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 جامعة الحمدانية ........ والطيف العراقي

 

 

 

 

 األستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم االعرجي 

 رئيس جامعة الحمدانية

سو نينوى لتكتمتد أيادي الجامعة إلى أزاهير البابونج، وتقطُف باقةً وتنثُرَها على سماِء سهِل 

الكنائَس والمساجدَ والجبَل والسهَل واألوديةَ؛ ويمتزَج عطُرَها بعبِق المطِر، وتشكَل في سماِء 

نينوى قوَس قزحٍ بألوانِه الزاهيِة لتعكَس على المجتمعِ أطيافاً مزخرفةً؛ وتمنَح العراَق قالدةَ المحبِة 

َبها في أعلى منارة الحدباِء لتُشَع السالُم والعلُم، والسالِم، وترفَع رايةَ العلِم والنوِر عاليةً، وتنصُ 

 .ينالعراقي وترسَم على وجوِه الناِس أروَع صوِر اإلنسانيِة والعدالِة، لتثبَت أنَّ الجامعةَ مرآةٌ لكل ِ 

بهذه الصورةِ ألبناِء الجامعِة وطلبتَِها في ساحِة العلِم والعلماء، ومع مجتمع الكرماء، تفتُح الجامعةُ 

بَها النابضةَ بالمحبِة قبل أبواِبها ألبنائها، فهي أم عراقيةٌ أصيلةٌ تحتضُن كلَّ أبناِء العراِق، وتوفُر قلو

كلَّ مستلزمات األداِء الجامعي الحقيقي، وتدعُم الجميَع، وتفتُح أماَمهم آفاق التعلِم في كل ِ مياديِن 

ا في األعياِد زائروَن، وفي المناسباِت العلِم، وتمنُحهْم فرَص االرتقاء واالمتياز، ترى أبناَءهَ 

ملتحموَن، وفي الشوارعِ يحملون باقاِت الورِد لرجاِل النظافِة، ويسهموَن  في حمالٍت تطوعية 

 لزرعِ شجرٍة، أو نظافٍة ساحٍة، أوشارعٍ.

لمي علقد قطعِت الجامعةُ شوطاً كبيراً في سيرَها نحو التقدِم، وحققت انجازاٍت مهمٍة على الصعيِد ال

 كبيراً بينها وبين شرائحِ المجتمعِ المختلفِة، 
والثقافي والمجتمعي، واستطاعت أن تُحِدَث تفاعالً

وتتطلَع إلى المزيِد، ومن ضمِن ما تخطْط له، هو بناء مكتبٍة مركزيٍة كبيرةٍ تُخصْص لها بنايةً 

ً شاخصاً، ومأوى ال استغناَء عنها مطلقاً، و ً علميا إن شاَء هللا لن يطوَل مستقلةً، تكون صرحا

انتظاُرنا لتحقيِق هذه الرغبة الجامحِة في دواِخلنا، فالعزيمةُ في أوجها، واإلصراُر ثابٌت كشجِر 

 النخِل الباسِق في عراقِنا الحبيب.   
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 الخامس تأسيسهاجامعة الحمدانية تحتفل بعيد 

 عمر عبدالغفور القطان

الشباب امل الوطن فكيف سيكون حالهم اذا كانوا مسلحين بالعلم والمعرفة والعزيمة التي 

طرف بعيد عن التنحو الرقي والتقدم التغير في مجتمعنا  ألحداثبالمحصلة على القدرة  تأتي

العرقي والديني واقامت دولة المؤسسات المبنية على اساس المساواة والمواطنة واحترام االخر 

ختلف عنا وتحقيق السلم المجتمعي لالنطالق نحو اعادة االعمار والبناء والتنمية في مختلف مهما ا

 ميادين الحياة . 

الجامعة التي واجهت صعوبات كبيرة كان  لتأسيسالذكرى الخامسة  23/2/2019صادف يوم 

التي حلت على محافظة نينوى والعراق وما تبع ذلك من  2014ابرزها احداث حزيران عام 

النزوح والتهجير وفي هذا اللحظة الحاسمة استطاعت االرادة القوية والتصميم على االستمرار 

في طلب العلم للحفاظ على هذا الصرح العلمي. وهنا وقفت جامعة الحمدانية ومعها جامعات 

محافظة نينوى االخرى بوجه تلك الصعوبات لتستمر الحياة العلمية والدراسة في المقر البديل 

 تغطية خاصة
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امعة في بلدة عينكاوة حتى عادت الجامعة الى مقرها في نينوى بعد ان تم تحرير المحافظة من للج

  .2017حتى اكتمال التحرير في اب  2016من تشرين االول  ابتدأاالرهاب 

وعلى قاعة قاعة الهيثم في قره قوش بخديدا اقامت جامعة  5/3/2019في يوم الثالثاء الموافق 

الخامس وبحضور رسمي واكاديمي غفير،برعاية كريمة  تأسيسهامناسبة عيد الحمدانية احتفالية ب

من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل وباشراف 

( Iomالدكتور عقيل االعرجي رئيس الجامعة المحترم وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية)

ف االشرف الخدمية_ ورؤساء جامعات الموصل ونينوى وكلية وتجمع االصالح ورابطة النج

النور الجامعة، وحضور النائب فارس البريفكاني، وعدد من قادة القوات األمنية والحشد الشعبي 

 ورؤساء الدوائر الخدمية ومنظمات المجتمع المدني والقنوات الفضائية.

مراسيم الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجالال ألرواح شهدائنا االبرار،تال ذلك مجموعة  ابتدات

فعاليات وقصائد جسدت سيرة الجامعة العلمية والمراحل التي مرت بها ,ثم تخلل ذلك االعالن 

وليد الصراف ولحنه  رالكبير الدكتومرة الذي كتبه الشاعر  ألولعن نشيد الجامعة الذي قدم 

االستاذ المساعد الدكتور عمار احمد الصفار)المرواتي(،بعد ذلك كرمت كوكبة لمبدع الموسيقار ا

ي النسيج الطالبالجامعة ، ثم قدمت بعد ذلك مجموعة فعاليات وانشطة عبرت عن وحدة  ةأساتذمن 

وللمناسبة نفسها اقامت الجامعة مخيمها الكشفي األول الذي حمل شعار . لجامعة الحمدانية

عي وثقافة(على تل القديسة الشهيدة بربارة في بلدة كرمليس وقد بلغ عدد الطلبة )الكشافة...و

المشاركين ثالثمئة وخمسين طالبا، ممثلين الحد عشر قسما هي االقسام التي تتكون منها جامعة 

اليدوية واعمال الريادة الكشفية ورفع العلم وتفتيش  لألعمالالحمدانية كما ضم المخيم معرض 

 نسيجكات الشعبية التي تعبر عن الام المسؤولون مع الطلبة بفعاليات مختلفة مثل الدبواق الخيم.

