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برطلة.. مدينة تمتاز بخصوصيتها المسيحية

 برطلة  بل���دة عراقية تقع �شرق 
مدين���ة املو�ش���ل �شم���ن ح���دود 
الإداري���ة.  نين���وى  حمافظ���ة 
يحده���ا م���ن ال�شم���ال ال�شرق���ي 
جب���ل م���ار داني���ال يبل���غ تعداد 
�شكانها ح���وايل 30 األف ن�شمة 
اأهله���ا من امل�شيحي���ن ال�شريان 
الأرثوذك����س والكاثولي���ك كم���ا 
ي�شكن باأطرافها اأقلية من ال�شبك 

حاليا.

تاريخها
 برطلة بلدة �آ�سورية كبرية من �أعمال �سهل نينوى، 
���رق �ملو�س��ل حتتل منزل��ة مرموق��ة يف تاريخ 
�لكني�س��ة �ل�رياني��ة، مب��ا �جنبت��ه م��ن بطارك��ة 
و�أدب��اء  وعلم��اء  ورهب��ان  ومطارن��ة،  ومفارن��ة 
و�س��عر�ء، وخطاط��ن ع��ززو� مكانته��ا ب��ن �مللأ 
ورفعو� �س��اأنها عالي��ا. وهي قدمي��ة �لعهد ذكرها 
بع�ض �ملوؤرخن �لثقات �س��من �لقرى �لكائنة بن 

�ملو�سل و�أربيل يف عهد �لإ�سكندر �ملقدوين.
وكان �لقرن �لثالث ع�ر للميلد ع�رها �لذهبي، 
فقال عنها ياقوت �حلموي )�ملتويف �سنة 1223( 
"برطل��ي بفت��ح �لباء و�س��م �لطاء وت�س��ديد �للم 
وفتحه��ا بالع���ر و�لإمال��ة، قري��ة كاملدينة يف 
�رقي دجلة �ملو�س��ل م��ن �أعمال نين��وى. كثرية 
�خل��ري�ت و�ل�س��و�ق و�لبي��ع و�ل�ر�ء يبل��غ دخلها 
كل �س��نة ع�رين �ألف دين��ار حمر�ء. و�لغالب على 
�هلها �لن�ر�نية ن وبها جامع للم�س��لمن و�أقو�م 
م��ن �هل �لعب��ادة و�لتزهد ولهم بق��ول وخ�ض جيد 

ي�رب به �ملثل و�ربهم من �لآبار."
ه��ذ� كان �س��اأنها يف �لق��رن �لثالث ع���ر، ولكنها 
تقل�س��ت بعدئ��ذ �س��يئا ف�س��يئا مب��ا د�همه��ا م��ن 
�مل�س��ائب و�لنو�ئب حتى �أ�س��بحت �لي��وم ربع ما 
كان��ت علي��ه يف �لع�س��ور �خلالية. وق��د �نتقل �إىل 
برطلة يف �لقرن �لثامن ع�ر على �لأغلب: �ريان 
�س��ميل بجملتهم وكذلك �هل با�س��خر� وبا�س��بيتا. 
وق��د �حبها مفارن��ة �مل�رق فاأقام فيها بع�س��هم 
ردحا من �لزمن، منهم �ملفريان �غناطيو�ض لعازر 
)وديوني�س��يو�ض �س��ليبا  يعق��وب  وغريغوريو���ض 
و�لعلم��ة يوحن��ا �ب��ن �لعربي و�س��قيقه بر�س��وم 
�ل�سفي �لذي توفى فيها �سنة 1307 وغريغريو�ض 

متى بن حنو �لربطلي  وقورل�ض يو�سف(. 
ظهر ��س��م �لبلدة يف �إح�س��اء 1957 م وكان عدد 

