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  ! حلم أطفالنا ولو مرة في السنة دعونا نحقق
 

رئيس التحرير 
 

اآلالف مهن   إىل تها  حتمبوضوع بسيط والكتابة فيه   موضوع الطفل والطفولة ليس 

حتقيقهه  يف هههاتني الصههفحتني، ولكننهها حنههاول أن نقههف  ، وههه ا مهها يتعهه ر الصههفحات

 عند أبرز األحداث التأرخيية من جانب وأبسط مطاليب األطفال من جانب آخر.

فبعد اإلنتهاكات الكثرية على األطفال يف خمتلف الدول، إرتأت اإلنسانية أن تهتم بالطفل 

بسهط حقوقه ك كونه  ال حهول له       أوحتافظ علي  من كل أنواع الظلم واإلستعباد وحرمان  مهن  

ة، وقد وال قوة وال يستطيع الدفاع عن حقوق . ومن هنا أصبحت احلاجة إىل رعاية الطفل ملّح

 اعتمدته   اله ي  الطفهل  حقهوق  إعهالن  ويف 7124 لعهام  الطفهل  حلقهوق  جنيهف يف إعهالن  مت تبنيها 

 ...اإلنسههان حلقههوق العههاملي اإلعههالن يف بهه  واملعههرتف 7191 الثههاني تشههرين 24 يف العامههة اجلمعيههة

 قههرار مبوجههب نضههمامواإل والتصههديق للتوقيههع عرضههتوالطفههل  حقههوق اتفاقيههة دتواعتم ههكمهها 

ي بلههع عههدد دول   والهه 7121 الثههاني تشههرين 24 يف املههخر  44/29 املتحههدة لألمههم العامههة اجلمعيههة

 .اختياريان وبروتوكوالن مادة، 94 تنوتضّم. (7)دولة 717األطراف 

بعد ه ه اإلنتهاكات خّصصت األمم املتحدة يوًما واحهًدا لححتفهال بالطفهل وكهل  سهب      

منطقت ، فنجده عند البعض هو اخلامس من تشرين الثهاني وعنهد آخهرين العشهرون منه  وعنهد       

األول مههن حزيههران، واألخههري حنتفههل بهه  يف العههراق. إّن ههه ا اإلهتمههام بالطفههل جههاء ألّنهه       آخههرين

، جيب احلفاظ على حقوق  ليعيش حياة كرمية ال تنقصها شيء، والعهراق  ضعيٌف وديٌعكائٌن 

 هههو طههرف مههن ههه ه األطههراف، فقههد وق ههع وصههادق علههى ههه ه املههواد. ولكههن ومههع األسههف فقههد جههاء      

معانههاة  بسههبب عاملًيهها، 741 واملرتبههة عربًيهها، 71الههه باملرتبههة القائمههة ذيههل يف 2476 سههب إحصههائية 

 .املعنيني ب لك وفساد املسخولني البلد متزق اليت احلروب ويالت أطفال 

ومن جانب آخر لو سألنا الطفل العراقي عامة والُكردستاني خباصة عن أمنيات  ومهاذا يريهد   

مههن احليههاة، سههيكون اجلههواب دون أدنههى شههك: األمههان والراحههة واللعههب والدراسههة ورمبهها الكهربههاء  

هه ه املطاليههب ليسهت سهوى حقهوق ينبغههي     و، -إذا مهها تهوافرت له   –النهها متعلقهة بألعابه      كأيًضها 

                                                 
1 https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CRC145.pdf 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CRC145.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CRC145.pdf
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بسهط  وخسهر أ من  القدم عيشة صهعبة،   يعلى احلكومات أن توفرها ل . لقد عاش الطفل العراق

 مههن رؤيههة آبههائهم أو أخههوتهم بسههبب احلههروب الههيت خاضههها العههراق.     وُحههرم اآلالف مههنهم  حقوقهه  

أو ت مكتوفههة األيههدي، واجلهههات املعنيههة بقيهه يسههتمر سههيناريو احلههرب ولكههن، بشههكل أوسههع،  اليههومو

صههحيإ إّن البلههد ميههّر يف ظههروف . أو ال يعنيههها تنههادي  قههوق الطفههل، وكهه ّن األمههر لههيس بيههدها

صعبة، ولكنها ليست كافية الن ُيحرم الطفل مهن أبسهط حقوقه ، فهنهاي امليزانيهات الهيت تضهع        

املنظمهات العامليهة الهيت تهدافع عهن الطفهلي        ههي  هل ه األغراض، ولكهن أيهن ته هب أمواهلهاين أيهن     

 أسئلة كثرية ميكن أن ُتطرح، لكن، من اجمليبي ال أحد.

يف السهنة، نأخه ه إىل األمهاكن العامهة،     واحهدة  ّرة مله وهل ا أقول دعونا حنقق حلم الطفل ولو 

الكهل،  احلدائق، املتنزهات... إّن رعاية الطفل واإلعتناء ب  وصقل مواهب  واجب يقهع علهى عهاتق    

 فالكل علي  واجبات جتاه ، وإذا ما أردنا أن نكون منصفني يف ذلك، نقول: 

  .على الرتبية أن تهتم باجلانب التعليمي للطفل أكثر فأكثر-

علهههى البلهههديات اإلعتنهههاء أكثهههر بأمهههاكن الرتفيههه ، مهههن خهههالل تزويهههدها بألعهههاب تناسهههب  -

 األطفال، وتكون مفتوحة أمام العائالت للرتدد إليها. 

علههى الناحيههة أو اجلهههات املعنيههة أن تراقههب صههاالت اللعههب والتههدخني والقمههار والنههوادي،       -

 للطفل الرتدد إليها. تسمإوحتاسب كل جهة 

  وختصص وقًتا لرتفي  أوالدها.على العائالت التعامل مع أطفاهلا بلطف وحنان، -

قني وتهتم بههم  على احلكومة واجلهات الصحية أن تهتم بالوضع الصحي وأن تعاجل املعّو-

 .ليشعروا أنهم جزء من ه ا اجملتمع وليسوا بأقل من اآلخرينوتوفر هلم إحتياجاتهم 

تنوعهههة ويف كافهههة معلهههى املخسسهههات الثقافيهههة واألنديهههة املرتلفهههة فهههتإ دورات خمتلفهههة و  -

 من أجل الوقوف على قدرات وإمكانيات أطفالنا.واجملاالت ت صااإلختصا

تطول، ولكن، أكتفي به ا القدر، وأقول إذا ما طّبقنا هه ه الهُنق ط القليلهة،     املطاليبوقائمة 

نكهون قههد شههاركنا الطفههل يف حتقيههق حلمهه ، وههه ا مهها أراه أهههم هديههة نعطيههها لصههغارنا بيههومهم   

  .العاملي

وكل عام وأطفالنا األعزاء بألف خري.
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تقرير عن الجامعة الكاثوليكية في أربيل 

(CUE) 
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+ إضافة إىل الرسالة اإلميانية، والهيت ههي مهن    

رسهههالة  هلههها الكنيسهههةصهههلب حيهههاة الكنيسهههة، فههه ن  

ميهههان جيّسهههد يف واقهههع هههه ا اإلأيًضههها، و اجتماعيهههة

ب الكهثري مهن احلاجههات،   واقهع يتطل هه وهه ا   ،احليهاة 

دائًما تستجيب حلاجهات النهاس    الكنيسة وكانت

عنههههدما نههههأتي إىل التثقيههههف، فهههههو   ف .عههههاتهموتطل 

أساسية وحهق، وهله ا فه ن الكنيسهة واصهلت       حاجة

يدنا مهههههن األنشهههههطة األوىل لسهههههف .هههههه ا التقليهههههد

  النهاس مهن   مه يتعلاملسيإ هو صعوده إىل اجلبهل و 

ا هههو مههن األفعههال األوىل الههيت   ، فههالتعليم إًذهنههاي

واصهلت الكنيسهة    وبعده قام بها ربنا يسوع املسيإ،

الف املههههههههههدارس آإىل  ههههههههههه ا التعلههههههههههيم وصههههههههههوال   

يههههههة ومئههههههات اجلامعههههههات الكاثوليكيههههههة    الكاثوليك

وعنههدما نههأتي إىل الشههرق وخباصههة كنيسههتنا، فقههد امتههاز احلضههور        .ومراكههز البحههع العلمههي  

ز، فعلههى سههبيل املثههال عنههدما نتحههدث عههن بيههت احلكمههة يف    ضههور تعليمههي  ّيهه  فيههها املسههيحي

ترمجههههها  كههههل الكتابههههات واملصههههادر الفلسههههفية اليونانيههههة   جنههههد أّن، زمههههن العباسههههينيبغههههداد يف 

ههه ه الفلسههفة بواسههطة  وقههد تعههّرف العههرب علههى   إىل العربيههة،  هههاإىل السههريانية ومناملسههيحيون 

ىل تأريخ العهراق املعاصهر اله ي شههد الكهثري مهن املهدارس        إ وصوال الرتاجم، واستمر ه ا النشاط 

 ا إسهههام الكنيسههة يف سههلك التعلههيم لههيس  إًذ .الكاثوليكيههة منههها جامعههة احلكمههة وكليههة بغههداد   

شيًئا جديًدا. وعندما ننتقهل إىل اجلامعهة الكاثوليكيهة يف أربيهل، فههي جهزء مهن رسهالة الكنيسهة          

الن يكون لنا حضور يف حقل التعليم، ولتوفري مستوى أكادميي عالي مستفيدين من العالقات 

اليت تربطنا ككنيسة كاثوليكية مع العديد من اجلامعات املوجودة يف العامل، وهل ا سهنحاول  

ة هههه طلبتنهها ومههن أجههل تنشئ إىل الشههعب خلههريسههتفادة مههن ههه ه العالقههات واسههتثمارها ونقلههها   اإل

 ا ههة، فحضورنهة أساسيهها حاّجي إًذههرات. فهه ه اخلبههن ههههن مهههمستفيدي ،ادةهى القيادرة علكوادر ق
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 ة. املسيحي حيتا  أن يكون لنا مثل ه ه املخسسات التعليمية املهّم

 

 7صههة األسههد ا، الهه ي تههربع  بدايههة البنههاء جههاء كلهه  عههن طريههق يلههس أسههاقفة إيطاليهه  + 

ثهات وهنهاي متربعهون آخهرون، أي     ملانيهة والهيت تربعهت باآل   األ مسيومليون دوالر، وبعدها مجعية 

لهك فههو عائهد ألبرشهية أربيهل      . وخبصهو  املُ نهائس مهن اخلهار    علهى الك أّن كل اعتمادنا كهان  

سهوف  الكلدانية، وليس لدينا متويل حكومي به ا الصدد، وسوف نستفاد من أجور التعليم اليت 

 تستحصل من الطلبة، ومن هناي سيكون التمويل. 

 

إ لك ذلك، فمن الناحية املالية، لدينا السهنوات األربهع القادمهة ههي تشهغيلية،      دعين أوّض+ 

ل النفقههات ودفههع الفروقههات احلاصههلة يف نهايههة العههام الدراسههي،    الكنيسههة عليههها حتّمهه  مبعنههى أّن

والهيت ُعرضهت     74/6/2476د مهع يلهس األمنهاء يهوم اجلمعهة املوافهق       فبعد اإلجتماع اله ي عقه  

  ال نريههد أن نسههتقبل طالًبهها أكثههر  هها   ّنههيف السههالب، ألحتًمهها فيهه  امليزانيههة، تبههّين أنههها سههتكون   

  أنظارنا إىل العدد مهن أجهل املهال علهى حسهاب النوعيهة، فعلينها أن        طنا ل ، فال نريد أن نوجِّط ّخ

بنوعيههة  اإلهتمههاموالههيت هههي سههنوات تأسيسههية،    لَووخباصههة السههنوات األُ نهههتم بههه ا اخلصههو   

وبعهد ذلهك نصهل إىل     144-644، إىل أن يصل العدد إىل هي من أولوياتنا الربامج اليت ستقدم

 حالة من اإلستقرار. 

 

عالي والبحع العلمي يف حكومة إقليم ُكردستان كل املعايري اليت تضعها وزارة التعليم ال+ 

لههدينا إمتحههان تههأهيلي  حنههنهههي نفسههها الههيت تطبههق يف اجلامعههة الكاثوليكيههة، أضههف إىل ذلههك  

هي اإلنكليزية، ف ذا اجتاز الطالب ه ا اإلمتحان  يف اجلامعة ألن لغة التدريس كللغة اإلنكليزية

فعليه  أن يأخه  سهنة دراسهية لتعلهيم اللغهة        هازميكن  املشاركة يف الكورس النظامي، وإن مل جيت

 ا املعايري هي نفسها املستردمة يف وزارة التعليم.اإلنكليزية مع ما يسمى التفكري النقدي، إًذ
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مها  ه ا ومخسسة تعليمية تبدأ من الروضة إىل اجلامعة،  ألبرشيةل أن يكون ،فكرنا كان ّن+ إ

تقريًبها، لكنهها تسهتفيد مهن      فههي نفسهها   املّتبعهة يف التعلهيم  مت حتقيق . وفيما يتعلق باملنهجيهة  

  .ا هو تواصل ملخسسة تعليمية كبريةاإلرث األكادميي الكاثوليكي يف ه ا الصدد، إًذ

  

رة علهى فئهة معّينهة    هو قبول مفتوح للجميع، إذ ال ميكن فتإ مخسسة تعليميهة تكهون مقّصه   + 

 .ب اتها

 

يف األبرشهية وخههالل السههنوات اخلمهس املاضههية مههن   الفكههرة، ولكننهها ال توجههد مثههل هه ه  كهال،  

دورات لتعلهههيم اللغهههة   قمنههها بتعلهههيم وتهههدريس اللغهههة األم يف الصهههيف مهههن خهههالل     خهههدمتنا هلههها،   

دورة مدعومهة مهن   اله تكهون  وننا سنواصل أن ندعم ه ا الشيء ال بل وأكثر، إوفة، السريانية املكّث

ألن تعليم اللغة ه ا جهزء مهن اهلويهة،    قبل الكنيسة توفر فيها كل املستلزمات الالزمة ل لك، 

. وخبصهو   إذ ال ميكن أن نتنازل عن ، فالكنيسة ستحافظ على ه ا الشيء وتقدم  للجميهع 

اجلامعههة سههتكون ومسههتويات أكثههر أكادمييههة يف اللغههة،   يفاجلامعههة، فهنههاي الطالههب سههيدخل  

  ما يلزم ل لك من ساعات تدريس وكادر كفوء.كل توفري  علىملزمة 

 

بهههني كهههل   وناشهههكرنا اجلزيهههل هلههه ه املتابعهههة اإلعالميهههة، وإن شهههاء اهلل سهههيكون هنهههاي تعههه       + 

نسههتوعب كههل الطاقههات واإلمكانيههات   أن ن اهلههدف والغايههة مههن ههه ه اجلامعههة هههو     املخسسههات، أل
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طهههور ُتنهههة، ال نقصهههد االقتصهههادية بهههل الهههيت  املوجهههودة بهههني مخمنينههها لتكهههون هلهههم فرصهههة عمهههل آم  

 امكانياتهم وتضعهم على السكة العلمية األكادميية الصحيحة.

، وأن تكون دائًما قريبة من اجملتمع جمللة رديا كلدايا كل التوفيق ودوام التواصل واإلبداعو

 ات  وتطلعات  وآمال .وحاج

 

 

***** 

 كما وكان لنا ه ا اللقاء مع الدكتور صالح الدين.

 

 

قبهههههههل اإلجابههههههههة علههههههههى  + 

أن أشههههكر يلههههة  السههههخال أوّد

املثقهههف الكلهههداني علهههى هههه ه   

  بالفعههههل حنههههن ّنههههاملبههههادرة، أل

ف أنفسهههههنا عهههههّرن ُنأل  اجهههههة

لهههههع  للمجتمهههههع ايلهههههي ليط  

علينهها وعلههى براينهها وعلههى    

الشهههادات الههيت متنحههها ههه ه  

ألّنهه  وبالفعههل ُتعههّد اجلامعهة،  

 ه ه اجلامعة حدًثا متميًزا يف تأريخ املنطقة.

أكملهت الدراسهة اإلبتدائيهة     7191مهن مواليهد شهقالوا     "عبداملسيإ كاكوصالح الدين أنا "

رجهت يف كليهة اإلدارة واإلقتصهاد يف جامعهة بغهداد  سههنة      واملتوسهطة واإلعداديهة يف شهقالوا، وخت   

حصلت على الدكتوراه يف فلسهفة   ا.اجلامعة نفسه ويف 7126املاجستري يف سنة  وأكملت 7127

ا، ثهم ُعينهت يف جامعهة صهالح الهدين/ كليهة اإلدارة واإلقتصهاد        يًضه أاإلقتصاد من جامعة بغهداد  

وعملهت هنهاي سهت سهنوات ومهن       درنة،انتقلت إىل ليبيا جامعة عمر املرتار/  بعدهاكتدريسي. 

لندا وحصلت على ثهالث شههادات أكادمييهة أخهرى بعهد الهدكتوراه وهنهاي        يىل نيوزإثم انتقلت 
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، ودّرسهت فيهها قرابهة أربهع     الندي املدينة الكبرية يف نيوزلوجيا يفويف جامعة اوكالند للتكن ُعّينُت

إلقتصهاد يف جامعهة   اقسهم  لسنوات ثم رجعت إىل إقليم ُكردستان إىل منصيب السابق كرئيس 

مديرية ضمان النوعية برئاسهة جامعهة صهالح     سُتأّسيف اإلقليم ول مرة ألوبعدها  .صالح الدين

 سههُتالتعلههيم العههالي والبحههع العلمههي، كهه لك أسّ   ىل وزارةإبعههدها انتقلههت   ،2441الههدين سههنة  

للجامعات اخلاصة، وأصبحت املهدير   (Quality assuranceمانة النوعية )ضشعبة خاصة بال

والههيت هههي جامعههة دوليههة   سههابيسالعههام للجامعههات األهليههة ثههم ُنسههبت للعمههل كههرئيس جامعههة   

ة مهدارس عامليهة منتشهرة يف    وعادة ما يعرفها الناس عن طريق مدرسة الشويفات، واليت هي شهبك 

 ة كرئيٍس هلا.كيست عشرة دولة يف العامل. ثم انتقلت إىل اجلامعة الكاثولي
 

نظهههام  ّنأل كأحتدث لهههك عهههن األقسهههام العلميهههة  سههه، ولكهههنين ه اخلاصهههةكهههل قسهههم مهههواد ل + إّن

كههن تقسههيمها علههى سههبعة أقسههام والههيت حصههلت املوافقههة علههى  جامعتنهها سههيكون نظههام أقسههام، ومي

املعلومههات، علههوم   ااإلقتصههاد، تكنولوجيهه علههم :  قسههم اياسههبة، العالقههات الدوليههة،  ، وهههيفتحههها

الدراسههات الشههرقية، وإىل جانههب ههه ه األقسههام،  ههة قسههم    وأخههرًيا  اللغههة اإلنكليزيههة الكومبيههوتر،

لهه ين لكنشههاط آخههر   community Educationبتههدريس اجملتمههع ويسههمى  يقههوم خهها  

نفسهم لسوق العمل، ويكون على األكثر عبارة عهن كورسهات   أيريدون تطوير مهاراتهم، وتهيئة 

 فة للكومبيوتر أو اللغة اإلنكليزية أو ما شاب  ذلك. مكّث

 

ههو   واليت ُتعهد السهنة التمهيديهة لهدخول اجلامعهة      2476-2479إن الكادر التدريسي لسنة + 

ههم مهن األجانهب أي     ُوظ فهوا ، فاالسهات ة اله ين   ةالدراسة هي باللغهة اإلنكليزيه   فبما أّنك األجانب

النهههاطقني باللغهههة اإلنكليزيهههة، والهههيت تعهههد لغهههتهم األم، وههههم مهههن جنسهههيات أسهههرتالية، كنديهههة      

فلهدينا الكهادر اخلها  ايلهي خهريج قسهم        comimimty Educationوأمريكية. وخبصو  

 ذويالتعاقههد مههع أسههات ة  االلغههة اإلنكليزيههة، أّمهها فيمهها يتعلههق بسههائر األقسههام فسههوف نراعههي فيههه

 التدريس باللغة اإلنكليزية.على كفاءة وخربة وقادرين 
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إّن النظههام الهه ي نّتبعهه  هههو نظههام تعاقههد سههنوي، فجميههع الكههوادر اإلداريههة والتدريسههية يههتم    + 

وبنهاًء علهى موافقهة الطهرفني يهتم      / مهن كهل عهام،    74/1التعاقد معهها سهنوًيا، وينتههي العقهد يف     

 / .7/74جتديده من عدم  بدًءا من 

 

   ة مديرية باسم مديرية التعليم ّنأل كبني اجلامعات األهلية واحلكوميةإّن التعاون قائٌم + 

الكادر بني اجلامعات، فعلى سبيل املثال، إذا  توظيفاألهلي، وهي متثل الوزارة ويتم عن طريقها 

عليهه  أن فيف جامعتنهها،  خلدماتهه وهنههاي حاجههة يههدّرس يف جامعههة حكوميههة  ة تسههاأحههد األكههان 

 ،إذا كهان تنسهيًبا  وجامعته  وموافقهة الهوزارة علهى العمهل يف جامعتنها،       يستحصل موافقهة رئهيس   

فيكهههون ملهههدة سهههنة قابهههل للتجديهههد، وإذا كهههان ياضهههًرا خارجًيههها فلهههدينا تعليمهههات حتهههدد عهههدد     

ل  تدريسها ويتم حتديد مبلع اياضهرة  سهب السهعر املعتمهد للمحاضهرة       الساعات اليت حيّق

 وم بتدريس .الشهادة والترصص ال ي يقواخلارجية 
  

ههي مهن وزارة حكومهة    جامعتنها  اإلجهازة الهيت حصهلت عليهها      ّنإكما هو معلهوم حلضهرتكم   + 

كانت بكلوريهوس أو ماجسهتري أو دكتهوراه    أ ءاإلقليم، وكل ما نعمل  من الربامج املرتلفة سوا

كههي يسههمإ أليههة جامعههة أن تفههتإ    ل ،علههى موافقههة، و سههب التعليمههات  هلهها علينهها أن نستحصههل  

دراسات عليا فيها، جيب أن يكون قد مهّر علهى ختهر  طلبتهها سهنتني، أي علينها أن ُنرهرَِّ  دورتهني،         

إذا مها ظل هت   هه ا   ،اله  الطهالب  حين اي حيق لنا فتإ دراسات عليها للترصهص يف اجملهال اله ي ن    

ت ق ما مل نثّبالتعليمات كما هي. ولكننا ومن ناحية أخرى ال حنّب  التوسع يف الدراسة والتعّم

أقدامنا يف البداية سواء من ناحية عدد الطالب اله ين نقبلههم أو مهن ناحيهة عهدد الترصصهات       

 ونطمإ من خالهلها  لية،ًيا لدينا سبعة ختصصات تغطي حاجات السوق ايلاليت نفتحها. فحا
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ة مهيًئها ليهدخل سهوق العمهل العهاملي ولهيس ايصهور يف        كيه أن يكون اخلريج يف اجلامعة الكاثولي

ينا أن تكون لغة الدراسة اإلنكليزية لكي ال يواج  اخلريج مشهاكل يف  اإلقليم وحسب، وهل ا تبّن

 أو خارج . ية، سواء كانت داخل اإلقليمباحلصول على العمل مع الشركات األجن

 

مههع  هااجلامعههات، وبههدأنا  عههدد مههن  رات تفههاهم مههع يف براينهها بتوقيههع مهه ك   شههرعنالقههد + 

اجلامعهههة األمريكيهههة الكاثوليكيهههة، وجامعهههة أخهههرى كاثوليكيهههة يف هنغاريههها، باإلضهههافة إىل أننههها  

،  يع أنهى قبهل  تدعمنا أسرتاليا، وما زالتحصلنا على دعم قوي من اجلامعة الكاثوليكية يف 

، سههرتاليا ملههدة أربعههة أشهههرأمههن كوادرنهها تدريبهه  يف اجلامعههة الكاثوليكيههة يف  كههادرفههرتة قصههرية 

، أضهف إىل ذلهك أننها سهنبعع سهتة أشهرا  مهن مرشهحينا         يف اجلامعهة  ورجع وهو اآلن موجهود 

ثوليكية يف اسرتاليا ليدرسوا هناي وبترصصات خمتلفهة، ويرجعهون   اليدرسوا يف اجلامعات الك

ويعملون يف جامعتنا، وه ا كان شرط إيفادهم. وحلد ه ه اللحظهة اجلامعهات الكاثوليكيهة يف    

 يف برامج الدراسة أو يل العمل. تشاركناة لكي اسرتاليا مستعد

إمكانيههة إكمههال الطالههب الدراسههة سههواء يف    حههولالنقطههة الههيت أشههرت إليههها،  أمهها خبصههو  

وسط دراست  البكلوريوس أو بعد خترج ، ف ن عملية النقهل سهتكون بسههولة بسهبب التنسهيق يف      

 الشههادة املزدوجهة    double degree هالربامج واخلطهط. ويف نيتنها أن نعمهل علهى مها يسهمى به       

 ثهم يكمهل دراسهت  يف جامعهة كاثوليكيهة      نيواليت ميكن تعريفها بأن الطالب يهدرس عنهدنا سهنت   

ختهر  يف اجلهامعتني يف آن واحهد، وبالتهالي       وكاّنه  ُتمنإ ل الشهادة،  ينال، وعندما أخرى عاملية

هه ه اجلامعهة العامليهة معهرتف      ّنأل كستكون ل  فرصة أوسع من ناحية إكمال الدراسة أو العمهل 

 بها أساًسا وك لك معرتف جبامعتنا.  

 

الطهالب سهيدخلون الدراسهة األكادمييهة      كهون  كوىلاألسهنة  باله ه السنة  تسّمىميكن أن + 

. ودرسهوا اللغهة اإلنكليزيهة    بلهوا فيهها  السهنة الثانيهة لله ين قُ    تكهون ولكنهها ميكهن أن   كجامعيني. 



6102حزيران   RADYA   14   CALDAYA  (35) املثقف الكلداني  

ينطبههق علههيهم مفهههوم أو تعريههف الطالههب      الهه ين ولكههن كالمههك صههحيإ كطلبههة جههامعيني    

 اجلامعي هي السنة األوىل.

الكرميههة مههن خمتلههف األطيههاف واألديههان والقوميههات أن   عائالتنههاع وأدعههو د أن أشههّجوهنهها أريهه

مل حتصهل هلهم فرصهة    خترجهوا سهابق ا و  تررجون ه ه السنة أو اله ين  يين سيرسلوا أوالدهم ال 

لهههديهم النيهههة الرسهههاهلم إىل اجلامعهههات أطلهههب مهههنهم أن خيتهههاروا   كهههان للدراسهههة اجلامعيهههة، إذا

ه ه اجلامعة هلا  ّنأل وإمنااجلامعة الكاثوليكية يف أربيل، ال لسبب شرصي أو منفعة شرصية، 

ة يف العهامل واله ي يتهألف    كيه ت لهواء إحتهاد اجلامعهات الكاثولي   وية حتضشبكة عالقات واسعة من

س يف ه ه اجلامعة جامعة منتشرة يف أحناء العامل جبميع قاراتها والربامج اليت ستدّر 271من 

قة مههع بهرامج هه ه اجلامعههات العامليهة والههيت هلها اسهم متميههٌز يف يفهل اجلامعههات       سهتكون  منّسه  

د لله ي ينضهم   ز علهى النوعيهة، وبالتهالي نتعّهه    رك ه يف براينها نُ  نها العاملية. عالوة علهى ذلهك، إنّ  

إىل ه ه اجلامعهة وخيتارهها لتكهون جامعته  للدراسهة واحلصهول علهى شههادة البكلوريهوس منهها،           

هل  للحصههول علههى فرصههة العمههل   ختسههبههأن يكههون مسههل ًحا باملهههارات العلميههة والتطبيقيههة الههيت     

ن تتنافس الشركات للتعاقهد معه  مبها ميلهك مهن      بسهولة ويسر، ليس ه ا فحسب، بل نأمل بأ

 ز نأمل  في .  متّي

 

 ا حلضوري وقدومك إلجراء ه ه املقابلة.شكًر+ 
***** 

 

  .مسري صربي خوراني إلتقينا بالدكتورجلامعة، احول مسألة التنسيق ومتابعة أعمال و

 

ق العههام للجامعههة بغيههة التنسههيق مههع اجلهههات   لههّي هههي مهمههة املنّسهه إلههة كانههت املهمههة املوك  +

عههداد مقههرتح قلههيم، وإلوهههي وزارة التعلههيم العههالي والبحههع العلمههي يف اإل  ،الرمسيههة ذات العالقههة
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قلهيم. عملهت بهه ا العنهوان علههى     مشهروع اجلامعهة، الستحصهال املوافقهات الرمسيهة للعمهل يف اإل      

نها عضهو   أا . وحالًيه 2479ديسهمرب   2مدار سنة كاملة، وانتهت مهميت يف يوم افتتهاح اجلامعهة يف   

 ة أمناء اجلامعة.ئيف هي

ة مهن  مت اختيارى هل ه املهّمه  +

قبل سيادة املطران مهار بشهار مهيت    

ربيهههههههههل أيبارشهههههههههية إرئهههههههههيس  اورد

عداد إالكلدانية الكاثوليكية بغية 

سهههههيس أ( لتproposalمشهههههروع )

  .ربيلأاجلامعة الكاثوليكية يف 

 

نعم، كان جلمعية حدياب للكفهاءات دور يف التنسهيق ولكهن لهيس كمخسسهة بهل كهأفراد،         +

نها  أع. فعضهائها دور يف ذلهك مهن بهاب التطهوّ     أّنمها كهان لهبعض    إا، وة رمسًيه فهي مل ُتك لَّهف باملهّمه  

بههدى بعههض  أعضههاءها بهه لك، ف أداريههة للجمعيههة فاحتههت رئيسههها و  ة اإلئهها يف اهليبوصههفي عضههوً 

 ،ا الهههدكتور حبيهههب حنههها منصهههور يف يهههال العالقهههات   عضهههاء اسهههتعدادهم للعمهههل وخصوًصههه  األ

 عمال. دارة األإعداد هيكلية قسم تقنية املعلومات وإوالدكتور رغد يف يال 

 

)يف  خهههرين ذوي خهههربةآسهههات ة أموا للعمهههل يف اجلامعهههة، وهنهههاي سهههات ة كثهههر تقهههّدأهنهههاي  +

درِّسهوا يف اجلامعهة. ولكهن كمها تعهرف      الداخل ويف اخلار ( اتصلنا حنن بهم وفاحتنهاهم كهي يُ  

قسههام املفتوحههة يف  يتوقههف علههى طبيعههة األ   -كمهها تعههرف  -مههر كههل الطلبههات مل ُتقبههل. األ  
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و خربته  وشههادت  ودرجته     أو ذاي، أسهتاذ  اجلامعة وعلهى مهدى حاجهة اجلامعهة خلهدمات هه ا األ      

قسهام  ليهة فهتإ األ  ا آلوفق ه  خرى سيتم النظر فيها مستقبال العلمية. وبطبيعة احلال الطلبات األ

 وحسب حاجة القسم. ااجلديدة تباًع

 

نتمههاءاتهم إالنظههر عههن   اجلامعههة جههامعتكم وهههي مفتوحههة للجميههع بغههضّ     ،قههول للطلبههة أ+ 

ههداف ومههام   أ، اجلامعة وفق ما هو مرسوم هلها مهن رؤيهة و   واجلهويةالدينية والثقافية وامل هبية 

قلهيم،  خهرى يف اإل ورسالة ستكون جامعة ذات جودة ورصانة علمية قد ال جنهدها يف اجلامعهات األ  

 اجلامعة حديثة التأسيس.  ّنىل بعض الوقت، ألإولكن ه ا حيتا  

 

ول مههن نوعهه  يف   مههر املفههرح يف اجلامعههة هههو قسههم الدراسههات الشههرقية الهه ي سههيكون األ         األ+ 

ريخ املنطقههة أختصاصههات تعنههى بثقافههة وتهه  قسههام واإلنههوع مههن األ  ىل هكهه اإاملنطقههة الههيت تفتقههر  

بشهار   نها اقرتحتهها علهى املطهران    أريخ شعبنا املغبون. وفكرة ه ا القسم أا لغة وثقافة وتوخصوًص

عجبته  ووضهعها يف مقدمهة    أهها  ّنأسهيس اجلامعهة، ويبهدو    أقبل سنوات حينما ناقشهنا فكهرة ت   وردا

 ولويات .أ

 

 

*****  

 *** 

* 
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 دروس في اللغة السريانية بلهجتيها الشرقية والغربية

 ةرينادرشا 
 الثانيالدرس 

 / القسم الشرقيكوثر جنيب

  / القسم الغربيعصام ياكو
رديةالُكوأالفتحة العربية = ــ ــَو= و

 الفتحة العربية هَه  = ــِ     و = و   

م، نهأتي ونكمهل السلسهلة    ن انتهينا من الهدرس األول واله ي ُيَعهد املهدخل الهرئيس إىل الهتعل       أبعد 

جبهدي، بهل احلهرف     رف واحد جديد وحركة جديدة، وال نتر  احلروف  سهب تسلسهلها األ  

 ،حههاولُن ام القههارا الكههريم بأننههعل ههُنوسهههل الكتابههة بقههدر املسههتطاع، و الهه ي جنههده بسههيط اللفههظ  

صهلية واملسهتعملة يف اللهجهة الدارجهة واملتداولهة مهن قبههل       إسهتعمال الكلمهات األ   ،مكهان حسهب اإل 

 صلية. ستعني ببعض الكلمات القدمية األنذلك، حينئ   ر عليناعامة الشعب، إال  إذا ندر وتعّ 

علهى وبصهورة دائريهة دون أخه      نضع القلم على اخلط ونرفع  حنو األ لكتابة احلرف اجلديد

السههاكن، وههههو حههرف أولهههي    (= و وفينهههتج لنهها حهههرف         القلههم أو سهههحب  مههن اخلهههط هكهه ا   

 تصال مبا قبل  فقط، ويأتي السادس يف ترتيب األجبدية.يقبل اإلوووسطي وآخري يف آن. 

أّما يف الغربي فال خيتلف احلرف عن الشرقي إال  بوضع القلم على اخلط ورفع  حنو األعلهى      

فينهتج لنها           وبصورة دائرية ولكن حنو جهة اليمني دون أخ  القلم أو سحب  من اخلط هك ا 

 و. = واحلرف 

ته   أّما احلركة الثانيهة فههي عبهارة عهن نقطهتني توضهع إحهداهما فهوق احلهرف، واألخهرى حت          

ردية.و )ه( يف الُكأوهي مبثابة الفتحة يف العربية، : (7))بثاحا( َوتسمى الفتاح

 هههههه فوق اخلط ونرفع  حنو األعلهى مييًنها ثهم ننزله  إىل األسهفل هكه ا        القلمويف الغربي نضع 

 ل هليصبإ الشك ههههههههاله من اليمني إىل اليسار هك ا هل أعههق الشكههلهغهي ال هائهم اطًّههم خههرسهها نههدهههبع

                                                 
1
 .كتابًة ال لفظًا ُيَشدَّد فانه ،في اللهجة الشرقية متحرك حرف الحركة هذه بعد جاء اذا 
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 وتسمى الفتاح )بثوحو( وهي مبثابة الفتحة العربية. ههههههههههههالنهائي هك ا 

 ــَ و    التطبيق:

  ــِ  و
 واًو =َوَو=  وو= 

 ُو=  َو  َو =ِوو    = و

 

 واوا  وًًوا

 ُوُو  َوَوا
 

  واوا: وًًوا  وا: ًوا    وا :وً
ܘ    وا : ا ܘ    ُو :ܘ    ُوُو : ا ܘ 

  (7)أّبها: َاًبا  با : ًبا  أ : َا

 (2)آبوَاَبا :   بوَبا :   أ ِا : 

 

بابا : ًبًبا   أّبا: َاًبا       واوا:  وًًوا

 (7): بوبو  َبَبا   أّبهو ِاَبا :      ُوُوَوَوا : 

: رئههيس الههدير، َابًــا(،)املكّسههرات( نههواع اجلههرزاتأالبندقههة )نههوع مههن ًوًوا:  معههاني الكلمههات:

 اسم علم مثل "آبا". اوميكن أن يكون أيًض
  

 َاَوا : ًاًوا/     َوَوا:  ًوًوا/   َاَبا:  ًاًبا/    َاب:  ًاب    / َاو:  ًاو   / َوو:  ًوو إقرأ:
                                                 

1
 .القاعدة بحسب َاًبا، تكتب لكن َابًبا ُتلفظ 

2
 في اللهجة الغربية ال توجد شّدة، لذلك الفتح تتحول إلى الزقاف )آ(. 
3
 ( أي األب، وليس )بوبو : الطفل(./ كلهجةالكلمة ال تنطبق عليها قواعد القراءة في اللهجة الغربية فهي تلفظ في الشرقية )باباهذه  
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(1)

 

 (2)تأليف: الربوفيسور د. إيدوارد ليبينسكي

 (7)ترمجة: األب د. سامر صوريشو الراهب

 

ة اآلرامّيهههههههههههههة اللغههههههههههههه

يموعههههههههههة لغوّيههههههههههة  

بة واسههههههههههعة ومتشههههههههههّع

كلغههههههة سههههههامّية  اميكننهههههها تصههههههنيفها أيًضهههههه

وىل مشالّيههههههههة أو شههههههههرقّية. إّن األشهههههههههكال األ  

لكتابات اللغة اآلرامّية تعود إىل قرابة القهرن  

التاسهههع قبهههل املهههيالد. وبعهههض مهههن هلجاتهههها     

تسهههتمر حّتهههى يومنههها هههه ا، أّمههها الكهههثري مهههن      

معاصرة هلا فقهد  رخيّية وهلجات أاملراحل الت

 اندثرت. 

                                                 
1
 الخطرر   علرر مررا المفلرر   نتفرر  ونحرر  المقررا  هررذا ننشررر 

 ّنأ اّل، مررررا بعررررا التحفضررررا ،    لتقسرررري لهررررذا ا العريضررررة
 طررر  علينررايفرضران   العلميررة وقلر    أآل ا  ررر  االكاديميرة 

 اللراحيي   لكرل  النظرر  ب جهرا   حاطرة واإل بشفافية االفكا  كل
الشررررقيي  والمستشررررقي ، ونتررررك اللررراا مفت ًحرررا أمرررا  كرررل   

 ...ا  اء والد اسا  )أسرة تحرير المجلة(
2
ص للغررررة ا  امّيررررة فرررري كتابرررره  ترجمررررة للفلررررل المخّلرررر  

 LIPINSKI, E., Semitic Languagesالمعنررر ن  
Outline of a Comparative Grammar (OLA 80; 

Leuven 2ed 2001) pp. 64-74. 
دكترر  اه فرري اللغررة السررريانية وعميررد كليررة بابررل للفلسرررفة         3

 .والاله  

دٍد متزايٍد من وىل من عل اآلرامّية األتتشك 

ة من سوريا، آشور، مشال النقوشات املتأّتي

رخيها أسرائيل ومشال عرب األردن، ويعود تإ

حّتى القرن السابع  إىل القرن التاسع ومتتّد

اختالفات مهّمة يف   ةقبل امليالد. ليس 

الكتابة أو اللفظ هل ه الوثائق املتعّددة، ما 

خال نقوشات تل فررّية ومتثاهلا وك لك 

ختالفات يف عامود تل حلف ونقوشات . إن اإل

الصرف اللغوي تشري بطبيعة احلال إىل 

وجود العديد من اللهجات اليت متّثل 

 ّنأمراحل خمتلفة يف تطور اللغة. يف حني 

ق.م.(  294سنة  افررّية )تقريًب نقوشات تل

تشري إىل استردام اجلمع الضمين أو مجع 

ان من يالتكسري، ك لك نقشي َسْمأل املتأّت

زجنريلي )قرابة القرن الثامن ق.م.(، 

تلتزم نهايات احلالة اإلعرابّية يف  اظاهريًّ

اجلمع وليس هلا احلالة التوكيدّية. ه ه 

اللوح احلالة األخرية هي غري موجودة يف 

 اتقريًب 244املنقوش يف دير عاال )من سنة 

ق.م.(، وك لك يف العامود امُلكتشف يف تّل 

ق.م.(، وكالهما  244سنة  االقاضي )تقريًب

(. ܕأو  ܙدة )ان أداة الوصل ايدال يستردم

هناي شكل  اومن القرن الثامن ق.م. فصاعًد

ال ي سيبدأ بالطغيان على و ،نظامي لل غة
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لك يف الوثائق القانونّية النقوشات، وك 

واالقتصادّية على لوائإ الطني من مشال 

 وادي الرافدين وآشور.

اللغههة اآلرامّيههة الرمسّيههة أو امللكّيههة هههي اللغههة 

ة مههن اإلمرباطورّيههة يههاآلرامّيههة للوثههائق املتأّت

بعههض الُكّتههاب يسههتردمون    ّنأ ال إالفارسههّية، 

مهن   النصهوٍ  أقهدم. بهدءً    اه ا الوصف أيًضه 

القههرن الثههامن ق.م. أصههبحت اللغههة اآلرامّيههة   

لغههههة العمههههوم للشههههرق األدنههههى واسههههتردمت     

بعهههدها كلغهههة رمسّيهههة يف اإلدارة األ ينّيهههة  

حّتى نهاية القهرن الرابهع ق.م. إّنهها لغهة عهّدة      

نقوشات على احلجر، وك لك لغة الوثائق 

رامّيهههة الهههيت اكتشهههفت يف مصهههر يف وادي    اآل

داليههههة )السههههامرة( ويف بريسههههيبوليس  ختههههت   

حتفههههههالي يف العاصههههههمة مجشههههههيد: املقههههههر اإل

األ ينّيههههةك، وكهههه لك هههههي لغههههة الوثههههائق    

والرسهههائل اآلرامّيهههة امُلشهههار إليهههها يف كتهههاب     

 عزرا.

ة ههههي اللغهههة أو  إّن اآلرامّيهههة األدبّيهههة القياسهههيّ 

اللهجهههة األدبّيهههة الهههيت نشهههأت حهههوالي القهههرن   

إىل جنهههب مهههع   االسهههابع ق.م. ومتاشهههت جنًبههه  

اللغهههههههههة اآلرامّيهههههههههة الرمسّيهههههههههة يف الفهههههههههرتة    

األ ينّيههة. فقصههة أحيقههار، علههى مهها يبههدو،       

وكههه لك بعهههض اجُلمهههل الهههيت جنهههدها عهههن  

القصههههة املههههأخوذة مههههن قههههرب شههههيخ الفضههههل،    

ن َبهههر وتلهههك الُنتهههف القليلهههة مهههن الهههربدي عههه

بونيش، وك لك السرد الروائي يف املقهاطع  

ّية اآلرامّية يف سفر عزرا، كل هه ه ههي   النّص

أوائههل األمثلههة هلهه ا الشههكل مههن اللغههة الهه ي     

يف كتاب دانيهال، وكه لك    ااستردم الحق 

يف النصهههو  األدبّيهههة اآلرامّيهههة امُلكتشهههفة يف   

ُقمههههههران ويف الرتجههههههوميم: ترجههههههوم الكتههههههب    

األنبيههاء املعههروف   وىل وكهه لكاخلمسههة األ

برتجههههوم أونقيلههههوس وترجههههوم جوناثههههان، ويف 

خههرب مههن أيههاد اليهههودك،    79يلههة تعنيههت   

 اوجندها ك لك يف فرتة زمنّية الحقة جهدًّ 

يف "لفافة انطيوخوس"  حتكي قصة هنوكها  

 وانتصار املكابيني يف الفرتة السلوقّيةك.

إّن مصههههطلإ اللغههههة اآلرامّيههههة الوسههههيطة هههههو 

مصطلإ عام يعطى للغة اآلرامّيهة وهلجاتهها   

امُلكتشههههفة مههههن القههههرن الثالههههع ق.م. وحّتههههى     

القههههههرن الثالههههههع بعههههههد املههههههيالد، إىل جانههههههب    

 القياسههّية وكههمّ النصههو  اآلرامّيههة األدبّيههة  
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مهههههن النصهههههو  اآلرامّيهههههة الرمسّيهههههة الهههههيت     

للغههة اكتشههفت يف املنههاطق الههيت ال تتحههدث ا

اآلرامّية لحمرباطورّية الفارسّية السهابقة يف  

فغانسههههههههتان وباكسههههههههتان وتركمانسههههههههتان أ

والقوقههههههاز، هنالههههههك عههههههدد مههههههن اللهههههههجات   

 النقشّية من ه ه الفرتة. 

ان الوثائق ورسائل َبر كوخبا  قائد  -7

ب.م.ك  772يههههههودي ثهههههوروي ضهههههد الرومهههههان +  

امُلكتشههههههفة يف الصههههههحراء اليهودّيههههههة ُتمثههههههل    

 يف اليهودّية. سطينّيةاآلرامّية الفل

 النبطّيههةهنالهك وثههائق مكتوبهة بههه:    -2

بههههني لفههههائف  اكتشههههفت أيًضههههُأكانههههت قههههد 

ههههه ه  الصههههحراء اليهودّيههههة. بههههالرغم مههههن أنّ  

الوثائق هي مكتوبة باللغة اآلرامّية الرمسّية 

بشههكل عههام، لكّنههها حتتههوي علههى عناصههر مههن   

اآلرامّيههههة الوسههههيطة ههههه ا مههههن جانههههب، ومههههن  

ر مههن اللغههة العربّيههة  جانههب آخههر فيههها عناصهه 

مثههههههههههل اللغههههههههههة النبطّيههههههههههة يف نقوشههههههههههاتها    

والشرابيط املكتشفة يف عهرب األردن ومشهال   

اجلزيهههرة العربّيهههة والنقهههب ومصهههر واليونهههان    

وإيطاليهههها. مههههن القههههرن الثههههاني ق.م. وحّتههههى   

القههرن الرابههع ب.م. كانههت اآلرامّيههة النبطّيههة 

اللغة املكتوبهة للشهعوب العربّيهة الهيت كانهت      

فههي   ارخييًّه أمركزهها الهرئيس، أّمها ت   البرتاء 

مكتشهههفة ك هههُرُقٍم مهههن القهههرن السهههادس ق.م.   

. النبطّيههههههون اسههههههتردموا اللغهههههههة   افصههههههاعدً 

اآلرامّيهههههة واخلهههههط اآلرامهههههي الههههه ي اسهههههتمر    

كتقليههد مشههال عربههي وشههوهد منهه  القههرن      

اخلامس ق.م. من خهالل النقوشهات يف واحهة    

تيماء  مشال السعودّيةك، ويف وقهت متهأخر يف   

ت قههاينو ملههك قيههدار املكتشههفة يف َتههّل نقوشهها

روطة )مصههههههر(. إّن آخههههههر النصههههههو     شههههههامل

 796اآلرامّية النبطّيهة املخرخهة تعهود إىل سهنة     

ب.م. هنالهههههههك نقوشهههههههات قليلهههههههة مكتوبهههههههة   

  .بالعربّية النبطّية

والههيت تعههود  الَتدُمرّيههةان النقوشههات  -7

إىل القهههرن األول ق.م. وحّتهههى القهههرن الثالهههع  

ُمنبثقهة مهن    غربّيهة  مّيةبآراب.م. هي مكتوبة 

اآلرامّيههة الرمسّيههة. هنالههك آثههار مههن اللغههة       

العربّيهههة، والهههيت كانهههت لغهههة ك هههٌم َجهههٌم مهههن    

سكان باملريا/ تدمر، ه ه اآلثار اكتشهفت يف  

بعههض ههه ه النقوشههات، وههه ه اللغههة كانههت       

 متأّثرة بلهجة آرامّية شرقّية.   اأيًض

 أورويإّن النصهههو  السهههحرّية مهههن    -4

مههههههن القههههههرن الرابههههههع والثالههههههع ق.م. والههههههيت  

كتشهههفت يف جنهههوب العهههراق وههههي مكتوبهههة    ُأ

خبههط مسههماري علههى ألههواح مههن الطههني هههي      

مكتوبههههة بآرامّيههههة صههههحيحة، مههههن امُلمكههههن أن  

تبههت باللهجههة الكلدانّيههة. ههه ه    تكههون قههد كُ 

النصهو  تتمّيههز مُبحافظتههها علههى )السههني(  
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 .)ناسههههأتا: لقههههد اخهههه ت(، )سههههأمالت: ثههههوب(   

هههههي ُمتمّيههههزة بانعههههدام )العههههني(    وكهههه لك 

)أملائهههههها: ملههههههاذا(. وكهههههه لك هههههههي ُمتمّيههههههزة     

بالتههههههههدوين االشههههههههتقاقي حلههههههههرف )الثههههههههاء( 

باسههتردام حهههرف )التهههاء( )إيهها تهههي بههها أيائههها:   

سهههكان(. وكههه لك ههههي متمّيهههزة باسهههتردام  

لههههف( السههههابقة للداللههههة علههههى املفعولّيههههة )األ

)أشهههلحتي : نزعهههت عنههه  ثيابههه (. وكههه لك     

للمفعولّيهههات اجملهولهههة أو  أشهههكال الهههه:"ف عيل"

اسههههتردام الصههههفات بههههدل ا مههههن الههههه:"ف عيل"،     

َشهههتيق: ياصهههر  –كاللغههة العربّيهههة )أسههري   

 هادا(. -

 احلضهر النصو  اآلرامّية املتأتّية من  -9

قرابههههههة مئههههههة كيلههههههومرت يف اجلنههههههوب الغربههههههي 

، اآلرامّيههة الشههرقّية للموصههل تظهههر تههأثرًيا مههن    

الثهههاني ريخ هههه ه النصهههو  إىل القهههرن أيعهههود تههه

والثالهههع بعهههد املهههيالد ولغتهههها قريبهههة جهههدًّا مهههن       

السههههريانّية. النقههههوش مههههن آشههههور ومههههن املواقههههع    

األخههههرى يف تلههههك املنطقههههة مههههن مشههههال دجلههههة 

كل ها تخر  من الفرتة الفرثّية املتهأّخرة وتعكهس   

 عالقههة وطيههدة يف احلههديع وهههي مكتوبههة خبههطٍ  

 آرامي متمايز يف مشال وادي الرافدين.

مههههن  وىلسههههريانّية األالالنقههههوش  ّنإ -6

منطقههههة الرههههها )أورفهههها احلالّيههههة( تعههههود إىل     

ول وحّتههى الثالههع ب.م. وكل ههها مههن القهرن األ 

أصههول وثنّيههة. إن خههط  الكتابههة يشههب  اخلههط   

املائل املعاصر يف نقوشات تدمر/ باملريا، لكهن  

لغتهههها حتّتهههل موقًعههها وسهههطيًّا بهههني اآلرامّيهههة     

ن الغربّيهههة والشهههرقّية. هنهههاي عهههدٌد كهههبري مههه 

النصهههو  السهههريانّية القدميهههة مهههن القههههرن     

الثالههههع بعههههد املههههيالد جنههههدها علههههى اجللههههود   

( 22أشهههرها خمطوطههة دورا يوروبههوس )رقههم   

واملكتوبهههة يف الرهههها، وكههه لك املرطوطهههات   

ثنتني مهن وادي الرافهدين )رقهم    السريانّية اإل

( واملكتوبتهههههههههههان يف مهههههههههههاركوبوليس 24و  71

)باطنههههههايي/ سههههههورو (  أبرشههههههية يف  لكههههههة   

ن عهههالرههههاك. إّن السهههريانّية القدميهههة ختتلهههف 

اللغههههههة السههههههريانّية الرمسّيههههههة مههههههن خههههههالل    

االسههتردام النظههامي حلههرف الههه)شني( بههدل ا    

مههن الههه)سني( وكهه لك االلتههزام بالالحقههة     

رة )يههوذ( للشههرص الثالههع يف الههزمن     املهه ك 

املاضي واملسهتردمة يف مجيهع النقهوش بهدل ا     

 من حرف اله)نون(. 

 اللفظّيههههههههة اآلرامّيههههههههة الرسههههههههوم إّن  -1

املوجههههودة يف النقههههوش الفرثّيههههة أي الكلمههههات    

املكتوبههههة باآلرامّيههههة لكّنههههها ُتقههههرأ يف اإليرانّيههههة 

الوسهههههيطة ههههههي سهههههابقات للرمهههههوز الفكرّيهههههة     

يف النصههههو  الفهلوّيههههة   ااملسههههتردمة الحق هههه 

وحّتى سهنة   226للساللة الساسانّية )من سنة 

ب.م.(. إّن الشههههههههواهد األكثههههههههر أهمّيههههههههة   642
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سههههتردام هههههه ه الرسههههوم اللفظّيهههههة باللغهههههة   ال

اآلرامّية جنهدها يف خمطوطهة أفرومهان لسهنة     

بعههههههههد املههههههههيالد، وكهههههههه لك نقههههههههوش    92/97

بعههد  794/797هرياكلههيس ومتثالهه  مههن سههنة  

للهههههههرأي القائههههههل لهههههههبعض   ااملههههههيالد. وخالف هههههه  

 2444قرابههههههة الههههههه االبههههههاحثني هنالههههههك أيًضهههههه

أوسههرتاكا  شههقفة أثريههة/ مكتوبههةك مههن نيصهها  

ستان مهن القهرن األول قبهل املهيالد     يف تركمان

كل هههها مكتوبهههة بالرسهههوم اللفظّيهههة اآلرامّيهههة،    

احلهال مهع النقهوش     ان يكون أيًضأوه ا ميكن 

كايههههههههل يف  -الههههههههيت وجههههههههدت يف تههههههههوبراي  

اب أوزباكسههتان والههيت اعتههربت علههى يههد الكّتهه  

الناشههرين هلهها كههه)اخلوارزميان( أي اإليرانّيههة  

 الوسيطة.

 

 

 امههههن القههههرن الثالههههع بعههههد املههههيالد فصههههاعدً     

هنالههههههك متييههههههز ملمههههههوس بههههههني اآلرامّيههههههة    

الشههرقّية والغربّيههة وههه ا التمييههز يقههوم علههى  

أساس املفردات واألصهوات والصهرف والنحهو.    

إّنههها الفههرتة الههيت لههدينا منههها مههواد مكتوبههة       

بكثرة. تتكون اآلرامّيهة الغربّيهة بشهكل أسهاس     

 رفها من فلسطني. من مواد نع

مهن   اآلرامّية الفلسطينّية اليهودّية -7

بهههه:  االفهههرتة البيزنطّيهههة، والهههيت ُتعهههرف غالًبههه   

أغلب املواد تتأّتى  ّنأحيع  اآلرامّية اجلليلّية

 اأن ههه ه التسههمّية هههي جههدًّ    مههن اجلليههل، إال  

قاصرة. فه ه املواد تتأل ف من مجلة متنّوعهة  

مههن النقههوش الت كارّيههة والتكريسههّية، لكههّن     

ههه ه اللهجههة هههي معروفههة بشههكل أفضههل مههن   

خههههههالل األعمههههههال األدبّيههههههة مثههههههل: التلمههههههود  

الفلسههههطيين واألجههههزاء اآلرامّيههههة مههههن سههههفر   

التكهوين الكههبري )َرّبهها( وسهفر الالويههني الكههبري   

 ميموالرتجهههه)َرّبهههها( ومههههداريش أخههههرى ومههههن    

الفلسطينّية وامُلمّثلة بشكل رئيس بهالرتجوم  

( مههن املكتبههة الفاتيكانّيههة   7الشهههري )نيههوفيت  

 وش رات من النصو  يف كنيزة القاهرة. 

وههههي مكتوبهههة   اآلرامّيهههة السهههامرّية:  -2

بأحد تطهّورات اخلهط العهربي القهديم والهيت      

حتّدث بها السامريون حّتى ما يقهارب القهرن   

العاشههر بعهههد املهههيالد، وميّثلههها أفضهههل متثيهههل   

ترجههوم الكتههب اخلمسههة وكهه لك األناشههيد  

اآلرامّيههة ايفوظههة يف الطقههوس ويف أعمههال    

أدبّية مثهل )ميمهار َمرقها( وكه لك )كتهاب      

 األساطري(. 

 مّيهههة الفلسههههطينّية املسههههيحّية: اآلرا -7

ُتسههههههههههّمى بعههههههههههض األحيههههههههههان بالسههههههههههريانّية 

الفلسههطينّية بسههبب نههوع اخلههط املكتوبههة بهه ،   
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وكهههههههان اليههههههههود امُلهتهههههههدين إىل املسهههههههيحّية   

يتحهههّدثون بهههها والههه ين كهههانوا يعيشهههون يف     

اليهودّيهة وعهرب األردن علهى األقهل مهن القهرن       

الثالههههع/ الرابههههع بعههههد املههههيالد وحّتههههى فههههرتة    

لسهههههطني. إىل جانهههههب بعهههههض مهههههن  تعريهههههب ف

املكتشههفات النقشههّية فهه ّن ههه ه اللهجههة ُتَمّثههل  

بشهههكل جّيهههد بشههه رات مهههن ترمجهههات الكتهههاب   

املقههّدس مههن اللغههة اليونانّيههة وكهه لك مههن     

الرتاجهم عههن اليونانّيههة لنصهو  دينّيههة مثههل   

طقوس الروم امللكيهون. إّن املصهادر ايفوظهة    

الثهههامن بعهههد   - تهههخّر  إىل القهههرن اخلهههامس   

يالد عنهههدما كانهههت اللغهههة يكّيهههة بعهههد،    املههه

 إىل وكههههه لك مهههههن القهههههرن احلهههههادي عشهههههر 

الثالههههع عشههههر بعههههد املههههيالد عنههههدما كانههههت    

ُتسهههتردم يف الطقهههوس فقهههط. هههه ه املصهههادر  

ا مهههههن اآلرامّيهههههة تعكهههههس هلجهههههة قريبهههههة جهههههدًّ 

السامرّية واآلرامّية اجلليلّيهة. توجهد يف هه ه    

اللهجة تأثريات قليلة من اللغة العربّيهة مهن   

 شنا.امل

 

إّن اآلرامّية الشرقّية املتأّخرة ُتمّثل من خالل 

اللغهههات األدبّيهههة مثهههل: السهههريانّية واملندائّيهههة   

واآلرامّيههههههة البابلّيههههههة اليهودّيههههههة وكهههههه لك   

الرسههههههوم اللفظّيههههههة اآلرامّيههههههة يف الفهلوّيههههههة   

وكههه لك يف اللههههجات اإليرانّيهههة الوسهههيطة  

 األخرى.

هههههي يف األصههههل هلجههههة    السههههريانّية: -7

بههههني اآلرامّيههههة  اوسههههيط  االرههههها وَتحتههههل  مكاًنهههه

الشههرقّية والغربّيههة، وهههي اللغههة املَوّثقههة بشههكل   

أكمل وأحسهن مهن كهّل اللغهات اآلرامّيهة مهع       

أدب ضهههههههرم يف كهههههههال اجملهههههههالني الشهههههههعري    

والنثههري، وطبيعهههة هههه ه اللغهههة باألسهههاس ههههي  

األدبّيههههة  دينّيههههة َمسههههيحّية. إّن أقههههدم األعمههههال 

تعود إىل القرن الثاني بعد امليالد، وه ه اللغة 

حّتهى لههو أن   ،ههي ُمسهتردمة حّتهى يومنهها هه ا    

السههههههريانّية ُاسهههههههتبدلت بههههههالعموم بالعربّيهههههههة   

احلديثهههة كلغهههة يكّيهههة مهههن القهههرن الثهههامن 

. ُيمكننا أن ُنمّيهز بهني نهوعني    اامليالدي فصاعًد

مههههههن السههههههريانّية الغربّيههههههة والشههههههرقّية لكههههههّن   

ختالفهههههههات تقتصهههههههر علهههههههى بعهههههههض مهههههههن    اإل

اخلصههههائص الصههههوتّية. مههههع ذلههههك هنالههههك   

نظامهههان للتشهههكيل، وثالثهههة أنظمهههة للكتابهههة:   

: وههههههههو اخلهههههههط اإلسهههههههرتجنيلياخلهههههههط -أ

الرمسههي والهه ي يتمثههل بههالنقوش السههريانّية     

مهههن القهههرن األول حّتهههى الثالهههع بعهههد املهههيالد،     

: وههههو خهههط ُمطهههّور مهههن  السهههريطوخهههط -ب

اخلههههههط العههههههادي امُلّتصههههههل ويسههههههتردم عنههههههد  

: النسههطورياخلههط -اليعاقبههة يف الغههرب،   



6102حزيران   RADYA  25  CALDAYA  (35) املثقف الكلداني  

وهو خط ُمّتصل آخر مسهتنبط ويسهتردم يف   

الشههههرق. إّن معظههههم احلههههروف السههههريانّية هلهههها 

علههههى َمحل هههههها يف   اأشههههكال خمتلفههههة اعتمهههههادً  

الكلمههة سههواء كانههت يف البداّيههة أو الوسههط أو  

حهههههني أّنهههههها تقهههههف وحيهههههدة أو   النهاّيهههههة، أو يف 

ُملتصههههههقة مههههههع حههههههروف أخههههههرى. إّن أعمههههههال   

اللغههوّيني السههريان مثههل يعقههوب الُرهههاوي مههن   

مههههن  االقههههرن السههههابع املههههيالدي، ُتمّثههههل تههههأثريً  

 التقاليد اللغوّية العربّية والعربّية.