 المنطقة.  ألبناءاالجتماعي 
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 قرية ابو جربوعة)باجربوغ( 
 انور صديق شريف                   

كم كما تبعد عن بلدة بعشيقة 10تقع القرية شمال شرق مدينة الموصل بمسافة تقارب 

كم وهي من القرى الكبيرة في سهل نينوى وسكانها من القومية الشبكية ويقرب عدد 3بمسافة 

سكانها خمسة الف نسمة ويوجد في القرية ثالثة جوامع واقدمها جامع ابو جربوعة الكبير الذي 

وبقيت  2014/اب/6م. احتل القرية تنظيم داعش االرهابي بتاريخ 1892ا سنة بناه فاروق باش

وبدا اهالي القرية بالرجوع اليها في  1/11/2016القرية تحت احتالل التنظيم االرهابي لغاية 

يوجد في القرية ثالث مدارس ابتدائية وثانوية للبنين وثانوية للبنات واقدمها  2016//15/12

ويعمل اهالي القرية في الزراعة )الحنطة  1930في عام  تأسستة التي المدرسة االبتدائي

 والشعير(وتربية الحيوانات.

    

 

 

 امكنة واعالم
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 من اعالم جامعة الحمدانية

 المؤرخ االستاذ الدكتور حنا عزو بهنان بهنام

 

 21/9/1959في قضاء الحمدانية بتاريخ  ولد االستاذ الدكتور حنا عزو بهنان

 قسم اآلداباكمل دراسته االولية فيها. ثم اكمل دراسة التاريخ في كلية 

، بعدها 1982التاريخ/جامعة الموصل فحصل على شهادة البكالوريوس عام 

فحصل على شهادة الماجستير  اآلدابواصل دراسته العليا في كليه 

ـ تاريخ تركيا الحديث والمعاصر عام  ــ  1989والدكتوراه في التاريخ الحديث ـ

 .2018/ 6/11ثم حصل على درجة االستاذية في 

شغل عدداً من المناصب االدارية في جامعة الموصل منها رئيس قسم         

ــ  2008ليمية في عام الدراسات التاريخية والتوثيق في مركز الدراسات اإلق

، ثم اصبح سكرتيَر 2008ــ  2007، ومدير مركز الدراسات اإلقليمية وكالة خالل صيفي 2011

، بعدها تولى منصب مقرر قسم التاريخ في كلية  2012-2005تحرير ِلمجلة دراسات إقليمية عام 

التأريخ في ويشغل االن منصب رئيس قسم  -2015-2012التربية/ جامعة الحمدانية في عام 

 جامعة الحمدانية/كلية التربية.

شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية، منها ندوة القضية الكردية في تركيا       

. وندوة العالقات التركية 1994وتأثيرها في دول الجوار التي عقدها مركز الدراسات التركية عام 

ـ األمريكية في مواجهة القرن الحادي والع  2000شرين مؤتمر عقدهُ مركز الدراسات التركية عام ـ

. وكذلك ندوة صنع القرار  2009. والمؤتمر العلمي السادس لمركز الدراسات اإلقليمية عام 

. وايضا  2009السياسي في العراق ودول الجوار التي اُقيمت في مركز الدراسات اإلقليمية عام 

جوار التي اُقيمت ايضا في مركز الدراسات اإلقليمية ندوة اإلصالح والتغيير في العراق ودول ال

 . 2011مؤتمر العراق ودول الجوار عام- 2009عام 

نشر سبعة وعشرين بحثاً في المجالت العلمية العراقية المحكمة. حصل على العديد من كتب        

عام  الشكر والشهادات التقديرية من جهات رسمية.  وهو عضو اتحاد المؤرخين العرب منذ

. وعضو نقابة المعلمين 1987وعضو جمعية المؤرخين واالثاريين العراقيين منذ عام -1990

  1991/فرع نينوى منذ عام 

 

 امكنة واعالم
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 السيد رئيس جامعة الحمدانيةفي ضيافة 

دعبد المجي رياض لبنى .د.م.أ الحوار: أجرى     
تسنمتم مهام رئاسة جامعة الحمدانية في ظروف  - 

  أوال؟برأيكم بماذا يجب ان تبدأوا  التعقيد،غاية في 

ببناء اإلنسان في جامعتنا من  ضرورة االهتمام . ج

بتعاد عن واالخالل إعادة الثقة بالكوادر الجامعية ؛ 

التطرف في سلوكنا العلمي  واالجتماعي ، والسيما أن 

جامعتنا جامعة الطيف العراقي التي تضم أطياف 

المجتمع العراقي  جميعا  ،  ومن ثم االهتمآم بالبنى 

التحتية من خالل تخصيص أراضي للجامعة ، من أجل 

بناء المشاريع الخمسة وهي: كلية التربية ، وكلية اإلدارة 

قتصاد ، والملعب الرياضي ، ورئاسة الجامعة ، واألقسام الداخلية، مع االهتمام بالجانب واال

العلمي وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي يؤكد وجوب تحقيق نقلة نوعية بالجامعات العراقية 

 للتصنيفات العالمية ، وتطبيق نظام المقررات ، وتهيئة المناخ الدراسي للطلبة.

في خلد التدريسيين والموظفين عن مصير مبنى جامعتنا الذي طاله  يويمهم وحيدور سؤال  -

 اإلرهابي؟ تنظيم داعشأبان تحرير الموصل من  القصف،

م تسلم ول المحافظة،إنما هي الى اآلن بناية تابعة إلى أدارة  لجامعتنا؛لألسف أنها ليست مبنى ـ  ج

فضالً عن البناية نفسها التي خصصت في مكان غير مالئم من الناحية  عليها،االرض المشيدة 

وبعد مطالبات الجهات المختصة لم نحصل على أجابة مناسبة ال بالنفي وال  والجغرافية،الهندسية 

 ونناشد الجهات المختصة باإلسراع في ذلك. جامعتنا،بالقبول في أن تكون البناية ضمن منشآت 

يقها الى البلوغ إن شاء هللا وهي تسير بخطى حثيثة من تعيينكم رئيساً جامعتنا فتية في طر -

 استحداثها؟ويجب أن تسرع الوزارة بدعم  مهمة،ما الكليات التي ترون أنها  لها،

 لعلمية،ااالعتماد على الكليات المنتجة التي لها سوق عمل واستحداث الدراسات العليا واالقسام ـ  ج

 .البحثيةفضال عن المراكز 

والسيما أنكم من ذوي  للطلبة،ما أفكاركم في دعم االنشطة الفنية واالدبية والرياضية  -

 الرياضة؟االختصاص في عالم 

 حوارات
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ودعم منتسبي الجامعة الذين لهم  الطالبية،األنشطة  تفعيل دورنحن نعمل جاهدين من أجل  ج ـ

 جامعات،الالمشاركات بين  من خالل والرياضية،دور فعال في تنمية القدرات الثقافية والفنية 

ومنظمات المجتمع المدني من أجل انفتاح الجامعة  المختصة،وبعض التشيكالت من الوزارات 

 المجتمع.على 

 

كيف تنظرون إلى دور جامعتنا في ترسيخ مفهوم السلم المجتمعي والتعايش بين أبناء  -

 ذلك؟وما حجم المسؤولية في  المنطقة؟المكونات في 

بأنها جامعة الطيف  األخرى،ـ تتميز جامعة الحمدانية عن أقرانها من الجامعات العراقية  ج