�سكانها يف ذلك �لعام 3116 ن�سمة.
كنائ�سها

 كان��ت برطل��ة من �أوىل قرى نين��وى �لتي �عتنقت 
�لدي��ن �مل�س��يحي �ملب��ن يف �س��دره، ي�س��هد بذلك 
�س��هد�وؤها �لربع��ون يف �لرب��ع �لأخري م��ن �لقرن 
�لر�ب��ع. وق��د �ن�س��ئت فيه��ا كنائ���ض عدي��دة منها 
كني�س��ة مار �حود�مة �ملعروفة بالكربى، وكني�سة 
�لقدي�سة �س��موين �ملقابية، وكني�سة مار كوركي�ض، 
وكني�س��ة �ل�س��يدة �لع��ذر�ء و�ل��دة �لل��ه، وكني�س��ة 

�لعذر�ء �جلديدة.
كني�س��ة مار �حود�مة �أ�س�سها �ملفريان �غناطيو�ض 
�لث��اين )1164 +( و�ق��ام فيها مدة. وفيها �ن�س��اأ 
 )1215+( يعق��وب  غريغوريو���ض  �ملفري��ان 
قلي��ة مفريانية كربى. وفيها عل��ى �لرجح كتب 
�ملفري��ان �لعلم��ة م��ار غريغوريو���ض يوحنا �بن 
�لع��ربي تعليقه على كتاب �ملعذع��ذ�ن �لذي دونه 
يف برطل��ي يف 30 كان��ون �لث��اين 1282 وه��و 
�نه �س��مع �ل�س��ما�ض يف �لطق�ض �ل�رق��ي يتلو عند 
تربيك �ملاء، �ل�سلة �ملعينة حللول �لروح �لقد�ض، 
فامتع���ض و�س��رب على �لق��وم ثماين ع�رة �س��نة 
حت��ى �قتن��ع �لكلريو���ض بخطاه��م وج��رو� فيها 
جم��رى �لطق���ض �لغرب��ي. وكان��ت ه��ذه �لكني�س��ة 
�جلليل��ة عامرة قائمة يف �لقرن �لر�بع ع�ر بدليل 
�لرقم �ل�رياين �حلجري �لذي �كت�سف يف خر�ئبها 
�س��نة 1933 وترجمته: "غادر هذه �حلياة �ل�سقية 
�إىل ع��امل �لف��ر�ح: �ل�س��ما�ض ميخائيل يف �س��باط 
�سنة )1386 م(." ثم خربت على �ثر �ل�سطر�بات 
�لقا�س��ية �لت��ي ��س��طلت بناره��ا تل��ك �لب��لد يف 

�لقرون �لتالية.
وكني�س��ة �لقدي�سة ��سموين، �أن�س��ئت بظاهر �لقرية، 
ول يع��رف تاري��خ بنائه��ا �لأول بال�س��بط، �من��ا 
يرجعه��ا بع�س��هم �إىل �لق��رن �خلام���ض ع�ر، وقد 
جت��دد بناوؤه��ا �ول �س��نة 1807 مع بناء كني�س��ة 
م��ار كوركي�ض بهمة �أهايل برطلة ثم �س��نة 1869 
يف عه��د �لبطري��رك يعق��وب �لث��اين وم��ار قول�ض 
دنحا ��س��قف دي��ر مار متى. ومنذ ب�س��ع �س��نو�ت 
�هتم برتميمها كاهنها �لفا�سل �ملرحوم �خلوري 
�ليا�ض �س��عيا، وفتح لها �س��بابيك و��س��عة، و�س��يد 

يف مدخله��ا باب��ا كب��ري� وجميل مع قب��ة جر�ض، 
وح�سن �وقافها، و�أن�س��اأ بجو�رها مدر�سة �بتد�ئية 
يف ع�ري��ن غرف��ة كب��رية عل��ى �لط��ر�ز �حلدي��ث، 
وكان يعاون��ه موؤمن��و برطل��ي يف كل ذل��ك. �م��ا 
جر�س��ها �لكب��ري فق��د تربع ب��ه �لبطري��رك يعقوب 
�لثالث �أثناء مطرنته على �بر�سية بريوت ودم�سق. 
ولهذه �لكني�سة غالبا خط �ملطر�ن رزق �هلل �ل�سهيد 
�ملو�س��لي كتاب فر���ض �للم يف �أثناء رهبانيته 

