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على اإلصدار األول لمجلة مرت سنيٍنعشُر
المجلة . تلكأميركاالتي تصدر فيحمورابي

الثقافية التراثية التي تصدر بثالث 
تعريف هدفها، (عربية،سريانية،إنكليزية)لغات
بالد مابين شعب بتراث وثقافة وتاريخ القراء

تمتد جذور المكون المسيحيحيث النهرين،
فهم بحق المكون (سريان كلدان آشوريين) إليه.

على لبلدان التي إنبثقت بين شعوب ااألصيل
.اليومأرض النهرين

األول في شهر كانون الثاني من هاعددصدر 
حاد سورايا القومي: (إت،  وكان2006عام 

ي القومي سابقًا)وآشوري السرياندالمجلس الكل
فرعيه في بتآزر من تولى هذا اإلصدار، هو

مشيكن وكاليفورنيا. وقد سعى المرحوم سعيد 
مع مجموعته من (أول رئيس تحرير لها)سيبو

المجلة إصدار إلى ،المجلس في فرع كاليفورنيا
ثم ، السادسلسنة ونصف، أي إلى العدد هناك 

إلى حد إصدارها مسؤؤلية ى فرع مشيكن توّل
عدد منها في مطبعة 34طبع ، فتميومنا هذا

print mero تحت مسؤلية كادر مشيكن في
من مؤازرين بارعينهممعوتحاد سورايا القومي إ
مواظبين على الكتابة ونشر ،مستقلين عنهبتّاُك

ما في، سيما (وهم مشكورين على ذلك)بحوثهم
في (الكلدان السريان أآلشوريين)،يخص تاريخ

بالد حقبتين رئيسيتين:قبل المسيحية وهو تاريخ 
، عالوة على بين النهرين القديم، ثم بعدها

.مواضيع عامة متفرقة
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يقطنْنَمهناك مشيكن، فباإلضافة إلى كّتاب 

خارج من هوليفورنيا وأوهايو، ومنهمافي كمنهم
كما هو شأن األستاذ ،وأوروبا، في العراقأميركا

، المواظب في ألمانيافؤاد يوسف قزانجيالمعروف 
.عديدةعلى مد المجلة ببحوثه على مدى سنين

من المؤكد أن المطبوعات الورقية بشكل عام 
بسببتداولهاَفُعَضة األنترنت، فتأثرت بهّب

المتنوعة، باإلضافة إلى مواقع المواقع األلكترونية
التي أغنت الناس عن واصل اإلجتماعيتال

الفيس بوك ك:اإلستعانة بالمطبوعات الورقية
رغم أهمية و.وتويتر وأنستغرام وتوو ..وغيرها

سلبًا في رواج المطبوع رت أّثتلك المواقع فقد 
موارد الماليةالخّفض من مما بشكل كبير،الورقي

حتى نال األمر أوسع المجالت ،لتلك المطبوعات
ونظرًا إلنجذاب .في العالمأو الجرائد إنتشارًا

لجأت حمورابي إلى نشر القراء إلى األنترنت، 
نتاجاتها على صفحات النت في مواقع متعددة، 
فأصبحت ُمتيسرة لجميع المتابعين في كل أقطار 

ها يستفسر فياألرض. وغالبًا ما يصلنا إيميالت 
هم منو،لمجلة بغية اإلشتراك فيهاعن اأصحابها 

من ومثًال، وكنداأقطار أخرى، كالجزائرفي
أطياف متنوعة من القراء.

وهي (،ت حمورابييبق،العقباتبعض ورغم 
متماسكة بفضل ،الغير ربحية)المجلة المتواضعة

األسخياء من المتبرعين، وأصحاب اإلعالنات 
الذين لهم الفضل األكبر في ديمومتها ماديًا. أما 

إتحافها على أوفياءرهط كتابها فبقوا مواظبين
بمقاالتهم طوعيًا وبدون ُمقابل، إليمانهم العميق 
في جدوى نشر الثقافة ودعم كل مطبوع يحمل 

كر اإلنسان إلى ماهو أهدافًا واضحة لإلرتقاء بف
(إدارة، وهيئة سجل أسرة المجلةأفضل. وهنا ُت

من ُكتاب شكرها العميق لكل األسخياء تحرير)
، ومتبرعين ومؤازرين،مواظبين وأصحاب إعالنات

الموروث العراقي سببًا في نشركنتْمونقول لهم: 
التراث الشرقي المسيحي بكل ماتيسر القديم ثم

اللغة السريانية(آرامية، من مصادر، وبقيت صفحة

مستمرة كلدانية، آشورية... سمها ما شئت)
في عطاء مستمر الينضب، بجهود المخلصين

التي تذوب من أجل أن تلك الشمعة لهم مثُلَثَم
لمن حولها.ضيءُت

مجلة حمورابي خارج الصراعات مكثت لقد 
التي الحزبيةالمنافسات الطائفية أو المذهبية أو 

فكر المجلة حريصًا السورايا... وظلَّشعبناُتقّسم 
:     الكلدان... همورييناآلشأن السريانبمؤمنًا:


 


    
    




قومية واحدة،ًايحمل سماتفهم شعب واحد 
صنع حضارة إنسانية راقية ورائدة، ،الجذورعميق 
يام لت بعضها منذ أحلقات متتابعة كّمخالل 
في الفترة ، ثموأكد مرورًا ببابل وآشورسومر

