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بالعنف  العصور  مد  عىل  املنطقة  تاريخ  يتميز 

القدمية  باالمرباطوريات  ابتداءا  له،  مثيل  ال  الذي 

مرورا بالعهود الفرثية والساسانية واالسالمية بحقباتها 

ونادرشاه  املغول  مذابح  من  تخللها  وما  املختلفة 

وبدرخان وسيفو والسلسلة 

هذا.  يومنا  اىل  مستمرة 

التي  املروعة  الحوادث  ان 

حرصها  ميكن  ال  حصلت 

حروب  منها  نذكر  لكرثتها، 

مع  سفيان  ايب  بن  معاوية 

ويزيد  طالب،  ايب  بن  عيل 

الحسني  مع  معاوية  بن 

التي  والبشاعة  عيل  بن 

استخدمت يف قتله، ودموية 

الحجاج بن يوسف الثقفي، والحروب املروعة التي مل 

تتوقف بني العثامنيني والصفويني، وبعد تشكيل الدولة 

شهر  مبذابح  الدموية  االعامل  باكورة  كانت  العراقية 

آب عام 1933 املعروفة مبذابح سميل والتي تم فيها 

قتل النساء واالطفال والشيوخ بطريقة بشعة، وكانت 

هذه باكورة زج الجيش يف قمع الشعب، لتتواىل بعدها 

وكلها  االنقالبية  واملحاوالت  الثورات  او  االنقالبات 

عام  القومي  الحرس  كدموية  الشعب  بدماء  ملطخة 

1963 ثم عمليات االنفال واملقابر الجامعية.

ومبرور الزمن تحول الوالء الوطني اىل الوالء الحزيب 

خاصة بعد ثورة 14 متوز عام 1958 فطبعت املؤسسات 

املختلفة وحتى املقاهي بطابع الحزبية، ليصل الحال 

يف الوقت الحارض اىل الوالء 

عىل  طغى  الذي  املذهبي 

الوالء  كل والء آخر خاصة 

شبه  اصبح  الذي  الوطني 

املذهبية  واملسألة  مفقود، 

كام   2003 عام  تلد  مل 

فبدايتها  البعض  يتصور 

السقيفة  يوم  منذ  كانت 

ابو  اختيار  فيه  تم  الذي 

خليفة  أول  الصديق  بكر 

للمسلمني بدال من عيل بن ايب طالب الذي يؤمن قسم 

من املسلمني أنه كان أحق بالخالفة. اال ان هذا الخالف 

كان دامئا كنار تحت الرماد تتحكم به عوامل عديدة، 

يظهر يف فرتات ويخمد يف اخرى.

التوسعية  وسياستها  االيرانية  الثورة  جاءت 

هي  وحقيقتها  الثورة،  بتصدير  سمي  مبا  )املذهبية( 

)الذين  السني  املذهب  أتباع  ليشعر  التشيّع،  تصدير 

يشكلون االكرثية يف املنطقة( بخطر فرض التشيّع القادم 

االفتتاحية )العراق الى اين؟(

العراق الى اين؟
االفتتاحية

بقلم/  يوسف شكوانا



حمورابي - آذار )العدد 41( 2016

4

من أيران باسم الثورة، وملا كانت معظم حكومات دول 

املنطقة ال متلك القدرة للوقوف بوجه التمدد الشيعي 

االيراين بدليل ان العراق كان أقواها عسكريا ومل يتمكن 

التوسعية  وأحالمه  االيراين  النظام  عىل  القضاء  من 

واليابس،  االخرض  أحرقت  سنوات  مثان  دامت  بحرب 

وتحريرها  الكويت  احتالل  من  اخرى  وأنتجت حروباً 

النظام الدموي  وفرض الحصار، كانت نتيجتها سقوط 

يف العراق.

 2003 عام  التغيري  بعد  العراق  يف  حصل  ما  ان 

فئات  بني  الرشخ  توسيع  اىل  أّدت  الحكام  وسياسات 

الشعب العراقي وأهمها الشيعة والسنة واالكراد، أما 

املكونات االخرى الصغرية عددياً فكانت الضحية يف هذا 

الرصاع، أما الفئات الحاكمة فأثبتت بامتياز ان والءها 

اصبحت  الدولة  فدوائر  للوطن،  وليس  للمذهب  هو 

العراقي  الفرد  مع  والتعامل  املذهبية،  املظاهر  أسرية 

املذهب  درجة سيطرة  اىل  مذهبه،  أساس  أصبح عىل 

العراقيني بصورة عامة والسياسيني منهم  عىل مواقف 

بصورة خاصة، فالشيعي نراه يقف مع كل الحكومات 

يؤيد  فهو  املنطقة،  يف  الشيعية  والحركات  واالحزاب 

يف  والحوثيني  البحريني  والشعب  السوري  النظام 

اليمن... وبالضد منه يقف السني، أما الكردي فيقطف 

مثار هذا الرصاع لصالح قضيته القومية. 

أمام مثل هذه الرصاعات ال بد ان تتدخل الدول 

االخرى لتحقيق مصالحتها وجني املكاسب لها، وهذا 

الرصاعات يف  البعض سبب هذه  اليه  ينسب  التدخل 

هذه  وجود  وقبل  القدم  منذ  موجود  العداء  ان  حني 

أنتج  الرصاع  هذا  يف  املنطقة  دول  تدخل  ان  الدول. 

وتركيا  وقطر  السعودية  بقيادة  سني  االول  محورين 

بقيادة  شيعي  والثاين  العراق،  من  السنية  واملناطق 

من  كبري  وجزء  اللبناين  الله  وحزب  وسوريا  ايران 

بني  العراقيون  انقسم  وهكذا  وشعبا،  حكومة  العراق 

والذي هو  الثالث  القسم  املحورين مع وجود  هذين 

فقدان  يف  تكمن  االنقسام  هذا  وخطورة  كردستان، 

الوالء للوطن وتحوله اىل االجنبي اذا كان من مذهبه، 

واالمثلة عىل ذلك عديدة نذكر منها ما حصل مؤخراً 

ووصولها  العراقية  االرايض  الرتكية  القوات  دخول  من 

الشيعية  واالحزاب  القوى  رأينا  املوصل،  ضواحي 

تستنكر هذا االعتداء وتهدد باللجوء اىل كافة الخيارات 

مبا فيها الخيار العسكري لطردهم باعتبارهم محتلني، 

بينام االطراف السنية رحبت به واعتربته موقفاً مرشفاً 

من قبل حكومة اوردوغان. وهذا االختالف يظهر ايضا 

بالقوات غري النظامية االيرانية التي تحارب يف العراق 

الشيعي  بينام  متجاوزة ومعتدية  يعتربها  السني  نرى 

القضاء عىل  انها صديقة وغايتها رشيفة يف  يرص عىل 

االرهاب. وهكذا وصل االمر اىل اعتبار االجنبي مواطنا 

واملواطن عدواً، وهذا ظاهر من قضية تحرير املوصل 

املواقف حول  انقسام  بسبب  ذلك  وتأخر  داعش  من 

فالخالف  بتحريرها؟(  يشرتك  ان  يجب  )من  السؤال 

واضح حول من يقوم بذلك، كل طرف يعطي االحقية 

لالطراف التي تشاركه باملذهب، وامام هذا الواقع فال 

يتم  ان  تحاول  التي  االطراف  بعض  موقف  يف  غرابة 

التحرير عىل ايدي القوات الرتكية وليس العراقية، فهل 

املذهبي  العامل  غري  املوقف  لهذا  آخر  سبب  هناك 

الذي اصبح االساس يف املواقف والعالقات عىل حساب 

العامل الوطني.

ومام يزيد من خطورة الحالة تدخل الدول الكربى 

تتزعم  االمريكية  املتحدة  فالواليات  الرصاع  هذا  يف 

الناتو  القطري ومعهم حلف  السعودي  الرتيك  الحلف 

بينام تتزعم روسيا الحلف االيراين السوري ومعهم الصني 

وكوريا الشاملية، وهكذا نرى ان تصفية الحسابات بني 

ليشمل  يتعداه  بل  الجوار  دول  يقترص عىل  ال  الدول 

القوى العظمى، وهذا ما ينذر بنشوب الحرب العاملية 

االفتتاحية )العراق الى اين؟(
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الثالثة ان مل تكن قد بدأت لحد االن، وهذه الحرب اذا 

وقعت )ال سامح الله( ستقيض عىل االخرض واليابس، 

العامليتني  الحربني  كأسلحة  ليست  اليوم  أسلحة  الن 

االوىل والثانية.   

يرى البعض انه ال سبيل للعيش املشرتك يف العراق 

اال بتشكيل االقاليم والبعض يذهب اىل أبعد من ذلك 

وينادي بالتقسيم اىل دول، وطبعا هذا ما تهدف لتحقيقه 

حصتها  عىل  منها  كل  ستحصل  النها  املجاورة  الدول 

ذبحه،  بعد  العراق  من 

حدودها  ستلغي  فايران 

)شيعستان(  دولة  مع 

ستفعل  وتركيا  العراقية، 

دولة  مع  نفسه  الشئ 

تضمها  ال  اذا  )سنستان( 

اطامعها  وتحقق  اليها 

املوصل  ضم  يف  القدمية 

اقرب  اليوم  وهي  اليها، 

اي  من  ذلك  تحقيق  اىل 

هذا  فبعد  مىض،  وقت 

املذهبي  للوالء  الرتسيخ 

املواطنة،  روح  وفقدان 

االرجح  فعىل  السنية  املناطق  يف  استفتاء  حصل  لو 

العراق. وهذا ما  السنية وليس  الغالبية تركيا  ستختار 

كانت تتمناه تركيا خالل مائة عام. أما الدول االخرى 

غريها  ستدفع  فأنها  وقطر  السعودية  مقدمتها  يف 

)سنستان( للوقوف بوجه التوسع الشيعي االيراين وتبعد 

الخطر عنها، النها ترى يف تشكيل حلف شيعي قوي يف 

ووجودها،  مذهبها  يهدد  ايران خطرا  بقيادة  املنطقة 

وبالنتيجة نرى ان جميع هذه الدول تساهم بشكل أو 

بآخر الستمرار سعري الحروب عىل ارايض الغري )العراق 

وسوريا( فبعضها تهئ االرهابيني فكريا واخرى متولهم 

ماديا وتقوم بتدريبهم وتسليحهم ومتريرهم اىل هذين 

البلدين املبتليني برصاعات الغري.

من الخطأ ان يعتقد البعض ان التقسيم هو الحل 

الدميقراطية  متارس  دولة حضارية  عن  نتحدث  وكأننا 

االستفتاءات،  نتائج  وتحرتم  االنسان  بحقوق  وتهتم 

مسألة  هي  التقسيم  ستواجه  التي  املشاكل  أكرب  من 

الحدود الجغرافية بني االقسام، فلو أخذنا مببدأ السنة 

واخرى  مختلطة  مناطق  هناك  واالكراد  والشيعة 

فهناك  بعضها،  مع  متداخلة 

يف  خانقني  من  يتمتد  رشيط 

يف  سنجار  اىل  الرشق  اقىص 

اقىص الغرب، تسكنه مكونات 

وااليزيدية  كالفيليني  متعددة 

والرتكامن وشعبنا )السورايي(، 

وهذه املناطق مام ال شك فيه 

ستشهد رصاعات دموية يكون 

فيها  االوىل  الضحية  شعبنا  

لوقوع جزء كبري منه يف هذه 

املناطق املختلف عليها أو كام 

عليها.  املتنازع  البعض  يقول 

اضافة اىل ذلك فكل دولة من 

هذه الدول سيكون لها بني دول الجوار أعداء اكرث من 

االصدقاء، وستستمر حالة عدم االستقرار وفقدان االمن 

عىل درجة أشد مام هي عليه االن. أما كردستان فليس 

من صالح دول الجوار وخاصة تركيا أن تستقل، وليست 

مصالح  مسألة  اال  االقليم  حكومة  مع  اليوم  عالقاتها 

ابسط  من  وتحرمهم  أكرادها  تقمع  كيف  واال  وقتية، 

حقوقهم وكذلك اتضح ان يف مقدمة اسباب تدخلها يف 

القضية السورية هي للقضاء عىل الوجود الكردي فيها، 

وامام هذه الحقائق هل يعقل احد انها جادة يف دعم 

سيواجهها  التي  االخرى  املخاطر  ومن  العراق؟  اكراد 

االفتتاحية )العراق الى اين؟(
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املذهب  ابناء  بني  الحروب  نار  اشعال  هي  التقسيم 

االقسام  هذه  من  قسم  كل  ان  نعلم  فكام  الواحد، 

اختالفاتها  كانت  واذا  مختلفة،  عديدة  فرق  يتضمن 

االن كنار تحت الرماد فحتامً ستظهر عىل اشدها عندما 

يبدأ الرصاع عىل السلطة.  

امام هذه الحالة السوداء نرى ان السبيل الوحيد 

املواطنة  روح  بعودة  هو  الوطن  اىل  الحياة  لعودة 

لتتقدم عىل غريها خاصة يف االمور السياسية، فالدين 

واملذهب لهم اماكنهم وهي ليست تحت قبة الربملان 

أو الوزارة، ولكن ما نراه يف عراق اليوم هو عكس ذلك، 

وحياته  بيته  يف  واملذهب  الدين  عن  البعيد  فحتى 

الخاصة نراه وكأنه من اشد املتمسكني بالدين عندما 

يكون تحت قبة الربملان أو يخوض االنتخابات أو ميارس 

الكحول يف  اي نشاط سيايس، فكم منهم يحلل رشب 

العنق  املأل يحرّم حتى ربطة  أمام  بينام  بيته وميارسه 

والحالقة باملوس وال يبدأ بالكالم اال بعد ترديد بعض 

أفرغوا  الذين  الرساق  عن  وهكذا  القرآنية،  االيات 

الحجاج  مقدمة  يف  نراهم  بفسادهم  الدولة  خزينة 

سنوياً. هل انه ضحك عىل الشعب باسم الدين أم انها 

حالة ازدواجية الشخصية التي يتميز بها الفرد العراقي، 

الدكتور عيل  االجتامع ويف مقدمتهم  يؤكد علامء  كام 

الوردي. فكم من مسؤول وسيايس منغمس يف مستنقع 

الطائفية املقيتة من رأسه حتى أخمص قدميه، ويتآمر 

التلفاز  شاشات  عىل  نراه  الوطن،  لتقسيم  نهار  ليل 

ينادي بالوطن والوطنية. اسأل اي عراقي عن االنقسام 

املذهبي ليجيبك بأنه ال يفرّق بني املذاهب وال يهتم 

ادعاءه  تثبت  التي  القصص  بعض  رسد  يف  ويزيد  لها 

هذا، وهنا ال بد أن تسأل فمن هي االغلبية املنغمسة 

يف الرصاع الطائفي اذاً. 

لهام،  ثالث  ال  طريقان  امامنا  ان  نرى  الختام  يف 

استمرار  يعني  وهذا  املذهبي  الوالء  يف  االستمرار  اما 

الوطني  الوالء  القتل واالرهاب والدمار والفساد، واما 

الذي يساوي بني املواطنني بالحقوق والواجبات ومينح 

الحريات للكل مبا فيها حرية مامرسة النشاطات الدينية 

االخرين،  حرية  عىل  تتجاوز  ال  أن  برشط  واملذهبية 

وباختصار )الدين لله والوطن للجميع(. 

االفتتاحية )العراق الى اين؟(

هل تعلم ان الموصل قديما كانت قرية اسمها )حصنا ىعبرايا( اي الحصن 
وهل  الجبابرة...  مدينة  يعني  نينوى  مدينة  اسم  ان  تعلم  العبوري...وهل 
تعلم ان االشوريين كانوا اول من اوصل المياه العذبة الى البيوت وما نهر 
اكمل  عندما  ناصربال  اشور  ان  تعلم  وهل  ذلك...  على  دليال  اال  الخوصر 
بناء مدينة كالح )النمرود حاليا( كانت الوجبة الرئيسية في االحتفال الكبة 
الموصلية التي ما زالت موجودة منذ 7000 سنة... وهل تعلم ان االشوريين 
كانوا يصنعون االحذية الجلدية )صنادل( وقد اكتشف العلم الحديث انها 
طبية واليوم تنتجها الصين بنفس المواصفات والموصليون يشترون منها 

ما كان يصنعه اجدادهم...و...و...و
يعني باالختصار احنا حافظنا فقط على الكبة والباقي ضاع!!!!!

ت
عا
و
من
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في الذكرى 23 لتأسيس
المدارس السريانية

بقلم / يوسف شكوانا

اول  الفتتاح   23 الذكرى  االيام  هذه  متر 

العراق،  كردستان  اقليم  يف  رسيانية  مدرسة 

وتشكيل   1991 عام  آذار  انتفاضة  فبعد 

حكومة االقليم بعد إجراء أول انتخابات فيها، 

بحقوق  الخاصة  القرارات  بعض  إصدار  تم 

السنة وكان  الشهيد ورأس  يوم  كاقرار  شعبنا 

باللغة  التعليم  بني  املكونات  تخيري  أهمها 

الكردية )اللغة الرسمية يف االقليم( او بلغتها 

بجد  يعملون  لغتنا  محبو  فانربى  القومية، 

ونشاط منقطع النظري لتطبيق هذا القرار أمام 

مختلفة.  بذرائع  محاربته  او  البعض  تشكيك 

السادس من شهر  بهذا املرشوع يف  البدء  تم 

آذار عام 1993 وكانت البداية بالصف االول 

صف  باضافة  ليتطور  االبتدائية  املرحلة  من 

واحد كل سنة ليشمل بعد 12 سنة عىل جميع 

املراحل الدراسية من الصف االول االبتدايئ اىل 

السادس الثانوي.

عوامل النجاح
مقدمتها  يف  املرشوع  هذا  نجاح  عىل  عملت  عوامل  عدة 

إرصار الحركة الدميقراطية االشورية التي كانت قد فازت بأربعة 

الخمسة املخصصة لشعبنا،  املقاعد  مقاعد برملانية من مجموع 

فتبنت املرشوع سياسيا ودعمته مبختلف الطرق، وكذلك العمل 

الدؤوب ملحبي هذه اللغة يف التهيئة، من اقامة الندوات الخاصة 

باهمية اللغة وترجمة الكتب وارسال اوالدهم للدراسة يف هذه 

الخريية  للجمعية  الكبري  بالدور  االشادة  اال  ميكن  وال  املدارس، 

بهذا  املدارس  تطورت  ملا  لواله  الذي  املايل  الدعم  يف  االشورية 

الشكل، فاحتياجاتها املالية كانت رضورية لطبع الكتب املدرسية 

وفتح دورات لتهيئة املعلمني واملعلامت ودفع اجور املحارضين 

واجور نقل التالميذ من واىل املدارس وتكاليف االقسام الداخلية 

للتالميذ القادمني اىل مدارس دهوك من مناطق مختلفة، وأنني 

متأكد ان العديد من القراء قد ساهموا بدعم هذه الجمعية عن 

طريق املشاركة بنشاطاتها.

صف من مدرسة شالما

في الذكرى 23 لتأسيس المدارس السريانية
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الصعوبات والعراقيل  

العديد  واجهت  الكبري  املرشوع  هذا  مسرية  ان 

من الصعوبات والعراقيل، نذكر منها التوزيع الجغرايف 

لشعبنا سواء يف املدن مثل دهوك أو يف قرى متباعدة 

ال يسكنها العدد الكايف لفتح مدرسة فيها، لذا كان ال 

بد من اشرتاك تالميذ عدة قرى أو مناطق يف مدرسة 

كام  لهم،  النقل  وسائل  توفري  يتطلب  وهذا  واحدة 

بالحاجة،  قياسا  االقليم  يف  الحكومية  املطابع  قلة  ان 

املطابع  اىل  االلتجاء  من  بد  ال  كان  التأخري  ولتجنب 

االهلية املكلفة يك تكون الكتب جاهزة مع بداية السنة 

املعلمني  قلة  يف  كانت  االخرى  والصعوبة  الدراسية، 

القادرين عىل التعليم بها الن تعلمها مل يكن بطريقة 

بفتح  الصعوبة  هذه  تجاوز  وتم  املدارس،  يف  علمية 

دورات خاصة للكادر التعليمي وكذلك بتدريس اللغة 

الرسيانية يف معاهد اعداد املعلمني. أما مسألة ترجمة 

الكتب الدراسية املقررة فتطلبت اختصاصيني قادرين 

التي  املهمة  هذه  إنجاز  عىل 

كلام  صعوبتها  تزداد  كانت 

تقدمت الدراسة، الن ترجمة 

الول  تحصل  العلمية  الكتب 

يكن  ومل  التاريخ  يف  مرة 

الرتجمة  القامئني عىل  مبتناول 

عليه،  يعتمدون  مصدر  اي 

الصعوبات  هذه كانت بعض 

وتم  املرشوع  واجهت  التي 

املضحني،  بجهود  تجاوزها 

كان  تجاوزه  يتم  مل  ما  ان  اال 

باملرشوع  البعض  تشكيك 

لعدم  اما  محاربته  بل  ال 

لربطه  او  باللغة   اعدادية نصيبني يف دهوكاهتاممهم 

في الذكرى 23 لتأسيس المدارس السريانية

مبوقفهم السيايس من الحركة التي دعمته بكل قدراتها.

اما الصعوبات التي تواجهها كحالة عامة يف الوطن 

واالقليم فهي عديدة يف مقدمتها االزمة املالية وتأثريها 

عىل مدارسنا من الهيئات التعليمية واالداريني، مثال تم 

الضائقة  بحجة  )الباصات(  التالميذ  نقل  وسائل  الغاء 

املالية، مام شكل عبئا عىل االهايل، ويف الفرتة االخرية 

االزمة،  هذه  بسبب  رواتبهم  دفع  عدم  من  يعانون 

واالشهر  الراتب  نصف  استلموا  ايلول  شهر  يف  فمثال 

الثالثة التي تلته )10و11و12( مل يستلموا اي شئ اىل 

الشهر االول من هذه السنة حيث استلموا ربع الراتب.

النتائج التي حققتها
املدارس  هذه  حققتها  التي  فالنتائج  هذا  ومع 

أثبتت ان لغتنا حية وصالحة لكافة العلوم، فمدارسنا 

االمتحانات  نتائج  يف  االوىل  املراكز  دامئاً  تحتل  هذه 

للصفوف املنتهية، فسنويا يتم قبول عدد من خريجيها 
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عىل  الحصول  فيها  القبول  يتطلب  التي  الكليات  يف 

معدالت عالية ككلية الطب التي تقبل سنويا بحدود 

كانوا  وخريجوها  املدارس،  هذه  خريجي  من  خمسة 

يتفوقون يف الدراسات الجامعية فالعديد منهم اكملوا 

دراساتهم العليا يف الجامعات االوربية واخرون يدرّسون 

من  كانوا  النهم  منها  تخرجوا  التي  الكليات  نفس  يف 

االوائل يف املراحل النهائية. وهناك نتيجة اخرى حققتها 

هذه املدارس حيث كانت مثاال حيا لوحدتنا القومية 

التنوع  وادارييها  ومعلميها  تالميذها  يف  تجد  عندما 

يتعلمون  والتسميايت بدون متييز،  املناطقي واملذهبي 

لغة واحدة هي لغتهم العريقة مام رسخ فيهم الروح 

القومية، وهكذا تتخرج من هذه املدارس سنوياً اعداد 

القومي بعد  بالوعي  الشباب والشابات املسلحني  من 

أن اكتشفوا مدى عظمة هذه اللغة.

