
ــا وجـدنــاه في فــيــهــا جــاء شــبــيــهــا 
صــوامع مــنــطــقـــة قــبــدوقــيــا وســوريــا

وفلسط وحتى مصر.
ـؤتـمرات { لـديك مـشـاركـات في الـعديـد من ا
والــنــدوات الــتـي اخــتــصت بــالــشــان االثــاري
لتـقيـات بالدفع فبـرايك هل اسهـمت مثل تلـك ا
ــيـــداني لـــســبـــر اغــوار حـــواضــر لــلـــجــهـــد ا

مسيحية  تاريخية ?
ــؤتــمــرات - لــقـــد شــاركت في جـــمــيع ا
الـعلـمـيـة الدولـيـة التـي اقامـتـها جـامـعة
صالح الدين وجامـعة سوران وجـامعة
دهوك واخرها في جامـعة القادسية في
مــديــنــة الــديـوانــيــة وجــمــيع الــنـدوات
الـثفـافـية الـتي عـقدتـهـا مديـريـة الثـفـافة
الــســـريـــانــيـــة في اربـــيل حـــيث كـــانت
مـحاضـراتي عن االكـتـشافـات الـتي قمت
بـهـا عن هـذه األديـرة الـتي اشـرت الـيـها
ا فيمـا تقـدم وليس هذا فـحسب بل وا
تنـاولت ايـضا الـكـشف عن اثار اشـورية
في مــنــطــقــة اربـيـل من خالل نــصـوص
مـسمـاريـة جديـدة مـوجـودة في ارشيف
تحف العراقـي منها بحث عن تل (قال ا
جــوغـان) قــرب قـريـة (كــزنه) واكــتـشـاف
جــبل االلـهــة في جــبل سـفــ ومن اخـر
اعــمـالي مــشـاركــتي في مـؤتــمـر اقــامـته
مــؤسـســة االثـار في بــغـداد عن تــخـريب
االثــار في بــحث مــوضــوعـه انــقــاذ اثـار
االديـرة والـكــنـائس في مـنــطـقـة شـمـالي
الـــنـــهــــرين وقــــد عـــرضت فــــيه صـــوراً
الــتــقـطــتـهــا لألديــرة الـتـي  الـتــجـاوز
عـلــيـهـا وتـخـريـبــهـا وطـالـبت اجلـهـات
ـعنـيـة بـالـقيـام بـحـمـلة عـلـمـية االثـريـة ا
ــــــــهـمـة  ورفـعت ـعـالم ا النـقـاذ هـذه ا
تــقــريـرا  مــعــززاً بـالــصــور الى مــجـلس
الـوزراء في اقـليـم كردسـتـان لـلـنـظر في

ذلك. 
وباإلضـافة الى اهـتــــــــمامـاتي العـلمـية
التي ذكرتهـا فقد حــــــققت مـخطوطت
ة هـما مهـمتـ في عـلم االحجـار الكـر
كتـاب (سـر األسرار في مـعـرفة اجلـواهر
واالحـــجــار) البــــــن الــشـــمـــاع و(قــطف
االزهار فـي معـرفـة اجلواهـر واالحـجار)
غربي  فضال عن دراسات البن عوض ا

اخرى..

ــعـــاصـــرة الــتي تـــســـتــلـــهم من ا
الـتـاريخ بعض الـعـبر والـفـوائد او
حتــــفـــز عــــلى اعــــادة الـــنــــظـــر في
صـيـرية الـقـرارات ذات الـطبـيـعـة ا

ستظل الشـخصيات الـعراقية التي
تركت اثرا فـي االحداث السـياسية
الـكــبـرى حــاضــرة في مـراجــعـات
ـؤرخـ وغـالـبـا مـا الـبـاحـثـ وا
تــكـون مـادة مـغـريـة في الـدراسـات
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احلـــقـــيــقـــة ودراســـة في الـــوقــائع
تـــــــغـــــــيـب فـي كـل االحـــــــوال عن
الـدراسـات الـتي تـقـتـرب او تـبـتـعد
عـن مـــوضــــوع شـــبه اشــــكـــالي او
ينطوي عـلى محاذير سيـاسية بعد
نحو 15 عـاما عـلى سقـوط النـظام
الـســابق. أو مـا يـظن انه الـتـبـاس.
ـان مـثـلـما وااللـتـبـاس نـقـيض اال

