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 وتأثرياتها على الينو الشكاىي 3311مذحبة مسيل 
 والتطور الثقايف للشعب اآلشوري

************** 
  اٜفإ داْٞ نٛضبٌٝ                                                                

 
 املقدمة:

ٚقس ٚقف  .ٛيٛدٜٞصٓف ايعطام ٚالغُٝا مشاي٘، ضُٔ اجملتُعات ايجط١ٜ بتٓٛعٗا اإلثٓ
ايهاتب ٚاؾػطايف ايعطاقٞ ايسنتٛض ؾانط خصباى عٓس ٖصا ايتٓٛع يف َكس١َ نتاب٘ ايعطام 

": إٕ املٓطك١ ايؿُاي١ٝ متجٌ َتشفًا أثٓٛغطافًٝا ععًُٝا بكَٛٝات٘ فٛصف٘ قا٥اًلايؿُايٞ، 
ٚيف ايعسٜس َٔ زٍٚ ايعامل   1"با١١ٜٓ ٚعازات٘ ٚتكايٝسٙ ٚمماضغات٘ اي١َٝٛٝ املتٚأزٜاْ٘ املدتًف

 ضبعٝس األثط يف تطٛض اجملتُع الغُٝا َٔ ايٓٛاسٞ ايجكاف١ٝ َٚصس ثيايتٓٛع اإلا ملجٌ ٖصنإ 
 زخٌ َِٗ يًسٚي١ َٔ ايٓاس١ٝ اإلقتصاز١ٜ نعاٌَ دصب يًػٝاس١ ايجكاف١ٝ.

، مل ٜػتفٝس َٓ٘ البٌ إٕ ٖصٙ ايٓع١ُ ععًُٝا َتشفًا إْػاًْٝا طبٝعًٝاايصٟ ٖٚب٘ اهلل  إال إٔ ايعطام
ايطبا١ْٝ ؼٛيت إىل ْك١ُ ع٢ً اؿهَٛات أٚاًل ثِ ايؿعٛب اييت أَػ٢ ايهجري َٓٗا ٜٛاد٘ خطط 

 اإلْكطاض َٔ ع٢ً أضض األبا٤ ٚاألدساز.
ٖٚٓا مٔ يػٓا  ،أعطٛا ايعامل ايهجري ٚيف فاالت ؾت٢اآلؾٛضٜٕٛ نُا ٖٛ َعطٚف يًذُٝع 

َٔ أِٖ َطانع (، ..بصسزٖا، ٚقس ناْت املٓطك١ ايؿُاي١ٝ َٔ ايعطام ) ٣ْٛٓٝ، أضبٌٝ، زٖٛى 
، ٚبعس غكٛط يف عٗسِٖ ١َُٗ األٚىل ٚايجا١ْٝ عٛاصِ غٝاغ١ٝ ٚز١ٜٝٓ ٚأصبشتتٛادسِٖ، 
 م.ّ، بك٢ اآلؾٛضٜٕٛ يف َٓاطكِٗ ٚبهجاف١ غها١ْٝ ست٢ ف٤ٞ اإلغالّ. ٣ْٛٓٝ612 عاّ 

إعتًت املؿٗس املتابع يًتأضٜذ ايػٝاغٞ ايعطاقٞ، الميهٔ إٔ ٜػفٌ ايكط١ٝ اآلؾٛض١ٜ اييت 
اؿطب ايعامل١ٝ األٚىل، ٚزٚضِٖ ايعػهطٟ ايهبري إىل  ٚبعس خالٍَط٠ ثا١ْٝ  قٞاايػٝاغٞ ايعط

                                                           
1
 .7، ص1973ؾانط خصباى، ايعطاقٞ ايؿُايٞ، زضاغ١ يٓٛاسٝ٘ ايطبٝع١ٝ ٚايبؿط١ٜ، َطبع١ ؾفٝل، بػساز،  
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داْب قٛات اؿًفا٤ الغُٝا بطٜطاْٝا اييت إغتفازات َٔ خسَاتِٗ ايعػهط١ٜ بؿهٌ نبري يف 
َٔ ٚاإلغتكطاض يف ايعطام ٚٚضع ايًبٓات األٚىل يًذٝـ ايعطاقٞ شمؿاضنتِٗ إبإ إضغا٤ األ
غاِٖ بفاع١ًٝ ، ٖصا ْاٖٝو عٔ زٚضِٖ نؿعب َتُسٕ َجكف  2"ايعطاق١ٝ ايًٝفٞ قٛاتتؿهٌٝ " 

 .ق١ٝاْٚؿاط يف فٌُ املٓاسٞ ايجكاف١ٝ ايعط
، املًه١ٝ عٗس إغتكالهلا بٗااييت إفتتشت اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ  *(1933َصع١ مسٌٝ )إال إٔ 

 بعٝسٚشمباضن١ َٔ سه١َٛ صاسب١ اؾالي١ بطٜطاْٝا ايسٚي١ املٓتسب١ ع٢ً ايعطام، قطت إىل سس 
غٓشاٍٚ اإلداب١ زضاغتٓا ٖصٙ يػهاْٞ هلصا ايؿعب. ٚيف اع٢ً دع٤ َِٗ َٔ ايٛدٛز ايكَٛٞ ٚ

َٚٔ بعسٖا ايعطاق١ٝ  ٌٖ تٛقفت اؿه١َٛ أال ٖٚٛ، ٖصا عجٓاع٢ً غؤاٍ نإ ايػبب يف ٚالز٠ 
َٚاٖٞ ايتساعٝات ايػًب١ٝ   ؟َعاقب١ ٖصا ايؿعب دػسًٜا فكطعٓس ْكط١ املتعاقب١  اتاؿهَٛ

 ًؿعب اآلؾٛضٟ، نٕٛ ٖصٜٔيايُٓٛ ايػهاْٞ ٚايتطٛض ايجكايف  اييت خًفتٗا املصع١ ع٢ً
َٔ قبٌ ايهجري َٔ ايباسجني، ٚضنعٚا دٌ تطنٝعِٖ ع٢ً  غفالُأَٚع األغف ايؿسٜس  نياؾاْب

بػٝط غدطت دع٤  اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ جبت نٝف إْٕإٔ نُا غٓشاٍٚ  .داْب ايتصف١ٝ اؾػس١ٜ
ٌ دَت سسني إغتديف ، ٚدٝع٠خالٍ فرت٠ ظ١َٝٓ ٚاآلؾٛضٜني دػسًٜا  صف١ٝتإَهاْٝاتٗا ي َٔ

قًع دصٚضِٖ إىل ٚصٛاًل ثكافتِٗ ٚيػتِٗ ٖٜٚٛتِٗ  ٚطُؼ طيطُٚع٢ً َس٣ عكٛز  طاقتٗا
  .َؤغػاتِِٗٚٗ َٚجكفِٝٗ ايتأضخي١ٝ َٔ ٚطِٓٗ األّ، َٔ خالٍ قاضب١ ثكافت

 
 
 

                                                           

، تطمج١ 1932-1915قٛات ايًٝفٞ ايعطاق١ٝ ٜطادع: ايعُٝس دٞ نًٝربت بطإٚ،قٛات ايًٝفٞ ايعطاق١ٝ تأضٜذ يإلطالع ع٢ً  2
 .2006َؤٜس إبطاِٖٝ ايْٛساٟٚ، َطبع١ ؾفإ، ايػًُٝا١ْٝ، 

يًُعٜس عٔ ناْت مسٌٝ َٜٛٗا قط١ٜ صػري٠ يف سسٚز قطا٤ زٖٛى )قافع١ زٖٛى ايّٝٛ( ٚناْت تابع١ يٛال١ٜ املٛصٌ.  *
، 4ز (،1933)َصابح آب  دطدٝؼ فتح اهلل، ْعطات يف ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ، أضٛا٤ ع٢ً ايكط١ٝ اآلؾٛض١ٜ َصع١ مسٌٝ ٜطادع:
 .2014َطبع١ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ، 
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 :على الشعب اآلشوري ا  املذحبةريتأث
  نُا غبل ٚأٚضشٓا يف َكس١َ عجٓا ٖصا، إٔ َصع١ مسٌٝ نإ هلا أنجط َٔ تأثري ٚدطت

 أال ٖٚٞ:ٖٓا غٓتططم إىل تًو ايتأثريات بؿهٌ َٓفصٌ ٚ .ٚتٛاصًت بأنجط َٔ ططٜك١ ٚؾهٌ
 )ايُٓٛ ايػهاْٞ، اؾاْب ايٓفػٞ، ايتطٛض ايجكايف(.

