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Hammurabi/March #37/2015 /العدد:اإلفتتاحية: حمورابي/آذار

نأهناك بارقة أمل نأمل 
ال ،صادقة حقيقيةتكون

سجل ُيضاف إلى سرابا 
جانب مذابح هكاري بتاريخنا 

عبدين واورمية وطور 
وسميل وسهل نينوى 

تنطوي آخر صفحة من ف
وجودنا على أرضنا 

النهرين.أرض: التاريخية

1920منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 
والعراق يعاني من حالة عدم االستقرار السياسي 

جتماعي إلامني. وهذه الحالة معيقة للتطور ألوا
األولى يعاني من واالقتصادي. إذ نراه منذ بداياته 

االنتفاضات العشائرية والتي كان يثيرها 
السياسيون الطامعون بكراسي الحكم، وكما نجد 
ثورات قامت بها القوميات المضطهدة والتي لم 
تجد من قبل السلطات الحاكمة غير العنف 

قمعت الحكومة العراقية 1933وسيلة مثلى لقمعها. ففي عام 
وارتكبت بحقه مذابح يندى بوحشية مطالب الشعب اآلشوري 

لها جبين البشرية، حيث طالت اآلالف من أبناء شعبنا دون 
واة مع غير مطالبتهم بضمانات للعيش بكرامة ومساذكرذنب يُ 

وبدًال من معاقبة مقترفي هذه .باقي أبناء الشعب العراقي
الجريمة النكراء نرى أن الحكومة تقوم بمنحهم أوسمة البطولة 
وتقام لهم إحتفاالت التكريم مما فسح المجال أمام 
العسكريين للقيام بأول إنقالب عسكري في الشرق االوسط، 
ثم تاله محاولة للضباط القوميين العرب والمرتبطين بدول 

، وضرب 1941لى العائلة الحاكمة عام المحور، لإلنقالب ع
وصوًال الى اإلطاحة بالنظام سنة ،1948الحركة الكردية ووثبة 

وبعكس تطلعات الشعب الذي إستبشر خيرًا بالتغيير . 1958
الجديد زادت حدة الممارسات الديكتاتورية والقتل والسحل  
كما في أحداث كركوك والموصل، وزادت وتيرة هذه 

ستمر ثمانية إالفاشي الذي 1963نقالب ات بعد االممارس
شهر بسفك الدماء، وبعده جاء االنقالب البعثي الفاشي الثاني أ

ونتائجه واضحة لكل ذي بصيرة حيث قمع كل القوى 1968
السياسية الوطنية وخنق الحريات وغلق األبواب أمام كل تحرك 

سياسي أو ثقافي مستغًال اإلمكانات المادية 
تها الطفرة الوطنية في شراء الهائلة التي وفر 

الذمم وزيادة األجهزة القمعية وعسكرة الحياة 
العادية للمواطن العراقي مما فسح المجال 
لدخول االنظام في مغامرات حربية مع ايران وما 
تالها من نتائج تجفيف األهوار وقمع وتشريد 
ساكنيها، وما رافق تلك السنوات من عمليات 

سيحية لشعبنا الكلداني المتدمير لآلالف القرى 
والكردية بما تحويه من كنائس أثرية يعود السرياني اآلشوري 

عام، تلتها عمليات األنفال 1000تاريخ أكثرها إلى أكثر من 
السيئة الصيت والتي راح ضحيتها اآلالف من الشعبين 

.والكرديالكلوآشوري 
إن كل الحكومات التي إستلمت السلطة في العراق إدعت 

تمثيلها الطموح القومي العربي بدون وجهة حق، فهي لم تأِت ل
باإلنتخابات الحرة، بل كلها جاءت من خالل اإلنقالبات 

.العسكرية وُدعَمت باألجهزة القمعية
بالمقابل كانت المعارضة العراقية مشتتة وترفع شعارات 
متباينة ومتناقضة، وأغلبها شعارات قومية طائفية متزمتة مما 

لى نفور الشعب العراقي منها، ورفضه اإللتفاف حولها،  أدت إ
كما أن ممارستها وخاصة التي وجدت على الساحة العراقية 
بثقل واضح لم تختلف عن ممارسات النظام الحاكم من 
تخوين وتجريم كل من يخالفها في الرأي او اإلنتماء. فمثال 

العراقي الفرد تعاطف حزاب الكردية لم تتمكن من كسب األ
ألنها رفعت شعارات قومية كردية، وشعارها الوطني 
(الديمقراطية للعراق) سقط من خالل إستقراء التجربة الكردية 
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في الماضي والحاضر، تلك التجربة التي شابها اإلقتتال 
الداخلي والممارسات العشائرية والقومية الضيقة ووجود فضاء 

يحيين من المسخاص بالبعد الديني، وتأثيره على التعامل مع 
سلبًا، فقلصت تلك الممارسات من شعبنا الكلدوآشوري 

قاعدة التأييد للحركة الكردية. أما الحركات االسالمية 
فشعاراتها كانت كفيلة بزرع الهلع لدى أبناء الطوائف العراقية 
األخرى وخصوصا المسيحيين واإليزيديين والمندائيين. 

لعودة والعيش فالطوائف غير المسلمة ليست على إستعداد ل
في ظل قانون أهل الذمة مهما حاول بعض اإلسالميين من 

هذا القانون الغير االنساني.  كما أن إستغاللهم صورة تجميل 
إلدعائهم حق تمثيل للشعب العراقي كأكثريةلنسبتهم السكانية

وحقهم في تطبيق الشريعة االسالمية، وعدم أخذهم بنظر 
لد متعدد القوميات واألديان، اإلعتبار حقيقة أن العراق هو ب

يجعل قاعدة مؤيديهم تنحسر وتعتمد على الدعم المالي من 
.بعض الدول االسالمية

إن استقراء هذه االحداث التى مرت على العراق هي للتذكير 
وأخذ العبر والدروس منها، ألن شعبنا كان له حصة األسد من 
الويالت والتهجير والمعتقالت واإلعدامات نسبة الى عدده 

. فإن المرحلة الراهنة التي يجتازهاكردالعرب والبأعداد مقارنة 
وما يدور حولنا من المسيحيون(الكلدوآىشوريون السريان)

ة السياسية والساحة تغيرات وتطورات سريعة على الساح
وقلعها من جذورها التي ، وتهجير بلدات بأكملها الجغرافية

ما بين مطرقة الهمجية المتمثلة ثم ف السنين، آالتمتد الى 
بالدواعش وسندان التيارات السياسية إن كانت كردية أو عربية  

مكونات أصيلة اخرى كاألخوة يحتضر شعب اصيل ومعه 
.االيزيديين والمندائيين

ن ما حدث لهذه المكونات االصيلة في منطقة سهل نينوى إ
من قتل جماعي و سبي 3/8/2014منذ  ومنطقة  شنكال 

النساء و األطفال بعشرات اآلالف و حرق و تدمير ممتلكاتهم 
واثني وانتهاك الحرمات انها بحق إبادة جماعية وتطهير عرقي 

وديني. إن هذه الجرائم هّزت 
العالم من هولها وأيقظت ضمير 
االنسانية، حيث أن نسبة 

% من سكان هذه المكونات هم اآلن نازحين خارج 95
مناطق سكناهم، منهم يعيشون في حالة مزرية في مناطق شمال 
العراق وفي ظروف قاسية جدا، فبدأ المجتمع الدولي بالتحرك 

م المتحضر بعد أن تيّقن من خطورة هؤالء واستيقظ ضمير العال
.المجرمين على مستقبل الحضارة اإلنسانية وعلى العالم أجمع

ونعود اآلن الى صلب موضوعنا، أال وهو المستقبل الذي 
ينتظر شعبنا بعد كل هذه المآسي بعد أن تم تشريده وصار 

رضه وممتلكاته  التي استولى عليها أقلبه على و ،بدون مأوى
حداث القادمة ألويراقب بحذر ما ستؤول اليه ا،لمتوحشونا

شعبنا واقع في حيرة إختيار أحد وما هو مستقبلهم المجهول. 
وبين وداره،رضهأمتشكك بعدم الرجوع الى األمرين: فمن 

تشرد شعبنا وتمزق وتناثر . وأمام هذه الحيرةالعودةمتيقن من 
وفي خضم هذه . ءعلى البقاوالُمصر بين مهاجر الى المجهول 

االحداث المؤلمة ظهر هناك ضوء في نهاية النفق المظلم 
ميات الصغيرة في حيث تحرك المجتمع الدولي لحماية القو 

من اً صوات وتواقيع من سبعة عشر عضو أالعراق من خالل 
في سهل بناء شعبناألنشاء محافظة إلالكونكرس االمريكي 

، تكون إحدى بناء شعبناأنشاء قوات خاصة من إو نينوى
ة.م على أرضها المحافظة التي سُتقاحماية المنطقها تامسؤولي

.فقأليلوح في اوبصيص أمل جديد نه تطورافي الحقيقة
حزابنا أيجابية يتوجب على كافة إلوعلى ضوء هذه التطورات ا

ن  إيضا كافة ممثلينا أالمتواجدة في الساحة العراقية و السياسية
ن يكونوا أ،قليمألو حكومة اأكانوا في الحكومة المركزية 

والعمل ة هذه القوات، خالقية تجاه وحدألابمستوى المسؤولية
نعاش إلمن غرفة اه خراجإنقاذ شعبنا و إلعلى نبذ خالفاتها 

بعيدة كل البعد لوالتعامل بمنطق مصلحة شعبنا العليا ى،معاف
مع بناء شعبنا والمجتأعتماد على ما يقدمه إلية وصاية واأعن 

نها فرصتنا إ.سأنائنا مرفوعي الر بأالدولي لتحرير بلداتنا ليرجع 
ال تكون صادقة حقيقيةنأنأمل األمل هذه بارقة و االخيرة.
جانب مذابح هكاري وطوربسجل تاريخنا ُيضاف إلى سرابا 

عبدين واورمية وسميل وسهل نينوى 
خر صفحة من وجودنا على آتنطوي ف
النهرين.:أرضرضنا التاريخيةأ

4



/التطهير الثقافي.. مأساة حضارية...(سالم كجوجا)37/2015حمورابي/آذار/العدد:

، رفقةوأنا أتأمل الصورة المُ 
ك ذلك : أي فكر ھذا الذي حرّ تساءلتُ 

ليشوه ،المخلوق الذي في ھيئة إنسان
ھل ويُدمر ذلك األثر اإلنساني الرائع؟ 

في زمن ضاع العقل والمنطق نحن 
..فيه؟

، والصور تتنقل في تألماً أكتب مُ 
ُمخيلتي: بلدات سھل نينوى فارغة من 

بور أھلھا، وقرى اآلشوريين في الخا
تحطيم آثار آشورية في في ُمصيبة،

.ونمرود وربما الحضر ايضاً الموصل

.. ، اليمن.ليبياي سوريا،العراق،فالبشر
إتالف ونزوح ذبح، حرق، تفجير،

في قلق وكل العالم. التراث
المطارات في تأھب....،وخوف

... الحدود الدولية في حرج!..واستنفار
اكن المأھولة واألسواق الكبيرة األم
في نفاق القطارات... ووو ..إنذاروأ

افة .. وأصحاب الصححالته القصوى!..
شارلي "، ورجال في صدمةواإلعالم

لماذ؟ ! .. ن بدمائھميُمضرج"بدواي
...وممن؟ وإلى متى؟

نسينا الجھود،نسينا مساندة المظلومين..نسينا حقوق الفقراء والُمعدمين...
وأغبرت الربيع بھت لونوتاھت علينا اآلمال،!...لتطوير المجتمعاتوالتنظيرات

البل ويتفنن في ...وشرورهموبقاتهويزرعيحرث األرض..شيطان وانشغلنا بالشمس، 
أفعاله الكريھة تلك.

كل األرث رْ أينما كانت المنظمات األسالمية األصولية المتشددة، فتوقعوا أن يُدَ 
ا، أحرقواوغيرھالجوامع والكنائس نسفوا في نينوى، فالحضاري اإلنساني. 
وأخيرًا وصل الدور ،والكنائس واألديرةالمكتباتمحتويات المخطوطات، ودمروا 

وتجريف مدينة النمرود ،على األرث اإلنساني الكبير الذي تمثل بالثور المجنح الضخم
تمثال بوذا.من خالل تحطيم تراث أفغانستان دماربذكرتنا ھذه القبائحفأألثرية،

تتوافق ،ثقافتھمما أن تكون من فإخر:إنھم أصحاب ايدولوجية التعترف باآل
فونتاليكإنھم يجب مسحك وثقافتك من الوجود.، وعليهُمخالفأنتَ أو، شريعتھمو

مسح الھوية: تاريخيذھبون بعيدًا إلى، بل النساءوعبودية ذبحالحرق والبلإلعداء
في المعمورة كلھا.عندھم، يجب القضاء على األرث اإلنسانيثقافة. وأرث و

منظمة إرھابية تُفّجر، وتذبح، وتحرق وتحطم، وتمسح أي المشكلة ليست في وجود 
أثر أو بشر من ثقافة مختلفة. وإنما المشكلة الحقيقية تكمن في ذلك الفكر الذي يُحرك 

كل العالم..وكل زوايا األرض، دھم بطواعية ألجل صبغ العالم..آالفًا من البشر ويُجنّ 
فانتظروا المزيد .. متداوالً بقي ذلك الفكر طالما إذن، صبغتھم الثقافية الوحيدة الواحدة؛ ب

الفتاكة الشرسة.من المجاميع 

من أجل عليھاالمنظمة اإلرھابية، مھما إمتلكت من قوة، ستتظافر جھود الخير
التخلص منھا وتدميرھا. لكن ثقوا أن األمر سوف لن ينتھي عند ذلك الحد، ومصاب 

سيتجدد القتل والذبح والحرق وتحطيم بل المنعطف، ھذا البشر سوف لن يتوقف عند 
األرث الثقافي لآلخر، وستبقى المرأة، والطفلة الصغيرة عرضة للسبي، وملھاة 

5



/التطهير الثقافي.. مأساة حضارية...(سالم كجوجا)37/2015حمورابي/آذار/العدد:

جنسية تتنقل بين أيدي رجال كثيرين،
آيات آيدولوجية تستند إلى طالما توجد

وشرائع يقولون أن هللا أمر بھا!

إن المأساة الحضارية العالمية الحالية 
مرعبة، ويبدو أن البشرية ھي كبيرة و

من ، سابقةعانت في دورات زمنية 
،األيديولوجية. التي تتلونتلك تأثير 
عندما يشتد الضغط العالمي فتخنس
إلى ُمزيّفاً تأخذ لبوسًا إنسانيًا  فعليھا،

إذا إسترجعتولكن ، حين
،عودھاشتدأوأنفاسھا 

دورة زمنية بتبدأ ماسرعانف
رعبالفيھاتبثأخرى 

بھمجية فتكتسح وتُدّمردمارالو
مرحلة بشرية للكرر تلت، ُمنقطعة النظير

، فيبقى أمل البشرية في مأساة جديدة
التطور والسعي إلى حياة أفضل، 
ُمعرضًا لعملية ھدم بين الفينة واألخرى، 
طالما بقيت مدارس تلك األيدولوجية 

الھدامة موجودة. 

إستئصال أن النتوقف عند يجب
ألن األمر لم ،إرھابية ُمعينةجماعة 

بشرية للًا حثيثاً يتوجب سعيوإنما ينتِه، 
مسح تلك الثقافة لبتكاتف متين، 

اإلقصائية الخطيرة، والتخلص من 
ل هللا وزر منبعھا الخرافي، الذي يُحمّ 

لك األفعال الشنيعة. يجب تعريف كل ت
أية فالناس بزيف قدسية تلك الشرائع.،

أقوامًا ،بشرشريعة التساوي بين ال
رجاًال ونساًء، وال تؤمن ،وألواناً 

ھي زائفة في بالتعدد والتنوع الثقافي،
البل ھي من الشيطان.النھاية.

أتريدون حقًا التخلص من اإلرھاب والقتل العشوائي، والحياة التعيسة؟ أتريدون حياةً 
ھا السالم وتقديس حرية اإلنسان؟... يعمّ إنسانيةً 

تريدون أن أ...حياًة إنسانية تحترم العقل والفكر؟مستقبلكم....أتريدون ألطفالكم
إذن إصغوا ألقول لكم: عليكم ...تحرصوا على ما تبقى من إرثكم وتراثكم وثقافتكم؟

.فھو قطعًا ليس من هللا،ذلك الفكر الزائف،بھابطمس ھالة التقديس التي يغلف نفسه
:قطع رؤوس طالما أن هللا ھو الحب والخير األسمى. فالتلذذ في طريقة قتل األبرياءف

.. ليس من هللا. سبي إمرأة أو طفلة وتحويلھا إلى عبدة للمارسات وأطراف وحرق 
، تلك فن النحت والتصوير والموسيقىھل تُصدقون أن الجنسية الشائنة، ليس من هللا. 

تقسيم ھل تريدون أن نصدق أن ؟هللامھا حرّ يُ ....المشتركة،الساميةالبشريةاللغة
، متقاتلتين إلى البشر إلى فئتين: مؤمنة وظالة

أحقًا!.. ...؟من هللاھو . ..ماالنھاية في حرب سجال
تكسير التماثيل الجميلة التي تُزين ساحات يكون 
أتدريدون أن نصدق هللا؟.. من أألنيقة أمرٌ المدن

..؟لنقول بلىأفي عقولنا مٌس تلك الترھات؟ 

، بمجرد وسباياالعمرمتفاوتات بزوجات هغرف منزلمْ وماذا تقولون لمن يُزحِ 
ولئك اُ مشاعر اة عامرفي أين إنسانية اإلنسانلمال والسطوة والشھوة؟امتالكهإ

من تليسقطعًا كل تلك األمور ، فقطيع ماشيةٍ حتمًا لسن؟مثلناالبشر األسوياءالنسوة
هللا. 