الشيطان نقيض الله.
لـكـن جـرأة احلـسن وصـدق نـوايـاه
لم تـعق مضـيه وعـزمه عـلى السـير
الـى اهـــــدافه حتـت كل الـــــظـــــروف
واالحــتـــيــاجــات. ذلـك ان عــمال من
هـذا النـوع يتطـلب مـصادر تتـشكل
كتـبية والـتوثيـقية في خريـطتهـا ا
داخل الـعــراق وخـارجه فـضال عن
ـقابالت مـتـطـلـبـات اخرى بـيـنـهـا ا
احلـيـة مع الـشـخــوص الـفـاعـلـة او
الـــشـــاهـــدة عـــلى عـــصــرهـــا وهي
ادوات تــــدخـل في صــــلب الــــعــــمل
الـبحـثي الـعـلمي والسـيـما في ظل
وجود اجتهـادات او شكوك حتتاج
الى من يرجح هذا القول او سواه
او يـأخـذ بـهذه الـروايـة او غـيـرها.
ولم اجـد في الـكتـاب اي تـهاون من
ـقـابـلـة كـأداة ــؤلف في اعـتـمـاد ا ا
لـلـبـحث الـعـلــمي حـتى ان تـطـلـبت
الـسـفـر الى اخلـارج او الـبـحث عن
فقودة صـدر النادر او الـوثيقـة ا ا
كليا او جزئـيا والدليل ان احلسن
اعـتــمـد كــتـبـا مــخـطــوطـة ورسـائل
جـامـعـيـة غـيـر مـنـشـورة فـضال عن
ــــؤلــــفـــات الــــعـــراقــــيـــة 208 من ا
والــعـــربــيــة بــعــضــهــا نــادر وهي
عمـلـيـة مـضنـيـة او مـرهـقة لـكـنـها
تـعـبــر عن االجـتـهــاد والـنـزوع الى
الــتـحــري الــدقــيق نــادر احلـدوث
حتى بـالنسـبة للـرسائل واالطاريح
الـعـلــمـيـة الـتـاريــخـيـة والـدراسـات
ـية. فـاحملزن او الـذي يدعو االكاد
الى االسى ان جـل هــذه االجنـازات
اجلـامـعـيـة او الـعـنـاوين الـبـحـثـية
تكتب على عجالة وتفتقر احيانا
الى النـتائج العـلميـة الدقيـقة النها
ــصــادر ســهــلــة امــا ان تــعــتــمــد ا
الـتداول غـير الـرصيـنة او انـها لم
ــنــاســبــة او ــصــادر ا تــكــتــمل بــا
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اطـلقَ ساسـة العراق مـشاريـعهم (الوطـنيـة) والتي تعـكس رؤيتـهم كأحزاب
ـقـراطـيـة وتـيــارات وكـتل سـيـاسـيـة تـشــارك في الـعـمـلـيـة الـسـيــاسـيـة الـد
شاركـة في بنـاء عراق جـديد خال من ـزعومـة في العـراق . يدعون الـى ا ا
الـظُـلم والـتـعـسف مرتـكـز عـلى الـعـدالة االجـتـمـاعـيـة كمـنـهج عـمل يـسـعون
ـواطن يـحدوه وا ويـؤمنـون بـفـصل السـلـطـات كنـظـام سيـاسي  لـتـحـقيـقه  
ال تـخضع الي نوع األمل ان يـتمـتع  بلده  بـسيادة حـقيقـية غـير منـقوصة 
من انــواع الـهـيـمــنـة االقـلـيـمــيـة من قـبل اجــهـزة مـخـابــراتـيـة او اشـخـاص
ان مـطلق نـهجـية وإ مـتنـفذين .. وفـيمـا لو نـفذت تـلك البـنود والـعنـاوين 
عراق احللم الـذي يؤمن رغيف اخلـبز ويحرر لـوصلنـا لبنـاء عراق الطمـوح
الن حتـرير ـغـتـصـبـة  ـواطن قـبل رفع شـعـار حتـريـر االراضي ا وكـرامـة ا
ولكن لألسف الـكرامـات وتأمـ رغيف الـعيش اقـدس من حتريـر االرض  
بـهرجـة لم يكن لـها عـلى ارض الواقع تـلك العـنـاوين الرنـانة والـشعـارات ا
بل كـانت عـبارة عن شـعـارات  الـغرض مـنـها حتـقـيق االهداف اي صـدى 

نشودة في الوصول الى السلطة  ولـ ( ذر الرماد في العيون ) .  ا
ولكن بطريقـة مختلفة رة واطن الـعراقي ان ينتفض هـذهِ ا وهـو ما حدا  با
ـا أصـابه من يـأس في ان تـتـصـلح احـوالـنـا فـنـجـا بـعض الـشـيء نـتـيـجـة 
بـنـفـسه وعـائلـته تـاركـاً خـلفـهُ االف االحالف والذكـريـات اجلـمـيلـة مـهـاجراً
لـديار الـغربة عـسى ان يجد رغـيف خبز مـغمـساً بالـكرامة وعـسى ان يجد
شهد ـا حمل ) لسـادة ا تاركاً  (اجلمل  بـلد مواطـنة وليس وطن احـزاب 
ُـخلـصون لـهذا الـبلد نـقذون وا الـسيـاسي الذين يـعتـقدون انـفسهـم انهم ا
ـظـلـوم في ظل بـؤس الـشـعـارات واسـتـبداد االرادات ـتـضـرر والـشـعب ا ا
وهـاجرتنا وتـمدد االحزاب والـعوائل  وسيـادة لغة الالقـانون على الـقانون 
ن هبَّ الـسـيادة ايـضـاً وحتـول البـلـد الى ارض مسـتـباحـة ومـرتع ومـلعب 

ودبْ .
وجنحت في وقت لـعبت اجندات دولية واقلـيمية على وتر الطائـفية والقومية
في خـلق انشقـاقات وخالفات حتولت في اوقـات معينـة الى برك دم بسبب
ـنـهج والـفـكـر جـهـل الـبـعض وعـدم قـدرتـهـم عـلى اسـتـيـعـاب االمــور وفق ا
وتـنـاسى الـسـاسـة ان اخلالص من الـدكـتـاتـوريـة ال يـعـني فـقـدان الـوطـنـي

الكرامة والسيادة وال يعني ان نكون تابع لهذه الدولة او تلك ...
قـراطيـة والعـدالة كـنـا نأمل ان يـتحـول العـراق الى صرح مـن صروح الـد
االجـتماعية والعـيش األمن الرغيد في ظل أدارة حكـومات وطنية تطلق اول
ـضــمـونـه واسـلـوبـه وقـدرته عــلى الـتــكـيف مــشـروع وطــني كـبــيـر جــامع 
مـنع ـفـتـرض ان يـكـون هـاجس كل الـسـاسـة الـوطـن  والـتـجـديـد.. فـمن ا
تميز ان يغطي العراق او يدب الرمام والركام واليأس والقنوط من االداء ا
وان يتفقـوا على حكومـة وطنية عـصية على االعداء ال واطنـ الى نـفوس ا
حكومة لم ولن ترتهن واطن صالح الوطن وا تُـباع وال تشترى وال تتاجر 

