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يف   2003 عام  بعد  ما  )انجازات(  عن  قيل  مهام 

الدستور  وسن  املشوهة  باالنتخابات  واملتمثلة  العراق 

تبقى ال  انها  اال   .. االخر  القضاء عىل  العجيب وحرية 

روح  حساب  عىل  املقيتة  الطائفية  طغيان  امام  شئ 

اليوم، وهذه  غائبة يف عراق  تعترب شبه  التي  املواطنة 

لدى  والهدف  والنهج  املبدأ  اصبحت  التي  الطائفية 

الفساد  لتفيش  الخصبة  االرض  تعترب  القرار،  اصحاب 

تعد  مل  فاملواقف  البلد.  دمر  الذي  االرهاب  وانتشار 

ما  بحسب  وامنا  الوطنية  املصلحة  عىل  بناء  تحدد 

نتائجها  الفئة مهام كانت  او  الطائفة  تقتضيه مصلحة 

ومعه  الوطن  يكون  الحالة  هذه  ومبثل  للبلد،  مدمرة 

املكونات الصغرية عدديا الضحية االوىل.

قبل  لداعش  املوصل  تسليم  اسباب  مثال  لنأخذ 

عامني، ففئة متعاطفة مع داعش فتحت لهم االبواب 

والقلوب وكانت تنتظر سيطرته عىل املدينة وراوا فيه 

له  هيأت  ثانية  وفئة  اخرى،  طائفة  تسلط  من  املنقذ 

السيطرة عىل املدينة كانتقام لسكانها خاصة ما يرتتب 

الفئة  فعلته  ما  وهذا  عقابية،  اجراءات  من  ذلك  بعد 

الواقع  االمر  فرض  بعد  التوسع  بهدف  ولكن  الثالثة 

الكبرية،  الفئات  مصالح  كانت  هذه  تحريرها.  عند 

الرسياين  الكلداين  شعبنا  ومنها  الصغرية  املكونات  اما 

االشوري )املسيحي( فلم يكن له اية مصلحة بذلك ال 

بل كان الخارس االكرب، حيث تطلبت مصالح االخرين ان 

يُقدم لقمة سائغة لالرهابيني فخرس امواله وممتلكاته 

والقلة  متفرقة  اماكن  يف  ليتشتت  قرسا  تهجريه  وتم 

القليلة التي بقيت تم تخيريهم بني االسالم والذبح ويف 

احسن االحوال دفع الجزية )وهم صاغرون( هذا اضافة 

اىل حرق كنائسنا واديرتنا التاريخية وتدمري اثارنا. وبعد 

وبلداتنا  قرانا  عىل  فاستولوا  نينوى  سهل  كان  املوصل 

املاساة  فكانت  مقاومة  غري  من  املوصل  شامل ورشق 

الكربى حيث تم االستيالء عىل هذه املنطقة التاريخية 

وتدمريها، دون ان يكون لساكنيها اي دور يف كل هذه 

امواج  تتالطمهم  البحر  وسط  يف  وكأنهم  العمليات، 

االخرين وتقذف بهم ميينا وشامال وهم ال حول لهم وال 

قوة. بعد غياب اي دور لهم فيام حصل، وليك ال تتكرر 

الحالة بعد تحرير مناطقهم والكل يعلم انه ال بد من 

توفري الحامية لعودة من يعود اىل بيته وارضه خاصة 

بعد فقدان الثقة بالجريان الذين رسعان ما غدروا بهم، 

وامام غياب سلطة الدولة مل يبقى امامنا سوى  خيارين 

ال ثالث لهام، فاما ان تكون الحامية من شعبنا او من 

االخرين، وبعد ان اثبتت االحداث ان االخرين يعملون 

مبا تقتضيه مصالحهم بغياب روح املواطنة و املصلحة 

أمامنا اال تسليح من  انه ال سبيل  الوطنية، لذلك أرى 

هذه  وحامية  بتحرير  للمشاركة  شعبنا  من  يرغب 

االفتتاحية )في غياب سيطرة الدولة
ال سبيل امامنا اال حماية انفسنا

في غياب سيطرة الدولة
ال سبيل امامنا اال حماية انفسنا

االفتتاحية

بقلم/  يوسف شكوانا
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املناطق، مع التاكيد عىل كلمة )حامية( الن هدف هذه 

فشعبنا  الحامية،  هذه  يتعدى  ال  ان  يجب  الوحدات 

ليس له ناقة وال جمل يف رصاعات االخرين.

من  الوحدات  مثل هذه  تشكيل  ان  البعض  يقول 

الطائفية عىل  مبدأ  يرسخ  انه  بل  له ال  شعبنا ال مربر 

االقوال صحيحة  هذه  مثل  ان  الوطني،  الوالء  حساب 

الوطني  الوالء  وجود  حالة  يف  ولكن  عليها،  غبار  ال 

البالد،  ارجاء  جميع  يف  لالمن  وحفظها  الدولة  وسلطة 

ولكننا نعلم وهم يعلمون ايضا ان مثل هذه السلطة 

غري موجودة ال حاليا وال يف املستقبل القريب، فكل ما 

التي تعمل كل منها لصالحها،  الفئات  نراه هو سلطة 

من  يعترب  فشعبنا  اخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  هذا 

الوالء  ترسيخ  ويتمنون  وينادون  يؤكدون  الذين  اوائل 

الوطني وتفضيله عىل اي والء اخر، ولكن يبقى صوتنا 

عديم الجدوى امام )الكبار( الذين يرفضون هذا املبدأ، 

لشعبنا  دامئاً  توجه  الدعوات  هذه  مثل  ان  والغريب 

الذي يتمنى تحقيقها وال يجرؤ اصحابها عىل توجيهها 

لالخرين القادرين عىل احداث التغيري. ومن حق شعبنا 

ان يسأل اصحاب االصوات املعارضة لتشكيل وحدات 

مسلحة من شعبنا لحامية بلداتنا، ما هو الحل يف الواقع 

العراقي وبغياب سيطرة الدولة؟ امتنى ان يضعوا نصب 

عىل  االجابة  عند   2014 حزيران  يف  حصل  ما  اعينهم 

يرسخ  تسليح شعبنا  بأن  القول  اما عن  التساؤل.  هذا 

الطائفية فهو قول عجيب فالطائفية راسخة دون وجود 

هذه الوحدات، وهي مستمرة سواء تشكلت وحدات 

من شعبنا ام مل تتشكل، ومع هذا فالكل يعرف حجم 

مل  وهو  الفرتة  لشعبنا طوال هذه  الذي حصل  الدمار 

ميتلك اية وحدة مسلحة فاىل متى االنتظار؟   

القيام  البلد تفرض علينا  التي مير بها  ان الظروف 

من  مسلحة  وحدات  بتشكيل  وذلك  انفسنا  بحامية 

حكومتي  مع  بالتنسيق  وذلك  الهدف،  لهذا  شعبنا 

ليس  السالح  وحمل  االن،  يحصل  كام  واربيل  بغداد 

اعداد  السالح  حملت  فلقد  علينا  الجديد  باالمر 

وكردستانية  وطنية  قوى  صفوف  يف  شعبنا  من  كبرية 

والحزب  العراق  الشيوعي  الحزب  منهم  نذكر  وقومية 

الديوقراطي الكردستاين والحركة الدميقراطية االشورية، 

وقدموا الشهداء عىل الدوام، أليس من الرضوري اليوم 

حمل السالح لحامية النفس واالرض والعرض. فهل من 

املعقول ان نعترب شعبنا قارصا عن حمل السالح والدفاع 

بلداتنا  من  كم  عنه؟  يحارب  من  منتظرا  نفسه  عن 

تعرضت عرب التاريخ لهجامت الطامعني مستغلني غياب 

بفضل  الفشل  كان مصريها  ولكن  او ضعفها،  السلطة 

فخالل  القوش  مثال  لنأخذ  لرجالها.  الباسلة  املقاومة 

الخمسني سنة املاضية تعرضت اىل اكرث من هجوم تم 

افشاله بفضل رجالها الذين كانوا يستبسلون يف الدفاع 

عنها بغياب دور السلطة، ولوال الوقفة البطولية لشبابها 

عام 2014 عندما حملوا السالح لحراستها من الطامعني 

اخر حصل  ملا بقي شئ من ممتلكات سكانها، ومثال 

مؤخرا عند هجوم داعش عىل تللسقف فوقف شبابنا 

شبيبة  من  ام  نينوى  سهل  حامية  وحدات  من  سواء 

القوش جنبا اىل جنب مع البيشمركة وافشلوا الهجوم، 

وهنا ال أعلم ما هو رأي الذين يعارضون تسليح شعبنا، 

هل ينتظرون تحرير بلداتنا وحاميتها من قبل االخرين 

ثم يقدمونها الصحابها مجاناً!!!  

الوطنية  السلطة  دور  وغياب  الحالة  استمرار  مع 

فان ابسط ما يجب علينا القيام به هو الوقوف مع كل 

هؤالء الشباب ودعمهم بكل امكانياتنا ال ان نقف حجر 

اجلنا،  للتضحية من  يستعدون  عرثة يف طريقهم وهم 

واخريا اقول ال والف ال لزج شعبنا يف رصاعات االخرين، 

وال والف ال اللغاء دور السلطة عند وجوده ليحل محله 

شبابنا املسلح، ولكن نعم والف نعم لتشكيل وحدات 

مهمتها حامية شعبنا يف بلداته وقراه التاريخية.                     

االفتتاحية )في غياب سيطرة الدولة
ال سبيل امامنا اال حماية انفسنا



حمورابي-حزيران )العدد 42( 2016

5

أسفي على العراق المهلهل

أسفي على العراق المهلهل

أرضه  عىل  قامت  الذي  البلد  ذلك  العراق 

العامل  شغلت  وامرباطوريات  حضارات  عدة 

فاالشوريون  السنني،  الالف  بل  لقرون  القديم 

االربعة  الجهات  نحو  بعيداً  سيطرتهم  امتدت 

فسيطروا  الكلدانيون  بعدهم  من  فعل  وكذلك 

عىل ممتلكات االمرباطورية االشورية. وكام هو 

االمرباطوريتني  تينك  قبل  العراق  سكن  معلوم 

أقوام عديدة كالسومريني واالكديني وغريهام. 

قد وضعت تلك االقوام أسس حضارة وادي 

والحروف  الكتابات  أوىل  واخرتعت  الرافدين 

املذكورة.  االمرباطوريات  أيام  ثم تطورت الحقاً 

الزاوية  القديم حجر  العراق  وأصبحت حضارة 

موضع  وكانت  الالحقة  االنسانية  للحضارة 

البعثات  فتقاطرت  واملنقبني  الدارسني  اهتامم 

من  عديدة  مواقع  يف  للتنقيب  االستكشافية 

تنقب  هذا  يومنا  اىل  زالت  وال  العراق  أرض 

وتتوصل  االقوام  تلك  منجزات  وتستكشف عن 

بني فرتة واخرى اىل معلومات قيمة عن حضارة 

االزمات  االيام  هذه  به  تعصف  الذي  البلد 

وتناقلتها  ضجيجاً  الدنيا  مألت  التي  واالحداث 

االعالم  وسائل  عىل  وعرضتها  االنباء  وكاالت 

للعراقيني وخيبة  املرئية فكانت صدمة شديدة 

ليشاهدوا  العراقية  الجموع  إنتخبتهم  أمل مبن 

مامرساتهم داخل القبة التي ترّشع القوانني. حقاً 

الحضارات  بلد  أبناء  يكونوا  أن  بهؤالء  تليق  ال 

الشعب  مبصلحة  هو  ما  يرشعوا  أن  يجوز  وال 

العراقي، فمن يلجأ اىل العنف ويصطدم بااليدي 

ويحتدوا كالمياً ويرتاشق بعبوات املياه ويطرق 

قبة  داخل  هذا  وكل  واملقاعد  املناضد  عىل 

الربملان.

واالنىك من ذلك تحّزبهم اىل جامعات وكتل 

مختلفة الوالء. فلو كانوا حقاً عراقيني نسباً ووالءاً 

اصحاب  العامل  ويشاهد  يحدث  ما  حدث  ملا 

والذين  والثقايف  العلمي  والتحصيل  الشهادات 

املخجل  املستوى  بهذا  العراقي  الشعب  ميثلون 

والهزيل بالتأكيد من حق املشاهد أن يستغرب 

تكون  لقوانني  مرشعني  هؤالء  يكونوا  كيف 

املرشعون  كان هؤالء  ملا  البلد يف حني  ملصلحة 

بهذا املستوى ال ميكن أن يفكروا اال مبصالحهم 

من  ال  بصلة  متت  ال  اجندات  لتمرير  الخاصة 

قريب وال من بعيد لخدمة العراق وشعبه. ان 

املأساوي ملندوبني هو دليل قاطع  هذا املشهد 

لبطالن إدعائهم بالوطنية ويكشف وبوضوح عن 

وارتباطهم  الكتلية  وانتامءاتهم  نواياهم  حقيقة 

بجهات أجنبية لها أطامع تاريخية بأرض العراق 

باالضافة اىل تصدير أفكارهم وأهدافهم الطائفية 

والعنرصية التي ظهرت وبشكل واقعي وحقيقي 

فاذا  العاصمة.  ومنها  العراق  مناطق  بعض  يف 

بقلم ايليا حلبي
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بهذه  تتصارع  الكبرية  وكتلنا  طوائفنا  كانت 

يف  كبري  إرهايب  خطر  يواجه  والبلد  الطريقة 

العديد من مناطقه فامذا يكون مصري االقليات 

الصغرية التي ال حول لها وال قوة عفوا ملا تبقى 

بتدمري  ميعنون  والدواعش  االقليات  هذه  من 

املعابد والكنائس املسيحية واخرها تفجري كنيسة 

يصيح  الجمعة  يوم  ومؤذن  املوصل  يف  الساعة 

املسيحيني  عىل  املأذنة:  عىل  من  صوته  بأعىل 

أن يعلموا ان ال موطئ قدم لهم هنا بعد االن، 

واملرشعون ال يلتفتون ملا يجري بل هم يعملون 

بعد  وخاصة  واالنقسامات  الخالفات  لتكريس 

أن  البديهي  من  طبعاً  التكنوقراط.  فكرة  إثارة 

أن  مصلحتهم  من  ليست  ألنها  الخالفات  تثري 

وذو خربة  املسؤولية  لتحّمل  أهل  من هو  يأيت 

بعيداً  مستقالً  ويكون  يشغله  الذي  املجال  يف 

عن التحزبات والطوائف ويعمل للصالح العام 

بوسعهم  ما  سيعملون  الحيتان  ان  وبالطبع 

لتعطيل هذه الفكرة ألن شهيتهم البتالع االموال 

سيصيبها الوهن وهذا ما ليس يف حساباتها ولن 

تقبل بها، ولكن مهام طال الزمن ال بد أن تأيت 

الوالء  ولهم  الغيارى  املخلصني  وبهّمة  ظروف 

وسارقي  العابثني  لهؤالء  حداً  فتضع  للوطن، 

أموال الشعب.

وطنية  حكومة  لتشكيل  يعملون  وكذلك 

مع  الدين  رجال  تدخالت  عن  بعيدة  مدنية 

السياسة  ويرتكوا  لهم  وتقديرنا  احرتامنا  كل 

للسياسيني. أما هم لهم رسالتهم الرشيفة فعليهم 

حملها ونرشها بهدوء وسالم كام هو الله محبة 

مكانتهم  ونحرتم  نصون  العامة  ونحن  وسالم 

وهنالك  ومعتقداتنا.  معتقداتهم  كانت  مهام 

رجال الدين ينادون بهذه الفكرة واعتقد انها ال 

يوجد فيها ما يسئ اىل جهة محددة أو شخص 

السياسة  عن  الدين  لفصل  االوان  وآن  معني، 

واملسيحية  االسالمية  الدول  من  بكثري  ونقتدي 

لبناء  مجاله  يف  كل  يعمل  والجميع  سواء  عىل 

املناسب  الشخص  مبدأ  وتحقيق  البلد  وتطوير 

الجامهري يف  وتلبية مطالب  املناسب  املكان  يف 

البالد  ثروات  املسار وحامية  واستقامة  االصالح 

التغيري  عملية  وتفعيل  واالهدار  الرسقة  من 

نية  أقول هذا بحسن  البالد.  مبا يخدم مصلحة 

الله  ووفق  العزيز  لبلدنا  الهدوء  بعودة  ورغبة 

كل من يعمل بنكران الذات وصحوة الضمري.    

أسفي على العراق المهلهل
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داعش يقمع شعبنا منذ أجيال.. وال زال

داعش يقمع شعبنا منذ اجيال ... وال زال
إذاً ماذا بعد داعش ؟؟؟

بقلم/ عابـــد عزيــز مالخـا  - مشيغان

منذ قرون مل يتوقف االضطهاد والقتل والقمع ضد 

شعبنا السورايا الكلدواشوري الرسياين العريق.. آخرها 

ما نشاهده اليوم من داعش .. ان االرهاب ضد أبناء 

أسامء  تحت  ولكن   .. االن  ولحد  مستمراً  كان  شعبنا 

مختلفة أُخرى...

تحرضنا قصص وصور الشهادات ألبناء أمتنا العريقة، 

خالل العصور التي توالت بعد سقوط االمرباطوريات 

االشورية والبابلية قبل امليالد مبئات السنني. نذكر منها 

املذابح واالبادة املرتكبة من قبل امللك الفاريس شاهبور 

ميالدية   379-339 عاماً  ألربعني  امتدت  والتي  الثاين 

واملعروف باالضطهاد االربعيني، ثم مذابح الترت واملغول 

العثامنية  االمرباطورية  مذابح  اىل  وصوالً   1258 سنة 

وبعدها   .1895 سنة  الحميد  عبد  السلطان  عهد  يف 

املذابح التي ارتكبت من قبل نفس االمرباطورية ضد 

ما يسمى مبسيحيي امرباطوريتهم عام 195 - 1918م 

بحدود  راح ضحيتها  التي  االوىل  الكونية  الحرب  إبان 

الرسيان  والكلدواشوريني  االرمن  من  مسيحي  مليوين 

واليونانيني.. حتى وصل القتل الجامعي اىل عام 1933 

شعبنا،  ابناء  من  االالف  ضحيتها  راح  التي  سميل  يف 

عام 2003  السقوط  بعد  واالضطهاد  القمع  تجدد  ثم 

راح ضحيتها  التي  النجاة  سيدة  كنيسة  مجزرة  حيث 

الدين  رجال  من  الكنيسة  يف  املصلني  من  العرشات 

والنساء واالطفال .. ورافقها اغتيال املطارنة والقسس 

وتخريب الكنائس واالديرة ..

ضد  السوداء  القمعية  املامرسات  هذه  تكن  أمل 

ابناء شعبنا مشابهة ملا يقوم به داعش هذه االيام؟ إذاً 

داعش كان يرافقنا منذ أمد طويل.. ونتيجة هذا القمع 

واالضطهاد إنخفض تعداد ابناء شعبنا من حوايل مليون 

مليون  نصف  قرابة  اىل   2003 عام  قبل  ألف   400 و 

حالياً.. والحبل عىل الجرار كام يقال.. وال تزال الهجرة 

هذا..  يومنا  اىل  واالجداد  االباء  وطن  من  مستمرة 

نفوس  عدد  كان  كم  لنا  يتبني  التاريخ  تصفحنا  واذا 

من  االسالمية  القبائل  جيوش  دخول  قبل  شعبنا  أبناء 
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صحراء السعودية عام 637م اىل بالد الرافدين.. يقول 

الشاعر العراقي معروف الرصايف رحمه الله، يف كتابه 

الذي صدر يف املانيا عن عدد نفوس أبناء شعبنا يف بالد 

و9  مليون   7 بني  يرتاوح  كان  الفرتة  تلك  يف  الرافدين 

مليون مسيحي نسطوري وارثودوكيس يتكلمون اللغة 

العدد يف  يقول كيف عرفوا هذا  االرامية، هنالك من 

تلك الفرتة؟ ويوضح الكاتب ويقول: إن عشائر السكان 

يف  منها  قسم  كل  يعيش  كانت  وأفخاذها  املسيحيني 

وتم  الرافدين  أرض  من  معينة  بقعة 

بني  وتوزيعها  املناطق  هذه  تقسيم 

رؤساء العشائر االسالمية. وملا كان 

عدد هؤالء الرؤساء معروفا وكل 

منهم يعرف كم عدد النفوس 

عليه متت  ذمته،  الذين يف 

ابناء  نفوس  معرفة عدد 

الفرتة.  تلك  يف  شعبنا 

أخذ  الزمن  ذلك  ومنذ 

شعبنا  من  العدد  هذا 

الحضارة  صاحب  العريق 

يومنا  اىل  بالتناقص  والتاريخ 

هذا.

كبرياً  إهتامما  العامل  يول  مل 

الستهداف أبناء شعبنا يف وطنه العراق 

انقطاع..  دون  العهود  عرب  بهم  حلت  التي  واملأساة 

الحكومات  تتحرك  ال  ملاذا  نفهم  أن  علينا  يصعب 

الغربية واملنظامت العاملية وهيئة االمم املتحدة ضد 

هذه االبادة بنفس الوترية التي انتفضوا فيها عام 1948 

بني  والحدود  الجوالن  هضبة  يف  جيوشهم  ووضعوا 

فلسطني ولبنان حامية الرسائيل ولحد االن.. كام حمت 

الجيوش الغربية مسلمو رساييفو اليوغسالفية السابقة 

الدويل  املجتمع  وان  كام  التهديد،  اىل  تعرضوا  الذين 

يف  وكذلك  شعبها،  وحام  والهرسك  البوسنة  يف  تدخل 

تيمور الرشقية يف اندنوسيا، وال ننىس جنوب السودان 

تأسيس  وتم  السودان  جمهورية  عن  انفصل  عندما 

الكلدواشوري  شعبنا  يعاين  امل  لهم..  مستقلة  دولة 

الرسياين وبقية االثنيات التي تعيش يف أرض الرافدين 

من اليزيدية والشبك والصابئة املندائيني وغريهم من 

الظلم واالضطهاد منذ زمن طويل؟؟

الدولية كام تم  الحامية  الشعب  اال يستحق هذا 

اسلفنا؟  كام  االخرى  الشعوب  بقية  حامية 

املناطق  تحرير  يف  االرساع  وجب  لذا 

التي استولت عليها داعش يف املوصل 

السهل  هذا  وجعل  نينوى  وسهل 

املضطهدة  االثنيات  يضم  الذي 

وجعله  طويل  زمن  منذ 

محافظة إداريا ليقوم ابناؤه 

بادارتها.

التي  الكوارث  ان 

حلت بالعراق كانت بسبب 

الحكم الفردي الذي ميارس يف 

الطائفي  واالصطفاف  السلطة 

والديني واملناطق.. كام يجب الغاء 

واالقصاء..  والتخوين  التكفري  ثقافة 

ويجب نبذ العنف واالنحياز اىل االعتدال 

وقبول رأي االخر واالعرتاف باالديان االخرى ووضع حد 

لالنقسامات الطائفية واملذهبية ويجب مامرسة سياسة 

فصل الدين عن الدولة وخلق سياسة العدل واملساواة 

بني البرش يف كافة الظروف واالزمنة، كام يجب تحقيق 

العدالة واملساواة التي تقتيض املحافظة عىل الحضور 

وسوريا  كالعراق  االوسط  الرشق  منطقة  يف  املسيحي 

ولبنان ومرص والسودان واالردن حيث ال مستقبل لهذا 

الرشق دون الحضور املسيحي. 

أال يستحق
الشعب 

المسيحي الحماية 
الدولية كما تم حماية 

بقية الشعوب 
االخرى؟

داعش يقمع شعبنا منذ أجيال.. وال زال
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األقليات املضطهدة
دراسة في

حالة العراق

األقليات المضطهدة / دراسة في حالة العراق

د. رعد عبودي يلدو
تخصص في القانون الدولي

علم  في  الباحثين  من  الكثير  يعد 
في  والمهتمين  السياسي  األجتماع 
تُصنّف  المجتمعات  بأن  الدولية  الشؤون 
حسب تنوعها.  يتمثل هذا التنوع في التنوع 
والعرقي  والقومي  والمذهبي  الديني 
واللغوي والثقافي.  وبنفس الوقت نرى أن 
غالبية مجتمعات الدول تسود فيها قومية 
كبيرة وأقليات صغيرة. وفي عالمنا المعاصر 
والصين  واليابان  الهند  مثل  دوالً  فيه  ياُلحظ 
تعيش فيها كتل سكانية عالية جدا ويسود 
من  تمكنت  أنها  بيد  جدا،  كبير  تنوع  فيها 
تحقيق أندماج مجتمعي وثقافي عظيم 
في  األختالف.   في  الوحدة  شعار  وفق 
حين يالحظ أن الكثير من الدول التي يعيش 

فيها هذا التنوع غير قابلة أو قادرة لألندماج.
في  كبير  دور  لها  السائدة  القومية  أن 
كافة حقوقها،  األقليات عند منحها  تقوية 
بيد أن هذه األمتيازات قد تعزز في مطالبة 
هذه األقليات باألستقالل ألنها ستبني شعورا 
باألختالف والتمايز وهذا حال األقلية الكردية 

في  أوسع  أندماج  تعزز  قد  أو  العراق،  في 
والهند.   واليابان  الصين  حال  مثل  المجتمع 
كما ويالحظ أن حرمان األقليات من حقوقها 
قد يؤدي بها الى أتباع أساليب شرعية وغير 
الى  يؤدي  أو  بالحقوق،  للمطالبة  شرعية 
أندثار هذه األقليات في المستقبل وهذا حال 
واأليزدية  والسريان  آشورية  الكلدو  األقليات 
واألقلية اليهودية في مصر حيث لم يتبقى 

من اليهود سوى سبعة أشخاص. 

المتحدة  األمم  لمواثيق  قراءتنا  وعند 
األعالن  وبخاصة  األقليات  بحقوق  الخاصة 
األمم  وميثاق  األنسان  لحقوق  العالمي 
الصادر  األقليات  حماية  وأعالن  المتحدة 
 1992/10/18 في  العامة  الجمعية  عن 
خاصة  حقوق  الى  واضحة  أشارة  نرى 
التي  الدول  تلك  »في  يأتي  وكما  لألقليات 
تتواجد فيها أقليات عرقية أو دينية أو لغوية 
يجب أال ينكر على األشخاص الذين ينتمون 
فيه  مجتمع  في  الحق  األقليات  تلك  الى 
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أعضاء آخرون من مجموعتهم في التمتع 
أو  الدينية  حقوقهم  وممارسة  بثقافتهم 
استخدام لغتهم الخاصة بهم«.  ان أستنتاجا 
لهذا التحليل الدولي لحقوق األقليات يمكن 
بشرية  »مجموعة  بأنها  األقلية  نعرف  أن 
مجتمعية  مكونات  بها  دولة  في  تعيش 
دينية  أو  ثقافية  بخاصية  وتشترك  متعددة 
امتداد زمني بعيد، وغالبا ما  أو لغوية عبر 
أقل  األقلية  لهذه  األجتماعي  الوضع  يكون 

من القومية السائدة في نفس المجتمع«

عند دراستنا لحالة العراق نرى

البلدان  من  غيره  مثل  العراق  أن  أوال- 
مزيج  عن  عبارة  أوسطية  والشرق  العربية 
حيث  ولغوية.  ودينية  عرقية  مكونات  من 
والتركمان  واألكراد  العرب  فيه  يعيش 
واأليزيدية  والشبك  السريان  والكلدوآشوريين 

ومذاهب شيعية وسنية .. الخ
األنسان  حقوق  حالة  وأن  كما  ثانيا- 
العربية  بالدول  أسوة  هي  العراق  في 
والشرق أوسطية تظهر متأخرة جدا. ولعل 
لمعنى  خاطيء  مفهوم  لسيادة  ذلك 
الحق  على  يرتكز  الذي  الكاملة  المواطنة 
وجود  أن  أذ  التمييز.  وعدم  المساواة  في 
أفراد  يمنع  ال  عادل  مجتمع  في  أقليات 
طقوسهم  ممارسة  من  األقليات  هذه 
بشكل  ولغتهم  وثقافتهم  ومعتقداتهم 
جماعي أو فردي ضمن خصوصية وطنية 
األخرى  الخصوصيات  عن  النظر  بغض 
الوطن  مفهوم  أن  المجتمع.   لمكونات 
يبقى أكبر من جميع المنتمين اليه، وعليه 

ال  المجتمع  تكامل  يعزز  األقليات  حق  فأن 
تفككه.

سنة  بعد  ما  العراق  لدستور  قراءة  أن 
حماية  على  باألسماء  ينص  نراه   2003
واأليزيديين  المسيحيين  من  كل  حقوق 
األشارة  يتجاهل  أنه  بيد  المندائيين،  والصابئة 
األشارة  أن  أذ  بصراحة  الحقوق  هذه  الى 
ولهذا  مموه.  عمومي  بشكل  جاءت 
الحيف  لحقها  قد  المكونات  هذه  أن  نرى 
والظلم من جراء تالشي الحد الفاصل بين 

قوة القانون وقانون القوة.

ورغم التغييرات التي طرأت على العرق 
عند عام 2003 وبعدها، فأن أقليات  ونتيجة 
التهميش  من  عانت  السلمية  لطبيعتها 
لتعايشها في ساحة أنفردت فيها تنظيمات 
تتمكن من  لم  وميليشيات مسلحة بحيث 
حدثت  التي  المفاجئة  الظروف  مقاومة 
هذه  حصول  رغم  حيث  العراق.   في 
النواب،  مجلس  في  تمثيل  على  األقليات 
عمليات  الى  تعرضت  العراق  أقليات  فأن 
قتل وخطف وسبي للنساء وبيعهن وتدمير 
الكثير من الكنائس واألديرة والجوامع الشيعية 
لألقليات  تهجير  وعمليات  الموصل  في 
الى خارج تواجدهم الحضاري سواء داخل 
أو خارج العراق.  حيث أنتقص سكان الكدو 
ما  الى  نسمة  مليوني  من  السريان  آشور 
في  يتبقى  ولم  نسمة،   الف   300 يقارب 
يدفعون  وهم  مسيحا   69 سوي  الموصل 
الجزية لبقائهم  والحال كذلك مع األيزيديين 
وسبي  الديني  لألضهاد  نتيجة  أذ  والشبك، 

األقليات المضطهدة / دراسة في حالة العراق
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نسائهم وقتلهم وتشرديهم  وكذلك تدمير 
وتهجيرهم   وقتلهم  الشيعة  حسينيات 
هذا  أن  لألندثار.  تميالن  األقليتين  هاتين  فأن 
األضطهاد وغيره من العمليات اآلنفة الذكر 
أرهابية  يد جماعات مسلحة  جاءت على 
الخاطئة  واألفكار  الديني  التعصب  بسبب 

تجاه األقليات أذ تعتبرهم ال دين لهم.  

