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اغلق تحریر املجلة يف 2013/3/20 
املواضيع تعرب عن آراء اصحابها.

ال تعاد املواضيع سواء نرشت أم ال.
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شٌوٌبًىرًا  داٌيٌةلىٍ  اًنيٌ  ديٌلًنًيْىٍا  ى  فٌوذسىٍ اٌيٌةلىٍ  ًما 

مَ
ع وكل  اٌومًةا  كل 

يٌك داًٌةيٌلىٍى 
مَ
ؤيًنًْوةًٌا وا

مَ
يه مًبا داٌيٌةلىٍ ِمن م

مَ
يه وكىٍأ مزمَيمَخ بدكًٌر

مَ
جًبو

يٌك يٌلىٍى 
مَ
لدًيًا سٌوريًيًا اًٌةُورًيًا( وا

مَ
ن )ك

مَ
م

مَ
نًْوةًٌا خشيٌخىٍْا، وع

مَ
يك

مَ
ا وا ِمن فٌوذسىٍ

ممىٍْا ِشذًشيىٍا ًجو فنيٌةًٌا، وًفاىٍش شقٌيًل جًبوىٍى شٌوٌبًىرًا 
مَ
يٌدٌيًعا يٌلىٍى ِمن ع

سًةا 
مَ
مشٌوٌةا فيٌشلًُى  ِشرًشيًةا  ِبش  دمديٌنًيٌوةًٌا  ًمرًا  ديٌلىٍى  بِعلةًٌا 

كلًنًْوةًٌا 
مَ
وِمسة أنًشًيىٍْا  بسٌوكًلىٍْ  مليٌةًٌا  وٌيّىًوٌة  ىذيٌن، 

مَ
دن رًعا 

مَ
ا ل 

مَ
ع

خمَّد  ومشٌوٌةِاسلىٍى  سيٌملىٍى  د 
مَ
ك ّنًبذىٍا، 

مَ
ج ْيًةًٌا 

مَ
م

مَ
وة يًةا 

مَ
وبن ٌبةًٌا 

مَ
وى

مَ
دم

ورًا، مةٌوِخلىٍى جًبوىٍى 
مَ
ل ِاًسا يٌولفًنًيًا مط

مَ
قيًٌقا ع

مَ
ّنًةنًيًا د

مَ
سٌورًجدًا ش

ويمَوًما  يِل  لىٍ ينًٌة 
مَ
ب ِعدًنًا  ا  فليٌجًٌ وفيٌشلىٍ  ًشٌبُوًعا،  ًجو  يمَوًمنىٍْا   )7(

نًقيىٍْا، 
مَ
ى اًن ذيٌٌكًوةىٍ

مَ
ى وا ْا أخّذنىٍا ٌيّىِبللًُى لزمٌَبنًا طيٌمىٍ قيٌقىٍ

مَ
ذيٌٌكًوةًٌا د

مَ
وا

ىرًنًةا ليٌدًعًةا 
مَ
شرٌيةًٌا ب

مَ
ًةا فيٌشلًُى ًجو ِسفرًا دخمَيٌوةًٌا خدًا م

مَ
م

مَ
ًىد ة

دزمٌَبنًا وسيٌقُوًما.
ّنًةا ًبٌبلًيًةا 

مَ
ّنًةا خمَدًةا وًىي دًقرٌوخلًُى ِاديُوّم رىًٍشا دش

مَ
شٌورًيًا دكل ش

د شِقللًُى 
مَ
لًى بًىن ِشًا، ك

مَ
ن يٌلىٍى درًمزٌوخ ع

مَ
كيٌةُو(، وِمن ِزدق

مَ
اًٌةُورًيًةا )ا

ًبٌبلًيًا  دخٌوكًما  شقلىٍْ 
مَ
وم يٌوًبلىٍْ  ًجو  ديٌلًنًيًا  وبِاسكىٍيًما  جِبليٌوةًٌا 

عبذًنىٍا ِجليىٍْا ديمَدًْعةًٌا مشٌوِةفلىٍى 
مَ
ا م اًٌةُورًيًا، بٌوعدىٍْا وِذمزىٍا وذٌوشىٍ

نيمَْي 
مَ
شٌود ًىوٌي ق

ٌبًعا
مَ
نيًٌسنًيىٍْا دط

فٌوةًًٌخا دِمنيًنًا

ِرش ًسيُومىٍْا
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يه 
مَ
يه ِعْةق

مَ
ل ِاديُوّم فيٌشىٍْايٌل

مَ
شعيٌةًٌا، وى

مَ
ًما بيٌوركًٌا دة

مَ
يه كلىٍى ع

مَ
جًبو

ّدًميىٍْا 
مَ
يه ق

مَ
د فيٌشلىُون ِجليىٍْا ِؤبًٌْوة

مَ
يه، ك

مَ
ا ًجو ًقاىٍم دبنُون يه قيٌمىٍ

مَ
ٌكس

مَ
وط

دًيًا.  
مَ
ك
مَ
ريًيًا وا بزمٌَبنًا شُومىٍ

شٌورًيًا  دنيًٌسن  يمَرًخا  جمٌوبيًا  فيٌشلىٍى  مًلا  مًبِقر:  خمَّد  اٌيٌة  لكًا 
مَ
وب

فٌونًيًا بكل خمَةٌيةٌوةًٌا وفشٌيطٌوةًٌا بِعلةًٌا  ا  اًةىٍ وِبد  ّنًةا خمَدًةا؟ 
مَ
لش

وخٌودًةًٌُى  بشٌوخلًفًُى  وةٌوعًبدىٍى  بكيًنًا  رنًشًا 
مَ
دب دخمَيٌوةًٌا  سرٌيٌوةًٌا 

مَ
دا

فرٌيًا.
مَ
وقيًمًةا دخمَيٌوةًٌا جًبًوُى بِاسكىٍيًما دمرٌيًا وش

رًعا 
مَ
ْ ًىد ا

مَ
ر ِبفريٌشٌوةًٌا لبن شعيٌةًٌنًيًا دًعىٍ

مَ
يٌك يٌلىٍى يٌدٌيًعا دًىن يمَوًما ة

مَ
وا

لًُى وبشٌولًطنًْوةًٌُى 
مَ
ّىًوا باًنيٌ دًخييٌ ّىًوو ع ْا وًولىٍ ومديٌْنًيًوةًٌُى نًقُوفىٍ

ّىًوا ديًّىٌبيٌ  شعيٌةًٌا خمَدًةا، ًولىٍ
مَ
يه ًجو ة

مَ
ؤة

مَ
يه وًةر

مَ
سة

مَ
ٌةا

مَ
ِمن شٌورًيًا دش

وفىٍى ِعلًيًا ًىو دًخِشخلىٍى،  وًل فيٌشلىٍى شٌبيًٌقا ومٌونشيًا 
مَ
ّىًوو ًلن يمَوًما ش

سُورًا 
مَ
ٌك فيٌشلىٍى شٌبيًٌقا جًبوىٍى كل ًما داٌيٌة جًبوىٍى ا

مَ
لخُود ِاًل اًف ًىد

مَ
ب

يه 
مَ
ل

مَ
شيًةًٌا ومٌولفىٍا ع

مَ
دذ

مَ
شعيٌةًٌا اًنيٌ دًفيشيٌ دريٌشىٍا ًجو م

مَ
ًجو كةًٌبىٍْا دة

اًو  ديٌوًبلىٍْ  بعٌةىدًنًا  ًجو  يٌدٌيًعا  ًل  دكًٌرًا  فيٌشلىٍى  وباًًىا   ، يٌوًبلىٍْ
نًقيٌوةًٌا مًبا دًخِشخيٌلىٍى ِمن يمَؤيٌفٌوةًٌا 

مَ
وًفا واًن

مَ
خمَّد يمَوًما ِبش ًبؤُورًا بش

رقٌوٌبل اًنيٌ دمزمَخييٌّىًوو 
مَ
لُون د ٌك كلىٍ

مَ
ِاًل اًف ًىد وفىٍى، 

مَ
وشٌوٌبًىرًا بش

ىرىٍينًيًا 
مَ
ادًا ن سُورًا باًًىا عىٍ

مَ
داٌيٌةلُون ا ِذمزىٍا اًنيٌ  اًنيٌ  ّىًوو  فلخيٌ 

مَ
وم

ِشرًشيًا. 
ٌكسىٍْا ِدكًةةُوذيىٍا وًطِيفًيىٍْا ًجو 2003، فيٌشلىٍى 

مَ
ْا دط وفىٍ

مَ
قًةا دش

مَ
ر فر

مَ
وًبة

ؤًةا 
مَ
يه ًةر

مَ
يه خمَقلىٍْ ِمن

مَ
ًما بًطٌبةًٌا بًىن شٌوخلًفًا ًجو كل

مَ
مٌوشِخدًا ع

وجليٌةًٌا  قيٌقًةا 
مَ
ود ريٌرًةا 

مَ
ش قرًيًةا  ؤُوب  وخيًذيًةًٌا  كلًنًْوةًٌا 

مَ
دِمسة

ممىٍْا 
مَ
ارٌوةًٌا   مجرٌيًةا لع رًةا دخىٍ

مَ
شعيٌةًٌا وِجدشىٍى ، ونط

مَ
ريٌذًوةًٌا دة

مَ
لش

ديٌلًنًيىٍْا  يه 
مَ
فٌوذس ل 

مَ
ع عرًبنٌوةًٌا 

مَ
مل شعيٌةًٌنًيًا 

مَ
ة ٌةرًا 

مَ
ا اًًىا  ًجو  خمَيًنىٍْا 

شيٌذًوةًٌا 
مَ
وك خٌوذزىٍا  اًنيٌ  يٌك 

مَ
ل ولًةا 

مَ
د ودًسندًا  ًطبًٌا،  ِبش  بِاسكىٍيًما 

ِاًل   وًقاىٍم، 
مَ

عرب
مَ
ينًٌة د

مَ
ريٌرًةا ب

مَ
قيٌفٌوةًٌا ش

مَ
رًةا دن

مَ
نًقيىٍْا، بنيٌشًا دنط

مَ
اًن

شقًل 
مَ
م اًًىا  ًجو  ن 

مَ
عرىٍال ًل  خنٌ 

مَ
دا بدٌوسٌوةًٌا  مًةايٌلًُى 

مَ
دًفش ِعلةًٌا 

قًةا وًل 
مَ
ل ِاديُوّم شب

مَ
عبدًنًا باًًىا شٌبٌيًل، ِاًل ى

مَ
خمَدًةا خمَّد عبًٌدًا مة

نًقيًا من كل اًنيٌ طٌويًبًٌا 
مَ
يه فيٌشىٍا، وًىو ِمندٌي ِبش اًن

مَ
سيًمًةا دًبًل يٌل

لًل دِمنيًنًا
مَ

م
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قًةا، 
مَ
شب اًًىا  خدًر  دفٌوسًقنًا  وًمرًا  لٌيطٌوةًٌا 

مَ
دش ًمرًا  ّنب  جىٍ دِعلْلًةًٌا 

ًقّدم  ْا  دًطبىٍ ِخلًما  ًطبًٌا  ِبش  عٌةيٌد 
مَ
لد رًةا 

مَ
دسف زمٌَبنًا  فيٌشلىٍى  وباًًىا 

قًةا دخمَيلًنىٍْا.  
مَ
شب
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سقًْوةًٌا 

مَ
ر اٌولؤًنىٍْا وع

مَ
ًما ًبة

مَ
ر 1991 شٌبيٌخًةا، خِنلىٍى ع

مَ
ؤًةا داًد

مَ
ر نف

مَ
ًبة

قًةا ِمن ِدكًةةُورًيٌوةًٌا 
مَ
يه كٌويًنىٍْى ًجو قلىٍيًما دكٌورِدسًةن دعرٌيًق، ِبفر

مَ
بكل

شقًل خمَدًةا ِمن ِدٌيُوقرًطيٌوةًٌا ومٌوبِينىٍى اًًىا ًجو جٌوًبيًا 
مَ
وشٌورًيًا دم

ٌةرًنًيًةا 
مَ
ا دشٌولًطنٌوةًٌا  ؤًةا 

مَ
وًةر دكٌورِدسًةن  ن  رمًلً

مَ
دف ّدًميًا 

مَ
ق ؤخٌيًا 

مَ
ن

قٌوٌبلًيًْوةًٌا 
مَ
كيٌكىٍْا وس

مَ
ًبا م

مَ
ؤيًنًْوةًٌا ىٌوًلنًيىٍْا ر

مَ
يه م

مَ
جمٌوبيٌةًٌا شٌبُوق ِمن كل

ى  ارٌوةىٍ خبىٍ جًبوىٍى  ٌةرًا 
مَ
ا ر 

مَ
ب رِجشلىٍى  نٌوًسيًا  خمَّد  ًخا،  ِمةٌِ بًىو  ِقشيىٍْا 

زًةا 
مَ
ورم يه 

مَ
ّنب جىٍ دكًلٌوخ  ًولىٍ  أِخّذنىٍا  نًقيىٍْا 

مَ
اًن ِمنديًنىٍْا  وِمن  وايًٌقرىٍى، 

ْسيًةًٌا وشٌوٌةاًسىٍْا 
مَ
ك

مَ
د فيٌشلىُون مشٌوٌةِاِسا مط

مَ
يه ًجو اًًىا نٌوًسيًا، ك

مَ
ل

مَ
ع

ن.
مَ
م

مَ
ذدٌوةًٌنًيىٍا ومديٌنًيىٍْا دع

مَ
م

سِخزًوا 
مَ
سًقًل وفر

مَ
شذيىٍا دفر

مَ
ِمن م ِمنيًنًا  يًٌة شٌبٌيًل مشٌورىٍالُون  وًجو 

فيٌشلىُون   ، لىٍْ
مَ
وجم ِجليُونىٍْا  ِمن  دِمنيًنًا  قًةا 

مَ
نف م 

مَ
وع يه 

مَ
لفٌوخًلن

ذىٍا خليٌمىٍْا 
مَ
اًا ريٌوةًٌا، وًجو اًنيٌ 

مَ
ارٌوةًٌا وش ا بكل خىٍ عبيٌدىٍا اًنيٌ خٌوًفطىٍْ

وبٌوعدًا  خمَدًةا  وسٌوكًًل  ونًا 
مَ
ج خمَّد  وزٌوخًيىٍْى(  )نيًٌسن  يه 

مَ
جًبو قنىٍالىٍ 

ن ًجو 
مَ
م

مَ
ْ ع

مَ
ِكنشًا ِمن بن د كِرٌكلىُون 

مَ
ريٌٌكًةا، ك

مَ
ر خرٌيٌوةًٌا ا

مَ
أِخّرنًا ًبة

يه 
مَ
وًبلُوْعيًة ِؤٌبيًنًيًا،  وبِاسكىٍيًما  ا  وذًبىٍ زّعُوذىٍا  واٌوذًخةًٌا  ًقطُونىٍْا 

د 
مَ
ك
مَ
ْ ا

مَ
يه بن

مَ
ىرىٍينًيًةا دديٌل

مَ
يه ن

مَ
ل ىيًٌيٌوة

مَ
ا ع ِبؤرًكًٌا وِبزًمرًا وخمٌوِةةىٍ

يه، 
مَ
يه ومديٌنًيٌوة

مَ
رع

مَ
يه وا

مَ
شعيٌة

مَ
وًببىٍل واًشٌور، وشقٌيلىٍْ شٌوٌبًىرًا بة

ارٌوةًٌا داًمرٌي ًما دًبعيٌ ودًعٌبدٌي  ّدًميًةا خبىٍ
مَ
نِفقلىُون أنًشىٍْا جًلًىا ق

سِخزوىٍا زوشٌبٌيلىٍْ يٌودًًعيىٍْا أِخّذنىٍا.
مَ
يه ًقّدم كًميٌذًةًٌا وفر

مَ
اد ٌكسىٍْا دعىٍ

مَ
ط

أنًشىٍْا  ِمن  ًبا 
مَ
ر ِكنشًا  اًًىا  ِمن  دشٌبُوق  ِخزيًا  دفيًشًايٌلىٍى  ِمندٌي  ًىو  ِاًل 

شِقللىُون  ًل  فٌورًسا،  اًًىا  ًجو  خلفىٍْا 
مَ
مش ا  خٌوًفطىٍْ ِمن  كًميٌوةًٌا  واًًىا 

يًةا 
مَ
جل ًجو  لًقّدمٌوةًٌا  يه 

مَ
ِمن ذدٌوةًٌنًيىٍا 

مَ
م وفريٌشًاٌيٌة  ديٌلًنًيىٍْا  ّنًبنىٍْا  جىٍ

ل ًىد 
مَ
خٌوةًٌا وشلًًما ع

مَ
ًما ًخيىٍا با

مَ
نًقيًا لع

مَ
يٌك خٌوًفًطا اًن

مَ
داًًىا فٌورًسا ا

لًل دِمنيًنًا
مَ

م
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ى  ردٌوةىٍ
مَ
ّنًةنًاٌيٌة وشقٌيًل شٌوٌبًىرًا بيٌورةًٌنىٍى وم

مَ
ا ش رًعا، واًىو مزمَيُوخىٍ

مَ
ا

سيٌمىٍْا ٌيّىًوا ِكليًا 
مَ
ّنًبنىٍْا ذٌوًشيىٍا ًىوٌي ب ورًا دجىٍ

مَ
ًبا ًجًىةًٌا د

مَ
ِشرًشيًةا، ور

دفيٌشًاّىًوا  بِعدًنًا  دىٌونًيًا،  ذقيًةًٌا 
مَ
دب رًةا 

مَ
مشًد ل 

مَ
ع ا  فٌوذسىٍ باًنيٌ 

ا،  فٌوذسىٍ يٌك اًنيٌ 
مَ
ِمن رًعيٌوةًٌا ويمَؤيٌفٌوةًٌا با ِاديُوّم  ل 

مَ
يه وى

مَ
ِمن سفرٌيًا 

خٌوةًٌا 
مَ
ًما خمَيًا ًخيىٍا با

مَ
ردٌوةًٌا دع

مَ
وًفا وم

مَ
م ش

مَ
وًىو ِمندٌي دًخِشخيٌلىٍى ع

يٌك دخزىٍالُون 
مَ
سقًْوةًٌا واٌولؤًنىٍْا ا

مَ
د خزىٍالىٍ ع

مَ
ى، وك خُونًْوةىٍ

مَ
م ا

مَ
وخٌوًبا ع

يه ديٌلًُى ِبفلًًخا 
مَ
ولًةا ًولىٍ دًىويًا لكل، وًولىٍ درًٌجشيٌ كل

مَ
د د

مَ
أِخّذنىٍا، ك

اًلنٌوةًٌا ويمَؤيٌفٌوةًٌا.
مَ
يه مِبشة

مَ
م كل

مَ
ع
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ويىٍْى، ًفاىٍش ِجليًا خمَّد شٌواًًل 

مَ
ونىٍْى وِةمٌجىٍْى وش

مَ
يه ج

مَ
ن بكل

مَ
م

مَ
وخدًر ًقاىٍم دع

يْن 
مَ
ن اًًىا فٌورًسا وخٌورزىٍى لِةِششًةا دِؤٌبًوة

مَ
نًقيًا ويٌلىٍى، اًرًا مٌوفِلخل

مَ
اًن

يه 
مَ
بكل ٌبلًيًا  وةىٍ دٌوكةًٌنًيًا  ن 

مَ
يٌودًع ِشويًا  ل 

مَ
ع ِان  ًنُوًسيىٍْا؟  ْي 

مَ
وِزدق

نيمَْي 
مَ
ق ّنب  جىٍ ٌك 

مَ
ًىد اًف  ريًنًا، 

مَ
وِمٌةق مًعنًا 

مَ
وِمشة ِمٌةخمَزيًنًا  ِاسكىٍيمىٍْى 

ْي، واًرًا كل ًما دفيٌشلىٍى وِبد ًفاىٍش 
مَ
ين وكًٌةُوب

مَ
ين وخًمُوذ

مَ
ملىٍْ دًسفذ

مَ
وع

دمٌوشىىٍالُون  اًنيٌ  داٌوفًقا  ْا  عيٌقىٍ ِذنيىٍا  ِمن  نفيًٌقا  يٌلىٍى  جًبوىٍى  كٌةيٌبًٌا 
ى، واًرًا فِةلُون مًلا ديٌلىٍى  ى ومبٌورِبزلىٍ خلرًيةىٍ لةىٍ

مَ
خ

مَ
ن ولة

مَ
م

مَ
لع

ميٌنًيًا ًىو دفيٌشلىٍى خِميًا 
مَ
ا ودٌومدًًما ا ذعىٍ

مَ
كلًيًةا دم

مَ
ريٌرًا وكيًنًيًا مل

مَ
ش

ميٌنٌوةًٌا 
مَ
قًةا وا

مَ
يه ِمن خف

مَ
نيمَْي وًمذًًوة

مَ
ٌجرىٍى شفٌيًل، واًرًا مؤىٍالُون ق

مَ
بف

مًبا  ًةا؟ 
مَ

ومل
مَ
ع ِقريًا  دًفاىٍش  ًىو  خمَدًةا  ًقاىٍم  م 

مَ
ع يه 

مَ
دجيًن فًةا 

مَ
ل

مَ
وم

وبلًنٌوةًٌا 
مَ
وم لطٌوًفيًا  خمَدًةا  وِةقنًيٌوةًٌا  كنُولُوحيًا 

مَ
ة ِمن  دًطِعن 

ِذنيًيىٍا  ن 
مَ
م

مَ
دع لسنيٌٌقًْوةًٌا  دًملىٍ  ِمندٌي  ًىو  زمًَقرًيًةا،  ديمَدًْعةًٌا  بكًةا 

مَ
وش

قٌوٌبلًيًْوةًٌا اًنيٌ دكىٍا زًيدٌي 
مَ
ن مِبؤًعا دس

مَ
ردٌوة

مَ
ن وم

مَ
يًةا دِلشًن وأنًشًيىٍْا وًخً

ن وًجو 
مَ
رع

مَ
ل ا

مَ
ن ع

مَ
ل دفيٌش دًجزميٌ لٌيٌةٌوة

مَ
ر يمَوًما، ى

مَ
بِقشيٌوةًٌا يمَوًما ًبة

ن.
مَ
ٌةر

مَ
ا

م 
مَ
ع فعيٌلًةا  فًةا 

مَ
وة

مَ
مش ِمن  جًبلٌوةًٌا  ن 

مَ
لًويًْوة

مَ
ج مؤىٍالُون  كًما  ل 

مَ
وى

يه 
مَ
دخٌبيٌْشًة يًةا 

مَ
وًشن نًيىٍْا،   واٌومةًٌ شعيٌةًٌنًيىٍْا 

مَ
ة ي 

مَ
فٌوذس ًجو  ٌةرًا 

مَ
ا  ْ

مَ
بن

يه، 
مَ
وًلة

مَ
ّنًبنىٍْا ديٌلًنًيىٍْا ًجو د يه جلىٍ

مَ
يه وًنٌوًسيٌوة

مَ
ريٌذًوة

مَ
طفًيًةا دش

مَ
وم

لًل دِمنيًنًا
مَ

م
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عًةا 
مَ
يد

مَ
ًويىٍا، وم

مَ
ن جب

مَ
م

مَ
ْ ع

مَ
ٌبلًيًةا لبن دًةا ةىٍ

مَ
خًةا ِمن ِاًسا دسن

مَ
رو

مَ
بنيٌشًا دم

ًجو  ِان  ى  شةىٍ
مَ
ىم

مَ
دة وكًميٌوةًٌا  داٌولؤًنىٍْى  ريٌرٌوةًٌا 

مَ
بش ٌبلًيًا  ةىٍ دكنٌوشيًا 

ا  د فيٌشلىُون ذًبىٍ
مَ
ى اًو ًجو خمَيٌوةًٌا يمَوًميًةا، ك ٌةرًا وًنُوًسيٌوةىٍ

مَ
ًقنُونًا دا

باٌومةًٌيًْوةًٌا  دًبًل  سيًٌمنىٍْا 
مَ
م ًل  ٌةرًا 

مَ
ا ًجو  وخمَيًل  لٌيطٌوةًٌا 

مَ
دش وًمرًا 

دكًليٌ  بِعدًنًا  يه، 
مَ
ِلنيًن دًششًا  بكًميٌوةًٌا  ِاًل  يه، 

مَ
وخمَيٌوة زّعُوذىٍا 

عدىٍْا 
مَ
يه طٌوثًسنًيىٍْا وقطيٌعىٍْا و

مَ
ا ِمللًة قرُوبىٍ

مَ
يكذفُونىٍا واًنيٌ مب

مَ
ًقّدم م

يه.
مَ
ًةا دِملْلًة

مَ
م

مَ
ر ة

مَ
نشيٌلىُون كلًنًاٌيٌة ًبة

مَ
ولىٍْ اًنيٌ دم

مَ
وق

يه، 
مَ
ٌك نيًٌسنًيىٍْا خبٌبيٌشٌوة

مَ
ْي دًىوٌي اًف ًىد

مَ
مل

مَ
ن وع

مَ
نيمَْي ويٌودًع

مَ
خ ِمن ق

مَ
ًبع

ن، 
مَ
ية

مَ
ٌبةًٌا بكل ًما دًشقلٌوخ ِمنىٍى يٌوٌةرًنًا ًجو ب

مَ
وى

مَ
يبٌ خلٌودًةًٌا وم

مَ
خم

م أخّذنىٍا ودىٍايٌك ًولىٍ 
مَ
لًةا ع

مَ
عم

مَ
ٌك ًما داٌيٌةلىٍ يٌوٌةرًنًا ًجو م

مَ
واًف ًىد

وجرًشًةا  دشرًرًا  دًقًل  ًمرًمًةا  ِمطل   ، خمَقلىٍْ يه 
مَ
كل وًج,  دًفلخٌوخ 

درًًبا  مِبؤًعا  ؤمَوبىٍى  درًخشٌوخ  ًىو  يٌدٌيًعا  ًل  خلٌولًقا  دزىيٌرٌوةًٌا 
ى يٌلىٍى  عٌةيٌد ِبش ًطبًٌا.. واًًىا بيًةىٍ

مَ
شٌوخلًفىٍْا، دًل رًيًةا ًجو اٌوفًقا د

ِبنيًا بيمَد  ن ًىو دفيٌشًايٌلىٍى 
مَ
ية

مَ
ن ًجو ب

مَ
ًجِزم لٌيٌةٌوة ًبا كىٍا 

مَ
ِقنًطا ر خمَّد 

يه 
مَ
ىرًنًا وِدم

مَ
ؤخٌيًةا وِرنيمَيه ب

مَ
يه ن

مَ
لفًيىٍْا دِشنىٍْا بدٌوعة

مَ
يْن ًقّدم ا

مَ
بًًٌىة

مَ
ا

ِدخٌبىٍْا بفيمَشًةا  ريٌذىٍا لًنيٌ 
مَ
خ ش

مَ
–بًبؤُورٌوةًٌا-دًىو ن 

مَ
ا ِمن زمَكًيًا، اًًىا ًبعىٍ

عبدًنىٍْا لقنًيًةا 
مَ
يرًبنٌوةًٌا وخزًيًةا داٌوذًخةًٌا خمَدةىٍْا ومة

مَ
وكلًيًةا ومس

خ  ِقطرًا دفيًشًةا ًل ًل فيًشًةا..
مَ
خنٌ خِبيًيًاّيو

مَ
ن وا

مَ
م

مَ
دِرعيًنًا ًجًونًيًا ع

يًنٌوةًٌا وخفٌيطٌوةًٌا.
مَ
ارًةا وى خ جًبًوُى ًفعُولىٍْ بةىٍ

مَ
ن دًىو

مَ
ن كل

مَ
يٌلًُى قرًية

-4-
ّنب  جىٍ كيٌةُو« 

مَ
د«ا لزٌوخًيىٍْا  طٌويًبًٌيًا  خٌورزًا  ًفاىٍش  دًل  رٌبًا 

مَ
س ن 

مَ
اٌيٌةل

ًخا، 
مَ
رىٍى عيًدًيًا مة

مَ
ٌةرًا اًو جًبلٌوةًٌا ًجو ط

مَ
ًويًا دا

مَ
ن ِان جب

مَ
م

مَ
شٌوٌةاًسىٍْا دع

رًةا بفٌورًسا، وخٌوًفًطا 
مَ
دك

مَ
يٌلىٍى ِبش ِمن م ًبا ًجًىةًٌا نيٌشًا ِمنىٍى ًىوىٍا لىٍ

مَ
ور

ى، ِاًل  ؤيًنٌوةًٌا ًجو زٌوخًيىٍْى وًعٌبُودٌْويًةىٍ
مَ
ن بكل م

مَ
م

مَ
فًةا دِكنشًا دع

مَ
وة

مَ
دمش

رًةا كىٍا 
مَ
خ ِمن اًًىا فٌورًسا ولفٌوٌة خٌورزىٍى ِمليًا  طعيٌنًا ِلج

مَ
ًولىٍ دًعٌبد

ن، 
مَ
م

مَ
ْ ع

مَ
يه وفريٌشًاٌيٌة لبن

مَ
ى لكل يةىٍ

مَ
خ بكل يمَؤيٌفٌوةًٌا ِمطل جل

مَ
ًخفط

يه لزًودًا ِمن زٌويًًعا وفٌوخًلنًا وطٌويًبًٌا لسٌوعذًنىٍا 
مَ
بنيٌشًا دخمَةٌيةٌوة

لًل دِمنيًنًا
مَ

م
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ن، 
مَ
م

مَ
ع جًبوىٍى  ًايٌلىٍى  دبعربًٌ ًىو  سًقا 

مَ
ع شقًل 

مَ
م اًًىا  الُون  دًبعىٍ اًنيٌ 

رقٌوٌبل اًنيٌ 
مَ
ٌبًةا وطٌويًبًٌا لفيًشًةا وكلًيًةا د

مَ
قر

مَ
خ ِمن ِشويًا دم

مَ
دًمرم

ن ِبعيًا وخزًيًةا 
مَ
ور

مَ
لًةا دد

مَ
يه، باٌورًخا دشق

مَ
ل

مَ
ؤخٌيٌوةًٌا ع

مَ
قٌوٌبلًيًْوةًٌا ون

مَ
س

ه، 
مَ
دقنًية ودًاٌكيٌوةًٌا  ًنُوًسيىٍْا  ْي 

مَ
بِزدق لبًعيًةا  خشيٌخىٍْا  داُوذًجنًيًوةًٌا 

ِان  ريٌرٌوةًٌا 
مَ
وبش ٌيّىُوبًٌا«،  وًل  شقٌيًل  ًفاىٍش  »ِزدًقا  يٌدٌيًعا  يٌلىٍى  يٌك 

مَ
وا

دًًةنًيىٍْا  عىٍ وشٌوٌةاًسىٍْا  م جمٌوبيىٍْا مٌوذِدنىٍا 
مَ
سيًًسيىٍْا ع ْا  ّنبىٍ رىُون جىٍ مسٌوزجىٍ

ن، ِبد مًةِرؤ اًًىا بدوسٌوةًٌا، 
مَ
م

مَ
كنٌوشيًا مديٌنًيًا ديٌلًنًيىٍْا بع

مَ
ْسيًةًٌا د

مَ
ك

مَ
ومط

يه. 
مَ
جًبو وبًسمًةا  دِزدقىٍْا  قنًيًةا  ِمطل  وفعٌيًل  خلُودًيًا  مًل 

مَ
ع خمَّد 

ى  رًا وفٌوخًلنًا ِمطلًةىٍ
مَ
لًةا دج

مَ
يه يمَؤيٌفٌوةًٌا ًجو شق

مَ
ًل دكل وفيٌشلًُى شٌوجٌّ

يه 
مَ
شكن

مَ
يٌة م خ ّةخىٍ

مَ
ْخويًةًٌا دِبفلًًخاّيو

مَ
د اًنيٌ ة

مَ
شقًل، وِان ًل ك

مَ
ًجو اًًىا م

يه 
مَ
ل

مَ
يٌة سنيٌقٌوةًٌا ع

مَ
شفٌيلىٍْ ول ًفيشيٌ  ِبد  ا،  ًبذُوقىٍ دًىوٌي  ِاديُوّم وكًما 

رقٌوٌبل اًًىا 
مَ
عبدًنًا، وشفٌيًل ًجو كلًيًةا د

مَ
بِعلةًٌا ديٌلىُون دًل عبًٌدًا م

يه ًىويًا 
مَ
دة

مَ
خ دعب

مَ
خنٌ باًًىا ملُواًا ًل كًامر

مَ
ن. وا

مَ
م

مَ
ًقاىٍم خٌولًقيًا لع

مًل 
مَ
يًا ِفخمٌوةًٌا خشيٌخًةا ِمن اًًىا ع

مَ
100%  وِاًل ِبد ًفيشيٌ ليٌمىٍْا، ِاًل ا

ن، ًىو دِبشًقًليٌلىٍى 
مَ
م

مَ
وةًفا نًفقيٌ ِمنىٍى ِذمزىٍا مسيًٌمنىٍْا ًجو ِمؤعىٍْا دع

مَ
مش

ىرًا ًجو خٌوًةًما دخٌوًلنًا 
مَ
ر نٌوقزًا دب

مَ
ِمنىٍى شفيٌلٌوةًٌا وًىو دخِبدًرًا ًبة

يٌدٌيًعا،  مٌوًطا وًل 
مَ
عٌةيٌد ع

مَ
رقٌوٌبل دد

مَ
د ًجو كلًيًةا  رٌبًا خمٌيًل 

مَ
، وس

لِةِششًةا  مسيًٌمنىٍْا  أِخّذنىٍا  ًفسُوْعيًةًٌا  ملىٍْ 
مَ
ع اًنيٌ  دنًقفيٌ  رٌبًا 

مَ
وبس

يه 
مَ
خُونًْوة

مَ
ا ّنب  جىٍ ن، 

مَ
م

مَ
لع رًةا 

مَ
ميمَق وخيًيًةا  وِشليٌوةًٌا  دنيٌخٌوةًٌا 

ٌةرًا.
مَ
وِةًفنىٍْا ًجو ا

مَ
مش

رًةا 
مَ
دِاج رًةا 

مَ
مشًد ِمطل  مٌوفريىٍا  دًفيشيٌ  ًولىٍ  ا  فٌوذسىٍ اًنيٌ  يٌك 

مَ
ا

ؤًةا، 
مَ
مًةر ودًل  ليٌوةًٌا 

مَ
جب ن 

مَ
م

مَ
دع لًقاىٍم  ًخٌبشًا  جًبلٌوةًٌا،  ن 

مَ
جًللًويٌوة

ليٌوةًٌا لًقاىٍم 
مَ
ى ونيٌشىٍْى، دًفرميٌ جب ًخٌبشًا ِلنيًنىٍى واٌولؤًنىٍْى وسنيٌٌقًْوةىٍ

ْا،  سقىٍ
مَ
ا ع يه ًجو دٌوذًشىٍ

مَ
ى ِرخًقا ِمن شٌجٌوشيًا وبليٌحٌوة ذيٌٌكًوةىٍ

مَ
دِاديُوّم با

يٌك اًًىا 
مَ
رًةا ا

مَ
د مشًد

مَ
ٌةرًا. وك

مَ
يه ًجو ا

مَ
م

مَ
يه ِمن ِىنيًنًا دع

مَ
ًويًة

مَ
ذخيٌقىٍا جب

شًةا دنٌوقزْسا اًنيٌ 
مَ
ريٌرًةا، بدٌوسٌوةًٌا ِبد ًعبىٍد لفر

مَ
رًةا جليٌةًٌا وش

مَ
ِاج

رًيىٍى، 
مَ
ٌةرًا اًو ب

مَ
ًويًا دا

مَ
ن ِان جب

مَ
م

مَ
ًبا ِمن ِةمٌجىٍْا دع

مَ
ىًما ر

مَ
يه س

مَ
م

مَ
زجرٌي ع

مَ
دمس

كلًنٌوةًٌا 
مَ
رًةا ديًةًٌا وِرخًقا ِمن ِمسة

مَ
يه بِاخدًدىٍا بنك

مَ
وفٌوخًلنًا ِمطلًة

لًل دِمنيًنًا
مَ

م
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يٌك 
مَ
ن-ا

مَ
ن كل

مَ
اًلنٌوة

مَ
لًةا ِمن أخّرنًا، واًًىا يٌلًُى ِمشة

مَ
د«اًنًا( وقنًيًةا وشق

ًمنًا 
مَ
وا وِجليُونًرًا  وخًمُورًا  وكًٌةُوبًٌا  دسيًًسيًا  اًلنٌوةًٌا 

مَ
ن-ِمشة

مَ
ر دأمىٍ

ِمطل  دًفلخمَخ  ن 
مَ
ل

مَ
ع ًولىٍ  ٌك 

مَ
ًىد واًف   ، كنٌوشيمَ ًجو  أِخّذنىٍا  ِةمٌجىٍْا  يه 

مَ
وكل

ْا مًلا دِبرًبيًايٌلىٍى  سيًٌمنىٍْا دًبًل وًل يًؤُوفىٍ
مَ
مزٌيًعنٌوةًٌا دكنٌوشْيًةًٌا ًل م

ًىو  ريٌرًا 
مَ
م ِخزًوا  ًىن  ًجو  دخمَزيًنًا  ِاسكىٍيًما  شقيٌلًةا  وًىي  يه، 

مَ
خمَدرًون

وخبٌوًةًما  نيٌلىٍى. 
مَ
دِبسفًر ًىو  يٌدٌيًعا  ًل  عٌةيٌد 

مَ
ود خ 

مَ
جًبوىٍىّيو خنٌ 

مَ
دا

مًل كىٍانًا ًولىٍ دًفاىٍش 
مَ
ريٌرًا وع

مَ
خ: دكل فٌوخًلنًا ش

مَ
رةًٌا كًامر

مَ
يٌلًُى خب ولىٍ

خ 
مَ
ةب

مَ
يه،ودم

مَ
كل ّنب  ِمن جىٍ وًفاىٍش سنيٌدًا  يبٌوةًٌا 

مَ
لط

مَ
ِالىٍ قٌوب مٌوقربًٌا 

ِعلةًٌا  ًفيشيٌ  دًل  ّنًبا،  جىٍ ّد 
مَ
زّعُوذىٍا خل شٌوجٌّلىٍْ  يه 

مَ
كل دًًىا وخبٌومًسنًا 

ن ِفريًا، 
مَ
عبدًا ًجو خمَيًل دخٌويًد

مَ
ن ومة

مَ
ن وبليٌجٌوة

مَ
ًجو شفيٌلٌوةًٌا دزمَوع

ن 
مَ
واٌيٌةٌوة ن 

مَ
ن وخٌولق

مَ
م

مَ
عٌةيٌد دع

مَ
د يٌلىٍى  ِعلًيًا  ونيٌشًا  بًةا 

مَ
ر لًةا 

مَ
خ

مَ
وة

ِباخدًدىٍا وايٌدًا  دذًنىٍا 
مَ
خ مع

مَ
دًىو ًولىٍ  ى  يْن، ومطلًةىٍ

مَ
بًًٌىة

مَ
دا رًعا 

مَ
ا ل 

مَ
ع

ن.
مَ
م

مَ
عةيٌد ِبش ًطبًٌا لع

مَ
ةٌيةٌوةًٌا دد

مَ
ن خل

مَ
خ كل

مَ
بايٌدًا ودًخٌب

ْا  ْي خمَبيٌبىٍ
مَ
وًةف

مَ
يه ش

مَ
ن  وكل

مَ
م

مَ
ْ ع

مَ
يه بن

مَ
خ: كل نيًٌسن وكل

مَ
وخبٌوًةًما كًامر

لفًا دًطٌبةًٌا وشلًًما.
مَ
ىرىٍين با

مَ
رًعا دن

مَ
ل ا

مَ
ن ع

مَ
م

مَ
كلًنىٍْا ع

مَ
خمَيًنىٍْا وِمسة

لًل دِمنيًنًا
مَ

م
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لفًٌنًا دُ. يـمَوِسٌف قُوزٌي
مَ
م
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لةًٌا لُبيٌُبليٌُوُجرًٌفيًا :
مَ
ع

ٌبِعلًما 
مَ
ًلًا لٌبـمَرنًشًا ، و

مَ
عةًٌا ُديـٌلًنًـيـًْوةًٌا ُديـمَّىٌب ِانُون ا

مَ
ُبِعلًما ويـٌد

عةًٌا 
مَ
رًعا . وِعلًما ويـٌد

مَ
ًلًا ُبا

مَ
ٌخلُوٌف ا

مَ
رجًٌا ُدة

مَ
ل د

مَ
رنًشًا ع

مَ
ٌب ب يـًةىٌٍ

ٌب 
مَ
نس

مَ
يـنًا د

مَ
رنًشٌوةًٌا ، وًل زًدىٌٍق لـا

مَ
ٌيىُون لٌكُوًلُ ب

مَ
ًونًيًا ايـٌة

مَ
ِزٌدًقا ج

وٌكُومًلا   ، ٌمنىٌٍى  يْنًشًا 
مَ
ٌبن

مَ
ل وِنٌكِل  ٌفشىٌٍى 

مَ
لن جنٌـمَنزىٌٍى 

مَ
د م  ٌمدُِ منىُون 

ٌى  ا سنيٌقٌوةىٌٍ سجُِ عةًٌا ُدٌجـمَرٌبًا أنًش وةٌِ
مَ
ربُِا يـمَؤيـٌفٌـٌوٌة ِعلًما ويـٌد ُدةٌِ

ـٌى . ٌفـرًسىٍ
مَ
ٌى ُبيٌىيٌٌبـٌوٌة ِعلًما و ٌى وًوليٌةىٌٍ وربًٌن شايـٌلٌوةىٌٍ

مَ
، ِنٌةذ

ويـٌوةًٌا 
مَ
عطفًٌا لش

مَ
زيـٌةًٌا ّىوٌ ُدم

مَ
نشًا خم ٌكةًٌبًٌا ُبٌكُول كُِ

مَ
سيًًما و

مَ
زمَوًعا د

ويـٌوةًٌا نـمٌَفشًنًيًةا 
مَ
ـٌى ، وىٌويـٌو ُدجًٌُلىٍ لش ِعلًميًةا وِرنيًيًةا ُدايـٌٌة بىٍُ

يـًْىُوبًٌةًٌا  ُدنـمٌَفْشًٌةىُون  ، وٌكُومًلا  نشًا  ُو كُِ
مَ
ُديـمَُدٌوعةًٌنىٍـْا وذًنُويىٍـْا ُدى

ُبةًٌا 
مَ
شايـٌلٌوةًٌا ر

مَ
رُجشًنٌوٌةىُون ب

مَ
يًةا وم

مَ
ل

مَ
ِنىوْيـًن ويـمَؤيـٌٌفٌوٌةىُون مع
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ٌكةًٌبًٌا .
مَ
سيًًما و

مَ
قًل د

مَ
ّىٌي ، ِنىِوا ُبٌكرٌي يـمَةيـٌر شٌووًشطىُون خُب

ٌكًما ُدِمـٌةخمَزيـًا 
مَ
زنٌْي زنٌْي ا

مَ
مّو ِعلمىٍْا ويـمَدًٌْعةًٌا د

مَ
د
مَ
ٌى ِاٌةق ُبدًرًا ُدبىٌٍ

شًورًا 
مَ
ا ل ًبا ُددًٌمىٍ

مَ
ِفق بؤًيـًا ِعلًميًا طٌوًورًا ر

مَ
، وٌبـمَشْنـمَيًا أخذًيـًةًٌا ا

يًميىٍْا ُديـٌلًنًيىٍْا ، ىًوٌة  ا ِلشًنًيىٍْا شىٍ ٌدذًشىٍ
مَ
ّنًةنًيًا د

مَ
ُجيٌاٌوٌة فرًًسا ش

مَ
م س

مَ
، وع

ٌى ُدِعلًما( ، ُبًىُي  ِةل )ِفلجىٍُ
مَ
م

مَ
سنيٌقٌوةًٌا لطٌوكًًسا ، ًىنًا طٌوكًًسا د

ّيٌك 
مَ
ا ُديـمَُدٌوعةًٌنًا  ِليـًا  فِلـٌج  ِةل 

مَ
م عةًٌا 

مَ
يـٌد ـيْ 

مَ
ُبُوع

مَ
م ُدطٌوكًس 

ًىنًا  ٌمن  ويـمَةيـٌر   ، سٌوعذًنـمَوّىّي  وْعيًٌة 
مَ
م فًقٌو 

مَ
مل ُدِنِطا  ا  ُدؤًبىٌٍ

ٌفريـًنٌوةًٌا ِعلًميًةا . وطٌوكًًسا ًىنًا ًمدىٌٍين 
مَ
ّنٌب م ل جُِ

مَ
طٌوكًًسا رًدىٌٍا ع

ٌمن  خدًٌا  و 
مَ
ىو

مَ
د ُكةًٌبًٌيىٍْا  ُديـٌاْىٍا 

مَ
ى ين  ٌبرىٍيشىىٍ

مَ
د ُجيٌاًنـًْي 

مَ
س اٌوذًخن  ًشقىٍل 

ُبٌوعىٍْا ويـٌٌدْيـًٌعةًٌا ًل ًمؤيـًا دًكٌـمَرًةا 
مَ
مل

مَ
ن ًىنًا ، ُبًىُي د

مَ
سنيٌقـًْوةًٌا ُددًر

خُبُوؤ منًةًٌا فشٌيًطا ٌمنىُون . أنًشًيًةا ُدةٌِ
ل 

مَ
ٌةٌكيٌل ّىوٌ ع

مَ
وّىّي فشيٌق ، ُبًىُي د

مَ
ية

مَ
عِلم ُكةًٌبًٌيٌوةًٌا ل

مَ
       وشٌوٌجًل ب

عةًٌا ، ويـمَةيـٌر ٌمن ًىنًا زمٌَبنًا ُدًولىٍ 
مَ
يُديًا ورويـٌخـٌوٌة يـٌد نسيٌُكلُوفىٍ

مَ
ا

ٌةذىٍا ِاِلُكةذُونًيىٍا . 
مَ
ذكىٍُا وا

مَ
يْ ا

مَ
ٌبًبة

مَ
يْ ُكةًٌبىٌٍْا د

مَ
ًشى

مَ
ُبٌوعىٍْا و

مَ
ٌبؤًيـًا ُدم

مَ
ل

ٌ نًسبًٌا يـمـَدٌ ًقرُويـًا  ٌمن ًىركًا اًٌةيـًا يـمَؤيـٌٌفٌوٌة ًىنً ِليـًا ِعلًميًا ُدلىٍ
لخُودٌ لٌفٌوٌة 

مَ
يُديـًيًا ب نسيُكلُوفىٍُ

مَ
وّىّي ا

مَ
ية

مَ
يـمَوًمنًا . وشٌوٌجًل ًىنًا ل

م ىٌويـٌو ًخنىٍا لؤمَوًبا 
مَ
ُكةًٌبىٌٍْا أخذًنىٍا ُديـٌلًنًيىٍْا ُديـٌلىٍـٌى ُدًىنًا ِعلًما ، بر

ٌبِلشًنًا فريـٌشًا .
مَ
يـٌوًل ِعلًميًةا فريـٌشًةا و

مَ
ُدِمةُديـٌل ُبى

عِلم 
مَ
ذُدٌوةًٌنًيىٍا يـمَؤيـٌفىٌٍْا ب

مَ
ٌمن ًمانْىٍا م يـُى خمَـدٌ  ٌكةًٌبًٌيٌوةًٌا ايـٌةىٌٍ

مَ
      و

مؤمَيـْبًٌ 
مَ
ٌفذيـٌشًةًٌا د

مَ
يـُى خدًٌا ٌمن ِةشْشًةًٌا خمَـْيًةًٌا و ذكىٍُا ، وايـٌةىٌٍىٍ

مَ
يْ ا

مَ
ًبة

ُدِنىِوُون  ّيٌك 
مَ
ا ُجيٌاًنًيىٍْا 

مَ
س وّْىّي 

مَ
ملُوا

مَ
و ذكىٍُا 

مَ
ا يٌة  بىٍُ ِقنيًنـمَيْ  ودًعٌو 

مَ
مل

يـُى  وةذًنٌي لًقرُويـًا وبًٌؤُويـًا ، ويـمَةيـٌر ٌمن ًىنًا ىٌي ايـٌةىٌٍ
مَ
فشيٌقٌي وم
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ْا ًىلىٍي ِنِؤا  ٌبيمـَدٌ عبًٌدىٌٍ
مَ
ٌبؤًيـًا ِعلًميًا ، ُبًىُي د

مَ
ْا د خمَـدٌ ٌمن ًمانىٍْا يـمَؤيـٌفىٌٍ

ـدٌ زمٌَبنًا  وبُِ
مَ
مًطيٌو لُون م

مَ
مل

مَ
يلىٍي د

مَ
ل شرًذىٍا ا

مَ
نسيٌم ايـٌدىٌٌٍى ع

مَ
ًبؤُويـًا د

ًبا .  
مَ
وِليـًا ر

ريـٌطًةا/
مَ

ُديـٌاًا ًىنًا ُكةًٌبًٌيٌوةًٌنًيًا خب
مَ
ِما ل

مَ
ند

مَ
ن د

مَ
ؤيـًا ل

مَ
ِمـٌةم       

علىٍيُى 
مَ
م ِلشًنًا سـٌوريـًيًا وًما د

مَ
ُديـٌا ًبؤُويـًا ُبًعل

مَ
رًعا( ُدىٌي ى

مَ
ٌة ا

مَ
)ؤٌور

ٌكًما ُدًل ِنِؤا 
مَ
يْلًيًةًٌا . وا بىٌٍ رًمنًيًا جُبٌـمَو جٌمـمَلْلىٍ ةىٍ ِاٌةفِرس ُبِلشًنًا جُِ

نقٌوم 
مَ
ٌب ليمًَما ُدًل خريـٌطًةا ، ًىكٌـمَن ًبؤُويـًا ًل ِنِؤا د

مَ
لًًخا ُدِنرك

مَ
م

لعُودٌ ًمانىٍْا ُكةًٌبًٌيٌوةًٌنًيىٍْا ًىلىٍىٍي . ُبٌدٌورىٌٍى ُبفٌـمًَعلٌوةًٌا ٌمن بُِ
ٌفريـًنٌوةًٌا 

مَ
ر خمَشـًْخٌة م

مَ
شط

مَ
ؤ وم يـْن  ًخبىٌٍ

مَ
يٌة ايـٌد       ًىنًا عبًٌدًٌا ُدبىٌٍ

ويـًنٌوٌة 
مَ
خم ٌمطُول  سٌوريـًيًا  ِلشًنًا  ل 

مَ
ُدع ا  ٌدذًشىٍ

مَ
و ٌبؤًيىٍـْا 

مَ
د ِرنيًيًةا 

ًبؤُويىٍـْا  لًوٌة  رميىٌٍى 
مَ
مُب ويـمَةيـٌر   . ًىدىٌٍا  قًل 

مَ
خُب رًمنًيًا  جُِ شٌووًةفًٌا 

ُجيٌْاًنًيًةًٌا 
مَ
ٌفْنًةًٌا س

مَ
ـدٌ ًعٌبٌديـٌن مِلـٌجًل د

مَ
ـٌى ك ّيٌك ُدِنـٌدعرٌون لىٍ

مَ
ْا ا ودًٌذُوشىٍ

ذًشن .
مَ
ؤْيًن  وِنةد

مَ
يلىٍي ُدٌةٌوٌب ًولــًْي ُدِنـٌةب

مَ
ا

ٌى ًقيًْمنًيًةًٌا ُدًل  ٌ مٌبـمَرذًنًوةىٌٍ ا سـٌوذيـًيىٍا ايـٌٌة لىٍ ٌدذًشىٍ
مَ
      وسٌوكًكٌـمَن ل

ين ، ُبًىُي ُديـًرةٌوةًٌا سٌوريـًيًةا فريـٌسًةا ًل  ورًٌكٌو فٌوًشقىىٍ
مَ
ًولىٍ مل

ٌدِمش . ٌمطُول ًىدىٌٍا خنـمَن يـٌؤمٌَفـنـمَن 
مَ
قنًٌة ًفرىٍىسيًٌا وِعنيًنًا ُدًسـفٌـقـٌي ع

سٌوريـًيًةا  لرًيةٌوةًٌا  يمًَقروٌ 
مَ

مل ّيٌك 
مَ
ا سٌوذيـًيىٍا  ا  ٌدذًشىٍ

مَ
د ُديـٌلىُون 

ُدسيٌمٌي  ٌةٌوذىٍا 
مَ
لة ؤِرا  ُدةٌِ ًلُ  ُدًولىٍ  يـدًا 

مَ
ا ويـمَؤيـٌٌفًةا  ةيـٌرًةا 

مَ
ع

يُى  ُدايـٌةىٌٍ ٌمطُول   ، ليًةًٌُى  ع 
مَ
ود

مَ
ٌةش

مَ
و نٌوىرًا  ِةخِزا  وًىكٌـمَن  يُْى  فىٍ

مَ
ُبا

مٌديـٌنًيٌوةًٌنًيًةا  ًبرُويـًيًةا  عةًٌا 
مَ
رق

مَ
ا ٌمن   منًةًٌا 

مَ
و أنًشًيًةا  يًرةٌوةًٌا 

ودًعٌوةًٌُى 
مَ
مِلشة

مَ
عةًٌُى و

مَ
ليٌؤًا ّىٌي يـٌد

مَ
أنًشًيًةا ، وا

ٌفريـًنٌوةًٌا ِرنـيًيًةا أنًـشًـيًةا .
مَ
مِل يـٌوٌةرًنًا ُدبًٌُى لٌفٌوٌة م

مَ
ّيٌك ُدِنشة

مَ
ا
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عةًٌنًيًةا لدًٌرُوًشا 
مَ
ِرٌب ِةِششًةا يـٌد

مَ
      وًىنًا عبًٌدًٌا ُكةًٌبًٌيٌوةًٌنًيًا مق

ٌكٌةيـٌٌبٌي 
مَ
د سٌوذيـًيىٍا  ا  ُدذًشىٍ قبًٌنٌوٌة 

مَ
ع

مَ
مب سقٌوةًٌا 

مَ
ع ُدًخزىٍين  وبًٌؤُويـًا 

وٌبـمَمٌجـمَللىٍــْا  يلًيىٍْا  بىٍ ةىٍ فرًًسا  يْ 
مَ
ُببًٌة ٌفرٌيسٌي 

مَ
و رًمنًيًا  جُِ ُبِلشًنًا 

 ، ُكُوًلنًيًةا  مِلـٌةُكرًٌكٌوةًٌُى  مٌبـمَُجنيٌنـمَن  ًل  ًمدىٌٍين  خنـمَن   ، ِاْمًوةًٌنًيًةًٌا 
ّىوٌ  ليٌؤ 

مَ
ًمدىٌٍين ا ِاًل   ، دٌ 

مَ
وّىّي مِلعب

مَ
ُدِنِؤا خلُود ُأنًش  ية 

مَ
ُدل ُبًىُي 

م ِليـًا 
مَ
ٌمرٌيوٌ نقٌوًمن ُْبشٌورًر نيٌشًا ًىنًا . ُبر

مَ
ٌةاًْسةًٌا جب

مَ
مش

مَ
فٌْنًةًٌا و

مَ
ُدد

ـٌى  بىٍُ ٌةِاس 
مَ
مش ُكةًٌبًٌيٌوةًٌا/ُبيٌُبليٌُوُجرًٌفيًٌا  ًىدىٌٍا  فًقنٌوٌة 

مَ
مُب لنـمَن 

مَ
ٌبد

مَ
د

قرًيـًةا 
مَ
و سٌوريـًيًةا  ُديـًرةٌوةًٌا  ُديـٌلًُى  يـمَؤيـٌٌفٌوةًٌا  ليـمَةيـٌر  ُبـزمٌَبنًا 

ًىدىٌٍا  يـًرةٌوةًٌا  لسيًٌْمٌة  ُدِنسفرٌون  وِمةُديـٌلًنىٍـْا  لبًٌؤُويىٍـْا  ٌمنىٌٍى  ّىٌي 
عةرًنٌوٌة ِرنـيًا أنًشًيًا .

مَ
يُى مُب وشٌووًةفىٌٍ

ٌبةًٌا ُدشٌوٌجًل :
مَ
ش

مَ
خم

لفًٌـنـٌوةًٌا/
مَ
ـٌدرًًشا ٌدم

مَ
ُديـٌاًا ب

مَ
ًىنًا ى دٌ 

مَ
ٌبةًٌا مِلعب

مَ
ش

مَ
ـريـمٌَة خم

مَ
      ش

يٌة  بًٌيىٍا ُدبىٌٍ
مَ
ذ

مَ
يًميىٍْا وع ا شىٍ دٌ ُدذًشىٍ

مَ
عه

مَ
رًمنيًا جٌبـمَو م ُدُوُكةُورًا ُديـٌلـمَن جُبُِ

ِلشًنىٍـْا  ةًلةًٌا  ودٌيـٌلًنًايـٌٌة   ، يًميْىٍا  شىٍ ِلشًنىٍـْا  ل 
مَ
ع رلٌي  ُدبُِ ارًا  خىٍ ؤمَوًبا 

ِفعلًيىٍْا  ا  ِشذشىٍ ل 
مَ
وع ٌيًا( 

مَ
ب

مَ
ر

مَ
وع وسٌوريـًيًا  )ِعرٌبًيـًا  ُدِانُون  ٌمنىُون 

وقٌوراًن(،  ًةا 
مَ
خد

مَ
و ةيـٌقًةا 

مَ
ع ا  قىٍ )ُديـمَةىٌٍ ْا  ُديـٌشىٍ

مَ
ق ُدٌبـمٌَكةًٌبىٌٍْا  ًونًيىٍْا 

مَ
ج

امذىٍا  مىٍ
مَ
و ُكةًٌبىٌٍْا  ٌمنىُون  ُبُوعىٍْا 

مَ
م ٌمن  ًبا 

مَ
ر ِمنيًنًا  ٌن 

مَ
لًوة نـمَش 

مَ
وِاٌةك

 . مفٌـمَخمىٍْا  يًميىٍْا  شىٍ ِلشًنًيىٍْا  أخذًنىٍا  وملُواىٍْا  ملُواًا  ًلنًا  شّو 
مَ
ٌدر

مَ
د

ٌبؤًيـ 
مَ
فٌـمَشًقٌو شٌوٌجًل د

مَ
ٌة ًبؤُويـْا مل

مَ
ن لةٌِشش

مَ
رِخـمنـمَن ُدِنىِوا ُدرًش

مَ
و

ِاٌةخمَزيـمٌَة  امرًا ودٌيـٌلًنًايـٌٌة نُوٌكذًيىٍـْا ٌمنىُون. ًعلًىُي  و مىٍ
مَ
ُبٌوًعا ا

مَ
م

ـْا سٌوذيـًيىٍا  ل ُدذًشىٍ
مَ
ُديـٌاًا ًىنًا ُدع

مَ
ٌرميٌةًٌا ًىدىٌٍا ِةىِوا ى

مَ
ٌخًةا ُدة

مَ
ن ٌدفًٌة

مَ
ل

ُديـٌاًا ًىنًا ًقيًما 
مَ
لُوا ى

مَ
ٌة ُجبًٌيمَ مل

مَ
رًمنًيًا . وِعل ُدِاٌةُكةٌٌِبّو ُبِلشًنًا جُِ
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ا  عةًٌا ُدبًٌؤُويىٍـْا ًللىٍي ُدذًشىٍ
مَ
قًل ًىدىٌٍا وًل يـٌد

مَ
ا خُب ل ُبؤيـٌرٌوٌة ُدذًشىٍ

مَ
ع

بًٌيىٍا.
مَ
ذ

مَ
ًوةًٌا ع

مَ
ٌةذ

مَ
ُبا

ٌن 
مَ
يـًة ي 

مَ
ُدًل خِنُدُور خدًٌر ٌوّىّي 

مَ
ًىنًا ايـٌة ُديـٌاًا 

مَ
ِاًسيًا ُدى       ونيٌشًا 

ًما  ل 
مَ
ع ُدنـمَوِسٌف  وٌمطُول   ، خمٌَدةًٌا  ُبؤًيـًا  كًٌةٌبيٌنـمَن  دٌ 

مَ
ك ًةا 

مَ
ٌخ

مَ
مة

يـًرةٌوةًٌا  ٌمن  منًةًٌا  ةٌفٌوش  ُدًل  وٌمطُول  أخذًنىٍا،  ٌى  بىٍُ ريـٌو 
مَ
ُدش

ُدِنـٌبِنا  رِخن  خنـمَن  وٌةٌوٌب  نشيًا. 
مَ
وم ىميًا 

مَ
م دٌ 

مَ
ك ِرنيًيًةا  ِعلًميًةا 

مٌبـمَُدذًن 
مَ
ّيٌك ِلـٌبنىٍـْا د

مَ
ْا وِذنيىٍا ُدِمـٌةخزىٍين ا فرٌيًا ٌمن ًىلىٍي ُدذًشىٍ

مَ
يُكًل ش

مَ
ى

نيًنًا . ي بىٍُ
مَ
ًسذ

مَ
ين ا ينًٌةىىٍ

مَ
ل اٌورًخا وًل ًقيمٌي ب

مَ
ع

ُديـٌاًا :
مَ
ٌة طٌويـًٌب ى

مَ
رىط

مَ
1- م

ُديـٌاًا .
مَ
ملُوا ى

ٌيـىُون :
مَ
خلفْىٌٍا ، وايـٌة

مَ
ُبُوعىٍْا مش

مَ
ُديـٌاًا ًىنًا ٌمن م

مَ
نـمَش ملُوا ى

مَ
      ِاٌةك

يلًيًةا ُديـٌٌديـًٌْعةًٌا بىٌٍ مؤيـٌُدًةا ةىٍ
مَ
ٌةذىٍا د

مَ
1- ا

رلٌي  ٌةرًنًيًةا ُدبُِ
مَ
ذكىٍُا ا

مَ
يٌة ا بىٍُ

رلي ارًا ُدبُِ يٌة ؤمَوًبا خىٍ ذكىٍُا ُدبىٌٍ
مَ
يٌة ا بىٍُ

ا مشيًٌخيىٍْا ِقنطرُون ُدذًشىٍ
ركًا .

مَ
ٌةذىٍا أخذًنىٍـْا...وش

مَ
ا

ّيٌك :
مَ
يْلًيًةًٌا ، ا بىٌٍ جٌمـمَلْلىٍ ِعلًْميًةًٌا ةىٍ

يٌة ؤمَوًبا ُداُوُكسٌفُوردُ ، ٌمنىُون : ٌر جٌمـمَلْلىٍ ُدبىٌٍ
مَ
ة

مَ
ا

ذشيٌٌف اُون ًلي ، ٌمنىُون :
مَ
ٌر  ا

مَ
ة

مَ
ا

مرُبيـٌح
مَ
يٌة ؤمَوًبا ُدك ٌر جٌمـمَلْلىٍ ُدبىٌٍ

مَ
ة

مَ
ا

ذشيٌٌف( .
مَ
ٌر مٌديـٌنـمٌَة ًبرِين)ا

مَ
ة

مَ
ا
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خلْفىٌٍا :
مَ
ـْا ِعلًميىٍْا مش ُبُوعىٍ

مَ
2- م

ُديـٌاًا :     
مَ
ـْا ُدى ةخٌومىٍ

ش ُدذًشىٍا 
مَ
مِلخب

مَ
ٌخ لشٌوٌجًل و

مَ
ِمٌةًخا زمٌَبنًنًيًا : ُكٌوًسيًا زمٌَبنًنًيًا ِاٌةمة

ل 
مَ
ذًمنًيىٍا ُدع جُِ

ًما 
مَ
عد

مَ
ر و

مَ
عس

مَ
ٌةش

مَ
يْلًيًةًٌا ٌمن شٌورًي دًرًا د بىٌٍ ٌجـمَلْلىٍ ةىٍ

مَ
ِلشًنًا سٌوريـًيًا مب

ٌةرىٍين دًذىٍا .
مَ
وكىٍُيٌة لقٌورًبا ُدزمٌَبنًا د

مَ
لشٌوًل شنـمٌَة 2012م ، ا

ا  ُدذًشىٍ ًخٌبشًا  ُكةًٌبًٌيٌوةًٌا/ُبيٌُبليٌُوُجرًٌفيًا    : ُدٌوُكةًٌنًيىٍْا  ـْا  ةخٌومىٍ     
ل ِلشًنًا 

مَ
ُدِاٌةُكةٌٌِبّو ع

ىٌي  وًل  رًمنًيًا  جُِ ُبِلشًنًا  وِاٌةفِرسّو  ًعلًما  ـٌى  ُبكٌـُولىٍ سـٌوريـًيًا 
ـٌةخـٌومىٍْا 

مَ
سرًا  ب

مَ
ِمـٌةا

ُدٌوُكةًٌنًيىٍْا .
ٌفريـًنٌوةًٌا ِرنيًيًةا 

مَ
ش ًمانـمَيْ م ُديـٌاًا ًخبىٌٍ

مَ
    ةخٌومىٍْا ِلشًًميىٍْا : ًىنًا ى

لخُودٌ .
مَ
رًمنًيًا ب ٌفريـٌسٌي بِلشًنًا جُِ

مَ
د

ُديـٌاًا : 
مَ
طٌوكًس ى

ُديـٌاًا 
مَ
ٌى ُبى خةًٌا ُدايـٌٌة بىٍُ

مَ
وْفيًنـيًةًٌا لٌكُول خش

مَ
ٌى يـٌٌديـًٌْعةًٌا م يـمَّىٌبنـمَن بىٌٍ

ا : ٌكًما ُدنىٍاةىٌٍ
مَ
، وا

و ُدٌوًبًقا 
مَ
ّنًةا ا

مَ
ملُواًا ، ِشم جٌمـمَلةًٌا ، ِمنًي ش

مَ
ٌجنًا د

مَ
رش

مَ
ِشم ًسيُوًما ، ف

ل ِانُون  فْىٍا دًشجىٌٍ
مَ
يْ د

مَ
قم

مَ
شعيٌٌة ِمنيًنًا ، ذ

مَ
منًةًٌا ، ة

مَ
و د

مَ
قًما ُدِمنيًنًا ا

مَ
، ر

ملُواًا .
رًمنًيًةا  جٌبًٌدٌوةًٌا جُِ

مَ
ا لٌفٌوٌة ا ُكًسنٌوٌة ًىلىٍي ُدذًشىٍ

مَ
ا مط اةٌِ ن ةىٍ ٌركُِ

مَ
    وبًٌة
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.
ٌدرًًشا :

مَ
ـْا د 2- نـيٌـشىٍ

يـدًا خمَقًل 
مَ
وُدًعنٌوٌة ِلْيىٍا ِعلًميىٍْا ُبا

مَ
شًل ُبيمَؤيٌٌفٌوٌة مش ُ كُِ ية 

مَ
    ل

ٌفريـًنٌوةًٌا ِرنيًيًةا ًىُي ُدًل ِمـٌةمِؤا نشًيًُى 
مَ
يـنًا زنًا ُدم

مَ
ٌبا

مَ
ِعلًميًةا و

مليٌو 
مَ
ُدِاشة ِلْيىٍا  لٌكُول  ريـٌرًةا 

مَ
ش ؤٌورًةا  رًشم  مِل 

مَ
ِمشة ٌدًبُى 

مَ
و  ،

 .  ٌ ط لىٍ
مَ
وِنـٌةخمَط نىٍاؤمٌَف  ُددٌيـٌلىٌٍى  ُدًولىٍ  ًما  ُو 

مَ
ى ِنـٌةُجِل  ن  ٌركىٍُ

مَ
وبًٌة  ،

فٌورًسا   ُ ية 
مَ
ل ٌك  وًىيدُِ يْ 

مَ
يـٌىيـٌْبًٌةًٌا ىو ريـٌذًوةًٌا 

مَ
أخذًنًي ش

مَ
وًىلىٍي و

ًىركًا  ـٌى  لىٍ ز 
مَ
مِلرم ُدًولىٍ  ًما  ُو 

مَ
ى م 

مَ
ُبر  . ين  ذيـٌكًٌٌةىىٍ

مَ
ُبا ل 

مَ
مِلـع

ُو 
مَ
ى ودٌيـٌلًنًايـٌٌة   ، ٌكةًٌبًٌيٌوةًٌنًيًا  شٌوٌجًل  ُدٌكُول  ريـٌذًةًٌا 

مَ
ش ُدطيٌمىٍْا 

ٌمن  ًىدىٌٍا  لسيٌعًةا 
مَ
ًما د ُو 

مَ
ا ِعلًميىٍْا ٌمطُول ى ُدذًشىٍ بًٌش 

مَ
ُدِمةُديـٌل خب

ٌى  يًةيـٌوةىٌٍ
مَ
خٌي ُبايـٌٌةٌوٌة شٌوٌجًل ًىنًا ول

مَ
ذٌوشىٍْا فذيـٌشىٍا ُدًل ِمةة

ٌى  ايـٌٌةٌوةىٌٍ ـيمَع 
مَ
مس

مَ
و ًىنًا  شٌوٌجًل  ـيْ 

مَ
طيٌم ٌِخم 

مَ
مة

مَ
د ًما  ُو 

مَ
ى م 

مَ
ُبر  ،

ؤيـٌوٌة ًىنًا 
مَ
يـُى م ٌ ٌمن شٌوجٌْلىٍ ُكةًٌبًٌيٌوةًٌنًيىٍـْا أخذًنىٍا ايـٌةىٌٍ مفٌـمَِرش لىٍ

مَ
و

ُدٌمنىٌٍى  يـلىٍي 
مَ
ل وّىّي 

مَ
عل

مَ
د ُدٌةٌوٌكلًُنًا  لْيىٍا 

مَ
مع ا  ذجىٌٍ

مَ
د مِلقنًا  شٌوٌجًل 

روىٍين 
مَ
ة ِنىوْيًن  ِان  ِاًل  يـِةا 

مَ
ِمةة ًل  ًىنًا  وٌةٌوٌكلًنًا   ، وةريـٌن 

مَ
ِمةة

رًٌبٌو ؤٌورًةا 
مَ
ق

مَ
ٌى مل ؤيـٌوةىٌٍ

مَ
ٌدًميًةا مُب

مَ
ٌ ًلنًا شٌوٌجًل : ق ُديـٌلًًنـًْي لىٍ

قٌوٌة ُبٌويـًنىٍـْا 
مَ
ش ، ويـمَةيـٌر ٌمنًُى د شـًْخةًٌا ُدًخبىٌٍ

مَ
قيٌقًةا خل

مَ
ريـٌرًةا ود

مَ
ش

ًمشٌو 
مَ
مِلشة ـيمٌَب 

مَ
ِمؤط ُدبًٌؤُويـًا  ُبًىُي   ، خمَشـًْخةًٌا  ًىنىٍي  ل 

مَ
ع ِرٌب 

مَ
مق

مَ
د

ِرٌب 
مَ
مق

مَ
ريـٌر ّىوٌ ًما د

مَ
ُو ًما ُدًساىٍم ُدش

مَ
ّيٌك ًىلىٍي شٌوٌجْلىٍ ، ى

مَ
عيًدًٌايـٌٌة ُبا

 ٌ ر لىٍ
مَ
لُواىٌٍى ُدِنشو

مَ
ِرا مب

مَ
نش

مَ
ر د

مَ
ش

مَ
ل ًىنًا سيًًما ىوٌ م

مَ
ٌمن ُبٌويـًنىٍـْا . وع

ٌى لشٌوٌجًل عٌبرٌيًُا .      مِل بىٍُ
مَ
و نش

مَ
ُدخمٌَدةًٌا ِنىِوا ُبِسـٌدرىٌٍى ا

شٌوٌجًل  ؤيـٌوٌة 
مَ
مُب ةًل 

مَ
ِمـٌةم ًمدىٌٍين   يـًنيٌةًٌا 

مَ
ةر ودٌيـٌلًنًيٌوةًٌا 
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ُدِنِؤا  نًا 
مَ
يك

مَ
ا وةرًنًا 

مَ
مِلةة ُبٌويـًنىٍـْا  رًٌبٌو 

مَ
ق

مَ
مل ُكةًٌبًٌيٌوةًٌنًيًا 

ًٌخٌو ىٌويـٌوة 
مَ
ة

مَ
ش ، مل ْا ُدًخبىٌٍ ٌدذًشىٍ

مَ
ـْا وخمَقْلىٍ د ودًعٌوٌة ةخٌومىٍ

مَ
مِلشة

شًل ُبٌديـٌلًنًيٌوةًٌا ًىدىٌٍا ُدىٌي ًقنيًا يـمَؤيٌٌفٌوةًٌا  ية ُ كُِ
مَ
ا . ول ًىلىٍي ُدذًشىٍ

يىُون 
مَ
ية ُ عل

مَ
يٌة نىٌور ةرىٍين شرًذىٍا ُدل رُديـًا ةخىٍ

مَ
ٌى ُبًىنًا م فريٌشًةا بىٍُ

ُجيٌْاىٍا ٌمن 
مَ
ا ، وِخشُوكًٌا ُدكًٌرىٌٍك لس ٌب ًىلىٍي ُدذًشىٍ

مَ
س

مَ
سقٌوٌة م

مَ
ِخريـًنًا : ع

ا . ًىلىٍي ُدذًشىٍ
ًىنًا  ُديـٌاًا 

مَ
ى ا  ُدًسعىٍ يلىٍي 

مَ
وا يـمَةيـٌر  ُديـمَؤيـٌٌفٌي  ْا  نيٌشىٍ وٌمن 

رًرٌوٌةىُون:
مَ
ش

مَ
مل

زنـمَوّْىّي 
مَ
ل ِلشًنًا سٌوريـًيًا ب

مَ
ـيْ يـٌٌديـًٌْعةًٌا ُدع

مَ
ُبٌوع

مَ
وُدًعنٌوٌة م

مَ
1- ِمشة

خلْفىٍا . 
مَ
مش

ل ِلشًنًا 
مَ
امذىٍا ُدع ٌبؤًيىٍـْا ومىٍ

مَ
رًمنًيًةا د نيًيًةا جُِ

مَ
ٌفريـًنٌوةًٌا ر

مَ
2- خبًٌش م

ين . خيٌٌدٌوٌةىىٍ
مَ
سٌوريـًيًا   وا

ُبِلشًنًا  ٌكٌةيـٌٌبٌي 
مَ
د سٌوذيـًيىٍا  ا  ٌدذًشىٍ

مَ
د عـْبًٌدًٌيـًةًٌا  طيٌمىٍْا  سٌبرٌيٌوٌة   -3

ذٌوخقىٍا  ليًنٌوٌة 
مَ
ٌةج مُبِ  ، يىُون 

مَ
عل

مَ
د ُدٌةٌوٌكلًنًا  رجًٌا 

مَ
د و 

مَ
ا رًمنًيًا  جُِ

رجًٌا ُدشٌوملًي ُكٌوًسيىُون ، واًٌف شٌوملًي ُبٌويـًنـمَيْىُون .
مَ
ريـٌذىٍا لد

مَ
ش

ِلشًنًا  ل 
مَ
ُدع رًمنًيًةا  جُِ ـٌفريـًنٌوةًٌا 

مَ
مل ِلشًنًيىٍْا  ا  ُدذًشىٍ عبًٌدٌ  فًسس   -4

ُدايـٌٌة  خميٌلٌوةًٌا 
مَ
خمَـيلةًٌنٌوةًٌا و نٌوقـزمَيْ  وُدًعنٌوٌة 

مَ
وِمشة  ، سٌوريـًيًا 

مّو  دُِ
مَ
ٌكلًي ِةنيًنٌوٌة ملُواىٍْا ُدق

مَ
ين و ًبـُى وٌجٌوًلي ةٌوذًعةًٌا ُدًولىٍ ُكٌوًسيىىٍ

مليٌو .
مَ
ِاشة

وّىّي :
مَ
عل

مَ
سنيٌقٌوةًٌا د

مَ
ُديـٌاًا و

مَ
3- يـمَؤيـٌٌفٌوٌة ى

ٌة 
مَ
ٌفريـُنٌوةًٌا ِرنيًيًةا ٌمن ِمؤع

مَ
ُبًقا مُب

مَ
ٌجليٌةًٌا ُدِمةد

مَ
     يـٌٌديـٌع ّىوٌ د

1 
 

 


 

 

 


 







       

         


       


       

        



سثروت  2 / 182013

دًرًا ِعسريـٌنًيًا ُجليٌةًٌا ّىٌي فٌورًقع يـٌٌديـًٌْعةًٌا وًىُي ُدِنِؤا ُدِنُوش 
زنـمَيْ 

مَ
ب ِرنيًيًةا  ٌفريـًنٌوةًٌا 

مَ
ُدم ٌبعًطنيٌةًٌا 

مَ
ٌكًميٌوةًٌا م

مَ
ب ُدنيًٌخايـٌٌة  ًلُ 

ي ُبؤًيىٍـْا 
مَ
ٌفذيـًٌسةًٌا وشٌورًذ

مَ
جٌمـمَلْلىٍ و

مَ
ّيٌك ُكةًٌبىٌٍْا و

مَ
نيًنىٍـْا: ا

مَ
فرًًسا ِمـٌةم

وُدًعنٌوةًٌا وًمانـمَيْ ُجٌونًز يـٌٌديـًٌْعةًٌا .
مَ
ًوٌة م

مَ
أخذًنىٍا ٌمن خمَيْل

مَ
و

ُكًميٌوةًٌا  ُدًىدىٌٍا  يـمًَما  جُبٌـمَو   ، لُون  ًفشّو  ُكةًٌبًٌيٌوةًٌنًيىٍْا  ُديـٌاْىٍا 
مَ
وى

ٌفريـًنٌوةًٌا ِرنيًيًةا ودٌيـٌلًنًايـٌٌة ُبيمَدٌ جٌمـمَللىٍْ ، ؤٌبٌوةًٌا 
مَ
ٌبعًطنيٌةًٌا ُدم

مَ
م

و ًل 
مَ
ٌفريـًنٌوٌة يـٌٌديـًٌْعةًٌا ا

مَ
ر ِمةة

مَ
وّىّي قط

مَ
ية

مَ
خمَيةًٌا ، وِقكرًا ًىًشا ل

وُدًعنٌوٌة 
مَ
ٌوّىّي اٌوذًخٌة ِمشة

مَ
ل ِقطرًا ًمدىٌٍين ايـٌة

مَ
ين ، ب ٌفريـًنٌوٌةىىٍ

مَ
ِمةة

عٌجـمَل وٌبـمٌَفشيٌقـٌو .
مَ
وةذًنيًةًٌا واٌوذًخٌة مٌوًطي لىٍين ب

مَ
يـٌٌديـًٌْعةًٌا م

ر خبًٌشًا 
مَ
شرًي قط

مَ
وًةٌفـٌو ب

مَ
ُديـٌاًا ُكةًٌبًٌيٌوةًٌنًيًا ًىنًا مِلشة

مَ
     ِاٌةخزٌي ى

ُدِمـٌةخمَـزْيـًن  يلىٍي 
مَ
ا ُديـٌٌديـًٌْعةًٌا  ٌبعًطنيٌةًٌا 

مَ
ٌكًميٌوةًٌا م

مَ
د ُكةًٌبًٌيٌوةًٌنًيًا 

ٌك ، وٌمنىٍـٌى  عةًٌا . وِقطرًا ُدًىنًا خبًٌشًا ًىفىٌٍ
مَ
خلْفىٍا دًًمانـمَيْ يـٌد

مَ
زنىٍـْا مش

مَ
ب

يلىٍي ُديـمَؤيـٌفٌـمَيْىُون :
مَ
نيًنىٍـْا ا

مَ
ُديـٌاًا ، لًعٌبُودْىٌٍا ِمٌةم

مَ
ليٌؤٌوٌة ى

مَ
ا

ُدٌمن  ُبيمًَما  ًفٌجـمَع  يـٌٌديـًٌْعةًٌا  ُدبًٌؤُوي  ُبًىُي   ، يـٌٌديـًٌْعةًٌا  فٌورًقع   -1
عةًٌا .

مَ
ـي يـٌد

مَ
ٌف ِفـذع

مَ
خل

مَ
ش

مَ
ًمانـمَيْ يـٌٌديـًٌْعةًٌا مب

قْلًةًٌا 
مَ
خُب ِطـًْبنًيًةًٌا  ٌفذيـًٌسةًٌا 

مَ
و جٌمـمَلْلىٍ 

مَ
د ا  بىٍ

مَ
ذ ِمنيًنىٍـْا  ايـٌٌةٌوٌة   -2

خلْفًٌةًٌا .
مَ
مش

دٌ ىٌي .
مَ
ا ٌمن جٌمـمَلةًٌا ُدىٌي ك بىٍُ

مَ
3- يـٌليٌٌدٌوٌة ِمنيًنىٍـْا ذ

جٌمـمَلْلىٍ .
مَ
ُديـٌاْىٍا ُكةًٌبًٌيٌوٌةنًيىٍْا ُديـٌلًنًيىٍْا د

مَ
4- ُبؤيـٌرٌوٌة ى

ُديـٌاْىٍا ُكةًٌبًٌيٌوةًٌنًيْىٍا 
مَ
ُبةًٌا ًللىٍي ى

مَ
ـيمٌَب ، ايـٌٌة يـمَؤيـٌٌفٌوةًٌا ر

مَ
مط

مَ
ٌبزمٌَبنـمَن د

مَ
و

ٌكًما ُدةٌِىِوا 
مَ
ين و ـيْىىٍ

مَ
ـيْ يـٌٌديـًٌْعةًٌا ُكًما ُدِنىوْيـًن طيٌم

مَ
ُبٌوع

مَ
، ُبًىُي ُدم

فْىٍا 
مَ
ر ٌمنىُون ُبا

مَ
وة

مَ
ا ٌمطُول ِقنيًنىُون ًل ِمةة ُبٌوٌة خُوْشًبنىٍـْا فذيـٌعىٍ

مَ
ر
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دىٍُين 
مَ
يلىٍي ُدٌمنىُون ِمـٌةى

مَ
عةًٌا مُبًانـمَيْ ًبؤُويىٍْا ا

مَ
ية ُ يـٌد

مَ
ملْيًةًٌا ِان ل

مَ
مش

ـْا ويـٌوٌةذًنـمَيىُون  ُبُوعىٍ
مَ
ًللىٍي م

عٌبـمَر ُكُولىٍين 
مَ
ملُوا ُبـؤًيىٍـٌى ب

مَ
ـْا ُديـٌلًنًيىٍْا د ُبُوعىٍ

مَ
دىٍُين ًبؤُويـًا مل

مَ
1- مى

ٌةًخنـًْوةًٌا 
مَ
ِمـٌةم ِنىوْيـًن  ِان  ًبؤٌويـًا،  ين  ُبىىٍ ا  ُدؤًبىٌٍ ٌةًخنـًْوةًٌا 

مَ
ِمـٌةم

و ِلشًنًــْيًةًٌا . 
مَ
و ُدُوُكةًٌنًــْيًةًٌا ا

مَ
زمٌَبـْنًنًيًةًٌا ا

ا يـمَةيـٌر  ٌبىُون ىوٌ ؤًبىٌٍ
مَ
ـْا د ُبٌوعىٍ

مَ
ٌيبًٌ ونٌوًقي م

مَ
ُدريـٌن ًبؤُويـًا جل

مَ
2- مع

يـلىٍي ُدًل ىوٌ ىًوا 
مَ
ـْا ا ُبٌوعىٍ

مَ
ـٌى مل ٌرايـٌن لىٍ

مَ
ٌمن أخذًنىٍـْا ، واًٌف ِانُون مة

دًكٌـمَر ِانُون .
عيًا لٌبٌوًقر يـٌٌديـًٌْعةًٌا 

مَ
وةٌفٌي ُبٌبٌوؤًر ِليـًا ُبٌديـًٌل وزمٌَبنًا ب

مَ
3- ِمشة

ين . ـيْىىٍ
مَ
ُبٌوع

مَ
ين ٌمن م ىفكًٌنٌوٌةىىٍ

مَ
وم

ـيْ يـٌٌديـًْعةًٌا 
مَ
ُبٌوع

مَ
ل م

مَ
ٌى ُدع ر ٌمن يـٌٌديـًٌْعةىٌٍ

مَ
ر
مَ
يعٌي ًبؤُويـًا ُدِنشة

مَ
4- مس

ين . ؤخًلنٌوٌةىىٍ
مَ
و م

مَ
ين ا مليًنٌوٌةىىٍ

مَ
ـدٌ ٌمطُول ِمشة دٌِنعبُِ

مَ
و

مِؤا 
مَ
ـيْ يـٌٌديـًٌْعةًٌا ، و

مَ
ُبٌوع

مَ
ٌيـىُون مل

مَ
ُديـٌاْىٍا ًىلىٍي قليٌدْىٌٍا ايـٌة

مَ
وًىكٌـمَنًا ى

وةريـٌن 
مَ
ُدم ويـٌوقذىٍا  وِليـًا  ُدزمٌَبنًا  ـٌةًخا  مُبِ ًجٌجٌو 

مَ
مِلـٌةى ًقرُويـًا 

ُديـٌاْىٍا ًىلىٍي لبًٌؤُويـًا .
مَ
ى

بًٌش 
مَ

لخُودٌ خل
مَ
ُديـٌاًا ُكةًٌبًٌيٌوةًٌنًيًا ًىنًا ب

مَ
ي ُدِنىِوا ى

مَ
قذ

مَ
وٌمن ِعلْلًةًٌا د

يٌة  جٌمـمَلْلىٍ ِزٌدًقايـٌٌة ِمـٌةخمَشـًْب )بىٍُ
مَ
ذًمنًيىٍا وًل أخذًنىٍا ًىُي د ا جُِ دذًشىٍ

شرًذىٍا 
مَ
و ُبيـٌٌديـًٌْعةًٌا  ـيْنًشًا 

مَ
ٌبن

مَ
ل ٌرسيًا 

مَ
مة ُدىٌي  ُبًىُي   . خمَيًا(  ذكىٍُا 

مَ
ا

ا  ذىطىٍ
مَ
ٌف م

مَ
خل

مَ
ش

مَ
ونًا أنًشًيًا مب

مَ
ين ى يلىٍي ُدًشفٌـمَع ُبىىٍ

مَ
ا يـمٌَةيـٌر ا ُدخمٌَدْةىٌٍ

ًةا مُبًا 
مَ
شعيٌةًٌا خد

مَ
ة ـيْ 

مَ
ُبٌوع

مَ
م يـمَؤيـٌفٌـمـَيْ  ٌمن  ُدِانُون خمَدٌ   ، عةًٌا 

مَ
ُديـٌد

ٌبؤًيىٍـْا 
مَ
ملُواْىٍا و

مَ
شٌكيٌْخًوةًٌا و

مَ
يـًا و

مَ
ٌبـذ

مَ
ـْا و ـٌدشىٍ لًل ٌمن جُِ

مَ
ـُى ىٌي م ٌدبىٌٍ

ينًٌة 
مَ
ب ل  ُدةًٌقىٍ ىٌويـٌو  خمَيًا  ذكىٌٍا 

مَ
ا يٌة  ٌدبىٌٍ ُبًىُي   ، وبًٌؤُويىٍـْا  ُديـمَُدٌوْعةًٌنىٍا 
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ل 
مَ
زعُور ّىوٌ ع

مَ
ن د

مَ
ـٌى ًىوىٍا ُكُول وم ُو ُدبىٌٍ

مَ
ـْا وًعلًما خمَيًا ى ٌكةًٌبىٌٍ

مَ
ًعلًما د

ا . شرًذىٍا خمَـدٌْةىٌٍ
مَ
يـٌدٌـيًْعةًٌا و

ين : نـْيًةًٌا ، وٌمنىىٍ
مَ
ٌـمَلْلىٍ ُديـٌْلًنًيًةًٌا ِمـٌةم

مَ
ويـمَةيـٌر ٌمن ًىدىٌٍا ، ايـٌٌة ل

ـيْ يـٌٌدبـًٌْعةًٌا .
مَ
ُبٌوع

مَ
ينًٌة ًبؤٌويىٍـْا وم

مَ
- خٌدٌور مٌوًطيًا ب

لٌولًةا مِلـٌةمًطيٌو ليـٌٌديـًٌْعةًٌا .
مَ
- اٌورًخا فشيٌقًةا وق

ُدذيـٌشىٍا  ملُواْىٍا  رًٌبٌو 
مَ
ق

مَ
مل يـمَةيـٌر  ؤيـٌوةًٌُى 

مَ
مُب جٌمـمَلْلىٍ  ًفذًشن   -

وخمٌَة 
مَ
م ، ُبًىُي ُدايـٌٌة لىٍين ر

مَ
يْ يـٌٌديـًٌْعن لٌوقد

مَ
ٌفذيـًنًوةًٌا ٌدًل ىو

مَ
وم

ٌدرًًشا وعٌوًقبًٌا .
مَ
ٌبؤًيـًا و

مَ
زمٌَبنًا ل

ـٌى طبًٌع  قىٍل لىٍ
مَ
ُو ُدش

مَ
ٌكِرا ٌمن ى

مَ
ٌجـمَلةًٌا ًشفىٍل زمٌَبنًا د

مَ
- طبًٌع ملُواًا مب

ُكةًٌبًٌا .
ُدًشنٌوٌة يـٌٌديـًٌْعةًٌا ُدفًٌذًسن ِانىٍي جٌمـمَلْلىٍ .

مَ
- ِمـٌةا

ليٌوٌة ُكةًٌبًٌا  
مَ
ين ُباٌوركًا ُدًسفىٌٍق مل يًةيـىىٍ

مَ
- جٌمـمَلةًٌا ًفرًسا يـٌٌديـًٌْعن ُدل

مليًا.
مَ
مش

ٌبُكُول خمَقْلًةًٌا .
مَ
ن يـٌٌديـًٌْعةًٌا ُديـمَةيـٌر خٌودًةًٌا د

مَ
ؤيـٌوةًٌُى مِلطع

مَ
- م

 ، ٌدًما 
مَ
ق ٌدًما 

مَ
ق ِعلًما  وذًنًوٌة 

مَ
ِمةط ًقٌفٌو 

مَ
مل ِعلًيًةا  ؤيـٌوةًٌُى 

مَ
م  -

ين . ُبٌديٌن اٌورًخا ُديـٌليٌٌدٌوٌةىىٍ
يلىٍي ُدًعبٌْدًٌن 

مَ
ين ا لٌولٌوٌة خدًٌرىىٍ

مَ
ـْا وق ين ٌمن ُكةًٌبىٌٍ ـيْىىٍ

مَ
رزًنٌوٌة طيٌم

مَ
- ا

ـْا . ين رويـٌخ يـمَةيـٌر ٌمن خٌدُور ًقذُويـمَيْ ُكةًٌبىٌٍ خٌدٌور ًقذُويـىىٍ
وةفًٌا 

مَ
ِمشة ُدىٌي   ، جٌمـمَلةًٌا 

مَ
د ِمنيًنًا  دٌ 

مَ
خُب ـْا  كًٌةُوبىٌٍ نيًنٌوٌة 

مَ
ِمـٌةم  -

ـيْ خرًيًا 
مَ
لٌةٌورًسيىُون ُبؤمَوب

مَ
ٌمن ًقذُويىٍـْا و ٌب 

مَ
ر ُجيٌ 

مَ
ِمنيًنًا ُدس دٌ 

مَ
مِلـج

دٌ ُدٌوًبًقا .
مَ
خٌب

مَ
خلْفىٌٍا د

مَ
مش

شّو ًمدىٌٍين ، ًمؤيـًا دىٍُين ُدِنىِوا قٌفيٌس 
مَ
د
مَ
ٌجنىٍـْا ُدًىلىٍي جٌمـمَلْلىٍ ِاٌةا

مَ
وٌفـمَذش
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حدًٌا  ُجيًب  ٌة 
مَ
ِعل ُدةٌِىِوا  ؤيـًا 

مَ
وِمـٌةم  ، ِملةًٌا  دًٌا 

مَ
ٌجنًا خب

مَ
رش

مَ
ف ًىنًا 

يـمَةيـٌر  لٌوًل 
مَ
وق ُدةٌِىِوا فشيًٌقا مِلةُدكًٌروٌ  ّيٌك 

مَ
ا ٌجنًا 

مَ
ِملةًٌا لفٌـمَرش

ر .
مَ
مِلخد

ؤيـًا 
مَ
وم  ، ًا  ِفـٌةمجًٌ و 

مَ
ا ين  رةىٍ

مَ
ة ِملْلىٍ  ٌجنًا 

مَ
رش

مَ
ف ُدِنىِوا  ةٌوٌب  ؤيـًا 

مَ
وم

م  لُوا جٌمـمَلةًٌا : وًىنـمَو ِمدُِ
مَ

ًونًيًةا مل
مَ
ٌجنًا ُباٌورًخا ج

مَ
رش

مَ
 ف

مَ
عرب

مَ
ُدم

ًفٌجـمَع  ُجيٌاْىٍا 
مَ
س ٌبِعدًنىٍـْا 

مَ
و  . فذيـٌشًةًٌا  ٌجـمَلْلىٍ 

مَ
مب ّىوٌ  ُبيٌق 

مَ
د ُديـمَةيـٌر 

ُدِنىِوا  ؤيـًا 
مَ
. وم ٌجنًا 

مَ
رش

مَ
ٌمن ف نًةًٌا 

مَ
ًفرُوس جٌمـمَلةًٌا مب ُجٌوًشا  ِشم 

ّيٌك شٌورًرًا 
مَ
خ يـٌليٌٌدٌوةًٌُى ا

مَ
ا لٌور دُِ

مَ
ى

مَ
ُو ًما د

مَ
جٌمـِلةًٌا ى

مَ
ٌجنًا د

مَ
ُبفٌـمَرش

 ، ْا  ُدذًشىٍ  ، رميٌةًٌا 
مَ
ـْا ، م ، ِطـبىٍ ّنًةنًيًا ، شٌورًرًا يـمَرًخـيًا ، فريـٌسًةا 

مَ
ش

ركًا .
مَ
وُدًعنٌوةًٌا... وش

مَ
م

و 
مَ
ا ُكبًٌةًٌا 

مَ
مذ قفٌـيٌْسًوةًٌا  ّيٌك 

مَ
ا ُدِانُون  جٌمـمَلْلىٍ  ٌجنـمَيْ 

مَ
ذش

مَ
ف ًٌمن 

مَ
وة

قٌفيٌْسًوةًٌا ْخدًٌنـًًيًةًٌا .
 )5500( ٌمن  يـمٌَةيـٌر  ِاخمَدٌ  ًىنًا  ٌكةًٌبًٌيٌوةًٌنًيًا/ُبيٌُبليٌُوُجرًفًٌيًا  ُديـٌاًا 

مَ
وى

سٌوريـًيًا  ِلشًنًا  ل 
مَ
ع رًمنًيًا  جُِ ُبِلشًنًا  ْا  ُدذًشىٍ شماًا  ِ مَ

لفْىٍا وخ
مَ
ا شًا 

مَ
خ

ا ِعلًميىٍْا وخمَقْلًٌة ُبؤًيـًا ِعلًميًا .   ذىطىٍىٍ
مَ
خلفٌـمَيْ م

مَ
ش

مَ
مب
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ܐ   ؟ܵ��ܼ� �ܹ�� ̮�ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
 )1926 - 1892 (  

  
  
  
  
  
  
  
  

� ܿ�ܼ� : �ܼ� ܿ�ܼ ����ܼ�ܼ�  
  
  
ـ�ܓܵ  ـܐ ̈� �� ـܵ�ܐ ܐܼܘܓܵ� ܹ�ܐ ܵܒ�ܼܝ ܵܓܵ�ܿܗ ܵܪܵܒܐ ܼ�ܿ ـܵ ـܐ ܒ�ܼܘ ـܹ̈ ـ ܨܿܘܹ�ـܐ ܓܼ�ܿ

ܪ ܒــ�ܿ  ــ�ܕܼܘܵܬܐ، ܘܼܗܿ ــܐ ܘܼܓܿ ـܵ ܼ�ـــܵ� ܘܕـܼ���ܵ ـܸ ــܐ ـــܵ�ܐ  ܝـܕ ـܹ̈ ـܼ ܸ�ܵ�ܵ�ــܐ �ܼܒ
̈ـ  ـܼܿ ـ

ـــܐ ܘܼܬܿ ـܹ ـܵ ـــܐ ܘ�� ـܹ ـܵ� ܒܸ�� ـܼܿ ــــܵ� ܐܼܘܓܵ�ܵ�ــــܵ� ܓــــܼ�� ـܼ ـــܹ� �ܼܒ ـܵ

ـܵ�ــܵ�  �ܵܓــܼ�ܵܬܐ ܘܼܓܿ ܐ ܕܸܓܼ�ܵ��ܵܪ�ܼ�ܵܬܐ ܘܸܓܼ�ܼ�ܿ ـܵ ـܼ ـܹ̈ܐ �ـ ـܵ ـ ـܹ̈ܐ ܘܼܒܿ ـܵ ـܼ ܓ�
ܼܒܵ�ܐ ܸܐܹ�� ܐ ܼܬܿ ـܵ ـܼ ܐ ܕ ـܵ

ـܵܐ ܕܿܗܘ ܼ�ܿ ܨܵ� �ܵ�ܐ ܼܐܿ ـܸ ܐ ܘܕܼܘܵܒـܹ�ܐ ، ܒ ـܵ̈�ܹ ��ܼ�ܼܬ �
ܵـ  ــܼ�̈ ـܵـ � ــ�ܘܓܼ�ܿ ـ ܿ�ܼ ـܼ ــܐ ـ� ـܵ ـܼ ܐ ܕ ــܵ�̈ܬܹ ܼܒܵ

ــܐ  ܝـܹ� ܕܼܐܿ ܹ ـ̈ ܼܒ ــܐ ܕܼܙܿ ـ�̈�ܹ ــ� ܼܓܿ ܿ�ܼ
ـܹܐ �ܵ�

  .ܸܓܼ�ܼ�ܿ
  

� ـܹܵ� ܕܵܐ�ܼ� ܼ�ܿ �ܵ̈ ـܼ ܐ ܘܕ ܼܒ̈�ܹ ܿ�ܼ� � ܚ ܘܵܗܼܓܿ ܢ ܵܐܼܬܿ ܐ ܸܐ ـܵ ـܼ ܐ ̈ܐ ـܵ ـܼ ܚ ܕ ܿ�ܼ ـܵ ܨܿܘܹ�ܐ ܸܒ� 
ــ� ــܐ � ܹ ـ̈ ــܐ �ܸ�ܼܓ ـܹ ـَܼ ــܐ̈ܓ�ܼ�� ـܹ ــܐ . ـܼ ܐܼ�ܵ ــܿ� ܼ�ܿ ــܵ� ـܵ� ـ ܿ ـܼ � ــܼ�ܬ ܵܐܵܗܐ ܸܓܼ�ܼܓܿ ܒ

 َ��� ܿ�ܼ� ��َ�ܿܘܢܕܼܓܿ ܿ�ܼ� ـ�̈  ܿܘܢ ܘܼ�ܿ ܒܼ�ܿ ـܵ ـܐ ܝـܒܼ�ܿ ـ� �ܼ�ܗ̈ܓܹ ܿ ـܼ ܐ  ܕ̈�ܹ
ܪܒܵ�ܐ ܼܐܿ  �ܼܐܿ

ܹܐ
ـ��̈ ـܵܐ ـܵ��ܿ  ܸܓـܼ�ܿ ـܼ� ܕܹܒܐܵܬ   :ܼܐܿ

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  

  
  
  
  
  
  
  
  

� ܿ�ܼ� : �ܼ� ܿ�ܼ ����ܼ�ܼ�  
 

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  

  
  
  
  
  
  
  
  

� ܿ�ܼ� : �ܼ� ܿ�ܼ ����ܼ�ܼ�  
 

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  

  
  
  
  
  
  
  
  

� ܿ�ܼ� : �ܼ� ܿ�ܼ ����ܼ�ܼ�  
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ܼܒ�ܝܼ ̈��. 1 ��ܸ�ܼ� ܕܼ�ܿ �ܵ� ܘܹ�ܐ ܼ�ܿ   .ܨܿܘܹ�ܐ ܕܐܼ���َ�ܿܘܢ ܪܼ�ܿ
2 .� �ܵ�̈�ܹܐ �ܵ ܨܿܘܹ�ܐ ܕܐܼ���َ�ܿܘܢ �ܵ��ܼ̈�ܿ   .ܘܹ�ܐ ܵܗܘܼܝ ܼܓܿ
3 .� �ܵ��ܵ�ܗܿ ܼ̈�ܿ ܼܒܵ� ܘܹ�ܐ ܵ��ܼ�ܼ� �ܼ�ܿ �ܼܗܿ   .ܨܿܘܹ�ܐ ܕܐܼ���َ�ܿܘܢ ܼ�ܿ
4 .� ܐ �ܵ�ܵ�ܐ ܘܵܕܼܒܵ�̈�ܹܐ ܕܵܓܵ�ܐ ܒ��ܼܿ ܼ̈�ܿ ܐ ܝـ��̈ ܨܿܘܹ�ܐ ܕܼ�ܵ�ܐ ܸ���ܹ̈ ܹ�̈� ܿ�ܼ .  
  
  

�ـܸ�ܵܪܚ  ܐܼ�ܵـܐ ܕܼ�ܿ ܿܗ�ܵ�� ��ܼ��ـܵ� �ܵ�ـܿ� ܼ�ܿ
ــܐ  ــܐ ܕܼ�ܵ� �ܨܿܘܹ� ــܼ� ܼ�ܿ ــ� ܵܐ� ــَ� ܼ� ــܼ�ܬ ܼ�ܿ ܒ
�ـܼ�  ܗ �ܼܒܼ�ܹ�ܐ ܒ�ܼ��ܵ�ܐ ܪܼܒܼ�ܵ�ܵ�ܐ؛ ܼܐܿ ܹ�̈�ܵ�ܼ�

َ� ܵܐܼܓ�ܿ  �ܼ�ܵ�ܐ ܘܵ��ܵ�ܐ ��ܼ�ـܵ�ܐܼ�ܿ ، ܸ��ܵ�ܐ ܼ�ܿ
�ܵ�ــܐ  ــَ� ، ܒ�ܼܘܵ�ــܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ��ــ�ܵ �ܼ�ܿ �ــܼ� ܼ�ܿ ܘܼܐܿ

ـــܐ  �ܵ�ܵ� ـــܐ ܼ�ܿ ـــܐ ܘܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ� ��ܵ ـــܐ ܼ�ܿ �ܵ�ܵ�
ــܼ�ܵܬܐ، ܿܗܘ  ��ܼ� ــܵ�ܐ ܒܼܐܿ �ܼ� ــܐ ܘܼ�ܿ �ܵ�ܵ� ܘܸ�ܼ�ܼ�ܿ
ــــܵ�ܐ  ــــܐ ��ܼ� ــــ�ܵܕܐ ��ܼܘܵ�ܵ� ــــ� ܵ� ܕܼ�ܹ�

�ܵ�ܐ �̮ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ܐ   .  ܘ�ܼ�ܿ
ــ� ܚ ܵܓܼ�ܿ �ــܼ�ܿ : ܒــܼ�ܬ ܵܐܵܗܐ ܵܘܵ�ــܐ �ܵ�ــܿ� ܕܼܒܿ

ܢ ܐܼ���ـَ�ܿܘܢ ܗܿ  ـ� ܐܼܘ�ـܼ�ܿ �ܼ�ـ�ܵܬܐ ܪܘܼ  ܝـ�ܵ�ܐ ܼ�ـ� ܒܼ�ܿ �ܵ��ـܼ�ܵܬܐ ܼ�ܿ ܵ�ـܐ ܕܼܗܿ
ܢ  ــ�ܵܬ�ܵ�ܵ�؟ ܸܐ ܘܕܼ�ܼ�ــܵ� ܒܐܼ�ــ�ܼܘܵܬܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ��ــܵ�، �ــܼ�ܵ�ܵ��ܵ�، ܹ�َ�ܵܬܵ��ــܵ� ܘܼ�ܿ

�ܵ��ܼ�ܵܬܐ ܕܼ�ܼ��ܵ  َ� ܵ��ܵ�ܐ ܕܼܗܿ � ܸܐ�ܵ�ܹܕܐ ܘܒܼ�ܿ ܿ�ܼ �   .��ܼ�ܵܕܐܼ�� ܼ�ܿ
ܢ �ܼ�ܵ� �ܸ�ܢ ܕܒܼ�ܵ��ܼ�ܼܬܿ ܐ ܕ�ܼ�ܵ�ܵ��� ܼ�ܿ ܵܪܵܒـܐ �ܵ�ـܐ : ܼ�ܹ�ـ� ܝـܸܒ� ܵܗܘܼܝ �ܵܐܘ�ܹ̈

ــܐ  ــ�ܿܘܹ̈ܪܐܘܵܪܵܒ ܚ. ܼܒܿ ــܿ� ܕܵܐ�ــܼ�ܿ ــܵ� �ܵ� � ܿ�ܼ� ــ�̈ : ܘܸ�ܼ�ܼ�ܿ � ــܐ �ܵ  ܝـܸ��ܵ�ܼ�ܿ ــܐ ܹ� �ܹ
ܼܒܵ�ــܐ ܕܸܒ�ܵ�ܵܒــܐ �ܵ�ــܿ�  ܵ�ــ�ܹ �ܸ��ܵ�ܵ�ــܐ ܕܸܨܒ̈  ��ܵ�ــܐ ܕܼܙܿ ــَ� ܐܼ�ــܵ�ܐ ܒــܿ�ܘ ܼ�ܿ ܕܼ�ܿ

ـــܐ �ـــܼ��ܵ�ܐ  ـــܐ ��ܵ�ܵ� �ܹ� ـــܹ�ܐ ܘܼ�ܿ ܐ ܙ̈ܪܼ� ـــܿ�̈ܕܹ ܐ �ܵ�ܼܒ �ـــܵ�̈ܬܹ
ܿ�ܼ� ��ܼ��ـــܼ�ܵܬܐ ܕܼܐܿ

�ܼ��ܵܬܐ ܘܸܨܼܒܵ�ܵ�ܐ �ܵ��ܼ�ܵܬܐ ܼ�ܿ ܐܵ��ܼ�ܵܬܐ ܒܼ�ܿ �ܵ�ܐ ܕܸ��ܼ�ܿ ܿ�ܼ�.  
ܚ ــ� �ــܵ�ܐ ܵܓــܵ�ܐ َܐܹ�ــَ�ܵܬܐ ܘܵܐ�ــܼ�ܿ ܚ ܵܓܼ�ܿ �ــܼ�ܿ ܚ ܘܼܒܿ ܢ ܵܐܼܬܿ ــ�  :ܸܐ ܵ��ــܿ�ܕܼܝ؟ ܼ�ܿ

  �ܼ�ܕܼܝ �ܵ�ܿ� ܸ��ܵ�؟

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  

  
  
  
  
  
  
  
  

� ܿ�ܼ� : �ܼ� ܿ�ܼ ����ܼ�ܼ�  
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�ܼ�ܵ� �ܸ�ܢ ܕ�ܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܸܒ�  ܸ�َ��ܹܪَܫ ܼ�ܿ
ـــ̈�ܹ  ـــܐ ܸ�ܵ� �ܵ ـــܐ ܘܸܒ�ܼܒܵ ܵܗܹܘܐ �ܵܐܘܵ�

��̈ ܼ�� ܵ��ـܼ�ܵܬܐ، ܸ���ـܼ�ܵܬܐ، : ܼ�ܹ�ܐ ܼܐܿ ܼܐܿ
ـــܐ  ��ـــܼ�ܵܬܐ، ܸܗ�ܵ�ܵ� �ܼ��ـــܼ�ܵܬܐ، ܼ�ܿ ܼܒܿ

��ܿܘ�ܵܵ�ـــܐ  ܐ ܼ�ܿ �ܵ�ـــܐ ܕ�ـــܼ�ܵ�̈�ܹ ܘܼ�ܿ
ــــ� ــــܐ ̈� ــــܹ�ܐ ܘܵ� �ܼ� ــــܐ ܘܼ�ܿ �ܹ�ܵ�ܼ

ܒܵ�̈�ܹـــܐ ، ܕܼ�ܵ�ـــܐ ܒ�ܼܘ�ܵ�ـــܐ 
ܿ�ܼ�ܼ�ܸ

ــــܐ  �ܒܵ�̈�ܹ  ����������(ܕ�ܿ��ܹ�ــــܐ ܼ�ܿ
  . ܵ�ܐ ܓܼ��ܵ�ܐ ܕܐܼܘ��ܵ  )مهلكة

ܐܼ�ܵܐ ܕܵ��ܒܼܵ  � ܒܼ�ܬ ܵܐܵܗܐ ��ܼ��ܵ� ܼ�ܿ
ــܐ  �ܵܒ ــܼ�ܬ ܼ�ܿ ــܼ�ܵܬܐ ܒ �ܕܵ�� ــܵ�ܐ ܼ�ܿ �
�ܵ�ܐ  ܐ ܕܵ��ܿ�ܵ�ܐ ��ܼ�ܵ�ܐ ܘ�ܼ�ܿ ܹ̈� ܕܼ�ܿ

ܠ ܸܐܕ�ــܿ�ܡ ܒ�ܼܘ�ܵ�ــܐ ܵܐܵܗܐ ܸ�ܵ�ــܐ.. ܵ�ــܐ�̮ܵ��ــ�ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܪܵ   ܕܼ�ــ�ܵܘܐ ܘܕܼ�ܹ�ــ� ܼܗܿ
ـܐ �ܵ �ܒܸ ܒܸ ܕ ـَ� ܵܕܵܪܐ ܘܼ�ـ� �ܵ��ܹ̈ ܐ ܵܓـ� ܪ�ܼ�ܵ�ـܐ ܕܐܼܘ�ـܵ� ܵܐܬܿܘܵܪ�ـܵ� ܸܙܕ ܼ�ـ� ܼ�ܿ

��ܼ�ܹܬܗ    .ܕ�ܼ�ܿ
�ܼ�ܵܬܐ ܒܵ�ـ�ܡ  ܐ ܕܼ�ܿ ܹ�̈� ܵ�ܵ�ـܐ  3܀ �ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ܐ �ܸ��ܹ�� ܼ�ܿ ܸܬ���ـ� ܬܼܪܿ

ܒ��ܼ�َ�ـܵ� ܕܐܼܘܪ�ـܼ� ܕ��ܼ��ـܵ� َܗܵܘܐ ܵܓ� ܵ�ܵ� ܕ̰ܓ�ܪܒܼ��  1892ܒܹ�َ�� 
ܢ ܘܬܼܘܪ�ܵ�ܐ � ܸܬ�ܼ�̈ܒܹܐ ܕܹܒ�� ܐܼ�ܼ�ܿ

َ�ܡ ܵܗܵܕܐ . ܼ�ܿ ܘ�ܼ�ܵ�ܐ َܗܵܘܐ ��ܼ�ܵ�ܐ ܼ�� ܼ�ܿ
ܼܒــܵ�ܸܗܡ، ܘܸ�ܵ�ــܐ ܕܸ�ܹ�ــ� ܐ��ــ�ܿ ܵ��ــ�ܿܘܢ ܵ���ــܿ�ܼܒ ܹܒ�ــ� �̮  ܼ� ܕܹܒ�ــ� �ܼܐܿ

�ܵ�̈�ܹـܐ �ܸ��ܹ�ـ� �ܸ�ܹ�ـ� �ـܼ�ܵ�ܵ�ܐ  ܗ ܸ�ܼ�ܼ�ܿ
ܹܬ��ܿ�ܵܪܙܼܝ، ܘܒܸ��ـܵ� ܕ�ܵ�ܵ�ـܹ�̈

ܗ ܕܵܐܬܿܘܵܪ�ܵ  �ܼ� ܕ�ܼ��ܵ� �ܵ�ܿ� �ܼ���ܼ�ܵ� ܒܸ��ܹ�� ܵܓ� ܵܪܵܒܐ ܼ�� ��ܼ�ܼܒܵ�ـܹ�̈ ܐ ܼܐܿ
� ܐܼ�ܹ�ܗ   .ܘܒ�ܼ�ܿ

ـܐ ، ܘܒـܵܐܵܗܐ  ܼܒܵ�ܵ��ܹ̈ ـܐ ܼܙܿ ܹ̈� ܵ�ܐ �ܵ�ܿ� ܸ�ܹ�ـ� �ܼ�ܿ � ܿܗܘ ܸ��ܵ�ܐ ܙ�ܿ�ܵܪܐ ܸܒ�ܼܒܵ ܀ ܼ�ܿ
�ܼܒـܿ�ܹܕܐ �ܹ�ـ�  �ܼ�ܵ�ܐ ܵ�ܹ�ܗ ܘܵ�ـܐ ܵܒܹܒـ� ܼ�ܿ َ� ܸܓ�ܵ�ܐ ܼ�ܿ ܿ�ܼ �ܼ� ܵ��ܵ� ܕܼ��ܵܘܐ ܼܐܿ ܿ�ܼ

َ��ܵ�ܐ ـ�ܹܬܗ ܕܸܒ�ܵܘܵ�ـܐ �ܵ�ـܐ ܸ��ـܵ�  ܕܵܬܸ�� ܒܼ�ܿ ܓܼܒܿ ܵ�ܹ� ܘܐܼܘ�ܵ�̈�ܹـܐ ܕܼܬܿ ��ـܼ�̈
ܿ�ܼ

. ��ܼ�ـ� ܒ�ܼܘ�ܵ�ـܐ��ܼ�َ�ܵ� ܕܬܸ ܵܓ� ) ܵ��ܿ�ܹ��(ܕܵ�ܸܒܹ�� ܵܒܹܒ� �ܵ�ܼܬ ܵ�ܹ�� 

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  
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ــܵ�ܐ  ــ� ܒܼ��ܼܓܿ ــܐ �ܹ� ــ�ܸܪَܫ َܗܵܘܵ� ܘܸ�َ�
َ��ܵ�ـܐ  ܒܵ��ܵܬܐ ܕܵܒܹܒ� ܼ�ـ� ܵܒـَ�ܪ ܼ�ܿ
َ� ܵ�ܵ�ܐ ܙ�ܼ�ܵܪܐ  ܿ�ܼ �ܼ� ܸ�̈�ܹܐ ، ܘܸܒܵ�ܵ�ܐ ܼܐܿ

  . ܘܵ��ܿܘܵ�ܐ
ܵ�̈�ܵ�ܹ� ܵ�ܐ ��ܼ�ܹ�ܐ ܀  ̈ܪܹܬ�� ܼ�ܿ ܹ�ܐ ܼܬܿ ܼܐܿ

ــܵ�  � ܿ�ܼ� ــ� ܒܼ�ܿ ــܐ ܕܵ�ܼܒܸ ــܼ�ܹܕܗ �ܵ� �ܼܒ
ܿ�ܼ

ــَ�ܡ ܵܒܹ�ــ� �ــܵ�ܐ ܐܼܘܪܵ�ــܐ  ܘܵܪܸ�ــ� ܼ�ܿ
�ܵ��ܵ� ܒ�ܵ��ܵ� ܕ�ܼ���ܵܵ�ܐ َ�ܵܬܐ ܕܼ�ܿ ܿ�ܼ .

ـــܸ�ܩ  ـــ� ܕ�ܵ ـــ� ܸܨܼܒܵ�ܹ� ـــ�ܼܘܹܪܐ �ܹ� ܘܼ�ܿ
ــܐ  ̈ܪܼܓــܐ ܸ�ܵ��ܹ̈ �ــܵ� ܒܼ�ܿ

�ܼܪܿ �ܸ�ܗܵ�ــܐ ܕܼ�ܿ
�ـܵ�ܐ  ܕ��ܼ�ܸܕܪ�َ�ܿܘܢ ܸܐܹ�� ܕܵ�ـܹ�ܐ ܼ�ܿ

�� ܼ�ܵܬܐ ܵܓ� ܹܒ�� ܵܨܘ̈ܒܹܐ ܕܵ�ܵ�ܬܿܘ̮ܦ ܕܼܐܿ
ـــܵ� ܕܵ���ـــܼ�̮ܦ ܒܐܼܘ��ܵ  ـــܐܒ��ܼ�َ� �ܵ� ،

��ܼ�ܵܬܐ ܒܹ��َ  �ܕܼܘܵܬܐ ܕܼܐܿ � �ـܼ��ܹ�ܗ  1915� ܘ�ܵ��ܹ�ܗ �ܼ�ܿ . ܸ�̈�ܹـܐ 24ܼ�ܿ
ܵ�ܵ�ـܐ  ܗܼܒܵ �ܵ�ـܐ ܼܕܿ ـ� ܼܕܿ �ـܵ�ܐ ܼ�ܿ ܐ ܵ�ܹ�ܗ ܼ�ܿ ܐ �ܼ��ܹ�� �ܼ�َܗܼܒܵ ̈ܪܼܓ� ܸ�ܵ��ܹ̈ ܘܒܸ��ܵ� ܕܼܕܿ

ܵ��ܼ�ܵ�ܵ�ـܐ ܐܼܘܦ ، ) ãbì@Ó‹“Üa@@è‰Üa(ܕܐܼ�ܵ�ܵ�ܐ  ـܐ ܼܐܿ ܪܼܓܵ ܹܙܐ �ܹ�ܐܹ�ـ� �ܼ�ܿ
�ܵ��ܼܘܵܬܐ ܒ��ܼ�َ�ܵ� ܕ�ܼ�ܸ��ܓܵ�ܕ. ܕ.ܕ�ܵ��ܼ�ܵܬܐ ܗ ܿ�ܼ.  

