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تزايد عدد ييومًا بعد يوم 
والمنظماتأو البرلماناتالدول
الجماعية عترف باإلبادةتالتي 
من المسيحيينوقعت ضدالتي 

السرياني شعبنا(الكلداني 
واألرمن واليونانيين اآلشوري)،
وتمر علينا ماسيّ في تركيا،

الذكرى المئوية لتلك المناسبة 
التي وقعت المشؤومة 

ذكرى قلع جذور ...1915عام
ولم المسيحيين من تركيا.

لحد الدولية تستطع الضغوط 
اآلن من ثني تركيا عن موقفھا 

أن يأتي يومٌ عسى ، ولمتجاھلا
تركيا مع العالم ومع فيهتتصالح

وتعترف ،الضمير اإلنساني
كان مؤخرًا و.بجريمتھا النكراء

بتلك فرنسيسعتراف الباباإل
في اإلبادة المأسوية للمسيحيين

الصاعق على وقعهتركيا، 
سيما ،أصحاب القرار التركي

نشر وثائق عزم الفاتيكان وقد 
.المذابحتلكتخص

من مختلف ربط ناشطونو
سياسيون:قطاعات شعبنا

، بين وغيرھمورجال دين
، لشعبناالعثمانية-اإلبادة التركية
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على يد ن اليوموواإلبادة التي يتعرض لھا المسيحي

من حيث أن،اإلسالمية اإلرھابية المتشددةتنظيمات ال
ن في يوالمسيحلھا التي يتعرض الحالية محاوالت اإلبادة 

إبادة المسيحيين في نجاحنُمستلهمة مالشرق، 
عندما يتم اليوم كل الحدود ، البل تجاوزت فضاعاتھاتركيا

، ومسح الحضارياإلرث كرة الثقافية، وتدمير االذإستھداف
كل مايتعلق بتاريخ المسيحيين السوراي(أھل لمن األرض 

وأمام ھذا المد المرعب .بين النھرين) قبل المسيحية وبعدھا
البقية الناجية من شعبناجرھاتُ : ھل تساؤالتتبرز الجنوني
، فما ھي الصيغةت؟ وإذا بقيحيث جذورھابقىتأم ،جماعياً 

أمنھا وحريتھا؟تضمن التي اإلدارية

بلدات مھجورة، وانتھاكات بائس:واقعنا اليوم
ومصادرات لألموال واألمالك، وآالف من الُمھجرين، 

من تاريخنا إذن ھل نفر فيعيشون حياة مأسوية صعبة.
وخصوصيتنا بماضيناونقطع جذور الصلة وتراثنا، 
؟ إلى حيث بر األمانالرافدينية

والمدنية ومؤسساتنا منظماتنا السياسيةخطاب يتمحور 
التشبث باألرض، والبقاء على مقومات نحو ،الكنسية

نھريني أصيل. ولمسنا صدى ھذا خصوصيتنا كشعب
صيتھا وصل،من خالل نشاطات حصلتخطابال

اإلعالمي إلى مسامع صنّاع القرار في العالم.

ت عمّ ، ولقاءاتومسيراتوتظاھراتنعم ... نشاطات
مدن كثيرة في العالم، حيث تمر ھذا العام الذكرى المئوية 

في وقفًا، التظاھر كن. ولم يفي تركياألبادة شعبنا السورايا
على المنظمات السياسية والمدنية فقط، ،ھذه الذكرى األليمة

وإنما شملت أيضًا معظم الكنائس، حيث ُالقيت الكلمات 
، واستمرت الرحالت واُقيمت القداديس على أرواح الشھداء

. المكوكية إلى شتى الدول لمقابلة شخصيات سياسية

دوى لكل ھذه ولكن نتساءل مع القراء : ھل من ج
؟ ى أرضناتعزيز وجودنا عللالنشاطات؟ ھل ستثمر 

وكيف السبيل إلى ذلك؟


    
     

     

      
 

        
      

  . وھذه المنطقة اآلمنة ليست
فالوطن ھو ،موقعًا لتجميع كل األقليات فيهبالضرورة

ھي لمن يرغب منھم العيش وتلك المنطقة اآلمنة ، للجميع 
.من البالديخشى على أمنه في المناطق األخرىمنْ لِ فيه، و

في الحقيقة أن أي نشاط في ھذا الخصوص له أھميته 
أو الھروب.الكبيرة، وھو أفضل من التقاعس واإلنكماش

،في ھذا العام نشاطات واسعة غير مسبوقةفقد حصلتْ 
ومنظمات من ِقبل شخصيات علمانية ودينيةجماعية وفردية

صدًى إعالميًا نال نشاطٌ ھا آخروكان من شعبنا، مختلفة
، رة ديانا موميكاھجّ المُ الراھبةُمحاوالت يتعلق ب،كبيراً 

يصال ، إلحدى الراھبات الدومينيكانيات في الموصلإ
األمر الذي ، في العالماع القرارنّ إلى صُ صوت شعبنا

.: أميركاتلك المصادرحيث إلى السفر يتطلّب 

رفضت الحكومة األمريكية منحھا تأشيرة الدخول من 
لتخترق رس األمريكينگأمام لجنة من الكوأجل المثول

جدار اإلھمال والالُمباالة تجاه شعبنا ،وھي راھبة،بنفسھا
عالمية واسعة، ووسط تصاعد إبعد حملة و، ولكن.السورايا
من الدخول الى في وقت الحقتمكنتوالجھود،الضغوط

الواليات المتحدة، فأدلت بشھادتھا أمام لجنة الشؤون 
حول ،أيار13الخارجية في مجلس النواب األمريكي في 

وأّكدت أمامھم . والقوميةالدينيةالمكونات على حرب داعش
أي عراق لم تتلقَ في الالصغيرة الدينية المكونات أن 

إقليم كردستان إلىفرارھامريكية منذ مساعدات حكومية أ
،ب الماضيآالعراق في اغسطس   
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ذات الجذور السوريثة "، دياناالجريئة: الراھبةنعم

ب من األقوياء المساعدة  إبنة ھذا الشعب، لم تطل،"النھرينية
! .. ال.. لم تطلب ذلك، وإنما من خالل لھجرة جماعية

: مطاليبھا أكدت أمام الرأي العام العالمي  

   


ھا في نفوس المستمعين كالمتأثير ندري مدى  وال
:حينما قالت




         

 

رجل دين غير مسبوقة، تمكنأخرى وفي خطوة جريئة 
:مؤمن بجذوره الحضارية الرافدينيةعراقي

  جلسة مجلس األمن من الحضور إلى
بدعوة في نيويوركمن آذار المنصرم، 27الدولي في 

، في مجلس األمنر السامعينذكّ ، ليُ من فرنساخاصة
عام على المذبحة الجماعية التي قامت 100بذكرى مرور 

المسيحيين، وليُعطي باقي والسورايابھا تركيا ضد شعبنا
جوب وحًال ب   أي إستحداث

اع كبير من طقصيغة إدارية على أرض ُمعينة يُمارس
. وليست تلك شعبنا وجوده عليھا مع باقي األقليات األخرى

ااألرض إالّ سھل نينوى التي تركزت كثافة شعبنا عليھ
حول مدننا التاريخية الُمستباحة: نينوى، كالح، خرسباد.

نشاطات ... أما رائعة لنشاطات مھمةتلك أمثلة
معروفة في ھذا وملموسة فھي ، منظمات وأفراد،السياسيين

الرغبات إلى واقع من خاللسيما في ترجمةالخصوص،
قوات عسكرية من أبناء شعبنا لحماية سھل نينوى تشكيل 

في طور التكوين.األمر الذي الزال وبلداته، 

مسألة وجودنا ى لنا من الخيط الرفيع الذي تبقّ إن نعم ... 
محافظة سھل (منطقة آمنةعلى أرض آبائنا.. ھو إستحداث

تُمارس األقليات المختلفةحيث تستطيع أن مثًال)،نينوى
وُتحافظ على وجودھا ،مع بعضھافي شراكة حياتھا

.. فالمصير ھو ... وإّال ضمن الوطن الواحد وخصوصيتھا
.الضياع في أصقاع الدنيا

********************************************************************************
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38/2015العدد/حمورابي... والپفاضلاألستاذمعمفتوححوار

 ھل الوضع األقليمي في العراق وسوريا ولبنان
إنقراض المسيحية في تلك البلدان؟ وھل ھناك سيؤدي إلى

فوارق بالنسبة لمستقبل المسيحية بين الدول الثالث..؟

 مناسبات كثيرة وندوات وجلسات حصلت
بخصوص المسيحيين، فھل نالت مسألة اإلضطھادات والقتل 
والتھجير ألھل النھرين من (سريان كلدان آشوريون) حقھا في 

ھتمام اإلتحاد األوربي واألممي اإلعالم العالمي؟ وھل أن إ
بمسألة إضطھاد المسيحيين عامل مؤثر بما فيه الكفاية  

لمواجھة  ھذه المعضلة ..؟

: ككاتب وُمتابع في شؤون اإلعالم، ماذا عن
لكلدوآشورية السريانية في نشاطات وفعاليات المنظمات ا

الشارع المھجري للتأثير على الرأي العالمي بخصوص مسألة 
إستھداف المسيحيين، وإذا صح ذلك ما قدر ذلك التأثير..
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38/2015العدد/حمورابي... والپفاضلاألستاذمعمفتوححوار

 دولة لإلعتراف24لقد نجح األرمن في إستتقطاب
الفاتيكان من خالل من ضمنھا باإلبادة الجماعية من قبل تركيا

..ھل تعتقد أن  بإمكان الكلدوآشوريين أن تصريح قداسة البابا
يستقطبوا تأييدًا عالميًا أكبر ن لإلعتراف بالمجازر التركية 

بحقھم ..؟ ما سبب اإلخفاق أو النجاح برأيك..؟

شكل عام، بلمھجر وھل اإلعالم الكلدوآشوري السرياني في ا
كان له فاعليته، أم تراه راكدًا منحسرًا ...؟

 : ھل تتوقع  أن تكون ھناك اية فاعلية لعزم بعض
الحكومات األوربية ومعھا العديد من منتدياتھا والمنظمة 
العالمية (األمم المتحدة ) في التصدي لما يتعرض له 
المسيحيون والمكونات الصغيرة األخرى في الشرق األوسط 
من القتل والتھجير ..؟ ھل يلوح في األفق ما يترجم ھذا العزم 

تأمين وضع ھذه األقليات في مناطقى أرض الواقع في عل
؟.آمنة ، كأن تكون محميات مثالً أو محافظات 

 ھل تعتقد أن الھجرة الجماعية للسكان األصليين
األوضاع من مسيحيين وإيزيديين، ھو الحل الوحيد في ظل 

المضطربة والمزرية في العراق وسوريا ..؟ أم أن األحداث 
.المضطربة مؤقتة وزوالھا مسألة وقت
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38/2015ملف عن األمازيغ...(تحقيق سالم كجوجا)...حمورابي/العدد#

ⴰ ⵎⴰ ⵣⵉⵖ

ⴰ ⵎⴰ ⵣⵉⵖ 


 



 

Amazig كلمة تعني في لغتھم: اإلنسان الحر
أو الكريم النسب. ھم من السكان األصليين لشمال أفريقيا، 
ينتشرون في منطقة مترامية األطراف، تمتد من الحدود 
المصرية شرقًا إلى المحيط األطلسي غربًا (في المغرب 
والجزائر خاصًة)، ومن البحر المتوسط شماًال إلى نھر 

للھجة العربية المحلية(المغربية النيجر جنوبًا. أما ا
والجزائرية والتونسية والليبية) فھي مليئة بكلمات أمازيغية، 
كما ھو شأن اللھجات العراقية المتأثرة باألكدية والسومرية 
واآلرامية. فاللھجة الموصلية أو الجنوبية في العراق مثًال، 

بشكل »السورث تسمى:آرامية-أكدية«تتخللھما كلمات 
وي، ويبقى عامل  الدين ھو  أحد أھم األسباب واضح ق

الذي يجعل معظم ناس بالد الرافدين يتغاضون عن حقيقة 
اآلرامية.-أصولھم اآلشورية

      


       
“

”
   » « 

       
 

بأسماء العشائر التي ينتمون إليھا اليوماألمازيغيتسمى
ھم في أسمائتعددإن ھذا الو،أو المنطقة التي يقيمون بھا

ولھجاتھم يُضعف وحدتھم القومية. ومن ھذه األسماء: 
القبائليون، والزواوة، والشاوية، والطارقية وبنومزاب في 

الجزائر، والشلح في المغرب. 

خالل إقامتي في العاصمة وعن تجربتي الخاصة من
يبرز وجود القبائليين األمازيغ، أقول: لوال الجزائر حيث

إرتباط القبائلي باإلسالم لرفض ھيمنة اللغة العربية، فھو 
إنسان تتحرك في دواخله نزعة قومية، الزالت يقظة وفاعلة 
إلى اليوم، دفعت بالكثيرين منھم إلى المطالبة بحقوق ثقافية 

ھويتھم الوطنية، وكان شأن بعضھم ضمن إسالمھم و
الرجوع إلى إعتناق المسيحية(دينھم األصلي في مرحلة 
معينة) أو الھجرة إلى أوربا ،سيما فرنسا. وعندما عايشُت 

وھم فرع من أمازيغ الجزائر ھذه الحالة مع "القبائليين"
بحذرھم شعرتُ حول العاصمة،الذين ينتشرون بكثافة

وتحفظھم الشديد من القادمين من الدول العربية للمساھمة 
في تعريب مناھجھم التعليمية(أقصد في فترة السبعينات)، 

"، ومع ذلك ّربتْ خُ ُعّربتْ بل حمل بعضھم شعار: "إنْ ال
فھذا اليعني أنھم اليھتمون لإلسالم، إنما منھم من يتمسك به 

الفرنسي بشدة كعالمة إنتصارھم على اإلستعمار
شاركوا بقية الذين كقبائليين(وكذا عن باقي األمازيغ) 
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أطياف الجزائريين ضده في معارك طاحنة إلى أن نالوا 
اإلستقالل بدعم عربي وعالمي. وكان الكبار منھم يتذكرون 
جيدًا دعم الثورة الجزائرية من ِقبل عبد الكريم قاسم، 

ملكي. مؤسس الجمھورية العراقية على أنقاض الحكم ال

على أية حال سيبقى اإلسالم السبب الرئيس في تعريبھم، 
البل كان السواد األعظم من أھل العاصمة الجزائر، 
اليميزون بين كلمة عربي أو مسلم. فالعربي عندھم ھو 

، تمسكھم باإلسالم سيبقى عامل قوة وفي تقديريالمسلم. 
إلستكمال تعريبھم وإضعاف فاعلية توجھات "األمازيغ"

القومية. 
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 والجدير بالذكر أن المساحات التي
شغلها المسيحيون في أرض الرافدين تقلصت تدريجيًا مع 
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من بعد القضم التدريجي الذي مارسه معهم جيرانهم الز 
أما في المدن الكبيرة بشكل مدروس وُممنهج لقرون طويلة.

