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تغمرني الفرحةُمندھشًا وقفتُ 
ةٍ مدرسوأنا أنظُر إلى شعارِ 

/ مشيكان، ھنا في والية أمريكيةٍ 
ر ذلك الشعا. ماديسون ھايتسمدينة 

برموز من حضارة بالد الُمزيّن 
شعارإنه..،الرافدين

  التي تأسسست

،(Keys Grace Academy)اآلن،

لكل متضمنة وھي المؤسسة ال
من ضمنھا الدراسيةالمراحل
إلى حد الدراسة أي ، الثانوية

برامج ھذه جذبني فيوما. الجامعية
تضمين ، ھوبشكل رئيساألكاديمية
األمر تعليم اللغة اآلرامية، مناھجھا 

في ألول مرة في أميركا يحدث الذي 
بدعم حكومي.مشمولة مدرسة 

ھذا الحدث العظيم جعلني 
ت التعليم خالل حياتي أسترجع ذكريا

أمام بناية نا مشدوهٌ العملية، وأ
بالطاقم ُمعجبٌ المدرسة وأروقتھا، 

الذي إعتنىاإلداري والطالبي 
،ن إلى إفتتاحھايعويدستقبال المبا

اإلفتتاح، وصوًال إلى فقرات حفل 
.الُمخطط له بشكل ممتاز

رغم الكارثة - في الوطن األم 

التي ضربت المسيحيين في العراق 

كافة والموصل وبلدات سهل 

ھناك مدارس سريانية -نينوى خاصة

مشمولة بالتعليم تتولى الدولة شؤونھا
السرياني، أكثرھا ضمن إقليم 

، وھناك قسم سرياني في كردستان
..الراغبين،مجامعة بغداد مفتوح أما

كوادر تدريسية تتدرج مستوياتھا و
بين التعليم اإلبتدائي والثانوي 

التعليم السرياني لشكّ فيُ والجامعي، 
،سليمةھا سسأُ منظومة ھناك

العراقيين عطاء نفحة حياة للغة إل
. فكل السريانية)- (اآلراميةالقديمة

لغة ماجرى من أجل إحياء ال
(اآلرامية) كانت أسسه السريانية 

طموحة تُعطي لإلنسان النھريني 
حيوية اللغة تفعيل بارقة أمل في 

اآلرامية في األروقة - السرياينة
التعليمية. كما أن اإلعالم المرئي

ھو اآلخرعززوالمقروء،والسمعي
غة المحكية (السورث) وشذبھا الل

وھّذبھا بتقريبھا من اللغة األم 

المدرسية،  تلك اللھجة ذات األصول 
التي تربط )األكدية- أالرامية(

المتحدثين بھا بجذور العراقيين 
القدماء صانعي مجد بالد النھرين في 
حقبه المختلفة، منذ أيام سومر 

ثم ...مرورًا بأكد وبابل وآشور
المرحلة السريانية المسيحية الالحقة.

م قسوجود نحن النتكلم بشأن 
في لغة اآلراميةلدراسة المخصص 

كثير من جامعات العالم، ال
، وإنما فموضوعنا ليس بھذا الصدد

في العامنتكلم في الشأن المدرسي
تعليم وفيما يخص ،نوالية مشيك

سمى تُ السريانية(التي - اللغة اآلرامية
.الكلدانية)أيضاً 

-إن تعليم اللغة اآلرامية
اليتعدى انية في مشيكن، السري

سواء في دة خجولة،أروقة محد
،صف ضمن جدران الكنيسة

بحسب ما تقتضيه حاجات و
الطقوس والصلوات،أو دورات 

م بھا جمعية ُمعيّنة أو قصيرة تقو
محدود منظمة ما، أو صف دراسي

في ھنا في جامعة ُمعينة النشاط
في جامعة الحال كما ھو ،مشيكن

تميحيث ، اليسوعيين في ديترويت
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تلك من طلبة محدود لعدد فعالً ذلك
الجامعة، األمر الذي سعى فيه 
األستاذ ماھر أوراھم، فيتم إعطاء 

في الدروس منذ سنوات عديدة 
فائدة لمركز عشتار الثقافي

،ةالجامعتلكطالبالراغبين من 
ضمن دراستھاتدخلجنبيةأكلغة و

.(credit)العلمي رصيدھم

في مقروءةكوسيلة إعالميةأما 
ُتخصص ،، فمجلة حمورابيمشيكن

بعض صفحاتھا للقسم السرياني منذ 
وإلى فترة تأسيسھا قبل عشر سنين

غير ذلك من نشاطات إلى و. اليوم
اإلذاعات المحلية في مشيكن 

بالسورث.

إن محدودية نتائج ھذه النشاطات 
يقلل من وأانتقص من قيمتھيُ ال

باحترام ا، وإنما نُشير إليھاأھميتھ
شديد وتقدير الئق. ولكن مھما كانت 

فھي الترتقي إلى جيدة،تلك األنشطة
مستوى وأھمية التعليم المدرسي 

،المتدرج في مراحله،المنھجي
ُمثمرة تقبليةُمسنتائجاً والذي يُعطي

لكادر شبابي يعرف الكتابة والقراءة 
في لغته األم.

يعوزنا معرفة طبيعة واليوم 
في المدرسة اللغةھذه عليم برنامج ت

(Keys Grace Academy)الوليدة

منھج تعليم اللغة كيفية تدّرجو
، الدراسيةالمراحلعلى اآلرامية 

صعوبة ھناك ،تقديرناسيما ،وحسب
متمكن إيجاد كادر تعليميفي 

ولكن رفع مستوى تعليمھا.يستطيع

عن مسؤولينلمن المؤكد أن ا
جادين في توفير كل المدرسة

المستلزمات وتذليل العقبات.

تقديري ومن خالل تجربتي في 
اختصاصي ـ "كوفي التعليم 

، ھناك ثمة عوامل يقتضي "تربوي
تعليمي، توفرھا إلنجاح أي عمل 

: أُحددھا بعاملين رئيسيين

1  2
 

األول:العامل 

ھذه المستلزمات المادية:توفر 

، سيما وأن ُمتاحةالفقرة أرى أنھا 
الحكومة ھنا تدعم المشروع ماديًا، 

،أساسيةة ُمستلزماتحزمووفرت
باإلضافة إلى محفزات كبيرة.

إن أھم المستلزمات المادية ھي:
السريعة، وحسب مشاھدتيالبناية

من ناحية الحجم،وجدتھا كافية،لھا
تفي بمتطلبات المرحلة التأسيسية 

الحكومةولسنين عدة. كما وّفرت
وسيلة مواصالت تنقل الطالب من 

إلى المدرسة وبالعكس، ،أمام داره
مجانية مثل:مھمةُمحفزاتويوجد 

المالبس الموحدة لكل طالب، وتوفير 
من األجھزة أألخرىالمستلزمات

العلمية كالكومبيوتر لكل طالب 
مجانية وجبتي منتسب. عالوة على

، باإلضافة إلى الرعاية طعام يومياً 
لكل الصحية والنفسية واإلجتماعية

،سيما لذوي اإلحتياجات الطلبة
.الخاصة

، وھذا الثاني: توفر الموارد البشرية

، التستقيم ُمعادلةعبارة عن الشرط 
رفيھا:إالّ بموازنة ط

›↔‹ 

عنصر المطلوب في بالنسبة لل
الطالب،:الطرف األول من المعادلة

لھذه المؤسسة أن يكونأتوقع... 
رصيدًا كبيرًا منه، نظرًا  التعليمية 

المھمة ضمن برامج "الحوافز" لـ
المدرسة، والتي تمتاز بھا عن 

(كالمجانية) مثًال. ،المدارس األخرى
وھنا يبقى أمامنا الطرف الثاني من 

وھي .البشرية، وھو اإلدارةدالموار
موجودة جاھزة وذات خبرة من 
خالل الممارسة الطويلة التي تمّرس 
بھا مديرھا السيد أسعد كلشو. أما 
بالنسبة للكادر التعليمي، ..نتطرق 
فقط إلى مايخص اللغة اآلرامية، 

األخرى ونترك اإلختصاصات
للمؤسسات التعليمية المسؤولة في 

والية مشيكن. اقول:

أرى، اآلرامية ... لنجاح تعليم اللغة
ن وأن يوفر المسؤولأنه يتعين 

ن المستلزمات الرئيسة واإلداري
اآلتية:

ناھج التعليم، حسب تھيئة م*
بالمرحلة األولىالمراحل، بدءً 

وھنا البد من لجان لھا وبالتدريج،
إلمام باللغة اآلرامية وطرق تدريسھا 
الحديثة، وتوفير الكتب الالزمة 

واألستفادة من .وللمدرسللطالب
تجربة مدارس العراق السريانية 

في المناھج المدرسية سيما مثًال، 
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المعّول عليھا في العراق، وفي 
ھا تدريس أخرى التي يتم فيأماكن
استراليا ألمر في اكما يجري ،اللغة
حاليًا.

لألكاديمية ھذه، حرية التواصل *
حتى خارج الواليات ،بمدرسة معينة

المتحدة كما أشار إلى ذلك ُمؤسسھا 
األستاذ أسعد كلشو،.. أي باإلمكان 
التواصل مع إحدى المدارس 

لإلستفادة في العراق مثًال، السريانية 
من برامجھا في تدريس اللغة 

ية.السريان-اآلرامية

*  
 
    




م تُعلّ في أميركاكل المدارس
سْ العلوم واآلداب المختلفة، وتُدَ 

فيھا لغات إلى جانب اللغة اإلنكليزية 
... فتلك مسألة إعتيادية،..كاألسبانية
س ص مدرسة تُخَ ولكن أن

فيھا لغتنا نحن؛ فتلك مسألة ترقى 
إلى مستوًى عاٍل من الطموح،.. 

تدريس ، تتضمنوأن مناھجھاسيما 
أيضًا تاريخ شعوب بالد الرافدين

بمراحله التي تخص تاريخ شعبنا 
. المسيحي

ما الفائدة؟.. قد يعترض قائل:
جھود النفع فيوماذا سنجني؟

.. التُطعم خبزاً  
 .حسب وجھة نظر بو...لكنو

نقول :ليس بالخبز وحده ُمختلفة،
المسألة تتعلق فھنا يحيا اإلنسان، 

بمعيار . إن الھوية التقاس بالھوية
األرباح والفوائد، فمعايير قياسھا

ف عن معايير قياس المادي تختل
الوجداني وتتجاوزه إلى الملموس

فكما اليُقاس اإلندماج .جيوالسيكولو
مادية وإنما بلحن موسيقي بفائدة

سمو تصل إلى ،بفائدة روحية نفسية
واتزان حالة اإلنسان، فكذلك وحالر

ترسيخ أسس الھوية مسألة كون ت
والخصوصية القومية.

الثقافات ترسيخ تقتضي الھوية 
الخاصة، حتى يصل األمر إلى 

..والعاداتالمأكل والمشربيةنوع
خصوصياتھا(كاللغة) دون أن تكون

حائًال يقف في طريق اإلندماج في 
.المجتمع األمريكي المتقّبل لآلخر

فالخصوصيات الثقافية ليست حائًال 
يُعرقل الطالب من أن يكون طبيبًا أو 

.)أمريكياً (أو ُمھندسًا...محاميًا أو

(الكلدوآشوريين السريان)، نحن 
سليلي أصحاب الثقافات 

لحضارات، نسعى في وا
الخصوصيات من دون تزمت أو

، وإنما بانفتاح ومحبة ألحدكراھية
كثيرين نختلف عن وأحترام لآلخر، و

يأتون فمنھم: غيرنا من دعاة الھوية، 
نعشمجتمع يتقبلھم ويُ إلى ُمھاجرين 

حياتھم، ثم بعد أن يستقروا، سرعان 
ما يُشكلون تكتًال معاديًا للمجتمع 

ھاربين _باألصلھم _ولھم.الذي تقبّ 
قوانين بلدھم وظلم وفساد من 

في يھرعونورغم ذلك، حكامھم،
إلى الدعوة لشرائع عفى مھاجرھم

، البل ھربوا من بلدانھم عنھا الزمن
بسبب ما أفرزته تلك الشرائع من 

شأن جور وظلم وتخلّف. ھذا 
المتزمتين دينيًا في بعض األوساط 

اوجودھشّكل، والتي يُ المسلمة
.إشكالية كبيرة سيما في أوربا

كل إنسان حر في التعبير عن 
ته، واللغة أحد أھم تلك ھويمقومات 
الحرص في ھذا ، ونفھم أن المقومات

الجانب إذا ماتحلى بروح إنسانية 
سمحة، الغبار عليه، فالتعددية زينة 
المجتمع، فيھا األخذ والعطاء

تكون الضرورة أنواإلنفتاح، وليس ب
.وعدوانيةتقوقعًا وانغالقاً 

أمام اليومفي الحقيقة نحن
تحمله ھذه مشروع ضخم طموح

أكاديمية مفاتيح :المؤسسة التعليمية
ل الجھد ن يتكلمل، أفكلنا أ،النعمة

والموفقية، فالفرصة كله بالنجاح
ُمتاحة أمام شعبنا في المھجر، بأن 

حقق ذاته، يُمارس الفرد حريته وي
فالُمجتمع بعيدًا عن أي إستالب، 

منفتح األمريكي متعدد الثقافات،
ُمتشبع بالمفاھيم الديمقراطية.و
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عن هذا الموضوع بكثرة لقد كتب العدیدون 
بحیث أخذ مكان ،تجاهات واآلراءإلوبمختلف ا

المواضیع التي تخص قضایا شعبنا الصدارة ضمن
تركه وعدم أن األفضل الى درجة یرى البعض 

یرینا أن كل الكتابات ألن الواقع ُ ،التطرق الیه
البل أن كل .لم تزیدنا اال تفرقًا وتمزقاً والبحوث 

فریق یلقي اللوم على الفریق اآلخر ماضیًا الى 
أبعد الحدود في التمسك برأیه ورفض اآلراء 
المخالفة كلها ونعت أصحابها بمختلف النعوت 

كلمات ال تصل أحیانا الى درجة التخوین واستخدام 
ویا .بةدنى من أخالقیات الكتاألتلیق بمن یمتلك الحد ا

لیتهم یكتبون ولو قلیًال عن الذین یحملون أجندات 
.تكفیرنا والقضاء علینا
 

المعروف والثابت تاریخیًا تعاقب امبراطوریات من
متعددة على حكم بالد ما بین النهرین من سومریة 

ي حكمت وأكدیة وبابلیة وآشوریة وآخرها كلدانیة الت
ق م 539الى .مق612سقوط نینوى عامالبالد من 

حیث سقطت على أیدي الفرس، بعدها تعاقب حكام 
غرباء على حكم البالد.

ت البالد واقعة تحت عند إنبثاق نور المسیحیة كان
صلیین تعالیمها السمحاء تقّبل سكانها األ.حكم الفرثیین

كونهم محكومین من ِقبل ا:منه،سباب عدیدةألرعة بس
لغة ثم أن وكأنما الخالص جاَءهم بها،اآلخرین

الى وصل المبشرین اآلرامیة والتشابه الكبیر 
درجة التطابق للعدید من قصص العهد القدیم 

المسیحیة مع ما كان لدیهم. وهكذا إنتشرت 
إضافة الى ،صلیین للبالدألبسرعة بین السكان ا

ومن كل هؤالء تكونت .آلخرین الذین تقبلوهاا
)، وأخذ كنیسة المشرق (عیتا دمدنحا

یطلق على أتباعها كلمة (المسیحیین) ال غیرها، ولقد 
انصهر فیها السومري واألكدي واآلشوري واألموري 
والكلداني والیهودي واألخمیني والفارسي والروماني 

،ال فرق بینهمالمسیحیةغولي.... وبقوا أخوة في والم
نقسام الكنیسة في القرن الخامس،  فظهرت زمن إالى

نقسمت بالدنا الى إوعلى أساسها .الفروق المذهبیة
كنیستین شرقیة تحت حكم الفرس وغربیة تحت حكم 

مین عادة نهر الفرات، أي أن الرومان یفصل بین القس
ال س قومیًا كان سیاسیًا وجغرافیًا ولیأإلنقسامأساس

ُعرف كل قسم بأسم هذا، وقد .من قریب وال من بعید
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ال یمت للقومیة بصلة، فُأطلق على القسم الشرقي لقب 
(النساطرة) نسبة الى نسطوریوس بطریرك القسطنطینیة 
رغم عدم كونه من بالدنا، وُأطلق على القسم الغربي 

سمه یعقوب إیعاقبة) نسبة الى أحد الهوتییهم لقب (ال
كثر من ألف سنة على ذلك أعد مرور البرادعي، وب

وبدًال من إعادة الوحدة إنشطر كل قسم الى قسمین 
ألسباب بعیدة كل البعد عن القومیة،... ولكن ُأطلق 

وهنا ،قومیًا نابعًا من حضارة البالدعلى كل قسم إسماً 
سس مذهبیة، فالذي تبع كنیسة روما من أأیضا على 

لیه تسمیة الكلدان، القسم الشرقي (النساطرة)  ُأطلق ع
بینما ُأطلق على القسم اآلخر تسمیة اآلشوریین، وهكذا 

على القسم االخر (الیعاقبة) فأصبحوا 
سریان كاثولیك وسریان أرثودوكس، 
وهذه التسمیات لم تقتصر على سكان 
البالد بل شملت مختلف المناطق 
حتى البعیدة مثل اورشلیم وقبرص 

ت عددوالهنود الملباریین. هكذا ت
وكما ،التسمیات وهذه كانت أسبابها

لكل تلك عالقةمن نالحظ لیس 
الى كنیسة ذ لم ینتمِ إ،بالقومیةاإلنقسامات والتسمیات

روما الكاثولیكیة من كان أصله من بابل ورفضها من
شیرة فكم من أخوة وأبناء ع؛أصله من نینوىكان

كل ن أعقل فهل ی!..واحدة انقسموا بین المذهبین
ه ما حصل شبِّ أُ نني إمن قومیة مختلفة؟!...  منهما
نصهار شعوب مختلفة في كنیسة المشرق بالروافد من إ

وعند تفرع هذا ،ون نهر دجلةالتي تمتزج میاهها لتكّ 
ى فرعین فماذا نقول عن النهر بعد مئات االمیال ال

ن میاه أحد الفرعین هي میاه الزاب شخص یدعي أ
؟!..وحده أو الخابور

 
البقعة الجغرافیة لكنیسة المشرق في عموم كانت 

تقلصت قد المنطقة وبسبب الغزوات المتعددة للبالد 
رت في المناطق الجبلیة النائیة، نحصإن أالى ،رقعتها

للغزاة كان ما المناطق االخرى والتي كانت هدفا سهالأ
و الهجرة أ،و االنصهار بالغزاةأمصیر سكانها القتل 

خوتهم (كما یحصل الیوم إمنة عند آلالى المناطق ا
حتلها إن الموصل وبلدات سهل نینوى التي لسكا