من اقوال بعض الخريجني

يوما  اندم  )ومل  الدكتورة ميس ساهر حنا  تقول 

عىل الدراسة بلغتنا االم بالعكس متاما رمبا كانت سبب 

لغات  من  غريها  من  الينا  االقرب  كانت  النها  تفوقنا 

يف احد االقسام الداخلية

في الذكرى 23 لتأسيس المدارس السريانية

املنطقة، ومازلت اشجع االقرباء 

للدراسة  ابنائهم  ارسال  عىل 

يذكر  مثاال  الرسيانية واصبحت 

يف كثري من االحيان بني العائلة 

عندما  واالصدقاء  واالقرباء 

يتناقشون حول موضوع اختيار 

لغة الدراسة البنائهم(

جوليــــــان  الصيدالنية 

اواجه  )مل  تقول  اســــامعيل 
اللغة  كانت  فقد  صعوبة  اية 

وبعد  الينا  واالقرب  االفضل 

جميع  فان  الكليات  دخولنا 

نجيدهام  التي  العربية  او  االنكليزية  باللغة  املناهج 

من  بني  اذا  الفرق  فام  فيها  جيد  مبستوى  ونتمتع 

درس بالرسيانية وغريها من اللغات. وبالعكس فطاملا 

افتخرت كوين درست بلغتي ومتلكني ذلك الشعور يف 

بني  التعارف  تم  عندما  خصوصا  الربيطانية  الجامعة 

بان  وعلمت  مختلفة  بلدان  من  قدموا  الذين  الطلبة 

جميعهم قد درسوا بلغاتهم(

الصيدالنية ماري هسدو هيدو تقول يف اجابتها 
عىل السؤال اذا تنصح اقاربها وتشجعهم عىل الدخول 

يف هذه املدارس ) بالطبع..فهي لغتنا ونفتخر بها كونها 

لغة جميلة وغنية ويجدر بنا احيائها والحفاظ عليها( 

االم  لغتي  كونها  بذلك  جدا  سعيدة  )انا  ايضا  وتقول 

ورمبا كانت احدى اهم االسباب يف تفوقنا(

كلية  يف  مساعد  مدرس  زيا  جنان  اثينا  االنسة 
االدارة واالقتصاد تقول )بعد دخولنا الجامعة مل نتلمس 

بلغات اخرى  الذين درسوا  الطلبة  بيننا وبني  اي فرق 

وبالعكس كنا اكرث تفوقا منهم كون مناهج الدراسة يف 

الجامعة باللغة االنكليزية او العربية وكان لنا أملام جيد 

بها فلم نعاين من اية مشاكل، وبعد تعييني كمعيدة يف 
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احد صفوف مدرسة اربائيلو يف عنكاوا

في الذكرى 23 لتأسيس المدارس السريانية

التدريس،  لعملية  ومامرستي  الكلية 

الحظت بان املستوى العلمي لطلبة 

اىل  قدموا  الذين  الرسياين  التعليم 

الكلية ممتاز(

يقول  ادم  زومايا  املحامي 
الدراسة  طلبة  لجميع  التهاين  )اقدم 

منها  املتخرجني  وخصوصا  الرسيانية 

الننا نشعر دامئا باعتزاز كوننا درسنا 

بهذه اللغة العريقة ومتكنا من خاللها 

التوجه  وبعدها  الجامعات  دخول 

ملامرسة حياتنا العملية ونشكر جميع 

دعموا  الذين  واملدرسني  املعلمني 

خطواتنا وشاركونا احالمنا يف تحقيق 

مستقبل زاهر .. فنحن مل نندم يوما 

كوننا درسنا بهذه اللغة ومل تؤثر عىل 

مستوانا الدرايس والوصول اىل النجاح 

مدى  عىل  متوقف  فذلك  والتفوق، 

حرص الطالب ومثابرته(

كلية  السيد داين طليا معيد يف 
علوم حاسبات يقول )الدراسة بلغتنا 

االم امتعتنا كثريا فقد اعانتنا ومكنتنا 

االجواء  ووفرت  املستمر  النجاح  من 

جميع  لغة  فهي  لذلك،  املناسبة 

بها  يتحدثون  واملدرسني  املناهج 

الرسيانية  املدارس  يعم  كان  وبالتايل 

نفسية  عىل  ايجابيا  تاثريا  لها  اجواءا 

الطلبة فكنا نشعر بان املدرسة فعال 

نحن  آخر  جانب  ومن  الثاين  بيتنا 

فخورون كوننا تعلمنا بها كونها لغة 

جديرة باالهتامم(

من اقوال بعض االداريني
تربية دهوك  السابق يف  الرتبوي  السيد داود هيدو املرشف  يقول 

العزيزة  ابناء شعبنا عامة وطلبتنا االعزاء خاصة بهذه املناسبة  )أهنئ 

عىل قلوبنا ونستذكرها دامئا بكل اعتزاز وتقدير لكل الجهود التي جاءت 

بها اىل ارض الواقع، فمن خاللها استطاع ابناء شعبنا من اثبات وجوده 

واحياء لغته الجميلة والرثة(

والسيد عامنوئيل داود مدير التعليم الرسياين يف تربية دهوك يقول 
التجربة  برمتها تستحق كل االشادة والتقدير النها كانت  العملية  )ان 

االوىل يف تاريخ شعبنا واستطاعت ان تحقق نجاحات كبرية والدليل عىل 

ذلك تخرج اآلف الطلبة منها ودخولهم معاهد وجامعات االقليم(

السيد نابليون يوسف مسؤول قسم التعليم الرسياين يف الجمعية 
الخريية االشورية يقول )نهنيء ابناء شعبنا بهذه املناسبة العزيزة عىل 

الرسياين  التعليم  دعم  يف  كبرية  مساهامت  لجمعيتنا  كان  لقد  قلوبنا، 

االمة واثبات وجودها، وكان البد  احياء  اللغة يعني  احياء  بان  المياننا 

ملؤسسات شعبنا تبني كل ما يخدم قضاياه والوقوف عند متطلبات تلك 

املرحلة الجديدة واملهمة يف تاريخ شعبنا وهي مرحلة مابعد انتفاضة 

عام 1991(
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يف الذكرى 23 لوالدة هذا املرشوع نحيي كل الذين عملوا وضحوا وساهموا ووقفوا وقفة مرشفة من اجل انجاحه، ويف مقدمتهم 

تالميذنا اال عزاء واهاليهم والهيئات التعليمية والتدريسية واالداريني والجمعية الخريية االشورية وكل من وقف مع هذا املرشوع 

العظيم مؤسساتا وافرادا، لقد اثبتت هذه املدارس للكل ان لغتنا حية وصالحة لكافة العلوم واملواد، فألف تحية لهم        

في الذكرى 23 لتأسيس المدارس السريانية

الرسياين  للتعليم  العام  املدير  حنا  نزار  االستاذ 
كتب مشكورا ما ييل: 

)اجمل التهاين والتربيكات نقدمها اىل ابناء شعبنا 

الكلدواشوري مبناسبة الذكرى الثالثة والعرشين لبدء 

عملية التعليم الرسياين يف اقليم كردستان. ان العملية 

التي  الكبرية  القومية  االنجازات  تعترب من  ذاتها  بحد 

حققها شعبنا عىل ارض الوطن رغم الصعوبات الكبرية 

واالوضاع السياسية الغري مستقرة والحالة االقتصادية 

املرتدية والرصاعات التي حاول البعض اختالقها الفشال 

العملية لكن االميان باهمية العملية كحق طبيعي من 

اللغة  احياء  الهمية  اضافة  الوطن  يف  شعبنا  حقوق 

العملية  جعل  شعبنا  ابنا  وتكاتف  القوية  واالرادة 

ونتائج طلبتنا ومدارسنا  النظري  منقطع  نجاحا  تنجح 

التي  االحباطات  من  وبالرغم  ذلك  عىل  دليل  خري 

اجتياح  نتيجة  الوطن  يف  السياسية  العملية  رافقت 

االرهاب ملناطقنا، وكذلك الضائقة املالية التي متر به 

وحاالت الهجرة الكبرية اال ان مدارسنا وطلبتنا واهلنا 

مستمرين يف االرصار عىل امليض قدما يف العملية. وبهذه 

الدعوة لفتح قسم للغة الرسيانية يف  املناسبة نجدد 

احدى جامعات االقليم للحاجة املاسة لتخريج كوادر 

متخصصة باللغة اضافة اىل كونه حق مرشوع لشعبنا 

ولغتنا التي هي من اقدم اللغات الوطنية يف الوطن 

االن.  لحد  تنفيذه  يتم  مل  ولكن  قديم  مطلب  وهو 

وشكر  وانجاحها  العملية  يف  ساهم  من  لكل  تحية 

الدعم  االشورية الستمرارها يف  الخريية  للجنة  خاص 

املستمر من البداية وحتى االن(.
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دور المسيحيين في المجال الصحي

دور املسيحيني يف املجال الصحيالحلقة 9

الدور الوطني 

ملسيحيي

العراق

منذ

تأسيس

الدولة

العراقية الحديثة

العاملية  الحرب  ان  القول  ميكن 

االوىل رغم مأساتها كانت أعظم حدث 

الحديث،  العراق  تاريخ  يف  اجتامعي 

هائل،  تحول  نقطة  مبثابة  كانت  فهي 

حيث انُفتحت فيها أمام أعني العراقيني 

آفاق جديدة مل يكن لهم بها عهد من 

العثامين  العهد  يف  العراق  ألن  قبل، 

كان يعيش شبه عزلة إجتامعية، فكان 

الناس فيه، االاّ القليل منهم ال يعرفون 

العامل  وأحداث  الحديثة  الحضارة  عن 

الخارجي اال النزر القليل، هذه املعرفة 

من  قليل  عدد  عىل  مقترصة  كانت 

السفر  تجارتهم  تتطلب  الذين  التجار 

توفرت  الذين  الطلبة  من  البعض  أو 

العراق،  خارج  الدراسة  فرص  لهم 

الفرص  بعض  الكنيسة  وفرت  فمثالً 

لتالميذ مدارسها الدينية للدراسة يف روما 

وفرنسا وغريها من الدول، كام ان مدارس 

السابع عرش  القرن  منذ  العراق  دخلت  التي  االجنبية  الدينية  االرساليات 

وفرت فرص التعليم يف مدارسها للكثري من املسيحيني، حيث حصل بعض 

خريجيها عىل بعثات دراسية يف جامعات أجنبية علامً ان مدارس االرساليات 

كانت أبوابها مفتوحة لجميع العراقيني، لكن إقبال املسلمني اليها كان ضعيفاً 

يف بادئ االمر.

السوريني  الكثري من  الحديثة بخربات  العراقية  الدولة  إستعانت  لذلك 

من  املتعلمة  الطبقة  بخربات  وكذلك  االول  فيصل  امللك  مع  جاءوا  الذين 

العراقيني ومنهم املسيحيني الذين سخروا كفاءاتهم يف بناء مؤسسات الدولة 

الحديثة ومنها املؤسسات الصحية والذي هو موضوع هذه الحلقة، فمنذ 

نهاية القرن التاسع عرش برزت العرشات من أسامء الطباء مسيحيني عراقيني 

مثل الدكتور سليامن غزالة خريج كلية الطب يف باريس سنة 1886 والذي 

شغل منصب رئاسة صحة الواليات العراقية الثالثة، والدكتور جميل داليب 

خريج كلية الطب االمريكية يف بريوت سنة 1916 والدكتور حنا زبوين أستاذ 

يف كلية طب االستانة قبل تأسيس الدولة العراقية، والدكتور حنا خياط الذي 

أصبح أول وزير صحة يف أول حكومة وطنية عراقية سنة 1921 والدكتور 

ستافري جربائيل خريج كلية طب االستانة )تركيا( سنة 1910 والدكتور وديع 

الطب جامعة جنيف )سويرسا( سنة 1934 والصيديل  جبوري خريج كلية 

ونيقوال جورج  االستانة سنة 1914  الطبية يف  الجامعة  دويان خريج  آرام 

خريج كلية طب االستانة سنة 1927، والدكتور يوسف جبور خريج الكلية 

هندو  توما  والدكتور   1937 سنة  بريوت  يف  الفرنسية  الجامعة  يف  الطبية 

خريج كلية طب بغداد سنة 1935 والدكتور بيثون رسام خرج طب بغداد 

1932 والدكتور عبد النور ممو خريج طب بغداد 1938 والعرشات غريهم 

ال تسع صفحات هذه الحلقة لذكر أسامؤهم جميعاً، فعذراً لعوائل االطباء 

بقلم/ موفق حميد حكيم
   مشيغن، أمريكا   
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الذيـن  االول  الرعيــل  مـن 

مل أذكر أسامءهم.

تشــكيل  بعد 

لحكومـــــــــــة  ا

قيــــــــة  ا لعر ا

 1921 عــــام  يف 

الجمعية  تشكلت 

التي  العراقيـــة  الطبية 

لدراسة   1921 أيلول  يف  اجتمعــــت 

ريف  يف  املتدهور  الصحي  الوضع 

ومدن العراق بسبب قلة عدد االطباء 

واملراكز  املستشفيات  عدد  وقلة 

الصحية وقدمت مقرتحاتها ومن ضمن 

طب  كلية  تأسيس  املقرتحات  هذه 

عراقية يف بغداد، ولكن هذا املقرتح مل 

يوافق عليه مجلس الوزراء بحجة عدم 

مهام  يتوىل  عراقي  طبي  كادر  وجود 

باالطباء  االستعانة  فيها وان  التدريس 

مبالغ  العراق  ميزانية  يكلف  االجانب 

الدراسة  مستوى  تطور  ومع  كبرية، 

االطباء  عدد  وازدياد  االعدادية 

شهادات  عىل  الحاصلني  العراقيني 

مرموقة،  أجنبية  جامعات  من  طبية 

كررت الجمعية الطبية العراقية طلبها 

فيصل  امللك  تُقنع  أن  واستطاعت 

أمر   1926/11/6 ففي  بالفكرة،  االول 

امللك فيصل رئيس ديوانه رستم حيدر 

بتوجيه كتاب اىل رئاسة مجلس الوزراء 

طب  كلية  لتأسيس  للسعي  يحثه 

جلسة  يف  املوضوع  ونوقش  بغداد، 

وكان   1927/5/4 يوم  النواب  مجلس 

الدكتور سليامن غزالة ذلك الوقت نائباً 

للفكرة  املتحمسني  ومن  البرصة  عن 

االطباء  بكفاءة  املتشككني  ورداّ عىل  الجلسة  يف  مطالعة  فقدم 

التي  العراقية  الصيدلة  كلية  عىل  مثاالً  ورسد  العراقيني 

الصيادلة واالطباء  بكادر تدرييس من  أثبتت كفاءتها 

والكيميائيني العراقيني، كام علاّق بعض النواب ومنهم 

نور ثابت وأبدى تخوفه من عدم اعرتاف الجامعات 

العاملية بخريجي طب بغداد فاقرتح الدكتور سليامن 

غزالة باستقدام لجنة من االطباء االجانب تشارك اللجان 

االمتحانية يف الكلية.

وهكذا حصلت املوافقة عىل تأسيس كلية طب عراقية يف سنة 1927 

الكادر  وكان  باشا،  سندرسن  املالكة  العائلة  دكتور  عميدها  أول  وكان 

التدرييس يضم عدد من االطباء املسيحيني العراقيني، ثم توىل الدكتور حنا 

خياط عامدتها لالعوام 1934 - 1936 وساهمت كلية طب بغداد بتخريج 

من  عالية  نسبة  املسيحيون  شكل  حيث  االطباء  من  املئات  ثم  العرشات 

الخريجني وصلت أعدادهم اىل أرقام من الصعب إحصاؤها، وليك تتوضح 

الصورة للقراء الكرام سأختار بلدة القوش كنموذج ميكن اعتامده كمعيار 

مشاهري  كتابه  يف  زرا  اسحق  يوسف  االديب  أحىص  فقد  تقريبي،  إحصايئ 

القوش أسامء أكرث من 120 طبيب أنجبتهم القوش خالل قرن من الزمان، 

إضافة اىل أضعاف هذا العدد من الكادر الطبي الوسط، كام إشتهرت بعض 

كعائلة  ذاعت شهرتهم  أطباء  أنجبته من  مبا  املوصل  املسيحية يف  العوائل 

رسسم ورسام وغزالة، كام ان بعض االطباء املسيحيني تعدت شهرتهم حدود 

العراق وأصبحوا أسامءاً عاملية، فمثالً ظهر اسم طبيب جراحة القلب يوسف 

صحف  ونرشت  هو(  )من  ماركوس  ملؤسسة  العاملية  الدورية  يف  نعامن 

الكويت يف أواخر السبعينات أخبار الدكتور جورج منصور أبونا االختصايص 

يف جراحة وزرع الكىل الذي أسس يف الكويت أول مركز لزرع االعضاء يف 

الرشق االوسط. كام ملعت أسامء طبيبات مثل سريانوش ريحاين وكليامنتني 

ثابت وهالة رسسم وسمرية الحلبية والعرشات غريهن. وال ميكن ألي عراقي 

الراهبات وخاصة مستشفى  التي قدمتها مستشفيات  الخدمات  أن ينىس 

الراهبات يف الكرادة. كام برزت منذ أربعينات القرن املايض أسامء عدد كبري 

من القابالت املسيحيات املتخصصات بتوليد النساء.

بعد سقوط النظام الدكتاتوري يف نيسان 2003 تدهور الوضع األمني 

فاضطروا  واالبتزاز  والخطف  للقتل  االطباء  من  املئات  وتعرض  العراق  يف 

لرتك الوطن، وبرحيلهم يكون العراقيون قد خرسوا كفاءات طبية ال ميكن 

تعويضها عىل املدى القريب.   

دور المسيحيين في المجال الصحي

الدكتور 
حنا خياط أصبح 

أول وزير صحة في أول 
حكومة وطنية عراقية 

سنة 1921
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فهارس مجلة )الثقافة( المهجرية

- تنويه وتقدير-
قام الباحث االستاذ سالم عيسى توال مشكوراً بإعداد هذا الفهرست القيّم 

عن جميع أعداد مجلة الثقافة،  اال ان محدودية عدد صفحات مجلة حمورابي 
حالت دون نشرها بالكامل، وهي متوفرة لمن يود االطالع عليها، ونحن هنا 

نثمن ونقدر عالياً الجهود التي بذلها الكاتب القدير.

فهار�س جملة )الثقافة( املهجرية
مبنا�صبة مرور ثالثة عقود على اإ�صدار العدد االول

1984 - 1990

اليها  نرجع  والتقيص،  للبحث  موارداً  تعترب  كذلك 

عليها  ونبني  معلوماتها  من  نستفيد  الحاجة،  عند 

معارفنا ونصوغ منها أفكارنا الجديدة واملفيدة، نجعل 

ويستفيد  عقولنا  لتنّور  وبحوث  ومقاالت  اسفاراً  منها 

منها قراؤنا. وما وجدته هنا يف املهجر الذي يضّم أرقى 

شديد  مع   - العامل  يف  املكتبات  وأشهر  وأقدم  وأوسع 

والدوريات  الرصينة  العربية  املجالت  ان   - االسف 

املحكمة، أندر من الكربيت االحمر! أُسست معظمها 

يتجاوز  ال  عمرها  زائلة  آنية  وشهرة  شخصية  ملنفعة 

عمر فقاعة. ال تستحق االحتفاظ بها وتوريثها ألجيال 

قادمة، كاملرشق ولغة العرب واملورد وبني النهرين.

هذه  من  عليه  االطالع  استطعت  ما  غربلة  بعد 

غلييل  يطفئ  ما  أجد  مل  وحديثها،  قدميها  الدوريات 

ويشبع نهمي، غري مجلة مل تعمر طويالً تحت عنوان 

الثقافية  )الجمعية  تصدرها  كانت  التي  )الثقافة(، 

استمرت حتى     أواخر 1985  املسيحية( يف مشيكن يف 

ولكن  كهذه،  مجلة  لتقييم  قصرية  مدة  وهي   1990

تبرش  لن  فانها  والرصانة،  الجودة  عن  تنم  ذلك  رغم 

بالحزبية الضيقة واملذهبية املقيتة أو القومية املتطرفة 

أو القروية املتخلفة فكانت مجلة الكل للكل.

تديرها نخبة ممتازة مشهود لهم بالكفاءة والدراية 

من املثقفني املتمكنني يف اللغتني العربية أمثال االستاذ 

املرحوم عابد بتي عبدو )انظر: سامل عيىس توال يف أربعة 

العدد  من  ابتداًء  -القيثارة-  مجلة  من  متتالية  أعداد 

الخامس السنة 19(. اما الرسيانية فقد حمل مشعلها 

الوضاء الشامس والشاعر صادق ياقو برنو، أمّد الله يف 

عمره ومنَّ عليه بالصحة والعافية والعطاء الدائم.

ببنات  املجلة  رفدت  جيدة  أخرى  أقالم  وهناك 

أفكارهم تدل عىل أن اصحابها بذلوا جهوداً مضنية يف 

صياغتها أو ترجمتها لتقدم للقارئ الكريم كل ما هو 

يف  مثبتة  جميعاً  فهي  لذكرها  مجال  ال  ومفيد  جديد 

الفهرست.

ودراستها،  املجلة  أعداد  جميع  عىل  اطالعي  بعد 

هذا  تقييم  الواجب،  من  بل  ال  املناسب،  من  رأيت 

بقلم: الباحث سامل عيىس توال



حمورابي - آذار )العدد 41( 2016

18

الجهد الثقايف الكبري لتكون نرباساً للغري، وذلك بفهرستها 

حسب االعداد. يعود اليه الباحث واملتتبع عند الحاجة 

اىل موضوع معني، رمبا يقتبس منه أو يستشهد به.

تعترب  اللغات،  جميع  ويف  القدم  منذ  فالفهارس 

وجبة شهية ولقمة سائغة ومعلومات جاهزة وسندات 

املفهرس  وجهود  والباحثني.  الكتاب  لجميع  موثوقة 

الذي  النديم  فأبن  الباحث،  جهود  عن  قيمة  تقل  ال 

واحداً  كتاباً  اال  يؤلف  علم، مل  نار عىل  أشهر من  هو 

فقط أسامه )الفهرست( ال زلنا نحتاج اليه ونتزود به. 

وأستاذنا الكبري الراحل كوركيس عواد رحمه الله يلقب 

بغداد،  يف  النديم  ابن  قاعة  يف  تأبينه  تم  باملفهرس، 

وأحد أبناء مدينة النجف لقبه )الجواهري( نال شهادة 

الدكتوراه بفهارس مجلة )لغة العرب(.

)الشعاع  باسم  املجلة  من  االول  العدد  صدر 

نفسه  باالسم  هزيلة  نرشات  بضع  وقبله  الكلداين( 

عن )نادي االرسة( بتارخ 1984، أعيد طبعه بعد نفاذ 

الطبعة االوىل.

الذي  النادي  شعار  االول  الغالف  صورة  يتصدر 

تأسس يف صيف 1978. بعد غلق النادي ألسباب أنأى 

بنفيس عن ذكرها، مل يبق من ينهض بهذا العبء، فكان 

مع االسف الشديد )شعاعاً كلدانياً( واحداً! هو األول 

واالخري!

أن  تدعهم  مل  إصدارها،  عىل  القامئني  غرية  ولكن 

يستكينوا بل استأنفوا العمل من جديد بهمة ونشاط، 

الثقافية  )الجمعية   1985 الثاين  ترشين  يف  وأسسوا 

الثقافة  هموم  تؤرقهم  من  مبؤازرة  وذلك  املسيحية(، 

نبحث  التي  املجلة  وأصدروا  معاً،  الجالية  وهموم 

عنها تحمل أسم )الثقافة(، فسارت عىل الدرب نفسه 

القطع  من  فقط  أعداد  بسبع  سنوات  أربع  ودامت 

املتوسط. يف كل عدد ما يقارب )150( صفحة باللغتني 

العربية والرسيانية وأحياناً االنكليزية أيضاً.

فهارس مجلة )الثقافة( المهجرية

رديئة  طباعتها  دوالرات،  خمسة  النسخة  سعر 

وإخراجها ليس باملستوى املطلوب، صورة الغالف االول 

مكررة. كانت تعني بالتاريخ والرتاث واللغة والبلدانيات 

الذين  الكتاب  قبل  الجيدة، من  املواضيع  وغريها من 

تباروا يف تقديم االحسن واالفضل، لتبقى كتاباتهم ثابتة 

اليومية وشحة  راسخة ألجيال عديدة، رغم مشاغلهم 

املصادر وفقدان التشجيع، هذا باالضافة اىل االستهانة 

بهذا املجهود من قبل االكرثية من أبناء جاليتنا العزيزة 

الذين - أقولها واالسىى يحُز يف نفيس - تشغلهم هموم 

تافهة وقتية تنخر يف صحتهم وسمعتهم، قبل أن تخيل 

وتشتت  عوائلهم  ومتزق  أرصدتهم  وتصّفر  جيوبهم 

أطفالهم وتسئ اىل سمعة ارسهم! فالثقافة ايها األعزاء، 

من  السوي  السلوك  تصون  التي  الدعائم  إحدى  هي 

االعوجاج وتجمح العواطف من االنحراف واالنجراف 

املجتمع  هذا  خضم  يف  متاسكاً  أكرث  العائلة  وتجعل 

الغريب الزاخر باملغريات والغاويات.

الصافية  الينابيع  العلم واملعرفة من  ارتشاف  فاىل 

كثرية  فاملهاوي  وبلدك.  وأرستك  نفسك  لتقي  النقية 



حمورابي - آذار )العدد 41( 2016

19

فهارس مجلة )الثقافة( المهجرية

الزمن من  رياح  تقوى  ثابت ال  راسخ  يتمسك مبا هو  أن  اال  االنسان  واملزالق شديدة واملطبات مميتة. وما عىل 

اقتالعه، واالبتعاد عام هو زائل ال يُبقي لنفسه أثراً وال لذكراه حسنة.

فهارس مجلة )الثقافة(
العدد االول 1986

املوضوع                                                                    الكاتب         رقم الصفحة
االفتتاحية: الجمعية الثقافية يف مسريتها الريادية ـــــــــــــ هيئة التحرير               7

االسم الضائع/ صفحة االلغاز بالسورث ـــــــــــــــــــــــــ  يوسف شكوانا            13

نافذة عىل الثقافة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عابد بتي عبدو           14

قصيدة عن شريا الربان هرمز بالسورث ــــــــــــــــــــــــ  صادق برنو                23

من ابطالنا الخالدين القس ارسائيل االلقويش ـــــــــــــــــ يوسف شكوانا             29

الركن القانونيم الرهن العقاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــ املحامي مرشد كرمو      41

هل تعلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قيس يونان                 45

التسامح يف الديانة املسيحية ضعف أم ماذا ـــــــــــــــــــ جرجيس كتو              48

قصيدة بالسورث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صادق برنو                57                       

ركن البحث العلمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ماهر كجوجا             62

شغل فكرك. الكلامت املتقاطعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   انطوان لوسيا             77

ركن املرأة: ترجمة فيحاء يونان عن مجلة red book  ـــــ                                81

العملة النادرة تكاد تفقد قيمتها  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   يوسف صادق ككا      87

أقوال ماثورة ملختلف الشعوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جمع ابو عامر            95

مقدمة عن االدب يف بالد وادي الرافدين ـــــــــــــــــــــــ  ابو عامر                   98

الرصايف شاعر سيايس واجتامعي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عابد بتي عبدو          101

تعلم لغتك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صادق برنو                124 

العدد السابع وهو االخري - السنة الرابعة 1990 بدون شهر
املوضوع                                                                الكاتب                رقم الصفحة

املقال االفتتاحي: الجمعية الثقافية املسيحية 

تخطو خطوات موفقة نحو االمام ـــــــــــــــــــــــــــــــ عابد بتي عبدو            8

الوطنية والقومية )الحلقة الثانية( عن كتاب: 

االعامل القومية لساطع الحرصي ــــــــــــــــــــــــــــــــ  داود برنو                  15

من هنا وهناك:

1 اللغة واهميتها        2 مشاعل عىل الطريق      3 لعب االطفال     4 االهرامات

5 اقوال مأثورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نضال بحري             21

بحث مقارن: امثالنا بني العربية واالنكليزيةـــــــــــــــــــ بنيامني حداد - بغداد   27



حمورابي - آذار )العدد 41( 2016

20

فهارس مجلة )الثقافة( المهجرية

نقد لنقد حول كتاب: القوش عرب التاريخ

من غربل الناس نخلوه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعيد بلو - كندا         37

خاطرة: بني حقيقتني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عامنوئيل ايشو        43

الركن الصحي: الشامات تقتل احياناً

وخطرها قد يحدث رسطاناً جلدياً ـــــــــــــــــــــــ اعداد: الشامس عبد كادو     45

االيدز القاتل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      اعداد: الشامس عبد كادو      52

هرمون النمو يزيل بعض مظاهر كرب السن ــــ ترجمة: وديع سلامن بوداغ          67

القلق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. رشدي حنني              70

تثمني جهود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عابد بتي عبدو                         74

تثمني جهود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشامس: يلدا أبونا                    75

قصيدة رثاء مثلث الرحامت غبطة 

موالنا البطريرك مار بولس الثاين شيخو ـــــــ الشامس: صادق برنو                    77

اثار اقدام عىل رمال الساحل ــــــــــــــــــــ  ترجمة: فيحاء يونان                    84

ركن القصة )املحتال( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ املحامي مرشد كرمو                 86

نفحات زكية من رياض القوش االبية ـــــــــــــــــ عابد بتي عبدو                    97

مرثاة ملثلث الرحامت مار اسطيفان بلو

بالعربية الفصحى ــــــــــــــــــــــــــ  سعيد بلو - كندا                                102

مرثاة ملثلث الرحامت مار اسطيفان بلو

القصيدة بالسورث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     نوئيل قيا بلو             111

منجزات مثلث الرحامت مار 

اسطيفان بلو يف سوريا ــــــــــــــــــــــــــــ       املحامي: بيري عبد االحد          116

ذكرى مباركة لرسامة شاممسة يف القوش ــــــــــــــ      عابد بتي عبدو              118

رسامة شاممسة يف القوش بالسورث ـــــــــــــــ     الشامس: صادق برنو            121

بعض املفردات الدخيلة املتداولة وبدائلهاــــــــــــــــ  فاضل بوال - بغداد          122

داري يف خامئل الكلامت

قصيدة نرثية بالعربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فاضل بوال - بغداد          125

تعلم لغتك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       اعداد: عابد بتي عبدو            126

فعالية العدد: حفلة االتحاد واملحبة

لنادي بابل الكلداين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       عابد بتي عبدو              131

قصيدة: وأخرياً إتحدنا بالسورث 

واعادة كتابتها بالكرشوين ـــــــــــــــــــــــــــــــ        عابد بتي عبدو              134

القسم االنكليزي: ما العمل بعد اليوم ـــــــــــــ        جوزيف كساب               145

اوريس شكوانا يف ذمة الخلود ـــــــــــــــــــــــ        هيئة التحرير                150 



حمورابي - آذار )العدد 41( 2016

21

ماذا تعرف عن دير مار أيليا الذي دّمره داعش

ماذا تعرف عن دير مار أيليا الذي دّمره داعش

الحريي، كان  ايليا  التاريخي هو  الدير  مؤسس هذا 

من اثرياء الحرية رصف ثروته عىل الفقراء، تلقى العلم 

يف مدينة نصيبني وذهب اىل دير إزال وقىض فيه 30 عاما، 

وهو احد تالميذ ابراهام الكبري، سار عىل طريق النسك 

بدون شائبة فاشتهر بالتجرد والحرص عىل االميان، غادر 

الراهب  ومعه  املوصل  منطقة  اىل  متوجهاً  الدير  هذا 

حنانيشوع وعىل بعد 45 دقيقة مشيا عىل االقدام باتجاه 

الجنوب الغريب أسس ديره عىل تالل ذات موقع جميل 

بناؤه  يوصف  نهر دجلة،  بالقرب  من  املنطقة  تلك  يف 

بالحسن وقالياته بالكرثة وكأنها جنينات تحوي الرياحني 

يكتسبه  الربيع  يف  الديرعجيبا  منظر  كان  والزهور، 

عامة  بصورة  املوصل  أهايل  كان  ووروده،  رياحينه  من 

واملسيحيني منهم بصورة خاصة يعتقدون بأن تراب هذا 

هذا  تأسيس  كان  لقد  العقرب،  لدغ  من  يشفي  الدير 

الدير يف اواخر القرن السادس ما بني سنة 585 و 590، 

عاش مار ايليا قرابة مائة عام تويف يف ديره هذا ودفن يف 

بيت القديسني الذي سبق ان بناه. خلفه يف رئاسة الدير 

حنانيشوع الذي قدم معه وشاركه بتأسيس الدير وكان 

بفرتات  الطويل  تاريخه  الدير عرب  الحرية. مير  من  ايضاً 

والتدمري،  املذابح  بسبب  مهجوراً  يكون  وأخرى  ازدهار 

وكانت ما قبل االخرية عندما تعرض اىل الهدم أثر حملة 

نادر شاه )طهامسب( سنة 1743 عىل املنطقة حيث كان 

فيه 150 راهبا تم اعدامهم جميها لرفضهم التحول اىل 

االسالم، فبقي مهجورا اىل يومنا هذا، لقد جدد الدير عىل 

الحرب  بعد  والثانية   1875 سنة  كانت  االوىل  مرحلتني 

بقلم / يوسف شكوانا

يف  الحديدي  الجرس  تشييد  جاء  ولكن  االوىل،  العاملية 

دير  نحو  الزوار  انظار  حّول  حيث   1934 عام  املوصل 

سهالً،  اليه  الوصول  طريق  اصبح  الذي  كيوركيس  مار 

لذلك ُهجر نهائياً، والسبب االخر الهامله وقوعه جنوب 

معسكر الغزالين حيث يحول دون السامح بزيارته، ولكن 

بزيارته  يقومون  املوصل  مسيحيو  كان  املنع  رفع  عند 

مبوسم عيده.