أصبحت  والسياسة  الدين  بين  الخلط  أن 
القرار  صانعي  لدى  معتمدة  معادلة 
العراقي،  المواطن  العراقي وضحيتها هو 
ألن هذا المواطن بدأ يُضطهد مذهبيا ودينيا 
يؤدي  قد  الخلط  هذا  أن  وثقافيا.  وعرقيا 
يساهم  قد  ثم  ومن  األقليات  أنقراض  الى 
األضطهاد  أن  أذ  العراق،  تقسيم  الى 
األسالمية  التنظيمات  بعض  تعتمده  التي 
األرهابية وبعض القوى والجهات السياسية 
إنتهاك  اال  هو  ما  األقليات  ضد  المسلحة 
لحقوق األنسان التي نصت عليها الدساتير 

تقرير  أن  نجد  ولهذا  الدولية،  والقوانين 
أعد  األنسان  الدوليةلحقوق  المجموعة 
في  الصومال  بعد  الثانية  بالمرتبة  العراق 
لوضع  بالنسبة  العالم  دول  أخطر  الئحة 

األقليات الدينية والقومية.

القرار  صانعي  من  نتمنى  وختاما، 
وحث  ومساعي  جهود  مع  العراقي 
وتعزيز  األقليات  بحماية  المتحدة  األمم 
المتحدة  األمم  بعثة  أن  حيث  هويتها. 
األقليات  أن  الى  أشارت  )يونامي(  للعراق 
العراقية كانت تأريخيا وستبقى جزءاً ال يتجزأ 
ألثراء  األجتماعي  ونسيجه  العراق  من 
ثقافته وسياسته. حيث أن أحترام الحقوق 
العراق  في  لألقليات  والقانونية  السياسية 
يمكن أن يوفر مستقبل يسود فيه األستقرار 
في  وحدة  وخلق  الديمقراطية  وأسس 

تنوع ثقافي.  

األقليات المضطهدة / دراسة في حالة العراق

*** طارت الطيارة من مطار بغداد: الكابتن يرحب بالركاب بالميكرفون 
ويقدم لهم النصائح، وفجأة صاح يا ساتر بعدنا ما طرنا وهيج صار؟؟ 
الركاب كلها سكتت ال حس وال خبر وال نفس... ثم قال الكابتن: أنا آسف 
احد  صاح  اتوسخ،  والبنطرون  الجاي  عليا  طشت  المضيفة  ياجماعة 
الركاب: دنعل ابوك البو شرفك يا ابن الكلب تعال شوف بناطيرنا شصار 

بيها. 
المحل:  ابو  المحل يشترون بيض، كاللهم  *** ديك ودجاجة دخلوت 
ليش تشترون واحنا ناخذهم منكم باالصل؟ استحت الدجاجة وطلعت 
بعدنا  احنا  هو  حرجتها  كال  شبيها؟  للديك  المحل  ابو  كال  بسرعة. 

مخطوبين!!!

م
سـ
بت
ا
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حقد  بها  أصف  كلمات  التحضرني   
الديني  التعصب  دعاة  من  المتطرفين 
ُمعبّرة   الكلمات  تلك  لتكون  والمذهبي، 

التي  الكائنات  أولئك  وصف  في 
بأشكال  مظهرها  في  تبدو 

فعلها  وفي  بشر 
الله  خلق  عن  بعيدة 

فقد  البشر.  من 
جرائمهم  فاقت 
كل  لفظاعتها 
الجريمة،  حدود 
يقتلــــوا  فلــــم 
ويســبوا  ويُنكلّـــوا 

ويُهّجروا  ويغتصبوا 
عنهـــم  المختــلف 

والمـذهب  الديـن  في 
أيضاً،  حطموا  وإنما  فقط، 

ملك  هي  التي  الحضــارية   الرمــوز 
اإلنسانية جمعاء، وحصيلة اإلنجاز البشري 

من  آالفاً  البل  مئات  خالل  الحضاري 
السنين. فدّمر المتطرفون األرهابيون البشر 
الحضارة،  من  خوفهم  وكأنما  والحجر، 
من  خوفاً  ترتعد  فرائصهم  جعل 
تماثيل  غير  ماهي  رموٍز، 
بغير  التنطق  نُصب  أو 
العصر  ذلك  فنون 
العظيم.  الحضاري 
ضعف  دليل  وهذا 
طالما  إيمانهم 
فرائصهم  ترتعد 
بوابة  أو  تمثال  من 
مئذنة  أو  سور  أو 
البل  لكنيسة،  برج  أو 
الرموز  تلك  ترواد   قد 
في  حتى  مخيالتهم، 
أحالمهم،    فحّطموا الحجر 
ومحقوه  الحضارية  اإلبداعات  تلك  مادة 
ببارودهم أو آلياتهم، فال أثر بعُد لجداريات 

الموصل - نينوى...
ماذا عن هويتها؟

بقلم/ سالم كجوجا

الصامتون من أهل الموصل األصالء
هم أكثريتها وال شك ...

ينتظرون زوال الظالم وشروق شمس الحياة الحرة

الموصل-نينوى... ماذا عن هويتها؟
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نمرود،  في  الثاني  بال  ناصر  آشور  قصر 
وأدد  الشامخ،  نرگال  نينوى:  بوابات  أو 

وماشكي، واألسوار واألبراج ..وغيرها..
والبيوت،  الكنائس  في  الكتب  حرقوا 
كتموا أنفاس النواقيس، وحطموا الصلبان، 
ولم  الجوامع،  ومحقوا  المآذن،  ودمروا 
دليلها  كان  ما  الموصل،  رموز  من  يتركوا 
والجمال  واآلثار  السياحة  في موسوعات 
عارية  موصل  أمام  اليوم،  فنحن  والفن. 
نتاج  من  اإلنسان،  إليها  أضاف  مما  خالية 

حضارات متعاقبة عمرها قرون وقرون. 
وفنونها  برموزها  المدن 
وإنجازات  وأبراجها  وبناياتها 
تشتهر  مدينة  فكل  أبنائها، 
لها  تُعطي  معينة  بمعالم 
خصوصية منفردة تُميّزها عن 

غيرها من المدن...
إيفل  برج  ترى،  أن  فما 
باريس  مدينة  وتحضرك  إال 

الفاتنة.....
»بگ  ساعة  ترى  أن  وما 
الذهن  إلى  يتبادر  حتى  بن« 

مدينة لندن...
،هدية  الحرية  تمثال  أما 
تقع  أن  فما  ألميركا،  فرنسا 

عينك عليه إال وتقرر فوراً أنك في نيويورك، 
اآلخر رمزاً من رموز  تاج محل..  هو  وعن 
خليفة  برج  أليَس   ، فنونها...  ورقي  الهند 
بعظمته هو أيضاً داللة على مدينة ُدبي؟
أليس نصب الحرية في ساحة التحرير 
إذن  هي  تلك  بغداد؟....  إلى  أكيدة  إشارة 

حالة كل المدن، التي تعتز وتفتخر برموزها 
ودالالتها...             

التي  األمثلة  هي  كثيرة  الحقيقة  في 
في  كنا  إذا  سردها  في  اإلسترسال  يمكن 

هذا الصدد. 
المدن،  تلك  كل  شأن  شأنها  وللموصل 
فهي  السنين،  آالف  إلى  عراقتها  تمتد 
العالم  في  مدينة  وأكبر  أعظم  حفيدة 
نينوى  نادراً:  عالمياً  إنسانيأً  تراثاً  حملت 
شاسعة  إمبراطورية  عاصمة  اآلشورية 
القديم  العالم  معظم  شملت  األطراف 
بمعالمها  فالموصل  وقتئٍذ. 
تتميّز عن أية مدينة أخرى في 
العراق وفي العالم، فكما أن 
بصمة  التشبه  شخص  بصمة 
أيضاً  فللموصل  غيره،  شخص 
لها  تعطي  التي  بصمتها 
وتضيف  وتاريخها،  هويتها 
ُمعينة.  فجامع  إليها جمالية 
كان  الذي  يونس،مثالً،  النبي 
فوق  مرتفعة  تلة  على  رابضاً 
آشور  وقصر  نينوى  مكتبة 
مئذنته  لتكون  تكفي  بانيبال، 
على  كافية  داللة  الشامخة، 
العريقة...  الموصل  مدينة 
ومنارة  الطاهرة  وكنيسة  نركال  بوابة  شأن 
السياحية  المعالم  من  وغيرها  الحدباء، 

التي يقصدها الناس من أصقاع بعيدة.
وما أن ترى ساعة الالتين »الـپواتر« في 
قلب الموصل القديمة ..إال وتُشير إلى أم 
الربيعين، موزاييك الحضارت المتعاقبة.....

لي القناعة أن الشر 
لم ولن يتمكن 

من تغيير المسار 
اإلنساني المنفتح 
لإلنسان مع أخيه 
اإلنسان، فاألحرار 

واألصالء حتمًا باقون 
على ما نشأوا عليه 

من قيم عليا تتحطم 
على صخرتها ترهات 

المنحرفين.

الموصل-نينوى... ماذا عن هويتها؟
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أن  بعد  الموصل..  حال  أرثي  واليوم 
قضى المهوسوون من مجانين الطائفية 
ودعاة الدين، على كل معالمها، وتأخذني 
الطيبين  سيما  المدينة  تلك  بأهل  الشفقة 
منهم، ممن عايشناهم في أخوة ومحبة 
بعمق  التمسك  هو  الثقة، شأنهم  وتبادل 

القيم واألخالق واإلستقامة واألمان...
إن كابوس الطارئين على المدينة طال 
ليس  ولكن  أبنائها..  صدر  على  جثومه 

إلى األبد!
وهنا ما أن نذكر الساعة ضمن 
وتأتي معها  إال  الالتين..  كنيسة 
الكثافة  ذات  الموصلية  المحلة 
المسيحية )في وقت ما(، حيث 
المتآلفة  والكنائس  الجوامع 
إنسان  أو  موصلي  فلكل  هناك. 
ذكريات  الموصل،  محيط  من 
عن  وانطباعات  الطفولة،  منذ 
التي  الشاهق  الساعة  برج 
يشرأب عنقه فوق أسطح أعلى 

البنايات هناك.
سلسلة  إنقطعت  أحقاً  أتساءل:  وهنا 
األعجوبة  أم  عن  ماذا  الطفولة؟  ذكريات 
)»العجوبي« حسب اللهجة الموصلية(، 
حيث تمثال العذراء التي كنا نقصدها في 
أيام  صعوبة  في  سيما  وخشوع  هدوء 
اإلمتحانات ونحن أحداث بَعُد؟... ماذا عن 
لرياضة  المكان  هدوء  حيث  الالتين:  بيعة 
وماذا   ... والصالة  العبادة  وشوق  الروح، 
الذي  األحد،  يوم  قداسها  ذكريات  عن 
الجامعة  طلبة  لدوام  مناسباً  وقته  كان 

البولونيين منهم  األجانب سيما  واألساتذة 
فتكتظ الكنيسة بهم؟..  وماذا عن مكتبتها 
التي كنا نقصدها عند أية حاجة لنا لكتاب 
صلة  له  موضوع  في  سائل  غليل  يروي 

بالمسيحية.
وتتراود األسئلة لنقول: ماذا عن مركز ببليا 
توما  مار  كنيسة  في  والكتب  للمنشورات 
الكنيسة  تلك  مسكنتة  عن  وماذا  القريبة، 
تاريخ الموصل؟!! ماذا  التي هي جزء من 
وعن...   .. عن  الطاهرة..ماذا  كنيسة  عن 
الذي  الكثير  ...الكثير  وعن 

اليُحَصر في هذه العجالة. 
الشامخة  الساعة  وعن 
في  ثابتة  أضحت  التي  زمناً، 
أنها  أصحيٌح  نسأل:  المخيلة، 
من  وديرها  وكنيستها  ُمسحت 
األرض؟ أيكون هذا الفعل جنوناً.. 
فال   .. اقول؟!  ماذا  شذوذاً... 
المنطقة  تلك  أتصور  أن  أستطيع 
دون ساعتها التي جثمت هناك 

زهاء القرنين من الزمان. 
ومعالمك  رموزك  األشرار  محق  لقد 
عن  غريبة  مدينة  فأضحيِت  موصل..  يا 
أرضها وعن أهلها. فـللمسيحي والمسلم 
نينوى  محيط  أهل  ومن  الموصلي 
العراقيين،  بمكونات  المتنوع  بسهلها 
ذكريات عميقة عن موقع برج الساعة. فقد 
محال  وأصحاب  هناك  الساكنين  كل  ألَِف 
الخبز،  وأفران  األنشائية  والمواد  البقالة 
الوقت  رؤية  أو  الساعة،  تلك  أجراس  رنين 
متى شاؤوا. لكن أكثر ما أخشاه، أن يكون 

نحن اليوم، أمام 
موصل عارية 

خالية مما أضاف 
اليها اإلنسان، 

من نتاج حضارات 
متعاقبة عمرها 

قرون وقرون.

الموصل-نينوى... ماذا عن هويتها؟
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هدم  تعدى  قد  األمر 
إلى  والمعالم،  األبنية 
اإلنسان  إنسانية  هدم 
قيمه  وتشويه  هناك، 
وعاداته!!...  وأخالقياته 
وهو  فكره،  فسحقوا 
بقبوله  تميّز  الذي 
لآلخر، في مدينة كانت 
الطيف  الوان  كل  قبلة 
العراقي من الناس  نظراً 
البلدات  بين  لموقعها 
فأملنا  بها.  المحيطة 
المدينة،  تلك  بإنسان 
باستقامته  المعهود 

بين  المشتركة  للقيم  واحترامه  وجديته 
التطرف  يد  إنسانيته،  التطال  أن  الناس، 

والتخلف واإلجرام،..
األكبر  المصيبة  ...إن  نعم 
هي أن يكون األوباش قد نجحوا 
ووصلوا  اإلنسان،  تحطيم  في 
الالتعايش  ثقافة  إلى ترسيخ  به 
وعدم قبول اآلخر، والتي هي 
المعالم  فقدان  من  بكثير  أكبر 
اليكونوا  أن  واآلثار....وعسى 
في  مأربهم  إلى  وصلوا  قد 
فهناك  القذر..  المسعى  هذا 
الموصل،  أهل  من  صامتون 
هم أكثريتها والشك،.. ينتظرون 
شمس  وشروق  الظالم..  زوال 
أم  مدينة  ربوع  على  جديدة 

الربيعين الحدباء.

 الموصل...أنت إمتداد وجود نينوى....
من  الطيبين  بالمسالمين  حية  إبقي 
وأزقتك  أهلك  إلى  فشوقي  أبنائك...   
الطاعون  جاءك  لقد  متين.... 
ستتعافين  فهل  بعيد،  من 

قريباً؟!...
بصمتك...  سرقوا  لقد 
التي  المدينة  اليوم،  والتبدين 
مظهرك..  ،حرقوا  ألفتك... 
فبدلوا ما ألف عليه الناس فيك 
ولي   .. وأهلك  أسواقك  وفي 
القناعة أن الشر لم ولن يتمكن 
اإلنساني  المسار  تغيير  من 
أخيه  مع  لإلنسان  المنفتح 
اإلنسان، فاألحرار واألصالء حتماً 
عليه  نشأوا  ما  على  باقون 
على  تتحطم  عليا  قيم  من 

صخرتها ترهات المنحرفين.

إن أكثر ما أخشاه أن 
يكون الهدم الذي 

حصل لمعالم الموصل 
أنه طال هدم وتشويه 

إلنسانية إنسانها.
فأملنا بإنسان تلك 
المدينة، المعهود 
باستقامته وجديته 
واحترامه للقيم 

المشتركة بين الناس، 
أن ال تطاله يد التطرف 

والتخلف واإلجرام.

الموصل-نينوى... ماذا عن هويتها؟
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بقلم/ موفق حميد حكيم
   مشيغن، أمريكا   

االصول املسيحية للمامليك)1(

ان أول من ُعني باستجالب املامليك يف العراق هو 

أن  الوايل  هذا  أراد  فقد  باشا)2(.  حسن  املشهور  الوايل 

يجعل لنفسه ُجنداً مختّصني به يستعني بهم ويتعّصبون 

بالصبيان  اليه  يأيت  من  القفقاس  بالد  إىل  فأرسل  له. 

املخطوفني من أرُسهم املسيحية.

بهؤالء  زاخرة  )جورجيا(  تفليس  أسواق  وكانت 

يف  دائرة  باشا  حسن  أسس  للبيع.  املعروضني  الصبيان 

بغداد أسامها )أيج دائره يس( أي دائرة الداخل، مهمتها 

رشاء املامليك وتدريبهم يف مدارس عسكرية ثم إلحاقهم 

بجيش املامليك، وكان الصبي داؤد أحد هؤالء املخطوفني.

ولد داؤد )وايل بغداد فيام بعد( يف تفليس عام 1767 

من أبوين مسيحيني، أُختطف من أهله يوم كان يف الثالثة 

عرش من عمره، فجاء به أحد النخاسني إىل بغداد وعرضه 

بك  مصطفى  املدعو  بغداد  وجهاء  أحد  فاشرتاه  للبيع. 

الربيعي، غري أنه باعه بعد فرتة قصرية، وصار داؤد يتنقل 

الوايل  يد  إىل  املطاف  به  إنتهى  أخرى حتى  إىل  يِد  من 

سليامن باشا الكبري)3( فأدخله يف زمرة مامليكه وأخضعه 

تلك  يف  املامليك  سائر  له  يخضع  كان  الذي  للتدريب 

االيام. الظاهر ان الفتى داؤد كان موهوباً فهو يجمع إىل 

جانب وسامة الطلعة ذكاءاً وقدرة عىل استعامل السالح، 

فأعجب به سليامن باشا وجعله كاتباً خاصاً له، ثم رفعه 

إحدى  من  وزّوجه  الختم(  )حامل  املهردار  منصب  إىل 

بناته، مام أثار حسد الكهية)4( عيل باشا)5(، فلام توىل هذا 

وايل بغداد داؤد باشا منوذجاً )1817 - 1831(

أن  داؤد  إضطّر  باشا  سليامن  بعد  بغداد  والية  الكهية 

يرتك مسلك الوظيفة ويلجأ إىل جامع الشيخ عبد القادر 

واللغوية.  الدينية  العلوم  دراسة  عىل  وانكّب  الكيالين 

وكانت تلك الفرتة ذات أثر كبري يف تكوين شخصيته التي 

جعلت طبيعة حكمه ذات طابع خاص متميز عن عهود 

غريه من الوالة.

عندما   1811 عام  الوظيفة  سلك  إىل  داؤد  عاد 

فعيّنه  بغداد  والية  التوتونجي)6(  باشا  عبدالله  توىل 

املالية(. دام حكم  الدفرتدار )مدير االمور  هذا مبنصب 

أتباع  يد  عىل  قُتل  حيث  ونصف  سنتني  باشا  عبدالله 

الكبري، وتوىل  بك  السابق سليامن  الوايل  ابن  بك  سعيد 

من  داؤد  فعزَل   1813 عام  بغداد  والية  بك  سعيد 

)نايب  حامته  وبسبب  الوشايات  بعض  بسبب  وظيفته 

فرتة  بعد  ولكنه  عزله.  عىل  إبنها  حرّضت  التي  خانم( 

العشائر  لقمع مترد بعض  العسكرية  إىل كفاءته  إحتاج 

عىل  يقيض  أن  داؤد  واستطاع  الكهية،  مبنصب  فعيّنه 

االضطرابات والفنت. ولكن نايب خانم إستمرت يف عدائها 

لداؤد واستطاعت أن تؤثر عىل ولدها سعيد بك وتقنعه 

وبعدها  لها  فاستجاب  الكهية،  منصب  من  داؤد  بعزل 

فاضطّر  العشائر  وغزوات  واالضطرابات  الفوىض  عّمت 

فالتّف حوله معظم  الوايل  يقود معارضة ضد  أن  داؤد 
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العشائر  وشيوخ  بغداد  وجهاء  من  والكثريين  املامليك 

املتذمرين من حكم سعيد بك. يف أيلول 1816 إستطاع 

داؤد مغادرة بغداد خلسة بصحبة نحو مائتني من أتباعه 

بابان  باشا  إلتقى مع محمود  وذهب إىل كركوك حيث 

يحصل  أن  إستطاع  وأخرياً  تنمو،  حركته  أخذت  وهناك 

عىل فرمان من السلطان محمود الثاين )1808 - 1839( 

بدالً من سعيد بك، وساعده عىل  لبغداد  والياً  بتعيينه 

نيل الفرمان أحد اليهود املدعو حالت أفندي)7(، باالضافة 

إىل ذلك وصول عرائض موقعة من أعيان كركوك وبعض 

أمراء االكراد يطالبون بها إسناد والية بغداد لداؤد باشا.

يبدو أن داؤد باشا كان يعلم باصوله املسيحية ألنه 

العمر  كان بعمر ثالثة عرش سنة عند إختطافه، وبهذا 

إتصال  والديه وأهله. ولذلك كان عىل  يتذكر  أن  ميكنه 

العالية يف  املناصب  بأرسته املسيحية منذ أن بدأ يتوىل 

أحد  زاره   1817 عام  بغداد  والية  توىل  فعندما  بغداد. 

إخوته املدعو )جيو( يف شهر ايار من نفس السنة وأسكنه 

يف  أهله  إىل  رجع  ثم  آب  شهر  إىل  وظل  الحرم  دار  يف 

تفليس حامالً معه عرشين ألف قرش من داؤد باشا إىل 

أرسته، ويف عان 1818 زار بغداد السائح الربيطاين )كري 

بورتر( فاصطحبه القنصل الربيطاين ريج)8( لزيارة الوايل 

مّر  أنه  السائح  ذكر  االحاديث  تبادل  وأثناء  باشا،  داؤد 

يف سياحته بجورجيا فتملّك داؤد الحنني إىل أهله وأخذ 

يسأله عن أحوال تلك البالد وأخربه أن أباه وأمه وأخوته 

يسكنون تفليس، وعندما علم أن السائح سيّمر بجورجيا 

باشا حّمله رسالة إىل حاكم  فأن داؤد  العودة  يف رحلة 

جورجيا الرويس يوصيه بأرسته مع هدية مثينة لكنها مل 

تصل إىل املهدى إليه ألن االكراد سلبوا السائح الذي كان 

يحملها قرب ماردين.

متيز عهد داؤد باشا بكثري من االصالحات واالنفتاح 

النظم  عىل  وتدريبه  الجيش  وتقوية  الغرب  دول  عىل 

وجلب  أوربا  من  للبنادق  مصنعاً  واشرتى  الحديثة، 

أول  وأصدر  املنسوجات  مصانع  وأسس  الدارته  الفنيني 

جريدة يف بغداد ُسميت )جورنال العراق( وكانت تطبع 

مبطبعة حجرية باللغتني العربية والرتكية ويُقال انها مل 

العثامنية  الدولة  بأخبار  تعني  نرشة  بل  جريدة  تكن 

تُعلّق نسخ منها يف الرساي ويف االسواق واملحالت العامة 

جريدة  سبقت  قد  العراق  جورنال  تكون  قد  وبذلك 

والطريف  املساجد،  ببناء  باشا  داؤد  اهتّم  كام  الزوراء. 

ما يُروى بهذا الصدد أن أُم داؤد باشا عندما سمعت ما 

واألديرة  الكنائس  تبني  إبنها، صارت من جانبها  يفعله 

تعويضا ملا يفعله إبنها عىس أن يغفر الله له.

يبدو أن داؤد باشا كان متأثراً مبحمد عيل باشا وايل 

االدبية  للنهضة  دعمه  يف  سيام  ال  تقليده  وحاول  مرص 

ولو  البالد،  يف  الحديثة  االوربية  املخرتعات  وإدخاله 

لتمكن  الحكم عام 1832  باشا أن يكون يف  لداؤد  قدر 

بالجيوش  أنزل  الذي  باشا  عيل  محمد  مع  التعاون  من 

العثامنية رضبات ماحقة وكاد جيشه أن يصل إىل مقربة 

مجرى  كان  ولرمبا  إبراهيم  إبنه  بقيادة  اسطنبول  من 

التاريخ قد تغرّي يف العراق وبعض البلدان العربية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش

)1( املامليك/ أصلهم من جورجيا ومن بالد الرشكس 

وداغستان وأباظة والالظ وجميعها من بالد القفقاس أو 

ويُرسلون  أهلهم وهم صغار  يُخطفون من  لها  مجاورة 

إىل تركيا ومرص وبالد الشام والعراق ويودعون يف مدارس 

إستطاع  عسكرية،  نشأة  وينشؤون  بهم  خاصة  داخلية 

املامليك أن يحكموا العراق منذ عام 1749 بدءاً بوالية 

عام  حكمهم  وانتهى  ليىل(  )أبو  باشا  سليامن  اململوك 

1831 بعزل داؤد باشا. 
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الكبري  باشا  باشا هو غري سليامن  مالحظة: سليامن 

الذي حكم بغداد )1780 - 1802( 

بغداد عام 1704 وتويف  باشا/ توىل والية  )2( حسن 

عام 1723 وبعد وفاته خلفه إبنه أحمد باشا عىل والية 

بغداد.

)3( سليامن باشا الكبري/ ولد مملوكاً وتوىل حكم والية 

بغداد 1780 ودام حكمه إثنتني وعرشين سنة تويف عام 

1802، بدأ واليته بالقضاء عىل متردات العشائر العربية 

ثم توجه عام 1782 نحو كردستان العراق الخضاع ثورة 

الذي  بابان  باشا  محمود  املترصف  بقيادة  هناك  كانت 

باشا  أبراهيم  مكانه  باشا  سليامن  وعنّي  أيران  إىل  فّر 

بابان مؤسس مدينة السليامنية الذي سامها بهذا االسم 

إستقرت  وبعدها  باشا،  سليامن  نعمته  ويل  إىل  نسبة 

أوضاع البالد ومل تقع حادثة شغب يف بغداد طيلة عهده 

عام  بالبالد  حّل  شديد  قحط  بسبب  واحدة  مرة  سوى 

أوالد صغار  باشا عند وفاته ثالثة  1786، كان لسليامن 

هم سعيد وصالح وصادق وأربعة أصهار هم عيل باشا 

الكهية وسليم اغا وداؤد اغا )الوايل فيام بعد( ونصيف 

أغا وأوىص بالوالية من بعده لصهره عيل باشا الكهية.

 )4( الكهية/ لفظة مخترصة من )الكتخدار( الفارسية 

وكانت يف زمن املامليك تعني معاون الوايل وُمَنّفذ أوامره 

وقائد قواته وقد تأيت لفظة كهية باللهجة العراقية بصورة 

الكخية.

والية سليامن  كهية يف  منصب  باشا/ شغل  )5( عيل 

وفاة  بعد  بغداد  والية  وتوىل  زوجته(  )والد  الكبري  بك 

سنوات  خمس  حكمه  ودام   1802 عام  باشا  سليامن 

عىل   1807 عام  باشا  عيل  قُتل  والفنت،  بالقالقل  مليئة 

بعده  بغداد من  يد رجل گرجي إسمه مدد بك فتوىل 

الكهية سليامن باشا الصغري إىل عام 1810 

)6( عبدالله باشا التوتونجي/ توىل الحكم بعد مقتل 

يدم حكم عبدالله  الصغري، مل  باشا  بغداد سليامن  وايل 

دائم  خوف  يف  قضاها  ونصف  سنتني  سوى  التوتونجي 

من سعيد بك وحزبه، إذ كان الكثري من املامليك مييلون 

لسعيد بك وفاءاً لذكرى أبيه سليامن بك الكبري.

)7( حالت أفندي/ رجل يهودي شغل منصب رئيس 

يساعده  أن  باشا  داؤد  مع  إتَّفق  إسطنبول.  يف  الُكتّاب 

رئيساً  عزرا  اليهودي  يعنّي  أن  برشط  بغداد  والية  لنيل 

للرصافني يف بغداد بدالً من ساسون املدعوم من قبل نايب 

خانم وابنها الوايل سعيد بك والسبب ألن حالت أفندي 

إسطنبول  يسكن  بغدادي  يهودي  لرّصاف  مديناً  كان 

أن  لحسقيل  سبق  وقد  عزرا  أخو  وهو  حسقيل  إسمه 

كلّف حالت أفندي للتوسط ألخيه لكن الوايل سعيد بك 

مع  ودبّر  عليه  حقد  ولذلك  أفندي  حالت  طلب  رفض 

صك  يف  يعملون  الذين  املوظفني  عزرا  غافل  بأن  عزرا 

الطغراء  الوايل سعيد بدالً من  النقود وطبع عليها أسم 

السلطانية وأرسلت هذه القطع إىل أسطنبول مام أغضب 

السلطان وأمر بعزله.

مقيم  أول  ريج  جيمس  كلوديوس  هو  ريج/   )8(

بريطاين تعينه رشكة الهند الرشقية الربيطانية يف بغداد 

عام 1807 وبعد عام أصبح القنصل الربيطاين يف بغداد، 

وكانت هوايته املفضلة دراسة تاريخ وآثار مدن العراق. 

أبرز  وكانت  وآشور  بابل  يف  التنقيبات  ببعض  ريج  قام 

أعامله يف بابل خارطته الطوبوغرافية للمدينة التاريخية 

والتي صارت مرجعاً مهامً ملن أعقبه. ويف عام 1820 قام 

بجولة يف مدن شامل العراق فمّر باملوصل واطّلع عىل 

التاريخية  معاملها  وتعرف عىل  القوش  وزار  نينوى  آثار 

إنطلق  ومنها  الربان هرمزد،  ودير  ناحوم  النبي  كمرقد 

ثم  البرصة  إىل  العراق  غادر  الشامل.  مدن  بقية  نحو 

إىل أيران عام 1821 بسبب خالفه مع وايل بغداد داؤد 

باشا وتويف يف نفس السنة يف مدينة شريزاد بسبب وباء 

الكولريا.  
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بلدة بدرة ))في التاريخ واللغة((

بلدة بدرةبلدانيات 
))في التاريخ واللغة((

العزيز  القارئ  فيها  يستلذ  التي  املواضيع  من 

لهذه  اختياري  وسبب  البلدانيات،  هو  منها،  ويستفيد 

أو  الكثريين مل يشاهدوها  ان  املحتمل  التي من  البلدة 

مل يسمعوا عنها، هو تاريخها املفعم باالحداث الرسيعة 

العسكري  االسرتاتيجي  وموقعها  واملفصلية  واملتالحقة 

واالقتصادي عرب االزمنة منذ فجر التاريخ.

وعليه سنتطرق اىل عدة نقاط منها املوقع والسكان 

ثم  التاريخ،  عرب  باللغات  وعالقته  وجذره  االسم  وأصل 

تاريخ البلدة وحكامها، والديانات التي سادت ثم بادت 

يف تلك االصقاع.

مفيد  هو  ما  كل  تقديم  االمكان  جهد  وسنحاول 

وجبتهم  ينتظرون  الذين  االعزّاء  القرّاء  ألعزائنا  وشهي 

تردنا  التي  طلباتهم  الجمر، حسب  من  أحر  عىل  هذه 

تباعاً، وما علينا اال تلبيتها بكل رسور.

مدينة )بدرة( أو بلدة )بدره( هي حالياً مركز قضاء 

تابع اىل محافظة واسط.

يعرفها االب لويس معلوف 1867-1946 يف منجده، 

قسم االعالم مبا ييل: هي بلدة يف العراق، تبلغ نفوسها 

منهم  قسم  عىل  يطلق  نسمة.  آالف  عرشة  بحدود 

)الفيلية(، وهم قبائل كردية وعربية. لغتهم خليط من 

املفردات  بعض  مع  ورمبا  والفارسية  والعربية  الكردية 

الهندية.

و)جصان(،  )زرباطية(  هام  ناحيتان  القضاء  لهذا 

تقع بدرة يف الشامل الرشقي من مدينة )الكوت( مركز 

محافظة واسط، تبعد عنها بحدود مثانني كلم.