لنأخذ مثال مقر الكرسي البطریركي .رهابیون)إلا
لكنیسة المشرق فنرى كیف كان 

سبابألكان الى آخرینتقل من م
سباب أ، وهنا نرى ان منیةأ

نتقاالت لم تكن إلالهجرات وا
ولى نما كانت بالدرجة االإ و ،قومیة
ن هربا من القتلة المتعطشی،أمنیة

الى دماء أجدادنا، هذا مع عدم 
ى خر ألهمال العوامل اإ

و بحثا عن حیاة أكاالقتصادیة هربا من المجاعات 
مراض الفتاكة. ألمن افضل، وكذلك الصحیة هربا أ

. ي منها قومیاً أا نرى تعدد االسباب ولكن لم یكن وهكذ
واء في القرن نقسام الكنسي سإلحتى في االبل 

التاسع الخامس ام في القرون من السادس عشر الى 
نما إ و ،سباب قومیةألعشر فلم تكن االصطفافات 

مام أفالمناطق السهلیة كانت مفتوحة ،سباب جغرافیةأل
كثر من المناطق الجبلیة أعدة للتغییر خرین ومستآلا
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تطیع المقاومة والدفاع النائیة والمنیعة التي كانت تس
.كثر من غیرهاأعن نفسها 

 
والتي تسمى ،دبیة لشعبناألمن الثابت ان اللغة ا

ي خالف على ذلك، أهي واحدة وال یوجد ،الفصحى
ن اللهجات المحكیة تأثرت بلغات الشعوب إّال أ

المجاورة لكل منطقة، فدخلت علیها كلمات عربیة 
ركیة وفارسیة ومؤخرا انكلیزیة وفرنسیة وكردیة وت

والمانیة وغیرها بحسب المناطق التي یعیش بها شعبنا، 
ومن المؤكد ان     

ثوریة او السریانیة آلول باللهجة الكلدانیة واللهجة افالق
یعتبر تعبیرا خاطئا یستخدمه البعض عن قصد أو عن 

هل نینوى رغم تسمیاتهم جهل، فمثال سكان منطقة س
المختلفة یتكلمون لهجة واحدة مع اختالفات طفیفة بین 

وبروار وكذلك ناصپوهكذا عن منطقة ،بلدة واخرى
شعبنا في ایران بتسمیاتهم المختلفة 

لهجة واحدة، فلهجة كلدان یتكلمون 
الى لهجة سریان بخدیدا قرب أكرملیس 

مثلة عدیدة على ألیران، واإمن كلدان 
ن اللغة هي أوخالصة القول .ذلك
دة واللهجات تختلف من منطقة واح

ختالف إلرى بحسب الشعوب المجاورة وهذا اخأُ الى 
.هو مناطقي ولیس قومي كما یتوهم البعض

 
،بالتاریخ والجغرافیةتكلمنا عن الماضي متمثالً 

أما بما یخص ،وكذلك عن الحاضر ولهجات شعبنا
ن أثنان على إهم فال یختلف ألالمستقبل وهذا ا

المصیر الذي ینتظر شعبنا هو واحد ال فرق بین هذا 

نقراض وذاك فالمحافظة على الوجود تشمل الكل واال
م أعیننا أیضا، ال بل نرى بأ(ال سامح اهللا) یشمل الكل 

ن القتل والتهجیر شمل الجمیع ولم یقتصر على أ
روا روا محالتنا وهجَّ رى، فالذین فجَّ تسمیة دون اخ

وكذلك في ،میزوا بینناشعبنا من بغداد والبصرة لم یُ 
نینوى فالحرف (ن) شمل بیوت الموصل وبلدات سهل

ن أغتراب نرى إلما في بلدان اأ،هذا في الوطن،الكل
على أساس تشملنا جمیعًا نصهار هو حالة عامة إلا

نصهار بین عائلة إلالف سرعة هذا امع اخت،قومي
ن حّده االقصى أولكن من المعروف والثابت .واخرى

رب.الثالث للمهاجرین الى بلدان الغهو الجیل 
 

تبر الشعور القومي سالح ذو حدین، ففي حالة یع
إعتداله وانفتاحه یعمل على المحافظة على الصالح 
من العادات والتقالید ونبذ طالحها كما یؤدي الى توحید 
الكلمة مما یشكل قوة ضاغطة للحصول 

یرة ال تمنح على الحقوق من فئات كب
ولكن مما یؤسف .حقوق االخرین بسهولة

بین لیلة وضحاها ن البعض تحولأله 
الى متعصب قومي ال یعمل من أجل 
شعبه وانما كل جهوده الكتابیة یسخرها 

عادة في بلدان لمحاربة االخرین، وأمثال هؤالء نجدهم
عینهم عن الواقع، وبتعصبه هذا  أاالغتراب یغمضون 

،مقابلب تعصویدفعها الىالفة لهفكار المخألغذي ایُ 
متفرقة تبتعد عن جزاءألنحصل في النتیجة على 

.ویزداد تنافرها كلما اشتد التزمتبعضها البعض 
ن هؤالء یتمسكون عن طریق االنتقاء بكل أوالمالحظ 

،سسه واهیةأُ خر مهما كانت آلالى الطرف اسئما یُ 
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ن إقرب الیهم ألبقاءهم أحیاء یتوقف على هالك اوكأن
.لم یكونوا اخوتهم
 

لى صوات تدعو اأخیرة ألفي السنوات اظهرت
سباب مختلفة بعیدة عن ألتقسیمنا الى قومیات متعددة و 

مصلحة شعبنا القومیة، في مقدمتها التهرب من 
المسؤولیة، لنأخذ مثال اللغة التي تعرف بأسماء عدیدة 

سورث) علما -سریانیة- ارامیة-كلدانیة-(اشوریة
بأنها اللغة عینها بحروفها وقواعدها، لم یعترض أحد 
على أي من التسمیات خاصة عندما كنا نقول (لشانا 

وریایا) ونسال المقابل (هل تتكلم السورث)، ال بل س
الكل كانوا یدعون اعتزازهم بها وضرورة المحافظة 
علیها، ولكن ما أن ُترجم هذا المطلب (مطلب الكل) 

نبرى اوتم فتح المدارس بهذه اللغة حتى الى واقع عمل 
،لم یطلق علیها التسمیة التي یراهاهنأللمحاربتها 

مل المسؤولیة تجاه ما  كان ینادي وذلك تهربًا من تح
به، فهل من المعقول أن یحارب شخص لغته القومیة 

علیها وهو صرُّ بذریعة انها ال تحمل التسمیة التي یَ 
یعلم جیدا بعدم وجود إجماع على تسمیة واحدة، هذا 

حریص على لغتنا ومن ناحیة اخرى فكل،من ناحیة
فكم من ها أهم من تسمیتها،ئحیاإن أالعریقة یرى 

متعصب لتسمیة معینة لها ولكنه یجهلها ویرفض 
.تعلمها ال بل یستهزئ بها
 

ال یخفى على أحد الوضع المأساوي الذي یعیشه شعبنا 
ر والبطالة بحیث یرى البعض في من تشرد وتهجی

نقراض التي تهدده، ومع هذا نالحظ بین إلفق حالة األُ ا
فترة واخرى والدة تنظیمات بأسماء رنانة ولكن تنحصر 

أهدافها ونهجها وأعمالها باالصرار على تقسیم شعبنا 
ووضع حرف الواو بین تسمیات شعبنا وكأنه باضافة 
هذا الحرف تُحل جمیع مشاكلنا وتتبدد الغیوم التي 

ن الواقع یثبت أمع ي واقع شعبنا وتهدد مستقبله،تغط
ن هذا الحرف ال قیمة له وال یغیر شیئا من معاناة ألنا 

شعبنا، فمثال بوجود هذا الحرف في الدستور االتحادي 
ة مثل بغداد والبصرة تم تهجیر شعبنا من المدن العراقی

نه بوجوده تم افراغ مدینة الموصل أوكركوك كما 
نینوى، العریقة من شعبنا وهكذا عن بلداتنا في سهل 

هذا الحرف ُأرجع من تبقى من شعبنا الى وتحت ظل
حیاة القرون المظلمة، وهنا نسأل (عشاق الواوات) هل 

حسن في اقلیم كردستان ألشعبنا نحو استتغیر أحوال 
لو تمت إضافة هذا الحرف في دستوره، فلو كان 
خالص شعبنا ووجوده مرتبط بهذا الحرف لما توانى 

ض من المطالبة به بدال من الذین یعملون على االر 
التضحیات الجسام التي تصل احیانا الى تقدیم 

.الشهداء
 

نسان الواعي یسعى دائما نحو إلن اأمن المعروف 
فضل في مختلف نواحي الحیاة، یعمل من أجل ألا

ذ التطور عن طریق المحافظة على االیجابیات ونب
هداف ویعمل إلالسلبیات، وهكذا یؤسس تنظیمات 

الكل یعلم ان .جل الوصول لهذه الغایةأمن ونهج 
االوضاع التي یمر بها شعبنا هي بالغة الخطورة الى 

ن أراریة وجوده، كما یتفق الكل على درجة تهدد استم
خطار التي ألالهجرة والتشتت تأتي في مقدمة احالة 

ر اخرى كالبطالة والتهمیش ضافة الى امو إلتواجهه، با
وسلب حریاته ومعاناته من التطرف الدیني المتزاید في 
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المنطقة وشعوره بالغربة في وطنه ومعاناته النفسیة من 
غدر الجیران التاریخیین وما الى ذلك من مظاهر 
جعلته یفقد الثقة بالمستقبل، وهنا یبرز السؤال المنطقي 

ي حالة الذي هو: اي من هذه المشاكل ستحل ف
عدة اقسام. فان ما نالحظه من انقسامنا الى

خیر هو تقسیمنا الى ألن هدفهم االول واأنقسامیین إلا
ي من ألمختلفة وال نرى في مناهجهم حّل قومیات 

ماذا المعضالت التي یعاني منها شعبنا وال یبینوا لنا 
ف؟سیجني شعبنا من التقسیم وكی

 
رغم كل المحاوالت التي تسعى لتقسیم ما تبقى من 

ل شعبنا الى أجزاء متنافرة اال انه یقول كلمته في ك
نتخابیة الستة التي إلالمناسبات ففي كل الممارسات ا

نراه یختار الذین ،ورغم كل المحاوالت،نآلحد اتمت ل
یؤمنون بوحدتنا القومیة رافضًا الذین یحاولون وضع 

وبخدیدا، وبین القوش وهمیة بین كرملیسجدران 
ك، هذا مع محاوالت و بین ارادن وسرسنأوالشرفیةـ 

وخوضهم نقسامیین على حد سواءإلالمتعصبین وا
ن مصیر كل هذه أإالّ ،االنتخابات بكل طاقاتهم

ولكن بدال من دراسة أسباب .الفشلكان المحاوالت 
هم سم تنظیمأالخفاق ومعالجتها یقومون بتغییر ا

بقاء المحتوى والجهة التي یحتمون تحت جناحها مع
مكانهم خداع الشعب بذلك. وعن إنفسه متوهمین ان ب

موضوع تمثیل الشعب فالشعوب المتحضرة تعترف 
بنتائج االنتخابات وٕان لم تكن بصالحها، اال ان ما 

االدعاءات نالحظه لدى البعض من كتابنا تعدد 
تعدین للعودة ا غیر مسمإسمنا وهم إبتمثیلنا والتكلم ب

ن خاضوا االنتخابات ورفضهم أالى الوطن أو سبق و 
ن نفوز باالنتخابات أن لسان حالهم یقول: إما إ.شعبنا

مقراطیة وٕاال ال نعترف بالفائزین بها، الیست هذه دی
ة؟!...جدیدة غیر مسبوق
 

التي حصلت كانت نقساماتإلن كل اأمما تقدم نرى 
علىبْ صعُ نه یَ أ:قولألذلك ،مذهبیة ولیست قومیة

دراك وحدتنا، فبأي إالذي یخلط بین المذهب والقومیة 
منظار ننظر الى شعبنا (تاریخي، جغرافي، لغوي، 
المصیر) ال نرى سوى قومیة واحدة باستثناء المنظار 

ال یمكن نكرانه، امذهبیاسامالطائفي حیث نرى انق
بامتیاز، كما قول ان االنقسامي هو طائفيألهذا 

نسان بالوعي القومي الصحیحإلالحظنا ان تسلح ا
ینظر الى ،رض الواقعأده على جسِّ یُ عندما سیما

تقسیمات شعبنا كوحدة متكاملة ولیس كأجزاء 
ض واللغة والعادات متناقضة، فاشتراكنا بالتاریخ واالر 

ساس في إقرار ألعتبر اماني والمصیر یُ ألوالتقالید وا
خرى الثانویة والفرعیة فتعتبر ألأما المسائل ا.وحدتنا

الف السنین آلخرین آلل ابَ طبیعیة لشعب محكوم من قِ 
،قوام مختلفةأمشتت في رقعة جغرافیة واسعة بین و 

حقًا أقول: إن الفرق .الى كنائس عدیدةومقسم مذهبیاً 
رض وبین الذي ألمن یعیش ویعاني على اشاسع بین 

عن الواقع. یمارس السیاسة لملء وقت الفراغ بعیداً 
لیست معاناة شعبنا والمصیر الذي ًا أتساَءل: أوأخیر 

ان كي نتوحد ونبتعد عن الخطاب ینتظره كافی
بوحدتنا هل فالذي ال نحصل علیه ؟ .. نقساميإلا

؟!..سنحصل علیه بانقسامنا
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الدولة العراقیة تأسیس عند 
الحدیثة بحكمها الوطني عام 

میعًا تكاتف العراقیون ج1921
النهضة بنقلٍة نوعیٍة من التقدم و 

فة لالوطنیة بمیادینها المخت
ألصعدة الثقافیة على كافة أو 
إلقتصادیة اأإلجتماعیة و و 

متمیز كما إلعادة بناء عراق
ألولى اكان متمیزًا بحضارته 

الكلدانیة، ابلیة واآلشوریة و الب
وكان للكفاءات المسیحیة دوٌر 
كبیٌر في بناء مؤسسات الدولة 
الحدیثة یدفعهم في ذلك 
حماسهم الوطني وحبهم العمیق 

خاصًة ساهموا بعمٍق في حركة النهضة و منهم شخصیاتً للعراق فبرز 
هان به من تراث في المجال الفكري فأصبحت نتاجاتهم جزءًا ال یست

.ذاكرتهاأألمة العراقیة و 
كمل بإیجاز ما عرضته في أُ في هذا الجزء من الحلقة السابعة 

اللغویین ل عن سیرة عدٍد آخٍر من الكتاب وأألدباء و الجزء أألو 
.....المسیحیین العراقیین
18851950
1909. و في عام 1906فیها أنهى دروسه عام ولد في بغداد و 

أسس مع 1919في عام رك في إصدار جریدة "صدى بابل"، و إشت
كتبة الوطنیة العراقیة هي نواة المو -ماعة من رفاقه "مكتبة السالم"ج

ُعِیَن 1928وفي عام ُانتِخب نائبًا عن بغداد،1925في عام حالیًا. و 
.وزیرًا للمالیة، و تكرر إستیزاره لوزارة المالیة أكثر من مرة

الكلدانیة. كتب في إلنكلیزیة و اتركیة والفرنسیة و اللغات الأتقن
مجلة مجلة "لغة العرب" و اللبنانیة" و مجالٍت عدیدٍة منها مجلة "المشرق 

:"جریدة السیاسة". من آثاره1925المصریة". أسس عام "المقتـطف 
.في مجلة المشرق اللبنانیة1904ره عام شَ بحث نَ –براهمة الهنود 

."في مجلة "خردلة العلوم1910قصة نشرها عام –أألوهام 
.1920رسالة بردیصان و البردیصانیة نشرها عام

-1927نشر فصولها في مجلة لغة العرب ،روایة "غادة بابل"
1928.
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ولد في ألقوش من أسرةٍ 
أنجبت عددًا كبیرًا من الكهنة 

الخطاطین والكتبة مامسة و الشو 
ة في م السریانیتعلّ الماهرین. و 

درس في مدارس بلدته صغره و 
للصبیان ثم عمل معلمًا ،لقوشأ

.في بعض القرى
1873ًا سنة ُرِسَم شماس

. ُرِسَم و تزوج في نفس السنة
. رحل إلى 1882كاهنًا عام 

رومیة" في إیران في مدینة "أ
ألخیر من القرن ابدایة العقد 

ستصحبًا معه التاسع عشر مُ 
شقیقه أألصغر "بولس" لُیدِخَله 
مدرسة "الرسالة أإلنكلیكانیة" 

ُاْرِسَل إلى فحیث درس و تفوق
بعد تخرجه لندن لدراسة الطب و 

بیبًا رحل بمهمة طبیة إلى ط
هناك توفي بحادث كندا و 
.مروري

القس اوراها شكوانا غنٌي 
فیما یخص خطه عن الوصف 

لذي نراه في االكلداني الجمیل و 
مثل "رتبة الكتب الكنسیة

القداس" و "العماذ" و"الدفنات" 
غیرها.  من آثاره كتابو 

وكاال". كما وضع تقویمًا "الس
طقسیا

التذكارات إلى سنة لألعیاد و 
كانیة معرفة مع إمم، 2050

الشمسي. مطلع الشهر القمري و 
راها شكوانا إمتاز القس او 

.تسعها هذه الصفحاتلتي الابنتاجاته الغزیرة و 
18491929 

ولد في الموصل و تلقى تعلیمه في مدرسة أآلباء الدومنیكان ثم 
گندا. بعد تخرجه للدراسة في جامعة بروب1863ُاوِفَد إلى روما سنة 

تدرج في السلم الكهنوتي حتى ُسّیَم بطریركًا للسریان ُرِسَم كاهنًا و 
-:. من آثاره1898الكاثولیك عام 

-1876.

1877. -

–71904336337-

-1904

7–1904731732

-         
 –        

1904

-–1891.

–1907 

.