 يف عام 2003 تهدم جزء من جداره الخارجي نتيجة 

انفجار دبابة بالقرب منه، ويف عام 2008 قامت القوات 

االمريكية برتميمه وصيانته بعد ان كانت قد اتخذته مقراً 

لها، حيث كانت مساحته 27 الف قدم مربع يحتوي عىل 

امرييك  قس  واقام  واملعبد،  املحراب  بضمنها  غرفة   27

ملحق بالجيش القداس عىل مذبحه ألول مرة منذ قرون 

عديدة. ولقد عرب هذا القس واسمه جفري وورتون عن 

صدمته البالغة وحزنه الشديد عىل فقدان هذا الدير. 

أسامء الدير  
ان االسم الحقيقي للدير هو دير مار ايليا نسبة اىل 
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مؤسسه، ويسمى أيضا )دير سعيد( نسبة اىل سعيد بن 

االراء  تتضارب  املوصل، وهنا  امللك بن مروان وايل  عبد 

حول سبب هذه التسمية، فمنهم من يقول ان القديس 

الدير،  ببناء  يعاين منه فقام  الوايل من مرض كان  شفى 

والبعض يقول العتناء هذا الوايل به اذ جدد بناءه سنة 

708، اال ان هذه القصص رمبا كتبت للحصول عىل عطف 

الحكام املسلمني، الن مثل هذه القصص تتكرر يف العديد 

من االديرة، مثال هناك قصة مشابهة متاما للربان هرمز 

أمري  شفى  انه  تقول  حيث  القوش  قرب  ديره  مؤسس 

املوصل عتبة بن فرقد السلمي من مرضه وكان ذلك يف 

عهد الخليفة عمر بن الخطاب لذلك ساعده ببناء الدير، 

عىل  توىل  قد  مروان  بن  امللك  عبد  بن  سعيد  كان  وملا 

االقرب  الدير، فيكون  بناء  بعد  املوصل مائة سنة  حكم 

اىل الصواب هو ما قاله البعض بأن سبب هذه التسمية 

ليس لبناء هذا الحاكم االموي للدير وامنا بسبب رعايته 

عىل  حاكامً  كان  عندما  له  الدامئة  وزياراته  له  الخاصة 

الحكام  الصواب ألن  الرأي هو أقرب اىل  املوصل، وهذا 

واملتنفذين عىل مر العصور كانوا يرتادون االديرة للرشب 

الخمر  كلمة  نجد  ما  فكثرياً  االعني،  عن  بعيداً  واللهو 

)الدير  سمي  وكذلك  باالديرة،  قيلت  التي  االشعار  يف 

املنقوش( الن جميع غرف الدير كانت منقوشة، وسمي 

احياناً الدير الخربان بعد تهدمه واهامله.

بعض مشاهري الدير    
لفرتات طويلة كان البطاركة يلتفتون اىل رهبان هذا 

لتطور  وذلك  رهبانه  بني  من  مطارنتهم  ويختاروا  الدير 

الدير  هذا  عاش يف  ولقد  فيه،  الروحية  الحياة  وازدهار 

الكرث من ثالثني عاما ايشوع برنون الذي اصبح بطريركا 

رئيساً  واصبح  فيه  ترهب  وكذلك    ،828 سنة  وتويف 

أهل  من  وكان   987 سنة  طوىب  بن  ماري  البطريرك  له 

املوصل، وترهب فيه ايضا البطريرك ايشوعياب الخامس 

عبديشوع  فيه  وترهب   1175-1149 )الحائك(  البلدي 

بن بهريز الذي أصبح مطرافوليط املوصل وأربيل وهو 

وهناك  الخدم.  وتفسري  املواريث  تقسيم  رتب  الذي 

وتراس  الدير،  بهذا  رهباناً  كانوا  املشاهري  من  العديد 

الدير ابو سعيد الراهب )عبديشوع الراهب( وكان أحد 

املرشحني للجثلقة سنة 1028، وترأسه ايضا زكريا الذي 

اصبح اسقفاً عىل االنبار وهيت

وصف الدير
كان املسيحيون دامئا يتجنبون وصف جامل االديرة 

ليك ال تجلب االنظار وتصبح محط االطامع، اما املسلمون 

فيصفونها  واللهو  الخمر  عىل  يركزون  ما  غالباً  فكانوا 

ذلك  ومع  اللذيذة،  لخمورها  اللعاب  يسيل  بخامرات 

هذا  وصف  عن  املعلومات  بعض  استخالص  نستطيع 

يف  خاصة  طبيعتها  بجامل  أرضه  اشتهرت  الذي  الدير 

فصل الربيع، وكام تعرف املوصل بانها أم الربيعني، كان 

فيه ثالثة صهاريج االول داخل الفناء والثاين امام الباب 

والثالث يف طريق الدير، كام كان هناك عني ماء جارية 

)السحل(،  عني  تسمى  الكثري  الحىص  فيها  الدير  خلف 

معدنية  مياهها  الدير  عني  تسمى  كبرية  اخرى  وعني 

تكون  الصيف  ففي  السنة  بحسب فصول  الوانها  تتغري 

بيضاء كاللنب ويف الخريف زرقاء غامقة ويف الشتاء زرقاء 

فوق  قامئة  صخرة  كانت  حمراء.  الربيع  ويف  كالسامء 
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ماذا تعرف عن دير مار أيليا الذي دّمره داعش

مرتفع شامل الدير يقصدها ويستلقي فوقها من به امل يف ظهره تسمى )قرب السبع( اذ هناك قصص عديدة عن االسود 

التي كانت منترشة يف املنطقة زمن بناء الدير واالعاجيب التي تنسب اىل مار ايليا يف التعامل معها.

ويف وصفه قال الشاعر ابو عثامن الخالدي قصيدة مطلعها:

واالرض والروض يف وشــي وديبـــــــاج يا حسن دير ســــعيد إذ حللت به     

جلوه يف جبة منهمـــــــــــــــــا ودواج فام تــــرى غصناً اال وزهــــــــرته     

أحبابنــــــــــــــــــــا بني أرمال وأهزاج وللحامئــــــم الحان تذكرنــــــــا     

يزورها فتلقاه بأمــــــــــــــــــــــــواج وللنســـــيم عىل الغـدران رفرفـة     

اما اسارع الرفاء او الرفاع فكتب فيه قصيدة مطولة يبدأها:

يرتـــاح منك إىل الهـــوى املومـــــــوق أمحــــــل صبوتنا دعاء مشـوق      

وكذلك كتب عنه الشاعر عبد الغفار االخريس قصيدة مطلعها:

منتزهــــــــاً بالزهــــر والريحــــــــان بالهنـــــــا للديــــــر والغزالين      
   

داعش يدمر الدير  
بعد احتالل داعش للمنطقة بفرتة قصرية قام بتدمري هذا املعلم االثري الذي ميتد تاريخه اىل 1400 عام، وذلك 

ضمن حملته الجتثاث كل املعامل التاريخية واالثرية وفرض االسالم أو السيف عىل غري املسلمني بحيث أفرغ مدينة 

نينوى والحرض وفّجر  آثار  الهمجية هذه  فلقد دمر بحملته  املسيحيني،  القريبة منها من  والبلدات  العريقة  املوصل 

الكنائس، وقام مؤخرا ببيع 500 من بيوت املسيحيني باملزاد العلني، ان هذه الطرق الرببرية التي يتبعها ليس الهدف 

منها اال القضاء عىل الوجود املسيحي يف البالد.

وبحسب منظمة اليونسكو فداعش دمر 100 موقع ديني ودور عبادة يف العراق وسوريا هذا باالضافة اىل تدمري 

االثار وحرق املكتبات والكتب وتدمري التامثيل واملنحوتات القدمية أو بيعها بالسوق السوداء. أن هذه الحملة الهمجية 

أجربت السكان اىل مغادرة بيوتهم باتجاه محافظات كردستان واىل خارج العراق، كام أفقدتهم الثقة بجريانهم التاريخيني 

بعد أن سارعوا للوقوف مع داعش ضدهم.     

املصادر:
- ادب اللغة االرامية/ البري ابونا

- الديورة يف مملكتي الفرس والعرب/ يشوعدناح البرصي

   /ترجمة القس )البطريرك( بولس شيخو

- االوراق/ احمد السقاف

- الرؤساء/توما املرجي

- تاريخ الكنيسة الرسيانية/ ج2/ البري ابونا

- اشور املسيحية/ج2/ االب جان فييه/ترجمة نافع توسا

- الديارات/ ايب الفرج االصبهاين

- معجم البلدان ج2/ ياقوت الحموي

- مجلة بني النهرين عدد 7و8 دير مار ايليا لالب يوسف حبي
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 اور-شنابي ام اورحا-نابي
 اور-شنابي ام اورحا-نابي

يوسف حنا شبال
Toronto - Canada

اورشنايب بحسب ملحمة كلكامش هو حافظ الواح 

الحجر يف غابة االرز ومالح اوتونابشتيم يف بحر مياه 

املوت التي يعربها شمش )االله شمس( كل يوم .

بالرافدينيات كلمة أور شنايب إىل  املهتمون  يقطّع 

مقطعني: أور + شنايب  مام يوحي بأنها كلمة سومرية 

ورمبا كان مرد ذلك إىل ان ) أور( ترد صدرا لكثري من 

الكلامت السومرية املركبة ملا لها من قيم صوتية ومعاٍن 

واالسد  والبطل  والقوي  الحارس  تعني  فهي  متعددة. 

والرجل والذكر والطحان ومطحنة والفعل يطحن كام 

املسامرية  العالمة  حسب  وذلك  الحافظ  أيضا  تعني 

 google التي تسبقها ، وعند الدخول اىل ماكنة البحث

ويقول »هل  ما يصححها  Urchanabi رسعان  بكلمة 

تعني  Ur- Shanabi ، أي ان الشارحة تقع بعد اور 

لكني اعتقد ان التقطيع الصحيح هو 

) اورحا- نايب(  أو ) اورخا – نايب(  حيث ان اورحا 

أو اورخا تعني الطريق يف األكدية واآلرامية الفصحى 

ورسيانية القوش اي السورث، لكن ال مقابل عربيا لها 

او  العارف  تعني  األكدية  نابو(  )أو  ونايب  اثلها،   من 

العراف او العامل وهي نفس كلمة نبيا اآلرامية )وفيها 

تحتها  نقطة  إليها  وتضاف  واو  إىل  لفظا  الباء  تقلب 

أي  روكاخا  العملية  وتسمى  التغيري  هذا  للداللة عىل 

تليني  (، كام ان كلمة نبي العربية هي من نفس املادة 

اثل  أنها جميعا من  ان نالحظ  االثل. وليس صعبا  او 

او  يذاعا   عن   تختلف  نابو  وكلمة   ي.  واحد ن ب 

ياذوعا التي تعني العارف ايضا يف ان االوىل قد تنرصف 

الثانية  معنى  ينحرص  حني  يف  املستقبل  معرفة  اىل 

باملعرفة االعتيادية.

نايب   اورحا  معنى  يكون  تقدم  ما  عىل  تأسيساً 

اور_ يكن  ومل  املالح   أو  الدليل  أو  الطريق«  »عارف 

شنايب بل قل  اورحا _ نايب   غري ذلك بالنسبة لبطل 

نحو  رحلته  يف   « »أوتونابشتم  السومرِي  الطوفان 

الخلود. أما كيف اختفت الحاء وظهرت الشني فهناك 

عامالن مهامن يحكامن غياب  الحاء)وحروف اخرى( : 

األول هو عدم وجودها يف الخط املسامري  السومري 

الذي ورثه البابليون واآلشوريون ومل يحوروا فيه ليلبي 

يجوز  وال  مقدسا  معتربا  كان  )ألنه  لغتهم  متطلبات 

يف  األحرف  هذه  وجود  عدم  هو  والثاين  فيه(  التغيري 

اللغات األوربية وهي لغات املسترشقني الذين كانت 

لهم اليد الطوىل يف اكتشاف وفك رموز الخط املسامري 

تلك  بعض  ترجمة  متت  ثم  ومن  لغاتهم  إىل  ونقله 

نقل  عملية  كانت  ولهذا  العربية  اللغة  إىل  النصوص 

محفوفة   )Transliteration( حرفا  حرفا  الكلامت 

باألخطاء برغم كل التحّوطات املتخذة لتوّخي الدقة. 

مام يستدعي يف كثري من الحاالت إضافة حروف تأسيساً 
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عىل لغات أخرى مازالت حية. والتفسري املتيرس، دون 

جزم،  هو انها كتبت عىل شكل Ch  وهي رمز الخاء 

باالملانية والهولندية وقرئت شينا وفقا لرموز الحروف 

الفرنسية. 

 

ملحمة  من  نصا  ونقتبس  نايب  اورحا  إىل  نعود 

كلكامش ، طه باقر، ط1980-4 

)) فعندما مات انكيدو وبكاه كلكامش بكاءاً مرا 

لن  مصريه  ان  وتيقن  الصحارى  يف  وجهه  عىل  وهام 

يفعل شيئاً،  ان هو مل  انكيدو  افضل من مصري  يكون 

وهو  أال  العظام  أجداده  أحد  يقصد  ان  بباله  خطر 

وقطع  الجبال  فاجتاز  توتو  اوبارا  ابن  اوتونابشتيم 

((  وأخريا  العقارب  األسود والرجال  السهول وصادف 

الحانة.  صاحبة  سيدوري  والتقى  البحر  ساحل  وصل 

وبعد اخذ ورّد قال لها :

)) يا صاحبة الحانة أين الطريق إىل اوتونابشتيم ؟ 

دليني كيف اتجه إليه. 

فأجابت صاحبة الحانة كلكامش وقالت له :

اوتونابشتيم  مالح   اورشنايب  هناك  كلكامش  يا   

وعنده صور الحجر (( انتهى االقتباس

تقابل ما  الحجر هي صوى داللة  ويبدو ان صور 

نراه اليوم من كتل خرسانية أو لوحات معدنية عليها 

عالمات الداللة للمسافرين .

وإذا تأملنا الكلامت التي تحتها خط وهي الطريق، 

مجتمعة  تعزز  أنها  لرأينا  الحجر  املالح، صور  الدليل، 

الرأي الذي ذهبنا إليه من ان اورحا – نايب اكدية وتعني 

عارف الطريق أو الدليل أو املالح وليست سومرية.

ولكن مثة مسألتان يراد حلهام :

فأين  اكدية  نايب  اورحا-  كانت  ان  هي:  األوىل 

يف    Speiser ان  هي   والثانية  ؟  السومري  املقابل 

أن  يرى   Ancient Near Eastern Texts– كتابه 

هناك قراءة أخرى ِل »اورحانايب« بهيئة »مر– شنايب« 

وهذه بدورها تحتاج إىل تأويل ويبدو ان هناك قناعة 

تامة بان »شنايب« كلمة قامئة بذاتها بسبب اعتامد اور 

مقطعا اوال وهذان التأويالن نابعان من هذه القناعة.

اورخا_نايب  اعفى  اوتونابشتيم  ان  بالذكر  يجدر 

من وظيفته كحافظ اللواح الحجر يف ايصو ايريني او 

غابات ارز لبنان ، بعد نقله كلكامش اىل جزيرة مغيب 

الشمس ملالقاة جده ولهذا نراه ال يعود اىل غابته يف 

جبال االرز بل يعود مع كلكامش اىل مدينة اوروك.

وعىل ذكر نايب ونابو نالحظ ان اغلب ملوك ساللة 

تبدأ  الكلدانية  بالساللة  املعروفة  الحادية عرشة  بابل 

أسامؤهم بالبادئة نابو مثل نابو بوالرص و نابوخذنرص 

ونابونيدس ويساورنا الشك يف صحة إمالء أعجاز هذه 

أي  وواضحة  متامثلة  الصدور  ان  إذ  املركبة   األسامء 

مام  عرافني  أو  انبياًءا  أنفسهم  يعتربون  كانوا  انهم 

يخولهم ضم السلطة الدينية إىل جانب السلطة املدنية 

يف قبضة واحدة.

اما من حيث االسطورة الرافدية او الرافدينية فان 

االله نابو هو ابن االله مردوخ ابن االله ايا )بل حيّا( 

االكدي املقابل ل انيك السومري وحيث ان انيك هو اله 

الحكمة فليس غريبا ان يكون حفيده نابو اله املعرفة. 

اله  بوصفه  لعبادته  مكرسة  معابد  االله  لهذا  وكان 

املعرفة يف مدن عراقية كثرية من العهد االكدي )البابيل 

القديم (، والعهود االشورية، والعهد الكلداين )البابيل 

الحديث املنتهي يف 539 ق م( وحتى يف مملكة الحرض.

 اور-شنابي ام اورحا-نابي
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ويف خورصوباد حيث جعلت جميع املعابد ضمن 

يف  املعبودة  لاللهة  مكرسة  وكانت  دور رشوكني  قرص 

اشور مثل نابو وشمش وسني وننكال ونينورتا وايا، فقد 

نابو بن مردوخ دون غريه بالشموخ  خص معبد االله 

والعظمة، أي ان نابو كان يتمتع مبكانة فريدة او مهابة 

خاصة يف قلوب االشوريني. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتأويالتها  القدمية  الرافدينية  االسامء  عن  مزيد 

بقراءة جديدة يف الكتب التالية لصاحب املقال وميكن 

بالربيد  باالتصال  هدية  املودية  نسخة  عىل  الحصول 

االلكرتوين ادناه:

1 –    كلكامش أثورا بريوتشام ) النسخة  االلكرتونية 

2004 ، النسخة الورقية 2007 ( .

 ,From Gilgamesh to Christopher ,2012    – 2

Amazon.com  عىل موقع

Galdu or The Sons of gods  ,2012      – 3عىل 

Amazon.com موقع

Shabilla_yousif@yahoo.com  

• يظن الديكتاتور أن بقتله وسجنه لرموز المعارضة أنه يسكت صوتهم...
فكل صوت تسجنه سيظهر لك مئات اخرون مطالبين بحقه...

البقالة،  بائع  الخضار، ويجرح  بائع  الزهور، ويعتقل  بائع  • في وطني يستشهد 
ويخطف بائع الكتب، فكل الباعة في وطني مستهدفون اال باعة الوطن فهم 

باألمن والترف ينعمون ...
• كانت دكتاتورية وطني تدفع راتب الموظف شهريا ما قيمته طبقة بيض، اما 

ديمقراطية وطني فسرقت )باسم الدين( حتى ذلك الراتب ...
المطر، اشوف  بيوم  بالشارع  ويتمشة  اتمنى اشوف عراقي شايل شمسية   •

كلهم رافعين بناطيرهم من جوة، اريد اعرف المطر من فوك لو من جوة... 
• في وطني نوعان من اللصوص ... لصوص صغار تالحقهم الشر طة

ولصوص كبار تحرسهم الشرطة...
• في بالدنا ال تبحث عن محامي يعرف القانون... بل ابحث عن محامي يعرف 

القاضي ...
خراب البصرة

العباسي  الخليفة  ثورة على  الزنوج  أحد  قاد  البصرة عام 870م عندما  خربت 
أهلها.  من  الناجون  منها  وهرب  وأحرقها  البصرة  فهاجم  الله،  على  المعتمد 
)بعد  ولكن  الزنوج  الثوار  من  المدينة  )الموفق(  الخليفة  استرد  سنة   14 وبعد 

خراب البصرة(

ت
عا
و
من
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االمريكية  الرئاسية  االنتخابات  تجري 
عادة  فيها  يتنافس  سنوات،  اربع  كل 
)الديمقراطي  الرئيسيان  الحزبان 
والجمهوري( ويترشح اخرون من احزاب 
الخضر  كأحزاب  ثانوية  تعتبر  اخرى 
نتيجتها  تكون  واالصالح   والليبرتاري 
كلها الفشل، والطريقة التي تجري بها 
االولى  مرحلتين  على  تكون  االنتخابات 
بها كل  يقوم  تمهيدية  انتخابات  تكون 
المرحلة  لخوض  ممثله  باختيار  حزب 
االخيرة والحاسمة من االنتخابات والتي 
تشرين  شهر  من  الثامن  في  ستجري 
وطريقة  الواليات.  كافة  وتشمل  الثاني 
اختيار كل حزب لممثله تبدأ بترشيح عدد 
غير محدد من االشخاص الراغبين، فمثال 
خمسة  ترشح  الحالية  االنتخابات  في 
من الحزب الديمقراطي و17 من الحزب 

الجمهوري.

تبدأ الحملة االنتخابية والمنافسة بين 
بغية  حدى  على  حزب  كل  مرشحي 
الحصول على تفويض حزبه كي يكون 
التمهيدية  االنتخابات  فتجري  مرشحه، 
في كل والية لوحدها بعد ان يحدد كل 
ويقسم  للمؤتمر  مندوبيه  عدد  حزب 
هذا العدد على الواليات، والذي يحصل 
المندوبين  من  المطلوب  العدد  على 
الحزب،  ذلك  مرشح  االرجح  على  يصبح 
الحصول  مرشح  اي  على  تعذر  اذا  اما 
يكون  االخير  فالقرار  العدد  هذا  على 
وهذه  المؤتمر.  في  التصويت  لنتيجة 
يخوض  عندما  عادة  تحصل  الحالة 
االنتخابات التمهيدية اكثر من مرشحين 
الحال في  الواحد كما هو  للحزب  اثنين 
ما  حيث  الجمهوري  الحزب  مرشحي 

زال في الساحة اربعة مرشحين.

فمرشح الحزب الديمقراطي ستكون 
الفرق  الن  كلينتون  هيالري  االرجح  على 
برني  منافسها  وبين  بينها  نسبيا  كبير 
االشتراكية،  االفكار  صاحب  ساندرس 

نظرة �سريعة 
على �سري 
االنتخابات 
االمريكية
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)الحزب  المنافس  الحزب  بما يخص  اما 
الجمهوري( فالمسألة ليست محسومة 
رغم  اشدها  على  والمنافسة  االن  لحد 
على  متفوق  ترامب  دونالد  المرشح  ان 
منافسيه الثالثة اال انه من غير المتوقع ان 
يحصل على العدد الكافي من المندوبين 
يكون  وبهذا  اربعتهم،  بين  تتوزع  النها 
الذي  العام  للمؤتمر  النهائي  القرار 
اذ  عليها،  يحسد  ال  مشاكل  ستواجهه 
فاما  مر،  احالهما  خيارين  امام  سيكون 
ترشيح احد الثالثة غير ترامب الذين يرى 
الحزب فيهم ملتزمين بمبادئه وتتطابق 
روبيو  ماركو  خاصة  معه  سياستهم 
وجون كاسيك، وبذلك سيواجه انتقادات 
تصوت  التي  الجماهير  من  كبيرة 
المؤتمر  ويقوم  ترامب  االعمال  لرجل 
المرجح  ومن  باهمالهم،  للحزب  العام 
انعقاد  لحين  الحملة  في  يستمر  ان 
وكروز،  ترامب  من  كل  العام  المؤتمر 
المفضل  ليس  والثاني  مرفوض  االول 
السياسيين  بعض  ويعتقد  الحزب  لدى 
للمرشح  سيصوتون  انهم  الجمهوريين 

اما  الشّرين(،  )أهون  ويعتبرونه  الثاني 
الخيار الثاني فهو بترشيح ترامب وبذلك 
يكون الحزب الجمهوري  قد انحرف عن 
نهجه والمبادئ التي يلتزم بها بحسب 
اذا  ذلك  كل  من  واالخطر  البعض،  رأي 
ينصفه  ال  المؤتمر  بأن  ترامب  شعر 
خوض  يقرر  أثرها  وعلى  غيره  بترشيح 
احتمال  فقط  هذا  كمستقل  االنتخابات 
ترشيحه،  الحزب  رفض  حالة  في  وارد 
النهائية  االنتخابات  في  سيتنافس  اي 
ثالثة مرشحين )ديمقراطي وجمهوري 
اشبه  سيكون  ذلك  حصل  واذا  وترامب( 
باالنتحار السياسي للجمهوريين تقطف 
هيالري  الديمقراطية  المرشحة  ثماره 
المؤكد  الفوز  لها  سيمنح  التي  كلنتون 

على طبق من ذهب.
المرشح دونالد  ان ما يحصل بظهور 
ثمان  قبل  حصل  بما  يذكرنا  ترامب 
سنوات عندما ظهر على الساحة باراك 
بثورة على  أشبه  كان  أحدثه  وما  اوباما 
والتجديد،  التغيير  في  والرغبة  القديم 
االعمال  رجل  مع  المشهد  يتكرر  واليوم 
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دونالد ترامب الذي لم يكن سياسيا 
الحزبين  من  اي  بنهج  يلتزم  ولم 
يدعم  كان  انه  بل  ال  الرئيسيين، 
المرشحين  عديدة  ولعقود  ماليا 
الديمقراطيين اكثر من الجمهوريين، 
ولحد االن رغم انه يتفق مع سياسة 
العديد من  الجمهوري في  الحزب 
النقاط ويعتبر نفسه من المحافظين 
اال انه يختلف معه في نقاط اخرى 
اقطاب  من  العديد  يخيف  ما  وهذا 
عن  صراحة  فيعلنون  الحزب  هذا 

احيانا  تصل  بعبارات  له  تأييدهم  عدم 
كل  ان  والغريب  به.  التشهير  الى 
الحمالت المعادية له من الهجوم الالذع 
تصريحات  الى  المناضرات  في  عليه 
بعض السياسيين المعروفين ضده أمثال 
رامني(  )مت  للرئاسة  السابق  المرشح 
التي  النتائج  على  كثيرا  تؤثر  ال  كلها 
التمهيدية.  االنتخابات  في  يحققها 
لذلك يبقى أمل منافسيه من حزبه في 
عدم حصوله على العدد المطلوب من 
المندوبين كي يُحسم االمر في المؤتمر 
انسحاب  عدم  سر  هو  وهذا  العام، 
وكاسك(  )روبيو  المرشحين  من  اثنين 
فانسحابهم  فوزهم،  فرص  ضآلة  رغم 
وبين  بينه  االنتخابية  المعركة  وبقاء 
على  حصوله  فرصة  من  سيزيد  كروز 
اعتقاد  الى  باالضافة  المطلوب  العدد 
للحزب  العام  المؤتمر  بأن  منهما  كل 
سيرشحه باعتباره ملتزم بمبادئ الحزب 

التزاما كبيرا.   