هههههههههي لغههههههههة الطائفههههههههة  املندائّيههههههههة: -2

الغنوصّية للمندائّيني ال ين تعتهرب أصهوهلم   

ائفههههة ازدهههههرت لفههههرتة يف غامضههههة. ههههه ه الط

مشهههههال وادي الرافهههههدين حهههههول حهههههاران، ثهههههم   

حتّولهههههت إىل جنهههههوب العهههههراق وإيهههههران حيهههههع 

أتباعها الزالوا موجهودين هنهاي حّتهى القهرن     

العشهههههرين املهههههيالدي، وهنالهههههك شهههههكل مهههههن    

املندائّيههههة ايكّيههههة الههههيت ُسههههّجلت يف األهههههواز 

يف مدينههة خورشمشههاهر. إّن  اومههن املمكههن أيًضهه

دائّيهههة األوىل واملعروفهههة حّتهههى    النصهههو  املن

اليههههههوم يعههههههود تأرخيههههههها إىل القههههههرن الرابههههههع  

والسههادس املههيالدي وأعماهلهها األدبّيههة الكههبرية  

ُيمكههن أن تكههون قههد ُكتبههت يف تلههك الفههرتة،   

إىل جانهههههب هههههه ا هنهههههاي عهههههدد كهههههبري مهههههن   

النقههههوش السههههحرّية علههههى األوانههههي بههههاخلط    

املندائي واللغة املندائّيهة والهيت ُاكتشهفت يف    

 يفوب العههراق وإيههران. ههه ه األوانههي تههَخّر    جنهه

القهههرن اخلهههامس حّتهههى السهههابع بعهههد املهههيالد    

مههن اخلههط   اواخلههط املكتوبههة بهه  ُيمّثههل نوًعهه    

اآلرامههههي اجلنههههوب رافههههديين. وألن املندائّيههههة    

هلجههة  ةتسههتردم حههروف العلههة أكثههر مههن أيهه

آرامّيهههة أخهههرى، ومبههها أّنهههها ال تّتبهههع أي منهههط    

ت ذات أهمّيهة  كتابة تقليهدي له ا فقهد كانه    

ُكهههربى لتأسهههيس علهههم األصهههوات والصهههرف    

 لآلرامّية الشرقّية بالعموم.

والههيت  اآلرامّيههة البابلّيههة اليهودّيههة:   -7

نعرفهههها بشهههكل أسهههاس مهههن التلمهههود البهههابلي  

والنصو  الغنوصّية وكتاب الوصايا ال ي 

كتبههه  عنههههان بههههن داويهههه  وكتههههاب القرائّيههههة  

ّيههة األّول وكهه لك التعاويهه  البابلّيههة اليهود 

لألواني "السحرّية" املتأتّية من ناحّية نيّبهور.  

ه ه املصادر املتعّددة واليت ُكتب بها عهدٌد ال  

بهههأس بههه  مهههن املرطوطهههات تعهههود إىل القهههرن    

الثالههههع وحّتههههى القههههرن احلههههادي عشههههر بعههههد   

املهههيالد. لقهههد اكتشهههفت عهههّدة اختالفهههات يف    

ه ه اللغة وه ه النصو  واليت امتدت على 

 مدى  انية قرون.

املوجهودة   الرسهوم اللفظّيهة اآلرامّيهة    -4

يف الفهلوّيهههة واللههههجات اإليرانّيهههة الوسهههيطة  

األخرى ُكل ها تتهأّتى مهن اآلرامّيهة الرمسّيهة،     

لكن بعضها ُيشري إىل تغيريات ُتعهزى إّمها إىل   



6102حزيران   RADYA   26   CALDAYA  (35) املثقف الكلداني  

تههههههأثري اآلرامّيههههههة الشههههههرقّية املتههههههأّخرة أو إىل  

أخطهاء قهام بههها اخلط هاطون الهه ين مها عههادوا     

اللغههههة اآلرامّيههههة. مههههن أهههههم     اجّيههههدً ُيتقنههههون 

املصههههادر هلهههه ه الرسههههوم اللفظّيههههة )فرهنكههههي  

لآلرامّيهههة  باهالفيهههك( والههه ي يعتهههرب دلهههيال  

واإليرانّيههة الوسههيطة والهه ي يعههود علههى أقههل     

 تقدير إىل القرن السابع بعد امليالد. 

 

إّن اللههههههههجات اآلرامّيهههههههة احلديثهههههههة والههههههههيت    

بهههها حّتهههى اليهههوم قرابهههة النصهههف     يتحهههدثون 

مليهههههون مهههههن البشهههههر يعيشهههههون يف أمهههههاكن     

متعددة من الشهرق األوسهط أو إّنههم ههاجروا     

ات هإىل منهاطق أخهرى يف العههامل. هه ه اللهجهه   

ههههي البقايههها الصهههامدة مهههن اللغهههات اآلرامّيهههة  

نتشههار وهههي   الههيت كانههت يف حههني واسههعة اإل   

يفوظههههة لههههدى أقليههههات دينّيههههة يف منههههاطق   

لهة، وههه ه اللههجات ههي ُمقّسههمة    جبلّيهة منعز 

 رئيسة. اتعويم لى ثالثع

والهيت ال   اآلرامّية احلديثة الغربّية: -7

يهههزال يسهههتردمها املسهههيحيون واملسهههلمون يف  

ثههالث قههرى هههي معلههوال وجوّبعههادين وخبعههة      

إىل الشهههمال  اوالهههيت تبعهههد سهههّتون كيلهههومرتً 

مههههن دمشههههق. إّن ههههه ه اللغههههة هههههي بقايهههها يف      

 ة هههّيهههات اآلرامههههب لل هجهههوانههن اجلهههد مههههالعدي

 القدمية يف فلسطني. 

وميزات هه ا الشهكل الغربهي ايكهي للغهة      

اآلرامّيهههههة ههههههو اإلخهههههتالف يف لفهههههظ األلهههههف   

إىل ف( وكههههههههه لك  پو( و) الطويلهههههههههة )ا =

حقة للشرص الثالهع يف  استردام الياء الال

الهههزمن غهههري التهههام )املاضهههي(...إ . اآلرامّيهههة  

ّية هي متهأّثرة بشهّدة بتهأثريات    احلديثة الغرب

من اللغة العربّية ايكّية يف النظام الصوتي 

 والقواعدي والقاموسي.

 آراميههة حديثههة وسههطّيةك   الطورويههو: -2

شههههههمل عههههههّدة لغههههههات يتحههههههّدث بههههههها ت يتوالهههههه

املسيحّيون يف طور عابدين وما جاورها حّتى 

مهههاردين يف اجلنهههوب الشهههرقي لرتكيههها. هههه ه 

بني اآلرامّية  اوسطيًّ االلهجات تستحّل موقًع

احلديثههة الغربّيههة والشههرقّية، ومثلههها كمثههل 

اآلرامّيههة احلديثههة الشههرقّية فههه ه اللهههجات      

إىل استردام صوت )اخلهاء( وقهد    اتظهر ميل 

 طّورت التصريف اللغوي املبين على املفاعيل

غههههري مشههههروط لأللههههف   الكّنههههها ُتظهههههر تغّيههههرً 

يثهههههة  الطويلهههههة )ا = و( مثهههههل اآلرامّيهههههة احلد  

هلجهة متعلقهة بشهكٍل قريهب      وهنهاي الغربّية. 

، مالحشههههوإىل الطورويههههو ويتكلمههههون بههههها يف 

أن  وههههههي قرّيهههههة يف مقاطعهههههة ديهههههار بكهههههر. إال   

اهلجههرة الكههبرية للسههك ان ايل ههّيني قههادت إىل    

 خلق مجاعات متفّرقة تتحدث بالطورويو يف 
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 أوروبا الغربّية.

والههيت  اآلرامّيههة احلديثههة الشههرقّية:  -7

عليها السريانّية احلديثة أو اآلشهورّية  يطلق 

/ السهههههورث/ سهههههوريويو...ك. وههههههي الكلدانّيهههههة 

امتداد للفرع الشرقي مهن اآلرامّيهة املتهأّخرة.    

حتتههوي هههه ه اللغههة اآلرامّيهههة احلديثههة علهههى    

عناصهههههر قدميهههههة باقيهههههة والهههههيت ال توجهههههد يف 

السهههريانّية القياسهههّية، كمههها وحتتهههوي علهههى   

مههههع اللغههههة حتههههديثات أدخلتههههها وتتقامسههههها 

املندائّيههههة وكهههه لك مههههع اآلرامّيههههة البابلّيههههة 

اليهودّيههة لكّنههها غههري موجههودة يف السههريانّية.   

إّنههههه  ملهههههن املعتقهههههد بهههههأّن اآلرامّيهههههة احلديثهههههة    

الشهههرقّية قهههد تطهههّورت مهههن لغهههة مشهههابهة إىل   

املندائّيهههههة ومشهههههابهة إىل اآلرامّيهههههة البابلّيهههههة   

هنالك أّية وثائق تهدل    تاليهودّية، لكن ليس

ألنههه  لهههيس   كلهههى هههه ا النهههوع مهههن احلهههديع   ع

هنههاي أي شههكل أدبههي هلهه ه اللغههة قبههل القههرن  

حيهع إّنهها مل تكهن ُمسهتردمة      ،السابع عشهر 

يف العجلهههههة األدبّيهههههة. فالتصهههههريف اآلرامهههههي   

يف النصهو    ااحلديع اخلا  يوجد ُمسهبق  

اليهودّيههههههههههة واملسههههههههههيحّية األوىل املعروفههههههههههة. 

فاللههههههههجات اآلرامّيهههههههة احلديثهههههههة اآلن ههههههههي 

ردسههههههتان قههههههرب احلههههههدود سههههههتردمة يف ُكم

املشههههرتكة مههههع العههههراق وإيههههران وتركيهههها يف  

مهن   اقهرب إيهران وقريًبه    ةياذاة  رية أورمي

املوصههل يف العههراق. ويتحههّدث بههه ه اللهههجات  

كههههّل مههههن اليهههههود واملسههههيحيني بتسههههمياتهم 

 املتعّددة النساطرة والكلدان واليعاقبة. 

 ردسههتان يفبنيههامني تههوديال الهه ي زار كُ 

منتصههف القههرن الثههاني عشههر املههيالدي أشههار      

إىل أن اليهههود الهه ين يعيشههون هنههاي كههانوا   

يتحدثون اآلرامّية. يف أّيامنا ه ه، ومع كهل  

مجيهع اليههود إىل اسهرائيل،     فقد ههاجر ه ا، 

ن ههههاجروا إىل الواليهههات املّتحهههدة واملسهههيحي و

وأرمينيهههها وجورجيهههها وروسههههيا وههههه ه اهلجههههرة  

احلههرب العاملّيههة  كانههت قههد بههدأت يف أعقههاب    

األوىل. كتههب املسههيحيون بههاخلط السههرياني 

النسهههطوري الههه ين اسهههتردموه يف النشهههرات   

واجملههههههههالت وطههههههههبعهم للكتههههههههب واملناشههههههههري     

واستردموا يف البداّية هل ه املنشورات هلجهة  

كلغهههههة مكتوبهههههة ونظامّيهههههة، وهههههه ه   ةأورميههههه

املنشهههههورات أعطهههههت بهههههدورها النهضهههههة لل غهههههة  

نا هه ه مهع هلجاتهها    احلديثة ايكّية يف أّيام

 املتنّوعة.

 

***** 
 *** 
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 تعيني موقع دير عمر بن عمر من القرن السادس امليالدي
 يف منطقة ماوران

 م3131يف ضوء وثيقة كلدانية من 

 

 الدكتورة بروين بدري توفيق

 ردستانريخ أديرة ُكأدكتورا يف ت

 

ة ايفوظهههة يف رخييهههة املهّمههه أمهههن الوثهههائق الت 

بطريركيههههة بابههههل الكلدانيههههة وثيقههههة قدميههههة،  

 هه.171ترقى إىل 

الوثيقة مكتوبهة بلغهة عربيهة سهليمة، بهدأت      

نت احلمهههههههد هلل، بديباجهههههههة تقليديهههههههة تضهههههههمّ  

والصههالة علههى نبيهه ، ودعههاًء هلدايههة امُللحههدين،     

مههات قليلههة مههن مقدمههة ههه ه  وقههد سههقطت كل

لكن ذلهك مل يهخثر علهى مضهمونها      ،الديباجة

بشيء. وينتقل كاتب الوثيقهة بعهد ذلهك إىل    

اههههها إّي اربههههل واصههههف  أاإلقههههرار بأهميههههة مدينههههة   

ظهههههي بشهههههرف ح بأنههههه  ُحبهههههه)ايروسة(، ويصهههههّر

)ُحلول نا بها( و)استقرارنا بأشعابها(، ول ا فهو 

ئمههههة يسههههميها )دار هجههههرة اإلمامههههة ومتبههههوأ األ

املهههخمنني(، فكاتهههب الوثيقهههة مل يكهههن مهههن أههههل   

يهه  إليههها  كههم تول  ا، وإمنهها كههان وافههًداربههل إًذأ

 يامنصب  فيها، فمن يكون إًذ

لههيس يف نههص الوثيقههة توقيههع لكاتبههها، وإن   

ههه ا الكاتههب    ها نفسهه  أنّ كههان يبههدو مههن نّصهه    

كههان نافهه  الكلمههة يف مدينتهه ، فهههو يقههول عههن 

وقهراره "أنفهه ه اهلل   رأيه ، وههو يف احلقيقههة أمهره   

علههى السشههداد، وأمضههاه علههى الرشههاد"، فهههو مل       

لهه    ًمهها، يكههن يههرد كاتههب بليههع، وإمنهها حاك    

القهههدرة علهههى إنفههههاذ أمهههره. وصهههياغة الوثيقههههة     

، فههههو ا  كهههان قاضهههيً علهههى أّنههه  وأسهههلوبها يهههدلّ 

يصههههف نفسهههه  باإلمامههههة، ويف ظهههههر الوثيقهههههة     

  )عهههد نامهه  املههال    عنههوان هلهها بالكلدانيههة نّصهه    

ألجل الرهبان(، فمن ميلهك أن ُيصهد ر    يمد

ل للرهبهههان غهههري حهههاكم أو قهههاض خمهههوّ  اعههههًد

لقب )مهال( مهن ألقهاب القضهاة،      أّن ب لكي ثّم

أوسههع يف العصههر العثمههاني   اوقههد حقههق انتشههارً 

ى ربههل يسههّمأالتهالي، حههني كههان قاضههي مدينههة  

ربههل مههنال سههي( وقاضههي بغههداد )بغههداد مههنال     إ)



6102حزيران   RADYA  29  CALDAYA  (35) املثقف الكلداني  

بغههداد، وهكههه ا  سههي(، أي قاضهههي أربههل وقاضهههي   

األمههر يف غريهههم مههن قضههاة املههدن الداخلههة يف      

 حكم الدولة.

الوثيقههة حتمههل يف   ومههن حسههن التقههدير أنّ 

ريخ كتابتههها، وهههو "مههن اسهههتقبال    أثناياههها تهه  

سههنة سههبع عشههر وسههبع مايههة" أي يف أول تلههك    

السههنة، ويوافههق ذلههك منتصههف شهههر آذار مههن      

م، أي يف السهههههنة األوىل مهههههن حكهههههم 7771سهههههنة 

بهههو سهههعيد بههههادر خدابنهههده  أن املغهههولي السهههلطا

 م. 7776 -7776

يعتههههرب عهههههد ههههه ا السههههلطان آخههههر عهههههود     

سهههتقرار يف عمهههر دولهههة املغهههول اإليلرهههانيني،  اإل

ضهههطرابات بسههههرعة يف  فبعهههد موتههه  شههههاعت اإل  

عمهههههوم الهههههبالد، وشهههههرعت الدولهههههة بالتفكهههههك، 

وتقاسههم األمههراء السههلطة فيمهها بيههنهم، وكههان   

 أقههههاليم مههههن الطبيعههههي أن تشههههيع الفوضههههى يف

الدولهههة، ويف هههه ا الظهههرف الهههدقيق مهههن حيهههاة     

الدولهههة املغوليهههة تهههأتي الوثيقهههة لتصهههور مههها آل   

 إلي  حال الرهبان من الفوضى. 

تتضههمن الوثيقههة يف فحواههها العههام شههكوى    

 أحنل(، هم: عمر رفعها رهبان دير يسمى )دير

 .الربان سعد -7

  .احلبيس القس مشعون -2

 .القس يوسف -7

 .القس إليا -4

 .شليمونالربان  -9

 .الشماس يوسف -6

 .مروان -1

 .علي بن الراهب -2

ربههههل املسههههمى )مههههال يمههههد(،   إإىل قاضههههي 

، يشكون فيها ما ا  قد ُعيِّن حديًثال ي يبدو أّن

كههانوا يتعرضههون لهه  مههن )التطههاول علههيهم(.     

الوثيقههة ال تهه كر تلههك    وعلههى الههرغم مههن أنّ  

نا نسهتطيع فههم مضهمونها مهن     أّن الشكوى، إال 

القاضي مهن ضهمانات هلهم متنهع     نوع ما منح  

ي الهههه ي كههههانوا يتعرضههههون لهههه  عههههنهم التعههههّد

آنههههه اي، وإحهههههاطتهم بهههههه )اإلحسهههههان واملراعهههههاة  

والرفههق واحلمايههة وحسههن النظههر يف أحههواهلم،    

تلهك   وكف أيدي املتطاولني عليهم(، على أّن

انيههههة بههههأي احلقههههوق والضههههمانات مل تكههههن ي  

ي  الوثيقهههههة  مههههها مقابهههههل مههههها تسهههههمّ   حهههههال، وإّن

 ية رهبان دير أحنل( واملقاطعة هنها هه  )مقاطع

املبلهههع املقطهههوع املفهههروض علهههى الهههدير، بصهههفة   

دفهههع هههه ه   ضهههريبة ثابتهههة. وتشهههري الوثيقهههة أنّ  

الضهريبة يبهدأ مهن "اسهتقبال سهنة سهبعة عشهر        

ا عبهههارة )مههها يهههأتي بالهههدير     وسهههبع مايهههة"، وأّمههه   

املهه كور( فههتعين مهها حيصههل للههدير مههن غههالل    

الوثيقة تضمن  أراضي . ومن ناحية أخرى ف ّن

تنظيم شخون الرهبان، بأن ُيرفهع اسهم الرهبهان    

اجُلههههُدد "وكههههل مههههن اسههههتحدث عنههههدهم مههههن      
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موقع قرية رزكة على حافة اجلبل ويكون 

 الدير على نهاية حافة القرية على الوادي

الرهبان" إىل "الديوان العالي"، أي إىل الدولهة،  

مههن  ا"، أي مبلًغههامعيًنهه ا عليهه  شههيًئاوأن "يقههررو

"ما يخخ   ّنأر الوثيقة تقّر ّن ف ،املال، وباملقابل

 أّن إال  هم منههههههههها،ءعفههههههههاإ ومههههههههنهم جزيههههههههة"، أ

ال  "غلمانهم يعطون عن كهل نفهر مبلهع درههمٍ    

غري"، رمبا كان اسم )غلمان( يقصهد به  خهدم    

 الدير، أو الشمامسة.

ومتههنإ الوثيقههة لرهبههان الههدير احلههق يف أن   

يسههههههتمروا "يف عمههههههارة الههههههدير ويسههههههتمرون يف   

أمههههههاكنهم وعمههههههل مكههههههرمتهم ومصههههههاحلهم    

وعبهههادتهم وتسهههبيحهم وتقديسههههم وأدعيهههتهم    

أمهههدها اهلل بهههاخللود  –دولهههة القهههاهرة لهههدوام ال

وجيلبههههههههون الرهبههههههههان،   -إىل يههههههههوم املوعههههههههود

ويعطههههوهم قاللههههي يسههههكنوها وُيعمروههههها"، وال   

الرغبة يف عمهارة الهدير وكثهرة رهبانه       ريب أّن

  ههههه رة( بوصفهههه في  نفهع ظهاهر لهه )الدولهة القاه    

 ميثل مصدر دخل هل ه الدولة. -الدير –

تقههههول "فسههههبيل  وتنتهههههي الوثيقههههة بعبههههارة   

كافهههة األههههل واألقهههارب واألصهههحاب والنهههواب     

والكتهههاب والهههوالة األول املههه كورين  النهههزوليك    

علهههى احلكههههم مبههها رمسنههههاه، والعمهههل مبوجبهههه     

ومقتضههاه إىل أن يههرث اهلل األرض  .....ك بعههد"،   

 .(7)و ة كلمات خمرومة فلم تعد تقرأ

                                                 
1
ذكررر شاشررر الو يقررة األب بطرررأ ّررّداا أّث هررذه الو يقررة    

سر،، وهري علررى و      15،5سر،، وبرررر    252بطرول  

 

حتدثت الوثيقة عن منهوذ  ألحهد األديهرة    لقد 

ورهبانهه  يف أربيههل، وهههو ديههر عمههر، وال نعلههم أي  

رخيه ، فالوثيقهة   أشيء عن موقعه  ومخسسه  وت  

   من أديرة أربيل. مل ت كر سوى أّن

لفههت اسههم الههدير )عمههر( انتباهنهها للبحههع       

عن دير به ا االسم يف املصادر السهريانية الهيت   

                                                                 
، 2212غداا عراقي غير أملس. و ائق تأ يخية كلداشية، ب

 .11-13ص
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ت كر أديرة ورهبان أربيل )حهدياب القدميهة(،   

الرهبهان     دير قهديم بداللهة أنّ  فالدير يظهر أّن

اسههههتمروا يف الرهبنههههة فيهههه  إىل القههههرن الرابههههع  

عشر، وهو ما يشري إىل وجود سكان مسهيحيني  

 ا  ههد ذاتهه  كشههف جديههد عههن   يف جههواره، فههه

بالرهبههان حتههى ذلههك  اديهر كههان مهها زال عهامرً  

 .(7)العهد

رخييهههة الهههيت تناولهههت   أوتههه كر املصهههادر الت 

ريخ أربيهل واملسهيحيني فيهها يف هه ه احلقبهة       أت

 ااملطهههران طيمثهههاوس الثهههاني كهههان مطراًنههه    أّن

مهن نصهب  ههو البطريهري يهبالهها       ألربيل، وأّن

الهههههيت  هاسهههههنة نفسهههههأي يف ال 7771املغهههههولي يف 

 اتبت فيهها الوثيقهة، وكهان املطهران مشهغول      ُك

بكهههههفِّ اإلضهههههطهادات عهههههن أديهههههرة املسهههههيحيني، 

ويههدفع الرشههاوى إىل أمههراء املغههول حتههى يكفههوا 

حت  الوثيقهة،  ما وّض ، وه ا فعال (2)األذى عنهم

رهبان )دير عمر( كانوا يطلبهون   ذكرت أّن إذ

ن اإلغاثههة مههن القاضههي وحههاكم املنطقههة. ولكهه 

                                                 
1
 بغداا كوسا، شافع ترجمة المسيحية، آشو : فييه يذكر ل، 

 فري   هرذا  عمرر  اير إلى إشا ة أية 135ص /1ج ،2211

 عنكررراوا وإلرررى باصررريااي إلرررى أشرررا  وإّشمرررا الرهرررد، ذلرررك

 .فحسب
2
 يوسر   تحقيرق  المرللفين،  فهررأ : الصروباي  يشوع عبد 

 وإيليرررا ،91ص /1ج وفييررره ،5ص ،1891 بغرررداا ّبررري،

 ّرداا،  بنيامين تحقيق األبوي، البيت بطا كة تأ يخ: أبوشا

 .11ص ،2228 اهوك
 

ة شهارة مهّمه  إهها يهرد   ّنإمنطقةي ال نعلهم.   ةأي

 كثر.إىل وجود دير باسم عمر ال أ

ويف ه ه احلقبة مل تبق أديرة وكنهائس يف  

أربيل إال  وخربت وهجرت،  بسبب غهزو )سهارون   

مههري أب األديههرة وحههارب  شههاه( الهه ي هههدم وخههرّ   

، فلههم تبههق  (7)7729ربيههل يمههد بههن حييههى يف    أ

كنيسة عنكهاوا والهراجإ   ربيل سوى أمن أديرة 

هههههه ه الفهههههرتة شههههههدت انهههههدثار ديهههههر عمهههههر       أّن

 امل كور.

ريخ املسههيحي يف أالتهه  ثنهها يف أهههم مصههادر

القرنني التاسع والعاشر امليالدي، اليت ته كر  

أديرة ورهبان حدياب القدميهة، أي أربيهل، وههي    

بصههري، وكتههاب كتههاب العفههة اليشههوعدناح ال

ريخ السهههعردي، أالرؤسهههاء لتومههها املرجهههي، والتههه  

ىل إريخ السهههعردي أشهههارة يف التهههإ فلهههم جنهههد إال 

يف جبههال حههدياب، قههرب    ديههر يسههمى ديههر عمههر   

كهههان  إذ، يشهههوعنحناسههه  الراههههب  ، أّسشهههقالوا

امسهههههه  )عمههههههر بههههههن عمههههههر( وامسهههههه  الثههههههاني      

(. وخالصة ما ذكرت  ه ه املصادر يشوعنحنا)

ههه ا الراهههب كههان مههن أتبههاع ملههك احلههرية   أّن

م ولههههه  "مهههههال 641-922النعمهههههان بهههههن املنههههه ر 

                                                 
3
 اهرروك الجالئررري، الرهررد فرري ُكراسررتاث: توفيررق ز ا  

 .321و 318ص ،2228
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 يموقع الدير نهاية القرية على الواد

 ويواجه  من اجلنوب جبل ماوران

وعبيهههد"، وعهههرف بالشهههجاعة حتهههى أن كسهههرى  

نعمهان،  بهأمر ال   ترهشهب  أّنه  كان يعرف  بهها، ثهمّ  

، فقصههدا ديههر إيههزال  ورافههق إيليهها احلههريي خالهه  

قرب نصيبني فرتهبا هناي يف زمهن رئاسهة مهار    

س لهه  ر  إيليهها وأّسههبابههاي الكههبري للههدير، ثههم خهه

يف جههوار املوصههل عههرف بامسهه ، يرافقهه  يف  اديههًر

وحينمها ترههب   ذلك ابن اخت  عمهر امله كور.   

مههها ميلكههه ، وكتهههب مخلفهههات عديهههدة "يف    قّرفههه

الفضائل والدالئل"، ذكرت يف ترمجته ، وبعهد   

ذلههك كلهه  قصههد عمههر ناحيههة )دارآبههاذ( الههيت    

هها منطقههة )ديبههور(  يشههوعدناح بأّنإيشهري إليههها  

، وتومهههها املرجههههي يسههههميها )سههههال    (7)سههههال  أي

  دبريههانس( حيههع تتلمهه  عليهه  كههثريون، وأّنهه     

،  وحههددنا ا" أي ديههًرا" هنههاي و"عمههًراأنشههأ "بيًعهه

هها تقهع يف   موقع  يف  ثنا عن ديهر اجلهص بأنّ  

سههفل قلعههة دويههن، ودفههن يف أمنطقهة مههاوران يف  

ي دير )عمر ربهان عمهر(، أو ديهر    ه ا الدير ومّس

إلمرأة رجل  (2)(ا  عمل )حنانّن)عمر حنون(، أل

 .(7)من رؤساء البلد كانت ال تلد فولدت

                                                 
1
 ايرا ا  . شرقالوا  قررب  تقرع  آباذ اا  أّث أبوشا ألبير يذكر 

 .211ص ،2221 ا بيل الررا ،
2
ّ"ا امراء مقردأ        الحناشه ترني لغرة االرّمرةا، واصرطال

يرطررى للمر"ررىا، أو اتررراب مقرردأ يلاررذ مررن  فررا       

القديسين ممزوج"را بالمراء والزيرتا، ويرمرل منره أقرراص       

 للبركة والشفاء من األمرا . 
3
 2، ج 1813السرراي، طبرة أّاي شير، با يس،  سنة  

 .195وتوما ص 211ص

ديهر عمهر اله ي     وهك ا نستطيع القول بأّن 

سهه  ته كره الوثيقهة ههو نفسهه  الهدير اله ي أسّ     

ى )عمههر بهههن عمههر(، حيهههع ال   املسهههّم يشههوع نحنا

يف منطقههههة حههههدياب أربيههههل ديههههر بههههه ا   يوجههههد 

والههد  االسههم غههري الههدير املهه كور، ال سههيما وأنّ  

ههه ا الراهههب كههان مههن جبههال حههدياب نفسههها،  

 ول  أمالي وأراض وهبها لبناء الدير.
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ريخ منطقههة أرت الصههراعات امل هبيههة علههى تههأّثهه

ىل القهرن التاسهع   إدير عمر مهن القهرن السهابع    

تومها املرجهي ذكهر     فصيل ذلك أّنامليالدي، وت

 عهن منطقهة سهال  الهيت ههي جبهال حههدياب، أنّ      

لت يف القهرن السهابع املهيالدي مهن     املنطقة حتّو

رث وكسهههههههههية، ومسهههههههههى  النسهههههههههطورية إىل األ

لني إليههها بههاملونوفيزيني، وكههان مركههز  املتحههّو

قهد   ةأبرشية النسهاطرة يف ديهر عهابي قهرب عقهر     

اعتههههاد علههههى إرسههههال جلههههان تفتيشههههية ألديههههرة     

املنطقههههة للتأكههههد مههههن معتقههههداتها، ومهههه هب  

رهبانها، فكهان مطهران حهدياب النسهطوري ههو      

)يونهههههههههههادب احلهههههههههههديابي(، الههههههههههه ي حهههههههههههارب    

رث وكسهية يف هه ه املنطقهة، ثهم خلفه  مهار       األ

ا مطههران حههدياب، بعههد أن كههان قبههل ذلههك أّحهه

لفه   لدير عابي القريب من عقهره، ثهم خ   ارئيًس

مههارن عّمهها يف عهههد والههي حههدياب احلسههن بههن       

سربيشههوع، وهههو الهه ي أمههر بكتابههة سههري رهبههان   

ا ه ه املنطقة، ال سيما حدياب. وقام مهارن عّمه  

ب سههههههتعادة أديههههههرة املنطقههههههة إىل النسههههههطورية    

  سهحب السهلطة   اها أسقفية سال ، ثم أّنه ومّس

مهههن أسهههاقفة حهههدياب وعهههدشل األبرشهههيات فيهههها   

. (7)يهههر عهههابي النسهههطوري وجعهههل تبعيتهههها إىل د

                                                 
1
 .122ص الرؤساء: المرجي توما 

 

رث وكسهية  واستمرت ياربهة النسهطورية لأل  

ن ّيحينمهها ُعههه  124يف ههه ه املنطقههة حتههى سههنة     

حلهههدياب، فرفضههه  أههههالي   اإيشهههوعياب مطراًنههه

نههههههوا رسههههههتم علههههههى أبرشههههههيتهم، ّياملقاطعههههههة وَع

وها أبرشية مار قرداغ، رافضني ايشوعياب ومّس

النسههههطوري، وحرمهههههوا طيمثههههاوس اجلهههههاثليق   

أهههههالي  أّن ا. وذكههههر تومهههها أيًضهههه (2)النسههههطوري

 اا بايشهههههوعياب مطراًنهههههحهههههدياب قبلهههههوا أخهههههريً 

علههيهم، حيههع كههان مركههز األسههقفية يف ديههر    

اجلهههههص، وهكههههه ا أهمهههههل ايشهههههوعياب مركهههههز    

أبرشههيت  أي كنيسههة ديههر اجلههص وغههدا يهههتم     

بتجديههد كنيسههة ديههر بيههت عههابي، وقههد عاتبهه     

"ملاذا : أهالي حدياب على ه ا اإلهمال، قائلني

ركهههههز أسهههههقفيت  يف حهههههدياب يتههههههدم،   يهههههدع م

أخهه   وفعههال  وجيههدد كنيسههة ديههر بيههت عههابيي" 

ل منهه  منتصههف القههرن التاسههع    اخلههراب يتسههل  

نتيجهة هه ا اإلهمهال،     امليالدي، إىل دير اجلّص

ا يدل علهى أن أديهرة املنطقهة بهدأت تتعهرض        

للرهههراب واهلجهههر منههه  ذلهههك احلهههني، وحتهههول   

، حتهى  ةمركز األبرشية وتبعية قراها إىل عقر

انفصهههلت عنهههها، فبقيهههت أديرتهههها مهملهههة دون     

جتديهههد، وال شهههك يف أن ديهههر عمهههر كهههان مهههن   

 ة ه ا اإلهمال. األديرة اليت مل تسلم من مغّب

                                                 
2
 .115و 129 ص توما 
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مبا أن منطقهة )سهال ( و)ديبهور( الهيت ذكرهها      

إيشههوعدناح والسههعردي تقههع يف جبههال حههدياب   

، (7)ه ه املنطقهة جهنا حنو قرب شقالوا، فقد اّت

  كههان لنهها  ههع سههابق نشههرناه يف اصههة أّنههخبو

)ديهر اجلهص(    ه ه اجمللة،  توصهلنا فيه  إىل أنّ  

، فه ه هي منطقهة  (2)كان يف أسفل قلعة دوين

م يف ذلهك البحهع،   أسقفية سال  على مها تقهدّ  

، عهههدا آثهههار قدميهههة   ة ديهههر أصهههال  فلهههم جنهههد ّ ههه  

يف منطقهههة  ثنههها  (7)(ةملسههجد يف قريهههة )رزكهه  

                                                 
1
 سرنة  شرتاء  فري  عردة  ميداشيرة  وجوال  زيا ا  في وذلك 

2211. 
2
  .2211 آذا  ،52 الردا( كلدايا  ايا) مجلة 

3
 DSW 1مرن اا طرة اا را       3تقع  زكرة فري المربرع     

علررى وااع عميررقع، ويقررع الرردير علررى ّافررة هررذا الرروااي،        

وشصل إليها في طريق يبردأ مرن شهايرة شرقالوا متجه"را إلرى       

اليسرا ، ّيرت تصراافنا قريرة ا بنرد،  ر، مراو اث، وشسررير        

في طريق مترّرج بين جبلين يحراذي واا يجرري فيره شهرر     

ينبررع مررن شررقالوا ويتجرره إلررى الررزاب. وقريررة  زكررة فرري      

ريرق وبرردها )كرراو( و)عرين الكبريرت(      منتص  هرذا الط 

و)بابا جيجرك( ّترى شصرل إلرى طريرق قلررة اويرن ومنهرا         

إلرررى صرررالن الررردين. وتسرررمية القريرررة  زكرررة هررري تسرررمية  

متأارة وجدشاها في القرث السااأ عشر ّيت ذكر  في 

افتر مفصل والية ا بيل، أّشها قريرة تابررة لردوين وتسرمى     

فترر مفصرل واليرة    منطقتها سيسآباا وهري تابررة لحريرر. ا   

 121، ص2211أ بيل، ترجمة اليل علي مراا، ا بيرل  

وتسرركن منطقررة  زكررة ومرراو اث، فرري فترررة كتابررة    185و

قبائل الز ا ي وكاشت قاعدة  1513الدفتر المذكو   سنة 

الما ته،، ّيت تقع على الطريق التجا ي القردي،، وتأارذ   

 هذه القبائل الضررائب مرن القوافرل المرا ة واسرتمر  هرذه      

إذ ذكرها الحاك، البريطراشي هراي    1819الحال ّتى سنة 

في منطقة )بابا جيجك( قرب عين الماء الذي كاث مو"ع 

اسرررتراّة القوافرررل وأارررذ الضررررائب. هررراي: سرررنتاث فررري    

رين إىل اوران، نسب  أههالي املنطقهة مهن املعّمه    م

عبد اهلل بهن عمهر، يقصهدون اخلليفهة عمهر بهن       

اخلطههههههاب، الهههههه ي عههههههاش يف القههههههرن السههههههابع  

  زار املنطقة وأنشأ ه ا ساس أّنأامليالدي، على 

هههه ه الروايهههة تفتقهههر إىل أي   املسهههجد، ومبههها أنّ 

را ههه ه وألن عمههر أو ابنهه  مل يههز   كرخييأسههند تهه 

ا، هنهها أخهه نا بالشههك يف هويههة املنطقههة مطلقهه

رخيهههه  ومخسسهههه   أههههه ا املكههههان غههههري املعههههروف ت 

احلقيقهههههي، فبهههههدأنا  ثنههههها يف هههههه ا املسهههههجد، 

ملها   ةمنطلقني من أن توارث أهل القرية القدمي

  مكههان منسههوب إىل )ابههن عمههر( مل    مسعههوه أّنهه 

ما ل  ج ور تربره. ويفهم من يأت من فراغ، وإّن

دير باسهههم عمهههر أحنهههل، أي الهههتسهههمية الوثيقهههة 

يف  ّنإعمهههر املسهههيحي يف القهههرن الرابهههع عشهههر،     

رهم عههن هه ه الفههرتة بههدأ أهههل املنطقههة يف تصههوّ 

  منسههوب لُعمههر اخلليفههة، هلهه ا    ههه ا املكههان أّنهه  

زتههه  الوثيقهههة باسهههم عمهههر املسهههيحي، ولهههيس   مّي

ريخ أو أل جههههرى يف ههههه ا التهههه  املسههههلم، فههههالتحوّ 

طهادات ض الرهبان إىل االضبعده، حينما تعّر

الهههيت أشهههرنا إليهههها مهههن قبهههل، ومهههن ثهههم تركههه    

وإن أخه  يتهداعى    ارهبان  ولبع املبنهى شاخًصه  

مهع مههرور الههزمن، وملهدة أربعههة قههرون إىل حههوالي   

                                                                 
 1، ج1813ُكراسررررتاث، ترجمررررة فررررلاا جميررررل، بغررررداا     

 .239ص
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 ياجلدران القدمية للدير اسهفل البنهاء احلهال   

 .حافة وادي قرية رزكة ىعل

أهههل القريههة بقايهها املبنههى   إذ اسههتغّل 7294سههنة 

وا فيههها  خوا حجههرة صههغرية عليههها وأنشهه   خفأنشهه

  ، وأمام  ساحة علهى أسهاس أّنه   اا بسيط يراًب

   مل يستغل للصالة، وظهلّ لقرية، لكّنمسجد ل

لقهههرن آخهههر، وذلهههك بسهههبب موقعههه       امرتوك ههه

املتطههرف مههن القريههة، وإشههراف  علههى واٍد عميههق 

لتجمع أهل القريهة   افال يالئم أن يكون موضًع

عن صغر مساحت ، وههو مها زال    للصالة، فضال 

ا حتهههى اآلن، كمههها كهههان عليههه  حالههه    مهجهههوًر

ن لهه  اهميههة منهه  مائههة عههام أو أكثههر. فلههو كهها  

همهل علهى هه ا النحهو  يهع يصهلإ       أدينية ملها  

 هالي القرية.خمزنا أل

لقدسهية املكهان    رمهزٍ كان يرد  افاملبنى إًذ

هههه ه القدسهههية   القهههديم رغهههم جهلههههم مصهههدر   

 رخيها.أوت

للموقههههههع، وأخهههههه   بههههههدأنا بعمههههههل كشههههههف   

مهههواد بنائهه  مههن احلجهههر    قياسههات ، فوجههدنا أنّ  

، م طهههوال  2، ومسهههاحة البنهههاء احلهههالي واجلهههّص

ف بأخشهاب األشهجار   م، وهو مسق  6,79وعرض 

  يههههههدد مههههههن اخلههههههار   واحلصههههههري، مههههههع أّنهههههه 

باإلمسنههت، وتسههند السههقف ثالثههة أعمههدة مههن    

ن من اخلشب. ويتضّم ااحلديد، وكانت سابق 

 7,9لهه  يههراب بههدائي بارتفههاع   ط امصههلى بسههي

ا، وعهههههرض نصهههههف مهههههرت، وعلهههههى جانبيههههه  مهههههرًت

تان مغلقتان، ول  باب علهى ميهني ايهراب،    كّو

ي مههن جهههة اجلنههوب، وتتقههدم املصههلى سههاحة     أ

مسههههورة بسههههور حههههديع، وعلههههى مشههههال البنههههاء    

باجتههاه القريههة نههرى بقايهها جههدران مههن الصههرر  

ملقههههربة قدميههههة شههههواهد    اكانههههت متثههههل سههههورً  

ههها علههى أّن تجهههة إىل الشههرق،  هها دّلقبورههها م

هههها مقههربة مسهههيحية، وههه ا دليهههل آخههر علهههى أنّ   

كانههههت يههههاورة لههههدير، فاملسههههجد ال جتههههاوره    

ىل إن مقههههربة مسههههيحية بههههالطبع. فلنرجههههع اآل
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 القدميةسفل موقع اجلدران أالباحثة 

الصهههورة القدميهههة للهههدير علهههى ضهههوء مههها    

  :وجدناه من آثار

ظهههههرت أسههههس املوقههههع القههههديم     -7

للدير واضحة بثرن مرت واحهد يف أسهفل   

ء احلالي، وعلى حافهة املرتفهع اله ي    البنا

 رناه، إال تقههع عليهه  القريههة، وههه ا مهها صههوّ    

نهههها مل نسههههتطع االقههههرتاب منهههه  بسههههبب   أّن

كثههههرة األشههههواي واألشههههجار الشههههوكية    

  الكثيفة من حول .

مهههههن خهههههالل دراسهههههتنا للموقهههههع    -2

أسهههس املبنهههى القهههديم مبنيهههة  ّنإالحظنههها 

ا مهههههن كهههههرب حجًمهههههأ جهههههارة مهندمهههههة 

بهها املسهجد امله كور.    احلجارة الهيت بهين   

 كما توجد طواحني قرب . 

وضهههع خمطهههط هلههه ا الهههدير     ّنإ -7

عشهههههاب مهههههن األ وال أف املكهههههان يهههههب تنظيتطل ههههه

شههههواي الكههههثرية الههههيت حتههههيط بهههه ، الربيههههة واأل

 فاجلدران القدمية ملا تزل واضحة للعيان.

 

اكتشهههفنا موقهههع ديهههر قهههديم مهههن القهههرن      

السههادس املههيالدي اسههتمرت احليههاة الرهبانيههة     

فيهه  حتههى القههرن الرابههع عشههر للمههيالد، كمهها     

ذكرتهههه  الوثيقههههة الكلدانيههههة املخرخههههة يف سههههنة 

بعنوان )دير عمر(  ومل حتهدد هويته  وال    7771

رخيهههههه ، فقمنهههههها باكتشههههههاف هويههههههة الههههههدير   أت

سهريانية ودراسهة   ومخسس  من خالل املصهادر ال 

رخييههههههة للمنطقههههههة، ونههههههدعو    أاجلغرافيههههههة الت

عهالن أثريته .  اجلهات املعنية باختاذ ما يلزم إل

*****  
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 اخوةما دقيمة
 من كٌةٌبا : كلديـــْا  من شوريا دزٌبنــــا

 21  /منٌةا
 ة/ ؤالخ سرجيس دبيٌة محيل

 
 

 عوةدا
ََوـٌوبًبٌ     ))ىًَدٌك اٌيّىوًا َملًكا ٍكانًـا 

( ِشنٌْا، ًلا كًفٍرش 0666َقّدم )شًةا َالفيٌْن 
ّىوًا َبينًٌة أًنشٌْا دَعٍوى ًلـا بِشـًوا وًلـا    
بًةودٌيةًٌا وًلا بِشرشًـا، وكَليـم مَايـٌ     
ًَددٌْا ٌيّىًوو، ىٌول دمٌوفِلُخٍلى َةًنيـةًٌا  

 ًلـــُىدٌيَوَشًــخًةا )َبــر مًــةًٌا( ًاو َاٌةبًا    
 جًوًًنيًةا...  

ــّد يً     ََ ــى  ــِبٍَلى َعٍو ــا ش ــا ،ًل ــا ًل ومً
َُـــــٌ  بـــــًدبًا  ةبٌيًكـــــا... وِاديـــــُوم َا

ََــٌد( َشـّنًةا    فٌيشــلىُو   4602د)ِعسـرٌين و
طذٌيـــٍدا بَنـــ ٌْ َعَوـــن مشـــٌيًخيٌْا )َكلـــدًيٌْا 
سٌوذًيٍيا ًاٌةُوذًٍيا(  ِمـن ٍبيـٌة َنىـذٌين  ِمـن     

ــا   ــوٌ مًٌةًوَةيٌْـــم وَاذعًَةيـــم وًلـ  كبًسـ
مًبـَةب  بَشيًنا وَبشًلًوا وًلـا ٌَومسًـًنا،   

ــًةا ــا د عًرقـ ــا عٌيًرًقًيـ ــى يَجيًسـ ــٍ ٍلـ ِعـ
ــًةا    ــةًٌْوَة  بَدشـ ًًـ ــا  ــر( بىٌيبًًٌيـ )دًاِعـ

 ىًــن َجيسًــا دنٌينــٍوا وًلــا فٌيشــٍلى ٍلــى    

ًَيٌوةًٌا ًاو ًولٌيةًٌا خًلَويًةا دَعٍوـى..   ًاَنن
ــا   ــوًا َ ويًًنـــ ــن اٌيّىـــ ــٌوبًبٌ  ٍديـــ ََوـــ

  (0)ٌكٍ ِعدًًنا ...((ومَسةبًًنا دَعٍوى ب
 

 ٌَوًةًما دًقِيوةًٌا
ِمن بًَةب مًـا ِدمشـٌوِلََلن َبىـرًا َعـٍ     
ــَِلن   ََوــٌوبًبٌ  ونًوُوٍســى، ِبــد شً َملًكــا 
وجبًرِشـــن ِمـــن ٌَوًةًمـــا دًقِيوـــةًٌا  ًمـــا 
دًيٍىٌبَلن َدًا جٌدٌيوٌوةًٌا ملُوًايًةا َعـٍ  

ََيٌْ ، ا دًىـو َملًكـا عٌيًرًقيًـا َببًـا    َشرًبا د
خ ّىـوًا شـٌبُوم ِمـن فٌوبشـٌونًيا     ىًو دًنـ َ 

ــٌة كَليــم   ــٍةى وَبينً ــا َبينً ــا بوٌيخً َزٌبنًًنيً
ــا ِ ٌكوـــــــــةًٌا    ًَنٌْا ًدذًٍيـــــــ ــٌول شـــــــ
ــرٌيرًةا ًاو  ــٌوةًٌا َشـــــــ ودٌيوُوقًرطٌيـــــــ
ــًوةًٌا    ًةبٌْ ــَدبًرنٌوةًٌا د ــو م ــٌوةًٌا جبً َايَكن
ًَنًةا    ددًولـــــًةا وَمســـــًليٍةى لَشـــــل
وقٌوًفًخـــــا  َومَيـــــةبٌوٍةى لٍكـــــانٌوةًٌا 

                                                 
1
     .مَةبجـًوًنا 
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يٌوةًٌا جبًو دٌيًنا دَعًوا، شـٌبُوم ِمـن   وَشو
ــا     ــا، ِاًل ــا َببً ــا وةمَىيونً ــوًا  ًدًَل داٌيّى
ََـّد أًنشًـا بَعٌبـدٌوةًٌا       َِـدٍلى  ًاىٌو ًلا ف
دَاًلًىا دٌيٍلى َفرًُوًفيًـا )َمـردُوٌك(، ِاًلـا    
دَايٌ  دمٌوبِيٍنى ِمن ٌَوًةمًـا  دًقِيوـٍةى   
ــّد    ــدٌوةًٌا لكلَخ ــابٌوةًٌا دَعٌب ٍَ ــى  ٌيّىٌبٍل
ومـــــٌوقرةٌبٍلى عٌوٌدذًنًيـــــٍةى لكَليـــــم 
َمسٌجدٌْا دَملكٌوةًٌا، وًلا فرةشـٍلى َبيًنـٌة   
بَن ٌْ َملكٌوٍةى لفـٌوٌة ِشرشًـا  ًاو ِلشًـًنا،    

ََـٌد      و ًلا مـٌوقرةٌبٍلى ًانـٌ  نًوُوسٌْـى َعـٍ 
ًةودٌيـــةًًٌنًيا ًاو ِشرًشـــًيا، ِاًلـــا    ِمنيًًنـــا

مـٌوفِلُخٍلى بدٌوَكــٌة ًانـٌ  َةًنيــةًٌا َدبَنــ ٌْ   
ــةًٌ ــا، املواطنــونا )مً ( جًوًًنيــًةا ًاوٍكيــٌة َعوً

ــٍنا اٌوًكوٌْــا(،   ــَذن ٍذشً ــا )مً ــًنا بًٌبًليً َوبِلشً
ــا يٌ  ــَدٌك كَليــم أًنشٌْ َليــم مَايــٌ  وَىــر ىً

ــو ًقنُو ــًددٌْا جبً ََوــٌوبًبٌ   َُ ــا  ــا دَملًك نً
َُـًددٌْا قـدًم   وىًَدٌك ٌيَليم كَليم  َم ايٌ  

 ًنا.  َملًكا وًقنُو
َِييًـا بكـٍ ِجليـٌوةًٌا      وىًن ِمندٌن كًفـٍاش 

ٌوًةًما دًقِيوةًٌا، ًىـ  دَكـَ َمَرةٌبًلـُى     
( ِمـــن قـــًدم)د. بتصـــر ًاكًٌـــا  َبخَشـــخًةا )

 ىُوبِسة جلٌينِجٍ(، و)د.َفوزٌن َبشٌيد(:
ََوٌوبًبٌ ، َملًكا    مجٌيرًا، ًلـا   ًاًنا ٌيوة  
ٌيوة  ّىوًا َمىويًًنا  ًاو َمسـَدًًٌنا  دَعوًـا   

لـٌ   ر ٍبًشا اٌوًكًوا( دِكـَ َمَرةٌبٍلـى طً  )ًم
ــَ ًيىٍ  ــٍ( وِك ــا ) ِانلٌي ــةًٌا  َاًلىً ــٌ  ًولٌي ٌبل

ًَنٌوٍةى َاًلًىا )َمردُوٌك(.    دشٌول
ِحللٌ  وةٍَيالٌ  ًطَليم دٌوًكنٌْا َشـيًنيٌْا،  
واٌيـــوة  ّىـــوًا مَعـــدبًًنا َعـــٍ عُوًقَنيـــم 
ــر     ــٌوىرًا دَمبىةـ ــِبَلٌ  نـ ــيمٌْ وةشـ َََشـ و

ًقَُوًلـا دِكـَ ًيٍىٌبٍلـى     ِعَليم بَيد َزيًنا
 شًةب(.َاًلًىا )زبًًبا( وَاًلىًةا )َع ًطلٌ 

َوبَيد بةنًيا دَكَ ىًٍدالٌ  ِعٍلـى  َاًلىًـا   
ــٌ ( َوَ يًلـــا دِكـــَ ًيٍىبِ )َا ــٌ   ًيـــا/ َانكـ لـ

َاًلىًــــا )َمــــردُوٌك(، قِلعلــــٌ  ِشرشًــــا    
َدبِعلدبًٌبًٌا ِمن فنٌيةًٌا دَجربًيا  َولَىـٍ  

بًٌـا ومـٌوِنُخلٌ    َةميًنا، ومـٌوفرةقلٌ  قرً 
ًَيٌ  َاٌةبًا، َوشِبَلٌ    َشكٌينٌْا َدمٌديٌْنًةًٌا د

جبًو بًةٌْا  ٌوميٌْا، وًلـا شـِبَلٌ  وًلـا    
ــ   ــُو   دَميِدعلّىـــــ ــّد ِمنّىـــــ ُو  ًاو ََـــــ

دلّىـــــُو  ِمـــــن دَمرىةٌبلّىـــــُو  ًاو دًطٍر
ــًلًوا  بًســـــوٌ )) بًَةيـــــم بَشـــــيًنا َوشـــ

 ونٌيُخٌوةًٌا((.  
ٌ  بىًٍدا ًولٌيـةًٌا  َاًلىٌْا َذٍبا ِكَ َوكلٌيل

وىًــَدٌك فٌيشــلٌ  ًبعيًــا ًطبًٌــا، ىًــو دٌيٍلــى 
ــو   ــا ًانًــا ٌيــوة  ىً َــٌوطٍرى ٍكــانٌوةًٌا، وىً
ًبعًيا دًلا كًفٍاش ِشىًيا، وكًنَـرة  ًطبًٌـا   
وَقيســٌ  ةبٌيـــً ا ٌيٍلـــى، فرةســـلٌ  ِطلـــٌ   
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مَيرًقًنا َعٍ مٌدٌيّنةٌن )بًٍبـٍ( وةطِعنلـٌ    
َكـد، وَىـر   جبًو َبخًفٌَ  َعًوا دشُوٍمر وَا

ىًَدٌك فٌيشـلّىُو  بَبسـٌيوٌوةًٌا  ً ًويـةٌن    
ًَكِونلّىــُو  َبشــًلًوا وِكــَ ًنَــرة   وِكــَ 

ٌَِكوـٌةٌن،  لّىُو  بك ًَا د دًلـا   ًةاٍ عٌوم
ــا وًةا دفً ًط ــٌيًنا ِلوخٌيًلـ ــَ َعشـ ــٌ  ٍلـ يشـ

 نٌَيٍذا زةدقٌْا دَيةٌومٌْا وَاذَمليًةًٌا.
ـاٍ ا )ِمَلـ ٌْ( َىنٌيــ   كِةٌبلٌ   ًانـٌ  َةًنًيـٌةنٌٌْ  

ــٌ      ــ ٌن  ًانـ ــٌةٌن دًمـ ــٍ ًقِيوـ ــٌيوٌْا َعـ وَبسـ
بةٌن ا  دًسوٌكٌ  وةدًقيوٌ   قدًٌم ًٌوطلٌيوٌْ

ــرٌن      ــٌة دًق ــانٌوةًٌا. )ًاوٍكي ــا دٍك ــا َملًك ًانً
كَليم أًنشٌْا ًانٌ  ًقنُونٌْـا دٌيَليـم كـٌةٌيبٌْا     
ََّد أًنًشا   جبًو ًقِيوةًٌا بَسَبب دًلا عًِبر 

 ليةدَقيٌْم.
ــًةا دبًٍبــــٍ )دٌوكــــةًٌا  َوجبًــــو مٌدٌيّنــ

دفٌيشًلُى جبًًوُى ًقِيوةًٌا( دمٌوعٍلـالىُو   
ٍبًشُى لِعـٍ ةٍبيـن َاًلىٌْـا )ًانـٌو وِانلٌيـٍ(.      
ــى   ــو دِاسٌْ ــكٌيًلا ىً ــو َمســجدًٌا داٌيسً َوجبً
ــا     ــٌ  ِشوشً ــُو  َاي ــةٌيةٌْا ٌيلى ــٌيكٌْا وَس ذس
ًَكِون بٍكانٌوةًٌا جبًو َاٌةبًا،  وَابًعا ِبد 

ٌةبًا ِمَــٍ وِبــد مَســةِة  َطٌكسًــا بــاَ   
ٍكـــانٌوةًٌا  َدطلٌيًوـــا، ًاًنـــا ٌيـــوة  َملًكـــا 
فرٌيًشا ِمن َبينًٌة َملكٌْا، وَةًنًيـٌةنٌْ ٌيَليـم   

ــا ــا،     جمٌوبيٌْ ــى ةَُومٌْ ــة ٍل ــٌ  َلي ََيل و

َوب ةٌبيًًنـــا دَاًلًىـــا )َشـــور( َديًًنـــا َبًبـــا 
َدمَشيًــا وَابعًــا، َبلكــٌ  ًفرسًــا ٍكــانٌوٌةٌن 

 بكٍلى َاٌةبًا.
ــًة ــا كٌةٌيٌب ــا ِدَاميً ــدًٍما ا ًاو ٌَوًةمً ك

ــا    ََيًلــ ــٌوٍةى  ــفرًًيا وَجليــ َ يٍلــــى َســ
ــٌوبًبٌ    ََوـــ ــًةا د ــٌوةًٌا َدكٌةٌيٌبـــ وَجليـــ
دفٌيشًلُى كٌةٌيٌبـًةا قـدًٌم َاببعًـا ًالفـيٌْن     
ــُى فٌوبشــٌونًيا      ــة  بً ــًةا َلي ــنيٌْن، كٌةٌيٌب ش
َبينًٌة َبـر َاٌةبًا َوأٍَرنًـا كَليـم َمايـٌ      

ـٌْةًٌا، وًًيا مَلن ًَددٌْا ٌيَليم بيةدقٌْا وًولًي
َُُومٌْا  دًقنُوًنا  دِكـَ ًدٍباَليـم    دعًِبر ة
ََوـــٌوبًبٌ ، ًىيًجـــا ًلـــا كًســـنًداٍلى ًلـــا 
ــٌوًبٍلى    ــا ي ــًةا وًل ــًةيٌوٍةى َبيةٌوةًًٌني َبي
ــٍندٍلى  وِشرٍشــى ًةودٌيــةًًٌنًيا وًاا ًلــا كسً

ــ ــًاَمعـ ــٌةٌيرٌوةًٌا. وكـ ــُى ٌوٌةبًا ًاو َـ ر ًلـ
ََـدّ  دفٌيشـلىُو    ََوٌوبًبٌ  َجلًياٌيٌة: كٍ 

ــٍدا    ــٍرا ىً ــى دًق ــٌة ِعٍل ــى، اٌي شــٌَيلٌْا زةدقٌْ
كٌةٌيٌبــًةا  دٌيًلــُى أســٌيرًةا  َب ٌبـــٌوٍةى    
ــو   ــةًٌا دًىـ ــًةا َدكةٌٌْيبًٌـ ــا  بَةًموـ وةدبًٍعـ
ــم    ــا لكَلي ــى ًوٍل ــا  دٌيٍل ــُوًاا  ًقنُوًنيً مل
ََيم  وَامٌيَريـم،    زعُوَبيم وَبَبيم، شـٌي

ََوـــٌوبًبٌ  ٌيٍلـــى َاٌةبً   ا بًىـــ  دَاٌةبًا  د
 دٍكانٌوةًٌا وَشويٌوةًٌا.