البلدة قامئة عىل ربوة أثرية، وهي من بقايا مدينة 

نهري  وهو  الگالل(،  )عدوة  عىل  ترشف  القدمية،  )دير( 

يستمد مياهه من أيران، شحت منابعه تدريجياً بحيث 

ال ميكن االستفادة منها. وجد عىل تل الدير معبد قديم 

االلهة  به  املقصود  )شاتران(،  أو  )ساتران(  له  يقال 

)عشتار(.

يصف )ياقوت الحموي 1179 - 1229( هذه البلدة 

آرامية  كلمة  وهي  بادورايا  اسمها  فيقول:  معجمه  يف 

لها عدة معان منها: أصحاب البيادر أو الفالحني الذين 

يذرون محصول الحنطة والشعري بواسطة املذراة، أثناء 

وجود الهواء الذي يساعد عىل فصل املحصول عن التنب. 

وتعني ايضاً مجموعة بيادر.

تشتهر )بدرة( بوجود نوع خاص من التمور اليابسة 

سكان  يزال  ال  )القسب(،  اسم  عليها  يطلق  اللذيذة، 

القرى الشاملية يطلقون نفس الكلمة عىل التمر ولكن 

بـ )سني( مضخمة أقرب اىل )الصاد(.

غرب  قدمية  قرية  يوجد  كان  بالذكر،  الجدير  من 

بغداد يطلق عليها )بادورايا( وبالقرب منها قرية أخرى 

اسمها )قطربيل(. كل هذه االسامء وغريها تعترب ارامية 

)النبطية(  بـ  النجار أو رسيانية. أما الحمودي فيسميها 

بقلم: الباحث سامل عيىس توال
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من فعل نبط أو استنبط العريب.

كثرية  آراء  أو  اجتهادات  هناك 

وغريها.  االسامء  هذه  تفسري  حول 

ولكن نظراً لقدمها وعدم وجود وعي 

عىل  الحفاظ  يف  االهايل  لدى  ثقايف 

االثار القدمية ال بل محاولة تحطيمها 

االسالم،  ملفاهيم  ملخالفتها  نسيانها  أو 

أتلف معظمها وال زال تاريخها مشوهاً 

أو غامضاً.

املعلومات حسب  من  لنا  يتيرّس  ما  سنذكر  ولكننا 

املصادر املتاحة لدينا حالياً.

بابل  رشقي  الجنويب،  دياىل  حوض  يف  تقع  فالبلدة 

وعىل طرق مواصالت بني وادي الرافدين وبالد )سوسا( 

جنوب أيران.

إشتهرت بدرة يف زمن حاكمها )آنو - متابل( الذي 

تقع  البابلية،  )اشنونا(  مملكة  عىل  االستيالء  من  متكن 

آثارها عند )تل الضباعي( عىل 

شارع قناة الجيش بالقرب من 

ومستشفى  املركزية  االسواق 

وقد  العسكري،  القف(  )ابن 

إن  يقال  عديدة،  مرات  زرته 

هذا التل يحتوي عىل آثار أقدم 

فيها  كتبت  العامل،  يف  جامعة 

مجموعة قوانني سبقت قوانني 

)بيث  قوانني  وتلت  حمورايب 

عشتار(. 

امتد نفوذ هذه اململكة اىل املدن العيالمية، حيث 

للقوافل  تجارية  محطة  آخر  )الدير(  مملكة  كانت 

الرافدينية لوقوعها يف أقىص الرشق.

)كونكونم(  االموري  امللك  استطاع  مدة  بعد  ولكن 

أن يقهر ملك )دير( وأصبحت تابعة لساللة أشهر ملك 

يف العامل والذي أطلقنا اسمه عىل مجلتنا الغراء اال وهو 

)حمورايب(.

البلدة رقيم  كتابات هذه  ظهر يف 

)نونوسا(  ملوكها  أحد  أسم  فيه  طيني 

ثم اكتُشف نص آخر من العهد االشوري 

يقول فيه: االله )نرياح شوبون آين( يف 

)السوتيون(  عليها  استوىل  دير  مدينة 

يف  الهندواوربية  االقوام  من  وهم 

حدود 1200 ق.م يف نفس الفرتة كان 

عاصمة  )سوسا(  مدينة  هاجم  قد  االول  )نبوخذنرص( 

اسمها  زال  ال  التي  دير  مدينة  من  منطلقاً  العيالميني 

وقسم من اثارها ظاهرة للعيان.

حالياً  املسمى  )اواليا(  نهر  عند  الجيشان  فالتحم 

انهزم ملك عيالم وأصبحت )دير( إحدى  )كرخا( حيث 

املراكز التجارية املهمة بني القبائل االرامية وبني حلفائهم 

امليديني. وقد قام امللك االشوري )شمش أدد( الخامس 

وجبال  الزاب  فعرب  بابل،  بالد  يف  االراميني  عىل  بحملة 

حمرين ونهر )دياىل( ثم انحدر 

فاستوىل  )دير(  مدينة  نحو 

عليها ونهبها، مام اضطر قسم 

من أهلها النزوح اىل بالد عيالم 

اىل  فيها  بقاياهم  زالت  وال 

يومنا هذا.

قبل أن أختم هذه املقالة 

التي قد ميّل منها املختص، ارى 

من الرضوري أن أنقل ما كتب 

املعارف  دائرة  يف  بدرة  عن 

)بادرايا(  االسالمية: ان كلمة )درايا( مأخوذة من كلمة 

مثل كلمة )كسايا( من )باكسايا( وهو باالصل اسم قبيلة 

ارامية سكنت مدينة )دير( بعد زوال الدولة البابلية.

تجمع االراميون وأعادوا تعمريها يف العرص الفاريس 

املسيحي أو الرسياين. سكنتها مجاميع كثرية من النازحني 

من )نجران( يف بداية العرص العريب االسالمي.

بلدة بدرة ))في التاريخ واللغة((
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شاهد العديد منا مشاهد افالم وثائقية تحيك 

عن طريق الحرير الذي كان يبدأ من أواسط آسيا 

بعدة  طريقه  يف  ليمّر  الغرب  نحو  متجها  والصني 

دول اىل ان يصل اىل اوربا الغربية، ومن املستغرب 

الطريق  ان هذا  يقول  واملعلق  املشاهد  بعض  يف 

مير أيضاً باليمن السعيد ليتجه شامال واىل الغرب، 

الحالية   بايران  مير  كان  او  الخلط....  هذا  عجيب 

طرقاً  يسلك  او  الرافدين  وبالد  سابقا   فارس  بالد 

اخرى اسيوية اىل ان ال تتضح صورة معينة ان كان 

ذلك الطريق او املسلك صحيحا، والغرض منه مام 

الطبيعي النه  الحرير  تجارة  تجاري وخاصة  يبدو 

اخر   والشئ  قد ظهر،  االصطناعي  الحرير  يكن  مل 

فبالرغم من جودته وصناعته فالظاهر انه مل تكن 

له اهمية يف بلدان املنشأ كالصني واواسط اسيا يف 

حينها فيذهبون به حامليه اىل اوربا الغربية ذات 

البالطات وامللوك واالمراء والرثاء لذا فهم يرتدونه 

االف  ومسري  العناء  ذلك  ملاذا  واال  مثنه،  ويعزون 

وتقتنيه؟  تطلبه  التي  االماكن  اىل  اليصاله  االميال 

السبب  يكن  مل  بالطبع  البسيط  الشئ  فمثل هذا 

وقديم  دائم  نعيم  ذات  اوربا  تكون  ان  الوحيد 

بعيدة،  ازمنة  منذ  مستهدفة  اصبحت  بحيث 

اىل  وصلت  التي  وجنكيزخان  املغول  غزوة  وما 

بالنسبة  هذا  ادراجهم،  يعودوا  ان  قبل  مشارفهم 

اىل االسيويني.

شبه  من   الزاحفني  العرب  اىل  بالنسبة  اما 

الشامل  نحو  الجنوب  من  القاحلة  جزيرتهم 

والغرب واوىل ضحاياهم كانت ارض) بيث نهرين ( 

فهي ارض معطاء وخريات وكان حلمهم فيها حيث 

املاء الزالل وانهر من عسل ولنب وهي هكذا فعال، 

وبرث(  )دقلث  والفرات  دجلة  النهرين  ارض  انها 

فاستغلوا  مترها  وعسل  البانها  بوفرة  املعروفة 

ضعف الفرس الذين كانوا محتلني هذه البالد لنفس 

االسباب ولزمن غري قصري، وكام يروي التاريخ ازاح 

العرب الفرس من املرسح السيايس  مبعاركهم عىل 

اربعة  االن منذ  اىل  وليدوموا  ارضهم  ليست  ارض 

والبلدان  البالد  هذه  شعب  محولني  قرنا،  عرش 

ذات الحظ العاثر التي وطأتها  اقدامهم اىل ظالم 

دامس تسودها حالة من الرصاع والفوىض الدامئة 

وهمية  مادة  تغذيهم  انفسهم  ومع  االخرين  مع 

تأمرهم القتل بالحق ارضاء )الاله الرحمة( املانح 

لهم كل مغريات الدنيا واالخرة.

كمثال بسيط ما يحدث االن يف العراق املنكوب 

وحتى  االنسانية  الصفة  فاقدي  من  زمرة  قيام 

الوحشية بقتل احد الصاغة من الصابئة املندائيني 

واالستيالء عىل كمية الذهب وامواله لكن اتصلوا 

باستصدار  فعلتهم   لهم  ليحل  املعمم  بشييخهم 

طريق احلرير العربي االسالمي
طريق الحرير العربي االسالمي

يونس كوكي
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فرمان من االههم طاملا اقتسموها قسمة متساوية 

ودفعوا )الخمس( والغريب يف امر هكذا قوم انهم 

الكاسدة هذه اىل بقية  يرصون لتصدير بضاعتهم 

املناطق   بعض  يف  كانوا   ان  بعد  املعمورة  ارجاء 

انهم  ولنفرتض  سحرهم.  نحو  منزوين  منغلقني 

سيصبح  فكيف  سنني  بضعة  بعد  ينجحون  سوف 

حال اوربا والغرب عموما؟ وما ستؤول اليه اوضاع 

قرون   خالل  بنوه  ما  وهدم  وابداعاتها  صناعتهم 

افضالهم  البرشية من  تقدم وما جنته  مضت من 

يف كافة مناحي الحياة وحفاظهم عىل كافة انواع 

الحياة وان متكنوا من ايقاف املوت.

وكل  والصني  واليابان  وامريكا  اوربا  فلنتخيل 

بقعة متطورة تصبح كدولنا )السعيدة( تحت حكم 

الرشيعة الداعشية والعودة اىل ما كان قبل مائة عام 

امنني  لرتكبوها  والحمري  البغال  عىل  التنقل  حيث 

واالبل املكرم سفينة الصحراء والعالج بالقاذورات 

القحط  زمن  والجراد  الحشائش  وأكل  والخرافات 

السالجقة  جاء  وملن؟  الحرير  فاين  الغيث،  وقلة 

الرماح  اسنة  عىل  الغرب  باتجاه  الحرير  حاملني 

والسيوف وكانت املحطة التي انزلوا اثقالهم فيها 

بيزنطة وما حولها جنات خلد لتصبح مظلمة بظالم 

الجانب اىل اردوغان  العثامنيني وسلطانهم مهيب 

العريب  الحرير  بقوافل  اوربا  الهامم وليبتّز  املجدد 

االسالمي الشابة لتدك اخر قالعهم بعد ان اعادوا 

الحرب  عقب  املتهالكة  ارضهم  اىل  الحياة  نبض 

العاملية االوىل، ملا ال!! امل يدفعوا قبل ايام للسلطان 

بانتظار  املهاجرين  فقافلة  وإال  اليورو  مليارات 

محمد  الصالح  السلف  عربه  كام  البسفور  عبور 

الفاتح  ليحولوا حياة االوربيني اىل محطة سياحة 

داعشية كام هي بالصورة وااللوان والحقائق، وما 

عبارة ان هذا ال ميثل االسالم واالسالم منه براء وانه 

دين رحمة وسالم  ليست فقط اسطوانة مرشوخة 

وامنا دعاية مجانية للبلهاء الغربيني حكام وساسة 

راكبي  اما  يستيقظون؟  متى  لكن  واسرتاتيجيني 

الغرب من  بيد  كم  يعلموا  املعتوهني  هل  املوج 

سكارى  يزالون  ال  ام  االرضية  الكرة  محو  ادوات 

تجربة  لدينا  نحن  و  والشعوذة؟  الدجل  بايات 

الحصار عىل العراق  كيف اجربوا الناس عىل اكل 

الغرب  يقطع  فقط  لو  فامذا  الحيوانات  تأنفه  ما 

فقط  االسالمي  املؤمن  العامل  عن  والدواء  الغذاء 

لسنة واحدة ويكون حصارا شامال فهل سيكون من 

يدفن الجثث؟

القصد اين نذهب بعد هجرتنا اىل الغرب.امري 

لواء وهكذا حتى وصل اىل رتبة فريق ركن يف عهد 

قومية عربية  كانت  ميوله  ان  يقال  امللك غازي.  

لذلك تلقفه اصحاب امليول العربية من السياسيني 

العراقيني، لكن سرية حياته تثبت ان هدفه الوحيد 

كان التسلط وما تقلباته يف تحالفاته اال ليك يصبح 

الحاكم املطلق يف البالد.

طريق الحرير العربي االسالمي

رجل معتوه صاحب مال عظيم دهن مبلغ من المال بالسم القاتل وتبرع به -كاش- 
برلمانيا  نائبا  و30  المدينة  والي  فمات  منهم!!!  ليتخلص  الفقراء  على  لتوزعه 
ووزيران و3 مدراء مكاتب وزراء وزوجة مدير المنظمات الخيرية ولم يصب أحد 

من المحتاجين بأذى !!!.
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سنحاريب
ملك اجلهات االربع

سنحاريب-ملك الجهات االربعة

يوسف حنا شبال
Toronto - Canada

توىل سنحاريب العرش خلفا البيه رسجون الثاين ودام 

حكمه 24   عاما للفرتة 705 - 681 ق م، ومتيز عهده 

وعيالم   بابل  وخاصة  جبهات  عدة  عىل  بالحروب 

بثور  مقتوال  وانتهى  له  عاصمة  نينوى  اتخذ  ويهوذا. 

مجنح دحرجه عليه ، اذ كان يصيل يف معبد نرسوخ، 

ولداه وآل الحكم من بعده اىل ولده ارسحدون.

ويكيبيديا    موسوعة   تقول   سنحاريب  معنى  ويف 

Sennacherib يف باب Wikipedia

»Sîn has replaced )lost( brothers for me«( )1(

اي »سني عوضني عن اخويت املفقودين« 

   وذهب الباحث آشور ملحم  إىل أن معنى سنحاريب 

هو  »اإلله سني يكرث اإلخوة« وقد علل ذلك )2(  بأن 

أربو من مصدر رابو الذي يفيد الكرثة  و آخي تعني أخ 

فخلص إىل ذلك اإلستنتاج.

ذلك  يف  ولنا  اخ  اىل  اخا  ترجمة  يف  التعليالن  ويشرتك 

رأي آخر.

معلوم ان  اللقب الكامل ل سنحاريب  هو: )إيال سني  

 )ILA–SIN-ACHA-MESH-ARBU  آخا ميش أربا

اي انه يتكون من عالمتني وثالثة رموز، ونحللها بنفس 

تسلسلها وكام ييل:

1- ايال:  عالمة توضع امام اسامء االلهة وانصاف االلهة 

ومن يف حكمهم ، تكتب بخط اصغر من سائر كلامت 

السطر وتعلو عنه قليال  وقد ال تقرأ، كام يف ايال كلكامش 

اللذين يتكرر ذكرهام عرشات املرات يف  انكيدو  وايال 

ملحمة كلكامش.  اي ان سنحاريب كان مؤلها باالصالة 

او االنابة وهو ما زال حيا. 

2- سني: االله القمر وبالتايل امللك الحاكم باسمه الذي 

امللك،  عبادة  ان  حيث  االدوار  ويتبادالن  عنه  ينوب 

وتقبيل رجليه بل حذاءيه دليل عىل ذلك، واجبة عىل 

رعاياه وسباياه. 

3- آخا: وهنا وقع االشكال واختلطت عىل الباحثني مع 

أخا او أحا اي أخ والصحيح انها تعني جهة يف االكدية 

الجهة.  هذه  اي  هنا  بالسورث  تعني  آخا  ومازالت 

واالمثلة عىل ذلك متيرسة)3(.

من  وهي  تقرأ  وال  تكتب  الجمع  عالمة  ميش:   -4

الرواسب السومرية يف االكدية.   فيكون معنى آخاميش 

لكن  الجمع  يف  قواعدها  لالكدية  ان  معلوم  الجهات. 

اىل  ترسبت  السومريني  ايام  الشائعة  العبارات  بعض 

االكدية كام هي او باالحرى كام كانت.

العني  يسقطون  واآلثوريون  اربعة  وتعني  أربو:   -5

االوىل  العني  بقلب  اوديشو  يصبح  عبديشوع  فمثال 

اىل همزة واسقاط العني الثانية متاما، عىل االقل لفظا. 

وهذا ما نفعله يف السورث مع اربعة وسبعة وتسعة 

وعرشة حيث نسقط العني يف اربعة لتصبح اربا ونبدلها 
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يف  ملفوظة  لكنها  وعرشة  وتسعة  سبعة  يف  بالهمزة 

الرسيانية والعربية  واالرامية.

هي  االسم  من  يقرأ  ما  يكون  العالمات  فباستبعاد 

الرموز سني احا اربا  التي آلت اىل  سنحاريب وسنحريو 

الزمان  اىل ذلك من تحويرات بحسب  وسمحريي وما 

عبور  عند  اي  واللهجات  اللغات  واختالف  واملكان 

اخذت  فلو  اليوم  اىل  جار  وهذا  اللغوية،  الحواجز 

االسم يوسف وبحثت عن مكافئاته يف اللغات االخرى 

لوجدت صيغا كثرية بعضها يبدو بعيدا جدا عن االصل.

يكون معنى سنحاريب  ما سبق  وتأسيسا عىل  وعليه 

هو: ملك الجهات االربع

الثاين   شلمنرص  عند  االربع  الجهات  مصطلح  ويقابل 

املناطق األربع للشمس )4(

ويف اليونانية ما ترجمته الرياح االربع

الزوايا  ٍدبرتة×ِا    فَنني  اٍرٍبع  والرسيانية   االرامية  ويف 

االربع لالرض

ويف السورث اٍربا، فَنِيِة×ا دِعلاِم 

اما اسمه عند  امللويك  لقبه  ان سنحاريب هو   ويبدو 

الوالدة فال سبيل ملعرفته مبا يتيرس من معلومات لكنه 

من غري املعقول ان يسمى وليد بهكذا لقب. علام ان 

آخرون  أشوريون  ملوك  النفسهم  اتخذه  اللقب  هذا 

جانب  اىل  لقبا  بقي  بل  كاسم  بهم  يلتصق  ان  دون 

عليه  يسبغها  او  نفسه  يطلقها عىل  كان  كثرية  القاب 

كتبته.

سنحاريب-ملك الجهات االربعة

الهوامش:

en.wikipedia.org/wiki/Sennacherib    1(  الرابط(

)2(    انظر بحثه املوسوم   »نص مقتل سنحاريب....«  / مؤمتر األدب الرسياين الرابع

حيث فرس اخا ب اخ واربو ب رابو او ربا اي كثري مام ادى اىل استنتاج : »االله سني يكرث االخوة«.

)3(  كام يف بيت 26 عمود 1 لوح 2 من ملحمة كلكامش  »آنا آخيا » أي إىل جانبي  وما زالت آخا تعني هنا يف 

السورث أي ان لها معنى مقاربا وان مل يكن مطابقا.

)4(  انظر السطرين 15 و16 من الوجه االول من مسلة او موشور شلامنرص الثاين عىل الرابط

http://www.bible-history.com/texts/black_obelisk_of_shalmaneser_2_inscription.html

مزيد عن االسامء الرافدينية القدمية وتأويالتها بقراءة جديدة يف الكتب التالية لصاحب املقال وميكن الحصول عىل 

نسخة املودية هدية باالتصال بالربيد االلكرتوين ادناه:

1– كلكامش أثورا بريوتشام )النسخة  االلكرتونية 2004، النسخة الورقية 2007 ( .

Amazon.com  عىل موقع ،From Gilgamesh to Christopher, 2012 – 2

Amazon.com عىل موقع Galdu or The Sons of gods, 2012 – 3

Shabilla_yousif@yahoo.com
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ABSTRACT  )in English(

The name or title Sennacherib is translated in Wikipedia )en.wikipedia.org/wiki/Sen-

nacherib ( to mean: «Sîn has replaced )lost( brothers for me»; however a closer look at its 3 

symbols and 2 signs of the full name Ila Sin Acha Mish Arbu gives a totally different inter-

pretation.

Ila: sign preceding gods, demigods and the like.

Sin: moongod/king.

Acha or Akha: side, corner, zone )in Acadian(. Easily mixed with the word for brother which 

has almost the same fricative. 

Mish: Sumerian Plural sign borrowed at times by Acadians.

Arba: Four )it still means 4 in Semitic languages(.

Leaving out the signs and reading the symbols we get:

King Corners Four  

or the King of the Four Corners )of the world(, according to English word order.

Or, in Greek terminology, King of the Four Winds. 

This sounds  like a royal title and not a name given at birth.

ت
عا
و
من

سنحاريب-ملك الجهات االربعة

*** رجل راد ينتحر شافه حكيم ساله: ليش تنتحر؟ قال عندي مشكلة عائلية 
معقدة.

قال الحكيم: ماكو مشكلة واال الها حل، ما هي مشكلتك؟
قال: تزوجت وحدة ارملة لها بنت، لما شافها ابوي تزوجها وهي بنت زوجتي 
االرملة، صار ابوي زوج بنتي وصرت انا عم ابوي. لما ولدت زوجتي صار الولد 
حفيد ابوي! وبما ان ولدي هو اخو زوجة ابوي اللي هي خالتي، صار ولدي 
خالي! ولما ولدت زوجة ابوي صار أخوي من ابوي وبنفس الوقت حفيدي 
النه حفيد زوجتي من بنتها، وبما ان زوجتي صارت جدة اخوي فهي بالتالي 
جدتي وأنا حفيدها، وهكذا اصير زوج جدتي وحفيدها النها جدة اخوي فأنا 

اصير جد أخوي وبنفس الوقت اصير جد نفسي وحفيد نفسي!!!
قال الحكيم: توكل على الله وانتحر الله ياخذك وياخذ ابوك وابو اللي يسألك 

مرة ثانية.
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اشيثا  الى  كجو  عائلة  اصل  يرجع 
هيلو  وشمون  )هيلو  العائلة  فروع  ومن 
اسطيفان  ولد  وكوران(.  وككنا  وبطوخا 
يوم  الموصل  في  كجو  بطرس  ايليا  بن 
16 كانون الثاني سنة 1883 أكمل تعليمه 
وذكائه  ولنباهته  الموصل،  في  االول 
خياط   عبديشوع  مار  البطريرك  اختاره 
للرسالة الكهنوتية فأرسله للدراسة في 
اكليريكية القديس لويس لالباء الكبوشيين 
)الفرنسيسكان( في اسطنبول وهو في 
الثانية عشر من عمره حيث كان سفره 
سنة 1895، مكث هناك اثنتي عشر سنة، 
الى  لالرتقاء  أهله  ما  العلوم  من  ونهل 
كاهنا  رسم  وهناك  الكهنوتية  الدرجة 
في  اسطنبول  غادر   ،1907 أيار   25 يوم 

الموصل  الى  ووصل  1907م  تموز   25
فعينه  ذاتها،  السنة  من  آب   30 في 
معلما  عمانوئيل  يوسف  مار  البطريرك 
والكهنوتية  العلمانية  المدرستين  في 
الكتاب  الموصل، وكان يحاضر في  في 
المقدس والتاريخ الكنسي وفي اللغات 

العربية والسريانية والفرنسية والتركية.

القس اسطيفان كجو في القوش

البطريرك  أوفده   1909 سنة  وفي 
لوجود  القوش  بلدته  الى  عمانوئيل 
في  كانت  التي  المذهبية  االضطرابات 
المنطقة وشملت باالضافة الى القوش 
كل من ارادن وتلسقف وباطنايا وتلكيف، 

املطران 
ا�سطيفان كجو 

االول يف 
�سطور

إعداد: سليمان ختي

المطران اسطيفان كجو االول في سطور
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الى  القوش  في  به  قام  ما  أهم  ومن 
النفوس  خدمة  في  جهوده  جانب 
االسر  بين  والمحبة  االلفة  واقامة 
وكذلك  معهم  تواجده  أثناء  االلقوشية 
لعب دورا كبيرا في اخماد الحركة التي 
كانت بزعامة القس كوركيس ياقو ابونا 
)المطران ايليا ابونا(، ومن اهم ما قام به 

في القوش.
1 استلم إدارة مدرسة القوش وأدارها 
من 1909 - 1915, ووضع لها نظاماً خاصاً 
شبيه بنظام االكليريكية في الموصل من 
الدينية  التربية  وأسس  المنهجية  حيث 

والثقافية والنفسية.  
2  اسس في سنة 1910 أخوية القربان 
المقدس للرجال وال زالت حية لحد االن، 

جبرائيل  القس  مع  بالتعاون  قام   3
التلكيفي والقس داود الباقوفي والراهب 
قسم  بفتح  التلكيفي  كوريال  جميل 
داخلي  للتالميذ سنة 1911 في القوش، 
باعدادهم  تقوم  المدرسة  وكانت 
الكهنوتي،  السلك  في  لالنخراط 
التالميذ  من  الدراسة  نفقات  وتستوفي 
في  يقيمون  الطالب  أنفسهم،كان 
وجبات  ويتناولون  نهار  ليل  المدرسة 
الكاهن  يصحبهم  فيها،  الثالثة  الطعام 
الى الكنيسة في الصباح والمساء، وفي 
الليل تلقى عليهم االرشادات والمواعظ 
الدينية، وقد استمرت المدرسة الداخلية 
هذه حتى اندالع الحرب العالمية االولى 
فيها  التعليم  مواصلة  تعذر  حيث 
واستفحال  والسياسية  المالية  لالسباب 

عدد  وكان  الحرب،  بسبب  المجاعة 
المدرسة  في  الداخلي  القسم  تالميذ 
سورو  وحبيب  ريس  هرمز  منهم   )12(
وميخا  حيدو  جبو  وزورا  حميكا  وعيسى 
وغيرهم،  ابونا  يوسف  ومنصور  هاويل 
ودامت هذه المدرسة حتى عام 1914، 
وكان يعاونه في التعليم القس اسخريا 
كوكي، وبهمته وهمة واخالص السادة 
ياقو  وحنا  داود  وكوريال  غزالة  صادق 

شدا.
من  استقي  الفترة  هذه  في   4  
حياة  الهرمزدية  الرهبنة  مخطوطات 
كتبه  ما  وبخاصة  دنبو  جبرائيل  الراهب 
دميانوس  االلقوشيين  الكاهنين  من  كل 
كونديرا وعبد االحد بقاال ونشرها بمناسبة 

اليوبيل المئوي الستشهاده عام 1832.
اسطيفان  )المطران(  القس  يُعد   5  
بل مسرح  االلقوشي  المسرح  رائد  كجو 
واخرج  اعد  .إذ  االطالق  على  السورث 
ملكثا(  )استير  مسرحية   1912 عام  في 
اي ) استير الملكة( وتعد هذه المسرحية 
في تلك الفترة المبكرة المحاولة االولى 

في تقديم مسرحية خارج الموصل
 

القس اسطيفان كجو في الموصل

البطريرك  استدعاه   1915 عام  في 
خورنة  خدمة  اليه  وأوكل  عمانوئيل 
بكل  الموصل فخدمها  مار يوسف في 
إخالص لمدة ثالث سنوات )1915 - 1918( 

المطران اسطيفان كجو االول في سطور
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الوكالة  سكرتارية  في  لعمله  إضافة 
البطريركية.

قصيرة  لفترة  عمل   1918 عام  في 
عقرة  أبرشية  على  زائرا  بطريركيا  وكيال 

المترملة منذ 1909 
مجدداً  عاد   1919 عام  مطلع  في 
مع  وتفان  بجد  ليعمل  الموصل  الى 
على  الثاني  عمانوئيل  مار  غبطة 
االولى  العالمية  الحرب  الجئي  ايواء 
واعانتهم وخاصة االثوريين ومنهم من 
أودعت  وقد  والجزيرة،  الجبال  مناطق 
اسطيفان  القس  الى  بهم  العناية 
لم  الذي  الغيور  الكاهن  االول، هذا  كجو 
يعرف للتعب معنى طوال حياته، فقام 
يتفقدهم  وكان  وإسكانهم  بأيوائهم 
ويشجعهم  المتواضعة  أكواخهم  في 
بما  ويمدهم  المصاعب  تحمل  على 
مخصصات  من  المال  من  له  يتيسر 
بنفسه  لهم  يجمعه  وما  البطريركية 
الموصل من  المحسنين في مدينة  من 
المسيحيين والمسلمين الطيبين، وقد رّق 
قلبه وصعب عليه منظر االطفال الجياع 
العراة ففكر بانشاء ميتم خاص باالطفال 
المنكوبين من الذكور واالناث، وتحققت 
آماله بانشاء )الميتم( الذي افتتحه في 
افتتاح  على  أيام  تمض  ولم   1922 أوائل 
االطفال  بعشرات  غص  حتى  الميتم 
وخصص  منهاجا  له  فوضع  المنكوبين 
والتدريس  والرعاية  للتربية  معلمين  له 
وتخرج منه العديد من الشخصيات منهم 
رئيس   1972  -  1910 دشتو  زيا  المطران 

برنارد  الراهبة  واالخت  اورميا  اساقفة 
راهبات  رئيسة  النشيطة  المدبرة  صائب 
بنات مريم الكلدانيات في أعوام 1959 
- 1985 وقد فتحت عدة مراكز للراهبات 
ايران  وخارجه خاصة في  العراق  داخل 
في  وشيكاغو  وروما  وسوريا  والكويت 
أدار  لقد  االمريكية.  المتحدة  الواليات 
االب كجو هذا المعهد االنساني خمس 

سنوات )1922 - 1927(
اضافة لذلك لعب دورا كبيرا في حث 
الناس في قرى سهل نينوى للتصويت 
وليست  عراقية  الموصل  كون  لصالح 

تركية.
البطريرك  أنفذه   1920 سنة  في 
بطريركيا  وكيال  بغداد  الى  عمانوئيل 
في كنيسة أم االحزان. وفي أيلول 1929 
رافق االب كجو البطريرك عمانوئيل في 
العربية  بالدول  مروراً  روما  الى  أسفاره 
البلدان االوربية بصفة سكرتير  وزار معه 
 22 معه  جلب  العودة  وأثناء  البطريرك، 
آمد  مكتبة  مخطوطات  من  مخطوطة 
سليمان  المطران  كان  التي  بكر(  )ديار 
كجك اوسطه )1885 - 1939( قد اودعها 
هروبه  أثناء  حلب  في  الكلدان  كنيسة 
من ديار بكر، وأضافها )األب كجو( الى 
في  البطريركية  المكتبة  مخطوطات 

الموصل آنذاك.
في شهر اب عام 1933 والقوش تمر 
باصعب االيام حيث كان الهجوم عليها 
الجيش  قبل  من  يُشّن  أن  وشك  على 
العراقي والعشائر المحيطة بها، وذلك 

المطران اسطيفان كجو االول في سطور
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بسبب ايوائهم الخوتهم االثوريين، وفي 
اسطيفان كجو  القس  االيام قدم  أخطر 
بانتهاء  السار  الخبر  وأعلن  الموصل  من 

االزمة فتم استقباله بفرح كبير
في 8 تشرين االول 1939 رقاه البطريرك 
الكهنة(  )متقدم  االركذياقون  رتبة  الى 
للقالية البطريركية في الموصل، وبقي 
أي   1947 عام  حتى  المنصب  هذا  في 
على  خاللها  عمل  سنوات  ثمان  مدة 

إنماء المكتبة البطريركية وتطويرها.