يتركزون  في أحياء خاصةفتواجد المسيحيون فيها كأقلية
وإذا كان األمازيغ هم اليوم . غالباً   فهذا ،

اآلشوريين (أيضًا)شأن المسيحيين من أهل النهرين أحفاد 
والبابليين واآلراميين(الذين مزجتهم المسيحية)، فهم أقلية 

تتضاءل يومًا بعد يوم ضمن أكثرية هي منهم
     

 
  ماضيھم : يؤلف األمازيغ في

وحاضرھم العنصر السكاني الغالب في الشمال اإلفريقي،
ويرى معظم الباحثين أن األمازيغ ھم السكان األصليون 

من بلد آخر، دوا إلى ھذه المنطقةفِ ولم يَ ،لشمالي أفريقيا
بھدف تعريبھم والخشية على إھتزاز وقيل أيضًا غير ذلك

إسالمھم.

ھي إلى أن اللغةتُشير » المعارف اإلسالمية«دائرة 
عتماد عليه في الوقت الحالي إلالمعيار الوحيد الذي يمكن ا

لتمييز األمازيغ. وعن ُمستقبل الحركة األمازيغية القومية 
يشير الكثير من الباحثين أن الوضع السياسي في شمال 
إفريقيا سوف يكون في مصلحة إنتشار اللغة العربية، على 

ة متفقة على اإلعتراف بالثقافة أن معظم األحزاب السياسي
األمازيغية، عنصرًا من عناصر الشخصية الوطنية (السيما 

والتزال جماعات كثيرة من .في الجزائر والمغرب)
األمازيغ تعيش في المناطق الجبلية وفي الصحراء(الطوارق 
مثًال) حيث بقي التغلغل العربي ضعيفًا، مما ساعد األمازيغ 

وتقاليدھم ھناك، لتكون شاھدًا على على الحفاظ على لغتھم
الوضعية العرقية واللغوية التي كانت سائدة في العصور 
القديمة. وتاريخيًا تفاعل األمازيغ مع القوى الكبرى آنذاك 

وتعتبر (قرطاج) نموذجًا للتفاعل بين ، ثقافيًا وعسكرياً 
األمازيغ والفينيقيين، و(قورينا) نموذجا للتفاعل بين 

ألغريق القدماء.األمازيغ وا
 

، ويمكن كتابته يستعمل األمازيغ حرف التيفيناغ في الكتابة
باتجاهات مختلفة، ولكن اآلن ُيستعمل في الكتابة من 

التي هي أبجدية قديمة اليسار إلى اليمين. والتيفيناغ

شمال افريقيا ويعزوها البعض إلى الخط أستعملت في 
مستقلة بحد في حين يعتبرها آخرون أبجدية، الفينيقي

. أما لغتهم اآلن فتتكون من ويرفضون تلك النظريةذاتها
لهجات مختلفة متباعدة عن بعضها، وعليه فهم بحاجة 

لغة واحدة رئيسية إلى توحيد كثير من الكلمات من أجل 
ن إختالف اللهجات عند األقوام الرافدية أدبية. في حين أ
ال يمنع تفاهمهم مع األراميون،انأآلشوريين الكلد

بعضهم بشكل سلس، تلك اللهجات التي هي مزيج من 
اآلرامية التي تحّدث بها أهل بابل وآشور، إلى جانب - األكدية

وجود لغة أدبية راقية كان لها شأن باعتبارها لغة شعوب 
الشرق األوسط قبل الفتوحات اإلسالمية وهي اللغة التي 

رامية.اآل-ُتسمى بالسريانية
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.

25: نسبة األمازيغ في الجزائر %

من حيث العرق، ولكن بعض من السكان 
المصادر ُتشير إلى أن الناطقين باللغة األمازيغية 

السكان % من مجموع40بمختلف لھجاتھا، يبلغ 
مليون نسمة.38البالغ زھاء 

مشكلة تسمى لم يواجه المجتمع الجزائري 
على يد جبھة عن فرنسااالستقاللبعد األمازيغية 

ادة جبھة التحرير يقلكن، 1962التحريرعام 
:لتھميش األمازيغية من خالل طرحسعتالوطني

،غيرأن الشعب الجزائري عربي ولغته عربية ال 
بداية تفاعل المسألة األمازيغية في تاريخ وكانت 

الرئيس الجزائري عندما أعلنالجزائر الحديث
للجزائر ال مستقبل أن: 1962عام )أحمد بن بال(

الرئيس بومدين منذأما خالل حكم، دون التعريب
تم فرض معرفة اللغة العربية فقد 1968عام 

للموظفين كافة(كانوا يستعملون الفرنسية)،ثم منعت السلطات 
غير التسمي بأسماء1975و1974بين عامي الجزائرية 

ا إستيقظ . وھنورفض كل األسماء بما فيھا األمازيغيةعربية
قوى وُرفع شعار"األمازيغية الشعور األمازيغي بشكل أ

.غيرھا من األماكنوستعيش" عند القبائل في تيزي ووزو
ضد الحكومة خرجت مظاھرات أمازيغية1980عام وفي

الجزائرية بسبب منعھا محاضرة عن الشعر األمازيغي القديم 
لغي حفل موسيقي لفرقة كما أُ وزو،وفي جامعة تيزي 

احتجاجات واسعة وكانت قد إندلعت . ھناكأمازيغية معروفة

ومواجھات 
دموية بعد مقتل الناشط 

في األمازيغي ماسينيسا قرباح 
، وتلت 2001نيسان من عام 

ذلك موجات من المظاھرات 
واالعتقاالت، ثم إنسحاب 
حزبين جزائريين قاعدتيھما 
أمازيغية من الحكومة. وتم 
تأسيس تنظيم "تنسيقية 

في التئوضم أبرز العا2001يونيو/حزيران في العروش" 
القبائل األمازيغية وممثلين عن الفعاليات البربرية المختلفة 

مطلبًا قوميًا،وافق 12قدمت فة منظمات المجتمع المدني، خاص

الرئيس بوتفليقة على أربعة منھا. فتم االعتراف رسميا باللغة 
أوائل عام األمازيغية كلغة وطنية دون مساواتھا بالعربية في 

وأصبحت وسائل إعالم الدولة تقدم بموافقة برلمانية،2002
.2002مفصلة باألمازيغية وذلك منذ العام أخبارنشرات

وية مكاسب لم ترَق إلى مستوى جعل ھولكن كل تلك ال
مازيغيون.األناشطون الليه إالجزائر أمازيغية وھو ما يطمح 

ثازیريأراد جزائري أن یُسمي إبنتھ ":معلومة "
في وعند تسجیلھا ،ضوء القمرویعني في األمازیغیة 
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قبل من ُرفض طلبھ لةـ الجزائر، گ/وررتتڱبلدیة 
وقال لھ ھذا االسم غیر موجود عندنا ،موظف التسجیل

الى قمرة أو بدرة.وتعریبھواقترح علیھ تغییر االسم
نقالً عن عوائل عراقیة ، لمستھا بنفسيوأألمثلة كثیرة

نھم أل، واتھامشكلة في تسمیة أبنائھا وبناكان لھ،ھناك
القانون الذي حدد قائمة لم یشملھم ، غیر جزائریین

...األسماء

     
40    
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1994   

  . 2000
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 .    

    2003 
     
    

   
    300  

      
     

      2000
      

. 

   كانت نشاطات أمازيغ ليبيا ضمن :

نشاطات المعارضة في الخارج، حيث طالبت بالكف عن قھر 
المؤتمر عقد2004األمازيغ سياسيا وثقافيا. وفي أيلول 

أيام، وقد 3بمدينة لندن لمدة اجتماعا موسعاً الليبي لألمازيغية
حملة "الحق األمازيغي" تحت شعار "ال باستمرار أوصى

األمر الذي أدى بالسلطات الليبية ."تقتلوا اسمي األمازيغي
إلى مالحقة الناشطين.

ولكن سرعان ما اعتبر سيف اإلسالم القذافي نجل الزعيم 
أن األمازيغية جزء من الثقافة 2005سبتمبر/أيلول الليبي في 

القانون رقم ،الليبية، وانتقد أثناء زيارته للمناطق األمازيغية
ستقبل العقيد إ. كماةيمنع التسمي باألسماء األمازيغيالذي24

رئيس 2005في تشرين الثاني من عام القذافيمعمر
وناس، األمازيغي الدكتور بلقاسم لالكونغرس العالمي

من دول المغرب العربي بالمؤتمر الذي عدم إعتراف أيرغم
ومالي يضم ناشطين أمازيغ من ليبيا والجزائر والمغرب

والنيجر.
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هل من في موقع آخر:ويتسألون
معنى للحرية و الكرامة الوطنية 
والديمقراطية والمدنية والحوار 
ضمن هوية عربية دخيلة في شمال 

!..افريقيا األمازيغية؟ 
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 الموسوعة العربیة (حنفي بن عیسى)، الموسوعة الحرة، مقال د. الطاھر الحفیان(األمازیغ والحقوق المسلوبة)،دراسات
،ezzeen.comمواقع عدیدة ُنشیر إلى خمسة منھا:مقاالت مختلفة)،لتوجھ األمازیغي الكفاحي(سلسلةامنشورة في الحوار المتمدن:

vb.bdr1.net  ،roaaad.com،forums.6hemo.com،amazighworld.org.(صفحات مختلفة لناشطین أمازیغ)الفیس بوك ،
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بلدة نينوى ومدينة ى أن وهناك مصادر أشار إليها الباحث إل

حمورابي.في ذلك الزمنكانت تابعة لحدياب(كرمليس أو ُقربها)أكبتانا وبلدة كوميال
 
 



 
المسيحي في العراق -يمكن اعتبار العصر الفارسي

القديم  بأنه يمتد من القرن األول حتى منتصف القرن السابع 
السرياني ذلك -للميالد. وهو يدعى أيضا بالعصر الفارسي

ر عن وجود شعب بّ ألن إضافة صفة سريان الى هذا العصر يُع
مسيحي يتحدث بلغة واحدة في العراق وسوريا وفلسطين، 
على الرغم من أن الفرثيين كانوا على األرجح من أقوام  
كاشية. وكانت اللغة السريانية بعد قرن قد إنقسمت الى 
لهجتين شرقية في العراق وغربية في سوريا تنشط تحت 
السلطة الفارسية التي استولت على العراق القديم بين 

ق.م. تقريبًا بعد أن دحرت الساللة 137-141األعوام
اإلغريقية من العراق.-السلوقية

دبهأفي القرن االول للميالد، صارت ثقافة هذا العصر و 

ولغته في المجتمعات المسيحية هي السريانية التي انبثقت 
رامية، تلك اللغة التي كانت اللغة الرئيسية الثانية في  آلمن ا

لسطين من القرن التاسع قبل الميالد حتى العراق وسوريا وف
منتصف القرن االول للميالد، كما اتخذ الفرثيون 

.والساسانيون اللغة اآلرامية كلغة دبلوماسية وتجارية
  


. وإذا كان بعض المؤرخين والكتاب قد دعوا

تلك الفترة بالفارسية أو اإليرانية وحسب، فإنما ذلك يمثل 
نصف الحقيقة، إذ معنى ذلك ان الباحث يجتاز حقيقة 
مفادها أن أكثر من نصف المجتمع العراقي أو السوري كان 

وله ثقافة نمت وارتفع شأنها في العلوم واآلداب مسيحياً 
ختلف عن الفرس، وكانت في بداية تأسيس حضارة سريانية ت
26
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تتمثل في بعض العلوم كالطب واألدوية العشبية والفلك 
والرياضيات وقي الفلسفة والمنطق وكذلك في األدب 
وخاصة الشعر حيث تطور كثيرًا فصار يعتمد على بحور 
وتنوعت أشكاله الفنية، أما في الروايات فقد أبدعوا في 

نية التي بنيت على ُأسس من األساليب الفنية القصص الدي
القديمة التي إنحدرت من الحضارات الرافدينية وتضمنت 
بداية حضارتهم تقاليد ديانة سماوية راقية، تمتد جذورها الى 

الكتاب المقدس األول أي العهد القديم (التوراة). 
وعلى الرغم من اإلحتالل الفرثي ومن ثم الساساني، 

المعاديَين لليهودية والمسيحية، فقد إستطاع الوثنيَين
المسيحيون أن يُقيموا مدارس بلغت في العراق مملكة 

شرقي فارس وكذلك في والية - ميشان (ميسان) في جنوبي
حدياب التي كانت تمتد من أربيل الى آمد (الجزيرة فيما 

مدرسة، ذكرها الباحث العراقي 33بعد) ونصيبين: زهاء 
م) في كتابه الفريد (العفة). 860ري (تايشو عدناح البص

) 363-340باإلضافة الى مدرسة نصيبين العليا االولى (
)  637-491والثانية التي كانت أشبه بكلية أو أكاديمية(

التي  كانت أبرز المدارس العليا المشرقية إذ كانت لغتها هي 
تلميذ، والدراسة فيها تستغرق 700السريانية، وتضم زهاء 

ثالث سنوات، وتضم مكتبة وعدد من النساخ ومستشفى 
خاص بمنتسبي الكلية، وتعد مناهجها بمستوى التعليم 
الجامعي قبل جامعات القرون الوسطى العربية و االوربية بعدة 
قرون. نقل لنا برحذشبا مناهجها لنا، وقد سجلته  الباحثة 

تابها المترجم، ( ثقافة السريان في (نينا بيكولفسكايا في ك
القرون الوسطى). وكان الكاتب الروماني (كاسيديووس ) قد 

انه “القرن السادس وأعجب بها وقال: زار جامعة نصيبين في
كما  ساهم المشرقيون أو “. وجد فيها نظاما تعليميا عاليا 

السريان في جامعة فارسية للفلسفة والطب في جنديشابور 
ن السابع. لكن مستشفى وبداية القر - م521بين عام 

حتى جنديشابور إستمرت على يدي األطباء السريان 
منتصف القرن الثامن، وكان اشهرهم أطباء عائلة بختيشوع.