السؤال هو كيف ينال ترامب كل هذا 
الوسط  في  معروف  غير  وهو  التأييد 
من  متأتية  الوحيدة  فشهرته  السياسي 
معروف،  وملياردير  أعمال  رجل  كونه 
أقواله  منها  عديدة  ذلك  أسباب  ان 
)من  السياسيين  حول  معهودة  الغير 
يدل  مما  الدائهم  وانتقاداته  الحزبين( 
من  مّل  قد  االمريكي  الناخب  ان  على 
امور  الى  باالضافة  السياسيين،  وعود 
اخرى مثالً حول الحد من مسالة الهجرة 
فكرة  وطرحه  امريكا  الى  الشرعية  غير 
تشييد جدار على طول حدود المكسيك 
معامالت  اجراءات  في  والتشديد 
الموجودين  من  الماليين  وطرد  الهجرة، 
في امريكا بصورة غير شرعية، وتشدده 
في التعامل مع االرهابيين وايقاف هجرة 
المسلمين الى امريكا ولو لفترة محددة، 
التعامل  طريقة  في  النظر  واعادة 
يعتبر  حيث  االخرى  الدول  مع  التجاري 
بمصالح  مجحفة  الحالية  االتفاقات 
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الى  يدعو  لذلك  االقتصادية،  أمريكا 
كسالح،  واستخدامها  فيها  النظر  اعادة 
اعادة  على  سيعمل  انه  يدعي  كما 
العدد الكبير من الشركات االمريكية التي 
هربت من البالد بسبب الضرائب لتعمل 
السياسيين  ينتقد  كما  اخرى،  بلدان  في 
من  كبيرة  مبالغ  لتقبلهم  عامة  بصورة 
حمالتهم  لدعم  كبرى  مؤسسات 
االنتخابية مما يجعلهم يعملون لتحقيق 
مصالح المانحين، مؤكدا انه ينفق على 
الخاصة.  امواله  من  االنتخابية  حملته 
التي يختلف بها  النقاط  هذه هي اهم 
االخرين،  الجمهوريين  المرشحين  عن 
معهم  يتفق  التي  النقاط  أهم  أما 
القوات  ودعم  الالمركزية  ترسيخ  فهي 
والتركيز  البالد  هيبة  العادة  المسلحة 
على السياسة الخارجية إضافة الى امور 
لالجهاض  المعارض  كموقفهم  اخرى 
وزواج المثليين. بعكس مرشحي الحزب 
على  يؤكدون  الذين  الديمقراطي 
المساعدات  وزيادة  الفقيرة  الطبقات 
التي تقدم لهم مما يجعلهم يضمنون 

أصواتهم االنتخابية. 
اما هيالري كلينتون التي ستكون على 
االرجح المرشحة الديمقراطية لالنتخابات 
الرئاسية رغم الفوز المفاجئ لمنافسها 
فهي  مشيكن،  والية  في  ساندرس 
الرئيس  لسياسة  إمتداداً  نفسها  تعتبر 
الحالي باراك اوباما وبذلك تحصل على 
من  االمريكيين  اوساط  في  كبير  تأييد 
دائما  تركز  انها  كما  افريقية،  اصول 

حقوقها  عن  الدفاع  وتعتبر  المرأة  على 
كأول  انتخبت  اذا  مهامها  اولويات  من 
امرأة رئيسة الواليات المتحدة االمريكية، 
أهمها  عديدة  صعوبات  تواجه  ولكنها 
وان  سبق  حيث  بالمصداقية  يتعلق  ما 
السفير  من  كل  عوائل  على  )كذبت( 
الذي  ستيقنس  كريستوفر  االمريكي 
ايلول  في  وحراسه  بنغازي  في  قتل 
في  الجناة  هوية  حول   2012 سنة 
البنتها،  الحقيقة  ذكرت  الذي  الوقت 
كوزيرة  المسؤولية  بعض  تتحمل  كما 
رغم  ليبيا  في  بقائه  في  الخارجية 
اما  القادم وابالغها به،  بالخطر  شعوره 
استخدامها  فهو  يواجهها  ما  أصعب 
الغير  الشخصي  االلكتروني  لبريدها 
الخاصة  الرسائل  االف  الرسال  مؤمن 
الخارجية،  وزيرة  كانت  عندما  بعملها 
قبل  من  التحقيق  قيد  زال  ال  االمر  وهذا 
الرسائل  تلك  لتصنيف  المخابرات  وكالة 
ثبت وجود  واذا  وتحديد مدى سريتها، 
القضاء،  تواجه  فقد  بينها  سري  هو  ما 
وبذلك يصبح هذا التصرف الخاطئ سببا 

في نهاية حياتها السياسية.
ما  على  سريعة  نظرة  كانت  هذه 
يجري في االنتخابات الرئاسية االمريكية 
وسنحاول في العدد القادم الكتابة حول 
اكثر  الموضوع حيث ستتضح االمور  هذا 
وتكون مرحلة االنتخابات التمهيدية قد 
مرشحه  الحزبين  من  كل  واختار  انتهت 
العامة  االنتخابات  مرحلة  بعدها  لتبدأ 

الختيار الرئيس ونائبه.            



حمورابي - آذار )العدد 41( 2016

31

البحث والتحدي
 يف بداية السبعينات اتخذ النظام بعض الخطوات 

نحو االنفتاح واطالق الحريات كالحكم الذايت لالكراد 

وميثاق العمل الوطني والجبهة الوطنية مع الشيوعيني 

ومنح الحقوق الثقافية للرتكامن وكذلك لشعبنا بتسميتنا 

)الناطقني بالرسيانية(، هذا االنفتاح دفع الشاب يونان 

وأصبح  الكتب،  بطون  يف  والبحث  للمطالعة  هوزايا 

ذلك  نتيجة  وكانت  باستمرار،  املكتبات  عىل  يرتدد 

قناعته باهمية اللغة كركن اسايس من أركان القومية، 

وأخذ يعمل بنشاط يف مؤسساتنا املختلفة التي تأسست 

نتيجة ذلك االنفتاح، ولكن ذلك مل يستمر طويال الن 

النظام مل يؤمن بالدميقراطية ومنح الحقوق، فرسعان 

ما ظهر ان االجراءات التي اتخذها كانت لفرتة زمنية 

قصرية لحني ترسيخ سلطته، واالسلوب الذي اتبعه معنا 

الغائها، وهنا ظهر  بغية  التضييق عىل مؤسساتنا  كان 

دور بعض الشباب الواعي ويف مقدمتهم يونان هوزايا يف 

تحدي سياسة النظام بهدوء وذلك باستمرار النشاطات 

التقدم والرتشيح الدارة  الثقافية واالدبية والفنية منها 

الجمعية الثقافية الرسيانية وأصبح رئيساً لها اىل غلقها 

يف 1983 والنشاط يف جمعية اشور بانيبال الذي كان 

احد مؤسسيها ومخطط أول مهرجان أقامته، واندفاعه 

اشتهرت  التي  الثالثاء  كمحارضات  نشاطاتها  النجاح 

والفنانني  واالدباء  املثقفني  من  نخبة  واستقطبت  بها 

الثقافية  املهرجانات  وأقامت  الجامعات،  وأساتذة 

اوائل  من  وكان  السنوي،  الطفولة  ومهرجان  السنوية 

الجمعية، وكذلك االستمرار باملساهمة  الذين كرمتهم 

وعمله  الرسياين  والكاتب  سوريايا  قاال  اصدار  يف 

الدؤوب يف اتحاد االدباء والكتاب الرسيان. بعد الغاء 

النشاطات  استمرت  النظام  قبل  من  املؤسسات  هذه 

واللقاءات الرسية يف البيوت والكنائس والكازينوهات 

وكانت ترتكز عىل التوعية ضد السفر ورضورة االعتزاز 

بلغتنا وكذلك  للتعارف واستمرار العالقات بني الشبيبة 

لغتنا السريانية تخسر جنما من جنومها
لغتنا السريانية تخسر نجما من نجومها

بقلم/  يوسف شكوانا

أبرص يونان مرقس هوزايا النور يف زاخو سنة 

والثانوية  االبتدائية  دراستة  مراحل  يف   ،1956

ثالث  شمله  الذي  والتهجري  القرى  إحراق  شاهد 

الدائم عىل املنطقة، ثم درس يف  مرات والحصار 

ميكانييك  مهندس  منها  وتخرج  املوصل  جامعة 

من  متزوج  النفط،  وزارة  يف  عمل   ،1982 سنة 

السيدة جاندارك خوشابا وله اربعة اوالد نينوس- 

نيشا- رابيل- راميل.
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اديب،  طابع  ذات  وكانت  الجامعية 

تتم  فكانت  السياسية  النشاطات  اما 

برسية تامة وذلك لدموية النظام

تلبية نداء الواجب
يف عام 1991 وبعد انتفاضة اذار 

توسعت نشاطات الحركة الدميقراطية 

يف  املدن  اىل  نزولها  بعد  االشورية 

اىل  اعالمها  حاجة  وظهرت  الشامل 

 1992 عام  ويف  االكفاء،  االعالميني 

تدرس  التي  الرسيانية  املدارس  بدأت 

العريقة،  بلغتنا  املواد  كافة  فيها 

فشعر بأن الواجب يناديه للمساهمة 

تطويرهام  أجل  من  قدراته  وتسخري 

)اعالم  الندائني  هذين  اىل  فاستجاب 

ان  اال  الرسيانية(  واملدارس  الحركة 

اىل  أّدت  االدبية  مشاريعه  بعض 

حيث  الوقت  بعض  التحاقه  تأجيل 

بنيامني  االديبني  مع  بجد  يعمل  كان 

حداد وعوديشو ملكو الصدار قاموس 

رسياين عريب موسع. وهكذا نراه يلبّي 

نداء الواجب القومي والوطني ويرتك 

ليعمل  كردستان  اىل  متوجها  بغداد 

عضوا  أصبح  فسياسيا  كبري،  بنشاط 

عام  منذ  للحركة  املركزية  اللجنة  يف 

السيايس  مكتبها  يف  وعضوا   1997

ونائب السكرتري العام ووزيرا للصناعة 

سنة  من  كردستان  اقليم  حكومة  يف 

املدارس  يف  اما   2005 سنة  اىل   2000

الكتب  الرسيانية فكان احد مرتجمي 

عملية  ان  املحدد،  الوقت  يف  النجازها  نهار  ليل  يعمل  وكان  املدرسية 

يوجد  ومل  مرة  الول  تحصل  النها  الصعوبة  بالغة  كانت  هذه  الرتجمة 

ترجمة  عملية  وعن  اليه،  يستندوا  يك  العلمية  للمصطلحات  مرجع 

من غري  يرتجمون عدة صفحات  احياناً  انهم  مرة  قال  املدرسية  الكتب 

توقف وأحياناً اخرى يتوقفون ساعات عديدة بسبب اسم حرشة صغرية 

الكيمياء  فيها  مبا  املواد  جميع  تشمل  وانها  خاصة  علمي،  مصطلح  او 

والفيزياء وفروع الرياضيات مبصطلحاتها املعقدة.

نتاجاته
اللغة  بفروع  اهتم  الحديث،  العرص  يف  شعبنا  اعالم  من  علم  انه 

والنقد االديب وادب االطفال، كتب الشعر والقصة القصرية، ولكنه اهتم 

بالقصة القصرية أكرث المكانية تحميل النص شيئاً من قضيتنا القومية وإن 

كان ذلك عىل حساب جاملية الشعر، وقد نرش 14 كتابا يف الشعر والقصة 

رسياين(  )عريب-  بهرا  قاموس  يوخنا  اندريوس  السيد  مع  أعد  القصرية، 

لبساطته ودقة مفرداته، ومع  الحديثة  القواميس  أهم  يعترب من  وهذا 

االستاذين بنيامني حداد وعوديشو ملكو قاموس برعم اللغة  )رسياين- 

عريب(، واصدر كتابني عن اللغة الرسيانية وكتاب يف النقد االديب، شارك 

املراحل  ولجميع  الرسيانية  للمدارس  املدرسية  املناهج  وترجمة  باعداد 

لغتنا السريانية تخسر نجما من نجومها
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الصحف  من  العديد  تحرير  يف  ساهم  لقد  الدراسية، 

واملجالت، أهمها الكاتب الرسياين مجلة املكتب الثقايف 

الرسياين يف أتحاد األدباء والكتاب العراقيني ومجلة قاال 

سوريايا، وكتب ونرش مقاالت أدبية وسياسية وابحاث 

لغوية، والقى محارضات وشارك يف ندوات جامهريية 

تحريرها  ترأس  التي  بهرا  جريدة  ويف  وتلفزيونية.. 

ونرشا..  آنو  بأسم  عمود  مائة  كتب  سنوات  لخمس 

هذا  ورغم  بالرسيانية،  غريها  وعرشات  بالعربية، 

)الرسيانية  بكتاب  كثريا  يعتز  كان  اصداراته  الكم من 

السورث،  لغة  يف  مالحظات  اشكاليات(  املعارصة- 

مجموعة  وهو  بالرسيانية  الضالل(   - )طالنيثا  وكتاب 

من الدراسات النقدية.  

من افكاره
كان أميانه راسخاً بوحدتنا القومية ويعتز بتسمياتنا 

كلدانية،  رسيانية،  أشورية،  عديدة،  وهي  جميعها.. 

حالة  التعدد  هذا  يعترب  وكان  كلدوأشورية..  سورايا، 

طبيعية لشعب ميتد تاريخه الالف السنني، بعد أشهر 

من التغيري عام 2003 كان أحد العاملني بجد للتهيئة 

النعقاد املؤمتر القومي يف بغداد اليجاد صيغة تجمعنا، 

بالتسمية  املؤمتر  خرج  عندما  كبرية  فرحته  وكانت 

مؤمتر  جاء  وبعدها  رسيانية،  واللغة  الكلدواشورية 

أربيل ليقّر تسمية )كلداين رسياين اشوري( وهذه نالت 

تأييده ألن هدفه االسايس كان الوحدة وليس التسمية. 

كنت معه يف احدى زياراته الحدى شخصيات ديرتويت 

عندما قال له )لقد أخطأتم باطالق التسمية الرسيانية 

يتفق  التي  التسمية  هي  )وما  فأجابه  املدارس(  عىل 

عليها الجميع؟ لو انتظرنا االجامع عىل تسمية معينة 

سنوات  بعد  ذلك  كان  االن(  لحد  باملرشوع  بدأنا  ملا 

ويعمل  يفكر  كان  الرسيانية، هكذا  املدارس  بدء  من 

لغتنا السريانية تخسر نجما من نجومها

كان  كام  اسمها.  وليس  اللغة  احياء  كان  لديه  فاملهم 

املختلفني  مع  التواصل  رضورة  عىل  دامئاً  ويؤكد  يرى 

باالراء اىل ان يتم التفاهم او االتفاق.

الوعي  بنرش  الكبري  اهتاممه  كان  به  متيز  ومام 

يبني  دامئاً  وكان  الشباب  بني  خاصة  والوطني  القومي 

الوطنية  اهدافنا  اىل  للوصول  بالوعي  التسلح  رضورة 

والقومية، اذ ان الشعور القومي وحده من غري الوعي 

القومي ليس كافياً لتحقيق االهداف، وهذا االميان عرّب 

عنه بواقعيته بعيدا عن الخيال الذي ال ميكن تحقيقه.   

الشديد  العتزازه  كانت  الواسعة  شهرته  أن  اال 

وتطويرها،  لغتنا  عىل  للمحافظة  الجسام  وتضحياته 

القومية  أركان  من  اساسياً  ركناً  اللغة  يعترب  فكان 

أساسية  رضورة  يعترب  وتكلام  وكتابة  قراءة  وتعلمها 

للوجود، مل يتعلم لغتنا يف السن املبكر كمعظمنا وامنا 

تعلمها وهو يف السنة الثانية يف كلية الهندسة واهتم 

بها اىل أن أصبح أحد املختصني بها، كتب الشعر واهتم 

بالقصة القصرية والنقد االديب اللذان وجد نقصاً بهذين 

وبرعم  )بهرا  قاموسني  بتأليف  شارك  كام  القسمني، 

اللغة( وشارك برتجمة الكتب املدرسية ولجميع املراحل 

للكتابة،  الدراسية. كام شارك الشعراء وشجع الشباب 

املدارس  يف  الحناجر  ترددها  اناشيداً  كتب  ولالطفال 

الرسيانية كنشيد )شمشا دخريوثا( الذي اصبح النشيد 

الرسمي لتالميذ املدارس الرسيانية.  

من صفاته وألقابه
كان الفقيد متعدد املواهب كثري العطاء والتضحيات 

ومتيز بالعديد من الصفات التي قلام تجتمع يف شخص 

صفاته  اهم  من  واصبح  به  متيز  ما  مقدمة  يف  واحد، 

مبظهره  البسيط  االنسان  ذلك  بقي  حيث  التواضع، 

وأعامله،  بأفكاره  العظيم  وهو  االخرين،  مع  وتعامله 
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مل تغريه املناصب واملواقع، كان يؤكد دامئاً أن ال يكون 

العمل  لثناء ومديح، كان كثري  اسمه وشخصه مصدراً 

أعامله،  عن  يتحدث  فال  والترصيحات،  الكالم  قليل 

صدر القاموس الذي كّد يف انجازه دون أن يرد أسمه 

فيه، وملا سألوه عن ردة فعله قال: االسم ليس مهام امنا 

كثرياً  االجيال.  منه  وتستفاد  القاموس  يصدر  ان  املهم 

عن  بعيداً  القومية  للمصلحة  بالخفاء  يعمل  كان  ما 

من  والصرب.  بالهدوء  متيز  الشخصية،  للشهرة  السعي 

االلقاب التي أطلقت عليه: املعلم- الشاعر- كاتب القصة 
القصرية- االديب- الصحفي- املهندس- يحرتم املقابل- يعمل 

مضحي-  حريص-  موّحد-  بار-  جّدي-  بسيط-أمني-  بنظام- 

كتاب  املبالغة-  يكره   - واقعي  طيب-  قلبه  مخلص-  جرئ- 

اللغة  ذيك-حارس  االخرين-محبوب-  آالم  يحمل   - مفتوح 

االمني- مؤسسة

أمله في سهل نينوى
من اقواله عن - حبيبته - نينوى )يف البدء نينوى 

نينوى  الثالث  االلف  يف  الظالم،  عامل  يف  النور  كانت 

رأى  واقعيته  بسبب  النور(  عامل  يف  الظالم  عاشت 

عىل  االنسان  هو  الحقوق  لنيل  الرئييس  العامل  أن 

الذي  نينوى والخابور  االرض وهذا ما وجده يف سهل 

عىل  باستمرار  يرتدد  كان  حيث  االمال،  عليهام  عقد 

اال  القومية،  بنشاطاتهم  ويشارك  نينوى  سهل  بلدات 

ان احتاللهام من قبل )داعش( وتهجري ساكنيهام أدى 

عليه  فاشتد  انجازه،  يأمل  كان  الذي  القرص  هدم  اىل 

املرض، وكان جوابه كلام سؤل عن امنيته يقول )عودة 

املهّجرين اىل بيوتهم( لقد احب سهل نينوى حباً كبرياً 

ويعقد عليه آمال وجودنا، لقد رحل وأمل املهّجرين يف 

قلبه بعد أن فرضوا عليهم الدواعش الهجرة القرسية،

وهكذا أىب عام 2015 أن يرحل اال ويأخذ معه هذا 

النجم الساطع يف سامء أمتنا وحارس لغتنا االمني بعد 

لقد  بشعبنا،  ما حّل  واالم  املرض  االم  عناء شديد من 

كان كل حياته كشمعة تحرتق النارة طريق الوصول اىل 

اهدافنا يف نيل حقوقنا عىل أرضنا التاريخية. لقد رحل 

واالعامل  واالفكار  الذكريات  من  مثيناً  أرثا  وترك  عّنا 

التي ستبقى معنا ابداً. 
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النظام الدويل،
 التطرف واألرهاب 

يف معادلة متبادلة

النظام الدولي،  التطرف واألرهاب في معادلة متبادلة

د. رعد عبودي يلدو
تخصص في القانون الدولي

التي  الظواهر  من  والرتهب  التطرف  ظاهرة  تعد 

تشهدها العديد من الدول العربية  يف تأريخها املعارص 

مثل العراق ، سوريا، اليمن، ليبيا، مرص....ألخ باالضافة 

اىل دول اوربية وافريقية مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا 

املفكرين  من  العديد  أن  ويالحظ  ومايل.  ونايجرييا 

ومتباينة  متبادلة  تفسريات  أعطوا  والغربيني  العرب 

الباحثني أنها نتيجة  لهذه الظاهرة.  حيث يرى بعض 

مؤسسات  وشكلية  النظام  ودكتاتورية  الفساد  أنتشار 

السيايس. يف حني يرى بعض  للعمل  أدارتها  الدولة يف 

األقتصادات وتفيش  أنهيار  الخلل هو يف  بأن  الباحثني 

يكمن  الخلل  بأن  آخرون  يرى  بينام  واألمية.  البطالة 

ساهم  ذلك  كل  اليساري.  أو  القومي  املد  تراجع  يف 

تيارات دينية تدعو  التطرف وبزوغ  أنتشار ظاهرة  يف 

اال  يتحقق  ال  الذي  ذاك  اليقني  اىل  املسلم  الشباب 

بأسلوب األرهاب. 

واقعه  ودراسة  العرىب  للتأريخ  أستقرائنا  عند 

كثرية  سياسية  إقتصادية  بأزمات  مشحون  تأريخ  نراه 

ضد  العريب  الشارع  تحريك  شأنها  من  كان  وخطرية، 

بأمور  تتعلق  التي  األزمات  تلك  وبخاصة  النظام 

من  هذا  الكريم  للعيش  مهددة  حياتية  أقتصادية 

عريب  شبايب  تأجج  بزوغ  أخرى  ناحية  ومن  ناحية. 

الدول  بعض  بها  واملُتهم  العربية  القضايا  بعض  تجاه 

القضية  املتحدة يف عدم حلها مثل  الغربية والواليات 

إذاً  موجودة  كانت  األزمات  هذه  أن  الفلسطينية. 

وكانت مستويات حضورها بنسب متباينة، بيد أنها مل 

األهداف  لتحقيق  واألرهاب  التطرف  مستويات  تأخذ 

يف عاملنا املعارص.

أن هذا التطرف والرتهب من الشباب املسلم كان 

له دوره يف أوربا أيضا. حيث أعترب بعض بلدانها داعمة 

لألنظمة العربية، وأيضا أهمية الجهاد يف فرض الديانة 

هذه  أن  وبخاصة  القوة.  أسلوب  وفق  فيها  األسالمية 

باألنسان وكرامته  تؤمن  قيم  بلدان ذات  البلدان هي 

العوائل  اآلف  بهجرة  سمحت  وبالسالم،  وحريته 

العربية من سوريا والعراق وبالد املغرب العريب وغريها 

من البلدان العربية. وأيضا سمحت ببناء املساجد عىل 

أراضيها، هذه الفقرة التي أستغلت يف بناء مساجد غري 

التطريف  الفكر  تعبئة  لها دورا يف  كان  والتي  مرخصة، 

محاولة  انتقامية  إرهابية  بعمليات  والقيام  واألرهايب 

من  العديد  دخول  بعد  خاصة  القيم  هذه  تدمري 

تنظيامت أرهابية 

تختلف  واألقتصادية  األجتامعية  البنية  طبيعة  إن 

موضوعية  ألسباب  وذلك  ألخرى،  عربية  دولة  من 
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النظام الدولي،  التطرف واألرهاب في معادلة متبادلة

تتعلق بطبيعة النظام األقتصادي والعوامل األقتصادية 

األختالف  هذا  تعزز  وقد  املذهبي.  املتغري  وأخرياً 

بغياب التنسيق والتكامل األقتصادي العريب ذاك الذي 

ساعد بدوره عىل تعزيز  واقع التجزئة وبالتايل ضعف 

تنظم  التي  تلك   أو  الدولة  داخل  سواء  املؤسسات 

العالقات بني الدول العربية. هذه املتغريات ساهمت 

يف أنبثاق ما يُسمى الربيع العريب.

يـــــرى  وهــنا 

الباحث أن التطرف 

يف  حدث  والرتهب 

وليس  محدد  زمن 

بعده.  أو  قبله 

هـو  الزمـن  هذا 

العريب.  الربيع  زمن 

طرحــــــت  حيث 

الحريــة  مبــــادئ 

والدميقراطيـــــــة 

وتـــداول الســلطة 

والقضاء عىل النظم 

الدكتاتورية والفساد. أذ نرى أن املاليني التي خرجت 

بالحرية  مطالبة  واليمن..ألخ  وليبيا  ومرص  تونس  يف 

والعدل والتسامح وتقدبس دور الدولة، نرى أن الكثري 

منهم طالب بنقيض ذلك متاما. أذ أن مطالبهم كانت 

تتمثل بأقامة دولة الخالفة،  لتصبح هذه الجزئية من 

املطالب  هذه  عن  نتج  وقد  للتطرف.  حاضنة  املاليني 

تحت  املدن  تلك  ووضع  الوطنية  الكيانات  تفكيك 

سيطرة أمراء الحرب.

وميكن أن نلمس يف أنطالقة الربيع العريب بحركته 

األجتامعية أسبابا أضافية أعمق مام ذكرناها آنفا. هذه 

يف  والباحثني  املفكرين  وقراءات  برؤى  متثل  األسباب 

وضع  يف  تتمثل  وهي  والدولية،  األقتصادية  الشؤون 

هذه الحركة واألنعطافة التأريخية يف السياقني الدويل 

واألقليمي وأسقاطاتهام عىل الواقع العريب، ذاك الواقع 

املشحون باألزمات املتنوعة.

إن القصد من الربيع العريب، كام فرسه الباحثون يف 

الشؤون السياسية، أن دوال عربية متر بأنعطاف تأريخي 

مؤسسات  وغياب  واألستبداد  الدكتاتورية  مرحلة  من 

دولة  اىل  ذلك،  نقيض  اىل  فاعليتها،  عدم  أو  الدولة 

تؤمــن  دميقـراطية 

الســـلطة  بتــداول 

الحريــة  ومبـــادئ 

وفق  األنسان  وقيم 

دميقراطيــة.  أطـــر 

األنعطافة  هذه  أن 

والحركـــة  والتغيري 

الثورية  األحتجاجية 

التي بدأت بوادرها، 

اىل حــد  تتشــــابه 

حــــدث  ما  بني  ما 

الرشقية  أوربا  يف 

هذه  أن  بيد  املايض.  القرن  من  التسعينات  مطلع  يف 

املقارنة غري دقيقة بأستثناء الالفتات التي رُفعت، حيث 

الوقائع واألحداث  أن  أذ  مل يكن هناك تشابه مطلقا. 

