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يـَوًمًنا بٍُيٌة َمخزيـًا سٌوريـًًيا اُومةٌ ًنًيا وَاٌةًرًيا َبخدًٌد ٌٍُا مَعٌدعٌديـٌن 
( َدجمٌـَلةٌَن ك ٌةُوبًٌا سٌوريـًًيا 32َبٌفًرسٍُـٌى ُدِمنًيًنا ُد ِعسريـٌن َوٌةل ةٌ ا )

ًنًين   ٌمن ًبةٌَر ل ا ِمٌةَطيٌبٌوةٌ ُى مَاَلؤة ا ُبقٌورًبا ُدةٌَرةٍُين ِعسًذن َزٌبًن
ٌمن َاٌجُوًنا َمرُدٌوةٌ ًنًيا عٌيَراق ًيا وًىدٌٍُا ىًوٌة ُبَيٌد َمرًىطةٌوٌة اٌول ؤ 
ِرنـًيا َخد وجٌـًَبا َخٌد َوطلٌومًيا َدنـَفـلٌون َعـل َرٌديـًا وَمرُدٌوةٌ ا 
ُدعٌيَراق ، وٌديـٌَلًنايـٌٌة َعل َمرُدٌوةٌَن وَرٌديـَن خنـَن  سـٌوذيـًيٍُا َبزَبن 

قـٌبـٌيًرا َدفًٌـَلـخ ّىًوا َبزًنا مَطُكًسا وَمرىط ا َعل  َطـٌكـًسا
مَشُكًرنٌوةٌ ا وٍزافٌ ـنـٌوٌة َمرُدٌوةٌ ا َاؤيـٌلـة ا ُدبٌٍُـيٌة نـَىذٍُين . ســبٌـَرةٌ ا 
ًمدٌٍُين ُدشــٌوًريـًا ُدٌمـنـُدريـٌش َدٌفًرس ك ٌةُوبًٌا سـٌوريـًًيا مـبٌـَسـًرا لِؤٌبـًين 

ًرنٌوٌوةٌ ا َجًوًنية ا بٍُيٌة ذَديـًا َمذُدٌوةٌ ًنيٍُا / َايـك ا رٌجٌوشًيا ُدِمٌةَعُد
َشريـٌو ِنسيُونٍُـا سذيـٌخٍُا ٌمن لًوٌة  3002ُدبٌٌٍُى ُبَزٌبًنا ُدٌمن شنـٌَة 

ِشٌةِاَسو ّىّي ُدشٌولط ًنا رٌومش ًيا َاّيٌك َدلـاٌول ًؤا َومِلشَةل طٌو 
اذٍُا ٌمطُول ُدِنخرمٌون ِانُون ٌمن ُبطٌوك س ٍُا َمذُدٌوةٌ ًنيٍُا مٌديـًٌنةٌ ًنيٍُ ا خٍُ

ِرٌدَقي ىُون ًممُوًنيٍُ ا َاّيٌك ُدِنٌكُبشٌون ِانُون َايـلٍُني ُدايـٌةٌَيـىُون ُدٌومَيي  
ذَديـًا وَعبٌ دٍُُا ُديـٌلٍُـٌى َاّيٌك ُدنـٌَبـرُكٌون ِانُون وِنـٌكلـُوًنىُون ٌمن َمنىًرنٌوٌة 

ـٌَبعٌدٌون ٌمنىُون ُكُول ًمانٍُـ ا ُدًعٌبٌديـٌن ُبنـَي  َعـًما ُديـٌَلن ونـَزعرٌوًنىُون ون
 لشٌوٌفذيـٌن َوٌبـًذيـٌني ِمـٌةَخـٌدةٌ نـيٌ ن .

 يةإفتتاح -ٌوةًٌا ـٌوًةخـف
إفتتاحية

 : ىٌفـٌوٌكـيًٌُى جٌــَلـةٌ ا ٌدكًٌٌـٌةُوبًٌٌا سـٌوريًـٌيًٌاـم
 ال اطـٌويًـٌٌبـٌوةٌ ا قـطـٌيرًٌيـة  بًٌـةٌ ر ُبـدٌٌِلـقـٌوةٌ ا
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ٌةفِرس جمٌـََلٌة ك ٌةُوبًٌا َبشًرًرا َخٌدٌوةٌ ا ّىٌي َعمٌيقة ا َدٌبَخٌد َزٌبًنا ِة
سـٌوريـًًيا َعم َذًبٌة ِنـؤًخـنـ ًوةٌ ا َدعـَبـٌدّو ِانٍُني ُكـُولـىُون َخـي َلـًوةٌَن 
َاٌةليٌ طٍُا عٌيَراق يٍُا َكـٌد ِىنُون مَدكٍُني لـَاذًعـٌة َاٌةَرن ٌمن ِطـٌفـَذي 

ٌوًرر مٌديٌـ ًنةٌ ا وكٌـَذكٍُا ًعـٌبـُوَدي  ُبٌيشـة ا وبٌـَرُبـًريـٌوةٌ ا ، وٌديـٌل ًنايـٌٌة خ
َدٌبنٌينِوا وبٌـٌَفَقعةٌ ُى رويـٌخة ا ُدبًٌُى ًشٌكنٌين ّىَوو ٌمن شٌوًري َةشعٌيةٌ ا 
قٌديـٌمة ا ُبنـَي  َعَمن نـَىذٍُيـًنـًيا ُداٌومةٌ ن سٌوذيـًيٍُا ُدِىنُون ًنسـٌبٌين ُكُولـ 

ًشا ايـٌةٌٍُيـُى ُبـعـٌومـق ٍُا َاؤيـٌلـٌوٌةىُون ٌمن َمشـةيـَي  َمـرُدٌوٌةىُون َدمَشـر
ُدمـٌيٌةُولـُوٌجـيًٌا ًبـٌبـل ية ا وا ٌةٌوًريـة ا وٌمن َدقدًٌم ٌمنٍىني َاك ـًديـة ا 

 وشـٌوِمـًريـة ا وًما ُدفٌِلَخـٌة َبعبًٌـد ٌٍُا َدمٌديـًٌنـيٌوةٌ ا .

ٌةفِرس جمٌـََلٌة ك ٌةُوبًٌا َبشًرًرا َخٌدٌوةٌ ا ّىٌي َعمٌيقة ا َدٌبَخٌد َزٌبًنا ِة
سـٌوريـًًيا َعم َذًبٌة ِنـؤًخـنـ ًوةٌ ا َدعـَبـٌدّو ِانٍُني ُكـُولـىُون َخـي َلـًوةٌَن 
َاٌةليٌ طٍُا عٌيَراق يٍُا َكـٌد ِىنُون مَدكٍُني لـَاذًعـٌة َاٌةَرن ٌمن ِطـٌفـَذي 

ٌوًرر مٌديٌـ ًنةٌ ا وكٌـَذكٍُا ًعـٌبـُوَدي  ُبٌيشـة ا وبٌـَرُبـًريـٌوةٌ ا ، وٌديـٌل ًنايـٌٌة خ
َدٌبنٌينِوا وبٌـٌَفَقعةٌ ُى رويـٌخة ا ُدبًٌُى ًشٌكنٌين ّىَوو ٌمن شٌوًري َةشعٌيةٌ ا 
قٌديـٌمة ا ُبنـَي  َعَمن نـَىذٍُيـًنـًيا ُداٌومةٌ ن سٌوذيـًيٍُا ُدِىنُون ًنسـٌبٌين ُكُولـ 

ًشا ايـٌةٌٍُيـُى ُبـعـٌومـق ٍُا َاؤيـٌلـٌوٌةىُون ٌمن َمشـةيـَي  َمـرُدٌوٌةىُون َدمَشـر
ُدمـٌيٌةُولـُوٌجـيًٌا ًبـٌبـل ية ا وا ٌةٌوًريـة ا وٌمن َدقدًٌم ٌمنٍىني َاك ـًديـة ا 

 وشـٌوِمـًريـة ا وًما ُدفٌِلَخـٌة َبعبًٌـد ٌٍُا َدمٌديـًٌنـيٌوةٌ ا .

االفتتاحية



23 /5

وَمــرُدٌوةٌَن  ســٌوريـًية ا ُدكٌـٌَد ىٌي  ًىًشا ِمــٌةنـٌَفًشا وِمــٌةَخـلـًما 
ـيةُ كُِـشـل ا ُدا ٌف ىٌي َبـزنـيٌ ن ُبا ســيٌوةٌ ا ُبـَيٌد َرٌديـًا عـٌيَراق ـًيا ، َل

 ةَعَةر لبٌٍُيٌة َمخزيـًا َمرُدٌوةٌ ًنًيا َاٌةًرًنًيا َوٌةَعِمق لبٌـَرًنشٌوةٌٌٍُى
َوٌبًريٍُـٌى ، َوٌةَجِشم لط بًٌةٌ  شُوعـ ًيٌة ِمٌةَعُدًرنٌوةٌ ا َجـًوًنية ا َدٌبًىًنا َخـٌد 
َاٌةَرن َدسـُديـٌق ُبِمٌةَبُدًرنٌوةٌ ا ُبَيٌد ًسـنـ ًيٌة سٌيعة ًنيٌوةٌ ا وفًٌِسًنيٌوةٌ ا 

 َومـريـٌقـٌوٌة مـَشـلـطَـ و ّىّي .

ٌويـًدًٌا َجــًوًنـًيا ُدًســٌفـذٍُا وًسيُوم ٍُا وَمــٌكـةبًٌا ســٌوريـًًيا َدٌبـخـ
عٌيَذاق يٍُا َبمَاُبًرنٌوةٌٌٍُى ُدٌمنُدريـٌش مَلرمٌيٌة َامٌينٌوٌة فًرس جمٌـََلٌة 
ك ٌةُوبًٌا سٌوريـًًيا ىٌويـٌو ف ةٌَخ وكٌ ةٌٌٍُب َلن َدف ا َخٌدةٌ ا نـَىيـًٌرا ُبِسٌفٍرٌى 

ية ا َعم ُكُولٍىني َسقٌوبٌ ل ًيةٌ ا ، َاٌةًرًنًيا وبٌـَمَىلٌكٌوةٌٌٍُى َمرُدٌوةٌ ًن
وًىكٌـَن َرٌديـًا َىًدًمًيا ًعـبٌٍُـٌد لـٍىني لطـٌيمٍُ ا ُدَخيٌوةٌ ا َجـًوًنية ا 

 وَدشل ًما َوٌدَاٌةًرًنيٌوةٌ ا .

االفتتاحية
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 ُبـَخةيـٌٌةٌوةٌ ا َرٌديـًا سـٌوريـًًيا وٌمـنٍُـٌى ًرٌجـُوًشا وكٌ ٌةُوبًٌا وبًٌؤُويـًا
ىُون ُكـُولىُون لشٌوخنـَو ّىّي وِشنَدو ّىّي َوٌةًبَذوّىّي َمـٌجلًيا ، ِنعَبر َعم

َاّيٌك َدٌبَقـنيٌٍُى ِنـىِوا مَسـِرط مٌوشـ ًخـةٌ ا وشُوعـ ًيةٌ ا ومٍُامًذةٌ ا 
ُبَدٌكـيٌوٌة َلـخًما ُدعٌيَراق وبٌـَسـٌيمـٌوٌة ةَريـىُون نـَىَذًوةٌٌٍُى كٍُيٌة 

خًنن َعٌفٍرٌى َدمزيـٌٌج َبخًنن ِامـ ًىةٌ ا دُِقـَلـٌة َوٌفـًرٌة وَخـلـيٌوٌة َةمذوّىّي َو
 َاذمل ةٌ ا َوٌبِسـٌفـٍرٌى َدمِلا َبمٌديـًٌنيـ ًوةٌ ا َمنىًذًنًيةٌ ا .

َوخنـَن َكـٌد مَشـوُدعـٌينـَن يـَوًمًنا َدمـجٌـَلةٌ ن ًىدٌٍُا ةٌفٌوش ل ُى بٍُاًما 
ة فٌ ًوةٌ ا ُدًسٌفذٍُا لـِرنـًيا ًبرُويـًا وىٌي مَارًعا َعل َدفٍُـي ُى ملُوا ٍُا وَشو

وكٌ ٌةُوب ٍُا َكٌد ِمسَةٌبريـٌنـَن ُدٌكُول ًما ُدِنسطرٌون ِنىِوا ُبَشويـٌوٌة 
مَعليٌوٌة مـجٌـَلةٌَن وَمـرَىطةٌوةٌ ُى َاٌةًرًنية ا َوٌبُديـٌل ًنيٌوةٌ ُى دىٌي َكٌد 

 ىٌي سـٌوريـًية ا ايـٌةٌٍُيـُى .

َوخـنـَن َكـد مـَعـٌدعـٌديـٌنـَن يـَوًمـًنا َبـٌفـًرًسا ًىًنا َاؤيـٌل ا ًولٍُا َلن 
وٌفـٌورًعـًنا ِنـةُدكٌـَر ول ا ِنـنِشا لـَعـم ـلٍُا ُدٌكـُولـىُون  ُدبٌـَخـةيـٌرٌوةٌ ا

َايـلٍُني ُدِان َكٌد َخٌيي ن وِان َكٌد مٌيٌةيٌـ ن لـايـٌو وَشـوِةٌفـّو ُبكٌـَشٌيرٌوةٌ ا 
 . 4891َبـٌفـًرس مـجٌـَلةٌَن ًىدٌٍُا ٌمـن شـنـٌَة 

ةٌفٌوش ِمٌةَىلكٌ نٌوٌة وًىكٌـًَنا دٍُيـن لٌوقًبل ُكُولٍىني َسقٌوٌبل ي ًوةٌ ا 
ك ـٌةُوبًٌا سـٌوريـًُيا َخـٌد ِسـٌفـًرا َدلـُبـٌيش دُِلقـٌوٌة َزٌبًنا ُدق اٍُم 

 وٌَِدنٌيخٌوٌة ُدَزٌبًنا َدعـةيـٌٌد دُُنٍُاةٌِا .

االفتتاحية
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 ٍريـًشـنـٌوٌة ُجـشـُوم سـٌورًسـطـٌوةٌ ا
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بحضور جمع نخبوي من األدباء والكتاب الرسيان وضيوفهم من اعضاء االتحاد العام لالدباء 

، أقام املكتب  والكتاب يف العراق من بغداد و برصة و بابل برئاسة الشاعر أبراهيم الخياط 

الثقايف الرسياين ممثال بالباحث آشور ملحم  يف االتحاد العام لالدباء والكتاب يف العراق بالتعاون 

مع اتحاد االدباء والكتاب الرسيان ومبناسبة أعياد نيسان و«أكيتو » مهرجان الثقافة الرسيانية« 

الذي انطلق يف عنكاوا صباح يوم السبت 10 نيسان واستمر ملدة يومني 9-10 نيسان.

حرض املهرجان الذي أقيم عىل قاعة فندق كاليس يف عنكاوا قامئمقام قضاء الحمدانية ومدير 

ناحية عنكاوا وعدد من ممثيل ابناء شعبنا يف برملان اقليم كردستان والربملان العراقي والقنصل 

الفلسطيني يف اقليم كردستان ورؤساء وممثيل املؤسسات الثقافية الرسيانية يف اربيل ودهوك 

وكركوك .

بدأ املهرجان الذي حظي بتغطية اعالمية متميزة وتناوب عىل تقديم فقراته كل من الصحفي 

أرواح   عىل  واجالال  ترحام  دقيقة صمت  بالوقوف  شمعون  بروين  والشاعرة   داود  شليمون 

والراعية  املنظمة  الجهات  كلامت  القيت  بعدها  والوطن،   وشهداء  الحرة   الكلمة  شهداء 

لالحتفال . حيث القى الشاعر ابراهيم الخياط كلمة االتحاد العام لالدباء والكتاب يف العراق ، 

والكاتب والباحث آشور ملحم كلمة مكتب الثقافة الرسيانية يف االتحاد العام لالدباء والكتاب 

رئيس  بولص  روند  االديب  وألقاها  الرسيان  والكتاب  االدباء  اتحاد  بكلمة  لتختتم  العراق  يف 

االتحاد . لتتواىل بعدها قراءة قصائد باللغة الرسيانية والعربية شارك فيها كل من الشعراء ) 

فعاليات المهرجان الثقافي السرياني األول 
في عنكاوا 
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كوركيس نبايت ، زهري بردى ، سهام جبّوري ، دالل عيىس ، أمري بولص ، باسل شامايا ، بنيامني 

حداد ، يوسف زرا ، االب الخوري قرياقوس حنا الربطيل ، يوخنا دانيال ، جميل الجميل ، قيص 

مصلوب ، نوئيل جميل ( .

عن  موجزا  رشحا  الرسيانية  الثقافية  املؤسسات  من  عدد  وممثيل  رؤساء  بعدها  قدم  ثم 

مؤسساتهم الثقافية منذ بدايات التأسيس واالنشطة والفعاليات التي تقوم بها والدوريات التي 

تصدرها وهي :

دار املرشق الثقافية / دهوك وتحدث عنها االب شليمون أيشو رئيس الدار .

جمعية الثقافة الكلدانية / عنكاوا وتحدث عنها االستاذ صباح شامايا عضو الهيئة االدارية .

النادي االشوري الريايض / كركوك وتحدث عنه رئيس الهيئة االدارية يوبرت يوئيل .

لتختتم الجلسة الصباحية بفلم تسجييل عن النازحني من ابناء شعبنا ومن انتاج قناة عشتار 

الفضائية . 

اما الجلسة املسائية فتضمنت ثالث دراسات حول االدب والثقافة الرسيانية قدمت يف جلسة 

ادارها الكاتب بطرس نبايت وتحدث يف االوىل االديب نزار حنا الديراين عن » املوت والبعث … 

دراسة مقارنة بني الشعر العراقي القديم والشعر الرسياين يف العرص الذهبي » وذكر ان الشعراء 

كلكامش  وملحمة  اكيتو  مثل  النهريني  التاريخ  ومامرسات  رموز  من  بالكثري  تأثروا  الرسيان 

والطوفان وغريها اىل قصائدهم واستشهد ببعض من هذه القصائد لشعراء مثل مار يعقوب 

الرسوجي ومار باالي ومار نرساي ومار افرام وغريهم . ثم تحدث الدكتور روبن بيث شموئيل 

ايشو سالمس  الشاعر شليمون  بان  / الرسيانية » وذكر  القصيدة االشورية  الحداثة يف  عن » 

استطاع ان يكتب اول نص حداثوي يف القصيدة االشورية / الرسيانية التي نرشت يف الصحافة 

االشورية يف سنة 1925 اي قبل 25 سنة قبل الحداثة يف القصيدة العراقية والعربية وحملت 

عنوان )رحلة الدموع يف طريق الدم( التي ارخ فيها مأساة االشوريني برحلتهم من هكاري اىل 

اورميا وكرمنشاه اىل بعقوبة ثم مندان . ثم تحدث الباحث اشور ملحم واستعرض بعضا من 

ابناء شعبنا ميارسها يف كنائسه ويف حياته  التي الزال  الكنسية والحياتية  الطقسية  املامرسات 

وارجعها اىل اصول اكدية وسومرية مثل نورسديل وكياسا وغريها . واخر املتحدثني كان القاص 

هيثم بردى الذي تحدث عن » الروائيون الرسيان .. والريادة ، واملجاورة يف الريادة » وذكر بان 

يوسف رزق الله غنيمة الذي اصدر قصة االوهام يف عام 1910 هو اول قاص عراقي وكذلك 

رزوق عيىس ولهام الريادة يف القصة العراقية ثم جاء القاص الرسياين يوسف متي الذي كتب 

القصة القصرية يف الثالثينات من القرن املايض ثم استعرض القصاصون الرسيان عرب السنوات 

الالحقة مثل ادمون صربي وسكون بولس وهيثم بردى وبنيامني حداد وسعدي املالح وغريهم .

واختتمت الجلسة بعدد من املداخالت من الحضور لرتفع جلسات مهرجان الثقافة الرسيانية 

مهرجان ثقافي
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اىل اليوم التايل.    

اختتم االحد 10 نيسان 2016 مهرجان الثقافة الرسيانية الذي اقيم مبناسبة اعياد نيسان وأكيتو 

العراق واتحاد االدباء  العام لالدباء والكتاب يف  الثقافة الرسيانية يف االتحاد  وبتنظيم مكتب 

والكتاب الرسيان.

ففي قاعة فندق كاليس يف عنكاوا جرت فعاليات الثاين للمهرجان بحضور نزار حنا مدير التعليم 

الرسياين يف اقليم كردستان ووفد االتحاد العام لالدباء والكتاب يف العراق وجمع من الشعراء 

والكتاب الرسيان كام حرض بعض فقراته ايضا نظمي حزوري قنصل فلسطني يف اقليم كردستان.

تضمنت فعاليات اليوم الثاين الذي قدم فقراته الصحفي بهنام شمني ، قراءات شعرية تنوعت 

ما بني قصائد باللغة الرسيانية والعربية لشعراء رسيان وهم )جربائيل ماموكا، نوئيل حنونا، 

يوسف كبو، بسمة الساعور، رشارا يوسف، كريم اينا، منال أبونا، أثري نوح، منرود قاشا، ناجي 

عكولة، كوثر نجيب، غزوان صباح، بروين شمعون، عشتار جربائيل(. كام قدم الكاتب يوسف 

زرا كلمة قصرية باسم املؤسسات الثقافية الرسيانية يف ألقوش تحدث فيها عن هذه املؤسسات 

وانشطتها الثقافية واملجالت والصحف التي تصدرها . وتخللت جلسة اليوم الثاين ايضا وصالت 

غنائية رسيانية وعربية قدمها كل من الفنان عصام شابا فلفل والفنان فؤاد زمارا تفاعل معها 

الحضور واضافت اىل الجو بهجة ورسور .

ويف ختام فعاليات اليوم الثاين للمهرجان اصدر املشاركون فيه بيانا تيُل عىل الحضور وباللغتني 

الرسيانية والعربية . وفيام ييل نص البيان.

مهرجان ثقافي
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)البيان الختامي(
الصادر عن مهرجان الثقافة السريانية في أربيل- عنكاوا

مبناسبة أعياد »أكيتو« نيسان »رأس السنة البابلية اآلشورية، عقد مكتب الثقافة الرسيانية 

يف االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق، بالتعاون مع اتحاد األدباء والكتاب الرسيان، 

»عنكاوا«،  أربيل  يف   2016 نيسان  من  والعارش  التاسع  يومي  الرسيانية  الثقافة  مهرجان 

ومبشاركة وفود من بغداد ودهوك وكركوك وبابل والبرصة، فضالً عن أدباء وكتاب سهل 

ن برنامج املهرجان عدًدا من الكلامت والقصائد والبحوث، وتوقَّف  رين. وتضمَّ نينوى املهجَّ

رين قرًسا من دورهم ومدنهم وقراهم املغتصبة من  املشاركون مليَّا أمام محنة األدباء املهجَّ

قبل قوى الرشِّ والظالم.

وبهذه املناسبة يويص املهرجان ب:

ع العلمي العراقي يف بغداد. 1. تفعيل هيئة اللغة الرسيانية يف املجمَّ

2. إستحداث مديرية عامة للثقافة والفنون الرسيانية يف وزارة الثقافة االتحادية.

3. إستحداث قسم اللغة الرسيانية يف إحدى جامعات إقليم كوردستان، ودعم عملية التعليم الرسياين.

4. تجديد املطالبة بفتح أكادميية علمية رسيانية يف إقليم كوردستان إسوًة باألكادميية العلمية الكوردية.

5. دعم املديرية العامة للثقافة والفنون الرسيانية واملديريات التابعة لها يف إقليم كردستان، 

مبا من شأنه إستمرار عملها يف أربيل ودهوك، ورضورة إكامل بناية قاعة ومرسح املديرية 

يف عنكاوا، والعمل عىل تعيني مديٍر عاٍم لها، والذي ُشِغر منذ أكرث من عام.

6. دعم نتاجات األدباء والكتاب الرسيان من خالل طبعها من ِقبَل وزاريت الثقافة االتحادية 

وإقليم كوردستان، فشالً عن دعم املؤسسات الثقافية الرسيانية التي عانت األمرين، بسبب 

التهجري القرسي واألزمة املالية واإلقتصادية.

مثَّن املهرجان مبادرة االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق بدعمه عقد هذا املهرجان 

سنويًا، ودعم إصدار مجلَّة »الكاتب الرسياين«.

وأقرَّ املهرجان يف ختام أعامله، تثبيت موعد عقده سنويًا خالل الفرتة من »1-12« نيسان، 

تزامًنا مع أعياد أكيتو، عىل أن يُعقد املهرجان املقبل يف كركوك، كبادرة خري وأمل لعقد 

املهرجان  الالحق يف »بغديدا« املحرَّرة.

 مهرجان الثقافة الرسيانية

10 نيسان 2016

أربيل- عنكاوا

مهرجان ثقافي
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 خوةميا بوينا 
 دمردوةا سورييةادعدعيدا 

 
ليةا اشوريةا , قطرىل ةا بٌب( رش شّن ةُوكٌيبعدن زوخيا د )َا

خويدا جونيا دسفذا وسيوْما  وا دمردوةا سورييةا جومكٌة
ق وبعدرنةا من خويدا دسفذا وسيوْما سوذييا عدعدا بعرًي
من يرخا دنيسن  01 -  9دوةا سورييةا قدميا بسيقوما د دمر

ذويةا من دبشوةفةا دمش ،اٌبنًكَع–ةا داربل مبديّن، 6102
ؤرا ومنينا من خموذا ل وَبِبدد وكركوك ونوىدرا وًبجٌب

 وشوةاْسا مذدوةنيا . من شطخا دنينٍوا اةوةبٌْ
وبوؤْيا شلى خورزا دعدعيدا منينا من مملْلا وموشْخةا خٌب

 وكشيذوةا امنْيا .
م ةذقليةا مطل سوبال ة قّدجلياٌي كليلى عدعيدا

 ا .شوةا وخشوٌكبيد خيلْوةا دبٌي رايٌةةا قطٌيدةوةٌب
 ا :ٍةعدعيدا ملا دًا فقدىل

جو كنوشيا يولفنيا  دسيعةا دلشنا سورييا مَفعلةا   -  0
 دد .عريقيا جو جٌب

قليما  يولفنيةا سورييةا جوخةا داكدمييةا فٌة  -6
 باكدمييةا يولفنيةا كورديةا .  دكوردسةن شويا ايٌة

خةا دمنةا دلشنا سورييا جو بةْي ؤوْبا دقليما فٌة -3
 دكوردسةن , واننقيوةا دعدرنةا ديولفنا سورييا .

شةاسةا دمدبرنوةا جونيةا دمردوةا وامْنا سورييةا  -4
 . دد جو جٌب

عومرنا داونا نقيفا ةا دمليةا بشاليؤوةا دسرىٌب -5
 دمردوةا وامْنا سورييةا جو دمدبرنوةا  لبيما

مهرجان ثقافي
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ل سفيقوةا مط  وعينةا دمدبرنا لىد مدبرنوةا ا  , ٌبنًكَع
 .   دىن درجا لرب من شّنةا

مذدوةنيا وامنْيا دعطيالىوْين مطل  عدرنةا دشوةاْسا -2
 واقنوميا  .ا ًيًلًمسوبال دةوةبوةا وزولىزا 

ا وسفذا وبٌْعةا وفرسةا دفلطوْيةا دكٌةواليؤوةا دطٌب
 سوذييا بيد وزيذويةا دمردوةا جو شولطنوةا

 خويديةا وقليما .
 ا :ٍةمشوررىل عدعيدا خبوةما دعْملى ملا دًا

ةا  دخويدا جونيا دسفذا شيذوكل طيمنةا دعدعيدا
رن وسٌب دىنا عدعيدا اوسندةى ملقيمةلعدرنةى  وسيوْما

 .د )سفرا سورييا (  لةا فرسةا دجٌملقيمةى بدعةيد ب
من   06ل   0بيل  ملةخا ةةا  دقطرةا دعدعيدا شّنةا اٌيَةَس

 . (كيةُوَا)زوْيخا دكشيذوةا دك خد من اّي يرخا دنيسن 
بكريوةا  ٌكا جو مديّنةا دكركوك , اّيٍةقطرةا دعدعيدا دًا

 ا خموررةا .ديٍدلقطرةى بدعةيد جو جٌب ةاطٌب
 
 

 وعم قوبلطيبوةا  وةودي
 6102     \ نيسن \ 01     -ا    ٌبنًكَع -اربل  

 
 

مهرجان ثقافي
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دعا عامل اللغات الرشقية الربوفسور باسيل عكوال جمع املثقفني ومن خاللهم ابناء شعبنا الكلداين 

الرسياين االشوري اىل النظر اىل ما يجمعنا وهو االرض والتاريخ واللغة . جاء ذلك خالل الجلسة 

 2016 /  5  / االربعاء 11  الرسيان مساء  والكتاب  االدباء  اتحاد  فيها  استضافه  التي  النخبوية 

يف قاعة املركز االكادميي االجتامعي يف عنكاوا التي حرضها قامئمقام قضاء الحمدانية نيسان 

والكتاب  االدباء  من  ونخبة  الوطني  نهرين  بيث  اتحاد  رئيس  متي  يعقوب  ويوسف  كرومي 

واملثقفني.

روند  االديب  أرتجلها  لبنان  من  القادم  االتحاد  بضيف  ترحيبية قصرية  بكلمة  الجلسة  بدأت 

بولص رئيس اتحاد االدباء والكتاب الرسيان أستعرض فيها ايضا نشاطات االتحاد والدور الذي 

يلعبه يف مجال الثقافة الرسيانية واملطبوعات التي يصدرها.

الدراسة  بأن خمسني سنة من  الحضور.  باسيل عكوال قد استهل حديثه مع  الربوفسور  وكان 

والبحث قضاها يف العمل من أجل املجموعات املتفرقة التي تعيش يف السهل الذي أطلق عليه 

باملثلث االشوري والبحث يف ما يجمعها بعد ان تعرضت يف فرتات من الزمان اىل انقسامات 

مذهبية ادخلتهم يف فرتة من الضياع.

البروفسور باسيل عكوال في ضيافة 
االدباء والكتاب السريان
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واضاف ان يف هذا السهل اكتشف من الفخار ما يعود اىل االلف الثامن قبل املسيح بنقوش 

بديعة هي أول نقوش يف العامل.

كلغة  الرسيانية  اللغة  ابتكر  االرامية وهو من  الشعب جاء من رحم  ان هذا  قائال  واستطرد 

مقدسة مقابل العربانية يف الكتاب املقدس والعربية يف القرآن الحقا . والتي قام ببنائها يعقوب 

النصيبيني ومار افرام الرسياين كلغة كاملة بطقسها ونحوها . لغة مقدسة النه مل يُكتب بها نصا 

غزليا واحدا ، ومعظم االدب الرسياين هو أدب ديني .

وأشار عكوال يف حديثه اىل الوضع الراهن الذي مير بشعبنا وأن الذي حدث هو أشدُّ ما آمله يف 

حياته وكأن شخصا يريد به أن ميحي التاريخ . وتابع بقوله ان الشعوب الحية كاالشجار التي مل 

يعد لها غذاء يف تربتها ، فتنقل اىل مكان آخر لتستعيد بعد فرتة قوتها وحيويتها .

وأضاف . ان االرض التي بقيت ترعى وتغذي وتطعم وتعطي من القابليات الشعرية واالدبية 

والفنية والفكرية والخ خالل قرون ومتتلك كل الطاقات ال ميكن ان تصاب بالشلل .

لنرتك خالفاتنا   . ان نسري خطوة واحدة  اتحادنا ال نستطيع  . من دون  بالقول  وختم حديثه 

الفكرية واملذهبية والالهوتية جانبا ونبحث عن روابطنا املشرتكة . كونوا انتم ادوات السالم 

ويجب ان يعرف من هم حولنا ان فاعل السالم يحتاج اىل املحبة واالحرتام والحقوق املتساوية 

يف كل يشء ليك يكون مفتوح القلب ومفتوح الفكر واال فسيخرس العراق قطعته االساسية .

وألقى الشاعر ناجي عكوال قصيدة مرحبا فيها بالضيف ، بعدها أجاب الربفسور باسيل عكوال 

عىل اسئلة واستفسارات الحضور حول ما جاء يف حديثه يف الجانب القومي والتاريخي واللغوي.

شخصيات
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كتاب  توقيع  حفل  الرسيان  والكتاب  االدباء  اتحاد  اقام   2016 أيار   12 الخميس  يوم  مساء 

الناقد االكادميي د. شوقي يوسف بهنام والذي حمل عنوان )من أغاين غجري ال يجيد الرقص(  

املطران صليبا شمعون  الكلدانية يف عنكاوا  الثقافة  أقيم يف قاعة جمعية  الذي  الحفل  حرض 

الحمدانية  قضاء  قامئمقام  كرومي  ونيسان  االرثوذكس  الرسيان  لكنيسة  البطريريك  املستشار 

ويوسف يعقوب متي رئيس اتحاد بيث نهرين الوطني ونظمي حزوري قنصل فلسطني العام 

يف اقليم كردستان و روند بولص رئيس اتحاد االدباء والكتاب الرسيان، فضال عن عدد من االدباء 

والكتاب وجمهور من املثقفني من ابناء سهل نينوى وعنكاوا .

بدأت االمسية التي ادارها الشاعر نوئيل جميل بحديث مقتضب للدكتور يوسف قوزي رئيس 

بالربوفسور عكولة منذ  بغداد وعالقته  االداب جامعة  كلية  السابق يف  الرسيانية  اللغة  قسم 

نشأتهم يف بلدتهم برطلة ويف ايام الدراسة يف املعهد الكهنويت يف املوصل حتى افرتقا ملواصلة 

الدراسة هو اىل القاهرة وبلجيكا وزميله باسيل اىل لبنان وفرنسا . وتحدث ايضا عن الظروف 

من  بطلب  الرقص(  يجيد  ال  )غجري  عكولة  باسيل  زميله  لكتاب  االوىل  قراءته  رافقت  التي 

املطران عامنوئيل بني وبيان رأيه الذي جاء موافقا لكل ما جاء فيه . لجاملية اسلوبه االديب 

وواقعيته .

ثم استلم ضيف االتحاد الحديث الربفسور باسيل عكولة  متحدثا عن الظروف التي رافقت 

كتابته للقصائد التي تضمنها كتابه )يوميات غجري ال يجيد الرقص( منتقدا تعودنا عىل قراءة 

الكتب قراءة سطحية وهو أحد أمراضنا القاتلة بحسب قوله ، فالقاريء يجب اأن يضع نفسه 

يف ذات الظروف التي كُِتبت فيها القصيدة حتى يتمكن من فهمها . الن الشاعر هو إبن لحظته 

بحسب قوله أيضا .

باسيل عكولة و د. شوقي يوسف بهنام 
وحفل توقيع كتاب يوميات غجري ال يجيد الرقص
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وباقي  والحزن  والحب  الغضب  مثل   ، لحظة والدته  منذ  االنسان  يرثه  الشعر  ان  أيضا  وقال 

املشاعر االنسانية االخرى .

ثم تعرض يف حديثه اىل اآلراء التي قيلت يف قصائده . فقال نرشها الشاعر والصحفي اللبناين 

 . )إبداع(  النهار االديب وعلق عليها بكلمة واحدة وهي  أبو شقرا( كاملة يف صحيفة  )شوقي 

وكتب أيضا الشاعر )يوسف الخال( يف يومياته عنه بقوله )هذا املبدع( . وأختار املعهد البابوي 

للدراسات العربية أحدى قصائده ووضعته اىل جانب االدباء العرب الكبار . كام وضعت جامعة 

أوكسفورد قصائده ضمن املتميزة .

وقال عكولة أيضا : »إنني وضعت لبنة واحدة أساسية يف االدب العريب املعارص وإن الشعر يف 

كتاب غجري ال يجيد الرقص صار من الرتاث العريب العام ومل يعد مليك« .

أما تأكيده عىل املرأة يف قصائده ، فقال إن املرأة التي يقصدها ليست إمرأة الخطيئة ، بل املرأة 

لديه هي أمه وأخته وكل الجريان ، املرأة التي ضحت وكافحت حتى تعيل عائلتها يف قرية كانت 

تعيش الفقر النبيل .

وختم الشاعر باسيل عكولة حديثه بقوله : »إنني أقدم شكري الكبري ، والكبري الكبري بان أعرف 

إنسانا من قريتي يأخذ قصائد إبن قريته ويضعها يف دراسة نفسية ليطلع عليها الجميع فهذا 

هو عمل طيب« .

أما الكاتب والناقد شوقي يوسف بهنام فذكر ان كتابه من أغاين غجري ال يجيد الرقص سيكون 

محطة من محطات أخرى يكمل فيها الكتابة عن هذا املنجز ، الن هذه كانت دراسة أوىل يف ما 

جاء يف كتاب باسيل عكولة من شعر منثور ، وأضاف بان سيكون له دراسة أخرى يف ما ورد يف 

الكتاب من يوميات باسيل عكولة التي قال عنها الكاتب شوقي بهنام بانها  سجل ذايت وتوثيق 

شخصاين ، وهي خطوة أعمق للوصول اىل الشعور عكولة .

ختم حديثه بقوله : أن الذي يقرأ لباسيل عكولة يجب ان يكون ملام بامليثولوجيا والفلكلور 
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والالهوت والتاريخ واالسطورة . فحقا إننا أمام شخصية مبستوى أرونسون وسارتر وألبري كامو .

انه أربعون سنة مرت وأكرث عىل صدور كتاب ) يوميات غجري ال يجيد  بالذكر  الجدير  من 

اللغات السامية واآلثاري والكاتب والشاعر الربطيّل )باسيل  الرقص ( ملؤلفه الربوفسور وعامل 

عكولة( . وال زال يثري الجدل واالهتامم مثلام أثار ضجة وجدال وقت صدوره ، لجرأة طروحاته 

وما جاء فيه من الحداثة يف الفكر واللغة والشعر ، وتناوله الكثري من الكتاب والشعراء بالدراسة 

والنقد ، ومن هنا جاء وصف آخر من تناوله بالدراسة الكاتب والناقد شوقي يوسف بهنام يف 

حفل توقيع كتابه الذي قدم فيه رؤيته النفسية يف منجز باسيل عكولة الشعري ، بقوله أنه 

)نص مفتوح(، بعدها شارك عدد من الحضور مبداخالت أبدوا فيها إعجابهم بشخصية وشعر 

 ،  ، نبايت  بطرس  الكاتب   ، متي  يعقوب  يوسف  االستاذ  وهم  عكولة  باسيل  الربوفسور  وفكر 

واالديب روند بولص ، والشاعر الدكتور بهنام عطالله ، االستاذ ماهر سعيد متي .

كام قرأ الشاعر باسيل عكولة احدى قصائده التي ضمها كتابه وتناولها الناقد شوقي يوسف 

بالدراسة والتي تتحدث عن أمه حتى أحّس الحضور وكأن أمهاتهم وقد حرضت املكان لفرط 

ما أحتوته القصيدة من صور شعرية بديعة ومؤثرة أدمعت عيون الحارضين . ومام جاء فيها :

أيتها االمرية التي مل تلبس حذاء يف حياتها

مل ترقد عىل وسادة

مل تذق غري الخل يف والمئها

أيتها الالقطة التي طافت حقول قريتي

تجمع القمح وراء صفوف الحاصدين وأكداس السنابل

رافقت قافلة العبيد منذ الوالدة

واحتضنت العذاب يف لياليك عىل والدي

أحصيت النجوم عىل سطحنا

وعىل ذراعك أرحت رأسك

ترقبني ميالد القمر

تالحقني عىل شعورنا ضياءه

أيتها املنجمة التي ال تقرأ غري االساطري

سأرحل بعيدا مع ظلك

أجمع أكاليل زهور الهند

وعىل قدميك أيتها السيدة التي يكلل رأسها بالشوك

أحرق بخور بالد العرب .

وتكلل الحفل يف نهايته بتوقيع الكاتب والناقد شوقي يوسف بهنام لكتابه وإهدائه للحارضين .
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 ًبسٌيل عكٌوًلا

 

 

 

 

 

 َكريٌوةً ا ِمن َشرًبا دَخي ٍْا دًسيُوًما

عٌيًرًقًيا دِشرًشا، َموؤًلًيا بىًويًةا وَبرطًلًيا ِبرًبيًةا، بٍرال ى  - 
 2391َشّنًةا 

دِرشل ى ًجو َمدَرشًةا دقرٌيةً ا ًشرًويًةا ومةٌوِممل ى دًرشة ى ًجو  -
 دُومنٌيًكي ٍْا.َموِؤل، ًجو ب ية  دًرًشا دَابًًٌىةً ا 

دكةُوًرا ًجو ِلًشن ٍْا ش يًمي ٍْا وِعةق ٍْا َقدٌيم ٍْا ِمن ب ية  َؤوًبا د)ليُون(  -
دًسفذيًوةً ا ِعًلي ٍْا وًبَةيٍْ َؤوب ٍْا ًجو َفرنًسا وَملًفًنا ًجو َمدَرشًةا 

ٌيشُوًعي ٍْا ، وب ية  َؤوًبا ِلٌبًنًنًيا ًجو َبريٌوة وب ية  َؤوًبا درٌوًخا 
. فِلخل ى ًجو ب ية  َؤوًبا دِعةق ٍْا َفرنًسًيا سلٌيكدقٌودًشا ًجو َك

فٌيشل ى معٌويًنا دَمدخًنا َةخًةًيا ًجو َبريٌوة ِمة ًخا دِعسًرا ِشن ٍْا. 
( ، وعب ٍرى CNRSًجو ِقنطرُون َاة ًرًنًيا دبٌوًؤًيا يٌولًفًنًيا ًجو ًفرٌيس )

ًنًيا ِمن َشّنًةا مَدبًرًنا دبٌوًؤي ٍْا ًجو ِقنطرُون َاة ًر بكٌولٌيض دٌي فًرنس

شخصيات



23 /20

، ٌيّىًوا ًامُوًرا وَملًفًنا ًسعُوًرا ًجو ِمنًيًنا ِمن ًبَةيٍْ َؤوب ٍْا 2311
 َعذًبي ا واُوذٌوًفي ا، وًامُوًرا ًجو ِمنًيًنا ِمن لٌوًمد ٍْا ة ٌبًلي ٍْا.