ألي ارادة اقليمية او دولية في السر والعلن. 
كـان عـلى الكـتل الـسيـاسيـة ان تـشحـذ جذوة الـنـار من جذوة الـغضب في
لكن لألسف ـهددة بـاالنقـراض نـفوس الـشعب وان جتـدد الذات الـوطنـية ا
اصـبـحت االحـزاب والـكـتل جـزءاً من ترسـيخ تـقـسـيم الـبـلد من خالل اداء
ضــعــيـف وواهن ورفع شــعــرات غــيــر قــابــلــة لــلـــتــنــفــيــذ في ظل خالفــات

واختالفات ال حدود لها .
كتمـل الذي يتناسب واخملاطر  كـما لم يكن لرجال الدين الـدور االيجابي ا
وفي ظل تـخبط مـستـمر الـتي تـهدد وحـدة البـلد وسـيادته وكـرامة مـواطـنيه
فتـرض ان تترسخ لـديهم قناعـة ان العراق ال يـقبل القـسمة على كـان من ا
ـناصب اصبح سـتمـيت على ا اال انـهم لألسف وبسـبب الصـراع ا نـفسه 
فـتـارة نـسمع الـبـلـد مسـتـبـاحـاً امام هـويـات مـخـتلـفـة وجـنـسيـات مـتـنوعـة 
سـتشارين ايـراني بـدخول قوات تـركيـة في شمال الـعراق وتارة نـسمع 
ـشهـد وتارة اخـرى نتـابع اعادة انتـشار لـلقـطعـات االمريـكية من يـديرون ا
فيما نـحن نتحدث عن جـديد في العـراق او ما يسمى (اعـادة التمـوضع ) 
وهي مـدجـجة ـذكـورة اعاله الـسـيـادة ونـحـتـفل ومـعنـا كل اجلـــــنـسـيـات ا

بل أن بــأحـــدث االســلــحــة تــشـــــــاركـــنــا الــســيــادة 
احــتــــــفـالـنـا بـيـــــــوم الــسـيـادة هـو رسـالـة  لـكل
الـعـالم نـثبت فـيه لـلــــعـالم فـشــــــلنـا في ايـجــــاد
بل يعَبر عن جناحنا سبل حتقيق الوحدة الوطنية 
 بـان نـكـون سـبـبـاً في تـرسـيـخ مـفـهـوم (اسـتـبـاحة

األرض). 
تـاتي فـي ضوء مـا قـدمـوه  خـبـراء اثـاريـ في
ن الــســابق وبـــرايك مــا هي اهـم االســمــاء  
استـفدت من كتـاباتهم القـتفاء  اثـار احلواضر

ندرسة ? سيحية  ا ا
ــــؤكـــد اني اســــتـــفـــدت في -نــــعم! من ا
ـا كـتـبه بــاحـثـون فـاضـلـون ابـحـاثـي 
يـأتي في مــقـدمـتــهم االب جـان مـوريس
فيـيه واالب ألبـير أبونـا إال اني لم أجد
ـواقع فــيـمـا كــتـبـوه تــعـيــيـنـا واضــحـاً 
األديـرة وأكـثـرهـا احـتـمـاالت تـخـمـيـنـية
ـواقـعـهـا او التـصـريح بـأنـهـا مـجـهـولة
ـــواقـع فـــكــان اعـــتـــمـــادي االول عـــلى ا
تـرجمة مـثل كتاب صادر الـسريانـية ا ا
ــرجي من (الــرؤســـاء) لــلــراهب تـــومــا ا
الــقـرن 9م الــذي كــتب عن اديــرة عــقـرة
وضـــواحــيــهـــا وكــتــاب تـــاريخ يــوسف
بـوسنـايـا ليـوحـنـا بن خلـدون من الـقرن

10م الذي تناول أديرة العمادية
وضـــواحــيــهــا وكــتـــاب (ايــشــوعــدنــاح
الــــبــــصــــري) من الــــقـــرن  9م ألن هـــذه
صادر تـمثل مـادة اصيلـة تروي تاريخ ا

االديرة التي كتبت عنها.
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ـاط الـعمـرانـية { يـسـتهـدف جـهـدك ابراز اال
ــكـتــشــفـة فــمــاهي ابـرز لـلــكــنـائس واالديــرة ا
االفـكـار الـتي اسـتوحـاهـا بـنـاء تـلك احلـواضر
والرموز التي ارتبطت بعمارة تلك احلواضر ?
-ان منـهـجي في الكـتـابة عن تـاريخ هذه
االديـرة  يـتـضــمن سـيـرة مـؤسس الـديـر
ــهـــمــ وعــصـــره  واســمـــاء رهــبـــانه ا
وموقـعه وعرضا الخـباره حـتى اخر ذكر
له مع وضـع مـخــطط لــبـقــايـا الــديـر ان
وجـدت ووصف بـنائـه أي عمـارته ذلك
عماري ان هذه العمارة توضح الطراز ا
السائد في ذلك العصر فحجم الصخور
التي تبنى بها االديـرة تختلف من عصر
آلخر فالصخور الكبيرة تكون من القرن
6م أما سمك اجلدران فتكون بعرض
ـذكـور وهـذا مـا مـتـر واحـد فـي الـقـرن ا
يوضح تاريخ الدير نفسه مثلما توضح
لــديـنــا من دراســتـنــا لــديـر عــابي وديـر
اجلص. كما أن وجود االقـواس والقباب
ـعقـودة يـدلـنا عـلى ان الـبـنائـ كـانوا ا
ـنطقة التي شـهدت تشييد ينتمون الى ا