إلھًا : النريد في صدري يَختلُج عّما ،بملء الفموأيھا السادةأُفِصْح دعوني إذن، 
، وال كل ما يُنسب إليه من فواحش. البل يجب قطع دابر أبداً من ذلك الطراز الغريب

أال تشعرون أن البشرية بحاجة إلى ذلك اإلله ومريدوه دون ھوادة وإلى غير رجعة. 
يقظة، لتسترجع تطلعاتھا إلى البناء، والتقدم والتسلق إلى أعلى والجري وراء النور 

يحل السالم والتوافق بين األجناس أال تتحركون من أجل ان العلمي والحضاري؟ 
ھملقادنا بخباختالف ألوانھم وأجناسھم وافكارھم، وتعود عجلة التطور التي بدأھا أجد

ارھا الطبيعي.العجلة والحرف، إلى مس

. تلك الكلمة الغريبة عن قاموس ، وهللا محبةالحبالسمو ھو المطلق..والمطلق ھو
. سدوا عليه األبوابكفى لذلك الفكر:قولواإرفعو صوتكم وأيديولجية المتشددين.  

فيفيتوقف إنتاج الجماعات اإلرھابية التي عاثت...والنوافذ، ودعوه قابعًا في عتمةٍ 
، فتتنفس البشرية الصعداء. أتعرفون ماذا كان حلم أجدادنا السومريين فساداً األرض

عند تشريعھم للقوانين وتنظيمھم ُمتطلبات الحياة:؟ لقد كان حلمھم أن تعيش النعجة مع 
شرة آالف سنة. فأين نحن الذئب! يا لروعة حلمھم، ويا لسمو مبادئھم. كان ذلك قبل ع

من ذلك؟  

6



:فاضل بوال/ نواقيس حزينة في عالم صاخب37/2015حمورابي:آذار،العدد
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/العمليات اإلنسانية واستخدام القوة ضد اإلرهاب...(د.رعد يلدو)37/2015حمورابي/آذار:العدد
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/العمليات اإلنسانية واستخدام القوة ضد اإلرهاب...(د.رعد يلدو)37/2015حمورابي/آذار:العدد
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/العمليات اإلنسانية واستخدام القوة ضد اإلرهاب...(د.رعد يلدو)37/2015حمورابي/آذار:العدد
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/كرة الكريستال...(الدكتور نشأت جبرائيل توسا)37/2015ذار/العدد:حمورابي/آ

:سیاسیة
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وحلم األمبراطورية العثمانية...(عابد عزيز مالخا):تركيا 37/2015حمورابي/العدد:
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وحلم األمبراطورية العثمانية...(عابد عزيز مالخا):تركيا 37/2015حمورابي/العدد:
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: حوار مفتوح مع األستاذ فاضل بوال37/2015حمورابي:آذار العدد

اإلنسان مواصالته خالل حقب زمنية طويلة طّور س:  
العربات إلى وسبل تنقله، من إستخدام أنواع الدواب، او

وھكذا على كافة ...والطائرات..إلخ.السيارات والقاطرات
االبتكارات واألصعدة الحضارية في مخلتف العلوم 

واألختراعات والتكنولوجيا واألتمكة والعمران وفي كل 
لسلوكيات مناحي الحياة.  فھل أن القيم األخالقية وا

والقوانين والشرائع والئحة حقوق اإلنسان، ھي أألخرى 
رھينة التطور بحسب جدول زمني، تأتي ضمن التطور 

؟ وإذا كان كذلك، كيفالمشار اليه اعاله  كحالة عامة

في الصورة الماثلة أمامنا اليوم، التفاوت ، ياترى تفسر
الواضح بين شعوب تتحلى بالقيم والمعايير السامية، 
وشعوب وحشية الطباع وكأنھا خارج مسار التاريخ، 

شكاله؟..ألى تمتھن اإلرھاب ع
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: حوار مفتوح مع األستاذ فاضل بوال37/2015حمورابي:آذار العدد

     



       

   
        




 

       
     
     
      

       
     
       
   


س ـ جاءت قيم المسيح، فرفضت رجم الزانية، واستُبدل 

والمسامحة واإلرشاد(إذھبي والتعودي القتل بالرحمة
تخطئي)، بمعنى: أن قيم المسيح متطورة عن قيم شريعة 
حمورابي والتوراة خالل سياق زمني طويل(العين بالعين 
والسن بالسن). ومع سياق التطور، تطورت حقوق 
اإلنسان وتوصل المجتمع إلى صيانة الحريات وتطور 

واليوم وبعد قرون التقنيات وتحسين الحالة اإلقتصادية.
طويلة ومن خالل المتشددين اإلسالميين رجعنا  إلى 
وضع المتھمة بالزنا في حفرة ورجمھا وسط جمور كثير، 
فھل تراجعت القيم؟ ھل التاريخ يرجع إلى الخلف؟ وھل 

التاريخ ان القيم األخالقية والتشريع خارج عن حركة
في وتطوره؟... ماذا تقول؟ ھل ستبقى البشرية تدور 

حلقة تتكرر أحداثھا، وھل أن مسيرة اإلنسان التاريخية  
نُعبّر عنھا بمنحني بياني صاعد ثم نازل بوتيرة واحدة 
متكررة، وليس من أمل لإلنسان بحياة أفضل؟... ماھو 

تصّورك؟


        

     
       



         

      



 

المجتمعات العاجزة عن قراءة أزماتھا بعين الحداثة س ـ  
والعلم(كما ھو حال مشرقنا العربي واإلسالمي)، يحضر 

ني فورًا ويستفحل أمره، على أمامھا الجواب الدي
فھل يصح ذلك على كل األديان :اإلسالم ھو الحل؛غرار

أم ھناك فوارق؟ وھل لكل األديان شرائع وقوانين 
ودساتير تصلح للمعضالت السياسية واإلقتصادية في كل 

زمن؟ أين التطور إذن؟ كيف ترد؟
           

      
        

      

     

 


        
        


ثمة عالقة طردية بين تزايد عدد أقول: س ـ  

جع الحضاري عن الركب المحجبات والمنقبات وبين الترا
اإلنساني؟ ھل ھذا صحيح؟ فما رؤيتك لھذه الظاھرة 

المستفحلة؟ وما أسبابھا؟
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: حوار مفتوح مع األستاذ فاضل بوال37/2015حمورابي:آذار العدد

     
 

س ـ   جسد المرأة يشغل بال الكثيرين من المنظّرين 
الدينيين المتشددين؟ فَشغلھم عن تطوير الحالة 
اإلقتصادية ورعاية التعليم والتماشي مع العلم. ويتم 

عد يوم بالتضييق على نوع محاصرة ذلك الجسد يومًا ب
المالبس وتحديدھا، والعمل على عزلة حقيقية للمرأة؛ 
فھل ستحل مشاكل الشعوب اإلقتصادية واإلجتماعية عن 
طريق التضييق على حريات المرأة وتقھقرھا؟ ھل 
ستبقى المرأة سلعة يمتلكھا الرجل؟ ھل ھي لعبته 
المسلية وماكنته المخصصة لإلنجاب؟ ماھو مسقبلھا؟ 
ھل تعتقد أن فكر من ھكذا طراز سيقضي أخيرًا على كل 

ُمكتسبات حرية المرأة التي نلمسھا في مجتمعات كثيرة؟

    


    



 

        
 
الفضاء العربي اإلسالمي فضاء منتج للعنف س ــ 

؟ ھل ھذا الوصف المطلق والتوحش وحاضن لإلرھاب
صحيح تمامًا؟ أم لحد ما؟ ماذا تقول؟

        
 

االعتراف س ــ  تنظيم داعش سليل فكر جھادي يأبى 
بالقتل جدير ،غيرالباآلخر ويقصيه؟ والعالم كله ھو

. فبماذا تنصح البيئات والتصفية والحرق أو الذبح
الحاضنة له؟ وما السبيل إلى تغيير نظرتھا .؟

         
      


 

بدو"؟ ھل من خطأ في تبرير يس ـ ما رأيك  بـ "شارلي أ
ممارستھا لحرية الرأي؟ ھل من فائدة تساھم في تطوير 

الفكر الصحيح من خالل اسلوبھا الساخر؟
         
       

      
 

س ـ داعش وببراعة فنية وإخراج تقني راقي تقوم 
بنشر أفالمھا القصيرة المرعبة. وبينت أن طائرات 

وتُحرق، في محاولة لتبريرھا لحرق التحالف تُدمر
اسبة الطياراألردني. كيف تُعلّق؟الكس

     
   
       

      





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

 

عراقي راح لفتاح فال راد یعرف مستقبلھ
!سنین قھر3فتّاح الفال گلھ: راح تشوف 

وبعدین؟العراقي: 
!سنین ضیم3الفتّاح فال: 

العراقي : لك عیني وبعدین؟
!فتاح الفال: و ثالث سنین قحط

العراقي: یا معود و بعدین؟
فتاح الفال: و ثالث سنین عجاف

العراقي: زین و بعدین؟
الفتّاح فال: راح تتعـــود!
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/ غدر الجيران أكثر إيالمًا من دموية الغريب...(يوسب شكوانا)37/2015حمورابي/آذار/العدد:

    
   

   
   
   


 
 

    
   

    


   
    
    

    
      

       
     

      
      

      
    

      


 
 
     

       
       

       
     
    
     

    
   

   
   
    

    



 

 


   

  12811317   

      
     

      
    

      


       

  1258    
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/ غدر الجيران أكثر إيالمًا من دموية الغريب...(يوسب شكوانا)37/2015حمورابي/آذار/العدد:
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/ غدر الجيران أكثر إيالمًا من دموية الغريب...(يوسب شكوانا)37/2015حمورابي/آذار/العدد:
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/ الدور الوطني لمسيحيي العراق...(موفق حميد حكيم)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:

المسيحيون العراقيون هم 
من أهم الصفوة المتبقية

ألمكونات العراقية ألتي سكنت 
أرض الرافدين فهم أحفاد 
السومريون واألكديون 
والبابليون واآلشوريون 
والكلدان الذين شيدوا الوركاء 

وسومر وبابل ونينوى. هذه المدن ألتي كانت عواصم حضارية 
فهم إذن .إلمبراطوريات قدمت لإلنسانية ما عجزت عنه أمم األرض

.لكتابة و مؤسسوا ُاولى المدارس في التأريخ البشريأحفاد مخترعوا ا

قد يتساءل الكثيرون عن سر إبداع ألمسيحيين في المهن ذات 
المهارة العالية و إحتكارهم لهذه المهن و منها مهنة التعليم(ألذي 

، و الجواب هو ألظروف التأريخية  ألتي مرت هو موضوع هذه الحلقة)
على مسيحيي العراق و حولتهم من أكثرية إلى أقلية مهمشة بعيدة 
عن مواقع ألهيئة الحاكمة.و من دراستنا لتأريخ مسيحيي  العراق 
ندرك طبيعة المرحلة والممكنات ألتي تستطيع أألقليات الدينية و 

رها في الحياة بكل العرقية أن تتحرك من خاللها و تمارس دو
.أشكالها

إّن جميع ألذين تبوؤا مناصبًا حساسًة في مفاصل ألمجتمع العراقي 
من أألقليات لما كانوا إستطاعوا ذلك لوال ذكاءهم وامتالكهم لخبرات 
و مهارات علمية متميزة و نادرة ال يمكن أإلستغناء عنها حيث إّن 

عليهم، و لذلك أصولهم ألغير مرغوب فيها تجعل ذلك غير سهل
إتجه المسيحيون نحو أإلبداع في بعض ألمهن ألتي تتطلب مهارًة 
فكريًة و تحصيًال علميًا متميزًا مثل الطب و الهندسة و التعليم و 

.التجارة و العمل المصرفي و البناء والصياغة وغيرها

إّن موضوع هذه الحلقة هو دور المسيحيين العراقيين في المجال 
و هي مكملة للحلقات السابقة عن دورهم في السياسة التربوي 

....والموسيقى والتراث وأآلثار والصحافة والطباعة

يقول المستشرق "البور" ما من أمة على وجه المسكونة جارت 
أألمة المسيحية في العراق و الشام في بناء المدارس و المعاهد 

لتمدن األوية ينشرون ًاالعلمية حيث ظلوا على مدى أحد عشر قرن
.بين سكان آسيا ألصغرى و الشرق أألقصى

و يقول أألستاذ"عبد الرزاق الحسني" في كتابه "تأريخ ألتعليم في 
إّن المسيحيين لم تقل همتهم يومًا في النشاط العلمي و -العراق"
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/ الدور الوطني لمسيحيي العراق...(موفق حميد حكيم)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:

الثقافي إذ وجهوا جل 
إهتمامهم في نشر المؤسسات 
ألتربوية و الخيرية مثل 

و دور العلم المدارس أألهلية
ألتي كان لها دورًا في نشر 
الوعي الثقافي في البالد و 
كانت دور عباداتهم و أديرتهم 
تزخر بأمهات الكتب فضًال عن 
الكتب ألتي كانت تطبعها 

.مطابعهم الخاصة

إزداد نشاط المسيحيين في 
مجال التعليم بعد دخول 
أإلرساليات الدينية أألوربية 

ة وأألمريكية مثل أإلرسالي
ألكبوشية (الفرنسيسكان) 

و 1716والكرملية 1632
ألتي انجبت فيما بعد أحد 
أقطاب أللغة العربية "ألعالمة 
أنستاس الكرملي" و إرسالية 
ألدومنيكان ألتي دخلت 

ألتي 1749الموصل عام 
أسست مطبعة حجرية عام

وكان لظهور الطباعة ،1856
أثُر كبير في تنشيط التعليم و 

.تطويره

ت هذه أإلرساليات على عمل
فتح مدارس ذات مناهج 
عصرية متطورة قياسًا 
بالمدارس الرسمية التركية 
فإندفع المسيحيون لدخولها 
بينما نظر إليها المسلمون في 
البداية بحذٍر و ريبة. و بعد 

سنوات تخرج من تلك المدارس طبقة من المتعلمين ساهموا في 
.عراقلحديث في الالتربوي اوضع أسس ألنظام 

ومما زاد من النشاط التربوي سفر طائفة مختارة من خريجي تلك 
وطانهم ورفعوا منار العلم و أالمدارس إلى مدارس الغرب فوافوا 

المعارف. ويزخر تأريخ التعليم في العراق بأسماء المئات من 
لتربويين المسيحيين و أسماء العشرات من المدارس أألهلية الخاصة ا

لتي ساهمت إلى جانب المدارس الرسمية احية و بالطوائف المسي
.لمجتمع العراقيالشخصيات و قادة ابتخريج آالف 

ون مركز ثقل واضح في أجهزة ألتربية يالمسيحلقد شكل ألتربويون 
،لمربياتالمربين و التعليم في العراق و تعلمت أجيال على أيدي او 

لمدارس ألتابعة للطوائف المسيحية و المعلمات في األمعلمين و 
.إلرساليات الدينية ألتي كانت معظم كوادرها من المسيحيينامدارس 

إهتموا بفتح 1749عندما وصل الدومنيكان الموصل في عام 
لمؤاكز الصحية ألتي قدمت خدماتها للمسلمين و المدارس و ا

ستهم المسيحيين و بقية مكونات أألمة العراقية و تخرج من مدر
الشهيرة شخصيات لمعت أسماؤهم في تأريخ العراق الحديث و 

.شغلوا مراكز رفيعة في مفاصل المجتمع العراقي

1878أما في بغداد فقد ُاِسَست مدرسة أإلتفاق الكاثوليكي عام 
من طوائف الكلدان والسريان الكاثوليك و أألرمن الكاثوليك 

أآلباء الكرمليين .وفي هذه السنة أسس 1893وإستمرت حتى عام 
مدرستهم الشهيرة "مدرسة ألقديس يوسف" و ألتي إزدهرت في 

منلمئاتاعهد مديرها "ماري جوزيف دي جيزو"، و تخرج منها 
وإستمرت هذه وظائف حكومية مهمة.،لذين شغلوا فيما بعدا

ألولى و اوتوقفت بسبب الحرب العالمية 1914المدرسة حتى عام 
.لماضيالقرن ابعينيات يد إفتتاحها في أرُأِع

فتتحن اراهبات التقدمة" و"وافت بغداد1880في عام 
1873وفي عام المسلمات و المسيحيات.- مدرستهن للبنات

فتتحن مدارسًا للبنات اقدمت إلى الموصل "راهبات أخوات المحبة" و
لقراءة والخياطة التضلع في اولفضائل اوإجتهدن في تدريبهن على 

رثوذوكس بتوسيع غرف المدرسة األقام 1853عام والتطريز. وفي 
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/ الدور الوطني لمسيحيي العراق...(موفق حميد حكيم)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:

بمساعي المحسن "مهران 
وفي عام . "سافاجيان
إشترى مطران بغداد 1895

السرياني دار تركة المرحوم  
"فتح اهللا بن نعمة اهللا عبود" 
يعود ريعها إلى المدرسة 

.أألفرامية ألتي تعود للطائفة

وفي بداية القرن العشرين 
البصرة مدرسةإشتهرت في 

"ثانوية ألرجاء ألعالي" 
لتربوي و اأألمريكية بنظامها 

لعلوم اتدريسها لمختلف 
ألحديثة إضافًة إلى تدريس 
أللغات أألجنبية و تخرج منها 
شخصيات لعبت أدوارًا نشطة 

لسياسية في الساحة اعلى 
،لدولة العراقيةافترة تكوين 

لوطنية امنهم ألشخصية 
ألمعروفة "يوسف سلمان

لعطية" ا(فهد) و "بهجت 
مدير أمن العراق في العهد 

.لعشرات غيرهماوالملكي، 

ع ّوس1897َّفي عام 
لكلدان مدرستهم في بغداد ا

لتشمل جميع المراحل 
لروضة و إلى األدراسية من 

وفي الموصل ،إلعداديةا
"شمعون إشتهرت مدرسة

ألصفا" ألتي تأسست قبل 
ستمرت حتى الوطني و الحكم ا

حيث أصدر 1973عام 
لثورة قانون امجلس قيادة 

ن تأميمها فقد بقيت م"تأميم ألمدارس أألهلية" .... وبالرغم 
المسيحي.محافظًة على طابعها 

ألهلية للطوائف المدارس القرار أصبحت جميع انتيجًة لهذا 
و كان هذا أحد أسباب هبوط ،المسيحية والمسلمة مصادرة للدولة

.لتعليم في العراقامستوى 

لالتين فتح مدرستهم بإسم الماضي أعاد القرن افي أربعينيات 
لتي إستقطبت أبناء معظم شخصيات ا"ألقديس يوسف" ومدرسة

من وزراء و تجار و كبار ألعسكريين ،لمجتمع العراقي آنذاكا
ريسي وتربوي راٍق. من مستوى تدنظرًا لما إمتازت بهوغيرهم،

وبعد .""أألب أنستاس ألكرمليوإزدادت شهرتها بمديرها ألعالمة
لالمع "جورج التربوي اوإستلم إدارتها أألديب 1947وفاته عام 
ألستاذ ألقدير "حنا جوالغ" نظرًا الذي بدوره سلمها إلى اجبوري" و

ا لقد إستمر نشاط هذه المدرسة حتى بعد تأميمهلسفره إلى أمريكا.
.1974عام 

آلباء أليسوعيون مدرسة "كلية بغداد" و اأسس 1938في عام 
كانت تضم صفوف أإلعدادية و ألمتوسطة معًا و قد نهضت بدورها 

لدراسة التعليمي ألمتطور و قاعات التربوي ألمتميز و نظامها ا
جت هذه المدرسة آالفًا مؤلفةو قد خّرلحديثة ومختبراتها ألعلمية.ا

حاصلين على معدالٍت عالية أهلتهم إما للبعثات خارج من الطالب،
لكليات ألتي الهندسة وغيرها من الطب و االعراق أو لدخول كليات 

1974وُأممت في عام .إلنخراط فيها وجود معدٍل عاٍلايتطلب 
أيضًا.