***
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سايكس بيكوَ و ثيَشيَل كردني 
 ييةتةوةن ىمافةكان

 
 

 
سةباح شامايا 

 

َيكةةتين   سةد ساَل بةسةة     
سايكس بيكَو ينَيثة  دةبَيت، 

نَيةةةةةو    ئةةةةةَ  َيكةتينةةةةةةة  ةةةةة  
ياي قةي ةةة ي تسةةبةةة ينانيا ت رة ةن ةةا ت   

تسةةيا شةةاَ شَو شةة    مةةَو ا، ، رة نةةةن ة   
َيكةتينةةاةةةةةةةةةةةة (ي ئَوانَوبةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةة   71)

شاشةاشةي ا،دتت شاشطةز بةوتةتة  بةةشَي    
، ق(  َيكةتينةةاةةة تتيينةة  نَيةةو   دتت زَي ) َيةة 

تتيينةةةةان  ناتنةةةةةاة تةو سةةةةو يا ت  وبةةةةةا     
ةسةةنل  ةةة نَيةةو   د نياةةة  ن   تئةةة دة  ترة ي

 ةن ا د بةشك،   ينانيا ترة  بة  
مةبةسةةةن ا   ةةةة د  شةةةن  ئةةةةَ بابةينةةةة،    
ئةةةم،َت سةدسةةاَل بةسةةة   َيكةتينةةاةةة ينَيثةةة   

اتنةةةاة دةبَيةةت بةةي  ةةة ئاييةةة ةي نةةةتن  ن    
، شةةةةةةةةاَ اةةةةةةةةو  ن  مارةةةةةةةةةاانيا  بكةةةةةةةةةي 
َ ا،دنيا  بة ينايبةين  نةينةةتةاان   ترة  مَو

 سةة،يا  ت  ةة    تةا ناتنةةةاة  تةو اةةو د ت 
 ئاشو ي تئة مة  تنةينةتةاان  ين، 

زة ة مةنةةةةةة ي نةةةةةةةت ة  ةةةةةةة  َيكةةةةةةةتين   
ئاشةةةةوت ييةاا   اةةةةو د ت ،سةةةةايكس بيكةةةةوَ 

او دسنا  بَو نو   شا نة د بةشك، ،  ،بوت 
 ةة    سةة،يا  ئاشةةو ي  ةةة شةةا ت ةنةينةةةتةي ا

دَيهاينةةةةةةةةاانيا  بةةةةةةةة زَت ةم ةةةةةةةَ  دة اةةةةةةة،    
بةينايبةةةةين   ةةةة ينو ايةةةاي ئةةةةم،َت  و ةةةان   
شَيشا  شاَ رة ي ةينَيك  اوَيةاتي  ةة تيةة    
جةن  مةةةةاان   و ةةةان  دو بةةةة  َت ةةةةاان   

 ةةةةةةةة باشةةةةةةةوت  تباشةةةةةةةو ي      نة ةاةمانةةةةةةة
َتورةةةةةةتيين  ينو ايةةةةةا )ناتنةةةةةةي رةةةةةةاا ي(    

ت تي  ةةةةة ناتنةةةةةاانيا  نة ةاةةةةةما  بةةةةة ينةةةةة 
دة بةدة ا،   تدةيا  رةز   رةاتتيين  سةلي    

تتيةةا   ةةة او دسةةنا  تتيينةة   شةةةري  اةة،     
 ةة    سةة،يا  ئاشةةوت ي   ةشةةاَ اةة،د نةةة   ا  
 ةاةةةةةةةباك تينَيكَوشةةةةةةا     بةةةةةةة دةت َ بةةةةةةوت 

 ة مارةنةينةتةييةةةةةاان  اَويةةةةا بةةةةة ن،ي  ةةةةت
بةةةةةةةراتاا ي بةةةةةةة ينانيا رَي َيكةةةةةة     ،اةةةةةة،د

 شَيكهَيةةةا، ي  يلةة ينايبةةةينيا  بةةةناتي سةةوشا  
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بةةةتيَ بةةة شَينةةةت نةتة د نياةةة ي بةةة ينان     
 سنطَوي  اَوي بة  مبةة  ئةةَ نةينةةتة زت ية        

 ،ششةةةةنطوَي  ا ةةةةت  َيكةةةة، تة  ةدةسةةةةن   ت
ة وةتةنة ي اةودي اةَوي    بينةنها بَو مةة  َ ت  

بةةةةةاا يان  رَيةةةةةا  دة ئةدامةاةةةةةي دت ينةةةة، 
ز، نةةة   7311اوشةنا ي  َيةَ  بةوت سةا ي      

سةةة،يان  ئاشةةةوت ي جةةةا َيك  ينةةة،  ن    ةةة ةا
 تاوشةةةة  ت ئةةةةات  ةي ينوشةةةة  دة بةةةةةدة ي 

دةيةةةةةا  شةةةةةا ت دَيهةةةةةاك  تزيةةةةةة  ن  بةةةةةوت  
 ااشوت ا،   
 ت  ةةةةة  ن  سةةةةة،يان  ئاشةةةةةو ي ةنةةةةةة   ا

بة ش،سان  سياس  ت َيكخ، تةاا  تنةةت ة  
شيةةات ن  ئةةاي  ت رةسةةت دةاةةة  شَيوي ةةنة    

 ةةة تنةةات بة َيكةتينةةاةةة نشةةَية   اةةةتئة اة
تاةباك تينَيكوشا  بة دةت منب،  ة رةت ي    

 ش،سةةةةةةا  ت اةةةةةةَو  ت   َيطةةةةةةةي سةةةةةةة د ن  بة 
ت   َت يةةةة  ميةةةة يااا    اَوبوتنةةةةةتةت سةةةةي يةا

 يا  رةةةةب َ نوشةةةا  نةيانةةة   تدةزنااةةةان    
دة ا ةةةةةةةن    ي نشةةةةةةة  تبَورانةةةةةةة  ن    

َيكةتينةةةةة دةسةةةنك،دة  ةاا  اةئةةةةَ   ي سةةةني  
سةةةةوت ةاان  نَيةةةو   تتيينةةةان  ناتنةةةةاة  ةةةة  

َيةةةةة،  تة، ةن ةةةةةا د   ينانيا ترة  تيةةةةةة  بةةةةةة   
بةةةةةَو  بةةةةةةَيلشَيوي ةةةةةنة رةةةةةةنطاتي جةةةةة دي  

بةةةةشيَ   سةةة،يةةتةي سةةةةوت ةاا   ةةةة نوَيةةةوة 
ن  ناتنةةةةةةةةاة ئةةةةةةةا ةزتت تتي ةةةةةةة  نةةةةةةةةت 

د ب،َيةةةةةة، َيت  ةةةةةةة بة وةتةنةةةةةة ي سةةةةةةة جةَ   

تتي ئية   ي  نةينةتةاان  ناتنةاة بَيةت  ةة     
ئةةةاي  مارةةةةاانيا  م ةةةَونة    تنةينةةةةتةي  ت

َت شا ينةةةةة تئة اةةةةة ئةةةةةم،   شَيوي ةةةةنة بك،َيةةةةت
شيةةةةات ن   َيكخ، تةاةةةةا  ت   يةاا  تيسياسةةةة

َتشةةةنبي   دةنطيةةا  يةابخةةة  بةةة  ئةةاي  ت   
ينةةا ي سياسةة  ت نةينةةةتةي    يةةةاط،ينوتي  ت

 ،َيةةةة،  دتت   ةةةةةة بة وةتةنةةةةة ي   بةةةةة  ت د ب
 ةنط رة يًَوَي ة    ينااةاةس  بةيةو دةنط ت

بة  مبةةةةةة  دتومةةةةةةا  ت  يا  رةةةةةةبَيت يجةةةةة د
ما ، ناتنةةةاة بةةة نشةة    ةاةةةنا ةةةز ن  نة 

 نكةةةةا ي د يةةةةة ، ق بةينايبةةةةةين   ةةةةة نَو  ت َيةةةة
بةينايبةةين  بَوئايةة ةي   رةت يةاا  يةو ن،َي  

 نكا ييةةةةةةةةةاان  دةنط ةةةةةةةةا      ةةةةةةةةي ق ت نَو
بةةةةةةة زبك،َيت بةةةةةةَو بةةةةةةةدي رَيةةةةةةةان  مارةةةةةةة    

 نةةةةةةةةةتةي راتتيينيةةةةةةةةا     ةت اامنةةةةةةةةا  ت نة  
 زنةةةةةا ا،دن  دةشةةةةة   بَوناتنةةةةةةاانيا ، ت

 ، اةة  ةة  ينيتَ سةنان  د  ة   موسَ   ةة نةةط   
ئايةةة ة ئةةةَ ناتنةةةية شَيوي ةة  بةةةراتاا ي  

وةنك،نةةتة، رةة    ماددي رةية  ة بونيةاك تنوَ 
 ةئَي ةةناتة بة ش،سةةا  بةنشةة  رةةةتَل بةة ة  

ئةَ مةبةسنة بةزتتين،ي  ااك تئات  ةاا   بَو
ئاماد   ئةمة هاينةاانيا ةتة شا تدَيةبطة َي

سة ةا  رةموتمانة 
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 حــدياب لـــة ميَـذوودا
 (5بةشي )

 (ت 113 – 113نةتسان نةتي ن  ساَل  ة )
 شةري ةاان    ياب

                                                                مجيل عيسى 

ئاز دي  ية قوب  قةشة تشةري  ا،دن   -7
 شةماس:

يةةةة قوتب  ةةةة نونةةة ي )) ئةسةةة ،جة نة ((   
تة ئاز دي  شةماشةة بةوتة  ةة    قةشة بوتة 

ناتنةةةةةي )) بَيةةةةت نةةةةةجا  (( ي سةةةةة  بةةةةة   
ك  اةةة، و دتت  اةةةا نَي،ي   يابةةة    اةةةة ي  

زمانيةةا   ةةة بة  مبة يانةة   اةة،دتتة  ةةة تي   
د دتة  )) او شةةةةةةةةةةةةةةةي  ((، ئةةةةةةةةةةةةةةةةتي   

مةةاتةي شةةةَ  رةةة دتايان  ن،ينةةوتة ت بةةَو  
،  ةةت  ا، تنةينةة بةن اانةة   مانط  ة رةت َي،

ماتةيةةةةةد  بةةةةة اةةةة، شزي  شةةةةَيوة ئةةةةاز   ت    
ئةشةةةكةدة د  ت ، جة ةةة ةيا   ةةةَ  د ت  ت  

وَ اةةةةة،دتتة ت سةةةةة،اةيا  ينَيكةةةةةةَل بةةةةةة قةةةةة 
، بةةةة   تتينةةة  بةةةة تةتد اةةة،دبةب،يةةةةةاانيا  

د َيةة، ي  شةةةت  ةسةةة  شةةةانةد  بةةةجَييا   
نةةةة  ت  رَيشةةةةنوت   رةةةةة ااينَيا اةةةةة ئاز  يا

د ت يةةا   ةةَ  اةة،دتت  ا،نةةَوَ بةةَو اةةَو  ت      
ئةةةةةان، ببةةةةةة ، ئةةةةةةت ني  بةيةةةةةةو دةنةةةةةط    

يةةةةةةةو:  تة  رةةةةةةة تةاوتةبة شةنةةةةةةيان  تةين
))شا  نةةةتة بةةَو اود يةةة نةةةتةو بةةَو ئَيةةوةي     
رةةةةةةةة مان، ةت ، ئةةةةةةةةي نةةةةةةةةز ن  نةةةةةةة،تو ت 
ناشةةيي ، ئةةةتة ينةةَوي ئةةةت او يقةةاتة رةةي  ت 
شوتنةةانة بةسةةة  او يقةةاتي اةةو ي مةةةز  ت 

ااينَيةةةةا شةةةةة تة دنا  رةةةةة ز دةاةةةةةيت   ((، 
اةةةة اةةةوَي  نَونةةةةتة  ت   ت َيكةةة،د د ت يةةةا 

ال دت ينةة،ي  و  بهَيةةة   ةةة بة  مبةةة  بةةة ة ي    
وين : )) ينةَو ت  ا،دنيا ، قةديس يةة قوب نة  

ئةت نةي  ة شَيوةي ينَود   اوَي  نَونةتة، 
  اةةةةوَي  اليبةةةةة ة ي ئَيةةةةوة سةةةةةن  نةةةة، ت ت

دةاَونةةةةتة، بةةةةتيَ ئَي ةةةة  هك  بَيطونةةةااةةةة ي
شةةةةاو ت شااةةةة،ي ، اةةةةوَي  او  دنةةةةةتة  ةةةةة    
اةةةة،دةتةي ئَي ةةةةةد  نيةةةةة، ئَي ةةةةة شةةةةانازي    
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ت دةاةةةةي  بةةةةتةي اةةةة زيةةةاين، ئةشةةةكةدة    
ينةةو  ة بةةوت   ئاز  مةةا  دةدة   (( دةسةةنةتيك 

َيك  زَت  ت رة مانيةةةةةةةةة   بةةةةةةةةةة ينو  ةبةةةةةةةةةوتن
ن،َي ن،َي  َييانب ة ، دت ينة،ي    بة نيخ 

ر،َي   نةةةةةة نةةةةةات بةن اانةيةةةةةةا  ينا يةةةةةا،  
 ةتشةةةةةةتةد ، مةةةةةةا  يةةةةةةة قوتب اوشةةةةةةكة  

بةاةةةةةي اةةةةَوي بةةةةي  اةةةةة راينةةةةة تي،  ي  ر
دت ين،ي    ،شَوشد ت سة ي  قاضدةست ت 

سث   ةبة ا،د رةة تةاو نةَو     شَوشااَيك 
 يمةةةة،دتت دةنَيةةةة، َي، ااينَيةةةةا ئةةةةاز د بةمةةةةة

وين : )) بابةرَي  بل ز ن ،  ئةتةي دت ي  ن
ت بةةةةةدت ي  ي ةةةةاي مةسةةةةي  بكةةةةةتي   ةةةةة 

 نةةةةتةي ينةةةاو ت ينةنيامانةةةة،   بة ئةةةةتةي شا  
، تي  بةَو ئا ةا ،   َت دة ةوةك اة  ئَي ة ئةةم،  

قَيةة ي  بَو ئةتةي اَومةا   نونكة دتت او 
ةي  اةةةةةة شةةةةةاو ت بَيطةةةةةة دي  بةةةةةة تةدة اةةةةة

جةسةةةةةةةةةةةةةنةتة ت شةةةةةةةةةةةةة،  بةةةةةةةةةةةةةاتة د  ي ت 
نة رةةةةةةةموت  يةتة، شَيوي ةةةةةة ياَوشةتي ةةةةةةن

تنيايةةةد   ةةة بةةي شةةنَيك   ةةة ناتنةةوت  ةةةت د
تنيايةةةةا   ةناتنةةةوتة،  نكة دنةةةو ،بكةةةةي 

رةةةةةةةةةموت ريو يةةةةةةةةةا ا  بةةةةةةةةة ئا ةةةةةةةةا     
ببةسةةنيةةتة،  ةبة ئةةةتةي رةةةموت ئةةةتةي    
دةبيةةةةةةةة،َي  ةةةةةةةةنات دةنةةةةةةةَيت رةةةةةةةة تةاو   

  َ ئةتةي نةابية،َي اةود ي  بةتي اةتنةاا ،
 ) ئةزة   ( ية (( 

رةةةة  ئةتااينةةةة بةيةاةةةةتة نوَيةةة،يا  اةةة،د ت    
سوشاسةةةطوز  ي بةةةاتا  ئا انيةةةا  اةةة،د،  

( ي  بةةةةةةةةةةةةيان  رةةةةةةةةةةةةما   1ااينةةةةةةةةةةة،مَي، )
بةسةةةةةةةةةة د   اوشةةةةةةةةةنةيا ةت ي رةةةةةةةةةة مان، 

سةشَية، ، ب،دنيا  بَو باشةوت ي شةا ةاة ت   
، شة   نةة  ، رةةة مان، ةت  َيشةةسةةة يا  بةةة م

رة مانيةةةة   اةةةةةت  شاسةةةةةت ن  تشةةةةةاانيا   
 ، بيةيةةا  دتت  ا يبكةةة ، رةةة  اةشةةةت رةةة ي 

بةةَو سةةة     تتنةةاا   ةةة ئا انةةةتة   ينيشةةك
زةتي رة ي َيت،  ةسة  رة دتتايا  جةَيطي  
بوت، بَو شةت ن  دت ين،ي  ئةمةةيا  بةي ،   

يانط،َيت رةةةةي  يةةةةةاَيا نةةةةةبوت اةةةةةت  رةةةةة ي  
اةتينةةةةةةة بةةةةةة  د  نةةةةة ةي  سةةةةةةنةاا  ئةةةةةةَ 

ز  111/  1/  71شةةة  ت رةت ةةةةيا   ةةةة   اَو
 بوت 

 

مةةا   ةقبشةةةما ت مةةا  يوسةة  ت مةةا      -8
 ئيت ئاترا:   

 ةقبشةةةةةما ئةسةةةةقةي ))  انينةةةةا (( بةةةةوتة  
اةةةةة ك  نونةةةة ي )) رقةةةةةا ( بةةةةوتة، اةةةةَوي 

َيا ت شَيا ت شاي نة شياتَيك  بة ينةمةن    
ك  و زَيشةيَ   ةواةتك ت بوتة، باشةزي  رة ي 

ا  ةنةةةة ةيةاةشةةةخةي رةةةةبوتة، اةةةاتة    
د بوتة، ديا  بوتة، ينةمةن   ة رةشةنا سةاتي  

اةةةةةةو  َ  اَوشةةةةةةبوت بةةةةةةةزةي  زَت ي بةةةةةةة    
انازي بة  َيقةتمات رةو   ن  راينوتة، زَت  ش



6102حزيران   RADYA   44   CALDAYA  (35) املثقف الكلداني  

  ئايةةاةةةةةةةةةةةي اةةةةةةةةةة،دتتة،  ةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةيَ  
قا (( شَيشةبي    شةري بوتني   )) رارا بادَت

يةةةي شةةري بوت    ا،دتتة اةةت  يناجةة نو ي  
ة شَية   يةةت  ة سة دةن ، ئةةتي   ةةتي اوَ  

ةاةك جَيبةجَ  يشبيةينة شَيتينوتة )) اَوز
 بَيت   َت ةَ (( 

َ يوس  قةشة بوتة  ة نونة ي )) بيةت   بةتي
بةةوتة، زَت   ا سةةاَلنااينوبةةا (( ينةمةةةن   ةةةر 

 بوتة  ئاز تبَ  نة د 
را شةةماس بةوتة  ةة )) بَيةت     يت ئاتَ ئبةتي

بةةةوتة،     (( ينةمةةةةن  شةسةةةت سةةةاَلنورةةةةد
ئةمانةةةة  ةةةة تيةةةة  )) ئةةةةزتة  او شةةةي  ((    
 ،ني ت  بة اة ةبنةا، تي،   ةت نةي رةت َي

اةةةةةة، ت ، اةةةةةةاينَ  ))  ةقبشةةةةةةةما (( يةةةةةةا     
رَيةاتةينةةةةةة بة دةسةةةةة ، ش،سةةةةةيا ي  ةةةةةَ     

مةة  اةة،دتتة )) ئايةةا ينةةَو مةسةةيو  ((   تةتي 
  بوتنَيك  د يةتة بةة دةنطة  بةة ز، بةة بةاتة     

 وي  تمةةةة  مةسةةةةةي   ةةةةة    دةبةةةةةدة ، بةةةةةة ي َ  
  دةبةَا،نَوَ بَو اود ي رةق 

ا رَي،ا،د  بَو  يةةت : ئايا   سنة ارة مان،  
ةسةةةةت ت ددو يةةةةةينيك،دن  شةةةةاي شةةةةايا  ت

 ةاان   يةن شةيو
تين : )) م  د ت   ة اة يا دةاةَ بَو ئةةتةي  

   (( م،د اود  بثة س   يناتةاو نةاةتنة 
ةت : بي نومة ينةَو بةةينو نا ت ز نةاي،    رة مان، 
َيك  نةةةت ةتة، بةةَو ينةمةةةن ينةنةيشةةنوئةةةتة 

  نارَيةيةةةت اةةةة رةةةةموت   ا،نةةةَوَ بةةةَو اةةةوَ  
  اَو رةتيك دةيثة س 

ن ، ك نةز ك  اَو رةتيم  د يةتة: اة يتةتي
  شة سةةن ت زرَيةةةا تقيةةا   ةبة ئةةتةي اا ي 

شةة  او يقةةات دةاةةة ، ئَيةةوة بةةة سةةة يان     
ة يةةييةةة د َتااننةةا  ت نةن ة يي  بةةة ز نيا ز  يةة

ااننا    ةةةةةة دت ي ن نونَويةةةةةةا  بةةةةةَو شةةةةةة
ةت  ينو  ةي  د يطة،ك ت  دتت تد َي،، رة مان، 

رة مانية   جة ة ةي  َيبةة ة ، بةَ  بةزةييانةةة    
،د، نةي اا  نا يجة  ة با  نيا  ا،د، ينات نب

م  د يةةتة ت تينة : )) اةود ي    ئةتي  تةتي
ةك  ةةَ  ب ةةنَي  ت  يةةمةة   ةةة ينو نةةاي د يةةة ينَو

 بنَينة نات دَتزةاةتة (( 
رةو  ة دةست ت قانةاان  اةمةنة ا،    ئةَ
 يةةةتئا ا ةةةنيانة نةةةات بةن اانةةةة  ااينَيةةة ت

ئاترةةةا ت يوسةةة  ئامةةةادةبوت   ةةةة بةةةة دةَ   
ئةزتة  او شي  شَية  تينة :  ةبة نة  رَيةَ      

ا    ن ة اة يك  سادة دةاة  بة سيو،ةاان
مةا  يوسة  تةتيمةة  د يةةتة ت تينة  ) ئَي ةةة     

كو ئَي ة ئانةاد  ي اةة يا   و، بازنل، بة ييس
دةاةي  بت نةشة س ، بيَتاةي اَو بةة زل  
ز نل ت ري ت شا ة ت شةوتل ت مةاَل، رةةو  ي    
ت سادة ت سااا ميا  اَوَ دةتَي يناتةاو 
بةسةةة  ويةةان  اَوينةةاي  ت دت ي سةةة اةتي  
تة ئةةةةةَ ما يةةةةة بةدةسةةةةت بهَيةةةةة  بةةةةة اةةةةا ت 
اَوششك،د ،  ة ااينَيكة   ئَيةوة بةة ينةو  ةي      
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ة ت  ةت  ةةةةةةةة ت رةةةةةةة،ك ت رَيةةةةةةةَ  ت ت  ي ةةةةةةة
 مةا،اة ي بة دةس  دةرَية  (( 

ةت  شَي  تك: ئايا ا،نَوَ بةَو اةَو    رة مان، 
مةة  دةرَيةيةةت يةةا  نةةا   ئةةةَ قةدي ةةة تةتي    

نةم،ة بةي  ةتةمةاةةتة مة     د يةتة: )) ئةي 
ةَ غةةَ بةةَو اَو بةةة َ، بةةة كو مةة  قةدةا،نةةو

ك  ينةةة،ي  قةدةغةةةة دةاةةةةَ اةةة،دتتة، اةةةة ي
بةةَو بةةة  ،  ةبةةة  ئةةةتةي  ةةة   شةة اةةةت  ا،نو

قةةاتة  رةةة مان،ةت  سةةة    تيةةة  اةةو تة او ي 
شَينانة ينو  ة بوت ب،يا  ت رة مانيية   اةةتة   
جة ةة ةي  َيبةة ة  ت ئةشةةكةدةي بةة ة ،  ةةة 
ااين  ئاز  د نيي   ئةمةةي دةتك: سةوشاس   

نةةونكة ينةةَو   ،بةةَو ينةةَو ئةةةي  ي ةةاي مةسةةي    
بكَيش،َي  تة ئامادةك ا،دَ اةت   ة ئات رة ي

 و بب ةتة  ة رةموت نونارةاامن  شا
اانةةةة  ةةةة تي  دت ينةةة، ا ةةةنيانة نةةةات بةن   

يةةت ئاترةةا ئامةةادةبوت   ةقبشةةةما، ااينَيةةا ئ 
  ةبة دةَ رة مان،ةت  شَي  تك: ا،نةَوَ بةوَ  
اةةةةَو  بهَيةةةةةة ت اةةةةوَي  نةةةةَوتة دةويةةةةت ت   

، ك دةبَيت  ةة ئةشةكةدةد   ت مة،د    زنا   
مةةةة  د يةةةةةتة  ت تينةةةة :  ئةةةةةَ قةدي ةةةةة تةًت

ي زيةةةة ت باشةةةزة بةةةَو مةةة  ةةةة،َ بةةةَو ئةةةةتة  
رةةةةينا رةينايةةةة  بب ةةةتة  ةةةةتةي زيةةةة تت  ت 

ة،َ، ينَو اوَي  نةَو ةتة  ةة بة ئةةتةي ينةَو     
سةةةةةةنَيك  د  نةةةةة ةي ، ينةةةةةَو ا،نةةةةةَوَ بةةةةةَو   
اَو بةةة ة  ةبة ئةةةتةي ينةةَو اةةوَي،ي، نةةونكة  
ينةةةةةَو   تنةةةةةاا  رةةةةةةتيينوي سةةةةةة  جيهةةةةةا  ت  
دت يةةةةةاان  نابيةيةةةةت  دت ينةةةة، ئاز  يانةةةة    

ةدةد نَيك  ينةةةةةال  ا ةةةةةنيانة تي  ئةشةةةةةك
ةتة،  ةةةةةةةة دت ي شَيةةةةةةةة   َتو   يةةةةةةةرات  َيكاني

 ةبة دةَ  رة مان،ةت  ئامادةيانك،د ، شَية   
     ي اَوينةةا  ت تينةة : ئايةةا سةةوت    ةةة سةةة  

  ة وَيسةةةة  بةةةَو ق ةةةةي شةةةاي مةةةةز  د نةةةان 
ميةةا  د يةةةتة:  بةيةةةو دةنةةط بةيةاةةةتة تةتً 

ئَي ةةةة بةةةة رَي ينةةة،ي   ةةةةتةي بةةةة سة نةةةوت،   
جةةَيطيي   ةةة شَيشةةوتد ، ئَي ةةة ينةةةنها  زيةةاين، 

اةةو ي ينةةاو ت ينةةةنيا دةشة سةةنل، سةةة  بةةَو    
شاشايةا  نة،تو نةةتي نااةةي ، نةيت  ةة      

ي ز  ي ةةةةة  زَت د    دةسةةةةةت دَي بيكةةةةةة ئةةةةةة 
بةيةاةةتة   رة مانيي   بة ئةشةكةدةد نيا ، 

 تك: ئَي ة ششت بة او  دةبةسنل تدةيانو
باتة مةةةا  بةةةةت رةيةةةة ت رةةةة مان  شاشةةةاي    

 جَيبة جَ  نااةي   زَت د  
 
 

***** 
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مروان ياسني الدليمي 

 

ن يتجاهههههل حقيقههههة واقههههع أال أحههههد يسههههتطيع 

حزاب مهيمنة يف منطقة الشرق أتنتج  قوى و

ههه ا الواقههع مههن جتاهههل   وسههط مبهها حيملهه    األ

ون يف نظههر عههّدنهههم ُيأد للمسههيحيني مههع متعّمهه

قهدم اجملموعهات الهيت اسهتوطنت     أاملخرخني من 

بههالد الشههام يف  وأسههواء يف العههراق  رض،ههه ه األ

ولئههههههك أىل إوجهههههه ورهم تعههههههود   مصههههههر،يف و أ

شهههوريني وآ وبهههابليني كهههديني أ سهههالف مهههن األ

 وىل.ال ين كانوا بناة  للحضارات األ ،أقباطو

عراقههههههة املسههههههيحيني يف ههههههه ه اجلغرافيهههههها    

ن تضهههعهم يف أمهههن الطبيعهههي  كهههانالشاسهههعة 

ومههههن  زهم عههههن غريهههههم،موقههههف تههههأرخيي ميّيهههه

فكانههت  ،اًرمههخّث انسههانًيإا خاللهه  مارسههوا حضههوًر

هلهم  بصهمتهم يف ذاكهرة املكهان مهازال صههداها      

 ا. يرتدد واضًح

ملسههههههاهماتهم أن  تلقههههههرون طويلههههههة كانهههههه 

وضهعت لبنههات جوهريهة للهويههة الثقافيهة هلهه ه    

خهرى  أقهوام وديانهات   أليهها  إالبيئة قبهل أن تفهد   

و اهلجرة لتسبع عليهها  أسواء عن طريق الغزو 

ن يهت ثقافهة   أهويتها ولغتهها وثقافتهها بعهد    

 ئل. اوسكانها األ

األهم يف موضوع سكان ه ه اجلغرافيا مهن  

ومل  عقيههههدتهم ىعلهههه ظل ههههوا املسههههيحيني أّنهههههم 

يهههة مغريهههات  أي ظهههرف وأوا عنهههها حتهههت  يترل ههه

واجههههوه مهههن   رغهههم صهههعوبة مههها   ،أحاطهههت بههههم 

ىل إو ميانهم العميهق، إ ىلإوه ا يعود  حتديات،

تهههاح هلهههم  أوجهههود ههههامش بسهههيط مهههن احلريهههة   

خههرى مههن غههري تبههاع الهديانات األ أولغريههم مههن  

حتفاظ بعقيدتهم، وبطبيعة احلال سالم اإلاإل

ينفههههي ماكههههانوا يواجهونهههه  مههههن  فهههه ن ههههه ا ال

ا للتحهههوالت السياسهههية  حتهههديات كهههبرية تبًعههه  

رخيههها أالههيت كانههت تشهههدها املنطقههة خههالل ت 

الطويل دفعوا  نها خسائر بشرية خاصة من 

ه ا  ّنأيخسف ل   ما إال  أّن رموزهم وزعاماتهم،

وهنهههها  يههههام،ا ههههه ه األاهلههههامش مل يعههههد متههههوفًر

ن أمههن  فبههدال  يكمههن مصههدر الغرابههة والدهشههة،
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تتسهههع منافههه  احلريهههة للتعهههبري عهههن العقائهههد      

املرتلفة جندها باتت تضيق مهع ظههور ومتهدد    

سههالم السياسههي مههع مطلههع العقههد حركههات اإل

 السابع من القرن العشرين.

ىل الهوراء  إننها فيمها لهو عهدنا     أيخسف له    ما

 يعههههرف بالدولههههة األمويهههههة   وتوقفنهههها عنههههد مههههها  

 ا وًرلوجدنا خالل تلك الفرتة حضه  والعباسية

يف بنههاء وتأسههيس   للمسههيحيني وفههاعال  اف ههمكّث

 املنظومة الثقافية لتلك الدولتني.

مهها كههان يتمتههع بهه  املسههيحيون مههن ثقافههة   

خهههههرى غهههههري  ومعرفهههههة بالكتابهههههة وباللغهههههات األ  

د الطريههق قههد مّههه ،اصههة اليونانيههةوخبالعربيههة 

بهواب الرتقهاء   ا لكي تفهتإ هلهم األ  مامهم واسًعأ

بسبب ذلهك مل يسهتطع    ،مسخوليات ومناصب

 ن ينافسهم عليها يف تلك الدولتني.أغريهم 

مويههون والعباسههيون هلهه ا عمههل اخللفههاء األ 

كههان لههدى املسههيحيني    ن يسههتثمروا مهها أعلههى 

ليهههتم  مكانهههات علميهههة ومعرفيهههة،  إالعهههرب مهههن  

داري اجلديهههد. توظيفهههها يف بنهههاء كيهههانهم اإل 

ا أن جنهههدهم خهههالل  وعلهههى ذلهههك لهههيس غريًبههه   

 حالة من التشاري والتفاعهل  تلك الفرتات يف

والعلميهههة  الفكريهههة احليهههاة نهههواحي معظهههم يف

 خههربة تههوفر لههديهم مههن  ا ملههانظههًر قتصههاديةواإل

 بفعههههل احتكههههاكهم  اكتسههههبوها قههههد كههههانوا

  .اصة اليونانيةوخبالقدمية  باحلضارات

 يف ضهاربة  املسيحيون يف العهراق هلهم جه ور   

يخشهر علهى فهاعليتهم يتمركهز      ما لعّل القدم،

وكهههههان  الثقافهههههة والعلهههههوم، بشهههههكل واضهههههإ يف

حضههورهم الههديين واحلضههاري يف ههه ه البقعههة   

قهههههوام رض قهههههد سهههههبق غريههههههم مهههههن األمهههههن األ

وطيلهة وجهودهم    ،والديانات مبئات من السنني

فاعلهههههة تتبهههههاين يف قوتهههههها    اهههههه ا لعبهههههوا أدوارً 

ا مهههههههع طبيعهههههههة املشههههههههد وتأثريهههههههها انسهههههههجاًم

و أاحتقانهههههه   السياسههههههي ودرجههههههة سههههههرونت  أو 

 اديت .حي

يف العصههههههر   وخباصههههههةإن دورهههههههم  املههههههخثر  

احلهههديع قهههد جهههاء علهههى هههه ه الصهههورة لهههيس       

قليهة تريههد  أمبههرور الهزمن   اصهبحو ألكهونهم قهد   

بهههل  غلبيهههة،ز عهههن األن تثبهههت حضهههورها املمّيههه  أ

ا يخكهد  ا قوًيه نهم حيملون  يف داخلهم شعوًرأل

ومن هنها   بني النهرين وطنهم، هلم بأن بالد ما

يكونههوا مبسههتوى مسههخولية   ن أب علههيهم يتوّجهه

نتمهههههههاء وهههههههه ه العالقهههههههة بهههههههداللتها  هههههههه ا اإل

 الوجدانية والقدرية. 

ن نتجاهههههههل نههههههههج  أنسههههههتطيع   ننهههههها ال أ إال 

نظمههههههة التظليههههههل الهههههه ي تتبعهههههه  معظههههههم األ   

عي ّدجنهههههدها تههههه السياسهههههية العربيهههههة عنهههههدما  

بهني تشهكيالتها الوزاريهة     ن تضّمأاحلر  على 

ها نألك لشرصيات مسيحية مساًءأواحلكومية 

ن تكهون  أ مسهاء إال  تريد هل ه األ يف احلقيقة ال
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يههرد صههورة مجيلههة تسههرت بههها ومههن خالهلهها       

قصهههاء والتهمهههيش الهههيت جتهههري يف عمليهههات اإل

به لك ههي تههدف مهن      دم وساق،الواقع على ق 

ن يبهههدو حضهههورها  أوراء مثهههل هههه ه اخلطهههوات   

 اًنومتمهدِّ  مام العامل واجملتمع الدولي مقبوال أ

جيهري خلهف السهتار مهن      ما يعكس حقيقة وال

نظمهههة أوسهههتبدو  قصهههاء وتقهههزيم هلهههم،إعمليهههة 

تتهونى   ا باملسهيحيني وال ا واهتماًمه تولي تقهديرً 

ن تضعهم يف مناصب ومسخوليات حكومية أيف 

 وىل الباعتبههههارهم مههههواطنني مههههن الدرجههههة األ   

 كثرية الغالبة. ا عن األون شأًنيقل 

نظمههة ختفههي يف ههه ه األ وحقيقههة األمههر أّن

نفتههاح ا يههرفض اإلا منغلق هها ووعًيههداخلههها فكههرً 

خهههرين وتقبهههل وجهههودهم معهههها علهههى عقائهههد اآل

ق شهههههكالية تتعل هههههاإل ههههههه  رض واحهههههدة،أعلهههههى 

تهها،  يعي علمانيتهها وليربال نظمة الهيت تهدّ  باأل

فهههة فكيهههف احلهههال باجلماعهههات الدينيهههة املتطرّ 

سهههواء الهههيت تبهههدو ظهههاهرة علهههى سهههطإ املشههههد  

متويهيههة  وانههاتنو الههيت تترفههى بع أالسياسههي 

 هدافها. أللتغطية على نواياها و

ن أىل إيات ه ا الواقهع دفهع املسهيحيني    جتل 

رادتهههههم وينههههأوا بأنفسهههههم عههههن    إينعزلههههوا دون 

املشهههههاركة الفاعلهههههة يف صهههههنع احليهههههاة داخهههههل 

ف ن تصههههاعدت موجهههة التطههههرّ أوطهههانهم بعهههد   أ

وضهإ  أى ذلهك يف  وقهد جتل ه   ،والتهديد ضهدهم 

دولهههة اخلالفهههة  صهههوره عنهههدما سهههيطر تنظهههيم    

و أعلى عدد من املهدن سهواء يف سهوريا     )داعش(

عديههد البسههبب  هههاجر  والهه ي  و العههراق،أليبيهها 

 وطانهم.أمنهم 

 قليههات مهها  األ سههائر املسههيحيون وكهه لك    

السياسة من قبهل   (بازار)يف  ستثمرزالوا ورقة ُت

ثنهههههاء أ اوخصوًصهههههقهههههوى وزعامهههههات سياسهههههية   

ا تسهتعني  ل ًمنترابية باعتبارها ُسمعاركها اإل

 املناصب. ىل احلكم أوإب  يف سبيل وصوهلا 

ي مهن مخشهرات فعليهة    حتهى اآلن لهيس هنها   

داخههههل املطههههبخ السياسههههي يف منطقههههة الشههههرق   

وسههط تههوحي بوجههود قناعههات حقيقيههة تعّبههر  األ

عنها برامج القوى السياسية بكهل مسهمياتها ههه    

العلمانيهههة والوطنيهههة والقوميهههة ههههه تههههدف مهههن   

افهة التعهايش والتفاعهل    ىل تكهريس ثق إخالهلا 

 بل على العكس من ذلهك جنهد أنّ   واملشاركة.

قبيهة السياسهة يف   أينضإ عن دههاليز و  كل ما

ىل إاملنطقهههة ههههه ويف مقهههدمتها العهههراق ههههه يشهههري     

 وسههائربتهزاز ضههد املسهيحيني   سههاليب اإلأشهيوع  

سههلوب تعههبري صههريإ   ههه ا األ ّنأوكهه قليههات،األ

يكشهههف عهههن شهههعور عهههاٍل بهههالتفوق والعنجهيهههة  

زاء إحههههزاب الكههههبرية لههههدى غالبيههههة القههههوى واأل 

 .األخرىقليات الدينية األواملسيحيني 
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 أمساء ومعامل غري إسالمية

 يف وثائق وقفية بغدادية

 

 

 
 أ.د. عماد عبد السالم رؤوف

 

بغتتتداد ستتتابقوا  ديتتتوا   حتتتتتفز وةارة ااو تتتا  ي

 الووم  جمجموعتة متن الستجلت الت      الو ف السين

تضّم كموة كبرية من الوثائق الو فوتة الت  تر ت     

إىل عصتتر الدولتتة العيمانوتتة ي العتتراقم املمتتتد متتن  

دخول السلطا  العيمتان  ستلوما  القتانون  بغتداد     

وحت  خروج العراق من يتد العيمتانو     1514سنة 

 .1111العاملوة ااوىل سنة  ي أعقاب احلرب

خ س ت القول أ  أكير هذه الوثتائق هتو ن   ومن املهم

منقولتتة متتن ستتجلت الشمتتة الشتترعوة ي بغتتدادم  

مم 1114هتت/ 1111وير   أ دم تلك الستجلت إىل ستنة   

د الستابقة علت  كلتك    أما الوثائق املرتقوتة إىل العهتو  

وف ااو تتا  س تتخ منقولتتة عتتن أر تت التتتأريخ يهتت  ن

متتتن مصتتتادر أختتتر     أو ي استتتتنبول اإلستتتلموة

 خمتلفة.

وتشتتمه هتتذه الوثتتائق الو فوتتات التت  و فهتتا     

أصحابها عل  أنواع من املؤسسات الدينوة واخلرييتة  

واخلدموةم كما تشمه احلجت  الشترعوة الت   تن      

لبعض من يطلبها إثباًتا لو ف و فت  أحتد أستلي م    

إضتتاية إىل اإلعلمتتات الشتترعوة التت  هتت  بوانتتات    

ر عتن الشمتة وصتوق حقتوق املستتفودين      تصد

 من الو ف وما إىل كلك.

وتقتتدم هتتذه الوثتتائق للباحتتت يوائتتد تأر وتتة  

 ت م ال ميشن احلصول علوها متن املصتادر ااختر م    

يفوهتتتا نقتتترأ أاتتتاء معتتتامل املدينتتتة  حصتتتونهام      

مؤسستتاتها العستتشرية واملدنوتتةم حملتهتتا الستتشنوةم 

ماتهام مشاريع موتاه  أسوا هام خاناتهام مقاهوهام محا

الشتترب يوهتتام بستتاتونها ومتتا آلتتل إلوتت  ي العصتتور    

اللحقة. وعل  الرغم من أّ  هذه الوثتائق تتتّ    

بااو تتا  اإلستتلموة حصتتًرام يقتتد الح نتتا أنهتتا ال  

من إ ارات ع ر ضوة إىل أااء ومعامل ا خاق  وتل

يتبعتتتو  التتتديانت  املستتتوحوة والوهوديتتتةم  شتتتم 

ب  عقارات أتباع الديانات التيل    التجاور الشديد

ي املدينة الواحدة. وتفصوه هذا اامترم أ  التاكم   

اإلسلموة مل تشن تعتمد أصلو اخلرائط ي تستجوه  

حتتتدود العقتتتاراتم كمتتتا حتتتتددها الوتتتوم ختتترائط   

 الشادسرتو  ال  تيبل من خلهلا حتدود أي عقتار   

 بأر تتام ثابتتتةم وإيتتا هتت  تعتمتتدم بتتديلو عتتن كلتتكم

حتديدها من خلل تعو  أااء املالش  اجملاورينم 
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يُوسجَّه ميلو أّ  يلًنا و ف داًرا حمدودة متن اههتة   

ااوىل بدكا  عمروم ومن اههة ااخر  بدكا  ةيدم 

ومن اههة اليالية بتدار آخترم ومتن اههتة الرابعتة      

الشتتارع العتتام أو الطريتتق اخلتتاق أو الستتوقم وهشتتذا 

لتتتتوم ي معريتتتتة احلتتتتدود  تفوتتتتدنا الو فوتتتتاتم  

اهغرايوة لعقار ما يحسبم وإيا ي معرية طبوعتة  

النسو  االجتماع  للمحلة ومن ثتم للمدينتة كلتهام    

من خلل تتبع أااء متالش  العقتارات املتجتاورة ي    

املشتتا  الواحتتدم علتت  أّنهتتا باملقابتته تفتقتتر غالًبتتا إىل 

ة توثوق مساحة العقار املو و م وإىل ااااء الشاملت 

للمتتالش م ومتتن ثتتّم يتتإ  الوجتتود القتتانون  هلتتذه     

العقتتارات معتتروم دوًمتتا إىل الضتتواعم  شتتم ويتتاة      

أصتتتحابهام أو ويتتتاة وارثوهتتتام أو تعتتترو اللتتتة إىل   

كوار  عامة من غرق وأوبئة داهمةم وهو ما حد  

متتيلو عقتتب غتترق بغتتداد وطاعونهتتا اهتتار  ستتنة  

عن ح  ضاعل حدود اللت يضلو  1112هت/1241

حدود العقارات يوها. وال ميشن توثوق أي عقار مرة 

أخر  إاّل من ختلل اإلستتعانة بالشتهود متن وجتوه      

اللة أو السوق ال  يقع يوهام واستحصتال  احلجت    

الشتترعوة  القائمتتة علتت  توثوتتق تلتتك الشتتهاداتم     

وحت  هتذه احلجت  يإنهتا ُمعرَّضتة إىل متا تعرَّضتل       

امل توثق بواناتهتا  إلو  أصول الو فوات نفسها ما د

ومتتا يرتتتتب علوهتتا متتن حقتتوق املتتالش  بااستتلوب   

 السابق نفس .

وكنتتا  تتد تفّحصتتنا هوتتع هتتذه الوثتتائق منتتذ    

عقدين من السن م ويبلغ عددها حنتو ثلثتة آال    

ومخسمائة وثوقةم ي أثناء إعدادنا بعض الدراسات 

اخلططوتتة عتتن مدينتتة بغتتداد ي العصتتر العيمتتان م 

درجاتها متتادة نونتتة كانتتتل   استتتخرجنا متتن منتتت  

 وا  تتتبعن 2000اه ي سنة تتاب أصدرنتوًعا لشتتتموض

 معامل بغداد ي القرو  املتأخرة 

 1 

 . 

 

املسوحوو  ي حملت خمتلفة من بغدادم رجمتا   توةع 

كانل حملة املودا  أ دمها وأهمهام إك برة وجتودهم  

ي هتتذه اللتتة ي أوائتته القتتر  الستتابع عشتتر حتتت   

وستبب كلتك   نسبل إىل أحدهم حملة  ائمتة بتذاتهام   

يعتتود إىل أ َّ الستتلطا  العيمتتان  متتراد الرابتتع أراد     

دع  كوتور   مشايأة رجه من اارمن اارثذوكم ي

نزارتوا م أي جورج الناصتريم كتا  يشتغه وظوفتة     

مهمتتة ي جوشتت م هتت   طتتو   با تت   أي كتتبري      

املديعو م وكلك ملا أبداه متن إختلق ي عملت م  ي    

 11أثنتتاء حصتتار الستتلطا  بغتتداد ويتحتت  إياهتتا ي      

مم بعتتتد أ  1611كتتتانو  ااول  25هتتتت/  1041 تتتعبا  

  نحتتإال أ  ما كتتا  منتت  يمتتم الصتتفوي  كانتتل بوتتد

ي حملتة املوتدا  القريبتة متن     رخصة بنتاء كنوستة   

القلعتتةم يأصتتبحل هتتذه الشنوستتة تعتتر م وحملتهتتام 

باا 

 2 

رجه من أرمن ديتار بشترم    و وه أيًضا أّن . 

احندر إىل بغدادم و شن جما حاةه متن نفتوك ي عهتد    

م  أ  1114-1121هتت/ 1141-1116أمحد با ا وال  بغداد  

يضتتع يتتده علتت  كنوستتة  دميتتةم ي حملتتة املوتتدا م   

-1012صتفوي    ادها النساطرة ي عهد االحتتلل ال 

هلتتتتا إىل بتتتتين جلدتتتتت   م  وحيو1611-1612هتتتتت/1041

                                                 
 طلعرة  أعددنا وقد صفحة، 054 يشغل الكتاا هذا كان 1

 صررفحة، 044 نحرر  تشررغل منرره، ومنقحررة مزيرردة جديرردة
 .اهلل شاء ن  اقريًل النشر ل   سليلها في وهي

 .بغداد وديا اتها، بغداد كنائس  حداد بطرس 2
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الشنوستة   م يعريلاارمن اارثذوكم ومعتقده من

بتت وجوارهتتا 

 1 

هتتذا متتع أ  الرحالتتة الرتكتت  أولوتتا   .

جليب أ ار إىل وجود كنوسة لألرمتن  ترب املوتدا م    

م1650هتت/ 1061ي سنة 

 2 

أي  بته واليتة أمحتد با تا      

أ ه تقدير. وعل  الترغم متن    املذكور بنحو  ر  ي

   مضتتمونهما يبقتت إيتت ماالختتتل  بتت  التتروايت 

 واحًدا كما تر .

وكا  من معامل حملة املودا  عقد يستم   رأ   

الشنوسة م أ ري إلو  ي و فوة ر و ة ختاتو  بنتل   

ربوتتتع  1حممتتتتد بتتتن احلتتتاج ستتتلما م املؤرختتتة ي    

م. يقتتد نّصتتل الو فوتتة علتت  أّ    1111هتتت/ 1121ااول

ي عقتد رأ   "الز اق املنسوب إىل حممد جلتيب يقتع   

م "ة لو تتف آل القلعتتة لتت  الشنوستتة ي اههتتة اخللفوتت 

وهتتذه ااستترة كانتتل متتن ااستتر القدميتتة ي بغتتداد   

وتتتتوىل أو تتا  جتتامع القلعتتة ينستتبل إلوهتتام يصتتار 

عقارهتتتا املو تتتو  علتتت  جامعهتتتا ملصتتتقوا للعقتتتد 

 املذكور  اًما.

وكا  ّنة عقار باسم  و ف الشنوسة  وال ندري 

إىل أيتتتة كنوستتتة يعتتتودم يتتتإّ  التتتوا ف  مل يشونتتتوا  

ميوزو  ب  هويات الشنائم. وردت اإل ارة إلو  ي 

عل  بن كاظم املتل حستن علت  أعمتال التربم       و فوة

هوتع التدكا  الوا تع ي    "حوت جاء يوها أنت  و تف   

وتتة الدود بو ف الشنوسةم وبتدكا   جسوق اُهوخ

حمتتتمد ستتعود الشتتوخل  وأخوتتت  أوالد مصتتطف      

 وكلك ي  "ماتبم وبالطريق العتتا  الذهتت م ووتجلب

                                                 
 العيمراني،  العهد في بغداد كنائس  اسحاق باب   وفائيل 1

 .285ص، 1690 س مر مجلة
 .24ص سي سياحتنامه جللي أوليا 2
 

 م.  1116هت/1114 عبا   21و فوت  املؤرخة ي 

وي القر  اليامن عشر أخذ املسوحوو  ي بغداد 

 تتتتارو  امعتتتاتهم ي حمتتتلت متفر تتتةم ختتتارج 

مستقرهم ااول ي حملة املودا م وتوّةعل كنائسهم 

ي أطتتترا  املوتتتدا  نفستتت م وي ستتتوق الغتتتزلم وي   

  الُقريَّتة عتر    الشورجةم وي أحد عقود حملتة را 

وعل  الترغم  بت عقد النصار  م و عقد الشنائم . 

من تستموة العقتد هتذهم يتإّ  متن الواضت  أّنت  كتا          

أصغر من أ  يستوعب هوع املسوحو  ي املدينةم 

ولذلك يقد وجد املستوحوو  انتشتارهم ي حملتهتا    

 ما ككرنا.كااخر م 

من كلك ما جاء ي و فوة صتفوة ختاتو  بنتل     

م 1161هت/ 1211كي القعدة سنة  16املؤّرخة ي يوسف 

من أّنها و فل دارها ي حملة را  الُقريَّتةم وعّونتل   

الوم  واخللتف بتدار   جريانها يشا  منهم  من جهة 

يتوح  بن يوسف املودان م ومن الوسار بشتورا بتن   

مستتوحوا  أوهلمتتا متتن مدينتتة      م وهتتذااستتتوفا 

لفرات موادين  السورية الوا عة عل  نهر ا

 1 

. 

وبششه عام كانل الو فوات تشتف  عنتد ككتر    

غري املسلم  باإل تارة إىل أاتائهم ااوىل يقتطم وي    

أحوا   لولة كا  ُيتن ّ  علت  أنهتم متن أهته الذّمتة       

وهو مصطل  يطلق عل  غتري املستلم  عامتة. متن     

كلك ميلو أّ  و فوتة التوةير داود با تا والت  بغتداد      

ي غترة   علت  مدرستة جتامع احلودرخانتة املؤرختة     

م  أ تارت إىل ستوق احلودرخانتة    1121هت/1241رجب 

                                                 
سرالمية باسر  )الرحلرة(    عرفت ميادي  فري العلر   اإل   3

ا مر  مدينرة ديرر الرزو ، فري      كيلر مترً  05وتقا عل  بعرد  
 الجهة الجن بية الشرقية منها. 
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بوصف  من حتدود تلتك املدرستةم حوتت أّنت  و تف       

ستتبعة دكتتاك  ي الستتوق املتتذكورة باتصتتال املستتجد 

الوا ع ي غرب املدرستة التدودة متن جهتة بتدكا       

كاتب العربوة عبد البا   جليبم ومن جهة بتدكا   

جهتتة عتتر  صتتاحب  بتتت  التتذم،  جرجتتو م ومتتن     

باملسجد ومن جهة أختر  بشتارع الستوق. يجرجتو     

  هذا مسوح م واا  خمفف من جرج م أو جورج.

وأ ارت و فوتة التوةير داود با تا والت  بغتداد       

لت  مدرستة جتامع احلودرخانتة املؤرختة ي غترة       ع

متن  إىل أّ  من حدود سوق احلودرخانتة   1214حمرم 

جهة الغرب ملك حمتمد آغام ومن جهة أخر   ارع 

سوق احلودرخانةم وبعًضا ملتك كتاظمم ومتن جهتة     

ملك ياستف التذم  القونتدا ج م ومتن جهتة جملتك       

املل حمتمد  نجقم كما ي و فوتت  املؤرختة ي غترة    

. يهنتتا ككتتر استتم هتتذا التتذم  ولشّنتت  مل  1214حمتترم 

يذكر دين م والغالب أّن  مسوح م أّمتا القونتدا ج م   

 ة.مصطل  ترك  يعين مصّل  ااسلحة الناري

م 1121هتت/ 1241وي و فوت  املؤرخة ي غرة رجب     

أ ري إىل سوق احلودرخانة بوصف  من حتدود تلتك   

التتدكا  الوا تتع ي  "و تتف  املدرستتةم حوتتت ورد أّنتت  

السوق املذكور الدود من جهة جملك الذ،م،  ياسفم 

ومن جهة جملك عل  بك ةادهم ومن جهة بتالطريق  

  ."اخلاقم ومن جهة بشارع السوق

  ختتا  ا يستتّما اارًيتتخاًنتت ّ ومتتن كلتتك أيًضتتا أ 

و فوة احلاج حممتتد جتواد بتن    لو  ي إ ري أ  جو  

هتتادي  21احلتتاج علتت  كايتته حستت  املؤرختتة ي    

بوصف  من حدود دكا  و ف   م1111هت/1214اآلخر 

م دادغتتتوتتتة ي بجوخ الوا تتتف املتتتذكور ي ستتتوق اه 

واالسم ملسوح  وال ريتبم لشّنت  مل يشتن حملًوتام وإال     

 شا  اا  حنام أو يوحنام كما هو معلوم.ل

وجنتتد ي أحوتتا  أختتر  أ  الوا تتف يتتنّ  علتت    

اهلوية الدينوة ملن ي ِرد اات  ي و فوتت م متن كلتك     

حلومتتة ختتاتو  بنتتل عبتتد ا  أّننتتا نقتترأ ي و فوتتة 

والديواخنانتتة ي التتدار احلتترم  " أنهتتا و فتتل  أينتتدي

حملة رأ  القرية الدودة بدار احلاج عبود وبتدار  

ورثة السود عبد القتادر وبتدار ورثتة احلتاج خلوته      

ينّصتل   "وبدار يوستف النصتران  وبتالطريق العتام    

بذلك عل  هوية جارها يوسف هذا ولشنها باملقابته  

 1ي و فوتهتتا املؤرختتة مل تنتتوه باستتم أبوتت . وكلتتك 

 .م1161هت/1211 وال 

وي و فوة احلاجة جنُّو بنل احلتاج عبتد القتادر    

ختا  صتغريم واملقهت     "احلاج عبد اهلادي أنها و فل 

املتصلة ب م وامللصق  أحدهما باآلخرم الدودين 

بدار و ف جامع العدلوةم ومن جهة بتدار الوا فتةم   

وأيًضتتا بتتدار املستتوح  أغتتاكومم واستتتوفا  ولتتدي      

وكلتك ي   "ق العامخضرم ومن اههة الرابعة بالطري

مم يهنتا  1111هتت/ 1215رمضا   12و فوتها املؤرخة ي 

نّصل الو فوة عل  اا   مالش  الدار واستم أبوهمتا   

 وهويتهما الدينوة.

متا ورد ي و فوتة احلتاج ستلما  بتن      وميه كلك 

صاحل بن  بل  متن أّنت  و تف عقتارات كتيرية منهتا       

ودار خربتتة ي حملتتة املوتتدا م حمتتدودة بتتالطريق   "

لعتتامم وتتتتم بالتتدكاك  اليلثتتة العائتتدة إىل الو تتف ا

اهلمتتايون م وبتتالطريق العتتامم وبتتدار عبتتد اهبتتار    

أيندي ااو ات

 1 

بن عوس  املستوح م ووتا  صتاحل     

                                                 
 كلمة مأ  ذة م  االيطالية )أف كات ( وتعني  المحامي. 1
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 21آغتتا الووةبا تت م وكلتتك ي و فوتتت  املؤرختتة ي     

م يهتتذه الو فوتتة نّصتتل علتت     "م 1106  1124حمتترم 

استتم الوا تتف واستتم أبوتت  وهويتتت  الدينوتتة واستتم    

 مهنت م وه  الاماة.

عامل املسوحوة ه  الشنائمم يقد   أبرة املوملا كا

كا  هلا أو ا  من عقارات اارية ُينفتق متن غَّلهتهتا    

عل   ؤونها املختلفةم وتدلنا الو فوات عن تقاربم 

ارات املو وية وب  به تداخه عجوب ب  هذه العق

عقتتارات مو ويتتة خرييتتة وُكرَّيتتة إستتلموةم يفتت      

احلاجة ياطمة خاتو  بنل سعد ا  آغا بتن  و فوة 

حسن عل  كريتها أنها و فتل دكاًنتا ي ستوق اهلترج     

العتوق

 1 

حمدوًدا من جهة بت دكا  الو ف املشروط  

لفقتتتتراء كنوستتتتة اارمتتتتن م ومتتتتن جهتتتتة بتتتتدكا  

  دانوته ومنتاحوم صتاحل    الوهودي   مناحوم ستلما 

دانوتتالم ومتتن جهتتة بتتدكا  ورثتتة الوهتتودي استتحق   

سَّتتشم نم ومتتن اههتتة الرابعتتة بتتالطريق العتتامم ي      

مم يهتتذه 1116هتتت/1104 تتوال  21و فوتهتتا املؤرختتة  

البقعتتة الصتتغرية متتن ستتوق اهلتترج ضتتّمل ي و تتل   

واحتتتد ملشوتتتات متجتتتاورة خمتلفتتتة ملتتتالش  متتتن   

و  هم جريا م وال  ّك الديانات اليل م يهؤالء املالش

أّنهتتم كانتتل حتشمهتتم عل تتات اهتترية املألويتتة بتت  

 اهريا .

 وميه هذه اهرية جندها ي و فوة احلاج أمحد 

                                                 
 الميدان ساحة م  النافذ الس ق ه  العتي  الهرج س ق 1

 ،( اسررابًق العامررة الشرررطة مديريررة) السررراآل سرراحة  لرر 
 وفرري العميررد، بسرر ق العلاسرري العلررر فرري يعرررف وكرران
 امطلًق الهرج س ق أما. اللالنجية بس ق العيماني العلر
 وسررر ق المستنلررررية للمد سرررة المحرررادآل السررر ق فهررر 

 .الحفافي 
 

 20جليب بن محادي بن رغل  آل املتدله املؤرختة ي   

م حوتتت أ تتري يوهتتا إىل   1101هتتت/ 1121ربوتتع اآلختتر  

مقهتت  و تتف الشنوستتةم بوصتتف  متتن حتتدود دكتتا    

اا  يهودا بن عبد ا م ي سوق باب  ميتلش  يهودي

اآلغا حمدوًدا بدكا  آل الترحيبم وهتذه ااسترة متن     

أسر بغداد القدمية و د خرج منها عدد من القضاة 

والعلماءم ومع كلتك يلتم يضترهم ي  ت ء أ  يشتو       

جتتارهم يهودًيتتام وأ  حتتتدد دارهتتم مقهتت  مو ويتتة 

 عل  كنوسة.

يطومتتة بنتتل ي و فوتتة وميتته كلتتك متتا نقتترأه 

يإنهتا و فتل   مصطف  املقومة ي حملتة ستبع أبشتار    

م 242تسلستتته  24/115 ا ي اللتتتة نفستتتها بتتتر م داًر

بالطريق العامم وميونتا بتدار صتفوة     حمدودة جبهة

ا بدار ورثة خضري بن ستعوديم  بنل يوسفم ويساًر

ا بدار الو ف العائدة إىل الشنوسةم علت  وجتوه   وخلفو

هتتتاد  اآلختتترة  20ة ي التتتربم ي و فوتهتتتا املؤرختتت

م يدار و ف الشنوسة إًكام كانل 1124 باط  6هت/1142

اتتتاورم حائطوتتتا  تتتائطم دار اهتتتارت  يطومتتتة    

وصتتفّوةم يضتتلو عتتن جريانهتتم ورثتتة خضتتريم  تتا   

يؤكد كانوا  د  بلوا هذه اهترية جمتا يرتتتب علوهتا     

 من عل ات اجتماعوة.

وأ تتارت الو فوتتات إىل عقتتتارات متفر تتة متتتن    

اد مو ويتتة علتت  كنتتائم يوهتتام دو  حتديتتد     بغتتد

أاائهام أو الطوائف ال  تتبعهتام وي الغالتب يتإنهم    

مل يشونتوا ميوتزو  بتت  هتذه الطوائتتف أصتلو. متتن     

يطومة بنتل مصتطف  ي   كلك أّن  وردت ي و فوة 

 6هتتت/1142هتتاد  اآلختترة  20و فوتهتتا املؤرختتة ي 

أّنهتا   ماملقومتة ي حملتة ستبع أبشتار    وه   م1124 باط 
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م و فل عقاًرا ي حملتها حمتدود متن إحتد  اههتات    

 ."بدار الو ف العائدة إىل الشنوسة"

وأ تتري إىل كنوستتة للستتريا  ي و فوتتة احلاجتتة    

  املؤرختة ي  جةهوة بنل احلاج عبد الرةاق املزرا 

يقد جاء م 1120تشرين اليان   15هت/1111ربوع ااول 

لستابعة متن   يوها أّنها و فل نصف دكتا  ي اهتادة ا  

بو تف  "حملة باب اآلغتام حمتدود متن أحتد جوانبت       

 . "كنوسة السريا 

 10وي و فوتتة يطومتتة بنتتل  استتم املؤرختتة ي  

دكانتتا عائتتًدا إىل  "أّنهتتا و فتتل   1210هتتاد  اآلختتر  

 التتادديقتتع ستتوق ااطر جوتتة   "كنوستتة النصتتار 

 خلا  جغا   وهو املعرو  الووم بسوق دانوال .