ـــبــاني وان تـــلك ا
اكـــثــر مــا ابـــتــنــوه
يـرقـى الى الـعــصـر
الــســـاســاني كــمــا
اني الحـظت وجـود
مـؤثـرات من الـبالد
ـــتـــاخـــمـــة لـــبالد ا
الـــــنـــــهـــــرين عـــــلى
تـــــصـــــامــــيـم هــــذه
االديــرة وهـــو امــر
مــــؤكــــد ألن قــــدوم
ــــــســــــيــــــحــــــيـــــة ا
والتـبشـير بـها كان
ـــنــاطق من هـــذه ا
وال ســـــــيــــــمـــــــا في
الــقــرنــ اخلــامس
والسادس لـلميالد
حــــــ جــــــاء طالب
مــدرسـة نــصــيــبـ
وديــــــــــــــر ايـــــــــــــزال
لــتــأســيس األديــرة
الــنـــســطـــوريــة في
شـــــــــــمـــــــــــال وادي
الـــنــهـــرين وحـــتى
تـصـمـيم الـصـوامع
وطريقـة  نقرها في
اجلــــــبــــــال وعـــــدد
أســــرّة الــــرهــــبــــان

والــســتــراتــيــجــيــة وتـشــجع عــلى
انصاف بـعض االسماء او الـتنبيه
الـى اســـــمــــاء اخـــــرى  جتـــــاهل
دورها السباب غالبا ما تكون غير
موضوعية او ذات دوافع سياسية
نـطلق تصدى مضمـرة. ومن هذا ا
الـبـاحث الـسـيـاسي طـالب احلـسن
الى سـيـرة مـا وصـفه بـأول ضـابط
عــراقي بــعــثي هــو الــفــريق االول
الـركن صـالح مـهـدي عـمـاش الذي
شـهـد فـصـوال من حـقـب الـتـحوالت
الـثالثــة الـكــبـرى في تــمـوز 1958

وشباط  1963وتموز 1968.
فـقـد كـان نـاشـطـا ومـحـركـا وفـاعال
تـنــسـجم افـعـاله مع تـلك احملـطـات
احلـــاســــمــــة في تــــاريخ الــــعـــراق
ـرسـوم مع وانـخــرط يـؤدي دوره ا
اركـان سيـاسيـة ومـسمـيات عـديدة
قــبل ان يـطــاح به او يــوضع عـلى
رفـــوف النسيان ويذهب ســــفيرا
لــــبالده فـــي دول اوربـــــــيــــة عـــدة
اخـــرهــــا االحتـــاد الــــســـوفــــيـــاتي

السابق. 
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ويــســجل لـه انه قــدم انــطــبــاعــات
دبــلـومــاسـيـة وثــقـافــيـة فـي كـتـاب
اصــدره عن وجـــوده في عـــاصــمــة
الـــزعــامــة الـــشــيـــوعــيــة ويـــنــشــر

(موسكو عاصمة الثلوج). 
ويـــتــسم كـــتــاب احلـــسن بــدالالت
عــــنـــــاويــــنه وكــــثــــرة مــــصــــادره
ـــيــة الــتي وبـــالــقــواعـــد االكــاد
تـعـتمـد مقـتـبسـات ال يـرقى اليـها
كن اغـفال كـونها الشك لـكن ال 
كتبت او نشرت حتــــــت ضغوط
أوانــهـا او ضـرورات طـبـيـعـتـهـا

لجئة.  ا
ويـشــكل كـتـاب (بـعث الـعـراق -
رؤية جديدة في سيرة الضابط
الــبــعـــثي االول) الــصــادر عــام
2016 جزءا من موسوعة دأب
احلـسن عـلـى اجنـاز حـلـقـاتـها
بـع مـنصـفة وضـميـر وطني
وهـمــة بــاحث عـلــمي ولــهـذه
االســـبــــاب كـــلــــهــــا جنـــد في
مـــحــتــوى الــكـــتــاب ومــعــظم
فـــصـــوله نـــزوعـــا الى كـــشف

يـعـوزهـا الدأب واالجـتـهـاد وصدق
ــفــضي الى نــتــائج اكــثـر الــنــيــة ا
اهميـة وخدمة للـمشاكل اجملتـمعية

موضع الدراسة. 
وبــــرغم ان احلــــسن حـــدد مــــعـــالم
الـطريق في كـتـابه فان جـهده ذهب

بعيدا ولم يستقر عند حد. 
فـقـد اجـاد وتـواصل وبـلغ مـسـتوى
ـهـارة في الـتـنـاول بـحيث ان من ا
ـــتــلك اال اي مــراقب مـــنــصف ال 
االشـادة بــجــهـوده وذكــر مــحـاسن
ــراجــعـة اســلــوبه ومــنــهــجه فـي ا

والتحليل. 
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فــالـكـتـاب (يـكـشف الـزيف اخملـبـوء
في تـــاريخ الـــبـــعث مـــنـــذ بــدايـــته
ـــيط الـــلـــثـــام عن كل ـــريـــبـــة و ا
مـفـاسـده وسـوءاته ويـزيح الـسـتار
عن مـخــازيه واثـامه وهـو بـعـد كل
هــذا شـــر مــطــلـق وســوء مــحض)
ــقــابل يــقــدم مــعــلــومـات لـكــنه بــا
جـديـدة عن واقع سـيـاسي عـاصـره
او الــــــتــــــقط مـالمــــــحـه واســـــراره
ـا يـجـعـله مـؤرخـا او مـيـدانـيـا و
مـفـلـسـفـا لــلـتـاريخ يـرسم بـالـرؤيـة
اجلديدة صورة الشخصية بكل ما
حتــفل به من صـفــات او تـتـلـون به
مـواقــفـهــا. وهــو ال يـتــردد في ذكـر
الـوقـائع الـتي لـصـالح الـشـخـصـية
اســتـنــادا الى الــوثــيـقــة الــتي بـ