، وأبان حكم العباسيين في المسيحية التالية
، ناهيك عن المساهمات الفاعلة منذ تأسيس بغداد

الحديثة.الوطنيةالدول والحكومات
وقد ساهمت مجلة حمورابي، في نشر ثقافة

وفق المباديء اإلنسانية قبول الغير واحترامه
رؤى سياسية واجتماعية إستنادًا على العالمية
ن من حقوق المهضوميكما أولت إهتمامًا ب، رصينة

وسعت ،المختلفةقليات األثنية والدينيةألا
بإعالمها المتواضع "مساندة كوتا" المكونات 

ساندت فكرة كما الصغيرة في البرلمان العراقي،
سيما إنشاء محافظة تجمع كل أطياف العراقيين

أي ، ت الصغيرة التي هي أكثرية هناكمن المكونا
في منطقة سهل نينوى التي تتصف بطابع

قوامه أكثريةًاودينييًاقوميديموغرافي ُمتميز 
من المكون المسيحي واليزيدي والشبكي وغيره.
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ولكن شاءت األيام أن تهب الرياح بعكس ماتتمناه 

ريح ْتلسفن المبحرة في عباب بحر الحياة، فهّبا
ء عاتية سعت إلى تحطيم البشر والحجر سودا

حاملة لواء فكر تخريبي ظالمي 
اليؤمن بالتطور الحضاري 

عجلةحركةعكس ويسعى إلى 
التاريخ، وتحطيم األرث الثقافي 

اإلرتقاء اإلنساني الغني بمعاني 
الذي يسعى إليه اإلنسان

ات معطيأرضه، ومع مع بفاعله
الفكر اإلنساني السليم المنفتح

إلى إحقاق سعادة الساعي 
البشر واحترام توجهاتهم 
طالما كانت من أجل السالم 

..والبناء.
واليوم تشهد منطقتنا 

ظروفًا صعبة، الشرق أوسطية
وتدخالت دولية وإقليمية لها 
أجنداتها الخطيرة، قد تقود 
إلى حرب طاحنة اليمكن 

، ُمحركها بتداعياتهاالتكهن 
األول: أطماع إستعمارية، 

وحفنة من حكام متنعمين بثراء البترول إبتكروا 
المتطرفاإلرهاب الحديث على خطى موروثهم

، المنطقةالظالم والخراب شعوب البالي، فساَد
ونحن في القرن الواحد شاهدنا بأم أعينناف

،ترتقي إلى عصور مظلمةهمجيةوالعشرين أعماًال
وهتك أعراضواألطفال،سبي النساءفمن 

متزوجات أوبنات، صغيرات..والمحصنات:كبيرات

نشرفي الساحات العامة وقطع الرقابإلى 
وإحراق أو إغراق البشر عبر األنترنت،أفالمها

الترى إال وحيثما إرتفعت شعاراتهمأحياء.....
، والخراب العاماألطالل

لتلك الشعوب فافتعلوا 
الحروب الطائفية 

معنوا في والقومية لُي
سحقها وتفتيتها، ويبدو 
أنه تحقق لهم الكثير 
من مآلهم على حساب
. شعوب المنطقة الُمنهكة

عسى أن تنهض و
عنها الشعوب وتنفض
ام، لتبنيذلك الفكر الهّد

مع شعوب العالم 
المتحضر، حضارة ترفع 

.ن اإلنسانمن شأ
وفي الوقت الذي نرجو 
للناس حياة المسرة في 

مسيح،ذكرى ميالد ال
ونحن على أعتاب عام 

ننتظر اليوم الذي جديد،
يعود فيه أهلنا إلى س

رسوا حياًةماديارهم في نينوى وماحولها لُي
.في ظل عراق آمن،سالمقوامها الطبيعيًة

وننتظر برلمانًا متطورًا الُيضّحي بحقوق أي مكون 
مفردات موروثة ضررها أكبر من نفعها، من أجل 

تتناقض مع أبسط قوانين حقوق اإلنسان.
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لدي قاعدة ذهبية ثالثية األبعاد، سبق أن كونتها من 
على المستمر واختالطي بمجتمعات عدة، واقع سفري

:مدى عقود. وهي
 

        



        

. 





سب للمستشارة األلمانية أنجيال ميركل، أنها ونُ 
صرحت بأن كيفية تعامل القائمين على أمر المسلمين في 

لتي حلت بهم، تبين أنهم جزء من بالدهم مع األحداث ا
المشكلة! وأن األلمان سيخبرون غدا أطفالهم بأن 
الالجئين السوريين هربوا من بالدهم إلى ألمانيا، على 
الرغم من أن عواصمهم، ومدنهم المقدسة، أقرب إليهم 
منها. كما سيخبر األلمان أطفالهم أيضا أن رحلة الالجئين 

المسلمين الى الحبشة، السوريين إلى بالدهم هي كهجرة
. فقد كان فيها حاكم نصراني ال ُيظلم عنده أحد

وتصريح المستشارة، بصرف النظر عن صحته، ال 
يخالف الواقع وال التاريخ، فقد فشلنا جميعا في أن 

، من »أهالينا«نستوعب مأساة ماليين المهاجرين من 

عاما تقريبا 35وقبل .سوريين وعراقيين
الكنيسة الكاثوليكية لمحاولة اغتيال على يد تعرض رأس 