و درس أإلبتدائیة في مدرستها. خدم 1931ولد في ألقوش سنة 
ما1960، له من النتاج المنشور منذ عام عام30سلك التعلیم قرابة 

دراساًت مقارنًة باللغتین العربیة نتاجًا تتضمن بحوثًا و 300یبلغ 
المعاجم. التأریخ والنقد والفن و لتراث الشعبي و ًا في اوالسریانیة و بحوث

في المجمع العلمي العراقي (هیئة یشغل منذ عقوٍد منصب خبیٍر شغل و 
.ألدبياصل نشاطه اللغوي و زال یواللغة السریانیة) والا
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ولد في الموصل من أسرٍة 
معروفٍة بإهتماماتها یةٍ مسیح

درس في مدارسها أألدبیة، و 
الثانویة ثم إلتحق أإلبتدائیة و 

دار المعلمین العالیة في بغداد ب
تخرج من فرع اللغة العربیة و 

. عمل في سلك 1954عام 
فكاره و بسبب أ،التعلیم الثانوي

التقدمیة تعرض للمالحقة 
.إلعتقالاو 

الماضي في سبعینات القرن
حقل الصحافة إنتقل إلى 

اإلعالم. كتب الشعر الحر في و 
وقت مبكر من حیاته. كان 
عضوًا في إتحاد أدباء العراق

عضو جمعیة الفنانین و 
حضر عدة .العراقیین

مهرجانات منها مهرجان جرش 
مهرجان قرطاج ألردن و اي ف
مهرجان موسكو للسینما. و 

عدة دواویٍن شعریٍة صدرت له
روایاٍت ومسرحیاٍت منها و 
وان سیدة التفاحات أألربعة دی"

" و "الشعر الحر في 1976عام
أطروحة -1977العراق 

ماجستیر" و " دیوان المعلم 
" و " أإلعتراف أألخیر 1986

یب (سیرة ذاتیة) في ر لمالك بن 
.جزئین

و " مسرحیة "1987-1989
". كتب المئات 1989دیزدمونة

من المقاالت في الصحف 

خمسینات القرن الماضي. حصل على وسام منذ العراقیة والعربیة و 
أإلستحقاق الثقافي من الدرجة أألولى في تونس ( جائزة أفضل نص 

).مسرحي
نتاجاته الغزیرة ال یمكن إختصارها في صفحاٍت بل تحتاج إلى 

.جلٍد ضخممُ 


بكرًا إلى صفوف الحركة. إنتمى م1929ولد في الموصل عام 
مع ذلك واصل تعلیمه فتخرج من كلیة و ،بَ ُعذِّ لذلك ُسِجن و الوطنیة و 

من ربعینات القرن الماضي. و أ. كتب الشعر منذ 1961الحقوق عام 
، 1953، "َقَسْم" 1952ریة المطبوعة "طریق الحیاة" مجموعاته الشع

.1957رماد الوهج" " 
في . إشترك 1973و 1967كتب عدة أغاني للمعركة عامي 

لیبیا. یشغل حالیًا مؤتمرات للكتاب العرب في بغداد ودمشق و عدة 
یواصل ال زالإتحاد الكتاب وأألدباء العراقیین و منصب نائب رئیس 

.السیاسينشاطه في المجال أألدبي و 
1937–2000 

دخل معهد مارفیها أنهى دراسته أإلبتدائیة ثم لد في الموصل و وُ 
یوحنا الحبیب الكهنوتي ثم ُارِسَل إلى روما فحصل على شهادة 

.الدكتوراه في القانون الكنسي
في مقابلٍة أجراها معه الكاتب حمید المطبعي في مجلة ألف باء 

الكهنوت رسالًة ال مهنة، إخترتُ -) یقول یوسف حبي :1988(آب 
میع من خالل إخترتها للتفرغ لخدمة أآلخرین دون تمییز، ألني للج

ة.سیما من خالل إهتماماتي الثقافیالمسؤولیاتي و واقعي و 
إنه أول - یقول عنه المطبعي في جریدة الزوراء1995في نیسان و 

.كاهٍن حول العلم إلى وطنیة
ألدباء ابة مع  العلماء والمفكرین و ت طیف حبي عالقاكان لألب یوس

لذلك إهتزت أألوساط العلمیة و ،یحظى بإحترام الجمیعكان العراقیین و 
ن یوم عما–الثقافیة لنبأ وفاته بحادث سیارة مؤسف في طریق بغداد و 

في منهم جالل الحن،لكثیر من الكتابا. ونال أقالم 15/10/2000
الرائعة. و الدكتور ناجح الراوي أللمعیة األذي وصفه بأیقونة الفلسفة و 

برحیله یفقد المجمع العلمي -رئیس المجمع العلمي العراقي ألذي قال :
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العراقي عضوًا نشطًا، مليء 
متوقد النفس، غني الروح،

الفكر، عمیق الشعور 
.بالمسؤولیة

هكذا تغنى المئات من و 
عراء و الكتاب بمآثره العلمیة الش

الجهات ألدبیة ألتي نأمل مناو 
المعنیة جمعها. فقد كان الفقید 

كتابًا بدءاً 35قد أصدر 
1966بإطروحته للدكتوراه عام 

أألربعة ألتي نتهاءًا بكتبه او 
یشكل صدرت بعد وفاته.  و 

بحثه الموسع حول الهجرة 
) 92-91(المنشور في العدد

لتي امن مجلة "بین النهرین" 
كان یرأس تحریرها وثیقًة 

للمرحلة ألتي كنا تأریخیًة مهمًة 
.و ما زلنا نعیشها

دیب ألالقد أعد الكاتب و 
أدمون السو كتابًا عنوانه 

أألب د.یوسف حبي / مستقبل (
نینوى -المسیحیة في العراق

یتضمن ثالث . و )2014
دراساٍت تأملیٍة إستشفافیٍة 

ع السیال عمیقٍة دبجها الیرا
ي.للمفكر الفلسفي یوسف حب

الفقید یوسف إن دراسة نتاج 
حبي تستحق أكثر من رسالة 

.ماجستیر و اطروحة دكتوراه

والپأألدیب فاضل موسى 
. بدأ كتابة الشعر في مرحلة الدراسة 1939ولد في ألقوش 

في اللحن ، فنانشاعر، صحفي–. متعدد المواهب أإلعدادیة
السریانیة و العربیة)، نكلیزیة و ، یتقن عدة لغات( أإل، لغويوالموسیقى

كتب المقالة السیاسیة والقصة القصیرة والشعر في عدٍد من الصحف 
طریق الشعب في محررًا في كل من جریدة التآخي و . عملالمجالتو 

مجلة " الصوت السریاني" سبعینیات القرن الماضي. ساهم في إصدار 
كما ساهم في إصدار مجلة "أقالم ،الكاتب السریاني" في بغدادمجلة "و 

مجلة جلة "عشتار" ألتي صدرت في كندا و ممهجریة" في كالیفورنیا و 
."المنتدى" في مشیكن

الكأس علقم" سنة ن شعٍر باللغة العربیة بعنوان "و أصدر دیوا
. "1993. كما صدر له كتاب " مدلول المسمیات و معانیها" 2003

ساهم في " الصخرة المقدسة".أصدر كتاب قصٍص قصیرٍة بعنوان
لمسیحي ت شعبنا ابلداإحیاء التراث الثقافي والشعبي والفني في قرى و 

ال زال یواصل ، و تلحینتألیف و - أغاني من خالل قصائد ومسرحیات و 
).الفني ...إلخ هنا في المهجر (مشیكننشاطه أألدبي واللغوي و 

1943–2012
عدادیة في ثانویة بلدته إلانهى دراسته أإلبتدائیة و أولد في ألقوش و 

إلتحاد اله لبعثة دراسیة إلى أهّ وحصل على معدل عالٍ ، 1961عام 
العامة للصناعات السوفیتي، و بعد عودته عمل مهندسًا في الشركة 

في إلسكندریة، ثم ُنِقَل إلى المعهد المتخصصاالمیكانیكیة في 
.الصناعات الهندسیة إلى أن ُاحیَل على التقاعد

إمتلك موهبة كتابة الشعر منذ صغره و درس علم العروض على ید 
بعدها إستمر و 1957غة العربیة جالل غریب عام أستاذه مدرس الل

الحال مع ، كما كان لشعر الجمیل بلغٍة عربیٍة بلیغةٍ یتواصل في نظم ا
شعر السریاني. بعد وفاته صدر له دیوانالالشعر الشعبي العراقي و 

ة". وكان له ُمساهمات شعریة شعٍر ضخٍم بعنوان " دموع الحضار 
عنها هي من بین مئات ألسماء ألتي كتبتُ او أخیرًا هذه بالسورث.

.أألسماء من أدباء و كتاب مسیحیین أغنوا الثقافة العراقیة بنتاجاتهم
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(السورايا: الكلداني اآلشوري لطالما حلمنا أن يكون لشعبنا المسيحي
السرياني) مدرسة أو مدارس، ُيراعى فيھا، إضافًة إلى الجانب العلمي، 

بیۀ (جانبًا آخرًا يتعلق بخصوصية ُمعينة لسكان بالد النھرين األصليين 
أن يكون من أحد أھدافھا، الحفاظ على التراث العراقي )،أينىرین

المسيحي(السوراي) من خالل التعليم. 
) والحرص األكدية-وأبرز مافي ھذه الخصوصية لغة (السورث:اآلرامية

على توارثھا بين األجيال سيما وھي اللغة التي الزالت محكية عند قطاع 
بالد : في عقر دارهوھو بھا رغم المحن الرھيبة التي مرّ ،واسع من شعبنا
إلى القرن الواحد لقرون ليصل مع لغتهفتجاوز المحنمابين النھرين،

. فبقيت حية رغم إضطھاد أھلھا من قبل المتعصبين، فھي أقدم والعشرين
تدريس قرار أيام نعيش ،في أميركااليومنحنو ھالغة قديمة محكية اليوم.

غة اآلرامية (كلدانية، سريانية، آثورية، سورث... سمھا ماشئت)، ضمن الل
وبرعاية من (Keys Grace Academy)البرامج المدرسية لألكاديمية

ِقبل الحكومة التي تتولى دعم المدرسة. 

ھذه المدرسة تأسيستلوح في األفق من خاللمھذا الحلتحقيق أن بوادر 
التي تتضمن Madison Heights)س  (الوليدة في مدينة ماديسون ھايت

تمّيزھا بين المدارس في كل مدن ديترويت الكبرى في مشيكن.فتؤكد برامجھا جوانب متعددة 

اليعني البتة أن المدرسة ُمغلقة على شعبناذلك إن 
السورايا، وإنما مفتوحة للجميع وفق القانون األمريكي الذي 

يُساوي بين المواطنين، ويدعو إلى اإلندماج مع إحترام 
تھا للمدرسة خصوصييبقىالتعددية في كل جوانبھا، ولكن
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تعلقتالتي التربوية جراء مناھجھا التعليمية وبرامجھا

العراق - الُمھاجرين من بالد مابين النھرينمن (األمريكيين ب
.  ولغتھموتھتم بثقافتھمخصوصًا)،  


       

 

أسعد يعود للسيد ثنائي تإن الفضل في كل ھذا النشاط اإلس
الذي بذل جھودًا وھو كلشو مؤسس ھذا المشروع الُمتميز، 

جبارة مع فريقه الذي يعمل معه، في سبيل تحقيق أمنية 
ؤسسة تعليميةكانت تبدو شبه مستحيلة، وھي إنشاء م

لھا إھتمام بثقافة السوراي ... فليس أمامنا سوى ،مدعومة
الذي يحصل ،دعم ھذا المشروع الجبّار، الحدث العظيم

اليوم بين ظھراني جاليتنا في (ديترويت الكبرى/ مشيكان): 
وھي مجموعة المدن المتالصقة التي يتواجد فيھا السوراي 
بكثافة كبيرة مثل (سترلنك ھايتس) و(مادسون ھايتس)، 

ا.ي) و (وورن).. وغيرھو(ترو
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ولكي تكتمل اللوحة التي نرسمھا عن ھذه الكاديمية المتميزة 
كلشو من خالل ھذا التقرير، البد من وقفة مع األستاذ أسعد 

. وفي تقديرنا أن مؤسسھا والمشرف على برامجھا
شخصيته دخلت منعطفًا تاريخيًا ھامًا، بسبب سعيه الحثيث 

يد مدرسة أكاديمية يستفلوتحقيقه لمكسب عظيم في تأسيسه 

منھا السوراي(كلدان سريان آشوريون) وغيرھم من 
األمركيين، ھذا أوًال، وثانيًا: للخصوصية التي تتمّيز بھا 

، سيما تدريس اللغة برامج ھذه المدرسة الفريدة من نوعھا
فھي مدرسة حكومية بإدارة أھلية، وأبوابھا اآلرامية.

.مفتوحة للكل، ضمن قوانين وشروط  األكاديمية
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 بدءًا، شكًرا جزيًال لكم حضور مراسيم إفتتاح "

أول مديرية تعليمية من التعليم المبكر وحتى نهاية 
الثانوية العامة.
المتحدة) والوحيدة في الواليات ى( وهي األول

تعليم اللغة يكون ضمن منهجها الرسمي والمقرر 
اآلرامية (لغة شعوبنا األصلية )، وكذلك تاريخ 

وحضارة شعوبنا من بالد الرافدين ومحيطها 
الجغرافي العريق،..

مرة أخرى شكرًا لقدومكم .....
وللعلم :هذه المديرية هي مكمل لمدارسنا 
السابقة ... فهي متكاملة المنهج المقرر. من سنين 
الصغر (أربعة سنين ) مرورًا بمراحلها التعليمية 
األخرى (اإلبتدائية، المتوسطة، والثانوية) وتهيئة 
الطلبة للمعاهد والكليات والجامعات وحقول الحياة 

األخرى" .


جھاز كومپیوتر


(smart board 
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،لقد إلتقينا هناك األخ الفنان المعروف صباح وزي

يعتني بتلك اللوحات التي زينت جدران تلك األروقة 
المؤدية إلى القاعة الرئيسية، ... والغرابة في ذلك.. 

دومًا للمشاركة ودعم أي فهو ذلك اإلنسان المستعد
عمل يستوجب 
حضور الفنانين 
التشكيليين النحاتين 

كما هو حاله. 

الفنان صباح وزي، 
هيأ كل تلك 

كان الُمستلزمات، ف
المسؤول عن تحضير 
لوحات مكتوبة باللغة 
اآلرامية(السريانية)، 
والشك أنه بذل 
ُجهدًا إستثنائيًا في 
تحضيرها وجمعها. 
كما عانى مشقة نقل 
لوحاته ومنحوتاته 
لعرضها هناك. 
وكانت في ُمعظمها 

وادي الرافدين. تخص حضارة
الفنانذلك فصباح وزي هو 

العباقرة سليل أولئك أألصيل،
الذين زخرفوا جدران بابل 
بالسيراميك ونحتوا مسلة نرام 
سين، ومسلة حمورابي الهائلة، 

عملت أزاميلهم في نحتو
كلكامش الصنديد،تمثال

ومشاهد الصيد اآلشورية التي ُتمّثل جنحةمالثيران الو
واليسعنا في هذه . اآلشوري الراقيالفن روعة 

يسيرًا من إنجازاته ًانستعرض جزءإّال أنالصفحات
جدران مدرسة متميزة بعضها في النحت، التي زّين 

بناء في برامجها وطموحها بقدر مايتعلق األمر بأ
نتمنى التوفيق حضارة بين النهرين المعطاءة.

والنجاح 
لهذا 

المشروع 
الكبير، 
مشروع 
تأسيس 

ديمية أكا
"مفاتيح 

".النعمة
وللصديق 

الفنان 
صباح 
وزي.
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هي فصل الدين عن الدولة العلمانية
ً فصل املؤسسات ...احلكمو و تعني إصطالحا

الدينية عن السلطة السياسية، و قد تعني 
أيضاً عدم قيام احلكومة أو الدولة بإجبار أي فرٍد 
في اتمع على إعتناق وتبني معتقٍد أو ديٍن أو 

غير موضوعيٍة، أو تقليٍد معٍني ألسباٍب ذاتيةٍ 
كديٍن رسمٍي للدولة.. عدم تبني دين معني

أي لراشير إلى فإن هذا املصطلح يُ مبعنى عامو
-القرارات و القائل بأن أألنشطة البشرية و

ً السياسية منها يجب أن تكون -خصوصا
..خاضعًة للدولة ال إلى املؤسسات الدينية

تقوم بعض الدوائر أألوربية بتعريف 
حركٌة إجتماعيٌة تتجه نحو - العلمانية بكونها:

بدالً من أإلهتمام أإلهتمام بالشؤون الدنيوية 
ً من النزعة  بشؤون أآلخرة. و هي تعتبر جزءا

ضة أإلنسانية ألتي سادت منذ عصر النه
ألمور املرتبطة به االداعية إلعالء شأن أإلنسان و

بدالً من أإلفراط و أإلهتمام بشؤون أآلخرة. و قد 
كانت أإلجنازات الثقافية البشرية اتلفة في 

.أبرز منطلقاتهاعصر النهضة في أوربا أحد 
سعت العلمانية في إحدى جوانبها إلى 

ي احلياة اإلنسانية على األرض. حتقيق السعادة ف
ً إلى فصل السلطتني و قد دعت العلمانية أيضا

و إستقالل الرئيس أو امللك الزمنية و الروحية.
التي إنشغلت أحياناً عن سلطة الكنيسة 

بانشقاقات و خالفات داخلية صعبة.

غير إن العلمانية لم تنشأ كمذهٍب فكريٍ 
بشكٍل مطرد إال في القرن السابع عشر كما و

ولة أشار بعض العلماء أألوربيني أيضاً. فالد
حتتاج دوماً العلمانية هي كياٌن متطورٌ و

عكس الشريعة الدينية الثابتة، للتحديث على
إن قوانني العدل و أإلخاء و احلرية هي وحدها و

....ع في العلمانيةمصدر التشري
بصورة خاصة الهولنديونبيني ور أألورطوّ 

حولوا أألقليات إلى مواطنني وقواننب الدولة
منهم اليهود لٍة غير منقوصٍة وبحقوٍق كام

ساهم جو احلرية ألذي ساد في أوربا وغيرهم.و
إلى بناء دوٍل مزدهرٍة و نشوء نظامٍ تعليمي 

.متطور و جناح الفكرة العلمانية
ني عند يُْستََفزُ الكثير من املسلمني املتزمت

. يقول البعض منهم سماعهم كلمة العلمانية
و كما يقول ). عٌني لإلحلادإن العلمانية ديٌن مُ (–

شعراوي إن العلمانية (قلة أدٍب وَكِذْب). الشيخ ال
الهجومية ويستنفرون أجهزتهم الدفاعيةكما و

أنها مستندين احلوار بشعندما يجري النقاش و
- في هذا املوقف إلى عاملني :

    


. 
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ن ألماااحلكومة توفر أألمن ونى آخر إنمبع
احلرية القانون والصحة وواخلدمات والتعليم و
لم واملسيحي للمس،للجميع بالتساوي

اليزيدي، للعربي والكردي والصابئي واليهودي و
اً و اخلدمات للجامع أألمن أيضروفّ تُ التركماني. وو

والكنيسة والدير واملدرسة وامللهى واملسرح 
.وادي على حٍد سواءالنواجلامعة والبار و

ية اجلميع في خياراتهم حتمي الدولة حر
الشأن اخلاص دينية معاً.الدينية واملذهبية أو الال

لتك الشخصية في إعتناق حرية عائهو حريتك و
طقوسك الدينية كما تشاء وممارسة ما تشاء 

كل ذلك تلبس ما تشاء و وتصلي كما تشاء و
العام نظام الحتت حماية سلطة القانون و

تفرض معتقداتك أو للدولة على شرط أن ال
 ً .أفكارك على أآلخرين قسرا

العلمانية هي أن ال تسير الدولة على نهٍج 
دينٍي أو طائفٍي معني. و لعل أبرز ما حققته 

يد العلمانية على الصعيد احلضاري و على الصع
أإلضطهادات اتمعي هو إنهاء الصراعات و

دينية في الدول ألتي تَرّسخ الطائفية و احلروب ال
.فيها هذا النظام و املفهوم

احلروب عنفعلى سبيل املثال يعلمنا التأريخ
ة ألتي نشبت بني البروتستانتية الطاحن

لتي افي فرنسا و املانيا و إنكلترا والكاثوليكية و
ن هذه اعتقادي ا، و فيسبقت عصر العلمانية
لقيام ،أو أحد أألسباب،احلروب كانت هي السبب

و بعد النظام العلماني في الدول أألوربية. 
الصراعات وتطبيقها صارت هذه احلروب 

مستحيلة إلى اليوم بسبب املساواة املطلقة 
.بني اجلميع على حٍد سواء

هنالك مئات أآلالف من العوائل املسلمة 
عن دينها ألتي تعيش في دوٍل علمانيٍة لم تتخلَ 

ها و تقاليدها، بل إن أألماكن الدينية أو ملبس
للمسلمني هي إمتدادٌ للحريات ألتي مينحها 

.النطام العلماني لكل اجلماعات الدينية أألخرى
خالصة القول (نقولها للمسلمني املتزمتني) 

وسيلٌة متحضرةٌ لتنظيم إن العلمانية هي
الوقت تضع حالً ملأزٍق عقائدي في نفساحلياة و

.صراعات الداخلية بني مختلف أألطيافمتحي الو
(في بعض األديان)إن التفكير الديني املتزمت

يدفع لتسخير متطلبات حياة الدنيا حلساب 
الفوز مبكاسب أخرى، و بالتالي فهو مستعٌد أن

يسحق حياته في الدنيا يخسر حياته، أو
الذل ر والقهرمان والظلم واحلويتحمل العوز و
.آلخرةباعلى أمل أن يفوز 


     


. 