ــܐ ��ܼ���ــَ�ܿܘܢ  ــ� �ܼ���ܵܵ��ܹ̈ ܪܼܓܹ
�ܼ��ــܼ�ܹܬܗ ܘܼܕܿ �ܼ�ــ�ܼܘܹܬܗ ܘ�ܵ�ܹ�ــ� ܘܼܨܿ ܀ ܼ�ܿ
�ـ�ܼ  ܼܒܵ�ـܐ : ܵ�َ�ܹ�� ܐܼܘ̈ܪܵ�ܹ� ��ܼ�ܹ�ܐ ܕ�ܼ��ܵ�ܵ�ـܐ ܼܐܿ �ܵ�ـܐ ܕܪܼܘ�ܵ�ـܐ ܒܼ�ܿ �ܵ�ـܐ ܒܼܓܿ ܼܐܿ

َ�ܵ�ܵ�ܐ، ��ܼܿ  ܐ ܼ�ܿ ܐ ܕ�ܵ�ܼܒܵ �ܼ�ـ̈�ܹ
ܒܵ�ܵ�ܐ �ܵ�ܵ�ܵ�ܐ ܵܓ� ܹܒ�� ��ܼ�ܹ�ܐ ܕ̰ܓܿ�ܪ̰ܓܵ�ܐ، ܹܪܫ ܼܐܿ

�ܼ�ــܵ�ܐ �ܼ�ܵ�ܵ�ܵ�ــܐ  ��ܵ�ــܐ، ܼܐܿ ܸ�ܒܵ�ــܐ ܘܒܼ�ܿ ــܐ ܕܸ�ܵ�ــܐ ܕ�ܸ�ܙܹ�ــܐ ܕܵ�ــ�ܵ�ܐܙ ܒܼܓܿ ܹ̈��
ܕܼܐܿ

ܢ، ܘܒܹ�َ�ــ�  ــܐ ܕܐܼ�ــܼ�ܿ ــ� ܸܬ�ܼ�̈ܒܹ ܐ ܕܪܼܘ�ܵ�ــܐ ܼ�ܿ �ܵ�ــܵ�̈ܬܹ �ܼ��ܹ�ــ�  1917ܒܼ�ܿ
ܒܵ�ܵ�ܐ  ܿ�ܼ� �ܼ� ܐ ܕ�ܼ��ܵ�ܹ�� ܘܪ�ܼ�ܵ�ܐ ܼܐܿ ܪܼܓܵ �ܵ�ܵ�ܵ�ܐ ܕܸ���ܵـܐ ܕ�ܵ�ـܿ� �ܼ�ܪܵ�ܐ ܼܕܿ

  .ܪܼܘ�ܵ�ܐ
��ܵـܐ ��ܼ�ـܵ�ܐ  ـَ� ܼ�ܿ �ܼ�ܵ�ܐܼ�ܼ� ܕܐܼ�ـ� َܗܵܘܐ ܹ�ـ� ܼ�ܿ ܀ ܹ�ܐ �ܵ�ܵ�ܐ �ܼ�ܕܼ��ܵܬܐ ܼܐܿ
ـــܼ� �ـــܵ�ܼܬ �ܵ�ܸ�ـــ� ـــܐ ܘܕܼ�ܵ�ܵ�ܐܼ� ܼܒܵ� ـــܐ ܕܿܗܘ ܼܙܿ ܐܵ�̈�ܹ

ـــ� ܸ��ܼ�ܿ �ـــܵ�ܐ ܒܼ�ܿ . ܘ�ܼ�ܿ

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  

  
  
  
  
  
  
  
  

� ܿ�ܼ� : �ܼ� ܿ�ܼ ����ܼ�ܼ�  
 



سثروت  2 / 262013

5 
 

� �ܵ� ܿ�ܼ� ܚ ܘܸ�ܼ�ܼ�ܿ ܵ�ـܿ� ܕܵܐ�ـܼ�ܿ
ܸ�ܵ�ܵ�ـܐ  ܝـܐܼ�� ܗܵܘܐ ܹ�� ܒـ�ܿ 

ــــ ــــܵ� � � ــــܵ� ܘܪܼܓܵ � ܵ�ܐ ܪܼ�ܿ
�ܵ��ــــܼ�ܹܬܗ  �ــــܵ� ܒܼ�ܿ ܒܼ�ܿ ܿ�ܼ�ܼ�ܸ
ܹ�ــܐ 

ܵ
ܘ�ܼ�ܪܵܒ�ــܼ�ܹܬܗ ܼ�ــ� ܓܼ�̈ܪ

ܬܵܪܐ،  ـــــــــــــܐ ܕܼܐܿ ܐܵ�̈�ܹ
ܘܸ��ܼ�ܿ

ܕ�ܼ��ܼܒܸ���ܿܘܢ ܸܐܹ�ـ� ܕܵܗܹܘܐ 
ـــܵ�  ـــܐ ܒ�ܵ�� ـــܐ �ܼܒܼ�ܼܒܵ ܕܪܼܘܵ�

، ܐܼܘ�ܵ�ܵ��ـــܵ� ܵܓـــ� �ܵ�ܹ�ـــ�
̈�ܵ�ـܹ�  ܿ�ܼ� �ܵ� ܕܸ̈ܪ�ܹ�ـܐ ܘܼܬܿ ܘܪܼ�ܿ

�ـܵ�  �ܵ� ܕܐܼܘ̈ܪܵ�ܹ� ܵ�ܐ �ܵ�ܼ�ܿ ܵܪ�ـܵ� ܪܼܘ�ܵ��ܼ�ـܼ�، ܕܐܼ�ـ�ܼܘܵܬܐ ܵܐܬܘܿ ̈ܪܨܼ�ܹ�ܐ ��ܼ�ܿ
�ــܵ� ܨܼܘ�ܸ�ܵ�ــܿ� ܼ�ــَ�ܵܘܐ ܒܸ�ܵ�ܵ�ــܐ ܕ�ــܼ���ܹܵ�� �ܵܓــܵ�ܐ ܵܓــ�  ܝـܵܐܸ�ــ� ܕܗܿ  ܿ�ܼ� ܼܬܿ

�ܼ�̈�ܵ�ܹ� ܕܹ�ـܐ ܵ�ـܸ�ܼܒ ܗܵܘܐ �ـَ�ܿܘܢ ܘ�ܵـܸ�ܣ َܗܵܘܐ �ـَ�ܿܘܢ ܒܸܓ��ܼ�ܵ��ـܼ�ܵܬܐ 
ــ�  ــ� ܿܗܘ ܼܒܿ ــܐ ܵܓــ� ܐܼܘܪ�ــܼ� ܼ�ܿ �ܼ�ܼܒܵ �ــܵ� ܕܼ�ܿ ܿ

�ــܼ� �ܼܓܼ
ܼܒܵ�ــܐ ܼܐܿ ܵܐܬܿܘܵܪ�ــܵ� ܕܿܗܘ ܼܙܿ

�ــܵ� ܕ ܬ�ܵ  ܿ
ــܐ ܘ�ܼܓܼ ــ� ܸ�̈�ܹ

�ܸܐܵ�ܵ�ــܿ� ܒܹ�َ�ــ� ) ܵ��ܿ�ܵ�ــܐ(ܸ��ܼ�ܿ ܕܼ�ــَ�ܵܘܐ ܿܗܘ �ܼ�ܿ
ــ� 1916 ــܵ�  ܵܓ ــܵ� ܕܓ̰ �ܬܸ ܕ��ܼ�َ� ܪ�ܼ�ܵ� ــ� ܼܐܿ ــ� ܿ�ܪܓ̰ �ܼ� ــܿ�ܩ ܼ� ــܐ، �ܼܒ �ܵ

�ـܼ�  ܐ ��ܼ�ܹ�ـܐ ܼܐܿ ܹ�̈ �ܼ�ـ� ، ��ܵ��ـܵ� ܕܬܸ (�ܵ��ܹ�ܗ ܒܸ�ܵ�ܵ�ܐ ܪܼܘ�ܵ�ܵ�ܐ ܵܓ� �ܼܓܵ
�ܵ��ܵ�ܐ ، �ܵ�ܘܸܪܵ�ܐ  ܐ ܕܼ�ܿ ��ܵ�ܐܵ�ܵ�ܐ ܕܵ��ܬܼܒܵ �ܵ�ܐ) ܕܼ�ܿ   .ܘܼ�ܿ

� ܕܹܒ�ܵ�ـܵ�ܐ  ܝـ�ܼ��ܵ� �ܵ�ܿ� �ܼ�ܕܼ�ܸ�ܵܬܐ ܕܗܿ  ܀ �ܼܘܵܪܿܗ �ܹ�� ܐܼ�ܼ�ܿ ܿ�ܼ �ܵ� ܿ�ܼ� ܼܬܿ
��ܹ�� ܵ�ܐ ܒ ܼܒܸ�ܢ  ܝـܵ�ܼܬ ܵܙܘܵܓܐ ܕܵ�ܹ�� ، ܸܒ� ܵ��ܼ�ܿ َ� ܵ��ܵ�ܐ �ܼ�ܕܼܝ ܸܒ� ܼ�ܿ ܿ�ܼ
ܹ�ܐ
ܵ
ܼܒܸ�ܬ ܵ�ـܐ ܒ�ܿܘܵ�ـܐ : ܿܗ�ܵܓ� ܓܸ��ܵ�ܿ� ܘَܐܸ�ܵ�ܗܿ . ܵ�ܐ ܵܐܬܿܘ̈ܪ �ܼ�ܕܼܝ ܵ�ܸ�ܬ ܕܼ�ܿ
�ܸ�ـ�  ܝـܒ�ܿ ! ܕܵܪܵܘܵ�ܐ؟ ܕܵܒܹܒ� ܼ�� ܵܒَ�ܪ ܵ��ܵܬܐ ܕܒܵ�ܼܬ ܵܙܘܹܓـ� ܵܪܵܒـܐ ܹ�ـܐ ܼ�ܿ

ـܐ ܹ̈� ܵ�ܹ� ܕܼ�ܿ ��ـܼ�̈
ܹ�� ܘܼ�ܿ �ܹ�ܐ �ܼ�ܿ ܘܸ�َ�ـ�ܸܪَܫ . َܗܵܘܐ �ܵ��ܵ� ܕ��ܼ�ܵ�ܐ ܵ�ܐ ܕܼ�ܿ

ܚ ــܿ� ܕܵܐ�ــܼ�ܿ �ــܵ� �ܵ� ܿ�ܼ� ــܐ ܕ�ــܼ���ܵ� : ܸ�ܼ�ܼ�ܿ ــܐ ��ــܼ�ܼܬ �ܼ�ܵ�̈�ܹ ــܐ �ܼ�ܵ�ܵ� ܕܼ�ܵ ܼܗܿ
�̮ܵ�ܵ�ܵ�ܐ ܹ�ܐ ܵܗܹܘܐ ܸ��ܵ� �ܵ��ܿ��ܹ  ܿ�ܼ ܵ���ܵ� ܕܿܗܘ ܸܪ�ܵ�ܵ�ܐ ��ܼ�ـ�ܼܘܵܬܐ،  ܐ ܵ�ܐ ܼ�ܿ

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  
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ــــܸܐܫ  ܝـܒــــ�ܿ  ܕܹ�ــــܐ �ܵ
ـَ�  ـ� �ـ� ܼ�ܿ ܪ�ܼ�ܵ�ܐ ܒܼ�ܿ
ـــܐ  �ܵ�ܵ� ـــܐ ܸ�ܼ�ܼܒܿ �ܨܿܘ�ܵ ܿ�ܼ
ـــܼ�ܵܬܐ  ��ܵ� ـــ� ܼܗܿ ܕܵܗܹܘܐܹ�

  .ܘܬܼ�ܼ��ܼ�ܵܬܐ ܒܵܓܹ��
܀ ܒـــܼ�ܬ ܵܐܵܗܐ ܸܒ�ܵ�ܵ�ـــܐ 
�ܵ�ܵ�ـܐ  ܚ ܕܸܨܼܒܵ�ܹ�� �ܼ�ܿ ܿ�ܼ�
ــܸ�ܪ  ــ� ܕܼ�ܿ ــ� �ܹ� ܸܒܓܵ�ܹ�
�ܵ��ܵ�ܐ ܕܪ�ܼ�ܹ�� �ܹ�� 

ــ ــܐ ܕܵܗܘܹ� ܹ
ــ� ��ܼ��̈ � ܵܓ

ܬܪܵ  ـَ� ܼܐܿ �ـܵ� ܕܼ�ܿ �ܼܐܿ �ܹ��، ܕܼ�َ�ܵܘܐ �ܼ�ܿ ـ̈� ܐܼܘ�ـܹ�ܗܘܼ�ܿ ، ܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ـܐ ܵ�ـܐ ܒܼ�ܿ
ــ ــܼ�ܵܬܐ ܵܪܵܒ ــܐ ܒܓܘ��ܼ��ܹ�ــ� ܒܸ��� �ܹ�ܵ

ܵ
ــܿ�̈�ܵ�ܹ� �ܼ��� ــܐ ܐ �ܵ� ــܐ ܘ�ܼܒܼ�ܵ� ܼ�ܼܓܵ�

 ܼ�� ܐ ܕܹܒܐܵܬܵ�ܐ �ܵ�ܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ܐ ܼܐܿ ܹ�� �ܵܓܵ�ܐ ܵܓ� �ܼ��̈�ܹ
ܵ
��ܼܘܹ�ܐ �ܵ�ܐ �ܼ���   : ܕܼ�ܿ

ــ� ــ  ــ� ܒܹ�َ� ــ� ܸܬ��ܼ� ــܐ ܵܓ ــܐ ܵܐܬܿܘܵܪܵ� ــ� �ܼ�ܬܵܐܵ� ــܼ��ܵ� ܼ�ܿ ــܵ� ܕ�� � �ܼܐܿ ܿ�ܼ
1914.  

�ܼ� ܕܼ�ܵܿ� ܵܓ� ــ  ܪ ܼܐܿ �ܵ� ܕ�ܼ��ܵ� ܐܼܘ�ܵ�ܵ��ܵ� ܵܐܬܿܘܵܪ�ܵ� ܵܓ� ܐܼܘܪ�ܼ� ܘܼܗܿ �ܼܐܿ ܿ�ܼ
 ܿ����ܿ�.  

ܪــ  �ܵ� ܕ�ܵ�ܐ ܹܒ�� ܼܐܿ �ܼܐܿ ܹ�ܐ ܵܓ� �ܿ���ـܿ� ، ܘ�ـܵ�ܐ َܐܹ�ـَ�ܵܬܐ ܼ̈�ܿ
ܵ
ܹ�ܐ ܵ�ܐ ܵܐܬܿܘ̈ܪ

  .ܵܓ� ܸܬ��ܼ��
ـܐ ܵ�ـܐ ��ܸ ــ  �̈�ܹـܐ ܘܬܼܘܵ�̈�ܹـܐ �ܵ�ܵ��ܹ̈ ܒܹ�� ܼ�� �ܼ��ܵ�ܵ�ܐ ܕܪܼܘ�ܵ�ܐ ܕ�ܵ�ـܸ�ܪ ܼܙܿ

�ܹ̈ܪ�� ܹ�ܐ ܕܵܓ� ܹܒ�� ܼ�ܿ
ܵ
  .ܵܐܬܿܘ̈ܪ
�ܵ�ــܐ ــ  ــܐ ܘܼ�ܿ �ܼܒܵ ܼܒܵ�ــܐ ܐܼ�ــ� َܗܵܘܐܹ�ــ� �ܵ�ܵ�ــܐ �̮ܵ��ــ�ܿܘܢ ܼ�ܿ ܵ�ــَ�ܼܒ (ܒـܿ�ܘ ܼܙܿ

ܘ�ܼ�ܵܬܐ(�ܼ�ܙܵܓܵ�ܐ . ܕ.ܗ) �ܵ�ܵ�ܐ �ܵ��ܵ� ܘܼܐܿ � ܵ��ܵܕܐ ܕܐܼܘ�ܵ� ܘܹ�َ�ܵܬܐ ) ܼ�ܿ ܿ�ܼ
 3.3.1918ܵ�ܹ��� ܸ���ܿ�ܢ ܕ�ܼ��ܹ�� ��ܼ�ܵ�ܐ ܒܵܐܵܗܐ �ܼ��ܿ�ܵ�ܐ ܵ��ܝ ܸܒ�

ــܐ  ̈ܒܹ ــ� ܒܸ���ܼܒܵ ــܐ �ܸ��ܹ�ــ� ܒܼ�ܿ ��ــܼ�ܵܬܐ ��ܼ�ܼܒܵ ــܐ ܕܼܬܿ ــَ� �ܹ�ܐܵ� ــܐ ܕܼ�ܿ ܒܐܼܘܪܵ�

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  
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ــ� �ܼܿ  �ــܵ� ��ܼܘܹ�ــܐ ܸ���ܵ��ــܼ�ܵܬܐ ܘܼ�ــ� ܵܓــܵ�ܐ ܕܐܼܘ�ــܵ� ܼ�ܿ ��ܿ�ܒܹ�̈ــܐ ܒܼܐܿ
 . ܼ�ܵܬܐ�ܘܸ���ܵ 

�ܵܬ�ܵܵ�ـܐ   ــ ܵܒـܐ ܼ�ܿ ܵܒـܐ �ܼ�ܵ�ܵ�ܵ�ـܐ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ـܐ ܬ�ـܿ�ܬ ܸ�ܵ�ـܐ ܕܼܓܿ �ܹ�ܗ ܼܓܿ �ܼܐܿ ܿ�ܼ�
�ܹ�ܐ َܐܹ�َ�ܹ�ܐ ܼ�� 1917ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ܐ ܒܹ�َ�� 

ܿ
� ܼ̈ܪ ̈� ܐܼܘ�ـܵ� ܵܐܬܿܘܪܵ   ܼ�ܿ  ܹ�ـܐܒܼ�ܿ

ܹ�ـ� ܗܿ  �ـܼ� ܵ�ـ�ܸ�� ܕܹܒ�ـ� ܵ�ـ�ܝ  ܝـܕ�ܸ���َ�ܿܘܢ ܼ�ܿ ܵܘ�ܼ�ـܵ� ܐܼܘ�ܵ�ܵ��ـܵ� ܼܐܿ
ܵ�ܹ�ܐ ܒܵ  �، �ܼ�ܼ�ܐ�� ܹܒ�� ܹ�ܐܵܪܐ، ܼ�ܿ ܿ�ܼ ܪܵ��ܼ��، ܵܒܵܒܐ ܹܒ�� �ܼ�ܼ�ܿ ܵܒܐ، ܸܒ�ܵ���� ܼܐܿ

��ܿܘܹ�ܐ َܐܹ�َ�ܹ�ܐ ܕ ܘܼ�ܿ �ܼܗܿ ܵܒܐ �ܼ��ܹ�� ��ܼ�ܵ�ܐ ܒـ�ܿ ܘܒ�ܸ . ܼ�ܿ ( ܸ�ܵ�ܵ�ـܐ  ܝـܵ�ܐ ܕܼܓܿ
ܬܵܪܐ ܕܵܐ�ܿ�ܪ ܹ�ܐܵܪܐ ܵ�ܐ ) ܒܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܕܐܼܘܪ�ܼ� ��ܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܕܼܐܿ �ܼ�  20ܸܒ�ܼܒܵ ܐ ܼܐܿ ܹ�̈��ܼ�

ܒܵ��ـܼ�ܵܬܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ��ـܵ� ܕ�ܼ��ܵ�ܵ�ـܐ ܵ�ܵ�ܵ�ـܐ  ـܵ�ܪܵܬܐ ܕ�ܼ�ܿ ܐ ܵ�ـܐ ܼ�ܿ �ܸܐܵ��ܹ̈ ܵ��ܿ�̈�ܹܐ ܼ�ܿ
ܵ�ــܐ  �� (ܸܒ�ܵܒܼ ــܿ�ܵ�ܼ�ܿ ܪܵܬܐ، ̰ܓ ــܼ�ܿ ــ�، ܵܓ ܐܼܘܪ�ــܼ�، ���ــܹ�ܐ، �ــܼ�ܪܵ�ܒ���، ��ܼ�ܸܒ

� ܪܼܘ�ܵ�ܐ ـܐ ܸ��ܵ�ܹ�ـܐ ، )ܘ�ܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܼ�ܿ ـܐ ܕܸܐ��ܼ�ܼ�̈�ܹ ܵ�ܪܵܬܐ �ܸܐ�ܹ��̈�ܹ ��ܼ�ܵ�ܐ ܕܼ�ܿ
ـܐ ܕ�ܵ�ܵ�ܐ ܕ��ܵ  ܵܒܵ�ـܐ ��ܼ��ܵ�ـܐ ܒܸ��ܵ��ـܼ�ܬ �ܼܒ�̈�ܹ � �ܼ�ܬܵܐܵ�ܐ ܼܓܿ ܐ ܐܼܘ�ܵ� ܼ�ܿ

�ܵ�ـــܐ  ـــܐ ܘܼ�ܿ ـــܐ، ܸܐ��ܿ��ܵ��ܹ̈ ̈ܪܒܼ�ܵ�ܵ�ܹ�ـــܐ، �ܼ���ܵܵ��ܹ̈
ـــܐ، ܼܬܿ �ܵܬ�ܵ�ܹ̈ �ܕܼܘܵܬܵ�ܹ�ـــܐ، ܼ�ܿ ܿ�ܼ

ܹ�ܐ
ܵ
ܐ ܸ�ܼ�ܵ��̈ܪ   .ܕܸܐ��ܼ�ܼ�̈�ܹ

ܐ ��ܼ����َ  1918ܒܹ�َ�� ــ  ܿܘܢ �ـܵ�ܐ ܵ��ܕܵ��ـܼ�ܵܬܐ ܒܸ�ܵ�ـܐ ܸ�ܵ�̈�ܹܐ ��ܼ�̈�ܹ
ܹ�ـــܐ. (ܕ. ܗ) ܐ.ܐ.ܡ.ܣ(ܕ

ܵ
ـــ� ܕܵܐܬܿܘ̈ܪ �ܸ�ܵ��ـــܵ� ܕܵܐ�ܼ�ܿ ��ܼ�ܵ�ـــܐ ) �ܼ��ـــܵ� ܼ�ܿ

�ܵ�ــܐ �ܵ�ܵ�ܵ�ــܐ  �ــܵ� ܕܼ�ܿ ܿ�ܼ� �̮ܵ��ܵ�ــܐ، ܸܒ�ܵ�ــܐ �ܵ��ܿ�ܵ�ــܐ ) ܵܐ�ܵ�ܵ�ܵ�ــܐ(ܕܼ�ܿ ܵܓــ� ܼ�ܿ
ܵܒܐ   .ܕܼܓܿ

 ̈�� �ܹ�ܐ ܕܐܼ�� ܗَ  ܝـ܀ �ܼ�ܿ ܐ ܼ�� ܼ�ܿ ̈ܪ�ܵ�ܹ� �ܼ���َ�ܿܘܢ �ܼܒܼ�̈�ܹ
̈�ܹܐ ܼܬܿ

ܵܘܐ ܹ�ـ� ܼܐܿ
���ܵ�ܼ�� � �ܹ�� ��ܼ�ܬܼ  ܝـ�̮ܵ���ܿܘܢ ܼ�ܿ ـܐ  ܵܓ� ܼ�ܿ �ܒܵ��ܼ�ܵܬܐ ܕܸ̈ܪ�ܹ�ܐ �ܼ�ܵ�ܵ��ܹ̈ ܿ�ܼ

�ܵ��ܼ�ܹܬܗ ܒܹ��ܼ�ܵܬܐ  ܐ �ܼ�ܿ ܕ�̮ܵ��ܼ��ܼ�ـ� �ܼ�ܸ�ـ� �ܵ�ـܵ�ܐ ܵܓـ� ) ܕܼܘܼܓܵ�ܐ(��ܼ�̈�ܹ
�ܵܬ�ܵܵ�ـــܐ ܕܼ��ܼ��ܵ�ܵ�ܵ�ــܐ ܐܼܘܪ�ܵ�ܵ�ـــܐ ��ܼ�ܬܸܐܵ�ــܐ ܒܹ�َ�ـــ�  ܵܒــܐ ܼ�ܿ  1898ܼܓܿ

 � �ܵ�ܐ ܕܸܐ��ܿܘܼܒܿ � �ܼ�ܪܵ�ـܐ  1917ܒܹ��  17ܕܕܼܘܸܒ�ܹ�� �ܵ��ܼ�ܹܬܗ ܒܼ�ܿ ܿ�ܼ
�ܵ�ܐ ܘ�ܵ�ܵ�ܐ:(��ܼܘ�ܵ�ܐ ܕ ܪܵ�ܐ ܘܼ�ܿ   ).ܼܐܿ

�ܵ�ـــܐ ܕܵ�ـــ�ܡ  ܢ ܒܹ�َ�ـــ�  12܀ ܒܼ�ܿ �ܼ��ܹ�ـــ� �ܼ�ܒܵ�ـــܐ  1925��ܼ�ـــܼ�ܿ
�ـܹ�ܗ ܒ��ܼ�َ�ـܵ� ܕܬܸ �ܵ �̮  ܐ ���ܿܘܢ ܼ�ـ� ܼܒܿ ܼ�ܼ�ـ̈�ܹ

��ܿܘܹ�ـܐ ܼܐܿ ـ� ܬܹܪ�ـ� ܼ�ܿ �ܼ�ـ� ܒܼ�ܿ

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  
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ــܐ  ــܐ ܸܐ�ܓ�ܼ�ܵ��ܹ̈ ــܼ�ܵܬܐ ܵ� ــܼ�ܵܬܐ ܕܵܓ�ܿ�� ــܐ ܒ�ܵ�� ــܐ �ܼ�ܵ�ܵ�ܵ� ��ܼܒܵ ــܐ �ܼ�ܿ ܹ�̈� ܿ�ܼ�
�ܼ�ـܹ�ܐ �ܼ�ܪܵܒـܐ ��ܵ�ـܵ� ܘܬܼܘ̈ܪܵ�ܹ�ܐ، ܘܼ�� ܵܒـَ�ܪ ܵܗܵܕܐ  ـܐ ܵܓـ� ܹܒ�ـ� ܼܐܿ �ܼ�ܬܼܒܵ

�ܹ�ܐ �ܵ�ـܐ، ܘ�ܸ��ܹ�ـ� ܿܗܘ �ـܼ��ܹ��  ،ܼ�ܿ َ� ܸ��ܵ�ܐ �ܼ�ܿ �ܹ�ܗ ܒܼ�ܿ ܿܗ�ܵܓ� �ܼ�ܿ
ܠ ܸܐܕ�ــܿ�ܡ �ــܼ�ܕܝܼ  ــ� ܵ�ــܐ ܒܼ�ܵ��ܵ�ــܐ ܼܗܿ �ܼ�ــܵ�ܐ، ܼ�ܿ َܗܵܘܐ ܸ��ــܵ�  ܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ــܐ ܼ�ܿ

�ܹ�ܗ ـ�َ ، ܕܸ��ܹ�� ܘܵܬܼ�ܿ �ـܵ� ܕܼ�ܿ  ܘܵ��ܼ� َܗܵܘܐ ܵܒَ�ܪ ܿܗܘ ܓܼ��ܵ�ܐ ܵܨܵܘܵ�ܐ ܒܵ�ܼ�ܿ
ܵ��ــܼ�ܵܬܐ  ــܵ�ܪܵܬܐ ܕܼܗܿ ܹ�ــܐ ܘܼ�ܿ

ܵ
ܼܒܵ�ܵ�ــܐ ܵ�ــܐ ܹ�ــܐܪܼܘܵܬܐ ܕܵܐܬܿܘ̈ܪ ܒ�ܿܘܵ�ــܐ ��ܼܘ�ܵ�ــܐ ܘܼܕܿ

�ܵ� �ܵ�̈ܪ ܐ ܘ�ܵ�ܼ�ܿ �ܵ� ܕܸܙܕ̈�ܹ
 ܘܹ�ܐ ܕܐܼܘ�ܵ� ܵܐܬܿܘܵܪ�ـܵ� ܕܼ�ـ�ܘܵ �ܼ̈ ܪܼܘ�ܵ��ܵ� ܒ�ܼ�ܿ

ــ� ــ� ܗܿ ܼ̈�ܿ ــܵ�ܵܪܐ ܼ� ــܿ� ܸܒ� ــܐ ܕܐܼ�ܵ�ܵ� ــܼ�ܵܬܐ  ܝـܹ� ��ܼ ــܼ�ܵܬܐ ܘܼ�ܿ �ܒܵ�� ــܐ ܒܼ�ܿ �ܵ�ܵ�ܸ
 ܹ̈��ܼ� �ܨܿܘܹ�ܐ ܼ�ܿ �ـ� ܘ��ܼܿ ܕܼ�ܿ ـ̈� ܐܼܘ�ܼ�ܿ �ܼ�ـ�ܼܘܵܬܐ �ܐܼ�ـܵ�ܐ  ܝـ�ܵ�̈�ܹܐ ܕܒܼ�ܿ ܕܵ�ـܐ ܼ�ܿ

ـَ�ܵܬܐ  ��ܼ�ـܵ� ܼ�ܿ ܢ ܕܼܬܿ ܠ ܸܐܕ�ܿ�ܡ �ܼ��ܵ� �ܵ�ܿ� ܓ�ܼ�ܵ� ܵ�ܼ�ܿ � ܼܗܿ ܐ، ܼ�ܿ ܕܵ��ܿ�̈�ܹ
ـ� �ܵ�̈�ܹـܐ ܕܼ�ܵ�ـܐ ܼ�ܿ

ܹ�ـܐ ܕܐܼ�ܵ�ܵ�ـܿ� ܸ̈ܒ�ܵ�ܵ�ܐ �ܵ�ܿ� ܵܓܵ�ܿ� ܒܵܐ�ـܼ� ��ܼ�ܵ��ـܼ�ܵ�ܹ� ܼܬܿ
ܒ�ܿܘܹܪܐ ܼ��    .��ܿ��ܵ�ܗܿ ܸܒ�ܵ�ܵܪܐ ܵ��ܵ�ܐ ܵܒَ�ܪ ܵ��ܵ�ܐ ܘܼ�ܿ

ــܐ ܐܼ� ــܼ�ܹܪܐ ܼ�ܿ �ܼ� ــܿ� �ܼ�ܿ ــܵ� �ܵ� ܐ  ܀ ��ܼ�� ــ�̈ܕܹ ــܼ�ܼܬ ܵ� ܐ(�� ــܵ�̈ܕܹ ــܐ ) ܵ� �ܵ� ܕܼ�ܿ
)†íé’@çbïÈ(  ــܐ ܕܼ�ܵ ܒــܼ�ܬ ܸ�ܵ�ــ̈�ܹ ܕ�ــܼ��ܼܒ��َ�ܿܘܢ ܕ�ܵــܸܐܫ ��ܼ��ܵ�ــܐ ܼܗܿ

�ܹ�ܗ �ܵ��ܵܬܐ ܒ�ܵ�ܐ ܐܼܘܪܵ�ـܐ  ܵܐܼܓܿ�ܸ��ܵ�ܐ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ܐ ܵܓ� ܹܒ�� �ܼܒܼ��ܵ�ܐ ܘܵ�ܼܒܿ
 ܵ�� ܿ�ܼ� ܿ�ܼ.  

�ـܵ�ܐ ܵܪܒـܼ� �ܼ��ܐ�ـ� ܕܼ�ـَ�ܵܘܐ �ܼ��ܵ� �ܵ�ܿ� َܐ�ܼ�ـ�ܵܬܐ  ـَ� ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ـܐ �ܼ�ܿ ܕܼ�ܿ
ــܐ ܵܒܼܒܵ ܿ�ܼ )Þa‹à@Lƒžà(  �ــ ܕ ܼ�ܿ ܼܓــܼ�ܿ ــܐ ܵܓــ� ܼܒܿ ܐ ܕܸܐ�ܓ�ܼ�ܵ��ܹ̈ ــ�ܵܙ̈ܬܹ ܕܬܼܘܵ�ــ� ܼ�ܿ

� ܼ�ـ�  ܿ�ܼ ـ� ܘܵ�ـ�ܝ �ـܼ�ܼ�ܿ ��ـܿ�ܼܒ ܕܵ�ܵ�ܼ�ܿ �ܵܪ�ܼ�ܵܬܐ ܘܒܸ��ܵ��ـܼ�ܼܬ ܵܪܒـܼ� ܼ�ܿ ܿ�ܼ�
ܪܬܿܘܕܸ  ـ�ܵܬܐ ܕܼ�ܵ�ܵ��ـܵ� ܒܹ�َ�ـ� ܹ�َ�ܵܬܐ ܼܐܿ �ـܵ� ܕ�ـܵ�ܐ ܸܐܼܓܿ �ܵ��ـܵ� ܕܪܼܘ�ܵ�ـܐ ܒ�ܼ�ܿ

َ���ܵ . ��ܼ�ܵܕܪܵܬܐ ܵ�ܐ �̮ܵ���ܿܘܢ ܵܓ� ܪܼܘ�ܵ�ܐ 1924 ـܐ ܘ�ܼ�ܿ ܹ̈�� ـܐ �ܼ�ܿ ܐ ܵ�ܵܒ̈ܒܹ
ܐ ܕܪܼܘ�ܵ�ـܐ ܝـ�ܸ�ܵ�ܿ� ܗܿ  ـ�ܵܙ̈ܬܹ ܐ ܕܬܼܘܵ�ـ� ܼ�ܿ �ܵܬܐ ܒܐܼ�ܵ�̈ܬܹ ܘܗܹܘܐܵ�ـܿ� ܸ��ـܵ�  ܸܐܼܓܿ
@óáéni@( �ܼܒܼ��ܵ�ـܐ ܒ�ܵ��ـܼ�ܬܼ ܘ��ܼ��ܵ�ܐ ܵܓ� ܹܒ��  )ëvy(ܓܼ�ܵ�ܐ ܕ�ܸܵܐܫ �
vnÜa( ܐ   .ܵܓ�ܿ��ܼ�ܵܬܐ ܵ�ܐ ܸܐ�ܓ�ܼ�ܵ��ܹ̈

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  
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ـ� �ܼ��ܵ�ܵ�ـܐ  �ܵ�ܐ ܵ��ܕܼܘܵܬܐ َܐܹ�ـَ�ܵܬܐ ܹܒܐܵ�ـܵ�ܐ �ܵ�ـܿ� �ܼ��ܹ�ـ� �ܼ�ܸ�ܵ�ـܐ ܒܼ�ܿ
ـܐ ܐ ܕܸܐ���ܼ�ܵ��ܹ̈ �ܵܙ̈ܬܹ ܿ�ܼ � . ܕܪܼܘ�ܵ�ܐ ܸ��ܿ�ܠ �ܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܕܒܼ��ܵ� ��ܼܘܓܸܒܵ�ܐ ܒܼ�ܿ

ـَ�  ܼܒـܹ�ܗ ܒܸ�ܵ�ـܐ ܕ�ܼ��ـܿ�ܵ�ܐܢ ܼ�ـ� ܸ�َ��ܸܪَܫ �ܼ��ܵ� �ܵ�ـܿ� �ـܼ�ܕܼ��ܵܬܐ ܕܼ�ܿ ܿ�ܼ
��ـܿ�ܼܒܹ�� ܵܒ�َ  ��ܵـܐ ܸ�ܵ�ܵ�ـܐ ܕ�ܼ��ܵ��ـܼ�ܵܬܐ �ـܼ��ܸܒܹ�ܐ ܼܕܿ ـَ� ܼ�ܿ �ـܹ�ܗ ܼ�ܿ ܪ �ܼ�ܿ

ـܐ ـܐ ܘ�ܼ�ܵ�ܵ��ܹ̈ ـܹ�ܗ ܐܼܘ�ܵ�ܵ��ܹ̈ َ��ܵ�ـܐ ܹ�ـܐ . ��ܼ��ܵ�ܵ�ܐ ܕܪܼܘ�ܵ�ـܐ ܒـܼ�ܬ �ܼܒܵ ܘܼ�ܿ
�ــܵ� ܗܹܘܐܵ�ــ �ܼ�ــ�ܼܝ �ܼܒܵ �ܨܿܘܹ�ــܵܐ�ــ�ܼܝ ܘܼ�ܿ ܹ�ــܐ ܒܸ��ــܵ� ܿ� ܼ�ــ� ܼ�ܿ

ܵ
ܐ ܵܐܬܿܘ̈ܪ

�� ܿ�ܼ� �� ܝـܕܼܐܿ ܵ��ܼ�ܼܬܿ ̈�ܵ�ـܹ� ܕܵܒ�ـܿ�ܵ��ܹ̈  ܝـܘܼܐܿ ܿ�ܼ� ـܐ �ܵ�ـܵ�ܐ ܵܓـ� ܼܬܿ ܗ ܐܼܘ�ܵ�ܵ��ܹ̈
�ܵܪ�ܼ�ܹܬܗ ܒܼ�ܬ ܐܼ��ܼܘܵܬܐ ـܸ�ܪ ܗܘܵ  ܕܨܼܒܼ�ܵܬܐ ܘ�ܼ�ܿ �ـَ�ܿܘܢ  ܐܵܐܬܿܘܵܪ�ـܵ� ܕܹ�ـܐ ܼ�ܿ

�ـܼ� ܕ�ܼ�ܹ�ـܐ �ܵ�ـ ܐ ܒܐܼܘܪܵ�ܐ ܕ�ܵ�ܼܒܵ� ܘ�ܵ��ܵ� ܒܸ�ܵ�ܵ�ܐ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ـܐ ܘܐܼܘܸܪ�ܵ�ܵ�ـܐ ܼܐܿ
ــ� ــܐ ܸ�ܵ�� �ܵ� ــَ� ܼ�ܿ ــܐ ܼ�ܿ ــ� ܝـ�ܼ���ܹ� ــܼ�ܵܬܐ ��ܵ  ܵܓ ��� ــܐ ܒ�ܼ�ܿ ــܐ ��ܼ�ܵ� ܼܒܵ

ــܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ــܐ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ــܐ ܕܐܼܘ�ܵ�ܹ�ــܐ  �ــܵ� ܕܵ��ܬܼܒܵ ܒܼ�ܿ �ܼ��ــܼ�ܵܬܐ ܕ�ܼ��ــܵ� �ܼ�ܿ ܘܼ�ܿ
  .ܕܵܐ�ܼ��ܿ�ܝ ܒ��ܼ�َ�ܵ� ܕ�ܼ�ܵ���ܿ 

ܐܼ�ܵـܐ ܒـܼ�ܬ ܙܪܼ�ـ�ܼܘܹܬܗ ܘ��ܼ�ـ�ܼܘܹܬܗ ܵ��ܵ��ـܵ�  ܿ�ܼ � ܿ�ܼ� �ܵ��ܵ� �ܵ�ܿ� ܕܼ�ܿ ܀ ܼܐܿ
�ܵ� ܒ�ܹ̈ܪ�� ܸ�ܵ��ܹ̈  ـَ�  ܝـܵ�ܐ، ܒـ�ܿ ܐ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ܐ ܘܪܼܘ��ܵ ܸ��ܵܕܘܼܓܿ ܕ��ܼ�ܵ�ـܐ �ܹ�ـ� ܼ�ܿ

ܐ ܕܹ�ܐ ܵܐܬܝܼ  �ܵܘ̈ܬܹ
�ܵ�ܐ �ܼܒܼ�ܵ�ܐ ܵܙܘܵܕܐ ، ��ܵ�ܵ�ܐ ܸ��ܵ�ܵ�ܐ ܵܪܵܒܐ ܓܼ�ܵܪܐ ܕܼ�ܿ ܿ�ܼ �َ ܿ�ܼ

ܹ�ܐ ̈ܪ�ܼ�ܹ�ܐ  15 ܼ��
ܵ
ܐ ܕ�ܼ��� ܹܐ ܘ�ܵ�̈�ܹ

̈��� ܹܐܐ ܸ��ܼ�ܿ ��ܼ�ܹ�ܐ ܒܐܼ�ܵ�ܐ ���ܼ�̈
ـܐ  20ܘܸܙܕ ܼ�� ،  ܹ�̈� �ܹ�ܐ َܐܹ�َ�ܹ�ܐ ܕܵ�ـܐ ܸ��ܵ�ܵ�ـܐ ܘܵ�ـܐ �ܼ�ܿ ܿ�ܼ � ܹ�ܐ ܼ�ܿ

ܵ
�ܼ�̈ܪ

  .ܸ��ܵܪܵ�ܐܼ��ܼ 
�� ܪ�ܼ��̮ܵܐ ܕ�ܵ�ܵ�ܐ �̮ܵ��ـ�ܘܿ  ܝܼ ـܘ�ܵ��� ܝܼ ـ��ܼ�ܼܬ ܵܓܼ�ܿ ـ� ܬ�ܵ�ܵ�ـ�̈ ܒܼܐܿ  ܝܼ ـܢ ܘܼ�ܿ

ܐ ܕܵܓـــ� �ܿ���ـــܿ� ܘ�ܼ�ܸ���ـــܵ�ܕ �ـــ̈�ܹ ـــܐ �ܼ�ܿ ܹ�ـــܐ ܘܵ��ܿܘ�ܵ�̈�ܹ
ܵ
 ܒܵ��ـــܹ�ܐ ܵܐܬܿܘ̈ܪ

ܪ�ܼ��ܵ�ܐ ܘܐܼܘܵܪ�ܵ�ܐ ܒـܵ�  ܝܼ ـ�ܼ�ܒܸ�ܵ�ܐ ܵ�� ܘܼܐܿ �ܼ��ـܼ�ܹܬܗ ܼܪܿ ܘ�ܼ��ܵ�ܿ� ܓ�ܼ�ـܵ� ܕܼ�ܿ
�ܵܬ�ܵܵ�ـܐ ܗܘܼ�ـܵ� �ܵ�ـܿ�  ܹ�ـܐ ܵ�ـܹ�ܐ �ܼ�ܵ�ـܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ـܐ ܘܼ�ܿ

ܵ
ܒܼ�ܬ �ܼ��ܵ�ܹ�� ܵ���
� �ـܼ��ܹ�ܗ ، 1912ܒܼ�ܫ ܵܙܘܵܕܐ ܒܹ�َ��  ـܐ  ܝـܹ�َ�ـܵ�،  ܒـ�ܿ  21ܼ�ܿ ܕ��ܼ�ܼܒܵ

َ��ܵ�ـܐ  ܐ ��ܼ�ܹ�ـܐ، ܼ�ܿ ܐ ܒ�ܼ��ܵ�ܵ�ܐ ܕܵܪܵ�ܵ�ܐ ܘܸ�ـ�̈ܘܹ �ܹ�� �ܼ�ܪܵܒܐ �ܸܐ�ܵ� �ܵ�̈ܒܼ
ــ�  ــܐ ܘܹ�����ܼ� ــܿ��ܹ�ܐܪ �̮ܵ��ܵ�ܵ� ــܼ� � � ــܐ ܼܐܿ ــܐ ܬܼܒܼ�ܵ��ܹ̈ ــܐ ܕܵ��ܿ�̈�ܹ ��ܼܘ̈ܪܸܓܹ�

�ـܹ�ܗ . ܸܐ���ܼ�ܵ�ܵ�ܐ ـَ�ܡ ܕܵ��ـܹ�ܗ ܘ�ܼܒܵ ـܐ َܐܵ�ܵ�ܵ�ـܐ ��ܼ�ܵ�ـܐ ܼ�ـ� ܼ�ܿ ܘܿܗܘ �ܵ�ܼܒܵ

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  
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ــܐ ��ܼ  ܼܒܵ�ܵ��ܹ̈ ــܐ ܼܙܿ ܹ̈� ܵܓــ�  1925ܵܐܵܕܪ  15�ܹ�ــ� �ــܼ�ܓܸ�ܵ�ܐ ܒ�ܼ��ܼ�ܵ�ــܐ �ܼ�ܿ
ܵ�ܵ�ــܐ ( ܸܬ��ܼ�ــ� ܬ�ــܿ�ܬ �ܼ�ܵ�ܵ�ــܐ  ــَ� ܙܼܘܵܗܵܪܐ ܸ��ܵ�ــܐ ) ܸ���ــܿ�ܢ ܼ�ܿ ــ� ܼ�ܿ ܿ�ܼ

ܒܹ�ܐ  ܿ�ܼ � ܐ ܼ�ܿ ܹ�ܐ ܬܹ̈ܪ�� ܸ�̈�ܹ
ܵ�ܐ ܼܐܿ َ�ܵ��ܵ� ܸܒ�ܼܒܵ ܐ( ��ܵܵ� ܼ�ܿ �ܬܼܒܵ �ܵ� ܕܼ�ܿ ܿ�ܼ� ܿ�ܼ .(

�ܼ� �ܵ�ܐ ܕܪܵ  ܐ �ܼ�ܵ�ܐ �ܹ�� �ܼ��ܸ�ܵ�ܐ ܼܐܿ ܵ�ـܐ �ـܿ�ܐܼ�ܵ��ܵ� ��ܿ�ܵܐܐ ܕܵܐܵܗܐ �ܵ�ܼܒܵ
ـَ� ܸ�ـ�ܵܘܐ  55ܒ�ܹ̈ܪ�� ܹ��ܹܵ�ܐܿܘ̈�ܹܐ ܵܓ�  ��ܼܘܹ�ܐ َܗܵܘܐ ܒܼ�ܿ ܢ ܼ�ܿ �ܼ� ܕܸܐ �ܹ�ܐ، ܼܐܿ ܿ�ܼ

ܐ ܵ�ـܐ ��ܼ�ـܹ�ܐ ܕܓܸ���ـَ�ܿܘܢ ܘ�ـܼ�ܸܘ��َ�ܿܘܢ  �ـܵ�̈ܬܹ ܿ�ܼ�
ܕ�ܼܒ�ܼ�ܵܬܐ ܕܵ��ܿ�ܵ�ܐ ܒܼܐܿ

� ܘܐܼ��ܼܘܵܬܐ ܕܐܼܘ�ܵ� ܵܐܬܿܘܵܪ��ܵ  ܿ�ܼ ܿ�ܼ �̈ ܹ�� ܘܼ�ܿ� ܸ��ܵ�ܐ ܕܒܼ�ܿ ܿ�ܼ     .  
ــ�  ــܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ــܐ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ــܐ ܕܵܐ�ܼ��ــܿ�ܝ ܒ�ܼ�ܵܬܵ�ــܐ ܐܼ��ܼ�ܿ ܼܒــܵ�ܐ ܼ�ــ� ܵ��ܬܼܒܵ ܿ�ܼ

ܹ�ܗ �ܼ��ܵ  �ܸ�� ��ܼܒܵ ��ܕܼ�ܿ ̈�ܹ ܕܵ�ـ�ܵܕܐ  ܝـܵ�ܐ ܘܵ��ܬܵܪܵ�ܐ ܒ�ܵ��ܵ� ܕ�ܼ�ܿ ��ܼ�ܼܒܵ
�ܼ�ܵ�ܵ�ـܐ ܵ�ـܐ  ܐ �ܵ�ܵ�ܐ �̮ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ܐ ��ܼ�ܵ�ܐ ܕ�ܼ�ܬܵܪܵ�ـܐ �ܵ�ܵ�ܵ�ـܐ ܘܼܐܿ �ܼܒܼ�ܼܒܵ

ܼܒܵ�ܐ ܕܵ�ܸܐܡ ܘ� ̈� ܐܼܘ�ܵ� ܵܐܬܿܘܵܪ�ܵ� ܒܼ�ܿ ܐ ܕܹܒܐܵܬܵ�ܐ �ܵ�ܐܒܼ�ܿ   .ܼ�ܵܒ̈�ܹ
 

  *ܒܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܕܐܼܘܪ��ܼ 
ܬܵܪܐ   ܹ�ܐܵܪܐ ܕܵܐ�ܿ�ܪ ܒܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܕܐܼܘܪ�ܼ� ��ܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܕܼܐܿ

ܒܵ��ـܼ�ܵܬܐ . 1 �ـܵ� ܕ�ܼ�ܿ �ܼܐܿ �ܼ�ܵ�ܐ ܘ�ܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܕ�ܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܕܵܐ�ـܿ�ܪ ܹ�ـܐܵܪܐ ܼ�ܹ�ـ� ܼ�ܿ
�ܼ�ܐ ܕܹܒܐܵܬܵ�ܐ �ܵ�ܐ ��ܼ�� ܵܓ� ܸ�̈�ܵ�ܹ� ܘܼ�ܿ ܐܼܘܪ�ܼ�، ܵ�ـ�ܨܿܘܠ، : ܐܼܘ�ܵ�ܵ��ܵ� ܒܼ�ܿ

ܬܵܪܐ ܹ�ــܐܵܪܐ  ــ� ܼܐܿ �� ܘ�ــܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܼ�ܿ ܪܵܬܐ، ̰ܓــܿ�ܵ�ܼ�ܿ �ــܼ�ܪܵ�ܒ�ܼ��، ��ܼ�ܒܼ�ــ�، ܵܓــܼ�ܿ
ܵܓܵ�ܐܼ�ܼ�، ܸܨ�ܵ�ܐܼ�ܼ� ܘ�ܵ�ܵ�ܐܼ��ܼ  ܒܼ�ܬܵ�ܵ�ܐ ܕܪܼܘ�ܵ�ܐ، ܼܬܿ   .ܼܪܿ

ــܐ . 2 ــܐ �ܸܐ̈�ܹ �ܼܒܵ
ܬܵܪܐ ܹ�ــܐܵܪܐ ܕܵܐ�ــܿ�ܪ ܸܒــ� �ܵــܸܐܫ �ܼ�ܿ ��ܵ�ــܐ �ܼ�ܵ�ܵ�ܵ�ــܐ ܕܼܐܿ ܼܗܿ

ـܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ــܐ ܸ�ܵ�ܵ�ــܐ ܕܸܒـ� ܵܗܹܘܐ ܒ�ܼܘ�ܵ�ــܐ ܕ��ܼ  �ܬܼܒܵ �ܵ��ــܼ�ܵܬܐ ܕܼ�ܿ �ܵ�ܵ�ــܐ ܼܕܿ
�ܼ�ܹ�ܐ  ܙܼ�ܹ�ܐ(ܘܕܵ�ܼܒܿ�ܕܼܘܵܬܐ ��ܼ��ܵ�̈�ܹܐ ܕܹܪܵ�ܐ ܘܼ�ܿ ܒܵ�ܵ�ܐ ܘܼܘܿ ܿ�ܼ�.(  

ܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ܐ ܸ�ܵ�ܵ�ـܐ . 3 �ܬܼܒܵ ܐ ܵ�ܐ ܼ�ܿ ܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ��ܹ̈ ܹ�̈�ܿ� ܐ ܼ�ܿ ܸܒ� �ܵ��ܼ� ��ܼ�ܒ�ܹ̈
ܐ ܕܵ�ـܐ �ܼ�ܪܵ�ܵ�ـܐ ܹܒ�ـ� ܕܼܘܼܓܵ�ـܐ  �ܵ� ܕܵ�̈�ܹ ܵ�ܐ ܒܐܼܘܪܵ�ܐ ܕܵ��ܼܒܵ

ܿ�ܼ ��ܹ� � ܒܼ�ܿ
ܘܕܼ�ܵ�ܵ�ܵ�ܐ �ܵܬ�ܵܵ�ܐ، ܸ��ܵ�ܐ ܘ�ܼ�ܗܵ�ܐ، ܼܬܿ ܐ ܼ�ܿ ܪܼܓܵ   .ܼܕܿ

  
  

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  
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  :ܙܘܵܗܵܪܐ
�ܨܿܘ�ܵܐ ܕܼ�ܹ�� ܒ�ܼ��ܵ�ܐ ܕ�ܸ . ܐ ـܐ ܕ�ܵ �� ܼ�ܿ �ـܵ� ��ܼܝ ܸ�̈�ܹܐ ܐܼ��ܹ�� ܸܙܕ̈�ܹ �ܼܒܵ

ܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ܐ ܸ�ܵ�ܵ�ܐ �ܬܼܒܵ ܐ ܕܵ���ܼ� ܵ���ܵܐ ܵܓ� ܼ�ܿ ܹ�̈�ܿ� �ܵ� ܕܼ�ܿ   .ܕܵ�ܵ�ܐ ܵ�ܐ ܵܓܼܒܿ
�ـܵ� �ܵ�ـܿ� ܸ�̈�ܹـܐ  60 25�� ܿ�� ܕܼ�ܹ�� �ܼ��ܹ�ܗ ܹܒ�� . ܒ ܿ�ܼ� ܿ�ܼ�ܼ�ܸ

ܐ �ܬܼܒܵ �ܿ�ܵ�ܐ ܵܓ� ܼ�ܿ   .ܕܵܗܹܘܐ ܼ�ܿ
ܹ�ـ. 4

ܵ
̈ܪܵ�ܹ� ܕܼ�ܵ�ـܐ ܒܐܼ�ـܵ�ܐ ܕܐܼܘ�� ـܐ ܘܬܼܘ�ܸ�ܹ�ـܼܐܿ ܐ ܵ�ـܐ ܐ ܸܒـ� �ܵ��ـܼ� ��ܼ�̈�ܹ

 ܵ��ܵ� ���ܼ��ܵ�ܵ�ܐ ܼ�ܿ ܵ�ܒܵ� ܕ�ܵ��ܼ�ܿ   .ܝـܐ ��ܼ�ܵ�ܐ ܕܼܬܿ
ܹ�ܐ ܕܼ�ܵ�ܐ ��ܼ��ܸ�̈�ܹܐ �ܼܿ . 5

ܵ
̈ܪܵ�ܹ� ܕܐܼܘ�� �ܵ�ܐ  ܝـܵ���ܼܐܿ َ� ܸ��ܵ�ـܐ ܒܼ�ܿ ܿ�ܼ ��ܼ

�ܼ�ܼ�ܵܐ ܘܒܐܘܼ  ـܐ ܕܵ�ـܐ �ܼ�ܪܵ�ܵ�ـܐ ܒـܼ�ܬ ܪܼ�ܿ ܵ�ܐ ܵ�ـܐ ܹ�ܐܵ��ـܵ� ܸܒـ� �ܵ��ـܼ� ��ܼ�̈�ܹ
��ܬܒܼܵ  �ܵܘܼܬܿ ـܐ . ܝـ�ܵ� ܐܼܘ�ܵ�ܵ��ܵ� ܕܼ�ܿ ܹ̈� ܘܼ�� ܵܒَ�ܪ ܵܗܵܕܐ ܸܒـ� �ܵ��ـܼ� �ܼ�ܸ�ܼܓَ

� � �ܼ��ܵ�ܵ�ܐ ܼ�ܿ ��ܒܼ�ܿ ܿ�ܼ� ܿ�ܼ� ܵ�ܹ�ܐ �ܼ�ܿ � . ܕܵ�ܐ ܵܗܵ�ܐ ܝـܵ�ܵ�ܐ ܼ�ܿ� ܼܐܿ ܘܒܸ��ܼܒܿ
ܐ �ܼܿ  ܹ�ܐ ܸܒ� �ܵ��ܼ� �ܼ�ܗܼܒܹ

ܵ
ܪܵ�ـܐܼܘ�� �ـܼ� ܘܵܗܘܵ�ـܐ َ� ܸ��ܵ�ܐ ܕܼܐܿ ܐ ܵ�ـܐ ܕܵ�ـ�ܼܝ ܼ�ܿ

�ܵ� ܵ�ܐ ܬܼܘܪܵ�ܵ���ܐܼܿ  ܝـܗܿ  ܿ�ܼ�   .ܝـܪܵ�ܐ ܼ�ܿ
  :ܙܘܵܗܵܪܐ

̈ܪܵ�ـܹ� ܒܐܼܘܪܵ�ـܐ ܕܼ�ܵ�ܵ��ـܵ�، ܘ�ـܼ�ܸܪܹ̈ܪܐ ܒܸܐ�ܵ�ـܹ�ܐ . ܐ ܢ ܼ�ܵ�ܐ ܙܼܒܼ�̈�ܹـܐ ܵܐ�ـܼ� ܼܐܿ ܸܐ
ـ�  ̈ܪܵ�ـܹ� ܸܒـ� �ܵـܸܐܫ ��ܼ�ܵ�ـܐ ܒܼ�ܿ �ܵ�ܐ ܓـܼ�ܵܪܐ ܼ�ـ� ܵܐ�ـܼ� ܼܐܿ ̈ܪܼܘ�ܵ�ܹ�ܐ، ܿܗܘ ܼ�ܿ
�ܼ� �ܼ�ܵ��ܵܐ ܒܼ�ܬ �ܼ�ܵ�ܐ  ܐ ܼܐܿ ܹ̈��ܵ َ� �ܼ�ܪܵ�ܵ�ܐ ܵ�ܐ ܼ�ܿ ܼܒܵ� ܕܼ�ܿ

ܿ�ܼ� ܿ�ܼ � �ܼ��ܵ�ܵ�ܐ ܼ�ܿ
̈ܪܵ��ܹ    .ܕܼܐܿ

��. ܒ ـܵ�ܐ  ܝـ�ܼ�ܿ ܼܒܵ ܐ ܘܹ�ܐܵ�ـܐ ܼܐܿ ܗܼܒܵ �ܼ� ܼܕܿ ܸ��ـܵ�ܐ ܹ�ܐ�ܵܵ�ـܐ ، )ܸܪܸܨܨ( �ܼ�ܬܹ̈ܪܐ ܼܐܿ
ـ̈�ܹ  ـ� ܵ�ܼܒܵ

ܪܵ�ـܐ ܼ�ܿ ـܐ(ܘ�ܼ�ܬܹ̈ܪܐ ܬ�ـܿ�ܬ ܼܐܿ ܹ�̈� �ܵ�ـܐ) ܼ�ܿ ܹ�ـܐ ܘܼ�ܿ
ܵ
ـܐ ܸ��� .. ܘܸ��̈ܵ

�� ܵ�ـܐ ܘܬ�ـܿ�ܬ  ܝـ�ܼ�ܿ ـܐ �ܼ��ܵ�ܵ�ـܐ ܕܼ�ܿ ـܐ ܘ��ܼ�̈ܒܹ ܹ�ܐ ܸܒـ� �ܵ��ـܼ� ��ܼ�̈�ܹ
ܼܐܿ

�ܵ�ܵ�ܐ �ܵܬܐ ܕ�ܼ��ܵ�ܵ�ܐ ܼ�ܿ ܓܼܒܿ   .ܼܬܿ
6 .�� ـ�  ܝـ�ܼ�ܿ �ܵ�ـܐ �ܵ�ـܐ ܒܸ��ܼܒܿ ـَ� ܼ�ܿ ܵ�ـܐ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ـܐ ܒܼ�ܿ ܒ�ܿ�̈�ܹܐ ܘܒܵ�ـ̈�ܹ ܕܼ�ܿ
ــܿ�ܪ�ܵ  ــܐܵܪܐ ܕܵܐ� ܬܵܪܐ ܹ� ــܐ ܕܼܐܿ ــܹ�ܐ . ܕ. ܗ، �ܿ�̈�ܹ �ܼ� ــ� ܼ�ܿ ــܐ ܹܒ� ــ� �ܼ�ܪܵ�ܵ� � ܿ�ܼ

�ܼ�ܹ�ܐ، ܹܒ�� �ܵ��ܹ̈  ܐ(ܐ ܘܼ�ܿ �ـ�. ܘَܐܹ�َ�ܹ�ܐ) �ܵܵ�̈�ܹ �ـܵ�  ܝـܘ�ܼ�ܿ �ܨܿܘܹ�ـܐ ܒܵܓܼ�ܿ ܿ�ܼ
ܵ�ܹ�ܐ ܹ�ܐܹ̈ܪܐ

ܵ
ܬ̈ܪ ܵ�ܹ�ܐ ܘܼܐܿ

ܵ
ܬ̈ܪ ܬܵܪܐ ܹ�ܐܵܪܐ ܕܵܐ�ܿ�ܪ ܸܒ� ܵܗܘܼܝ ܼܐܿ ܒܵ��ܼ�ܬ ܼܐܿ   .ܕ�ܼ�ܿ

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  
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�ـܵ� . 7 �ܼܐܿ ـ� ܼ�ܿ ܓ̈�ܵ�ـܹ� ܼ�ܿ ܹ�ܐܪܼܘܵܬܐ ܓ�ܼ��ܵܬܐ ܕܸ��ܵ�، �ܵ��ܵ�، ܸܪ�ܵ�ـܐ ܘܼܬܿ
ܐ ܘ��ܼ  �ܬ̈ܒܼ ܐܕܼ�ܿ ��ـܼ� ܒ�ܼܿ  ܵ�̈�ܹ ܝ ܕܵ�ـܐ ܼ�ܿ ܸ�ܼ�ܵ�ܵ�ـܐ ܵ�ـ� �ܼ�ܙܵܕܵܓـܐ �ܐܼ�ܵ�ـܵ�ܐ �ܼ�ܿ

�ܵ�ܵ�ܐ   .ܕܼܒܿ
8 .�� ܐ ܸܒ� �ܵ��ـܼ� ��ܼ  ܝـ�ܼ�ܿ �ܵܐ̈ܬܹ �ـ�ܼ�ܿ ـ� �ܼ�ܿ ـܐ ܼ�ܿ ܹ̈� ܹ�ـܐ  ܝـܸ�ܼܓَ

ܵ
ܬ̈ܪ ـ� ܼܐܿ ܼܒܿ

��ܵـܐ ܕܐܼ��ܹ�ـ�  �ـܼ� ܼ�ܿ ـَ� ܼܐܿ ܬܵܪܐ ܹ�ܐܵܪܐ ܕܵܐ�ـܿ�ܪ ܕܵ�ـܐ �ܼ�ܪܵ�ܵ�ـܐ، ܘ�ـ� ܼ�ܿ ܕܼܐܿ
  .ܘ�ܵ��ܹ�ܗ

ܬܵܪܐ ܹ�ܐܵܪܐ ܕܐܵ . 9 �ܵ�ܹ� ܕܼܐܿ
ܿ
�ܼ̈ܪ �ܵ� ܵܓ� ܼ�ܿ ܿ�ܼ ـَ� ܵܐ�ܵ��ܼ�ܵܬܐ ܕܼ�ܿ �ܿ�ܪ ܵ�ܐ �� ܼ�ܿ

� ܸ�̈�ܹܐ ܼ�� �ܼ��ܹ�ܗ ܿ�ܼ� ܿ�ܼ�   .ܕܹ�ܐ �ܹ�� ܬܼܘܸ�ܵ�ܐ ܼ�ܿ
ܘܕܼ�ــ�ܵ (�ܵ��ــܵ� ܕ�ܹ���ܿܘܵ�ܹ�ــܐ . 10 ــܐ ܕܼܬܿ ــܐ ܕܵܓــ� ) َܐܵ�̈�ܹ ــܐ ��ܼ�ܵ��ܹ̈ ܹ̈� ܼ�ــ� ܼ�ܿ

ܬܵܪܐ ܹ�ــܐܵܪܐ ܕܵܐ�ــܿ�ܪ ܪ ܒــ�ܿ . ܼܐܿ ܼܒ�ــܼ� ܒ�ــ�  ܝـܘܼܗܿ �ــ� ܒܵ�ܵ�ــܐ ܕܼ�ܿ ܸ�ܵ�ܵ�ــܐ ܼ�ܿ
ܵ�ܹܬܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ��ܹ̈  ܐ ܕܸܨܼܒ̈   .ܐ ܘܕܵ���ܵ ܐܼܘܪܵ�ܐ ܕܵܗܘܵ�ܐ ܒ��ܼ�̈ܐܹ

�ܵܬ�ܵܵ�ـــܐ ܕܼ��ܼ��ܵ��ܵ . 11 ܵܒـــܐ ܼ�ܿ �ـــܵ� ܕܼܓܿ �ܼܐܿ ܒܵ��ـــܼ�ܬ ܼ�ܿ ܵ�ـــܐ ��ܼ�ܵ�ـــܐ ܕ�ܼ�ܿ
�ــ� ܐ  ܝـ�ܼ�ܿ ــܐ(ܵ�ܼܒــܿ�̈ܕܹ ��ܼ�ــ) �ܵܵ�̈�ܹ � ��ــܼ�ܼܬ �ــܼ�ܪܵܙܐ ܕܵ��ܸ�ــ� ܕܵ�ــܸܐܡ ܘܼܕܿ
  .��ܕܸܐ�ܓ̰ 
12 .�� ـܐ  ܝـܒܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܕ�ܼ�ܿ ܐ ܕܹ�ـܐ �ܵ��ـܼ� ܗܵܘܘ ܸ��ܼ�̈�ܹ ܐ ܵ�ܐ ܹ�ܐܵ��ܹ̈ �ܵܐ̈ܬܹ ܿ�ܼ

ܵ�ܹ�ܐ �ܼ�ܹ�ܐ ܘܼܐܿ ܐ ܘܼ�ܿ ܐ ܼ�� ܵ�ܼܒܿ�̈ܕܹ   .ܘ��ܼ�̈�ܹ
ــ�. 13 � ــܐܪܼܘܵܬܐ ܕ�ܼ�ܿ ــܐܪܵ  ܝـܹ� ܬܵܪܐ ܹ� ــܐ ܕܼܐܿ ــ� ܸܬ�ܼ�̈ܒܹ ــܐ ܵܓ ܐ ܕܼ�ܵ� ܐ ܸܐ�ــܵ�̈ܬܹ

 ̈�� �ܵ� ܕܸܙܕܼ�ܿ ܿ�ܼ� ��̈  ܝـܕܵܐ�ܿ�ܪ ܒܼ�ܿ ـܐ ܕܵ��ܿ�̈�ܹـܐ  ܝـܘ�ܵ�ܼ�ܿ ܼܒ�ܼ� ܨܵ�̈�ܹ
ܝ ܕܼܬܿ ܿ�ܼ� ܼܬܿ

ܬܵܪܐ ܕܐܵ  ܐ ܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ܐ ܸ�ܵ�ܵ�ܐܕܼܐܿ �ܬܼܒܵ   .�ܿ�ܪ ܘܕ�ܵ��ܼ� �ܼ�ܓܸ�ܹ�ܐ �ܵܓܵ�ܐ ܵܓ� ܼ�ܿ
��ـــ� . 14 ܪܵ�ــܐ ܕܵܐ�ــܿ�ܪ ܘܵܓــ� �ܼ�ܿ ــ� ܼܐܿ ܵܐ�ܵ��ــܼ�ܵܬܐ ܕܸ�ܵ�ܵ�ــܐ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ــܐ ܼ�ܿ

 ܹ��ܵ�
ܿ
�ܼ̈ܪ ܿ�ܼ.  
  

ܼܒܵ�ܐ ܕܵ�ܸܐܡ ܐ ܒܼ�ܿ ܚ ��ܼ�̈�ܹ ܹ�ܐ ��ܕܼܝ �ܼ�ܿ
ܵ
� ܵܐܬܿܘ̈ܪ   :ܵܐ�ܼ�ܿ

�ܵ��ـܼ�ܬ �ܵ�ܵ�̈�ܹـܐ ܕ�ـܼ�ܵ�ܵ�ܐ . 15 ܵ�ـܐ، �ܼ�ܿ ܿ�ܼ �ܼ ܿ�ܼ� ܐ ܼܒܿ �ܵ��ܵ� ܕܸ̈ܪ�ܹ�ܐ ��ܼ�̈�ܹ
��ܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ܐ ܵܓ�  ـܐ  ܝـ�ܼ�ܿ �ܬ̈ܒܼ ـ� ܵܓܵܒܵ�ـ̈�ܹ ܕܼ�ܿ

�ܼ�ܐ َܐܹ�َ�ܹ�ܐ، ܼ�ܿ ܐ ܘܼ�ܿ �ܵܘ̈ܬܹ ܿ�ܼ

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  

  
  
  
  
  
  
  
  

� ܿ�ܼ� : �ܼ� ܿ�ܼ ����ܼ�ܼ�  
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ــܐ  �ܬܼܒܵ ــ� ܼ�ܿ ــܐ ܵܓ ܵ�� ــܐ ܼ�ܿ ــܐ ��ܵ�ܵ� ܹ�̈�ܿ� ــَ�ܿܘܢ ܼ�ܿ ــ� ܵܗܹܘܐ � ܐ ܕܸܒ ــ�ܵܘ̈ܬܹ ܕܼ�ܿ
 .ܐܼܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ܐ ܸ����ܼܘܵ�ܵ�ܐ

�ــܵ� ��ܼ . 16 ܒܼ�ܿ ــܐ ܒܼ�ܿ ــܐ ܘ��ܼ�ــ�ܼܘܵܬܐ ��ܵ�ܵ�ــܐ ܵܐܬܵ�ܵ�ــܐ ܵܒــَ�ܪ �ܵ�ܼܒܵ ܵ�ܼܒܵ
ܵ�ܹܬܐ ܕܐܿܘܪܼ��ܼ̮�  �ܵ��ܵ� ܕܸܨܼܒ̈   .ܵܓ� ��ܵ�ܵ�ܐ ܕܹܒܐܵܬܵ�ܐ �ܹ��) �ܼ�ܸܪܦ(ܘܼ�ܿ

ܐ ̈ܪ. 17 ܹ�̈�ܿ� �ܵ� ܕܼ�ܿ ـܐ ��ـܿ�ܠ ܪܼ�ܿ �ܬܼܒܵ ܼܘ�ܵ�ܹ�ܐ ܒܸ�ܵ�ـܐ ܕ�ـܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܵܓـ� ܼ�ܿ
ܵ�ܐ ܐܵ  ܐ ܕܼ�ܿ ܵ�ܪܵܬܐ �ܸ�ܕ̈�ܹ   . �ܿ�ܵܪܵ�ܐ�ܼ�ܵ�ܐ ��ܼ�ܵ�ܐ، ܘ��ܼ�ܵ�ܐ ܕܼ�ܿ

ܹ�ـܐ . 18
ܵ
�ـܵ� ܕܵܐ�ܿ�̈ܪ ܹ���ܵ�ـܐ ��ܼ�ܿ ـܐ ܵܓـ� ܼܐܿ ܹ�̈�ܿ� � ܬܹ̈ܪ�ـ� ܼ�ܿ ܿ�ܼ �َ �ܵ� ܕܼ�ܿ ܪܼ�ܿ

ܐ �ܹ�ܵܒܐ ܕ��ܼ  ܹ�ܐ ܕܼܘ�ܵ�ܵ�̈�ܹ
ܵ
� ܵܐ�ܿ�̈ܪ ܵ�ܵ�ܐ ܹ�ܐܵܪܐ ܕܵܐ�ܿ�ܪ، ܘܬܵ��ܵ� ܕ�ܵ�ܵ��ܼ�ܵܬܐ ܼ�ܿ

ܹ�ܐ ܕܪܼܘ�ܵ�ܐ
ܵ
�ܹ̈ܪ��، ��ܼ�ܼܒܼ��، ܵ��ܨܿܘܠ ܘܵܐ�ܿ�̈ܪ   .ܕܹܒ�� ܼ�ܿ

�ܵ� ܕ�ܵ�ܐ ��ܼ��ܵ� . 19 ܿ�ܼ �ܵ��ܵ� ܒܸ�ܵ�ܐ ܕ�ܼ�ܵ�ܵ�ܐ ���ܼ ܼ�ܿ ܵ�ܐ ܕܵ��ܵ��ܵ� ܼ�ܿ
ܐ(ܘ�ܵ��ܵ� ܸ̈ܪ�ܵ�ܹܬܐ    .ܕܹ�ܐܪܼܘܵܬܐ ܒ�� ܕܼܘ��ܵ ) ܕܘܼܓ̈�ܹ

ــܐ . 20 ــܐ ��ܼ�̈�ܹ �ܹ
ܵ
ــ� ܕ̈ܪ ــܹ� ܼ�ܿ ̈ܪܵ� ܿ�ܼ� ــܐ ܘܼ�ܿ ܹ�̈�ܵ�

ــܐ ܼ�ܿ ܹ�̈�� ــܵ� ܕܼ�ܿ ܼܒ ܿ�ܼ� ܿ�ܼ
  .�ܼ�ܕܼ�ܹ�ܐ

  
 ܵ�� ܘܼ�ܿ   ܼܬܿ

ܒܿ�ܵ�ــܐ ܕܒܼ�ܵ�ܵ�ــܐ * ��ܵ�ــܐ ܸ��ܵ�ܵ�ــܐ ܘܕ��ܼ�ــܼ� : ܼ�ܿ ܹ�ــܐ ܕܼ�ܿ
ܵ
ܒܸ�ܵ�ܵ�ــܐ ܵܐ�ܿ�̈ܪ

� ܠ � . ܐܼܘܪ�ܵ�ܵ�ܐ، ܒܼ�ܿ �ܓܼ��ܿ�̮ܦ، ܐܼ��ܼ�ܼܒܵ ܿ�ܼ1979.  
�ܵܓܵ�ܐ ܕܸ�ܵ�ܵ�ܐ �ܵ ܬܼܘܪ * �ܵ� ܕ�ـܼ�ܵ�ܵ�ܐ، : ܵ�ܵܒܵ�ܐ ܒܼ�ܿ ܿ

ܼܒ�ܼ��ܿ�ܥ، �ܼ�ܼ �ܼ��ܿ�ܣ ܼ�ܿ
  .1988، 37 36�ܵܵ� ܕ ، 11ܹ�َ�ܵ� ܕ، 121ܸ��ܵ�ܵ�ܐ 

ــܐ  * ــܐ ܵܐܬܿܘܵܪܵ� ــܐ ܕܸ�ܵ�ܵ� ــܐ(ܬܼܘܪܵܓܵ� ــ�) ܵܐ�ܿ�ܵܪܵ� �ــܼ� ـ : ܒܼ�ܿ �ܼ�ܼ�ܵܐ�ــ� ܼ�ܿ
 . ��ܼ��ܢ

  
  ܵ��ܕܼܘܵܬܐ ܕܵܐ��ܼ�ܵܬܐ ܕ�ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ܐ

ܼ�ܵ�ـــܹ� ܕܵ�ـــ�ܕܼܘܵܬܐ  ܚ ܒܸ��ܹ�ـــܐ ܕܸܐ�ܸ��ـــ� ܬܼܘܪܵܓܵ�ـــܐ ܕ�ܼܒ̈ ܸܒ�ܵ�ܵ�ـــܐ �ـــܼ�ܿ
��ܼ�ܵܬܐ ܕ ��ܼ�ܵܬܐ �ܼܒܼ��ܵ� ܒ�ܹܪ�ـ� ܢ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ܐ ܼ�� �ܼ�ܵ��ܼ�ܵ� ܕܐܼܿ ܵ���ܘܿ �̮ ܕܸܐܼܬܼ�ܿ

  . ܸ�ܵ�̈�ܹܐ ܪܼܘ�ܵ�ܵ�ܐ ܘܐܿܘ�ܵ�ܵ�ܵ�ܐ

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  
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  ܵ��ܕܼܘܵܬܐ
ܐ ܕ�ܼܿ  ��ܼܒܵ ܵ��ܹ ܸܪ�ܵ�ܐ ܕܼ�ܿ   �ܵ��ܼ�ܬ ܸܐ�ܵ�ܹ�ܐ ܘܵ��ܕܼܘ̈

��ܼ�ܵܬܐ   ܵ��ܕܼܘܵܬܐ ܕܸܐܼܬܼ�ܿ
ܒܵ��ܼ�ܵܬܐ ܨ�ܼ�ܵ��ܵ� ܒܐܼܘ�ܵ��ܵ�ܐ ܸܒ�ܵ�ܵܕܐ �ܵ��ܿ  ܐ ܕ�ܼ�ܿ ��ܼܒܵ ܕܸܐܒܵ��ـܿ�ܼܒ ܹܒ�ـ�  ܼ�ܿ

��ܼ��ܿ�ܼܒ  ܵ�ܵ�ـܐ  3��ܼ�ܵ�ܐ ܒ�ܼ��ܿ�ܵ�ܐ  )1(�ܼ��̃ �ܵ���ܿܘܢ ܵ��ܿ�ܒ�ܼܐܿ ܸܬ��ܼ�� ܬܼܪܿ
ــܐ  )2(1892 ��ܼܒܵ ــ� ܼ�ܿ ــ�ܼܘܹܪܐ �ܹ� ــܸ�ܣ، ܘܼ�ܿ ܬܵܪܐ ܕ�ܵ ــܼܐܿ ــܐ ܒ ــ� ܐܼܘܪ�ܵ� ܵܓ

�ܹܬܗ ܸܪܗܵ�ܐ ܕܸ��ܵ�ܹ�� ܹ�َ��  ܓܼ�ܿ �ܵ� ܕܸܕܼ�ܹ�ܐ  1911�ܼ�ܿ ܿ�ܼ� ܿ�ܼ�ܼ�ܸ �ܵ� �ܼܪܿ ܒܼ�ܿ
  .�ܼ���ܒ�ܸ 

ܒ�ܼ�ܵ��ܼ�ܵ� ܕܵܐ��ܼ�ܵܬܐ ܵܓـ� ܵ�ܵܓـ�ܿܘܼܒ ܘ�ܸ��ܹ�ـ�  1911�ܸ��ܹ�� ܒܹ�َ�� 
ــ�  ــܐ ܹ�َ� ــ� ܵܨܘܵܒܵ� ــܐ ܕܸ��ܵ�ܹ� ــ� . 1915�ܸ�ܗܵ� ــ� ܹ�َ� ܠ  1915ܘܼ� ܼܗܿ

ܬܵܪܐ  1923 ــ� ܼܐܿ ܪܼܘܹܬܗ ܵ��ــ�ܿܘܢ ܹܒ�ــ� ܸܐܒܵ��ــܿ�ܼܒ ܵ��ــ�ܿ ��ــܼ�ܸ��ܹ�� ܼܒܿ
َ��ܵ�ܐ ܸ����ܼܘܹ�ܐ ܕܐܼܿ  �ܵ�ܐܒܼ�ܿ �ܼ� ܼܐܿ   .��ܼ�ܵܬܐ ܼܐܿ

�ܵ�ـܐ ��ܵ �ܼ��ܵ� ܕ�ܼ��ܵ�̈�ܹܐ ܒܐܼܘ��ܵ  ܐ �ܼ�ܸ��ܵ�ـܐ �ـܵܐܵܗܐ ܵ�ـ�ܕܼܘܵܬܐ ܬ�ـܿ�ܬ ܼܪܿ
َ�ܵ�ܵ�ܐ  9 ܵ�ܐ�ܼ ܒ�ܼ��     2/482   .1923ܵ��ܿ�ܢ ܼ�ܿ

�ܼܘܹܪܐ �ܵ�ܿ� �ܼ��ܵ� ܕܼ�ܵ�ܵ��ܵ� ܵ�ܹ�ܐ ܨܼܒܼ�ܵܬܐ ��ܵ��ܵ� ܕܸܐܒܵ��ܿ�ܼܒ  ܒܼ�ܬ ܵܐܵܗܐ ܼ�ܿ
ܪܼܓܐ ܕܵ���ܼ�ܵܬܐ  ��ܼ��ܿ�ܼܒ ܼܕܿ   .�ܵ�ܵ�ܐܕ�ܼ��ܵ�ܵ�ܐ ܐܼܿ ) �ܵ���ܵ (ܹܒ�� ܼܐܿ

  
�ܵ�ܐ ܪܼܘ�ܵ�ܵ�ܐ ܿ�ܼ  

 ܵ���ܵ� ܒܵ��ܼ�ܵܬܐ ܼܨܿ ܐ ܕ�ܼ�ܿ ��ܼܒܵ � ܐܼ�ܵ�ܐ ܕܸܪܫ ܼ�ܿ   ܪܼ�ܿ
ܐܵ�ܵ�ܐ ܒܵ�ܵ�ܐ ܸ��ܼ�ܿ � ܐܼ�ܵ�ܐ ܕ�ܼ�ܿ   )3(ܪܼ�ܿ

) ܐܿܘܒܼ (�ܵ�ܵ��ܵ� ��ܿ� ܒܸ�ܵ�ܵ�ܐ ܪܼܘ�ܵ�ܵ�ܐ ܕܹ�ـܐ �ܵـܸܐܫ �ـܼ��ܸ�ܵ�ܐ ܸܗܓܵ�ܵ�ـܐ . 1
�ــܵ�  ܵ��ــܵ� ܕܬܼܒܵ ــܵ� ܘܼܬܿ ��ܵ� ــܐ ܼ�ܿ ــܐ ܵ� �ܨܿܘ�ܵ ــܐ ܕܼ�ܿ ــܐ ܸܕܼ�ܵ�ܵ�ܵ� ــܐ ܕܸ�ܵ� ܒ�ܼ�ܵ�ܵ�

��ܼܘܵܬܵ�ــܐ ܗ �ܨܿܘ�ܵ�ــܵ� ܕ�ܼ�ܵ�ܵ�ــܐ ܼܒܿ ــ�ܵܬܐ. ܕ. ܼ�ܿ �ܵ��ــܼ�ܵܬܐ ܕ�ܼ�ܵ�ܵ�ــܐ  ܼ�ܼ�ܿ �ܼܐܿ
�ܵ��ــܼ�ܵܬܐ  ܼܓܼ�ــ�ܼܘܵܬܐ ��ܼ�ܵ��ــܵ�، ܘ�ــܿ�ܼܓܵܐܐ �ܵــܸ�ܫ �ــܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܕܼܒܿ ܕܵ��ــܿ�ܹ̈ܪܐ ܘܼܐܿ

ــܐ ܕ�ܼ��̈�ܹــܐ ــܐ ܕ�ܼ��ܵ�ܵ� ــܼ�ܼܬ �ܼ��ܵ�ܵ� ــܵ� ܕܸ�ܵ�ــܐ . �� � ܪܼܓܿ ــܐ ܕܼܬܿ ܘܒܸ�ܵ�ܵ�
ܘ�ܵ�ܼܒܹ�ܗ ܒܸ�ܬܵ�ـܐ ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ـܐ ܸ��ـܿ�ܠ �ܼ��ܵ�ܵ�ـܐ ��ܼ�ـܵ�ܐ �ܼ��ـܼ�ܠ ܸܒـ� 

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  
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� �ܼ�ـܼ� ��ܼ�ـ� ܵܗܹܘܐ ܵܐܼܒܵ�ܸܗܡ ܹܒ�� ܼܐܿ ܪܼܓܵ ܵ��ـ�ܿܘܢ ܵ���ـܿ�ܼܒ، ܘܸ�ܵ�ـܐ ܬܪܼ�ـܵ�ܐ ܼܕܿ
 ��ܹ�ܼ���ܼ�� ܪܸܓܵ�ܵ�ܐ. (ܵ���ܿܘܢ ܵ���ܿ�ܼܒ ܵܐܼܒܵ�ܸܗܡ ܹܒ�� ܼܐܿ   )ܼܬܿ

ܐ ܕ���ܼ . 2 ܒܿ�̈�ܹ ܐ ܕܐܼܿ ܒܼ�ܵ��ܼ�ܵܬܐ ܕܼ�ܿ ܹ̈� �ܹܒܐ ܕܼ�ܿ �ܵ�ـܐ �ܵ��ـ�ܿܘܢ ܼܒܐ �ܵ�ܐ ܒܼ�ܬ ܼ�ܿ
�ܵ�ܹ�ܗ ܼ�ܹ�� ܒܹ�َ��  �ܼ�ܼ�ܹܪܐ �ܵ�ܐ ܕܼ�ܿ �ܼ� ܕ�ܼܿ  1891ܵܐܬܿܘܵܪܵ�ܐ ܼ�ܿ ܒ�ܿ�ܹ�ـܐ ܘܼܐܿ
ܵ�ܵ�ـܐ  3�ܵ�ܿ� ܿܗܘ �ܼ��ܿ�ܵ�ܐ ܪܼܘ�ܵ�ܵ�ܐ ܘܬܪܼ�ܵ�ܐ ܼ�ܹ�ـ�   1892ܸܬ�ܹ��ـ� ܬܼܪܿ

�ــܼ� ܕ�ܼ��ــܵ� �ܵ�ــܿ� �ــܼ�ܼ��ܵܬܐ ܵܓــ� ܵ�ــ�ܕܼܘܵܬܐ  ــ�ܵܬܐ ) ܸ��ܵ��ܵ�ــܐ(ܼܐܿ ܿ�ܼ� ܕܼ�ܿ
  .ܕܸ��ܵ�ܹ�� ܒ�ܼ�ܵ��ܼ�ܵ� ܕܵܐ��ܼ�ܵܬܐ

� ܐܼ�ܵ�ܐ ܸܪ�ܵ��. 3 �ܵ��ـ �ܵ ܪܼ�ܿ ܪ  �ܵ ܵ�ـܐ ܸ��ܼ�ܿ ܒܵ�ܵ�ـܐ ܘܼܗܿ ـܐ ܘ�ܼ�ܿ ��ܼܒܵ ܕܸܪܫ ܼ�ܿ
�ܵ�ܐ ܿ�ܼ �َ ܿ�ܼ �   .  ܵܗܵܕܐ ܼ�ܿ

  
   

شهادة تخرج

فريدون اتورايا من كلية الطب
ننقل فيام ييل محتوى شهادة تخرج فريدون اتورايا من كلية الطب املدونة 

باللغتني الروسية واألوكرانية.

شعار دائرة اصدار الوثائق والشهادات

شهادة تخرج

مكتب الدائرة املهنية يف اوكرانيا تشهد بأن ابراموف بيت ابرميوف فريدون 

 ، فارس  بالد  من  اورميا  نوفمرب 1892)2( يف   3 بتاريخ  ُولِد  ياقوبفليج)1( 

وتؤيد دراسته وتخرجه عام 1911 من ثانوية الذكور يف تفليس.  

التحق عام 1911 بكلية الطب يف خاركوف وتخرج منها عام 1915. وأثناء 

عام  ومنذ   .1915 عام  بنجاح  عمله  وأدى  الواجبات  كافة  اجتاز  دراسته 

1915 لغاية 1923 مارس املواطن فريدون بيت ابراموف عمله التطبيقي 

يف العديد من املراكز الطبية بصفة طبيب.

اللجنة الصحية يف اوكرانيا أصدرت هذه الشهادة تحت رقم 2/482 بتاريخ 9 ديسمرب 1923.

بهذا فأن اللجنة املختصة ذات الشأن يف جمهورية اوكرانيا تؤكد نيل ابراموف بيت ابرميوف درجة  مهنة الكفاءة الطبية.

ختم الدائرة الدائرة التي اصدرت الشهادة 

توقيع املرشف الرئييس مكتب الدائرة املهنية )3( 

توقيع املدير املسؤول 

1. عادة ما ُيضاف املقطع » اوف« لنهاية اإلسم املذكر للشخص يف اللغة الروسية ، لبيان وتحديد تبعبية أفراد العائلة لرضورة اإلحصاء 

باللغة اآلشورية حسب  التـنسيب عىل ضوء قرار الجمهوريات، ويف حالة ترجمة اإلسم  ما يتفاوت  السكاين والتجنيد اإللزامي وغالباً 

التسلسل املدون أعاله  يكون اوراهم بيت ابرم فريدون ياقو، والصحيح تدريجياً  هو فريدون ياقو اوراهم بيت ابرم »املرتجم«

الرسمي  التاريخ  ، وعىل ما يبدو ان  اتورايا اشارت لوالدته عام 1891  الدكتور فريدون  التي دونت عن سرية حياة  2. أغلب املصادر 

والصحيح هو ما تم تدوينه يف شهادة تخرجه من كلية الطب اي أنه ولد بتاريخ 3 ترشين الثاين 1892.

3. توقيع رمزي غري مقروء للمرشف واملدير والختم أيضاً.

ܐ�̮ �̮ ܵ��ܼ� ��ܹ� ܵ��ܼ� ��ܹ�  ܐܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ   ؟؟ܵ���ܿܘܢ ܵܐܬܿܘܵܪ���ܵ
))19192626  --  18921892((  

  
  
  
  
  
  
  
  

� ܿ�ܼ� : �ܼ� ܿ�ܼ ����ܼ�ܼ�  
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لٌوًمدًا شٌبيًٌعيًا دًسفرٌوةًٌا سٌوريًيًةا
شيًةًٌا 

مَ
فيٌشلىٍى قطرٌيًا بطٌويًبًٌا روخٌيًا وخٌورزًا ِمليًا ببٌوؤًيىٍْا ودذ

رىٍى خٌويًدًا دًسفذىٍا وًسيُومىٍْا سٌوذيًيىٍا مِلٌةًخا 6-7/شبًٌط/2013  قطىٍ
ي  اُوجىٍ »يمَعقُوٌب  لفًن 

مَ
دم دٌورًةا  سٌوريًيًةا  دًسفرٌوةًٌا  شٌبيًٌعيًا  لٌوًمدًا 

ًجو  دًميًا 
مَ
ق بيًوًما  دخٌورزًا  فٌوةًًٌخا  دٌيّىًوا  يكًا 

مَ
نكًبًٌا..ا

مَ
ع ًجو  ننًا« 

مَ
م

بؤمَفرًا   )11:00( بشًعةًٌا  نكًبًٌا 
مَ
ع كًدٌييًٌيًا 

مَ
ا مكًًبد-ِقنطرُون 

مَ
دع اًًونًا 

فًسنىٍْا 
مَ
نًيىٍا ومط ذمًلً

مَ
اًلنىٍْا شٌولًطنًيىٍْا وف

مَ
ًبا ِمن ِمشة

مَ
بطٌويًبًٌا دِمنيًنًا ر

فًسنىٍْا 
مَ
ومط اًٌةُورًيًا  سٌوريًيًا  لدًيًا 

مَ
ك ن 

مَ
م

مَ
دع ْا  بىٍ

مَ
ج يه 

مَ
وِمن ْا   بىٍ

مَ
دج

يه 
مَ
ِمن ٌبلًيىٍْا  ْسيًةًٌا ةىٍ

مَ
ك

مَ
فًسنىٍْا دمط

مَ
كنٌوشيًا مديٌنًيًا ومط

مَ
ْسيًةًٌا د

مَ
ك

مَ
دمط

سًةا د)يُوًنيٌ( وأخذىٍنىٍا..
مَ
ك

مَ
مط

نكًبًٌا 
مَ
ع

6-7/ شبًٌط/2013
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ل 
مَ
ع وخمَشًا  دِشةًقا  قيًٌقا 

مَ
د دخمَّد  بكلًيًةا  ٌيّىًوا  دخٌورزًا  فٌوةًًٌخا 

ٌك 
مَ
ر ًىد

مَ
ارًةا. ًبة ن ًسىدىٍْا دِملةًٌا خىٍ

مَ
م

مَ
ٌةرًا وًسىدىٍْا دع

مَ
ذٌوًخةًٌا دًسىدىٍْا دا

دخٌويًدًا  لًل 
مَ

م سٌوذيًيىٍا  وًسيُومىٍْا  دًسفذىٍا  دخٌويًدًا  رىًٍشا  مٌوقِرٌبلىٍى 
ذكيىٌٍا أخذىٍنىٍا 

مَ
وف وِةًفنىٍْا واًٌةيًنىٍْا ِمن ىىٍ

مَ
ْا ومش يبىٍ

مَ
ط

مَ
ينًا جًبوىٍى مب

مَ
قِبلىٍى بش

واًف  سٌوريًيًةا  دًسفرٌوةًٌا  شٌبيًٌعيًا  لٌوًمدًا  ًجو  دبٌوؤًيمَيه  ٌبًةا 
مَ
قر

مَ
مل

يه ِمن فٌوًقدىٍْا 
مَ
نًقيٌوةًٌا داًنيٌ لٌوًمدىٍْا وًما دًفلطيٌ ِمن

مَ
ٌك رِمزلىٍ لًن

مَ
ًىد

وًسفرٌوةًٌا  ردٌوةًٌا 
مَ
دم ازمَلًةا  دمىٍ لِةِششًةا  ْخيًةًٌا 

مَ
ش

مَ
وخم ونٌوًىذىٍا 

للىٍى:
مَ

يلىٍى ًجو م د أةىٍ
مَ
سٌوريًيًةا، وك

ْا ميمَقذىٍا ؤمَفرُوٌكُون ًطبًٌا.  يبىٍ
مَ
مط

خٌودرًنًيًا  وبِاسكىٍيًما  سٌوذيًيىٍا  وًسيُومىٍْا  دًسفذىٍا  خٌويًدًا  يٌِؤفلىٍى 
ردٌوةًٌا 

مَ
كًدٌييًٌيًا وديٌلًنًيًا بًسفريٌوةًٌا وم

مَ
دًةا دلٌوًمدًا بٌوؤًيًيًا ا

مَ
لعب

مًىا 
مَ
مش لفًنًا 

مَ
م اًو  رًنُويًا  دخمَّد  ِشًا  ًطِعن  ويًنىٍى 

مَ
خم وًجو  سٌوريًيًةا، 

د 
مَ
ك ِشرًشيًةا.  سٌوريًيًةا  ن 

مَ
ردٌوة

مَ
دم قًل 

مَ
خب ٌبًةا 

مَ
وى

مَ
مب ايٌدًا  شفيٌع 

د، 
مَ
ٌد

مَ
ن )6( لٌوًمدىٍْا ًسفذًيىٍا سٌوذيًيىٍا ًجو ِشنىٍْا 2004 ًجو جب

مَ
مٌوقِيملىٍى خٌويًد

يل  ربىٍ
مَ
ا ًجو   2006 ٌك، 

مَ
ًىد اًف  د 

مَ
ٌد

مَ
جب ًجو  خمَيبٌ(  د.يمَوِسف  )دٌورًةا   2005

ِدىُوك،  ًجو  ِقلًيًةا(  يمَوِسف  )دٌورًةا   2007 ىًن(، 
مَ
ب ولُوس 

مَ
دف )دٌورًةا 

ن 
مَ
ولُوس بيٌدًري( ًجو سلىٍيًمنيًٌا، و 2009 )دٌورًةا ديمَوًخن

مَ
2008 )دٌورًةا دف

دٌولًبنٌ(.
ًجو  سٌوريًيًةا  دًسفرٌوةًٌا  شٌبيًٌعيًا  لٌوًمدًا  ِاديُوم  قطرٌيًا  وًفاىٍش 
لفًن ويًدُوًعا 

مَ
ٌك، ولٌوًمدًا دِاديُوم ميمَقذىٍا ًطِعن ِشًا دم

مَ
يل اًف ًىد ربىٍ

مَ
ا

رًبا دخمَيىٍْى وفٌوخًلنىٍى 
مَ
ننًا( وش

مَ
ي م ايًا )اُوجىٍ

مَ
يًطا ج شنًنًا ومٌيطرًفُولىٍ

مَ
مل

ينًٌة ايٌدًٌةُوٌكُون ًجو شًطذىٍا دلٌوًمدًا ، وكىٍا 
مَ
يه ب

مَ
ذدٌوةًٌنًيىٍا وِلشًنًيىٍْا ويٌل

مَ
م

لفًنىٍْا 
مَ
كًدٌييًٌيىٍْا وم

مَ
وا ًبؤُويىٍْا   )40( ِمن  زًودًا  ًىنًا  ن 

مَ
لٌوًمد ًجو  وِةيفٌ 

مَ
مش

وِمن  سٌوريًيًةا،  ن 
مَ
ردٌوة

مَ
دم خلفىٍْا 

مَ
جِبنسىٍْا مش وِمٌةديٌلًنًيىٍْا  ؤمَوًبيىٍْا   يٌة  بىٍ

الُون  مطىٍ د 
مَ
وك وقٌوذدًيىٍا،  ذًبيىٍا 

مَ
وع سٌوذيًيىٍا  ٌةرًا، 

مَ
دا ِفنْيًةًٌا  يه 

مَ
كل

رًيىٍى.
مَ
ٌةرًا وب

مَ
ًويًا دا

مَ
للٌوًمدًا زًودًا ِمن )50( بٌوؤًيىٍْا ِمن ج
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ْا: يبىٍ
مَ
ميمَقذىٍا مط

ن 
مَ
يٌةل

مَ
ل نًقيًا 

مَ
واًن ًبا 

مَ
ر ردٌوةًٌنًيًا 

مَ
ًىنًا خلٌوًل م خ 

مَ
خنٌ خبيًيًاٌيّىو

مَ
وا

ن 
مَ
م

مَ
ْ ع

مَ
ْا ِمن بن يه ًطبىٍ

مَ
ّنًبا )لكل بةًٌا جلىٍ

مَ
ن ر

مَ
يبٌوة

مَ
لط

مَ
خ قٌوب

مَ
قرب

مَ
ِاًل دم

خمَّدرىًٍشيًا  وبِاسكىٍيًما  كيٌٌكٌوةًٌا 
مَ
م بكل  دمشٌوِةفلىُون   اًنيٌ  يه( 

مَ
وخمٌَبذ

خ 
مَ
قرب

مَ
رًةا دًىنًا لٌوًمدًا، وم

مَ
دًةا ىٌوًلنًيًةا وسٌوكًليًةا لقط

مَ
ًجو سن

ًبيىٍْا 
مَ
وج مديٌنًيىٍْا  ن 

مَ
م

مَ
دع شٌوٌةاًسىٍْا  يه 

مَ
لكل وايًٌقرًا  يبٌوةًٌا 

مَ
لط

مَ
قٌوب

ديُوم 
مَ
ل ا

مَ
يه اًنيٌ دمٌوقِرٌبلىُون عٌودرًنًا وى

مَ
ذدٌوةًٌنًيىٍا ِمن

مَ
وفريٌشًاٌيٌة م

خلفىٍْا 
مَ
ذدٌوةًٌنًيىٍا مش

مَ
ين م

مَ
شيٌذًوة

مَ
دًةا دك

مَ
دٌوةًٌا وبؤمَدرًا روخٌيًا وبعب

مَ
خب

كًدٌيييًٌيًا 
مَ
ا ِقنطرُون  طٌوثًسا  يٌك 

مَ
ا وفريٌشًاٌيٌة  ّنًةا 

مَ
دش يٌوركًٌا  ل 

مَ
وع

نكًبًٌا 
مَ
يمىٍْا دع

مَ
عل

مَ
يٌة مًسكًٌا د لدًيًةا وبىٍ

مَ
ردٌوةًٌا ك

مَ
كنٌوشيًيًا وكنٌوشًةا دم

ٌبلًيىٍْا  ةىٍ ْسيًةًٌا 
مَ
ك

مَ
ملط ن 

مَ
وايًٌقر ن 

مَ
يبٌوة

مَ
لط

مَ
قٌوب ٌك 

مَ
ًىد واًف  كنٌوشيًيًا. 

ْي.
مَ
يه خلٌوًفط

مَ
يه وطٌويًب

مَ
يدىٍْا ليمَؤيٌفٌوة

مَ
ْسيًةًٌا دِاْمًوةًٌا خم

مَ
ك

مَ
ومط

ًىن   ًجو  وِةًفنىٍْا 
مَ
مش ن 

مَ
م

مَ
ع ْا  يبىٍ

مَ
مط دًىوىٍاّىًوو  رٌبًا 

مَ
س ن 

مَ
اٌيٌةّىًوال

ن 
مَ
م

مَ
ع  ْ

مَ
دبن جمٌوبيىٍْا  ِمن  ا  ًبذُوقىٍ ِشًنىٍْا  فريٌشًا،  ردوةًٌنًيًا 

مَ
م وةبًٌا 

مَ
م

رًعُى 
مَ
وة جًبلٌوةًٌا  سٌوريًيًةا  ن، 

مَ
ردٌوة

مَ
دم دىٍْا 

مَ
وايٌزج ٌبةًٌا 

مَ
وى

مَ
مب شفيٌعىٍْا 

رقٌوٌبل ًىنًا، 
مَ
لُون د ن، ِاًل بؤيٌرٌوٌة مٌوًوًل كلىٍ

مَ
م

مَ
ْ ع

مَ
ل ًعلًما ِمن بن

مَ
ع

ليٌؤًةا ومشٌوِدرلُون 
مَ
يه ا

مَ
يه شٌبُوق ِمن عريٌٌبٌوة

مَ
عد

مَ
ِاًل ةٌوِملىُون و

ا ِمن طٌبيًٌْعةًٌا ديٌلًنًيىٍْا ًخٌبشيٌ بٌوؤًيىٍْا  بٌوؤًيمَيه  للٌوًمدًا دًفيشيٌ فذٌيسىٍ
ا دلٌوًمدًا. وخٌوًفطىٍْ

شخدلُوٌكُون 
مَ
ن )خٌويًدًا دًسفذىٍا وًسيُومىٍْا سٌوذيًيىٍا( دم

مَ
وخبدًيًايٌلىٍى خٌويًد

وشِقلىٍى  ُفرٌوةًٌا( 
مَ
د)س لًةا 

مَ
جم ِمن  ّدًميًا 

مَ
ق دِمنيًنًا  قًةا 

مَ
دنف دٌوةًٌا 

مَ
خب

ويٌلًُى  سًقا، 
مَ
ع ىٌوًلنًيًةا  ى   يكًنًيٌوةىٍ

مَ
ا ِمن  شٌبُوق  بنٌوًفًقُى  فٌوسًقنىٍى 

ن 
مَ
كًدٌييًٌيًةا رؤيٌنًةا، واٌيٌةل

مَ
ردٌوةًٌنًيًةا ا

مَ
قًميًةا ًسفرًيًةا وم

مَ
لًةا ا

مَ
جم

ردٌوةًٌنًيًا سٌوريًيًا.
مَ
ةيٌرٌوةًٌا دخمَقًل م

مَ
زيمَدًةا وع

مَ
وةًفا ًجو م

مَ
رٌبًا دمش

مَ
س

ذدٌوةًٌنًيىٍا 
مَ
م ا  وخٌوًفطىٍْ دلٌوًمدىٍْا  رًةا 

مَ
قط ًجو  نيٌشًا  اٌيٌةلىٍ  ن 

مَ
خٌويًد

بِعقذىٍا  يه 
مَ
دكل عًةا 

مَ
يد

مَ
وم وطٌوًورًا  خيمَيًةا 

مَ
مل جيٌاىٍْا 

مَ
وس ذوخٌيىٍا 

اًٌةُورًيًةا  )ًبٌبلًيًةا  ىرىٍينًيًةا 
مَ
ن ن 

مَ
ومديٌنًيٌوة ن 

مَ
ردٌوة

مَ
دم فْيًةًٌا 

مَ
وة

مَ
ومش
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أنًشًيًا،  دنيٌشًا  ًمرًا  وًبرُويٌوةًٌا  دخمَيٌوةًٌا  ويٌلًُى مديٌنًيٌوةًٌا  سٌوريًيًةا( 
ٌةرًنًيًا 

مَ
ا ِرنيًيًا ا ردٌوةًٌنًيًا ومٌوزًجًٌ

مَ
ةيٌرٌوةًٌا دخمَقًل م

مَ
وةًفا ًجو ع

مَ
دمش

أخرىٍنًا  دًىو  مجرٌيٌوةًٌا  و    وشٌوٌبًقنًا  ودٌورًًشا  لرًبُويٌوةًٌا  يِمن 
مَ
مط

يه 
مَ
جًبو شفيًٌعا  ديٌلىٍى  اًنيٌ  خلفىٍْا 

مَ
مش ذدًوةًٌا 

مَ
م ِمن  ُى  ميًنًوةًٌ

مَ
د يٌك 

مَ
ا

يه 
مَ
باًدًشيٌوة ذدًوةًٌا 

مَ
يه م

مَ
كل ل 

مَ
خيًٌخا ع

مَ
وفٌوةًًٌخا مسيًٌمنًا وس ن،  

مَ
ٌةر

مَ
ا

ٌةرًا.
مَ
رًيًا دا

مَ
ًويًا وب

مَ
يه جب

مَ
ةيٌرٌوة

مَ
وع

بةًٌا، دخٌويًدًا دًسفذىٍا وًسيُومىٍْا 
مَ
ريٌوةًٌا ر

مَ
ِةةن بك

مَ
يدِعن وخم

مَ
وًبِعن دم

ّنًةا 1972، 
مَ
د ِمن ش

مَ
ٌد

مَ
ى سٌوعرًنًيًةا ِمن جب ازمَلةىٍ سيٌوذيًيىٍا ًىو دمشٌورىٍاًلُ مىٍ

م نيٌشىٍْى 
مَ
ديُوم يًوًما، ٌيّىًوا وِبد ًفاىٍش أسرٌيًا ع

مَ
ل ا

مَ
ميٌنًةا ى

مَ
وفيٌشلًُى ا

ًويًا، ويٌلىٍى خٌويًدًا خلُودًيًا وكيًنًيًا وكىٍا 
مَ
ى ج ٌكسىٍ

مَ
ذدٌوةًٌنًيىٍا ِجليىٍْا ًجو ط

مَ
م

عرٌيًق  وًجو  قلىٍيًما  ًجو  وًقنُونًيًا  وًنُوًسيًا  ًعٌبُودًا  بِاسكىٍيًما  ًفِلخ 
ى ديٌلًنًيًا ًجو خٌويًدًا ًجًونًيًا دًسفذىٍا وكًٌةُوبىٍْا دعرٌيًق  كٌةبىٍ

مَ
واٌيٌةلىٍ م

بدٌوميًا دخٌويًدًا دًسفذىٍا قٌوذدًيىٍا وةٌوذكًمنًيىٍا.

خُونًْوةًٌا وًخةًٌْوةًٌا:
مَ
ا

ا وجزمَْميًةًٌا  ْي لزمَذبىٍ
مَ
دًم

مَ
ًبا ِمن جمٌوبيىٍْا دى

مَ
ر ًما دخزىٍالُون ِمنيًنًا ر

مَ
ًبة

د ًقّدم خمَّدكًما 
مَ
ٌد

مَ
يٌمىٍْا وفريٌشًاٌيٌة ًجو جب

مَ
ينًيىٍْا خمَّدرىًٍشا وًجو ِفنْيًةًٌا خ

مَ
ش

ينًيًةا، 
مَ
نٌوةًٌا ش

مَ
يك

مَ
رىبًٌنٌوةًٌا وبيٌشٌوٌة ا

مَ
ِشنىٍْا، بِعلةًٌا دروخٌيٌوةًٌا دِاًسا دم

يه 
مَ
ًبا ِمن

مَ
ًيىٍا وِمنيًنًا ر

مَ
ٌةرًا لرب

مَ
قًةا دا

مَ
يه لشب

مَ
ليٌؤىٍْا ِمنيًنًا ِمن

مَ
فيٌشلىُون ا

شلًًما، 
مَ
ينًا و

مَ
يه، بِعلةًٌا دش

مَ
يةًٌْوة

مَ
م ب

مَ
يلىُون لقلىٍيًما دكٌورِدسًةن ع أةىٍ

ّنًةا 2006 ةنىٍالىٍ خٌويًدًا خلٌوًفطىٍْى وجٌوشىٍى، 
مَ
ريًا ش

مَ
ر ِمٌةًخا ك

مَ
وًبة

دكٌورِدسًةن،  لقلىٍيًما  وشٌووًشًطا  طٌوًورًا  ِمن  بزًودًا  رٌبًا 
مَ
س ن 

مَ
واٌيٌةل

وًفاىٍش خٌويًدًا سنيٌدًا بيمَؤيٌفٌوةًٌا ورًعيٌوةًٌا بيمَد شٌولًطنوةًٌا دقلىٍيًما 
ْا ًجو خٌويًدًا دًسفذىٍا دقٌوذدًيىٍا. ين خمَبيٌبىٍ

مَ
بدمٌوٌة خمٌَبذ

وةًفنىٍْا 
مَ
ومش ْا  يبىٍ

مَ
مط كلُوٌكُون  ًطلُوٌكُون  لِب 

مَ
كط خٌوًةًما  وًجو 

نًقيىٍْا 
مَ
اًن ّعدًنًةًٌا  دلٌوًمدًا  رًةا 

مَ
دقط دِمٌةًخا  بيٌوركًٌا  عرٌبٌيةُون 

مَ
دم

ورىٍخًيا  دِرنيًا  لدرًًشا  يةُون  ِبشًمعىٍ خةُون 
مَ
وا دفىٍاذىٍا  وًمرًا  ونيٌخىٍْا 
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فرٌيٌوةًٌا 
مَ
وش سيًٌما 

مَ
ب دكٌورِدسًةن  ا  مبٌوزًجًٌ ودًبسميٌةُون  ردٌوةًٌا 

مَ
دم

شعيٌةًٌنًيىٍْا ومديٌنًيىٍْا. 
مَ
وًفنًُى ة

مَ
رشكًٌيًةا دقلىٍيًما وش

مَ
يل ا ربىٍ

مَ
دمديٌّنًةا دا

ًةودٌي مًلؤيًةُوٌكُون..   	 	    

لًل دشٌولًطنٌوةًٌا دقلىٍيًما دكٌورِدسًةن 
مَ

ٌك فيٌشلىٍى مٌوقربًٌا م
مَ
ر ًىد

مَ
ًبة

رىًٍشا  ًبرزًنٌي«  »نيٌضرٌيًفن  لفًنًا 
مَ
فًسنًا دم

مَ
ًمال« مط

مَ
ك ك 

مَ
»زيٌر لفًنًا 

مَ
بيمَد م

يلىٍى جًبوىٍى: يكًا دأةىٍ
مَ
دشٌولًطنٌوةًٌا دقلىٍيًما دكٌورِدسًةن ا

دًسفرٌوةًٌا  شٌبيًٌعيًا  لٌوًمدًا  ًجو  وِةًفنىٍْا 
مَ
ومش ْا  يبىٍ

مَ
مط ميمَقذىٍا 

رٌبًا دنًفقيٌ 
مَ
ن س

مَ
فةُوٌكُون ًىي داٌيٌةل

مَ
وة

مَ
ينًا جًبُوٌكُون ومبش

مَ
سٌوريًيًةا..بش

ردٌوةًٌا سٌوريًيًةا. 
مَ
ْا لِةِششًةا دِلشًنًا وًسفرٌوةًٌا وم ا ًطبىٍ ِمنًُى فلًطىٍْ

ًبا ًجو 
مَ
رًا ر

مَ
شعيٌةًٌا اٌيٌةّىًوالىٍ ج

مَ
ل يٌوركًٌا دة

مَ
ًما سٌوريًيًا وع

مَ
بِعلةًٌا دع

ميٌنٌوةًٌا 
مَ
ردٌوةًٌا وًسفرٌوةًٌا ويٌورةًٌنًا أنًشًيًا وجمٌوِشنىٍى با

مَ
جيٌٌجلىٍْ دم

ميٌنًةا.
مَ
ٌبةًٌا ا

مَ
وى

مَ
يشًنىٍْا دِبذيىٍا وم

مَ
م ًف

مَ
ينًيًةا ع

مَ
ذىٍا دخٌوًبا وخيًيًةا ش

مَ
اًا

دِرنيًا  فلًًطا  يٌلًُى  دًسفرٌوةًٌا  خ 
مَ
يًدع ن 

مَ
كل خنٌ 

مَ
ا ْا:  خمٌَبيٌبىٍ خىٍْا 

مَ
ا

اًدًشيٌوةًٌا  لفٌوٌة  دخمَيٌوةًٌا  لشٌوفرًا  شِمن 
مَ
دجم ًىو  دأنًشًا  وًبرُويٌوةًٌا 

خ 
مَ
ينًنىٍْاٌيّىو

مَ
د ن 

مَ
كل ريٌرًاٌيٌة 

مَ
وش روخٌيًا،  رىٍى 

مَ
بط واٌومةًٌنًيًةا  ِشرًشيًةا 

مشٌوخةًٌا  ٌك 
مَ
ًىد واًف  ويٌودًًعيىٍْا  وكًٌةُوبىٍْا  خًمُوذىٍا  ِمن  نيىٍْا 

مَ
ق اًنيٌ  يٌك 

مَ
ل

زيدًا خمَيًل ليٌوًبلىٍْ اًنيٌ 
مَ
ردٌوةًٌنًيًةا رًمًةا كىٍا م

مَ
وكٌةيٌٌبًةا ًسفرًيًةا م

ِسفرًا  ًىوىٍا  ِبد  يه 
مَ
وجًبو يه 

مَ
ينًة

مَ
ب ةٌوعًبدًا  ًبرىٍا  وكىٍا  دخيىٍايٌلىُون 

ِفذًعُى  يه 
مَ
بكل ًسفرٌوةًٌا  ًلنًا  شٌووًشًطان  ًجو  ردٌوةًٌا 

مَ
وم دًسفرٌوةًٌا 

ردٌوةًٌا دِرنيًا وطٌوًورًُى 
مَ
نًقيًةا مل

مَ
ل ِاديُوم خدًا مشٌوخةًٌا اًن

مَ
ٌيّىًوٌة وى

أنًشًيًةا  يًةا 
مَ
دبن ِخزوىٍْا  ِميٌ 

مَ
مة وِبد  خلفيٌ 

مَ
ة كىٍا  يه 

مَ
وجًبو أنًشًيًا 

ذدًوةًٌا.
مَ
ممىٍْا وم

مَ
ينًٌة ع

مَ
ومديٌنًيًةا ب

دًمىٍْا دلٌوًمدىٍْا شٌبيًٌعيًا دًسفرٌوةًٌا سٌوريًيًةا:
مَ
خىٍْا ى

مَ
ا

باٌومةًٌيٌوةًٌا  شٌوٌبًىرًا  اٌيٌةًلُ  دكٌورِدسًةن  دقلىٍيًما  شٌولًطنٌوةًٌا 
وًفا 

مَ
شعيٌةًٌا ٌيّىًوٌة ش

مَ
لدًيًةا سٌوريًيًةا اًٌةُورًيًةا بِعلةًٌا بيٌوركًٌا دة

مَ
ك
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يه 
مَ
خُونًْوة

مَ
ا م 

مَ
ع خٌوةًًٌنًيًةا 

مَ
ا وخيًيًةا  يًةا 

مَ
وبن وفٌوخًلنًا  دًطٌبةًٌا 

ٌةرًا ًجًونًاٌيٌة..
مَ
ذًبيىٍا ًجو قلىٍيًما دكٌورِدسًةن وا

مَ
قٌوذدًيىٍا وةٌوذكًمنًيىٍا وع

نًقيًا 
مَ
رًا اًن

مَ
ردٌوةًٌنًيًا وًسفرًيًا اٌيٌةّىًوالُون ج

مَ
ٌك ًجو جيٌٌجًل م

مَ
واًف ًىد

رديٌؤًن 
مَ
يٌك طٌوثًسا: ب

مَ
خ ا

مَ
يه دًٌكر

مَ
لفًنىٍْا ِمن

مَ
ًبا ِمن يًدُوعىٍْا وم

مَ
وِمنيًنًا ر

أخذىٍنىٍا  وِشًنىٍْا  ردًًخا، 
مَ
ق كًٌميٌس  ردًا، 

مَ
و رجيٌس 

مَ
جيٌو ي، 

مَ
رس

مَ
ن  ، فرىٍيم 

مَ
ا  ،

وىِفٌكلىٍى  يه، 
مَ
ةيٌرٌوة

مَ
بع سٌوريًيًةا  وًسفرٌوةًٌا  ردٌوةًٌا 

مَ
م مٌوزِيدلُون 

ًما دكٌورِدسًةن.
مَ
يه ع

مَ
ممىٍْا أخذىٍنىٍا خمَيًنىٍْا ِمن

مَ
ًىنًا لع

دشلًًما  ذىٍا 
مَ
داًا ِطًل  وًجو  دكٌورِدسًةن  قلىٍيًما  ديًٌن/  ًقاىٍم  وًجو 

سٌوريًيًةا  وًسفرٌوةًٌا  ِلشًنًا  ًخزمَخ  ِبد  ينًا 
مَ
وش ونيٌخٌوةًٌا  عمرًنٌوةًٌا 

مَ
وم

وًعٌبُودٌويًةًٌا  شيٌذًوةًٌا 
مَ
دك باٌورًخا  ًلًقّدًما  بفًسُوْعيًةًٌا  طٌوًورًا  ؤُوب 

وِجليُونىٍْا  سًقلىٍْ 
مَ
وفر ِخزوىٍْا  س 

مَ
فر ِمن  خ 

مَ
دخبزًيًايو وًما  خلفىٍْا 

مَ
مش

شًطًخا 
مَ
خ ًجو م

مَ
لىٍْ وفذٌيًسةًٌا أخذىٍنىٍا بِلشًنًا سٌوريًيًا وخِبزًيًاّيو

مَ
جم

مَ
و

يه قٌوذدًيىٍا 
مَ
خُونًْوة

مَ
ّنب ا ذؤُوفىٍا جلىٍ

مَ
ًبا ِمن ِشًنىٍْا وف

مَ
ردٌوةًٌنًيًا ِمنيًنًا ر

مَ
م

ردٌوةًٌنًاٌيٌة ومديٌنًاٌيٌة...
مَ
عٌةيٌد ِبش ًطبًٌا م

مَ
ًفلخيٌ لِةِششًةا دد

خيًيًةا  يٌلىٍى  دكٌورِدسًةن  رًعا 
مَ
ا ل 

مَ
ع ِاديُوم  فرٌيًا 

مَ
ش ِبش  ِمندٌي  وًىو 

خلفًا 
مَ
مة وايًٌقرًا  وًةودٌيةًٌنًيًةا  اٌومةًٌنًيًةا  مسيًٌمنًةا  ينًيًةا 

مَ
ش

نًقيًا ًجو 
مَ
ّىًما اًن

مَ
سُورًا خمَيلًنًا خمَّد س

مَ
ودٌيُوقرًطيٌوةًٌا ومديٌنًيٌوةًٌا وا

ؤخٌيًةا.
مَ
ازمَلًةا دخمَيٌوةًٌا ن مىٍ

ًلنًا لٌوًمدُوٌكُون ِاديُوم وًما دِبد ًفِلط ِمنىٍى ِمن فٌوًقدىٍْا وفٌوسًقنىٍْا 
خيًيًةا 

مَ
د رٌوًخا  ًطِعن  سٌوريًيًةا  ردٌوةًٌا 

مَ
وم دًسفرٌوةًٌا  لِةِششًةا 

ِمن  ّىًما 
مَ
س خمَّد  يه 

مَ
كٌورِدسًةن..ويٌل  ْ

مَ
بن يه 

مَ
كل ينًٌة 

مَ
ب وخٌوًبا  خٌوةًٌا 

مَ
وا

يه.
مَ
عٌةيٌد ِبش ًطبًٌا لكل

مَ
د

ًجو  وًخيُوذىٍا  كًسنىٍْا 
مَ
دمط وفٌوخًلنىٍْا  ملىٍْ 

مَ
لع خ 

مَ
يمن

مَ
مط كىٍا  خنٌ 

مَ
وا

نًةيًةا 
مَ
ى، م ؤخٌيٌوةىٍ

مَ
مًل لن

مَ
ْا دلٌوًمدًا وًما دمٌوقِرٌبلىُون ِمن ع طٌويًبىٍ

طٌوًورًا  ِمطل  ككًليٌ  وًل  وِشىوىٍْا  ملىٍْ 
مَ
ع دمٌوقِرٌبلىُون  اًنيٌ  يه 

مَ
لكل

ردٌوةًٌا سٌوريًيًةا.
مَ
دِلشًنًا وًسفرٌوةًٌا وم

نيٌضرٌيًثان ًبرزًنٌي

aòîĆí‰ćì@aĆñćëŠÐĆ…@bĆîĆÈćîćj‘@aĆ†ĆßćìÛaòîĆí‰ćì@aĆñćëŠÐĆ…@bĆîĆÈćîćj‘@aĆ†ĆßćìÛ@@
bĆääflß@´đuŽëa@åÐÜflß…@añ‰ćë…bĆääflß@´đuŽëa@åÐÜflß…@añ‰ćë…@@

  



55 سثروت  2 / 2013

رىًٍشا دشٌولًطنٌوةًٌا دقلىٍيًما دكٌورِدسًةن
2013/1/6 	 	 	 	 	 	 	

ٌك مٌوقِرٌبلىٍى خلًف رىًٍشا دخٌويًدًا دًسفذىٍا وًسيُومىٍْا سٌوذيًيىٍا 
مَ
ر ًىد

مَ
 ًبة

دلٌوًمدًا  رًةا 
مَ
لقط ًجًونًيًا  دخٌويًدًا  بِشًما  ىٌونًيىٍْا  خمَيًط«  »ِابرًىٌيم 

خمَرٌبىٍى  ِمن  الىٍ  وبعىٍ ى،  ؤخٌيٌوةىٍ
مَ
لن ا  مٌوقِربىٍ دفيٌشلىُون  اًنيٌ  ملىٍْ 

مَ
وع

د.«ًطًىا  سٌوذيًيىٍا  وًسيُومىٍْا  دًسفذىٍا  دخٌويًدًا  برًنيٌةًٌا 
مَ
مد سيٌعةًٌا  ًجو 

لًل دخٌويًدًا بًىن فٌورًسا...وًىو أخمَرًيًا مٌوقِرٌبلىٍى 
مَ

قِرٌب م
مَ
ُبيٌُب«دم

مَ
ش

يٌة  ٌةرًا دبىٍ
مَ
رًا دسٌوذيًيىٍا ًجو ا

مَ
عبدًنًا خدًر ج

مَ
لًل طيًٌمنًا ومة

مَ
خمَّد م

ًما عرٌيًًقيًا مًلا 
مَ
ينًٌة ع

مَ
ٌبلًيًا ب يه ةىٍ

مَ
وف

مَ
سًةا دمديٌّنًةا وش

مَ
ٌةا

مَ
ىرىٍين ِمن ش

مَ
ن

ٌةرًا..
مَ
ْا دا وفىٍ

مَ
يه ش

مَ
يه ًجو كل

مَ
ور

مَ
ؤخٌيىٍْا ود

مَ
دمٌوقِرٌبلىُون ِمن ِةِششْيًةًٌا ن

ًجو  وفُوٌكُون 
مَ
وش فريٌشًا  وِعطرىٍى  ٌةرًا 

مَ
ا دًىنًا  ردًا 

مَ
و خةُون 

مَ
ا رىٍى  وأمىٍ

ِشرًشيٌوةًٌا  خةُون 
مَ
فرٌيًا..ا

مَ
ش ِبش  دعرٌيًق  لكفًشًةا  ريٌرًا 

مَ
ش دكل  ِلًبـًْوةًٌا 

جًبًوُى  ايًٌقرًا  ن 
مَ
اٌيٌةل ِفرًعيًةا  ن 

مَ
ليًٌيٌوة اىٍين  رىٍى:  ..وأمىٍ شعيٌةًٌا 

مَ
وة

خبٌوًبا  ن 
مَ
كل ن 

مَ
دكًفشًال ًىي  بةًٌا 

مَ
ر ِبش  ليًٌيٌوةًٌا  باٌورًخُى  وًفلخمَخ 

داًنيٌ  ٌكًةا 
مَ
لرس وكًٌةُوبىٍْا  ًسفذىٍا  خنٌ 

مَ
ا ن 

مَ
ل

مَ
ع وًولىٍ  وايًٌقرًا  واًويٌوةًٌا 

ن ًجو ًطٌبةًٌا وشٌووًشًطا.
مَ
ٌةر

مَ
ّنًبنىٍْا دًىوىٍا ا جىٍ

دًسفذىٍا  دخٌويًدًا  رىًٍشا  بُوًةنٌي:  »ًمم  لفًنًا 
مَ
م مٌوقِرٌبلىٍى  ٌك 

مَ
ًىد ر 

مَ
ًبة

رًةا دلٌوًمدًا 
مَ
وًسيُومىٍْا قٌوذدًيىٍا ىٌونًيىٍْا لًسفذىٍا سٌوذيًيىٍا بفٌورًسا دقط

ؤخٌيٌوةًٌا 
مَ
ن يه 

مَ
لفٌوخًلن الىٍ  وبعىٍ سٌوريًيًةا  دًسفرٌوةًٌا  شٌبيًٌعيًا 

يه 
مَ
ور

مَ
ود خمَيًنىٍْا  لٌومةًٌيًْوةًٌا  ردٌوةًٌنًيًةا 

مَ
م ىيًٌيٌوةًٌا  ل 

مَ
ع وخمٌوِةةلىٍ 

جًبوىٍى  دًقاىٍم  مًلا  وخِقرىٍى  ردٌوةًٌا 
مَ
دم دِشويًا  مًةا 

مَ
ًمر ًجو  ِاديُوم 

رًا  بًىن جيٌٌجًل.
مَ
خٌويًدًا ِاديُوم ِمن ج

دًسفذىٍا  لًل 
مَ

م يل«  ربىٍ
مَ
ا د 

مَ
سع

مَ
»ا لفًنًا 

مَ
م مٌوقِرٌبلىٍى  ٌك 

مَ
ًىد ر 

مَ
-ًبة

رىٍى  دًنىٍْا بِلشًنًا سٌوريًيًا، وأمىٍ
مَ

ينًا جًبوىٍى مِبٌةمل
مَ
ةٌوذكًمنًيىٍا قِبلىٍى بش

ةيٌرٌوةًٌا 
مَ
ردٌوةًٌا داٌومةًٌيًْوةًٌا خمَيًنىٍْا ًجو قلىٍيًما دكٌورِدسًةن يٌلًُى ع

مَ
: )م
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شليٌمًةا،  مديٌنًيًةا  ى  يةىٍ
مَ
وبن ٌةرًا 

مَ
دا لطٌوًورًا  نًقيىٍْا 

مَ
اًن وعٌوٌةرًا 

ؤخٌيٌوةًٌا 
مَ
ٌةرًا لشٌووًشًطا ون

مَ
ِفنْيًةًٌا دا يه 

مَ
وِةًفنىٍْا ِمن كل

مَ
الىٍ ملش وبعىٍ
يه.