 
من خالل روايات التقليد المسيحي المكتوبة في القرون 

الى أن القديس توما قد والتي أشارت الميالدية االولى،
وصل الى والية حدياب ولعله بشَّر في أربيل قبل أن يذهب 
لينشر المسيحية في الهند، تبعه (أداي) أحد أتباع المسيح 

في العراق وايران السبعين، الذي بشر في(بالد فارس)، أي 
. وآمد (الجزيرة)

         
1949
2000

والى مار ماري تُعزى كنيسة المشرق في العراق.  في كتاب 
مشيحا زخا عن تاريخ أربيال السرياني، فإن التبشير في 
العراق جرى في القرن االول للميالد على يد مار ماري الذي 

طيسفون في -توجه الى بالد الرافدين وحّط أوال في ساليق
هب و م. وبعد أن أقام كنيسة هناك(*) ذ20حوالي عام 

شفى احدى االميرات الفرثيات ، ثم رحل مبشرا  الى كشكر 
-م ودفن في دير86وميشان وغيرهما ثم عاد ومات سنة 

قنى (**) . وفي هذا الصدد يقول ماري بن  سليمان في  
ان مار ماري نصر :” كتاب ( المجدل) الذي كتبه بالعربية 

ائر  الناس في بابل واالهواز(منطقة ميشان وبيت الفاط) وس
كور دجلة وفارس وكشكر، واهل الرذانينن ثم عاد الى ساليق 
قرب طيسفون، وهناك اقام مار ماري كنيسة كوخي، وكانت 
اكواخ تابعة الكرة ماردنشاه في قطيسفون ،وذلك بعدما شفي 

(ماري بن سليمان في .” القديس، ماري ابنة ماردنشاه 
).5المجدل ص 

كالسيكية - انيةولقد وصلتنا نصوصا آرامية وسري
لشخصيات معظمهم من المسيحيين وخصوصا الشواهد 
القبرية من الرها وحران ونصيبين، اذ انتشرت اآلرامية  في  
كثير من المناطق مثل أسرهوينة  وحطرى  وتدمورتا وكذلك 
مملكة ميشان أو ميسان وكانت آخر هذه  الممالك هي 

ما بعد حطرى ومعناها باالرامية (الرحى ) والتي سميت في
م. 240بالحضر، تلك التي قضى عليها الساسانيون في عام 



       

 
     
  وام أخرى هذا باإلضافة الى أق

رامية كالعبريين، فتكلموابها في آلاستفادت من األبجدية ا
القرن األول للميالد، وكتبوا بها التلمود والمشنا، وتبناها  
كذلك الصابئة المندائيين، وهم من االقوام اآلرامية القديمة. 
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   وقد  أّكد المؤرخ يوسابيوس

ان كنائس بالد الرافدين وافقت ” القيصري ذلك مبكرا قائال:
على القرار الذي إتخذته الكنيسة الغربية بشأن االحتفال 

يوم االحد. وكان ذلك في عهد البابا فكتور بين بعيد الفصح
اذ أن طبيعة المسيحيين المتحررين من “ م ) 199- 198(

الوثنية والخرافات، وحبهم للثقافة ودراستهم المبكرة للمنطق 
قد جعلهم مجتمعًا متعلمًا ،فأنشأوا المدارس في معظم 
األديرة التي كانت تنتشر في كل مكان من المشرق. كما أن 

ترامهم لالسرة القائم على  الزواج بامرأة واحدة وجعلها اح
مساوية للرجل، ومنع فساد المجتمع باتخاذ الجواري و 
العبيد، قد ساعد على تماسك المجتمعات المسيحية على 
الرغم من اإلضطهاد سواء أكان في فلسطين او سوريا او 

). 1العراق (
يته في الكتاب جاء خبر تنصير بالد الفرثيين عمومًا ألهم

.ولدينا نصوص )9: 2فصلالمقدس في سفر أعمال الرسل(
تؤكد لنا إنتشار المسيحية في القرن الثاني للميالد في 
العراق: ففي كتاب شرائع البلدان الذي كتبه على األرجح 

إن المسيحية  :”)، هناك فقرة وردت تقول 222برديصان (ت
وميديا كانت موجودة في بارثيا وكيالن وكوشان وفارس

وبعد أقل من نصف قرن على هذا ”. وحطرى(الحضر)
النص، ُوجد نص آخر ظهر في أحد معابد الفرس، كتبه أحد 
رؤوساء كهنتهم (كارتير) الذي نشط في إضطهاد المسيحية 

) حيث كان 283- 276في عهد الملك بهرام الثاني(
مع الديانات من غير يتفاخر كيف استطاع أن يق

كما أن هنالك ” . نوا نكارا و كرستيانممن كا”الزرادشتية:
نصًا آخرًا يتحدث عن انتصارات الملك بهرام مسجال قيامه 

ويقصد بهما ”. من النسرايا والكرستيانة”بقتل عدد:
المسيحيين. وهناك مصادر كالسيكية ُتشير الى قيام 
مسيحيين جلبوا من أنطاكيا بعد غزوها لبناء مدينة ماحوزا 

كرخ جدان) أو  بيت الفاط في قرب قطيسفون واخرى (
االحواز.

ويذكر العالمة البريطاني المعاصر سباستيان بروك(***): انه 
على الرغم من معاناة المسيحيين في العراق والجزيرة وبعض 
مناطق فارس، فإنهم لم يدعون الى المجامع الكنسية األولى 

لقرن بعد اهتداء الدولة الرومانية الى المسيحية، وحتى بداية ا
الخامس، حيث جرى التركيز على رجال الدين التابعين 
للدولة الرومانية في سوريا وفلسطين ومصر، وأن مصطلح 
(مسكوني) في هذه الفترة كان يخص رؤوساء األساقفة في 
الدولة الرومانية، ولم يكن هناك اهتمام جاد بالمسيحية 
المشرقية، حتى تقدموا بخطوة جريئة بأن دعوا الى مجمع  

الواقعة 410طيسفون في عام -كنسي يُعقد في قرية سلوقية
حيث 420قرب طيسفون. أما بالنسبة الى مجمع عام 

توحد فيه قانون اإليمان المسيحي، فقد أقّره المشرقيون في 
العراق والجزيرة وفارس، وهكذا أدرك رجال الدين والحكماء 

هو في بيزنطة، أن قبول المشرقيين الشكلي بالنسطورية ما 
الزرادشتية. وُمنذ -اال مظهر لتوّخي حمالت القمع الساسانية

) كرسي 484اعتالء رئيس االساقفة أو الجاثليق (بابواي ت
الكنيسة المشرقية العراقية، أصبحت هذه الكنيسة مستقلة 
نوعا ما، ونهضت بنفسها وبجهود أبناءها، فازدهرت جامعة 

ى مفتتح وحت491نصيبين عندما ُأعيد تأسيسها في عام 
القرن السابع، كما ساهم األطباء العراقيون بعد ذلك في 
تأسيس أول مستشفى في المشرق مجاورًا لجامعة كنديشابور 
التي ُأقيمت في مفتتح القرن السادس، والتي استمرت 
المستشفى في التطور حتى بداية القرن الثامن، عندما 

فة أبو ُأستدعي مديرها كبير عائلة بختيشوع، لتطبيب الخلي
جعفر المنصور في بغداد.

141224 
ق.م. 141بدأ تقدم الجيش الفرثي في العراق في عام 

، اذ هاجم مملكة ميشان (في في ايران والخليج الكلدي
صبحت أ، و ) واحتلها فقدمت لهم الجزيةيرانجنوبي شرق ا

استطاع الملك الفرثي ميثراتس  . مملكة تابعة للفرثيين
ق.م.) من دحر الجيش 124-138(افراهات) الثاني (

، الى دجلةالسلوقي، مجتاحا الحاميات السلوقية حتى وصل
وراقب الجيش السلوقي وهو ينسحب من مدينة سلوقية 

، لكن الملك سوريا التي كانت تابعة للسلوقيينباتجاه 
سيفعله تجاه ن يقرر ماافراهات الثاني توفي قبل ا

لذي خلفه باحتالل العراق . قام الملك االسلوقيين
.واستقر الفرثيون في مدن العراق الرئيسية مثل تدريجيا

سلوقية التي كانت من اكبر واحدث المدن في ذلك 
، وكذلك كانت عاصمة العراق السلوقي انذاكالعصر،التي  
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سلوخ  -مدن بابل واوروك وسيبار و نوزي  وكازو قرب كرخ
. كورا)-مدينة شبانا(تبةو      

       
      

 وقام الملك اولكاش
ق.م.) ببناء عاصمة له جنوب 75- 51او فولكاش االول (

مدينة حيرتا االرامية (فيما بعد الحيرة) تلك التي أسماها 
باسمه (فولكاشيا) ،ثم تركها وقرر ان يبني مدينة اكبر تنافس 
سلوقية التي كان يفصلها عنها نهر د جلة سماها تيسفون ، 
وسماها االغريق والرومان كتيسفون ،بعد ان نقل عاصمة 

.نهائيا من مدينة (دارا) في ايرانلفرثية االمبراطورية ا


    
    







   84    
     

 وكانت مركزا تجاريا رئيسيا بين  منطقة
بايا) وبراري سوريا وشرق  براري العراق (التي سميت عر 

ن في بابل  وكذلك في . كان اليهود اليزالون يسكنو االردن
ي بلدة حزا وفي القرن االول للميالد سكنوا ف،مدينة نيبور

سرى ألربيال لكن عندما شيد اأزيل قرب وقرية كفر عو 
البيزنطيين مدينة ماحوزا بجوار طيسفون في القرن الخامس 

. ويذكر ا السكنى فيها لقربها من العاصمةللميالد، فضلو 
العالمة المطران سليمان صائغ في تاريخ الموصل ان 
المملكة الفرثية كانت تنقسم الى واليات شبه مستقلة 

ملكا. لهذا سمي ملوك الفرثيين يحكمها حاكم  يدعى 
بملوك الطوائف لتوزيع والياتهم بين ملوك صغار.

كانت االمبراطورية الفرثية واسعة تمتد من بحر مرمرة الى 
. وذكر انها كانت مقسمة د الرافدينبختريا وايران حتى بال

لقديم فيضم ستة . أما بالد الرافدين او العراق اوالية18الى 
حاكم معين من قبل ملك وأسها ملك أا ير واليات معظمه

واليات حدياب في- 1:  و بموافقتهم وهيأالفرثيين 

وكان ،التي كانت اكبر الواليات الفرثيةالشمال الشرقي  
شور النها  آيضا والية أربيال وكانت تسمى أمركزها مدينة 

. كما كانت تمتد يضاأشور ومنطقة نينوى آكانت تضم مدينة 
ن، مد حتى  نصيبيآال حتى منطقة طور عابدين ومنطقة شما

.وكذلك نوهذرا ومعلثايا وغيرها
-كرماي (باجرمي) ومركزها مدينةكرخ- والية بيث- 2

سلوخ واهم بلداتها خانيجار ونوزي وداقوقا .
ارامايا، وتسمى أيضا والية بابل وكان مركزها - _والية بيث3

أو كشكر.في مدينة بابل وأهم مدنها كشكراي 
والية حطرى التي نشأت في نهاية القرن الثالث أو بداية - 4

القرن الثاني قبل الميالد، وكان ملوكها من النبطيين ذوي 
أصول آرامية ولغتهم آرامية كذلك، وكان الساكنين فيها 

أغلبهم من العرب.
والية خراسينة أو ميشان، كانت مملكة شبه مستقلة في - 5

عظم سكانها يتألفون من بقايا القبائل العصر السلوقي وم
اآلرامية أو الكلدية التي كانت تعيش حول الخليج الكلدي 
أو االرثري منذ سقوط االمبراطورية البابلية االخيرة، وكانت 
لها عالقة مباشرة مع اآلراميين الساكنين في جزيرة تايلوس 
(البحرين ) وخاصة في مدينة (داري أو داريا) وكذلك مع 

يحيين في قطراياي أي قطر حاليا.المس


 التي كان أسقفها
)، وكان أسقف مدينة ماحوزا 899- 893يوحنان الثالث (

قرب قطيسفون وكذلك بلدة  أريوان هو  (يوحنان من 
). وكان 411اسحق) في عام(أريوان) الذي حضر (مجمع 

آخر رئيس أساقفة لها حنانيا الذي شارك في مجمع  
كريكوري أو غريغوريوس. وكان رئيس أساقفة( مينة حربة) 
أوخربة كالل هو جوزيف أي يوسف، الذي حضر مجمع 

. وأما 424وكذلك مجمع اديشو عام 410اسحق عام 
انت بلدة رادان في نفس الوالية فكان اسقفها  نرساي، وك

شهرزور على مايبدو تتبع هذه الوالية. وكذلك داقوقا والشوم  
واريوان ورادان او راداني (ويكبيديا: بيث كارماي). كانت 
هذه الوالية تضم كنائس وأديرة عديدة منها الكنيسة الحمراء 

). وكان 3سلوخ ودير مار حزقيال في داقوقا( -في كرخ
- تقل الى كرخمركز اسقفها اوال في بلدة شهرقرد ثم إن

سلوخ، كان في عام -سلوخ. وان آخر رئيس أساقفة في كرخ
عندما غزا العراق السفاح تيمورلنك الذي دمر 1348
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الكنائس في معظم أنحاء العراق بعد أن نهبها.
وخلفه فراتس ق.م.138توفي ميثرادس في عام 

ق.م.) الذي أكمل إحتالل 128- 138(افراهات) الثاني (
).2(العراق القديم

وعلى أنقاض مدينة أوبس البابلية التي تقع مقابل سلوقيا 
تماما، والتي كانت ميناًء نهريا في شرق دجلة، أمر الملك 

ق.م. ببناء عاصمة للفرثيين، فبنيت مدينة 129فراتس عام 
بأسم تاسبون ثم استقر إسمها كتيسفون (طيسفون).

غزى الفرثيون بالد الرومان أو شمال شرق 41في عام 
سوريا، ونهبوا  كنوزها ومعابدها، وقاموا على إثر ذلك 

). 3بتجديد بناء عاصمتهم قطيسفون (  
        
       

   كما شيدوا مدينة شمشارا
في شمال العراق؟ وكذلك بلدة ولكاش أو فولكاش.  كما 
سكن قسما منهم كما سنرى في حطرى وما حولها وذكروا 
أن وادي الثرثار كان فيه مياه جارية، ولعلها بقيت حتى القرن 
السادس للميالد، حيث وردت في أدبيات الحيرة بأسم بحر 

مدينة (االخيضر) أيضا قد وجدت فيها آثار النجف. وكانت 
المسيحية، حيث -رومانية ونبطية تعود الى الفترة الفرثية

م عندما استولى 218- 216أقامت فيها حامية رومانية 
األمبراطور تراجان على معظم بالد الرافدين بعد هزيمة 
الجيش الفرثي في أكثر من معركة، ويعتقد أن آثار قصر 

لفترة.األخيضر من تلك ا
 
 

وفي نفس الفترة تأسست مملكة اخرى، ملوكها وكهنتها 
من بقايا األقوام اآلرامية في العراق، كما ان لغتها كانت 
آرامية، سكانها خليط من اآلراميين والعرب، سميت حطرى 
أي بمعنى الرحى، ألنها بنيت  مدورة يضمها سوران يشبهان 

كم جنوب نينوى القديمة، ودعيت في 80الرحى على بعد 
العصر الحديث بالحضر. وكانت تعتمد في حياتها وسط 
القفار على تجارة القوافل بين العراق وسوريا وخاصة مملكة 
تدمورتا (تدمر) والتي سميت في المصادر الكالسيكية 
بالميرا. وقد استطاعت حطرى في بداية  القرن الثاني 

اال الى مدينة نصيبين.للميالد من مد  نفوذها شم
منها 11امارة ،18كانت االمبراطورية الفرثية تضم 

تسمى االمارات العليا او ساترابيس، وسبعة اخرى تدعى 
االمارات السفلى وكانت تمتد حتى شمال سوريا. 