ٌيل ى َملًفًنا دِلًشن ٍْا ش يًمي ٍْا ِفخًمي ٍْا وًةودًٍْيةً ا َعةٌيق ٍْا )كًلًنيٌوة   -
 ًجو ب ية  َؤوًبا دَقدٌيًشا َيوِسف ًجو َبريٌوة.ِعةق ٍْا( 

فِرشل ى ًجو دَذشًيةً ا مدٌيًني ٍْا وفِرسل ى كة يٌٍْبًٌة ى وِاًمي ٍْا ِمن  -
ًذي ا وسٌوذًيي ا ٌيزِمَنيه َنَبًطي ٍْا وَةدمًذي ا وحكة يٌٍْبًٌةً ا ِؤًبي ٍْا وًاًذًمي ا 

 ٌوريًٌا وعٌيًرق.َعةٌيق ٍْا ِخزي ٍْا ًجو جزٌيرًةا َعرًبيًةا واٌورِدن وس

اٌية ل ى ِعسًذي ا ِمن م امذ ا َعةٌيق ٍْا ًجو ِلًشن ٍْا َعةٌيق ٍْا وَةشعٌيةً ا،  -
ِمَنيه ِمنًيًنا َرًبا خًدر ِلٌبًنن وَةرة ي ع ًٍْدةً ا ًمرُوًنيًةا وسٌورًييًةا. 

. 2393ٍرش ًسيُومٌوةً ا دِلكسٌيقُون ديٌوًدًعا، طَبعًةا َقدًميًةا 
ل ًجو جَملًةا دَمخًرا م "َيوِسف َاخًلمطٌوِكسل ى َمخًرا َع

 ِمنًيًنا ِمن ةُونًٍْيةً ا ِكذي ا ًجو جَمل ٍْا ِلٌبًنًني ٍْاَبريٌوًةيًةا وفِرسل ى 

شخصيات



23 /21

 ِلًشًنا سٌوريًًيا وَملًفنٌوٍةى ًجو عٌيًرق

 

 

 

 فٌوة ًًخا

اٌية  َةًما ِمنيًنًا ِمن نٌوسًيٍْا ًجو َخقلٍْا ، 1291ِمن َشة َاسًةا دَدولًةا عٌيًرًقيًةا 
وِمَنيه ِلشًًنا دَملًفنٌوةً ا بِاسٍكيمًا ًجًونًيًا، وِلشًنٍْا َاة ًذنًٍيا بِاسٍكيمًا دٌيًلنًيًا.. 

ِمة خٍْا وفٌيشلىُون مَطوٍذا وأخٍذٍنا خٍزالىُون مٌوجِرشلىُون  سوٌِريًيًا...
وفٌيشلىُون  1229َعسْقًوةً ا، ِاًلا ًلا كٍلالىُون  ونِؤخًنٍْا ِبش ِجليٍْا ٌيّىًوو ًبَةر 
اٌية ٌوةً ا دَمًللٍْا دًبَةر ًىَدك  ِاسًا خلٌورًزا روٌيًخا دًخٍبش َسىمًا َربًا ِمن ِفنًٍْيةً ا 

 جًبٍوى.

  

 جَلخًةا

ٍلاّيٍلى مطٌوشيًا دعوٌِمًقا َةشعٌيةً نًيًا دِلشًنًا سٌوريًيًا ًدِعر لشٌوًرًيا 
شُوٍمرًييًا وَاَكًديًا ًبٌبًليًا دمدٌينًيٌوةً ا دَاة ًرا دٍبية  َنىٍرين...ِمة ًخا 

وًبَةر ِمٍنى وفٌيشٍلى ٌيدٌيعًا بِلشًنًا سٌوريًيًا فرٌيشًاٌية  ًبَةر ًاة ُوًريًا...
يٌوةً ا وَعم مَشدذًوةً ا دِشخًدا فٌيشٍلى فرٌيسًا َىل ؤٌين ًجو َمدخنًا وَاة ًرا مشٌيًخ

دَفذعُوٍنا وَجربيًا دَافرٌيقيًا وَةمينًا دجزٌيرًةا َعربًيًةا وَجربيًا درٌوسيًا 
وَارمٌينيًا وَاة ًذًوةً ا أخٍذٍنا... وَعم فًرسًةا دَملًفنٌوةً ا جًبٍوى وفةً خًةا 

 ِلًشًنا سٌوريًًيا وَملًفنٌوٍةى ًجو عٌيًرق

 

 

 

 فٌوة ًًخا

اٌية  َةًما ِمنيًنًا ِمن نٌوسًيٍْا ًجو َخقلٍْا ، 1291ِمن َشة َاسًةا دَدولًةا عٌيًرًقيًةا 
وِمَنيه ِلشًًنا دَملًفنٌوةً ا بِاسٍكيمًا ًجًونًيًا، وِلشًنٍْا َاة ًذنًٍيا بِاسٍكيمًا دٌيًلنًيًا.. 

ِمة خٍْا وفٌيشلىُون مَطوٍذا وأخٍذٍنا خٍزالىُون مٌوجِرشلىُون  سوٌِريًيًا...
وفٌيشلىُون  1229َعسْقًوةً ا، ِاًلا ًلا كٍلالىُون  ونِؤخًنٍْا ِبش ِجليٍْا ٌيّىًوو ًبَةر 
اٌية ٌوةً ا دَمًللٍْا دًبَةر ًىَدك  ِاسًا خلٌورًزا روٌيًخا دًخٍبش َسىمًا َربًا ِمن ِفنًٍْيةً ا 

 جًبٍوى.

  

 جَلخًةا

ٍلاّيٍلى مطٌوشيًا دعوٌِمًقا َةشعٌيةً نًيًا دِلشًنًا سٌوريًيًا ًدِعر لشٌوًرًيا 
شُوٍمرًييًا وَاَكًديًا ًبٌبًليًا دمدٌينًيٌوةً ا دَاة ًرا دٍبية  َنىٍرين...ِمة ًخا 

وًبَةر ِمٍنى وفٌيشٍلى ٌيدٌيعًا بِلشًنًا سٌوريًيًا فرٌيشًاٌية  ًبَةر ًاة ُوًريًا...
يٌوةً ا وَعم مَشدذًوةً ا دِشخًدا فٌيشٍلى فرٌيسًا َىل ؤٌين ًجو َمدخنًا وَاة ًرا مشٌيًخ

دَفذعُوٍنا وَجربيًا دَافرٌيقيًا وَةمينًا دجزٌيرًةا َعربًيًةا وَجربيًا درٌوسيًا 
وَارمٌينيًا وَاة ًذًوةً ا أخٍذٍنا... وَعم فًرسًةا دَملًفنٌوةً ا جًبٍوى وفةً خًةا 

 يولفناو ا ب لشنا دبية نىرين... 

 

 اكد مورد
 

 يولفناو ا ب لشنا دبية نىرين... 

 

 اكد مورد
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فٌيشٍلى مَطوًرا فٌوخلًنًا ًجو كَليه يٌولًفنٍْا َذشًيةً ا وًبَةيٍْ دًذٍشا دِمنيًنًا ِمن َمد
ا وًاف ًىَدك  فٌيشٍلى ًجو ِمة خٍْا ِمن َةشعٌيةً ا ِاسًلمًيًةا وَايك  طٌوفًس

 ًويًةا َخد ِجشًرا َبيًنة  َمدخنًا وَمعربًٌا.َةخلُوفٌوةً ا َعًبسًيًةا َاًم

عٌيةً ا ملٌيةً ا ويٌورةً نًا أنًشًيًا َربًا ٍلا ًاٍةا وبًاىًا خِبشٍلى جَبًوًيٍةى خًدا َةش
 لشبًًٌقا بِعًدن بًؤيًةا ودَرشًةا َعل فنٌيةً ا ويٌورةً ًنُى وَمردٌوةً ُى...

اًلىًا اٌية َلن ِزدًقا دمَشمَىخ ِلشًنًا سٌوريًيًا بِلشًنًا دَاة ًرا دٍبية  َنىٍرين 
شٍلى كة ٌيبًٌا بًاىًا ِلشًنًا ًفٍاش خمٌوشِبًنا بفٌورشًنًا...وًاف ِمة خٍْا ِخشًكنٍْا مًا دفٌي

 ًىو ِبش َدقٌيًقا لًقٍام دَعممٍْا وطلٌوميٍْا دخٍزالىُون مِلة خًا دًدٍذا...

وًبَةر َشة َاسًةا دَدولًةا ًجو فنٌيةً ا...دِعرًلُى َخيٌوةً ا دِلشًنًا سٌوريًًيا لفٌوة  
دَذشًيةً ا دٌوكةً نًيٍْا وشٌولًطنًيٍْا ِاًلا فٌوذٍسا دفٌيشلىُون ٌيّىٌبٌيٍلا ِاٍلى َبيًنة  َم

وِاديُوم ًفِيش درٌيشًا ًجو ًبَةيٍْ َؤوبٍْا  1229ِنؤخًنٍٍْى ِبش ًاَننًقيٍْا ٌيّىًوو ًبَةر 
رٌومشًيًا ًجو عٌيًذًقٍيا )َسىمًا دِلشًنًا سٌوريًيًا( وًاف ًىَدك  فٌيشٍلى خمٌوشِبنًا ِلشًنًا 

 7/1/9112ن عٌيًرًقيًا ًجو سًقنًا دَفرًلًمعٌيًرق لفٌوة  فٌو

 .3/19/9112وًاف ًىَدك  ًجو قٍليمًا دكٌورِدسًةن لفٌوة  فٌوسًقنًا دَفرًلمًٍنى ًجو 

 خٌوًةًما

اٌية َلن َسٌبًرا دشًِقل خٌورًزا دَملًفنٌوةً ا ًجو َاة ًرا ًبَةر دًبِسم ِمن َايَكنًٍْوٍةى 
بِلشًنًا سٌوريًيًا ملًا داٌية ٍلى ِمن يٌورةً نًا َعسقٍْا ىًشًيٍْا ًشِقل َيؤٌيفٌوةً ا ِبش َربةً ا 

 َربًا لِةمِششًةا دَمردٌوةً ا دفنٌيةً ا.

 

 َمشقًلا َةشعٌيةً نًًيا
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ًفٍاش خمٌوشِبنًا َاة ًرا دٍبيةِ  َنىٍرين َدرجٌوشًةا دمدٌينًيًٍْوةً ا...وِمَنيه نِفقلىُون 
ق.م( وَعم مديٍْنًيٌوةً ا ا ةلٌيةً يًا )ا بقٌوربًا دَالًفكةيٌٍْبًٌةً ا َقدمًيٍْا ِذمًزٍيا ِؤًؤيٍْ

شُوٍمرًييًةا لًىي مشٌوة ِاسًلُى َمدَذشًيةً ا َقدمًيٍْا وٌيِؤفًلُى بكَليه يٌولًفنٍْا ِمَنيه 
َمنًيٌوًةا ويٌولًفن َكوكبٍْا وًاسيٌوةً ا ويٌولًفنٍْا أخٍذٍنا نِقفلىُون مدٌينًيًٍْوةً ا 

ًليًةا..ًاة ُوًريًةا( ًانٌي دٌيّىِبلىُون لَبرنًشٌوةً ا َجّنًبٍذا ًبَةر ِمَنيه )َاًكًديًةا..ًبٌب
 (1)ؤٌورًةا َخدًةا خَليٌوةً ا ًجو كَليه جٌيٌجلٍْا 

-ًاة ًٍْوة ًا 99-ًاة ًٍْوةً ا ًقًليٍْاَةر شًكخًةا دَاجَبًديٌوةً ا ))وًجو َالًفا )ق.م( وًب
شًاٌية  ًبَةر ًدًرا فٌيشٍلى مَطوًرا فٌوخلًنًا جًبَويه فرٌي (9)ًاًذمًٍيا سٌوذيًٍيا((

شٌبٌيعًيًا )قزم( ًجو َاة ًرا دًاشٌور َكد فٌيشًلُى مَطورًةا ًسفرٌوةً ا وَمردٌوةً ا 
ويٌولًفنٍْا وًىو ِمندٌي ِبش ِجليٍْا دمٍطاٍلى ِاَلن ِمن ًىو يٌوًبًلا كةيٌٍْبًٌةً ا دَاخٌيًقر 

 (3)َخكٌيمًا..

ًرا دٍبية  َنىٍرين وِمَنيه َاة ًذًوةً ا وًبَةر فًرسًةا دمشٌيخًيٌوةً ا فرٌيشًاٌية  ًجو َاة 
شبًٌبٍْا ًجو َمدخنًا وَمعربًٌا اٌية ّىًواٍلى َجًدا ِلشًنًا سٌوريًيًا خَبد َميًدن روٌيًخا 
لفٌوخلًنًا وفٌيشٍلى ًبَةر ًىَدك  ِلشًنًا دَةودٌيةً ا وَمردوٌِةً ا وَخيٌوةً ا لَربًا ِمن 

ٍسا ِمنيًنًا ِمن َمدَذشًيةً ا وًبَةيٍْ دًذٍشا سٌوذًيٍيا ِفنًٍْيةً ا..واًلىًا فٌيشلىُون مشٌوة ِا
 وِمَنيه دًك َرخ َايك  طٌوثسًا..

 ˇ

اللغة السريانية



23 /24

 َمدَذشًيةً ا سٌوذيًٍيا ًبَةر مشٌيًخيٌوةً ا

وٌيًلُى بقٌودمًا دَمدَذشًيةً ا -قٌوربًا دَبٌجَدد-َمًدِان-َمدرشًةا دَقطٌيسفُون-
ًاة ُوًرًيا )سًيُومًا دكة ًبًٌا دديًطسرُون( ًجو مَشمىٍْا بٍراٍلى جًبًوُى ِططيًنُوس 

 ًدًرا ةَريًنًا مًلوًلًدا.

م ًجو َديًرا دقيٌن 189َمدَرشًةا دًمري ًمرٌي...فٌيشًلُى مشٌوة َاسًةا َشّنًةا -
ُوًعُى دوفٌيشًلُى قرٌيةً ا بِشمًا دمَشة ِاسًًنُى ًمرٌي ًنفًلا قٌوربًا ِمن َبٌجَدد وِمن ًي

 بٌو َبشٌير َمَةي". ِبش مَشمىٍٍْا "َا

َمدرَشًةا داٌورىًي...فٌيشًلُى برٌيةً ا بَيد َملكٍْا داٌورًىي بًدًرا ةَريًنًا -
ومٌوِرمٍلى يًدُوعًا "َافٍريم ِمن ِشوًيُى ًجو ِمؤعًا دًدًرا رٌبٌيعًيًا ومٌوجِرًشلُى َىل 

قلىُون ِمًنُى خٌوًةمٍْا دًدًرا مخٌيشًيًا..وفٌيشًلُى مَطَورًةا بِاسٍكيمًا ىدٌيًرا ونِف
 ِامًيٍْا ِمن َطعنًنٍْا ديٌولًفنًا.

فٌيشًلُى مَشَمىًةا ًجو ًدًرا رٌبٌيعًًيا ًبَةر ًىَدك  بِؤرٍلى َخيًلُى َمدَرشًةا َدنؤٌيٌبٌين..-
" ًبَةر ِمؤعًا دًدًرا ل مدٌيّنًةا... ودِعرٍلى "َنرَسيًبَةر كٌبٌيشٌوةً ا دَفذسًٍيا َع

 مخٌيشًًيا َكشٌيرٌوةً ُى.

بٌور...ًىي دٌيّىًوا فرٌيشًةا خَبقًلا دًاسيٌوةً ا..فٌيشًلُى َمدَرشًةا دجندٌيًش-
مشٌوة َاسًةا ًجو ًدًرا مخٌيشًيًا ًجو فنٌيةً ا دَاىًور وًاًسًوةً ُى اٌية ّىًوالىُون َجًرا 

 ًجو سٌومسًمًا دَةخلُوفٍْا وَامٌيٍذا بَزٌبنًا َعًبسًيًا َقدمًيًا.

م ًجو طٌور َعبدٌين 327مٌين...فٌيشًلُى مشٌوة َاسًةا ًجو َمدَرشًةا دَديًرا دَقرًة-
وفٌيشًلُى مَشَمىًةا  بنٌوسًك ًا دكة ًبٍْا وَامنٍْا ًجو ِسرًطا سَطرجٍنيًليًا وفٌيشٍلى 

 َامٌينًيًا فٌوخلًنًا دَديًرا َىل ًدًرا َدة َرعَسر.
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 ى َىل ًدًرا عسٌيًريًا.َديًرا دِةلعًدا...فٌيشٍلى ِبريًا ًجو ًدًرا رٌبٌيعًيًا ومٌوجِرشٍل-

َمدَرشًةا دَقنشرٌين...ًجو ًدًرا شةٌيةً يًا وفٌيشًلُى َامٌينًةا َىل ِمؤعٍْا دًدًرا -
 َدة ًلَةعَسر.

 َديًرا دًمري َمَةي..ِمن ًدًرا رٌبٌيعًيًا َىل ًدًرا َدة ًلَةعَسر.-

 ريًا.َمدرَِشًةا دٍرش َعيًنا )َديًرا دَقرَقفًةا( َعل َنىًرا دًخٌبُوًرا سٌو-

 وَربًا َمدَذشًيةً ا أخٍذٍنا.

 

وًبَةر خٌوًةمًا دخٌوكمًا َعًبسًيًا خٍزاًلُى فنٌيةً ا طلٌوميًا وِقشيٌوةً ا 
ن م َكد فٌيشلىُو1928ومٌوجِرشًلُى َايَكنًيٌوةً ا ِمن بٌيشًةا لبش بٌيشًةا ًبَةر 

ٌوذيًٍيا بِعلةً ا فٌيشلىُون مٌوقٍدا ِامًيٍْا دكة ًبٍْا سةلٌيٍخا َمدَذشًيةً ا وَديٍذا و
 1811دكٌبٌيشًٍْوةً ا دطلٌوميًا لفنٌيةً ا ومٌوجِرشلىُون َايَكنًٍْوةً ا َىل شٌوًريًا 

 (2)مًلوًلًدا...

 

ˇَدولًةا عٌوة ًمًنيًةا...وَمدَذشًيةً ا سٌوذيًٍيا

نٍساًلُى َدولًةا عٌوة مًنًيًةا بشٌوًريًا دًدًرا َدة مًَنعَسر مًلوًلًدا مٌوِفقٍلى َخد 
فٌوسًقنًا لنَطرًةا دِزدقٍْا دًطِيفٍْا َةودٌيةً نًيٍْا، وفرٌيشًاٌية  مشٌيخًيٌوةً ا ًجو 
َدوًٍْلةً ا عٌوة مًنًيٍْا )َكد خِبشٍلى ًفسُوًقا فٌوسًقنًا دًةَرؤًةا )ِسرًطا دَىمًيُون( ًىو 

ا َخد وًاىًا ٌيّىًو (2)وخِبشٍلى مِلنيًنًا ِمن ٍذشًوةً ا دًةَرؤًةا... 1821دنِفقٍلى ًجو 
نٌوسًيًا ِمن َدوًٍْلةً ا عٌوة مًًنيٍْا مَلكًليًةا دعَبرًةا دَدوًٍْلةً ا اُوذٌوًفٍيا ًجو شٌوّجًلُى 
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ا دٌوكةً نًيٍْا َجًويٍْا... وَلاك ًا ِبد َرمَزخ َبلخٌود ًجو جٌيٌجًلا دفةً خًةا دَمدَذشًيةً 
مبشٌيخًيٍْا وفرٌيشًاٌية  ًجو بِلشًنًا سٌوريًيًا ًجو َمدَذشًيةً ا دٌيًلنًيٍْا ومَدرشًنٌوةً ا 

 (7)َبٌجَدد..-اٌوخًدنًا دَموِؤل

 اٌوخًدًنا ًطِيًفا ًادًشا َشّنًةا دَشة َاسًةا

 َبٌجَدد َكلًديٍْا َرشديًٌا م1871

  سٌوذيًٍيا َرشديًٌا م1822

 موِؤل َذبًٍنا)َكلًديٍْا(-ِشمعُون َبر َؤًبٍعا طٌوًيبًٌيًةا م1812

  َبر َؤًبٍعا دبنُونٍْاِشمعُون  ًشرًويًةا م1812

  ِشمعُون َبر َؤًبٍعا دبًٍْنةً ا ًشرًويًةا م1812

  ًمري َشعيًا دَكلًديٍْا ًشرًويًةا م1812

  ًمري َشعيًا/خلٌيطًةا ًشرًويًةا م1812

  َكرمٍليش/ خلٌيطًةا ًشرًويًةا م1812

  َكرمٍليش/دبنُونٍْا ًشرًويًةا م1812

  ِةلٍكاًفا/خلٌيطًةا ًشرًويًةا م1812

 ِةلٍكاًفا/دبنُونٍْا ًشرًويًةا م1812
 

 

  بًطنًيًا/خلٌيطًةا ًشرًويًةا م1812
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  ِةلسقُوف/خلٌيطًةا ًشرًويًةا م1812

  ًبفقُوًفا/ خلٌيطًةا ًشرًويًةا م1812

  َالقُوش/خلٌيطًةا ًشرًويًةا م1812

  ًقة ُولٌيًقيٍْا/دبنُونٍْادك ٌيةً ا دسٌوذيًٍيا  َرشديًٌا م1812

  دك ٌيةً ا دسٌوذيًٍيا ًقة ُولٌيًقيٍْا/خلٌيطًةا َرشديًٌا م1812

 َموِؤل ًقة ُولٌيًقيٍْا/دبنُونٍْاًمري ةاُوًما دسٌوذيًٍيا  َرشديًٌا م1812

  ًشطيًٌا دسٌوذيًٍيا ًقة ُولٌيًقيٍْا/خلٌيطًةا ًشرًويًةا م1812

  دَيعقُوبًٌيٍْا/خلٌيطًةاًمري ةاُومًا  َرشديًٌا م1812

  دك ٌيةً ا دسٌوذيًٍيا/خلٌيًةا ًشرًويًةا م1812

  ًمري ةاُومًا دسٌوذيًٍيا/خلٌيطًةا ًشرًويًةا م1827

  َمدَرشًةا دفرُوِةسًةنة/خلٌيطًةا َرشديًٌا م1827

  َمدَرشًةا دفرُوِةسًةنة/خلٌيطًةا ًشرًويًةا م1827

  

 
ًانٌي َمدَذشًيةً ا َىل ًبَةر َشة َاسًةا دَدولًةا عٌيًرًقيًةا ومٌوجِرشلىُون َخدكمًا ِمن 

 (8)..1291َشّنًةا 
 ˇ
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َمدَذشًيةً ا بًَةر َشة َاسًةا دَدولًةا عٌيًرًقيًةا..مَللًفنٌوة ًا دِلًشًنا 
 (2)سٌوريًًيا 

لٍعدًةا ًنقفُوًفا فٌيشًلُى َامٌينًيًةا َملًفنٌوةً ا ًجو ٍبية  دًرًشا دِشمعُون َبر َؤًبٍعا -
 ر َشة َاسًةا دَدولًةا عٌيًرًقيًةا. َكلًديًةا ًبَة

ًىةً ا دُومنٌيًكيٍْا فٌيشًلُى َامٌينًيًةا َملًفنٌوةً ا ـٍْوًمري يُوَخًنن َخٌبٌيبًٌا نًقُوًفا اَلبًٌ-
 ًبَةر َشة َاسًةا دَدولًةا عٌيًرًقيًةا.

 1232ًلُى َامٌينًيًةا َىل مشٌوة ِاسًلُى وفٌيش 1291َمدَرشًةا ًاة ُوًريًةا ًجو َموِؤل -
وفٌيشًلُى َامٌينًةا  1291شًةا ٍاَوجًنَليًةا ًاة ُوًريًةا ًجو َبٌجَدد مشٌوة ِاسًلُى َمدَر-

 م.1272َىل 

َمدرَِشًةا ًاة ُوًريًةا َارمًنيًةا خَمَيدًةا ًجو َبٌجَدد ًجو ٍبية  َجيسًا دىنٌيدٌي -
 .1222-1238ًبنيًٌا لِشنٍْا وفٌيشًلُى مشٌونًيًةا ًبَةر ًىَدك  خَل 1229-1237

 (1272-1298َمدَرشًةا ًاة ُوًريًةا ًجو َكركٌوك )-
 .1229-1292َمدَرشًةا ًاة ُوًريًةا ًجو َسرِسنك -

فٌيشلىُون فذٌيٍشا ًانٌي َمدَذشًيةً ا بِاسٍكيمًا ِاسًًيا مَبلًفنٌوةً ا دِلشًنًا سٌوريًيًا 
ًجًونًيٍْا.. وفٌيشلىُون نفٌيقٍْا ِمَنيه ِامًيٍْا ِمن وَةودٌيةً ا وَعم ملُواٍْا َملًفنٌوةً نًيٍْا 

 َيلٌيفٍْا ًجو ًاىًا ِلشًنًا.

ولرًمًزا خًدر ِعْلًلةً ا دَشة َاسًةا دًانٌي َمدَذشًيةً ا..َمدَذشًيةً ا ذٌومشًٍيا بًىو َزٌبنًا 
َمدَذشًيةً ا ًلا ِلشًنًا دمَدرشًنٌوةً ا جبًجَويه ٌيّىًوا ِلشًنًا َعربًيًا َبلخُود. اًلىًا 

شٌولًطنًيٍْا دٌيًلنًيٍْا باٌومةً يًٍْوةً ا وًطِيفٍْا عٌيًذًقٍيا ًلا َعذبًٍيا...ًفيشٌي درٌيٍشا 
...وَعم دًرشًا دَةودٌيةً ا..وًفِيش اجًبَويه ِلشًنٍْا دٌوكةً نًيٍْا دٌيًلنًيٍْا باٌومةً يًٍْوةً 

ِلخلىُون َةخوٌيةً ا عٌوة مًنًيًةا مٌودِكًرا دَمدَذشًيةً ا شوٌِلًطنًيٍْا بشٌوًريًا مٌوف
ًبَةر َشخًلفًةا دِلشًنًا ةٌورًكيًا لَعربًيًا. وَمدَذشًيةً ا ًلا شٌولًطنًيٍْا مٌوفِلخلىُون 

 َةخوٌيةً ا فرٌيشًةا ًجو َملًفنٌوةً ا ِلشًًنُى وًةَرؤًةا دَةذعًيَةيه ًةودٌيةً نًيٍْا.
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شًيةً ا دٌوكة ًًنًيٍْا دًشخلفٌي شلىُون ملٌيٍكا كَليه َمدَذفٌي 1272ًجو َشّنًةا -
لشٌولًطنًيٍْا...وكٍلاٍلى فٌوخلًنًا مَبدَذشًيةً ا دٌوكةً نًيٍْا ًبَةر ًاًىا 
سٌيقُومًا...بًاىًا فٌوسًقًنا فِرقٍلى فٌوخلًنًا بِاسكيمًا كًلنًيًا مَبدَذشًيةً ا 

 دٌوكةً نًيٍْا.

 ˇ
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 1279َملًفنٌوةً ا سٌوريًيًةا..ًبَةر َشّنًةا 

َقدمًيًةا نِفقٍلى فٌوسًقنًا ِمن َشلٌيطٌوةً ا ِبش ِعًليًةا ًجو عٌيرًق )َموةبًٌا جًلىًا 
فٌوسًقنًا دًيّىبًٌلًةا دِزدقٍْا  11/2/1279بسٌيقُوم  (11)دًفقُودٌوةً ا دَقومًا(

َمذدٌوةً نًٍيا مَلًللٍْا بِلًشنًا سٌوريًيًا )َايك دَقم َشِمىًلُى َطك سًا بًىو َزٌبنًا( 
ا ِمَنيه ى فٌوسًقنًا ِمنيًنًا ِمن نٌوقزٍْسٌوذيًٍيا( وخِبشٍل-َكلًديٍْا-ا)اًلة ُوًذٍي

َملًفنٌوةً ا بِلشًنًا سٌوريًًيا ًجو َمدَذشًيةً ا شٌولًطنًيٍْا ًانٌي داٌية بىُون ِمنيًنًا 
 %92دًيلُوفٍْا ًزوًدا ِمن 

ٌي ِزدَقيه ًجو ٌيىًوا فٌوسًقنًا َمفؤخًنًا اًلنٌي كٌويًنٍْا َكد جًلىًا َقدمًيًةا َمفلخ
َملًفنٌوةً ا بِلشًنًا دِيمًا، اًلىًا مشٌوٍراٍلى ِمنًينًا ِمن ًيؤُوفٍْا بًكَفشًةا 
دَمودعًنًٍْوةً ا خًدر َمدَذشًيةً ا اًلنٌي دًخِبشلىُون فٌوسًقنًا ًجو َبٌجَدد ونٌينٍوا، 

ٌيّىًوا  َرًبا ومٌونًيٍْا دَمدَذشًيةً ا ًخٌبُوشٍْا  ِدىُوك، َارٍبيل، َكركٌوك، وأخٍذٍنا،
 99خلُوًدُى ٌيّىًوا ِمنيًًنا دَمدَذشًيةً ا ًخٌبشُوشٍْا ِبش ِمن   دَخيًلنًا َكد ًجو َبٌجَد

 2َمدَذشًيةً ا وَارٍبيل  18َمدَذشًيةً ا/ وِدىُوك  27ونٌينٍوا ِبش ِمن  َمدَذشًيةً ا/
شًا ديٌوةً ا َمدَذشًيةً ا...ِاًلا شٌولًطنٌوةً ا وًقدم دًيٌب 2َمدَذشًيةً ا وَكركٌوك 

 ًىي دفٌوسًقنًا مةٌومِخًلُى شٌولًطنٌوةً ا دًلا َمفلًخا لفٌوسًقنًا بِعْلًلةً ا شفٌيلٍْا
مٌوكٍرًلُى َخد َسىًما ِمن ا ِاًلُى ِمن ًاىًا كٌويًنًا...ومزٌوِيعًلُى َخدكمًا ًةٌبعًنٍْد

ا دَارٍبيل وٌيَليه ( َمدَذشًيةً ا ًجو َعنًكبًٌا ةَرًينٌيةً ا لٍىوَفركي2ًٌفٌوسًقنًا ًجو )
/َمدَرشًةا دَعنًكبًٌا ًشرًويًةا خلٌيطًةا/ َمدَرشًةا دخَدًيب ًشرًويًةا 
خلٌيطًةا/َمدَرشًةا دًبعٌوة  ًشرًويًةا دبًٍْنةً ا خلٌيطًةا . وبِفخمٌوةً ا دةٍري 

 .(11)دًذٍشا بًشٌبعُوعًا مللُوًاا دِلشًنًا سٌوريًيًا 
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ا ًجو مَدرشًنوٌِةً ا دِلشًنًا..وفٌيشًلُى َعملٌيةً ا وَعم ًلا َيؤيٌُفٌوةً ا بِاسكيمًا َرًب
م ونَفؤًةا دًاَدر َعل َطك سًا ًجو ِفنًٍْيةً ا دقٍليًما 1221بًاىًا ِاسٍكيمًا َىل َشّنًةا 

سٍليًمنيًٌا) وًبَةر فٌوسًقنًا دَموةبًٌا دَشينًا -ِدىُوك-دكٌورِدسًةن... )َارٍبيل
ِمن ؤًفخًةا  31ِسرًطا دِفة يٌوةًٌا  خَبشبًنًةا دفنٌيةً ا َشيَنيًةا لفٌوة 

وبِعلدبًٌٌبٌوةً ا بَيد شٌولًطنٌوةً ا َعَليه...فٌيشًلُى فنٌيةً ا ّةخُوة  مَدبًرنٌوةً ُى 
دٌيًلنًيًةا وبٍرالىُون جٌوبًيٍْا لَفرًلًمن دٌيًلنًيًا جًبًوُى  وًبَةر ًىَدك  نِفقلىُون 

ا ِمَنيه َوزٌيرٌوة  َةربٌيةً ا ًىي دفِسقًلُى ًقنُونٍْا لًةَرؤًةا دشٌولًطنٌوةً ا وَوزٌيذًوةً 
 .(19)مَدرشًنٌوةً ا بِلشًنٍْا اٌومةً ًنيٍْا لكٌويًنٍْا دفنٌيةً ا( 

 ˇ
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 1229َملًفنٌوةً ا سٌوريًيًةا ًبَةر َشّنًةا 

ًجو ِمنيًنًا ِمن ٍىوَفذكٍيا دعٌيًرق... وِمَنيه ٍىوَفذكٍيا  1221ًبَةر نَفؤًةا دًاَدر -
ُوك وسٍليمًنيًٌا..)قٍليمًا دكٌورِدسًةن( وًبَةر جٌوبًيًا دَفرًلًمن قٌيمًا دَارٍبيل وِدى
لقٍليمًا وًبَةر نَفقًةا دِمنيًنًا ِمن فٌوسًقنٍْا وًقنُونٍْا وِمَنيه  1229بًيٍةى َشّنًةا 

َكد أٍةيلًٍى ًجو ملُوًاا  91/2/1229ًجو  11ًقنُونًا دَوزٌيرٌوة  َةربٌيةً ا َرقمًا 
عًيًا )عَبدًةا دِلشًنٍْا دًبؤُوذًوةً ا ِلشًنًا دَملًفنٌوةً أ ًجو َمشقًلا رٌبٌي-دَاربًعا

 ًشرًويًا لبنُوٍنى ًجو ِفنًٍْيةً ا داٌية ٌوَةيه....(

قٍليًما -ًبَةر ًاىًا فٌوسًقنًا مشٌوٍرالىُون سيًٌٍْعةً ا ًجو َوزٌيرٌوة  َةربٌيةً ا-
ا لفٌوة  مٌونًيٍْا لِفنًٍْيةً ا دًخٌبشٌي دكٌورِدسًةن بَنقٌيفٌوةً ا دَمفًلخًةا دًاًىا ًقنُوًن

 ِمن َكلدُوًاة ُوًذٍيا سٌوذيًٍيا... %92ِفخمٌوةً ا 

وًاف ًىَدك  فٌيشلىُون عٌبٌيٍدا دُوًذةً ا لًكدٌيٍذا دًبعٌي مبَدرشًنٌوةً ا بِلشًًنا -
 وَارٍبيل.-سٌوريًيًا ًجو َمدَذشًيةً ا ًانٌي دًخِبشلىُون ًاًىا فٌوسًقنًا...ًجو ِدىُوك

ًاف ًىَدك  فٌيشٍلى طٌبٌيعًا كة ًبًٌا دِقريًنًا سٌوريًيًا لِسدًرا َقدمًيًا لطٌوًيبًٌا -
وفٌيشًلُى مةٌوًرؤًةا سٌيعةً ا لةٌورجًمًا دكة ًبًٌا ديٌولًفنٍْا  1223لَشّنًةا دًرشًيًةا 

 1111وَمنًيٌوةً ا ِمن َعربًيًا لسٌوريًيًا ًجو َوزٌيرٌوة  َةربٌيةً ا وفٌيشٍلى طٌبٌيعًا 
 نٌوسًكٍْا.

مشٌوٍرالىُون َمدَذشًيةً ا خٌبٌيشٍْا  1223-1229َعم شٌوًرًيا دَشّنًةا دًرشًيًةا -
( َمدَرشًةا فلٌيجٍْا َعل ِقنطرُون دفنٌيةً ا 11بدَرشًةا سٌوريًيًةا ًجو َارٍبيل )

ا ( وِقنطرُون دٍىوَفركيًٌا دَارٍبيل خًدا َمدَرشًةا ورٌوسًةًقا دَشقًلب8ًٌدَعنًكبًٌا )
َةرٍةي َمدَذشًيةً ا وفنٌيةً ا دديًنًا خًدا َمدَرشًةا ورٌوسًةًقا دكُوٍيا خًدا َمدَرشًةا 

(13). 
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( َمدَذشًيةً ا فلٌيجٍْا/ ِقنطرُون 12ًجو ِدىُوك ِمنيًنًا دَمدَذشًيةً ا خٌبٌيٍشا )-
ا ( َمدَذشًيةً ا رٌوسًةًقا دِسٍميِلا خًدا َمدَرشًةا/فنٌيةً ا دَسرِسنك خًد1دِدىُوك)

 .(12)َمدَرشًةا وًفيشًنٍْا دَمدَذشًيةً ا ًجو قٌوذٍيا نًقُوفٍْا لٍىوَفركيًٌا 

وَفركيًٌا دِدىُوك ًبَةر ًقنُونًا نٌوةً نًيًا ًجو َمدَذشًيةً ا دٍىًشًريًةا خبٌورًزا َملًف-
 .1/3/1223نفٌيًقا ًجو َفرًلًمن دقٍليمًا..ٌيّىًوا بسٌيقُومًا 

 1279لةً ا داٌية ٌوةً ا دَمدَذشًيةً ا سٌوذيًٍيا ِمن ًجو ٍىوَفركيًٌا دَارٍبيل بِع-
َخدٍرًشا َعم شٌوًرًيا دَشّنًةا دًرشًيًةا  وَامٌينٌوَةيه ًبَةر ًقنُونًا دَفرًلًمن َخدًةا

( َمدَذشًيةً ا 11مشٌوٍراًلُى َعملٌيةً ا دَملًفنٌوةً ا ًجو ) 18/2/1229ًجو  1229-1223
 ًشذًوٍيا دًلا ِقطًرا.

 

 ا دَعملٌية ًا دَملًفنٌوة ًا سٌورًييًةا  جًو َمدَذشيًة ًا شًذوًٍيا ذٌومًشٍياَامٌينٌوةً 

فٌيشًلُى َامٌينًةا َعملٌيةً ا دَملًفنٌوةً ا سٌوريًيًةا ًجو َمدَذشًيةً ا دٍىوَفذكٍيا -
وبَشّنًةا لِسدًرا َقدمًيًا  1223-1229دِدىُوك وَارٍبيل َعم َشّنًةا دًرشًيًةا 

ةَرًينٌيةً ا مشٌوٍناٍلى لِسدًرا ةَريًنًا وًىَدك  َشّنًةا ًبَةر َشّنًةا فٌيشٍلى َامٌينًيًا 
َكد نِفقٍلى َيىًلا َقدمًيًا ِمن َةملٌيدٍْا  1228-1227فٌوخلًنًا َىل َشّنًةا دًرشًيًةا 

نًا سٌوريًيًا دَمشقًلا ًشرًوًيا مَلدَذشًيةً ا سٌوذيًٍيا...ًبَةر عَبرًةا دملُوًاا دِلًش
 وجًلىًا َقدمًيًةا ًاف ًىَدك  ًجو بٌوخًذٍنا َوزٌيًذٍيا ))شةٌيةً يًا ًشرًويًا((... 

دِنؤخًًنا بَعملٍْا دًكدٌيٍذا َملًفنٌوةً نًيٍْا وسيًٌٍْعةً ا ًجًونًيٍْا ًجو وًبَةر َخةٌيةٌوةً ا 
ًخيُورٌوةً ا ِمن َسىمٍْا دةٌورجًمًا وطَبعًةا دكة ًبٍْا وَوزٌيرٌوة  َةربٌيةً ا 

وبٌوخًذٍنا وأخٍذٍنا ِمن َسنًدنٍْا لَعملٌيةً ا دَملًفنٌوةً ا سٌوريًيًةا فرٌيشًاٌية  
)سٌيعةً ا دًطبًٌةً ا ًاة ُوًريًةا( ًىي دعِبدًلُى عٌودًرًنا ًجو طَبعًةا دكَليه دكة ًبٍْا 
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ًريًةا ٌيّىًوا ًجو سٌوذيًٍيا َعل َنْفًقةً ُى...ًاف ًىَدك  َجًرا دسٌيعةً ا دًطبًٌةً ا ًاة ُو
سَندًةا دًكدٌيٍذا َملًفنٌوةً ًنيٍْا وًاف ًىَدك  شًنًيًةا دَةملٌيدٍْا مَلَذشًيةً ا ًانٌي دٌيّىًوو 
َذخيٌوٍقا ِمن ِفنًٍْيَةيه فرٌيشًاٌية  ِقنطرُون دمدٌيّنًةا وقٌوذٍيا، أٍةيًلُى سَندًةا 

دخٍزالىُون ٍىوَفذكٍيا دَارٍبيل بِعلةً ا دَايَكنًٍْوةً ا اٌيقُونُوميًٌيٍْا  َعسًقا ًانٌي 
وِدىُوك وسٍليًمنيًٌا مَلفَلخًةا دَخيًلا َعل َطك سًا دَبٌجَدد  لفَؤلًةُى ِمن َطك ًسا 

عَبرًةا دَطك سًا ًجو َدولًةا ا ًىو دٌيّىًوا ٍةٌبًليًا ًبَةر وًاف ًىَدك  خًؤًرا ةَريًًن
 (12)ا دِشنٍْاشٍلى خًؤٍرى مِلة ًخة وقرًبًٌا دَبرًقًقا ًىو دمٌوجِردكٍوي

ًجو َمشقًلا ًشرًويًا فٌيشٍلى فلٌيجًٌا خٌورًزُى ةً ا دَملًفنٌوةً ا سٌوريًيًةا َعملٌي-
خَلدكمًا َمدَذشًيةً ا ومَدرشًنٌوةً ا جًبَويه ٌيّىًوا َعم ِلشًنًا سٌوريًيًا ملُوًاا 

ًما َرًبا دًاًىا دَمنًيٌوًةا ويٌولًفنٍْا وكنٌوشٍْيًًيةً ا ًاف ًىَدك  بِلشًنًا سٌوريًًيا وَسى
َمدَذشًيةً ا كَليه  13( َمدَذشًيةً ا ))11طٌوثسًا ٌيّىًوا ًجو ِدىُوك ِمن كٌونًشًا د)

( َمدَذشًيةً ا مَدرشًنٌوةً ا جًبَويه بِلشًنًا سٌوريًيًا 3ملُواٍْا بِلشًنًا سٌوريًيًا و)
 َعربًيًا((.-اَبلخُود ِاًلا ًفيشًنٍْا دملُواٍْا ٌيّىًوا بِلشًنًا دفنٌيةً ا قٌورًدًي

َمدَذشًيةً ا  19ِاًلا ًجو ٍىوَفركيًٌا دَارٍبيل اٌية ّىًوا شٌوخًلًفا )َكد ِمن كٌونًشًا 
َبلخُود َةرٍةي َمدَذشًيةً ا كَليه دًذًشُى بِلشًنًا سٌوريًيًا وًفيشًنٍْا مَدرشًنٌوةً ا 

ةً يًا جًبَويه بِلشًنًا سٌوريًيًا َبلخُود ًجو ِسدًرا َقدمًيًا َىل ِسدًرا شةٌي
 ( دًذٍشا بًشٌبُوعًا.1وبِفخمٌوةً ا )

 

ˇَملًفٌوة ًا سٌورًيًيا ًجو َمشقًلا ِمؤًعًيا

َملًفنٌوةً ا سٌوريًيًةا ًجو َمشقًلا ًشرًوًيا اٌية ّىًواًلُى ًقنُونًا لدَرشًةا ًجو 
ّىًوا لًقنُونًا ُى مَلشقًلا ةَريًنًيًا سنٌيًقابِعًدن مًطيًة َمدَذشًيةً ا شٌولًطنًيٍْا
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َخدًةا ًاو فٌوسًقنًا ِمن قٍليمًا اَلمٌينٌوةً ا ددَرشًةا سٌوريًيًةا.. بٍراًلُى ِىفًكيٌوةً ا 
جلٌيةً ا ًجو َمفَلخًةا َكد بَارٍبيل مٌوجِرشًلُى َملًفنٌوةً ا دَمشقًلا ِمؤعًيًا دًلا 

ّدم ِقطًرا...ِاًلا ًجو ِدىُوك كٍلاًلُى مَدبرًنٌوةً ا ًجًونًيًةا دَةربٌيةً ا دِدىُوك ًق
 َامٌينٌوةً ا دَملًفنٌوةً ا  ِاًلا ًبَةر نَفقًةا دفٌوسًقنًا ًاو ًقنُونًا َخدًةا...