رجع الذي يقتبس منه.  يديه او ا
وانـي حتــــــــدثـت مع احلــــــــسـن في
جـلـسـة جـمـعــتـنـا خالل احـتـفـالـيـة
تـوقيع كـتاب الـسيـد حسـ محـمد
هــادي الـــصــدر فــاشـــرت الــيه في
بعض ما وجدته متفردا به ورأيت
في قـراءتي االولى لـكتـابه مـيزة او
مــأخـذاً لـم أتـردد في طــرحه. وهـو
كـبـاحث مـوضوعي قـدم مـسـوغات
رؤيــته ودوافع الـعــودة الى سـلـوك
ـضـان الـقـريـبـة شـخـصـيـاته مـن ا
ـتــقـاطــعـة ـضــادة او ا الــيـهــا او ا
مـعـهـا وهي عـمـلـيـة تـنـطـوي عـلى
معـلومات تـفسر بـانها ايـجابية او
امــــور تــــبـــــدو في او احملــــصــــلــــة
الـنــهـائـيـة ســلـبـيــة. ورأيت نـفـسي
متفقا مع ناشر كتاب احلسن الذي
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ــا يــكــون ســبــبــاً في اســمــاء الــقــرى ر
ا فيها من اديرة ضياع تراثها القد 
وغـيـرهـا. إن اكـتـشـافي لـدير بـيت عـابي
بـعـد اختـفـاء أخـبـاره تمـامـاً كـان بـسبب
ـصادر ـا ورد عـنه في ا عـدم اقتـنـاعي 
من مــعــلــومــات ال تــنــطــبق عــلى واقــعه
اجلـغـرافي واالثـري حـيث كـان أول ذكـر
لدير عوديشـو قد جرى في القرن 17 مع
ان صخـوره وجدرانه وطـريـقة بـنائه من
يالدي بـاالضـافة الى القـرن الـسـادس ا
ــصــادر الـتــاريــخـيــة  ال تــذكـر اسم ان ا
مؤسسه  ومن حالل وقوفي عـلى وثيقة
ة نشرت قبل سنوات عثرت كلدانية قد
فـيهـا عـلى مـعلـومـة مـهمـة ذكـرت ان دير
يـعـقــوب لـلـنـسـاطــرة في عـقـرة كـان يـقع
ازجنانية قرب قلعة العمرانية في بالد ا
(منـطقـة عقـرة وشوش حـاليـاً)  وتاريخ
الوثـيـقـة هو 1491 وقد ذكـر رئـيس دير
ــرجي في كــتـابه عــابي الــراهب تـومــا ا
(الــرؤســاء) عن هــذا الــديــر أنه انـه كـان
مقـابال لقـلعـة عمـران في نيـرم التي هي
ــا اني لم اجــد غـيــر ديـر كــنـدك االن و
عوديشو مقابال لبقايا هذه القلعة   فقد
تأكـد لي ان دير عـوديشـو الذي ظـهر في
الـــقـــرن  17لـــيـس اال  ديـــر بـــيت عـــابي
نـفــسه  الـذي اخــتـفى ذكـره في الــفـتـرة
نفسهـا  ليظهر فـي مكانه وفي التاريخ
نــفـــسـه ديـــر بـــاسم (ديـــر عـــوديـــشــو)
ونـتـيـجـة لــتـحـوله من الـنـسـطـوريـة الى
الــكـثــلـكـثــة الـكــلـدانـيــة فـقــد حـدث هـذا
الــتــغــيـيــر في االسـم ال سـيــمــا بــعـد أن

. هجره رهبانه نحو قرن
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وقــد ســجــلت هــذا االكـتــشــاف من خالل
فـيـلم وثـائــقي عن ديـر عـابي اوردت فـيه
تاريـخ الديـر منـذ تـأسيـسه وحـتى تغـير
اســـمه وكــان ذلـك من خالل مـــحــاضــرة
الــقـيـتــهـا في مــؤتـمـر كــلـيـة عــقـرة سـنـة
2014 وفيلم وثائقي من انتاج قناة

عشتار سنة 2015. اما اكتشافي الثاني
فـــهــو لـــديــر اخـــر من الــقـــرن الــســادس
يـالدي واختـفى ذكـره أيضـا في الـقرن ا
التـاسع  فظـل موقـعه مجـهوال الى االن
وهو دير اجلص الـذي كان اكـتشافي له
مـن خالل دراســتـي جلــغـــرافــيـــة جــبــال
حـــديـــاب وتــشـــمـل مـــنــطـــقـــة شـــقالوة
صـادر انه كان وماوران والـتي ذكـرت ا
فيـها ديـر يـعرف بـدير اجلص قـرب فرع
من نهر يصب في نهر الزاب بالقرب من
قرية تسمى (اشـكر) فقمت بعدة رحالت
مـيـدانـيــة عـنـد تـخـوم هـذه الـقـريـة الـتي
حتــول اســمـهــا االن الى (اشــكه) بــكـاف
فـارسـيـة فوجـدت قـربـهـا عـلى بـعـد عدة
كيلومترات في طريق قلعة دوين (منطفة
صالح الدين) قريـة تسـمى ديره بروشه
ـنطقة وفيها بـقايا اثار يـتصور اهالي ا
انــهـا لـقــلـعـة وحــيـنــمـا بـدأت بــالـبـحث
وتصـويـر بقـايـا هذه االثـار وجـدت فيـها
بـقــايـا كـنـيـسـة مـتــجـهـة لـلـشـرق وتـضم
أقواسا مدفونـة ظهرأعالها فقط وكانت

قــالت االثــاريـة الــعــراقـيــة بــروين بـدري
انها اسهـمت باكتشـافات الثار مسـيحية
ـة في اقـلـيم كـردسـتان سـاهـمت في قـد
ـغـلـوطة بـشـانـها ـعـلـومات ا تـصـحيح ا
واضـــافت بـــدري فـي لـــقــاء مـع جـــريــدة
(الـزمـان ) ان ابـرز اكـتـشـافـاتـها فـي هذا
اخلـصـوص  اكـتـشـاف (دير بـيت عـابي)
ذي الـــشـــهـــرة الـــواســـعـــة في الـــقـــرون
ـتـأخـرة ــسـمى في الـقـرون ا الـسـابـقـة ا
بـ(دير عـوديشو) ويـقع في قريـة (كندك)
من نواحي عقرة حـيث اسهبت في ابراز
هـذا االكتـشـاف الـذي  قـبل عـدة اعوام
وللمزيد من الـتوسع في هذا االمر اليكم