به مل يشن نة ما مينع أ  يبوع بعض املستلم   

داًرا أو أكيتتر ملستتوح  لوشتتود علوهتتا كنوستتةم يفتت     

حملتتة  جتتامع اخللفتتاء  أي حملتتة ستتوق الغتتزلم بتتاع  

رجتته يتتدع  حممتتود بتتن أمحتتد الرهتتاوي دار يتتن     

متجاور ين إىل أحد اارمتن الشاثولوتك يتدع   لو تا     

 اارضروم  م وكا  هذا يرغتب ي جعلتهما كنوستةم   

يستتتّجلل وا عتتتة البوتتتع هتتتذه ي ستتتجلت الشمتتتة 

م وما كا  متن ااختري   1100هت/1215الشرعوة بتأريخ 

إاّل أ  نقتتض التتدار ين ود همتتا مًعتتا ي أرو واحتتدة 

 ّود علوهتا كنوستة لبيتل تتؤدي ختدماتها إىل أبنتاء       

طائفت  مدة سل وثلث  سنةم  وورد استم  حملتة   

م وكتا  كلتك   جامع اخللفاء  ي وثائق هتذه الشنوستة  

باستتتم بطريتتتر  اارمتتتن غريغوريتتتو  بطتتتر   

كوبلوا . ومن امللفل للن ر حقوتا أ  تستجوه البوتع    

ي ستتجه الشمتتة الشتترعوة كتتا  يعتتين مصتتاد ة      

 اض  بغداد عل  الشراء ي كلك الو لم عل  الرغم 

من القرب الشديد ب  مو ع هذين العقارين وبت   

امع أكتترب جوامتتع بغتتداد ي كلتتك العصتترم وهتتو جتت    

اخللفتتاء املستتم  ي العصتتر العباستت   تتامع القصتتر  

كون  كا  املصل  الرات  للخلفتاء العباستو  عتدة     

 رو 

 1 

. 

 

كا  للوهتودم كمتا تششتف الوثتائق الو فوتةم حضتور       

أ و  ي اللت ال   هدت وجتود أستواق وخانتات    

احلاج عبتد الرستول   ونشاطات ااريةم يف  و فوة 

م م1116هتت/  1114 كي القعتدة 15ي  بن مهديم املؤرختة 

مصتبغة  علت  أعمتال التربم    املتذكور و تف   الوا ف  أ 

بعتض  متن   ةحمتدود "الو فم وعرَّ  حدودها بأنهتا  

بدكا  منش   عشتوع وبتدكا  عبتد القتادر      اجهاته

إ تارة إىل   يهذه ه  أوىل ."و ريش م وبالطريق العام

آل  عشوع ااسرة الوهودية املهمة ي عتامل التجتارةم   

وال  ستزداد  هرتها ي السن  التالوة

 2 

. 

ومن املعامل التجارية الوهودية ي الشورجة خا  

ي اإلعلم الشترع   روبوهم و د أ ري إىل هذه الّلة 

بوصتتفها  م1111هتتت/1111هتتاد  اآلختترة 1املتتؤريف ي 

م ج ج متتن املعتتامل  ختتا  روبوتتهم وختتا  البتتا  تضتتّم

احلتاج مهتدي بتن    وخا  آخر و ف  احلاج عبا  بن 

  .جحممتد  شر

عتتن غتتا آهولتتة بنتتل ستتلوم  وتششتتف و فوتتة  

وجتتود دور ستتشنوة للوهتتود ي حمتتلت أختتر  متتن    

                                                 
 ،2415 بيررررو  محرررد، ن، سررريان  مف  ررر ن  كتابنررا  1

 .120ص
 فرري دجلررة شرراط  علرر  الكررائ  القلررر أصررحاا وهرر  2

 .ُبنّية آ  ل   بعد فيما آ  وقد األعظمية، ك  نيش
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بغدادم منها حملة القراغولم إك ورد يوها أنها و فتل  

سهامها الوا عة ي التدار الشائنتة ي حملتة القراغتول     

التتتدودة متتتن الشتتتمال الشتتتر    "م 11/14املر متتتة 

متن الشتمال الغربت  بتدار عزيتزة      بالطريق العامم و

ودار سعود عل م ومن اهنتوب الغربت  دار    مساسو 

ودار نعومتتة بنتتل  منعومتتة وحستتوبة بتتن  حستت  

عتتو م ومتتن اهنتتوب الشتتر   دار يوستتف عتتزرام  ا

. عل  وجوه الرب كما "ويتم بدار بهوة عبد الرمحن

 1160/11ربوتتتع اآلختتتر   20ي و فوتهتتتا املؤرختتتة ي  

يهاتتتا  الستتودتا  الوهوديتتتا م نعومتتة  .1141متتايم 

بنتتل اعتتو م وعزيتتزة بنتتل ساستتو م يضتتلو عتتن   

يوستتف بتتن عتتزرام  كتتانوا جرياًنتتا لعتتدد متتن دور       

املستتتلم  متتتن ستتتشنة حملتتتة واحتتتدةم هتتت  حملتتتة  

 القراغول.

م 1121هتتت/1211رجتتب  15وي الوثوقتتة املؤرختتة  

إ ارة إىل بوع احلتاج إااعوته بتن احلتاج مصتطف م      

فستت م والوكوتته عتتن ورثتتة املتتتوي    ااصتتوه عتتن ن 

مصتتتطف  آغتتتا بتتتن احلتتتاج مرتضتتت م داًرا حتتتدد     

مواصفاتها بد ةم ي حملة ااها خواجتة ستلما م ي   

بغدادم إىل الواهو ولتد الوتاهو ولتد هتارو  الوهتوديم      

وإّ  ااخري َ بَّه البوع وا رت  لزوجت  نتوعم بنتل   

عبد النيب بنل خاتو  الوهتودي هتذه التدار بتاملبلع     

صار هوع هذه الدار كلها بتوابعها "كور وبذلك املذ

ومرايقهتتا وكايتتتة حقو هتتتا هلتتتذه املتتترأة الوهوديتتتة  

املذكورة تتصر  ي هوع هذه الدار كلها كما تشتاء  

 1  "بل مناةع

. 

 و فل عايشة خاتو  بنل وي حملة  نرب عل  

                                                 
 .12، ال  قة 34سجال  المحكمة الشرعية، السجل  1

 

ا ي اللتة املتذكورةم حمتدودة متن     السود حممود داًر

غتام ومتن الرابعتة    آثل  جهات بتدار حممتتد صتاحل    

براهام ولد حردو  وبتالطريق اخلتاقم علت     أبدار 

هتاد  اآلخترة    14وجوه الربم ي و فوتهتا املؤرختة   

يأبراهام بن حردو  كا  من ستشنة   .م1151هت/1211

غا اوره يوها دار الوا فة ودار حممد صاحل آجياللةم 

 املذكور.

ومتتن خانتتات الوهتتود البتتارةة ختتا  كتتا  ميلشتت    

ورثة دينو م وه  أسرة يهودية بترةت ي  تاالت   

التجارة واملالم وكا  هذا اخلتا  يقتع  ستب و فوتة     

احلاج حممتتد أمت  جلتيب بتن احلتاج حممتتد ستعود        

 6جلتتيب بتتن احلتتاج مصتتطف  الشتتوخل  املؤرختتة ي  

ق خا  بشر متن  م ي سو1111هت/  1216هاد  ااوىل 

أسواق بغداد

 2 

. 

ومن خانات الوهود خا  عبد ا  الوهتودي و تد   

وردت اإل ارة إلو  ي و فوة والت  بغتداد داود با تا    

م بوصتف  متن   1121هتت/  1241املؤرخة ي غرة رجتب  

 حدود خا  آخر وا ع ي سوق الصواغ .

وو فل آمنة بنل ول  بن عل  الساكنة ي حملة 

وا عة ي اللة املذكورةم الدودة  نرب عل م الدار ال

ا بتدار عبتد ا    م وثانًوت ج أوالو بدار احلاج ط  القهو 

ا ا بتدار متريم بنتل الطتر م ورابًعت     الوهوديم وثالًيت 

 وال تت  11ة ي تؤرختا املتتفوتهتامم ي و تق العتبالطري

                                                 
 بخرران نتهرريي اللررفافير سرر ق أن بغرردادآل علرراس ذكررر 2

 ا ن اسرمه  أمرا  الرلعا،  يسميه كما شلش  ان وأ كرجي
 مرر  الحريرررآل تقرري السرريد اشررتراه فقررد الحريرررآل، فهرر 
 وقرد  الرزو اء،  سرينما  أصرحاا  دنر س  بيت اليه د مالكيه
 العشرررينا ، فرري بغررداد. )اسرر ًق وشرريده الحريرررآل هدمرره
 .(158، ص1668 بيرو 
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 .م1111 هت/1101

وأ تتري إىل ختتا  باستتم  ختتا  الوهتتود  ي و فوتتة 

احلتتاج أمتت  املتتل خضتتر علتت  مستتجد  رمحتتة بنتتل 

اخلضريي  املعترو  جمستجد التستابوه  املؤرختة ي     

م بوصتتف  متتن حتتدود دكتتا   1111هتتت/1214صتتفر  10

السوق كا   او فت  ي سوق العّطارين ي بغدادم وهذ

 امتداًدا لسوق الشورجة نفس .

وي و فوة احلتاج حممتتد جتّواد بتن احلتاج علت        

اد  اآلختتتترة هتتتت 21كايتتتته حستتتت  املؤرختتتتة ي 

م أ  ختا  الوهتود هتذا كتا  متن حتدود       1112هت/1214

 الدكا  الوا ع ي سوق العطارين.

واّدعتت  عبتتد اهلتتادي بتتن ستتود علتت  بتتن ستتود     

الوا تع ي   46حس  بن السود حيو  أّ  اخلا  املر م 

حملة الصفايريم الدود بأمل  احلاجة نومة بنتل  

اهتامع  احلاج أسعدم واحلاج حممتد العستاي و تدار   

جتتامع، م وبتتدار إلوتتاهو حستتقوهم وبتتالطريق     أي 

العامم كا  ملشوتا لستود علت م ثتم و فت  علت  أعمتال        

اخلتتتريم يحشمتتتل الشمتتتة بصتتتحة الو تتتفم وكلتتتك 

 تتتعبا    6جموجتتتب اإلعتتتلم الشتتترع  املتتتؤريف ي    

 م.  1111هت/1115

يهذا اإلعلم يششف عن أّ  الوتاهو بتن حستقوه    

م مالشوتتام أو كتتا  متتن ستتشنة حملتتة الصتتفايريم ولتتو  

مستأجًرام ملريق اتاري يوهتا يحستب. كمتا أ  داره     

كانل  اورة هدار جامع هنا م ومع كلك مل ييتر  

كلتتك التجتتاور حفو تتة الشمتتة يضتتلو عتتن جتتريا  

 اهامع نفس .

وو ف التوةير داود با تا والت  بغتداد دكاًنتا ي       

هتتذا الستتوقم يشتتا  جتتاراه يهتتودي م يفتت  و فوتتت  

م أّنتت  و تتف 1111هتتت/1214ربوتتع ااول  10املؤرختتة ي 

التتدكا  التتدود بتتدكا  حممتتد أمتت  أينتتدي متتد م 

وبدكا  عبد النيب الوهوديم وبدار الواهو الوهوديم 

 وبالطريق العام.

ومن معامل سوق الستريرجوة ختا  التديرتدار     

 ودت عل  أرض  عمارة الديرتدار احلدييتة    ال  

الدود وا  منتاحوم دانوتالم يقتد ورد ي و فوتة     

احلاجتتة نائلتتة ختتاتو  بنتتل عبتتد التترحوم علتت       

م م 1114هتت/  1211ربوع اآلختر   1مدرستها املؤرخة ي 

 ما  الشتبري والصتغري  اخلت "ّ   ا و فت  هذه السودة إ

 مولرجرسم خا  الديرتدار ي ستوق ستري  ااملعرو  ب

 مالدود من جهة وا  مناحوم ولتد ستلما  دانوته   

ومتن جهتة بتالطريق     مومن جهة بالدجلتة الع مت   

ا بأسشلة ورثتة ولت  احلتاج    وبعًض مالنايذ إىل الدجلة

يختا    ."املعلوم  ومن جهة بالطريق العتام  ميتح 

منتاحوم دانوتال هتتو نفست  ختا  جغتتا م وكتا   تتد      

ا ختا  التديرتدار   ا رتاه واعاد بناءه ينسب الوت م أّمت  

يقتتد نقتتضم وأ ومتتل علتت  أرضتت  عمتتارة حدييتتة   

دخه بعمارة الديرتدارم وه  تقع ي م عالوة عريل

صتتر   مطّلتتة علتت  نهتتر   تتارع النهتتر   تتارع املستن 

 دجلة.

ا  تتد أ تترنا ي حتتديينا عتتن عقتتار مو تتو  وكنتت

عل  بعتض الشنتائمم إىل أّ  ي و فوتة احلتاج أمحتد      

 20جليب بن محادي بن رغل  آل املتدله املؤرختة ي   

م إ تارة إىل دكتا  ميتلشت     1101هتت/  1121ربوع اآلختر  

يهودي اا  يهودا بن عبد ا م كا  حمدوًدا بتدكا   

و تتف مقهتت  "آل التترحيبم وعقتتارات أختتر  منهتتا   

 . "الشنوسة
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وكا  ي مدخه سوق الشورجة ُثشنتة عستشرية   

ُعريتتتل باستتتم ستتتراي الونشجريتتتة  االنششتتتارية    

اتتتذها آغتتا هتتذه القتتوات مقتتًرا لدائرتتت م يعريتتل   

اليشنة باسم باب اآلغام وغلب هذا االسم عل  اللة 

اجملتتاورة  وكانتتل تستتم  عهتتد كا  جمحلتتة يرا تتة  

قشتلة هت  الت     يسمول جمحلتة بتاب اآلغتام وهتذه ال    

حتوَّللم بعد انقضاء عهد االنششاريةم إىل دار  لهشهتا  

اارمين كريشور كوتور  إستشندر وإخوانت م وظّلتل     

ات القتر  التاستع عشتر بتدار     وتعر  حتت  ستبعون  

القشتتلة

 1 

م وكانتتل مقابلتتة للتتة التترواق القدميتتة    

املرتقوة إىل العصر العباس م أي املشتا  التذي يشتغل     

 الووم مبن  بنك الرايدين املقابه ملدخه الشورجة. 

وميشننا ا  خنرج من هتذه النصتوق إىل هلتة    

 من النتائ  ه  

إ  غري املستلم م متن املستوحو  والوهتودم      -1

لعتتام جملتمتتع  كتتانوا يشتتشلو  جتتزًءا متتن النستتو  ا   

املدينةم هلم وجودهم ي حملتها املختلفةم ولوم ي 

حملة معونتة خاصتة بطتوائفهم يحستبم وصتحو       

أّن  كا  للمستوحو  حملتة تنستب إلتوهم هت  عقتد       

النصار  أو عقد الشنتائمم إاّل أّ  وجتودهم مل يشتن    

منحصتتًرا بهتتذه الّلتتة دو  غريهتتام يقتتد كشتتفل      

ختر  أيًضتام منهتا    الوثائق عن وجودهم ي حملت أ

املوتتدا  والقراغتتول و نتترب علتت  والشتتورجة وستتبع  

أبشار وغريها. وينطبق هذا احلال عل  الوهود أيًضام 

حوتتت مل تشتتن  حملتتة التتتوراة   يتته حًوتتا مغلقوتتا    

                                                 
 التاسرا  القررن  غررة  فري  وحلر   العرراق   يخأتر  م  نلذة 1

 العردد  ،0 المجلرد  بغداد، العرا، لغة مجلة للميالد، عشر
 .04ص ،1610 آا ،2

علوهمم ميه حملت  الشوتو  الت  عريتل ي املتد     

ااوربوة

 2 

م وإيتا كانتل حًوتا اارًيتا يتزوره النتا        

و التجارة من خمتلف التدياناتم ومتن   يومًوا اغرا

جهة أخر م كا  للوهود انتشارهم ي حملت بغتداد  

املختلفةم ال سوما ي اللت ال  كانل تضّم أسوا وام 

ميتته الشتتورجةم البتتزاةينم بتتاب اآلغتتا والصتتفايريم   

وكتا  متتنهم متتن يقتتوم ي تلتتك التتلت بعوتتًدا عتتن  

ي بغتدادم  حمّلة التوراة الت   يته أكترب امتع هلتم      

ولشتتن لتتوم التجمتتع الوحوتتد يوهتتا. ومتتن الواضتت    

 اًما أّن  ال اجملتمع وال السلطة كا  وراء نشوء كلتك  

 التجمع أصلو.

أ تتتام املستتتوحوو م والوهتتتود أيًضتتتام ي دور   -2

ااور دور مواطنوهم من املسلم م إىل حدٍّ أ  ُعدت 

دورهتتتم حتتتدوًدا ُتعتتتر   متتتن خلهلتتتا دور أولئتتتك  

الطبوعتتت  أ  تنشتتتأم ي ظتتته كلتتتك اهتتتريا . ومتتتن 

التجتتاورم عل تتات جتترية متتن التعتتاو  والتعتتاي      

واملشاركة. ونر  أّ  هذه امللحوظة ترّد عل  ن رية 

برنارد لويم ي يهم  لن ام املَّلته العيمتان م حت     

أوسطوة كانل تتألف متن   -تصّور أ  املدينة الشرق 

 تمعات منفصلة  تّ  كه منهتا جمّلتة معّونتة ال    

لها باملله ااخر    ء يتذكر يص

 1 

. وهت  الن ريتة   

                                                 
 مررر  مجم عرررة، اكرًهررر أو اط ًعرر ، فيهرررا يعررريش منطقررة  2

 ليقافرة  أو معينرة  لعرقيرة   لفية الناس أغل  يعده  السكان
 ،واًلأ  ومرا  فري  الكيت ا  هذه أنشئت وقد ،لدي  أو معينة
 هرر  الكيترر  وكرران.  ررر أ و بيررةأ مرردن فرري انتشررر  ،رر 

 ُه يَّته ، عل  يحافظ ا كي دا له؛ يعيش ن الذآل الِحل 
 فري  المْحَتمرل  ضرطهاد اإل  طرر  مر   أنفسره   ع  ويدافع ا

 . وقت أآلِّ
، بدأ برنا د ل يس بتكلي  م  وزا ة الدفاع 1684في  3

الخررراص بتفكيررر    األمريكيرررة ب ضرررا مشرررروعه الشرررهير  
ا، ال حدة الدست  ية لمجم عة دو  الشرق األوسط جميًع
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التت  تبناهتتا ورّوج هلتتا ُكّتتتاب ومؤرختتو م ي عقتتد    

اليمانونات من القتر  العشترينم وهتم  ُيروَّجتو       

اجتمتتتاع  مقبتتتهم مشتتتاب  ملتتتا   –لن تتتام سواستتت  

تصوروه أن   ن ام مَّله  م تدور كه مّلةم أو طائفةم 

اكتربم وهتو   ي عامل خاق ال جيد ما يصل  بالعتامل ا 

التتوطنم متتن الو تتائ  إال القلوتته أو ال جيتتدم وهتتو      

التصتتور التتذي وصتته إىل حتتد التطبوتتق ي العقتتدين 

ااخريين.

مل يشتتتن ستتتشن  غتتتري املستتتلم  ي أمتتتاكن  -1

 ريبة من جوامتع املستلم  متدعاة اعترتاو أحتد      

علوهمم أو اعرتاو السلطةم يقد وجتدنا القاضت  ي   

د  تتتراء الشمتتتة الشتتترعوة يصتتتادق علتتت  عقتتتو   

مسوحو  ويهود لعقارات ااور جوامع رئوسةم إىل 

حتتد، الت متتا  أحواًنتتام متتن دو  أ  يبتتدي اعرتاًضتتا    

يذكر.

مل تشتتتن الستتتلطة مهتّمتتتة بتتتذكر اهلويتتتة    -4

الدينوة ملالش  العقاراتم ولذلك مل يشن ّنتة تقلوتد   

حمّدد بشأ  هذا اامرم وال اهر أنت  ُتتر  الختوتار    

التتتوا ف م يمتتتترة تستتتتتخدم الو فوتتتتة مصتتتتطل   

                                                                 
العراق وس  يا وللنان وملرر   أو كال عل  حدة، )ومنها

وباكسرررررتان والسررررر دان و يرررررران وتركيرررررا وأفغانسرررررتان   
فريقري..  لرخ(،   ودو  الخليج ودو  الشما  األ والسع دية

 ،رررررررر  تفتيررررررررت كررررررررل منهررررررررا  لرررررررر  مجم عررررررررة مرررررررر  
والرررردويال  العرقيررررة والدينيررررة والمذهليررررة     الكانت نررررا 
وفررري مقابلرررة أجرتهرررا وكررراال  اإلعرررال  مرررا    والطائفيرررة.

مرررر   صررررّر  بأنرررره  24/5/2445برنررررا د لرررر يس فرررري   
 لر    سرالمية واإل بيةالضرو آل  عادة تقسي  األقطا  العر

وال داعي لمراعاة   اطره   وحدا  عشائرية وطائفية،
. ينظر في ليت أو التأ،ر بانفعاالته  و دود األفعا  عنده 

داغر  ع امل حرف نهضة الشرع ا المستضرعفة، علر     
آذا   31ق اإلنسان( نشر فري  م قا )اللجنة العربية لحق 

2413.   
 

 الذم   ومرة  النصتران   وثاليتة  املستوح   وي    

أكير احلاالت ال يتذكر أي مصتطل   ّوتزم ويشتفت      

كر االسم يحسبم أو احلرية ي أحوا  نادرة.بذ

وتأسوًستتا علتت  هتتذا يتتإ  الستتلطة مل تشتتن    -5

معنوة بالتدّخه ي  تأ  هويتات املتالش  ي حتاالت     

انتقتتتال امللشوتتتة أو عنتتتد استتتتئجار العقتتتارات ملتتتدد 

طويلةم حت  لو كانل تلك العقارات أو ايوا إسلموة 

ةم  تةم دلولنتا علت  كلتك أّنت  ات  إلمترأة يهوديت       

هتت/  1261تدع   ريقتة نورائوته  أ  تستتأجر ستنة     

م باإلجتتارة الطويلتتةم دار الشتتفاء التت  أنشتتأها    1145

حتتتاكم العتتتراق اهلئتتتري اخلواجتتتة أمتتت  التتتدين 

مم وو تف علوهتا العقتارات    1151هت/160مرجا  سنة 

الشتتيرية ومنهتتا ختتا  مرجتتا  الشتتهريم لتحوهلتتا إىل     

أنشتأتها  مقه  ُينفق من ر يع  عل  مدرسة يهوديتة  

باسم  تلمود نوره 

 1 

يعريل هذه الدارم منذ كلك م 

احلتتت م باستتتم  هتتتوة املصتتتبغة نستتتبة إىل ستتتوق      

الصتّباغ  القريتتبم أو باستم  هتتوة الشتط إلطلهلتتا    

 عل  النهرم وهشذا اامر ي عقارات مو وية أخر .

واخللصة أّن  البّد للباحت من اعتماد الوثتائق  

د تنتتبين علوهتتا بصتتفة رئوستتة ي تقريتتر نتتتائ   تت 

 ناعات خطتريةم بتدل أ  ُيطلتق القتول ُجزايوتا متن       

أجه  رير أيشار يتراد بهتا تشتوي  حاضترنا يضتلو      

 عن مستقبه أجوالنا.

***** 

                                                 
الالمرا بث،را  بغرداد والمسراجد     علد الحميد علادة  العقرد   1

، 309-305، ص2440والج امرررررا، بتحقيقنرررررا، بغرررررداد 
ومحمد  ؤوف الشيخلي  المعج  الجغرافي لمدينرة بغرداد   

 .249القديمة، ص
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 الدورة التسعون
 

 أربيل/ يعقوب أفرام منصور
 

      

بهل تسهعني دورة دارهها    قريخ مواليد يوم اخلامس مهن أيهار   أيف ت

ُجرمههي مههع جههرم أّمههي الكههربى ه كوكههب األرض ه حههول قههر                

: واع.. واع..، معلًنها لنهواميس   انطلق من حنجرتي وثغري صهراخي كاء، كان يوم مولدي، في  ُذ

الطبيعة مولد خملوق جديد على سطإ الكوكب، ُيضهاف إىل مليهارات مواليهد اخلالئهق قبلهي،      

كما تلي  مليهارات مهن الهوالدات بعهدي. ويف هه ا اليهوم عينه  دّون كاتهب سهجل القضهاء والقهدر            

 نصييب من سعٍد وَنحس، وفسحة عمري، ويوم رحيلي إىل عامل آَخر. 

لدورة السبعونك مل أتوق ع أن أحيا عقَدا ابعنوان   7116 /77/ 4تبُت ونشرُت مقالي يف حني ك

 )عوف بن ُمحل م(:   ، أُلنشَد يف جهري وصميت بيت الشاعرآخَر

 قد أحوجت مسعي إىل ترمجان  إن الثمانني وُبلِّغَتهاه 

  :وال بيت ُزهري بن أبي ُسلمى 

  اننَي حوال  ال أبا لك  يسأِماحلياة  ومن يع ش      سئمُت تكاليَف

بعد ستة أعوام، وأن السأم من تكهاليف احليهاة    على الرغم من أّن الوقَر يف ُأذني مل ُيصبين إال 

ه ه احلقبة  هربني طهاحنتني    حلقيت الثامنة، يف حني زخرت مل يتسلل إىل نفسي حتى أواخر

أتوق ههع العههيَش عقههًدا آخههر ألبلههع   أنههي مل  وحصههار جههائر مديههد، ومبنّغصههات وانكفههاءات عههّدة. غههري   

 التسعني.

اة وطههول البقههاء مههن خصههائص الطبههع البشههري، وههه ه اخلصيصههة خيتلههف مههداها    يههاحل حههّب

ودرجة حيوّيتها بني اخلالئهق واألجنهاس، وتهتحكم فيهمها الطبهائع واألمزجهة والعوامهل املناخيهة         

ق البهاردة واجلبليهة، واملتحهّدرون مهن     والوراثية والنظافة البيئية. ف وو املزا  البارد وسكان  املناط

أسههالف معّمههرين تكههون أعمههارهم غالًبهها أطههول مههن أعمههار ذوي األمزجههة احلههارة، وسههكان املنههاطق      

 احلارة والساحلية والصحراوية، واملتحّدرين من أسالف قصريي األعمار.



6102حزيران   RADYA   60   CALDAYA  (35) املثقف الكلداني  

( يف جزيرة 7146ا على عائلة صديقيت القلمّية اإلنكليزية ) من  عام حللُت ضيف  7119يف آب 

)ساري( الكائنة يف  هر املهانش بهني إنكلهرتا وفرنسها، ويف معهرض حهديع ليلهي تطهّرق بنها الكهالم            

نئههً  آعههن األعمههار، فأفصههحُت للصههديقة وقرينههها عههن شههعوري وتههوق عي بههأنين لههن أعّمههر طههويال ، و   

حههاد  كنههت يف التاسههعة واألربعههني. لقههد بنيههُت شههعوري وتههوق عي املهه كورين علههى أسههاس كههوني    

املههزا ، شههديد احلساسههية، بههالع احلماسههة، حههار الههدم )وههه ه اخلصههائص تههخّثر يف القلههب سههلبًيا         

وتقّصر العمر(، وك لك على أساس أن ضمَن أقارب والدتي أفراد قصريو أو متوّسهطو األعمهار،   

شههق ائ  وشههقيقات   أسههنة، ومعظههم   11سههنة، يف حههني  عههاش والههدي     92ووالههدتي رحلههت عههن عمههر    

ثالثهههة عقهههود مهههن الهههزمن علهههى لقائنههها، أوردت   ّمهههروا أكثهههر مهههن عمهههره. وبعهههد مضهههيء  عوأسهههالف

ههها تتهه ك ر جيههًدا قههولي هلهها يف اجلزيههرة بكههوني أشههعر   ّنإ ،الصههديقة يف إحههدى رسههائلها قبههل عقههد 

توق ههع عههدم بلههوغي حافههة العمههر الطويههل، يف حههني أنههي بقيههت حتههى اآلن حًيهها ونشههط ا ومنت ًجهها        أو

 د األول من القرن احلادي والعشرينن العقيفومرتاسال  وأنا 

يُت أن يكون تقّدمي يف السن إىل حهٍد ال يبلهع درجهة العجهز عهن احلركهة، وحالهة        بيَد أني متّن

(  بالسههيد  أ هد شههبيب أبههي  2444 /6/72) تمعههُت يوًمها ء علههى عك هاز أو يههد. وصهادف أن اج  الوكها 

يف بغههداد حيههع كههان يعمههل     صههارم البصههري )ر هه  اهلل( يف مكتبهه  يف مبنههى جريههدة )العههراق(      

يرًرا للصفحة الثقافية يف اجلريدة، ويف معرض حديثنا عن الصحة والعافية وأحوال العهيش  

   بني آٍن وآخر يردد بيتني شعريني لشاعر يهول، هما:واألعمار، قال إّن

 أكون ك ال  ب  على أحد   يا ربِّ ال ُتحي ين إىل زمٍن

 ُه عند القياِم: خ  بيدينألقا  بل أن أقوَل ل منقخ  بيدي 

بعد تدويين البيتني علهى وريقهة، وعهدُت بتزويهده بأبيهات مهن إنشهاد "إبهن األعرابهي"، تصهّب يف           

مغزى البيتني امل كورين، لكهن األيهام مل ُتهتإ لهي أن ُأزّوده بأبيهات إبهن األعرابهي الهيت أوردهها أبهو           

ائر والهه خائر(، وأورد منههها ههه ه  )البصهه األثههري، يف اجلههزء الثههاني مههن   حّيههان التوحيههدي، كههاتيب 

 املرُء يكدُح للحياة  وحسُبُ  ُخْبال  حياُت   األبيات:

 رفت  ماض ُغُ  ويهدُأ بعدما انصاتت قناُت  ي

 يتبعها وفاُت  وهب  احلياة  ل  تدوُم وليَس

 بعَد ُالفت    شتاُت  ُيعق ُبال مشَل إال سوف 
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 ل داُت ينما خرُي عيِش املرء  منفرًدا وقد فِرطت 

 وقريب من ذلك أبيات النابغة اجلعدي:

 ة  وطوُل عيٍش قد يضر ه  املرُء يرغُب يف احليا

 قى بعَد ُحلِو العيِش ُمر ه  هتفنى  بشاشُت   ويب

 تى ما يرى شيًئا َيُسر ه   هوتسوُءه األياُم  َحت

اإلجيابيهة والسهلبية   يف مطالعاتي املتنّوعة كنت أقف  عنهد املهأثورات الهيت تبهدي اجلوانهب         

ىل كشهكول خها ، ختّيهرُت    إقوال نثرية ألنقلها أمن احلياة ومسالكها، ُمَمّثلة بأبيات شعرية أو 

منههها مهها يههأتي يف أدنههاه. فمههن أطايههب العههيش احلضههاري، ظههاهرة صههفو التعاشههر، وبعههدها عههن             

 اإلي اء، كقول أبي نخاس:

 جلال ِسوعلى اللبيب ختّير ا صفو التعاشر يف يانبة األذى

 فسقًيا يف البالد  ل  ورعيا  إذا اإلنسان كّف الشّر عين

 وُيضم ُر إن أحّب والَء َشعيا  ويدرُس إن أراد كتاَب موسى

وعهههن طيهههب العهههيش،  مثهههال مالقهههاة أديهههب أو مثقهههف أريهههب،  كبيهههت شهههعري أورده أبهههو حّيهههان    

 التوحيدي يف "ال خائر والبصائر":

 غ اه الع لُم والنظ ُر امُلص يُب  يطيُب العيُش أن تلقى أديًبا

 فال أدٌب يفيُد وال حليُب  إذا كان الط باُع طباَع سوٍء ونقيض  بيت يقول:

 وتوف ر الصحة والشباب:

 ف ن ول يا  عن املرء  ول ى  آلُة العيِش صّحٌة  وشباُب 

 أّما منّغصات احلياة، فمنها اهلّم والغّم واإلضطهاد كقول البيت:

 وُيش يُب نلصية  الصيبِّ وُيهِرُم  اجلسَم حنافة  واهلم  خيرِتُم

 ومنها ما يصدر عن األحبة ما يكّدر وُيحزن كقول البيت:

 رأيُت من األح ّبة  ما أشابا   وما إن ش بُت من ك َبٍر ولكن

 الشهههيب قهههد غهههزا شهههعري متهههأّخًرا، ألنهههين كنهههت قليهههل األصهههدقاء       وإنهههي أ هههد اهلل علهههى أنّ  

أناتي يف اختيار اجلال س والرفاق، وقل ما ندمُت على خامتة صهداقة   األحباب بفضلواألصحاب و

 و ِرفقة أحد بسبب عقوق أو حسد أو خ الف يف رأي أو مبدأ.أ
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يف حيههاتي  وجههدُت كثههرة كههاثرة، هّمههها األول املههأكول واملشههروب واللهه اذات الرخيصههة،             

 كوُل واملشروُبومراُمُ  املأ  تًبا ل من ُيمسي وُيصي ُإ الهًيا كقول أحدهم:

 يف حني يقول آخر يعرف قيمة احلياة وزينتها،  كقول قط رّي بن الفجاءة:

 إذا ما ُعّد من سق ط  املتاِع  وما للمرء  خرٌي يف حياٍة

 وكقول مصطفى كامل املصري:

 وما احلياُة بأنفاٍس ُترددها         إن احلياة  حياُة الفكِر  والعمل

مشهكور  سههموا يف إجنهاز عمهل مهربور أو سهعي      دى مهن غهري أن يُ  وكثريون ينفقون أيامهم س   

يف ميادين احلياة الرحبة، وينتظرون يوم قبض الراتب الشهري، أو تسل م بدالت إجيار العقهارات،  

 :فهخالء ينطبق عليهم قول الشاعر

 وكل يوٍم مضى ُيدني من األَجل واملرُء يفرُح باأليام  يقطعها

ياع سههاعة أو إثنههتني  إضههطراًرا، مههن أوقههاتهم، مههن دون أن يقههرأوا   ة ق ل ههة تأسههف لضهه يف حههني ّ هه

 يل ة أو صفحات من كتاب يف يومهم، وتعتقد أن الوقت هو أ ن شيء يف الوجود. 

( كمهها يف حيههاة غالبيههة الشههعب   2476-2446) كانههت احللقههة التاسههعة مههن حيههاتي يف الههوطن   

أّدى  2447ًما وجوًرا. فبعد التاسع من نيسهان  ا وظالرداءة  وختل ف  العراقي، أشّد احللقات السالفة

سوء األوضاع اإلداريهة واألمنيهة واخلدميهة واملعيشهية، وشهيوع الفقهر واجلرميهة والبهخس، مقرونهة          

بهههالتهجري بأشهههكال  وبهههالنزوح واإلضهههطهاد الفئهههوي والتصهههفيات اجلسهههدية، والهههتطهري العرقهههي،   

أقهول أّدت كهل تلهك املسهاوا      ،واحلاذقني  من فر  العمهل، فهالغزو اإلرههابي    األكفاءوحرمان 

تالعهب السياسهيني وأزالمههم     وإىلنات اجملتمع العراقهي،  واملثالب واملفاسد إىل إي اء وإضرار مكّو

نهات الشهعب العراقهي اله ي غهدا ضهحية احلكومهات        كهم( مبصهائر مكوّ  )الفاسدين يف مقدرات احل

يديولوجية املتعاقبة، حتى غدت الدولة العراقيهة بسهلطاتها الهثالث:    واآلالطائفية التحاصصية 

منوذًجها سهيًئا للدولهة    إالتشريعية والتنفي ية والقضهائية، تخازرهها السهلطة الرابعهة )اإلعالميهة(      

إىل أبعد حدود السهوء. فالدولهة يف واٍد، والشهعب يف واٍد آخهر      ،عن شعبها ،املنفصلة عن يتمعها

ويهة وغزيهرة يف كتابهاتي الصهحفية     قل ه ه األوضاع واملثالب وجدت هلا أصداًء ناٍء سحيق. وك

 .2476حتى اآلن يف أيار 2444من  عام 
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 اة جًدقصة قصري

 جــــــَهـــُم

 

 هيثم بهنام بردى

 

 

ل  ال يرد ايقها أي إياب إلبصارم وتوسد بعد أ  ااجملهول واارو  تو هم الذي ...كلك الرجه املذهول

ب  املطا  عل   عف الرواس م به  ام وال استقّرعجلت مركبت  ال  ما محلل من كه كي نفم ةوًج تعبل

ب مصطلًحا متداوالو ّشنوت ي هذي البوداء ال  نأت ب  عن اخلراب والتو  والرصاقم عانقم ومذ أ  استقّر

ر م جمعن  يرت  سشن  إىل  أكير من أي يعه آخرم يتسم  بعد أ   ام بإجياد اهذر وتصريف م  ه.... ج....

مشاٍ  آخر باإلكراهم يهو  مهّجر  ولوم  مهاجر ؛ ا  ي يعه ااول  سر وإكراهم وي يعه اليان  رغبة 

 وطوعم دو  يعه خارج ....

كلك الرجه املسطول...م منذ أياٍم عديدة توسد اارو الرملوة وإلتحف اَهَلد السادر امليقوب بالنجومم 

نطق املصطل  املقابه لت  مهّجر م والذي يتوار  ارتعاًصا من سطوة املصطل  ااول والذي حياول أ  مي

 ع....  تبفعه إ ارات غائمة مرسلة من مدينت  املستباحةم ولشن  يستحضره عنوة ي باصرت  لوتششه ب

 و.... د.... ة  لريسل  إىل مديات  هولة ترتيض خلف كلك اايق الغسق  اادكن...

ت......م مو ن  اًما أ  ما هجس  مل يشن ضرًبا من خوالمممم... حمالم ياهلجلة ال  تنادي كلك الرجه ال

حقوقوة تزداد  دةو وجلًء ي  اهوها مع ر اق  -حمتًما ويقوًنا –كونونت  الغائصة ي ُغمام احلز  كانل 

فاجئ هلام ب ٍه عملٍق نقة عل  معصم م وتعّزة هذا الوق  ح  أحّمم مع التو ف املرد ائق ساعت  امل

 جيعه ر عة السماء أكير  تامةم يريع ن ره ون ر.....،،،!!.

كلك الرجه السادر ي املتاهة.....م نهض مستنًدا عل  كوعو  ثم ألقم كوان  ي حضن كلك العملق 

 عره اا عت  سدالذي تقري  عل  الرمه كفارٍ  باسٍه ي يرتة اسرتاحةم واحتضن رأ  الرجه وصار مي

 /القمرم احلواة /الشممالشفقم  /الشحاريرم الشمم /ويرّنم ل  برتاتوه تتحد  عن املطرم الشدو

اامه.....م وح  انتهل الرتتولة كا  الرجه الذي ةال كهول  وسطول  والت....م يعّمق ي كات  املفردة 

 املضادة للت  تهجري  يقول خلدين  العملق..

أعود أنا إلوكم جئل أنل عندي...،!. وأخرًيا.... بدل أ  

وبعد...... أ  أمّت الرجه سشب مهجت م كانل البوداء تستقبه املطر السخ  اهلاطه من مو ّ  البول 

 الذي محه صديق  وصنوهم وعاد ب  إىل املضا .

***  



6102حزيران   RADYA   64   CALDAYA  (35) املثقف الكلداني  

 املصائب طريق أرضعتك: أمي حليب همَس

 سهلة اللقمة تقطف أن ح ار:  أبي وعظ دوأك 

 العناد لبسأ أن دونيعّو

 املتاعب كلل دون أخوض..  ايال ختارأ

 سعيد شامايا       بيسر الزهرة يقطف صاحيب

 يرميها اعابًث يتلهى.. يشمها

 بروية اجل ور أغو  أنا

 حياتي عصارة من انسًغ..  رويهاأ

 لبسهاأ قشرة جلدي ومن وريدي من أمدها الساق إىل

 خيضّر شوقي األوراق ويف

 لتتفتإ تطرق التوجيات تغازل أمنياتي

 عرسها بدلة تلبس تستيقظ

 قبلة احلبيبة ميسم على..  رغبة تتفجر سكرى

 اجلائعني كل تشبع..  احلياة بتفاحة حتبل

 ةغل  الصحاري تنبت ب ورها

 خبيثة يد..  القطف موسم قبل

 قطفتها..  نشوان ناطور من غفلة يف

 قدموها..  ذهب من طبق على

 حنروها..  مأمتي يف مأجور ٍعملّد

 الكبار اللصو  احتفل

 الزمان الدّج يقودهم

 أجره يطالب النراس..  ىسكر ترقص الطبق يف تفاحيت

 دمعات ثالث سقطت..  تبكي تفاحيت..  يوحنا برأس يقبل ال

 الثالثة يف..  الثانية يف..  األوىل يف مكرهة تهتف

  املتوخى بركاننا رتفّج..  صرخة كانت
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 الظــــالمبقايا 
 

اهلل د. بهنام عطا 

                                    
 نايذة المن خلف ي تلك اللولة و

 كنُل أعلك مرارة اهلروب والتشّرد

 البشر هوع أرصد  

 أحنط يصول  ي علبة الو ل

 حنو حاية اامل  وه  تتج 

 ي لولة داموة 

 منهشة تشدسل ي العرباتأجساد 

 ألتمم البقاء  شنُلأما أنا ي

 سقطل كه اايام من مفشرت 

 من هذيانات الساعة البلهاء تبق وما 

 تدور بل جدو عقاربها  لال  ما ةال

 سخامهاعن   الشهوات املريرة لن تتخّل

 ناالتماعات انها تتلّمُم ركام ااحلم ولغط

 دخه ييوا ال لم تربأ الغسق من بقاييحت  

 ر  هوة لول ججرولة تمة املتاهُع

 ا يتدحرج جسديعارًي

 بلعاب  فاه  تتدثريوق منحدرات تعسة 

 مرأة إعوو   منونشو  اهسد النابض 

 نزوحثشلل صغريتها عنوة ي طريق ال

 ه  ما ةالل تتجذر ي كومة لوه

 البلهاء تزحف  حوت ااصابُع

 ااه النورإعورات املهرول  ب تسرُق

 تارك  خلفهم ظلم املغول

           *  *  * 

  هو نس  كه   ء

 ملبم صوفوة اوبقاي كرامت  مل حيمه مع  إاّل

 هو من يقد هوية ااحوال املدنوة

 بطا ت  التموينوةجواة سفره / 

 ىل اابد جنسوت  العرا وة إسوفقد رجما ا وغًد

 إن  حيلم بد ات نوا وم الشنائم 

 من وديداي القصبة القدمية 

 أيام اآلحاد وااعواد والشعان 

 باهة اق صَّ ر إاّلمل يتذّك

 احلارة واملنشورةوعدد من أرغفة اخلبز 

 ت  ي حملة  مرحانا عل  تنور جّد

 تر  كه   ء عل  حبه الغسوه

 ريض كه   ء ...والصرب إميانُ  إاّل

 اهزية وديع الشاحلةريض تلك الوجوه 

        *  *    * 

 الغربة ل مرة سشائر دخن اّو  دركا   ي مقه

 وعلمات اإلستفهام  عانق هواء الدهشة

 موعد وهو يتساءل عن  املتقايزة أمام عونو 
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 إال بتو وع من أمريشا وبصمتها تمت لنعودت  ال  

 عودت  إىل ااة ة املرتبة واملشروع الفا ه

 ا عن رغًم االذي أصب  الووم ناجًح

 ةجاج نوايذنا /  رتهانا ال  لف ل خضحدائُق

 منها حفودي  ساندرو  ولعب  ال  مل يرتِو

 مهاده اخلشيب وهداياه يوم العماك

      *   *   * 

 عمرنا هذا عزاُء

 أخذ وه  انعم هو ما تركناه للهو يوًم

 نفضنا غباره العالق .. لقد نفضنا كه   ء

 يخذوه لشم ي ديوا  احلسبة.. ي أحذيتنا

 تركناها لشمنا هذه حدائُق

 ولشن ةهورها بقول مغروسة ي  لوبنا

 يوق هاماتنا  كلولوإج  وهذا اآل  سنتو،

 يمن يفت  لشم  لوبنا بعد اآل 

 .من يفت  لشم أبوابنا..

    *   *   * 

  تلك القامات نحينلن ت

 ا أورا   البوضاءياحتوالتأريخ سوبق  ظلل 

  و نالن جيف مداد 

 لبوماتناأوقة بهوة ي تنعم ستبق  صورنا الع

 ناولو مز تموها يست ه تشهد لعودتَّ

 ااطفال والشوويف وااحفادوطلة 

 أمحر  خٌط ان  ميانناإىل دوائر إلن تصلوا 

 بأجنحة امللئشة عّلقةنا تبق  محرائُر

 لن تصمل الشنائم  نوا وُم

 ات  لوبنا مع د انها تدّق

 ل ة منذ ةمن طهماسب وهوالكو واملغوقَّنها ي إ

 هم دماء  لن اف ي مقربة القوامة  هداؤنا 

 ىل كلك السهه احلزينإ عودتنا و نهم ينت رإ

   حشو وه بألغام حقدكمأبعد    دنونو ا د ت 

 كه   ء هوهيو   م ختويّخ

 حت  ع ام املوت  مل تسلم منشم

 مناةلنا...مشتباتنا ثا ...أ واؤنا الصغر أ

 بعد نا ال  ما أينعلنفاسَّإنها تنأ  ا

 ا  جم صربنانشم تستنسخو   هًرإ

 يهذا املشا  ينحين أمام هوبتنا

 ي احلدائق واخلوم واهلواكه

 ي الشريانات والشنائم

 وديدا سأكتب ااك عل  وج  الشمم

 غوبت  ال أطلب من الرب أو

 ريخ أيهذا ال لم الذي ةحف من مزابه الت

 الضجو  لن ينت  إاّلخام ا بالسمدجًج

     *   ** 

 ... وديدابلدت   كم أحبكَّ

 حتللجانة حتل و ع اإل مع أنك ما ةلل 

 قة وأنل معّل أ ن  أ  أحتفه بكَّ

 عل  أكرب  جرة مولد 

 ي العام القادم

 

***
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 بنادم ولست صاحيب يا رحيلي ساعة دنت

 جناحّي املرارة فحطمت التواصل وددت

 ..يوم ذات معي كنت تقل ال

 اجلياشة املعطاء قليب نبضات أجهضت

 ...واندثر شيء كل مضى فقد

      ابعيًد هناي واقفة ف كرياتنا

 موسى جنيب نضال       اجلريئتني بعينيك إليها تنظر ال

 جبيين على من احلروف وامنحت الكالم صمَت

 املنشود األفق يف األمس يف ُكتبت

 بأسره اجلميل املاضي تنتحب واليوم

 أسطري معي ومتضي ابعيًد أمضي

 األبدي اهلجر مع موعد على تفارقين ثم

 ..صاحيب يا ال

 عين غيابك ساعة يف

 احلسبان يف يكن مل غريب إعصار هامجين

 أيني من أعلم ال

 ...عنوان وال ل  إسم ال

 صدري يف والكلمات احلروف فماتت

 خواجلي يف احلب جّم وتوارى

 نفسها من ختجل غريبة والكلمات احلروف فباتت

 ال كريات على احلداد وأعلنت

 املفطور القلب بوقار حتيي وقصائدي أشعاري فاحننت

 كل  العامل بلسم يربي  ال قلب

 البواشق يعاضد ال ي مع لي مكان ال

 صاحيب يا ال
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 أوصالي وُقطعت أناملي ُبرتت

 الغبار يف تشتت

 مولدي يوم يا عدت ايتيًم

 ...  كرعد أذنّي يف يدوي قاتل صمت

 خدي على قبلة ال حب، همسة ال

 ثانيةي عدت َمل  مولدي يوم يا...  آه

 ....غد بال كنت ليتك يا

 البيادر يف ال هبية السنابل إحرتقت

 والوصال ةاملوّد منها نستلهم اكّن

 ...روحي مرآة رتتكّس

 شرصي يف مجيلة صورة أراي كنت فيها

 كالثلج البياض ناصع فخاد

 والوفاء باحلب ادوًم ينبض

 حول  حتوم سوداء وغمامة

 الدنيا فرح وبني بين  وحتول

 ...فخادي يا آه

 وتيأس متّل ولن أبدا ، للحب لترّت ستظّل

 ادوًم للحّب ترتل زلَت ال
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 كرٌيةًٌا شُوعٌيةًٌا

ًَلِون  شٌبُوِقٌ  د

 

 

 َكوَةب َنحٌيب 

 ََِوشبَشًبا 40/2/4600

ًلا... ٍلا ٌيًلُى ٌََيةًٌا دنًٍفٍ جًبًوُى مىٌوميًنا وًلا جٌوخًنا دًفٍاش َبٌيًسا 
 بِعلةًٌُى أٍمرٌن ًاًنا.

 ًما ٌيٍلى؟ -

َُِلًوا.    + 

 َُِلًوا دمًا؟! -

ــةًٌا دَســٌةًوا َقرٌيــًرا مــٌوبةملٌ  َعــي ٌْ ِمــن كةًٌٌبــًةا    ــا ِمــن ًيوٌْمً + َ ــٌد ًيومً
ََُولًةاوةدَمخرٌن  َعي ٌْ كًنفلـٌ  خِلـيًوا ٍلـا     وةسًفرًةا َعٍ ِجلًيًنا، بِعلةًٌا دَة

ًَا ِاًلـا ِدكـًاٍزل          ٌيٍلى ِبرًيا وًاا ًلـا كًبـٍرا مـَاٌكًوٍةى. كٌوبسـًيا ِشـلًيا وةشـةٌي
ََبعًـا ِمَيًـا، وَعـٍ     وِدكًاٍةا ًة ًَا وِشـرًيا  ا ًقّدًما وًةا ًبٌةًبا، وكُوًسا سرٌي

َُة  ًَا دَعفًرا، وةلٍة ِمٍنى َ دكًوا ًسنةٌيَوةٍذا  جٌوًدا َايٌ  ِةلُوًنا كٌيًفا ِلنًش
ــا   ــا واٌيًلنٌْـ ــا وجُومٌْـ ــا ذُوٍمـ ــٌ   ََبًعـ ــة بـ ــٍكيوٌٍْا َليـ ــذًٍنا ِاسـ ــا َوأَـ ٌْـ َفٌي

 ِدمَشوىةنىُو . 
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َِللٌ  َايـٌ  ٌَوبًــ  ًَــية  ويًــدِعن مًــا ٌيًلــُى ًٌبــٌوةًٌا... شــ ا دٌيَدعــًةا بٍعــالٌ  د
َمخيًيٌةٌن ِمن َعي ٌْ ومـٌوِةٌبلٌ  َطرًفـا دَمخـرٌن وَقنيـٌ  وِقولـٌ  وةقرةٌبلـٌ ...       
بًى  ِعدًًنا فٌيشٍلى طعٌيًنا ًىو جٌومًشا وةفرٌيًسا َعٍ َعرًشا َايٌ  دٌيٍلى ِبرٍيى 

داٌيًلًنا. ًلا زِدعلٌ  وًلا نِكفلٌ  ِبر قرةبلٌ  وةمِسٌكلٌ  ٍماٌكُولًةا  ًبَةبَبرًيًنا 
ًَيةة ًقّدمٌوٌك.   بٍرٍشى وًىا ًقًلا دكًاَمر ًطلٌ : مَةِمَ وةكٌةُوٌب لكٍ ًما د

 + وأٍمرٌن: َلية لٌ  َقنًيا وًلا َطرًفا.

 أٍمٍرى: شَُول وةكٌةُوٌب. -

َِرًةا َطرًفا. بٍع ٍَُرٌن باٌيدٌن َيوِنا َقنًيا وةبأ الٌ  دًكـٌةِبن مشـٌوَةًٌا،   + و
َِللٌ     ــًدا دًكــٌةِبن ِاَجــرًةا. مشــٌوٍبالٌ  ِبكــةًٌبًٌا وشــ َعنــَون ِاًلــا فٌيشــلٌ  فٌَي

 : ))جٌومًشا َبوشٌوَةًٌا دًمخُوًبا فًلن((. وأٍمرٌن:ِاَجرًةا

ََِدبوًٍنى كلىُو  ِبذٍيا. ًلـا  ًَدبٌن  دٌيٍلـى َجنـةًٌا    ،جٌومًشا ٌيٍلى ًىو ًعلًوا د
دٌيٍلـى َوبًدا كسًـٌََ  بٍرٍشـى     ،ٍفـاٍذا ًطبٌْـا وَىنٌيـاٌْا. ًلـا.. ًلـا      دًقَفٌ  ِمنًـىُ 

 كلىُو  َدبًشٌٍْا دًمي ٌن ٍبخٍيى. ًلا... 

ــا     - ــًرا كــِةٌبلىُو  َعــٍ جٌومشً ــا؟ َكبٌي ــى ًىنً ــا ٌيٍل ــا. مً شــةُوم، أٍمــٍرى ًقًل
 .ديًٌٌْلنًًيةًٌاب، كٌةُوٌب َاّنة بكًلنًيًٌْوةًٌا

َِللٌ  "ٍبًشا ًَـدبٌن    + بًى  ِعدًًنا ش " وِبفرٌيشٌوةًٌا "َةبٍةين َعينٌٍْا" وكـٍ مًـا د
ََِدبوًَنيم وكٌود ًاًنا بأًمًرا: مًلا مـَدِمنُوِكن َعينٌْـا وًا  َزىرٌيـٍذا مَفلىًينٌْـا     

ًََلىًةا َعشًةب يةٌيٌبًةا لَعر ََيلةًٌنٌٍْا، مَدِمنُوِكن  ُى كًيىبًٌا ًشوةةٍبين ًنَُوٍذا 
ََِدبوًًنُى وَعٍ ٍبشًـُى ِشوشًـا وَسـىًرا كًسـٌجدٌن ًطًلـُى وكـٍ        َبىًرا ًةا َكوٌكبٌٍْا د

َِرٌبٌيًلُى ًةجًٌا َاًلىًًيا...   َاًلىٌٍْا أَذًٍنا كدًيٌَ  لَةبًعُى دًبعٌ  اٌيًدُى وَم
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 شةُوم، كًوٍلا... أٍمٍرى ًطلٌ  ًقًلا بًيٍةى... -

 ًاد ًجّىًةا؟ + ًما ٌيٍلى؟ وًما ٌيٍلى ًفودٌن

َليةلٌوٌك ًفوًدا وفٌيشـًلُى مشٌيعـًةا ِاَجـرةٌوٌك وةدبٌيشـًةا وةسـفُوَب  ىـٌول        -
ًَا شٌوًلوًًيا.  دشًوِعة وًيدِعة ًما ٌيٍلى فًل

وًاًنا َبيٌ  َعٍ جًيٌ : ًما ٌيٍلى ًان ِمندٌن ٍلا ّىوة  بٌيـًدًعا مًـا ٌيٍلـى برًيًـا!!     
 ا ًقًلا دكًاَمر: ِاَجرًةا.. مشٌيعًةا.. دبٌيشًةا... وًى

 قٌولُوِكن...  -

ٌََد اٌيٌة ّىًوا.  قٌيولٌ  ًاًنا وكٍ َمن داٌيٌة ّىًوا ِمٌ ، وًاا ًلا 

ًَــا ٌيٍلــى َببًــا ًطبًٌــا.   - برٌيكًٌــا... وَكبٌيــًرا برٌيكًٌــا... دٌيــوةة َقــٌدمًًيا وفًل
ًًَنا. ًَدٌن ِعلةًٌا شَُول ًسىدٌوةًٌا دِن   َو

ًًَلا دًسـىدٌوةًٌا كًفيِشـن شعٌيًشـا وكًنفًلـُى ماٌيـدٌن ًسـىدٌوةًٌا         +  وكٌود ًاًنـا ِبشـ

ًَـٍرا:   شٌوًشُى وكًرعِشن مِشنٌةٌن واٌيًداوكًةَبر  َعٍ بٌوثشٌ  ِدكَوٌَيًولٌ  وًقًلا ك

 قٌوّم قٌوّم كًوٍلا دمًكًٌا.