  وكانت تحكم من قبل الملك الفرثي مباشرة
ق.م. استولى 113بواسطة جنرال يعينه الملك .  في عام 

يوربس المدينة التي كانت مركزا -الفرثيون على مدينة دورا
عسكريا سلوقيا. وهكذا ظهر الجيش البارثي على مشارف 

الجيش الروماني في عام انطاكيا وبيت المقدس وانهزم 
ق.م. في زمن الملك فراتس الرابع. وفي اواخر القرن 36

االول قبل الميالد،نشب صراع على العرش الفرثي، فانتهز 
ملك ارمينيا الفرصة وهو (تكران الثاني) وطرد الفرثيين من 

مارة حدياب، ثم سار إق.م.، ووصل الى 93بالده في عام 
الف الجنود واكتسح شمال سوريا، واحتل آن جند أبعد 

مملكة اسرهوينة التي كانت تحت حماية الرومان،وتقدم نحو 
عاصمة الرومان انطاكيا، وبقي بضعة سنوات يحتل جزءا من 

ق.م. ولم يستطع 84بالد الرومان لعل ذلك حتى عام 
ق.م. حينما 69الرومان من استعادة هيبتهم اال في عام 

رمن ووصلوا الى عاصمة ارمينيا، وهددوا عادوا و هزموا اال
الدولة الفرثية.

          
      

        
     ي  والت

كانت تقع بين الزابين،لعل ذلك حدث عند مجيىء مار ادي 
الى اديابينة، وصار اسقفها االول (بقيذا) بين 

. كان قد استولى على امارة حدياب 114- 104السنوات
.وعاد الجيش 115االمبراطور الروماني تراجان في عام 

وكان يبحث عن احد 216الروماني فاستولى عليها في عام 
الفرثيين ،فعاث في المدينة فسادا. لكن قبور الملوك

االمبراطورية الفرثية كانت قد بدات تتداعى في القرن الثاني 
للميالد،وزادتها  الخالفات بين العائلة المالكة. وفي عام 

م  استولى القائد الروماني كايوس على عاصمة 165- 164
الفرثيين كتيسفون وسلبها. وكان تراجان قد استولى على 

حدياب قبل ذلك ، وربما هو الذي بنى الجسر  امارة 
المسمى(داللي او العباسي)، كما عقد اتفاقا مع مملكة 
حطرى . وعاد الجيش الروماني لغزو العراق الفرثي في عهد 
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لوكيوس ووصل الى العاصمة طيسفون ولم يتورع عن نهبها 
. ولم يتركها حتى بدأ 166- 163مرة ثانية في االعوام 

الد الوباء، وعقدت معاهدة بين الرومان يتفشى في الب
والفرثيين ،ضمن الرومان اراضيهم حتى نهر الخابور. لكن 
الرومان وقد الحظوا ضعف الدولة الفرثية، عادوا الحتالل 

،ثم حاصروا 198العراق ووصلوا ثانية الى طيسفون في عام 
مملكة حطرى بدون جدوى . وفي نهاية العهد الفرثي 
تقدمت قوات مملكة حطرى واستولت على منطقة عربايا 
ووصلت حتى نصيبين. لم يقدم الفرثيون للعراق الحضاري 
الذي احتلوه بعد االغريق، اية مشاريع لتحسين احواله 

ة بعكس االغريق الذين جاءوا بحضارة متميزة وتقاليد جديد
اكثر تحضرا من غيرهم من الذين غزوا بالد الرافدين : فقد  
بنوا مدينة سلوقيا وجددوا مدينة بابل وبنوا فيها ملعبا مدرجا 
ظل باقيا حتى العصور الحديثة وعمروا بلدة نينوى وحسنوا 

.طرق المواصالت


      
    

  
       

      بينما انطفأت
ولبنان وفلسطين، منذ القرن الثالث اللغة السريانية في سوريا 

Alinia) ،وتذكر الباحثة  الدكتورة   3عشر (
Mazadoor الينيا مازادور : ان اللغة الفرثية بدأت

تكتب في بالد بابل بحروف ارامية، وقد انتقلت كثيرا من 
التعابير االرامية الى اللغة الفرثية،  فقد وجدت صدى لها في 

وخاصة في مملكة ميسين او ميشان بالد الرافدين(العراق) 
وكذلك في مملكة حطرى التي سميت حديثا الحضر. ولدينا 

االرامية وجد في خرائب سلوقيا التي -نص مكتوب بالفرثية
ان الملك فولكاش الثالث :”حط بها الجيش الفرثي يذكر 

ومنذ ” قد هزم ملك مسينه (ميشان) واستحوذ على مملكته.
رامية صغيرة تحت نفوذه حتى ذلك الحين اصبحت مملكة ا

مجيىء الساسانيين اللذين قضوا عليها. كما ذكرت ان 
المسيحية انتشرت في كشكر وميسين (ميشان)، ووصلت 

م  الى منطقة الخليج العربي بمافيها قطر و 150في  عام 
The  Establissmenراجع :جزيرة خارج والبحرين. and

Development of Christianity in the Parthian Empire.
By M.Alinia Mazdoor.2003



 
1967


1999 




 
1Etherid, J. W. The Syriac Churches. London, Longman,1896 (p17-18 
The Parthian Period 
24132011

Lendering,Jona.Ctsiphon;Tysjwni; The capital of thr Parthian Empire. Nov. 24, 2011 )3 (
(Brock< Sebastian Paul. Fire from Heaven : Studies in Syriac Theology and Literature )5(

London, Ashgate ,1978 Ch. 11 P. 70-8
628551600

    
 240 

 
619852531 
76595597

8-Chabot, J.B. Eastern Chritianity Literature Syriaque P. 272

31



382015

 

 

 

 

 

 

 

 



یة في منذ بدایة إنتشار المسیح
بالد النهرین منبت الفكر 

المسیحیون ، واصلوالحضارة
ألدب اإهتمامهم بالكتابة و 

كان آباؤهم للغة كما اوالشعر و 
حیة. و نقلوا أجدادهم قبل المسیو 

سمیت إلى لغتهم أآلرامیة(
الكتبسریانیة بعد تنصرهم) 

المقدسة و أسفار العهد القدیم 
والالهوت والفلسفة والخطابة 

بعدها العلوم والشعر والنحو و 
التأریخیة و المنطق.

م برز الشاعر 222ففي عام 
السریاني "بردیصان" ثم تاله " 

مار افرام " السریاني الملفان 

مدرسة"نصیبین". صًة بعد إزدهار ألذي یعتبر من أشهر أدباء السریان خا
م ظهر "ماروثا المیافارقیني". بعدها إنحسر أألدب 420في عام و 

م 502عام السریاني في فترة خالفات كنیسة المشرق. و في 
بظاهرة "یعقوب السروجي"، و إمتازت هذه الفترة ظهر"نرساي" الملفان و 

من الیونانیة إلى السریانیة.الترجمة 
لتأریخ الكنسي اأألفسسي" كتاب في م وضع "یوحنا585وفي عام 

اب م وضع "ایشو عی659وفي عام ُیَعُد أقدم كتاب یؤرخ تأریخ الكنیسة.
، و إشتهر "اسحق النینوي" و "یوحنا الحدیابي" كتاب في دحض أآلراء

دلیاثا" بوضع المصنفات الهامة. أما "یعقوب الرهاوي" فهو أخصب كاتب 
شتهر "أنطوان التكریتي" بكتابه في الكنیسة و فیلسوف كبیر، كما إ

كتب "ایشو كما"توما المرجي" كتابه (الرؤساء) (الفصاحة) و كتب
عدناح" في الفقه.

في القرن العاشر إنحسر أألدب السریاني بسبب مزاحمة اللغة العربیة و 
یكتبون بالعربیة و برعوا فیها للسریانیة و بدأ الكثیرون من أدباء السریان

مع الركود إلى القرن الرابع عشر، و خدمات جلیلة. إستمر هذاقدموا لهاو 
ذلك ظهرت بعض أألسماء منها "سلیمان البصري" صاحب كتاب 
(النحلة) و "خامیس القرداحي" و "كوركیس وردا أألربیلي" أللذان نظما 

عبد م كتب "1290قصائد شعریة في مدح ألعذراء مریم. و في عام 
، كما إشتهر "میخائیل السریاني" في عدنایشوع الصوباي" في فردوس 

ألتأریخ ألذي بدأه منذ بدایة الخلیقة. كما برز "إبن العبري" كأعظم مؤرخ 
في الفترة المغولیة كتاب (الزمان) لمیخائیل السریانيمسیحي و كتب في 

.عاصرها في زمن هوالكوألتي
ى القرن ٕاستمرت عملیة المد و الجزر في نتاجات أألدباء السریان إلو 

و برز ،جدیدًا في آداب اللغة السریانیةالتاسع عشر حیث ظهر عهداً 
المطران"أدي شیر" والمطران الشهید "توما اودو" و المطران الشهید
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ألب ا"یعقوب اوجین منا" و 

"بولس بیجان" و "یوسف قلیتا" و 
أریخ الفونس منكنا" ألذي كتب ت

إنتشار المسیحیة في الهند وآسیا 
تأریخ أربیل. و كتاب في و 

لإلطالع على المزید من تأریخ 
أألدب السریاني یمكن للقارئ أن 

-یراجع المصادر التالیة:
لویس قصاب و تأریخ - 1

–أألدب السریاني 
مترجم عن الفرنسیة.

أألب البیر أبونا (أدب - 2
اللغة أآلرامیة).

المطران جورج حبیب - 3
السریان هافوري (

أآلرامیون في امسهم 
منا الغابر إلى یو 

وغیرها من )الحاضر
المصادر.

یزخر تأریخ العراق الحدیث 
ال تحصى من بأسماء

المسیحیین الكتاب و أألدباء و 
اللغویین ألذین تمیزت كتاباتهم و 
أشعارهم  بعمق إحساسهم بحب 
.الوطن و تأریخه و حضارته

تبلورت نتاجاتهم في البحث عن ف
أفٍق جدیٍد لحیاة العراقیین في 

رة العاصفة بأألحداث و تلك الفت
التحوالت الجوهریة في بنیة 
المجتمع العراقي و كانت 

تاباتهم تبشر بأألفكار الحدیثة ك
كیفیة تفعیلها في الحیاة و 

العراقیة. و في هذه الحلقة 

تتوهج أسماؤهم أعرض بإیجاز سیرة بعض من هؤالء الشخصیات الذین
من غادر الحیاة تاركاً ألدب و اللغة.... إلخ ، منهم افي سماء الشعر و 

منهم من  ما زال یواصل عطاءه.وراءه إرثًا تنهل منه أألجیال و 
18661947

هو بطرس جبرائیل یوسف عواد ولد في بغداد من أب لبناني و أم 
عراقیة. عمالق اللغة العربیة و علم من أعالم الذاكرة العراقیة. ترك 

ألف 20ُتَعد من أضخم المكتبات الخاصة في العراق و تضم مكتبٌة 
مجلدًا مخطوطًا. كان له مجلس إسبوعي (مجلس 1335مجلد منها 

مصطفى جواد" و "عبد شخصیاٌت ثقافیٌة كبیرٌة أمثال "الجمعة) تحضره
روفائیل بطي" و "مال عبود "الرزاق الحسیني" و "محمد رضا الشبیبي" و 

غیرهم.الكرخي" و الكثیرین 
أعالم عصره أمثال "أحمد تیمورُعِرَف عنه كثرة مراسالته مع كبار 

أحمد زكي باشا" و " محمود شكري أآللوسي" و غیرهم. كما ُعِرَف "و 
تقن عدة لغات منها العربیة و السریانیة إبغزارة نتاجه الفكري و الثقافي. 

و التركیة و و الیونانیة و الفرنسیة و الالتینیة و العبریة و الحبشیة
مجلدًا 20الفارسیة و اإلنجلیزیة و أإلیطالیة و المندائیة. أّلف أكثر من 

بحث و مقالة.1000إلى جانب أكثر من 
ُمِنَح أوسمة عدیدة من ملوك و رؤساء و مجامع لغة و كان عضوًا في 

إلعالم ات من المجامع العربیة و العالمیة، و تعتزم وزارة الثقافة و العشرا
لكرملي إعتزازًا بدوره الثقافي اقیة إقامة ُنصب تذكاري للعالمة االعر 

مل أن یكون النصب في دار الكتب مكانته المرموقة، و من المؤ و 
الوثائق العراقیة.و 
18511918

ُوِلَد في القوش و تلقى تعلیمه أألول في مدرسة مار میخا. إصطحبه 
م مع آخرین من رفاقه إلى روما 1869عمه البطریرك یوسف أودو سنة 
ُرِسَم م و 1880و أنهى دراسته فیها سنة للدراسة في كلیة إنتشار أإلیمان 

كاهنًا مع منحه درجة الملفان.
في لبطریرك "إیلیا عبو الیونان" و اصبح كاتم أسرارأعاد إلى الموصل و 

ُعِیَن وكیًال بطریركیًا على حلب و بعد ثالثة سنوات ُاستدِعَي 1882عام 
أثناء ذلك أّلف قاموسًا و ،للتدریس في أإلكلیركیة البطریركیة في الموصل
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الكلدانیة لم من جزئین باللغة

یسبقه إلیه غیره وُطِبَع بمطبعة 
.آلباء الدومنیكانا

مطرانًا ّرِسَم 1892عام 
، أحب ألبرشیة أرومیا في إیران

شعبه حتى بذل نفسه من أجله 
آب عام 29حیث إستشهد في  

م  و كان عالمًا فاضًال 1918
قن اللغات العربیة و الكلدانیة یت

واإلیطالیة والالتینیة والفرنسیة 
كان ضلیعًا و ،التركیةوالفارسیة و 

بصورة خاصة بقواعد اللغة 
ترجمات و وله مؤلفات،الكلدانیة

- دة في هذا المجال منها :ع
المعجم(كنز اللغة

، كتاب القواعد م1897آلرامیة)ا
أرومیه، فصول /1905

كتاب قراءات ممتازة تأریخیة،
ترجم من أرومیه،1906

ب كلیلة العربیة إلى الكلدانیة كتا
م، ترجم من 1895و دمنه 

إلیطالیة إلى الكلدانیة كتاب ا
حسب الطقس مسیحي التعلیم ال

الروماني بمجلد ضخم.
كان ضمن الوفد ألذي رافق 

م إلى 1915"مار شمعون" عام 
یرفان للتفاوض مع قوات روسیا 
حول مصیر أآلثوریین من 
أحداث الحرب العالمیة  أالولى.