من و جامعتنا،فمن أراد أن يتعرف على الشعب العراقي المصغر عليه أن يزور  جميعا،اقي العر

 ر،لمصغافالجامعة تمثل العراق  جامعتنا،عليه زيارة  العراقية،أراد أن يتعلم كل اللهجات واللغات 

في االنفتاح على المجتمع )مجتمع سهل  جامعتنا، المعنية جميعا دعمونحن نأمل من الوزارات 

 (.نينوى ومحافظة نينوى

 كلمة أخيرة: -

ـ رسالة الى كل منتسبي جامعتنا تدريسين وموظفين وطلبة علينا االبتعاد عن تبني اي فكرة ج 

عتماد على استقاللية الجامعة ونرفض رفضا التليق بالحضارة العراقية ودعم الجامعة من خالل اال

قاطعا تدخل المؤسسات الدينية والحزبية في عمل الجامعة وسياستها ايمانا منا بان الجامعة مصدر 

 اشعاع ونور فكري وعلمي ومنارة لكل قاصد علم وحياة راقية.
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التحقيق االداري
 م.م.ندى خيرالدين سعيد

 

نظرا لما يتمتع به الموظف من مكانة مهمة بوصفه عمود الحياة االدارية واساسها فقد              

لذا  االداري،احاطه المشرع بمجموعة من القوانين ضمانة له ومن اهم هذه الضمانات التحقيق 

ضمانات الموظف وحسب احكام  أحدسنتناول في مقالتنا هذه موضوع التحقيق االداري بوصفه 

 االتية:المعدل وذلك من خالل الفقرات  1991( لسنة 14قانون انضباط موظفي الدولة رقم )

 التحقيق: 

ال ؤمجموعة االجراءات التي تستهدف تحديد المخالفات للقوانين والمسؤولين عنها وذلك بس   

 الشخص المتهم عن ما هو منسوب اليه بواسطة الجهة المختصة.

 التحقيق االداري:

يقصد بالتحقيق االداري سؤال الموظف عما هو منسوب اليه من مخالفة ادارية بغية الوصول    

 الى الحقيقة بالشكل الذي يضمن للموظف حقه.

 اللجان التحقيقية االدارية:

 شؤون قانونية
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من االساليب التي رسمها المشرع ألقامة مسؤولية الموظف عن  تعد اللجنة التحقيقية واحدا  

 اخالله بواجباته الوظيفية.

( 14/اوال( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم )10)فقد شكلت اللجنة وبحسب نص المادة    

الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس  )علىالمعدل التي تنص  1991لسنة 

 حاصال على شهادة جامعية اولية في القانون(. أحدهماذوي الخبرة على ان يكون وعضوين من 

يعد هذا النص من النصوص االمرة المتعلقة بالنظام العام يجب على االدارة االلتزام به عند    

تشكيل اية لجنة تحقيقية واي مخالفة لهذا النص يؤدي الى بطالن االجراءات المتخذة من قبل 

 باطل.ا يبنى على باطل فهو اللجنة ألن م

 صالحيات اللجان التحقيقية االدارية: 

يتمتع الموظفون بوصفهم في اللجنة التحقيقية بصالحيات جديدة ومؤقتة تختلف نوعا وكما عن    

 اذ حددت هذه الصالحيات بموجب المادة موظفين،صالحياتهم العادية التي يتمتعون بها باعتبارهم 

المعدل التي تنص على  1991( لسنة 14انضباط موظفي الدولة رقم )/ثانيا( من قانون 10)

)تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع 

وتدوين اقوال الموظف والشهود واالطالع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة 

 االطالع عليها.....(.

لنص لجنة التحقيق االدارية صالحية استدعاء الموظف المنسوب اليه المخالفة اعطى هذا ا  

االدارية وسؤاله وتمكينه من الدفاع عن نفسه ، وايضا من صالحياتها االستماع الى الشهود واخذ 

البيانات  –افادة اي شخص لديه معلومات تفيد في التحقيق وايضا اطالع على المستندات ) الوثائق 

ا عالقة بموضوع التحقيق واليجوز منع سلطة التحقيق من ذلك مهما بلغت اهمية وسريتها ( التي له

 تلك الوثائق والمستندات .

الذي نرى فيه اخفاء تلك المستندات والوثائق عن اللجان التحقيقية بغية التستر على  الوقتفي    

الحقيقة وقد يصل االمر في بعض االحيان الى عرقلة موظفي اللجنة التحقيقية من اداء مهمتها 

 التي كلفت بها .

 اجراءات التحقيق االداري:

ي نية لها بممارسة دورها في التحقيق االداربعد تمام عملية تشكيل اللجنة تنشأ الصالحية القانو   

 حكامألعقد اجتماع لمعرفة فيما اذا كان الفعل المقترف يشكل مخالفة  ةالتحقيقي، اذ تتولى اللجنة 
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القانون او انه ادى الى حصول ضرر بالمال العام والبحث في اسباب ومسببات اقتراف الفعل او 

قيق معهم ، بعد ذلك تبلغ اللجنة ذوي الشأن حصول الضرر وتحديد االشخاص المطلوب التح

الشاهد( بالحضور امام اللجنة في الزمان والمكان المعينين ، وبعد حضور  –المتهم  –)الموظف 

المطلوب التحقيق معه يتم تثبيت االسم الثالثي له ورقم وهوية الموظف المتهم ، وتوضح له 

 تم االجابة عليها ويكون ذلك تحريريا ويوقعموضوع واسباب االستدعاء على ان يتم طرح اسئلة لي

 عليها .

الموظف المتهم او الشاهد بالحضور  الموجود تأخروتجدر االشارة هنا وحسب الواقع العملي    

امام اللجنة في الوقت والمكان المحدد مما يؤدي الى عرقلة عمل اللجنة والتأخر في حسم 

 موضوعها.

من مناقشة الوقائع واالدلة بشأن المخالفة المنسوبة الى الموظف وبعد انتهاء اللجنة التحقيقية    

وبيان مدى صحة كل واقعة ونسبتها الى الموظف المتهم وموقف القانون منها تقدم اللجنة محضرا 

توصلت اليه من  تم اتخاذه من اجراءات وما سمعته من اقوال وشهادة شهود وما يثبت فيه ما

 توصيات.

 التوصيات:

اللجنة عند االنتهاء ان تصدر توصياتها عن طريق المحضر والتوصية تكون اما يجب على   

بعدم مسألة الموظف وغلق التحقيق نتيجة عدم صحة التهمة الموجهة اليه ، او توصي بفرض 

رأت صحة التهمة الموجهة اليه بعد  احدى العقوبات االنضباطية التي نص عليها القانون اذا ما

 وجودة لديها.التأكد من االدلة الم

الى  هبإحالترأت اللجنة ان فعل الموظف يشكل جريمة نشأت عن وظيفته فتوصي اللجنة  وإذا  

 المحاكم المختصة.