*****  

*** 
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 اةونيةا كرية
 

 ا..؟ايكا فاش مطوشيا مسـ

 
 

 ًكنُو دٌوًمًرا 
 

ٍذا َعـَ  ذًٍنـا َشـفيٌ  بٌَو َوَـدٌيرًةا كًينًـا  فًرا ِدلًةا بشـوٌ ا سـَيٌ ًجو َـًدا مًـةًٌ  
ًَيًـاّىًوٌة َـًدا عَليوـةًٌ     وِيرقٌوةًٌاا ـًٌْين َما ِمليٌٍْلا ِمًذٌجُو ا ِشـًوُى ٌيّىـًوا   ٍكـا 

ــا ٍَياًلــى لَشــرٌيَ( )َمــرَي ََوًةمً ــَةب ِشــ . ا َســرجُوةًٌيــٌوًكا د   الىُوا بٍعــنٌْبً
ٍَــاًلُىاَــًددٌٌْوا َِشــًلُى  َعــَ َجٌبــًرُىجِبــًرُى وةجبًٌــًرا وةا ِدنٌْلِشــ ، م يــًةا لَب ب

َِ ًًَيا َعَ َبر َزوًجُى ًجو َبيٍةى لفٌوٌة عًيدٌْا ِدمًخةًٌُى وةوةوًيًنُى د َعَوـن   بَنـ ٌْ د
وًلـا عِبـًرُى َـًدا ّعـدًًنا      يًةا وىًـو ًَننًـا دجًـٍوى..   لًىو َب ًَلُىشِبوَاٌةًبا. وة

ٌَ ًىـ  دٍلـ     كرٌيةًٌا  َِ  اوَكـد مٌوشـِكخًلُى َمـرَي ًًَيـا َعـَ مخًـةًٌُى     مً يًـا أ ّرنًـا د
ًََنا(  َليـم ٌياِبلخًًوا َعوًـُى، ولٍ  َليموَكد ٍَياًلُى َفرًُوًفُى ودٌيًلًيةًٌُى دٍلاٌي، )

ٌة ِمـن  ربًـاّىوً ةًٌُى، وَمـرَيَ سًـًَداّىًوٌة وكً  ًلًيةًٌا وعًيدٌْا ِدمًخَسيجُوٍبا َعَ ديٌْ
ــدٌَْب ــاّىوً  ،ًلًيـــةًٌا ِدمًخـــةًٌُىا وديًٌْبـــا عًيـ ــَ ًاًىـــا مًخـــةًٌُى ٍكـــا َىويةًمـ  ٌةوَعـ
ــاّىًوو ــٌبُوعٌٍْا وًلــا عِبرىــُو  ًيوًمنٌْــا  .ٍناَعًلــُى لــًوٌة أنًشٌْــا أَــذً  ٌةَدبدمً وشً

ــا َايَكنــٌوةًٌا َبيَنــةٌ ودٌوذًٍشــاِمــن فًلشٌٍْــا  كٍلاَليــم ــَةب ًيومً ــٌة ، وًيومًــا بً ًنا ََ
ُى دَكلةًٌا ًشلًوا بَن ٌْ َعَون ًولٌيةًٌاٌيًللفٌوٌة عًيدٌْا ِدا َوا شٌوٍباًلُى ِبخًربًٌوَكلةًٌ

لفٌوقدًنٌٍْا ِدمًخةًٌُى وَمشـِوًعا َعًلـُى، وًاىًـا مـٌوبٍراًلُى خَلشًـا      لَىوَيمًٌْيةًٌا َو
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ًًَى وَكرًبا َعَ َبر َزوًجُى، ًًَنا لَِا شو ََد فٌوس ًفرًقـا ِمـن    ٌ ًنُى دَبلكجلًًلُى 
 ...خًًياٌيًلُى ًجٍوىًىا اٌول ًًنا دِبًا

َِ َِوبًيومًــا أ ََــد أًنَمــرَيَ  شــًلُىّرنًــا ب ََــد مــن شًــا ىًــو دٌيجٍلّنــُب  ىــًوا 
ا ًجو نًيٌْةًٌسيٌوًللٍ ا ًاسبٌْا وِجَ ب َةًجًرا دِعا دبًًبُى مٍشى َشلَوَنٍذٌيرا َشًوةًٌٌََبًذ

ًًَيرًةا ا َشفٌيًمةًٌ ًى  ًقـٍةى   ةٍنـاًلىُ ٍنـى َىَيـرًةا وة  ِم بٍعـاًلىُ ًجًوُى. وة ٌةًواّىد
ًَلٌْــاةًٌَايَكنــٌو كًلــُى َســًوا َقًَلنًــا ٍنــى ِم وةبٍعــاًلُى، ُى ًجَويــمًلــخًيًــا ٌيدِب ا و

ــةًٌرًقــا ِمــدَبلكــٌ  ًف ــ  ُىن مخً ــاأدِبو ىً ــٌي ةًٌيً ــٍدا ُىُى ًقــًةًل ا ًلــا ةًٌَايَكنــٌو ىً
ًَا ٌيوًةا وِبٌيَبس ًََلخبًٌ ا ةًٌبعٌيـ ِد َعَ َجٌبًرُى ىًـو  ًلُى ًجًوُىا دٌيةًٌٌوٌدُى لًى  

وٌْا سـيٌ ا ِبـر بَ ًنةًًٌدـٌٍْوى ًانٌ  ّعٌة َعىًو ُىدَمعرًب َسٌبًراا بنًٌْبا ِشًقٍةى َب ًلُىٌي
ََن ٌَوليٌْا ِموِم و ًقـا  ًوٍوا ّىـ شٌيذيًةا ِدو َبًىا دًبٌ  َعَ اٌوًَددٌْا لةًٌٌوٌدًبا و

دًاىًـا   وًوٍنـا ّىـ  ًاَضـٌ  َقربوُ   نًـةًٌا بٌْوة و ًيلـدٌْا ًوسٌ  ّىوَجروة ٌدٌيعٌةًجَنيم بَد
ٌََبـًرا   بِفدكًٌا فٌويم لًىَةََيٌو ًساوَفرِفا ةًٌٌوٌةٌَي الًوا دًلا ًاٍةَِ ًلُى بىًـو 

ُى، وًبَةب ًَدا َسًوا َقًَلًنا ًقا مًخةًٌ َقلٌيٍلًةا ًرُى بَيىَبِيدَى ًرا دبًًبُىَشرٌي
ٌََبـٍرى    ىًـٍدا ر ًقـا  ب ددًاٌكـٌ  َىِيـ  َ ٍنـى َشـلَونَ  مِخا ةٌوةًٌَةمَخنًةا كرٌي بـًرًةا د

ًَىًـا قِ نًٌك  دًشة َىريةيًجا أٍمٍرى َبًبا ًًف  ًاًنا ِب.. ًىًباَِمٌو ، ٌكـ  ًَررَيةن 
 ِقَـٍذا فًلـةن جًـو   نًٌكـ  دًلـا نً  مرةنـدٌن داً َعةن َعلٌ  لكـٍ مِ دَمشِو اًلا ًوٍلِا

 .ٌةاٌيةًٌٌوٌك  ًاٌةًنمرةندٌن دًاةن مِلٌبَدَذٍبا وًعش بٌو
مَر  ًقـا أنًشًـا   ٍلا يَو  دًلا ًاَقوة ًرُى َبًبا ًًف ( وأٍمَرَيةوٍناًلى بًرًةا )َم

 ا...ةًٌرٌوةلٌ  بَشرٌيَِدندٌن دًفٌبَد  لًىو ِمِبة ًعندٌن وبًاًىا ِم
ٍشـا  ٌيذٍشـا ف ٌيذٌجوٌْـا ف ن ِةلًيا ِمَ ب خَلد ًاوًًنا ًجوًًيا وِمَنٍرى َشلَويًجا عٍبًى

ََّد ِمدٍعٍرى نًيٌْا وةةًٌسيٌوًللٍ ا ًاسبٌْا وِجدِع رًيا وَعٍوى ًَدا َدسًةا ًَا ِكٌةًبَةب 
ا َعلـٌ  َاّنـةٌن ٍلـا    نًـةًٌ  قوةدِبـ مشُوع  ا ةًٌرٌويىٌيًبا ِبٍرى ًقًةُى َبسٍبا وأِمدِع
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ََدٍبةًٌد َمعبـدًنوٌ  َيةن َمفلَخةن َبًبا َسًوا َ د ًجًىا دعًٍبًم ُى ًشـيًةا َعًلـ  ا 
ً بةة َةندٌن ِبَسَبب ًاًىا ِم ، ٌكن مًخةًٌةن ِمًفيًشا قٌَيلًةا َ د ًجًىا دًفرَقو
َِ ا لًوٌةةًٌكٌوِش َِّنـ ة ًامرٌن دَاوِب ،اّذٍنا دًمةًٌأنًٍشا أ ٌك ، خوًـةًٌ ٌكـ  لِ لًلةن ق

خًـا )ًاو كـٍ   خًـا نيٌ ٍلى نٌين ا دَسًوا دَمفلَخةةًٌكوًيٌو ًىٍدانًٌك  لًىَدٌك َقَ ًيىِب
ََــد ًجىًــةٍب ٍنــى جًــو َــًدا بًةا ِمًةا بًــ ُوَــًدا كًويــٌو نة، وًدبَيــا(يــن ًيومٌٍْــا 

ََرةًٌد َسًوا ًجو ِدا َىٍ دزًِيٌيةًٌنوًةا وَطعًوسٌيلًةا َبًبا َبٍماٌكُو  ةا ِبًمُى وأ
ََةٌيوًقا بٌو ًةا،لٌيَوًفيًشا قا مًيةًٌ د ََـد أنًشًـا عًٍبـ    دًلـا  ٌةًةاة دًىوَيةن 

رًةا( )زىٌير شًيىة ًاوشًةا ٌيٌجوَيةن ب، ًجَرك ًىدًًنا دمًوًةُىٌك  بِعًوا جًبةًٌكٌوِش
ةن ٌبـدَ ًلـُى وًلـا عً  ةن َعَعوَمشِو ًلُىن ةمَيََرًبا وةًبا  ٌوًوُى َبوَيةن َعوًى

ــا ــُى دٌوبًشً ــُى ًعوكــٍ ِم ،َعوً ــو ِم ًلــُىن ٌبــَدةنــدٌن دَمخبً ش ًًفــ  نــدٌن بــٌووىً
 يًةا.ا دَبَايٌ  َملكةًٌ ًاوٌك  ًوَايٌ  ِي ًلُىن ةًَشَب
رًقـا  ة ًفََد ًيومًـا وِبـ   اة ًاٍةٌبًرا دِبَس ًلُىاَمرَيَ وَقَ ًىٍو ًبا ٍَداًلُىَب

بًقنًـا  يـةًلُى فوٌ َل ٌةخًشـبًٌا يىـوً  جًـٍوى دبِ  ًلـىُ لـًةا يٌ ٌينفحًنًرا ِدن دًاًىا حٌوِم
 ٌبًلُىرًةا دَقَ َمَرةَىَي َنَ ب لًىٍدالَون مَيًَرا َشِم َببةًٌانًةا ِم ًنُىطِعٍنى، وةِم

ًَِقًةُى وة ًَا رًيا فًلخًـا  لَبيًةا ِدمَش ًلُىشب ًَِد بسٌوبسًـ ًةا ٌةَمويًـ  ًاولـًةا  ق
ٍَا وَمرَيَ بلٌيلىُواا وأٍة  شًٌبُوعٌْرىُوعِبُى وةمًخةًٌِد َََيجًةا ِب  َيذ ٌبـًةا  و

ًبُى َـــُومَيوة ،يــن ًيومٌْــا  وٌْا وَطعًونٌْـــا كــٍ ةبٍ ســيٌ َبا وًلنًيٌْــ ا دٌيلًيــةًٌ ُودٍماكٌْ
 ...ًوُىًنُى َىر َايٌ  ِيا ِمِموَىويُو ا َعٍ مًخةًٌُىِعوَمشوُو

ٍَا شٌو ًلا يًةا سـَيٌ َبشٍلى فٌي، ويًةاندٌن ًجو َبفٍلى كٍ ِمَِلوًبَةب شًةا َيذ
ًًََِراًبا واٌي ٌو ًًَداكًرًبا وِبًلى ِبّذًنا ٍلاٌي، وَمرَيَ أ  ُىا مًخةًٌ، َسَبب ًاس

 .بعًيًـىُ ا وِبا لَكلـةًٌ بةَـوُ مَي ٍباًلُىشـوٌ مو ُى،َعـَ َكلـةًٌ   ًبًرُىدٌو فٍلىَِلشٌوم
َِّذًنا ٍَا ًَا ِدٌةمِلًَدٍدا ٌوبًًشا َعَ ابدٌو م ًلا عِبَريميَوة بِة وأ  ؛شًةا َيـذ
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ــةًٌ  ــَبب مخً ــىُ َس ــَ َمخًبًل ــًرًةىُ  َب ا َق ــٌ  ب ــر َاي ــا َى ــٌومو ،بً ــنُوَة ٍباًلُىش ا ِي
ــًذًوةًٌ ــُى وبــأًمًراخِلُى وةخَلٌب ــٌ  َكلــةٌ دَل :يًمنً ــ يــة َاي ــُى ٌن ًًف ــادٌو بكًل  ،نٍي

َُِ ًرُىٌبجَلًةا ٌينمَيًَر  ا ٍكـا مَيًَراًلـىُ  ، وًااأنًشٌْـ  وكلىـُو   ُىوًـةًٌ َُوًينًـُى وة و
بعًيًـا  ُى ِببًـ ِلمكٍلـى   ٍباًلُىشـوٌ ما َمـرَيَ  .. وًاًلـىُ ا ٌيلـةًٌ َك ، َببًـا ًًفـ   ًجًنُى

 ًوُى.ا َىر َايٌ  ِيةًٌرٌوًبُى بَشرٌيَُومَيوة
ََـّد مِ دًةا ِمسٌَي ٌةىًوًبا ٌيِاًلا َمرَيَ َب دٌن ًعا مـوٌ ًدبٌيـ  ٌةًونـدٌن دٍلـا ّىـ   ن 

 ٌةىـوً كًًٌلا ٌيأٌيا دَسًوا دبلةًٌدًًنا بِعبًبا دِعا قٌودمًيةًٌ ٌةىًويًدًعا ٌيِب ،ٌبًداًع
ٍَا عٌبٌيـ   ًَا ِدٌةمِل عيًـا  اًلُى وٍلـا بً عيًـ ا َقـَ بً ةًٌرٌورٌيٍذا َسـَبب بَشـ  شـًةا َيـذ

َِ وًلُىِق ا.دمًيةًٌ شـًلًوا وًىـ    دٍباًلـُى  َ ب وةَنٌََبًرا دبًبًـُى َشـلوَ   ّنبجٍل ًلُىشب
َ وأٍمـ  ،وًةاشـيٌ شًةا وَفًبا شٌجٌيَب ٌك ًمـرٌن َىـريٌن   ٌوَو  بٌيـ ٍلـايٌ َفرفُو :ًرُى َمـرَي

ََد ِمِكوَمش ا ٌن دًلـا ًميـةًٌ  خًوٌةِل دّىٌبٌيلٍةى ٌيَو ٌبٍ ًىو َسًوا ندٌن َدبقٌوخلٌ  
فًةا ََلبًـا شـوٌ  ؛ َسَبب ًى  َبمًلنًيًةاا ٌَوةًٌنٌوٍ َايَكا َعةًٌد َمعبدًنٌووًلا عًٍب

  َوٌي دّىٌبٌيلٍةىبًىو َسًوا ا ن دمًيةًٌوٌ  وًلا بًعَيعَيًنُى َايٌ  ِيًلُى وًاًنا َبًبا ًبٌي
 ٌن.ا مًخٌةرٌن دًلا مًيةًٌٌك َىِيٌوَو  بٌيا ٌيِلرفُوَف ،لًةاًقًةُى ًجو ٍماٌكٌو

ََشًـا وَفشـَوةن يًـا    ٍرى ًلا شًـَلَ شٍلى ٍبٍشى وأٍمشِعَ ب وةَنوٍلى َشلَوبِسبٌو ةن 
ٌكــ  ًنا دَقــَ ًيىِبســبٌْوِع ،ٌك  َســًوا َقًَلنًــايّىٌبٌيًلــا ًقــًةَمــرَيَ، ًانًــا ٍلــايٍو  

ــًوٌي ــُف وى ــوٌ نٌْا مَلًَومٌيًةٌي ــًةا دَ ــًوا ٌيي ــمًلًنُى، َس ــو   دًًيا ٌيخٌي ــو جً ــًوا َب ى
ٍ  ، ِاٌك  ًقـًةىُ بًةَخة سنًيًةٌك  وًلا َمٌك  بٌوعًيًنٌك  وًجو بةَةمَخنًة ًاىًـا   ًلـا كـ

َِِم  ٌك  ًقًةُى.ٍَياًلًًَرا دمٌوًبا واٌية ًىو ٌَوشٍلى بٌوندٌن ب
*****  
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 يًٍياذًيا سٌو
ٍَاٍلى  ٌَوًيَد  ىٌول َايًكا م

 َيٌن ّىوة  َزبَعن ِكةوٌْا وزٌيوًنٌٍْا كًخنٌَيٍلى
 ىٌول اٌيَون بًفيشٌوُخ 

ٌّْعا  ٌّْعا ِق  جٌيَوبجٌيو َنًبةٌن     َسّىوٌْا َسّىوٌٍْاِق
 مَبرًٍيا  ٌويدٌْا 
 وجَموًٍيا ةٌبٌيٍذا

 وًىا نٌوٌكذًٍيا جًبَو  َاٌةَب  َكَ َمسنٌيٍلى
 وةكًبعٌ  ِشَون 

 ِمن َةشعٌيةًٌا ًمشٌيٍلى... 
ٍَا ًقَعٌيٍلىوَزبَعن   قدًٌم ًم

ََسٍلى ِبنًيَنن قٌوًيا َمةكٌيٍلى  ََسٍلى و
 ًاةًٌْوَة  َعٍ ٍكافٌٍْا نٌَيٍذا

 ٍلىّنًبٍذا َاٌةَب  كًنَرٌيَجو
 ِاًلا... ًاٌك واُوُا ًىو بِعلدبًٌبًٌا

 َ دكًوا ِمَنن عِبدٍلى قدٌيًلا
 وجًبٍوى َةبَعن َكَ ًفٌةٌَيٍلى
َُدًٌدٌْا  ََُنن فلٌيجٌْا َعٍ اٌو  وَا

 سَكريُوًطا َزبٍعى ًجَو  ٍفاٍذا مأٍةاٍلى ِبر
 بٍفاًلُىَىيًونٌوَة  
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َُِيٌوٍذا ََُليم قدًٌم   وَمذًجنًيَة  َكَ َمرفٌو
 داٌومًةا بِشًوا

 َيٌن ّىوة  جًبَو  ًما بٍراٍلى
ٌََد ِمَنن بِاك ٌََد ِشًوا كٍ   ا ِشًونٌٍْا فٌير ًقرٌيٍلىًوِمن 

ٌََد َجًبا ةٍبن وةةًلةًٌا وَاِم  ببًعان 
 وًلا كًيدعٌوُخ َمن ٌيٍلى!

 كٍ كخًٍشٌب ٌيٍلى ًيرُوًةا...
 ًقرٌيٍلىَنبٌوٌكدَنَ ب ًاو  َسنٍخريٌيٌبوكًبٍعا 

 لكٌوبسًيا وًفٍاش مشٌوً اوًيٍةٌب 
 َوأَذًٍنا جًيَنيم ًدٌبخٌيٍلى

 وًمٍلا ٍحيًببٌْى دُوًلٍذا 
ََدٌِبًوٍنى   َشفٌيًذةًٌا ًةا دكًٌدمٌيٍلىو

 *** 
ًَا كٍ َمن دَمخِكا بِشًوا داٌومًةا  ًفٍاش لٌي

 وًاىٌو لِشٍوى ًلا ًيِدعٍلى
ٌََد ِمَنن  ًَا كٍ   ًفٍاش لٌي
 َزبٍعى ِا  ًلا ًمأٍةا ٍفاٍذا

ًَا دَاٌةًبا ًَا ًىو شبًٌ  ًفٍاش لٌي
 َبيٌ  ًيلوٌَْد  ًزٍبعٍلى

ََسٍلى دًىٍو  بٌوثَشن ًةفٌيٍلى َبيما ََسٍلى و
ٍَ ََُنن   اٍذاِاديُوم ًيوًما َا

ٍٍَرىوٍمًجَلن شوًًن   ا كًن
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 ًاًنا ّىوة  ِجلجًِور
ََنكٌيدُو بَ دٍبى ًََنا َديرًًيا     ًىو ِدَِفٍَلى   َنيًب 

0وةكِةشٍلى ىٌومبًًبا
 

 وٌَوبةبٍلى اُوبٌوك
 فٌيشَلن مٌةُومًيٌْا 4وبٌوً ا دلُوحنٌينُوس وَاكٌيةُوَالًفيٌٍْا دِشنٌٍْا ًاًنا 

 عَدًما ِدشِفٌكلىُو  ِدمعٌٌْ ... وِدمٌ ...
 ومٌوبٍرالىُو  ِدقَلٌة َوفًرٌة

ًًوًبا دَمِعربًٌاًَالًفيٌٍْا دِشنٌٍْا ًاًنا   ًًَيا 
 طعًًيا َعٍ ِعسًبا وةمٌةُومًيٌوةًٌا

ًَا ًةًما  طوًًشا ًاكًٌا... نًف
َِن لِعسًبا ًَف َِن و  كَبر دًم
ًَِووٌْا ولُوجن ًَُرًزا ِدفٌ  برٌوً اِاًلا َالًفيٌْا د  ٌينُوسٌْا نعًًسا شًرٌةٌن وة

 ِمٌ  مٌةُوًميٌوٌةٌن دًجنٌبٌ 
 دًفيِشن دًلا ِيًوا

 وٍدأيٌ  اٌيٌةبٌ  دًامرة  ًاًنا ِبرًيا ِمن ِيًوا وًاًنا دًلا ِشرةًٌا؟

                                                 
1
ٌيٍلى نًَُوًبا دًعبًٌا دَاذٍزا بىٌوًمسًا دجٌيلجًِور َةشعٌيةًًٌنيًا. 
 ِدمشٌيًخا برٌو ًا. ٌيٍلى ًىو قَرٌبةًٌنًا بّىُوًمًيا ِدَرةزٍلى ِدفنًا 2
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 وٍدأيٌ  ًىوًيا دًفيِشن مٌةُومًًيا وًاًنا دًلا ِيًوا...
 ًنا بِيٍوى؟ًما ًلا بِشرةًٌا يًِسر برُو

 ًما ًلا ِبىًويةًٌا يًِسر َبرأنًًشا ِبوٌةُوًميٌوٍةى؟
 وًىو دَليةٍلى ِشرةًٌا ٍدأيٌ  اٌيٌةٍبى دًاِمر:

 اٌيٌةلٌ  ِيًوا...
 وةمدٌيّنًةا...

 واٌومةًٌا ...
ًًَشا بَفٌجٍرى...    ًَِووٌْا ب     وًىو َيًًيا ِعسذًٍيا دةُولعٌٍْا بدٌومًيا د

 وِدٍمى...
 وباٌيَديىُو  بٌو ٌٍْا  

 ََدكًوا ِمَنيىُو ! ًَرًزا بِدفٍنى...
ًَرٌيرٌوةًٌا َدَيٌوقًيا   َوأَذًٍنا! َمةذُوٍيا ِسف ًوٍةى 

ًَا دَيَيوةَيٌوق ََُخ لعٌوم  ًوا وًاٌكَلُخ ِعسًبا ًلا... ن ًلا ٌيٍلى دًم
 ًوا َلن ِيًوا ِاًلا دًقََعُخ ًلُى ِشرَة  ِمن ِاسةًٌا وًمنَشُخ اٌيٌةّى

 وًبا دَمعربًٌا ٌيٍلى دًبَذُخ، وًىَوُخ ِمندٍبش ًجو َابُوبٌْا ًين ًًَين ٍاين.. َيُوق
 دًفيَشُخ دٌومًيا

 وِا  ًلا ...
 مًلا َلية َبن دًبَنُخ َبيَة  وًيةَبُخ ةَُوٍةى وًقَ ُخ َلُخًوا 

 وًطوَشُخ ٍلى َ وًرا 
 دجًِور أًبًزا دقٌوبًبًنا َقدٌيًشا

ًَِو  يَشن دًلا مخٌيًراَل عو
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 د. هاوذين صليوة
 جارَيكيان ِرةشةبا

 تووِرةيييةوةبة 
 لةضكةكةى هَيناية خوارةوة.

 ثار، لة طةشتَيكى بةهارى
 بؤ سوورة طوَلَى نوشتايةوةو

 دوو سَيوى سثى نيكلى بةدةركةوتن.
 ئةمساَل 
 لة سةر

 ثةيذةى ماَلةكةيان،
 ثاو ثووزى

 وةك تريسكةى بنسكى ماسى 
 ضةقيية ضاوامنةوة!. 

 ضةند ِرؤذَيك بةر لة ئَيستا،
 لة زيندة خةونَيكى كورت و خةستدا،

 لة سةرووى شلكةى ِرانييةوة
 خونضة طوَلَيك و

 ضَلَى ِرحيانى ِرةشم بينى...
 مستى سثى!  
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 خِرو لوسى!!!
 دايطريساندم.
 ئةمشةو 

 لة خةونَيكى ئةرخةواني 
 يةجطار قوَلدا؛

 هةموو وَينة بيندراوةكان،
 ثَيكةوة لكان و 

 بة ِرووتى ئةوم بينى.
 ئةوةى وةك خؤى نةمابوو؛ 

 تاقة شتَى بوو:
 نةرمايى لووسى بة طومةزدا،لة 
 جَلة ِرحيان  
 لةسةر ِرووى طوَلى قةمتةر 
 هةَلطريابوو. 

 لةطةَل خونضة طوَلةكةى خوار خؤى
 زؤر جوان دياربوو.

 بةذنى بةرزى لة تَيكةَلةى
 بةفرو نيكل و ئةَلماس بوو.

 لةناكاوَى 
 ِرووناكى ذوورةكة كِركةوت.

 نةرمة سةماى 
 تيشكةكانى

 مؤمَيكى سوور،

 تَيكةَل بةضراى دَلم دةبوو.
 سةرطؤى مةكةكانى

 داطريسابوون. 
 برذانطى ثةثوولةيى، 
 ضاوى تةليسماوى 

 داثؤشيبوو.
 لةسةر ِروومةتى لووسى 
 لَيوى طةرمم هةَلخليسكاو

 بة لَيوانى متوربة بوو. 
 مؤمةكة بةدةم سةماوة

 ضني ضني ئارةقةى دةِرشت،
 منيش ِراوى هةنطوين...

 لة نَيو لةزةتي شةهوةتَيكى 
 زؤر طةرمدا...

 ِرؤحم بةدةم نركةو
 هةناسةى طةرم 

 سةماى دةكرد، 
 ئيرت... ئيرت...

 تا ئةوثةِرى ضَيذ و 
 لوتكةى ئؤِرطازم. 

 
*****  
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 مةجي  اَوشةات

 ني ثِر لة مةينةت و مةرطةساتالة رَوذ
 ِرَوذانَي بوو دَي وَيران و خاثوور دةكرا

 هةزاران ِرَوَلةي ئةم خاكة
 ا وَينةي مةسيح لة خاض دةدر

*** 
 ِرَوذانَي بوو جةالداني تكريت عَوجة

 قيين ِرةشي ذةهراويان بةسةر ئَيمة دةباراند
 ئةو ِرَوذانةي سةرضاوةي كانياوةكان

 طِريان دةطرت و دةسووتان
 ئةو ِرَوذانةي كَورثةي ساوايان

 َيشكةدا دةكروزاندبلةناو 
*** 

 ةيغمبول بة نةلِرَوذانَيك بوو بو
 غةمطني و ثِر لة ذاني

 ئاوازي مةرط و قنارةي بَو دةضِرين
 ئةو ِرَوذانةي طرية و ناَلةي دايكة جةرط
 سوتاوةكان عةرشي فةلةكي دةلةرزاند
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 ئاي ض ِرَوذطارَيكي ِرةش بوو
 بة ثَوستاَلي ِرةشي سواويان 

 ين دخاكةكةيان طاَل و كر
 ئةو رَوذانةي وةك دِرندة و طورطي برسي 

 ناثرسيلة هيض شتَيكيان 
 وَل بَوني كضَيكي جوانكيلةلة جياتي ط

 بَوني بةيبوون و حاجيلة
 بَوني باِروود كةللةي سةري 

 هةَلطرتبوين ...
 ئةو ِرَوذانةي موذدةي خَوشي و

 دةنطي شادي تةنيا تفةنطي ثَيشمةرطة 
 بوو.

 ش كوِراني سةنطةر و شَوِر
 دةست و بازوويان لَي هةَلماَلي

 نديان بة دوذمنداةدةرس و ث
 لة هةر بستَيكي ئةم خاكة طةر دةثرسن 

 دةثرسن لة قرناقا و ِرةزطة و ماَلة دَو
  لة داستاني هةندرَين خوا كورك دةثرسن
 لة داستاني قةيوان ماوةت طةر دةثرسن 
 ثَيتان دةَلَي سةنطةر و ثَيشمةرطة كَيية!

 موذدةي ئازادي و سةربةسيت 
 طةلَيكي ستةمديدة و ثِر لة ذان و كوردستاني 

 كوردستاني ئَيمةي ثَيية –ئَيمةي ثَيية 
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 القصة  املعاصرة  بلغة السورث

 امنوذًجإ "عادل دنو"قصص 
                                                 

 

 

بطرس نباتي 

  

داب املكتوبهههههههة باللغهههههههة يف  ثنههههههها عهههههههن اآل

الشههههعر حيتههههل املرتبههههة    ّنأالسههههريانية وجههههدنا  

لنا نتيجههة اسههتردام  مههن   وقههد وَصهه  ،ةالرئيسهه

قبهههل كنائسهههنا املشهههرقية وذلهههك عهههن طريهههق     

خهرى  داب األا اآلّمأ .ناشيد الكنسيةامليامر واأل

 ،، فبالكهههاد نعثهههر عليهههها و.. كالقصهههة واملقالهههة

وإذا مههههها وجهههههدت فههههههي مجيعهههههها ذات املنحهههههى   

ونقهههرأ عهههن هههه ه احلالهههة يف مقدمهههة      .الهههديين

اآلداب و ريخ العلههومأاللخلههخ املنثههور يف تهه يلههد 

 :2 -أرباب احلضارة-السريانية 

 (  كهههان للسهههريان اآلرامهههيني يف )اعلهههم أّنههه 

لغههة مه بههة تههزدان بههأدب مههن نثههر     ) أول أمههرهم

ونظم وكان هلم بالعلم عناية. ولكن مل يصل 

 حيقهههار وزيهههر أإلينههها مهههن ذلهههك سهههوى كتهههاب    

ق.م( وهههو كتههاب  627سههنحاريب ملههك آثههور ) 

 ينطههههوي علههههى نصههههائإ وحكههههم، ثههههم زيههههد فيهههه  

يظن وضع  حنهو هه ا الزمهان أو    حكايات عدة و

فيهه   حههوالي القههرن اخلههامس ق.م الهه ي كت ههب 

فيلسههوف و قليلههة لشههاعر  وأبيههات ،سههفر طوبيشهها 

العصههههر  آرامههههي يقههههال لهههه  )وفهههها( كههههان قبههههل    

ويقصهد املخلهف هنها     .(7)املسيحي بهدهر طويهل(  

بقت بعبههههارة أول أمههههرهم أي العصههههور الههههيت سهههه 

داب بعهههد ا مههها وصهههلنا مهههن هههه ه اآل  املهههيالد، أّمههه 

فهرام  أامليالد فأغلب  أشعار وقصائد ملار نرسهي و 

 ،نطههوان التكههرييت والسههروجي  أالعههربي و بههناو

فقهد   ،ميهاني إولكون تلك القصائد ذات طهابع  

 .كنائسنا املشرقيةا حافظت عليه

 

 
مهها و أهنههاي سههيل مههن اجملههاميع القصصههية 

دب العهههاملي سههواق األ أا يغمههر  ينشههر منههها فهههرادً  

دب القصصههههههي و ايلههههههي.. بينمهههههها األ أمنههههههها 
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ن بلغتنها  و يهدوّ أالسرياني واقصهد به  مها يكتهب     

دنهههى مهههن الطمهههوح..   السهههريانية دون احلهههد األ 

 ن سهههوى يهههاوالت حيهههع مل يتجهههاوز حلهههد اآل  

وحسهههب سهههنوات   -يبرأيههه –عهههدودة، اهمهههها  م

 صدورها:

" عيسهههههى  ميشهههههائيل لعهههههازر "قصهههههص  -7

ينهههابيع اخلصهههام( ) (مبوعـــا دكوةشـــا)

مهههرة  طبعهههت اجملموعهههة ألول . خهههرىأوقصهههص 

وكهان قهد   مريكا أوراهم بابا يف أمبكتبة يوئيل 

كتبههههههههههها أواخههههههههههر اخلمسههههههههههينيات وبدايههههههههههة  

 (2).الستينيات

ه لهه (دمهوع القلهم  ) (ا  دقنيـا دمعٌْـ ) -2

  ".كوركيس أغاسي"

(، ضهوء وظهالل  ) (ل ـا را وطلىب) -7

 وكتاب آخرون. "زيا منرود كانونه "ل

ــا دَ   -4 ــوةمـ نهايهههة ) اَوملنٌْـ

جههور  عيسههى " لههه يموعههة قصههص  .(محههالاأل

 ".كيوركيس

ــٌبرا   -9 ــرةا دس )عههودة األمههل(.  دع

عههة قصصههية للشههاعر جههرجيس نبههاتي.    يمو

 . 2449طبعت يف أربيل 

خبههههههز )  ومنــــــاٌكا دمخـــــ لو  -6

 "هوزايههها يونهههانه "خهههرى لهههأوقصهههص  (،السهههواتر

 .7111طبعت يف 

يوئيهههل " (، لههههاملبعهههدينمهههن ذكريهههات ) -1

سهوزان يوسهف   "، ترمجتها للعربية "براهم باباأ

 ."القصراني

ــ)  يموعهههههة قصهههههص  -2  يدـىوبمـــ
 "سهعيد شهامايا  ه "له  (،يها اهرمز طور) (طوبيا

 .2441كتبها يف الثمانينيات  وطبعت يف 

طفهههههال حكايهههههة لأل (منهههههدو.. منهههههدو ) -1

 ."عادل دنو"

ــا ) -74 ( َلونٌْـــا َـــدبا بـــر بشـ

لهههههه "روبهههههن بيههههههع    (احهههههالم تبحهههههع عهههههن رأس   )

 . 2441مشوئيل"، طبعت يف 

خههههههرى أوقصههههههص  (سهههههوار الهههههه هب ) -77

 (7)للقا  عادل دنو.

ه قصههههص قصههههرية لهههه (حبههههة الرمههههان) -72

طبعتها ل  املديرية العامة للثقافة  "عادل دنو"

 .2474السريانية عام 

 (ةاين يبيشيٌْةا من ةبةونيٌْ) -77
 )قصهههص مهههن قهههارتني( يموعهههة قصصهههية  

األديههههب القهههها  اصههههدرها  باللغههههة السههههريانية

 اسههههرتاليا يف سهههيدني   بنيهههامني  .م بنيهههامني 

نت اجملموعهههههة سهههههبع قصهههههص  . وتضهههههّم2012

قصهههههرية وقصهههههة طويلهههههة. كتهههههب القههههها  يف   

القصههههص ليسههههت ملتعههههة القههههارا  ّنأ امقههههدمته

كثههر وعههي أىل فهههم إا للوصههول فقههط، بههل دفًعهه
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لههبعض املسههخوليات واحلقههوق. وههه ه القصههص  

ي يف ثهههورمهههن حيهههاة اجملتمهههع اآل   متثهههل فصهههال  

مابني النهرين واسرتاليا، اذ تتعرض للتغريات 

جتماعيههههههههههههة واالقتصههههههههههههادية والثقافيههههههههههههة اإل

والسياسههية الههيت جههرت هلهه ا اجملتمههع يف نهايههة 

قههههههرن احلههههههادي القههههههرن العشههههههرين ومطلههههههع ال

 (4).والعشرين

ىل بعهههههههض النتهههههههف القصصهههههههية  إضهههههههافة إ

القصههههرية املبثوثههههة علههههى صههههفحات يالتنهههها    

وصهههههحفنا.. ومنهههههها يلهههههة كلكهههههامش الهههههيت 

كانت تصدر يف طهران باللغة السريانية منه   

ن ومهههها تنشههههره حلههههد اآل 1961ولغايههههة  1951

لهههههب تهههههاو الهههههيت تصهههههدرها الكنيسهههههة     آيلهههههة 

يران وال تزال مسهتمرة  إشورية يف جنيلية اآلاإل

بانيبهههههال الهههههيت تصهههههدرها  بالصهههههدور، ويلهههههة 

املديريهههة العامهههة للثقافهههة والفنهههون السهههريانية  

روف طارئهههههة ظههههها لألسهههههف، لواملتوقفهههههة حالًيههههه

رادة القائمني عليها، ويلهة جنهم   إخارجة عن 

بديـا  ) املثقهف الكلهداني  ويلة  بني النهرين
ــديا و القصهههة أا يف يهههال الروايهههة  ّمههه. أ(كلـ

بابنهها )ن نهه كر هنهها روايههة   أفههال بههد   ،الطويلههة

مليشههائيل    (ليَــاٌجىــو ةبعــا  ) (املغلههق

ىل إسهههههفر القهههههس صهههههليوا   ) و ،لعهههههازر عيسهههههى 

( قشيشا ًليبـا لشـويا   سفر) امللكهوت( 

وروايهههههههة  "مشوئيهههههههل بيهههههههع كوليههههههها "للقهههههههس 

ــٌوب) غههههري  الربغههههل)( َ بشــــا جٌوبجــ

 ."عوديشهههو ملكهههو"( لألديهههب والباحهههع املطبهههوغ

عهههادل ")بيهههت نهههورى( للقههها  والكاتهههب  وروايهههة 

صهههدرتها لههه  املديريهههة العامهههة للثقافهههة    أ، "دنهههو

والفنهههون السهههريانية  ضهههمن سلسهههلة الثقافهههة     

صهدرت يف  و ،(71) التسلسهل ة حامله  ،السريانية

 . (9)2477عام 

اصهونا يف  ومن خالل تعدادنا ملها كتبه  قصّ  

 ّنأىل إل القصهههههة والروايهههههة السهههههريانية نتوّصههههه

مههن القصههص   ثههردبههي أرث إتههوافر مههن رغم بههال

والروايهههههههات املتمثلهههههههة يف قصهههههههص الشههههههههداء    

ن معظمههههه  يف مطلهههههع والقديسهههههني والههههه ي دّو

ومهها موجههود يف   صههقاعناأانتشههار املسههيحية يف  

 ّنأ ال إ. .سههاطري ومالحههمأالفكههر النهههريين مههن  

ن سههههف مل يتمكنههههوا وحلههههد اآل اصههههينا ولألقّص

رث القصصهي وامللحمهي   ستفادة مهن هه ا اإل  اإل

و عصرنت .. ه ا االحنسار يف النتا  أبتطويره 

القصصههههي السههههرياني يقابلهههه  يف ذات الوقههههت     

تصهههههاعد نسهههههيب يف يهههههال النشهههههر يف الشهههههعر 

حهههد أ ّنأالسهههرياني مهههن حيهههع الكهههم.. ويظههههر    

دب القصصهههي حنسهههار يف يهههال األ سهههباب اإلأ

ن معظههم قصاصههينا جنحههوا   أعنههدنا يكمههن يف  

 م.ىل الكتابة بغري لغتهم األإ
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صههول الكتابههة بههه ه اللغههة   أرمبهها جلهلهههم ب 

ن تكهههههون قصصههههههم أو لهههههرغبتهم بهههههأالعريقهههههة 

ولئهههك الههه ين ال جييهههدون أمقهههروءة مهههن قبهههل 

خهههرية متتلهههك فضهههاءات   ن األأذ إ ،هههه ه اللغهههة 

دب. على الرغم من ذلهك  رحبة يف ياالت األ

 خههرى كالعربيههة مههثال   أفالهه ين كتبههوا بلغههة   

و أجههاءت معظههم قصصهههم مبضههامني يليههة     

نسهههههاننا إم وارهاصهههههات مكانيهههههة حتمهههههل همهههههو  

سهههامها بهههه ا  ولكهههن رغهههم اتّ  ،شهههوري(آالكلهههدو )

نههههها ال ميكننههههها التعامهههههل معهههههها   ّنأ ال إ ،املنحهههههى

كهههأدب قصصهههي سهههرياني مهههن حيهههع القالهههب     

ومهن   ،. هه ا مهن جههة   .نت به  أي اللغهة  ال ي دّو

معظههههم مهههها نشههههر مههههن     ّنأخههههرى جنههههد  أجهههههة 

بهههههداع ىل اإلإقصصهههههنا يف السهههههريانية يفتقهههههر   

دبههههي والفههههين.. والكههههثري منهههه  ال يتعههههدى يف  األ

و اجههرتار لههبعض الهه كريات   أكونهه  حكايههات  

و اسهههت كار لهههدور بعهههض  أعهههن قصهههص دينيهههة  

الشرصهههههيات مهههههن الرجهههههال والنسهههههاء خهههههالل    

الشههدائد أو احلههروب،  وقههد جههرى معظههم ههه ا      

 .ا كما يف مالحم قاطيين كبهارا دب شفاًهاأل

دب احلكهائي واله ي   وميكن تصنيفها ضهمن األ 

دب القصصههي ويف مقههدور رب بعضهه  مههن األيعتهه

صهههول  أالكاتهههب إذا كهههان لههه  بعهههض الدرايهههة ب    

وقواعههد كتابههة القصههة ولديهه  بعههض الدرايههة     

 .يه  ن يبدع فأباصول الكتابة باللغة السريانية 

ىل السهههماء إوالقصهههة الطويلهههة لزيهههارة القهههس   

دونههههها عههههن   الههههيتوملحمههههة قههههاطيين كبههههارا   

 ..حكايات شعبية الفنان وليم دانيال

 

 

 

دبيههة والههيت يف يهال القصههة التحليليههة األ 

نههههواع القصههههة القصههههرية  أصههههعب أتعتههههرب مههههن  

ال الهيت  هلهام و ىل املوهبة والنبوغ واإلإحوجها أو

ن يبهههههههههدع يف أيسهههههههههتطيع اي قههههههههها  عهههههههههادي  

 ،و اربعهههههةأثالثهههههة منهههههاذ  كتابتهههههها.. فلهههههدينا 

وصههلين منههها يموعههة قصصههية لههروبن بيههع     

دبا بـــر َـــلونـــا َ) مشوئيهههل  بعنهههوان
طبههع يف عههام  (حههالم تبحههع عههن رأس )أ (بشــا

مههن قبههل دار املشههرق الثقافيههة يف دهههوي      2441

يف ه ا النمط القصصي.. يموعة .نوهدرا()

خبز السواتر( )بهالكاتب يونان هوزايا املوسومة 

 (26 -27) عهههههوامأن قصصهههههها بهههههني والهههههيت دّو

ويمههههوعتني قصصههههيتني لعههههادل دنههههو، ههههه ه    

المهإ يف كتابهة   وىل املأظههرت فيهها    اجملاميع 

قصصههها  يف معظههمالقصهة القصههرية املعاصههرة  

اصهههههههول التقنيهههههههة الفنيهههههههة يف تسلسهههههههل   مهههههههن

املقهههههههاطع( ضهههههههمن بنهههههههاءات  )الباراكرافهههههههات 

 ومهههههن أسههههههاليب اسههههههتردام  قصصهههههية متينههههههة  

ههههههههخالء اسهههههههتطاع  إذ ،لهههههههو  الهههههههداخليونوللم

 مههههههن كثههههههارالتنويههههههع واال القصاصههههههون مههههههن

ىل إضهههههههافة إ ،فنيهههههههة يف السهههههههرد السهههههههاليب األ
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ضهاف  أ ها   ، ىل الكتابة بلغة الشعرإهم جنوح

 .ثارةواإل التشويق عناصر إىل قصصهم 

 

 

مهههههن قريهههههة بريتههههها يف    ،7196 مواليهههههدمهههههن 

كمههل دراسههت  يف بغههداد    أ .منطقههة الشههمكاني  

ىل اسهههرتاليا  إىل حهههني  هجرتههه  إوعهههاش فيهههها  

     .ا يف سدنييعيش حالًي ،2447بعد 

الههههه ي حنهههههن بصهههههدده ههههههو ا النمهههههوذ  ّمهههههأ 

ــاًبا  يموعتهههههه  القصصههههههية بعنههههههوان  ٍشــــ
ــا سههههوار الهههه هب، وقصههههص اخههههرى   دَدىبًٌــ

وقدم هلا  2474للقا  واليت صدرت يف مطلع 

واجملموعهههة تتضهههمن   ،االسهههتاذ بنيهههامني حهههداد 

 سبع قصص قصرية وهي :

ــ   -7 ــدا يلـ ــن َـ طريقنههها ) ُىاوبَـ

 .(واحدة

ــوةا.   -2 ــةا جــو َف امههرأة يف )بٌك

 الضباب(.

ــوزا    -7 ــا دج ــوة ايلن حتههت )ةَ

 شجرة اجلوز(.

شوشن )نا ذا أَشوشن ومندينٌْ -4

 خرى(.أشياء أو

 )حلهههههم  شـــــٌبروةا  وَلوـــــا   -9

طفولة(.و

 سوار ال هب(.)شابا ددىٌبا  -6

 هو واملطر(.)ىو ومَرا  -1
اجملموعههههههة  بقصصههههههها السههههههبع تتضههههههمن   

صهههول البنهههاء القصصهههي الفهههين مهههن    أوحهههدات 

جتههري ههه ه  إذ ،حيهع السههرد والوصههف واحلهوار  

الوحدات بصورة مسهتقلة بعضهها عهن الهبعض     

ل واحهههههد لتشهههههك  لتنصههههب مجيعهههههها يف مصهههههبّ 

دبههههي للقصههههة والههههيت تتالقههههى فيهههه  اجلههههنس األ

ا بتلقائيهههة سهههري هههه ه    يًضههه أوتتحهههد.. وتتميهههز  

بعادهههها الفنيهههة وبطريقهههة أالوحهههدات وتتهههدر  ب

علههى القههدرة يف فههن الصههياغة والتشههويق      تههدّل

ىل مها  إضهافة  إب سهلو داء وبساطة األوحسن اإل

تتضهههمن  مهههن الرتكيهههز والتكثيهههف واشهههرتاي    

شراصهههها يف اختبهههار حهههاالت املكهههان والزمهههان   أ

و حتهههههههههى أوتهههههههههرابطهم مبشهههههههههاهد متقاربهههههههههة  

القها    ُينشه  ففي حالة الرتكيز  .متجانسة

ففي قصهت    ،زة وشاملةداخل النص رؤيا مرك 

م القههها  قصهههة وىل )طريقنههها واحهههدة( يقهههّداأل

 ،ي زمان ومكهان أيف  ن حتدثأحب عادية ميكن 

ف عرب حهوار داخلهي لشهاب    يستهلها بسرد مكّث

نسهههانية يعهههرب خاللههه  عهههن عمهههق العالقهههات اإل   

 وتعلق  بفتاة تدعى  ي..

ىل ترتيههب إوبهه ات الرتكيههز يصههل القهها    

لقههاء بينهمهها يف موقههف البهها  الهه ي تنتظههره    

 ا بعهههد مغادرتهههها يهههل عملهههها..  " هههي" يومًيههه 
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  لبهههدء حيهههع يقهههوم القههها  بتوظيهههف البههها   

مشههوار رحلههة جديههدة تبههدأ مبجههرد صههعودهما     

ا وكأنهه  يقههول للمتلقههي بأنهه  جيعههل مههن      مًعهه

ا مهههن عناصهههر يموعتههه   ا هاًمهههاحلهههب عنصهههرً 

خهر للمعانهاة   آىل عرض منهوذ   إل لك ينتقل 

مهههرأة يف الضهههباب( حيهههع  إ)خهههرى يف قصهههت  األ

حداثها يف عرض حيهاة يوميهة بسهيطة    أترتاوح 

ويهجهههرون  ون ويعشهههقون ببسهههاطةألنهههاس حيّبههه

مهن حيبهون بالبسهاطة ذاتهها.. رغهم مها يرتكه         

وطهان مهن آثهار وجهروح نفسهية      اهلجر وتهري األ 

ولكههن مهها العمههلي قههدر     ،نسههانثقيلههة داخههل اإل 

ن يهجهههر مهههن أنسهههاننا.. عليههه  إمفهههروض علهههى 

حيههههب ويههههرتي احساسههههات  يف مهههههب الهههههريإ..     

ا كههل شههيء يف انتظههار خميههف مههن وراء  تارك هه

سهههوى الضهههباب  كهههوة صهههغرية ال يهههرى خالهلههها 

 .شياءال ي يغلف كل األ

هكهه ا ميضههي القهها  عههادل دنههو يف عكههس      

بطالههه  مهههن خهههالل رصهههده للمشهههاهد     أدواخهههل 

ا يف قصهههت  سهههوار الههه هب والهههيت  ّمهههأشهههياء. واأل

فضل قصهة سهريانية يف مسهابقة    أفازت جبائزة 

  ّنه  ف 2444بغهداد عهام    -مجعية آشور بانيبال

ا مهههههن اسهههههتعراض الكهههههوابيس  يقهههههرتب كهههههثرًي

سطرة ال ات يف ختيل  للماضهي  أىل إحالم واأل

عرب طرق  ألبواب معابد نينهوى وبابهل واقتيهاد    

مهام  أشهداء  أبطل قصت  من قبل ثالثهة حهراس   

يبهههدأ  .لههه  )آنهههو( نفسههه عهههرش آنهههو و ضهههور اإل

بطل القصة( باملطالبة بسوار اله هب  )القا  

حجهار الكرميهة الهيت كانهت ضهمن      املرصع باأل

لهده حبيبته .. ليبهدأ    له  لكهي تتق  حلي زوجهة اإل 

معها املشوار املستقبلي للحياة وكهأن القها    

ن يههههههربط املاضههههههي أبههههههه ه التههههههداعيات يريههههههد 

لههه  اإل ثهههري خيهههّصأباملسهههتقبل بواسهههطة سهههوار 

له  ويف  ق مهع اإل وبعهد حهوار شهيّ    ،ومن مقتنيات 

له  مشهش اله ي يضهع له  اخلطهة       سر مهع اإل األ

 املضههههامنيبههههالفوز بالسههههوار الهههه هيب كمهههها يف 

لهههه  بالنصههههإ  سههههطورية يتمثههههل دور ههههه ا اإل األ

رشاد ووضع اخلطط السليمة.. ولكهن بعهد   واإل

حصول  على السوار جيهد فجهأة يموعهة مهن     

البههههاحثني عههههن اآلثههههار حتههههاول نههههبش املاضههههي    

شههههياء ومقتنيههههات  أوسههههرقة السههههوار الهههه هيب و  

فيحهاول   ،خرى  ينة من داخل معابهد نينهوى  أ

  القهها  االنكفههاء حنههو الهه ات نتيجههة احساسهه 

ا عهن  ألنه  عهاجز متاًمه    كمبرارة الفشل واهلزمية

اق، ويقصهههد بههههم ههههخالء الههه ين مقاومهههة السهههّر

يسهههطون علهههى املاضهههي لألمهههة بغيهههة  تهميشهههها 

ههههها ؤبناأ يههههع ال يقههههوى  ا ومسههههتقبال حاضههههًر

 حتى يف صهياغة أحالمههم،  وهنها جيهد ذاته  يف     

ََيٌْبًةًد  ا سـفٌيًَةا َبخـدًٌا َجنـةًٌا   ا د
 ساحة)اا ِكةوًٌْوا وًلَ َوذٍدا اٌيٌة ّى
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حدى احلدائق الهيت ال ورد  إاحلياة الفارغة، يف 

ىل إالقها  يلجهأ    ّنأال شهك   .فيها وال شهوي( 

سهههلوب الرمهههزي يف ياولهههة التوليهههف بههههني     األ

تصههههال بههههني لفتههههها وسههههبل اإلأظههههواهر فقههههدت 

 ةطرافها املتمثلة بهآنو رمهز املاضهي وآنهو حبيبه     أ

يريههد بهه    البطههل رمههز املسههتقبل والسههوار الهه ي  

القهها  وسههيلة الههربط بههني املاضههي واملسههتقبل   

ط عهههرب احلاضهههر الههه ي تسهههوده ضهههبابية وتسهههل  

خميهههف مهههن قبهههل قهههوى تريهههد سهههرقة الهههرابط      

ا تههههههارة  فههههههراغ املاضههههههي وتشههههههويه  مسههههههتعينً   إو

سههاطري النهرينيههة  وتههارة أخههرى بشههرو     باأل

حههداث عنههها  و يسههت كر األأورمههوز يسههتمدها  

مههن ايههيط و أمههن ييطهه  سههواء مههن القريههة  

. لقد حقهق  .ي من العاصمةأوسع كرب واألاأل

عادل دنو يف يموعت  القصصية ه ه معظم 

الفنيههة يف تسلسههل منطقههي    ّصخصههائص القهه 

 ،عهها يف تشهاب  منطقهي   راكرافات واليت وّزاللب

ضههههههافة ملسههههههات  اخلفيفههههههة حنههههههو البنههههههاء  إويف 

مههن احلههب العنصههر  الههدرامي للقصههص جههاعال 

هههها..  ع يكهههن مجين ملإامللههههم ملعظهههم قصصههه    

ا بطريقههة مههن لهه  القههدرة يف فههن     يًضههأوكتههب 

ىل إضههافة إ ،داءالصههياغة والتشههويق وحسههن األ

سهههلوب، وبههه لك بهههرهن عهههادل دنهههو   بسهههاطة األ

دب القصصهههي السهههرياني  األ ّنأوجبهههدارة علهههى  

دبهي ولهيس أقههل   بهداع الفههين واأل ميكنه  بلهوغ اإل  

 .ن بلغات أخهرى دب القصصي املدّوا من األشأًن

أو نسهههتطيع أن  ،نمعظهههم مههها دّو ،اآلخهههرمهههر األ

دب السهههرياني القهههديم مهههن  األ نقهههول بهههأن جهههلّ 

شههعار كههان  يرتكههز علههى مضههامني   أقصههص و

ميانيههههة، وكانههههت اللغههههة السههههريانية    إدينيههههة و

دب نة بها مقتصرة على نشهر مثهل هه ا األ   املدّو

الديين وبقت يف نظر العديد من رجهال الهدين   

غهههري هههه ه لغهههة مقدسهههة ال جيهههوز الكتابهههة بهههها ب

ت هههههه ه ولكهههههن لغهههههة السهههههورث ختط ههههه  .مهههههوراأل

احلههههواجز وكسههههرت ههههه ه القدسههههية وأخهههه ت    

خهههر، مبتعهههدة عهههن اخلهههط  آا الكتابهههة بهههها منًحههه

علههى يههد أدبههاء    وال أمههر وبههدأ ههه ا األ  ،ميههانياإل

يههههههران نشههههههروا نتاجههههههاتهم يف الصههههههحف إمههههههن 

واجملههههالت السههههريانية الههههيت كانههههت تصههههدر يف 

دبهاء  ا لبع األثم م ،نوحلد اآل 7241يران من  إ

راق يف الكتابهههة يف هههه ه اب عنهههدنا يف العهه والكّتهه 

غههري الدينيههة منهه  بدايههة السههتينيات  املضههامني 

عههههالن عههههن مههههنإ احلقههههوق    اصههههة بعههههد اإل خبو

 .الثقافية للناطقني بالسريانية

 

ترمجهههههههة عهههههههن   -دكهههههههان الصهههههههائع   -

 .7122 ةيىل العربإالفرنسية 

 -الع راء الرائعة يف صهور  سرية مريم -

 .7117ترمجة عن الفرنسية 
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للمبتههههههدئني  -القههههههراءة السههههههريانية   -

7119. 

دار  -ترمجة عهن الفرنسهية    -الكون -     

 .7116طفال ثقافة األ

دبيهة حديثهة   أبلغهة   -خدمة القهداس   -

7112. 

طفهههههال شهههههعر لأل -نهههههاقوس الهههههوطن   -     

7112. 

فهههههال طحكايهههههة لأل -منهههههدو  ..منهههههدو -     

7111. 

مههن الكتههاب املقههدس جلميههع    صقصهه 1 -     

 .2447ترمجههههههههههة مههههههههههن العربيههههههههههة  .عمههههههههههاراأل

 .2442قصهص قصهرية    -سوار ال هب  -     

ان مسهههههرحيان نّصهههه  -جهههه ور الطيههههب   -     

2441. 

ــًةا دَعر) -      ًَنـ ــامَفر )حبهههة   ( ُوًطـ

 ،2474الرمههههههان( يموعههههههة قصههههههص قصههههههرية  

املديريهههة العامهههة للثقافهههة   نفقهههةطبعهههت علهههى  

والفنههههون السههههريانية ضههههمن سلسههههلة الثقافههههة  

 .(6السريانية رقم )

بيهههت )ٍبيـــٌة نـــٌوبٌن( )روايههة بعنهههوان   -     

طبعههههت علههههى نفقههههة املديريههههة العامههههة  نههههوري(،

  .للثقافة والفنون السريانية

 املصادر

 

اآلداب و ريخ العلهههومأاللخلهههخ املنثهههور يف تههه/ 7

 .2 -احلضهههههههههههارة أربهههههههههههاب  -السهههههههههههريانية 

البطريهههههري مهههههار أغنهههههاطيوس أفهههههرام برصهههههوم  

 .األول

مقدمههههة يموعههههة قصههههص ميشههههائيل    / 2

صههههدارات مكتبههههة نوئيههههل  إمههههن  .لعههههازر عيسههههى

مريكهههههها أشههههههيكاغو  ،7112وراهههههههم بابهههههها سههههههنة أ

صهههدارات إيلهههة كلكهههامش مهههن  ،بالسهههريانية

  .وراهم باباأمكتبة يوئيل 

سهههههههههوار الههههههههه هب عنهههههههههوان اجملموعهههههههههة   /7

 .2474القصصية لعادل دنو صدرت عام 

 .قصههههههص مههههههن القههههههارتني بالسههههههريانية  / 4

 ريخأالته  4272العهدد   الدوليهة  الزمهان  جريهدة 

2472 . 

مههن منشههورات املديريههة  ٌنبيــة نــوب /9

( مهن  71العامة للثقافة السهريانية حتهت رقهم )   

 .سلسلة الثقافة السريانية

 

*****
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الئحة إتهام بين 
الصرخات والظالل 

 الوارفة...

 إينا كريم 

 

 يموعهههة مسعهههان الفريهههد للشهههاعر تصهههدر

 الطبعههههة"  إتهههههام الئحههههة: "بعنههههوان شههههعرية

 يوسهههف: الغهههالف مصهههّمم 2479 سهههنة األوىل

 دار مطبعههههة يف اجملموعههههة طبعههههت ،شنيشههههل

( 772) بهههههه  الكتهههههاب يقهههههع .املزدههههههرة الهههههرواد

 قصيدة( 77) على اجملموعة إحتوت ،صفحة

 املتوسههط  احلجههم مههن  والكتههاب

 كتههههههههههههب ،(76×24) بقيههههههههههههاس

 اجملموعهههة عهههن نقديهههة مقدمهههة

. د األكههادميي والناقههد الشههاعر

  .الدوخي يمود  د

 بههأوىل قصههائده  الشههاعر بههدأ

 الههههيت "إتهههههام الئحههههة" قصههههيدة

( 1)   اجملموعهههة إسهههم مهههلحت

 مههههن نسههههجُت بههههأّنين مههههّتهٌم: / يقههههول حيههههع

 توهجههت/  الههوطن بسههاتني أحالمههي طقههوس

 بهههني أوجاعهه   ختبههأت او/ فمههي  علههى  حروفهه  

  ./الضلوع

 مسعهان  الفريد الشاعر يوميات أصبحت

 يمهههال  املعههدمني  جهههراح علههى  شههه اها تنثههرُ 

 الليهل  يغسهلُ  أو الطيهور  بأعنهاق  مّتهم رسالة

 شههعر زال ال النهههار مبناديههل

 يف احيههههًز يأخهههه  التفعيلههههة

 مهههههها وإذا النّيههههههرة أضههههههالع 

 والفشهههههههل اليهههههههأس غهههههههرس

 تههههرانيم سيحصههههد افحتًمهههه

. الظلمهههات بهههني مهههن األمهههل

 أجهههههل  مهههههن يقاتهههههلُ  شهههههعرُه

 خبهههزهم املسهههروق املعههه بني

  الشكوى ولغط املنابر يكرُه تراُه النهار عّز يف
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 إذ البائسههني  لكههّل مشههرقة أبوابهه   جيعههل بههل

 قصهههائدي تنهههتِم مل ألنهههين" 74  يف: يقهههول

 اخلطهههاب كهههان". الطيهههور أعنهههاق جيهههّز ملهههن

 اوصهفيً  انسهق   احاوًيه  تهماله  اموجًهه  الشعري

 يفضهههههإ تهههههراه 79  ويف...  سهههههعيد لشههههعب 

 لههدى تهههاماإل فكههرة تتعمههق احليههاة تناقضههات

 وكأّنهه  يههزن مصههري مههن فيههها ملهها الشههاعر

 رغهههههم الطيهههههور يف هؤعهههههزا الكهههههادحني يرثهههههي

 عهامل  إىل مسعان ينتقل. الرعناء العواصف

 مهها كههّل حيقههق أن هّمههُ  والسههعادة األحههالم

 ويههههنهج إغرتابهههه  أسههههباب يتحسههههس، يتمنههههاُه

 يف الكهههادحني مهههآثر بهههها ميهههز  شهههعرية رؤيهههة

 اجلهههراح ههههدير رغهههم ويهتهههُف الظهههالم زوايههها

 وطهههن نريهههد مههها إىل سنمضهههي.. .سنمضهههي"

 احلهههنني يشهههّدُه قهههد". سهههعيد وشهههعب.. .حهههر

 اوفكهرً  اروًحه  جسده يف وق فها هموم  لبلوغ

 الهيت  قصهائدهُ  متثُل منُ  ولحقرتاب. ونضاال 

 الومضههههات ههههه ه مسههههتفعلن بتفعيلههههة تبههههدأ

 ُريغّيهه قههد اموضههوعًي اإنفتاًحهه للههنص أعطههت

. األفهههق هههه ا سهههعة يف يزيهههُد أو الشهههعر فههههم

 ولكههن ألفريههد  ،التمههّرد مههن قصههائدال ختلههو

 اجملتمههههع ههههه اعلههههى  الرضهههها بعههههدم يههههوحي

 بدواخلهههههه  مصههههههريُه يقههههههرُر فيكههههههاُد املنحههههههل

 بههههاألمل مشهههّبعة  قصهههائده  معهههاني  رةاملتفّجههه 

 ضهههّد للحيههاة  ارمهههًز شههاعرنا  يهههزال ال والقهههر 

 مهن  27  يف تهراهُ  ،اجلالديهن  ياتمسّم كل

 الطعههام وقلههة التعهه يب خّر يهه "فهههد" قصههيدة

 املواكههب شههعرُه(. السههلمان نقههرة) سههجن يف

 مجهههيال  ابسهههيط  إنهمهههر احلهههر الشهههعر لهههرواد

 مهنههة حيههوي ألّنهه  كاإلنسههانية الههنفس علههى

 ملوضههههوعات التصههههوير علههههى وقدرتهههه  شههههاعر

 يف واإلنتصههههار الشهههمو   زوايههها  أغنهههت  ثوريهههة 

 أّن أعلنهههههههُت" 21 : كقولههههههه  السهههههههبعينات

 القمههم مههن أعلههى املههوت مههن أقههوى الشههيوعية

 ". الشاهقات

 ألفريهههههد عنهههههد الشهههههعرية اللغهههههة تنسهههههاُل

 هيمنههت مهها نتيجههة املصههري يهولههة بسههيطة

 وجتهههدد لغهههوي سهههياق مهههن الههه اكرة عليهههها

 يف رةاملرتّسههه والدينيهههة الثقافيهههة املوروثهههات

 مثههههال ،لغتهههه  يف اإليقهههاع  يتنههههاوُب. ذاكرتههه  

 نظل هههههههُل.... نبقهههههههى: "يقهههههههول 29  ذلهههههههك

 وبهههههني/ الكهههههادحني موكهههههب يف ترانيمهههههك

". تغيهههب ال أسهههطورة أنهههت كمههها/ اخلمائهههل

 ملشههاعل فاصههل حههد األمنيههات مرافقههة فعههال 
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 مهههع الهههدماء سهههطور يقهههيُس فههههو. العهههابرين

 وّدع عنهدما  ذلك جليا  ويظهُر الفجر رعشة

 الشهههيوعية أّن وأعلهههن اوداًعههه.. .اوداًعههه رفاقههه 

 أبههههي، صههههورة :قصههههائدوال. املههههوت مههههن أقههههوى

 الظههههههالل دمشههههههق، القافلههههههة، مههههههع احللههههههوة،

 تبههههههوُح جايههههههة نظههههههرات كل ههههههها الوارفههههههة،

 احلهر  الشعر رواد من رائد وكونُ  ،باألشواق

 فههههو ،موثوقهههة خلطهههوات الصهههعداء يتهههنف س

 البسههههاطة مههههن يترهههه  البيضههههاء الصههههفحة

 شهاعر  كونه ُ  بقهّوة  عنهها  يهدافعُ  بريًئها  طفال 

 رّبمههههها أدري لسهههههُت. صهههههنوان وهمههههها ويهههههام

 وال بلهههواُه عهههن ويعهههرب شهههكواُه يبهههّت الشهههاعر

 احههًر الههوطن أصههبإ إذا إال  يخنسههُ  مههن جيههد

بههها  داوييهه املناجههاة لههكتف ،اسههعيًد اوشههعًب

 .  بنفس  نفس 

 الظلمهات  تعهد  مل قناديهل  قصهيدة  يف أّما

 رؤًى ترتهدي  الرجهاء  أنسهام  بهل  خمدعه ُ  تهزورُ 

 فهي ف. األحهزان  أقنعهة  وراءها ختتفي ونزوات

 تلهههك: " يقهههول قناديهههل قصهههيدة مهههن 61 

 عههادت مهها /بههاألمس ودعتههها الههيت القناديههل

 تخّبهههه النههههواقيس تصههههّب /الظلمههههات تههههزور

 السهههنابل قصهههيدة وتليهههها". التعبهههى أنغامهههُ 

/ الوجهوه  لكهلّ / علينا التحيات تلقي/  أّنها"

 وتضههههههحي/ املواسههههههم عههههههرب/ عههههههام كههههههّل يف

 زال ومها "/. "البشرية متوت ال لكي/  ياتها

 جايههة صههرخات يطلههُق اإلّتهههام خامتههة يف

 تتمّنههههاهُ  ومهههها  الرعههههب إميههههاءات  مههههن  حتهههه ُر

 يعهههيُش شهههاعرنا زال مههها". الشههههية األوجهههاع

 يتههيإ الهه ي العطههر قههارورة وصههاحب املههألوف

  .إنتشارُه لآلخرين

 الهوافر، ) الشهعر   ور بني قصائدُه تتنّوع

 املتقارب، البسيط، الرمل، الكامل، اخلفيف،

 اللفظهههههههة إسهههههههتولت(. اخلبهههههههب املتهههههههداري،

 غهرض  وبهروز  الوجداني احلب على الشعرية

 الههنفس أجههل مههن والنضههال الههوطين الشههعر

 تفقههههد عنههههدُه األشههههياء زالههههت ال. اإلنسههههانية

 ميهأل  اله ي  والشهجن  ترحاله   بسهبب  قيمتها

 يف يقهههول إذ ورفاقههه  أحبائههه  لغربهههة قرحيتههه 

 يريهههههُد مهههههاذا" إرتيهههههاب قصهههههيدة مهههههن 16 

 اله هيب  عرشهنا  نبدُل مّنا بفجرهم احلاملون

 ينضهههُإ اآلن حلهههّد". مناضهههلون: يقهههال لكهههي

 أمتّنهى  . وأخهرًيا الشعري املشهد خلدمة أمال 

 اإلبهههداع مهههن اومزيهههًد والعافيهههة الصهههحة لهههُ 

 .والعربي العراقي املستوى على
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 لقاء مع رياضي ...
 