تركي مسلم، وكادت المحاولة تودي بحياته، وشلت الكثير 
من حركته في ما تبقى له من عمر. ولكن البابا غفر لمن 
أراد قتله، وزاره في سجنه ومنحه بركته. ودفع موقفه 
المتسامح والكريم قاتله ألن يصبح كاثوليكيا كما قيل. وال 

تظاهرة واحدة قامت في أي عاصمة مسيحية أتذكر أن
تطالب بقتل المسلمين أو طردهم! ومع هذا لم نترك نحن 

لم نتظاهر فيه، وال عاصمة لم نحدث فيها تخريبا، شارعاً 
ألن رسامي صحيفة دانمركية مغمورة، سخروا من رموزنا 

نعم، نحن بحاجة الى أن نتأّسى .برسوم كاريكاتيرية سخيفة
ا، وأن نتعلم منهم شيئا من المحبة وكثيراً بمسيحيي شرقن

من التسامح. فقد سئمنا كراهية بعضنا لبعض، التي تسببت 
وكرهنا كل نداءات الذبح والحرق .في تشريد الماليين منا

والهدم، وتعبنا من رؤية كل هذه الدماء والتخريب، ونشفت 
مآقينا بكاء على مئات آالف قتالنا، وفقدنا لديارنا، وآن 

أن نعطي السالم فرصة والمحبة مساحة، وأن نهتم لنا
بالتربية الصحيحة والتعليم المميز ألطفالنا، بعد أن مألناهم 

حاولوا، ولو ليوم واحد، أن . بعقد الكراهية والحقد لآلخر
.تتأسوا بمسيحييكم، فلن تخسروا شيئاً 

/عن جریدة القبس الكویتیة)02/09/2015نشر في :(
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 شكر مجلة حمورابي في الختام أ
ه التي هي صوت شعبنا بكل طوائفه ومكونات

لها التقدم واالزدهار.في المهجر متمنياًً
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بدأت جحافل الدواعش بالقدوم إلى سوريا 
رات عبر المنافذ التركية بمصاحبة آالف السيا

التي تصلح للعمليات اليابانية الصنع رباعية الدفع
. و تقول االخبار إن هذه الحربية السريعة
ة من اليابان بإسم تاجر عراقي السيارات مستورد

خبار اخرى تقول إنها مستوردة بإسم مسؤول في وأ
العراقية. و بهذه الذريعة تشكلت أحالف الحكومة 

سياسية بحجة الدفاع عن عسكرية و
منطقة التي تنشط فيها عصابات ال

.دواعش

كان الحلف االول بقيادة امريكا ويضم 
تركيا والسعودية ودول الخليج (أي حلف 

روسيا حلفًا لت ثره شكسني) ... و على أ
رباعيًا آخر يضم إيران وسوريا والعراق 

ن أ) والحجة في ذلك هي (أي حلف شيعي
ى داعش عسكريًا خالل تستطع القضاء علمريكا لم أ

!!!..كثر و لهذا تم اإلستعانة بروسيا أمدة سنة أو 

إن األحالف اآلنفة الذكر هي أحالف سياسية 
وجيه ضربات ضد داعش عسكرية غايتها المعلنة تو

الموصل و إن تطلب االمر إنزال قوات نبار وألفي ا
.يضًاأعسكرية برية بمصاحبة ضربات جوية 

إن لتركيا اليد الطولى في دخول هذه االحالف 
ماء من المؤلفة من الدواعش المتعطشة للد

، ال بل تركيا شريكة في السنة اإلرهابيينلمسلمين ا

هذه الغزوات ألنها مستفيدة إقتصاديًا لتحصل على 
العراقي والسوري من داعش بأرخص النفط

اعش دعنن االخبار تتناقل أحيث ، األثمان
ن مليو50من النفط ما مقداره هاريتصدومسألة 

هذا ما أدى إلى إنخفاض سعره برميل شهريًا و
دوالر للبرميل الواحد الذي كان قبل 35دوليًا إلى 

هذهدوالر. و100سعر البرميل الواحد ذلك 

كبيرة جدًا للدول الغيرالمنتجة العملية هي إستفادة 
اقي ضررًا منها تركيا التي أضرت بإإلقتصاد العرو

.بالغًا

يتجلى ن لتركيا صراعًا قديمًا مع العراق حيث إ
فرات ذلك بإنشاء الذلك بقطع مياه نهري دجلة و

ن ن مياه النهريأراضيها بحيث أسدود عمالقة في 
شحيحة صبحت أالداخلة إلى االراضي العراقية 

، الجنوبية من العراقخاصًة في المناطق الوسطى و
قاحلة جرداء صحراويةراعيةاالراضي الزفأضحت 
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في تلك المناطق. و عادًة ما يشكو المزارعين من 
كان هذا راضيهم الزراعية. وأالمياه لسقي نقص 

بين الحكومات العراقية السابقة الموضوع خالف 
الحالية حيث عندما يطالب العراق تركيا بعدم و

قطع مياه النهرين القادم إلى العراق تجيب تركيا : 
زودونا ، نتم لديكم النفطألدينا الماء و "نحن

رت اعش وّفلقائه نزودكم بالماء". إذًا دبالنفط و
د حجزت مياه النهرين بالضلتركيا النفط العراقي و