مَ
ًجو فٌوخًلن

ى  رةىٍ
مَ
ذقيًةًٌا دةٌونًيىٍْا بفٌورًسا دقط

مَ
-قٌوِبلىٍى لٌوًمدًا مِلنيًنًا ِمن ب

ن.
مَ
م

مَ
ْا دع بىٍ

مَ
ذدٌوةًٌنًيىٍا وج

مَ
اًلنىٍْىٍا دشٌوٌةاًسىٍْا م

مَ
زيٌذىٍا وِمشة

مَ
نًيىٍا وو ذمًلً

مَ
ِمن ف

ًجو  كًنُون«  »دٌوًمرًا  دلٌوًمدًا  ودًعنًا 
مَ
م مٌوقِرٌبلىٍى  ٌك 

مَ
ًىد ر 

مَ
-ًبة

دخمَيىٍْا  رًبا 
مَ
ش ِمن  ريٌوةًٌا 

مَ
ك خدًا  دلٌوًمدًا  دفٌوةًًٌخا  دخٌورزًا  خٌوًةًما 

ننًا« واًًىا يٌلىٍى ؤًخًخا دمٌوقِرٌبلىٍى:
مَ
ي م لفًن »يمَعقُوٌب اُوجىٍ

مَ
دم

ننًا«
مَ
ي م لفًن »يمَعقُوٌب اُوجىٍ

مَ
رًبا دخمَيىٍْا دم

مَ
ش

دًبقُوًفا  قرٌيةًٌا  ًجو   1867 ّنًةا 
مَ
ش ننًا« 

مَ
م ي  اُوجىٍ »يمَعقُوٌب  -يٌِلدلىٍ 

وِؤل، يٌِلفلىٍى جًبًوُى ِلشًنًا 
مَ
دخًنيًا ِمن مديٌّنًةا دم

مَ
ّنًبا م ًىي دنًفًل جلىٍ

يكًا 
مَ
وِؤل ا

مَ
ٌك مشٌونىٍالىٍ ملديٌّنًةا دم

مَ
ر ًىد

مَ
لدًيًا ِقريًنًا وكٌةيٌٌبًةا، ًبة

مَ
ك

ًىو   1885 كًىنٌوًةيًا  ا«  ؤمًَبعىٍ ر 
مَ
ب »ِشعُون  دًمري  درًًشا  يٌة  لبىٍ ىٍى  دعربىٍ

ى  شةىٍ
مَ
در وةٌوِملىٍى  ِعةًقيًةا.  دِمسكىٍنًةا  دًةا  عىٍ ِمن   قٌوررًبا  دنًفىٍل 

اُولُوٌجيًٌيًةا.  فيٌلًسُوًفيًةا وةىٍ
بُو يمَونًن« ًجو 15/ 

مَ
-فيٌشلىٍى سيًٌما كًىنًا بيمَد ًفطريًٌركًا ًمري »اىٍليًا ع

اًب/ 1889.
ن 
مَ
»يمَوًخن دًمري  درًًشا  يٌة  بىٍ ًجو  ى  وًسفرًيٌوةىٍ سٌوريًيًا  ِلشًنًا  -دِرشلىٍى 

وِؤل مِلٌةًخا ِمن 1885-1902م.
مَ
خمَبيٌب« كًىنٌوًةيًا ًجو م

كِةٌبلىٍى  دٌكرٌيًا  درًًشا  يٌة  بىٍ ًجو  ى  رًشنٌوةىٍ
مَ
ومد ى  داٌيٌةٌوةىٍ -وبِعدًنًا 

بًًٌىةًٌا 
مَ
عًةا دا

مَ
طب

مَ
ل طٌبيًٌْعةًٌا دم

مَ
سيًمىٍْى ِلشًنًيىٍْا وًسفذًيىٍا وخًبيُورٌوةًٌا ع

وِؤل.
مَ
دُومنيٌكًيىٍْا / م

ةاُوًما  يًنًا 
مَ
ةر ًمنٌواىٍيل 

مَ
ع ًفطريًٌركًا  م 

مَ
ع رِخشلىٍى   1902 ّنًةا 

مَ
-ش

ى  مىٍ
مَ
ع وشِقللىٍى  فسقُوفٌوةًٌا 

مَ
دا ا  رجًٌ

مَ
لد شِقلىٍى  د 

مَ
دًففًا..ك لًسعُورٌوةًٌا 

 « يًطا  ومٌيطرًفُولىٍ شىٍري«  ي 
مَ
د
مَ
»ا ًسىدًا  يًطا  مٌيطرًفُولىٍ ا  رجًٌ

مَ
د ليًٌة 
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يثًن  حربٌي«. ِاسطىٍ
ٌةرًا )ًون(  

مَ
دًميًا شِبقلىٍى ل

مَ
ٌبلًيًا ق ر شٌورًيًا دقرًبًٌا ةىٍ

مَ
ّنًةا 1914 ًبة

مَ
-ش

وِؤل 1919.
مَ
رىٍى مل ش ِشنىٍْا دعىٍ ِ مَ

ر خ
مَ
لُورٌوًفا..ًبة

ؤرًا 
مَ
لدًيًةا ًجو ب

مَ
دًةا ك ّنًةا 1921 فيٌشلىٍى مشٌودرًا لِةِششًةا دعىٍ

مَ
-وش

ىًّّوا  دًخِزق  نًةا 
مَ
خ

مَ
ة د..واٌيٌةّىًوالىٍ 

مَ
ٌجد

مَ
لب رىٍى  دعىٍ  1927 ّنًةا 

مَ
ش وًجو 

ريٌوة ًلن نيٌشًا، ِاًل ًفطريًٌركًا ًل قِبلىٍى 
مَ
يكًا دخِزقلىٍى لب

مَ
لرُوًما.. ا

دىٍى 
مَ
شل خزٌيةًٌا  فيٌشلًُى   1928 ر 

مَ
واًد وِؤل، 

مَ
مل رىٍى  دعىٍ د 

مَ
ك خزٌوقيًا  بًىو 

ٌة ًجو قرٌيةًٌا د)سلًميًٌا(.
مَ
يًا دِدقل

مَ
ل ِشطًخا دم

مَ
طيٌفًةا ع

ّىًوا  ع 
مَ
يًد ننًا« 

مَ
ي م اُوجىٍ »يمَعقُوٌب  يًطا  ا مٌيطرًفُولىٍ خىٍ

مَ
ذ يْ 

مَ
-ةليٌة

نًقيىٍْا:
مَ
ربًعا سيًمىٍْا اًذًًميىٍا  اًن

مَ
ن ا

مَ
رًبيًا..وشِبقلىٍى ًطل

مَ
لدًيًا وع

مَ
ةرىٍي ِلشًنىٍْا ك

طٌبيًٌعا  اًرًًميًا-فيٌشلىٍى  دِلشًنًا  لًل 
مَ

م ؤ 
مَ
ةٌور ًجو  يدٌيعىٍْا  ا  1-ِشذشىٍ

ريٌوة 1975.
مَ
يًنيٌةًٌا ب

مَ
ى ةر عةىٍ

مَ
ّنًةا 1886 وطب

مَ
وِؤل ش

مَ
ًجو م

وِؤل 1900 
مَ
ديًنًا دًبعيًنىٍْا ًجو ِلشًنًا اًرًًميًا-فيٌشلىٍى طٌبيًٌعا مب

مَ
2-مى

ريٌوة 1975.
مَ
ى ًجو ب عةىٍ

مَ
وفيٌشلًُى ةنيٌةًٌا طب

ّىمىٍْا-فيٌشلىٍى 
مَ
اًرًًميًا، ةرىٍي س دِلشًنًا  ًسفرٌوةًٌا  ًجو  ِفٌجيًنًيىٍْا  ا  ذجىٍ

مَ
3-م

وِؤل 1901 .
مَ
طٌبيًٌعا ًجو م

ّدًميًا ِمنىٍى ًجو 
مَ
ّىًما ق

مَ
لدًيًا، فيٌشلىٍى طٌبيًٌعا س

مَ
رًبيًا ك

مَ
4-ِلكسيٌقُون ع

عًةا ةليٌةًٌيًةا 
مَ
ى ًجو بريٌوة 1975 وطب عةىٍ

مَ
وِؤل وفيٌشلًُى ةنيٌةًٌا طب

مَ
م

يل . ربىٍ
مَ
لفًنٌوةًٌا سٌوريًيًةا- ا

مَ
برًنٌوةًٌا ًجًونًيًةا دم

مَ
2010 بيمَد مد

 

ٌيًةٌبْيًةًٌا دفٌوخًلنًا وبٌوؤًيىٍْا
ٌةرًا.. 

مَ
خلفىٍْا دا

مَ
الُون للٌوًمدًا ِبش ِمن )40( بٌوؤًيىٍْا ِمن ِفنْيًةًٌا مش مطىٍ

وِبفخمٌوةًٌا  ٌيًةٌبْيًةًٌا   )7( خِبشلىٍى  ًبا 
مَ
ر خٌورزًا  خمَّد  موةبًٌا  وفيٌشلىٍى 

لكل ٌيًةٌبًةا مشٌوِةفلىٍى جًبًوُى )6( ًبؤُويىٍْا.
ًخيُورًةا  سيٌعةًٌا  ةبًٌالىٍ 

مَ
م م 

مَ
دق ًىو  دسٌورًجدًا  ؤًخًخا  ا  داًةىٍ وًما 

شيٌنىٍْا ًل مؤىٍالُون 
مَ
م نٌوًىرًا دخمَّدكًما ًبؤُويىٍْا ولِعلْلًةًٌا ع

مَ
للٌوًمدًا ع
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ٌيًةٌبًةا  وًجو  يه 
مَ
ِمن دلٌوًمدًا  ٌيًةٌبْيًةًٌا  ًجو  دبٌوؤًيمَيه  قِرٌبًةا 

مَ
م ِمن 

ردًا« وبٌوؤًيىٍى 
مَ
ي و

مَ
ة

مَ
شًر م

مَ
يًطا »ب ٌيّىًوا ًمرٌوةًٌا دمٌيطرًفُولىٍ ّدًميًةا 

مَ
ق

ليٌوةًٌا 
مَ
يًنيٌةًٌا مع

مَ
ن خدًر ِلشًنًا سٌوريًيًا(، وًجو ٌيًةٌبًةا ةر

مَ
بِشًما ) خرًية

مشيًٌخيىٍْا  ذًيىٍا 
مَ
ط

مَ
)ق بِشًما  وبٌوؤًيىٍى  ًسكُو«  »لوٌيس  يًطا  دمٌيطرًفُولىٍ

بِعلةًٌا  للٌوًمدًا  ْا  يبىٍ
مَ
مط فيٌشلىُون  ًل  مٌوشلًمنٌوةًٌا(  ًقّدم  مىىٍْا 

مَ
مش

لدًيًةا، وفِؤخلىُون 
مَ
دًةا ك دخزٌوقيمَيه لرُوًما جلٌوًبيًا دًفطريًٌركًا دعىٍ

يًطا خمَدةًٌا »لوٌيس ًسكُو«  ليٌوةًٌا دمٌيطرًفُولىٍ
مَ
دًنىٍْىٍا جبٌوًبيًا دمع

مَ
ِمٌةمل

دًنىٍْا 
مَ

ِمٌةمل ًعلًما..ومٌوقِرٌبلىُون  ًجو  لدًيًةا 
مَ
ك دًةا  دعىٍ ًفطريًٌركًا 

يٌمىٍْا لفًطريًٌركًا خمَدةًٌا.
مَ

ىٌونًيمَيه خ
ْا للٌوًمدًا  يبىٍ

مَ
دًمىٍْا أخذىٍنىٍا ِمن مط

مَ
ٌك طِلبلىُون فٌوًخًل )5( ى

مَ
واًف ًىد

خلفىٍْا..
مَ
لِعلْلًةًٌا مش

كةًٌبًٌا  خمَّد  ًجو  ا  فذٌيسىٍ ًفيشيٌ  ِبد  بٌوؤًيىٍْا  يه 
مَ
كل ًجًونًيًا  وبِاسكىٍيًما 

م يمَدًْعةًٌا أخذىٍنىٍا دلٌوًمدًا.
مَ
ديٌلًنًيًا ع

يه.
مَ
م ِعدًن

مَ
ا ؤًخًخا دخٌورزًا دٌيًةٌبْيًةًٌا دفٌوخًلنًا وبٌوؤًيىٍْا ع وًما داًةىٍ
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يةًٌا 

مَ
مشًيًةا أخمَر

مَ
ٌيًةٌبًةا ر

فِسقلىُون  يًنًا 
مَ
ةر ديًوًما  أخمَرًيًةا  مشًيًةا 

مَ
ر بيًٌةٌبًةا  يًةا 

مَ
ًشر ًقّدم 

لًةا دبٌويًنًا خٌوًةًميًا دلٌوًمدًا: 
مَ
ش

مَ
ؤًةا دخدًا سيٌعةًٌا خل

مَ
بًةر

يٌك 
مَ
ا يه 

مَ
ِشًن ميمَقذىٍا  خِبشلًُى  خٌوًةًميًا  لبٌويًنًا  ؤًةا 

مَ
مةٌور سيٌعةًٌا 

ا: داًةىٍ
يرًيًا«

مَ
زًر خمَنًا د

مَ
ًبؤُويًا »ن

د مٌورًد ةمُو«
مَ
ك
مَ
ًبؤُويًا »ا
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يشٌي«
مَ
لقٌور

مَ
ًبؤُويًا د. »ًطِلب ا

ًبؤُويًا« شرًرًا يمَوِسف زرًا«
ؤلٌوُب«

مَ
ًبؤُويًا »قٌوؤمَي م

اًنيٌ  نًقيىٍْا 
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اًن نٌوقزىٍْا  خدًر  سيٌعةًٌا  كِفشلًُى  لٌولًةا 

مَ
ق ٌيًةٌبًةا  ر 

مَ
وًبة

ى ودٌورًشىٍى وًفيشيٌ خمٌوشبنىٍا  يه لٌوًمدًا ًجو ٌيًةٌبْيًةىٍ
مَ
ل

مَ
دخمٌوِةةلىٍ ع

يه 
مَ
ل

مَ
اًلنىٍْا دًفلخيٌ ع
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ّنًبنىٍْا ِمشة ِمن جىٍ رًبا 

مَ
ن  س

مَ
بةًٌا واٌيٌةل

مَ
نًقيٌوةًٌا ر

مَ
اًن

نًيًا  شعيٌةًٌ
مَ
ّىًما ة

مَ
فسيٌ خمَّد س

مَ
ردٌوةًٌا سٌوريًيًةا اًنيٌ دمط

مَ
لِةِششًةا دم

ٌةرًا.
مَ
نًقيًا وِشرًشيًا ًلن ا

مَ
اًن

وًىن يٌلىٍى ؤًخًخا دبٌويًنًا خٌوًةًميًا   
شٌبيًٌعيًا  لٌوًمدًا  قطرٌيًا  فيٌشلىٍى   ،2013 6-7/شبًٌط  ِمن  مِلٌةًخا 
نكًبًٌا 
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ننًا( ًجو مديٌّنًةا دع
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ي م لفًن )اُوجىٍ
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دًسفرٌوةًٌا سٌوريًيًةا)دٌورًةا دم

يل. ربىٍ
مَ
/ ا

ع ٌيًةٌبْيًةًٌا مٌوقِرٌبلىُون جًبوىٍى )40( بٌوؤًيىٍْا 
مَ
ل شب

مَ
وخِبشلىٍى لٌوًمدًا ع

اًنيٌ  ًجليٌلىُون  م 
مَ
دق وفٌوًقدىٍْاٌ  ا  وفلًطىٍْ وِلشًنًا  دًسفرٌوةًٌا  جيٌٌجلىٍْ  ًجو 

ا: يٌك داًةىٍ
مَ
بٌوؤًيىٍْا ٌيّىًوو ا

ى خبٌبيٌْشًةًٌا  1- ِلشًنًا سٌوريًيًا يٌلىٍى ِلشًنًا ِشرًشيًا خمَيًا وًبسًما ًسفرٌوةىٍ
ٌةذًنًيىٍا.

مَ
أنًشًيىٍْا وا

ِلشًنىٍْا/  كلًنًيٌوٌة  ًجو  دِلشًنًا سٌوريًيًا  ّىًما 
مَ
دًةا دس

مَ
سن

مَ
د نًقيٌوةًٌا 

مَ
اًن  -2

يه 
مَ
شة

مَ
ًةا ددر

مَ
م

مَ
فيًٌْقُى خمَّد فٌورًسا لة

مَ
لًةا دن

مَ
د ويًّىب

مَ
ٌد

مَ
يٌة ؤمَوًبا دجب بىٍ

ى.. فرًيًةا دكًديٌذىٍا مٌةديٌلًنًيىٍْا ًجو ًىن ِلشًنًا وًسفرٌوةىٍ
مَ
ِعلًيًةا بنيٌشًا دم

يْ ؤمَوبىٍْا 
مَ
ّىًما دِلشًنًا سٌوريًيًا ًجو خمَّد ِمن ًبة

مَ
م سنيٌقٌوةًٌا لفٌوةًًٌخا دس

مَ
ع

دقلىٍيًما. 
ردٌوةًٌا سٌوريًيًةا 

مَ
سًةا دمدبرًنٌوةًٌا ًجًونًيًةا دم

مَ
ٌةا

مَ
نًقيٌوةًٌا دش

مَ
3- اًن

ردٌوةًٌا / شٌولًطنٌوةًٌا خٌويًدًيًةا.
مَ
زيٌرٌوٌة م

مَ
ًجو و

بِلشًنًا  ويٌوذةًٌنًيىٍا  وِلشًنًيىٍْا  ًسفذًيىٍا  دكةًٌبىٍْا  عًةا 
مَ
بطب يمَؤيٌفٌوةًٌا   -4
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ّنًبنىٍْا ديٌلًنًيىٍْا ًجو شٌولًطنٌوةًٌا خٌويًدًيًةا وشٌولًطنٌوةًٌا  سٌوريًيًا بيمَد جىٍ
دقلىٍيًما دكٌورِدسًةن.

ْخويًةًٌا 
مَ
دة دطٌويًبًٌا  جيٌٌجًل  ًجو  ِمٌةديٌلًنًيىٍْا  دسيًٌْعةًٌا  ؤًةا 

مَ
ًةر  -5

شةًٌنًيىٍا فذيٌشىٍا بِلشًنًا سٌوريًيًا ًجو شٌولًطنٌوةًٌا خٌويًدًيًةا.
مَ
دذ

مَ
م

كنٌوشيًا  ًجو  سٌوريًيًا  دِلشًنًا  دجٌوًشا  شرٌيٌوةًٌا 
مَ
دك لًةا 

مَ
فع

مَ
ة  -6

يٌولفًنًيًا عرٌيًًقيًا.
قلىٍيًما  ًجو  سٌوريًيًةا  يٌولفًنًيًةا  كًدٌييًٌيٌوةًٌا 

مَ
دا خًةا 

مَ
فة  -7

دكٌورِدسًةن.
رًا دسٌوذيًيىٍا ًعٌبُودًا ًجو بنًيًةا دمديٌنًيًْوةًٌا عيٌذًًقيىٍا 

مَ
يًةا دج

مَ
8-: جل

شةًٌنًيىٍا.
مَ
دذ

مَ
ْخويًةًٌا م

مَ
شعيٌةًٌا بة

مَ
ًجو ة

	 	 	 	 	 	

لٌوًمدًا شٌبيًٌعيًا دًسفرٌوةًٌا سٌوريًيًةا
نكًبًٌا 2013/2/7

مَ
ع

نٌوًىرًا
ي  »ِبنيًمىٍ يٌدٌيًعا  ًبؤُويًا وًسفرًا  قيٌملىٍى بقرًيًةا دبٌويًنًا خٌوًةًميًا 
يبًٌا ًجو ٌيًةٌبًةا خٌوًةًميًةا 

مَ
دًمىٍْا دلٌوًمدًا وٌيّىًوا مط

مَ
خمَدًد« بطٌويًبًٌا دى

سيًاُوش«  ميمَقرًا«حُونِسن  خٌوًةًميًا  دبٌويًنًا  قرًيًةا  وبِعدًن  دلٌوًمدًا 
وبلًنٌوةًٌا وطٌوًفيىٍْا ًجو شٌولًطنٌوةًٌا دقلىٍيًما دكٌورِدسًةن.

مَ
زيٌرًا دم

مَ
و

 2013/2/7 بلىٍيِل  ع 
مَ
ةش ًشعةًٌا  ر 

مَ
ًبة لٌوًمدًا  خةٌيًا  وفيٌشلىٍى 

منًةيًةا.  
مَ
ؤخٌيٌوةًٌا و

مَ
بن
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ܐ�݂�� ܹ�̈�݂�
ܵ
���ܹ�ܐ@@�݂�� ���ܹ�ܐܘܼܬܿ @@HHHH@@ܐ݀�݂��ܵ�ܹ�ܐܐ݀�݂��ܵ�ܹ�ܐ@@ܘܼܬܿ

@@
  ����ܵܐ ـ ܐ̮��ܡ ���ܐ ����                                
ܓܪܓ��ܵܐ ـ ���� ��݂ܒ�ܒܵܐ                               

) ܓ� ܒ�݂���̈ܪ�� ����ܓܐܕ��̈ܪ���ܐ ܕ��� ��̈�ܐ(

  ���ܼ��ܼ�ܓܵܐ�ܼ�ܼܓ�ܵܐ ܕ�ܼ��ܼ�ܵܐ ܘ�
ܐ ܕܒ�� ��̈ܪ�� ܘܐܼܓ����ܹܐ ܹ�̈��   ܹ��ܙ��ܵܐ ܕܼ�ܿ
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��ܐ  �̈ܪܹܐ ̈ܪܘܼ�ܹ�ܐ ܘܙ���ܼ�ܵܐ ܕܼ�ܿ ܐ ܕ�̈�ܐ ��ܼ�̈�ܹܐ ܘܼ�ܿ ܐ ܼܿܕ�ܹ��� ܘ��̈�ܹ ܼܵ �� ܕܼܓܿ

ܐ ܕܪ̇ ܘ���ܹܐ �ܼ��ܼ�ܓܵܐ ܘ�ܼ���ܵ�ܵܐ ،��ܼ�ܵܐ �ܐܼ�ܐ ܒܹ�ܐ��ܿ� ܓ� �ܼ��̈�ܹ
ܐ ܕܼ��ܵ��ܵܐ �ܼ�ܵܐ ܕ�ܼܒ��ܿ� �� �ܒ̈�ܼܓܵܐ ܕ��ܒ̈�ܹܵ    ̇ ܘ�ܼ�̱

ܼ�̈ܪ��� ܒܼܒ�̈�ܹܐ ܘܐ�ܼ�̈ܪ�ܹܐ  ��ܵܐ ܓ�ܼ�ܼ�ܵ�ܵܐ ،�ܼ����ܿܘܢ �ܼ�ܹ����ܹܐ ،ܘܼܒܿ ܘ�� ܼܐܿ
����ܵܐ ܘܸܒ����ܵܐ ܓ� ܼ����ܵܐ ܕ݀ܐ̈ܪܙܹܐ ܕܒ�ܼ��ܵܐ  ���ܵܐ ،ܒܼ�ܿ ��ܡ ܼ�ܿ

 ܼ��ܵ��� ��� ���̈�ܐܘ�ܼ��ܸ�ܼܒ��ܿܘܢ ܸ���ܵܐ ܕܼܐܿ    ̣ ̣ ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ �ܒ� �ܼ�ܐܼ�ܿ
    ܕܐܼ�ܼ� �ܼ�ܪܐ��ܿ� ܒ���ܵܐ ؟ 

  �ܐ ��� �ܼ��ܵ�ܐ ܕ��ܼ�ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ ؟ 
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��ܵܐ ܕܐܼܘܪܿܘܟ  �ܼ�ܐ̈�ܹܐ �ܓܼ�̈ܐܐ ،ܐ�ܼ� ܕܸܒ��ܪܵܐ ܗܘܐ ܓ� ܸܪ��ܵܐ ܕܸܓ�ܓ�� ،ܼ�ܿ
��ܵܐܓ� ��ܼܒܵܐ ��ܼ��ܵܐ ،��ܼ��ܵܐ ܕܗܼܘ��ܵܐ ) ܐܼ�ܸ�ܟ( ܿ�ܼ� ̇   

��ܼܵܒ�ܵܐ ܕ�ܼ�ܐ̈�ܹܐ ܒܼ�ܕ  �ܼ��ܵܐ ܒܼ�ܿ ���ܵܐ ܼ�ܿ ܐ ܕܼ�ܿ ܹ�̈� ܐ ܼ�ܿ ܹ�̈�� �ܼ����ܿܘܢ ܼܐܿ
���ܵܐ ܘ��ܹ��  ܐ ܘܼܿܕ��ܼ�� ܕܼܒܿ ܹ�̈� �ܵܐ ܕܼܐܿ ܼ��ܵܐ ܕ���ܵܐ ܘܼܓܿ ܨܼܒܼ�ܬܵܐ ܕܒ�ܼ��ܵܐ ܘܼ�ܿ

�ܬܵܐ ��ܝ ��ܼ���ܵܐ �ܐ�ܐ �ܼ�ܐ̈�ܹܐ  ̇ ܘ݀ܐܪܙܵܐ ܕܼ�ܿ ܘ�ܼ��ܸ����ܿܘܢ ܒ�ܼ��ܼ�ܿ
��ܝ ܓ� ܬ�ܵ��ܵܐ ܕܬܼܘ�̈�ܹܐ ܘ ���ܵܐ  ̇ �ܼ��̈��ܵܐ�ܸ�ܓܼܓܿ ܘ�ܼ����ܿܘܢ ܒܼ�ܿ

ܒܼ�ܵ�ܐ ��� ���ܼܝ  �̈ܪܹ�ܐ ܐ�ܼ� ܼ�ܿ ܕܹܬ�ܼܒ�� ܒܐܼܘܪ�ܵܐ ܕ�ܼ��̈��ܵܐ ܼܒܿ
��ܼ�̈�ܹܐ  ̇ ܘ�ܼ�ܸ���ܿܘܢ ����ܝ ܒ�ܵ��ܵܐ ܕ��ܨܼܘܹ�ܐ ܼܬܿ ܐܦ �ܼ����ܿܘܢ ܒܼ�ܿ

��ܝ    ̇ ���ܵ��ܵܐ ܒܼ�ܿ
��̈�ܹܐ ܕܼ����ܵܐ  ܐ ܼ�ܿ ܐ ܕܒ�� ��̈ܪ�� ܸܐ̈�ܹ ܹ�̈�ܼ� ܐ ܼ�ܿ ܹ�̈�� �ܼ�ܸܬܼܒ��ܿܘܢ ܼ�ܿ

ܘܗܹܕܐ ܼ��ܘܵܐ ��ܵܡ  ̇ ܿܘܢ ܒܹܓ݀�ܒܵܐ �ܼ�����ܵܐ ܒ��ܐܵ��ܵܐ ܕ̈ܪܼܘ���ܿ ܕ��ܼ����
��ܼ���̈�ܹܐ ܐ ܼܬܿ ܐ �� ��ܵ��ܵܐ ܕܐܼܓ����ܹܐ �ܹܒ��ܵܐ ܕܸܓ�̈�ܹ ܐ �̈�ܹ ܹ�̈�  ̇ ܬ��ܵܐ ܼܐܿ

�ܼ�ܬܵܐ ܓ�  ܒ���ܵܐ ܕ�ܼ��ܵܓ�ܵܐ ܕܼ�ܿ �ܪ��ܵܐ ܕܙܪܿܘ��ܵܐ ܘܼ�ܿ ܘ�ܼ�ܸܬ���ܿܘܢ ܓ� �ܼ�ܿ
ܐ ܘ�ܼ�ܸܬܒܼ  ܐ ܸܐ�̈�ܹܐ ��ܼ�݀��ܵܐ ܘ��ܼܒ�ܵܐ ܘ�ܸ�ܼܒ��ܿܘܢ ��ܼ�̈�ܹ ��ܿܘܢ ܕܼܘܼܓ̈�ܹ

ܐ ��̈ܒܹ ܿ�ܼ � ��ܼ�ܬܵܐ ���ܵ��ܵܐ ܕ�����ܝ  ̇ ��ܼ��ܼ�ܿ ܿ�ܼ � ܘ��ܹܐ��ܿܘܢ ��ܼ��ܼ�ܿ
ܐ ܕܪ�ܵ��ܵܐ ܘ�ܼ��ܒ�ܵܐ ܘ�ܼ���ܵܐ ܹ�̈�ܼ  ܗܼܘ��̈�ܹܐ ��ܬܵܐ ��ܵ��ܵܐ ܼ�ܿ

�ܼ�ܵܐ �� ��ܵܡ ܕ�ܸܵ���ܘܵܐ �ܹ�� ̇ �ܪܵܐ �ܼ�ܿ ܘ��ܼ����ܿܘܢ ܹܬܐܿܘܪ�ܵܐ ܕܼ�ܿ
ܼܓ�ܪ� ܼܵ ���̮ ̇   

ܐ ܕܒ�� ��̈ܪ ܹ�̈�� ����ܵܐ ܕ�ܼ���ܵܐ ܐ��ܵܐ ܼ�ܿ �� ���ܹ�ܐ ܗܘܵܐ �� ܗܕܐ �ܼ�ܿ
ܐ �� �ܼܒܼ�ܵ�ܐ �ܼ�����ܵܐ ،��ܼ���ܵܐ ܕܸܪ��ܵܐ  ܼܵ �ܒܼ� ܗܘܵܐ �ܼ��� ���ܼܘܬܵܐ ܼ�ܿ ܘܒܼ�ܿ

��ܝ ܼ��ܘܵܐ ��ܼ��ܼܘܬܵܐ ̇ ܘ�ܐ ܸ���ܵܐ �� ��ܼ�ܕ�ܵܐ، ܼܒܼ�ܿ ܐ ܒܼ�ܿ ܼܵ ܘ�ܼ��ܵ�ܐ ܕ�ܼ���
ܼܒ�ܵܐ ܐ ܘ�ܼ�̈ܪ�ܹ�ܐ ܘ��ܵ��ܵܐ ܓ� ��ܵ��ܵܐ ܘ�ܵ���ܵܐ ܼ�ܿ ܹ�̈�ܼ  ܒܓܼ�ܼܓ̈�ܹܐ ܕܼ�ܿ

����ܵܐ �ܼ�ܬܵܐ ܼ�ܿ  ̇ ܒܼ�ܿ
�ܬܪܵ��ܵܐ ܒܿ�ܝ  ܐ �ܼܒ�ܼܒ�ܵܐ ܘ��ܼ���ܵܐ ܘܼ�ܿ ܼܵ �ܼܘ�ܼ�ܬܵܐ ܗܕܐ �ܼ��� ܼ��ܵܐ �ܒ� ܼܒܿ ܼܗܿ
�̈�ܹܐ ܘ�ܼ�ܘ̈ܕܹܐ ܘܸ�̈�ܐܼܵܬܵܐ  ܐ ܘܼ�ܿ ܹ�̈� ܐ �ܼ�ܿ ܹܵ�̈ ܐ ܸ����ܹܐ ܐ�ܼ� �ܼ�ܼܓܵ ���ܵܐ ܸ���̈�ܹ
̈��ܝ  ܐ ܘ�ܼ�ܼܓܸ���ܿܘܢ �ܼ��ܼ�ܿ ̈�ܹܐ ܕ�ܸ�ܼܒ��ܿܘܢ �ܵ�ܘ̈ܒܹ �̈�ܹܐ ܘܗܼܓܵ ܘ�ܼ�ܼܓ̈�ܼ�ܵܐ ܘܼ�ܿ

ܓܼ�̈ܐܹܐ ���ܹܐ ܼ�ܿ ̈��ܝ ܓ� �ܼ�̈�ܹܐ ܼ�ܿ    ̇ ܘ�ܼ��ܼܵ�ܿ
��ܝ  �ܕܼܘܼܬܿ ܒ��ܬܵܐ �� ܼ�ܿ ܼܓ����ܹܐ ��ܼ�ܵܐ ܼ�ܿ �� �ܸ���ܿܘܢ ܼܐܿ
ܐ  ܹ�̈�ܼ� ܐ ܼ�ܿ ܹ�̈� ��ܼ���ܿܘܢ ܼ�ܿ ܐ ܕ�� ܼ�ܿ ܼܵ ��ܝ ܼ���̈�� ��ܝ �� �ܼ�ܿ ܘ�ܼ���ܼ��ܼ�ܼܬܿ

��ܝ ܕܼ�ܵ��ܵ��ܵܐ �ܸܪ�ܼ��ܿ� ܒ��ܼ��ܼܘܼܬܿ    ̇ ܓ� ��ܹܪ�� ܘܒ�� ��̈ܪ�� ܘ�� ܼ�ܿ
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@@
  ����ܵܐ ـ ܐ̮��ܡ ���ܐ ����                                
ܓܪܓ��ܵܐ ـ ���� ��݂ܒ�ܒܵܐ                               

) ܓ� ܒ�݂���̈ܪ�� ����ܓܐܕ��̈ܪ���ܐ ܕ��� ��̈�ܐ(

  ���ܼ��ܼ�ܓܵܐ�ܼ�ܼܓ�ܵܐ ܕ�ܼ��ܼ�ܵܐ ܘ�
ܐ ܕܒ�� ��̈ܪ�� ܘܐܼܓ����ܹܐ ܹ�̈��   ܹ��ܙ��ܵܐ ܕܼ�ܿ

���ܸ� �� ��ܙܐ ܕ��ܵܐ �ܼ�ܼܓ�ܵܐ ��ܼ��ܵܐ ܸ����ܼ�ܼܓܵܐ ܕܙܼܒ�ܵܐ ،�ܼ�ܼܓ�ܵܐ  ܿ�ܼ�
��ܐ  �̈ܪܹܐ ̈ܪܘܼ�ܹ�ܐ ܘܙ���ܼ�ܵܐ ܕܼ�ܿ ܐ ܕ�̈�ܐ ��ܼ�̈�ܹܐ ܘܼ�ܿ ܐ ܼܿܕ�ܹ��� ܘ��̈�ܹ ܼܵ �� ܕܼܓܿ

ܐ ܕܪ̇ ܘ���ܹܐ �ܼ��ܼ�ܓܵܐ ܘ�ܼ���ܵ�ܵܐ ،��ܼ�ܵܐ �ܐܼ�ܐ ܒܹ�ܐ��ܿ� ܓ� �ܼ��̈�ܹ
ܐ ܕܼ��ܵ��ܵܐ �ܼ�ܵܐ ܕ�ܼܒ��ܿ� �� �ܒ̈�ܼܓܵܐ ܕ��ܒ̈�ܹܵ    ̇ ܘ�ܼ�̱

ܼ�̈ܪ��� ܒܼܒ�̈�ܹܐ ܘܐ�ܼ�̈ܪ�ܹܐ  ��ܵܐ ܓ�ܼ�ܼ�ܵ�ܵܐ ،�ܼ����ܿܘܢ �ܼ�ܹ����ܹܐ ،ܘܼܒܿ ܘ�� ܼܐܿ
����ܵܐ ܘܸܒ����ܵܐ ܓ� ܼ����ܵܐ ܕ݀ܐ̈ܪܙܹܐ ܕܒ�ܼ��ܵܐ  ���ܵܐ ،ܒܼ�ܿ ��ܡ ܼ�ܿ

 ܼ��ܵ��� ��� ���̈�ܐܘ�ܼ��ܸ�ܼܒ��ܿܘܢ ܸ���ܵܐ ܕܼܐܿ    ̣ ̣ ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ �ܒ� �ܼ�ܐܼ�ܿ
    ܕܐܼ�ܼ� �ܼ�ܪܐ��ܿ� ܒ���ܵܐ ؟ 

  �ܐ ��� �ܼ��ܵ�ܐ ܕ��ܼ�ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ ؟ 
�ܓܵܐ ؟    �ܼ�ܕ ܐܼܘܪ�ܵܐ ���ܵ��ܵܐ �� ܼ�ܿ
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���ܵܐ �ܹ�ܐ��ܿ� �ܼ����ܿ  �ܪܵܐ ܒ�ܪܵܐ ܕܸܐ��ܵܐ ��ܡ ܼ�ܿ ܼܓ���ܵ��ܵܐ ܗ�ܵܐ ܼܒܿ �ܼ�ܬܵܐ ܼܐܿ
ܕܼ��ܘܵܐ ��  ܐ�ܼ� Ioniens) ( ܓ� ܐܵ��ܵܐ ܙ�ܼ�ܪܬܵܐ �ܹܓ݀�ܒܵܐ ܕܐܼ��ܼ��̈ܵ�ܹܐ 

��ܹܒܐ ���ܹܒ�� ܕܒ�� ��̈ܪ�� ܿ�ܼ ��ܼ� ܐ ܼ�ܿ ܹ�̈� �� ܗ�ܵܐ ���ܼ� ܐ�ܼ��ܵܐ ܗܘܵܐ  ̇ ܼ�ܿ
ܐ ܕ��ܵ�ܵܐ ܘ�ܼ���ܵ  �ܼ���ܵܐ ܕ�ܼ���̈ܵ�ܹ ܐ ݀ܐ��̈�ܹܐ ܘ�ܵ���ܵܐ ܒ�ܪܵ��ܵܐ ܗܼܘ�ܵ��ܵܐ ܼ�ܿ ܹ�̈

ܐ ܹ�̈� ��ܵܐ ܕܹܬ�ܹܒ�� ܸ���ܵܐ ܕ�ܐ ܕܵ��ܬܵܐ �ܼܐܿ ܘ�ܵ��ܵܐ ��ܼܵ�ܿ    ̇ ܼܗܿ
��ܵ��ܵܐ  ����ܵܐ ݀ܐ����ܵܐ ܒ�ܼ��ܵܐ ܕܼ�ܿ ܐ ܕܼܬܿ ܘ�ܼܵܒ�ܵܐܗܘܵܐ ܓ�ܿܗ �ܸܐ��ܼ�ܼ�̈�ܹ

�ܼ�ܬܵܐ ��ܵ�ܵ��ܵܐ ܘ��ܼ���ܵ��ܵܐ ��ܬܵܐ ܕܪܼ���ܿ� ܒܼ�ܕ ܨܒ̈�ܬܵܐ  ̇ ܕܨܒ̈�ܬܵܐ ܕܼ�ܿ
ܘܕܼ��ܵ�̈�ܹܐ ̇ ܗܠ ܕܐܦ �ܼ����ܿ� ܓ� �ܼ��ܵܓ�ܵܐ ܕ��ܵ��ܵܐ ܘܐܼܘ̈ܪ��ܵܐ  ܕܼܘܒܵ��ܹܐ ܘܼܬܿ

�ܼ�ܬܵܐ ݀ܐ�ܵ�ܵ��ܵܐ    ̇ ܕܼ�ܿ
ܐ ܘܨܼܘ̈ܪ�ܵ�ܵܐ ܕܸܗܓ̈ܓܹܐ  ܹ�̈�� ܼܓ����ܹܐ ،���ܵ��ܵܐ �� �ܼ��̈�ܼ�ܵܐ ܼ�ܿ �� ܒ�ܼ� ܗܘܵܐ ܼܐܿ

���ܵ�ܹܐ  ��� ��ܼ�ܵ�ܵ�ܐ ،ܼ�ܿ ��ܵ���ܵܐ ����ܹܐ ̇ ܘܒ�ܹܕܐ ��ܼ�ܸ���ܿ� ��ܵ�ܼ�ܿ
��ܵ��ܵܐ ܕ�ܼ��̈�ܹܐ ܼ��ܵܐ �ܹ�ܐ�� ̇ ܘܼ�ܿ ܓܼ� ܘܼܗܿ ��� �ܒ� ܼ�ܿ ܪ ��ܵ�ܼܬܿ ܿܘܢ ܘܒܼ�ܿ

ܒ�ܵܐ  ��ܼ�ܼ�ܵܐ ،ܕܼ�ܿ ܐ ܕܼܬܿ �ܐܵ��ܵܐ ܕܼܘܼܓ̈�ܹ ��ܵܐ �ܼ�ܿ ��ܵ�ܵܐ �ܼ���ܼ��̈�ܹܐ ،�ܐ �ܼ�ܿ ܿ�ܼ�
�ܬܵܐ ܓ� ܸܪ��ܵܐ ݀ܐ�ܵ�ܵ�ܵܐ �ܵܐ ܼ�ܿ ܿ�ܼ ̇   

� ܼ�ܹ�� ܸ���ܵ�ܵܐ ܕ����ܿܘܢ  ܼܓ����ܹܐ ܕܹܬ�ܹܒ�ܼ�ܿ ���ܵܐ �ܵ�ܘ̈�ܹܐ ܼܐܿ �ܹ�ܐ��ܿܘܢ ܼ�ܿ
، ܵ �� ܘܪܼܘ�ܼܵܒܵܐ ܓܼ����ܵ�ܵܐ ܕ��ܼ�ܐܵܐ �ܼܒܼ�� ܐ �ܹ�� �� ܸ�ܼ�̈ܪܹܐ ��ܼ�̈ܓܹܐ ܘܼ�ܿ

��� ��� ܓ� ܓܼ�ܼܓ̈�ܹܐ ܐ��ܹܹ�ܐ ܸ����ܿܘܢ ��  ̇ ��ܵ��ܵܐ ��ܵ�ܼܓܼ�ܿ ܐܼ��ܵܐ ܼ��ܵ�ܼ�ܿ
  ̇ ܗܹܕܐ ܕܼܘܼܓ��ܵ��ܵܐ

�̈ܪ�� ،ܼܿܕܪܓܼ���ܵܐ ܕ��ܼ��ܵ�ܼ�̈��ܵܐ ،ܒ��ܵ�ܐ  ܼܓ����ܹܐ �ܒ�� ܼ�ܿ ��ܹܐ��ܿܘܢ ܼܐܿ
�ܿ�ܪ ܪܒܵܐ �̈��ܵܐ ܕܸܐ�ܼ�ܿ ��ܼ ،) ܡ ̇ ܩ 323- 356( ܕ�ܼ�ܿ ��ܼܘ��ܵܐ ܗ�ܵܐ ܼܐܿ �ܵܐ ܼ�ܿ

���ܵ�ܼ�ܬܵܐ ��ܵܐ ܼܿܕܗܼܒ��ܵܐ ܹ���ܵܐ ܕܓܼ��ܵ�ܐ ܘ�ܵ�ܼ�ܙܵܐ ܕܼ�ܿ ��ܵܐ ��ܐ ܼ�ܿ ܿ�ܼ� ̇ 
���ܵ�ܵܐ ܓܼ�ܪܸܘܹ�ܐ ܗܘܵܐ �� ܐܼ��ܵܐ ܕܪܒܹܵ�� ،ܘܒ��ܵܪܵܐ  �ܼ��ܵܐ ܼ�ܿ ܗ�ܵܐ ܼܐܿ

ܸܪ��ܼ�ܵ��ܼ��    ̇ �ܼ���ܼ��ܵܐ ܼܐܿ
݀��ܵܐ ܕ �̈ܪ�� ܼ�ܿ ܒܵܐ �ܒ�� ܼ�ܿ �ܿ�ܪ ܼܪܿ  ܘ�ܹ�ܐܹ�� �� ̇ ܡ ̇ ܩ) 331( �ܸܒ�ܹ�� ܸܐ�ܼ�ܿ

��ܵܐ ܕܕܵܪ�ܼ�ܣ  �ܬܵܐ ܼܓܿ �ܼܒܿ ��ܵ�ܵܐ ܓ� �ܵ��ܵܐ ܕܓܼ�ܵܓ�ܼ��� ،��ܼ�ܵ�ܐ ،ܼܒܿ ��ܵܐ ܼ�ܿ ܿ�ܼ
ܪܒ�� ܒ�ܹܐܡ �ܼ�ܼܒܵܐ �� ��ܼ�݀��ܵܐ ܕܼܐܿ �̈ܪܹܐ  ̇ ܼ�ܿ ܼ�ܹ�ܐ ܕܼ�ܿ � ̈ܪܼܓ݀ ܘܪܸ��ܹ�� �ܼܒܿ

�ܼ��ܵܐ ��ܵܐ �ܼ��ܵܐ ܘܼ�ܿ � ܘ��ܵܬ �ܐ ܼ���ܹ�ܐ �ܹܓ݀�ܹܒ� ،�ܹ�ܐ ܼ�ܿ ܘ��ܹܐܹ�� ̇ ܕܕ�ܼ�ܿ
�ܼ���ܵܐ  ܐ ܘ�ܼ�ܓ�ܵ��ܵܐ ���ܼ�݀��ܵܐ ܕܒܹܵܒ� ܒ��ܬܵܐ ܼܬܿ ܒ�ܼ��ܵܐ �� ܸ�ܼܒ̈�ܹ

�̈ܪ�ܵ�ܵܐ ܕܸܕ�̈�ܹܐ  ̇ ܒܸ��ܵ��ܼ�ܬ ܸ��̈�ܹܐ ܘܼ�ܿ
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@@
  ����ܵܐ ـ ܐ̮��ܡ ���ܐ ����                                
ܓܪܓ��ܵܐ ـ ���� ��݂ܒ�ܒܵܐ                               

) ܓ� ܒ�݂���̈ܪ�� ����ܓܐܕ��̈ܪ���ܐ ܕ��� ��̈�ܐ(

  ���ܼ��ܼ�ܓܵܐ�ܼ�ܼܓ�ܵܐ ܕ�ܼ��ܼ�ܵܐ ܘ�
ܐ ܕܒ�� ��̈ܪ�� ܘܐܼܓ����ܹܐ ܹ�̈��   ܹ��ܙ��ܵܐ ܕܼ�ܿ

���ܸ� �� ��ܙܐ ܕ��ܵܐ �ܼ�ܼܓ�ܵܐ ��ܼ��ܵܐ ܸ����ܼ�ܼܓܵܐ ܕܙܼܒ�ܵܐ ،�ܼ�ܼܓ�ܵܐ  ܿ�ܼ�
��ܐ  �̈ܪܹܐ ̈ܪܘܼ�ܹ�ܐ ܘܙ���ܼ�ܵܐ ܕܼ�ܿ ܐ ܕ�̈�ܐ ��ܼ�̈�ܹܐ ܘܼ�ܿ ܐ ܼܿܕ�ܹ��� ܘ��̈�ܹ ܼܵ �� ܕܼܓܿ

ܐ ܕܪ̇ ܘ���ܹܐ �ܼ��ܼ�ܓܵܐ ܘ�ܼ���ܵ�ܵܐ ،��ܼ�ܵܐ �ܐܼ�ܐ ܒܹ�ܐ��ܿ� ܓ� �ܼ��̈�ܹ
ܐ ܕܼ��ܵ��ܵܐ �ܼ�ܵܐ ܕ�ܼܒ��ܿ� �� �ܒ̈�ܼܓܵܐ ܕ��ܒ̈�ܹܵ    ̇ ܘ�ܼ�̱

ܼ�̈ܪ��� ܒܼܒ�̈�ܹܐ ܘܐ�ܼ�̈ܪ�ܹܐ  ��ܵܐ ܓ�ܼ�ܼ�ܵ�ܵܐ ،�ܼ����ܿܘܢ �ܼ�ܹ����ܹܐ ،ܘܼܒܿ ܘ�� ܼܐܿ
����ܵܐ ܘܸܒ����ܵܐ ܓ� ܼ����ܵܐ ܕ݀ܐ̈ܪܙܹܐ ܕܒ�ܼ��ܵܐ  ���ܵܐ ،ܒܼ�ܿ ��ܡ ܼ�ܿ

 ܼ��ܵ��� ��� ���̈�ܐܘ�ܼ��ܸ�ܼܒ��ܿܘܢ ܸ���ܵܐ ܕܼܐܿ    ̣ ̣ ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ �ܒ� �ܼ�ܐܼ�ܿ
    ܕܐܼ�ܼ� �ܼ�ܪܐ��ܿ� ܒ���ܵܐ ؟ 

  �ܐ ��� �ܼ��ܵ�ܐ ܕ��ܼ�ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ ؟ 
�ܓܵܐ ؟    �ܼ�ܕ ܐܼܘܪ�ܵܐ ���ܵ��ܵܐ �� ܼ�ܿ
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ܒܵ���ܵܐ  ��ܵܐ ܸܒ��ܼ��ܼܘܬܵܐ ܒܸ����ܼ�ܬ ܙܘ�̈ܵ�ܹܐ ܒܐܼܘܪ�ܵܐ ܼ�ܿ ���ܵܐ �ܼ�ܿ ܪܸ��ܹ�� ܼܐܿ
��ܬܵܐ ܕ�ܼ�ܒܵܐ ܘ�ܵ��ܵܐ ܪ ،ܼܐܿ ܪܵ�ܐ ܕܸ��ܼ�ܿ ܪܼ�ܼ�ܼ�ܬܵܐ  ̇ �ܼ�ܿ ܘ�ܸ��ܹ�� ��ܵ��ܹ�ܗ ܒܼܐܿ

ܐ ��̈�ܹܐ ܕܼ�� ܐ �ܸ��̈ܘܹܐ ܕܓܼ�ܕ̈�ܹ ��� ܒ�� ܸ���ܵ�ܹܐ ܕܸ�ܼܒ̈�ܹ ܘܵܐ �ܼ�ܗ̈ܪܹܐ ܒ��ܵ�ܵܐ �ܼ�ܿ
ܐ ̈ܪ�ܹܐ ̈ܪܹܒܐ ܕܓܼ��̈�ܹ ���̈ܵ�ܐ ܕܼܐܿ ܐ ܘ��ܼ��ܹ�ܐ ܒܼ�ܿ ܹ�̈��ܼ�� ̇   

��ܵܐ  �ܼ��ܼܘܬܵܐ ܘܪ�ܼ�ܼܬ ܼ�ܿ �ܼ���ܵܐ ،ܼ�ܿ �ܿ�ܪ ܪܒܵܐ ���ܼ�݀��ܵܐ ܼܬܿ �� �ܸܒ�ܹ�� ܸܐ�ܼ�ܿ
ܘܕ�ܼ��ܹ��  ̇ ܘ�ܸ��ܹ�� �ܵ��ܿܵ� ܘ�ܵ�̈��ܵܬܿܵܗ ܘ̈ܪܨܼ��ܿܵ� ���ܹܐ ܸܒ��ܵ��ܵܐ،

ܐ  �ܼ��ܹܐ ܘܕ�ܼ�̈�ܹ ܿ�ܼ ��ܼ� ܐ ܒܸ��̈�ܹܐ ܼ�ܿ �̈ܪܿܗ ̈ܪܘܼ�ܹ�ܐ ��ܼ��ܹ�̈ �̈�ܵ�ܿ� ܘܼ�ܿ ܒܼ�ܿ
�̈ܪ��ܵ�ܿܵܗ ܘ�ܼ�ܬܐܵ�ܿܵ� ��̈ܪ��ܵ�ܹܐ ܘ��ܹܐܹ�� ܓ�ܿܗ ��ܼ��ܵܐ ܕ��  ̇ ܘ�ܸ��ܹ�� ܼ�ܿ

�ܼ��ܼ�ܬܵܐ ܓ�  ��ܼ� ܹ�� �ܼܐܿ �̈��ܵܐ ܕ�� ܼܙܿ ܗܹܘܗ ��ܼܒܿ ��ܵܐ ̇ ܐܼ��ܵܐ �ܸ���ܼ�ܬܵܐ ܕܼܨܿ ܿ�ܼ
��ܹܵ�ܗ  ܿ�ܼ�، ܹ̈�� �ܒܵܵ�� ܗܠ ܕ��ܼ��ܹ�� �� ܼ�ܿ � ��ܘܒܵܐ ܕ��̈��ܵ�ܵܐ ܕ�ܼ�ܣ ܘܼܐܿ

�ܸ�ܪ�ܵ�    ̇ ܕܼܒܼ��ܵܐ ܐܼܘܪܹ�� �ܹܓ݀�ܒܵܐ ܕܼܒܿ
ܒܵ�ܐ ܹ�� �ܐܵ��ܵܐ ܸ��ܵ���ܵܐ  ܪܼ�ܼ��ܵܐ ܕ�� ܼ�ܿ �ܹ�ܗ ܼܐܿ ��ܹܵ�ܗ ܘܹ�ܐܼܙܿ ܒ�ܼ�ܬܵ�ܵܐ ܕ�ܼ�ܿ
�ܵ�ܵܐܼ�� �ܒܹܒ�  �ܿ�ܪ ܪܒܵܐ ܬܼܪܿ ܘܪܵ�ܼ�ܬܵܐ ܕܪܼܵܓ�ܵ�ܐ ܕܸܗ��ܼܘܣ ،ܕܸ��ܹ�� ܸܐ�ܼ�ܿ

̈ܪ�ܼ��ܵ�ܵܐ ܡ ܕܒܹ�ܐܹ�� ܕ ̇ ܩ) 323( �݀��ܵܐ �ܸܒ� ��ܿ� ��ܵܐ �� ܼܐܿ
��ܪ�ܵܐ ܸ��ܪܵ��ܵܐ  ̇ ܕܸܐ�ܒ�ܵܬܼܘܪܼܘܹܬܗ �� ��ܼ�݀��ܵܐ ܕܸܐ�ܼ�ܿ

�ܵܬܵܐ ܕ��ܼ�݀��ܵܐ ܕܒܵܒ�  ܪ�ܼ��ܵܐ �ܐ ܼ�ܿ ܘܗܼ��ܵܐ ��ܼ�ܹ�� ܒܸܐ��ܵ��ܵܐ ܕܼܬܿ
.)Etemenanki( ܘܒܼ��ܬܿܗ ܐܵܬܼ��ܼ��ܵܐ��ܼ� 

�ܵ�ܬܵܐ  ܼܒ�ܵ�ܵܐ ��ܐ ���ܵܐ ܼܿܕܗܼܒ��ܵܐ ܒܼ�ܿ ܕ��ܸܪܦ �ܸܵ�� ܗܘܵܐ �ܵ�ܼ�ܕܵܐ ܼ�ܿ
��ܼܒܵܐ ���ܵܐ �� ܼ�ܿ ��ܼ����ܵܐ ܘܼ�ܿ ��ܼܘ���ܵܐ �� ܐ��ܵܐ ܼܐܿ  ̇ ܐܼܓ�ܼ����ܵܐ ܼ�ܿ

�ܸܪ�ܿܵ� ܒܐܼܘܪܹ��  ���ܵܐ ܼܒܿ ���ܵܐ �ܵ�ܼܘܼܬܵܐ ܼ�ܿ �ܐܵ��ܵܐ ܕ�ܼ��ܵܐ ܼ�ܿ ܘܒܵ�ܐ ܗܘܵܐ ܼ�ܿ
���ܵ�ܹܐ ݀ܐ��ܹܹ�ܐ  ܐ ܼ�ܿ ܹ�̈� �ܕܼܘܬܵܐ ܕܼ�ܿ ���ܵܐ ܕܼ�ܿ �ܕܘܪܬܵܐ ܐܼܓ�����ܵܐ ،ܕ�ܐ ܼ�ܿ ܿ�ܼ

ܐ ݀ܐ��ܹܹ�ܐ ، ̈�ܹ� ܼܓ�ܼ� ܗܘܵܐ ܼܐܿ ܐ ܕܼ�ܿ ܐ ܐܼܓ����ܹܐ ܘܐܼ����ܿܘܢ ܕܼܘܼܓ̈�ܹ ܹ�̈� �ܐ ܼܐܿ
��� ���ܹܐ ��ܵܐ �ܼܒܼ�ܩ �� �ܵ��ܼ�ܿ     ̇ ܙ�ܵ�ܵ�ܹܐ،ܐ��ܵܐ ܼ�ܿ

��ܹ�ܐ  ܐ ܕܒܒ� ܸܬ��ܹܐ ܼܒܿ ܹ�̈� ܵ�ܐ ��ܹ�� ܸܐ���ܿ�ܪ ܪܒܵܐ �ܼ��ܵܐ ܐܪܼ�ܼ�ܵܐ ܓ� ܼܓܿ
��ܪ�ܵܐܢ  ܗ̈ܪܹܐ ܕܼܒܿ ܐ ܘܼܙܿ ܐ ܘܸ���ܹ�̈ ̈ܪ�ܼ�ܹ�ܐ ܘ�ܼ�ܹ�̈ ܐ ܕܼܐܿ ܕܓ�ܼܘܹ�ܐ ܗܘܵܐ ܐܼ��ܹ�̈

݀��ܵܐ ܕ ̇ ܵ�ܿ� ̈ܪܘ�ܹ�ܐܸ���ܹ�ܐ ܓ� ܸ�� ��ܡ ) 323( ܘ�ܼ��ܹ�� ܸ��ܸ���ܹܵ�ܐ ܒܼ�ܿ
�̈ܪ�� ܪ�ܼ���ܵܐ ܕܒ�� ܼ�ܿ �ܬܵܐ ،ܼܐܿ ܪ�ܼ�ܵ�ܹ�ܗ ܼ�ܿ ���ܵܐ ܓ� ܼܐܿ ܿ�ܼ ̇   

��ܼܘ�̈�ܹܐ ܼ�ܹܪܗ ܸܐ�ܒ�ܵܬܼܘܪܼܘܹܬܗ ܒ�� �ܵ�ܼ�ܹܕ̈ܐ ܼ�ܿ ܘ��ܹ��  ̇ ܘ��ܼ�ܼܓܵ�ܿ� �� ܼܒܿ
�ܼ�ܵ�ܐ �ܒܵ  �ܵ�ܐ�ܼ�ܣ ܼ�ܿ � ܼܐܿ ܹܒ� �ܼ�ܘܬܼܒܵܐ �� �� ܗܹ��� ܕܼ�ܹ�� ��ܼ�ܸ�� ،ܼܒܿ

݀��ܵܐ ܕ ���ܵܐ) 321( ܼ�ܿ    ̇ ��ܡ ܼ�ܿ
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@@
  ����ܵܐ ـ ܐ̮��ܡ ���ܐ ����                                
ܓܪܓ��ܵܐ ـ ���� ��݂ܒ�ܒܵܐ                               

) ܓ� ܒ�݂���̈ܪ�� ����ܓܐܕ��̈ܪ���ܐ ܕ��� ��̈�ܐ(

  ���ܼ��ܼ�ܓܵܐ�ܼ�ܼܓ�ܵܐ ܕ�ܼ��ܼ�ܵܐ ܘ�
ܐ ܕܒ�� ��̈ܪ�� ܘܐܼܓ����ܹܐ ܹ�̈��   ܹ��ܙ��ܵܐ ܕܼ�ܿ

���ܸ� �� ��ܙܐ ܕ��ܵܐ �ܼ�ܼܓ�ܵܐ ��ܼ��ܵܐ ܸ����ܼ�ܼܓܵܐ ܕܙܼܒ�ܵܐ ،�ܼ�ܼܓ�ܵܐ  ܿ�ܼ�
��ܐ  �̈ܪܹܐ ̈ܪܘܼ�ܹ�ܐ ܘܙ���ܼ�ܵܐ ܕܼ�ܿ ܐ ܕ�̈�ܐ ��ܼ�̈�ܹܐ ܘܼ�ܿ ܐ ܼܿܕ�ܹ��� ܘ��̈�ܹ ܼܵ �� ܕܼܓܿ

ܐ ܕܪ̇ ܘ���ܹܐ �ܼ��ܼ�ܓܵܐ ܘ�ܼ���ܵ�ܵܐ ،��ܼ�ܵܐ �ܐܼ�ܐ ܒܹ�ܐ��ܿ� ܓ� �ܼ��̈�ܹ
ܐ ܕܼ��ܵ��ܵܐ �ܼ�ܵܐ ܕ�ܼܒ��ܿ� �� �ܒ̈�ܼܓܵܐ ܕ��ܒ̈�ܹܵ    ̇ ܘ�ܼ�̱

ܼ�̈ܪ��� ܒܼܒ�̈�ܹܐ ܘܐ�ܼ�̈ܪ�ܹܐ  ��ܵܐ ܓ�ܼ�ܼ�ܵ�ܵܐ ،�ܼ����ܿܘܢ �ܼ�ܹ����ܹܐ ،ܘܼܒܿ ܘ�� ܼܐܿ
����ܵܐ ܘܸܒ����ܵܐ ܓ� ܼ����ܵܐ ܕ݀ܐ̈ܪܙܹܐ ܕܒ�ܼ��ܵܐ  ���ܵܐ ،ܒܼ�ܿ ��ܡ ܼ�ܿ

 ܼ��ܵ��� ��� ���̈�ܐܘ�ܼ��ܸ�ܼܒ��ܿܘܢ ܸ���ܵܐ ܕܼܐܿ    ̣ ̣ ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ �ܒ� �ܼ�ܐܼ�ܿ
    ܕܐܼ�ܼ� �ܼ�ܪܐ��ܿ� ܒ���ܵܐ ؟ 

  �ܐ ��� �ܼ��ܵ�ܐ ܕ��ܼ�ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ ؟ 
�ܓܵܐ ؟    �ܼ�ܕ ܐܼܘܪ�ܵܐ ���ܵ��ܵܐ �� ܼ�ܿ
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��ܝ  ܿ�ܼ�ܵ� ���ܵܐ ܘ�ܼ�ܿ �ܐܵ��ܵܐ ܕ��̈��ܵ�ܵܐ ܓ� ܼ�ܿ ��ܹܪܐ ܹ�� ܗ�ܵܐ ܐ�ܵ�ܵ�ܵܐ ܒܼ�ܿ
݀��ܵܐ ܕ، �ܪܵܐ ) 300( �� ܒܹ�ܐܹ�� ܒܼ�ܿ ���ܵܐ ��ܼ�݀��ܵܐ ܕܸܐ�ܵ���ܵܐ �� ܼ�ܿ ��ܵܡ ܼ�ܿ

ܕܐܼܘܪܿܘܢ ܓ� �ܼ�ܪ�ܵܐ ،��ܼ���ܵܐ �� ܸ��ܼ�̈�ܹܐ ܕ�ܼ�̈ܪܹܐ ܕ�ܼ��ܒ�ܼ�ܣ 
�ܬܵܐ ܒܹ�ܐ ܹ��  ̇ ܣܘ��ܼܘܪ��ܼ  ��ܵܐ ،ܼ�ܿ �ܼܘܿ ܐ ܕܼ�ܿ ܼܒ�ܼܝ ܓ�ܿܵܗ �ܸ�ܵ�ܐ ܐܼ��̈�ܹ ܐ ܕܼ�ܿ ܹ�̈� ܼܓܿ

ܐ  ܐ ��ܼ���ܵܵ�ܐ ܸ���ܵ�ܵܐ ܘ�ܼ�ܸ��ܹ�� ܹܒ�̈�ܹ ܹ�̈�ܼ� ܐ ܼ�ܿ ܘ��ܵ��ܵܐ ܓ�ܿܵܗ ܹܒ�� ��̈ܵ�ܹ
ܐ ܓ�ܵ�ܵ�ܹ̈ܐ  ̈ܪܹ�ܐ ܘܸܒ��̈ܵ�ܹ ܐ ܘܹܒ�� ܼܐܿ ܐ ܕ�ܼ�ܪܵ�ܵܐ ܕ�ܼ�ܹ�̈ ܐ ��ܼ�ܵ�ܐ ܘ�ܵ�̈�ܹ ܓ�ܼ�̈�ܹ

��ܝ ̈ܪܘܼ�ܹ�ܐ̈ܪܘܼ�ܹ�ܐ ܕܼ��ܘܵܐ �ܿ���ܹ�ܐ � ܿ
��ܼܘܼܬܼ ��ܝ ܘܼ�ܿ ��ܝ ܒ�ܼ��ܼ�ܿ ܿ�ܼ� ̇                 

�ܒܵ�ܵܐ ��ܼ�ܸ�� ܕ��ܼ��ܹ�� ��ܵܐ ܕ�ܼ��ܵܐܬܼܘܪ ܒܿ�ܘ  ܿ
�ܼ�ܬܸܐ�ܹ�� �ܵ�ܼ�ܕܵܐ ܼܓܼ

ܼܒ�ܵܐ ���ܼ��ܼ��̈ܪܐ ) 30(��ܼ�݀��ܵܐ ܕ��ܼ���ܵܐ ��ܼ���ܵܐ ���ܼ��ܼ�ܬܵܐ ܕ ̇ ܼܙܿ
 ܵ ��ܼܒܵ� �ܙܵܐ ܼ�ܿ ܼܓܿ�ܕ �ܹܵܐ�ܵ��ܵܐ �ܼ�ܿ ���ܵܐ ܕ��ܼ�݀��ܵܐ ܕܼܒܿ �ܼܬܿ �ܪܵܐ ܕܸܕ�ܼ�ܿ  ̇ ܐ �� ܼ�ܿ

��ܼܘ�̈ܵ�ܹܐ  ܼܓ����ܹܐ ܘܼ�ܿ ܐ �� ܼܐܿ ܘ�ܹ�ܐ ܵ�ܿ� ܗܹܕܐ ��ܼ�݀��ܵܐ ܕ�ܸ��ܿ�ܢ ܓ�ܿܗ �ܼ�ܙܼܵܓܵ
�ܼ��ܵܐ    ̇ ܘܹ���̈�ܹܐ ܒܼܵܒ��ܹ̈ܐ ܕ�ܵ��ܵܐ ܙܸ�ܵܓܐ ܸܪ��ܵ�ܵܐ ܼ�ܿ

݀��ܵܐ ܕ ���ܵܐ ،ܓ� ) 300(ܗܸܵܕܼܟ ܒܹ�ܐ ܹ�� ��ܼ�ܕܵܐ ��ܼ�ܸ�� �ܼ�ܪܒܵܐ ܕܼ�ܿ ��ܡ ܼ�ܿ
�̈ܪ�� ،���ܼ�݀��ܵܐ ܕܸܪܗܵܐ �� ��ܼ��ܵܐ ��ܼ���ܵܐ ��ܵ��ܼ  ܬܪܵܐ ܕܒ�� ܼ�ܿ ܬܵܐ ܕܼܐܿ

�ܼ���ܵܐ �ܒ�ܹܐ ܕ��ܼ�݀��ܵܐ ܼ�ܿ ��ܼ�݀��ܵܐ ܕܐܼܘܪܗܵܝ ܓ� ��̈ܵ�ܹܐ ܐ�ܼ�̈ܪ��ܹܐ ( ܼ�ܿ
���ܵܐ ܕܬܼܘܪ��ܵܐ ܿ�ܼ ��� ܘܸ���ܵܐ ܹ�� ܒ��ܵܐ  ) ܘܐܼܘܪ̮�ܵܐ ܕ�ܹܐܡ ��ܼ���ܵܐ ܓ� ܼܬܿ

 ܵ ܕܼ��ܵܐ ܿܗܝ ��ܼ�݀�� ��ܵ�ܼ�ܬܵܐ ��ܼ�ܵ�ܵܐ ܕ��ܼ�݀��ܵܐ ܕܼܐܿ ��ܼܘ�ܵ��ܵܐ ܕܸܪܗܵܐ �ܼ�ܿ ܐ ܼ�ܿ
ܐܵܪܿܵܗ  ��ܼ� ܗܘܵܐ ��ܼ�ܹ�ܐ ܓ� ܼܐܿ �̈�ܹܐ ܕ��ܼ�ܸ�� ܕܼ�ܿ ܒܼ�ܼܒ�ܵܐ �� ܸ�ܒ̈�ܬܵܐ ܕܼ�ܿ ܿ�ܼ

ܐ ܕ�̈�ܐ ��ܼ���ܵ�ܵܐ ܸ���ܵ�ܵܐ ܹ�̈� ܒܼ�̈�ܹܐ ܘܼ�ܿ  ̇ �̈�ܹܐ ܕܸ��ܸ��ܬܵܐ ܕܼ�ܿ
݀��ܵܐ ܕ �ܪܵܐ ) 132(ܓܸ����ܿܘܢ ��ܼ��̈ܵ�ܹܐ ܒܼ�ܿ ��ܼܒܵܐ ܕܼ�ܿ ���ܵܐ �ܼ�ܿ ��ܡ ܼ�ܿ
ܒ�ܵܐ � �̈ܪ�� ܬ�ܼ�ܬ �ܼ��ܵ��ܵܐ ܕ��ܵܬ �ܼܒܼ�ܹ�ܐ ��ܼܵ�ܵܐ ܼܪܿ ܬܪܵܐ ܕܒ�� ܼ�ܿ � ܼܐܿ

�ܬܘ�ܹܐ ��ܼܒܵܐ ،ܒܿ�ܝ ��ܵ�ܵܐ �ܼ��ܵ�ܿ� ܘ��ܼ��ܵ�ܿ�  ̇ ܕܼ�ܿ ܿ�ܼ � �ܼܒܿ ܐܼ��ܵܐ ܓ� ܼܓܿ
��ܼ�ܬܵܐ ܕܸܪܗܵܐ �ܵ�ܼܘܬܵܐ �ܵ���ܵܐ ܕ�ܼ�ܒܵܵ�ܐ  ̇ ܼ�ܿ ��ܼ�ܬܵܐ ܼ�ܿ ܘ�ܼ�ܹܪܐܹ�� ܒ�ܹܕܐ ܼ�ܿ

��ܵ�ܵܐ �ܵ�ܼܘܬܵܐ ܕܼܘ��ܵ�ܵ�ܵܐ ��ܵ�ܵܐ �ܵ�ܼܘܬܵܐ  ̇ ܼ�ܿ ܼ��ܵܐ ܕ�ܼ�ܒܵܵ�ܐ ܼ�ܿ ܘܐܼܘܸ��ܹ�� ܼ�ܿ
� ܘ�ܵܐ��ܿ  ̇ �ܸ�ܼ��ܵܐ ܕܬܵ��ܵܐ ܕ̈ܪܹܐ ܘ��ܹܓܐ ܒܼܓܿ ܐ ܕܼܐܿ ܐ ��ܵ̈�ܹ ܹ�̈�  ܘ��ܼ����ܿܘܢ ܼ�ܿ

ܪ�ܵ�ܵܐ  ̇ ��ܼ� ܗܘܵܐ ܒ��ܵ�ܵܐ ܼܐܿ ��ܼ�ܬܵܐ �ܼ�ܿ ܐ ܕܗܹܕܐ ܼ�ܿ ܹ�̈�ܼ� ܘ��ܼܵ�ܵܐ ܪܒ�ܵܐ �� ܼ�ܿ
 ̇ ��ܼ��ܵܐ ܒܐ�ܼ� ��̈��ܵܐ
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@@
  ����ܵܐ ـ ܐ̮��ܡ ���ܐ ����                                
ܓܪܓ��ܵܐ ـ ���� ��݂ܒ�ܒܵܐ                               

) ܓ� ܒ�݂���̈ܪ�� ����ܓܐܕ��̈ܪ���ܐ ܕ��� ��̈�ܐ(

  ���ܼ��ܼ�ܓܵܐ�ܼ�ܼܓ�ܵܐ ܕ�ܼ��ܼ�ܵܐ ܘ�
ܐ ܕܒ�� ��̈ܪ�� ܘܐܼܓ����ܹܐ ܹ�̈��   ܹ��ܙ��ܵܐ ܕܼ�ܿ

���ܸ� �� ��ܙܐ ܕ��ܵܐ �ܼ�ܼܓ�ܵܐ ��ܼ��ܵܐ ܸ����ܼ�ܼܓܵܐ ܕܙܼܒ�ܵܐ ،�ܼ�ܼܓ�ܵܐ  ܿ�ܼ�
��ܐ  �̈ܪܹܐ ̈ܪܘܼ�ܹ�ܐ ܘܙ���ܼ�ܵܐ ܕܼ�ܿ ܐ ܕ�̈�ܐ ��ܼ�̈�ܹܐ ܘܼ�ܿ ܐ ܼܿܕ�ܹ��� ܘ��̈�ܹ ܼܵ �� ܕܼܓܿ

ܐ ܕܪ̇ ܘ���ܹܐ �ܼ��ܼ�ܓܵܐ ܘ�ܼ���ܵ�ܵܐ ،��ܼ�ܵܐ �ܐܼ�ܐ ܒܹ�ܐ��ܿ� ܓ� �ܼ��̈�ܹ
ܐ ܕܼ��ܵ��ܵܐ �ܼ�ܵܐ ܕ�ܼܒ��ܿ� �� �ܒ̈�ܼܓܵܐ ܕ��ܒ̈�ܹܵ    ̇ ܘ�ܼ�̱

ܼ�̈ܪ��� ܒܼܒ�̈�ܹܐ ܘܐ�ܼ�̈ܪ�ܹܐ  ��ܵܐ ܓ�ܼ�ܼ�ܵ�ܵܐ ،�ܼ����ܿܘܢ �ܼ�ܹ����ܹܐ ،ܘܼܒܿ ܘ�� ܼܐܿ
����ܵܐ ܘܸܒ����ܵܐ ܓ� ܼ����ܵܐ ܕ݀ܐ̈ܪܙܹܐ ܕܒ�ܼ��ܵܐ  ���ܵܐ ،ܒܼ�ܿ ��ܡ ܼ�ܿ

 ܼ��ܵ��� ��� ���̈�ܐܘ�ܼ��ܸ�ܼܒ��ܿܘܢ ܸ���ܵܐ ܕܼܐܿ    ̣ ̣ ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ �ܒ� �ܼ�ܐܼ�ܿ
    ܕܐܼ�ܼ� �ܼ�ܪܐ��ܿ� ܒ���ܵܐ ؟ 

  �ܐ ��� �ܼ��ܵ�ܐ ܕ��ܼ�ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ ؟ 
�ܓܵܐ ؟    �ܼ�ܕ ܐܼܘܪ�ܵܐ ���ܵ��ܵܐ �� ܼ�ܿ
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ܼܓ��ܼ  �̈ܪ��ܵ�ܵܐ ܼܐܿ ��ܹܐ�ܼ��ܼܘܬܵܐ ܕܼ�ܿ
�̈ܪ��ܵ�ܵܐ  ܐ ܼ�ܿ ܼܓ�ܼ��ܵ��ܵܐ ،ܸ����ܿܘܢ �ܼ�ܬܸܐܹ�̈ �ܕܼܘܬܵܐ ܼܐܿ ܒܸ�ܼ��ܵܐ ܕ��ܵ��ܵܐ ܕܼ�ܿ
��ܵܐ  ��� ܸܪ��ܵ�ܵܐ ܓ� ��̈��ܵܐ ܙ�ܵ�ܵ�ܹܐ ،ܼ�ܿ �ܼ�̈ܐܹܐ ܕ��ܼ��ܹ�� ܸܨ�ܼ�ܿ �ܼ�ܵ��ܼ���ܹ̈ܐ ܼ�ܿ

��� ܐ �ܼ�ܿ ̈�ܹ� ܿ�ܼ� ��ܼ� ��ܵܐ ܕܼ�ܿ ��ܵ��ܵܐ �ܵ�ܿ� ܓܼ�ܿ   ̇ ܼܐܿ
̮�ܵ��ܿ�ܢ �ܵ�ܼ��ܵ��ܵܐ ܕܼܐܿ �ܪܵ��ܵܐ �ܼ�ܹܪܐ ܵ��ܿ ــ  ܼܐܿ ܼܬܼ��ܵܐ ،ܼ�ܿ �ܵ�ܼ��ܵ��ܵܐ( ܓ� ܼܐܿ ) ܼܐܿ

݀��ܵܐ ܕ ̮���ܿ�ܢ ،�ܼ�ܪܒܵܐ ܕܼ�ܿ ܡ  ̇ ܩ) 387( ܕ�ܼ�ܬܸܐ�ܵܐ ܹ�� �ܼ�ܵ��ܼ��ܵܐ ܼܐܿ
�ܪܵ��ܵܐ ܸܨܒ̈�ܬܵܐ �ܼ���ܿ��̈�ܹܐ ̈ܪܹܒܐ ܘ�ܼ��̮ܵ�ܼ��ܼ���ܵܐ  ܘܕܵܪ�ܼ� ܗܘܵܐ ܒ�ܹܕܐ ܼ�ܿ

ܐ ܙ�ܵ�ܵ�ܹܐ ܕ��ܼ  ܕ̈�ܹ �ܵ���ܵܐ ܕܼܐܿ ܘܕܵܐ ��ܹܕܐ ܼ�ܿ ܐܘ�ܼ��ܵ�ܵܐ ܘܕܼܘܒܵ�ܹܐ ܘܼܙܿ ܘܸ��ܹ��  ̇ ��̈ܵ�ܹ
̮���ܿ�ܢ  ܼܓ�ܼ��ܵ�ܵܐ ܼܐܿ �ܵܐ ܕ�ܼ�ܵ��ܿ��ܵܐ ܼܐܿ � ܼܐܿ �ܪܵ��ܵܐ ܼܒܿ ܸܒ��ܵܒ�ܵ�ܼ�ܬܵܐ ܕܗܹܕܐ ܼ�ܿ

ܹ�� ) speusippe(  )339 – 393(ܸ���ܵܐ �ܒܼ��ܼ�ܒܼ�  �ܬܵܐ ܕܼ�ܿ ܪ ܼ�ܿ ܒܼ�ܿ
ܐ ܕ�ܼ�ܵ��ܼ��ܵܐ ، ܪܒܼ��ܵ�ܵ��ܵܐ ܒ�ܼ�ܗܵܪܵܐ ܕ��̈ܵ�ܹ �ܪܵ��ܵܐ ܼܬܿ ��ܵܐ ܗܘܵܐ ܗܹܕܐ ܼ�ܿ ܘܼ�ܿ

� ̮���ܿ�ܢ ܘ�ܵ�ܵ�ܼ�ܿ ���ܼܐܿ ܐ �ܼ�ܿ    ̇ �� ܘ��ܼܵܒ�ܵܐ ܕ�ܼ��ܹܵܒ̈
�ܪܵ��ܵܐ ܕ ܪ��ܿ� ) �ܼ���ܼ� ( ܼ�ܿ ܪ��ܿ� ܸܒ��ܵܐ ܓ�  �ܼ�ܵ��ܼ��ܼ�ܬܵܐ ــܼܐܿ ܒܸ��ܒܵܐ �ܼܐܿ

��ܼܘ�ܵ��ܵܐ ��ܵܐ̰ܓܼ�� � ܕ) stagire( ��ܼ�݀��ܵܐ ܼ�ܿ ܸܒ��ܵܐ �ܵ�ܵܐ ( ܼ��ܘܵܐ �ܼ��ܼ�ܿ
ܼ��ܵܐ ܘ�ܼ�ܬܸܐ�ܹ�� ܗ�ܵܐ �ܵ�ܼܘܵ�ܐ ��ܼ��ܵܐ ܘ�ܼ�ܵ�� ) ܒܸ��ܼ�ܵܐ ܕܼ�ܹ�� ܸܒ��ܵܐ

݀��ܵܐ ܕ �ܪܵ��ܵܐ �ܼ�ܵ��ܼ��ܵ��ܵܐ ܓ� ��ܼ�݀��ܵܐ ) 335( ܒܼ�ܿ ܢ �ܹܵܐ�ܵ�ܵܐ ،ܼ�ܿ ��ܵܡ ܕܼܵܪܿ
�ܪܵ��ܵܐ ܕ�ܼ���ܼ�  ܼܬܼ��ܵܐ ܕ��ܼ��ܵ�ܿ� �ܵ�ܐ ܼ�ܿ   ̇ ) lycee(ܕܼܐܿ

�ܪܵ��ܵܐ  ܐ ܐ�ܼ� ܕ�ܒܼ��ܸ���ܿܘܢ ��ܹܕܐ ܼ�ܿ �ܼ�ܸ�ܚ ����ܵܐ �ܼ�ܵ��ܿ�̈�ܹ ܘ�ܸܵ�ܚ ܼ�ܿ
 ܵ �ܼ� �ܼ�ܵ��ܼ��ܵܐ ܬ�ܼ�̮�� ܪ��ܼ�ܵ�ܵ���ܵܐ ܼܐܿ –Theophraste()372( ܐܣܼܐܿ

 ܿܗܘ ܕܪܹܒܐ ܹ�� ܓ� ��ܼ�݀��ܵܐ ܕܨܼܘܪ) Diodore(ܡ ܘܕ�ܼ�ܕܘܪ  ̇ ܩ) 287
���ܵܐ( �ܪܵ�ܹ�ܗ  ) ܕܪܵܐ ��ܵ��ܵܐ ��ܵܡ ܼ�ܿ ܪ��ܼ� ܘܼ�ܿ ܘ�ܼ�ܼܬܸܪ�ܿܵ� �ܼ���ܼ��ܿ�ܬܵܐ ܕܼܐܿ

ܐ ܐܼܓ�ܼ���ܹܐ ��̈ܪܹܐ ܐ̈ܪ�ܹ�ܐ ܹ�ܵ̈���ܼ�� ̇  
��ܪܼܘ�ܼ��ܼ�ܣ ܿܗܘ ܕܪܹܒܐ ܹ�� ܓ� �� ܼ�݀��ܵܐ ܕܪܼܘܕܣ ܒ��ܵ��ܵܐ ܘܸ��ܹ�� ܼܐܿ

��ܵ�ܵܐ ��ܵܡ  ��ܵ�ܵܐ �� ܕܪܵܐ ܼ�ܿ �ܵ�ܐ ܼ�ܿ ܪ��ܼ� ܓ� ܼ�ܿ ܐ ܕ�ܼ�ܵ��ܼ��ܵܐ ܼܐܿ ܕ���̈ܵ�ܹ
���ܵܐ ܒܵܐ  ̇ ܼ�ܿ ��ܵ�ܵܐ ܼܪܿ ܐ ܒ��ܼܵܒ�ܵܐ ܕܕ̈ܪܹ�ܐ ܕܼ�ܿ ���ܵܐ �ܼ�ܵ��ܼ�̈�ܹ ܘ�ܸ����ܿܘܢ ܼ�ܿ

��� ��ܵܪܬܵܐ ܕ�ܼ��ܼܵ�ܿ ܘ�ܼ�ܸܬܬܵ�ܿ� �ܼ���ܵ�ܼ�ܬܵܐ ܕܗ�ܵܐ ��ܵ�ܵܐ ܓ�  ̇ ܘܼ�ܿ
���ܵܐ ،ܒܐܼܘܪ�ܵܐ ܕ̈ܪ��ܹܐ ܕ�� ��ܵ�ܵ��ܵܐ ܕ�ܸ���ܹ  ܪ ܼ�ܿ �ܵ�ܵܐ ܒܼ�ܿ � ܓ� ܕܪܵܐ ܬܼܪܿ

̮��ܼܘܕ��ܵ�ܵܐ  �ܿ�ܪ ܼܐܿ �ܸ�ܼܒ��ܿܘܢ �ܼ�ܵ��ܼ��ܵܐ ܼ��ܼ�ܵ�ܐ ܸܐ�ܼ�ܿ ܿ�ܼ)Aphrodise (
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@@
  ����ܵܐ ـ ܐ̮��ܡ ���ܐ ����                                
ܓܪܓ��ܵܐ ـ ���� ��݂ܒ�ܒܵܐ                               

) ܓ� ܒ�݂���̈ܪ�� ����ܓܐܕ��̈ܪ���ܐ ܕ��� ��̈�ܐ(

  ���ܼ��ܼ�ܓܵܐ�ܼ�ܼܓ�ܵܐ ܕ�ܼ��ܼ�ܵܐ ܘ�
ܐ ܕܒ�� ��̈ܪ�� ܘܐܼܓ����ܹܐ ܹ�̈��   ܹ��ܙ��ܵܐ ܕܼ�ܿ

���ܸ� �� ��ܙܐ ܕ��ܵܐ �ܼ�ܼܓ�ܵܐ ��ܼ��ܵܐ ܸ����ܼ�ܼܓܵܐ ܕܙܼܒ�ܵܐ ،�ܼ�ܼܓ�ܵܐ  ܿ�ܼ�
��ܐ  �̈ܪܹܐ ̈ܪܘܼ�ܹ�ܐ ܘܙ���ܼ�ܵܐ ܕܼ�ܿ ܐ ܕ�̈�ܐ ��ܼ�̈�ܹܐ ܘܼ�ܿ ܐ ܼܿܕ�ܹ��� ܘ��̈�ܹ ܼܵ �� ܕܼܓܿ

ܐ ܕܪ̇ ܘ���ܹܐ �ܼ��ܼ�ܓܵܐ ܘ�ܼ���ܵ�ܵܐ ،��ܼ�ܵܐ �ܐܼ�ܐ ܒܹ�ܐ��ܿ� ܓ� �ܼ��̈�ܹ
ܐ ܕܼ��ܵ��ܵܐ �ܼ�ܵܐ ܕ�ܼܒ��ܿ� �� �ܒ̈�ܼܓܵܐ ܕ��ܒ̈�ܹܵ    ̇ ܘ�ܼ�̱

ܼ�̈ܪ��� ܒܼܒ�̈�ܹܐ ܘܐ�ܼ�̈ܪ�ܹܐ  ��ܵܐ ܓ�ܼ�ܼ�ܵ�ܵܐ ،�ܼ����ܿܘܢ �ܼ�ܹ����ܹܐ ،ܘܼܒܿ ܘ�� ܼܐܿ
����ܵܐ ܘܸܒ����ܵܐ ܓ� ܼ����ܵܐ ܕ݀ܐ̈ܪܙܹܐ ܕܒ�ܼ��ܵܐ  ���ܵܐ ،ܒܼ�ܿ ��ܡ ܼ�ܿ

 ܼ��ܵ��� ��� ���̈�ܐܘ�ܼ��ܸ�ܼܒ��ܿܘܢ ܸ���ܵܐ ܕܼܐܿ    ̣ ̣ ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ �ܒ� �ܼ�ܐܼ�ܿ
    ܕܐܼ�ܼ� �ܼ�ܪܐ��ܿ� ܒ���ܵܐ ؟ 

  �ܐ ��� �ܼ��ܵ�ܐ ܕ��ܼ�ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ ؟ 
�ܓܵܐ ؟    �ܼ�ܕ ܐܼܘܪ�ܵܐ ���ܵ��ܵܐ �� ܼ�ܿ
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ܪ���ܼ  ��̈�ܹܐ ܕ�ܼ�ܵ��ܼ��ܿ�ܬܵܐ ܕܼܐܿ ���̈ܵ�ܹܐ ܼ�ܿ ܐ ܼܐܿ ܹ�̈�� ��ܬܵܐ ،ܕܼ��ܘܵܐ �� �� �ܼ�ܿ
�̮�ܼ�ܪ�ܼ�ܣ  ܿ

ܵ ) (Porphyre(ܒܐܼܘܪ�ܵܐ ܕ�ܼ�ܵ��ܼ��ܵܐ ̮�ܼ ܐ ܬ�ܼ�ܼ�ܵ�ܵܐ ܕܪ
���ܵܐ ܪܒܵ�ܐ ) (Themistius(ܘ�ܼ�ܵ��ܼ��ܵܐ ܼܬܐ����ܼ�ܣ  ̇ )ܕܼ�ܿ ܕܪܵܐ ܕܼܐܿ
���ܵܐ ܕܪܵܐ ��ܼ��ܵ�ܵܐ () Simplicius(ܘ�ܼ���ܼ��ܵܐ ܸ��ܒ�ܼ���ܼ�ܣ ) ܕܼ�ܿ
���ܵܐ �ܵ�ܼ�ܬܵܐ �ܼ���ܼ��ܵܐ ܵܓܐܢ ̮�ܼ���ܿ�ܢ ) ܕܼ�ܿ ) Jean philopon(ܘܒܼ�ܿ

���ܵܐ(    ̇ )ܕܪܵܐ ��ܼ��ܵ�ܵܐ ܕܼ�ܿ
  

 ܵ �� �ܼܪܿ ܒܼ��ܵ�ܵ��ܵܐ ܼ�ܿ �ܼ�ܬܐܵ��ܿܵܗ ܗܹܕܐ  �ܼ��ܵ��ܿ –)Epicurienne(ܐ ܼܐܿ
ܒܼ��ܼ�ܪܣ  ܼܓ�ܼ��ܵ�ܵܐ ܼܐܿ ��ܵܐ ܕ��ܼ�ܵ�ܿ� ��ܵܿ� �� ��ܵܐ ܕ�ܼ�ܵ��ܼ��ܵܐ ܼܐܿ �ܼܪܿ ܿ�ܼ

)Epicure( ܿܗܘ ܕ��ܹܐܹ�� ܒ�ܼ��ܵܐ ܹܗ��ܼ��ܵ�ܵܐ)ܓ� ) ܡ ̇ ܩ 271 – 341
�ܨܼܘ�ܵ�ܵܐ ̇ ܘ�ܼ��ܵܐ ܕܗ�ܵܐ �ܼ���ܼ��ܵܐ ܼ�  �ܹ�ܗ ܼ�ܿ �ܼ�ܵܐ ܕܼܒܿ �ܹ�ܗ ܼ��ܘܵܐ ܼܓܿ �ܼܪܿ ܿ�ܼ �

��ܵܐ ̈ܪܼܓܹ�ܐ ،  ��ܵܐ �ܸ�ܼ��ܼ�ܵܐ ܒ��ܵ��ܵܐ ��ܼܒܵ��ܵܐ ��ܵ�ܵ��ܵܐ ܘ�ܼ��ܼܘܬܵܐ ܕܼ�ܿ ܿ�ܼ�
�ܼ�ܬܵܐ ܸܪ��ܵܐ �� ܬ�ܼܒ� ܕܗܵܘ�ܵܐ  �ܼܘܬܵܐ ܼ��ܘܵܐ ܼ��ܵ��ܵܐ ܕ��ܵ�ܵܐ ܘܼ�ܿ �ܹ�݀�ܹܒ� ܼ�ܿ
�ܪܼܘܬܵܐ  ̮��ܿܵ� ܘܗܘ�ܵܐ �ܼ�ܿ ܼܒ�ܵܐ ܒܼ�ܿ ̮��ܵܐ ��ܼ��ܵܐ ܘܸܒܒ�ܵ�ܵܐ ��ܼܓ�ܼ�ܼ�ܬܵܐ ܕܼ��ܿ� ܼ�ܿ ܿ�ܼ

�ܼ�ܬܵܐܐܸ  ܒܼ��ܼ�ܪܣ ܕܼܘܼܓ�ܵܐ ܸ�ܼ�ܪܵ�ܵܐ ��ܼ�ܗܵܪܵܐ  ̇ �ܵܐ ܕܼ�ܿ ܘ�ܼ��ܸ��ܹ�� �ܼ���ܼ��ܵܐ ܼܐܿ
�ܪܵ�ܹ�ܗ ����ܼ��ܵܐ ܕܼ��ܼ���ܵܛ  ܿܗܘ  )Democrite(ܕ��ܵ�ܵܐ ܘ�ܼ��ܹ�� ܒܼ�ܿ

�ܿ�ܪ�ܵܐ ܘܐܼ�ܵ���ܵܐ �ܵ���ܵܐ ܘܸܐ�ܼ�ܿ ܪ�ܼ�ܹ�ܗ ���̈��ܵ�ܵܐ ܕܼܐܿ  ̇ ܕ��ܹܐ��ܼܘܢ ̈ܪ��ܹܐ ܕܼܬܿ
��ܵܐ ܪܘܵ�ܵ��ܵܐ  �ܼܪܿ ܿ�ܼ)Stoicienne(- �ܵܐ ܓ�� �ܼܪܿ ��ܼ��ܵ�ܿ� ܗܹܕܐ ܼ�ܿ

݀��ܵܐ ܕ  ܼܬܼ��ܵܐ �ܼ�ܪܒܵܐ ܕܼ�ܿ ���ܵܐ ܘ�ܼ�ܬܸܐ�ܵܐ ܹ�� ) 300(��ܼ�݀��ܵܐ ܕܼܐܿ ��ܵܡ ܼ�ܿ
 336(ܿܗܘ ܕ��ܹܐܹ�� ܓ� ��ܼ�݀��ܵܐ ܕ�ܼ���ܼ�ܡ ) Zenon(�ܼ���ܼ��ܵܐ ܙܼ��ܼ�ܢ 

��ܼ�ܹ�̈ܗ ܬ�ܼ�ܬ  ̇ ) ܡ ̇ ܩ 264 – ܸ�� ܗܘܵܐ ܼܬܿ   ܿܗܘ ܕܼ�ܿ
 ܵ �� �ܼܪܿ ܐܼ�ܸ��ܹ�� �ܼ�ܗ�ܵܐ ܕܼ�ܿ �ܵ���ܵܐ ܕܕܼܘܼܓ̈�ܹ ) ܕ̮�ܼ���ܵܐ( ܐ ܪܘܵ�ܵ��ܵܐ ܒܼ�ܿ

ܒ��ܵ��ܵܐ �����ܼ��ܼ�ܬܵܐ ܕ��ܵ�ܬܵܐ ܕܐܼ��ܼܘܬܵܐ ܙܘܕܵܐ ��ܹܕܐ ��ܵ��ܵܐ ܓ� 
��ܵܐ ܗܘܵܐ �ܼ���ܵܐ ܒܸ��ܒܵܐ ���ܵܐ �ܼ�ܗ�ܵܐ ܒܐܼ��ܵ��ܵܐ  ܐ ،ܘ�ܼ�ܿ ܘܹ�̈ � ܼܗܿ ܿ�ܼ��ܼ�

��ܵ�ܵܐ ��ܵ��ܵܐ ܕ��ܼ�ܬܵܐ ܕܼܒܿ ��ܼ� �ܿ�ܒ�ܵ�ܼ�ܬܵܐ ܕܒ�ܼ��ܵܐ ܘܼ�ܿ ܐ ܕܼ�ܿ  ̇ ܕ��ܼ�̈�ܹ
�ܪܼܘܬܵܐ  ܒܼܵ�ܬܵܐ ܕ�̮��ܵܐ ܒ�ܼ�ܿ ��ܵܐ ܸܒ��ܼ�ܕܵ�ܼ�ܬܵܐ ܘܼܨܿ �ܼܪܿ ��ܵܐ ܗܘܵܐ ܗܹܕܐ ܼ�ܿ ܘܼ�ܿ

ܼܒ�ܵܐ ܒ���ܵ�ܵܐ �ܼ��ܵ�ܵܐ �ܼ��ܼ�ܬܵܐ ܼ�ܿ    ̇ ܘܼ�ܿ
��ܵܐ ܪܘܵ�ܵ��ܵܐ ܸܒ�ܘܼ��ܼ�ܬܵܐ ܓ� ܪܗܼܘܹ�ܐ ܘ��  �ܼܪܿ ܘ��ܼ��ܵ�ܿ� �ܼ���ܼ��ܼ�ܬܵܐ ܕܼ�ܿ

�ܿ�ܪ�ܵܐ ܘܓ� ܐܼܿ  ���ܵ�ܵܐ ܘܸܐ�ܼ�ܿ ܬ̈ܪܘܵܬܵܐ �ܼ�ܪܼ�ܵܐ ܕ��ܼ��ܵܐ ܕ�ܵܵ�ܐ ܸ��ܵ��ܵܐ ܼ�ܿ
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@@
  ����ܵܐ ـ ܐ̮��ܡ ���ܐ ����                                
ܓܪܓ��ܵܐ ـ ���� ��݂ܒ�ܒܵܐ                               

) ܓ� ܒ�݂���̈ܪ�� ����ܓܐܕ��̈ܪ���ܐ ܕ��� ��̈�ܐ(

  ���ܼ��ܼ�ܓܵܐ�ܼ�ܼܓ�ܵܐ ܕ�ܼ��ܼ�ܵܐ ܘ�
ܐ ܕܒ�� ��̈ܪ�� ܘܐܼܓ����ܹܐ ܹ�̈��   ܹ��ܙ��ܵܐ ܕܼ�ܿ

���ܸ� �� ��ܙܐ ܕ��ܵܐ �ܼ�ܼܓ�ܵܐ ��ܼ��ܵܐ ܸ����ܼ�ܼܓܵܐ ܕܙܼܒ�ܵܐ ،�ܼ�ܼܓ�ܵܐ  ܿ�ܼ�
��ܐ  �̈ܪܹܐ ̈ܪܘܼ�ܹ�ܐ ܘܙ���ܼ�ܵܐ ܕܼ�ܿ ܐ ܕ�̈�ܐ ��ܼ�̈�ܹܐ ܘܼ�ܿ ܐ ܼܿܕ�ܹ��� ܘ��̈�ܹ ܼܵ �� ܕܼܓܿ

ܐ ܕܪ̇ ܘ���ܹܐ �ܼ��ܼ�ܓܵܐ ܘ�ܼ���ܵ�ܵܐ ،��ܼ�ܵܐ �ܐܼ�ܐ ܒܹ�ܐ��ܿ� ܓ� �ܼ��̈�ܹ
ܐ ܕܼ��ܵ��ܵܐ �ܼ�ܵܐ ܕ�ܼܒ��ܿ� �� �ܒ̈�ܼܓܵܐ ܕ��ܒ̈�ܹܵ    ̇ ܘ�ܼ�̱

ܼ�̈ܪ��� ܒܼܒ�̈�ܹܐ ܘܐ�ܼ�̈ܪ�ܹܐ  ��ܵܐ ܓ�ܼ�ܼ�ܵ�ܵܐ ،�ܼ����ܿܘܢ �ܼ�ܹ����ܹܐ ،ܘܼܒܿ ܘ�� ܼܐܿ
����ܵܐ ܘܸܒ����ܵܐ ܓ� ܼ����ܵܐ ܕ݀ܐ̈ܪܙܹܐ ܕܒ�ܼ��ܵܐ  ���ܵܐ ،ܒܼ�ܿ ��ܡ ܼ�ܿ

 ܼ��ܵ��� ��� ���̈�ܐܘ�ܼ��ܸ�ܼܒ��ܿܘܢ ܸ���ܵܐ ܕܼܐܿ    ̣ ̣ ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ �ܒ� �ܼ�ܐܼ�ܿ
    ܕܐܼ�ܼ� �ܼ�ܪܐ��ܿ� ܒ���ܵܐ ؟ 

  �ܐ ��� �ܼ��ܵ�ܐ ܕ��ܼ�ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ ؟ 
�ܓܵܐ ؟    �ܼ�ܕ ܐܼܘܪ�ܵܐ ���ܵ��ܵܐ �� ܼ�ܿ
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���� ܘܒܹܵܒ� ���ܵܐ ܘ�ܵ���ܵܐ �ܹܒ�� ܼ�ܿ ܐ �� ܒ��  ̇ ܕܼ�ܿ ܘܬܪ�� �ܼ�ܵ��ܼ�̈�ܹ
�ܼ��ܼ�ܸܕܪ ��� ܕ�ܼ�ܓ�� ܘܼܐܿ ܐ ܒܿ�ܘ ܸ���ܵܐ ܕܼ�ܼ�ܿ ̈�ܹ� ���� ����ܿܘܢ �ܼ�ܿ ܿ�ܼ ̇               

ܕܪܹܒܐ ܹ�� ܓ� ��ܼ�݀��ܵܐ ܕܒܹܵܒ� ) Diogene(ܒܹ�ܐ ܹ�� �ܼ�ܵ��ܼ��ܵܐ ܕ�ܼ�ܓܼ��  
 ܵ ��ܹܒܐ �ܸܐ��ܹܵܕܐ.،ܐ ܐܵܘ ܓ� ��ܼ�݀��ܵܐ ܕ��ܼ��� ܘ��ܵ�ܿ�  ̇ ܬܪ�� ��̈��ܵ�ܵܐ ܼ�ܿ

� �ܪܵܐ ܕܸܕ�ܼ�ܿ �ܙܵܐ ܕܼ�ܿ �ܬܵܐ ܐܙܼ�ܹ��  ̇ ܒ�ܼ��ܵܐ ܗܹܕܐ ��ܼ�݀��ܵܐ ܐ�ܵ�ܵ��ܵܐ �ܼ�ܿ ܿ�ܼ
ܼܬܼ��ܵܐ ܕ�ܵ�ܸ� ܬܼܘ�ܸ��ܵܐ ��  ܒ�ܼܘ�ܵܐ ܕܒ�� ����� ܕ�ܼ�ܓܼ�� ���ܼ�݀��ܵܐ ܕܼܐܿ

�ܵ��ܹ�ܗ  ��ܼ��ܵ�ܵܐ ܿܗܘ ܕ��ܹ�� ܒܼ�ܿ ܕ�ܵ�ܹܐ ܐܼ��ܵܐ ܕ�ܼ�ܵ��ܼ��ܵܐ ܙܼ��ܼ�ܢ ܼ�ܿ
��ܼ�ܬܵܐ ܓ� �ܵ�ܵܿ� �ܘܼ�ܹ�ܐ ܐ ܕ�ܼ���ܼ��ܼ�ܬܵܐ ܘܼ�ܿ ܘ�ܹ�ܐ ܹ��  ̇ �ܐܼ��ܵ��ܵܐ ܕܕܼܘܼܓ̈�ܹ

݀��ܵܐ ܕ  ��ܵ�ܼ�ܬܵܐ �ܵ�� �ܼ���ܼ��ܵܐ  210ܒܼ�ܿ ��ܵܐ ܕܼ�ܿ ���ܵܐ ܕ�ܸܵ�� ܼ�ܿ ��ܵܡ ܼ�ܿ
��ܵܐ ܪܘܵ�ܵ��ܵܐ �ܼܪܿ ܼܒ�ܵܐ ܪܘܵ�ܵ�ܵܐ  ̇ ܙܼ��ܼ�ܢ �� ܹܪ�ܵܐ ܕܼ�ܿ ܘ��ܹ�� ܒ��ܵ�ܵ��ܵܐ ܕܼܙܿ

�ܪܼܿ  ܐ ��ܼ��ܿ�ܢ ��ܵܐ ܕܕܼܘܼܓ�ܵܐ ܸ��ܵ��ܵܐ ܕܼ�ܵ�ܿ� ܼ�ܿ �ܹܬ̈ ܐ ܼ�ܿ ��ܵܐ ܕ�ܸ��ܵ�ܿ� �ܼ���̈ܵ�ܹ
�ܵ���ܵܐ ��ܵ�ܼ�ܬܵܐ ܼ�ܿ    ̇ ܕܼܒܿ

݂ܬ��ܵܐ ܒ��ܵ�ܪܹܬܗ  ܐ ܕܼܐܿ ̈�ܹ�� ܘܒ�݂��ܵܐ ���ܵܐ ܕܗܹܕܐ ��ܪܵ��ܵܐ ، ����݁ܘܢ ܼ�ܿ
���ܵܐܕ  ܐ ܼ�ܿ ��ܵܐ  )Carneade(�� ܬܪ�� �݂���݁�̈�ܹ ܹܪ��ܵܐ ܕ��ܼܪܿ

ܪ��݁�ܵ�ܵ��ܵܐ ��݂��ܵ��ܵܐ ܘ��݂��݁ܘܵ�ܐ݂ܘܣ ܼܐܿ ܒ�ܵ�݂��ܵܐ �ܐ ،  )Critolaos(ܼܐܿ
݀��ܵܐ ܕ ܐ ) 156( ܪܗ݂ܘܹ�ܐ ܒܼ�ܿ �ܪ�݂�ܬܵܐ ��ܵܡ ��ܬܒ݂ܵ ��ܡ ����ܵܐ �ܐ �ܼ�ܿ

�ܵ���ܵܐ �݂��ܵܐ ܕ�݂�ܪ��ܵܐ  ܕ���ܕ�ܹ�ܐ ܪܗ݂ܘ��ܵܐ ܓ� ܨ݂ܒ݂�ܬܵܐ ݀ܐ�݂��ܬܵܐ ܒܼ�ܿ
�݂���ܹܐ ܕ����݁ܘܢ  ܐ ܬ�ܵܐ ��݂� ܼܐܿ ܒܵܐ ݂ ܘ�݂��ܸ�݂ܒ��݁ܘܢ ܐܹ�ܐ ��ܵ��݁�̈�ܹ ܼܪܿ

ܒܵܐ ��    ܹܓ݀�� ��ܵܐ ܪܗ݂ܘ�ܵ�ܵܐ ݁ ��݂�ܒܹ�ܐ ܒ�݂�̰ܓܵ
ܐ ܒ݂�ܕ ܺ   ܹ�̈� ܐ ��݂�̈ܐܹܐ ܘ�ܼ�ܿ ��ܹ��ܵ�ܵܐ ܕ���ܵܐ ���̈ܵ�ܹ ��݂ܒܹ�� ܕ�݂�̰ܓ݂�� ܒ��ܼ�ܿ

) Rhetorique(ܘܬܘܪܵܨ ���ܵ�ܐ ) Art dialectique(ܕ݂ܘܪ�ܵܐ 
�ܬܵܐ ܕ�̰��ܵܐ  ܐ ) Recteur de lame(ܘ��ܼܵܒܿ   . ) Les lois(ܘ��݂�ܹ�̈

  ݂��ܵ�� ܬܵܐ ܪܒ�ܵܐ �ܹ�݀�� ܗ�ܵܐ �݂���݁��ܵܐ ݁ܗܘ ܘ��ܹ�� ܪ��ܵܐ ܕܒ��ܵ�݂�ܬܵܐ ܼܐܿ
ܩ ݂ ܡ ، �݂ܒ݂��ܵܐ �݂�ܪܬ�ܵܐ ����݂��ܵ�ܵܐ ܕ�݂ܒ�ܹ�� ) 150(ܕ�݂��ܹ�� ܒ�݀��ܵܐ ܕ 

���݂ܘܬܵܐ ���݂��ܵ�݂�ܬܵܐ ݀ܐ�ܵ�ܵ��ܵܐ ݁  ܿ�ܼ                              
����ܵܐ  ��݂ܘܬܵܐ ܼܐܿ ���ܹ̈ܐ ܕܪܹܒܐ��݁ܘܢ ܓ� ܒ�� ����� �ܼ�ܿ ܿ�ܼ� � ܿ�ܼ ܘ����݁ܘܢ ܼܐܿ

  ݂ܒ�� ��݂��ܵܐ ݁ ܒ�
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@@
  ����ܵܐ ـ ܐ̮��ܡ ���ܐ ����                                
ܓܪܓ��ܵܐ ـ ���� ��݂ܒ�ܒܵܐ                               

) ܓ� ܒ�݂���̈ܪ�� ����ܓܐܕ��̈ܪ���ܐ ܕ��� ��̈�ܐ(

  ���ܼ��ܼ�ܓܵܐ�ܼ�ܼܓ�ܵܐ ܕ�ܼ��ܼ�ܵܐ ܘ�
ܐ ܕܒ�� ��̈ܪ�� ܘܐܼܓ����ܹܐ ܹ�̈��   ܹ��ܙ��ܵܐ ܕܼ�ܿ

���ܸ� �� ��ܙܐ ܕ��ܵܐ �ܼ�ܼܓ�ܵܐ ��ܼ��ܵܐ ܸ����ܼ�ܼܓܵܐ ܕܙܼܒ�ܵܐ ،�ܼ�ܼܓ�ܵܐ  ܿ�ܼ�
��ܐ  �̈ܪܹܐ ̈ܪܘܼ�ܹ�ܐ ܘܙ���ܼ�ܵܐ ܕܼ�ܿ ܐ ܕ�̈�ܐ ��ܼ�̈�ܹܐ ܘܼ�ܿ ܐ ܼܿܕ�ܹ��� ܘ��̈�ܹ ܼܵ �� ܕܼܓܿ

ܐ ܕܪ̇ ܘ���ܹܐ �ܼ��ܼ�ܓܵܐ ܘ�ܼ���ܵ�ܵܐ ،��ܼ�ܵܐ �ܐܼ�ܐ ܒܹ�ܐ��ܿ� ܓ� �ܼ��̈�ܹ
ܐ ܕܼ��ܵ��ܵܐ �ܼ�ܵܐ ܕ�ܼܒ��ܿ� �� �ܒ̈�ܼܓܵܐ ܕ��ܒ̈�ܹܵ    ̇ ܘ�ܼ�̱

ܼ�̈ܪ��� ܒܼܒ�̈�ܹܐ ܘܐ�ܼ�̈ܪ�ܹܐ  ��ܵܐ ܓ�ܼ�ܼ�ܵ�ܵܐ ،�ܼ����ܿܘܢ �ܼ�ܹ����ܹܐ ،ܘܼܒܿ ܘ�� ܼܐܿ
����ܵܐ ܘܸܒ����ܵܐ ܓ� ܼ����ܵܐ ܕ݀ܐ̈ܪܙܹܐ ܕܒ�ܼ��ܵܐ  ���ܵܐ ،ܒܼ�ܿ ��ܡ ܼ�ܿ

 ܼ��ܵ��� ��� ���̈�ܐܘ�ܼ��ܸ�ܼܒ��ܿܘܢ ܸ���ܵܐ ܕܼܐܿ    ̣ ̣ ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ �ܒ� �ܼ�ܐܼ�ܿ
    ܕܐܼ�ܼ� �ܼ�ܪܐ��ܿ� ܒ���ܵܐ ؟ 

  �ܐ ��� �ܼ��ܵ�ܐ ܕ��ܼ�ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ ؟ 
�ܓܵܐ ؟    �ܼ�ܕ ܐܼܘܪ�ܵܐ ���ܵ��ܵܐ �� ܼ�ܿ
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���ܵ�ܵܐ ܒ݁�ܘ ܙ݂ܒ�ܵܐ ܓ�  ܓ� ��ܵ�ܐ ܕ�݂���݁��݂�ܬܵܐ ، ���ܹ�� ܓ��ܵܐ ܼܐܿ
�ܐܵ��ܵܐ ܕ��ܪܵ��ܵܐ ܸܪܘ�ܵ��ܵܐ ܓ�݁ܗ ��  ��݂�݀��ܵܐ ܕܒ݂ܒ� ��݂��ܬܵܐ ݁ ܕ݂��݁� �ܼ�ܿ
ܒ�ܵܐ  ��݂��ܵ�ܵܐ ، ܘ�ܹ�ܐ �݁� ܗܕܐ ��ܪܵ��ܵܐ ܕ�ܼ�ܿ ܪ�ܵ�݂��� ܼ�ܿ ܓ݀�� �ܵ�݁ܘܵ�ܐ ܼܐܿ

ܐ  ܐ ݁ �݂�ܒܵܵ�ܐ ܓ�݂��ܵܐ �� �݂���݁�̈�ܹ ̈�ܹ� ܿ�ܼ�  

�ܹ�ܐܵ�݁� ܪܗ݂ܘܹ�ܐ ܕ��ܵ�ܐ ��݂�ܕ݂ܘܬܵܐ ��  –�݂���݁��݂�ܬܵܐ ܪܘܵ�ܵ��ܵܐ ��ܬܵܐ 
�ܬܵܐ ܘ݂����݁� ܒ��ܵ�ܐ  ݂ܬ��ܵܐ ݂ ܘܪܸ���݁� ����݂��݂�ܬܵܐ ܪܘܵ�ܵ��ܵܐ ܨܘܒܵܐ ܼ�ܿ ܼܐܿ
��ܵ��ܵܐ݂   ܕ݂����ܵܐ ܒ�݂���� ܐ݂��݂��݁�ܢ ܘ���ܹ�ܗ ܓ� ܐ�ܒ�ܵܬ݂ܘܪ݂ܘܬܵܐ ܼܐܿ

����ܘ�݂��ܸ��݁�ܢ ܗ�ܵܐ �݂ܒ݂�ܵ�ܐ ����ܵܐ ��݂  ܚ ܒ݂�ܕ ܕܼ�ܿ ܘܼܬܿ ܐ ܕܒ� �ܼ�ܿ ܹ�̈�݂�

݁ܗܘ ܕܕ݂�ܹ�� ) ܒ ݂ ܡ 6 –ܩ ݂ܡ  4�݀��ܵܐ () Seneque(�݂���݂��ܵܐ �݂��݂�� 
�ܵܐ ܘ�ܸ��ܹ�� ܒ��ܵ���ܵܐ  ܐ ܘ̈ܪ݂ܓ݂�݂ܓܵ ܒ���݂�ܬܵܐ ���ܵ�ܐ ܕܒ�ܵ��ܵܐ �ܒ݂��̈�ܹ

�ܬ�ܵ��ܵܬܵܐ ݂    ܕܼ�ܿ

ܒ݂���݂��  ܹ�ܐܪ݂ܘܬܵܐ ݁ܗܘ ܕ�ܹ�ܐܹ�� �) Epictete) (50–130(�݂���݁��ܵܐ ܼܐܿ
��ܵܐ  �ܵܐ �ܼ�ܿ ����ܵܐ (ܓ�ܵ��ܵܐ ܘ�݂ܒ�ܬܵܐ ܒ�ܒ�ܵܐ ܕ�݂��ܵܐ ݂ ܘܐ݂��ܹ�� �݂�݂ܓܵ ܿ�ܼ

�ܵܐ ܒ� �݂ܒ�ܵܐ  ݂��ܵܐ ܕܬ݂ܒ��ܕ̈ܪ݂ܓ݂�݂ܓܵ     ݂ )�݁� �� ��ܵ���ܵܐ ܕܼ�ܿ

݁ܗܘ ܕ�݂��ܹ�� ��݂ܒܵܐ ، ) 121 – 180(ܐܦ ܐ݂�� ܐ�ܒ�ܬ݂ܘܪ �ܵܐܪܟ ܐ݂ܘܹܪ�� 

�݂ܒ�ܵ�ܵ�ܵܐ ܒ�� ܒ��ܹܐ ��̈�ܹܐ  ܘ݁ܗܘ �ܵ�݂� ܕܐ݂�� ܸܐ�݂�ܪܵܐ) Pensees(ܕ̈ܪ��ܹܐ 
��� ̈ܪ��ܹܐ ܕܗ�ܐ ����݂��ܵܐ ܒ�ܕ ܗܪܵܓ�ܵܐ  ܐ ݂ ܘ�����݁�ܢ �ܼ�ܿ ܘ����̈ܵ�ܹ

  ܒ��ܬܵܐ ܒ��ܵ�ܐ ܕ݂����ܵܐ ݂ 

ܘܒ�ܪܵܐ ܕܬܵ��ܵܐ ܕ�ܵ���ܵܐ ��݂�ܹ�� ��݂�݂ܒܵܐ ܕ��ܪ��ܵܐ ܪܘܵ�ܵ��ܵܐ ݂ �݂ܒ݂�ܩ �� 
�݂�ܬ݁ܵܗ ����ܵܐ ݀ܐܪ݂�݂�ܵ    ܐ ݁ ̈ܪ��ܵܬ݁ܵܗ ̈ܪ��ܵ�ܹܐ ����݁ܘܢ ܘ�݂�ܓ��ܵ�݁� ܼ�ܿ

̰���݂��ܵ��ܵܐ ��ܬܵܐ   ��݂����݁ܘܢ )neo-platonisme(�݂���݂��݂�ܬܵܐ ܼܐܿ
���̈��ܵܐ ܕ�݂���݁��ܵܐ ܐ̰���݁�ܢ ܒ�ܘ݂��݂�ܬܵܐ ܒ�݂�ܪ�ܵܐ ܕܕܪܵܐ ���ܵ�ܵܐ  ܼܬܿ

ܕ����ܵܐ ݂ ܘ��ܹ�� ܐ݂ܵܬܵܐ ܕܗ�ܐ �݂ܒ݂�ܵ�ܐ �݂���݁��ܵܐ ̰�݂��݁�ܢ ��݂ܘܕ�ܵܐ 
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  ����ܵܐ ـ ܐ̮��ܡ ���ܐ ����                                
ܓܪܓ��ܵܐ ـ ���� ��݂ܒ�ܒܵܐ                               

) ܓ� ܒ�݂���̈ܪ�� ����ܓܐܕ��̈ܪ���ܐ ܕ��� ��̈�ܐ(

  ���ܼ��ܼ�ܓܵܐ�ܼ�ܼܓ�ܵܐ ܕ�ܼ��ܼ�ܵܐ ܘ�
ܐ ܕܒ�� ��̈ܪ�� ܘܐܼܓ����ܹܐ ܹ�̈��   ܹ��ܙ��ܵܐ ܕܼ�ܿ

���ܸ� �� ��ܙܐ ܕ��ܵܐ �ܼ�ܼܓ�ܵܐ ��ܼ��ܵܐ ܸ����ܼ�ܼܓܵܐ ܕܙܼܒ�ܵܐ ،�ܼ�ܼܓ�ܵܐ  ܿ�ܼ�
��ܐ  �̈ܪܹܐ ̈ܪܘܼ�ܹ�ܐ ܘܙ���ܼ�ܵܐ ܕܼ�ܿ ܐ ܕ�̈�ܐ ��ܼ�̈�ܹܐ ܘܼ�ܿ ܐ ܼܿܕ�ܹ��� ܘ��̈�ܹ ܼܵ �� ܕܼܓܿ

ܐ ܕܪ̇ ܘ���ܹܐ �ܼ��ܼ�ܓܵܐ ܘ�ܼ���ܵ�ܵܐ ،��ܼ�ܵܐ �ܐܼ�ܐ ܒܹ�ܐ��ܿ� ܓ� �ܼ��̈�ܹ
ܐ ܕܼ��ܵ��ܵܐ �ܼ�ܵܐ ܕ�ܼܒ��ܿ� �� �ܒ̈�ܼܓܵܐ ܕ��ܒ̈�ܹܵ    ̇ ܘ�ܼ�̱

ܼ�̈ܪ��� ܒܼܒ�̈�ܹܐ ܘܐ�ܼ�̈ܪ�ܹܐ  ��ܵܐ ܓ�ܼ�ܼ�ܵ�ܵܐ ،�ܼ����ܿܘܢ �ܼ�ܹ����ܹܐ ،ܘܼܒܿ ܘ�� ܼܐܿ
����ܵܐ ܘܸܒ����ܵܐ ܓ� ܼ����ܵܐ ܕ݀ܐ̈ܪܙܹܐ ܕܒ�ܼ��ܵܐ  ���ܵܐ ،ܒܼ�ܿ ��ܡ ܼ�ܿ

 ܼ��ܵ��� ��� ���̈�ܐܘ�ܼ��ܸ�ܼܒ��ܿܘܢ ܸ���ܵܐ ܕܼܐܿ    ̣ ̣ ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ �ܒ� �ܼ�ܐܼ�ܿ
    ܕܐܼ�ܼ� �ܼ�ܪܐ��ܿ� ܒ���ܵܐ ؟ 

  �ܐ ��� �ܼ��ܵ�ܐ ܕ��ܼ�ܓܵܐ ݀ܐ����ܵܐ ؟ 
�ܓܵܐ ؟    �ܼ�ܕ ܐܼܘܪ�ܵܐ ���ܵ��ܵܐ �� ܼ�ܿ
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)Philon () ܐ  ܘܓ݂�ܪ̰ܘ�ܹ��  ݂) ܡ ݂ܒ 54ܘܩ ݂ ܡ  13���ܵܐ ��݂�ܵ�ܐ ܒ�� �̈�ܹ
ܗ�ܐ �݂��ܵܐ �݂���݂��ܵ�ܵܐ ܓ� ��݂�݀��ܵܐ ܕܸܐ���ܿ�ܪ�ܵܐ ܘܓ� ��݂�݀��ܵܐ 

ܐ ܕ�݂���݁��ܵܐ ܒ�݂�ܬܵܐܢ ) Plotin) ܕܪܗ݂ܘܹ�ܐ ݂ ܘ�݂ܒ݂�ܹ�ܐ ܗܘܵܐ ܓ� �ܵ��ܹ�̈
 ܬ��݂�ܹ�ܗ) Porphyre(ܘ̰��̰�݂�ܪ�݂�ܣ ) ܒ ݂ ܡ 270 – 205��ܪܒܵܐ ܕ (
ܐ ) 304 – 234( ܕܗܕܐ �݂���݁��݂�ܬܵܐ ���݂�݀��ܵܐ  ܘ��ܹ���݁ܘܢ ���̈ܵ�ܹ

�ܵ�݂ܘܬܵܐ ) Proclos(ܕܐ݂ܬ��ܵܐ ݂ ��ܬܵܐ ��ܹ�� �݂���݁��ܵܐ ܒ�݁ܘ��݂�ܣ 
ܒ��ܵܒ�ܬܵܐ ܕ��ܪܵ��ܵܐ ܕܐ݂ܬ��ܵܐ ����ܵܐ ) ܡ 412ܒ��ܵܐ �݀��ܵܐ ( ܕܒ�݂�ܬܵܐܢ

  ܕ��ܵ�ܐ ܕܕܪܵܐ ܘܪܸ��ܹ�� ܒ��ܐ �݂ܒ݂�ܵ�ܐ ݂ 

) neo platonisme(�݂�ܬܵܐ ܐ̰���݂����ܵܐ ��ܬܵܐ .���ܵܐ �ܸ�݂ܒ�ܵܐ �����

ܐ ̰�݂�݂�݂ܵܓ݂�ܪܣ ܘܐ̰���݂�ܢ  ��ܐ ����݂��݂�ܬܵܐ ܼܿܕ��ܵ��ܵܐ ܒ���݁� �����݂�̈�ܹ
ܒܵ�݂�ܬܵܐ �݂ܒ݂���ܵܐ ��  ����ܵܐ ܘ�ܼ�ܿ ܪ��݂� ݂ ܐܦ ݂��݁� ܕ��ܵ��ܵܐ ����ܵܐ ܼ�ܿ ܘܼܐܿ
݂ܒ̈��ܵܐ  �ܪܵ�݂�ܬܵܐ ܕܒ�ܐ�݁� �� �ܼ�ܿ ܪ݂ܘ��ܵ�݂�ܬܵܐ ��݂ܘܕ��ܵܐ ܘܗ��݂ܘ�ܵ��ܵܐ ܘ��ܼ�ܿ

ܐ ݂     ܬܘܕ݂���̈�ܹܐ ��̈ܬܹ
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فيشايلى يديعا اةرن بيةنىرين بةشعيةا عل مدينيوةى مبردوةا 
باىا  قدميا  ىو  ديلى ىويا   , اخرينيةا  عةيرةا بي مدينويةا 
دمدينيوةا  بكرييا  زىريرا  منى  دؤخمليى  كوةا  ايك  شومىا 

موردنةا ,ومدينيوةا فيشى بنيةا مبلةا ..
 ) بشوريا ايةىوة ملةا... ( و كافا , بيد برنشا دعل )ريم( شى 
هو  عم   , دايةوةى  دمقوينوةا  لنيشا   , بانشوةى  وطيمنوةى 

دقنال من عمرانوةا وبنيةا بىونا و روخا .

سوكل د مردوةا:
وخومسنا  ىينويةا  و  ةخنيةا  من  ومنينا  ادشا  خدكما  يلى 
دمودي   , انشيا  برنيا  قنيا  فيشي  كنوشييا  دوبرا  وشفري  ويدعةا 
رجشا  ديلى  وىدك   , طبا  وبدوبا  ةريؤا  ديلى  رنيا  بىو  انشا 
بنينا  د  بىيكل   , ويولفنيا  اقنومييا  سيسيا  خوشبا  عم  ونبىا 

الربة عوديشوع شبا
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دموخا , دقنال فرؤوفا بةربيةا جو بيةا وخمدورا , دىوال 
مسةكلنوةا لمينوةا دخيوةا طبةا وكينيةا ...

بيد  دمفلخةا  ومانا  عريوةا  ,يلى  اخرنةا  بسوكل  مردوةا 
سورييا  بلشنا  وسوكلى   , زبنا  وخبد  دوكةا  خبدا  وروخا  ىونا 
او  مىيروةا  ين  ىننوةا  ين  زوعيا  نىيروة  او   , خريفوةا   , يلى 
عريوةىونا ,وجنب املنيا اةيا بسوكل د »مدينيوةا » وكةبا 
يلى خد مبوعا وزودا لقنيةا دىونا مردوةنيا وخكمةا ودوبرا 
رشم  دمؤى   , درجشى  دطورنوةا  باورخا  ملردوةا  ؤنع  وانشا   .
عريةا  مردوةى  لي  وجشمن  وفلخ  وبوريا  لةفريةا  شويل 
ومدينيةا عل ارعا . وقنيى مردوةا مطورنوةا و   مجريوةا خوة 
معبدنوةا دايكنوةا سيسيا واقنومييا , ايك دىوي مطورنا ىدك 
مطورى مردوةا جونيةا دكنوشيا , دبرا خد نثشا ورنيا خليما 
, وبرابى خويدا واويوةا بدوبرا ورنيا  جبوشا دخدا اومةا 
وفوخلنا وعريوةا ,وخبرةا خدنيوةا درجشا اومةنيا مشوةفا . 
بود داىا , مردوةا يلى خد من سطوكسا الؤيا جبوشا دايةوةا 
, دجليى وىفكى عل  , دفيشى يدعةا من ىي مردوةى  دكل اومةا 

عمما اخرنا وفرشاليى  من اخددا ...
وكل اومةا فيشى يدعةا مبردوةى .... 

واية مردوةا كنشيةا الجامهرية  ومردوةا دسيعةا جبيةا النخبوية  
دفريشايلى خبدكما نوقزا ايك درجا ين شويا دعريوةا وخريفوة 

ىونا وسكولةنوةا ورميسوةا وشريةا دؤبويةا , وشركا .... 

ديليةا دموردنا: 
شريرا  وسوكل  وشومىا  بشما  قريا  دفيش  فرؤوفا   , بشريروةا 
عميقا  ورجشا  مردوةنيا  ىونا  خريف  دطعن  ىو   , دموردنا 
مسةكلنا   , دعةيديا  خلودةا  وؤنعنا  مربينا  دىوا  وموىبةا 
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, مر سوجلسا بسيما  دايكنوةا  دقام  يولفنيا لشريةا وفرشةا 
 , , رميسا وقبلنا لرعينا مشخلفا  , مكيكا ومسيربنا  ومسيمنا 
مر اسورا كنوشييا امينا وطبا وشخينا ,وعوودا معبدنا لفرسةا 
دمردوةا بسدرا دكنوشا دعمى , بشوةفةا وخوطةا وقريبوةا 
وشقلةا ويىبةا عميى اميناية )فريشاية عم عليما ( وطيبوةا 
بكل زعورةا وربةا , دىوال ىو دورا خفطنا وخريفا ومزيعنا 
لرنيا وخكمةا , دجشمن لدوكةى عم وليةى ايك موردنا مىدينا 
وملفنا ومبىرنا ,مؤنعنا ومفرينا دعليما عريا وموردنا لبيبا 
 , زويةا  قنيزا خبدا  دىوا  , بىفكا  وطبنا  شريروةا خوبا  بكل 
دبيخةا امينةا مبردوةا مبجن دل خسيكوةا لفلن من فلن لبن 
اومةى , دسيم نثشى ايك ىو ببا ) ابا ( طوا لبنونى وشربةى 

اةينا لبود بنيةا دعةيديى بىرنا .... 
ىدك من الؤيوةا دىوا بىرجا عريا مبلواا وؤبويةا لشريةيى 
مبسيمنوةا , ومرفوةخا لكل نثشا روخيةا , رخقا من قطريوةا 
مبقربةا   امينا   , وشبطنيوةا  وطوىميوةا  وكربا  وخةيوةا 
لنوقزا  خليمةا  ةريؤةا  وشريةا  وخمشخيةا  وفوشقا  دنوىرا 
ميةرنا ومسةكلنا لكل , يدوعا لرزا وجنيزةا , وعدنا ودوكنا 
وعقبنا  وةبعنا  وسخيخا   ةميما   . جبيا  لفرؤوفا  دجليةيى 
وبؤويا ودققنا وشريرا عم نثشى واومةى ووليةى ومشةالنوةى 
, رخقا من شوبىرا ورموةا وخةيروةا ورخنا لشوخبا ين لنفقةا 
وطرفا  وشوكنا  قولسا  دقبل  اميناية  دنثشا  وخمزيةا  وجليةا 
يلى  يدوعا   , ديليةا  دانا  . وىو دسطى ةخنةى لفرشةا  دكفا 

بدوكةى...!!!