 : نوفان شامايااهأجر

 

إىل مراده، فسوف يصل إلي  مهما كانت العوائق،  الوصوليريد  إذا كان الالعب فعال 

 وأقصد هنا الالعب ذو اإلمكانيات العالية واليت تخهل  للعب.

 نزار صليوا
 

 
 

الكابنت نزار صليوا عجمايا من مواليد   (97ن تستضيف يف عددها ال )أيسر يلة رديا كلدايا 

 عنكاوا الالعب السابق يف نادي أربيل.  71/7/7117
 

 + قبل أن نبدأ مع مشوارك الرياضي حدثنا عن مشوارك الدراسي ؟ 

طبًعا وكغتريي متن ااطفتال دخلتل الروضتة ي عمتر ااربتع ستنوات والت  كانتل مشتا  هعوتة اليقايتة               -

وبعتد إكمتال  هلتا الستنوات الستل       1111الشلدانوة حالًوام ثم انتقلتل إىل مدرستة عنشتاوا اإلبتدائوتة ي ستنة      

الصتف   انوية عنشاوا ال  كانل ي كلك الو ل املتوسطة واالعدادية ي آٍ  واحد ودرسل يوها انتقلل إىل ث

ثم عدُت إىل ثانوية عنشاوا ال  أنهول   .وي اليالت انتقلل إىل متوسطة بشر وأكملتواليان  املتوسط  ااول

ومواويتة ي جامعتة تشريتل    مت  بول  ي كلوتة اهلندستة  ستم اهلندستة الش    و 1111الساد  العلم  يوها سنة 
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ال  انهوتها ومم سنواتم و د ياتتين سنة بستبب الرستوب نتوجتة تعرضت  ل ترو  صتعبة منهتا         1111

 .1114وياة اثن  من أخوت  وأيضا ظرو  اا سام الداخلوةم وترجل يوها سنة 

 

 + ما هو الشي الذي دفعك أو أثر فيك للدخول يف اجملال الرياضي؟

أية بوئة تعشم عل  حوات م يأنا كنل أعو  ي عائلة هوتع أختوت  واختوات  عتدا      كه  خ  يعو  ي -

الوالدين كانوا العب  ينشأت ي بوئة رياضوة منذ الطفولة وأنا أداعب الشرات  موع أنواعها ما عتدا كترة   

يقد كا  حارًسا للمرمت  و تد أصتوب ي يتده يابتعتد  لتولو        معب كرة القدمالقدمم يأخ  الشبري هو يقط ال

عن اللعب واآلخرو  كانوا هوًعا العيب كرة السلة والشرة الطائرةم وهلذا وجتدت نفست  ي بوئتة رياضتوة     

مل يشن لدي أية  ي ح ُمهوأة للعبم والش ء اليان  هو أّ  ي ةماننا كا  أكيرية النا  يدرسو  ويشتغلو م 

ستاعدن   والش ء التذي  م -حسب الو ل املمشن-ومل ُيطلب مين أي   ء سو  الدراسة والرياضة مسؤولوات 

ا نستغلها بصنع وُكن معل   ارسة الرياضة هو مساحة البووت ي كلك الو لم يشانل حدائق البووت كبرية

 كرب هلذا الش ء.ساحات مع ربط احلبه لنلعب الشرة الطائرة يوهام يشا  أخ  املرحوم جنوب هو املشّجع اا

 

 + يف اية لعبة بدأَت بداياتك وأنت صغري ؟

نلعتب  وإّ  كه طفه إكا أعطوت  الشرة ستلح   وهو يضربها برجل م يقد ُكّنا جنتمتع أنتا وأوالد اللتةم      -

كرة القدمم وواصة أّ  املناطق كانتل  ريبتة متن بعضتها وكتا  هنتا  الشتيري متن الستاحات الفارغتة الت             

ستطوع اللعتب  نهوو مستو  لعبة كرة القدم ي عنشاوام يأينما كنا نتجول نة ساحات يارغة ساعدت ي ن

م ومتع ااستف هتذه الستاحات     اآلختر ضتد  الواحتد  يوها بشه أرحيوةم يُشّنا نصنع مرمو  ونلعتب كفتريق    

 نقتقدها اآل .

 

 + متى كان دخولك الرمسي يف لعبة كرة القدم ؟ 

وكتا  اللعتب    كفريق منطقة مع منطقتة أختر م يشانتل هتذه البدايتة  تب  راوتة       ا نلعب ُكنبداية ي ال  -

مع عدم وجود حاالت تسله وال التخطوط الن ام  للساحةم وعنتدما وصتلل إىل عمتر العشتر      عشوائوام أي

سنوات كا  ااستاك سوال ا معلم الرياضة ي مدرستنام يقد إختارن  اكو  العب ي يريق املدرستة يشانتل   

طوة ااوىل ل  لش  ألعب بششه را  رياضة كرة القدمم أتذكر أّنتين كنتل ااصتغر بت  اهموتع ي      هذه اخل

يريق املدرسةم وكما كا  معرويوا أّ  يريق املدرسة ي االبتدائوة عادة كتا  يتشتو  متن العتب  متن الصتف       

ي الصتف الرابتع بستبب     وأنتا اخلامم والساد  اإلبتدائ ؛ اّنهم ميتلشو  بنوة جسمانوةم ولشن أختارون  

 موهب م يلعبل حونها ي ملعب راوة.

 

 ق اليت لعبت هلا بعد دخولك الرمسي كالعب يف املدرسة ؟ َر+ هل لك أن حتدثنا عن الِف

سنة كا  هنتا  يريتق  تعيب يستم       14كنُل مستمًرا مع يريق املدرسة سنة بعد سنةم وعندما بلغل ال   -

ًيا جتًدا لتوم ي عنشتاوا يحستبم بته ي هوتع منتاطق أربوتهم وكتا  الفريتق           يريق عنشاوام وكا  يريقوا  و
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ا نتدرب تدريًبا  اسًوام يعل  الترغم متن أّ  الفريتق كتا   تعبًوام إاّل أّ  كته       بقوادة الشابنت ياضه سودام وُكن

ا علت   اللعب  كانوا ملتزم  ي أو ات التتدريب وللقائتد إحترتامم ختاقمم والشته كتا  خملًصتا للعبتة كتيريً         

الرغم من  لة اللعب  مقارنتة بتاآل م لشتن جتودة اللعتب  كانتل عالوتة جتًدا. لعبتل ستنت  ي يريتق            

بدأت اختبارات  باب نادي أربوهم ومل يشن لت  العلتم    1111عنشاوا والذي كا  من الفرق الشعبوة. وي سنة 

ان  بتذلكم النهمتا يضتلو عتن لعتبهم      أبلغت اللتذا     العزيزين مشسوم و ياضه بتلك االنتخاباتم لوال صديَق

عرب ي أربوهم وكا  يريقوتا  وًيتا ي أربوتهم يشانتا يعريتا  متدرب       اللفريق عنشاوا كانا يلعبا  لفريق حملة 

 باب أربوهم يقال ل  صديق  مشسوم ملاكا ال تترب نفسك ي نادي أربوهم يهنا  يرصة نونتةم يقلتل لت     

للفريقم يشانل هذه السنة الت  تأهته    وضمينختبار م يُأعجب ب  املدرب ملا ال سأكهبم ويعلو كهبل إىل اإل

يوها نادي أربوه إىل الدرجة ااوىلم وي كلك الو ل مل يشن هنا  دوري الدرجة املمتاةةم يلعبتل متع  تباب    

م م وأتذّكر أّننا كهبنا للعب مع نادي السلومانوة و تد وصته الو تل إىل اخلمت    1111 -1111نادي أربوه موسم 

الد ائق ااخرية واملدرب ن ر إلّ  و ال  هه أنل باٍق ومل تدخه بعد، يأدخلين بضع د ائق وانتهل املباراة 

يرجعنا إىل أربوه ولعبنا مباراة حتضريية مع  باب نادي الشرطة الذي كا  لدي  العب  أكيرهم يلعبتو   

منتذ البدايتة يأّمنتل مركتزي      مع  تباب منتختب العتراقم يلعبنتا معهتم وأدخلتين املتدرب كلعتب  أساست ّ         

كأساس  منذ تلك املباراة. أّمتا وصتوق يريتق  تباب عنشتاوا يقتد تل ت  ي تلتك الفترتة؛ بستبب إلتحتاق            

أكيرية اللعب  بالعسشرية. وعند انتهاء املوسم مع   باب نادي أربوه كنل ألتحق بفريتق حملتة العترب.    

وته ي إيتتاحوتة التدوري الت  كانتل ي أربوته لعبنتا متع         أتذكر ي أوىل مباراة ل  مع يريق  تباب نتادي أرب  

م وطبًعا كانل نتوجة جودة جًدا لنا ي كلك الو لم ولشنين مل أستتطع  0-1يريق الطلبة ويزنا يوها بنتوجة 

إكمال املباراة بسبب اإلصابةم واملباراة اليانوة لنا كانل مع  باب يريق الصناعةم يلم ُيسم  ل  باللعب بعد 

 ا جموالودي بسبب ضخامة جسم  وكا  عدم دخول  امللعب ضربة للفريق.أ   ششو

 

 ن نزار صليوا ؟ـ+ من هم األشخاص الذين لديهم الفضل على الكابت

ي البداية جيب أ  أككر عائل  الت  ستاعدتين و تجعتين وواصتة املرحومتة أمت  الت  كانتل تشتجعين           -

كيرًيا ومل تقصر مع  ي اي   ءم ومتن ثتمَّ أختوت  يشتانوا يشتجعونين و ُيؤمنتو  لت  هوتع املستتلزماتم          

وبهتتذا لتت  كانتل العائلتتة.   دنتتانريم إكا املشتجع ااول  1اتتذكر أّنهتتم ا ترتوا لتت  احلتذاء الرياضتت   ال ت   ب     

ُ دم ل  عرو للعب ي ايرا م و د كنل متعلقوا  1111م يف  سنة هذا احلد البد ل  من أ  أتذكر  اخلصوق

 بعتض املتال    ارًحا هلا بأن  من اايضته أ  أكهتبم يعلت  اا ته ستأجين      اجًدا بأم م يطرحل املوضوع علوه

س  سو  أر  دولة أخر  بواسطة اللعتبم يتذهبل إىل إيترا     ام وي الو ل نفهنا م اننا هنا ُكنا نلعب  ان

بضعة أ هر وبعد اإلنتهاء رجعل إىل الوطن وبإنت تاري اخلترب الفاجعتةم أال وهتو ويتاة أمت  ي       لللعب هنا  

تلك الفرتةم والعائلة مل تربن  بذلك يوصلل واملراسوم كانل  د انتهلم وحلد هذه اللح ة واامل واحلز  
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الشتابنت ياضته    هتم  أنا أتذكر احلد . أّما وصتوق ختارج العائلتةم يالتذين هلتم الفضته علت        ال يفار ان  و

واملرحوم ناصر يوسفم الذي كا  مدرًبا لنادي أربوتهم وأنتا كنتل العًبتا ي  تباب أربوته. يعنتدما وجتدن          

ريت  متا عتدا   أخذن  إىل الصفو  ااماموةم أي الفريق ااولم يهؤالء الذين ككرتهم كا  لديهم بصمة ي مس

 املدرب  للفرق ال  لعبل هلا أيًضا.

 

 + ما هي األلقاب الفردية أو اجلماعية اليت حصلت عليها مع الفرق اليت لعبت معها ؟

ي الفريق الشعيب الذي كنل ألعب ل  كا  حيصه علت  املركتز ااول ي عنشتاوام وي ختارج عنشتاوا حصتلنا        -

ب ي التدوري ي ستنة   حملة العربم وحصلل أنا عل  لقب أيضته العت   عل  املركز ااول عل  أربوه مع يريق

ووصوق نادي  باب اربوهم يقد  اركل معت  ي التدوري العرا ت  و تد حصتلنا علت  املركتز        م 1116 -1115

 يشّمته النتادي مشتواره حتت  النهايتة بستبب  لتة اإلمشانوتات املاديتة يانستحب           ملاليالتم لشن ومتع ااستف   

وي كلتك الو تل كتا  املرحتوم      1111ّلق بنادي أربوهم يقد حصلنا عل  املركز ااول ستنة  الفريق. ويوما يتع

يرنسوا حريري الرئوم الفخري للناديم وكا  هو الداعم للنادي؛ الن  كا  إنستاًنا مهتًمتا جتًدا بالرياضتةم     

ربوه ي عهدهم وعل  وج  اخلصوق كرة القدم. ومغادرت  لنا كانل خسارة كبرية. الش ء الذي  وز نادي أ

اإلهتمتتام باللعتتب الُشردستتتان م ولشتتن متتن بعتتده أصتتب  عتتدد  انصتتّبهتتو عتتدم وجتتود الفستتادم وي و تتت  

كّنا ال نر  أي العب كردي داخه املودا . وأود أ   -ي بعض ااحوا -اللعب  العرب أكير من الُشردم  وت 

نوية كتا  الفريتق يلعتب ي الدرجتة الياليتةم      أضوف أيًضام أّن  عندما لعبل ي ايرا  مع يريق بتريوةي او ت  

يشّنا نلعب أنا والعب آخر من نادي أربوه هلذا الفريقم و د حصلنا علت  املركتز اليتان  يصتعد الفريتق إىل      

ي املد  للعب مع الفرق ااخر  ي ايرا م ُ ّدم ل  عرو من نادي من  دوري الدرجة اليانوةم وعند اوالنا

م ولشن مل يسم  ل  نادي بريوةي او نوة بالذهابم الّنهم كانوا  اجة إلّ م يعدت إىل الدرجة ااوىل ي إيرا 

  مرات ي اللعب. وي املوسم الذي تلهم  دم 6وأجريل ل  عملوة انف  الذي انشسر   -كما أخربتك-عنشاوا 

مل ألعتب لفريتق    النادي عرًضا آخر ل م لشنين ريضت ؛ بسبب إخضاع  للعملوتة. وهنتا أريتد أ  أنتّوه إنتين     

بريوةي  وال يريق استقللم به لفريق اا  بريوةي او نوية ي الدرجة اليالية للدوري اايران . واصتلل  

 .تركت وبعدها  2001اللعب ي نادي أربوه حت  سنة  

 

 + حدثنا عن مراكز لعبك يف نادي أربيل ؟

هت  مراكتز التدياع كلتهام      يوهتا الت  لعبتل    واملراكتز  2001وإىل ستنة   1111دخلل ي  باب نادي أربوه سنة   -

علت  الترغم    مواملركز الذي كا  يعجبين هو مركز الدياع املتقدمم وأيًضا لعبل ي مركتز الوستط  اإلرتشتاة    

 بقتدم   كانتل لتدي إمشانوتات جوتدة للعتب      وكنل ألعتب التدياع يستاًرام     يقدالومن م  بقدم نين ألعب من أ

كلتوهما. إ رتح علّ  املدرب خالد رسول أ  ألعب ي الدياع الوسارم يأخربت  أّ  القرار يعود ل م ويعتلو لعبتل   

  بهذا املركز يصرت أساسًوا يو .
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 + ما هو السبب الذي جعلك خترج من نادي اربيل ؟

دو  أي وارد متادي  وبت  .ا نلعتب ي كلتك الو تل  اًنتا    نتا كنت  إن -كما تعر -سبب خروج  من نادي أربوه   -

يذكرم كنا نلعتب للتشتجوع املعنتوي    

 2001وحّب اهمهور يقتط. ي ستنة   

يتتم   UN ّدمل للعمه ي من مة 

 بول  يوهام وهتذه كانتل يرصتة ال    

تعتتّوو وواصتتة ي ةمننتتا وبلتتدنام 

حوتتتت كتتتتا  التتتتذي يشتتتتتغه متتتتع  

املن متتتات مرتاًحتتتا متتتن الناحوتتتة  

و به التدخول   ماملاديةم من ناحو 

كنتتل مهندًستتا أتقاضتت     UNي 

دوالًرا أو  50ديناًرا أي ما يعادل  210

ا هم بونما ي املن مة كنل اتقاض  

 من الناديم انين اعتربتها يرصة لتحس  وضع  املادي.  يهذا كا  سبب خروج $ 100إىل  $ 600

 

 + بعد تركك لنادي أربيل هل تركت الرياضة كالعب نهائًيًا ؟

ذهبل لنتادي أ ته مستتو  متن نتادي أربوتهم       يكنل مستمًرا ي لعب كرة القدمم  عندما تركل نادي أربوه-

ولشن بشروط  أنام إك كنل أتواجد ي النادي حسب الو ل الذي لدّي وبراح م وبدو  أي ضتغطم يوايقتوا   

عل  هذه الشروطم وكتانوا ستعداء بتواجتدي معهتم. يبعتد تركت  لنتادي أربوته لعبتل مبا ترةو متع نتادي             

لذي كا  يلعتب ي التدوري العرا ت  والشوردستتان م ولشتنم كتا  بدرجتة واحتدة أ ته متن نتادي            م ا"بروسك"

أربوهم يشنل أ ر   سب الو ل. إاّل أنين مل أستطع املشاركة معهم ي الدوري؛ اّن  كانل هنا  حساستوة  

تقلتل إىل نتادي   م يلم يعطين ااول اإلستغناءم و به يوم  متن التدوري إن  "بروسك"ب  نادي أربوه ونادي 

اراراتم وهنا  كانل عل تهم بنادي أربوه جودةم علت  إثرهتا حصتلل علت  اإلستتغناء متن نتادي أربوتهم         

 يدخلل معهم الدوريم ولعبنا ضد نادي آسو ي أربوه وخسرنا بيلثة أهدا  مقابه ال  ء. 

لعرا  م ثم انتقلل إىل نتادي  ي الدوري ا "ارارات"لعبل لنادي  2001ي سنة   UNبعد اإلنتهاء من العمه ي 

الذي كا  يلعب ي الدرجة اليانوة من الدوري العرا  م وكانل ل  ثل  مباريات متبقوة من التدوري   "ئاال"

يعتتزم الفتتوة بهتتا للتأهته إىل دوري الدرجتتة ااوىلم يلعبتتل ي صتتفويهم وُيزنتا ي هوتتع املباريتتات التتيل م    

ها انتقلل إىل نتادي أكتاد عنشتاوا الرياضت م حوتت كنتل ألعتب وأدرب        وتأهلنا إىل دوري الدرجة ااوىلم وبعد

 أيًضا.
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 فيها بشكل رمسي ؟ دّربتاألولـى اليت  املّرة+ متى كانت 

عرضتتتتل  2004ي ستتتتنة  -

إدارة نتتتادي أكتتتاد عنشتتتاوا 

علتتّ  تتتدريب يريتتق كتترة  

القدمم الذي كا  منقطًعتا  

ملتتدة طويلتتة ي اال تترتا   

ي الدوري بسبب ااةمتات  

وتتتتتتةم وكتتتتتتا  هتتتتتتذا  لاملا

اإلنقطاع سبب ي تراجتع  

مستو  كرة القدم. وهنتا  

أوّد أ  أنتتّوه إىل  تت ء  بتته 

أ  يفتتتوتينم إ  أول دوري 

رة الشباب والرياضةم والذي َلعَّبل يو  أندية أربوه وأطرايهام حصته نتادي أكتاد علت      اُكردستا  أ امت  وة

ا نلعتب أنتا وياضته ستودا ومشستوم  ودلتزار  وتد        نت تلك الفرتة الذهبوة للفريقم وك لقب الدوريم إك كانل

وساهر هرمز ووسام اسحق وضواء العقراوي الذي كا  حارًسا للمرم  واللعب ثابتل صتلووا والشتيري متن     

  .اللعب م وكّنا أول يريق حيصه عل  اللقب

 
ــا يف اجملــــال الرياضــــي  ســــواء أكانــــت شــــهادات تدريبيــــة أو       + مــــا هــــي الشــــهادات الــــيت حصــــلت عليهــ

 حتكيمية أو غريها ؟

ح َشمتل كتيرًيا ي عنشتاوام ولشتن      يقتد لوم لدي أية  تهادة حتشوموتةم انتين مل أدخته ي دورة حتشوموتةم       -

بدو   هادات يقط من خلل خربت . ويوما  ّ  التدريبم دخلل الشيري من التدوراتم وهنتا أثّنت  علت      

ي السنت  ااخريت ؛ بستبب   ما عداإحتاد ُكردستا  الذي كا  يقوم بدورة تدريبوة لشه الدرجات سنوًيام 

جتتاء حماضتترو  متتن إنشلتترتا وإيتترا  والرباةيتته وجولتت    إكالوضتتع املتتادي للبلتتد. يأنتتا لتتدّي عشتتر  تتهاداتم  

بالتأكوتدم ولشتن هتذه التدورات كانتل علت  مستتو  ُكردستتا م ولوستل           والعتراق واارجنت  والبتاراكواي  

علت  مستتو  اإلحتتاد اآلستوويم يهتذه كانتل         Cدخلتل دورة يئتة   2015معرتية ختارج ُكردستتا . ي ستنة    

يرصة جودة ل  للحصول عل  هذه الشهادةم انها تعط  يرصة العمه مع ااندية العرا وةم أّما أ و  دورةم 

وال  استفدت منها كيرًيام كانل تلتك الت   تّدمها نوتك آالنوشستو م التذي أتت  متن ااكادميوتة الرباةيلوتةم           

 دورة اإلحتاد اآلسووي. كنل من ااوائه يوها ويو
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 على مستوى كرة القدم ؟ -سلبا أو إجياًبا-ى املالعب املصغرة  ما هو تأثريها ـ+ لننتقل إل

غر ُصت يق بالشامتهم   يت نة تأثريات سلبوة وأخر  إجيابوة. يبخصوق التأثري السليبم يإن  يؤثر عل  الفر -

يوحتد  الشسته ي اللعتبم ومتن الناحوتة التن وموتة       امللعب يؤدي إىل عدم بذل اللعب  الطا تات الشتبرية   

أيًضا يضعف الفريق؛ ا  اههد التن وم  ي امللعب املصغر يشو  أ ه من ناحوة التنسوق والتن وم للعبةم 

يوشو  كه   ء ي امللعب املصغرة أسهه حت  من ناحوة التجهوتزات يوتؤثر ستلًبا علت  الفترق ومستتو        

واتم يل  تأثريه عل  املستو  الفين للعب عند التدريبم ينادًرا ما نعط  حنن اللعبة. أّما وصوق اإلجياب

 املدربو  التمارين للعب  عل  مستو  امللعب كل .

 

 + كيف ُتقّيم مستوى لعبة كرة القدم يف مدينتنا ) عنكاوا( يف اجليل احلالي ؟

  وااماكن ال  تهتم بالرياضتو م  اهوه احلال وهمامن ناحوت م م ميشن حتديد اخلله من وجهة ن ري -

أي النوادي الرياضوةم ميه نادي أكاد عنشاوام ياملستو  الفتين ال يبشتر بتاخلريم يبخصتوق اللعتب م متع       

ااستتف لتتوم لتتدينا العتتب م واآل  أصتتبحل رياضتتة كتترة القتتدم للمتعتتة ال غتتريم واملشتتشلة تشمتتن أيًضتتا         

 تقر إىل اإلمشانوات اللةمة. أّن  يفهة النادي يقوهلا صراحة بباإلمشانواتم يمن ج

 

 ن أنفسهم ؟ـ+ أ يكمُن اخللل يف نادي أكاد عنكاوا الرياضي أم يف الالعبي

حد  ي العام املاض م حوت كا  الشابنت مشسوم مدرًبام وُطلَّب  مّن  أ  أدعم الشباب الذين كانوا يرغبو   -

و تال الشتباب بتأّنهم يلعبتو  باستم النتادي        بأ  أكتو  معهتم ومتع الشتابنت مشستومم يشتاركل متع الفريتقم        

ويشاركو  ي الدوريم وال يريدو  أي مقابه. لشن اللعب اجمّلان  الطوع  مل يستمرم واللعبتو  ال ميشتنهم   

احلضور للتدريبات بششه منت مم بسبب الوضع املال  احلتال . وهنتا ال تستتطوع أ  تلتوم أحتًدا وتقتول إّ        

ال يشو  ل  حلو لتذلك؛ ا  إنشتاء يريتق كترة القتدم ي نتاد  وجمقتايوم جوتدةم          بم يالنادي  دهذا هو املسّب

حيتاج إىل موزانوة ضخمةم وإكا ما  ارّنا موزانوة نادي أكاد ي الشهرم جنتدها تقابته راتتب للعتب واحتد ي      

أي  دوري ُكردستا  ولوم العراق.  ومن جهة اللعبم يهتو  تاب وأمامت  مستتقبهم  تد يفشتر ي التزواج أو       

  ء آخرم يوحتاج عل  اا ه ملوو  دينار ي الشهرم ما عدا العقدم وهلذا جنده يرت  اللعب و يتوج  للعمه 

 يهذا أيضه من ال   ء. $500 أو $400ي أي مشا  أو أية  ركة حت  وإ  حصه عل  

 

يــــن + أحياًنــا تصـــرل مبــالأل علـــى األجانـــب يف نــادي أكـــاد  ألــيل مـــن األفضـــل أن تصــرل علـــى الناش       

 الصغار لكي يكون لنا جيل رياضي يف املستقبل ؟ 

باملستتو  املطلتوبم والغترو متن جلتب       كلتهم  ا لومالعبونخاطئة؛ وواصة أّ   بصراحة ال أر  الفشرة  -

اللعب  ااجانب للحصول عل  النتائ م يهم جيلبو  اللعب  عند احلاجة. ولشنم أر  هذا الش ء خاطًئا 
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للعب الل م يأنا ضد هتذا الشت ء. لتذلك جيتب أ  يشتو  اللعتب         باملستو  نفسعند جلب العب أجنيب 

ااجنيب جمستو  أيضه للحصول عل  النتوجة املرجوة. يرأينا ااجانب ي لعبة كرة السلة والشرة الطائرةم 

ة الشرويتة الت    ولشننا مل حنصه علوهم ي لعبة كرة القدم؛ اّننا  د ابتعدنا أصلو عن اللعبة. يميلو املدرس

ايتتحل ي عنشاوا ي مركز الشبابم وال  ايتتحتهتا وةارة الشتباب ويشتر  علوهتا املتدرب مشستوم وإثنتا         

العًبتا وكنتل يرًحتا جتًدام لشتن       40آخرا  مع   عل  تدريب اللعب م يعند االيتتاح كنل حاضًرا يتواجد 

اء املتدرب مشستوم وأحتدهم إبتين متع العلتم إ        العب  يوهام وثلثتة متنهم هتم أبنت     10اآل  ال اد أكير من 

اإل رتا    ء بسوط جًدام ولشن لوم هنا  إ بال أو إستمرار. يل أعتر  هته الستبب هتو الوالتدا  اللتذا        

 ين را  إىل الرياضة عل  أنها  د تأثر عل  دراسة الولدم أم هنا  أسباب أخر .

 

املـدار  الكرويـة أو األنديـة بسـبب مـا يف      + أليل مـن حـق الوالـدين منـع أو دهـم مـن الـذهاب إلــى         

 ذهنهم من أّن الرياضييـن القدماء مل يستفيدوا شيً ا من الرياضة يف عنكاوا ؟

وصول أىل مستو  الهذا كا  ي ةمننام عندما كّنا نلعب  اًنا ي نادي أربوهم أّما اآل م يإكا استطاع اللعب  -

و يشو  مرتاًحتا معت م ياللعتب الوتوم يتقاضت  ي نتادي        حمرت م حونها ميشن  احلصول عل  راتب يشفو 

أربوه بامللي . أّما إكا خا  الوالدا  عل  إبنهما من الناحوتة الدراستوةم يتأ ول متن حتّق الولتد أ  ميتار         

الرياضتتة متتع الدراستتةم يأنتتا  خصتتًوا مارستتل الرياضتتة وحصتتلل علتت   تتهادة اهلندستتة ي الو تتل نفستت م   

إكا كا  اللعتب يعتلو   لدراسة إكا كا  هنا  تن وم ي ااو ات. ومن ناحوة أخر م يالرياضة ال تؤثر عل  ا

يريد أ  يصه إىل مرادهم يسو  يصه إلو  مهما كانل العوائقم وأ صد هنا اللعب كو اإلمشانوات العالوة 

  وال  تؤهل  للعب.

 

ــا        ــا لتكـــون ضـــيفنا يف هـــذا العـــدد   خـــر كلمـــة توجههـ + يف نهايـــة اللقـــاء نشـــكرك علـــى تلبيتـــك دعوتنـ

 جمللة ) رديا كلدايا ( ؟ 

أ شر  كيرًيا عل  هذا اللقاء. ولشن إات  لت  أ  ا تول بتأنين أعاتتب إعلمنتا ي عنشتاوا ستواء اهرائتد أو           -

رياضتتو  القتتدماء ومتابعتتة أخبتتارهم وتغطوتتة رة  تتق الاجملتتلت أو القنتتوات الفضتتائوة التت  هتت  مقّصتت 

م أرجو عدم نسوا  اللعب  أ ول لشمنشاطاتهم.  وي النهاية أ شر  لتشم  رديا كلدايا م وااحوا ل  بأ  

 الرياضوة؛ لش  يشو  كلك حتفوًزا وتشجوًعا هلم. موضوعاتشمالنا ئ  ي 

 

*****  
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Breast cancer
 

 

 

 (*)رويلجوهر  ظنيد. أ

 

قهل  أن بنسهبة  إو ،ايًضألكن  قد يصيب الرجال  ،خرآي مرض أكثر من أهو مرض خييف النساء 

كهان عليه  الوضهع يف السهنوات      اكثهر   ه  أ نمهل اآل ة ما يبعع على التفاؤل  واألولكن ّ  ،بكثري

ي الكشههف جنههازات كههبرية يف يههال  إىل إطبههاء ل األخههرية توّصههاأل العقههود الثالثههةاملاضههية. ففههي 

  ه ا املرض.فض بالتالي عدد الوفيات النامجة عن خن ف ،املبكر والعال  ملرض سرطان الثدي

زالههة اإلو، كههان الكشههف عههن سههرطان الثهدي يعههين استئصههال الثههدي بالكامههل  7119حتهى عههام  

جلميهههع أنسهههجة الثهههدي ال جتهههري إال  يف حهههاالت نهههادرة، وبهههدال  مهههن ذلهههك هنهههاي اليهههوم     الكاملهههة 

 مالئمههههاتهههههّن غالبيههههة النسهههاء   ّنأذ إ ،ا مهههن العالجههههات ًعههههكثههههر تنّوأو واسههههعة أفضهههل يموعهههة  

 عمليات جراحية للمحافظة على الثدي. ومستعدات إلجراء

نقه  حياتهك.   ترة مهن السهرطان الثهدي ميكهن ان     عهراض والعالمهات املبك ه   أللالوعي واليقظهة  

وسهع  ألة العالجهات املتاحهة   يوليهة املبكهرة تكهون تشهك    فحني يتم الكشهف عهن املهرض يف مراحله  األ    

 ا.ة جًدريكما تكون فر  الشفاء التام كب ،اكثر تنوًعأو

رة العالمهة املبك ه   ّن معظم الكتهل الهيت يهتم اكتشهافها يف الثهدي ليسهت خبيثهة، ومهع ذلهك فه          

 ف يف نسههيج الثههديو تكّثههأا ملههرض سههرطان الثههدي لههدى النسههاء هههي ظهههور كتلههة  كثههر شههيوًعاأل

  .اوه ه الكتلة غري مخملة غالًب

                                                 
*
 إاتصاصي في الجراّة الرامة، ماجستير وبكالو يوأ في الطب والجراّة الرامة. 
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 ا مع ظهور الورم يف الثدي.حياًنأظهر تو مشابهة  للدم من احللمة، أافة فراز مادة شف إ .7

  .نهانو تسأ. تراجع احللمة 2

 .و مالمإ الثديأ حجم ري. تغي7

 .طي الثديغإ او تسنن اجللد ال ي يتسط  .4

 د على سطإ الثدي مثل قشرة الربتقال.ّعما يشب  اجللد اجمل وأ رار إظهور  .9
 

و يف أ يف حجهم الثهدي   رييىل تغه إن تهخدي  أخهرى غهري سهرطان الثهدي ميكهن      أ ة حاالت طبية 

مهها أ ،يههتغري، بطيبعههة احلههال خههالل فههرتة احلمههل وخههالل فههرتة احلههيض      ينسههيج . فنسههيج الثههد 

يف الثههدي  benign)  - سههرطانية ) يههدة ورام ليسههت أخههرى ايتملههة لظهههور   سههباب األاأل

  . (fibrocystic - change)رات كبسية ليفية حتتمل تغّي

 

هه ه اخلاليها    ،ا من خاليا الثدي بدأت تتكاثر بشكل غهري طبيعهي  عدًد ّنأسرطان الثدي يعين 

 -)نقهههيالت   نتشهههارن تبهههدا يف اإلأوميكهههن  ،كهههرب مهههن اخلاليههها السهههليمة أتنقسهههم بسهههرعة 

metastasis خهرى  أ ءاضه عأىل إبهل و  ،ىل داخل الغهدد اللمفاويهة  إحناء نسيج الثدي أ( يف مجيع

ولكن من املمكهن   ،نتا  احلليبإيف غدد  أا من سرطان الثدي يبدكثر شيوًعالنوع األ .يف اجلسم

 .أنسجة الثديو يف غريها من أ( الفرعية  lobeحد الفصو  )أا يف يًضأ أن يبدأ

ىل خاليهها سههرطانية لههيس   إالسههبب الهه ي جيعههل خاليهها سههليمة يف نسههيج الثههدي تتحههول        إّن 

% فقهط مهن حهاالت    74إىل  % 9 ّنأطبهاء علهى حنهو مخكهد     األ وحيهّدد  ،ا يف معظهم احلهاالت  واضًح

 –هنههاي عههائالت لههديها خلههل يف جههني )جينههة موروثههة    ، إذ أّنسههباب وراثيههةأىل إسههرطان تعههود ال

gene 7ني. جني سرطان الثدي رقم تثنإو أ ة( واحد  (BRCA-1 )و جني سهرطان الثهدي رقهم    أ

2  (BRCA -2وه ا يكون احتمال تعرض ابنا ،)و أصابة مبهرض سهرطان الثهدي    ها وبناتها لحئ

 ا.رتفع جًداملسرطان املبيض 

 ،( mutation geneتوسهع الشهجريات )    ،خهرى مثهل ضهيق رنهإ    أعيهوب )خلهل( جينيهة    ّ هة  

من شهأنها    ،وراماجلني املسخول عن حجم األ ، P53( وجني رقم chek 2-) 2ية حاجز دورة اخلل
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حههد ههه ه العيههوب الوراثيههة     أكههان  مهها  ذا إ ،صههابة مبههرض سههرطان الثههدي    تزيههد مههن خطههر اإل    أن

ا. يًضههأنههت أن يكههون اخللههل موجههود عنههدي    أ% 94حتمههال بنسههبة  إوهنههاي  ،ا يف عائلتههكموجههوًد

قهد يعهود سهبب هه ه العيهوب       ،رض ال تنتقهل بالوراثهة  هه ا امله  اجلينيهة ذات الصهلة ب   معظم العيوب

 رات يف منطقهة الصهد  عشهعا النسهاء اللهواتي عهوجلن باإل    ، وخباصةشعةىل التعرض لألإبة ساملكت

  .املراهقة وأ( يف مرحلة الطفولة  - lymphomaة م) ملفو ملفي مملعاجلة ور

  ، منها:باملرضصابة ن تزيد من خطر اإلأثانوية ميكن ة ريعوامل خط ّ ة

  / العمر.السن -7

 .من التعرض لسرطان الثدي يشرص تأريخال  -2

 .عائليال تأريخال -7

 .امليل الوراثي -4

 .شعاعاتالتعرض إل -9

 .الوزن الزائد -6

 .انسبًي سّن مبكراحليض يف  -1

 .انسبًي ىل سن اليأس يف سن متأخٍرإالوصول  -2

 العال  باهلرمونات -1

 .قرا  منع احلملأتناول  -74

 .التدخني -77

 .ما قبل سرطانية يف نسيج الثديرات تغّي -72

  .( Mammographyي )عصور الشعاتكثافة عالية يف نسيج الثدي بال -77

 

هي  –وىل عراض األقبل ظهور األ ه ا املرضدلة لوجود أالبحع عن  –( scansالتفريسات )

 معاجلت .يف مرحلة ميكن فيها عندما يكون  ،املرضر عن املفتاح للكشف املبك 

ه بشههكل دائههم ؤجههراإوجيههب  ،مكانيههاتحههدى اإلإالفحههص ُيعههّد ههه ا فحههص ذاتههي للثههدي:  .7

 ج ههرات يف شكل وحجم ولون نسيتغّية يأوذلك من خالل حدوث  ،اعاًم 24ا من سن ًءدب  ،ومنتظم
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 الثدي. 

 فحص الثدي يف العيادة:  .2

ذا إو أ ،( Family Hx –ريخ العهائلي  أرض )ته هه ا امله  صهيب ب أيف العائلة من  لديك  ناذا كا

أن فينصهإ به   ،صابة بسهرطان الثهدي  كثر عرضة لحاأل حدى يموعات اخلطركنت تنتمني إل

ا، ثهم  عاًمه  44لثدي يف العيادة مرة واحدة كل ثهالث سهنوات مهن بلوغهك سهن      الفحص ختضعي 

 مبعدل مرة واحدة كل سنة فيما بعد.

 ( Mammographyتصوير الثدي الشعاعي )  .7

شههعة السههينية، يعتههرب نتهها  صههور األإنسههجة الثههدي مههن خههالل  أيفحههص لهه ي اتصههوير ههه ا ال

  :ر عن كتلة سرطانية يف الثديكثر موثوقية للكشف املبك اليوم الفحص األ

 التفرس ( بالتصوير الشعاعي للثديscanning mammography ). 

 يالتصوير الشعاعي التشريص ( للثديdiagnosic mammography ). 

 .( ultrasoundباملوجات فوق الصوتية )فحص ال .4 

كيد وجود خاليا سرطانية مهن  أفحص الوحيد القادر على تالهو : ( Biopsyزعة ) . اخل9

و غهري طبيعيهة يف   أرات شهاذة  يهة تغّيه  أا عهن  خالل فحص يستطيع تزويهدنا مبعلومهات حيويهة جهدً    

 همها:أ ،نواعأوهناي عدة  ،نسيج الثدي

 .(fine Needle) برة النحيفة ختزاع باإلإ. أ

 .( core Needleبرة الثرينة ) ختزاع باإلإ. ب

 .(stereotactic Biopsyختزاع جتسيمي )إ.  

  .( excional Biopsyختزاع جراحي ) إ. د

  

 فحص مستقيالت االسرتوجني والربوجيسرتون.. 6

 9الدرجهة   (،ربعهة )أ 71-9فحص التدريج: يتم تصنيف الورم السرطاني علهى جهدول مهن    . 1

ورام غازيههة أهههي  71-7وسههرطان الثههدي مههن  ،يو يل ههأ( يا )سههرطان ثههدي غههري غههازيًضههأتسههمى 

 خرى من اجلسم.أعضاء أنسجة سليمة يف الثدي وحتى غزو ألديها القدرة على غزو 

 



6102حزيران   RADYA  107  CALDAYA  (35) املثقف الكلداني  

صههعوبة كثههر رض هههو مههن التجههارب األههه ا املههصههابتك بإ  قههد مت تشههريص ّنههأبالغههك بإن إ

ا، ا حياتًيههل خطههًرشههك ي يالهه رض املههىل مواجهههة إضههافة ن يواجهههها، فباإلأنسههان الههيت ميكههن لح 

ههه ا  عههال املتاحههة ليههارات اخلن التشههاور مههع الفريههق الطههيب حههول    أعليههك اختههاذ القههرارات بشهه  

 خالل:  من وتتم املعاجلة املرض.

معظهم النسهاء   فا اليوم، نادًر جراًءإصبإ أوال ي  ،: تتم خالل استئصال الثدي كل اجلراحة

والههيت   ،اجلههزء املصههاب  ، أيالههيت تصههاب بسههرطان الثههدي مرشههحات  تههازات الستئصههال جزئههي    

 شعاعات.ا عالجات باإلدائًم بَعتّتا استئصال الورم السرطاني كلًي يشملها

وهههه ا عنهههدما تكهههون هنهههاي عالمهههات علهههى وجهههود ورم   :بطيهههةاستئصهههال الغهههدد اللمفاويهههة اإل

 .( sentinel Lymph node الغدد احلارسة ) سرطاني يف

 .( chemotherapyاملعاجلة الكيميائية  )-

  .العال  باهلورمونات 

 .العال  البيولوجي 

 (.  Radiation therapy)   -عالجات باألشعة   

 

ولكن هناي عدة خطهوات ميكهن اتباعهها     ،سرطانبه ا الصابة ن يضمن عدم اإلأشي ميكن  ال

 :صابة ب للحد من اإل

     ( الوقايهة بوسهائل كيميائيهةSERM – Tamoxifen     للنسهاء اللهواتي عنهدهن :)

 ريخ عائلي باملرض.أت

 .اجلراحة ك جراء وقائي: كاستئصال الثدي ك جراء وقائي واستئصال املبيض 

      الهوزن وعهدم التهدخني وجتنهب      تغيريات يف منط احليهاة: مثهل  ارسهة الرياضهة وتقليهل

 العالجات اهلورمونية كحبوب منع احلمل مثال .

***** 
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الياس سعيد منصور هداية(*) 

 املقدمة 

املوحدة الذي أ ّره  ميشن وصف هذا املقال الذي يتناول حشًما معوًنا ورد ي  انو  البطا ة الوطنوة

بأن  أ رب ا  يشو   راءةو أو  ًيا خمتصًّا ي املفهوم ااكادمي  ولوم  21/10/2015 لم النواب بتأريخ 

مقاالو صحفوًّام وال بد من االستدرا  أيًضا بأ  البحت لوم وايًوا بنسخت  هذه  شلو وموضوًعا؛ ان  كتب 

مل تتوير لدينا أدوات  ي ظه ظرو  التهجري ال  نعوشها ناهوك جمناسبة إ رار  انو  البطا ة الوطنوةم و

  عن عامه الو ل. إّ  من أوىل املآخذ الششلوة عل  القانو  وكما صّرح عل  اإلعلم بذلك بعض النواب أّن

مرر بصورة مستعجلة ال تواةي أهموة وخطورة أحشام  ال  كانل  اجة للمزيد من املنا شة واالستماعم 

من املعرتض  عل  بعض موادهم و د جاءت املصاد ة علو  بااكيرية ولوم باإلهاعم وإ  كّنا ال  ال سوما

داللة ومؤ ًرا  انعر  عدد النواب الذين اعرتضوا علو  أو امتنعوا عن التصويلم إاّل أّ  اامر يبق  ك

باد  ااساسوة إجيابًوا عل  وجود أصوات مؤمنة عل  مستو  الفعه والنوع ال القول والشم  بامل

للدميقراطوة وحقوق اإلنسا  ومنطلقاتهما ولوم وضعهما جانًبا عند اإلجياب كما حصهم ياإلمتناع يعه 

لرؤساء الشته أو وجلو منهمم  واختبارم وااكود ي اامر أّ  من ب  أكيرية اايادي املريوعة جاءت إرضاًء

مفرتض  بأّ  ما حصه وا ع ي -املادة املذكورةم  والبعض اآلخر ما احتسبوا ل  ومل يعوا مضمو  وأبعاد

املعروية ي تأر نا السواس  املعاصرم وال ةالل تتوار  هذه  "مواي "ولشن عل  طريقة  -دائرة حسن النوة

/ثالًيا من  انو  21نّ  املادة  2015ثانًوا من  انو  البطا ة املوّحدة لسنة  -26- الطريقة كما ورثل املادة

/ ثانًوا من م 26م و به أ  نذهب ملنا شة بعض مواد القانو  املذكور السوما املادة 1112دنوة لسنة ااحوال امل

                                                 
*
.  بكرالو يوأ قراشوث مرن جامررة     1818 اريج جامرة بغرداا  قسر، الرلرول السياسرية     ،1855قوش / بخديدا  د قرهيموال 

ا مردير قسر، الشرلوث    ّالي"ر  .2221ماجستير في القاشوث الخاص/ مرافرا  مدشية من جامرة الموصرل   .1881الموصل 

 القاشوشية في  ئاسة جامرة الحمداشية.
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البد من القول بأّ  القانو  ي مبادئ  ومن خلل  راءتنا احشام   وأهداي  وضرورة تقنون  بششه عامم 

 خرجل من  بة  لم النواب. يأّن  يعد تشريًعا متقّدًما وحمموًدا ي سلسلة العديد من التشريعات ال 

 راءتنا للقانو  ي مادت  امليرية هذه  بششه خاق ستشو   شم اإلختصاق يقط ولوم بأية خلفوة 

وبششه خاق الفقرة/  -26 - أخر  دينوة أو طائفوة أو غريهام الّلهم إاّل خلفوة البحت عن إخراج املادة

حتّه مشانتها ي تقوية روح املواطنة واإلنتماء اإلجتماع  ثانًوا منها وإعادة تسشونها ي موضعها املناسب لت

 العام للوطن وحتل هذا السقف كه أمٍر يشو  متاًحا ومعايوام وسنوةع هذه القراءة عل  النحو اآلت  

 ن رة أوىل 

عتنق الدين ايتبع ااوالد القاصرو  ي الدين من "من أحشام  عل  ما يل    26/2ن َّ القانو  ي املادة 

من  انو  ااحوال  21/1. إّ  هذه املادة كما هو معرو  جاءت تشراًرا حريًوا للمادة "اإلسلم  من اابوين

املعدل والنايذ حالًوا حل  دخول القانو  اهديد حوز التطبوق بعد مصاد ة  1112لسنة  65املدنوة ر م 

العرا   احلال  ي هذا القانو  مل يغري م ياملشّرع "الو ائع العرا وة"الرئاسة ونشره ي اهريدة الراوة 

 وًئا ي املادة ال  جاءت نقلو حريًوا من  انو  صدر  به أكير من أربع  عامًّام وال يتناسب أيًضا مع 

أهداي  باعتباره  انوًنا صادًرا عن مشّرع يؤمن باملباد  الدميقراطوة وينسجم مع املعايري العلموة 

اطوة و ارسة حقوق اإلنسا  ي هذه اهزئوة عل  اا هم وكلك حيسب عل  والعاملوة ي تطبوق الدميقر

معّبًرا عن توصوف الن ام السابق  املشّرع  بأّن  ن ام  1112املشّرع العرا   ولوم ل م وإكا كا   انو  

ر عن ديشتاتوري مشول  وكا  كذلكم يإ َّ القانو  اهديد ي املادة موضوع الدراسة جيب أو يفرتو أ  ُيعّب

طبوعة الن ام القائم من خلل وثائق  الدستورية والقانونوة ون ام  الربملان م ولشن مل يتمّشن املشّرع 

من اإلرتقاء أو اإل رتاب من املباد  والتسموات والشعارات ال اهرة عل  صعود التطبوقم أّما  راءتنا للمادة 

املتو  كما يطلق علوها يقهاء القانو   موضوعة الدراسة والتعريف بها يتأت  ويق طريقة الشرح عل 

يإّ  اإلجراءات أو تطبوقات حشم القانو  عند  ر ي كل القانون  ما دام سواًءو ّراح . يالنّ  املذكو

حصول وا عة تغوري أحد الوالدين لديانت  يذلك يتم طبقوا للقواعد الشرعوة ال  تتطلبها الوا عةم 

وي القانو  اهديد أيًضام يقد جاء الن ُّ ي كل  1112واد  انو  واإلجراءات ااخر  ال  وردت ي م

الدين اإلسلم  ويعين الدخول ي اإلسلمم وهذا الدخول ي أصول الشريعة  "عتنقامن "القانون  بعبارة 

ا  أ هد أّ  ال إل  إاّل "اإلسلموة ومصادرها حيتاج إىل إ هاره اإلسلم من خلل ترديد الشهادت  بعبارة 

م يبمجرد النطق بالشهادت  يصب  الشخ  مسلًما ل  ما للمسلم  وعلو  ما "وأ هد أّ  حممًدا رسول ا 

علوهم وهذه ه  لغة الفق  ي العلوم الشرعوة القانونوة وتستخدمها الاكم املختّصة أيًضام يلغرو 

ه  حمشمة ااحوال الشخصوةم اإلثبات والتوثوق البد من إخراج حّجة  رعوة من الشمة املختّصةم و

وعل  الشخ  املذكور مراجعة الشمة الشرعوة والنطق بالشهادت  أمام القاض  ويتم كلك ويق 
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اإلجراءات والششلوة املطلوبةم إك تتضمن احلّجة ما مت ككره من عبارات نفسها أو مقاربة هلا  سب إجتهاد 

خة من احلّجة ويتم أيًضا تزويد دائرة ااحوال القاض م ولشن ضمن موضوعهام بعدها يزّود الشخ  بنس

املدنوة املعنوة بسجه الشخ  املذكور بنسخة أخر م إك يتوىل املوظف املختّ  ي هذه الدائرة تغوري أو 

تصحو  القود اخلاق بالديانة وإحلل الديانة املشتسبة بدالو من ديانت  السابقة أو ااصلوة. وال يقتصر 

  يقطم وإّنما ُيطال أوالده الصغار القاصرين ككوًرا كانوا أم إناًثا يتصب  ديانتهم هذا التغوري عل  الشخ

يشونوا  حوتبالتبعوة مسلم  بدالو من ديانتهم ااصلوةم هذا من الناحوة الراوة  رًعام و انوًنا 

 يصار اامر جموجبها مشّلف  بأحشام اإلسلم أو يفرتو أ  يشونوا كذلكم ولشن من الناحوة الفعلوة  د ال

عل  هذا املنوال ي الغالبم به يبق  الشخ  يعلًوا عل  ديانت  ااصلوة من حوت  ارسة يروضها 

وطقوسها كما كا   به تسجول  مسلًما  والسوما ااطفال الصغار الذين يعوشو  يعلًوا مع الزوج اآلخرم 

إك ال يتعد  يعل  كا  سو  حصول  وهذا اامر يشو  حت  مع ااب أو اام  ن اعتنق الدين اإلسلم  

عل  احلّجة الشرعوة ومن ثّم تسجوه حمتواهام وبذلك ال يشّشه اعتنا   اإلسلم ديًنا حقوقًوا وال ير   إىل 

درجة اإلميا م وإّنما يبق  إنتماًء ور ًوا إكا صّ  التعبريم ويتوض  لنا أكير إكا ما مّت التعّر  عل  الدوايع 

وه  كا فة عل  عدم جدّية الفعه وحقوقت م ولشن هذا اامر ُتجوزه الشريعة احلقوقوة ي الوا عة 

ها استناًدا إىل مصادرها أّ  العقودة الدينوة مسألة  خصوة ال جيوة ؤاإلسلموة ي أحشامها إك يؤكد يقها

ا منا شتهام وإ  حشم الشرع يبن  عل  ال اهر وا  يتوىل السرائرم وهم يفّصلو  ي هذا اامر يقًه

 واجتهاًدا  رعًوا لوم ي وارد مقالنا هذا.

 ن رة ثانوة 

ال   يه هرم كلك  -ي تطور هذا املوضوع كا  القضاء العرا   إىل يرتة  صرية  يلو جمحشمة التمووز

يتعاط  مع موضوع حّق اخلوار الذي كا  متاًحا أمام ااوالد القاصرين ح  بلوغهم سن الر دم  -القضاء

انهم العودة إىل ديانتهم ااصلوة عند توير  روطها املوضوعوة واإلجرائوة وه  العقه والبلوغ إك كا  بإمش

 "خوار العودة"أو  "حق اخلوار"واخلوار الذي كا  يعّبر عن  الشخ  من خلل دعو   ضائوة تسم  دعو  

ع  علو  ااول وهو أحد أبوي  الذي أسلم حونما كا   اصًرام واملّدع  ّدإىل الديانة السابقة يقومها عل  امل

علو  اليان  وهو مدير ااحوال املدنوةم يإكا تويرت هذه الشروط وضمن أحشام القانو  العرا   وهو هنا 

 111والقوان  ااخر  كات العل ةم السوما  انو  ااحوال الشخصوة ر م  1151لسنة  40القانو  املدن  ر م 

م يعندما تتوير هذه الشروط اليلثة 1110لسنة  11وتعديلت  أو  انو  رعاية القاصرين ر م  1151لسنة 

كا  لألوالد احلق ي تقديم أو ريع دعو  بهذا اخلصوق ي تو وتاتهام وه  سنة كاملة تبدأ من يوم بلوغ 

 إىلاكم ااحوال الشخصوة تن ر   من القانو  املدن م وكانل حم160سنة طبقوا لنّ  املادة   11الشخ  

الدعاو  وتصدر يوها أحشامها ال  تشو  خاضعة للطعن والتمووز من  به من خسر الدعو  من 
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حوت يشو   مة عشرة أيام من تأريخ صدور احلشماخلصومم وبوج  خاق دائرة ااحوال املدنوة وخلل مد

وفت م باعتبارها اههة ال   امل بتسجوه املدير العام هلذه الدائرة خصًما أو مّدع  علو  إضاية لوظ

املّدع  مسلًما وه  أيًضا تقوم بتصحو  أو تبديه الوا عة اهديدة من خلل دعو  خوار العودة إىل 

الديانة السابقةم وكا  املميه القانون  هلذه الدائرة عادة ما يبادر إىل  ووزها لتعّلقها بالن ام العام 

تسم  الطعن ملصلحة القانو  أيًضام ولشن حمشمة التمووز كانل عادة ما وبالقواعد الشرعوة وأحوانا 

تصادق عل   رارات الاكم البدائوة ال  ه  حمشمة ااحوال الشخصوة أو حمشمة ااحوال املدنوة اخلاصة 

املعدل ون ام . إّ  هذا املوضوع سوشو  واحًدا من  1112لسنة  65بتطبوق  انو  ااحوال املدنوة ر م 

كا   امن القانو  نايذة دو  تعديه إك 26/2رتاحاتنا املمشنة التحقق عملًوا عل  ايرتاو بقاء حشم املادة ا 

اامر كذلك ي ظه املادة املذكورة ي السنوات السابقةم وسنقف عند اجتهادات حمشمة التمووز العرا وة ي 

 واعد الشريعة اإلسلموة ومصادرها هذا الصددم ولشن  به كلك سنذهب لقراءة حشم املادة املذكورة ي 

 عل  وج  الرتكوز واإلجياة جما يتحمل  املقال يقط اهموتها ومرجعوتها ي هذا الشأ .

 ن رة ثالية  حشم املادة ي  واعد الشريعة اإلسلموة

سنقتصر ي هذه الفقرة عل  إيراد بعًضا من أحشام الشريعة اإلسلموة من مصادرها ااساسوة ال  

توّيرت لدينا وه  القرآ  الشريم الذي يعد املصدر ااول هلام ثم احلديت النبوي الذي يأت  بالدرجة 

اليانوة من مصادر الشريعة اإلسلموةم دو  أ  نتوّسع أكير؛ ا  أحشام هذين املصدرين  اطعة وتغنونا 

ب إىل عرو املصادر ااخر  عن ماعداهام يضلو عن التعقودات واإلختليات ال  تواجهنا ي حالة الذها

م ي ترتوبها من حوت ااهموة أو التقديم والتاخريم ونود ي هال   تلف يقهاء الشريعة وعلماؤها أنفس

وهو يوم مأساة التهجري كّنا  د إ رتبنا من إجناة  6/1/2014هذه املناسبة تذكري القار  الشريم بأّننا  به 

ب  الشرعوة والفقهوة ي مصادر الشريعةم وكذلك ي جوانب  ااخر   ًيا علمًوا يتناول املوضوع من جوان

القانونوة وي عمه ومو ف القضاء العرا  م السوما أحشام حمشمة التمووز ي تطبوقاتها بصدد هذا 

املوضوعم ومل نتمشن من جلب مسّودة البحت املذكور وال املصادر البحيوة ال  اعتمدناها ي الشتابة وال  

 سبوه تلك املصادر جهًدا كبرًيا ومضنًوا ي هعها واحلصول علوها من املشتبة املركزية ومشتبة ابن بذلنا ي

خلدو  لرئاسة جامعة املوصه ومشتبة كلوة احلقوق ي تلك اهامعةم وكذلك القرارات القضائوة ال  

ل الشخصوة ي املوصه كانل بعضها غري منشورةم إّنما حصلنا علوها من مضانها ي أرو ة حماكم ااحوا

ومن حمشمة املواد الشخصوة ي احلمدانوة بتعاو   ضاتها ااخوار حميب العلم والبحت العلم م وتلك من 

سرق مّنا منجًزا دون  كه ما  "صعقة احلد "مشارم ااخلقم وكا  موظفوها بذلك القدر أيًضام ولشن 

يساهم ي حه هذه املسألة لو  ّدر لنا سبه نشره أو  يقدناه من مال أو ما يقوم جميل م نقول رجما كا   ًيا

 ر أو أخذ طريق  إىل أصحاب احلّه والعقدم ولشن نعود لنقول إّ  الو ل جاء مناسًبا مع ؤتقدمي  ي م
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/ثانًوا من  انو  البطا ة 26واملادة  1112/ثالًيا من  انو  21إ رار القانو  لتلمم حّه عقدة املادة 

أدوات البحت ومصادره جًدا  حوحةم وعذًرا للقار  يهو لوم معنًوا جما هو لوم جزًءا الوطنوةم وإ  كانل 

 من موضوع املقال وإ  جاء ي سوا  . 