تفاصيل اللقاء
{ ابــــحــــاثك ودراســــاتك  تــــمــــحــــورت حـــول
سيحي عبر التنقيب  في حواضر احلضور  ا
 واثــار تــاريــخــيــة .. مــاهي دوافــعك وراء تــلك
اجلــهــود ومـاهي اهم مــا اكـتــشــفـتــيه في هـذا

يدان ? ا
- نــعم ! فــقـد تــمــحـورت أبــحــاثي حـول
ـــســـيـــحـــيـــة في بالد شـــمـــالي اآلثـــار ا
الــنـهــرين وهي بــقـايــا بـنــايــات لم تـكن
ا هي مجرد كاملة في أكثر األحيان وإ
جـدران مـتـهـدمـة أو صـخـور مـتـنـاثـرة ال
تعرف هويتـها وال يفهم منـها تاريخها
ومن هــنـا كــانت صــعـوبــة عـمــلي الـذي
يـسـتـهـدف وضع مـخـطط لـهـذه الـبـقـايا
وتـصـويـرهـا ثـم مـحـاولـة الـتـوصل إلى
تــعــيــ هــويــتــهــا وتــاريــخــهــا واسم
مـؤسـسهـا ومـا ارتـبط بـهـا من حوادث
ــــصــــادر وذلـك من خـالل الــــبــــحث في ا
ة ألن أكثر ومعرفـة أسماء الـقرى القـد
هذه القـرى قد تـغير عـبر العـصور وهو
مـا كـان يــتـطـلب مـني مــعـرفـة أسـمـائـهـا
ـة في االشـوريـة أو اآلرامـيـة التي الـقد
حتـولت إلى الــكـرديـة مـنــهـا مـثال قـريـة
قــوبـا فـي عـقــرة الــتي أصـبــحت تــعـرف
ــعـنى نـفـسه بـ(شـكـفــتي) اآلن وهـو بـا
وقـرية (شـلـمت) الـتي أصـبـحت (شرمن)
اآلن وهناك الكثير من األمثلة على تغير
ـا يـجـعل الـبـحث أسـمـاء هـذه الـقـرى 
فـيهـا صعـبـاً الى حـد بعـيد. ومـن ناحـية
صـادر وضعت األديرة أخر فإن بـعض ا
في غــيـر أمـاكـنــهـا لـهـذا كــانت أبـحـاثي
تتطلب الـكثيـر من اجلهد والرحالت في
سافات غير أماكن نائية تـتطلب السيـر 
قليـلة وصعـود للجبـال الوعرة ومع كل
تـاعب واخملـاطـر كـانت سـعادتي هـذه ا
كن أن كبيرة كلما وجدت أثراً مفقوداً 
يــضــيـف صــفـــحــات جــديـــدة لــلـــتــاريخ
ـســيـحي فـي بالدنـا وهــذا هـو الـدافع ا
ـثل هـذا الــعـمل. أمـا األسـاس لــلـقـيــام 
أبرز مكتـشفاتي فهي اكـتشاف (دير بيت
عابي) ذي الـشهـرة الواسـعة في الـقرون
ـتـأخـرة ــسـمى في الـقـرون ا الـسـابـقـة ا
بـ(دير عـوديشو) ويـقع في قريـة (كندك)
من نواحي عقـرة وكان اسم هذه الـقرية
االرامي القـد (نـيرم) فـأصـبحت تـعرف
مـنـذ الـقـرن األخـيـر بـاسم (كـنـدك) وهذا
يـقف دلــيال عـلى مـا ذكــرته من أن تـغـيـر

اجلـدران بــسـمك مـتــر واحـد وهـذا دلـيل
عــلـى انــهــا تــرقى الى الــقــرن الــســادس
ــيالدي وتــشـابه في طــريــقـة بــنـائــهـا ا
كنيسة دير بيت عابي التي أشرنا اليها
ـنـطــقـة سـمـيت ديـر بـروشـة وحـتى ان ا
ا اوصلنـي الى هوية دير اجلص ألن
بـروشــة تـعـني بــالـعـبــريـة االبـيض أي
الـدير االبـيض وهـذا مـا اشتـهـر به مـنذ
تأسـيـسه حيث سـمي بـذلك االسم نسـبة
الى لونه االبـيض كـونه مبـني بصـخور
ــادة اجلص فـــضال عن طالئه بـــهــذه ا
ــنـطـقــة تـظـهــر فـيـهــا الى االن مـقـالع وا
اجلـص. وقـــد الـــقـــيت بــــحـــثي هـــذا في
ي أقــامــته جــامــعـة مــؤتــمــر عــلــمي عــا
سـوران سـنـة  2016مع عـرض لــلـصـور
التي الـتقـطـها لـلمـوقع ومخـطط قمت به
لــلـديــر وتــاريـخه الــذي ذكــرت فـيه اسم
مؤسـسه وهو (يـشوع زخـا) من القرن 6
م وبـعد نـشـر الـبـحث طلب مـني كال من
ــسـتــشـرق الــبـلــجـيــكي االب مـنــصـور ا
اخملــلـصي والــدكـتــور أمـيــر حـراق من
جامعة تـورنتو في كـندا ان اصطحـبهما
ـوقع فتـأكد لـهمـا ما تـوصلت الى هذا ا
كان فقد أجرى فيه اليه ونظراً ألهمية ا
فريق اثـاري هنـغـاري تنـقيـبات في سـنة
 2018 اثــبــتت انه ديــر فــعال وهــذا مـا
أكـد صحـة مـا توصـلت الـيه قبل سـنـت