فٌيشلىُون ًيلُوفٍْا َنفٌيقٍْا ِمن َمشقًلا ًشرًويًا دًلا َمدَرشًةا َىل 
...نِفقٍلى ًبَةر ىًَدك  فٌوسًقنًا بَيد َموةبًٌا دَوزٌيٍذا دقٍليًما 1/19/1228

ا ددَرشًةا سٌوريًيًةا مَلشقًلا ةَريًنًيًا..ولفٌوة  فٌوسًقنًا دكٌورِدسًةن بَامٌينٌوةً 
فٌيشًلُى مشٌوة َاسًةا ةَرًينٌيةً ا دنؤٌيٌبٌين ًجو ِقنطرُون دِدىُوك لشًقلًةا دكَليه 
ًيلُوفٍْا دِقنطرُون دمدٌيّنًةا ًاف ًىَدك  مِؤِيٌبلىُون مَلدَرشًةا ًيلُوفٍْا ِمن قٌوذٍيا 

نطرُون دمدٌيّنًةا َىل فةً خًةا دَةَرًينٌيةً ا أخٍريًةا ًجو وِفنًٍْيةً ا َقذٌيٍبا لِق
َسرِسنك واخٍريًةا ًجو ِسٍمِلا مَلبًؤرًةا دَزمخٌوةً ا ِمن ةَرًينٌيةً ا دنؤٌيٌبٌين...وًىي 
أٍخًريًةا كِفشًلُى لًيلُوفٍْا ِمن كَليه ِفنًٍْيةً ا وًبَةر َمفًريًةا دًكدٌيًرا ًطبًٌا ِمن 

ى فٌوخلًًنُى َنؤٌيًخا وَعم ِشنٍْا فٌيشًلُى َامٌينًةا َملًفنٌوةً ا مَدذشًٍنا مٌوجِرشٍل
فٌيشلىُون عٌبٌيٍدا بٌوخًذٍنا َوزٌيًذٍيا َايك  دًفٍاش  9111-9111بِنؤخًنًا وبَشّنًةا 

عٌبٌيًدا ًجو عٌيرًق وفٌيشٍلى عٌبٌيًرا ملُوًاا دِلشًنًا سٌوريًيًا جًلىًا َقدمًيًةا 
َوزٌيًذٍيا(َعم ملُواٍْا دًذشًٍيا ًانٌي دًفيشٌي ّىًوا درٌيٍشا  وبَنؤٌيخٌوةً ا )بٌوخًذٍنا

وًبَةر ًىَدك  مٌوجِرشًلُى َملًفنٌوةً ا سٌوريًيًةا َىل ِسدًرا رٌبٌيًعًيا  بِلشًنًا سٌوريًيًا.
وَبَةر ًىَدك  لِسدًرا مخٌيشًيًا يٌولًفنًيًا وًسفًرًيا بِلشًًنا  9119-9111ًجًونًيًا 

فٌيشلىُون عٌبٌيٍدا بٌوخًذٍنا َوزٌيًذٍيا )شةٌيةً ًيا  9112-9113 سٌوريًيًا وبَشّنًةا
وفًلطٍْا ٌيّىًوا ِنؤخًنٍْا...بِفخمٌوةً ا َعم َربًا ِمن (11)يٌولًفنًيًا وًسفًريًا( -طٌوًيبًٌيًا

ِعًليٍْا...وًبَةر ًىَدك  فٌيشًلُى  يٍْا أخٍذٍنا َكد ٌيّىًوو بَدذٍجاَمدَذشًيةً ا شٌولًطًن
اَزلًةا دَملًفنٌوةً ا سٌوريًيًةا بِلشًنًا سوٌِريًيًا وبِنؤخًنًا ًجو كَليه َامٌينًةا ٍم
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َمشقلٍْا ونِفقلىُون َالًفيٍْا ِمن َةملٌيدٍْا وًيلُوفٍْا لكَليه َمشقلٍْا مَزينٍْا بِلشًًنا 
 وَمردٌوةً ا سٌوريًيًةا...ًبَةر خَرمًةا َارٌيك ًةا بَزٌبنًا دشٌولًطنًٍْوةً ا عٌبٌيٍذا...

 

 9113ًفنٌوةً ا سٌوريًيًةا ًبَةر َمل

(...فٌيشًلُى فٌورسًا دَملًفنٌوةً ا 9113ًبَةر شٌوخًلًفا دَطك سًا ًجو َبٌجَدد )نٌيًسن 
، اًلىًا ًاة ُوًذٍيا( َمؤيًنًةا دُولبِلشًنًا سٌوريًيًا ًجو كَليه ِفنًٍْيةً ا داٌية ٌوةً ا  )َك

َكركٌوك وأخٍذٍنا..لطٌوًيبًٌا -ونٌينٍوامشٌوٍراللىُون َيىلٍْا ِمن ندٌيبٍْا ًجو َبٌجَدد 
 %92دلٌيسةٍْا مَبدَذشًيةً ا خٌبٌيٍشا ًانٌي ٌيَليه ِمنيًنًا دَةملٌيدٍْا وًيلُوفٍْا ًزوًدا ِمن 

َمدَذشًيةً ا فلٌيجٍْا َعل  28وفًلطٍْا ًجو ٍىوَفركيًٌا دنٌينٍوا ٌيّىًوو َايكِ  طٌوثسًا 
َليه ومٍطاٍلى ِمنيًنًا دَةمليٌِدٍْا فٍْا ِاةً ا نًقُوِقنطرُون دٍىوَفكيًٌا وذٌوسًةٍقا وِفنًٍْي

ٍىوَفركيًٌا دنٌينٍوا( –َمدذشًيةً ا ِمؤعًيٍْا وطٌوًيبًٌيٍْا  32( ًاف خِبشلىُون )792،11)
دًفِيش درٌيشًا جًبَويه ِاسٍْا دِلشًنًا سوٌِريًيًا بنٌيشًا دَملًفنٌوةً ا دًيلُوفٍْا لٍذشًوةً ا 

 ...(17)( ًيلُوفٍْا وًيلُوْفًيةً ا ( 7772يًيًا ومٍطاٍلى ِمنيًنًا دًيلُوفٍٍْا )ِاسًيٍْا دِلشًنًا سوٌِر

ًاف ًىدك  مشٌوٍرالىُون مَدبًذنًوةً ا ًجًونًيٍْا بفةً خًةا دَسىمٍْا دِلشًنًا سوٌِريًًيا 
وَفعوٍْا لَنقٌيفٌوةً ا دَمدذشًيةً ا سٌوذيًٍيا ِمن كة ًبٍْا وًكدٌيًرا َملًفنٌوةً نًًيا 

خًا َسىمًا دِلشًًنا ةً ا دَمدَذشًيةً ا...ًاف ًىَدك  فٌيشٍلى فة ٌيوَالًؤيًٍْو شةً نًيًا،وَمدَذ
ًجو ٍبية  َؤوبًا دَبٌجَدد/كًلنًيٌوة  ِلشًنٍْا ومشٌوٍراٍلى بًقَبلًةا دًيلُوفٍْا سٌوريًيًا 

ا دًيلُوفٍْا لطٌوًيبًٌا دًكدٌيٍذا َمدَذشةً نًٍيا مَلدَذشًيةً ا ةَذًينًيةً ا...وأٍةيًلُى ًقَبلًة
لفٌوة  سٌوًرًطا دٌيًلنًيًا، زًعفًةا وِؤٌبيًنًا ٌيّىًوو ِجليٍْا ًجو كَليه ِفنًٍْيةً ا 
مًللًفنٌوةً ا دِلشًنًا سٌوريًًيا ومشٌوٍرالىُون َعملٍْا لًزوًدا ِمن َخد ٍجّنبًا لسَندًةا 

 دَةرمٌيةً ا وسٌومسًمًا دِقطٍذا دًفيشٌي ِخزٍيا خلٌوًدةً ا دنٌوسًيًا.
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ٌبٍذا ٌيّىًوو ذًٍبا ِمن ٍجّنب كَليه لِنؤخًنًا دَةرمٌيةً ا...َعم شًقلًةا ديٌوة ًرنًا ِمن َس
 وبِنؤخًنًا. 1229نٌوسًيًا دَمدَذشًية ًا )َارٍبيل وِدىُوك( ًانٌي دمشٌوٍرالىُون ِمن 

َةر مشٌوٍرالىُون دًخرٌبٌي ًيومًا ًب 9111َايَكنًٍْوةً ا َشينًيٍْا ًجو عٌيرًق ًبَةر َشّنًةا -
شٌيخًيٍْا ًجو كَليه ِفنًٍْيةً ا جزٌيمٍْا بِقطًلا وزدُوعةً ا ًيومًا وفٌيشلىُون ِفنًٍْيةً ا م

ا دبٍرالىُون َعم ًيلُوفٍْا َدذشًٍنا ًجو ٍبية  َؤوًبا دَموِؤل...وِجدشٍْا ًجو ِمنيًنًا ِجدشٍْ
بًدنٌوةً ا َدميًنٍْا ًجو َبٌجَدد وَبؤًرا وَكركٌوك وأخٍذٍنا دبٍرالىُون عِبدلىُون َمع

وبِاسٍكيمًا مرٌيمًنًا  َعل َخيٌوةً ا بِاسٍكيمًا ًجًوًنيًا وَايَكنًٍْوةً ا َملًفنٌوةً نًيٍْا 
بِاسٍكيمًا دٌيًلنًًيا..ًىو ِمندٌي دعِبدٍلى لدًعرًةا بِاسٍكيمًا ِجليًا وشٌولًطنٌوةً ا 

 ٍام...ِقنطرُونًيًةا شٌبُوق ِمن كَليه نٌوسًًيُى ًلا مٍؤاًلُى ِمن خًمًيًةا دًق

-مٌيًشن-وَبؤًرا -يه َبٌجَددًيةً ا مشٌيخًيٍْا لشبًٌقًةا دٍىوَفذكيٌَومشٌوٍرالىُون َبية ٌو
َموِؤل وؤًيٌبًةا لِفنًٍْيةً ا ِبش َشينًيٍْا َايك  )َارٍبيل ودىُوك( -َكركٌوك-ديًًٌلا-ًبٍبل

رِدسًةن فٌيشلىُون فةٌيخٍْا ِمنيًنًا ِمن َمدَذشًيةً ا ًجو ٍىوَفذكٍيا دقٍليمًا دكٌو
ًكدٌيٍذا -ملٌوذٍخٍقا خلبًٌشًةا دًاةِ يًنٍْا ِمن كَليه ِفنًٍْيةً ا...ِاًلا مًؤًيةً ا...ِمن ِبنيًنٍْا

شٌبٌيلٍْا ٍلاّىًوا ِبشوًيا وجٌومًشا دًاة يًنٍْا...اًلىًا َعسًقاٌيّىًوا فٌوخًلنًا 
يمًا دٌيًلنًيًا...وَعم َملًفنٌوةً نًيًا بِاسٍكيمًا ًجًونًيًا وَملًفنوٌِةً ا سٌوريًيًةا بِاسٍك

َامٌينٌوةً ا دخَرٌبًةا دَايَكنًٍْوةً ا وًانٌي أَخًذٍيا طٌوًكسٍْا دًدِعش ذىٌيبًٌٍيا ًجو 
مٌورِخقلىُون كَليه ًفيشًنٍْا شٌبُوق ِمن َايَكنًٍْوةً ا َعسًقا ًجو َموِؤل وَدشًةا ...9112

مخيٌن بَةوًةٌبٌوةً ا دنٌينٍوا...وَعم ِقطٍذا َامٌينًيٍْا مشٌوٍرالىُون أنًشٍْا دمَة
ًقاّيٍلى ٌيشٍلى َخد ِمندٌي َعسًقا...وسنٌيوشبًًٌقا دَاة ًرا بِعلةً ا دسٌومسًمًا ف

 لَعملٍْا اٌيًدا باٌيًدا وخًمًيًةا وسَندًةا ٍةٌبًليًةا َربةً ا دًدعًرا ِاَليه َخيٌوةً ا.

 

اللغة السريانية



23 /38

 َملًفنٌوةً ا سٌوريًيًةا وَامٌينٌوةً ُى ًجو قٍليًما دكٌورِدسًةن

َملًفنٌوةً ا ًجو َمدَذشًيةً ا دقٍليمًا دكٌورِدسًةن.. َارٍبيل وِدىُوك..فٌيشٍلى َامٌينًًيا 
فوٌِخلًًنُى وبِنؤخًنًا شٌبُوق ِمن َمعبًدنًٍْوةً ا دَايَكنٌوةً ا اٌيقُونُوميًٌيًةا َعسًقا 

فنٌيةً ا..  دفنٌيةً ا ًبَةر َسقٌوٌبًليًٍْوةً ا وقذًٍبا َامٌينًٍيا َعم ؤًفخًٍْيةً ا دًدِعش َعل
ولسنٌيقٌوةً ا َربةً ا فٌيشٍلى فسٌيًقا لفٌوةً خًا دَسىًما سٌوريًيًا ًجو ٍبية  َؤوبًا 

مًشرٌي  9117-9111دَؤًلخ َالدٌين.. َارٍبيل كًلنًيٌوة  َةربٌيةً ا وَعم َشّنًةا دًرشًيًةا 
ا ًجو َارٍبيل فٌوخلًَنيه لَنفٌيقٌوةً ا دًكدٌيٍذا َمدَذشةً نًٍيا مَلدَذشًيةً ا ةَذيًنًٍي

وِدىُوك بِعلةً ا دبؤٌيرٌوةً ا داٌية  لدٌيًلنًيٍْا بِلشًنًا سٌوريًيًا... وخبٌوًةمًا 
لدُو ًاة ُوًذٍيا دَالًفيٍْا ِمن َبية ٌوًيةً ا )َكبأمَرخ ِبد ًىٍوا َسٌبًرا ًجو دَعرًةا 

َكنًٍْوةً ا َعسقٍْا سٌوذيًٍيا مٌوذِخٍقا ِمن ٍىوَفذكٍيا مَشخلفٍْا دَاة ًرا وًانٌي ِبخيًيًا َاي
 .وشٌبيٌٌٍقا كل مًا داٌية ّىًوالىُون 

َخقلٍْا، ومدَعرَةيه  مًا َكلدُو ًاة ُوًرًيا ًجو كَليهٌيّىًوا خمًيًةا َربةً ا لَع
اَليَكنًيٌوَةيه ًبعٌي َعملٍْا َربًا وفٌوخلًًنا َخيًلًنا ًبَةر فَرقًةا ِمن طٌوًكسٍْا دًدِعش 

وِؤل  وَدشًةا دنٌينٍوا... دًدعًرا ًبَةر ًىَدك  َخيٌوةً ا ذىٌيبًٌٍيا وفرٌيشًاٌية  ًجو َم
اَليَكنًيٌوةً ُى كيًنًيًةا وِمَنيه َخقًلا دَملًفنٌوةً ا ًبَةر مًا دفٌيشلىُون خذٌيٍما 

 َالًفيٍْا دَةملٌيٍدا وًيلُوفٍْا ِمن ِزدَقيه نًمُوسًيًا ًجو َملًفنٌوةً ا.

نِفقٍلى ًقنُونًا  7/1/9112َفرًلًمن دعٌيرًق َكد ًجو  ولنٌوًىًرا اٌيةِ  ًقنُونٍْا نفٌيقٍْا ِمن
)ِمَنيه ِلشًنًا سٌوريًيًا( وٌيًلُى ًفسُوعًةا  (18)دِلشًنٍْا ذٌومشًٍيا ًجو عٌيرًق 

ِمة َقدمًنًةا لِةمِششًةا دِلشًنًا دكٌويًنٍْا ِمَنيه ِلشًنًا دَاة ًرا دٍبية  َنىٍرين ِشرشًيًا 
 . (12)ٌبًرا دكَليه بًيوًٍْمةً ا ًاة يًنٍْا))ِلشًنًا سٌوريًيًا(( ٌيٍلى َس
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 ِسفٍْا

-ًاًرمًيًا-ًاة ُوًرًيا-ًبٌبًلًيا-ِلشًنًا سٌوريًيًا...ٌيٍلى مة ٌيخٌوةً ا لِلشًنًا َاَكًديًا-1
 سٌوريًيًا وٌيٍلى كنٌوشًةا ِمن ِلشًنٍْا ٍشيمًيٍٍْا )ِلشًنًا جٌوزعًيًا(.

-خطي-ىوز-اجبدًاة ًٍْوةً ا وٌيَليه  99) ًخٌبشٌي ًاة ًٍْوةً ا دِلشًنًا سٌوريًيًا ِمن-9
 قرشة( -سعفؤ-كلمن

مًا ًاًرمًيًا لكة ًبًٌا دبىسةٌون مَشمىًا ًىو دفِسقٍلى بكة ٌيٌبٍةى ًدريُوس ةٌورًج-3
 ق.م َعل طٌوًرا قٌوربًا دَكرمًنًشى اٌيًرنًيًةا. 211َقدمًيًا ًجو 

ًجو كة ًٍبى ٌيَدعًةا  ""َانطًون َبلٌيٌجمٌوشًٍْخةً ا دفٌيًلسُوًفا )ًىو دمٌوبِيٍنى جًبٍوى 
 دَسفًريٌوةً ا.

 كةيٌٍْبًٌةً ا فشٌيطٍْا َعل َقٌبٍذا دَملكٍْا ًجو مدٌيّنًةا داٌورىًي...

م...ًدًرا َدة َشعَسر...َخدكمًا ِشمًنٍْا ِجليٍْا 1928ِمة خًا دِشليٌوةً ا وكُوفٌوةً ا ِمن -2
م/ َربًنًا ًدوٌيد 1292م/ٍاَشعيًا َسربٌييٌن 1332ًجو ًاىًا ِمةِ ًخا )ٌيشُوع َبر َخريٌون 

 م...1212م/ًفَطرًيرًكا نُوخ ِلٌبنًنًيًا 1211ِخمؤٌي

سًيسٌوةً ا عٌوة مًنًيًةا ؤُوب ًطِيًفا مشٌيخًيًةا ًجو عٌيًرق/ةٌوًذٍؤا أٍةيلىُون ًبَةر -2
خًدر َايَكنًٍْوةً ا َفذؤُوًفٍيا  1872-1831-1832نَفقًةا دخٌوذًقٍنا لِشنٍْا 

َديٍذا وعًٍْدةً ا وَمدَذشًيةً ا يه َةودٌيةً نًيٍْا وشٌوًكنٍْا وٌيخًيٍْا..شِبقلىُون لٍذشًَندمش
 وشٌوة ًاسٍْا دًطبًٌةً ا وَخةٌيةٌوةً ُى ٍخارٌوةً ا دِعًبدٌوةً ا وَةرعٌيةً ا.

، فٌيشٍلى ِلشًنًا سٌوريًيًا ِلشًنًا دٌوكةً نًيًا َىل أَخرةً ا دًدًرا َدشَبعَسر ًجو ِلٌبًنن-1
وًجو ًدًرا َدة مًَنعَسر ًيِىبٌِل ّىًوا ًنفلٌيُون فٌوسًقٍنى ًجو َاة ًرا دًرٌجُوًلا دنٌيل 
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بِلشًنٍْا فذٌيٍسا ِمَنيه سٌوريًيًا وفٌيشلىُون عٌبٌيٍدا َمطَبعًٍْيةً ا َربًا مَِِنيه بِلشًًنا 
 سٌوريًيًا دًطِبع فٌوسًقٍنى وَمودعًنًٍْوٍةى.

َاذَةدُوكسًٍيا -فَذنسًٍيا-َانكلٌيًكًةٍيا-ا )َامٌيذًكٍيان مَشدذًوةً ا ِشخًديٍْمأٍةيلىُو-7
ن وَسىمًا ِمن ٍخارٌوةً ا اٌيًروأخٍذٍنا َمطَبعًٍْيةً ا بِلشًنًا سٌوريًًيا الٌورمٌي 

م.. فِرسًلُى 1839معٌودِرٍنى َمشخًدنٍْا ِبفةً خًةا دَمدَذشًيةً ا سٌوذيًٍيا ِمن ًبَةر 
م مٍطاٍلى ِمنيًنًا دَمدَذشًية ًَا سٌوذًيٍيا 1212 َملًفنٌوةً ا بِاسٍكيمًا َربًا َايك 

َمدَذشًيةً ا سٌوذيًٍيا وِعسًذٍيا دِجليُونٍْا وجَملٍْا  911َبلخُود ًجو اٌورمٌي َىل 
 وفذٌيًسةً ا سٌوذيًٍيا.

َمطَبعًٍْيةً ا دعٌيرًق وِجليُونٌوةً ا /َمطَبعًةا َقدمًيًةا مٍطاًلُى مَلوِؤل -8
ًةا بَيد مَشمشًنًا "رٌوًفٍايل ًمزحٌي ًاٍميًديًا/وَمطَبعًةا م فٌيشلجُى مشٌوة َاس1813

م/ وجَملًةا َقدمًيًةا نِفقًلُى ًجو عٌيرًق 1887أخٍريًةا ًجو َديًرا دَزعَفًرن 
فَرنسًًيا -م )كلٌيًلا دَوذٍدا( بِلشًنٍْا َعربًًيا1219اَلبًًٌىةً ا دُومنٌيًكيٍْا ِمن َموِؤل 

 وسٌوريًيًا.

بٍراٍلى شٌوخًلًفا َالًؤيًا لِشمًنٍْا دَمدَذشًيةً ا  1233دِسٍميِلا ًبَةر ِجدشٍْا -2
فٌيشًلُى َمدَرشًةا دَفًلخ( -َايك  طٌوثسًا َمدَذشًيةً ا ًاة ُوًذٍيا ًجو َموِؤل-ًاة ُوًذٍيا

وَمدَرشًةا ًاة ُوًريًةا ٍاَوجًنًليًةا ًجو َبٌجَدد )َمدَرشًةا دِمة َقدمًنٌوةً ا( 
شًةا ًاة ُوًريًةا ا َكركٌوك )َمدَرشًةا دَانسًةس َكرمًليًا( وَمدَروَمدَرشًةا ًاة ُوًريًة

 )َمدَرشًةا دَامٌير َعبدًلى(.. ًجو َسرسنك ل

 ِمن نٌوقزٍْى: 1279نٌيًسن  11فٌوسًقنًا دِزدقٍْا َمذدٌوةً نًٍيا ًجو -11
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ا ًشذًوٍيا ًانٌي ا: ِلشًنًا سٌوريًيًا ًىٍوا ِلشًنًا دَملًفنٌوةً ا ًجو كَليه َمدَذشًيةً -َقدمًًيا
دَسىمًا َربًا ِمن َةملٌيَديه ِمن َمًللٍْا بًاًىا ِلشًنًا وًفيشًا خشٌيٌبًةا َملًفنٌوةً ا 

 دِلشًنًا َعربًيًا َالٌيًؤا ًجو ًانٌي َمدَذشًيةً ا.. 

ًفٍاش درٌيًشا ِلشًنًا سٌوريًيًا ًجو َمدَذشًيةً ا ِمؤعًيٍْا وةَذيًنًٍيا ًانٌي دَسىمًا َربًا -ب
 ًيلُوَفيه ِمن َمًللٍْا بًاىًا ِلشًنًا... ِمن

ًفٍاش درٌيًشا ِلشًنًا سٌوريًيًا ًجو كًلنًيٌوةً ا دًسفًذيوًُةً ا بٍبية  َؤوبًا دَبٌجَدد -ج
 َايك  َخد ِمن ِلشًنٍْا َعةٌيقٍْا.

ًاف ًىَدك  نِفقٍلى ًقنُونًا دكنٌوشيًا يٌولًفنًيًا دِلشًنًا سٌوريًيًا ًجو عٌيرًق بسٌيقُوم 
وأٍةيٍلى َمكمًلنًا لفٌوسًقنًا دًيّىبًٌلًةا دِزدقٍْا َمذدٌوةً نًٍيا  92/1/1279

لسٌوذيًٍيا.. وخِبشٍلى ِمنيًنًا ِمن نٌوقزٍْا ومشٌوٍراٍلى فٌوخلًٍنى ًجو َبٌجَدد خَلدكًما 
 ِشنٍْا وفٌوخلًنٍٍْى ٌيّىًوو ًاَننًقيٍْا ومسٌيمًنٍٍْا .

ٍيا ِقطٍذا بِعًدن دنٌوًفًقا دبنُونََيٍْه ِمن خٍزالىُون َبية ٌوًيةً ا َكلدُوًاة ُوًذ-11
بِعلةً ا دًلا ًقَبلًةا دَامٌينٌوَةيه  1228-1227َمشقًلا ًشرًويًا لَشّنًةا دًرشًيًةا 

ًجو َملًفنٌوةً ا بِلشًنًا سٌوريًيًا ًجو َمشقًلا ِمؤعًيًا.. وفٌيشٍلى ِبعيًا ِمَنيه 
ًلا خلٌيخٌوةً ا دًمًذًوةً ا دًيلُوفٍْا لؤًيٌبًةا مَلدَذشًيةً ا أخٍذٍنا شٌولًطنًيٍْا ِا

ٌيّىًوا ِعلةً ا َخيًلنًةا  1228وفيًشًةا دَايَكنًٍْوَةيه َىل ِةشرٌين ةَريًًنا َشّنًةا 
لنٌوًفًقا دفٌوسًقنًا دٌيًلنًًيا بَيد َموةبًٌا دَوزٌيٍذا دقٍليمًا دكٌورِدسًةن بشبًٌقًةا 

ا دمٌوة  رٌومشًيًةا...ِاًلا ًبَةر ًجو شٌوًريًا بدَرشًةا ًجو َمدَرشًةا ةَرًينٌيةً 
أٍةيلىُون ِاًلُى ِامًيٍْا ِمن ًيلُوفٍْا َخدكمًا ِشنٍْا فٌيشًلُى َمدَرشًةا رٌومشًيًةا و

 لَةمًمًةا ددرَِشَةيه بِلشًَنيه سٌوريًيًا.

 1229َايلٌول  91قٍليمًا دكٌورِدسًةن دعٌيرًق -ًقنُونًا دَوزٌيرٌوة  َةربٌيةً ا-19
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   11َرقمًا دفٌوسًقنًا/ 

رٌبٌيعًاٌية : عَبدًةا دِلشًنٍْا دًبؤُوذًوةً ا ِلشًنًا دَملًفنٌوةً ا ًجو -ملُوًاا رٌبٌيعًًيا
َمشقًلا ًشرًويًا لبنُوٍنى ًجو ِفنًٍْيةً ا داٌية ٌوَةيه بَشرًطا دًىوًيا َملًفنٌوةً ا 

 دِلشًنًا قٌورًدًيا جًبَويه َالًؤيًا.

 شًيةً ا خلٌيطٍْا شٌبُوق ِمن )َعنًكبًٌا، ًبعٌوة (َارٍبيل/كَليه َمدَذ-13

    اَةملٌيدٍْ 311شًةا دَخمٌورًبٌي /َمدَر-

 اَةملٌيدٍْ 131َمدرََشًةا دخدًيب -

    َةملٌيدٍْا 29َمدَرشًةا دَعشًةر/-

 َةملٌيدٍْا 912َمدَرشًةا دَخًؤرُوِسة -

   َةملٌيدٍْا 193َمدرَشًةا دَيزًدندُوك ة /-

 َةملٌيدٍْا 199بًٌا َمدَرشًةا دَعنًك-

     َةملٌيدٍْا 199َمدَرشًةا دَعنًكبًٌا دبنُونٍْا -

 َةملٌيًدةً ا 192َمدَرشًةا دًبعٌوة  دبًٍْنةً ا -

       َةملٌيدٍْا 28َمدرَشًةا دزٌيَور/-

 َةملٌيدٍْا 181َمدَرشًةا دٍبيةرٍما -

 َةملٌيدٍْا 92َمدَرشًةا دَارمُوًطا/-

 شلىُون مشٌوة اٍٍِسا َةرٍةي َمدَذشًيةً ا سٌوذيًٍيا َايك  دًاٍةا:وًجو َشّنًةا ةَرًينٌيةً ا فٌي
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   َةملٌيدٍْا 112َمدَرشًةا دَاربًاٌيلُو /-

 َةملٌيدٍْا 23َمدَرشًةا دًاشٌورًبن -

-/ِدىُوك1229َمدَذشًيةً ا سٌوذيًٍيا ًانٌي دمشٌوة ِاسًلُى َعَليه َملًفنٌوةً ا ًجو -12
 َارٍبيل

 ا خلٌيطٍْا*ِدىُوك/كَليه َمدَذشًيةً 

   َةملٌيدٍْا 33َايلٌول/ 11َمدَرشًةا د-

 َةملٌيدٍْا 92َمدَرشًةا دشُوِرش -

   َةملٌيدٍْا 12َمدَرشًةا دزُوِزك/-

 َةملٌيدٍْا 18َمدَرشًةا دٍفيشَرو -

   َةملٌيدٍْا 12َمدَرشًةا دٍسا ِجرًكا /-

   َةملٌيدٍْا 99َمدَرشًةا دَخدٌيجًا َربةً ا -

    َةملٌيدٍْا 2َمدَرشًةا دًزب/-

 َةملٌيدٍْا 92َمدَرشًةا دَمنؤٌوريًٌا -

   َةملٌيدٍْا2/َمدَرشًةا دجٌوند كُوسًا-

 َةملٌيدٍْا 91َمدَرشًةا دَسرِسنك/-

  َةملٌيدٍْا 13َمدَرشًةا ددىُوك َخدًةا /-

 َةملٌيدٍْا 97َمدرَشًةا دَسرَورٌي -
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   َةملٌيدٍْا 91َمدرَشًةا دٍبريسفٌي/-

 َةملٌيدٍْا 12َمدَرشًةا دكًونٌي -

َمدَذشًيةً ا دَارٍبيل ًانٌي دَقم َخٌبشٌيلىُون بٌوخًذٍنا َوزٌيًذٍيا دِلشًنًا سٌوريًيًا -ا-12
( َمدَذشًيةً ا وَةملٌيدٍْا دِسدًرا 19ِمنيًَنيه ) 1228-1227لَشّنًةا دًرشًيًةا 

 َةملٌيدٍْا وَةملٌيًدةً ا(. 912بٌوخًذٍنا َوزٌيًذٍيا )-شةٌيةً يًا

ًانٌي دَقم ًخِبشلىُون بٌوخًذٍنا َوزٌيًذٍيا ِلشًنًا سٌوريًيًا ا ددىُوك َمدَذشًيةً -ب
َمدَذشًيةً ا ِمنيًنًا ( 11ِمنيًنًا دَمدَذشًيةً ا ) 1228-1227لَشّنًةا دًرشًيًةا 

 َةملٌيدٍْا وَةملٌيًدةً ا( 397شةٌيةً ًيا بٌوخًذٍنا َوزٌيًذٍيا )-دَةملٌيدٍْا

 جًو َمدَذشًيةً ا دَارٍبيل وِدىُوك 9117-9111يًةا َايك  طٌوثسًا لَشّنًةا دًرًش-11

 1117َمدَذشًيةً ا ِمنيًنًا دَةملٌيدٍْا ) 98َمدَذشًيةً ا دِدىُوك ِمن كٌونًشًا -
 (.9192بًٍْنةً ا كٌونًشًا = 1119بنُونٍْا/

 (912َملًفنًٍْيةً ا= 189َملًفنٍْا /  83وِمنًيًنًا دَملًفنٍٍْا )

 1212بنُونٍْا/ 227َمدَذشًيةً ا ِمنيًنًا دَةملٌيدٍْا ) 11كٌونًشًا َمدَذشًيةً ا دَاربٍِيل ِمن -
 (999َملًفنًٍْيةً ا =  121َملًفنٍْا و  11وِمنًينًا دَملًفنٍٍْا ) 9271كٌونًشًا –بًٍْنةً ا 

 212-بنُونٍْا 271َارٍبيل وِدىُوك ولَشّنًةا ًيةً ُى -َمدَذشًيةً ا ةَذًينًيةً ا-
 (282بًٍْنةً ا=

 .72مَدذًشنًيةً ا كٌونًشًا  31مَدذشًٍنا و  22ذشًٍنا وِمنيًنًا دمَد

َةرٍةي -َمدَذشًيةً ا 2ِمنيًنًا دَمدَذشًيةً ا ًشذًوٍيا سٌوذيًٍيا ًجو )َكركٌوك ًدىًا -17
ةًلة  -ًفاَمدَذشًيةً ا وٍبية  َشٌبٍذا ًجو رًؤ 8ِمَنيه ًشذًوٍيا وَةرٍةي ةَذًينًيةً ا/ َبٌجَدد/
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رٍلى ِمنيًًنا دَمدَذشًيةً ا بِعلةً ا دَايَكنًٍْوةً ا َشينًيٍْا َعسقٍْا بِؤ َمدذشًيةً ا ًجو َكرُخ
ًجو ٍىوَفذكٍيا عٌيًذًقٍيا وِمَنيه َبٌجَدد وفٌيلىُون َةرٍةي َمدَذشًيًةا وًفيشًنٍْا 
ؤِيٌبلىُون َبية ٌوًيةً ا لِدىُوك وَارٍبيل وشبًًٌقا دِفنًٍْيَةيه...وًدىًا اٌية  َمدَذشًيةً ا 

َمدَذشًيةً ا ًشذًوٍيا وةَذيًنًٍيا...ًفلخٌي  18و َارٍبيل وِدىُوك َكد مًٍطٌي ملٌوذِخٍقا ًج
ًجو َايَكنًٍْوةً ا بِعلةً ا دًبؤُورٌوةً ا دِبنيًنٍْا وًلا ًخشخٌوةً ا دَخدكمًا َمدَذشًيةً ا 
لَةملٌيدٍْا وِعًدنًا دفٌوخلًنًا وًشًعةً ا دفٌوخًلنًا وَشوفٍْا دَمدذشًيةً ا 

 ًيلُوفٍْا وَةملٌيدٍْا.وَرخٌيقٌوَةيه ل

نِفقٍلى ًقنُونًا دِلشًنٍْا ذٌومشًٍيا ِمن َفرًلًمن  7/1/9112بسٌيقُوم -ا-18
 دعٌيرًق...ًىو دخٌوشِبٍنى ِلشًنًا سٌوريًيًا ِلشًنًا رٌومشًيًا ًجو عٌيًرق.

نِفقٍلى ًقنُونًا دِلشًنٍْا ذٌومشًٍيا ِمن َفرًلًمن دقٍليًما  3/19/9112بسٌيقُوم -ب
 سًةن...ًىو دخٌوشِبٍنى ِلشًنًا سٌوريًيًا ِلشًنًا رٌومشًيًا ًجو قٍليمًا.دكٌورِد

َشة َاسًةا دمَدبًرنٌوةً ا ًجًونًيًةا لدَرشًةا سٌوريًيًةا نًقُوفًةا لَوزٌيرٌوة  -12
وفٌيشلىُون  نفٌيقٍْا  8/7/9119عٌيرًق وَمشرًيُى ًجو َبجٌَِدد بسٌيقُوم -َةربٌيةً ا

ًوًيةً ا وخٌوذٍزا دَملًفنٌوةً ا وبٌوخًذٍنا وأخٍذٍنا وًدىًا ٍكا ًقيمًا ِمًنُى سيًٌٍْعةً ا دَةخٍْ
بفٌوخلًًنُى بَيؤٌيفٌوةً ا اَليَكنًٍْوةً ا دَةملٌيدٍْا وًيلُوفٍْا مٌوذِخٍقا ًجو ِفنًٍْيةً ا 
مَشخلفٍْا دعٌيًرق...ًاف ًىَدك  ًيؤًفا خبٌورًزا دشًيفًةا دبُورٌوةً ا لذًٍبا )ِلشًًنا 

شٌوِةفلىُون ِامًيٍْا ِمن ِفنًٍْيةً ا دَارٍبيل وِدىُوك وَبٌجَدد وَكركٌوك ًجو سٌوريًيًا( وم
 ًانٌي َدوًذةً ا وفٌيشلىُون طٌبٌيٍعا َةخوًيةً ا سٌوذيًٍيا اًلىًا ِمندٌي,

 

 َمبُوعٍْا

 ًطًىا ًبِقر - فٌوةً ًخا ًجو َةشعٌيةً ا دمديًٍْنيًوةً ا َعةٌيقٍْا-

اللغة السريانية
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 د.سٌوٍىيل ًقًشا - دَقدًميٍْا.....مدٌينًيٌوةً ا دٍبية  َنىٍرينعٌيًرق -

 ة. َالٍبري َابٌوًنا - كةً بًٌا دٍذًشٍنا..ةاُوًما َمرًجًيا-

 ِبلُوًرا ِشرًيا-

 فٌيلٌيب َمَةي - ِلًشنٍْا سٌوذيًٌٍيا سًوًديٍْا...-

 اَابًٌا اٌيسًخق سًًك - سٌوذًيٍيا َىيًمنٌوةً ا ومدٌينًيٌوةً ا-

 َنًزر َديًرًيا - كلٌيًلا َدىبًًٌنًيا ًجو َمخًرا سٌورًيًيا-

 َعبد َالَرًزق َالىٌيًللٌي -ًنا دكٌبٌيشٌوةً ا برٌيًطًنيًةا َةشعٌيةً ا دَملًفنٌوةً ا ًجو عٌيًرق بَزٌب -

 رُوِبن ٍبية  مشٌوٍايل - َمدَذشيًةً ا  ًاة ُوًرٍيا ًجو عٌيًرق-

 وَمبٌوٍعا أخٍذٍنا...- َسَعد َسلٌوم - ًجو عٌيرًق...وشٌوٌبخٍْا سًيسًٍْوةً ا -

اللغة السريانية

مالحظة: جميع الصور المنشورة في هذا البحث هي من واقع التعليم السرياني الحالي.
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متهيد :               

بإكتشافنا  عنوانه  سؤال  عىل  نُجاوب  أن  نحاول  سوف   ، واملُركّز  نسبيًّا  املوجز  هذا  بحثنا  يف 

دين بالله وبني  العالقة القوميّة اإلثنيّة القامئة بالفعل بني أبينا إبراهيم الخليل أيب املُؤمنني املُوحِّ

ا تعّمًدا من هذه الناحية( يف  الصابئني املندائينّي ، الذين كادوا يُغفلون ذكَر إسِمه تقريبًا ) وُرمبَّ

ن . ففي كتاب »جينزا ربّا / جينزا  كثري من كُتبهم املقّدسة والطقسيّة من تراثهم الدينّي املُدوَّ

العربيّة  اللغة  إىل  ونقله  املخطوط  املندايّئ  أصله  برتجمته من  قمنا  أن  لنا  الذي سبق   ، ربا« 

مبُساعدة زميلنا أ. د. صبيح السهريي ، مل يأِت ذكرُه إالّ عرًضا . وقد حدث هذا عندهم إلبراهيم 

الشهري أكرث من غريه من اآلباء التوراتيّني الذين سبقوه أو لحقوه واملعروفني املذكورين لديهم : 

من أمثال أبينا آدم أيب البرشيّة جمعاء وأّمنا حّواء أّم األحياء قاطبة ، وهابيل )= هيبيْل( وشيت 

)= شيتيْل( وآنوش ونوح أيب الطوفان... هذا يف ما يخّص كتاب التوراة يف العهد القديم . 