ادشا دموردنا:
سوكل دموردنا جمشمن عل ىونا دشوةف بؤنعةا دوبرا مردوةنيا 
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وفرسليى   , يوميا  دايكنوةا  دقام  ارعا  عل  وبوريا  وخودةا 
, دزرقى ششا دعريوةا لومةى ورخق خشكا  ومقربليى لكنشا 

دسخلوةا وبسةريوةا وىديوطوةا ومسينوةا من بيةوةا ....
فيشي فريشا ادشا دموردنا بةري عمودا , خد خوة مسيمنا وىو 
خرينا دمرينا , من ىو قدميا فيشليى مودكرا دلعل بديليةا , 
شبوق من داني , موردنا بنينا , مر سوكيا , مر رجشا خريفا دفيشي 
جليا مبمللى ودورشى وسوودى , فةيخ رعينا , موردنا مىدينا 
. و من ادشا دعمودا  , مر اجرةا ونيشا مقدشا  , رنييا  ومرةينا 
ةرينا , دموة موردنا , سقوبليا , مةرزقنا , عليميا املراهق . زافيا 
اسورا  , عروقا , فلجنا , عيق رعينا وخزيةا , الييا )ةرحيديا – 
ميبلنا  موردنا  ةرةرنا,   ,  ) واولؤنا  دخشا  وؤبويةا  مبلواا 
اقصايئ , موردنا  منطي  , مرخقنا دبرقوبل  تقليدي   , خدنيوة زنيا 
, ومشلطا  رعينى خبيل  يفرض  دسم  ,ىو  اخرنا  ةكلنا ملوردنا 
)بلوبشيا واسكيما  , ؤورةنيا   ) ين بزوزا  )خؤى بشولطنا  املتسلط 
 , املناسبات  فورسا  درخم  موردنا   , منى(  ىنينا  مر  انشا  جنب   –
ىفكيا )شوريا دمللى بىفكا دخوةمى ( , لسطيا لرنيا داخرنا 
, موردنا  ,موردنا جو طل  زئيقي  , زيبجيا  , موردنا مقنعااملقنع 

نسيبا موردنا دكسفا وقنيةا وعوةرا شوبىرنا ,

خوةما:
خيلنا  وعبودا  خفطنا  بوش  دورا  موردنن  دىوال  سنيقةايلى 
ورجشا  لونا  ومنىرنا  مىودينا  ملفنا  ابا  ايك  دىوا  وشخينا 
دكنشا ,وىوا زعزعنا درنيا بسدرا دعليمن , ملطعمةى عريوةا 
ومىيروةا ولبيبوةا , وشيف ملردوةا درقدا وزمرا عل قينةا 
قنيةا  ديلى   , معربيا  دعليما  فليما  وطكسا  ودوبرا  دعيدا 
ملردوةا ميبلنةا تقليدية دخوملنا وبوجلنا سفيقا , واكل وشةيا 
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   الربت اوديشو شابه

- التحصيل الدرايس : دبلوم فني - معهد طبي الفني - سليامنية 1977 – 1979

- عضو يف نقابة صحفيني كردستان – فرع اربيل , املركز الثقايف االشوري , اتحاد االدباء والكتاب 

الرسيان - نرشت  مواضيعه ومقاالته يف مجلة بانيبال , نجم بيث نهرين , جريدة بهرا , جريدة 

ميزلتا ونهرينيتا .

- عمل يف اذاعة وتلفزيون اشور عدة اعوام , معدا ومرتجام ومخرجا .

- اصدر كتابني , االول بعنوان )معاين من تراثنا –سوكال من يرةوةا ( اصدارات املركز الثقايف االشوري 

2005 . الثاين كتاب بعنوان )اسامءنا ملوتينا – شنن ىييوةن( من اصدارات اتحاد الطلبة والشبيبة 

الكلدو اشورية 2005 

- وله انتاجات غري مطبوعة وهي يف حقل الجغرافية والقواميس ... الخ 

ودمكا ومربويا , رخقا من بؤيةا وخزيةا لدعةيد ومسةكلنوةا 
لطيما وايةوةا ونيشا دخيا , بود اىا , قديل دعريةنوةا بايدا 

دموردنن يليى , دماكلي مبجن و بن برنشا عريا ... 
ال من ىي كميوةا دمردوةى , دمؤى عبد دوررا وسوةرا وموريا 
ومقوينوة  دنطرةا  لنيشا   , دبرقوبلى  اخرنا  اني  عم  وسويفا 

دايةوةى وىينوةى وىييوةى ...
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فٌوةًًٌخا:
خٌوًفًطا  ًجًونًيًا  بِاسكىٍيًما  عٌبرٌيًا،  دًرًا  ِمن  ٌةًمنيٌنًيىٍْا 

مَ
د ِمٌةًخا  ًجو 

ًخا وخمٌيًل ًجو فٌوخًلنىٍْا واٌوفقىٍْى، 
مَ
نكًبًٌا ٌيّىًوا مة

مَ
ردٌوةًٌنًيًا ًجو ع

مَ
م

زُويىٍايٌلىٍى 
مَ

دخم ًىو  سٌوريًيًا  ردٌوةًٌنًيًا 
مَ
م خٌوًفًطا  ديٌلًنًيًا  وبِاسكىٍيًما 

ل 
مَ
ع قفيًٌسا  وٌيّىًوا  وطٌوًورىٍى،  ى  زٌويًعىٍ ًجو  اٌيٌةٌوةًٌا  يٌةلىٍ 

مَ
دل يٌك 

مَ
ا

مًميىٍْا ًفيشيٌ ِةنيىٍا 
مَ
مًميًا فلُوكلُورًيًا )زميٌذًةًٌا ع

مَ
كةيٌبًٌةًٌا ِمن يٌورةًٌنًا ع

وزميٌذًةًٌا   ، ٌةلىٍْ
مَ
وم وِخكًٌْمةًٌا  مًميىٍْا، 

مَ
ع ةُونْيًةًٌا  ا،  وفٌوذسىٍ خلٌولىٍْ  ًجو 

يٌةّىًوا ًةًما اًف 
مَ
د ل

مَ
دًةنًيىٍْا. ك ٌكسىٍْا عىٍ

مَ
م ط

مَ
ٌبذىٍا  وقيٌْنًةًٌا دبٌويًاىٍْا، وع

مَ
دش

ؤيٌر بٌويًا
مَ
 ن

روند فولس
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ردٌوةًٌنًيًا بِلشًنًا سٌوريًيًا اًو أخذىٍنىٍا، واًف 
مَ
ًل خمَّد ِجليُونًا )فرٌيسًةا( م

بشٌوجٌّلىٍْ  يًؤًفا  ردٌوةًٌنًيًةا 
مَ
م كنٌوشًةا  اًو  ِقنطرُون  خمَّد  يٌةّىًوا 

مَ
ل ٌك 

مَ
ًىد

 ( بِشًما  لخُود 
مَ
ب ِقنطرُون  خمَّد  ًةًما  اٌيٌةّىًوا  ِاًل  جًبًوُى،  ذدٌوةًٌنًيىٍت 

مَ
م

ٌبًعا 
مَ
كٌةبًٌا دمٌوٌة رٌوًشيًا ًمرًا دط

مَ
نكًبًٌا( ويٌلىٍى م

مَ
يمىٍْا دع

مَ
عل

مَ
ِقنطرُون د

م 
مَ
لٌيطٌوةًٌا، وع

مَ
لىٍى كًديٌذىٍا دش

مَ
لطيٌ ع

مَ
ولًةا ومش

مَ
جرًبالىٍ د

مَ
يًطيًا مة ٌةلىٍ

مَ
ا

دِشدًةنىٍْا  ديٌلًنًيًا لِةِششًةا  دِشدًةنىٍْا(  يٌة مًسكًٌا  د)بىٍ بِشًما  يٌة مًسكًٌا  بىٍ
د اٌيٌةّىًوا ًةًما نٌوًسيىٍْا 

مَ
ٌبًعا فٌورًجيًيًا وكنٌوشيًيًا، ك

مَ
نكًبًٌا وًمرًا دط

مَ
دع

ردٌوةًٌا 
مَ
يٌة خٌودرًا( يًؤيفٌ مب ؤًةا دشٌوٌةاًسىٍْا )كنٌوشًةا، ِقنطرُون، بىٍ

مَ
بًةر

اًنيٌ  ِاًل  ديٌلًنًيًا،  بِاسكىٍيًما  سٌوريًيًةا  ردٌوةًٌا 
مَ
وم ًجًونًيًا  بِاسكىٍيًما 

قًةا دفٌوسًقنًا دًفاىٍش ِقريًا ) فٌوسًقنًا 
مَ
ملىٍْ ًل نِؤخلىُون شٌبُوق ِمن نف

مَ
ع

ّنًةا1972 )1(. وفيٌشلىٍى شقٌيًل يٌوٌةرًنًا 
مَ
لًلىٍْ بسٌوريًيًا لش

مَ
لًةا دم

مَ
ديًّىب

ن 
مَ
م

مَ
ع  ْ

مَ
بن ِمن  جمٌوبيىٍْا  مؤىٍلُون  د 

مَ
ك د، 

مَ
ٌد

مَ
جب ًجو  ِجليًا  بِاسكىٍيًما  ِمنىٍى 

ذدٌوةًٌنًيىٍا 
مَ
مًسكىٍْا م يْ 

مَ
وًبة وِقنطذُونىٍا  كنٌوشْيًةًٌا  ِمن  دِمنيًنًا  سًةا 

مَ
ٌةا

مَ
بش

اٌولؤًنىٍْا  كل  ِمن  شٌبُوق  فريٌشًا  بِاسكىٍيًما  دخِفطلىُون  اًنيٌ  وكنٌوشيًيىٍْا 
ًبا

مَ
ينًيىٍْا بِاسكًًما ر

مَ
ٌكًسا وةٌوًقنىٍْى ش

مَ
ا ونٌوًقفىٍْا، بيمَد ط وزمَذبىٍ

كًليٌ  ى  ليٌوةىٍ
مَ
وش نكًبًٌا 

مَ
ع ًجو  سٌوريًيًةا  ردٌوةًٌا 

مَ
دم وخميٌلٌوةًٌا 

ًبٌةرًا دِمنيًنًا ِمن ِعلْلًةًٌا:
ِمٌةًخا  بًىو  عٌبرٌيًا  ٌكًسا 

مَ
ط فِلخلىٍى 

مَ
م م 

مَ
دق ًىو  شُوثيٌنًيًا،  1-شٌبٌيًل 

لفًنٌوةًٌا 
مَ
وم ذبيٌةًٌنًيىٍا 

مَ
ة خوْيًةًٌا 

مَ
دة دًةا 

مَ
دعب باٌورًخا  أنًشًُى  رقُوٌبل 

مَ
د

وكٌةيٌْبًٌةًٌا  ذةًٌنًوةًٌا 
مَ

جم يه 
مَ
دكل دًةا 

مَ
عب ٌك 

مَ
ًىد واًف  رًبيًا، 

مَ
ع بِلشًنًا 

م 
مَ
وع شيًةًٌا 

مَ
دذ

مَ
م ًجو  سٌوريًيًا  ددرًًشا  رًشنٌوةًٌا 

مَ
دمد شًةا 

مَ
ىم

مَ
وة ذٌوًشيىٍا 

دفيٌشلىُون  ل 
مَ
ى لنًشًُى  اٌومةًٌنًيًةا  يًةيٌوةًٌا 

مَ
دب دمزيٌفًنٌوةًٌا  نٌوًسيًا 

ذًبيىٍا،
مَ
يًل ع

مَ
مسٌوٌجِلنىٍا خب
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ريٌذًوةًٌا 
مَ
ٌبًةا وزيٌفًنٌوةًٌا دش

مَ
ر

مَ
م خم

مَ
ّنًةا 1987، وع

مَ
ًجو مٌونًيًا عمٌوريًيًا ش

ردٌوةًٌنًيًةا 
مَ
م ىيًٌيٌوةًٌا  ٌيّىًوا  يه 

مَ
نيٌش ِشذًشيىٍا  ملكٌوينىٍْا  شعيٌةًٌنًيىٍْا 

مَ
ة

واٌومةًٌنًيًةا.
يٌة  ذدٌوةًٌنًيىٍا )كنٌوشًةا، ِقنطرُون، بىٍ

مَ
ٌةاًسًةا دشٌوٌةاًسىٍْا م

مَ
لًةا بش

مَ
2-ًل قب

ردٌوةًٌا سٌوريًيًةا.
مَ
خٌودرًا( مديٌنًيىٍْا يًؤيفٌ مب

3-ِقشيٌوةًٌا دقرًبًٌا عرٌيًًقيًا –ايٌرًنًيًا، ًىو دشِبقلىٍى ًبٌةرىٍى ِطلىٍْ مذٌيًنىٍا 
يه.

مَ
يه وًخِشْخًوة

مَ
يمىٍْا وِىنيًن

مَ
عل

مَ
ؤيًنًْوةًٌا د

مَ
ل م

مَ
ةٌوعبدلُون ع

ًبا ًفقُودًا، 
مَ
ًيًا دج

مَ
ن دٌيّىًوا لرب

مَ
ينًيىٍْا، لكل م

مَ
بةًٌا ونٌوًقفىٍْا ش

مَ
4-دًوقٌوةًٌا ر

دسنىٍاٌجذىٍا  زمَوًعا  ًجو  ْا  نًقُوفىٍ بنُْونًُى  ِمن  اًْوةًٌا 
مَ
م فنيٌةًٌا  ًجو  ٌيّىًوا  د 

مَ
ك

وزمَوًعا خٌورًرًيًا كٌورِدسًةنًيًا.
ا. نٌوةًٌا دًل سيًمًةا دًبًل ؤُوب اًنيٌ ِمنديًنىٍْا ذًبىٍ

مَ
يك

مَ
5-ا

شًةا وزيٌفًنٌوةًٌا ونكٌٌيٌلٌوةًٌا وردٌوفيًا 
مَ
ىم

مَ
يه طلٌوميًا وة

مَ
شٌبُوق ِمن كل

ًمرًا  بيٌدًا، 
مَ
ا ٌكًسا 

مَ
ط بيمَد  ْا،  ًطبىٍ وأنًشًُى  فنيٌةًٌا  ًخزيًالُون  م 

مَ
دق اًنيٌ 

يه ٌيّىًوا وبكل ِقشيٌوةًٌا ىيًٌيٌوةًٌُى اٌومةًٌنًيًةا 
مَ
رخمَقًةا اًنيٌ نيٌش

مَ
دشٌبٌيًل دم

ردٌوةًٌنًيًةا.
مَ
يًةيٌوةًٌُى اٌومةًٌنًيًةا وم

مَ
ريٌرًةا لب

مَ
ردٌوةًٌنًيًةا، فيٌشلًُى ش

مَ
وم

دٌيىٍى:
مَ
شقًل وق

مَ
خًمُورًا دم

قشيٌةًٌا  خمَشًنًةا  خمَيٌوةًٌا  دخيىٍالىٍ  بِعلةًٌا  ى،  نًقيٌوةىٍ
مَ
اًن ن 

مَ
خًمُور ًقنىٍا  كىٍا 

ذًعنىٍا 
مَ

م ْا  وِجدشىٍ قًةا 
مَ
بشب ومليٌةًٌا  رًعا 

مَ
ا ًىد  ل 

مَ
ع ِكريًا  وخزٌوقيىٍى 

لنٌوًسيىٍى  موزِيدًلُ  بةًٌا 
مَ
ر خمَيٌوةًٌنًيًةا  مىيٌرٌوةًٌا  يه 

مَ
جًبو قنىٍالىٍ 

خًمُورًا  خمٌوشِبنًا  ًفاىٍش  بِرعيًنٌ  أنًشًيًا،  ونٌوًسيىٍى  منًيًةا 
مَ
رًيًةاوا

مَ
خم

وكىٍابًٌا  خمَشًا  ًىن  كل  ى،  ومٌوْشًخةىٍ ى  كٌةيٌْبًٌةىٍ ًجو  ىِفٌكلىٍى  د 
مَ
ك  ، شقًل 

مَ
دم

نكًبًٌا، ورخيٌشًا ِمن ِعقذىٍى 
مَ
ى ع أنًشًيًا ِقشيًا وديٌلًنًيًا، مشٌورىٍالىٍ ِمن فنيٌةىٍ
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ًىن  رقٌوٌبل 
مَ
د لىٍ  وكلىٍ وخِرقلىٍى  اًٌةُوذًيىٍا،  ًبٌبلًيىٍْا  ِشذًشيىٍا  نًيىٍْا  شعيٌةًٌ

مَ
ة

يه.
مَ
ردٌوةًٌنًيًا وًل سيًمًةا دًبًل ؤُوب

مَ
ِقرًشا م

ريٌرًا وِقنًطيًا، ًجو 
مَ
ر م

مَ
فيٌشلىٍى خًمُورًا خلُودًيًا ًىو دجمٌوِشنىٍى ًىن اًا

ى وبِلشًنًا سٌوريًيًا)2(. مٌوْشًخةىٍ
قًةا 

مَ
س

مَ
كيٌٌكٌوةًٌا مل

مَ
ريٌرٌوةًٌا وبكل م

مَ
نيٌخٌوةًٌا وبكل ش د فِقدلىٍ بكل 

مَ
ك

ِمن  يمىٍْا ومشٌورىٍالىٍ 
مَ
عل

مَ
د ِمؤًعا  ًجو  كنٌوشيًا وفريٌشًاٌيٌة  ًجو  دعرٌيٌوةًٌا 

نًقيٌوةًٌا 
مَ
ل اًن

مَ
د خِفطلىٍى ع

مَ
ى ًجو فنيٌةًٌا، ك يٌة ؤمَوًبيىٍْا ِمن خمٌَبذًًوةىٍ ليمىٍْا بىٍ

مَ
ع

شعيٌةًٌنًيىٍْا 
مَ
وة ذدٌوةًٌنًيىٍا 

مَ
م زمَيْن 

مَ
ج ِمن  ورًويًةا  سٌوريًيًا  لِلشًنًا  يه 

مَ
فة

مَ
ديٌل

يًةيٌوةًٌا ورًعشًةا اٌومةًٌنًيًةا 
مَ
سًةا درٌوًخا دب

مَ
وًسفذًيىٍا ويٌوذةًٌنًيىٍا ، وفر

ل 
مَ
ع وخمٌوِةةلىٍ  يه 

مَ
مٌوْشًخة ًجو  ًىنًا  كل  وجمٌوِشنىٍى  يه، 

مَ
ينًة

مَ
ب

ةيٌرًا 
مَ
ن سٌوريًيًا ع

مَ
ن ِشرًشيًةا وفريٌشًاٌيٌة ِلشًن

مَ
ردٌوة

مَ
رًةا دم

مَ
نًقيٌوةًٌا دنط

مَ
اًن

ن 
مَ
ى ًوليٌةًٌايٌلًُى بِعلةًٌا ديٌلىٍى ِرمزًا دىيًٌيٌوة رةىٍ

مَ
ى وسٌوكًلىٍْى ونط شًْخةىٍ

مَ
خب

بكفًشًةا  يمىٍْا 
مَ
عل ِمن  ِمنيًنًا  مشٌورىٍالُون  ًبا 

مَ
ر مًل 

مَ
ع ر 

مَ
وًبة ن. 

مَ
واٌيٌةٌوة

فًةا دِلشًنًأ سٌوريًيًا)3(.
مَ
ويٌل

ؤ 
مَ
ل ِمنيًنًا ًبؤُورًا اًنيٌ ديًدعيٌ لةٌور

مَ
دًةا اًو ًبةىٍْا، وسنيٌدىٍْا ع ذًةًٌا دعىٍ

مَ
ًجو د

يه  )كًِمل 
مَ
يْ درًًشا كًىنٌوًةيًا ِمن

مَ
ْا دًبة فيٌقىٍ

مَ
لًل دًىن ِلشًنًا ِشرًشيًا ِمن ن

مَ
م

ّىًوو  وِةيفٌ 
مَ
ًىةًٌا مش

مَ
طرُوس( وج

مَ
خمَد ف

مَ
بدل

مَ
ة سٌوًلًقا، ع

مَ
لع

مَ
كٌوندًا، ط

فًةا دِلشًنًا سٌوريًيًا، 
مَ
بًٌىىٍْا كًىنىٍْا ميمٌَةذىٍا مًبل

مَ
مشًنىٍْا ميمَقذىٍا وا

مَ
ِمنيًنًا ِمن مش

ل طٌويًبىٍى ًجو 
مَ
ن ًىو ديٌِلفلىٍى ِلشًنًا سٌوريًيًا جبيًنىٍى وسنيٌدًا ع

مَ
م خًمُور

مَ
وع

مشًا وقرًيًةا دخٌودرًا()4(.
مَ
دًةا وفريٌشًاٌيٌة ؤلُوةًٌا د)ر عىٍ

كًِةٌبلًُى  م 
مَ
دق مبشٌوخةًٌا  يمَوًما  خمَد  ّدًميًةا 

مَ
ق وجًلًىا  ةميٌىىٍْا  ن 

مَ
وفيٌشل

ٌك 
مَ
ًىد واًف  ًجًونًيًا.  وكنٌوشيًيًا  منًيًا 

مَ
ا مشًا 

مَ
ر خمَّد  ًجو  سٌوريًيًا  بِلشًنًا 

ِلشًنًا  فيٌشلىٍى  ن 
مَ
دِلشًن دخِشبلىُون  اًنيٌ  ْا  يبىٍ

مَ
مط ةميٌىىٍْا  فيٌشلىُون 

خمَّدكًما  د 
مَ
ك مًةاٌيّىًوا 

مَ
دًفش وِعلةًٌا  شعيٌةًٌا 

مَ
دة فىٍا 

مَ
ذ ًجو  وِدريًا  خنٌيًطا 
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يٌك 
مَ
وا بةميٌىٌوةًٌا،  أِخّرنًا  ّىًما 

مَ
وس سخمَرًةا 

مَ
مب بليٌلًُى 

مَ
ق م 

مَ
ك يه 

مَ
ِمن

ى  ى وأنًشًُى ًجو مٌوْشًخةىٍ ريٌرًا لفنيٌةىٍ
مَ
رٌي جمٌوِشنىٍى كل ًىن ًقاىٍم م دأمىٍ

يمَقرٌيًا  ِعليىٍْا وِشةقىٍى  رٌبٌوةًٌا وِذٌجشىٍى 
مَ
يه فؤخٌيٌوةًٌا دش

مَ
ل

مَ
وموزِيدلىٍ ع

خٌوًبا  ِمن  ِمليىٍْا  ى  مٌوْشًخةىٍ يلىُون  أةىٍ وخمٌَبذىٍى)5(.  لنًشىٍْى  ًبا 
مَ
ر ى  وخٌوبىٍ

ريٌرٌوةًٌا.
مَ
وِذٌجشىٍا وش

خًمُورًا دِؤٌبٌوةًٌا وًجلٌوةًٌا:
ى ًىي دفيٌشًةاّىًوا مٌوخِرٌبًةا  مىٍ

مَ
بةًٌا بِؤٌبٌوةًٌا دع

مَ
بِعلةًٌا دأسرٌيٌوةًٌا ر

ردٌوةًٌنًيًةا واٌومةًٌنًيًةا 
مَ
رقٌوٌبل ىيًٌيٌوةًٌا م

مَ
شًةا ومٌورًخقًةا، د

مَ
ىم

مَ
ومة

لدًيًا، 
مَ
نًيىٍْا )ك شعيٌةًٌ

مَ
يه ِشًنىٍْى ة

مَ
ىرىٍينًيًأ ِشرًشيًا بكل

مَ
ًما ن

مَ
ومديٌنًيًةا ًلن ع

ًبا ًىو دًفاىٍش عٌبيٌدًا بِزدًقا 
مَ
كرٌيًا جبٌوخًنا ر

مَ
اًٌةُورًيًا ، سٌوريًيًا( وِرٌجشىٍى ب

ًىي  ؤُوب  ى  فنيٌةىٍ  ْ
مَ

بن ِمن  دأِخّذنىٍا  دًبًل  سيًمًةا  وًل  ينًيًا، 
مَ
ش ًما 

مَ
ع ًىن 

ْا  ميٌقىٍ
مَ
بةًٌا وِذٌجشىٍا ع

مَ
ش بنٌوٌكرًيٌوةًٌا ر ٌؤٌبٌوةًٌا قشيٌةًٌا عِبدلىٍ جًبوىٍى درًجىٍ

ى: ى يمَوًميًةا وجمٌوِشنىٍى ًىنًا ًجو مشٌوخةىٍ نًقيٌوةًٌا ًجو خمَيٌوةىٍ
مَ
دًل اًن

مديّنت سفيقت
رًعا ِسّلقلًُى جيًنٌ لطٌورًا

مَ
رعيٌ دا

مَ
ِمن م

رًعا دخمَرٌبًا
مَ
خٌوًقا ِمن ِجدًشا اُو كُوًما ِمن م

مَ
ر

ل خمَرٌبًا
مَ
يٌلًُى سنيٌقًةا ع ريًا لىٍ

مَ
د ًسخيًا منّ ط

مَ
ة

يكًا خمَشٌبيٌليٌ بُورًا
مَ
خمٌَبذًًوٌةٌي ًةًما ا

يًةا1((
مَ
فةًٌا 1 ب

مَ
ق
مَ
))خزٌي ا

شِمن جًبوىٍى لٌولؤًنىٍْا وِقشيٌوةًٌا 
مَ
يًةا أِخّرنًا ِمن يًٌة مشٌوخةًٌا كىٍا جم

مَ
وًجو ب

قًةا 
مَ
س

مَ
ًموًةا ًجو قرًبًٌا طعيٌشًا وم ِمن  ى  مىٍ

مَ
ْ ع

مَ
دًخيىٍاّىًوالُون بن اًنيٌ 
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ردٌوةًًٌنًيًةا واٌومةًٌنًيًةا ورٌوًخنًيًةا )ًةودٌيةًٌنًيًةا( 
مَ
دشيًفًةا دىيًٌيٌوةًٌا م

ى: مىٍ
مَ
لع

ا د)ِشليٌوةًٌا( ذخىٍ
مَ
ل طٌورًا ِبزًمرًايٌلىُون ف

مَ
ع

ٌوةًٌا
مَ

ل ِرخًقا ِببكًٌيًايٌلًُى خ
مَ
بعٌومًقا ع

رًعا طليٌقٌوةًٌا
مَ
ْا مِبيًةًٌايٌلىُون با نقىٍ

مَ
ل حو

مَ
ع

يه قليٌّعاًا منّ خمَيٌوةًٌا
مَ
ايٌلىٍى  ِش ِلشًنٌ مرٌوقىٍ

يًةا 2((
مَ
فةًٌا 1 ب

مَ
ق
مَ
))خزٌي ا

ى  مىٍ
مَ
كىٍابىٍْى وكىٍابىٍْا دع ل 

مَ
عرِب ع

مَ
يًٌة مشٌوخةًٌا كم ِمن  يٌة  يًةا لّةخىٍ

مَ
ًجو ب

ى يٌلىٍى  مىٍ
مَ
ل ؤليٌبًٌا، وحٌوحًنرًا وؤًلٌبًةا دع

مَ
ن يٌشُوع مشيًٌخا ع

مَ
بكىٍابىٍْا دًمر

ميٌنًيًا كل عرٌوٌبًةا وكل ِعدًنًا:
مَ
ا

يًنىٍْا ِؤلٌبلىُون ملشيًٌخا خمَّد عرٌوٌبًةا
مَ
د

ن ًلكًٌا ؤليٌٌبًةا كٌود عرٌوٌبًةا
مَ
مشيًٌخيٌوة

يًةا 3 ((
مَ
فةًٌا 1 ب

مَ
ق
مَ
))خزٌي ا

شِمن لطليٌقٌوةًٌا 
مَ
كىٍا ج )سٌوريًيًا طليًٌقا(  ِشًُى  ًجو مشٌوخةًٌا أخرىٍيًةا 

ليًا 
مَ
شعيٌةًٌنًيًةا وجًبًوُى ًلوًما ج

مَ
يه ة

مَ
رع

مَ
ل ا

مَ
ى ع مىٍ

مَ
ْ ع

مَ
ًىي دًخيىٍاًلُ بن

وقبًٌلًةا )شكًيًا( مليٌةًٌا ِمن كىٍابىٍْا ِمن ِشةًقا ؤُوب اًنيٌ اٌولؤًنىٍْا اًنيٌ دخًميٌ 
ى. مىٍ

مَ
لع

ى: يًةا ِمن مشٌوخةىٍ
مَ
وًجو خمَّد ب

سٌوريًيًا طليًٌقا
ق )ًىا( ؟ اًنًاّيِون سٌورًيًا نٌوٌكرًيًا

مَ
ق..ة

مَ
ة
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ًما خلُودٌي سٌورًيًا
مَ
ًما؟ ة

مَ
ًلٌي ة

مَ
ا

اٌوذًخةًٌا ..مديٌْنًةًٌا..وًل ِشًا سٌورًيًا
لفًا دسٌوذًيىٍا..وًل خمَد ِبةنًيًا

مَ
اًنيٌ  ا

يًةا 1((
مَ
فةًٌا 2 ب

مَ
ق
مَ
))خزٌي ا

رىٍى:
مَ

مًميًا ًجو خم
مَ
ةٌوعًبدىٍْا ديٌورةًٌنًا ع

ِمن ةُونْيًةًٌا وشُوْعيًةًٌا زميٌذًيىٍا، ةٌوعًبدًا  مًميًا 
مَ
اٌيٌةّىًوالىٍ يٌورةًٌنًا ع

وًىو  جًبًوُى  مشٌورىٍالىٍ  د 
مَ
ك خمَدًةا(  )شليٌخٌوةًٌا  ى  مشٌوخةىٍ ًجو  ليًا 

مَ
ج

مًميًةا 
مَ
ع وؤلُوةًٌا  وبنُونًُى  شُونيٌ  دسًىدًةا  بشُوعيٌةًٌا  مةٌوعبدًا 

وِجشرًا  وةرُوحًني  سيٌم 
مَ
)ن ةُونْيًةًٌا  ي  رةىٍ

مَ
وة برىٍشيٌ(  جريٌشًاليٌ  )شٌوٌيةًٌا 

ًلل( وأخّذنىٍا,
مَ
دد

ؤلُوةًٌا  ِمن  رًيًا 
مَ

خم وِرٌكنًا  سٌوكًًل  ِمن  شقٌيًليٌلىٍى  رًيًا 
مَ

خم يًةا 
مَ
ب ًىن 

مًميًةا )شوٌيةًٌا جريٌشًاليٌ برىٍشيٌ(
مَ
ع

)شليخوت خدت(
ٌبًعا طٌوذًنىٍا

مَ
بيًسّلِقن ش

ٌبًعا ذُوًمنىٍا
مَ
لِب ش

مَ
بق

ًةا دكًنِشن ِمن ِشًنىٍْا
ِشًا ديمَرًقا دنيًٌسنىٍْا

يًن دىٍيِرن ًجو نيٌشًنىٍْا
ِان ًل شٌبُوق ِشيٌ ًفنىٍا
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يًةا 1 ((
مَ
فةًٌا 3 ب

مَ
ق
مَ
))خزٌي ا

ةًٌا ِشًُى 
مَ

ل ِخلًما دشرب
مَ
عرِب ع

مَ
يًةا أِخّرنًا ِمن يًٌة مشٌوخةًٌا كم

مَ
وًجو ب

ٌكًةا دِدًما يمَديٌدىٍْا 
مَ
رًعا وِقشيٌوةًٌا وشف

مَ
شُونيٌ، دجًبوىٍى اٌيٌة شفيٌلٌوةًٌا وم

)شقيٌلًةا ِمن شُوعيٌةًٌا دسًىدًةا شُونيٌ وبنُونًُى(
شُونيٌ خزىٍاًلُ ِخلًما

قلًُى قليٌِبا ِدًما
مَ
يٌة ا ّةخىٍ

يٌةلُون ِكًما
مَ
شًْوةًٌُى ل

مَ
ن

يٌةلُون ِشًا
مَ
خمَدكًما ل

وٌكبًٌا نفٌيًل بِةمًلا
مَ
د ك

مَ
خب

يٌةّىًواًلُ ِيًا
مَ
واًيُون ل

يًةا 1((
مَ
فةًٌا 3 ب

مَ
ق
مَ
)) خزٌي ا

ى خدًر ًقاىٍم خمَيٌوةًٌنًيًا ريٌفًيًا وكنٌوشيًيًا  ن ًخبىٍش ّىًوا ًجو مٌوْشًخةىٍ
مَ
خًمُور

ًجو  ًىنًا  جمٌوِشنىٍى  شعيٌةًٌنًيىٍْا 
مَ
ة وًفُى 

مَ
وش بًٌىىٍْى 

مَ
وا لنًشىٍى  ِؤفيًا  فرٌيًا 

مَ
ش

خدًر  خًمُورًا  جًبًوُى  ز  رًمىٍ كىٍا  وأخرىٍيًةا  وضيىًوا(،  ى)ؤًلًوةًٌا  مشٌوخةىٍ
وكىٍا  ى  قرٌيةىٍ  ْ

مَ
بن ينًٌة 

مَ
ب اّىًوو  دفذٌيسىٍ اًنيٌ  مسيًٌمنىٍْا  كنٌوشيًيىٍْا  سُوذىٍا 

مَ
ا

ْا  يه ِاخدًدىٍا واًنيٌ فؤخٌيىٍ
مَ
ًةا دّعدًنًةًٌا دسفيٌقٌوة

مَ
شِمن لدًاٌكيٌوةًٌا دمعرب

مَ
ج

ْقلًةًٌا اًو 
مَ
يه ذوخٌيىٍا ذخيٌشىٍا با

مَ
ْشًةةًٌا دقرٌية

مَ
وِخديىٍْا واًنيٌ خِبدًرًا ًجو د

ذًجُى 
مَ
يه ذوخٌيىٍا وم

مَ
كُويىٍا خدًر خمَقلىٍْ دقرٌية

مَ
ركًٌبًةا ددٌوًلًبا واًنيٌ خم

. شعيٌةًٌنًيىٍْا سقٌيلىٍْ
مَ
نيُوًخُى ة

مَ
ُى وم ا ومٌوزًجًٌ يمَذٌوقىٍ
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ؤًلًوةًٌا وضيىًوا

شًةةًٌا
مَ
ل د

مَ
لطيٌ ّىًوو ع

مَ
د ف

مَ
ك

ا ِمن ًمةًٌا كبىٍ
مَ
ةرىٍين ذ

نْيًةًٌا
مَ
ف
مَ
نًفقيٌ ّىًوو بش

ٌبذىٍا دًمةًٌا
مَ
ًبيبٌ وج

مشًرٌيّىًوو خبٌوكْيًةًٌا
ذًعةًٌا

مَ
ل ا

مَ
ل زمٌَبنًا وع

مَ
ع

رٌبًا دسًةدًايٌلىٍى
مَ
ًةًما ق

يًا
مَ
شم

مَ
ى فرخٌيًةا ل رٌوخىٍ
يًا

مَ
رٌبًا دم

مَ
د ق

مَ
خل

خمَرةًٌا ًخرِيٌيّىًوو لِةل
جًلا وِجل

مَ
دًٌكرٌيّىًوو ة

ٌةًوا وِضل
مَ
يًوًْمةًٌا دس

ديٌلًنًيًا  دبٌوؤًيًا  خزًيًةا  ًمؤيًنًةايٌلًُى  ذيٌٌكًوةًٌا 
مَ
ا ِمن  /ولزًودًا  -نٌوًىرًا 

سٌوريًيًةا  دًسفرٌوةًٌا  شٌبيًٌعيًا  دلٌوًمدًا  دبٌوؤًيىٍْا  كةًٌبًٌا  ًجو  فرٌيًسا 
ننًا(.

مَ
ي م لفًن اُوجىٍ

مَ
)دٌورًةا دم

ؤيٌر بٌويًا
مَ
مديّنت سفيقت   ملحق رقم )1(    ن

رًعا ِسّلقلًُى جيًنٌ لطٌورًا
مَ
رعيٌ دا

مَ
ِمن م

رًعا دخمَرٌبًا
مَ
خٌوًقا ِمن ِجدًشا اُو كُوًما ِمن م

مَ
ر

ل خمَرٌبًا         مقطع رقم   ) 1 (
مَ
يٌلًُى سنيٌقًةا ع ريًا لىٍ

مَ
د ًسخيًا منّ ط

مَ
ة

يكًا خمَشٌبيٌليٌ بُورًا
مَ
خمٌَبذًًوٌةٌي ًةًما ا
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* 	 	* 	 	*
ا د)ِشليٌوةًٌا( ذخىٍ

مَ
ل طٌورًا ِبزًمرًايٌلىُون ف

مَ
ع

ا                 مقطع رقم ) 2 ( ٌوةًٌ
مَ

ل ِرخًقا ِببكًٌيًايٌلًُى خ
مَ
بعٌومًقا ع

رًعا طليٌقٌوةًٌا
مَ
ْا مِبيًةًٌايٌلىُون با نقىٍ

مَ
ل حو

مَ
ع

يه قليٌّعاًا منّ خمَيٌوةًٌا
مَ
ايٌلىٍى  ِش يه مرٌوقىٍ

مَ
ِلشًن

* 	 	* 	 	*
ونيٌ ِمليًا منّ خمَبذىٍا دخمَيىٍْا خريٌٌبًةا

مَ
ى

يًنىٍْا ِؤلٌبلىُون ملشيًٌخا خمَّد عرٌوٌبًةا                    مقطع رقم ) 3 (
مَ
د

ن ًلكًٌا ؤليٌٌبًةا كٌود عرٌوٌبًةا
مَ
مشيًٌخيٌوة

يه ؤليٌبًٌا ةقٌيلىٍ بكىٍاٌبٌوةًٌا
مَ
ل طٌورًا ِلب

مَ
ع

* 	 	* 	 	*
ارٌوةًٌا..رخيًٌقا ِمن بيٌشًةا طٌورًا ِمليًا دخىٍ

ل ِنٌكفًا ديٌشًةا
مَ
نًةا ع

مَ
ددمديٌّنًةا!.. كٌود مزٌوب

خدًا مديٌّنًةا زّعُورًةا خشيٌٌبًةا ِمن ِشنةًٌا رعيٌشًةا
يًا كنٌوشًةا؟

مَ
يًل؟...ِشًٌكي؟..ا

مَ
ّنة ًمنٌ..وة؟ م

مَ
ا

ملحق رقم   )  2  (
سٌوريًيًا طليًٌقا

ق )ًىا( ؟ اًنًاّيِون سٌورًيًا نٌوٌكرًيًا
مَ
ق..ة

مَ
ة

ًما خلُودٌي سٌورًيًا                                مقطع رقم   ) 1 (
مَ
ًما؟ ة

مَ
ًلٌي ة

مَ
ا

اٌوذًخةًٌا ..مديٌْنًةًٌا..وًل ِشًا سٌورًيًا
لفًا دسٌوذًيىٍا..وًل خمَد ِبةنًيًا

مَ
اًنيٌ  ا

* 	 	* 	 	*
ذًعةًٌا

مَ
ٌةرًا دًبيبٌ ِمليًاّىًوا ِمن ا

مَ
ا

ىذًًوةًٌا
مَ
يذىٍا ِمن مديٌْنًةًٌا، ِمن ن

مَ
ِمن د

bĆćjØäflÇ@åčß@aĆ‰Žì‚ĆßbĆćjØäflÇ@åčß@aĆ‰Žì‚Ćß@@
IIbĆíćìi@ŠćíûflãbĆíćìi@ŠćíûflãHH@@

@@
 



121 سثروت  2 / 2013

كٌود خنىٍريىُون شُونيٌ ويمَلًّدُى وزعُوذىٍا دمديٌْنًةًٌا
يًا مليٌةًٌا بشٌوخٌبًا وبٌوذكًةًٌا

مَ
ًل خزىٍالٌو ش

حلبجة مرصد باملبو   5- 2 - 1985
شليخوت خدت                    ملحق  رقم  ) 3 (

رًعا
مَ
ل ا

مَ
وٌكبًٌا ع

مَ
ٌكذىٍا خزىٍيلٌو ك

مَ
ًقلىٍْ دش

مَ
ن

نفٌيًل ّىًوا وةٌبرٌيًا
رىٍى ..نٌةيٌرًايٌلىٍى بفُوًخا ِقُطّعيًالٌو زًمرًا.. خمَد أمىٍ

الُون جبىٍريًا خمىٍ
يًا جبُوكًٌا

مَ
رىٍى عرُوِقن دًًىا ش اًي !! خمَد أمىٍ

بكةًٌبىٍْا يٌلىٍى دٌكرٌيًا
شُونيٌ خزىٍاًلُ ِخلًما

قلًُى قليٌِبا ِدًما               مقطع رقم ) 1 (
مَ
يٌة ا ّةخىٍ

يٌةلُون ِكًما
مَ
شًْوةًٌُى ل

مَ
ن

يٌةلُون ِشًا
مَ
خمَدكًما ل

وٌكبًٌا نفٌيًل بِةمًلا
مَ
د ك

مَ
خب

يٌةّىًواًلُ ِيًا
مَ
واًيُون ل

مٌوقىٍْا اٌيٌةّىًواليٌ خدًا مديٌّنًةا
مَ
ذًعةًٌا ع

مَ
با

شعيٌةًٌا
مَ
لىٍْ دة

مَ
ا وم ذمىٍ

مَ
ؤمَمرٌيّىًوا جًبًوُى ج

يةًٌا
مَ
ل ًجرىٍا دب

مَ
خمَد يمَوًما ِسّلقليٌ لِعل...ا

ثشيٌ ٌيّىِون فيٌشًا مبديٌّنًةا
مَ
خزىٍيليٌ خمَد بن

رخًةا
مَ
ا مليٌةًٌا ف ذمىٍ

مَ
اليٌ ددكًِرن رىٍخًيا دج بعىٍ

د دٌوكًا عليٌةًٌا
مَ
رًعا فةخٌيًةا خب

مَ
دكىٍرٌي خمَد ا

ٌبًعا طٌوذًنىٍا
مَ
بيًسّلِقن ش

ٌبًعا ذُوًمنىٍا
مَ
لِب ش

مَ
بق
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ًةا دكًنِشن ِمن ِشًنىٍْا                     مقطع رقم ) 2 (
ِشًا ديمَرًقا دنيًٌسنىٍْا

يًن دىٍيِرن ًجو نيٌشًنىٍْا
ِان ًل شٌبُوق ِشيٌ ًفنىٍا

رٌبًا مٌويِركًٌاىًوا
مَ
ل ِسفةًٌا دق

مَ
خمَد ميٌةًٌا ع

ِمن جنًيًةا ديمَوًما ًجو مرٌيُون شيٌفًاٌيّىًوا
ى( مسيٌكًٌاّىًوا )ِكليًاّىًوا( شةىٍ

مَ
كًٌا )بكلًُى لب

مَ
ل

مَ
خمَدم

يًا زدىٍيّعلىٍى ًطليٌ ّىًوا
مَ
شم

مَ
وٌكبًٌا دب

مَ
ًىو ك

يبًٌا
مَ
رًعا ع

مَ
ل ا

مَ
كٌود ىوىٍالىٍ يمَوًما مٌوِرملًُى ع

لىٍى ِمطرًا..رِعشلىٍى دميٌكًٌا ّىًوا
مَ
نِطفلىٍى ع

يةًٌا ٌيِةٌبًةا
مَ
لًةا وبب

مَ
مسٌوق

دًُى دخريٌٌبًةا
مَ
ؤٌورًةا دج

يٌلًُى دىٍايٌك دركيٌٌبًةا لىٍ
ل جبٌبٌيً كٌةيٌٌبًةا

مَ
ًل ع

ٌبعٌي  ؤليٌٌبًةا
مَ
ٌبًعا ش

مَ
ش

ٌبِقن درًقدًا بعرٌوٌبًةا
مَ
ش

12-3-1985

ْا         ملحق رقم ) 4 ( ؤًلًوةًٌا وضيىوىٍ

شًةةًٌا
مَ
ل د

مَ
ع لطيٌ ّىًوو	

مَ
د ف

مَ
ك

ًمةًٌا ا ِمن 	 كبىٍ
مَ
ةرىٍين ذ

نْيًةًٌا
مَ
ف
مَ
فقيٌ ّىًوو بش

مَ
ن

ٌبذىٍا دًمةًٌا
مَ
ًبيبٌ وج
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شرٌيّىًوو خبٌوكْيًةًٌا
مَ
م

رعةًٌا
مَ
ل ا

مَ
ل زمٌَبنًا وع

مَ
ع

رٌبًا دسًةدًايٌلًُى
مَ
ًةًما ق

يًا
مَ
شم

مَ
ى فرخٌيًةا ل رٌوخىٍ
يًا

مَ
رٌبًا دم

مَ
د ق

مَ
خل

ريًا
مَ
طيٌنًا طٌورًا وب

مَ
ق

يه مٌونشيًا
مَ
يه وشٌوم

مَ
نيٌش

خمَرةًٌا ًخريٌيّىًوو لِةل
جًلا وِجل

مَ
دًٌكرٌيّىًوو ة

ٌةًوا وِضل
مَ
يًوًْمةًٌا دس

د حٌول
مَ
_____زويٌنًا خب

سليامنية 1983

ؤيٌر بٌويًا
مَ
ًشا : ن

نكًبًٌا: 1960/7/1
مَ
سيٌقُوم ًموًلدًا: ع

د 1981-1979
مَ
ٌد

مَ
منًيًا( ًجو جب

مَ
يٌة درًًشا ا فيًٌقا دبىٍ

مَ
منًيًا )ن

مَ
ًسىدٌوةًٌا : دبلُوم ا

ليٌؤًةا: 1982 فنيٌةًٌا دسلىٍيًمنيًٌا
مَ
ى لِةِششًةا ا ةىٍ

مَ
ّنًةا دعرب

مَ
ش

مٌوز 1985
مَ
ى: ة بيٌدٌوةىٍ

مَ
ّنًةا دا

مَ
ش

ٌك
مَ
ر ًىد

مَ
ى ًجو ايٌرًا: 1985-1987، ًبة ِمٌةًخا دفيمَشةىٍ
أِزللىٍى ليمَونًن باٌورًخا دسٌوريًٌا 1989-1987

ّىًوا ًجو برٌيًطنيًا يٌولنًن  دًِرش  ى لربٌيًطنيًا: 1992-1989  سيٌقُوم ًجوسٌوةىٍ
حيُولُوحيًا.

يلٌول 1992
مَ
سيٌقُوم شٌونًيىٍى: ا

ودًعنٌوةًٌا دشٌونًيًا ِسٌجًل )ًموًةا خطيٌفًا(
مَ
ِعلةًٌا دشٌونًيىٍى: لفٌوٌة م

ٌبذىٍا دبرٌيًطنيًا.
مَ
يْ ق

مَ
ى: فيٌشلىٍى قٌبرٌيًا ًجو خمَّد ِمن ًبة ةىٍ

مَ
شكنًا دقرب

مَ
م
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ًجو ِةشعيٌنًيىٍْا ِمن دًرًا عٌبرٌيًا فيٌشلىُون ِجليىٍْا خمَّدكًما فذٌيًسةًٌا سٌوذيًيىٍا 
لٌيٌةٌوةًٌا  وًسفذًيىٍا  ذدٌوةًٌنًيىٍا 

مَ
م جيٌٌجلىٍْ  ًجو  ديٌلًنًيىٍْا  لىٍْ 

مَ
جم يه 

مَ
ِمن

ر 
مَ
داًد نفًؤًةا  ر 

مَ
ًبة وِدىُوك  يل  ربىٍ

مَ
دا ذكيىٌٍا 

مَ
وف ىىٍ ًجو  خشيًٌخا  ر 

مَ
داًا

ًجو  ّدًميًا 
مَ
ق ِمنيًنًُى  دِنفقلىٍى  ًىي  دًبنىٍاًفل  لًةا 

مَ
ٌكًةا 1991..وجم

مَ
مبٌور

زيٌرٌوٌة 
مَ
ّنًبا رٌوًشيًا دو ّدًميًةا ًىي دنًفًقا ِمن جىٍ

مَ
لًةا ق

مَ
1998/7/25 جم

ًىي  اًٌةُورًيًةا  ردٌوةًٌا 
مَ
برًنٌوةًٌا دم

مَ
دكٌورِدسًةن/ مد دقلىٍيًما  ردٌوةًٌا 

مَ
م

نكًبًٌا.
مَ
دمشٌوٌةِاسلًُى ًجو 1998/7/8 وِقنطرُونًُى ًجو ع

لًةا دًبنىٍاًفل
مَ
دًميًا ِمن جم

مَ
ِمنيًنًا ق

ازمًَلُ ونيٌشًا  ًةا دمىٍ
مَ

خ
مَ
ؤيًنًةايٌلًُى لة

مَ
دًميًا م

مَ
ّنب ِمنيًنًا ق ولكلًيًةا جىٍ

ِمن نٌوًفًقُى.

نكًبًٌا
مَ
د مٌورًد/ع

مَ
ك
مَ
ا 3-1
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ردٌوةًٌا ًجو قلىٍيًما دكٌورِدسًةن ِمنيًنًا 
مَ
زيٌرٌوٌة م
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دًميًا اٌيٌة ًجو و

مَ
ّنًبا ق -جىٍ

ردٌوةًٌا 
مَ
برًنٌوةًٌا دم

مَ
يه مد

مَ
بذًنًوةًٌا ًجًونًيًةًٌا ..وِمن

مَ
بذًنًوةًٌا ومد

مَ
ِمن مد

زيٌرٌوةًٌا 
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دو ردٌوةًٌا ةٌوركًمنًيًةا وًجو خٌورزًا 
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اًٌةُورًيًةا وأخذىٍنىٍا مل

نًقيًةاّىًوا نٌوًفًقا 
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لىٍْ ديٌلًنًيىٍْا.
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د
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مَ
زيٌرًا دم

مَ
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اًٌةُورًيًةا..ك ردٌوةًٌا 

مَ
دم برًنًا 

مَ
مد لًةا 

مَ
جم

مَ
د

أرًزًا  ر 
مَ
ونًط يُوخمَنًا(،  ندريُوس 

مَ
)ا لفًنًا 

مَ
م دٌكرٌيًةا  برًنٌوةًٌا 

مَ
دمد

د مٌورًد(.
مَ
ك
مَ
لًةا )ا

مَ
دًسيُومٌوةًٌا دجم

دًميًا  128 
مَ
لًةا 23x16 سم. ِمنيًنًا دًفةًٌْوةًٌا دِمنيًنًا ق

مَ
-جٌوًشا دجم

لخُود..وًفيشًنىٍْا بكُوًما وخًورًا/
مَ
ونًا ب

مَ
لفًا أخمَرًيًا ٌيّىًوا جم

مَ
ًفةًٌْوةًٌا/ ق

لًةا 
مَ
جم

مَ
يه ِمنيًنىٍْا د

مَ
عًةا دِمنيًنًا )1000( نٌوًسكىٍْا وكل

مَ
طب

مَ
-كًميٌوةًٌا د

ردٌوةًٌا 
مَ
م زيٌرٌوٌة 

مَ
دو ْعيًةًٌا 

مَ
طب

مَ
م ًجو  كلًنًاٌيٌة  ا  طٌبيٌعىٍ فيٌشلىُون 

قلىٍيًما دكٌورِدسًةن.
مَ
د
 

ر شلًًما   
مَ
ًبة

يلىُون  ر شلًًما أةىٍ
مَ
لفًا وًجو سةٌونًا بِشًما ًبة

مَ
ر ق

مَ
دًميًةا ًبة

مَ
ًجو ًفةًٌُى ق

للىٍْ ّةخُوٌة ِشًا دجٌوًشا دًسيُومٌوةًٌا )قيٌملىُون جبٌوًبيىٍْا دِشًا 
مَ

م
يه ًسفذًيىٍا 

مَ
لًةا جمٌوبيىٍْا ِمن مٌوذِدنىٍا يٌدٌيعىٍْا بيمَؤيٌفًْوة

مَ
دًبنىٍاًفل ًلد جم

م 
مَ
ى ع خةىٍ

مَ
خش

مَ
ن، و

مَ
ْا ًجو ِعقذىٍا ديٌورةًٌن ميٌقىٍ

مَ
منًيىٍْا، بِعلةًٌا دنيٌشىٍْى ع

مَ
وا

سُورًا بسٌوعذًنىٍا 
مَ
خلفىٍْا، ا

مَ
شقْلًُى مش

مَ
ن ًجو م

مَ
ردٌوة

مَ
قٌوًيًا ًىو دخزىٍاًلُ م

ي بِعدًنًا ًقاىًٍميًا لطٌوًورًا دًىدىٍا 
مَ
ل قدًًل دمٌوذِدن

مَ
جٌوًشنًيىٍْا داٌيٌة ع

ًبنىٍاًفل«  د«اًشٌور  يٌدٌيًعا  يٌلىٍى  يٌك 
مَ
وا  ، ُى  دِؤٌبٌوةًٌ مًةا 

مَ
وًمر ردٌوةًٌا 

مَ
م

ÝÏbđäĆi…@aòÜ©ÝÏbđäĆi…@aòÜ©@@



سثروت  2 / 1342013

ْا  نًقيىٍْا دزمٌَبنىٍى ِمن ًقنُونىٍْا وِطبىٍ
مَ
زىٍْا ِبش اًن

مَ
دًميًا دكِفشلىٍى ج

مَ
ٌيّىًوا ًىو ق

شعيٌةًٌا، 
مَ
يٌةّىًوا أيٌكًوةًٌُى ًجو ة

مَ
ذكىٍا ل

مَ
يٌة ا يه يٌولفًنىٍْا ًجو بىٍ

مَ
لكىٍْا وكل

مَ
دم

اًمُى  بىٍ ِمن  ّد 
مَ
خل رًةا 

مَ
دع يٌلىٍى  د)ًبنىٍاًفل(  بِشًما  لًةا 

مَ
جم ًىد  يلًُى  وأةىٍ

يه اًنيٌ دًل فٌوًشكًٌا ِبد 
مَ
فذيًة

مَ
اذىٍا بة نيىٍْا خىٍ

مَ
يه بيمَد ق

مَ
زيًدة

مَ
ةيٌذىٍا وم

مَ
ع

كل  ِمن  يٌلًُى  لًةا 
مَ
جم د 

مَ
ك لًةا، 

مَ
جم دًىد  لفًةًٌْوةًٌا  زريٌقٌوةًٌا 

مَ
ب ىرنيٌ 

مَ
ب

ولكل.(

ذًعُى
مَ
لًةا وة

مَ
ىمىٍْا دجم

مَ
س

ِمنيًنًا  ِمن  خمَةٌيًةا  ٌيّىًوا  وًىو  لًةا 
مَ
جم ًجو  ّدًميًا 

مَ
ق ويًنًا)ِشًا( 

مَ
خم

جٌوًشا  دقيٌملىٍى  يكًا 
مَ
ا ))فٌوةًًٌخا((  قفيٌلىٍى 

مَ
ن م 

مَ
دق وِمنيًنىٍْا  ّدًميًا 

مَ
ق

سٌوريًيًا.. بِلشًنًا  لًةا 
مَ
ل ّدًميًا 

مَ
ق دفٌوةًًٌخا  بةٌورمًجًا  دًسيُومٌوةًٌا 

لًل 
مَ

ي/م
مَ
لديٌن كًك

مَ
ك ا

مَ
ل
مَ
ردٌوةًٌا دقلىٍيًما ميمَقرًا »ف

مَ
زيٌرًا دم

مَ
لًل دو

مَ
م

ردٌوةًٌا سٌوريًيًةا 
مَ
برًنٌوةًٌا دم

مَ
ى ملد قِرٌبلىٍى بِعدًن فٌوةًٌخىٍ

مَ
م م

مَ
ًىو دق

ًبا 1998/7/8 )1(
مَ
عبش

مَ
رب

مَ
نكًبًٌا يًوًما دا

مَ
ًجو ع

زيٌرٌوٌة 
مَ
و ًجو  خنٌ 

مَ
))ا ردٌوةًٌا 

مَ
دم زيٌرًا 

مَ
دو لًل 

مَ
م ًجو  يلىٍى  أةىٍ د 

مَ
ك

ِاديُوم  خ 
مَ
دًقيم ن 

مَ
اٌي ليٌوةًٌا، 

مَ
ومع برًمٌوةًٌا  خ 

مَ
برًعشًاّيو ردٌوةًٌا 

مَ
م

فٌوةًًٌخا  ًجو  ٌةذًنًيىٍا 
مَ
ا ي 

مَ
سٌوعذًن ِمن  أِخّرنًا  سٌوعرًنًا  دخمَّد  ًةا 

مَ
م

مَ
بة

يٌلىٍى  برًنٌوةًٌا 
مَ
مد دًىد  وخٌودًةًٌا  اًٌةُورًيًةا،  ردٌوةًٌا 

مَ
دم برًنٌوةًٌا 

مَ
دمد

ارٌوةًٌا دِرعيًنًا  خدًا ًفسُوعًةا أخرىٍيًةا ؤُوب شٌورًرًا وخمَةٌيةٌوةًٌا دخىٍ
ردٌوةًٌنًيًةا ودٌيُوقرًًطيًةا....((.

مَ
جيٌاٌوةًٌا م

مَ
عرًبنٌوةًٌا وس

مَ
وم

سًةا 
مَ
ٌةا

مَ
دش وخمَرًةا 

مَ
دة ِعلْلًةًٌا  خدًر  للىٍى 

مَ
م ًجو  أِخّرنًا  ّنًبا  جىٍ وِمن 

دفٌوسًقنًا  قًةا 
مَ
ونف  1992 ّنًةا 

مَ
ش ))ِمن  رىٍى:  أمىٍ برًنٌوةًٌا 

مَ
دمد دِبنيًنًا 

ردٌوةًٌا 
مَ
زيٌرٌوٌة م

مَ
و ًجو  اًٌةُورًيًةا  ردٌوةًٌا 

مَ
برًنٌوةًٌا دم

مَ
ٌةاًسًةا دمد

مَ
دش
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ربيٌةًٌا ومِبٌةًخا 
مَ
زيٌرٌوٌة ة

مَ
و ًجو  لفًنٌوةًٌا سٌوريًيًةا 

مَ
برًنٌوةًٌا دم

مَ
ومد

رشكًٌيًةا، 
مَ
ًويًا دا

مَ
داًنيٌ ِشنىٍْا وفريٌشًاٌيٌة بِعدًنًا دكٌوًةًشا سيًًسيًا ِقشيًا ج

جبٌوًشُى  اًٌةُورًيًةا  برًنٌوةًٌا 
مَ
دمد سًةا 

مَ
ٌةا

مَ
ش ِمن  ؤيًنًةا 

مَ
م ّىًوا  لىٍ

ِمن ِشدًةنىٍْا ودًل خٌورزًا  ٌيّىًوا قفيًٌسا بةرىٍي  ِاًل  فٌورنًًسيًا   مجرٌيًا، 
ِمن  سًةا 

مَ
مشٌوٌةا دفيٌشلًُى  ًىي  ةليٌةًٌيًةا  ًفقُودٌوةًٌا  ِاًل   ، دفٌوخًلنًا 

يه سٌوعذًنىٍا 
مَ
ًةا دكل

مَ
م

مَ
ؤيًنٌوةًٌُى لة

مَ
ي ِشنىٍْا، فِلخلًُى بكل م رةىٍ

مَ
ًقّدم ة

ًويًةا وٌيّىًوا ِعلةًٌا 
مَ
يه ًةوًةٌبٌوةًٌا ج

مَ
رقٌوٌبل

مَ
ًلُ د وًولْيًةًٌا اًنيٌ دكلىٍ

ن دفيٌشلىٍى 
مَ
يٌك مٌودِكرل

مَ
للىٍى وا

مَ
يٌك درِمزلىٍ ًجو م

مَ
يه..2( وا

مَ
كلًية

مَ
مل

خلٌورزًا  رِمزلىٍ  رًبيًا 
مَ
وع سٌوريًيًا  بِلشًنىٍْا  لًةا 

مَ
ل ّدًميًا 

مَ
ق فٌوةًًٌخا 

نٌوًفًقا  يه 
مَ
ِمن ِمن نٌوقزىٍْا  ِمنيًنًا  برًنٌوةًٌا ًجو 

مَ
دفٌوخًلنًا فٌوخًلنًا دمد

ًجو  سِخزًويىٍا 
مَ
سًقلًيىٍا...فذ

مَ
فذ دخٌورزًا  قًميًةا..طٌوكًًسا 

مَ
ا لًةا 

مَ
جم

مَ
د

زيٌرٌوةًٌا...)3(
مَ
ْا لو شذيىٍا نًقُوفىٍ

مَ
م

لًةا بِلشًنًا سٌوريًيًا
مَ
ِمن ملُواىٍْا دجم

يلىٍى بيمَد ًسفرًا »يمَونًن ىُوزًيًا شرًيًةا  ّدًميًا ِمن ًفةًٌا 7-18 أةىٍ
مَ
-ملُواًا ق

يثُو وِشخنٌوةًٌا(. يثُو« بِشًما د )سىٍ ملشٌوخةًٌا دخًمُورًا يٌدٌيًعا »ًشِكر سىٍ
»يُوخمَنًا  بيمَد  ردىٍيل، 

مَ
دنُوس ادًا  عىٍ خدًر  ملُواًا   23-19 ًفةًٌْوةًٌا  -وًجو 

نكًبًٌيًا.
مَ
ع

يٌدٌيعًةا  اٌومةًٌنًيًةا  رؤُوًفيٌوةًٌا 
مَ
ف خدًر  ملُواًا   29-24 -ًفةًٌْوةًٌا 

خٌبيٌشًا  يٌلىٍى  ملُواًا  دًنيٌاىٍيل«.  »يُوخمَنًا  بيمَد  اًٌةُورًيًا«  يدُون 
مَ
د.«ثر

شعيٌةًٌنًيىٍْا.
مَ
ذؤُوفىٍا ة

مَ
مِلنيًنًا ِمن ؤٌوذًةًٌا لف

شعيٌةًٌا 
مَ
ًجو ة ًبن ىٌورميٌزدّ 

مَ
يرًا در

مَ
ةًٌْوةًٌا 30-40 ملُواًا بِشًما دد

مَ
-ف

بيمَد »ِشعُون يمَلدًا .
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ي. منًا بيمَد »ميٌكًٌاىٍيل ِبنيًمىٍ
مَ
ةًٌْوةًٌا 41-53 ملُواًا بِشًما يٌولفًن ا

مَ
-ف

نًخرٌيُب 
مَ
ردٌوةًٌا لكًٌةُوبًٌا »س

مَ
ةًٌْوةًٌا 54-55 مشٌوخةًٌا بِشًما ِششًا دم

مَ
- ف

برًنٌوةًٌا 
مَ
دًانيٌاىٍيل وًىي دفيٌشلًُى مٌوقِرٌبًةا ًجو خٌورزًا دفٌوةًًٌخا دمد

نكًبًٌا.
مَ
ردٌوةًٌا اًٌةُورًيًةا/ع

مَ
دم

ىرىٍين/شُوعيٌةًٌا دخٌوًبا 
مَ
يٌة ن ٌةرًا دبىٍ

مَ
ةًٌْوةًٌا 56-57 ِمن مٌةُولُوحيًا دا

مَ
- ف

ًبٌبلًيًةا.
برًنٌوةًٌا.

مَ
شيٌذًوةًٌا دفٌوةًًٌخا دمد

مَ
ْا وك وًفةًٌْوةًٌا 58-59 ِطبىٍ

رًبيًا وقٌوردًيًا
مَ
لًةا بِلشًنًا ع

مَ
جم

مَ
ِمن ملُواىٍْا د

برًنٌوةًٌا
مَ
ةًٌْوةًٌا 60-65 فٌوةًًٌخا وِطًبا دفٌوةًًٌخا دمد

مَ
- ف

عيٌد رىًٍشا رًًما ًجو ًسفرٌوةًٌا 
مَ
ةًٌْوةًٌا 66-74 ملُواًا بِشًما )يمَوِسف س

مَ
- ف

بيمَد »ِكلُخُو)4(.
عبدًنًْوةًٌُى ًجو 

مَ
خيًٌقر( وم

مَ
ةًٌْوًةا 75-90 ملُواًا بِشًما )ِخٌكمةًٌا دا

مَ
- ف

ٌبلًيًةا بيمَد »حُورح اٌيسًخق«. ًسفرٌوةًٌا وِخٌكمةًٌا ةىٍ
لفًنًا 

مَ
م م 

مَ
ع ليٌوةًٌا 

مَ
)جب وبِشًما  دِمنيًنًا  ةًفقًةا   102-91 ةًٌْوةًٌا 

مَ
ف  -

ن ًجو قلىٍيًما دكٌورِدسًةن. رمًلً
مَ
ّدًميًا دف

مَ
دًًما ق

مَ
نُو( ى

مَ
ًشاىٍيل ن

جنلىٍيزًيًا 
مَ
ا ًجو  شرًيًةا 

مَ
د بِشًما)ِشًنىٍْا  ملُواًا   112-103 ةًٌْوةًٌا 

مَ
ف  -

رًًبيًا »سٌوزًن خُوًشًبا«. 
مَ
ٌبديٌشُو«، وةٌورمًجًا لع

مَ
ر ع

مَ
دو

مَ
وسٌوريًيًا بيمَد د. »ا

اًما خًنُوةًٌا..وبٌوًخنًا  ةًٌْوةًٌا 113-125 ملُواًا / بِشًما )كنٌوشًةا دبىٍ
مَ
- ف

اًميًا »ؤمًَبخ ىٌورميٌزدّ ًشنٌ«. خنًنًا بىٍ
مَ
بيمَد مب

لٌولًةا 
مَ
ةًٌْوةًٌا 126-128 ملُواًا بِلشًنًا قٌوردًيًا بِشًما قرًيًةا ق

مَ
- ف

ىًن ًشًبا ًمرًةنٌي«.
مَ
رًةا طرًٌجُوديًٌا اًٌةُورًيًةا..بيمَد »ب

مَ
ًجو ِاج

يه 
مَ
ًويًا ِشًا خمَةٌيًةا مٌوجِرشلىٍى ًجو كل

مَ
لفًا ج

مَ
-ًفةًٌا أخمَرًيًةا ًجو ق
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ر أرًزًا دًسيُومٌوةًٌا 
مَ
د مٌورًد نًط

مَ
ك
مَ
خ بيمَد »ا

مَ
فق

مَ
ل دة

مَ
لًةا ى

مَ
جم

مَ
ِمنيًنىٍْا د

لًةا بِلشًنًا سٌوريًيًا.
مَ
دجم

برًنٌوةًٌا بيمَد 
مَ
لًةا طِعنىٍى ؤٌورًةا دفٌوةًًٌخا دمد

مَ
ّدًميًا دجم

مَ
لفًا ق

مَ
- وق

يًطا »ًحك اٌيسًخق«. ى دمٌيطرًفُولىٍ ليٌوةىٍ
مَ
ردٌوةًٌا، ومع

مَ
زيٌرًا دم

مَ
و

رًا 
مَ
ًبن ىٌورميٌزدّ بف

مَ
يرًا در

مَ
لًةا ؤٌورًةا دد

مَ
لفًا دًفةًٌا أخمَرًيًةا دجم

مَ
-وق

ٌدىٍيدًا.
مَ

ًمنىٍْا دجب
مَ
دخمَّد ِمن ا

 
دًميًا

مَ
ر ِمنيًنًا ق

مَ
لًةا ًبة

مَ
جم

ِمن كًٌةُوبىٍْا ويًؤُوفىٍْا  ّدًميًا كِفشلىُون جمٌوبيىٍْا 
مَ
م نٌوًفًقا دِمنيًنًا ق

مَ
وع

دنٌوًفًقا  ميٌنٌوةًٌا 
مَ
ل دشٌبٌيلىٍْ  ٌبًةا 

مَ
ة

مَ
دم بنيٌشًا  سٌوريًيًةا  ردٌوةًٌا 

مَ
مب

ّىًما 
مَ
لس جًبًوُى  ًبا 

مَ
ر ِبش  دجٌوًشا  خرًيًةا  م 

مَ
ع بِعدًنًُى  لًةا 

مَ
دجم

فٌوخًلنًا  دًىن  ؤخٌيٌوةًٌا 
مَ
لن ٌيًةٌبْيًةًٌا  ِمن  ِمنيًنًا  قِطرىُون  سٌوريًيًا، 

ْخيًةًٌا سٌوعذًنًيىٍا اًنيٌ داٌيٌةلُون 
مَ
ش

مَ
لًةا وخم

مَ
دًةا دًفسُوْعيًةًٌا دجم

مَ
وسن

)زٌوزىٍْا  ٌيّىًوا  نًقيًةا 
مَ
اًن وِبش  ّدًميًةا 

مَ
ق سقٌوةًٌا 

مَ
دع يٌوٌةرًنًا..بِعلةًٌا 

دِمنديًنىٍْا  طيًٌما  ِمن  زًودًا  ّىًوا  دلىٍ اًنيٌ  لًةا 
مَ
دجم لنٌوًفًقا  ديٌلًنًيىٍْا 

جلٌوًشا  ا  فشٌيطىٍْ ًبا 
مَ
ر وفٌوذًعنىٍا  يًةُى 

مَ
وًشن لًةا 

مَ
دجم عًةا 

مَ
وطب

ًجًىةًٌا  ًبا 
مَ
ور دكًٌةُوبىٍْا  وفٌوذًعنىٍا  عًةُى 

مَ
طب ًجو  لًخىٍْا 

مَ
وف دًسيُومٌوةًٌا 

ٌيّىٌبٌيًل  ّىًوا  ًفاىٍش  دًسيُومٌوةًٌا  دجٌوًشا  دفٌوذًعنىٍا  زٌوزىٍْا  ِمن  ّىًما 
مَ
س

رًةا دِمنديًنىٍْا 
مَ
يْه اًو لشًد

مَ
نًقيٌوةًٌا دملُوا

مَ
لًةا لًن

مَ
جم

مَ
ّدكًما كًٌةُوبىٍْا د

مَ
خل

ركٌوك وأِخّذنىٍا( شٌبُوق 
مَ
وِؤل-ك

مَ
د –م

مَ
ٌد

مَ
ذكيىٍا أِخّذنىٍا )جب

مَ
وف ًويىٍْا دىىٍ

مَ
ِمن ج

بةًٌا 
مَ
ى ر ٌكًسا ودًوقٌوةىٍ

مَ
نٌوةًٌا بِعلةًٌا داٌيٌةٌوةًٌا دط

مَ
يك

مَ
سقٌوةًٌا دا

مَ
ِمن ع

ّىًما 
مَ
س يه 

مَ
وِمن دقلىٍيًما  ذكيىٍا 

مَ
وف ىىٍ ًجو  شيٌذًوةًٌا 

مَ
ك ِمن  دًبرىٍاّىًوا  مًلا 

وًفا دِشًنىٍْا 
مَ
ا بش سٌوريًيًا..اٌيٌةّىًوا خمَّدكًما ِشًنىٍْا زمَيثًنىٍْا فيٌشىٍا مٌوفِلخىٍ
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رًيًا دقلىٍيًما.
مَ
ا ِمن ب ريٌذىٍا مللُواىٍْا فذٌيسىٍ

مَ
ش

لًةا 
مَ
ِمن ِشًنىٍْا ًسندًنىٍْا ل

»يمَونًن  دميمَقذىٍا  بطٌويًبًٌا  قطرٌيىٍا  فيٌشلىُون  شْيًةًٌا 
مَ
كف ِمن  ِمنيًنًا   -

ًشاىٍيل  ليًا«، 
مَ
»ةاُوًما ط  ، مٌورًد«  د 

مَ
ك
مَ
»ا يُوخمَنًا،  ندريُوس 

مَ
ا ىُوزًيًا«، 

طرُوس ىٌورميٌزّد«، »ًمرلٌي اُوشيٌنًا«، »ؤمًَبخ 
مَ
نُو«، »سٌوزًن خُوًشًبا«، ف

مَ
ن

رجيٌس«، »حُورح 
مَ
وِؤل، »حُونيٌ جيٌو

مَ
يثُو«، ِمن م ىٌورميٌزدّ ًشنٌ«، »ًشِكر سىٍ

ىًن ًشًبا«، وِشًنىٍْا 
مَ
ي«، ب اٌيسًخق«، »يُوخمَنًن دًنيٌاىٍيل«، »ميٌكًٌاىٍيل ِبنيًمىٍ

أخذىٍنىٍا....
ِمن  ِرخًقا  ِعدًنًُى  ًجو  قًةُى 

مَ
ف

مَ
وم لًةا 

مَ
جم

مَ
د دًةا 

مَ
سن

مَ
ل رًةا 

مَ
زج

مَ
س برىٍاًلُ 

ًبا ًبؤُوذىٍا 
مَ
لًةا ِمن زٌوزىٍْا اًنيٌ دٌيّىًوو ر

مَ
نًةا ًما دًفاىٍش فريٌشًا ل

مَ
خ

مَ
ة

م كًٌةُوبىٍْا 
مَ
ٌك برىٍالىٍ مٌوًطيًا ع

مَ
ًل كًمليٌ لفٌوذًعنىٍا دكًٌةُوبًٌُى..واًف ًىد

لًةا.
مَ
ن  جًبلٌوةًٌا لكٌةيٌٌبًةا ًجو جم

مَ
م

مَ
دع

ؤيًنٌوةًٌا 
مَ
ٌيّىًوا م خًةا 

مَ
ش

مَ
ّىًما سٌوريًيًا بشٌورًيًا خم

مَ
دس نًقيٌوةًٌا 

مَ
- ولًن

ّىًما 
مَ
س ًجو  ملُواًا  خمَّد  ِمن  زًودًا  ًجو  كًٌةُوبًٌا  دخمَّد  فًةا 

مَ
وة

مَ
دمش

بِلشًنًا سٌوريًيًا.. دكٌةيٌْبًٌةًٌا  ِمندٌي برىٍالىٍ لًبؤُورٌوةًٌا  سٌوريًيًا..وًىن 
ًجو خمَّدكًما  ِمندٌي  داًًىا  ِمن خزًيًةا  لًقرُويًا سٌوريًيًا  ؤيًنًةايٌلًُى 

مَ
وم

لًةا.. ونيٌشًا رىًٍشيًا ِمن اًًىا ٌيّىًوا دًىوٌي  ًفةًٌْوةًٌا سٌوذيًيىٍا 
مَ
جم

مَ
ِمنيًنىٍْا د

لًةا ِبش زًودًا ِمن ِفلًجا.
مَ
ًجو جم

لفًنًا »ًشاىٍيل 
مَ
م م

مَ
ّدًميًا ع

مَ
كًٌا لةًفقًةا دِمنيًنًا ق

مَ
خ رًمزمَخ ل

مَ
- وًبع

ل 
مَ
وع رًبيًا 

مَ
ع بِلشًنًا  ِزٌبنًا  بًىو  دكٌورِدسًةن  ن  رمًلً

مَ
دف دًًما 

مَ
ى نُو« 

مَ
ن

دخمَّدكًما  بيًنًةا 
مَ
م ِمن  ٌيّىًوا  ِمنىٍى  نيٌشًا  ًفةًٌْوةًٌا..   )11( روخٌيٌوةًٌا 

ازمَلًةا دفٌوخًلنىٍى  ى مِبٌةًخا دمىٍ سقًْوةىٍ
مَ
ن وع

مَ
م

مَ
ريٌذًوةًٌا خدًر ًقاىٍم دع

مَ
ش
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ردٌوةًٌا/
مَ
زيٌرٌوٌة م

مَ
لًةا نفيٌقًةا بيمَد و

مَ
يه ًجو ًىد جم

مَ
بنيٌشًا دخمَةٌيةٌوة

مجرٌيًةا  ليٌوةًٌا    
مَ
ج ِمن  ّىًوا  مليٌةًٌ وةًفقًةا  اًٌةُورًيًةا،  برًنٌوةًٌا 

مَ
مد

رًةا..
مَ
يه ِؤبًٌْوةًٌا..واٌيٌةّىًواًبُى زًودًا ِمن خدًا ِاج

مَ
لكل

يه 
مَ
ًبا ِمن

مَ
ّىًما ر

مَ
لًةا وملــُْواًُى... س

مَ
نًةا ًجًونًيًةا ل

مَ
يم

مَ
- وخدًر ط

شعيٌةًٌنًيًا وًما دخِبزًيًايٌلىُون 
مَ
ّنًبا ة ن ِمن جىٍ

مَ
م

مَ
ردٌوةًٌا دع

مَ
فذيٌشىٍاٌيّىًوو مب

اًنيٌ  ويمَؤيٌفًْوةًٌا  ورىٍى 
مَ
ود ِلشًنًا  ًقاىًٍميًةا، وخدًر  بِعدًنًا  سقًْوةًٌا 

مَ
ن ع مِِ

ن..واًف 
مَ
م

مَ
ٌكًةا ًجو خمَّدكًما شٌوٌةاًسىٍْا دع

مَ
ؤًةا مبٌور

مَ
ر نف

مَ
دبرىٍالُون ًبة

ّىًوا  دًقاىٍم  ًما  خدًر  ريٌذًوةًٌا 
مَ
دش يًةا 

مَ
جل ًجو  لًةا 

مَ
جم يٌِؤفلًُى  ٌك 

مَ
ًىد

ن...
مَ
م

مَ
ى لع رقٌوٌبلًيٌوةىٍ

مَ
ٌكًسا ًجو د

مَ
جًبوىٍى ط

لًةا وخمَّدكًما خمَةٌيْةًوةًٌُى
مَ
جم

ردٌوةًٌا..
مَ
زيٌرٌوٌة م

مَ
ّنًبا رٌوًشيًا..و ّدًميًةا ًىي دنِفقلًُى ِمن جىٍ

مَ
لًةا ق

مَ
- جم

يكًا دنِفقلىُون فذٌيًسةًٌا اًنيٌ دًقّدم 
مَ
ردٌوةًٌا سٌوريًيًةا، ا

مَ
برًنٌوةًٌا دم

مَ
مد

ذدٌوةًٌنًيىٍا ًل شٌولًطنًيىٍْا5.
مَ
ِمنًُى بيمَد شٌوٌةاًسىٍْا م

ّىًما سٌوريًيًا ًجًوُى ِبش زًودًا 
مَ
ٌةرًا وس

مَ
ّدًميًةا كنًفًقا ًجو ا

مَ
لًةا ق

مَ
- جم

يه ِمنيًنًُى.
مَ
ةًٌْوةًٌُى وبِاسكىٍيًما خمَةٌيًةا ًجو كل

مَ
ِمن ِفلًجا دف

لًةا )12 ِشنىٍْا( ًل نِفقلىٍى ِمنيًنًا زًوًجنًيًا، 
مَ
- ًجو ِمٌةًخا دنٌوًفًقا دجم

يه ِمنيًنًُى ٌيّىًوو بِاسكىٍيًما ِفردًنًيًا.
مَ
ِاًل كل

ٌيّىًوا  لًةا 
مَ
ًسيُومٌوةًٌا دجم رىٍش   )15( ِمنيًنًا  ل 

مَ
ّدًميًا وى

مَ
ق ِمنيًنًا  ِمن   -

زيٌرٌوٌة 
مَ
و ًجو  اًٌةُورًيًةا  ردٌوةًٌا 

مَ
دم برًنًا 

مَ
–مد يُوخمَنًن«  ندريُوس 

مَ
»ا

ردٌوةًٌا.
مَ
م

ٌيّىًوا  لًةا 
مَ
جم

مَ
د ًسيُومُوةًٌا  رىٍش   )34( ِمنيًنًا  ل 

مَ
وى  )16( ِمنيًنًا  ِمن   -

زيٌرٌوٌة 
مَ
و ًجو  اًٌةُورًيًةا  ردٌوةًٌا 

مَ
دم برًنًا 

مَ
ىٌورِمز«-مد طرُوس 

مَ
»ف
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زيٌرٌوٌة 
مَ
لو يُوخمَنًن«  ندريُوس 

مَ
»ا دمشٌونىٍالىٍ  ًما  ر 

مَ
...ًبة ردٌوةًٌا 

مَ
م

شنًنًا.
مَ
ا خبرٌيًا مل رجًٌ

مَ
ّىًما دِلشًنًا سٌوريًيًا بد

مَ
ربيٌةًٌا-س

مَ
ة

ردٌوةًٌا 
مَ
برًنٌوةًٌا ًجًونًيًةا دم

مَ
ر فٌوةًًٌخا دمد

مَ
- ِمن ِمنيًنًا )35-  ( وًبة

مًلِلخ« 
مَ
ا عدٌي 

مَ
د.«س يمَنًةا 

مَ
وع ردٌوةًٌا 

مَ
م زيٌرٌوٌة 

مَ
و ًجو  سٌوذيًيىٍا  منىٍْا 

مَ
وا

برًنٌوةًٌا 
مَ
مد ِمن  فًةا 

مَ
خل

مَ
ش ر 

مَ
ًجًونًيًا..وًبة برًنًا 

مَ
دمد ا  رجًٌ

مَ
بد

عدٌي 
مَ
د.«س لًةا 

مَ
جم

مَ
د ًسيُومٌوةًٌا  رىٍش  فيٌشلىٍى  ًجًونًيًةا  برًنٌوةًٌا 

مَ
ملد

طرُوس ىٌورِمز«.
مَ
لًةا »ف

مَ
جم

مَ
ر أرًزًا دًسيُومٌوةًٌا د

مَ
مًلِلخ« ونًط

مَ
ا

ر 
مَ
ل ِمنيًنًا )34( خلًف رىًٍشا دًسيُومٌوةًٌا اًو نًط

مَ
ّدًميًا وى

مَ
- ِمن ِمنيًنًا ق

د مٌورًد«.
مَ
ك
مَ
لًةا ٌيّىًوا »ا

مَ
جم

مَ
أرًزًا دًسيُومٌوةًٌا د

ا بِعلةًٌا دشٌوخلًفىٍْا اًنيٌ  لًةا لنٌوًفًقا ِمٌةًخا )6( يمَذخىٍ
مَ
ًلُ جم - كلىٍ

ينًٌة ِمنيًنىٍْا )16-15( 
مَ
ر/2002 ب

مَ
ل اًد

مَ
ّدًميًا 2001 ى

مَ
دبرىٍالُون ِمن ِةشريٌن ق

لًةا 
مَ
جم

مَ
ندريُوس يُوخمَنًن« لرىًٍشنٌوةًٌا دًسيُومٌوةًٌا د

مَ
بِعدًنًا دشِبقلىٍى »ا

اًلنٌوةًٌا.
مَ
طرُوس ىٌورِمز« ًلد ِمشة

مَ
لًةا دخمَرٌبًا »ف

مَ
وشق

ّنًةا 
مَ
دش خبٌوًةًما  لًةا 

مَ
دجم دنٌوًفًقا  كلًيًةا 

مَ
مل نٌوًسيًا  اٌيٌةّىًوا   -

نًيىٍا ِمن ليٌسًةا  ذمًلً
مَ
يه ف

مَ
اًلنىٍْا وِمن

مَ
ذيًةًٌا ِمشة

مَ
2001 ِاًل ةنًيًةًٌا وعب

ٌك 
مَ
ًىد واًف  لًةا 

مَ
جم

مَ
د ًةنًيًةا  ًجو  عبدًنٌوةًٌا 

مَ
م اٌيٌةّىًواًلُ  سٌوريًيًةا 

وزمَرًبا  ذيًةًٌا 
مَ
عب ِمن    2003 ّنًةا 

مَ
دش خبٌوًةًما  ٌيّىًوا  يًنًا 

مَ
ةر نٌوًسيًا 

ميٌنًةا بنٌوًفًقا..
مَ
ؤخٌيًا..فيٌشلًُى ا

مَ
ميٌنٌوةًٌا دنٌوًفًقُى وٌيّىًوا نٌوًسيًا ن

مَ
ل

لًةا لبًعيًةا 
مَ
برًنٌوةًٌا وجٌوًشا دًسيُومٌوةًٌا ًجو جم

مَ
ِاًل نٌوًسيىٍْا دمد

لًةا 
مَ
جم

مَ
ةًٌْوةًٌا د

مَ
زيًدًةا دف

مَ
لًةا وبنيٌشًا دم

مَ
زيمَدًةا دفٌوذًشنىٍا  دجم

مَ
دم

لًةا نِدٌبلىٍى 
مَ
جم

مَ
كلًيًةا د

مَ
وطٌوًورًا، ًل نِؤخلًُى، وبِعلةًٌا دجزمَْميًةًٌا دم

ٌيّىًوا  ن 
مَ مَ
جم يه 

مَ
وفٌوخًلن  ، ُى  ميٌنٌوةًٌ

مَ
ل لًةا 

مَ
جم

مَ
د دًسيُومٌوةًٌا  جٌوًشا 

ا جلٌوًشا  ّىًوا مٌوقربىٍ دًفيشيٌ  زٌوزىٍْا  د 
مَ
ك  )18( ِمنيًنًا  ر 

مَ
ًبة فريٌشًاٌيٌة 
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ن ٌيّىًوا.
مَ مَ
ًبا ًبؤُوذىٍا ودمٌوٌة جم

مَ
لًةا وكًٌةُوبىٍْا ٌيّىًوو ر

مَ
دًسيُومٌوةًٌا دجم

لًةا 
مَ
جم

مَ
ةًٌْوةًٌا د

مَ
ل ِمنيًنًا )20( ِمنيًنًا دف

مَ
لًةا وى

مَ
جم

مَ
ّدًميًا د

مَ
- ِمن ِمنيًنًا ق

لفًا.
مَ
ةًٌْوةًٌا+ًفةًٌْوةًٌا دق

مَ
خمَةٌيةىٍْا ٌيّىًوو )128( ف

لًةا لـ )160( ًفةًٌْوةًٌا 
مَ
جم

مَ
- ًجو ِمنيًنًا 21 فيٌشلىُون موزِيدىٍا ًفةًٌْوةًٌا د

بنيٌشًا  دًسيُومٌوةًٌا  جٌوًشا  ِمن  دًةا 
مَ
بسن ِاًل  لًةا 

مَ
ل دًةا 

مَ
سن دًل 

دطٌوًورًا.
لًةا 

مَ
دجم دًفةًٌْوةًٌا  ًمزيمَدًةا  خمَةٌيةىٍْا  فيٌشلىُون   )22( ِمنيًنًا  ِمن   -

ل خٌوشًبنًا ًما دًفاىٍش ّىًوا فريٌشًا ِمن 
مَ
لـ)200( ًفةًٌْوةًٌا واًًىا ٌيّىًوا ع

ميٌنٌوةًٌا 
مَ
لًةا شٌبُوق ِمن ا

مَ
زٌوزىٍْا دفٌوذًعنىٍا دجٌوًشا دًسيُومٌوةًٌا..وجم

زيمَدًةا.
مَ
دبًعيًةًٌُى فيٌشلىُون فٌوذًشنًُى  خمَةٌيةىٍْا دًل م

ٌيّىًوا  أخمَذًيىٍا  ِمنيًنًُى  ل 
مَ
وى ّدًميًا 

مَ
ق ِمنيًنًا  ِمن  لًةا 

مَ
جم

مَ
د عًةا 

مَ
طب  -

ًةا دًمانىٍْا 
مَ
ر خمَد

مَ
ردٌوةًٌا، ِمنيًنًا )21( وًبة

مَ
زيٌرٌوٌة م

مَ
عًةا دو

مَ
طب

مَ
ًجو م

لًةا 
مَ
دجم عًةا 

مَ
طب فيٌشلًُى  ردٌوةًٌا 

مَ
م زيٌرٌوٌة 

مَ
دو ديٌلًنًيىٍْا  عًةا 

مَ
طب

مَ
د

بِاسكىٍيًما ِبش ًطبًٌا.
لًةا وبفٌورًسا )150( ِشنىٍْا 

مَ
دمٌوةًٌا ِمن جٌوًشا دًسيُومٌوةًٌا دجم

مَ
- بق

ٌك ًجو 
مَ
ل ِجليُونٌوةًٌا سٌوريًيًةا نِفقلىٍى ِمنيًنًا ديٌلًنًيًا )ِمنيًنًا 7( وًىد

مَ
ع

ّنًةا 2000 
مَ
ش ٌك 

مَ
ًىد واًف  لًةا 

مَ
ِمن جم ِمنيًنىٍْا   )5( نِفقلىُون  ّنًةا 1999 

مَ
ش

لًةا ليًٌة فٌورًسا.
مَ
نِفقلىُون )5( ِمنيًنىٍْا ِمن جم

ل فريٌشٌوةًٌا دِمنيًنًا ِمن ًفةًٌْوةًٌُى 
مَ
يه ِمنيًنًُى ع

مَ
لًةا وًجو كل

مَ
- يٌِؤفلًُى جم

قٌوردًيًا  بِلشًنًا  ريٌوةًٌا 
مَ
ك ِمنيًنًا  دكل  خٌوًةًما  وًجو  قٌوردًيًا  بِلشًنًا 

ك 
مَ
ل
مَ
ردٌوةًٌا »ف

مَ
زيٌر دم

مَ
ّىًما سٌوريًيًا لفٌوٌة بًعيًةا ِمن و

مَ
خلٌبيٌشًةًٌا دس
ي«.

مَ
لديٌن كًك

مَ
ا
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برًنٌوةًٌا ًجًونًيًةا
مَ
سًةا دمد

مَ
ٌةا

مَ
ر ش

مَ
لًةا ًبة

مَ
شٌوخلًفىٍْا دجم

عيٌنًيٌوةًٌا 
مَ
رب

مَ
لًةا دًبنىٍاًفل بفٌورًسا دا

مَ
- نِفقلىٍى ِمنيًنًا )35( ديٌلًنًيًا ِمن جم

لًةا 
مَ
ل ّدًميًا 

مَ
ق ِمنيًنًا  وٌيّىًوا  ًفولُوس«  رجُون 

مَ
»س نيًا 

مَ
مش دخًمُورًا 

منىٍْا سٌوذيًيىٍا.
مَ
ردٌوةًٌا وا

مَ
برًنٌوةًٌا ًجًونًيًةا دم

مَ
يًةُى ملد

مَ
ر ًشن

مَ
ًبة

يًةا ِمن اًًىا ِمنيًنًا.
مَ
ًبا لـ)A4( ًشر

مَ
لًةا فيٌشلىٍى ِبش ر

مَ
وجٌوًشا دجم

ردٌوةًٌا 
مَ
دم ًجًونًيًا  برًنًا 

مَ
ديٌلًنًيًا قِطرىٍى مد دِمنيًنًا  نٌوًفًقا  وًقّدم   -

بنيٌشًا  وكًٌةُوبىٍْا  مٌوذِدنىٍا  ذؤُوفىٍا 
مَ
ف ِمن  ِمنيًنًا  م 

مَ
ع شْيًةًٌا 

مَ
كف سٌوريًيًةا 

ر ًما دفيٌشلًُى 
مَ
ًبا ًبة

مَ
لًةا بؤيمٌَبْيًةًٌا خمَدةىٍْا وجٌوًشا ِبش ر

مَ
دنٌوًفًقا دجم

لًةا 
مَ
ل دفٌوذًشنىٍا  زيمَدًةا 

مَ
م م 

مَ
وع ًجًونًيًةا  برًنٌوةًٌا 

مَ
ملد نًقُوفًةا 

برًنٌوةًٌا ًجًونًيًةا.
مَ
ومد

رىًٍشا  خلًف  م 
مَ
ع طٌوًفيًا  ًل  اًف  برىٍالىٍ  )ًل  شعيٌةًٌا: 

مَ
لة وكًامِرن   -

ًجو  لفٌوخًلنىٍى  يبٌوةًٌا 
مَ
لط

مَ
دقٌوب ّنًبا  جىٍ ِمن  ًل  لًةا 

مَ
دجم دًسيُومٌوةًٌا 

ل ِمنيًنًا )34( مِبٌةًخا د)10( ِشنىٍْا ويٌدٌيًعا 
مَ
ّدًميًا وى

مَ
لًةا ِمن ِمنيًنًا ق

مَ
جم

ّىًما سٌوريًيًا جًبًوُى.
مَ
ميٌنٌوةًٌُى وس

مَ
ملىٍْى ًجو نٌوًفًقُى وا

مَ
بع

برًنٌوةًٌا 
مَ
ر ًما دفيٌشلًُى نًقُوفًةا ملد

مَ
لًةا ًبة

مَ
جم

مَ
بيًنًةا د

مَ
- ًل برىٍاًلُ م
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ر 
مَ
ونًط  ، مًلِلخ« 

مَ
ا عدٌي 

مَ
د.س جًبًوُى  ّدًميًا 

مَ
ق ا  رجًٌ

مَ
د ًىوىٍا  ِبد  ًجًونًيًةا 

منىٍْا 
مَ
وا ردٌوةًٌا 

مَ
دم برًنًا 

مَ
مد ىٌورِمز«  طرُوس 

مَ
»ف دًسيُومٌوةًٌا  أرًزًا 

ًلد  نٌوًىرًا  ٌيّىًوا  اًًىا  ًجًونًيًا  يل...وبِاسكىٍيًما  ربىٍ
مَ
دا ِفرًعا  سٌوذيًيىٍا 
كلًيًةا ةميٌىًةا.

ا خمَةٌيةىٍْا عٌبيٌذىٍا  ذعىٍ
مَ
ميٌنًةاٌيّىًوا بؤيمٌَبْيًةًٌا خمَدةىٍْا شِيفلًُى ة

مَ
لًةا ا

مَ
- جم

ٌك ًل 
مَ
لًةا ًسفرًيًا-واًف ًىد

مَ
ردٌوةًٌا-ديًٌون دجم

مَ
وٌكبًٌا دم

مَ
يٌك طٌوثًسا ك

مَ
ا

 
مَ

عرب
مَ
يٌك د

مَ
لًةا ا

مَ
ميٌنًيىٍْا جٌوًشا دًفةًٌْوةًٌا سٌوذيًيىٍا ًجو جم

مَ
فيٌشلىُون ا

ِفلًجا وِبش زًودًا ونٌوًىذىٍا أخذىٍنىٍا..
ردٌوةًٌا 

مَ
م خدًر  شيًةًٌا 

مَ
ودذ لبٌوؤًيىٍْا  ذًبيىٍا 

مَ
ع امذًُى  مىٍ ومشٌوخِلفلىُون 

سٌوريًيًةا.
لًةا

مَ
ا خمَةٌيةىٍْا ًجو جم ذعىٍ

مَ
 ة

1-فٌوةًًٌخا :
ّدًميًا 

مَ
ردٌوةًٌا ًجو فٌوةًًٌخا دِمنيًنًا ق

مَ
زيٌر م

مَ
لًل دو

مَ
1- فيٌشلىٍى فرٌيًسا م

برًنٌوةًٌا 
مَ
لًل دمٌوقِرٌبلىٍى ًجو زٌوخًيًا دفٌوةًًٌخا دمد

مَ
لًةا /م

مَ
ِمن جم

نكًبًٌا يمَوًما 1998/7/8.
مَ
ردٌوةًٌا اًٌةُورًيًةا ًجو ع

مَ
دم

لًةا ميمَقرًا 
مَ
ل ِمنيًنًا 15 كِةٌبلىٍى فٌوةًًٌخا دجم

مَ
يًنًا وى

مَ
2- ِمن ِمنيًنًا ةر

ردٌوةًٌا..
مَ
زيٌرٌوٌة م

مَ
ردٌوةًٌا/و

مَ
برًنًا ًجًونًيًا دم

مَ
رٌيم ُفندٌي« مد

مَ
لك

مَ
بدا

مَ
»ع

برًنٌوةًٌا 
مَ
ردٌوةًٌا اًٌةُورًيًةا ٌيّىًوا نًقُوفًةا ملد

مَ
برًنٌوةًٌا دم

مَ
يكًا دمد

مَ
ا

برىًٍشنٌوةًٌا  دٌيّىًوا  ًىي  ردٌوةًٌا 
مَ
م زيٌرٌوٌة 

مَ
و ًجو  ردٌوةًٌا 

مَ
دم ًجًونًيًةا 

لخُود ِمنيًنًا )5( و)9( 
مَ
ردٌوةًٌا/ب

مَ
زيٌرٌوٌة م

مَ
رٌيم ُفندٌي«/ًجو و

مَ
لك

مَ
بد ا

مَ
د«ع

ردٌوةًٌا 
مَ
زيٌر م

مَ
كٌيًل دو

مَ
ًخِلد« و ًل 

مَ
كِةٌبلىٍى لفٌوةًًٌخا ميمَقرًا »ًبرزًن م

بًىو ِمٌةًخا.
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2-ًفةًٌا 128:
لًةا فيٌشلًُى فريٌشًةا ًفةًٌا 

مَ
ِمنيًنًا )34( ِمن جم ل 

مَ
يًنًا وى

مَ
ِمنيًنًا ةر ِمن 

ًفاىٍش  د 
مَ
سٌوريًيًا..ك بِلشًنًا  ردٌوةًٌا 

مَ
دم وٌكبًٌا 

مَ
ك خمَةٌيًةا  لِشًما   )128(

رًبا دخمَيىٍْا دخمَّد ِمن كًٌةُوبىٍْا وًسفذىٍا 
مَ
ّىًوا فرٌيًسا ًجو كل ِمنيًنًا خدًر ش

د مٌورًد.
مَ
ك
مَ
يه ِمنيًنًُى..ا

مَ
سٌوذيًيىٍا، قيٌملىٍى بطٌويًبًٌا دكل

 
ذكىٍا دًبنىٍاًفل: 

مَ
يٌة ا 3-بىٍ

طرُوس« 
مَ
ف »نٌورٌي  لكًٌةُوبًٌا  ٌيّىبًٌا  فيٌشلىٍى  خيٌشًيًا  ِمنيًنًا  ِمن 

ًخٌبشًا  وًىي  دًبنىٍاًفل  ذكىٍا 
مَ
ا يٌة  دبىٍ دزًوٌيةًٌا  دطٌويًبًٌا  اًلنٌوةًٌا 

مَ
ِمشة

ردٌوةًٌا 
مَ
مب ديٌلًنًيىٍْا  كةًٌبىٍْا  يه 

مَ
جًبو جليًٌخا  ًفاىٍش  ًفةًٌْوةًٌا  ِمن  ِمنيًنًا 

ِمنيًنًا  ل 
مَ
وى  )5( ِمنيًنًا  ِمن  ومشٌورىٍالىٍ  سٌوريًيًةا  وًسفرٌوةًٌا  وِلشًنًا 

ٌيّىًوا  لخُود ِمنيًنىٍْا )25-27-28( طٌويًبًٌا دزًوٌيةًٌا 
مَ
لًةا ب

مَ
)29( ِمن جم

لًةا.
مَ
جم

مَ
بيمَد جٌوًشا دًسيُومٌوةًٌا د

وِمن ِمنيًنًا )30( مشٌوخِلفلىٍى ِشًا لفذٌيًسًةا وًل فيٌشلًُى خمَةٌيًةا ًجو 
ِمنيًنًا داًٌةٌي.

خ:
مَ
ل دًةفق

مَ
4-ى

ًويًا 
مَ
ل ًفةًٌا أخمَرًيًةا جب

مَ
خ( ع

مَ
ل دًةفق

مَ
ِشًا خمَةٌيًةا بِلشًنًا سٌوريًيًا )ى

رًا 
مَ
ن وج

مَ
ردٌوة

مَ
ذيىٍا خدًر م

مَ
د مٌورًد »..ملُواىٍْا ك

مَ
ك
مَ
لفًا أخمَرًيًا بيمَد » ا

مَ
دق

ا ديٌلًنًيىٍْا بسٌوذيًيىٍا. شيٌذًوةًٌا وفٌوذسىٍ
مَ
ي وًما دًفاىٍش عٌبيٌدًا ِمن ك

مَ
دمٌوذِدن

5-لفًفًا دِمنيًنًا:
يًنًا ِمن ًفةًٌا 22-36 لفًفًا دِمنيًنًا بِشًما )ِلشًنًا سٌوريًيًا 

مَ
-ًجو ِمنيًنًا ةر
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ىًما سٌوريًيًا(.
مَ
 وًقاىٍم)س

مَ
عرب

مَ
د

نكًبًٌا: 
مَ
ع بِشًما  دِمنيًنًا  لفًفًا   110-87 ًفةًٌا  ِمن  ِمنيًنًا ةليٌةًٌيًا  -ًجو 

ًجو  مًميىٍْا 
مَ
ع سفْيًةًٌا 

مَ
وة وِفنْيًةًٌُى/عيًدىٍْا  نكًبًٌا 

مَ
دع شعيٌةًٌا 

مَ
لة لًةا 

مَ
ع

مَ
م

رًبيًا(.
مَ
ىًما ع

مَ
نكًبًٌا)س

مَ
نكًبًٌا/ِزمرًا يٌورةًٌنًيًا ًجو ع

مَ
ع

مشيًٌخيىٍْا  يه 
مَ
يٌل ن 

مَ
م دِمنيًنًا/  لفًفًا   55-47 ًفةًٌا  ِمن   )12( ِمنيًنًا  -ًجو 

ىًما 
مَ
)س وفٌونًيىٍْا  شٌواًلىٍْ  ِمن  ِمنيًنًا  د.«يمَوِسف خمَيٌب«  بًٌا 

مَ
ا بيمَد  دعرٌيًق 

سٌوريًيًا(.

6-ةًفقًةا دِمنيًنًا:
لفًنًا 

مَ
م م 

مَ
ع دِمنيًنًا  ةًفقًةا   102-91 ًفةًٌا  ِمن  ّدًميًا 

مَ
ق ِمنيًنًا  ًجو   -

ن دكٌورِدسًةن. رمًلً
مَ
دًًما دف

مَ
نُو« ى

مَ
»ًشاىٍيل ن

رؤُوًفيٌوةًٌا 
مَ
ف م 

مَ
ع ةًفقًةا   36-30 ًفةًٌا  ِمن  رٌبيًٌعيًا  ِمنيًنًا  ًجو   -

طرُوس«.
مَ
ا ف يدًا اًجًٌ

مَ
اٌومةًٌنًيًةا يٌدٌيعًةأ »ُخٌود

شنًنًا 
مَ
م مل

مَ
دِمنيًنًا ع ًفةًٌا 42-50 ةًفقًةا  ِمن  ِمنيًنًا شةٌيةًٌيًا  ًجو   -

يٌدٌيًعا »ِنرٌود سيٌمُونُو.
رؤُوًفيٌوةًٌا 

مَ
م ف

مَ
- ًجو ِمنيًنًا شٌبيًٌعيًا ِمن ًفةًٌا 42-50 ةًفقًةا دِمنيًنًا ع

مرخٌيًؤ«.
مَ
ًسفرًيًةا ويٌودًًعيًةا يٌدٌيعًةا »سيٌمُون ا

يٌدٌيًعا  ًمنًا 
مَ
ا م 

مَ
ع دِمنيًنًا  ةًفقًةا   32-20 ًفةًٌا  ِمن  ةميٌنًيًا  ًجو   -

خًلؤ«.
مَ
ٌبًلٌيٌة »ًىنيًٌبا ا ةىٍ

رؤُوًفيٌوةًٌا 
مَ
م ف

مَ
- ًجو ِمنيًنًا ةشيًٌعيًا ِمن ًفةًٌا 17-23 ةًفقًةا دِمنيًنًا ع

ًةنُوس«.
مَ
اٌومةًٌنًيًةا يٌدٌيعًةا »حُورح ا

م خًمُورًا 
مَ
ر ِمن ًفةًٌا 26-34 ةًفقًةا دِمنيًنًا ع

مَ
عس

مَ
خد

مَ
- ًجو ِمنيًًنًا د

يٌدٌيًعا »نيٌنُوس نرٌيًرٌي.
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ًمنًا 
مَ
ا م 

مَ
ع دِمنيًنًا  ةًفقًةا   43-36 ًفةًٌا  ِمن  ر 

مَ
عس

مَ
رب

مَ
دا ِمنيًنًا  -ًجو 

رجُون ىٌورِمز«.
مَ
يٌدٌيًعا »س

ًجو  ّدًميًةا 
مَ
ق ةًفقًةا  ِاًل  سٌوريًيًا  بِلشًنًا  ةًفقْيًةًٌا  يه 

مَ
كل نٌوًىرًا: 

د مٌورًد«.
مَ
ك
مَ
يه »ا

مَ
م ًعِبدل

مَ
يه ةًفقْيًةًٌا ق

مَ
ّدًميًا، وكل

مَ
ِمنيًنًا ق

ْا: ذدٌوةًٌنًيىٍا وِطبىٍ
مَ
7-ةٌبيٌْعًوةًٌا م

يًنًا ًفةًٌْوةًٌا 70-66
مَ
- ِمنيًنًا ةر

- ِمنيًنًا ةليٌةًٌيًا ًفةًٌْوةًٌا 73-70
- ِمنيًنًا رٌبيًٌعيًا ًفةًٌْوةًٌا 69-66
- ِمنيًنًا خيٌشًيًا ًفةًٌْوةًٌا 61-58
- ِمنيًنًا شةٌيةًٌيًا ًفةًٌْوةًٌا 69-65
- ِمنيًنًا ةشيًٌعيًا ًفةًٌْوةًٌا 70-66

ر ًفةًٌْوةًٌا 77-74
مَ
عس

مَ
ٌةر

مَ
- ِمنيًنًا د

ر ًفةًٌْوةًٌا 67-60
مَ
عس

مَ
- ِمنيًنًا دٌةًلة

ر ًفةًٌْوةًٌا 69-62
مَ
عس

مَ
رب

مَ
- ِمنيًنًا دا

ر ًفةًٌْوةًٌا 73-68
مَ
عس

مَ
ش

مَ
- ِمنيًنًا دخ

 8-ديًٌون ًبنىٍاًفل:
-ويٌلًُى زًوٌيةًٌا ًسفرًيًةا فِرسلًُى مٌوْشًخةًٌا دخًمُوذىٍا سٌوذيًيىٍا.

ةًٌْوةًٌا 44-34
مَ
ر  ف

مَ
عس

مَ
ٌةًلة

مَ
-ِمنيًنًا د

ةًٌْوةًٌا 54-52
مَ
ر ف

مَ
عس

مَ
رب

مَ
-ِمنيًنًا دا

ةًٌْوةًٌا 52-46
مَ
ر ف

مَ
عس

مَ
ش

مَ
-ِمنيًنًا دخ

ل 
مَ
اًٌةيًنىٍْا وى ِمنيًنىٍْا  ًجو  زًوٌيةًٌا بِاسكىٍيًما روخٌيًا  *مٌوجِرشلًُى  	

ِمنيًنًا 34.
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9-دٌورًًشا ِلشًنًيًا سٌوريًيًا:
ِمنيًنًا  ِمن  دًنيٌاىٍيل«،  »يُوخمَنًن  شنًنًا 

مَ
مل بيمَد  سيٌمًةا  فيٌشلًُى  زًوٌيةًٌا 

ميٌنًيًا..فيٌشلىٍى فرٌيًسا جًبوىٍى 
مَ
ل ِمنيًًنًا )32( وبِاسكىٍيًما ا

مَ
ةليٌةًٌيًا وى

يه وِخلفىٍْا ًجو ِلشًنًا.
مَ
ِاًميىٍْا ِمن خمَشًْخةًٌا سٌوذيًيىٍا وسٌوكًل

لًةا:
مَ
- كًٌةُوبىٍْا اًنيٌ داٌيٌةلُون ِبش ِمن كٌةيٌٌبًةا ًجو )15( ِمنيًنىٍْا ِمن جم

ّىًما سٌوريًيًا 
مَ
ا-س

دًنيٌاىٍيل/ /يُوخمَنًن  نكًبًٌيًا 
مَ
ع /يُوًخنًا  يثُو  سىٍ يٌد 

مَ
جم /ًشِكر  ىُوزًيًا  يُونًن   -

ندريُوس ًبكٌورٌي/ دًانيٌاىٍيل سليٌثُو/-
مَ
ي/ة-ا ِشعُون يمَلدًا/ميٌكًٌاىٍيل ِبنيًمىٍ

ايٌشٌو/ اًشٌور  يًقُو/  ريٌد 
مَ
يُوًما/ث خٌوًشًبا/مٌوِجُب  لكُو 

مَ
ؤًُب/م

مَ
ق يمَعقُوٌب 

شٌواىٍيل/ يٌة  بىٍ ًبةٌي/دًرًا 
مَ
ن رجيٌس 

مَ
ِشعُون/جيٌو ا/ديٌنًا  مٌوشىٍ رٌوماىٍيل 

يدُو/
مَ
ويٌشًا/دًويٌد ى

مَ
نُو/ًمرلٌي ا

مَ
مرٌي يمَوِسف/ًعِدل د

مَ
رجيٌس/ا

مَ
حُونيٌ جيٌو

ة/...
مَ
ة/ؤمَبرٌي خمَنًا/نيٌنُوس ِخكم

مَ
يٌواًش اًشٌور /جلًِدس ِخكم

ل ِمنيًنًا 15
مَ
لًةا ى

مَ
وِةًفنىٍْا زًودًا ِمن خدًا كٌةيٌٌبًةا ًجو جم

مَ
- كًٌةُوبىٍْا مش

رًبيًا
مَ
ىًما ع

مَ
ب-س

ليًا/ 
مَ
يثُو/حُورح اٌيسًخق/سٌوزًن خُوًشًبا/ؤمًَبخ ىٌورِمز/ةاُوًما ط ًشِكر سىٍ

مًلِلخ/
مَ
ا عدٌي 

مَ
قيًبلُو/د.س طرُوس/نٌواىٍيل 

مَ
ف ًحر/نورٌي 

مَ
لن

مَ
ا د.ِشريزًد 

ىًل 
مَ
يٌوخمَنًا/ن رؤمَوًما 

مَ
ىُوزًيًا/ب سلىٍثُو/يمَونًن  ىٌورِمز/دًنيٌاىٍيل  طرُوس 

مَ
ف

ويٌشًا /يُوخمَنًن 
مَ
طرُوس/خمَنًن ا

مَ
ي/ايٌنًنًا ف رًب/ميٌكًٌاىٍيل ِبنيًمىٍ

مَ
ًمل مج

مَ
يمَوِسف/ك

عًمن/ِجليًنًا 
مَ
ن طيٌث 

مَ
فرٌيًا/ل

مَ
ش فرىٍيم 

مَ
لكُو/ا

مَ
م ٌبديٌشُو 

مَ
رجيٌس/ع

مَ
جيٌو

رقٌوس/
مَ
لًل م

مَ
يسيٌ/ح

مَ
لق

مَ
ليٌل ا

مَ
طرُوس/اىٍليًا اىٍليًا/ح

مَ
ف

ل ِمنيًنًا 15
مَ
لًةا ى

مَ
وةًفنىٍْا زًودًا ِمن خدًا كٌةيٌٌبًةا ًجو جم

مَ
- كًٌةُوبىٍْا مش

ىًما قٌوردًيًا
مَ
ج-س
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يٌل 
مَ

ويٌشًِلم/ح
مَ
ونيٌ/ِابرًاىٍيل ا

مَ
رًىد ع

مَ
يُوٌب/ث

مَ
ِكر ا

مَ
ىًن ًمرًةنيٌ/ًخِلد ب

مَ
ب

ولُوس.
مَ
ف

ِسفىٍْا
ًبا 

مَ
عبش

مَ
رب

مَ
ردٌوةًٌا اًٌةُورًيًةا يُوم ا

مَ
برًنٌوةًٌا دم

مَ
1-برىٍالىٍ فٌوةًًٌخا دمد

ردٌوةًٌا، بطٌويًبًٌا 
مَ
زيٌر م

مَ
ي« و

مَ
لديٌن كًك

مَ
ك ا

مَ
ل
مَ
1998/7/8 برًعيٌوٌة ميمَقرًا »ف

قيٌفًْوةًٌُى 
مَ
يل ون ربىٍ

مَ
يًطا دا ليٌوةًٌا دًمري »ًحك اٌيسًخق«مٌيطرًفُولىٍ

مَ
دمع

نسُو 
مَ
ي«، وميمَقرًا »فر فسقُوًفا«رٌوًفاىٍيل ِبنيًمىٍ

مَ
لدًيًةا، وكٌورا

مَ
دًةا ك دعىٍ

زيٌر 
مَ
يل، و«ًحِسم ِاليًس مٌورًد« و ربىٍ

مَ
ركًا دا

مَ
وف زيٌر ِاقلىٍيًما ىىٍ

مَ
خمَريٌرٌي« و

ن دكٌورِدسًةن،  رمًلً
مَ
دًمىٍْا دف

مَ
م ًعشٌور« ى

مَ
كر

مَ
نُو« ،و«ا

مَ
ِاقلىٍيًما، و«ًشاىٍيل ن

ن 
مَ
م

مَ
فًةا روخٌيًةا ِمن مٌوذِدنىٍا وكًٌةُوبىٍْا وًسفذىٍا دع

مَ
وة

مَ
وبطٌويًبًٌا ومش

ًبيىٍْا ومديٌنًيىٍْا وشٌبٌيلىٍْ ديٌودًًعا.
مَ
فًسنىٍْا دشٌوٌةاًسىٍْا ج

مَ
ومط

برًنًا 
مَ
رقٌوس« مد

مَ
ر م

مَ
ّنًةا 1993 فيٌشلىٍى معٌوينًا ميمَقرًا »دًلو

مَ
ر ش

مَ
2-ًبة

رشكًٌيًةا 
مَ
يل ا ربىٍ

مَ
نًْوةًٌا ًل نيٌخىٍْا ًجو ا

مَ
يك

مَ
ردٌوةًٌا اًٌةُورًيًةا..بِعلةًٌا دا

مَ
دم

ٌةرًنًيًا، 
مَ
ْا ذىًٍشيىٍا ًفرةٌي وخٌويًدًا ا بىٍ

مَ
ينًٌة ةرىٍي ج

مَ
بِعلةًٌا دكٌوًةًشا سيًًسيًا ب

ّنًةا 
مَ
ل ش

مَ
ردٌوةًٌا دًل فٌوخًلنًا ى

مَ
زيٌرٌوٌة م

مَ
ميٌنًيًا ًجو ِبنيًنًا دو

مَ
فيٌشلىٍى ا

دٌكرٌيًةا،  زيٌرٌوةًٌا 
مَ
و ًجو  أِخرًةا  لًوليٌةًٌا  مشٌوخِلفلىٍى  د 

مَ
ك  1997

برًنًا 
مَ
ندريُوس يُوخمَنًن« مد

مَ
يمَنًةا »ا

مَ
ٌك ع

مَ
ر ًىد

مَ
رًا، ًبة ً

مَ
بِعلةًٌا ديٌلىٍى خم

يكًل 
مَ
دى ؤًةا 

مَ
لًةر دًةنىٍْا 

مَ
ش ِمن  دِمنيًنًا  يمَنًةا 

مَ
وع اًٌةُورًيًةا  ردٌوةًٌا 

مَ
دم

برًنٌوةًٌا وًجو 1998/7/8 فيٌشلًُى فٌةخٌيًةا.
مَ
دمد

برًنٌوةًٌا 
مَ
دمد دفٌوخًلنًا  خٌوِةةلىٍ  ردٌوةًٌا 

مَ
م زيٌر 

مَ
دو لًل 

مَ
م 3-ًجو 

ا: يٌك داًةىٍ
مَ
زيٌرٌوةًٌا ا

مَ
يبًٌا بيمَد و

مَ
اًٌةُورًيًةا يٌلىٍى مط

قًميًةا ديٌلًنًيًةا جًبًوُى
مَ
لًةا ا

مَ
1-نًفًقا جم

سِخزًويىٍا.	
مَ
برًنٌوةًٌا ِزدًقا بطٌويًبًٌا وفرًسًةا دخٌوذزىٍا فذ

مَ
2-اٌيٌةًلُ مد
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برًنٌوةًٌا خٌودذىٍا ولٌوًمدىٍْا..
مَ
3-ًعٌبدًا مد

شيٌذًوةًٌا 
مَ
وك دخٌودذىٍا  رًةا 

مَ
وقط دزٌوخًيىٍْا  دًةا 

مَ
بعب ِزدًقا  4-اٌيٌةًلُ 

منًيىٍْا.
مَ
ا

زيٌرٌوةًٌا.
مَ
شيٌذًوةًٌا أخذىٍنىٍا دو

مَ
برًنٌوةًٌا ًجو ك

مَ
5-مشًوةًفا مد

يٌك 
مَ
ا لًةا 

مَ
جم ًجو  ا  فذٌيسىٍ ّىًوو  ًفيشيٌ  زمَيثًنىٍْا  ِشًنىٍْا  ِمن  ًبا 

مَ
ر 4-ِمنيًنًا 

ينًيىٍْا 
مَ
نًْوةًٌا ش

مَ
يك

مَ
يثُو« بِعلةًٌا دا يٌد سىٍ

مَ
لُخُو« ويٌلىٍى »ًشِكر م

مَ
طٌوثًسا: »ك

يٌة شٌواىٍيل« يٌلىٍى  ليًا، و«دًرًا بىٍ
مَ
سًةا دِشًا ج

مَ
ًل مؤىٍالىٍ بِعدًنًُى ِمن فر

ًبا ِشًنىٍْا أخذىٍنىٍا...
مَ
يٌة شٌواىٍيل، ور »رُوبىٍي بىٍ

يٌة  دبىٍ وٌكبًٌا 
مَ
)ك يٌك 

مَ
ا أخذىٍنىٍا  لىٍْ 

مَ
جم ل 

مَ
ع دًبنىٍاًفل  لًةا 

مَ
جم 5-قِدملًُى 

درًا( 
مَ
لًةا د)نُوى

مَ
ردٌوةًٌنًيًا اًٌةُورًيًا وًقّدم ِمنًُى جم

مَ
ىذيٌن( دِقنطرُون م

مَ
ن

دزمَوًعا/  دِدىُوك  لِفرًعا  و)زًٌكٌوًةا(  كنٌوشيًيًا/  درًا 
مَ
دنُوى مًسكًٌا  يٌة  دبىٍ

ىذيٌن 
مَ
ن يٌة  دبىٍ ًبا 

مَ
جل ىذيٌن( 

مَ
ن يٌة  )بىٍ دزمَوًعا،  يل  ربىٍ

مَ
دا لِفرًعا  و)اًًةا( 

دٌيُوقرًًطيًا...
لًةا

مَ
جم

مَ
رىٍش ًسيُومٌوةًٌا د

ّنًةا 
مَ
دش اًٌةُورًيًةا-شٌورًيًا  ردٌوةًٌا 

مَ
دم برًنًا 

مَ
مد يُوخمَنًن«  ندريُوس 

مَ
-«ا

1998
يٌة ؤمَوًبا  ىربًٌيًًةا-بىٍ

مَ
ًرٌوةًٌا ك

مَ
   -ًموًلدًا 1969-ِفرًعا دكلًنًيٌوةًٌا دخم

وِؤل 1992-1991.
مَ
دم

ر 
مَ
شةًٌنًيىٍا ًبة

مَ
دذ

مَ
خوْيًةًٌا م

مَ
-فِلخلىٍى بةٌورمًجًا زًودًا ِمن )60( كةًٌبىٍْا ِمن ة

يًنًيىٍا.
مَ
شقلىٍْ ًشذًويىٍا وةذ

مَ
رًبيًا لِلشًنًا سٌوريًيًامل

مَ
1994 ِمن ِلشًنًا ع

رًبيًا/
مَ
م ًسفرًا »يمَونًن ىُوزًيًا« ًجو طٌويًبًٌا دِلكسيٌقُون ع

مَ
-مشٌوِةفلىٍى ع

ىرًا( 1998.
مَ
سٌوريًيًا/بِشًما د)ب
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رًبيًا/سٌوريًيًا 
مَ
ِلكسيٌقُون دخمَشًْخةًٌا فٌوذنًًسيىٍا ويٌولفًنًيىٍْا ع -مٌوِفقلىٍى 

ّنًةا 2000.
مَ
ش

مشٌونىٍالىٍ  د 
مَ
ك ربيٌةًٌا 

مَ
ة زيٌرٌوٌة 

مَ
و ًجو  شنًنًا 

مَ
مل خبرٌيًا  -فِلخلىٍى 

وطٌويًبًٌا  ًةا 
مَ
رمج

مَ
ة ًجو  ميٌنًيًا 

مَ
ا وٌيّىًوا   .2001 ّنًةا 

مَ
ش ِاًلُ  ى  ِةِششْيًةىٍ

شةًٌنًيىٍا سٌوذيًيىٍا.
مَ
دذ

مَ
دكةًٌبىٍْا م

ردٌوةًٌنًيًا اًٌةُورًيًا 
مَ
-فيٌشلىٍى جمٌوبيًا رىٍش جٌوًشا فٌورنًًسيًا دِقنطرُون م

ّنًةا 1997-1996.
مَ
ش

ر 1998.
مَ
ىذيٌن ًبة

مَ
يٌة ن وٌكبًٌا دبىٍ

مَ
لًةا دك

مَ
-ًمرًا دفٌورًشنًا دجم

دًًما دجٌوًشا فٌورنًًسيًا لِقنطرُون 
مَ
يٌك ى

مَ
-فِلخلىٍى ومِلنيًنًا ِمن دُوذًةًٌا ا

ردٌوةًٌنًيًا اًٌةُورًيًا.
مَ
م

ن دكٌورِدسًةن دٌورًةا 2005. رمًلً
مَ
دًًما دف

مَ
-فيٌشلىٍى جمٌوبيًا ى

ِمنيًنًا  ِمن  دًبنىٍاًفل  لًةا 
مَ
جم

مَ
د ًسيُومٌوةًٌا  رىٍش  فٌوخًلنىٍى  -مٌوجِرشلىٍى 

ل ِمنيًنًا )15(.
مَ
ّدًميًا وى

مَ
ق

ر أرًزًا دًسيُومٌوةًٌا اًو خلًف رىًٍشا دًسيُومٌوةًٌا.
مَ
نًط

د مٌورًد ةمُو » / كًٌةُوبًٌا وِجليُونًرًا ًفِلخ ًجو خمَقًل ديٌودًًعا 
مَ
ك
مَ
- « ا

ٌبعيٌنًيىٍْا ددًرًا عٌبرٌيًا.
مَ
ِمن ِمؤعىٍْا دش

يل ربىٍ
مَ
لفًنٌوةًٌا-ا

مَ
- ًموًلدًا 1958 نيٌنوىٍا/ِدبلُوم ًجو م

يل ربىٍ
مَ
لفًنٌوةًٌا ِدىُوك-ا

مَ
- فِلخلىٍى ًجو خمَقًل دم

ل ِاديُوّم.
مَ
ّنًةا 1994 فِلخلىٍى ًخيُورًا ديٌلًنًيًا دِلشًنًا سٌوريًيًا وى

مَ
- ش

ل ِمنيًنًا 
مَ
ّدًميًا ى

مَ
لًةا ِمن ِمنيًنًا ق

مَ
جم

مَ
ر أرًزًا دًسيُومٌوةًٌا د

مَ
- فِلخلىٍى نًط

لًةا دًبنىٍاًفل ًجو ِمنيًنىٍْا أخمَذًيىٍا مشٌوخِلفلىٍى ِشًا خللًف رىًٍشا 
مَ
34 جم

دًسيُومٌوةًٌا.
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لًةا د)رُوزًنًا 
مَ
ىرًا-جم

مَ
ر زمٌَبنًا دب

مَ
- ًجو خمَقًل ديٌودًًعا فِلخلىٍى ًجو سف

لىٍْ 
مَ
جم

مَ
و دِجليُونًرًا-وِجليُونىٍْا  لًةا 

مَ
دزًجرُوس-جم لًةا 

مَ
نٌوس(-جم

أخذىٍنىٍا.
ل 1996

مَ
يل 1993 ى ربىٍ

مَ
سًقًل داًشٌور/ ا

مَ
برًنًا دفر

مَ
- فِلخلىٍى مد

سِخزًوا 
مَ
يل فر ربىٍ

مَ
سخزًوا داًشٌور/ا

مَ
برًنًا دفر

مَ
ّنًةا 1996 فِلخلىٍى مد

مَ
- ِمن ش

ل 1998/4/1.
مَ
رًعنًيًا وى

مَ
ا

يل. ربىٍ
مَ
ردٌوةًٌا ويٌودًًعا-ا

مَ
اًلنًْوةًٌا ًجو خمَقًل دم

مَ
- شِقلىٍى ِمنيًنًا ِمن ِمشة

ل 2006.
مَ
ر 1994 وى

مَ
خوْيًةًٌا سٌوذيًيىٍا ًبة

مَ
دًًما دسيٌعةًٌا دة

مَ
- فِلخلىٍى ى

خوْيًةًٌا دِلشًنًا سٌوريًيًا ِمن ِسدرًا 
مَ
- مشٌوِةفلىٍى ًجو طٌويًبًٌا وًةنًيًةا دة

ل ِسدرًا شةٌيةًٌيًا طٌويًبًٌيًا.  
مَ
ّدًميًا ًشرًويًا وى

مَ
ق

شةًٌنًيىٍا 
مَ
دذ

مَ
م كةًٌبىٍْا   )80( ِمن  دزًودًا  عًةا 

مَ
طب ل 

مَ
ع ًخيُورًا  ٌيّىًوا   -

خلفىٍْا.
مَ
شقلىٍْ دذًًشيىٍا مش

مَ
ومل

ّدًميًا 
مَ
خوْيًةًٌا دِسرًطا سٌوريًيًا ِمن ِسدرًا ق

مَ
- مشٌوِةفلىٍى ًجو طٌويًبًٌا دة
ل ِسدرًا شةٌيةًٌيًا ًشرًويًا.