18611917

ُوِلَد في الموصل و تتلمذ على 
ید العالمة "اقلیمس یوسف 

سافر إلى روما للدراسة في كلیة (مجمع) إنتشار أإلیمان و تخرج داؤد". 
م و ُرِسَم كاهنًا في السنة ذاتها.1887عام 

ذخیرة أألذهان في تأریخ المشارقة و المغاربة السریان - من آثاره :
لم ُیطَبْع . و له –و تبعه بجزٍء ثالث 1913-1905(جزءان) الموصل 

سلسلة أألبرشیات الشرقیة و تأریخ كتاب  التحفة السنیة في تأریخ
النساطرة و مؤلفیهم و تلخیص لمعجم البلدان.

18751959

هو یعقوب بن نعوم بن آكوب جان بن سركیس ُولَد في بغداد ُعِرَف 
بتصویباته اللغویة. نشر أول أبحاثه في مجلة لغة العرب لصاحبها 

اء عصره و كان موضع الكرملي.كان له صداقات حمیمة مع علم
م و شهداء 1931إعجابهم. من مؤلفاته المطبوعة " تّلو " أي تل هوارة 

م و مباحث عراقیة بجزئین 1934حلب بجزئین و حریصا لبنان 
م و جزٌء ثالث ُنِشَر مؤخرًا.1948-1955
18291890

ها و كنائسها ثم في روما. برز ، تلقى علومه في أدیرتُوِلَد في الموصل
لغة و كان بحرًا 20أتقن أكثر من كمربي و معلم في مدارس مدینته،

في اللغة العربیة. و هو أول من طبع كتبًا مدرسیًة في نحو اللغة العربیة 
غیرها من العلوم.و الجغرافیا و ألتأریخ المدني و و الحساب
لعلوم. ُیَعْد من رواد امؤلفًا في مختلف المعارف و 85من له أكثر 

النهضة الفكریة الحدیثة بسبب غزارة إنتاجه العلمي و الثقافي و بعدة 
لغات. ُانًتِخَب عضوًا عامًال في الجمعیة أآلسیویة الملكیة البریطانیة.

18761928

و ُوِلَد في باقوفا. تخرج من المعهد البطریركي الكلداني في الموصل
عة أآلباء الدومنیكان عام م. أشرف على مطب1899ُرِسَم كاهنًا عام 

م.1902. ُرِسَم مطرانًا عام م1895
أألصول الجلیة في نحو أللغة أآلرامیة - من آثاره المطبوعة :

م 1900م و معجم سریاني عربي 1890باللهجتین الشرقیة و الغربیة 
أآلرامیة بمجلدین و له معجم و كتاب المروج النزهیة في آداب اللغة

عربي سریاني ما زال مخطوطًا.
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18861961

ُوِلَد في الموصل و تلقى فیها 
عام علومه الدینیة و ُرِسَم كاهنًا 

م و مطرانًا عام 1908
. إشتهر بمؤلفه تأریخ م1954

اء الموصل بثالثة أجز 
م على 1923،1928،1956

عند قراءة الملك . و التوالي
فیصل أألول للجزئین أألولین 

ع وعد بأن یطبو ،ُاعِجَب بهما
الجزء الثالث على نفقته 

لكنه توفى قبل أن ،الخاصة
ُیطبع الجزء الثالث.

كان سلیمان الصائغ صحفیًا 
كبیرًا و مؤرخًا و شاعرًا. من 
مؤلفاته المطبوعة باإلضافة إلى 

میر أأل–تأریخ الموصل 
م 1928(مسرحیة) الحمداني 

م 1933والزباء ( مسرحیة) 
ألمیرة أألربیلیة الشریفة او 

،م1953بزداندوخت (جزءان) 
و یوسف الصدیق ( مسرحیة) 

باإلضافة إلى ،م1935
عشرات المقاالت ألتي نشرها في 
مجلة النجم ألتي أصدرها عام 

م و عمل في تحریرها 1929
لمدة خمسة عشر سنة.

 

 

 

18871957

ولي عالٌم و باحٌث و أدیٌب و مؤرٌخ ُوِلَد في الموصل و تلقى  تعلیمه أأل
م و 1918ام . ُرِسَم مطرانًا ألبرشیة حلب عفي مدرسة أآلباء الدومنیكان

السریانیة و الفرنسیة م. كان یحسن اللغات االعربیة و 1933بطریركًا عام 
التركیة.و أإلنجلیزیة و 

وكان یقوم بزیارة مكتباتها ،كان كثیر الترحال إلى أوربا و أمریكا
ویصدرها على ،كنائسها و عند عودته إلى الموصل یكتب مشاهداتهو 

ور له دو ،. كان من مؤازري حركة النهضة العربیةشكل  كتٍب و كراساتٍ 
لمي ، ُانُتِخَب عضوًا في المجمع العبارز في إنشاء الدولة في دمشق

العربي في دمشق و ُعِیَن عضوًا في المعهد الشرقي في شیكاغو. له 
م اللغة المنشور في آداب و علو –اللؤلؤ -كتابًا منها 30أكثر من 

أللفاظ السریانیة في المعاجم العربیة وغیرها.او 1943السریانیة (حمص) 
18781937

و و تتلمذ على ید والده القس ُوِلَد في قریة شرانش في قضاء زاخ
یوحنا الحبیب في الموصل دخل معهد مار1891في سنة و ،بولص

السریانیة على ید المطران یعقوب سنة متعمقًا باللغة 11مكث فیه و 
باإلضافة إلى تعلمه بقیة اللغات الشرقیة.،وجین مناأ

تزوج م رحل إلى بریطانیا و 1913و في عام 1902ُرِسَم كاهنًا عام 
تر من سیدة نرویجیة ُتدعى صوفیا. ُنِسَب محاضرًا في جامعة مانجس

ن أبحاثه في المجالت نشر الكثیر م.م1932لللغة العربیة حتى عام 
لتعریف الغرب بالشرق إقتصادیًا وسیاسیًا و إجتماعیًا ألمریكیة اأألوربیة و 

كنسیًا. و 
السریانیة و العربیة المخطوطات تجول في الكثیر من الدول لشراء 

أودعها في مكتبة برمنكهام في جناح خاص ینقسم إلى قسمین یضم و 
مخطوطة عربیة، 1800یضم الثاني مخطوطة سریانیة و 870أألول 

. لقد ترك منكنا مكتوبة على ورق البردي400طوطات من هذه المخو 
و تأریخ أربیل 1905قواعد اللغة السریانیة - مؤلفات عدیدة منها :

1907.
 7      
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38/2015هل آدم لفظة سامية أم سومرية؟...(يوسف شبال)...حمورابي/حزيران/العدد: 

  
    
   
   
   
    
   



.

نقرأ في سفر التكوين في االصحاح 
) أن 28-26: 1االول في االعداد (

هللا خلق آدم في اليوم السادس )أي 
بعد أن ھيأ له كل وسائل العيش الكريم 

وخصه بتكريم خاص

 ( وسلّطه على كل

المخلوقات األخرى. وال ذكر للتراب 
.أو الطين  في عملية الخلق

لكن ترتبط لفظة آدم تقليدًا باألديم 
بمعنى التراب بحسب االشارة الواردة في 

: 3االصحاح الثالث من سفر التكوين (
) وھي ترد فقط في سياق موت آدم 19

وتحلل جسده بعد سقوطه ھو وزوجه، أي 
بعد الموت الجسدي الالّحق للموت 

للتراب في الروحي، وال ذكر للطين أو
.عملية الخلق الواردة في االصحاح االول

عاما حيث يرد1500إالّ أن لفظة آدمو سابقة لتدوين سفر التكوين بأكثر من 
Adamu في قائمة الملوك اآلشوريين 2كأسم علم للملك اآلشوري (تسلسل رقم (

ق. م. ، وتورده قوائم أخرى في (التسلسل 612–2500للفترة ملكاً 117ذات الـ 
ق م.     وحيث أن ھذا 2300–2450، أي أنه حكم ردحًا ما، في حوالي )3رقم 

التاريخ موغل في القدم فإن حاشية الخطأ بالقرون وليست بالعقود أو السنين كما ھي 
في ھذه القائمة ضمن أول الحال في المجاميع األحدث في ذات القائمة. ويرد إسمه 

وأقدم مجموعة والمسماة مجموعة " الملوك سكنة الخيام" . وقد حكم مباشرة بعد توديا 
.(أول ملك آشوري) بحسب ھذه القائمة

1947
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38/2015هل آدم لفظة سامية أم سومرية؟...(يوسف شبال)...حمورابي/حزيران/العدد: 

وأُريد أن أخلص من ھذه المقدمة 
الى أن األسم آدم قديم جدًا، حيث كان 
قيد التداول حتى في ھذه الفترة 

رافدية وفي المبكرة في الحضارة ال
شورية بالذات،  آلبداية الحضارة ا

نه يعود الى الفترة السومرية إوعليه ف
السابقة لھا ويحتاج الى تأويل 

.سومري

وألجل ذلك نقطّع الكلمة الى 
مقطعيھا الظاھرين بوضوح وبدون 
تقريب أو قلب الحروف متقاربة 

:المخارج كما يحدث في التأثيل عادة

المقطع ( آ )  ويعني -1
بالسومرية الھواء والسماء 
وينسحب كناية الى اإلله كما 
في آنو إله السماء وآنانا الھة 
السماء، وآنوناكي وھم اآللھة 
الصغار الذين يقومون 
(بحسب الميثولوجيا 
السومرية) بإيصال أوامر 
آلھة السماء الكبار الى 
سكان االرض (كي 
السومرية)، وأنشار ملك 

وأنكي إله العمق أو االرض، ،ء، وآشور أو آثور الثور السماويالسما
.وأنكيدو (ابن اإلله انكي) وغير ذلك

بالعربية وترسبت( آ) في اللغات السامية على شكل (عا) كما في عنان السماء
وعناني (عِننُا) بمعنى غيوم في اآلرامية والسريانية و(أ) في السورث كما في أنانا 

غيوم سوداء) وربما كانت (عا) ھي األصل في السومرية وتحولت الى (مزنة قوية من
.(آ ) بسبب تأثير اآلشوريين الذين يسقطون حرف العين لفظًا، لكن ال سبيل الى الجزم

وتعني األبن الزمًا معناه أو مجازًا،  والتي ُأختصرْت في dumuدومو-2
ويھودو   وغيرھا ووردت فترات الحقة الى (دو) كما في أنكيدو وكالدو 

).كاملة في دوموزي (تموز

أو )(أي أن آدم تعني بالسومرية االبن السماوي وبالسورث ْايِِال شٍميِنِا

.مجازا إبن هللا

.ھل يؤيد االنجيل المقدس ھذا التأويل؟ نعم

ي تنتھي بالعدد نقرأ في بشارة لوقا عن نسب يسوع المسيح (ل.م.) سلسلة األجداد الت
)38: 3التالي (

"ابن قينان ابن انوش ابن شيث ابن آدم ابن هللا"

.وھذا اللقب مفھوم حيث لم يكن لآلدم أب أرضي فھو تلقائيا ابن خالقه كنايةً 

تعتبر السومرية لغة معزولة ال تنتمي الى أية عائلة من العوائل اللغوية المعروفة 
ارية، واذا لھنگأن السومرية ما زالت حية في ايرى ,A. Deimelلكن األب دايمل

أخذنا بھذه الفرضية ولو على سبيل الداللة ال الحسم يمكننا اإلستعانة بالھنكارية لنرى 
Fia :أي أن كلمة ابنIsten Fia    :تسلسل الكلمتين الدالتين على ابن هللا وكما يلي

س ترتيب المضاف والمضاف ھي الالحقة كما الحال مع دومو في آ دومو، وھو عك
. اليه في اللغات السامية

يجدر بالذكر ان اللفظة السومرية الثانية لالنسان االول ھي (لو) أوال وتعني 
بالضبط اإلنسان األول حيث لو تعني، ضمن ما تعني، الرجل واوالً تعني األول، وكان 

ألول أو المقدم على بني كاھن كّالب ابو الملك كلكامش يحمل ھذا اللقب أي أنه كان ا
قومه في الرتبة األجتماعية كونه الزعيم الديني لمنطقة كالّب ضمن أوروك وكان إسما 

.أو لقبًا متداوًال آنذاك
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38/2015هل آدم لفظة سامية أم سومرية؟...(يوسف شبال)...حمورابي/حزيران/العدد: 

لكن لماذا النحت السومري ألسم 
أبي البشرية؟ الجواب ليس عسيرًا 
فسومر من أقدم الحضارات التي 
تميّزت باستخدام "القلم" كما كان لھا 

ولوجيا متقدمة أثّرْت في الحضارة ثي
األكدية (بفرعيھا الكالدي واآلشوري) 
والتي بدورھا تركت بصماتھا 
الواضحة على تراث وحضارة 
العبرانيين. أي من المعقول أن يرد 
أسم أول إنسان بلغة أول قوم إطالقًا 

ماذا عن قوم .أو نسبيًا عرف القلم
آدوم ؟

 ھم سكان دمشق األقدمون

ويبدو أن إسمھم من نفس مادة اسم آدم 
من حيث تشابه الحروف أوًال، كما 
أنھم معروفون بممارسة عباداتھم غير 
العفيفة على المرتفعات بحسب مز 

ِال ×ِروِما ٍزلي× ) ٍايك12:20(

(و،م×نٍي ِاد×ٍدث                      (

(مثل رابية الدنس التي لبني آدوم) تماما كما كان السومريون يفعلون ويبنون لذلك 
الزقورات السامقة، حيث ال توجد جبال،  لعبادة الھتھم. ولشدة تقارب آدم وآدوم فقد 
فسر البعض بني آدوم على انھا الناس، أي بني آدم  بدالً من قوم آدوم  ،  لكنھا في 

.ة واضحة ومستقلة وال تقبل اللبسالسرياني

و تكتب آدوم في السريانية باأللف المزقوفة أي بالمد (الھمزة المفتوحة المشبعة 
وھكذا الحال مع Edomites ( E )ِادوم) أما في االنكليزية فانھا تكتب بالـ

. EsserhaddonأوEsarhaddonأسرحدون حيث يكتب على شكل

يعرفون هللا بحكم جيرتھم لليھود؟ مسألة فيھا نظر، لكنھم على ھل كان اآلدوميون 
أية حال، كانوا يعتبرون انفسھم أبناء آلھتھم أو المؤمنين بھم المخلصين لھم. وھذا 
العرف بدأ في سومر واستمر في القاب الملوك في الحضارات المتعاقبة مثل انكيدو 

ر ابن االله بعل وبرمارين (ابن (ابن االله انكي السومري) و (آشور باني بال) آشو
سيدنا وسيدتنا) الحضري وديوجينس (ابن الرب) اليوناني وبرنابا او بر نيبو(ابن اله 

.المعرفة نابو) المتداول في كنعان وغيرھم

نخلص من كل ذلك الى ان لفظة آدم، سومرية وتعني ابن هللا عند الخلق لكنھا 
.المسمى بھااستحالت ترابا عند الموت والتحلل كمصير 

*********************************************************************************************************

:عناوینھانفستحملالتيالروابطوعلىالمقاللصاحبالتالیة) االلكترونیة(االملودیةالكتبفيالرافدیةالمواضیعھذهعناكثرتفاصیل

1 – From Gilgamesh to Christopher

2 – Sons of gods or Chaldu.