و اآلن فلنقارن بني منهاج و نظام الدول 
اليابان كما و أميركا و العلمانية في أوربا 

أإلسالمية ألتي أسلفنا ومع الدول العربية و
تطبق احملاصصة الدينية و الطائفية في احلكم 

م هو ألتي ولدت الكراهية بني أفراد اتمع. ك
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يجب العودة إلى ؟!...الفرق شاسٌع بني أإلثنني

قيق املصاحلة الوطنية حتمبدأ املواطنة و
الطائفية في أألثنية وإنهاء احملاصصةاحلقيقية و

.اتمعالدولة و

المصادر /
.ميرابو خطيب و زعيم الثورة الفرنسية-
.كتاب أصل أألنواع لتشارلز دارون-نظرية التطور-
.نظرية التفسير المادي للتأريخ–كارل ماركس -
دور كايم- الفيلسوف -

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

[Type a quote from the
document or the summary of an
interesting point. You can
position the text box anywhere
in the document. Use the
Drawing Tools tab to change the
formatting of the pull quote text
box.]
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إلماراتاصدر رئيس دولة أ"
خليفة بن زايدالعربية المتحدة الشيخ

في العشرين من آب،آل نھيان
مرسوما بقانون يقضي بـ الماضي

"تجريم األفعال المرتبطة بازدراء 
األديان ومقدساتھا، ومكافحة كافة 
أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراھية 

".اإلعالمعبر مختلف وسائل 

"مكافحة استغالل وتضّمن القانون: 
ي تكفير األفراد والجماعات" الدين ف

حد إلى أن العقوبات تصل إلى اً مشير
إذا اقترن الرمي بالكفر اإلعدام "

بالتحريض على القتل فوقعت الجريمة 
نتيجة لذلك".

ويحظر المرسوم أيضا اإلساءة إلى 
"الذات اإللھية أو األديان أو األنبياء 
أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور 
العبادة أو التمييز بين األفراد أو 
الجماعات على أساس الدين أو العقيدة 

الملة أو الطائفة أو أو المذھب أو 
العرق أو اللون أو األصل العرقي".

كما يجّرم "كل قول أو عمل من شأنه 
إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين 
األفراد أو الجماعات من خالل نشره 
على شبكة المعلومات أو شبكات 
االتصاالت أو المواقع اإللكترونية أو 
المواد الصناعية أو وسائل تقنية 

علومات أو أية وسيلة من الوسائل الم
المقروءة أو المسموعة أو المرئية 
وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو 

الكتابة أو الرسم".

ووفقا للمرسوم، يعاقب بالسجن مدة ال 
تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة 

ألف درھم (نحو 250التي ال تقل عن 
ألف دوالر) وال تتجاوز مليون 67

ألف دوالر) أو 270درھم (نحو 
بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعًال 
من األفعال المنصوص عليھا في 

المرسوم.

وتضمن أيضا عقوبات بالسجن لمدد 
ال تقل عن سبع سنوات وبغرامات ال 
تقل عن خمسمئة ألف درھم (نحو 

ألف دوالر) وال تتجاوز مليوني 135
ألف دوالر) كل من 543درھم (نحو 

ت اإللھية أو الطعن تطاول على الذا
فيھا أو المساس بھا أو اإلساءة إليھا 
أو التطاول على أحد األنبياء أو 

الرسل.

كما تضمن "عقوبات بالسجن لمدة ال 
تقل عن خمس سنوات، على كل من 
عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعا يھدف 
الزدراء األديان أو التمييز أو إثارة 
خطاب الكراھية، ويعاقب بذات 

بة كل من شارك في المؤتمر أو العقو
االجتماع مع علمه بأغراضه، 
وللسلطة العامة فض المؤتمر أو 
االجتماع مع استعمال القوة عند 

االقتضاء".

وأعفى المرسوم من العقوبة كل من 
"بادر من الجناة في إحدى الجرائم 
المنصوص عليھا، بإبالغ السلطات 
القضائية أو اإلدارية عن الجريمة قبل 

شف عنھا" ونص كذلك على أن الك
يبدأ العمل بتلك العقوبات بعد شھر من 
تاريخ نشر المرسوم بقانون في 

الجريدة الرسمية.
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2015/أيلول/39/ حمورابي:العدد(أ.فؤاد قزانجي)المسيحي في العراق القديم...القسم الثاني-العصر الفارسي

،حيث دخول اإلسالم إلى العراق القديم، السابعالفترة الممتدة منذ القرن األول الميالدي إلى ُمنتصف القرن 
الفترة على تسميتها بالمسيحي، في حين تعّود كثيرين - يطلق عليها البروفسور فؤاد يوسف قزانجي بالعصر الفارسي

اإلشارة إلى  تلك يتم تأثيرات دينية متعصبة  تَ حْ تَ و و تلك نصف الحقيقة....أو الساسانيةو األيرانيةأالفارسية
حينما سعت وزارة من القرن الماضيو الثمانيناتات أالسبيعي، في فترة الفترة بلمحات ُمقتضبة. ونحن نتذكر

اإلستعانة بباحثين كثيرين تْ تمّ و اإلعالم إلى إخراج كتاب شامل بمجلدات عديدة عن تاريخ العراق قديمًا وحديثاً، 
تاريخ العراق قديمًا وحديثاً، وأثناء تتضمنإثنا عشر ُمجلدًا تجاوز عددها من أجل إخراج كتاب شامل بمجلدات 

بإسهاب، وهالني  المداوالت في حلقات بُثت من خالل التلفزيون قبل إقرار الكتاب، تمت اإلشارة إلى هذا العصر 
ما تم إعتراف هؤالء الباحثين بوجود فترة مسيحية سادت العراق عدة قرون. وعندكثرة المعلومات عنه، واستحسنتُ 

، طبع تلك الُمجلدات من ِقبل وزارة اإلعالم إقتنيت الُمجلدات األربعة األولى التي تُغّطي تاريخ العراق قبل اإلسالم
في محاولة للتقليل من أهميتها قات، يعدد قليل من الور قرون عن الفترة المسيحية بتلك الختزلتْ أُ وتفاجأت عندما 
رحت من ِقبل لتي طُ عن تلك الفترة في ذلك الكتاب الشامل ال يتناسب مع البحوث اُنشرَ . فماوطمس معالمها

لقد تم طمس معظم ذلك اتاريخ بشكل ُمتَـَعمَّد.ابأثناء الندوات والمداوالت بشأن مواضيع الكتالباحثين
ذكر األستاذ قزانجي:في الحلقة األولى من هذا  المقال

ولغته في المجتمعات المسيحية هي السريانية التي انبثقت ثقافة هذا العصر وأدبهفي القرن االول للميالد، صارت
من اآلرامية، تلك اللغة التي كانت اللغة الرئيسية الثانية في  العراق وسوريا وفلسطين من القرن التاسع قبل الميالد 

وكان اآلرامية كلغة دبلوماسية وتجارية.تخذ الفرثيون والساسانيون اللغة منتصف القرن االول للميالد، كما إحتى 
كلدية، عاشوا معًا تحت اإلحتاللين - الساكنون في العراق والجزيرة في معظمهم من أصول آرامية وآشورية وبابلية

الفترة الفرثية التي إنتعشت وانتشرت سيما مسيحية في بالد الرافدين، ة الأ. واشار أيضًا إلى نشالفرثي ثم الساساني
فيها في عموم بالد الرافدين، كما تطرق الباحث إلى تاريخ  مدينة حطرى.المسيحية

ستاذ فؤاد يوسف قزانجي.ثاني من المقال مع األنترك القاريء لمتابعة القسم ال
سالم كجوجا

    
       
        

        


 
 

 
حدى الواليات الفرثية في القرن إكانت والية حدياب 

الواليات الفرثية يتوالها ابناء أو أشّقاء االول للميالد، وكانت 
عطى الى حاكمها الملك الفرثي أو أحد القادة، وكان يُ 

ن أمنطقة آشور بدليل سلطات واسعة. وسميت أحياناً 
) دعي :ططيانس)ول (تاتيانألالفيلسوف المسيحي ا

. وكان من أهم مدنها أربيال ثم حزا أو 172- 120باآلشوري

وكانت من ضمن أراضيها قد ورد في حزايا وكذلك سورا. 
كانت حدياب ، و نوهدرا (دهوك)-التواريخ أيضا منطقة بيث

. علىألتمتد أبعد من الزاب ا
سم تقريبا. ألوالية حدياب في التلمود بنفس اورد أسم

أو ملكها ايزاتس ويذكر الباحث األلماني نولدكة، أن حاكمها 
قبل 37قد إهتدى ابنه الى اليهودية في عام ربما كان 
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الميالد، وهو في زيارة الى مملكة ميشان أو ميسين اآلرامية، 
والتي كان قد ُأطلق عليها اليونانيون ( خاركس سباسينو).  
وكانت مملكة حدياب قد تحالفت مع مملكة ميشان 

م التجأ 45ونسقت تجارة القوافل فيما بينهما. وفي عام 
بعد صراع على العرش رتبان ) الى حدياب، أثيين (ملك الفر 

ن يرد أتيرادتس الثالث، واستطاع ايزاتس مير ألبينه وبين ا
كما نجح بعد رتبان،  ألقاء القبض على إلالقوة التي جاءت 

ن اضاف الى أذلك في استرداد عرشه، فكافأ ايزاتس ب
مد ايزاتس أَ م،61،مدينة نصيبين. وفي عام مملكة حدياب

مينيا، حيث ر أبوحدة عسكرية قاتلت مع جيشه في رتبانأ
رمينيا تكراتس في أرتبان وملك أعقد صلح بعد ذلك بين 

خير لحدياب أل، كان الملك ا115م. وفي عام 63عام 
يدعى(مهراسبس). وفي زمانه  توجه نحو حدياب في حملة 

ن الملك الفرثي لم أرومانية كبيرة االمبراطور تراجان. ويبدو
سرع بالتحالف مع ملك مملكة سنكارا أده، لذلك ينج

،كما تحالف مع رامي( معنو)آلسنجار) في عهد ملكها ا(
ن حدياب أينة حطرى ( الحضر). و من المرجح المد-الدولة

، 116- 115يدي الرومان بعد حصار قصير في أسقطت ب
رية مبراطو إلمن اصبحت لفترة بضعة سنوات جزءً أو 

. ثم عاد الجيش الروماني رمينياأالرومانية،التي وصلت الى
بعد هذا التاريخ أصبحت م، و 216مرة اخرى في عام 

). 4سقفية مسيحية (حدياب أ
ولى في العراق القديم ،قدألن المسيحية اأكما ذكرنا 

باالضافة الى مناطق ،نشأت على االرجح في مملكة حدياب
سفون ومدينة كشكر، على الرغم من طي- اخرى مثل سلوقية

عتمد على نص يفي حدياب،خبار نمو المسيحية أن أ
تى نهاية القرن الثالث الرسول توما حمشيحا زخا وتقليد

ل: تقع هذه المنطقة بين ما الموسوعة اليهودية فتقو أللميالد. 
على سفل(مابروس)،ألاب اعلى(اليكوس) والز ألالزاب ا

يانوس يشير الى أن بلدة نينوى ن المؤرخ  أمأالرغم من 
كبتانا وبلدة كوميال كانت تابعة لحدياب.ومدينة أ

بينة هو تعبير مشتق دياأن أما الموسوعة البريطانية فتذكر: أ
رامية هدياب، هي مملكة قصيرة العمر تابعة آلمن الكلمة ا

) في شمال بالد 224-247الى االمبراطورية الفرثية (
عة ذات االلهة االربي(أايلو -رباأدين. كانت عاصمتها الراف

سروينا قد ثارتا على أ). وكانت مملكة حدياب ومملكة 
لكن الرومان بقيادة ،193الحكم الروماني في عام 

سبتميوس سيفيريوس عادوا واستولوا على هاتين المملكتين 
ن عاد الجيش الروماني تاركا حامية أ، وبعد 195في العام 

قام الملك الفرثي فولكاس بالسيطرة عليها. وعاد صغيرة،
واستولى عليها النها  198- 197سيفريوس في العامين 

سوريا الرومانية. مهما بين ايران وارمينية و تجارياً اً كانت مركز 
وكان في هذه الفترة قد استولى 202وبقي فيها حتى عام 

سفون، لكنه طيلى نصيبين واحتل عاصمة الفرثيين يضا عأ
وفي عام .)حطرى:المدينة- المملكة(في احتالل فشل
)5ستعاد حدياب الملك الفرثي فولكاس السادس .(إ209

بان العصر الفرثي في أكانت المسيحية قد انتشرت 
ربيل وحزا  وكذلك في والية أخاصة في مدينتي ،حدياب

، وكذلك في قرية كوخي بين الحالية)دهوك(نوهذرا -بيث
كوك) وفي سلوخ (كر -ثم في مدينة  كرخطيسفون،-سلوقية

-دة ديرو براث ميشان وبلأميشان - مدن كشكر و فرات
، ولم تلتفت الدولة الفرثية الى قنى قرب (العزيزية) حالياً 

النهم كانوا مسالمين، ويعملون حرجألالمسيحيين، على ا
بهدوء.

224637 
 

الساسانية قرب نهاية العصور القديمة جاءت الفترة 
ر قد انتشرت وبداية العصور الوسطى، وكانت في ذلك العص

هودية والمسيحية، دنى الديانتين اليألفي العراق والشرق ا
رامية هي الحاضنة للعقيدة المسيحية،آلوكانت المدن ا

خرى كالصابئة في أُ ضافة اليهما كانت هنالك ديانات وباال
في حران وكذلك ديانات شبه وثنية مثل جنوب العراق و 

المانوية والزرادشتية، وذلك منذ بداية القرن الثالث، على 
الرغم من الصراع والحروب بين الرومان اللذين كانوا يحتلون 

والفرس الذين طين وغيرها،هضبة االناضول وسوريا وفلس
رمينية والعراق وغيرهما. أاحتلوا 

1الساسانيين ،هم : -وكان ابرز الملوك الفرس
224241ة التي كانت الذي اكتسح الحامية الفرثي

هوزاي، -رامية ميشان في منطقة بيثآلفي عاصمة المملكة ا
والتي صارت تسمى كرخا. ثم زحف على العراق من جنوبه، 

حاصر و 240واستولى عليه وطرد الفرثيين، ثم عاد في عام 
مملكة حطرى النبطية لمدة عام حتى استسلمت له. 

2296336 ، في زمانه وقعت معاهدة
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سنة، انسحب فيها 40بينه وبين الرومان، دامت 
بضمنها ارمينيا.منها الساسانيون عن والية حدياب وشماال 

3 نه كان ألكتاف ( ألالذي لقب بذي ا
د ضطهاإلوفي عهده جرى ا،379-309سراه)أيخلع كتف 

نهم يمالئون الرومان الذين أالمنظم للمسيحيين حينما اعتقد 
. وانتهت بذلك 340- 314علنوا ايمانهم المسيحي بين أ

من االمبراطوريتين البيزنطية والساسانية الى االعتراف كال 
رن الخامس، بالديانتين الكبيرتين في المشرق في نهاية الق

وهما المسيحية والزرادشتية.
4   يعود له الفضل في تأسيس رابع

زدهرت فيها العلوم الى جميع المشرق وهي:  أكاديمية إ
لى ماسبقتها من مدارس عليا هي شابور باالضافة ا- كوندي

طباء اإلسكندرية ونصيبين والرها، التي تخرج منها األ
عملوا لصنع ثقافة وعلوم سريانية استفاد منها والعلماء الذين 

العرب بعد ذلك كثيرا.
5602619 : ًكان رجال محاربا ،

هم يستولي على عاصمتن يهزم الرومان و واستطاع بجيشه أ
نطاكيا، وكذلك دمشق وبيت المقدس.أ

قائدا كان الملك أردشير الذي إقتحم العراق القديم 
عسكريا قديرا، استطاع بسهولة القضاء على الحكم الفرثي 

وهزم ،طيسفونا وصل بسرعة الى العاصمة في العراق، حينم
. كما  224رتبان الخامس، في عام أخير ألملك الفرثيين ا

ميشان التي -كان قبل ذلك قد دمر مدينة كرخا او كرخ
ي في أ،. وبعد ستة عشرة سنةسميت بها عاصمة ميشان

لى  حطرى  المملكة المؤلفة عهده، كان قد استولى عنهاية 
ن أرامية، بعد آلوالتي كانت لغتها اة والعربية قوام النبطيألمن ا

، مما اضطرها الى االستسالم، حاصرها لمدة سنة تقريباً 
، 240سوارها في عام أرها وهدم ودخل اليها جيشه فدمّ 

ت . وبعد خمسة سنواحدأهلها أمن وخالل حكمه لم يبقَ 
لغزو شمال ز جيشا كبيراالملك شابور قد جهّ اخرى، كان

ن هزم الجيش أسوريا، حيث وصل بجيشه الى حران، بعد 
ردشير الملك شابور أتسلم الحكم بعد "الروماني. 