�سنة 1736 وهي يف �سميل.
وكني�س��ة م��ار كوركي���ض قدمي��ة �أي�س��ا وقد جتدد 
بناوؤها مع بناء كني�سة مارت �سموين �سنة 1807. 
ولها ولكني�سة مارت �سموين ر�سم مار قورل�ض عبد 
�لعزي��ز ��س��قف �مل���رق )1816-1782( �لق�ض 
متي و�ل�سما�ض �ر�سيليدو�ض �سنة )1792 م(. ولها 
كتب �لق�ض يعقوب بن يوحنا �لقرقو�س��ي نحو �سنة 
1751 فر�ض ح�سايات يف عهد �لبطريرك جرج�ض 
�لر�ب��ع و�ملفريان لع��ازر �لر�ب��ع و�يو�ني�ض كاز�ر 
مطر�ن دير مار بهنام و�يام �لق�س��و�ض: د�نو وعبد 
�هلل و�إبر�هيم )�ملقد�س��ي(. ويف �لن�س��ف �لثاين من 
�لقرن �لتا�سع ع�ر، �خذها �ل�ريان �لكاثوليك بعد 

�نف�سالهم عن �لكني�سة �ل�ريانية �لأرثوذك�سية.
وكني�س��ة �ل�س��يدة قدمية وقد در�س��ت معاملها. �أما 
كني�س��ة �لع��ذر�ء �جلديدة فقد مت بناوؤها يف و�س��ط 
�لقرية �س��نة 1892 بهمة مار قول�ض �إليا�ض قد�سو 
�ملو�سلي مطر�ن �أبر�سية دير مار متي )+1921( 
وتربعات وجهود �ملوؤمنن يف برطلة وخ�سو�س��ا 
�ل عت��ي �لكر�م. وقد بنيت هذه �لكني�س��ة بانقا�ض 
دير مار يوحنا �بن �لنجارين يف برطلي ودير مار 

د�نيال يف جبل مار د�نيال.
برطلة �مل�سيحية و�أخو�تها ذو�ت �لباء

عق��د ليوم��ن )24-23 نوفمرب/ ت�ري��ن �لثَّاين 
2013( موؤمت��ر باأربي��ل وبرطل��ة حت��ت عن��و�ن: 
“�أ�س��دقاء برطل��ة”، كان��ت ق�س��ية �ملوؤمت��ر هي 
م��ا تتعر�ض له ه��ذه �ملدينة �لتاريخي��ة بطابعها 
�مل�س��يحي لتغيري �سكاين، مق�سود �أو غري مق�سود، 
لكنه جاٍر على قدم و�س��اق، و�ملو�جهة بن �ل�سبك 
و�مل�س��يحين ماز�ل��ت حت��ت �ل�س��يطرة، فاجلميع 
يحر�س��ون عل��ى ع��دم �لتَّ�س��عيد، لكن �لأع�س��اب 

م�س��دودة، وحتت هذ� �لظرف ق��د ل يتمكن �لعقلء 
ِمن �لتحكم جلم �جلهلء.

وح���ر �ملوؤمتر نح��و ثمامنئ��ة �سخ�س��ية، وكان 
�ملطارنة يتقدمون �ل�سف �لأمامي باألو�ن ثيابهم 
�لدينية، �ملختلفة ح�س��ب �ختلف مذ�هبهم، كانو� 
قلقن من �لإز�حة �ل�س��كانية، فربطلة �لآن تتو�سح 
ب�س��و�د �أع��لم ور�يات ل علق��ة للمدين��ة و�أهلها 
به��ا، ويف مدخ��ل �ملدين��ة لفت��ة عري�س��ة كت��ب 
عليه��ا �لوق��ف �لف��لين، ولفت��ة �أخرى ت�س��ري �إىل 
مركز �إ�س��لمي تتقدمه �سورة كبرية لرئي�ض حزب 
��ود، ويف  ببغ��د�د، حماط��ة بالأع��لم �خل�ر و�ل�سُّ
�ملنا�س��بات �لدينية، غري �مل�سيحية، تدور �سيار�ت 
مبك��رب�ت �ل�س��وت، و�لأذ�ن يعل��و فوق كنائ�س��ها، 