لراهبات ألتربوي و ما اال يمكن ألي عراقي أن ينسى دور مدارس 
لطلبة اومعلماتها من خدماٍت ألجياٍل من قدمته راهباتها و معلميها

لطالبات ونذكر من هذه المدارس مدرسة "ُام ألمعونة" في الموصل او
(إبتكار) في بغداد و مدرسة "نجمة ألصبح" -ومدرسة "ماريوحنا"

و ثانوية "ُام ألِنَعم" ،(دجلة) للبنات- "مارتوما"و ثانوية
.لعشرات غيرهاا،و

لشخصيات المئات من امدرسية برز لكتب الافي مجال تأليف 
المسيحية مثل ألعالمة ألمطران "أقليمس يوسف داؤد" ألذي كان 
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/ الدور الوطني لمسيحيي العراق...(موفق حميد حكيم)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:

بحرًا في أللغة ألعربية وهو 
أول من طبع كتبًا مدرسيًة في 
نحو أللغة ألعربية والحساب 

لمدني التأريخ اوالجغرافيا و
وُطِبَعت لعلوم،اوغيرها من 

جميع هذه الكتب في مطابع 
كما ،1865عامالدومنيكان

أدت مطبعة ألكلدان ألتي 
أسسها "ألشماس روفائيل 

دورًا 1863ألمازجي" عام 
مهمًا في طباعة الكتب 

.المدرسية

أيضًا برزت  شخصيات 
مسيحية تربوية منهم ألتربوي 

لالمع "سليم الصحفي او 
حسون" أول مدير تربية 
(معارف) في لواء الموصل في 

لحديثة الدولة العراقية ا
"متي لعالمة ألدكتوراو

"جامعةمؤسسعقراوي" 
بغداد" وأول رئيس لها عام 

"ميخائيل وأخوه و1957
."كوركيس عواد

ألول لرجال الرعيل امن 
لعالمة ألدكتور التعليم برز ا

"نعيم صرافه" حيث تدّرج في 
لتربوي إذ كان أستاذًا االسلك 

لتربية ووصل إلى افي كلية 

.يم في وزارة ألتربيةمنصب مدير عام ألتعل

سحاق" ألذي مارس ألتعليم في أألستاذ "روفائيل بابو اأيضًا 
.عشرينيات القرن ألماضي وأّلف ألعديد من ألكتب وأألبحاث أللغوية

لألسف ال يمكن أن نذكر هنا أسماء كل كوادر ألتعليم من أولئك 
إمتداد المسيحيين ألذين مارسوا ألتعليم في المدارس العراقية على

قرٍن كامٍل وتخرجت على أيديهم أجياٌل من ألمبدعين العراقيين 
أألكفاء، وبجهودهم أصبح ألنظام ألتعليمي في العراق من أفضل نظم 

لوضع بدأ بالتدهور السريع نتيجًة للحروب الكن لمنطقة،األتعليم في 
لعقوبات أإلقتصادية ألتي فرضت على العراق بسبب سياسته او

فإنخفض ،جاه دول المنطقة وخاصًة بعد إحتالله الكويتألعدوانية ت
لتعليم و ُحِوَلْت معظم موارد البلد لإلنفاق اإلنفاق على امستوى 

% من مجموع ميزانية 8العسكري وإنخفضت حصة ألتعليم إلى
.1984–1970% للسنين من 20لدولة بعد أن كانت ا

625ألواحد من كومي على تعليم ألطالب حلالقد إنخفض أإلنفاق 
لمعلمين إلى أدنى اكما إنخفضت رواتب دوالر،47دوالر إلى 

.مستوى

لقد جرت محاوالت إلصالح ألنظام ألتعليمي بعد سقوط ألنظام 
لدولي في الدولية بالتعاون مع البنك اإذ شاركت ألوكاالت ألحاكم،

مشاريع إعادة ألتأهيل، لكن ظهرت مشاكل تعيق ذلك منها تسييس 
،لطالبالداخلي من المعلمين والتشرد اولهجرة التربوي و اام ظنأل
.لمالياوإلداري الفساد اولتهديدات أألمنية او

لظروف ألصعبة أعادت ألكثير من المدارس اوبالرغم من هذه 
فتح أبوابها إلستقبال ،لطوائف المسيحيةاألهلية ألتابعة للراهبات وا
عهدهم كان مسلمين و مسيحيين ليساهموا كما ،لطلبةامن لمئات ا

في إعادة تأهيل ألنظام ألتربوي في العراق.

23
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مقدمة:

المشرقيين في القى المسيحيين
الذين ُأحتلت بين النهرين،بالد ما

بالدهم من قبل العثمانيين ومن 
سبقهم، شتى أنواع الضغوط بشكل 
مستمر كونهم مختلفين عن دين 
األكثرية في األمبراطورية العثمانية. غير 
أن القتل والتطهير العرقي، والتهجير 
الُمنظم والتغيير الديموغرافي، كان قد 
إبتدأ قبل الحرب العالمية األولى، أي 

أثناء ما سمي 1895منذ عام  
عندما قتل مئات بالمجازر الحميدية

اآلالف من األرمن و(اآلشوريين 
في مدن جنوب الكلدان السريان) 

، وفي وآمدبأدنةتركيا وخاصة 
ذلك التطهير العرقي إتخذ 1915عام

اق، والتهجير شكًال منظمًا واسع النط
شاركت فيه الوحدات العسكرية 
العثمانية بالتعاون مع بعض العشائر 
الكردية فشّكل في نتيجته النهائية 

.حقيقيةإبادة جماعية

وبخصوص اإلبادة الجماعية للمسيحيين في تركيا، ُتشير إلى ذلك 
، كلهاُيضيق المجال للتطرق إليهاكتبت بهذا الشأنمصادر ومؤلفات كثيرة  

aztagarabic:فقد نشر الموقع الخبري 
        

         
        

          
          
1915  24 1915     
     

   
         


  75   


األتراك على إتمام اإلبادة للمسيحيين، -ولم يكن تصميم العثمانيين
ألسباب دينية فقط، وإنما سياسية واقتصادية أيضاً، تتعلق بالخشية من 
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/ الملف التركي بشأن اإلبادة الجماعية للمسيحيين...(سالم كجوجا)37/2015حمورابي/آذار/العدد

إنسالخ أجزاء من األمبراطورية 
العثمانية واستقاللها بمساعدة أجنبية، 

روسيا القيصرية. سيما أبان حكم 
ولكي يُبرر العثمانيون فعلتهم الشنيعة 
بحق األقليات الدينية، سعوا إلى إقناع 
الرأي العام العالمي والمحلي، بأن 
المسألة لم تكن إبادة جماعية بحق 
أحد، وإنما عمليات وقائية لحماية  

كيان الدولة العثمانية.

 
 

مارس العثمانيون محاوالت لصهر 
ة ضمن دولتهم في الشعوب القاطن

منذ القرن التاسع عشر، البودقة التركية
مما سبب ذلك نفورًا كبيرًا عند تلك 
الشعوب وخلق معارضة شديدة عندها، 

ة،قومييةفكر يقظةفأدى ذلك إلى
ألرمن والعرب كاعند تلك الشعوب،  

واآلشوريين(سريان وكلدان) ويونان 
من الشعوب األوربية األخرى وغيرهم

. وكانت خشية في بالد البلقان
الترك تزداد عندما -العثمانيين

عن اإلمبراطورية إنسلخت دول البلقان
في منتصف القرن العثمانية العجوز 

.التاسع عشر ونالت إستقاللها القومي

 

مائة عام يمر على ذكرى إبادة 
بالنسبة لآلشوريين و مسيحيي تركيا،

آب من كل عام هو ذكرى اإلبادة الجماعية التي قامت 7الكلدان السريان، ُأعتبر يوم 
بها تركيا في هكاري واورمية وطور عابدين أبان الحرب العالمية األولى في

، وهو  يوم مذبحة سميل المروعة التي قامت بها الدولة العراقية 1915عام 
ا بقيادة بكر صدقي حملته إلبادة اآلشوريين عندما أطلق جيشه1933عام 

طفاًال. أما بالنسبة لألرمن أرجاًال ونساًء و ،في مختلف قراهم وأماكن تواجدهم
:ذكرى اإلبادة الجماعية نيسان هو يوم تلك الذكرى األليمة24فيعتبر يوم 

بها العثمانيون األتراك بدعم بعض العشائر الكردية. وُيصادف هذا التي قام
من أعيان 250عتقال أكثر من فيه إتم الذي مجازر األرمنوم ذكرى الي

.1915عام في مختلف ساحات المدينةثم إعدامهمإسطنبولاألرمن في 
وال توجد إحصائيات دقيقة للعدد الكلي لضحايا اإلبادة الجماعية، غير أن 

زهاء نصف مليون شوريين آالكلدو أعداد الضحايا السريانالدارسين يقدرون
، ومن األرمن أكثر من مليون ونصف إنسان.إنسان

  
 

بالنسبة لشعبنا 
(كلدوآشوريين السورايا
،إن الدول الوحيدة التي سريان)

لها دور في تمييز المذبحة  كان
فرنسا، السويد، الواليات :كانت

المتحدة. وبالنسبة للسويد فقد
إعترفت باإلبادة سواء بالنسبة 

كان و لألرمن أو السورايي،
المجتمع المسيحي (السورايِي) 
هناك هو الضاغط األساسي على 

حيث  الحكومة لعمل نصب تذكاري 
واليات المتحدة نصبان، في شيكاغو وكاليفورنيا، ويوجد في ال،كبيرةيوجد هناك جالية

حياءً إ،بلداً 25نصب تذكاري، موزعة على 135وبالنسبة لألرمن هناك أكثر من 
لذكرى اإلبادة الجماعية
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/ الملف التركي بشأن اإلبادة الجماعية للمسيحيين...(سالم كجوجا)37/2015العدد:حمورابي/آذار/

كان لمجازر العثمانيين ضد 
المسيحيين أصداء مواطنيهم من 

كبيرة في معظم الصحف 
وغيرها في دول األمريكية

نقتطف هذا الخبر من .أخرى
المنشورجريدة نيويورك تايمز
كانون 15في عددها الصادر في 

مفاده أن ما ُيقارب 1915األول/ديسمبر
المليون شخص قتلوا أو تم نفيهم على 

بسبب هذه المذابح هاجر وأيدي األتراك. 
األرمن إلى العديد من دول العالم من 

سوريا، لبنان، مصر، ينيا،ضمنهم أرم
العراق.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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/كانون األول من في ديسمبر
المؤتمر ُعقد ، 2007عام 

الدولي لدارسي المذابح، 
التي قامت واعتبرت المنظمة

،به والمختصة بشؤون المذابح
عتبار ماحصل لشعبنا إ

السوراي هو إبادة 
جماعية كما حصل 
،لألرمن واليونان

في %83بتأييد بلغ 
ويجب . ذلك المؤتمر

ان النغفل عن 
في عام ف،السويد
برلمانها ، قرر 2008

اإلعتراف بالمجزرة، 
ن  صوتوا ضد والذي

القرار كانوا أقلية:
.فردًا245من 37

وتتحفظ الكثير من 
في الدول من التدخل

حفظًا المسألة هذه 
على مصالحها مع 

أما األرمن فقدتركيا
42بلدا و 20إعتمد 

والية أمريكية قرارات 
االعتراف باإلبادة 
األرمنية كحدث 
تاريخي ووصفت 
االحداث باإلبادة 

الجماعية.
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/ الملف التركي بشأن اإلبادة الجماعية للمسيحيين...(سالم كجوجا)37/2015حمورابي/آذار/العدد:

أن البرلمان األرمنيعزم
يضع على أجندته قانون 
اإلعتراف باإلبادتين اآلشورية 
واليونانية بحسب ماذكرته 
مصادر خبرية عديدة منها موقع 

الخبر األرمني.

من شهر شباط 11ففي يوم 
) وافق 2015من هذا العام(

على وضع منيلبرلمان األرا
ضمن أجندته مشروع قانون،

،ب العاجلليتم تداوله في القري
بخصوص ما تعرض له 
اآلشوريين واليونانيين مطلع 

القرن الماضي، 

وبحسب وكالة آرمين بريس 
األرمنية فإن مشروع القانون 

يدين ما تعرض له أبناء الشعبين اآلشوري واليوناني على أيدي 
وفيما يلي نص . السلطات العثمانية مطلع القرن الماضي

المشروع المقترح تبنيه على البرلمان: 


     

19141923 

ذكر أن أعداد كبيرة من مسيحيي المنطقة قد تعرضوا ُي
لمذابح بالتزامن مع ما تعرض له األرمن مطلع القرن الماضي 
على أيدي السلطات العثمانية، ورغم أن السويد تبقى الوحيدة 

يون واليونان التي اقرت حقيقة كون ما تعرض له اآلشور
بعض بما تعرض له األرمن، إال أنًة"إبادة جماعية" أسو

المؤرخين يعتبرونها بالفعل كذلك في حين يعتقد آخرون أنها 
كانت عمليات قتل جماعية وال ترقى أبدًا لمستوى اإلبادة 

الجماعية كالحالتين األرمنية (اإلبادة الجماعية األرمنية)،  
واليهودية (الهولوكوست اليهودي).

طائفة أرمينيا في 
يقدر ،آشورية

4000بـ اعدده
، طالبوا شخص

حكومتهم مرارًا
بإقرار تعرض 
أجدادهم لإلبادة 

أسوًة باألرمن.. 

تم ريين شهداء اآلشولنصب لوفي العاصمة أألرمنية يريفان، 
.بحضور جماهيري ورسمي كبير2012عام فتتاحه إ
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/ الملف التركي بشأن اإلبادة الجماعية للمسيحيين....(سالم كجوجا)37/2015حمورابي/آذار/العدد:



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
     
    

  
 
    

   
    
    
    
   

    
 
Laws against Holocaust denial 
   


 



 
 

 


         
      

  2011 
       

 
      

     
162000
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بشأن اإلبادة الجماعية للمسيحيين...(سالم كجوجا)التركي / الملف 37/2015حمورابي/آذار/العدد:

النصب التذكاري اآلشوري في مدینة ترزانا/ الوالیات المتحدة

ستبقى تركيا، سيما في عھد ھل 
أردوغان، محتمية خلف ظھر الحلف 

في تبرير نتمائھا إلاألطلسي، مستغلًة 
تماديھا في قضايا دولية ساخنة؟ .. 

لقد إستغلت 
ھذا (األطلسية)تركيا

اإلنتماء لتستقوي على 
شعبھا وجيرانھا. 

في ، قبرصفاجتاحت
وقسمتھا ،1974عام 

، وليس رغبتھاحسب 
رغبة شعب تلك حسب 

الجزيرة المغلوبة على 
مجموعة ّجرتْ أمرھا، فھَ 

على وحديد على حساب أخرى بقوة ال
أن حظوة حساب اليونانيين. ويبدو

(األطلسية ھي األخرى) آنذاكاليونان
لم تكن كفة ميزانھا بثقل كفة ميزان 

ھو اإلتحاد تركيا(الجارة لعدو لدود
، بسبب مصالح معروفة. )السوفييتي

مصير تلك الجزيرة وشعبھا وبقي

واليوم ونحن في زمن أردوغان، بات الحلم رھن أطماع تركية إلى اليوم.
(المستقوي بمركز دولته في الجديدالعثماني يُدغدغ أحالم سيد تركيا
اإللتفاف على حلفائه ليصل عن الحلف الطلسي)، فال يتوانى 

ابية شھدھا العالم ، مع أعتى منظمة إرھةخطيرنقطة تحالفه(المخفي) إلى 
ستي تمسك بخيوطه دولة سمي نفسھا دولة، بإسناد مالي لوجالُمعاصر، ت

لمنظماتممولين وداعمين قطر، ومن يُساندھا من أمراء خليجيين،
،ُمعينةأرضتحمل فكرًا التقف أحالمه وأطماعه عند حدودإرھابية،
اوقوانينھائعھافرض شرسعى إلى إذ تشعوب األرض قاطبة،افساحتھ

مداد إلاً عليھا، وحز رقاب من يقف في طريقھا. فتركيا باتت طريق
تحقيق أحالمھا العثمانية. فھل يھاھابيين، ليخربوا كل شيء فيسھل علاإلر

رة و اآلشوريون إعتراف منھا بالمجزاألرمن والعالم المتحضر،ينتظر
اآلشوريين ، ومثلھم من مني آنذاكالشعب األريالتي راح ضحيتھا ثلث

الحياة" عثمنة"سيد تركيا، يُريد لشعبھا أن الكلدان السريان؟ .. سيما و
، من دون أن يشعر، ياإلرھابالفكر يدخل ف، والرجوع قرونًا إلى الوراء

لذلك ليبدأ فرض شرائعه المرعبة، في عزلة رھيبة التركي،إلى مجتمعه
ويبقى متخلفًا ، ب عن حركة التاريخغيفيعن العالم الُمتحضر؟ المجتمع 

عن النھج الحضاري الصاعد 
على ھامش الزمن.متقوقعًا 

لقد إنتبه حلفاء تركيا 
أنفسھم إلى )األطلسيون(

اللعبة الخطيرة، وأصبح 
العالم المتحضر (أوربا 
منه)اليرضى بتھميش 
العدالة، ويؤمن بحق 
الشعوب، فقد ذكرت صحيفة 