قرارات ادارية وانما توصيات وان الوزير او  رال تصدمما تقدم يتبين لنا ان اللجنة التحقيقية   

يات وكذلك فان التوص تعديلها،بها تماما او  باألخذبها بل هو مخير  باألخذرئيس الدائرة غير ملزم 

 تعد ملزمة مالم تقترن بموافقة الرئيس االعلى. ال

 

 :ةالتحقيقيالتظلم من القرار االداري الخاص باللجنة 
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كل العقوبات االنضباطية قابلة للتظلم ، ويتم التظلم من القرار االداري لدى الجهة التي اصدرته    

( يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالقرار وعلى الجهة االدارية البث في التظلم خالل 30خالل )

ظلم من جهة تانتهت المدة دون البث في التظلم فيعد ذلك رفضا لل فاذا( يوما من تاريخ تقديمه 30)

( يوما من تاريخ تبليغه 30االدارة وعندئذ يحق للموظف الطعن به امام مجلس االنضباط خالل )

برفض التظلم حقيقة او حكما والقرار الصادر من مجلس االنضباط العام يجوز الطعن فيه امام 

بلغا ويكون ( يوما من تاريخ التبليغ به او عدة م30الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خالل )

 قرار الهيئة باتا .
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 الدولية العالقات في الناعمة القوة

 حسين حمزة محمد.د

 المساعد الدولية العالقات أستاذ
 قوماتم وتوفير والترغيب اإلقناع بواسطة النفوذ إحراز على الناعمة القوة مفهوم يعتمد

 الصلبة لقوةا بينما وتقليده، حذوه بالحذو اآلخرين يغري الذي الجذاب النموذج وتقديم والرقي التقدم

 نع ينتج وقد المادية، والعقوبات المسلحة القوة بواسطة النفوذ فرض على تعتمد( المادية)

 خرآ بتعبير الناعمة القوة إن. والتأخر والخراب الدمار من الكثير األحوال معظم في استخدامها

 على ائدةبالف تعود التي التعاونية العالقات من شبكات إقامة لتشجيع حوافز خلق على القدرة هي

 من لفتخت قد ،التي طرف لكل النسبية المنافع أو المكاسب معايير عن النظر بصرف أطرافها،

 الكلية اراآلث في للجميع وفرة ينتج سلمي سياق في أكثر أو طرفين بين عالقة إنها. آلخر طرف

 .عنه الناجمة

 يكون ما ثرأك تعتمد الناعمة القوة فإن ،(المادية) الصلبة القوة عن تختلف التي طبيعتها وبسبب

 وهي يةالعسكر القوة استخدام إن. الصلبة القوة عليها تعتمد التي تلك عن تختلف مقومات على

 والحكومات البرلمانات مثل رسمية مؤسسات من قرارات يتطلب النفوذ لفرض المطلقة األداة

 ساتوالمؤس الحكومات على لالعتماد يحتاج يعد لم الناعمة القوة استخدام لكن الجيوش، وقيادات

 منظمات مثل الحكومية غير والمؤسسات الهيئات على يكون ما أكثر يعتمد وإنما الرسمية،

 سياسة واقتصاد
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 رونماك إيمانويل انتخاب أدى فقد. األفراد وحتى الجنسية المتعددة والشركات المدني المجتمع

Emmanuel Macron الناعمة القوة جدول قمة إلى 2017 عام في بالده صعود إلى فرنسا في 

 نتخابا بسبب الثالث المركز إلى االمريكية المتحدة الواليات هبطت بينما العالم، مستوى على

 قد" أوالً  أمريكا"  لترامب اإلنتخابية الحملة شعار أن شك وال Donald Trump  ترامب دونالد

 لنأع عندما الصورة هذه وتأكدت الخارج، في االمريكية المتحدة الواليات عن سيئة صورة ترك

. 2016 نيسان 22 في عليها التوقيع تم قد كان التي للمناخ باريس معاهدة من بالده خروج ترامب

 البرازيل في الرئاسة كرسي من Dilma Rousseff روسيف ديلما الرئيسة عزل أدى فقد كذلك

  29 المركز إلى لتهبط العالمي الناعمة القوة جدول على البرازيل موقع تراجع إلى 2016 عام

 . روسيف عزل قبل 23 بالمركز مقارنة

 1990 عام -هارفرد جامعة في الدولية العالقات أستاذ - Joseph Nye  ناي جوزيف اوضح لقد

 لقوةل المتغيرة الطبيعة:  القيادة مقدرة" بعنوان كان الذي كتابه في" الناعمة القوة"  تعريف

 وسائل:  الناعمة القوة"  بعنوان 2004 عام الصادر كتابه في المفهوم بتطوير قام كما ،" االمريكية

 ورجج كتابات من كثيراً  أستفاد ناي جوزيف ان بالذكر والجدير." الدولية السياسة في النجاح

 containmentاالحتواء سياسة أسس وضع الذيGeorge Kennan   (1904- 2005 ) كينان

 قوة بسرعة وأدرك ،( 1945-1939) الثانية العالمية الحرب بعد السابق السوفييتي االتحاد ضد

 أدرك دلق. التاريخ يشهدها نووية حرب أول بعد العسكرية القوة استخدام على المفروضة القيود

 عام منذ ةنووي أسلحة اآلخر هو يملك الذي السابق السوفييتي اإلتحاد ضد القوة استخدام أن كينان

 ربالح" أسلوب استخدام إلى ذلك من بدالً  دعا فإنه ثم، ومن. العالم دمار إلى يؤدي أن يمكن 1949

 التي" اسيةالسي األيديولوجية" ضرب على والتركيز السوفييتي اإلتحاد ضد" الشاملة السياسية

 ستراتيجيةال األولى اللبنة كينان وضع فقد ثم ومن السابق. السوفييتي االتحاد أساسها على يقوم

 الحرب بداية وكانت الناعمة، القوة على اإلعتماد إلى الصلبة القوة على اإلعتماد من التحول

 التي "الشيوعية" بين وتطابقا تشابها تخلق أو توحد عالقة إقامة على تعتمد cold war الباردة

. لسابقا السوفييتي االتحاد فيها بما الحليفة الدول هزمتها التي" النازية" وبين موسكو تروجها

 يقوم لتيا السياسية العقيدة تحولت" النازية"" والشيوعية" بين المطابقة هذه ترويج وباستمرار

ً  مكروهة عقيدة إلى الوقت من فترة بعد السوفييتي النظام عليها  فتم ربي،الغ العالم في تدريجيا

 سقوطب الشرقية أوروبا دول في الكبير الزلزال وقع ثم اإليطالي، الشيوعي الحزب تقدم وقف

 االتحاد داخل الشيوعي الحزب نفوذ سقوط بعده ومن 1989 الثاني تشرين 9 في برلين جدار

 .الصلبة للقوة استخدام دون من 1991 عام نهاية في بأكمله النظام سقط حتى نفسه السوفييتي
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 "ي الى ذات   اشتقت" 
 الساعور باسم بسمة