:الحواشي

1-http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Assyrian_kings

المقاللصاحببیروتشامآثوراكلكامشكتاب: انظر-2

المقاللصاحبهللابناءاوكالدوكتابانظر-3

"الناسبیناالرذالارتفاععندناحیةكلمنیتمشوناالشرار":تقالموقع- 4

السومريالتفسیرلتجنبمحاولةفيElqushشكلعلىAlqushالقوشكتابةالكتابلبعضیطیبحیثالیومالىمستمرةالنزعةھذهان-5
. جیرانناویلفظھااجدادنالفظھاوھكذابالفتحتكتبھاقاطبةالتراثكتبانمنالرغمعلىاالسمفيتعسفاایلباقحامارامیاتخریجااالسمولتخریج

.بھااولىونحنعنھابناننأىنرانابھا،وتفتخرسومرمعبعید،منولولھا،مشتركاتالیجادكثیرةشعوبتسعىحینوفي
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38/2015أشهر المنقبين عن اآلثار اآلشورية....(بقلم:عابد عزيز مالخا)....حمورابي/حزيران/ العدد:
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38/2015أشهر المنقبين عن اآلثار اآلشورية....(بقلم:عابد عزيز مالخا)....حمورابي/حزيران/ العدد:
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38/2015أشهر المنقبين عن اآلثار اآلشورية....(بقلم:عابد عزيز مالخا)....حمورابي/حزيران/ العدد:
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38/2015أشهر المنقبين عن اآلثار اآلشورية....(بقلم:عابد عزيز مالخا)....حمورابي/حزيران/ العدد:
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38/2015األميرة البابلية ماري تيريزا أسمر ...(تحقيق مسعود بريخو)... حمورابي/العدد:

في العدد السابق تعرفنا على 
أألميرة البابلية ماري تيريز 

عن ) و1870- 1804(أسمر
ها حيث أصلها و محل والدت

، تعتز به و هي بلدة  تلكيف
فقالت عنها إّن إسمها يتكون 

كيب أي تل –من مقطعيْن تل 
ّ  المدينة  الحجارة حيث إن
ُشِيَدت على هذا التل و ألذي 

ن أصبح فيما بعد مقبرة لدف
الموتى (و ألذي لم يسلم من 
الدواعش أإلرهابيين حيث 
أقدموا على تجريفه و تدميره 
كما دمروا بقية أآلثار في سهل 

نينوى).

توصف تلكيف بأّن 
تربتها خصبة جدًا و 
الحنطة تنمو فيها إلى 
إرتفاع رجٍل يمتطي 
حصانًا و يخترق الحقل 

خل حفر ها يخزن داو بعد حصاد،بدون أن يشاهد من إرتفاع السيقان
قاعدتها وجدرانها يبلغ عمقها عشرين قدمًا وقطرها ثالثة أقدام و

مطليٌة بالقار أألسود لمنع تسرب الرطوبة إليها.

سم و عرضه 90نبات الجزر ، طول تنتج تلكيف أنواع الخضارو
الخيار شبيه بأألفعى الطويلة و ملوي ممكن أن ُيَلف حول سم و20

(عملة پاراتالخروف بشنتين و الدجاجة بثالث ءالرقبة ، و سعر شرا
أحيانًا يف غالبًا ما يتعاملون بالنقود وأغلب زراع تلكو،عثمانية)

يتبادلون سلعًة مقابل سلعة.

وأشارت إلى إّن السالحف توجد بكميات كبيرة في تلكيف و محّرٌم 
بينما أكدت على إنها تؤكل في،لحم البغال و الحمير، وكذلكأكلها
لندن.

وتحدثت عن صناعة الراشي (الطحينية) و قالت بأّن والدها كان 
يملك مصنعًا في تلكيف إلستخراج الزيت من السمسم وإستخدامه في 

ألف نسمة 20أألكل وأإلضاءة والطبخ، وقدرت نفوس مدينة تلكيف 
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38/2015األميرة البابلية ماري تيريزا أسمر ...(تحقيق مسعود بريخو)... حمورابي/العدد:

قالت إّن أطباعهم حامية و
خاصًة عند أإلهانة إذ تظهر و

أألحزمة .الخناجر وُتَسُل من 

وأكدت إّن التعليم مهم جدًا 
في تلكيف وكل العوائل تأخذ 
مسؤولية تعليم أوالدها القراءة 
و الكتابة وال يوجد شخٌص أمي 
في تلكيف وإّن أهل تلكيف 
يولون العناية التامة للعلوم 
عامًة بل وصفتها بأثينا الثانية.

كما قالت بيوتهم مفتوحة 
ضيافة للغريب و لشدة تنافسهم ل

الغريب إختلقوا طريقًة لتجنب 
التخاصم في المنافسة وهي إّن 
أول من يلمس الغريب له الحق 
في ضيافته. وكانوا ال يعتبرون 
الضيافة فضًال منه أو منًة بل 
واجبًا عليهم يجب أن يقوموا 
به وأْن يتصدر الضيف مائدة 
الطعام وأْن يوَزَع ما يبقى من 

ز الطعام على الفقراء وال يجو
حفظه إلى اليوم الثاني. وتقول 
إّن والدها كان كريمًا إلى 
أقصى حد ويعامل الغريب 
وكأنه صاحب البيت وكان 
يشتري العبيد ليرعاهم وخاصًة 

كبار السن والمعدومين. 

وتتحدث عن أألعراس 
وأألحزان في تلكيف وأألزيدية 
وعاداتهم وتقاليدهم وعن 
أألراضي المجاورة لتلكيف 

ت أآلرضية فيها و برك تجمع المياه و قالت إّن أهالي تلكيف والتشققا
يحبذون هواية صيد طيور السماني ( طائر يتميز بوجود ريشة فوق 

تيتيه) و تمارس هذه الهواية من قبل الرجال والنساء. وتقول -رأسه
أثناء عودتنا من الصيد واجهتنا   قوة من السالبة وأخذوا كل ما نملك 

صدناها و أخذوا بغالنا و خيولنا و حميرنا، ثم تقول حتى الطيور ألتي
إّن أخي وصل ركضًا إلى مشارف تلكيف ونثر الرمال عاليًا و هي 
عالمة يفهمها العامة بوجود خطر فخرج أهل تلكيف وتعقبوا اللصوص 

و إسترجعوا منهم كل المسروقات.

ن نحن متواضعو- وكانت تخاطب الغرب أالوربي من تلكيف فتقول:
وميراثنا أمسى غريبًا وبيوتنا صارت  للغرباء وأصبحنا يتامى وأمهاتنا 

أرامل و ندفع المال لنرتوي بمياهنا 
ونشتري حطب أرضنا، منهوكون ال 
راحة لنا ومدننا كانت شاسعة و 
بيوتنا كانت عالية الجدران 
وأبراجنا مرتفعة إال أّنها ترزح 
تحت وطأة عويل بنات آوى 

والضباع.

قول إّن أألمراء نسوا ثم ت
مخافة اهللا و تعتذر من القارئ 

و أتمنى أن يعذرني -بقولها : 
القارئ ألنني تربيت في مجتمٍع 
يشجع على فضائل الصدق 

إلخالص بشكل فطري واألمانة وا
بسيط. إّن اإلخالص والتسليم لإليمان جزء من مخافة اهللا وهي قيٌم و

يتصف بها أبناء هذا المجتمع.

اول بكل جهدي المتواضع ألدافع عن أخالقيات الرجال ألذين أنا أح
أحيانًا يتعرضون للسلب وسفك الدماء ومحاطون بمن ال يقيم و ال 

ما أشبه اليوم بالبارحة.-إخوتهم في البشرية فنقول يحترم حياة

.أمل بورترالمصدر:أميرة بابلية، تأليف ماري تيريزا اسمر، ترجمة: 
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مرت ُمسميات أسماء األشخاص 
) مابين النهرين (ميسوبوتاميافي بالد 

ثرات عديدة، بعد أن فقدت بمؤ 
هذه البالد نفوذها السياسي وباتت 

دخلت حيث خاضعة ألقوام أجنبية،
جيًا محل أسماء جديدة لتحل تدري

األسماء الوطنية القديمة في بالد 
سومر وبابل وآشور، ولكن الزالت 
بعض تلك األسماء القديمة األصيلة 
ُمتداولة إلى حد اليوم على نطاق 
ضيق، مثل األسم السومري شعباد، 
أنكيدو، وأآلشوري آشور، سرجون، 

اآلشوري -سنحاريب، والبابلي
عشتار، كيشار، كلدو،....إلخ.. 

سقوط نينوى وبابل، خضعت بعد
بالد مابين النهرين لحكام جدد، 

، وأهم ودخلت معهم أسماء جديدة
الفترة تلك الفترات 

ة(أخمينية، فرثية، الفارسي
الفترة ساسانية...)، ثم 

األغريقية(أسكندر المقدوني).. والمرحلة المسيحية والتأثر بأسماء األنبياء في 
ت، بهجت..)،واألسماء األوربية(من الكتاب المقدس، وفترة العثمنة(حكم

فالسفة، قادة، قديسين،....) وأخيرًا الموجة العربية، حيث إجتاحت األسماء 
ومسايرة الوضع أالعربية، أسماء األجيال بشكل كبير تحت مؤثرات وضغوط تارًة، 

العام تارة أخرى. البل لم يخلو التأثير الكردي أيضًا من خالل أسماء مثل:
شيرين.....، هفال،شيركو، نوزاد

مه رض و علّ دم و جعله خليفة له في األآفي بعض الموروث الديني خلق اهللا 
سوس له أسم و داللة ومنها  أسماءمحمنظور و األسماء، أي أن لكل شئ 

نوح وقايين و :لفناها مثلأذكر الكثير من األسماء التينالتكوياإلنسان، سفر 
في يد  عندما  نزحناالعدجرا، و قد  يتذكر معي هلمَ و يافث...شيت و و ،اوييله

هاالت، كان ألسماء بعضنا دالول مرةبداية  ستينات القرن الماضي الى بغداد أل
مام م أسمهذكر إن تحاشوا وكثيريباء واألجداد، في أسماء اآلمسيحية سيماال

خشية إستهزاء البعض منها، وجعلها قدر اإلمكان،خرين من غير المسيحييناآل
، دانيالحزقيال و أسخريا،مثاًال للسخرية والتندر!..فقد عانى منا من كان أسمه

العبريةالالتدذات السماءغيرها من األو ..بطرسمتي ، حنا، يوسب، بولص،
كانت أسماء أنبياء فاستعارها المسيحيون في ما،  ، والتي غالبًا (أو الرومانية)

، كانت هناك ُمعاناة أخرى في الدوائر الحكومية عالوة ذلكتسمية أبنائهم.
ا فقط، وإنما في كتابتها نفسها، ليس في السخرية من تلك األسماء وأصحابه

أيضاً. 

ظهره ما يُ ،القوميناء ( بيث نهرن)  والمهتمين بالشأنبنحن أن نينا اآلما يع
و المنقبون العارفون بفك طالسم اللغة المسمارية كما يقول األستاذ ثارعلماء اآل

ها(اآلشورية اّال القليل من،عددون أسماء قديمة ليس لها وجود اآلنيُ ليون برخو. ف
تواصل مع تاريخنا داللة واضحة للفي ،بناءه عن قناعةممن يطلقها على أخاصًة)

ثقافات تأثيراتالمتعاقبة ويصحبهابتسلسل الحضارات و . القديم حتى اآلن
، بهنام،دخلت إلينا أيضًا أسماًء فارسية مثل هرمزد، بعد جيلمختلفة جيالً 

بولس..)(أسكندر، رومانية مثل-يونانيةو يزدان(تيمنًا بـ يزداندوخت) ..قرداغ،
من موجة أخرى طغت ،المسيحيةوائل إلى أجدادنا األدخول بوغير ذلك. ولكن 

، ولكن هذا اليعني أن شعبنا عبرية ألنبياء بني أسرائيلأسماء األسماء علينا، هي 
من أألسماء الكثيرفهناك،األسماء القديمة كلها، وإنما بقي رواسب منهاترك 

كما إلى حد اليومالزالت موروثة ومتداولةورية)السومرية واآلرامية واألكدية(اآلش
بَبى، أنّو، سيا، ،سم سمحيري(سنحاريب)، مثل أأسلفنا في مطلع المقال

تصغيرًا ألسم اإلله إوراهم، أو اآلرامية ألسم -ربما التسمية األكدية(أورو
ليانا، أو ربما گمختصر األسم اآلرامي ّلو(هو گواألسم،السومري:أورورو)

مرحلة إنفتاح وفي ، .. آرامية)أسماء (، سعدو، حمو، مش)گلگاالسومري 
أيضاً، ، تأثرنا بمسميات الغربعند النهضة األوروبيةالحضارات على بعضها

وكان بعضها أسماء جورج، جاكلين..)..(ريتا، تريزا،فدخلت إلينا أسماء غربية
قبل مائة ولكن نرىنا من تأثيرات المبشرين الغربيين.قديسين غربيين جاءت

ن ويستكشفون من باطن يستخرجو وربيون المنقبون األوخمسون سنة مضت بدأ
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،بيث نهرنرضنا رض خصوصًا أاأل
هللون لكل ما يجدوه تحت يو 

للعلن االتربة ليظهروه التالل و 
وينبهرون ما كان االوائل في ذلك 
الزمن السحيق ما بذلوه من جهود و 
مثابرة لتسجيل حولياتهم و حياتهم 

ين لم االوربين ونجد االيومية.  
سمائهم  موروثهم وأوا عن يتخلّ 

، ال زالو  يسخدمونهاو القديمة 
عالوة على األسماء التي دخلت 
عليهم تحت تأثير المسيحية والتي 

بأسماء أنبياء بني إسرائيل، تمثّلت 
كما كا شأننا نحن؟

إن شعوب العالم تتبادل في 
ثقافات بعضها، وحتى في أسمائها. 
ومانبغيه نحن أن من خالل هذا 
التبادل في الثقافات، أن النُمحي  

لقديم من أسماؤنا التي تسمى كل ا
جدادنا في بيث نهرن:بالد بها أ

ىشور وبابل.آ

السلبي األكبر الذي إن التأثير 
أّئر على حرية التسميات عندنا هو 
التعريب، ليس في بداية دخول 
العرب إلى بالدنا أثناء التوسع 
اإلسالمي فقط، وإنما في القرن 

. فقد كانت ضغوط الماضي والحالي
شديدة مؤذية، العروبيينالمتعصبين

سواء بين عامة الناس أو في دوائر 
حنا، الدولة، فكانت أسماء مثل 

،.. وغيرها... مثار اسخرياججو، 
للسخرية حتى في المسرحيات التي 
ُقّدمت من  التلفزيون العراقي في 
فترة الستينات من القرن الماضي. 