ًسا آخر إسُمه »تعليم  أّما يف ما يتعلّق بكتاب العهد الجديد ، فإّن للصابئني املندائيّني كتابًا ُمقدَّ

يحيى/دراشا دياهيا«، يرد فيه أيًضا مرّة واحدة ذكُر إبراهيم . وبحسب األناجيل ، فإّن النبّي 

ذ املسيح وبرّشاليهود بقدومه قبل ذلك… ولكونه كان بارًّا ِصّديًقا )وعاش  يوحّنا هو َمن َعمَّ

األغلب  عىل  األّسينينّي  الرهبان  من  يهوديّة  فرقة  مع  وملّذاتها  الدنيا  يف  زاهدة  نسكيّة  حياة 

كهوف قُمران ويف القفار( ، فقد راح يُوبِّخ هريودس ملك يهود أورشليم عىل ُمخالفته الرشيعة 

، وذلك بتزوُّجه هريوديا زوجة أخيه فيلبّس ملك دمشق الشام . وبتحريض من هريوديا ، قام 

ما هي عالقة الصابئين المندائيين
بإبراهيم الخليل أبي المؤمنين التوحيديين؟

األستاذ المتمرس الدكتور يوسف قوزي
رئيس هيأة اللغة السريانية في المجمع العلمي/ بغداد

التاريخ
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التاريخ

بنت  سالوِمى  إىل  طبق  يف  وإعطائه  رأِسه  بقطع  أمر  ثّم   ، املعمذان  يوحّنا  بسجن  هريودس 

الباّر من  لنسيبه  )مبا جرى  . »فلام سمع يسوع  الفاسقة  الرّشيرة  أعطته ألّمها  التي  هريوديا 

موٍت ُمروِّع( ، خرج من هناك يف قارب إىل مكان ُمقِفر يَعتزُل فيه«)متى : 14 ، 15( . وإذ تبلّغ 

هريوُدس بكّل املُعجزات التي كان يسوع يفعلها ، تساءل قائالً : ألعلّه يوحنا الذي أنا أمرُت 

بقطع رأِسه قد قام من بني األموات !؟ هذا ما قد ورد يف األناجيل ويف تأريخ يوسيفوس املديّن 

ًجا من إبنة أشهر  املكتوب خالل القرن امليالدّي األّول . علاًم أّن هريودس هذا كان قبل ذلك ُمتزوِّ

ملوك األنباط حارثة الرابع )9 ق م – 40 م( الذي كانت عاصمته البرتاء الكائنة يف األردن حاليّا 

. فإغتاظت جّدا إبنُة الحارثة من زواج هريودس عليها ، وتركته وعادت إىل بيت أبيها يف البرتاء 

. ومبا أّن للدين ةرشائعه لدى شعوب الرشق مكانة عظيمة ، فقد قامت لذلك حرٌب طاحنة 

بني األنباط الذين كبرُي آلهتهم          /ذو الرسى الذي لكونه منحوَت نيزٍك نازٍل من السامء 

الرابع خاللها عىل  ، فإستوىل ملٌكهم حارثة  اليهود  النرَص عىل  يُؤتيَهم  أن  إستطاع عىل رأيهم 

مدينتَْي أورشليم ودمشق لسنوات عّدة : أْي من سنة 35 – 37 م . فإستنجد هريودس اليهودّي 

بالروماُن ُحلفائه الذين ، بقدرة كبري آلهتهم جوبيرت واإلله يهوه اليهودّي ، متّكنوا من طرد امللك 

حارثة وقّواته من بالد اليهوديّة )هـ. س. هبودي ، ُمعجم الحضارات الساميّة ، بريوت 1991 

، ص 335( . هذه وقائع تأريخيّة مدوَّنة بوثائق ال مُيكن إنكارُها . كام أّن األناجيل تُؤكّد بأن 

تالميذ يوحّنا املعمذان الصالحني قد أتوا وأخذوا جسَده النبوّي الطاهر ودفنوه وواصلوا عمله 

التعميذّي ملغفرة الخطايا يف نهر األردن . 

وُمقرتحنا نحن يف إحدى محارضات الجمعيّة املندائيّة يف عينكاوا ، ومن أجل إيجاد حّل مناسب 

يوحّنا  بشأن  املديّن  والتأريخ  األناجيل  وبني  ديهيا«  »ْدراشا  كتاب  بني  القائم  اإلشكال  لتاليف 

املعمذان الذي قُِطَع رأُسه وهو أعزب بحسب األناجيل والتأريخ املديّن ، وتزّوج وأنجب أوالًدا 

بنني وبنات ، وعاش أكرث من ستنّي سنة بحسب كتاب »ْدراشا ْديهيا/تعليم يحيى« املندايّئ ، كان 

هو اآليت : أّن واحًدا من أعظم تالميذه برًّا وقداسة وحامالً إسَمه يوهانا بعينه أيًضا ، قد خلفه 

يف القيام بعمل التعميذ يف املاء الجاري بنهر األردن ملغفرة الخطايا مثل معلِّمه يوحّنا املعمذان 

. وصار هو النبّي يهيا أو يوهانا مصبانا املندايّئ !   

وسوف نبني بحثنا هذا وآراَءنا فيه ، ُمستندين إىل وثائق مكتوبة وقدمية للغاية ، أوردتها لنا 

الكتاب املُقّدس بعهَديْه القديم والجديد . ونعتمد خصوًصا وأكرث عىل ما جاء يف  أسفاٌر من 

السفر األّول من التوراة : إنّها أسفار التكوين والتثنية ونحميا واألناجيل األربعة ورسالتا بولس 

الرسول إىل املُؤمنني من أهل روما الذين كانوا وثنيّني ، وإىل العربانينّي الذين هم أصالً من اليهود 

. كام سنتطرّق إىل كّل ما ورد عن إبراهيم الخليل يف الكتب املندائيّة املثّدسة وما نُِقل لنا عنه 

من شتوتكارت  الً  ُمتفضِّ إلينا  كتبه  ما  األعزّاء وخصوًصا  أصدقائنا  بعض  قبل  من  أيًضا  شفاًها 
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العزيز األستاذ الدكتور قيس مغشغش السعدي يف رسالتني توضيحيّتني  بأملانيا زميلُنا املندايّئ 

قيّميّتني للغاية ُمتعلّقتني بأبينا إبراهيم الخليل وذكره يف املصادر املندائيّة األصيلة .

كام أنّنا ، يف خطّة بحثنا هذا ، سُنفرُِد له بابنَْي إثنني هام : 

أّوالً – العالقة القومبّة واإلثنيّة بني الصابئني املندائينّي وإبراهيم الخليل ، 

وثانيًا – العالقة الدينيّة بني الصابئني املندائينّي وإبراهيم الخليل ، 

بحثنا  خالل  من  إليها  توّصلنا  قد  نكون  التي  النتائج  بإستخالص  نقوم  سوف  وختاًما   - ثالثًا 

وتقّصينا فيه بدراستنا هذه ملا هو ُمرتبط بالحقائق والوثائق التأريخيّة املُدوَّنة واملُتعلِّقة بكّل 

ذلك.

أّوالً – العالقة القوميّة واإلثنيّة بني الصابئني املندائيّني وإبراهيم الخليل :

إّن جميع الحقائق والوثائق التأريخيّة الوحيدة املُدّونة ، التي حّدثتنا وتُحّدثنا عن أبينا إبراهيم 

الخليل ، وعن أصله وفصله ، وردت يف أسفار التوراة العربيّة ، التي خلّفها لنا اليهود العربيّون 

تأريًخا ُمقّدًسا لديانتهم التوحيديّة ، السيّام يف سفر التكوين املعروف لديهم بأوىل كلامته التي 

هي :              / يف البدء ، وأيًضا يف قليل ماّم جاء يف سفر تثنية اإلشرتاع من ذكر إبراهيم الذي 

الً«، أْي ما يُشبه البدوّي .  هو موصوف فيه بأنّه كان »أيب آراميًّا ُمتنقِّ

وإّن األساتذة العلامء املًختّصني يف علم كتابة التوراة ، ودراستها يف الوقت الحارض ، يُقّسمون 

سفَر التكوين إىل قسمني إثنني رئيسيَّنْي :

- القسم األّول منه : وهو يتكّون من أحد عرش فصالً )الفصول 1 – 11( تتحّدث عن وجود كوننا 

هذا  الذي كان فوضويًّا ، وعن خلقه وترتيبه وتنظيمه من قبل الله ليك يُهيّئه ويضَع فيه اإلنسان 

األّول آدم وزوجته حّواء املخلوقنَْي عىل »صورته كمثاله«. وهؤالء األساتذة املُختّصون يعتربون 

هي  وخرافاٍت  أّولني  أساطرَي  الفصول  هذه  يف  ذكرُها  الوارد  والشخصيّات  والروايات  القصص 

خارج نطاق التأريخ البرشّي املكتوب يف السجالّت والوثائق املقبولة علميًّا لدى بني اإلنسان . 

الخمسني من سفر  الفصل  نهاية  وإىل  الثاين عرش  الفصل  يبتدئ من  : وهو  الثاين  والقسم   -

التكوين هذا الذي به يُختَتَُم هذا السفُر، فهو تأريخّي حّقا ، ويبدأ برسد قصص آباء الشعب 

اليهودّي ، الذي إعتربه الكتبُة العربيّون »شعَب الله املُختار«. ويف فصوله هذه الطويلة ، نحن 

نجد ونقرأ ثالَث حلقاٍت من الروايات واألحداث التأريخيّة لعموم الشعب العربّي اليهودّي فعالً: 

دين  - الحلقة األوىل )وهي الفصول 12 – 25( تبدأ بقّصة أبينا إبراهيم الخليل أّول املُؤمنني املُوحِّ

بالله . وقد كان إبراهيم ُمعارًصا للملك البابيّل الشهري حمورايب )1750 – 1700 ق م(. وقد ورد 

إسُمه يف املُدوَّنات األكديّة هكذا »أبْرَاُم« ، أي مبعنى األب السامي العايل ، لكّن اليهود العربينّي 
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أْجَرْوا عليه تغيريًا ُمضافًا ليُصٍبح »أبْرَاَهاْم« أي مبعنى أنه أبو جمهور . وقد ظّن وال يزال الكثريون 

بأّن أصل إبراهيم الخليل اآلرامّي كان من جنوب العراق . ولكن أحداث حياته  يظّنون خطاً 

أيب  يعقزب  إسحاق وحفيده  إبنه  زواج  العائليّة من  كلّها يف مجرياتها  الجغرافيّة  وشواهدها 

األسباط اليهوديّة اإلثَنْي عرش، تُؤكّد أنه هو وعشريته وساللته عاشوا يف األصل يف أقىص شامله يف 

أور الكلدينّب التي هي مدينة الرُها /               اآلراميّة الرسيانيّة الواقعة يف تركيا ، واملعروفة 

ِبـ«أورفا« الحاليّة ، والتي منها إنتقل إىل مدينة حران /         القريبة منها نسبيًّا والواقعة عىل 

نهر الفرات ، وذلك قبل أن يستقّر أخريًا ونهائيًّا يف مدينة حربون/الخليل يف أرض كنعان التي 

هي فلسطني الحاليّة . 

ا لدى الصابئني املندائيّني . إذ إليها  وملدينة حاران الداخليّة / هاران جاويتا ذكرياٌت هاّمة جدًّ

كان قد إنتقل عدٌد كبري من الناصورائينّي املندائينّي من أورشليم القدس عىل أثر إضطهادهم 

ا املتنرّصين منهم أيًضا . هذا ما يظّنه  خالل القرن األّول للميالد من قبل اليهود أنفسعم وُرمبَّ

ويعتقده الصابئون املندائيّون .

- والحلقة الثانية ، يف الفصول )26 – 36( ، تتحّدث عن سري حياة إبَنيْه )إسامعيل بإختصار 

كبري( وإسحاق وحفيَديْه )عيسو بأختصار كبري أيًضا( ويعقوب/إرسائيل أيب األسباط اليهوديّة 

اإلثَنْي عرش بإستفاضة بالغة .  

- والحلقة الثالثة واألخرية ، يف الفصول )37 – 50( 1( ، تروي لنا سرية يوسف بن يعقوب وحياته 

شبه امللكيّة يف مرص . 

أّن أصله مل يكن  ، نكتشف  إبراهيم  أبينا  تتحّدث عن سرية  التي   ، التكوين  ويف فصول سفر 

كنعانيًّا عربانيًّا ، بل نهرينيًّا آراميًّا حقيقيًّا . وذلك أّن سفر التكوين ، قبل أن يتحّدث عن إبراهيم 

الخليل ، يقول لنا ما ييل : 

»وهذه ساللة تارح )أي والد أبرام/إبراهيم ( : تارح ولد أبرام وناحور وهاران  ، وهاران ولَد 

لوطًا ، ومات هاران قبل أبيه تارح يف مسقط رأسه أور الكلدينّي« )سفر التكوين 11 : 37 – 28(. 

وقد الحظ علامُء التوراة املُعارصون املُختّصون وجوَد مدينتني قدميتني تحمالن إسَم »أور« يف 

بالد ما بني النهرين : األوىل ، التي هي أقدم نشأة ، تقع يف جنوب العراق القديم يف ُمحافظة 

عن  واللغة  الجنس  يف  متاًما  مختلفون  قوٌم  والسومريّون   – السومرينّي  أور  وهي   ، النارصيّة 

البابلنّي الساميّني والكلدينّي اآلراميّني كام هو معروف – والثانية ، التي قد تكون أحدث نشأة يف 

التأريخ ، تقع يف شامل بالد ما بني النهرين ، وهي أور الكلدينّي 2( . وهذه املدينة بذاتها ، قد 

كان الرسيانيّون الوثنيّون سبق لهم أن أسموها اُورىًي/             ، وتبعهم يف ذلك الرسيانيّون 

األنراك  إحتّل  وملّا   . الرُّها  ْوها  فقد سمَّ العرب  أّما   . امليالدّي  التأريخ  بدايات  منذ  املسيحيّون 

وها أورْفا كام أسلفنا . ويف رحلة عودتنا من دراساتنا  العثامنيّون بالدنا ، صّحفوا إسَمها وسمَّ
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العليا املزدوجة : اللغات الساميّة يف املعهد اإلسترشاقّي وتأريخ مراسيم طقس العامذ الرسيايّن 

يف كليّة الالهوت بجامعة لوفان يف بلجيكا ، نحن شخصيًّا قد مررْنا بسيّارتنا الخاّصة بأطاللها 

الباكية واملُبكية يف يوم 13 آب 1975م ، وتوقّفنا فيها قليالً نذرف الدموع الحارّة عىل زوال 

أمجاد ملك علوم جدودنا امليامني املُندثر ، وطَمر تراثِهم العلمّي واألديّب الزاخر الذي كان قد 

كُِتب فيها قبل أْن تتحّول اآلن إىل كُثبان حاملة .  

هذا ، ويستمّر سفُر التكوين يف كالمه عن سرية أبينا إبراهيم قائالً : »وأخذ تارُح أبراَم إبنه ، 

ولوَط بَن هاران إبن إبِنه هاران ، وساراْي كّنتَه إمرأة أبرام إبنه ، فخرج بهم من أور الكلدينّي 

تارح يف حاران.«)سفر  ومات   . هناك  وأقاموا   ، إىل حاران  فجاءوا   ، كنعان  أرض  إىل  ليذهبوا 

التكوين : 11 ، 32-31( .

ما هي يا ترى املُّدة الزمنيّة التي قضاها تارُح يف حاران قبل وفاته فيها ؟ يف الحقيقة لسنا ندري 

الكلدينّي وأهَل حاران أولئك  أّن أهل أور  اليقني  أننا نعلم علَم  . إالّ  وال نعلم شيئًا عن ذلك 

كانوا جميًعا قوًما آراميّني من جنس سامّي واحد ، ويتكلّمون مًعا ويتعايشون ويتفاهمون بلغة 

واحدة هي اآلراميّة . ولذلك إستطاعوا البقاء واإلقامة يف ما بني أهل حاران فرتة من الزمان ، 

قبل مواصلة ترحالهم إىل أرض كنعان . لكّن الله ، عّز شأنُه وجّل جاللُه ، مل يَشأْ ألبينا إبراهيم 

د به أن يبقى ُمقياًم عىل املدى يف حاران ما بني أبناء وطنه وجنسه الوثنيّني .  املُؤمن املُوحِّ

ولذلك يعود سفُر التكوين ويقول لنا عنه : »وقال الرّب ألبرام : إنطلْق من أرضك وعشريتك 

إبَن خمٍس  أبراُم  . وكان  الربُّ  له  أبراُم كام قال  أريك... فإنطلق  التي  أبيك إىل األرض  وبيت 

وسبعني سنة حني خرج من حاران . فأخذ أبراُم ساراي إمرأته ولوطًا إبن أخيه وجميع أموالهام 

التي إقتنياها والنفوس التي إمتلكاها يف حاران ، وخرجوا ليمضوا إىل أرض كنعان... ورحل أبراُم 

تسياًرا وترحاالً صوَب النقب«)سفر التكوين : 12 ، 1 و4-5 و9( .

ومن صحراء النقب ، وبسبب القحط واملجاعة ، نزل أبراُم إىل مرص ، حيث القى فيها مشاكَل 

ومنافَع أيًضا ، وذلك بسبب جامل إمرأته ساراي التي كان قد أوصاها أن تقول بأنّها أختُه )سفر 

التكوين : 13 ، 10-20( . وبالفعل ، لقد كانت ساراي الحسناء الجميلة أخته وزوجته يف وقت 

واحٍد مًعا . ففي سفر التكوين ، وعىل لسان أبينا إبراهيم ، نحن نقرأ ما ييل : »ويف الحقيقة 

هي أختي إبنة أيب وليست إبنة أّمي ، فصارْت إمرأًة يل . فلاّم رّحلني الله من بيت أيب ، قلُت 

لها : هذا ما تتفّضلني به عيلَّ ، حيثام جئنا فقويل يفَّ : إنّه أخي«)سفر التكوين : 20 ، 13-12( 

. ولذلك بهذا وبسالمة »صعد أبراُم من مرص هو وإمرأته وكّل ما له ولوط معه إىل النقب . 

ا باملاشية والفّضة والذهب«)سفر التكوين : 13 ، 1-2( . كام أّن سفر تثنية  وكان أبرام غنيًّا جدًّ

ل ، قد نزل إىل مرص برجال  اإلشرتاع يُؤكّد لنا بأّن إبراهيم الخليل ، وخالل تنّقالته مثل البدو الرُّحَّ

الً«)سفر  قليلني وصعد منها أّمة . فنحن نقرأ يف هذا السفر التورايتّ ما يأيت : »كان أيب آراميًّا ُمتنقِّ

التاريخ
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التثنية : 26 ، 5( . 

كام أننا نقرأ ما يأيت : »وكانت كلمة الرّب إىل أبرام يف الرؤيا قائالً : ال تخْف يا أبرام ، أنا ترٌس 

ا... ثّم أخرجه إىل خارج وقال له : أنظْر إىل السامء ، وأحِص النجوم إن  لك ، وأجرُك عظيم جدًّ

إستطعَت أن تُحصيَها. وقال له : هكذا يكون نسلُك . فآمَن بالرّب ، وُحِسب له ذلك ِبرًّا . وقال 

له : أنا الربُّ الذي أخرَجَك من أور الكلدينّي ، ألعطيك هذه األرَض مرياثًا لك«)سفر التكوين : 

 . )7-1 ، 15

اإلله  الرّب  هو  »أنت   : ييل  ما  لنا  يقول  حيث   ، بعينه  األمر  هذا  يُؤكّد  نحميا  سفر  أّن  كام 

الذي إخرتت أبرام ، وأخرجته من أور الكلدينّي ، وجعلَت إسَمه إبراهيم . وفد وجدَت قلبَه 

أميًنا أمامك . وقطعَت معه عهًدا عىل أن تُعطيه أرض الكنعانيّني... وقد حّققَت وعَدك ألنّك 

«)نحميا : 9 ،  7 - 10( . ومع هذا كلّه ، فإّن الشيخ إبراهيم الذي كان قد بلغ من العمر عتيًّا  بارٌّ

، من بعد والدة إبنه إسامعيل أيب العرب من جاريته هاجر املرصيّة والذي تزّوج إحدى بنات 

األدوميّني عىل غري رغبة والده إبراهيم ، قد ُرِزق بإبنه إسحاق الذي هو إبُن املواعيد اإللهيّة من 

إمرأته ساراي العاقر واملُِسّنة . وبعد نشأته وبلوغه ، أرسل كبري غلامنه إليعازر إىل حاران قائالً 

له : »بْل إىل أريض وإىل عشرييت تذهُب وتأخذ زوجًة إلبني إسحاق«)سفر التكوين : 24 ، 4( .  

وقبل الدخول يف تفاصيل زواج إبنه إسحاق من قريبته رفقة بنت البان اآلرامّي ال بّد لنا من 

أن نذكر بأّن إبراهيم ، من بعد وفاة إمرأته ساراي ، تزّوج إمرأة أخرى إسُمها قطورة ، وُرِزق 

منها جملة بنني ، أشهرهم هو ِمديَن أبو املديَنينّي... وملّا فاضت روُح إبراهيم ، كان عمرُه مائة 

وخمًسا وسبعني سنة . فدفنه إبناه إسامعيل وإسحاق يف مغارة مكفيلة يف حربون ، حيث كان 

هو نفُسه قد دفن ساراي إمرأته )سفر التكوين : 25 ، 10-1( 3( .

مدينة  ، وهي  النهرين  آرام  إىل  إليعازر«قام ومىض  إّن  : حيث  إسحاق  زواح  قّصة  اآلن  ولرن 

ناحور« )الذي هو أخو إبراهيم( التي هي حاران بعينها محّل إقامة تارح والد إبراهيم ووفاته 

مثلام جاء يف رواية )سفر التكوين : 11 ، 31 و 24 ن 10( . وقد سبق لنا أن دّوننا ذلك أعاله.  

وحينام وصل إليعازر إىل مدينة حاران اآلراميّة ، وإقرتب من عني املاء فيها ، رأى عليها فتاة 

حسناء وهي عذراء جميلة جّدا ، مل يعرفْها رُجل ، فخطبها إلبن سيّده إسحاق . : إنها »رفقة التي 

ُولَِدْت لبتوئيل بن ِملْكة ، إمرأة ناحور أخي إبراهيم »)سفر التكوين : 24 ، 15-16( . »وكان 

لرفقة أٌخ إسُمه البان« )سفر التكوين : 24 ، 29( . ولو أّن إختتان إبراهيم كان لسبب إنتامء 

دينّي توحيدّي ، عىل ما يُصوِّره ويَفرُضه اليهود ، ملا كان أرسَل إىل بلٍد بعيٍد كبرَي غلامنِه إليعازر 

ليخطب إلبنه إسحاق فتاًة آراميّة وثنيّة من أقاربه .

وإّن قّصة يعقوب مع خاله البان اآلرامّي ، وأحداثها التي جرْت يف حاران يف ما بعد ، معروفة 

هي لدى الكّل . حيث إنه إضطّر إىل أن يخدمه أربع عرشة سنة طويلة، مبثابة مهر سباعيِّ 
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التاريخ

السنني عن كّل واحدة من إبنتَيْه: ليئا وراحيل ، ألنه كان قد أحّب راحيل إبنته الصغرى . وإّن 

غرى قبل الُكربى .  العرف اآلرامّي عند الحارانيّني ما كان يُجيز تزويج الصُّ

وعندما إفرتقا برحيل يعقوب من لدن خاله ، من أجل العودة إىل موطن ذويه الجديد ، أي 

والَديْه املقيَمنْي يف أرض كنعان ، تعاهدا أمام آلهتهام عىل البقاء أميَنني عىل الوفاء واملحبّة . 

فأقاما نصبًا تذكاريًّا لذلك ، ساّمه يعقوب بالعربيّة »        « ، والبان ساّمه باآلراميّة »              .   

.                « . وهو يعني يف اللغتني »نصب الشهادة« )سفر التكوين : 29-31 ، 47( . ولحدث 

بسيط وهاّم للغاية ، إضطّر البان يف اليوم التايل إىل اللحاق بصهره ، حني أراد التعبُّد آللهته 

املنزليّة ومل يجْدها ، إذ كانت صغريتُه راحيل قد أخذتها لها معها ، وخبّأتْها طّي رزمة ثيابها 

وجلست فوقها ُمّدعية أنها نجسة يف عادة النساء لكيال يكتشف أبوها أمرَها وآلهتها الصغرية . 

إبراهيم  أبانا  أّن  نكتشف   ، التوراة  الواردة يف نصوص  القّصة  أحداث هذه  قراءتنا  من خالل 

الخليل بتسياره وترحاله املتواصلني من أجل تلبية ُمناداة الله إيّاه للوصول إىل أرض كنعان ارض 

امليعاد ، كان ال يزال يف أعامق نفسه ُمحتِفظًا بالحنني إىل موطنه األصيّل يف أور الكلدينّي وحاران 

، وإىل أهله وأقاربه فيهام من أبناء جنِسه اآلراميّني . وقد خلّف هذا الحنني إلبنه إسحق الذي 

جعله يتزّوج من رفقة قريبته الحارانيّة اآلراميّة . وكذلك فعل يف ما بعد حفيُده يعقوب ، الذي 

َي إرسائيل أبا األسباط اليهوديّة اإلثَنْي عرش ، إذ ذهب إىل حاران وأقام فيها ردًحا من  هو قد ُسمِّ

الزمان ، يعمل بجدٍّ ونشاط لكيام يتزّوج من إبنتَْي خاله البان اآلرامّي الحارايّن كام مّر بنا أعاله 

. وهكذا إذن كان آباء اليهود وأجداُدهم الثالثة الكباُر إبراهيم وإسحاق ويعقوب من أصل 

ومن دم آرامّي رِصف . فلامذا إذن هم اآلن يتنّكرون لنا ويُعادوننا نحن اآلراميّني من الرسيانيّني 

الرهاوينّي واملندائينّي الحارانيّني وغرينا من ذوي األصول اآلراميّة الساميّة بعينها !؟ ألننا نحن 

وهم يف األصل الواحد البعيد أشّقاء رهاويّون وحارانيّون ، شاءوا أم أبَْوا . واللغتان الرسيانيّة 

التوراتيّة  اليهود  لغة  العربيّة  اللغة  أختان هام وقريبتان كثريًا من أختهام  آراميّتان  واملندائيّة 

سة . وحاليًّا ، مدينة حاران موقعها يف تركيا ، أطاللُها تُطّل عىل نهر الفرات ، وبالقرب من  املُقدَّ

الحدود السوريّة . ونتيجة لكّل هذه األمور ، يجب علينا أن نعرتف بوجود عالقة قوميّة وإثنيّة 

ولغويّة ما بني أصل أبينا إبراهيم اآلرامّي الرهاوّي الحارايّن والصابئني املندائينّي الحارانيّني .

ثانيًا – العالقة الدينيّة بني الصابئني املندائينّي وإبراهيم الخليل :           

ولنئ كان اآلباء التوراتيّون األّولون ، بدًءا بآدم وحّواء وهابيل وشيت وآنوش ونوح ، جميعهم 

يُؤمنون بالله الواحد الحّق ، إالّ أّن أغلب البرش من بعدهم زاغوا عن طريق الحّق والصواب ، 

وراحوا يعبدون األصنام  ويسجدون لألوثان التي هم إبتدعوها وبأيديهم صنعوها . إىل أن جاء 

أبونا إبراهيم الخليل ، الذي هو أّول من نادى بعبادة إاله واحد فقط ال غريه هو الحّق وحَده 
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. ومن قبل إبراهيم ، كان وضع البرش يف عبادة اآللهة ُمزريًا وُمتعّدًدا ، وهو ال يزال كذلك إىل 

يومنا هذا . وذلك بالرغم من توحيده من قبل أبينا إبراهيم واألنبياء واألولياء الصالحني من بني 

يس األديان املُختلفة . اإلنسان ، ومحاوالت املُستقيمني منهم من ُمؤسِّ

املرئيّة وغري  الكائنات  ، وروح محض خالق جميع  الحّق واحد هو  الله  أّن  كلّنا نعلم ونُؤمن 

املرئيّة املوجودة يف هذا الكون الفسيح شبه الالمحدود ، الذي هو خلقه من العدم وبكلمة 

روحيّة وفكريّة منه صدرْت . ولنئ كان الكثريون يقولون بوجود أديان سامويّة وأديان أرضيّة 

، إالّ أّن الحقيقة الناصعة هي أّن الله ال ديَن له ، ألنّه ال يخضع وال يدين ألّي كائٍن مهام كان 

! لذلك ، فإّن جميع األديان التي ظهرت عىل أرضنا هي من صنع البرش ذكوًرا وإناثًا ، ومن 

أجل أن يعبدوه ويشكروه عىل أفضاله ونعمه عليهم ، ويصلوا إليه يف نهاية حياتهم األرضيّة 

املُوقّتة ، ويعيشوا معه روحيًّا خالدين يف محبّته والتغّني بحمده ومتجيده يف عوامل النور بنعيمه 

الساموّي . هذا ألنّه سبحانه قد وضع يف روح اإلنسان وعقله وضمريه القدرة وحّرية اإلرادة يف 

إختيار كّل ما يشاء من األعامل : إن خريًا ، وإن رشًّا . لذلك فهو يُعاقَب أو يُكافَأ يف اآلخرة عىل 

حسن خري أعامله بالنعيم ، أو عىل قُبح رشّها بالجحيم .      

وقد وعد الله أبانا إبراهيم وعوًدا ثالثة :  

ِبه( ، التي أصبحْت أرَض  - األّول أن يُعطي نسلَه مرياثًا أبديًّا أرَض كنعان بأرسها )وهي أرض تغرُّ

امليعاد .  

- والثاين أن يجعله أبًا ألمٍم كثرية ولشعب روحاينٍّ ُمختار ال يُحىص عدده ، ألنه سيكون يف كرثته 

مثل نجوم السامء ورمال شاطئ البحر .

- والثالث أن يتبارك بإبراهيم أيب املُؤمنني جميُع شعوب األرض قاطبة ، بدعوتهم إىل اإلميان  ، 

وإىل معرفة الله الحّق 4( .

ففي سفر التكوين ، من كالم الله ، نقرأ ما ييل : »ها أنا أجعل عهدي معك ، فتكون أبًا لعدد 

كبري من األمم . ولن يكون إسُمك أبرام بعد اليوم ، بل سيكون إبراهيم ألنني جعلتك أبَا عدٍد 

كبري من األمم« )سفر التكوين : 17 ، 5-4( . 

وقد متيّز عهد الله هذا إلبراهيم بوجوب الختان الجسدّي ، حيث أمره قائالً »هذا هو عهدي 

الذي تحفظونه بيني وبينكم ، وبني نسلِك من بعدك : يُخَت كلٌّ ذكر منكم  . تُختنون يف لحم 

قُلفِتم . ةيكون ذلك عالمة عهد بيني وبينكم . وإبَن مثانية أيّام ، يُخَتُ كلُّ ذكر منكم من جيل 

إىل جيل« )سفر التكوين : 17 ، 10-12( . »وكان إبراهيُم إبن تسع وتسعني سنة عندما َخت 

لحَم قلفِته ، وكان إسامعيُل إبَن ثالث عرشة سنة حني ُخِت لحُم قلفِته . يف ذلك اليوم عينه ، 

ُخِت إبراهيُم وإسامعيُل إبُنه ، وجميع رجال بيته... ُخِتنوا معه« )سفر التكوين : 17 ، 27-24( .
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العزيَزيْن  املندائيّنْي  صديَقيْنا  قبل  من  شفاًها  إلينا  نُِقلْت   ، شعبيًّا  شائعة  مندائيّة  رواية  ويف 

حّمودي مطرشَّ الهاليل ونزار صكر الحيدر ، أّن بهرام ربَّا )وليس بهرام أُثرَا( الذي ُرمّبا خطاً شعبيًّا 

هو مُيثِّل لديهم أبانا إبراهيم الخليل نفَسه بسبب ما نرشه من روايٍة )أنكرها بحقٍّ االستاذ د. 

قيس مغشغش السعدي يف رسالته إلينا من شتوتكارت بأملانيا واملذكورة أدناه بالكامل( أحُد 

ُمثّقفيهم املُعارصين الذي هو املرحوم غضبان رومي )ُمجاملًة وُمجاراًة لألديب املرصّي عبّاس 

 ، املندائيّون  والصابئون  »الصابئة«.  كتابه  األنبياء«( يف  أبو  »إبراهيم  كتابه  العّقاد يف  محمود 

سيّئًا  إرتكب عمالً  قد  كان  ولكونه   ، املُقّدسة  كتُِبهم  عّدٍة من  إسَمه يف  ذكروا  قد  كانوا  ولنئ 

بقبوله بأْن يَخِتَ جسَده هو شخصيًّا )وذلك بإجراء عمليّة جراحيّة أزالْت قُلفتَه إلصابته مبرٍض 

يف عضوه التناُسيّل عىل رأي أحد كبار رجال الدين املندائيّني الذي مل يَذكُرَا لنا إسَمه باإلستناد 

إىل تقليد شفاهيٍّ لديهم( ، ومعه كذلك أيًضا أجساَد جميع ذكور أهل بيته ، وأوىص بالقيام 

بتلك املامرسة عىل الدوام من جيل إىل جيل وإىل يومنا هذا لدى أحفاده من يهود أسباط بني 

إرسائيل اإلثَنْي عرش ومن العرب أحفاد إسامعيل إبنه والسيّام املسلمني منهم يف ما بعُد . وكلُّ 

الصابئني املندائيّني يعتقدون أّن قّصة ختان إبراهيم غري صحيحة وليست حقيقيّة ، وإمّنا اليهود 

هم الذين إختلقوها ولّفقوها يف رشيعتهم من أجل تربير ُسّنة عمليّة إختتانهم هم )وإختتان 

املُسلمني مثلهم( ، بغية أن يجعلوه أبًا لديانتهم التوحيديّة ، لكونه عىل رأيهم األَب الروحّي 

األّول لسائر املُؤمنني املوّحدين بالله جميًعا 5( . فهو ، بفعلته تلك السيّئة ، قد أمىس نبيها دي 

روها/ نبيًّا لِـ«روها« ، أي نبيَّ روح الشيطان الرّشيرة .

وإّن بحثنا هذا ، الذي نرَش ُمسوَّدتَه مبوافقتنا صديُقنا حّمودي أبو هيلني يف املواقع املندائيّة ، 

مل يرُْق كثريًا لزميلنا األستاذ د. قيس مغشغش السعدي املقيم يف أملانيا )وًرمّبا لغريه أيًضا( . إالّ 

أنه تفّضل وذكّرنا بورود إسم أبراهام  أو إبراهيم يف الكتُب املندائيّة املُقّدسة . واملؤسف أنه 

مل يكن دقيًقا متاًما يف تحديد مواقعها بالصفحات مثالّ وغري ذلك من ُمتطلّبات البحث العلمّي 

ا دامئًا  األكادميّي . فيا َحبّذا لو أنه يتكرّم بفعل ذلك لنا من مصادره املندائيّة األصليّة القيّمة جدًّ

يف املُستقبل . لذلك نحن هنا سنكتفي فقط باإلشارة إىل أرقام النقاط األربع من رسالته األوىل 

يف كتاب »جينزا ربّا« حيث ذُكَِر إسُم التبّي إبراهيم . 

ففي النّص رقم 1 : نحن نقرأ ما ترجمتُه : »عندما تُبنى أورشليم مدينة إبراهيم ، فإّن نبيًّا يُدَعى 

يف أورشليم« . فذكر إسم إبراهيم هنا ُمحايٌد هو ، وال عالقة له البتّة مبوضوعنا عن الختان ال 

من قريب وال من بعيد .   

ويف النّص رقم 2 : نحن نقرأ ما ترجمتُه : »للُمكّذبني )أي اليهود( يف أعامل إبراهيم نبّي روها« 

. يف هذا النّص ، يكشف لنا الصابئون املندائيّون أّن اليهود يُكّذبون بأعامل إبراهيم الذي هو 

نبّي »روها« أي أنه نبيُّ روح الشيطان الرّشيرة .    
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ويف النّص رقم 3 : نقرأ ما ترجمتُه : »من نوح ذي الُفلِْك إىل أْن يُولَد إبراهيم نبّي روها ، وإىل أْن 

يُولَد موىس ، وإىل أْن تُبَنى أورشليم ستُّة قروٍن« . يف هذا النّص أيًضا ، نجد أّن إبراهيم قد وصفه 

الصابئون املندائيّون بنبّي«روها« أْي أنه نبّي روح الشيطان الرّشيرة . ال شّك يف أّن املندائيّني 

قد صّنفوا إبراهيم نبيًّا لروح الشيطان الرّشيرة ، لكونه قد قبل بالختان الجسدّي له هو شخصيًّا 

ولُساللتَيْه العربيّة اليهوديّة والعربيّة اإلسامعيليّة فاإلسالميّة من بعده . 

ويف النّص رقم 4 : نقرأ ما ترجمتُه : »أبراهام هو أبو اليهود« . هذا النّص ُمحايد هو مثل األّول 

، وال عالقة له بالختان موضوع بحثنا ال من قريب وال من بعيد .

أّما النّص الذاكر إبراهيم مرّة واحدة يف كتاب »ْدراشا ْديهيا/تعليم يحيى« ، فلسنا ندري ملاذا ملْ 

ُه زميلُنا األستاذ د. قيس السعدي ! كام أنّه مل يذكر إسَم الكتاب الذي فيه ورد النّص  يُورْد نصَّ

الذي يُردُِّده املُعتمُذ املندايئُّ وهو يف املاء : »أنا أصطبغ بصبغة بهرام العظيم إبن الُعظامء« . 

   ويف رأينا ، ينبغي للُمثّقفني املندائيّني حيثام هم مجودون أن يقوموموا بعمل دؤوب لتوعية 

أبناء طائفتهم املُنترشين يف ُمختلف أرجاء العامل مبضامني ديانتهم ودقائق شؤونها وأمورها .  

إبراهيم  بأنه  عنه  كتبناه  فام   ، أُثْرَا«  »بهرام  أو  ربّا«  »بهرام  بهويّة شخصيّة  يتعلّق  ما  أّما يف 

الخليل ليس هو من عندنا نحن ، بل نقالً عن أشخاص ال يزالون أحياء يُرزقون . وهم ُمحرتمون 

معروفون ومعتربون لدى املندائيّني ، فالخطأ املُبارِش إذن ليس طرفنا ، ومع هذا ، فرنجو قبول 

إعتذارِنا . ومن قال بأّن الختان مينع الوضوَء واإلغتساَل باملاء الجاري خاّصة )واملُضاهي للعامذ 

املُطهِّر للروح والجسد مًعا( قبل القيام بأداء صالة أو أيّة مامرسة دينيّة ليكون اإلنسان نظيًفا 

الً للقيام بها !؟ نقيًّا وُمؤهَّ

 ونحن أيًضا بدورنا نكاُد منيُل إىل هذا الرأي الصابئ املندايّئ بأّن اليهود الذكور ، الذين أعادوا 

كتابة توراتهم يف بابل بعد ما ال يزيد عىل مرور ألف سنة عىل وفاة أبينا إبراهيم الخليل ، إذ 

كانوا قد عرفوا أّن أجداَدهم وآباَءهم كانوا مختونني يف أرض كنعان ووجدوا أجساَدهم أيًضا 

مختونًة يف غربة أرض بابل )ُرمّبا بتأثري بعض السّكان األصليّني من األدومينّي أو الفلسطينيّني 

األقدمني غري الساميّني الذين ُرمّبا كانوا مختونني ومُيارسون القرصنة . وكانوا قد قدموا من جُزر 

املُتوّسط  األبيض  البحر  املُطلّة عىل  كنعان  أرض  فقط عىل سفوح جبال  ليستقّروا  إيجة  بحر 

ليك ينطلقوا برسعة لقرصنة السفن . وعىل عهد امللك داود الشاّب )1000 ق م( ، الذي رصع 

جبّارَهم جوليات برضبة مقالعه ، إنهزموا من أرض كنعان وغادروها نهائيًّا عائدين إىل ُجُزرهم 

يف البحر. وملّا كان اليهود ال يُحبّون املُحتلنّي الرومان بسبب هدم الهيكل الثاين من قبل تيطُس 

سنة 70 م )وهيكل ُسليامن كان امللك البابيّل نبوخذنرص الثاين )605 – 562 ق م( قد هدمه عام 

586 ق م . ويف السنة 587 ق م ، إقتاد يوياقيَم آخَر ملوكٍهم وأعيانه مع عليّة الشعب اليهودّي 

والقالقل  الفت  ويُثريون   ، وأرجائها(  بابل  إىل  الكفل جميًعا أرسى  نبيِّهم حزقيال/ذي  بصحبِة 
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عىل ُحكمهم يف أورشليم القدس خاّصة ، قام اإلمرباطور هدريانوس )117 – 138م(، إلغاظتهم 

أكرث، بتغيري إسم بالد اليهوديّة إىل فلسطني نسبًة إىل ألّد أعدائهم القدماء . ثم أىت اإلمرباطور 

يوليانوس الجاحد )الذي ُولِد مسيحيًّا سنة 331م يف القسطنطينيّة ، وإرتدَّ وحكم 361– 363م(، 

وقّرر أن يُكّذب قوَل املسيح عن الهيكل »لن يبقى حجر عىل حجر إالّ ويُهَدم«، فرشع يف عام 

363م برفع أنقاض الهيكل وأساساته ليُعيَد بناَءه ، وما كاد ينتهي من ذلك وهو يف معركة مع 

اليهود ، حتّى أصابه سهٌم مسموٌم يف صدره ، فصاح : »لقد غلبتني أيُّها النارصّي!«، أرادوا أن 

يجدوا تربيرًا دينيًّا وحالًّ رشعيًّا ُمرضيًا ملاُمرستهم تلك غري الطبيعيّة واملُثرية للجنس واملُخالفة 

إبينا إبراهيم . ومن أجل ذلك نحن نرصخ  ، فنسبوا واقع ختانهم إىل  لطبيعة َخلق اإلنسان 

ونقول : هل يُعَقُل يا ناس أن يَرىض ويقبل أبونا الباّر املُؤمن إبراهيم الخليل باإلختتان ، وهو 

يف عمر التاسعة والتسعني سنة كام يف التوراة العربيّة ، وهو قد بلغ من الُعمر عتيًّا !؟ لذلك 

نحن أيًضا نُشّكك يف صّحة واقعيّة هذه الرواية التوراتيّة املُختلَقة ، ويف مالَءمتها لواقع أخالقيّات 

النبّي إبراهيم الخليل ولثقل سني حياة شيخوخِته . 

وقبَل أْن نعتمد كالم بولس الرسول عن إبراهيم أيب املُؤمنني ، يرسُّنا كثريًا أن نورد كالم يسوع 

املسيح نفِسه عنه ، حيث يقول : »وكْم تشّوق أبوكْم إبراهيم أْن يرى يومي ، فرآه وإبتهج . 