 يالى ذاتِ  اشتقت

 ....هي  ِعبارةٌ َغريبةٌ 

 ....شتقت الى سنارتي ا

 واطرزهاقمشتي أ ابه غزلُ أنت التي كُ 

 َكلِماتي واَشعاريالى  شتقتُ ا

 ودَفاتري وراقيأرتها في ط  التي سَ 

 كان بال المٍ لبي الذي الى قَ  شتقتُ ا

 الى عقلي الذي كان ال يبالي بالحزن ِ  اشتقت

 اتيلذِ  نينِ ي وحَ قتياشْ اي وصف لهفتِ أكيف 

 واالشتياقِ  الحنينِ  وفي حضرةِ 

 يالى الماِض  دِ وُ الشر   سمةسوى نَ ال توجدُ 

ً نُ ستوقِ تَ   روحي نَ كَ سَ  ءٌ بل شي ي الدموع ليست وجعا

 االشتياقِ  في مقابرِ  هامدةٍ  ي كجثةٍ نُ ستوقِ تَ 

 يشتاق لذاتِ أني ركُ تْ تَ 

 راً روُ ليس غُ 

 ً  ليس حبا

 ذاتيلفتقد لأ

 نيسُ لها يدي وال تالمِ  مد  أالتي 

 فلماذا شتاق اليكِ أ

 ؟!لماذا  ...... عني انت بعيدةٌ 

 المرائي
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 )يوحنا الديلمي( دير وكنيسة ناقرتايا

 الخديديعبد السالم سمعان 

        ثاري متقاعدآ

كم شمال غرب بخديدا )قره قوش( مركز قضاء  2يقع دير مار يوحنا الديلمي بحوالي        

 ... و يوحنا الديلميأسم دير السريان إويعرف ب، كم شرق الموصل  25وبمسافة ، الحمدانية 

ت راء بحسب الرواياآلختلفت اإن إ)مام قرية ياي الموقرة( و رامية منآكلمة  ناقرتايا ،و أقرتايا مُ 

 85و 79و 77و 67ص/1962/)عبدالمسيح المدرس صحابهاأساطير والخرافات فتمثل ألوا

ب في جبل عقرة ثم ولد يوحنا في نهاية القرن السابع الميالدي في الموصل وتره   ... (103و

ربما في ، ك ا هناسس ديرً ألى الجنوب وإسر رحل ألوبعد عودته من ا، رتحل وخطفه الديلم إ

عندما م 1743ا حتى حملة طهماسب من القرن الثامن الميالدي وظل عامرً  بناء الدير ... بلةألا

 يءفدمر كل ش، ( 84ص1961/قضيتها )كوركيس عوادأستولى على قراها وأحاصر الموصل و

)القس سليمان  ديرتها وقتل رهبانهاأونهب ، لى مناطق شمال الموصل إضافة إفي غزواته 

م م  رُ  (1-)صورة  للديرن الباب الوسطي أمعظم المخطوطات تذكر  ...( 278ص/1923الصائغ

سوة بغيره من أ م2014داعش خالل غزوته في تنظيم ره دم  ، وم 1563م وثانية عام 1115عام 

ايا وبشموني وان وبسلكفي المنطقة منها نمرود وباشبيتا والص  التاريخية ثرية والتراثية ألالمواقع ا

، ( 53مجلة سومر/2008/)عبدالسالم الخديدي همية وغيرهاألا ةالبالغ اياثولخديدا وزكريا وتلوب

ديرة التي تعرضت للغزو والتخريب والنهب والحرق تاريخيا مثل بربارة ألكذلك الكنائس واو

ف الآلوبشموني وسركيس وباكوس وماركوركيس ومار يوحنا البوسني والطاهرة ومار بهنام وا

 1989ار متي موكذلك  124ص/2005/)جوزيف يعقوب رض بيث نهرينأعلى عموم مثيالتها 

ول أللى المسيحية منذ القرن اإلوا من الوثنية باء والجدود تحو  آلن األ. و.. الباب االول والخامس(/

نه او إقاموا كنائسهم فوق معابدهم الوثنية التي هجروها ، أيمان دون حرب إالميالدي طوعا وب

، ا مترً  25 × 28. يبلغ طول الدير .. لى المسيحيةإتعبير عن الخروج والخالص من الوثنية 

ة في ستمرارا لطراز المعابد الدينيإثار آلطرازه العماري الحالي للكنيسة بازليكي ويعتبره علماء ا

قتبس طراز مخطط الكنائس السريانية إومنها ، ( 276ص/1988/وتسأالعراق القديم )ديفد 

 ، و السريانية الغربية )يوسف حبيأ( 251ص/2000/رثودكسية )جان فييهألا

 ثيراتأمخططه رواق وسطي ينتهي بغرفة المذبح نحو الشرق وهذا من ت... ( 33ص/1980/بألا

لى غرفة المذبح ذا جدران إ. مدخله في ضلعه الغربي للداخل .. يضاأالمعابد في العراق القديم 

لى إ (199ص/2013/دير مار بهنام )حكمت بشير وعبدالسالم الخديديمزينة كتلك الموجودة في 

يعلو ،  ( 2-)مخططزاحة مع جنبات من جهته الشمالية والجنوبية إكم 20الجنوب منه بحوالي 

...  (3-ة)صور يضاأروقة الثالثة قبوات تفصلها دنك مبنية من الطابوق ألالمذبح قبة صغيرة وا

 تحقيقات
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ناقرتايا كثير الشبه بمخطط  كنيسة قصر سريج ومصيفنة من ن طراز كنيسة إويرى البعض 

ن كنيسة إونعتقد ، ( 75ص/1991/مجلة الرافدان/القرن الرابع الميالدي )جامعة كوكوشيكان

ائس سوة بغيرها من كنأو فوق بناء ديني وثني قديم أنقاض كنيسة قديمة أناقرتايا مبنية على 

ستخدم للصالة صيفا بسبب اولها رواق خارجي ،  (215ص/2016/المنطقة )عبدالسالم الخديدي

والرواق الجنوبي  ، (450ص/1975/)عماد عبدالسالم رؤوف يسمى بيث صلواثا، الحر الشديد 

)صورة  نه قبر القديس يوحناإلى غرفة صغيرة بجدارها الشرقي مذبح جانبي يعتقد البعض إيؤدي 

 25 × 10لى فناء نحو الجنوب مساحته ويتوسط هذا الرواق مدخل يطل ع،  (4-للمذبح الجانبي

سس التي ألثارها غير اآتخذت ديرا لسكنى الرهبان لم يبق من أُ تحيط بالفناء غرف صغيرة ، ا مترً 

بنفس  (5-)المخطط  سوة بالكنيسةأعمارها إعادة وإبعادها أنقاض لمعرفة ألكشفناها تحت ا

مداخلها ،  (6 - )صورة صغيرةوقباب  سقوفها بشكل قبوات مخططها السابق وطرازها العماري ،

الطوائف  كلهمية لدى أوللدير  ، . يتوسط الفناء صهريج ماء.. ونوافذها ذات طراز تراثي