ن تسلك هذا أمن العراق ... هل من حق تركيا 
..السلوك المشين

دوليًا ن يعمل نظامًاأكان المفروض على العراق 
ركة مع ستغالل المياه المشتاوبإتفاق عالمي لتنظيم

العراق هكذا مشروع الذي تركيا منذ مدة... لم يتبَن
حيث ةئالمتشاطينظم المياه بين الدول نأيجب 

حروب كانت الحكومة العراقية مشغولة في ال
بناء الشعب العراقي أالداخلية و الخارجية و قمع 

..لسنوات طويلة

السابقة تتخذ السلطات العراقيةلماذا لم 
الحالية موضوع نهر النيل قدوة حسنة لهذا و

الشعب ضوع المهم جدًا الذي يخص الوطن والمو
العراقي .... إن نهر النيل ينبع من جنوب القارة 
االفريقية و يتجه شماًال مارًا  بعشرة دول افريقية 
بما فيها السودان و مصر ومنها إلى البحر االبيض 

ة العشرة المتشاطئإن كل هذه الدول المتوسط. 
مية التي يمر عبرها نهر النيل لديها إتفاقات عال

ي من هذه الدول أبإشراف دولي بحيث ال يستطيع 

من نهر النيل دون الرجوع إلى إستغالل و لو كمية
.خرى التي يشترك في هذا النهراألطراف ألا

ستغالل مياه لهذا كان لتركيا الفرصة المالئمة إل
ن يكون هنالك رادع دولي أو أون دجلة و الفرات د

الغير الئق بالجيرة مع العراق. رقيب في تصرفها
ا موضوع حرب الدواعش في العراق وسوريا مأ

كونها سنية مع داعش و دخلت لفإن تركيا إستغلتها 
.الحرب الخفية ضد الشيعة في المنطقة

اع الدولي المبني على اإلقتصاد ن الصروأكما 
السياسة لعب دورًا مهمًا حيث تم إستغالل هذه و

الشيعة والخالفات الطائفية و العنصرية بين السنة 
يا يتنافسان روسمريكا وأدخلت إلى ساحة الحرب و

اإلقتصادي لما يهم السياسي ولإلستغالل
مصالحهم. إن اإلتفاق الرباعي الروسي اإليراني 

قي (الشيعي) بالضد من التحالف السوري العرا
مريكي التركي السعودي الخليجي ( السني) بحيث ألا

راع دولي لإلستفادة أإلقتصادية جعل المنطقة في ص
.السياسية للسيطرة على المنطقةو

يران رحبت بالتدخل إإن االحزاب الشيعية و 
وسط حيث يهم الروسي في منطقة الشرق األ

منافسًا للتدخل عتبرتهامصالحها الحيوية و
الخاسر الوحيد في هكذا صراعات االمريكي. إن 

ها ال ناقة وال جمل في كل هي الشعوب التي ليس ل
الحروب التي تستفيد منها الدول هذه الغزوات و

.الكبرى ذات النفوذ العالمي
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ر فراد وجماعات ضد إقران آشوأھناك حساسية مفرطة لدى 
شورية آلنك ستعيد العواصم اإبآثور وكأنك اذا اعترفت بذلك ف

شوريين وفي آلعن اة. ففي كتابثوريين تلقائياً آلربع الى األا
يلي د. اسامة بادر زميُ ،السطر االول من الصفحة االولى

شوريين آلن واثورييآلرتباط بين اإي أالنقشبندي الى نفي 
.ي ربط بين اللفظتينأوكأنه يعلن براءته من 

في رده على سؤال بو الصوف يقول أوالدكتور بھنام 
نه أنھم عرب. ويبدو إشوريون؟ يقول: آلرسمي : من ھم ا

يسر ربط آشور بعرب من ربط ألتحت حكم البعث كان من ا
ان قالھا –نصاف نقول ان الرجل إلآشور بآثور ! (ومن باب ا

ن السؤال المصيدة وجه له قبل ألمعذور -غير قاصدھا 
مر أرئيس اللجنة االولمبية الحاكم بمن قبل عدي،2003

.جابة غير ھذه كانت تؤدي بصاحبھا الى التھلكةإية أو،والده

ئف من أبناء الطوان بعضاً إوتناغما مع الرأي السابق ف
و السھليأجبلي  نحدار الإلالمسيحية في الموصل من ذوي ا
و آباؤھم أنھم تركوا ھم أل(من القرى الناطقة بالسورث) و

يجري ن الدم الذي أعلنون يُ ،لغتھم وتبنوا لغة محيطھم العربي
و قطرتين من الدم اآلشوري أفي عروقھم دم عربي مع قطرة 

)على عاما75–50جيالن او ثالثة (الّ إنه لم يمِض أمع 
ي السورث بانتقاص واضح أنزوحھم. ويسمون لغة آبائھم 

ھالي قرى ألالى الفالحة، المھنة الرئيسية نسبة"فليحي"
وقصبات سھل نينوى والجبل. (ھذا كان قبل سيطرة الدولة 

).2014على الموصل في حزيران -داعش–االسالمية  

؟ن نعرف ھل آشور تصحيف آثورأوفي ھذا المقال سنحاول 
ك؟كيف تم ذلف،مر كذلكألن كان اإو