: بھذا الشأنالصباح التركية
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/الملف التركي بشأن إبادة المسيحيين...(سالم كجوجا)37/2015حمورابي/آذار/العدد:

al-monitor
2015  

 



2015




صدق هذا الكاتب فيما ذهب إليه، فأرمينيا دعت رسمياً 
أردوغان وعشرات من رؤساء دول العالم، للمشاركة في 

من نيسان القادم، غير 24الذكرى المئوية إلبادة األرمن في 
أن الحكومة األرمنية لم تلَق موافقة رسمية إلى اآلن . البل 
تناقلت الصحف التركية أنباًء عن عزم تركيا لإلحتفال بالذكرى 

Battle of)اليبوليگالمئوية لمعركة  Gallipoli ) في
نيسان، وتلك الذكرى كانت تركيا تحتفل بها في 24تركيا في 

شهر آذار، وهي ذكرى إنتصار األتراك على أسطول الحلفاء 
. والمضحك أن 1915أثناء الحرب العالمية األولى عام 

أردوغان أرسل دعوة  مماثلة للرئيس األرمني لحضور فعاليات 
مقرر إحياء ذكراها في نفس اليبولي والتي كان من الگمعركة 

يوم ذكرى اإلبادة الجماعية األرمنية، فهل من المعقول يا ترى 
أن يترك الرئيس األرمني إحتفالية مهمة تتعلق بذكرى إبادة شعبه 
في تركيا، ليذهب ويحتفل مع أردوغان بذكرى إنتصار بلده في 

..معركة؟! أليست تلك المفارقة إستهانة بدماء األبرياء؟
ناقلت الصحف التركية أن اإلحتفالية ربما ستلغى وت

إلستجابة خمس رؤساء دول فقط لدعوة أردوغان. فمعظمهم 

سيحضر إحتفالية المذابح األرمنية في العاصمة 
يرفان. وُيشير الكثير من النقاد بأن هدف أردوغان 

.هو التشويش على إحتفالية األرمن
لي، اليبو گوقد يتساءل القاريء عن معركة 

اليبولي  گفالموسوعة الحرة ُتشير إلى أن: معركة 
كانت تهدف إلى غزو إسطنبول عاصمة تركيا من 
ِقَبل البريطانيين والفرنسيين وحلفائهم، ومن ثم 
الدخول إلى الجزء الشمالي الشرقي من تركيا 
لمساندة روسيا ضد القوات األلمانية، حيث طلبت 

د القوات روسيا من فرنسا وبريطانيا مساعدتها ض
االلمانية في الجانب الشرقي بعد أن تكبدت القوات 

. لكن 1915الروسية خسائر كبيره أمام األلمان عام 
المحاولة باءت بالفشل وقتل ماُقّدر عدده بحوالي 

الف جندي من قوات التحالف (بريطانيا، أستراليا، 55
ألف جندي عثماني، ومئات 90نيوزيلندا، فرنسا) وحوالي 

من الجرحى من الطرفين. ُيسمي الحلفاء تلك المعركة: اآلالف 
معركة مضيق الدردنيل.
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(سالم كجوجا)..الجماعية للمسيحيين/...الملف التركي بشأن اإلبادة 37/2015حمورابي/آذار/العدد:

100

رمن المقيمين بالخارجلرئيس التركي رجب طيب أردوغان األايتهم "خبر األرمني"الموقع بحسب 

"  "لرفض تركيا اإلعتراف بإبادة األرمن.ضد بالده ،

خالل إجتماعه أوغلو ومن جهة أخرى ُيصرح أحمد داؤود 
هر ظأن (المهجر=الشتات) مهجرنا لُي، مع ممثلي األقليات

حسب ما تناقلته ف،في البالدوجهًا ناصعًا للديمقراطية
أن قال: مع ممثلي األقليات،، وأثناء حديثهالصحافة التركية

تركيا تدعو جميع مواطنيها الذين غادروا البالد نتيجة المجازر 
التي وقعت بداية القرن العشرين بالعودة، حسب صحيفة 
آغوس األرمنية الصادرة في اسطنبول باللغتين األرمنية 

هجرنا) .. هم ليسوا شتات إنهم شتاتنا (موأضاف:". والتركية
ني أيضا ملك لتركيا وأنهم دا أن الشتات األرم.. مؤكاألجانب"
وقال رئيس الورزاء التركي بأنه بالرغم من .عداءليسوا أ

المشاكل القائمة في عالقات بالده مع كل من أرمينيا، اليونان 
وال بأي شكل من إال أن هذه المشاكل لم تؤثر سلبًا،وإسرائيل

ة إلى األشكال على األقليات القومية في بالده (في إشار

إن سعي أوغلو لهذا األرمن واليهود واليونانيين).
التصريح يكمن خلفه دوافع واضحة لتحسين 

سيما األوربي. .صورة تركيا في المجتمع الدولي
غير أن األوربيين الزالوا ُيطالبون األتراك اإلعتراف 

.الجماعية التي ُأقيمت على األرمنبالمجازر 

الف 60-40يذكر أن تركيا تضم اليوم فقط 
أرمني في حين أن العدد كان من المرجح أن يصل لـ 

مليون حسب تقديرات الخبراء الدوليين لوال 20
اإلبادة الجماعية التي تعرضوا لها مطلع القرن 

.ذاكتي أبادت ثلثي األمة األرمنية آنالماضي وال

 “ermenihaber.am” 
“Democrat Haber”   

       
      



  
      
      
      
    

      
.



     


.

       
      17

    2011
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(سالم كجوجا)..الجماعية للمسيحيين/...الملف التركي بشأن اإلبادة 37/2015حمورابي/آذار/العدد:


        

         

تركیا تطورت في الصناعات العسكریة «
وفي السیاحة، لكنها لم تعترف بالمجازر في 
حق االرمن، وال تزال تحاصر البطریرك 
المسكوني، وال قدرة للكنیسة االرثوذكسیة 

یة. والعراق یعیش كل فیها على التنفس بحر 
أنواع الصراعات العرقیة، بین عرب وكرد 
وفرس، وسّنة وشیعة، ومعها ُیقتل االیزیدیون 
في آخر معاقلهم، ویهّجر الكلدان والسریان

من موطنهم االصلي. و في مصر ُیعامل 
األقباط كأنهم وافدون الى البالد. وفي سوریا 

.»یحتدم الصراع المذهبي

یفید في ذروة الصراع، لكن لعل الكالم ال«
الحقیقة المرعبة التي تمثل أمامنا تكمن في ذكرى 

ور مئة سنة على المجازر في حق األرمن من مر 
سترجاع أي من حقوقهم. فهل دون إمكان إ

تؤسس شعوب المنطقة لواقع مریر سیئ یمتد 
مئات السنین، فیمحو كل حضارة تراكمت على 

لعالم اال المجازر مر الزمن، وال یبقي في ذاكرة ا
!؟»والتهجیر وكل صنوف التخلف

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

         
         

           aztagarabic
 

(Peace of Art)    
  

 5     

     
 
       

19152015 
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/الصراع بين الشرق والغرب...(يونس كوكي)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:
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/ حروب العثمانيين الدينية...(الباحث: سالم عيسى توال)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:

       
       

       

        

       
 


عالمية اإلسالم  
       

 


.


.















 

 

 خ؟لتأرياماذا يقول



.


 






.






.


 20
1258
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/ حروب العثمانيين الدينية...(الباحث: سالم عيسى توال)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:
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/ حروب العثمانيين الدينية...(الباحث: سالم عيسى توال)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:

السلطان محمد الثاني
فاتح القسطنطینیة

1481

 


 

.

 



يناڤحصار 
  1529
250300



72





.

1980





 




.

 

 

11

2001
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(أ.فؤاد يوسف قزانجي)/اللغة اآلرامية: أصولها وفروعها... 37/2015العدد:آذار/حمورابي/
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(أ.فؤاد يوسف قزانجي)/اللغة اآلرامية: أصولها وفروعها... 37/2015العدد:آذار/حمورابي/
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(أ.فؤاد يوسف قزانجي)/اللغة اآلرامية: أصولها وفروعها... 37/2015العدد:آذار/حمورابي/
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(أ.فؤاد يوسف قزانجي)/اللغة اآلرامية: أصولها وفروعها... 37/2015العدد:آذار/حمورابي/



ني)كتابة سریانیة شرقیة(كلدا
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2014
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(أ.فؤاد يوسف قزانجي)/اللغة اآلرامية: أصولها وفروعها... 37/2015العدد:آذار/حمورابي/

9631001
 


10


 

18291890




 
85
   


19481960. 
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1959
  1968
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11965142 
2- Raymond, Browman . ''The Old Aramaic Alphabet of Tell Halaf.''Am. Jo. Of Semitic Languages. Vol-8.

1941 pp.350-362
(*2-
. 
364. 

4- Teixidor, Javier . Three Inscripsionsin the Iraqi Museum . Sumer.Vol. 18. 1962. p.63
520048788 
6107 
7131 
8200330. 
9171961964 

1064
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/تاريخ حقوق المرأة العراقية...(د.رامي البازي)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:

األمیرة السومریة شبعاد

المقدمة 
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/تاريخ حقوق المرأة العراقية...(د.رامي البازي)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:

ملكة الحضر
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/تاريخ حقوق المرأة العراقية...(د.رامي البازي)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:
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/تاريخ حقوق المرأة العراقية...(د.رامي البازي)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:

ماركریت جورج
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/تاريخ حقوق المرأة العراقية...(د.رامي البازي)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:
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المصادر:
زینب البحراني، نساء بابل: الجندر والتمثیالت في بالد ما .1

النھرین، الطبعة األولى، شركة قدمس للنشر والتوزیع (ش بین
.2013، )م م
سلیم مطر، خمسة آالف عام من األنوثة العراقیّة، الطبعة .2

م.2005االولى، المؤسسة العربیة للكتابات والنشر، بیروت، 
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اسمر... (مسعود بريخو)ا/ماري تيريز37/2015حمورابي/آذار/العدد:

47



اسمر... (مسعود بريخو)ا/ماري تيريز37/2015حمورابي/آذار/العدد:

48



/ المقامات الموسيقية الكنسية السريانية...(كريم ديشا)37/2015حمورابي/آذار/العدد

 

في ّين جدران قصور الملوك اآلشوريينُتز
عواصمهم المختلفة:نينوى، 
نمرود، خرسباد.. منحوتات 
فنية رائعة ذات صلة 
بالموسيقى،والينحصر األمر 
في بالد اآلشوريين الذين 
حكموا الشرق األدنى أكثر 
من الف سنة، وإنما يخص 
أيضًا جنوب بيث 
نهرين:بالد بابل وسومر، 

الكثير حيث وجد المنقبون 
من دالالت إهتمام تلك 
الشعوب المتحّضرة في 
الموسيقى والشعر والغناء. 
البل تم إكتشاف دالالت 

على معرفتهم بالسلم تؤشر 
وبعض النظم الموسيقي 
مما يدل على الموسيقية، 

في كل اإلهتمام الواسع من ِقبل أهل بيث نهرين 
وأسس الحضارة بكل جوانبمراحلهم الحضارية 

آثارنا إن درج الموسيقى كأحد مقوماتها.والتي تن
في بالدنا بيث نهريناآلشورية القديمة-البابلية
ومنحوتات تمثل مواكب الملوك أو رسوممليئة ب

الت الطرب آحاملوا تقدمها يأساطير الحروب 
،والموسيقى التي كانت تستخدم في تلك الفترة

ها التي لها دور،متمثلة باألبواق والطبول والقيثارات

األعياد الوطنية كعيد األول من نيسان الهام في 
كانت ،. وغالبًا ماوالمناسبات الخاصة(أكيتو)

جيوشهم تستعين بالطبول لرفع 
، بما يشبه معنويات الجنود

المارشات العسكرية اليوم، سيما 
شوري في فتوحات الجيش اآل

الذي إستخدم تكتيك إستخدام 
الموسيقى وقرع الطبول لبث 

زرع ونوده،في جالحماس 
وكان الرعب في قلوب أعدائه.

للشعراء والملحنين والموسيقيين 
مكانة ومنزلة كبيرة عند الملوك 

وعامة الشعب .. 

تحدث المؤرخون عن 
فنعتوها بشتى الموسيقى 

ًاعنواناألوصاف الجميلة،فهي 
مناسبات الرسمية، لفي المجدل

سيما العسكرية منها والدينية، 
عامة والخاصة، الفي الحفالتو

، ومناسبات لسعادة في األعيادلًارمزفأضحت 
الزواج وغيرها. وقد وصلنا من خالل الرقم الطينية 

هذا والمنحوتات الجدارية إشارات ُمسهبة عن 
الموضوع، ومقاطع لبعض األغاني وكلمات ُتردد إلى 
اآلن، مثل لولو  لولو، دليلو دليلو..في اللغة األكدية 

في هذا قال جبران خليل جبرانوحديثًا .الشوريةا
السعادة بدون موسيقى كالفتاة التي ُقِطَع (الصدد
.)لسانها
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أهل َيذُكر المنقبون أن فن الغناء والموسيقى عند 
َشِهَد أزدهارًا كبيرًا في الهياكل والمعابد النهرين 

منذ نشوء الحضارة آالفًا من في سومر وأكد وآشور
سهاب في . غير أننا النريد اإلالميالدالسنين قبل

جوانب هذا الموضوع، ألن مقالنا في الحقيقة يتناول 
جوانبًا من الموسيقى الكنسية السريانية.

 

 

إن أبناء الطوائف المسيحية ممن يسمون أنفسهم 
سريان أو كلدان او آشوريون، هم إمتداد اليوم:

لسكان أهل النهرين القدماء، ولم تنقطع إعتبارات 
ماعندهم اون الموسيقي وأسسه عنهم. وقد وظّفالف

من تراث موسيقي في سبيل نشر وترسيخ إيمانهم 
الجديد. فأّلفوا األلحان واألشعار الدينية. وقد إزدهر 

وسيقى الشرقية هذا النوع من الفن فبات أساسًا للم
، خارج مجال بشكل عامالحالية

وعندما نتكلم . المعابد أو الكنائس
عن الموسيقى عند السريان، يكون 
القصد هو الموسيقى عند(السوراي
عامة: وهم مسيحيوا بالد الرافدين 

أي مانتناوله من تراث) األصليين
تراث حدى الكنائس، فهويتعلق بإ

كل كنائس بيث نهرينيخص أبناء 
، ألن تراثهم الموسيقي أألخرى
خص الكنائس الشقيقة يُمشترك

نقسمت على نفسها في األخرى التي إ
الفات تفترات ُمعينة بسبب اإلخ

الالهوتية والسياسية. فعلى سبيل 
المثال، يكون مايخص الكنيسة 
السريانية األنطاكية، هو نفسه ما 

. وكما يخص كنيسة المشرق(آثورية، كلدانية)
قًا، بأن المقال سيركز على الكنيسة سابأشرُت

السريانية.

 

السبعة األولى إزدهر فن الموسيقى في القرون 
حية في بالد بين النهرين :العراق وسوريا يللمس

وُعِرَفت تلك الفترة ولبنان وجنوب شرق تركيا، 
لِبَست اللغة ُابالعصر الذهبي للثقافة السريانية حيث 
لِبَست حلة ُأالسريانية حلة الغناء والموسيقى بعدما 

فن الكتابة والقراءة، األمر الذي يدل على أن هذه 
األمة كانت أسبق األمم ثقافًة ومدنية وصارت 
ثقافتها ومدنيتها منارًا وقدوًة نيرًة لمعظم األمم 
وشعوب العالم القديم تاركًة آثارها وبصماتها عليها 

منا هذا. أن الشعوب التي ال تمتلك ثقافة الى يو
، عن الحضارِة والتقدموٌب متأخرةموسيقية هي شع

تعرف على مستوى شعٍب ما أن يولمن ُيريد
.سمع موسيقاهليف

أثناء الحقبة الذهبية للثقافة السريانية
التي تخص كنائس بيث المسيحية 

تمكن و مشرقية)نهرين(غربية أ
س من تنظيم وترتيل آباء الكنائ

الف أغنية أو آأكثر من عشرة 
ترتيلة دينية كنسية كانت ترنمها 
أجواق المصلين بمختلف األصوات 
التي تحولت أصًال من معابدهم 
وهياكلهم القديمة الى كنائسهم، 
لكن بسبب كثرة الهجمات 
واألضطهادات المؤلمة ُفِقَدت معظم 

غاني والتراتيل الكنسية ولم تلك األ
ما يقارب األلف إّالمنها يبَق

.ترتيلة

    
   

    –
107      
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    110 


   154224  

150 150
 


لقد تم وضع السلم الموسيقي 

األلحان الثمانية التي التاريخي من
تستعمل في الكنيسة السريانية األنطاكية 
ومنها أنبثقت جميع األلحان الموجودة في 

إذ اشار العالم والتي تكلم عنها الفارابي
.لحن3000حوالي وجود إلى 

أما    فُتشير إلى ،
الموسيقى الكنسية السريانية هي أن"

الطقوس الدينيةالموسيقى المستخدمة في 
اشتهرت تاريخيا حيث.للكنائس السريانية

بتأثيرها على تطور الموسيقى الغريغورية 
تستخدم هذه .اإلمبراطورية البيزنطيةمنذ عهد 

شرقية، ويرجأ تاريخها إلى مقاماتالموسيقى ثمان 
الموسيقى الذي قام بتحوير مار أفرام السرياني

إلى موسيقى ما بين النهرينفي بالد الشعبية
"كنسية وذلك منذ القرن الرابع الميالدي

في مقال له عن ياقويوخنا وُيشير القس
عدد الملحنين المشهورين الموسيقى الكنسية بأن:

) ملحنًا منهم 37(بلغ في الكنيسة السريانية 
) ملحنًا من السريان المشارقة مثل 15(

(مارشمعون، مار صباعي، نرساي، يشوع ابن نون، 
.)ايليا االنباي وغيرهم

أما الملحنون من السريان الغربيين فبلغ عددهم 
) ملحنًا 37) ملحنًا فيكون المجموع (22(

       
      

 
 

ُتبنى األلحان في الكنيسة السريانية على 
خالدة ذات األوتار القيثارة السومرية التاريخية ال

، يبدأ اللحن األول على الوتر األول السبعة أساسًا
، هكذا تدريجيًا الى الوتر األضافيو

فالمقامات األصلية األساسية كانت أثني 
لحنًا حسب ما جاء في مؤلفات عشر 

أبن العبري في كتابه األيثيقون وقد 
أختصرت الى ثمانية مقامات (ألحان ) 
وتم تبديل أسماء هذه األلحان من اللغة 
اآلرامية الى اللغة العربية على الشكل 