ذار لتقام صلوات آخر جمعة من كل شهر آذ يصادف عيده إالمسيحية خاصة في فصل الربيع 

ات ونه فقير بالزخارف والكتابوعلى الرغم من ك ، ا للراهباتته كان ديرً أمنذ نش ... حتفالية فيهإ

هميته تكمن في الكنوز من التراث الديني كالمخطوطات والكتب الخاصة بالصوم أن أ ال  ، إ

رت طوال الفترات التاريخية التي م المتنسكونولئك أوالصالة والفروض الدينية التي تركها لنا 

الف القرى آواحد من  وهو، ضطهادات التي تعرضوا لها العليهم رغم هول الخراب والدمار وا

رهاب على يد الغزاة القادمين من الشرق والغرب إلديرة والكنائس التي عانت من األوالمدن و ا

-14ص/2002 /)عبدالسالم الخديدي ال بل حتى من دول وشعوب الجوار، والشمال والجنوب 

لسنة  349/35رقم الثريته في الوقائع العراقية بأثري المجاور والمعلن عن ألالتل ا، ان ( 19

تخريب بحفر نفق كبير يخترقه من للض تعر  ... يضا أدليل على ذلك ،  3/11/1940في  1966

. زار المنطقة عدد من الرحالة والسياح منهم فكتور بالس الذي قام بتنقيباته  الشمال نحو الجنوب

رويسر عام وب، ( 170ص/1870/شورآ)مجلة نينوى و الغير علمية في هذا التل فلم يجد شيئا

 ، )منصور المخلصي 1908وجرترود بيل خالل زيارتها للموصل عام  1909

ثار آلة اثري دائرألبت في تل ناقرتايا ا. وقد نق  .. ن التل طبيعيإمعتقدين ، ( 268ص/2007/بألا

د في توثيق جألكني لم ، مشروع سد الموصل في تسعينات القرن الماضي /والتراث العراقية/نينوى

لبالغ في هذا التل ا عملهب عن قها المنق  و وث  أنها ية نتائج دو  أعاله أثار نينوى والمشروع آمفتشية 

ان ستيطإقدم أف، دوار تاريخية وحضارية عريقة أنسان فيه بمراحل وإل. مرت سكنى ا.. هميةألا

 ولىأللف السادس قبل الميالد وحتى العصر الساساني خالل القرون الميالدية األلى اإفيه يعود 

تمت و، عمال الصيانة والترميم لتجعل منه مدرسة للرهبان أوقد قامت الجهة المعنية بالدير ب ...
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في  47 بكتابها ذي العددثار والتراث آلستنادا الى موافقة دائرة اإشرافي ومتابعتي إالصيانة ب

26/1/1997 ...        

 

 

 مخطط أفقي لكنيسة ناقرتايا صورة لمدخل غرفة المذبح الرئيس لكنيسة ناقرتايا

  
 صورة مذبح جانبي )غرفة القبر( صورة من الداخل لقبة المذبح والقبو
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 صورة لسطح الكنيسة تظهر القب ة

 

 

 

 : الهوامش

 1985بغداد  1ج - شهداء المشرق -ب أل، ا بوناألبير أ -

 1923مصر  1ج - تاريخ الموصل -القس سليمان الصائغ  -

 2000بغداد  - ترجمة نجيب قاقو - ثار المسيحية في الموصلآلا –ب أل، ا جان موريس فييه -

 2005دهوك   - ترجمة سوزان خوشابا  - شوريةآللة اأالمس - جوزيف يعقوب -

 2013الموصل  - ثار المسيحية في بالد الرافدينآلا - سود وعبدالسالم سمعان الخديديألحكمت بشير ا -

 1988بغداد  1ط -ترجمة لطفي الخوري   - نشوء الحضارة - وتسأديفد وجوان  -

 2002 - بخديدا 24 العدد –نشرة العائلة  - عظم حدث في تاريخ بخديداأ - عبدالسالم سمعان الخديدي -

 2016ربيل أ - فاقآلمقومات التنمية المستدامة وا، سهل نينوى  - عبدالسالم سمعان الخديدي -

  2008بغداد  - ثار والتراثآلدائرة ا 53سومر العدد مجلة   – اياثولثرية في تلألنتائج التنقيبات ا - عبدالسالم سمعان الخديدي -

  1962بغداد  1ط - قوش في كفة التاريخ قره – عبدالمسيح بهنام المدرس -

 1975النجف  - الموصل في العهد العثماني - عماد عبدالسالم رؤوف -

 1989.د.أ . ترجمة ح - شوريةآلة اأشوريون والمساآلا - ) بار متي( ماتفيف ق.ب. -

 1961ثار العامة بغدادآلا 17سومر مجلد  - تحقيقات بلدانية - كوركيس عواد -

 2007بغداد 140 - 139بين النهرين العدد - جرترود بيل -ب أل، ا منصور المخلصي -

 1980 بغداد -كنائس الموصل  -ب أل، ا يوسف حبي -

 -- kokushikan university- early  christian architecture - al-rafidan -   1991-  x 11-p-75 -        
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االول الحمدانية جامعة مخيم  

 م.م ستيفان ججو كرش   :تقرير

قسم علم التربية البدنية وعلوم الرياضة-كلية التربية  

 حتى الخالء حياة نشاط ألوان من لونا لكونهار كبي رانتشا المخيمات حركة انتشرت

 أنه على النشاط من اللون هذا إلى وينظر الشاملة، التربوية امجرالب من أزيتج ال جزءا أصبحت

 يكتسبها لتيا اترالخب أن حين في سة،راالد غرفة في تتم التي التعليمية اترللخب مساعدة وسيلة

 الطبيعة دارسة حواسه، وتيسر له وتقوي النفس، على االعتماد على تدربه المخيمات هذه في الفرد

  .العامة والخدمة النافعة والفنون المهارات نواحي مختلف وممارسة

 سياسي، غير تطوعي طابع ذات والشباب للفتية تربوية حركة بأنها..  الكشفية الحركة وتعرف

 مع تتماشى امجهاروب العقيدة، أو اللون أو السن أو الجنس في تفرقة دون للجميع مفتوحة وهي

 .1907 عام في بأول بادن سميث روبرت اللورد المؤسس وضعها التي والطريقة والمبادئ الهدف

 بحيث ماعياواجت وروحيا وثقافيا ونفسيا جسميا الفتى تنميه في المساهمة الكشفية الحركة تسهم

 .....المنطلق هذا ومن ". وعالميا وقوميا محليا المجتمع في صالح مواطن يصبح

 رياضات
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 االول الكشفي المخيم الجامعة أقامت الحمدانية جامعة لتأسيس الخامسة السنوية ىالذكر مناسبةلو

 كرمليس. منطقة في بربارة القديسة دير في 2019/  3/  5 الموافق الثالثاء يوم وذلك للجامعة

 شرةع أحدمن  الطلبة وأغلب التدريسي الكادر كل مع الجامعة رئاسة مشاركة المخيم تضمن حيث