قال له اليهود : كيف رأيَت إبراهيم وما بلغَت الخمسني بعُد ؟ فأجابهم يسوع : الحقبقَّ الحقَّ 

أقوُل لكْم ، قبَل أْن يكوَن إبراهيُم ، أنا كائٌن . فأخذوا حجارًة لريجموه . فإهتفى عنهم وخرج 

من الهيكل«)يوحنا : 8 : 59-56( .

فالقّديس بولس الرسول يقول يف كتاب العهد الجديد ، ويف رسالته إىل أهل روما بالذات ما ييل 

: »ونحن نرى أّن اإلنسان يترّبر باإلميان مبعزل عن أعامل الرشيعة . أويكون الله إاله اليهود 

وحَدهم  ؟ أَما هو إاله الوثنيّني أيًضا ؟ بىل هو إاله الوثنيّني أيًضا ، ألّن الله واحد . باإلميان 

نُثبُت  بل  ال   ! الله  معاَذ  ؟  باإلميان  الرشيعة  أفُنبطُل   . األقلُف  يرُّبُر  وباإلميان   ، املختوُن  يرُّبر 

الرشيعو« )روما : 3 ، 28-31( .«فامذا نقول يف جّدنا إبراهيم ؟ ماذا نال من جهة الجسد ؟ 

فلو نال إبراهيُم الربَّ باألعامل لكان له سبيٌل إىل اإلفتخار بذلك ، ولكْن ليس عند الله . فامذا 

يقول الكتاُب ؟ »إّن إبراهيم آمن بالله ، فُحِسب له ذلك ِبرًّا« )سفر التكوين : 15 ، 6( . فَمن 

ا . يف حني أّن الذي ال يقوم بعمل ، بل يُؤِمُن مبَْن يرُبُِّر  قام بعمل ال تُحَسُب أجرتُه نعمًة بْل حقًّ

الكافَر ، فإميانُه يُحَسُب ِبرًّا . 

وهكذا يُشيُد داود بسعادة اإلنسان الذي ينسُب اللُه إليه الربَّ مبعزٍل عن األعامل : »طوىب للذين 

ُعِفَي عن آلثامهم وُغِفرْت خطاياهم ! طوىب للرُجل الذي ال يُحاسبُه الربُّ عىل خطيئة« )مزمور 

: 32 ، 1-2( . أفهذه الطوىب للمختونني هي فقط أم للُقلِْف أيًضا ؟ فنحن نقول : »إّن اإلميان 

ُحِسب إلبراهيم برًّا« . ولكْن كيف ُحِسب له ؟ أيف الختان أم يف القلف ؟ وقد تلّقى ُسّنة الختان 
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خامتًا للرّب الذي يأيت من اإلميان وهو أقلف ، فأصبح أبًا لجميع املُؤمنني الذين يف القلف ، ليك 

يُنَسب إليهم الربُّ ، وأبًا ألهل الختان الذين ليسوا من أهل الختان فحسب ، بل يقتفون أيًضا آثار 

اإلميان الذي كان عليه أبونا إبراهيم وهو يف القلف . فالوعد الذي ُوِعدُه إبراهيُم أو نسلُه بأن 

يرث العاملَ ال يعود ‘ىل الرشيعة ، بل إىل برِّ اإلميان . فلو كان الورثُة أهَل الرشيعة ألُبِطَل اإلمياُن 

ونُِقَض الوعُد . ألّن الرشيعة تجلُب الغضَب ، وحيث ال تكون رشيعة ال تكون معصية . ولذلك 

فاملرياث يحصل باإلميان ، ليكون عىل سبيل النعمة ويبقى الوعُد جاريًا عىل نسل إبراهيم كلّه ، 

ال عىل من ينتمون إىل الرشيعة فحسب ، بل عىل كم ينتمون إىل إميان إبراهيم أيًضا ، وهو أٌب 

لنا جمسًعا ... هو أٌب عند الذي به آمن ، عند الله الذي يُحيي األموات ويدعو إىل الوجود غرَي 

املوجود . آمن راجيًا عىل غري رجاء فأصبح أبًا لعدد كبري من األمم ... ومل يضعْف يف إميانه حني 

رأى أّن بدنه قد مات )وكان قد شارف عىل املائة سنة( وأّن رِحَمِ سارة قد ماتت أيًضا . ففي 

ًنا أّن الله قادٌر عىل ‘نجاز ما وعد بع . فلهذا  وعد الله مل يرتّدْد ، بلقّواه إميانُه فمّجد اللَه، ُمتيقِّ

ُحِسب له ذلك برًّا . وليس من أجلع وحَده كُِتَب »ُحِسَب لُه« ، بل من أجلنا أيًضا نحن الذين 

يُحَسُب لنا اإلمياُن برًّا .ألننا نُؤمُن« )روما : 4 ، 24-1( .

وقد وقعت حادثة رواها لنا سفُر أعامل الرسل يف العهد الجديد . وكان ذلك يف مدينة أنطاكية 

نون اإلخوة فيقولون : »إذا مل تختتنوا عىل سّنة موىس ،  : »ونزل أناٌس من اليهوديّة وأخذوا يُلقِّ

فال تستطيعون أن تنالوا الخالص . فوقع بينهم وبني بولس وبرنابا خالٌف وجدال شديد...  فلاّم 

وصلوا إىل أورشليم رّحبت بهم الكنيسة والرُسل... فقام منهم أناٌس من الذين كانوا عىل مذهب 

الفّريسيّني ثّم آمنوا ، فقالوا : »يجب َخْتُ الوثنيّني وتوصيتُهم بالحفاظ عىل رشيعة موىس ». 

فإجتمع الرُسل والشيوخ ... وبعد جدال طويل ، قام بطرس وقال لهم : »أيّها اإلخوة ، تعلمون 

أّن الله إختار منذ األيّام األوىل أن يسمع الوثنيّون من فمي كلمة البشارة ويُؤمنوا... فلَم يُفرّق 

بيننا وبينهم يف يشء ، وقد طّهر قلوبَهم باإلميان ؟ فلامذا تُجّربون الله اآلن بأن تجعلوا عىل 

أعناق التالميذ نريًا مل يقَو آباؤنا وال نحن قوينا عىل َحْمله . فنحن نُؤمن أننا بنعمة الرّب يسوع 

نناُل الخالص كام ينال الخالَص هؤالء أيًضا . فسكت الجميُع وأخذوا يستمعون إىل برنابا وبولس 

يرويان لهم ما أجرى الله عن أيديهام من اآليات واألعاجيب بني الوثنيّني« )أعامل الرُسل : 16 

. )12-1 ،

كام أّن بولس الرسول يستأنف كالمه يف رسالته إىل العربانيّني قائالً : »اإلميان قوام األمور التي 

تُرَجى وبرهان الحقائق التي ال تُرى ، وبفضله ُشِهد لألقدمني . باإلميان نُدرك أّن العاملني أُنِشئْت 

بكلمة الله ، حتّى ‘ّن ما يُرى أُنشَئ ماّم ال يُرى . باإلميان قرّب هابيل لله ذبيحة أفضل من 

ذبيحة قايني....باإلميان أُِخذ أخنوخ لئالّ يرى املوت... وبغري اإلميان يستحيُل نيُل رضا الله ، ألنّه 
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يجب عىل الذي يتقرّب إىل الله أن يُؤمن بأنه موجود ويُجازي الذين يبتغونه . باإلميان أُوِحيَْت 

إىل نوح أمور مل تكن وقتئذ مرئيّة... بال‘ميان لبّى إبراهيم الدعوة ، فحرج أىل بلد قُرِّر له أن يناله 

مرياثًا . خرج وهو ال يدري إىل أين يتوّجه . باإلميان نزل يف أرض امليعاد نزولَه يف أرٍض غريبة . 

وأقام يف الخيام مع إسحاق ويعقوب الرشيَكنْي يف املرياث املوعود عينه... باإلميان نالت سارة 

القّوة عىل إنشاء نْسل ، وقد تجاوزت السّن ، ذلك بأنها عّدت الذي وعد أميًنا . ولذلك ُولِد من 

رُجل واحد ، وقد قاالَب املوَت ، نْسٌل »كنجوم السامء كرثًة وكالرمل الذي عىل شاطئ البحر 

، وهو ال يُحىص )سفر التكوين : 22 ـ 17( . ويف اإلميان مات أولئك جميًعا ومل يحصلوا عىل 

املواعد ، بل رأوها وحيَّوها عن بُعد ، وإعرتفوا بأنهم غرباء نزالء يف األرض . فإّن الذين يقولون 

هذا القول يدلّون عىل أنهم يسعون إىل وطن ، ولو كانوا يُفّكرون يف الوطن الذي خرجوا منه ، 

لكان لهم الوقُت للرجوع إليه . يف حني أنهم يرغبون يف وطن أفضل ، أعني الوطن الساموّي . 

باإلميان قرّب إبراهيُم إسحاق ، ملّا أُمتُِحَن ، فكان يُقرُِّب إبَنه الوحيد ، وقد تلّقى املواعد . وكان 

قد قيل له : »بإسحاق سيكون لك نْسٌل يحمل إسَمك« )سفر التكوين : 21 ، 12( ، فقد إعتقد 

أّن الله قادٌر ختى عىل أن يُقيم من بني األموات« )روما : 4 ، 17( ، لذلك إسرتّده ، ويف هذا رَْمٌز« 

. هذا كلّه من كالم القّديس بولس الرسول الذي كتبه يف رسالته إىل )العربانينّي : 11 ، 19-12( .

دون الله يف دينهم »الساموّي« . وهم يتقّربون  ونحن جميعنا نعلم أّن الصابئني املندائيّني يُوحِّ

إليه ويُؤمنون أنع نوجود ويُجازيهم هم يف عامل النور ألنهم يبتغونه . وقد شهد لهم بذلك حتى 

القؤآلُن العريّب : »إّن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من أمنوا بالله واليوم الآلخر 

وعمل صالًحا ، فلهم أجرُهم عند ربِّهك« )سورة البقرة ، اآلية 62(*. كام أّن الكاتب الرسيايّن 

، الذي كان ُمعارًصا لخليفة املسلمني  الرشقّي الشهري تيئودور بركوين )القرن السابع للميالد( 

عمر بن الخطّاب ، ترك لنا كتابًا ضخاًم أسامه               / إسكوليون ، عرض يف فصله الحادي 

عرش موجزًا للهرطقات والِبَدع واملذاهب املسيحيّة التي قامت داخل الديانة املسيحيّة حتّى 

أيّام زمانه .  ويبدو أنه قد إقتبس ذلك من كتاب القّديس إبيفانوس ) 438-495م( ، وأضاف 

باقية وقامئة  تزال  ، كانت وال  ِبَدًعا ومذاهَب أخرى رسيانيّة مسيحيّة نشأْت يف الرشق  إليها 

بأصحابها وأتباعها يف أيّامه ، مثل »املانويّة )أي اإليزديّة( والكانتيّة واملندائيّة« . وإّن املسترشق 

الفرنيّس هـ. بونيون قام بنرش النّص الرسيايّن مع الرتجمة الفرنسيّة للفصل الحادي عرش من 

 Inscriptions mandaites des coupes de Khouabir« : كتاب إسكوليون يف كتابه املوسوم

/ نقوش مندائيّة من أكواب الخوابري« الذي طبعه يف باريس سنة 1898م يف )الصفحات 105-

. )6 )222

ومن املعروف أّن اإلنتامء الدينّي اليهودّي واإلسالمّي قائٌم هو عىل عمليّة الختان الخسدّي . 

 شرادو

 براشية

 اورهي

 خرن

 اورهي

 جلعد

 جند

 سودوةا

 اسكوليون
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يف حنّي اإلنتامء الدينّي املسيحّي والصابئ املندايّئ قائٌم هو عىل التعميذ بالغطس واإلغتسال 

يف املاء الطاهر املقّدس بصلوات خاّصة . والفرق الوحيد بني العامذ املسيحّي واملندايّئ هو أّن 

املسيحيّني ال يتعّمذون إالّ مرّة واحدة يف حياتهم من أجل محو الخطيئة األصليّة وخطاياهم 

األخرى إذا كانوا كباًرا بالغني ، بينام العامذ املندايّئ يتكّرر مراًرا يف املاء الجاري / يَرْدنا / يارـدنا 

، ملغفرة الخطايا ويف مناسبات ُمختلفة ومتعّددة ومبقتىض مراحل الحياة لديهم .

الخامتة :

من خالل بحثنا هذا ، إستطعنا أْن نرُبهن ، ومبا ال  يقبل الشّك ، أّن أبانا إبراهيم الخليل – ولو 

سة إالَّ بشكٍل غري راض  أّن إخوتنا الصابئني املندائيّني مل يُهملوا ذكَر إسمه نهائيًّا يف كُتُِبهم املُقدَّ

ٍعنه ، ال بْل ُمستاء منه ، وذلك إلمتعاِضهم منه ألنّه قبل أن يخت نفَسه يف جسده هو شخصيًّا 

ومتينتان   قدميتان  إثنتان  عالقتان  بهم  له   – بيته  أهل  ذكور  أجساد جميع  وكذلك يف خت   ،

الجنس والدم واللسان اآلرامّي  التي تقوم عىل  القوميّة واإلثنيّة  العالقة  : األوىل  هي  للغاية 

دة بالله ، فضالً عن  . أّما العالقة الثانية التي له باملندائيّني أيًضا ، فهي العالقة الدينيّة املُوحِّ

عالقة اإلميان املثيلة بالله روحيًّا هو وحده الواحد األحد ، وبعيًدا عن العبادة املاّديّة لألصنام 

واألوثان املصنوعة من قبل البرش . وهكذا نأمل أْن نكون قد ُوفِّقنا يف نيل رضا إخوتنا الصابئني 

املندائيّني يف كتابتنا هذا البحث الذي إهتدينا به إىل أّن إبراهيم الخليل هو جدٌّ آراميٌّ ُمشرتك 

لكلَيْنا نحن اإلثَننْي : الرسيانيّني املسيحيّني والصابئني املندائينّي مًعا عىل السواء ولنئ كان لنا فيه 

موقٌف ُمختلٌِف نسبيًّا وإميانيًّا . 

* محمد فؤاد عبد الباقي ، املعجم املُفهرَس أللفاظ القرآن الكريم ، بريوت 1988.

- »صبَأ يصبَأ وصبَُؤ يصبُُؤ َصبْأً َوُصبوًءا عليهم : خرج من ديٍن إىل آخر، تديَّن بدين الصابئني ، 

فهو صاِبئ: يُجَمع صابئون وصابئة«)لويس شيخو، املنجد يف اللغة، بريوت 1960، ص413( .

- »خـنـٌَف نِـخـنـُوٌف و نِـخـنـٌَف : َحَنَف... َصبَأ ، إرتدَّ من دين إىل الوثنيّة . و َخـنـًفا : هو 

الوثنّي أو الصابئ«)أوجني مّنا ، دليل الراغبني يف لغة اآلراميّني، املوصل 1900، ص 251( .
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5( هذا هو ما رواه لنا وأكّده صديقنا املندايّئ الفاضل نزار صكر الحيدر . فله منا الشكر الجزيل عىل هذه 

املعلومة القيّمة .

6( األب ألبري أبونا ، أجب اللغة الآلراميّة ، بريوت 1970 ، ص 303-306 ؛ هـ بونيون ، النقوش املندائيّة يف 

أكواب الخوابري ، باريس 1898 ، ص 105-232 : نحن األستاذ الدكتور يوسف قوزي كنا قد ترجمنا ونقلتا هذا 

الكتاب إىل اللغة العربيّة من أصله الفرنيّس واملندايّئ والرسيايّن ، لصالح الشيخ املندايّئ هيثم مهدي سعيد 

خالل سنة 1993م ، وقد ضاعت ترجمتنا تلك مع األسف الشديد .

7( جينزا ربـا / الكنز العظيم . يغداد 2000 .

8( دراشا ديهيا / تعليم يحيى .

9( هـ. س. عبّودي ، ُمعجم الحضارات الساميّة ، بريوت 1991 .
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بلدة بيت لحم او بيثليم ، ومعناها بيت الخبز ، هي بلدة يهودية ثم فلسطينية تقع يف الضفة الغربية 

، وعىل بعد 10 كم من القدس او اورشليم ، كان قد ولد فيها يسوع املسيح و تبلغ نفوسها حوايل 

3500  نسمة ، وبحسب النصوص يف العهد القديم ، فان اول ذكر لبلدة بيت لحم يف نص سفر ميخا 

باعتبارها اول اشارة اىل املسيح الذي سيولد يف بيت لحم .

ويذكر ان ملك اليهود هريودتس، عندما سمع بوالدة يسوع املسيح يف بيت لحم ، امر كل من ولد يف 

هذه املدينة وعمره سنة  فاقل : يقتل . وكان املالك جربائيل قد اعلم القديس يوسف بنية امللك يف 

قتل يسوع ،مام جعله ياخذ مريم والطفل يسوع ويهربوا اىل مرص ، وعادوا بعد بضعة اشهر حينام 

مات هريودتس .

 ملدينة بيت لحم اهمية دينية عاملية حيث ولديسوع يف مذود للحيوانات الن القديس يوسف مل يجد 

مكانا يبيت فيه مع مريم العذراء . بنيت كنيسة املهد يف عام 336  من قبل ام االمرباطور قسطنطني 

،ثم جددت عدة  مرات وذلك يف عرص االمرباطور قسطنطني ، بعد ان اعرتف باملسيحية  مع بقية 

االديان ، لكن امه كانت قد آمنت باملسيحية آنذاك . وتحولت االمرباطورية تدريجيا  اىل امرباطورية 

مسيحية  خالل القرن الرابع دون استعامل القوة .ثم اعاد بنائها االمرباطور جستنيان يف عام 529 ، يف 

عام 614 هاجم الفرس املجوس فلسطني فنهبوا ما يف الكنائس من كنوز . بقيت كنيسة املهد شاخصة 

النها كانت كنيسة صغرية  فلم يصيبها ما اصاب بقية الكنائس من نهب او تخريب . يف الكنيسة 

رسداب باسم القديس جريوم الذي قىض فيه زهاء ثالثني عاما من عمره ليرتجم الكتاب املقدس من 

اليونانية اىل الالتينية ، لغة اوربا انذاك . طرد رجال الدين املسيحيني منها مرتني عىل االقل : االوىل 

يف عهد صالح الدين االيويب ثم يف عهد املامليك عام 1250 الذين قاموا بهدم جزءا كبريا من الكنيسة 

. وقد اعيد بناؤها يف اواخر العهد العثامين، عندما ضعف جربوتهم يف عام 1917 ، واستطاع االنكليز 

بلدة بيت لحم

 أ. فؤاد يوسف قزانجي
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طردهم من فلسطني بعد ذلك . ومنذ عام 1995 ووفقا التفاقية اوسلو ، نقلت امللكية اىل السلطة 

الفلسطينية ، فنافس املسلمني املسيحيني يف شؤون السياحة الدينية املسيحية حتى زاد عددهم عىل 

املسيحيني . يزور بلدة بيت لحم االفا من املسيحيني من اوربا وامريكا وبالد امريكا الالتينية التيفي 

معظمها كاثوليكية  سنويا، النها تعد من اقدس االماكن املسيحية يف العامل . توجد يف بيت لحم ايضا 

خمسة كنائس اخرى صغرية : كنيسة صغريةجدا تدعى مغارة الحليب وكنيسة القديسة كاترينا و 

كنيسة الرسيان االرثوذكس وكنيسة حقل الرعاة وكنيسة الروم امللكيني .

يتدخل املسلمون يف كنيسة القيامة احيانا ، فريسلون رجال دين او اشخاص متحمسني ليقرأوا القرآن 

اثناء دخول وجبات الزوار ، واحيانا يطلبون من الزوار السكوت ليستمعوا مايقرأ عليهم ، مام يحدث 

موجة من التحدي او لفت نظر الزوار اىل موضوع ال عالقة لهم به وخاصة االجانب ، كام اخربتني 

البلدة  الكنية الكاثوليكية يف  . اقامت  اللغة االملانية بعد عودتها من زيارة بلدة بيت لحم  مدرسة 

الجامعة الكاثوليكية  لتدريس مختلف العلوم الهايل بيت لحم . يحتفل يف املدينة بعيد امليالد يف 

يوم 25 كانون االول يف الطقس الكاثولييك و الربوستانتي ، واما االرثوذكس فيعيدون يوم 19 كانون 

الثاين ! ويحتفل املسلمون عدا اعيادهم التقليدية، ايضا يف ذكرى خاصة للنبي الخرض غري املوجود 

يف الديانتني السامويتني اليهودية واملسيحية ،ويشارك معهم بعض املسيحيني باسم القديس جورج !

اهم املصادر

1. wikipedia in  English Language )Bethlehem(

يرجى عدم االعتامد عىل وكبيديا، باللغة العربية
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مبناسبة الذكرى )83( ملذبحة سميل والذي يصادف يوم الشهيد والذكرى الثانية لتهجري ابناء شعبنا 

)الكلداين الرسياين االشوري( من مناطقه يف املوصل وسهل نينوى . أقام اتحاد االدباء والكتاب الرسيان 

برنامجا تأبينيا مساء االثنني 8 آب يف قاعة كنيسة ام املعونة يف عنكاوا حرضه سيادة املطران مار يوحنا 

بطرس مويش مطران ابرشية املوصل وكركوك واقليم كردستان للرسيان الكاثوليك وعدد من الكهنة 

ورؤساء أو ممثيل االحزاب واملؤسسات الثقافية والدوائر الحكومية والرتبوية واملنظامت املدنية فضال 

عن جمهور من االدباء والكتاب واملثقفني ومن املهتمني بالشأن القومي.

بدأت االمسية بالوقوف دقيقة صمت ترحام عىل ارواح شهداء سيفو وسميل وصوريا وسيدة النجاة 

وكل شهداء قضيتنا القومية .

ابسط  التضحية وحرمانه من  تاريخ شعبنا يف  تحدثت جميعها عن  االمسية كلامت  والقيت خالل 

حقوقه يف العيش عىل ارضه التاريخية .

حيث اكد املطران بطرس مويش يف كلمته عىل عمق تاريخنا وتجذرنا يف هذه االرض حتى ال زالت 

الكثري من اسامء املدن والقرى تدل عىل اصولها الرسيانية باالضافة اىل الشواهد التاريخية االخرى 

التي ميتد عمرها اىل االف السنني .

كام لفت اىل ان عمليات الخطف والقتل والتهجري الذي تعرض له ابناء شعبنا ما هو اال نتيجة الفراغ 

االمني الذي خلفته قرارات برمير والرصاعات السياسية من اجل السلطة ثم جاء التهجري يف آب 2014 

وقىض عىل البقية الباقية من شعبنا  .

وابناء  والكنيسة  املهجر  احتضنت شعبنا  التي  كردستان  اقليم  لحكومة  املطران مويش شكره  وقدم 

امسية تأبينية بمناسبة الذكرى 83 لمذبحة 
سميل )يوم الشهيد( والذكرى الثانية لتهجير 

شعبنا من الموصل وسهل نينوى

بهنام شابا شمني
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القرى املسيحية يف االقليم .

وناشد سيادة املطران مويش يف كلمته الضمري العاملي ودول التحالف يف العمل الجدي يف ما ميكن 

العيش فيها  اثار وتراث ومخطوطات ولالرساع يف تحرير مناطقنا وبنائها وتوفري وسائل  انقاذه من 

وتوفري الحامية الدولية لها ليتمكن شعبنا من العودة اليها ويف غري ذلك ال ميكن العيش فيها .

وختم سيادة املطران كلمته بالقول ان كنيستنا هي كنيسة الشهداء واحتفالنا اليوم هو لذكرى هؤالء 

الشهداء يف سيفو وسميل وصوريا وسيدة النجاة وذكرى افراغ سهل نينوى من ابنائه .

فيها  قال  التي  وبالرسيانية  الرسيان  والكتاب  االدباء  اتحاد  كلمة  بولص  روند  أالديب  ألقى  بعدها 

ان شعبنا ومنذ سقوط نينوى وبابل ومن بعدها دخوله اىل املسيحية تعرض اىل الكثري من الويالت 

واستمر كذلك حتى يومنا هذا ، وما مذابح سيفو وسميل وصوريا وسيدة النجاة والتهجري اال مثاال 

لذلك .

واضاف . هذا الشعب املسامل املعطاء الذي تحمل االبادات املستمرة يف سيفو وسميل التي يصادف 

 ، وبشاعة  قسوة  بكل  بريئة زهقت  روح  اكرث من 3000  راح ضحيتها  مذبحتها حيث  ذكرى  اليوم 

وتدمري اكرث من 60 قرية ، حرقت ونهبت امام مرأى ومسمع الجميع .

وتابع رئيس اتحاد االدباء والكتاب الرسيان كلمته بان الهجمة االخرية باحتالل سهل نينوى من قبل 

التنظيامت االرهابية وطرده لسكانه وسلبه الرضه وممتلكاته وتاريخه وموروثه الحضاري والتاريخي 

تعترب ابادة منظمة ضمن مخطط تحركه ايادي خبيثة ال ندري ان كانت من الداخل او من الخارج  .

وطالب بولص يف كلمته احزابنا السياسية ومؤسساتنا الكنسية واملدنية بالعمل النوعي وليس التقليدي 

الواقع  ارض  عىل  وتنفيذها  طريق  خارطة  لوضع  واالكادمييني  شعبنا  ابناء  من  باملثقفني  باالستعانة 

النقاذ شعبنا واال فمصرينا الزوال .

كام القيت يف االمسية كلامت باللغة االنكليزية للدكتور ميخائيل عيىس وباللغة الفرنسية للدكتور 

يوسف قوزي .

ولجوقة  االرثوذكس  للرسيان  النور  أم  كنيسة  لجوقة  بالرسيانية  واناشيد  تراتيل  االمسية  وتضمنت 

كنيسة مار يوحنا .

كام تخللت االمسية اغان ومقطوعات موسيقية من وحي املناسبة .
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لفريق  موسيقي  وعزف   . الحانه  ومن  كانون  دومارا  تاليف  من  اغنية  قدم  شدراك  رامسن  الفنان 

اصدقاء يسوع . كام استغل منظمو االمسية حضور الفنانة القومية نغم ادور موىس حيث شاركت 

باغنية تحدث موضوعها عن فاجعة كنيسة سيدة النجاة .

باللغات  قصائد  القوا  الشعراء  من  عدد  مبشاركة  التابينية  االمسية  يف  كبرية  مساحة  للشعر  وكان 

الرسيانية والعربية والكردية وهم )الخوري قرياقوس حنا الربطيل ، كوركيس نبايت ، زهري بردى ، امري 

بولص ، دالل عيىس ، سوزان يوخنا ، بروين شمعون وجميل الجميل ( .

هذا وقدم فقرات الربنامج الشاعر خالبئيل بنيامني.

مناسبة
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 ِدمًا دًسىد ٍْا دَعَمن
 ؤَذٌكًيةًٌا َخيًلن ٍْا ًجو ة ارًةا أًنًشيًةا

 
 لِفرًما د"ِسم يِلا" 38ًجو دكًًٌرا د

 رًخقًةا َالًؤيًةابَسودكًًٌرا ةَرًيًنا مل
 لبَنيٍْ َعَمن ِمن َموِؤل وِفنًٍْيةًٌا دَدشًةا دنٌينٍوا

   
 
 

ًسًقا ٌوةًٌا ًطعًمُى َمرٌيرًا وَمرع ا ِبفِبدكًًٌراّيَوخ ِاديُوم مَبرٌير
ا دَعَمن بكَليه شٌوًمىٍْى َةشعٌيةًًٌني ٍْا ِشذًشي ا جبًَويه ِلًبًوةًٌا، ًسىد ٍْ

)َكلدًًيا ، سٌورًيًيا، ًاٌةُورًًيا( وِفذم ا دفٌيشلىُون عٌبٌيد ا بِزدق ٍْى وِبش 
، ِفرًما 1121ِقشي ٍْا ِمن َشٌةَاسًةا دَدولًةا عٌيًرًقيًةا َخدًةا َشّنًةا 

ٌيّىوًا فًرمًةا قشٌيةًٌا  (ܕܣܡܠ ܐ ܦܪܡܬܐ)دِسم يِلا بِلشًًنا سٌورًيًيا 
فٌيشًلُى عٌبٌيدًةا بَيد شٌولًطنٌوةًٌا عٌيًرًقيًةا بًىو ِمٌةًخا بِزدًقا دبَنيٍْ 
َعَمن َشيًنًيا وًاًىا ًجو َعمْليًةًٌا دًؤًفيًةا مطٌوًكسًةا بِزدًقا دَعَمن ًجو 

 ِوزِيدلىُون َعمْليًةًٌا خَبيًلاا د"َرشٌيد ًعلٌي َجيًليٌن"، َزٌبًنا دشٌولًطنٌوةًٌ
َكد فٌيشل ى عٌبٌيدًا ِفرًما ِقشًيا جًو فنٌيةًٌا  1188ًاب  11-3َبينًٌة 

( َفذؤُوف ا ِمن 0444دِسم يِلا ىًو دفٌيشلىُون ِدٌبخ ٍْا جبًٍوى ًزودًا ِمن )
ي ا جًو َموِؤل بًىو ( قٌوذ04َجٌبذ ا وِنش ٍْا وسًب ٍْا وَشٌبذ ا وةًلخًةا د)

واٌيٌةّىًوال ى ًاًىا ِجدًشا  ِمٌةًخا )ٍىوَفذكي ا دِدىُوك ونٌينٍوا ِاديُوم(.
ِقشًيا خًدا َمعبًدنٌوةًٌا َربةًٌا َعل َدولًةا عٌيًرًقيًةا َخدًةا، َكد 
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فٌيشلىُون مسٌوٌجل ا ًانٌي ِفذم ا َايٌك زًٌكٌوةًٌا َجيًسيًةا َقّدًميًةا جَليًسا 
َةر مشًطة ى جًو َمعبًدنٌوةًٌا دِعؤيًًنا شٌيًعًيا وَقوم ٍْا عٌيًرًقًيا ًب

قٌوذًدي ا جًو عٌيًرق، وأة يل ى ًاًىا ِفرًما دٌومدًًمًيا بِزدًقا دَعَمن 
وِشكًنا جًو لنٌوًقًما دبًٍْعيًة ى َمكٌيك ٍْا ونًمُوًسي ٍْا وِمَنيه ِزدًقا دخًييًةا 

ًيّىبًٌلة ى َخد ًادًشا ِمن مَدًرنٌوةًٌا ِفنٍْيًةًٌا َشيًني ٍْا ًجو َدولًةا عٌيًرًقيًةا و
يًةًٌيًةا جًو ًانٌي ِفنٍْيًةًٌا وَموديًنٌوةًٌا جبًٍوى َايٌك َخد َعًما ِشرًشًيا جًو 

 ًاًةا فنٌيةًٌا.
 وسٌوًكًلُى يٌٌل ى "Genocide"وًفا ش دٌكٌيًرا دفٌيًلُى خشٌيلًةا ِملةًٌا د

ا دَابٌيدٌوةًٌا مطٌوًكسًةا "َابٌيدٌوةًٌا دَعًما" ملَشمىٌوةًٌا دَعمْليًةًٌ
بنٌيًشا دَابٌيدٌوةًٌا دَخد َعًما بَيد بًؤُوًيا "ًرًفا يل َلمكٌين" بًَةر دًرشة ى 

 اًلنٌي ِفذم ا ًجو َخد ِمن بٌوؤًي ٍْى َاًكدٌيميًٌي ٍْا.

فٌيشلىُون َامٌيًني ٍْا طلٌومي ٍْا  1121ِمن بًريًةا دَدولًةا عٌيًرًقيًةا َشّنًةا 
دًقا دَعَمن بِعلةًٌا دِفٌةن ٍْا اٌومةًًٌني ٍْا شُوثٌيًني ٍْا، وَايٌك وَخًشا وِقطًلا بِز

فٌيشل ى عٌبٌيدًا ِفرًما أخٍرًنا  10/1/1101فًلًطا اًلىًا ِرنًيا ِقشًيا وجًو 
بِزدًقا دَعَمن َشيًنًيا ًجو قرٌيةًٌا دؤُوريًٌا بَيد َرمبًاا "َعبد َالَكرٌيم 

( ذٌوخًةًٌا برٌيذ ا، 84زًودًا ِمن )َحخٌيش" ىًو دفٌيشلىُون ِدٌبخ ٍْا جبًٍوى 
وفٌيشلىُون َامٌيًني ٍْا َعمْليًةًٌا دشٌوًنًقا وَشخًلفًةا دَشرٌيذًوةًٌا دَةشعٌيةًٌا 
ونٌوًسي ٍْا دشًيفًةا دىيًٌيٌوةًٌا َمذدٌوةًًٌنيًةا واٌومةًًٌنيًةا دَعَمن َعاَلرًعا 

د خٍزالىُون َكدب يةٌِ َنىٍرين بَزٌبًنا دخٌوكًما دِدكًةةُورًًيا َابٌيدًا 
بٌيشٌوٌة  َشيًني ٍْا لةًلخًةا ِمن َعَمْليًةًٌا د)َانًفل( ِعسذًي ا ِمن قٌوذي ا

مَشَمىًةا، وَعم قَطلًةا دَالًفي ٍْا ِمن بَنيٍْ َعَمن جًو قًذب ا وًؤًفيًةا 
دِاًمي ٍْا ِمن بنُون ٍْى جبٌون ٍْا سيًًسي ٍْا لعَبرَةيه جًو َزوًعا خٌوًرًرًيا 
َاٌةرًًنًيا وفرٌيًشاٌيٌة ًجو قل يًما دكٌورِدسًةن وبًَةر نًفلًةا دَطٌكًسا 
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، خم اًلُى رىٌيٌبٌوةًٌا طلٌومًييًةا ًاًىا 2448ن نٌيًس 1ِدكًةةُوًرًيا، جًو 
ًجًىا وّةخُوٌة ِشًما دًةودٌيةًٌا، وَعل َمشقل ٍْا َشيًنا وشًلًما دَعَمن شقٌيًلا 
فٌورًسا دسفٌيقٌوةًٌا َشيًنيًةا وكٌوًةًشا سيًسًًيا َبينًةٌِ كٌوةل ٍْا َشلٌيط ٍْا 

ٍوى ِمنيًًنا ِمن ع ًٍْدةًٌا ، َكد خم ال ى جًب2442وًىي َقدًميًةا ٌيّىوًا َشّنًةا 
جًو َبٌجَدد وَموِؤل، وبًَةر ِمَنيه َعَمْليًةًٌا دَمرًخقًةا َالًؤيًةا 
وخًطفًةا وقَطلًةا دِذمٍزا ًةودٌيةًًٌني ٍْا َكد فٌيشل ى ًسىدًا َعل اٌيَديه 
ِمنيًًنا ِمن َجٌبذ ا دًةودٌيةًٌا مَيةذ ا وبقٌودَميه ةلٌيَةي طٌوب ٍْا 

ولُوس َفَرج َرخُو" َكد فٌيشل ى قطٌيًلا بِقشيٌوةًٌا مٌيطرًفُول يًطا "ًف
وًاًىا جًو فنٌيةًٌا د)نٌور(  2443شبًٌط  2بًَةر خًطفة ى بسٌيقُوم 

خِؤدًلُى ِسنيٌوةًٌا  81/14/2414َمدًنا دمدٌيّنًةا دَموِؤل وخَبرةًٌا وًجو 
، ِقشًيا ِدٌبخ ٍْا ًجو ِفرًما 244 مسٌيةًٌا ورىٌيٌبٌوةًٌا ذٌوخًةًٌا دزًوًدا ِمن
مًرًةا دشٌووًزبًٌا ًجو فنٌيةًٌا د بؤًفخًةا دمَؤليًن ٍْا َشيًني ٍْا ًجو ع دًةا

دَكًردًا جًو َبٌجَدد وًاف َشٌبذ ا ًلا فِرقلىُون ِمن َسٌكلٌوَةيه . وَقم 
َنقفٌيلىُون فَقعٍْيًةًٌا دًذًديًةًٌا دشًًنيًةا دًيلُوف ٍْا ب يٌة َؤوًبي ٍْا ًجو َبٌجد يدًا 

شًلُى َامٌيًنيًةا ِششلًةا دِقطًلا وخًطفًةا وَمرخصبقًةا وأخذ ن ا، وفٌي
بِزدًقا دَعَمن، وِمن ًانٌي ؤًفخٍْيًةًٌا ِبش ِقنًطي ٍْا وذدٌوفي ا وطلٌومي ٍْا، 

بَعَمن جًو مدٌيّنًةا دَموِؤل وِفنٍْيًةًٌا  2410ةٌونًفا دبٍرال ى جًو خزٌيرًن 
ًلًطا ٌيّىوًا َمرًخقًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، بَيد كنٌوشٍْيًةًٌا ذىٌيبًٌي ا، وف

 ،َالًؤيًةا وكمٌيلًةا لكَليه َبيٌةٌويًةًٌا مشٌيًخي ٍْا ِمن ِفنٍْيًَةيه َةشعٌيةًًٌني ٍْا
بًَةر دخٍزالىُون زدُوعٌّةًٌا وسَلبًةا دًمَليه وَمسَفقَةيه ِمن 
مٌولًكَنيه وَشلًطنًةا َعل بًَةيٍْ وًزَبنًةا دمٌولًكَنيه، وَعم ًمَقدًةا 

ًةا دِعةق ٍْا َةشعٌيةًًٌني ٍْا وَمَقدًةا دَالًفي ٍْا دكةًٌب ٍْا دع ًٍْدةًٌا وةًلخ
وَىل ًيوَمن ًاًىا ِبخزًًياّيل ى َعَمن ِقطذ ا ِمن ِقطًلا وسذٌيًطةًٌا طٌيمًن ٍْا،
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ا َالًؤيًةا وجًزمًةا وفًرشًةا،ًىو ِمندٌي دعِبدل ى وَمرًخقًة
ًنيًةا اَلٌةًذًوةًٌا مَلرًخقًةا دَالًفي ٍْا ِمن بَنيٍْ َعَمن ِمن َارَعيه َةشعٌيةًٌ

دًجلٌوةًٌا، بِعدًًنا دفٌيشلىُون موٌِذِخق ا ِاًمي ٍْا دَالًفي ٍْا ِمَنيه لقل يًما 
دكٌورِدسًةن َكد ًةًما ب يٌة َجوًسا َشيًنًيا لكَليه. وخَبرةًٌا  خَمَةَةخ 
لنَطرًةا دِزدًقا ددعًرًةا َشيًنيًةا مَيَقرًةا وبِعدًًنا َقلٌولًةا لكَليه 

وِمَنيه دعًرًةا دمٌوذِخق ا ِمن بَنيٍْ َعَمن  ِفنٍْيًَةيه،مٌوذِخق ا ل
ملدٌيّنًةا دَموِؤل وقٌوَذيه جًو َدشًةا دنٌينٍوا، بَسٌبرًا دًفرًسا ًجو 
كنٌوشَين وبَعمل ٍْا دكَليه ًطب ٍْا َمردٌوةًٌا دخًييًةا مَشوًةفًةا وًقَبلًةا 

ا دَبر َاٌةًريٌوةًٌا دأخٍرًنا وذ شًوةًٌا دِزدق ٍْا دَبرًنًشا وَمقًويًةا دٍرشٌوةًٌ
ومًرٌوةًٌا دًقنُوًنا وذ شًوةًٌا دٌيمُوقًذًطي ا دًبسمٌي كَليه بَشيًنا 

 وخ ارٌوةًٌا وخًييًةا مَيَقرًةا ًجو َاٌةَريه.  
 