:التالي

مقام البيات : وكلمة بيات مشتقة *
من كلمة (بات) والتي تعني نزل ليًال 

لليل أو دخل مبيته ، فهي أو أدركه ا
بهذا المعنى ال تعطي صفة موسيقية فنية ولكنها 
محرفة من السريانية ( َبَيا ) التي تعنى (عزى ، 
سلوى ، سرور .. الخ) وهذا المعنى يعطيها صفة 
موسيقية واضحة وعليه ُنِظَمت تراتيل الميالد 

.والقيامة

مقام الحسيني : وهذه الكلمة مشتقة من الُحسن *
التي تعني الجمال وهي التعطي داللة موسيقية كما و

عني (الترفق، الرأفة، الحنان، في السريانية حيث ت
) ولهذه الكلمات دالالت موسيقية الرحمة، العطف

تنسجم مع هذا المقام  وعليه ُنِظمت تراتيل عيد 
.الغماز

سم مدينة أأق :   وهو مشتق من –مقام أور *
عاصمة الدولة في أور في العراق التي كانت 
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سم أالسومري واألكدي  ويقال أنه أصل العهدين 
العراق الحالي، وعليه ُنظمت تراتيل عيد دخول 

.المسيح الهيكل

َر مقام الرست : وقد ُحّو*
من ِقَبل األتراك نقًال عن 
الفارسية حيث كلمة 
(راست ) تعني المستقيم 

المعنى اليعطيه أي وهذا 
ته ، أما ترجمداللة موسيقية

مية فتعني (أدرج، اباآلر
) قرر، َثِبت، َمكن، أصِلح

مما يظهر الداللة الموسيقية لها وعليه ُنِظمت 
.تراتيل البشارة والشعانين

، أما معناه بالتركية فهو ام أوج : أي األعلىمق*
يعطي داللة موسيقية الرأس الحاد وكال المعنيين ال

فهو ( الزهور، معناه في السريانية ، أما لهذا المقام
على نباتات عطرية ذات ، الميس أو ما يدل الريحان

وبهذا المعنى يعطي داللة موسيقية ،)رائحة زكية
أوضح وأكثر أنسجامًا مع نوعية موسيقى اللحن 

.والمقام  وعليه ُنِظمت تراتيل عيد الصعود

، وقد طغى ام عجم : وتعني الغريب أو الغشيممق*
للغة العربية حيث يعني معناه التركي حتى في ا

اآلرامية القديمة بالد فارس أما معناه في اللغة
) والسبب في تسميته رجوع، هبوط، تفريغاه (فمعن

آراميًا بهذا األسم هو أن هذا المقام يبتدأ موسيقيًا 
يتفرغ رويدًا رويدًا الى قرارهمن مركزه األعلى ثم

وعليه ُنظمت تراتيل خميس الفصح وجمعة اآلالم 
.سبت البشارةو

بالعربية النسيم الشمالي مقام َصبا : وتعني*
المعنى أرتباط موسيقي ، وقد يكون لهذاالرقيق

ته في السريانية التي تعني ، بينما ترجملكنه ضعيف
فرح، سرور، صفاء) تظهر أرتباطه الموسيقي (

، وهذا المقام مفضل عند السريان خصوصًا في أكثر

ًا كهنة لكونه لحنًا حزينمراسيم موت الشهداء وال
وعليه ُنظمت تراتيل ذات خاصية متميزة، 

.الغنطيوسطي

ويسمى مقام حاجو :*
بالعربية (حجاز) وهذا 
هو أسم بالد السعودية 
القديم حيث كانت 
تعرف بأسم (حج ) 
أضيف الى الكلمة حرف 
الزاي خالل الحكم 
العثماني الطويل فسميت 
( حجاز ) حيث كانت مكة قبلة الشعوب والقبائل 
،المجاورة لها حيث كانوا يحجون الى كعبتها

سالمي حيث أكد وأنتقلت هذه المظاهر الى العهد األ
الدين الجديد على قدسية الكعبة فأصبحت من 

المسلمون من كافة األماكن المقدسة التي يحج اليها 
. كان لبالد الحجاز أرتباط ثقافي أنحاء المعمورة

وأقتصادي مع بالد اآلراميين عبر دمشق ويمكن 
قل من بالد اآلراميين القول أن هذا اللحن قد أنت

مقام ب المسلمون بهذا ال، وقد أعجالى الحجاز
، في مصر أستبدلوافجعلوا اآلذان معتمدًا عليه

، أما في الكنيسة اآلذان بالمقام الرابع (الرست )
.السريانية فُنِظمت عليه تراتيل الشهداء

 

منتدى (لحان الكنسية السريانيةموسوعة المحطة، األ-
.سماعي)

ياقوالموسيقى الكنسية لألب يوخنا -

ویكیبیدیا الموسوعة الحرة.-
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مقدمة

    
      

           


         
           

  



         






 

.األقتداء بالرب له المجد-1
األنسان الذي يقوم بتكريس حياته وأوقاته للرب من -2

األفضل أن يكون بتوالً ليتفرغ ُكليًا الى األعمال 
.األيمانية ونشر الدعوات وكلمة هللا في األنسانية

روحية قويًا وُربما باألمور الالبتول يكون تفكيره وتأّمله-3
ن البتولية لدى الكاھن ھي رمز حي إأفضل من غيره. 

وبذرة للملكوت السماوي حيث يصبح وكأنه المالك 
.السماوي على األرض وبين البشر

البتول يكون متفائالً وواثقًا من نفسه دائمًا وال تنتقل -4
،اليه سلبيات أخرى من الزوجة أو األبناء كالمتزوج

.كون ُحرًا ومنفتحًا أكثر من المتزوج ورب العائلةوي

 

الكنيسة ال تُمانع من رسامة كھنة متزوجين -1
وكما نالحظ اآلن وجود آباء كھنة متزوجين 

.وأباء كھنة ُعزاب وال ضرر في ذلك أبداً 

لقلّة الدعوات نالحظ ان الكھنة المتزوجين ھُم -2
حد المصادر المھمة في رفد الكنيسة أ
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نائھم ويقومون بأفضل بأبالشمامسة والكھنة من 
. عمومًا يصبح الغالبية من أوالد خدمة دائماً 

الكھنة المتزوجين من فصائل الُمبشرين في 
رجال الدين أيضًا ويُحافظون نشر األيمان ومن 

ستمرارية المسيرة األيمانية التي تھُم إعلى 
.المسيحية 

ضافية إھن المتزوج يقود الكنيسة بخبرات كاال-3
ة وتُعتبر قّوة يكتسبھا من قيادة عائلته الصغير

رشاد والتوجيه والتعليم إلدفع له من حيث ا
.والحفاظ على الحشمة واللغة والطقوس

         
 

البابا ھي من أصل الكلمة اليونانية باباس التي ن كلمة إ
تعني أألب وقد ُأستُخدمت منذ القرون األولى لألحترام الخاص 
باآلباء الكھنة واألساقفة وال زالت الكلمة ُمستخدمة الى ھذا 

.اليوم عند الكاثوليك واألرثوذكس

من الباباوات كانوا رجاًال متزوجين 28ھناك على األقل 
لھم السدة الباباوية بضمنھم ثالثة من الباباوات كانوا قبل وصو

أبناء باباوات أيضًا قبل صدور أمر البتولية في التاريخ 
) ، َمْن ھم ھؤالء ؟ وما ھي فترات 1الكنسي المصدر (

خدماتھم ؟ مع طرائف أخرى لطيفة . علمًا بأن بعض 
المصادر تقول بان الرقم ھو أكبر من ذلك ويوجد على األقل 

)2(بابا متزوجًا في التاريخ! المصدر 39

1 

البابا األول في الكنيسة والذي يُعتبر القديس مار -1
بطرس ھامة الرسل كان متزوجًا والدليل  على ذلك 
األنجيل المقدس الذي يذكر لنا ثالثة مصادر عن 

: 1، مرقس 14: 8حماة بطرس وعائلته في متى 
.38: 4، لوقا 30

م  َخلَفهُ 401لغاية 399البابا أنستاسيوس األول من -2
غاية لو401القديس إنوسينت األول من أبنه البابا

.م وكان متزوجاً 417

البابا القديس ھورميداس (أو ھورميزداس في مصدر -3
م ، ابنه البابا القديس 523ولغاية 514آخر) من 

.م . وكان متزوجاً 537ولغاية 536سلفيريوس من 
م ، 911ولغاية 904البابا سيرجيوس الثالث من -4

ولغاية 931ابنه البابا يوحنا الحادي عشر من 
.م وكان متزوجاً 935

بابا من المتزوجين وآبائھم كانوا كھنة أو 13ھناك -5
مطارين وإذا أضفنا الباباوات اآلباء الثالثة اعاله 

.بابا16سيصبح العدد 
باباوات متزوجين بعد صدور قانون البتولية 6اك ھن-6

م في مجمع الالتران الثاني 1139( العزوبية) سنة 
وكان لھم أوالد وبنات وأحدھم البابا ألكسندر 

م والذي كان له 1503ولغاية 1492السادس من 
عدد من األوالد وأصبح اثنان من احفاده كرديناالت 

.في الكنيسة
م 1585ابا متزوجًا بعد سنة لم أشاھد في المصادر ب-7

وھو البابا األخير باسم َكريَكوري الثالث عشر الذي 
.م وكان له ولدًا واحداً 1585ولغاية 1572خدم من 

2 

سنة كان ھناك 25قبل نھاية القرن العشرين ِب -1
ألف كاھن كاثوليكي متزوج في العالم ، 100حوالي 

ارسون حياتھم األيمانية بكل تقوى واندفاع وخدمة يُم
.المؤمنين ونشر األنجيل

يوجد في أمريكا من بين كل ثالثة كھنة واحدًا -2
.متزوجًا  والعدد يكبر والنسبة تزداد

المسيحيون األمريكان الكاثوليك يرغبون أن يكون -3
.% منھم70الكاھن متزوج بنسبة 

أشار الى نقطة مھمة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني -4
جدًا وقال " ليست البتولية ضرورية لكي يكون 

. "الرجل كاھناً 
عدد كبير من الكھنة المتزوجين قد تركوا كنائسھم -5

البروتستانتية واألنكليزية وألتحقوا مع الكنيسة 
الكاثوليكية نتيجة قرار الكنيسة األنكليزية رسامة 

.النساء للخدمة الكھنوتية
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الوطني لألساقفة الكاثوليك في أمريكا أشار المؤتمر -6
الى زواج الكھنة وقال "أن األزمة ستزداد سوءًا في 

. "السنوات القادمة
تم خلق نظام "تأجير الكاھن" في بعض المناطق -7

وذلك ألقامة القداديس والخدمة بسبب قلّة الكھنة مع 
األسف وھنا تأتي الضرورة القصوى لرسامة 

.نالمتزوجين العلمانيي

  
3 

أغلب اآلباء الكھنة في القرون الثالثة األولى للميالد -1
.كانوا متزوجين

م ترك البابا زوجته لكي يصبح بابا 385في سنة -2
والسبب وجود قانون عدم جواز البابا أو الكاھن 

.بالنوم مع زوجته
في فرنسا بأن أظھرت دراسة في القرن السابع-3

.أغلب الكھنة متزوجين
م اي في القرن الحادي عشر أستغنى 1045في سنة -4

البابا عن البتولية وأستقال من سدة الباباوية من أجل 
.الزواج وتََرَك الخدمة

م أي في القرن الثاني عشر تم 1139في سنة -5
.األعالن عن قانون البتولية بمرسوم خاص

أسماء ستة باباوات كان المصدر المذكور يعطي لنا -6
لھم أوالد وبنات بصورة قانونية بعد القانون الكنسي 

م ، اثنان منھم كان لھم 1139الخاص بالبتولية سنة 
عدة أطفال والثالث ثالث بنات والرابع ثالثة أوالد 

.وبنت والخامس ثالثة أوالد والسادس ولدًا واحداً 
في القرن الخامس عشر كانت نسبة الكھنة -7

% واألمر طبيعي جدًا ومقبول 50وجين بحدود المتز
.لدى الشعب المؤمن

 

لنتذكر القديسين الذين دعاھم الروح القدس لتصحيح -1
مسيرة الكنيسة مثل مؤسس الرھبنة الدومنيكية وتوما 
اإلكويني وفرنسيس األسيزي وكذلك الُمصلحين مثل 

ويوحنا الصليبي وغيرھم . القديسة ترازيا األفيلية 

الروح القدس ارسلھم ليصححوا اخطاء الكنيسة في 
.القرن الثاني والثالث عشر الميالدي

األبطال الذين صمدوا واستشھدوا من أمثال المثلث -2
الرحمة مار بولس فرج رحو واآلباء المرحومين 
بولس اسكندر ورغيد ويوسف منھم العزاب ومنھم 

جًا ومثاًال حيًا لنا في المتزوجين . ھؤالء نموذ
.عوائلھم وكنائسھم وال ننساھم أبداً 

 

مما ورد أعاله عن تاريخ كنيستنا باستطاعتنا أن -1
نقول كما قال قداسة البابا الراحل ، كل من يرغب 
في الزواج قبل أن يصبح كاھنًا يكون ُحرًا في 

زواج الكھنة األختيار . وأعتقد شخصيًا بضرورة
الكاثوليك والغاء قانون البتولية وال داعي لوجوده 
أصالً والعودة كما كانت الكنيسة قبل صدور ھذا 

.القرار الخاص
نتيجة التطور والعولمة واألنترنيت وازدياد الحرية -2

الغير مضبوطة ومن أجل تجنب الفضائح الھدّامة 
يكون من الضروري جدًا اعادة النظر في زواج 

نة الكاثوليك . وُربما سيأتي اليوم الذي تقر بِه الكھ
الكنيسة بأن قانون البتولية كان خطًأ ويجب 

.تصحيحه
الزواج في بعض الكنائس يُعتبر حاليًا شرعًا وقانونًا -3

ولتحذو الكنيسة الكاثوليكية حذو إخوتنا اآلخرين وال 
ضرر بذلك أبدًا والشواھد التي وردت في ھذه 

.كثيرة جداً المقالة والمصادر 
أحد األختالفات المھمة بين الكاثوليك وغيرھم ھو -4

الزواج وإذا رغبنا في تعديل ھذه النقطة فسوف 
.نقترب من الوحدة خطوة واحدة على األقل

الكاھن المتزوج سيقود الكنيسة من منظور قيادته -5
الى عائلته ويكون قدوة الى عائلته الكبيرة الذين ھُم 

.ّلِ كنائسھم ومذاھبھمالمسيحيين جميعًا بك
إذا كان البابا متزوجًا والمطران والكاھن كذلك كما -6

قرأنا في التاريخ ، فما ھو الضرر أن يكون جميع 
من يُْقِدْم على الخدمة الكھنوتية من المتزوجين 
بتشريع وانضباط خاص بھم ، واشير ھنا الى طلب 
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أحد األساقفة النمساويين قبل فترة بضرورة الغاء 
زواج الكھنة الكاثوليك ويُترك األختيار لمن حظر 

.يرغب في البتولية أم ال

:وأخيرًا أُقدّم األقتراحات التالية لتطوير المسيرة األيمانية

قيادة الكنيسة ُمطالبة بأن ترعى كھنتھا روحيًا أكثر -1
وأشمل من خالل عمل الروح القدس باستمرار معھم 

نان وإعادة لكي يواجھوا األباحية بكل ثقة واطمئ
ة.البتوليالنظر في قانون 

لكي تكون الكنيسة أمًا ال تُضاھيھا أْم أخرى أقترح -2
وضع أو انشاء صندوق خاص بتقاعد الكھنة 
ورعايتھم معنويًا وماديًا من أجل القضاء ُكليًا على 
الحالة الموجودة عند البعض في جمع المال وادخار 

عيلًة لھم النقود بحجة عدم وجود ابناء أو عوائل مُ 
.مثل اآلخرين

المصادر:

(1): http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_popes (2): http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_popes
(3):http://www.bessel.org/popes.htm (4):http://johnshuster.com/thirtynine_popes.htm
(5):http://johnshuster.com/thirtynine_popes.htm (6):http://www.futurechurch.org/fpm/history.htm
(7)(http://www.futurechurch.org/fpm/history.htm
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يلومني بعض الناس لماذا أكتب عن 
حاالٍت تحصل معي أو تخص حياتي 
الشخصية والتي يجب أن تكون و 
(حسب) رأيھم غير مكشوفة 

-لآلخرين،لكني بكل بساطة أجيبھم :
ري الحياتية جزٌء من أنا إنساٌن و أمو

حياتي ألناتجة عن التفاعل مع 
أآلخرين في المجتمع و كما يسعدني 
أن أنقل صورًا و أحداثًا تحصل معي 
كي ينتفع منھا الناس أو يأخذوا العبر، 
كذلك يسعدني أن أنقل سواء شفاھيًا 
أوعلى الورق تجارب غيري لتعم  
الفائدة وألنتفع منھا أنا أيضًا شخصيًا، 

ضير في ذلك و إالّ لَم كانت إذ ال
الحياة أجتماعية، ھل علينا أن ننزوي 

كٌل في ركٍن منفصل عن أآلخر؟

تحدثت في بداية المقال بشكل عام، 
أما أآلن فأود إيضاح جوانبًا قد تكون 
خفيًة من شخصية أإلنسان العراقي 

-ألذي يعرف عنه ( و لحد يزعل) 
و أحمُق ھنا ھي –شخٌص أحمق 

ليست صفة رديئة و إنما ھي صفة 
ثنائية المعنى يلوح للوھلة أألولى 
معناھا غير المستحب و ھو فقدان 

السريع و الرد المتھور، أألعصاب 
ليأتي بعدھا ألمعنى المستحب و ھو 
سرعة ھدوء أألعصاب و القلب 
ألنظيف. ھذا ما كانت عليه شخصية 

بسبب -أقول كانت–معظم العراقيين 
تحول الشخصية اآلن إلى عدوانيٍة و 
بإستمرار. (و معروُف) ھو السبب فما 
مر به العراقيون خالل أألربع أو 

خيرة من الزمن من ألخمس عقود أأل
ظروٍف و قھٍر و معاناٍة لم يمر به 
غيرھم من سكان البسيطة.... حتى إني 
أفكر بمطالبة أألمم ألمتحدة بإستحداث 
وسام (بإسم وسام الصبر) يمنح لجميع 
العراقيين و بال إستثناء.... و حين 
تطرقت إلى شخصية العراقي فألني 
أود أن أذكر شيئًا عن شخصيتي 