 
 أوالً: الينو الشكاىي: 

اييت ؼهُٗا  عالق١ ٚطٝس٠ تطبط ايُٓٛ ايػهاْٞ ٚايتطٛض ايجكايف يًؿعٛب الغُٝا يف ايبًسإ
اييت تػٛز غايبٗا ثكاف١ ايؿعب ايٛاسس ٚايسٜٔ ٚايًػ١ ٚايًٕٛ ، غال١َٝإعطب١ٝ أٚ  سهَٛات

ؼكٝل  شمبسأَٓٗا ايٛاسس ٚصٛاًل إىل املصٖب ايٛاسس يف زٜٔ األنجط١ٜ. ٚشيو إْطالقًا ٚإمياًْا 
فاجملتُعات اييت تؤيف ْػب١  .األَٔ ٚاإلغتكطاض ايساخًٞ ايصٟ ٜتشكل بتذاْؼ اجملتُعات

باجملُٛع ايعاّ يػهإ ايبالز، تعاْٞ ٚيف غايب١ٝ ايسٍٚ اييت تتٛادس  صػري٠ َٔ ايػهإ قٝاغًا
فٝٗا َٔ إمػاض ثكافتٗا تسضجيًٝا يف أسػٔ األسٛاٍ ٖصا إٕ مل تكِ ايػًطات يف تًو ايبًسإ 

نُا  .أسٝاًْا ٚست٢ ايس١ٜٝٓ بإتباع غٝاغ١ ممٓٗذ١ إلشاب١ ثكافتٗا ٚقٛ ٖٜٛتٗا ايك١َٝٛ ٚايًػ١ٜٛ
ٚإختفا٤ ايتذُعات ايهبري٠ ٚايصػري٠ ع٢ً  ايتباعس اؾػطايف بني ايعٛا٥ٌ يف املسٕ ايهبري٠ ًٜعب

ايسخ١ًٝ  ايهًُات ٌتسضجيًٝا، فتتػً ١ٜٖٛ تًو ايعٛا٥ٌ بإيػا٤ٗٛ نفٌٝ ف ،زٚضًا غًبًٝا سس غٛا٤
 ػايب١اي ايجكاف١األّ يتػسٚ يػ١  يػ١تعٜح ٚشمطٚ ايػٓني  ،ؾ٦ًٝا فؿ٦ًٝا يػ١ ؽاطب ايعا١ً٥إىل 

بعسٖا أفهاضِٖ ٚتبسأ ع١ًُٝ قٛ شانطتِٗ ايتأضخي١ٝ  فرتؽيت يػتِٗ ايط٥ٝػ١ٝ،ايؿاضع ايتذاض٠ ٚٚ
٠ املس٣، فتذس األدٝاٍ ايكاز١َ ْفػٗا ٚغط ثكاف١ دسٜس٠ البٌ فتشت عْٝٛٗا ايبعٝس٠ ٚايكصري

 ٖٜٛتٗا.غست ع٢ً تًو ايجكاف١ اييت 
٢ً ْؿاطاتِٗ ايجكاف١ٝ بؿهٌ اإلثٓٝات ٜؤثط غًبًا عْاٖٝو َٔ إٔ تسْٞ عسز أتباع ايسٜاْات أٚ 

دطا٤ اـاص١،  ٚاإلعال١َٝ ع٢ً بٓا٤ َؤغػاتِٗ ايرتب١ٜٛ ٚايجكاف١ٝضاتِٗ سَباؾط، فٝفكسٕٚ ق
 ضعف إَهاْاتِٗ ايبؿط١ٜ ناْت أّ املاز١ٜ، ٚعسّ إٜال٤ اؾٗات ايطمس١ٝ ملجٌ ٖصٙ اجملُٛعات
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ايكطاض ايػٝاغٞ يف تًهِ  ٚتأثري ع٢ًثكٌ  ٜبك٢ هلا أٟ يػ٤ٛ سعٗا ملٚ أ١ٜ أ١ُٖٝ ألْٗا
 األٚطإ.

اييت تعٗط ايُٓٛ ايطبٝعٞ يًػهإ ٚ (1ايٛاضز٠ يف ايؿهٌ ) َٚٔ خالٍ َالسعتٓا يألضقاّ
اآلؾٛضٜني يف ايعطام بعس أسساخ مسٌٝ ٚست٢ ْٗا١ٜ غبعٝٓٝات ايكطٕ املاضٞ، لس إٔ ٖصٙ 

، 1957-1947ايعٜاز٠ ايطبٝع١ٝ ايػ١ٜٛٓ يػهإ ايعطام خالٍ ايفرت٠  َعَػا١ٜٚ  ايعٜاز٠ ناْت
( 5000ـ  1000ٖصا ضغِ ايٓهب١ اييت أصابت ٖصا ايؿعب إبإ ثٛض٠ مسٌٝ سٝح إغتؿٗس َابني )

اييت ناْت َٜٛٗا  اؿاي١ٝ ، يف َٓطك١ مسٌٝ ٚقٝط قافع١ زٖٛى1933ؾدص يف أسساخ أب 
 . 3أيف آؾٛضٟ يًٗذط٠ إىل غٛضٜا 15000إدباض أنجط َٔ قطا٤ًا ٜتبع يٛا٤ املٛصٌ. ْاٖٝو عٔ 

، فبعسَا ناْت 1965-1957إال إٔ ٖصٙ ايعٜاز٠ ٖبطت بؿهٌ نبري ٚكٝف خالٍ ايفرت٠ 
١ أَسٖا ٓٝ% خالٍ فرت٠ ظ2َ% فكط، أٟ تسْت بٓػب١ 1,7% أغ٠ٛ بعُّٛ ايعطام، أَػت 3,7

%، ٖٚهصا ظًت ْػبتِٗ 3,5ْت عؿط غٓٛات. يف سني إٔ ْػب١ ايُٓٛ يػهإ ايعطام َٜٛٗا نا
%، يف 0,8،  ٚناْت 1977-1965يف تطادع َػتُط يتػذٌ أز٢ْ َػت٣ٛ هلا خالٍ ايفرت٠ 

 %. 4سني إٔ ْػب١ ايُٓٛ ع٢ً َػت٣ٛ ايعطام إضتفعت إىل 
 ،ًَٜٛا بعس أخط نإ ي٘ زٚضًا دًًٝا يف إمػاض ايجكاف١ اآلؾٛض١ٜٚاملػتُط ٖٚصا ايتسْٞ ايهبري 

 فُٛع١ عٛاٌَ ٖٚٞ:إىل ْٚععٜ٘ 
اهلذط٠ املػتُط٠ ألبٓا٤ ايؿعب اآلؾٛضٟ الغُٝا ايؿباب َِٓٗ إىل خاضز ايٛطٔ، ٖٚصا  -1

) ايٛالز٠(، ْاٖٝو  عٔ ايتايٞ تسْٞ ْػب١ ايُٓٛ ايطبٝع١َٝا أثط غًبًا ع٢ً َعسالت ايعٚاز ٚب
الغُٝا ععٚف األخطٜٔ َِٓٗ عٔ ايعٚاز بػبب ايعطٚف اييت َط بٗا ايعطام َٔ سطٚب َتتاي١ٝ 

 بٝٓٗاَٚٔ  َٜٛٗا ايكط٣ يف مشاٍ ايعطام ٦َاتايساخ١ًٝ َٓٗا إبإ ايجٛضات ايهٛضزغتا١ْٝ ٚتسَري 
 عؿطات ايكط٣ اآلؾٛض١ٜ.