نعود ي ن رتنا هذه عل  دراسة حشم املادت  كما ه  ي من ور الشريعة اإلسلموة وأحشامها ي 

يشونوا بأ خاصهمم وإّنما من  اوروهم ي املوضوعم حوت كهب أنصار وضع هذه املادة. لوم بالضرورة أ  

اامر. ياستدّلوا ببعض اآليات القرآنوة لتمرير حشم املادة املذكورةم ونسوق منها ميلو ما جاء ي القرآ  

م ورجما  21  إىل آخر اآليةم سورة الطور/ الهذَّين  آم ُنوا و اتَّب ع ْتُهْم ُكر،يَُّتُهم بَِّإمي اٍ  َأْلح ْقن ا بَِّهْم ُكر،يَّت ُهمالشريم 

استدلوا أيًضا يوما يتعلق بإعتبار ااخذ ووار العودة إىل الديانة السابقة عل  أّن  رّدة أو كفًرا باإلسلمم 

َأْعم اُلُهْم يَّ  الدُّْنو ا و م ْن ي ْرت دَّْد مَّْنُشْم ع ْن دَّينَّ َّ َيو ُمْل و ُهو  َكايَّرم َيُأوَلئََّك ح بََّطْل  ياحتّجوا باآلية الشرمية  

كه مولود يولد عل  الفطرة "م أو يوما جاء ي احلديت النبوي  211إىل آخر اآليةم سورة البقرة/   و اْلآخَّر ةَّ

. ويذهب يقهاء 411/ 11م صحو  البخاري ي  رح يت  الباري/"يأبواه يهودان  أو ينصران  أو ميجسان 

ين الفطرة ويتوسعو  ي  رح سواق احلديت. ولشن ي مقابه ما الشريعة بذلك عل  أّ  اإلسلم هو د

أوردناه من آيات وأحاديت نبوية ي مصادر الشريعة نفسها إجابات مغايرة ملا استدّل بها من كهب إىل 

ْد َلا ِإْكر اه  يَّ  الدَّيِن َ  م يقد جاء ي القرآ  الشريم  ول  تعاىل  26/2تقرير حشم  الن  املذكور ي املادة 

و ُ ِه اْلح قُّ مَّْن ر بَُّشْم َيم ْن (من سورة الشهف   21م وكذلك اآلية/256  سورة البقرة/ ت ب وّ ن  الرُّْ ُد مَّن  اْلغ  ِّ

م به إّ  ي القرآ  الشريم آيات بونات توسع ي هذا املعن  تشّدد وتؤّكد عل     اء  َيْلُوْؤمَّْن و م ْن   اء  َيْلو ْشُفْر

و َلْو   اء  ر بَُّك َلآم ن  م ْن يَّ    ول  تعاىل   11مبدأ حرية الدين واإلعتقادم كما ورد ي سورة يونمم اآلية/

لَُّشهٍّ ج ع ْلن ا مَّْنُشْم . وكما جاء ي  ول  تعاىل    ُمْؤمَّنَّ   اْلَأْرِو ُكلُُّهْم ج مَّوًعا َأَيَأْنل  ُتْشِرُه النّ ا   ح تّ   ي ُشوُنوا

إّ  هذه اآليات وااحاديت  .41  سورة املائدةم اآلية/  َّْرع ةو و مَّْنه اًجا و َلْو   اء  اللَُّ  َلج ع َلُشْم ُأمّ ةو و احَّد ةو

 شال   شم أداة النف  والنه  املطلق النبوية تؤّكد بأّ  الشريعة اإلسلموة تريض اإلكراه ي الدين بشه أ

وال  وردت ميلو ي آية اإلكراه املشهورة ي القرآ  الشريمم وإّ  اامر ي الدين هو   تعاىل ولوم لإلنسا  أ  

يقرر ما نه  عن  الشتاب والسّنة النبوية ي هذا اجملال أو غريهم ياإلسلم ي هذه اآلية وما سبقها ينه  عن 

الدين نهًوا مطلقوام ويطرح بدالو عن أسلوب اإلكراه وهو يدعو الساع  ي نشر عقودتهم باحلشمة  اإلكراه ي

ْدُع ِإَل  س بَّوِه ر بََّّك بَّاْلحَّْشم ةَّ ُأواملوع ة احلسنة كما جاءت واضحة ال لبم يوهام كما ي  ول  تعاىل   

م وي باب توري الصيب ب  أبوي م حديت 125سورة النحه/  ْحس ُنو اْلم ْوعََّ ةَّ اْلح س ن ةَّ و ج ادَّْلُهْم بَّالَّتَّ  هَّ   َأ

م أحدهما كاير واآلخر مسلم يخو رهم يتوّج  "ق"ّأ  النيب خو ر غلًما ب  أم  وأبو  اختصما إىل النيب "

م سنن ابن ماجةم املشتبة 2541م احلديتم "يتوّج  إىل املسلم يقض  ل  "اللهم أهده"إىل الشايرم يقال 

العصريةم لبنا م بريوتم واحلديت ورد أيًضا ي سنن أب  داود اهزء اليان  باملضمو  نفس  وبرواية 
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أ رَّ يو  مبدأ اخلوار الذي هو عنوا   "ق"خمتلفة. واحلديت واض  ال لبم يو م والوضوح أّ  النيب 

بالتحديد خوار الدين للصيب القاصر ب  أبوي  و ض  ب م الدائر حول موضوعهام و وأجدلالدراسة 

وسريت  وهو أول  او ي اإلسلم توّل  القضاء بنفس   "ق"سنة الرسول  جنانبوحنن بعد عشرات القرو  

 واملسلمو  يعرضو  علو  خصوماتهم ويفصه بها ويلتزموا بأحشام   شم إميانهم. 

ردنا يو  بعًضا من  واعد الشريعة ي حشم موضوعنا عل  بعد هذا العرو املرّكز واملختصر والذي أو

عل  ما جاء ي بعض يََّقره أ  نطرح ما نراه حلو أو عل  اا ه خروًجا من  بوه امليال ال احلصرم نوّد بناًءس

/ ثانًوا من القانو  إىل يضاء احللول وكلك عل  ايرتاو بقاء هذه املادة ي حشمها الوارد يو م 26 وود املادة 

 وهذه احللول نعرضها عل  النحو اآلت  

الوطنوة املوّحدة بإضاية الشطر اليان  الذي نقرتح   / ثانًوا من  انو  البطا ة26تعديه املادة أوالو  

لتصب  مناسبة وصاحلة ملعاهة الوضع القانون  لألوالد القاصرين ح  بلوغهم سن الر د لتقرأ املادة 

يتبع ااوالد القاصرو  ي الدين من أعتنق الدين اإلسلم  من اابوينم عل  أ  يرت  "عل  النحو االت   

الرجعة إىل ديانتهم ااصلوة ي حالة توير  روطها وه  العقه والبلوغ واإلختوار  هلم حق اخلوار ي

ي هذا التعديه حتا ونا مقرتح الغاء النّ  لش  ال نقع ي يراغ يطال . "ويشو  كلك طبقوا احشام القانو 

وي غريها من  مركز القاصرين من ااوالد ما دامل الديانة ي  وانوننا تابعة وملةمة للبطا ة املدنوة

الوثائق الراوة املطلوبة من املواطن ي العراقم وإ  القاصر  شم القانو  والنسب يبق  حتل الوالية 

اهربية نفًسا وماالو ابوي  أو احدهمام وبناًء عل  كلك ال بد من ضرورة وجود ن ام  انون  يؤطر مركزه 

الن  سولق   بوالو من أغلبوة أنصار النّ  وين م  ي هذا املوضوعم ومن جانب آخر نعتقد أ  هذا 

ه أو ريع  من القانو  كما ككرنام ياامر ال ميشن أ  يستمر ي دائرة تبادل ءااصل  الذي يصعب الغا

املقرتحات املتقاطعةم به ااصوب مقاربتها باااه احللولم ولذلك رأينا صلحوة التعديه ويّضلنا تذيول  

اإلسلم كما وردت هذه العبارة ي الدستورم ورجما أعتمد ي إخراج النّ  عل  بقاعدة ال  م ثوابل أحشام 

أساسهام يضلو عن كون  أي التعديه يعود أاجواء ويزيه اللبم والغموو الذي الةم جلسة التصويل عل  

أصه املادة ي  طرها ااول وب  املمتنع  عن التصويل ح  إ رارهام وكلك سوحسب ي حال  بول  

مشّرع العرا   الذي هو الربملا  ةائًدا السلطة التنفوذية  يلة برئاسة اهمهورية ورئاسة الوةراء مًعام لل

وسوجد هذا التعديه و ع  اإلجياب  لد  الشعب العرا   بشاية مشّونات  السوما الذين تضرروا أو وجدوا 

وة واسعة ي ااوساط أنفسهم كذلك من بقاء الن  كما هوم والذي واج  إحتجاجات راوة و عب

السواسوة واإلجتماعوة عل  إمتداد الوطن و يل  الشعب أيًضا واملن مات احلقو وة ي داخه الوطن 

وخارج . إّ  هذا التعديه ينسجم مع املعايري العلموة والعاملوة للمباد  الدميقراطوة وحقوق اإلنسا م 

م يََّقر املادة اليانوة من الدستور ي و ل واحدم ملفًتا وجامًعا احشا "حريًوا"وسوشو  برأينا تطبوقوا 
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وبعوًدا عن جدلّوة هذه املادة ي سابقة  د ال تطر عل  البال؛ ا  مقرتح التعديه سوزاوج أحشامهما إكا 

ما سلمنا بأ  تبعوة ااوالد القاصرين ي الدين تشو  ملن إعتنق الدين اإلسلم  من اابوين كما ورد ي 

م وسوشو  غطاؤها القانون  الفقرة أوالو/أ من املادة اليانوة ي الدستور ال  تنّ  26ادة/ من امل 2الفقرة/

م يوما يستمد التعديه املضا  غطاءه من "ال جيوة س ن  انو  يتعارو مع ثوابل أحشام اإلسلم"عل  أّن   

انو  يتعارو مع مباد  ال جيوة سن  "الفقرة/ب و ج من املادة نفسها من الدستور ال  تنّ  عل  أّن   

م واصة وأّ  "ال جيوة س ن  انو  يتعارو مع احلقوق واحلريات ااساسوة ي هذا الدستور"و "الدميقراطوة

تصنوف هوية الن ام السواس  العرا   عموًما بأّن  ن ام مدن  دميقراط  أو عل  اا ه لوم ن ام الدولة 

نفوا وهذا آالدينوةم هذا يضلو عّما ورد ي الفقرة/ ثانًوا من املادة نفسها وال  تندرج ي سواق الفقرت  

نل أيًضا هو أوسع وأوي  من سابق . إّ  هذه املادة إكا كاالغطاء ي القانو  وي الفق  القانون  والسواس  

اء لد  البعضم يه  لوسل لدينا كذلكم ي هذا املوضوع عل  اا هم به نر  حتتمه اهدل السليب وغري البن

أّ  أحشامها تشمه بعضهام واامر مل يعد ي واضعها وإّنما يومن يتوىل تطبوقها وااخذ جمطلقها ولوم ي 

أو تقوودهام وه  ي رسم هؤالءم وميشنهم ي هذه املناسبة تسجوه سابقة ناجحة وجريئة ي إنتقائها 

تطبوق النّ  الدستوري جمجمل  وروح . وهذه  راءتنا احشامها ي نطاق موضوعنا دو  أ  نتوسع ي 

دة الدستورية  رحهام ونعتقد أ  ال غموو ي املوضوع أو يوما كهبنا إلو م يإكا ما ّ ل إعادة  راءة املا

حت  عل  يرو عللهام يإّنها ستستوعب احلّه واوزه ي نطاق أحشامها ولوم ي اإلجتهاد القانون  يقط 

الذي يأت  أحواًنا موجًبا مع النّ م وكلك سوشو  انتصاًرا جمللم النواب واحلشومة مًعام وميّيه ي الو ل 

شريعة اإلسلموة الغنوة ي عطائها للحلولم وسوقطع نفس  ردًّا حضارًيا عل  من يريد اإلساءة إىل أحشام ال

أيًضا اهدل البوزنط  الدائر حول الن  الدستوري أعلهم وي سبوه حتقوق كلك وتعزيز البّونات 

الشرعوةم نورد هنا نّ  القاعدة الشرعوة الفقهوة ال  طبعل تأريخ اإلسلم ي معاملة غري املسلم  من 

أي برت   "تركهم وما يدينو " اإلسلم منذ ظهوره وانتشاره وحت  الووم تقرر أهه الذمة وغريهم ي بلد

غري املسلم  عل  دياناتهمم وه   اعدة معروية ومشهورة تعّبر عن أحشام اإلسلم ومبادئ  ي  بول 

ام اآلخر و بول  العو  املشرت  معهم عل  إمتداد التأريخ تطبوقوا لقاعدة تركهم وما يدينو  اجملمع علوه

بأّ  اإلسلم ال يشره النا  أ  يشونوا مسلم  وال مينع "    ويقهاء الشريعة املتقدم  والدث  يقّرو

املسلم  من العو  مع خمالفوهم ي العقودة والدينم يهم هوًعا عّباد ا م ولوم من لواةم اإلميا  بهذا 

إّ  هذا النّ  أوردناه عل  سبوه امليال . "الدين القطوعة مع غري املسلم  وريض العو  املشرت  معهم

إلسلموة ايقط عن الشوخ اهلوه الدكتور عبد الشريم ةيدا  رمح  ا  وهو من كبار علماء الشريعة 

املعاصرينم ين رم كتاب م أحشام الذمو  واملستأمنو  ي اإلسلمم وللمزيد ي هذا السواق يراجع كتابنام 

سلم  ي القانو  العرا   واملقار م املبحت التمهودي بششه خاقم وي  ضاء ااحوال الشخصوة لغري امل
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السواق املواةي للمعن  الذي توخونا بسط  ملقاربة البدائه. نقول أّننا الووم نعو  ي ظه الدولة الوطنوة 

 كمااحلديية عل  أسا  مبدأ املواطنة واإلنتماء الوطين حتل سلطة القانو م ويبق  اإلنتماء الديين 

ا وحماي وا عل  اإلنتماء الوطين ولوم إضعاي  أو اخلروج عن  والذهاب إىل دولة املذاهب يفرتو ضامن

والطوائف املدّمرة لإلنسا  وااوطا  مًعا. إّ  التعديه املقرتح نعتربه ميالًوا يقط  اّن   شًنا عل  صعود 

ااخذ ب    مقرتحنام يوما إكا مّت التشريع والتقن  وبقوا  الوا ع الوطين والشعيب الذي يتحّر  يو

اًء من القانو  الذي ييري تداعوات مفتوحة ي املطالبات واإلحتجاجات وإ  و ريره لوغدو جزًءا بن

ا تصرت هذه اإلحتجاجات يوما بعد عل  أجزاء  د تشو  غري كات وة  كّم  عددي ي حسابات البعضم 

ءم ولشن ما طرحناه يبق  وا ًعا ضمن الطموح الؤو د ن هر متفائل  بششه غري منضبط بتقدير ه

 املمشن واملعلوم وعل  يرو أ  يتحقق التعديه ي و ل  ريب يأخذ جما كهبنا إلو .

ي حالة عدم حتقوق ما أوردناه ي الفقرة السابقة يذلك ال يعين أّ  الباب بات مقفلوم يلنا ما  ثانوا 

اءم وكلك لوم مقرتًحا جديًدا من حوت التطبوق ولوم ميشن طرح  حلو أو مساًرا للحّه ي ساحة القض

مرهوًنا بإصدار تشريع يو م وإّنما يتجّسد ي عمه القضاء وحركت م يإكا ما بق  النّ  املذكور  ائًما يإّننا 

ندعو إىل تفعوه السوابق القضائوة وإجتهادات حمشمة التمووز ي موضوع حق اخلوار ي الرجوع إىل ديانة 

اصرين ااصلوة ح  بلوغهم سن الر د وكما أ رنا إىل  روط  وإجراءات   ي الن رة اليانوة ااوالد الق

من هذا املقال أو من هذه الدراسةم وهذا اامر ال حيتاج إىل تدخه تشريع  كما ككرنام إك كا  القضاء 

ملادة ال  كررها املشّرع وه  ا 1112لسنة  65/ ثالًيا من  انو  ااحوال املدنوة ر م 21ميارس  ي ظه املادة 

احلال  ي  انو  البطا ة الوطنوة املوّحدةم وكلك كا  معموالو ب  أيًضا  به صدور اامر الديوان  ي عام 

املتضمن إ رار حق اخلوار ي العودة إىل الديانة ااصلوة السابقة للقاصر الذي بلغ سن الر د كلما  1111

 دعاو  حق اخلوار واملادة املذكورة نايذة  شم القانو  أعلهم كا  القضاء جيتهد ي يقدتويرت  روط م 

ي  "خوار الدين"أو  "حق اخلوار"يالقضاء يذهب إىل  ارسة مهام  ي كلك من خلل استقبال دعاو  

ع  علوهما  ااول وهو أحد اابوين ّدعل  امل -وهو القاصر الذي بلغ سن الر د–ع  ّددعو  تقام من امل

القاصر تبًعا إلسلم م واملّدع  علو  اليان  مدير عام دائرة ااحوال املدنوة/ إضاية لوظوفت م الذي أسلم 

حيدد إدعاءه ي الئحة الدعو  عل  أ  تتوير يوها  روطها وه   العقه والبلوغ واالختوار الذي يعب ر عن  

ع  ّدوة طالًبا يوها من املالشخ  بريع  الدعو  ال   ّيه خواره ورغبت  ي الرجوع إىل ديانت  ااصل

علو  اليان  إعادة تصحو  أو تعديه  ود سجّل  ي حقه الديانةم ياكا ما رأت الشمة املختّصة وه  هنا 

حمشمة ااحوال الشخصوة أو حمشمة ااحوال املدنوةم حوت كانتا أحواًنا تتبادال  اإلختصاق كما ورد كلك 

دنوةم يإكا ما ثبل لد  الشمة  رد توير  روط الدعو  حتشم من  انو  ااحوال امل 21/2ي صدر املادة 

علو  وجوب تعديه احلقه موضوع الدعو   ع املّدوتطلب يوها من  املدع بقبوهلا وإصدار  رار لصاحل 
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كما ورد ي الئحة الدعو  و رياتها. لقد كانل الاكم املذكورة  ار  هذا العمه بششه تلقائ م يإكا ما 

علو  تضرره من  رار احلشم يبادر إىل الطعن ب   ووًزا ويتوّجب عل  املدع  علو  من خلل  رأ  املدع 

 يل  القانون  التمووز وجوًبا ي ميه هذه الدعاو  ويتم كلك عن طريق الشمة ال  تن ر ي الدعو  

م وي هذا الصدد وحتال ضمن مدة الطعن املقررة إىل حمشمة التمووز لتبل ي الطعن بالتصديق أو النقض

كانل حمشمة التمووز ي اجتهاداتها القضائوة تصادق عل  هوع القرارات ال  كانل تتوير يوها  روط 

الدعو  وبّوناتهام أّما القرارات ااخر  ال  مل تشن حت   باملصاد ة يذلك يعود لتخلف أحد الشروط 

وه  مدة بلوغ الشخ  سن  11-11ة ب  املذكورة وواصة عند يوات مدة اخلوار وه  سنة واحدة حمصور

الر د ي القانو  العرا  م يإكا ما تّلف عن هذا اخلوار يسقط حق  ي املطالبة والرجوع ويبق  عل  

ديانت  اإلسلموة املشتسبة بالتبعوةم ومن خلل إّطلعنا ومراجعتنا اعداد كيرية من القرارات 

ل تذهب إىل تطبوق اجتهادها القاض  بقبول الدعو  وتصديق التمووزية تأكد لنا أّ  حمشمة التمووز كان

 راراتها ال  ترّدها من حماكم الدرجة ااوىل ال  كانل تن ر ي هذا النوع من الدعاو م أّما الدعاو  ال  

كا  يتم رّدها من الاكم املذكورة يشانل مع مها ترّد لتخّلف  رط اخلوار ي ريعها ضمن املدة املقررة 

م أّما القلوه منها أي من تلك الدعاو  "الرتاخ  ي ريع الدعو "نفوام وكلك يسم  اصطلًحا آار إلوها املش

يشانل ترد اسباب ميشن اختصارها باجتهاد  اض  املوضوع ي عدم  بوهلا أو إصدار  رار بالردم إعتماًدا 

ي حشم الرّدة وكا  القاض  يدرج عل  اجتهادات بعض يقهاء الشريعة اإلسلموة ومعترًبا ّأ  الطلب يدخه 

تلك االجتهادات ي حويوات  رارهم و د تغّلب هذا النه  ي  ضاء حماكم الدرجة ااوىل وه  حماكم ااحوال 

الشخصوة ثم انتقه إىل حمشمة التمووز تدرجيًوا لتبتعد عن نهجها املألو  ي يرتة السبعونات واليمانونات 

عقد التسعوناتم حت  أخذت تلك الاكم ترتد ي استقبال ميه هذه من القر  املاض  وبششه أ ه ي 

إكا ما اسينونا أ ضوة الاكم ي إ لوم ُكردستا م حوت ال  -الدعاو  أو الن ر يوها وترّدها دو  اخلوو يوها

وحيتّه هنا اجتهاد  اض  املوضوع دوره ي -يزال هذا القضاء يأخذ جمبدأ خوار الرجعة أو خوار الدين 

م الدعو م دو  أ  يستحضر اجتهادات حمشمة التمووز وسوابقها ي كات املوضوعم حت  أصب  اامر حس

خواًرا للقاض  ولوم للمدع  باحلق الشخص  الذي ير  أّن  متضرر من بقاء  وده املدن  مفروًضا علو  

علو  القضاء وهو  اصر وحلق  وهو را د. لقد كانل حمشمة التمووز تسري ي نهجها بقبول ما تعار  

بدعاو  خوار الدين كلما تويرت  روطها حت  غدا هذا النه  معموالو ب  طوال الفرتة املذكورة وأصبحل 

 راراتها سوابق  ضائوة مرعوة من الاكم املختّصة جمختلف درجاتهام وي حشم القانو  يإّ  اجتهادات 

لاكم اادن  درجةم أّما الصادرة من حمشمة التمووز ي مسائه ااحوال الشخصوة واجبة االتباع من ا

اهلوئة العامة أو املوّسعة ي دعاو  ااحوال الشخصوة يه  لوسل واجبة التنفوذ يقطم وإّنما تعّد ي الفق  

القانون  وي القضاء  واعد  ضائوة جيب مراعاتها ي كه الدعاو  املشابهة ي موضوعها وأ خاصهام 
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وع حتول إىل  اعدة  ضائوة استقرت ي عمه حمشمة التمووز وكذلك ي وبتشرار هذا النه  ي كات املوض

حماكم ااحوال الشخصوة ال  تن ر ي الدعو  إبتداًءم وميشن ي هذا الصدد معاهة هذا الفراغ أو النق  

التشريع  بالعمه القضائ  من خلل عمه حمشمة التمووز ي تفعوه نهجها السابق وخزينها من القرارات 

اترة ال  كانل اوز هذه الدعاو  وتصادق علوها كلما توّيرت  روطها ال   ررتها القواعد املتو

القضائوة لشمة التمووزم  وميشن ي هذا الصدد مراجعة إااه حمشمة التمووز الغالب ي مع م  راراتها 

فت  ي تطبوق ي ااخذ جمبدأ دعاو  خوار الدين والتعاط  مع موضوعها لتحقوق أهدا  القضاء ويلس

العدالة وضما  احلقوق. وهذا املقرتح ميشن أ  تفصه يو  السلطة القضائوة متمّيلة جمجلم القضاء 

 ااعل  من خلل آلوة معّونة يراه اجمللم مناسًبا وانتصاًرا لتطبوق العدالة.

ويبق   نضوف ي هذه الفقرة مقرتًحا ملقاربة حّه موضوع تبعوة ااوالد القاصرين دينًوا ثاليا 

مرتبطوا جما سبق  من احللول إحدهما حيمه طابًعا  انونًوا وضعًوا يتبّناه املشّرع العرا  م وحلو  ضائًوا 

عرضناه بالفقرة السابقةم وميشن أ  تضطلع ب  بششه خاق حمشمة التمووز  ي هوئة ااحوال الشخصوة 

  هذه الفقرة يومشن أ  نعنون  أو حتديًدام وبإ را  من  لم القضاء ااعل  وبتوجوه . أّما مضمو

نعّري  بان   مسع  للحّه ويأت  ي نطاق الفق  الشرع  والقانون  من خلل هنة أو هوئة خاصة بإعداد 

مسّودة أو مشروع لصواغة  اعدة  انونوة مستمدة أحشامها من الشريعة اإلسلموة ومن الشرائع الدينوة 

ّه ي مسوغات  كات طابع  رع  تتميه أو تنشط يو  خنب من م ويشو  تلّمم احل ااخر  املتمّيلة يو

علماء ويقهاء الشريعة اإلسلموة الوا ف  عل  أحشامهام وخنب بذات ااوصا  من السادة رجال الدين 

ورؤساء الطوائف الدينوة لغري املسلم  العرا و  من املسوحو  والوهود والصابئة املندائو  واإليزيديةم 

 1111لسنة  12وائف املعرّت  بها راًوا ي العراق جموجب ن ام رعاية الطوائف الدينوة ر م وهذه من الط

تلك الطوائفم ويصار إىل اإلستعانة بنخبة من املختّص  املعنو  بهذا املوضوعم  يعددوملحق  الذي 

امعة ي السوما من كوي اإلختصاق بالقانو  والشريعة ورجال القضاء وااكادميو  من أساتذة اه

إختصاق الشريعة وااحوال الشخصوة من كه الطوائف وااديا م ويفّضه من هلم مشاركات علموة أو 

مؤ رات ي نطاق املوضوعم ونعتقد أّ  الربملا  سوجن  أىل هذا احلّه ويوص  بذلك إكا تعر ه التصويل 

من عل   1/12رائد اسحق يوم عل  مقرتح التعديه ي جلست  التشاورية املزمع عقدها كما صّرح النائب 

 ناة عشتار الفضائوة. لقد حصلل سابقوا حماوالت وصوق مقرتحنا أعلهم يقد ُعقد ميلو ي مدينة 

و  ي هذا القوش/ املوصه لقاءم حضره عدد من السادة رؤساء الطوائف الدينوة ونشطائها من املعن

راب  حلقوق اإلنسا  برعاية اامم املّتحدة عقد ي بغداد بدعوة من من مة محو املوضوعم ومؤ ر آخر

حضره أيًضا عدد من السادة رؤساء الطوائف و يلوهم و يل  عن الو ف السين والشوع  وأكادميو  

و ضاة باحي  ي هذا الشأ م وكا  من ب  احلضور كاتب املقال الذي  ّدم تصّورات  ال  كانل  يه 
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من  انو   21/1لم وكا  من ضمنها املقرتحات كاتها  وه  تعديه املادة اإلطار العام ملا عرو ي هذا املقا

عل  النحو الذي سجلل ضمن املقرتحات كأحد احللولم والبديه  1112لسنة  65ااحوال املدنوة ر م 

ر إىل تفعوه التوصوات واملقرتحات واايشار االقضائ  كحّه وا ع  ال   تأيوًدا من املؤ رينم يوما مل ُيص

كانل ضمن نتائ  تلك املؤ رات وال  وردت بعضها ي هذا املقالم وحالل ال رو  ال  يعوشها البلد  ال 

 دو  كلك.

 اخلا ة والنتائ  

ثرنا التأكود وإبراة أهم اايشار والقواعد الفقهوة ال  وردت يوها استطراًدا آي خا ة هذه الدراسة 

 اآل ت  وتذكرًيا بالفائدة أيًضام وه  عل  النحو 

أوالو  نر  أ  موضوع تبعوة ااوالد القاصرين ي الدين وحماولة تقن   اعدة  انونوة بشأن  يتطّلب 

أوالو حتديد ودراسة جوانب  الشرعوة والقانونوة املوضوعوة وإجراءاتها القضائوة الششلوةم و د عرضنا ي 

 صفحات  ينا  رًحا موجًزا لتلك اهوانب.

/ ثالًيا من 21/ ثانًوا من  انو  البطا ة الوطنوة املوّحدة هو املادة 26التشريع  للمادة ثانًوا  إّ  املصدر 

م مع الفرق ي توصوف املشرع   يااول كا  يوصف بالدكتاتورية والبعد 1112 انو  ااحوال املدنوة لسنة 

م عل  أسا  الفصه ب  عن املباد  الدميقراطوة وال وجود للسلطة التشريعوة احلقوقوةم يوما اليان   ائ

السلطات مع وجود دستور دائم ون ام دميقراط  ال غبار علو م ولشن  مل يتمشن هذا املشّرع أو مل جيرؤ 

عل  إظهار هويت  تلك ياجرّت ما جاء ب  ااولم وهذا الوصف ينسحب عل  الربملا  الذي نعتقد أ  أغلب 

 ولشن ريعوا أياديهم باملوايقة عل   ريرها.أعضائ  يضمرو  عدم إ تناعهم  شم املادة املذكورة 

/ ثانًوا جيب أ  يشو  وطنًوا ولوم مشوناتًوا كما مّت  26ثالًيا  نر  أ  مطلب إعادة تعديه املادة 

تسويق  أو التعبري عن  ي اإلعلم والبوانات بأسلوب رّد الفعهم وهذا أمر مهم للغاية؛ اّ  التعديه لوم 

يقطم وإّنما للعرا و  هوًعام وإ  إيرتضناه مشسًبا يسو  حيقق ويضوف الشيري من  مشسًبا لتلشم املشّونات

املعان  الوطنوة ال  غابل عند البعضم وكذلك اّ  جوهر هذا املطلب يقع ي  ال احلقوق واحلريات 

ر د العامة دستورًيام وعنوا  التعديه وهو إعطاء حق اخلوار أو خوار الدين للقاصر الذي بلغ سن ال

يندرج ضمن تلك احلقوق واحلريات ولوسل مقتصرة عل  حق القاصر غري املسلم الذي هو موضوع 

  راءتنا يحسب.

رابًعا  وهذه النتوجة مرتابطة مع سابقاتها ُنذّكر يوها بالقاعدة الشرعوة ي معاملة غري املسلم  

ع  إىل تقرير مقرتح التعديه و د برتكهم وما يدينو م وميشن الديع بها ي تقوية مو ف املعتدل  السا

ّ ل اإل ارة إلوها ي مواضع عديدة من  ينام وي  ال مقاربتها مع مباد  احلقوق واحلريات العامة 
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حديًيام يه  تعّبر عنها خري تعبري وه  أ دم منها ةمنًوام وإّ  إ رار تعديه املادة أعله سوشو  تطبوقوا 

/ ثانًوام و د ا تبسنا 26وبششه خاق ي موضوع تعديه املادة  "ا يدينو تركهم وم" رعًوا سلوًما لقاعدة  

من حريوة هذه القاعدة  "  يرت  هلم حق اخلوار...اخلأعل  "حنن ي مقرتحنا بتعديه هذه الفقرة عبارة  

الشرعوةم ونعتقد بأّنها ستقّدم عوًنا وسنًدا  رعًوا للسادة النواب وبششه خاق املعرتض  منهم عل  

رتح التعديه وللجموعم ويشو  بناًء عل  حشم القاعدة توجههم سلوًما  رًعا ويقًهام وهلم ي كلك أو مق

 علوهم أ  يشاوروا أهه الرأي ي أحشام الشريعة بذلك.

خامًسا  هذه الفقرة مضاية الحقوتا علت  كتابتة دراستتنا وهت  تنتدرج ضتمن نتائجهتا وموضتوعها ولتذلك           

م 2016لشتهر آكار/   52يتق حتدادم منشتور ي  لتة امليقتف الشلتدان  العتدد/        ا تبسناها من مقال للشاتتب مو 

وأرديها بأسئلة مشّملتة تستتدر  املوضتوع وتتدور حولت . هتذا الستؤال         "ملاكا يغّور املسوح  دين ،"عنوان  

كبري وخطري ونر  أ  خطورت  بإجيابوت  وإجابات  ال  ه  أكير خطورة وأهموة وحتتتاج إىل ميته جترأة    

تب وصراحت  املبا رة. السؤال مسشوت عن  وإجابات  مطّبق علوهتام يهته تتتوير رغبتة وجترأة بتذات       الشا

املستو  للتصدي ل   ًيا ومنا شةو ومشا فةو للذات املسوحوة الفردية واهمعوة ي العراق واملنطقة ي هذه 

متن   26خوار الدين واملادة/ ال رو  خاصةم و د أد تها ي دراس ؛ اّنها تتسق مع موضوعها وعنوانها ي

 انو  البطا ة الوطنوة وما كهبنا إلو  ي القراءة والعرو والنتائ م والتوصوة ال  جنملها بصدد املقرتح  

أ  ُيصار إىل إ امة مؤ ر حمدود أو موّسع حسب ااحوال وويق ما يراه أو يرتأيت  أصتحاب القترار متن أهته      

وّ رة أو من مييلونهم ومن يستعونو  بهم من أهه الترأي واإلختصتاق   احلّه والعقد ي رئاساتنا الدينوة امل

عل  أ  يشو  اهلد  هتو حتقوتق املصتلحة العلوتام الت  نراهتا تتجّستد ي إطتار االستتحقا ات املتعّلقتة  تق            

 اخلصوصوة الدينوة واإلجتماعوة والقوموةم وي دميومة إنتمائنا اإلجتماع  العام للوطن.

 

*** 

***** 

*** 
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تعويض أبناء شعبنا من 
 عمليات اإلبادة الجماعية

 دراسة قانونية

 

 

 ميت سعيد ماهر القانوني املشاور

  التعويض الواقع على عاتق احلكومة العراقية:  وال أ

ثهر هجرته  القسهرية    إتواترت اين على شعبنا املغبهون مهن كهل صهوب حتهى بهات خهال الوفهاض         

الهيت   اتعوكثهر املوضه  أموال  ومقتنيات  وذكرياته .. ويعهد موضهوع التعهويض مهن      أا كل تارك 

ولسهان حاله     كربته  ثهر  إحباط نفسهي له  يف غربته     إىل حدوث حاالت إمر تورق ، ال بل وصل األ

قليهات  نهات واأل حهدث للمكوّ  ىل مها إشهارة  إحهد( يف  يقول لقد صدقت مقولة )بعد السهبت يهاتي األ  

 مور .. ون زمام األن يتول فرهود( وانعدام عنصر الثقة يف َم)موال واألمن تهجري واستيالء على 

ن ىل زوال فعلى َمه إ( داعشاملشكو من  ) وأكان املدعى علي   ْنإلكن السخال املطروح ها هنا.. 

علههى دولههة متتلههك شرصههية    ن ينصههّبأالتعههويض جيههب   ّنأاصههة وخبالتعههويض..  ءسههيقع عههب 

 معنوية.  

عمهار وبهني صهندوق التعويضهات.. فصهندوق      عهادة اإل إيسهمى بصهندوق    ق بهني مها  ن نفهرّ أجيب 

ا من موازنتها بعد اختاذ و الدولة العراقية وختصص ل  جزًءأعمار تنشئ  الدول املاحنة عادة اإلإ

عههادة إمههن الههدول يف  ٌضالقههرارات الالزمههة باعتبههار منطقههة مهها منكوبههة، وكهه لك قههد تسههاهم بعهه  

 لزام.. إي عنصر أخالقي ليس في  أن املنإ، وهو التزام لها بعدد معمار عن طريق تكف اإل

و معنههوي..( ويوجههد  أدبههي أو أشههكال  )مههادي  أضههرار جبميههع  ى الدولههة التعههويض عههن األ  تتههول 

اء قهانون تعهويض املتضهررين جهرّ     2441لسهنة   24ا قانون خها  بتعهويض املتضهررين ورقمه      حالًي

وقهد صهدر تعهديل     وال ي كان في  الكثري مهن املآخه  القانونيهة..    ،العمليات احلربية والعسكرية

مهام  أقامهة دعهوى جزائيهة    إهمهها  أجهراءات  مهن اإل  ا.. وبالتالي يستوجب ه ا القهانون عهددً  (7)علي 

ا مهن  ًدبهراز عهد  إلة مبوجهب القهانون التعهويض مهع     اياكم باملوضوع واملطالبة من اللجهان املشهك   
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ا نظهرً  كي تغهيري أوجهد عليهها   ي مالي اليت فيها قيهد ملكيهة.. فهال   األ ا خبصو ّمأثبات... دلة اإلأ

عقهاري   ليجيهة بيوعهات يف دوائهر تسه    أحصهول   نش يقاف عملية البيع يف سهل نينوى وبالتهالي فه  إل

والقلههق مههن ههه ا    .. لهه ا ال موجههب للوجههل  (2)احلمدانيههة وتلكيههف علههى سههبيل املثههال تعههد باطلههة     

مهههع  ر بواجبههه ..ي شهههرص مقّصهههأو أ (7)عليههه  سهههيكون )داعهههش(عى ّداملههه ّنأمهههع مالحظهههة .. مهههراأل

ن أرتكههاب فعههل جرمههي يسههتوجب التعههويض مههن قبههل شههرص مهها، جيههوز   إ  ويف حالههة ّنههأمالحظههة 

ولية خالدولهة تقهع عليهها مسه     ّن .  وبالتهالي فه  لة اجلزائية كه لك ءللتعويض واملسا يكون يال 

ىل مها  إضهافة  إ .(4)واجلزائيهة متحققهة   ولية التقصهريية خن املسه أاصة وخبالضرر  التعويض وجرب

ا رين قسهههًرو نقديهههة لهههدرء يهههن املهّجههه   أتقدمههه  وزارة اهلجهههرة واملهجهههرين مهههن معونهههات عينيهههة      

ن واربعمائهة  اا قهدره مليونه  فعلهى سهبيل املثهال قهد خصصهت مبلًغه       ،والنازحني من مناطق احلروب

ا صهص مبلًغه  كمها خُ لف دينار لكل عائلهة تصهرف ضهمن البطاقهة ال كيهة وعلهى شهكل وجبهات         أ

ا قههدره مائتههان  ا شهههرًيسههتقرار وختصههيص مبلًغهه  ربعههة ماليههني دينههار كمنحههة العههودة واإل   أقههدره 

التوزيهع بشهكل عهادل علهى اجلميهع وبشهكل        ن الف دينار لكل عائلة ك لك، فيمها لهو متّ  وو س

 متواتر.

احلكومهة  ها )مفاحتهة  نّصه  7/77/2474ريخ أم توصهية بته  يلس النواب العراقهي قهد قهدّ   كان 

ىل منههازهلم إجههل عههودة النههازحني  أرهههابيني مههن سههراع بتحريههر املههدن املغتصههبة مههن اإل بضههرورة اإل

قليههات الدينيههة  األ لهه  ضههت تعّر صههدار قههرار يعتههرب فيهه  مهها    إوتشههكيل اهليئههة الوطنيههة للكههوارث و   

 ،ةصهلي هم األاىل منهاطق سهكن  إعادتهم إعن منع توطني النازحني و بادة مجاعية فضال إوالعرقية 

ال وضهاع امله كورة وضهرورة التنسهيق الفّعه     عهرتاف بهأي وضهع دميغهرايف نهتج عهن األ      يتم اإل ن الأو

 ا لعدد النازحني يف كل يافظة(.مع املنظمات الدولية وتوزيع ختصيصات النازحني وفق 

ن ، واملتضهههّم2474/ 72/77يف 74اء للجلسهههة رقههم  ورد يف قههرار يلهههس الههوزر   مههع مالحظههة مههها  

يزيهههدي والرتكمهههاني واملسهههيحي والشهههبكي(  املكونهههات )اإل لههه  تضهههتعّر اعتبهههار مهههااملوافقهههة علهههى 

 بادة مجاعية. إرهابية، جرمية خرى على يد عصابات داعش اإلواملكونات األ

 :التعويض يف ه ه احلالة يستوجب ّنإه ا و

و بغلهق  أدانهة  ا باإلّمه إة ومهن ثهم صهدور القهرار     مام ايكمهة املرتّصه  أقامة دعوى جزائية إ - أ

 التحقيق جملهولية الفاعل.
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ة جههههراء كشههههف مههههوقعي مههههن قبههههل اجلهههههات القضههههائية وكهههه لك اللجنههههة املرتّصهههه    إ - ب

ة ىل ايافظههة املعنّيههه إم املعاملهههة ن تقههدّ أعلههى   ،بالتعويضههات والههيت ستتشهههكل يف كههل يافظهههة   

صههل مهن يضههر التحقيهق وسههائر   معههها املستمسهكات املطلوبههة وبضهمنها نسههرة طبهق األ    امرفق ه 

 .(9)ولياتاأل

يت تتهوىل عمليهة   ىل اللجنهة املركزيهة يف بغهداد واله    إوليات ترفع بكتاب بعد استكمال األ - ت

 ىل وقت وجهد كبري. إجراءات حتتا  .. وه ه اإلصرف التعويض

بهادة  تفاقيهة منهع جرميهة اإل   إبهادة اجلماعيهة وههو    ا قهانون خها  باإل    يوجد حالًيّنأمع العلم 

ىل إتفاقيهههة شهههار يف املههادة الثانيهههة مههن هههه ه اإل  أو7/7/7112يف  7اجلماعيههة واملعاقبهههة عليههها رقهههم   

ي أو اجلزئهي  ا مهن األفعهال التاليهة، املرتكبهة علهى قصهد التهدمري الكل ه        بادة اجلماعية أيًّ))تعين اإل

 :جلماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها ه ه

 .قتل أعضاء من اجلماعة .7

 .بأعضاء من اجلماعة طرياخل يروحالأو  يدساجل ىذاألاحلاق  .2

 .اا أو جزئًيا، لظروف معيشية يراد بها تدمريها املادي كلًيخضاع اجلماعة، عمًدإ .7

 . جناب األطفال داخل اجلماعةإدون  احلخولفرض تدابري تستهدف  .4

 .  ىل مجاعة أخرىإنقل أطفال من اجلماعة، عنوة،  .9

املسيحي مهن قتهل واسهتهداف واحلهاق      نب  املكّو عاله تنطبق وما مرشأ يفالواردة  رق ومجيع الف 

مهههراض الت الوفيهههات واألاضهههرر بههههم واخضهههاع  لظهههروف معاشهههية صهههعبة وازديهههاد مضهههطرد حلههه   

  .عام ونصف العام من التهجري أكثر من املستعصية نتيجة الضغط النفسي اهلائل وبعد

بهالنظر   ا بتشكيل يكمة جنائية عراقية ختهتصّ ا البعض من سياسيينا مقرتًحيدعم حالًي

نشهاء  إر مهن  لكن الدسهتور العراقهي كهان قهد حه ّ      ،بادة اجلماعية احلاصلة لشعبنايف عمليات اإل

مهن الهنص العهام     ًءاسهتثنا ومنه ، مهع مالحظهة     19حكام املادة أ وفقية ئو استثناأياكم خاصة 

كمها  منه ..   774حكهام املهادة   أفقد منإ الشرعية الستمرار عمل ايكمهة اجلنائيهة العليها ضهمن     

ىل اختصهها  ايكمههة  إ 2449( لسههنة 74قههانون ايكمههة اجلنائيههة العراقيههة العليهها رقههم )    شههار أو

مهههر يف لكهههن حصهههر األ ،نسهههانيةبهههادة اجلماعيهههة واجلهههرائم ضهههد اإلبهههالنظر يف جهههرائم احلهههرب واإل

يف مجهوريههة العههراق أو أي مكههان   2447/ 9/ 7ولغايههة  7162/ 1/ 71واملرتكبههة مههن تههاريخ  اجلههرائم 
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والهه ي حصههر اجلههرائم    774حكههام املههادة  أوىل منهه  وكهه ا احلههال يف   حكههام املههادة األ أضههمن  آخههر

مكههان مشههول كههل مههن .. بينمهها كههان باإلبههالنظر يف جههرائم النظههام الههدكتاتوري البائههد ورمههوزه 

و أنسهههانية بشهههكل عهههام دون حتديهههد فهههرتة زمنيهههة    إلابهههادة اجلماعيهههة وللجهههرائم ضهههد   تعهههرض لح

يف الدسهتور   املطالبة بتشكيل ه ه ايكمهة يسهتوجب تعهديال     ّن لي  فشرا  يددين.. وبالتاأ

 .(6)اًدا جامًركون  دستو كا لصعوبة تعديل الدستورنظًر كوه ا األمر شب  مستحيل ،العراقي

ن التعهههويض تتكفهههل بههه  الدولهههة العراقيهههة ووضهههعت لههه  آليهههة   أنستشهههف  ههها سهههبق الههه كر بههه 

ووقههت كهههبري   ىل جهههد مضههنٍ  إجههراءات  اجههة   اإل ّنهههو أ كههرب عليهه    مناسههبة.. لكههن املأخهه  األ   

 يستوجب تقليص ..

 

 ا : التعويض الواقع على اجملتمع الدوليثانًي

  ئنشهها ب ن تسههاهم دوال أعمههار الهه ي مههن املمكههن  عههادة اإلإسههبق الهه كر عههن موضههوع صههندوق  

 الههدوليمههن الهدول يف يلههس األ  هقههررُتعمههار يف العهراق وبههني التعههويض اله ي قههد   عههادة اإلإبغيهة  

و تورطههها يف القتههال أو علههى الههدول الههيت يثبههت تقصههريها  أعلههى احلكومههة العراقيههة  علههى أن يقههع

 التقصريية.لية على قاعدة املسخو احلاصل يف العراق بناًء

سههتعانة جبهههات خارجيههة تتههوىل   ي عههن طريههق اإل أالطريق الثههاني للتعههويض وهههو خههارجي   فهه

القهرار اله ي    ويكمة اجلنايات الدولية، فقد عّدمن الدولي همها يلس األأعملية التعويض 

حهول اعتبهار جهرائم داعهش ضهد األقليهات        2476شهباط   4ريخ أبته  اوربهي مهخخرً  حتاد األصدره اإلأ

قليهات حنهو   يف مصهلحة األ  جيابيهة تصهبّ  إاملسيحيني( وما يسهتتبع  مهن آثهار     مالعراقية )بضمنه

. ىل ايكمهههة اجلنائيهههة الدوليهههةإحالهههة ملهههف جهههرائم داعهههش  إنصهههاف الضهههحايا واملوافقهههة علهههى إ

 ا غههري ملههزم باعتبههار مهها تعرضههنا لهه  مههن     مريكههي قههرارً صههدر يلههس النههواب األ  أ قههدفوكهه لك 

والعههراق بههه"اإلبادة  ههق اجلماعههات املسههيحية يف سههوريا   "داعههش" ائع الههيت ارتكبههها تنظههيم ظههالف

 ."اجلماعية

لكههن ههه ه القاعههدة هلهها   ،ن اجلزائههي يوقههف املههدنيأالقاعههدة القانونيههة تفيههد بهه  ّنأمههن املعههروف 

مههام ايكمههة اجلنائيههة  أن اقيمههت دعههوى جزائيههة  إمبعنههى  بههادة اجلماعيههة، اسههتثناء يف حههاالت اإل

ا يلههزم بههالتعويض  قههراًرن يصههدر أمكههان كمهها باإل ،يخجههل النظههر بههدعوى التعههويض  الدوليههة فههال

http://arabic.cnn.com/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://arabic.cnn.com/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
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 .منههها ةيههأمقصههرية  تخههرى عنههد ثبههوأيههة دولههة أو ألههزام قههد يقههع علههى عههاتق الدولههة العراقيههة  واإل

رتكهاب دولهة مها عمهال  غهري مشهروع       إمبدأ التعويضات كالتزام نهاتج عهن    قّرأقد القانون الدولي ف

مكهان   وب كمها  املشهروع. إزاء دولة أخرى مهن أجهل إصهالح كامهل الضهرر اله ي سهبب  العمهل غهري          

األمههني العههام لألمههم املتحههدة تقههديم توصههيات إىل يلههس األمههن بشههأن إنشههاء صههندوق لههدفع            

 .نشاء جلنة إلدارة الصندوقإالتعويضات و

لكونها ليسهت   كا يف الدعوىخصًم إبتص الدولة العراقية ال ّنأمعلومة مفادها  ثريتُأا مخخًر

ختصهها  اجلنههائي باإل ابنظههام رومهها وقبوهلهه  اقرارهههإا يف ايكمههة اجلنائيههة العليهها ولعههدم  عضههًو

العههراق  قههّرأن إوحتههى و اللمحكمهة اجلنائيههة الدوليههة، وبالتههالي يصههعب ياكمهة اجلنههاة جزائًيهه  

 ّنأل كن يسري علهى املاضهي  أا لسريان ، وال جيوز   يستوجب مرور ستون يوًمّن ف ،ساسبالنظام األ

لكن  ،(على ذلك ذا نّصإ ال إسبق من وقائع  )ال يسري القانون على ما :القاعدة القانونية تقول

ا ايكمهة اجلنائيهة العليها بهالنظر بالهدعاوى اختصاًصه       ن ختهتصّ أ ىمر ميكن جتهاوزه عله  ه ا األ

 :همهاأاب عدة ا ألسبو تكميلًيأا قليمًيإ

  يكمههههة اجلنايههههات الدوليههههة وقبولهههه   سههههاس قههههرار العههههراق علههههى النظههههام األ  إيف حههههال   .7

ا لوجهههود عنصهههر ن مهههن اختصههها  ايكمهههة مهههن النظهههر بالهههدعاوى نظهههرً كسهههيم (1)ختصههها باإل

ا، لظهروف معيشهية يهراد    زلنا خاضعني عمًد بادة.. فعلى سبيل املثال الستمرارية يف جرمية اإلاإل

 .ابجنوك لك فرضت علينا تدابري نفسية حالت دون اإل ا..بها تدمرينا مادًي

جهراء  إا يف حهال عجهز العهراق عهن     ا تكميلًيه اختصاًصه  ن ختهتصّ أللمحكمة كما وجيوز  .2

عهدم مقاضهاة   و قررت أ ضطالع بالتحقيق أو املقاضاةيف اإلو عدم وجود رغبة حقيقية أالتحقيق 

بالفعهل مهن عجهز احلكومهة عهن ياكمهة املهتهمني        حيهدث يف العهراق    وهه ا مها   ،الشرص املعين

 ا على رفوف الربملان العراقي.وما زال ملف سقوط املوصل مركوًن ،ذلكوعدم قدرتها على 

كهان مرتكهب اجلرميهة    ن إا كه لك  ن ختهتص ايكمهة بالهدعوى تكميلًيه    أكما وجيوز  .7

تبلهع  الهيت  ا إلحدى الدول األعضاء اليت صادقت علهى قهانون ايكمهة اجلنائيهة الدوليهة و     مواطًن

شههرا  عديههدين  ههن حيملههون جنسههية دول أىل وجههود إتوجههد مخشههرات  إذدولههة..  727عههدادها أ

مكان مقاضاة دوهلم فيما لو مل تسقط اجلنسية عنهم قبل وقوع الفعل اجلرمهي..  جنبية.. باإلأ

 .ىل جانب املشكو منهمإملقاتلني  ةجنسي 97هناي  دود  ّنأهناي من يقول 
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حيلهت القضهية   ا فيمها لهو أ  قليمًيه إا كما وختتص ايكمهة اجلنائيهة الدوليهة اختصاًصه     .4

 يكمة من قبل يلس األمن الدولي.. ا إىل

للمحكمة اجلنائيهة الدوليهة ال يعهين نهائيهة      ساسقرار العراق بالنظام األإن عدم  وبالتالي ف

بههادة اجلماعيههة والههيت صههنفت  باتفاقيههة اإل قههّرأالعههراق كههان قههد   ّنأن نعلههم أومههن املهههم  ،املطههاف

ووضهعت موضهع   م 7142 عليهها باإلمجهاع سهنة    األمهم املتحهدة   تفاقية وافقتإيف  كهجرمية دولية

 دولة عليها. 777و صادقت م 7197 التنفي 

بههادة اجلماعيههة الصههادرة  دانههة يف اإلفحههال صههدور القههرار باإل ا بصههدد التعويضههات الدوليههة  ّمههأ

مهن الهدولي   ا مهن يلهس األ  ن يصهدر قهرارً  أكه  ،ختاذ سهبل عهدة للتعهويض   إمكان  ق شعبنا باإل

السههنوية كتعويضههات للمتضههررين يف حههال ثبههوت      ا مههن موازنتهه يلههزم العههراق بترصههيص جههزءً  

 ،روعهدم رغبتهها يف ياسهبة املقّصه    تحقيهق  و توانيهها يف ال أمقصرية الدولة يف  اية مواطنيهها  

.. فعلى سبيل املثال كهان شهرط موافقهة    بة عن اجلرميةأن تتحمل الدولة العراقية اآلثار املرتّتو

ا  % سههنوًي9ا بواقههع صههبحت الحق هه أالعههراق علههى انشههاء صههندوق تعويضههات لدولههة الكويههت والههيت      

 العراقية الكويتية.ان احلرب ّبإعمال احلربية ا لوقع األساسًيأا شرط 

بهادة  اصة الدول املتورطهة يف عمليهات اإل  خبن يتحمل اجملتمع الدولي مسخولية التعويض أو أ

حهدى تلهك   إعليه  حيمهل جنسهية     ّدعىاجلماعية ودعم الفصائل املسلحة وجملرد ثبوت كون امله 

 رتكاب اجلرائم.إدامت اجلنسية سارية املفعول وقت  الدول ما

مكهان  اي مبالع يف صندوق تنمية العهراق )الهنفط مقابهل الغه اء( باإل    هن ّنأهناي من يعتقد 

مههوال أسههرتداد إقههانون صههندوق  ومههن املالحههظ صههدور ،عتمههاد عليههها وتعههويض املتضههررين منهه  اإل

تقرير صادر عن املركز العاملي للدراسات التنمويهة ومركهزه   فاد ألكن  ،2472لسنة  1العراق رقم 

مليهار   769أرصدة اليوم يف صندوق تنميهة العهراق اله ي بلغهت موجوداته        ةوجد أيت  "ال لندن، أّن

وقهههال التقريهههر أن .. "بسهههبب "سهههوء اإلدارة وحهههاالت الفسهههاد املهههالي واإلداري   ،2441دوالر يف العهههام 

ا مليار دوالر من صندوق تنمية العراق يف ست سهنوات فقهط(، مشهريً    769)العراق فقد أكثر من 

ن )سوء اإلدارة وحاالت الفساد املالي واإلداري جعلت هه ه األرصهدة الكهبرية تهتقلص لتصهل      أىل إ

مليههار دوالر، يف حههني   1بلغههت أرصههدت    2477مليههار دوالر فقههط، ويف العههام    72إىل  2472يف العههام 

 مليار دوالر من تلك األرصدة(.  77ختفاء إعجزت احلكومة العراقية عن تربير 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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لكههن طريقهه  قههد يكههون    ،التعههويض  كههن ولههيس مسههتحيال    ّنبههأكر نستشههف  هها سههبق الهه   

رادة رت اإلا فيمههها لهههو تهههوف   ن يهههنهض مهههن كبوتههه  سهههريعً  أيسهههتطيع العهههراق  ّنأاصهههة وخب طهههويال 

 ا المكانات  اهلائلة.ىل خدمة الشعب نظًرإزمات  املصطنعة والتفت أاحلقيقية وجتاوز 

لكن الزال في  الكثري من  ،منها جزٌء قّرأا من التعديالت وا عدًدكنت قد اقرتحت سابق  

 الروتني ال ي يستوجب جتاوزه من خالل تبسيط اإلجراءات.

ا إىل مجيههع دوائههر التسههجيل العقههاري يف املنههاطق  ن أصههدرت وزارة العههدل توجيًهههأسههبق و 

الساخنة واألخرى اليت سيطر عليها تنظيم داعش اإلرهابي بعدم تسجيل ونقل ملكية العقارات 

ا حلقههههوق فهههههي تعتههههرب باطلههههة ضههههماًن ،ن مت تسههههجيلها بههههاإلكراهإاخلاصههههة بالنههههازحني وحتههههى 

 .الساكنني يف ه ه املناطق واألقليات

لية التابع عن املتبهوع(  ومسخ أنسحاب دون قتال حيكمها )مبداإل عملية ّنأمع مالحظة  

عطهى هه ا   أن املسخولية اجلنائية تقهع علهى مهن     و عدم القتال فأنسحاب باإل ٌرمأن صدر إمبعنى 

 .مر مثال األ

 ،حة دون قتههالوالقههوات املسههل العراقههي نسههحاب اجلههيش ا إلنظههًرو ،وتقههديري يههيأحسههب ر 

عناصههر مهمههة هههي عناصههر     ةلههى ثالثهه عن املسههخولية التقصههريية يف القههانون تسههتند    إاصههة ووخب

 .السببية بينهما، ومجيعها متوفرة اخلطأ والضرر والرابطة

 ستقرار.بعد العودة واإل ال إوه ا لن يتحقق وبطبيعة احلال  

أعضهاء  / ثالًثا من  إىل عدم جواز التعديل إال  بعهد موافقهة ثلثهي     726حيع أشارت املادة  

يلههس النههواب عليهه ، وموافقههة الشههعب باإلسههتفتاء العههام، ومصههادقة رئههيس اجلمهوريههة خههالل       

/ رابًعها منه  إىل أن يكهون اإلسهتفتاء علهى املهواد املعدلهة ناجًحها         742سبعة أيام كمها أشهارت املهادة    

تعهّد   مبوافقة أغلبية املصهوتني، وإذا مل يرفضه  ثلثها املصهوتني يف ثهالث يافظهات أو أكثهر، له ا        

 عملية التعديل يف الدستور شب  مستحيلة يف ظل نصو  جامدة ومقّيدة.