 ئاسةر الذين دعتهم الضيوف من وعدد (واالقتصاد االدارة وكلية التربية كلية) كليتين من اقسم

 .الجامعة

 اآلتي: وهي الفعاليات مناَ عدد المخيم وتضمن

 .الكشفي المخيم افتتاح -

 . IOM للمخيم الداعمة المنظمة شعار معها حاملة الهيليوم بالونات اطالق -

 .قياالعر العلم رفع سيمامر -

 .للكشافة الكشفية الريادة اعمال تضمن الذي الكشفي المعرض افتتاح -

 .قسم بكل الخاصة الكشفية الخيم تفتيش -

 .غداء وجبة -

 .شعبية ودبكات رقصات -

 بدرع ياضةالر وعلوم البدنية التربية قسم كانو المخيم في المميز القسم تكريم تم النهاية وفي -

 هملجهود ايضا االبداع بدرع كرش ججو ستيفان المساعد المدرس المخيم قائد وتكريم االبداع

  .   الكرنفال هذا انجاح في المبذولة

 .المكان وتنظيف واالدوات الخيم ورفع الموقع اخالء -
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يعد الكتاب من المصادر المهمة كونه دراسة وثائقية خاصة 

اذ يدرس جوانب رئيسة من تاريخ االتراك  العثماني، باألرشيف

العثمانيين والبلدان والشعوب التي عاشت قروناً من الزمن تحت 

اذ استمر  البلدان،الحكم العثماني وكان العراق واحداً من تلك 

الحكم العثماني فيه زهاء اربعة قرون انتهت باالحتالل 

وألهمية هذه الوثائق قام المؤلف  ،1918-1914البريطاني للعراق ابان الحرب العالمية االولى 

بترجمة مجموعة من الوثائق المنتخبة من كتاب " وثائق االرشيف المتعلقة بالموصل وكركوك 

1525-1919 .“ 

( وثيقة من الكتاب المذكور اعاله من اللغة التركية الى العربية ، 40قام المؤلف بترجمة )         

، نذكر منها على سبيل المثال وثيقة  1919-1822ة بين سنتي اذ كانت تتناول قضايا كردية مختلف

" ووثيقة " االيرادات المستحصلة من أقضية  1822" توطين عشيرة بلباس في اربيل واطرافها 

" ، وكذلك " تحويل ناحية زيبار الى قضاء  1855-1854ونواحي وعشائر سنجق السليمانية 

د عشائر العمادية ضد االنكليز الذين هاجموا قرية " ، و" اتحا 1878ودمج ناحية شيروان معها 

" وغيرها الكثير التي تروي  1919" ، و"انتفاضة الكرد ضد المحتلين االنكليز  1919بامرني 

لنا عالقات العشائر الكردية مع السلطات العثمانية وعالقاتها مع بعضها البعض . كما يبين لنا 

نطقة وموقف الكرد من االحتالل البريطاني عند نهاية الكتاب طبيعة االدارة العثمانية في الم

  .1919وانتفاضات الكرد ضد البريطانيين سنة  االولى،الحرب العالمية 

منها  الوثائق،وقد اشار المؤلف الى الصعوبات التي واجهته عند ترجمة هذه النماذج من       

وعدم  ص،النصووتكرار  باأللقابوالتكلف  وعربية،اسلوبها وتنوع مفرداتها من تركية وفارسية 

 الهجري والشمسي  هما:وضوح بعض الكلمات واعتماد معظم الوثائق على تقويمين 

 

 الموصل وكركوك في الوثائق العثمانية عرض كتاب

 . خليل علي مراد المترجم / أ.د

 اآلداب(كلية  –)جامعة صالح الدين 

 .2005السليمانية  –مؤسسة زين 

 دعبد المجيأ.م.د.  لبنى رياض 

      امين المكتبة المركزية
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 طقة،المنوتضمنت بعض الوثائق عبارات فيها اساءة الى سكان  اذار،الرومي( الذي يبدا بشهر )

ام المؤلف وقد ق العراق.اذ تكشف نظرة بعض العثمانيين السلبية تجاه  فيها،او الى طوائف معينة 

 منها.وايضاح المبهم  وثيقة،بإعطاء تفسير واٍف عن كل 

( 191-13القسم االول من صفحة ) قسمين:( صفحة مقسم الى 325اما الكتاب ويتكون من )       

القسم  اوتوضيحها، امفهي تضم الوثائق المترجمة الى اللغة العربية مع تعليق المترجم عليها 

وقد كان جهد  المترجمة.( فتعرض صور من الوثائق االصلية 325-191حة )الثاني من صف

المترجم واضحاً جداً في اعطاء ترجمة وافية مع التعليق على كل وثيقة بإيجاز على الرغم من 

  واجهته.الصعوبات التي 

 المؤلف في سطور 

خليل علي مراد استاذ التاريخ الحديث من مواليد مدينة 

وقد اكمل دراسته 1950مندلي محافظة ديالى ولد عام 

االولية والثانوية في كركوك سافرالى بغداد الكمل دراسته 

 1973االولية بكلية االداب/جامعة بغداد وتخرج سنة 

وكان عنوان  1976وحصل على الماجستير سنة 

اق االداري واالقتصادي في العهد رسالته)تاريخ العر

 1979(ثم حصل على الدكتوراة سنة 1638العثماني الثاني 

من الكلية ذاتها وكانت اطروحته بعنوان)تطور السياسة 

( عين مدرسا 1947-1941االمريكية في الخليج العربي 

ثم نقل  1985-1979في كلية االداب جامعة البصرة بين 

بعدها انتقل  2010ربية جامعة الموصل وبقي هناك حتى سنة الى قسم التاريخ في كلية الت

الى جامعة صالح الدين/اربيل واليزال يعمل هناك استاذا للتاريخ الحديث. له العديد من 

( و)تركيا 1992المؤلفات من اهمها )ايران وتركيا دراسة في التاريخ الحديث والمعاصر 

تركية الى ال العديد من الكتب عن العربية ( وغيرها الكثير كما قام بترجمة1988المعاصرة 

-الكردية-التركمانية-العثمانية-التركية الالتينية-لغات )العربية بخاصة وهو يجيد سبع

 وله العديد من االصدارات والترجمات. االنكليزية(-الفارسية
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 في بالد الرافدفن الوثائق( )ح ظات ريف دور األ

 د . جاسم عباس محسن

 كلية التربية / قسم التاريخ
يقصد بدور الوثائق المكان الذي      

كانت تحفظ فيه الوثائق عادةً ، أي ما 

  Archivesيقابل المصطلح االجنبي 

واستخدم المصطلح للداللة على 

مجموعة الوثائق نفسها المحفوظة فيها 

اما ما يخص التاريخ العراق القديم فقد 

كانت األرشيفات تضم عادة مجموعة 

كبيرة او صغيرة من الوثائق التي 

تعكس نشاطات القصر ، او المعبد او 

المحكمة او التاجر او مجموعة التجار 

تصادية او او الكهنة او غيرهم ، االق

اإلدارية او القانونية او غيرها وحسب 

طبيعة نشاطات صاحب األرشيف ، وقد 

كشف عن عدد كبير من هذه األرشيفات 

منها ما يخص القصور الملكية مثل 

األرشيف المكتشف في قصر زمري ليم 

في ماري على نهر الفرات وأرشيف 

الفرعون المصري اخناتون المكتشف 

مته وأرشيف في العمارنة بقايا عاص

اشور ناصربال الثاني المكتشف في 

قصره في عاصمة كلخ ) نمرود ( 

ثل م بالتجار،ومنها خاص  اور،مثل أرشيف معبد االله سين في  بالمعابد،وغيرها . ومنها خاص 