ول كنيسة في أسست أ) في هذه الفترة ت272-241االول(
(شيراران) مدينة مرو الفارسية، وكان الراهب برشيا قد شفي 

. وكان244مير مرو في عام أاخت الملك التي تزوجت 
هلها  أ، حتى وصل الى انطاكيا  ونفى من شابور قد غزا سوريا

الف، منهم مطران انطاكيا (ديمتروس)، آاكثر من عشرة 

مدينة مرهم ببناء أحيث نقلهم الى جنوب غربي ايران و 
ان يدل-و خوزستان، هي كرخأجديدة في والية بيث هوزاي 

وذلك ي موضع الهزيمةأالفاط) -وسماها المنفيون (بيت
سنجار) ضا من سنكارا (أيكما جلب سبايا .257في عام 

ي( منطقة الجزيرة). وكتب أمد أوبيت عرباي وقردو وارزن و 
اننا استولينا على كل الناس "هذا الملك في نقش رستم:

وخوزستان فارس بنائهم صاروا لنا سبايا، واسكناهم في أو 
".وآثورستان وليدان   

       
    وجاءت قوافل من المسبيين

من سنكارا وبيت عرباي وقردو وارزن وغيرها وسكنوا في 
العراق القديم مقسم خمس ليدان حديثة العهد. وكان 

و بيث أالجزيرة وجنوب ايران هي خوزستان عدا واليات 
كان يعيش فيها بقايا القبائل ي والية ميشان حيثأهوزاي،

ك والية في جنوب غربي ما العراق فكانت هناأرامية. آلا
سلوخ -راماي ومركزها مدينة كرخأ- والية بيثالعراق هي 

غربي العراق المواجهة الى الصحراء هي التي تقع فيو 
د سميت بيت عربايا وذلك لكثرة العرب فيها. السورية فق

اي ومركزها مدينة  رمأ-اق سميت بوالية بيثوفي شرقي العر 
المنطقة الشمالية وبين الزابين فهي والية اما سلوخ، -كرخ

، وهي ربيالأاحيانا تسمى اشور ومركزها حدياب او اديابينة، و 
ن والية جديدة باسم أسمية في الفترة الفرثية. ويبدوا نفس الت
قيمت بعد احتالل العراق باكملهأُ سورستان) - ( وسط

حواز ألو ميسان في اأوسقوط كال من مملكة ميشان 
ء مدينة جديدة في اذ تم بنا"،240ومملكة حطرى في عام 

كافاد - كاواد او به-رض الكوفة باسم (بهأوسط العراق في 
Bih-Kavadنها في معظم سكا)،وكانت تلك الوالية

من اصول آرامية أو كلدية أو 
Encyclopedia. The free”.(شوريةآ

dictionary.com-suristanن مركزها  ). ويرجح أ
. عند السكان المتحدثين بالسريانيةصار عاقوال 
) ولم يلقَ 273- 272هرمزد االول (ملك ، الجاء بعده

ملك بعده بهرام الثاني ي تعسف. وتسلم الالمسيحيين منه أ
ليه رئيس الكهنة الموباذان كارتير بأن إشارأالذي 

زرادشتية، فشرعت ضد الالمسيحيين والمانويين يعملون 
قتلهم. أما بهرام الثالث فقد حكم والسلطات بسجنهم أ

و نرسيس الذي حكم نرساي أشهر وجاء بعده بضعة أ
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)6(") و لم يلتفت الى المسيحيين.303- 293(
حد ملوك الساسانيين وهو نرسيس وقع أ296في عام 

،رمينيا  وشمال العراقأاهدة مع الرومان، تنازل فيها عن مع
م اهتدى 313ديابينة (حدياب). في عام أاي والية 

صدر أالى المسيحية، ثم قسطنطين وماني االمبراطور الر 
ديان بما فيها المسيحية في ألمرسوما بالسماح بحرية كل ا

هو الشك الساساني البالط وكان رد فعل،324عام 
لموباذانات كهنة دين وبتحريض من ابالمسيحيين في العراق،

على المسيحيين من رجال )،  جرى القاء القبض (الزرادشتية
وطلب منهم ترك دينهم ،طباء والعاملين في البالطألالدين وا

فضوا بدأت فترة عصيبة والسجود للنار المجوسية، فلما ر 
المسيحيين في العراق وجنوبي غربي فارس، دامية ضد و 

ي حوالي أ،373واستمرت حتى عام 337وذلك  في عام 
عاما من القتل واالعدامات المتعددة : قتل فيها كما 40

لف مسيحي في ألمصادر السريانية حوالي ستة عشر ذكرت ا
(الجزيرة) وكذلك في جنوب غربي العراق ومنطقة آمد

حدهما أضطهاد الساساني في كتابين إلهذا ايران، وسجل إ
ظهرت ضطهاد قدإلهداءالمشرق). وكانت بوادر ذلك ا(ش

ة القرن عندما قامت الدولة الساسانية الزرادشتية في بداي
وتبع ذلك اضطهاد ،نتهت بالفشلإالرابع.بحملة على الروم 

آخر في مفتتح القرن الخامس وكان معظم الشهداء من  
لمصادر السريانية المأساة التي جوبه سلوخ. تصف ا-كرخ

وجه الخصوص، على النحو بها معظم رجال الدين على
ن اعتقد ان أو شابور الثاني بعد أكان شاهبور "التالي: 

ن سمح االمبراطور الروماني أعدائه بعد أالمسيحيين صاروا 
في سوريا وفلسطين للديانة المسيحية الى جانب الديانات 

مر بجلب  أثر ذلك أ. وعلى 312ام االخرى وذلك في ع
يحيين في العراق الجاثليق شمعون برصباعي رئيس المس

سنانه ويديه مع أوجنوب شرقي فارس، بعد وضع الحديد في 
ن الجاثليق شمعون يريد أر الملك جمع من االساقفة. واشا

الى القيصر الروماني. ولذلك ن يجعل المسيحيين عبيداً أ
وامري بدفع ضعف الجزية أالفة مخ،يريد برصباعي ومن يتبعه

. وفي نهاية القرن تباعه بذلكأمرأن يأنه اليستطيع أعي ويدّ 
غيرهما، قد الخامس كان المسيحيون في العراق وآمد و 

مر ألفكان ذلك ا،يةفي الدولة الروماناختلفوا مع المسيحين 
، لفرثيين بهم والتخلي عن اضطهادهمظن امدعاة  لحسن 
ساقفتها الذي صار  أف بالمسيحية ورئيس راوبذلك تم االعت

ر دجلة كان ن نهأطيسفون. ويذكر -سلوقيةقرية ه في كرسي
رجح بين القرن االول قبل الميالد ألقد غير مجراه، على ا

جزءا من مدينة سلوقية، وجعل والقرن االول للميالد، واجتاح 
قيمت أُ ،وكان فيها قرية،الى طيسفوناوراً جخر مُ آلاءالجز 

واخر القرن االول في أرجح  في أليسة صغيرة على افيها كن
ن تكون  مركزاً أمار ماري. وتقديرا لذكراه تقرر زمن المبشر

زيرة  وفارس  الذي يمثله رئيس لكنيسة العراق والج
ساقفة، وفيما بعد سمي بالجاثليق الذي استمر في مركزه ألا

واالستيالء حتى سقوط االمبراطورية الساسانية بيد المسلمين 
. 637على طيسفون عام 

كانت المسيحية المشرقية في العراق وغربي فارس، تدار 
بسبع ابرشيات، ومركزها البطريركي كما ذكرنا في قرية 

- 1طيسفون المجاورة للعاصمة طيسفون، وهي:-سلوقية
ابرشية حدياب ومركزها - 2عرباي وقاعدتها نصيبين. -بيت

- 4سلوخ. -كرماي ومركزها كرخ- ابرشية بيت- 3ربيال. أ
خليج ميشان قرب ال-ابرشية ميشان وقاعدتها بلدة فرات

ابرشية - 5.ي قطر الحاليةأالعربي وتشمل كذلك قطراياي 
ابرشية - 6ليدان. - ي كرخأ،هواز وقاعدتها بيت الباطألا

اردشير. وكان آخر بطريرك في -فارس وقاعدتها بلدة راو
مه أالمسيحية  هو مار - ترة الفارسيةرة في الفالعراق والجزي

).649(ت.

     
 
صال بلدة آرامية، ُأقيمت في القرن الثاني أبلدة الحيرة هي 

قبل الميالد، يرجح أن بعض من أهلها قبلوا المسيحية في 
للميالد.القرن األول أو الثاني 

كانت قد هاجرت اليها بعض من قبائل عربية من الجزيرة 
العربية او اليمن في القرن الثالث للميالد، كثيرًا  منهم  
مسيحيون  الذين سكنوا في بلدة حيرتا وقد تصفح اسمها 

وما الى الحيرة، وكان معظم اللذين هاجروا جاؤا من نجران 
رامية واالشورية آلوالمدن اقوام ألحولها، وكانت هنالك بقايا ا

ها ر والكلدية التي سرعان ما انتشرت بينهم المسيحية مثل غي
من البلدات المسيحية من مثل فرات ميشان (قرب البصرة 

قنى(قرب العزيزية ) وكشكر وعاقوال وشثاثة - فيما بعد) ودير
يضا مملكة حطرى النبطية . أحيرتا وربما او ديرا،  واخيراً 
تلك القبائل قد قبلت المسيحية او اتصلت وكان كثيرا من 
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طراف أي لخم وبني عباد التي استقرت في بها مثل قبائل بن
، وكذلك قبيلة بني شيبان وكان شيخها هاني بن قبيصة الحيرة

الطائي مسيحيا، ثم بني كلب واياد اللذين سكنوا  في 
نوا جميعهم . وسرعان ماكوّ جنوبها وهم اليزالون على الوثنية

، في القرن بعة الى االمبراطورية الساسانيةصغيرة  تامملكة
المسيحية، وقد - الرابع للميالد هي مملكة الحيرة العربية

توسعت حتى شملت جنوب العراق وامتد نفوذها الى شمال 
من اهل العلم ،العربية.   وكان جميع المسيحيينالجزيرة

الذين  ع وائل القرن الرابألمعرفة في العراق والجزيرة  منذ وا
توافد المسيحيين من كانوا يتحدثون بالسريانية لكنهم بعد 

ت أوربما نشهتموا بكتابة اللغة العربية مبكراً إنجران خاصة، 
ول مدرسة لتعليم كتابة اللغة العربية في الحيرة .أ

ومنذ القرن الثالث للميالد كان هنالك العديد من 
سة ديرة مثل مدر ألارس والمدارس العليا مدارس في االمد

قيمت في عام أُ و مدرسة نصيبين التي أطيسفون -سلوقية
، 363، ثم استحوذ عليها الساسانيين في عام م245

في عهد 495عيدت، هذه الجامعة  في عام أُ لكنها  
الجزيرة هل العراق و أستاذ نرساي، وبقيت تثقف ألعميدها ا

ن أ:  . وذكر المؤرخ جواد عليحتى مفتتح القرن  السابع
قد انتشرت الى درجة كبيرة بحيث ديرة المسيحية كانتألا
ن في مدينة الحيرة وما جاورها  كان قد عدد الشابشتي فيها أ

. وكان ظاهر الحيرة يسمى بعاقوال. وكانت زهاء عشرين ديراً 
صبحت في القرن الخامس تشكل أهذه المملكة قد 

انية واتباعهم ضد القوات الروممنياً أبمقاتليها العرب حاجزاً 
سوريا والذين برز منهم بنو من القبائل العربية المسيحية في 

للميالد . 500و (بنو تغلب) منذعام أغسان 

خبار غير دقيقة عن ملوك الحيرة الذين كانوا أوردت
معظمهم وثنيين على الرغم من انتشار المسيحية في هذه 
المملكة وربما بعض من ملوكهم صار مسيحيا، لكن من 

612-580المؤكد ان ملك الحيرة االخير المنذر الثاني 
قد اهتدى الى المسيحية وكانت زوجته قد بنت ديرا اشتهر 

عراق وساء الدين من المسيحيين في البدفن عدد من رؤ 
خير قد استدعاه ملك الفرس ألالقديم فيه، وكان المنذر ا

. 604وقتله، على االرجح  التساع نفوذه ، وذلك في عام 
سواق الحيرة أهل مكة والمدينة يتاجرون مع أوكان سراة 

ع  كعب بن عدي وتجارها ومنهم عمر بن الخطاب م
خرجت أقفا على المدينة. وقد بوه اسأالتنوخي الذي كان 

من رجال الدين المعروفين في التاريخ السرياني الحيرة عدداً 
مثل مار ايليا والقديس حنانيشوع وهو من بني لخم ومن 

خير. وهوشع أليرة  المنذر الرابع او المنذر اعشيرة ملك الح
طيسفون، -ي سلوقيةالذي حضر مجمع الجاثليق (اسحق) ف

ذي تنصر  الملك النعمان على يديه في ، الوشمعون بن جابر
. وكان ايشو عياب االرزني قد عاش في الحيرة ثم  594سنة 

درس في جامعة نصيبين، وبعد ذلك صار مطرانا على ارزن، 
. ويؤكد 580صبح جاثليقا على العراق وفارس سنةأواخيراً 

ن المسيحيين استعملوا القلم أالمؤرخ الفذ جواد علي 
ومن هذا القلم تولد القلم ،السريانيرامي في خطهم آلا

ع منه القلم العربي الذي كتب به النبطي المتأخر الذي تفر 
وصار القلم الرسمي هل الحجاز عند ظهور االسالمأ

وانتهى هذا العصر باستيالء المسلمين على . )7(للعرب
م.650-637العراق في االعوام 

 
4132011
5Brock< Sebastian Paul. Fire from Heaven : Studies in Syriac Theology and Literature

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

   
240

 
619852531 
76595597

8-Chabot, J.B. Eastern Chritianity Literature Syriaque P. 272 
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لو تصفحنا المصادر ألتي تبحث عن الدیانات 
القدیمة نجد واحدًة منها قلما بحث فیها علماء 
أألدیان أو جهابذة أأللسن أال و هي الدیانة المثریة 

، تكتب و تكتب أیضًا (مترا) و المترائیةأو المثرائیة 
)MITRAأوMITHRA(  في أإلنكلیزیة

الكلمة كما هو في آخر (S)و أحیانًا یضاف حرف
:جاٍر عند الیونان، فُتكتب هكذا

MITHRASو الصفةMITHRAIC .
السؤال أآلن من هو مثرا ؟  لنتصفح كتاب
THE RANDOM HOUSE ENCYCLOPEDIA

الفرس هو إله الهنود و –حیث یقول 1259في ص 
) Avestaالقدماء حسب ما یقول كتاب (آفستا

المقدسة عند الفرس المعتمدة و یعتبر من الكتب 
.القدماء

سم مثرا بعد القرن السادس ق.م و هو رمزأظهر 
الشمس، خلق الحیاة دیانتهم. هو إله كٍل من المطر و 

مقدس أي المكّرس لإلله (مثرا). بسكبه دم الثور ال
الصفات الجیدة ألتباعه وهو یمثل جمیع الفضائل و 

بعد ظهور ألذین إنتشروا في كل مكان. و لكن 
ختفت الدیانة المثریة انتشارها إنحسرت و ایة و المسیح

.و لم یبق لها أثر
الشر، إنه إله تقول افستا: إنه عدو الظالم و 

ألنهار االحق و النور. و هو إله المیاه والمطر و 
.ألبقار والشمس والمزروعاتاو 

(Mithras)مثرا–أما صاحب ( المورد) فیقول 
حامي الحقیقة، عدو قوى الظالم عند هو إله النور و

.الفرس
أما بعض علماء أألدیان فیقولون:  ظهرت 
الدیانة المثرائیة في باديء أمرها في الهند ثم إنتقلت 
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إلى بالد فارس ومنها إلى بالد وادي الرافدین، ثم 
یق عن طریق شبه جزیرة أألناضول وصلت أإلغر 

منها منها إلى جزر بحر إیجه فإیطالیا و و 
ا.أوربا الشرقیة ووسطهإلى

لم أعثر على مصدر موثوق من تأریخ 
ظهورها و نشأتها في الهند، ربما لفقدانها أو 
لجهل معتنقیها. وسنعتمد على مصادر 

.أخرى
الدیانة المثریة أو المتریة

امت هذه الدیانة على أسس الخیر ق
هو و ،السعادة لجمیع البشر، فمؤسسها هو أإلله مترا و 
تمعن ---- المطر..... عزیزي القاريء له المیاه و إ

) السریانیة في كلمة (مطر) العربیة و (مطرا 
لتي هي إسم إله .... و قارن ذلك مع كلمة (مترا) أ

تجد تطابقًا بین --- المزروعات المطر و المیاه و 
الكلمتین من حیث المعنى و اللفظ ... و هذا هو 

تهاٌد هو إجالكلمتین (((و ي جعلني أربط بین ألذ
فأقول إن الكلمة . الرفضشخصٌي))) قابٌل للقبول و 

السریانیة ثم العربیة (مطرا) أخذت من إسم أإلله مترا 
ألنه إله المطر، ثم ُأضیفت إلى كلمات أخرى 

)كمرادف لها مثًال ( كلمة رساسا 

بهذه الطریقة وغیرها )، و زرېپوثاو كلمة (
إنتقلت كلمة (مطر) إلى العربیة كمرادف لكلمة 
(غیث) وغیرها. و ربما إنتقلت إلى 

.لغاٍت أخرى بصور مختلفة
عزیزي القاريء ... ال تستغرب 
من هذا التخریج اللغوي فهناك عدٌد 
آخر من الكلمات ِاُشتَقْت من إسم إلٍه 
معین، فكلمة (نبي) مشتقٌة من إسم 

لذي كان یمثل أإلله (نابو) السومري أ
العلم و معرفة المستقبل. و كذلك كلمة 

أإلنكلیزیة ألتي تدل ) Routh(روث
على الطاعة و الرحمة و التواضع،ُأشتقت من إسم 
(راعوث) المذكورة في الكتاب المقدس (العهد 

.)القدیم
ثم نعود إلى كلمة أخرى و هي كلمة (موت) 

یأخذ أرواح المشتقة من إسم أإلله السومري ألذي 
.الناس

وهناك كلمات أخرى ال مجال لذكرها. أما عن 
معتقدات هذه الدیانة فقد سبق ذكرها، و لقد ركزت  
على البحث عن أصول مفرداٍت لغویٍة قد تكون 

.عربیًة أو آرامیةً 
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منظر عام لمدینة تلكیف
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39/2015تأمالت في الحياة....(عبد السطيع بطرس عولو)...حمورابي/أيلول/العدد:


أكيد أكيد القداسة ال تعني أن أعيش يومي غارقًا في الصالة 

القديسين ومتأمالً في شموع المذبح وراكعا منزويًا بين صور 
تحت تماثيل القديساتْ 

؟ما (قيمة) وجودنا في ھذه الحياةوإّال 
 ْأن نعيش كل الحياة حتى الممات

بسطاء كالحمام وحكماء كالحياتْ 
: ْأن نُخطيء ونطلب الغفران بعد لحظات

والبابا فرنسيس أحد الباباوات
الذي تكلَم بجرأة خالية من المجامالت

ي  فقال (نحن بحاجة الى قديسين وقديسات ال يرتدون الِزّ
الكھنوتي أو يعتَِمرّن وشاح الراھبات)

ھو قال : وأنا حفنة تراب بتواضع أتامل في العبارات
ھو قال ( أننا بحاجة ..) وأنا أقول ( ولكن ..)