حصل معي في الحادث ألذي ليكون ما 
.سأسرده واضحاً 

كنت في أيام شبابي أتمتع بدرجٍة 
رھيبٍة من الھدوء(الدھرلوغية) و لم 
أغاِل عندما قلت رھيبة ألن مراھناتًا 
كانت تجري خلف ظھري أيام الجامعة 
بين سائق باص الجامعة وبقية الطلبة 
من يستطيع أن يجعلني أفقد أعصابي 

حساب الطالب)، يومية لفة كباب على 
و حين أتذكر ھذا الكالم أشعر باأللم 
ألنه اليوم من أسھل األمور على كائٍن 
من كان أن يثير أعصابي و لن أعلق 
ذلك على شماعة الظروف ألتي 
ذكرتھا رغم كونھا أحد أألسباب 
ألرئيسية لكن أرجع و أؤكد مرًة 
أخرى ((( لقد تغيرت نفسيات و 

عراقياً شخصيات العراقيين ))) ألست 
أنا أيضًا؟

ما أود الخوض فيه أآلن ھو المسامحة 
أو ألتسامح .... أحلى صفة وأرقى 

إلنسان، اإلنسان ألخيه اتصرف يقدمه 
خصلةٌ تطرقت لھا جميع أألديان و 
كالت المديح و أغدقته على كل من 
يحملھا و لعل ألتسمية أألوضح لتلك 
الصفة وردت  بعنوان ((ألحب أو 

سامَح من حلى أن تُ ألمحبة)) فما أ
أخطأ بحقك و بقلٍب أبيٍض نقْي و 

.تشعره إنّك لست مھتمًا بما حصل

تنقلت بعدة محاور من الحديث و لم 
أدخل في صلب الموضوع لحد أآلن و 
ما دامت سعة صدوركم قد تحملتني 
لحد أآلن فإسمحوا لي بطرٍح أخير 
أطرحه آمالً أن تشملوه بسعة 

.صدوركم أيضاً 

أألبناء سواء بنينًا أو بنات يعتبر
لشخصي امرآة أإلنسان و برأيي 

إلنسان في اأعتبرھم صوت ضمير 
شبابه فال تخَش على ضميرك من 

لشيخوخة ما دمت تصغي ألصواِت ا
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ليس بنيك و بناتك...أليسوا ھم زرعك،
!...إال؟ّ

آمل أني لم اُِطْل عليكم فقد حان 
الوقت ألروي لكم الحادثة محور 

ن ألمقالة أعاله، و لكن ما فعلته عنوا
لتي الم يكن سوى تجميع للخيوط 

آلن . فإليكم استالحظون ترابطھا 
الحادثة و ھي حادثة بسيطة يمكن أن 
تحصل و بإستمرار لكن ما يھمني ھو 

لموضوع... االناحية أإلنسانية في 
زوجتي خالل إضطررت لنقل

ألسبوع المنصرم إلى مشفًى قريب ا
فاصٍل من أآلالم من داري بعد 

ألمبرحة ألتي شعرْت بھا و تعلمون أّن 
أإلرتباك يكون ھو سيد ألموقف في 

لذا رافقتھا إلى ألمشفى تلك أألحوال،
مستصحبين معنا بطاقتھا الصحية

ونسينا الھوية التعريفية (مشيغان آي 
دي) و وصلنا للمشفى فإعتذرت 
موظفة أإلستقبال عن إستقبالنا لھذا 

كل ما أستطيع أن -:السبب و قالت
أوفره لكم بما إنّھا ال تحمل ھوية أن 
أنقلھا إلى ألمستشفى بسيارة أإلسعاف 

داري قريبةٌ و سأقوم فأخبرتھا 
قفلت بجلبھا فليباشر الطبيب بفحصھا.

راجعًا نحو الدار و اتصلت بأبنائي 
ألذين كانوا نائمين ليحضروا لي 
الھوية كي ال أتأخر على  أمھم ألتي

تركتھا وحيدًة خصوصًا و إّن الوقت 
كان في ساعة ألذروة(راش آور) 
ولقيت إبنتي ذات الستة عشر ربيعًا 

تنتظرني على الباب 
مع الھوية فركبت 
معي لنعود للمشفى، 
و نحن في طريقنا 
صدمتنا سيارة من 
الخلف !!! ترجلت 
من سيارتي و تفقدت 
مؤخرتھا و كان 
ھناك بعض 
أألضرار و توجھت 

سائقة السيارة ألتي صدمتني و نحو 
كانت أضرارھا كبيرًة فشاھدت فتاتًا 
بعمر إبنتي ترتجف و تقول 
بإإلنجليزية ما معناه (عمو أنا لم 

ذيَك) نظرت إليھا و أجبتھا بنفس اؤ
للغة و لكن بحنٍق و تعاٍل (أنت ا

محظوظة فزوجتي في ألمشفى و أود 
). لذا فإذھبي أنِت مسامحةلحاقھا،

اك مؤثراٌت تجعل ككاتٍب ھنكإنساٍن و 
لورق كأنه في األقلم يركض فوق 

سباٍق مع الزمن ليسطر معاناته و 
إنفعاالته، لذا فالمؤثر ألذي طرق على 
رأسي و بقوٍة ال أعرف عددھا من 

؟أألحصنة لم يحصل بعد....فما ھو 

بعد أن إستقر وضع زوجتي قصصت 
عليھا ما جرى في الحادثة و تبجحت 

فتاة ألتي إرتكبت لابإني سامحت 
ألحادث بحقي ... و جاء ألشاكوش !! 

ِمن أبنتي ألتي كانت ...و ِمن َمْن ؟!
معي وقت الحادث ... أتدرون ماذا 

لقد قالت كلماٌت بسيطة -قالت لي:

ليلة كعمرھا الصغير... لكن .. و لَم ق
اُطيل إسمعوھا أنتم و َاحكموا.... 

لھا إنك قلتَ ،ما قصرتْ نتَ أْ (بابا،
لمشفى) اظوظة ألّن زوجتي في مح

.... لم أحر جوابًا و صدقوني ظللتُ 
ر في كالم إبنتي ثالثة أيام لحين أفكّ 

لورق.اھا على تسطر

وجدتھا محقة مئًة بالمئة فإني و 
حسب كلماتھا لم اُساِمح و إنما ظرفي 

لطاريء جعلني أتنازل عن حقي و ا
تبجح بإني قد أعالوًة على ذلك 

(أعتقد توضحت صرخة سامحتُ 
ضميري عن طريق إبنتي) أما ما لم 
تعرفه إبنتي إني كنت سأسامحھا ألن 

لغضب الكن برقع ني،منظرھا ھزّ 
ھو ألذي برقعنا به ألزمان كما أسلفتُ 

لفتاة و لم أكن أنا... و الذي تحدث إلى ا
لمقالة اللمزيد من العلم إني كتبت ھذه 

لفتاة افي محاولٍة لإلعتذار من 
مرتكبة للحادث (الدين و العرف) و أل

عراقيتي).إبنتي (ضميري) و ذاتي (
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من المعروف ان الحرف والكتابة على الحجر وااللواح الطينية والطباعة بواسطة االختام 
نسان  بيث نھرين  منذ عھد السومريين كأول  من اخترع  الكتابة.  وفي إباالسطوانية ارتبطت 

عھدنا ھذا فال حدود لما حدث من تطور في جميع المجاالت المختلفة السيما مجال الطباعة 
بناء جاليتنا في مختلف المجاالت في ھذا البلد العظيم الذي أوقد برز العديد من .والنشر واالعالم 
خ وعد أللمعت في مجال الطباعة والنشر ابرز الشخصيات التيأقدم  ولعل من تينعم بالحرية وال

كبر المطابع في ميشيغن حيث كان لنا معه ھذا اللقاء.أحب (مطبعة ميترو) التي تعتبر من و صاطلّ 
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/ لقاء مع األستاذ وعد طّلو...(أجراه يونس كوكي)37/2015حمورابي/آذار/العدد:
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: فحوصات طبية تفيدك وُأخرى تضرك..(د. بديع جورج نصوري)37حمورابي/آذار/العدد

إنّھا خالل -ألخصائية "روزانا اليبزك":اتقول الدكتورة 
ممارستھا مھنة الطب لمدة أربعين سنة لم تجد إھتمامًا 

أليام، وسبب ذلك امن قبل مرضاھا كما تجده ھذه بالصحة
المسموعة. إلعالم ألمرئية والصحية في وسائل البرامج اكثرة 

إّن مرضاھا يطلبون إجراء (أشعة) و (كات سكان) -وتقول :
.حتى إذا ال يشعرون بأي أعراض مرضية

من أألطباء مرضاھم بأنھم أصحاء يطمئن كثيُر 
لتي أجراھا صديقھم أو ال ثفحوصات مإلى يحتاجون وال

لكن أطباء آخرون يجارون مرضاھم و يرسلوھم قريبھم، و
.إلجراء فحوصات شعاعية غير ضرورية

ألمريكيية المؤسسة التي ھي عضوة في ا"د. اليبزك" 
لتي تضم أطباء خبراء يراجعون ويقومون اللوقاية الصحية و

.بتقييم الفحوصات الشعاعية

ه الطبيبة بأّن الكثير من ھذه الفحوصات تمنع تقول ھذ
، مثل فحص أرواح المصابينألمراض و تنقذ االكثير من 

لوقاية من الكسور الخطرة ا(كثافة العظام) ألذي يؤشر إلى 
للعظام. و كذلك فحص الثدي ألذي يؤدي إلى كشف سرطان 

لسكر اعلى إكتشاف الثدي و أيضًا فحوصات الدم ألتي تساعد
إللتھابات. لكن مطالبة المريض الملحة لھذه او لدمافي 

محتارين بين أن يلبوا إھتمامات الفحوصات تجعل أألطباء 
علمًا إّن مطالب المريض و بين خلق مشاكل جديدة لھم،و

تكاليف الفحوصات الشعاعية و الكات سكان والفحص 
.المغناطيسي وصلت إلى مئة بليون دوالر

ھذه أألشعة ألمجسمة -لنأخذ مثالً فحوصات الكات سكان
لعضالت وجميع أجھزة اوألتي تستطيع أن تخترق ألعظام 

مليون 68قام أألطباء ھذه السنة بإجراء ما يقارب –الجسم 
.فحص و ھذا يعادل ثالثة أضعاف ما أجروه العام المنصرم

ات سكان ( نيو إنكلند) تقول إّن فحص كـلنشرة الطبية لا
لعادية وھذا اللمعدة أو الفقرات يعادل مئة ضعف أألشعة 

إلصابة بالسرطان. كذلك تقول اسيكون ألسبب في زيادة نسبة 
لنشرة بأّن فحص الكات سكان يعطي في كثير من اھذه 

لتقارير األحيان تقارير إيجابية غير صحيحة حيث إّن ھذه ا
ّن أشخاص التقارير اسببت مشاكل لألطباء عندما ورد في 

مصابين بسرطان البروستات أو في الواقع، ھمأصحاء
لطبيب اوعند ورود ھكذا تقرير خاطئ إلى . لرئةاالمبيض أو 

تعريضه سجة ولألنالمعالج يرسل المريض فورًا إلجراء زرع 
إلختالطات ھي اھذه المشاكل ولمشاكل ھو في غنى عنھا.

منفعة لتي تجعل أألطباء يقررون أي فحوصات ھي ذات ا
.حقيقية للمريض و تحت أي ظروف

لفحوصات ألتي ھي ذات أولوية للمريض ھي فحوصات او
و كذلك فحص ،سنة65لقولون لألشخاص أكبر من األثدي و 

أيضًا فحص ألغدة ألدرقية للنساء فوق عمر الخمسين والعين.
.سنة و كل خمسة سنوات

عليك أن تسأل ،إذا ما طلب طبيبك فحوصات شعاعية
كان من الممكن وإذا ،ألطبيب عن أخطار ھذه الفحوصات

.إستبدالھا بفحوصات بديلة

ار طبيبك عن الفحوصات ألشعاعية كذلك عليك إخب
أن أخذتھا حيث تستطيع سحبھا من والكات سكان ألتي سبق و

كي يقوم طبيبك الحالي ،طبيبك ألسابقمن لطبية أو المؤسسة ا
.ھا وعدم تعريض نفسك إلشعاع إضافيبإإلطالع علي

وعند أخذ أي تصوير (شعاعي) أو (كات سكان) عليك تسجيل 
تأريخ إجراء التصوير. وفي النھاية سيقوم الطبيب بإجراء 

.الفحص الصحيح لألسباب ألصحيحة
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: فحوصات طبية تفيدك وُأخرى تضرك..(د. بديع جورج نصوري)37حمورابي/آذار/العدد

 


Abdominal ultrasound 
لمميتة االورطية الوعائية اويساعد على تشخيص أألورام 

لدموية للبطن، وعادًة تجرى للرجال من عمر األوعية افي 
.و خاصًة ألمدخنين65-75

 

نسبة كالً من الدم ويجرى لمعرفة نسبة الدھون في و
.الردئالكوليسترول الجيد و 

 

خاصًة اإلستعداد لإلصابة بمرض السكري ويجرى لمعرفة 
.إجراء الفحص السكري كل ثالثة اشھر



A1CBone Density 

المعادن فحص شعاعي يقيس نسبة الكالسيوم ووھو 
ألخرى في العظام لمعرفة محاذير أإلصابة بھشاشةا

.Osteoporosisالعظام

Colonoscopy 

ود تقرحات أو يتم بواسطة كاميرا صغيرة لمعرفة وج
ويجرى من عمر الخمسين فما المستقيم.سرطان في القولون و

.فوق

Mammography 

يرات غير تستعمل فيه أشعة بسيطة إلكتشاف وجود تغ
عادًة يجرى من عمر أربعون فما فوق طبيعية في ثدي ألمرأة و

.كل سنة أو سنتين

:Pap Smear

ھو فحُص يجرى إلكتشاف ألتغيرات في خاليا ألمبيض و 
ألمبيض و يجرى عادًة كل ثالث ألذي ينذر بإكتشاف سرطان 

.سنوات

 

الل معيشتنا إننا نتعرض يوميًا إلى مواد مشعة طبيعية من خ
آلشخاص افيما يلي مدى تعرض على الكرة أألرضية و

-:لشعاعيةاللفحوصات 

:X-ray:

صدر وأشعة لعظام.اھذه تخترق ألجسم و لكن ال تخترق و
واحدة تعادل ما يحصل عليه الفرد من المواد المشعة الطبيعية 

.في عشرة أيام

Cat Scan 

تخترق ذات ثالث أبعاد تؤخذ عدة مرات ووھي أشعة مجسمة
لعضالت لتفحص جميع طبقاتھا.واألعظام 

لفقرات يعادل مجموع ثالث اإجراء كات سكان للبطن و
إلعتياديةالمواد ألمشعة ألطبيعية اسنوات ما تأخذه من 

X-rayوھذا يعادل مئة مرة أشعة

Ultrasound : 

لجسم ايستعمل ھذا الفحص موجات سمعية تخترق أعضاء 
.لداخلية و ال تسبب أي إشعاع أوضررا

MRI 

ذبذبات راديوية ستعمل إشعاع بل مواد مغناطيسية ووفيه ال ي
لجسم لتكوين صورة ذھنية اتتبع مسار ذرات الھيدروجين في 

لحاالت ايستعمل في إّن ھذا ألفحص مكلُف جدًا وطبق أألصل.
.لضروريةا

 

تستعمل ھنا تكنولوجياوو لكن بنسب قليلة و غير مؤذية

X-ray
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/ بريد المجلة: منحوتة الصمود للفنان صباح وزي37/2015حمورابي/آذار/العدد:
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/ بريد المجلة: منحوتة الصمود للفنان صباح وزي37/2015حمورابي/آذار/العدد:
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من أعمال الفنان صباح وزي
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/ نشاطات...37/2015حمورابي/آذار/العدد:

2015
  


NPU


2014
150








 

























57125



3000














 بعد ان بدأ بتشكيل هذه الوحدات قام عدد من الغيورين
شراف على جمع التبرعات اإلتقوم بعملية ةقانونيبتشكيل لجنة 

وارسالها للجهات المسؤولة على هذه الوحدات، ولقد تمكنت 
نه من أرى أمن توفير تكاليف الطعام للدورة االولى بنجاح، لذا 

المساهمة قدر االمكان في دعم ،ستثناءإواجب الجميع من غير 
ختار التضحية في سبيل حماية االنسان إهؤالء الشباب الذي 

ستمرارية إمل أعادوا في نفوسنا أؤالء الشباب ن هإواالرض، 
،ن تزعزع نتيجة التهجير البشع لشعبناأوجودنا وحماية شعبنا بعد 

ن وجود هذه القوات ضروري جداً إوتدمير معالمه الحضارية، 
خاصة لمرحلة ما بعد التحرير فبدونهم تصعب العودة الى البيوت 

عبنا، انها مهمة والتعايش مع الجيران الذين منهم من غدر بش
تمامها من غير الشباب المستعد إصعبة ولكنها ضرورية ال يمكن 

عتماد على اإلهو : مامهم طريقان االولأللتضحية، وهؤالء 
ما الطريق الثاني فهو وأ،خرين وما يترتب على ذلك من تبعاتاآل
فاختاروا قرارهم.عتماد على شعبنا كي يحافظوا على استقاللية اإل

ضحون بالكثير وليس المطلوب مّنا سوى نهم يُ إ، هذا الطريق
التضحية بالقليل الذي ال قيمة له قياسا بتضحياتهم. انه واجبنا 

جميعا.  
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/من نشاطات إتحاد سورايا القومي37/2015حمورابي/آذار/العدد:





شارك إتحادنا في 
لتي احضور الندوة 

أقامتها الحركة 
أآلشورية الديمقراطية 

في قاعة بال  يوم 
الخميس 

18/12/2014
الساعة الثامنة مساءًا.

ذلك بمناسبة زيارة 
السيد دريد طوبيا زوما 
مستشار محافظ نينوى 
لشؤون المكونات. قدم 

نا االسيد يوسف شكو
نبذة عن الدكتور دريد 

محافظ مستشارطوبيا زوما عضو المكتب السياسي
.نينوى

طاء صورة الواقع المعاش لشعبنا بدأ السيد طوبيا بإع
-:المحاور منهامنمن خالل عدد

و إلى دخول 2003ظروف الموصل بعد عام -أوًال
داعش إلى الموصل ألتي 
مهدت الخاليا النائمة 
في الموصل إلستقبال 
زمرة داعش الحالية. 