                                                           
، أضٛا٤ ع٢ً املصع١ اآلؾٛض١ٜ 1970ْعطات يف ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ َسًا ٚدعضًا ست٢ ايعاّ  يًتفاصٌ ضادع: دطدٝؼ فتح اهلل، 3

 .1801ص، 2004َٓؿٛضات زاض أضاؽ، َطبع١ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ، أضبٌٝ،  ،4" املأغا٠ اآلؾٛض١ٜ، ز1933"َصابح آب 
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، ٖصا َا دعٌ ايؿباب َِٓٗ بكٞ نابٛؽ املصع١ دامثًا ع٢ً صسٚض اآلؾٛضٜني غٓني طٛاٍ -2
، خٛفًا ض١ٜ ٚتطٛض ايجكاف١يبكا٤ ٚإغتُطا ٚتهٜٛٔ األغط اييت تعترب َٗسًا عٚازٜععفٕٛ عٔ اي

 .َٔ املػكبٌ اجملٍٗٛ ايصٟ ٜٓتعطِٖ 

ايعطٚف اإلقتصاز١ٜ اييت َط بٗا اآلؾٛضٜٕٛ الغُٝا أٚي٦و ايصٜٔ أدربٚا ع٢ً تطى قطاِٖ  -3
ٚبٝٛتِٗ إبإ املصع١ ٚبعسٖا، سٝح ٜكٍٛ باضَيت يف نتاب٘ اآلؾٛضٜٕٛ ٚاملػأي١ اآلؾٛض١ٜ، 

 30قط١ٜ أؾٛض١ٜ نًًٝا، مما أدرب 150غتٝٓٝات ايكطٕ املٓصطّ يكس ٖسَت ايكٛات ايعطاق١ٝ يف 
أيف إْػاًْا آؾٛضًٜا ع٢ً تطى َٓاظهلِ ٚايبشح عٔ ًَذأ هلِ يف بػساز ٚغريٖا َٔ املسٕ 

 فأٟ تطٛض ثكايف ْٓتعط َٔ ف١٦ نٗصٙ؟. .4سٝح عاؾٛا يف بؤؽ ٚفكط َسقع ايعطاق١ٝ،

 5(1ؾهٌ ضقِ )
 مايعٜاز٠ ايطبٝع١ٝ ايػ١ٜٛٓ يف ايعطا

 
                                                           

، 1989قػطٓطني بٝرتٚفٝر َاتفٝف باضَيت، اآلؾٛضٜٕٛ ٚاملػأي١ اآلؾٛض١ٜ يف ايعصط اؿسٜح، َطبع١ األٖايٞ، زَؿل،  4
 .148ص

دػطاف١ٝ ـ أثٓٛغطاف١ٝ(، ضغاي١ َادػتري َكس١َ إىل فًؼ ن١ًٝ  اٜفإ داْٞ نٛضبٌٝ، َػٝشٝٛ قافع١ زٖٛى ) زضاغ١ 5
 .55-42، 2012اآلزاب، داَع١ صالح ايسٜٔ ـ أضبٌٝ، 
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 أٚ نٛضزًا إدباض اآلؾٛضٜني ٚغريِٖ َٔ أبٓا٤ األقًٝات اإلث١ٝٓ يف ايعطام ع٢ً ايتػذٌٝ عطبًا -4
 حيطّ عًٝ٘فاإلْػإ ايصٟ  .6َبنيٚؼت خا١ْ غري يف ايتعسازت ايػها١ْٝ ايعطاق١ٝ، أٚ 

تطٜٛط بتط٣ نٝف غٝعاٌَ يف ساٍ ساٍٚ ال بٌ فهط  ٖٜٛت٘، َ٘ٓ ٚتٓععؾعٛضٙ ايكَٛٞ 
  .ٚإسٝا٤ يػت٘ َٚٛضٚث٘ ايكَٛٞ ٚايرتاثٞثكافت٘ 

 
 .ثاىياً: اجلاىب اليفشي

ايتأثري ايػًيب ايصٟ ؽًف٘ اؿطٚب ع٢ً ايصات اإلْػا١ْٝ ٚاجملتُعات ٜسضى نٌ ٚاسس َٓا ٜكسض ٚ
بأغطٖا، ٖٚصٙ ايتأثريات الميهٔ يإلْػإ إٔ ٜعٝؿٗا ٜٚتًُػٗا بتاتًا، َُٗا داٖس ٚساٍٚ ٚنتب 

بإختالف اإلْػإ ٚطبٝع١ خًك٘. يكس نتب ٚقٌٝ ايهجري عُا خًفت٘ َصع١ ٚسًٌ، فٗٞ كتًف١ 
 .ع٢ً أٚي٦و ايصٜٔ عاٜؿٖٛا ْٚفصٚا َٔ غٝٛف دعاضٜٗا عُٝك١ مسٌٝ َٔ تأثريات ْفػ١ٝ غًب١ٝ

ٛضز بعض ايصٛض اييت تطٟٚ تًو اؿاي١ املطٚع١ اييت عاؾٗا أبٓا٤ ٖصا اجملتُع، ٖٓٚٓا غ
 ناْٛا ايطش١ٝ األٚىل هلا. ٚالغُٝا املػاملٕٛ َِٓٗ ٚايصٜٔ

عٔ َصع١ مسٌٝ ٜهتب غتافٛضز روىالد سينبل ستافورد: الربيطاىي  شهادة املقدو -1
٠ اآلؾٛضٜني َاْص٘:" عٓسَا قُت بعٜاض٠ يًكط١ٜ ) أٟ مسٌٝ(، َع ايف نتاب٘ ايؿٗري َأغ

( مل ٜبس َٔ أثاض َاسصٌ ؾ٤ٞ، إال 1933َٝذط تَٛػٔ يف ايػابع عؿط َٔ ايؿٗط ) أب 
املفذٛعات، نإ َٔ املٓاظط اييت ئ أْػاٖا َاسٝٝت، ٚأْا ايصٟ قطٝت ايٓػ٠ٛ ٓعط إٔ َ

ٜٚٓكٌ يٓا غتافٛضز صٛض٠ ايف١٦ اييت عاْت َباؾط٠ َٔ  .7"ثالخ غٓٛات يف خٓازم فطْػا
املصابح ٚايٓٗب قا٥اًل:" ٖؤال٤ باتٛا خا٥طٟ ايععا٥ِ، َٓٗاضٟ املعٜٓٛات فُععُِٗ مل ٜكِ 

ٜٚطٝف :" إٕ نجريًا َٔ أفطاز ٖصٙ ايف١٦ مل ٜعس إىل قطاٙ، ِٖٚ األٕ بأٟ عٌُ ال قاْْٛٞ". 

                                                           
6
وكذلك:  .73، ص6002عةبدولال غةفور، ئةتنودميوكرافياي باشووري كوردستان، جاخبانةي وةزارةتي بةروةردة، هةولري،  

 .1977"َطنع ايتطٜٛط األَي"، َطبع١ َسٜط١ٜ األَٔ ايعا١َ، بػساز، ايتعساز ايكَٛٞ يًػهإ، َسٜط١ٜ األَٔ ايعا١َ 

 
7
 .1816صاملصسض ايػابل،  دطدٝؼ فتح اهلل،  



 

7 

ٜعٝؿٕٛ ع٢ً ايصسقات املٛقٛت١ يف املٛصٌ، ثِ إٔ ٖٓاى َؿه١ً أخط٣، َؿه١ً ايٓػ٠ٛ 
ٚعٔ ايٓٗا١ٜ املأغا١ٜٚ اييت ناْت ". 8ٚاألطفاٍ ايصٜٔ فكسٚا نٌ َعًِٝٝٗ ايصنٛض يف املصابح

ايٓذاح ملؿطٚع اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ  أٚزٜؿٛ:  مل ٜهتب يف إْتعاض املٓهٛبني ٜكٍٛ ايسنتٛض
ايطاَٞ إىل تٛظٜع ٖصٙ ايف٦ات ع٢ً ايكط٣ اآلؾٛض١ٜ َع تٛظٜع بعض ايسعِ املازٟ هلِ، ألٕ 