َقاَل ھذا الرجل :
ى قديسين وقديسات يلبسون الجينز أننا بحاجة .. (ال• 

واالحذية الرياضية.. ويعشقون األفالم والرياضة والرقص 
والمسرح)

ذوب حشمتنا بين زحمة ولكن .. أكيد البابا ال يقصد أن ت
َھَوْس المالبس الصاخبةالموديالت و

فتأسرنا المظاھر والمغريات 
دور السينما .. أننا بحاجة .. (الى قديسين وقديسات يرتادون • 

ويبحرون في عالم االنترنت ويسمعون األغاني)
ولكن .. أكيد البابا ال يقصد أن نسقط في فخ الحرية وتخدير 

!..مستنقع اللذةفي الضمير وال 

باحياتإلفتأسرنا الشھوة الجسدية وا
أننا بحاجة ..(الى قديسين يتسكعون مع أصدقائھم)• 

صد أن نتمرد فنسقط في بئر الجرأةولكن .. أكيد البابا ال يق
!..فتسرقنا المالھي ودور اللھو والقمار والبارات

أكيد أكيد أن البابا يعرف بأن ال أحد منا يستطيع أن يفعل ذلك 
ما لم يُكْن الروح القدسويمارس ھذه الحرية بال ضمان

.لسفينة حياته قبطان
..والعالقة اليومية مع الروح القدس ھي صمام األمان

ردبّ الروح القدس يُ ....الروح القدس موجود
حفنة تراب أخوكم بالرب

✞
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✞
في فترة من حياتي كرهت نفسي كثيرا
حيث نقلت كالما قاله أحدهم بحق آخر

هذا الكالم كان فيه تهمة ودينونة من العيار 
الثقيل

ولم أكتفي بسماعه بل ُقمُت بنقله على أساس
الشخص المحب الذي يحب صديقة

يعني وبصراحة وبدون خجل (لواكة)
في الحقيقة نقل هذا الكالم

كاَد يتسبب بمشكلة حقيقية وكبيرة
ومنها تعلمت الدرس وتأكد لديَّ بأن

قائل القول ليس بشيطان بل ناقلُه هو الشيطان
)٢٣- ٢١لذلك يقول الكتاب في سفر األمثال (

(( من يصوْن فمُه ولسانُه يحفظ نفسه من 
المتاعب ))

اهللا موجود اهللا يدبر
اب أخوكم بالربحفنة تر
✞
 

 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
٢٣١٦ 

         
       

 
 


✞

))الشرار باألبرار في يوم الدينونة(( هل يتساوى ا
:أحدى األخوات وقالت ليكنت أتكلم مع 

ن اهللا ألنهاية الجميع سوف يدخل الملكوت في ال
يغفر للجميع

كما غفر للص المصلوب معه في آخر لحظة !
وأنا حفنة تراب أقول لها هل يتساوى

الشتامون والكذابون والزناة ومضاجعي الذكور
مع المتواضعون والمتسامحون ومنكسري القلوب !؟

نا يسوع إياه ؟مهل هذا هو ما عّل
أن لص اليمين تاَب عن خطاياهأنسيِت
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39/2015تأمالت في الحياة....(عبد السطيع بطرس عولو)...حمورابي/أيلول/العدد:

وُأَذكرها بما يقوله الرب يسوع شخصيًا
((أن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون)) انجيل 

٣لوقا 
((أن لم تعودوا كاألطفال لن تدخلوا ملكوت 

السماوات))
((إن كان أحد ال يولد من الماء والروح

٢نجيل يوحنا ال يقدر أن يدخل ملكوت اهللا)) ا
((هكذا يكون في انقضاء العالم:

يخرج المالئكة ويفرزون األشرار من بين األبرار
ويطرحونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء 

١٨أنجيل متى وصرير األسنان))
وأدير هل ُأَصدق كالمك ،يا عزيزتي بالرب يسوع

؟وجهي عن كالم خرج من فم الرب
الحقيقية النهائيةحقًا حقًا بالتوبة 

نحجز تذكرتنا الى الملكوت
اهللا موجود اهللا يدبر

حفنة تراب أخوكم بالرب
✞
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✞

ال يمكن لي أن أتخيل أبدًا :
بالمسيحكيف كنُت مسيحيًا وأؤمن 

ولكني لم أكن أفحص وأتأمل بما قاله المسيح
كيف كنُت أعلق صليبه في رقبتي وسيارتي وُأقبلُه

معُهوحقيقيةيوميةعالقةيومًاتربطنيلمولكني
كيف آمنت أنه ضحى ألجلي بحياتِه

جلِهأللكني ال أريد أن أضحي بكبريائي و
وأقول له أغفر ليكيف كنُت ُأخطيء يوميًا

ال أسامح أخي وقريبي الذي ُيخطيء إليَّ ،ولكني
الحقيقة أنا كنُت بقايا أطالل مسيحية

)٢١- ٧لذلك يقول الرب يسوع في متى (
يدخل ملكوت السماوات((ليس كل من يقول لي يا رب يا رب

بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات ))
اهللا موجود اهللا يدبر

حفنة تراب أخوكم بالرب
✞

ً وفوق ما نتصور ونحن نستهني  أبليس قوي جدا
ولكن ولكنبقوته 

(أخطر) عمل يقوم به أبليس هو :
سعيِه خللط األوراق على املؤمنني بقيامه بأعمال 
خارقة يُصور لنا أنها هي من أعمال لله والغاية 

.أخراج الكنيسة عن تعاليم االجنيل: منها هي
بعبارة أوضح أنه :

احلق الذي يُراد به باطلأن أبليس يفعل
من الرب يسوع وأعطاءه ألتباعِه !لسرقة اد 

قوة بعض مما قاله الرب والكتاب عن أأقر...تفضل
أبليس :

((ألنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون 
آيات عظيمة وعجائب، حتى يضلوا لو أمكن اتارين 

.أجنيل متىأيضا ها أنا قد سبقت وأخبرتكم))
(( أبليس كذاب وابو الكذب )) أجنيل يوحنا

(( ذاَك كان قتاالً للناس منذ البدء )) أجنيل يوحنا
أجنيل ((رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيَّ شيء))

يوحنا
ن الشيطان نفسه يَُغير شكله الىأل((ال عجب 

شبه مالك نور)) رسالة كورنثوس الثانية
الذين رض ((فسيسجد له جميع الساكنني على األ

سيس العالم في أليست اسماؤهم مكتوبة منذ ت
سفر الرؤياسفر حياة اخلروف الذي ذُبْح))

يات عظيمة حتى أنه يجعل نارا تنزل من آ((يصنع 
السماء على األرض قدام الناس. ويضل الساكنني 

سفر الرؤياعلى األرض))
ولكن .. الله موجود الله يدبر

حقنة تراب أخوكم بالرب
✞

يقول الرب يسوع
(( صلوا ُكلَّ حني وال متلوا ))

الصالة ببالش ال نصرف عليها نقود

ما ال تستطيع النقود إعطائنا إياه
الصالة هي عملة السماء النقدية

الصالة هي بنك اهللا
وعملة مضمونة ال يغطيها الذهب بل دم الرب

هذه العملةلسحب لكن هناك وسيلة واحدة 
على الساحب ان يكون حامال للبطاقة األئتمانية

وعلى هذه البطاقة ( بصمة الروح القدس )
لكي يفتح حسابُه املصريف

)٢٢- ٢١لذلك يقول الرب يسوع يف مىت (
((وكل ما تطلبونه يف الصالة مؤمنني تنالونه))

اهللا موجود اهللا يدبر
حفنة تراب اخوكم بالرب

 --------------
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39/2015تأمالت في الحياة....(عبد السطيع بطرس عولو)...حمورابي/أيلول/العدد:

✞ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

 
 

 
✞

سؤال جريء الى مالكي الحارس ؟
المدير گال

نذا معكم كل األيام حتى أنقضاء أَ ((ھا
الدھر))

يعني المدير مازال مستمر بالخدمة
وآني أعرف المدير !

ليش أروح أتوسط يم الموظف
حتى يروح يتوسطلي عند المدير !

وأكثر من ھذا .. المدير بلسانوا گال

األحمال وأنا أُِريُحُكْم ))
لكن آني أحب المدير وأحب كل الموظفين

بس ھو ما گلي روح عليھم

هللا موجود هللا يدبر
حفنة تراب أخوكم بالرب

✞

يوماً سألت نفسي هذا السؤال
أذا كان اهللا حمبة وهو واحد ..

مع َمْن كان اهللا يعيش وميارس هذا احلب ؟؟؟
هنا تظهر عظمة أن يكون اهللا ثالثة أقانيم يف واحد

.ب واالبن والروح القدس حيبونْ آلاكانالنه هكذا  
لذلك عرَف االبن الكلمة هذا احلب منذ االزل

وهكذا بعدما جتسَد .. عاشه مع الناس
ن أن الثالوث كان يف عالقة حب قبل أل

يوجد العامل
وحىت اآلن ما زال حيب الناس ويقدر أن 
جيعلهم يشعرون حببه هذا عندما يسكنهم 

بروحه القدوس
)١٦-٤قول رسالة يوحنا االوىل (لذلك ت

 
 

اهللا موجود اهللا حمبة
حفنة تراب أخوكم بالرب
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39/2015العدد:حمورابي/ ايلول/..(طارق دودا)            إكتشافات آلثار كتابية..
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39/2015العدد:حمورابي/ ايلول/..(طارق دودا)            إكتشافات آلثار كتابية..

Sheshonq’s scarab
ختم یحمل جعل

فساء شیشونكنخ

  
   

     
      

 

3 - Sheshonq’s
Scarab

الجعل: نوع من الخنفساء یعیش 
اذا على القاذورات والتي تموت 

شمت رائحة الورد. وشیشونك 
حد فراعنة مصر من أول ھو ألا
.صل لیبيأ

م یاكتشاف رقتم 2006في 
سم أطیني لخنفساء الجعل تحمل 

في الّ إیعلن عنھا ولم ،شیشونك
نھ الفرعون أ. وشیشونك معروف بةبدایة ھذه السن

شیشاك المذكور في العھد القدیم والمعاصر للملك 
سلیمان وابنھ رحبعام. وھذه الخنفساء توفر لنا دلیال 

كما ةالتي شنھا شیشاك على الیھودیةعلى الحملاً دجدی
.من سفر االخبار12-9ھو مذكور في

ثار مجمع قدیم لصھر آكتشفت في أُ ھذه،الخنفساءو
Khirbat Hamra Afdan(النحاس في موقع

ن إخربة حمرا افدان) باالردن جنوب البحر المیت.  
ولكنھا صغیر جداً ،حجم  الجعالن وقطع النقد واالختام

من ھذه الجعالن ة. واحدةبالغةھمیھ تاریخیأتعكس 
اكتشفت في ،كانت من عھد الھكسوس

.خربة المقاتیر 

4Tell Burna 
    


    

    1300


2700



 .

5:


 

35 

. 
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39/2015إكتشافات آلثار كتابية .... (طارق دودا)       حمورابي/أيلول/العدد

68000:

ماء أعلن عل2014من عام في كانون االول
التي وجدت على اآلثار بأن الفضالت العضوية 

القطع الفخارية المكتشفة في عين زبوري قرب 
الناصرة كانت زيت الزيتون. ويعود تاريخ ھذه 

سنه قبل الميالد، وھي أقدم 5800ى ما يقارب واني الاأل
شير مما يُ في المنطقة،دليل مقدم عن إنتاج زيت الزيتون 

الھامة.تجاريةالى أنه كان من السلع ال

قد أفضت الحفريات إلى إجراء بحث يؤكد على استخدام ف
8,000منذ ت الزيتون في إسرائيل والشرق األوسطزي

.خالل القرن السادس قبل الميالدأي سنة، 

جيتسوف ود. ميلبسكي بأخذ عينات بصورة العالم اقام 
منھجية من أواٍن مصنوعة من الخزف عثروا عليھا خالل 

يات، وذلك من أجل معرفة ما الذي كان يتم تخزينه الحفر
في ھذه األواني وألية أھداف استخدمھا سكان المنطقة 
القدامى. بالتعاون من د. دفوري نمرود، من معھد علوم 
الكرة األرضية في الجامعة العبرية في اورشليم القدس، 

.أخذا قطعة صغيرة من اآلنية الخزفية،

األواني الخزفية التي تعود اتضح من خالل الفحوص، أن 
على ما يبدو إلى العصر النحاسي، كانت تحتوي على زيت 

.الزيتون

وقد أظھرت مقارنة نتائج االستخالص من األواني الخزفية 
األثرية مع نتائج استخالص من زيت معاصر عمره سنة 
واحدة فقط، تشابھا كبيرا بين االثنين، األمر الذي يشير إلى 

التي نجحت ن الحفظ للمادة القديمة،مستوى عال جدا م
زيت الزيتون كان منذ تلك الفترة .بالبقاء على تركيبتھا

جزءًا من المواد الغذائية، وربما تم استخدامه إلشعال 
المصابيح أيضا. ومع تبني زيت الزيتون، تم استكمال 
أساس الغذاء القديم في منطقة البحر المتوسط. منذ ذلك 

يعتمد االقتصاد في منطقة البحر حيث الحين وحتى اليوم، 

المتوسط على "زيت 
الحبوب والعنب"، الزيتون،

تم وھذه المحاصيل الثالثة
ذكرھا كثيرًا في كتب التوراة.

7     

Polycrap Boishop of Smyrna 

االثناحد التالميذ،أحد تالميذ مار يوحناهو أ
م. وعندما جاء الجنود 155عشر. واستشهد سنة 

م لهدَّليه ايام اضطهاد ماركوس اوريليوس، ُقللقبض ع
ل بعض ّودى الى تحعشاء فاخرًا قبل أن يقتلوه، مما أ

.ولئك الجنود الى المسيحيةأ

ر ذكر انه استشهد في وبسبب خطأ من المصد
ن الى أمسرح المدينة. ولكن النصوص القديمة  تشير 

موقع االستشهاد كان ملعب سميرنا وليس المسرح. 
.نلعب معروف ولكنه لم يكتشف لحد اآلوموقع الم

يستمر علماء اآلثار بالحفريات االثرية في مدينة و
أزمير التركية  الكتشاف إحدى المدن السبعة 

المذكورة في سفر الرؤيا.


1-Stepen Hana Stephen(Wikipedia)

2-Carol Kurvlla( Huffington Post)

3-Megan Canon.

4-Jeff Krause.

5-Cris McKinney. Archaeology Introduction

6-Israel Antiquities

7-Popular Archaeology.

8-Irving Finkel(British Museum)

9-Wikipedia(Free Encyclopedia)

10-Pictorial Library of Bible Lands
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39/2015عيدك مبارك ... (مازن إلياس خانمي).....حمورابي/أيلول/العدد

 
   

  
 
 
 
 
 
 

العيد هو طقٌس من طقوس أإلحتفاالت املوجودة 
يعتزل غالبية الناس في جميع أألديان و ألتي فيها 

ً معينًة (العمل ) ألذين يصادف عيدهم أياما
ينصرفون إلى إحياء هذه الذكرى املقدسة السنوية و

التزاور و زيارة قبور إلحتفاالت ولديهم بالتعبد وإ
كل حسب دينه و طقوسه اخلاصة به موتاهم ( و 

.لتي تختلف بإختالف أألدياناوعدد أألعياد السنوية و
عبارات هي أشبه ( بالكليشة) ألتي هناك 

ُ توارثناها أباً عن جد نقولها الواحد ،ر عن العيدعبّ ت
ي عبارة عن دعواٍت تتمنى الصحة ه. فلآلخر

(الكل شيء) العافية للمقابل ... حتى إن جتارو
قد أرشفوها وأدخلوها و باعوها أو ،خصوصاً الكالمو

لنقال اقوها ضمن برامٍج إبتدأت بأجهزة الهاتفسوّ 
ً إلى الفيس بوك  وقلت (وصوالً) ألننا .آلناو وصوال

–نعلم ما ينتظرنا من إختراعاٍت مستقبلية ال
ألدعية امختلف أألمنيات وتلك الدعوات، تتضمن 

في بال أحد. -أيضاً ألتي قد ال تخطرو-ألتي تخطر 
تلك ألتي لعل أبسط أمنية أو عبارة معايدة هيو

ً ملقالي، ف نت أالبركة من الرب وجعلتها عنوانا
ً أو أنثى ً أو جماعًة حلول تتمنى للمقابل ذكرا ، فردا

وهي أقصى ما يتمناه ،بركة الرب عليه أو عليهم
رء.امل

ً بد أن انوه بأني بعيٌد كل البعد ذي بدء أودءا
ً من إمياني مبسيحيتي )) عن التفرقة أو (( وإنطالقا

لذلك أخشى .ييز بني إنساِن و آخر بسبب الدينالتم
أن يتراءى للقراء بأن مقالتي تنحو بهذا املنحى 
فأطمئنهم بأني إمنا أبحث فقط عن أسباٍب ملا 

.سأطرحه من خاللها
النقطة أالولى ألتي سأتطرق إليها جذب 

ألذي –» الفيس بوك«"طويل العمر"  إنتباهي إليها
سحب البساط من حتت أقدام جميع وسائل أإلعالم 

حيث تبادل أألخبار بني أألصدقاء -أألخرى 
واملعلومات وووو...إلخ ، و قبل التطرق لهذه النقطة 
أقول إني سبق و نوهت في مقاالٍت سابقة  إلى أن 

أألديان "اليهودية و املسيحية و أإلسالمية"  
جميعها حتمل شعاراٍت رمبا يعتبرها الطرف أآلخر 

د ، فاليهوًة أو(على أألقل) الغيًة لوجودهممغرض
يدعون بأنهم "شعب الله اتار" و املسيحيون 
يؤمنون بأن املسيح هو إبن الله أما املسلمون 
فيقولون بأنهم خير أمٍة اخرجت للناس و أن محمداً 

.أفضل أألنبياء
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39/2015عيدك مبارك ... (مازن إلياس خانمي).....حمورابي/أيلول/العدد

أتباعكل من سيقرأ املقالة سينظر شزراً ملقولة
الدينني أآلخرين بالرغم من انها ليست باجلديدة 

ن قد عاشت معه منذ الصغر عليه إن لم تك
خاصًة من تربى في الشرق أألوسط حيث هذه 

الصراع لدينية الثالث هي السائدة هناك وأملكونات ا
تارةً يخبو وتارةً ،حتى أآلنبينها منذ نشونها و

ً هو السبب وراء عدم ,يستعر و رمبا قد يكون أيضا
قد يكون ال بأس التطرق لدياناٍت أخرى يعتنقها عددٌ 

املنطقة ذات م والدتها ونشوئها فيبه رغ
.الزرادشتية و غيرهاكالصابئية واأليزيدية و

ف وقفة أحاول هنا جهد أإلمكان التجرد و الوقو
(مع أإلقرار بصعوبة ذلك ناقٍد ال ينتمي ألي فئة !..