اسطيفان كجو مطران الموصل 

االركذياقون  رقي   1947 ايار   4 في 
االسقفية  الدرجة  الى  كجو  اسطيفان 
حيث رسم مطراناً على الموصل بصفة 
معاون بطريركي على يد رئيس اساقفة 
كركوك المطران اسطيفان جبري )1872 
- 1953( بتفويض من البطريرك عمانوئيل 
تومكا، وتمت رسامته مع المطران بولس 
والمطران  عقرة  ابرشية  على  شيخو 
العمادية.  أبرشية  على  ربان  روفائيل 
ولقد اشترك المطران اسطيفان كجو في 
في  غنيمة(  )يوسف  البطريرك  انتخاب 
االنتخاب  وتم  القوش  في  السيدة  دير 
يوم 17 أيلول 1947 وهو الذي أعلن الخبر 
من فوق السطح المشرف على واجهة 

الدير للجمهور المحتشد أمام الدير.
حتى   1950 تموز   3 من  الفترة  في 
غبطة  كجو  المطران  رافق   1950 آب 

البطريرك مار يوسف غنيمة في سفره 
الى ايران، وفي طريق العودة جلب معه 
مهملة  مخطوطة   )11( الموصل  الى 
لدى سادن كنيسة أم االحزان في بغداد 
المكتبة  مخطوطات  الى  وأضافها 
البطريركية، فبلغ عدد المخطوطات في 

عهده ولغاية 1951 )307( مخطوطة.
كجو  اسطيفان  المطران  رافق  كما 
في الفترة من 2 تشرين االول 1950 حتى 
20 شباط 1951 غبطة مار يوسف غنيمة 
الى روما وباريس ولندن ومصر وسوريا 

ولبنان.

كتب عنه اسحق عيسكو قائاًل:

اسطيفان  مار  الرحمات  ))كان مثلث 
حين  الرجولة  معنى  بكل  رجالً  كجو 
الخناق،  االزمات  وتضيق  الجو  يدلهم 
متمثالً  الرؤوم  الطاهر  بقلبه  طفالً  وكان 
وتصيروا  ترجعوا  لم  ان   - االنجيل  بقول 
 - السماء  كاالطفال فال تدخلون ملكوت 
في  بشئ  يبالي  ال  شهماً  غيوراً  وكان 
شديداً  وكان  الجماعة  مصلحة  سبيل 

في الحق ال تأخذه فيه لومة الئم((
في  الرسولس  القاصد  يوماً  استقبل 
الطغراء  غرفة  في  وذلك  البطريركية 
على  بالجلوس  القاصد  هّم  وحين 
تقدم  انذاك  الغائب  البطريرك  عرش 
منه المطران كجو ومنعه وقال له )هذا 
كرسي بطريرك بابل اختر لك مكاناً آخر(

المطران اسطيفان كجو االول في سطور
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كان كجو رحب الصدر للنقد العلمي 
التواضع  غاية  متواضعاً  وكان  البناء، 
فيكم  )الكبير  االنجيل  بقول  متمسكاً 
الجميع  عنه  يعرف  كان  خادماً(،  فليكن 
يحب  والفكاهة،  للدعابة  وحبه  مرحه 
)النكات( ويضحك لها ملء شدقيه، فاذا 
يداهن  ال  صهوراً  أسداً  إنقلب  الجد  جّد 
وال يتملق وال يأخذ بالوجوه، عاش فقيراً 
االغنياء  أغنى  كان  انه  بيد  فقيراً  ومات 
وعلو  نفسه  وبغنى  السامية  بروحه 

أخالقه.
)االول(  كجو  ايليا  اسطيفان  المطران 
ايليا  بتي  اسطيفان  المطران  عم  هو 

)الثاني( 1929 - 1987
آثاره

أبيات   )208( من  طويلة  قصيدة   1
قدميا  سيفا  بعنوان  الدارجة  بالسريانية 
1909 يصف  االول، نظمها عام  السيف 
ويذكر  تركيا  في  )أطنة(  مجزرة  فيها 
فيها اسماء الضحايا من القوش وتلكيف.
حلقات(،  )اربع  الفلسفة  أقطاب   2
مجلة النجم السنة االولى االعداد من 7 

الى 10 سنة 1929
عمانوئيل  يوسف  غبطة  أسفار   3
تومكا، مجلة النجم السنة االولى العدد 

11 سنة 1929
رئيس  دنبو  جبرائيل  االب  حياة   4
شماالً،  القوش  شرق  هرمزد  الربان  دير 
في  نشر  الهرمزدية،  الرهبنة  مجدد 
االعداد  الثانية  السنة  النجم  مجلة 
االعداد  الثالثة  3و6و8و10و12والسنة 

ثم جمعها   )1931  -  1930( 1و3و7و8و10 
الكلدانية  المطبعة  في كتاب)الموصل، 

)1932
5 فهارس مكتبة بطريركية بابل على 
نسخة  عيسكو-  اسحق  اعداد  الكلدان- 
كتبها   )397( برقم  خزانته  في  بخطه 
سنة 1968 وتشمل ثالثة أقسام للمطران 
ثبت  وهو  منها  الثالث  القسم  كجو 
باسماء المخطوطات المضافة )ص 65 

- 75( واالرقام 117 - 257 وهو بالفرنسية
)الخزانة  الشخصية  مذكراته   6
البطريركية( أشار اليها االب بطرس حداد 
في تعليقه على ترجمة المطران كجو، 
كتاب الرعاة لالب الياس شير والرقم 52 

من الكتاب المذكور )مخطوط(
الصحيحة  العبادة  بين  االيمان   7
بها  بعث  كلمة  الخاطئة،  والممارسات 
الى اخوته كهنة القوش في 3 حزيران 
1937 وقد عثر عليها السيد أدمون السو 
بابانا  يوسف  المطران  مخلفات  بين 
)مار  كتابه  في  منها  قليالً  جزءاً  فنشر 
قرداغ الشهيد( ص 5 - 6 ثم كاملة في 
مجلة بين النهرين أو بيث نهرين 91 - 92 

187 - 285 )1995(
 1918 سنة  الكلدانية  عقرة  أبرشية   8

حققها مؤخراً االب بطرس حداد
المصادر:

- سفر القوش الثقافي لالديب بنيامين 
   حداد

- القوش عبر التاريخ للمطران يوسف 
   بابانا      

المطران اسطيفان كجو االول في سطور
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عظمة املسيحية
يوسف عبد االحد الساعور

التي  االوىل  الشعوب  من  االرمني  الشعب  يعترب 

تعرضوا  فلقد  أميانهم  خالل  ويف  املسيحية،  اعتنقت 

العرشين  القرن  بداية  العثامنيني  يد  عىل  لالضطهاد 

الذين اقرسوهم وأجربوهم عىل ترك ديانتهم. فقصد 

الناس قديساً ورعاً يدعى )بيناتُن( وسألوه: ماذا علينا 

أن نفعله حيال االضطهاد؟؟ فأجابهم: ان مسيحيتنا يا 

الظرون..  حسب  ونغريها  نلبسها  ثياباً  ليست  أخويت 

امنا هي جلدنا امللتصق فينا، ال نقدر أن نغري لونه وال 

مواصفاته، فهكذا نحن وسنشهد بذلك آلخر لحظة يف 

حياتنا!!

فبقي الشعب صامداً يف أميانه.. متعززاً اعتزازاً ال 

مثيل له بكنيسته الشاهدة عىل حضور الله دوماً مع 

محبيه وأبنائه.

ما اشبه اليوم بالبارحة.. حيث يتعرض املسيحيون 

االديان  بني  تفرقة  نعرة  ألبشع  االصالء  املوصليون 

سلبوا  دورهم..  من  ُهجروا  الساموية.. 

أموالهم.. أُهينوا رش إهانة.. مل يبق بضعو 

االمان..  لر  الوصول  من  يتمكنوا  دنانري يك 

سياراتهم،  مالبسهم..  ذهبهم..  نقودهم.. 

عرشات  االقدام  عىل  يسريون  جعلوهم 

آمنة..  منطقة  يصلوا  يك  الكيلومرتات 

ورجالهم  نساءهم  وصغريهم..  كبريهم 

وأطفالهم.. ما هذا يا ترى؟؟ بعد مئات من 

السنني يظهر لنا هوالكو جديد وجنكيزخان 

عظمة المسيحية

آخر ويظهروا لنا من القبور ليذيقوا شعبك يا مسيحنا 

هذه العذابات، ماذا فعل هؤالء االبرياء املؤمنني بك 

يا ابن العذراء الكيل الطوىب.. ماذا فعلوا ليعاَملوا بهذه 

القسوة والهمجية؟؟

احبايئ صرباً.. صرباً جميالً.. تذكروا االهانات  صرباً 

أبناء جلدته  التي تلقاها سيدنا املسيح له املجد من 

حتى أوصلوه اىل جبل الجلجلة حامالً صليبه من أجل 

واقتسمها  مالبسه  من  عروه  حيث  وخطايانا..  آثامنا 

الجنود فيام بينهم.. تحمل االهانات يف سبيل البرشية 

التي جاء وضحى من أجلها..!!

يف  املسامري  غرسوا  الدين..  يف  أحبايئ  يا  صرباً 

أحبايئ يف  يا  واهانوه!!صرباً  يديه ورجليه حني صلبه، 

املسيحية.. صرباً يا أحبايئ يف الوطن.. تحملوا قليالً مام 

لله  وانا  السامةات..  ملكوت  فلكم  تحمله مسيحنا!! 

وانا اليه راجعون.!!
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بقلم / يوسف شكوانا

نهاية المجرم بكر صدقي
في الذكرى الرابعة لمجزرة سميل

ولد بكر صدقي بن شوقي العسكري سنة 1890 يف 

قرية عسكر القريبة من كركوك من ابوين كرديني، درس 

العسكرية  االعدادية  واملدرسة  الرشيدية  املدرسة  يف 

املدرسة  الخيالة سنة 1908 من  ثان يف  وتخرج مالزم 

الحربية  االركان  مدرسة  دخل  االستانة،  يف  العثامنية 

وكان   1914 سنة  منها  وتخرج  اسطنبول  يف  الرتكية 

االستخبارات  ركن  االوىل ضابط  العاملية  الحرب  خالل 

السوري  بالجيش  التحق  اسطنبول،  يف  العام  املقر  يف 

وانتقل بعدها اىل الجيش العراقي سنة 1921، تدرج يف 

الرتب واملناصب، وعىل اثر ارتكابه ملجزرة سميل متت 

رتبة  اىل  لواء وهكذا حتى وصل  امري  رتبة  اىل  ترقيته 

فريق ركن يف عهد امللك غازي.  يقال ان ميوله كانت 

قومية عربية لذلك تلقفه اصحاب امليول العربية من 

السياسيني العراقيني، لكن سرية حياته تثبت ان هدفه 

ليك  اال  تحالفاته  يف  تقلباته  وما  التسلط  كان  الوحيد 

يصبح الحاكم املطلق يف البالد.

 

بكر صدقي ومجزرة سميل

اشتهر بحب التسلط والقساوة يف تعامله، وكانت 

العراقي  الجيش  قاد  عندما  االجرامية  اعامله  باكورة 

الكيالين  عايل  رشيد  يف مجزرة سميل يف عهد حكومة 

ووتوج اجرامه  يف 11 آب 1933 حيث اعطى االوامر 

من  االالف  ضحيتها  راح  البشعة  املجزرة  بارتكاب 

االثوريني العزل من النساء واالطفال والشيوخ بعد ان 

وثقوا بوعوده والتجأوا اىل قرية سميل لحاميتهم من 

العشائر كام وعدوهم، وهكذا خدعهم ليصبحوا هدفا 

سهال له، وكانت هذه اول عملية لزج الجيش العراقي 

عشائر  انتفاضة  بقمع  قام  بعدها  الشعب،  قمع  يف 

الفرات االوسط سنة 1935 وبعدها انتفاضة الربزانيني.

بكر صدقي يقوم بأول انقالب عسكري

يف سنة 1936 عندما غادر رئيس اركان الجيش طه 

الهاشمي العراق اىل اوربا لرشاء اسلحة للجيش، اصبح 

انقالب  بأول  وقام  الفرصة  فانتهز  وكيله  صدقي  بكر 

أمر  ولدمويته  الهاشمي،  ياسني  حكومة  ضد  عسكري 

قنابلها  الطائرات  القت  بالقنابل حيث  بغداد  بقصف 

وبدأ  الوزراء،  ومجلس  والربملان  الربيد  دائرة  عىل 

انقالبه هذا بداية اجرامية دموية حيث أعطى االوامر 

الغتيال وزير الدفاع ومؤسس الجيش العراقي )جعفر 

العسكري( وذلك عندما ذهب للتفاوض معه واخباره 

باستقالة الوزارة بناء عىل طلبه. تراس حكومة االنقالبيني 

فتوىل منصب رئيس  بكر صدقي  اما  حكمت سليامن 

نهاية المجرم بكر صدقي
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مجزرة  يف  االمس  حلفاء  باقي  ومصري  الجيش،  اركان 

سميل امثال ياسني الهاشمي ورشيد عايل الكيالين فكان 

الهروب من البالد  خوفا من بطشه. اما كامل الجادرجي 

الذي عينه وزيرا رسعان ما انقلب عليه وعىل من سار 

يف فلكه واخذ يضايقهم اىل ان اضطروا عىل االستقالة. 

وحتى حكمت سليامن اعفاه من وزارة الداخلية التي 

كان دامئا يتهالك عليها وعني محله مصطفى العمري. 

وهكذا اخذت االجراءات الرسيعة تتواىل وكلها كانت 

تشري اىل عزم بكر صدقي عىل االنفراد بالحكم واالعالن 

عن دكتاتورية بشكل من االشكال. وبذلك كرث خصومه 

وازداد مناوؤه.

حياة القلق ومحاوالت اغتياله
منه،  التخلص  ينوون  كانوا  الذين  عدد  كرث  لقد 

وانقسمت االراء حول الكيفية ففريق يرى بالعمل عىل 

اصالحه وفريق اخر يرى ال بد من القضاء عليه، وهؤالء  

انقسموا اىل قسمني، قسم يرى ان يتم ذلك عن طريق 

االغتيال  يف  يرى  االخر  والقسم  الشعبية،  االنتفاضة 

كل  يف  نشطوا  وهؤالء  منه،  للتخلص  الوحيد  الطريق 

من بغداد وكركوك واملوصل، اال انهم كانوا اكرث عددا يف 

املوصل النه جعلها كمنفى للتخلص من مناوئيه. ولقد 

جرت محاوالت عديدة الغتياله منها:

جمع ضباط بغداد مبلغا من املال واشرتوا به سيارة . 1

واعطوها اىل الرئيس صائم العسكري عىل امل ان 

صدقي،  بكر  فيغتال  العسكري  جعفر  بثأر  يأخذ 

ولكنه بعد فرتة اعتذر عن تنفيذ االغتيال.

اخرى . 2 سيارة  واشرتوا  املال  من  مبلغا  ثانية  جمعوا 

رقم  نفس  تحمل  مزورة  ارقام  لوحة  لها  ووضعوا 

سيارة رئيس الوزراء حكمت سليامن، وكانت الخطة 

النار  تفتح  امليدان  ساحة  قرب  السيارة  تنتظره  ان 

الدفاع، واذا فشلوا  عليه وهو يف طريقه اىل وزارة 

ويتهم  السيارة  رقم  املشاهدون  سيسجل  قتله  يف 

مل  املحاولة  وهذه  ويقتله.  بذلك  سليامن  حكمت 

تنفذ ايضا.

مقررا . 3 كان  التي  الحفلة  يف  كانت  االخرى  املحاولة 

اقامتها مبناسبة زواج املالزم االول الطيار عبد الجبار 

وكان  غازي  امللك  شقيقة  راجحة  باالمرية  محمود 

رصفوا  ولكنهم  سيحرضها،  صدقي  بكر  ان  الشائع 

النفوس  النظر عن تنفيذها الحتامل قتل كثري من 

الربيئة.

اما خارج بغداد فلقد اتخذت عدة تدابري الغتياله . 4

عامدية   - دهوك  طريق  يف  توكا(  )سواره  يف  منها 

عندما يقوم بتفتيش قطعات الحروب الجبلية، غري 

الظالم  حل  ان  اىل  قدومه  فتأخر  بها،  استخرب  انه 

كان من  الذين  الحرس  بدال من  الضباط  واستقبله 

املقرر ان ينفذوا العملية.

يف ليلة 28 أيار 1937 مل تنفذ محاولة اغتياله اثناء . 5

حضوره حفلة العشاء التي اقيمت يف قرص الزهور 

بكر صدقي

نهاية المجرم بكر صدقي



حمورابي-حزيران )العدد 42( 2016

34

السعودية  العربية  اململكة  عهد  ويل  رشف  عىل 

وذلك لرتدد بعض القامئني بالتنفيذ.

عندما حرض . 6 اخرى  يف 22 حزيران فشلت محاولة 

حفلة امانة العاصمة لتكريم وزير خارجية تركيا.

القلق  يسودها  مضطربة  حياة  يعيش  كان  لقد 

يكون  ما  اشبه  حياته  فكانت  املخاوف،  ومتألها 

عند  خاصة  ارتكبها  التي  الجرائم  نتيجة  بالجحيم، 

فاتخذ  العسكري.  جعفر  املحبوبة  الشخصية  مقتل 

من  جعله  منها:  حياته  عىل  للمحافظة  االحتياطات 

داره حصنا منيعا يستحيل عىل اي كان دخوله بقصد 

الحراسة  وكالب  الحراس  اركانه  جميع  يف  يتوزع  سئ 

اوقات مختلفة  اال يف  منزله  يخرج من  ايضا، وكان ال 

ال يعلم بها مسبقا احد، وكان له سيارتان مزودة كل 

منهام برشاشة يستقل احداهام والثانية تكون فارغة، 

الرسيني،  بحراسه  محاط  وهو  الحفالت  يحرض  كان 

الدفاع  وزارة  يف  مكتبه  عن  ابعد  ذلك  كل  اىل  اضافة 

كل من ال يثق بوالئه ثقة تامة، ويف ايامه االخرية كان 

ينام كل ليلة يف منزل من منازل اخصائه واعوانه دون 

محاطا  بغداد  خارج  اماكن  يف  او  مسبقا،  يخربهم  ان 

بجنوده املخلصني له. حتى ان زوجته االملانية )هرمني( 

ضاق صدرها بهذا الجو الخانق وحياة الخوف والقلق 

فرتكته عائدة اىل اوربا.  

 بكر صدقي يف املوصل
الحكومة  قبل  من  اليه  وجهت  دعوة  عىل  بناء 

تقام  كانت  التي  العسكرية  املناورات  لحضور  الرتكية 

ملنع  االجراءات  كل  فاتخذ  الدعوة،  تلبية  قرر  سنويا، 

حدوث اية قالقل اثناء فرتة غيابه التي من املقرر ان 

تستمر شهرين اثنني، حيث كان ينوي زيارة املانيا بعدها 

ملواجهة هتلر، غادر بغداد مساء الثالثاء املوافق 10 أب 

1937 دون ان يعلن عن موعد سفره مسبقا، وجرت 

له مراسيم التوديع الرسمي يف محطة القطار يف باب 

املعظم يتقدمها رئيس الوزراء والوزراء وكبار املوظفني 

الدبلومايس  السلك  ورجال  واملدنيني  العسكريني 

من  مجموعة  ولكن  واالعيان،  النواب  من  كبري  وعدد 

العسكريني واملدنيني كانوا قد نظموا خمس محاوالت 

الغتياله االوىل يف كركوك والثانية يف املوصل والثالثة يف 

تل كوجك والرابعة يف حلب والخامسة يف اسطنبول. 

وكانت اقواها يف املوصل ويف بناية النادي العسكري 

حيث تقام مأدبة عىل رشفه مساء 11 آب، وصل املوصل 

من كركوك بالسيارة وتم استقباله بحفاوة، وكان قد قدم 

ايضا يف وقت وصوله بالطائرة الخاصة صديقه الحميم 

املقدم محمد عيل جواد امر القوة الجوية لتوديعه يف 

املوصل وليس كغريه يف بغداد وذلك زيادة يف تكرميه، 

بعد وصولهم اىل النادي العسكري اتفقا )بكر صدقي 

العسكري  املطار  اىل  فورا  ينتقال  ان  عيل(  ومحمد 

ليسرتيحا هناك حيث املكان ابرد واسباب الراحة أوفر، 

املطار وبقيا  اىل  املقدم محمد عيل جواد  فذهب مع 

يف غرفتيهام حتى الساعة الخامسة، وبعد ذلك خرجا 

اىل الحديقة وجلسا جنبا اىل جنب ورشبا الشاي. وكان 

اشغالهم  بعض  لقضاء  وانرصفوا  استأذنوا  قد  مرافقوه 

يف املوصل، فبقيا معزولني يف حديقة املطار الذي كان 

فرأوا  الطيارين خصومه،  االخرى عدد من  اقسامه  يف 

وقع  اغتياله حيث  لتنفيذ مخطط  سانحة  الفرصة  ان 

خصمهم يف املصيدة، فاتخذوا القرار فوراً.

مقتل بكر صدقي
سفره،  بطريقة  بالعملية  القامئني  معرفة  لعدم   

نهاية المجرم بكر صدقي
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وضعوا عدة خطط الغتياله، فاذا قدم بالسيارة تخرج 

سيارتان الستقباله ويطلقون النار عليه وهكذا لو قدم 

ويقرر  املوصل  يف  البقاء  عدم  قرر  اذا  اما  بالطائرة، 

متابعة سفره راسا فتم نصب كمني يف الطريق، اما يف 

حالة بقائه يف املوصل فتقام له حفلة ساهرة يف نادي 

الضباط وفيها يتم التنفيذ. ولكن الذي حصل الغى كل 

يتناول  كان  بينام  تقول:  اخرى  فرواية  الخطط،  هذه 

الغداء يف دار االسرتاحة ومعه اسامعيل توحلة  طعام 

ونجيب  غالب  وعيل  جميل  وجامل  الدليمي  وحسني 

عبوش وخرض بك احمد باشا احد اغوات االكراد، اتصل 

به محمد عيل جواد وطلب منه القدوم اىل مقر القاعدة 

الجوية لالسرتاحة فوافق عىل الفور، وبعد الغداء ترك 

الجميع دار االسرتاحة ورصف حراسه لعدم احتياجهم. 

وهكذا بقي وحيدا ال نارص له وال من يدافع عنه.

الفرصة  هذه  توفر  خصومه  حساب  يف  يكن  مل 

محمد خورشيد  الخيال  الرئيس  علم  ان  فام  الغتياله، 

وعدم  الفرصة  استغالل  الفور  عىل  قرر  حتى  بذلك 

الفور ثالثة ضباط صف من  تضييعها، فاستدعى عىل 

وسلحهم  التلعفري  الله  عبد  محمد  احدهم  كتيبته 

بكل  ووافقوا  باملهمة  واخربهم  الربوننك  مبسدسات 

االخران  اما  بالتنفيذ  التلعفري  يقوم  ان  عىل  رسور. 

ويقومان  الطريق  يراقبان  الخارجي  الباب  عند  فيقفا 

بالهجوم عىل الهدف يف حالة مقتل املنفذ الرئييس. 

املطار  باب  يف  سيارة  وقفت  السادسة  الساعة  يف 

التلعفري،  الله  عبد  اسمه محمد  تقل ضابطا وجنديا 

الضابط  الباب همس  الجندي، يف  الضابط وتبعه  نزل 

السيارة،  اىل  عاد  ثم  كلامت  بضع  الجندي  باذن 

صدقي  بكر  كان  الهدف،  نحو  سريه  استمر  والجندي 

منغمسا يف الحديث مع صديقه محمد عيل جواد ومل 

الذي  بالحديث  او  السيارة  بوصول  منهام  اي  يشعر 

مقعد  نحو  الجندي  توجه  والجندي.  الضابط  بني  دار 

الفريق واضعا يده وراء ظهره، انتبه املقدم وارتاب من 

سريه املتباطئ ومن تقدمه نحو الفريق فصاح به:)من 

انت؟ ماذا تريد؟...( وقبل ان ينتهي من كلامته هذه 

اطلق الجندي رصاصتني من مسدس كان بيده يف راس 

الفريق اردته قتيال عىل كرسيه فلم يتحرك ومل ينبس 

نهض  فقد  جواد  عيل  محمد  املقدم  أما  شفة.  ببنت 

فورا وحاول القبض عىل القاتل، فهدده هذا باملسدس 

وهو يقول )مو ميك( ولكن مل يفد التهديد واستمر يف 

معه،  واشتبك  الحديقة  داخل  أمسكه  حتى  مطاردته 

عليه  أطلق  خصمه  من  العناد  هذا  القاتل  رأى  وملا 

رصاصة أصابته يف رجله، ولكن محمد عيل استمر يف 

املقاومة، وملا يئس القاتل من الخالص من يد خصمه 

فخر  مقتال  منه  اصابتا  رصاصتني  عليه  اطلق  العنيد 

رصيعا مرضجا بدمائه.

شهادة القاتل
عملية  التلعفري  الله  عبد  محمد  العريف  يصف 

االغتيال التي قام بها كام ييل:

اىل  بكر صدقي  ووصل  الحاسمة  الساعة  )وحلت 

محمد  جانبه  واىل  السفر،  عناء  من  ليسرتيح  املطار 

عيل جواد الذي مل يكن قد تقرر قتله.. واهم ما كنت 

اعتمد عليه هو عنرص املباغتة والرسعة. فتقدمت من 

فصوبت مسديس  وارتبك،  فذعر  خاطفة،  بكر برسعة 

واتتبعتها  موفقة  اصابة  فكانت  واطلقته،  راسه  اىل 

برصاصتني يف صدره. ونهض محمد عيل محاوال القبض 

فلم  لبكر  وفيا  كان  لكنه  النار.  باطالق  فهددته  عيّل، 

يخفه التهديد، وعند ذاك مل أجد بّداً من اطالق النار 

عليه النني كنت يف وضع ال يسمح يل بالتفكري والتدبري، 

وحاول ضابط  اثرها،  عىل  خّر  رصاصة  عليه  فاطلقت 

خفر املطار الهجوم عيّل فهددته(.           

نهاية المجرم بكر صدقي
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الدور الوطني لمسيحيي العراق
منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة 

الحلقة 10

الدور الوطني 
ملسيحيي

العراق منذ 

تأسيس
الدولة

العراقية الحديثة

يحتفل العامل يوم 27 اذار من كل 

لهذا  ملا  للمرسح  العاملي  باليوم  عام 

اجتامعية  كرسالة  أهمية  من  الفن 

مبارشة  وأداة  جميالً  فنياً  وشكال 

ملخاطبة الجامهري.

النشاط  ظهور  بدايات  كانت 

املرسحي يف العراق خالل الربع االخري 

من القرن التاسع عرش. ويتفق معظم 

املوصل  ان مدينة  الباحثني واملوثقني 

قد شهدت بدايات النشاط املرسحي 

للرهبان  كان  حيث  العراق،  يف 

املوصل  اىل  عادوا  الذين  والقسس 

دوراً  الخارج  يف  دراساتهم  انهاء  بعد 

املرسحية  الحركة  بدايات  يف  كبرياً 

شاهدوه  ما  نقلوا  حيث  العراق،  يف 

وكانت  تالميذتهم.  اىل  تجارب  من 

مستمدة  أمرها  أول  يف  مرسحياتهم 

من الكتاب املقدس ميثل فيها التالميذ 

ويخرجها معلموهم.

يقول الدكتور عمر الطالب ان تاريخ ظهور أول مرسحية عراقية هو 

عام 1880 ففي هذا العام الّف القس حنا حبش )اصله من بلدة قرقوش( 

كتاب طُبع يف بريوت يحتوي ثالث مرسحيات هي آدم وحواء - يوسف 

الحسن - طوبيا. مثلت يف املدارس املسيحية يف املوصل. ويف نفس عام 

ُمثلت  نبوخذنرص،  الكلداين مرسحية  نورسو  هرمز  الخوري  كتب   1880

فيام بعد يف املدرسة االكلرييكية يف املوصل. ويف عام 1893 قدم االستاذ 

نعوم فتح الله سحار مرسحية )لطيف وخوشابا(، ترجم نصها عن اللغة 

حوارها  وصاغ  العراقي  املجتمع  واقع  عىل  موضوعها  وأسقط  الفرنسية 

العراق نظراً  الفن املرسحي يف  بلغة دارجة. وتعد هذه املرسحية رائدة 

الهميتها التاريخية يف توضيح جذور االدب املرسحي، ُمثلت هذه املرسحية 

يف مدرسة االباء الدومنيكان يف املوصل. ويف عام 1895 ترجم االستاذ نعوم 

أيضاً يف  ُمثلت  )االمري االسري(  باسم  الفرنسية  سحار مرسحية اخرى عن 

مدرسة االباء الدومنيكان.

باللغة الفرنسية بعنوان  ويف عام 1898 شهدت بغداد عرضاً مرسحياً 

)جان دارك(، وهي مرسحية شعرية ذات خمسة فصول، مثل فيها فضويل 

وتوفيق  زين  بن  مارين ورسكيس  أصفر وجربائيل  وألبري  توتونجي  جاين 

عىل  موسيقية  أنغام  املرسحية  فصول  وتخللت  داؤد،  وقسطنطني  توما 

العود والقانون. ويف عام 1902 قدمت مرسحية )استشهاد مار ثرسيوس( 

لالستاذ سليم حسون. ثم تواصلت العروض املرسحية يف مدارس املسيحيني 

عام  العثامين  الدستور  اعالن  بعد  سيام  ال  التالية،  السنوات  مدى  عىل 

بغداد  يف  الكاثوليك  الرسيان  مدرسة  قدمت  السنة  هذه  ففي   ،1908

بقلم/ موفق حميد حكيم
   مشيغن، أمريكا   
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مرتجمة  وهي  )سلسرتا(  مرسحية 

الرتيك  للشاعر  أيضاً  الرتكية  عن 

ما  االعوام  نامق كامل. ويف  املعروف 

وانفصال   1908 الدستور  اعالن  بني 

العثامنية  االمرباطورية  عن  العراق 

طُبعت العديد من املرسحيات داخل 

العراق وخارجه، مثل مرسحية )لهجة 

غزالة  سليامن  للدكتور  االبطال( 

التي متت طبعتها الثانية عام 1911، 

الكريم(  الله  )لوجه  ومرسحيته 

تم  فرجو،  وحبيب  رسام  حنا  تأليف 

عرضها يف بغداد عام 1912 ومرسحية 

)خراب بابل( النطوان زبوين، ُعرضت 

يف املوصل عام 1913.