 شٌوٌبًخا ومٌةُوًميٌوةًٌا لًسىد ٍْا دَعَمن
 شٌوٌبًخا ومٌةُوًميٌوةًٌا لًسىد ٍْا دَاٌةًرا وخ ارٌوةًٌا

 
 

 يُوم ٍْا سٌوذًيي اخٌويًدًا دسًفذ ا وًس
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رغم اين ال اتذكر طفولته النه مل يكن من قريتي اال اين علمت من اصدقائه حني كانوا صغارا يذهبون 
من القرية )شكفتي مارا( اىل زاخو للدراسة ولشدة حرصه واجتهاده كان يف الطريق وهو مييش يكتب 
او يحل املسائل الرياضية وهم يدونها بيده عىل الفضاء . اال ان اول عالقة صداقة اتذكرها كانت منذ 
مطلع السبعينات حني عملنا انا وهو والزميل اديب سوية يف بغداد ولفرتة قصرية. اال ان صداقتنا 
الفعلية بدأت بعد منتصف السبعينات وباالخص بعد 1978 الن املرحوم كان يدرس يف املوصل وانا 
يف بغداد ولكن حني تعرضت الجمعية الثقافية الرسيانية عام 1978 لصدمة من خالل مضايقتها من 
قبل االمن العامة اعتكف اغلب اعضاء الجمعية عن مواصلة املسرية وخصوصا بعد اعتقال املرحوم 
سامي عبد االحد فلم يواصل املسرية اال بضع اشخاص لذا كنا امام خيارين اما غلق الجمعية واتحاد 
االدباء او ايجاد اعضاء جدد ، فكان اول الزمالء الذين لبوا دعوتنا كان الزميل اسكند بيقاشا كونه 
كان يدرس يف جامعة بغداد ومن ثم انضم مجموعة من الزمالء الشباب منهم من كان طالبا جامعيا 
يف املوصل واخرين يف بغداد ومنهم من كان يف مراحل اخرى ومن بني هؤالء الزمالء ) يونان الهوزي 
، جميل ايشو ، اديب كوكا ، الياس متي ، كوركيس اوراها ، سامل قريو ، عبد املسيح بولص ، سعيد 
زيتو ، يونان اومرايا ، ايليا عيىس و.. ( فدبت الحياة من جديد يف الجمعية وواصلت مسريتها وقدمت 
نشاطات ثقافية وفنية وكان اكرب االعامل هو معرض الخط ومعرض الرسم ومحارضات وخصوصا يف 
الصيف ... وعند تخرج هؤالء الزمالء من الجامعة ويف اخر االنتخابات سنة 1981 تربعت نخبة طيبة 
للرتشيح اىل الهيئة االدارية فتوىل الزميل يونان رئاسة الجمعية وكان ذلك مبثابة ثورة ثقافية فازدادت 
االنشطة الثقافية واالجتامعية واستقطبت نخبة جيدة من الجامعيني اىل صفوفها من خالل السفرات 

محطات مضيئة في مسيرة االديب واللغوي 
يونان الهوزي

نزار حنا الديراني
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اال ان ذلك مل يدم طويال رمبا كان ذلك سببا دفعت   ، االجتامعية وما تحويها من فعاليات ثقافية 
السلطة لضم الجمعية واتحاد االدباء الرسيان ضمن مرشوع انهاء نشاطها من خالل ضمها اىل االتحاد 
العام لالدباء والكتاب يف العراق ، اتذكر يف حينها جلسنا يف حديقة الجمعية ملناقشة قرار تلبية الدعوة 
ومواصلة املسرية او من عدمها اال اننا قررنا االنضامم يك ال يجري مقعدنا ملن ال عالقة له باملوضوع او 
يبقى شاغرا .. ويف االتحاد واصلنا املسرية من خالل العمل يف املكتب الثقايف الرسياين وكنا انا والزميل 
يونان حريصني ان نتواجد يف كل فعالية من الفعاليات التي يقيمها االتحاد العام ومن بينها مهرجانات 
املربد ونشاطات اتحاد ادباء الكورد و... وبعد دورتني ويف الثالثة قررنا خوض االنتخابات وقبل الزميل 
يونان ليكون من بني املرشحني االخرين وفاز يف االنتخابات وكان من مثار فوزه عقد مهرجان نوهدرا 
عام 1986 بجهوده وجهود املرحوم يوسف حبي واعضاء نادي نوهدرا وخصوصا الزميل متي فليب 
ليجريه  املهرجان  تطفل عىل  من  هناك  احسسنا  كبرية وحني  ثقافية  املهرجان ظاهرة  كان   ، البازي 
لصالحة حيث كان هناك شبه رصاع  بني ادباء الكورد والحكومة اتفقنا فيام بيننا ان تعقد املهرجانات 
الالحقة خارج الجهات الرسمية ويكون ملكا خاصا لنادي نوهدرا وتعاونا معهم وخصوصا الزميل متي 
)الذي كان اللولب النابض ثقافيا يف النادي ( من خالل تحمل وزر املنهاج الثقايف ودعوة االدباء من 
بغداد وخصوصا من العرب والكورد والرتكامن من بني اصدقائنا يف االتحاد، والحق يقال كانت الهيئة 
االدارية للنادي سخية جدا بتقديم كل ما يلزم النجاح املهرجان .. وتواصلت عقد املهرجانات واخذت 
طابعا خاصا بخصوصيتنا ، ومن ثم أبينا ان اليكون مقعدنا شاغرا يف نادي االدباء والجمعية التعاونية 
لالتحاد وكنا نتناوب يف الرتشيح الننا كنا ننظر للرتشيح كوسيلة لتقديم اكرب ما ميكن من خدمات للغتنا 
وزمالئنا و... وكان لنا دور مهم يف عقد االمايس االدبية يف االندية الرسيانية من خالل دعوة االدباء 
للمشاركة فتكونت لنا عالقات متينة مع العديد من االدباء العرب والكورد والرتكامن والصابئة ، كنا 
كتوامني يف العمل احدنا اليفارق االخر ، احيانا كان كل واحد منا وخصوصا يف مهرجانات املربد يتحرك 
عىل مجموعة من االدباء املشاركني من خارج العراق لتعريفه بشعبنا وادبنا وكانت طموحاتنا كبرية 
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طمحنا ان نؤسس مجمعا لغويا رسيانيا عامليا تربع الزميل يونان ووضع مخططه ومن ثم ناقشناه 
سوية اال اننا كنا نعلم يستحيل تحقيق هذا الحلم الننا كنا يف العراق نعيش يف سجن مغلق عىل العامل 
االخر ، وطمحنا ان يكون لنا قسام يف احدى الكليات لتدريس الرسيانية والستحالة طرح املوضوع 
عىل الجامعات توجهنا اىل املرحوم يوسف حبي عميد كلية بابل للفلسفة والالهوت ووعدناه باننا 
وزمالئنا سنكون اول من يلبي الدعوة للدراسة يف القسم رغم تخرجنا من الجامعات واملنا ان نجد 
منفذا لنيل بعض ابناء شعبنا لشهادات عليا يف الرسيانية ، وهذا مل يتحقق ايضا .. كثرية كانت احالمنا . 
وبعد التسعينات حني تلمسنا بضيق املجال للعمل يف االتحاد قررنا التوجه اىل جمعية اشور بانيبال 
لتكون البديل النشطتنا فبعد مناقشة املوضوع تربع كل من الزميلني يونان وعادل للرتشيح اىل الهيئة 
االدارية يف الجمعية ومن ثم انا وعادل ايضا يف اللجنة الثقافية للرهبنة االنطونية الهرمزدية ، قدمنا 
التسعينات  ومنذ  االدباء  من  مجموعة  نحن  واستطعنا  للرتشيح  بيننا  فيام  نتناوب  جيدة  نشاطات 
ان نجعل من جمعية اشور من املراكز الرائدة يف العراق بشهادة االخرين من خالل الثالثاء الثقايف 
واملهرجانات ، وحني احسسنا لحاجة مكتبتنا الرسيانية لرفدها باملزيد من الكتب ناقشنا ذلك انا وهو 
اوال ، كان هو يفكر بتاليف قاموس جديد اما انا كنت اجد باهمية تاليف كتاب قواعد لرسيانيتنا 
املعارصة واتفقنا ان نخصص احدى جلسات الثالثاء الثقايف ملناقشة املوضوع وكانت اغلب االراء يف 
تاليف القاموس اوال ، فشكلنا لجنة من ) بنيامني حداد ، عوديشو ملكو ، يونان الهوزي ، نزار حنا( 
للعمل وكانت طموحاته كبرية فطلب املرحوم ان نتفرغ للعمل كليا اي صباحا ومساَء ولكوين جنديا 
مل استطع التفرغ قررت االنسحاب فتواصل العمل ...  ويف نهاية التسعينات ناقشنا مرة اخرى موضوع 
االلتحاق  ينوي  بانه  اعلمني  انه  اال  االتحاد  او  الجمعية  النتخابات  يرشح  ان  عليه  والحت  الرتشيح 
للحركة الدميقراطية االشورية وطلب مني ان ارشح للدورة الثانية يف الجمعية ... استطعنا ومن خالل 
داخل  ومعارض  ومحارضات  مهرجانات  من  متنوعة  انشطة  نقدم  ان  وتعاوننا  املستمرة  مناقشاتنا 
بغداد )جمعية اشور ، نادي بابل( وخارجها ) بغديدا ، القوش ، دهوك ، اربيل( بالتنسيق مع نخبة 

جيدة من املثقفني يف بغداد وقصبات نينوى وكركوك واربيل ودهوك و...
ورغم سفر الزميل يونان اىل اربيل اال ان عالقاتنا مل تنقطع فكانت هناك بيننا خيوط لالتصال ، ففي 
مطلع عام 2000 طلب منا الزميل يونان ان نناقش موضوع التسمية يف بغداد ، وكان دعمه للمهرجانات 
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من  ملجموعة  االول  القومي  للمؤمتر  لالعداد  وخاصة  متواصلة  زياراته  بدأت   2003 وبعد   . سخيا 
احزاب ومنظامت شعبنا من جهة واملجلس القومي الكلدو االشوري الرسياين ) ممثل الكنيسة( من 
جهة اخرى ، فكان املرحوم مبثابة لويب ينسق ما بني مجلسنا القومي والحركة الدميقراطية االشورية 
واملؤسسات االخرى يف املهجر ، وبالرغم من صعوبة الظرف كنا نجلس ونناقش الكثري من االمور وكان 
وجوده معنا باعتباره ذلك الزميل الذي كان يتقاسم معنا العمل يف املؤسسات الثقافية ال كونه وزيرا 
او قياديا يف الحركة النه كام قلت مل يفكر يوما باملقعد اال حني تتطلب االمور ان يتبوأ الكريس يك يقدم 
افضل الخدمات كجندي مجهول ، كان قلبه يتسع ان يضم العديد من زمالئه حني يحلون ضيفا لديه 

وحني فتحنا فرعا لالتحاد يف سهل نينوى تحمل وزر ايجار البناية لعدة اشهر .
ويف 2003 حني طلبت منه )حيث كنت رئيسا لالتحاد( مساعدتنا اليجاد وسيلة للتواصل مع ادباء 
سوريا ، جاءين يف 2004 حامال معه دعوات للمشاركة يف مهرجان القامشيل مع العمل عىل حصول 
اسرتاليا  االصدقاء يف  لقاء  الفضل يف عقد  له  وكان   ... للسفر  السورية  االمنية  الجهات  املوافقة من 

وحيث ذهبنا سوية وكذلك لقاء فرنسا ... 
ومن تجربتي معه كان هادئا ومرحا ، اتذكر حني كنا نسافر سوية يف بعض االحيان بسياريت لتوزيع 
دعوات املشاركة يف املهرجان كان عىل طول الطريق يناولني فاكهة او من بني الخرضوات يك ال احس 
بالتعب ، يف عدة سفرات اعلمني بانه يفكر برضورة ان يكون لنا ما يشبه بالقائد ليكون لنا مبثابة 
املركز لتنسيق العمل وحني طلبت ان يكون هو امتنع ورشح اسامء اخرى ملناقشتها ... كان هادئا 
مريحا يتكلم قليال ال يستفز ابدا حتى ان كان ال يروقه راي املقابل ، كان يعتقد علينا ان ال ننزعج من 
الرأي االخر مهام كان سلبيا يكفي ان ال نتقبله .. كان بسيطا ال يهتم كثريا باملظهر ... وكان نشطا ال 
يحس باالرهاق ابدا ، اتذكر يف مهرجان الديني االول الذي انعقد يف املوصل عام 1984 )عىل ما اتذكر( 
وبعد انتهاء املهرجان ذهبنا ليال مع الزمالء شاكر سيفو وعوديشو ملكو اىل بيت الزميل متي فليب 
فجلسنا نناقش ونحتيس املرشوب اىل وقت متاخر من الليل ويف الصباح نهضت الوقظه لنتمىش قليال 

يف الصباح وجدته ذاهبا مع الزميل عوديشة اىل مرقد الشيخ عدي.
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 باالمس ودعنا قمر سعدي املالح*
بدموع الشموع

واليوم نودع يونان هوزايا بدموع القلب
وغدا من نودع من رواد االقالم  امللونة

بدموع الضلوع
الكل يرحل بدون استئذان كالغيم البيضاء

املتناثرة فوق القلوب
ونحن نكتب الرثاء رغام عنا
لنودع االعزاء يف حقل االدب

ونوشم يف ذاكرة الثقافة
الكلمة املضاءة كالنجوم

ليك نركع كالقديسني فوق الرثى
ونضع باقة ورود حمراء تحيك

عن قلوبنا التي تحرتق كالحريق
ونضاء قبالتنا كالنجوم

الضاءة الرثى لالحفاد لريسموا
فوق الصدور صليب الدموع
ولكن ، نحن نولد من جديد

كلام يرحل عنا الشهيد
نرسم صورة جديدة بالكلامت

يونان هوزايا االنسان
كلمات رثاء  لرحيل يونان مرقس حنا هوزايا

بولص شليطا - كندا
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ليك ال ننىس من تركوا بصامتهم
فوق الكلامت وحرثوا االوراد

يف الكراريس 
لتنبت امثار يانعة

ونجوم متالقة يف سامء الحياة
ونردد قول الشاعر االشوري

)الذي يعمل المته،
يذكر اسمه من جيل اىل جيل
حتى ولو كان تحت الرتاب(

وسالما ليوم رحيلك
واىل يوم القيامة

مع كل املثقفني والشعراء
والسياسيني

الذين تركوا يف منتصف الطريق
ورحلوا عنا بصمت االيام
وتركوا لنا رسالة االعتذار:

)عزيزي ابولينا / بولص شليطا 
)في معرض جوابه الحدی رسائل االديب بولص شليطا/ كندا 

في 2013/4/14(
معا  احببنا العراق- نحن الكلدوأشوريني - احببناه  حد

العشق والهيام..ووضعنا مدنه- كل مدنه – يف احداقنا

اذ كانت تكفينا أمتار قليلة– يف املوصل او كركوك او

زاخو او البتاوين او كمب الكيالاين او..امتار  قليلة

كمساحة نادي نوهدرا او جمعية اشور او  الجمعية

الثقافية او النادي الثقايف االثوري..ولكن تلك االمتار

القليلة كانت تتسع لكل العراق ..لكل تالوينه..وبجباله

وسهوله وصحاريه..مبدنه وامصاره..باشكاله  وكل

الوانه..كام كان صفاء قلوبنا عندما تضم كل ذلك..

نعيش معا جميعا.. نقرض الشعر..نتحاور  ونحلل

ونجتهد ..نغني ونرقص ونرصخ..

واليوم- عزيزي ابا لينا- نبحث عن امتار معدودات

نتقاسم فيها خبزنا وعرقنا وعراقنا..ونتقي املكروبات

السائبة ، ومكائد االرشار... واسفاه ....(

أربيل: 14نيسان 2013

ي.هوزايا

ملف العدد

* رحل االديب والقاص )دكتور سعد المالح( عن عالمنا في 2014/6/30.
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املحبني  وكل  والصحفيني  واالعالميني  والسياسيني  واللغويني  والشعراء  واالدباء  للمثقفني  يشأ  مل 

والعاملني مع الراحل يونان هوزايا اال ان تقام له ذكرى يف يوم اربعينيته تكون كبرية بحجمه ، فقد 

كان يونان كل هؤالء حتى اصبح كلهم يونان .

اقامتها املديرية  التي  الثالثاء 9 شباط 2016 كان كل هؤالء عىل موعد مع االمسية  ففي مساء 

العامة للثقافة والفنون الرسيانية واتحاد االدباء والكتاب الرسيان مبناسبة ذكرى مرور اربعني يوما 

عىل رحيل شاعر الحرف الرسياين وحارس اللغة االمني االديب والشاعر واللغوي والسيايس امللفان 

يونان هوزايا ، الذي كان حارضا االمسية بروحه وبارثه االديب واللغوي والشعري والقومي .

حرض االمسية التي اقيمت يف قاعة مدرسة مار قرداغ يف عنكاوا نيافة املطران مار غريغوريوس 

البطريريك لكنيسة الرسيان االرثوذكس وسيادة املطران مار بشار متي  صليبا شمعون املستشار 

اقليم  حكومة  يف  الوزراء  مجلس  رئاسة  وممثل  الكلدانية  للكنيسة  اربيل  اساقفة  رئيس  وردة 

ونوزاد هادي محافظ  االقليم خالد دوسيك  والشباب غي  الثقافة  زيرك كامل ووزير  كوردستان 

الكردستاين وعدد من ممثيل  الدميقراطي  للحزب  السيايس  املكتب  يلدا عضو  اربيل وكريستوف 

شعبنا يف برملان اقليم كردستان ويف مجلس محافظة اربيل وممثلني عن احزاب ومؤسسات شعبنا 

ومنظامت املجتمع املدين وجمهور غفري من ابناء عنكاوا وبلدات سهل نينوى املهجرين .

استهل بداية االمسية االعالمي شليمون أوراهم الذي تناوب يف تقديم فقرات االمسية مع االنسة 

دالراما بقوله : نجم المع يف الصحافة واالعالم ويف االدب واللغة الرسيانية رحل عّنا وعامل نشيط 

التغطية الشاملة لالحتفال التأبيني بمناسبة 
اربعينية الراحل الملفان »يونان هوزايا«

ملف العدد
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. ثم رحب  القومي والوطني لذا فان خسارة يونان هوزايا بالجسد هو خسارة للكل  الحقل  يف 

بالحضور الذين تعددت عناوينهم ومواقعهم بني الكنسية والربملانية والحكومية والحزبية واملدنية 

واالكادميية واالعالمية واالدبية كام رحب بارسة الفقيد طالبا من الجميع الوقوف دقيقة صمت 

اجالال الرواح شهداء شعبنا وكل شهداء الحرية ولروح الفقيد يونان هوزايا .

كان يونان حارضا يف الشعر املغنى من خالل نشيد )من سومر وأكد( الذي هو من كلامته والحان 

رمزي مرقس واداء تالميذ مدرسة اربائيلو الرسيانية وأرشف عىل تنفيذ الفعالية أمري توما .

بعدها تم عرض فلم وثائقي حمل عنوان )رحيل عاشق الرسيانية( من اعداد بطرس هرمز نبايت 

واخراج اياد جبار . استعرض الفلم الذي ابتدأ بقراءة شعرية بصوت الراحل يونان هوزايا ، محطات 

مهمة من تاريخ حياته بدءا من والدته يف مدينة زاخو يف شامل العراق مارا باملوصل حيث دراسته 

وبغداد موقع عمله ونشاطه االديب والفكري ثم عنكاوا ونشاطه السيايس واالعالمي والحكومي 

حتى رحيله فيها يف 30 كانون االول من عام 2015 .

 تىل ذلك القاء للكلامت استهلت بكلمة رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان القاها زيرك كامل 

ممثل رئاسة مجلس الوزراء ذكر فيها مآثر الفقيد عندما توىل حقيبة وزارة الصناعة والطاقة . ثم 

الراحل  : عمل  فيها  االتحاد جاء  القاها روند بولص رئيس  الرسيان  االدباء والكتاب  اتحاد  كلمة 

املدارس وكان هذا  ابناء شعبه وتعليمها يف  اللغة بني  الحفاظ عىل  ثقافة  بنشاط من اجل نرش 

هو حلمه لهذا بقي حارسا لهذه اللغة حتى آخر ايامه وعمل بنشاط وبتواضع دون ان يبحث 

عن منصب او شهرة . كام طالب بكلمته ان تُدرس نتاجات الفقيد االدبية والفكرية يف املدارس 

االكادميية وان يُطلق اسمه عىل احدى الجامعات او املعاهد الرسيانية أو اية مؤسسة قومية . ومل 

ينَس رئيس االتحاد يف كلمته من مطالبة حكومة اقليم كوردستان باالرساع يف افتتاح قسم اللغة 

الرسيانية يف احدى جامعات االقليم .

 وكان لغبطة البطريرك مار روفائيل لويس ساكو مشاركة يف االمسية عرب برقية تُليت عىل الحضور 

جاء فيها )تعرفت عىل يونان يف املوصل عندما كان طالبا نشطا يف الجامعة وعضوا ملتزما يف اخوية 

الشباب املسيحي الذين كنت اهتم بهم . يونان كان مسيحيا مؤمنا ومرشقيا حتى النخاع وسياسيا 

ملف العدد
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ملتزما بوطنه وقضية املسيحيني العراقيني ومستقبلهم من املؤسف ان يرحل يف الزمن املبلبل هذا 

دون ان يرى االستقرار والسالم يسود يف وطنه( .

ثم القى الشاعر زهري بردى كلمة االتحاد العام لالدباء والكتاب يف العراق قال فيها . كان يونان 

وتاريخية  سياسية  مقاالت  وكاتب  ادبية  سرية  وكاتب  قصرية  قصة  وكاتب  وناقدا  شاعرا  هوزايا 

واجتامعية ومرتجام وصحفيا ولغويا ومقررا ملناهج دراسية ونقابيا مهنيا وناشطا سياسيا ووزيرا 

العراقية فحسب بل  للثقافة  العراق يعد رحيله خسارة كبرية ليس  ادباء  اتحاد  لذا فان   . رفيعا 

للمشهد الثقايف العراقي .

كام ألقى آزاد حمة أمني كلمة اتحاد صحفيي كوردستان جاء فيها كان يونان هوزايا شخصية ثقافية 

النسيج االجتامعي  التعاون والتالحم بني كل االديان واالطياف يف  وطنية له دور يف تعزيز روح 

والتعليم  الرسيانية  الصحافة  اقليم كوردستان وكانت بصامته واضحة عىل  والثقايف يف  والقومي 

الرسياين . وكان له دور فاعل يف تاسيس نقابة صحفيي كوردستان شعورا منه يف ان تكون لهذه 

النقابة دور يف الدفاع عن حرية الصحافة وعن العاملني فيها .

ثم ألقى الشاعر الدكتور روبن بيث شموئيل قصيدة باملناسبة حملت عنوان ) متيل خوري ( اي 

مات صديقي .

الذين  كل  فيها  العائلة شكرت  نيابة عن  كلمة  ألقت  الفقيد  أرملة  السيدة جاندارك هوزايا  اما 

قدموا لهم التعازي وعىل راسهم حكومة اقليم كوردستان ممثلة مبجلس وزرائها واعضاء الحكومة 

مبختلف  كنائسنا  وجميع  والكهنة  االساقفة  واىل  وردة  بشار  واملطران  ساكو  لويس  والبطريرك 

العراقي واقليم كوردستان واىل كافة مؤسسات  النواب  ابناء شعبنا يف مجلس  تسمياتها وممثيل 

والصحفيني  والفنانني  واالدباء  والكتاب  السياسية  واالحزاب  والقومية  الثقافية  شعبنا  ومنظامت 

واملثقفني ورفاق درب املسرية القومية للفقيد االوفياءيف الوطن واملهجر ، كام قدمت شكرها اىل 

الفقيد ) طلّنيثا ( واىل كل من كتب  لجنة وليم دانيال يف سان خوزيه يف امريكا لطبعهم كتاب 

كلمة او حرفا بحق الفقيد ، وقدمت الشكر ايضا اىل كافة القنوات الفضائية ومواقع شعبنا عىل 

االنرتنيت وخصت بالشكر )موقع عنكاوا كوم( . وختمت السيدة جاندارك هوزايا كلمتها بالقول 

)للغايل يونان هوزايا لو امكنني ان اختار مرة ثانية ساختارك انت حبيبا وزوجا ورفيقا وصديقا 

وشؤيكا لحيايت وابا الوالدي( .

يف  القاها  قد  كان  بانه  ذكر  بردى  زهري  للشاعر  وقصيدة  االمسية  مع  آخر  موعد  للشعر  وكان 

مهرجان املربد االخري الذي اقيم يف البرصة .

اعداد  من  حياته  وثائقي عن  فلم  االمسية من خالل عرض  امريكا شاركوا يف  الفقيد يف  أصدقاء 

الكاتب روميل ايليا .

واختتمت االمسية بجلسة استعرض فيها عدد ممن عارصوا الفقيد يف مختلف املجاالت واملواقع 

التي عمل فيها ، ذكرياتهم واالثر والبصامت التي تركها يف نفوسهم حيث أدار الجلسة الكاتب 

بطرس نبايت الذي بدأ حديثه بقصيدة للشاعر كتبها فس سنة 2009 وكانها نبوءة تتحدث عن ما 
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يحدث البناء شعبنا االن . شارك يف الحديث بنيامني حداد الذي عمل معه يف حقل اللغة والثقافة 

ومداخلته جاءت يف دور يونان هوزايا يف الرسيانية املعارصة . اعقبه يف الحديث الكاتب واالديب 

نزار الديراين الذي تحدث عن يونان هوزايا وقصيدة االغنية واسلوبه يف الكتابة وقرأ مناذجا من 

قصائده . تاله الربملاين يعقوب كوركيس العامل معه يف حقل الصحافة واالذاعة وقال بانه تعلم 

ابجدياتها من يونان هوزايا  . ثم الصحفي فرهاد عوين العامل معه يف نقابة صحفيي كوردستان 

ومن مؤسسيها الرئيسيني  . ميخائيل بنيامني عمل معه يف حقل اللغة والثقافة وتحدث عن دعوات 

يونان هوزايا اىل االتحاد بني مؤسسات ابناء شعبنا الذي كان يقول ال تسألني ما هو انتامئك الديني 

او الكنيس وامنا اجعلني ارى دينك ومذهبك يف عملك .

ثم كان لعدد من الحضور مداخالت شارك فيها نزار حنا مدير التعليم الرسياين يف اقليم كوردستان 

وتحدث عن دور يونان هوزايا يف التعليم الرسياين ووضع املناهج وترجمتها من اللغات االخرى 

ووضع مفردات للمصطلحات العلمية واالب شليمون ايشو مدير دار املرشق الثقافية وقال عندما 

تغيب الشمس تعطي ضوئها للقمر والنجوم حتى نراه هكذا هم االشخاص الذين يرتكون اعامال 

ونتاجات مهمة مثل يونان هوزايا يتحدث عنها االجيال الالحقة . شامئيل ننو تحدث عن التاريخ 

يعمل يف رشكة  كان  الوظيفية حيث  ومناصبه  امتيازاته  كل  ترك  وكيف  هوزايا  ليونان  السيايس 

للنفط حكومية والتحق الداء الواجب تحقيقا ملبادئه التي يحملها يف الدفاع عن االمة واللغة . 

القاص والروايئ هيثم بردى تكلم عن اثنني احبا العراق  احدهام ولد من ثغر العراق والثاين من 

عني العراق ، كالهام يلقى حبيبته بعد نأي ولوعة ، كالهام احبا حتى القداسة وكالهام رحال يف 

مطلع فصل املطر ، االثنان هام  بدر شاكر السياب ويونان هوزايا . اكد مراد نائب رئيس اتحاد 

االدباء والكتاب الرسيان فذكر ان يونان هوزايا كان يقول ان اللغة هي االمة والذي يريد ان يعمل 

المته يجب ان يعمل للغته بالدرجة االوىل لذا علينا جميعا ان نعمل ملا كان يدافع عنه يونان 

هوزايا وهو اللغة .

 ))ANBsat هذا وشاركت قنوات فضائية متعددة يف نقل وقائع حفل التأبني ومن بينها فضائية

التي نقلت االمسية عىل الهواء مبارشة .

ملف العدد
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-   ولد يف  زاخو  12/ 12 /1955 
-   متزوج من السيدة جاندارك  هوزايا ، ولهام: نينوس- نيشا- رابيل- راميل

العامة وقرأ الكثري من كتبها  -  اكمل دراسته االعدادية يف زاخو حيث كان كثري الرتدد عىل مكتبتها 
خاصة الروايات واالعامل االدبية لكبار االدباء من امثال املنفلوطي واحسان عبد القدوس وسالمة موىس 

ويوسف أدريس ونجيب محفوظ وميخائيل نعيمه وغريهم الكثري، وتأثر باسلوب جربان خليل جربان.
- تخرج يف جامعة املوصل - كلية الهندسة- قسم امليكانيك سنة 1981-1980

-  الجدير بالذكر انه تعلم اللغة الرسيانية كتابة وقراءة بجهوده الشخصية بعد ان طلب من احد 
الزمالء كتابة االحرف الرسيانية له وقام هو بتعلمها.  بدأ مشواره بالكتابة االدبية حيث فاز بجائزة 

افضل قصة منشورة يف مجلة الفكر املسيحي.
واصل نشاطاته الثقافية واالدبية يف بغداد من خالل عضويته يف )الجمعية الثقافية للناطقني بالرسيانية( 
وبدأ يحرر يف مجلة قاال سوريايا سنوات عديدة حتى رأس تحريرها، رافقت عمله الصحفي والقومي 
نوعية  الرسيانية ونشاطات  اللغة  تعليم  ثقافية ودورات  واقامة نشاطات  تنظيم  منها  اعامل كثرية 

اهمها تلك التي نظمت يف املحافظات اىل ان اغلقت الجمعية يف مثانينيات القرن املايض.
القومي، وكان عضو املجلس املركزي لالتحاد وعضوا يف هيئة  الطابع  الثقافية ذات  واصل نشاطاته 
تحرير مجلة خويادا ومجلة الكاتب الرسياين واالديب الرسياين. ترك بصامت واضحة يف النشاطات 
التي شارك فيها كمهرجان نوهدرا يف دهوك  ومهرجان االبداع الرسياين يف بغديدا ومهرجان القوش 

الثقايف السنوي ومهرجان املربد الشعري.
- انتقل مع عائلته اىل عنكاوا يف 1995  ليلتحق بصفوف الحركة الدميقراطية اآلشورية .

- عمل وزيرا للصناعة والطاقة- حكومة أربيل- بني 2001- 2006
- نرش 16 كتيبا يف: الشعر الرسياين والقصة القصرية الرسيانية، أعد مع الزميل أندريوس يوخنا قاموس 
بهرا )العريب- الرسياين(، ومع األساتذة بنيامني  حداد وعوديشو ملكو قاموسا )رسيانيا- عربيا(، )برعم 

اللغة(، وكتابني يف اللغة الرسيانية، وكتاب يف النقد األديب، وكتاب مقاالت وأبحات بالعربية..
- ترأس الجمعية الثقافية الرسيانية لعدة سنوات.

التسعينيات ونظم حلقات دراسية  - شارك يف عملية ترجمة وأعداد املناهج للدراسة الرسيانية يف 
خاصة تخدم عملية التعليم الرسياين.

- القى عرشات املحارضات يف مستقبل االمة واللغة واالدب الرسياين.
- له مقاالت كثرية يف الصحف واملجالت والدوريات الرسيانية.

- انتخب عضوا يف املكتب السيايس للحركة الدميقراطية االشورية يف املۆمتر الثاين  نوهدرا 1997 وكان 
مسؤول االعالم املركزي.

- ترأس تحرير جريدة بهرا .
- كان له الدور البارز يف االعداد والتحضري للمؤمتر القومي الكلداين الرسياين االشوري يف بغداد 2003.

) اكرب تجمع قومي يف تاريخ شعبنا(

يونان مرقس هوزايا
ملف العدد
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- كان له الدور املتميز لالحتفاء مبناسبة مرور 150 سنة عىل مولد الصحافة الرسيانية.  والسنوات 
الالحقة  فكرة و اعدادا وتنفيذا

- كتب قصائد لالطفال باللغة الرسيانية اصبحت فيام بعد اناشيد تغنى يف املدارس.

مؤلفاته )المطبوعة(
1- كتيب يف 60 صفحة ) مدخل وقراءات مختارة ملجلة الجامعة الرسيانية(  اعالم زوعا 2000

2- مجموعة شعرية بالرسيانية مع الرتجمة ) قدمياتا – صباحات( 70 صفحة طبع يف اربيل 2004 
ضمت 14 قصيدة كتبت بني عامي 1980- 1996

3- )لخام د تخوماىن - خبز السواتر( مجموعة من خمس قصص قصرية بالرسيانية طبع يف شيكاغو 
1998  والطبعة الثانية يف اربيل 2011

4- مختارات من مقاالت منشورة ) محطات .. ونجوم( الطبعة االوىل اربيل 2012 وط2 سدين اسرتاليا
5- نصيبني قاموس او كتيب تعليمي تريك – عريب – رسياين) جهد مشرتك مع ميخائيل بنيامني وسامي خمو

6- بهرواثا مجموعة من 15 نص شعري رسياين طبع يف شيكاغو 1997
7- موعد مع بهرا  مختارات من بني اكرث من 100 عمود لجريدة بهرا جاءت بتوقيع انو وبعضها نرشا 

و عمود حدث وضوء طبع يف شيكاغو 2002
8- كانونا )مالحظات يف اللغة الرسيانية( من منشورات املركز الثقايف االشوري – دهوك 1999

9- قاموس بهرا  عريب – رسياين باالشرتاك مع اندريوس يوخنا ط1 أربيل 1998 ط2  شيكاغو 1999 
ط3  وزارة الرتبية اربيل 2014

10- ىس دار وىس ميفان ) ثالث شجريات وثالثة ضيوف( نصوص شعرية بالكردية  طبع باربيل 2014  
واعيد طبعها  بالحروف الالتينية 2015

11- الرسيانية املعارصة أو لغة السورث)اشكاالت لغوية . وحلول مقرتحة( ط1 دهوك العراق  2013   
ط2 ملبورن اسرتاليا

12- يرثى )أوتار( 18 نص شعري لالطفال معظمها لحنت وغنت يف املدارس  طبع باربيل 2012
13- اخنن يالوىب )نحن التالميذ( منشورات املركز الثقايف االشوري

14- نهرواثا  18 نص بالرسيانية  طبع 2012 باربيل
15- خورواثا االصدقاء مجموعة شعرية 12 نص  منها 4 تنرش الول مرة طبعت 2015 ملبورن اسرتاليا

16- طالنيثا )طيف او ظل( دراسات نقدية لقصائد شعرية رسيانية معارصة طبع يف سان هوزيه من 
قبل )الجمعية االشورية االمريكية( 2016

وله تحت الطبع
قصائد مرتجمة اىل الرسيانية

قصائد كتبها بالرسيانية  وترجمها اىل العربية
مجموعة قصص بالرسيانية

كراس لغتنا الجميلة
كراس الخط الرسياين املوحد

ملف العدد
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انت اخي، ان تعارفنا اوال .. انت اخي ، من اي لون برشتك ومن اي عرق هو عرقك ومن اي قوم هم 
قومك ومن اي دين هو دينك ومن اي مذهب كان مذهبك، فانت اخي من تراب وماء هذه االرض.

بافرازاتها  ملقية  البرشية،  النفس  عىل  تزال  وما  بصامتها  وضعت  التي  االشكاليات  ابرز  بني  من  لعل 
بيــن  الجدليــة  )العالقــة  ايضا،  السياسية  االتجاهات  وعىل  غالبا  االجتامعية  العالقات  عىل  وتأثرياتها 
الشخصية  وقناعاته  االنسان  بخيارات  تتعلق  االشكالية  كون هذه  من  الرغم  وعىل  والدنيــا(،  الديــن 
العاملي  االعالن  ومضامني  ومبادئ  والشخصية  العامة  الحريات  لرتسيخ  االممي  السعي  ظل  يف  السيام 
لحقوق االنسان ومبا يحرتم الخصوصية الفردية ويضمن عدم املساس بأي من خيارات االنسان االساسية 
، بيد ان هذه االشكالية استطاعت ان ترشئب بعنقها من بني ايدلوجيات الكثري من االنظمة السياسية 
يف عرصنا الراهن  لتطل برأسها هنا وهناك محاولة ومن خالل انظمة وتنظيامت متشددة ان تفرض عىل 
انسانية جمعية وشخصية  ، ملغية حقوقا وخيارات  االخرين صيغا واساليب ومامرسات حياتية خاصة 
وممهدة الطريق امام انبثاق اساليب وترصفات ومامرسات منغلقة، غالبا ما ترتىب وتنمو باحضان التطرف 
واقصاء االخر لتأخذ شكل العنف ومن ثم لتنخرط يف ايدلوجية االرهاب سواء كان فكريا ام قوميا ام 

دينيا ام طائفيا ام سياسيا.
 يف خضم هذه االجواء العاصفة يف هذا الزمن الهجيني الذي فقدت فيه الكثري من املجتمعات امنها 
واستقرارها وسالمها وطأمنينية شعوبها وهي تتعرض ملثل هذه العواصف املتطرفة التي تسعى اللغاء 
ممنظور  وفق  قرسيا  وخياراته  )انســـانيته(  تشكيل  اعادة  ومحاوالت  بل  وحرياته،  االنسان  حقوق 
متطرف، نرش الكاتب واالديب )يعقـــوب افـــرام منصـــور( ارشعته وسط هذه االجواء العاصفة، وهو 
يرفع مرساته مبحرا وسط امواج عاتية لبحر غاضب، محاوال مبرونة فكرية وبقيم ومفاهيم انسانية نبيلة 

يعقوب افرام منصور
يبحر بأمانيه واهوائه بين الدين والدنيا

متابعـــة ثقافية

مال الله فرج
malalah_faraj@yahoo.com
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الوصول اىل منتصف الطريق حيث تزدهر جزيرة املحبة االنسانية عرب متازج االراء واالفكار وااليدلوجيات 
والخيارات عىل قاعدة االرادة الواقعية التي بامكانها ان تعقد قران القيم واملبادئ الروحية النبيلة عىل 
اهواء الدنيا واملامرسات االنسانية فيها، محاوال عرب كتابه االخريالذي كان اشبه مبوسوعة غنية متددت 
)اعمــل  بوابة  الدخول عرب  الكبري  الحجم  من  )800( صفحة  مواضيعها عىل مدى  وتنوعت  وتوسعت 
لدنيــاك كأنـــك تعيـــش ابـــدا ... واعمـــل الخرتـــك كأنـــك متــوت غـــدا( اىل معرتك هذا الزمن 
اجوائها  يف  تتامزج  خالقة  انسانية  قواعد  لريسخ  ومخاطره  واهوائه  وتحدياته  اشكالياته  بكل  الصعب 

ارشاقات القيم الساموية الروحية الجليلة، بعطاء االنسان وعالقاته باالخرين. 
فمن خالل كتابه املوسوعي )االمانــي واالهـــواء بيـــن الديــن والدنيـــا( ميد الينا الكاتب )يعقـــوب 
افـــرام منصـــور( يده لتتشابك باصابعنا مبودة وليأخنا بجولة فكرية ممتعة يف روض من الرومانسية 
الفكرية املضمخة مبهنية عالية يف االحاطة مبا يريد طرحه، مطرزا افكاره باضاءات من القيم  الساموية 
النبيلة التي جاء بها االنبياء والرسل، ومستال من بني تراكامت التاريخ شهادات حية للكثري من الفالسفة 
واملفكرين واالدباء واملصلحني ومتوقفا بنظرات نقدية امام مختلف الحضارات التي مرت عىل وجه عاملنا 
فرسخت قيام واقامت انظمة وتالقحت ومتازجت مع حضارات اخرى لتنتج بالتايل تجاربا تواصل بعضها 
االنساين  الفكر  تركت بصامتها عىل  لكنها مع هذا وذاك  اخرى  اجزاءا  الظالم  منها ولف  الكثري  واندثر 
وتحولت غالبا اىل ثوابت قانونية انجبت بالتايل القوانني والترشيعات واالتفاقيات الدولية التي اجمعت 
املادية  االساسية  الضامنات  تشكل  التي  ومعتقداته وحقوقه  وخياراته  االنسان  احرتام حرية  كلها عىل 

والفلسفية النسانيته.
   فمن بني اضاءات وقيم وتاكيدات وايحاءات وشواهد ومشاهد واالستعارات الروحية والفلسفية يحاول 
منصور ان يبلور حقيقة موضوعية يحددها بكلامت ثالث )االنســان اخــــو االنســـان(، صارخا ملئ 
فمه باالنسان يف كل مكان مهام كان دينه وشكله ولونه وافكاره ومعتقداته ومزاجه وخياراته وفقره ام 
غناه )انت اخي، ان تعارفنا اوال .. انت اخي ، من اي لون برشتك ومن اي عرق هو عرقك ومن اي قوم 
هم قومك ومن اي دين هو دينك ومن اي مذهب كان مذهبك، فانت اخي من تراب وماء هذه االرض ، 
فيك كام يف نسمة حية من روح مهندس الكون االعظم بثها فيك ويف ويف الربايا قاطبة ذو الجالل واالكرام 
املبدع االسمى، نفسا عاقلة ناطقة مدركة تعقل العدل والحب والفضيلة آمنت بذلك ام مل تؤمن(، مضيفا 
الرتبوية االساسية )انت اخي يف  الدراسية  الذي يصلح الن يكون احد املواضيع  العرض املوجز  يف هذا 
البرشية وانا اخوك يف االنسانية رضيت باخويت ام مل ترض .. انا يا صاح اخوك حتى لو اضطهدتني وقتلتني 

او اكلت لحمي، لو كنت من اكيل لحوم البرش(.
واذ اغنى بافكاره العالقات االنسانية فانه صاغ من قيمها جرسا لالمساك بقيم التفاعالت الحضارية عرب 

متابعة اثقافية
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مختلف العصور والذي اثرى القواعد الفلسفية ملختلف التجارب االنسانية، وكأين به يؤكد ان الحضارات 
املختلفة حلقات متصلة تكمل احداها االخرى وتكون يف نتاجها السلسلة  التي تحيط بالتاريخ االنساين 
موضحا) لقد تعايش السومريون واالكديون يف بالد الرافدين  متجاورين متحاورين متقابسني، والحضارة 
العربية ــ االسالمية تحاورت مع حضارات االغريق والروم والفرس والهنود والصينيني واالتراك والرسيان، 
فحفلت اللغة العربية مبفردات كثرية من لغاتهم اوردتها املعاجم العربية، كام زخرت لغات هذه الشعوب 

االعجمية مبفردات ومصطلحات ومسميات عربية كثرية(. 
اىل ذلك وتحت عنوان )العامل الذي نتمناه( يرى يعقوب افرام منصور ان )الرشائع الساموية قد انزات 
وان  االفراد  بني  سليام  تنظيام  وروحانياتها  مادياتها  يف  الحياة  تنظيم  بقصد  والرسل  االنبياء  من خالل 
هذا التنظيم واهميته تزدادان كلام تعقدت الحياة واتسعت املدن، اذ مل تكن الغاية من انزال الرشائع 
الساموية التوحيدية ان يغدو االنسان سيدا متسلطا عىل اخيه االنسان(، ويرى منصور ان )هذه الغاية 
االنسانية النبيلة ذات مفهوم يخالف التفسري الخاطئ الذي يتبناه الكثريون حيال الرشائع االلهية، اذ هم 
يرومون ان تكون قانونا مام يجعل االنسان الفرد وكذلك املجتمع االنساين عبدا للقانون( مؤكدا عىل ان 

)هذه الرشائع رساالت هدى وهداية وليست قوانني(.
واذ يستعيد يف هذا الجانب الحيوي عبارة االنجييل الالهويت يوحنا )ان الله محبة( التي يرى فيها بانها 
االجمل واالقرص يف تحديد مفهوم )الله( عز وجل، فانه ينطلق من هذا املعنى الجليل لكون ان )الله 
تكون  البرش  بني  املتبادلة  املحبة  فبهذه  بعضا؟  بعضهم  يحب  ان  بالخالئق  احرى  )ما  متسائال  محبه( 
البرشية قد احبت الله ايضا، وحينئذ تسود العدالة(، ويف خضم تلك املحبة، يرى  يعقوب ان العدالة 
واليتيم  املظلوم  حقوق  لصالح  تكون  امنا  العدالة  فسيادة  تحررنا،  الحق  روح  )فأن  الحق  روح  كونها 
واالرملة والفقري واملهمش واملنبوذ( ليخلص عرب ذلك اىل فلسفة رؤيته للرشائع الساموية )الرشائع االلهية 
اسمى من الرشائع البرشية االرضية الن الثانية تخلو من عنرص املحبة ومن كلمة ووصية املحبة اصال ( 