 .9َععُِٗ بكٞ ٜعٝـ يف املٛصٌ ع٢ً ايتػٍٛ

 
ٕ ٛ" بكٞ اآلؾٛضٜٕٛ ٜعٝؿ:ٚزٜؿٜٛكٍٛ ايسنتٛض أالدكتور أوديشو ملكو أشيثا:  -2

قٛعٗا، ٚناْٛا ٜطثٕٛ َا سٌ بِٗ َٔ ايٜٛالت ٚفرت٠ غري قصري٠ بعس نابٛؽ املصع١ ي
ٜٚتٗاَػٕٛ فُٝا بِٝٓٗ شمكاطع ؾعط١ٜ ضثا١ٝ٥ تٗع املؿاعط ٚتسَع ايعٕٝٛ ٚتععٟ ايٓفٛؽ، 
َٓٗا ايبٝت ايؿعطٟ ايصٟ تطمجت٘) َٔ مسٌٝ إىل بكاقا، ايطداٍ ٚايٓػا٤ ٜرتانطٕٛ، ٚاألطفاٍ 

أٜطًا َطث١ٝ ؾعط١ٜ َؤثط٠ يًػٝس ْٝػإ زاٚز ايباظٟ ْٚٓكٌ  ايصػاض ٜكتًٕٛ ٜٚرتنٕٛ(".
ٜٚكٍٛ فٝٗا:" أْا ْٝػإ زاٚز ايباظٟ، َابطست عْٝٛٞ تصضف ايسَٛع ع٢ً ايفادع١ اييت سًت 
باأل١َ. نُا إٔ قًيب َرتع باؿعٕ ع٢ً تًهِ ايؿباب ايٝافعني ايصٜٔ قتًٛا غسضًا ع٢ً ٜس 

صٛض٠ مسٌٝ ايكؼ بٛيؼ بٝساض أسس ايصٜٔ عاْٛا َٔ ٖصا ايٛضع نجريًا  ْكٌ يٓاٚ .10اـاغ٦ني"
قصٝس٠ ؾعط١ٜ ط١ًٜٛ بايًػ١ اآلؾٛض١ٜ املعاصط٠ بعٓٛإ ) ْهب١ مسٌٝ(،  بٛاغط١املٓهٛب١ 

اييت خًت، ٚقس َٓعت ٚايػٓٛات  عاصطٙ ٖصا ايؿعب َٔ َطاض٠ تًو األٜاّ َاٖٚٞ ؼانٞ 
 ٚغريٖا ٚمل تط٣ ايٓٛض إىل بعس أعٛاّ ٚخاضز ايٛطٔ.اق١ٝ َٔ ْؿط ٖصٙ ايكصٝس٠ اؿه١َٛ ايعط

ܝ ܵܝܐ ܵܓܧ ܝـــــܵܪܐܒܟ ܲ ܹ̈ܐ ܒܸܡܵܒܐ ܬܒ  ܹ̈ܐ ܘ݂ܕܣܥ  ܬ  ܲ  ܝ  ܒܚ 
ܵܩܵܪܐ ܪܵܬܐ ܵܣܪܸܬ ܐܝ  ܢ ܚܩܝ  ܲ ܣܬ  ܪܵܬܐ ܕܐܘ  ܪܦ ܲ ܢ ܦ ܲ ܲ  ܥ 
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ܪܵܥܐ  ܲ ܝܵܐ ܘܐ  ܲ ܲܘܘ ܫܤ  ܢ ܒܟ  ܲ ܸܥ   ܥ  ܪ݂ܝܵܪܐܓ݂ܘܦܵܚܐ ܟ  ܲ  ܣ 

ܪ ܢ ܵܠܲܗ ܵܐܬܘ  ̈ܪܝܹ̈ܐ ܝܸܵܤܐ   ܦܦܝ  ܲ ݇ܧܵܒܵܪܐ  ܕܐ   .ܘܕܟܢ ܓ ܲ

 إٔ ٜكٍٛ:إىل   
ܝܢ  ܐܣܵܪܐ  ܵܫܩܡܹ̈ܨ ܵܬܦܸܝܨ ܒܵܐܵܗܐ ܠܓܘܦܵܚܐ ܕܸܩܤܹ̈  ܣܹ̈

ܟ  ܕܵܠܐ ܵܐܸܦܨ  11ܵܐܣܲܘܵܪܐ  ܕܵܬܦܹ̈ܐ ܠܹ̈ܗ ܟܢ  ܣܨܹ̈ܐ ܗܝ 
. 

 
 التطور الثقايف: ثالثاً: 

اإلغتكطاض األَي اؾػطاف١ٝ،  ،ايتطٛض ايجكايف َطٖٕٛ شمذُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ايساع١ُ، َٚٓٗا
أٚ ٚدٌ ٖصٙ ايعٛاٌَ لسٖا َعس١َٚ ٚايػالّ، اؾاْب اإلقتصازٟ، ْاٖٝو عٔ ايعاٌَ ايٓفػٞ، 

 ٙ َٔ ٜٚالت إبإ اؿهَٛات ايعطاق١ٝ املتعاقب١. اَاعاْ ٢اآلؾٛضٟ ايصٟ عاْ ايفطز إْتععت َٔ
طتٗا غد أٚ باألسط٣ أغًش١ٖٚٓا ْطع ؼت أٜازٟ ايكاض٤ٟ ايهطِٜ فُٛع١ َٔ ايٓكاط 

البٌ طُػٗا ٚتعٜٝفٗا  ٚتطٛضٖا ايجكاف١ اآلؾٛض١ٜ اؿهَٛات ايعطاق١ٝ املتعاقب١ حملاضب١
 يًجكافات ايعطاق١ٝ. ٚؼٜٛطٖا، ٚنأْٗا ثكاف١ زخ١ًٝ ٚيٝػت َصسضًا ٚأّ

املتعاقب١ َس٣ أ١ُٖٝ  طاق١ٝايع اتؾعطت اؿهَٛيكس  حتزيه وتقزيه اللػة اآلشورية: - أ
ايًػ١ ع٢ً  يًكطا٤ايططم ٚايٛغا٥ٌ  اآلؾٛضٟ، فػعت ٚدٗست ٚظٌٕ اايًػ١ يف سٝا٠ اإلْػ

 اييت إتبعتٗا ْصنط َاًٜٞ: اٚالتاآلؾٛض١ٜ ٚإدتجاثٗا َٔ اجملتُع اآلؾٛضٟ، َٚٔ ايططم ٚاحمل

أغبابٗا ٚتأثرياتٗا احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ  1933ٜكٍٛ ايسنتٛض أٚزٜؿٛ ًَهٛ يف نتاب٘ ْهب١ مسٌٝ 
َابعس مسٌٝ( نٓتٝذ١ طبٝع١ٝ، ع٢ً ناف١ ٛضع اؾسٜس )س إْػشبت تأثريات ايَاًٜٞ:" يك

ّٜٛ أضاز األؾٛضٜٕٛ فتح َسضغ١  فاالت اؿٝا٠ اإلدتُاع١ٝ يألؾٛضٜني ، فع٢ً غبٌٝ املجاٍ:
(، ٚنإ عسزِٖ ٜعٜس عٔ ألطفاهلِ يف قصب١ ) قطاخإ( اييت تبسٍ إمسٗا السكًا إىل )دًٛال٤

ب خاص إىل َسٜط قط١ ايكطاض يف ايكصب١ عٔ قاَٛا بتكسِٜ طً، 1934ثالثني عا١ً٥ يف عاّ 
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يًُٛافك١ ع٢ً فتح َسضغ١ ٖٓاى يتسضٜؼ أٚالزِٖ ايًػ١  آغا( فايرتنُاْٞ ) ٜٛغ كتاضٖاططٜل 
عًًُا أْ٘ مل ٜهٔ يف قطاخإ أ١ٜ َسضغ١ عطب١ٝ أٚ نطز١ٜ أٚ تطنُا١ْٝ يف شيو ايٛقت.  األؾٛض١ٜ،

دتاض ع٢ً َٓح إداظ٠ يشآؾٛضٜني يفتح َسضغ١ ٚافل َسٜط احملط١ ايربٜطاْٞ بعس ايتؿاٚض َع امل
 . 12، ألٕ دطٚح مسٌٝ ناْت التعاٍ ًَتٗب١"ِبًػتِٗ " ٚيهٔ زٕٚ إغ