التأريخ.  صنع  من  فعال  كانت  األوربية  واألنعطافة 

وأيضا مل يكن يف شأنه أنه سيأخذ مكانه، بعد سقوط 

حائط برلني وأنهيار األتحاد السوفيتي ذاك الذي ميثل 

حائطا منيعا تحتمي خلفه دول الكتلة األشرتاكية، لكن 

الربيع العريب كان شأنه شأن آخر.

العريب  الربيع  أن  مالحظته  الذي ميكن  اليشء  أن 

أضحى وكأنه أعصار مفاجيء وحركة أحتجاجية قوية، 

أي من  به  يتنبأ  ليك  مقدمات  أي  له  يكن  مل  أنه  بيد 

املهتمني بالشؤون السياسية أو الدولية. أن كال الحدثني 
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النظام الدولي،  التطرف واألرهاب في معادلة متبادلة

)األوريب الرشقي والعريب( أخذ مكانه يف لحظة تحول 

تاريخي عاملي. أذ أنقرض نظام وبدا ببداية نظام آخر. 

إنقراض الثنائية الفطبية وأنتهاء الحرب الباردة وبزوغ 

العريب,   الربيع  تاله  ثم  ومن  الرشقي  األوريب  الربيع 

تضعضع  هو  العريب  الربيع  مميزات  أهم  أن  ويرى 

وغياب  مؤسساتها،  معظم  بدملر  الوطنيه  الدول 

املباديء واألطر الناظمة للعالقات والسياسات الدولية. 

أنسانية ألجل سيادة  واملبادئ هي حاجة  األطر  هذه 

ومستوى  طبيعة  وتعكس  كام  العاملي،  واألمن  السالم 

التوازنات يف القوة. أن نتائج هذه املتغريات كان سقوط 

مفهوم السيادة يف العديد من الدول، كام وأفرز بزوغ 

تنظيامت متطرفة أرهابية وعىل رأسها تنظيم القاعدة 

والدولة األسالمية يف العراق وبالد الشام)داعش.

أبتدأت  التي  واألرهاب  التطرف  توغل  أن 

مالمحه بشكل مكشوف منذ 2010 وليومنا هذا، 

مرعبة  أشكاال  إتخذ  الذكر،  آنفة  املتغريات  نتيجة 

األقليات  ومحاربة  املرأة  وسبي  والنهب  القتل  يف 

األسالمي  العقل  أن  بالقوة.  وتهجريها  الدينية 

املتشدد واملتطرف ال ميكنه أن يرى أية حريات أو 

حقوقا لديانات أخرى. 

املتطرفة  الفتاوي  الدينيني  علامؤه  يصدر  ولهذا 

املناقضة للحريات القومية والثقافية والدينية، لتكون 

هذه الفتاوي ضد الكرامة األنسانية.  ولعل ذلك يفرس 

عدم أميان هذه التنظيامت مبباديء عصبة األمم وميثاق 

األمم املتحدة، من ناحية، ومن ناحية أخرى، عدم سيطرة 

نظام القطبية األحادية  الناظم للعالقات بني الدول يف 

إدارة اإلرهاب والتطرف والقضاء عليه، وبخاصة فشل 

تنافس  نتيجة  داعش  القضاء عىل  الدويل يف  التحالف 

املصالح وتحقيق النفوذ والتنافس الشيعي السني بني 

ضد  السني  السعودية  قطر،  )تركيا،  األقليمية  القوى 

املستوى  هذا  وبنفس  الشيعيني(.  الله  وحزب  أيران 

أذ  املذهبي،  الرصاع  مثرة  هو  الذي  اليمن  يف  النزاع 

ُدِعمت السعودية من قوى كربى)ألجل ادامة املصالح( 

يف أعتدائها عىل اليمن بحجة محاربة القوى املتطرفة. 

بها  ينشط  التي  العربية  الدول  بعض  ضعف  وأخريا 

الدولة  بأن  يؤمن  معارص  مجتمع  تحقيق  يف  التطرف 

للجميع والدين لله. 

إن هذه املتغريات آنفة الذكر كان لها دورا فاعال 

يف أنهاء القطبية األحادية والبدء بنظام ثنايئ القطبية. 

داعش  تنظيم  عىل  القضاء  يف  الرويس  التدخل  ولعل 

التنظيامت  من  وغريها  النرصة  وجبهة  وخراسان 

األرهابية، كان له دور فاعل يف أدارة األزمات العاملية 

املهددة لألمن واألستقرار. أن بزوغ الدور الرويس كان 

دويل،  توافق  وفق  األرهاب  دحر  ألهمية  طيبا  مؤرشا 

بخاصة بعد العملية األرهابية يف فرنسا يف نهاية نوفمرب 

روسية  فرنسة  تكتيكية  تحالفات  بدأت  أذ   .2015

بفشل  األدراك  بعد  األرهابية  التنظيامت  ملواجهة 

التحالف بذلك. 

أن  ميكن  بقطبني  الدويل  النظام  أدارة  أن  أخريا، 

يساهم يف خلق وعيا جديدا يؤمن بالتوافقات الجديدة، 

برشط أبتعادها عن أزدواجية املعايري وتحقيق املصالح 

فقط.  ووفق هذا النظام ميكن للدولة أن تعيد هيبتها 

يف  تساهام  أن  مُيكن  املتغريتني  هاتني  أن  وسيادتها. 

الحد من التطرف واألرهاب والقضاء عليه. كام وميكن 

العربية  األقطار  بعض  لدى  وعي  زرع  يف  تساهم  أن 

الحاضنة ملباديء التطرف اىل القبول باآلخر، أي القبول 

العريب  القبول  أن  والقومي.  والديني  الثقايف  بالتنوع 

وتؤمن  تقبل  حديثة  دولة  بناء  يعزز  أن  ميكن  بذلك 

الدين  من  تجعل  ال  وأن  وحقوقه،  األنسان  بحريات 

أساسا للدستور.
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شعبنا مغرم 
بالوطنية

بقلم: يونس كوكي 

 الوطنية كمفهوم ملفردة نتناولها و نرددها يوميا 

للتعبري عن موقف او حالة معينة وكثرية الحدوث كام 

نشاهد، وال تحتاج اىل تأكيد سوى إدراج بعض االمثلة 

للتدليل والتذكري بها  .                                       

   وللقارئ العزيز: ان املقصود بـشعبنا  يف العنوان 

الرسيان  الكلدان  من  )السورايي(  شعبنا  هو  أعاله 

هو  بالوطنية  واملقصود  عامة.  واملسيحيني  االشوريني 

االنتامء اىل الوطن كحدود جغرافية مرتسمة ومسامة 

لدى الفرد أو مجموعة برشية كانتامء وعائدية لتلك 

وانجز  خالية   البدء  يف  تكون  قد  االرض  من  البقعة 

ومتدن  فيها، وليك ال نبتعد كثرياً، ال نذهب أبعد من 

التدوين  الحضارة يف  التاريخ املدون فليكن منذ بدء 

كشواهد إثبات ال تقبل الدحض، وكام هو معلوم لدى 

الكثريين، ان هذه البداية كانت يف أرض سومر وأكد 

املتعاقبة  وحضاراتهم  واشور(  )بابل  بالد  سميت  ثم 

جانب  اىل  جميعا  بها  يستشهد  والعامل  والشاخصة، 

الحضارات االخرى كالحضارة املرصية العظيمة ايضا.

ووطننا نحن )السورايي( ميكن تحديده منذ ذلك 

ده امللك  التاريخ خصوصا يف العرص االكدي الذي وحاّ

الشعب  ان عاىن  بعد  االول   ) ) شارو كني - رسجون 

والوطن من االحتالالت القادمة من جهة الرشق كام 

شعبنا مغرم بالوطنية

عىل  سابقا  له  مقالة  يف  مطر  سليم  الكاتب  يحددها 

االنرتنيت بـ )1 عيالم  2 غوت 3 كوش 4 هوريني 5 

ميديني 6 االخمينيني 7 البويهيني 8 ساسانيني 9 فرثيني 

10 االتراك السالجقة 11 املغول 12 الصفويون 13 االن 

اما صالح  مطر  سليم  هذا حسب  االكراد(  مع  ايران 

برث(  و  دقلث   ( منابع  من  وطننا  يحدد  سليم عيل 

دجلة و الفرات والروافد التي تصب فيهام واىل النهر 

الكبري واملقصود به شط العرب حاليا والذي يصب يف 

املاء املالح حسب تعبري ذلك الزمان وهو الخليج.                                       

الغزاة يف فرتات  البالد من  لقد عاىن شعب هذه 

واستغالل  واحتالل  وارهاب  قتل  من  حكامه  ضعف 

ارضه النها ارض خري معطاء، و لهذا كانت سببا لتلك 

السهلية  املنطقة  كانت  الفرتات  تلك  ويف  املطامع، 

املنطقة  من  الهجامت  لتلك  عرضة  اكرث  الجنوبية 

فيها  للتخندق  الصالحة  التضاريس  ذات  الشاملية 

املنطقة،  تلك  انسان  عىل  ففرضت  عنها،   والدفاع 

والتي متيزت الكرث من الف سنة من حكم )117 ( ملكا 

اشوريا متسلسال، وكانت فرتتها الذهبية كامرباطورية 

املؤرخ  وصفها  كام  عام   300 بـ  سقوطها  قبل  مهابة 

حيث  القديم  العراق  كتابه   يف  روهامش(  )جورج 

يصف عظمة اشور ويقول )سقط ذلك املارد العمالق 
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شعبنا مغرم بالوطنية

الذي جعل العامل انذاك يرتعد هلعا من جربوته لثالثة 

عن  يعربون  الجبابرة  امللوك  كان  شك  وبال  قرون( 

وشعبهم  ارضهم  عن  املستميت  بدفاعهم  وطنيتهم  

كام  طارئني  وافدين   غزاة  يكونوا  ومل  وانجازاتهم، 

حدث بعد ان افل نجمهم السيايس، وما هو معلوم 

مع  الجنوب  يف  الداخل  من  نفر  تواطؤ  التاريخ  يف 

امليديني ضد مركز الحكم يف الشامل وحصل ما حصل، 

واملسلسل مستمر اىل االن بكون الحكم بيد االجنبي 

وليس البن الوطن.  فبأي مقياس من الوطنية نقيس 

من يجني عىل ابناء جلدته؟ لكن الشعب ظل يقاوم 

اجدادنا  ودخلها  املسيحية  فجر  واىل  السبل  بشتى 

ووطنية  بوطنيتهم  واميان  طواعية   و  بحب  االوائل 

شعبهم ظنا منهم انها ستعيد ملكهم،  واخذ الشعب 

باملسيحية  يدين  الجنوب  اىل  الشامل  من  غالبيته 

العرب  الغزاة  الفارسية واىل مجئ  رغم االضطهادات 

املسلمني  ومبرور وقت قصري، ارغموا الشعب عىل ما مل 

يتمكنه الفرس من تغيري السكان واستعربوهم بقسوة 

حتى يقال ان الذي وصل بغزوه نينوى عتبة بن فرقد 

السلمي )عىل ما اظن( اجرب و قطع السن من يتكلم 

فقدوا  ان  اىل  باقباط مرص  فعلوا  مثلام  العربية  بغري 

الوطنية  الوطن و  الناس مالمح  لغتهم، فضاعت عن 

من  اما  واملذهب،  والعشرية  للدين  والءهم  فاصبح 

بقي وفيا ملبادئ االجداد االوائل اصبح اقلية والذين 

مائة  قبل   نجا   الذي  والقليل  االن   احفادهم  نحن 

وسبعون عاما من االن من مذابح نادر شاه وبدرخان 

ومريكور الراوندوزي وسمكو الشكايك، ولألسف اقول 

ان االكراد االن ميعنون يف اهانتنا بجعلهم ابطاال ورموزا 

لهم، وميتد املسلسل ابان الحرب العاملية االوىل  حيث 

املليشيات  من  معهم  واملتحالفون  العثامنيون  اباد 

الحميدية الكردية  ستامئة الف من شعبنا )السورايي( 

الحرب   انتهت  حتى  االشوريني  الرسيان  الكلدان 

ورسمت حدود جديدة وقطعت اوصال شعبنا وارضه 

نصفها االن خالية وسكنها آخرون يف تركيا االتاتوركية 

االردوغانية، فامهو معيار الوطنية بهذا ؟                                                                  

بعد رسم الحدود وقيام دولة العراق الحديثة مع 

مكر االنكليز يتوهم عدد من ابناء شعبنا من املغرمني 

أنشأوا جيشا طائفيا من  بوطنية غري متكافئة عندما 

وللبداوة  معني  لدين  والءه  واملستعربني،  العرب 

والغزو وليس لرتبة الوطن وشعبه، فقام بأول بطولة 

يف مجزرة سميل يف آب عام 1933 فهل كانت الوطنية 

أيدوه(  من  صدقي)وكل  كبكر  وطنيا  العملية  وقائد 

الوطن من نساء واطفال  ابناء  بقتل االالف من  مثال 

انقالبات  بعدة  الجيش  قيام  ذلك  بعد  عزاّل؟  ورجال 

عسكرية والبطش بالناس  فاي وطنية كانت؟ اما ما 

بعد 2003 ونحن نشاهد ماذا حدث وما يحدث اىل 

االن وحصة االسد من الدمار هي من نصيب شعبنا 

الوطن من  املمنهج الخالء  االجرام  السورايي يف هذا 

بصد  العراقي  الشعب  قام  فهل  االصليني،  اصحابه 

الهجامت الرشسة عندما فجرت اكرث من ستني كنيسة 

كام  النجاة   سيدة  كنيسة  مجزرة  يف  او  العراق  يف 

يفعل الغربيون عند ادعاء احد املعتوهني من الغزاة 

اىل  بالوقوف  الغرب  للتنعم مبفاتن  الساعني  النفعيني 

جانبه ومساندته اىل ان ينال ما ال يستحق؟ فان خال  

وطنية  واي  اي وطن  فعن  االصالء  ابنائه  من  الوطن 

سنتشدق بها إما جهالً او نفاقاً.
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حرب مضخات النفط في العالم

حرب مضخات النفط في العالم

بقلم/  السيد عابـــد عزيــز مالخـا  - مشيغان

يعيش العامل اليوم، أزمة نفطية تتمثل يف الهبوط 

أدىن  سعره  سجل  حيث  النفط،  ألسعار  التاريخي 

ما  اىل  الربميل  سعر  وصل  إذ   عقود  منذ  له  مستوى 

دون الثالثني دوالراً بعد ان كان سعره قبل ذلك بحدود 

من  وبالرغم  الواحد،  للربميل  دوالر  وعرشين  مائة 

أوبك  منظمة  ترفض  لسعره  التاريخي  األنخفاض  هذا 

الرئييس  السبب  هو  والذي  األنتاج  مستوى  تخفيض 

لتدِن أسعاره ..

األسواق  يف  رحاهــا  تدور  التي  النفط  حرب  أنها 

العاملية، بدالً من أستعامل األسلحة والقنابل والصواريخ 

يف ميادين القتـــال ؟؟؟؟ ..

أن منظمة أوبك التي تنظم أنتاج النفط املرتبطة 

العميقة بني منتجي  الفجوة  تعاين من  بأسعاره عاملياً 

النفط التي متثل السعودية بأعىل منتج له وبني الدول 

كالعراق  أسعاره  أنخفاض  من  تعاين  التي  األخرى 

النامية  البلدان  من  وغريها  ونيجرييا  وفنزويال  وأيران 

األخرى التي تحتاج اىل ارتفاع يف أسعاره لتعزيز التنمية 

األقتصادية الخاصة لهذه الدول.

يشهد  وقت  يف  يأيت  النفط،  أسعار  أنخفاض  أن 

العامل حروباً ورصاعاتاً وتوتراتاً سياسية يف أكرث من جهة 

وسوريا  كالعراق  مسبوقة  غري  بدرجة  للنفط  منتجة 

يف  املنتجة  األخرى  الدول  بعض  ويف  واليمن  وليبيا 

أفريقيا كنيجرييا التي تشهد حرباً مفتوحة مع الجامعة  

) بوكوحرام( ومعناها )الغرب حرام( االرهابية باألضافة 

اىل الحرب الباردة التي عادت بني روسيا املنتج األكرب 

األزمة  خلفية  عىل  الغرب  وبني  العامل،  يف  للنفط 

األوكرانية، والسياسة التوسعية الغربية واألوربية نحو 

الجمهوريات السوفيتية السابقة. 

  ان سالح النفط الذي أشهرته دول )اوبك( بضغط 

من السعودية، أسهم يف تخفيض سعرِه.

ان السعودية ال تهتم بأنخفاض أسعاره حيث لديها 

مخزون أقتصادي كبري ...
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 كتبت أحدى الصحف األمريكية  يف بداية هذه 

الحرب النفطية: أن أنخفاض أسعار النفط تم األتفاق 

للضغط  ذلك  السعودية،  وبني  املتحدة  الواليات  بني 

الدولتني  هاتني  أن  أعتقدوا  وأيران، حيث  روسيا  عىل 

أسعاره رمبا يف محاولة  الخارستني يف خفض  ستكونان 

كثرياً  سعره  انخفض  الذي   1985 عام  سيناريو  لتكرار 

حينها.  يف  السوفييتي  االقتصاد  ملحاربة  محاولة  يف 

تختلف  بوتني  بقيادة  الحالية  الروسية  السياسة  لكن 

السابقة،  السوفييتية  روسيا  سياسة  عن 

الرويس  االقتصاد  تحديد  تم  حيث 

القطاعات  عىل   االعتامد  عرب 

الزراعي  والتصنيع  االنتاجية 

االعتامد  دون  للحيلولة 

اسايس  كمورد  النفط  عىل 

فقط. الوطني  لالقتصاد 

املعادلة،  لهذه  ووفقاً 

االساسية  الخسارة  فان 

االقتصاد  عىل  تكون 

وسوريا  والعراقي  االيراين 

االخرى  النامية   والدول 

املنتجة للنفط يف افريقيا والعامل، 

حيث تعتمد هذه الدول يف االساس 

فقط  النفط  عىل  اقتصادها  لتنمية 

دون ان يكون لها واردات اقتصادية اخرى.

  كام وأن السبب األخر واألقوى يف أنخفاض أسعار 

النفط، سيطرة املنظامت األرهابية داعش وغريها عىل 

حقول النفط يف شامل رشِق العراق وسوريا حيث نرشت 

النفط  لتهريب  فضائية  صوراً  الروسية  الدفاع  وزارة 

بكميات هائلة من مناطق سيطرة داعش يف سوريا اىل 

تركيا مقابل توريدات االسلحة والذخرية. وبينت وزارة 

الدفاع الروسية ان عائدات داعش من االتجار بالنفط 

الغري الرشعي كانت بحدود ثالثة ماليني دوالر يومياً، 

ولكنها تراجعت يف االونة االخرية اىل النصف.

أنفاق  يتم  املعلنة  الروسية  املصادر  وحسب 

وتسليحهم  العامل  يف  املرتزقة  تجنيد  يف  األموال  هذه 

حرص  وراء  السبب  هو  وهذا  باملعدات  وتزويدهم 

داعش األرهايب عىل حامية البنية التحتية ألنتاج النفط 

املرسوق من منابع النفط يف العراق وسوريا 

والدول املنتجة األخرى مثل ليبيا

ذاتها  الروسية  للمصادر  ووفقاً 

الغارات  فعاليات  من  بالرغم 

أنتاج  منشأت  عىل  الروسية 

عليها  املسيطر  النفط 

اال  األرهاب   قبل  من 

يحصلون  مازالوا  أنهم 

باألضافة  كبرية،  مبالغ  عىل 

ذخرية  عىل  حصولهم  عىل 

وعالج  أقتصادية  ومساعدات 

صحي من تركيا 

الروسية  املصادر  هذه  وأضافت 

أردوغان  والرئيس  العليا  الرتكية  القيادة  أن  قائلة: 

للنفط  الرشعي  غري  االستخراج  يف  متورطون  شخصياً 

كام  الرتكية،  األرايض  اىل  وتهريبه  والسوري  العراقي 

رئييس  مستهلك  تركيا  أن  الروسية  املصادر  وتضيف 

الغارات  ان  وسوريا.  العراق  من  املرسوق  للنفط 

الروسية االخرية دمرت خالل شهرين 32 مركزاً ومعمال 

لتكرير النفط لداعش.

***

التركية  القيادة  أن 
أردوغان  والرئيس  العليا 

شخصيًا متورطون في االستخراج 
العراقي  للنفط  الشرعي  غير 

والسوري وتهريبه الى األراضي التركية، 
تركيا  أن  الروسية  المصادر  وتضيف  كما 
من  المسروق  للنفط  رئيسي  مستهلك 

العراق وسوريا. ان الغارات الروسية 
االخيرة دمرت خالل شهرين 32 

النفط  لتكرير  مركزًا ومعمال 
لداعش.

حرب مضخات النفط في العالم
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أصول الكلمة
كيف نشأت وتطورت اللغة األنكليزية

أصول الكلمة :كيف نشأت وتطورت اللغة األنكليزية

ترجمة : د . بديع جورج نصوري

Family word finder  عن كتاب           

 التي تتكون حوايل من مئة من األلسن Indo – European اللغة األنكليزية: تنتمي اىل عائلة اللغات ) األندو – 

أوربية (   ولغة الرعاة ما قبل التاريخ الذين سكنوا سهول أواسط أسيا حوايل Aryans  وكلها أنحدرت من لغة ) 

األريانس ( ) 4500 ( سنة قبل ميالد املسيح .

قبل حوايل ) ثالثة االف سنة ( مضت كانت املجتمعات الناطقة باللغة ) األندو – أوربية ( قد أنترشوا وتوزعوا اىل 

) أيران والهند( ويف أتجاهات أخرى وخاصة نحو الغرب .

إن اللغة األم قد توسعت وتطورت اىل اللغات السنسكريتية والفارسية القدمية وكلام ترشدوا وأبتعدوا كلام تغريت 

وأنحرفت طريقة تكلمهم عن لهجة أسالفهم. ان األسم الوطني القديم ) أريان ( ويعني ) النبيل ( بقي ومل يزول يف 

بالد فارس والهند وهو يف الواقع مصدر أسم البلد يف وقتنا الحارض ) أيــران ( .

خالل بضع مئات من السنني من بعد ما بدأت الشعوب األريانية بالتمزق كان يوجد عدة لغات ) أندو – أوربية ( 

بعد ما كانت لغة واحدة .

لهجات دخيلة منشقة تطورت وتباعدت فيام بينها وأبتدأت يف فجر التاريخ املسجل عدة فروع من عائلة اللغة ) 

األندو – أوربية ( توزعت يف معظم غرب أوربا وأسيا من هماليا اىل األطلنطي .

من أهم الفروع األندو – أوربية

اللغات األندو – أيرانية :     وتشمل يف أيران – الفارسية

                                          يف الهند – السنسكريتية 

لغة الغجر . )Romany( مع اللغات املنحدرة منها  : الهندو – األوردو – البنغال ولغات أخرى من ضمنها 

الروماين 

 - Slavic -   اللغات السالفية  : الروسية – البولونية – الخ

- Hellinic-   اللغات الهيلينية : اليونانية

- Italic   اللغات األيطاليك : الالتينية واللغات الرومانية املنحدرة منها كالفرنسية واأليطالية -

- Celtic -  اللغات السيلتك : ولش - كاليك - بريتون

       -Germanic  - اللغات الجرمانية : األنكليزية - الهولندية - األملانية وكل لغات األسكندنافية
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ولتوضيح العالقة العائلية بني هذه اللغات املدرجة أعاله

English   Mother     Brother

German    Mutter     Bruder

Gaelic    Mãthair   Brãthair

Latin    Mater    Frater

Greek     Métér     Phratér

Slavonic   Mati     Bratrũ
Sanskrit   Mãtr     Bhrãtr

Indo - European   Mãter     B

   التخطيط يوضح األلفاظ املشتقة لكلمة Mother  من السلف اللغة األندو - أوربية

Indo - European

4500 B.C.  قبل امليالد    Mãter     

                                                                                   

 100 B.C. قبل امليالد   Germanic   Greek    Latin

                                  Mõthar   Métér   Mater

2000 A.D. بعد امليالد  English   German  French         Italian

      Mother            Mutter                    Mére           Madre

                                                           Modern Greek

                                                                   Mitera

خالل األحتالل الروماين لربيطانيا خالل القرون األربعة من العرص املسيحي كان الرومان والربيطانيون ناطقني بلغتني 

ومل يدر بخلدهم صلة القرابة القدمية بلغاتهم .

 بعد امليالد ومجيء القبائل الجرمانية بدأ تاريخ اللغة املعارصة . )A.D. 410( وبعد سقوط األمرباطورية الرومانية

أصول الكلمة :كيف نشأت وتطورت اللغة األنكليزية
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نحن األن نرمز اىل هؤالء املنحدرين من السلف ) باألنكلو - سكسون ( وندعو لغتهم األنكليزية القدمية وثم أعطوا 

بريطانيا    ومعناها ) أرض املالئكة ( . ) England  أسمها الجديد ) أنكلرتا 

الثاين من  النصف  ( سنة خالل   500 ( بقىي  - سكسون(  )األنكلو  العرص   )800 .A.D( قامت موجات  فام فوق 

عهدهم من

متعاقبة من ) الفايكنك ( بغزو أنكلرتا وأستولوا عىل أرايض واسعة منها خاصة يف عهد ) كانوت العظيم ( )1035 

) 994 -

ملك أنكلرتا والدامنارك والرنويج .

وهؤالء الغزاة ) الفايكنك ( أندمجوا تدريجياً مع أوالد العم  ) األنكلو - سكسون ( وتركوا عالمات واسعة فارقة عىل 

مفردات لغتهم .

لغة أنكلرتا القدمية يف ) القرن العارش ( بعيدة كل البعد عن اللغة األنكليزية الحالية فمثال عىل ذلك الصالة الربية  

كام تقرأ اليوم وكام كانت سابقاً . 

                        األنكليزية الحديثة                                               األنكليزية القدمية     

Faeder Ūre                                                       Our Father                       

Thū the eart on heofonum                                          which art in heaven          

Sī thī nama gehälgod                                          allowed be thy name              

         Tō becume thīn thīn rīce                                           Thy kingdom come         

Gewarthe thīn wīlla on eorthan                               Thy will be done in earth         

Swā swā on heofonum                                                as it is in heaven              

الفتوحات النورماندية:  سببت يف أنحسار وبرت حاد يف فرتة األنكليزية القدمية . فالغازي ) امللك وليام ( سنة ) 1066( 

ويف يوم تتويجه يف لندن قام بتنصيب طبقة حاكمة جديدة بعد ان قام بقتل النبالء األنكليز يف حاممات دم .

الفرنسية: أصبحت لغة العمل الرسمية وبقيت كذلك لبضع مئات من السنني وبنفس الوقت شجع امللك الزواج 

بني األنكليز والنورمانديني وهذ أدى اىل تكوين نهج من األنكليزية التي بها أندمج اللسان الوطني األصيل بالكلامت 

الفرنسية املستوردة تسمى هذه اللغة  )األنكليزية املتوسطة(.

خالل القرن الرابع عرش األنكليزية املتوسطة أصبحت لغة أدبية مصقولة وخاصة يف كتابات روايات كانرتبري .