ي في أول عبارٍة ..) فقد ذكرت ديني و إنتمائ
، لكن و كما قلت لننظر سطرتها في مقالي

.للموضوع بتجرد
أعود للنقطة أألولى و تخص أألعياد الدينية 

بات ألتي يتبادل فيها أألقارب فهي من املناس
ٍة يتناقلها ألصدقاء التهاني بعباراٍت عديدٍة و مألوفاو

فالتي تنطلق ،اجلميع و يتوارثها أألبناء جيالً إثر جيل
و و تطالب باخلير جلميع العاملني، تدعاملسيحي، من 
. ومتجيد اللهعوة إلى السالم لكل الشعوبدوال

فدعوة املسيحي في العيد هي لكل البشر وغير 
ُ محصورة ب ، الحظ األجنيل"اد ُمعّنيٍ من دينٍ ناسٍ أ

العلى وعلى األرض السالم والرجاء الصالح لله في 
أما العبارات ألتي يتفوه بها املسلمون .لبني البشر"

فأكاد أجزم إن معظمها إذا لم تكن كلها تدعو 
ً كبيراً  ً إن عددا باخلير إلمة محمد فقط ( علما

و من أصدقائي أألعزاء على مستوىً عاٍل من منهم 
السؤال ... هل .... لذا و هنا يبرز)العلمالثقافة و
؟ أال حلكم العادة أم التربية أو ماذايعود ذلك

(((رمبا سأستثني اليهود ؟!...ستحق أآلخرين دعاءهمي

كونهم قليلوا العدد قياساً باآلخرين و منعزلني في 
مجتمعاتهم اخلاصة))).

فهو ،السيد الفيس بوكوفي إشارة أخرى إلى 
ا قرأهأألصدقاء ننا قصصاً على لسان بعض قدم ليُ 
و حتوي معلومات أ،ندمج معها كونها ذات مدلولنو

: ليختمها فيما بعد،مفيدة 
ما هذا اإلفراط في اإلنغالق،ساءَل: تأوهنا

أي شخص من دين آخر وو الياباني أمادخل البوذي ا
إلى منبرٍ ل الفيس بوكهل حتوّ ....... في أإلسالم؟ .. 
و في احلقيقة هناك تخوٌف من من منابر اجلوامع؟...

يطرة شبه املطلقة لهذه هكذا إجتاه فبعد الس
لتويتر و الواتس آب و غيرها الفيس بوك و ااملواقع (
سائل أإلعالم ألتي تدعى مبواقع التواصل من و

أإلجتماعي) أقول بعد هذه السيطرة أصبح أصحاب 
مواقعهم حرفو الفكري وشون الغزتلك املواقع يخ

عن أهدافها أألساسية ألتي إنبثقت من أجلها، هذا 
من جهٍة أخرى لغة املال ألتي و،من جهة

تسخيرها ستطاعتها شراء مثل هذه املواقع وبإ
.لنهج ٍ معني

أنا الأريد من مقالي هذا سوى تنبيه أخوتي 
املسلمني إلى تلك النقطة ألتي حتز في نفس 

ً بأنها إلتصقت التو،املقابل ي أؤمن شخصيا
بحكم العادة ال عن قصٍد و سبق بالكثيرين منهم 

ً أعياداً مع متنياتي ب،إصرار أن تكون أيامنا جميعا
مسراًت، و أرجو مرةً أخرى أن تكون مقالتي هذه و

فأدعو رسالَة حٍب و سالمٍ ال مدعاة فرقٍة و تشرذم.
إلى إحترام حق أي شخص واحترام إنسانيته 

قده وعدم الترفع عليه بسبب إنتمائه الديني ومعت
او املذهبي او الفكري.

54



النوم .. لماذا.. كم .. وكيف؟..(ترجمة الدكتور عبد الكريم توما)...
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النوم .. لماذا.. كم .. وكيف؟..(ترجمة الدكتور عبد الكريم توما)...
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JEROME SIEGEL
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النوم .. لماذا.. كم .. وكيف؟..(ترجمة الدكتور عبد الكريم توما)...

39/2015حمورابي/أيلول/العدد
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RAPID EYE MOVEMENT
       

NON REM SLEEP
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المصادر

RISTINE GORMAN , ANNA MARCIAS AGUAYO , PAIGE BOWERS , SIMON CRITTLE AND LESLIE
WHITAKER

WHY WE SLEEP – TIME MAGAZINE DEC. 20 , 2004
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39/2015صفحات ملونة... حمورابي/أيلول/العدد:
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39/2015صفحات ملونة....حمورابي/أيلول /العدد:
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39/2015تسلية...شّغل فكرك...حمورابي/أيلول/العدد

الكلمة المفقودة.... ماھي؟

إعداد: يوسف شكوانا

في االسفل تجد مجموعة من الكلمات تم ادراجھا داخل المربعات بمختلف االتجاھات (عمودي وافقي 
بعد شطب .وقطري ومن الیمین الى الیسار وبالعكس وكذلك من االعلى الى االسفل وبالعكس ايضا)

ب الى أحرف تشكل كلمة السر، يرجى ارسال الجوا6حروف جمیع الكلمات داخل المربعات يبقى لدينا 
عنوان المجلة وسیتم اعالن اسماء أصحاب األجوبة الصحیحة في العدد القادم.
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39/2015تسلية....شّغل فكرك.... حمورابي/ أيلول/العدد 

 
 

أمسية، حرف من كلمةأحد األناجيلمؤلف -1
ملك آشوري في الفترة السرجونية-2
من الخضروات(معكوسة)،نفس-3
،أمسيةمن كلمة حرف-4

، أمسيةمن كلمةحرف
أمسية.من كلمةكررحرف مت

، أمسيةحرف من كلمة -5
، أمسيةحرف من كلمة 

،أمسيةكلمةمن حرف 
أمسية.من كلمة حرف

قھوةجمع نمر،-6

دْ -7 تََعّوْ

 

ذبح، طعم(معكوسة)-4.، لونغير ُمقيّد-3.قذر، والدة (معكوسة)-2نوع من األزھار، -1

.عضو من أعضاء الفم، آلة موسيقية(معكوسة)-7.نبوءة، قھوة-6حرف من كلمة أمسية.للشفاء،-5

1
2
3
4
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39/2015تسلية....شّغل فكرك.... حمورابي/ أيلول/العدد 

حل الكلمة المفقودة: 

المتقاطعةحل الكلمات 

الجواب ھو:
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392015

أعضاء إتحاد سورايا القومي يوم حضر بعض 
82آب حفل إحياء ذكرى الـ 7الجمعة الموافق 

ليوم الشهيد الكلداني اآلشوري السرياني في 
مدينة مشيكن، وذلك بدعوة من الحركة 
الديمقراطية اآلشورية، وإتحاد اآلشوري العالمي، 
وقد تخلل الحفل أفالم وكلمات وقصائد شعرية 

والسادة: منهل ساهم فيها كل من السيدات
رزوقي مسؤول قاطع مشيكن للحركة،يوئيل ايشو، 
مارينا داؤد األب يوسف بيرا، صباح جوالغ، 
يوسف شكوانا الذي ركز على أهمية إستحداث 

منطقة آمنة لألقليات في سهل نينوى. أما 
من أعضاء إتحاد سورايا القومي/مجلة 
حمورابي، فقد ساهم األخ سالم كجوجا 

ين بالسورث بالمناسبة، بقصيدتين شعريت
كما عّبر عن شكره وامتنانه لكّتاب مجلة 
حمورابي عن الجهد المتيز الذي بذلوه في 
إعطاء الصورة الكاملة لمجازر سيفو التي 

عام ومجزرة سميل التي 100مضى عليها 
عام، حيث ُخصص العددان 82مرَّ عليها 

واألعداد 2014األخيران من عام 
إلبراز أهمية 2015الصادرة خالل عام  

من هذه المناسبة وأهمية جهود الناشطين
ضمن الحملة في محاوالتهمشعبنا

اإلعالمية الواسعة التي تسعى فيها ُمنظمات 
للضغط على تركيا والرأي العام العالمي شعبنا

لإلعتراف بتلك المجازر التي ُاسُتؤصل المسيحيين 
فيها من ُتركيا.  كما ساهم األخ عابد مالخا 
بكلمة تناول فيها أحداث مجزرة سميل التي ترقى 

إلى مستوى اإلبادة الجماعية.

يوم وقد أسهب السيد يوسف شكوانا عن معاني
ر المشاركين في إحياء وأدناه صوالشهيد. 

.اإلحتفال
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قام إتحاد سورايا القومي 
بتلبية الدعوة الموجهة 
إليه من قبل جمعية مار 

إلتحاد اميخا الخيرية و
الديموقراطي العراقي في 

مشيكان لحضور الحفل التأبيني ألذي ُأقيم بمناسبة 
ذكرى مرور أربعينية المرحوم المحامي " عبد الرحيم 

.6/8/2015إسحق قلو"  يوم الخميس الموافق 

وقد قّدم الزميل عابد عزيز مالخا كلمة عن اإلتحاد و 
نقطف منها:عن مجلة حمورابي بالمناسبة.

وفي ذكرى وفاته ال يسعنا إال أن نقف إحترامًا و 
إجالًال لتلك الشخصية الوطنية المخلصة. رفد المرحوم 
مجلتنا العزيزة (مجلة حمورابي) بالكثير من المقاالت 
ألثّرة و لم يتخلف عن ذلك في جميع أألعداد ألتي 
صدرت من المجلة لحين حان أجله، وكانت آخر 

" 2مقالة "الحديث عن النفط ذو شجون جمساهماته 
و كان الرجل قد 34و تحديدًا في العدد المرقم 

أرسل المقال إلى المجلة بعد أن كتبه باليد اليسرى 
أللٍم أّلم بيده اليمنى و ألتي يكتب عادًة بها، وقد 
أشارت هيئة تحرير المجلة إلى ذلك في حينها و في 

ر مقدمة المحرر مقدمة المقال، و أنتهز الفرصة ألكر
من مجلة 34ألتي وردت مع المقال في العدد 

-حمورابي :

المحامي أألستاذ عبد الرحيم إسحق قلو من (((
أطال اهللا في . )سنة96(…1919مواليد ألقوش 

عمره)، دؤوب على الكتابة و حريص على المساهمة 
في مجلة حمورابي، فقلما خال عدد منها دون أن 

يه، حيث ينقلنا إلى أجواٍء بعيدٍة و يكون له مشاركًة ف
ذكرياٍت مختلفة أأللوان، فيشحذ ذاكرته بأحاديٍث 

تجذب القاريء فيتحسس أألحداث و يسبر أعماقها.

و هنا ال بد و أن نسجل إعجابنا الكبير بذاكرته 
العميقة و آرائه السديدة و حيويته و إلتزامه ألذي 

الشخصية المتوازنة يضرب لنا بذلك مثاًال رائعًا على 
ألتي ال تعترف بحدود العمر، فلقد أرسل إلينا هذا 
المقال عير الفاكس مكتوبًا يخط يده و مشيرًا إلى أن 
الكتابة هي بيده اليسرى لشعوره بألٍم في إصبع يده 
اليمنى ألتي يكتب عادًة بها.ليس لنا إال أن نحني 
هاماتنا أمام هذه الشخصية الفذة و نقدم له الشكر

الجزيل و أإلحترام الكبير و نتمنى له الصحة الوافرة و 
العمر المديد.)))

نطلب من اهللا أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

 
27
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قسم لللغة السريانيةّاسورییادلشنافلعا
39/2015حمورابي/أيلول/العدد

 


       
Alqoshi-Zahir Dooda: Alqoshi 2 -

Zahir Dooda     
 

. 


       


       

       
       


 

66



قسم لللغة السريانيةّاسورییادلشنافلعا
39/2015حمورابي/أيلول/العدد



خط األسترنگیلي لألستاذ زاھر دوداAlqoshi-Zahir Dooda

ایقرا کا فایش زبئنا بعبدا طبا بلخود 

وفي خطNiroj_Orhai: وھو األسترنگیلي المستخدم من قِبل ُكتّاب المجلة


 

 
:یلي)گاألسترنAlqoshi-Zahir Doodaحسب خط

رةوكدال دیِش نقًلا ّاخریًۀا لفققلوك:خبروك دیِش عل ابقۀ دشًلا 

المستخدم في المجلةیليگاألسترنNiroj_Orhaiوحسب خط 


 
Alqoshi 2:2: حسب القوش دودا أوالً  - Zahir Dooda

ایقرا کا فایش زبئًنا بعبدا طبْا بلخود

كًۀا لَفَقرةویِش َنقًلا ّاخریدًلا د :كل َاقلویِش عد روكۀ دخبقًلا َشب

Niroj_Nisibinثانیاً: حسب الخط العادي المستخدم من قِبل كتاب المجلة ویُسمى:
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قسم اللغة السريانيةفلعا دلشنا ّاسورییا
39/2015حمورابي/أيلول/العدد:

َخـــد خــلـمـًــا  ولـــبـــیإ عــیـٌـقـًـــارجِـشـلیإ مــن 
ـعــا بـجـو  عـــیـنـًٌۀیـٌإ  وکــمـــیإ  شــۀیـٌــقـًـــادمـْ

ــیـىوِن  بـــیـٌــدٌعـــًا لمــا ىوِن ىوا سـنـــیـًقـا لـ
بِــٌکـیـًـا  بــجـًـوٌةیـٌـــإ  وکـوإل  قـًـلــیإ خـنــیـقـًـا

یـقـًــاخــلـمــیــٌإ  َخشـًــنــًـا  بـــىد دونــیٍــا  طـلـ
مـبــیٌۀیـٌـإ َشـخــیـٌنـًـا  فــیشإ ىوالــیإ رخــیقـًا
مــن  بـــبـیـٌإ ویِــمـــیإ  مـّن َخـــبــًذنــیإ فــریـٌــقـًـا
مــــاًلــکٌـًـا بـــٌۀریـٌـــإ   بــــایـٌـــدٌةیــإ دبـــیـــقـًـا

شـو دشًکـا بـىشیـٌإ بـخـوـرخـوقـًـامى لـىیلج
ایـٌــــدى بـــایــٌـدٌةیـٌــإ  بــعــــیـًنـٌۀیـإ  بـــلـــیــقـًـا
ــیٌۀ ًافإ خـَـد ّاًنـشـًـا  مـن عـًریــۀٍى عـریـقـًــا لـ
ى فــیـشـًـا  ىوِن  عـــمــٍى لــزیــٌقـًـا ـــللـط َایــک

یٌۀ حـو رخـًـۀًٌا عـیـٌْقـٍـا  دلــقـًـابـاوســلـّـی َخـد
لـمـّنا ّاةٍلــٍـى عـِلیإ ودّایک بجویإ ةثــیـقـًـا
کـٍــیـدعـن بـجـو لـِـــبٍـــى  مـن خـوبـــا  سـفــیـٌقـًــا
مـــنـٍــى طـلــبإ ىوا  لــیإ  بـــس َخـــد دقـــیـٌقـًـا

عـــرِن   لــبــقـًـادًشــبِــقـــلــــیـٌإ  ددــۀیإ  عــــیـٌۀی
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قسم اللغة السريانيةفلعا دلشنا ّاسورییا
39/2015حمورابي/أيلول/العدد:

لـــایـٌـــدةًٌا دبـًــبـــیـٌـإ  ًلــا فــیشلـــیإ نشــیــقـًـا
مــســـبـــبــــإ ؤِفــیــــوٌةیـــــإ  قــــبِــلـــٍى زنــدیــقـًــا
دًخـــــزِن ىوا بــــــٌۀریإ  مــــبــَۀر َخــــد حــــیـٌـقـًــا
مـًــــــٌۀیـٌــــإ ونـَــشـــوٌةیـــــــإ  وبـًــبــــیــــــإ زدیـٌـــقـًــا
وىو ىور دامــــیـٌـإ  بــَخـــد قـًـًلـــا شــخـــیـــقـًـا
وىیإ ىیـٌإ  بِــؤرخــًــا  بـجـًو لــبـــیإ خــــزیــقـًـا

ـذوـبلــخإ وـنیم كـلوشـقـی ـقـًـادَایکـیشـب ك
وبــبــیـٌـإ بــّایــمــًـًرا  ًلــا کـًفــیشــن شـــۀیـقـًــا
بــرونـیإ عـــم ســـىدا  بِـــد فـًــیِـشإ  خــبــیـٌــقـًـا
َخـــــد مــن َکـــــوٌِکـــْبٍــــا  لـِـــشــمـــیـًــا ســّلــیـٌــقـًــا

ـــًنــــا   بــجـًـو َخــــیـْـیـن  زریـٌــقـًـابـــــىرٍى َامـــیـٌـ
ّامــــریإ  لــمـــاًلـکٌـًـا   ًلــا جــــرشــۀ  ایـٌـــــدًا
ًلــــا ًةا رىیـــبـًــیــًــا   بِــــد فـــًیشـن  سـجـــیـــٌدًا
ًیـٌدا عـبـذـــّنـبج ـــدةًٌا  بــیــــارواَةرعـًــا  دخ

بـــًزکــن عـــإل  مـــوةًٌا  بــیــد دیـــىوِن عـمـیــٌدًا
عــوفـًرا دبٍــیـٌۀ نـَىذین  عم َفـجـریـٌــإ مـخــیـٌدًا
ان فـًـرشــن مـّن َارعـًـــا   بــفـًــــــیِـــشإ  وریـٌــــــدًا

ــإ یإ  بـــَاٌةریـریـٌإ ونــیـٌشـــیـــبإل ساکــوًیـٌــدــــد
ان شـًــــخــــن  بـــیــٌۀیـــإ   شــــد  فـًـیـشــن  قـــیـٌــدًا

ـــــــــــــإ  ظ2/1/2011ظ  َالـقـوـشـــــ

**********************************
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قسم اللغة السريانيةفلعا دلشنا ّاسورییا
39/2015حمورابي/أيلول/العدد:
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قسم اللغة السريانيةفلعا دلشنا ّاسورییا
39/2015حمورابي/أيلول/العدد:

عن حياته كيف 38كتبنا في العدد السابق 
عاش يتيما فقيرا يتنقل من مكان الى آخر طلبا للقمة 
العيش، كما أنه فقد بصره وهو في التاسعة من عمره 

إشتهر باسم (داويذ كورا) اي داود الضرير، ولذلك
تنقل بين مانكيش والقوش وكرمليس أو مار ياقو، 
ُينظم األشعار ويلقيها كي يتصدق عليه سامعها ببعض 
الطعام كي يعيل أوالده الخمسة وأوالد شقيقه وشقيقته 

في دير مار ودفن 1889األيتام.  توفي سنة 
التي كتبها في معت األمثال كيوركيس في الموصل. ُج

مثال، اخترُت في هذا العدد 44كراس يحتوي على 
ثالثة منها، أكتبها كما جاءت في الكراس.