نُا إٕ َسضغ١ ايهٓٝػ١ اإلل١ًٝٝ اآلؾٛض١ٜ يف بػساز،  "قا٥اًل: عٛزٜؿٜٛػتططز ايسنتٛض ٚ
، ٚبإؾطاف ٚإزاض٠ ايػٝس خٓسٚ ٖـ ْٜٛإ، مت تػٝري إمسٗا بعس ايٓهب١ 1921ٚاييت تأغػت عاّ 

 .13"َٔ املسضغ١ اآلؾٛض١ٜ إىل َسضغ١ ايتكسّ "أٟ مسٌٝ "
ٚشيو بكطا٤ ايعَط٠ اييت إضتهبت ٖصٙ  تدمري القاعدة الرتاثية للنجتنع األشوري : - ب

اجملعض٠ ع٢ً اؾع٤ األنرب َٔ ايجكاف١ ٚايرتاخ اـاص باملػٝشٝني بؿهٌ عاّ ٚاألؾٛضٜني 
قط١ٜ باألضض ٚسطقت ْٚٗبت دٌ  60بؿهٌ خاص يف املٓطك١، سٝح غٜٛت أنجط َٔ 

ٚنتب َٚاناْت تعخط ب٘ َٔ كطٛطات  ايتأضخي١ٝ قتٜٛاتٗا شما يف شيو ايبٝع ٚايهٓا٥ؼ
 .  ْفٝػ١

مجع ايبططٜطى اآلؾٛضٟ ٚط١ًٝ قطٕٚ  القضاء على الكييشة الشزقية اآلشورية: - ت
ايػًطتني ايطٚس١ٝ ٚايع١َٝٓ بٝسٜ٘. ٚنإ شمجاب١ ايععِٝ اآلؾٛضٟ األٍٚ، ٚدٌ اإلَٛض املتعًك١ 
عٝا٠ اجملتُع اآلؾٛضٟ تساض َٔ قبً٘ َػتؿريًا فٝٗا ظعُا٤ ايكبا٥ٌ اآلؾٛض١ٜ ٚضداٍ ايسٜٔ 

صشاب ايؿإٔ. ٖٚصا اإليتفاف سٍٛ ؾدص ايبططٜطى ٚاإلميإ ايهبري يشآؾٛضٜني نبريًا ٚأ
ٚصػريًا ب٘، أثاض إَتعاض نباض ضداالت اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ أْصاى، سٝح ٜكٍٛ دطدٝؼ فتح 
اهلل، صطت تػُع ست٢ يف املكاَات ايعًٝا عباضات فع١ يف َكاّ ٖصا اإلْػإ َٔ أَجاٍ" ايكؼ 

. ٚناْت اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ قس أَطت بإستذاظ 14ايبططٜطى َاض مشعٕٛ("املؿاغب ) ٜكصسٕٚ 
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 ، أٟ قبٌ سسٚخ املصع1933١ايبططٜطى يف بػساز َٚٓع٘ َٔ ايػفط  ٚشيو يف ْٗا١ٜ ؾٗط أٜاض 
، ٚبعس املصع١ أصسضت اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ ٚشيو ؼطريًا يًُذعض٠ املطتكب١ ٚاملدطط هلا

ٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ عٔ ايبططٜطى ْٚفٞ إىل قربص بتأضٜذ * ٚشمٛدب٘ أغكطت اؾ62ايكإْٛ ضقِ 
، ٚإيتشل ب٘ مجٝع أفطاز عا٥ًت٘ ايصٜٔ غشبت دٓػٝتِٗ ايعطاق١ٝ شمٛدب ْفؼ 18/8/1933

ِٗ تيٛدٗا٤ اآلؾٛضٜني ْٚف ناْت اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ قس ؾٓت مح١ً إعتكاالت شيوايكإْٛ، ٚقبٌ 
ايعا١ً٥ ايبططٜطن١ٝ ظًت ؼت إىل إٔ  ٚاؾسٜط بايصنط .15َٔ َس١ٜٓ املٛصٌ إىل ايٓاصط١ٜ

َكطٛع١ عٔ األقاضب ٚاألصسقا٤ ٚممٓٛع عًٝٗا ايػفط خاضز  دعٜط٠ قربصاإلقا١َ اؾرب١ٜ يف 
ّٜٛ ٚافل ٚظٜط ايسٚي١ يًؿؤٕٚ اـاضد١ٝ  1953اؾعٜط٠، ٚقس عاْت ايػطب١ ايط١ًٜٛ إىل صٝف 

 بطٜطاْٝا َٚٔ ٖٓاى إىل ايٛالٜات ايربٜطاْٞ ع٢ً َٓشِٗ اؾٓػ١ٝ ايربٜطا١ْٝ، ٚبعسٖا غازضٚا إىل
ملتشس٠ األَطٜه١ٝ سٝح بكٞ ايهطغٞ ايبططٜطنٞ، بعس إٔ مت ضفض طًبِٗ بايتٛد٘ ٚايػهٔ ا

ٚقس نإ يكإْٛ إغكاط   . 16ٚاإلقا١َ يف غٛضٜا يٝعٝؿٛا َع ايؿعب ٚقطٜبني َٔ ايٛطٔ األّ
، فتٛغع ايؿطر ايصٟ اؾٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ ْٚفٞ ايبططٜطى ٚقع غًيب نبري يف ْفٛؽ اآلؾٛضٜني

أٚدست٘ َصع١ مسٌٝ ٚفكسٚا ايجك١ باؿه١َٛ اييت نإ َٔ املفرتض إٔ ؼُِٝٗ ٚتسعُِٗ نُا 
 تعٗست.  

ٖٚٓا غٓهتفٞ بؿٗاز٠ األغتاش ضؾٝس  حتزيه اهلوية األشورية وىزع اجليشية العزاقية: -ز
أَا ايٓػاطط٠ أٚ األؾٛضٜٕٛ  "اـٕٝٛ ٚاييت دا٤ت يف نتاب٘ األزٜإ ٚاملصاٖب بايعطام ٜٚكٍٛ:

، بػبب ايكتاٍ ايصٟ زاض بِٝٓٗ ٚبني اؿه١َٛ قبٌ ثالخ 1936فًِ ٜصنطِٖ ايسيٌٝ ايعطاقٞ يعاّ 
غٓٛات َٔ صسٚض ايسيٌٝ املصنٛض، ٚإغكاط اؾٓػ١ٝ عٔ َععُِٗ، ٚتػُٝتِٗ باآلثٛضٜني، بعس 
                                                                                                                                                                 

َٔ نٌ أدٓيب ٜٓتُٞ إىل عا١ً٥ مل  1914اؾٓػ١ٝ اييت مت َٓشٗا بعس *دا٤ يف ٖصا ايكإْٛ ) إٕ جملًؼ ايٛظضا٤ اؿل يف غشب 
تػهٔ ايعطام قبٌ شيو ايتأضٜذ، ٚؾطط أٚ ٚدٛز شيو األدٓيب يف ايعطام ٜٗسز األَٔ ايٛطي. عٓس شاى يٛظٜط ايساخ١ًٝ صالس١ٝ 

 ْفٞ شيو األدٓيب بإعتباض أْ٘ ؾدص أدٓيب(.
 .289-288صسض غابل، صاملٚزٜؿٛ ًَهٛ أؾٝجا، أ 15
 .329-328ْفؼ املصسض ايػابل، ص 16
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 ٖٚٛ ٓٝف ايسيٌٝأسس املػاُٖني بتص َٔ اـٕٝٛ ، ٚعٓسَا إغتفػطَطايبتِٗ عكٛم ق١َٝٛ
أداب بايكٍٛ:" إٕ عٔ غبب عسّ إزضاز اآلؾٛضٜني يف ايسيٌٝ ايعطاقٞ  "األزٜب َري بصطٟ"