أصول الكلمة :كيف نشأت وتطورت اللغة األنكليزية
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وبعد جيل خالل عهد ) هرني الثامن ( أنكليزية لندن 

لندن  مدينة  كانت  وعندما  وطني  معيار  أصبحت 

و)أنكليزية لندن ( تنمو برسعة فائقة كانت الفلسفة 

األنسانية وأحياء التعليم الكالسييك قد أصبحت حركة 

مهمة يف أنكلرتا كام يف جميع أوربا .

الفلسفة  أصحاب   ) عرش  السادس   ( القرن  خالل 

اللغة  اىل  والتينية  أغريقية  كلامت  قدموا  األنسانية 

التي هي باألالف  الكلامت  األنكليزية وكثري من هذه 

بقيت صامدة واألن تنتمي اىل قاموس املفردات األصيل.

أعامل )شكسبري وأنجيل امللك جيمس ( لكونها معارصة 

مع املهاجرين األوائل األنكليز يف أمريكا أعطت قياس 

نجو  لذلك   ، األطلنطي  املحيط  ضفتي  عىل  حديث 

مئات من الكلامت من أعامل شكسبري وأنجيل امللك 

جيمس معتمد عليها يف القاموس .

نيو  و  )فريجينيا  يف  املستعمرات  اىل  األنكليز  وصول 

يف  الوجود  اىل  األمريكية   - األنكليزية  جلب  أنكلند( 

أمريكا .

فهؤالء ساكني املستعمرات نشأوا يف أنكلرتا تحت حكم 

اليزابيتية  كانت  ولغتهم  جيمس(  وامللك  )اليزابيت 

مدينة  من  أتوا  ألنهم  ريفية  ويستعملون مصطلحات 

أصول الكلمة :كيف نشأت وتطورت اللغة األنكليزية

يف  مستعمرات صغرية  يف  ونزلو   ) ويوركشاير  كنت   (

شامل أمريكا تحت ظروف بيئية صعبة وعزلة . وبدأوا 

يتحدثون بنربة جديدة من األنكليزي بعيدة كل البعد 

الهنود  املبارش مع  وبأتصالهم   ، السابقة  لهجاتهم  عن 

الهنود  كلامت  من  كثري  برسعة  أمتصوا  فهم  الحمر 

جيل  .وبعد  الجديد  العامل  يف  مصطلحاتهم  يف  الحمر 

من املهاجرين األوائل أصبحت أنكليزية أمريكا مختلفة 

عن أنكليزية أنكلرتا . أذ بعد ذلك سكان املستعمرات 

واملهاجرين الجدد أضافوا كلامت هولندية - أيرلندية 

القاموس  اىل  أيطاليا   - أسبانية   - فرنسية   - املانية   -

األمرييك . 

واألن بعد ما يقارب )400( سنة بعد بدء الفصل بني 

العامل القديم والعامل الجديد لألنكليزية تجري محاوالت 

األثنني والتامثل واألنتظام  التوحيد بني  رسيعة ألعادة 

باألنكليزي  فقط  ليس  محتوم  هو  بل  األن  مرغوب 

اللسان األم ملئات املاليني يف شامل أمريكا - الربيطانيون 

- األسرتاليون - النيوزلنديني - وجنوب أفريقيا - وهي 

اللغة الرسمية ولغة األعامل يف الهند وباكستان وكثري 

من بلدان أفريقيا وبقية دول العامل وكلغة دبلوماسية 

فهي لغة عاملية .                                          
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I have a Dream حلم حياتي

أخواني العراقيون األعزاء  
حلم حياتي

صوت صارخ يف البريه / فهل هنالك من يسمع !
I have a DREAM

باقي  العراقيني يعيشون حياة طبيعية مثل  أرى  أن 

طبقات  كل  فيه  تتناغم  وأمان  بسالم  العامل  شعوب 

الشعب بأطيافها وأديانها  العرب/ األكراد/ اليزيديني/ 

الصابئه املندائيني/ الرتكامن/ الشبك/ أسالما ومسيحيني 

العراق  بناء  أعادة  يف  بيد  يدا  متكاتفني  وزرادشتيني 

الجديد بدءاً بإلغاء الدستور الحايل والرتكيز عىل وضع 

دستور جديد للبالد يعتمد عىل :

وحدة األرايض العراقية يرفرف فوقها علم واحد .

إلغاء الطائفية واملحاصصة/ أنا عراقي/ أنتاميئ وواليئ 

للعراق فقط.

بطريقة  الدولة  إلدارة  الحقيقية  الرشاكة  أعتامد 

دميوقراطية تشمل األنتخابات وكافة املؤسسات املدنية.

تفعيل دور القضاء العادل واملؤسسات اإلصالحية.

الرعاية  قوانني  وأصالح  األنسان  حقوق  تثبيت 

األجتامعية.

تعديل مناهج الدراسة األبتدائية والثانوية والنهوض 

مبستوى الجامعات العراقية.

جديده  مستشفيات  وبناء  الصحي  النظام  تحسني 

صالحية  عىل  الرقابة  وتشديد  فنية  كوادر  وتوفري 

األدويه.

أعادة تخطيط املدن وأصالح البنى التحتيه للعراق.

الحفاظ عىل املال العام من الرسقة والعبث وأعادة 

تفعيل دور املحاسبني القانونيني يف كافة دوائر الدولة.

عن  الدين  رجال  ألبعاد  الدولة  عن  الدين  فصل 

سيطرتهم عىل مفاصل الدولة وهذا ال يعني أننا لسنا 

األنسان  أن  حيث  الصحيح  هو  العكس  بل  متدينني 

يعبد ربه مبارشة وباألخري فأن كل واحد منا سيحاسبه 

الله عىل أعامله منفردا يوم الدينونة ... وما أحىل سامع 

اآلذان من فوق املنائر ترافقه أجراس الكنائس معلنة 

السالم والطأمنينه واملرسه يف قلوب العراقيني جميعا... 

ومالئكة السامء تنشد »املجد لله يف العىل وعىل األرض 

السالم«.

القوانني  تحددها  أن  فيجب  الحياة  يف  مسريتنا  أما 

كل  لتشمل  مستمر  تجدد  يف  دامئا  هي  التي  املدنية 

مفاصل الحياة يف كافة مراحلها ومتطلباتها.

الحرب  بعد  من  بدأت  العراق  يف  لذهبيه  الفرتة 

من  السبعينات  نهاية  اىل  واستمرت  الثانية  العاملية 

القرن املايض والتي أكرثنا عشناها وال زلنا نسميها بأيام 

العز. كلنا نحب العراق ولكنه االن يف حالة تقهقر من 

سيئ اىل أسوء. أقتصاد البلد يف تدهور مستمر وغالء 

تتسابق  التقسيم  ومشاريع  دائم  بارتفاع  املعيشة 

بخطى رسيعه من داخل العراق ومن خارجه .  األكراد 

الستقالل  رؤوسهم  يف  تدور  العصافري  أحالم  زالت  ال 

كردستان وسيكونوا هم أول املترضرين أن حدث ذلك. 

القوى االقليمية يف الرشق االوسط كل منهم يغرد عىل 

لياله وقد جعلوا من العراق مرسحا لتصفية حساباتهم. 

والقطاع  واألهليه  الحكومية  اإلنتاجية  املصانع 

املشرتك متوقفه عن اإلنتاج حاليا لعدم توفر الكهرباء 

بقلم/ عوين قزازي
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واملواد األولية أما البضائع املستوردة من تركيا وأيران 

والسعودية والكويت والصني ألسواق العراق فهي من 

واألمان  األمن  األسعار.  بأغىل  وتباع  النوعيات  أرخص 

مفقودان ألن حاميها حراميها والشعب ال حيلة له أال 

السكوت واالنتظار ملا سيحدث. الجميع ساكتون حتى 

أيضا  الغرب  بالد  شتى  يف  املغرتبون  العراقيون  نحن 

البلد االن بحاجه   . نحن ساكتون بال صوت وال نفس 

ماسه أىل قائد قوي وحكيم إلدارة دفته.

يكون  عندما  أصواتنا  نرفع  أن  كلنا  تعلمنا  لقد   

فلنضم  للغلط.  ألتصدي  أو  لالحتجاج  حاجه  هنالك 

للتصدي  البعض ونتكاتف  أيادينا وأصواتنا مع بعضنا 

أىل ما يجري حاليا يف وطننا العزيز العراق. لرمبا ولعل 

أبناء  ومساعدة  الحكام  مسرية  تحسني  يف  نفلح  أن 

العراق يف توفري األمن الالزم وتحسني أساليب العيش 

من  الالزمة  التحتية  ألبنى  وأصالح  آمن  عراق  لهم يف 

الجامعات  بأدارة  واألرتقاء  طبي  وعالج  وكهرباء  ماء 

العراقية اىل مستوى شبيهاتها يف الدول املتقدمه ولرمبا 

نستطيع أعادة أيام العز للعراقيني.

نحن لسنا من أصحاب النفوذ وال املال لكن لدينا رأي 

حر وقدرة عىل التفاعل بصالبة مع االحداث وبإمكاننا 

ايصال قضيتنا أىل أصحاب القرار يف جميع أنحاء العامل 

. عندي بعض املقرتحات وأنا متأكد أن كل واحد منكم 

له مقرتحاته وهنالك أفكار كثريه بإمكانكم طرحها ليك 

نتداولها سوية قبل البدء بأي خطوه يف هذا االتجاه .

بإمكاننا أن نبدأ مشرتكني بنرش مجله شهريه سياسيه 

واجتامعيه لتعريف الجمهور العراقي واالمريييك والعامل 

مبستوى  النهوض  فيها  هدفنا  ويكون  بفعالياتنا  كله 

الشعب العراقي وتحسني أحواله املعيشية. التسميات 

لهذه املجله كثريه ومنها: صدى العراق / الوطن االم / 

صوت املغرتبني / ألخ ... أختاروا ما تشاؤون من االسامء. 

يف  ستساعدنا  النجاح  لها  كتب  أذا  املجلة  هذه 

املستقبل عىل تشكيل لويب عراقي يف املهجر.

أكرب  أىل  املقالة  هذه  إرسال  أعادة  أرجوكم  لذلك 

عدد ممكن من أصدقائكم املثقفني يف أمرييكا وأوروبا 

والعراق لإلطالع عىل آرائهم حول هذا الحوار والتعرف 

عىل طريقة تفكريهم وقدراتهم عىل أسنادنا وأمكانياتهم 

يف االتصال باملؤسسات املدنية والدبلوماسيني يف أمريكا 

وأوروبا والعراق وكتابة املقاالت املحفزة للغيورين عىل 

ألننا  الطويلة  مسريتنا  معنا يف  للوقوف  بلدنا  مصلحة 

والكوادر  املثقفني  من  ممكن  عدد  أكرب  مع  بأشرتاكنا 

الفنية سيساعد عىل تبلور النتائج أىل األفضل.

اليشء الذي أفكر به أنا هو إيصال أصواتنا وانتقاداتنا 

البنائة عرب هذه املجلة أىل مقر الحكومة العراقية : 

األحزاب   / االعالم  وزارة   / الوزراء  رئيس  ديوان 

التلفزيون  محطات   / العراقية  الصحف   / السياسية 

ووسائل  الكونكرس  وأىل   / كردستان  إقليم  حكومة   /

واملدنيه يف  الحكومية  املؤسسات   / أالمرييكيه  أالعالم 

أنحاء أوروبا / الخ...   لعل هنالك من يسمع ويتجاوب 

الرضوري  واملادي  املعنوي  الدعم  عىل  للحصول  معنا 

لتكملة مسريتنا اإلنسانية وكذلك الدخول يف مناظرات 

اىل  الوصول  لغرض  الفعاليات  من  وغريها  تلفزيونيه 

تحقيق أهدافنا .

الفعاليات املطلوبة
الكوادر  مع  بالتعاون  مدروسه  خطط  تحضري 

ألبنى  أصالح  كيفية  عن  العراقية  والفنيه  الهندسية 

محطات  وبناء  الحالية  الكهرباء  ومحطات  التحتية 

جديده مبواصفات حديثه إلنتاج طاقه عاليه وشبكات 

خطوط لنقل الطاقة  لتلبية حاجة املواطنني ثم االتصال 

للحصول عىل  العاملية  التمويل  ومراكز  الدويل  بالبنك 

وهنالك   . املشاريع  لهذه  التمويل  من  لقسم  قروض 

والتعليم  الصحة  مجاالت  يف  أخرى  مامثله  مشاريع 

والبيئة والحريات الشخصية وحقوق االنسان حيث اين 

I have a Dream حلم حياتي
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أؤمن بأن االنسان العراقي ليس أقل مستوى من بقية 

املجال  له  فسح  أذا  الصحيح   هو  العكس  بل  البرش 

فسوف يبدع .

للقيام بهذه االصالحات علينا أوال محاولة أيجاد نوع 

مرشوعنا  لعرض  العراقية  الحكومة  مع  التفاهم  من 

أجراء  منهم  والطلب  معهم   اآلراء  وتبادل  عليهم 

تغيريات يف هيكلة الحكومة لغرض تحفيز املستثمرين 

وتشجيعهم عىل العمل يف العراق :

جميعا  العراقيني  بني  الحقيقية  الوطنية  املصالحة 

وأعادة اللحمه والتآخي بينهم كام كانوا يف السابق .

املحاصصة  وحذف  العراقي  الدستور  كتابة  أعادة 

والطائفيه منه

فصل الدين عن الدولة.  الدين لله والوطن للجميع 

وتحكمه القوانني املدنيه

واملؤسسات  واملحاكم  القضاء  دور  وأصالح  دعم 

األصالحية

ذوي  من  بغداد  يف  مركزيه  حكومة  تشكيل  طلب 

ألكفاآت ألعاليه / ألشخص أملناسب يف املكان املناسب، 

بغض النظر عن الطائفه أو الدين أو العرق رشط أن 

الخدمات  وتوفري  العراق  أمن  عىل  اهتاممهم  ينصب 

للمواطنني .

أكامل بناء جيش وطني  قوي ومسلح بأسلحة حديثه 

باستطاعته  للعراق فقط ويكون  يكون والؤه  أن  عىل 

حامية البالد والدوله وتوفري أالمن للشعب العراقي 

محاربة الفساد املايل واالداري حيث أنه مسترشي يف 

كافة دوائر الدوله والشعب العراقي قد تأقلم وتطبع 

عليه. فساد شنيع وخطري قد يؤدي بالحكومة العراقية 

اىل أعالن إفالسها لدى األمم املتحدة وفق البند السابع 

الديون  أو  الدولة  مصاريف  تسديد  من  متكنها  لعدم 

املستحقة عليها يف الخارج 

نفط  فسيوضع  اإلفالس  حد  اىل  األمر  وصل  وأذا 

العراق عندئذ تحت وصاية األمم املتحدة من جديد، 

أي أن النفط يحمل من املواينء العراقية ومثنه يودع يف 

حساب خاص يف نيويورك لتغطية الديون وتكون حليمه 

قد عادت لعادتها القدمية . كام يقول املثل  »ال حظت 

برجالها وال تزوجت سيد عيل«  لذلك يحتاج العراقيون 

يف  لتوعيتهم  جدا  ضخمه  إعالميه  حمله  اىل  جميعا 

كيفية التخلص من هذا الداء. والرتكيز عىل وضع نظام 

قانوين صارم لتدقيق حسابات كافة دوائر الدولة ملنع 

االختالسات وهدر االموال .

حاليا يوجد يف العراق كثري من رؤساء امليليشيات كل 

واحد منهم قد شكل له دولة وجيش خاص به من أفراد 

املطلق  الحاكم  هو  أنه  ويتصور  له  التابعة  الطوائف 

بالقليل  ليس  قسم  كذلك  ومثلهم  العراق.  يف  الناهي 

من الساسة ورجال الدين تحميهم عاممئهم يسيطرون 

عىل عقول الناس البسطاء بأسم الدين والفتوى ليقيموا 

لهم عاملا خاصا بهم وهمهم الوحيد أن يبقى الشعب 

جني  يف  سيطرتهم  تستمر  يك  مبني  ظالل  يف  يعيش 

االموال النفسهم .

الواجب عىل الحكومه عمله هو حل كافة امليليشيات 

بأحياء  وذلك  لهم  عمل  أيجاد  طريق  عن  املوجودة 

وإدماج  الثقيلة  للصناعات  العمالقة  الدولة  مصانع 

الزراعية  املشاريع  فيها ويف  امليليشيات  منتسبي هذه 

الشباب  البلد ويجب أن ال نرتك هؤالء  التي يحتاجها 

فريسة للبطالة ألن البطالة هي سبب املشاكل.

ويف الوقت نفسه يوجد رجال دين من السنه والشيعة 

القبانجي  وأحمد  الدين  جامل  أياد  األمام  أمثال  من 

وغريهم  تفكريهم مبني عىل قيام دوله علامنيه ذات 

نظام رئايس مركزي / فصل الدين عن الدولة ومحاربة 

الفساد وهم جازمني أن واجبات الدولة يجب أن تحرص 

وتعمري  للمواطنني  الخدمات  وتقديم  األمان  توفري  يف 

البنية التحتية للبلد.

I have a Dream حلم حياتي
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نحن ال نشجع لالنقالب عىل الحكومة فنحن نحرتم 

يف  بعدهم  يأيت  سوف  ومن  اآلن  الحكم  يف  هم  من 

الستمرار  وداعمون  مرصون  نحن  بل  االنتخابات 

حره  تكون  أن  عىل  العراق  يف  الدميوقراطية  العملية 

ونزيهة ويكون املرشحون عراقيون من أبناء البلد ومن 

أصحاب الكفاءات العالية الن هدفنا هو االصالح وليس 

الغيارى  العراق  أبناء  من  يحكم  من  ليحكم  االنقالب 

وشعب  العراق  خدمة  يف  الدائم  إلتزامهم  رشط  عىل 

األمني  فالحاكم   . أمره  عىل  واملغلوب  الصابر  العراق 

أسمه  ويبقى  عظيام  ربه  عند  ثوابه  يكون  املخلص 

مخلدا يف التاريخ وذكراه محفوره يف عقول أبناء جيله 

واالجيال التي تعقبهم . عىل عكس الحاكم الذي ينهب 

أموال شعبه فسوف ينزل يف قربه عاريا وتذهب أمواله 

يف مهب الريح وتطمر يف رمال الصحراء.

شامخا  العراق  ويبقى  جهنم  اىل  هو  يذهب 

لألبد.
أنفسهم  لهم  الذين سولت  أىل  كلمه  أقول  أن  أريد 

بقول  أذكرهم  أن  أود  العام.  املال  من  كثريا  ورسقوا 

االنسان  ينفع  »ماذا  الخصوص  هذا  يف  املسيح  السيد 

لو ملك العامل بأرسه وخرس نفسه ؟«  وجاء مثلها يف 

»أفمن    )109 أآليه  التوبة  )سورة  يف  الكريم  القرآن 

أم من  ألله ورضوان خري  بنيانه عىل تقوى من  أسس 

أسس عىل شفا جرف هار فانهار به يف نار جهنم , والله 

ال يهدي القوم الظاملني«. فاملال ال يدوم ألحد وقد جاء 

امللك  : »لو دام  العريب حني يقول  املثل  أيضا يف  ذلك 

اليب ملا وصل أيل«. تذكر يا أبن آدم أنك من تراب وأىل 

الرتاب يوما تعود.

I have a Dream حلم حياتي
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ابن الولد ابن القلب

ابن الولد .............
........... ابن القلب

يحضرني  المقالة  هذه  بصدد  وانا 
المرحوم  العراقي  اإلجتماع  عالم  قول 
علي الله ويردي حين يقول ما معناه – 
ال تخصنا  لبوساً  ولبسنا  تثقفنا  إننا مهما 
في  قالها  فقد  مخطئاً(  اكن  لم  )وإن 
السبعينات من القرن الماضي حين كان 
نجم المغني البريطاني توم جونس قد 
طبق اآلفاق، إذ قال يسكن الحاج عليوي 
توم  مظهرنا  كان  إن  و  حتى  داخلنا 

جونس.
في  سأدخل  المقدمة  هذه  بعد 
عنوان  في  ورد  قد  ونصفه  موضوعي 
البنت  وابن  فهي  التكملة  أما  المقالة، 
إثر جيل  الكلب. هذا ما توارثناه جيالً  ابن 
وعشناه ونعيشه. فما مدى صحته من 
عدمِه؟ هل ما زال ذلك يسري علينا و نحن 
أخصص  ولماذا  اميركا؟  في  هنا  نعيش 
فهل يسري ذلك علينا و نحن متشرذمون 
في اصقاع الدنيا؟ وهل ابناؤنا سيؤمنون 
حيث  معنا  انتقلت  ألتي  االفكار  بهذه 
أو بمعنى أصح هل ستنتقل  كنا نعيش؟ 
حططنا  حيث  إلى  القبيلة  ثقافة  معنا 
الثقافات المحيطة بأبنائنا  رحالنا؟ أم ان 

ربما  بل  األفكار،  هذه  مثل  ستنسيهم 
إلى  إضافًة  الترهات،  من  سيعتبرونها 
التشويه الحاصل حالياً لكل ما ورد أو يرد 
من تلك االماكن نتيجة إصطباغها كلها 

باإلرهاب أو ما شابه.
الولد  إبن  يعتبرون  اجدادنا  كان  لماذا 
وما  الشكل،  بهذا  إليهم  ومحبباً  مقرباً 
مرتبٌط   ذلك  لعل  البنت؟  ابن  عن  فرقه 
بشكٍل أساسي باإلستمرار، فلكي يبقى 
بعد  ما  إلى  الرجل  ذكر  و  العائلة  اسم 
يكون  أن  البد  عديدة  وإلسالٍف  وفاته 
من  ذكراً  العائلة  اسم  أو  اللقب  حامل 
وإزدادت  الذكور  عدد  زاد  وكلما  ذكٍر 
هيبة  تزداد  الذكور  مواليدهم  نسبة 
القبيلة أو العشيرة أو العائلة. وقد يفسر 
على  العوائل  أشجار  إعتماد  سبب  هذا 
أسماء الذكور فقط وليس أسماء اإلناث 
أللواتي حتى وإن ُذكرَن في تلك الشجرة 
فبشكٍل هامشٍي وبالوان فاتحة تختلف 
عن لون الكتابة االساسي الذي ُسطرت 
ايضاً  الواحدة.  الشجرة  في  االسماء  به 

بقلم مازن الياس خانمي
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فإن اسم ابن البنت يذكر في شجرة أبيه 
فرغم إنه لألِم نصفه لكنه يعود هنا إلى 
االب و ليس إلى االم فهو فالٌن ابن فالٍن 
أصله  عن  يبحث  ان  ما  شخٌص  اراد  فإن 
أبيه  عائلة  شجرة   في  ذلك  فسيجد 

وليس عائلة أمه.
هذا  في  أيضاً  الميراُث  يتدخل 
الموضوع فمن ستقترن به اإلبنة هو ليس 
لرجٍل  إبٌن  هو  بل  الجدة  و  للجد  إمتداداً 
غريٍب مسؤوٌل هو عنه و ليس الجد، هذا 
حتى و إن كانت الفتاة قد إقترنت بقريٍب 

لها كأن يكون أحد من ابناء أعمامها.
بالنسبة  األبناء  قيمة  إلى  االن  لنعد 
أو  اإلبن  لهما  االهم  هو  ومن  للوالدين 
البنت....!!! اعلم إني اخوض في موضوٍع 
شائك يحاول الجميع تجنبه و عدم ذكره 
كانوا  سواء  كبده  فلذات  يجرح  ال  كي 
هنَّ  البنات  سيكنَّ  وطبعاً  بناتاً  أو  بنيناً 
أعتقد  ال  شخصياً  انا  هنا.  المجروحات 
بأن الوالدين يفرقان بين ابناؤهم فكلهم 
مهما  قلبيهما  على  وعزيزاٍت  أعزاء 
عمل اٌي منهم، قد يغضبان منهم لكن 
أخطائهم  عن  يعودوا  أن  دوماً  ينتظران 
ليسامحوهم إن لم يكونوا قد سامحوهم 

فعالً في دواخلهم.
ألُمها  البنت  إن  موروثاتنا  من  أيضاُ 
وابيها  والولد لزوجته وأبنائه، فهل يعقل 
أن تكره ابنتك وهي من يتحملك في كبرك 
لماذا  إذاً  ال....  قلت  لو  تعبك!!!!!!!!!  وعند 
تضن عليها وعلى أبنائها بالميراث؟!؟!؟! 
...الخ  وووو  والتقاليد  بالشرع  ستجيبني 

من األفكار ألتي يجب أن نراجعها بحق 
وال نظل منقادين لها بشكٍل أعمى.  

تغريدة  أو  خاطرة  هنا  وسأقتبس 
منذ  بوك  الفيس  على  وردت 
أسابيع و فيها من البالغة حول هذا 
عن  يغني  مما  الكثير  الموضوع 
التغريدة  ومحتوى  فيه  التفصيل 
أول صباِح  زوجان في  إتفق  يقول:- 
لهما بعد الزواج بأال يفتحا الباب ألي 
طارٍق لباب الدار كائناً من كان وبعد 
فقالت  الزوج  أبوا  الباب  طرق  قليل 
له كما اتفقنا فأومأ برأسه باإليجاب 
ومضى الوالدان إلى حال سبيلهما 
وبعد قليٍل أتى والدا الزوجة وطرقا 
اتفقنا  كما  الزوج  لها  فقال  الباب 
وقالت  بالدموع  عيناها  فإغرورقت 
فقام  ربياني  الذين  ابوَي  لكنهما 
االيام  تمضي  الباب.  لهما  وفتح 
ثم  أوالد  بثالث  الزوجين  ويرزقان 
فأقام  بنتاً  رابعاً  مولوداً  الزوجة  تلد 
الوالد إحتفاالً كبيراً مما جعل الناس 
مثل  إحتفاالً  تقم  لم  لماذا  يسألونه 
الثالثة؟!؟!؟!؟!؟   ابنائك  من  ألٍي  هذا 

قال هي التي ستفتح لي الباب. 

من  إلى  بالسؤال  توجهنا  لو  ربما 
حرمهما الله من نعمٍة اإلنجاب ألجابونا 
بشكٍل اوضح وأعمق، لكن أال يكون مجرد 
يا  القسوة عليهم؟  سؤالنا لهم نوٌع من 

ناس تره شرقيين احنا...شرقيين،شرقيين.