مَ
وى

- اٌيٌةلىٍ بٌوؤًيىٍْا وكةًٌبىٍْا:
- شٌوذًيىٍا دِجليُونٌوةًٌا سٌوريًيًةا

شعيٌةًٌا وًقاىٍم دِلشًنًا سٌوريًيًا
مَ
- ة

ر 1990
مَ
لفًنٌوةًٌا سٌوريًيًةا ًجو قلىٍيًما دكٌورِدسًةن ًبة

مَ
- نٌوًسيًا دم

ّنًةا ًبٌبلًيًةا اًٌةُورًيًةا.
مَ
- )1( بنيًٌسن رىًٍشا دش

ٌبعيٌنًيىٍْا ددًرًا عٌبرٌيًا.
مَ
ليُونٌوةًٌا ويٌودًًعا سٌوريًيًا ًجو ش

مَ
- ج

وأخذىٍنىٍا:
ًةا دِجليُونًذىٍا دكٌورِدسًةن

مَ
خرب

مَ
دًًما دة

مَ
- ً ًىا يٌلىٍى ى

- خلًف رىًٍشا دخٌويًدًا دًسفذىٍا وًسيُومىٍْا سٌوذيًيىٍا.
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�ܵܐ ܒܸܐ��ܼ�� ̈ܪܿܘܸ�ܹ�ܐ ܿ�ܼ ��݂ ��ܝ  -ܐܼ�݂�ܼ�ܿ ��ܼ� ��ܼ�ܹ�ܐ ܸ�ܼ�ܿ ݂ܓ�ܵܐ ܼ�ܿ ܼܐܿ
݂�� ܸ���ܼܝ ܵ�ܐ ܕܸܬ�ܵ�ܐ �ܵ��݂ܵ�ܵܐ  ܿ�ܼ� �ܝ ܪܵܒܵܐ ܵ�݂ܒܵܐ ܕܵ�ܐ �݂ܒܸ ܿ�ܼ� ܿ�ܼ

��ܵܪܵܐܒ�ܼܿ " �ܿ���ܵܐ" ܿ�ܼ ��ܸܹ��ܿ�� ܿ�ܼ � ݂�� ܼܒܿ ܐ ܘܗܹܘܐ ܼ�ܿ ̈ܒܹ �ܒܼ�ܿ .. ��݂ܵ�ܵܐ ܕܼ�ܿ
�ܵܐ ܬܵ�݂�ܵܐ  ܐ ܘܘܐܼ�݂� ܼܬܿ  ..ܸܒ�ܵ�̈�ܹ

� ܸ��ܿ�ܵ�ܐ .. ܵ�ܐ �ܸ�ܸ�݂ܒܵ�� ��ܵ�ܵܐ ܼ�ܿ  ܨܼܘܕܪܵܗܕ�ܵ�ܐܵ�� ܸ��ܹ����ܵܐ ܼܒܿ
�ܼ���ܵܐܘ��ܼ�ܹ�ܐܵ�� ܸ���ܼ�݂ܬܵܐ  ���ܵܐ ܨܵܘܬܵܐ.. ܼ�ܿ   !ܘ�ܐ ��ܼܘܸܘ݂ܬܵ�ܐ ܼܐܿ
ܐ �݂ܒܿ�ܩ ܼ�ܿ  ܚܬܵ�݂� ܸܒ�ܵ�̈�ܹ � ̈ܪܿܘܸ�̈�ܹܐ ܒܸ�ܼܪܿ ܦ  ..ܬ̈ܪ�ܹ��ܼ�ܿ ܗܹܘܐ " �ܿ���ܵܐ"ܼܐܿ

� ܕܪܵ�ܵܐ ܿ�ܼ� � ܼܐܿ .. ܗܘܵܐ ��ܼ�ܵ�ܐ ܸ�݂��ܵܐ ܕܬܵ�݂�ܵܐ �ܵ��݂ܵ�ܵܐ ܵ�ܐ �ܸ�� ܹ�� ܼܒܿ
ܐ ܒـ  ݂ܵ ܝ �ܵ��ܵ� ݂�� ܒܼܐܿ ݂�� ܒܸ��ܼ�ܿ ��ܿ�ܕܵܗ، ܐܵܦ ܐܼ�݂� " ܬܵ��ܵܐ"ܘ�ܼ��݂�ܸ� ܼ�ܿ

ܐ �ܵ��݂ܵ�ܵܐ ݂ܵ �ܵ�ܐ  ܬܵ�ܵܐ ܬܵ�� ݂�� ܒܼ�ܿ �ܵ��ܵܐ ܪܸܓ�ܼ�ܿ ܿ�ܼ��݂ ݂��ܼܝ  ܓ� �ܼܵ�ܿ ܘܼܒܿ
��݂ �ܵ�ܐܼ�ܿ ܿ�ܼ � �ܵ�ܐ ܕ�ܵ��ܵܐ ܼ�ܿ ܪ ܼ�ܿ ܿ

݂ܒܵ�ܐ .. �� �ܼ���ܵ�ܵܐ ܒ݂ܵ�ܼ � ܘܼ�ܿ ܬ̈ܪܹ���ܼ�ܿ
ܪ ܗܼܿܵܕܟ݂  ܿ

��ܼ� ܒ݂ܵ�ܼ ܿ�ܼ � � ��ܿ�ܠ ܸ�ܼ�ܿ ܿ�ܼ� ��ܼ� ܬܼ�ܿ ܿ�ܼ .. ܵ � .. ܐ ܪܒ�ܼ��ܼ�ܿ ܼܐܿ
  ܗܵܕ݂�ܵܐ �ܼ��ܵ�ܐ؟.. ܪܿܘܸ��

��ܵܐ ܕܸ��ܵܵ�ܐ ܕ �ܸ�ܵ�ܗ .. ܹ���" ܼ���ܵܐ �ܐ�ܼ��ܼ���ܐܓ̰ " �ܸ�� ܵ�� ܼ�ܿ
ܪܸܓ�ܵ��ܒܸ��̈�ܹܐ ܘ�ܸ�� � ܵ��.. ܵ�� ܙܸܸ���ܵܗ ܼܘܿ �ܵ�ܐ ܹ��� ܘ�ܹ�ܐܵ��  �ܼ�ܿ ܒܼ�ܿ

�ܼ��ܵܗ ���ܵܐ ܨܵܘ݂ܬܵܐ..ܼ�ܿ   !ܸܐܵ�ܐ ܵ�ܐ ��ܼܘܸܘ݂ܬܵ�� ܼܐܿ
،��ܹ� ��ܵܐ ܕ�ܵ�ܹܐ ܘܼܨܿ ܿ�ܼ ��݂ ܿ�ܼ ݇��ܵܐ ܬ݂ܒܸ �ܹ�ܐ ܕܪܵ�ܵܐ ܕܼ�ܿ ܿ�ܼ �� �ܵ�ܸ� �ܼ�ܒܸ�ܪܵܐ  ܼ�ܿ

��݂ܵ�ܹ̈ܐ  ܬܵܐ ܗܼܿܵܕܟ݂ ܬ̈ܪܹ�� ̈ܪܿܘܸ�̈�ܹܐ ܿ�ܼ � ��ܵܐ �ܵ�) �ܼ��ܵܐ(ܐܸܵ�� ܕܼ�ܼ�ܿ ܼ��ܵܐܼ�݂� ܕܼ�ܿ
�ܬܼܘ݂ܬܵܐ �ܼ��ܵ��ܵܐ ܵ�ܐ �ܵ�� ! ܵ�ܐ ܼܿܕ��ܵܐ.. ܸܒ� �� ܕܗܵܝ، ܒ�ܵܝ ܕܼ��ܘܵܐ �� ܼ�ܿ

��ܵ��ܵܐ ܕܼ�ܵ�ܐ �ܵ��ܵܐ ��ܼ� �ܼ���ܵ�ܵܐ ܪ ܹܕ�݂� ܘܒܸ��݂�ܵܐ ..! ܵܓ� ܼ�ܿ ܿ
ܒ݂ܵ�ܼ

 ��ܹ ���ܸ�ܼ ��݂ ܿ�ܼ� �ܸ��ܵ�� ܹ�ܒ�݂ܬܹܗ" �ܿ���ܵܐ" ܼܿܕܬܼܪܿ  -�ܐܼ�ܵ���ܵܐ ܼܘܿ
ܚ �� ��ܵ�ܼ�݂ܬܵܐ �ܵ�ܐ ܸ���ܵܐ ̈ܪܘܿ  ܒܸ�ܼܪܿ ܵ���ܵܐ .. ܸ�̈�ܹܐܼ�ܿ ܦ ܼ�ܿ ܪ ܹܕ�݂� ܼܐܿ ܿ

ܒ݂ܵ�ܼ
 ��݂ ��ܵܐ ܕܒܵܵ�ܐ ܸ�ܼ�ܿ ܿ�ܼ ܐ ܕܵ�ܐ ܼ�ܿ ݂ܵ ܓ " �ܐ��ܵܐ"ܓܸ�݂� ܵ�� ܨܵܘܹ�ܐ ܕܒܸ��� ܿ�ܼ ܼܓܿ

݂�� ܵ�݂ܒܵܐ ܿ�ܼܵ�� �ܝ ܼ�ܿ ܿ�ܼ�݂ �ܝ ܙܗܼ��݂ܬܵܐ �ܵ�ܗܙܬܵܐ.. ܼ�ܿ ܓ ܗܵܘܼ�ܿ ܿ�ܼ � ! ܼܓܿ ܿ�ܼ� ܒ�ܵܝ ܼܐܿ
݂�� �ܼ��ܵܐ ܕܗܼܿܵܕܟ݂  ܚ ܵ�ܐܼ�ܿ � ... ܒ��ܵܵ�ܐ ܗܼܘܿ � ܐܼܵ�ܿ ܚ �� �ܼ�ܿ ܒܸ�ܼܪܿ ܨ�ܵ� ܼ�ܿ
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��ܵܐ ݂�� ܸ���ܵܐ ̈ܪܿܘܸ�̈�ܹܐ �ܵ��ܵܐ ܕܸ���ܵܐ  ܼ�ܿ ̈ܪܿܘܸ�̈�ܹܐ، ܘܐܵ�ܵܐ ��ܸܘܢ ܼ��݂ܒܼ�ܵ�ܐܼ�ܿ
�ܵ�ܵܐ   .�� �ܵ�ܼ�ܢ ܬܼܪܿ

 "  ̰ܓܼ���ܵܐ ���ܼ��ܼ���ܐ"�ܼ�ܬ�ܵ�ܵ��    .! ܵ�ܐ ܵ�ܐ ��ܸܘܬ ��݂ܒܼ�ܵ�ܐ�ܼ� -
 .��ܸܘܢ �݂�ܼ�݂ܒܵܐ ��ܼ��ܵ�ܼ�݂ܬܵܐ ܒ�ܘ ܸ���ܼܝ، ݇ܐܸ��ܼܝ ܒ�ܼ��ܼܘ݂ܬܵܐ! ܐ�ܹ�-
ܐ .! ܘܼܿܕܗܵܐ..ܨ�ܵ�- ݂ܵ �ܵ�ܵ�� ܐ) ��ܵܵ�ܐ �ܼ���ܵܐ(�ܼ�ܹ��ܵ�� ܼܒܿ ݂ܵ  .ܬ݂ܒܼ�ܵ�ܬ
- ��݂ ݇� ܒ�ܵ��ܼ� ܵ��ܼ�ܿ ܪܒ�ܼ�� ܘܼ�ܿ ݂ܒܵ�ܐ �� ܼܐܿ � ܸ���ܼܝ ܘܼ�ܿ ܿ�ܼ� ܢ ܼ�ܿ ܿ�ܡ ܸܐ ܼܒܿ

� ̈ܪܿܘܸ�̈�ܹܐ ܿ�ܼ� ܪܼܒܿ  !.ܼܐܿ
�ܵ�� ܒܸ��̈�ܹܐ  ��ܵ�ܵܗ ) �ܸ�� ܵ�� (ܘ�݂ܒܸ ��ܝ ܼ�ܿ ܒ�ܘ �ܵ��ܵܐ ܬ̈ܪܼܘܿ

� �ܼ��ܵܗ ܼܿܕ�ܼ��ܵܐ ܼ�ܿ ܐ �ܼ�ܿ ݂ܵ ��ܵܐ �ܵ�ܹ���ܵܐ �ܵ�� ܐܵܗ ... ܼ��ܵܐܘ�ܼ�ܒ�ܸ�ܵ� ܕܿܘ��
.ܒ�ܵܬܵܐ

ܐ ܙܼܘ̈ܙܹܐ ܸܐܵ�ܐ ��ܵܐ ܵܓ�ܵܐ- ݂ܵ ܢ ��ܼ��  .!ܵ�ܐ ��ܼܘܿ
�ܼ�ܵ�ܐ  )ܪܵ�ܿ��ܵܐ ܪ݂ܬܼ�݂�ܵܐ(݇ܐܸ��ܵܗ ܒ�ܵܵ�ܐ - ܗܵܝ ܸ��ܵ�ܵܐ ܗܘܵܐ  -)��ܵܵܓܐ(ܼܪܿ

݂��ܿܘܟ݂  ܐ ̈ܪܿܘܸ�̈�ܹܐܘܵ�ܐ ܙܼ��ܹ�� ܸ���ܼܝ ܕ�ܸ�� �ܼ� . ܗܘܵܐ �� ܼܒܿ ݂ܵ ��ܵ�݂ ܵ�ܐ ..ܼ�ܿ
��ܼܘܬ݂   .!ܿܘܟ݂ ܸܒ� ܙܵܘܕܵܐ، �ܼ�ܿ

݂��؟ ܵ�ܐ ��ܸܘܢ ܗܘܵܐ �݂�ܼ�݂ܒܵܐ ��ܼ��ܵ�ܼ�݂ܬܵܐ ܒ�ܘ ܸ���ܼܝ - - ܬܪܿܘܨܵܐ؟ �ܹ�ܐܼ�ܿ
� ̈ܪܿܘܸ�̈�ܹܐ ܿ�ܼ�� ܿ�ܼ ��݂ � ̈ܪܿܘܸ�̈�ܹܐ، ܬܵ�݂�ܵܐ �ܵ�ܸ� ܼ�ܿ ܿ�ܼ� ܪܼܒܿ ܒܸ�ܸܪܢ �� ܼܐܿ  .ܒܼ�ܿ

��ܼ�ܵ�ܐ��ܘܢ ܘ�ܸ�� ܹ��  � ܹ�� ܵ��ܵ�� ��ܵ�ܼ�݂ܬܵܐ ܕܙܼܘܙܹܐ ܼܘܿ ܘܼ��݂ܒܸ
�ܓܿ�ܹܕܐ ܘ�ܼ�ܸܬ݂ܒܵ�ܐ ܓ� ܓܹ    .�ܒܵ�ܘܸܨ݂ܒܵ�݂�ܵܗ ܼ�ܿ

  :ܘ��ܼ��ܸ��ܵ��
�ܼ��ܵܐ-  .ܼܒܿ

 :�ܒܼ���ܵܐ�ܼ� 
�ܼ��ܵܐ- ܬܝ ݇ܐ�ܵ�ܵܐ ܼܒܿ  .!ܘ��ܵܐ ��ܼܘܿ
�ܿ�ܟ݂ ܵ���ܼ� - � ܙܼܘ̈ܙܹܐ ܕܼ��݂ܒܸ ܿ�ܼ. 
- �ܼ�� �ܝ ܐܵ�ܵܐ �݂ܒܸ ܿ�ܼ� ݂��(ܸܐܵ�ܐ ܼ�ܿ ݂�� ܙܹܐ�ܵܐ) �ܸ���ܼ� ܼ�ܿ �ܼ� ܼܒܿ ܐܵ�ܵܐ ..�݂�ܸ

�ܼ��ܵܐ ܬܝ ݇ܐ�ܵ�ܵܐ ܼܒܿ ݂�� ܘ�ܸ�ܒ�ܼ� ��ܵܐ ��ܼܘܿ  ؟!ܓܸ�݂� �ܼ� ܸ�ܼ�ܿ
ܐ ݇ܐ�ܹ - ݇� ܸ���ܼܝ ܒ�ܼܘ�̈ܵ�ܹ ܿ�ܼ� �݂ܒܼ� ܗܘܵܘ �ܼ� ܼܐܿ  .! ݇�ܹ�ܐ ܵ�ܐ �ܼ�ܿ
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- ݇� ܿ�ܼ� ݂�� ܼܐܿ �݂ܒܼ� ܗܘܵܘ ܼ�ܿ ܿ�ܡ؟ .ܸ���ܼܝ  ܵ�ܐ ܼ�ܿ .! ݇ܐܙܸܵ�ܐ ܬ�ܼ��ܼܘ݂ܬܵܐ ܼܒܿ
݇� ܕܪܵ�ܵܐ  ܿ�ܼ ��݂ ܿ�ܼ��ܸ� ܘܵܐ ܸ�݂�ܵ�ܐ ܕܼ�ܿ ܬܝ ܙܸܕܹ��݂�� ��ܼܘܸܒ�ܼܝ ܼܐܿ ܿ�ܼ� ܕܼ�ܿ

)��݂�ܹܵ��ܼ� ܿ�ܼ( '��݂ ݂�� �ܵ��ܼ�ܼܬܿ ܿ�ܼ �݂ܒܸ ܬ�ܵ�ܼ� .. �ܵ�ܐ) ܙܸܕܹ�݂�� ( ܼܿܕܗܵܐ ܒܼ�ܿ
�ܵ��ܵܐ.. ̈ܪܿܘܸ�̈�ܹܐ �ܿ�ܹܪܐ..��ܸܘܢ ܸܕܪ�ܵ���ܘܢ ܓ� ��ܵ�ܵܐ ܼ�ܿ  ܸܐܵ�ܐ �ܼ���ܼ� �ܼܒܿ

�ܵܐ ..ܵܓ�ܼ� ܬ�ܼ��ܵܐ �݂�ܵܐ ܵ�� ܼܐܿ ܿ�ܼ �ܵܐ( ܼܒܿ ܘ�ܵ��ܵܐ �ܵ�� ܼܐܿ ��ܵ�ܵܐ  ؟)ܸ�݂�ܼܗܿ ܕܗܹܵܘܐ ܼܒܿ
ܐ؟ ݂ܵ �ܒ�ܵ�ܼ�ܬ ܐ ܘܸ��ܼ�ܿ ݂ܵ �ܵܐ ��ܼ��ܼ�ܬ ݂��  ܒ�ܵ�ܐ ܼܐܿ ( ��ܵܐ ܵ�ܐ �ܵ��ܼ�ܿ

݂�� �ܵ�ܡ، ܼܿܕܪ�ܼ�݂ܒ� ܿ�ܼ��ܼ� ،��݂ ܘܵܐ ܗܘ ܸ���ܵܐ ؟ )ܗܸ�݂�ܼ�ܿ ��ܵܐ �ܵ�ܐ ܼܐܿ
��ܵܐ ܸ���ܵܐ �� ��ܼ���ܵܐ .. ܪܗܼ�݂ܒܵܐ ݂ܒ�ܵ��ܵܐ �ܵ�� ܕܐܼ�݂� ܓ� ܗܵܢ ܼ�ܿ ܸ�݂�ܼܗܿ

ܐ  ܹ ��ܵ�ܵܐ ܕܵ�ܐ �ܼ�݂ܒ̈ ݇� ܼܒܿ ��ܼ��ܼ�݂ܬܵܐ، ܼ�ܿ ܐ(ܘܸ���ܼ�݂ܬܵܐ ܼܘܿ ݂ܵ ( �ܵ� �݂ܵܒܿ�ܪܵܐ ) ܨ�ܼ�̈ܵܪܬ
 ؟ )�ܵ�ܒܵܐ �ܸ��ܵܐ

݂��؟ ݂�� ܘ�ܼ��ܒܼܵ�ܿ ��ܵ�ܵܐ ܓ� ��ܼ��ܼ�ܼܬܿ   ܼܒܿ
ܐ ܘܬ݂ܒܵ�ܬܵܐ ܘ�ܹ�ܐ�ܼ� ܓ� ܸ�݂ܒ�ܵ�݂ܵ�ܵܗ �ܒܼ�ܪܸ��ܵ�ܐ ܒ�ܼܿ  ݂ܵ ܐ (�ܼ��ܼ�ܬ ݂ܵ �� ܿ�ܼ ܼܒܿ

��ܵܐ ܸ��ܵ� ܵܓ� ݇ܐܸ��ܬܵܐ �) �ܵ�� �ܵܐ ܘܘ�ܸ�ܒ�ܼ� �ܼܵ�ܿ ܐ ܼ�ܿ ݂ܵ �ܼ��ܼ�ܬ
 � �ܡ ܕ�ܵ�݂ܒܸ ܕ�ܼ���ܹ��ܼ� ܸ�ܵ��، ܒ�ܵܝ ܼܿܕܪ�ܵܐ ��ܘܵܐ ܸ���ܵܐ �ܵ�ܼ��ܵܐܼ�݂� ܼ�ܿ

݂ܓ�ܵܗ �ܵ�ܐ.. ܗܘܵܐ ܵ�� ��ܵ�ܵܐ ܕܐܼ�݂�ܹܒ� ܼܐܿ ܿ�ܼ � ��ܘܢ ܘܗܵܝ  ܬ�ܵ�ܼ� ̈ܪܿܘܸ�̈�ܹܐ، ܼ�ܿ
ܐܹܒ��  ݂ܵ ��ܵ�ܼ�݂ܬܵܐ �ܵ�ܼ��ܼܘܬ ��ܼܘܐܸܬܐܵ�ܐ ܘܗܝ .. �ܼ�ܕ݂ܵܒܵܐ �ܼ�ܪ݂ܵܒܵܐ ܕܼܘܓܵ�ܐ ܘ ܼܗܿ

ܐ ݂ܵ �ܒܼ�ܬ ܿ�ܼ� ܪ ݇ܐ�ܸ .. ܬ�ܵ�ܵܐ �ܼ�ܼܒܿ �ܵ�� ܵܓ� ܒܼܵ�ܿ ܿ
�ܵ�� �݂ܒܼ ܐ �ܬܵܐ ܘ�ܼ�ܿ ݂ܵ ܕܼܘ��

��ܵ�ܵܐ ��ܼ��ܒ�ܵܐܓ�  � ܸ��ܵ�ܐ �� ̰ܓܼ�̈ܪܹ�ܐ ܕܼܒܿ ܘܐܵ�ܵܐ ܪ�ܵ�ܵܐ �ܵ�� ܘܼ�ܿ
ܐ ܕܵ�݂ܒܵܐ ܕܵ��ܿ���ܼ  ݂ܵ ܐ ܸ���ܵ� ݂ܵ ̈ܪܼ��ܼܝ ��ܵܵ�ܐ ܬ ܒܿ�ܹܨܐ ، ܵܓ� ܼܘܿ ܘܗܸ�� �ܼ� �ܼ�ܿ

� ܵܓ�ܼ�  ܿ�ܼŁZ@ @
�ܵ�ܵܐ �ܵ�� ��ܼ���ܵܐ �ܵ�� ��ܵ�ܵܐ ܼܿܕ��ܼ�̈�ܹܐ ܒ�ܵܢ ܵ���ܵܐ   .!ܬܪܿܘܨܵܐ ��ܵܐ ܼ�ܿ

 ëñŁîãłñŁíŠ×@ał@añZìİãaþî‘ñ@æłì×þ@Ò@@@@@@@@@@@ñ@ZìÀÀÀÀÀÀã…@Þ…bÇ@ @
 

 

݇��ܵܐ  ܬ�ܼ��ܿ�ܦ ܗܕ ܬܿܘ�ܼ�݂�ܵܐ �݂�ܸ݂ܒܹ��. 1 . ترجمة د –ل مؤلفات مختارة  المجلد االو -انطون تشيخوف (�ܵ�� ��ܼ���ܵܐ �� �݂�݂ܵܒܵܐ ، 1883ܒܼ�ܿ
  .")36 -33"ص ، ابو بكر يوسف 
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ينٌ دكىٍا ؤًيدٌي نٌونىٍْا ، ِاًل ًىو 
مَ
يذىٍا ا

مَ
م ط

مَ
ريًا دِنشرًا فيٌشًاّىًوا قيًٌما ع

مَ
ط

خِلفّىًوا 
مَ
يكًا دكىٍا مش

مَ
نىٍا فٌوخًلنىٍْا دؤيًدًةا، ا

مَ
يه ًجو ا

مَ
ٌيّىًوا فريٌشًا ِمن

دًشا.
مَ
اّىًوا لكًٌلًةا ِمن خمَّد ا لِفنْيًةًٌا دؤًيدىٍى كل ًجًىا، ِمطل ًىو لىٍ ًبعىٍ

ىٍى  وععربىٍ رًًبا  رٌيلىٍى  يًا، 
مَ
ش ًجو  ّىًوا  ِبفرًًخا  ًى,  ًجًىا  خبدًا  د 

مَ
وك

ًةا 
مَ

ي خلدًا  الىٍ  مطىٍ ًىو  ٌك 
مَ
ًىد ر 

مَ
وًبة ٌةيًا، 

مَ
ف رىًٍشا  ًمرىٍا  طٌورًا  ّد 

مَ
خل

ا وِبطمىٍْا  لٌوطىٍْ
مَ
وزىٍْا وب

مَ
فرٌيًةا كريٌٌكًةا بطٌوذىٍا مكٌوسيىٍا بايٌلًنىٍْا دج

مَ
ش

، وِان ًىو ًل  ًةا بشفُولىٍْ ل ذىًٍشنىٍا دطٌوذىٍا كذيٌكىٍا بيًٌُى عربًٌ
مَ
رزًنًُى ى

مَ
ِمن م

ٌبيٌوةًٌٌا دايٌلًنىٍْا 
مَ
ًىوىٍاّىً,ا ِبفرًًخا بنيٌخٌوةًٌا لىٍ ًخزىٍاّىًوا ليمَمًةا، ِمطل ع

ًبا  جىٍ ِمن  ِاًل  ًبا،  جىٍ خمَّد  ِمن  ًىنًا  مجرٌيًا،  بِاسكىٍيًما    مكًسُويًُى  دٌيّىًوو 
ينًٌة طٌوذىٍا.

مَ
ى وىًويًةُى نفيٌلًةا ب أِخّرنًا ِمطل زعُورٌوةىٍ

ونىٍْا 
مَ
ل ددًىو خزىٍالىٍ ج

مَ
لىٍ وقيٌملىٍى ِبفرًخًةا خلدًا ِعدًنًا أريٌٌكًةا ى ؤلىٍ

نيٌ نٌونىٍْا، 
مَ
ٌجذىٍا دا

مَ
يه ف

مَ
د ِبعًطف

مَ
ًةا ك

مَ
ًجدًشنىٍْا مِبًطيًا اشلىٍى ِمن ًجًويىٍا دي

شُوعيٌةًٌا كرٌيةًٌا

ًةا
مَ

دخب

شوعيت

ي بيمَد ًمارِةن كُورش          ة:يُوخمَنًن دًنيٌاىٍيل ِبنيًمىٍ
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ًةا ويمَىبٌوًلُ خدًا 
مَ

ل ًفةًٌا دي
مَ
م زمَىريٌذىٍا دِششًا ِبزرًًقا  ع

مَ
ِبلًخًما ع

ًرٌوةًٌنًيًا نًةُوًفا.
مَ

ّد ِاسكىٍيًما خم
مَ
ونًنًةا جِبنًيًا خب

مَ
رًةا ج

مَ
اس مىٍ

ًجو  داٌيٌة  مًبا  خُونىٍا 
مَ
مة وًىو  ِبفرًًخا  الىٍ  دأةىٍ يكًا 

مَ
ا ِمن  رىٍى  دعىٍ

كًرًاٌيٌة 
مَ
ب دًفِرخ  اًٌةيًنًا،  ديمَوًما  بؤمَفرًا  ِرر 

مَ
مش دًىو  ِمطل  ًةا، 

مَ
ي ًىد 

الىٍ ِاًلُ وقيٌملىٍى ِبفرًخًةا ًجو  ًةا. ومطىٍ
مَ

وخلُودًاٌيٌة وخمَدرىٍش ًلي ي
يه نٌونىٍْا، 

مَ
يْنًةًٌا دكل

مَ
ينًٌة ع

مَ
فيٌذًةًٌا ب

مَ
ينىٍْا ش

مَ
يًُى، وخزىٍالىٍ بًىد ًجًىا لع

مَ
ش

م 
مَ
وق زًودًا،  ِبش  وقٌورِبنىٍى  يه، 

مَ
خمَليٌوة ًجرًشاّلُون  م 

مَ
ق يذىٍا 

مَ
ط واًف 

ل دفيٌشلىٍى كل 
مَ
ٌوًما ى

مَ
ٌجرًُى خل

مَ
فرٌيًةا جِبنًيًا بف

مَ
ًخزىٍاًلُ خدًا نٌونًةا ش

ريًا 
مَ
ط دكل  خلرًيًا  ًجِرش  دكىٍا  فريٌشًا  ونًا 

مَ
ج خمَّد  يًىٌبٌولىٍ  ِمنًُى  زًوًعا 

مىيٌلىٍى اًنيٌ زًوعىٍْا 
مَ
م مة

مَ
ُى، وق يًا، وِاًل اًف خليًذىٍا دِششًا بيًةًٌ

مَ
ًجو ش

يًا 
مَ
دم لفًةًٌا  ِبدًقرًا  وًىو  ِاًل  جًبنىٍى  رِجشلىٍى  وًل  ينىٍْا، 

مَ
وع يْه 

مَ
ون

مَ
وج

د 
مَ
لًُى وك

مَ
ًا وًىو ِبفرًًخا وخِبرًيًا ع ّرّنةًّ رىٍى ِبفرًًخا خدًا ًجًىا أخىٍ ودعىٍ

يه 
مَ
ديٌل ينٌ 

مَ
ا لنٌونىٍْا  وًل  خلُودىٍى،  لىٍى 

مَ
ع خِبرًيًا  يٌلًُى  دًىي  خمَةٌيًةا 

: اًمرًا ِالىٍ يٌك دًىويًا بىٍ
مَ
درًونًُى ا

مَ
خل

ّدًميًةا !
مَ
ٌوبٌوٌك يًٌون ِمن خرًيًةا ق

مَ
-خم

نىٍاًلُ ًجو ًجنىٍى:
مَ
ف

مَ
م م

مَ
وق

ّيِون دؤًيِدن نٌونىٍْا  !ِاٌةيًا  ّيِون ِاًل مفيٌنًا  م خٌوًبا اًنًا لىٍ
مَ
-ًما اٌيٌةلىٍ ع

د خدًا نٌونًةا ًبعيًا دؤًيدًاليٌ.
مَ
وك

د ًىو ِبدًعرًا 
مَ
م ًخزيًالىٍ وك

مَ
ن دق

مَ
يًا اٌي

مَ
ِمن ًفةًٌا دم مقٌورِبنًُى نٌونًةا 

رّنًةا وًقرًبنًةا  ى خدًا جًجًىا أخىٍ رةىٍ
مَ
دع

مَ
ى وم وِبرًخًقا، ومؤىٍاًلُ جلرًشةىٍ

يٌنًيًةا خبدًا نشٌوقًةا 
مَ

قرٌوزىٍى لفًةًٌُى ي
مَ
يًا ، وًىو دِقرىٍى بن

مَ
ِمن ًفةًٌا دم

يه ِذٌجشىٍا دخٌوًبا ويمَديٌدٌوةًٌا،  ومٌوِلٌبلًُى ًجو 
مَ
دمزٌوِيعلًُى جًبوىٍى لكل
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ّيلىٍى  يه نٌوذىٍا دخٌوًبا وشٌوجًنًٌا، وِمنشىٍلي دكىٍرىٍى دًىو لىٍ
مَ
شيًا كل

مَ
ِلبىٍى ق

فُوْخيًةًٌا ! ًىدكًٌا..ورِجشلىٍى خبنًقًةا !
مَ
يةلىٍ م

مَ
نٌونًا ول

وخمٌوِفطلًُى  زدُوعًةا،  بًىد  ِرٌجشًا  ًجو  نٌونًةا  ى  مىٍ
مَ
ع مشٌوِةفلًُى 

فِسقلًُى  ِعدًنًا  نِؤخلًُى، بًىي  ًل  ًىي  ِاًل  ى باُوكِسحٌي،  رًسيةىٍ
مَ
ل مة

مَ
ع

ًجوىٍى  داٌيٌة  دخٌوًبا  خمَيًل  ِاًل   ، سيٌمٌوةًٌا 
مَ
ب بكل  ًيىٍا 

مَ
لرب ى   لزًعفةىٍ

وًل  ى،  ملخيٌلٌوةىٍ ومٌوزِيدلىٍ  مؤًيًةىٍْى،  يه 
مَ
لكل مٌوبؤىٍرىٍى  رًويٌوةًٌا  

يًا 
مَ
دم ًفةًٌا  ل 

مَ
ع وفِلطلىٍى  ًيىٍا، 

مَ
لرب ِالىٍ  دزًعفًةُى   كلًيًةا 

مَ
مل مؤىٍالىٍ 

ل 
مَ
ع مؤًيًةا  دًل  يًا 

مَ
ش

مَ
د ِمؤًعا  ؤُوب  درًِخق  ِمطل  وفِرخلىٍى  ًةا، 

مَ
دي

ِمن  كلًيًةا وفيٌشلىٍى عريٌبًٌا  ًجنىٍى ًلد  ًجو  خة. سِقدلىٍ 
مَ
خرًيًةا ِللة

ّد 
مَ
ا خل خُونىٍاا بشُوعيٌةًٌا دًىن خٌوًبا دكىٍا مدًمىٍ

مَ
ًمُى وًىو مة

مَ
ةًفقًةا ع

كل  ؤيًنًةا 
مَ
م ّيلًُى  دلىٍ ويىٍْا 

مَ
ش ا  ِسذطىٍ ةرىٍي  ِمن   مةٌورؤًا  ويًا 

مَ
ش ِسرًطا 

رًا.  ً
مَ

ينًا دخم
مَ
يه بع

مَ
ل

مَ
ن ع

مَ
ِخر ِان  م خدًدىٍْا، فريٌشًاٌيٌة 

مَ
ع دًةفقيٌ  كلًنًاٌيٌة 

ع شٌبُوق 
مَ
ى وًىو خمَّد ِنشرًا دلىٍ يًد مىٍ

مَ
نٌوةًٌا ع

مَ
يك

مَ
اٌكيٌ ِبد ًىويًا ا

مَ
ًمدىٍين د

م ِمٌةًخا 
مَ
لًىدىٍا ع

مَ
ل ؤمَيدىٍْى وِمةةديٌلًنًا بؤمَيدًا دنٌونىٍْا. ع

مَ
ِمن ؤًفخًةا ع

كلًيًةا 
مَ
ى ِمن ةًفقًةا بيًٌُى، ًىو ًل مؤىٍالىٍ مل دًىد عريٌٌبٌوةًٌا وعرًقةىٍ

عٌبٌورىٍا جًلنًُى ًجو ِقنًطا بيمَد 
مَ
د ًىي م

مَ
رىٍى دًخزىٍاًلُ وك دًىن خٌوًبا، ودعىٍ

يه 
مَ
ا لكل م ًخزيًالىٍ مشُورىٍاًلُ مزمَيُوعىٍ

مَ
ن دق

مَ
يًا، واٌي

مَ
ل ًفةًٌا دم

مَ
سًخيًةُى ع

ٌبدًالىٍ 
مَ
دع دمؤىٍاًلُ  ل 

مَ
ى وِبندًيًا  يٌنًا، 

مَ
وي ربيًا 

مَ
جل وخبدًرًا  ِجسفًرًُى 

فنًُى 
مَ
لد و...وكًلىٍ  وخمَيًل  سٌورًىبًٌا  بكل  ا  عةىٍ

مَ
دًسق ؤًليًةا  يٌك 

مَ
ا دؤًلىٍ 

ازًًل ًجو خمَّد  يٌك داًنيٌ ًىوىٍي بىٍ
مَ
فنًا بدفنًا، ا

مَ
م خدًدىٍا د

مَ
ويًاٌيٌة ع

مَ
داًزّليٌ ش

ًبسًما  وِان  يًا، 
مَ
ًةا دم

مَ
ًجو خدًا ي يه 

مَ
ديٌل نشٌويىٍا 

مَ
د م

مَ
فٌورًجيًا وك يٌة  بىٍ

شوعيت
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وًةا، 
مَ
ًىويًام ِبد  ى  خمَرةىٍ ًعِبد-  ًل  ًلًا 

مَ
ًجًوُى-ا لفيًشًةا  ملٌوِخًبا 

جبٌولفًنىٍْا  درًونىٍى 
مَ
خل ِبفرًًخا  وًةا 

مَ
دم بِطلًنيٌةًٌا  رٌجشلىٍى  ريٌرًاٌيٌة 

مَ
ش

وًقا. ومشُورىٍاًلُ 
مَ
ا دخنًقًةا وعيٌقٌوةًٌا دس جنيٌزىٍْا! وًىو رِجشلىٍى بذٌوشىٍ

فيٌشلىٍى  ًىو  ِاًل  ذًيىٍا، 
مَ
ب ؤُوب  سيٌمٌوةًٌا 

مَ
وب بنيٌخٌوةًٌا  ِبزًعفىٍى  نٌونًةا 

يٌك دًىو ًىوىٍا ِباًمرًا ِاًلُ:
مَ
فنًُى ا

مَ
لد

لفًا ًجىىٍْا ِمن رًخقًةا داٌيٌة ًجًوُى 
مَ
وًةا يٌلىٍى ِبش ًطبًٌا ًقةٌي ا

مَ
ٌكي م

مَ
فن

مَ
-بد
خمَيىٍْا!

نٌويىٍى:
مَ
يٌك دًىي ًىويًا مف

مَ
وا

ن ِبد ًطِلق !
مَ
ا خمَّد ِمن -ِاًل مضوًةا ِان اًةىٍ

نٌويًُى :
مَ
يٌك دًىو ًىوىٍا مف

مَ
وا

ينٌ ديٌِون 
مَ
يه ذًففىٍا ا

مَ
-اًنًا يٌِون ًىو دمطٌوِلقلىٍى ِلشًنىٍْى ًجو ًىًوا، وِشنٌْ يٌل

ـ.......ًمـــ.......ٌكي  !
مَ
يه ع

مَ
عٌبٌور

مَ
م

ِنشرًا  ًا مسُوفىٍيلىٍى خمَيىٍْى أًخذًيىٍا، دًفِيش  ِفٌةمجًٌ د ًىو مةٌوِملىٍى ًلن 
مَ
وك

يًا داًمرًأ نٌونًةا وًىي ِببكًٌيًا:
مَ
يٌة ًفةًٌٌا دم ّدًميًا دًمِية ةخىٍ

مَ
ق

ى ! ينًٌة ايٌدًةىٍْا دخمَبيٌٌبةىٍ
مَ
-بِشًما دخٌوًبا..ميٌٌةلىٍ خمَبيٌبًٌا ب
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شُوعيٌةًٌا كرٌيةًٌا

ا  لٌبيٌٌبٌوةًٌ
دبٌوًما

رٌيم ايٌنًا
مَ
ك

شوعيت

ِمن زّعُورٌوٌةٌي واًنًا ةميًٌىاّيِون ببٌوًما، كىٍا ًجِرشليٌ ِخزًوُى وزٌويًًعُى وًىي 
ّد 

مَ
ٌجًقٌجًةُى قطيًٌعا، وخب

مَ
مشًنُويىٍا ِمن ايٌلًنًا لِخّرنًا، ِبشًمّعيىٍ لًقًل دق

قِرنىٍى: اًرًا 
مَ
م ب

مَ
يةًٌا دشبًٌيٌبٌ، وق

مَ
ل ايٌلًنًا دب

مَ
م ًخِزنًُى ٌيةٌبًةا ع

مَ
ِمن يمَوًمنىٍْا ق

ًىدىٍا بٌوًما كيًنًيًةايٌلًُى اًو خنٌيطًةا ؟. بِعلةًٌا دًخرِين ّىًوا جًبًوُى وًىي 
ؤخُورىٍا. وِمن 

مَ
ط ًل مزمَيًعاّىًوا ومفٌونىٍالىٍ لبٌوًقرىٍى وًىو جِبًخكًا وم

مَ
ق

ليٌلٌوةًٌا خطيٌفًةا مٌوجرًشًةا 
مَ
شىٍلي واًنًا خِبزًيًا جًبًوُى خدىٍرًُى لًبٌةرًا بق

نًةا دًفيِشن 
مَ
خ

مَ
م اًٌةيًاليٌ ة

مَ
وًفا دةميٌىٌوٌةٌي، ق

مَ
يٌك ش

مَ
كيًنٌ، وًىي يٌلًُى ا

ن 
مَ
اٌي ميٌنًاٌيٌة. 

مَ
ا نةٌي 

مَ
خ

مَ
لة دِبؤًفًخاٌيّىًوا  بِعلةًٌا   ًمُى 

مَ
ع خلُودٌي 

قٌوبذىٍا وِؤفذىٍا، ًخِزنًُى 
مَ
ْا وع لًةُى ِمن ِفقىٍ

مَ
دخًنةًٌا ِمن ِرش ايٌلًنًا دًقنيًا أك

ًجنٌ  ِمن  ِكن 
مَ

خم شةيٌقًةايًّىًوٌة.  د 
مَ
ك يذىٍا 

مَ
ط ًقّدم  ًجلًخا  كىٍا  ًبزًا  يٌك 

مَ
ا

دةٌي اًو 
مَ
يٌك برًةٌي( دًخِلن جًبًوُى بِعدًنىٍْا دسق

مَ
ّنيبٌ )ا دًشقِلن ّىًواًلُ جلىٍ

ميٌ ًفيشًنىٍْا دِشنىٍْا دعٌومرٌي ِبلًعد بٌولبٌول خمَرٌبٌي ًىو دنًؤمَر ًجو 
مَ
دًفيشًا ع
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ميٌنًةا، وقوٌيةًٌا 
مَ
ن       ا

مَ
ةيٌرًا داٌوخدًنٌوٌةٌي   مجرٌيًةا، فيٌشلًُى خمَرٌبًٌوة

مَ
ا

م 
مَ
مٌوقًةا. وًىو ِمندٌي ًل كيًنًيًا بًىد  ِؤٌبٌوةًٌا دىٍايٌك كًفشيٌ بٌوًما ع

مَ
وع

يه ِاًل 
مَ
ى خلُود مىٍ

مَ
ن دًفيشًا ع

مَ
بٌولبٌول؟. ًبعيًاّىًوا بٌوًما دؤًيدًالىٍ اٌي

ثشًا، وفيٌشلىٍى 
مَ
يٌك خميٌل ن

مَ
فًسا ًفاىٍش خلُودىٍى خمٌيًل ا

مَ
ًويًا دق

مَ
ٌيّىًوا جب

لىٍى بِاسكيًما ِقشيًا، مٌونشىٍاليٌ 
مَ
نيٌشًا خمَيًونًيًا ًسفرًا ِرًفا دِكفنًا دؤًفًخا ع

يٌةًلُ جٌولفًنًنىٍْا دِنشرًا، بِلعلًُى رٌوًقُى لسًوخًةا دؤمَيدًا وكل ًما 
مَ
دًىي ل

لًةا بِعلةًٌا دفيٌشلًُى برٌيةًٌا ِنقبًٌا، ًجًىةًٌا كىٍا ًخرِمن 
مَ
داٌيٌة بًبلًُى أك

ٌوةًٌا جًبوٌي  دًعِرن جًنٌ بِعلةًٌا دخمَشًا ولىٍ ُى، ًل مؤىٍليٌ  ِمن خزًيةًٌ ًجنٌ 
دًعِرن  مؤىٍاليٌ  ًل  دشٌجيٌشٌوٌةٌي،   ِرًففًا  ًجو  وًىو  خلُودًيًا  لبٌولبٌوليٌ 
شيًٌةٌي بِعدًنًا دمٌوخوىٍاًلُ ِبعيٌوةًٌا عؤٌيةًٌا وخديٌرًةا بِعدًنًُى ِمن 

مَ
ذج

ِمن شىٍليٌ خمَّدكًما  ليٌ  بىرًا ِخشكًا دخمَدرًونيٌ، وكلىٍ
مَ
اًلُ دم دًمٌكًةا. نسىٍ

ؤًِير  رًعا كىٍا 
مَ
ِمن نًوًفا دم ًما خزىٍاليٌ  ًقّدميٌ  ِمنًُى وخزىٍاليٌ  ًفسُوْعيًةًٌا 

يًةبًٌا  كىٍا  لٌبيٌٌبٌوةًٌا  وبكل  عٌومقيٌ،  ًجو  سِفس 
مَ
ف وكىٍا  دِخلًمْنٌ  ِخزوىٍْا 

ط، 
مَ
م ًطّعًمالىٍ ق

مَ
كًُى بِطّعًما ًل ق

مَ
بٌوًعا دف

مَ
بٌوميٌ فريٌشًةا كىٍا ًشلفًا ن

زىٍا فسيٌق 
مَ

ٌبىرًنًا ًىو دخم
مَ
رًًما وش ؤًركًٌا بًقًل  ن ديٌِرٌكلىٍى ِشةًقُى 

مَ
واٌي

ارًايٌلىٍى  خىٍ خمَيًون  كل  ثشيٌ 
مَ
بن رٌي:  وأمىٍ دخمَّد،  مًلوًةا  )شيٌمٌوةًٌا(  رٌبًا 

مَ
س

طفيٌ خٌوسذًنىٍا لًف ًل خمَّد، ةنىٍالىٍ 
مَ
ًجو عبًٌدىٍْى كًما داًنيٌ عبًٌدىٍْا ًل م

لفًٌةٌي  ّنرًبٌوٌةٌي 
مَ
ج ًقليٌ  دِعر 

مَ
م مجيٌدًا  فٌوسًقنًا    دًشقِلن  ليٌلٌوةًٌا 

مَ
بق

رىٍشيٌ  اًٌةٌوةًٌا. شِعشليٌ  وًل ةنىٍاًلُ خبدً  ًبا، شِةقلًُى بٌوميٌ 
مَ
ر رٌبًا 

مَ
بس

ذيٌدٌي 
مَ
ًاٌيّىًوا بو ًقّدم بٌولبٌول عٌبيٌدًا ًجنٌ ةميًٌىا ِمنًُى، وًقلًُى بعربًٌ

مٌوًقا، 
مَ
ثشيٌ يًّىٌبيٌليٌ خمَد ِرٌجشًا ع

مَ
ى كًعرٌبٌي بن وًقِطفّىًوا لِلًبا،وقيٌنًةىٍ

ًةا، ورِعشلىٍى 
مَ

م فيًدًةا دّعِدًنًا، مشٌورىٍاًلُ دًشعشًا رىًٍشُى وًىي مبٌورمس
مَ
وع
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ع لًقنًا خمَنًنًا، ًقلًُى نًِطف ّىًوا خمَنيٌنٌوةًٌا،  بٌولبٌول ِمن ًىو ِرًففًا دًشِ
زدِعنًُى ًبؤُورًا بِشةقيٌ 

مَ
اليٌ دم م ِكفنًا ًقطُوًل، بعىٍ

مَ
شٌبُوق ِمن قرًبًٌُى ع

ليٌلٌوةًٌا 
مَ
بق ِليبٌ  الىٍ  خمىٍ ذوخٌيىٍا،  خِبيًذيًةًٌُى  ِمنٌ  وعيٌقلًُى  مزٌيًعنًا 

ن دخزىٍاليٌ بٌولبٌول 
مَ
اٌي دًْميٌ 

مَ
فًسا، وقِمطلىُون ى

مَ
خًةا دق

مَ
بةًٌا ِبفة

مَ
ر

خيمَنًةا فٌورًفرًةا، خٌوسرًنًا كًما ٌيّىًوُو 
مَ
ا ِبشة قبُوقىٍ

مَ
ًجو ِكًمُى وًىو مب

طيٌلًةا، 
مَ
طةٌي ب

مَ
رِعش فل

مَ
سيٌمىٍْا، وعرىٍاليٌ ِشةقيٌ طريٌدًا دم

مَ
ى ب نؤًذيًةىٍ

ن 
مَ
اٌي ُى  ِسبًٌْىيًةًٌ ومشٌوخِلفلىُون  ِكًمُى  ِمن  بٌولبٌول  نِفللىٍى  شىٍلي  وِمن 

ارٌوةًٌا  خىٍ ؤُوب  ى  باًزُولٌوةىٍ ًبا 
مَ
ر وخدىٍاليٌ  ينًُى، 

مَ
ع ًقّدم  منّ  دةِلقلىٍى 

لًةُى ِقطًعا 
مَ
ِؤٌبٌوةًٌُى بيًّىب رِؤن ًلد 

مَ
اليٌ دمة يًا، وبعىٍ

مَ
ش

مَ
ٌبدًا د

مَ
ًجو ك

يٌمًةا 
مَ

خ بيمَديٌدٌوةًٌا  ِبرجًٌشًاّيِون  دًًىا  ةليًٌقا،  ؤمَيدًُى  نشيًا 
مَ
دم دِبسرًا 

زيًاّىًوا ِبعيٌوةًٌُى لؤمَيدًا وًل يًّىًوٌة زدٌيعًةا 
مَ

ينًٌة بٌوًما ًل خم
مَ
ينٌ وب

مَ
ب

يٌك دٌيّىًوٌة ِمن ًقّدمةًٌا ٌيةٌبًةا 
مَ
ةٌيةٌوةًٌا ا

مَ
وًل شجيٌشًةا، ِاًل كًقربًٌا خب

ل ِسٌبًىيًةًٌُى، خدىٍرٌي خمَؤٌي 
مَ
م ِشةًقا ع دًما خًلِ

مَ
 ق

مَ
وكًا دايٌلًنًا دشبًٌب

مَ
ل س

مَ
ع

يٌلًُى خلُودًُى  رِعس بكيًنىٍى وًىي 
مَ
ورِخشليٌ وفيٌشلىٍى عٌوزًيًا دبٌوًما مة

ِخشكًا  ِمن  وشٌبُوق  ؤمَيدًا،  اًو  ٌةًةا 
مَ
خن اًو  خًةا 

مَ
فر ًجو  دفٌوسًقنًا  ًمرًا 

ْا  ةيٌقىٍ
مَ
فًةا دخمَّدكًما ؤٌوذًةًٌا ع

مَ
خل

مَ
نةٌي فِسقليٌ لش

مَ
خ

مَ
مًطنًا ًىو ًجو ة

مَ
ع

دِعِرن لٌبيٌٌبٌوةًٌُى 
مَ
يًل دم

مَ
اليٌ خب اًنيٌ دفيٌشلىُون طٌبيٌعىٍْا ًجو ًىونيٌ، نسىٍ

ًىةًٌا، 
مَ
ج ًبا 

مَ
ر ّىًوًلُ  ودًوِقن  جًلنٌ  ِلًبا  ّىًوا  يًّىِبن  ًىةًٌا 

مَ
وج ةٌبرٌيًةا، 

عًةا قدًًلُ 
مَ
د خد

مَ
وكًا دايٌلًنًا وك

مَ
ل س

مَ
ٌة ع ريًا دخًنِ

مَ
يٌك ط

مَ
وًخِزنّىًواًلُ ا

رٌبًُى 
مَ
دس خًلًميًةا  زريٌزًةا  يٌلًُى  اًًىا  م 

مَ
وع  ، ٌبىرًنٌوةًٌا 

مَ
ش ِمن  ٌبًل 

مَ
خب

ًةا ديًةًٌُى، 
مَ
ة

مَ
ي اٌوذًخةًٌا خل رةىٍ

مَ
يًا، واٌيٌةًلُ ة

مَ
ةليًٌقا ًجو ةىُومٌوةًٌا دم

شرٌيٌوةًٌا وًعٌبدًا قرًبًٌا بِطفذًُى بِنقرُوزًُى 
مَ
ّدًميًةا كىٍا ًخفًطا بك

مَ
وًىي ق
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ِؤٌبيًنًا  داٌيٌةًلُ  يًنيٌةًٌا 
مَ
ةر اٌورًخا  وًىا  خمَةٌيةٌوةًٌا،  وبكل  خمَرٌوًفا 

دايٌلًنىٍْا  وكىٍْأ 
مَ
س ينًٌة 

مَ
ب عؤًيًةُى  ِمن  شٌبُوق  فيًشًةا  ِمطل  يرًبنٌوةًٌُى 

مَ
مبس

بِقشيٌوةًٌُى  لسيٌفقٌوةًٌا  ِبسرًًفايٌلًُى  دًًىا  ل 
مَ
ًمُى،وى

مَ
ع دزمٌَبنًا  نٌكيٌلٌوةًٌا 

ن مةُورِعسليٌ 
مَ
واٌي رًًما،  ورىٍشيٌ  رِخشليٌ  ْا،  شٌبيٌقىٍ وِخلًمنًُى  ىميًنًةا 

مَ
م

ينٌ، فِشطليٌ 
مَ
م ًخِزنًُى كليٌةًٌا ًقّدم ع

مَ
ّد كىٍاًفا زّعُورًا خزىٍاليٌ لِعل، ق

مَ
خب

بكُومٌوةًٌُى  لًقاًلُ 
مَ
ة م 

مَ
دق ًىي  لةليٌٌقٌوةًٌا  بِىِرن 

مَ
دم ِاًلُ  ايٌدٌي 

فرًا، مةٌوِخنٌ كلًيًةُى 
مَ
اليٌ بِعدًنًا دش مٌوطًةا، ِاًل لٌبيٌٌبٌوةًٌُى شىىٍ

مَ
ع

ؤمَفرًا  ًىو  وِمن  ًقليٌ،  ِمنًُى  خمَةٌيًةا  ّىِونّىًوا  ردٌي 
مَ
وبد ؤمَوبيٌ  لٌولًةا 

مَ
ق

مٌوًقا 
مَ
شًا بلٌبيٌٌبٌوةًٌُى، وفيٌشلًُى ِخةًٌا شرٌيةًٌا ًجو ِنٌبىٌي ع واًنًا ِبرجًٌ

ثشًا، 
مَ
ن دزّعُورٌوٌة  ؤمَيدًا  اًو  خلٌوًل 

مَ
د ينًٌة 

مَ
ب ِبنفًًل  ٌيّىِون  يٌك 

مَ
ا جًبًوُى، 

رًُى  كيٌٌكًةا دعىٍ
مَ
ؤخٌيٌوةًٌُى م

مَ
ِشعليٌ خمَّد ًقًل ًخِدر خبٌوًشيٌبٌ، وشٌبُوق ِمن ن

ميٌنًةا خًبًميًةا دًجنًُى بلٌبيٌٌبٌوةًٌُى شةيٌقًةا 
مَ
دًما وفيٌشلًُى ا

مَ
وًفُى ق

مَ
لش

ل ًل خٌوًةًما.
مَ
خبدًيٌوةًٌا ًقطُولًةا ى
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اكيةو

لطيث فول
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خونىٍــا بًقِام ؤًًونًـــــا
مَ
يةيبًٌا مة 	 يًما مليًا من خوًبا وطنًنًا 	

مَ
خمَد عل

مًطنـًـــا
مَ
عٌةيٌد خبزًيىٍا خمَشكًــا ع

مَ
ود 	  كريٌكًٌــا باولؤًنىٍــا 	

مَ
عرٌب

مَ
بدكًٌرًا لد

خٌوًبا وخويًدًا ًجو كةوىٍا خنيًٌقــا 	 ن طليًٌقا	
مَ
ةر

مَ
شلًًما اًف ًشينًا جًمو ا

ةرًا مـــن زًٌبنىٍــا فريًٌقـا
مَ
خوًبا ًقا  ا 	 كىٍانوًةا بشًوًفُى خمَد كىٍافـًًا شةيًٌقـا 	

خٌوًةا فيًشًــا بأنًشٌوًةا
مَ
واًف ًل ر 	 ردوًةـا 	

مَ
ليٌة فيًشًـا خمَيىٍا سقٌيلىٍ مب

ويوًةا
مَ
لًما بزًمرًا بىًويًةا دش

مَ
وع ــــا برًبوًةـــا       	 ا دًبؤوذىٍــــا ديٌشىٍ زدقىٍ

فرٌي بكيًنًــــــا
مَ
ةرىٍى ش

مَ
دًلـــا ًشٌبق ل 	 شِضخ فورًقنًــا	

مَ
خونىٍا دم

مَ
دكًٌا ة

مَ
ى

ـــا ومطذىٍا خمَيلًنــا مَجلىٍّ
دكىٍا ِمؤليٌ ة 	 عنًنىٍــــا	

مَ
واًنيٌ طوذًنىٍــا مكوسيىٍـا ب

ذدىٍــــا وذىٍخًينــا
مَ
ونىٍا سقٌيلىٍ و

مَ
بكل ج 	 ا قينىٍـا وشوفرًا دايٌلًنىٍـــا	 ذوميًةىٍ

ينىٍــــا طلوًلنْىٍــــــا
مَ
ــا ع ن حًنيٌبىٍ

مَ
وبنًة 	 ذًمنىٍــــــا	

مَ
ِنشًمـــا ًبسيًٌمــا ةليًــا بك

ــى وًسِفــن بايٌدًًةـــــــا دنوٌكذًيىٍـــا لبىٍ 	 ى	 رشن من خوبىٍ
مَ
ةرٌي وف

مَ
ٌبِقن ا

مَ
يٌك ش

مَ
دا

ـى رعىٍ
مَ
ــا دًجو ا يىٍميًًةا ولوخىٍ

مَ
ني ق

مَ
وا 	 ـــا	 مْىىٍ

مَ
ّنًبذىٍا ومش

مَ
لكىٍْا ج

مَ
وشوًففْىٍا دم

ينًـــا وشلًًما ًجو برٌيًةــا
مَ
وزمَرًعنًا دش 	 اًنًىٍي ىًوا سقًل دًىٌي نينوىٍا مديّنًةا	

فرٌيًـــا ًجو كلًُى برٌيًةــــــــــا
مَ
ِخزًوا ش 	 شعيًٌةا	

مَ
ـــا بة مىىٍ

مَ
ـــا ةليْىٍا مش نًْةىٍ

مَ
ج

يٌك أنًشًا شٌجيٌشًا
مَ
نًةا ا

مَ
خ

مَ
عٌبرٌيًا بة 	 ًا فيٌشًــــــــــا	 ًىـــا اديٌُوم اًنًــــا ًعربًٌ

طيٌليٌ لنيٌشًا
مَ

دًىوىٍا ًىو روًشا دم ِل ّيون مؤًيًا دًجِب ًخد رمزًا فريٌشًا  	
ينوًةا

مَ
انًا دش طنىون بنُونيٌ ملىٍ

مَ
دم 	 ةرٌي وبأزّلن دًل كلًيًةا	

مَ
ِبد شبًٌقىٍن ل

عٌةيد اًِفن دًجو نٌوٌكرًيٌٌوةـــــا
مَ
وخمَد د 	 ردوًةــــــــا	

مَ
قليٌ يوةرًنًا وًقنٌ م

مَ
دش

رعوٌك شريًن
مَ
بشبًًٌقا يوىٍن طميٌذىٍا با 	 ةرٌي	

مَ
بفرًًشا يوىٍن  منوٌك يًا خليًـــا ا

دًا وشفيْلىٍ دذعنًٌن
مَ
ــــــن خمَد شل باًزلىٍ 	 ــى اًّى ًجٌن	 نةٌي وذخشيٌ وكلـً

مَ
خ

مَ
ة

ةرٌي فيٌشًةا ديٌشًةا خمَقوًةا
مَ
كًما دبا 	 ن خمَيٌوًةــــــــا	

مَ
رع

مَ
ن با

مَ
ليٌة فيًشًا ًقة

ٌبدوًةــــا.
مَ
يْىٍا بع

مَ
ةرىٍى وخب

مَ
د ًشٌبق ل بىٍ 	 دكًٌا دعٌةيٌد كل برُونًا داومًةـــا	

مَ
ى

شٌبقةا داةرا)1(

مشم :دومرا كنون ةاوما 12-20- 2012

دومرا كنون
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مرينا بنيمي

مازلت خدت
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ديون د

رجُون ًفولُوس
مَ
س

ل
مَ
كٌورسيًا دًسيٌبٌ فيٌشًاّيلىٍى ِبشًّعشًا ع

شٌوذىٍا داُورٌوك
ىرًال، ًقِليُبٌ جًبوىٍى

مَ
ى كًعربىٍ ن يةىٍ وّةخىٍ

خمَيىٍْا وميٌةىٍْا
كًٌا كىٍاًفنًا

مَ
ل

مَ
م

ل ًىو يمَوًما دلىٍ دًعِرن جًبوىٍى
مَ
ى

اًما ديمَوًمنىٍْا قيٌدىٍْا، ونًرًجا رٌيًا لسىٍ
يٌة يْه، ّةخىٍ

مَ
يه عبًٌذيًةًٌا ديمَوًمنىٍْا وجٌوخن

مَ
ًجو ايٌدًا دفُوًخا، كًفِشن ًجنٌ، بكل

كًٌا كىٍاًفنًا.
مَ

ل
مَ
قفًا داًًىا م

مَ
س

ا لِلًبا دًبيٌب يًةا مدًمىٍ
مَ
يٌك ب

مَ
يبًٌا دجٌولفًنىٍْا ا

مَ
اًًىا مط

كًٌا
مَ

ل
مَ
ى كٌةيٌبًٌا جلٌولفًا دم م ًجِرشلىٍى ًموًةا كنٌونةىٍ

مَ
ن دق

مَ
اٌي

لكٌوةًٌا.
مَ
فرًا دم

مَ
ًجو ع

ن ديًِسّلق ًعلًما ًجو ًقلٌي
مَ
ل ًىو يمَوًما، اٌي

مَ
وى

رًعا فٌةخٌيًا ًقّدمٌي
مَ
رًعا دا

مَ
رٌيًا دسٌوسيًا، وًخِزن ة

مَ
بؤمَىلٌيًل دخن

ل ًىو يمَوًما دلىٍ دًعِرن جًبوىٍى
مَ
ى

كًٌ كىٍاًفنًا:
مَ

ل
مَ
يٌك سٌوسيًا ِشىيًا جًلنٌ، اًًىا م

مَ
ا

قفيٌ.
مَ
ييٌ وس

مَ
ش

 

كٌورسيًا
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ِمن ِفٌجًعا

لًةا
مَ
ِمن ِفٌجًعا، ِمن ًطرًيًُى بنف

رًعا دفُوًخا
مَ
يٌك ًةقُوًل بة

مَ
دًفرًقا ِخٌكمةًٌا ةريٌؤًةا ا

ونًا نًقُورًا دبلًنىٍْا ًجو ؤمَندٌوًقا دزمًَبلٌوةًٌا دفيٌلًسُوًفا.
مَ
وى

وِمن ِفٌجًعا، ِمن ِفٌجًعُى، دًىِون، اًنًا
ورًا دًطخُونًا

مَ
يٌك ة

مَ
كًٌا ا

مَ
ًخا، خديٌرًا ل

مَ
رخيٌشًا دًل نيٌشًا مة

ا بفُوخيٌةًٌا، رٌيًةا، دًل اًةًٌا، ًجو خمَيٌوٌةٌي. رنًا دًمىٍ
مَ
خدًر س

لخُود ًمِؤن دؤًرِكن
مَ
يِل ب ًجو لىٍ

ن دًبِعن دؤًِرٌكليٌ، ًلد مشةٌوةًٌا زّعُورًةا ًجو ِخرًبا ديمَوًْمٌةٌي.
مَ
م

ا جًبوىٍى جٌولفًا دةًيًة كًٌا، طيٌنًا ًسخىٍ
مَ

طيٌنًا، وِجلدًا، ل
يٌة خريٌٌبٌوةًٌا رخٌوةًٌا دِانليٌل. اًنًا ّيِون سفرٌيًا ًجو بىٍ

مَ
ِجلدًا ًشِلخ ِمن ق

ا اًةًٌْوةًٌا كُومىٍْا وكُوْسيًةًٌا وِدقنىٍْا يكًا دكًفشيٌ عٌوذبىٍ
مَ
كًٌا ا

مَ
ل

ًجو ايٌلًنًا دنٌبيىٌٍْا ّيٌبيٌشًةا
ل ِنٌةرًا ِمن مِسيٌوٌةٌي

مَ
رًعا ع

مَ
كًٌا كىٍا ًفِةخ ة

مَ
ل

يًسا؟
مَ
اًرًا سٌوكًلىٍى يٌلىٍى نٌورٌي فيًشًايٌلىٍى خبًمًل بق

ذىٍا دِرنييٌٌ
مَ
نشًنيٌٌةٌي ِالًعنًيًةا، ِمن ف

مَ
يًا، ومك

مَ
نشًنًا دش

مَ
اًنًا ك

يًونٌوٌةٌي ِدريًا ًجو كل ِنشًبا ِمن اًًىا ًفوًخا
مَ
مبٌوخنىٍْا بنٌورًا، وِقرًشا دد

نِشنًُى أرًزًا دقٌوًمًا؟
مَ
م م

مَ
اًرًا ًمؤيًنًةايٌلًُى  دق

رًسا
مَ
يٌك ع

مَ
يِل ًىو نيًٌخا ا رًعا ودًمِكن بكل جٌوشيٌ ًجو ِلًبا دلىٍ

مَ
كىٍا ًفِةخ ة
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ا  ةٌوُفٌو جًبلٌوةًٌ

ِةنًا دقرًبًٌا زمَرًقا
ا دأنًشىٍْا. ذمىٍ

مَ
يه ج

مَ
خًوذىٍا يٌل

ةوٌ ُفٌو
الىٍ ِاًلُ ةوٌ ُفٌو ًمةًٌا ًمطىٍ

رًةا اٌيةًٌّبُى نٌورًا ِبدًعكًٌايٌلًُى
مَ
سق

مَ
د

نًيةًٌا
مَ
ا ِاًلُ يًِدع دة ًمطىٍ

سِفسًةا
مَ
شيًٌعا، دًل خٌوفنًا ِمن ف

مَ
ى ر يٌك سٌوسىٍ

مَ
ا

يه اًنيٌ ةٌونفىٍْا!
مَ
ر كل

مَ
لكًا ًل كفًيشًا ؤميٌخًةا ًبة

مَ
ب

كًما ِشطخىٍْا دقرًبًٌا
يه  ًشِرق ًفوًخا

مَ
ريٌرٌوةًٌا جًبو

مَ
م

يه
مَ
كًبًٌا جًبو

مَ
ا در ذمىٍ

مَ
خِبٌكلىُون ج

ليلٌوةًٌا ِجًل مطٌوشىٍالىٍ لفًيشًنىٍْا !
مَ
ى، و بق ا دسوٌِسىٍ ذمىٍ

مَ
جب

يه ايٌْدًةًٌا
مَ
ل

مَ
نٌورًا ًمشخنٌ ع

يًسا
مَ
ِاًل رىًٍشا ِةليًا وِلًبا ق

ل أخمَرةًٌا.
مَ
ًل خزىٍالىٍ دٌوكةًٌا نًِيخ جًبًوُى ى

يكًا دٌيّىًوا، ًةًما اٌيٌةّىًوا قرًبًٌا وسٌوذًخنىٍى.
مَ
ا

ى ميٌٌةًلُ بِكفنًا برًةىٍ
ًلًةا !

مَ
يٌك ا

مَ
وكًامرٌي ًجو ؤيٌن يٌلىٍى بكةًٌبًٌا ا
ا ِاًلُ ةوٌ فٌو ًمةًٌا أِخرًةا ًمطىٍ
يْ بٌوًشل

مَ
يًِسّلق ِمنًُى ِةنًا دًبة

ا دفٌورنًا. ذعىٍ
مَ
وًسفرٌي كفيٌنىٍْا لة

ديون د
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ًبخىٍْا دٌوعةًٌنىٍْا، كىٍابىٍْا
مَ
وًفةًٌْوةًٌا دط

يًخنٌوةًٌا دنٌوذىٍا,
مَ
ل ش

مَ
ًسىدٌي ع

ةوٌ فٌو، اًِية، يًا ًمرًا، يًا ًمرًا دًجلٌوةًٌا
مٌوْشًخةًٌا ِمن

رُبةًٌا(
مَ
لًبا دش

مَ
رًما أِخّرنًا لك

مَ
)ح
	

رجُون ًفولُوس
مَ
-س

ركٌوك.
مَ
ّنًةا 1956 مشٌونىٍالىٍ لك

مَ
-ًموًلدًا 1944 خمًَبنيًٌا، ش

ر   مجًنًا ِمن ِلشًنًا ِاجنلىٍيزًيًا
مَ
يٌك خًمُورًا ومة

مَ
ى ًسفرًيًا ا مشٌورىٍالىٍ خٌوًفطىٍ

ًىر(
مَ
ر زمٌَبنًا د)ن

مَ
دُونيٌس( وسف

مَ
رًا دا

مَ
لًةا )خم

مَ
ى بشٌورًيًا ًجو جم فِرسلىٍى مٌوْشًخةىٍ

رًا..
مَ

دخم لًةا 
مَ
وجم ًىر( 

مَ
د)ن زمٌَبنًا  ر 

مَ
سف ًجو  وفِلخلىٍى  ريٌوة 

مَ
لب خِزقلىٍى   1967 ّنًةا 

مَ
*ش

دًا مِسًعن. خًلل وجًٌ
مَ
ريٌبًٌا لًدُونيٌس ويمَوِسف ا

مَ
يه ٌيّىًوا ق

مَ
وجًبو

مرٌيكًا )ًسن فرًنسيٌسكُو( وخيىٍالىٍ جًبًوُى 
مَ
يدىٍْا دا

مَ
ّنًةا 1969 خِزقلىٍى لٌوخدًنًْوةًٌِا خم

مَ
-ش

رًبيًا.
مَ
ميٌذكًيىٍا لِلشًنًا ع

مَ
ًبا ِمن مٌوْشًخةًٌا ا

مَ
ِبش ِمن )20( ِشنىٍْا ومةٌورمِجلىٍى جًبًوُى ِمنيًنًا ر

ربيًيًةا 
مَ
ج مرٌيكًا 

مَ
ل منًيًةا 

مَ
ا ريٌوز 

مَ
دف خزٌوقيًا  دكةًٌبًٌا  فٌوةًًٌخا  كِةٌبلىٍى   1981 ّنًةا 

مَ
-ش

ًمل بلًًطا.
مَ
م ك

مَ
بِشًما )يًْعيًةًٌا دشُوعيٌةًٌا( ع

ين(
مَ
-ِمن سيًمىٍْى/ مًطيًةا ملديٌّنًةا د)ا

كرًبُول / ِان ٌيّىِوة دميٌكًٌا
مَ
خمَيٌوةًٌا قٌورًبا دا

يِل ددىٍابىٍْا ٌبةًٌا دنُوخ / طعيٌنًا دًفنُوًسا ًجو لىٍ
مَ
رك

مَ
ًجو م

رُبةًٌا
مَ
لًبا دش

مَ
رًما أِخّرنًا لك

مَ
ج

ن ًجو 2007/10/22
مَ
-مشٌونىٍالىٍ ِمن ًعلم
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لٌيًطا
مَ
ًفولُوس ش

)1(
ؤرًكًٌا دِيًا

لًعل
مَ
يٌك ع

مَ
ِدًما شٌجيٌشًا ا

ْا...ًخِدر وٌكبىٍ
مَ
ٌبًعا ك

مَ
خدًر ش

يٌك فٌولكًنًا
مَ
رًعا ّةخًةيًا..ا

مَ
ِدًما كرًِةخ ِمن ا

ْا ٌوٌكبىٍ
مَ
بِىر ك

مَ
ٌةيٌرًا...دم

مَ
ؤُوب ا

سجدىٍْا
مَ
شيًةًٌا....م

مَ
دذ

مَ
ِدًما ًجو ًقطُونىٍْا...دًذًًةا...م

رًقا كىٍا ًقرىٍا
مَ
يٌك ِرديًا ِبرًيًا...وب

مَ
وعىٍْدًةًٌا...ا

ًل...ًل.
ذىبًٌنىٍأ ًقطُول

مَ
لىٍ ًمؤٌي م

ْا دعيٌذًًقيىٍا ّعٌكًةا دفٌوندًا دنٌوىرًا ًجو بيٌبىٍ
مَ
د

مَ
ِمن م

ىذيٌن
مَ
ْ ن

مَ
بًٌجىٍْا دبن

مَ
ن

يٌك بٌوًقا ًجو ًفةًٌا دًطلُومىٍْا
مَ
ِدًما ِبقرًيًا ا

ٌةيٌرًا
مَ
وًفِرس ًجو ا

ًمومةًٌا بكل نطٌوفةًٌا دِدًما دًسىدًا

ا ّرٌةًقًل دمٌوْشًخةًٌ
مَ
ب
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ا نفىٍْا شٌيطىٍْ
مَ
رٌبًا خل

مَ
يٌة ق ىذيٌن..بىٍ

مَ
رًعا دن

مَ
خ ِمن ا

مَ
ِبد ًعٌبد

ارٌوةًٌا وِبد اًزمَّل لًقّدًما ؤُوب ِششًا دخىٍ
ْا وٌكبىٍ

مَ
نةًٌُا دك

مَ
عًةا ِمن ج

مَ
لقًطفًا دفىٍارًا ديٌد

ا داًشٌور ذقىٍ
مَ
يٌك ب

مَ
يْن..ا

مَ
ًقا دؤًرٌكيٌ مٌوْشًخة

رزمَرًعا دخمَيٌوةًٌا
مَ
يْن ب

مَ
شٌوخٌبًا ورٌومرًًما..لًسىد

ْا دعرٌيًق خمَدةًٌا ...بِعلدًببىٍ ِنٌكفةًٌا وِخسدًا لًقطُولىٍْ

)2(
ّنةةًٌا ِمن ًىن  دًرًا

مَ
فذٌيًسةًٌا ل

ٌكي
مَ
رِفس خمَشًا ؤليٌبًٌا..ِرش ِسفًْوة

مَ
خمَد ِرًففًا...ف

ِخن... بًعلًما ؤيف
مَ
وة

ٌكي..ونقُوشي
مَ
ينًٌة ِؤبًٌْعة

مَ
نيًا وعؤُورىٍى ب

مَ
شقُول ق

خوٌيةًٌا..ِىيًٌيٌوةًٌا..ونطُوري فٌوقدًنًا
مَ
فىٍْا..ِشًا..ة

مَ
ِرش ًفةًٌا دل

يه 
مَ
ىيٌرًا لكل

مَ
يه ِشًنىٍْا..ن

مَ
ٌكي..ششًما ...لكل

مَ
لي..ًبّعِين

مَ
دًًىا...وِبش ِمن أِةم

ازمَلًةا يه شٌبذىٍا دعرٌيًق..و...كرٌيةًٌا ملىٍ
مَ
ًةا..لكل

مَ
رمس

مَ
زًوْيًةًٌا..ب

يِل ِبرًبًقا ْا دلىٍ وٌكبىٍ
مَ
ْا...مشًرٌي ِؤفذىٍا ِبزًمرًا...وك ًجو عٌومقىٍ

انًا... دًةنيٌ ًقليٌ ولِخّذنىٍا يًةا...للمىٍ
مَ
ا دًشن ذعىٍ

مَ
ا ًقلٌوٌك...فٌةخٌيًا..ة كًاةىٍ

لًخىٍْا..لفذٌيًسةًٌا..ًفيشيٌ ِجليىٍْا
مَ
ينًا دف

مَ
شُوعيٌةًٌا دِخلًما....ًجو ع

لِطًبا أخمَرًيًا...ومًلوًلدًا دمشٌوخةًٌا..خِبدًدىٍا
يْن جمٌوبيىٍْا

مَ
خ..ًجو اًًونىٍْا..مٌوشًخة

مَ
ْا..وًقر ِةيٌقىٍ

مَ
خ أذًزىٍا دًقفْيًةًٌا ع

مَ
نًقف

شعيٌةًٌا...فٌوندىٍْا
مَ
لىٌي ًجو ِلًبا دة

مَ
خمَد ِرًففًا..م

ِخن..خدًا ًجًىا...أِخّريًةا..ًفةًٌا دخًمُوزًا ًخزُوًقا...ملديٌْنًةًٌا دًعلًما
مَ
وة

ّدًميًا
مَ
خمَرٌبٌةٌي...ِخلمىٍْا كىٍا ًقعيٌ..اًنًاّيِون خًمُوزًا ق

رٌبًا زمرٌيًةا.
مَ
ٌةرًا دس

مَ
واًِية...ل
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)3(

ريًا دًببىٍل
مَ
ا

ا داًشٌور ذقىٍ
مَ
ىذيٌن..ؤخِملىُون ب

مَ
رًعا دِششًا...اٌوخدًنٌوةًٌا دن

مَ
ِمن ا

ا..ِمنّدرىٍش يلىُون عٌوذبىٍ د أةىٍ
مَ
ا ك ونًؤمَرًةا دًقلىٍْ كذيٌبىٍ

ع زًوْيًةًٌا..
مَ
رب

مَ
وِمن شىٍلي درىٍالُون نٌوذىٍا ِمن ا

وًفنًا
مَ
ًفِقع بٌولًقنًا )بٌوركًن( بِرديًا ًموةًٌنًا..زًعُوًفا...ط

ْا ِبرًخشًا ًلًقّدًما ًل...ًل...لبِعلدبًٌبٌوةًٌا..ِدلقىٍ
ى..ًفِرس لِشطًخا دقرًبًٌا ريًا دًببىٍل..ًقِيم ِمن ِقطمىٍ

مَ
ا

خ جٌولفًنىٍْى لفًوًخا..ًلوًحنًا ؤمَمُوًخا
مَ
يٌك نٌورًا شجٌِيٌشًا..ًفة

مَ
ا

ْا زِدع لِعلدًببىٍ
مَ
ى م ٌةرًا...ونًىجىٍ

مَ
وٌكبًٌا دًموًلدًا..ِرش ًمفًا دا

مَ
لك

ريًٌا...
مَ
علىٍْ دب

مَ
ا..وًشِخق ّةخُوٌة ِطفذىٍى..ة ونًؤمَخ لعٌوذبىٍ
ٌةرًا

مَ
ٌبذىٍا دا

مَ
وؤُوؤْيًةًٌا دِششًا كىٍا ًخفقيٌ لش

يبًٌا...
مَ
ٌةرًا...وًىوىٍا مط

مَ
ا دا ذعىٍ

مَ
ر ة

مَ
ونًط

ا لًةًٌْوةًٌا دزًٌكٌوةًٌا ِمنّدرىٍش... دمًىجىٍ
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يمَوِسف زرًا

شعيٌةًٌا
مَ
رديٌدًا منّ ة

مَ
اًنًا ، خمَّد و

لفًا ِشنىٍْا….كدًٌكِرن
مَ
لفًا ا

مَ
ّدم ا

مَ
ق

ّد جٌوًشا
مَ
ّىِوخ ّىًوا جٌبٌيلىٍْ خب

لفًا ِشنىٍْا… كدًٌكِرن
مَ
لفًا ا

مَ
ّدم ا

مَ
ق

ن منّ خمَّد ِدًما
مَ
ّىِوخ ّىًوا كل

لفًا ِشنىٍْا….كدًٌكِرن
مَ
لفًا ا

مَ
ّدم ا

مَ
ق

ًما
مَ
يٌك خمَّد ع

مَ
ّىِوخ ّىًوا ميٌوقذىٍا ا

لفًا ِشنىٍْا…كدًٌكِرن
مَ
لفًا ا

مَ
ًقّدم ا

ن منّ خمَّد فٌوًما
مَ
لل

مَ
ّىوىٍاّىًوا م

لفًا ِشنىٍْا…كدًٌكِرن
مَ
لفًا ا

مَ
ًقّدم ا

يًا
مَ
ٌةرًا مر

مَ
ن ِىدرًا دا

مَ
خن

وِشيٌ خفرٌيًا بكل دٌوكةًٌا
- - - - - - - - -

ٌةرًا
مَ
بٌوًعا ِمن ا

مَ
اًنًا، خمَّد ن

ًل كدًٌكِرن ًببىٍل ُخريٌٌبًةا
وةبًٌا دكل يٌولفًنًا

مَ
يد ٌيّىًوا م بىٍ

يٌة خِكمةًٌا وًقنُونًا يد ٌيّىًوا بىٍ بىٍ

كدًٌكِرن….وًل كدًٌكِرن



سثروت  2 / 1902013

ديون د

ك ةليٌُخًةا
مَ
ًل كدًٌكِرن شرُوب

يد جًبًوُى فيٌشلًُى بنيٌةًٌا سفيٌنًا بىٍ
وًفنًا

مَ
ر ط

مَ
وفيٌشلًُى فريٌشًةا خًبيمَْي ب
ًل كدًٌكِرن نيٌنوىٍا سفيٌقًةا

ر شٌولًطنًا
مَ
يد يًّىًوا خدًا مديٌّنًةا دم بىٍ

رًعُى خمَّد مًلًسُو رًًمنًا
مَ
وبكل ة

ًل كدًٌكِرن اٌورُوك نفيٌلًةا
يًنًا

مَ
لكًُى وخمَّد رىًٍشا دد

مَ
وِجلًجِمش م

-----------
قِرن خمَّد بٌوًقرًا

مَ
اًنًا، مب

ًةا ًما خمَّدكًما ِبؤرًكًٌا
س

مَ
ن اًشٌوذًيىٍا وب

مَ
خن

س
مَ
لدًيىٍْا وب

مَ
ن ك

مَ
خن

س
مَ
ن سٌوذيًيىٍا وب

مَ
خن

س
مَ
ذًبيىٍا وب

مَ
ن ع

مَ
خن

س
مَ
ن قٌوذدًيىٍا وب

مَ
خن

س
مَ
ن ةٌوذكًمنًيىٍا وب

مَ
خن

س
مَ
سنًيىٍا وب

مَ
ن د

مَ
خن

س
مَ
ندًيىٍْا وب

مَ
ن م

مَ
خن

قِرن
مَ
قِرن ومب

مَ
قِرن ومب

مَ
اًنًا، ِبد مب

يكًا كل اًنيٌ مديٌْنًةًٌا
مَ
ا

ومِبنيًنًا دِملْةيًةًٌا
ىذيٌن قرًيًا

مَ
يٌة ن ًما دبىٍ

مَ
وع

ٌةرًا كلن خمَيًا
مَ
ّد ا

مَ
خب

م زمٌَبنًا مٌةُوًميًا
مَ
ع
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سٌولًطنٌ سُثر دًنيٌاىٍيل

برُونًا لِيمٌو ِبقرًيًا
ن أيًةيًا

مَ
موٌٌديٌلىٍى برىٍش

ن
مَ
يًْةن

مَ
ن وِبةخًلًا ب

مَ
ِبقًطل

ي
مَ
قُودىٍا اًف عٌومذًن

مَ
م

ن
مَ
رديٌل

مَ
ن ط

مَ
ٌةر

مَ
ًبعيٌ منّ ا

ن
مَ
يفيٌل

مَ
ن ش

مَ
شعيٌة

مَ
ِمن ة

يٌك طٌورًا
مَ
خ ا

مَ
ن ٌيّىو

مَ
خن

مَ
ا

خ نًطُوذىٍا
مَ
ًلد اٌومًةا ًفيش
ن
مَ
رديٌل

مَ
ن ط

مَ
رع

مَ
لىٍ ًمؤٌي ِمن ا

ن
مَ
ال بِدًما زمَكًيًا مٌوشةىٍ

مٌوًقا
مَ
ن يٌلىٍى ع

مَ
ِعقر

لفًيىٍْا دِشنىٍْا دٌبيًٌقا
مَ
با

لًمٌن
مَ
يًا ًقطُوٌي ط

ذيًنىٍا
مَ
ْا د ن لبٌومبىٍ

مَ
برىٍش

ٌيّىِون مشيًٌخيًا
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يمَلىٍّْدا زّعُوذىٍا قطيٌليٌلىُون
ِخٌةنًا منّ كًلٌو فريٌشيٌلىُون

ّنب دكلٌيًل دبٌورًكًٌا جمىٍ
كٌورًكًٌا دمُوًةا مٌولِبشلىُون

زّعُورًا لِشكًل دًببىٍى خزًيًا
رًًبايٌلىٍى بيٌو خزًيًا

ًبيبٌ ًبيبٌ ِبقرًيًا
يٌلىٍى ِبشًمّعيًا ًقلٌو لىٍ

برُونيٌ ًببٌوٌك ميٌٌةل
ّنًبا دًمريًا رِخشلىٍى جىٍ

طليٌلىٍى ًطلُومىٍْا
مَ
م ق

مَ
ق

ا فشُومىٍ
مَ
ا ودًل م خىٍ

مَ
دًل ذ

يٌلىٍى ّعٌبيٌدًا ىٌيض جنًًىا لىٍ
ٌكضيٌ ِاٌةيًاّىًوا مشيًٌخيًا

مَ
ا

ا ن شٌيطىٍْ
مَ
يذىٍا جٌولفًن

مَ
يٌك ط

مَ
ا

خ ميٌةىٍْا
مَ
ن ٌيّىو

مَ
ٌةر

مَ
ًجو ا

كًما كًٌةِبن وكًما اًمِرن
ضميًنًا

مَ
مِؤن م نٌورًا دِليبٌ لىٍ

خِبزًيًا ًبيبٌ زوّعُوذىٍا
قطٌيلىٍْ بايٌدًةًٌا دكًفُوذىٍا

خ كًفُوذىٍا
مَ
خنٌ ّيو

مَ
رًا ا وبأمًً

ًىي يٌلًُى خمَقٌوةًٌا دأنًشىٍْا ًفخُول

ديون د
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ن
مَ
ن مشيًٌخا مٌولفيٌل

مَ
خن

مَ
ا

ن
مَ
دًبّعيمَخ اٌوف ًقطُول

أنًشىٍْا دخٌوًبا اُوف شلًًما
ّىًما

مَ
ن س

مَ
يٌةل

مَ
ِمن ِقؤًل ل

ًجو عٌومرًا أنًشىٍْا مؤًلُويىٍا
ًقي مًلريًا ِبدرًيًا

ن خًمميٌلىٍى
مَ
ٌةر

مَ
ًلٌي ا

مَ
يًا ا

ن ًفخِلةل
مَ
اٌوف ِدِمن

ًجو دًًىا ّعدًنًا أريٌٌكًةا
يًا فيٌشلًُى فٌةخٌيًةا

مَ
رًعا دش

مَ
ة

ن ًطلُومىٍْا
مَ
ًقطليٌ ِال

ن فيٌشلٌو كُومىٍْا
مَ
يمَوًمن

بؤريٌلًُى
مَ
ن لىٍ ًمؤٌي م

مَ
يًنٌوة

مَ
ى

ن
مَ
ا ًعٌبديٌل اٌوِفن ِاًماىٍْا دِقًططىٍْ

كل ِقًطا مشًرىٍا ِبقرًيًا
اًنًاّيِون مشيًٌخيًا اًنًاّيِون مشيًٌخيًا
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قسة خشنت

نينوس هورمز

ديون د
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ركٌوك
مَ
ا ًفولُوس-ك مُوشىٍ

ليٌلٌوةًٌا
مَ
خلٌوٌك بق

مَ
م ًقر

مَ
رىٍى ًقلىٍى: ق أمىٍ

نًقيًةا قلٌولةًُا
مَ
لِعلةًٌا اًن

ِطًبا كًاِمر
ًبا زٌوزىٍْا 

مَ
قنىٍالٌوٌك ر

ًبا خمٌيًل  
مَ
بشٌبٌيًل ر

ًمِؤة ّىًوا نيًٌخا نيًٌخا
خ ًقلىٍى

مَ
ن شٌبٌيًل ّيو

مَ
خن

مَ
ب ا

مَ
ب

مَ
مس

بةًٌا ًجو فٌوخًلًنًا!
مَ
مىيٌرٌوةًٌا ر

ًططىٍْا
مَ
ْا دق جِرشلىٍى شٌونًقىٍ

ذيٌكىٍا 
مَ
ِمن ِمٌةًخا دِشنىٍْا ا

الىٍ لديٌنًا ليٌلٌوةًٌا مطىٍ
مَ
بق

يٌة شٌبٌيًل لسنىٍاٌجرٌوةًٌا
مَ
ول

ل
مَ
ِبللًة وعٌوززًا وىٌوب

خ ًما دقنىٍالٌوٌك 
مَ
شٌود ًفلج

خ 
مَ
رٌبًا دًةفق

مَ
وؤمَفرًا  بس

كفًشًةا دسيًٌسرًةا

ديون د
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ودًا عٌبرٌيًا
مَ
وشٌود ًخشِبخلًُى ف

ر ًجورًا 
مَ
ر ب

مَ
ر ًجورًا ب

مَ
فِلطلىٍى ِمن ب

	

مدًًميًةا !
بليٌلٌي

مَ
م ن

مَ
خدًا ًجًىا ق

د ِمن ِقنطذُونىٍا دشٌورًطا
مَ
خل

خيٌدًا بِشةًقا
مَ
قبليٌ ا

مَ
م س

مَ
ق

رىٍى : اُو ًىنًا شِعشلىٍى رىٍشىٍى وأمىٍ
فٌولًةا !

مَ
ّنة دًًىا ّيِوة مب

مَ
ا

ر ا كًامىٍ اٌيٌة ًةًما ِقنطىٍْ
لٌيطٌوةًٌا

مَ
ل ش

مَ
رٌوٌك ع ًبا مؤٌوعىٍ

مَ
ر

يه خمٌَبذًًوٌةٌوٌك...؟
مَ
ن يٌل

مَ
م

بًٌْعنٌوٌك...؟   سنىٍاٌجذٌوٌك...؟
مَ
ة

ذيٌٌكًوةًٌا دخًططًةا ؟
مَ
يه ا

مَ
وًما يٌل

ولًةا
مَ
ينًا دد

مَ
ل ش

مَ
ّنة ع

مَ
ِقنًطا ّيِوة ا

شرٌيةًٌا  
مَ
واٌيٌةلٌوٌك ًجو كل خزٌوقيًا م

لٌول
مَ
يلىٍى ًقلىٍى ِةليٌثُون ق باًًىا ِرًففًا أةىٍ

ى ْقلًةىٍ
مَ
ل ا

مَ
ونِفؤلىٍ ع

ل كٌورسيىٍى
مَ
ونِفلىٍى ع

وؤِرٌكلىٍى بِنشًما قطيٌّعاًا.
ليٌلٌوةًٌا

مَ
ر )....( بق

مَ
نفُوق اُو- ب

لًطا(
مَ
ًقّدم دخًميًاليٌ جلٌيطٌوةًٌا )ح
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زيًد بيٌدًري

ٌةرٌي بًىِون
مَ
نًطُورًا دا 	 	 اًنًا برُونًا دبيٌدًرُو	

يٌةٌي
مَ
وِبد نًطِرن أنًشْيٌ وب 	 	 شعيٌٌةٌي	

مَ
نِشنًُى ة

مَ
لىٍ م

لةًٌا دًمةًٌْوةًٌا قرٌيةًٌا
مَ
ك 	 	 بيٌدًرُو ًمةًٌا خليٌةًٌا	

 ىوٌيةًٌا
مَ

عرب
مَ
ِمن زمٌَبنىٍْا د 	 بيٌدًرُو ِمن خٌوًبا مليٌةًٌا	

ى نًطرًنًا حْبًوةىٍ
مَ
وبع 	 ميًنًا	

مَ
ِلًبا ديٌشُوع خم

وِمن دِدًما دًسىدىٍْا شةٌيةًٌا 	 يٌة درًاىٍا	 ٌكي يٌلىٍى بىٍ
مَ
ِش

يٌك ًقًل دمُوسيًٌقا أةًٌيًا
مَ
ما 	 يًا دًخٌبُورًا ِبرًيًا 	

مَ
م

ا كل كٌورًىنًا سُومىٍ
مَ
مب 	 	 ريٌرًا خًميًا	

مَ
فُوخٌو ق

نِشنًُى بكل ِشنىٍْا
مَ
لىٍ م 	 	 يٌن	

مَ
بيٌدًرُو ِييٌ وع

ٌكي
مَ
ًشىٍْا مٌوِقمل

مَ
ًقشىٍْا وش 	 ٌكي	

مَ
لفًنىٍْا فيٌشل

مَ
ِيًا دم

شعيٌةًٌا
مَ
ةي يمَلىٍّْدٌكي وة

مَ
دكًفش ٌكي ؤليًٌةا	

مَ
ٌج فيٌشل

مَ
يد

مَ
يٌك ب

مَ
ما

لفًنىٍْا
مَ
ّنرًبًا دم

مَ
ًىو ج ن ًلىٍ دًِكرلىٍ ٌكٌورٌي ًفولُوس	

مَ
م

ىبًٌا يٌلىٍى نقيٌشًا
مَ
ٌكي ًجو د

مَ
ِش ل عرٌيًق	

مَ
ِمن سٌوريًٌا وِلٌبنًن وى

ميٌ بِفؤخٌوٌةٌي
مَ
وًفؤخمَةي ع 	 كٌود ًبِكن ًبٌكيمَةي اُو ًمٌةٌي	

يًسا
مَ
رد

مَ
اًف ِان ًىِون بف 	 	 ٌكي اُو ًمٌةٌي	

مَ
لىٍ نًِشن

ينٌْ بًىويًا شةٌيةًٌا
مَ
وِدمعىٍْا دع 	 	 ًىي ًمٌةٌي خليًٌةا	

ٌكي كًعرٌبًا بِلًبا
مَ
بِشم 	 	 بيٌدًرُو ِيًا دخٌوًبا	

ٌةرٌي بًىِون
مَ
نًطُورًا دا 	 	 اًنًا برُونًا دبيٌدًرُو	

ا بيدًرُو ِيًا دًمةًٌْوةًٌ

ديون د
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شيٌذًوةًٌا دخٌويًدًا
مَ
ْا وك ِطبىٍ

رًةا 
مَ
زج

مَ
بسيٌقُوم 2013/2/15 مطٌوِكسلىٍى خٌويًدًا دًسفذىٍا وًسيُومىٍْا سٌوذيًيىٍا وبس

)ِلشًنًا  بِشًما  خٌودرًا  خمَّد  دُوكًسيىٍا، 
مَ
ذة

مَ
ا لسٌوذيًيىٍا  دنٌوىرًا  دِيًا  دًةا  عىٍ م 

مَ
ع

شعيٌةًٌنًيًا د. »يمَوِسف قٌوزٌي«  
مَ
رنًا ة

مَ
 وًقاىٍم(، مشٌوِةفلىٍى بس

مَ
عرب

مَ
ينًٌة د

مَ
سٌوريًيًا ب

يٌلىٍى  وًما  سٌوريًيًةا  لفًنٌوةًٌا 
مَ
دم وخٌوذزىٍا   ، ًفوفُوس«  ند 

مَ
و
مَ
»ر ن 

مَ
دِلشًن وًقاىٍم   ،

د مٌورًد« ...اًًىا ومٌوجِرشلىٍى 
مَ
ك
مَ
يه لطٌوًورًا وخيًيًةا دِلشًنًا »ا

مَ
ِبعيًا ِمن كل

ردٌوةًٌا 
مَ
مب ويًؤُوفىٍْا  دًةا  عىٍ  ْ

مَ
دبن بطٌويًبًٌا  ًشًعةًٌا  ي  رةىٍ

مَ
دة قٌورًبا  خٌودرًا 

سٌوريًيًةا.

دخِبشلًُى  وًىي  سٌوذيًيىٍا  وًسيُومىٍْا  دًسفذىٍا  خٌويًدًا  ِمن  دٌوةًٌا 
مَ
ايٌزج مشٌوِةفلًُى 

يٌة  ادًا )بىٍ دعىٍ
مَ
يرًيًا« ، ًجو ًعٌبُودٌْويًةًٌا دع

مَ
زًر د

مَ
ند ًفولُوس«، »يمَوِسف زرًا« ، ن

مَ
و
مَ
»ر

قِيملىٍى خٌويًدًا دًسفذىٍا 
مَ
م م

مَ
عدًا دبٌوًخنًا ًسفرًيًا قٌوردًيًا( ًجو ِدىُوك ًىو دق

مَ
و
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شيٌذًوةًٌا دخٌويًدًا
مَ
ْا وك ِطبىٍ

م ِفرًعا دِدىُوك خلٌويًدًا ومِلٌةًخا 
مَ
رًةا ع

مَ
زج

مَ
قٌوذدًيىٍا وِقنطرُون ًجًونًيًا بس

ادًا برًعيٌوةًٌا درىًٍشا دشٌولًطنٌوةًٌا دقلىٍيًما،  دعىٍ
مَ
يلىٍى ع ِمن 20-2013/2/22 وأةىٍ

وبطٌويًبًٌا روخٌيًا ِمن ًسفذىٍا قٌوذدًيىٍا واٌومةًٌيًْوةًٌا أِخّذنىٍا ًجو قلىٍيًما.

يرًيًا« 
مَ
زًر خمَنًا د

مَ
رخٌوةًٌا خٌويًدًا دًسفذىٍا وًسيُومىٍْا سٌوذيًيىٍا، ًسفرًا »ن

مَ
قِبللىٍى با

رًبيًا 
مَ
ع ينًٌة 

مَ
ب وِفخمٌوةًٌا  شــًةا 

مَ
در ذًيىٍا 

مَ
خم يلىٍْ 

مَ
))ك بِشًما  ــُورٌوةًٌا  اًم خبدًا 

دًةا دبيٌدًرٌي، وبطٌويًبًٌا  اًًونًا دعىٍ وسٌوريًيًا(( يُوم 2013/1/25  بزًٌكُو وًجو 
ردٌوةًٌنًيًةا.

مَ
ْا بِؤٌبٌوةًٌا م دِمنيًنًا ِمن كًىنىٍْا ويًؤُوفىٍ

قٌورًبا  ْا  يبىٍ
مَ
مط بيمَد  ذيًةًٌا 

مَ
عب م 

مَ
ع دمٌوجِرشلًُى  ًىي  ـــُورٌوةًٌا  اًم ر 

مَ
وًبــة

رًيًا سٌوريًيًا 
مَ

مشًا خم
مَ
نيًخًةا كرٌيةًٌا مشٌورىٍالىٍ خمَّد ر

مَ
ر م

مَ
ي ًشًعةًٌا، وًبة رةىٍ

مَ
دة

ي بٌومًسىٍْا ًجو فنيٌةًٌا، وِمن 
مَ
مشٌوِةفلةىُون جًبوىٍى ِمنيًنًا ِمن خًمُوذىٍا وِمن ًمر

، »زًِىر دٌودًا« ِمن زًٌكُو، »شٌوكرٌي  لقُوش« يمَوِسف زرًا« 
مَ
وِةًفنىٍْا ِمن ا

مَ
ِشًنىٍْا دمش

دًانيٌاىٍيل«،«نيٌنُوس  سُفر  »سٌولًطن  فْيًةًٌا 
مَ
وة

مَ
ومش اٌيسًخق«،  »حُورح  عيًٌسا«، 

ا ًجو  يه فذٌيسىٍ
مَ
رجيٌس«، وخمَّدكًما ِمن اًنيٌ مٌوْشًخةًٌا يٌل

مَ
ىٌورِمز«، »ميٌلًد جيٌو

ثرٌوةًٌا دًىنًا ِمنيًنًا.
مَ
زًوٌيةًٌا دديًٌون دس

ًسعُورٌوةًٌا  وعِبدًلُ  زًٌكُو  ًجو  كرٌوٌكيًا  ّد 
مَ
خب دٌوةًٌا 

مَ
ايٌزج قيٌملًُى  ٌك 

مَ
ًىد واًف 

رحيٌس« يٌدٌيًعا »مٌوِجُب 
مَ
جًبوىٍى لًسفرًا وكًٌةُوبًٌا يٌدٌيًعا »حُورح اٌيسًخق جيٌو
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شيٌذًوةًٌا دخٌويًدًا
مَ
ْا وك ِطبىٍ

يه 
مَ
ى ًطل دةىٍ

مَ
يًةيىٍْى ولسن

مَ
ل ايًٌقرًا  ًىو داٌيٌةلىٍ خٌويًدًا لب

مَ
ًةا ع

مَ
عرب

مَ
يمَوًما« م

يه ًسفرًيًةا.  
مَ
ازمَلة يه ومىٍ

مَ
ًجو خمَيٌوة

ًجو  كًدٌييًٌيًا 
مَ
ا ِقنطرُون  ــم 

مَ
ع وبــعــٌودرًنـًـا  خــٌويًــدًا  رخــٌوةًٌا 

مَ
بــا قِبللىٍى 

بِشًما  اًمـــُورٌوةًٌا  خبدًا  ر« 
مَ
رب

مَ
ب ــد  ي

مَ
»دٌور ــا  بًٌ

مَ
ل  2013/2/14 يُوم  نكًبًٌا 

مَ
ع

كًدٌييًٌيًا 
مَ
ا وبشٌبٌيًل  جًبًوُى  جِلخلىٍى  ُى((،  عبدًنًْوةًٌ

مَ
وم دخًنيًةا 

مَ
م ن 

مَ
))مُوسيٌق

ِمنًُى  دًةا  وعىٍ سٌوريًيًةا  دخًنيًةا 
مَ
م دمُوسيٌقيٌ  شعيٌةًٌا 

مَ
دة شقلىٍْ 

مَ
مل سيًٌما 

مَ
ب
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شيٌذًوةًٌا دخٌويًدًا
مَ
ْا وك ِطبىٍ

دخًنيىٍْا بِاسكىٍيًما ًجًونًيًا 
مَ
ذًبيىٍا وم

مَ
ا دمٌوسيٌقيٌ وِذٌكنىٍا ع ل ِشذشىٍ

مَ
عبدًنٌوةًٌُى ع

مَ
وم

قًطعىٍْا مُوسيًٌقيىٍْا،  وفيٌشلىٍى 
مَ
امذىٍا وجمٌوِشنىٍى لًًىا مب ًقمىٍْا ومىٍ

مَ
يه م

مَ
وِمن

ومُوسيٌقيٌ  ــردٌوةًٌا 
مَ
مب يًؤُوفىٍْا  ِمن  ًبا 

مَ
ر ِكنشًا  خمَّد  ــُورٌوةًٌا  اًم لًًىا  يبًٌا 

مَ
مط

ًمنىٍْا وِمٌةديٌلًنًيىٍْا بِؤبًٌْوةًٌا مُوسيًٌقيىٍْا، وخبٌوًةًما دخٌودرًا 
مَ
يه ِمنيًنًا ِمن ا

مَ
وِمن

دًًما دجٌوًشا فٌورنًًسيًا دخٌويًدًا دًشنًا دخٌويًدًا 
مَ
مٌوقِرٌبلىٍى د.يمَوِسف قٌوزٌي« ى

ر«.
مَ
رب

مَ
يد ب

مَ
بًٌا اًمُورًا »دٌور

مَ
دًسفذىٍا وًسيُومىٍْا سٌوذيًيىٍا ل

ٌيًةٌبًةا  خدًا   2013/3/8 يُوم  سٌوذيًيىٍا  وًسيُومىٍْا  دًسفذىٍا  خٌويًدًا  موقِيملىٍى 
م جمٌوبيىٍْا ِمن 

مَ
ردٌوةًٌا وِلشًنًا سٌوريًيًا( ع

مَ
نًقيٌوةًٌا )م

مَ
ًسفرًيًةا دٌورًًشيًةا خدًر اًن

ىٍى ليًٌةٌبًةا  ٌدىٍيدًا، ومةٌوجربىٍ
مَ

رِطًل ًجو جب
مَ
رملىٍيش وب

مَ
ٌدىٍيدًا وك

مَ
يمىٍْا دجب

مَ
عل

ِمن  ِمنيًنًا  ّدًميًةا 
مَ
ق ٌيًةٌبًةا  ًجو  ومٌوقِرٌبلىُون   ، بــٌوردًا«  يــر  »زٌوىىٍ ًسفرًا 

نيًخًةا كرٌيةًٌا 
مَ
ر م

مَ
رًبيًا وسٌوريًيًا، وًبة

مَ
يه بِلشًُنًا ع

مَ
يمىٍْا مٌوْشًخة

مَ
خًمُورًا عل

وًسيُومىٍْا  دًسفذىٍا  خٌويًدًا  بيمَد  واًمــُورٌوةًٌا  يًنيًٌةا 
مَ
ةر ٌيًةٌبًةا  مٌوجِرشلًُى 

ًقاىٍم  خدًر  مــٌورًد«  ــد 
مَ
ك
مَ
و«ا  ، ًفولُوس«  نــد 

مَ
و
مَ
»ر قِرٌبلًُى 

مَ
م م 

مَ
دق ًىي  سٌوذيًيىٍا 

ن ِمطل ًبرُويٌوةًٌا وفٌوخًلنًا 
مَ
يم

مَ
عل

مَ
يه ل

مَ
نًقيٌوة

مَ
ردٌوةًٌا وِلشًنًا سٌوريًيًا، واًن

مَ
دم

ردٌوةًٌنًيًا سٌوريًيًا.
مَ
م

د ةِفقلًُى 
مَ
ٌدىٍيدًا ك

مَ
ّد كرٌوٌكيًا ًجو جب

مَ
دٌوةًٌا خب

مَ
ىرًا مٌوقِرٌبلًُى ايٌزج

مَ
ر ط

مَ
وًبة
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مَ
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ر 
مَ
ل خٌومًلنىٍى، وًبة

مَ
ى لةٌكيٌلٌوةًٌا ع يةىٍ

مَ
ًمنًا يٌدٌيًعا »ةًٌِبة ميٌكًٌاىٍيل« ًجو ب

مَ
با

لًةا 
مَ
شلًًما وجم

مَ
دٌوةًٌا خدًا ًسعُورٌوةًٌا لفِرسًقًل دًقًل د

مَ
ٌك عِبدًلُ ايٌزج

مَ
ًىد

ردٌوةًٌا 
مَ
مل دسٌوذيًيىٍا  وِقنطرُون  دسٌوذيًيىٍا  ّةًقًل 

مَ
دبر زمٌَبنًا  ر 

مَ
وسف دنًطُوذىٍا 

سًقًل داًشٌور، وخمَةٌيةٌوةًٌا 
مَ
رًعنًيًا، وفر

مَ
سًقًل داًشٌور ا

مَ
منىٍْا ، وِبنيًنًا دفر

مَ
وا

يْن 
مَ
دِؤٌبًوة لِةِششًةا  وِةًفا 

مَ
مش وفٌوخًلنًا  دعٌودرًنًا  نًقيٌوةًٌا 

مَ
اًن خدًر  ٌيّىًوا 

نًقيىٍْا.
مَ
اًن

خٌويًدًا  مطٌوِكسلىٍى  يمىٍْا، 
مَ
عل

مَ
ب ديٌلًنًيًةا  ردٌوةًٌنًيًةا 

مَ
م ةًفقًةا  خدًا  ًجو 

يُوم  نكًبًٌا 
مَ
كًدٌييًٌيًا..ع

مَ
ا ِقنطرُون  م 

مَ
ع وبعٌودرًنًا  سٌوذيًيىٍا  وًسيُومىٍْا  دًسفذىٍا 

نًقيٌوةًٌا 
مَ
ي خمَدًد« خدًا اًن شنًنًا »ِبنيًمىٍ

مَ
2013/3/18 خدًا اًمُورٌوةًٌا لًبؤُويًا مل

ًما 
مَ
يًا ع

مَ
ردٌوةًٌنًيًةا واٌومةًٌنًيًةا ل

مَ
دِلشًنًا وخمَيلىٍى ًجو برًيًةا دىيًٌيٌوةًٌا م

نًقيٌوةًٌا 
مَ
واًن سٌوريًيًا،  ن 

مَ
دِلشًن ةيٌرٌوةًٌا 

مَ
وع لِشرًشيٌوةًٌا  لىٍ  رًعا...وجلىٍ

مَ
ا ل 

مَ
ع

ًجو  ى  خةىٍ
مَ
فل

مَ
م ًجو  يمىٍْا 

مَ
عل

مَ
د دفٌوًعًل  باٌورًخا  وطــٌوًورىٍى  جًبوىٍى  رًةا 

مَ
دأس

يمىٍْا 
مَ
عل مشٌوِةفلىُون  داًمُورٌوةًٌا  وخبٌوًةًما  ًجًونًيًةا،  وخمَيٌوةًٌا  شيٌذًوةًٌا 

مَ
ك

سُوذىٍا 
مَ
ا ًجو خمَّدكًما ملُواىٍْا اٌيٌةلُون ا ّدكًما شٌواًلىٍْ ودٌوذًشىٍ

مَ
ْا خب يبىٍ

مَ
ِمن مط

يه..
مَ
نًقيٌوةًٌا ديمَؤيٌفٌوةًٌا جًبو

مَ
بًقاىٍم دِاديُوّم واًن

دًًما دخٌويًدًا خمَّد 
مَ
عيٌد ًشًيًا« ى

مَ
لفًنًا »س

مَ
وخبٌوًةًما داًمُورٌوةًٌا مٌوقِرٌبلىٍى م

ي خمَدًد«. لفًنًا »ِبنيًمىٍ
مَ
دًشنًا دايًٌقرًا بِشًما دخٌويًدًا مل
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ًجو  سٌوذيًيىٍا  وًسيُومىٍْا  دًسفذىٍا  خٌويًدًا  بيمَد  قطيٌذىٍا  دفيٌشلىُون  اًنيٌ  كفًشْيًةًٌا 
ًقاىٍم دخٌويًدًا  يه خدًر 

مَ
دِدرشلىٍى جًبو واًنيٌ   2013 ّنًةا 

مَ
دش شٌورًيًا  ِمن  ِمٌةًخا 

ن 
مَ
م

مَ
دع ــٌةٌوةًٌا  داٌي ِفنْيًةًٌا  يه 

مَ
كل ًجو  ا  مطٌوكسىٍ دفيٌشلىُون  اًنيٌ  شيٌذًوةًٌا 

مَ
وك

دًسفرٌوةًٌا  شٌبيًٌعيًا  دلٌوًمدًا  رًةا 
مَ
لقط ا  مطٌوكسىٍ دفيٌشلىُون  اًنيٌ  ملىٍْ 

مَ
وع

امرًا كمٌيًل ًجو  نكًبًٌا، واٌيٌة مىٍ
مَ
سٌوريًيًةا مِلٌةًخا ِمن 6-8/شبًٌط/2013 ًجو ع

قًةا 
مَ
ف

مَ
خ خٌويًدًا مل

مَ
ٌك كىٍا ًفل

مَ
، واًف ًىد ذيٌٌكًوةًٌا دلٌوًمدًا 

مَ
اًًىا ِمنيًنًا خدًر ا

خٌبيٌشىٍْا  دفيٌشلىُون  اًنيٌ  شيٌذًوةًٌا 
مَ
وك بٌوؤًيىٍْا  يه 

مَ
كل خدًر  ديٌلًنًيًا  كةًٌبًٌا  دخمَّد 

قًةُى 
مَ
ف

مَ
لًةا دًسثرٌوةًٌا  وفٌوخًلنًا مل

مَ
جم

مَ
قًةا د

مَ
ف

مَ
بلٌوًمدًا بقٌورًبا ّعدًنًا، وم

دًمىٍْا دخٌويًدًا، 
مَ
قًةا دىيًٌيًْوةًٌا ديٌلًنًيىٍْا بى

مَ
ف

مَ
ٌك م

مَ
بِاسكىٍيًما خٌودرًنًيًا، واًف ًىد

اًًىا  ِمن  دنيًٌسن  ديمَرًخا  خٌوًةًما  ًجو  دجٌوًبيىٍْا  دلٌوًمدًا  رًةا 
مَ
لقط وطٌويًبًٌا 

لكةرُونًيًا ديٌلًنًيًا خبٌويًدًا.
مَ
وًفا ا

مَ
قًةا دش

مَ
ف

مَ
ّنًةا..وفٌوخًلنًا مل

مَ
ش

ّنًةا 2013.
مَ
ّدًميًةا لش

مَ
رًةا دكفًشًةا ق

مَ
-يُوم 2013/1/27 قط

ّنًةا 2013.
مَ
يًنيٌةًٌا لش

مَ
رًةا دكفًشًةا ةر

مَ
-يُوم 2013/3/7 قط

دٌوةًٌا ِمن خٌويًدًا دًسفذىٍا وًسيُومىٍْا سٌوذيًيىٍا يُوم 2013/3/18 
مَ
8-مشٌوِةفلًُى ايٌزج

ّىًما دِلشًنًا سٌوريًيًا 
مَ
د، ًجو خٌورزًا زٌوخًيًيًا ًىو دفيٌشلىٍى مٌوقِيًما بيمَد س

مَ
ٌد

مَ
جب

ردٌوةًٌنًيًا رٌبيًٌعيًا ًىو 
مَ
د، ويٌلىٍى زٌوخًيًا م

مَ
ٌد

مَ
يٌة ؤمَوًبا دجب ًجو كلًنًيٌوةًٌا دِلشًنىٍْا / بىٍ

ّنب  بٌوًعا دِرنيًا جىٍ
مَ
ٌةذًًوةًٌا ون

مَ
قِيملىٍى ّةخُوٌة رٌوًشا )ِلشًنًا مديٌنًيٌوةًٌا دا

مَ
دم

منًيىٍْا 
مَ
ذدٌوةًٌنًيىٍا وا

مَ
شيٌذًوةًٌا م

مَ
ِمن ك رنًشًا(، خِبشلىٍى خٌورزًا دزٌوخًيًا مِلنيًنًا 

مَ
ب

شيٌذًوةًٌا دخٌويًدًا
مَ
ْا وك ِطبىٍ
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رقيٌةًٌا 
مَ
يه..ومٌوقِرٌبلىٍى خٌويًدًا خدًا ب

مَ
لفًن

مَ
م م

مَ
ّىًما سٌوريًيًا وع

مَ
ْا دس ليًلُوفىٍ

ؤخٌيٌوةًٌا 
مَ
يه  لشٌووًشًطا ون

مَ
الىٍ ًطل ّىًما سٌوريًيًا وبعىٍ

مَ
دىٌونًيًا جلٌوًشا دس

ميًٌيًةا.
مَ
ا

خٌويًدًا  مطٌوِكسلىٍى   2013 ر 
مَ
واًد وشبًٌط  يًنًا 

مَ
ةر دكًنُون  ا  ديمَذخىٍ ِمٌةًخا  ًجو 

ن ًجو 
مَ
م

مَ
دًسفذىٍا وًسيُومىٍْا سٌوذيًيىٍا ِمنيًنًا ِمن ًسعُوذًوةًٌا ِشطًخيىٍْا لشٌوٌةاًسىٍْا دع

لِةِششًةا  ًمُى  
مَ
ع رًةا 

مَ
زج

مَ
وس شيٌذًوةًٌُى 

مَ
دك دخزًيًةا  بنيٌشًا  خلفىٍْا 

مَ
مش ِفنْيًةًٌا 

درنيٌ 
مَ
دمع اًنيٌ  ذدٌوةًٌنًيىٍا 

مَ
م شيٌذًوةًٌا 

مَ
دك زيًدًةا 

مَ
وم ْا،  وةفىٍ

مَ
مش شيٌذًوةًٌا 

مَ
دك

ٌك 
مَ
ٌةرًنًيًا ًجو قلىٍيًما دكٌورِدسًةن واًف ًىد

مَ
ن ًجو ِشطًخا ا

مَ
م

مَ
ورًا دع

مَ
يًةا دد

مَ
جلل

ٌةرًا.
مَ
خلفىٍْا ِمن ا

مَ
ًجو ِفنْيًةًٌا مش

شيٌذًوةًٌا دخٌويًدًا
مَ
ْا وك ِطبىٍ
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ل 
مَ
ع اًلنىٍْا 

مَ
ِمشة ِمن  مِلنيًنًا  بًسعُوذًوةًٌا  خٌويًدًا  قيٌملىٍى  أِخّرنًا  ّنًبا  جىٍ وِمن 

ميًنىٍْا 
مَ
ْسيًةًٌا خم

مَ
ك

مَ
ويٌودًًعيىٍْا ومط ذدٌوةًٌنًيىٍا 

مَ
وشٌوٌةاًسىٍْا م دشٌولًطنٌوةًٌا  ِشويًا 

دؤٌورًةا  دًشنًيًةا  مديٌنًيًا..بنيٌشًا  كنٌوشيًا 
مَ
د ْسيًةًٌا 

مَ
ك

مَ
ومط رنًشًا 

مَ
دب ِزدقىٍْــا 

وةًفا 
مَ
رًةا وفٌوخًلنًا مش

مَ
زج

مَ
ردٌوةًٌنًيًا وخمَقلىٍْ دس

مَ
دًقاىٍم دخٌويًدًا وخٌوذزىٍى م
ن.

مَ
م

مَ
لِةِششًةا دِؤبًٌْوةًٌا دع

فٌوًخل
لًةا دًسثرٌوةًٌا 

مَ
ّدًميًا ِمن جم

مَ
ٌبذىٍا كًٌةُوبىٍْا ًجو ِمنيًنًا ق

مَ
ن خل

مَ
خ فٌوًخل

مَ
قرب

مَ
كىٍا م

لبىٍري« 
مَ
ا ًىاًا 

مَ
»ب  ، ي«  ِبنيًمىٍ »ميٌكًٌاىٍيل   ، يمَوًما«  »مٌوِجُب  سٌوريًيًا  ىًما 

مَ
/س

ا  ِسذطىٍ ب)فُونةىٍْا(  لًةا 
مَ
دجم عًةا 

مَ
طب بِعدًن  دبــرىٍالىٍ  ــودًا 

مَ
دف بِعلةًٌا 

يه، ًىي دعِبدًلُ 
مَ
امر ن مىٍ

مَ
م ًشدٌرل

مَ
يٌك ِسرًطا اًنيٌ دق

مَ
سٌوذيًيىٍا أِخّذنىٍا ًل با

ن  
مَ
م

مَ
عدرنيٌةُون ع

مَ
خ دم

مَ
يْه..وًطلب

مَ
فًةا دخمَّدكًما ِمن خمَشًخٌة

مَ
خل

مَ
ا دش

مَ
لِقطرً

عًةا 
مَ
درنيٌ ًجو طب

مَ
ا اًنيٌ دمع امذىٍا بِسذطىٍ رًةا دمىٍ

مَ
كًما دًمؤٌيةُون ًجو مشًد

ن.
مَ
يبٌوة

مَ
لط

مَ
م قٌوب

مَ
ا..وع ا وِبش مٌوفلخىٍ ا ِبش فذٌيسىٍ لًةا وِمن اًنيٌ ِسذطىٍ

مَ
دجم

شيٌذًوةًٌا دخٌويًدًا
مَ
ْا وك ِطبىٍ



209 سثروت  2 / 2013

ٌيّىًوا  يه 
مَ
وِمنيًن لدًيًةا 

مَ
ك دًةا  دعىٍ ْا  فسقُوفىٍ

مَ
ا رُوًما  ًجو  كِفشلىُون 

ريًركًا 
مَ
يه ًجو سٌونًىدُوس جلٌوًبيًا دًفط

مَ
)17( مشٌوِةفلىُون )15( ِمن

لٌي«ًىو 
مَ
د ةليٌةًٌيًا  ًمنٌواىٍيل 

مَ
»ع ريًركًا 

مَ
ًفط لكًرديٌلًنًا  ِخلفًا  خمَدًةا 

وًجو  ِشنىٍْا(،   85( خٌومًلنًيىٍْا  لِعلْلًةًٌا  ى  اًلنٌوةىٍ
مَ
ِمشة دمٌوقِرٌبلىٍى 

رُوًما مشٌورىٍالىٍ سٌونًىدُوس فٌوخًلنىٍْى يمَوًما 2013/1/28 ، ومٌوِكللىٍى 
ى دًففًا لكًرديٌنًًل )ليُونًرد ًسندرىٍى( رىًٍشا دكنٌوشيًا دعىٍْدًةًٌا  ديٌشٌوةىٍ

مَ
ق

لًةا درىًٍشنٌوةًٌا دسٌونًىدُوس، وبؤمَفرًا ديمَوًما 
مَ
دخًنيىٍْا لًوليٌةًٌا دشق

مَ
م

يبٌوةًٌا دًطٌبةًٌا خمَدًةا...
مَ
ط

بريٌٌكًةا...ىٌونًيًا وخٌوًبا
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رىًٍشا  ًسكُو(  )لوٌيس  يًطا  مٌيطرًفُولىٍ جمٌوبيًا  فيٌشلىٍى   2013/2/1
ريًركًا بِشًما )لوٌيس رٌوًفاىٍيل 

مَ
ركٌوك ًجو عرٌيًق ًفط

مَ
ْا دك فسقُوفىٍ

مَ
دا

قًما 
مَ
ريًركًا ر

مَ
لدًيىٍْا. )دًىوىٍا ًفط

مَ
ل كٌورسيًا دًببىٍل دك

مَ
دًميًا ًسكُو( ع

مَ
ق

ل 
مَ
ى دًففًا )ِبندكةُوس  16( ع ديٌشٌوةىٍ

مَ
24( وًجو يًٌة يمَوًما قِبللىٍى ق

ى  لةىٍ
مَ
دخًنيىٍْا ويًّىب

مَ
جٌوًبيىٍى لفٌوٌة ملُوًل )76( ِمن  ًقنُونًا دعىٍْدًةًٌا م

.Ecclesiastica  Communio دًنًيًةا وًةفٌوةًٌا عىٍ
مَ
لش

ريًركًا خمَدًةا:
مَ
رًبا دخمَيىٍْا دًفط

مَ
ريٌوةًٌا ِمن ش

مَ
ك

- ًموًلدًا / 1948/7/4 زًٌكُو
وِؤل 

مَ
م ًجو  خمَبيٌبًٌا(  يُوخمَنًن  )ًمري  كًىنٌوًةيًا  درًًشا  يٌة  لبىٍ ىٍى  - عربىٍ

.1963
- فيٌشلىٍى سيًٌما كًىنًا ًجو 6/1/ 1974.