متسائال )فامذا تقول الرشائع االلهية للخالئق؟(.
ويجيب منصور عىل تساؤله ذاك بعدة نقاط  لعل اهمها )ان يحب البرش الله من كل قلوبهم وانفسهم 
وقدراتهم واذهانهم، وان يحبوا االخر الذي هو اخوهم يف االنسانية( مشددا عىل ان )السلطة الدنيوية 
والروحية تعني الخدمة وليس السيادة والتسلط واالستعباد، وان الله جل وعال هو السالم، والسالم من 

اسامئه الحسنى، والسعادة والحق يف السالم(.
وبعيدا عن اشكالية االماين واالهواء بني الدين والدنيا ، ومالمسة الكثري من التجارب الفلسفية واالغناءات 
وجربان  ماكدويل  )جوش  وكتابات  وتحليالت  واراء  ومعتقدات  افكار  بني  التغلغل  ومحاوالت  الفكرية 
مبقولة  يستشهد  وهو  وسواهم(  وانشتاين  ولينني  وطاغور  دوال  وفرانسوا  تولستوي  وليو  جربان  خليل 
بعرش  موسوعته  مغنيا  القصرية  القصة  شواطئ  عىل  مرساته  املؤلف  رمى  ذاك،  فلسفة  ويستعري  هذا 
قصص كان منها )عازفة االرغن ، واملعلمة الجديدة ، وبائعة الصحف، وشتاء قلب، واملوسيقي الرضير( 
االنسانية،كام يف  املعاناة  حالة  ازاء  تلتقي يف معظمها  لكنها  االشكال  مختلفة  انسانية  جسدت حاالت 
قصة)بائعة الصحف( التي جسد فيها جانبا من مآيس الحرب يف زمن النظام السابق، حيث فقدت بطلة 
القصة )نورية( زوجها يف ساحات القتال، تاركا لها طفلني لتضطر اىل العمل بائعة للصحف قي الشوارع 
والساحات العامة متحملة تحرشات البعض وسامجة اخرين وعطف الباقني وهي تواصل نهاراتها الكئيبة 
يف عرض الصحف من اجل اعالة طفليها، وكأن القدر كان قد عقد جل اماله عىل جعلها لوحة حقيقية 
الشعبي  الجيش  تشكيالت  االخر ضمن  الثامنة عرشة حتى سيق هو  الكبري  ابنها  بلغ  ان  فام  للشقاء، 

متابعة اثقافية
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ليستشهد ايضا قبل اسبوع من وقف القتال، وكأن القدر مل يكتف 
بتلكام املأساتني ، حيث انتقلت هي االخرى اىل جوار ربها اثر تعرض 
املنزل املتواضع املتهرء الذي تقيم فيه اىل قصف صاروخي مجهول 

من اجل ان تكتمل فصول مأساة متفردة بفواجعها املركبة.
بديناميكية  يعمل  احسه  الذي  التسعيني  االديب  يتوقف هذا  وال 
شابة وبعطاء متجدد الحيوية، امد الرب بعمره، ازاء ثراء املوضوعات 
الحيوية التي ارشنا اليها بهذه العجالة، بل ان فكره املوسوعي ميسك 
عميقة  الشفافية  عالية  ادبية  وبحرفة  باقتدار  القارئ  باهتاممات 
البالغة كثرية التنوع ليجعله يقف مشدوها وهو يتأمل غزارة عطاء 
فكري استطاع ان يالمس معظم اهتاممات النفس البرشية والهموم 
املجتمعية ويسرب غورها ويتعمق بابعادها ليخرج آللئ من الرؤى 

واالفكار وهويتننقل بنا بني اكرث من )110( محطات كان منها )العامل الذي نتمناه ودرس يف التسامح لعامل 
مضطرب وحب االنسانية الشاملة واملسيح سيد التاريخ ومن اجل دستور امثل لعاملنا والعمى الروحي 
والدين والشهادة وحضارة املحبة وواثر حوار الحضارات يف التوصل اىل السالم وخالصة اراء ارسطو يف 

االنسان وحجاب املرأة يف العصور املختلفة وسواها(.
ولعل من املفيد ان نتوقف يف محطة انسانية شفيفة ومؤثرة يف ان معا ، تلك هي مواسم البكاء يف مسرية 
التاريخية  الكثري من الآللئ  هذا الكاتب الحيوي املبدع الذي استطاع بحرفية ادبية مقتدرة ان يجمع 

والفكرية والفلسفية ليضعها بني ايدينا، فمتى بىك يعقوب افرام منصور؟ 
 يعرتف منصور مبنتهى املوضوعية والبساطة)كثرية هي االشياء واالسباب التي ابكتني وتبكيني بني حني 
واخر، واول حالة بكاء اعرتتني يوم بلغني نعي امللك غازي يف عام 1939 وكنت وقتها ابن الثالثة  عرش 
ربيعا وانا يف الصف السادس االبتدايئ يف البرصة، وبكيت عندما بلغني نبأ تكرميي من رابطة الرتاث العريب 

يف اسرتاليا عام 2009 بجائزة جربان االدبية العاملية، كام ابيك اذا لهج لساين بذكر ايب او امي او قرينتي.
بقي ان تعرف اخريا عزيزي القارئ، ان الكاتب واالديب يعقوب افرام منصور من مواليد البرصة عام 
1926 وهو عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب العراقيني منذ عام 1959 وعضو جمعية املرتجمني العراقيني 
منذ 1979 وكتب يف الكثري من الصحف واملجالتالعربية منها االديب والورود والعرفان والسنابل اللبنانية، 
وافكار ورسالة املعلم االردنية، والعريب ولبيان الكويتيتان، وفكر وفن املوسوعية االملانية ، ومن نتاجاته، 
)نوافذ، نقد اديب 1958( و)جربان خليل جربان، نقد اديب 1958( و)ومرسحيتا لعازر وحبيبته واملكفوف 
)2001( و) املوجز يف التصوف املسيحي والزهدي وبعض ابرز اعامله 2007(  و)من ادب الرحالت ومن 

وحي السفر والتجوال والذاكرة 2012(.
اخريا البد من االشارة اىل التقديم الرث والرائع الذي حظيت به هذه املوسوعة من قبل الزميل االديب 
)بطرس نبايت( الذي ابحر بني مواضيعها واجاد يف اصطياد ماسات افكارها وتوقف يف ابرز موانئها، ممهدا 
الطريق امام الكثري من املالحظات واملناقشات حولها، كام البد من االشادة مببادرة اتحاد االدباء والكتاب 
الرسيان يف االحتفاء بهذا املنجز الثقايف مام اتاح للحارضين فرصة االستامع اىل ملحات من موضوعاته 
ومناقشة فصوله، واشد عىل يد الزميل العزيز)راوند بولص( رئيس االتحاد الذي حرص ويحرص عىل تعزيز 
حضور االتحاد يف مختلف املناسبات الثقافية واالدبية،  بل واحتضانها حيث تم يف ختام املناقشات توقيع 

نسخ من قبل املؤلف لتزدهي الثقافة واملكتبة الوطنية مبنجز جديد جدير باالشادة والتقييم.    
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يف احدث اصدارات مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية يعود االكادميي واملتخصص العراقي  

من  ليبني  العراقية  باالقليات  التصقت  التي  االوهام  عن  ليتحدث  سلوم«   »سعد  االقليات  بشؤون 

خاللها الكثري من الحقائق وينبذ تلك االوهام التي شكلت حاجزا لعدم فهم االخر البل نبذه ونعته 

بالتخلف نتيجة متسكه بتقاليده وطقوسه .

.وعرب كتاب )مائة وهم عن االقليات يف العراق ( الذي تتحدث صفحاته الـ)590( من القطع املتوسط 

عن الكثري من االوهام التي التصقت باملكونات من االيزيديني واليهود واملندائيني واملسيحيني والبهائيني 

السوداء واخريا للشبك يف فصول متتالية يكشفها املؤلف ويتحدث عرب محطاته عن  البرشة  وذوي 

الحقائق االخرى التي تبني بان تلك االوهام ما هي اال من صنع االخر ليختزل طقوس االخرين ويسعى 

لوضع الحدود والحواجز امام بوادر املصالحة وتحقيق التعايش يف البلد ..

فضال عن ان الكتاب يحتوي نصوصا مقدسة لأليزيديني واملندائيني والبهائيني والشبك، ويحوي كل 

فصل اسهامة جديدة يف مجالها، اذ يحلل اعامل الجيل الثالث من يهود العراق نارشا مناذج منها، وهو 

عمل جديد كليا باللغة العربية عن اسامء واعامل مل يسبق للجمهور العريب االطالع عليها.

ويفتح ملف تهجري يهود العراق عرب تحليل كتابات اليهود العراقيني مبددا صورة مغلوطة عن متاثل 

املندائيني  )كتاب  ربا  الكنزا  كتاب  ترجمة  بالهولوكوست. كام يكشف الول مرة عن ارسار  الفرهود 

عرض  الكتاب  ويف  املقدس،  كتابهم  ترجمة  عىل  املندائيني  القدام  الحقيقي  السبب  مبينا  املقدس( 

سعد سلوم يسعى لتصحيح الصور النمطية وتبديد االوهام عن التنوع العراقي

مائة وهم عن اقليات العراق تعري االساطير 
وتكشف زيف الخرافات

متابعـــة ثقافية

سامر الياس سعيد
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للتاريخ املعارص لبهائيي العراق وقصصهم مل يسبق ان تعرض له كاتب عريب او عراقي، من خالل 

مقابالت استمرت ثالث سنوات مع البهائيني يف العراق.

عن  اهمية  اليقل  للدراسة  امليداين  والجانب  افريقية،  اصول  من  العراقيني  لثقافة  عرضه  واالهم 

الجانب النظري، فالكتاب متداخل االختصاصات فيه من التاريخ والالهوت واالنرثبولجيا وعلم النفس 

وهو  النمطية،  بالصور  املتعلق  املهم  الكتاب  موضوع  حتمه  التداخل  وهذا  والفلسفة،  االجتامعي 

يلخص جهدا استمر عرش سنوات للكتاب يف سبيل اخراج هذا الكتاب.

يف مقدمة الكتاب التي تحمل عنوان )يف تفكيك كراهياتنا العميقة ( يضع سلوم اصبعه عىل الجرح 

الذي احدثته الرصاعات الطائفية التي تجلت اغلبها منذ الغزو االمرييك للعراق وابرزت الكثري من 

الهموم التي عاش وطاتها العراقيون مبختلف مكوناتهم فذكر املؤلف بان العراق مبواجهة ثقافة قامئة 

عىل احكام مسبقة وتاريخا من التمييز بسبب رسيان تلك الثقافة القامئة عىل تصورات ثابتة والتي 

تتحول لقوة اجتامعية الميكن مقاومتها بسهولة .. ويستعرض سلوم الغاية من الكتاب الجديد مشريا 

بانه جزء من مرشوع بدا قبل اعوام لتعزيز التعددية يف العراق وتبلور هذا املرشوع عرب سلسلة من 

لتحتفي  بعده  عام 2005وما  باعداد من مجلة مسارات صدرت  انطلقت  التي  الكتب واالصدارات 

بالتعددية يف تخصيصها اعدادا تحدثت عن اليهود واملسيحيني وااليزيديني واملندائيني..

الجديد  الكتاب  مهمة  يعرف  سابقا فسلوم  التي صدرت  الكتب  كتاب من  غاية كل  يلخص  وبينام 

باختصارها لتعرية االساطري وكشف زيف الخرافات التي تسوق حول االقليات عىل نحو يهدف اىل 

مراجعة ثقافية واسعة حول اوهام الهويات الجامعية النهائية مشددا بان تبديد تلك االساطري اصبح 

مصرييا للحفاظ عىل وحدة البالد .. وينتهي الكاتب يف املقدمة باالشارة اىل ان الكتاب يشكل مترين 

عىل عمل اكرب لتصحيح الصور النمطية وتبديد االوهام عن التنوع يف العراق ..ويحوي الكتاب عىل 

مثانية فصول يخصص االول منها لخريطة االوهام االثنو طائفية فيبتدا باليهود من خالل قراءة الكثري 

من املحطات التي مروا بها منذ ضياع الهوية العربية ونكبة الفرهود اما التايل فهم املسيحيون ويقرا 

الفرمانات  ذاكرة  عرب  ويستعرض  االيزديني  عند  املؤلف  يقف  بينام  والتشويه  االختزال  بني  واقعهم 

معرضة  جامعة  ناقوس  يقرع  فانه  واقعهم  عن  املؤلف  يقراه  ما  فخالل  املندائيون  اما  الجريحة 

لالنقراض وبينام يصل محطة الرتكامن ليشري اىل ما يحفل به تاريخهم من اساطري الطورانية اما فصل 

الفيليون فيحوي هوية مركبة ومتييز مركب وقسم الشبك ايضا يحمل عنوانا هو هوية مركبة مشكوك 

املؤلف  يؤكد  البهائيون  الجريحة ويف قسم  الزنج  املؤلف ذاكرة  يتامل  السود  باصلها وفصلها وعند 

انهم جامعة تعيش يف الظل واخريا يتحدث سلوم عن الكاكا ئية بكونها اتباع اساطري تغذيها الرسية 

والغموض.. اما الفصول التالية فتنقسم بني املكونات اذ يخصص املؤلف الفصل الثاين عن االيزيديون 

يكشف  الثالث  الفصل  ويف  الفرمانات  شعب  وسط  تاريخهم  بها  حفل  التي  االوهام  عن  ليتحدث 

سلوم عن اليهود وما ضمه الهولوكوست العراقي من اوهام ارتكبت بحقهم بينام يضم الفصل الرابع 

املخصص للمندائيني اوهام حفلت بهذا املكون لتدور حول مياه الحياة اما الفصل الخامس الخاص 

باملسيحيني فاالوهام التي حفلت باملكون املذكور فدارت حول الكنيسة الحية اما الفصل السادس 
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االلهية ويف  املدنية  باتباع  بالبهائيني واملحددة  الصقت  التي  املؤلف للحديث عن االوهام  فخصصه 

الفصل السابع يتحدث سلوم عن ذوي البرشة السوداء واساطري العبودية واوهام الزنوجة التي دارت 

الخاصة  االوهام  الحديث عن  تم  الشبك  املخصص حول  االخري  الفصل  املذكور ويف  املكون  يف فلك 

بالشعوب االصلية وبقايا الغزاة .. الكتاب يعد من الكتب املهمة التي ينبغي تداولها باوساط واسعة 

من اجل تفكيك الكراهيات املستنبطة من قبل مكون لنبذ االخر وتشييد جدارات من الفصل الطائفي 

الذي يغرق البلد بامواج التقسيم املتالطمة ويجعلها عرضة للتهاوي واالنحدار مام يشكل فتح بوابة 

مبكونات  التصقت  التي  االوهام  تلك  من  باالستفادة  حالها  عىل  االوضاع  بابقاء  الخارجية  لالطامع 

العراق وجعلها عرضة للمناقشة وابراز الجوانب التي حفلت بها وينبغي ان يكون الكتاب قيد التداول 

يف الجامعات واملؤسسات االكادميية من اجل ابراز تلك االوهام لالجيال القادمة فمثلام كانت مصادر 

االحتكاك بني مختلف املكونات متاحة بطريقة شعبية عرب اداء الخدمة العسكرية يف االزمنة السابقة 

لحرب التغيري عام 2003 فيتوجب ان تكون الثقافة نافذة اخرى تتيحها مثل هذه االصدارات لتكون 

منطلقا للحوار وتبديد غيوم االوهام امللتصقة بعقلية العراقي تجاه االخر وهذا الكتاب ما اال امنوذج 

يتوجب ان نستعرضه يف تلك املؤسسات من اجل الرشوع بحمالت املصالحة الحقيقية واكتشاف االخر 

املبني عىل الحقيقة دون االبحار يف االوهام التي تجاوزت املائة دون وجود مصادر تثبت صدقيتها ..
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األدب

األدب

ماذا تقرأ الروح يف فّص خامتك؟

كيف ستقرأ هدير املياه يف روحك؟

مذا ستقول للريح

يف ذكرى اللذة البيضاء..؟

ماذا ؟

غري آنتظارات لخريف قادم من الرشق

والرشق مّعلق يف خرزة مسبحة جدك

يف خرز مسبحة الِجد

تجمع ما آنفرطت منها حبّات زرقاء

كل ّ حبّة سنة قاحلة

وكل سنة عام اصفر

وكل عام أصفر قرُن آٍس مرير

والسنوات تعّفن يف سينها املعنى

فسقطت أسنانها

فهرمت فيها الذكرى والنصيب

والقرنفل ونصف القمر ....

للنسيان هنا ذاكرة

للطلول عطلة األحد

وللشعر عطلة األحد

ماذا تخبيءالكوى هنا؟

غري أصوات الطبول والقنابر تارة

وا ل ق ن اد.......ر

وكائنات األفق ترتعش

والدمى ترضع ضوء القمر

والشمس ترّملت

واألقايص ترصخ وحدها

لكائنات الفراغ وحدائق الروح

هنا تذكرت املنايف

يا نداءايت االوىل

اسرتاليا يا قامط الخرضة

)يا اديب يا الياس يا كامل يا منرود يا عادليا وليم 

يا امجد يا ماجديا سالم ,أين انتم اآلن؟؟؟؟؟

تعالوا آملئواجراحايت بامللح وزيت الزيتون

يا سعيد آسطيفانا يا أبا موزارت يا يوحنا بيداويد 

يا رسهد هوزايا ,

يا كل الذين أحبهم

ماذا تأكل الريح هنا ؟

ماذا تبلع اسرتاليا غري كائناتها ؟

هل تقرؤون حظوظكم يف راحات ايديكم هناك

مثلام نقرأ خطوط أيدينا هنا ؟

ملاذا تأخر املطر عن حفلة رأس السنة ؟

هل ألّن الرأس كان اصلعا؟

حول المرايا

شاكر مجيد سيفو
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األدب

او ال يصلح لالحتفال؟
أنصت إيل ّ يا صباح الصلعان

يا قيامة العامل
انصت ايل ّ ايها العامل

لست اتحدث عن األطلس هنا
أتذكر األطلس

وأرى الدنيا خارطة للخراب األبدي
قيامة اخرى لنينوى

ماذا تأكل الكائنات هناك؟
هل نوناتها أم ماذا ؟

كيف تقرأخطوط اليدين يف راحة كل كائن؟
كيف تنام الكائنات هناك دون حراسة النبي 

يونس ؟
ملاذا ملاذا تأخرت النون عن اللحاق بنينوى ؟

ملاذا كلام تذكرت النون أطلت السهر يف ناري 
الداخلية؟

وأقصد نون جديت آنّو وجّدي انليل ؟
******

سامأل جراحي بلعاب األصدقاء ,برضابهم, كلهم »
»عندي قمر واسع »

يرافق أرساب الحامئم حتى يف الليل الدامس
وندور كلنا حول العامل دون بوصالت

لألفق كتف تتيكءعليه القارة التي أخبئها يف 
حقيبتي

من مطار ديب اىل مطار ملبورن
أخبيء نينوى يف بؤبؤ عيني اليمنى ومعها

حتى العانسات ,الطفوالت ,األضابري ,
األنقاض ,العيون الزرق ,

املنايف ,البوصالت املواقد,َحَوُل املرايا
العاهرات ,األنقاض األقفاص ,

أعضاء الزهرة الوحيدة يف شقتها يف سدين
الوردة الغالية يف بغديدا وبرطيل وكرملش

اىل اين أذهب ايها العامل ؟
اىل اين يذهب الشعراء املجانني ؟

هم يرغبون بالحسناوات ,لكن فوق سطح القمر
يف نجوم ليست يف السامء الثامنة

هناك إناث يحلمن  وهّن نامئات عىل ظهورهّن

ماذا يف الحقيبة ايها املالك

غري خاتم ضاع منه النصيب  والذكريات؟

ضاعت األيقونات البيض

ماذا يف األيقونة أيها القديس

غري النبيذ األسود,

غري الكأس الناقصة؟

غري الفودكا التي نسيتها يف يف ّ

غري الشمبانياالتي تكرين/دامئا/ بآسمي الشكرداين ؟

غري يقظة/ مشيكني/يف رسير سونيا

فيدياس مل يعد من الطني

فيدياس تعال اىل الليل ,

اىل رسيرك األبيض

هنا قلت /ل خزعل /ال تذهب اىل دملون

تعال اىل ساحة األندلس فهنا الشعراء

يقتسمون كعكة النبيذ األسود والصعلكة

يف ذكرى رماد طيور الغاق

يف ذكرى كزار حنتوش

يف ديوانه » أسعد إنسان يف العامل »

يف ذكرى رماد حامئم بغديدا

يف ذكرى إدغار ألن بو

/سومني / مل تعد تنتظر غرابه

مل تعد تحبه

مثلام يحب املجانني الضباب والشوكوالتا والنبيذ 

األبيض

أعود اىل العامل بالخيزران والعكاز والعمى

أعوذ بخاتم أيب العالء املعري » رهينا للمحبسني »

اعود باآلس والكأس اىل يد ايب نؤاس

اىل املداد والقلم  اىل يد أيب متام

هنا وقفت عاليا

انظر اىل العامل من فوق

واصيح : » أبصق يف وجوهكم »

كام قال مرة مايكوفسيك...
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بلحيته الطويلة كالحرب 
وبزته الحمراء كالتاريخ

وقف بابا نويل مبتسامً 
و سألني ان اطلب شيئاً 
انت فتاُة طيبة . قال 
لذالك تستحقني لعبة 

ثم اعطاين شيئاً يشبُه الشعر 
و ألنني ترددُت .... 

طأمنني : ال تخايف يا صغرييت 
انا بابا نويل 

اوزُع الجامالت لالطفال 
امل تريني من قبل ؟

قلُت ولكن بابا نويل الذي اعرف 
يرتدي بدلة عسكرية 
ويوزع علينا كل عام 

سيوفاً حمراً
ودمًى لأليتام 

واطرافاً اصطناعية 
وصوراً للغائبني 

نعلقها عىل الجدران

بابا نويل

دنيا ميخائيل

األدب األدب
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ما فتئت تلك املظالت

تفتح ترافتها ودبقها وشهوتها للمكائد

ثم تلوذ بالصمت املطبق

أمام منظامت النفاق

أمام نقيق الحروب والدمار والترشد

تحت وقع أصوات املدافع

واستامرات املهجرين قرسا

منحة املليون / املنظامت الوهمية التائهة

تفاهة البطاقة التموينية العاطلة من زمان

وأمام طابور طويل طويل طويل

لتوزيع مواد تبقيك عىل قيد الحياة

يف منظمة الرؤية العاملية وصولت الهولندية

عندئٍذ تخنقك العربات املزمنة

يف حلق الكون

تأكل األيام عمرك كطفل لقيط

ال يعرف أباه أو حتى أمه

سفر من تدوين الظالم

بهنام عطاالله

األدب
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انك اآلن مل تعد سليل الحضارات السالفة وامللغية

من تدوين التاريخ

وإعدام االيقونات اآلشورية

التاريخ املدمى والسنوات املشبوهة

انك اآلن مترغ وجهك بوحل التشبث

وسفاالت الرساق واملرائني

ارباب السوابق والقتلة

أسواق السبايا االيزيديات يف الرقة واملوصل

وحيث تتناحر السيوف لقطع األيدي وفصل الرقاب

انك اآلن تركض وراء الرساب

وتلوذ بالصمت الرهيب تحت خيم ممزقة مهرتة

وأمام كرافانات ال تقي الحر وبرد الشتاء

أو يف الهياكل والساحات العامة والحدائق وتحت الجسور

تحت ساموات الله الواسعة

تلفظك الدروب الشقية

تحت الشموس الوطنية

أو  األجنبية... ال فرق

فالداخل إليها كالخارج منها

إنها تكتظ بالعامرات والشوارع واملارة

وبائعي الحروب وصانعي الدمار والظالم

فال يوجد هناك من يواسيك

أو يقف معك

ال احد يؤثث لحرسة يتيمة

أو حرشجة نافقة

أو دمعة مسافرة عرب البحار واملحيطات

ال احد يبتسم لك

ال احد ال احد
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 ملكا دملْكا
 

 

 

ˇ
ˇ

ˇمرٌينا بنيامني
 

 

 شلئةا شةاَد خبْد.. مشادَر ةقاِش وًج

 ةامدئْن يةخَلمبٍب.. عصذا اخًد واائةْى

 رشئةاشٌو رَيموَم.. ةواوَس رةايىْواَق

 حنئةابقٌو رئدًش.. لوٌٍياَؤ وِسثَي
 

 رًخشاِب ّقليهبَا.. رئظةاْا فًريهَس

 شغًشاِب غريهلَف.. رئراَق وخاَف

 شافًر اًل رَخيهواٌو.. شغئشةا مخًنةيهَة

 ًنشاْا ضِى يةلْىونَل.. ِرشلماُو يدًى وًج
 

 رازعُو يةاَب خْد.. الْىونخٍز خقامِر دَك

 راشٌو يةْىواٍلىَل.. سلوٌهلِك ربِنلْىونقٌو

 طُوراًن ىوفةخٍل.. رعالَة قِةقلْىونةٌو

 شجٌوراخٌو خضئَا.. ٍمالْىوندًخ ونطلبلْى
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 ائىًو سٍكناِم.. وفاَش يةْىواٍلىَل

 ًواْى زلْئدًا نئًا.. ىشصقٍل اًل ائنا

 ًواْى نِيخئدَم اًق.. صرئدًع قِدٍلىفٌو

 ًواْى رئًش وُوىدًج.. جامًف قشصُو يةْىواَل
 

 لةابةٌو ِينًا دَك.. رَيمَم ًوابطئنةايْى

 لةاِم يًى ىخدرًل.. خارٌو لدَع نائَم

 قبئلةا دٌوةاخَب.. َلاظادَم خدالِش

 ِؤلةاىٌو يشاًف.. مًنٌوايلدلَع اًق
 

 وًحناًل وظصاًك.. بيِنٍلىمٌو نائَم

 لؤًناباٌو راعًص.. رَيمَم رئًلىشٌو

 ناعًد رِبنًلىدقٌو.. وِسثَي عٍلىيِد دَك

 رقًنادفٌو لكاَم.. ماَع اًق ٍرادًب
 

 ليٍّاِط رعاَة مقْد.. عياًذ اكًم ًواائةْى

 لّياِم عةازدٌو نِم.. ونرغشلْى ِجسًةنمًن

 لّياِؤ َلاّظامَل.. زٍيالْىوندِخ نائَم

 لّياِة َليهقًد لَع.. يفوٌراَش يهكَل

 

 

 

األدباألدب
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 برئظا الًق خبْد.. ريامًل شبوٌٍخاَة

 دمشئخا وًيةاْى بئ.. ةيهًق شخٌوٍداَم

 دمئظا صناِة لَع.. لكامَل الْىونخٍز دَك

 فؤئخا ليايْىواِك.. قلوٌهَا مقْد يوسث
 

 ىمشعٍل رباَخ ىْالدًا.. لكاَم ِدسىئرُو

 مْعٍلىحٌو فذاوًس.. ىّنأدًك ذًناجٌو

 درئٍلىشٌو سلٌوهلِك.. ّشاملغٌو ربٌوهَك نِم

 يةْئٍلىَم رباوَخ.. علئشُو خِبرئدَس
 

 الْىونخٍز دخنامَب.. حلٌوٍحاَل وظصاًك

 الْىونمٍل ويهًج نِم.. رةاجٌو دوٌةاَخ

 ٍةالْىونْا ذكًكيهلِب.. َشيهٍر كِفلْىونمٌو

 ئلْىونمويْة راومٌو.. نةالِص مَع ىصاَد
 

 ًمرابدٌو الْىونوىٍو.. َرنمًل شِبخلْىونةٌو

 رادًع يةْىوالْىونَل.. لكاَم ِدسلىئرُو

 راوًم لكاَم وًى.. ٍلىْي عدئشُو دلْىونسِى

 صًىراوشٌو قراوِخ.. مادشًل ريًناوَب

األدب
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 ابا قريقوس يوخنا
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األدب
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ونحن منزُج املوسيقى يف إيقاع الحب 

بأكسريِ الجامل بغداد

ونرجُم الكالَم بنوِر البدء 

ونغتسُل بندى أُصِص الكتابة

نفتُح أبواَب نبٍض أزرق 

وقَت كّنا نجتاُز بالَط معبٍد قديم

ترتّصده أفاعي الرشفات السوداء

نسرتُق السمَع اىل ال يشء

سوى بصيِص عبِث أُرغن نائم يف اليدين

ونبش طري يف طنِي بيت عنكبوت

معلّق يف فِم لغٍة باهرة

ترجمنا بأسامِك الزينة

ورشيِط أفق أبيض يقُف عىل عنِي املاء

وثآليل جرف دقلت الخري

نسهر يف حراسة أولب بيث

ونسّمي السامَء بأسامء تجاعيِد اليدين

نفّكُك ترّهَل الحياة

ونرصُد آلهًة ال تسعها النبوءات

ونغمُر نكهَة غيومنا يف وسامِة املاء

تفيُض الخرضُة من دنِّ الفجِر بالزيتون

ونقطة ماء الندى نكّورها ونرّشها عطراً للنوافذ 

وندحرُجها أماَم الورِد ومقام الرست

الى الراحل وربما هو رثاء
شمايل ننو

كم كنت اقرب الينا صديقا وفيا ووفاء

األدب األدب

الراحل شمايل ننو* مع الشاعر زهير بردى
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ونصدُح بالحبِّ مع العصافري 

نسأُل باقَة هذيان 

هل املوُت شكٌل آخر للحياة؟

نلمُس برقّة الوقُت ميُر علينا بالعجِب عاريا

مييض اىل بهجِة الكون بجسِده الرغيف

محني الظهِر كقوس حب

ومن علِو مصباح متمرّد عىل برِجه الجامد

نكتُب بعض إصغاء لذيٍذ اىل املقربة

هل مّر الوقُت ؟كام كنَت ترغُب يف القرِب يا 

شاميل

أما زلَت تسمُع املوّشحاِت واملقام الذي ترغب؟

وخا كرما مليا بوردي 

وترتل بصوتِك االورغن العايل الحب

وتكلّم عشَّ الضوِء مبوسيقى العميان

وتنقش القلنسواِت بالريش

وحرير نبٍض ساخن يف جرِس الكالم

كام كنَت تفعل 

آه أيّتها الحياة 

ملَ تأخذين جامَل املايض منا؟

دعينا نحفُر اىل األبِد الحارَض بجامِل لغة 

اولب بيت سمكث 

ونرصُد ونبتكُر زمنا ال يتوقّف عن الحلم

ونفّكر أنّك لسِت هكذا سوداَء دامئا

وال تحوكنَي لنا ثوباً قامتا

لنهاٍربارد يضحُك من وجِهك اآلخر القبيح

قودي لنا أيّتها الحياة جوَق ضوء

وطينا يتدفُّق مبعجزاٍت باذخة الحب

لسُت مأخوذا بالغيِب وال أرغُب بذعرِك القاتم 

مرّات

وال بأوراٍق حمراء لغباٍر قديم

يظلُّل نوافَذ بيوتنا الصدئة

ومطر ال يايت من أضافر ناعمة 

تهدُل من فِم السامء

يف عيِد ميالد متثاٍل يأوي عميانا

ينظروَن اىل مرايا زرقاء

تطوي الذاكرَة يف صندوٍق مختوم 

بجامجم مكسورة 

وتعويذة بخٍت يف حجم ماِء ضوء

تصعُد بالوناِت مخيّلة 

تزيّن أجراساً تطرُي من يِد السامء

تعزف له املوسيقى يف الليل 

وتسقيِه نكهًة يذوُب يف رائحتها الفل

وستكّرر دامئا وبغبطٍة يا شاميل

املقاَم الذي تحب 

حولك الشموُع وعصافري قرَب قربك

تتكلَم معك

لسَت وحدك هناَك يا شاميل

جمٌع من الصمِت يسمُع صوتك الكروان

ويدك البيبون تعزُف 

والهواء أكرث دفئاً ينزل اىل ورٍد 

يف تراِبك البارِد املتطّهر باإليقوناِت واملزامري

األدب

* رحل عن عالمنا في 2016/11/16 عنكاوا
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محطم هشـــيم  عـــىل  بنيت  صداقـــة 

اكلهـــا مثـــرة  تـــؤت  مل  صداقـــة 

طرائدهـــم اعتـــاب  عـــىل  يقتاتـــون 

رعبـــا    ونحن ننئي عن قـــول الحقيقة

ســـنني قضيناهـــا نبـــيك اطـــالل جدنا

والرتاتيـــل نتلوهـــا يف املحاجـــر كذبـــا

ثنايانـــا يف  اال  غريبـــا  ليـــس  والليـــل 

ثقافـــة، بناء وطـــن،     طفولـــة، علم

اهكـــذا تكون الحياة الجديـــدة يا غجرا

ايـــن اصبـــح االن رشفكـــم يـــا عجبي

قا بـــرش         خافوا ربكـــم ان كنتم ح

اياديكم مزقتـــه  فالحـــزن عىل وطـــن 

قتلتـــم الشـــعب ورستـــم يف جنازتـــه

عنـــوة           لالجنبـــي  هامتكـــم  نيتـــم 

قبحكـــم الله من البرش و قبح نســـلكم

النكـــم اســـامء  لكـــم  اذكـــر  لـــن 

املقســـم  براثـــن  متزقـــه  وطـــن  يف 

والبهـــم  الوحـــوش  افـــواه  يف  اال 

ــم  ــد التهـ ــها بعيـ ــن اعشاشـ ــرة مـ مهجـ

واللطـــم البـــكاء  غـــري  لنـــا  وليـــس 

ــم ــال والفطـ ــتقبل االجيـ ــأيس ملسـ ومل نـ

العتـــم باالفاريـــز  نغفلـــه  والنفـــاق 

والنهـــار تعلـــوه ســـحب الخيانـــة االثـــم

ـــم  ـــل املحط ـــل الجي ـــا لقت ـــوز حفظناه رم

وايـــا مـــن بعتـــم الضمـــري بجـــرة قلـــم 

وايـــن اختفـــى عقـــال الرشـــيد املكـــرم 

فـــرب االكـــوان عظيـــم ومنكـــم منتقـــم 

ــا ننـــوح عـــىل اطاللـــه و القمـــم  جعلنـ

ــم ــم و الهمـ ــرش يف قلوبكـ ــني الـ متأبطـ

ولبســـتم مـــن الـــدوالر ثيـــاب االعجـــم 

يـــا زراع الحقـــد يف الوطـــن املعظـــم 

ال تســـتحقون نعـــوت االنســـان املكـــرم   

الصداقة ام ....

عصام ابا فلفل
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عراق يا أعــــــرق شعبــــــاً فــــي التــــاريخ
قد شـتــت مـــصــــريه وبــــــقى فــي فراق
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جـــــــــرى الــــذي  كـــــــل  يكفـــــــي  إال 
فـــقد عــاش شعــــــبك الويــــالت بانسحاق
شــــــــمله وتـــفـــــــرق  شعبك  هاجــــــر 
فمـــا من جـــمع  بـــــعد لــــوعه  االشتياق
يـــــشتــــــتنا هــــجـــــرٍة  أم  لــجــــــــوِء 
وتُفرقُنـــا يف األصقاع  يدمينا ويزيد األشـــواق
وصـــوَب حـــدًب  كل  يفرتســـون  أعـــداؤك 
مــَـكامَن حـــقٍد وقــد أطــبَقوا عليَك الخناق
دار التاريـــخ بنـــا دورتـــه فزرعنـــا بحقلـــِه
كل جـــــيل بــهاجرك وحـــــياة بــه يـضـــاق
يـــا مـــــن ســـجد الزمـــان ســـجدته ترضعاً
ودعاءا لربـــــه تنــــــجيه من ويالت اإلغراق
هلَم يا من اعتــــــربوا أنــــــفسهم  قـــــادٍة
التــآخي والوفاق لنـــجاحــكم فــي  سبـــيـال 
تعـــــــالوا يـــــا أبنــــاء  أمـــــتي تـــقربــوا
الــوثاق فـــفــيــه  الله  بـــحبل  واعتصــــموا 
كفاكـــم النظر يـــا ســــــادٍة بـــزالت غريكم
فـــتفوقكم بــــتعاون ومحبة تربطكم  كرفاق
يـــا من مكانــــته الـــذرى  بعـــد الخالق عزه
يــــوسم ضيـــــاءه فــي الجـــبني واألحـــداق

بالد النهرين
رعد ناصر شعيا
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النها اخطأت قراَءة تاريخ مويت 

) انوثَتُك (
انا رجُل 
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يف ُمدِن الرساِب 

) امرأُة تعشُق الشعر (
جنوُن ان اهوى امرأة 

تعشُق الشعَر حتى التنسِك 
و جنوُن اكرث ..   ان انزَف كل ليلِة 
الكتَب لها قصيدًة.....    من القبِل...

) احالمِك( 
ال تحدثيني عن احالمِك 

بل ...   دعيني اقرؤها يف عينيِك...  وهذا يكفي ... 

) حينام رحل ايب (
 ِبال حقائب ...   اىل العامل االخر 

امطرت السامُء ...  غروبا ...  بنكهة االمِل.......

قبلة الحياة 

امير بولص



23 /129

 ةُونٌية ًٌا كرٌية ًٌا

ˇخدوت
 

 
 / َبك ٍديدًٌاَكرٌيم اٌينًٌا

 

 

كِربلٌي ِمنٌوك  َىل ٌيّىِون ِبميًٌخًٌا ٍرخيٌوك  ِبعرًًٌقا ِمنٌوك  ِرخًقا َايك  ٌيّىِون 
..مَسَبب ًلا محٌيٍدا...كرٌيبًٌاّىِون ِمنٌوك  ...كرًٌبًٌاِبؤرًٌك ًٌا جًٌو ِطًلْنيًٌة ٌي 

َمؤيًٌنٌوة ًٌا دخٌوبًٌا ىًٌو دخِلملٌي جًبوًٌُى...شٌبُوق ِمن ِششلًةا  مطٌوِيٌبلٌوك  ِالٌي
دقًلدٌوك  ًلا مٍؤالٌوك  دمَقوِدةلٌي..ًاو درًٌمشةليٌ بَبىرًٌا دَسىرًٌا جًٌو خٌوطٍْا 

ا ِمن َقندٌيلٌوك  خمٌيًلا ىًٌو دفٌيشًٌاّيٍلى ِبسنًٌدًٌا َعل ىًٌوًفنًٌيٍْا ِبش َخيًلنٍْدِشمشًٌا 
َكربٌي ِبجرًٌشًٌا شٌبُوق ِمن ِعطرٌوك  ًلا مَةمًخا، ىًٌو  َقيٍسى سًٌبًٌا، مشٌوٍراٍلى

بكمًٌيٌوة ًٌا بشًقًلاّيٍلى َىونًٌا دكل َقرٌيبًٌا وَرخٌوًقا، ِبزيًٌدًٌا َكربٌي ِالٌوك  
دخٌوبٌي ًقةٌوك  ىًٌي دٍلا ًفرًقا ، ِاًلا َجونًٌا دَجللٍْا دَيمًٌا َمبينًٌا َكربٌي َعلٌوك   

روٌيخًٌا. مًٌا ِمندٌي ِبعبًٌدًٌا َمعبدًٌنٌوة ًٌا لمٌوك  لِعدًٌن عبًٌرًةا دَاذٌيك وًٌة ًٌا دعًٌ
جًبوٌوك  بِعدًٌن عبًٌدًٌا دَكربٌي؟! ِاديُوم وًانًٌا ِبفرًٌخًٌا جًٌو ةخٌومٍْا دِشنة ٌوك  َقم 
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جًٌِنٌبلٌي َرمشًٌا ونِفخٍلى بٍرخيٌوك  َخشًٌنًٌا، نِفللىُون َخبٍْا دروٌٌمًٌنًٌا ًانٌي 
كل ِمنديٌ فٌيشٍلى َخشًٌنًٌا، وَعم ًاىًٌا اٌية لٌي ا.دِةٌبلىُون ّةخُوة  َذؤٌيفٌوك  كة ٌيبًٌيٍْ

دشوٌٌِبًقنًٌا  ٌوخًٌاَسٌبرًٌا خَبدٌوة ًٌا ًاة يًٌنًٌا دًفٍرس جًٌو ِقنطرُون داٌية ٌوة ٌوك  ر
ةّىوًٌا شَبرة ًٌا ًفة يًٌا ويًٌرك ًٌا َىل ٍكابًٌا ِبخزًٌيًٌاّىِون َاّنةة ًٌيٌوة ًٌك   وعَليمٌوة ًٌا. ّىَو

َخشًٌنٍْا مِبلة ًٌا دَمدنًٌخًٌا َارٌيًكا... خدًٌا خزًٌيًةا ٌي مطٌية ًٌا مَشخلًفا َقَدْميًٌة 
، َخد ِمنٌد َقم جًٌِرشلٌي َؤوبًٌك  نًةاّيًلُى درًٌٌجِشن خبٌوسرًٌنًٌادخٌوبًٌا ًقًةك  َمليًٌ

ًلا سبٌيرًٌا ِبةًلًقا َمملٌي وًلا ِبجرًٌشًٌاّيٍلى َىونٌي وعٌيرٌوة ٌي وِرٌجشيٌ شةٌية ًٌيًٌا 
دًقلٌي...َبلًكا ِبرخًٌشًٌا َعمٌي َخدكمًٌا ِعدًٌنٍْا لشًقلًةا ٌيِدعلٌي ٍدايك  ًةِنن َمملٍْا 

دىٌومنٌوة يٌ بَنثشيٌ ؤُوبُ َنىٍذا دؤًٌؤًٌنًٌك  مسُوقٍْا، ِبد خًٌِزن ِؤبٌْعًٌة يٌ َخِمش ِبرخًٌشًٌا 
ًلًقّدمًٌا ؤًٌوبًٌك  وكل ِؤٌبعًٌا برًٌيًٌاّيٍلى ةُونٌية ًٌا فرٌيشًةا، ِاًلا ًانًٌا ٌيةٌيبًٌا جًٌو 

، وَميدِعن َطك سًٌا شًقًلا شٌوٌبىًٌرًٌا باٌية ٌوة ًٌك قٌوربًٌا ِمنًٌك  ِبَموةبًٌا أَخرًٌيًٌا ب
خًٌِشخٌيٍلى لَةنبًٌا؟. ًاو مًٌا  دشٌورًٌيًٌك  ؤُوُب َاة ٌيٍذا دَفٌجرٌي مبٌوربٍزا، ًارًٌا َكربٌي

 ٌيٍلى ِذٌجشٌوك  دًٌىًٌا وِةرَوين مَعحبًٌنٍْا ٍبني ِشريًٌا وًلا ٌيؤٌيًفا.