مل  العراقية  الدولة  تأسيس  قبل 

العراق،  يف  متثيلية  فرقة  أي  تظهر 

والتمثيليات  املرسحيات  وأغلب 

مثل  املسيحية  املدارس  يف  ُعرضت 

ومدرسة  الدومنيكان  االباء  مدرسة 

ومدرسة  املوصل  يف  الصفا  شمعون 

الرسيان الكاثوليك يف بغداد ومدرسة 

أيضاً، باالضافة اىل  الكلدان يف بغداد 

املدارس املسيحية يف البلدات والقرى 

القوش،  يف  مثالً  للموصل  التابعة 

كجو  اسطيفان  املطران  يعترب  حيث 

قُدمت  اذ  القوش  يف  املرسح  رائد 

مرسحية )أستري ملكثا - امللكة استري( 

عام 1912 يف فناء كنيسة مار ميخا، 

وقصتها مقتبسة من الكتاب املقدس- 

العهد القديم، مثّل فيها كل من ميخا 

وداؤد  قاشا  وبولس  كادو  منصور 

جيقا وميخا هاول ويوسف الرئيس وارسائيل خوشو، كام ُعرضت مرسحية 

)قلعة أوساموا( يف صيف عام 1942 أعد املرسحية القس فرنسيس حداد 

عن نص اسباين وسمى شخصياتها باسامء محلية واقتبس لها عنوان من 

سورو  حبيب  من  كل  فيها  ومثّل  القوش،  غرب  أثرية شامل  قلعة  اسم 

نيسان  وحنا  سورو  واودا  حيدو  جبو  وزورا  زال  ويوسف  سورو  وصادق 

وعبو غزاال وحنا بدي  والياس تومي ويوسف كجو وهرمز تومكا وحنا 

جاجان وأدار املرسحية القس ايليا هومو وساعد يف االخراج واملكياج ياقو 

شامايا. اما بعد هذه التواريخ فقدمت العديد من املرسحيات يف اماكن 

مختلفة ال مجال لذكرها.

وبعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة رُشعت قوانني وأنظمة جديدة 

لتنظيم املجتمع العراقي وكانت للحياة املرسحية نصيب يف ذلك. فقد صدر 

التمثيلية  الفرق  أُجيزت  الذي مبوجبه  للجمعيات عام 1922  قانون  أول 

للمسيحيني  وكان  املرسحية  الحركة  نشطت  وبذلك  الفنية  والجمعيات 

دوراً متميزاً يف هذا النشاط كممثلني ومخرجني وكتّاب مرسحيني.

فمن الكتّاب املرسحيني نذكر بعض االسامء أمثال يوسف أمني قصري 

الفلسطينية  بالقضية  مرسحياته  اختصت  الذي  رسام  نوئيل  واملحامي 

من  العرشات  كتب  الذي  رسام  حنا  واالستاذ  الصائغ  يوسف  واالستاذ 

املوصل  يف  املسيحية  املدارس  مسارح  عىل  معظمها  ُمثلت  املرسحيات 

مثل مثن الكلمة 1926 والعواطف 1929 والقرط الذهبي 1929 واملدعي 

بالرشف 1930 ورسول االكواخ 1952 وغريها.

أما يف االخراج فنذكر بعض االسامء مثل الدكتور عوين كرومي والدكتور 

ريكاردوس يوسف بربر وجوزيف الفارس وادمون صربي والدكتور عصام 

بتّو وبهنام ميخائيل وكارلو هاريتون ...الخ.

ويف التمثيل برز العرشات من املمثلني املسيحيني املبدعني أمثال أديب 

القليجي وازادوهي صاموئيل والتي تعترب رائدة النساء يف املرسح العراقي 

وال زالت تعمل لحد اليوم.

التي  االنوار  فرقة  فرقاً مرسحية مثل  املسيحيني شكلوا  ان بعض  كام 

أسسها االستاذ توماس حبيب عام 1940 والذي يعتربه مؤرخون مرسحيون 

واحداً من الرعيل الذي نحا باملرسح منحى واقعيا شعبياً.

وهناك املئات من االسامء االخرى ملرسحيني مسيحيني ملع نجمهم يف 

العراق وال زال اىل هذا اليوم. 

الدور الوطني لمسيحيي العراق
منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة 
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فواعد لغة السورث او الكلدانية العامية حسب
لهجة سهل الموصل والبلدان المجاورة

قواعد لغة السورث أو الكلدانية العامية
حسب لهجة سهل الموصل والبلدان المجاورة

- الحلقة األولى -

وايران  وتركيا  العراق  يف شامل  واليهود  املسيحيون 

يتكلمون االرامية  والتي يسمونها السورث. وهذه اللغة 

تسمى أيضا الكلدانية العامية )*(

)*(السورث تعني الرسيانية، ولكن لديها أيضا معنى 

-املسيحي- انها لغة املسيحيني، وان تسميتها بالكلدانية 

الكتابية،  الكلدانية  من  لتمييزها  لها  أُعطي  العامية 

والتي اعتربت يف الرشق فرع من الرسيانية الكالسيكية 

تخدم  واآلرامية  الرسيانية  املصطلحات  ان  )القدمية(. 

وأن  االرامية  من  هي  الرسيانية  الن  االخرى،  الواحدة 

سوريا كانت تسمى أيضا بالد اآلراميني.

 كلمة عن تاريخ اآلرامية يساعدنا عىل الفهم بشكل 

أفضل ما له عالقة مبا تبقى من السورث

-1-
والتي  السامية،  اللغات  بني  من  األرامية  صّنفت 

منذ القدم أخذت  لغة أحفاد آرام ابن سام، من أقدم 

الوثائق التي منتلكها عن اللغة اآلرامية، قد حفظت لنا 

حيث   )47-31( التكوين  سفر  من  العربية  النسخة  يف 

يروى أن البان اآلرامي وبلغته الخاصة اعطى اسم ) ايكر 

سهدوثا – ( عىل كومة من الحجارة 

ترجمة وتقديم : صباح جوالغ

أقامها هو و يعقوب يك تكون شاهد عهد بينهام، وهذه 

لقد  امليالد،  قبل  سنة  اآللفي   )2000( حوايل  اىل  تعود 

بها حيث  الناطقني  بسبب  كثريا  االرامية  اللغة  انترشت 

كانوا مغامرين ومدمنني عىل التجارة. من سوريا حيث 

موطنها اآلويل امتدت يف اآلمرباطورية االشورية – البابلية 

حيث ومن القرن الثامن قبل امليالد كان عامة الشعب 

ينطق بها .)*(

)*( باكون . الوثائق السامية . باريس ) 1908(

يف سوريا وبالد ما بني النهرين، وقبل السبي البابيل 

اللغات  كل  أزاحت  قد  االرامية  كانت  طويلة،  مبدة 

املستعملة يف هذه البالد  )*(

املقدس  الكتاب  قاموس  يف  بالرسيانية  مقال   )*(

لفيكريو. كانت االرامية تحىك يف بابل حيث النبي دانيال 

الالحق  القرن  يف  وعزرا  امليالد  قبل  السادس  القرن  يف 

الكلدانية،  بالتوراة  ما سمي  اللغة  وكتبا يف هذه  تعلام 

بالكتب  بها  نحتفظ  التي  العديد من مؤلفاتهم  وكذلك 

برتك  أنفسهم  اليهود  بدأ  البابيل  السبي  بعد  املقدسة. 

لغة  اصبحت  والتي  االرامية  اللغة  وتعلم  االم  لغتهم 

الجميع  يف هذه املناطق من آسيا. واللغة االرامية التي 

تشكلت لدى يهود فلسطني أخذت تسمية الفلسطينية 

او الرسيانية الفلسطينية، ولدينا يف هذه اللهجة الرتجوم 
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اليهودي مبقاطع آرامية من الكتاب املقدس. وكانت هذه 

املسيح،  يسوع  بوقت  املتوسط  بعمرها  تقريبا  اللهجة 

والتي اصبحت ايضا لغة االوائل الذين دخلوا املسيحية، 

ويف القرن الرابع ويف زمن القديس جريوم كانت تستعمل 

يف القرى واالرياف لقرون عديدة

انها اللغة االرامية والتي لها عالقة مع الرسيانية يف 

ألرها، ولكنها تبدو اكرث غنى يف حروف التليني، مثال يف 

تركتني(،  )ملاذا  شابقتاين  الما  يقال:  الفلسطينية  اللهجة 

ولهجة الرها يقال: ملا شوقتان

كالنبطية  أسامء  تركت  اخرى  لهجات  وهناك 

واملندائية والتدمرية

-2-
اللغة  وخصوصا  سوريا  يف  االرامية  اللهجة  كانت 

املستعملة يف الرها، التي اوصلت اللغة االرامية اىل ذروة 

االوائل  عرصاملسيحيني  ومنذ  اللغة  هذه  ان  مجدها. 

اصبحت  حتى  كبري  ثقايف  بعد  اىل  وصلت  قد  كانت 

تهيء يك تكون العنرص االسايس يف التعليم املسيحي بني 

وباعداد  البدء  منذ  تقبلوها  والذين  االرامية  الشعوب 

املقدس  الكتاب  نصوص  بها  تكتب  واصبحت  كبرية. 

كبار  لغة  كذلك  واصبحت  والجديد.  القديم  بعهديه 

من  كبرية  واعداد   – أفرام  القديس   – الرسيان  علامء 

لغة  اصبحت  وكذلك  مؤلفاتهم.  خلّدت  الذين  الكتاب 

العلم لقرون طويلة، واملدارس املشهورة – الرها ونصيبني 

– مراكز قوة – االوىل للرسيان الغربيني واالخرى للرسيان 

الرشقيني

عدد  بدأ  العرب،  قبل  من  سوريا  غزو  ومع  ولكن 

اللغة  املنترص،  لغة  امام  بالتناقص  اللغة  بهذه  الناطقني 

العربية، وهي من اللغات السامية أيضا وفيها الكثري من 

الكلامت املتشابهة واصول مشرتكة

يف القرن الرابع عرش امليالدي، كان استبدال العربية 

محل االرامية فعاال يف معظم االماكن تقريبا، واصبحت 

نسميها  التي  اللغة  وهي  ميتة،  لغة  سوريا  يف  االرامية 

االن بالرسيانية الكالسيكية )القدمية( أو االدبية واقترص 

كتب  ولغة  الرشق  مسيحيو  ليتورجيا  يف  استخدامها 

للكتاّب الرسيان القدماء

ويف هذه االثناء استمرت االرامية العامية محكية يف 

اىل  ايضا  لبنان  يف  وهذا حصل  املعزولة،  املناطق  بعض 

املسيطرة  العربية  اصبحت  حيث  عرش  السادس  القرن 

متاما اىل يومنا هذا

-3-
االرامية تستخدم يف ثالث  أيامنا هذه ال زالت  ويف 

مناطق:

االوىل بالقرب من دمشق يف مجمع من أربع قرى 

مسيحية والتي معلوال االكرث شهرة والتي اعطت اسمها 

اىل اللهجة املستعملة يف هذه املنطقة. ولكن عدد سكان 

اللغة  من  وامتص  بالتناقص  بدأ  بها  الناطقني  معلوال 

)و(  بالواو  وليس  )أ(  بااللف  يتكلمون  وانهم  العربية. 

كام يتكلمون أهل الرها.* ) اللهجات االرامية الواو هي 

التي فيها حرف العلة االلف )أ( – زقابا – يلفظ  واو )و(. 

مثال : موريو = الرب , بدال من مريا .

 الثانية يف جبل الطور، ال بل قل طور عابدين بني 

يقارب  ما  هنا  دجلة،  ورشق  وشامل  نصيبني،  ماردين، 

اليعاقبة  املسيحيني  من  ألف  خمسني   )50.000( من 

والتي  بهم  خاصة  ارامية  لغة  يتكلمون  )اليعقوبيني( 

نسميها – الطوراين – وهي لهجة بحرف الواو-و  

والتي  وايران  تركيا  من  واسعة  مناطق  يف  الثالثة 

نسميها كردستان. املراكز الرئيسية لالرامية يف تركيا هي: 

مدينة  )عدا  املوصل  سهل  واربيليس،  كركوك  منطقة 

املوصل التي تتكلم العربية  فقط(، مع زاخو والجزيرة، 

هكاري  وجبال  فان  وضواحي  وسعرد،  البوتان  وبالد 
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املراكز هي: بالد ساالماس واورمية  ايران  وعامدية. ويف 

الكلدان  املسيحيون  يتواجد  البلدان  هذه  يف  وسينا. 

والنساطرة واليهود والذين يشكلون عدد سكان يقارب 

واحدة  لغة  يتكلمون  نسمة.  ألف  مائتي   )200.000(

تسمى السورث، وهي اللغة التي سيحدد قواعدها كتابنا 

أضافة  باستطاعتنا  االرامية  تتكلم  التي  البالد  ويف  هذا. 

منذ  القوقاز  يف  تشكلوا  والذين  نسطورية  قرى  مثان 

أربعون عاما، بعدما استطاعوا االنتشار يف جبال هكاري 

وايران، جميعهم يتكلمون لغة السورث

-4-
والسورث،  الطوراين  االرامية،  من  املتبقني  بني  من 

ال  الذي  واملستقبل  يتكلمونها   الذين  عدد  اىل  ينظر 

سأتناول  لذا  خاصة.  بصورة  الفائدة  تثار  امامهم،  زال 

واالختالفات  التشابه  أوجه  وعن  أصولهم،  عن  القليل 

االساسية. ينظر الكثريين اىل الطوراين والسورث كلغات 

من الرسيانية الكالسيكية )القدمية(، والتي مبرور الزمن، 

تفرقت من اللغة االم وفيام بينهم، تحت تأثري الظروف 

املختلفة والتي تغيري عادة اللغات البرشية. علامء هذا 

اىل  بالحقيقة  وينظرون  الفكرة،  ليسوا مع هذه  الوقت 

هذه اللغات  بانهم ليسوا من لغة ميتة، ولكن استمرار 

للغة قدمية مستعملة لبالد حيث نجدها اليوم. كام الحال 

بالطوراين هي استمرارية لالرامية القدمية املستعملة  يف 

االرامية  للهجة  امتداد  والسورث  النهرين،  بني  ما  بالد 

اي  هناك  يكن  مل  حيث  القدمية.  سوريا  يف  املستعملة 

بالرسيانية  او  الجديدة  باالرامية  لتسميتها  مجال 

الجديدة، كقول القدماء، واللتني مل تكونا أقل قدما من 

مولدهم املفرتض، الرسيانية 

العالقات  من  الكثري  والسورث  الطوراين  متتلك 

ال  وهكذا  النحوية،  الخلفية  من  االخرى  مع  الواحدة 

يستعمل اال الحالة التوكيدية لالسامء، ويشكلون االفعال 

معها  والتي  املايض  أو  الحارض  الفاعل  اسم  صيغة  يف 

يضيفون الضامئر الشخصية . )*(.

ايضا  تشكل  )القدمية(  الكالسيكية  الرسيانية   )*(

الحارض واملايض مع الصفات، ولديها أيضا أشكال خاصة 

للرسيانية  التابعة  اللهجات  )الصيغ(.  االزمنة  لهذه 

القدمية لديها هذه االزمنة )الصيغ( الخاصة، كام نرى من 

الرسيانية الفلسطينية، ومعلولة، الخ. ولكن هذه االزمنة 

الطوراين.  يف  وال  السورث  يف  ال  معروفة  غري  )الصيغ( 

والضامئر  الحارض  صيغة  خالل  من  يعرب  الحارض 

الشخصية الالحقة، الذي يربهن قدم هذا الشكل

متيز  والتي  الحارض  كل صيغ  يشكلون  املضارع  مع 

بينهم من خالل املبتدا. مع صيغة املايض يؤلفون صيغة 

املايض. ولكن الطوراين اكرث غنى من السورث باالشكال 

النحوية. يستعمل فصاحة الداة التعريف حاسمة. ولديها 

اشكال ولواحق خاصة للضامئر الربهانية. يستعمل ضمري 

أشكال  ثالثة  خالله  من  نرى  به،  خاص  الحق  التملك 

الفعال مسترتة، تتطابق مع االشكال الثالثة الفاعلة.

نشأت الطوراين والسورث يف بيئتني مختلفتني، حتى 

املفردة الواحدة تختلف ومعها اللفظ أيضا. وكام أرشنا 

ال  والسورث  )و(،  الواو  يستعمل  الطوراين  بأن  سابقا 

السامي  باللفظ  أحتفظ  الطوراين  ان  اىل  باالضافة  )أ(. 

للحروف القوية مع اللفظ مبلء النفس . بينام السورث 

قد اختلفت بشكل ملحوظ

ان اختالف اللفظ وخصوصية كل لهجة تبدو وكأن 

الواحدة غريبة عن االخرى، بينام االساس هو واحد.)*( 

مثال: نقول بالسورث: ايداثوخ – يديك – بينام بالطوراين 

نقول : انيدهوثايدهوخ – يدين النت - . بالسورث نقول: 

وبالطوراين  )العالية(،  الرفيعة  ربوبيته   – معليتا  ربوثه 

لهو من  الرفيعة،  ربوبيته   – معليتايديه  ايرابوثو  نقول: 

يّدعيا  مل  االرامية  واللهجة  القديم  الرسياين  ان  الواضح 

ابوة الطوراين والسورث، ومل يكن تأثري متامرس عدا لغة 
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الليتورجيا ولغة الدراسة بالنسبة للشعب الذي يتحدث 

تم  قد  والطرق  الكلامت  من  العديد  ان  اللهجة،  بهذه 

استعارتها منه يطلقون الغرباء أحيانا تسمية - السورث, 

عىل الطوراين ضمن املفهوم العام للغة املسيحية . نحن 

نسميها السورث الغربية لتصنيفها من السورث بصورة 

صحيحة فعليا  أسميناها السورث الرشقية. هذه التسمية 

بقولهم  اللغة  علامء  يستعملها  التي  تلك  مع  تنسجم 

الرسيانية العامية الرشقية و الرسيانية العامية الغربية

هاتني  عىل  يطلقون  القرى  وسكان  املسلمون 

واملزارعني.  الفالحني  لغة  يعني  )الفليحي(،  اللهجتني 

للقدماء  املسلمة  البلدان  اللقب اعطي يف جميع  وهذا 

الناطقني باملسيحية، وان االرامية والقبطية بالنسبة لهم 

هي )فليحي( ايضا. وهذه التسمية تستخدم أحيانا من 

قبل علامء اللغة االوربيون بحد ذاتها ليس لها اي اهمية 

لغوية

-5-
سأعطي االن بعض املعلومات للحالة الحقيقية للغة 

التي نحن بصدد الحديث عنها وهي السورث الرشقية .

يف  منترشة  قبل شعوب  من  املستعملة  اللغة  هذه 

شعوب  – ضمن  اليها  االشارة  سبق  والتي   - كثرية  بالد 

أن  علام  موحدة،  لغة  تكن  مل  متعددة،  بلغات  تتكلم 

أساس القواعد واحدة، وهذا االختالف ليس اال يف بعض 

الكلامت وهي التي متيز املنطقة عن االخرى والناطقني 

بها. ان االختالفات بني الناطقني بالسورث قد تكون أوال 

بني الناطقني املسيحيني والناطقني اليهود. ومن املستطاع 

التمييز بني الواحد واالخر من الناطقني من سهل املوصل 

والناطقني من جبال هكاري وايران. الناطقني يف املناطق 

الجغرايف،  وضعهم  خالل  من  فصلهم  باالمكان  الجبلية 

متخذين أحيانا لهجة من السهل ومن لهجة أيران أحيانا 

اخرى. لذا يف املناطق الجبلية اكرث عالقة مع سهل نينوى 

مثل بوتان وصبنا. ويف برواري، أشيتا، تياري وتخوما فان 

اللهجة قريبة من لهجة سهل املوصل. أما املناطق التابعة 

أليران مثل باز وقوجانوس وجيللو ونوردوز وألباق وكاور 

فان اللهجة قريبة من الفارسية.

يتبعون  عموما  اليهود  من  بها  الناطقون  اما 

األختالفات األساسية للمناطق التي يتواجدون فيها، مع 

اللغة  وتأثري  القومي  وشعورهم  لخصوصيتهم  امتالكهم 

الدينية عىل اللغة املستعملة. يف ساالماس يف أيران مثال 

املسيحيون.  سورث  عن  اليهود  سورث  )لنقل(  تختلف 

)*( شابو : اللغات وأألدبيات األرامية

اليهود يكتبون السورث باساليب توراتية. كل اليهود 

الذين يتكلمون السورث هم من بقايا سبي نينوى، وكان 

القدمية  فارس  وبالد  اآلشورية  الحكومات  يف  رئيسهم 

يحمل عنوان رسمي يدعى ) ريش كالوثا ( يعني: رئيس 

السبي . فهل حالة السبي والغربة وسط شعوب أخرى 

أعطى للهجتهم نربة االنسياب )السالسة( الخاصة بهم ؟
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وجودها،  من  طويلة  عقود  ومنذ  السورث،  أصاب 

كانت تستخدم  التي  االوساط  االجنبية يف  اللغات  تأثري 

الشكل  أخذت  التي  الكلامت  من  العديد  واقرتضت 

الرسيانية،  من  االصيل.  شكلها  عىل  بقيت  أو  االرامي 

كلغة سامية، ومن التي كانت تتواجد بجانبها منذ قرون 

طويلة، أخذت العديد من املصطلحات التي ال صلة لها 

عىل  وهي  آرامي  أصل  من  هي  وال  املعروفة  باللغات 

سبيل املثال : ناثا = اذن، أقال = رجل، أديا = اآلن، كثيثا 

= دجاجة ,الخ . ولكننا ال نعلم بالتاكيد عن ما مفردة 

السورث هي تابع للمفردة الرسيانية. رمبا هي أقل مام 

نفرتض، ألنه وحسب ما رأينا أن االرامية كانت اللغة االكرث 

انتشارا يف اململكة االشورية– البابلية. ميكننا رمبا مالحظة 

يف  تستخدم  محدودة  نحوية  بأشكال  الرسياين  التأثري 
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أماكن مختلفة. كام هو الحال يف جمع املؤنث  ب )آته(، 

آرامية: آثا، تستعمل بالفارسية كام يف الرسيانية عندما 

نقول :- أيناته = عيون ماء، كلباته = كالب

من  كلامت  الرسيانية  يف  انه  املراقبون  ويرى 

وردة،  أو  العني  بؤبؤ   = بيبلثا  أو  بيبال  مثال:  الفارسية، 

اذا  نتساءل  ونحن  ما،  يشء  لتغليف  قامش   = شيبانا 

كانت كلمة بختا = امراة، رسيانية ام جاءت من العربية 

تأثري  تحت  يكون  قد  وأخريا،  ونصيب؟؟  أو حظ  بخت 

والقوية  الحلقية  تلني من حروفها  السورث  بأن  رسياين 

ألن اللفظ الرسياين متميز بهذه الخصوصية. )*( كذلك 

الحال يف املندائية والفارسية القدمية والحديثة والرتكية 

زودوا  قد  مناطقهم،  بحسب  كل  والعربية،  والكردية 

السورث بالكثري من تعابريهم. يف سهل املوصل، العربية 

مثال هي التي تسللت، ورغم تأثريها القليل فان السورث 

قد حافظت بهذه املنطقة، قياسا عىل غريها من املناطق، 

قد حافظت عىل اللفظ وعىل أصلها السامي. بعض من 

لهجاتهم،  خصوصية  لهم  بالتاكيد  بالسورث  الناطقني 

ومنهم من يستطيع  ربطها بأشكالها  القدمية جدا

املنتظمة  املؤنثة  النهايات  وجيلو  باز  مناطق  يف 

أيا(   – ايا   – )أوأوا  مع  متعاقدة  أيتا(   – اثا   – ب)اوثا 

مثال: ملكواوا= ملكوت، موشيلامنية = مسلمة، سوراايا= 

جمع  نجد  تياري  يف  ساالبيكا  ويف  مسيحية.  أو  سورية 

املذكر املنتهي ب)آأيا( الكلدانية، مثال : ملكاأيا = امللوك. 

)تش( كام يف  تلفظ  )ت(  الناعمة  التاو  فان  تياري  ويف 

)أشيثا(.  ل  أتشيتشا  ل)آثور(،  آتشور  مثال:  الرسيانية، 

ويف جزء كبري من بالد السورث، ضمري التملك للشخص 

يكون  أن  من  بدال  )اوه(  ب  هو  مفرد  مذكر  الثالث 

مع  الضمري  هذا   )*( كتابه.   = كثاووه  مثال:  ب)تِش(، 

الشكل )او(، مل يستعمل  يف اللغة القدمية اال يف بعض 

الكلامت مثال: أبوه، أخوه، الخ، فهل السورث استعملت 

الشكل  استنسخت  أو  الكلامت  يف  الخاص  الشكل  هذا 

الضمري ب  بأن هذا  البعض؟. وجدت  يقول  العريب كام 

)اوه( يستعمل خاصة باملناطق البعيدة من التأثري العريب  

يف الجبال ويف ايران، يف حني أنه يف سهل املوصل، حيث 

التاثري العريب نستخدم الشكل العام ب )ايه( والذي هو 

نفسه بالطوراين

يكون  ما  غالبا  الضمري  هذا  فان  الجمع،  صيغة  يف 

كثاويهني  مثال:  القديم.  املؤنث  الشكل  من  مشتقا 

لهم،  العائد  الكتاب  كتابهم،   = كثاواي  أو  كثاويهي  أو 

بالقديم نقول : كثاوهني

يف السورث ال تتضاعف الفتحة )بثاحا( يف الكلامت 

رابا =  )آآآ(. مثال:  زقابا  املقطعني، ويكتب محلها  ذات 

كبري بدال من )ربّا( بالقديم، خاال = الخل بدال من )ّهال( 

بالقديم. بالسورث رغم ان اللهجة هي بـ )االلف أ( فانه 

يلفظ ويكتب بالواو )و( . مثال: يولبونا = تعليم، بالقديم 

- لوخ =  بالقديم دوخرانا  تذكار،  يولبانا – دوخرونا = 

لك، بالقديم الخ، مبطوله = الغاء، بالقديم مبطالوه
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تقريبا اىل حد منتصف القرن املايض، كانت السورث 

لغة محكية فقط نسميها لغة الكالم  مقارنة مع الرسيانية 

االدبية والتي نسميها لغة الكتب. وأيضا ال يوجد ادب 

بالسورث، عدا ما ميكن فهمه تحت هذا العنوان، بعض 

املرايث قل )دوركياثا( والتي يعود تاريخها اىل 300 سنة 

ليومنا  نفسها  هي  سنة   200 منذ  املؤرخة  املرايث  )لغة 

حوايل  )قبل  واملقيمني  القادمني  املبرشين  ان  هذا(. 

ستون سنة( يف بالد السورث توصلوا عن قناعة بأن اللغة 

العامية )لشعبية ( يجب ان تكون لغة التعليم وبالنتيجة 

بدأوا بطبع الكتب كان النص بالسورث، وهذا ما كنا قد 

عملنا به مع الفارسية وبهذا االتجاه

اورمية  يف  االمريكان  املبرشون  طبع   1852 سنة  يف 
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نرشوا   1856 عام  ويف  نيويورك.  يف  املقدس  الكتاب 

قواعد اللهجة االورمية، النهم عملوا  أيضا عىل رفع شأن 

بصورة  واملكتوبة  املحكية  قواعدها  بتحديد  ايضا  اللغة 

باملدارس  صلة  لها  عديدة  اخرى  ومنشورات  صحيحة، 

والدين ومواضيع اخرى خرجت من عندهم، وهنا اود 

شعاع  دبهرا(  )زهريرا  اسمه  صغري  كتاب  اىل  االشارة 

اورمية  يف  االنكليكان  املبرشون  جانبهم  ومن  الضوء. 

درسوا السورث بعمق وعملوا كثريا لتصحيحها بواسطة 

اعاملهم اللغوية املهمة التي نرشوها. وكذلك املبرشون 

اللعازريون الفرنسيون يف اورمية دخلوا يف هذه الحركة. 