ل 
مَ
دخًنيًا ًجو رُوًما وقنىٍالىٍ ع

مَ
يٌة درًًشا كٌومرًيًا م - دِرشلىٍى ًجو بىٍ

ًسىدٌوةًٌا ددكًةُورًا 1983.
ّنًةا 

مَ
ش ِاسلًًميًةا  ًسفرٌوةًٌا  ًجو  ير  دًمسةىٍ ًسىدٌوةًٌا  ل 

مَ
ع قنىٍالىٍ   -

.1984
شعيٌةًٌا 

مَ
ة ًجو  يًنيٌةًٌا 

مَ
ةر ًجًىا  دِدكةُورًا  ًسىدٌوةًٌا  ل 

مَ
ع قنىٍالىٍ   -

ّنًةا 1986.
مَ
يٌة ؤمَوًبا دسُوربُون/ ًفرٌيس ش ةيٌقًةا ِمن بىٍ

مَ
دعرٌيًق ع

رعيٌةًٌا دِيًا دعٌودذًنىٍاا 1986,
مَ
وِؤل لِةِششًةا دم

مَ
رىٍى مل - دعىٍ

د 
مَ
ٌد

مَ
يٌة درًًشا ِاقلىٍرييًٌقيًا ًفًطريًركًيًا ًجو جب برًنًا دبىٍ

مَ
- فيٌشلىٍى مد

مِلٌةًخا 2002-1997.
ينًٌة ًةودْيًةًٌا 

مَ
وةبًٌا كٌومرًيًا لدٌورًًشا ب

مَ
- فيٌشلىٍى معٌوينًا ًملُوكًٌا دم

دخًنا.
مَ
دًًما ًجو ةًفقْيًةًٌا ِمطل م

مَ
ًجو ًفةيٌكًن 2001 وى

ركٌوك وفيٌشلىٍى سيًٌما بسيٌقُوم 
مَ
ْا دك فسقُوفىٍ

مَ
- فيٌشلىٍى جمٌوبيًا رىًٍشا دا
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.2003/11/14
امذىٍا وبٌوؤًيىٍْا ًجو  - اٌيٌةلىٍ زً,دًا ِمن )20( كةًٌبىٍْا وقٌورًبا د)200( مىٍ

شعيٌةًٌنًيىٍْا.
مَ
اُولُوٌجيًٌيىٍْا، ذٌوًخنًيىٍا، ة جيٌٌجلىٍْ ةىٍ

يمَوًما  ٌبلًيًا  ةىٍ يل  ربىٍ
مَ
دا وًسا 

مَ
ط يٌة  ٌةرًا-بىٍ

مَ
دا رًعا 

مَ
ل الىٍ  مطىٍ  -

/ يمَوِسف  دًمري  مٌيطرًفُولىٍيطٌوةًٌا  وًجو   2013/2/7 ًبا 
مَ
شبش

مَ
دخ

ر 
مَ
مًميًا..وًبة

مَ
وع رٌوًشيًا  بِاسكىٍيًما  مسٌوقِبًل  فيٌشلىٍى  نكًبًٌا 

مَ
ع

رةًٌا 
مَ
ركٌوك،وخب

مَ
وك دسلىٍيًمنيًٌا  ملديٌّنًةا  ًسعُورٌوةًٌا  عِبدلىٍ  ٌك 

مَ
ًىد

ى  د دًفيشيٌ عٌبيٌدىٍا ًةًما خٌوذًقنىٍا ذٌوًشيىٍا دمقيًٌمنٌوةىٍ
مَ
ٌجد

مَ
ؤٌوِوبلىٍى لب

مًميًا..يًوًما 2013/3/6.
مَ
بطٌويًبًٌا رٌوًشيًا وع

ل رٌوًشا )ِشرًشيٌوةًٌا..
مَ
للىٍى ع

مَ
ريًركًا خمَدًةا ًجو م

مَ
وخمٌوِةةلىٍ ًفط

خٌويًًدًا..خٌودًةًٌا(..
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نهنأ ونبارك بكل مودة واخالص تنصيكم و اختياركم لهذا املهام الجليل، اذ يحمل 

واالهمية  املعاين  من  الكثري  القايس  والزمن  الضيق  هذا  يف  مكنوناته  يف  الحدث  هذا 

والخصوصية، اذ يأيت يف هذه املرحلة الحساسة و الصعبة و املليئة بالصعاب والتحديات 

انواع  كل  من  الوطن  يف  املسيحي  شعبنا  ابناء  من  املؤمنني  فيها  يعاين  والتعقيدات، 

االضطهاد والتهديد والتهجري والتهميش، مرحلة تحتاج بحق اىل رجل عامر قلبه باالميان 

يا  وانت  والياته،  االخر  الحوار مع  قيمة  يعرف  و  بثقافته  ثري  و  املواقف  ثابت يف  و 

رغم  السابقة  الراعوية  الحميدة يف مسريتك  الخصال  تلك  كل  الجليل جسدت   راعي 

كل التحديات. راجني لك كل التوفيق والنجاح وانت تتبوأ اعىل مهام راعوي للكنسية 

الكلدانية  عىل أرض )بيت النهرين( املعطاءة.  

اتحاد االدباء والكتاب الرسيان    

 الى / غبطة ابينا بطريرك مار لويس روفائيل االول ساكو 
البطريرك الجديد للكنيسة الكلدانية  سامي االحترام 

وفد اتحاد االدباء والكتاب الرسيان املشارك يف مراسيم تنصيب البطريرك - بغداد
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القسم العربي

صورة للفنانني من تلكيف املشاركني يف معرض اتحاد األدباء والكتاب الرسيان - عنكاوا
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  - 1 -
من  ميتلك  مبا  ذكراها  يف  ويحتفل  بها  يعتز  التي  الخاصة  مناسباته  شعب  ولكل  امة  لكل 

امكانات و مبا يتاح له من فرص وظروف سانحة ، وشعبنا »الكلداين الرسياين االشوري » وكام 

هو معروف انه من الشعوب االصيلة يف املنطقة، ويفتخر كونه صاحب اعرق حضارة تأسست 

عىل ارض النهرين،و كانت عامرة باملعاين االنسانية ومفاهيم العطاء والبناء واالنجازات العظيمة 

، حيث وضع واَسس تقومياً سنوياً دقيقاً عىل اساس علمي متقدم، حدد فيه 7 ايام يف االسبوع ، 

وتم تقسيم الوقت بني الليل والنهار وتفاصيل اخرى دقيقة اعطت للزمن قيمته وتفاصيله الهامة 

، هذا االنجاز اصبح يف سفر الحياة محطة مضيئة ملعرفة الزمن والتاريخ.

ومن  أكيتو«،   « االشورية  البابلية  السنة  رأس  اليوم  نسميها  والتي  جديدة  سنة  كل  بداية 

حقنا ان نشري لها بهذا االسم، حيث اتخذت بوضوح وبشكل خاص يف حقب ومراحل الحكم 

البابيل االشوري، ابعاداً ودالالت وشعائر تعبريية واضحة املعامل، ساهم فيها عرب التاريخ عموم 

االولية يف  بوادرها  ابنائها، حيث ظهرت  اثارها وطقوسها شاخصة يف حارض  الشعب، والزالت 

العهد السومري واألكدي.

يقني  بكل  الجواب  يأيت  الجديدة؟  للسنة  بداية  نيسان  ُاختري  شهر  ملاذا  يسأل  سائل  ورَُب 

وسهولة ُمَعزياً ذلك اىل جدلية عالقة حياة االنسان بالطبيعة وتأثره بتغرياتها وتجددها وانبعاث 

الحياة فيها بشكل اعجازي خالب.   

معلوم ان هذا اليوم التاريخي يعود باالمتياز  البناء هذه االرض وحضاراتها املتعاقبة، وكان 

يفرتض بالذين يعيشون عليها وبحكوماتها منذ تأسيسها وتشكيلها يف التاريخ الحديث، اعطاء 

هذا اليوم مكانته املرموقة التي يستحقها، اال انه مل يتم تجاهله فقط بل أُهمل كل ما يتعلق به 

كلمة العدد 
لتكن أقالمنا 
نيسانية الطباع

رئيس التحرير

كلمة العدد
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وميتُّ بصلٍة اليه يف كتب التاريخ التي تدرس يف املدارس وُترىب عليها االجيال، وبهذا اصبح نكرة يف 

ذاكرة االجيال او يوم أقل مكانة وشأناً بكثري مام يستحقه من اهتامم واعتزاز مبكانته، بل حاربت 

احيانا حتى من كان يحتفل ميارس بعض الشعائر التي لها عالقة بهذا العيد النهريني االصيل.

وبعد زوال اثر االنظمة الدكتاتورية والعنرصية يف 2003 ،استبرش الشعب خريا بهذا التغيري يف 

كافة املجاالت، منها تصحيح املفاهيم والرؤى نحو قراءة صادقة ودقيقة وشفافة لحقائق التاريخ 

واحداثه و وقائعه، وضامن الحرية الكاملة للشعوب املتعايشة يف هذا الوطن التاريخي للتعبري 

عن مناسباتها الخاصة بافضل الصور، وان تكون الدولة  هي الداعمة ملثل هكذا برامج ونشاطات 

هامة، بهدف ضامن التواصل الحقيقي بني املايض والحارض، اال انه ملن املؤسف حقاً اننا مل نلمس 

يف هذه املرحلة الجديدة اي فعل مؤثر بهذا االتجاه، بل مازال االهامل والالمباالة سيدي املوقف، 

واالنىك من كل ذلك جاهزية املربرات عند اهل السلطة واصحاب القرار بخصوص هذا االهامل، 

وبهذا  اصبح زمن االنتظار لغد افضل حلم الطيبني امام اهامل االقوياء.

- 2 -
بعد انتفاضة اذار 1991 املجيدة، تنفس االشعب الصعداء بكل مكوناته يف اقليم كوردستان 

العراق،  بالخالص من الدكتاتورية وبداية مرحلة جديدة اتسمت بالدميقراطية وتجىل ذلك يف 

املادية  االمكانات  رغم  منتخبة  وطنية  حكومة  وتشكيل  كوردستان  لربملان  ناجح  انتخاب  اول 

املتواضعة جداً والتحديات الجسام آنذاك، تجربة احس املواطن  فيها بحريته و كرامته. ومن 

االمور الهامة االخرى التي البد الوقوف عندها واالشارة اليها يف هذه التجربة،  اذ تم تأسيس 

منظامت ومؤسسات ثقافية ومدنية لشعبنا، ويف السياق ذاته بارش عدد من محطات لالذاعة 

والتلفزيون عملها اضافة اىل صدور عدد من صحف واملجالت، جرت جميع هذه االنشطة  بكل 

ومعنى  لوناً  واحتفاالته«   »نيسان  فيها  اكتسب  الصحية  االجواء  هذه  ويف  واستقاللية،  حرية 

جديداً وُبعداً اخر بعد كبت وحرمان طويلني، حيث طافت الجموع من ابناء شعبنا  الشوارع 

والطرقات صغاراً وكباراً وبشكل طوعي و عفوي، وحناجرهم تصدح بالهتافات واالغاين مؤكدين 

هويتهم النهرينية كونهم ابناء اكد وبابل وآشور، معتزين بتاريخهم و ارضهم وحضارتهم، خرجت 

الناس الول مرة بحرية لتقول ما تريد ومتارس طقوس اعيادها كيفام تشاء دون رقيب، -انها بداية 

الفضائية  واملحطات  الكامريات  امام  املأل  عىل  كلمتها  لتقول  املسرية  واستمرت  تواصلت  خري- 

والوسائل االعالمية االخرى.

 اال ان املالحظ رغم وجود هذا الحشد الكبري من الناس وهذا الكم من النشاطات املتنوعة 
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يف هذه املناسبة، مل تتخذ الجهات املختصة وخاصة الثقافية منها مبادرتها يف ابراز هذه املناسبة 

كنشاط هام  لشعب يعيش بتاٍخ وسالم عىل هذه االرض، وهو يحتفل سنويا معتزاً برتاثه وثقافته 

املناسبات عىل ارسال برقيات  الرسمية مشكورًة بهذه  الجهات  الغالب اقترص دور  االصيلة، يف 

التهاين، يف حني كان منتظرا منها واليزال املزيد من الرعاية واالهتامم مبثل هذه املناسبات، مبا 

ينسجم و مكانة وثقافة شعب حي يعيش متآخياً بسالم ومحبة مع اخوته، وقد عاىن ما عانه 

االخرون، حيث الدولة يجب ان تكون للجميع، ويجب ان يشعر ويقتنع الجميع انها تتعامل مع 

الكل مبسؤولية واهتامم.   

- 3  -
وفيام يخص  واقع شعبنا بكل الوانه ورشائحه ومستوياته، يربز سؤال هام وهو هل، وظفنا 

املناسبة وبرنامجها لخدمة قضايانا وحقوقنا املرشوعة؟  سواء عىل صعيد اعالمنا املحيل  هذه 

وجهود  اقالمنا  اىل  بالنسبة  الحال  كذلك  واملقروء،   واملسموع  املريئ  اشكاله  بكافة  والدويل  

ادبائنا وشعرائنا وكتابنا، وهل ما ٌكتب وُيكتب فيه تحرر من الطروحات الفكرية الضيقة االفق 

التفتت اىل ما هو جوهري للحد من  التي ارهقت شعبنا وشغلت فكره وشتتت رؤيته، وهل 

االالم والنزيف املستمر الذي اصاب جسده املنهك ، و هل استطاعت اقالمنا واصحابها التعانق 

والتواصل وتكييف نفسها مع الواقع الجديد املسمى بالعوملة؟ مبا يحمله من تكنولوجيا وتقنية 

حديثة للتواصل واالتصاالت والشبكة املعلوماتية العنكبوتية، مبا يلبي حاجات شعبنا الفكرية 

واالنسانية وحامية لغتنا وثقافتنا وسط تحديات تكرب وتزداد رشاسة يوما بعد يوم، حتى باتت 

تهدد وجودنا عىل ارضنا ويف وطننا.

يف  الوطن  ابناء  مع  والتفاعل  الفاعلة  املشاركة  املهجر   يف  جالياتنا  استطاعت  اي حد  واىل 

مناسباتنا التاريخية والقومية، ونقل مضامينها و ايصال حقائقها ورشعيتها للجهات ذات الصلة  

وتعريف  الداخل،  يف  شعبنا  البناء  الدويل  واالسناد  الدعم  قاعدة  من  توسيع  بهدف  دولها،  يف 

املجتمع الدويل بحقيقة معاناته و مدى تجاهله وتهميشه سواء يف دستور البلد وترشيعاته أو 

يف الحياة اليومية، اذ بات الكبار واصحاب النفوذ يف البلد غري مبالني وآبهني بالقوميات الصغرية 

يلقون خطبهم  امليكروفونات وهم  امام  يقفون  ما يخدم مصالحهم، عندما  بقدر  اال  وحياتها، 

املثالية قاطعني الوعود والعهود التي ينسونها متاما بعد اكتامل خطبهم.

نريد القالمنا واعالمنا وجهودنا ان تكون ايضا نيسانية املضمون، تعشق التجدد والعطاء يف 
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كل ما يفيدنا داخل بيتنا، وكذلك ما يفيدنا يف التعامل مع االخرين وفيام يجب ان نعمل ويف كل 

املجاالت، من اجل اعالء صوت الحق وجلب االنتباه اىل املصري املجهول الذي نتوجه اليه وسط 

تضاربات كبرية، دون ان يلوح يف االفق بوادر غد افضل.. وهذا بحد ذاته خطر كبري يهدد بقاءنا 

و وجودنا يف بيتنا الذي شيده لنا منذ االف السنني اباؤنا واجدادنا بعرقهم النبيل وفكرهم النري 

ودمائهم الزكية ، هذا يتطلب منا عىل –اقل تقدير- ان نكون اوفياء لهذه التضحيات، بالبقاء 

والصمود والصرب، وايجاد طرق جديدة ومؤثرة  لكسب الرأي العام معنا ونحن نعيش ازمة البقاء 

من عدمه..انها دعوتنا جميعاً ان نكون فيها فاعلني بالضمري واالميان واملثابرة.

- 4 -
آملني ان ال يبقى الربنامج التحضريي الحتفاالت »اكيتو » عند مؤسسات شعبنا سواء داخل 

الوطن او يف الخارج يف اطاره التقليد  املحدود ، وكأن يف اغلب االحيان يكون الهدف منه  ليس 

اكرث من التذكري  باملناسبة، ومحاولة ارشاك جامهري شعبنا  قدر االمكان يف احتفاالته وفعالياته، 

بل يجب ان نجعل من هذه املناسبة ومن خالل برنامجها الحافل حاملة لرسالة نسعى بكل جد 

اىل ابرازها واظهارها للجميع وخاصة البناء شعبنا، بهدف حثهم اىل املزيد من الحركة والعمل  

واالستعداد للمهامت التي تتطلبها هذه املرحلة الحرجة التي مير بها شعبنا، يك  نرفع من مستوى 

دورنا  اخذ  من خالل  عليها،  واالنتصار  التحديات  ومواجهة  والصمود  للبقاء  واالستعداد  االداء 

املطلوب وابتكار االليات املناسبة للمطالبة بحقوقنا املرشوعة وكيفية الحصول عليها، كام هو 

املعروف »الحق يؤخذ وال يعطى«،  وبالتاكيد لو تضامنت االطراف السياسية مع النخب املثقفة 

الكنسية ومنظامت املجتمع املدين الخاصة بشعبنا سوف يشكل ذلك حقاً، جهداً  واملؤسسات 

استثنائياً فاعاًل من اجل نيل الحقوق والتمتع بها. ان الجدية يف اخذ الدور والعمل من اجله 

يف هذه املرحلة اصبحت مهمة الجميع، واال فأن العناوين املوجودة التي نعمل تحت خيمتها 

اليوم مهام كانت براقة، تصبح خاملة الحاجة لها ما دامت دون فعل مؤثر، وعاجزة عن مواجهة 

هذا الوضع املصريي لشعبنا. ونحن يف هذا الصدد ال نقول ان فعلها اما ان يكون  100 % واال 

ايجابية يف اوساط  اية نسبة معقولة من هذا الجهد املشرتك يبعث مبؤرشات  فهي مالمة، امنا 

شعبنا، الذي كاد ان ينال منه اليأس وهو  يبحث  عن نقطة ضوء يف نهاية النفق، و بصيص أمل 

يف  مواجهة مستقبل غامض ومجهول، عىل امل ان تعقب هذا الجهد خطوات اخرى ايجابية مبا 

يخدم االستقرار والعيش الكريم لشعبنا، جنباً اىل جنب مع اخوتهم الرشكاء يف الوطن.   
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ان مثل هذه املناسبات يجب ان تستثمر من اجل البعث برسالة واضحة لجالياتنا يف املهجر 

والشتات، تتضمن واقع شعبنا بوضوح وبدون رتوش، تتضمن طموحاته و معاناته  واحتياجاته 

واهدافه، يك يفهموا بوضوح  الواقع القائم بتفاصيله بعيدا عن التشويش و انشغالهم يف جداالت 

وسجاالت عقيمة، بعيدة يف جوهرها عن مصلحة شعبهم يف الوطن. ان بعث مثل هذه الرسالة 

الواضحة والصادقة، أكيد سيؤدي اىل تشخيص النقاط التي تتجاوب معها معظم رشائح شعبنا 

سواء داخل الوطن او خارجه، والعمل من اجلها معا بنكران الذات بعيداً عن  مفهوم »االنا« 

واملكسب والنيل من االخر ، وهذه مسؤوليتنا جميعا -كام قلنا- مسؤولية السيايس  والكاتب 

والشاعر والصحفي والفنان وكل الرشائح االخرى يف مجتمعنا،  كذلك علينا العمل عىل تحريك 

هذا  املتفرج  يف  وضع  متخذة  وهي  حولها،  من  يدور  ملا  املهتمة  وغري  الالمبالية  املجموعات 

ان  نقول:  اخراً  وليس  واخرياً  ينتظرنا.  الذي  املجهول  واملستقبل  فيه  نحن  الذي  املرير  املشهد 

كل عمل جدي وجهد صادق يجب ان ُيشكر و ٌيدعم وٌيساند من قبل الجميع، وان نضع حاليا 

وبقناعة كل االمور الصغرية جانبا، يك التتسبب يف شّل حركتنا وانشغالنا وتؤثر يف قوة وحدتنا 

النامية، الن الهم االكرب والهدف األسمى هو مستقبل شعبنا ومصرينا و وجودنا عىل ارض االجداد، 

ومن اجله  يجب ان نتعاون ونتكاتف ونضحي جميعاً لتحقيق الغد االفضل له.

وختاماً نقول: كل نيسان وجميع ابناء شعبنا وجميع رشكائنا االعزاء املتعايشني واملتفاهمني 

معنا عىل ارض النهرين بالف خري و سالم.    
syriacunion@yahoo.com
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مرّت اآلداب الرسيانية بأربعة أدوار تاريخية، األول هو الدور الوثني الذي ميّثله نتاج أحيقار 

الثاين ق.م. ؛ و)بابا(  الحكيم يف القرن السابع ق.م.،و)وفا( اآلرامي، شاعر وفيلسوف يف القرن 

األول  القرن  يف  بن رسابيون  و)مارا(  ؛  نبوءات  وكاتب  فيلسوف  ق.م.  األول  القرن  يف  الحّراين 

امليالدي، فيلسوف رواقي.

أما الدور الثاين، فيمّثله برديصان )إبن ديصان ـ وديصان إسم نهر صغري قرب مدينة نصيبني( 

يف القرن الثاين امليالدي، وأفراهاط وشمعون بر صّباعي وميليس يف القرن الرابع امليالدي.

الكمية والنوعية، فقد متّثل ب  الثالث، الذي يتمّيز باألفضلية عطاًء من حيث  الدور  وكان 

)ميليطون( ـ أّسونا ـ مار أفرام الرسياين ـ قورّلونا ـ باالي ـ صموئيل الراهب ـ ماروثا الفارقي 

ـ إسحق اآلمدي امللفان املتوّف قبل عام 450 م ـ إسحق الرهاوي األول أو األنطايك من مواليد 

القرن الخامس امليالدي والعائش هذا القرن بكامله ـ وإسحق ثالث هو األنطايك الكبري املولود 

حوايل 440 م واملتوف حوايل 530 م. وبذا يكون قد وَصلنا هنا إىل ثلث القرن السادس؛ لكنه ميتد 

حتى ختام القرن السابع الذي شهد زوال العهد الساساين اإلمرباطوري، وبداية الفتح العريب ـ 

اإلسالمي، وتراجع مملكة الروم البيزنطيني من بالد سوريا وبالد ما بني النهرين. وبعد عقود قليلة، 

الرسيانية  اللغة  أضحت  آنًفا،  املذكورة  البالد  يف  الرسمية  اللغة  العربية هي  اللغة  حني غدت 

الُفصحى ال ُتعّلم إال يف املدارس )كتاب روبنس دوفال ـ تاريخ األدب الرسياين ـ ص 394 (. فكان 

أدوار اآلداب  السريانية  وأعالمها

د. يعقوب افرام منصور
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هذا القرن )السابع( فاتحة عرص جديد لآلداب الرسيانية، يف أعقاب تقّلص الرصاعات الدينية 

الكبرية يف عهد استتباب السالم يف بالد سوريا يف عهد الحكم األمو) 661 ـ 750 م (، فأتاح ذلك 

للمسيحيني أن يتخّلوا عن خالفاتهم العقائدية، ويهتّموا بالدفاع عن إميانهم وأمالكهم، فخلفت 

الكتُب التعليمية الكتَب الالهوتية، وتضاءل اإلهتامم برشح الكتاب املقّدس، لكن إزداد متّسك 

العلامء بنصوص الكتاب املقّدس، وبإتقان التلّفظ بكلامته ) كتاب دوفال ص 394 (.

ما زال بحثنا دائرًا حول األدب الرسياين يف حقبة الدور الثالث الذي هو عرصه الذهبي، برغم 

بعض اإلنحدارات قصرية األمد. فلام حّل القرن الثامن، حدث انحداريف اآلداب الرسيانية، سواء  

لدى الرسيان الرشقيني أو الغربيني )إستناًدا إىل دوفال ص 405(، لكنه مل يلبث غري بضعة عقود، 

فام إْن حّل القرن التاسع حتى نشأت نهضة يف الدراسات العلمية والتاريخية لدى عموم الرسيان. 

الخلفاء  نالوا حظوة كبرية لدى  الذين  البارزون يف هذا العرص، هم األطّباء  النساطرة،  فاألدباء 

العباسيني )دوفال ص 412 (، كام نبغ فيه بعض املرتجمني الكبار  واألطباء والكّتاب املونوفيزيني 

الذين وردت نتاجاتهم يف بحوث وكتب ، نظري بحث يف )اإلنتخاب اإللهي( وكتاب )الفردوس( 

ي سويريوس الحًقا )دوفال ص 418  وبحث يف )النفس(ومواعظ وُخَطب ملوىس بركيفا الذي ُسمِّ

ـ 419 (. ويف القرن العارش، قّل عدد الكتبة الرسيان، أّولهم النسطوري حنانيشوع أسقف الِحرية، 

وواضع مسائل يف الكتب املقدسة ومعَجم رسياين، غري أن كتبه األخرى فد ضاعت. ومنهم إيليا 

أسقف األنبار وواضع كتاب )املئويات( ورسائل ومواعظ. ومنهم كيوركيس مطران أربيل )ت987(

واضع  مداريش وقوانني.وقبل أن أنتقل إىل القرن العارش، أذكر يعقوب الرهاوي ) 633 ـ 708 (: 

فيلسوف وعالّمة، متعدد املواهب، مرتجم مواعظ سويريوس األنطايك من اليونانية إىل الرسيانية 

وكتاب املقوالت ألرسطو إىل الرسيانية أيًضا، ومؤلف كتاب )هكسامريون( يف اإلالهيات وكتاب 

)الكرييديون( يف مفاهيم ومصطلحات فنية ُتستخدم يف الفلسفة )كتاب الفالسفة واملرتجمون 

الرسيان، تأليف أفرام عيىس يوسف ـ ص 115 ـ 118 (.أما عند األرثدوكس )اليعاقبة(، فيبدو أن 

اآلداب الرسيانية يف هذا القرن )العارش( قد إحتجبت ألن علامءهم كتبوا باللغة العربية فقط 

)دوفال ص421 ( ومن رموزه شمعون الشاّمس نحو عام  950م يف مجال تأليف تواريخ مدنية 

وكنسية. واشتهر األخَوان عبديشوع وعاّمنوئيل برشهاري بأشعارهام )دوفال ص 420 ـ 421 (.

وتنّوًعا  ُرِقًيا  ثانيًة،  اإلنحدار  يف  الرسيانية  أآلداب  أخذت  عرش،  الحادي  القرن  حلول  ومع 

وكاماًّ حتى أوشكت مصابيحها عىل الإلنطفاء، لوال ظهور بعض أدباء نساطرة، أّولهم إيليا األول 

البطريرك، ثم إيليا برشينايا الذي أّلف بالعربية أيًضا، ويوحنا مارون )ت 1017 (.

وبحلول القرن الثاين عرش، برزت مؤّلفات كثرية باللغة العربية بأقالم نساطرة. أمأ من كتب 
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العربية؛  مؤلفاته  عدا  ورسائل  كتب صلوات  حليم،  أبو  الثالث  إيليا  فأولهم  بالرسيانية،  منهم 

الراهب  شمعون  وثالثهم  الرسياين،  بالشعر  نحوًيا  بحًثا  أّلف  الذي  برملكون  يوسف  وثانيهم 

الشقالوي الذي كان معلِّاًم لتلميذه يوحنا بن زعبي وكتب له تاريًخا، وصّنف قصيدة رسيانية 

بإنشاء ُلغزي عصّية عىل الفهم لكونها ِبال رشوح، ثم رشحها عبديشوع الصوباوي تلبيًة لطلب 

تلميذه إبراهيم )دوفالـ  ص426 (.وأقدر كاتب مونوفيزي يف هذا القرن هو يعقوب إبن الصليبي 

الذي اّتخذ إسم ديونيسيوس لدى ارتقائه إىل درجة األسقفية، ثم ميخائيل الكبري الرسياين الذي 

ارتقى كريس البطريركية عام 1166 وهو مؤّلف كتاب التاريخ الكنيس.

أعامل سليامن  مّثلتها  أن  بعد  الرسيانية  اآلداب  نهاية  بدنو  إيذاًنا  الثالث عرش  القرن  كان 

الِعربي  وابن  املعدين،  إبن  برشكاكو، وهارون  الصوباوي، ويعقوب  البرصة، وعبديشوع  مطران 

املفريان، وتلك األعامل جاءت يف مجاميع تاريخية والهوتية وقصصية وفلكية، وميامر قصرية، 

الِعربي،  املعارص البن  األربييل  بن قرداحي  دينية، ومداريش صاغها خاميس  وصلوات وأشعار 

وغري هؤالء كثريون، لكن نتاجاتهم مل تتَعدَّ نطاق التاريخ والتقوى والورع وما شابه ذلك، وعسري 

والحكايات  واألمثال  والِحَكم  املرسح  يف  املعروفة  األدبية  الفنون  ضمن  هذه  ُتصنَّف  أن  جًدا 

واملقامات واألساطري والروايات والفكاهة والهجاء واملدح, فهذه  الفنون األدبية ـ املعروفة عاملًيا 

بغزارة منذ قرنني، وألغلبها مناذج آثارية ُوجدت يف اآلداب السومرية قبل ثالثة آالف عام ق.م. 

ويف اآلداب اليونانية يف القرنني السادس والخامس ق.م.ـ مل تكن بارزة وشائعة، بل كانت نادرة 

بعًضا، وغري موجودة وال مرغوبة بعًضا ، حتى يف أفضل أدوار اآلداب الرسيانية، واألسباب معروفة 

طبًعا، أال وهي أن األدب الرسياين ُولد ونشأ وترعرع وازدهر يف بيئة دينية شأنها الرئيس التقوى 

املعرفة  وأوليات  والفلسفات  التواريخ  ثم  الليتورجيات  ووضع  والتصّوف  والتفاسري  والخشوع 

بارزة وذائعة يف آِخر مرحلة من  العديدة معظمها  الفنون  ، فطبيعي أال تكون تلك  والحكمة 

وإرشاق  نضارة  عىل  الستار  ُاسِدل  فيه  الذي  عرش  الثالث  القرن  قي  كان  الذي  الثالث  الدور 

دوفال  روبنس  الفرنيس  ملؤلفه  الرسياين(  األدب  )تاريخ  كتاب  يف  ورد  كام  الرسيانية،  اآلداب 

ومرتجمه األب لويس قّصاب )ص 431(. ُيستثنى من ذلك أعامل املفريان إبن الِعربي املعدود 

أغزر املؤلَفني الرسيان نتاًجا يف ذلك القر 13،  وأجودهم عطاًء لغوًيا، وتعّدًدا يف الفنون األدبية، 

فقد َجرَد له مؤلف كتاب ) اللؤلؤ املنثور يف تاريخ العلوم واآلداب الرسيانية(  أكرث من 36  عماًل، 

منها:  الحكمة اإلالهية ـ السلوى ـ منارة األقداس ـ قصائد عديدة، نرش ) لنكرك( ِقسمها األكرب 

ـ الحاممة )مخترص يف ترويض النّساك( ـ رسالة صغرية يف تفسري األحالم ـ أألحاديث امُلطِربة ) 

تحوي أحاديث ملوك وحكامء ومعّلمني وزّها د وأطّباء وأغنياء وبخالء وأرباب ِحرَف، وحكايات 
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عىل ألسن الحيوانات(. ومن ترجامته من العربية إىل الرسيانية كتاب ) اإلشارات والتنبيهات يف 

املنطق والفلسفة وما وراء الطبيعة( إلبن سينا ـ زبدة األرسار يف الفلسفة ألثري الدين األبهري. 

ومن مؤلفاته األخرى )اإليثيقون أو علم األخالق لحسن السلوك يف الدين والدنيا(ـ الزيج الكبري، 

أي معرفة حركات الكواكب إلستخالص التقويم السنوي وتعيني آونة األعياد املتنقلة. ومن الجدير 

بالذكر أن ديوانه الشعري ) قصائد ومقّطعات( إحتوى عىل وصف وِحَكم وذم ورثاء وإخوانيات 

عىل أوزان البحر الرَسوجي، منها يف فراق الصديق واإلعتذار إليه، كام احتوى عىل إملاحات إىل ما 

ينتاب املسيحيني من مظامل مواطنيهم، وإىل محبة العلم وتطهري النفس، وإىل أباطيل محبة الدنيا 

) اللؤلؤ املنثور ... ص 513 ـ 533 (.

ويف حني ُيسِدل روبنس الستار عىل ازدهار اآلداب الرسياتية، ويختم كتاَبه عن تاريخها بنهاية 

القرن الثالث عرش، نجد أن ) اللؤلؤ املنثور...( يستمر يف إيراد أعامل القرون الالحقة، وُنَبٍذ عن 

وِسري  النسكية،  والِسرَي  الخاص،  والتاريخ  العام  والتاريخ  النسكية  الحياة  مواضيع  يف  مؤلفيها، 

الشهداء والقّديسني وقصصهم، وِسري الرُسل والبطاركة وُنَبذ تاريخية. ققد جعل من كل ذلك يف 

موسوعته الحقبَة الثالثَة واألخرية البادئة يف 1290 واملنتهية يف 1931 .

ليس  لكن   . ونتمّناه  ذلك  نرجو  ؟  جديدان  وإرشاق  إزدهاٌر  الرسياين  لألدب  سُيكتب  فهل 

كُل ما يتمّنى املرُء ُيدركه. فأحوال العامل التمّدنية/الحضارية والِتقنّية التي تغلب عليها الرسعة 

وإذابة الثقافات القومية الصغرية أو الضّيقة، عالوًة عىل املادّية املتهالكة والتناحرّية وغلبة اللغة 

اإلنكليزية عىل اللغات الحّية األخرى التي اقّل منها شيوًعا، كل هذه العوامل تعرقل او تؤّخر 

عودة الحياة إىل درجة اإلزدهار يف اآلداب الرسيانية ـ فكرًا وفنوًنا أدبية ـ يف تقديري.

من استعراض النتاجات الهائلة باللغة الرسيانية، تأليًفا وترجمًة، يف القوالب النرثية والشعرية، 

نالحظ من املصادر الرزينة والرصينة ما يأيت:

األعامل  النرثية
وتفّهم  الدينية،  النصوص  قراءة  نطاق  نتاجات يف  النرث عىل  الرسيانية يف  اآلداب  تقترص  مل 

مبادئ الدين، واإلجتهاد يف مجايَل التبشري والجدال، بل تعّدتها إىل املواضيع الرسدية والِحَكمية 

والفكاهية قلياًل )عند إبن العربي يكاد يكون حرًصا(، ومن ذلك ِحَكم أحيقار ـ أمثال إيزوب ـ 

أسطورة اإلسكندر ـ قصة يوسف وملك بابل ـ غار الكنوز يف قصة آدم وحواء ـ قصة السندباد 

البحريـ  روايات« كليلة ودمنة« عىل ألسن الحيوانات ـ الخطابةـ  كتابة ِسرَي الشهداء والقّديسني 

ورجال الدين )اآلداب الرسيانية ـ أعالم الرسيان ـ ص 19 (، إشتهر منها للملفان أفرام )حياة 
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القديس بطرس هامة الرُسل، وحياة إبراهيم القيدوين( ، فقد جاءت من أرفع الروائع األدبية 

)اآلداب الرسيانية ـ أعالم الرسيان ص 137 (.

اليونانية، عىل فضلها وأََوليتها،  الصدد: » إن اآلداب  أملنثور...( يف هذا  )اللؤلؤ  قال صاحب 

ثقافة  اعُتربت  وإذا  الرسياين،  األدب  تتفّوق عىل  والالتينية، مل  الرسيانية  لآلداب  قدوة   ٌ وكونها 

يونان ِحَكمية، وثقافة العرب بيانية، فإن ثقافة الرسيان ُتعّد دينّية ... وخواص األدب الرسياين 

هي كتابّية وطقسية وجدلية والهوتية وتاريخية ونقلّية ) ص 26 (.

ويف مصدر آَخر، ُوصف النرث الرسياين يف جميع املؤلقات »بدّقة النأليف وبالغة التصنيف، 

ووضوح التعبري،وإحكام الرتكيب، فُحقَّ له أن ُينعَت ب »السهل املمتنع«، ولو أُِخذ عليه بعض 

التبّسط واإلسهاب والتكرار أحياًنا، وقد تكون هذه ميزة األسلوب التعليمي، والتعليم ُأّس اآلداب 

الرسيانية«. )اآلداب الرسيانية ـ أعالم الرسيان ـ ص 89 (

أألعامل  الشعرية
أغلب األعامل الشعرية املتمّيزة بالجودة والرفعة هي دينّية، َتقِوّية، تصوفّية املنحى والغرض، 

ومع تعدد أنواعها وأوزانها، جاءت بقالَبني رئيَسني: امليامر واملدارش. فامليمر خطاب موزون من 

الفن القصيص وامللحمي، ُيتىل يف الكنائس إبان اإلحتفاالت، راوًيا أخبار الكتاب املقّدس وِسرَي 

القّديسني، واملدراش نشيد تعليمي يحوي العقائد واآلراء، وتدرًّجا نحو الجدل وتكريم القّديسني، 

وهو طراز من اإلنشاد، ومنه تفّرع ) الساغوت( املحتوي عىل صالة او مديح، يتناوب فيه اإلنشاد 

جوقان متقابالن باعثان عىل الحيوية يف األداء؛ يقوم فيهام النْظم عىل اللحن وليس عىل التفاعيل 

العروضية، ومقّيد بالنغم وليس بالقافية، فهو كيّل اإلختالف عن الشعر العريب، ويداين الشعر 

املًرَسل، وشعر غنايئ يرتقي من النربة الخطابية إىل الَنَفس امللحمي، إذ ال حرَص ألوزانه. وخري ما 

مُيّثل هذا الرضب من الشعر أعامل مار أفرام الرسياين عىل الوزن السباعي، وأعامل )باالي( عىل 

الوزن الخاميس، وأعامل يعقوب الرَسوجي؛ وكثري من هذه األشعار الرسياتية وردت يف الطقوس 

املارونية عىل الوزن الثامين . وجدير بالذكر هنا )أّسونا( معارص مار أفرام، فقد اشتهر اّسونا هذا 

بشعر بليغ ورقيق ودقيق التعبري.

التثقيف  ألغراض  واألبحاث  واإلرشادات  املواعظ  أبواب  يف  كثرية  نرثية  أعامل  أفرام  وملار 

والتعليم الديني، منها رشوح الكتاب املقّدس يف عهديه. ومداريشه وميامره العديدة اإلنشادية 

ُأطلق عليها )أألفراميات(، ولّقن بعَضها عذارى الرَها لينشدنها يف جوقات مرّتبة يف أيام اآلحاد 

واألعياد. هذا عدا رضوب أخرى من النظم والنرث، لها مسّميات رسيانية أخرى للرتتيل واإلبتهال 

أدوار اآلداب  الرسيانية  وأعالمها



225 سثروت  2 / 2013

األوقات  الدين يف  الرهبان ورجال  ليتلوها  مناسبات خاّصة، وعالوة عىل صلوات خشوعية  يف 

)اآلداب  كتاب  أورد  وقد  املوىت.  لجّناز  عديدة  أناشيد  وعىل  )اإلشحيم(،  كتاب  ضّمها  السبعة، 

الرسيانية ـ أعالم الرسيان( جرًدا تفصيلًيا بأعامله املطبوعة بحسب أبوابها) ص 126 ـ 143 (.

ختم هذا الكتاب فصَله عن هذا امللفان القّديس بفقرة جاء فيها :«  إن ُمجمل ما ترك أفرام 

الرسياين من آثار، منشورة أو مخطوطة، لدليل قاطع عىل أنه إّتصَف بنشاط فكري واسع، وخاطر 

فّياض فسيح، وإنتاج غزير قّل نظريه، دومنا تكّلف أو تصّنع أو تأّنق، ينبع من تدّفق ماّدة، وتوّقد 

ذهن، وخصب مخّيلة، وفيض قريحة، وسعة ترّصف، وقّوة أسلوب، فُحقَّ له أن ُيلّقب ب )كّنارة 

الروح القدس( ـ ص 147 .

يف  أديب  تّيار  خلق  يف  أسهم  إنه  القول:  )قورّلونا(  عن  آنًفا  املذكور  الكتاب  يف  ورد  ومام 

القّديس قورّلس  الهّلنستية، فحاىك بذلك  بالثقافة  الغريب من املوطن الرسياين املترّشب  القسم 

األورشليمي املعارص له )ت 386 ( تفكريًا وأسلوًبا.وأعامله متنّوعة، ُترجم بعضها إىل األملانية، 

وَذَكرَه اإلسترشاقي )رايت( يف جدوله لألدب الرسياين )ص 172 ـ 173 (.

يف  برصوم  األول  أفرام  البطريرك  عّده  فقد  الخامس،  القرن  من  الراهب  صموئيل  أما 

»اللؤلؤاملنثور...« من شعراء الطبقة الثانية.

املعرفة،  عميق  األناضول، طبيب شهري  )ميافارقني( يف  أسقف  الفارْقي،  )ماروثا(  وأختُم ب 

مجمع  و«أعامل  »الشهداء«  كتاب  له  فهيم.  مرِن  دبلومايس  عليم،  لبق  حكيم  الثقافة،  واسع 

نيقية و »رشح الدياطرسون« و »ميمر لألحد الجديد«. إن أهمية كتابه »الشهداء« متاّتية من 

كونه مصدرًا تاريخًيا أميًنا صادًقا عن الحالة اإلجتامعية يف اململكة الفارسية إبان القرنني الرابع 

والخامس، وَموقف ملوك الفرس من الرعايا املسيحيني وغريهم، وتحّكم بعض اليهود يف البالط 

الفاريس، وحّثهم ملوك الفرس عىل اضطهاد املسيحيني، ووْصف عذاب املؤمنني واستشهاد كثريين 

منهم )ص 195 ـ 199 (.
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مقدمة:
كانت الغاية من تقديم هذا البحث هي لتوضيح بعض املالبسات اللغوية 

او عيد  اعياد نيسان  او  التساؤالت حول احتفاالت نوروز  ولالجابة عىل بعض 

الربيع .        

وحاليا  سابقا  االوسط  الرشق  منطقة   يف  تعيش  التي  الشعوب  اغلب  ان 

كالفرس والكرد والعرب واليزيدية  وايضا منها شعبنا االشوري يحتفلون كل عام 

بهذا العيد وان اختلفت التسميات اال أن نريوز او نوروز واكيتو تعرب عن بداية 

لسنة جديدة   . لقد كان يحتفل شعبنا قدميا سواء يف بابل اونينوى باعياد اكيتو  

تبدأ يف 1 نيسان والفرق بينه وبني نوروز 13 يوما وكذلك بيننا وبني اليزيدية 13 

يوما وهذه االعياد ما هي اال لتمجيد الهة الحب والجامل عشتار وبعد اعتناقنا 

ايسرت  باألنكليزية  وقد سمي  الفرتة  بني هذه  يقع  القيامة  عيد  فان  املسيحية 

وسوف نوضح ذلك الحقا بالتفصيل.    

1 نيسان 6763
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نوروز او نريوز وتعني ربة الزهر او االزهار .
يف  وهي  الوردة  تعني  وروزا  ربة    ، سيدة  وتعني  »ين«  كلمتني  من  مؤلف  واالسم 

القاموس الرسياين من الفعل روز = ازهر . اورد
ونريوز كلمة فارسية وكانت الرسيانية الرشقية لغة الفرس وعموم املنطقة وصار هذا 
الرتاث البابيل الرسياين االشوري مرتبط بعقيدة الخصب العشتارية واعيادها الربيعية 

ومنها عيد راس السنة
*ين نورتا  ربه الزهر اؤ االزهار  : كلمة نورتا ونورا يف الرسيانية تعني النورة ،الزهره

*ين لوفر

1. ربه الوفرة والخصب ويطلق عىل ورده املاء ) نيلوفر( وتقدس كأحد رموز عشتار يف 
سوريا ومرص وتعني يف الرسيانية الفتنة ، االغراء )زهرة اللوتس (.

*نيفرتيتي
ربه الوفرة والخصب  

* »نني ماح«
دعيت بهذا االسم يف مرحلة خلق االنسان يف مغارة الجبل مبساعدة الرب انجي نني = 

ربه ،السيدة  ماح   الخالقة ، والباعثة من املوت

2. عشتار :
هي ربه الخصب والحب والجامل والزواج ، هي الربه الخالقة ، وربه  البعث والقيامة 
هي املركز ، الرهم ، واالمم الوالدة ، روح الخصب يف النبات والحيوان ، وهي السيدة 
العذراء الطاهرة ، ربة الحرفيني واصحاب املهن ، الربه املعينة ، ربة الحوامل واملرضعات 

، هي مصدر االشياء .

3. عشتار:
هي يف القاموس الرسياين أن كلمة          ويعني خصب ، كرث ، وفر وهناك قاعدة يف 
االكدية هي االبدال واالعالل كام هي يف                                                                      

  واالبدال يف                                   كام يف العربية ثعلب ، تعلب ، شعلب ،ثقل 
،مشعل الفعل يف العربية قلب : شقلب , يف الرسيانية                                عالت               
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                     إستغالل
عشتار تعني الزيادة يف الزيادة والخصب ، ومن عشتار كانت عشتار وعشريا وعشتار 

ومنها جاءت استري ، واسرتاليا ... والعيد الكبريESTER  دامئا يكون يف الربيع .

* اذا اردنا ان نتتبع املوجات الفكرية والحضارية من بني النهرين اىل شتى االنحاء يف 
املكان والزمان ،فسوف نجد الفرق واضحا باآلف السنني بني املوجة حيث انبثاقها من 
املصدر وبينها يف البعيد املتاليش ، فبينام كانت عشتار قد تراجعت يف املركز ليتسنم 
السيادة أرباب ذكور مثل مردوخ وايل لعدة آآلف السنني قبل امليالد نجدها بتجلياتها 
املتعددة وبأسامئها املختلفة تبقى هي املهيمنة يف االمرباطورية الرومانية بعد امليالد 

لعدة مئات من السنني ثم مالبثت ان متاوهت مع مريم أم املسيح .

يقول املؤرخ الربيطاين توينبي :
» يف السباق لإلستيالء عىل دور األم كان هناك عىل االقل خمس طالبات هن اللوايت 
تقدمن لذلك وهذه كانت ايزيس املرصية وسيبيل وارطميس ودمييرتا . والهة متجسدة 
يف مريم ، زوج النجار الجلييل ، وقد كسبت مريم السباق اذا اتخذت شخصية ايزيس  

وصورتها وصفاتها . ) ارنولد توينبي (
رموز عشتار :

1/ الشجرة ، شجرة النخيل ، الصنوبر ، الزيتون ... يف األعراس ال زالت الشجرة مقدسة 
وتزين ...

2/ زهرة اللوطس وتعني الفتنة واالغراء .
3/ النافورة الوزة املتفجرة من الجبل البارز وسط املياه .

4/ الصليب الذي ميثل يف مركزه الرحم .
5/ االفعى .

6/ الجرة التي يتدفق منها املاء ومتثل الرحم االول .
7/ الحاممة او الياممة ترمز اىل الروح املقدس ، طائر الحب والسالم

8/ الحصان واالسد اللذان يرمزان اىل ترويض الحيوان .
9/ الجذوة او الشعلة التي ترمز اىل الحب .

10/ البقرة الساموية او العجلة وهي قرينة رمز رب الخصب يف الحيوان وهذه هي 
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مقدسة يف الديانة الهندوسية لحد اآلن .
ففي صالة رسجون االول ) االلف الثالث قبل امليالد (

» ايتها البقرة الربية الجموح ، انت اعظم من كبري االرباب آنو »
128 J. B, the Ancient Near East V .I .P

يقول جوزيف كامبل
143 Joseph Campbell, Primitive Mythology P

ان الرموز التشكيلية الخاصة باالم الكربى انتقلت اىل االصفاع  االخرى من املركز ومن 
مقدسني  رمزين  استمرا  اللذان   ، العادي  والصليب   ، املقلوف  »الصليب  الرموز  تلك 
وأمه  املسيح  السيد  اىل  وصوال  السواء  عىل  الذكرى  والديانات  العشتارية  الديانة  يف 
مريم اخر أم كربى يف الديانات البرشية ، ومازال الصليب املعكوف رمزا مقدسا لدى 
الهندوسية يف الهند والبوذيه يف الرشق االقىص كام وجد يف نقوش وصور الهنود الحمر 

يف امريكا .

عشتار والفعل االلهى :
ان الرتاث القديم يؤكد ان االم الكربى التي مثلت االرض افرزت ابنها من خصوبتها اىل 
الخارج ثم صارت هي الخصب وهو املخصب هي املركز وهو يدور حول املركز وتابع 

له هي الهيكل وهو الكاهن هي االرض )الرحم ( وهو القمر
»ان حياة املرأة الفيزيولجية و السيكولوجية ذات طبيعية  قمرية وايقاع قمري فهي 

مرتبطة بدورة شهرية معادلة لدورة القمر
62 M. Ester Harding, Woman›s Mysteries P

 Minot دعي القمر » مونا » حساب ، علم الحساب من الفعل » منا » ومنها جاءت
مركز  وكان  بالقمر  البيضة  خصب  بني  ربطوا  النهم    Moon القمر  يوم   Monday

الخصب هو الرحم الذي هو كريستا )           ( .

* أعياد الربيع : ان كلمة ربيع تعني الخصيب . منذ ان دفعت عشتار بحبيبها وعشيقها 
دوموزي اىل الحياة الدنيا ) العامل االسفل ( فقد صار عليه ان ميثل روح االخصاب يف 
موته وقيامته ) بعثه ( . وعند قيامته تتزين عشتار كام تزدان االرض من اجل لقاء 
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حبيبها ، وتتجدد الخصوبة يف الطبيعة والحيوان مع بدء فصل الربيع .
ان األلفة واالزدهار التي متنحه عشتار للطبيعة يف هذا الوقت ليس يف عقيدة الخصب 
البهية،  السنية  اي   « فصحتا   « الحالة  هذه  يف  تدعى  التي  نفسها  لعشتار  تجليا  اال 
املتأللئة ... وهو الفصح الذي استمر يف املسيحية البيزنطية ومازال حتى اليوم بعد ان 

اقرتن بالسيدة مريم والسيد املسيح .
عيد رأس السنة :

تقول الدكتورة ايفلني كلينيكيل / برانت » ومن اهم واكرب االعياد عند البابليني عيد 
يقترص مغزى هذا  الدولة ومل  اساسية ملجمل حياة  بأهمية  يتسم  الذي  السنة  رأس 
العيد عىل االلتقاء السعيد بكافة الناس وحسب بل ان االحداث التي تجري هنا لها 
يف رأي البابليني االهمية الحاسمة لوجود الدولة . واذا صادف ان االحتفال مل يتم بهذا 

العيد بسبب :
1. الحرب

2. احتالل العدو للبالد ) ينهب متثال االله مردوخ (
3. غياب امللك فان ذلك يعترب كارثة قومية

فيها  يشاركون  الناس  وكان  اآللهه  أعياد  هي  البابليني  لدى  الدينية  األعياد  كانت   *
باملرسات والطقوس .

* تبدأ احتفاالت رأس السنة يف آذار وتبلغ القمة يف الفرتة 1-11 من نيسان اي يف وقت 
تكون الطبيعة يف ذروة جاملها ، وحيث الحياة الجديدة تدب يف كل يشء بعد ان يزول 

برد الشتاء القارس

* من االحداث الهامة التي تجري يف رأس السنة » الزواج املقدس » بني مردوخ الذي 
يعني ) ماردوق ( الرب ) سيد الحارس ( وزوجته ) سارا بينثيوم = ربة الكعبة ( وكان 

ميثل بني امللك ورئيسه الكهنة .

* يف اعياد رأس السنة ينبغي ان تزول الفوارق االجتامعية ، وكان املالكون يخدمون 
عبيدهم . ويجلس يف مكان امللك رجل آخر عليه ان يكفر عن ذنوب امللك واخطائه 

خالل العام املنرصم من حكمه .
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* وكانت االعياد تبلغ ذروتها يف الرابع من نيسان اذا تتحول اىل دبكة وافراح . ان حلقة 
الدبكة السورية هي اول حلقة رقص يف تاريخ البرش. اذ ان منشأها ديني عقائدي منذ 

ان وجد اول انسان .
ان الدوران حول املركز عقيدة سورية دينية قدمية ظهرت جلية مع عقيدة الخصب 
العشتارية يف شكل صليب معكوف واستمر هذا الرقص الدوراين مع داود ، وكانت 

حلقة الدبكة تسمى » كركو » ومنها جاءت كلمة cirt الالتينية .
وكلمة دبكة تعني يف الرسيانية لحق ، ادرك ،         ولحد اآلن هناك مستمرة يف الفرق 

الصوفية االسالمية وعند الحج .
* كان االله ينعم بالقرابني والناس باملأدب .

كتب االب سهيل قاشا :
الرافدين  البابلية جاءت نتيجة لتأمالت انسان وادي  * والواقع ان اعياد رأس السنة 
الفكر ورصاعه يف  انها حصيلة جوالت  الحياة من حوله ثم  القديم ونظرته اىل واقع 
مجاالت السببية والبحث عن الحلول لكل ماكان يصطدم به من واقع مصدره الطبيعة 
التي عاش فيها . لقد سار انسان الرافدين القديم يف تأمالته الفكرية ودراسته لواقع 
الحياة االف السنني ممحصا الحداث الحياة ومظاهر الطبيعة ومعلال ملا كانت تظفي 
عليه من خري او رش ثم بدأ يقتحم العقبة ويجتاز التجربة حتى ادرك بأن الواقع الذي 
من حوله ، يفرس له كل غموض محري بالنسبة ملداركه العقلية واحساساته ومالحظاته 

العملية .
عىل ان املعتقدات السومرية ومن بعدها وريثتها املعتقدات البابلية واآلشورية كانت 
عامال يف تغلب انسان الرافدين القديم عىل هذه االزمة فمنحته االمل البعيد ، امل 
الحياة يف  بتجدد  البعث بعد املوت ودلت عىل ذلك  الثانية وامل  الحياة  الخلود يف 
فيملها ويكرهها فال  الدنيا  الحياة  ييأس من هذه  ربيع حتى ال  بداية كل  االرض يف 
يتفاعل معها الن يف ذلك فناءه ويف عدمه خلوده وقد كان هذا هو الباعث الحقيقي 
لقيام الحضارات وازدهارها منذ فجر التاريخ واستمر حتى فرسه العراقيون القدماء 
بأعتقادهم يف االله متوز البرشي الذي منح الخلود النصفي بفضل هيام االلهه ) انانا ( 
عشتار الهه مدينة الوركاء به وعشقها اياه فنزلت اىل العامل السفيل النقاذ عشيقها متوز 
بالرغم من شفاعتها لدى االلهه إال انه مل مينح الخلود التام حتى اليصبح الها ولكنهم 
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قرنوا مصريه مبصري االرض ، اي انه يحيا معها كل سنة وميوت مبوتها كل سنة .
املورقة  االشجار  واملاشية وال سيام  بالخرضة  السومرية  املعتقدات  اليه  * وقد رمزت 

واملزهرة وبالسنابل والطيور ... والخ .
* ان مكان اقامة االحتفاالت يعرف ) ببيت أكيتو ( ويكون خارج املدينة كام يف الوركاء 

وآشور وبابل .
االله  والده  لزيارة  بورسيبا  نابو من معبده يف  االله  يأيت  اليوم  : يف هذا  االول  اليوم 

مردوك يف بابل ، ويقوم رئيسه الكهنة بأكساء متثال االله مردوخ بكسوة بيضاء .
اليوم الثاين : يقوم رئيس الكهنة وحده بالطواف حول متثال االله املقدس ثم يجري 

قداسا يف الليل ينشد فيه تراتيل يف مدح االله مردوخ .
وبعد ذلك تفتح االبواب ويدخل السادن ومعه الكاهن املختص برتاتيل قصائده العزاء 
هذه  الكاهن  يقرأ  الصباح  حتى  الصالة  باداة  ويستمرون  آخر  كاهن  بهم  ويلتحق 

الصالة امام املحراب .
ايها السيد ) يابيل ( الذي هو مردوخ الذي ليس له مثيل عندما يغضب ايها السيد 

)يابيل( ايها امللك الجليل ،
يارب البالد الذي يجعل االلهه العظمى لطيفه .
يارب امللوك ، ياهادي الناس ، يا مقسم االرزاق

ايها السيد ، ان بالطك مدينة بابل وتاجك مدينة بورسيبا
والساموات الواسعة هي كل فؤادك

ايها السيد ، انك تبرص بعينيك كل يشء
وبآياتك تدعم اآليات

النور  تريهم  انك  الرحمة  متنحهم  اليهم  نظرت  اذا   ........ القوانني  تثبت  وبعصمتك 
فينطقون بقوتك .

أسبغ الرحمة عىل مدينتك بابل
التفت اىل معبد ايزاكيال ، اىل بيتك

أسس حرية سكان بابل ، عبيدك
ينفرد  اليوم  الشمس يف هذا  ان متيض ثالث ساعات عىل رشوق  : بعد  الثالث  اليوم 
رئيس الكهنة بأقامة الصالة لآلله مردوك ، ومن ثم يشرتك معه بقية الكهنة ثم يدعوا 
اليه حدادا ويعطيه عددا من الجواهر وذهبا من خزينة االله مردوك ليضع متثالني 
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من  قطعا  ويعطيه  نجارا  اليه  يدعوا  كذلك   ، نيسانو  من  السادس  اليوم  ألحتفاالت 
خشب االرز وخشب االثر .

ثم يدعوا اليه صائغا يعطيه ذهبا ، ويوزع لهم قطع من لحم الغنم املذبوح امام اآلله 
) بيل ( .

لالله  فيصيل  الكهنة  رئيس  ويؤديها  السابقة  الصالة  مراسيم  تعاد  فيه   : الرابع  اليوم 
مردوخ ولالله ) رسباتينم ( ويشرتك معه الكهنة من الطبقة السفىل . ويف مساءه يقرأ 
رئيس الكهنة قصة الخليقة التي ميجد فيها لالله مردوك رئيس االلهه اله بابل العطيم 

وترتل بشكل ترنيمة دينية .
اليوم الخامس : يبدأ صباح هذا اليوم ، ميثل ما بدء به صباح اليوم السابق ، ثم يقوم 
بتطهري معبد االله بيل مردوك ومعبد االله بيليت  ) رسبانيتم ( زوجته . كذلك تجري 
بالتعاويذ والرقي ويكون رئيس  يقوم كاهن مختص   ، نابو  االله  عملية تطهري معبد 
الكهنة  احد  يقوم  نابو  االله  معبد  تطهري  عملية  خالل  ومن  الصحن  خارج  الكهنة 
الطباخني بذبح كبش ويفصل رأسه عن جسده وميسح جدران املعبد بدمه ، ثم يقوم 
كال الكاهنني برمي جسد الكبش يف نهر الفرات ثم يخرجان اىل العراء طيلة بقاء االله 

نابو يف بورسيبا وتغيبه عن الحضور لزيارة والده مردوك يف بابل .
يف هذه االثناء يقوم الصناع بأكساء معبد االله نابو بغطاء ذهبي ويقوم رئيس كهنة 
بورسيبا يف  من  نابو  يسافر  ثم  نابو  لالله  القربان  بتقديم  نابو  كهنة  ورئيس  مردوخ 

سفينة مذهبة ) يحمل متثاله ( عليها يف نهر الفرات اىل بابل .
األله  يدي  وباألخص  اآللهه  أيدي  ليلمس  امللك  يقاد  اليوم  هذا  يف   : السادس  اليوم 
مردوك اىل داخل معبد إيزاكيال وتجري عىل امللك هنا يف معبد إيزاكيال مراسيم غريبة 
كدفع الجزاء او القصاص حيث يتقدم اليه رئيس الكهنة عندما يكون امللك يف مخدع 
االله وينزع عنه شعار امللكية والصولجان والعصا املعوجة والسالح ، ويرفع من رأسه 
التاج ويرضبه عىل خده وميسك أذنه حتى يركع امام االله ويؤدي صالة الغفران . ثم 
يولول امللك ويتوسل باآلله انليل أو اآلله مردوك ويكرر قوله » مل أذنب يارب البالد 
ومل اتأخر من عبادتك انني مل ادمر بابل وأنني حافظت عليها ومل اخرب اسوارها ويف 

هذا اليوم يأيت جميع االلهه من جميع البالد اىل بابل .
اليوم السابع : فيه متثل دراما محزنة ملوت االله مردوك أصعدوه اىل السامء . فاالله 
يجرح يف هذا اليوم وميوت ويبحث الناس عنه يف كل مكان مولولني وناحبني . يف هذا 
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اليوم تسود الفوىض ويحل االضطراب يف البالد وتشد عربة بحصان شموس فيعدو يف 
الحكم ألحد  والخراب ويسلم  والقلق  الفوىض  املدينة عىل غري هدى محدثا  شوارع 
الغوغاء فيلتف حوله عدد من املجانني والفوضويني ويحكم كيفام يشاء فيقتل وينهب 
تغرب  حتى  النهار  طول  ومقدراتها  البالد  بأمور  يعبث  ويظل   ، مايشاء  ويغتصب 
الشمس وعندها ينتزع منه التاج والصولجان ويقدمان اىل امللك الرشعي فيعود اىل 

عرشه ويجلس عليه وسط تهاليل الشعب وافراحهم .

* من الجدير بالذكر هنا ان هذه املامرسة الزالت يحتذى بها بعض القرى من ابناء 
الثاين من كل زواج )  اليوم  شعبنا وباالخص يف منطقة نهلة حيث يقوم بتمثيلها يف 
عرس ( فيجلس اثنان من الفوضويني واملعتوهني عىل كريس امللك وامللكة ) العريس 
والعروس ( ثم يبدآن مبحاكمة غري عادلة ويفرضون الرضائب والجزاء يف درامة جميلة 
لبضع ساعات اىل رجوع العريس والعروس اىل مكانهام فيتم طردها يف الحال ويعاقبان 

عىل سوء ومعاملتهام للناس .

اليوم الثامن : فيه يرجع مردوك اىل الحياة وينتظم برجوعه كل يشء ويجتمع االلهه يف 
معبد االله مردوك وتعني احال البرش للسنة الجديدة عن طريق التامثيل ، ثم يبدأ سري 
الحفل ويأخذ امللك يد االله مردوك ويعيد اليه رئيس الكهنة شاره امللك والصولجان 

والعصا املعوجة والسالح والتاج ويصبح امللك الرشعي للبالد .
اليوم التاسع والعارش والحادي عرش : بعد ان تعرب االله مبوكبها من شارع املحفل اىل 
 ) الجديد  السنة  ) بيت رأس  اكيتو  باسم بيت  اىل معبد يعرف  باب عشتاراملخرتقني 
متكث االلهه يف هذا البيت ثالثة ايام فتمثل دراما رمزية للخليقة . ويف مساء اليوم 
الحادي عرش تعود االلهه اىل معبد ايزاكال ، اما االله مردوخ فيقيض ليلته يف املعبد 
االله  معبد  كهنة  ينتخبها  بابل  بالد  بنات  اجمل  من  سيدة  مع  الزقورة  فوق  العايل 

مردوخ ) بيل ( .

ܼܒ�̈���� ܕ�ܼ�ܵ�ܐ ܼ�ܵ�ܐ ܬܼܘܪ̤ܓܹ�ܐ ܼ�� �ܼ�̈�ܹܐ ܒ��ܼ *  �ܼ�ܼ�̈ܪܹܐ ܼ�ܵ�ܐ ܵܓ� �ܼ�ܵ �̈�ܹܐ ܼ�ܿ ̈�ܹܐ �ܼ�ܿ ܼ��ܼܒܵ  4750̈�ܹܐ ܼ�ܿ
�ܵ�ܵ�ܐ  ܗ ܿ�ܼ � ܵ�ܐ ܼ�ܵ�ܐ ܼ�ܿ ܢ .̤�̈�ܹܐ ̤ܒ�ܼܒܵ ـܐ ̤ܐ ܕܼ�ܵ ܠ ܐ݉ܬܹ�ـܵ�ܐ ܕ��ܼ�ܵ�ـܐ ܘܼܗܿ ܐ ܘܼܗܿ �ܵܬܼ ܐ ܼ�ܿ �ܼ�ܼܬܵ ܕ ܼ�� �ܼ�ܵܪ�ܵܐ ܕܼ�ܿ

�ܵ�ܐ  �ܵ�ܿ� �ܹ݉�ܵ�ܐ ��ܼ�ܼ�ܿ �ܼܒ̤ ܿ�ܼ2010  +4750=6760   
  
ܪ ��ܼ�ܵ�ܐ  19ܕܪܐ  612ܼ�� *  ܿ�ܼ �ܵ�ـܐ  1�� ܼܒܿ �ـܼ� ܼ�ܿ ܵ�ܵ�ـܐ ܒ�ܼ��� ܹ�ܐ ܵܗܘܹܐ �ܼ�ܵ�ܐ ܼ��ܼ�ܵ�ܐ ܼܐܿ ܐܼܘ�ܼ�ܵ

ܪ �ܼ�̈�ܹـܐ �ܼ���ـ݉�ܿܘܢ ܬܘܪ̤ܓܹ�ـܐ �̤�ܵ�ܵ�ـܐ ��ܼ�ܵ�ـܐ ܵܐܵܗܐ  ـܼ�ܿ ܐ ܐܼ�ܵ�ـܐ ܼܒܿ ـܵ�ܼ �ܵ�ܐ ܕ�ܵ��ܼ�ܿ ܿ�ܼ ݉� ܿ�ܼ �ܼ� ̤ܐܵ�ܐ ܼܐܿ
�ܵ݉�̈�ܹܐ  ܼܒܵ�̈�ܹܐ ܼ�ܿ �ܼ� ܪܹܫ �ܹ݉�ܵ�ܐ ܕܵܐܼܬܿܘ̈ܵܪ�ܹܐ ܘܼܒܿ ܐ ܼܐܿ �ܵ�ܐ ̤��ܹ�� ܼ��ܼ�ܵ�ܐ ܒܵܓ� �ܵ�ܐ ܒ�ܼ�ܵ�ܼ ܿ�ܼ.  

��ܪ��ܐ   

�ܵ�ܐ ܕܵܬ�ܼ�ܙ .5 ܿ�ܼ� � ܢ ܼ�ܿ �ܵ�ܐ ܕܵ�ܼ�ܿ ܿ�ܼ� .
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واالسباب مذكورة سابقا لذا ال يحتفل شعبنا بهذا العيد لغاية القرن التاسع عرش .

* من العادات التي متارس لحد اآلن :

1. تعليق حزمة من مقتنيات نيسان عىل العتبة العليا لكل باب باسم ) دقنا دنيسان 
. )

2. ميارس التقليد او جزءا منه يف اليوم الثاين من كل عرس يف بعض القرى االشورية .
3. صبغ البيض بااللوان واقرتانه بعيد القيامة ، انتهاء فصل الشتاء البارد القارس وعودة 

الربيع ...
4. كبش الفداء ، ووضع الدم عىل الحائط ، والروح مقابل الروح

.5

املصادر :
1. تاريخ سوريا الحضاري        د. احمد داود .

2. مجلة دربو )عيد راس السنة يف بابل( عدد 29 السنة 16 ـ 1988 االب سهيل قاشا .
3. مجلة           عدد 24 السنة       4  \2002

4. القاموس الرسياين ) زهريرا (  تأليف االب شليمون ايشو واالب عامنوئيل يوخنا .
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ܪ �ܼ�̈�ܹـܐ �ܼ���ـ݉�ܿܘܢ ܬܘܪ̤ܓܹ�ـܐ �̤�ܵ�ܵ�ـܐ ��ܼ�ܵ�ـܐ ܵܐܵܗܐ  ـܼ�ܿ ܐ ܐܼ�ܵ�ـܐ ܼܒܿ ـܵ�ܼ �ܵ�ܐ ܕ�ܵ��ܼ�ܿ ܿ�ܼ ݉� ܿ�ܼ �ܼ� ̤ܐܵ�ܐ ܼܐܿ
�ܵ݉�̈�ܹܐ  ܼܒܵ�̈�ܹܐ ܼ�ܿ �ܼ� ܪܹܫ �ܹ݉�ܵ�ܐ ܕܵܐܼܬܿܘ̈ܵܪ�ܹܐ ܘܼܒܿ ܐ ܼܐܿ �ܵ�ܐ ̤��ܹ�� ܼ��ܼ�ܵ�ܐ ܒܵܓ� �ܵ�ܐ ܒ�ܼ�ܵ�ܼ ܿ�ܼ.  

��ܪ��ܐ   

�ܵ�ܐ ܕܵܬ�ܼ�ܙ .5 ܿ�ܼ� � ܢ ܼ�ܿ �ܵ�ܐ ܕܵ�ܼ�ܿ ܿ�ܼ� .
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�ܼ��ܘܿ  ܼ��ܹܐܵܕܐ ܕܼܐܿ ܿ�ܼ  
  

ܐ �ܼ��ܿܘ ̤�ܵ�ܐ ܒــــــــــ�ܼ�ܼ�ܵ   ܼܐܿ
  �ܹܐܵܕܐ ܕ�ܼ��ܵܵ�ܐ ܘ��ܼ�ܵ�ـــܐ
ܐ �ܹ�� ܒ̤�ܵܒܐ ��ܼ�ܼ�ܵ ܿ�ܼ� ܿ�ܼ�  
�ܼ�ܵ�ــــܐ ܢ ܼ�ܿ �ܵ�ܐ ܕܐܼܘ�ܼ�ܿ ܿ�ܼ  

 

ܐ �ܵ�ܐ ��ܼ�ܵܪܼ�ܵ ܪ�ܵـــܐ �ܼ�ܿ   1ܼܐܿ
�ܵ�ـــــܐ 2̤�ܵ�ܿ� �ܿ�ܬܼ�ܵ��ܿ  ܿ�ܼ  

ܐ ܼܒܵ�ܿ� �ܼܒܼ��ܵ�ܐ ܕܒܼ�ܵܪܼ�ܵ ܿ�ܼ  
�ܼ� ܵ��ܿ� ܒ�ܿ�ܡ ܙܼܘ�ܵܵ�ܐ   ܼܐܿ

  
̈�ܹܐ ̈ܪܕܹܐ ܘ�ـــܼ�ܼ�ܿ �̈�ܹܐ ܕܼܘܿ   ܼܕܿ
ܪ�̈ܵ�ܹܐ � ܼܬܿ   ܵܬ̤���݉�ܿܘܢ ܼ�ܿ

�ܵ�ــ   ܐ ܕܹܒ�ܼ� �ܼ�ܵ�̈�ܹܐـ�ܼ�ܼ�ܿ
��ܼ� ܐܼ�ܵ�̈�ܹܐ   ܒ̤�̈��ܹܐ �ܼ�ܿ

 

ــــܐ �ܼ�ܼܬܵ ܼܒܵ�ܐ ܕܿܗܝ ܼ�ܿ   �ܵܐ ܼ�ܿ
ـــܐ ܕ̤��ܼܬܵ ــــܐ 3ܼܘܿ �ܵ��ܼ�ܼܬܵ   ܘܼܒܿ

�ܵ�ܐ ܘܐܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܿ�ܼ ݉�   ܘ�� ܼ�ܿ
ܦ ̤��ــــܵ�ܵ�ܐ ܵܒܵ�ــــــܐ ܼܐܿ   ܘܼܕܿ

  
ـــܐ ܵ�ܼ�ܵ� ܐ ܕܼܒܿ   ܿܗܝ �ܼ�ܼ�ܼܒܼ�ܼܬܵ

̤�ܵ�ܐ ܒـــــــ�ܿ�̈�ܹܐ ܘܒ�ܵ  ܐܼܒܿ ܵ̈�ܼ  
ـــــܐ �ܼܬܵ ��ܼ� ܒ�ܹܐܵܕܐ ܼ�ܿ   ܕ�ܼ�ܿ
ــــܐ ܹ̈ܐ ܘܒ̈�ܼ�ܵ�ܼ�ܵ �� ܐ ܼ�ܿ   ܒܵ�ܹ�̈

  
ܵ�ܐ ܼܒܵ�ܐ ܕܼܘ�ܼ�ܿܘܿܗ ܵܓ� �ܼ�ܿ ܿ�ܼ  
��ܵܐ �ــــܵ�ܐ ܵܓ� ̤�ܵܓـــܐ ܼ�ܿ   ܼܨܿ
�ܵ�ܐ � ܿܗ�ـــ ̤��ܵ�ܐ ܼܓܿ   ܘܐܼ�ܼ�ܿ
�ܵ�ܐ ��ܿ�ܿܗ ܼ�ܿ �ܵ�ܐ �ܿ�ܘ ܼ�ܿ   ܼܕܿ

 آفن�ܼܒ���ܐ ܕ��ܬܐ  –ܐ �ܼ ��ܪ  1
 ءةعبا ̰ܓ�ܒܒܐ - ��ܬܼ��ܐ   2
�ܵ��ܹܐ  –̤��ܼܬܐ  3  حيواناتܼܗܿ

�ܼ��ܘܿ  ܼ��ܹܐܵܕܐ ܕܼܐܿ ܿ�ܼ  
  

ܐ �ܼ��ܿܘ ̤�ܵ�ܐ ܒــــــــــ�ܼ�ܼ�ܵ   ܼܐܿ
  �ܹܐܵܕܐ ܕ�ܼ��ܵܵ�ܐ ܘ��ܼ�ܵ�ـــܐ
ܐ �ܹ�� ܒ̤�ܵܒܐ ��ܼ�ܼ�ܵ ܿ�ܼ� ܿ�ܼ�  
�ܼ�ܵ�ــــܐ ܢ ܼ�ܿ �ܵ�ܐ ܕܐܼܘ�ܼ�ܿ ܿ�ܼ  

 

ܐ �ܵ�ܐ ��ܼ�ܵܪܼ�ܵ ܪ�ܵـــܐ �ܼ�ܿ   1ܼܐܿ
�ܵ�ـــــܐ 2̤�ܵ�ܿ� �ܿ�ܬܼ�ܵ��ܿ  ܿ�ܼ  

ܐ ܼܒܵ�ܿ� �ܼܒܼ��ܵ�ܐ ܕܒܼ�ܵܪܼ�ܵ ܿ�ܼ  
�ܼ� ܵ��ܿ� ܒ�ܿ�ܡ ܙܼܘ�ܵܵ�ܐ   ܼܐܿ

  
̈�ܹܐ ̈ܪܕܹܐ ܘ�ـــܼ�ܼ�ܿ �̈�ܹܐ ܕܼܘܿ   ܼܕܿ
ܪ�̈ܵ�ܹܐ � ܼܬܿ   ܵܬ̤���݉�ܿܘܢ ܼ�ܿ

�ܵ�ــ   ܐ ܕܹܒ�ܼ� �ܼ�ܵ�̈�ܹܐـ�ܼ�ܼ�ܿ
��ܼ� ܐܼ�ܵ�̈�ܹܐ   ܒ̤�̈��ܹܐ �ܼ�ܿ

 

ــــܐ �ܼ�ܼܬܵ ܼܒܵ�ܐ ܕܿܗܝ ܼ�ܿ   �ܵܐ ܼ�ܿ
ـــܐ ܕ̤��ܼܬܵ ــــܐ 3ܼܘܿ �ܵ��ܼ�ܼܬܵ   ܘܼܒܿ

�ܵ�ܐ ܘܐܼ�ܵ�ܵ�ܐ ܿ�ܼ ݉�   ܘ�� ܼ�ܿ
ܦ ̤��ــــܵ�ܵ�ܐ ܵܒܵ�ــــــܐ ܼܐܿ   ܘܼܕܿ

  
ـــܐ ܵ�ܼ�ܵ� ܐ ܕܼܒܿ   ܿܗܝ �ܼ�ܼ�ܼܒܼ�ܼܬܵ

̤�ܵ�ܐ ܒـــــــ�ܿ�̈�ܹܐ ܘܒ�ܵ  ܐܼܒܿ ܵ̈�ܼ  
ـــــܐ �ܼܬܵ ��ܼ� ܒ�ܹܐܵܕܐ ܼ�ܿ   ܕ�ܼ�ܿ
ــــܐ ܹ̈ܐ ܘܒ̈�ܼ�ܵ�ܼ�ܵ �� ܐ ܼ�ܿ   ܒܵ�ܹ�̈

  
ܵ�ܐ ܼܒܵ�ܐ ܕܼܘ�ܼ�ܿܘܿܗ ܵܓ� �ܼ�ܿ ܿ�ܼ  
��ܵܐ �ــــܵ�ܐ ܵܓ� ̤�ܵܓـــܐ ܼ�ܿ   ܼܨܿ
�ܵ�ܐ � ܿܗ�ـــ ̤��ܵ�ܐ ܼܓܿ   ܘܐܼ�ܼ�ܿ
�ܵ�ܐ ��ܿ�ܿܗ ܼ�ܿ �ܵ�ܐ �ܿ�ܘ ܼ�ܿ   ܼܕܿ

 آفن�ܼܒ���ܐ ܕ��ܬܐ  –ܐ �ܼ ��ܪ  1
 ءةعبا ̰ܓ�ܒܒܐ - ��ܬܼ��ܐ   2
�ܵ��ܹܐ  –̤��ܼܬܐ  3  حيواناتܼܗܿ
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 ܐ�ܵ �݉ ܐ ܕ�ܵ ܼ��ܵ ܪܒܼ 
  

ܹ ܘܵ ܐ       ܗܵ ـــ�ܼ��ܵ ܢ �ܼܿ �ܼܼܿ ��ܼ �ـــــܐ ܕܪܼܒܼ��ܵ    ܐــــــ�ܹ �ـܐ ܕ�ܼܿ �ܼ�̈�ܹ �ـــܐ ـــ̈ܙ
 ܼܿ� ܹ   ܐـ̈ܪܹ ���ܿ �ܼܿ ܵ�ܵ�ܐ ܙܵ  �݉ � �ܼܿ �ـــ  ܐ     ـ��ܵ ܢ ܘ�ܼܿ ��ܼܿ � ܗܼܿ �ــܐ ���
ـــ� �ـــܘ   ܐ�ܹ ܘ�ܵ  �ـــ�̤ ܕ�ܵ  1ܐܵ�ــــܕ�� ܐܼܿ   ܐ   ـــܼ��ܵ �ـܐ �ܼܿ �ܵ �ܵ ܐ݉  �݉ ܼ�ܿ

ܹ ܼ���ܿ �ـــܐ �ܼ�ܵ�ـــ� ��ܹ ̤�ـــــ     ܐ  ـܐ ��ܼ��ܵ ـــ�ܵ �ܵ ��ܼܿ  �ـــܒ̤ �ܵ �ـــ   ܗܪ
  

  ܐ�ܵ �ܼ �ـ� �ܬ ܓܼܿ ܘ̤ �݉ ܕܐ�ܼ  �ܼܓ�̤ ܪܼܿ    ܐ   ܵ�ـــــܐܼ��ܵ ـܐ ܕ��ܵ �ܼܿ  �ـــ�̤ ܵ�ــــ
  ܐܘ�ܵ ܐ ܕܕܵ �ܵ �ܵ �ــــܬ ��̤ ܐ �ܼܿ ܘ�ܹ   ܐ    �ܵ �ܵ ܐ ܪܵ ܪܵ ��ܼ �ـــــ �ـ�̤ �ܵ �ـــܘ
  ܐ�ܵ �ܿ �ــܐ ܘ��ܵ �ـــܐ �ܼܿ �ܵ ܵ�ــــ�̤     ܐ   �ܵ �ܵ �ـــܐ ܘܒܼܵ �ــ�ܼܿ �ـــ �ــــ�̤ ܘ�ܵ 
ــــ� ���ܼ ܐ �ܼܿ �ܹ �ـــ̈ܪܼܿ    ܐ�ܵ �ܼ �ـــ� �ܼܿ �̤ �ــــܐ �ܼܿ ��ܼܵ �ܼ �ـــ   ܐ   �ܵ � ��ܵ ܼ�ܿ

  
ܹ ܓ̤  ܼ�ܝܼ �ـــــܪܼܿ    �ܼ �ـــــ�ܵ ܐ ܕ�ܼ ܵ�ـــܐ ܘــܘܹ ܐ ܪܵ ܵ�ــــ    ܐ  ـــ�ܹ ܵ�ـــ �ــܐܵ ـܐ ܼ��̈

ܹ �ܼ �ـــ 2��ܼ �̤ ܘ��ܼܿ    �ـــــ�ܼ ��ܵ �ܹܐ ܘ�ܹ ܼ�ـܓܵܒــــܐ ܵ�ــــܘ    ܐ ــ�ܹ �ܵ �ـܐ ܘ�̈�
  ��ܼ ��ܼܿ ܢ ��ܵ ��ܿ �ــ̰�ܼ� ��ܹ �ـــܐܼܿ    ܐ  ــ��ܹ ܐ ܘ�ܼܿ ـ�ܼܵ̈ ��ܵ �ܼ �ــــ� 3�ܪܝܼ ܘ�ܼܿ 
  �ܼ �ـــ��ܼܿ �ـــ� ܙ̤ ܐ ܼ��ܹ �ܵ ܐ ܪܘܵ ܘܕ�ܵ    ܐ  ــܼܒ�ܹ ܦ �ܼܿ ܐܵ ـܐ ܘ��ܹ̈ �ܼܿ �ــــ �ܝܼ �ܵ 

  
  ܐ�ܵ �ܵ �ـــܒ̤  4ܐܪܹـــܪ�ܼ �ـــܐ ܕ�ܵ ܼ�ـــܕ   ܐ  �ܼ��ܵ �ܐ � ��ܵ �ܼܿ �ܼ �ــܐ ܕܪܵ �ܼ �ــ
  ܐ�ܵ ܵ�ــــــܐ ܬ�ܼܵ �ـــ�̤̰ ܘ̰��ܼ  5ܐ�ܵ �ـــܐ    �̤ ـܣ ܬܗܼ��ܵ �̤ �ــ� �ܹ �ܹ �ــܼ�ܒܼ �ܘܒܼܿ 
ܹ ܓܵ �ــــܬܼܿ    ܐ�ܵ ܵ�ـــــܒ̤  6ܐـــܕܼܵ �ܼ ܓــــܐ ܕ�ܵ ܵ�ــــܐ    ܘــ��ܼ��ܵ  �ــ��̈ �ܼܿ �ـܐ ��

ـــــ ܹ �ـــܒܼܿ   ܐ  � ��ܼ��ܵ ܼ��ܼܿ �ــܐ ܕ��ܵ � �ܼܿ ܼ�ܿ ܹ ܐܵ ـܐ ܵ�ـــــ ܗ�   ܐ�ܵ ܵ�ــــܬ ܐـــܼܬ
  

ــــ� �ܼܿ �ܼ �ــــ ܹ̈ �ܼܿ �ܼ �ـــــܐ ܕ��ܵ ܼ�ܿ   ܐ�
ܹ ܵܒــܐ ��ܵ � �ܼܿ �ــــــ ܹ ̤�ـــــ ܐ� ��  
ܹ ܓܼܿ  ܹ�����̤ ܐ ��ܼܿ �ܵ �ـــܘ�ܼܿ  ���  
ܹ �ܼ� ܘܼܿ �ـــ�ܼܿ  ܹ ܒــــܐ ܘــ̈ܪܕ  ܐܼ��ܼ�̈�

 نوع ܬܗܪ –ܐܕ�ܐ  1
2  �ܼ��̤  الحصان نهيق ��ܐ ܕ���ܐ –�ܼ�ܿ
�ܪܼܝ  3  السنونو ءغنا ̤ܙ��ܐ ܕ����ܼ�ܼ�ܐ - ܼ�ܿ
 برية دجاجة ����ܐ ܕ��ܪܐ –��ܪܪܐ  4
 العندليب ���ܐ ܙ��ܐ –���ܐ  5
 الحيوان جلد من جربةܓ��ܐ ܕܗ���ܐ  –ܓ�ܼܕܐ  6

 ܐ�ܵ �݉ ܐ ܕ�ܵ ܼ��ܵ ܪܒܼ 
  

ܹ ܘܵ ܐ       ܗܵ ـــ�ܼ��ܵ ܢ �ܼܿ �ܼܼܿ ��ܼ �ـــــܐ ܕܪܼܒܼ��ܵ    ܐــــــ�ܹ �ـܐ ܕ�ܼܿ �ܼ�̈�ܹ �ـــܐ ـــ̈ܙ
 ܼܿ� ܹ   ܐـ̈ܪܹ ���ܿ �ܼܿ ܵ�ܵ�ܐ ܙܵ  �݉ � �ܼܿ �ـــ  ܐ     ـ��ܵ ܢ ܘ�ܼܿ ��ܼܿ � ܗܼܿ �ــܐ ���
ـــ� �ـــܘ   ܐ�ܹ ܘ�ܵ  �ـــ�̤ ܕ�ܵ  1ܐܵ�ــــܕ�� ܐܼܿ   ܐ   ـــܼ��ܵ �ـܐ �ܼܿ �ܵ �ܵ ܐ݉  �݉ ܼ�ܿ

ܹ ܼ���ܿ �ـــܐ �ܼ�ܵ�ـــ� ��ܹ ̤�ـــــ     ܐ  ـܐ ��ܼ��ܵ ـــ�ܵ �ܵ ��ܼܿ  �ـــܒ̤ �ܵ �ـــ   ܗܪ
  

  ܐ�ܵ �ܼ �ـ� �ܬ ܓܼܿ ܘ̤ �݉ ܕܐ�ܼ  �ܼܓ�̤ ܪܼܿ    ܐ   ܵ�ـــــܐܼ��ܵ ـܐ ܕ��ܵ �ܼܿ  �ـــ�̤ ܵ�ــــ
  ܐܘ�ܵ ܐ ܕܕܵ �ܵ �ܵ �ــــܬ ��̤ ܐ �ܼܿ ܘ�ܹ   ܐ    �ܵ �ܵ ܐ ܪܵ ܪܵ ��ܼ �ـــــ �ـ�̤ �ܵ �ـــܘ
  ܐ�ܵ �ܿ �ــܐ ܘ��ܵ �ـــܐ �ܼܿ �ܵ ܵ�ــــ�̤     ܐ   �ܵ �ܵ �ـــܐ ܘܒܼܵ �ــ�ܼܿ �ـــ �ــــ�̤ ܘ�ܵ 
ــــ� ���ܼ ܐ �ܼܿ �ܹ �ـــ̈ܪܼܿ    ܐ�ܵ �ܼ �ـــ� �ܼܿ �̤ �ــــܐ �ܼܿ ��ܼܵ �ܼ �ـــ   ܐ   �ܵ � ��ܵ ܼ�ܿ

  
ܹ ܓ̤  ܼ�ܝܼ �ـــــܪܼܿ    �ܼ �ـــــ�ܵ ܐ ܕ�ܼ ܵ�ـــܐ ܘــܘܹ ܐ ܪܵ ܵ�ــــ    ܐ  ـــ�ܹ ܵ�ـــ �ــܐܵ ـܐ ܼ��̈

ܹ �ܼ �ـــ 2��ܼ �̤ ܘ��ܼܿ    �ـــــ�ܼ ��ܵ �ܹܐ ܘ�ܹ ܼ�ـܓܵܒــــܐ ܵ�ــــܘ    ܐ ــ�ܹ �ܵ �ـܐ ܘ�̈�
  ��ܼ ��ܼܿ ܢ ��ܵ ��ܿ �ــ̰�ܼ� ��ܹ �ـــܐܼܿ    ܐ  ــ��ܹ ܐ ܘ�ܼܿ ـ�ܼܵ̈ ��ܵ �ܼ �ــــ� 3�ܪܝܼ ܘ�ܼܿ 
  �ܼ �ـــ��ܼܿ �ـــ� ܙ̤ ܐ ܼ��ܹ �ܵ ܐ ܪܘܵ ܘܕ�ܵ    ܐ  ــܼܒ�ܹ ܦ �ܼܿ ܐܵ ـܐ ܘ��ܹ̈ �ܼܿ �ــــ �ܝܼ �ܵ 

  
  ܐ�ܵ �ܵ �ـــܒ̤  4ܐܪܹـــܪ�ܼ �ـــܐ ܕ�ܵ ܼ�ـــܕ   ܐ  �ܼ��ܵ �ܐ � ��ܵ �ܼܿ �ܼ �ــܐ ܕܪܵ �ܼ �ــ
  ܐ�ܵ ܵ�ــــــܐ ܬ�ܼܵ �ـــ�̤̰ ܘ̰��ܼ  5ܐ�ܵ �ـــܐ    �̤ ـܣ ܬܗܼ��ܵ �̤ �ــ� �ܹ �ܹ �ــܼ�ܒܼ �ܘܒܼܿ 
ܹ ܓܵ �ــــܬܼܿ    ܐ�ܵ ܵ�ـــــܒ̤  6ܐـــܕܼܵ �ܼ ܓــــܐ ܕ�ܵ ܵ�ــــܐ    ܘــ��ܼ��ܵ  �ــ��̈ �ܼܿ �ـܐ ��

ـــــ ܹ �ـــܒܼܿ   ܐ  � ��ܼ��ܵ ܼ��ܼܿ �ــܐ ܕ��ܵ � �ܼܿ ܼ�ܿ ܹ ܐܵ ـܐ ܵ�ـــــ ܗ�   ܐ�ܵ ܵ�ــــܬ ܐـــܼܬ
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كان حدوث الطوفان يف عام )4750 ق.م( هو االساس يف حساب التقويم البابيل اآلشوري. فقد 

اكتشف رقيم طيني يتضمن قوائم امللوك، يذكر فيه ان امللوكية نزلت من السامء قبل الطوفان، 

وحلت يف بعض املدن النهرينية. وحكمت مثان سالالت  ما مجموعه )2410( سنة، قبل الساللة 

االكدية التي حكمت يف العام )2340 ق.م(. وباضافة هذه اىل تلك اي )2340+2410( نحصل 

عىل )4750(. ثم باضافة هذه اىل التاريخ امليالدي )2013( نحصل عىل ما مجموعه )6763( وهو 

التاريخ االشوري املعتمد )6763أ(. اما ملاذا )1 نيسان( هو رأس سنتنا القومية ؟ فمرده االحتفال 

بتجدد وانبعاث الطبيعة والخصب، وعودة متوز اىل االرض بعد حجزه يف العامل السفيل مدة )6( 

أشهر من السة. وكان هذا  العيد يسمى يف السومرية )زاكموك( ويف االكدية )اكيتو(.

العشب االخرض  أو  الزهور  باقة من  العيد، بوضع  بهذا  الجبلية  قرانا  االشوريون يف  يحتفل 

تسمى )لحية نيسان( يف االول من نيسان من كل عام. وما عادة وضع الزينة عىل ابواب العرسان 

اثناء الزواج )البكنوين( اال نوعاً من االحتفال بالخصب والزواج املقدس، وايضاً احتفاالت )كالو 

بهذا  )اليزيديون( سنوياً  الدواسنة  ويحتفل  واالنبعاث.  الظفر  رمز  اال  الصعود  عيد  سوالقا( يف 

االحتفالية يف  الربيع  ان مهرجانات  نيسان من كل عام. كام  االربعاء االوىل من شهر  العيد يف 

املوصل التي كانت مستمرة حتى تسعينيات القرن العرشين مل تكن اال امتداداً ملواكب االلهة 

االشورية التي كان ُيحتفل بها يف )نينوى( يف عيد اكيتو السنوي.

ويف اللوح الحادي عرش من ملحمة كلكامش الخالدة واملرتجمة اىل معظم لغات العامل، ومنها 

العربية بأكرث من عرش ترجامت شعرية ونرثية، يرد ذكر )اكيتو( عىل لسان اوتونابشتم:

نحرت عجلني للناس

أكيتو رأس السنة النهرينية

إدمون السو
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نحرت شاة كل يوم

واعطيت العامل عصري العنب

وزيتاً ونبيذاً احمر، ونبيذاً ابيض بسخاء

كام لو كانت نهراً من املاء

واحتفلوا كام لو كان يوم )اكيتو(.

كانت اسطورة الزواج املقدس بني دموزي )متوز( وإنانا )عشتار(، واسطورة الخليقة البابلية 

)اينوما ايليش( ) حينام يف العىل( ، وهي االسطورة املكرسة النتصار انليل أو مردوخ عىل يتامة، 

كانتا هام االساس لالحتفال )باكيتو(، وكانت احتفاالت )اكيتو( تستمر )12( يوماً. وهذا العدد 

يهودياً(، و)12  ، و)12 سبطاً  اذ هناك )12 شهراً(، و)12 برجاً(  الوقت.  رمزي وفعيل يف نفس 

تلميذاً للمسيح(، و)12 لوحاً يف ملحمة كلكامش(، وسواها من الرموز والقرائن االخرى.

والهمية هذا العيد وتغلغله يف الوجدان الشعبي، والذاكرة الجمعية لشعوب املنطقة، فقد 

املتناثرة هنا وهناك.  املقاالت  ، باالضافة اىل عرشات  الباحثني بكتب قامئة برأسها  خصه بعض 

واول من ألف كتاباً مستقاًل يف املوضوع كان د.محمد االمني بعنوان)اكيتو( )بغداد، 1962(، ثم 

حكمت بشري االسود بعنوان )اكيتو عيد رأس السنة البابلية االشورية( )أربيل 2011(.

وكانت املراسيم االحتفالية الكيتو تجري عىل النحو االيت:

يف اليوم االول، التحضري

يف اليومني الثاين والثالث، الكاهن االعظم يقرأ ترتيلة امام االله )انليل( أو )مردوخ( أو االله 

الخليقة  اسطورة  فيها  تقرأ  الرابع،  اليوم  والشعب.يف  املدينة  اىل  الخري  منه  يستمطر  )اشور(، 

)اينوما ايليش( ومتثل حوادثها درامياً.

يف اليوم الخامس، يرش املعبد بالزيت )مشحا( واملاء املقدس، ثم يذبح كبش كبري، ويقوم 

كاهن خاص بسمح حيطان املعبد برأس الكبش املذبوح المتصاص االرواح الرشيرة، ثم يرمى 

برأسه يف النهر للتخلص من تلك االرواح الرشيرة. كام يقام يف هذا اليوم ايضاً )عرس ساموي( 

لالله )نابو( ابن االله )مردوخ(، القادم من بورسيبا.

امللك بقراءة اعرتاف  ويف هذه االثناء مَيُثل امللك والكاهن االعظم امام االله مردوخ. ويبداً 

خاص يبني فيه حرصه عىل املدينة والرعية. وبعد االعرتاف يقوم الكاهن االعظم بصفع امللك عىل 

وجهه، ويفرك اذنيه، وكلام كانت الرضبة اشد كاما كان ذلك خرياً للمدينة، واذا ما ادمعت عينا 

امللك كان ذلك دلياًل عىل رضا االله منه. اما يف املساء فيتم حفر حفرة كبرية ُيشعل فيها النار، 

ويذبح فيها ثور ابيض اللون.
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يف اليوم السادس، تصل مواكب االلهة من املدن االخرى، وكان موكب االله سني )اله القمر( 

يصل من بلدة ألقوش اىل نينوى مع بقية املواكب االخرى. ويقوم امللك برش املاء املقدس امام 

االلهة، ثم يختفي امللك، ويحكم مكانه ملك مزيف بديل فتعم الفوىض واالضطراب يف انحاء 

البالد، حتى ُيستعاد ويسرتجع امللك الحقيقي. وقد تكون هذه الشعرية أو الطقسية هي االصل 

يف )كذبة نيسان(.

يف اليوم السابع، متثل دراما محزنة ملوت االله مردوخ وصعوده اىل السامء. حيث يجرح االله، 

وميوت، ويبحث الناس عنه يف كل مكان مولولني وناجني.

يف اليوم الثامن، يرجع االله اىل الحياة، وينتظم برجوعه كل يشء. وتجتمع اآللهة يف نعبد 

)ايزاكال(، وتقرر آجال البرش للسنة الجديدة عن طريق متثالني يصنعان من خشب االرز واالثل.

يف اليوم التاسع، متكث االلهة يف بيت اكيتو ثالثة ايام، ومتثل هناك دراما رمزية للخليقة.

يف اليوم العارش، تجرب مراسيم الزواج املقدس بني االله وبني اجمل فتاة يف البلد يختارها 

التكاثر بني البرش. وهذه الشعرية هي استفادة  كهنة املعبد، وذلك الدامة الخصوبة، وتشجيع 

الهة  البرشي )متوز(، وبني  االله  )الوركاء االوىل( بني  التي متت يف عرص  الزواج املقدس  لشِعرة 

املدينة )إانانا(. يف اليوم الحادي عرش، تعقد االلهة اجتامعاً اخر تقرر فيه مصري الجنس البرشي، 

وتؤكد مرة اخرى آجال البرش، وتسجلها عىل الواح القدر.

يف اليوم الثاين عرش، تغادر مواكب اآللهة العاصمة، وترجع اىل مدنها واماكنها االصلية، انتظاراً 

لعودتها مجدداً يف السنة املقبلة، اىل )نينوى( أو )بابل( الستعادة طقوس السنة الجديدة.

-مواليد 1962/1/15 القوش-نينوى

-اكمل دراسته الجامعية يف املوصل-بكلوريوس اداب انكليزي 1988

-بدأ الكتابة 1988 ونرش اول موضوع يف مجلة االقالم العدد 9 عام 1988

-اصدر كتاب مار قرداخ الشهيد 1992والطبعة الثانية 2012

-كتاب القوش الناحية 1993

-كتاب املرشد االمني يف مدرسة القوش االوىل للبنني 1994

-يوميات سائح يف الشامل 1994 اعيد طبعه 2013

-كتب املرسح يف القوش 2001

-كتاب املثلث االثري يف القوش 2003

-دير الربان هرمز 2004 اعيد طبعه 2012

-كتاب شريو ملكثا: اثر واسطورة 2011

-كتاب اساطرينا وحكايات الشعبية 2013

ادمون السو
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ذلك الذي يسري يف املقدمة يحفظ سالمة الرفيق

عليه ان يكون يقظاً وينبغي ان تظل عيناه مفتوحتني ،

إن اراد أن يحرس نفسه      

لينرصك شامش ويحقق رغباتك عىس أن ترى بعينيك ما تنبس به شفتاك .

ليفتح لك كل االبواب املوصدة وليمهد الطريق أمام خطاك عىس أن يأتيك الليل 

بأخبار سارة ليقف لوكال باندا اىل جانبك ويوآزرك يف تحقيق أمانيك وكل ما تتوق 

اليه نفسك .

) من ملحمة كلكامش 2000 ق.م.(

العراق ، أو ) بالد ما بني النهرين( أي “ميسوبوتاميا” كام دعاه اليونان بلد خصب جداً يسقيه 

)التكوين  القديم”  “العهد  اللذان ورد ذكرهام يف  والفرات  الفردوسيان دجلة  التوأمان  النهران 

10:2-14(. فعىل ضفاف هذين النهرين العظيمني نشأت أوىل عنارص الحضارة واملدنية. ويفتخر 

العراقيون اليوم بكونهم الورثة الرشعيني لتلك الحضارات العريقة من سومرية وأكدية وبابلية 

وآشورية. لقد لعب السكان القدامى لهذه البالد الجليلة دوراً قيادياً بارزاً يف سياسة وفن وفلسفة 

بالد النهرين التوأمين
مهد الحضارات العريقة         

     يوآرش هيدو                               
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ودين وأدب الرشق االدىن. علىهذه الضفاف شّيد أول بيت وكـتب أول حرف وصنعت أول عجلة 

. وال ميتلك أي بلد آخر يف العامل ماضياً أكرث مجداً وتألقاً وعظمة من العراق.  لقد ورث العراقيون 

مناذج حضارية رائعة واحداثاً تاريخية جساماً أكرث من أي بلد آخر.  إن فصوالً مهمة من  التاريخ 

االنساين دّون من قبل سكان هذه البالد.  فعىل هذه األرض املباركة ومن جذور إنغرست عميقاً 

يف مجاهل عصور ما قبل التاريخ ، منت تلك الحضارات ببطء لتتفتح مع بزوغ شمس التاريخ. 

وأستمرت تنبض بالحياة عىل مدى ثالثة آالف سنة.  وظلت املراكز الحضارية املتمثلة باملدن 

العظيمة مثل أور،  أوروك ، نفر ، أكد ، بابل ، آشور ، نينوى وغريها تشع بحضاراتها عىل الرشق 

االدىن برمته .

 أجل، عىل هذه الضفاف كان بزوغ فجر الحضارة التي ال تضاهيها يف قدمها وعراقتها سوى ، 

رمبا ، حضارة وادي النيل .عىل هذه الضفاف نشأت وازدهرت مدن عظيمة . جموع من الرجال 

والنساء سكنوا ها هنا آلالف السنني وحققوا درجة عالية من الرباعة يف العلوم والفنون واآلداب 

قروناً عديدة قبل امليالد.

 ولقد برهنت التنقيبات التي أجريت يف خرائب أو مواقع املدن اآلشورية والبابلية والسومرية 

عىل أن سكان هذه البالد قد بلغوا درجة عالية جداً من الحضارة وأحرزوا ثقافة متطورة جداً.  

كام برهنت تلك التنقيبات وعىل نحو ال يدع مجاالً للشك، عىل أن العراق كان مأهوالً منذ أكرث 

من 6000 سنة.

 إن زيارة واحدة ألي متحف من متاحف العامل الشهرية مبا يف ذلك املتحف العراقي ، تكفي 

للربهنة عىل وجود اإلنسان املتحرض يف بالد ما  بني النهرين منذ بداية األلف الثالث قبل امليالد.  

حقاً.   لالعجاب  يدعو  للري  متطوراً  نظاماً  أوجدوا  مهرة  مزارعني  القدامى  العراقيون  كان  لقد 

لقد شّيدوا مدناً عظيمة وأقاموا هياكل فخمة آللهتهم العديدة.  وتشري اللقى والتحف الرائعة 

املحفوظة يف املتحف العراقي إىل شغف العراقيني القدامى بالحياة الثقافية.

 إن القيثارة الذهبية الشهرية واملدهشة، عىل سبيل املثال، التي أكشفت يف )أور( املوطن االصيل 

إلبراهيم الخليل، والتي تعرف بــ “قيثارة أور الذهبية” هي برهان ساطع عىل ما نقول.  كام 

أكتشفت يف العراق أقدم الحوايش التفسريية للموسيقى املبنية عىل فهم للنظام املوسيقي.

وفن  الكفوءة  االدارة  من  عالية  بدرجة  تتمتع  قوية  حكومات  القدامى  للعراقيني  كان  لقد    

الحكم. وفضاًل عن تقدم فن العامرة ، كانت هناك إنطالقة كربى يف العلوم  واآلداب وشؤون 

الحرب والتنظيم العسكري.  لقد إستطاع حمورايب، املرّشع الشهري، )1750-1792 ق.م.(، أحد 

أحفاد رسكون األكدي، أن يؤسس مملكة قوية يف ميسوبوتاميا عاصمتها بابل.  إال أن إهتامم 
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هذا العاهل العظيم مل يقترص عىل الفتوحات واالنتصارات العسكرية الباهرة ، بل وّجه إهتاممه 

اىل االصالحات العمرانية ونرش الثقافة والحضارة يف جميع أنحاء إمرباطوريته .ومن أبرز  أيضاً 

أعامله التي كان لها دوي عاملي وخلدت إسمه عىل مدى التاريخ ، مجموعة القوانني التي ُعرفت 

“برشيعة حمورايب”.  تحتوي نصوص هذه املجموعة حوايل )375( مادة قانونية لتنظيم األرسة 

حجر  من  كبرية  مسلة  عىل  رائع  بتنسيق  مدونة  وهي  وغريها.  والعقوبات  والزراعة  والتجارة 

أكتشف  الفرنسية.  كام  بالعاصمة  اللوفر  اليوم محفوظة يف متحف  األسود، وهي  الديورايت 

العديد من الوثائق القانونية والتجارية والدينية وغريها يف عهود خلفائه تشري اىل أن البالد بلغت 

درجة عالية جداً يف مضامر الحضارة واملدنية. وكان االنسان العنرص املحوري لهذه الحضارة جنباً 

إاىل جنب القوة العسكرية وتنظيم الجيوش وفن إدارة الدولة والقوانني والفن املعامري وكلها 

النهرين. بني مدن  تلقي الكثري من الضوء عىل االوضاع االجتامعية واالقتصادية يف بالد ما ين 

االمرياطورية  عواصم  أهم  من  واحدة  كانت  التي  نينوى  مدينة  تشمخ  العظيمة  ميسوبوتاميا 

القديم وسيدة آسيا  للعامل  النابض  القلب  الرائعة لزمن طويل  املدينة  .  كانت هذه  اآلشورية 

الغربية بال منازع.  وقد أتخذ العديد من ملوك آشور مدينة نينوى عاصمة لهم.  لقد وردت  

 ، الثالث  الكتاب املقدس.  وهؤالء هم تغالت فالرس  العظام يف  امللوك اآلشوريني  أسامء بعض 

، أرسحدون وملك آخر ورد  ، سنحاريب  الثاين  الخامس ، رسكون  ، شلمنارص  الثالث  شلمنارص 

إسمه يف سفر عزرا)10:4  ( بصيغة اسنفر الذي يصفه كاتب السفر بــ )العظيم والنبيل(.

ومن الغريب حقاً أن آشور بانيبال الذي يعتربه بعض املؤرخني أعظم وأقوى ملك آشوري ، مل 

يرد له ذكر يف الكتاب املقدس.إال أن مؤرخني آخرين مييلون اىل الحدس بان )اسنفر( ما هي إال 

صيغة محرفة أو تصحيف السم آشور بانيبال. ومهام يكن من أمر فان آشور بانيبال كان فعاًل 

واحداً من أقوى ملوك آشور وأعظمهم إن مل يكن أعظمهم عىل االطالق. ويتميز آشور بانيبال 

اىل  والفنون  لآلداب  وتشجيعه  واملعرفة  بالعلم  بولعه  آشور  ملوك  من  غريه  عن   )626-669(

جانب فتوحاته العسكرية . فقد نشطت يف عهده حركة التأليف والرتجمة  باللغتني السومرية 

واآلشورية ووضعت لها املعاجم والفهارس.

 يف منتصف القرن التاسع  عرش ، وبينام كان العامل االثري االنكليزي  الشهري  امللقب بـ )أبو 

اآلشوريات( ، أوسنت هرني اليارد ومساعده العامل االثري اآلشوري هرمز رّسام  يجريان  تنقيباتهام 

يف موقع نينوى ، قادتهام الصدفة اىل إكتشاف واحد من أمثن الكنوز يف تاريخ علم اآلثار.  إن 

هذا االكتشاف املدهش الذي ال ُيقدر بثمن ، والذي أذهل العامل ، مل يكن سوى املكتبة امللوكية 

آلشور بانيبال.  فبينام كان اليارد مييط اللثام عن قرص آشور بانيبال الفخم ، قادته تنقيباته اىل 
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غرفتني من القرص كانت أرضيتهام مغطاة بالواح من الطني املفّخر ُنقشت عليها من كل الجوانب 

التي جمعها  املكتبة  كتب  الطينية هي  الُرقم  هذه  كانت    . اآلشورية  باللغة  مسامرية  كتابة 

ورتبها ونسقها واحتفظ بها العاهل االشوري العظيم آشور بانيبال يف قرصه املنيف الذي دمر 

قبل عرشين قرناً من تاريخ إكتشافه من قبل اليارد ، عىل أيدي أعداء قساة ، حاقدين وعدميي 

الضمري.  وقد شحنت تلك االلواح التي بلغ عددها اكرث من عرشي الفاً عىل الفور اىل إنكلرتة 

لتحفظ يف املتحف الربيطاين .  وكان لفك رموز الكتابة املسامرية عىل هذه الُرقم أهمية بالغة 

النه ألقى ضوءاً ساطعاً عىل التاريخ املجيد لبالد ما بني النهرين وحضارتها العظيمة .

  لقد حقق اآلشوريون والبابليون وهم شعب واحد لغة وتاريخاً وديناً وثقافة ، تقدماً ملحوظاً 

يف الحرف اليدوية ، وكانوا مهندسني بارعني ، وبالرغم من قلة املواد الرضورية للبناء، فقد قطعوا 

شأواً بعيداً يف فن الريازة.  كام برعوا يف فن النحت.  وكانت بوابات قصورهم امللوكية مزينة 

باالسود أو الثريان املجنحة العمالقة برؤوس برشية والتي كان الغرض منها حامية املداخل من 

االرواح الرشيرة .  ويعتقد البعض إنها كانت ترمز اىل القوة والحكمة والرسعة. وكانت  الجدران 

أحياناً تغطى بنقوش نافرة وقد تفوق اآلشوريون والبابليون يف العلوم وخصوصاً يف الرياضيات 

وعلم الفلك. وكانت  مهارة الفلكيني البابليني مرضب األمثال.  وكانوا قادرين عىل ايجاد مساحة 

املثلث قائم الزاوية واملستطيل وشبه املنحرف متاماً كام نفعل اليوم.  وكانت النظرية التي تنسب 

اىل فيثاغورس والتي مفادها ان املربع املنشأعىل الوتر يف مثلث قائم الزاوية يساوي مجموع 

املربعني املنشأين عىل الضلعني القامئني ، قد أكتشفوها قبل فيثاغورس بزمن طويل.  إال أن هذين 

العلمني كانا مقترصين عىل الكهنة الذين كانوا ينقلونها بدورهم اىل خلفائهم يف سلك الكهنوت 

بعد تدريبهم يف مدارس ملحقة باملعابد.

لقد كان السقوط املفاجئ لالمرباطورية اآلشورية واحدة من املآيس الكربى يف التاريخ ومل يستطع 

أي مؤرخ حتى يومنا هذا أن يفرس لنا عىل نحو مقنع هذا الحدث التاريخي املحرّي.  لقد بلغت 

االمرباطورية اآلشورية أوج مجدها وقوتها وعظمتها يف عهد آشور بانيبال . ومع ذلك فان هذه 

االمرباطورية القوية املرتامية االطراف ُكتب لها أن تنهار يف غضون سنوات قليلة بعد موت آشور 

، وكان سقوطها عظياًم وخرابها  القديم  العامل  ، جوهرة  العظيمة  نينوى  لقد سقطت  بانيبال. 

بابل  دوماً  واملستاءة  املتآمرة  الشقيقة   املدينة  القاتل جعل  والحسد  االسود  الحقد  إن  شاماًل 

تدخل يف حلف مع عدو آشور اللدود - امليديني!  سقطت نينيوى عام  )612 ق.م.(. لقد دّمر 

. ومل يسلم  النريان وأبادوا سكانها  العظيمة تدمرياً شاماًل ونهبوها واشعلوا فيها  املدينة  الغزاة 

من املوت سوى أولئك الذين حالفهم الحظ يف النجاة من السيوف الدامية للجيوش املتحالفة 
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والهرب اىل الجبال الوعرة أو أولئك الذين وجدوا لهم مالذاً آمناً يف القرى البعيدة. هكذا سقطت 

نينوى العظيمة فخر كل مدن ميسوبوتاميا.اآلن إنتقل امللك والسلطان اىل الجنوب وفازت بابل 

بالسيادة مرة أخرى بعد أن ظلت العاصمة الثانية آلشور قروناً من الزمن.  بعد سنوات قليلة 

من حكم نابوبوالرس الخائن، خلفه إبنه نبوخذ نرص عىل العرش البابيل.  إستطاع نبوخذ نرص أن 

يجعل من بابل عاصمة عظيمة لبالد ما بني النهرين وأجمل مدينة يف الرشق بل ، رمبا، يف العامل 

القديم بأرسه. لقد كان هذا امللك القوي معامراً عظياًم.  فقد كرّس طاقاته لتوسيع عاصمة ملكه 

وتجميلها . وخالل فرتة حكمه الطويلة )604-562 ق.م.( توسعت املدينة توسعاً كبرياً وأقيمت 

حولها أسوار ضخمة لحاميتها وتحصينها ضد األخطار الخارجية.

لقد صمم نبوخذنرص عىل ان يبز أسالفه اآلشوريني يف فخامة وروعة املباين العظيمة التي رشع 

اآلن بتشييدها.  ففي الزاوية الجنوبية من  املدينة أعاد بناء الهياكل املكرسة لآللهة التي عبدها 

البابليون منذ زمن بعيد.

 ووسط هذه املعابد شّيد قرصه االمرباطوري الفخم بجنائنه املعلقة التي ذاع صيتها يف العامل 

الغريب واعتربها االغريق واحدة من عجائب الدنيا السبع للعامل القديم. وأشتهرت بـ “جنائن بابل 

املعلقة”.  كانت هذه الحدائق سطوحاً ومستويات مستطيلة مهد بعضها فوق بعض تتكون من 

تراب خصيب هو من طمي نهر الفرات.

وكان كل سطح يتجاوز ما هو أعىل منه. وقد زرع عىل جوانب السطوح وممراتها أشجار النخيل 

وبينها النباتات الظلية الرائعة العطرة وأنواع من الزهور العابقة باالريج.  وكانت هذه الجنائن 

إدارتها عدد من  يتناوب يف  مائية خاصة  بآالت  أقنية،  الفرات يف  نهر  تسقى مباء يسحب من 

الرقيق حتى يصل اىل أعىل طبقة من تلك السطوح ثم ينساب املاء متحدراً من سطح اىل السطح 

الذي دونه.

  وينسب البعض إقامة تلك الحدائق اىل امللكة اآلشورية شمورامات )سمرياميس بحسب اللفظ 

اليوناين( أو شمريام كام نسميها نحن اليوم، تلك امللكة الفاتنة القوية والشجاعة. ومهام يكن 

يف  والسياح  والكتاب  املؤرخني  من  العديد  خيال  إستثارت  املعلقة  الجنائن  تلك  فان  أمر  من 

الرشق والغرب ولهجوا بجاملها وعظمتها.ويقال أن نبوخذنرص أنشأ تلك الحدائق إكراماً لزوجته 

الجميلة )االمرية امليدية( التي كانت تحن اىل موطنها الجبيل ذي املناخ املعتدل فأشفق عليها 

وهي تعاين من قيظ بابل.  لقد أنشأ نبوخذ نرص شارعاً رحباً كان يستعمل يف املناسبات الخاصة 

واالعياد أطلق عليه “شارع املوكب”. كان هذا الشارع مير من خالل بوابة مهيبة سميت “بوابة 

عشتار” ألنها كانت مكرسة لعشتار إلهة الحب والجامل والحرب.



247 سثروت  2 / 2013

بالد النهرين التوأمني

 وختاماً أقول: إن هذه املقالة املوجزة ليست كافية الظهار عظمة ومجد وحضارة بالد ما بني 

كانت حقاً  النها  يتطلب مجلدات ضخمة عديدة  الحضارة  تلك  الحديث عن  أن  بل  النهرين. 

سليلو  بانهم  متاماً  اليوم  اآلشوريون  ويدرك  والشمول.  النضج  من  عالية  درجة  بلغت  حضارة 

ذلك الشعب العظيم املثابر، الحكيم والنبيل الذي مل يسبقه أي شعب آخر يف العامل بارسه يف 

بناء الحضارة املزدهرة واملدنية العريقة.  يف أعامق قلوبهم وأرواحهم سيظل اآلشوريون دوماً 

فخورين بكونهم أحفاد أولئك األجداد العظام واالسالف األفذاذ الذين كان النجازاتهم تأثري كبري، 

ال ميكن نكرانه ، عىل حضارات الشعوب االخرى ومنهم اليونان.

الذين  زرعوا يف   نعم نحن فخورون – لكن دون تكرب واستعالء – بأولئك األجداد الشجعان 

هذه االرض الطيبة املعطاء بذور الحرية والكرامة والنبل والشهامة، وقبل كل شئ بذور العلم 

واملعرفة.
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ولد ابو العالء املعري سنة 363هـ. يف املعرة قرب حلب وكانت والدته اقل من عرش سنوات 

عىل وفاة سيف الدولة الحمدانية واملعري هو ابو العالء بن عبدالله بن سليامن ))التنوخي(( 

يعود بنسب ابيه اىل التنوخيني قضاة املعرة وعلامئها فهم قوم اشتهروا بالعلم والجود، فأبوه 

كان شاعراً وكذلك اخوه االكرب فأبو العالء شاعر ليل مل ير النور طول حياته، ولكن التوهج الذي 

حرمت منه عيناه وبرصه إتقد يف بصريته ناراً احالته اىل واحد من اكرب شعراء القرن الخامس، 

بغداد  اىل  التوجه  يقعده عامه عن  فلم  والعبقري.  والفيلسوف  والشعر  واملتكلم  العامل  فكان 

حارضة الثقافة فقد وجد ضالته يف بغداد، فرتدد اىل دور الكتب ومجالس العلم فازدادت ثقافته 

الفلسفية، ولقي يف مجالس بغداد حسن رفاده واقبال شديد بعد ان طارت شهرته.

ومن اطرف ما يروى عن ايب العالء انه دخل عىل )املرتىض(( بينام هو يصيب عىل املتنبي بعض 

شعره فام كان من املعري اال انه اجاب: لو مل يكن للمتنبي من الشعر اال قوله: ))لك  يا منازل يف 

القلوب منازل((. لكفاه فضاًل ورشفاً فام كان من املرتىض اال أن امر بطرد ايب العالء من مجلسه 

وهو يقول غضباَ ملن معه: أتدروناي يشء اراد االعمى بذكر القصيدة: اراد قول املتنبي: إذا أتتك 

مذمتي من ناقص فهي الشهادة يل باين كامل ورغم الشعر فكان أيب العالؤ مهتاًم بامور اخرى 

كالعلم والحكمة واملعرفة والفلسفة.

المعري شاعر الفالسفة

ميخائيل ورده مويش
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وبعد عرشين شهراً التي امضاها يف بغداد فضل راجعاً اىل املعرة. وقد دعاه اىل ذلك مرض عضال 

بيته ال يغادره حيث قيض فيه  املنية، فاصبح سجني  املعري وامه وافتها  بأمه، واذا يصل  اّلم  

خمسون عاماً اىل ان وافته املنية. ويف هذه املدة كان عاكفاً عىل التأمل والتفكري والتأليف من 

الشعر والنرث نخص بالذكر منها ))رسالة الغفران(( و))سقط الزند(( و))اللزوميات(( وغريها. وقد 

بلغت مؤلفاته اكرث من خمسة وخمسون مؤلفاً. ومن الرضوري ان نذكر ان اخر من راسلهم ابو 

العالء كان ))داعي الدعاة(( متبادالً االحرتام والتقدير.

منهم بان شعره فيه  ، فقد ظن فريقاً  النقد والتعصب  العالء مييل اىل  ولكون اغلب شعر ايب 

الكفر وااللحاد والزندقة، من امثال ايب الوفاء ابن عقيل يف ))عراة الزمان(( وايب الجوزي القائل 

هو يرمي بااللحاد واشعار دالة عىل ذلك. كام يروي بان ايب العالء قال يف حرضة شيخ املعتزيل : 

))مل اهج احداً قط((.

قال املعتزيل ))صدقت اال االنبياء((
ومهام يكن من امر )معتقد( ايب العالء فان الثابت لدى النقاد واملؤرخني ان يف شعر ايب العالء 

اطالالت ومعالجات ومواقف فلسفية وقد غدا العقل عنده إماماً ومعياراً وشعاًر إذ كان ال يريض 

دون العقل واملعقول نوراً ومعياراً. غري ان التزاوج بني الفلسفة واالدب يبلغ ذروة اخرى يف ابداع 

 

الشاعر الغد كقوله: 

مع الناس ما يف االحاديث والُنقل   وكم غرت الدنيا بنيها وساءين  

وارحل عنها ما امامي سوى عقيل ساتبع من يدعو اىل الخري جاهداً  

التي  واالدوات  ومتكنه  الخاص  ومناخه  وتساؤالته  ودهشته  رؤاه  يف  وفيلسوف  شاعر  فاملعري 

استخدمها يف استقراءه وتجريد ودقه مقارنته والتحليل العميق.

وهناك هوة بني اليقني واملعطي ومسافة مل تلغها كل االخبار ويتجاوز بالتايل اىل الجانب الطقيس 

عموماً ليبقى ملتزماً بالحقيقة:-
فاسجد لربك يف الحياة مقدساً القدس مل يفرض عليك مزاره  

متبحراً عن حالة متندساً اصبحت يف يومي أسئل عن غدي  
اقىص اجتهاده ان أظن واحدساً اما اليقني فال يقني وامنا   
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فالدين واالميان هو اكرث من مجرد كالم يرتب وهو مغاالته بل ))وهوسه(( باملثال واالستياء.