ٚست٢ ايػٓٛات األخري٠ َٔ   .17ايعطٚف قازت إىل شيو، ٚايٛضع ايعاّ نإ َتذًٗا ضسِٖ"
ب١ عُط ايٓعاّ ايبعجٞ نإ ٜتِ إضغاٍ ايطاغبني َِٓٗ يف اؿصٍٛ ع٢ً اؾٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ إىل ؾع

ايتعٗس اـاص باآلؾٛضٜني يف َسٜط١ٜ دٓػ١ٝ ٚأسٛاٍ املٛصٌ، ٖٚٓاى نإ ٜػأٍ عٔ ايعؿري٠ 
اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا، ٚإشا نإ ايؿدص ٜٓتُٞ يعؿري٠ ؾاضنت يف أسساخ مسٌٝ، نإ حيطّ َٔ 

 .18اؾٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ

خالٍ سكب١ ايتػعٝٓٝات َٔ  ميع تشنية املواليد اجلدد باألمساء القومية اآلشورية: -ح
ايكطٕ املٓصطّ، َٓع ايٓعاّ ايبعجٞ اؿانِ َٜٛٗا تػذٌٝ املٛايٝس اؾسز َٔ اآلؾٛضٜني 

ُٝتِٗ ٚغريٖا، يف سني أداظ تػ ْٟٚٝٓٛ بأمسا٤ ق١َٝٛ ٚتأضخي١ٝ َجٌ غطدٕٛ ٚأؾٛض
خيٞ ايتٛاصٌ ايجكايف ٚايتاض إلغت٦صاٍباألمسا٤ ايس١ٜٝٓ املػٝش١ٝ، يف قاٚي١ ٜا٥ػ١ َٓ٘ 

 ٚست٢ ايطٚسٞ بني األسفاز ٚاألغالف.

ناْت ٚالظايت األغ١ٝٓ اآلؾٛض١ٜ املًِٗ ايكَٛٞ األِٖ يف سٝا٠  :حماربة األغيية اآلشورية -ر
اآلؾٛضٟ غًٝشغ نٝف إٔ ايؿاعط ٚاملططب اآلؾٛضٟ قس  يًػٓا٤فاملتابع  .ايفطز اآلؾٛضٟ

يرينبٛا ٚأؾعاض يف تطمج١ َععِ اؿٛازخ اييت عاصطٖٚا ٚأبا٥ِٗ ٚأدسازِٖ إىل نًُات  اأفًش
بإختصاض أَػت  .صسح بٗا سٓادط املططبني قسميًا ٚسسٜجًاٚت عًٝٗا فُٝا بعس ؿًٓا ؾذًٝا

 ايٓعاّ ٚدالٚظت٘.  أضمريٜج ضٚسًٝاٚغالسًا  ،١ٝ ع٢ً ايؿفاٙ تػ٢ٓطاألغ١ٝٓ اآلؾٛض١ٜ ق
يف  أصاًلٚعٓسَا أزضنت األْع١ُ ايعطاق١ٝ ٖصٙ ايٓكط١ ٚزٚضٖا يف إٜكاز ايطٚح ايك١َٝٛ املتٛقس٠ 

، قطضٚا َعاقب١ نٌ َٔ الٜتػ٢ٓ بايٓعاّ ٚأفازٙ َٚٓعٛا األغ١ٝٓ صسٚض ايؿباب اآلؾٛضٟ

                                                           

 .196، ص2005ضؾٝس اـٕٝٛ، األزٜإ ٚاملصاٖب بايعطام، َٓؿٛضات يػإ ايصسم،  17

 .38، ص املصسض غابلاٜفإ داْٞ نٛضبٌٝ،  18
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املططبني  السك١َاآلؾٛض١ٜ غٓا٤ًا ٚست٢ مساعًا، ٚقاَٛا بؿٔ مح١ً إعتكاالت ٚاغع١ ٚ
ا إضطط اؾع٤ األنرب َِٓٗ ايصٜٔ ضفطٛا اـٓٛع ملطايب ايٓعاّ إىل ٖذط٠ ايٛطٔ ، ممٚايؿعطا٤

ٔ ٖٓاى ٚاصًٛا َػريتِٗ ايٓطاي١ٝ، اييت مل ٚئ تتٛقف َٚ املٓايف ٚإغتكطٚا ٚؿس ايّٝٛ يف
 يػا١ٜ ايّٝٛ.

ايسٚض ايهبري ايصٟ نإ  دًٞ يًذُٝع :(الشزياىية)ميع التدريص باللػة األو األشورية  -ز
يًػ١ ايػطٜا١ْٝ يف ايعطام، ٚزٚض ضٚازٖا يف بٓا٤ ايعطام ايكسِٜ ٚاؾسٜس، إال إٔ األْع١ُ ايعطاق١ٝ 

أدسازِٖ، يػ١ ايعًِ ٚايجكاف١، سٝح  ١سطَت أبٓا٤ ٖصا ايؿعب ٚايؿعب ايعطاقٞ َٔ زضاغ١ يػ
 ناْت تسضؽ فٝٗا ايًػ١ اييت ايهٓػ١ٝ ست٢ ايسٚضات ايصٝف١ٝٚيف ايهجري َٔ املٓاطل َٓعت 

، سٝح أقط بطملإ 1991ايػطٜا١ْٝ عذر ٚا١ٖٝ، ٚظًت ايسضاغ١ ايػطٜا١ْٝ ممٓٛع١ ست٢ ايعاّ 
 عس شيو إقًِٝ نٛضزغتإ ـ ايعطام قإْٛ ايسضاغ١ بايًػ١ األّ يشآؾٛضٜني ٚايرتنُإ يف اإلقًِٝ، ٚب

أَا غصٛص  .ٌَٝ ، يتبسأ َٔ ٖٓاى ضس١ً األيف1992عاّ  آؾٛض١ٜإفتتشت أٍٚ َسضغ١ 
األقػاّ ؽطٞ عُط فبايطغِ َٔ  زضاغ١ ايًػ١ ايػطٜا١ْٝ ع٢ً ايصعٝس األنازميٞ )اؾاَعات(

 ٚاألملا١ْٝ اييت تسضؽ ايًػات األدٓب١ٝ َجٌ ايرتن١ٝ ٚايفاضغ١ٝ ٚاألملا١ْٝ ٚايعرب١ٜ ٚايفطْػ١ٝ
إسس٣ ايًػات ايطمس١ٝ  ، إال إٔ املٛافك١ ع٢ً فتح قػِ ايًػ١ ايػطٜا١ْٝاألعٛاّعؿطات  ٚغريٖا

 البٌ يػ١ ايعطاقٝني ٚأدسازِٖ، يف ايعطام ٚيػ١ َهٕٛ َِٗ ٚأصٌٝ َٔ َهْٛات ايؿعب ايعطاقٞ،
أضبٌٝ، ٚشيو  ـيف داَع١ صالح ايسٜٔ  2016يف داَع١ بػساز، ٚعاّ  2004مل ٜط٣ ايٓٛض إال عاّ 

سا١ْٝ بعس ضػٛطات ٚؼطنات َهجف١ َٔ قبٌ األسعاب ٚاملؤغػات ٚايؿدصٝات )ايهً
إال إٔ ، ايؿدصٝات ايٛط١ٝٓ ٚاملجكف١ ٚاألنازمي١ٝبعض  َٚػاْس٠ ٚزعِ ايػطٜا١ْٝ اآلؾٛض١ٜ(

  زٕٚ املػت٣ٛ املطًٛب َكاض١ْ بباقٞ األقػاّ. نإ ٚالٜعاٍ نئ ايكػُٜاإلٖتُاّ بٗص

ٚايصازض عاّ  62قاَت اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ بتفعٌٝ ايكإْٛ  تهجري العقول اآلشورية: -ش
باقٞ ايعكٍٛ اآلؾٛض١ٜ  تٗذري، ٚإغتدسَت٘ ٖصٙ املط٠ ي1993ـ1992، ٚشيو َا بني عٛاّ 1933
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بإساي١ مجٝع املعًُني ٚاملسضغني  باؾطتف .كسَ٘اييت صُست يف ايعطام ٚغاُٖت يف بٓا٥٘ ٚت
ٚأغاتص٠ اؾاَعات اآلؾٛضٜني إىل ايتكاعس ايصٜٔ ناْت إصٍٛ عا٥التِٗ تٓشسض َٔ َٓاطل ٚقعت 
ضُٔ تطنٝا أٚ إٜطإ اؿايٝتني ) ٖهاضٟ ٚأٚضَٞ َٚا داٚضُٖا(، ٚقػِ َٔ ايعٛا٥ٌ اآلؾٛض١ٜ 