الرسياين  بالنص  الجديد  العهد  نرشوا   1877 سنة  ففي 

الدينية  الكتب  من  والعديد  بالسورث،  ترجمته  مع 

قواعد  وكذلك  مطبعاتهم،  من  خرجت  والتعليمية 

الفرنسية. ويف اليبزك كان قد طبع كتاب  اللغة  لتعليم 

ومثني،  ذاته  بحد  ممتع  كتاب  وهو  القديسني(  )حياة 

وكذلك كتاب لتعليم السورث يف بالد فارس. كذلك كان 

هذه  الحقيقة.  صوت  درشارا(  )قاال  سميت  نرشة  لهم 

من  بالسورث  االدبية  الحركة  قامئة  تصدرت  املنشورات 

الشيقة فكرا وكتابة. وكان كتّاب هذه  خالل مواضيعها 

النرشات يستعينون بالرسيانية القدمية لتعويض ضعف 

السورث ويف نفس الوقت زودوها مبصادر تجعلها قادرة 

جهودهم  ان  هذه.  أيامنا  افكار  مع  تتامىش  ان  عىل 

سورث  لغة  لخلق  رمبا  أوصلونا  االخرين  جهود  وكذلك 

املوصل  سهل  ويف  مكان.  كل  يف  موحدة  لتكون  أدبية 

كان العمل أقل همة وبقينا أكرث قربا من اللغة القدمية 

كلغة للتعليم. لقد خرجت من مطابع االباء الدومنيكان 

االمثال  من  متنوعة  وادبية  تعليمية  كتب  الفرنسيني 

لسنني وكتاب  استمرت  والتي  دينية صغرية  ومنشورات 

قد طبع  كان  الكلدان  لبطريرك  املسيحي  للتعليم  جيد 

يف املوصل

-8-
اهتم العلامء االوربيون بهذه اللغة والتي ما زالت 

ودرسوها  القدمية،  االرامية  اللغة  حيوية  مع  باقية 

رمبا  والتي  الكنوزاللغوية  يخرجوا  املختلفة يك  بلهجاتها 

تكون مخفية، وبعملهم هذا خرجت الكثري من الكتب 

والتي سنذكرها الحقا

ان االعامل املؤلفة من قبل االجانب للغة السورث 

فقط  فلدينا  بالفرنسية  اما  وباالملانية،  باالنكليزية  هي 

روبنسن   - العامل  قبل  من  املنشورة  املالحظات  بعض 

دوفال - بخصوص اللهجات )االرامية الجديدة( عام 1896 

وعىل لهجة ساالمس )ايران( عام 1883. اما هذا الكتاب 

بحسب  وعملته  الفرنسية،  باللغة  نوعه  من  االول  فهو 

حافظت  قد  نظري  حسب  والتي  املوصل،  سهل  لهجة 

أناقة خطواتها السامية  بصورة افضل من االخرين عىل 

ويف نفس الوقت رغبت أن اكون مفيدا ملبرشينا الذين 

أخرى  بلهجات  مررت  واحيانا  اللهجة.  هذه  تناسبهم 

ملالحظة اختالفاتهم االساسية، وكثريا ما ادخلت املقارنة 

اللغة الكالسيكية )القدمية( يك نعيد سبب االشكال  مع 

من  الكثري  ويف  وأخريا  أفضل،  بصورة  بالسورث  الخاصة 

من  الدخيلة(  القادمة  الكلامت  أصل  ذكرت  االماكن، 

اللغات االجنبية(

-9-
يف السورث، ان الهجاء )التهجي( الذي يستخدم يف 

الهجاء الصويت مل يحدد بعد، مبعنى تكتب الكلامت كام 

تلفظ، بغض النظر عن االحرف البدائية املتطرفة، التي 

الكلمة  معنى  حيث  السامية،  اللغات  يف  أساسية  هي 

يعتمد عىل الدور الذي تلعبه حروف العلة مع االحرف 

املتطرفة، وهذا يبدو مناسبا للقائلني بأن السورث ليست 

اال لغة الكالم، وهذا يسمح بكتابتها كام يحلو لهم تاركني 

للقراء )فك شفرة( ما ارادوا قوله. اليوم علم الصوتيات 
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وللنرش  لرنى.  التعاليم  من  القليل  الناس  لدى  يضع  مل 

املمكن  لالقرتاب  البحث  الكتّاب  فعىل  السورث،  يف 

غري  السورث  أن  حاالت  يف  عدا  التقليدي،  التهجي  من 

أو  االساسية  التحوالت  اتباع  طريق  عن  اما  مستعدة، 

وجوب االبقاء عىل أشكالها الخاصة. اختلف الكتّاب عىل 

نقطة معينة وهي: التهجي يف استعارة االفعال، فمنهم 

يكتبــونـها:  وآخرون  فصل،  برشله=  مثال:  يكتب  من 

الشكل  وهذا  القديــم،  التهجي  حسـب  ليه،  بريش 

اللفظ  من  شيئا  يغري  وال  نحوي  النه  أستوقفني  االخري 

بالعامية.)*(

)*(: باللفظ بالسورث حرف العلة )أ( يتحول عادة 

اىل )ي( صامتة خصوصا اذا كان متبوعا بحرف هاديء 

كام الحال يف: براش: بريش. ويف )ليه( فان الحرف )هاء( 

حرف  وجود  بحكم  ولكن  الشخيص،  الضمري  اىل  يرمز 

هاديء فال نلفظه. لقد فصلت فعل الضمري  بريش ليه( 

هو  تسبقه،  التي  )الالم(  اللمث  اىل  ينظر  الضمري  الن 

معزول وليس الحقة

 يف نفس الوقت الشخص الثاين املفرد املؤنث يكتب 

عادة 

القديم  الصوت  حسب  مفصول  انه  الخي،  بريش 

 - اللفظية(  )الحركة  اللني  الحرف  ولكن  )الكالسييك( 

الخي - منذ زمن  كان حرف سامي قديم غري معلن وغري 

ملفوظ باللغة االرامية  وادخل يف الكتابة يف الرها لتمييز 

اضايف  تحميل  قد حصل  انه  اعتقد  املؤنث.  من  املذكر 

الجنس من خالله هو  املمكن متييز  بالسورث النه من 

كحاله يف الكتابة واللفظ معا. وتبعا لذلك كتبت )بريش 

- رأسك  الخ ( -  - نفسها يف )ريشاخ( -

الشخص  كتبت  الفارسية،  الكتّاب  بعض  ومع  للمؤنث. 

االول جمع بالحارض مع )خ( – حيث – تلفظ كـ )كاب( 

لينة، كام هو الحال بالسورث مثال : قَطليخ- قطليخ – 

نقتل، هذه الحاء )حيث(  هي بقايا ضمري )حنن( -  

-. يكتب علامء الصوتيات مع )الكاف( 

كاب    –

لكن هذه )الكاب( االخرية أخذت وكأنها متثل الضمري 

الفعيل للشخص االول، اما بالنسبة للجمع فال يوجد اي 

أساس لغوي، وامنا يوجد فقط فائدة بانهاء الكلمة الكرث 

املدافعني  من  الكثري  يوجد  الرأي  ولهذا  بالكتابة،  خفة 

عنه يف مناطق سهول سوريا .

هجاء الضامئر الظاهرة )الربهانية( وضامئر االفعال، 

التهجي  اىل  الحاالت  معظم  يف  اعادتهم   الصعب  من 

متتلكه   الذي  الخاص  للشكل  نظرا  القديم  الكالسييك 

هذه الضامئر بالسورث، أما عن طريق تخفيف االحرف 

كتبتهم   لذا  بسيطة،  علة  بحروف  أو  الهاء(  اىل  )االلف 

كام يعطيهم اللفظ العامي .

ويف نهاية هذه القواعد أضفت بعض املقاطع االدبية 

الهجاء  السورث بحسب  للغة  الرئيسية  كعينات لالنواع 

النحوي املنطبق عىل قواعد اللغة .

                                      

أألب ج. ريتوري – مار يعقو –   

الرابع من شهر آب عام 1912   

يتبع ...
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االشوريون
تارخيهم، وابرز انشطتهم املرشقية-املسيحية

ان املشكلة التي تواجه الباحثني اليوم، هي تاريخ 

القرن  بني  خاصة  باملسيحية   امنوا  الذين  االشوريني 

الفاريس- العرص  يف  اي  للميالد،  السابع  والقرن  االول 

املسيحي ، الذي كان املؤرخون االجانب يطلقون عىل  

احد  اىل  نسبة  نسطوريون(   ( بانهم  العراق  مسيحي 

رجال الدين الهرطوقيني، ثم نشاطهم بني القرن السابع 

ماكتبه  الن  غامضا.  للميالدكان  عرش  الخامس  والقرن 

االخوة االشوريني املسيحيني عن تلكام الفرتتني غامض 

ويصعب ربطه بنشاط االقوام املسيحية االخرى الذين  

كانوا يف نصيبيني او حدياب او كرخ-سلوخ انذاك، وهنا 

فيه  كرث  الذي  املوضوع  هذا  يف  نظري  وجهة  اعرض 

الجدل . 

1- نبذة تاريخية عن االمرباطورية االشورية
يرجح ان تاريخ بالد آشور يبدأ، عىل االرجح يف نهاية 

االلف الثالث ق.م.، وكان الكاهن االشوري )زاريقوم( 

للملك  معارصا  حاليا(،  )قلعة رشقاط  آشور  مدينة  يف 

السومري )برسني( من ساللة اور الثالثة يف نهاية االلف 

الثالث قبل امليالد ايضا.

 كانت اشور يف اول امرها دويلة - مدينة تقترص 

برزوا  االشوريني  ان  اال  وماجاورها.  اشور  مدينة  عىل 

يف عهد امللك اشور- اوبالت )1363-1328ق.م.( الذي 

كانوا يف شامل رشق بالد  الذين  السوبارو  قبائل  قاتل 

الرافدين، وهاجموا اشور، حيث استطاع ان يطردهم 

فرض  كام  احتلوها.  قد  كانوا  التي  اشور  شامل  من 

قد  كانوا  الذين  امليتانيني  عىل  نفوذه  اوبالت  اشور- 

غزوا بالد اشور ايضا، وعقد معاهدة تحالف مع امللك 

البابيل )برنبورياش( .

بدأ التوسع االشوري الكبري مع حكم امللك تكالت 

اململكة  وسع  الذي  )1112-1074ق.م.(  االول  بليرس 

االشورية وجعلها امرباطورية، كام وصلت جيوشه اىل 

واالبيض  شامال  االسود  البحرين  واىل  جنوبا  الخليج 

املتوسط غربا. 

بجلب  قام  قد  الثاين،  اشورنارصبال  امللك  وكان 

كنعان )سوريا(،  امانوس يف شامل  الخشب من جبال 

ليبني له عاصمة جديدة بدال من مدينة اشور، وهي 

كالحو او كالخو  )منرود(، كام شيد له فيها قرصا متيز 

بالرسوم املحفورة عىل املرمر االبيض املوجود يف شامل 

بالد الرافدين والتي متثل انتصاراته .

 كام قام امللك االشوري شلامنرص الثالث )824-858 

من  االتاوات  لجباية  منها  وثالثني حملة  باثنني  ق.م.( 

ماملك شامل كنعان ومدن فينيقيا وارسائيل واليهودية 

يف فلسطني، وكذلك قام بصد كثري من غزوات القبائل 

انحدرت  والتي  اشور  بالد  الكلدية عن  االرامية ومنها 

االستاذ فؤاد يوسف قزانجي/ أملانيا
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وسط  اىل  القبائل  هذه  وصلت  اذ  كنعان،  براري  من 

الخليج  حتى  الفرات  حوض  وخاصة  بابل،  وجنوب 

االرثري. اضطر بعده امللك شميش ادد الخامس، للتوقف 

عن مهاجمة االراميني يف بالده سعيا  للمحافظة عىل 

بينها  من  )سوريا(  بيث-آرام  بالد  يف  االشوري  النفوذ 

قامت  وفاته،  وبعد  صوبا،  ومملكة  دامشقي  مملكة 

زوجته شمورامات )سمريآميس( بالوصاية عىل العرش 

الن ابنهام كان قارصا. يرجح ان شمورامات كانت من 

اصول آرامية، ونظرا 

امرأة  اول  لكونها  

العامل  يف  تحكم 

تناولها  فقد  القديم، 

برواية  االغريق 

رائعة،  اسطورية 

كام كتبت عنها بعد 

ارمنية  رواية  ذلك 

رواية  ايضا  ،ورمبا 

آرامية. وقد ارخ تلك 

الرائعة  الروايات 

للمؤرخ  كتاب  يف 

 .)2010 )ت  االحمد  سعيد  د.سامي  املتميز  العراقي 

او  االشورية ملدة ثالث  االمرباطورية  واستمرت تحكم 

اربع سنوات، قبل تنصيب ابنها ادد نرياري الثالث ملكا 

)810-782 ق.م.(. 

 مل يكن كال من امللوك االشوريني الذين تولوا العرش 

االشورية،  االمرباطورية  عىل  املحافظة  عىل  قادرين 

الثالث )745-727 ق.م.(  بليرس  حتى مجيىء تكالت 

الذي استطاع ان يقمع التمردات يف بالد بيت-ارام ويف 

بالد اليهودية وغريها. وكذلك فعل رسكون الثاين عندما 

الحكم  تعزيز  و  االشورية،  االمرباطورية  ادارة  توىل 

واملاملك  بابل  مثل  لها  التابعة  املاملك  يف  االشوري 

االرامية-الكلدية  يف جنوب بابل، كام قام ببناء عاصمة 

جديدة يف عام 707ق.م. سامها دور- شاروكني، وتعني 

باللغة االكدية-االشورية ) مدينة رسكون( ، ولكن ذلك 

مل يستمر النه مات بعد سنتني، وهو يحارب من اجل 

الجيش  سحق  ان  بعد  االشورية،  االمرباطورية  بقاء 

املرصي يف قرقر، وهزم جيش اوراراتو يف اقىص شامل 

بالد اشور.

كانت املاملك والقبائل االرامية والكلدية يف جنوب 

الفرص  بابل، تتحني 

عىل  لالستيالء 

واستطاعت  بابل. 

الشخصيات  احدى 

االرامية  او  الكلدية 

عىل  االستيالء  من 

وهو  بابل،  مدينة 

مردوخ-ابال-ادينا، 

لكن  اشهر،  لفرتة 

االشوري  امللك 

-705( سنحاريب 

له  تصدى   )681

وارغمه عىل الفرار. كان سنحاريب قد قرر نقل عاصمة 

بلدة  اىل  دور-شاروكني  من  االشورية  االمرباطورية 

اليرسى  الضفة  تقع عىل  كانت  والتي  اختارها  صغرية 

لنهر دجلة وتدعى نينوى.

 كانت نينوى بلدة قامئة منذ منتصف االلف الثالث 

قبل امليالد. وقام سنحاريب ببناء قرص ضخم له يرجح 

انه يتألف من ثالثة طوابق، واقام حول مدينة نينوى 

بوابات  مثانية  له  والطابوق،  الحجر  من  عاليا  سورا 

الحارس  متثل  التي  املجنحة  الثريان  تحرسها  ضخمة 

متثل  وهي  الصلب،  الحجر  من  نحتت  والتي  االمني 

بالنسبة اىل االشوريني مايشابه فكرة املالك الحارس. 
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االشوريني،  ضد  البابلية  الثورة  تجددت  حني  بعد 

مدينة  ودمر  الثورة  واخمد  برسعة  سنحاريب  فتقدم 

بابل، لكن ابنه أرسحدون، قام بعد ذلك باعادة بنائها 

يف عام 680 ق,م. ،كام اعاد النفوذ االشوري عىل ماملك 

والحق   ، صيدا  وكذلك  اليهودية  واململكة  بيت-آرام 

الجيش املرصي حتى بالده، واستوىل عىل دلتا نهر النيل 

الخصيب وذلك يف عام 675 

ق.م. ثم عاد .

العظيم  امللك  خلفه 

 626-668( آشوربانيبال 

احتالل  اعاد  الذي  ق.م. 

بالد الهالل الخصيب وكذلك 

اتفاقا  معهم  ووقع  مرص. 

اتاوة  له  تدفع  ان  مبوجبه 

العالقة  تبقى  حتى  سنوية 

ومرص.  اشور  بني  حسنة 

امللك  عهد  يف  اشور  وصلت 

العظيم اشور بانيبال اىل قمة 

وسطوتها  وقوتها  حضارتها 

والهالل  الرافدين  بالد  عىل 

الخصيب بضمنه مرص .

بعد وفاة اشوربانيبال، خلفه ملك ضعيف، تحالف 

القائد الكلدي نابوبالرص ضده، مع االراميني وامليديني، 

امليديون باالستيالء عىل  بابل. وقام  واستوىل عىل بالد 

مدينة اشور ونهبها وتخريبها، ثم قام جيش نابوبالرص 

بعد  عليها  واالستيالء  نينوى  العاصمة  نحو  بالتوجه 

حصار دام اربعة اشهر،وذلك يف عام 612 ق.م

2- االشوريون واملسيحية:
بني  املسيحي-الفريث  العرص  يف  االشوريون،  كان 

القرن االول وعام 224 ،قد تشتتوا يف اقىص شامل بالد 

والية  يف  وكذلك  وان  بحرية  قرب  وخاصة  الرافدين، 

حذياب )اديابينة( ،ومنهم من هاجر  اىل ابعد من ذلك 

 621 من  اكرث  مرور  بعد  حكاري،  منطقة  اىل  فوصل 

سنة عىل سقوط الدولة االشورية. وكان بعضا منهم قد 

والكلديني يف  االراميني  املسيحية مثل كثري من  أعتنق 

بالد الرافدين، وكانت لغتهمم جميعا،  اللغة االرامية. 

االرامية  اللغة  كانت  اذ 

انذاك اللغة الشائعة يف بالد 

الرافدين والهالل الخصيب، 

يف  رشقية  اىل  وانقسمت 

وغربية  القديم  العراق 

ثم  وفلسطني،  سوريا  يف 

اىل  اللغة  تلك  تبسطت 

وايضا  الرسيانية،  اللغة 

 . وغربية  رشقية  بلهجتني 

اللغة  املسيحيون  وتبنى 

فروع  احدى  الرسيانية 

اللغة االرامية .

اشهر  احد  كتب 

القديم  التاريخ  الباحثني يف 

االستاذ هاري ساكز يف كتابه 

عظمة آشور : “انه عندما انهارت بالد اشور يف بداية 

كمركز  مكانها  بابل  اخذت  امليالد،  قبل  السابع  القرن 

جديدة  بابلية  حضارة  وازدهرت  عاملية،  المرباطورية 

وصلت فيها بالد الرافدين اىل مستوى حضاري متقدم 

يف  واالداب.  العلوم  يف  اخر  حضاري  مستوى  اليدانيه 

عام 539 ق.م. سقطت بابل، واصبحت تحت االحتالل 

الفاريس. ثم جاء االغريق بعد ذلك يف عام 331 ق.م.. 

كانت  الرئيسة  االشورية  والقصور  املعابد  ان  نجد  اذ 

تستمر  مل  لكن  االصلية،  بفخامتها  بقيت  قد  معظمها 

الرافدين،  لبالد  االغريقي  االحتالل  بداية  بعد  طويال 
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بتعمري  امر  قد  الكبري   االسكندر  ان  من  الرغم  عىل 

عام  يف  الفرس  ملك  يطارد  كان  حينام  نينوى،  مدينة 

331 ق.م.. وبعد 37 قرنا من سقوط املدينة العظيمة  

سكان  معظم  وتنرص  كثرية،  تغيريات  حدثت  نينوى، 

العراق من ذوي االصول االرامية، واالشورية والكلدية، 

بضمنهم  االشوريني الذين كانوا يسكنون حول بحرية 

املسيحيية، عىل  اىل  ايضا  منهم  كثريا  تحول  فقد  وان، 

باملسيحية  امنت  التي  االرمنية  اململكة  بتاثري  االرجح 

بعد عام 312 م .  

 وهكذا فان املسيحيني، مل يحتفظوا بذكرى مواقع 

اسالفهم االشوريني فحسب، لكنهم ايضا ادمجوها مع 

ان  الواقع  يف  املقدس.  الكتاب  من  املاخوذة  التقاليد 

الحفاظ عىل  قويا جدا يف  عامال  كان  املقدس  الكتاب 

كانت  فمثال  نينوى،  خاص  وبشكل  اشور  بالد  ذكرى 

هنالك رابية مقدسة، وقد شخص املسيحيون واليهود 

موقعها، باعتباره املكان الذي كان يعظ فيه يونان النبي 

اهل نينوى لضاللتهم، وقد بنيت فوق ذلك املكان ديرا 

او كنيسة. وعندما استوىل املسلمون عىل بالد الرافدين 

التقاليد  نفس  اخذوا  للميالد،  السابع  القرن  بداية  يف 

املحلية الخاصة باملسيحيني واليهود، واقاموا  بدال من 

الكنيسة جامعا اذ كان يف  ذلك املوقع قد بنيت حوله 

كانت  االرجح  عىل  قرية  الرابية  اسفل  ويف  الكنيسة 

انشأها  التي  ناو-اردشري  مدينة  ضمن  نينوى،  تسمى 

عىل  عربايا  حصنا  قرية  اليها  اضافوا  ان  بعد  الفرس، 

دجلة. )يف منتصف القرن السابع سمى العرب مدينة 

ناو-اردشري باملوصل (. 

الفاريس-املسيحي  العرص  يف  املسيحيون  كان 

مع  بالتعاون  للميالد  السابع  والقرن  االول  القرن  بني 

خالل  من  سعوا  قد  وفلسطني  سوريا  يف  املسيحيني 

مفاهيم  عىل  واطالعهم  االرسطي  املنطق  استيعابهم 

وعلوم الحضارة االغريقية، قد  استطاعوا خالل القرون 

جديدة  حضارة  مالمح  يبنوا  ان  للميالد  االوىل  الستة 

يف  الفارسية  الحضارة  من  تبقى  عام  كليا  تختلف 

العراق القديم، فاقاموا مدارس عدة يف العراق بلغت 

30 مدرسة اولية ومدرسة عالية يف نصيبني، كام انهم 

منطقة  يف  اقيمت  التي  الفرس  مدرسة  من  استفادوا 

ميشان، والتي كان يدرس فيها بعض العلامء املسيحيون 

خاصة يف مجال الطب باالضافة اىل اساتذة من الهند 

وفارس وغريهم .

ازداد عدد  الفرس  يدي  نصيبني يف  وبعد سقوط   

املدارس يف االديرة، كام برزت من بينها مدرسة عالية او 

اكادميية باسم مدرسة نصيبني الثانية يف مدينة نصيبني 

القديم  العراق  التي صارت جزءا من  بني 485-550م 

منذ عام 363م، التي كان لها نظاما عمليا ونظريا يشبه 

وكانت  الطلبة.  من   700 حوايل  فيها  الجامعة  كلياتنا 

الرسيانية  واللغة  والحساب  والطب  الديانة   تدرس 

وآدابها. وكان كثري من الطالب يسكنون يف قسم داخيل 

العطلة  اثناء  لها،  التابع  الحقل  زراعة  يف  ويعملون 

اشهر  من  عميدها  وكان  طعامهم.  مقابل  السنوية 

االساتذة املسيحيني وهو الباحث و الشاعر نرساي. اذ 

كان قد ادار مدرسة الفرس يف الرها بعد وفاة العالمة 

نرساي  هرب  ثم  بالرسياين،  امللقب  سويرس  افرام 

خشية اضطهاده من السوريني النه مال اىل ما يسمى  

بالنسطورية . وهي ابرز مشكلة واجهت املسيحية يف 

واملونوفوزيني،  الرومان  ان  اذ  الفرتة:  تلك  يف  العراق 

الفكر  اتباع  من  بانهم  املسيحيني  جميع  عىل  اطلقوا 

انهم مل يكونوا كذلك وهي صفة  النسطوري، يف حني 

لقسم منهم الكلهم، ذاعت هذه الصفة يف بالد الروم 

عن مسيحي  مابني النهرين اي العراق، فادار املسيحيون 

الرومان وسوريا ومرص ظهورهم الخوتهم، يف  بالد  يف 

من  يعانون  الفاريس،  العراق  يف  املسيحيون  كان  حني 

ذروتها  كانت  التي  الفرس،  قبل  من  مستمر  اضطهاد 
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الف مسيحي ومعهم روؤساء  مايقرب من 16  اعدام 

الرابع  القرن  خالل  وذلك  الفاريس  العراق  يف  الكهنة 

للميالد، ومعظمهم اعدموا يف منطقة ميشان االرامية 

مابني  بالد  جاثليق  اولهم  وكان  ايران  غريب  جنوب  يف 

النهرين وجنوب غريب ايران،  مار شمعون بر صباعي.

وبعد القرن السابع، وبناء عىل ذلك  فان كثري من 

املسيحيني رحلوا بعيدا عن املدن الرئيسية، وتوزعوا يف 

قرى وبلدات سهل نينوى واقىص شامل العراق، ووصل 

بعضهم اىل منطقة آمد )طور عابدين(، والبعض االخر 

وصلوا اىل منطقة حكاري وخاصة اولئك الذين يعتقدون 

انهم ينحدرون من اصل اشوري. يف الحقيقة ان اولئك 

االستقرار،  اىل  سعوا  شجاعة  جامعة  كانوا  االشوريني 

وكان اكرثهم يعيشون ضمن الدولة العثامنية، وسعوا 

اىل العيش يف منطقة حكاري ولكن الجيش العثامين-

حينام  الثانية  العاملية  الحرب  ابان  منهم  انتقم  الرتيك 

هاجمهم وقتل العديد منهم ثم استدار الجيش العثامين 

عىل االرمن وسعى اىل ابادتهم بني االعوام 1918-1914 

حيث  االرمن  مبذبحة  الرشسة  الهجمة  تلك  وسميت 

قتل فيها حوايل نصف مليون ارمني وطرد حوايل نصف 

وغريها،  وايران  وسوريا  العراق  اىل  منهم  اخر  مليون 

كام قتل مايقرب من مائة الف من االشوريني ايضا. كام 

العراق  عاد بعضا  من االشوريني اىل قراهم يف شامل 

مثل قوجانس التي كان فيها كريس االبرشية االشورية، 

وكذلك بلدات برواري باال والعامدية ورشانش وغريها . 

يف عام 1933 ،طالب االشوريون مبنطقة آمنة لهم، 

مبا  الكثريين  منهم  وقتل  العراقي  الجيش  فهاجمهم 

سمي )مذبحة سميل( وهاجر عىل اثرها كثريا منهم اىل 

سوريا وامريكا وغريهام .

بعد  العراقيني،  شمل  اضطرب  ان  بعد  وحديثا 

الطوائف  جميع  ان  ارى  للعراق،  االمرييك  االحتالل 

املسيحية  قد تخلت عن اعتبار طائفتها هي الصحيحة 

تشتت  اىل  تنظر  وصارت  املسيحية،  الطوائف  بني 

بان  االدارية،  الوظائف  عن  وابعادهم  املسيحيني، 

العالج الوحيد لهم هو يف توحدهم: خاصة الكلدانيني 

دراسة  اىل  باالضافة   . واالرمن  والرسيان  واالشوريني 

تاريخهم يف العراق باعتباره تاريخا واحدا كام كان حقا 

منذ القرن الثاين للميالد وحتى الوقت الحارض .

والننىس انه يف السنوات املاضية القريبة، قد وجدنا 

ان كنيسة روما قد  ساعدت  املسيحيني يف العامل  عىل 

وااالرثوذكس  الكاثوليك  بني  عاملي  نطاق  يف  التوحد 

يوحنا  البابا  قداسة  من   كال  وخاصة  والربوتستانت، 

االول.  فرانسس  الحايل  البابا  وقداسة  االسبق،  الثاين 

ومن حسن حظنا انه لدينا مرشد روحي ومدين متميز 

هو البطريرك د. لويس روفائيل ساكو .

اهم املصادر
1- عبودي، هرني )محرر(. معجم الحضارات السامية 

.طرابلس،ط2، 1991 . ص98-91 

عامر  ترجمة  اشور،  عظمة  او  قوة  هاري.  ساكز،   -2

سليامن. بغداد: املجمع العلمي، 1999 ص 410-408 

املعارص. العراقي  الفكر  االشوريون يف  ابرم.  3- شبريا، 

بريوت، دار الساقي، 2001 ص91-88 
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ركن
جولة الصحافة

ركن الصحافة

 في هذا الركن نُشير إلى كتابات لكتاب آخرين كتبوا عن المسيحيين في الصحافة 
العربية، قد أخترت لكم هنا بعض المواضيع التي تخصنا كمسيحيي الشرق االوسط

-املوضوع االول-

يا مسلمينا.. عودوا إىل أوطانكم
أحمد الرصاف/القبس الكويتية/ 23 أبريل، 2016 

ويا  واملانيا،  وبريطانيا  وبلجيكا  فرنسا  مسلمي  يا 

بقية أوروبا وأمريكا، لقد تعبنا منكم، فخذوا  مسلمي 

اتيتم.  حيث  من  وعودوا  عنا،  وارتحلوا  »عفشكم«، 

سئمتم  فرمبا  الدينية،  مدارسكم  معكم  عودوا وخذوا 

فأوطانكم  معكم،  أفكاركم  وانقلوا  مدارسنا،  علامنية 

شيئا  زرعتم  إن  زرعتم،  ما  واقتلعوا  لها.  حاجة  أكرث 

أصال، فشمس بالدكم بحاجة لظاللها، واتركونا يف حالنا.

فطقسنا  لكم،  مالمئة  غري  فأجواؤنا  عنا،  ارحلوا 

الساطعة،  بالدكم  لشمس  عودوا  كئيب.  وضبابنا  بارد 

ومراعيكم  الخرضاء،  وسهولكم  الشاسعة،  وصحاريكم 

الدافئة، واتركونا مع أمطارنا الغزيرة وثلوجنا الكثيفة، 

وعواصف رياحنا املدمرة.

صلباننا،  أشكال  تكرهون  فأنتم  عنا،  ارحلوا 

أردية  وتغيظكم  كنائسنا،  أجراس  دقات  وتزعجكم 

رهباننا، وتثريكم طقوس صلواتنا.

 إعداد: سامل كجوجا

تعتربون  اال  ترحلون؟!  ال  ملاذا  منا،  تريدون  ماذا 

طاهرة؟  غري  وبيوتنا  نجسة  ومالبسنا  حراما،  طعامنا 

فلامذا ال تعودون إىل اللحم الحالل، واملالبس الطاهرة، 

والبيوت املباركة؟!

تعتقدون  ألنكم  بالقذارة؛  وتصفوننا  منا  تهزأون 

ونؤكد  معكم،  نختلف  لن  يكفي!  مبا  نغتسل  ال  أننا 

من  تتنجسوا  ال  ليك  ترحلون  ال  فلم  عنا،  انطباعاتكم 

مالمساتنا؟!

لترصفات  نكرتث  وال  »غرية«،  ناقصو  اننا  تقولون 

نكرتث  ال  او  نتسامح،  واننا  وفتياتنا،  نسائنا  وسمعة 

لقضايا الرشف، وأن ال اعتبار لها لدينا، ولكن بناتكم، 

وصبيتكم، سيتأثرون يوما بنا، ويصبحون مثلنا ناقيص 

»غرية«، فلم ال ترحلون عنا بفتياتكم وفتيتكم ورشفكم 

من  أرسكم  سمعة  وتحفظوا  فتصونوها،  وعفتكم، 

التلوث، وحياتكم من املهانة؟!

تلوموننا ألننا ندير الخد ملن يصفعنا، وأننا خانعون 

ال نعرف الكربياء، وهنا ايضا لن نختلف معكم، ولكن 

ستصبحون،  ما  ويوما  معٍد،  التسامح  أن  تنسوا  ال 

أن تصيبكم  ، فلم ال ترحلون عنا، قبل  وأرسكم، مثلنا 
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أوبئة التسامح والعفو واملحبة؟!

تكرهون أعيادنا، وتبغضون النظر لتامثيلنا ومالمسة 

أيقوناتنا، وتربطونها بالرشك والوثنية، وترفضون وضع 

أشجار امليالد يف بيوتكم، وال تأكلون من بيض اإليسرت 

امللون، وتحرمون إهداء الزهور، وتكفرون كل ما يؤكل 

من الخنزير، أو يستخدم من منتجاته، فلم ال تعودون 

ترعوها  يك  جاملكم  وجحافل  وابقاركم،  خرافكم  اىل 

وتحلبوها وتأكلوا لحومها الحالل كام تشتهون، وترتكونا 

الكريهة  وأشكالها،  بلحومها،  »املحرمة«،  ماشيتنا  مع 

بنظركم.

تكرهون العلامنية يف أوطانكم، وتحاربون تطبيقها، 

ولكنكم تغامرون بحياتكم ليك تأتوا ألوطاننا وتعيشوا 

مبزاياها،  تطالبوا  حتى  تستقروا،  أن  وما  ظلها.  تحت 

وبكامل حقوق املواطنة وباملساواة يف املعاملة.

-املوضوع الثاين-

املسيحيون يخبئون كنائسهم

داخل البيوت يف إيران 
عن جريدة العرب اللندنية:

نرُش يف 2016/03/02، العدد: 10202، ص)12(

املسيحية  الديانة  أتباع  يعيشه  أصبح  الذي  الوضع 

التنظيامت  صعود  إثر  اإلسالمية،  العربية  املنطقة  يف 

املكون  هذا  مستقبل  عن  عميقة  أسئلة  أثار  املتشددة، 

باالطالع  الوجاهة  املزيد من  تتخذ  أسئلة  األصيل. وهي 

عىل وضعهم يف إيران، خاصة بعد رفع العقوبات الغربية 

حقوق  أوضاع  بتحسن  البعض  لدى  أمل  رافقها  التي 

اإلنسان وتغري التعامل مع األقليات، وهي انتظارات تظل 

محل شك لدى العارفني بجوهر النظام اإليراين.

دياركم،  يف  العبادة  دور  إقامة  من  الغري  متنعون 

اقدامكم  تطأ  ان  ما  ولكن  لهم،  مقابر  بناء  وترفضون 

أوطاننا حتى ترتفع عقريتكم مطالبة الدولة بأن تبني 

لكم مساجدكم، وتعطيكم أرايض مقابركم.