وكاأنها �ساحة معركة.
�أكر بي��وت برطلة فيه��ا �ر�ديب، تع��ر بفتحات 
لتهويته��ا على جو�ن��ب �لطرقات، ت�س��تعمل حلفظ 
�حليو�ن��ات م��ن �ل�رق��ات، ه��ذ� يف �ل�س��ابق، �أما 
�لآن فغدت مهملة، فالبيوت �لرت�ثية �آيلة لل�سقوط، 
م��ع �أنه��ا ذ�ت ط��ر�ز معم��اري ق��دمي، كان ميك��ن 
�ملحافظة عليه، كخ�سو�س��ية له��ذه �ملدينة، لكن 
�لكنائ�ض نف�س��ها علتها �لأتربة، فرت�ها مثلما ترى 
خر�ئب بابل و�آ�س��ور. بطبيعة �حلال لي�س��ت برطلة 
ه��ي �لوحيدة �لت��ي غلبت عليها عادي��ات �لزَّمان، 
�إمن��ا �أكر مدن �لعر�ق �أ�س��يبت بطاع��ون �خلر�ب، 
وَم��ن يفك��ر يف �إعادة �إعماره��ا ل ميتلك روؤية ول 
فك��ر� للمحافظة عل��ى �أطرزتها.م��از�ل �لربطليون 
يقاوم��ون تل��ك �لعادي��ات باإ�س��لح د�ر عب��ادة، 
�أو �لجتم��اع لإعمار منزل قد �س��قط عل��ى روؤو�ض 
�س��اكنيه، لكنهم ي�س��عرون باملحا���رة و�لزحف 
�ل�س��كاين على بلدتهم، وعليهم م��د�ر�ة هذ� �لقادم، 
فعندم��ا يعل��ن �لآخ��رون �حلزن فعلى �أه��ل برطلة 
كب��ت �أفر�حهم، وعلى وجه �خل�س��و�ض �إذ� تز�منت 
�ملنا�س��بات، و�قرتن �لهج��ري بامليلدي، فالأول 
ل يتقيد مبو��سم �لف�سول بينما وفق �لثاين تتد�ول 

�لأيام ثابتة.
ي�س��اف �إىل ذلك، تعر�ض �أهل برطلة �إىل �لتهمي�ض 
�ملرك��ب، �لقومي و�لدين��ي. قال يل �أحد �ل�س��باب، 
ونحن �أمام د�ره و�سط برطلة: ملاذ� عليَّ �ملجاملة 

وتقدير ظرف �لآخر يف مو��س��مه، بينما ل يقدر هو 
م�س��اعري؟! فهذه �ملدين��ة �أمامك فرغت من قر�ها 
�لأ�س��يلة، ومل تبَق ل�س��كانها �لأ�سلين �سوى قرية 
و�حدة مقاب��ل �ثنتي ع�رة قرية لغريهم! �س��معت 
ِمن �س��كان �ملنطق��ة �أن هذ� �لن��زوح مل يكن بريئا 
ب�س��كل ِم��ن �لأ�س��كال، ف���ر�ء �لبي��وت متو��س��ل، 
�إع��د�د� خلارط��ة  ومببال��غ مغري��ة، وكاأن هن��اك 
م�س��تقبلية له��ذه �ملنطقة، فما معن��ى �لد�ر �لتي ل 
تتجاوز قيمتها �أربعن �ألف دولر ُيدفع فيها مئتا 

�ألف مثًل؟!
 تتبع برطلة ملحافظة �ملو�س��ل، و�ل�سفر �إليها من 
�أربي��ل يوج��ب �حلذر؛ وذل��ك للعملي��ات �لإرهابية 
�لتي تنفذ يف �س��هل نينوى، وبرطلة من ق�س��باته، 
وه��ي ناحي��ة تتب��ع ق�س��اء �حلمد�ني��ة، و�أعج��ب 
��هل �أنه يحت�س��ن خليًطا م��ن �لأقو�م  من ه��ذ� �ل�سَّ
و�لأديان و�ملذ�هب �ملت�سابكة، فلعّل عزلة �ملكان 
قدمًيا �سار ملًذ� مَلن ل قدرة لهم على دفع �لأذى 
ع��ن �أنف�س��هم. ل نبال��غ �إذ� قلن��ا: كلُّ حج��رة ِم��ن 
�أحجار برطل��ة و�أديرتها فيها �أثر ِم��ن �لآثار.�لباء 
من برطلة، وكل ذو�ت �لباء من مدن �لِعر�ق، تعني 
بيت، �أو بيث �لآر�مية �أو �ل�ريانية، فهما �سقيقتان، 
وَم��ن ترجم كت��اب �ل�س��ابئة �ملند�ئي��ن �ملقد�ض 
“�لكن��ز� رب��ا” كان �أحد �ملت�س��لعن بال�ريانية 
يو�س��ف قوزي، و�لكتاب مكت��وب باملند�ئية، �للغة 
�لديني��ة لدى هذه �لطائف��ة �لقدمية، وهي �لآر�مية 
قية، و�أخربين �لأ�س��تاذ ق��وزي �أنها خليط من  �ل�رَّ