ٌي  ًفةْ وًٌة ًٌا ِمن ًلزٌورد ًقطُولًةا دًلا خًٌِزن ِطًلا ًاو خيًٌرةوٌِك  ِالٌي يًٌّىبًٌاّىوًٌال
ًاف كة ٌيٌبًةا، ِاًلا فٌيش دًقريًٌا ِمندٌي شٌيًفا دًلا نٌوىًٌرًٌا ٍدايك  مَشمِىن َخدٌوة ٌي 

ربٌوك وخُور جًٌوًٌُى َعمًٌُى؟.َبلًكا ىًٌو ِمندٌي ِبش دٌوس دًامِرن: رخُوق ِمن َك
ا دعًٌِبد ىًٌَدك  ِمن جًٌىًٌا َقدمًٌيًةا، ِاًلا اٌيةِ  وخنًٌنًٌا. وًٌٍلاّىوًٌ بًٌاخبيًٌرًةا دخٌو

ِمندٌي دفٌيشٍلى مَشخلًفا جَبوًٌية ٌي، وكٍلاٍلى زدٌيعًٌا َايك  دٌيًكا رٌومٌي وًكامِرن 
دًلا ًلعِسٍنى ًطبًٌا ، بًٌَةر ىًٌَدك  ٍكا نؤِخن كًلنًٌاٌية  جًٌو رخًٌشًةا َممًلا َيقٌورًٌا 

ةًٌُى، خًٌدرًٌا جًبوٌي َايك  ِطًلا دَخيوًٌنٌي بًٌَةر ٍرش ِؤبٌْعًٌة ًٌُى وحوًٌحًةا داٌيدًٌ
ِبرخًٌشًٌا بًٌة رٌي جًٌو ٍماَزلًةا وِبكًليًٌا ٍجّنب ِشنةٌي سنٌية ًٌا ، مٍطاٍلى َىل َدرجًٌا 
دخًٌفِسن جيًٌيٌن ؤُوُب جٌوخًنُى ونًٌفِلن َبينًٌة  ةخٌومًٌا دًقبَلك  َايك  َعٌبدًٌا َشمًٌعًٌا 

أة يًٌا ِمن َمسًليًةا دجًٌنًٌا ًاو بَطعمًٌا َمِرم ًاة ًٌا دَمقرًٌمًةا. ًارًٌا َخدٌوة ًٌا ب
 ة نًٌِة َخيٌوة ًٌا ومًٌوًةا وَبينًًٌلا ِمة َخزيًٌنٍْا َبيدَخيٌوة ًٌا ِبد يًٌقدٌي ةخٌومٌي 

وٍلاّيًلُى ًاَننًقية ًٌا دفٌيشلٌي ةلٌيًقا َبينًٌة  َشوفٍْا دَزٌبيٌن مًشطًةا وَخدٌوة ًٌا. 
دًكنِشن ًقطُونٍْا دجٌوخْنٌوك  ىًٌوًفنًٌيٍْا وَمخِبن َايك  ِطفًلا يًٌنًقا )َميًٌؤًٌا دَديدًٌا(. 
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ن َاذٌيك وًٌة ٌوك  َخذشًٌٍنا،، ّلِقددًٌعِرن لَىونًٌا وبًٌَةر ىًٌَدك  دَمدعِرن َمؤيًٌْنوًٌة ٌي ديًٌس
ٌوك  ًاة ٌوة ًٌا بًٌَةر ًاة ٌوة ًٌا ُى جًبوٌي وأٍمرًٌُى: َىل دًٌىًٌا ٌيّىَون ِبشمًٌعًٌا ًقلوٍخريًٌ

مٍؤاَلك ي دَدريًٌةلٌي بَشبًٌك ي َشعٌوة ًٌنًٌيًةا، عٍبرٌي.. وعٍبرىُون كَليه عٌوىدًٌنًٌا 
دِخلًقا وشٍوالىُون ؤٌوذًٌة ًٌا بًفسُوْعيًٌة ًٌا َخةٌيةٍْا، ًلا مٍؤاٍلى ًاف َخد 
دَمكٍلالٌي ددًٌِرن شًلمًٌا باٌيدًٌُى، ِبسًفرًٌاّىِون َموديًٌنٌوة ًٌُى ِالٌي بِشنٍْا دخٌوَبن 

يًٌنٍْا. َمشِوِقن ّىوًٌا ِشةقٌي ِاًلُى شٌبُوق ِمن َشرٌيرٌوة ٌي َمرٌيرًةا. عٌبٌيٍذا وًاة 
كٍلالٌي ًقّدمًٌُى دمًٌوِدن ِاًلى بَدينًٌا دخٌوبًٌا َبلًكا دًقبًلا دَمحريًٌا ِدمعٍْا ِمن 

دًفلِطن ومَشدِرن  رِعشلٌي برعًٌلًةا، مشٌوٍرالٌيَعيبًٌُى َيقٌورًةا بَسة وًٌا، 
ا، ٍدايك  ِبد ًقبًلا مَبوديًٌنٌوة ًٌا وشٌوٌبىًٌرًٌُى ِمخيًٌا َةخْويًٌة ٌي ِشىيٍْا ِخلمًٌنٍْ

وِبدك ًٌرًٌاّيٍلى عَليمٌوٍةى، نِفقلٌي َخد َؤفرًٌا ٍجّنب َوردًٌا دشُوَشن مٌوِرملٌي 
َقومة ٌي َؤوبًٌُى وِمخلٌي ِعطرًٌُى، أٍمرًٌا: ًقةٌي َىل دًٌىًٌا َمخبًٌالٌوك  وبًٌعيًٌا 

ًفسُوْعيًٌة ًٌا ومٌويِدعلٌي لكًليًةا ِمن  دَمخديًٌالٌوك  رِخقلٌي ِمنًٌُى ِقؤًٌا َخدكمًٌا
َخيٌوة ًٌا َخد َزٌبنًٌا، بًٌَةر ىًٌَدك  ةِفقليٌ بًفرخُونٌية ًٌا ىًٌي دَممًلىُ ٌيٍلى مَشخلًفا: 
ِمن َممًلا دَوردًٌا ًكامرًٌا: مٌودٌي ٌيٍلى سٌوًكٍلى درًٌخِشن بَقلٌيلٌوة ًٌا وؤًٌرِكن خَبشًٌا 

ًلا رِجشلٌي بِسقدًٌا  ا خيًٌرًةُى ؤِنعًةادًلٌبشًٌا برٌيرٌوة ًٌُى، معٌوِحبلٌي ِمن ًاىًٌ
ًلا كٍرالٌي لَدرجًٌا دِطلٌي، مٌوِفقلٌي بًقًلا ِذٌجٍشا دًقَبلًةا جًلنًٌا، رِخشلٌي ِا

باٌوذخًٌة ًٌا وًانًٌا ِبةنًٌيًٌا َمملٍْا دقِبًلُى جَبَويه: َجونًٌُى ِخرشًٌُى، 
ًليًةُى وكٍلالٌي فشٌيطٌوة ًٌُى.خة ٌيرٌوة ًٌُى.. َقم َمرخشٌيلٌي َاْقًلة ٌي ؤُوُب ِق

بنٌيخٌوة ًٌا َربة ًٌا ومشٌوٍرالٌي  وخًٌرِين بَبسٌيمٌوة ًٌا رِجشلٌي  َبرقٌوٌبًلُى
بًقَبلًةا بَشينًٌا وعٍبرٌي جًبنًٌا قبٌيلًةا، وَاْقًلة ًٌا َخةٌيةٍْا ، فِشطلٌي اٌيدًٌة يٌْ 

ن شٌبُوق ِم ِاًلُى عِرقًلُى َؤوبٌي دخًٌفِقنًٌُى  وأٍمرًٌُى: ًلا دًٌِرة بًًٌلا ًانًٌا َمخديًٌنٌوك 
       كل مًٌا بٍراٍلى، َميِدعًٌُنى َبرقٌوٌبل كَليه وَىل عًٌَلم.     
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والكتاب يف  لالدباء  العام  االتحاد  لدعوة  تلبية 

الرسيان  والكتاب  االدباء  أتحاد  شارك  العراق 

رئيس  بولص  روند  االديب  من  كل  ضم  بوفد 

زهري  والشاعر  الرسيان  والكتاب  االدباء  اتحاد 

عن  الستار  السدال  رسمي  احتفال  يف  بردى 

الشاعر  االكرب محمد مهدي الجواهري  نصب 

يف  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد  مقر  امام 

  ،2016/10/15 السبت  يوم  صباح  العراق 

بحضور األديبة وابنته خيال الجواهري، و رئيس 

وأعضاء االتحاد العام وجمع كبري من املثقفني 

سياسية  وشخصيات  واإلعالميني  والفنانني 

واجتامعية ومن املهتمني.

 ، العام  االتحاد  الرساي عضو  عمر  ألقاها  الجواهري  للشاعر  بقصيدة شعرية جميلة  الحفل   ابتدأ 

العام  االتحاد  مبادرة  ومثمنا  الحدث  بأهمية هذا  باملناسبة مشيدا  كلمة  بولص  روند  القى  بعدها 

لالدباء والكتاب العراقيني ، و موضحا دور االديب الرسياين وفاعليته يف املشهد الثقايف الوطني رغم 

قساوة التهجري و معاناته العميقة، ونالت الكلمة  استحسان الحضور ، ويف االحتفالية ذاتها اوضح  

مصمم النصب النحات خليل خميس ان النصب الذي يبلغ ارتفاعه 5، 3 م تم عمله من مادة الربونز، 

واضاف “جاء عمله لهذه القامة الشعرية الكبرية ضمن “مرشوعي األربعني” الذي يضم أربعني متثاال 

لرموز عراقية كبرية يف شتى جوانب املعرفة اإلنسانية.

هذا وقد توجه األدباء، بعد احتفالية اسدال الستار، اىل قاعة دجلة يف فندق بغداد لحضور املؤمتر 

داعش”.  مابعد  “العراق  بعنوان  والكتاب  االدباء  اتحاد  يف  العقل  منرب  عقده  الذي  االول  العلمي 

بواقع جلستني بحثيتني و مشاركة أكرث من عرشين متخصصاً يف الشؤون السياسية و االجتامعية و 

االنرثوبولوجية و الفكرية و الفلسفية و األدبية.

االخبار

األخبار

إفتتاح تمثال الجواهري و مؤتمر عن مستقبل العراق 
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االخبار

Email:  
            syriacunion@yahoo.com                                             Mobile(Korek):      07504496038  
           rawand-gorgis61@hotmail.com                              Mobile (Asia Cell):  07702720282            
       

 
 

 
 
 
  

 
 أٍها الحضور الجمَل  .. طاب صباحكم

 
فييٌ اييلا ال ييباي الجمَييل   فييٌ اييلا ال هييار المهييؤلئ الهييٌ ف  بييا  طيياام ت وييى  فييٌ   يي ات الحضييارا    وييي أر   
األفحييات ال يياد لءت ييات  الكهيياب ال ييرا ََش حاوييرد البيي ر  اا يي اا أ  ييرر ل ييا  مَ ييا أر  بييار  الَييود  كييل ال  يير 

احى الطهار  ش  اميى  را َيى فرٍي د فيٌ ال ويات   اا ي اا مبه اايا البي ر  اليوطش  الجميا أ ايا  حيش  ا هساز  ؤز
الحضيور فيرحههم  تابيههم  هيلم الم اضيبى المهمَيسد أ  م ياكم ميش أر يااَوو     بيارطيرٍار الالَود ات ات   كهياب 

آام يا    راحاف يا   ؤٍي  ا  حاموَش أمش  و ا  ضهل  َ وى المحهل  مش الموصل  َ وى الهارٍخ  الجري ال ازر أ 
 ا ا  خماال مش ال ر ص  الَاضمَش  الهٌ زر  ااا فٌ ض اتٍش اامل  وي  رفا  كرفا اف ا    ويي  هبيا  خَم يا 
  الهَاكل المههالكى الهٌ فؤ ٍ ا م ل  امَشأ  و  ااا الَود ل  ثراا فرحا وي ااما  الجمَع فٌ ايلا ال يرش الكبَيرأ 

حش فٌ حضرد الكبَر الجواارً.. حضر ا لكٌ  يرت الهحَيى ليا  لوا َهيا   حيش  ويي وي ار ت ويى كَف ا   ري   
 ال َر .. الَص او القاال  

 
  

 
 حـََُت ضـ حِك  ش   ٍ  فَحََ ٌ *** ٍـات وى الـ َرأ ٍـا أدَّ البطافَش
 حـََُت ضـ َحك ظـمآ اً ألوذ  ا *** لـوذ الـحمااِم  ـَش الـماِت  الوَش

    
 

 
  لكٌ  رفوً مش مات   رم ال لب   ب ا ال افٌ     ار أحر ت ال ار الحا  د أفواا ا ظمؤً 

 ألَص او القاال : 
    
 إ ـٌ  رتُ  ُ ـَور الـماِت صـافَى ***  َـب اً فـ ب اً فـما كـا ت لهَْر ٍ ٌ 

ٌَّ الـ طااِم أطـرار األفـا َشِ    أ ـت ٍـا ار اً فَـووً الرٍاُي  ِا *** لـ

 
  كرا افحات اال اد لالت ات  الكهاب ال را ََش 

  كرا لال امل الهٌ  حهت  صاغت الم القامى الكبَرد 
  كرا لكم أٍها الحضور الجمَل 

 
  

 
  

 
    

 ر     ولص كوركَص          
 راَص أفحات األت ات  الكهاب الطرٍار

 خويدا دسفرا وسيوْما سوذييا     
  Syriac Writers  Union 

 

      احتاد االدباء والكتاب السريان  
 يةكييَت ئةديب و نووسةرانى سريان 
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وسط أجواءٍ  ثقافية اتسمت بالحضور اإلبداعي , ابتدأت انتخابات الهيأة اإلدارية التحاد أدباء كركوك 

, صباح اليوم السبت 27 / آب / 2016 .

السادة  , و عبد  رئيساً   / الغريب  رياض   : الشعراء  املكونة من  الداخلية  العالقات  لجنة  بإرشاف  و 

 , للمؤمتر  رئيساً  الكريم خليفة  د.عبد  ترشيح  تم   , / عضواً  املسعودي  , و د.عامر  / عضواً  البرصي 

لتنطلق االنتخابات التي حرضها املستشار القانوين عز الدين املحمدي بتصويت ) 127 ( أديباً .

و بعد العدِّ و الفرز أسفرت النتائج عن فوز :

1  . سداد هاشم – 56 صوتاً / رئيساً .

2 . إبراهيم قوريايل – 69 صوتاً / نائباً للشؤون الثقافية .

3 . فريد زنكنه – 37 صوتاً / نائباً للشؤون اإلدارية و املالية .

4 . محمد خرض – 63 صوتاً / عضواً .

5 . مويش بولص مويش – 46 صوتاً / عضواً .

6 . عالء الدين مصطفى – 41 صوتاً / عضواً .

7 . عبد الستار إسامعيل – 28 صوتاً / عضوا ً .

فألف مبارك للهيأة اإلدارية الجديدة , و الشكر و التقدير ملن خدم الثقافة الوطنية عىل مرِّ سنوات 

اإلبداع .

انتخابات اتحاد األدباء في كركوك
االخباراالخبار
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استضاف اتحاد األدباء والكتاب الرسيان الباحث واألكادميي معن عبدا لقادر آل زكريا ليتحدث عن » 

83 عاما من نكبة سميل , قراءة يف وقائع التاريخ » وذلك عىل قاعة النادي الثقايف األشوري يف عنكاوا 

عرص يوم الثالثاء 20 ايلول 2016 .

قدم املحارض اإلعالمي منرود قاشا مبقدمة تعريفية جاء يف جانب منها :  ضيفنا ينحدر من  عائلة 

موصلية أصيلة , عرفت  برثائها واشتغالها بالتجارة , واليهم تعود مدرسة ومسجد الحاج زكريا يف شارع 

الفاروق القديم وأضاف قاشا : معد عبدالقادر ال زكريا , تعايش مع مصطلحات تخصصه , فنام عنده 

البداية يف مشوار  العامة ( ليكون نقطة  املالية  اقتصاديات  البكر )  , ليكون مولده  الكتابة  هاجس 

األلف ميل , فهو موسوعة عراقية بتميز.

واختتم االعالمي منرود قاشا تقدميه بالقول : من خالل تنقيبه يف أكرث من أربعة آالف صفحة من 

أمام صيد مثني  انه  ليكتشف  تتواىل  االثوريني  أخبار  بدأت  مذ  القدمية  املوصلية  الصحف  صفحات 

بتقيص أخبارهم وما بعد املجزرة التي حصلت يف عهد فيصل األول ورشيد عايل الكيالين رئيس الوزراء 

, فكان كتابه املوسوم ) االثوريني » اثوراي » يف وثائق الصحافة العراقية..(

بعد ذلك تحدث الباحث معن عبد القادر ال زكريا .. شارحا الظروف التي جعلته يصدر كتابه الخاص 

الصحف  أخبارها من خالل  املروعة وهو يجمع  املجزرة  تلك  , ومرور 83 سنه عىل  مبجزرة سميل 

املوصلية التي كانت تصدر آنذاك , موضحا يف البداية املقدمة التي كتبها النارش ) د . عوديشو ملكو - 

رابطة الكتاب واألدباء الالشوريني ( , ثم تقديم املؤلف ومر بشكل مفصل عىل كتاب الباحث جرجيس 

فتح الله ) نظرات يف القومية العربية مدا وجزرا ( وبشكل خاص الجزء املتعلق بالقضية األشورية ) 

الباحث »معن عبدالقادر ال زكريا«
في ضيافة االدباء والكتاب السريان

االخبار
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مخاض عسري (. 

وقد خصص الباحث جزأً  مهام من حديثه عن الصحافة املوصلية بعد عام 1930 , بعدها تحدث عن 

حركات االثوريني يف وثائق الصحافة العراقية وترحيلهم اىل سوريا , ثم تحدث عن مذكرات محمود 

حديد وتحت عنوان )جامعة األهايل وحركة االثوريني (    .

ويف ختام محارضته قدم اتحاد األدباء والكتاب الرسيان هدية تقديرية للباحث قدمها له باسم االتحاد 

النقاش حيث أجاب الباحث عىل األسئلة واالستفسارات  الباحث بهنام حبابة وبعد ذلك فتح باب 

املطروحة .

االخباراالخبار
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استضاف اتحاد األدباء والكتاب الرسيان الكاتب والباحث والناشط املدين والشخصية الوطنية الدكتور 
كاظم  حبيب يف لقاء ودي ، ليتحدث عن مستقبل العراق و شعبه و خاصة واقع ومستقبل املكون 
الثقافة  الجاري ويف قاعة جمعية  الثالثاء 25 ترشين األول  املسيحي و بقية املكونات » مساء يوم 

ي أبناء شعبنا. الكلدانية يف عنكاوا وبحضور نخبة من مثقفِّ
حرض اللقاء عدد من من االدباء والكتاب واالكادمييني و املهتمني بالشأن الثقايف

نبذة قصرية عنه وعن  مقّدًما  والحضور،  بالضيف  بولص  االتحاد روند  رئيس  اللقاء رحَّب  بداية  يف 
نشاطاته و مؤلفاته ودراساته الهامة يف الشأن العراقي و شأن املكونات االصيلة يف العراق.

يف بداية حديثة أكد حبيب أن معاناة املكوِّنات القومية والدينية يف العراق هي كبرية من خالل ما 
واجههم من مذابح وويالت عىل مرَّ التاريخ، مؤكًِّدا أن الطائفية املقيتة يف العراق كان ضحيتها هذه 

املكوِّنات وباألخص املسيحيني من الكلدان الرسيان اآلشوريني واأليزيديني«
وأضاف أيضا »أن مستقبل املكوِّنات األصيلة واألصلية هذه مرتبط بالحكومات وأنهم تعرَّضوا إىل شتَّى 
الهجمة  بعد عام 2003 وبعدها  الدينية والقومية وباألخص  اإلستهدافات بسبب معتقداتهم  أنواع 
التاريخية وسلب  القرسي من مناطقهم  اإلرهايب وتهجريهم  تنظيبم داعش  قبل  الكربى عليهم من 

ارضهم وهويتهم وممتلكاتهم«
وبنيَّ حبيب أن الحكومات العراقية وباألخص بعد عام 2003 كانت حكومات طائفية فاشلة وفاسدة، 
الطرق  بشتى  تحاول  الحكومات  وهذه  دوالر،  مليون   400 تجاوز  العراق  من  رُسق  ما  أن  حيث 
باإلستهانة بهذه املكوِّنات وسن قوانني عليهم تتعارض مع معتقداتهم الدينية والقومية وتتعارض مع 

مبادئ حقوق اإلنسان.

الدكتور كاظم حبيب في ضيافة اتحاد 
االدباء والكتاب السريان

االخبار
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»تركيا  وباألخص  املتصارعة  اإلقليمية  لألجندات  مرسًحا  أصبحوا  وسوريا  »العراق  أن  حبيب  وأشار 
والسعودية وقطر من جهة وإيران من جهة أخرى« من أجل اإلستحواذ عىل أكرب ما ميكن من هذين 

البلدين وحسب مصالح هذه الدول«.
د حبيب عىل الجرائم البشعة التي إرتكبت بحق املكوِّنات الدينية والقومية حيث بدأت باإلستحواذ  وشدَّ
ساتهم وكانت أبشع الجرائم  عىل بيوت املسيحيني يف جنوب العراق وقتلهم وخطفهم وإستهداف مقدَّ
ر مئات األالف من »املسيحيني واأليزيديني والكاكية  من تنظيم »داعش« اإلرهايب يف العراق والذي هجَّ
رين من هذه الجرائم هم املسيحيون واأليزيديون، الذي  والرتكامن والشبك« وغريهم، وأن أكرب املترضِّ

ة أكرث من سنتني فضاًل عن قتل وإختطاف املئات منهم«. قاسوا الويالت يف الخيم والكرفانات ملدَّ
املسيحيني  من  العراق  إخالء  هدفها   2003 عام  منذ  العراقية  الحكومة  مامرسات  أن  حبيب  وأكَّد 
واأليزيديني، بعد إخالء العراق من اليهود«، مبيًِّنا »أن عىل املسيحيني الحفاظ عىل تواجدهم التاريخي 
يف العراق وإيصال أصواتهم وبقوَّة إىل املجتمع الدويل للحصول عىل حقوقهم، مطالبًا املجتمع الدويل 

بالحفاظ عىل املكوِّنات األصيلة واألصلية يف مناطقهم التاريخية يف العراق«.
االسئلة  عن  وضوح  و  بايجاز  أجاب  و  الحضور  استفسارات  و  مداخالت  اىل  حبيب  استمع  عدها 

واالستفسارات.

االخباراالخبار
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يف  الرسيان  والكتاب  األدباء  اتحاد  استضافه 

احتفالية توقيع كتابه السادس ) عيون الكلامت 

يف التأمالت والحكايات ( وذلك عرص يوم األربعاء 

5 ترشين األول 2016 وعىل قاعة املركز األكادميي 

الفنان  الجلسة  أدار  , وقد  االجتامعي يف عنكاوا 

 « ِقِحيتًة   « يقل  ال  وهو  اسكندر  معني  وسيم 

الفيس  ارتدى  وقد  مصالويته  يف  الفندقيل  عن 

)الطربوش املوصيل العريق( ، موضحا أن )عيون 

كتاب صدر يف  والحكايات  التأمالت  الكلامت يف 

بـ)324(  وقع  كابني  منظمة  من  بدعم  دهوك 

املقاالت  الكثري من  به  الكبري  القطع  صفحة من 

والرتاثية  والروحية  الدينية  والتأمالت  والقصص 

والتاريخية التي قسمها الكاتب إىل مثانية فصول 

البناء  اسطيفان  يوسف   . د  ألخوري  مبقدمة   ..

ومقدمة للمؤلف إضافة اىل فصول مثانية جاءت 

عىل النحو التايل : الكتاب املقدس شخصيات من تاريخ الكنيسة , قصص وإحداث من تاريخ الكنيسة 

, أبحاث تاريخية  أحداث , حكايات الوالد , و حكايات جندي مجهول , وأضاف اسكندر ان الكتاب 

امتاز بالواقعية واملعارصة للكثري من االحداث وفيه الكثري من املتعة للقارئ و كم مهم من املعلومات 

الذي  القارئ  لدن  من  الهضم  وسهل  وسلس  رسدي  بأسلوب  االنسانية.كتب  و  والرتاثية  التاريخية 

ينجذب اليه  من عناوينه ومضامينه املتنوعة. بعد هذا االستعراض املخترص لهذا االصدار ، تحدث 

الكتاب  تضمنها  التي  الثامنية  الفصول  هذه  عن  وبأسلوب مشوق  و  عمق  و  عفوية  بكل  الكاتب 

،  بعدها فتح باب الحوار ليجيب املحارض عىل األسئلة واالستفسارات املطلوبة , لتختتم باحتفالية 

التوقيع عىل الكتعامر جميل فندقيل , موصيل حتى العظم » قَحي » وهذا ما تتحسسه من خالل 

املفردات التي يستعملها أثناء حديثة , فال يحاول ان يجد بديال له , حتى ال يقال له بأنه ) هجن ( 

لغته , اثنان وسبعون عاما وذاكرة متقدة , معلومات موسوعية كيف ال وتخصصه ) كلية التجارة - 

جامعة بغداد ( , ويف حياته العملية ترأس إدارة العديد من الرشكات واملؤسسات الحكومية والرسمية

 » فندقيل » هو الصرييف الذي يحول العمالت املحلية إىل عملة الفندقي ذهب وقد ذكر ذلك محمود 

االحتفاء بعامر الفندقلي و مؤلفه
)عيون الكلمات في التأمالت والحكايات(

االخبار
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الجلييل يف كتابه املسكوكات والنقود , والذي اختلف بالرأي مع سعيد الديوه جي حول هذا اللقب 

وما يؤيده ذلك ما جاء يف رحلة دوبريه إىل العراق 1807م – 1809م ترجمة بطرس حداد أن العملة 

, وال  ثالثة قروش  الواحد يساوي  والفندق  األجنبية  العمالت  إليها  العثامنية قد تدهورت فدخلت 

صحة ملن يقول بان الفندقيل هو من ميلك فندق او خان , الن صاحب الخان يسمى »خانجي«.

االخبار
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The poet Naji Agola also delivered a poem welcoming the esteemed 
guest, and then Professor Basil Agola replied the questions and inquir-
ies of the audience concerning his speech from the national, historical 
and linguistic viewpoints.

The Syriac Writers Union honored the Semitic Languages expert, 
archaeologist, researcher and poet, Professor Basil Agola with the ‘Un-
ion’s Shield’  in a event that was hosted by the Union in the Social 
Academic Center Hall in Ankawa on Tuesday evening, May 17, 2016, 
in the presence of an audience of Syriac writers and intellectuals. The 
honoring came after the Union’s choice of Professor Basil Agola as the 
Star of the Syriac Writers Union for the year 2016.

According to the content of the recognition speech delivered by 
Rawad Paulis, Head of the Syriac Writers Union, the day was a special 
occasion with the presence of an expert from our people in Bartila and 
coming from Lebanon after gaining the highest certificates during his 
life in addition to teaching in the most famous universities, searching 
and researching in the world’s libraries and museums in an attempt to 
decode the symbols and intricacies of various linguistic and historical 
issues in relation to our people and publishing the results in books and 
journals that have enriched the world’s libraries.

In a brief speech during this honoring event, Professor Agola said 
that the greatness belongs to God alone, and we are but unprofitable 
servants. He continued “I have worked in a lot of universities in Leba-
non, Jordan, France, Germany, and obtained a lot of honors, but today’s 
honoring is like a medal on my chest that I will always carry with me 
along with everyone of you in this room and all those whom I met 
whether groups or individuals, because you have overwhelmed me with 
your love.”
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He added that in this plain, precious pottery was discovered, which 
dates back to the eighth millennium BC, with exquisite carvings that are 
considered to be the first inscriptions in the world.

He continued that this people came from the womb of Mesopotamia, 
and they invented Syriac as a sacred language in similarity to Hebrew in 
the Bible and Arabic in the Koran later. This language was constructed 
by Jacob Nasebini and St. Ephraim the Syriac as a whole language with 
its own ritual and grammar. It is considered a sacred language because 
most of the Syriac literature is religious and no romantic literature was 
written in this language.

Agola referred in his speech to the situation of our people and he 
stated that what happened was the most painful thing in his life; as if 
someone wanted to erase the history. He continued by saying that the 
living  people are like trees, and when they no longer have food in their 
soil, they might be transported to another place to restore their strength 
and vitality after a while. He added that the land that preserved, nur-
tured, fed and gave the poetic, literary, artistic, and intellectual capabil-
ities for centuries cannot be paralyzed.

He concluded his speech by saying that without our union, we cannot 
walk a single step. So let us leave our intellectual, doctrinal and theo-
logical differences aside and look for common ties. He added “be you 
peace tools so those who are around us would know that peacemakers 
need love, respect and equal rights in everything in order to have an 
open heart and mind otherwise Iraq would lose its core”.
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Basil Agola
The Professor of Oriental Languages

In a meeting enriched with thought, history, and language, Professor 
Basil Agola called for the confirmation on what unites our Chaldean 
Syriac Assyrian people. 

The Professor of Oriental Languages, Basil Agola, called on the 
gathering of intellectuals from our Chaldean Syriac Assyrian people 
to look at what brings us together, namely the land, the history and 
our language. This came during an elite meeting which was hosted by 
the Syriac Writers Union at the Social Academic Center in Ankawa 
on Wednesday evening, May 11, 2016, which was attended by Nisan 
Karrumy, Surrogate of Hamdaniyah, Yousif Yaqub Matti, Head of Beth 
Nahrin National Union, and a group of writers and intellectuals.

The session began with a short speech presented by Rawand Paulis, 
Head of the Syriac Writers Union, welcoming the guest coming from 
Lebanon and reviewing the activities of the Union and the role it plays 
in the field of Syriac culture and its publications.

Professor Basil Agola started his speech by pointing out that he spent 
fifty years of study and research in his work for the scattered groups that 
live in the plain which he called the Assyrian Triangle, and searching 
for what unites them after being subject in various periods of time to 
sectarian divisions that put them in a state of dispersion.

Salam  Hakeem
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shined with her song to the child Yousif, who was the youngest martyr 
in the catastrophe of Saydat Al-Najat Church.
Poetry had a big share in the evening memorial with the participation 
of a number of poets who recited poems in Syriac, Arabic, and Kurdish, 
and these included Father Quriaqos Hanna Albartily, Georgis Nabaty, 
Zuhair Burda, Amir Paulis, Dalal Issa, Susan Youkhana, Parween Shi-
moon and Jamil Al- Jamil.
The poet Khlapieel Benjamin was the presenter of the memorial pro-
gram.
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tinuous genocides in Sayfo and Semel, and that today marks the an-
niversary of the massacre which claimed the lives of more than 3,000 
innocent souls in cruel and ugly manners, and the destruction of more 
than 60 villages, which were burned and looted in front of the eyes and 
ears of everyone.
The President of Syriac Writers Union proceeded with his speech by 
pointing out that the last attack on, and occupation of Nineveh Plain 
by terrorist groups and expelling its residents and depriving those peo-
ple of their land, property, and cultural and historical heritage can be 
viewed as systematic annihilation which is part of a malicious scheme 
designed by vicious people whether from the inside or from the outside.
In his speech, Rawand Paulis also asked our political parties and civil 
and ecclesial institutions to work professionally with our people’s intel-
lectuals and academics to develop a road map and implement it on the 
ground to save our people otherwise annihilation will be our destiny.
The memorial also included a speech in English by Dr. Michael Issa 
and another in French by Dr. Yousif Quzi.
There were also songs and hymns in Syriac presented by the choir 
of Um Al-Noor Church for the Orthodox Syriacs and the choir of St. 
John’s Church.
The event also included songs and pieces of music inspired from this 
occasion.
Artist Ramsin Shedrak presented a song of his own tuning and written 
by Dumara Kanoon. The choir of Friends of Jesus also played a piece of 
music. Besides, the national artist Edwar Musa, who came from Syria, 
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villages indicate their Syriac origins in addition to the historical places 
that date back thousands of years.
He also pointed out that the incidents of kidnapping, killing and dis-
placement of our people were the result of the security vacuum caused 
by Bremer’s decisions and the political conflicts for power. These were 
followed by the last displacement in August 2014 which inflicted the 
remainder of our people.
Bishop Moshe gave thanks to the Government of the Kurdistan region, 
which has welcomed our displaced people, and the church as well as 
the Christian villages in the region. In the meantime, the central gov-
ernment showed indifference towards what happened to our people and 
this made us lose our trust in it and in our army, which allowed ISIS to 
enter our lands.
In his speech, Bishop Moshi appealed to the world’s conscience and 
urged the Coalition forces to save the archeological sites, legacy, and 
manuscripts, and to speed up the liberation of our areas, reconstructing 
them and providing the needs of living and international protection for 
them so that our people can return to their homes, otherwise they will 
be uninhabitable.
The Bishop concluded his speech by saying “our church is the Church 
of the martyrs and the celebration today is in memorial of those martyrs 
in Sayfo, Semel, Suria, and Saydat Al-Najat Church in addition to the 
anniversary of displacing the children of Nineveh Plain. 
Then Mr Rawand Paulis presented a speech in Syriac on behalf of the 
Syriac Writers Union, in which he said that since the fall of Nineveh, 
our people have been subject to a lot of woes to this day, and that the 
Sayfo, Semel, Suria, Saydat Al-Najat genocides and the displacement 
were examples of that.
He also stated that these peaceful and generous people underwent con-
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On the 83rd  anniversa-
ry of the Simele massa-
cre and the second an-
niversary of the forced 
displacement of our 
people in Mosul and 
the towns of the Ninev-
eh Plain
On the occasion of the 
83rd anniversary of Se-
mele Massacre, which 

falls on Martyr’s Day and the second anniversary of the displacement of 
our people (Chaldean Syriac Assyrian) from their regions in Mosul and 
Nineveh Plain, the Syriac Writers Union  held a memorial service pro-
gram on Monday evening, August 8, 2016 in the Hall of Um Alma’una 
Church in Ankawa attended by the Bishop Mar John Peter Mushi, 
Bishop of the diocese of the Syriac Catholics in Mosul, Kirkuk and the 
Kurdistan region, and a number of priests and leaders or representatives 
of political parties, cultural, governmental and educational institutions 
and civil organizations as well as a group of writers, intellectuals, and 
other people who are interested in national issues.
The memorial began with a minute of silence in memory of the souls of 
the martyrs of Sayfo, Semel, Suria, Saydat Al-Najat Church, and all the 
martyrs of our national cause.
All the speeches of the memorial were about the history of our people 
which involved sacrifice and deprivation from their most basic rights to 
live in their historical homeland.
Bishop Peter Moshi focused in his speech on our deep-rooted history in 
this land such that it can be noticed that the names of many towns and 

The Simele Massacre 
A memorial held by Syriac Writers 

Union in Ankawa
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of which was the catastrophe that befell in June 2014 upon our people in 
Mosul and the towns of the Nineveh Plain at the hands of terrorist bar-
baric groups, which resulted in the tragic forced displacement of all the 
Christian families from their historic residences after being subjected to 
terrorization, looting of their money, stripping of their belongings, the 
seizure of their homes, confiscation of their property and possessions as 
well as the burning of churches, the destruction of relics, and burning 
of thousands of books and precious manuscripts.  Today our people are 
still suffering from killing, forced displacement, intimidation and dis-
crimination, which led to the exodus of thousands of our people from 
their historic lands to the Diaspora, while hundreds of thousands of 
them fled to Kurdistan where they found sanctuary and decent living. 
Finally, we hope that the culture of co-existence and acceptance of oth-
ers, the principles of human rights, the consolidation of the principles of 
citizenship, the rule of law, and the principles of democracy would pre-
vail in our society with the efforts of all the goodhearted people so that 
everyone can enjoy security, freedom and a decent life in their country.

Glory and immortality to the martyrs of our people 
Glory and immortality to the martyrs of freedom and homeland

Syriac Writers’s Union
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We bitterly and heartbreakingly recall today the martyrs of our 
Chaldean Syriac Assyrian people and the most horrific, cruel and ruth-
less massacres that were committed against them since the establish-
ment of the modern Iraqi state in 1921. Simele massacre was a hei-
nous massacre committed by the Iraqi government against our unarmed 
people through organized cleansing operations which were carried out 
by General Bakr Sidqi, the commander of Iraqi forces in the northern 
region during the rule of Rashid Ali Al-Gaylani, the worst of which was 
the brutal massacre in the town of Simele from 8 to 11 August 1933 
resulting in the genocide of more than 3,000 men, women, and children 
and the destruction of up to 60 villages in the brigade of Mosul( that is, 
the current Nineveh and Dohuk provinces).

Since the formation of the Iraqi state in 1921, oppression, injustice 
and murder against our people have continued because of chauvinistic 
nationalisms, including killing, kidnapping and displacement, the worst 

On the 83rd   anniversary of 

The Simele Massacre 
and the second anniversary of the forced 

displacement of our people in Modsul 
and the towns of the Nineveh Plain

Rawand  Polis
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tual, will enrich the diversity of the national cultural scene, deepen its 
creativity, and embody the finest stories of cohesion and solidarity in a 
country that is torn by dispersion because of sectarian taint, loathing of 
quotas and the plague of corruption.
The Syriac bureau of the General Union of Iraqi Writers has adopted 
the project of resuming and sustaining the issuance of the ‘Syriac Writ-
er magazine, and this can be seen as a new bright page in its national 
register and cultural career despite all the challenges. This is how the 
intellectual member produces the values of coexistence, peace and cit-
izenship.
The intellectual Syriac, including the displaced poet, writer and re-
searcher, will certainly overcome their wounds, agonies and breakages 
by brilliantly producing poems, stories and tales about the purity of Iraqi 
bread, the freshness of the Tigris and Euphrates rivers, the sweetness of 
the dates, the compassion of the soil that is mixed with the compassion 
of the bereaved mothers, and the book of the splendorous civilizations.
We announce today that the magazine will remain a platform for crea-
tive and enlightened thought through hosting on its pages various prod-
ucts and contributions of writers, hoping that the achievements will be 
up to the brilliant level of magazine and its national approach with the 
preservation of the Syriac particularity.
As we celebrate today the release of this original magazine, we need 
to recall proudly and faithfully the efforts of all who contributed to the 
issuance of this magazine in 1984 including the chief and the editorial 
staff and administrators, writers and supporters. We especially need to 
mention Afram Gergis Al-Khouri, Mansour Roeil Zakaria, Zaya Nim-
rod Canon, Mikhail Marokil, Benjamin Haddad, Esho Alqas Odisho, 
Benjamin Yousif, Yonan Sliwa, Aprim Shapira, Yonan Hozaya, Shmuel 
Aerimya, Paulis Shalitta Melko, and the list goes on.
Thus, despite all the challenges, the march of the ‘Syriac Writer Maga-
zine’ will continue to be a reflection of the splendor of the present and 
the brilliance of the future.

Editorial Board
syriacunion@yahoo.com
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Today the cultural Syriac and national scene celebrates the issuance of 
number 23 of the ‘Syriac Writer’ magazine after a forced absence from 
the Iraqi cultural scene for two decades due to the imposition of the 
single thought and one party policy and the unjust restrictions that were 
imposed on cultural activities and the educated Iraqis in general and 
the Syriac intellectuals and culture in particular during  the era of the 
former regime, which worked in a systematic and programmed manner 
on the distortion and misrepresentation of this Mediterranean aborigi-
nal culture. The happy occasion of resuming the issuance of the ‘Syriac 
Writer’ today embodies the will of the conscious solidarity in the na-
tional cultural milieu, at a time when the Iraqi culture and its free na-
tional institutions are subject since 2003 to  fierce attempts of imposing 
the domination of official government institutions and the deliberate 
deprivation of financial entitlements in an attempt to force a trusteeship 
on them by the pseudo-intellectuals and mercenaries in order to humil-
iate them and to belittle the role of the intellectual in enlightening the 
society and to deprive him of his tools in the production of beauty and 
creativity.
It is really a profound joy that the issuance of the ‘Syriac Writer’ co-
incided with the great victories achieved by the valiant Iraqi forces in 
all their formations and national factions, that are liberating our pure 
homeland from the clutches of the evil and brutality doers, starting from 
the liberalization of the cities and historic towns in Nineveh and its spa-
cious plain that is inhabited since ancient times by the Syriac aboriginal 
Mediterranean people, who draw their originality from the culture that 
is deep-rooted in the Assyrian Babylonian mythology, and the earlier 
Akkadian and Sumerian civilization and their achievements.
There is no doubt that the revival and recovery of the Syriac culture, 
which is trying to heal its wounds with the balsam of the Iraqi intellec-

The ‘Syriac Writer’ magazine: 
a splendorous return after a forced 

absence
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