ا مههن رمههوز النظههام احلههالي واملضههطلعني مبلفههات     سههيعرض بعًضهه ّنههأل كمههر مسههتبعد وههه ا األ

 لة القانونية.ءبادة اجلماعية للمسااإل

*****  
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 املفاهيم املعاصرة للمرأة 
 بني املاضي واحلاضر

 
 

نوري بطرس 

 

وردت الكههثري مههن التشههريعات والقههوانني الههيت 

املهرأة يف النصهو  البابليهة القدميههة،     ص خته 

سرة بنصهيب  ت شريعة  ورابي األفقد خّص

واقههههع  اكههههبري، وقههههد كههههان البههههابليون شههههعبً  

إ توّضههه االهههتفكري وقهههوانينهم مهههوجزة املبهههاد  

 64 تصههّصمشههاكل احليههاة اليوميههة، وقههد خُ 

مهههادة حهههول قهههوانني املهههرأة مهههن الشهههريعة مهههن   

 وسههرة فيههها ههه سههاس األأ ّنإمههادة، و 294صههل أ

 عقهههود الهههزوا ، يفول الههه ي  يثبهههت الهههزوا  األ

ريخ فقهههد كهههان السهههومريون أوقبهههل هههه ا التههه

هلههههة ىل اآلإمجههههل بنههههاتهم هديههههة   أمون يقههههّد

وقههد  (7)عشههتار كمهها جههاء يف رقيقههات الطههني   

يف كههل مراحههل   اخاضههت املههرأة نضههاال  مريههرً  

جهل  أمهن  تناضهل  نساني وما زالهت  ريخ اإلأالت

نيههههههل حقوقههههههها، وبههههههرغم الههههههدور السياسههههههي   

جتمههاعي واحلضههاري الهه ي لعبتهه  نسههاء    واإل

بسههههط أفمهههها زالههههت يرومههههة مههههن  ،ملهههههمات

اصة يف دول العامل الثالع. لقد وخبحقوقها 

عديههدة حتههت السههيطرة    اعههاش العههراق قروًنهه  

ترلههههههف، غايههههههة ال يف العثمانيههههههة يف ظههههههروف

واسههتمرت احلالههة حتههى بعههد تأسههيس الدولههة  

سههههههعيها يف يههههههال احلريههههههة   ويف ،العراقيههههههة

نسهاني قههديم  إنسهانية كمفهههوم  والكرامهة اإل 

ال معناهها  نسان. واحلرية يف ه ا اجملقدم اإل

 ّنأ ال إختلفههههههههههت املههههههههههدلوالت. إن إو ،واحههههههههههد

كهههههرب كهههههاألمن  أعطتههههه  سهههههعة  أاملعاصهههههرة 

كيهههان قتصهههادي لل السياسهههي واإلالسهههتقواإل

صههههبحت ههههه ه  أالدولههههة واجملتمههههع والفههههرد و  

املقوالت تدخل يف مفهوم احلداثة واملعاصرة 

شههد سههرونة يف اجلههدل السياسههي   أوموضههوع 

 منطههوقفههم جهوهر    ّنأنسهاني عامهة، رغهم    اإل

مفهههوم احلريههة القههائم علههى احلههق الطبيعههي  
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قد استوحاه وآمن ب  جان جهاي روسهو املفكهر    

 اءالنسهههالفرنسهههي. وقهههد فهمهههت الكهههثري مهههن    

مفهوم احلرية املعاصر على التحرر يف صهنع  

 ،ل الدولههةمههن جانههب تههدخّ  االقههرار وخصوًصهه

والبهد مهن    .تهدخل اجملتمهع والعائلهة    ومن ثّم

مههادام   بالنسههوية العراقيههة  اهتماًمههإن نههولي أ

احلهههههديع يهههههدور حهههههول املفهههههاهيم املعاصهههههرة    

مهههها ّنإلههههيس كمصههههطلإ جغههههرايف و  ،للمههههرأة

ال ة املرأة العراقيهة هنها   يمنوذ ، وخصوص ك

رخيههها احلضههاري وجدليههة أمههن ت فقههطتنبههع 

ناتههههها العميقههههة اجلهههه ور، وال باعتبارههههها   امع

 ،وىلنسهههههانية األحهههههد عناصهههههر احلضهههههارة اإلأ

مههههن الواقههههع الههههراهن الهههه ي مل  ايًضههههأمهههها ّنإو

رض، وقهههد صهههقاع األأيشهههد العهههامل مثلههه  يف  

جنحهت يف صهنع وبنهاء بعهض اخليهارات علههى      

  .رض الواقعأ

 ،ضههطهاد النسههوينتحههدث عههن اإل مههاحين

ميكهههن للمهههرأة اسهههتردام مفرداتهههها اليوميهههة   

ضههطهاد و ارسههة منههاط اإلأشههكال وأبيههان تل

صياغة مفاهيمها اخلاصة واملعادلهة ملفهاهيم   

املصههطلإ مثههل التهمههيش والغربههة والتغريههب  

ضههافة إ ،سههريط والعنههف األالقسههري والتسههل 

ة أخههههههههرى تعبرييههههههههة مثههههههههل اهليههههههههأدوات أىل إ

ة خماطر ال ميكهن القفهز   ّ  ّنأ ال إوالسلوي، 

مكانية قصور  تتعلق ب واليت، هماهلاوإفوقها 

الههههوعي ألسههههباب وسههههباقات سياسههههية واملنهههها   

 .(2)االجتماعي املعروف

 وعلههههى صههههعيد الثقافههههة األنثروبولوجيهههها  

ونعههين بههها يموعههة مههن العههادات والتقاليههد  

  رأة العراقيههة منهه والطقههوس فقههد دخلههت املهه   

وىل بنشهههاط يف احليهههاة الروحيهههة   زمنهههة األاأل

ىل إواملاديههة وخههرو  املههرأة يف العههراق القههديم    

ر اصهههههدإكهههههرب مهههههن البيهههههت وأسهههههاحة عمهههههل 

املرأة مسهتقبل   احلكيم السومري حكمت  بأّن

خمتلفهههههة علهههههى هههههه ا   دواٌرأ ومهههههرتالرجهههههل، 

بظههروف التطههور العههام    يتعلههقريخ فيمهها أالتهه

مبها يف ذلهك مصهري املهرأة ودورهها       ،للمجتمع

قتصههههههادي، ومل  جتمههههههاعي واإليف البنههههههاء اإل

حتصههههل الثقافههههة العراقيههههة علههههى فرصههههتها     

نفتهههههههاح علهههههههى الثقافهههههههات  رخييهههههههة يف اإلأالت

ريخ احلههديع بسههبب طغيههان   أخههرى يف التهه األ

جتماعيهههة السهههائدة، نظمهههة السياسهههية واإلاأل

ههها يف ههه ا   ب الثقافههة العراقيههة حق   ومل جتههرّ 

فقد حاولت السلطة  .ةات عّدمّر ال إح نفتااإل

مثهههال أالعثمانيهههة يف العهههراق يف عههههد الهههوالة  

واخههر القههرن التاسههع عشههر    أمههدحت باشهها يف  

ىل إدخال عناصر الثقافهة والعلهوم احلديثهة    إ

دون قيامهههههه   اغتيالهههههه  حههههههال  ّنأ ال إالعههههههراق، 

 .جتماعيههة والثقافيههةصههالحات اإلبههبعض اإل

نفتهههاح ثهههورة إفكانهههت  ،خهههرىا الفرصهههة األّمهههأ
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ههها ّنأ ال إفكههار التقدميههة،  علههى األ 7192متههوز 

 .(7)جهضت بعد فرتة قصريةُأ

طويلهههة حتهههت   القهههد عهههاش العهههراق قروًنههه   

غايهههههة  يف جنبيهههههة ويف ظهههههروف   السهههههيطرة األ 

واسههههتمرت ههههه ه احلالههههة  ،ف واجلهههههلالترل هههه

ربعة قرون وحتى تأسهيس النظهام   أكثر من أ

امللكههي يف العههراق، وقههد كههان موضههوع حتريههر  

فقههد واجهه  الشههعراء   ،املههرأة مشههكلة املشههاكل 

ن يف ودبههاء كمهها واجهه  القههادة والسياسههي   واأل

وسهههاط الشهههعب  أذع مهههن العهههراق النقهههد الهههال  

العراقههههي بسههههبب دعههههواتهم لتعلههههيم وحتريههههر  

مثلمهها واجهههت بعههض الصههحف ومنههها   ،املههرأة

ألن  كسهههههلوب نفسههههه  الصهههههحافة النسهههههوية األ 

ىل حترير املهرأة  إتلك الصحف كانت تدعو 

وحتهههههى دور منظمهههههات   ،تطالهههههب  قوقهههههها و

اجملتمههع املههدني ومنههها اجلمعيههات النسههائية     

 7146حتهههاد النسهههائي الههه ي تأسهههس عهههام   واإل

 .(4)اكان ضعيف 

فهههة يف الواقهههع دركهههت النربهههة املثق أوقهههد 

وضهههاع املهههرأة   أهههه ه السهههباقات جتهههاه ختلهههف    

اصهههة يف يهههال التعلهههيم، وقبهههل احلهههرب    وخب

مههههن املفكههههرين  وىل دعهههها العديههههد  العامليههههة األ

ىل إاب والشههعراء فني والكّتههالعههراقيني واملههثق  

وقهههد انفهههرد  ،وضهههاع املهههرأةأتحسهههني لالهههدعوة 

يف هههههه ا  اء جهههههًديالزههههههاوي يف موقهههههف جهههههر

قصهيدة انتقهد    7141املضمار عندما نشر عام 

يف  ايًضههههأفيهههها احلجههههاب، وشهههاري الرصههههايف   

ىل النهضهههههة النسهههههوية يف العهههههراق   إ وةعالهههههد

 ،اه النسهائيات خها  مّسه  وانفرد ديوان  ببهاب  

وىل قصائده يف ه ا العهدد كانهت املهرأة يف    أو

 .(9)الشرق

ويف ظل ظروف الثقافة العامليهة املعاصهرة   

نظمههة ورمههوز ومصههطلحات  أفرزتهه  مههن  أومهها 

وتيهههههارات حديثهههههة ومعاصهههههرة قبهههههل العوملهههههة     

ثورة املعلومات وغريها من رموز  ،واالتصاالت

 هههههه هكهههههل  ،احلداثهههههة ومههههها بعهههههد احلداثهههههة 

حتمههل معههها املرههاطر بههدون شههك   اإلفههرازات

قههد  لههت  ل .علههى اجملتمههع والفههرد والدولههة   

اتهههههها  ودالالت حتمهههههل يف طّي العوملهههههة معهههههانٍ 

الكهههثري لكهههل السياسهههيني واملهههثقفني وعلمهههاء   

صهههبحت العوملهههة وأقتصهههاديني، جتمههاع واإل اإل

نسههههانية يقطههههع مجيههههع مراحههههل اإل  اسههههاطوًر

ضههع ووي ،قههوام والههدولواحلضههارية وحههدود األ

 وال يعهين هه ا  خرى، أيلها مفاهيم وحدود 

فكههههههههههار املههههههههههرأة مههههههههههن خههههههههههالل ههههههههههه ه األ ّنأ

جتمههاعي لههيس لوجيات والوسههط اإليوواآليهد 

مسهههههتوى  ّنإ ،بهههههل ،هلههههها قضهههههية خاصهههههة بهههههها 

حتمههاالت تقههدمها مرهههون مبسههتوى ههه ه اإل   

، نسههههانتقههههدم اإل أّمهههها .واملقارنههههة يف التعههههومل

يقههاس مبوقفهه  مههن احلريههة ضههمن يههيط    ف
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و يف مخسسهة دميقراطيههة   أ ،قليهة ة واألالقوميه 

حلهههههد اآلن ال  ،قانونيهههههة يف اجملتمهههههع، ولكهههههن  

توجد نظرة شاملة وعامهة حهول قضهية املهرأة     

مراحههل حياتههها وتصههوراتها املرتلفههة، كمهها و

ىل عهههامل مهههن الشهههعارات  إتسهههاق  ههههاحقوق ّنأ

غههري شههفاف  ولوجيات وتصههبإ غطههاًءيواآليههد

قهههههع اوخهههههداع وال تهههههرتبط جبوانهههههب مهههههن الو  

همهههل ُأالههه ي  ،للمهههرأة يجتمهههاعي والنفسهههإلا

يف  فحسههههب، وإّنمهههها يف العههههامل الثالهههع  لهههيس 

سههس الكههثري مههن األ  ّنأمجههع، كمهها  أالعههامل 

يف عامل اليوم تأتي بصورة متسهارعة   اواملباد

 يهع ال تههتمكن مهن اللحههاق بهها وصههياغتها    

مههن جديههد، وجنههد صههورة املههرأة يف اجملتمعههات 

 .كثر من السابقأدت قضاياها رة تعق املتطّو

السهههههخال املطهههههروح هنههههها ههههههو: كيهههههف  ولكهههههن

لت املرأة املعاصهرة مهع عناصهر ومقهوالت     تعام

املهههههرأة يف  ّنأالعوملهههههة وتهههههداعياتهاي صهههههحيإ   

 ،ولكهههن ،جنهههازاتالغهههرب حققهههت املكاسهههب واإل

لكههل ثقافههة وطنيههة وقوميههة شههكل خهها  مههن  

سهرية  أطار العام. وما زالت املرأة يف الشرق اإل

والههيت جعلههت  ،ليههد والطقههوسالعههادات والتقا

غتههون نمنههها شرصههية ضههعيفة، ويعتقههد هنت  

الصهههراع العهههاملي قهههد يكهههون ههههو ايههههور       بهههأنّ 

صههاب بعههض  أالههرئيس بههني احلضههارات، وقههد    

نتشههار إنهيههار بسههبب اجملتمعههات حالههة مههن اإل

النظههههههام  ّنأ يههههههع  ،مههههههراضرات واألاملرههههههّد

حبهههاط اإل  صهههابأالسياسهههي يف تلهههك الهههدول 

قهههدم الكهههبري الههه ي يشههههده واليهههأس. وألن الت

ة يهدفع بهاملرأة   العامل اليوم يف سهجالت العومله  

وستحصهههل علهههى    ،ىل خهههوض حهههرب قاسهههية  إ

تحههههرر ويضههههع السههههالح يف   لفههههر  مخاتيههههة ل 

 .(6)متناوهلا

مههن مشههاكل يعههاني اجملتمههع العراقههي إّن 

 ،جتماعي والثقهايف اإل رت على الواقعّثأة مج 

 رهههابهنههاي سياسههات متارسههها قههوى اإل  إذ أّن

ىل إوتسهههههعى   ،قليمهههههي وايلهههههي العهههههاملي واإل

ىل انهيار إى ّدأا    ،شاعة الفوضى واخلرابإ

ري يف العراق يف ظل غياب فعلي َسالنظام األ

ويف  ،للقهههههههههوى العلمانيهههههههههة والدميقراطيهههههههههة 

العالقهههههة مهههههع اجملتمهههههع والفئهههههات الكادحهههههة، 

وعزل  ،لمثقفنيلر خّثاملفعال والدور الوغياب 

وتفههههاقم  ،تمههههعههههه ه الفئههههات عههههن فئههههات اجمل 

السههههلوي الطههههائفي واالسههههتقطاب الفكههههري    

والسياسي وضعف مشاركة املرأة يف يمهل  

ىل تفعيههل إكمهها يصههار   ،العمليههة السياسههية 

تعههههديالت دسههههتورية فيمهههها خيههههص املسهههههاواة     

صهههدار قهههانون  إو ،التامهههة بهههني الرجهههل واملهههرأة   

ىل الئحهههههة حقهههههوق املههههههراة   إند تسههههه يخههههها   

االقتصهههههادي  االعامليهههههة، وضهههههمان اسهههههتقالهل 

 ،يف احتالل مجيع املناصب يف الدولهة  هاوحق
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وتههههامني فههههر  عمههههل مناسههههبة هلهههها ورفههههض    

 وَسههن عليههها،الههيت تفرضههها الشههريعة   دالقيههو

قههههانون يتماشههههى مههههع روح وحضههههارة العصههههر   

مثهل هه ه الطروحهات تسهتوجب      ّنإ .احلديع

قامهههههة دولهههههة فدراليهههههة مدنيهههههة دميقراطيهههههة  إ

تمههع حديثههة ومعاصههرة، وميكههن ملنظمههات اجمل

كرب يف حتقيهق ذلهك،   أا ن تلعب دوًرأاملدني 

نسههههان العامليههههة،  حقههههوق اإل اوتفعيههههل مبههههاد 

 وتشهجيع النشهر   اوضمان حهق املهرأة دسهتوريً   

، عالمهههههههي النسهههههههوي والثقهههههههايف والعمهههههههل اإل  

قليميهة  يف املخمترات ايلية واإل ومشاركتها

 .(1)والدولية

ة يف العهراق  أريخ الكفهاح املهدني للمهر   أت ّنإ

تأسسهت رابطهة املهرأة     فقهد  ،د كثريةل  شواه

وأصههههبحت كعضههههو يف  7192العراقيههههة عههههام 

ول أقهد  وُع 7197حتاد النسائي العاملي عام اإل

 94كههههونفراس بشههههكل سههههري سههههاهمت فيهههه   

 .7192يف ثورة متوز  اا بارًزمندوبة، ولعبت دوًر

شههههاركت املههههرأة العراقيههههة يف    7119ويف عههههام 

ويف  قههههد يف بهههههرلني املههههخمتر العههههاملي الههههه ي عُ  

 ،7124ملتقههى كوبنهههاكن العههاملي يف متههوز    

سهههههههههههههاهمت يف  7114 – 7117عهههههههههههههوام ويف األ

، قههههههدت يف فرنسهههههها وبريطانيهههههها  مههههههخمترات ُع

يف يكمهههة  7119عههام  وسههاهمت الرابطهههة يف  

النسههاء العربيههات ويف مهههخمتر بكههني يف العهههام    

قهههههد يف   يف مهههههخمتر ُع 7111ويف عهههههام  ،نفسههههه 

ة يف العامليهههههههويف املسهههههههرية  ،كهههههههولن باملانيههههههها

ونههههداء  ،2444 عههههامبروكسههههل ونيويههههوري يف  

ومشهههاركات  2447احلههرب ضهههد العهههراق عهههام  

 .(2)خرىأ

بلقههههههيس يمههههههد جههههههواد   ويف كتههههههاب د.

دور املههههههرأة العراقيههههههة يف النظههههههام   ) :بعنههههههوان

 7129  منههه  عهههام  بأّنههه :تقهههول (الهههدميقراطي

كانههت النسههاء يرومهههات مههن املسهههاهمة يف    

املهرأة  احتلهت   7192عهام  نترابات. ويف حق اإل

كهههههههان  2447ويف عهههههههام  ،ول منصهههههههب وزاريأ

كهههههههرب يف النشهههههههاط  أا لنصهههههههيب املهههههههرأة دورً 

الربملههاني واملشههاركة يف السههلطة التشههريعية  

 .(1)في ية والقضائيةنوالت

كمهها كانههت للمههرأة العراقيههة مشههاركة   

يف يلهههههس احلكهههههم بعهههههد سهههههقوط النظهههههام   

اجمللهههههس  ضهههههّم إذ ،2447الهههههدكتاتوري عهههههام 

سههاهمت يف صههياغة  ومسههاء نسههائية المعههة،   أ

 جههعدورههها ترا ّنأغههري  .دسههتور العههراق الههدائم 

اصهههة فيمههها يتعلهههق بعمليهههة  وخب ،بعهههد ذلهههك

 .(74)صنع القرار يف العراق اجلديد

احلريهههههههة النسهههههههوية يف ب وفيمههههههها يتعلهههههههق

ىل الفعهههل إ هههها مل ترتهههقِ ّنأجنهههد  ،ردسهههتانُك

املهههخثر بهههالقرار السياسههههي والتهههأثري بههههالواقع    

شهى مهع املنجهزات    جتماعي على حنهو يتما اإل
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فالهه ي نههراه يف املشهههد السياسههي     ،املتحققههة

يههأتي عههرب قههرارات سياسههية حكوميههة ال عههرب     

 .(77)املعاملنشاط نسوي واضإ 

بصهههدد مسهههاهمة املهههرأة املسهههيحية يف    اّمهههأ

هههه ا  ّن ريخ العهههراق احلهههديع واملعاصهههر فههه أتههه

ىل دراسهة مسهتقلة سهنحاول    إاملوضوع حيتا  

 عداد القادمة.نشرها يف األ

 

 املصادر 

 –قصة احلضارة، ول ديورانهت. لبنهان    .7

. وكهههه لك. 7  /اجمللهههد الرابهههع   7112بهههريوت  

علههههي خضههههر السههههاعدي. املههههرأة واألسههههرة عنههههد  

يف  9244البهههههههههههابليني. والتهههههههههههآخي يف العهههههههههههدد 

وك لك سهعاد البيهاتي. حقهوق     72/72/2441

املهههههههههرأة يف شهههههههههريعة  هههههههههورابي الصهههههههههباح يف   

2/7/2441. 

فههة العراقيههة د. ثريهها الربزجنههي. الثقا .2

واملفههههاهيم املعاصههههرة للمههههرأة. التههههآخي العههههدد   

 .7/9/2441يف  9471

عبههدالعزيز الزم. تههداخل أزمههة حقههوق   .7

املرأة مع أزمهة الثقافهة العراقيهة. املهدى امللحهق      

 .2474شباط 

د. هههههههههادي حسههههههههن علههههههههوي. الههههههههدور     .4

السياسي والقيادي للمرأة يف العهراق. الصهباح   

 .2446يف كانون الثاني  147العدد 

د. فريال صاحل عمر. بواكري الدعوة  .9

إىل حترير املرأة يف العراق قبل احلهرب العامليهة   

 .6/7/2474يف  7424األوىل. املدى العدد 

صهههاحل. العوملهههة وديناميكيهههة  هكهههازيو .6

 .29/1/2444اإلفرتاض واملقارنة، التآخي يف 

املرأة يف اجملتمع  قعاوكاظم حبيب.  .1

العراقههههههههههي وضههههههههههرورات التغههههههههههيري، اإلحتههههههههههاد   

24/7/2441. 

يوسف يسهن. تهأريخ الكفهاح املهدني      .2

الدميقراطي لرابطة املهرأة يف العهراق. الصهباح    

 .7/7/2479يف 

راضهي يسههن. دور املههرأة العراقيههة يف   .1

يف  774النظهههام الهههدميقراطي، الصهههباح العهههدد   

7/7/2479. 

الربملانيههههة والههههدور  . سههههتار عههههواد. املههههرأة  74

 .72/2/2446الغائب. الصباح يف 

. فيههان فههاروق. دور املههرأة الُكردسههتانية يف  77

يف  141املهههههههتغري السياسهههههههي، الصهههههههباح العهههههههدد 

2/2/2446. 
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 طةنج و ذيان 

 شنبرييدا َوِر ىطةنج لة ناوةند

 
  دتل ص يو   ي 

 
نةةة ا  ويةةا  بةةة دةت َ  ةةة سةةو   ن  ية ت    
 ةنةةةةةةَل سةةةةةو  نةتةي رةةةةةة  نةةةةةة اَيك      
اَومةةةةةة يَيا نةةةةةةن  ت تتي بةةةةةةينو نا دَيةةةةةةة  

َتوي ئةةةَ ئةةا  تة، اةةة دةبةةةة رةةةتَي  دت     
 اَومة يطاية 

اَومةةةة يطاَ سةةةوتد  ةةةة تزة ت ينو نةةةا ت  
ئامادةةةةاان  ئةةةةَ نةدانةةةة دةبةةةيَ  بةةةة    

 بةر،ةمةنة   بايةخ د   بةَ نةدانةةي اةة   
ينو نةةايَيك   ،شةة،    ةةة ز ن ةةت ت ز نيةةا ي  ت

بَويةة نةابَ     ،ش،  بةرا ت ش،  ئاماديا  رةيةة 
رة  مَوَ بكة،َي  ت زةميةةةيَيك   ةةبا يا     

ةا ةةةَية  بةةةَو نةشةةةة شَيةةة  نيا  ت     نة بةةةَو  
دة ا ن  ينو نايا ، نةةن   ةةَ ينةمةنةةد     

زَت بةي  زةمان  اَون  ش، ة  ة تزة، تةو  ة 
َتشةبيةاا   ة ينةمةةن  تتيية     شا ي ت   
شَينةةةةةت نةي ئَي ةةةةنا ئةنةةةةة     ،دة اةةةةةتين 

رةةةةبَيت زَت  بةةةة اةةةةم  بةةةةدي دةا،َيةةةت ت  
ةنطة  ة زَت  اَو  ت اَوبونةتةد  نةن  رة    

 ةةة ينةمةةةن  بةرا يةة    ةةةَ      بةةةدي نةةةا،يَ 
ينةمةنةة ناسةةكةي   دةبو يةة تةو  اانيةةةا    

َتشةةةبي بنةةةقيبا  شةة،  ز ن ةةت ت بةةةر،ة ت     
 ةةةةةةة بةةةةةةو  ي شةةةةةةية،ت رونةةةةةةة ي ت  رةةةةةةة 

تَيةةاَيشةةةا  ت شةةةانَو ت سةةةازد ن  اةةةَو  ت   
بةشةةةةةَيا سةةةةةي يةا     بةةةةةةتيَ بةد اةةةةةةتة  

 نةدةاامنا  بةة ةت ئا  سةنةيةا  ناديةا    
 دة  َت بةةةةةةةَ  ئامةةةةةةةان  ت بةةةةةةةَ  ئةةةةةةةات ك    ت

 ةشةةةبيةَيك  زَت   ةةةة نَيونةةةةت نيا  بةةةةدي 



6102حزيران   RADYA   134   CALDAYA  (35) املثقف الكلداني  

ةنطةةةةة ئةةةةةَ رةةةةةموت قةةةةةي،   ت     ،دةاةةةة،َي
 ن  د   ية  ت ئةابو ي   اَيشانة رة   ة قةي،

ئةمةةةة تةو شةةةةينايَيك  نةةةةت ة    ،تسياسةةة 
سةةةةةة  رةةةةةةموت نةةةةةل ت    نةةةةةةَياةةةةةا ي ا،د

 ة نةت ة ت بنوو  ةة   ،ينوَي،ةاان  اَومة يطا
شةةةةةةي ت مةةةةةةةاَل    رةةةةةةة تةرا رَواةةةةةةا َيك  

ةنةة نَيت  َين،يةطز ا، شة  بةةاا رَيةان  ئ  
 نةة  نةةةن   ةةة   ئةمةةةَ رَواا َيكةةة  ةةة د ب،   
َتو نةةة نةةةن ي   اَومةةة يطا ت دةت تششةة     

اةي ةةةةةةةةة  شَيشةةةةةةةةةَي يكا ي  ةةةةةةةةةة ينةةةةةةةةةَو  ة   
ةينةةةةة تاةةةةة بو دةبيةةةةةل،ةاا  يةةةةاَومةتييةيني

رةةة ترا  ،ن  شةةي زةي اَيةة     ، نةةرةةَوي ب
رة   اا  تةو شَيوي ت نةةدا    نةبوتن 

 ة دتت ينةتة د  بةدي دةا،َيت نةةد  شة،   
     ( c.v )ئةزموت  

اةةةا   اةنةةة  اا يةةةا  نةةةة بةةةةدت ي   َتو
    دةست نااةتَي

يااود نةةدَيك  ينَوا ةة ت ب، ت نامةةيَيك     
ش،َتريشةةةيةال ت شةةة،  ز ن ةةةت نةةةاتة ت ن     

ة بةةةةةةةةةة ديةةةةةةةةةا   نةةةةةةةةةنةن ةةةةةةةةة  د مةز  ن 
ب،ت نامةاةيةة   د  ييةةةيَيك  قةةو    َيةة  تة     
 َيةة،ةد  رةسةةنك،دن  نةةةن   ةةة رةةةز يَيك      

زةميةةةةةيَيك   ةةةة   دةاو َينةةةةتة تبةينا يةةة   
 ،ةا ةةةان ن  رةةةة   اةةةا ة بةةةَو   يةةةبةةةا ي ني
 زنةدةةةةةاامنا  بةةةةة ة بةشةةةةَيا  ةةةةة   بَويةةةةة
َت  ت ئةمانةةةةةةةةةَ رةةةةةةةةةموت  َي، دة  رة يةةةةةةةة
، اةةت   ةة   بَو دت اةتين  اَومةة يطا   راانة 

رة يبةةة،  دن   َيطةةةايَيك   نةةةةن  بكةةةاك بةةةوَ 
ا، و ت بة ةت ئاسةَويَيك  ناديةا  رةةنطات    

  َ ب
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اإلداري مقترحات حول  اإلصالح 

 في إقليم ُكردستان

 اجلزء الثاني

 )أفكار شرصية(
 

د. صباح يوسف توما املاحل 
 

 املقدمة

إّن األوضهههاع السياسهههية واألمنيهههة احلاليهههة     

كانهههت قهههد أعطهههت إقلهههيم ُكردسهههتان العهههراق   

فرصهههههة جيهههههدة لنهههههوع مهههههن اإلسهههههتقاللية عهههههن 

علههههى العههههامل  احلكومههههة املركزيههههة واإلنفتههههاح

اخلهههارجي ووالدة القطهههاع اخلههها  الههه ي بهههدأ    

يأخههه  دوره يف عمليهههة التنميهههة يف ُكردسهههتان.  

إنعههههدام وسههههائل السههههيطرة علههههى النظههههام  لكهههنّ 

اإلقتصهههههههادي نتيجهههههههة العوامهههههههل اخلارجيهههههههة    

وك لك فيما يتعلق ب داء املخسسات واألفراد 

أّدى إىل ظهههور مظههاهر سههلبية يف إدارة حكومههة  

 ع ككل.اإلقليم واجملتم

تهههدف ههه ه املقرتحههات إىل معاجلههة بعههض   

ه ه الظواهر. ولتحقيق ذلهك علينها الوقهوف    

علههى األسههباب الههيت وصههلت بههاإلدارة احلكوميههة  

 إىل ه ا احلال.

ضعف الترطيط املربمج يف مشهاريع   . أ

 اإلستثمار واإلنفاق.

ضهههههههعف التنسهههههههيق بهههههههني املخسسهههههههات  . ب

احلكوميههههة يف اإلقلههههيم مثههههل يلههههس الههههوزراء 

 لوزارات وايافظات.وا

ضهههههعف الشهههههفافية يف تنظههههههيم وإدارة    . ت

 املوارد املالية.

تضههرم اجلهههاز اإلداري بعناصههر غههري     . ث

مخهلههههة وقههههادرة علههههى املسههههاهمة اإلجيابيههههة يف  

 عملية البناء والتنمية.

اخللههههل يف إدارة املههههوارد البشههههرية مههههن   .  

خهههالل وجهههود أعهههداد كهههبرية غهههري مخهلهههة مهههن   

الشههههههادة اإلبتدائيهههههة    األمهههههيني ومهههههن  لهههههة   

واملتوسهههههطة ونهههههدرة  لهههههة الشههههههادات العليههههها 

القههادرة علههى رسههم السياسههات العامههة وبههرامج      

 التنفي  واملتابعة.

احلكومهة    العبء املالي اله ي تتحمله   . ح

نتيجههههههة البطالههههههة املقنعههههههة والههههههيت زادت مههههههن  

املصهههههروفات الباهضهههههة علهههههى الرواتهههههب بهههههدون   

 مردودات لألعمال اليت يقومون بها.
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عههدم وجههود وصههف كامههل للوظههائف      .  

لتحديههههههد املههههههخهالت الوظيفيههههههة والواجبههههههات   

ها لغرض وضع الشرص املناسب ؤداأاملطلوب 

 يف املكان املناسب.

ضههههعف النظههههام اياسههههيب املّتبههههع يف     . د

 احلكومة.

عههدم وضههوح أنظمههة املسههاءلة واملكافههأة  . ذ

 واياسبة اإلدارية والقانونية... ا .

األسههههههههاليب التقليديههههههههة يف اعتمههههههههاد  . ر

متشههههههههية املعههههههههامالت واإلجههههههههراءات اإلداريههههههههة  

 واحلسابية وعملية إختاذ القرارات.

إّن الرؤيهههههة إلعهههههداد وتهيئهههههة الكهههههوادر     . ز

اإلدارية لقيادة عملية البناء والتنمية ضهعيفة  

 وغري مثمرة.

ظههههور ظهههاهرة الفسهههاد اإلداري الههه ي    . س

 ينرر هيكل اإلدارة.

مههههن أجههههل حتقيههههق النجههههاح يف أي مشههههروع 

تنمهههههوي أو إصهههههالحي يف إدارة حكومهههههة إقلهههههيم  

ُكردسهههههتان علهههههى القيهههههادة السياسهههههية تهههههبين    

 املبادىء السياسية اآلتية:

 

دراسهههة الواقهههع احلهههالي غهههري السهههليم      .7

وال ي يدل بصراحة على وجود مظاهر سلبية 

يف اجلهههههاز احلكههههومي ورداءة اخلههههدمات الههههيت    

تقههّدمها للمههواطن والههيت أدت إىل تهه ّمر عامههة     

النههههاس مههههن السههههلوكيات املّتبعههههة يف اجلهههههاز   

 احلكومي من قبل بعض املستغلني.

مبدأ اإلصالح والترطهيط والتطهوير    .2

 يف إدارة حكومة اإلقليم.

جتميد اهليمنة السياسية املّتبعهة مهن    .7

قبههههههل األحههههههزاب السياسههههههية علههههههى إداء اإلدارة 

 احلكومية.

مشروع اإلصهالح اإلداري والترطهيط    .4

بهههههدف حتقيههههق النقلههههة النوعيههههة مههههن اإلدارة    

السياسههية إىل اإلدارة العلميههة لغههرض تقهههديم    

 اخلدمات من قبل احلكومة بشكل جيد. 

مبههههدأ الثههههواب والعقههههاب يف احلكومههههة   .9

 ويكون ذلك من خالل قرارات شف افة.

 اهلدف:   

اإلسهههههتردام األمثهههههل للمهههههوارد البشهههههرية   " 

والطبيعيهههههة واملاليهههههة لبنهههههاء يتمهههههع مهههههدني   

 ودميقراطي مزدهر اقتصادًيا"

ميّر العراق بصورة عامة وإقليم ُكردسهتان  

بصورة خاصة مبرحلهة التحهّول. التحهول حنهو     

الدميقراطية. ماذا يعين ه ا التحهّول وكيهف   

جيهههههههب أن ُيعهههههههاجلي إّن نصهههههههائإ السياسهههههههيني  

الغههههههههههربيني تخكههههههههههد علههههههههههى أّن    واخلههههههههههرباء

الدميقراطية تعين اإلنتراب، اخلدمهة املدنيهة   
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اجليدة، حرية الرأي والصحافة واإلعالم. لكّن 

التحههههههّول حنههههههو الدميقراطيههههههة يعههههههين أيًضهههههها 

الههتفكري اسههرتاتيجًيا. كيههف يصههبإ أو كيههف  

نريد أن يصبإ ُكردستان بعد عشر أو عشرين 

ر سنةي كيف ينمو النظام اإلقتصهادي ويتطهوّ  

خههالل السههنوات املقبلههةي مههاهي متطلباتهه ي إّن   

املسههتقبل حيتهها  إىل تفكههري جههّدي إذا كانهههت     

هنهههاي رغبهههة وعههههد مهههن قبهههل احلكومهههة وكهههل  

اجلههههات املسهههخولة يف اجملتمهههع. هنهههاي عوامهههل  

داخليههههههههة وخارجيههههههههة تههههههههدعونا إىل الههههههههتفكري  

بههههههههالترطيط اإلسههههههههرتاتيجي، وإن العوامههههههههل  

هيكهههل الداخليهههة تتمثهههل يف النمهههو السهههكاني و   

اإلقتصههههاد والرتكيههههب اإلجتمههههاعي وطبيعههههة   

النظهام السياسهي وغريهها. فعلهى سهبيل املثهال،       

% مهههن السهههكان يف عمهههر   49لهههو فرضهههنا اآلن أّن  

سهههههنة، فكيهههههف سهههههيكون الواقهههههع  79يقهههههل عهههههن 

سهههنةي حينهههها سهههيتحّول    24اإلقتصهههادي بعهههد  

ههههههخالء األطفهههههال إىل شهههههباب. وهنهههههاي أمثلهههههة 

اي عوامهل  كثرية يف هه ا اجملهال. كمها أّن هنه    

خارجية، منها ما حيدث يف العامل وانطباعات  

وتأثرياتههههههههه ، العوملهههههههههة وأوجههههههههههها املرتلفهههههههههة، 

اإلجتاهههههات اإلجتماعيههههة والثقافيههههة، عوامههههل    

جغرافيهههههههة سياسهههههههية، الثهههههههورة التكنولوجيهههههههة  

وتأثرياتهههههههههههها اإلقتصهههههههههههادية واإلجتماعيهههههههههههة   

وك لك القيم الدينية والثقافية. كهل هه ه   

كري بهههههالترطيط العوامهههههل تهههههدعونا إىل الهههههتف 

اإلسههرتاتيجي الهه ي هههو ب اتهه  عمليههة معق ههدة     

ومتشهههابكة تتطلهههب إشهههراي عهههدد كهههبري مهههن      

املخشهههرات واإلفرتاضهههات كوسهههيلة لترطهههيط   

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيهة يف اإلقلهيم.   

إّن ههه ا الترطههيط اإلسههرتاتيجي الهه ي نههدعو   

إليههه  هههههو عبهههارة عههههن خارطهههة طريههههق تنمويههههة    

ههههدافنا اإلقتصهههادية  شهههاملة األمهههد لتحقيهههق أ 

واإلجتماعيههههة،  هههها يتههههيإ ملواطنينهههها معرفههههة    

مسهههههتقبلهم وكيفيهههههة حتقيهههههق طموحهههههاتهم   

ضمن إطار زمين معلوم. وجيب أن تكون املهمة 

األساسههية هههي "العمههل علههى خلههق التههوازن بههني  

املهههوارد واحتياجهههات التنميهههة مهههن خهههالل وضهههع 

املبادىء واإلجتاهات العامة إلدارة اسرتاتيجية 

 ة اإلقتصادية واإلجتماعية".التنمي

ومههههههن ههههههه ا املنطلههههههق يتطل ههههههب التعههههههاون     

والتنسههههيق مههههع كافههههة الههههوزارات واملخسسههههات     

والقط هههاع اخلههها  ومنظمهههات اجملتمهههع املهههدني 

علههى رسههم اسههرتاتيجيات التنميههة اإلقتصههادية   

واإلجتماعيهههة ترتكهههز علهههى جعهههل ُكردسهههتان  

ن يكههههههههون يتمعهههههههه  أمزدههههههههًرا اقتصههههههههادًيا، و 

ا علمًيا وثقافًيا وإجتماعًيها.  متحضًرا ومتطّوًر

ونود التأكيد على أّن  ال ميكن حتقيهق النمهو   

اإلقتصههههادي بههههدون وجههههود يتمههههع متحّضههههر   

 ومتطّور. 
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إّن اسهههههههههههرتاتيجية التنميههههههههههههة يف إقلههههههههههههيم  

ُكردستان جيب أن ترتكز علهى أربعهة يهاور    

رئيسة، واليت أك د عليها أيًضها املعههد الهدولي    

 راق: واسرتاتيجية التنمية يف الع

 تعزيز أسس النمو اإلقتصادي. .7

تنشهههيط القطهههاع اخلههها  خصوًصههها     .2

 من خالل تهيئة بنية مخاتية.

حتسههههني نوعيههههة احليههههاة مههههن خههههالل      .7

 تقديم اخلدمات األساسية.

تعزيهههههز اإلدارة السهههههلمية مهههههن خهههههالل   .4

اإلصههههههالح اإلداري وتهيئههههههة و تههههههدريب القههههههوى 

 البشرية العاملة.

ومن أجل البدء به ه املهّمهة اإلسهرتاتيجية   

للترطهههيط املتكامهههل، علينههها حتليهههل تأرخينههها    

والتغّيههرات الههيت طههرأت علههى واقعنهها السياسههي    

واإلقتصهههادي واإلجتمهههاعي حتلهههيال  متكهههامال .   

وحتليهههل الواقهههع يتطلهههب أيًضههها حتليهههل ن قهههاط 

القهههههوة احلاليهههههة الكامنهههههة الهههههيت يتمتهههههع بهههههها   

ضههههههههعف ُكردسههههههههتان، وكهههههههه لك نقههههههههاط ال 

واملعّوقههههههات، والقههههههاء الضههههههوء علههههههى الفههههههر    

املوجودة للتنميهة، والتهديهدات واملرهاوف الهيت     

مههن ايتمههل أن جنابهههها والههيت قههد تههخثر علههى  

التنميههة اإلقتصههادية واإلجتماعيههة. إّن عمليههة   

الترطيط املتكامل تتطلب مشاركة اجلميهع  

مبهههههها فههههههيهم القيههههههادة السياسههههههية واحلكومههههههة  

وطوائههههف اجملتمههههع.  والههههوزارات ومجيههههع فئههههات

 هناي ثالثة أوج  يتطلب إعتمادها:

 حتديد املصادر ودراسات اجلدوى. . أ

 حتليل مقدار القابلية اليت منلكها. . ب

التوجهههههههه  حنههههههههو الههههههههتفكري بعمليههههههههة   . ت

 الترطيط اإلسرتاتيجي.

لهه ا، ومههن أجههل العمههل واإلصههالح، مطلههوب   

مههههن القيههههادة أن تكههههون مبنيههههة علههههى احلكمههههة    

متتلهههك املهههخهالت والثقهههة علهههى   والدرايهههة، وأن

قابليهة الههتعلم، وأن ميتههّد هه ا الههنهج إىل سههائر   

العهههاملني يف اجلههههاز احلكهههومي، إذ أّن سياسهههة   

اإلصهههالح اإلداري الهههيت أصهههبحت نهًجههها لهههدى     

كهل الههدول والشههعوب ترك هز علههى أهميههة رفههع   

كفاءة العنصر البشريك ألّن  العنصر الفّعهال  

خطهههههط والعامهههههل األههههههم لتحقيهههههق أههههههداف و

وبهههرامج التنميهههة الهههيت يضهههطلع مبسهههخولياتها  

اجلهاز اإلداري للدولهة خلدمهة مجيهع طوائهف     

 اجملتمع وفئات  وقطاعات .

إّن النجههاح احلقيقههي للجهههاز احلكههومي يف  

إداء رسالت  يتوقهف علهى املوظهف العهام القهادر      

علههههى القيههههام مبسههههخوليات  يف تقههههديم خدمههههة    

 جيههدة للمههواطنني  سههن معههاملتهم، ويعمههل    

علهههى رفهههع املعانهههاة عهههنهم، فعلهههى قهههدر قيامههه        

بتلك املهمة بكفهاءة واقتهدار، ميكهن أن يتكهون     

إنطبههاع جيههد لههدى رجههل األعمههال أو املسههتثمر     
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ال ي يرغب يف إستثمار أمواله  وإقامهة مشهروع    

يههدر اخلههري علههى أبنههاء ُكردسههتان ويههوفر هلههم      

 فر  العمل.

الفكههههر اجلديههههد للتطههههوير يقتضههههي، بهههههل،     

ّيههدة للمههوارد البشههرية إلجيههاد   ويفههرض إدارة ج

كهههوادر مهههن العهههاملني القهههادرين علهههى خدمهههة    

املههواطنني جبههدارة عاليههة. لقههد أصههبإ املوظههف   

العام جوهر املنظومة الشاملة لحدارة الرائهدة،  

فمهمههههههها تطهههههههّورت اللهههههههوائإ ونظهههههههم العمهههههههل،  

واختصرت اإلجهراءات أو تالشهت، فسهوف يظهل     

 العنصر البشري أساس النجاح.

 

إّن مههن أهههم املظههاهر السههلبية الههيت ُينتقههد      

بهههههههههها اجلههههههههههاز اإلداري يف حكومهههههههههة إقلهههههههههيم   

ُكردسهتان ههو اهليمنههة السياسهية علههى اإلدارة    

احلكوميههة بصههورة مباشههرة أو غههري مباشههرة مههن  

خهههههالل تعهههههيني املهههههدراء العهههههامني ومسهههههخولني     

آخهههرين، والههه ي يعهههين إتبهههاع نظهههام ايسهههوبية  

ق امتيههازات  والوسههاطة والههيت تههخدي إىل حتقيهه   

خاصهههة يف مجيهههع مرافهههق احليهههاة اإلقتصهههادية  

واإلجتماعيههههة، إضههههافة إىل تههههداخل السههههلطات 

الثالث أيًضا  يع أصبإ من الصعب الفصهل  

بههههههههني السههههههههلطات القضههههههههائية والتشههههههههريعية    

والتنفي يهههههة، لههههه ا يتطل هههههب إختهههههاذ إجهههههراءات   

سههريعة وجريئههة للفصههل التههام بههني السههلطات     

العمههل للتنسههيق الههثالث وإجيههاد هيكليههة وآليههة 

بينههههههها بشههههههكل يضههههههمن الشههههههفافية يف رسههههههم    

التوجهههات السياسههية وإحههرتام سههلطة القضههاء  

وجتميههههد اهليمنههههة السياسههههية علههههى السههههلطة   

التنفي يههة لتحقيههق مبههدأ املسههاواة يف احلقههوق  

والواجبهههات لكافههههة املهههواطنني كربنههههامج مههههن   

بههههههههههرامج احلكومههههههههههة الرشههههههههههيدة وحتقيههههههههههق    

طنني الدميقراطيههههههة  هههههها يعههههههزز ثقههههههة املههههههوا   

 باحلكومة وبربايها التنموية.

 

 

 اهلدف

"حكومة قوية موحهدة وكفهوءة قهادرة علهى     

احلكههههههههم يف إقلههههههههيم كوردسههههههههتان لتحقيههههههههق  

طموحههات وآمههال مواطنيههها مههن خههالل تههوفري     

األمن للمواطنني وخلق فر  العمل وحتقيق 

مبههههدأ املسههههاواة بههههني كافههههة املههههواطنني بغههههض   

سياسهية ومعتقهداتهم   النظر عهن اجتاههاتهم ال  

الدينيههههة. وهلهههها القههههدرة علههههى التفههههاوض مههههع     

احلكومهههههة الفيدراليهههههة فيمههههها يتعلهههههق بشهههههخون 

ومصههههلحة مههههواطين اإلقلههههيم وتكههههون واجهههههة     

سياسههههههههية  يههههههههزة يف األجههههههههواء اخلارجيههههههههة   

واملنظمههههات السياسههههية اخلارجيههههة ومنظمههههات   

 األمم املتحدة واجملتمع الدولي". 
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 هيكلية الكابينة الوزارية -7
 

 

وجود عدد كبري من الوزارات حيع أّن ه ا 

العدد ال يتناسب مع حجم اإلقليم مهن ناحيهة   

عههدد السههكان وأنشههطت ،  هها يصههعب التنسههيق  

بني أنشطة الوزارات ورسم السياسات السهليمة  

واختههههاذ القههههرارات الصههههائبة لتنميههههة اإلقلههههيم    

ومعاجلههة مشههاكل . إّن الههدوافع الرئيسههة وراء  

ت سياسهههية والهههيت  مثهههل هههه ه التشهههكيلة كانههه   

أثبتهههههت التجربهههههة مظاهرهههههها السهههههلبية، لههههه ا     

يتطل ههب مههن األحههزاب السياسههية أن تصههل إىل     

قناعة كاملة بضرورة إعادة النظهر يف هيكليهة   

الكابينهههههة الوزاريهههههة اجلديهههههدة  يهههههع جيهههههب      

تقلهههيص عهههددها ودمههههج بعضهههها مهههع الههههبعض     

 وجعلها وزارات ختصصية. 

 

 

 

 آلية التنسيق -2

إنعهههدام آليهههة تنسهههيق واضهههحة بهههني رئاسهههة      

حكومههههة اإلقلههههيم ورئاسههههة اإلقلههههيم والربملههههان     

والههههههوزارات وايافظههههههات أّدى إىل ختلرههههههل يف  

إنسيابية التوجهات يف عملية صنع السياسهات  

العامة واختاذ القرارات ومتابعتها، له ا ينبغهي   

وضههع آليهههة جديهههدة ُتوَضههإ فيهههها مهّمهههات ودور   

تها ببعضهها. ويتطل هب   اجلهات املرتلفة وعالق

يف ضوئها حتديهد وبوضهوح صهالحيات السهادة     

رئهههيس الهههوزراء ونائهههب رئهههيس الهههوزراء، الهههوزراء   

وايههههافظني واملسههههخولني يف يلههههس الههههوزراء    

بشههكل يضههمن اإلنسههيابية يف رسههم السياسههات     

 واختاذ القرارات اإلدارية. 

 

  آلية تشريع قوانني الوزارات -7

إّن جتربههة الكابينههات الوزاريهههة أثبتههت تلكهههخ    

وتههأخري تشههريع قههوانني الههوزارات احلاليههة مههن      

قبههههل الربملههههان نتيجههههة كثههههرة عههههددها وعههههدم     

القهههههدرة علهههههى صهههههياغة مسهههههّوداتها يف الوقهههههت  

املناسههههب، لهههه ا ومههههن الناحيههههة القانونيههههة ُتعههههد  

الكههههثري مههههن قههههرارات ومهمههههات الههههوزارات غههههري    

ادة النظهر يف  شرعية وملزمهة. وهله ا ينبغهي إعه    

قههههوانني الههههوزارات يف ضههههوء تشههههكيلة الكابينههههة   

اجلديهههههدة والتهيئهههههة بوضهههههع مسهههههّودات صهههههيع  

قههوانني كافههة الههوزارات وتقههدميها إىل الربملههان 

 كحزمة واحدة أثناء تشكيل الوزارة اجلديدة. 

 أهداف ومهمات الوزارات -4

هنههاي تعههارض واضهههإ يف أهههداف ومهمهههات    

ىل اإلزدواجيههة عههدد مههن الههوزارات والهه ي أّدى إ   

وانعههههدام التنسههههيق يف إدارة املهّمههههات وصههههعوبة   

حتديههههد املسههههخولية، لهههه ا يتطل ههههب عنههههد إعههههادة  

النظههر يف قههوانني الههوزارات اجلديههدة التأكيههد  

علهههههى حتديهههههد أههههههداف ومهمهههههات كهههههل وزارة    

بوضهههههوح،  يهههههع ال تتعهههههارض مهههههع بعضهههههها،     

وكهه لك تعههزز آليههة التنسههيق واإلنسههيابية يف  

 رسم السياسات. 
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  وجهات الوزاراتت -9

إّن أكثرية قوانني الهوزارات احلاليهة تعتهرب    

نسهههههرة طبهههههق األصهههههل عهههههن وزارات احلكومهههههة  

الفيدراليهههههة، وال تتضهههههمن خاصهههههية اإلقلهههههيم.  

كما أّن معظمها توّجهات مركزية واليت هي 

مسهههتندة علههههى فلسههههفة النظههههام اإلشههههرتاكي،  

وتتعههههارض مههههع النظههههام السياسههههي والفلسههههفة  

تههها حكومههة اإلقلههيم. لهه ا اإلقتصههادية الههيت تبّن

ينبغهههي أن تتضهههمن قهههوانني الهههوزارات املقرتحهههة 

خصوصية خاصة باإلقليم، وتتضمن توّجههات  

مبنية علهى الفلسهفة اإلقتصهادية الهيت تبّنتهها      

حكومههههة اإلقلههههيم اخلاصههههة باعتمههههاد إقتصههههاد   

السههوق او احلههر والالمركزيههة، وتفعيههل ودعههم   

دور القط ههاع اخلهها ، والتأكيههد علههى حتديههد   

هّمهههات الهههوزارات علهههى وضهههع اإلسهههرتاتيجيات  م

البعيدة املدى ورسم السياسهات العامهة وإناطهة    

 املهّمات التنفي ية إىل ايافظات. 

  عالقة الوزارات بايافظات -6

إّن قههوانني عههدد مههن الههوزارات تتضههمن   . أ

مهّمههههات تنفي يهههههة إضههههافة إىل مهّمهههههات رسهههههم   

السياسات، وهه ا يتعهارض مهع قهانون ومهّمهات      

ايافظهههات، ويهههخدي إىل عهههدم وضهههوح كامهههل     

لعالقههههة الههههوزارات يف ايافظههههات وخبصوًصهههها    

الدوائر التابعهة هلها فيمها يتعلهق بالصهالحيات      

ودور الههوزراء فيههها، كههل ههه ا أّدى إىل تعههارض     

بهههني صهههالحيات ومهّمهههات الهههوزراء وايهههافظني 

وخلههق جههو مشههحون باحلزازيههات فيمهها بيههنهم،    

ني أههداف ومهّمهات   ل ا يتطل ب الفصل التام به 

 رة وايافظة يف ه ا اجملال. اكل من الوز

ت وجههههود  تهههه إّن التجربههههة العلميههههة أثب  . ب

إزدواجيههههههة كاملههههههة بههههههني مهّمههههههات الههههههوزارات   

وايافظهههات يف يهههال إقهههرتاح وإقهههرار وتنفيههه  

املشهههاريع، لههه ا ينبغهههي حتديهههد هيكليهههة وآليهههة      

العمل بوضوح والتنسهيق يف هه ا اجملهال اله ي     

 ُيعد حيوًيا جًدا. 

 دور ايافظات يف اإلقليم  -1

عههدم وضههوح كامههل لههدور ايافظههة ضههمن   

 عهههدد كهههبري مهههن املشهههاكل اإلقلهههيم يهههخدي إىل

واملعّوقهههات داخهههل احلكومهههةك ألّن دور ايافظهههة 

ضمن اإلقليم خيتلف كلًيا عن دور ايافظهة  

ضههمن احلكومههة الفيدراليههة، إضههافة إىل عههدم     

وضهههوح هيكليههههة وآليهههة تنسههههيق بهههني يههههالس    

ايافظهات مهع الربملههان يف اإلقلهيم، وكهه لك    

الفصهههههل بهههههني مهّمهههههات وصهههههالحيات رؤوسهههههاء   

ايافظهات وايهافظني املسهخولني يف    يالس 

ايافظة. ل ا ينبغي دراسة ه ا الواقع لغرض 

التوّصههههل إىل صههههيغة حتقههههق فيههههها الشههههفافية   

واإلنسيابية يف عمليهة إختهاذ القهرارات وتنفيهد     

املشهههههاريع وتقهههههديم اخلهههههدمات إىل املهههههواطنني    

 بشكل كفوء ونوعية جيدة. 
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  ان يلس الوزراءديو -2

 

  لس الوزراءسكرتارية ي . أ
 

لغهههرض جعهههل إجتماعهههات يلهههس الهههوزراء  

أكثهههر نظاميهههة وتصهههدر عنهههها قهههرارات ميكهههن      

تطبيقههههههههها بشههههههههفافية، يتطلههههههههب تعزيههههههههز دور  

السهههههههههكرتارية بتهههههههههولي مسهههههههههخولية تنظهههههههههيم    

اإلجتماعهههههات وإدرا  موضهههههوعات للمناقشهههههات 

ومقرتحهههات لصهههنع القهههرارات. وينبغهههي تزويهههد   

د ه ا اجلهاز بكوادر كفوءة لغرض تقييم املوا

لدراسهتها مهن قبهل هيئهات إستشهارية خمتّصههة      

قبههههل إدراجههههها يف جههههدول اإلجتمههههاع وإلختههههاذ    

 القرارات بشأنها. 

 

  ديوان رئاسة يلس الوزراء . ب
 

  هيكلية رئاسة الديوان •

هيكليهههة ديهههوان يلهههس الهههوزراء موضهههوعة   

بشهههكل غهههري مهههدروس، وتتضهههمن دوائهههر وأقسهههام 

تقوم مبهّمات تعترب مهن واجبهات الهوزارات، وإن    

ههههههه ه احلالههههههة أّدت إىل إزدواجيههههههة يف العمههههههل    

وتعارض يف الصالحيات واملهمات، ل ا يتطل هب  

إعههههادة النظههههر يف اجلهههههاز التنظيمههههي لرئاسههههة  

ويههل الههدوائر  ديههوان رئاسههة اإلقلههيم لغههرض حت  

 املوجودة إىل الوزارات ومتابعت  أعماهلا. 

 

 جهاز املتابعة•

إّن انعهههههدام وجهههههود جههههههاز متابعهههههة يتهههههوىل    

مسخولية متابعة تنفي  قرارات يلس الوزراء 

وتقديم تقريرات دورية بشأنها، يخدي إىل عهدم  

إلتزام الوزارات والدوائر التابعة هلا بتنفي ها. 

الوقهههههت احلاضهههههر  إّن وجهههههود هههههه ا اجلههههههاز يف   

ومتابعتهههه  تنفيهههه  قههههرارات اجمللههههس، وحتديههههد   

الصههعوبات والتلكههخ احلاصههل مههن قبههل الههوزراء   

واملسههههخولني يف متابعههههة التنفيهههه  يف وزاراتهههههم    

 ودوائرهم أّدى إىل نتائج إجيابية ومثمرة.

  وادر املهنية واإلدارية واخلدميةالك•

الشههك أّن هنههاي تضههرم كههبري يف رئاسههة    

ة اإلقلههيم مهن حيهع العههدد   ديهوان رئاسهة حكومه   

والكفاءة املطلوبة، وال ي يتطل ب إعادة النظهر  

يف توزيهههع الكهههوادر داخهههل اجمللهههس ونقلهههها إىل     

 الوزارات املرتّصة لحستفادة منها. 

 وحدة رسم السياسات  . ت

إّن عملية رسم السياسهات واختهاذ القهرارات    

علههههههٌم ب اتهههههه . لهههههه ا يتطلههههههب وجههههههود وحههههههدة      

مترّصصههني يف يههاالت  مترّصصههة تتضههمن  

متعهههّددة تقهههوم بتقهههديم مقرتحهههات للحكومهههة     

بشأن السياسات املطلوب إختاذها، وتكهون هه ه   

املقرتحات مبنية على دراسات و وث وبيانهات  

 واقعية وتوّجهات مستقبلية.
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 ي ةمن النزوح والتهجري و املعاناة

 نقاد عرا وو  يصدرو  ثلثة كتب نقدية     

 عن املنجز اإلبداع  للشاعر بهنام عطاا    

 امليقف الشلدان 

 وهم.  كلك مل يؤثر علأوما  شه كلك عل  نفسوة وحواة املبدع م إال تهجري القسري ابناء  عبنام بالرغم من ال

وبالرغم من  محتل رمحة االرهابواملخطوطات كنوة الشتب  لرك  تُُأبعد . ييإستمر العطاء واإلبداع بل تو ف

بداعوة صدر نقاد عرا وو  ثلثة كتب نقدية عن التجربة اإلأبداع م إوراء مقولة  ال حواة بل  وجرياو ةاملعانا

 ا . الشعرية للشاعر بهنام عطا

جاء بعنوا   مبراهوم سواديإكادمي  بشري الشتاب النقدي ااول كا  من تألوف النا د اا

ا م معاينة ومنتخبات  والصادر عن دار  أسئلة الذات الشعرية ي نصوق بهنام عطا 

اارد .  ار  ي حترير الشتاب خنبة من النقاد  –غوداء للطباعة والنشر ي عما  

 -مطلك اهمول  حممد  -إسراء عبد املنعم محودي  -العرا و  منهم  حممد يونم صاحل 

عدنا  أبو اندلم. وتضمن الشتاب منتخبات من  صائد الشاعر  -لؤي كنو  احلاصود 

ا  إجرائواو من ثومة التداخه ااجناس   ومن  اموع  عرية خمتلفة. أياد الشاعر عطا

 محلدود هذه ااجنا  ام  والسريكات  وااسطوري توظوفا مدركااحلشائ  والسردي والدر

و ع الشتاب بت  .اخلها عل  أسا  أ  هذه الفنو   ااجنا   كلها إيا تصدر من منطقة إبداعوة يريدةبتد ومؤمنا

   صفحة من القطع الشبري.200 

أما املنجز اإلبداع  اليان  عن اربة الشاعر يصدر ي أربوه عن مطبعة الدباغ للطباعة 

ات الن  و  هرات املعن م دراسة ي ديوا  هشذا انل وأنا والنشر وجاء بعنوا   هالو

ا   للنا د ااكادمي  ةياد عبدا . كتب مقدمة الشتاب النا د  ورجما حنن لبهنام عطا

.و د تنوعل هذه الدراسة ل عنوا   صواغة املقدمة الغريية جاءت حتوحممد يونم 

 ممن اامور املتفق علوها أحوانا  الذي أصب مب  طرح نقدي ويلسف  ملفهوم اهمالوات

لشن لطبوعة املنهجوة حاول الباحت الو و  عند أهم مرتشزات علم اهمال ومفاهوم  

   صفحة من القطع املتوسط.115و ع الشتاب بتت   .عند الشاعر النقدية واملرجعوة

 

ا   للنا دين  ري ي  موعة يصول املشائد لت بهنام عطاأما الشتاب اليالت يحمه عنوا   أسلوبوة التعبري الشع

 /للطباعة والنشرن مطبعة الدباغ عااكادميو  حممد يونم وةياد عبدا م صدر 

 سلوبوة التعبري الشعري م مؤكداأبعنوا    تااوىل جاء مأربوه. ضم الشتاب ثل  عتبات

بأهموة ال تقه عن املنت ي الشيري من يوها عل  أ  العنوا  ي  عر بهنام عطا ا  حيض  

املنتم  –تجاوة املنت إىل احلّد الذي تبلغ يو  الّرسالة املنت رة من الّن  يبه أن   .ااحوا 

إنتاجّوة  عرّية عالوة ي سواق اإلدرا   "عل  النحو الذي تشتغه يو  عتبة العنوا  عل 

يقد وال ما اليانوة أه النص . النوع  اهموة وضع العتبات النصوة ي معمارية التششو

وة كبرية ي الّشعر املشا  الّشعري حيض  بأهم بت  املشا  الشعري وبنوة الن   جاء يوها  إ 

وخلل  خصوصا.وهو يشّشه ظاهرة بارةة ي منجز الّشاعر عطا ا   مالعرب  عموما

 .مريقة مع الدراسة (يصول املشائد النا دا  نشر  موعة  حاوليقد  مالعتبة اليالية

 من القطع املتوسط.صفحة   151و ع الشتاب بت  
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 شهههكرنا نقهههّدمال يسهههعنا إال  أن و .مشهههكورة ههههي املخسسهههات والشرصهههيات الهههيت تتهههربع للمجلهههة 

وههو   يف رفد اجمللة دون مقابل وه ا عمل نقّدره ونثّمنه  ( 97جلميع كّتاب ه ا العدد ) وتقديرنا

 .نود يف ه ا العدد أن ن كر أمساء األشرا  ال ين تربعوا للمجلةو. سبب دميومتنا وجناحنا

وجلس يسوس جتيهساخليانةاوسظيوو س يييييي"ه ه الفقرة من اإلجنيل املقهدس:  بالقارا الكريم  أذك روهنا 

ونلقس ييكيفيسلقيياجلمعيحناًساييفيانةاوسظيكساأينيايساثيكس يوأيسلقس أيكس ًياتيأرساث ينريةلسظيأقسي يييييييييي

هذخلياألريةلظيالفقي يقدينلقس ينك س ييييألونييقيمتهمايريبعتيأدعايتالةيذخليوقاليهلمياحلقينق ليلكمينّأ

ايهذخليأمنينع ازهساينلقس يكس ييييلق ايونّةناجلميعيةنيأضلتهمييةنيمجيعيالذسنيالق اييفيانةاوظتيألّأ

   ت(22-21:14ةايعادهايك يةعيشتهات"ي)ة 

 املبلع االسم الثالثي

 ثالثون ألف دينار/ عنكاوا 74,444 شامايا صباح يوسف

  س وعشرون ألف دينار/ بغداد 29,444 إبراهيم رجب

  سون ألف دينار/ عنكاوا 94,444 نوري بطرس عطو

 

تشههكيلها مههن قبههل املشههاركني يف جلسههة      مّتجبهههود مضههنية مههن قبههل اللجنههة اخلماسههية الههيت       

اللغة السريانية يف جامعة صالح الدين، وبعهد عهدة إجتماعهات    حوارية ملتابعة موضوع فتإ قسم 

، حتققهت األمنيهة   يهي  أ هد دزه  ومع شهرص السهيد رئهيس اجلامعهة    املعنيني  مع ألعضاء اللجنة

 فههتإ علههى  22/6/2476يف  77 أربيههل يف جلسههت  املرقمههة  -ووافههق يلههس جامعههة صههالح الههدين 

يهي ملها    أوال  شهكرنا وتقهديرنا للهدكتور أ هد دزه    وبهه ه املناسهبة نقهّدم    . الرتبيهة  كليهة  يف قسمال

وكل من ساهم يف ذلهك، ويف الوقهت نفسه  نقهّدم تهانينها اخلاصهة إىل       ودعم ب ل  من تسهيالت 

طلبتنهها األعههزاء ونطلههب مههنهم التهيئههة للدراسههة يف ههه ا القسههم بعههد إكمههال اإلجههراءات كلههها،   

 واملنشور ل  رمسي كتاب يف القسم بفتإ وعدنا قد كان كما–بها رئيس اجلامعة  وعدنااليت 

يف نظههام القبههول  القسههم وإدخههال -مشههكوًرا وأوفههى بهه  92داني يف العههدد الكلهه املثقههف يلههة يف

 وف ق اهلل القائمني على خدمة شعبنا. .2471-2476املركزي للعام الدراسي 