�ل�ريانية و�لآر�مية.
قلم��ا جتد مدين��ة عر�قية خالية من تع�س��يقها مع 
�لب��اء: بغ��د�د: بغ��د�دو، �أو بغ��د�دي، �لب��اء وغ��د�د 
�أو ك��د�د، وتعن��ي بي��ت �أو د�ر �لغن��م، وقي��ل بي��ت 
�لعنكب��وت.. �إلخ. �لب�رة: »بيث �و�رى« �لآر�مية 
�أي بي��ت �جل��د�ول، وه��ذ� ما ي��دل عليه��ا. بعقوبا: 
بي��ث عاقوبا، بي��ت �ملفت���ض �أو �حلار���ض، ولفرتة 
طويلة �س��ميت بخري�س��ان؛ لأنها و�قعة على طريق 

خر��سان.
باطنايا: �س��مال �ملو�س��ل، بيت �لطن. باعذر� من 
ق�س��اء �ل�س��يخان: بيت �لعماد �أو �مل�ساعدة، وكان 
فيه��ا دي��ر كب��ري، وُعق��دت فيه��ا جمامع كن�س��ية. 

باع�س��يقا من نو�حي �ملو�س��ل: بي��ت �ملظلومن. 
بامرين من نو�حي �لعمادي��ة: �لبيت �ملنيع. بدرة: 
�أق�س��ى حدود مناطق �لك��وت �ل�رقية، تتكون من 
�لب��اء: بي��ت ودير، فخففت �إىل بدرة. با�س��خر� من 
نو�حي �ملو�س��ل: بيت �س��حر�يا، �أي بيت �أ�سحاب 
�لق�س��ور. باح��ز�ين م��ن نو�ح��ي �ملو�س��ل: بي��ث 
حزياين، �أي حمل �لروؤية �أو �ل�س��اهد. �أبو �سيد� من 
نو�حي دياىل، وتعني: بيت �ل�س��يد. �أبو ج�ر�: من 
نو�حي �سهربان �أو �ملقد�دية، وتعني: بيت �جل�ر.. 

�إلخ.
بي��ث  م��ن  �ملقت�س��بة  �لب��اء،  ح��رف  �أن  يت�س��ح 
�لآر�مية، كثرية �لت�س��ال باأ�سماء �ملدن �لعر�قية، 
وهي حلقة �لو�س��ل بن تاريخها �لآر�مي وما �أتى 
بع��ده. �أم��ا برطل��ة �أو برطلي فتعني بيث �س��ناعة 

�لأوز�ن �أو �لأطال.
جئ��ت بتلك �ملفرد�ت ع��ن بحوث �أقلق �أ�س��حابها 
م��ن قب��ل �أم��ر �لع��ر�ق ووحدت��ه �لثابت��ة �ملهتزة، 
مثل: “�أُ�سول �أ�س��ماء �لأمكنة �لعر�قية” للباحثن 
فرن�س��ي�ض،  وب�س��ري  ع��و�د  كوركي���ض  �لقديري��ن: 
ت�س��لعو�  ورهب��ان  ق�ساو�س��ة  م��ع  وحمادث��ات 