له عذراً. وبفعل كل  وال قيل  انحرافاً  تقبل  املغاالة. فام  السلويك صارماً حتى  فقد كان موقفه 

ليتناول جوهر  والطقوس  والرشاع  املذاهب  الدين يف  يتصدى ظاهر   امامة  املاثلة  التناقضات 

الدين بالذات :

ويهود حارت واملجوس مضلله هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت  

دين واخر دين ال عقل له اثنان اهل االرض: ذو عقل بال  

فقد تضاربت املذاهب بينام تدعي جميعاً الحقيقة املطلقة.. حيث يقول: 

فان ينص وتوراة وانجيل دين وكفر وابناء تقص وفر   

فهل تفرد بالهدن جيل يف كل جيل اباطيل يدان بها  

فيتجاوز نقصه لحظة الحارض وما تقدمه )) اىل الجوهر(( ذلك السلوك واالمر الذي كان يدفعه 

اىل املزيد من الشك يف صدق ما يروى وما يجري يف كثري من املعتقدات.

ومن كثري شعره هذه الصورة التي ترسم وتصور املعري اىل السلوك الحقيقي

عىل ميني الله مالك دين توهمًت يا مغرور انك دين   

وبشكوك جار بائس الخدين تسري اىل البيت الحرام تنسكاً  

وقد حاول الكثريون ان يجدوا عند ايب العالء قوالً يناقض النبوءة والرشائع وهم وجدوا بال ريب 

اقوالً متدح الرشائع كقوله:

وليس يف كفه من دينه طرف خاب الذي سار عن دنياه مرتحال  

وكقوله:

فمسيحكم عندي نظري محمد ال تبدأوين بالعداوة منكم   

فقد وجد بان لكل مذهب نقيضه ولكل دين منافسه ولكل نظرية قصورها، فآخذ يبحث عن 

الهدى، متسلحاً بالعقل واليقني والنهج واخذ يبحث عن املوت الذي كونه حقيقة مادام ليس 

االمر بايدينا بل يف االله الحي املحي امُلميت الذي اقام الحكمة والقدرة واالرادة ففكرة املوت 

ظلت تالزمه ومل تفارقه وعلل بان الحياة ليست محصورة بني املهد والحد ولهذا يجب ان يتخىل 
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عن الدنيا. يزهد ويتقشف ويتشائم فيصف بنوح الباليك برتنم الشادي ويصبح اول الدنيا اخرها 

وآخر الدنيا اولها إذ يقول:

نوح باك وال ترنم شاد غري مجد يف ملتي واعتقادي  

بصوت البشري يف كل ناد وشبيه صوت النعي اذا قيس 

فأين القبور من عهد عاد صاح هذي قبورنا متأل الرحب 

ضاحكاً من تزاحم االضداد رب لحد قد صار لحداً مراساً 

يف طول االزمان واالباد ودفني عىل بقايا دفني  

رسوراً يف ساعة امليالد ان فزنا يف ساعة املوت اضعاف 

يغرت بكونه مصري للفساد والبيب اللبيب من ليس  

هو ذا املوت عند فيلسوف الشعراء وليست قصيدته هذه اال بعضاً من الشعر الفلسفي:

ويقول طه حسني: ))ليس يف شعر العرب كانه(( من يشارك ايب العالء يف خصال امتاز بيها ومبا 

احدث من فن وفلسفة يف الشعر مل يعرفه الناس من قبل والذي اعتربه انجازاً عالئياً ال يتالقى 

مع التميز بني ))الشعر الفلسفي(( من جهة و))الفلسفة شعراً(( من جهة ثانيةفالزم نفسه ماال 

يلزم واختار التعقيد والتكلف ليبتعد عن املآلوف والعادي.

املصادر:
1. يف االدب الفلسفي-للدكتور “محمد شفيق شيا”

2. اللزوميات

3. املعري اللزوميات
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يونان هوزايا
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املعارصة ومقرتحات الرسيانية ذا املقال جزء من كتاب ينرش قريبا، وهو يتناول إشكاليات لغتنا ه

التقشية والتليني "ال يخلو كتاب يتناول لغتنا الرسيانية وقواعدها من موضوع  حيثو  ..للتعامل معها

  "..قوشيا و روككا–

ن ستة من هذه إ ال إ ثنني وعرشين صوتا، إ ثنني وعرشين حرفا، أي من إ من تتكون لغتنا 

، هذه )لكل منها( ثانذ ينجم عن هذا صوت إ االحرف لها حالة خاصة بها وهي التليني، 

  :االحرف هي

@lN@x@N@…@@N@×@N@ÒN@ñ@@

نجمت عنه  واضحا، سببت قواعد التليني واختالف اللفظ بني القايس واللني تخبطا

وضوع يرى نفسه أمام املواملطلع عىل .. شكاالت كثرية يف أختالف اللفظ لذات املفرداتإ 

وهذه وتلك !! قواعد ثقيلة ومختلفة بني أنواع الخطوط، وحاالت تشذ عن القاعدة 

 ات فى السريانية المعاصرةإشكالي
bí‰…@bîí‰ì@ìu@bžîÛìju

  التقسية والتليين
bØ×ë‰ë@bî‘ìÓ@@
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، تجعل الكثريين عاجزين عن ضبط قواعدها وإستخدامها، وقد غوية جامدةقوالب ل

ونقف عاجزين عن تطويرها لتواكب  ..يذهب العديدين اىل العزوف عن إستخدامها

التي تغريت وتطورت  ،ستدعي وقفة جادة من أبناء هذه اللغةوالحالة هذه ت..العرص

يقول .. حدود بالد النهرينلتستطيع مواكبة الحياة، ولتتسيد مناطق شاسعة خارج 

بدون أن الواسع،  انتشار اللغة االرامية بهذا الشكلإن " : الكاتب املعروف فيليب حتي

  ..".. تدعمها أية قوة إمرباطورية أو حكم، لهو أمر فريد من نوعه من نوعه يف التاريخ

 

  :من قواعد التقسية والتلينيو * 

الكلمةبداية ، يف )االصيل اصوته( ةقاسيالستة حرف كون اال ت: 

aŠÔi@aubîßë…Š×ñabvÜÏ@a‰ëñ@@
 الزالم  –بعد الحركات القصرية (وتكون قاسية اذا كانت االحرف هذه مشددة

 bĆićì@@@@bĆjčÛ@:)القصري والفتحة والضمة

 غري صوته االصيل(يلني الحرف(: 

يف  لباء والدالاك:متحرك بعد اساكنجاء  أذاćjaŠ@Na‡ć…a 

 التاء يف "بعد الحرف االول الساكن، كالـ و أòbß 

  والرواصا  والحباصاالطويل  وزالما زقافا( بعد احدى الحركات الطويلةأو

 :يف" التاء"، كالـ )والرواخا

ćíaò@@@@@añćëñ@@@@@@@aćòĆß@@



سثروت  2 / 2542013

إشكاليات يف الرسيانية املعارصة

3 
 

واالقتصادية وعدم ففي ظل الظروف السياسية !.. معرفة هذه القواعد ليست كافية* 

وابتعاد القوالب الكالسيكية عن املحكية الحية، نتج عن كل  –وآلالف السنني  –االستقرار 

  :ذلك واقعا، نرى فيه

 يلني أو ال يلني للكلمةذاتها":ب"حرف الـ  :Ü×ŽjjÜ×@L@bćb 
    /:ò×IlHa/ktha:wa: )الرشقي والغريب( حسب اللفظنيو " v"و "واوا"يلني أو -

/ktha:va:/ 

الحرف "x:"يسقط لفظاأحياناو يلفظ همزة أو ياءاقد يف اللغة املحكيةو .. ايلينغاء..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  داـــاي  - " داال"أو يبقى " ذاال"يلني : دالـ 

 كـَرما –ايٌكـًٌ◌ال :  كافايلني خاءا، أو يبقى :ـكـكاف الـ 

  هاانمع  كلامت حسب اللفظ  ت
االمالء 

  الصحيح

1  OaĆ‰aO@مثن، ايجار  aŠua@@

2  Oaëfl…O@لنب، شنينة  buë…@@

3  OabĆîO@سياج  îvb@@

4  ObĆuĆŠ‘OLObĆíĆŠ‘O@رساج، قنديل  buŠ‘@@

5  OaĆŒflßO@املزة(مزج، خلط(  ßbuŒ@@
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  شانـث  -   شانـف):ف( يلني فاءا أو واوا أو يبقى :فالـ 

ا) ة(بيـ :يبقى تاءا ، أوسينا، شينا،يلني ثاءا:ةوالـ  

  

 :مالحظات

) Žl(ـ سي–ا) ći(ـ س:حرف بحالتني قاسية وملينة يف تصاريف أصل واحدال حد اأ قد يرد 
añë@O 

@Ić×@H@b–@@ìI×Ž@Hb@@

 ذ إ رباك إ، وهذا يعني تداخل و )يف الخط الرشقي(للحرف باء هو الواو  الثاينالصوت

 .أن حرف الواو موجود وأصيل

 كثرية يلفظ فيها الحرف خاء، هي و  -)الخاءالحاء أو ( معظم املفرات التي تضم حرف

 ..الكافحرف عن تليني  ممع الخاء الناج وهذا يعني تداخال

 صليةاال أما االصوات:@xM@@…–@@@@ÒM@ñ تلني هكذافت: 

ćx–@ć…@M@@@@@@ćÒM@@@ñNN@@
  .يةلاالصأصوات غريها من االحرفتداخل مع ت ال هيو 

  

  :)االشكالية للتعامل مع( املقرتح

 ..الكاف –الباء : أالبقاء عىل الصوت االصيل القايس فقط للحرفني-

ما يتعلق ، نضع نقطة تحت الحرف، و الباقية لتوحيد طريقة التليني للحروف االربعة-

جميع الكلامت التي تضم الحرف و  ..هتحت الذي نلغي القوس الصغري )ف(بالحرف 

 .. املذكورال تتعدى العرشين منها
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  املعنى  الكلمة  ت

1  aŠr@سيف  

2  b’rã@نفس  

3  b’Ïë‰@كتف  

4  b‚rÜ@عدس  

5  bqì@منوذج  

6  aŠİrã@مشعل  

 

 ..)/g/ . /d/ . /p/ . /t/(م اللفظ االصيل لـاستخدإ -

، تكون لها استقالليتهاالتي ، )ث  -ف   -ذ  –غ (يستخدم النتاج أصوات فأما امللني -

صوتا، ودون االستناد اىل القواعد والقيود  26حرفا لتصبح  22ضاف اىل الـ تف

  .التقليدية

  

  

  ):سرية ذاتية(يونان هوزيا

  1981 -جامعة املوصل -خريج كلية الهندسةو  1955د زاخو ــــــــتول-

  راميل -رابيل -نيشا -نينوس"متزوج من جاندارك ولهم أربعة أبناء -

   1997يف اطية االشورية للحركة الدميقر  قيادةأنتخب عضوا يف -

6 
 

  وزيرا للصناعة والطاقة يف حكومة أقليم كوردستان لخمس سنوات عمل -

  2001 -1997بني " بهرا"س تحرير جريدة  أ ر -

  وعضو يف أتحاد الصحفيني العاملينينقابة صحفيي كوردستانيمؤسسمن -

  : هاتـــــمؤلفمن 

 )باالشرتاك مع الزميل أندريوس يوخنا(الرسياين  -العريب" بهرا"قاموس -

  ) باالشرتاك مع االستاذين بنيامني حداد وعوديشو ملكو(العريب  –الرسياين " برعم اللغة"قاموس -

  "خبز السواتر"مجموعة قصص قصرية رسيانية -

 "añëˆôiM@aòžîß†ÓM@añëˆôã"، شعرية رسيانية اتمجموعثالث -

 2012: أربيل.. مجموعة أبحاث ومقاالت" محطات ونجوم"-
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صوتا، ودون االستناد اىل القواعد والقيود  26حرفا لتصبح  22ضاف اىل الـ تف

  .التقليدية

  

  

  ):سرية ذاتية(يونان هوزيا

  1981 -جامعة املوصل -خريج كلية الهندسةو  1955د زاخو ــــــــتول-

  راميل -رابيل -نيشا -نينوس"متزوج من جاندارك ولهم أربعة أبناء -

   1997يف اطية االشورية للحركة الدميقر  قيادةأنتخب عضوا يف -

يونان هوزيا
- تولــــــــد زاخو 1955 وخريج كلية الهندسة- جامعة املوصل- 1981

- متزوج من جاندارك ولهم أربعة أبناء »نينوس- نيشا- رابيل- راميل

- أنتخب عضوا يف قيادة للحركة الدميقراطية االشورية يف 1997 

- عمل وزيرا للصناعة والطاقة يف حكومة أقليم كوردستان لخمس سنوات 

- رأس تحرير جريدة  »بهرا« بني 1997- 2001

- من مؤسيس نقابة صحفيي كوردستان وعضو يف أتحاد الصحفيني العامليني

من مؤلفـــــاته: 

- قاموس »بهرا« العريب- الرسياين )باالشرتاك مع الزميل أندريوس يوخنا(

- قاموس »برعم اللغة« الرسياين – العريب )باالشرتاك مع االستاذين بنيامني حداد وعوديشو ملكو( 

- مجموعة قصص قصرية رسيانية »خبز السواتر«

- ثالث مجموعات شعرية رسيانية، »                                                        «

- »محطات ونجوم« مجموعة أبحاث ومقاالت.. أربيل: 2012
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منذ أوائل السبعينيات من القرن املايض، تعرفت عىل األستاذ الدكتور الراحل يوسف حبي 

، وهي مقر  البطركخانه(  كانت تسمى كذلك ب)  والتي  املياسة،  الكلدان يف محلة  كنيسة  يف 

املطرانية يف املوصل، وله يف هذه الكنيسة غرفة أنيقة تزينها مكتبة كبرية تضم الكثري من الكتب 

آراء متفردة يف  له  به.  إنسانا فاضال، ومثقفا واعيا مدركا لكل مايحيط  واملصادر، وقد وجدته 

الكون، واإلنسان، واملجتمع، والحياة   .  

ومام يفرح أن الدكتور حبي كان يعرب عن تلك اآلراء بكل وضوح ورصاحة وذلك من خالل 

حواراته مع اآلخرين، أو من خالل وسائل

النرش املتاحة ويف مقدمتها مجلة

)بني النهرين( التي كان يرأس تحريرها ، ويكتب مقاالتها االفتتاحية، ويرعاها رعاية خاصة، 

وكان من دالئل هذه الرعاية أمران: أولهام أنها كانت منفتحة عىل كل التيارات الفكرية. وثانيهام 

أنها كانت منتظمة يف الصدور وهذا ما نفتقده اليوم فيها  . 

التي كنت  الفرنسية  النصوص  له فضل عيل، وذلك من خالل مساعدته يل يف ترجمة  كان 

احتاجها يف دراستي للامجستري وكتابتي لرسالتي حول والية املوصل 1922-1908 ، وكنت أزوره 

وأوائل  السبعينيات  أواسط  يف  للتدريس  انتدب  عندما  عالقتنا،  وتوثقت  بيته.  ويف  مقره،  يف 

الدكتور يوسف حبي 
وإسهاماته في خدمة الفكر والتراث 

الرافدينيين

ا.د.ابراهيم خليل العالف*
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الثامنينيات من القرن املايض ألكرث من 5 سنوات )1981-1975( لتدريس اللغة الفرنسية يف قسم 

اللغة اإلنكليزية بكلية اآلداب – جامعة املوصل، فكنا نلتقي يوميا يف )كافيترييا( الكلية مع بعض 

األخوة من األساتذة، كام دعاين إىل املشاركة يف تحرير مجلة )بني النهرين(. وأسهمت للمدة من 

1973 وحتى 2002 بكتابة قرابة 15 بحثا ودراسة يف اختصايص التاريخ الحديث نرشت كلها. 

لقد استطاع د. يوسف حبي استقطاب عدد كبري من الباحثني وأساتذة الجامعات العراقية 

للكتابة يف املجلة، ويرجع السبب يف نجاحه يف هذا االتجاه إىل أخالقه،  وطيبته ، وثقافته العالية 

، وأريحيته الكبرية، وابتسامته الودودة . 

للفلسفة  بابل  كلية   “ عامدة  لتسلم   1990 سنة  بغداد  إىل  نقل  عندما  لقاءاتنا،  ضعفت  ولألسف 

والالهوت”  فيها. وأتذكر أننا التقينا اللقاء األخري بعد انتهاء مؤمتر عقد يف الكلية املذكورة بني 3 و7 مايو/

آيار سنة 2000 بعنوان “وجه الله” أسهم فيه نخبة من علامء الدين املسلمني، ورجال الدين املسيحيني .   

مل أكن أعرف بأن اسمه الحقيقي فاروق بن داؤود يوسف حبي، واسمه الكنيس يوسف حبي 

إال بعد أن ترشح يف انتخابات املجلس الوطني يف الثامنينيات من القرن املايض. وصعقت عندما 

سمعت مبا تعرض إليه من حادث سري عىل طريق بغداد - عامن أودى بحياته يوم 15 أكتوبر/

ترشين األول سنة 2000.

عائلة  من   ،1938 سنة  األول  ديسمرب/كانون   23 يف  املوصل  يف  حبي  يوسف  الدكتور  ولد 

مسيحية موصلية عريقة، وانتمى بعد إنهائه الدراسة االبتدائية يف مدرسة كنيسة مار يوسف 

الكهنويت  املعهد  إىل  ثم دخل  النبي جرجيس،  شارع  الطاهرة يف  مدرسة  ثم يف  القلعة،  مبحلة 

البطرياريك يف املوصل )شمعون الصفا(، وأكمل دراسته الدينية فيه، وسافر إىل روما سنة 1954 

وحصل عىل الدبلوم يف اإلعالم من جامعة بروديو سنة 1962 والدبلوم يف العلوم االجتامعية من 

معهد جيسك سنة 1966 والليسانس يف الفلسفة من الكلية االوربانية املعروفة بـ “بروبغندا” 

واملاجستري يف الفلسفة ثم الدكتوراه يف القانون الكنيس من جامعة الالتران سنة    1966 

كان األب األستاذ الدكتور يوسف حبي، أحد مؤسيس مجلة )بني النهرين( ورئيس تحريرها 

منذ صدورها سنة 1973، واختري لسمعته العلمية عضوا يف املجمع العلمي العراقي، وكان من 

الخمسة املؤسسني ملجمع اللغة الرسيانية يف الثاين من أكتوبر/ترشين األول سنة 1972، ولنشاطه 

واهتامماته بالتاريخ العراقي القديم، منحه اتحاد املؤرخني العرب عضويته. هذا فضال عن أنه 

مثانية  كان عضوا يف املعهد الرشقي يف روما، وعضو رشف يف مجامع عربية وعاملية وهو أحد 

منظمني للمؤمترات الدولية للدراسات العربية والرسيانية. 

كام أنه عضو يف اتحاد األدباء والكتاب يف العراق، وعضو نقابة الصحفيني، وعضو الجمعية 
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الفلسفية العراقية، وعضو الجمعية الدولية لتاريخ الطب يف باريس منذ عام 1982. 

له مئات املقاالت والدراسات والبحوث املنشورة يف مجالت موصلية وعراقية وعربية وعاملية 

وباللغات العربية والرسيانية والفرنسية واإلنكليزية واإليطالية. وله كتب منشورة ومخطوطة، 

ورصدت الكثري من تلك املقاالت والدراسات التي ال يتسع املجال لعرضها، وكان ينرش يف مجالت 

عديدة منها مجلة )بني النهرين(، ومجلة )آفاق عربية(، ومجلة )املورد(، ومجلة )نجم املرشق(، 

ومجلة )املجمع العلمي(، ومجلة )الفكر املسيحي(. 

ومن كتبه املنشورة:

1.حنني بن اسحق1974

2.طريق الفرح )مرتجم( 1970

3.علوم البابليني )مرتجم( 1980

4.اإلنسان يف أدب وادي الرافدين 1980 

5.كنيسة املرشق 1989الجزء األول وقد أنجز الجزء الثاين قبيل رحيله.

6.تواريخ رسيانية )تحقيق( 1983

7.تاريخ ايليا برشينابا

8.الدالئل لحسن بهلول )تحقيق(

10.فهرس املؤلفني لعبد يشوع الصوباوي )تحقيق( 1986

11.قطوف من مهرجان حنني 

12.رحلة اوليفييه إىل العراق 1984

13.ملحمة الثامنني )شعر)

14.نريان الشعر 

15.خلجات خواطر 

16.نشوة القمم )خواطر( 1996

17.دراسات إنجيلية 

18.جوامع حنني بن اسحق يف اآلثار العلوية 

19.كنائس املوصل 1980

20.كتاب املولودين لحنني بن اسحق )تحقيق(1980

باإلضافة إىل أن له كراريس تعريفية بدير الربان هرمزد، وكنيسة الطاهرة، ودير ماركوركيس، 

ودير مار ميخائيل.
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نورد  أن  من  بأس  ال  لكن  حبي  الدكتور  األب  ودراسات  مقاالت  حرص  السهولة  من  ليس 

املوسومة:  مقاالته  املثال  سبيل  عىل  منها  النهرين(  )بني  مجلة  يف  وخاصة  منها  عدد  عناوين 

العمل والعمران يف أدب وادي الرافدين، ومالمح ثقافية خليجية حتى القرن السابع امليالدي، 

كنائس  وأقدم  أسمى،  والحق  حق  والتاريخ   ،1856-1980 العراق  يف  املسيحي  العريب  والنرش 

القانون يف كنيسة املرشق، والرتاث واإلنسان، والرها مدينة  العراق، وأبرشية نوهدرا، ومصادر 

افرام ومدرسته، ووزراء وكتاب مسيحيون يف القرنني السابع والثامن امليالديني، واملفهوم األبوي 

أعظم  والتاريخ  والعاملية،  العربية  الحضارتني  يف  الرسيانية  وإسهام  املرشق،  كنيسة  للرئاسة يف 

مدرسة، والرتاث عمل مشرتك، وال حياة بدون تاريخ، ومار بهنام بني القصة والحدث، والتاريخ 

وتاريخنا  نحن؟  ومن  خدمة،  والسلطة  الثقافات،  وحوار  ومصادره،  التاريخ  وأصول  واملعتقد، 

وتراثنا، ومطبعة اآلباء الدومنيكان وإكليل الورود.

فضال عن: مسرية العرب األوائل يف ميدان النحو، وكنيسة مسكنتا يف املوصل، وإنسان كلكامش، 

والرتاث ركيزة البناء والتقدم، والبطريرك يوسف اودو، وخصوصية فكرنا القديم: نظرة إنسانية 

متزنة، واملرأة يف الرشائع العراقية القدمية، ومخطوطات تلكيف، والرتاث العلمي العريب، وأصالة 

تراثنا، والطباعة العربية يف ايطاليا من القرن 16 حتى القرن 19، والعراق يصد هجامت الفرس 

يف القرن الثامن عرش، وكنيسة املرشق بني األصالة والتشتت، والفكر ينقصنا أم ماذا؟ والسلحفاة 

واألرنب يف عرصنا، وتكريت ومدرستها يف القرنني السادس والثاين عرش امليالديني، ويف ذكرى ابن 

العربي 1986-1286، ولقاء الفكر والقلب والحياة. 

وجدته  وقد  الصارمة،  الكنسية  القيود  من  متحررا  إنسانا  حبي،  يوسف  الدكتور  األب  كان 

مهتام بالقرآن الكريم ويقتني معظم تفاسريه، ويحاول باستمرار من خالل أحاديثه وكتاباته أن 

يستشهد بآياته، ويجري مقارنة مع ما وجده يف الكتاب املقدس. وكان يحب العراق، ويتمتع 

بحس وطني عال جدا.

وكان يدعو باستمرار إىل البناء، ومقاومة الهدم ويقول: “ألتهدم بل ابن دوما..” . 

كام كان يؤكد يف كل أعامله وكتاباته عىل أن اإلنسان الحق هو من يدرك أصوله وخصائصه 

وهدفه وبقدر ما تكون األصول عميقة، والخصائص متنوعة، واألهداف بعيدة بقدر ذلك يتطلب 

األمر فكرا وطاقة وهمة، وكان يتساءل: وهل أغنى من الرتاث وأهم من تاريخ اإلنسان وأعمق 

من أصول حضارة العراق بلد مابني النهرين وأشد تنوعا وأسمى تطلعا؟ وقال جوابا عىل تساؤله 

نعمل  أن  لنا كعرب وكمرشقيني  بد  ال  لذلك  األمم  وتراثه، وحضارات  بتاريخه،  يهتم  العامل  إن 

من أجل اعتامد أسس واضحة وثابتة، وهذه األسس هي وحدة تراثنا وتاريخنا وجامعية العمل 
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والهدف يف نهاية األمر الكشف عن تراثنا وحضارتنا وبلدنا العراق، وال بد من أن يكون العمل 

من أجل خري اإلنسانية وتقدمها.

ارتبط الدكتور حبي، بصالت واسعة مع مجايليه من الباحثني واملؤرخني والكتاب والشعراء، 

وكان مهتام بالفكر وبالثقافة البناءة، وذلك ألن الثقافة بنظره سلطة معرفية وقوة عظمى.

جد  بكل  والعربية  العراقية  والثقافة  والرتاث  الفكر  حبي  يوسف  الدكتور  األب  خدم  لقد 

وإخالص، ومل يكتف بالرتكيز عىل اإلضافات النوعية لحضارة ما بني النهرين إىل الحضارة اإلنسانية، 

وإمنا ركز عىل القيم االيجابية يف تراثنا وتاريخنا وحضارتنا والسيام قيم الخري والتسامح والسالم 

واملحبة والعمل واإلخالص والحكمة والتواضع واإليثار واالحرتام.

* استاذ التاريخ الحديث –العراق  
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األديب الرسياين الدكتور بشري الطوري

أرى من واجبي، كعميد سابق لكلية اللغات، رد الجميل والعرفان للجهود الكبرية لألديب 

الدكتور بشري الطوري، الشخصية التي تركت أثرها الرتبوي والعلمي يف طلبة كلية اللغات- قسم 

اللغة الرسيانية، ولوال جهوده وجهود األستاذ الدكتور يوسف قوزي والكادر العلمي املبتدئ ملا 

كان من املمكن إنجاح هذا القسم الذي أسس يف ظروف صعبة تفتقر إىل الكادر العلمي واملنهج 

املتكامل واملصادر واملراجع القليلة. وهذه املقالة ليست تقوميا أو نقدا أدبيا لنتاجات الطوري 

الفريدة  الرغم من دراستها منذ مدة بعيدة، ولكن تجربته  اللغة عىل  الرسيانية لفقري بهذه 

تثري اإلعجاب يف التحدي والجدية ويف الحرص عىل اغناء الفسيفساء العراقي بكنوز من الرتاث 

الرسياين الغني الذي ما زال يف معظمه مخطوطات مل تحقق أو تنرش بعد.

إن شخصية األديب الطوري تذكرنا بعلامء العصور الوسطىالذين عرفوا بتناولهم موضوعات 

علمية وفكرية وأدبية، وهكذا كان الحال مع أديبنا الذي جمع بني علم الصيدلة واألدب ونجح 

وقد  ووجدانيا،  عقليا  متناقضني،  مجالني  بني  جمعوا  الذين  القلة  بني  من  وهو  سوية،  فيهام 

استحوذ األخري، عىل ما يبدو، الحيز األكرب من اهتاممه ألسباب قومية وثقافية ووطنية.

شكلت الصدفة انعطافا حادا يف حياة األديب الرسياين بشريالطوري، حيث مل يشكل االهتامم 

يف  والعيش  املوصل  يف  بحزاين  مدينته  من  العيش  انتقاله  بعد  حتى  وأدبها  الرسيانية  باللغة 

األديب السرياني
 الدكتور بشير الطوري
 بين الصدفة واإلبداع

أ. د. طالب القرييش
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بغداد، وبعد سلسة من األحداث، منها االنتظام 

وإحرازه  بغداد  يف  الفني  الطبي  املعهد  يف 

الطالب األول، ومن ثم انتظامه يف دورة تدريبية 

وبعدها  بريوت،  يف  أخرى  ودورة  بريطانيا،  يف 

بتفوق  منها  وتخرجه  الصيدلة  كلية  يف  انتظامه 

يف تخصصه أيضا. ومام يثري الدهشة أن األديب 

عنكاوه  مع  حواره  يف  كلامته  الرسياين، وحسب 

كوم، انه مل يكن يعرف الرسيانية ومل تكن هذه 

العربية  كانت  حيث  بحزاين،  يف  متداولة  اللغة 

مستخدمة  الرسيانية  اللغة  وتكاد  فيها،  سائدة 

يف الكنائس واألديرة وعربية هذه املدينة كانت 

لعبت  وقد  الرسيانية،  املفردات  ببعض  مطعمة 

هذه الصدفة او الحادثة دورا لتحوله اىل مجال 

بعيد عن تخصصه، بقوله:

إىل  ذاهبا  يوما  كنت  فقد  لقصة،  “إنها 

وذلك  وحده،  الكاهن  سوى  أجد  فلم  الكنيسة، 

يف العام 1970 وكان حسب ما أتذكر يوم جمعة صباحا، فرحب يب الكاهن، وقال خريا فعلت يا 

شامس، ألين ال استطيع أن أقّدس. فقلت له ليس لديك عندي سوى كلمة )آمني( ألين ال اعرف 

من الرسيانية سوى هذه الكلمة . فقال خريا، سأقول أنا كل النص فقط قل: )آمني( ليك نقّدس. 

الحقيقة تأملت كثريا نتيجة تلك الحادثة وآليت عىل نفيس أن أتعلم اللغة الرسيانية عىل أصولها 

العلمية البحتة، ووفقني الرب يف التعرف عىل الشامس املرحوم حنا مرقس املركهي، الذي أعطاين 

الدروس األولية األساسية، وهي ست دروس فقط، كمفتاح للغة الرسيانية، وبعد الدروس الستة، 

قال يل بالحرف الواحد أنت تستطيع أن تعتمد عىل نفسك، وأهداين دير الرهبان الكلدان يف 

الدورة كتاب )األصول الجلية يف نحو اللغة اآلرامية ( ملثلث الرحمة اوجني منا، استفدت منه 

كثريا.

بعدها بدأت معانايت مع هذه اللغة الشيقة، حيث ركبت منت اإلبحار يف بحرها املتالطم ففزت 

بدررها الغوايل، وشكرا لله الذي وفقني يف الوصول إىل هذه املرحلة ووفيت حسب ما أظن جزءا 

من الدين الذي قطعته عىل نفيس أن املك ناصيتها، وآمل أن أكون احد خدمها وأعمدتها يف 
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الكنوز ما ال  بناء جيل مثقف واعي لفهمها والتعامل معها والحنو عليها ألنها لغة متتلك من 

يقدر بثمن حيث أن عدد املخطوطات الرسيانية يفوق مثيالتها يف كل لغات العامل، فال اليونانية 

وال الالتينية متلك هذا الكم الهائل من املخطوطات القدمية، حيث أن أقدم مخطوطة للكتاب 

املقدس هي باللغة الرسيانية، فهكذا كنز أليس من الحق أن نفتخر به ونحنو عليه ونحافظ عليه 

من التلف والضياع؟ انه كنز جدير أن ندافع عنه بأرواحنا”.

وال ميكننا، بطبيعة الحال، أن نستبعد الحس القومي والوطني للطوري؛ فباإلضافة إىل إميانه 

بان الرسيانية تحمل يف طياتها كنوزا ثقافية كبرية، وشعوره بغنى أدبها، ودراستها وتحقيق ارثها 

للغة  الرشعية  األم  اآلرامية،  اللغة  كانت  وقت  يف  وعراقتهم،  الرسيان  تراث  يحفظ  الحضاري 

ويؤكد  اإلسالمي  الفتح  بابل حتى  منذ سقوط  القديم  العراق  لغة  اللهجات،  وباقي  الرسيانية 

الطوري ذلك بقوله: “أي شعب يفقد لغته يفقد وجوده القومي”.

ويبدو أن هذه التجربة يف تعلم اللغة الرسيانية والتحدث بها والكتابة ونظم الشعر بها أيضا 

بيئة  اتخذه يف  الذي  واملنهج  لها  تعلمه  آلية  االستفادة من  والدراسة خاصة  باالهتامم  جديرة 

لغوية عربية مبا يخالف رؤى لغويني وعلامء عرب، أمثال ابن خلدون يف مقدمته، الذي أكد عىل 

أن تعلم اللغة يؤدي إىل معرفة قوانينها لكن اكتسابها يتم يف مرحلة الطفولة وقبل أن تستحكم 

لغته األم منه، وإال تبقى لغته مخدوشة والعجمة تبقى ظاهرة يف لغته عند التحدث أو الكتابة 

بها.

الكثري  تتضمن  الحية،  اللغات  باقي  شان  شانها  الرسيانية،  اللغة  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 

يعرف  ما  ومنها  الرسيان،  األخوة  من  البعض  لدى  الشديد،  لألسف  تجد،  التي  اللهجات  من 

أكد  وقد  الفصيحة.  الرسيانية  من  بدال  أدبية  لغة  وباتخاذها  االستخدام  يف  تفضيال  بالسورث، 

الرسياين  الرتاث  وعن  الجذور  عن  انقطاعا  يشكل  انه  السيام  التوجه،  لهذا  معارضته  الطوري 

بها.  املقدس مكتوبة  للكتاب  أقدم مخطوطة  أن  الفصيحة، حيث  بالرسيانية  املكتوب  العريق 

باستثناء  اليومي،  الحديث  يف  متاما  ميتة  كانت  التي  العربية  باللغة  الفارق،  مع  يذكرنا،  وهذا 

استخدامها يف الصلوات والرتاتيل، وكانت لغة الييدش هي اللغة املستخدمة والشائعة بني يهود 

لغوية  هيئات  لها، وشكلت  لغة  العربية  اتخاذ  إىل  القومية  الدعوات  ذلك، أرصت  ومع  أوربا. 

متنوعة وبذلت جهود كبرية من اجل إحياء العربية باعتبارها، عىل حد تعبريها، اللغة القومية 

طلبة ملرشوع  ثالثة  عىل  أرشفت  الذي  الحّية”  “لغتنا  كتاب  إىل  العودة  وميكن  إرسائيل.  لبني 

يف  العربية  إلحياء  اتبعت  التي  اآلليات  من  واالستفادة  العربية  من  الرتجمة  يف  العايل  الدبلوم 

الكتابة والحديث اليومي.
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اللغة الرسيانية الفصحى ومنح خريجيها  اللغة الرسيانية الذي يدرس  كام يعد دعم قسم 

دمجه  أو  لغلقه  األفق  الضيقة  املحاوالت  بوجه  الوقوف  وأيضا  العليا،  دراساتهم  إكامل  فرص 

باألقسام األخرى وبالتايل حرمان العراق وأم العراق بغداد من ثروة ثقافية ومن نسيج ساهم يف 

بناء الحضارة العراقية والعربية اإلسالمية، ناهيكم عن دور الجاليات الرسيانية العراقية املنترشة 

يف أنحاء شتى من العامل يف دعم اللغة الرسيانية وأدبها وإبقائها عىل تواصل مع تاريخها وتراثها. 

وال ننىس يف هذا املجال أيضا دور املؤسسات الثقافية الحكومية العراقية بااللتزام بتدريس اللغة 

الرسيانية الفصحى يف املدارس املشمولة بها ويف األماكن التي يتواجد فيها الرسيان بكثافة عالية.

انه عرف  بل  الفصيحة يف شبابه فحسب،  الرسيانية  اللغة  بتعلم  الطوري  األديب  ومل يربع 

مبلكته الشعرية حيث نظم الكثري من القصائد ونرش العديد من الدواوين الشعرية واتسمت 

لغته بجاملها وبصورها الشعرية الجميلة التي تخلب لب قارئها، واستطاع من خاللها أن يواصل 

الرسياين  األدب  يف  واضحا  نقصا  وسد  الرسيان  األدباء  بني  تراجعا  شهد  الذي  الشعري  األدب 

املعارص. ونتيجة لذلك منح الطوري يف عام 2009 الجائزة السنوية لألدب اآلرامي الذي منحته 

إياه رابطة األكادمييني اآلراميني يف القامشيل، وورد يف كلامتها ما يأيت:

الشعر  الطوري يقرض  “الشاعر الرسياين بشري  بان  “وقد جاء قرار لجنة جائزة آرام شارحاً 

الرسياين عىل الطريقة الرسيانية الكالسيكية ويستعمل األوزان الشعرية الدارجة، وان أغراضه 

الشعرية متنوعة تدور بشكل أخص عن مواضيع الحب وعشقه للرسيانية وعن األشواق واألحالم 

وعن والوطن. كام أن لغته الرسيانية جميلة للغاية ويتمكن من ناصيتها ويتالعب يف ألفاظها 

يرتاح إليه  فيمزج الواقع املؤمل باملايض املجيد يف صور شعرية جميلة فيخلق أثرا شعرياً طيباً 

القارئ؛ وهناك تأثري واضح لشعر يعقوب الرسوجي وابن العربي عىل شعر بشري الطوري مام 

يكتب  ألنه  املعارص  أدبنا  يف  قاتاًل  فراغاً  يسد  شعره  خالل  ومن  وأصالة”.  غنى  شعره  اكسب 

بالرسيانية )الفصحى( عىل عكس الكثريين من الشعراء الرسيان العراقيني الذين يكتبون باآلرامية 

املحكية )السورث( والكثري منهم ال يتقنون الرسيانية.

الفصحى:  الرسيانية  باللغة  الرسياين  الشعر  من  ديوانني  الطوري  بشري  الشاعر  أصدر  لقد 

يسمى األول                     )أمواج الَسَحر(، منشورات املجمع العلمي العراقي يف بغداد 2003، 

وصدر ديوانه الثاين حديثاً بعنوان                      )مناخس األمل( 2009.

مُتنح جائزة آرام لألدب اآلرامي سنويا للكّتاب الذين يؤلفون وينتجون أدباً يف احد فروع اللغة 

اآلرامية وخاصة الرسيانية )الفصحى(، ولهم أعامال أدبية مطبوعة”.

إن هذه امللكة الشعرية التي متتع بها الطوري تدعونا إىل بيان تأثري الشعر الرسياين يف الشعر العريب 
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إن وجد؛ فقد طرح العالمة املرحوم الدكتور عناد غزوان يف أطروحته للدكتوراه باللغة االنكليزية، مل 

تنرش حتى اآلن بالعربية، سؤاال ما زال بحاجة إىل جواب عن جذور البحور العربية، وطاملا أن األديب 

الشاعر الطوري عىل معرفة كبرية باألوزان الرسيانية والعربية فرمبا نجد ضالتنا عنده.

وكان من بني جهوده التعريف باألدب الرسياين وأعالمه كتابه األخري املوسوم “عبق الخزامى 

من  الرسيان  واملشاهري  للمالفنة  األدبية  األعامل  فيه  تناول  الذي  الرسيان”  أدب  يف  والريحان 

األدباء الني زخر بهم التاريخ عىل مراحله املختلفة.

ومل يتوقف الحال معه يف خدمة اللغة الرسيانية وأدبها عىل نظم الشعر والبحث يف األدب 

الرسياين، بل لعب دورا كبريا أيضا، كام ارشنا أعاله، وبالتعاون أيضا مع الدكتور يوسف قوزي، 

بوضع املنهج الدرايس ومفرداته وتأليف الكتب املطلوبة يف تعليم اللغة الرسيانية ساهمت يف 

إلقاء الضوء والتعريف باللغة الرسيانية الفصحى وأدبها وننتظر من خريجي هذا القسم مواصلة 

العربية  إىل  والنقل  التعليم  يف  وتجسيده  العتيد  الرسياين  الرتاث  تحقيق  يف  اساتذتهم  رسالة 

واللغات األخرى. وتنقسم هذه املؤلفات إىل فردية ومشرتكة:

أ - الفردية:
1. مجموعة الشعرية الرسيانية )أمواج  السحر2003( وهي مجموعة قصائد وأشعار تتضمن 

سبعة عرش قصيدة تهتم مبواضيع مثل الحب، واللغة الرسيانية، والطبيعة، والوطن.

البحوث والتي  2. عقد الجامن يف أدب الرسيان. بغداد، 2009. وهو عبارة عن مجموعة من 

الدكتور يوسف قوزي ) رئيس قسم  الزمان مع تقديم من قبل األستاذ  نرشت مدى عقد من 

اللغة الرسيانية(.

4. فنون الشعر لدى أربعة من اكرب شعرائنا وهم  مار نريس / مار يعقوب الرسوجي يف

القرنني الخامس والسادس، ومار يوحنا ابن املعدين / ومار يوحنا ابن العربي يف القرن الثالث 

عرش.

5. القافية يف الشعر الرسياين

6. عبق الخزامى و الريحان يف أدب الرسيان – مجموعة بحوث 2009 .

7. نظرة إىل تطور اللغة الرسيانية ومواكبتها ملتطلبات العرص .

ب- مؤلفات مشرتكة مع األستاذ الدكتور يوسف قوزي:
1. محادثات رسيانية للصف األول

2. محادثات رسيانية للصف الثاين.
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3. محادثات رسيانية للصف الثالث

4. األدب والنصوص للصف الثالث

5. األدب والنصوص للصف الرابع

وعالوة عىل ذلك، فان األديب الطوري عضو فعال يف الكثري من االتحادات والهيئات العلمية 

واألدبية، ومنها:

1. عضو نقابة الصيادلة. 

2. عضو اتحاد األدباء والكتاب الرسيان 

3. عضو اتحاد األدباء والكتاب العراق 

4. عضو اتحاد األدباء والكتاب العرب 

5. عضو هيأة اللغة الرسيانية / املجمع العلمي العراقي منذ 1995 و لحد اآلن

6. نائب رئيس الهيئة الرسيانية يف املجمع العلمي العراقي.

7. أستاذ محارض يف كلية اللغات / جامعة بغداد قسم اللغة الرسيانية من 2004. 

8. عضو جمعية حمورايب لحقوق اإلنسان

كام شارك يف العديد من املؤمترات التي تعنى باللغة الرسيانية وادبها، ومنها:

1. مؤمترات األدب الرسياين يف بغداد 2005 – أربيل 2006– السليامنية 2008.

2. مؤمتر مار افرام شاعراً. حلب 2006 .

3. مؤمترات الشعر الرسياين يف القامشيل 2004 – 2005 – 2006 -4 مؤمتر اللغة الرسيانية الثاين 

– اربيل 2006.

5. مؤمتر اللغة الرسيانية الثالث – دهوك 2007.

6. مؤمتر اللغة الرسيانية الرابع – تركيا 2008.

ويتجاوز حبه للرسيانية وأدبها، اضافة اىل الكتابة بها والتأليف أو التدريس يف الجامعة، اىل 

التعاون مع جميع املنتديات األدبية االلكرتونية املختلفة، ويقدم دروسا عرب االنرتنيت ساهمت 

يف نرش اللغة الرسيانية وكشف كنوزها الثقافية، وكلنا يقف إجالال لهذه الشخصية العراقية التي 

تتمتع بدماثة األخالق وكياستها إضافة إىل دوره العلمي واألديب يف الساحة العراقية. وقد انتابني 

الفرح والحزن وأنا اختتم هذه الكلامت البسيطة بحق هذه الشخصية الفريدة عندما شاهدت 

خربا يف التلفزيون عن تسنم أحد أفراد هذا املكون املنتج الذي هاجر إىل أمريكا طفال صغريا 

ليصبح عضوا يف الكونغرس األمرييك يف حني أن هناك من الجهلة من يسعى إىل إفراغ هذا الوطن 

من أهله بالتهديد واإلرهاب، من املكون املسيحي والعقالء عموما.
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توطئة
يف بغداد عام 1976 ومن أرسة تهتّم باألدب والثقافة واإلبداع، ولدت الشاعرة العراقية فيفيان 

صليوا، ظهرَت ميولها يف كتابة الشعر منذ أن كانت يف الخامسة عرشة من عمرها، ومتكنت أن 

تحقق حضوراً يف املشهد الشعري العراقي مبكراً، حيث كان الشعر يرسي يف عروقها، وهي التي 

قالت عنه: “ الشعر  يعني بوابة خصبة، غرّي مجرى حيايت كلها، اشعُر وكأنَّ الشعر اختطفني 

بكوكب  يكون  ما  أشبه  الشعر  وكأنَّ  أحس  عيوين.  يبهر  مل  النور  لكّن  النور،  إىل  الظلمة  من 

حنون، يحمل أحزاين املحبطة ومتاعبي املرهقة، وعندما أدخل يف عامل هذا الكوكب أشعر بالفرح 

لني إىل طائٍر يحّلُق عالياً يف السامء من دون خوف من السقوط يف حفرة من  والراحة، والشعر حوَّ

الغيوم”.وهي فضاًل عن كتابتها الشعر باللغة العربية، فهي تكتبه باللغة السويدية. نرشت بعض 

قصائدها بهذه اللغة ضمن انطولوجيا )سال متولوجي( التي صدرت يف عام 1998 وخصصت لعدد 

من الشعراء السويديني. كام كان لها مساهامت يف عدد من املهرجانات واألمسيات الشعرية. 

إضطرتها الظروف التي مرت بالعراق ملغادرته إىل السويد، وهي تقيم حالياً يف لندن.

السويد عام 1997، والذي تهيمن  الفصول” عن دار املنفى يف  “ أحزان  صدر ديوانها األول 

قصائد مشحونة
بطاقات لغوية 

وتساؤالت نابعة من عمق الحياة
)قراءة نقدية في تجربة فيفيان صليوا الشعرية(

د. بهنام عطاالله
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عليه أجواء من الحزن والتشاؤم، ضمن مقاطع شعرية تحمل رشاقة املعنى وتأثيثه وكثافة بنيته. 

فالقصيدة عند فيفيان تأيت من محموالتها اللغوية املغلفة مبسار تراجيدي، وهذا متأٍت من بعدها 

عن وطنها، وما مر به من محنٍ  ونكبات وحروب. تقول يف اللقاء الذي أجراه احمد البحرواي يف 

موقع “انهار”االلكرتوين : “حينام أكتُب فأنا أعرب عن نفيس، وعن املأساة التي مررُت بها يف العراق، 

بعد أن فقدُت األهل واألحباب، صار عندي مخزون إنساين جداً، مخزون معاناة داخيل .

النقاد والكتاب منهم: جامل جاسم أمني وكريم شعالن ونعيم عبد  العديد من  كتب عنها 

مهلهل وحاتم الصكر، الناقد العراقي املعروف، والذي أّكد عىل فرادة تجربتها اإلبداعّية، ومتّيزها 

يف املشهد الشعري التسعيني يف العراق. حصلت عىل جائزة العنقاء الذهبية للشعر يف لندن. 

الناجحة  للقصيدة  يكون  أن  يجب  الناجحة:  القصيدة  مواصفات  إجابتها عن  قالت يف مجمل 

عّدة فروع وجذور، كام الشجرة، وأن تبتعد عن الرثثرة الزائدة وخنق الفكر وانحصاره بتقاليد 

الشعرية دون تطوير الخيال(.

لوحات ملونة وفضاءات معربة
تتناول يف )أطيان( مجموعتها الشعرية الثانية، أبعاداً تؤطر الهم العراقي، وتحمل يف مضامينها 

محموالت إنسانية واجتامعية ونفسية، وهذا هو إنعكاس لألمل الذي نشب يف قلبها، من جراء 

الحروب والكوارث، فجاءت قصائدها عىل شكل لوحات ملونة ضمن فضاءات معربة :

)رمينا كثريا من أثقالنا / ومل نتوصل إىل قرار / كل يشء حولنا / يتنصت(- )منزق الرؤيا / ويف 

عيوننا / آثارها( - )نصافح أعمدة / لتقع عىل رؤوسنا / نهرب / لئال ننكشف( - )ليس هناك وطن 

أبدي / كلنا مسافرون(. 

مع  يرتاكم   ً انثياال  خلفها  تاركة  وتنطفئ  تيضء  “كومضات  متتد  املجموعة  هذه  وقصائد 

مثيالته، ليتشّكل منه زخام من رؤى متعانقة كعمل موحد مفيض  إىل بحر من السؤال والشك 

والتمّني. وألنه طني، فهو رخو وغري عيص عىل التكوين، لذا تراه وطنا يبحث عمن تركوه. أو نحن 

الذين نبحث عن معنى الحرية أو نبحث عن رضورة أن نتقىص معاين القسوة والحب واملوت، 

ومل نكرتث ونزاول األوهام ؟ أو ماذا ممكن أن يحدث لو حصل كذا أو مل يحصل. وألنه طني، 

فقد تكاثر بصوره ومتاثيله وصار هو ونحن وأنا.. الحياة واملوت، االقرتاب من الجسد وغموضه.  

االبتعاد عن األرض واالقرتاب من الوهم، الحرية وعدمها”: )عكاز كنا لوطننا األعرج / لنرشب 

املنفى كله / و :من دون ثبوت / نتقلب بأثواب ترابية / لإلنغالق أرض ثانية/  وأخريا :/ وجوهنا 

من الزجاج / ينبغي الحذر...( 
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قصائد من مخاض الغربة واألمل

تجتهد الشاعرة ليك تعطي زخاًم وكثافة كبرية ملجمل نصوصها، لذا تراها تتمعن يف نرشها 

الشعري،  ملتخيلها  الرحبة  اآلفاق  نحو  تشدها  جميلة،  انزياحات  ضمن  القارئ،  أمام  وطرحها 

وتبغي اللقاء، فتنادي نهرها الخالد – دجلة – وهي  يف بالد الغربة، لرتسم التجاعيد عىل وجه 

الليل، تبقى منتظرة مجيء األحباء مع الفصول واملواسم، وهذا ما تؤكده يف قصيدتها )وتدور 

الفصول.. ومل تأتوا(: )تدور الفصول/ ومل تأتوا../ احرتق جسد/ ومل تأتوا../ تنادي دجلة بأسامئكم/ 

ومل تأتوا..بىك وجه القمر الطفويل/ ومل تأتوا../ وها هي التجاعيد/ عىل وجه الليل../ ومل تأتوا..

وتغرب القلب.. ورحل بعيدا/ومل تأتوا..!(.

تشتغل الشاعر كمجايليها عىل قصيدة النرث، وتجعلها مرتكزاً لبث شفراتها وأحاسيسها، وهي 

بناء ومضة شعرية تقدح  بالكلامت واأللفاظ، من أجل  العبارات والتالعب  لتثوير  تعمل دامئاً 

فالشاتها أمام املتلقي، وتجعلهم يقرأونها بإمعان وملرات عدة:) حيوانايت بعد الحرب/ ورثتني- يف 

داخيل/ ينقرض بلُد- عىل خشبة الوطن/ ُيصلُب شعبي- دول األرض/ شوهتني/ ودول السامء/ 

كيف الحُق بهامل تعد هناك/أرض/ألقدامي الدائرية(.

قصائد مشحونة بطاقات لغوية 

تتخيل فيفيان صليوا الشعراء كـ )غيوم مرتاكمة(، وليك ال تشبه أحداً منهم، أصبحت )غيمة 

ملونة(، أي أنها ليست كأخريات وآخرين من الشعراء الكثار، بل إنها كونت اسمها وقاموسها 

اللغوي يف مشجبها الشعري، ليك تؤثث نصوصها ومفارقاتها التي متيزها عن غريها. إنها تطلق 

نصوصها عىل سجيتها منسابة رقاقة مثل نهر صاٍف وزيتونات مبثوثة يف بساتني الكون. فجاءت 

تقول يف قصيدتها  )شجرة  لغوية كبرية.  بطاقات  نصوصها عىل شكل مقاطع قصرية مشحونة 

تطالب بالحرية(:

)شجرة تطالـب بالحريــة/ بعيض واقف/ وبعيض/ التهمه القدر/ ترسق السحب ظيل

وصويت فريسة للامء/ غصن يخونني/ وآخر/ يوهمه السقوط/ بالعتق من العبودية/ وزعوا 

بقية أغصاين/ لنار أكلتني/ إال حلمي بالحرية(.كام أن االنزياح اللغوي واضح، ال بل هو سمة من 

سامت النص لديها، من خالل هندسته  واالهتامم مبلفوظاته اهتامماً كبرياً، مام جعل مقاطعها 

تنساب يف غاية الدقة والروعة إىل ذهن املتلقي: ) أعظم مخلوق/ عىل األرض/ هو املاء- العامل 

ليس عاملي/ بل عامل نفسه- انتظرت السامء أن تنزل/ لكنها أعطت يل ظهرها(.

والشاعرة تعيد صياغة نصوصها مرات عدة، ليك تخرج أمام القارئ منتشية مبهرة . إنها   شاعرة 

مرهفة الحس والوجدان رقيقة تدخل القلب بال إسئذان، تحاول دامئاً تكثيف النص وتطويعه 
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من أجل فكرتها وهدفها العام والخاص، متخذة من 

االختزال واالقتصاد والوحدة املوضوعية وغري املألوف 

رشوط  أهم  هي  وهذه  لذلك،  مرتكزاً  والغرائبي، 

قصيدة النرث:)أيها الحجر / القلق / يصحبنا- أصبحنا 

نجيد/ الزحف عىل الغيم/ هكذا لن نسقط بالتأكيد- 

األكرثية تحكم/ واألقلية يف املتحف- كالربتقالة/ نقرش 

ال  املطر/  كام  جداً-  بجانبي  الوحدة/  تتسع  الزمن- 

ينتبه إىل الشمس/ هكذا أنا عىل األرض(.

تجربة نسوية ثرية ومنفية
تجربتها  عن  أمني  جاسم  جامل  الناقد  يقول 

الشعرية : ميكن أن نصف مثل هذه التجارب بأنها 

يبرت  تجاوزها  أو  إهاملها  وان  بامتياز  منفى  تجارب 

الصورة التي نتوخى رسمها. غري أن الصعوبة القامئة 

املعاينة  مشهد  عن  الخارجة  األصوات  هذه  ملثل   ً معجام  منلك  ال  أننا  هي  مسعى،  هكذا  يف 

أحد  وال  قائم  هو  مبا  تهتم  األرخنة  إحصاءات  وحتى  النقدية  الجرودات  ألن  ذلك  والحضور، 

بإمكانه أن يحيص الغياب، الغياب الذي يتدثر خلف أسوار العزلة أو الهرب، حيث ال تلتقطه 

العني وال يتعقبه الدارس إال عىل سبيل الصدفة ال غري، أضع هنا أربعة قصائد قرأتها للشاعرة 

فيفيان صليوا ألطرح من خاللها سؤاال حول الكتابة بالجسد أو من خالله ، كيف تعاملت الشاعرة 

املنفية واملغرتبة مع هذه الالزمة النسوية لدينا ؟ 

)أخرجت جسدي، من جسدي ، مل يعد احد يجدين(. ويضيف: عندما أدركت أن املرأة بحكم 

الرتسيمة الثقافية السائدة، ال يستدل عليها إال من خالل الجسد، قررت الخروج من )جسدها( 

ليك ال )نجدها( باملرة. ولكن اىل أين ذهب هذا املقيص اقصد الجسد ؟ تجيبنا برصاحة يف نهاية 

قصيدتها الثانية )نهاية جسد( : )لقد ذهب جسدي / ليذبل وحده..( 

تساؤالت نابعة من عمق الحياة
انه إزاء شاعرة ترتجم أحاسيسها  (، سريى املتلقي  لِكِ يف القصيدة املوسومة بـ )األرض كلها 

شعراً جمياًل  ومعرباً، يحمل يف طياته مخزوناً كبرياً من تراكامت ومرجعيات التجربة والقراءة 
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الشعرية، وفيها تحاول أن تطرح ومضاتها ضمن تساؤالت كثرية نابعة من عمق الحياة، تغلفه 

أن  تحاول  فهي  والغربة،  والحياة  للموت  مفهومها  خالله  من  الشاعرة  ترتجم  فلسفي،  بإطار 

تقطف من حديقة الكون أفكاراً ورؤًى، تحولها إىل نصوص قصرية مبدعة:

)هذا السلم يوصلني/ إىل السامء - الهي/ كهذه الشعوب/ ال افهم العامل- عىل الحطام/ شبح 

مباضيه/  منشغل  الحجر/  كالبرشية  غرفتي-  الحيطان يف  لكمية  يا   - الكوكب  لهذا   / يصفق   /

بشغف- كم يعاين/ هذا/ الجامد(.

كام نلمس من نصها هذا مسحة إنسانية، فهي تتواصل مع اإلنسان حاملة همومه، كام أنها 

تتوحد يف عوامله مبتعة كبرية، غائصة يف حاالت إنسانية كونية نادرة ومنعشة:

)حتى أنِت يا دميتي العظيمة/ تنافقني! - الزمن ميحو آثاري/ يرسقها- ال استطيع أن احملها/

عىل ظهري/ هذه األرض- معي دامئاً/ هي السامء/ واألرض/ كم هي وحيدة(.

أخرياً ... إن فيفيان صليوا شاعرة واعية وجسورة وجريئة، كام يصفها الكاتب مجدي رسحان 

وهذه “الجسارة يف اقتحام مناطق ليست آمنة وليست مأهولة سوى بالقليل القليل من الشعر 

والشعراء، يجب أن أعرتف بفرحى إزاء وجود الشاعرة العراقية فيفيان صليوا وهى تحاول العثور 

عىل ذاتها هناك، مبا متتلك من موهبة وفهم، ذلك الفرح الذي يقر مبوهبة حقيقية، ويأمل لها 

امليض خطوات وخطوات صوب ارتقائها الالئق بها، ذلك الفرح، الذي يدعوين إىل اإلشتباك مع 

يقتحم  الذي  ذلك  الشعر،  عشقي/   / الصعلوك  املترشد  ذلك  عن  التفتيش  أحاول  وأنا  عاملها، 

الوجدان، وميىض لحظته املدهشة يف ذاكريت وأعصايب، يبعرثىن، ويعيد تشكيل روحي”.

املصادر واملراجع
)1( فيفيان صليوا، أطيان، مجموعة شعرية، دار سندباد للثقافة والفنون ـ دمشق، 2003.
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الرسيانية- اربيل2011.
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املقدمة:

النص هو بناية أدبية فكرية يرتجم أفكار املؤلف وفلسفته وقراءاته يف املحيط 

الذي يتحرك داخله كام انه مجموعة من العالمات والدالالت يرتكز عىل ثيمة تبنى 

عليها وحدة األحداث وليك نحلل النص فالبد ان نحلل أوال اللغة أو الكالم الذي 

نتحاور به للحصول عىل كل ما نعتمده عىل خشبة املرسح وبتحليل هذا العنرص 

العالقة بني حوار وآخر. وكلام  للكلامت ونحلل  الكلية  الرؤية  الدرامي سنكشف 

كانت الكلامت او الحوار الذي يستخدمه املؤلف واضحاً يف معناه ومقاصده كلام 

كان ذلك سهاًل ومستساغاً عند املتلقي.

اللغة...الحركة والبدايات:

بعنارص  ترتبط  للنص،  الدراماتيكية  القيمة  تشكل  التي  املرتكزات  إحدى  هي  اللغة  اذن 

الدراما لتشكل هيكل األحداث أما يف محتواها الدرامي فتشكل البعدين الزماين واملكاين. لنعود 

بعض اليشء اىل التأريخ القديم قبل اكتشاف اللغة وتحديداً حينام اهتدى اإلنسان اىل االشارات 

والعالمات يف التعامل اليومي ليتم من خالل ذلك محاكاته للطبيعة عرب الحركة والصوت، ومعرباً 

النص وإشكالية اللغة وتأثيراتها على 
عروض المسرح السرياني

باسل شامايا
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عن التصاقه بها حتى يصل اىل قواسم الفهم املتبادل بينه وبني العامل، ثم إيجاد عالقات مشرتكة 

بينهام، فحاول يف البداية تجسيد انفعاالته ومشاعره ورصاعه بالحركات التي يقوم بها، ثم مزج 

بعد ذلك معها الصوت واإليقاع ثم الحركة التي جاءت لتطبيق القول بالفعل، وهكذا أيقظ عنده 

الشعور وعند كل من يصغي اليه، فاللغة ارتبطت يف مراحلها األوىل مبعرفة اإلنسان بالطبيعة 

فتعامل معها باإلشارات ليحدد معناها وقد عرف ذلك مرسحياً بالتمثيل الصامت )البانتومايم( 

الذي يشرتك فيه الجسم باإلشارة.

الكلامت والتنغيم والحركات:

من  عنرص  أنها  ومبا  والحركات  املوسيقي  والتنغيم  الكلامت  من  مزيج  هي  القول  خالصة 

عنارص العرض املرسحي تعتمد يف جميع املذاهب املرسحية لتجسيد األحداث، يوظفها املخرج 

ليحولها من بنيتها األدبية اىل رونقها الصوري املمتع وذلك من خالل التكوين اإلنشايئ للعرض.

 

املرسح الرسياين:

العروض  عىل  السلبية  العنرص  هذا  تأثريات  نتيجة  منها  يعاين  هموم  الرسياين  وللمرسح 

املرسحية. وقبل أن أىل اىل هذه الهموم أود أن استعرض ولو بشكل مختزل عن نتاجات فرقة 

الفرقة يف بغداد عام 1993 كفرقة عراقية  انجازاتها. تأسست  اللغة عىل  مرسح شريا وتأثريات 

للناطقني بالرسيانية مجازة من قبل وزارة الثقافة واإلعالم سابقاً، أنتجت منذ تأسيسها وحتى 

يومنا هذا ما يقارب عن )50 منجز( بني مرسحية واوبريت علاًم ان إمكاناتها املادية املتواضعة 

اال مزيجاً  اعاملها فلم تكن  التقنية والفنية..اما  املخرج  أحيانا تحول دون تحقيق رؤية  كانت 

من )الكوميديا والرتاجيديا(، عرضت عىل عدة مسارح كاملرسح الوطني والرشيد وبغداد والنرص 

ودهوك،  واربيل  كاملوصل  االخرى  املحافظات  مسارح  كام عرضت عىل  الكلداين  وبابل  وآشور 

وشاركت يف مهرجانات عربية ورسيانية وبأعامل جادة رصينة ذات طابع اجتامعي سيايس ديني 

تناولت  وأوربية،  عربية  بلدان  العراق يف  مثلت  التي  األعامل  من  بأقل شأن  تكن  مل  تأريخي، 

موضوعاتها جوانب حياتية عديدة عالجت ظواهر عدة.

مناذج مرسحية:

الذي  الطموح  الشاب  ذلك  ومساوئهاعىل  الهجرة  موضوع  عالجت  )الغربة(  فمثالًمرسحية 

تناول  إدمانه عىل  ذلك  مثن  يدفع  وبالنتيجة  وأنانيته  بسبب جشعه  الهجرة  والده عىل  اجربه 
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غيابه األرس  إنسانياً ألسري عاىن وكابد يف  تناولت موضوعاً  التي  )العودة(  املخدرات. ومرسحية 

وبعد عودته اىل ارض الوطن يعاين املزيد من اآلالم خصوصاً حينام يتفاجأ بفقدان والدته وإخوته 

وزوجته التي اجربت عىل اختيار الهجرة اىل ارض الغربة ومل يبق له غري والده الكهل الذي أصاب 

هو اآلخر بالعمى بسبب الظروف القاهرة التي عاشها بعد ضياع عائلته. وكذلك أعامل دينية 

الدينية ونذكر منها:  مثناً من أجل معتقداتهم  القديسني وكيف يدفعون حياتهم  تناولت حياة 

)عاصمة املجد، األنبا جربائيل دنبو، اإلميان، رصاع مع املجد وغريها( وكذلك مرسحية مثن الحرية 

التي تناولت موضوع اإلنسان املتجرب الذي يتحكم مبقدرات الشعب وبني ليلة وضحاها تنهار 

تلك اإلمرباطورية التي يبنيها عىل تعاسة الناس..اضافة اىل ما ذكرته هناك الكثري من نشاطات 

مرسح الطفل الذي كان لنا عدة مشاركات يف مهرجانات وطنية ومحلية وعروض خاصة عىل 

مسارحنا.

املشكلة:

ال أريد ان أطيل أكرث يف الحديث عن نتاجات الفرقة ليك ال أبتعد عن موضوعي )املشكلة( 

والتي تعترب همنا الكبري منذ تأسيس الفرقة. اذن اقول ان اللغة هي وسيلة للتعبري عن رغبات 

الفرد وأفكاره ودواخله ويف املرسح هي األسلوب الذي يعتمد عىل الرتميز واإلسهاب والتكثيف، 

تعمل عىل تفعيل إمكانية الحواس وعىل تحويل املعنى اىل نظام زاخر بأفعال التشكيل املريئ، 

وهناك من خالل التجارب املرسحية توظيفات عديدة للغة يف األعامل الدرامية، فنجد مثال اللغة 

هي التي ترتجم عذابات مكبث وتجسدها للجمهور وكذلك هي السبب يف تفاعل الجمهور مع 

دزدمونة حينام تناجي حبيبها هملت وغريها الكثري من األعامل املرسحية التي تلعب اللغة فيها 

دوراً يف نجاحها، اذن نقول انها أداة املؤلف يف التعبري عن رؤيته التأليفية ولكونها الجزء األهم يف 

املرسحية نتناول مشكلتها التي تعرقل مسرية مرسحنا الرسياين. ان الغرض من األعامل املرسحية 

التي تنجزها الفرقة هو إحياء الرتاثواللغة والفلكلور واغناء الوعي الثقايف والفني عند كل من 

يفتقر اىل هذا املجال الحيوي املهم، إضافة اىل مواكبة مسرية مرسحنا العراقي الذي يعترب مرسحنا 

الرسياين جزء ال يتجزأ منه...

الجمهور واللغة: 

ان معاناتنا وهمومنا من عرضنا أوىل أعاملنا املرسحية انحرصت يف حضور الجمهور اىل صالة 

انجازاتها  الفرقة خالل  اليه  العرض وان مشاهدة اكرب عدد ممكن من الجمهور هو ما تطمح 
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املرسحية، ففي كل منجز مرسحي تستغرق بروفاته بني )7-6( أسابيع وخالل هذه املدة يتم 

تخصيص ميزانية لتغطية مصاريف الربوفات اليومية، وهناك مصاريف أخرى حينام نتهيأ للعرض، 

وبعد العرض يجب إيفاء املمثلني أجورهم وكذلك الفنيني واملؤلف واملخرج.. أ ترى هل تغطي 

بالتأكيد كال...! رمبا سائل يسأل ملاذا..؟ بودي أن  عروضنا املرسحية جميع هذه املصاريف...؟ 

أركز هنا يف اإلجابة عىل اإلشكالية التي نحن بصددها.. إننا وكام تعلمون قومية صغرية قياساً 

الحضور  ان  مسبقاً  نعرف  مرسحي  إلنتاج  نقدم  واألكراد..فحينام  كالعرب  االخرى  بالقوميات 

التعامل  كان  فأن  املرسح،  تستخدم عىل  التي  باللهجة  يتحدثون  الذين  عىل  محصوراً  سيكون 

تلسقف،  باطنايا،  )القوش،  مناطق  يف  يكون جمهورنا محصوراً  مثاًل سوف  املحكية  بالكلدانية 

تلكيف، باقوفا وغريها( وبذلك سوف نخرس حضور بقية أبناء شعبنا الذين يتحدثون باآلثورية 

مثال وآخرين يتعرس عليهم هضم اللغة أو اللهجة التي يتحاور بها املمثلني والتي تجسد أحداث 

املرسحية، باإلضافة اىل ان هناك بعض األقوال واألمثال الشعبية املحلية يوظفها املخرج خالل 

سياق الحديث، يتقبلها أهايل مناطق من قرانا وال يستغسيها آخرون وال تحرك فيهم شيئاً. لقد 

قدمنا العديد من هذه األعامل مل نتمكن من جني مثار جهودنا املبذولة للسبب ذاته...

تجربتي مع الجمهور:  

إنني أتحدث عنتجربتي التي عشتها وعانيت منها يف الكثري من األعامل التي كنت يف بعضها 

اعتامدنا عىل  فأن  بغداد،  وعرضت عىل مسارحنا وبشكل خاص يف  األخرى مخرجاً  ممثاًل ويف 

بيع بطاقات الدخول كان ال يسد اال اليشء اليسري من مصاريف املرسحية ألن املنجز املرسحي 

أمام  للعرض  مؤهاًل  ويصبح  ينضج  حتى  أسابيع  سبعة  اىل  ستة  بني  آنفاً  ذكرنا  كام  يستغرق 

الجمهور. أكيد خالل مدة الربوفات وحتى الجرنال منها نحتاج اىل تغطية خالل السقف الزمني 

لنا إخفاقاً يف  الجمهور تسبب  بالنسبة للمصاريف األخرى. ان محدودية  إضافة اىل ما ذكرناه 

العملية اإلنتاجية حينام تعتمد عىل شباك التذاكر لتغطية املصاريف وهذاما يحد من نشاطنا 

وابداعنا ويجعلنا نتأين عن املجازفة يف إنتاج عمل مرسحي.

استخدام اكرث من لهجة ولغة:

وبعد أن خضنا عدة تجارب واملشكلة ترافقنا متكنا من احتوائها بعض اليشء حينام اقدمت 

الفرقة إلنتاج مرسحية )العودة( عام 1999 يف بغداد والتي استخدم فيها املؤلف عدة لهجات 

حني كتابته النص، حيث وظف املخرج لغات وعدة لهجات واختار لتجسيد األحداث شخصيات 
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)كلدانية، آثورية، عربية( وطلب منهم التحاور كل بلهجته التي يعتاد عليها يف حياته اليومية 

وهكذا حرض اىل العرض الكثري من أبناء شعبنا مبختلف انتامئاتهم االثنية، وكذلك  لجأ املؤلف 

اىل نفس املعالجة يف مرسحية النزوالت ومثن الحرية اللتني عرضتا عىل مسارح بغداد. لقد كان 

أن  نأمل  باألعامل األخرى..  قياساً  ومادياً  املعالجة سبباً يف نجاح هذه األعامل جامهريياً  لهذه 

تحتوي مثل هذه اإلشكاالت التي تحد من عطاء مرسحنا الرسياين.. نتمنى دوما ان يبقى زاخراً 

باإلبداع والتألق.

ختاماً نقول:

أخرياً أرجو من جمهورنا الكريم ان يكون دعمه للمرسح الرسياين بحضوره ملشاهدة عروضنا 

املرسحية التي نسعى من أجل تطوير ورقي املرسح ليواكب حركة املرسح يف الوطن وخارجه، 

ما  كتبتم  لو  شاكرين سعيكم  وسنكون  املرسحية،  احداث  مع  ممتعاً  وقتاً  قضائكم  اىل  اضافة 

او  األدبية  الناحية  من  ذلك  كان  سواء  املرسحية،  منجزاتنا  يف  ضعف  او  إخفاق  من  تجدونه 

الفنية او التقنية، ونحن بدورنا نسعى لتقديم األفضل الذي يجب ان يكون جديراً مبشاهدتكم، 

فبدونكم إخويت واخوايت ال ميكن ان تسري هذه الواجهة الثقافية اىل األمام ال بل أية واجهة أخرى 

من واجهاتنا الثقافية واالجتامعية والفنية.
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» هذه ترجمة عربية للموضوع الذي شاركت به يف املؤمتر السابع 

لالدب الرسياين  )دورة امللفان اوجني منا( والذي نظمه اتحاد االدباء 

والكتاب الرسيان وانعقد للفرتة 6-8 يف عنكاوا – أربيل – العراق« .

هذا املوضوع ليس بحثا مبعنى البحث االكادميي، وامنا هو مجموعة أسئلة أو تساؤالت عن 

تحديات تواجه لغتنا وعن واقعها ومستقبلها .. وامنا هذه االسئلة تستند اىل نظريات علمية يف 

تطور وبقاء اللغات يف مقابل انحسارها وتهديدها باالنكامش ثم املوت ... وأبدأها بالسؤال االيت:

خصائصها  بكل  الرسيانية  االم  بلغتنا  والحديث  استخدامنا  عىل  نحافظ  ان  ممكنا  هو  كم 

ألجيال عدة قادمة ؟ لغة نقية وصافية وقامئة بذاتها، متميزة بسامتها، وباعتبارها لغة أصلية 

واحدى أقدم وأغنى اللغات يف املنطقة؟ لغة تعكس ثقافتنا وهويتنا الوطنية والقومية والدينية 

والحضارية؟

هل ان عملية تعليم اللغة الرسيانية يف املدارس الرسمية وحدها ستكون كافية للتكفل بهذه املهمة؟

والدينية  والثقافية  القومية والرتبوية  املختلفة  تلعبه مؤسساتنا  االن، وأي دور قد  أي دور 

للحفاظ عىل وتطوير وتعزيز لغتنا االم؟

املذابح  اللغة، رغم كل  الحفاظ عىل هذه  هل ان تجربة شعبنا لقرون وقرون، وقدرته يف 

واالضطهادات وهجره ألراضيه وقراه يف مختلف املناطق؟ بامكانها أن متدنا باالمل واالميان بان 

أي تحديات وأي مستقبل 
للغتنا االم السريانية ؟!

ميخائيل بنيامني*
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لغتنا باقية لقرون آتية؟ وبأي شكل وحال ستبقى؟

ان وقفة أمام بعض الحقائق يف واقع وأوضاع شعبنا ولغتنا اليوم يف الوطن االم ويف بلدان الشتات !!

واذا ما علمنا ان بقاء وتطور أية لغة يف العامل هو نتاج عدد من العوامل السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والنفسية والثقافية وغريها !!

ومن جانب آخر،ان علمنا ان تطور اللغة مرتبط مبدى تداولها واستخدامها يف كافة املجاالت 

وعىل املستويات املختلفة !!

فأين تقف لغتنا من هذه الحقائق والظواهر ؟؟ وكيف سيكون مستقبلها يف االزمنة القادمة؟؟

املؤسسات  مختلف  ومشاركة  واألنشطة  الربامج  من  للمزيد  بحاجة  اليوم  لغتنا  ان  برأينا، 

ليكون بامكاننا الحفاظ عليها، واالكرث ان يكون بامكاننا تقويتها وتطويرها وتهيئتها لالستخدام 

يف حقول الحياة املختلفة.

قد تكون عملية تدريس الرسيانية يف املدارس الرسمية، أحد أكرث العوامل أهمية  تساعدنا 

يف الحفاظ عليها وبطرق علمية ومنهجية أكرث تاثريا يف الحفاظ عىل أية لغة، ولكن باعتقادنا ان 

هذه العملية لوحدها لن تكون كافية. ملاذا؟؟

طاملا ال توجد امكانية ليكون كل ابناء شعبنا طالبا يف هذه املدارس !! وال جميع طالب ابناء 

شعبنا سيتعلمون يف مدارس مثلها ليس يف الوطن وال يف املهاجر!!

وطاملا ان التداول باية لغة وتطويرها وتعزيزها مل يكن يوما مرتبطا كليا بتعليمها وتدريسها 

يف املدارس الرسمية!!

مهاجرا  ويصبح  التاريخية،  وآراضيه  بلداته  لهجرة  آخر  بعد  يوما  مجربا  شعبنا  بقي  وطاملا 

ومشتتا يف مدن وبلدان كبرية، وطاملا يتحول باستمرار اىل مجرد أقلية صغرية دون كيان وسلطان 

ويفتقد اىل وسائل اعالم وبرامج ووسائل تعليم متطورة ومؤثرة !!

وطاملا نفتقد ملجتمع تتداول فيه لغتنا وتستخدم يف اغلب حقول ومجاالت الحياة العلمية والسياسية 

واالقتصادية والتجارية والتكنولوجية والقانونية وغريها !! وعىل مستويات وأصعدة متعددة.

للقيام فقط بوظائف ومهام محددة ويف حقول  بعد آخر  يوم  لغتنا  تتحول وتنتقل  وطاملا 

اللغة يف زاوية،  الوارد ان تحرص هذه  محددة، ان كانت زراعية أو بيتية ليس اال!! أليس من 

وستتحول اىل لغة كام تسمى )لالغراض الخاصة( فقط؟؟ أو لغة )هجينة( ونصف رسيانية؟؟

وطاملا ان مجتمعات )متحديث الرسيانية( واقعة تحت تأثريات مجتمعات أخرى، كل الوظائف 

الرسمية تتم بلغاتها وهي ذات قدرات وامكانيات سياسية واقتصادية واجتامعية أكرب!!

وطاملا بقت لغتنا ذات فائدة اقتصادية واجتامعية ونفسية أقل يف مقابل اللغات االخرى التي 
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تحيط بها وتدخل معها يف رصاع غري متكافئ!!

ونقلها  اللغة وتطويرها  الحفاظ عىل هذه  يكون هدفه  أي مرشوع  ان  نعتقد،  نحن  من هنا، 

الجيال عديدة قادمة، فانه سيجابه بأحدى هذه املسائل املهمة:

- واقع شعبنا السيايس واالجتامعي والثقايف، وكم سنكون قادرين عىل حامية مجتمعاتنا الصغرية 

يف  ليستمروا  الوطن،  يف  وخصوصا  االشوري  الرسياين  الكلداين  شعبنا  وبلدات  قرى  يف  املتبقية 

رسمية  بطريقة  سيام  وال  مختلفة،  ومستويات  أصعدة  يف  واستخدامها  اللغة،  بهذه  تواصلهم 

وقانونية؟؟ وكم ستقوم مؤسساتنا الرتبوية والرسمية بتعليم هذه اللغة بحسب تحليلهم وفهمهم  

للنظريات اللغوية العلمية وبالطرق الحديثة والعرصية للتعليم ؟

- كم الفائدة االقتصادية مع الفائدة االجتامعية والنفسية التي نجنيها من استخدامنا للغتنا االم 

يف حياتنا اليومية ويف بعض االعامل الرسمية؟؟  أو مدى توفر بعض الدوافع االقتصادية واملنفعية 

لتعلم واستخدام هذه اللغة ولتكون لغة التواصل والتداول يف مجتمع ما مهام كان صغريا أو 

كبريا ؟؟

- أي دور ستلعبه مؤسساتنا القومية املختلفة، يف تشجيع واستخدام لغتنا يف الحقول واملجاالت 

املتعددة، ومن خالل استخدام مختلف وسائل االعالم وتوفري مواد مختلفة واعداد برامج متعددة، 

يكون هدفها الحفاظ عىل هذه اللغة وتطويرها ونقلها اىل االجيال القادمة؟؟

- كيف نستطيع ان نجعل مساحة تداول لغتنا تتسع وظيفيا )تستخدم مبجاالت عدة( وجغرافيا 

أيضا )اتساع عدد مستخدميها او املتحدثني بها وليس انحسارهم وانخفاض عددهم(؟؟

خالل  كثريا  وأغنته  املوضوع  عىل  جرت  التي  املهمة  املداخالت  من  العديد  بني  من  أخريا، 

)العوملة(  بظاهرة  ذكرين  هوزايا، حيث  يونان  القدير  واالديب  للكاتب  مداخلة  كانت  املؤمتر، 

والتي هي الظاهرة املؤثرة وتجري عىل مستوى كل العامل وتؤثر يف كل الحضارات والثقافات، 

فكيف الحال بواقع لغتنا ؟؟

فأجبته، قد أصبت الحقيقة متاما يا رايب يونان، النه اذا كانت فرنسا بكل قوتها ومن ورائها 

العديد من دول الفرنكفونية، تخىش من العوملة عىل ثقافتها فتحذر من بقاء استخدام مفردة 

انكليزية يف مرتو لالنفاق، فكيف يكون حالنا وحال لغتنا ؟؟

* مدرس اللغة واالدب الرسياين - اعدادية نصيبني الرسيانية / دهوك
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االختالف في الرأي ، نعمة أم نقمة ؟

ولیم تیودور

فاالختالف طبيعة برشية وهو   ، نفسها  املخلوقات  بقدم  املخلوقات قدمية  بني  االختالفات 

من الظواهر العادية بني الناس نظراً الختالف القدرات والتوجهات الفكرية والعقلية وقد أدت 

هذه الطبيعة اىل االختالف حتى يف الذوق واملزاج فلكل ذوقه ومزاجه مييزه عن االخرين ، وأن 

االختالف يف الرأي أمر صحي يف أي مجتمع وهو كذلك ظاهرة حضارية أذا أدير بأحرتام .

ففي مجتمعاتنا عرفنا االختالف منذ قديم الزمان سوى أن كان االختالف فكري أو عقائدي 

أو سيايس أو ديني أو أجتامعي ...

وعرفناأيضاً قمع االختالفات وفرض الرأي الواحد والحزب الواحد فالرئيس الواحد ، أذ ان من 

حق كل شخص أن يعرب عن رأيه برصاحة يف أي موضوع كان وأن ينتقد وأن يختلف أو يتفق وأن 

يكون له الحق يف مامرسة قناعاته وافكاره ، وليس من حق أي أحد أن يصادر رأيه وأن يىسء اليه 

مبجرد أن أختلف معه يف الرأي والتوجهات وأن يعتدي عليه أو فرض رؤاه عليه وعىل االخرين 

مهام كان موقفه منهم .

البرش منها أختالفات اسبابها خلقية وأختالفات أسبابها  وهناك أسباب عديدة للخالف بني 

فكرية ، حيث االختالفات التي ترجع اىل اسباب خلقية منها الغرور بالنفس واالعجاب بالرأي 

والحرص عىل  الهوى  واتباع  الذات  وجهة حق وحب  بغري  االخرين  واتهام  بالغري  الظن  وسوء 

الزعامة أو املنصب والتعصب بأشكاله وهي جميعها من املهلكات تؤدي اىل تدمري املجتمعات 
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واملوؤسسات .

ومن اسباب االختالفات الفكرية ، االختالف يف وجهات النظر يف أمر ما أو أمور عديدة أو 

االختالف يف زوايا الرؤية أو يف تقدير النتائج وتحدث هذا باالخص يف املواقف السياسية وعند 

اتخاذ القرارات بشأنها وهذه تتأثر سلباً وايجاباً بالتأثريات البيئية وظروف الزمان واملكان ,وقد 

يكون الخالف سياسياً أو ما يتعلق باملصالح .

وكام قلنا بأن االختالف هو ظاهرة طبيعية بني البرش ، حيث قد نعادي شخصاً النه أساء الينا 

أو أعتدى عىل حق من حقوقنا وهذا موقف مفهوم ومرشع وتقبله الفطرة ، وقد نعادي شخصاً 

النه ينافسناعىل مصلحة ما وهذا أمر وارد وقابل للنقاش ، أما أن نعادي شخصاً النه يخالفنا يف 

الرأي فهذا ال يقبله الرشع وال العقل ، لذا يجب تقبل رأي االخرين مهام يكن ، وأن نعطي حق 

لالخرين كام لنفسنا .

لكن من املؤسف أن نرى يف مجتمعنا مجاميع وأشخاص يبالغون يف التعصب الرائهم ويفرطون 

يف الثقة وال يعطون املجال وال أية فرصة للرأي االخر ، فهم يظنون بأنهم عىل حق دامئاً وبشكل 

مطلق وغريهم عىل باطل يف كل يشء وينتج من هذا موقف التطرف والحدية تجاه املخالفني 

واالتهام بالخمول والتهرب من املسؤولية واحيانا بالعاملة ، وهذا ما نراه اليوم يف كافة املحافل 

الحكومية وموؤسسات املجتمع املدين ويف صفوف االحزاب السياسية عموماً فرنى االنشقاقات 

واالستقاالت والطرد والفصل مسترشي يف صفوفها وباالخص يف صفوف االحزاب التي تعول عليها 

الجامهري كثريا .

العيش يف مجتمع معقد كاملجتمع العراقي تنتج عنه اختالفات يف كل يشء ، لذا علينا جميعاً 

العمل بجدية والتفكري بعقالنية للحد من ظاهرة مصادرة رأي االخرين مهام كان االختالف وذلك 

بتعلم أنفسنا بالتفكري الخالق والطرح البناء وأن نعمل عىل تقبل بحرية وحق االختالف يف الرأي 

والقبول بتعدد االراء ووجهات النظر والوعي التام بأهمية أداب الحوار وعدم مصادرة أو ألغاء 

وأقصاء االخرين بأعتبار حق من حقوق االفراد والشعوب ، وأن نسعى جميعاً اىل الدفاع عن حق 

اآلخرين وبناء فضاء سيايس وثقايف واجتامعي حر يحرتم مختلف االراء واالفكار ونصون الحقوق 

والكرامة والعمل عىل االنفتاح لكل الثقافات والتخلص من كافة الرواسب واالستبدادات .

املختلفة  النظر  الحياة فبدون وجهات  االبداع وهو سنة  الرأي يولد  بأن االختالف يف  فرنى 

واالراء املتضاربة لن نصل اىل الرأي الصحيح والسليم والكامل ولن نعرث عىل الحقيقة أبداً والتي 

هي دامئاً هدف االسمى للبرشية ، وأن االختالف يف وجهات النظر والنقاش بطريقة بناءة هو 

الطريق للوصول اىل االبداع والتطور وبعكسه نفقد أهم مقومات التفاعل والتطور .



283 سثروت  2 / 2013

االختالف يف الرأي ، نعمة أم نقمة ؟

أن ثقافة االختالف يف الرأي وأحرتام الرأي االخر ال توجد لدى كافة الشعوب العراقية حيث 

كل قومية وكل حزب ومؤوسسة وكل شخص يتعصب لذاته والجهة التي ينتمي اليها وال يقبل 

رأي االخرين ويرفض كل من يخالفه يف الرأي ، وكل حزب وشخص يرى نفسه بأنه هو الوحيد 

الرأي  يف  الخالف  وأن   ، املختلفة  االراء  بني  الشخيص  العداء  اىل  هذا  ويؤدي  الحقيقة  صاحب 

يجب أن يكون هدفه االول والوحيد هو الوصول اىل الحقيقة والصواب وليس اىل التناحر وفرض 

السطوة واالستبداد تجاه الرأي املخالف .

ومن يكون صاحبه يجب أن يحتمل فال يوجد أحد  أو خاطئاً  أن أي رأي مهام كان صائباً 

معصوم من الخطايا وال نظرية ثابتة فكل االراء قابلة للنقاش وقابلة للتغري عن طريق الحوار 

وأحرتام صاحبه ، يجب أن نفهم الثقافة الصحيحة للخالف يف الرأي وأن نبتعد عن التشنج أثناء 

الحوار وأاّل فال أمل لنا لتصحيح االخطاء والتقدم واالبداع وسنظل كام نحن نغرق يف نقاشات ال 

طائل من ورائها ، فاننا اليوم بأمس الحاجة لتقبل االخرين وأرائهم وأن نعمل بالنقد املوضوعي 

البناء الراء االخرين وقبول االخر والتنازل عن رأي اذا ثبت بأنه كان خاطئاً وبعيداً عن التشدد 

والتعصب ، وليس عيباً ان يرتاجع االنسان عن رأيه وتغيري قناعاته ، وبهذا أرى بأن االختالف يف 

الرأي هي نعمة أن تعاملنا مع الرأي االخر مبنهجية وبالطرق السليمة وباالعتدال والبعيد عن 

التطرف والتشنج يف املواقف مع االخرين .
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قراءٌة أولى في العدد األول 
من مجلة األديب )سفروثا(

صالح رسكيس الجميل

األدباء  إتحاد  التي صدرت عن  )سفروثا(  األديب  األول من مجلة  العدد  إستلمت  أن  ما    

والكتاب الرسيان، حتى أرسعت إىل تصفحها بلهفة بعد إنتظار طويل، والتي جاءت بعد مخاض 

أواسط  يف  صدرت  التي  الرسياين(  )الكاتب  مجلة  عىل  والوصايا  اإلمالءات  كرثة  بسبب  عسري 

العراقيني،  العام لألدباء والكتاب  التي كانت تصدر عن اإلتحاد  القرن املايض،  السبعينيات من 

وأفهم وأقرب  اوسع  بفكر آخر جديد ومنفتح  وبحرية  يبدأ من جديد  األول  العدد  وها هو 

البيضاء  للقارئ والكاتب عىل حد سواء، تصفحتها من الغالف إىل الغالف، وطالعت صفحاتها 

بنهم شديد وغرية ألرتوي من حروفها الرسيانية، لغتي األم املفقودة عرب املجالت والصحف منذ 

مئات السنني، وألتغذى منها برتاث وتاريخ وأدب الرسيان الذي كان منسياً، وبلغٍة أهملت كثرياً 

ردحا من الزمن.

مجلٌة جاءت بفضل هيئة تحريرها وحامس أعضاء اإلتحاد، جاءت لتقدم املزيد  ولتضيف 

وُتبدع  وتكّمل، ال لُتلغي مطبوعات ومجالت أخرى، بل جاءت لُتعيد إىل الذاكرة تلك املجلة التي 

كانت تصدر يف بغداد، جاءت لتلتقي بشقيقاتها يف األدب واللغة  والبحث والدراسة والتاريخ 

والرتاث والنقد والقومية والوطنية واإلجتامعية والسياسية، جاءت لُتعلن املشهد الثقايف واألديب 

والشعري وبأربع لغات هذه املرة، الرسيانية ومبساحة ٍأوسع والعربية والكوردية واإلنكليزية، 

والكتاب  األدباء  )إتحاد  وهو  أال  واحٍد  إتحاٍد  يف  والكتاب  األدباء  وحدة  لتؤكد  املجلة  جاءت 

الرسيان( يف سهل نينوى والعراق، بعد أن كان محصوراً يف بغداد يف عهد النظام السابق.
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ومبختلف  هامة  مبواضيع  مليئة  ثقافية(،  أدبية  فصلية  )مجلة  بأنها  ترويستها،  يف  قرأُت 

اإلختصاصات واملجاالت، تصّدر غالفها األول صورة لألديب الفريد سمعان رئيس اإلتحاد العام 

لألدباء والكتاب العراقيني وبعنوان بارز جاء فيه باللغة الرسيانية )ًسفرًا الفريد مِسًعن 

الفريد سمعان  )األديب  ؤرًا( 
مَ
ًجو ب رًيًا ةشيًٌعيًا 

مَ
د خم

مَ
رب

مَ
ادًا دم ِشًا دعدعىٍ

أسم مهرجان املربد الشعري التاسع يف البرصة( موطنه األصيل واملولود عام 1928، وعنوان آخر 

باللغة العربية بعنوان )سليامن الصائغ ومجلة النجم املوصلية ( للكاتب األستاذ الدكتور إبراهيم 

خليل العالف.

)رُُُُُُوند  بولص  رواند  والشاعر  الكاتب  التحرير  رئيس  إفتتاحية  الثانية  الصفحة  يف  ونقرأ 

فولوس( كتبها بلغة األم، وهذا أهم ما جاء فيها :إننا سنواصل املطالبة باإلهتامم باملثقفني 
ضغوطات  من  املايض  يف  عانوه  ما  بعد  الرسيانية،  لثقافتنا  خدمة  قابلياتهم  وتطوير  واألدباء 

ومالحقات، وما يعانونه اليوم أيضاً من تهميش وإهامل، كام أكد عىل رضورة إصدار مجلة خاصة 

الساحة  أن  إىل  وأشار  الرسياين( وألسباب معروفة،  )الكاتب  توقف طويل ملجلة  بعد  باإلتحاد 

الثقافية أصبحت حرّة ومفتوحة أمام الجميع بعد زوال ذلك النظام، ومنها إعادة إصدار هذه 

املجلة التي بني ايدينا، من أجل رفع صوت اإلتحاد يف املحافل العراقية والدولية، وإختتم كلمته 

بالقول : إن املجلة ستكون منرباً لكل األدباء والكتاب والشعراء والباحثني.

السورث  لفظة  حول  مقاالً  اللغوي  الخبري  قوزي  يوسف  الدكتور  كتب  التاسعة  الصفحة  ويف 

وتجربته يف رسم وكتابة األلفاظ بلغة السورث، وثم مقاالً آخر بالرسيانية لألديب نزار الديراين 

بعنوان )ِشرًشا دِلشًنًا ٌسٌوريًيًا ( )أصل اللغة الرسيانية (.

ويف الصفحة )41( نرش مقال للكاتب أفريم عيىس ومن ترجمة ملكو خوشابا عن سرية مار بر 

الكاتب  امليالدي.كام إستعرض  األول  القرن  املولود يف  الرسياين   الفيلسوف واملرتجم  رسافيون  

الرسيانية.  باللغة  جربان  خليل  جربان  للكاتب  املتكرسة(  )األجنحة  قصة   ، بنيامني  ميخائيل 

وقدمت الكاتبة نبيلة كيوركيس وهي مدرسة اللغة الرسيانية يف بلدة سميل مقاالً بعنوان )أين 

هي األقالم املنسية لتطوير املجتمع الحايل؟(، ومن بلدة الجبل األبيض )القوش(جاءت قصة ) 

نٌوقيٌةًٌا() املشنقة (
مَ

خم
للكاتب والشاعر لطيف بوال، وشارك يف املجلة مبقالة بعنوان )قصص من قارتني( ومن مدينة 

سدين يف أسرتاليا  الكاتب بنيامني .م.بنيامني .ومن ترجمة الكاتب والقاص عادل دّنو نرشت قصة 

بعنوان ) فشٌيطًةا، البساطة( للكاتب أنطون تشيكوف كتبها عام 1883، وترجمت الكاتبة أديسا 
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ا دخمَيٌوةًٌا، دروب الحياة (. ذبىٍ
مَ
فيادور حنا قصة مليخائيل نعيمة بعنوان )د

ومهرجانات  ولقاءات  نشاطات  التحرير  رئيس  نائب  مراد  أكد  والصحفي  األديب  وإستعرض 

وجلسات اإلتحاد عرب مقالته )من تأريخ إتحاد األدباء والكتاب الرسيان يف بالد ما بني النهرين(

ىذىٍين(.
مَ
يٌةن ٌةرًا دبىٍ

مَ
ا وسٌوذيًيىٍا ًجو ا شعيٌةًٌا دخٌويًدًٌا دًسفذىٍا وًسيُوْمىٍ

مَ
)من ة

وتضمنت املجلة ديواناً لقصائد شعراء شعبنا الكلداين الرسياين اآلشوري بدأت بقصيدة رسيانية 

للشاعر  وقصيدة  لقبالتنا(،  )مطر   ) نشوٌْقيًٌةين 
مَ
دم بعنوان)ِمطرًا  سيفو  شاكر  للشاعر 

ن( )لغتنا هويتنا( ، ومن بلدة نهلة كتب الشاعر بينخس خوشابا 
مَ
ييٌوٌة

مَ
يوحنا دانيال )ِلشًنًن ى

هرمزعن مذبحة األرسى ألبناء شعبنا ، ثم جاءت قصيدة الخورأسقف قرياقوس حنا الربطيل الذي 

ي () عىل وزن 
مَ
ل
مَ
يشارك دامئاّ أبناء شعبه يف كل املناسبات ولكل األطراف  )بنىٍيُشا دُمرّي ب

)ٌيَدعًةا ويٌولًفًنا (املعرفة والعلم، ومن  مار باالي(، والشاعر زكاي تشريي كتب قصيدة بعنوان 

العامدية )هذا سيٌد جاء( قصيدة بالرسيانية والعربية واإلنكليزية للشاعر روبني بيث شليمون.

إليِك(، وقصيدة  بعنوان )سأعود  للشاعر دومارا كانون  َعليٌك(  )بة دعرن  ايضا قصيدة  ونرشت 

ٌةرٌي بريٌكًٌا ( وطني املبارك للشاعر نينوس أيوب، ونقطة ضوء عنوان قصيدة بالرسيانية 
مَ
)ا

)نٌوقزًا دَبىرًا( للشاعر بولص شليطا مدير تحرير املجلة، وقصيدة )ليس يل جواب ،لَية يٌل فٌوًنًيا( 

قصيدة  بوردا  الشاعر زهري  كتب  التحرير  يوحنان، ومن هيئة  سادا  الرسياين عوديشو  للشاعر 

وديًنٌوةًٌا(، وقصيدة للشاعرالشامس كيوركيس نبايت 
مَ
بعنوان)كريس اإلعرتاف()كٌورسيًا دم

ىيٌرًا(، كام شارك رئيس التحرير بقصيدة بعنوان )سالماً لوطني 
مَ
بعنوان )امليضء ، الالمع ()ن

ٌةرٌي ( وآخر قصيدة يف ديوان املجلة كانت للشاعر واملرتجم الرسياين ألن ألربت 
مَ
شلًًما ل

الرسياين  القسم  إختتم  ثم   ،) دِرنيًا  والفكر()ةًفقًةا  الرأي  ولقاء  بعنوان)إتفاق  هابيل 

شيٌذًوةًٌا 
مَ
اْ وك بأخبار ونشاطات اإلتحاد لعام 2011-2012 تحت عنوان بالرسيانية )من ِطبىٍ

دخٌويًدًا (.
أما القسم العريب فهو اآلخر قد ضم مواضيع نقدية وأدبية وتاريخية وثقافية ألدباء وكتاب 

اللغة  يف  للباحثني  ومفيداً  شيقاً  موضوعاً  هوزايا  يونان  اللغوي  األستاذ  كتب  منها:فقد  شعبنا 

الرسيانية جاء بعنوان )إشكاالت للرسيانية املحكية(، وموضوع آخر للكاتب والشاعر يوسف زّرا 

من القوش )بالد النهرين موطن الرشائع واملدارس (، ومقالة تأريخية )عالقة صالح الدين مع 

مسيحيي الرشق ( للكاتب الدكتور أفرام عيىس يوسف من باريس، ومقالة يف األدب اآلشوري 
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للكاتب نوري بطرس عطو بعنوان )ملحة يف األدب اآلشوري القديم(، ويف مجال نقد الشعر كتب 

الياس سيفو  إنهاء  الشاعرة  نقدية يف قصائد  بهنام عطاالله من بخديدا قراءة  الدكتور  الشاعر 

من خالل مجموعتها األوىل، وجاء بعنوان )ربيع األمكنة من يقظة الذاكرة إىل نبض الروح(، كام 

نرشت املجلة موضوع )التنوع الثقايف بني قوة الحقيقة وضعف الواقع( للكاتب نيسان بيغازي، 

ومقالٌة أخرى بعنوان )املسرّيون آفة يف املجتمع( للكاتب وليم تيودور من دهوك/ نوهدرا، ثًم 

موضوع اثارين كثرياً نظراً ألهميته ودوره املهم يف الوقت الحارض لخدمة ابناء شعبنا كتبه األديب 

جورج هسدو بعنوان )منظامت شعبنا املدنية ودورها يف صناعة الرأي العام(، وآخر موضوع تم 

مراجعته الدكتور ثائر البيايت بعنوان )سكنة وادي الرافدين، رّواد الرياضيات( .

- مواليد 1964 بخديدا. 

- كاتب وشاعر رسياين وإعالمي.

- بكالوريوس آداب إعالم جامعة بغداد /1986.

- مدرس اللغة الرسيانية. 

- عضو نقابة الصحفيني العراقيني.

- عضو إتحاد األدباء والكتاب الرسيان.

- مدير تحرير جريديت )صوت بخديدا( الثقافية و)الحياة الجديدة(.

- مسؤول القسم الرسياين يف مجلة )اإلبداع الرسياين( وجريدة )َسورا( األمل.

صالح رسكيس
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البيان الختامي

للفرتة من 6 – 7 شباط 2013 , انعقد املؤمتر السابع لالدب الرسياين دورة امللفان اوجني منا يف مدينة 

عنكاوا  / اربيل

وقد اشتمل املؤمتر عىل سبع جلسات قدم فيها اربعني بحثا يف مجال االدب واللغة الرسيانية وكانت 

النتائج والتوصيات كام ييل :

اوال : ان اللغة الرسيانية لغة عريقا خية ويتمتع ادبها باملضامني االنسانية والوطنية .

ثانيا : رضورة دعم قسم اللغة الرسيانية يف كلية اللغات جامعة بغداد ومنح خريجيه فرصة استكامل 

دراساتهم العليا مبا يؤمن توفري مالك متخصص يف هذه اللغة وادابها .

ثالثا : اهمية تاسيس مديرية عامة للثقافة الرسيانية يف الحكومة االتحادية .

رابعا : االهتامم بطبع الكتب االدبية واللغوية والرتاثية باللغة الرسيانية من قبل الحكومة االتحادية .

خامسا : تشكيل لجان مختصة يف مجال اعداد املناهج الدراسية للغة الرسيانية وطلعها من قبل وزارة 

الرتبية .

سادسا : تفعيل نشاط هيئة اللغة الرسيانية يف املجمع العلمي العراقي .

سابعا : فتح اكادميية علمية رسيانية يف اقليم كردستان .

ثامنا : اظهار دور الرسيان الفاعل يف بناء الحضارات النهرينية عرب التاريخ يف املناهج الدراسية .  

البيان الختامي
للفترة من 6 – 7 شباط 2013 , انعقد المؤتمر السابع لالدب 

السرياني دورة الملفان اوجين منا في مدينة عنكاوا  / اربيل
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به شى كوردي

يه كێك له  تابلۆكاىن پێشانگاى يه كێتى ئه ديبان و نووسه راىن رسيان بۆ هونه رمه نداىن تلكێف له  عه نكاوا



چه ند دميه نێك له كاىت به ڕێوه چووىن حه وته مني كۆنگره ى ئه ده ىب رسياىن - عه نكاواسثروت  2 / 2902013
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پێشەكی
بەر لە چەندین رۆژ، سەراپای جیهان، یادی بۆنەی زمانی دایكیان بەڕێ كردەوە، ئەم 

بۆنەیە كۆمەڵێك ماناو بەهای پیرۆز لەخۆدەگرێت، بەوەی هەموو نەتەوەكانی سەر رووی 

زەمین لەیەك ئاست ریزیان دەكات، لەم یادەدا هەموو نەتەوەیەك بۆی هەیە ئاهەنگ، 

فێستیڤاڵ، سیمینار و كۆڕ ئەنجام بدات، بەتایبەتیش دوای باڵوكردنەوەی راپۆرتی نەتەوە 

یەكگرتووەكان و تیایدا ئاماژە بەوە دەدات كە سااڵنەی نزیكەی )300( زمان و دیالێكت 

لەناو دەچێت، یاخود ون دەبێت، ئەمیش بەهۆی كەمتەرخەمی و بایەخنەداد بە نووسین 

و خوێندنی ئەم نەتەوانە بەزمانی زگامكی خۆیان،ـ بەهۆی ئەو جیهانگیرییەی كە بووە 

بەلێشاوێكی گەورە، نەك تەنها زمان و كەلتوور نەتەوە بچووكەكان، بەڵكو هەندێ لە واڵتە 

گەورە كەم دەرامەتەكانیش لەگەڵ خۆیدا خەریكە قووت دەدات، چونكە ئەو پیشكەوتنە 

زەبەالحە لە بوارەكانی تەكنەلۆژیای ئینتەرنێت و هۆیەكانی راگەیاندن، گەیاندنی خێرا 

گۆی زەوییان كردووە بە گوندێك و بۆشایی نێوان شارستانی گەالن كەم دەكاتەوە، ئەمەش 

مرۆڤی ناچار كردووە هەمیشە لە كێبڕكێ دابێت لەگەڵ كات و ئەكتیڤرتین زمانی جیهانی 

و خێراترین هۆ و رێگا بگرێـەبەر بۆ پێكاندنی هیواو مەبەست و پێداویستییەكانی خۆی، 

ئەمەش پاشەكشەی بە زمانی دایك كردووە، لەالیەكی دیكە الوازی هەستی نەتەوایەتی 

لە هزری هەندێ لە توێژەكانی كۆمەڵ، وای لێ كردووە بایەخ بە زمانی زگامك نەدرێت، 

كار  تا  نەنگی دەڕواننە زمان و كولتووری رەسەنی خۆیان،  بە  تەنانەت جاری وا هەیە 

زمانى ئارامى - سريانى

زمانی ئارامی - رسیانی

بهنام شابا*



سثروت  2 / 2922013

دەگاتە ئەوەی لەنێوخۆشیاندا زمانی دیكە بەكار بهێنن.

گەشەسەندنی  لەگەڵ  كە  مەزنانەی  داهێنانە  لەو  یەكێكە  زمان  ئەوەی  لەبەر 

پێداویستییەكان و ئاڵۆزتربوونی كارەكان رسوشتی خۆی دەگۆڕێت و لەگەڵ عەقڵدا خۆی 

سەرباری  دەردەبڕێت،  وردی  بە  زیاتر  مرۆڤیش  سۆزەكانی  و  هەست  دەنگونجێنێت، 

ئەوەی كلتووری مەزنی باب و باپیران دەپارێزێت، هۆكاری بنەڕەتیشە بۆ لەیەك گەیشت 

و مامەڵەكردن لەنێوان مرۆڤەكان و هەر ئەمیشە رەگەزی مرۆڤی لەگشت گیانلەبەرانی 

دیكە جیا كردۆتەوە، لە ئاكامی پێشكەوتنی شارستانییەت م، مرۆڤ نووسینی داهێناوە، 

ئەم داهێنانەش بە چەند قۆناغێكی پێشكەوتندا رەت بووە، تا گەیشتۆتە ئەوەی بتوانێت 

ژیانی خۆی  بە درێژایی قۆناغەكان مێژووی  بیری مرۆڤایەتی  بەرهەمی  ئاسانی  بە  زۆر 

نزیك  لەیەك  زیاتر  مرۆڤەكان  یەكرتەوە،  زمانەكانی  بە  ئاشنابوون  بەهۆی  بنووسێتەوە، 

بوونەتەوە.

لەبەر ئەوەی ناوەڕۆكی بابەتەكەمان دۆسیەی زمانی ئارامی - رسیانییە و مەبەستیش 

زیاتر ئاشنایی پەیداكردنە لەالی خوێنەری كورد بە گشتی و رۆشنبیرانی كورد بەتایبەت، 

پەیوەندی  و  رسیانی   - ئارام  مێژووی  دەربارەی  زانیاری  كۆمەڵێك  زانی  پێویستامن  بە 

مێژوویی لەگەڵ ئاشوو و بابلدا چۆن بووە، وەك روون و ئاشكرایە دوای راپەڕینی ئاداری 

1991و هاتنەكایەی حكومەتی هەرێمی كوردستان پرۆسەی خوێندن و فێركردنی رسیانی 

گڕوتینی پێدرا و لە دووتوێی پرەنسیپەكانی دیموكراسی و یەكسانی و پێكەوەژیاندا چەند 

و  دامەزراندن  هاتە  زمانی رسیانی  كەلتووری  پەروەردەیی  و  رۆشنبیری  و دەزگای  دام 

چەندین گۆڤار و رۆژنامەو چاپەمەنی و باڵوكراوەی دیكە بەردەوام بەرهەم دەهێندرێن.

پەیوەندی مێژوویی نێوان ئیمپراتۆریەتی ئاشووری و ئارامییەكان
پەلهاویشتنی ئیمپراتۆریەتی ئاشووری

بەپێی راوبۆچوونی زۆربەی توێژەران، ئاشوورییە كۆنەكان كۆمەڵە خەڵكانێكی سامین 

لە باكووری واڵتی بەین ئەلنەهرین ژیاون، مێژووی یەكەم نیشتەجێ بوونیان دەگەڕێتەوە 

لەمانەش  بە مەودای 35كم خوارووی موسڵ، جگە  تل حسونە  لەناوی  پ.ز،  بۆ 6000 

زمانی ئارامی - رسیانی
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گرتووە، كۆنرتین  ئەم شوێنانەدا  بەسەر  ئەكەدی و میتانییەكانیش دەستیان  سۆمەری و 

نووسینێك كە پادشای ئاشووری و نووسیویەتی، دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی 23یەمی پێش 

وەك هێزێكی  ئیپمراتۆریەتەكە  كاتەی  لەو  یەكەم  ئەدەدی  و سەردەمی شمشی  زایین 

ئیقلیمی دەنارسا.

رەچەڵەمی ئارامییەكان بە شێوەیەكی دیاری كراو نازانرێ، بەاڵم وەك كۆمەاڵنی خەڵكی 

رەوەند یاخود نیمچە رەوەند لەناوچەكانی بیابانی شا م و ناو قوواڵیی چایكانی لوبنان 

باس  ئاشووری  بەڵگەنامەكانی  لە  جاۆیش  یەكەم  و  بەدەردەكەوتن  سوریا  دوورگەی  و 

كرابێت لە دەوروبەری 1100 پ.ز لەسەردەمی پادشای ئاشووری تغالت فالرصی یەكەم و 

لە ژێر ناوی ئەحالمی ئارامی یاخود »ئارامی ئەحالمو« دا باسكراون، بەوەی توانیویانە دزە 

بكەنە نێو دەوڵەتی ئاشووری و كۆنرتۆڵی فەرمانڕەوایەتی حوكمی بابل و شارە گرنگەكانی 

)الحیپیە، یعدیاسمعل و حامپ - حامە( بكەن و توانیان چەند شانشینێك پێكبهێنن، وەك: 

ئاشوورییەكانی  تا  نەیهایاند  ئەوەندەی  بەاڵم  نەهرین(،  ئارام  ئەردیاو  دیمەشف  )ئارام 

هێرشیان كردە سەر ناوچەكانیان و ژمارەیەكی زۆریان لێ بەدیل گرتن.

زمانی ئارامی - رسیانی
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شارەكانی  بۆ  ئاشوورییەكان  داگیركردنی 

لە  ژمارەیەك  راگواستنی  و  سوریا  لە  ئارامی 

دانیشتوانەكانی بۆ ناوچەكانی ژوورووی واڵتی 

پێ  هاوسەرگیریی  مەبەستی  بە  ئەلرافیدەین 

كردنیان لەگەڵ هاوواڵتیانی ئاشووری، ئەمەش 

هەشتەمی  سەدەی  سەرەتای  تا  لێكرد  وای 

فەرمی  زمانی  ببێتە  ئارامی  زمانی  پ.ز 

حەوتەمی  لەسەدەی  ئینجا  ئیمپراتۆریەت، 

لەساڵی  پ.ز ئیمپراتۆرییەكەتە هەڵوەشایەوە 

میدی  دەستی  ژێر  كەوتە  نەینەوا  پ.ز   612

لە ساڵی 609 دەست  دواتر  بابلییەكانەوە،  و 

و  قەاڵ  دوایین  كە  داگكیرا  حاران  بەسەر 

حەشارگەی ئاشوورییەكان بوو.

زمانی ئارامی و دیالێكتە سریانییەكەی
وێنە تابلۆیەك لە باكوری سوریادا كە كۆشكێكی ئاشووری رازاندۆتەوە، دوو نووسەری 

تیادا بەدی دەكەین، یەكێكیان مادەیەكی رەق و قامیشێكی بەدەستەوە گرتووەو ئەوی 

دیكەشیان پارچە پلێتێكی نیمچە قوپا و لە شێوەی كاغەزێك یاخود راسترت بلێێن نپێستی 

و  دەنووسێت  قووڕەكە  لەسەر  بزمانی  بە  یەكەمیان  خامەیەك،  نیمچە  لەگەڵ  ئاژەڵ 

دووەمیشیان بە ئارامی لەسەر پێست دەنووسێت، ئەم وێنەیە دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی 

هەشتەمی پێش زایین، كاتی كە ئارمی بووە زمانی عراقی كۆن و زمانی سێیەم واتا دوای 

كە  ئەوەیە  كردبێت  ئارامییەكانی  باسی  بزمانی  نووسینی  یەكەم  ئەكەدی،  و  سۆمەری 

ئاشووری  لەناو خاكی  چۆن  نووسیویەتی، كە  یەكەم  ئاشووری تكالت بالسەری  پادشای 

رووبەڕوویان دەبێتەوە لەناوچەكانی تەدموروعانات )عانەی ناو خاكی عراق( و رافیقو لە 

بابل و لە چیای بورشی: »بیست و هەشت جار بەسەر رووباری قوراتدا پەڕێومەبتنەوە 
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هەر ساڵێك دووجارو شوێن ئارامی ئەحالمودا 

و  تەدمور  شارەكانی  لە  توانیم  و  كەوتووم 

واڵتی سوخو  لە  عانات  ئەمورو  لەناوچەكانی 

پێ  شكستیان  كردونیشا  لە  رافقو  شاری  تا  و 

بهێنم، ئینجار گەڕامەوە شارەكەی خۆم ئاشوور 

و ملك و مااڵتی ئەوان بە تااڵن برد«.

لەناو  ناویان  كە  جوگرافیانەی  شوێنە  ئەو 

كە  ئەوەن  نیشانەی  هاتووە  دەقەكەدا 

جەرگەی  ناو  كەوتۆتە  ئارامییەكان  نیشتامنی 

بوونی  تێپەڕووی  دوای  سوریا،  بیابیانی 

دا،  ئاشووری  شەڕەكەی  بەسەر  سەدەیەك 

جەزیرەدا  سوریا  باكووری  لە  ئارامییەكان 

جێگیربوون و ملكچەی ئەو ئاشووریانە بوون 

كە دانیان بە قەوارەو دیموگرافییە سیاسییەكەیان نا، یەكەم نووسینێكی ئارامیش كە ئەم 

لەم نزیكبوونە پتەوەی نێوان ئاشووری و ئارامییەكان دەربخات، دەقە وەرگێڕدراوەكەی 

پادشای ئاشوورییە كە بە ئەلف و بێی خوازراوی فینیقی نوورساوە، ئەو پەیكەرەی كە دوو 

بۆ  ئارامییە دەگەڕێتەوە كە ئاشوورییەكان  ئەو حاكمە  بۆ  لەخۆدەگرێت،  نووسینەكەش 

شاری كوزن لە جەزیرە دامەزراندبوو، لە دەقە ئاشووریەكەی حاكم »شنگو« و لە دەقی 

ئارامیش بە »ملكا« ئەم ناونیشانەش ئەوە ناگەیەنێ كە فیڵ لە ئاشوورییەكان كرابێت، 

گەورە«  پادشای   - راستەقینە دەگوترێ  »رشورابو  پاداشی  بە  ئاشوورییەكان  چونكە الی 

واتا ئیمپراتۆر، بۆیە وێنەی پەیكەرەو نووسینە ئارامییەكە دەست خەتە فینیقییەكە ئەوە 

دەردەخات كە ئارمییەكان توانای ئەوەیان هەبووە شارستانیەتی دیكەی دراوسێیەكانیان 

ئەمەش  بگونجێن،  خۆیان  دەوروپشتی  سیاسییەكانی  رووداوە  لەگەڵ  و  و  لەخۆبگرن 

مەزنایەتیان دەردەخات، بۆیە بەكار هینانی ئەلف وبێی و نووسینی فینیقیەكان توانیان 

زمانی خۆیان بەسەر والتی بەین ئەلنەهرین و تەواوی جیهانی كۆن دا بسەپینێ و نووسینی 
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بزماری قورس وەالبنین وئەلف وبێی نوێ بخەنە شوێنی ئەمەوەئینجا نووسینی ئارامی 

كەلە فینیقیەوەهاتووە ببێتە دەستخەتێكی جیهانی ئەمیش لەرێگەی گریكەكانەوە بوو.

 دیالیكتەكانی ئارامی
ئارامیەكان چەندین زار یاخود دیالێكتیان هەیە ،دەتوانین دابەشی سێ جۆریان بكەین :

دیالێكتی كۆن )1000 – 500 پ . ز( 

دیالێكتی نێو دەولەتی ) 500 – 100 پ .ز ( 

دیالێكتە دواییەكان ) 100 – 700 زاین (

ئەم دیالیكتانە بەوە جیادەكرینەوە تاچرادەیەك كەوتونەتە ژیر كاریگەری زمانەكانی 

هاتوون،  نووسیندا  وشێوازەكانی  رێزمان  بەسەر  كە  ئەوپێشكەوتنانەی  وەهەروەها  تر 

بكرێت،  تری خۆمالی  دیالێكتی  زاروو  چەند  دابەشی  دیالیكتانە  لەم  دەكرێ هەریەكێ 

رەنگە جیاوازیەكی ئەوتۆی نەبێت لەگەل دیالیكتەكانی تری سەردەمی خۆی.

ئارامی كۆن:
یاخود  كراون  نەخش  كانزاكان  كەلەسەربەردووقوڕو  نووسینانەی  ئەو  هەموو 

بۆ  نووسینیش  یەكەم   ، پادشاكان  فەرمی  كاروباری  بە  تایبەتن  داتارشاونزۆربەی زۆریان 

پادشای هددیسعی( ی ئارامی كە لە الیەن ئاشوریەكانەوە كرا بە حاكمی شاری كوزانا لە 

نزیك) راس العین(ەی جەزیرە،نووسینەكەشبەمەی خوارەوە دەست پێدەكات:

دم وت ا  زی   ه دی س ع ی   زی   ش ام    ه دد   س ك ن     ك وك ل ش   م ن ی   

وارق  م ن ح ت    ع س ر    ون ح ت     رع ی     وم ش ق ی    ل م ا ت     ك ل ن ......

پەیكەری هد ــ یسعی لە بەردەم )خوداوەند(هدد دانراوە، هدد ــ سكن پشكێنەری 

ئەرزو ئاسامن ودابەزێنەری داهات وبەخشێنەری گژوگیاوئاوئاودیری بۆ گشت والتەكان .

 نووسینەكانی تریش دەربارەی ناوی پادشاكان كورتە باسێك دەربارەی پادشاكانی ئارامی 

وهەروەها لەبارەی نزرو ئارامگەكان دەدوێن . درێژترین دەق بریتیە لە پەیامننامەكەی 

ئاشوری  ئەدەبی  گەورەی  كاریگەری  دەقانە  ئەو هەموو  ئاشور،  پادشای  بركلیاو  نێوان 
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ولەهەموو  ئاشورین  فەرمی  فرێزی  دەستەواژە  دەردەخات،وچەندەها  سەرئارامی  بۆ 

ئەمانەش گرنگرت لەخۆگرتنی ئارامی بۆ هەمووشێوازەكانی نووسینی ئاشوری، هەرچەندە 

هەندێ وشەی ئارامیش هاتۆتە ناو ئاشوری وبووە بە بەشێك لێی ، بۆمنوونە: وشەی ئیگرتا 

كە ئەمەش »پەیام« ی فەرمییە وەك ئەوەی ئاشوریەكان       واتا پەیامی دیبلوماتیك بۆ 

بەرقرار بوونی ئاشتی لە نێوان دوو واڵتداigartu sa sulami  ناویان     هەرچی وشەكانی 

ئاشوریە كە لە الیەن ئارامیەوە خوازراون بەشی زۆریان تایبەتن بە بوارەكانی بیناسازی 

ئێرانیەكانیش  ئەخمینیە  كات  لەهەمان  كە  كارگێری  سەردێری  وچەندەها  وتەالرسازی 

بەكاریان هێناون دوای ئەوەی ئارامی بوو بە زمانێكی نێو نەتەوەیی ,ئەوەی بەزارەكانی 

لێرەدا  بەالیەوە ئاسان دەبێ،  تێگەیشتنی دیالێكتە كۆنەكە  تری ئارامی ئاشنایی هەبێ، 

ئەو دەقەی ماتەمینییە دەهێنینەوە كە لەمێژووی قەشەیەكی ئارامی نەخش كراوە:

س ن  زر  بن     ك م ر    س ەر      ب ن رب م ت       وز ن ە       ص ل م ا

»سین زیر كورم قەشە )خودا( مانگ لە نیرب )ناوچەیەكە لە حەلەب ( مردو ئەمەش 

پەیكەرو گۆرەكەیەتی.

ئارامی نێو دەولەتی
لە پایزی سالی 539 پ.ز سوپاكانی قۆرشی فارسی هێرشی بردە ناو خاكی بابل وبە 

»شۆرشێكی سپی« وەدەستی بەسەر حوكمی واڵتدا گرت ، بەم پییە كۆتایی بە زنجیرەی 

حوكمرانی كەلدانی دا هێناكە لە سالی 626 بە پادشا نابو بالرس دەستی پێكردبوو ،كاتی كە 

دەولەتی فارسی لەژێرسەركردایەتی پادشا داریوش فراوان بوو ، زمانی بەین ئەلنەهرێنی 

سەرچاوە  نێودەولەتی،  زمانێكی  ببێتە  لێهات  تاوای  ودیبلۆماتیك  كارگیری  زمانی  كردە 

نوورساوەكانی بەم دیالێكتەو وئەو شوێنانەی كە لێی دۆزراوەتەوە سنووری گەاڵن وناوچە 

چەند  دەبینین  ئەمەش  ،بۆ  دەیانگرێتەوە  ئارامی  كە  دەخات  بۆدیار  جوگرافیەكامنان 

الپەرەیەك لە سپرەی عزراو دانیال لەسپرەكانی تەورات بەئارامی نێو دەولەتی نوورساوون 

لە دووتۆی كتێبێك كە بەگشتی بەزمانی عربی نوورساوە، لەخوارووی میرسو لە دورگەی 

ئەلفیلە دا ئەرشیفێكی گەورەو جۆراوجۆری ئارامی دۆزراوەتەوەمێژوەكەی دەگەرێتەوەبۆ 
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سەردەمی ئەخمینیەكان ئەم ئەرشیفە ئارامیە بەرهەمی  یەكە یەكی سەربازی جولەكەیە  

 . بووە  جێگیر  لەوێ  حەفتەمەوە  سەدەی  لە  كە  كردووە  فرعونەكانی  خزمەتی  كە 

ناوەرۆكی دەقەكانی ئەم ئەرشیفە بریتی بوو لە ئاڵوگۆر كردنی پەیامی فەرمی لەنێوان 

یاسایی كارگێری  پادشاكانی فارس وعیالم هەروەها دەقی  فەرمانڕەواكانی فارس ومیرس 

بروانامەی هاوسەرگیری وتەالق دان ونووسینی ئەدەبی كە بەناوبانگرتینیان چیرۆكەكەی 

ئەدەبیەكەی  بەرهەمە  كۆمەلە  وەلە   . ئەخیقاروداناییەكەی  ــئارامی  ئاشوری  وەزیری 

ئاژەلەكان  نێوان  كەلە  ومڕەی  لەو مشت  دەكرێ  بەدی  چێژ  بە  دەمەتەقێی  ئەخیقاردا 

بانگەشە بۆ الیەنە  ڕوودەدات وچۆن هەر الیەنێك  گژوگیاكان یاخود بێگیانەكان  یاخود 

سوود بەخشەكانی خۆی دەكات لە دژی الیەنەكانی تر ، بەم پێیە هەر دەمەتەقێیەك بە 
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مەبەست و وانەیەكی ئەدەبی كۆتایی پێ دێت، وەك ئەم چیرۆكەی خوارەوە:

ن م را   ف ك ع    ل ع ن زا   وه ی ع ری ە ن م را   وا م ر ل ع ن زا   ا ت ی    وا 

ك س ن ك ی   م ش ك ی   ع ن ت  ع ن زا   وا م رت    ل ن م را    ل م ە   ل ی     ك 

س ی ك ی   ك ل د ی   ال  ت ل ق ح ن     م ن ی – ك ی     ال    ی ش ال      ن م را  

ش ل م     گب ی ا    ل ه ن     ل م و   ن ق    د م ە

پلنگێك چاوی بە بزنێكی ڕووت)یاخود ـ سارد( كەوت، پڵنگ بە بزنەی ووت : وەرە 

با بە پێستی خۆمت دابپۆشم ، بزن وەاڵمی پلنگەكەی دایەوە وگوتی : كارم بە پۆشاكی 

تۆدا چی یە ؟ پێستەكەی من بەر تۆ ناكەوێ )وانە ئەدەبیەكە( چونكە پلینگ لە دڵنەوایی 

بزنەكە ناپرسێ بەڵكو تەنها دەیەوێ خوێنی مبژێ !