الكثيرين من اسمائهموطالما غّير
أصحاب تلك األسماء بأخرى عربية 
وسّموا أوالدهم بأسماء عربية أيضاً 

تجنباً للتفرقة والسخرية. 

لي صديق أن أحد معارفه سمى أوالده الثالثة بأسماء أصيلة: أكد، آشور، روى
مع سان شريحة كبيرة من الناس، ولكن إستحاألصيلةنالت تلك األسماء. فأدد

هذا لم يسلم من التندر من الجهالء الجاهلين بتاريخ األجداد العراقيين، فقد كان 
تحف؟!... يُنتقد األب ليقول له بعضهم: هاي شنو ..عدنا م

ءمن سموا أوالدهم بأسماحولي،متفاخرًا ببعض األصدقاءوما يجعلني 
وإيمانًا باألرتباط بالجذور، فهناك أحدهم سمى ،بابلية) تحدياً -أكدية(آشورية

والذي يعني باألكدية ملكة األرض، وهو أسم عمره ،شار-إبنته: كيشار، أي(كي
آالف السنين ألول أنثى عراقية،  ورد في اسطورة الخلق البابلية المسماة: إينوما 

)، ناهيك ، التي ُوجدت ألواحها في مكتبة آشوربانيبالإليش أي هكذا في األعالي
مثل آرامية،- عن تسمية بعضهم ألوالدهم تسميات بالسورث التي هي أكدية

.. وغيرها الكثير.يرا،يونا، سسورث،شينا،شانا،‘راوتخاهت،ا،ریپ:اسم

الجزائية  في اآلداب  اآلشورية و البابلية لمؤلفه جورج لية و المسؤ من كتاب و 
ة القديمسماء األبعض ، نقتبس للقاريء الكريمسليم  الصويصترجمةبوييه شمار 

:نقولسماء القديمة قبل أن نأتي الى األمؤنثة.  و ة و تليها اسماء المذكر 

يذكر أسماء مثل خالد أو وليد أو سعد علوان مصطفى فهي تدل أنها عندما 
زاد،  حمة، مصطو، نوزاد، فهي  كردية أو شارل، برنارد، أسماء عربية أو مثال أ

ز  فهي  اريك  باترك  هملر هانوو، دوفال،  فهي تدل انها  فرنسية، أرينو 
من  هناكدلول  القومي ؟  فهلالماتسمائنا  ذ.  فاين  نحن من أجرمانية

بوالصر  نبو خذنصر  أو  غيرها؟والده  نبويسمي  أ

:  آنو، انليل، انكيدو، اوتو، في ذلك الكتابسماء  المذكرة  كما وردتاألو 
اوِرشنابي، انكي، ايل، آرام، ،  اوروك،   ايسن،  اوبارسين،  حيكال،  اوما

اروكاجينا، اكوش، انورتا، ادد، اشكور، اليسو، اهيل، اوتوكو، ايميدو، اشور    
اال، انتيما،  ايكيكا، ادابا، اولماش، اوليس، اليون،اسرحدون، اوبالط ،  اي

ابيو اورنمو  ايشوالنا، ايشانونا، ايسمود، ابسو،  سرجون،  اورلوما، انا تم، 
ابزوبندا،  تجال ثبليزر،  شلمناصر، سنخيرو، سين، ساماس، سيكالو، سوبريا، 

ابي،    بلشاصر، كلكامش، لوكال،الرسا، لونانا، لكش،  بالدان،   مردوخ،   حمور 
نرام سين،  نينورتا،  نسكو،  ندابا،   ننالدو، سن، اندام، نبو،  نركال،   كوؤدو،  
بال،  ناصربال، بانيال، ننك،  بيل،    توكولتي،   نينورتا، نبونئيد،  تسبيرا،  شبيرا

ايناتم،  ننكرسو،  بورسين، شموكل،   اشو ليلوم،  ربيتو،   شيدو،  كوردو
خرى  عديدة  وهذه  نداد،  زوسودرا،  اوجو. و هناك  أسماء  أنينوس،  تيراش،   

.ليست  قليلة

:وهذه  بعض  االسماء  المؤنثة ادناه

نوناكي،  اريدو،  اور،  اكد،    ااومثا،  انانا،   ايتانا، ارش، ارورو، انيجود،  
ورينا،    اني،     شامورامات،  شم، ايل،  شالما، اساكيال،  اوروك،    اش
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سيدوري، كيكال، هيردوال، عشتار، 
نانشة، لبت زريفة، تسالبات، 

عشتار، شلموثا،  ننليل، ماميتم، 
ريمات، بيليت، نني، باؤو، سيبار، 

ا، نندادسومر،  نيمو، ننبر، شجينو، 
زوجة مردوخ، صربانيتم  وهي 

بابل،  ننوي،  ننسون ام كلكامش، 
نهرن،  تشمتم،  مردوثا،   حيرتا،  
حيروثا،  بهرا،  زهريرا،  كوخوا،  

عندما  كانت  ابنتي  تدرس  .سهرا
سألتها ، في  الجامعة  في  مشيكان

،  فقالت من إسمها األجنبيإحدى زميالتها عن أسمها، فأستغربت تلك الزميلة
عون  تراثكم  و بنتي  أليس  لكم  أسمائكم  الخاصة  بكم ؟  لماذا تضيّ أل

تذوبون  نهائيا؟

.يضا  و بدون  موعد  التقت  مع  عائلة  من  الديوانيةخرى  معها  أوصدفة  أ
نادت زوجة الرجلة  فجأو ،في التاريخ في احدى  الجامعاترجل  استاذ الكان

فدفعها  الفضول  لتسألها  عن  هذه  األسماء  ،بأسمائهماابنتيها  الصغيرتين 
.فقالت  انه  اختيار  زوجي  لـ  انانا  و ارشكيكال

سماء القديمة ليست حكرًا على المسيحيين فقط، األأن ،أقول أعزائي القراء
سومرية وأكدية. هذه فال زال بعض من أهل الجنوب ُيطلقون على أبنائهم أسماءً 

صالة التي نبغيها لكل سكان أرض الرافدين اليوم.هي األ
********************************************************************************************
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السید فاروق كوركیس
/في مدینة سان دییغوقام اتحاد سورایا القومي أ

ندوة جماهیریة تحت 28/2/2015كالیفورنیا مساء یوم 
حضرها تلبیة لدعوة الى متى ؟....عنوان أهلنا النازخین 

السید بسام رضا الحسیني مستشار الدكتور إتحاد سورایا 
السید فاروق رحب حیدر العبادي رئیس وزراء العراق. 

وقف بالحضور الكریم، ثمكوركیس (رئیس االتحاد)
، بعدها مستذكرین شهداء الوطنالحاضرون دقیقة واحدة 

التي ننشرها في نهایة قرأ السید نوح بولیزا كلمة االتحاد 
د رئیس تحریر جریدة ؤ ، تلتها كلمة السید یوسف داالتقریر

مریكیة ألانجلس ورئیس الجمعیة العراقیة االعراق في لوس 
دینیة ات الحیث أكد على ضرورة ضمان وحمایة االقلی

، بعدها القى السید بسام رضا مستشار والقومیة في العراق

مكتب رئیس الوزراء العراقي الذي دعانا للعمل سویة لحل 
ثبیت تمشاكلنا ودعم مسؤلي ورجال الدولة المنشغلین في 

بقدوم االرهاب وداعش اركان الدولة والقانون الذي انتهك
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لطائفیة في حاصة ا، كما القى اللوم على المُ في المنطقة
الكثیر من المآسي التي نعانیها. الكاتب السیاسي والوطني 
جودت العبیدي شارك بكلمة قیمة دعا فیها الى ضرورة 
االستماع وتحقیق مطالب المسیحیین وأبناء سهل نینوى في 
ادارة شوؤنهم بانفسهم وهم أولى بها ولهم من القدرات ما 

وفیر السالح یكفي الدارتها وتنمیتها كمحافظة وكذلك ت
وقد تم وتدریب ابنائها لحمایة انفسهم اسوة بالحشد الشعبي.

الشماس صادق برنو - 1السادةكل منتكریمأثناء الندوة 
الذي القى قصیدة بالمناسبة دعانا فیها الى االتحاد والعمل 

ي ابراهیم قشو نیروا الذي الكاتب السریان-2. المشترك
متمنیا له السؤدد والنجاح تحاد على هذه البادرةإلشكر ا

الشاعر زكر ایرزم.-3
عن سبي النساء وبیعهن شذایاتحدث الدكتور غسان حنا

وان المسألة ،ق النخاسة بعد قتل وترهیب الرجالفي سو 

بشار وردة تحتاج تدخل عسكري كما دعى المطران
عادة حقوق المسیحیین واالیزیدیین إلوالمطران نیقودیموس 

االقلیات ومساندة القوة العسكریة التي بدأت تتشكل وبقیة 
لمحاریة داعش من قبل ابناء السهل وهي بحاجة الى 

. السید حسین الغزالي مؤسس الجمعیة التدریب والسالح
العراقیة للثقافة والفنون قال لو تمكن داعش من قتل جمیع 
المسیحیین فانه لن یتمكن من ازالة صورة مریم في القرآن 

في الندوة كل من السید میلس یعقوب كما تحدث،مالكری
ممثل االتحاد االشوري العالمي والسیدة ابتسام قودا رئیسة 

والسید حیدر ابو،أعمال الجمعیة الكلدانیة والشرق االوسط
طرس توما والسید ریمون برنو. شكرنا السید بقالم والدكتور 

ندوة بسام رضا الحسیني الذي وعدنا بنقل وقائع هذه ال
ومطالیبها لمجلس الوزراء في اجتماعاتهم القادمة.
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رطینيپشویثي بقنّا د  ال قاي مشویالَخ یا حنّي/ آلھا
یزیلي/ ڱول ظالوما دمسكیني/ َوي ما أوذن / كىعاینّ 

كم أخلیلي)رطینيپ
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قسم اللغة السريانية
38/2015حمورابي/ حزيران/العدد:



 


 
 

وحانية.الذي أريتها باألرض بهاًء.قدر أن ُيثني. تدابير أعمالك الريالك من رجل المعجزة. َمن ي. أ 
 

.طويبات. بالعلى أفاضها لك سيدك. وأمرك بالدخول اليه. مع بيت هابيل ممجدات. مجلس ممجد مليء بالج
 
.مثلما تعلمت حقاار.ق كرزت كل األيام. مثل أبرام البن الحيماءباه.
 

ل يشوع برنون. أمام الملوك مظفرا.تقويت. بشريان الصدق مثالروحبسالح .ز
 

.في كل المدن. برؤى وتجليات. مثل داود مهذبًاتعلنأخبار أمجادك للظفر.ط.
 

.. برأسك ممجدًابيت حننيااألكليل الكبير لظفرك. الذي هيأه ملكنا السماوي. وضعه معك.
 

كنت سيدًافر بالبطولة. مثل أشعيا الممجد.للربالعجب. المظا منختارأناءا م.م
 

,مثل السدة القوية. ولحيلولة الشيطان. حاربت وأبدت جبروتًاسيف الروح أخذت بيدك. س.
 

.بخطواته. الذي أمرت سرًاوأقتفيت أثربطرس رئيس الرسل. هتف لك بكتاباته. .پ
 

.إحتييت روحيًاالجراد كان غذاؤك. ومع الحيوانات تربيت. مثل يوحنا أبن العاقرة. في القفر ق.
 

.بغزارةجأ مجتمعاتنا. الرحمة تكون لكلنا. من لدن ربنا ل. أصبحت سورا لنفوسنا. ومش
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38/2015/حمورابي/العدد



البس السناء والوقار المالئكـــــــــــــيحلق ونزل رئيس المالئكة من سما السماء           

والحراس اوقعھم بالخوف والرعــــــبودحرج الصخرة من القبر بعجب كبير              

ن الرب قام من القبر كما ھو موعودألن ال يخافن بعد       أد على النساء وقال لھن برو

تعالوا وانظروا المكان الذي ُوضع فيه جسده المقدسوارتفع بمجد كبير الى العلــــــــــي    

لقيامته للشعب وللعالملتكون شاھداً كفان قبره موضوعة ھنا   أوھا ھي 

يضا وقالت له بما تفكروردت ھي ألمريم المجدلية كرب البستان  تراءىو
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قسم اللغة السريانية
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حترقاونار حبه توقدني وانني نا  أطلبه أرني الذي أيھا البستاني تعال وأ

مريم مريم انا ھو ابن الحنان ورد عليھا الرب وقال لھا في الوقت    

نھى واكمل بالفعل سر الخالصأوحسن له ھذا العمل  أتبارك الرب الذي 

عطى النصر لبني االنسانأوتبارك الذي قام من بين االموات بالسلطان

وعلينا رحمته وحنانه مدى الزمانله يشدوا كل فم وكل لسان   
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The maintenance of international peace and
security have strengthen the process. It began
when the United Nations began to draw
means to deter aggression or threat of poison
and its breach. The U.N also developed a
comprehensive international organization
which submitted to the Security Council in
accordance with the structures and
mechanisms for better ability to include in
their quest for peace and keep it. These plans
are determined in determining the cause of
cases of universal conflicts. Also to work
according to preventive diplomacy in conflict
prevention or escalation in order to secure the
peacemaking process and implementation of
agreements between the parties to the conflict
in order to assist in peace-building and
reconstruction of infrastructure, institutions
devastated, and torn war.

Thus, the peace-building process is a
long-term strategy is based on the reasons
that undermine security and to avoid violence
and conflict resolution and seek to promote
economic growth, human rights, and good
government. The aim of peace-building is
reflected in involving the conflicting parties
in mutually beneficial not contribute to the
economic, social and educational
development projects only, but also enhance
the confidence necessary to establish a lasting
peace. In internal conflicts, it can contribute
to educational exchanges and curriculum

reform and reduce the recurrence of cultural
and national tensions.

A diplomatic peace-building
internationalism can play after cleaning (ISSI)
from Iraq through enhancing the educational
Commutation and renew educational
curricula approaches for planting cultural
awareness entrenched conceptual religion and
the nature of citizenship and the state and the
individual and the role of women's rights in
compliance and ethical behavior based on the
principles of human brotherhood. This step
can build future generations aware of what
the national responsibilities and live in peace
and respect for others. The science is the
basis for the development of economic,
societal, demographic and cultural awareness
and ongoing seriousness that could lead to
the acceptance of other cultures and other
nations and pluralism. On the other hand,
could eliminate extremist Islamic movements
in Iraq, those currents that refuses to live with
non-Muslims and are working on the
persecution and expulsion from their homes
and their roots and the write-off history.
Therefore, the scientific discourse and
cultural awareness can encourage co-existence
according to the basics of love, joy and
happiness and also can contribute to building
heritage and civilization, and one based on
the diversity of the Iraqi components.
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There are two types of state of peace-
building; the first type is the success of the
negotiations on a comprehensive settlement
to ensure political, economic and social
measures for long-term deal with the root
causes of the conflict. The second type is
carrying out peace-building, whether it was a
protective or, consequently, the end of the
conflict, without giving any process of
making peace. In both cases, they are to create
the necessary peace consolidation to
consolidate institutional structures, through
measures to restore civil society and the
revitalization of the economy and the return
of displaced persons and refugees to their
homeland and resettlement him. In the vision
of the state of Iraq in the second type of
peace-building the United Nations can play
an active role in peace-building in Iraq after
the eradication of terrorism, as follows:

1- pressure to change constitutions and laws
and reform in a way consistent with the
achievement of legal justice and human
rights and dignity, regardless of religion,
consisting the social, political affiliation,
increase the of states in any crisis. Perhaps
it enhances the role of national and religious
events and fundamental to play a key role in
the cases a meeting.