 ا٤ َٓافًٝا يإلتفاقٝات ايسٚي١ٖٝٚصا ايكإْٛ د .19ٚاد٘ اإلبعاز إىل إغطٓبٍٛ ٚإٜطإ بػبب شيو
ع٢ً إٔ املاز٠ ايجالثٕٛ َٔ َعاٖس٠ يٛظإ  سٝح ْصت .اـاص١ باؿسٚز ٚاملٛاطٓني

ايعجُاْٝني ايػانٓني يف األضاضٞ اييت فصًت عٔ تطنٝا ٜصبشٕٛ َٛاطٓني يًسٚي١ اييت ْكًت 
ٜطٝف ٚ . 20سل اـٝاض ْٚكٌ اإلقا١َ 36 – 31إيٝٗا تًو األضاضٞ. ٚقس ْطُت املٛاز 

اآلؾٛضٜٕٛ باملفّٗٛ ايكاْْٛٞ ٚايٛاقعٞ ِٖ َٛاطٕٓٛ خًصا٤ عطاقٕٝٛ. دطدٝؼ فتح اهلل:" 
اؿطب بأنجط َٔ غ١ٓ ْٗا١ٜ فٗصا اإلقًِٝ ايصٟ أطًل ايربٜطإْٝٛ عًٝ٘ إغِ ايعطام نإ َابعس 

دع٤ً َٔ اإلَرباطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ. ٚٚال١ٜ املٛصٌ َٓ٘ سٝح غهٔ اآلؾٛضٜٕٛ بكٝت ست٢ ايعاّ 
ِ إش شاى نايعطب ٚاألضَٔ ٚايهطز ٚايرتى ٚغريِٖ حيًُٕٛ دع٤ً َٓفصاًل عٔ ايعطام ٖٚ 1925

اؾٓػ١ٝ ايعجُا١ْٝ اييت ػعٌ نٌ دع٤ َٔ اإلَرباطٛض١ٜ ٚطًٓا هلِ جيٝع هلِ سل اإلْتكاٍ أُٜٓا 
عطاقٕٝٛ نايعطب  1924ٜؿاؤٕٚ. ثِ أِْٗ شمٛدب قإْٛ اؾٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ ايصٟ صسض يف ايعاّ 

 .21ز ٚايرتى ٚاألضَٔ ٚغريِٖ"ٚايهط

بكٝت غٝاغ١ صٗط  القزى اآلشورية:ماتبقى مً تصعيد محال  التهجري وإفزاغ  -ض
املهْٛات ايك١َٝٛ غري ايعطب١ٝ يف بٛتك١ ايك١َٝٛ األنرب ساضط٠ يف ايفهط ايػٝاغٞ ايعطاقٞ، 
ٚبطظت عال١ْٝ يف غبعٝٓٝات ٚمثاْٝٓٝات ايكطٕ املٓصطّ، ّٜٛ أقبًت ايػًطات ايعطاق١ٝ ع٢ً 

عذ١ ايكط٣ يف مشاٍ ايعطام، ٚنإ َٔ بٝٓٗا عؿطات ايكط٣ اآلؾٛض١ٜ  ٦َاتتسَري ٚسطم 
                                                           

 .371املصسض ايػابل، ص أٚزٜؿٛ ًَهٛ أؾٝجا، 19
اإلْهًٝع١ٜ ـ ايرتن١ٝ ٚيف ايطأٟ ايعاّ(، َطبع١ إؾب١ًٝٝ،  َؿه١ً املٛصٌ ) زضاغ١ يف ايسبًَٛاغ١ٝ ايعطاق١ٝ ـ فاضٌ سػني 20

 .185، ص1977بػساز، 
 

 .2007صسض غابل، صاملدطدٝؼ فتح اهلل،  21
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ْػتعني شمصنط٠ نتبٗا ٖٚٓا  .يعطاق١ٝ ٚزعُٗا يألسعاب اآلؾٛض١ٜإٜٛا٥ٗا يعٓاصط املعاضض١ ا
كاطبًا بٗا ١٦ٖٝ  1963ايطاسٌ َصطف٢ ايباضظاْٞ ظعِٝ اؿعب ايسميكطاطٞ ايهٛضزغتاْٞ عاّ 

األَِ املتشس٠، سٝح دا٤ يف املًشل ايػابع يًُصنط٠ املصنٛض٠ ٚاييت محًت عٓٛإ ) ٚقا٥ع عٔ 
اؿاي١ املؤغف١ اييت ٜعٝؿٗا املػٝشٕٝٛ ايعطاقٕٝٛ ؼت سهِ ايبعجٝني(:" إٔ اؾٗات ايبعج١ٝ 
أيكت ايكبض ع٢ً عسز َٔ ضداٍ ايسٜٔ املػٝشٞ ممٔ هلِ َٓاصب ٚزضدات ز١ٜٝٓ ضفٝع١، ٚمت 

ٚبعس إٔ تعطضٛا يًتؿٗري املؤمل، سهِ عًِٝٗ باإلعساّ، ٚسذعت  إقتٝازِٖ إىل ايػذٕٛ،
ٚايتعإٚ َعِٗ، ٚيف فرت٠ ايػتٝٓٝات تعطض زٜط  ازٚأَالنِٗ، بت١ُٗ إٜٛا٤ ايجٛاض األنطأَٛاهلِ 

َاض ٜاقٛ ٚنٓا٥ؼ أضازٕ ٚنٓٝػ١ ايكسٜؼ دطدٝؼ يف ؾٝعٟ ٚنٓٝػ١ ؾطاْـ ْٚافهٓساي٘ 
ٚيٝفٛ ٚاملُٗس١ٜ ٚبػًٛد١ َٚٝعٟ ٚزٜطٟ ٚبٝباز إىل ايػًب ٚايٓٗب مجٝعًا ٖٚسَت ٚأسطقت 

ٟٛ" نُا ٚأؾاض ايتكطٜط إىل أْ٘ قس تفاز٣ شنط قٔ عسز نبري َٔ ٚاؾ ٞاألضض فبفعٌ ايكص
ٜٔ ناْٛا ضش١ٝ ٖصٙ األسساخ، فػذٓٛا احملاَني ٚاألغاتص٠ ٚاألطبا٤ ٚايهتاب املػٝشٝني ايص

ٚأعسَٛا ٚأبعسٚا ٚسذعت أَٛاهلِ. ٚع٢ً إثط نٌ ٖصٙ األسساخ املأغا١ٜٚ إضطط أالف 
افعات األخط٣ الغُٝا اؾٓٛب١ٝ، َِٚٓٗ َٔ املػٝشٝني يف زٖٛى ٚقطاٖا يًٓعٚح مٛ احمل

ٖصا يف ايٛقت ايصٟ ناْت اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ املًه١ٝ ٚبعس َصع١  .22إختاض ايػطب١ ٚطًٓا دسٜسًا ي٘
قس إغتًت ع٢ً ايهٓا٥ؼ ٚاألزٜط٠ اييت ناْت خاص١ بايهٓٝػ١ ايؿطق١ٝ األؾٛض١ٜ  1933مسٌٝ 
 املٓصطّست٢ غبعٝٓٝات ايكطٕ  إٜاِٖٚمل تػًُٗا  .23قسميًا

ٖٚٓا البس َٔ اإلؾاض٠ إىل أْ٘ يف إطاض محالت األْفاٍ ايػ١٦ٝ ايصٝت اييت ْفصتٗا اؿه١َٛ 
(، قس مت تسَري ٚسطم ٚتٗذري عؿطات ايكط٣ اآلؾٛض١ٜ 1988-1987ايعطاق١ٝ بني أعٛاّ ) 

                                                           