السيد زوما تحدث كما 
أسراراعن وجود 

ستكشف الحقًا عن 
السبب المباشر بسقوط 

لمدينة  بيد هذه ا
العصابة و هروب 
الجيش العراقي المتكون 

400فرق أمام 3من 
إرهابي داعشي دخل 
المدينة؟؟ نأمل أن 
في ذلك.و يعاقب المتسببين تنكشف كل هذه أألسرار

كشف السيد دريد كما 
إًن داعش يطوع الشباب 
في الموصل و يغريهم 
للتجنيد في صفوفه بمنحهم 

آالف دوالر 3راتب 
شهريًا إضافًة لمنحهم دار 

رين هّجمن أمالك الُم
عدد من النساء ومنحهم 

...زوجات للمعاشرةك

وأضاف السيد زوما و 
تكلم عن ظروف المهجرين 
من الموصل و منهم 
المسيحيين حيث تم 
تخييرهم بين أإلسالم أو دفع الجزية أو المغادرة خالل 

سوى عوا من حمل أي شيء معهم ِنساعة، حيث ُم48
لبت نقودهم و مجوهراتهمفُسالمالبس ألتي يرتدونها،

للنزوح بعضهمأضطروسياراتهم و كل ما يحملون، و 
.مشيًا على أألقدام

وأضاف السيد دريد إًن عدد المهجرين المسيحيين 
ألف نازح يعيشون 150يبلغ 

حياًة مأساوية قاسية جدًا.
وإن مجموع النازحين إلى 

200و كردستان يبلغ مليون
...ألف نازح

وعن الجهات ألتي تقدم 
العون و المساعدة لهؤالء 

الكنائس، :النازحين. اوًال
الحكومة ألتي :وثانيًا

ألكثير أنَّ حيث ،دورهاضئيل
من النازحين ال يحصلوا على 
المبالغ المخصصة لهم. كما و 

المنظمات الدولية لها دور نَّأ
.أيضًا في تقديم العون للنازحين
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/من نشاطات إتحاد سورايا القومي37/2015حمورابي/آذار/العدد:

كما وضح السيد دريد زوما عن 
زيارته إلى أميركا مع أثيل 
النجيفي و لقائهم مع معهد السالم 
أألمريكي و بيت أألبيض و وزارة 

رس و غالكونالخارجية و 
البنتاغون حيث تم نقلنا لهم أربع 

طلب أإلسراع في :رسائل. أوًال 
أإلسراع :تحرير الموصل. ثانيًا

:ًفي تسليح المتطوعين. ثالثا
دعم النازحين و المهجرين. 

حيث أشار لتأثير على الدول الداعمة لإلرهاب،ا:رابعًا
السيد زوما و قال حصلنا على إشارات إيجابية من 

.الجانب أألمريكي

يجب أن -و عن المتطوعين قال:
يكون تحت المظلة الرسمية. و 
هناك معسكرين لتدريبهم ومهمتهم 

....مسك أألرض بعد تحريرها

وكانت هناك بعض هذا 
المداخالت و أإلستفسارات من 
الحضور. و أهمهم السؤال لرابي 
موئل رزوقي عن موقف محافظة 
نينوى عن إستحداث محافظة في 

سهل نينوى؟

أجاب السيد زوما إُن محافظ نينوى السيد النجيفي ليس 
أن له مانع من إستحداث محافظة في سهل نينوى بعد

؟يتم إنجاز إقليم في الموصل
********************************************************************
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Hammurabi / قسم اللغة السريانية...(أشراف نوئيل رزق اهللا)37/2015حمورابي/آذار/ العدد:

نسان لشعر ومايزال وسيلة ممتازة لدى اإلكان ا
العميقة وعما يدور في نفسه للتعبير عن مشاعره 

اه البشر والخالق وتجحاسيس تجاه الكون من األ
نسان وشؤون الحياة االنسانية، فغالبا مايشعر اإل

اجة ملحة الى تفجير كوامن نفسه بألفاظ مؤثرة بح
و ينشدها بحماس.يتلوها أو يكتبها أ

وقد نشأ الشعر عند السريان منذ النصف 
، وهذه إشارة الى أن اللغة الثاني من القرن الثاني

مرحلة من االستقرار ذاك ْذالسريانية بلغت إ
،والتكوين بحيث تسنى لها التعبير عن ذاتها

، مما يدل على أن يضًاظما أحسب بل ُنليس نثرًا
كثيرا في تقدمها وتوطيد جتازت شوطًااللغة قد إ

لها التفنن في ،كيانها وبلغت مرحلة فيها تيسر
وانتقاء التعابير وتنسيق جمل موزونة.،االلفاظ

سرياني كل تقدير وإجالل، يستحق األدب ال
بل لما ليس إلصالة لغته وقدم شعبه حسب،

ئد الجليلة للثقافة اقدمته هذه اللغة من الفو
مدى إسهاماتها في د فيخّلمم ُت. فاألالبشرية

تقدم اإلنسانية.

السريان أبناء الرافدين ضحوا في سبيله 
االجيال وفي مختلف مراحل رواحهم عبر بأ

باداة فذاقوا شتى أنواع المحن واإلالتاريخ، 
لجماعية والتطهير العرقي والديني، ورغم ذلك ا

ظلوا ُأمناء على العهد أوفياء لتراب وطنهم. وقد 
ن جدر بنا أُي،وثريًانفيسًانسانية تراثًاخلفوا لإل

نتعرف عليه.

 

الملقب بالبليغ يعتبرالراهب انطون التكريتي،
ول من وضع قواعد النظم السرياني. ، أفصيحو الأ

فصاحة) في الفصاحة ف كتاب سماه( معرفة الفصّن
والخطابة ينطوي على خمس مقاالت، أفرز فيه 

وزان الشعر السرياني. المقالة الخامسة لدراسة أ
حور الشعرية الى ثمانية عشر بحرا، حيث ًقسَم الب

تى وحمن ثالث حركات،وأورد لكل بحر مثاًال بدًء
يقول فيه:العشرين وهو

، قد نقل كلهالم ن ان أغلب هذه البحور إ«
ماعدا إستعملها الشيخ أفرام في ميامره وقصائده،

الذي مؤلفه هو وفا الفيلسوف البحر الحادي عشر 
. أما هايسماء مؤلفوقد ُأطلق على البحور القديمة أ

سماء حسب البحور األخرى فيجب أن تتخذ لها أ
ولهجتها ....الخ"مطلعها 

ول (المكون من ثالث ن البحر االوفي الحقيقة فإ
من اشكال البحر عتباره شكًالحركات) يمكن إ

+ 3كل عنصر فيه يتكون من دعامتين الرابع (
) كقول الشاعر:3
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و ) أ17وإن كان عدد البحور الشعرية(
ن البحور الشائعة عندنا هي سبعة أّال، إ)18(

في االعداد القادمة. تختلف وسنتاولها بالتفصيل 
ر الشعرية باختالف عدد الحركات في البحو

عامات. الفرق عندنا بين فاعالتن أو مفاعيلن الد
كل تفعيلة تشمل على ، طالما أن و مستفعلنأ
و َفِعُلْن.حركات وكذلك الفرق بين فاِعُلْن أربع أ

والحركات في اللغة السريانية سبع عند 
تي:، وخمس عند الغربيين وكاآلالشرقيين

 

ي فتح مطبق أـ ِفتاح 1

2 ي فتح مشبع مد االلف أزقاف

3 ِزالم سھل اي كسر مطبق

4 زالم شدید اي كسر بالمد واالمالة الي الجر


5 ي مد الیاء أي كسر مشبع أِحباص

6 رواح اي َضم مطبُق مائل الى الفتح

7 رباص اي ضٌم مًشًبٌع او عماق

 

ِفتاح اي فتح مطبق او مشبع -1

2 زقاف بالضم

3 حباص اي كسر مشبع اي مد الیاء

4 رباص اي كسر مطبق او مشبع بامالھ

5 عصاص اي ضم مطبق او مشبع

الشعرية هي مجموعة من الدعامات واالوزان 
الساللم الموسيقية) تتكون كل دعامة من عدة (

الواحدة تتكون من كلمة واحدة حركات. والدعامة 
تكون (الدعامة) مستقلة تعطي معنى. وكثر او أ

و تدويرها ، أي ال يجوز تجزئة الكلمة أخرىعن األ
كما في العربية.

عدد الدعامات عندنا ھي:

الدعامة الثنائیة ( ثنائیة الحركة)-1

الدعامة الثالثیة ( ثالثیة الحركة)-2

الدعامة الرباعیة ( رباعیة الحركة)-3

سیة الحركة)الدعامة الخماسیة( خما-4

الدعامة السباعیة( سباعیة الحركة)-5

ول التالي:ألفي ھذا العدد سننتاول البحر ا

-البحر المتساوي:-1

بیات أنطون التكریتي بالمتساوي لتساوي أسماه 
،دة في عدد الدعامات وعدد الحركاتالقصیدة الواح

ربع ألبیت الواحد من دعامة واحدة ذات ي یتكون اأ
،ھذا البحر (بااليموا في شھر من نظَّ أو،حركات
كقول باالي:، ....الخ،اسونا،قورلونا
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ربع أل بیت یتكون من دعامة واحدة ذات ن كأنالحظ 
كما في البیت االول حیث یتكون من :،حركا



اي ( زالم سھل + زقاف + فتاح + زالم شدید) .

)وھكذا في البیت الثاني: (

( زالم سھل + فتاح + فتاح + زالم شدید)

وكذا الشأن مع بقیة ابیات القصیدة.

وفي قصیدة انطون التكریتي:









ربع أت یتكون من دعامة واحدة ذات نجد ان كل بی
حركات كما في البیت االول:



وكذا الحال في البیت الثاني والثالث والرابع ....

وجاء في قصیدة قورلونا ( وھي صالة للنجاة من 
زحف الجراد):

















وورد في قصیدة السروجي ( صالة الخاطىء 
التائب):













وجاء في قصیدة صالة الروح:











نجد في جمیع ھذه المقاطع ان البیت الواحد یتكون 
یتبع في العدد من دعامة واحدة ذات اربع حركات.

.القادم

70



Hammurabi)...( إشراف نوئيل رزق اهللام اللغة السريانية/قس37/2015العدد:/حمورابي/آذار

  





    
     
     
    
   
    

     
    
   

    
  

 
    
    

     
   

   


  
       
   
   
    



     

   
    
     
    

71



Hammurabi)...( إشراف نوئيل رزق اهللام اللغة السريانية/قس37/2015العدد:/حمورابي/آذار


      


    


الترجمة


رئيس المالئكة العلويين، ُأرسل من العلى الى 
المباركة بالنساء البتول القديسة.  وحينما كان 

طوباك أيتها ÷ بالرهبة، بال سكينة بشرها قائال 
المرأة الحبلى بالمحلص.  طوباك يا أم الجبار 
والمخلص.  طوباك الذي منِك أنبثق ملك الملوك 
األبدي.  طوباِك يا َمن صرِت هيكال لسيد العالمين 
إ طوباِك التي حملِت في بطنِك الشمس التي 

أفرحت البرايا. طوباِك التي 
أؤهلِت للتطواف به بأبهةمن 
جميع البسي النور.  طوباِك 
يا َمن ولدت سيد الكل الذي 

هو خلصنا من الموت.  
طوباِك التي ولدِت الغافر 
وماسح الخطايا.  طوباِك 

التي منِك أنبثق ُمبهج البرايا.  
طوباِك يا سفينة حاملة الكنز 
السماوي، للذي به أثريت 

السماويين واألرضيين.  
طوباِك با َمن منها جرى 
ينبوع العون الذي يروي 
العالم ويسقي المحتاجين. 

هلليلويا.

    طار ونزل رجل النور من
صفوف الُلهبة.  حينما كان ُموشحا بلهيب 
األتون.خرق العال ونزل للعمق وحمل بسالمه 
الرجاء. نزل الرسول من صفوف األتون، وأمتثل 
أمام خالق الخليقة.  رأى البتول الجميلة المتصفة 

ورمى ثالثة أختام أمام باب الهيكل.  بالخجل.
القدس، بتابوتها الروحوبالسالم الذي أعطى لها 

رحبت القلعة المختومة والمطبوعة.  تلك التي بها 
حل الملك، وَطبع وَختم 
بتوليتها َيشهد.  التي 
بحبلها ووالدتها أدهشت 
الكل.  الذي جبله جابل 
كل األجنة الذي له 
السلطة لخلق كل شيء 
من ال شيء.  طوباِك  
يامريم يا َمن أنت 
شمس جديدة تنبثق منها 

النور، ذاك الذي شدة 
بضياها ُتظلم الشمس 

الناصعة  .هلليلويا.
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:

1 
وقد تدخل (نشدقرأ وال ُتشعار ُتأوهو عبارة عن 

:شعارهأنشد) وتمتاز عليها بعض فقرات ُت
.قصصيةوأبكونها تعليمية -أ

بياتها على نمط واحد من التقاطيع دون أتأتي - ب
نها متساوية أي أن تجمع في مقطوعات مستقلة. أ

غلبها ذات سبع حركات تتكون أوتكون ،المقاطع
من

ولى تتكون من ثالث حركات والثانية األدعامتين. 
.كما سنتناول ذلك بالتفصيل،ربع حركاتأمن 

بيات األالف آبعضها طويل يشتمل على - ج
كقصيدة السروجي في آالم المسيح وقصيدة 

الخلقة) حيث يشتمل - االيام الستة (هكساميرون
.الف بيتآكثر من ثالثة أكل منها على 

نسبة قليلة إّال(ل مقاطعها بردةالُتفَص- د
ستعملت إوقد ن القصيدة تقرأ وال ُتنَشد.ألمنها)

مدرسة برديصان مثل هذا االسلوب. واستخدمه 
في جدله. وكذلك في مراثيه. فرام سالحًاأمار 

بيات الميمر ُمرتبة على الحروف أتي تأوقد 
.سم واضعهأحرف أو على أبجدية األ

به عارض ومن هذه الميامر : ميمر لمار افرام ُي
نقتطف ،تعاليم برديصان على البحر االثني عشري

:منه









كثيرة على البحر االثني وليعقوب السروجي ميامر 

:عشري منها ميمر في قئين وهابيل جاء فيه
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لى البحور المتساوية وتنظم الميامر عادة ع
.الدعائم

2 


: 
-أ

. 
-ب

. 
 
. 
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. 




:








 



: 












. 
 
12
. 

3 

ستعمل في يُ ، وهو منظوم بسيط الوزن(تفرع من المدراش)
.يندَ نشِ ويكون على شكل حوار بين مُ ،صياغة المآسي الدينية

كثر يدخل الشاعر أو أويبدأ عادة بمقدمة مكونة من فقرة 
و أبعدها الى صلب الموضوع. وقد يكون الحوار بين شخصين

و أو تتلوه جماعتان منفصلتان من المنشدين أ،مجموعتين
ثنان من المجموعة ومن إالمرتلين. والفقرات االساسية ينشدها 

هذه االنشودات     
التي نختار منها:
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ن النظم في المداريش والسوغيتات أجدر المالحظة وتُ 
ومقيد ،على التفاصيلعلى اللحن ال،قائم في كال النوعين

،بالنظم ال بالقافية وهو بذلك يختلف عن الشعر العربي
.شبه ما يكون بالشعر المرسلأوهو 
4: 


: 


















13911

24612
5 7 8 10
 
5 

ي الجواب وھي عبارة عن ترتيلة تتكرر كالردة وتشبه أ
راجيز. وھي متساوية الوزن كالعنيان الذي األ

عنوانه(

:خرى من المدائح منھاأضافة الى ذلك ھناك انواع باإل

،السھريات،الباعوث،الفنقيذ،العبرانات (المراحل)
يام أتلى القاتسما(المجالس). وھذه كلھا عبارة عن صلوات تُ 

معينة.و في مناسبات أاالسبوع 
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Most of us   are thrilled  to  see  an
Assyrian force  being established  to
protect our dear villages in  the  Nineveh
plains  and  rightly  so.  None the less a
scientific historic perspective is in order.
History, I am sure will view this giant
step either with praise or with  harsh
criticism. That of course will all depend
on the outcome  since  historians always
have the advantage of hand side 20/20
vision. Let  indulge in to what  history
might say and  conclude.

First, the  establishment of this force
is  for the most part a  departure from
the usual philosophy and attitude of the
Christian faith and dogma which is
peaceful activism. Throughout history
Christians in the Middle East have been
haled as non violent peaceful peoples
who managed to coexist with the
Muslims through peace, harmony, hard
work and patriotism to their homeland.
However this departure from the historic
dogma has many justifications. The
military force  established is a defensive

one, it's  aim is protecting the vulnerable
displaced Assyrians and other minorities
from their homes and villages.

The central Iraqi government and the
Kurds clearly failed miserably in
protectecting their vulnerable helpless
minorities, and  we  know  why .....

Likewise the Christian West has been
less than responsible in protecting
minorities despite their propaganda
otherwise.  We can understand the west
for not doing more but we cant accept it
as a  "by default for their geopolitical
reasons". Let's  face it, the Christian
West has historically abandoned the
Eastern Christians in recent as well as
remote past. We don't have to cite
examples of that failure. But we can
remember  those "betrayals" and never
forget them. But we  also need  to make
sure that we  are not left vulnerable
again if the West would repeat history
again,a history that I am almost certain
will repeat itself, Hence we have to be
prepared to avoid adverse consequences
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that will result if we totally depend on
our western Christian "allies".

To avoid a
repetition of the past
we  have to be
proactive in
establishing
preventive measures
and  strategies.  We
must  at  this  critical
time decide who are
our long term friends
that we  can rely on to
secure a safe future   for our lands and
peoples. Unfortunately there  aren't
many potential reliable friends. The
friends we have now were  our foes last
year, it is a  political convenience  for the
Sunni Arabs in Mosul to claim our
friendship. The same can be said about
the Kurds who still insist on calling us by
names we  don't necessarily want to be
identified with. They "the Kurds" call us
Christians not Assyrians or Chaldeans or
Syriacs.