مـن تـاريخ بــدء اعــمــالـهـم الـتــنــفـيــبــيـة.
ـعنى ان مـا اكـتـشـفته صـار مـوضـوعا
الهـتـمـام االثـاريـ من بـعـد. وكـذلك كـان
كــشــفي لـــكــنــيـــســة في كــهـف في قــريــة
(سـركاف) في مـنـطـقة مـزوري بـ عـقرة
يالدي ودهوك وهي من القـرن الرابع ا
وقــد تـــوصــلت الى تـــعــيــ مــوقع هــذه
الكـنـيسـة من خالل مـعرفـة االسم الـقد

للـقـرية حـيث كـان اسمـهـا (راس القـمة)
في الــقــرن 9م ثم حتــول الـى الــكــرديــة
ـعـنى نــفـسه وهـو (سـر) الـذي يـعـني بـا
الـرأس بــالـكـرديـة و(قــوف) الـتي كـتـبت
ــعـنى أعـلى قــمـة الـرأس وهـو (كـاف) 
يعني رأس القمة وهذه اشارة وجدناها
ـرجي حـبث حتدث عن في كـتاب تـومـا ا
دير لراهب من القرن الرابع ولم يتعرف
ـوقع من احـد من الـبـاحــثـ عـلى هـذا ا
قــبـل فــدفــعــني هــذا الى زيــارة مــوقــعه
وعــمل مـــخــطط لـــلــكـــنــيــســـة ودراســته
وتـســجـيـل فـيـلـم وثـائـقـي عـنه من خالل
قنـاة عشـتار الـفضائـية بـعنـوان (الكـلمة
كـانـت هـنـا) ونـشــرت الـبـحث فـي مـجـلـة
ـثـقف الـكــلـداني ايـضـاً  وقـد اكـتـشـفت ا
ـواقع في ايـضـا ثالثـة اديـرة مـجـهولـة ا
مـنطـقـة مـاوران قـرب شـقالوة وهي دير
عــمـر بن عــمــر وقـد حتــول الى مـســجـد
بـاسم مـسـجد عـبـدالـله بن عـمـر ظـنا من
نطـقة انه جامع اسسه اخلـليفة اهالي ا
عـــمـــر بن اخلـــطـــاب في اثـــنـــاء الـــفـــتح
االسالمي فكان اكتشـافي لهذا الدير من
خـالل زيــاراتي لـــلــمـــكــان حـــيث وجــدت
اسس الــديـر الــقـد في اســفل اجلـامع
وبــقـربه مــقــبـرة مــسـيــحـيــة. وفي نـفس
ـنـطـقــة اكـتـشـفت (ديـر ايـشـوعـسـبـران ا
الـشـهــيـد) من الـقـرن الــسـابع في قـريـة
(جــمـا) ولم يــتـبـق مـنه االن اال صــخـور
حــيث قــام مــالك االرض بــهـدمه بــيــنــمـا
ـة لـلـمـوقع تـرقى الى عـنـدي صـورة قـد
ـاضي تــظـهـر فــيـهـا مــنـتـصف الــقـرن ا
حــجـرات الــكـنــيـســة وهـو بــنـاء كــبـيـر
وبـقـربه مـقـبـرة مـسـيـحـيـة  وقـد نـشرت
ــثــقف هـــذه االكــتــشــافــات في مـــجــلــة ا

الكلداني.
{ جتـرين االبحاث والدراست حول هذه االثر
سـيحية فهل ما تـقدميه من دراسات وبحوث ا