 .39صسض غابل، صاملاٜفإ داْٞ نٛضبٌٝ،  22
 .196صسض غابل، صاملضؾٝس اـٕٝٛ،  23
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، ٚنإ َٔ بني ايطشاٜا ايصٜٔ أْفًِٗ (ايهُٝٝا١ٜٚاحملط١َ زٚيًٝا )بعطٗا باألغًش١  قصفٚ
 .24َػٝشًٝا 150ايٓعاّ ٚإقتٝسٚا إىل اجملٍٗٛ يػا١ٜ ايّٝٛ 

ٛزٜؿٛ عٚتططم إيٝٗا ايسنتٛض تعترب ٖصٙ ايٓكط١ غا١ٜ يف األ١ُٖٝ  اإلرتداد عً اآلشورية: -ظ
ؽ ت يف اجملتُع اآلؾٛضٟ، ٚصاض ايٓا:" ٖهصا بسأت َع ْهب١ مسٌٝ َؿه١ً ايتػُٝافهتب

عٔ آؾٛضٜتِٗ خٛفًا َٔ املالسك١ ٚاملعا١ًَ ايػ١٦ٝ، ٚإْػشبت املؿه١ً ٚبػطع١ فا٥ك١  ٜطتسٕٚ
 .25ع٢ً اإلغِ ايكَٛٞ ٚاؿطاضٟ ٚايجكايف هلِ، ٚست٢ ع٢ً إغِ يػتِٗ ايك١َٝٛ ٚإىل ايّٝٛ"

أَا ايٓػاطط٠ أٚ األؾٛضٜٕٛ فًِ ٜصنطِٖ ايسيٌٝ ايعطاقٞ َاأنسٙ اـٕٝٛ سٝح نتب بايٓص :" 
، بػبب ايكتاٍ ايصٟ زاض بِٝٓٗ ٚبني اؿه١َٛ قبٌ ثالخ غٓٛات َٔ صسٚض ايسيٌٝ 1936يعاّ 

املصنٛض، ٚإغكاط اؾٓػ١ٝ عٔ َععُِٗ، ٚتػُٝتِٗ باآلثٛضٜني، بعس َطايبتِٗ عكٛم 
يف ايعطام  سهَٛات ٚأؾداص ٚالظاٍ اإلغِ اآلؾٛضٟ ٜجري قًل ٚأضم ايهجرئٜ .26"ق١َٝٛ

  ٚخاضد٘.

اضٟ ايهطِٜ ٚاملطًع ع٢ً ايتأضٜذ ايعطاقٞ ٚاملتابع يػٝاغات أْعُت٘ ٚيف ايٓٗا١ٜ فإٕ ايك
ٗا ٖصٙ اؿهَٛات يف تعاًَٗا َع تاييت تبٓ ٚاألغايٝب اؿان١ُ، غٝسضى إٔ َععِ ايططم

ّٜٛ طايبت نُا  املهْٛات ايك١َٝٛ األخط٣، ضسسَت تد ٚقطٝتِٗ يف ايعطام، قس إغنياآلؾٛضٜ
ع٢ً إٔ ٖصٙ اؿهَٛات مل تهٔ  ٚإٕ ٖصا يسيٌٝ ٛم،اؿهَٛات بأبػط اؿك اآلؾٛضٜني تًو

سهَٛات ؾدص١ٝ  ناْتبكسض َا ٚط١ٝٓ َٚادا٤ت ـس١َ املٛاطٔ ايعطاقٞ، اتسهًََٜٛٛا 
ٚغبل ٚإٔ سصض ايهاتب ايعطاقٞ املعطٚف عبس اجملٝس  ف١ٜٛ٦ َػري٠ شٟ أدٓسات قسٚز٠.

ايعطاقٞ َٔ تساعٝات َصع١ ايؿعب سػٝب ايكٝػٞ يف نتاب٘ تأضٜذ ايكط١ٝ اآلؾٛض١ٜ يف ايعطام 
َٚايطقص يف بطى ايسّ ٚغشٌ اؾجح  ّٜٛ نتب:" مسٌٝ َٚجٝالتٗا ع٢ً َػتكبٌ ٖصا ايٛطٔ

                                                           

 .18-12، ص2008ؾٗاب، أضبٌٝ،  َٔ املػٝشٝني ٚاإلٜعٜسٜني، َطبع١ 1988طاضم داَباظ، ضشاٜا عًُٝات األْفاٍ 24

 .366صسض غابل، صاملٚزٜؿٛ ًَهٛ أؾٝجا، أ 25
 .196صسض غابل، صاملضؾٝس اـٕٝٛ،  26
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يف املٛصٌ ٚنطنٛى.. َٚافطس١  1959، ٚأسساخ عاّ 1963ؾباط  8ٚ  1958متٛظ 14ّٜٛ 
٘ إال اإلْتصاض ايٛطي ٚاإلفتداض فٛم اؾجح املتػاقط١ يف سًبذ١ بفعٌ ايهُٝٝاٟٚ.. َاٖصا نً

، َٔ 1933أثط َٔ أثاض ايتٓعري ايعكا٥سٟ ايصٟ ٚضع ضؾٝس عايٞ ايهٝالْٞ بصضت٘ األٚىل عاّ 
 ."خالٍ إفتعاٍ اإلصطساّ َع األؾٛضٜني 

 

 اإلستيتاجا :
 

 ع٢ً ايتصف١ٝ اؾػس١ٜ ٚسطم ْٚٗب فُٛع١ َٔ ايكط٣ َصع١ مسٌٝ مل تكتصط -1
أال ٖٚٞ ايكطا٤ ع٢ً َهٕٛ ، بٌ تعست يف سسٚزٖا إىل َطس١ً أنجط خطٛض٠ اآلؾٛض١ٜ

ثكافت٘،  طُؼ َٔ خالٍ  أصٌٝ َٔ َهْٛات اجملتُع ايعطاقٞ، ٖٚٛ ايؿعب اآلؾٛضٟ،
 تجاخ إْتُا٥٘.ديػت٘، ٚتعٜٝف ٖٜٛت٘ ٚإ ٚقٛ

ٚايكتٌ ٚايتٗذري اييت تبٓتٗا األْع١ُ ايعطاق١ٝ املتعاقب١ ػاٙ  فغٝاغ١ ايعَٓٔ طغِ باي  -2
ايؿعب اآلؾٛضٟ، إال إٔ ٖصا ايؿعب ظٌ صاَسًا ٚصابطًا ٚسافغ ع٢ً يػت٘ ٚثكافت٘ 

 .ٖٜٚٛت٘ ٚدصٚضٙ َٔ اإلْسثاض ٚايتالؾٞ

األٚىل يًتٓعري  ض٠َصع١ مسٌٝ اييت إفتتح ايعطام عٗس إغتكالي٘ بٗا، ٚضعت ايبص -3
كٝت تًو األفهاض َعؿعؿ١ ٚساضط٠ يف فهط ايهجري َٔ ايػاغ١ ايعطاقٝني ايعكا٥سٟ، ٚب

تباعًا يف قط٣ َٚسٕ َٚٓاطل َتفطق١ َٔ ايعطام ٚضس  ايساَٞ ٚأعازٚا غٝٓاضٜٛ مسٌٝ
 .َهْٛات٘ املتٓٛع١

إبإ زضاغتِٗ ملٛضٛع َصع١  ايٓفػٞٚأًُٖت ايهجري َٔ ايسضاغات اؾاْبني ايجكايف  -4
 صازض إاما زيٌٝ ع٢ً َاإغتٓتذٓاٙ.مسٌٝ، ٚؾشت أٚ إْعساّ امل
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اييت قسَٗا ) ايهًسإ ايػطٜإ اؾػاّ َكاض١ْ بسٚضِٖ ايفعاٍ يف بٓا٤ ايعطام ٚايتطشٝات  -5
زٕٚ  نًػ١ ٚثكاف١ ٚط١ٝٓ ايًػ١ ايػطٜا١ْٝٚؾٛضٜٕٛ( يف ايعطام، الظاٍ اإلٖتُاّ بايجكاف١ اآل

 املػت٣ٛ املطًٛب.
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