Mesopotamia is  at  cross roads now.
Is it going to be fragmented in to 3-4
countries? or,  are the  Iraqis capable of
building a cohesive multiethnic melting
pot?  Or are  we  soon  to  witness a
redrawing the map of the region as has
been  done several  times in the modern
history? History tells  us that a melting
pot with maintenance of ethnic identity
is ideal. In the  aftermath of World War I
the allies decided  to  divide Europe
based on ethnicity with massive

population transplants that did nothing
but another catastrophic WWII.

Having this
Assyrian brigade
put us  at  cross
roads. It
establishes a
nucleus for
(hopefully) a
state for the
Assyrians in the
future map of
the Middle East

which in the long range doesn't serve
any one well.

A system of government similar to
that of the United States is the only
viable solution to Iraq and the Middle
East as a whole. After all  this system has
survived  and  done  very well over  more
than  2 centuries. But are our
compatriots in Iraq willing  to  adopt
such system which they view as foreign
to their religion  and sectarian attitude?
Are  the rest of the Iraqis willing to
accept the basic principles of separation
of religion from the state? Are they, the
Iraqi Arabs and Kurds, willing to adopt a
system that gives  the minorities not
only protection but equal  rights as it is
in the  United States?

Is the  United States willing and
capable of convincing  the  rest of the
Iraqis to adopt  such noble system of
government? They had   that  chance in
2003 but they defaulted, the  Bush
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administration  miserably failed in living
by the ideals of the American
philosophy. I doubt they have enough
influence to do that now.

As  for  Europe, I don't think we
should venture to depend on them, for
one thing, they  don't have a good
system for themselves that respects
minorities, individual rights, common
law or land ownership. Those  are the
principles of a Republic that Iraq needs
and  Europe lacks.

The  Arabs  and  Kurds are allowing  for
such Assyrian  force  to be established by
necessity principles, they need   such a
force  to defeat their feared vicious
enemy "ISIS". Once  ISIS is
defeated they will change
their tactics  to our
detriment.

The long term is unknown,
so we need  to  concentrate
of the  short term goal
which is  safety of our
people   and our land but
we have to remain
cognizant of the future. This
is  the  ideal time to press
on the Iraqi central
government to declare the
Nineveh plains as a province with
distinct boundaries, common law and
clear cut property ownership. We have
to get guarantees through the
international  community "United
Nations" with absolute backing from the

United States that such province will
remain intact after ISIS is defeated.

The  Kurds in  such scenario will be
forced to accept a  reality, that is if they
want the  Nineveh Plains Province to be
under their auspices, which we  should
be  willing to  accept,  as long as they
unequivocally and under the
international agreement they would
agree  to  recognize our ethnic not
religious identity within their aspired
independent homeland if a multiethnic
cohesive Iraq would not materialize.

The  way it  looks, the  Kurds, will
never abandon their aspirations  for  an
independent Kurdistan, a country that

would  have  the potential to
be part of the civilized world.
But they have no chance of
achieving such a  status
unless they demonstrate
with deeds that they
establish a republic that
treats every one equal.

The  Kurds  have  the
chance to succeed because
religion doesn't seem to
have as much influence on
their lives as it   does  to the
Arabs, at least  for now. But

they have their own Islamic grassroots
growing amongst them, that is a
dangerous force that threatens their
aspirations. They have only one life time
chance to avoid such catastrophe
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chance to avoid such catastrophe
through a republic system of
government.

Although the U.S. is happy and

satisfied with how things  are going in
the Kurdish region, there should be no
illusion that the status quo has a chance
to succeed in the long term. The  United
States has a historic opportunity in
convincing the Kurds to reform their
fragile hardly democratic system of
government. The minute Kurdistan is
declared  independent civil unrest will
erupt amongst it's various tribal and
political forces. An Assyrian province
under the auspices of such potentially
chaotic Kurdistan spells disaster for our
people especially if our Assyrian militia
force is tangible. There is a potential
organic base for the Kurds to establish a

tangible democracy/republic, but that
organic base needs support and
nourishment, that fertilizer can only
come from the U.S.

For now  and for
the  near   future,
we need  practical
steps to  establish
an Assyrian
Province linked to
the  central
government in
Baghdad with a
caveat, an options
of self

determination
either to stay as
part of the central
Iraqi Government

or annex to the the Kurdistan
independent Republic if such  thing
actually materialize. Such a  plan will put
us in the  driving seat where every
competing entity will try to lure us their
way. Having a tangible protective  and
defensive  force that is growing as  we
speak will be a  good starting point to
bargain with. We cant put our Assyrian
men and  women in harms way for short
term convenient goals that will in the
future  serve the Arabs and Kurds. If our
men and  women are to protect our
villages from ISIS, we need assurances
with tangible steps that will guarantee
our safety and ethnicity.
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Hormuzd Anton Rassam was native of
Iraq. He was first archeologist from the
Orient who was born in Mosul (Nineve) in
1826 and died in 1910 . His father was  an
archdean in the Chaldean Catholic Church
.When  he was 20 years old , he left his
school and joined an archaeological British
expedition (conducted by the British
Museum ) by the recomedation of his
brother . His brother was deputy Consul of
the British Consulate in Mosul . The
expedition says then it would not pay him .
Hormuzd agreed and that was during the
first expedition between (1845-1847)
which was led by Austen H. Layard .
During this period , he asked his brother,s
wife who was British to teach him English
. He was clever enough to learn to speak
English and to ask qustions about digging
for the ancient  Assyrian treasures .

The digging had been in the ancient city
of Kalhu (Nimrud)  which was the second
capital of the Assyrian Empire between the
ninth to eighth centuries B.C. B.C.Lyard
found the Palace. He found also many
picturial slaps in the palace . Then Lyard
dug in Nineve and found the Palace of
King Sancharib including the library . As
Layard was ready to take the treasures to
England , he suggested to Hormuzd to
come with him to England to study there .
Hormuzd studied  in England for  about
one year and half in Magdalen College (
University of Oxford ) .Then Layard
decided for a second  expedition to

Mesopotamia or Iraq and asked  Hormizd
to come with him . The second expedition
was between 1849-1851. First Layard and
the expedition dug in the  ruins of Dur-
Sharrukin the third cpital of Assyria which
is called then (Khorsabad) . Then they dug
in Nineveh and found the Palace of
Senncharib and the remains of  a small
library which were about 2000 of
Cuneiform Tablets .

Austen Lyard left the expedition and
went back to England in 1851 seeking a
diplomatic career. For a while the
expedition was led by W.K.Loftus, but he
prefered digging in another place while
Rassam was still digging in the ruins of
Nineveh .

In  1853 , as Rassam was digging , he
discovered many carved stone slabs which
were in a wing of Assurbanipal,s Palace .
At the same time a cluster of earth fell to
the ground with many cuneiform tablets .
These tablets were part of Assurpanipal,s
Library which was one of the greatest
libraries of the ancient history . As he
began digging again ,he found the greater
part of Assurbanipal,s Library among them
were the tablets of the Epic of Gilgamesh .

Subsequently, he held British political
appointment in Aden and Ethiopia for a
number of years , among them two years
in an Ethiopian prison.

In 1876 he was asked from the British
Museum to excavate again in Iraq . His
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final efforts during (1878-1882) which
were yielding significant results as such :

1-About 24km from Mosul , he excaveted
in the city of (Amgar-Bell) and found the
Palace of Shalmaneser II and its two great
bronze gates that are now one of the
glorios  pieces in the British Museum .

2-He then in the year of 1880, discovered
about 170 chambers and found the library
of Sippar in the temple of Shamash which
rendered about 50000 tablets and inscribed
cylinders . One of  the two of  King
Nabonis Cylinders . He also excavated at
Babylon, Borsippa ,Syria and round Lake
Van also.(1)

Rassam subjucted to a hard test by
British Musuem

As Rassam came back  from Iraq with the
many  glorious  treasurs of  great ancient
civilizations , which had been taken by
seniors of British Museum ,was expected
to be treated by those seniors  as  sombody
. But on the contrary , he was subjected  to
a  hard  test .

Professer Julian Reade describes in his
book Rassam,s agony : “Yet H. Rassam ,
instead of being crowended with the
honours that were his due, ended his  life
in disappointment and relative obsecurity.
His reputation has never fully recovered
from the malicious attack made upon it in
his lifetime, and from the failure then to
acknowledge his contribution to our

knowledge of Ancient Iraq . His reputation
as an archaeologist in particular has
suffered …. he is condemned for  not
recording and publishing his excavations
properly, and for being a Treasure-Hunter
rather than a seaker after the truth.”(2)

(N.Y. Times Retrevied ) : how Rassam
was treated by the  British Museum
Keeper E. A. Wallis Budge who accused
Rassam that had used his relatives to
smuggle antiquties out of Nineveh and had
only sent (rubbish ) to the British Museum
. The elderly Rassam  was upset by these
accusations . He had to go to the court .
The court  proved that Budge,s accusation
had been baseless . The vetdict of the
British  Court had been sentenced Budge
to pay one Pound  only !(3)

The sustained attack on his reputation ,
was forced him to leave London and live
the rest of his life in Brighton in obscurity
and published very little of his life and his
great discoveries . (4) He wrote one book
to describe particulary his discoveries in
the ancient cities  of Kalhu and Nineveh
(Assur and the land of Nimrud. 1897); It is
worth mentioning Rassam preferred to
publish his book in U.S.A. because the
English publishers might not publish it.

During the second half of the Twetieth
Century , the British Museum admitted
that H. Rassam who had discovered the
Library of Assurbanipal .

Sources
1-Ency. Britannica:H. Rassam

2-Reade, Julian .Mesopotamia . London: Brit.Mus. 2nd ed. 2000 . p.39

3- N.Y. Times Retrieved on 13 Sept. 2013.

4-Dictionary of the Ancient Near East: Edited by Pioter Bienkowski and Alan Millard  Penn. 2000 P.238
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This study focuses on the UN resolutions
against (ISIS) which were 2170 on 08/15/2014
and 2178 on 10/18/2014. These two
resolutions were issued to prevent supporting
and arming the terrorists (ISIS) and other
entities linked either to al-Qaeda or other
Islamic terrorists. Also, to prevent them from
flowing into Iraq and Syria and to disarm all
terrorist fighters to prevent active terrorist
parties from participating in armed conflicts
and not to link terrorism with any religion,
nationality, or culture. These resolutions are
meant to target foreign fighters from the
moment they travel to conflict zones to ensure
their return and integrate these mechanisms
internationally and nationally. These two
resolutions do not adopt the means of armed
implementation. They needed mechanism to
implement the resolution, how to distribute
tasks such as funding, the name of the leader,
and the number of soldiers and aircraft. At the
same  time, these resolutions confirm the
importance of humanitarian aid and shelter
materials required for seasonal donations up
to $3 billion,  this estimated number is for 16
million refugees inside and outside of these
countries, and in particular to confirm the aid
to those who cannot be reached because of
the (ISIS) organization  possession to  their
areas.

The real vision to operations intervention
humanitarian and military activities in Syria
and Iraq will show that these processes turn
on the use of armed forces for humanitarian
goals, to change saving the people from
death, homelessness, annihilated and hunger
to achieve certain goals and interests. Perhaps
it was due to the language of resolutions
which was misunderstood although it was
detailed; this language is loose and makes the

interpretation and opens a board of practice
political pressure toward political and military
objects. Perhaps it is evident that the United
States has seen them necessary as a legal
document to justify its actions and
contributions to the formation defends
climate toward alliance leadership to justify
the legitimacy of intervention and reduce the
cost.  While Russians see the liberation of this
decision is understood as a sign of tale toward
Syria and as a paper pressure on Qatar,
Turkey and Europe, it makes it easier for its
citizens in the trial of terrorists within the
framework of the trial of war criminals and
perpetrators of grave violations of human
rights. At the same time, it proved Iraq and
Syria as witnesses to aggression terrorists
outwardly and not revolution popularity. This
is a confession that is called Nasra Front and
ISIS terrorist movements.

The researcher sees that the objectives of
Intervention military may be overriding the
approval authority central and arguing the
rights of homeless, hunger and mass murder.
We can say with an approval of the Security
Council on 12/17/2014 to send humanitarian
aid across the border with four crossings to
Syria for 12 months without the acceptation of
Syrian government.  Perhaps that may be
arrive aid desorption aggregates
humanitarian and not contain other people
who need them. This restraint policy and
interesting Goals sub to according to what the
donor states to achieve. In the same time, we
note that the secure areas and arguing
delivery aid humanitarian, can be linked
with  the idea of  colonization the  safe areas
because most colonies started with a view to
protect  the religious men, traders and even
the oppressed people of the country.  This
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case we can see it in an effort of Turkey
which supported from Qatar to set up a safe
area under the pretext of delivering
humanitarian aid in order to achieve political
objectives related to the dropping of the
Syrian regime with system and loyal- ity for
them.  This is against the report of the
General Secretary of the United Nations on
1992 in the case of non-compromising the
sovereignty, national unity and political
independent because its threat steady of state.
We see that the violation of human rights or
environmental protection has become a way
for pressure on wellness of peoples and
interference in their affairs.

When we  go back to oppression ISIS
Organization, The Nasra Front,  Khorasan
Group, and other In  Syria and Iraq, we see
ideas of   framing  communities  with their
example fabric like women even death who
charges adultery ( Al Rica city on 7/20/2014),
circumcision of  girls which follow the
stoning process immediately  (07/21/2014),
abandonment Christians and Yezidis  And
Shabak  In the  North of  Iraq,  the news
agencies told  that  the Christian  migrate
Mosul  on  07/26/2014,   putting a lot of
women in the auction in Mosul on
08/15/2014. Finally, forcing against kids in
many areas from regulations terrorist to fight
against infrastructure Structures. About  this
oppression  and violation  human, we See  the
humanitarian operations for United  Nations
took  variable man rights in its considerations
because of dignity basis, freedom and
individual  community individual secure.
Here we see the decisions came rights board,
which solution place committee rights,
denounce these criminal operations and
prepared a crime against humanity.  And
finally called on the human rights council, the
international community, to address these
violations.  As a result, Security Council
adopts this resolution, no 2170 and 2178
against regulations terrorist to face challenges
against human rights.

Despite of the importance of these
resolutions for using the force against
terrorism, the UN Charter Chapter VII (using
air strikes) under the pretext of striking
terrorist organizations, we believe that air
strikes and showing the force, under the
pretext of humanitarian operations and
protection of human rights, it may be a
pretext for touch decision politician
independent in Syria and Iraq and
intervention in their interior affairs.

I think the importance of the Decisions
2170 and 2178 confirm fighting against
terrorism. Thus the researcher believes that
the resolutions and the status of all countries,
especially who are members of the United
Nations in front of the responsibility to
demonstrate cooperation and a common axis
in the face of terrorism and contribute to
humanitarian aid. On the other hand, this
international allay in combating terrorism in
Syria and Iraq confirmed to ensure their
sovereignty and independence as a member
countries in the United Nations. The
violation of this aspect may be give chance to
let their sovereignty weak under the remnants
of terrorism.

Finally, all humanitarian activities and
wars enter within essential legal basis which
its sources are the UN pact. The executors of
these decision of military  means    must take
honest credibility  in investigation  these
goals  in order to preserve human Rights,
dignity, and not to achieve   resuming  goals
of using military force and air strikes, could
lead to a deepening, strengthening, and
creation forces is not serve national interests.
These forces have to meet the participating
countries for the air strikes in order to obtain
legitimacy and material support to them as
well as to encourage some Arab capitals to
support it. Perhaps it touched in the
independence and territorial integrity of Iraq
and Syria.  At the same time, it strengthen the
dispute inside unit people and deepen war
inside state.
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We are all concerned about ISIS "DASH" and
rightly so. But despair is the enemy of resolve.
The beheadings and burning people alive is
awful and disgusting, it is beyond the 21st
century human comprehension. But look at it
this way; Hitler and the Nazi followers did the
same, what was their fate? Saddam did the
same albeit less brutal, what was his fate? the
same can be said about Hafiz A Assad, his
country is in ruins and his son's fate is to be
predicted. Nero of the Roman Empire was not
less cruel, what happened to him? Those are a
few examples of history's tyrants , the outcome
is the same, their disgrace and destruction,
one way or another.

Not to quote a loser, but Vladimir Lenin said "
give democracy the rope it will hang itself". Of
course he was wrong about democracy since
democracy is righteous, he was probably
subconsciously talking about fascism and
communism, which were his ideals. Future is
shaped by intended and unintended
consequences, usually the evil hangs itself if
given long enough rope. ISIS is being given a
long rope unintentionally but they are
eloquently pulling a long enough rope to hang
themselves.

The burning alive of the young Jordanian
pilot was the most stupid thing they did. It
galvanized the tribal community in Jordan to
fight their fellow Muslims, Bingo
Killing so many Iraqi Kurds and Sunnis can
only incite vendetta among the tribal
communities to revenge, again a Muslin
against Muslim. That is not to say we are
cherishing this, but it is a demonstration of a
historic fact, tyranny is it's worst enemy. That
is what is going to seal the fate of ISIS, but
more critically it will push Islam to a
reformation mode and action just as did
Christianity did in the 15th century and
afterworlds.

Some acts are misguided yet they produce
results superior to those acts that are well
meant and intended. For example, George W

Bush had the honest intentions of liberating
Iraq from tyranny and spreading democracy in
the Middle East, a noble cause indeed, but
prematurely so. After the fact of course.the
unintended consequence of that was a total
disaster with the destruction of Iraq, Another
unintended result of the Bush's noble
endeavor was the galvanization of Muslims
against the U.S.A and the West in general.

Obama's reluctance to act seriously against
ISIS is not out of a principle of keeping
America away from the fight allowing the
Arabs"Muslims"
to do their fight. He "Obama" has a deeply

seated sympathy to the Islamic faith. A less
than noble cause. But the unintended
consequences are going to be good. Not
exactly what he intended but by default the
results will serve humanity well.

Because of the U.S lack of zeal to fight ISIS,
the terrorists are empowered to do more, be
more cruel and brutal. The result is what we
see. The Jordanian King and the Egyptian
President are more avid fighters than our
commander in chief. Ironic but true. The
Muslims in the Arab world are fighting the
radicals amongst them. They are having a taste
of the extreme version of their faith and
theydont like it, so they fight it.
In essence, leaders like Bush and Obama had a
completely different agenda, yet each is
getting the exact opposite to what they
intended to accomplish. It is like the old Iraqi
proverb " Not all that a person wishes achieves
, Winds blow contrary to the captain's desires".
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