ال تحبون موسيقانا، وال متيلون لفنوننا، وتسخرون 

ولكنكم  ثقافتنا،  مجمل  وترفضون  أوبريهاتنا،  من 

حيث  تبقوا  مل  فلم  أراضينا،  اىل  للوصول  تستميتون 

كنتم، وتوفروا عىل أنفسكم كل هذا الحقد والكراهية 

لكل ما متثله حضارتنا؟!

الثقافية  مساهامتكم  لكل  وشكرا  لكم،  شكرا 

والصناعية والعلمية، واآلن أكرمونا بعودتكم اىل جنات 

أكرث  بحاجة  فهي  منها،  قدمتم  ان  سبق  التي  عدن، 

اىل»معارفكم«، فقد فاض الكيل بنا.

منذ توقيع االتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع 

مجموعة الخمس زائد واحدا، انطلق النظام يف التسويق 

إليران الجديدة، وتخىل تبعا لذلك عن شعارات الشيطان 

باإلضافة  لكن  وغريها،  العاملي  االستكبار  وقوى  األكرب 

إىل النتائج السياسية واالقتصادية املبارشة، فإن األنظار 

تتجه أيضا إىل أثر االتفاق عىل املستوى االجتامعي يف 
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نظام  تعامل  اإليراين، وخاصة استرشاف طرق  الداخل 

الويل الفقيه مع املكون املسيحي يف طهران.

ويف هذا اإلطار من بحث مفاعيل االتفاق النووي 

وتفّحص جديد الحديث عن “إيران الجديدة”، وأيضا 

إيران، وغريهم من  املسيحيني يف  تبنّي مستقبل وضع 

اإليراين  الرئيس  لقاء  كان  والعرقية،  الدينية  املكونات 

حسن روحاين مع البابا فرنسيس يوم 26 يناير املايض، 

مهام بوصفه لقاء “تاريخيا” )آخر زيارة لرئيس إيراين 

للفاتيكان تعود إىل العام 1999( ال ألبعاده السياسية 

املنتظرة بل الختبار نوايا القيادة اإليرانية يف تقديم ما 

يثبت أنها ال تقيص املكونات املقيمة بني ظهرانيها.

وتطرق اللقاء بني البابا وروحاين إىل العالقات بني 

املسيحية يف  الكنيسة  وإيران، ووضع  الرسويل  الكريس 

كرامة  تعزيز  لصالح  الرسويل  الكريس  ونشاط  البالد، 

تغري  عىل  البابوي  والرهان  الدينية.  والحرية  اإلنسان 

ذلك  من  للتيقن  ويكفي  وجيها،  يبدو  ال  قد  إيران 

التعرف عىل وضع األقلية املسيحية يف الدولة الدينية 

األكرث انغالقا يف املنطقة.

عدد  أن  إىل  اإليرانية  الرسمية  اإلحصائيات  تشري 

املسيحيني ال يتجاوز 90 ألف شخص. يف حني تذهب 

تقديرهم  إىل  )ميسيو(  الكاثوليكية  الخريية  املنظمة 

“األبواب  الحقوقية  املنظمة  وترى  ذلك.  بأضعاف 

املفتوحة” أن عدد املسيحيني اإليرانيني يناهز 500 ألف 

شخص، يتوزعون بني الطوائف الربوتستانتية واألرمنية، 

واآلشورية، والكلدانية. أما الكنيسة الكاثوليكية، فتعترب 

فقط  الكاثوليكية  الرومانية  الكنيسة  إىل  املنتمني  أن 

يبلغ عددهم 15 ألف مؤمن. ويبدو أن تفاوت األرقام 

الخاصة بأعداد املسيحيني قد يشري إىل اختالف يف طرق 

ومناهج اإلحصائيات، إال أن األرقام املختلفة تيش أيضا 

بوجود نية رسمية يف التقليل من عددهم )بني 90 ألف 

ألف حسب  و500  الرسمية  املصادر  مسيحي حسب 

مصادر حقوقية(.

ماركوس روده: الطوائف املسيحية متارس شعائرها 

تحت مراقبة الرشطة

وبشكل  مؤخرا  اإليرانية  “الربوباغندا”  وتداولت 

أساقفة  رئيس  سيبوه رسكيسيان  املطران  ترصيح  كبري 

طهران لألرمن األرثوذكس، )صدر يف 14 فرباير بعد أيام 

قليلة من زيارة روحاين للفاتيكان( والذي قال فيه إنه 

“راعي أبرشية طهران منذ 17 عاما ومل نشعر يوما بأّي 

اضطهاد أو متييز بحقنا، فاألرمن واملسيحيون ميارسون 

القداديس  ويرفعون  حّرية  بكّل  الدينيّة  طقوسهم 

أو  معهم  أحد  يتعاطى  وال  بأعيادهم  ويحتفلون 

يتعرّضون ألّي تضييق، الكنائس موجودة وترتفع عليها 

الصلبان مثل كنائس لبنان وهي مضيئة وتشّع باألنوار”. 

عن  صادرا  باعتباره  صادقا  يبدو  قد  الترصيح  وهذا 

ممثل للمكون املسيحي يف إيران، إال أن مقارعته بواقع 

املسيحيني عىل األرض، تفقده كل داللة ومصداقية.

لدى  اإليرانية  الشؤون  يف  الخبري  روده،  ماركوس 

أدىل  حديث  يف  وصف  املفتوحة”،  “األبواب  منظمة 

املسيحيني  وضع  األملاين  ويله  دوتيش  لتلفزيون  به 

اإليرانيني بـ”املأساوي جدا”. وأضاف أن وضع املسلمني 

الذين اعتنقوا املسيحية “أسوأ بكثري”، بسبب تعرضهم 

“ملتابعة شديدة” من قبل السلطات اإليرانية، حيث يتم 

الزج بالكثري منهم يف السجون، ويتعرضون للتعذيب أو 

لإلعدام ألسباب واهية.

األرمنية  املسيحية  الطوائف  إىل  وبالنسبة 

واآلشورية، قال ماركوس إنها متارس شعائرها وصلواتها 

تحت مراقبة الرشطة واملخابرات. وفضال عن ذلك متنع 

وهذا  الفارسية،  باللغة  الشعائر  تلك  أداء  السلطات 

يدخل يف إطار منع السلطات اإليرانية لتداول كل أنواع 

الكتب املسيحية باللغة الفارسية تفاديا ومنعا للتبشري. 

وهذه املامرسات الرسمية )غري املعلنة( تؤدي، بحسب 
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إجبار  وإىل  التقليدية”  الكنائس  خنق  “إىل  ماركوس، 

يف  “االجتامع  أو  األنظار  عن  التواري  عىل  املسيحيني 

كنائس منزلية صغرية داخل البيوت واملنازل”.

وروى ماركوس روده قصة أحد املسيحيني اإليرانيني 

الشارع  يف  الرجل  جذب  “تم  قال  حيث  طهران،  من 

أن  اآلن  عليك  له يجب  وقيل  أجرة،  داخل سيارة  إىل 

تتخىل عن املسيحية وتعود إىل اإلسالم أو متوت. وضع 

عىل  وضغطوا  جبهته  عىل  مسدسا  الرجل  مختطفو 

وبعد  رصاص.  بداخله  يكن  مل  املسدس  لكن  الزناد. 

عملية ‘اإلعدام الوهمية يف وضح النهار’، زُج به يف أحد 

السجون يف طهران، وتعرض للتعذيب. ويف األخري دفع 

املال فدية من أجل إطالق رساحه.  الكثري من  أقاربه 

يفارقه  ال  الخوف  لكن  أملانيا  الرجل يف  يعيش  وحاليا 

من املخابرات اإليرانية”.

اإلسالم  علوم  يف  الباحث  فوغت،  ماتياس  واعترب 

ومستشار شؤون الرشق األوسط لدى منظمة التبشري 

الكاثولييك )ميسيو(، أن حالة املسلمني الذين اعتنقوا 

أو  بالسجن  التهديد  فبسبب  جدا.  حرجة  املسيحية 

اعتناق  من  املسلمون  مُينع  اإلعدام،  عقوبة  تنفيذ 

املسلمون  فحتى  اإليراين  التصور  وبحسب  املسيحية. 

مسلمني.  يظلون  املسيحية  اعتنقوا  الذين  اإليرانيون 

كام ال يُسمح يف إيران ألي مسلم بأن يدخل إىل كنيسة 

مسيحية.

وضع املسيحيني هو عيّنة من وضع حقوق اإلنسان 

يف إيران. وهو وضع وبقدر ما أثاره من انشغال لدى 

غالبية املهتمني باألبعاد الحقوقية يف العامل، إال أنه ميثل 

دليال عىل أن الرهان عىل تغري إيران هو رهان خارس.

املوضوع الثالث:

من عربية مسلمة: عذراً أيها العامل
موضوع بقلم الكاتبة السعودية  نادية البدير

عن جريدة الرأي الكويتية وعرشات املواقع األخرى

نحن الذين أزعجنا بني اإلنسان. وأقلقنا الحضارة..

)نحن( الذين نتفنن بإعادة بناء الخراب.

انتهى  السنني.  ماليني  منذ  البدائية  الحروب  توقفت 

لخنجر  بحاجة  يعد  فلم  الحيوان  مع  اإلنسان  رصاع 

يحميه. طويت أسباب حرب الثالثني الدينية يف أوروبا 

لغري رجعة.. أخلفت الحروب األهلية األمريكية اتحاداً 

املهرطقون وثار األحرار  أُحرق  نادرة.  ووحدة وقطبية 

متاثيل  وُشيِّدت  امللفات  أغلقت  ثم  املقاصل  فعلّقت 

ألنبياء الحضارات.

تسمع  ال  السكون.  وحل  دموي.  ضجيج  كل  توقَّف 

هناك إال أصوات املصانع ومراكز األبحاث والنظريات 

والحب واملرسح والفنون وتداول لقيم العطاء لألرسة 

والوطن واألرض.

نقتل.  والتكوين..  الخلق  أسفار  فنعيد  )نحن(.  أما 

نتغّذى بلحوم اآلخرين. نقتحم القرى واملدن بال قانون 

مرسحا  كانت  أراٍض  الذبابة.  حتى  يحمي  دستور  أو 

القديم.  امتدادنا  إرث  هي  واألساطري.  والفن  للعلم 

الدم  رائحة  منه  تفوح  لردٍم  رحمتنا  تحت  تحولت 

وأرواٌح تتجول باحثة عن الثأر.

ال تتسع )بالد العرب أوطاين( سوى للرعاع. فاملتفوق 

ليس املخرتع أو رائد الفضاء أو الكاتب..

ال أيها العامل. أنتم ال تفهموننا، لذلك تحاربوننا.

الفحول  بأدمغة  املوت  إكسري  يزرع  من  هنا  املتفوق 
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بعد  الجنس  وجود  عىل  التأكيد  بالخطيئة.  الحاملني 

املامت وحقيقة الحور العني ستمنحك املنابر والجوائز 

والربكات.

املوت هنا. الترشيد هنا.

توجهون سهامكم نحو أنظمتنا السياسية التي صنعت 

التخلف. وال أعلم إن كانت الجرمية جينات متأصلة بنا 

أم نتاج ألعامل استبدادية متوالية..

شعوب تكفر بنجيب محفوظ ونرص أبو زيد وعبدالله 

القصيمي وطه حسني. شعوب تقتل األحالم.

قلبناها  التي  األوسط  الرشق  ملنطقة  أعتذر  بداية.. 

من  السنني  آالف  مايض  منها  ومحونا  جحيام، 

االمرباطوريات والفنون واألشعار واملنحوتات والتامثيل 

والكهوف واملعابد والقالع.

سجل يا تاريخ أننا قتلنا تَدُمر.

وعذرا أيها العامل.

أعتذر عن ذبح مئات من املصلني يف حادثة الحرم امليك 

عام 1979.

أعتذر عن تفجري مجمع الخرب السكني رشق السعودية 

عام 1996

عذرا لكل شيعي قتل يف مساجد اإلحساء والقطيف.

االنتحاري يف  بالتفجري  الثالمثائة  يقارب  ما  عذرا ملوت 

السفارة األمريكية ببريوت عام 1983..

عذرا عن تشويه بايل.. الجزيرة السياحية الوديعة. وعن 

قتل وجرح أكرث من أربعامئة مسامل فيها.

عذرا ألفريقيا القارة املنكوبة الفقرية البائسة.

الكامريون والتشاد ونيجريا وقامئة  للفتك باإلنسان يف 

ال تنتهي

قرسا  وتزويجهن  نيجرية  طالبة   276 الختطاف  عذرا 

ومعاملتهن كجوار وسبايا وتقليدهن الحجاب. ال مكان 

لألنوثة يف أدبيات اإلرهاب.

الواليات  سفاريت  بتفجري  شخص   300 ملقتل  عذرا 

املتحدة بنريويب ودار السالم

عذرا ألهايل 21 قبطي مرصي تم ذبحهم يف ليبيا

عذرا ملقتل 60 مصيل يف أحدث تفجري بباكستان .

الحسناء صارت حاضنة  أن كشمري  الجامل  أيها  سجل 

لكل قبح وإرهاب.

عذرا لفرنسا. فقد انتهكنا حرمة النور.

رحمة الله عىل أرواح فرنسية أزهقت يف نوفمرب املايض 

بني تفجريات انتحارية واحتجاز رهائن يف باريس.

وكلنا شاريل إيبدو.

التي  األمريكية  الطائرة  يف  مسافر   259 ملقتل  عذرا 

أسقطت فوق لوكريب عام 1988

نفهمها  مل  بحضارتك.  الصطدامنا  األمرييك  أيها  عذرا 

فأحرقناها وقضينا عىل ثالثة آالف قتيل بأبراج التجارة 

العاملية عام 2001

عذرا ألن 98 من حوادث اإلرهاب املتنوعة، عاىن منها 

املواطن واملقيم يف السعودية عىل مدى سنوات متتالية.

الرياض وموت  السكني يف  عذرا لتفجري مجمع املحيا 

وجرح مئات املدنيني دفعة واحدة.

الجميلة  تونس  شواطئ  عىل  سائح   39 ملقتل  عذرا 

سابقا..

الصادق  مسجد  يف  املصلني  من  عرشات  ملقتل  عذرا 

الكويتي ومحاولة تشويه معامل الكويت بلد السالم.

عذرا ألرواح راهبات قتلن يف اليمن قبل أيام . ذنبهن 

عىل  الرصاص  فأطلق  السن.  كبار  يخدمن  كن  أنهن 

رؤوسهن.

ركابها  ذنب  طائرة،  فجرنا  وفنها.  وأدبها  لروسيا  عذرا 

فأعدمناهم  وكرنا.  زاروا  أنهم   )217( عددهم  البالغ 

حرقا.

يف  املئات  وإصابة  مقتل  شهد  موسكو.  ملرسح  عذرا 

الهجوم الشيشاين عام 2002.. من غرينا ميزج بفداحة 

بني الثقافة والعداوة؟
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عذرا ملوت املئات عام 2004 يف تفجريات مدريد.

عذرا لتفجريات ستوكهومل عام 2010

أعتذر لكل من مات يف تفجريات لندن عام 2005

واســـطنبول  والقاهرة  بلغاريـا  تفجريات  عن  أعتذر 

و...الخ

أعتذر لكل إنسان لبناين قتل عىل مدى عرشات السنني 

عىل يد أوهام السياسة والطائفية والتخلف.

اعتذر لكل سوري سقط شهيد االستبداد والديكتاتورية 

حيّا  النظام  براميل  ودفنته  املخابرات  بأيدي  والذبح 

وأحرقه كياموي املقاومة واملامنعة ثم استشهد مجددا 

بسكاكني ارهاب فتحت جهات معروفة الباب لها من 

الرافدين اىل حلب.

هدر  عىل  واألفغانيات  والكرديات  لألزيديات  عذرا 

كرامة األنثى.

وصحافييكم  مصوريكم  لقتلنا  الغرب،  أيها  عذرا 

ومسترشقيكم.

هل أكمل..

أعتقد أين تخطيت الحد املسموح به من الكلامت يف 

هذا العمود، وأن كتاباً لن يكفي لحرص مجازرنا.

هذا ما فعله املسلمون بالعامل.

أخوك  اطعن  القانية..  الدماء  من  نهر  للجنة  الطريق 

واغتصب جارتك لتستحق املتعة األبدية.

ويعيدون عىل مسمعي اسطوانة الرد عىل االستعامر.

أن  أنساكم  قد  باملومسات  واالنشغال  الغباء  لعل 

االستعامر قد انتهى. أنكم تستعمرون بعضكم البعض.

أنكم القرصان الوحيد املتبقي.

توقفوا  املرايا؟  يف  املصبوغة  لوجوهكم  تنظرون  كيف 

عن استرياد املرايا.

ركن الصحافة

م
ك

ح
و

ل 
وا

ق
ا ***ال تندم على نية صافية منحتها الحد لم يقدرها، بل افتخر انك 

كنت وما زلت انسانا يحمل قلبا من ذهب...)المهاتما غاندي(

***ان شرف االنسان رجال أو امرأة هو الصدق... صدق التفكير وصدق 
االحساس وصدق االفعال، ان االنسان الشريف هو الذي ال يعيش حياة 
مزدوجة، واحدة في العالنية واخرى في الخفاء... )نوال السعداوي(

***ميركل تقول: الصين والهند لديهم أكثر من 150 رب و800 عقيدة 
رب  لديهم  المسلمين  بينما  بعض،  مع  بسالم  ويعيشون  مختلفة 
واحد وكتاب واحد ونبي واحد، ولكن شوارعهم تلونت باالحمر من 

دمائهم...
القاتل يصرخ الله اكبر والمقتول يصرخ الله اكبر
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تأثير الموسيقى على
قدراتنا التعليمية

إعداد /  حمورابي

الروح فحسب،  غذاء  املوسيقى مجرد  تعد  مل 

لكنها تساعد يف تنمية مهارات عديدة عند األطفال 

والكبار، إذ رصدت الدراسات نشاطا يف مخ أماكن 

معينة يف مخ العاملني يف مجال املوسيقى مقارنة 

إضافية  تعليمية  قدرات  عىل  عالوة  بغريهم، 

لألطفال. 

تشغل  قضية  اإلنسان  عىل  املوسيقى  تأثري 

تخصصت  كاملة  بحثية  فروعا  أن  لدرجة  العلامء 

كشفت  األخرية،  السنوات  خالل  املجال  هذا  يف 

بوضوح عن وجود اختالفات يف املخ بني املوسيقيني 

املحرتفني وبني من مل يتعلموا مطلقا عزف أي آلة 

موسيقية. وتوصلت الدراسات إىل أن التغيري الذي 

تم رصده يف مخ املشتغلني باملوسيقى، يرجع لطبيعة 

املخ  يف  معينة  مناطق  تحفز  التي  األساس  يف  عملهم 

تعمل بدورها عىل تنمية قدرات مختلفة سواء تعليمية 

أو اجتامعية.

املخ،  تنشيط  طرق  أفضل  من  املوسيقى  وتعترب 

يجيدوا  الذين  األطفال  أن  إىل  الدراسات  خلصت  إذ 

تعلم  عىل  قدرة  أكرث  هم  موسيقية،  آلة  عىل  العزف 

اللغات األجنبية. كام أن حاسة السمع لدى املوسيقيني 

تبقى جيدة لفرتة أطول رغم التقدم يف العمر كام أن 

التأثري  عىل  عالوة  الرتكيز  عىل  قدرة  أكرث  املوسيقيني 

النفيس للموسيقى والذي يحفز الشعور بالسعادة.

تأثير الموسيقى على قدراتنا التعليمية
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املوسيقى كعالج؟

مازال الوقت مبكرا للحديث عن إمكانية استخدام 

من  زاملر  دانيال  الباحثة  تقول  كام  كعالج،  املوسيقى 

وتوضح  العصبية.  للعلوم  األملاين  بالنك  ماكس  معهد 

املخ  عىل  املوسيقى  تأثري  رصد  يف  املتخصصة  الباحثة 

يف ترصيحات لصحيفة »دي فيلت« األملانية، أن األمر 

للموسيقى  اإليجايب  التأثري  سبب  ملعرفة  أوال  بحاجة 

عىل املخ.

هذا  عىل  اإلجابة  الباحثني  من  العديد  ويحاول 

زيوريخ،  جامعة  من  يانكه  لوتس  بينهم  ،من  السؤال 

والذي خلص إىل أن املوسيقى مرتبطة عادة يف ذهننا 

بذكريات معينة. وعندما يستعيد الشخص االستامع إىل 

قبل سنوات طويلة يف مرحلة  يسمعها  كان  مقطوعة 

جيدة من حياته، فإنه يشعر تلقائيا بالسعادة ألن املخ 

يعيد أحداث هذه الفرتة السعيدة يف حياته.

تحفيز  عىل  املوسيقى  تساعد  نفسه  الوقت  يف 

قدرات اإلنسان عىل التحكم يف الترصفات السيام وأن 

هو  معينة  موسيقية  مقطوعات  أداء  عىل  التدريب 

عملية تتضمن وضع هدف معني والتخطيط لطريقة 

الوصول إليه وتصحيح األخطاء. ويساعد التدريب عىل 

هذه الخطوات يف العزف املوسيقي، عىل تعزيز نفس 

القدرات يف حياة اإلنسان بشكل عام.

التأثري عىل األطفال

رصد الخرباء العديد من التأثريات للموسيقى عىل 

املوسيقى  من  االستفادة  ميكن  إذ  بالتحديد،  األطفال 

ولتدريبهم  لألطفال  معينة  تعليمية  محتويات  لنقل 

عىل مشاعر مختلفة. وتبدأ عالقة األطفال باملوسيقى 

األم  بطن  يف  الجنني  يستطيع  إذ  ميالدهم،  قبل  حتى 

استيعاب املقطوعات املوسيقية والنغامت.

التعليمية  القدرات  تحفيز  يف  املوسيقى  وتساعد 

ويؤدي  أظافرهم.  نعومة  منذ  لألطفال  والذهنية 

مراكز  لتنشيط  عمد،  دون  حتى  للموسيقى  االستامع 

املعقد، وفقا  التفكري  تحفيز  املخ من شأنها  معينة يف 

لتقرير نرشه موقع »انفانتولوغي« األملاين.

تطوير  عىل  املوسيقى  تساعد  نفسه  الوقت  يف 

أطفال  مع  فالتدريب  للطفل،  االجتامعية  القدرات 

آخرين عىل آلة معينة يساعد يف تدريب الطفل عىل 

التعامل مع من هم يف مثل سنه باإلضافة إىل التدريب 

عىل االستامع آلراء اآلخرين والتفكري فيها وكذلك التأقلم 

مع املجموعة والتعلم من اآلخرين وقبول النقد.

 DW املصدر: موقع                                      

تأثير الموسيقى على قدراتنا التعليمية
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سرطان المثانة... القاتل السري

سرطان المثانة .. القاتل السري!

التي  الفتاكة  األمراض  أحد  املثانة  رسطان  يعترب 

اكتشفت حديثاً، وهو يصيب الرجال بصورة أكرب بكثري 

من النساء. لكن أبحاثاً علمية أجريت مؤخرا قد تكون 

مقدمة إليجاد طريقة ملكافحة هذا »القاتل الرسي«. 

ميكن لورم خبيث يف املثانة أن ينمو لسنوات دون 

أن يتم تشخيصه ودون أن يسبب أي شكوى أو آالم 

لدى املصاب به إال بعد فوات األوان. كام أنه ال توجد 

أي تفسريات طبية لسبب نشوء أورام خبيثة يف املثانة 

أو املسالك البولية. ويعترب الرجال أكرث عرضة لإلصابة 

بهذا املرض الخبيث من النساء مبرتني عىل األقل، حسب 

لكن  اإللكرتوين.  األملاين  إونالين«  »يت  موقع  يكتب  ما 

بعض الدراسات العلمية أشارت إىل أن بعض العوامل 

مسؤولة عن زيادة خطورة اإلصابة بهذا املرض:

التدخني
يقول الدكتور شتيفان بيرت، أخصايئ أمراض املسالك 

التدخني  إن  األملانية،  دارمشتات  مدينة  من  البولية 

أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من خطورة اإلصابة 

برسطان املثانة. وإذا أضيف اإلفراط يف رشب القهوة إىل 

التدخني، فإن نسبة الخطورة تزيد أكرث. كام أن التدخني 

الثانوي )استنشاق غري املدخنني لدخان املدخنني( أيضاً 

يزيد من خطورة اإلصابة بهذا املرض الخبيث. ويشري 

املتخصصون إىل أن ما بني 30 و70 يف املائة من نسبة 

اإلصابات برسطان املثانة سببها التدخني.

أصباغ الشعر
اإلصابة  خطورة  من  تزيد  التي  العوامل  أحد 

برسطان املثانة هي املواد الكيميائية، السيام ما يسمى 

 إعداد: حمورايب

DW املصدر: الصفحة االملانية
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املنتجات،  من  عدد  يف  واملوجودة  الطيارة،  باألمينات 

»لذلك،  بيرت:  يقول  ذلك  حول  الشعر.  أصباغ  السيام 

يعترب رسطان املثانة مرضاً ينترش بشكل أكرب يف الدول 

الصناعية«. هذا وأثبتت مجلة »أوكو تيست« األملانية 

املعنية بجودة املنتجات أن أصباغ الشعر ذات اللونني 

البني واألحمر تحتوي عىل األمينات الطيارة التي يشتبه 

بتسببها يف رسطان املثانة، وطالبت لذلك بسحبها من 

األسواق.

دور التغذية يف الوقاية من الرسطان
خلص باحثون يف مجال دراسات الرسطان، إىل وجود 

مبالغة يف تقييم دور الفواكه والخرضوات يف مكافحة 

باملركز  باحثون  بها  قام  دراسة  أثبتت  إذ  الرسطان، 

انترشت  التي  التوصية  خطأ  الرسطان  ألبحاث  األملاين 

والخرضوات  الفواكه  تناول  إن  تقول  والتي  املايض  يف 

خمس مرات يف اليوم، يقي من الرسطان. 

هذا وينصح أخصايئ املسالك البولية بيرت بالذهاب 

إىل الطبيب فوراً عن رؤية دم يف البول، وذلك من أجل 

تشخيص هذا املرض وعالجه يف مراحل مبكرة قبل أن 

أن عدم تشخيص  األملاين من  الطبيب  يتطور. ويحذر 

إىل  انتشاره  إىل  يؤدي  املناسب  الوقت  يف  املرض  هذا 

املسارات العضلية واللمفاوية، ويف هذه الحالة ال يفيد 

إىل  يؤدي  ما  الورم،  عىل  القضاء  يف  املثانة  استئصال 

الوفاة.

املواد  من  عدداً  مؤخراً  أقرت  أملانيا  أن  إىل  يشار 

الفعالة والتي ميكنها مكافحة األورام يف الجهاز البويل، 

الدكتور  يقول  الصدد  هذا  ويف  املثانة.  يف  السيام 

أطباء  اتحاد  باسم  املتحدث  فولفينغ،  كريستيان 

العالج  مفاتيح  أهم  »أحد  أملانيا:  يف  البولية  املسالك 

هي خاليا يت، والتي تتلخص وظيفتها يف التعرف عىل 

الخاليا الرسطانية والقضاء عليها، وتفعيل هذه الخاليا 

باستخدام إشارات كيميائية وعصبية معينة«.

وأوضح فولفينغ ملوقع »ميديتسني أسبكته« األملاين 

املتخصص أن مادتني عىل األخص أثبتتا فعاليتهام عىل 

حياة  إطالة  يف  ونجحتا  الدراسات،  إحدى  يف  املرىض 

املرىض املصابني برسطان الكلية ورسطان املثانة. وأضاف 

األخصايئ األملاين: »من املفرح أن العالج بهاتني املادتني 

ما  الدم،  السمية يف  قليلة من  أظهر نسبة  الجديدتني 

يعني أعراضاً جانبية أقل بكثري«.

سرطان المثانة... القاتل السري
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تسلية
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من الجدول اآلتي أشطب الكلمات اآلتية، أفقيًا، عموديًا،قطريًا....

فيبقى لك كلمة  واحدة ...ماهي؟....





نصف ما فیھ الرجل األولصندوق فیھ مال. اخذ
وحذا حذوه. ووضع دینارا واحدا . ثم اتى رجل ثان

. بعد انتھائھم ءفعلوا نفس الشيوتبعھ ثمانیة رجال 
ما عدد الدنانیر التي كانت .الصندوق دینارانبقي في

بالصندوق في البدایة؟

 سنة25سنة وعمر أبنھ 45رجل عمره،
بنھ؟إقبل كم عام كان عمر األب ضعف عمر 
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تسلية

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

**************************

الحلول :
بالنسبة للكلمة المفقودة فھي: 

ألغاز ریاضیة: الجواب
أوالً: عدد الدنانیر التي كانت في الصندوق في البدایة 

ھي دیناران .
ثانیاً: قبل  5 سنوات . یكو ن عمر االب  40 واالبن  20

یعني ا أل ب ضعف عمر االبن .
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ّاسورییادلشنافلعا

42/2016حمورابي العدد 

باللغة "القصة القصیرة جداً "ألول مرة تدخل مجلة حمورابي باب 
نترك القاريء الكریم أن یولج باب ھذا اللون من األدب مع السریانیة، 

األستاذ زاھر دودا. ونشیر إلى القاريء العزیز إلى التمییز بین القصة 
یا:تقول الموسوعة الحرة الویكیبیدالقصیرة، والقصة القصیرة جداً.

ھو نوع حدیث من األدب انتشر في الفترة المعاصرة القصة القصیرة جداً 
تعتبر بالحجم أصغر من، بشكل واسع وأصبح نوعاً سردیاً قائماً بحد ذاتھ

وقد ال تتجاوز بضعة أسطر وأحیاناً قد ال تكون أكثر من القصیرةالقصة 
.سطر واحد

تتجلى أركان القصة القصیرة جداً األساسیة في: القصصیة، والجرأة، 
والوحدة، والتكثیف، والمفارقة، وفعلیة الجملة، والسخریة، واالدھاش، 

ھام، واللجوء إلى األنسنة، واستخدام الرمز واإلیماء والتلمیح واإلی
واالعتماد على الخاتمة المتوھجة الواخزة المحیرة، وطرافة اللقطة، 

.واختیار العنوان الذي یحفظ للخاتمة صدمتھا

حمورابي
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ّاسورییادلشنافلعا

42/2016حمورابي العدد 

1

الـَيـوم ، َتَخـّرج ِمن الجامعِة . ألوِل َمّرٍة 
َيـشعـُر بالراحِة وقد َتصالَح الَفرُح مع قلبِه . 
بـينما كان َيـنظُر الى صورِة والدِه المعلَقُة 
بـلونـيها األسـود واالبيض ، أَحـّس بدفِء َيـده 

ـئًا بابتسامتِه الجميلِة ُتـحـّلُق ُتصافُحُه ُمهـّن

إبتهاجا في أرجاِء غـرفـِتِه الُمتواضَعُة محطَِّمًة 
ُحزَن إطاِرها القديِم  الُمـثـَقـِل بالحرماِن . 

في َبحِر َعينيِه الَحنوَن ، َبعد أن َهدَأ عاَم َملهوفًا
َشـوَقُه ، قاَل لُه : 

شكُر ـــ والدي ، ُمبارٌك نجاُحَك انْت . لَك ال
واالمتناُن ....