شـتـركـة الـعـمـيد هـذا مـا أعـلن عـنه الـنـاطق الـعـسكـري بـاسم الـعـمـلـيـات ا
يـحيى رسـول الزبـيدي وهـذا ما أكد و يـؤكد عـليه الـسيـاسيـون في العراق
وإذا كانت هذه األقوال والتـصريحات التي تبـرر الوجود العسكري دائـماً 
األمــريــكي في الــعـراق الــتي لم يــقــتــنع بـهــا حــتى الــسـيــاســيــ و بـعض
الــعـســكـريــ الـعــراقـيــ وإنـهــا قـد تــقـنع الــبـعض من أبــنـاء شــعـبــنـا من
ـتلـكون مـعلـومات عـسكـرية ـدنيـ العـراقيـ أصبـحوا  (ولو ان ا ـدنيـ ا
وسـيـاســيـة كـبـيـرة) فـان هـذه الـتـبـريـرات ال تــقـنع الـعـسـكـريـ الـعـراقـيـ
هـنيـ من ذوي اخلبرة والـتجـربة الطـويلـة واخلدمة خـصوصـاً الضبـاط  ا
ـيـدانـية وبـالـذات قـادة وضـباط اجلـيش الـسـابق كـما يـسـمـيهم سـيـاسـيو ا
ـســتـشـار الــعـسـكــري تـعــني انه من أصـحــاب اخلـبـرة الــيـوم الن صـفــة ا
علومات الكبيرة والتجربة واخلدمة الطويلة والرتبة الرفيعة باإلضافة الى ا
ــنـاورة في أكــثـر مـن مـجــال كـالــسـوق والــتـعــبـيــة والـقــتـاالت اخلــاصـة وا
واسـتـخدام األسـلـحة واإلسـناد اجلـوي واألرضي والـتعـاون بـ الصـنوف
وغـيـرها  وهـناك مـسـتشـارين متـخـصصـ في جـانب محـدد من اجلوانب
الـعـسـكـريـة (بري  _جـوي  _بـحـري  _مـشـترك_تـمـوين ونقل_إخالء ) أو
مـتـخـصص في صـنف مـحـدد من صـنـوف اجلـيش أو سـالح معـ  ومـثل
ـمـارسـة هـذه األمــور ال تـأتي إال من خالل اخلـدمـة الـطـويــلـة والـتـجـربـة وا
ـيدانـيـة احلـقيـقـية ومن خالل ـمارسـة ا عـلـومـات التـدريـبيـة وا واخلـبـرة وا
اإلبـداع  والتفـوق والذكاء فـليس كل ضابط بـرتبة عـالية يـصلح كمـستشار
سـتـشار له مـواصـفات مـحددة ولـيس كل ضـابط صف يـصلح كـمعـلم  فـا
علومات الـتخصصية ذكـرت بعضاً منـها أعاله  ومن مواصفاته األخـرى ا
قبولـية والصبـر والتحمل الـكبيـرة قوة الشخـصية والقـدرة على اإلقنـاع وا
والـدقـة في الـعـمل وهـنا نـسـأل الـعـميـد يـحـيى رسـول هل كل هـذه األعداد
الـكبيرة من الضباط واجلنـود األمريكان واجملندات وهم باآلالف في قاعدة
ـستـشار فـما تـلكـون  مواصـفات ا عـ األسد وحـدها هـم مسـتشـارين و
بـالك بآالف أخرى من العسكري األمريكان ضباطاً وضباط صف وجنود
في مـناطق متعددة من العراق شماال وجـنوباً وغرباً وشرقاُ ولهم قواعدهم
الـعسكـرية وقواعـدهم اجلوية اخلـاصة بهم يـضاف إليـهم أعداد أخرى من
الـعـسـكـريـ األمــريـكـان وأسـلـحـتـهم وآلـيـاتـهم ومـعـداتـهم  إخالئـهم من
سـوريا الـى العـراق بعـد قرار تـرامب سحب الـقوات األمـريكـية من سـوريا
ـــســتــشــاريـن ان يــكــونـــوا مع الــفــرق ـــفــروض  بــا ـــعــروف بل وا ومن ا
يدان ولو فرضنا ان مع كل عـسكرات أو في ا والـتشكيالت العراقية في ا
فـرقـة وكل لـواء في اجلـيـش الـعراقـي مـسـتـشارًا أمـريـكـيـاً ومع كـل قـاعدة
جـوية وبحـرية  وقيادة الـدفاع اجلوي عـشرة مستـشارين ومثـلهم  في مقر
شـتركـة ومـثلـهم في رئـاسة أركـان اجلـيش وآخرين في وزارة الـعـملـيـات ا
ستـشارين على الـدفاع الحتـجنـا الى مائة مـستشـار أو بضع مئـات  من ا
دفعية الـثقيلة اكـبر تقدير ثـم ماذا يفعل هؤالء وهم مـستشارين بكل هـذه ا
عـدات اخملتلـفة بـاإلضافة درعـة واآلليـات  وا والـدبابـات وناقالت اجلـنود ا
ـستـشار الى ـسـيرة نـعم قد يـحـتاج ا ـقاتـلـة والسـمتـية وا الى الـطـائرات ا
ـعـدات في عــمـله  لـكن لـيس بــهـذه األعـداد والـكـمـيـات بـعـض األسـلـحـة وا
ــوجـودة في الـقــواعـد الـعــسـكـريـة .                               الــكـبـيـرة ا
ـشـتـركة فـعـلى وزارة الـدفـاع ورئـاسـة أركـان اجلـيش وقـيـادة الـعـمـلـيـات ا
ـسـلـحـة ومع الـسـيـاسـيـ الـتـنـسـيـق واالتـفـاق مع الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
ـسـتـشـارين  تــنـطـبق عـلى آالف الـعــراقـيـ إليـجـاد صــيـغـة أخـرى غـيــر ا
الضباط وضباط الصف واجلنود األمريكان وأسلحتهم ومعداتهم وآلياتهم
ـنــتـشـرين في قـواعــدهم في الـعـديـد مـن مـنـاطق الـعـراق تــقـنـعـون بـهـا و ا
أنفسكم أوالً ومن ثم تقنعون  أبناء الشعب العراقي ثانياً.                  
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غالف الكتاب

طالب احلسن 
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وصل  ا

WOKLŽ∫ بروين بدري خالل عملية تنقيب أثرية

ؤلف (كـاتبـا وباحـثا احتف يـرى ا
كـتبة الـعربـية ببـحوثه الرصـينة ا
ـدعـومة بـالـوثيـقة وكـتـبه القـيـمة ا
الـدامـغة والـقـرينـة الـصادقـة وهو
يـقــول عن كـتــابه هـذا بــانه صـرف
عـلــيه وقـتـا طـويال من اجل اظـهـار
احلقيقة التي طمسها اعالم غوبلز
الــعـــفــلـــقي). ومن جـــمــيل فـــوائــد
ــلـحـق الـذي الــكــتــاب الــعــديــدة ا
اشـتــمل عـلى صــور فـوتـوغــرافـيـة
نـادرة لـلـشـخصـيـة مـوضع الـبحث
والــقــريــبــ الـــيــهــا والــضــحــايــا
والـرمـوز الفـاعـلة الـتي ورد ذكـرها
في صـــفـــحـــات الــكـــتـــاب او عـــلى

اطرافه. 
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وقـد وجدت هـوامش الكـتـاب غنـية
ـــــا تــــتـــــفـــــوق في غـــــنـــــاهــــا ور
ومعـلومـاتهـا على متـنه فضال عن
لـغـة احملـتـوى التـي اصفـهـا بـانـها
ـمتنع الـتي ال جندها لغـة السهل ا
ـؤرخـ لالسف في جل مـؤلـفـات ا
والباحث السياسي واعزو ذلك
الى احد امـرين االول عدم وضوح
ؤلف او مشـكلة الـبحث في ذهن ا
ـعـرفـيـة الـتي افــتـقـاره الى االداة ا
يــعـالج بــهـا مـوضــــــــوعه واعـني
هـنا الـلغـة العـربيـة بكل مـقومـاتها
ــــفـــردة أو ســـواء اخـــــــــــتــــيـــار ا
صـياغـة اجلـملـة او تـرتيب االفـكار
او االلــــتـــزام بــــقـــواعــــد الـــنــــحـــو

واالمالء.       