يروي فيه قصة معبرة حيث كان ولدان في غرفة وقد ازعجهما كثرة الذباب فيها، 
ر احضر اناء وضع فقررا التخلص منهم، احدهما استخدم يديه وقوته لمسكهم واالخ

فيه قليل من العسل وجلس يراقبه، بعد فترة كان مجموع ما مسك االول ال يتعدى 
العشرة بينما الثاني مسك اكثر من مائة، ولما قدمت والدتهم وعرفت ما حصل 
قالت لهم: تعلموا يا اوالدي انه في هذه الحياة ايضا يكون التعامل بالعقل والمحبة 

هذا نصه:وليس بالقوة والظلم. و
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يتحدث عن قرد صغير عثر على بعض الجوز، سارع ألكله ولكنه وجد 
أن قشرته الخضراء شديدة المرارة، فاستغرب لقول امه أن الجوز لذيذ، 
واتهم كبار السن بالكذب، وبعد أن رماه جانبا كان يراقبه قرد كبير فأخذه 

صواب ان الجوز لذيذ وكسره ثم أكل لبه، وقال للقرد الصغير، ان امك على 
ولكن يجب كسره، وهذا القرد علمنا انه اذا نطلب السعادة علينا ان نعمل.
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مثل وصية االب ألوالده: قصة معروفة كانت ضمن قصص منهج القراءة في المدارس 
م لم يستطيعوا كسر مجموعة من اإلبتدائية وكانت بعنوان (في االتحاد قوة) كيف انه

العصي ولكن عندما فرقهم تمكنوا من كسرهم بسهولة، ويطلب منهم لن يبقوا متحدين 
متكاتفين كي يحافظوا على قوتهم، وهذا ما فعلوه في البداية واقتنوا كثيرا من المال اال 

.ما لديهمانه بعد فترة اخترق وحدتهم االشرار وزرعوا الفتن بينهم فتفرقوا وخسروا كل 
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كل األفواه. المجد لك من 
تمن أضأالسيد الصالح، ياأيها

عبيدك الذين أعترفوا وظفرت 
بصليبك. وآمنوا بأسمك وحفظوا 

شرائعك كالمك. وأتموا كل 
، نظروا خفيةيمانأبعين 

ذاك ، عوا لهذا الصوتأستمو
كل: الذي قاله سيدنا في بشارته

البيوت واألخوة وكذلك يتركَمن
سيتنعم معي في ، اآلباء واألبناء

،الملكوت ويرث الحياة األبدية
الفاني الذي كره العالم ذاك 

، الشهيد الخالدورافق العالم 
داء هالشبكر،القديسوالطاهر 

أسطيفانوس. بالرجم تكلل من 
مجد أذ نبذ اليهود الظالمين، 

سطة الصوم والصدقات هيأ اوبو، الذي ال يزولالمجد ألجلالزائل،العالم
كان ا،كان رفيقا نظيرًاحسنعملواالطريق للسماء. ومع كل الذين بيقظة

اكين والمعاقين،سلليتامى، وللمشلولين والمرضى والماأبلسيده ةحبمبال
، وبسيرة أعماله المجيدة.، ليقتفوا أثرهمهد الطريق ألبناء الكنيسة

كذلكو، بأبراهيم تشبه بسهراته الروحانية،يتنعمونانيالنوربالخدر
بخطوات أبناء العال، ألسحاق أبن المالك وأليوب الكبير والمتواضع. تشبه

تآمر ،بأرادة ومحبة تامةهنيء، وأكمل وتمم أوامر ربه الصديقسار ال
رؤا الصديق أذ شرار أبناء الجهنم. من األلفصل لةغاصيكان ،مقتله

لبكر كل بالحجارة رجموه الجسرين،بأعمال حية روحانية. منتصرا 
. أنتصر القدوس في ل الرحمة للشعب الذي أقترب لرجمهالقديسين. وسأ

ق، ساد ديالجهاد. وأحبط اليهود األشرار. والصليب الذي كرز به الص
يوم تذكارالشهيد الوقور. ووقريد الذي َنور سالاألربعة للعالم،تجهابال

بأغاني الروح ، ، اليوم الممجد لتذكارهالجمع الذي زيح ووقريحفظ 
الذين األبرارالتسبيح بقدس األقداس، مع لنرتل ومعه نتأهل .القدس

فع وظفر لشهدائه، بصلواته . المسيح الذي َررتهميبسأحسنوا أمامك
.أرحمنا
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As soon as  dictators like  Saddam,
Quaddafi and Mubarak were
removed/killed, hell broke loose in the
Islamic world. Promoters of democracy in
the Middle East argue that we simply
accelerated  the inevitable, that turmoil was
an inevitable outcome, it was supposedly a
matter of  time.

But timing could have been the exact
problem. We have learned in the early 1990s
that the abrupt dismantlement of the Soviet
Union and the rest of the Communist Block
came with a price including a protracted war
in the Balkans. Russia is hardly a real
democracy. While we see the slow but
steady democratization of China taking
place especially the expansion of it’s private
sector. The private sector, after all is the
ultimate seed for real democracy.

By definition, democracy is the rule of the
majority and submission of the minority.
So, in the case of Iraq, through democracy
we gave power to the vastly uneducated
while the minorities who have been the elite
in all aspects of life were sidelined. The
outcome has been a disaster that is not
showing any signs of promise.

In fact, the founding fathers of this nation
such as Alexander Hamilton and George
Washington were very cautious about the
absolute rule of the majority.  They were
concerned about a runaway tyrant who
would win by majority vote. Hence we have
the Electoral College to safe guard the
Republic against such hazardous scenario.
While Thomas Jefferson and to less extent
Madison influenced by the bloody French
revolution insisted on the majority rule to
change their mind and policy in due time.

The essence of the matter is a simple
analysis of the psychology and level of
education of the society. Should the 95% of
the population in the Gaussian curve
determine how the country is run while
ignoring the elite 2.5%  “standard deviation
of the curve”? Simply stated; should the least
educated run a nation?. The Bolshevik
revolution in 1917 proved the contrary; the
elite, the educated and the wealthy that
were the engine of the economy were
massacred by the vast uneducated hating
proletariats.  The result was a fascist system
that pulled the society backwards for almost
a century until intellectual leaders like
Gorbechev rose to power and changed the
path to the better.
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Back to the Arab/Muslim world, should the
west, especially the United States continue
to enforce democracy in that part of the
world? I think the U.S. officials have already
reached my conclusion but are acting on it
very slowly. The only reversal to some
authority came about in Egypt where the
Muslim Brotherhood was dismantled with
great support from the Egyptian public, the
same public that elected the Brotherhood in
to power. Thanks to the Egyptian Military
who saw their country descending in to
ruins under the Islamic rule.

Dictatorship can only be a transient
solution. The long range solution is not
through democracy, it should be through a
Republic like the only one there is in the
world, The United States of America. Under
a republic system there are fundamental
pillars that sustain such system in the long
range. Those pillars are; common law,
property rights, freedom of thought and
speech and separation of religion from state,
There is a reason  why the 1958 revolution
changed the name of the Iraqi Kingdom to
the Iraqi Republic.

Abdul Karim Quassim was not a man of
mediocre intelligence. He knew that without
the protection of the individual rights
especially those of the minorities there can
be no justice or equality. He is the one who
invented the slogan ( Religion is for God ,
Country is for all). Unfortunately for Iraq,
the Islamists and the Arab Nationalists
joined together against Quassim. His

Republic idea was endangering their fascist
and Islamic agenda. The Arab nationalists
including the Baathists could not fathom the
idea of a Kurd or Chaldean be equal to them,
neither did the Islamists accept the idea of
equality between people regardless of their
faith.

How do we start? There is no easy solution.
However history is our best teacher.  Europe
escaped the misery of the dark ages through
a series of revolutions, not military ones but
intellectual and industrial ones. It all started
by the Church Reformation spearheaded by
Martin Luther, followed by the Cultural
Revolution which only was feasible because
the oppression of the Catholic church on the
freedom of thought was marginalized by the
Protestant movement.

The Muslims in the world have only one
way out of their slum. They need a Martin
Luther-like open minded leader who is brave
to say things that are heretical in the current
standards. Such leaders are hard to find,
their actions would be an invitation to
martyrdom, but the West should put time
and effort as well as money to encourage
such brave souls. Until then the Muslim
world will continue to live in the dark ages
of the 21st century. Ironically the current
Egyptian President is expanding his
influence on Al Azhar and it’s clergy.
Personally I have great hopes in his policy;
he might be one of the saviors of his faith.
We should support him by all means
possible.
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His real name is Asmar Slewa
Kas Yakoub , of the Shair
family.
He was born in February
1867 in Shaqlawa (a
beautiful summer resort
north of Iraq)which
belonged to Kirkuk
Diocese at that time.

Since his childhood
,he showed great love
for learning and
devoted himself to
study; therefore he
learned Syriac
language and started
reading books, with the
help of his father, who
was a priest.

In 1879 he attended
Mar(saint) Mikha clerical
institute in
Mosul(Nineva),where his
talents and intelligence burst out,
and proved to be genius . He studied

philosophy, theology, and history,and
learned other languages,

Arabic, Kurdish, Persian,
Turkish, Hebro, French,

English and a little
German.

In 1889 he was
ordained a priest with
the name Adday. In
1902 he became
bishop in the same
diocese.
He began to
treat,correct and
reform the

miserable
conditions in which

his parish lived;
therefore he visited

Istanbul, Rome, and
France, where he met

the orientalists and
asked for help to support

his parish.
In 1915,the Ottoman army

was defeated by the European

collected translated by: TARIQ  DODAH
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coalition forces(who were Christians); as a
result, the defeated Turks, unable to face
those forces, began to revenge upon the
peaceful Christians in Iraq and Turkey,
and targeted the important Christian
figures.They killed and displaced more
than 1.5 millions of Armenians,Syriacs
and Chaldeans. Consequently, Bishop
Adday(48 years old) was arrested, beaten
and tortured. In June, 6, 1915 they moved
him to a village called Der Shawa, where
he was not only shot, but also beheaded, to
make sure of his death. By killing him
they assassinated his talents which
enriched the eastern church's culture and
history.

In his early boyhood , he was interested
in the history of his ancestors, and the
works of the great men, who contributerd
to the development of his people. He
worked hard to study , translate and
publish their works and wrote about them
in the international newspapers.

He left 27 classified books in Syriac,
Arabic, French and Turkish.
The most famous of his classified books
are:
1- Janat Al Mu'alefeen(Paradice of
Composers) about the eastern churches'
authors in the 19th century ,which is
unfortunately lost.
2- Nusaibeen's famous school.

3- The history of Kaldu and Athur, in
three volumes :

a. The first volume is about the history of
Chaldean and Assyriyan nation.

b. The second volume is about the
history of the Chadean Nestoryan church
until the Islamic invasion of Iraq.

c. The third is about the history of our
nation since the Islamic invasion till
the 19th century, in which he confirms
that the inhabitants of Iraq and Al
Jaserah(between Syria and Iraq) with
their different faiths are all Kaldu-Athur.
He called them so, because they are
originally one community due to one
religion and one culture.(it is
unfortunately lost)
4- The Famous Martyrs of the Church.
5- A list of Chaldean manuscripts.
6- Index of manuscripts in the Monastery
of Our Lady (in Alqush north of Mosul)
in French.

He founded a huge library in his diocese
,which contained hundreds of rare
manuscripts and valuable books, but
unfortunately, it was destroyed by the
Ottoman Turkish aggression , and all
those treasures were burned.

His works, struggle, and sacrifice for the
development of his church and his
community gained him immortality in the
minds of the believers.
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In order to identify and define the
aggression, we have to know that it is the
result of what has happened to the world
and its peoples from increasing the use of
illegal armed forces in international
relations, and composing serious forms of
aggression in violation of Security
Senses. The United Nations’ efforts have
borne fruit, after the urgent international
demands in defining aggression, nearly a
century and a quarter, finally as follows:

1-Aggression is the use of armed forces
by a State against the sovereignty of
another State or territorial integrity or
political independence or in any other
manner inconsistent with the Charter of
the United Nations and according to this
definition  .

2-Proactive forms of force by a State, in
contravention of the Charter, and
constituting sufficient environment of
principles to commit against an act of
aggression. With regard to the forms of
aggression we can refer to the following
image :

First - The invasion and occupation used
by a country against another.

Second - The military bombardment of
the territory, and siege the ports and the
coast of a country by the use armed
forces of another country.

Third - Countries involved in acts of
sabotage and using armed groups or
irregulars and mercenaries. When we
study the Iraqi invasion of Kuwait in
2/8/1990, I believe the UN Security
Council considered, seizing all Kuwaiti
territory, as an aggressive act, and its
compliance with international
resolutions such as Resolution 660 in
2/8/1990 was right, despite Iraq's claim
that there were differences over oil theft
and identifying the border between the
two countries, however, it was a form of
aggression.

In the case of Iraqi - Iranian war, the
military strikes against many Iraqi
villages and cities in 04/09/1980, in
addition to the continual Iranian threats
against Iraq, to follow the guidance and
the promotion of the Iranian regime, and
revolution, besides the media campaign
against Iraq, made the latter finally
attack Iran as an act of self defense in
09/22/1980. This Iranian attitude was an
aggression against Iraq, because Iraq
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showed good will and peaceful means
and acceptance of international
resolutions, but Iran refused. However,
all these refusals became as a force
against Iran to accept the Council’s
resolution No. 598 on 08.08.1988.

In the case of the military
bombardment, the case of the Saudi air
aggression against Yemen is a model of
aggression. The researcher believes that
this case is considered an act of
aggression, because the Yemeni president
did not get the approval from the House
of Representatives in accordance with
Article 38 of the Yemeni Constitution,
which authorizes a help from a foreign
country at the outbreak of a particular
crisis. This case is the external
intervention in Yemeni affairs because
the conflict is within the state. This is a
violation of the integrity and sovereignty
of Yemen; therefore it is considered an
act of aggression by the Saudis, without
legitimacy because Saudi Arabia violated
Article II of the Charter of dispute
settlement by peaceful means and not to
threaten some countries by force. In this
case, we find that the interests played an
active role in the support of some
countries to Saudi Arabia.

In our analysis of the concept of
aggression, we see the focus has been on
international conflicts, not internal
conflicts, and the United Nations has
proved its adherence to the rule 2/7 of

the Charter, which refers to non-
interference in internal affairs.

But when we review the current data for
international situation, we see that the
Security Council adopted important steps
under Chapter VII with new cases of
disputes. It deals with the treatment of
the concept of aggression as interpreted
by the General Assembly, such as :

1- The case of humanitarian
intervention: When we study the case of
Iraq, we see duplication dealing in the
Security Council involvement. As in
Security Council resolution 688 in the
04/05/1991 imposed an air embargo in
northern Iraq, claiming the exposure of
civilians of Iraq to sporadic repression
and especially the northern region areas,
and it seemed a threat to international
peace and security without taking in
account the approval of Iraq, as the
military intervention affected the
sovereignty of the state independence
and unity. This orientation of  the
Security Council did not consider the
ISIS’ invasion of the Nineveh plain, as an
act of repression and oppression against
minorities( Alcaldoasyrian Assyrins,
Yezidis,….   and monastic life), who
witnessed  displacement, murder and
rape of women and the elimination of
their cultural and national heritage. The
Security Council did not impose an air
embargo in the Nineveh Plain, to build
safe zones or provide support for these
minorities in the establishment of self-
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management, so that they might exercise
their rights freely and preserve their
national culture and language.

2- Terrorism case: This case is adopted by
the Security Council in dealing with
cases of Libya, and the kidnapping of a
French airliner over Sudan, and the
attempt to assassinate President
Mubarak, prepared in accordance with
the Security Council in its resolution 748
on 31.3.1992 and 1054 on26.4.1996 to
suppress any act of terrorism is essential
to maintain international peace and
security. Since the terrorist aggression
9\11 on New York in 2001 and the
emergence of a terrorist organizations
such as al-Qaeda and the Islamic state
organizations in Iraq and Syria (ISIS), Al-
Nusra Front and the movement of
Khorasan… Etc., the United States has
been preoccupied with the issue of
terrorism. That is why we believe that
the Security Council stressed in
accordance with Articles 39, 51 and 51
and 7/2, on the meeting of the Council in
May 2015 and considered terrorism as an
act of aggression and a threat to
international peace and security.  It has
identified terrorism as a threat to people
in their money, their religions, and
political, cultural and national affiliations
and sow terror in the hearts of innocent
people and displace them. This kind of
sits in it, whether carried out by a
person, group or state. On the other
hand, international jurisprudence went

to the acceptance of the idea of
intervention in the case of terrorism
provided that it should not be selective
or driven by political interests and be in
the framework of the international
organizations and to be subject to the
general consensus of all members.

Here came the UN Security Council
resolutions, numbered 2170 on
15/08/2014 and the decision 2178 on
10/18/2014 in the process of Iraq and
Syria, the resolutions proved that Iraq
and Syria are experiencing an externally
terrorist aggression and not a popular
internal revolution, and it was that
recognition from these countries that the
so-called Alnasra front, ISIS, Khorasan....
etc. are terrorist movements. The
resolution was targeting foreign fighters
from the moment of traveling to areas of
conflict until they return, and integrate
these mechanisms between international
and national. At the same time
preventing support by funding and
arming these organizations. It also
affirmed the resolutions at the start to
fight terrorism on the importance of
respecting the sovereignty of nations and
national unity. At the same level, the
international resolutions on Libya came
in particular resolution in 2014 to impose
a ban on terrorist organizations. The
application of Article 51 and Article II,
paragraph VII of the Security Council
allowed to intervene to protect the rights
and interests of nationals and personal
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security in the foreign country and self-
defense to intervene a potential risk of an
armed attack. From here came the
Egyptian intervention in the hit ISIS in
Libya when a number of Egyptians Copts
were killed. And also air strikes against
ISIS in Syria and Iraq  .

3- The case of military coups: This case
is concerning coups against democratic
rule, when that rule comes with coups
against democratic elections. It is in
accordance with the aggression because
it is against the constitutional legitimacy;
therefore, it threatens international
peace and security. This is what is
observed in the Security Resolution No.
841 in June 1991 against Haiti, when the
Security Council expressed concern
about the worsening humanitarian crisis
as a result of the displacement of
vulnerable collective military coup
against the elected president. This
constitutes threat to international peace
and security. In the same time the
Security Council condemned the military
coup in Sudan in 06/30/1989.  It emerged
as a legitimate force which has alliance
between military And Islamists to
remove the Islamist pluralistic
democratic system. That coup is
considered as a threat to international
peace and security because of mass
killing and displacement. Another model
is about Egyptian coup during the events

of June 2013.  The military-partisan
coalition of Islamists. removed the
elected president. This is considered a
threat to international peace and
security. Currently, the international
community began to consider the case of
Egyptian foe, a military intervention in
politics is a favor to what the needs for
revolutionary democratic change. Dorian
Ferule and Tony Blair consider the
Egyptian army is qualified post-Mubarak
regime, and that democracy is not alone
investigating the effectiveness of the
rule. From this point countdown began
in international relations after 2013 as
the Egyptian situation is not aggression,
but rather is an attempt to restore
democracy again.

Finally, we note that the global
expansion of the concept of aggression
did not come as a result of international
consensus or clarifying the legitimacy of
the International Tribunal, but came as
solitary effort dictated by the current
international status of the events and
circumstances of their interaction and
their secretions. The United Nations has
authorized the Security Council to
decide what the threat and aggression
are, and issued recommendations and
decisions to take non-military measures
in accordance with the specifications
articles 41 and 42 of the Charter.
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