–آسور –آثور –آتور –وسنبدأ بالسلسلة التالية:  آتورا 
)ش-س-ث-آشور (ت

سوريا -ثم ننتقل الى السلسلة المشتقة من آسور:  أسورايا 
.سورث–سورايا –سوريايا –

؟صلألي من كلمات السلسلة االولى ھي اأترى 

ساميـّة للكلمة وھي ترجمة ي آتورا أ،ولىألوالجواب ھو ا
ن آتورا تعني كلكامش بالضبط. ولكن أي أالسومرية كلكامش 

ماذا قال العلماء في معنى كلمة كلكامش؟

ويجمل ،لقد اختلف علماء السومريات في معنى كلكامش
راء التي تبناھا الباحثون قبله آلستاذ طه باقر  مختلف األا

:فيقول

المسمارية أما كتابة اسم جلجامش بحسب نظام الكتابة "...... 
:شھرھاأفقد وردت في جملة صيغ 

-كش(GISH-BIL-GA-MESh)بالسومرية-1
مش–كا–بل

GISH)وبالطريقة الرمزية-2 –TU-BAR) كيش–
بار  وقد ذكرت ھذه الصيغة (الواردة في –طو 

سمألكدية ) مرادفة للقيمة الصوتية لالنصوص األ
(GI-IL-GA-MESH) كامش-إل–كي
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وفي ألواح العھد البابلي القديم (األلف الثاني ق.م.) -3
IL (GISH):كتب االسم مختصرا بمجرد العالمة

وفي النصوص المكتشفة في العاصمة الحيثية -4
–كم -كيش) GISH-GIM-MASH ((بوغازكوي

)ماش
وذكره بعض الكتاب الرومان بصيغة كلكاموس-5

GILGAMOS
وفي اثبات آرامية لبعض الملوك البابليين ذكر -6

. "بصيغة " كميموس و كامكوس

سم "جلجامش" وقد أھذا وال يعلم بالضبط معنى 
ذكرت بعض النصوص األكدية معناھا "المحارب 
الذي في المقدمة". كما يحتمل أن يكون معنى اسمه 
في السومرية  "الرجل الذي سينبت شجرة جديدة"  

.انتھى االقتباس"الذي سيولد أسرة"أي 

كلمة كلكامش المركبة بالتحليل الدقيق وقد تناولتُ 
، وكتابي بالعربيةبيروتشام -آثورا-في كتابي كلكامش

From Gilgamesh toباالنكليزية
Christopher نھا تعني أوخلصت فيھما الى
كبة كونھا مر،و الجاموس المجنحأالجاموس السماوي 

Gameshaوتعني السماء وكاميشاGalلاگمن
رى أزالت تعني الجاموس بالسورث. وال التي ما

يمكن الحصول حاجة لذكر كل البراھين ھنا حيث
و نسخة املودية من الكتاب أعلى مستل من البحث 

مجانا من خالل بريدي االلكتروني المثبت في ذيل 
.المقال

اي Gu Gal Nannaوكنّى السومريون القمر ب
و الثور السماويأالقمر ثور السماء 

ي أى وباقي المدن األكدية الشمالية وفي نينو
ثور باحدى اللھجات السومرية محل كميشا Guاآلثورية حل

لسبب وجيه وھو وجود الثور بكثرة وندرة وجود الجاموس في 
نينوى وباسم ھذا الثور سميت العاصمة كال خو / كالح،  

Gal Gu انحسار السومرية حل تورا (ثور) محل وبعد
Galالجنوبي واحتفظت آ مختصر كالGameshالجاموس

بموقعھا وانتھت كلكامش الى آتورا اي الثور السماوي  
وللتعبير نحتا عن السماء اضيفت اليه اجنحة فكان الثور 

الذي اصبح شعار ھؤالء القوم winged bullالمجنح
بحوا صأعيد ومن ثم نُسبوا اليه وببالنسبة للناظر اليھم من

و بقوم الثور المجنح أو بقوم أيعرفون بقوم الثور السماوي 

متھم حتى أثوريون على آلتور وھو نفس اللفظ الذي يطلقه اآ
.اليوم

؟متى انقلبت التاء ثاءً 

ي أ،رامية عندما يسبقھا حرف متحركآلفي اتقلب التاء ثاءً 
،راميين في المنطقةآلفوذ انعند تعاظمن التاء قلبت ثاءً أ

(lingua franca)ي لينكوا فرانكاأوتبني لغتھم لغة  رسمية 
كما ھي الحال في االنكليزية اليوم. ي اللغة المعتمدة دولياً أ

وكان ذلك عند انقالب االلف الثاني قبل الميالد فاصبحت آتور 
آثور. وتعرف ھذه الظاھرة لغويا ِب روكاخا اي التليين وتطال 

رى حاجة لالسترسال بھا ھنا. أرامية، وال آلة حروف في اعد

قة بالسورث في شمال العراق يلفظ وما زالت ھناك قرى ناط
ن انبراطورية ھذا مداھا الجغرافي أثم . ھلھا التاء والثاء تاءً أ

(من زاكاروس الى النيل ومن دلمون الى بحيرة وان في بعض 
االحيان) وھذا مداھا التأريخي الفا عام ق.م. (يضاف اليھما 

ال نعجب منھا كيف ان أالفان آخران كشعب تحت االحتالل) 
سوى في حرف واحد؟ اسمھا بقي كما ھو ولم يعتره اي تغيير