بالعربية و�لآرمية.
عرب �لنزوح �ل�س��كاين، ب��ن �لكر�هة و�لقبول، غدت 
معظم ه��ذه �ملدن و�لنو�حي خمتلط��ات بالأديان 
و�ملذ�ه��ب، و�س��ار �لعديد م��ن �لأماكن �ملقد�س��ة 
ا���ض لي�س��ت لديه��ا م�س��كلة  م�س��رتكا بينه��ا، و�لنَّ
به��ذ� �لتج��اور، لك��ن مل يعد ه��ذ� �لتج��اور مقبوًل 
بربطلة؛ لأنه مبني على ق�س��د �لإز�حة و�ل�ستيلء 
عل��ى �ملكان، مثلم��ا فرغت ذو�ت �لب��اء �لأُخر من 
قب��ل، و��س��تبدل نا�س��ها باآخرين، مع بقاء �ل�س��م، 

وحماولة �إيجاد معنى له غري �ملعنى �لأ�سل.
فمث��ًل بر�ثا ببغد�د تعن��ي بال�ريانية “�لعذر�ء”، 
�إل �أن �لغالبي��ة من �لكتاب يتناولون على �أ�س��ا�ض 
�أن بر�ثا ��س��م لأحد �أ�س��حاب �لإم��ام علي بن �أبي 
طال��ب، فه��ذ� م�س��جده “م�س��جد بر�ث��ا”. فم��از�ل 
�ل�رياني��ون يقولون عن �لبنت �لعذر�ء: )بر�تا( �أو 

)بر�ثا(.
لن��ا �إعادة م��ا قاله �أب��و �لعلء �ملع��ري )ت 449 
ه���( قبل �ألف ع��ام، مع حرف��ه �إىل برطلة، حماذر�ً 

من �خت��لل �لوزن: “يف برطلة �س��جة …”! هذه 
�ل�سجة مل�ستها بنف�سي، كان يوم �لأحد و�لناقو�ض 
ي��دق، بينم��ا �مل�س��اجد ترف��ع �لأذ�ن، و�إذ� مل يكن 
ما يح�س��ل بق�س��د �لتغيري �لطوبوغر�يف ما كانت 
�س��جًة! فقد قدم �سباب و�س��ابات برطلة م�رحية 
فيه��ا هذ� �لدع��اء: “يا �إلهي يا �س��ايف من �لتغيري 

�لطوبوقر�يف”، فكم هو موؤٍذ!
هل تفقد بريق خ�سو�سيتها 

م��ن  �مل�س��يحييون  كان  �لزم��ن،  م��ن  عق��د  قب��ل 
�لطائفت��ن �لرثوذك�س��ية و�لكاثوليكية، ي�س��كلون 
�لغالبي��ة �لعظم��ى م��ن �س��كنة بلدة برطل��ه، �ل �ن 
�لم��ور مل تب��ق على حاله��ا، �ذ وبعد �ح��د�ث عام 
2003، فقدت �ملنطقة خ�سو�س��ياتها �مل�سيحية، 

بعد ن ��ستوطنها �ل�سبك و�لعرب و�لكاكائية.
وتق��ع برطلة بن �أكرب مدينتن يف �س��مال �لعر�ق، 
وهما، �ربيل و�ملو�س��ل. وتعرف �لبلدة، بتاريخها 
�ملوغ��ل بالق��دم، كم��ا عرف��ت برج��ال �لدي��ن من 
روؤ�س��اء �لكني�سة �لرثوذك�س��ية يف �لعر�ق و�سوريا 

و�أجنبت �سعر�ء و�أدباء ولغوين. 
ويب��ن عدد من �هايل �لبل��دة �لذين �لتقاهم موقع 
"عن��كاو� كوم" �ن بلدتهم مل تعد كما كانت عليه 