2-Promotion and development of civil
society and human rights organizations
administers the UN Human Rights Council
to be not only an advisory role, but
executive.

3-Encourage the return of displaced persons
and compensate them and build what
destroyed the infrastructure of Olney

influential in their lives, especially churches
and.... etc. And rehabilitation of all
institutions and economic entities that have
been destroyed to enable the emergence of
economic activities growing region through
it. These actions follow the requirements are
as follows:

1)Remove the mines in the disputed
areas, which requires efforts to remove
them. And take of the mines to start
transport infrastructure and
resettlement areas and agricultural land
in order to restore civilian society. This
is what can be visible in the case with
Iraq, with the engineering military
efforts in cleaning mine in Tikrit
liberated from (ISSI). However, the Iraq
efforts alone in the management of this
process cannot be made only in the
country of its own. Thus, if this
diplomatic success for the peace-
building has to be an international
contribution internationalist because all
the mosques in Mosul, churches and
institutions and their homes and lands
almost amalgamation of the
organization of the Islamic State in Iraq
and the Levant (ISSI). We saw that ISSI
challenge is a challenge to the whole
world. Theref6re, it requires
international efforts in these processes.

2)Electoral assistance: The Cold War was
affected to progress resolution procedures of
internal and regional conflicts and the
opportunity to walk in the path of

2
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democratic and political pluralism. The
United Nations established electoral
assistance which emergence from the
Department of Political Affairs and able to
provide electoral assistance to 50 countries
and in various forms, including organizing
and conducting the elections or validated or
provide technical assistance.  The states and
requests for electoral assistance from the
United Nations when the transition to
democracy, or when encouraged to establish a
peaceful alternative dispute. In the case of
Iraq may be after the cleaning of ISIS see
United Nations have to play a big role in that
regard. The researcher believes that Iraq is
full of cultural diversity and the components
of a national, multi-religious and sectarian
currents and many political parties and
organizations. We also see that these
structures cannot afford to achieve the
independence or sow many countries in the
Iraqi body. Thus, the researcher believes the
necessity of achieving the status of the union
in diversity in order to create a state of
stability and tranquility, security and achieve
culture and inherit the Iraqi culture on
diversity. It can be enhanced in this case for
example of minorities Alcaldoassyriaashor
and Shabak ... the self-administered or self-
rule similar to the Kurds. This is the most
important step to strengthen political
pluralism on the one hand. On the other
hand, we see the importance of a diplomatic
peace-building can be effective in raising
sectarian management in Iraq. When they
should not be President of the doctrine of
nationalism or a particular case, as well as at
the level of the Prime Minister and all
ministries and state institutions, but must be
qualified by without seconded the importance
of religion and creed and nationality. This

may give a chance to be anyone in Iraq as
president or prime minister, whether Muslim
or Christian or Yazidi or Turkmen..... Etc.

It is noted that the submission to the
United Nations to the trends of the United
States by virtue of the current international
situation was the reason for the imposition of
a pre ideology her model. And also the cause
of independence of the diminution of the
international organization and an important
factor in the imposition of a particular system
of thought on many countries in the
expression of their options.

3)Disarmament: In order to consolidate the
way diplomacy and peace building for the
United Nations was an active role in
rebuilding and civilian police forces of the
warring states through disarm warring
militias, demobilization and building a
national army and this is what is observed in
Cambodia. In Iraq, the United Nations can
play an active role in the diplomatic peace-
building by focusing on the disarming of
militias all the activities forces and the
popular crowd and the private security with
the national army. The building of the Iraqi
army should not be based on the doctrines of
the sect, crowd’s popularity may belong to
any side h or other personal or private
security may follow a particular religion or
doctrine. Therefore, the subordination of the
military just likes to have his loyalty to the
state. In the opinion of the researcher that
rebuilding the government military service
and the distribution of the military inside
Iraq, according to security and stability
requirements can negate all the so-called
sectarianism or national affiliation. This step
can achieve co-existence and to achieve
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national reconciliation and to restore
confidence between the political forces and a
full-time to achieve security and stability. The
United Nations had a role in the
consolidation of efforts to ban nuclear tests
of 1993 and 1994 as the two have not been
in them any nuclear test. In order to
consolidate the peace diplomacy to build a
global United Nations issued a report on new
dimensions of arms control, disarmament and
the establishment of nuclear-weapon-free
zones. These efforts have been made at the
announcement of Africa nuclear weapons-free
zone and the signing of more than 148
countries of the Convention on the
Prohibition of the proliferation of weapons
of mass destruction. The United Nations also
has established a record of the weapons h
order to focus on building confidence
through greater openness and transparency in
military matters. Finally, the proposal by the
United Nations in order to reach agreement
on a universal and non-discriminatory
arrangements for monitoring the use of
science and technology dual purpose.

However, the pursuit of countries, especially
the major powers, to increase their ability to
protect its national interests and the
increasing power and influence in
international relations confirms that the
willingness of states in the process of arms
control or removed, and the establishment of
free zones is the desire of a perfect and
contrary to the realities of contemporary
political life. That is observed that most of
the agreements ban the proliferation of
weapons of mass destruction are limited and
include only the world of the South lest stand

facing countries and threaten and take the
place of the major countries.

As the United Nations diplomacy in
diplomatic peace-building selectivity has the
backing of the major powers to acquire high
and nuclear weapons and missile capabilities
at the expense of the southern countries, the
United Nations have had only the role of
prompter and mentor or prepared to study
the risk of proliferation of weapons of mass
destruction and no other because the United
Nations is not only a reflection of the nature
of the positions of major countries. Those
states that have drawn the Charter of the
United Nations.

Finally the researcher believes diplomacy or
peace-building in the maintenance of
international peace and security is a way to
take off and realized when work began to
address the economic, social, cultural and
humanitarian problems in order to build
peace in accordance with the permanent and
stable basis. If preventive diplomacy is to
avoid a crisis or conflict peace-building after
the end of the duty to prevent the repetition
of the conflict. We say also that whatever the
perception or the United Nations failed in
the face of international disputes through
diplomatic peace-building as a result of
structure of the international system
electrodes, it remains a safe haven for the
registration of political attitudes Nations and
haven for the creation of the mind of the
events of change and to carry out the
responsibilities of variety to build peace in the
world.
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I always wonder about shared names
between Mesopotamia and Europe. we
like the vowels at the end of our names
and so do the Italians. In fact we have
some shared names with the Italians.
There is Kalando in Alqush, and kalando
is a common
surname in Italy
and among Italian
Americans.

We refer to
people of Alqush as
'Alqushnayee" and
those from
Ainkawa as
"Ainkawayee" and so on. It just happens
that in Latin "ayee" translates in to
"borne in". Biblical names like Mikhael
"Mikha", Gabrail "Gorael"and Rofael
can be traced to biblical accounts.
Polous is Paul and Patrus is Peter or
Petrus which is Latin for the Rock.

What is most striking to me is the
name :Majar". In southern Iraq we have
Majar Al Kabeer and Majar Al Sagheer,
two towns in the ancient Sumerian land
of Akad and Ur. But we know that Majar

is another name for Hungary. In fact the
Hungarian population consist of two
distinct ethnic groups, the Hungars and
the Majars. It was an American
Hungarian who enlightened me about
this. John , a psychiatrist in Canton,

Ohio, told me once that the Hungarians
are the descendants of Sumarian tribes
who migrated from Sumer through
Anatolia to current day Hungary
thousands of years ago. It is ironic that
throughout history the Hungarians have
been the most innovative of all
Europeans. They built the first rail
roads, the first pharmaceutical industry
and on and on. They at least seem to
have the innovative genes of the
Sumarians.
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Linda Czunai

beautiful Hungarian women

_

Besides the influence
of Christianity on names
and cultural evolution I
wonder if other forces
and events in history
created a common
nomenclature that
prevails throughout the
world. Lets not forget
that Peter and paul, their
names sound Latin and
they are despite the fact
that they were from
Sumaria and Judea. But
current day Israel was
part of the Roman
Empire. Could it be that
names were adopted and
shared between the
occupiers and the occupied? I tend to
think so. My name is Turkish and so is
my brother Shawkat. that is the result of
the Ottoman Empire's occupation of our
land. Balkis and Momtaz, my other
siblings have Arabic names, the result of
the Arab occupation. Nashida is a name
we invented, but has an Arabic tune to
it.

Did Alexander the Great influence
names in the region?. It will be silly to
deny that. Alexander and his 20,000
plus men not only spread their genes in
the region, they also planted names and
culture in the regions they occupied. Of

course the Crusaders did
their work too. Tens of
thousands of warriors
left their home land for a
cause, some settled in
the Middle East others
got killed and the rest
retreated back to their
European homeland.
They left behind their
blue eyes and red hair to
color the gene pool of the
region.

So who are we to claim
ethnic purity, name
monopoly or even
cultural identity?

Simplistically according
to the book of genesis we all came from
one couple, Adam and Eve, or
scientifically we are all descendants of
the first presumably African Homos
Erectus. But, regardless of all that
theology or evolutionary science, events
in the subsequent history of the human
race leaves no pure race. The only
probable pure race is the 99% of the
DNA in the monkeys from which we all
came . That is a disturbing fact,none the
less it is a fact that we need to live with.

www.GabrailCancerCenter.com
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جزء من الختم مغمور في أرٍض صلبة ث عراقي.النصب على شكل ختم اسطواني،وهو ترا
.جزءها السفلي كتابة مسمارية تمثل اغنية الفرح

آلرامية و العربية و المندائية كلمة الحرية محفورة على جدار الختم االسطواني باللغات (أ
، ي في الواليات المتحدة أألمريكيةالكردية و التركمانية) و هي تمثل أطياف الشعب العراقو
.عاية العلم أألمريكيبر
في أعلى الختم كلمة الحرية باللغة أآلرامية و أإلنكليزية.
 يسند ميل الختم أإلسطواني صخرة نقش عليها خارطة الواليات المتحدة أألمريكية و هي الساند

.(يتبع باللغة اإلنكليزية)القوي للجالية العراقية المقيمة في بلد الحرية و المساواة
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Wasting papers & stationary
A study forwarded to the respectable Meir of STERLING HEIGHTS CITY

& THE HONORABLE city’s council

Dear Sirs,

My name is MAZEN ELYASS
TOMAS, and I’m a new resident in
the US, I came as a refugee on
2012. I mentioned something
which I think it’s wrong and could
be dealt with in order to save
money for America, that is ,the
big amount of papers used in
everywhere without a need for
that, and of course that will lead
to a big waste also in inks and
machines which use it such as
printers, photo copiers,…etc.
I’m neither an economist nor had
worked in this field, but I’ll give
some observations I made, and if
the subject sounds important to
you, I think specialists can deal

with. I’ll discuss these observations
briefly and through some views of
points.
Official offices

Since I’m a refugee (I’ll be the
example). During the past two
years I received a very big amount
of papers explaining to me how do
these offices work and what are
my rights and responsibilities.

Although how they work is not
so important to refugees, but still
on behalf of me I can say it’s
something good, now let’s take a
look from another side …..Who is
going to read what’s written in
fifteen or almost twenty sheets of
paper with every letter??!!
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especially 95% of refugees don’t
understand or can’t read ENGLISH
(otherwise they weren’t registered
in courses of learning –ESL-
ENGLISH AS A SECOND
LANGUAGE), and if they do (like
me) they’ll read the 1st statement
on the 1st page which is not more
than 2 or 3 lines- since it’s the
summary, moreover, the refugee is
a person who came here and he
hasn’t adapted yet with the new
environment, so do you believe he
or she will read?!

Most of the information listed in
pages after the 1st page are
rather explaining how if I want to
appeal or how I deserved what I’m
earning….As I learned that state
employees’ wages at these offices
are higher than other employees,
so it’s very easy for them to
explain each detail to people,
that’ll even make their work with
people specially the new comers
easier later on.

Photocopies

The identification cards, the
driver licenses, the checks…etc are
not more than 5.5 x8.5 cm or

3.5x2 inch for the 1st two items
and twice of that for checks.
In making photo copies for these
they use a whole sheet of paper to
each one!! Why and the dimensions
of the paper is 22x28.5cm or
8.5x11 inch which means paper
could be used to photo 14 card
and 4 checks….this could be not
easy to be done in the machines,
so we can cut papers in two halves
each is 22x14 cm or 8.5x5. 5 inch
and machines will still work the
same.
Bills and envelops

An envelope is enclosed with each
bill sent to people (electricity, gas,
heat...etc) and the envelopes post
fees are paid in advance; if we
calculate the cost of both the
envelope and the mail  fees to
compare it with the number of
people are using these envelopes
we will realize the amount of
waste since most of the people
paid their bills on line and very
little are those who use them; if
the company wants to give people
a reward let it reduce the bill a
dollar or whatever, so that all
people get benefit from.
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Doctors

Every person has a family doctor
which keeps full information about
the patient from the moment he
started to examine him with a full
record about this patient, so why
do each specialist doctor give the
patient information papers
(sometimes reach 20 sheets of
paper or more) to be filled when
examining the patient for the 1st
time, while it is so easy and with
no coast if the nurse or secretary
of the specialist downloads all
these information from the family
doctor computer?
Town houses, section 8, low

income (applications)

Do you know that families of 4 or
5 persons should fill applications
papers of approximately 200 (40
sheet each one approximately)?
And sometimes it takes 5 years or
more to refill again once a year or
even twice with filling all of them
again if any change happened
during this period even if it’s only

a statement. Most likely (sailing &
renting) contracts, also the
insurance policies!!!
A3 & A4

Two sizes of papers are used,
which means special machines
must be used especially through
photocopying, and I don’t know if
it is a kind of trick or so when a
contract contains both of them!!!
It happened to me when I bought
a printer and as I tried to copy
my rent contract -3 papers were
of a larger size than the printer,
leaded me to go to FedEx.
Organizations related with official
offices (such as-world relief,
Lutheran…etc.)’Application forms
and’ lawyers.
I’ll not talk a lot about this point,
the only think I want to say that a
big amount is been used here and
all about information already exist
in the Social security achieves.
Please accept my best regards.

Sincerely
MAZEN ELYASS TOMAS 01/28/2015 Cell 5863353032 E-mail mazinheart@yahoo.com
14107 Wedgewood RD, Sterling Heights, MI, Zip 48312
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