وحتى ھذا التغيير انما ھو ضمن الحروف ذات نفس المخرج. 
ة الى الرومان مباشرة عن طريق ولكن عند عبور الكلم

شار الرومان اليھم بلفظةأناضول بقيت التاء دون تغيير وألا
Turciوتوركيا. لكن في مملكة الحضر التي منھا توركايا
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له آثوربعل بالثاء وھذا مؤشر لالمخصصاً رامية نجد معبداً آلا
.رامية الى ثاءآلحول التاء المسبوقة بمتحرك في الت

؟أين انقلبت الثاء سيناً 

في سواحل االبيض المتوسط تقلب الثاء سيناً 
ي في آثور الغربية أ،كما في سوريا ولبنان

ستلموا إغريق ألن اأي أغريق. ألبمصطلح ا
قوام شرقأالكلمة على شكل آسور من 

ليھا االبيض المتوسط كالفينيقيين. وحافظوا ع
شوريةآلھكذا وسموا االنبراطورية ا

Assyriaله إلبالسين وليس بالثاء. وسموا ا
وورث الرومان ذلك . Assurآثور آسور

.ضمن ما ورثوه من االغريق

؟كيف انقلبت السين شيناً 

ھذا سؤال صعب ولكن يمكن اعطاء بعض 
ففي اللغات السامية المؤشرات دون جزم : 

لشين كثيرتا التبادل فيما نالحظ ان السين وا
، واالمثلة على ذلك كثيرة وال تحتاج الى بينھما

سرد، فقط خذ األرقام خمسة وستة وسبعة 
وتسعة وعشرة وقارنھا مع مثيالتھا في 
السورث. وفي االنكليزية وھي متأثرة 
باليونانية نرى ان السين تلفظ شينا عندما تًتبع

\بالضمة المشبعة u\كما فيsure .
وفي أسفار الكتاب المقدس تأتي آشور الدولة 

ي مختومة بالياء والميم عالمة الجمع في أ،على شكل اشوريم
رجمة السريانية المسماة اي اشارة الى القوم. وفي الت،العبرية

شار الى ھؤالء القوم ب ، رمشا، يُ ءوفي صالة المساالبسيطة 
مة آثور بالثاء وليس بالسين، كما في (فصيا أُ ي أا آثوراي

الورشلم من آثورايا، انقذ اورشليم من االثوري)، اي ان 
آثورايا ھي نفس اشوريم. وفي العبرية رمزان للسين احدھما 

سبت وبھذا الرمز كتبت ָׁשַבתمطابق للشين كما في شابات 
التي ) סكلمة آشور ومشتقاتھا وليس بالسين االخرى سمكث (

ال تشبه الشين. وبموجب ھذا التحليل تكون لفظة آشور حديثة 
.نسبيا ومعاصرة وتالية لعھد تدوين الكتاب المقدس

Luخرى الدالة على الثور لفظة لوأللفاظ السومرية األومن ا
وھي تفيد الثور واالسد واالنسان ويكون تمييز المعنى من 

اللفظة اعطتنا كلمة العالمات المالصقة للكلمة. ويبدو ان ھذه
Manbullاي الثور المجنح برأس انسانLamasuالماسو

or Bullmanوھو لوLu .من جھتي االنسان والثور
وكتحليل اولي يبدو انه، اضافة لوظيفته الدينية، يشير الى آلة 
حربية استعملھا االثوريون لدك الحصون واالسوار فيكون لو 

سح اي الكاسح اي الذي الثور الماLu MSHماسوح
يمسح كل شئ من امامه بافتراض ان الحاء 
سقطت نتيجة عدم وجود رمز لھا في لغات 
المستشرقين. باالضافة الى دوره كحارس 
مھيب ال ينام يؤدي وظيفة الحراسة على 
بوابات القصور والمعابد وقنوات الري 

.وغيرھا

:يأواما السلسلة الثانية 

-سوريا –سورث -يا أسورا
سورايا فنقول بايجاز انھا -سوريايا –سريان 

منحدرة من الفترة الرومانية  حيث جرى 
تصحيف آثور الى آسور واضيفت اليھا (يا) 
الدالة على البلدان كما في مقدونيا وروسيا 

Assyriaوبلغاريا وجورجيا وغيرھا لتصبح

سوريا وكانت تعرف Syriaومنھا جاءت
ينوى ذاك ب آثور الغربية تمييزا لھا عن نآن

ن سورث ھي أوالجبل. وتفيد مصادر عديدة 
مختصر آسوريائيث اي (التكلم) باآلشورية كما 

من ) حيث طلب الياقيم 36:11يشعيا (في ا
،ي آمر فيلق التحدثأ،قائد الميدان األثوري ربشاقا

.ھل اورشليم تحدياتهأآسوريائيث لكي ال يفھم 

ن طالئع الرسل قدموا من أوترتبط سورايا ب مسيحي حيث 
سوريا وھذا يتفق تماما مع اللفظة الكردية فال (فلسطيني) التي 

.تطلق على المسيحيين في كوردستان لنفس السبب

ما السريان فھي لفظة معربة من سورايي تفيد جمع القوم كما أ
،ھافي عربان وطليان وسودان وافغان ورومان والمان وغير

على من و الناطقون بالعربية أطلقھا العرب أنھا لفظة أي أ
.نفسھم سوراييأَ كانوا (وما زالوا) يسمون 

ن نجيب على السؤال عنوان المقال؟أن آلھل يمكننا ا

نعم،الجواب ھو: قوم آثور ھم سورايي اي الناطقون 
.بالسورث
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1-.248-246بغداد, دار مكتبة الحیاة, د.ت.(الصفحات فرانكفورت, ھنري و آخرون. ما قبل الفلسفة, ترجمة جبرا ابراھیم جبرا( 

2-Speiser, Ephraim '' The Epic of Gilgamesh [in] The Ancient Near East, An Anthology of Texts and Pictures. Princeton: Princeton
Univ. Press, 1958 (P.40).