ثل م باألفراد،ومنها خاص  اآلشوري،( ول تبة في جنوب شرقي اسيا الصغرىكأرشيف قانِش )

  MurᾱŠuمن العصر البابلي الحديث وأرشيف عائلة ُمراُش  Egibi أرشيف عائلة بيت ايكبي

  .من العصر نفسه

 األولى ايضا
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 ويوضع معها بطاقة تعريفية بموجب والقصب،كانت الرقم تحفظ في سالل معمولة من الطين      

 وتل حرمل الموصل( )فيوقد وجدت نماذج منها في تل قوينجق  المختلفة.موادها 

يث جاء ح ايضاً،ويتم نقل الرقم الى مسافات بعيده بواسطة السالل  الجديدة(.بالقرب من بغداد )

في احدى الوسائل التي عثر عليها في آشور والعائدة الى التاجر اآلشوري انليل باني الذي كان 

مقيماً في قانيش في االناضول والمرسلة الى أخته يطلب فيها ان تبعث له كل الرقم العائدة إليه 

 لسالل،التجارية الى هناك وقد تم نقلها فعالً من آشور الى قانيش بواسطة والخاصة بالصفقات ا

 .فخاريةكما حفظت الرقم داخل جرار 

وفي داخل البعض  الغرف،وقد عثر في كيش على جدار مكسورة مرتبة حول جدران بعض     

غوية لمنها مجموعة من الرقم الطينية صنفت حسب مضامينها كالنصوص القواعدية والدينية وال

ا فقد عرف مخزن حفظ الرقم باسم )جرة رقم( والموظف المسؤول عنها باسم )ابن وغيرها لذ

دون عليها من الخارج عنوان ، وحفظت الرقم داخل صناديق من الطين ذات أغطية مجرة الرقم(

. وفي البعض اآلخر وضعت بطاقة تعريفية بمحتوياتها وكانت مثل هذه الصناديق تودع في الرقم

( ومن المحتمل ان مثل ص لقاء مبالغ تدفع له عرف باسم )رئيس او مدير صندوق الرقمشخذمة 

 هذه الصناديق استخدمت مقام خزانات األضابير والسجالت المستخدمة في عصرنا الحاضر.

وكانت الرقم تودع في كوة داخل الجدران أيضاً وقد تم العثور في التنقيبات األخيرة للمؤسسة        

ن ملآلثار والتراث في بيت الكاهن في اشور على نصوص ادبية معجمية واللوح الرابع العامة 

ة اكن خاص، اما المجاميع الكبيرة من الرقم فكانت تحفظ في امقانون حمورابي داخل تلك الكوة

وتعني )بيت  “bītṭupi “وباللغة االكدية  )ba - dub  - “ éدب ا  –أي سميت باللغة السومرية )

الرقم ( علماً بأن المدرسة سميت بهذا االسم ايضاً. وكان يقوم بإدارته موظف عرف باللغة االكدية 

 اي امين األرشيف ) الوثائق . كما سمي األرشيف ايضاً   ” Šandabakku “ باسم شاندا باكو

E . KISIB . BA في اللغة السومرية ويقابلهُ في اللغة االكديةbīt kunukkim  أي ) بيت

الوثائق المختومة ( ولتوضيح أهمية هذا الدور نورد االشارة في هذا المجال الى رسالة الملك 

حمورابي المعنونة الى سين ادنام  حاكم مدينة الرسا يذكر فيها " من اجل فض النزاع حول قطعة 

  . ارض راجع الوثيقة المحفوظة في القصر سوف تفيدك كثيراً في حسم القضية "

ولم يكن هناك بناء خاص ذو مواصفات معينة لحفظ مجموعة الرقم التي تمثل أرشيفات بل      

كانت مجموعة الرقم تحفظ في غرفة او جناح معين من القصر او المعبد او البيت ، كما لم يكن 

هناك أسلوب معين لحفظ الرقم في األرشيف يختلف عن أسلوب حفظها في المكتبات ، لذا كان 

ب احياناً التمييز بين مجموعة الرقم المكتشفة هل هي تمثل أرشيفاً معيناً او انها جزء من الصع
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من مكتبة ومع ذلك ، فان االختالف الرئيس بين رقم المكتبة ورقم األرشيف هو في مضمون الرقم 

، فرقم األرشيف عادة ذات مضامين متشابهة وتخص نشاطات جهة معينة ، كالقصر او المعبد او 

ر ، مصنفة حسب نوعها وتاريخ تدوينها في حين تكون رقم المكتبة مختلفة المضامين وتضم التاج

ً أدبية ولغوية وقانونية او علمية وغيرها مصنفة عادة حسب سلسالت محددة ويكون  نصوصا

حفظها بهدف الرجوع اليها وقراءتها واالطالع على ما ضمته من معلومات او قصص او أخبار 

شيفات تحفظ في غرف مقفلة وربما مختومة لكي يمنع التالعب بها وكما جاء في حين كانت األر

 .  في وثائقها التي تحفظ عادة حماية للحقوق 

 

 المصادر: 

 . 1985، نخبة من الباحثين العراقيين ، بغداد ،  1بهيجة خليل اسماعيل ، الكتابة ، في : حضارة العراق ، ج  -1

 . 2000الكتابة المسمارية ، الموصل ،  عامر سليمان ،  -2

عامر عبدهللا الجميلي ، الكاتب في بالد الرافدين ، رسالة ماجستير منشورة ، كلية االداب ، جامعة الموصل ،  -3

2001    
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 " هنا جامعة الحمدانية " نشيد جامعة الحمدانية 

 د. وليد الصراف شعر:

فار رد. عما لحن:             احمد الصَّ

 هنا حيُث بالعلِم يَدنو البَعـيد

 هنا حيُث الحْت حدودُ الُمحال

 بِـجامعة في العراق الـجديد

 تُِعد  النَّساَء وتبني الرَجال

  تألأل بالعلِم أُفُق العراق

* * * 

 تُشيع شذى العلم في كل حين

القادمينوتبِسُم ال تسأُل    

ِ القبائِل ينتسبون  ألي 

 ومن أي  ِعرٍق ومن أَي دين

 فهم بعُض ألوان طيِف العراق

* * * 

 دروٌس بقاعاِت ِعلم تدور

 ستُعلي القالَع وتبني القصور

 وتتلو على الغُصِن درَس الجذور

 فتحِسد ساعاتِهن الدهور

 ويسطُع في األفِق َمجدُ العراق
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