ابن الولد ابن القلب
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تأمالت )صوت صارخ في البرية(

)صوت صارخ يف البرية(تأمالت
�أنا ل�ست بكافر

---------
�الحباء  �أحد  �ساألني 

هذ� �ل�س�ؤ�ل :
وتطلب  تنادي  ملاذ� 
ي�س�ع  باأ�سم  وتت�سفع 

)وحدُه فقط( ؟
�إبت�سمْت وقلت له �الآتي :

١- هل ن�سيْت ه� )�لله( �لذي دخل �ىل عاملنا ب�س�رة 
�أن�سان

٢- هل ن�سيت وحدُه )بدون( خطيئة
لب( لكي يفدينا بدمه ٣- هل ن�سيت وحده �لذي )�سُ

٤- هل ن�سيت وحدُه )�لقائم( من �مل�ت وباقي �لب�رش 
�مل�تى ينتظرون �لقيامة

ُكَلّ  �لذي )قال( هائنذ� معكم  ن�سيت وحده  ٥- هل 
�اليام

)ي�سكننا(  �أن  ي�ستطيع  �لذي  وحده  ن�سيت  هل   -٦
بروحه �لقدو�س وُيَغرينا فن�سبح خليقة جديدة

٧- وف�ق كل ذلك �أ�سمع هذ� :
• قال رئي�س �لتالميذ معلمنا بطر�س �لر�س�ل ما يلي

))ولي�س باأحد غريه �خلال�س. الأن لي�س ��سم �آخر حتت 
�أن نخل�س((  ينبغي  به  �لنا�س،  �أُعطي بني  قد  �ل�سماء، 

�أعمال �لر�سل )٤-١٢(
�أمه  عنده  ي�س�ع  �أودع  �لذي  ي�حنا  �لتلميذ  وقال   •

�لقدي�سة �لعذر�ء مرمي يف )ي�حنا ١-٦١..(
 . نعمة  ف�ق  ونعمة  �أخذنا،  جميعا  نحن  ملئِه  ))ومن 
الأن �لنام��س مب��سى �أعطي، �أما �لنعمة و�حلق فبي�س�ع 

�مل�سيح �سار�((
عند  �سفيع  فلنا  �حد  �خطا  .و�ن   .(( �أي�سًا  ويق�ل   •

�الب ي�س�ع �مل�سيح �لبار(( ي�حنا �الوىل )٢-١(
• ويق�ل معلمنا ب�ل�س �لذي �سماه ي�س�ع ر�س�ل �المم 
))الأنه ي�جد �إله و�حد وو�سيط و�حد بني �لله و�لنا�س: 

�الإن�سان ي�س�ع �مل�سيح(( تيم�ثاو�س �الوىل )٢-٥(
ويف �لنهاية قلُت لقريبي :

يا قريبي �أعطني �سخ�سا و�حدً� فيِه �سفات ي�س�ع لكي 
�أتبعُه و�أجمدُه و�أ�سلي �إليه و�أ�سجد له ..

يفعله  كان  ما  بال�سبط(  )بال�سبط  �أفعل  �أخي  يا  �أنا 
ما  �أي   .. وي�حنا((  ويعق�ب  ))بطر�س  �لرب  تالميذ 
كانت تفعلُه كني�سة �لر�سل �جلامعة �ملقد�سة.. فهل �أنا 

)كافر(؟!
ي�س�ع م�ج�د ي�س�ع يدبر

حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


قريبي �أُكلمك من �العماق وحتى �لنخاع
هل ت�سدق باأن �لرب ي�س�ع قادر على �أن

ُيعطيك روحًا جديدة وي�ستبدل قلبْك باآخر ؟
هل �أنت م�ؤمن باأنه �لله يف �س�رة ب�رش ؟

هل حتبُه ؟ هل َعَرفته ، �أم �أن معرفتك به هي و�جب 
بيتي م�ستن�سخ منذ بد�ية �لعمر ؟

وهل الزلت ال متلك ن�سختك �خلا�سة بك ؟
�أذهب باأحمالك وباأميانك �ىل �لرب ي�س�ع

�أذهب بكل �سخابيطك وخر�بيطك
كما ذهب نيق�دمي��س ، وَتَعَرْف عليه

�أنه يف كلمة �لكتاب ويف �سمتْك و�إ�سغائْك
وثق �أنه �سيعطيك روحًا وقلبًا ي�س�عيًا 

لذلك يق�ل �لرب يف حزقيال )٣٦-٢٦(
يف  جديدة  روحا  و�أجعل  جديد�،  قلبا  )و�أعطيكم 

بقلم: المحامي آدم بطرس عولو
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و�أعطيكم  حلمكم  من  �حلجْر  قلب  و�أنزع  د�خلكم، 
قلب حلم(

�لله م�ج�د �لله يدبر
حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


هل ت�سعر باأن خطاياك ثقيلة وكثرية ؟

ثق ما ُدمَت م�سيحي وحتتفظ باالجنيل 
) ال بد �أن تك�ن فيك �أ�سياء جميلة (
�أ�سياء من ر�ئحة ي�س�ع .. و�لف�سيلة

�إبلي�س �سيجاهد يف �أحباطك بقلة �حليلة
تعاَل �إليه بكل �أحمالك �لثقيلة

) فال بد �أن تك�ن فيك �أ�سياء جميلة (
هل تريد �لر�حة وتريد �إحر�ق حطب �لرذيلة

هل تريد �أن تك�ن قدي�س وجتد �ل��سيلة
�أذهب �ىل ي�س�ع و�أ�سكي َلُه حالك 

فه� يريدك �أن تذهب �إليه بكل �أحمالك
يريدك ناق�سًا لكي ُيَزيْن �أميانك باأعمالك

ومهما كانت خطاياك كثرية فاأنُه �سيغفرها لك
 لذلك يق�ل �لرب ي�س�ع يف متى )١١-٢٨(

و�أنا  �الأحمال  و�لثقيلي  �ملتعبني  جميع  يا  �إيل  تعال��   ((
�أريحكم ((

�لله م�ج�د �لله يدبر
حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


�لله روح .. وروح �الن�سان ت�ستاق لله

�جل�سد مادي ينجذب ملادة �لعامل �لذي مثلُه
�لروح �لقد�س يق�ي �لروح فتغلب �جل�سد

�أن �لرب ي�س�ع �ساعة �ل�ق�ف �أمامه
لن ُيحا�سبني على عدد �ل�س�ر �لتي بها �أُكرمتُه

وال عدد �لقبالت �لتي طبعتها على متثاله
وال بعدد �ل�سم�ع �لتي �أوقدتها �أمام مغارته

ولكن ولكن �سيحا�سبني على مقد�ر �لفر�س �لتي

كنت فيها خا�سع بالروح لكلمتِه
لكي يجعلني خليقتك جديدة الئقة مللك�ته

لذلك يق�ل ي�س�عنا يف ي�حنا )٦-٦٣(
)) �لروح ه� �لذي يحيي . �أما �جل�سد فال يفيد �سيئا. 

�لكالم �لذي �أكلمكم به ه� روح وحياة ((
�لله م�ج�د �لله يدبر

حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


�لقدي�س ي��ستين��س

ه� من �جليل �لثاين من رجال �لله بعد �لتالميذ
عا�س حياته كفيل�س�ف .. وعرف �مل�سيح فاآمن بهِ 

ف��سع �لفل�سفة يف خدمة كلمة َرِبِّه
لكي ُيقنع فال�سفة روما بحقيقة �لرب ي�س�ع

بك�نِه �أله حي يحيا يف �الأن�سان
ولي�َس يف متاثيل �لرومان

ويف �لنهاية مات �سهيدً� من �أجل ب�سارة �مللك�ت
من �أق�له �لتي �َسعرُت باأنها تلم�س حياتي

هي هذه �لكلمات
�لباطلة  �ل�رشيرة  �لرغبات  كل  جانًبا  طرحت  ))لقد 

وجمدي �الآن �أن �أك�ن م�سيحًيا
وال �سيء �أ�ستهيه �أكرث من

�أن �أو�جه �لعامل كم�سيحي((
�لله م�ج�د �لله يدبر

حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


لالأن�سان   )٣٢( �ملزم�ر  يُزفها  �لتي  �لتهنئة  �أجمل  ما 

�لتائب
�الن�سان �لذي ُينَِقيه �لروح �لقد�س

�الأن�سان �لذي يخرج من هذه �حلياة
وه� حامل للقب ط�بى �ل�سماء

ذلك �الن�سان �لذي ُين�سْد )لل�سما ر�يحني(

تأمالت )صوت صارخ في البرية(
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)) ط�بى للذي ُغفَر �إثمُه و�ُسِتَْت خطيتُه ط�بى لرجل 
ال يح�سب له �لرب خطية وال يف روحِه غ�س ((

�لله م�ج�د �لله يدبر
حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


قد نعتقد �أحيانا باأن �ملحبة هي ت�رشفات
�ملحبة لي�ست ) فقط ( �أعمال وخدمات

ولي�ست �أثباتات نقدمها للقريْب 
لكي ي�سعر باأننا حقًا ُنحْب

معتقدين �أننا ندفع ثمن لر�سا �لرْب
�ملحبة �حلقيقية هي �أواًل ) نياْت ((

�أي �أن ُنحب الأنف�سنا ما نحب للغري
�أي �أن نتمنى للغري ُكَلّ �خلرْي

وال نفكر قيد �أمنلة باأن نتمى لغرينا �ل�رْش
و�لنية ال تاأتي ما مل يعيننا �لروح �لقد�س

الأن �الأن�سان بطبعِه يتمنى �خلري ملَْن يحب�نه
�أما �مل�ل�د بالروح يتمنى �خلري

ملَْن ُيحب�نُه وَمْن ويكره�نُه
حتى ل� مل ي�سع �لرب فر�سة �أمامه

لُيثبت لهْم �أنُه ُيحبهْم
للذلك قال �لرب ي�س�ع يف متى )٢٢-٣٩(

)) حُتب قريبك كنف�سك ((
�لله م�ج�د �لله يدبر

حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


قد نلب�س �الأقنعة ونبدو ر�ئعني يف ظه�رنا

فري�سى �لعامل عن ُخطتنا وخدمتنا 
 ولكن هل �أب�نا �ل�سماوي ر��ٍس عنا

�حلقيقة : �إن كلمة ي�س�عنا هي َمْن ُتخربنا
قد ند�فع عن �لله وعن عقائدنا وكنائ�سنا

لكن حياتنا �ل�سخ�سية جمب�لة بخطايانا

قد نظهر بالله م�سغ�لني وُمنهمكني 
ومن �خلارج ُمبي�سني وُخّد�م خا�سعني 

لكن د�خل قل�بنا �ُسكارى وبعظام ميتني
كلنا نعرف �أنف�سنا وما يريدُه ي�س�عنا

ففي �ساعٍة �ستت�قف �ل�ساعة ونحمل �أحمالنا
فهل ُندِرْك باأن ال َمَفَر لنا �س�ى ت�بتنا

وهل نعرف �أن �لروح �لقد�س وحدُه قارب جناتنا 
لذلك يق�ل ي�س�عنا يف متى )٢٣-٢٨(

))هكذ� �أنتم �أي�سا: من خارج تظهرون للنا�س
�أبر�ر� ولكنكم من د�خل م�سح�ن�ن رياء و�إثما((

�لله م�ج�د �لله يدبر
حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


هذه كلمات فيها �سلطان وفرح وبهجة

يق�ل معلمنا ي�حنا يف )١-١٣(
)) �لله مل يره �أحٌد قط . �البن �ل�حيد
�لذي ه� يف ح�سن �الآب ه� َخرَبْ ((
�لله ه� روح ، و�لروح ال تر�ها �لعني

قريبي : ل� �ساألك �لله هذ� �ل�س�ؤ�ل
ما هي �أف�سل طريقة لكي تعرفني ؟

�ستجد باأنه ال ت�جد �أجابة �أف�سل من هِذِه
)�أريدك �أن ت�سبح �أن�سان لكي �أعرفك(

نعم �أن�سان ي�سعر بكل ما �أ�سعر بِه
طفل يكرب ويفرح ويبكي ويتاأمل

يتحنن وُيَجرب من �أبلي�س ويحزن
قريبي : هل لديك فكرة �أف�سل لتعرف �لله ؟

�لله فَعَلَ �الأف�سل وجت�سد بي�س�ع
فقال ي�س�ع يف ي�حنا )١٠-١٠(

)) و�أما �أنا فقد �أتيْت
لتك�ن لهم حياة وليك�ن لهم �أف�سل ((

�لله م�ج�د �لله يدبر
حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم

تأمالت )صوت صارخ في البرية(
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�مل�سيح �سياأتي ثانيًة

قد يك�ن ليل وقد يك�ن نهار
لي�س مهمًا .. �ملهم �أنُه �سياأتي

و�سيك�ن َذِلَك ي�ٌم ر�ئع
النه �سيك�ن �لي�م �الأخري

و�أجمل ما يف �لي�م �الأخري ه�
�أنُه �سيعرف �حلي و�مليْت

�أيَن �سيق�سي �أبديتُه وباقي �مل�سري
ي�س�ع �سياأتي ثانيًة

�سياأتي و�أجرته معه ليعطي �إكلياًل
ملْن كاَن بد�خلِه ي�سكن �لروح و�مللك�ْت

ملَْن كاَن �أمينًا مع ي�س�ع حتى �مل�ْت
يق�ل ي�س�عنا يف �سفر �لروؤيا )٢-١٠..(

)..كن �أمينا �إىل �مل�ت ف�ساأعطيك �إكليل �حلياة . َمْن 
له �أذن فلي�سمع ما يق�له �لروح للكنائ�س (

ي�س�ع جاي ي�س�ع عاالأب��ب
حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


�لكني�سة بحاجة �ىل ت�سجيع

ت�سجيع �ىل �لت�بة و�لع�رشة مع �لرب
ت�سجيع للتائهني و�ملحبطني و�ملتاأملني 

كان برنابا من �لتالميذ �لذين �أختارهم
�لرب ي�س�ع لكي يلهب�� �لروح يف كني�سته

ويف �أي كني�سة كان يذهب �ليها برنابا
كانت حتدث نه�سة يف تلك �لكني�سة

كان ��سمه ي��سف لكن �َسماه �لروح برنابا
الأن برنابا معناها �أبن �ل�عظ �أو �لت�سجيع

وه� �لذي �سجع �لتالميذ على قب�ل ب�ل�س
بعد �إميانه النهم كان�� يخاف�ن منه

ما �أح�َج كني�ستنا �لي�م �ىل )�أوالد برنابا( 
�ىل ُم�سجعني للعالقة مع �لروح �لقد�س

يق�ل معلمنا ب�ل�س يف ت�سال�نيكي )٥-١٤(
َعَفاَء �ْسِنُدو� �ل�سُّ َغاَر �لُنُّف��ِس. �أَ ُع�� �سِ )) �َسِجّ

ِميِع (( َتاأََنّْ�� َعَلى �جْلَ
�لله م�ج�د �لله يدبر

حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


قريبي ال حتزْن
فنحن نعي�س يف عامٍل ز�ئل و�ساقط

�لعامل ال ُيجيْد �لعد�لة النه يحكم )باجل�سد(
فاملُ�سيء قد ال ينال جز�ءُه

و�لنقي �أي�سًا قد ال ينال �أ�ستحقاقُه
ولكن �لله يحكم بح�سب )�لروح(

و�أما �لذي فيه روح �لله ، فيطيع و�ساياه 
وكل َمْن يطيع و�ساياه �سيعطيه حياة �أبدية

وال �أحد ي�ستطيع �أن يطيع
ما مل ي�سكن فيه روح �مل�سيح �ل�ديع

فال �أقدر �أن �أق�ل �أنا م�سيحي و�أحب ي�س�ع
و�أنا )ال( �أعمل م�سيئة �لله وال �أعي�س �إمياين

ولن �أقدر �أن �أحب �أخي وقريبي ما مل �أُحب �إلهي
لذلك قال �لرب ي�س�ع يف ي�حنا )٩٨-٤٧(

)) �لذي من �لله ي�سمع كالم �لله . لذلك �أنتم ل�ستم 
ت�سمع�ن ، الأنكم ل�ستم من �لله ((

�لله م�ج�د �لله يدبر
حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


�سدق�ين : �لروح �لقد�س �ساري �ملفع�ل

هناك حياة على �الر�س تختلف عن حياتنا
�أنها حياة ) د�خل ( �أج�سادنا

حياة لي�س فيها َتَطُبْع وال م�روث ب�رشي
�أنها لي�ست �أم�ر �أعتدنا عليها وال م�ساعر

وال مقد�سات �أقتنعنا بها ف�سلكنا فيها
�أنها حالوة �لروح �لتي تت�ق�س لها قل�بنا

تأمالت )صوت صارخ في البرية(
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�أنها حياة تقبل �الأُمي و�ملتعلم 
�أنها حياة ملم��سة وغري مبهمة

بل ن�سعر بها ك�سع�رنا بكل ما ح�لنا
�سدق�ين �أنها )خليقة( وم�ساعر ُمت�سامية

ال عالقة لها بال�ر�ثة وال �لبيئة �لتي نعي�سها
�أنها روح �سخ�س قادم من �ل�سماء لي�سكننا

�أرج�ك ال ت�ستغرب ال ت�ستهز�أ �أنها م�ج�دة
لذلك يق�ل �لرب ي�س�ع يف ي�حنا ٣-٣

)) �إن كان �أحد ال ي�لد من ف�ق
ال يقدر �أن يرى ملك�ت �لله ((

�لله م�ج�د �لله يدبر
حفنة تر�ب �أخ�كم بالرب


�جل�سد يت�سابق لينال مرتبة �ل�رشف

�جل�سد ينقاد لل�سهرة ) مع �الأ�سف (
�جل�سد ي�ستفز �أخ�ه �جل�سد

�جل�سد يح�سد ) و�آه ( من �حل�سد
لذلك يق�ل معلمنا ب�ل�س يف غالطية )٦-٢٥..(

)) �إذ� كنا نحيا بالروح فلن�سلك �أي�سًا بالروح . ال نك�ن 
طاحمني �ىل �ملجد �لباطل ، ي�ستفز بع�سنا بع�سًا ويح�سد 

بع�سنا بع�سًا ((
�لله م�ج�د �لله يدبر

حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


عندما �أقر�أ �لكتاب �ملقد�س �أق�ل

يا ي�س�ع �أفتح قلبي الأ�سمعك بحنية 
وعاملني كم�سيحي قبل جممع نيقية

ولي�س كم�سيحي من عائلة كاث�ليكية
الأن ذلك يجعلني �أفهم �الأجنيل بحيادية

فاأتذوق ب�ساطة كالم �لرب ي�س�ع بحرية
ية  �أنا ال �أتع�سْب مطلقًا الي عقيدة َكنَ�سِ

الأن ي�س�ع مل يبني على �سخرة �لطائفية
�نا غارق يف دماء كني�سة �لر�سل �الأولية

�أنا باحث عن كني�ستي �لتي يف �البدية
فال �أحد يقدر �أن يفهْم بحكمتِه �لب�رشية

ما مل يثبت يف �مل�سيح ب�الدة روحية
لذلك ت��سينا ر�سالة رومية )٢-٨(

))و�أما �لذين هم من �أهل �لتحزب وال يطاوع�ن للحق 
بل يطاوع�ن لالإثم ف�سخط وغ�سب ((

�لله م�ج�د �لله يدبر
حفنة تر�ب �أخ�كم �آدم


�لت�بة هي )مفتاح( كل �الأ�رش�ر

ومعم�دية ثانية ُن�سميها
و�لر�عي ه� �لذي يبد�أ بها

ثم يدع� �لقطيع لكي ي�سلك فيها
�لت�بة ال يقدْر �أن يجذب �لنف��س �ليها

مْن مل يت�رط ه� فيها
الن �الن�سان ال ي�ستطيع �أن يكذب

على �لروح �لقد�س �لذي يحميها
وبال�سلطة و�حلكمة �لتي للتائب يعطيها

لي�س له .. لي�س له .. بل ليتمجْد �أ�سم �لله فيها
حقًا َمْن يدع� �ىل �لت�بة �سَي�سخْر �لنا�س منه

و�سي�ستهزوؤن بِه 
لذلك قال ب�ل�س �لر�س�ل يف تيم�ثاو�س ٢)-٤-٤(

))النه �سيك�ن وقت ال يحتمل�ن فيه �لتعليم �ل�سحيح 
معلمني  لهم  يجمع�ن  �خلا�سة  �سه��تهم  ح�سب  بل 
و  �حلق  عن  م�سامعهم  في�رشف�ن  م�سامعهم  م�ستحكة 

ينحرف�ن �ىل �خلر�فات((
�لله م�ج�د �لله يدبر

حفنة تر�ب �أخ�كم �ل�سغري

تأمالت )صوت صارخ في البرية(
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41/2016تسلية/ حمورابي:العدد



 في االسفل تجد مجموعة من الكلمات تم ادراجھا داخل المربعات بمختلف االتجاھات بعد
أحرف تشكل كلمة السر6شطب حروف جمیع الكلمات داخل المربعات یبقى لدینا 





الصفحة التالیة: في الجواب

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

تسلية
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41/2016تسلية/ حمورابي/العدد

الكلمة المفقودة 
نمرود



األفقية:الكلمات 

تاريخية.شخصية قومية قياديةلأسم - 1
.كبيرة(معكوسة)شماليةمدينة عراقية- 2
رسوم ُتنقش على الجسم.- 3
.توجد في الصحراء، أسم طير- 4
.بشر- 5
.على منضدةكرات لعبة - 6
.البشارة بالمسيحكتاب - 7

الكلمات العمودية:

.أكبر أمبراطورية في العراق القديم- 1

أحد اإلتجاهات األربعة.- 2
دولة أوربية مهمة.- 3
اسكب(معكوسة)،أحد أعضاء الجسم.- 4
كلمة" أجر" ُمبعثرة.جبل،- 5
ضد حلو(معكوسة)،يقترب(معكوسة).- 6

7 ويؤكلمن األغذية الرئيسية في العالم ُيطبخ.

1234567

1

2

3

4

5

6

7

ولالحل : أقلب المجلة لتجد الحل

تسلية
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قسم اللغة السريانيةّاسورییادلشنافلعا
41/2016حمورابي/العدد
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قسم اللغة السريانيةّاسورییادلشنافلعا
41/2016حمورابي/العدد
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قسم اللغة السريانية41/20العددحمورابي/ّاسورییادلشنافلعا

قسم اللغة السريانيةّاسورییادلشنافلعا
41/2016حمورابي/العدد
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قسم اللغة السريانيةّاسورییادلشنافلعا
41/2016العددحمورابي/
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قسم اللغة السريانيةّاسورییادلشنافلعا
41/2016العددحمورابي/
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قسم اللغة السريانيةّاسورییادلشنافلعا
41/2016حمورابي/العدد


كخوا سطيلهِ شميا برقال    ومن عليوثا    

ثيلهِ خبرا روالهنگمزكل شمياثا    

وتاموز ھويلهِ ملكا ديرخهنيسان نيسان

كل برياثا        وحوبا شريلهِ قخال أرعا    وپ

******


تلگهميره    بيرخا دنيسان    وبشيره گرويعا 

گهبگو 

نگهدكالو ززقيره كليله    وعليماثا    

خگهراموثا     برقذه وبگو كشأشي قومي     

*****


شالما نخثله       مشمياثا          ألرعا شبخله

وشينا روزله         بيني عمه      ورشعا قخله

شپخلهلوشال بريثا      وحوبا يوثاصپخذا 

پقخله إيالنا        وردح بگو وكل شبوقا        

*****


وليلن بسملها    پأرعا زمارا     وشميا طرا

انن     خشكا دمخلهپّش کگسھرا كيمر      ال

یپخلهدنونه       ھل دإپه امگونھرا مليله       

پصخلهرا صپبطورا ودشتا        بزقله لقطا     و

*****
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قسم اللغة السريانيةّاسورییادلشنافلعا
41/2016حمورابي/العدد


اپصيخيانح       وردا دآذر       وأو گشئشله 

ونا دباثح         ومليا ريخاگبنفشيله          

لوردا دنيسان    دريله شالما     وميره بريخا

بشينا ثيلوخ      سموقا وزھيا      بحوبا   بقيخا

****


اپصياصیپه اثا دطورا        لپأرزلياثا          

اپتآپې خا كشأشي        وكتأشپه     بپومليى مأ

پاونفله  طرابخگا      مرقوزه      مريزه وأن

دطورا       مكافا نطابالکیپه ودوشا جريا       

*****


رويعا رويعا      بشينا ثيلوخ     كرتوخ مليثا

بريثاپصخال من بوركاثوخ     بزقلوخ ألرعا     و

بقاال دزرخى      وأن بركته        دوني رويثا

ه      وأن ققوانه         خذا عونيثاصپروزمرتا د

*****


طورا لدشتا      مقرواله       خا ھونايا

بشقتاح خذتا    يرقا ونقشه      ما زوھايا

انوخ      يا ريشايگیادشتا ميرا       بسما 

مسقخ شوحا     مكل برياثا      تا برايا
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قسم اللغة السريانيةفلعا دلشنا ّاسورییا             
41/2016حمورابي/العدد



دراسةحول القصر والهيكل في بالد ما بين النهرين
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قسم اللغة السريانيةفلعا دلشنا ّاسورییا             
41/2016حمورابي/العدد

-دراسةحول القصر والهيكل في بالد ما بين النهرين:

في الجزء األول من بوابة األحتفاالت يقع مجلس 
الهياكل الذي به ثالثة مذابح. وواحد من هذه المذابح 

ن هو إلله القمر( سين). حيث يتجلى هالال يشبه قر
الثور. والمذبح الثاني كان متمثال بإالهة نيتغل إالهة 
القمر حيث ُتطاف بكوكب الصباح، ذاك الذي دعاه 
الرومانين بأسم فينوس(أفروديت). والمذبح الثالث 
هو إلله الشمس (شمس) وُحسب مذبحا أكثر صغرا 
إختص بالكبار المتميزين. وكان للهيكل أساس آللهة 

لك اآللهة كانت لهم مكانة القمر والزهرة والشمس. ت
- أعلى من أله المعتقد (إالهةالخليقة) لدى اآلشوريين

البابليين القدماء، اذ كانوا يحسبون بأن القمر كان 
يبزغ سابقا بشكل اآلب والشمس بصورة الزوجين أو 
البنت. قاعات واسعة وراءها غرفتان كبيرتان محفور 

. وبعد بها ثقوب كبيرة تشبه باحة التمثال الذي هللا
باب األحتفال وبين مجامع الهياكل، كان يجلس القصر 

الملكي، حيث كان يدخل عليه ببوابة مصقولة بنقوش 
غنية. علماء في دور شوركين َقدروا بناء القصر وفق 
ألواح مرمرية بمساحة ستة آالف متر مربع . وأذا 

مثل حسابات -ُخمن تقديره وفق كفاءة الشرط 
لى كيلومترين. أنه  يترآى يصل طوله ا–العلماء 

قصرا ملكيا كبيرا حيث كانت جدرانه مغطاة بنقوش 
فخارية بألوان غامقة وخضراء وصفراء. وكثير من 
القرميذ كان يصقله بصورة الَحّيات والطيور واألشجار. 
وهذه الصور كانت تعطي رموز السجود للمعتقد 
اآلشوري البابلي.  وكان القصر مثوى لسياحة الملوك 

لدبلوماسيين والقانونيين وأشخاص من المرسومين وا
وكبار الرجاالت. وكان في القصر مخازن للزينة 
والمالبس والطعام.  وكثير من المآوي كانت بيوتا 

للضيافة بها كتب تعليمية متميزة.