�سابقا.
 �ذ يق��ول " غ . ���ض"، " لقد �رتفعت �أ�س��عار �لبيوت 
يف برطلة ب�س��كل ملفت للنتباه بعد قيام �لغرباء 
بدفع مبالغ طائلة ل�ر�ء تلك �لبيوت"، م�سري� لأي 
�س��عر �لبيت و�س��ل �ىل 200 ملي��ون دينار عر�قي 
بعد �ن كان ل يتجاوز �لع�رين مليون، ويت�س��اءل 
"كيف للمو�طن �لب�سيط �ر�ء منزل له؟".وي�سيف 
غ . �ض " لقد ��سرتيت بيت يف بلدة م�سيحية غالبية 
�س��كانها م��ن �مل�س��يحين. و�لبي��ت كان رخي�س��ا 
فا�ستطعت �ر�ءه لعائلتي ".ويقول" �ض . ب " وهو 
يف عق��ده �ل�س��اد�ض "�إذ� كان��ت �ملح��ال �لتجارية 
�لتابعة لبلدية ناحية برطلة، توؤجر بثلث ملين، 
وموؤخر�، قام �لأخوة �ل�س��بك بامل�ساركة باملز�يدة 
�لعلنية ليقومو� باأخذه��ا من �أهل برطلة ولريفعو� 
�أ�سعار تلك �ملحال �ىل ع�رة ملين، فمن �سيوؤجر 

وكيف �سيعي�ض �أ�سحاب تلك �ملحال؟". 
وي�س��يف �ل�ساب " ف. �ض"، " لي�ست هذه �لظاهرة 
�لوحيدة �لتي جتعل �أه��ل برطلة يغادرون �ملدينة 
�ىل �لبل��د�ت �مل�س��يحية �لأخ��رى �و للغ��رب بل �ن 
و�أهمه��ا  �لدميغ��ر�يف كث��رية  �لتغ��ري  م�س��ايقات 
�سعوبة جتو�ل �لن�س��اء و�ل�سابات يف �لبلدة. وبعد 
�ن كانت بلدتهم، بدوؤو� ي�س��عرون �أنهم غرباء فيها 

�ليوم".
ويتاب��ع "حدث��ت م�س��ادمات بال�س��نن �لخرية، 
جعلت �لو�سع �لأمني يف �ملدينة قلقا، حيث ي�سعر 
�ملو�ط��ن يف برطل��ة ب��اأن هن��اك خطر ق��د يتجدد 

د�ئما".
وي��رى مر�قبون �ن هج��رة عو�ئل برطل��ة لعنكاو� 
�خلم���ض  بال�س��نن  ظه��رت  وكرملي���ض  وبغدي��د� 
�لأخ��رية، كظاهرة مر�دف��ة للتغي��ري �لدميوغر�يف 

للمدينة.
يقول �رمد �سباح "�عرف باأن هناك �كر من 40 
عائل��ة هاج��رة �ىل عنكاو� و�ل�س��بب �لول يف ذلك 
هو �لتغري �لدميوغ��ر�يف يف �لحياء، فهوؤلء تربو� 
يف �حي��اء يعرف �لو�حد �لخر، بينما يف �ل�س��نن 
�لع���رة �ملن�رم��ة تغ��ري �جل��ري�ن، حي��ث وفدت 
عائ��لت �ىل �ملنطقة بعد تهجري مدينة �ملو�س��ل، 
بال�س��افة �ىل �ن �غل��ب �ملح��ال �لتجاري��ة عل��ى 
طريق �ملو�س��ل �ربيل، ��س��تاأجرت من قبل �لخوة 

�ل�سبك وبا�سعار باهظة".  
ويختلف تف�س��ري معنى ��س��م برطل��ة �ل�رياين بن 
برطل��ي �بن��ة �لظل �و برطلة بي��ت �لرطال وهناك 
��س��ار�ت تاريخي��ة، تذك��ر �لبل��دة ومنه��ا يف �حد 
خمطوط��ات �لرب��ان برعيتا �لذي يذك��ر �ن برطلة 
ترك��ت �ملذه��ب �لن�س��طوري ع��ام 610 وهي �ول 
��س��ارة لوج��ود �لبل��دة، بينما ي��رد ��س��م �لبلدة يف 
�مل�سادر �لتاريخية، حيث يذكرها �لرحالة ياقوت 
�حلم��وي يف �لق��رن �لثالث ع���ر في�س��فها قرية، 
كاملدين��ة يف نين��وى كث��رية �خلري�ت و�ل�س��و�ق 
يكر فيها �لبيع و�ل�ر�ء ودخلها �ل�س��نوي ع�رين 

�لف دينار و�هلها ن�سارى.
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