ئەكەدی  ئینجا  هێناوە  دایان  سۆمەریەكان  نارساوەو  ئەدەبیە  شێوازی  جۆرە  ئەم   

ئارامی دواتر عەرەبەكانیش بەكاریان هێناوە و ناویان ناوە »مشتومڕ«لەوەتەی دەست 

وتاژێر  نێونەتەوەیی  بەكارهێنانی  تاكۆتایی  نەتەوەیی  نێو  ئارامی  مێژووی  پیكردنی 

پاكەوتنی یۆنانییەوە ، توانیویەتی بنەماو شێوازەكانی خۆی بپارێزی، بۆ منوونە لێكچوونی 

سپرەكانی دانیال ی ئارامی )لە ناوەراستەكانی سەدەی دووەمی پ . ز( لە ڕووی رێزمان 

دەقەكانی  نێویانیشەوە  لە  خۆیەوە  پیش  تری  نووسینانەی  ئەو  هەموو  بە  وشێوازەوە 

سپرەی عزرا)سەدەی چوارەمی  پ. ز( ئەمەش وای لێ كردوە ببێتە دیالێكتیكی تایبەت 

وسەربەخۆ.

ئارامی دواتر :
ئارامی دواتردابەشی چەندین زار دەكریت، لەمانە : رۆژهەاڵتی ورۆژئاوایی ،مەبەستیش 

لە دیالیكتی رۆژئاوایی ئەو )ئارامیەی كە ناوەراست و خوارووی عراق دەگریتەوە (كە 

زمانی شانشینی ئەلبەترایە )دەوروبەری 200 پ.ز ــ 106 ز (لە ئوردن بۆیە گرنگی یە 

بازرگانیەكەی زیاتر بوو لە بەر ئەوەی ئەم شانشینە سەنتەری بازرگانی بوو رۆژهەاڵتی بە 

باشور دەگەیاند، هەروەها ئارامیەكەی فەلەستینیشی دەگرتەوە، وەلەبارەی ئەمەشەوە 

لێدوامنان دەبێ چونكە ئەو زمانەیە كە حەزرەتی مەسیح پێی دواوە .
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وەك  بازرگانیەكانن  سەنتەرە  زمانی  زۆربەیان  رۆژهەاڵتە  دیالێكتەكانی  هەرچی 

یەكەمی  لەسەدەی  هەر  بووە  ئارامی  كەنووسینی  سوریا،  بیابانی  لە  تەدمر  شانشینی 

زەق  عەرەبی  زمانی  كاریگەری  تیایدا  كە  زاینی،  سێیەمی  سەدەی  تاكۆتایی  زاین  پێش 

دەبێت،ولەنێو ئەمانەش شانشینی ئەلبەترا.وشانشینش ئەلرەها وئەلحەزەر، وەدیالێكتی 

رسیانیش كەبوو بە زمانی كریستیانەكانی رۆژهەاڵت هەڵقواڵوی دیالێكتی ئەلرەهایە ،ئەم 

دیالیكتەش لە هی شانشینی ئەلحەزەر دەچێت كەبەمەوە نووسنە بەردینەكان رازانەوە 

منوونە  بۆ  دیارە،  ئاخرینەكان  دیالێكتە  گشت  لەسەر  نێونەتەوەییش  ئارامی  ،كاریگەری 

لە نووسینەكانی شانشینی ئەلرەهاتاكو ئێستا شێوازی رانەبردوو بۆ كەسی َسییەمی تاك 

وكو)یكتوبـ  یكتبون(پێش ئەوەی ئەم شێوازە خۆی وەر بگەرێتەوە بۆ )نكتوبـ  نكتبون(

هەروەك رسیانی، ئەگەر ئەم دیلێكتانە گشتیان پاشینە بن ئەی چی بە)رسیانی ومەندائی 

دوورو  مێژوویەكی  خاوەن  بابلی  ئارامی  ؟لەبەرئەوەی   بابلی(بڵیین  تەملودی  وئارامی 

درێژە ،دەتوانین ئەم دیالێكتانە بە تازە ناوبنێین، بێگومان مەبەست لەم وشەیە بە واتای« 

سەردەمانە«نییە، دواتر دەربارەی رسیانی دەدوێین چونكە گرنگرتین دیالێكتی ئارامییە 

كە زیاتر لەدووهەزار سال بەر لە ئێستا هاتۆتە ئاراوە.

 

ئارامی دواتر ـ زمانی فەلەستین لە سەردەمی حەزرەتی مەسیح دا .
ئاخاوتنی مەسیح بە ئارامی لە جیاتی عربی بەڵگەی ئەوەیە كەفەلەستین بەرلە دایكبوونی 

مەسیح بەچەند سەدەیەك زمانی ئارامی نێو دەولەتی بەكارهێناوە، بەاڵم وادیارە ئەم زمانە 

بۆ چەنددیالێكتی فەلەستینی دابەش بووە،لەمانە دیالیكتی یەهودی ولەمیشەوە ئورشلیم 

ودیالێكتی سامیرەی رۆژئاوای ڕووباری ئەردەن، گرنگرتین دیالێكتەكانی ئارامی، دیالێكتی 

بۆ  پیاچوونەوە  لەوەی  گوێزرایەوە،بەر  بۆی  تەوراتی عربی  یەكەم جار  یە، كە  یەهودی 

باڵوی كردەوە،نووسینیش  زارەكەی خۆی  بەپێ  ناوچەیەك  بكرێتو هەر  ئەم وەرگێرانانە 

لەم دیالێكتەدا بە پێی » بیستنەوە« بوو ، واتا ئەو وشانە بەپێی ئەودەنگانەدەنوورسانەوە 

كە لە زارەوە دەر دەچوون نەك بەپێ شێوازی زمانەكە،هەرچی دیالێكتی جەلیلە كەوتە 

كە  بەست  یەهودیانە  وەرگێرانە  بەو  پشتی  چونكە  یەهودی  دیالێكتی  كاریگەری  بەر 

زمانی ئارامی - رسیانی
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باسامن كرد  وەبەپێ دیالێكتی ناوچەكەی خۆیان بژارو پیاچوونەوەیان لێ كرد،ئەمەش 

لەسەدەی دووەمی زاینی بوو،دیالێكتی سامیرەش جیاوازە لە باقی دیالێكتەكانی دیكەی 

فەلەستین،ئەمیش بە وەرگەراندنی نەبزوێنەكانی)ح ـ ع ـ ه (بۆ پیتی )ە( )همزە( .

كۆن  فەلەستینی  وەبە  كۆنە  زۆر  ئەمیشیان  ئوردنە،  رۆژهەاڵتی  دیالێكتی  هەرچی 

ناودەبریت ،وپەرەی سەندو تاوای لێهات بوو بە دیالێكتی فەلەستینی مەسیحی ، دەقە 

ئەم  لەرێگەی  رۆژئاواوڕەنگە  ئارامی  بەركاریگەری  كەوتۆتە  ئینجیل  كۆنەكانی  رسیانیە 

دیالێكتە فەلەستینیە كۆنەوە بێت.

ئارامی زمانی عیسای مەسیح و پەیامبەرەكانی:
نەش ومنای  بووەولەوێش  لەدایك  لە جەلیل  لەوەدانیە كە حەزرەتی مەسیح  گومان 

چونكە  نیە  بەدەستەوە  زۆرمان  زانیاری  دیالێكتە  بەم  سەبارەت  كردووە،لەراستیدا 

دا  جەلیل  تەرجومی  لە  پەیام  هەندێ  جوگرافی  ناوێكی  چەند  لە  تەنها  ئاسەوارەكەی 

هەیە ،ڕەنگە مەسیح بەزمانی عربیەوە قسەی كردبیت،هەرچەندە ئینجیلی عەهدی نوێ 

ئەمەی نەدركاندووەبەاڵم گومان لەوەدانییە كە بە ئارامی دواوەو چەندین دەستەواژەی 

ئەمانەش  دەردەكەون،  دا  نوێ  ئینجیلی عەهدی  یۆنانیانەی  ئەودەقە  لەمیانەی  ئارامی 

هەندێ لەو دەستەواژە ئارامیانەن :

مەرقوس 41:5 چیرۆكی چارەسەركردنی كچی یەكیك لە سەرۆكەكانی دیوان :
گلیپا قومی :ئەم رستەیە لە هەندێ دەست نووسەكان«گلیپا قوم«واتا پیتی )ی( فرمانی 

دووبارە  ئاخاوتندا  زمانی  رسیانیو  زمانی  لە  هەمیشە  البراوە،وەك  مێیینە  بۆ  داخوازی 

نووسینە  یەكەمیش  شێوازەكەی  ئاخاوتنەو  كاردانەوەی  دووەم  شێوازی  دەبێتەوە،بۆیە 

باوەكەیە .

مەرقوس34:7 چیرۆكی چاك بوونی كەڕەكە:
»افتح«یاخود )انفتح( واتا بكەرەوەكە یۆنانیەكەی »افپا«ڕەگی ئەم كارە«فتح«وشێوازی 

»اپفتح«ی ئارامیە.

زمانی ئارامی - رسیانی
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متی46:37 رشووداوی لە خاچ دان:
»ایلی ایلی ملا شبقتنی« وەلە مەرقوس 34:15 »ایلۆی ایلۆی ملا شبقتنی«واتا خودایە 

 22 )مەزموور(  زەبوور  ئایەتی  یەكەم  مەسیح  ؟لیرەدا  هێشتم  بەجێت  بۆچی  خودایە 

لە  بریتییە  كارەكە  تیایدا  نیە،چونكە  عربیەكەدا  لەدەقە  كردەوە،ئەمەش  دووبارە  ی 

لە  عربی  كاریگەری  لە«شبق«لێرەدا  بریتییە  كارەكە  ئارامیدا  تەرجومی  لە  »عزب«بەاڵم 

دا  مەسیح  وتەكانی  »لەسەرەتای  ایلی  دەستەواژەی«ایلی  چونكە  دیارە،  دا  متی  دەقی 

مەرقوس  زارەكیەكانی  وتە  شێوازی  نیشانەی  ڕەنگە  زەبوور)مزمور(ەعربیەكەو  شێوازی 

بێت .

یوحنا42:1 ئاخاوتن لەگەاڵ پەیامبەر پەتروس
بە  »تۆ سەمعان كوری یۆنای وبە »كیفا«ناودەبریت، ئینجلی یۆنانیش ئەم وشەیەی 

»پرتوس« وەرگێراوە وەهەردوووشەكەش واتای)بەرد( دەبەخشن .

كردەوەكان:40:9 چیرۆكی »زیندووكردنەوەی التلمیذە« لەیافا:
ئەم سەراسیمەكارە هاوشێوەی زیندووكردنەوە )گلیپای (مەرقوس   ( »گابیپا قومی«  

وایە. ئەمەو چەندین وتەو دەستەواژەی تری لەم جۆرەی حەزرەتی مەسیح لە پەرتوكی 

پیرۆز »ئینجیل« بەدی دەكەین.

ئەو ناوانەی بۆ ئارامی وتراون 
سنووری  ودەرەوەی  دەوروپشت  ناوچەكانی  بۆ  ئارامی  زمانی  پەلهاویشتنی  دوای 

واڵتی بەین ئەلنەهرین وبوو بە زمانێكی نێو دەولەتی، بۆیە لەالیەن نەتەوە بیانیەكان 

ئارامی  نەتەوەكانی  لەالیەن  تەنانەت  بوون  جێگیر  نرا،كەبەشێكیان  لێ  ناوی  چەندین 

ئەم  ،گرنگرتینی  بەرەوكپ بوون ونەمان رۆیشنت  ئەوانی تریش  پەسند كران.و  زبانیش  

ناوانەش ئەمانەن )ئاشوری وكەلدانی ورسیانی(.



303 سثروت  2 / 2013

ساڵی  بۆ  تازەشی  لەوەرزی 

بۆ  فراوان  كۆرێكی   ،2012/

رۆشنبیران  لە  هەڵبژاردەیەك 

لە رۆژی )2012/2/24دا بەست، بەكاری  لە )بەخدیدا( 

هەرێمی  حكومەتی  و  مەڵبەندی  حكومەتی  لە  داواشی  تاوتوێكراو  تیایا  رۆشنبیری 

كوردستان كرا، كە پشتیوانی لەرۆشنبیری رسیانی، كە سااڵنێكی درێژ گۆشەگیرو پەرێزاو 

كراوە. بكەن، وا لە خوارەوەشی دەقی بەیاننامەی یەكێتی ئەدیبانە، كە دوا بەیاننامەیەتی:

بەییانامەی كۆبونەوەی فراوانی بژاردە رۆشنبیرییەكان لە )بەخدیدا(
رۆژی 2012/2/24

لە  قەرەقوش،   – حەمدانیە  قەزای  لە  كە  كردندا،  گفتوگۆ  فراوانی  لەدانیشتنێكی 

هەڵبژاردەیەكی  لەگەڵ  رسیان  نووسەرانی  و  ئەدیبان  یەكێتی  لەالیەن   ،)2012/2/24(

رسیانی،  رۆشنبیری  واقیعی  دەربارەی  تێروتەسەل  گقتوگۆیەكی  دوا  سامدا،  رۆشنبیری 

گۆڤاری 
خويادا

گۆڤاری خویادا

به ىش دووه م
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هەڵوەستەیان  رۆشنبیریاندا  نێوەندی  لە  گرنگ  و  پەیوەندیدار  خاڵێكی  چەند  لەسەر 

لە  رۆشنبیرامنان  زۆری  ژمارەیەكی  كۆچكردنی  دەرهاویشتەكانی  لەنێوانیاندا:  كرد، 

الوازای  واڵت،  دەرەوەی  دیكەو  شارەكانی  بۆ  ناسەقامگیر  شاری  هەندیچ  بەغداو 

واقیع  ئەم  بەهۆی  رۆشنبیریەكامنان،  دامەزراوە  لەنێوان  و هەماهەنگییەكان  پەیوەندی 

تازەوەوەكاریگەری رەوشی سیاسی، سەرەرای پشت گوێخسنت و كەمی پشتیوانی الیەنە 

فەرمییەكان بۆ دامەزراوە رۆشنبیرییەكامنان و رێكخراوە كاركردوومەكاندا لەم بوارەدا. 

ئێمە لە كاتێكدا، هەموو رۆشنبیرەكامنان و دامەزرێنەرەكامنان بۆ لێك نزیكبوونەوەو 

رۆشنبیری  خزمەتكردنی  بۆ  بانگهێشتدەكەین.  پەیوەندییەكانیان  توندوتۆڵكردنی 

هاوكاری هەموو  بە  پێویستەیامن  فرە  ئەوەی  بەر  لە  و  باشرت  چاوبرینە  و  گەلەكەمان 

الیەك هەیە بەمەبەستی چااڵكردنی نووسەرامنان لە پێناو دۆزە رەواكامنان و دەرخستنی 

رۆڵی زمانی نەتەوەییامن و رۆڵی رۆشنبیرییە رەسەنەكەماندا، داواكاریشین بایەخ بەكارە 

هاوبەشەكان بدەن و هەر تەنها نووسینەكانیان لەبارەی كەلەپوورو مێژوو نەبێت، چونكە 

نووسین سەبارەت ئازارو هیواكامنان ئەرك و بەرپرسیارەتی هەمووانە، دەبا بەراشكاوانە لە 

چوارچێوەی یەكگرتنی گوتاری رۆشنبیری رسیانی و پەیامە ئاراستەكراوەكانی بۆ رۆڵەكانی 

گەلەكەمان و خەڵكی دیكەشی . بنووسین. 

بەسەر سوڕمانەوە دەڕوانینە ئەو پشت گوێخستنەی الیەنی پەیوەندیدار لە حكومەتی 

لەرەفتاری  زەرەرمەندە  توێژە  ئەم  رۆشنبیرەكامنان،  و  رۆشنبیری  دامەزراوە  بۆ  عێراقیدا 

دوای رووخانی  بوین كە  بەهیوا  ئێمە  لەكاتێكدا  پێشوو،  كردنی حكومەتەكانی  پەراوێز 

پێرشەو  و  رسیانی  رۆشنبیری  بە  چۆنایەتی  بەیەخێكی  عێراقدا،  لە  دیكتاتۆری  رژێمی 

كەلەپووری  ؟؟؟؟؟؟  رەسەن  كانیاویچكی  كە  روانەگەیەوە  لەم  بدرێت،  كادیرەكانی 

)رافیدەینین( بۆ ئەوەی قەرەبووی ئەم زیانەی پێیان گەیشتووە، ئەمەش بۆ هیچنانەوەی 

لەم  ئیچمە  نیشتیامندا،  رۆشنبیری  چوارچێوەی  لە  رۆشنبیری رسیانی  پرشنگداری  رۆڵی 

لەم بوارەدا هەنگاو  پەیوەندیدارەكانی حكومەتی عێراقی كە  لەالەین  كاتەی داواكارین 

پشتگوێخستنە  ئەم  بۆ  پاساوێك  ببینە  نابێت  بن،  بنێت و دەڵێین هۆیەكان هەرچییەك 

لە  ژیامنان  و  بوومنان  و  ئاڵۆز دەژین  نالبارو  لەرەوشتێكی  ئیچمە  بەتایبەتی  بەتا  دیارە، 

نیشتیامندا لە ژێر هەڕەشەدان.

گۆڤاری خویادا
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لە هەرێمی كوردستانیش، لەالەین پەیوەندیدار و بەرپرسەكان داواكارین كە مەجمەعی 

زانستی رسیانی بەشێك بۆ زمانی رسیانی لە زانكۆی سەاڵحەددین بكرێتەوە دامبەزرێت 

هەرێمی  سەرۆكایەتی  دیوانی  نوورساوی  هەرچەندە  جەختكردنەوەمان،  سەرەڕای  و 

كوردستان جەخت لەسەر پێویستی كردنەوەی ئەم بەشە دەكات، بەاڵم بە داخەوە بێ 

ئەنجام ماوەتەوە.

هەروەها لە راگرتنی گۆڤاری ـ پانیپاڵ ـ كە تاكە گۆڤارە بایەخی بە رۆشنبیری رسیانی 

بەڕێوەبەرایەتی  لە الیەن حكومەتی هەرێمی كوردستان/ وەزارەتی رۆشنبیری/  داوە و 

گشتی رۆشنبیری رسیان دەردەچوو، سەرمان سوڕماوە، جگە لەمەش هەست بە زوڵمێكی 

و  ئەدیبان  یەكێتی  بۆ  دارایی  پشتیوانییەكی  نەكردنی  دابین  بەرامبەر  دەكەین  گەورە 

نووسەرانی رسیان لە الیەن حكومەتی هەرێمەوە، ئەمەو لە كاتێكدا هەموو الیەك بەڵێنی 

ئەوەیان داوە كە ئەم پشتیوانییە دابین بكرێت.

گۆڤاری خویادا
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لە كۆتاییدا بەڵێن بە هاوكارامنان ئەدیبان و نووسەرانی رسیان دەدەین، كە بارودۆخەكە 

هەرچۆنێك بێت، ئێمە پابەند دەبین بە گوتنی وشەی ئازاد و ئەو وشانەی رۆشنبیریامن 

و تایبەتەمەندیامن دەردەخەن.

ئەم كارەش بە گیانێكی هاوكاری لە نێوان هەموو الیەكدا لەسەر خاكی باوباپیرامنان 

واڵتی )بالد النهرین( جێ بە جێ دەكەین.

كۆبوونەوەی فراوانی ئەدیبان و 
نووسەرانی سریان

قەرەقوش ـ بەخدیدا 
2012/2/24

گۆڤاری خویادا
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گۆڤاری خویادا
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گۆڤاری خویادا
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گۆڤاری خویادا

6 ـ هۆیەكانی گۆڕینی بەردەوامی دەستەی نووسین:

أـ  باری نالەباری سیاسی، بەتایبەتی دوای )1980( و جەنگی عێراقـ  ئێران، كە كاریگەری بەسەر رەوشی ئەدیبان و نووسەراندا هەبوو.

ب ـ هەڵبژاردنی سااڵنەی دەستەی كارگێڕی یەكێت، وەك:

1 ـ خولی ساڵی 1973، دەستەی كارگێڕی لەم بەڕێزانە پێكهاتبوو:

ئەلخوری ئەفرام جەرجیس ئەلخوری/ سەرۆك ـ بنیامین یوسف كندلو/ جێگر، یۆنان صلێوە یۆنان/ سكرتێر ـ یوسف گورگیس یوسف/ 

ئەمینداری سندووق.

2 ـ خولی ساڵی 1974، دەستەی كارگێڕی لەم بەڕێزانە پێكهاتبوو:

مەسنووری روئیل/ سەرۆك         ئیرباهیم یەلدا ئیرباهیم/ جێگر

یۆنان سلێوە بۆنان/ سكرتێر       شەموئیل ئیرمبا/ ئەمینداری سندووق

3 ـ خولی ساڵی 1975

مەنسوور روئیل زەكەریا/ سەرۆك ـ سەرجۆن ئیشو سابر/ جێگر

شەموئیل جربائیل دنخا/ سكرتێر ـ تۆما زوسیامس یوسف/ ژمێریار

4 ـ خولی ساڵی 1976

مەنسور روئیلم سەرۆك ئیرباهیم یەلدا/ جێگر

شەموئیل جربائیل/ سكرتێر      تۆما زوسامس/ ژمێریار

بەم جۆرە هەڵبژاردنی سااڵن تا هەشتاكانی سەدەی رابردوو بەردەوام بوو، دواتر بووە هەردوو ساڵ جارێك.

7. بەردەوام نەبوونی دەرچوونی گۆڤارەكە و ئەو گۆڕانكارییانەی تێیدا رووی دەدا، لە الیەن ئەدیبان و نووسەرانی رسیانەوە پشتگوێ 

نەخرابوون، بەڵكو بەردەوام لە كۆبوونەوەكانی دەستەی كارگێڕی یەكێتی ئەدیبان گفتوگۆی دەربارە دەكرا، بەاڵم هۆكاری دارایی و 

نەبوونی پالنێكی روون بۆ رێكوپێكی بەردەوام بوونی، كاریگەری سلبی لە دەرچوونیدا هەبوو، وایكردبوو كە پچڕ پچڕ دەربچێت.

ژمارەیەكی زۆری  لە رۆژی 1999/7/20 بە ئامادە و بەشداربوونی  لە بەغدا  پانیپاڵ(  لە هۆڵی كۆمەڵەی )ئاشور  دوا كۆڕی یەكێتی 

بەردەوامبوونی  بۆ  رێگاچارە  دۆزینەوەی  و  كێشەكان  تاوتوێكردنی  كۆرشەكە  مەبەستی سەرەكی  كە  بەسرتا،  نووسەران  و  ئەدیبان 

گۆڤارە. لە بواری هەڵسەنگاندنی گۆڤارەكە، بنیامین حەداد راوێژكاری دەستەی نووسین گوتی: ئەم گۆڤارە لە ساڵی 1980 دەرچووە، 

ئافرەتیشی  رێژەی  بیانی  )5%(ی  لە  و  )5%(یان عەرەب  لە  بوون،  )90%(یان رسیان  لە  بەشداربووە،  تیایا  نووسەر  و  ئەدیب   )100(

گەیشتۆتە )%5(.

بەرهەمە باڵوكراوەكانی: )96( پارچە شیعر، )28( چیرۆك، )48( توێژینەوەی ئەدەبی، )20( مێژووی گشتی، )13( مێژووی ئەدەب، )12( 

ژیاننامە، )5( كەلەپووری میللی، )8( زمانەوانی، )2( شانۆ، رێژەی بابەتەكانی عەرەبی گەیشتۆتە )59%(، بە ئینگلیزی )5%( و ئەوی 

دیكەشیان بە زمانی رسیانی بووە.

ئەو ناوانە كە زیاتر بەشدار بوون لە گۆڤارەكەدا، ئەمانەن: )بنیامین حەداد، یوئرش هیدون پۆلس شلیتا، یۆنان هۆزایا، ریا نەمرود 

كانون، عودیشو ملكو، یوخنا دانیال، د. یوسف حبی، شاكر سینعو، نزار ئەلدیوانی، د. بەحنام ئەبولسوف، د. بوترس حەداد، چەندانی 

دیكەش...(

چاپكراوەكانی یەكێتی ئەدیبان ئەمانەی خوارەوەن:

1 ـ كتێبی )ربیع االتحاد ـ بەهاری یەكێتی(، كۆمەڵە شیعرێكی شاعیرانی رسیانە، كە ئەندامی یەكێتی بوونە، ساڵی 1974.

2 ـ )ئەلئیتحاد( باڵوكراوەیەكی رۆشنبیری ئەدەبی گشتییە، لە ساڵی 1976 وەك یەكەم ئەزموونی باڵوكردنەوە، لە الیەن یەكێتییەوە 

دەرچووە، هەر بە تەنها ژمارەیەكی لێ دەرچووە.

3 ـ ژیاننامەی ئەمللقان باوكی یوسف قلیتا: گوتار و توێژینەوە سەبارەت بە ژیانی ئەمللقان یوسف قلیتا بە زمانی رسیانی/ ساڵی 1977.

4 ـ رێبەری نووسەوەری راست )املرشد يف االمالء الصحیح(، توێژینەوەیەكی زمانەوانی بووە دەربارەی تازەترین رێگاكانی نووسەوەری 

بە زمانی رسیانی/ شەموئیل جربائیل، 1975.

5 ـ لە باخچەكانی شیعردا )يف ریاض الشعر( دانانی میخائیل مروكل، 1976/7/4، باڵوكراوەی دیكە سەرەڕای گۆڤارەكە.
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6- To activate the activities of the Syriac language committee in the Iraqi scien-

tific Assembly.

7- Opening Syriac scientific Academy in Kurdistan Region.

8- Showing the Syriac active role in constructing Iraqi civilization through his-

tory in the scholastic texts.

The Syriac seventh literature conference Ankawa 7.2.2013 

Post script:

        The final statement was read by the researcher and well- known writer Benya-

meen Hadad at the presence the conference members. 

Present at the final session of the conference when reading the final statement 

was Mr. Jonsin Syawish, Minister of transportation and communication at Kurdistan 

Regional government.

The conference ended after nine p.m of the evening 7.2.2013 with success and 

prosperity.
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- The re searcher Dr. Taha Shebeeb

- The re searcher Shrara Yousif Zera

- The re searcher Qusay Masloub

- 

     After a quick session the committee gathered the important points that the 

conference confirmed on during its sessions and discussions that form a great im-

portance. We hope from the responsible parties to work accordingly for the purpose 

of serving the Syriac culture that represent a historical important and original pant 

for this country.

The following is the final statement:

      For the period from 6-7 Feb. 2013 the seventh Syriac literature conference- 

course of Al Malphan Yakoob Ogen Manna was held at Ankawa town- Erbil. The 

conference included seven sessions where forty researches were presented in the 

fields of Syriac language and literature and the results and recommendations that 

those researches reflected are as fallows: 

1- The Syriac language is a deep rooted living language and its literature enjoys 

the humane and patriotic meanings.

2- Necessity to support the Syriac language department at the college of lan-

guages Baghdad university and to great its graduates the chance to complete their 

higher studies through which it could provide specialized staff in this language and 

its literature in addition to the need of opening a department for the Syriac language 

in one of the universities in the region. 

3- The importance of establishing Syriac general directorate for culture at the 

ministry of culture- Federal government.

4- Care for publishing heritage, lingual and literal books in the Syriac language 

by the responsible parties in the federal government and Kurdistan Regional govern-

ment.

5- Forming specialized committees in the field of preparing and translating 

scholastic texts in Syriac language in the Federal government.

34
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4 Rawand  Polus Naseer Boya the forgotten ankawa poet

5 Amel Eddi Polus In the syriac language assimilation

6 Dr. Zaheem Ali fuaady The syriac role in developing lingual sciences

Time 8:00- 9:00 dinner and rest.

Session run by Moshy Polus

The third day/ Friday 8.2.2013

Time 9:00 a.m Final session 

Series  Name of researcher Participants in the conference and special 

committee to prepare the final statement

1 Mary Jabo How to read the Icons 

2 Denial shabo Rekany Ressurruction and unification

3 Discussion, evaluation and statement 10:30 reading the final statement of 

the conference

End of programme 

Notice: the morning part for the third day programme was converted to the even-

ing session for the second day. The two researchers presented their researches in the 

session of the second day instead of the absentees. 

 Syriac Writers Union.

      The Final Evening Session

Before starting the final evening session for the second day the participants de-

cided to form a committee in order to write the final statement for the conference.

The committee for the final statement was formed of the following:

- The re searcher Nazar Hanna Dirany 

- The re searcher Akad Murad Tamo

- The re searcher Dr. Talib Al- Quraishy
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SL. Name of researcher       Title of research

1 Saayeed Shamaya          Towards ambitious Syriac Theatre.

2 Namrood Qasha             Syriac Broadcasting media in Iraq

3 Edmon Lasso                  Ankido. Eve and Tyreyziyaas

4 Yousif Zera                      the holiness of water in the rivers heritage

5 Nauri Putrus                    Hidyab culture and Its schools

6 Mr. Ahmed Sami            The hallow verb in The Semitic languages

Time  2:15 – 3:30 lunch and break 

The session was run by Lateef Numaan 

 Thursday 7.2.2013

Third session/ language

Time: 3:30- 5:00 afternoon

SL. Name of researcher Title of research

1 Dr. Bashar Al tory From the syriac al Maqdashy literature 

2 Akad Murad The syriac education experiment in Kurdistan region

3 Ibraheem kulan The seventh century, the syriac, crossroads

4 Mr. Mohammad Radhy Zwair The Semitic language and the convoying of 

the development of language studies

5 Kareem Ena The effect of time and place in the syriac stories

6 Dr. Behnam Sonny Mazkarta or the monastery of Youhanna Al- Delaimy

Time 5:00- 6:00 break

The session was run by Nazar Hanna Putrus

The fourth session/ culture 

Time: 6:00- 8:00 evening

SL. Name of researcher Title of research

1 Ashur Malham Sumerian names from Ogen Manna lexicon

2 Qusay Yousif Obstacles of syriac education in Neniva plain

3 Shakir Sifo Beauties of the poetic modern text- reading
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2 Zahir Hyzkia Doda Significance and Meaning of the Syriac language Let-

ters

3 Mikaeel Benyamin About the reality and The future of our Syriac lan-

guage

4 Sharar Yousif The life of the poet Khamees Al- qardahy Al Erbily

5 Faiq- Bolou Samples of the Syriac Literature

6 Ivan Jany Korail Our Syriac heritage-Ldentity and Originality.

Time   8:00 – 9:00 dinner and rest.

The session was run by Imad Iysoo 

The second day                        Thursday 7.2.2013

The first session/ History and heritage

Time    9:00 – 11:00 a.m

SL. Name of researcher Title of research

1 Abdul Salam Al- Khudaidy The archaeologist Behnam Abu Al Suf and his 

role in Ruins and remains of  Mesopotamia  heritage.

2 Yakoob Efram Mansoor Aramic thinkers and Writers.

3 Dr. Yousif Tony the Syriac-Selections from their written by hand her-

itage in the libraries of Turkey

4 Dr. Mahmood Abaad Al Juboury and Shayma Abdul Baky priests of the 

camps and their role in spreading Christianity among the Arabs before Islam

5 Dr. Behnam Attallah A study in the poetry of Jan Damo.

6 Manhal Samhareeb The use of the letter g) In the Syriac language.

Time    11:00 – 12:00 Break.

The session was run by Hikmat Basheer

Second session/ culture, Media and theatre 

Time 12:00 – 2:15 Midday.
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SL. Name of researcher Title of research

1 Dr. Yousif Kuzy Programming system of Yakoob Ogen Manna

2 Nazar Hanna Dirany Modern Syriac Poetry and samples.

3 Bishop Bashar  Matti Warda Our view regarding the Syriac language

4 Latif Musa Bola          Samples of the Syriac poetry in Al Qoush.

5 Benyamin Hadad          Our need to a  Comparative  Valuable lexicon

6 Mikaeel Warda Mosy      Korash- Kyora  Al Rahaway

The session was run by Shlaimoon Dawood. 

Time 2:15 – 3:30 afternoon lunch and break.        

 Second session / culture

Time 3:30 – 5:00 Afternoon

SL. Name of researcher Title of research

1 Patriarch Lewis Sako well-known Christian Qataris Before Islam

2 Mr. Baha Amer Al- Jubaury Syriac Ahraz Dishes

3 Dr. Talib Al Quraishy Role of the Syriac intransferring Arabic Culture

4 Assist.Profess.Muayed H. Menshid Similar aspects of Hakam Ahikar mes-

sage Mar Serkyoot

5 Yaunan Hozaaya critic reading for the Poem- Iam a poet

6 Adnan Abu Andalus Flowers from the Syriac literature

The session was run by Zuhair Burda 

Time 5:00 – 6:00 afternoon- Brake.

Third session/ literature    Time 6:00 – 8:00 evening

SL. Name of researcher Title of lecture

1 Hayder Hayder Mhaid Literal productions In the Syriac Gardens.
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clear fundamentals in the syntax of the Aramic language )eastern and western ac-

cents( printed in Mosul in 1886 and its second print in Beirut in 1975

2- Guide for those who are interested in the Aramic language- printed in Mosul 

in 1900 and reprinted in Beirut in 1975.

3- Picnic plains in the literature of the Aramic language- two pants- printed in 

Mosul in 1901.

4- Arabic Chaldean lexicon, the first part was printed in Mosul and re- printed 

in Beirut in 1975 and the third print was in 2010- the Syriac general Divectorate for 

education- Erbil.

  Sessions of work and researches more than forty researches arrived to the con-

ference from different parts of the country. A dense programme was placed that 

included seven sessions at an average of six researchers for each session. Below is the 

table put by the supervising committee of the conference with a remark that same 

researchers and due to force majeure couldn’t present their researches in the sessions 

of the conference. At the first session his eminent the bishop Bashar Matti and his 

research entitled Vision on Syriac language and in the second session his eminent 

the bishop Lewis Sako and his research entitled Christian Qataris well-known before 

Islam, didn’t attend the conference because of their traveling to Rome to elect the 

Chaldean church patriarch. The attendants of the conference were glad by electing 

the bishop Lewis Sako as patriarch of the Chaldean church in the world. The confer-

ence presented warm congratulations for his work to the new patriarch.

      Five more members apologized from attending the conference for different 

reasons. Generally, all researches will be issued in a special book along with other 

information about the conference.

        Below is the programme of the sessions regarding the work and the re-

searches with their timings.

Sessions of work and researches the first session/ language and heritage 

Time: 12:30 – 2:15 midday.
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of educational institutions and parties of our people. Finally, the presenter of the 

ceremony Durmara Canoon presented the programmer of opening the conference 

and delivered a brief speech concerning the life of the Malfan Yakoob Ogen Manna 

saying:

                                                     

        The biography of the Melfan Yakoob Ogen Manna.

        Yakoob Ogen Manna was born in 1867 in Bakoofa village which lies on the 

eastern side of Mosul city. There he learned the Chaldean language and mastered 

it reading and writing, then he moved to Mosul city where he joined the clerical 

Al Safa Mar Shamoon institute in 1885. the institute lies near Maskanta old church 

where he completed his philosophical and the ological studies. 

        Patriarch Mar Elia Abu Al Younan canonized him a priest on the 15 of Aug. 

1889. He studied the Syriac language and its literature at Mar Youhanna Al Habeeb 

clerical institute found in Mosul in the period 1885-1902 AD.                               

      During his stay and teaching at the mentioned above institute he started his 

lingual and literature work and supervising the publishing of the Domnican Fathers’ 

Press- Mosul.

- In 1902 he accompanied patriarch Immanuel the second Toma to Rome to 

visit the Pope. He received the priesthood degree and with him also was the martyr 

the patriarch Eddi Sheer and the patriach Istephan Jibry.

-    In 1914 afterautburst of the first world war he left the country ”Wan“ to 

Europe. After five years he came back to Mosul in 1919.

- In 1921 he was sent to serve the Chaldean church in Basrah and in 1927 he 

returned to Baghdad. He was intending to travel to Rome. He had traveled to Beirut 

for that purpose but the patriarch didn’t approve to the traveling and came back to 

Mosul. He died in March 1928. his body was found floating on the surface of the 

river Tigris at Salamia village.

- The triple graciousness patriarch Yakoob Ogen Manna could do well with 

the two languages the Aramic and the Arabic. He left four important books: 1- The 
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 Nechirvan  Barzani

  prime minister of  KRG 

6.1.2013

      The Deputy writers’ Union deputy presented Ibrahim Khayat in order to 

present congratulations in the name of the general Union for holding the confer-

ence and for the efforts done to make it a success. He asked his colleague in the 

administrative committee of the Syriac writers Union Dr. Taha Shebeeb: to continue 

the speech of the Union on this occasion. The latter improvised an effective speech 

about the role of the Syriac in the country between the two rivers )Mesopotamia( 

since the foundation of civilization and their highly esteemed situation among the 

Iraqi people for what they did of great value roles in all fields of country life. He said: 

you are the flowers of this country and its distinguished perfume. Your place is in the 

heart of every loyal person to the unity of the most beautiful Iraq. You are the origi-

nality and history. He said: Yes to our branch identities. We respect them and work 

through them for the original identity that gathers us all in love and respect and as 

writers and educators we have to deepen these roots so that we can have a country 

that lives in righteousness and progress.

        After that Mr. Mam Butani head of the Kurd Union writers congratulated 

the Syriac writers for holding their seventh Syriac literature conference wishing them 

success. He confirmed on the culture identity the coexistent nationalities and their 

role today in improving culture and praised the Union for its role today in this field.

        Mr. Assad Erbil delivered the speech of Turkmen writers welcoming the 

presence for the Syriac language and said that the coexistent national culture in 

Kurdistan Region is an enrichment and great wealth for developing the country and 

its well- civilized construction. He wished the participants from all over the country 

prosperity and success in their work.

        The conference received several telegrams of congratulation on the occa-

sion of holding the conference from members of parliament, ministers and people 
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With it the images of the civil and human construction is integrated and ex-

changed among nations and cultures.

Fellow members the seven Syriac literature conference: Kurdistan Regional Gov-

ernment is proud of the nationality the Assyrian, Syriac and Chldean as it was all 

along history in a position of goodness, constructive work and brotherly coexistence 

with their brothers the Kurd, Turkmen and the Arabs in Kurdistan Region and in the 

country in general. Also they have an active role and vast media power in the culture 

and literature fields of their famous writers we may mention the names of Berdisan, 

Efram, Nersy, Gorges Warda, Khamis Karardakhy and others who enriched the Syr-

iac culture and literature and that was reflected on other coexisting nations of which 

is the people of Kurdistan.  

      Today in Kurdistan Region and under the atmosphere of peace, construction 

and stability we fiend the Syriac language and literature advance steadily forward 

through various activities. What we watch of satellite charnels and broadcasting sta-

tions, journals and magazines and other issues in the Syriac language and what we 

feind in the cultural field of several names and characters side by side to their Kurd 

brothers who all work for the benefit of better future culturally and educationally.

      The most beautiful thing on Kurdistan soil today is the positive nation-

al peaceful and religious coexistence and the counter respect, democracy and the 

strong relationship which is an important part in the procession of a successful life.

      Therefore your conference today and what it would come up with of directives 

and decisions for the benefit of Syriac literature and culture carries the coexistence 

spirit, brotherhood and cove among all citizens of Kurdistan which is part of a better 

future for all.

         We also evaluate the efforts of those who organize and supervise the prepara-

tions for the conference and what they presented of great effort to make it a success 

and we also wish prosperity to all those who work hard and never lack the ability for 

developing the Syriac culture, literature and language.                             
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magazine )Saphroutha( and the Union took the decision of publishing it despite its 

difficult finance situation. The magazine is stable periodical, literature, cultural and 

Academic one. We hope it could participate in enriching the Syriac cultural scene.

Our Union, through holding such conferences wide and dense cultural a activi-

ties, aims to resurrect, develop and made know for all our roots, our cultural and 

participations and our Syriac, Babylonian and Assyrian )Between the two rivers cul-

tures(. It is the civilization of life, innovation that carries humane meaning in order 

to share in providing the cultural scene and the national thoughtful atmosphere with 

the values of creativity, dialogue, forgiveness and completing the other, side by side 

with its similar one of various cultures that our country treasures. Also to be opened 

to the transparent positive edge to all cultures and its niceness inside our country 

and abroad.

        Later the speech of Kurdistan Regional Government was delivered by Mr. 

Zerak Kamal the representative of HE. Nechirvan Barzani Prime Minister of the 

KRG, he said:

Presence and participants in the seventh conference of the Syriac Literature, we 

welcome you and welcome your participation of which we wish fruitful results for 

the purpose of serving the language and Syriac, literature. The Syriac nation through 

history has had a great role in the fields of culture, literature and human heritage 

and has embodied continuously the atmospheres of love and peace with other com-

ponents of the people.

      Dear fellows: we all know that literature is the outcome of thoughts and name’s 

creativity that incarnates life beauty and its images considering the ethnic and na-

tional varieties in its thin frame and it is sure that we all are indebted to such kind of 

writers, poets and the media. It is so the poems, the educational literal writing that 

add the strength of life to the generations that coexist and interact with it.

With it the volume of literature and culture are both on the line of progress. 

Therefore literature in its branches was and still is a true important measure for 

the education of the mind and its human development. 
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the years 2004 in Baghdad, 2005 )Dr. Yousif Haby course( in Baghdad, 2006 in Erbil 

)Polos Behanam course(, 2007 )Yousif Klita course( in Duhok, 2008 )Polos Bedari 

course( in Sulaimania and 2009 )Yuhanna Dolbany course(.

     Today the seventh conference for the Syriac literature is held in Erbil, too. To-

day’s conference carries the name the scholar and the lingual expert and the highly 

respected bishop Ogen Manna, his biography, his lingual and cultural achievements. 

They are in your hands within the conference documents. In our conference more 

than forty scholars, academics, university professors and those specialized in differ-

ent kinds of our Syriac culture from all over the country, Syriacs, Arabs and Kurds. 

To the conference forty researches arrived from inside the country and abroad. 

Dear presence

As we celebrate this great and important cultural ceremony we have to present 

our thanks and gratitude to all the good people of our nation and their friends who 

participated modestly and directly in their material and abstract support in order to 

hold this conference. We present our thanks and to all civil and party institutions, 

the cultural ones in particular that gave us support and still cooperating gladly

In holding our various cultural activities through the year and I would like to 

mention the Academic social centre, the Chaldean cultural society and the social 

Ankawa Youth Club. Also our thanks and respects to the International Organiza-

tions and the organizations of the United Nations for their concern and attending 

our activities.

         We hoped they could be with us today participating in this distinguished 

cultural celebration, famous names of our generous people, ambassadors of the 

Syriac culture and their windows to the world abroad, but the finance limitations 

had prevented it from to king place, but they have fulfilled their promises despite 

enforced a absence. They sent their researches to the conference to find their way 

to be published in a separate issue that carries the researches and a activities of the 

conference.

The Syriac writers Union is good to inform you of issuing the first number of our 
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The seventh Syriac Literature Conference is held with vast attendance and a pro-

gramme full of studies and researches.

        The Syriac writers Union was held for the period 6-7 Feb. 2013 its seventh 

literature course: The scholar Yakoob Ogen Manna at Ankawa.. The opening cer-

emony was at Amkabad Hall- in the Academic Social Centre at 11 a.m. attended by 

government responsible characters, members of parliment, representatives of parties 

including the parties of our Assyrian, Syriac and Chaldean people, representatives of 

civil community organizations and representatives of international organizations of 

which is Unami organization and others.

      The ceremony began with one minute silence of respect for the martyrs of 

the country and the martyrs of our people and martyrs of the free word. Then the 

Head of the Syriac writes union Mr.Rawand Pouls, presented the speech of the union 

welcoming the presence, the participants and the comers from other governorates in 

order to present their researches at the seventh Syriac literature conference. He also 

referred to the importance of such conferences, of what they bring out of directives, 

remarks and suggestions that could serve the procession of culture and the Syriac 

literature, he said: 

Dear audience and good morning

The Syriac writers union has always worked hard and periodically to hold an aca-

demic research conference specializing in Syriac culture and literature. Its title car-

ries the name of the thinker Our Union Labeeb who was very generous in the field 

of our deep rooted Syriac culture. ???Had held six Syriac literature conferences in 

The Seventh Syriac Literature Conference

)Class of the Scholar Ogen Manna(
Ankawa 6-7 Feb.2013
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Automobile <رٍدِيةِا> [] 
Airplane <طِيوألسةِا > [] 

Table 3. Examples of some of the most recent coinages in Modern Aramaic. 
 
1.5. Discussion 
 

Oftentimes, revitalization, in general, and lexical enrichment, in particular, 
of a given language can come in a natural way as its speakers undergo a surge in 
education that is mediated through the native language. However, a planned 
language revitalization- in this case focused on LE- should progress with the 
guidance of people or institutions knowledgeable in the language or languages 
involved and preferably with a touch of modern linguistic orientation. There 
should not be serious problems with enriching the lexical inventory via the 
inclusion of synonyms identified in various dialects of the same language. All 
what this process needs is the collection of lexical items thought to be 
synonymous. Replacing loanwords (foreign words) with native ones needs 
thorough consideration to determine if the replacements are appropriate in both 
form and meaning. With the latter, it is important to consider the cross-language 
cultural connotations. The greater challenge in LE comes when coining new 
native vocabulary for concepts, objects, attributes and actions which have had no 
specific native words hitherto.    

Regardless of what the option is for lexical enrichment, some linguistic 
rules or guidelines have to be observed. Foremost among such guidelines that 
should be considered by the person or body involved in the process of replacing 
loanwords with native ones or attempting to introduce hitherto non-existing 
coinages are the following: 1) The persons or bodies should be thoroughly 
knowledgeable in the native and source languages. 2) They should be intimately 
familiar with the subject/domain to which the intended coinage belongs. In other 
words, the person/body should have intimacy with the technical jargon in that 
subject/domain. 3) Preferably the replacement or the new coinage should not be 
bulky and awkward; rather it should be as concise as possible, easy to pronounce 
and easy to spell in the borrower language.7 4) It is preferred that the coinage be 
directly from the source language rather than be indirect through the medium of a 
third language such as transforming a term from English to Aramaic via Arabic 
rather than directly from English to Aramaic.  The rationale for direct borrowing 
is because of linguistic and cultural differences across languages. Indirect 
borrowing may increase the cross-language differences. 

Let us consider some recent lexical additions to MA. Just recently- may be 
during the last two decades or so- the term <مكٍنشِنتةِا> [], from the 

                                                           
7 I could not verify the following extremely familiar anecdote in Arabic language circles which 
says that the Arabic Language Academy rendered the English word ‘sandwich’ into Arabic as the 
phrase ‘الشاطر والمشطور والكامخ بينهما’ or ‘ شاطر والمشطور والطازج بينهماال ’. True or not, it has never been 
used because it is bulky, lengthy and awkward; instead, the word has been transliterated as 
 from the root [] ’شطيرة‘ In certain instances, some people use the Arabic word .’سندويتش‘
  .’meaning ‘to cut in half or to slice ’شطر‘

root <كنش> [] (to gather; to assemble) emerged (Hozaya and Youkhana, 
1998) to compete with <بًيةآل ؤٍوبًا> [] in designating ‘university’. It is 
interesting to note that the new creation seems to be a translation of the Arabic 
term <جامعة> which, in turn, seems to be the rendition of ‘university’ in English. 
The common semantic denominator of all those three words (i.e., <مكٍنشِنتةِا>, 
 is the concept of ‘wholeness’ or ‘comprehensiveness’ of an (<جامعة> ,<بًيةآل ؤٍوبًا>
educational institution. As for the exact rendition of the concept of ‘university’ in 
Aramaic, neither <مكٍنشِنتةِا>, nor <بًيةآل ؤٍوبًا> coinages designate the exact 
denotation of a modern ‘university’. Nevertheless, time, usage and publicization 
of the Aramaic counterparts will help bridge the semantic gap between them and 
the English ‘university’. However, if there is a linguistic preference to be made 
between <مكٍنشِنتةِا> and <بًيةآل ؤٍوبًا>, personally as a linguist, my choice will be 
for the latter for the following reasons. First, during the last few decades, <  بًيةآل
 had already established some semantic association with the concept of <ؤٍوبًا
‘university’ prior to the launching of <مكٍنشِنتةِا>. Second, <بًيةآل ؤٍوبًا> is far more 
established as a term in classical Aramaic with the sense of an educational 
institution than <8<مكٍنشِنتةِا. Third, <مكٍنشِنتةِا> is a bulky word and difficult to 
pronounce, especially for young learners of MA and those who have not had any 
exposure to OA and its morphology.  

As for the rendition of the term ‘linguistics’ into MA, the straightforward 
and more popular term might be < > or < لًشِنِا عَلم د يوآللفِن لًشِنِا  >; however, during 
the last few years, the term <ممٍللوآلةآل لَشِنِيِةآلِا> [ ] was launched 
into circulation (Giwargis, 2008: 6). The term reflects three major points of 
vulnerability. First, it signals a typical example of over-zealous urge for recourse 
to classical Aramaic morphology with a passion of pedantic expressions 
compared to < > or < لًشِنِا عَلم د يوآللفِن لًشِنِا  > which are more straightforward and 
comprehensible. Practically, such an over-zealous approach to the coinage of new 
terminology may amount to over-reaching the targeted rendition rather than just 
reaching it. Second, structurally, it is a bulky tongue-twisting formation that is 
difficult to spell as well as difficult to pronounce compared to the other two terms. 
Third, it manifests signs of serious influence of the Arabic terms for ‘linguistics’ 
i.e., ‘علم اللغة’ and ‘اللسانيات’ , on the Aramaic rendition of <ممٍللوآلةآل لَشِنِيِةآلِا> which 
appeared for the first time in Journal of Assyrian Academic Studies (JAAS: 
Assyrian section). In footnote #1 of the article, <ممٍللوآلةآل لَشِنِيِةآلِا> is rendered in 
Arabic as < علم اللسانيات  >. It is very rare in modern Arabic linguistic studies to 
come across the term <علم اللسانيات> used by a modern Arab linguist; usually, the 
rendition is either ‘9’علم اللغة or ‘اللسانيات’ and sometimes ‘ ةااللسني ’ (Al-Msiddi, 
http://www.almaktabah.net/vb/ show thread .php?t=28745). The influence of 

                                                           
8 The reader has not to confuse this derivation and its intended meaning with Oddo’s <مكٍنشِنتةآلِا>. 
9 The first Arab linguist, who used the term <علم اللغة> for ‘linguistics’, was  Ali Abdulwahid Wafi 
( احد وافيعلي عبد الو ) in 1934. He used the term to distinguish it from the term <فقه اللغة> which in 
classical Arabic studies designates ‘philology’. He published two books carrying the titles of < علم
 .(http://www.facebook.com/topic.php?uid=114097311968809&topic=152) <فقه اللغة> and <اللغة

Arabic on the coinage of <ممٍللوآلةآل لَشِنِيِةآلِا> is beyond any doubt; however, being 
intimately familiar with the practices of the Aramaic (Assyrian) language editor 
of JAAS, the footnote translation of <علم اللسانيات> may be an insertion by the 
editor rather than by the writer. Further solid evidence of the Arabic influence is 
manifested in using <لَشِنِيِةآلِا> which is in plural form to designate ‘لسانيات’ as if the 
term ‘linguistics’ is plural. In English, collective nouns such as ‘mathematics’, 
‘statistics’, ‘physics’, ‘electronics’ and ‘linguistics’ are plural in form, but 
grammatically singular in function. This is unlike the tradition in Arabic which 
several such sciences assume plural identities in both form and function such as 
 .’لسانيات‘ and thus ’اجتماعيات‘ ,’الكترونيات‘ ,’طبيعيات‘ ,’احصائيات‘ ,’رياضيات‘

Further evidence of the influence of Arabic on the coinage of Aramaic 
linguistic terms is evidenced in the rendition of the term ‘consonants’ as < اِةآلوِةآلِا
 which is an exact reflection of the Arabic term [ ] <مشٍةقِةآلِا
 This particular Arabic term for consonants reflects a very classical .’الحروف الساكنة‘
and prescriptive understanding of the nature of language which conceals the 
differences between sounds and letters. Modern Arab linguists10, especially after 
World War II, began to highlight the differences between letters and sounds to 
secure better descriptive identification of the phonetic system (النظام الصوتي) of 
Arabic as opposed to its orthographic system (النظام الكتابي). Being aware of such 
significant differences, modern Arab linguists began to identify vowels as 
 There is no objection to borrowing from .<الصوامت> and consonants as <الصوائت>
Arabic, but at least the borrowing should be scrutinized in light of modern 
linguistics. In this latter example, the word < آلااِةآلوِةُ  > [] (letters) should be 
replaced with <قِلُا> [] (sounds). 

Such new coinages in MA raise some significant and worthwhile 
observations. Firstly, there is categorical evidence that the coinage of such terms 
is via a third language which in this case is Arabic. The evidence is embedded in 
the choice of the terms in Aramaic and their morphological formations. Secondly, 
they indicate lack of thorough familiarity with modern linguistics and its 
descriptive terminology on the part of the person coining the term. Failing to 
observe some or all of the four guidelines above may lead to semantic, 
morphological or stylistic/aesthetic inaccuracies. 
 
1.6. Concluding Remarks 
 

At the present time, the northern region of Iraq (including the Kurdish 
Region and Nineveh Plain towns and villages, the latter of which belong to the 
Governorate of Nineveh) is the only place in the world where Aramaic speakers 
still have a sizeable population concentration, rich dialectal diversity and tangible 
daily practices of oral communication and literacy activities. There is also active 
interaction between the speakers of different dialects. During the last two decades, 
with the initiation of the Syriac Language Teaching Schools (SLTS) native 
language literacy has been reinforced, especially among the younger generation 

                                                           
10 Primarily Ibraheem Anees (ابراهيم انيس) and Tammaam Hassan (تمام حسان). 



سثروت  2 / 3242013

Mechanisms for Lexical Enrichment in Modern Aramaic

21

Manna, Eugene (1900, reprinted 1975). Chaldean-Arabic Dictionary. Beirut: 
Babel Center Publications. 
 
Oddo, Touma, (1897, reprinted 1978). Assyrian Dictionary. Chicago: Assyrian 
Language and Culture Classes, Inc.,  
 
Odisho, Edward Y. (1988). The Sound System of Modern Assyrian (Neo-
Aramaic). Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 
 
_____ (2003/4). The Second Koiné of Modern Syriac. Mediterranean Language 
Review 15, 48-62. 
 
_____ (2009). Recent Demographic Changes in Aramaic-Speaking Population of 
Iraq: Return of some Phonological Features of Classical Aramaic. Linguistic and 
Cultural Studies in Aramaic and Arabic. New Jersey: Gorgias Press, 93-102. 
 
Syriac Education in the North of Iraq: Facts and Figures (2000). San 
Diego/Calif.: Friends of Syriac Language. 
 
Wafi, Ali Abdulwahid (1934). .فقه اللغة .القاهرة  :دار نهضة مصر  
 
علم اللغة. القاهرة  :دار نهضة مصر .(1941) _____  . 
 

Mechanisms for Lexical Enrichment in Modern Aramaic 
 

Edward Y. Odisho, Ph.D. 
Professor Emeritus, 

Northeastern Illinois University, Chicago 
1.1. Introductory Remarks 
 

This study is a continuation of a previous one (Mediterranean Language 
Review, 15, 2003-4) in which I reported for the first time the gradual emergence 
of a koiné #2 for Modern Aramaic (MA) in the north of Iraq. In the earlier study, 
the focus was on the phonetic and phonological aspects, whereas in this one the 
focus is on the lexicon of the emerging linguistic entity.  

In 1991, after the Gulf War, north of Iraq was declared by the allied forces 
a no-fly zone to establish a Safe Haven zone for the return of all Kurdish, 
ChaldoAssyrian, Turkmani, Yezidi etc… refugees to their homes after they have 
been attacked by Saddam Hussein’s forces. At that juncture in time, the Assyrian 
Democratic Movement (ADM) was the only active Aramaic-speaking political 
movement that was involved in the guerilla fighting against Saddam Hussein’s 
regime. In the formation of the first Kurdish parliament, ADM won 4 of 5 seats 
assigned for ChaldoAssyrians. ADM also had a cabinet member in the Kurdish 
self-rule government.  Teaching the native language was on top of ADM’s 
political and educational agenda. The ADM bloc in the parliament submitted a 
proposal to establish a primary school system the instructional language of which 
would be Aramaic (Syriac)1. After some serious discussions, the cabinet approved 
the proposal and the Syriac language teaching schools (SLTS) were established 
formally by the Ministry of Education in Iraqi Kurdistan in 1992-1993 (The Status 
of Christians in the Kurdistan Region in Iraq, 2009). In this educational system, 
there are two types of schools inasmuch as Syriac language is concerned. The first 
type is the so-called Syriac Schools in which Syriac is the primary language of 
instruction across the whole curriculum while Kurdish and Arabic are taught as 
the regional languages with English as a foreign language to facilitate inter-
community and cross-language communication. The second type is the so-called 
Kurdish Schools in which the language of instruction is Kurdish, but Syriac 
language is an item in the curriculum required by Aramaic-speaking students. 
Usually, ChaldoAssyrian students in Kurdish schools are required to receive 4 to 
6 hours of instruction in Aramaic language per week.  Just over half of the schools 
are of the first type and the rest are of the second type. The inauguration of this 
schooling system afforded a unique opportunity for Aramaic-speakers to create 
and implement a curriculum of instruction which promotes the use of the native 
language (L1) as the primary medium of instruction in all content areas or is, at 
least, taught as a subject. This is a unique language education project that the 
native speakers have not had for a very long time in their history.   

It is absolutely necessary to make it clear to the reader that SLTS system is 
not just for teaching Syriac as a language; rather, the system implements cross-

                                                           
1 Aramaic and Syriac are used interchangeably in this study. 

curriculum instruction through the medium of Syriac. In other words, all content 
areas in social sciences, natural sciences and humanities are taught in Syriac 
throughout the whole system of 1st through 12th grades. Obviously, Kurdish, 
Arabic and English are taught as languages.  

SLTS that began with the elementary level in the Kurdish region in 1992-3 
was complemented through college level in 2004 in Baghdad by founding the 
Department of Syriac Language in the College of Languages of Baghdad 
University.2 This complete educational system has many significant linguistic, 
cultural and academic implications. Linguistically, the length of the formal 
schooling period (i.e. twelve or sixteen years) affords learners ample opportunity 
of exposure to both Aramaic language and literature, different levels of 
proficiency in the phonological, morphological, syntactical and lexical aspects of 
the modern and classical varieties of the language. Culturally, there is a better 
environment for native language maintenance across generations. Since language 
and culture are historically intertwined, learners will undoubtedly have copious 
exposure to their culture throughout its long history. Academically, after 
completing twelve or sixteen years of immersion in their native language, learners 
will be qualified to handle several important educational tasks such as teaching 
the language efficiently at least at lower levels of proficiency, practicing 
professional writing, conducting some elementary research and eventually 
carrying the native language to the next generation. However, at this juncture let 
us consider the conditions that require as well as promote lexical enrichment. 
 
1.2. Substantial Social Intermingling and Literary Activities 
 

The relative social security and stability in the Kurdish region since 1991 
offered the best opportunity for Aramaic-speaking communities, in different 
towns and villages, to actively interact socially, educationally and culturally and 
have ample exposure to each other’s dialect. They also bonded together politically 
and nationalistically even further as the members of the same ethnic and 
nationalistic entity. The social bonding, the political and nationalistic awareness 
and the establishment of native language schooling system all jointly invigorated 
the literary and artistic activities. During the last two decades the number of 
books, magazines and newspapers published in MA increased noticeably. Equally 
noticeably, the number of social and cultural clubs and organizations increased as 
well. Additionally, many conferences were held pertaining to the study and 
promotion of Syriac language and literature. People became more interested in 
publishing their works and performing their artistic and cultural activities in the 
native tongue.   
 
 
 
                                                           
2 The first group of students holding a bachelor degree graduated from this department in 2008. 
Also, just recently, the Kurdistan Regional Government (KRG) approved the institution of a 
Section of Syriac Language at Erbil University. 

1.3. Linguistic Leveling and its Primary Dynamics 
 

The social intermingling of the speakers of different dialects of a given 
language usually results in a uniform common dialect through the process of 
linguistic leveling (LL) (Fromkin and Rodman, 1998).  LL enhances the 
commonality and coherence within a language which, in turn, promotes the 
creation of a lingua franca dialect or koiné which eventually becomes a standard 
variety of the language (Odisho, 1988). In this study, the two dominating 
dynamics that helped bring about LL and lexical enrichment (LE) in MA are: 
considerable dialects contact and native language education through a schooling 
system. 

 The increased dialects contact exposed different speakers to each other’s 
dialect and its specific lexicon that distinguishes a given dialect from the other. 
Many speakers of Aramaic, especially the younger generation, are gradually 
becoming bi-dialectal such as in Ashiret (tribal) and Plain dialects or even tri-
dialectal with Koiné #1, Ashiret and Plain. 

Just for a quick and brief glance at MA dialect diversity, Maclean (1895) 
briefly summarizes the Eastern branch of MA as follows: 
 

a) The Greater Urmi dialects including Solduz, Sipurghan, Gavilan etc.... 
b) The Northern dialects which include Salamas, Qudshanis, Gawar, Jilu 
etc.... 
c) The Ashiret dialects which include Upper and Lower Tiari, Tkhuma, 
Tal, Baz, Mar Bishu, Shamizdin etc.... 
d) The Southern dialects3 which include Alqosh, Telkief, Telesqof, 
Bohtan, Zakho etc.... In this study, these dialects will be generally 
identified as ‘Nineveh Plain dialects’ or simply ‘Plain dialects’.  
   
The first three clusters of dialects began a gradual process of interaction 

since the massive displacement of their speakers with the beginning of the World 
War I and subsequent resettlement in Baquba/Iraq refugee camps and later in 
different settlements in the cities of Baghdad, Kirkuk, Mosul and Basrah. Their 
interaction gradually led to the emergence of a koiné dialect identified as koiné #1 
(Odisho, 1988). The establishment of a Safe Haven zone in the north of Iraq in 
1991 offered considerable opportunity for large scale social and linguistic 
interaction between Koiné #1, Ashiret and Plain dialects the result of which seems 
to be leading to the emergence of koiné #2 (Odisho, 2003/4). 

As for the role of schooling in activating and enhancing LL, it is 
imperative to highlight the fact that students who attend those schools come from 
different towns and villages hence speakers of different dialects. As those students 
stay together throughout the twelve years of their education they become exposed 
to a wide variety of dialects. In reality, those students who come from remote 
towns and villages stay in dormitories which affords them additional opportunity 
for dialectal exposure. 

                                                           
3 Also known as Nineveh Plain dialects. 

Generally speaking, students undergo three types of linguistic orientations. 
First, they have exposure to a variety of dialects. Second, they have extensive 
exposure to formal MA language as well as acquire formal language (subject-
specific jargon) through their comprehensive instruction in a wide variety of 
academic domains including social sciences, humanities and natural sciences. 
Incidentally, the approximately fifty (50) textbooks that students use throughout 
their twelve-year education in mother tongue have been the best source for the 
lexical enrichment of their language. The authors or, at times, translators4 of those 
textbooks have done their utmost to develop and/or create the needed language 
and technical jargon for each subject, namely, physics, chemistry, biology, 
mathematics, algebra, history, geography, civics, among others. Third, although 
all instruction is conducted in MA, students also receive some orientation in Old 
Aramaic (OA) which further enriches their linguistic mosaic in a different way. 
There is no doubt, whatsoever, that with dialectal mixing and formal language 
instruction in all linguistic domains e.g.,   syntax, morphology, phonology and 
lexicon students experience extensive LL and linguistic enrichment both of 
which, however, are more noticeable in the domains of phonology and lexicon the 
latter of which is the focus of this study. 
 
1.4. Lexical Enrichment and its Primary Mechanisms  
 

There are three primary mechanisms for lexical enrichment (LE) in MA, 
which are: a) Inter-dialect borrowing of dialect-specific lexical items; b) 
Replacing loanwords with native ones; and, c) Coining new derivations or words.  
All mechanisms have been activated recently because of the nationalistic and 
cultural undertones of the political awareness associated with the struggle for 
better educational, cultural and economic conditions for the Aramaic-speaking 
ethnic and nationalistic minority in Iraq. Below are brief comments on each of the 
above three primary mechanisms supported by some examples. 
 

1.4.1. Inter-dialect Borrowing of Dialect-specific Lexical Items 
 

The first mechanism is the inclusion of words that are historically specific 
to a particular dialect to the lexical bank of both spoken and written forms of MA. 
Undoubtedly, there are numerous dialects and clusters of dialects that have 
historically emerged in Aramaic (Syriac), in general 

Presently, speakers of Aramaic in the Kurdish region and the Plain of 
Nineveh do not only understand each other’s dialect, but they are also able to shift 
from one dialect to the other. In other words, a large number of Aramaic speakers, 
especially the educated ones and those who have studied in SLTS, are practically 
bidialectal. Some of them, especially the political operatives, the teachers in SLTS 
and those who strongly believe in the unity of the ChaldoAssyrian people readily 
code-switch between dialects not just to facilitate comprehension but also to 

                                                           
4 They usually translate from the Arabic or Kurdish versions of textbooks. 

signal linguistic unity and solidarity. Table 1, below cites some examples of 
cross-dialect migration of synonymous lexical items. 

 
Dialect #1 Sound Dialect #2  Sound Meaning 
< ادثِقِ > []5 < ايِعرِ > []6 catching 

 morning [s] <ؤفرِا> [] <قيدمةا>

> [s] <ؤلًالًى> لًىآلحنَة > [] descended 

> [] <رما> ياوعل > [] high 

 swollen [] <معوبيِا> [] <زَويِا>

 lap [] <قِفلِا> [] <حِنِا>

< دتةِاسفِ > [] <بًرًشةِا> [] pillow 

 looking [] <حيِرِا> [] <حزِيِا>

< كوآلشٌا اعٍزلِ > [] < قِودًا زِقرِا  > [] spider 

 fever [] <اشِةآلِا> [] <حٍمحٍمةِا>

اٍلِىِا >
 <مٍنيَحلى

[ 
 ] 

< اٍلِىِا    
 < حمِسًاىل

[ 
 ] 

may God  
rest (his soul)  

Table 1. Cross-dialect migration of synonymous lexical items. 
 
 There are hundreds, if not thousands, of such synonyms across the 
dialects, especially the large clusters of dialects of Urmi, Ashiret and Nineveh 
Plain. This inter-dialect borrowing does not only add lexical richness to MA, but 
also renders it linguistically more colorful and stylistically more flexible. Equally 
important, the cross-dialect interaction of lexical items enhances cultural and 
ethnic unity of its speakers. 
 

1.4.2. Replacing Loanwords with Native Ones 
 

The process of replacing loanwords with native ones in a given language 
tends to be a universal phenomenon whenever the borrower language is 
undergoing revitalization or renaissance. When the movement for replacing 

                                                           
5 The phonetic symbols used are of the International Phonetic Association (IPA) with slight 
modifications. The reader has specifically to notice the following: a) The emphatic sounds of 
 and the alveolar affricate []- the last of which has no independent symbol in Aramaic <ؤ> ,<ط>
alphabet- are transcribed with bold [t], [s] and []. b) Aspirated and Unaspirated sounds are 
distinguished because they can behave as phonologically relevant MA; thus, the reader should 
distinguish the unaspirated [p], [t], [c] from the aspirated [p], [t], [c] with the pair [c] vs. [c] 
being palatal not velar [k] vs. [k] as is the case in some languages. c) The symbol [] is placed to 
mark the primary stress and facilitate pronunciation. d) The symbols: [], [], [], [], [], 
designate sounds like the Arabic [ء], [ع], [ش], [ج], [خ] while [] represents the palatal plosive [ه] 
of MA which is unlike the velar [g] of English. 
6 May be pronounced with the pharyngeal [ ع   ع ]. 
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Kurdish majority in the north and Arab majority in the center and south do not 
adopt genuine democracy as the route to governing, the native languages of the 
minorities will gradually dwindle and disappear and that is a human and 
civilizational tragedy. Thus far, opportunities for MA revitalization are good. In 
the Kurdish region, there is one Directorate General (مديرية عامة) that administers 
the promotion of MA language and another one for the promotion of its arts and 
culture. Just recently, a Central Syriac Language Directorate General has been 
established by the central government in Baghdad as part of the Ministry of 
Teaching and Education. Thus far, these are all good signs for the promotion of 
the native language of the ChaldoAssyrian ethnic and nationalistic minority as 
well as for the promotion of the historical languages of the Mesopotamian 
civilization, but without the sustenance of democracy and human rights for 
minorities the long-term future for MA and other minority languages is seriously 
bleak.       
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and almost all those who had previous proficiency in Aramaic. All those 
conditions have been favorable for MA linguistic leveling and language 
enrichment both of which implying greater dialectal cohesion and uniformity 
leading to a gradually emerging common dialect referred to recently as Koiné #2. 
In the domain of lexical enrichment, which has been the focus of this study, the 
primary mechanisms of enrichment were identified as: 1) Inter-dialect borrowing 
of dialect-specific lexical items; 2) Replacing loanwords with native ones; and 3) 
Coining new lexical items and granting old ones new connotations. 

With regard to the first mechanism, it is quite natural for each language to 
have a multitude of dialects. One of the domains where dialects differ is in their 
overall lexicon and the specific lexical items that set one dialect apart from the 
other. When the conditions are mature for those dialects to intermingle, one of the 
major outcomes is the exchange of dialect-specific lexical items. The growth in 
familiarity with each other’s vocabulary does not only result in linguistic 
coherence; it also enhances the cultural and nationalistic cohesion. This is 
distinctly what is happening in the region under discussion.  

Replacing loanwords with native ones is a common and natural exercise 
that many languages have practiced at a certain stage of their history. The only 
condition that is recommended in this study is not to make this practice as if it is a 
premeditated one with the intention of purging the loanwords. A call for the 
‘purging’ of loanwords from a given language is a call that carries an undertone of 
discrimination and bias against the lender language. There is no language in the 
world that does not have loanwords from other languages. A loanword in a given 
language may be like the ambassador of one language to another. Loanwords are 
definitely the symbols of historical and cultural relationships between nations; 
indeed, they can tell very many historical and cultural tales.  

The lexicon of any language is always undergoing a very slow process of 
innovation and renovation. Old words may become obsolete or hackneyed, some 
may undergo semantic shift and some may gain more territory and push others to 
the periphery. New vocabulary may also be introduced through borrowing or as a 
result of morphological and semantic coinage from nominal and verbal roots that 
the given language already has. The coinage of new vocabulary kicks in when one 
given language ‘baptizes’- so to say- a new discovery, innovation, creation etc… 
and has then to assign a name to it in the form of a noun, an action in the form of 
a verb or an attribute in the form of an adjective. If a language does not adopt the 
choice of a new coinage then the alternative would be borrowing the needed word 
and naturalizing it in line with its lexical, morphological and grammatical 
traditions to signify the same or approximate concept, action or attribute in the 
source language. Regardless of what the option is, some linguistic rules or 
guidelines have to be considered as discussed above. 

Inasmuch as MA is concerned, the language has experienced a relative but 
qualitative surge during the last two decades primarily because of the founding of 
scores of all-Syriac language schools and the rise in the ethnic and nationalist 
consciousness of the ChaldoAssyrians whose native language is Aramaic. 
Languages and cultures prosper under democracy and respect for human rights for 
both the majority and the minorities coexisting with it. In post-Saddam Iraq, if the 
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Arabic on the coinage of <ممٍللوآلةآل لَشِنِيِةآلِا> is beyond any doubt; however, being 
intimately familiar with the practices of the Aramaic (Assyrian) language editor 
of JAAS, the footnote translation of <علم اللسانيات> may be an insertion by the 
editor rather than by the writer. Further solid evidence of the Arabic influence is 
manifested in using <لَشِنِيِةآلِا> which is in plural form to designate ‘لسانيات’ as if the 
term ‘linguistics’ is plural. In English, collective nouns such as ‘mathematics’, 
‘statistics’, ‘physics’, ‘electronics’ and ‘linguistics’ are plural in form, but 
grammatically singular in function. This is unlike the tradition in Arabic which 
several such sciences assume plural identities in both form and function such as 
 .’لسانيات‘ and thus ’اجتماعيات‘ ,’الكترونيات‘ ,’طبيعيات‘ ,’احصائيات‘ ,’رياضيات‘

Further evidence of the influence of Arabic on the coinage of Aramaic 
linguistic terms is evidenced in the rendition of the term ‘consonants’ as < اِةآلوِةآلِا
 which is an exact reflection of the Arabic term [ ] <مشٍةقِةآلِا
 This particular Arabic term for consonants reflects a very classical .’الحروف الساكنة‘
and prescriptive understanding of the nature of language which conceals the 
differences between sounds and letters. Modern Arab linguists10, especially after 
World War II, began to highlight the differences between letters and sounds to 
secure better descriptive identification of the phonetic system (النظام الصوتي) of 
Arabic as opposed to its orthographic system (النظام الكتابي). Being aware of such 
significant differences, modern Arab linguists began to identify vowels as 
 There is no objection to borrowing from .<الصوامت> and consonants as <الصوائت>
Arabic, but at least the borrowing should be scrutinized in light of modern 
linguistics. In this latter example, the word < آلااِةآلوِةُ  > [] (letters) should be 
replaced with <قِلُا> [] (sounds). 

Such new coinages in MA raise some significant and worthwhile 
observations. Firstly, there is categorical evidence that the coinage of such terms 
is via a third language which in this case is Arabic. The evidence is embedded in 
the choice of the terms in Aramaic and their morphological formations. Secondly, 
they indicate lack of thorough familiarity with modern linguistics and its 
descriptive terminology on the part of the person coining the term. Failing to 
observe some or all of the four guidelines above may lead to semantic, 
morphological or stylistic/aesthetic inaccuracies. 
 
1.6. Concluding Remarks 
 

At the present time, the northern region of Iraq (including the Kurdish 
Region and Nineveh Plain towns and villages, the latter of which belong to the 
Governorate of Nineveh) is the only place in the world where Aramaic speakers 
still have a sizeable population concentration, rich dialectal diversity and tangible 
daily practices of oral communication and literacy activities. There is also active 
interaction between the speakers of different dialects. During the last two decades, 
with the initiation of the Syriac Language Teaching Schools (SLTS) native 
language literacy has been reinforced, especially among the younger generation 

                                                           
10 Primarily Ibraheem Anees (ابراهيم انيس) and Tammaam Hassan (تمام حسان). 
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root <كنش> [] (to gather; to assemble) emerged (Hozaya and Youkhana, 
1998) to compete with <بًيةآل ؤٍوبًا> [] in designating ‘university’. It is 
interesting to note that the new creation seems to be a translation of the Arabic 
term <جامعة> which, in turn, seems to be the rendition of ‘university’ in English. 
The common semantic denominator of all those three words (i.e., <مكٍنشِنتةِا>, 
 is the concept of ‘wholeness’ or ‘comprehensiveness’ of an (<جامعة> ,<بًيةآل ؤٍوبًا>
educational institution. As for the exact rendition of the concept of ‘university’ in 
Aramaic, neither <مكٍنشِنتةِا>, nor <بًيةآل ؤٍوبًا> coinages designate the exact 
denotation of a modern ‘university’. Nevertheless, time, usage and publicization 
of the Aramaic counterparts will help bridge the semantic gap between them and 
the English ‘university’. However, if there is a linguistic preference to be made 
between <مكٍنشِنتةِا> and <بًيةآل ؤٍوبًا>, personally as a linguist, my choice will be 
for the latter for the following reasons. First, during the last few decades, <  بًيةآل
 had already established some semantic association with the concept of <ؤٍوبًا
‘university’ prior to the launching of <مكٍنشِنتةِا>. Second, <بًيةآل ؤٍوبًا> is far more 
established as a term in classical Aramaic with the sense of an educational 
institution than <8<مكٍنشِنتةِا. Third, <مكٍنشِنتةِا> is a bulky word and difficult to 
pronounce, especially for young learners of MA and those who have not had any 
exposure to OA and its morphology.  

As for the rendition of the term ‘linguistics’ into MA, the straightforward 
and more popular term might be < > or < لًشِنِا عَلم د يوآللفِن لًشِنِا  >; however, during 
the last few years, the term <ممٍللوآلةآل لَشِنِيِةآلِا> [ ] was launched 
into circulation (Giwargis, 2008: 6). The term reflects three major points of 
vulnerability. First, it signals a typical example of over-zealous urge for recourse 
to classical Aramaic morphology with a passion of pedantic expressions 
compared to < > or < لًشِنِا عَلم د يوآللفِن لًشِنِا  > which are more straightforward and 
comprehensible. Practically, such an over-zealous approach to the coinage of new 
terminology may amount to over-reaching the targeted rendition rather than just 
reaching it. Second, structurally, it is a bulky tongue-twisting formation that is 
difficult to spell as well as difficult to pronounce compared to the other two terms. 
Third, it manifests signs of serious influence of the Arabic terms for ‘linguistics’ 
i.e., ‘علم اللغة’ and ‘اللسانيات’ , on the Aramaic rendition of <ممٍللوآلةآل لَشِنِيِةآلِا> which 
appeared for the first time in Journal of Assyrian Academic Studies (JAAS: 
Assyrian section). In footnote #1 of the article, <ممٍللوآلةآل لَشِنِيِةآلِا> is rendered in 
Arabic as < علم اللسانيات  >. It is very rare in modern Arabic linguistic studies to 
come across the term <علم اللسانيات> used by a modern Arab linguist; usually, the 
rendition is either ‘9’علم اللغة or ‘اللسانيات’ and sometimes ‘ ةااللسني ’ (Al-Msiddi, 
http://www.almaktabah.net/vb/ show thread .php?t=28745). The influence of 

                                                           
8 The reader has not to confuse this derivation and its intended meaning with Oddo’s <مكٍنشِنتةآلِا>. 
9 The first Arab linguist, who used the term <علم اللغة> for ‘linguistics’, was  Ali Abdulwahid Wafi 
( احد وافيعلي عبد الو ) in 1934. He used the term to distinguish it from the term <فقه اللغة> which in 
classical Arabic studies designates ‘philology’. He published two books carrying the titles of < علم
 .(http://www.facebook.com/topic.php?uid=114097311968809&topic=152) <فقه اللغة> and <اللغة
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Airplane <طِيوألسةِا > [] 

Table 3. Examples of some of the most recent coinages in Modern Aramaic. 
 
1.5. Discussion 
 

Oftentimes, revitalization, in general, and lexical enrichment, in particular, 
of a given language can come in a natural way as its speakers undergo a surge in 
education that is mediated through the native language. However, a planned 
language revitalization- in this case focused on LE- should progress with the 
guidance of people or institutions knowledgeable in the language or languages 
involved and preferably with a touch of modern linguistic orientation. There 
should not be serious problems with enriching the lexical inventory via the 
inclusion of synonyms identified in various dialects of the same language. All 
what this process needs is the collection of lexical items thought to be 
synonymous. Replacing loanwords (foreign words) with native ones needs 
thorough consideration to determine if the replacements are appropriate in both 
form and meaning. With the latter, it is important to consider the cross-language 
cultural connotations. The greater challenge in LE comes when coining new 
native vocabulary for concepts, objects, attributes and actions which have had no 
specific native words hitherto.    

Regardless of what the option is for lexical enrichment, some linguistic 
rules or guidelines have to be observed. Foremost among such guidelines that 
should be considered by the person or body involved in the process of replacing 
loanwords with native ones or attempting to introduce hitherto non-existing 
coinages are the following: 1) The persons or bodies should be thoroughly 
knowledgeable in the native and source languages. 2) They should be intimately 
familiar with the subject/domain to which the intended coinage belongs. In other 
words, the person/body should have intimacy with the technical jargon in that 
subject/domain. 3) Preferably the replacement or the new coinage should not be 
bulky and awkward; rather it should be as concise as possible, easy to pronounce 
and easy to spell in the borrower language.7 4) It is preferred that the coinage be 
directly from the source language rather than be indirect through the medium of a 
third language such as transforming a term from English to Aramaic via Arabic 
rather than directly from English to Aramaic.  The rationale for direct borrowing 
is because of linguistic and cultural differences across languages. Indirect 
borrowing may increase the cross-language differences. 

Let us consider some recent lexical additions to MA. Just recently- may be 
during the last two decades or so- the term <مكٍنشِنتةِا> [], from the 

                                                           
7 I could not verify the following extremely familiar anecdote in Arabic language circles which 
says that the Arabic Language Academy rendered the English word ‘sandwich’ into Arabic as the 
phrase ‘الشاطر والمشطور والكامخ بينهما’ or ‘ شاطر والمشطور والطازج بينهماال ’. True or not, it has never been 
used because it is bulky, lengthy and awkward; instead, the word has been transliterated as 
 from the root [] ’شطيرة‘ In certain instances, some people use the Arabic word .’سندويتش‘
  .’meaning ‘to cut in half or to slice ’شطر‘
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given root is the coinage of the word <ملٍشنِنِا> [] from the root <لشن> 
[] (tongue) for ‘linguist’. The compounding of the first four examples in table 3 
below is clear evidence of this linguistic route. The first two examples involve the 
joining of the triliteral root <فرس> [] (disseminate; spread) with <قال> [l] 
(sound; voice) to designate the concept of ‘radio’ and the root <فرس> plus <حزا> 
[] (see) to designate the concept of ‘television’, respectively. In the same 
manner, the compound words of <زولقاِل> [] (cassette tape) and <زوحلزوا> 
[] (video tape) are created from the native roots <قال> (sound; voice) 
and <حزا> (see) and the loan root <زول> (stripe; line). All those four words have 
been coined during the last four decades and are extremely popular and common 
even among the illiterate speakers of MA. The next three words in table 3 are also 
compounds, but with the specific use of <  a very (house; home; abode) [] <بًيةآل
common unit with which compound words have always been created in Aramaic 
throughout its long history such as <بًيةآل يٍلدِا> [] (birthday), <  آل نٍىرًينبًية 

> [] (Mesopotamia), < بِكُابًيةآل  > [] (wailing place), < بًيةآل
 ,etc…(Manna (library) [] <بًيةآل اٍركًا> ,(cemetery) [] <قثوآلرِا
1900, reprinted 1975; Maclean, 1901, reprinted 1972) Some of the most common 
recent creations are the two examples in table 3, of <بًيةآل طٍوسِا> [] 
(airport) and <بًيةآل حَزوِنُا> []  (cinema) (Ashitha, 1997). In case of < بًيةآل
 for <university>, the term is classical with the denotations of [ ] <ؤٍوبًا
‘community, parish or school’, among others (Manna, 1900, reprinted 1975). 
Obviously, the original denotation has undergone considerable semantic deviation 
to designate the modern concept of ‘university’.  
 

Needed 
Vocabulary 

Coined 
Vocabulary 

Sound 

Radio <فرسقِلِا> [] 
Television <فرسحزوا> [] 
Cassette (tape) <زولقاِل> [] 
Video (tape) <زوحلزوا> [] 
University; مكٍنشِنتةِا> جامعة>;  

 <بًيةآل ؤٍوبًا>
[]; 
[] 

Airport <بًيةآل طٍوسِا> [] 
Library; bookstore <بًيةآل اٍركًا> [ ] 
Linguistics;  علم اللغة; 
or  اللسانيات 

< يوآللفِن لًشِنِا   >; 
علم  دلَشِنِا>  > 
or <ممٍللوآلةآل لَشِنِيِةآلِا> 

[ ]; 
[ ]; 
[  
 ] 

Automobile <رٍدِيةِا> [] 
Airplane <طِيوألسةِا > [] 

Table 3. Examples of some of the most recent coinages in Modern Aramaic. 
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involved and preferably with a touch of modern linguistic orientation. There 
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inclusion of synonyms identified in various dialects of the same language. All 
what this process needs is the collection of lexical items thought to be 
synonymous. Replacing loanwords (foreign words) with native ones needs 
thorough consideration to determine if the replacements are appropriate in both 
form and meaning. With the latter, it is important to consider the cross-language 
cultural connotations. The greater challenge in LE comes when coining new 
native vocabulary for concepts, objects, attributes and actions which have had no 
specific native words hitherto.    

Regardless of what the option is for lexical enrichment, some linguistic 
rules or guidelines have to be observed. Foremost among such guidelines that 
should be considered by the person or body involved in the process of replacing 
loanwords with native ones or attempting to introduce hitherto non-existing 
coinages are the following: 1) The persons or bodies should be thoroughly 
knowledgeable in the native and source languages. 2) They should be intimately 
familiar with the subject/domain to which the intended coinage belongs. In other 
words, the person/body should have intimacy with the technical jargon in that 
subject/domain. 3) Preferably the replacement or the new coinage should not be 
bulky and awkward; rather it should be as concise as possible, easy to pronounce 
and easy to spell in the borrower language.7 4) It is preferred that the coinage be 
directly from the source language rather than be indirect through the medium of a 
third language such as transforming a term from English to Aramaic via Arabic 
rather than directly from English to Aramaic.  The rationale for direct borrowing 
is because of linguistic and cultural differences across languages. Indirect 
borrowing may increase the cross-language differences. 

Let us consider some recent lexical additions to MA. Just recently- may be 
during the last two decades or so- the term <مكٍنشِنتةِا> [], from the 

                                                           
7 I could not verify the following extremely familiar anecdote in Arabic language circles which 
says that the Arabic Language Academy rendered the English word ‘sandwich’ into Arabic as the 
phrase ‘الشاطر والمشطور والكامخ بينهما’ or ‘ شاطر والمشطور والطازج بينهماال ’. True or not, it has never been 
used because it is bulky, lengthy and awkward; instead, the word has been transliterated as 
 from the root [] ’شطيرة‘ In certain instances, some people use the Arabic word .’سندويتش‘
  .’meaning ‘to cut in half or to slice ’شطر‘
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loanwords with native ones is driven by a strong over-zealous nationalistic 
sentiment, the movement may amount to ‘purging’ which may bring with it some 
negative results; otherwise, all languages tend to entertain some loanwords side 
by side with native ones. Fortunately, in the present attempt at revitalizing MA, 
the movement is not led by ‘purists’; it is rather motivated by a natural linguistic 
trend to prefer the native words when available or coinable over the loan ones. 
Old Aramaic (OA) is very rich in its lexicon and is, therefore, the best source for 
replacement of loanwords that have invaded MA, especially during the last few 
centuries. Table 2, below cites some examples of native words gradually 
replacing the firmly established loanwords.  
 

Non-Native Sound Native Sound Meaning 
 quickly [] <قلوال> [] <جلدا>

 wrestling [] <هدآلِال> [] <كوشةت>

 free (price) [] <مٍهِن> [] <حوآلرِيت>

 left (side) [] <سَمِلِا> [] <صٍفلًا>

 ;<اٍمتنِاتة> [] <ىٍمِشِا>
 <كوألل عَدِنِا>

[]; 
[ ] 

always 

  ;<دِشنِا> [] <فِشكِش>
 <شوآلكِنِا>

[]; 
[] 

gift 

 duty [] <وِلتةِا> [] <وجتبوآلةِا>

 alert [] <زىرتِا> [] <ىَشيِر>

 corner [] <زِوتةِا> [] <قوجنتةِا>

 weak [] <حمتلِا> [] <زٍبوآلن>

 enemy [] <بعَلدثِثِا> [] <دَمشَن>
Table 2. Native words replacing loanwords. 

 
1.4.3. Coining New Lexical Items and Granting Old Ones New 
Connotations  

 
The dynamic language activities in schools, literature, media and in 

political and nationalistic life, in general, coupled with the universal advancement 
and innovation in sciences, technology and communication, in general, have been 
the impetus for creating and coining the needed vocabulary for MA. Borrowing 
words from OA and recycling others have always been good sources for the 
enrichment of MA; nevertheless, mere borrowing from OA may not satisfy all the 
needs brought about by modern scientific, socio-political and cultural changes in 
life. There are several linguistic routes that help in coining the needed vocabulary. 
These routes involve morphological and semantic innovations. The morphological 
innovations may come in the form of new derivations from existing roots or 
through word compounding involving linguistic roots the combination of which 
assist in triggering the intended meaning. A good example of new words from a 
given root is the coinage of the word <ملٍشنِنِا> [] from the root <لشن> 
[] (tongue) for ‘linguist’. The compounding of the first four examples in table 3 
below is clear evidence of this linguistic route. The first two examples involve the 
joining of the triliteral root <فرس> [] (disseminate; spread) with <قال> [l] 
(sound; voice) to designate the concept of ‘radio’ and the root <فرس> plus <حزا> 
[] (see) to designate the concept of ‘television’, respectively. In the same 
manner, the compound words of <زولقاِل> [] (cassette tape) and <زوحلزوا> 
[] (video tape) are created from the native roots <قال> (sound; voice) 
and <حزا> (see) and the loan root <زول> (stripe; line). All those four words have 
been coined during the last four decades and are extremely popular and common 
even among the illiterate speakers of MA. The next three words in table 3 are also 
compounds, but with the specific use of <  a very (house; home; abode) [] <بًيةآل
common unit with which compound words have always been created in Aramaic 
throughout its long history such as <بًيةآل يٍلدِا> [] (birthday), <  آل نٍىرًينبًية 

> [] (Mesopotamia), < بِكُابًيةآل  > [] (wailing place), < بًيةآل
 ,etc…(Manna (library) [] <بًيةآل اٍركًا> ,(cemetery) [] <قثوآلرِا
1900, reprinted 1975; Maclean, 1901, reprinted 1972) Some of the most common 
recent creations are the two examples in table 3, of <بًيةآل طٍوسِا> [] 
(airport) and <بًيةآل حَزوِنُا> []  (cinema) (Ashitha, 1997). In case of < بًيةآل
 for <university>, the term is classical with the denotations of [ ] <ؤٍوبًا
‘community, parish or school’, among others (Manna, 1900, reprinted 1975). 
Obviously, the original denotation has undergone considerable semantic deviation 
to designate the modern concept of ‘university’.  
 

Needed 
Vocabulary 

Coined 
Vocabulary 

Sound 

Radio <فرسقِلِا> [] 
Television <فرسحزوا> [] 
Cassette (tape) <زولقاِل> [] 
Video (tape) <زوحلزوا> [] 
University; مكٍنشِنتةِا> جامعة>;  

 <بًيةآل ؤٍوبًا>
[]; 
[] 

Airport <بًيةآل طٍوسِا> [] 
Library; bookstore <بًيةآل اٍركًا> [ ] 
Linguistics;  علم اللغة; 
or  اللسانيات 

< يوآللفِن لًشِنِا   >; 
علم  دلَشِنِا>  > 
or <ممٍللوآلةآل لَشِنِيِةآلِا> 

[ ]; 
[ ]; 
[  
 ] 
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signal linguistic unity and solidarity. Table 1, below cites some examples of 
cross-dialect migration of synonymous lexical items. 

 
Dialect #1 Sound Dialect #2  Sound Meaning 
< ادثِقِ > []5 < ايِعرِ > []6 catching 

 morning [s] <ؤفرِا> [] <قيدمةا>

> [s] <ؤلًالًى> لًىآلحنَة > [] descended 

> [] <رما> ياوعل > [] high 

 swollen [] <معوبيِا> [] <زَويِا>

 lap [] <قِفلِا> [] <حِنِا>

< دتةِاسفِ > [] <بًرًشةِا> [] pillow 

 looking [] <حيِرِا> [] <حزِيِا>

< كوآلشٌا اعٍزلِ > [] < قِودًا زِقرِا  > [] spider 

 fever [] <اشِةآلِا> [] <حٍمحٍمةِا>

اٍلِىِا >
 <مٍنيَحلى

[ 
 ] 

< اٍلِىِا    
 < حمِسًاىل

[ 
 ] 

may God  
rest (his soul)  

Table 1. Cross-dialect migration of synonymous lexical items. 
 
 There are hundreds, if not thousands, of such synonyms across the 
dialects, especially the large clusters of dialects of Urmi, Ashiret and Nineveh 
Plain. This inter-dialect borrowing does not only add lexical richness to MA, but 
also renders it linguistically more colorful and stylistically more flexible. Equally 
important, the cross-dialect interaction of lexical items enhances cultural and 
ethnic unity of its speakers. 
 

1.4.2. Replacing Loanwords with Native Ones 
 

The process of replacing loanwords with native ones in a given language 
tends to be a universal phenomenon whenever the borrower language is 
undergoing revitalization or renaissance. When the movement for replacing 

                                                           
5 The phonetic symbols used are of the International Phonetic Association (IPA) with slight 
modifications. The reader has specifically to notice the following: a) The emphatic sounds of 
 and the alveolar affricate []- the last of which has no independent symbol in Aramaic <ؤ> ,<ط>
alphabet- are transcribed with bold [t], [s] and []. b) Aspirated and Unaspirated sounds are 
distinguished because they can behave as phonologically relevant MA; thus, the reader should 
distinguish the unaspirated [p], [t], [c] from the aspirated [p], [t], [c] with the pair [c] vs. [c] 
being palatal not velar [k] vs. [k] as is the case in some languages. c) The symbol [] is placed to 
mark the primary stress and facilitate pronunciation. d) The symbols: [], [], [], [], [], 
designate sounds like the Arabic [ء], [ع], [ش], [ج], [خ] while [] represents the palatal plosive [ه] 
of MA which is unlike the velar [g] of English. 
6 May be pronounced with the pharyngeal [ ع   ع ]. 
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sentiment, the movement may amount to ‘purging’ which may bring with it some 
negative results; otherwise, all languages tend to entertain some loanwords side 
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trend to prefer the native words when available or coinable over the loan ones. 
Old Aramaic (OA) is very rich in its lexicon and is, therefore, the best source for 
replacement of loanwords that have invaded MA, especially during the last few 
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[] 
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 alert [] <زىرتِا> [] <ىَشيِر>

 corner [] <زِوتةِا> [] <قوجنتةِا>

 weak [] <حمتلِا> [] <زٍبوآلن>

 enemy [] <بعَلدثِثِا> [] <دَمشَن>
Table 2. Native words replacing loanwords. 

 
1.4.3. Coining New Lexical Items and Granting Old Ones New 
Connotations  

 
The dynamic language activities in schools, literature, media and in 

political and nationalistic life, in general, coupled with the universal advancement 
and innovation in sciences, technology and communication, in general, have been 
the impetus for creating and coining the needed vocabulary for MA. Borrowing 
words from OA and recycling others have always been good sources for the 
enrichment of MA; nevertheless, mere borrowing from OA may not satisfy all the 
needs brought about by modern scientific, socio-political and cultural changes in 
life. There are several linguistic routes that help in coining the needed vocabulary. 
These routes involve morphological and semantic innovations. The morphological 
innovations may come in the form of new derivations from existing roots or 
through word compounding involving linguistic roots the combination of which 
assist in triggering the intended meaning. A good example of new words from a 
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Generally speaking, students undergo three types of linguistic orientations. 
First, they have exposure to a variety of dialects. Second, they have extensive 
exposure to formal MA language as well as acquire formal language (subject-
specific jargon) through their comprehensive instruction in a wide variety of 
academic domains including social sciences, humanities and natural sciences. 
Incidentally, the approximately fifty (50) textbooks that students use throughout 
their twelve-year education in mother tongue have been the best source for the 
lexical enrichment of their language. The authors or, at times, translators4 of those 
textbooks have done their utmost to develop and/or create the needed language 
and technical jargon for each subject, namely, physics, chemistry, biology, 
mathematics, algebra, history, geography, civics, among others. Third, although 
all instruction is conducted in MA, students also receive some orientation in Old 
Aramaic (OA) which further enriches their linguistic mosaic in a different way. 
There is no doubt, whatsoever, that with dialectal mixing and formal language 
instruction in all linguistic domains e.g.,   syntax, morphology, phonology and 
lexicon students experience extensive LL and linguistic enrichment both of 
which, however, are more noticeable in the domains of phonology and lexicon the 
latter of which is the focus of this study. 
 
1.4. Lexical Enrichment and its Primary Mechanisms  
 

There are three primary mechanisms for lexical enrichment (LE) in MA, 
which are: a) Inter-dialect borrowing of dialect-specific lexical items; b) 
Replacing loanwords with native ones; and, c) Coining new derivations or words.  
All mechanisms have been activated recently because of the nationalistic and 
cultural undertones of the political awareness associated with the struggle for 
better educational, cultural and economic conditions for the Aramaic-speaking 
ethnic and nationalistic minority in Iraq. Below are brief comments on each of the 
above three primary mechanisms supported by some examples. 
 

1.4.1. Inter-dialect Borrowing of Dialect-specific Lexical Items 
 

The first mechanism is the inclusion of words that are historically specific 
to a particular dialect to the lexical bank of both spoken and written forms of MA. 
Undoubtedly, there are numerous dialects and clusters of dialects that have 
historically emerged in Aramaic (Syriac), in general 

Presently, speakers of Aramaic in the Kurdish region and the Plain of 
Nineveh do not only understand each other’s dialect, but they are also able to shift 
from one dialect to the other. In other words, a large number of Aramaic speakers, 
especially the educated ones and those who have studied in SLTS, are practically 
bidialectal. Some of them, especially the political operatives, the teachers in SLTS 
and those who strongly believe in the unity of the ChaldoAssyrian people readily 
code-switch between dialects not just to facilitate comprehension but also to 

                                                           
4 They usually translate from the Arabic or Kurdish versions of textbooks. 

signal linguistic unity and solidarity. Table 1, below cites some examples of 
cross-dialect migration of synonymous lexical items. 

 
Dialect #1 Sound Dialect #2  Sound Meaning 
< ادثِقِ > []5 < ايِعرِ > []6 catching 

 morning [s] <ؤفرِا> [] <قيدمةا>

> [s] <ؤلًالًى> لًىآلحنَة > [] descended 

> [] <رما> ياوعل > [] high 

 swollen [] <معوبيِا> [] <زَويِا>

 lap [] <قِفلِا> [] <حِنِا>

< دتةِاسفِ > [] <بًرًشةِا> [] pillow 

 looking [] <حيِرِا> [] <حزِيِا>

< كوآلشٌا اعٍزلِ > [] < قِودًا زِقرِا  > [] spider 

 fever [] <اشِةآلِا> [] <حٍمحٍمةِا>

اٍلِىِا >
 <مٍنيَحلى

[ 
 ] 

< اٍلِىِا    
 < حمِسًاىل

[ 
 ] 

may God  
rest (his soul)  

Table 1. Cross-dialect migration of synonymous lexical items. 
 
 There are hundreds, if not thousands, of such synonyms across the 
dialects, especially the large clusters of dialects of Urmi, Ashiret and Nineveh 
Plain. This inter-dialect borrowing does not only add lexical richness to MA, but 
also renders it linguistically more colorful and stylistically more flexible. Equally 
important, the cross-dialect interaction of lexical items enhances cultural and 
ethnic unity of its speakers. 
 

1.4.2. Replacing Loanwords with Native Ones 
 

The process of replacing loanwords with native ones in a given language 
tends to be a universal phenomenon whenever the borrower language is 
undergoing revitalization or renaissance. When the movement for replacing 

                                                           
5 The phonetic symbols used are of the International Phonetic Association (IPA) with slight 
modifications. The reader has specifically to notice the following: a) The emphatic sounds of 
 and the alveolar affricate []- the last of which has no independent symbol in Aramaic <ؤ> ,<ط>
alphabet- are transcribed with bold [t], [s] and []. b) Aspirated and Unaspirated sounds are 
distinguished because they can behave as phonologically relevant MA; thus, the reader should 
distinguish the unaspirated [p], [t], [c] from the aspirated [p], [t], [c] with the pair [c] vs. [c] 
being palatal not velar [k] vs. [k] as is the case in some languages. c) The symbol [] is placed to 
mark the primary stress and facilitate pronunciation. d) The symbols: [], [], [], [], [], 
designate sounds like the Arabic [ء], [ع], [ش], [ج], [خ] while [] represents the palatal plosive [ه] 
of MA which is unlike the velar [g] of English. 
6 May be pronounced with the pharyngeal [ ع   ع ]. 
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1.3. Linguistic Leveling and its Primary Dynamics 
 

The social intermingling of the speakers of different dialects of a given 
language usually results in a uniform common dialect through the process of 
linguistic leveling (LL) (Fromkin and Rodman, 1998).  LL enhances the 
commonality and coherence within a language which, in turn, promotes the 
creation of a lingua franca dialect or koiné which eventually becomes a standard 
variety of the language (Odisho, 1988). In this study, the two dominating 
dynamics that helped bring about LL and lexical enrichment (LE) in MA are: 
considerable dialects contact and native language education through a schooling 
system. 

 The increased dialects contact exposed different speakers to each other’s 
dialect and its specific lexicon that distinguishes a given dialect from the other. 
Many speakers of Aramaic, especially the younger generation, are gradually 
becoming bi-dialectal such as in Ashiret (tribal) and Plain dialects or even tri-
dialectal with Koiné #1, Ashiret and Plain. 

Just for a quick and brief glance at MA dialect diversity, Maclean (1895) 
briefly summarizes the Eastern branch of MA as follows: 
 

a) The Greater Urmi dialects including Solduz, Sipurghan, Gavilan etc.... 
b) The Northern dialects which include Salamas, Qudshanis, Gawar, Jilu 
etc.... 
c) The Ashiret dialects which include Upper and Lower Tiari, Tkhuma, 
Tal, Baz, Mar Bishu, Shamizdin etc.... 
d) The Southern dialects3 which include Alqosh, Telkief, Telesqof, 
Bohtan, Zakho etc.... In this study, these dialects will be generally 
identified as ‘Nineveh Plain dialects’ or simply ‘Plain dialects’.  
   
The first three clusters of dialects began a gradual process of interaction 

since the massive displacement of their speakers with the beginning of the World 
War I and subsequent resettlement in Baquba/Iraq refugee camps and later in 
different settlements in the cities of Baghdad, Kirkuk, Mosul and Basrah. Their 
interaction gradually led to the emergence of a koiné dialect identified as koiné #1 
(Odisho, 1988). The establishment of a Safe Haven zone in the north of Iraq in 
1991 offered considerable opportunity for large scale social and linguistic 
interaction between Koiné #1, Ashiret and Plain dialects the result of which seems 
to be leading to the emergence of koiné #2 (Odisho, 2003/4). 

As for the role of schooling in activating and enhancing LL, it is 
imperative to highlight the fact that students who attend those schools come from 
different towns and villages hence speakers of different dialects. As those students 
stay together throughout the twelve years of their education they become exposed 
to a wide variety of dialects. In reality, those students who come from remote 
towns and villages stay in dormitories which affords them additional opportunity 
for dialectal exposure. 

                                                           
3 Also known as Nineveh Plain dialects. 

Generally speaking, students undergo three types of linguistic orientations. 
First, they have exposure to a variety of dialects. Second, they have extensive 
exposure to formal MA language as well as acquire formal language (subject-
specific jargon) through their comprehensive instruction in a wide variety of 
academic domains including social sciences, humanities and natural sciences. 
Incidentally, the approximately fifty (50) textbooks that students use throughout 
their twelve-year education in mother tongue have been the best source for the 
lexical enrichment of their language. The authors or, at times, translators4 of those 
textbooks have done their utmost to develop and/or create the needed language 
and technical jargon for each subject, namely, physics, chemistry, biology, 
mathematics, algebra, history, geography, civics, among others. Third, although 
all instruction is conducted in MA, students also receive some orientation in Old 
Aramaic (OA) which further enriches their linguistic mosaic in a different way. 
There is no doubt, whatsoever, that with dialectal mixing and formal language 
instruction in all linguistic domains e.g.,   syntax, morphology, phonology and 
lexicon students experience extensive LL and linguistic enrichment both of 
which, however, are more noticeable in the domains of phonology and lexicon the 
latter of which is the focus of this study. 
 
1.4. Lexical Enrichment and its Primary Mechanisms  
 

There are three primary mechanisms for lexical enrichment (LE) in MA, 
which are: a) Inter-dialect borrowing of dialect-specific lexical items; b) 
Replacing loanwords with native ones; and, c) Coining new derivations or words.  
All mechanisms have been activated recently because of the nationalistic and 
cultural undertones of the political awareness associated with the struggle for 
better educational, cultural and economic conditions for the Aramaic-speaking 
ethnic and nationalistic minority in Iraq. Below are brief comments on each of the 
above three primary mechanisms supported by some examples. 
 

1.4.1. Inter-dialect Borrowing of Dialect-specific Lexical Items 
 

The first mechanism is the inclusion of words that are historically specific 
to a particular dialect to the lexical bank of both spoken and written forms of MA. 
Undoubtedly, there are numerous dialects and clusters of dialects that have 
historically emerged in Aramaic (Syriac), in general 

Presently, speakers of Aramaic in the Kurdish region and the Plain of 
Nineveh do not only understand each other’s dialect, but they are also able to shift 
from one dialect to the other. In other words, a large number of Aramaic speakers, 
especially the educated ones and those who have studied in SLTS, are practically 
bidialectal. Some of them, especially the political operatives, the teachers in SLTS 
and those who strongly believe in the unity of the ChaldoAssyrian people readily 
code-switch between dialects not just to facilitate comprehension but also to 

                                                           
4 They usually translate from the Arabic or Kurdish versions of textbooks. 
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curriculum instruction through the medium of Syriac. In other words, all content 
areas in social sciences, natural sciences and humanities are taught in Syriac 
throughout the whole system of 1st through 12th grades. Obviously, Kurdish, 
Arabic and English are taught as languages.  

SLTS that began with the elementary level in the Kurdish region in 1992-3 
was complemented through college level in 2004 in Baghdad by founding the 
Department of Syriac Language in the College of Languages of Baghdad 
University.2 This complete educational system has many significant linguistic, 
cultural and academic implications. Linguistically, the length of the formal 
schooling period (i.e. twelve or sixteen years) affords learners ample opportunity 
of exposure to both Aramaic language and literature, different levels of 
proficiency in the phonological, morphological, syntactical and lexical aspects of 
the modern and classical varieties of the language. Culturally, there is a better 
environment for native language maintenance across generations. Since language 
and culture are historically intertwined, learners will undoubtedly have copious 
exposure to their culture throughout its long history. Academically, after 
completing twelve or sixteen years of immersion in their native language, learners 
will be qualified to handle several important educational tasks such as teaching 
the language efficiently at least at lower levels of proficiency, practicing 
professional writing, conducting some elementary research and eventually 
carrying the native language to the next generation. However, at this juncture let 
us consider the conditions that require as well as promote lexical enrichment. 
 
1.2. Substantial Social Intermingling and Literary Activities 
 

The relative social security and stability in the Kurdish region since 1991 
offered the best opportunity for Aramaic-speaking communities, in different 
towns and villages, to actively interact socially, educationally and culturally and 
have ample exposure to each other’s dialect. They also bonded together politically 
and nationalistically even further as the members of the same ethnic and 
nationalistic entity. The social bonding, the political and nationalistic awareness 
and the establishment of native language schooling system all jointly invigorated 
the literary and artistic activities. During the last two decades the number of 
books, magazines and newspapers published in MA increased noticeably. Equally 
noticeably, the number of social and cultural clubs and organizations increased as 
well. Additionally, many conferences were held pertaining to the study and 
promotion of Syriac language and literature. People became more interested in 
publishing their works and performing their artistic and cultural activities in the 
native tongue.   
 
 
 
                                                           
2 The first group of students holding a bachelor degree graduated from this department in 2008. 
Also, just recently, the Kurdistan Regional Government (KRG) approved the institution of a 
Section of Syriac Language at Erbil University. 

1.3. Linguistic Leveling and its Primary Dynamics 
 

The social intermingling of the speakers of different dialects of a given 
language usually results in a uniform common dialect through the process of 
linguistic leveling (LL) (Fromkin and Rodman, 1998).  LL enhances the 
commonality and coherence within a language which, in turn, promotes the 
creation of a lingua franca dialect or koiné which eventually becomes a standard 
variety of the language (Odisho, 1988). In this study, the two dominating 
dynamics that helped bring about LL and lexical enrichment (LE) in MA are: 
considerable dialects contact and native language education through a schooling 
system. 

 The increased dialects contact exposed different speakers to each other’s 
dialect and its specific lexicon that distinguishes a given dialect from the other. 
Many speakers of Aramaic, especially the younger generation, are gradually 
becoming bi-dialectal such as in Ashiret (tribal) and Plain dialects or even tri-
dialectal with Koiné #1, Ashiret and Plain. 

Just for a quick and brief glance at MA dialect diversity, Maclean (1895) 
briefly summarizes the Eastern branch of MA as follows: 
 

a) The Greater Urmi dialects including Solduz, Sipurghan, Gavilan etc.... 
b) The Northern dialects which include Salamas, Qudshanis, Gawar, Jilu 
etc.... 
c) The Ashiret dialects which include Upper and Lower Tiari, Tkhuma, 
Tal, Baz, Mar Bishu, Shamizdin etc.... 
d) The Southern dialects3 which include Alqosh, Telkief, Telesqof, 
Bohtan, Zakho etc.... In this study, these dialects will be generally 
identified as ‘Nineveh Plain dialects’ or simply ‘Plain dialects’.  
   
The first three clusters of dialects began a gradual process of interaction 

since the massive displacement of their speakers with the beginning of the World 
War I and subsequent resettlement in Baquba/Iraq refugee camps and later in 
different settlements in the cities of Baghdad, Kirkuk, Mosul and Basrah. Their 
interaction gradually led to the emergence of a koiné dialect identified as koiné #1 
(Odisho, 1988). The establishment of a Safe Haven zone in the north of Iraq in 
1991 offered considerable opportunity for large scale social and linguistic 
interaction between Koiné #1, Ashiret and Plain dialects the result of which seems 
to be leading to the emergence of koiné #2 (Odisho, 2003/4). 

As for the role of schooling in activating and enhancing LL, it is 
imperative to highlight the fact that students who attend those schools come from 
different towns and villages hence speakers of different dialects. As those students 
stay together throughout the twelve years of their education they become exposed 
to a wide variety of dialects. In reality, those students who come from remote 
towns and villages stay in dormitories which affords them additional opportunity 
for dialectal exposure. 

                                                           
3 Also known as Nineveh Plain dialects. 
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1.1. Introductory Remarks 
 

This study is a continuation of a previous one (Mediterranean Language 
Review, 15, 2003-4) in which I reported for the first time the gradual emergence 
of a koiné #2 for Modern Aramaic (MA) in the north of Iraq. In the earlier study, 
the focus was on the phonetic and phonological aspects, whereas in this one the 
focus is on the lexicon of the emerging linguistic entity.  

In 1991, after the Gulf War, north of Iraq was declared by the allied forces 
a no-fly zone to establish a Safe Haven zone for the return of all Kurdish, 
ChaldoAssyrian, Turkmani, Yezidi etc… refugees to their homes after they have 
been attacked by Saddam Hussein’s forces. At that juncture in time, the Assyrian 
Democratic Movement (ADM) was the only active Aramaic-speaking political 
movement that was involved in the guerilla fighting against Saddam Hussein’s 
regime. In the formation of the first Kurdish parliament, ADM won 4 of 5 seats 
assigned for ChaldoAssyrians. ADM also had a cabinet member in the Kurdish 
self-rule government.  Teaching the native language was on top of ADM’s 
political and educational agenda. The ADM bloc in the parliament submitted a 
proposal to establish a primary school system the instructional language of which 
would be Aramaic (Syriac)1. After some serious discussions, the cabinet approved 
the proposal and the Syriac language teaching schools (SLTS) were established 
formally by the Ministry of Education in Iraqi Kurdistan in 1992-1993 (The Status 
of Christians in the Kurdistan Region in Iraq, 2009). In this educational system, 
there are two types of schools inasmuch as Syriac language is concerned. The first 
type is the so-called Syriac Schools in which Syriac is the primary language of 
instruction across the whole curriculum while Kurdish and Arabic are taught as 
the regional languages with English as a foreign language to facilitate inter-
community and cross-language communication. The second type is the so-called 
Kurdish Schools in which the language of instruction is Kurdish, but Syriac 
language is an item in the curriculum required by Aramaic-speaking students. 
Usually, ChaldoAssyrian students in Kurdish schools are required to receive 4 to 
6 hours of instruction in Aramaic language per week.  Just over half of the schools 
are of the first type and the rest are of the second type. The inauguration of this 
schooling system afforded a unique opportunity for Aramaic-speakers to create 
and implement a curriculum of instruction which promotes the use of the native 
language (L1) as the primary medium of instruction in all content areas or is, at 
least, taught as a subject. This is a unique language education project that the 
native speakers have not had for a very long time in their history.   

It is absolutely necessary to make it clear to the reader that SLTS system is 
not just for teaching Syriac as a language; rather, the system implements cross-

                                                           
1 Aramaic and Syriac are used interchangeably in this study. 

curriculum instruction through the medium of Syriac. In other words, all content 
areas in social sciences, natural sciences and humanities are taught in Syriac 
throughout the whole system of 1st through 12th grades. Obviously, Kurdish, 
Arabic and English are taught as languages.  

SLTS that began with the elementary level in the Kurdish region in 1992-3 
was complemented through college level in 2004 in Baghdad by founding the 
Department of Syriac Language in the College of Languages of Baghdad 
University.2 This complete educational system has many significant linguistic, 
cultural and academic implications. Linguistically, the length of the formal 
schooling period (i.e. twelve or sixteen years) affords learners ample opportunity 
of exposure to both Aramaic language and literature, different levels of 
proficiency in the phonological, morphological, syntactical and lexical aspects of 
the modern and classical varieties of the language. Culturally, there is a better 
environment for native language maintenance across generations. Since language 
and culture are historically intertwined, learners will undoubtedly have copious 
exposure to their culture throughout its long history. Academically, after 
completing twelve or sixteen years of immersion in their native language, learners 
will be qualified to handle several important educational tasks such as teaching 
the language efficiently at least at lower levels of proficiency, practicing 
professional writing, conducting some elementary research and eventually 
carrying the native language to the next generation. However, at this juncture let 
us consider the conditions that require as well as promote lexical enrichment. 
 
1.2. Substantial Social Intermingling and Literary Activities 
 

The relative social security and stability in the Kurdish region since 1991 
offered the best opportunity for Aramaic-speaking communities, in different 
towns and villages, to actively interact socially, educationally and culturally and 
have ample exposure to each other’s dialect. They also bonded together politically 
and nationalistically even further as the members of the same ethnic and 
nationalistic entity. The social bonding, the political and nationalistic awareness 
and the establishment of native language schooling system all jointly invigorated 
the literary and artistic activities. During the last two decades the number of 
books, magazines and newspapers published in MA increased noticeably. Equally 
noticeably, the number of social and cultural clubs and organizations increased as 
well. Additionally, many conferences were held pertaining to the study and 
promotion of Syriac language and literature. People became more interested in 
publishing their works and performing their artistic and cultural activities in the 
native tongue.   
 
 
 
                                                           
2 The first group of students holding a bachelor degree graduated from this department in 2008. 
Also, just recently, the Kurdistan Regional Government (KRG) approved the institution of a 
Section of Syriac Language at Erbil University. 
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would be Aramaic (Syriac)1. After some serious discussions, the cabinet approved 
the proposal and the Syriac language teaching schools (SLTS) were established 
formally by the Ministry of Education in Iraqi Kurdistan in 1992-1993 (The Status 
of Christians in the Kurdistan Region in Iraq, 2009). In this educational system, 
there are two types of schools inasmuch as Syriac language is concerned. The first 
type is the so-called Syriac Schools in which Syriac is the primary language of 
instruction across the whole curriculum while Kurdish and Arabic are taught as 
the regional languages with English as a foreign language to facilitate inter-
community and cross-language communication. The second type is the so-called 
Kurdish Schools in which the language of instruction is Kurdish, but Syriac 
language is an item in the curriculum required by Aramaic-speaking students. 
Usually, ChaldoAssyrian students in Kurdish schools are required to receive 4 to 
6 hours of instruction in Aramaic language per week.  Just over half of the schools 
are of the first type and the rest are of the second type. The inauguration of this 
schooling system afforded a unique opportunity for Aramaic-speakers to create 
and implement a curriculum of instruction which promotes the use of the native 
language (L1) as the primary medium of instruction in all content areas or is, at 
least, taught as a subject. This is a unique language education project that the 
native speakers have not had for a very long time in their history.   

It is absolutely necessary to make it clear to the reader that SLTS system is 
not just for teaching Syriac as a language; rather, the system implements cross-

                                                           
1 Aramaic and Syriac are used interchangeably in this study. 
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Editorial Issue

including our politicians, journalists, writers, poets…etc also we should point 

our attention to the careless groups in our people who are taking the role of 

bystanders in this difficult time and the unknown future of our nation.

Also we would like to say that every honest and serious work done in this 

matter should be appreciated, encouraged and supported by everyone, and we 

should all put our minor differences aside so that they don’t affect our strength 

and unity because we all have one goal and one destiny for which we all should 

cooperate and that is to stay on the land of our forefathers. 

Finally wish to our people and their partners on )Mesopotamia( land peace 

and a happy Babylonian Assyrian New Year. 
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-4-

We hope that the aims of the programs arranged to this occasion by our 

people’s institutions whether inside or abroad not to be directed only towards 

reminding the people about this event and trying to get them to participate in 

it, instead their program should carry the message which we are trying to intro-

duce to everyone and specially our people and the message is that they should 

be prepared and work hard to face this critical time that our nation is going 

through in order to survive this ordeal and take our legitimate rights because 

)rights are taken not given(, and certainly if all our political parties, enlightened 

people, the church and  civil society organizations unit their efforts they will be 

able to work very effectively in order to get our well deserved rights.

We should be serious in taking our historical role in the area otherwise all 

the principles under which we work will be only words without any true effect 

in this critical time in our history, and we don’t mean that we should be able 

to change our reality 100%, but any reasonable percent would be capable of re-

newing the hope amongst our people who have reached a level that they nearly 

lost their hope in a better future, and other steps should follow the first step to 

ensure our future so that we can live peacefully side by side with our brothers 

in this country.

Occasions like this are an opportunity to give a clear message to our people 

abroad about the suffering, needs and ambitions of their brothers in homeland 

so that they can understand the situation clearly and away from the pointless 

arguments that drives us away from the main problems of our people, and 

sending this clear and honest message will reveal the important issues that 

everybody in our people inside and out will accept and work for selflessly and 

without seeking any personal benefits, and this is the responsibility of all of us 

Editorial Issue
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through the protection of our language and heritage against the challenges that 

are becoming more aggressive day by day until they reached the point in which 

they started to threaten our  existence on our homeland.

On the other side we are also concerned about the performance of our com-

munity living abroad regarding their effective participation and involvement 

in the national and historical events in our homeland and transferring their 

meanings and facts and legitimacy to the institutions concerned with this kind 

of matters in their countries abroad in order to widen the international support 

to our people inside and to send a clear message to the international commu-

nity revealing truth about its sufferings and how it is ignored and omitted even 

in the constitution, rules and regulations of the country and in daily life, and 

the persons in power are indifferent  towards the minorities  in this country 

except in matters that serve their interest, and when they stand in front of the 

microphones they make their idealist speeches regarding the rights of minori-

ties, which they forget about the moment they finish their speech .

So we want from our media, writers and ourselves to be as fertile and pro-

ductive as )April( seeking renewal, granting and all what comes in the best in-

terest of our people and also what comes in benefit regarding our dealing with 

others and  the things we have to do to raise our voice and draw the attention 

to our unknown future which we are heading to amongst huge conflicts in the 

area without any signs of a better future, and these facts are themselves a threat 

to our existence on this land which our forefather established and maintained 

for us through blood sweat and wisdom for thousands of years, and the least we 

can do is to be loyal to these sacrifices through standing our ground and be pa-

tience and try new strategies to win the support of the international community 

to help us in our ordeal, and all of this is a call for us to be active in this regard 

by hard work, patience and sincerity. 
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mosphere the celebration of )Akito( took a whole new meaning  and dimension 

after years of suppression, and our people poured into the streets singing our 

ancient songs and confirming their original Mesopotamian identity and that 

they are the sons of Assyria and  Babylon, this time was a time of hope and the 

beginning of our people’s prosperity and the TV cameras, magazines and news 

papers were there to document these joyful  events.

But in spite of the large number of people that participated in this event 

and the variety of activities that took place every year the government didn’t 

give it the proper  support it deserves to highlighted as an important event that 

concerns a large population that lives in this region, instead the authorities role 

most of the times was limited in sending messages congratulating our people 

in this even in the time which it was expected and still is to give this event the 

proper importance that it deserves because this people suffered as did all the 

people in the Iraqi Kurdistan region from oppression, and we believe that the 

state should be for all and each individual should feel and be convinced that the 

government treat every one equally. 

-3-

Regarding the situation of our people an important question comes to mind 

and that is, were we able to use this occasion to serve our cause and our le-

gitimate rights by using the means of media and was what was written and 

published )articles and opinions( till now pointed toward the core of our cause 

or was it limited to secondary matters that led to separation of our people and 

occupied their minds with these secondary matters, and were our writers able 

to adapted their means and abilities to the new concept of globalization which 

includes sophisticated technologies like the means of communication and the 

internet in a way that fulfill the a Intellectual and humane needs of our people 
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have on each other leading to a miraculous creation and renewal  of life in this 

month.

It is well known that this historical day belongs to the people of this land and 

to the successive civilizations that existed here, So the governments since the 

establishment of the new Iraqi state should have given this day its well deserved 

attention, but unfortunately it was neglected as a national day and omitted 

in the school curriculums, and thus this day was erased from the memory of 

our new generations and it did not take its proper place in our traditions, and 

sometimes the governments persecuted the people who wanted to celebrate this 

authentic Mesopotamian feast.

After the fall of all the dictatorial regimes in 2003 the people foresaw a bright 

future in all aspects of their lives including the hope an objective review of the 

Mesopotamian history and an honest study of its facts and events, and provid-

ing freedom to the different ethnic groups in this country in celebrating their 

historical events under full support of the state to ensure the communication 

between the past and the present, but unfortunately the negligence and indiffer-

ence is continues, and the worst of all are the excuses that the political leaders 

give regarding this matter, which made our hopes of a better future fade.

 

-2-

After the glorious uprising in March 1991, the Iraqi Kurdistan region was 

liberated from the dictatorship and a new period of democracy started, and this 

was obvious through the free parliament elections and the formation of a true 

patriotic government despite the lack of funds and the great challenges at that 

time, and in this event gave the citizens of the region their sense of freedom and 

dignity, also many cultural and civil organizations, TV channels and magazines 

were founded by our people freely and independently, and in this healthy at-
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Every nation has its own historical events that it celebrates according to its 

abilities and the conditions surrounding it, and our )Chaldean Syriac Assyrian( 

people as it is known is the native resident of Mesopotamia, and it is the owner 

of the first civilization established in this region, and this civilization was rich 

of its concepts of humanity, civilization and development.

This nation established the foundations of an accurate yearly calendar on 

advanced scientific bases, in which the week was divided into seven days and 

the )day night( cycle and other important details were described accurately and 

this gave time its value and importance, this achievement became an important 

station in the  history of mankind.

The beginning of our Babylonian Assyrian New Year, which we call it )Akito( 

and we believe that it is our right to do so because this name was used through-

out the Babylonian, Assyrian and before that in the Sumerian and Akkadian 

eras and it was a traditional occasion that the people of this region celebrated 

each year and it is still present in our heritage.

Somebody might ask why )April( was chosen as the beginning of the new 

)Chaldean Syriac Assyrian( year, the answer would be simply due to the sym-

bolic relation between the human and the nature and the mutual effect that they 

2
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