)23-22(ص 1994قي القدیم. بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة, الكبیسي, طراد. البناء الفني في االدب الملحمي العرا-3

.)320-314(ص 1960كریمر, صاموئیل نوح. من الواح سومر, ترجمة طھ باقر . القاھرة: مؤسسة الخانجي, -4

)160- 158, (ص1988لیة االداب, البات, رینیة. المعتقدات الدینیة في بالد الرافدین, تعریب االب البیر ابونا و ولید الجادر. بغداد: ك-5

)45-42(ص2002غزوان, عناد. " الزمن في ملحمة كلكامش" الموقف الثقافي. -6

.1980فریحة , انیس. مالحم و اساطیر من اوكاریت. بیروت: دار النھار, -7
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:أدب وحضارة


شاعرة عندما نقول أن أولَ مبالغةٍ ليس من 

معروفة في العالم هي الشاعرة 
أنخيدوانا إبنة الملك (سرگون 

التي عاشت في القرن األكدي)
أن يكون ن الممكن ومق.م. 23

سواء ن قبلهاو شعراء آخر ،هناك
في بالد مابين النهرين أو غيرها، 
ولكن ال إثبات لهذا الزعم طالما 
التوجد بين أيدينا وثيقة تاريخية أو 

معروف تؤيد ة في أي مصدر إشار 
تبقى وعليه هذه الفرضية، 

أنخيدوانا األكدية هي الشاعرة األولى المعروفة في 
إعتمادهارّجحالوثائق الالزمة التي يُ العالم كونها تملك 

.كما سنرى


يروس األغريقي هو سابٌق هومالبعض أن وإذا إعتبرَ 
على غير مؤكد، سيما و اإلعتبار فهذا !ألي شاعر

كما تذكر  الكثير التاريخية جدلة هوميروسشخصي
مستعاراً، فليس من ، فربما كان إسمهمن المصادر

نصوص ُتشير إلى كونه شخصية تاريخية حقيقية،  
فلو فرضنا صحة حقيقة شخصيته وعلى كل حال،

هناك من يرى أنه فالتاريخية؛
ق.م. 850في فترةعاش 
هناك من الباحثين يرى البل 

أنه من القرن الحادي عشر 
وفي هذه الحالة ق.م....

أنخيدوانا الموثقة ستكون 
التاريخية تسبقه بشخصيتها 

ألف عام كونها بأكثر من
ق.م.23عاشت في القرن 

فيبقى لشاعرتنا كما نوهنا؛
حق السبق في أولوية كونها الشاعرة األولىاألكدية 
.هذافي العالم لحد يومناالمعروفة

أما الشاعرة األغريقية (سافو) فقد ُعرفت كأقدم 
السادس النساء الشواعر، حيث عاشت في القرن 

قدميتها، ذلك أثبتت بطالن أ. ولكن تنقيبات أور ق.م
نخيدوانا األكديةأبالفترة التي عاشت فيها  ارنًة ُمق
-) قبل الميالد في بالد (سومر2225-2285(

سومرية الثقافة. المولد،أكدية إذ هي أكد). 

40



402015

 
كان لوالدها العاهل العظيم سرجون األكدي خمسة 

هوو ذكور، وأنخيدوانا هي األنثى الوحيدة بينهم، 
وسط العراقالذي وّحد البالد، وبنى مدينة أكدالرجل

وجعلها عاصمة لها، وأسس إمبراطورية إمتد نفوذها 
حتى سواحل البحر األبيض المتوسط، وأعماق بالد 

لعربي وسواحله في عمان، األناضول، وحتى الخليج ا
وقد ُعّينت .ودام حكمه نحو خمسة وخمسين عاماً 

في » كاهنة عظمى«أنخيدوانا من قبل والدها سرجون 
معبد اإلله القمر ننا (سين) في مدينة أور. ويبدو أنه 

عينها في أواخر عهده، فقد كانت ما تزال 
–نرام (قيد الحياة في عهد حفيده على
ستة وثالثين عاماً.ي حكم نحو الذ)سين

أن دوافع ،ويرى بعض الباحثين المختصين
التعيين كانت سياسية، وهي كسب هذا

نظرًا لعمق ود رعاياه من السومريين
.ثقافتها السومرية


إن أسم  أنخيدوانا(انهيدوانا) يعني:

و زينة السماء: أسيدة«
فيمقاطعخمسمناإلسميتألف،»القمر
: وتعني،)ناأن،دو،هي،إن،:(السومريةاللغة

المعبد،لشؤونالراعيةالعظمىالكاهنة" إن"
هي" آنو: أنـّا"بينما،"زينة"فتعني" هيدو"أما

السماءإلهأوالسماءإلىالنسبة
).نسي:القمر(

 

من األلواح األدبية العراقية 5000من بين أكثر من 
القديمة يوجد من أعمال أنخيدوانا ثالث قصائد طويلة 

)، وإثنتان وأربعون =سينألنانا، ثالث قصائد لننا(القمر
تسبيحة معبدية.