 162-160: كتاب مدينة بين النهرين ص

من الروسیة للسریانیة  فرید یعقوب  ترجمھ.سازونوف. أ. ماتوحف و. تألیف ك
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فلعا دلشنا ّاسورییا

41/2016حمورابي العدد
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فلعا دلشنا ّاسورییا

41/2016حمورابي العدد
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فلعا دلشنا ّاسورییا

41/2016حمورابي العدد
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فلعا دلشنا ّاسورییا

41/2016حمورابي العدد
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قسم اللغة السريانيةّاسورییادلشنافلعا
41/2016حمورابي/العدد

بگو شاتا كومتا دألپــــــا   وأشوا أّما وتري وأربـــــي

ھجملي پَرساي ألثـــــــرا   تد قطلي وخروي وسلبــي

پَرساي بألقوش ماثــــــا   قطلّي جونقي وَخماثــــــــــا

وطالي بگو درگوشياثا  ال خسلي َھم أليتاثـــــــــــــا

بشوپرا مسوَقلتـــابألقوش أثوا خذا خمثـــا      (أنّو) 

بَختا د(َمّمو) ِمسكنـتـــا      َحليثا وكالو َخثـتــــــــــــا

كود أميرا خزيالــــــــي      بقليلوثا بئيالــــــــــــــــي

أو كپورا ميوسرالـــي      وبختا طاِله شقيال لــــي

َممو)  لُخوِذه حيرانــا      كياتو غبينا وَحّشانـــــــا)

ِمش ِشنّي بِمنيانـــــــا      ما خزيواال أي گيانـــــاخَ 

مقاشي دكيذي قصدتّا     كطالب دگاور گا خرتا

ال كبريا أذ خلمتّــــــــا      كود (َانو)  ليال مثتـــــا

شاتا لشاتا بئــــــــوارا      وآو پيشا دال گــــــوارا

چــــــاراعقلي مكبيرا سپـــــارا      وأيذيلي دلتّي 

َممو) نپيال بؤرخاثــا      گو طوراني وَدشتاثــا(

ببَقوري بگو مثواثــــا      دخازي خمثا دخماثـــــا

أو كلبه بثره أرقلـــــي      ال بئيلي تد شاوقلـــي

كيِسه مئيخاال سپقلي      وبؤرخا كبيرا عقلـــــي

جلّـــــــــيتا أثرا دأيران زلّـــــي      لماثا دأميرا 
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قسم اللغة السريانيةّاسورییادلشنافلعا
41/2016حمورابي/العدد

لمذيتا دتبريز مطيلي   (أنّو) أميرتا خزيلــــــــــي

ـي   (مّمو) لي كم أيذالـــــــيبعدّانا دكم َخزيالــ

ـيرالـــي   ددائر يَن بمقطاللــبگو طشوا كم أم

ــاياخــــا   بليلي ويوما بپالخأّموخ ال خزيلي ن

ــاشلي پصاخا  ال كبن دَخزينّوخ آخپبأذ قصرا 

طلبوالـــــــي   وبخمتوثا مورجيوالــــيمنّهمّمو

بگو قصرا تد شوقالي   غوالما دَمپلخالــــــــــي

پشلي خاء مغولمواثـــــا  كداري باال لسوسياثــــا

پالخا يرخي ويوماثــــا   پشلي بئيا بگو ماثـــــا

ري   ألميرا تَد خازيلــــــيَملكا دَملكي مشوديــ

مّمو) بقصرا موكليلــــي   بالِه ألنشي ددّاريلــــي(

قملي (مّمو) خيالنـــــــــــا   بپلگد ليلي خشكانــــا

شقلّي سيپا َزربانـــــــا  وپشال پالخا أي گيانـــا

مخيلي وقطيلي پَقراثـــــا  دأن دميخي غولمواثـــا

ــا   دَمدئر َخمثا دَخماثــــــاوكولّي بشتقا بمياثـــ

بي َخرثا ألنو ثيلــــــي   وسيپا لپقرتَه دريلـــــي

أيذيواال محقّيلـــــــي   مَعندا ريَشه بقاطيلــــــي

بخشكا دليلي قموالي وبَثِره لسوس موركوالـــــي

أّمه شقلوالي   وبََلي أللقوش ولوالــــــيوسيپا

أيپايـــــــا   وَدكوي دخطّي ومسايــــاأنّو تخيرا 

قطعي مجولّه كقطالـــي  وبگو أورخا كم َحلقالي

تا أميرا كشوقالـــــي   نيشن طاِله كوذالــــــي

كود أميرا شميوالــــي   حومثا َربثا مليوالـــــي

سيپه بيِذه شقلوالي   وبالِه لؤرخا ولوالـــــــي

خزيلي نيَشن دخليثا   ولبِّه مليلي پصخوثـــــا

شقلتيال بگو خرطوثــا   وبثريھي بقَليلوثــــــــا

ـيكود ممو ألربل مطيلي   َركاوا بثِره خزيلــــــ

أميريلي أيذيلــــــــي   تا شّري ربثا كليلـــــــي

بريلي مخايا بقشيوثا  بينث تري بَخميموثـــــــــا

تروي ال كيذي زدوثا   مليي خيال وگوروثــــا

أنّو بقاال بقرايـــــــــا   تَد ناصر أو پرسايـــــا

دَخلصا مأذ القوشنايا   ودأرا لَقصرا َملكايـــا

لمرواثِه زديلـــــي   وبَثر أميرا ثيلــــــــيكلبا 

نَگوزا ألِّه مخيلـــــي   خا قطعا مپصِره قطيلي

مّمو بگو قليلوثــــــا   مخيلي سيپه بخمتوثـــــا

كم قاطلّي دال زدوثا   عدّانيال دگوروثــــــا

أنّو مشوريال بخايا   ولو أميرا بقرايــــــــــا

بَاليــــــا   ومّمو بثَره دال كاليـــــابئراقا َمذ 

مّمو ألنّو مطيوالـي   لي پَقَرتَه قطيوالــــــي

ريَشه أِمه شقلوالي   أللقوش كم نوبلوالــي

ريشا دانّو موثيلي   وتا قاشي كم مخزيلــي

ايگھا كم شاريلـــي   وقبلّي تَد مبرخيلـــــي

ــــــادأوا طالثا يوماثا   أو مّمو خثنا خاثــ

پصختا أي ألقوش ماثا  وتا مّمو كول خالثا
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ARARAT in Armenia and
ARARATA in Mesopotamia

By: Yousif Shabilla - Toronto, Canada

It is well known that ARARAT is a 
mountain in Armenia, but what do we 
know of ARARATA of Mesopotamia? 
The answer will follow directly and de-
tails will be given afterwards. 

Breaking the word into its basic Su-
merian syllables ARARATA would 
mean the Place of Waters Mountain or 
Land of High Waters; stemming from 
the Sumerian root words:

1 - [AÃ]  meaning [High, sky] through 
GAL or Aal or AA . 3AL  عال in
 Arabic, Syriac and some other 
Semitic languages still means high.
Examples: Anu god of heaven; 
Anunaki demigods (messengers) of 
heaven and earth; Anana daughter of 
Anu and goddess of sky.                                       

2 - [RA] meaning water. It has 
precipitated in Arabic as ray meaning 
watering and rayyan meaning watery.
[RARA] meaning waters (one way of 
constructing the plural in Sumerian is 
through the repetition of the singular, 
the other method is by adding mish to 
the singular.

3 - [TA] which is a locative adverbial 
suffix for constructing place names – 
something like land, field, ford or berg 
in English.
So ARARATA means the place of high 
waters or the Land of Deluge.

It is interesting to point out that GAR-
RA still, in Sooreth (the spoken Syriac 
of AlquŠ and other towns in Nineveh 
and Kurdistan) means dam, high wall, 
used for water storage; and in Acadian 
GARRO means a wall or fortress or 
reservoir. We shall try to cruise back 
through various Mesopotamian texts 
of the Deluge to see when ARARATA, 
meaning the place of the high waters, 
was mixed with AURARTU, meaning 
language and people of Old Armenia . 

Four texts will be studied (iv)
1) The Tale of Zio Sodra (Sumerian 
     account of the/a Deluge):
((...All the winds and devastating storms 
gathered up and the Deluge swept all 
the cities and after sweeping all the land 
for seven days and seven nights.
((And after the devastating storms swept 
away the great Ark and took it (up) the 
High Waters.
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The sun rose and shed its light on both 
Earth and Sky.
(Then) Zio Sodra made an opening in 
the great Ark...)) E.O.Q.

So, logically, if the ark set off in Tel 
Faarah in Babylonia and stayed afloat 
for seven days rising above the high wa-
ters then after the recession of the flood 
waters it would come down at a place 
not very far from its take off point and 
in any case not to the north of that point 
but to the south, drifting with the cur-
rents under gravity as it wasn’t motor-
ized.

I have underlined High Waters to draw 
attention to ARARA and we see that this 
text makes no mention of a mountain; 
the text is short and not wrapped with 
side stories; and differs from the oth-
er (following) texts in that the Deluge 
Hero, Zio Sodra , after gaining immor-
tality, lives ((...overseas , in the east , 
in the land of Delmon  ...)) [Delmon is 
thought to be present day Bahrain and/
or Qatar]; Whereas GILGAMEŠ heads 
west passing through the Jungle of Ce-
dars of Lebanon, crosses the Sea of 
Death and reaches his grandfather Utu-
Napishtim as it is mentioned in the Epic 
of Gilgamesh, implying that Utu-Nap-
ishtim headed west after the Deluge.

2) The poem of ATRA-HASIS (written 
      about 1630 B.C.)      

In this poem which is written in Aca-

dian language/Babylonian dialect,  Atra-
Hasis is the Deluge hero.
We quote few stanzas concerning the 
Deluge:
((... Then he released the anchor.  The 
Deluge came.
It (the Deluge) preyed upon the people 
as a bloody war. A man would not see 
his brother. 
And people could not be recognized due 
to the dreadful perish.
The deluge gored as a Wild Bull.   And 
the sound of the deluge was as that of a 
wild ass.......)). E.O Q

Then the text becomes too corrupt to 
be read for about 50 lines but when the 
writing  becomes clear it seems that the 
ark is past the stage of landing and a 
feast is prepared for the gods..)) 

No landing site is mentioned nor is 
the term high waters present.

This text in its present state does not 
add anything pro or contra but it has 
been depicted in the hope that Sumer-
ologists would fill in the missing lines.

3) The Epic of GILGAMEŠ --- (The 
    section on the Deluge, Acadian
     version) 
    We quote few lines concerning the 
Sumerian version of the Deluge, but, af-
ter passing into Acadian language.
     ((... On the seventh day the Deluge 
storms abated.
Then the sea was serene and the tempest 
calmed down.  The Deluge floods sub-
sided. ..
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((I, (Utu-NapiŠtim), opened my win-
dow, thereupon the light fell on my face. 
I kneeled (in worship) and sat crying...
The Ark halted on mount Nassir...)).
  In this text mount Nassir replaces the 
High Waters of Zio Sodra text; and the 
Immortalized Deluge Hero, Utu-Nap-
ishtim, heads westwards.

4) Perusis’s Account of the deluge
  
 Perusis was a Chaldean priest from 
Babylon of Mardoukh, who wrote a 
book in Greek in honor of Antiochus 
the First, (292-261 B.C) under the title 
“Babyloniaca”.

The Deluge Hero here is named 
Xisthrus. 

We quote: “... When he (Xisthrus) 
opened a window in the ark, he saw that 
the Ark had landed on a mountain. So 
he, his wife, his daughter, and his navi-
gator alighted and he kneeled in wor-
ship on the ground ... then he and those 
who alighted from the Ark disappeared 
... and told the rest who were still in the 
ark to go back to Babylon ... he told them 

that they were in Armenia; and parts of 
the Ark which landed on the mounts 
of Gurds were still remaining there ...” 
E.O.Q. 

And to conform Armenia and the 
Gurds (Qurdu, I think, is the original 
name of present day Kurds) we note 
they formed one geographical zone. 

Because Armenia as land and lan-
guage was known, then, by the name 
Aurartum, the landing of ark shifted 
from Ararata meaning Water Mounts or 
(High Waters), in Mesopotamia to Arar-
tum or Armenia, since the third century 
B.C. or earlier depending on whether 
this narrative was “original” or re-nar-
ration of another story in common recit-
ing among  the folk .

Going back to starting point we see 
that AA-RA-RA-TA  or deluge is in 
Mesopotamia. 

A question arises, why was Arme-
nia called Aurartum and why was the 
mountain called Ararat? 

It is fair to deduce that the place has 
witnessed a local flood, a deluge or   
ARARATA. 

متثال ألمرأة سومرية تقود عربة

حوايل 3000 قبل امليالد ...

يف 2016 بعد امليالد املرأة السعودية 

ال حيق هلا قيادة سيارة !!!

الفارق احلضاري 5000 سنة فقط !!!!
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PRESIDENTIAL
 ELECTIONS 

The current presidential primary 
elections have become hectic and in-
deed transforming. We can argue the 
positives and negatives, fact is; this 
democracy, the ultimate democracy 
at work. Traditionally and histori-
cally it used to be, the winning deter-
mined by how much money is raised. 
Not this time, Jeb Bush raised several 
folds more money than the rest of the 
Republicans combined, his nomina-
tion but all but certain, he retracted 
seeing that defeat is inevitable. 

So, money doesn›t matter as much 
which means that the voters have 
a better heard voice. Bernie sander 
has little money, what he has is few 
dollars from students and the not so 
wealthy compared to Hillary Clinton 
who has the big pockets standing be-
hind her back in addition to the dem-
ocratic establishment. Yet Hillary has 
been struggling although she seem to 
be the winning democratic nominee. 

Now, what does that mean for us? 
Our voices count more than ever. 
the media effect on the elections is 

neutralized as the money of the bil-
lionaires and special interest groups. 
Simply stated we have now unham-
pered and unrestricted duty to do our 
due diligence in studying each can-
didate, Republican or democrat, lis-
ten to what they have to say, analyze 
their promises and goals and see how 
realistic they are and ultimately make 
informed decision on who we vote 
for. 

Throughout recent history many 
Americans felt alienated from the po-
litical process, that is especially true 
for the minorities especially the first 
generation adopted sons and daugh-
ters of this great nation. that alienat-
ing stems from the perception that 
the powers to be decide ion winners 
and losers. Although there could have 
been some partial truth to that, fact is; 
this election cycle is different. people 
are upset with politicians who have 
fostered the impression that they care 
about their personal interest first and 
foremost. This is no more true and ut-
terly so. 

By: Nash Gabrail, M.D.
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The door has always been open to 
the ethnic minorities, especially im-
migrants who can vote to exercise this 
holly and sacred right, privilege and 
responsibility. The door is wide open 
now ,there is no reason to complain 
anymore, working within the system 
works while acting like «fish wives» 
produces no results apart from frus-
tration. 

there are many reasons why we; the 
Chaldeans/Assyrians should be in-
volved in the political process. First 
and foremost, it is our duty to chose 
those who represent us in the school 
boards of education, City councils, 
State representatives and senators, 
our congressional representatives and 
yes the president of the United States. 
We all came to America for better, 
safer life, prosperity and freedom. 
Freedom includes securing our rights 
through representation. 

Second; we have close to a million 
Assyrian/Chaldeans in the United 
States. Statistically we should have 
at least 4-5 congressmen and doz-
ens of state representatives and sen-
ators, but we dont. Don›t you think 
we will have a better listening ears to 
our grievances if our representative 
is one of us? Think about this, when 
we have an issue that needs help from 
our elected politicians we would ask 
for help from our German American, 

Black American, or Jewish American 
politician to help us in our personal 
or community issues. To be honest, 
when are voting statistics is not that 
glorious we should expect a deaf ear 
from those politicians. 

Third; Imagine our influence on 
national policy regarding our broth-
ers and sisters in Iraq and Syria if we 
have a robust representation in the 
congress and at the local level? 

So; lets act like real Americans, 
and we are Americans who have 
failed to exercise our adopted rights 
to have a voice, make a choice and 
empower our community. lets start 
getting involved, lets start encourage 
our talented youth to start thinking 
about running for office, give them 
courage and promise support and act 
on it. America is not only about good 
income, it is about being part of a his-
toric philosophy that has succeeded 
better than any other through out his-
tory. 

Get involved and vote for whoever 
you see fit, for the ones who you feel 
and think they represent your values. 
Start thinking about running for local 
offices and help those who aspire to 
do so. 
God Bless America 
God Bless the Assyrians/Chaldeans/
Syriacs 



Hammurabi
(Vol. 11 - No. 41) March 2016

6

Iraq, The Land of Two Rivers or 
Mesopotamia, has a long history, which 
gives witness to the greatness the coun-
try has known over the centuries par-
ticuarly when first civilization has been 
initiated in Mesopotamia which is the 
Sumerian Civilization.(1)

During ancient times the lands now 
comprising Iraq, were known as Meso-
potamia or Land Between the Rivers, a 
region whose extensive alluvial plains 
gave rise to some of the worlds earli-
est civilizations including those of Sum-
mer, Akkad, Baylon and Assyria. (2)

Baghdad evokes probably more fabu-
lous images than any other citiy in the 
Orient in medieval ages. Throughout 
most of its long and eventful history, 
quest it has been the prised jewel of the 
old Near East as the city of the delight-
ful (Arabian Nights) and heart of the 
Arab World in the Middle Ages ,since 
its foundation between 762-767 A.D. 

However, archaeological evidence 
shows that the site of Baghdad was oc-
cupied by old Mesopotamian Peaple 
before the Arab Conquest, particual-
rly during the Babylonian Civilization 
: Also During the Persian-Christian Era 
between the first century and the year 
of 732 A.D. When the area of Baghdad 
was occupied by a town called (Sook 
Bagdad) or the Market of Bagdad in 

Early History of Baghdad

Prof. Fouad Y. Kazanghi 

the eastern side of the river Tigres. Op-
posite of this area there was a village 
called Karkh :This name which was 
used by Arameans and Chaldians in the 
Kingdom of Mishan in southwest of 
Persia. It is also used for the name of 
old (Karkuk) as Karkh-Slookh .(1) 

Nearby Suk-Baghdad was a famous 
monastry (Mar Baithun) which the Ca-
liph Abu Ja,ffar Al-Mansour visited be-
fore building the city of Baghdad,asking 
them about the climate of the area they 
were living in.

Moreover, archaological evidence 
shows that the cite of Baghdad was oc-
cupied by the Babylonians in A.D.637. 
The famous Michaux Stone, fouand by 
a French physician living in Baghdad 
in 1870, refers to a Babylonian town 
called (Bak-da-du ) which relates to the 
Twelfth Century B.C. The Iraqi Direc-
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torate of Archaology found an embank-
ment on the Tigris River near the Karkh 
end of (Bab-Al Moadham,s Bridge), 
which belong to the period (c.600 
B.C.). Also the directorate of Archaol-
ogy fouad the name of Bagdadu written 
on Kuduru Stone or a Road stone with 
the same name which related to the era 
of a Babylonian King (Nazi- Marintash) 
who ruled between (1298-1323 B.C.). 
All that means that Bagdadu had been 
an ancient city which was built near the 
ancient riverlet of river Tigris which 
was called (Al-Ssurat).(3)

The city of Baghdad famed for its cir-
cular plan which might influenced by 
the circular walls of the remains of the 
round city-state (Hatra ) near the city of 
Mosul.

Baghdad spread rapidly particular-
ly when extended to the eastern bank 
when was built a bridge over the river 
Tigris. Baghdad reached its Peak during 
the eras of Caliphs Haroun al-Rashid 
and Abu-Jaffar Al-Mansour in the 8th 

century. They could established a new 
Academy called as the The Academy 
of Nissibis 494-612 A.D. and of Gun-
di-Shabur or Danshakah-gundi-Shabur 
540-612 .

The  During the Persian-Christian era, 
between the second and early Seventh 
Century A.D. The Christianity spread-
ed through out many Iraqi cities such 
as Hirta or Al-Hira, Kashkar, Karkh-
Slookh, Hidyab or Adiabene, Der-qun-
ny (near recently Kut) and Der near the 
Persian borders. (4)

Main Sources
1. Kazanchi, Fouad Y. Baghdad the city 

of Peace.Baghdad, 2000-the texst is 
in English.

2. Encyc. Britannica (Baghdad).
3. Mahdi, Ali M. Urban Growth for old 

Baghdad .Amanat al-Assima. Bagh-
dad ,1986. P.5-9

4. Kazanghi, Fouad Y. The History of 
Syriac Culture. Arbil. The Direc-
torate General of Syriac Culture. 
2013,P.110-112
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THE INTERNATIONAL SYSTEM, EXTREMISM AND
TERRORISM IN THE RECIPROCAL EQUATION

DR. RAAD ABOUDY YALDO
PH.D IN AN INTERNATIONAL LAW

The phenomenon of extremism and 
monastic life is the phenomena taking 
place in many Arab countries in the 
contemporary history such as Iraq, Syr-
ia, Yemen, Libya and Egypt. This phe-
nomena increase in African and Euro-
pean countries such as France, Britain, 
Belgium, Nigeria and Mali.  Many Arab 
and Western intellectuals gave mutual 
and different interpretations of this phe-
nomenon. Some researchers believe it 
is the result of widespread corruption 
and dictatorship and a formal system of 
state institutions in the generated from 
political action. While some researchers 
believe that the flaw is in the collapse of 
economies and the spread of unemploy-
ment and illiteracy. While others think 
that the flaw lies in the decline in the 
national or the leftist tide. All this con-
tributed to the spread of the phenom-
enon of extremism and the emergence 
of religious currents calls for Muslim 
youth to that certainty which can only 
be achieved in manner terrorism.

When we read the history of the Arab 
and study the history and its reality we 
see is fraught with many serious eco-

nomic and political crises, it will move 
the Arab street against the regime and 
in particular those crises which are late 
to matters of an economic life-threat-
ening decent living. On the other hand, 
the emergence of youth flared Arabic 
towards some Arab issues, accused by 
some Western countries and the United 
States which not to be resolved such as 
the Palestinian issue. These crises were 
present and it was authorized to attend 
different levels of rates, however, it did 
not take extremism and terrorism to 
reduce the goals in the contemporary 
world levels.

This extremism and monastic life of 
young Muslims was his role in Europe 
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as well, when some countries supportive 
Arab regimes, and also the importance 
of jihad to impose Islamic religion in 
accordance with the method of power. 
Especially with these countries which 
are providing the values   of man and his 
dignity, freedom and peace. These coun-
tries, allowed the migration of thou-
sands of Arab families from Syria, Iraq, 
Maghreb and other Arab countries. And 
also allowed to build mosques on its ter-
ritory, this paragraph which exploited 
in the construc-
tion of mosques 
is summed over, 
and that had a 
role in mobi-
lizing spread 
thought and ter-
rorist operations 
retaliatory ter-
rorist attempt 
to destroy these 
values   especial-
ly after the entry of many of the terrorist 
organizations.

The nature of social and econom-
ic structure vary was from one Arab 
country to another, that was for objec-
tive reasons relating to the nature of the 
economic system and economic fac-
tors and finally sectarian variable. This 
variation has been reinforced by the ab-
sence of coordination Arabic economic 
integration which in turn has helped to 
strengthen the Arabic Varity and en-

courage weak institutions both within 
the State or those that regulate the rela-
tions between the Arab countries. These 
variables have contributed to the emer-
gence of the so-called Arab Spring.

Here researcher believes that ex-
tremism and monastic life happened at 
a specific time and not before or after. 
This time is the time of the Arab Spring, 
when were the principles put forward 
tractive, democracy and devolution of 

power and the 
elimination of 
dictatorship and 
corruption sys-
tems. We see that 
the millions came 
out in Tunisia, 
Egypt, Libya and 
Yemen..ETC, de-
mands for free-
dom, justice and 
tolerance and 

strength the role of the state, we see that 
a lot of them demanded the opposite of 
just that. It was to be their demands for a 
state succession, to become the District 
of millions incubator for extremism. As 
a result of these demands the disman-
tling of national entities and to develop 
those cities under the control of war-
lords.

This can be seen at the start of the 
Arab Spring with his l movement so-
cial, additional causes l deeper than 
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what we have mentioned above. These 
reasons represent visions and readings 
of thinkers and researchers in the eco-
nomic and international affairs, which 
is in the development of this movement 
and the historical turning point in the 
international and regional contexts and 
effective on Arab reality, that actually 
charged diverse crises.

That intention of the Arab Spring, 
as interpreted by the researchers in po-
litical affairs, that Arab countries un-
dergoing historic from step  of dicta-
torship, despotism and the absence of 
state institutions or ineffective stage, 
to the contrary, to a democratic state 
believes rotation of power and the 
principles of freedom and the values   of 
rights in accordance with democratic 
frameworks. This U-turn and change 
and revolutionary protest movement 
was began harbingers. It was similar 
to what happened in Eastern Europe in 
the early nineties of the last century. 
But this comparison is not accurate ex-
ception banners raised, when no simi-
larity was at all, because the facts and 
events and European turnaround were 
actually making history. And also it 
was not in it would take place, after 
the fall of the Berlin Wall and the col-
lapse of the Soviet Union, the one who 
represents an impregnable wall behind 
him sheltering the socialist bloc coun-
tries, but would the Arab Spring was 
another affair.

The thing that we can see that the 
Arab Spring is clear and like a hurricane 
and a surprise protest movement,, how-
ever, did not have any introductions in 
order to predict any of those interested 
in political affairs or international. Both 
events (the eastern European and Arab) 
took his place in a moment of global his-
toric transition. It seemed extinct system 
and the beginning of another system. 
Eliminated bilateral extinction and the 
end of the Cold War and the emergence 
of eastern European spring and then fol-
lowed by the Arab Spring, and believes 
that the most important features of the 
Arab Spring is an erosion of national 
states and destroyed most of its institu-
tions, and the absence of principles and 
frameworks governing international re-
lations and policies. These frameworks 
and principles are the humanitarian need 
for the rule of international peace and 
security, and also reflect the nature and 
level of balances in force. The results of 
these changes were the fall of the con-
cept of sovereignty in many countries, 
and also spawned the emergence of ex-
tremist terrorist organizations, led by al-
Qaeda and the Islamic State in Iraq and 
the Levant (ISIS0).

The incursion of extremism and ter-
rorism which features were began open-
ly since 2010 and to this day, as a result 
of the aforementioned variables, taken 
in terrifying forms of murder, looting 
and the captivity of women and the fight 
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against religious minorities and forcibly 
displace. That mind and aggravated Is-
lamic extremist cannot see any freedom 
or rights to other religions. That is why 
its scientists issued religious fatwas 
contrary extreme nationalism, cultural 
and religious freedoms, to be these fat-
was against human dignity. Perhaps that 
explains the lack of faith of these orga-
nizations to the principles of the League 
of Nations and the Charter of the Unit-
ed Nations organizations  ,this  on the 
one hand, and on the other hand, lack of 
control unipolar system governing rela-
tions between states in the management 
of terrorism and extremism and elimi-
nate it, and in particular the internation-
al coalition›s failure to eliminate (Isis) 
as a result of competing interests and 
achieve influence and the Shiite-Sunni 
rivalry between regional powers (Tur-
key, Qatar, Saudi Arabia Sunni against 
Iran and Hezbollah Shiite). At the same 
level of conflict in Yemen, which its re-
sult of sectarian conflict, as it supported 
the Saudi Arabia of major powers (in 
order to sustain the interest) in its ag-
gression on Yemen under the pretext of 
the fight against extremist forces. Final-
ly, the weakness of some Arab countries 
those are active in their extremism to 
achieve a contemporary society that be-
lieves that the State for all and religion 
is for God.

  These variables mentioned above 
have had an active role in the unipolar 

quit and start racing bi-polar system. 
Perhaps the Russian intervention in the 
elimination of l ISIS and Khorasan and 
Al-Nusra Front and other terrorist orga-
nizations, had an active role in the man-
agement of global crises threatening the 
security and stability. The emergence of 
the Russian role was a good indication 
of the importance of the defeat of terror-
ism in accordance with the international 
consensus, especially after the terrorist 
attack in France at the end of Novem-
ber 2015. The French Russian tactical 
alliances began to confront the terrorist 
organizations after the failure of the co-
alition so perceptive.

Finally, the administration of the 
international system by two super 
power may help to the create a new 
awareness believes the new alliances. 
In condition to be far from double pol-
icy standards and achieve the interests 
of all. According to this system, the 
state can restore its sovereignty. These 
two variables can contribute to the re-
duction of extremism and terrorism 
and eliminate it. It also can contribute 
to the awareness of planting in some 
Arab countries, the incubator for ex-
tremism to the principles of mutual ac-
ceptance, acceptance of any cultural, 
religious and national diversity. The 
Arab acceptance can enhance the con-
struction a modern state accepts and 
believes in the freedoms of man and 
his rights, and that does not make reli-
gion the basis for the Constitution.
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