1شـوعـیــۀًٌا سـجـیإ کـریــۀًٌا  / 

زىِر دودا 

یٌۀ َؤوبا. یومًنا، اٌةَنَفقإ من بٍ
لجىا َقــدمـیۀًٌا بـنیـخوةًٌا رجشإ, 

 ــبٍـى َکــدـــم لإ ععـیٌةرا اوا َخــــدوى
 نًۀا َخــشإ، وىیَابٍــى َشـخــی ـدبای
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ّاسورییادلشنافلعا

42/2016حمورابي العدد 

مــٌۀَشـلـما بـىوًنــیـا بـخــدٌا 
بــرسـمــًۀا َشــفـیــرًةا مـجـولـًفـنًۀا 

سةًٌا طیــزورویـًلــیــۀٍى با بـق
مــُکـیـٌکــًۀا َکـــد خـَطـمۀِ َخـًشا دشــورا 
 ، ـــــوًنـــىـۀًٌا بــجرةٍى دٌةلـــیدؤو

اوًکــمــا وخــــورا . 

ســًخـا لــىیـًقایٌۀ وىو خــًزیـا بــیم 
عــینْـا دَابــوه عـدما داُةُةنـیخإ ، 

ـى : کـــــــن امــــر  لـ
 وًشــًطــکـکًٌا لشــوــیإ، بــریــــــــ  َاب

َاّنـــۀ. ًلــــک قـــوبـلـَطـیبـــوةًٌا 

وَةودیـــــــــــــــــــــــــۀًٌا...    

2 

بنفسه يسير بخطوات ثابتة ، ينظر يمينا واثقًا
ويسارا بنظرات المتكبر المغرور على ما حوله 
من المارة والى المعارض للمصوغات الذهبية 
البارزة من المحالت المصطفة على جانبي 

ال يجرأ أحدا أن يوقف زحف . شارع الذهب
أقدامه المدرعة بحذائه الجديد الذي يلمع 

المعروضة مع أناقة بذلته كالُحلي الذهبية 
الفاخرة، غير تلك القطة التي مرت من بين 

توقف . أقدامه متعثرا بها كادت ان تسقطه
: برهة ينظر حوله يريد أن يقول بنظراته

أن أقع بهذه السهولة ، فإذا هو أثناء يستحيل

ذلك يرى فتاة تمطر حسنا وجماال ومعها شاب 
القريب وسيم بسيط المظهر يدخالن الى المحل

.للمجوهرات
اتجه الى ذلك المحل وتوقف يلقي بنظره على 
المصوغات الذهبية المعروضة في الواجهة 
الزجاجية، مركزا كل ذهنه وحواسه على الفتاة 
وصديقها، يختلس النظر الى العاشقين ويتصنت 

: عليهما، إذ سمع من الفتى العاشق يقول لحبيبته

ِت ال ترغبين ـــ إذًا اختاري بنفسك ما دم
بما اختاره، وتقولين عنه غالي الثمن، وباآلخر 

أنا أعلم جيدا حبيبتي لماذا ال ... ثمينا جدا
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تريدين أن ننفق هكذا مبلغ لهذه االشياء الغير 
..  الضرورية

أردف يقول لها مشجعا بان ال تتردد كثيرا 
:بسبب ثمن المصوغات الكبير

ليخدم اإلنسان ـــ ال تفكري بالمال، ألنه وجد
؟ األشياءالذي هو أغلى وأثمن من كل

بعد أن سمع هذا الكالم ، أدار رأسه كأنما تلقى 
صفعة قوية، تراجع ببطء من امام المحل، عائدا 
من حيث أتى ، يخفي غروره الفارغ وتكبره 

الزائف مختلفا تماما عّما كان قبل قليل .. 

 *****************

2شـوعـیــۀًٌا سـجـیإ کـریــۀًٌا  / 

زىِر دودا 

ةٌکیًلایٌۀ بَنثشى، ردیا 
بًفسوعیۀًٌا مَقوینـْیۀًٌا، خیًرا 
یمیًنایٌۀ وسمًلایٌۀ بخیذیۀًٌا دَخد 
رمًنا وشوبًخًنا عإل کإل ما دایٌۀ 
خدًرونى من ًذدویٍا وعإل خْشًلۀًٌا 
ددىبٌا دمٌۀجلیٌۀ بقوبلۀًٌا دًخـْنوةًٌا 

وًقا ددىبٌا. لیٌۀ َخد دعإل َکٌۀفْا دش

مٌۀَلبِبإ دمکلا زَخفإ (مازإل) َاْقًلۀٍى 
دمَلبًٌشًۀا بمسانْا َخدةٍا مزلجنا 
َایک خْشًلۀًٌا دىبٌنیۀًٌا مٌۀجلًخنا 
(مٌۀَخوینا) عم َفایوٌة (سقیلوٌة) 
اسطًلا رًٍشیا دیلى، سَطر من خدٌا 

ٌۀیإ بیَنٌۀ عقًلۀٌٍى قًطا (َقطو) دردی
داٌةعرقلٌۀ لىون اٌةقرِبٌۀ دَنَفلٌۀ 
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لى. اٌةکلیإ قنطیما خًزیا خدرونى 
بعا دًامر بخیذیۀٍى: ًلا مٌۀمؤیًنا 
بفشیقوةًٌا ىدا دًنفلن. بمعؤةًٌا خًزا 
خدا َخمۀًٌا نًطًفا شوفًرا وَفایوةًٌا 

یًرا بَخزوا وعمى َخد عَلیما َشف
فشیًطا علو لَخد ًخنوًةا َقریبًا 
دمذجنیۀًٌا. ؤبٌا وکًلا لوةٍى رمیا 

بعیًنوه عإل 
َخْشًلۀًٌا 

دىبنیۀًٌا 
دمٌۀجلیٍا 
بقوبلۀًٌا 

دزجوجیۀًٌا، وکإل 
ىونى وذجشى 
مَؤیبًا عإل 
 ،ًرىَخمۀًٌا وَخب
جًنبًا بعینى 

ًرا لًشنوین. خوةٍا عَلیىوؤوجٍْا وم
ىا شمعإ من عَلیما ًشنوجٌا 

لَخبیبۀٍى ًامر : 

 بٍیإ َاّنُۀیإ َایکمج (نوجدب) یإلکــــــ م
کما دًلا ؤِبیُۀیإ َاّنُۀیإ بمدم 
دَاٌةجبٍیُۀ ، وًامًرٌةي على : سجیإ 
یُۀیًرا ، وبّاخرًٍنا سجیإ طیمًنا... 

یدعن َخبیبُۀیإ لمًنا ًلا بعیُۀیإ ًطبإ 

دَافقإ ىَکن کمیوةًٌا لىلین مدمْا 
(مندینْا) دًلا ًالًؤیٍْا .. 

ـامــر ًلى َلــبُِـبــًنـایٌۀ دًلا  ـــفإ لمـَاق
مـٌۀَنـطًلا ســوجـــًاا بعـَلـٌۀ طــیما 

ربـــا دخــْشـًلـۀًٌا : 

ــــــ ًلا ر (سًفابک) ًنانیُۀیإ بقنی
مطوإل 
اٌةَقیم 
(اشۀَکخإ) 
لۀِشمشًۀا 
 رًنًشا دىودب
َاوَقـــر 
وَاطــــــــیم من 

کإل مـــــدم ؟ 

بَۀر دشمعإ 
ىًنا مملًلا ، فَۀإل رٍشى َایک دَخد 
مخیا سطًرا ( َلطما) َخیًلًنا، 

م (ًخاًخا نینی) وًخًراک بشوٌةىفن ا
قدم ًخنوةًٌا، َةیبًایٌۀ (َفًنیا) من 
َایًکا داةًٌا، مَکسیا شدًلیوةٍى 
(ًطعیوةٍى) سفیقًۀا ورموةٍى زٍاًفنًۀا 
 ٌۀ َایکایلیمَشخلًفا م (لًۀاطیب)

دىوا قـدم َقـلیإل.
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اــــبهرح  مشویا ــــــــلكل بریاثیون  شمشاال

لهیــــــابلیلىِ وا   ــــــــیان كوخرا ــــسهیون ال

اـــــقنیلخیال ارا ــــــــــــــبگأو اثــگولییون ال
اــــمطیـلدرغا و حخمثا  گــبار ــــــــــــــوال أحیق

******

اــــشمیأثري ملكا  دطیرِى یون نشرا ال

ـاــــــأریيشم1ثادحال دكلملكا یونال

2اــیحذنچومچرا زورا ــــــــصپي ــــهویلوٕان 

اــــصیخا وزهیپوصدري زریطا ّري منوقشِى پ

********

بمعنى غابات والمفرد دحلى=)القوش(سورث السهلدحالثا = مصطلح في لهجة1
. أما كلمةحذیا=فرحان= ن=مصوصن= تأتي في لهجة القوش بمعنى ُیّغرد،یزقزق..بالنسبة للطیر=چومچ2
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اـــــــــــــونهرا جریدمشتن زرعِى یون مطرا ال

ا وحلیــــــاـــــــمطییرا مپا ـــــــــملیثین خذا گنثا 

اــــــــــــــعلیقومحا   ـــــــمخا  إیالنا ــــــین  شبوق

ــاـــــــــــریخح بئیا  ـــــــــبأذ شبوق3ــونخا هلقیـ

*******

ا ـــــــلیون  شقیدا   زورا  ـــــــــفني   ــــــــــإن هویل

اـــــا گنیـــبیوم5اــــزلغ4ومحريي ـــــملهن شرائ

اـیـوطعمروزال ا ـخشكدآرقدملهخ      وـــــمله

اسمیـاـلخشك6ىِ ـــــــــــــــــیتیریلزهریرااــــــخ

*********

اــــــــــــي إثیـــلدونا  گبارا  ــــــــــخال هاون  شد

ـاـــــــــبحیرا  وقریا ــــــــــنملپاخا ین ال هاون 

اـــــــــــطالي كملیدشینا وشالما 7اـــأذ مردوث

اـــــــعلیـــنیشــــا دعمى  لحوباا رویخا ــولب

******

هلقا= برعم 3
محرا = شعر = 4
زلغا = شعاع = 5
یتیریلى = افضل من = 6

مردوثا=ثقافة =7
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 The Land of Dilmun was regarded by 
the Sumerians as the heaven that they 
seek for it in their dreams and folklore. 
As the Sumerians could work and think 
for a better life, they could succeed 
in creating a significant civilization 
in southern of Mesopotamia between 
3200-2334 B.C. which had been regard-
ed by most historians as the first ancient 
civilization.

The Sumerians also moved north, 
from Uruk till they reach north-east of 
Syria where they could establish a town 
in the north east of Syria , and its re-
mains recently called  (Mahbuba Kabi-

Prof. Fouad Y. Kazanghi 

ra) which it had been a station for their 
trade center for the people living  near 
the Upper See or(Middle). Then they 
moved south until they  reached a new 
land near the Lower-See (Arab or Ak-
kadian Gulf) which was named Dilmun 
or Tilmon. 

Dilmun became part of Mesopotamia 
in the mid of theThird Millenium till the 
fifth century B.C. 

Dilmun at that time has been includ-
ed Bahrain and may be part of Kuwait 
because Arab Sea levels were different, 
as the archaeologists found when they 
have been diging in Dilmun .(2)

Dilmun gave access to Magani 
(Omani) copper, wood and a center of 
trade which deals with faraway Indus 
Valley from 2500 B.C.(1) 

Dilmun occupied an important place 
in the minds of Mesopotamians and 
intermingled with the Mesopotamian  
Mythology in the second half of the 
third Millenium when was the stories 
written about the King Gilgamesh. As 

The Land of 
Dilmun:

or Ancient 
Bahrain
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King Gilgamesh searched fore the se-
cret of  immortality following the death 
of his intimate friend Enkidu . In order 
to do so , Gilgamesh has to seek out fore 
Ut-napishtim, or (Noah) the only man 
who attained eternal life. Gilgamesh is 
told that he has to cross the sea to reach 
this important immortal man . As Ut-na-
pishtim was sent to dwell far off at the 
mouth of the rivers which are Tigris and 
Euphrates. So it is popularly speculated 
to be Dilmun. 

Dilmun is also mentioned in the myth 
of Enki and Ninhursag,  but in this myth 
Dilmun is presented as an earthly para-
dise.

An old Sumerian song says:

Dilmun the raven utters no cry,
The lion kills not, the wolf snatches not 
the lamb, 
Unknown is the grain-devouring bear,
The sick-headed says: not sick headed .

 
Anyhow the Sumerians went there and 

find their heaven (Dilmun) in the east 
side near the land of the sea in southern 
Mesopotamia. The ancient harbour was 
near the old castle of Bahrain which was 
discovered in the fifties of the Twenti-
eth century and which is located near 
the modern village of (saar) in the north 
western part of Bahrain, and discovered 
by the archeological expedition led by 
Geoffrey Bibby.   (3) 

Bar-bar, the remains of an ancient 

temple is still facinatig visiters. Also 
there is about two thousand birial- mon-
uments attest the ancient land of ever-
living  or  the Paradise .(4) 

The main products traded through 
Dilmun were copper, stones, pearls and 
dates. The Akkadians in the era of King 
Sargon between 2400-2000 B.C. also 
had occupied Dilmun, then Assyrians in 
the 9th Century B.C. 

Dilmun holds a number of  fine re-
nains from ancient era: Most notable is 
the temple of Barbar,while remains of 
the old Castle on the north Coast con-
taining the remains of the old city of 
Dilmun dating from 2800 until 1800 
B.C. (5)

Referances
1. Van De Mieroop, Marc. A History of 

the Ancient Near East. P.53
2. Wikipedia: Dilmun.
3. www.ancient-origins.net
4. Dilmun : Britannica. Com
5. Dilmun by: Kjeilen,Tore.
     Looklex Ency.
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KURDS
By: Yousif Shabilla
     Toronto, Canada

 ~ INTRODUCTION~

This article deals with the Etymology 
of the word Gurdu and its other forms 
such as Qurdu قوردو, Kurdu, and the vari-
ous derivatives of Gur such as Khur,  
ur, Hur and (A)Ur. 

The logic followed in this article is 
the same as that followed in my books 
(From Gilgamesh To Christopher), and 
(Gal Du), which constructs the theme 
using few  Sumerian building blocks or 
root words; in this case, Gur meaning 
mountain, rock, boulder or stone; and 
Dumu or Du  meaning son, offspring, 
people, followers, inhabitants, subjects 
or their equivalents somethong like the 
English suffix /ish/ and the Syriac suffix 
/aya/, /naya/ as in Muslaya (Muselite) 
and Baghdadnaya (Baghdadi). This new 
approach has been facilitated by utiliz-
ing Syriac and Soor^th 1, the vernacular 
Syriac spoken in many cities and vil-
lages in the plane of Nineveh and Kurd-
istan.

GURD
Kurdistan is a flourishing terrotery, 

North of Iraq enjoying autonomous rule; 

it comprises three governorates: Duhok, 
Arbil, and Sulaimaniya. It is now a safe 
haven for Christians fleeing oppression 
of Radical Islamists, such as ISIS, in the 
other regions of Iraq.

Although Kurds are an Indo-Europe-
an race, the name Kurd itself does not 
belong to any family of  indo-European 
languages. It is, in my opinion, of Su-
merian descent. 

A question arises as why should an 
Indo-European race has its name in Su-
merian?  The answer is that these re-
gions were populated dominantly by 
Sumerians before the arrival of Semitic 
and later Indo-German races into south 
and north of Mesopotamia respectively. 

The Sumerians Stamped there influ-
ence in the region in various forms and 
left enduring prints in the area including 
a bulk of linguistic, literary and mythi-
cal jargon.
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That Kurdu is of Sumerian coining 
will become evident from the following 
analysis.

We break down the word Qurdu or 
Gurdu into its two salient syllables or 
sign symbols as they are and without 
approximation: 

Gur
 The word ‘Gur’ in Sumerian 

means, among other things, mountain, 
stone  rock and the like.

Du
 Du, contracted form of Dumu, means, 

in Sumerian, child, offspring, or belong-
ing to a race, nation, religion, cult, clan, 
leader etc… so Gurdu means the chil-
dren of the mountain, or the mountain-
ous people (TURAYE in Soor^th). But 
Gurdu, as time passed, came to mean 
the people speaking Kurdish whether 
living in the mountains or in the plains. 
To refer to the mountain ranges of North 
and NE Iraq one needs to add the word 
‘mountains’ again e.g. the mountains of 
Kurdistan2  which means the mountains 
of the people of the mountains!!

 The syllable Gur has endured in 
the languages spoken in Iraq and the re-
gion for millennia; but has undergone 
some erosions.

In Accadian the  Sumerian sound /g/  
frequently changes to sound /k/ and so 
Gur is rendered /Kur/, Engi fecomes 
Enki and so on.

In Aramaic and Syriac gur is part of 
many words, relating to mountain or 

stone; some examples follow: 
Gurna,  in Soor^th  is a stone trough, 

in Arabic جرن.
 Qorbana,  in Aramaic, is a stone plat-

form for sacrifices and later was extend-
ed to sacrifices themselves.

Qarada  in Soor^th means stiff (as a 
stone).

Gora   in Aramaic is a  porcelain pot 
for fetching water (jarra in Arabic).

Qurina in Soor^th is a pot of about 2L 
capacity.

Niqqura in Soor^th is a small trough 
indented in rock.

EGur in Aramaic is a heap of stones.  
Egur Sahdootha, in Aramaic, means  
heap of stones made as a witness on a 
deed, as in Genesis 31:45-49

“So Jacob took a stone, and set it up 
there as a monument; he said, too, to his 
kinsmen. Bring stones here…” 

And to further enhance the point here 
are some place names, associated with 
stones or mountains, in Iraq, containing 
the syllable GUR or its derivatives:

Qurzi is the name of the first mountain 
summit or peak to the North of Alqush, 
It seems to be a variation or corrupt 
form of the Sumerian Qur Zak  or Zaq 
Qur i.e. mountain Head or pinnacle or 
Ziqurat.

Ras Al GUR is also called Bash Tapia, 
it is highland or mound in Mosul , with 
Zak arabized to Ras meaning Head; The 
Turks translated Zak to Bashi which 
means, in their tongue, Head. In Kurd-
ish tsava is head and so the name of the 
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village Karsava simply means mountain 
peak.

Khorazai  a village inhabited by Das-
enites (Izidis) and means pinnacle or 
mountain peak.

Khormal , Gurmava , Tuz Khur mato 
villages in the mountain ranges of Kurd-
istan.

Ba Garmi (near Daquq, off Kirkuk).
Karmal  mountain in Palestine.
Shin Gur (Shingar), Mount Sinjar, an 

Izidi stronghold in Nineveh , Iraq.
 (Ziqqurat)3 , (Zak = Peak or head, 

Qur = mountain). An example of which 
is ‘Agurguf Ziqqurah near Baghdad.

Gurwana is a potable water project 
which  the Assyrian super king Sen-
nacherib  built to supply Nineveh with 
fresh water from Bamian 50 km to the 
North of Nineveh, in Shaikhan Shire at 
the foot of the white mountain; he built 
the stream using huge cubes of stone. 

In Sumerian mythology Nin Khur Zak 
(lady, mountain, peak) is the goddess 
of the mountain peak. But in south of 
Iraq, where there are no mountains, this 
would, probably, refer to the top room 
of Ziqqurat, where consecrated women 
lived and meditated.

Now why should a Na-negation race 
(Indo – German people) have their name 
in Sumerian? (Semitic languages use La 
for negation).

It is now known that this area was 
populated by peoples speaking Sume-
rian. The Sumerians presence was the 
most salient in the region. They have 

stamped their idioms in the form of vil-
lage names, city names, king names 
diety names and a bulk of loan words 
which have precipated in local languag-
es of Iraq and the region.

Their influence in ethics, myths and 
literature was profound. This is exem-
plified by the Epic of Gilgamesh which 
shares many of its themes in the book of 
Genesis, they are called parallels. They 
are, also, credited with the invention of 
writing in sign form which came to be 
called cuneiform writing and a multi-
tude of firsts.

Is there a name for Kurdish language 
in Kurdish? Yes, there are at least two 
words; one is Kurmanji which is the 
Kurdish dialect spoken in Bahdinan 
(Duhuk governorate) the second is 
Surani and is spoken in Arbil and Sle-
mani governorates. Kurmanji and Sura-
ni are two almost unintelligible dialects. 
In Kurmanji we can see the root /Gur/ 
still present, the same root seems to be 
present in Garman and Karmanshah, in 
Iran; no such root is evident in Surani 
which seems to have a trace of Assur; 
but not for sure.

Mounts with syllable Gur or its de-
rivatives

Sinjar. (Sain Gur, mount of moon), 
Iraq.

Ras Al ShuGur, Syria .
Qarpakh, Armenia.
ZaKGurus, Zagarus (the /us/ is a 

Greek suffix).
 PotGurny, under the mountain, Rus-
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sian surname.
Gurduvan mount, Sudan,N.
AnGura Ankara, Turkey.
MediGurie (a Catholic pilgrimage 

place in Chekia) 
ur, mount    Hur ib, Hurrb has its 

translation with it i.e. mount of God , 
mount of Rab , mount of Lord. 

Huras mount, Algiers.

So one series of development or ad-
aptations of the word would be: 

Qur>   Gur> Ghur > Kur>   Khur> 
ur  > pHer, Hur…(Har and ar in He-

brew)
It is to be noted that the letter r does 

not change; it is the Q or G sound that 
has undergone so many changes 

Some of these variations are mani-
fested in the following mountain names:

Qur as in Qurdu قوردو

Gur     As in   Zagarus 
Kur   as in Kurdistan
Khur  as in Khorazay
Hur as in mount Hureb, and Huras in 

Algers.
In Phertho فرثيني we can see traces of 

Gordu but not Gordu explicit. PHer-
thites seems to mean mountainous peo-
ple. Bishop Jacob of Suruge says  this 
about Urva, Orhai, “Orhai daughter of 
PHerthites, who excel in cavalry and 
bow shooting”, a phrase which sug-
gests that Horrites and PHerthites are 
the same one nation. (p 315 Al Muruge 
Al Nuzhiyya….)  and the /p/ is an alert-
ing Greek symbol announcing a foreign 

sound.
HORITES a horse taming nation 
GURDIUS king of Phrigia or Mush-

ki, Mushkian   (Phrygians) are follow-
ers of Gurdi “ with the /p/ serving as an 
alerting symbol.

Summing up we repeat that Kurdu 
means mountainous people.

End  Notes
1 Author’s  mother tongue, Syriac 

of Alqush, and other Assyrian villages 
in the planes of Nineveh (prior to July 
2014), Kurdistan mountains and some 
villages in Syria, Turky (prior to 1915) 
and Persia, is called Soor^th short 
for AaSuria_ith, Adverb i.e. in Assur 
(tongue).

Cf. Olympus Peaks in Greek mythol-
ogy.

Ziggurat is a 7-storey temple, with a 
room at the top, used for worship and 
sacrrifices by Sumerians.
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PERSECUTED MINORITIES
STUDYING IN THE CASE OF IRAQ

Dr. Raad Aboudy Yaldo
Ph.D in the international law

A lot of researchers in 
political sociology and 
those who cared in inter-
national affairs those com-
munities are classified ac-
cording to their diversity. 
These diversities are con-
cern with religious, sectar-
ian, nationalist, ethnic, lin-
guistic and cultural. In the 
same time, the majority of 
countries and communities 
have prevailed large nation-
al and small minorities. In 
our contemporary world we see that the 
countries like India, Japan and China 
live in a very high population blocks and 
prevail in a very great diversity, but they 
managed to achieve society and cultural 
unity in accordance with the great slo-
gan which is unity in diversity, while a 
lot of countries which live with diversi-
ty specially Arabic countries cannot vi-
able, or able to live together or achieve 
integrity societies.

The prevailing nationalism played 
a major role in strengthening the mi-
nority when given all their rights, but 

these privileges could bolster these mi-
norities to claim for independence be-
cause it will build a sense of difference 
and distinction. This  case happenwith 
Kurdish in Iraq. Or may these privileges 
promote wider integration into society, 
such as, case of China, Japan and India.  
Also we note that deprive minorities of 
their rights may lead them to the follow-
ers of legitimate and illegitimate meth-
ods to claim rights, or lead to the extinc-
tion these minorities in the future.   We 
see these cases with minority of Kaldo 
Assyrian Ashor and Yazidiah and Jew-
ish minority in Egypt, in Egypt the Jews 
who living are seven people right now.
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When we are reading the United Na-
tions Conventions about rights of the 
minorities, especially the Universal 
Declaration of Human Rights and the 
Charter of the United Nations and the 
Declaration about Protection of the Mi-
norities which adopted by the General 
Assembly on 10.18.1992, there is clear 
indication especially rights for minori-
ties  as below “in those countries where 
there are ethnic or religious or language 
minorities, should not be denied to per-
sons belonging to such minorities their 
right in a society have members of their 
group to enjoy their culture and practice 
their religious rights or their own believ-
ing or language. “ The conclusion of this 
international analysis of the rights for 
minorities, we can defined  the minor-
ity as “human group living in a country 
with multiple community components 
and share a cultural feature, religious or 
linguistic minorities through a remote 
time stretch, and often have the social 
status of these minorities  less than pre-
vailing in the same communi-
ty, the nation.”

When we study this 
case about Iraq, we see:

First, Iraq, looks like other 
Arab countries and the Middle 
East has a mixture of ethnic, 
religious and linguistic com-
ponents. It contains Arabs, 

Kurds and Turkmens, KaldoAssyrian-
Ashor, Shabak and Yezidi and doctrines 
of Shiite and Sunni etc...

Second, the human rights situation 
in Iraq is similar to the Arab countries 
and Middle Eastern its appear too late. 
It may be because the wrong meaning 
of full citizenship, which is based on the 
right to equality and non-discrimination. 
The existence of minorities in a just so-
ciety does not prevent members of these 
minorities to exercise their rituals and 
beliefs, their culture, their language, 
collectively or individually to paralyze 
within national privacy and regardless 
of other peculiarities of the components 
of society. The concept of the nation re-
mains largest than all belonging to him, 
and therefore the right of minorities en-
hances the integration of society does 
not disintegration.

When we read the constitution of 
Iraq beyond 2003, we see it provided 
names to protect the rights of Chris-
tians and Yezidis and Sabah Al Ande-



Hammurabi
(Vol. 11 - No. 42) June 2016

9

ans, however, it ignores the reference 
to these rights clearly, because that sig-
nal came disguised globally. Thus, we 
believe that these components suffered 
injustice and oppression as a result of 
the erosion of the boundary between the 
force of law and the law of force.

Despite the changes since 2003 and 
beyond, the Iraqi minorities because of 
its peaceful nature, suffered from mar-
ginalization for coexistence alone in the 
yard filled with organizations, armed 
militias.   So they cannot resist sudden 
circumstances occurred in Iraq. Despite 
these minorities get representation in 
the House of Representatives, the mi-
norities of Iraq testified killings, kidnap-
ping, and captivity of women and sold 
them, destruction of many churches and 
monasteries and mosques for Shia in 
Mosul.  These operations let displace-
ment of minorities out of the presence of 
civilization inside or outside Iraq. Klcdo 
Assyrian Ashor population was detract-
ed from two million to nearly 300,000 
people, now the Christian are in Mo-
sul, only 69.  They pay tribute to their 
survival .In the case of Yezidis and the 
Shabak, we see, as a result of religious 
persecution against them and captivity 
of their women and kill them and de-
struction of Shiites mosques and killing 
displacement them, these two minori-
ties tend to extinction. This persecution 
and other aforementioned operations 
which came at the hands of armed ter-
rorist groups because of their religious 

fanaticism and erroneous ideas towards 
minorities as it considers them have not 
religion.

That mixing religion and politics be-
come dependent equation of the Iraqi 
decision-makers, thus the victim is the 
Iraqi citizen, because the citizen be-
gan to persecute ideologically and reli-
giously, ethnically and culturally. This 
confusion may lead to the extinction of 
minorities and may lead Iraq to the di-
vision. The persecution which adopted 
by some Islamic terrorist organizations, 
and some of the forces and armed po-
litical actors against minorities is a vio-
lation against human rights which set 
forth in constitutions and international 
laws.  Thus, we find that the group’s re-
port about human rights cosider Iraq  as 
a  second after Somalia in the list of the 
most dangerous countries in the world 
for the development of national and re-
ligious minorities.

Finally, we hope the Iraqi decision-
makers with the efforts by the United 
Nations urged the protection of minori-
ties and to promote its identity. As the 
United Nations Mission for Iraq (UN-
AMI) indicated that the Iraqi minorities 
have historically been and will remain 
an integral part of Iraq’s social fabric 
and to enrich the culture and policy. 
That respective of political and legal 
rights of minorities in Iraq could pro-
vide a future, prevailing with stability, 
foundations of democracy and creation 
the unity in cultural diversity.
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Media, Money, and 
the Presidency

 In (1787) the authors of the U.S. 
Constitution created a straightforward 
system for choosing the nation’s Presi-
dent and Vice President.

Lawmakers have amended these 
rules (four) times since then. Although 
this simple framework still guides the 
electoral process, modern elections in-
clude features that the Founding Fathers  
could never have imagined. in (1974) 
members of congress established the 
(federal Election Commission) to over-
see the the increasingly complex busi-
ness of campaigning for office. their ac-
tion followed the dsclosure of campaign 
financing irregularities during (Richard 
M. nixon’s) administration.

prepared by:
Dr. Badee Nassouri
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The newsmedia- telivision, radio, and 
publications- have gained an increasing 
influence over presidential campaigns 
in recent decades. by (2000) election 
even featured campaigning on the inter-
net. New technologies make it easies for 
candidates to influence voter decisions. 
They also challenge voters more than 
ever to sort out factual stories from fan-
ciful ones.

 The increased use of advertising dur-
ing campaigns, particularly television 
commercials, has vastly increased the 
cost of presidential elections.  As a re-
sult, candidates must now raise millions 
and millions of dollars to finance their 
election bids. This fund-raising effort 
can be so overwhelming that it may dis-
courage good candidates from running 
for office.  Furthermore, candidates may 
find it hard not to be influenced by the 
special interests of their donors, either 
during their campaigns or after win-
ning an election. Although laws have 
added restrictions on the size of direct 
gifts from individual, businesses, and 
groups to use their money to influence 
a candidate’s campaign.  For all of these 
reasons some politicians are calling for 
more laws to reform campaign financ-
ing practices.  Others, however, find it 
hard to imagine running a campaign any 
other way.

The influence of political parties over 
presidential elections has evolved in re-
cent decades.  Citizens are less loyal to a 
single party than they once were, many 
judge candidates more by their back-
grounds and beliefs than by their party 
membership.  However, citizens are 
more involved than ever int he selection 
of a party’s nominee.  Formerly, party 
bosses directed the choice of the nomi-
nee during national convention meet-
ings.  Often an agreement was reached 
only after behind the scenes deal mak-
ing and rounds of voting by delegates.  
Today numerous statewide primaries 
and caucuses allow the general public to 
play a greater role in determining who 
will win a party’s nomination.

Everyone agrees the modern election 
process is very lengthy.  Candidates 
now begin “exploratory campaigns” 
years before the actual election.  Some 
spending millions of dollars but become 
discouraged and withdraw from the race 
before any votes are cast.

Those who last until “election day” 
have crisscrossed the nation countless 
times, exposed themselves and their 
families to intensive scrutiny by the me-
dia, and fought tirelessly to prove them-
selves worthy of being “President of the 
United States”.
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