عثر المنقبون عن اآلثار على مؤلفاتها الشعرية 
د وثقتها مكتوبة باللغة السومرية (واألكدية)، وهي ق

عندما ذيّلتها بإسمها الصريح:أنخيدوانا. فهي شخصية 
، حيث نستدل على هذا من التنقيبات حقيقيةتاريخية

. 1922التي جرت عام 
العثور على عند نبهار إلاوكان 

مئة لوح طيني تحمل كتابات 
ألنخيدوانا تعود إلى الحقبة 

أال أنها  البابِلّية القديمة، 
. سنة قبل ذلك500عاشت 

فعندما قام فريق من علماء 
اآلثار في جامعة بنسلفانيا 
والمتحف البريطاني بالتنقيب في 
مدينة أور، فمن بين ما عثروا 
عليه، قرصًا مدورًا صغيرًا من 
المرمر في معبد اإلله القمر، ُيصور كاهنة تترأس طقسًا 
من الطقوس الدينية مكتوب عليه أشعارًا مختلفة ُمذيلة 

ا.  ولهذا نالت صفة أقدم مؤلف وشاعر بأسم أنخيدوان
ق.م. 23معروف في العالم كونها عاشت في القرن 

فليس أحٌد كتب شعراً،  قبل ذلك التاريخ، هو معروف 
تتنوع تراتيلها، ” :تصف أّحد الَمصادر أعمالها.الهوية
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فهي توّظف كـ: َتعويذة متعددُة الَمستويات، وِجدال 
عائِري، ونٍص الهوتي، سياسي، ونبذة شخصية، ونٍص شَ 

ونٍص تأريخي، ونص له بُعد قضائي (أوراق إنهدوانا 
البحثية). وهي نسخ لعمل أجرته وأبقته في نيبور، أور 

جنب.وربما لجش. والَتي َتّم ِحفظها َجنباً إلى


عندما ينجز اإلنسان إنجازًا عظيمًا يُكتب 
ألسمه الخلود، وهذا ما ُتشير إليه ملحمة  
كلكامش، فعندما يخفق كلكامش في الحصول 
على نبتة الخلود، خّلد نفسه بأعماله، فرفع اسوار 
أوروك العالية، فحّصن شعبها. فباألعمال العظيمة 

صاحبة األسم(أنخيدوانا) ما ُيخلَّد أسم اإلنسان. و 
ية خالدة إذن من خالل أدبها الرفيع حزالت 

المكتوب على أقراص  فخارية محفوظة في 
متحف جامعة بنسلفانيا.

ُكتب عنها مقاالت وبحوث  كثيرة، كما 
تُرجمت أشعارها إلى اإلنكليزية واأللمانية، وأن 
جمعية بريطانية تأسست حديثا بإسمها. لقد 

خيدوانا على كل رجاالت األدب ونسائه في تقدمت أن
التاريخ البشري، بل وهي األولى التي خاطبت قرائها 
بضمير المخاطب وأعلنت عن إسمها وهويتها دون 
لبس، في الوقت الذي معظم األدب السومري مجهول 

الهوية، ومنه ملحمة كلكامش.
يصفها الناقد والمترجم والمولع بأدبها الدكتور  وليم 

وقد ترجم أعمالها لسومري"، و بـ "شكسبير األدب اهال

فريق متخصص من جامعة بيركيلي بكاليفورنيا نثرًا، ثم 
قامت بصياغة الترجمة شعرًا  سلسًا إلى اإلنكليزية 
الباحثة  في آداب بالد الرافدين(بيتي دي شونغ ميدر) 
التي ألفت كتابًا بعنوان "صلوات أنهيدوانا" ترجمه إلى 

كاتب العراقي كامل جابر. ويمتاز شعر العربية ال
التشبيهات، وحرارة بسعة الخيال وجمالإنخيدوانا

العاطفة، وقوة التعبير عن حياتها الباطنية.
المكتشف إن النقش الموجود على ظهر القرص 

:يقول
»







وختمت الترتیلة الثانیة واألربعین بتذییل جاء فیه: 
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وقد عثر المنقبون أيضًا، على ثالث قصائد طويلة 
القمر (سين) وثالث طوال -مجيد اإللهلها، تتناول ت

أخرى في تمجيد اإللهة (إنانا: عشتار) إضافة إلى 
.اثنتين وأربعين ترتيلة لـ(إنانا)أيضاً 


ويذكر الباحثون أن مؤلفاتها ُدّرست في العراق 
القديم، واستنسخت على مدى أكثر من خمسة قرون. 

من شعر أنخيدوانا أنها كانت امرأة ذكية، قوية ويظهر 
الشخصية،صلبة اإلرادة، ذات شمم وكبرياء، وكانت 
تدرك أهمية موقعها، وتتخذ الموقف الذي يليق بها 

امرأة نانا «بوصفها أميرة وكاهنة عظمى، وتفخر بكونها 
الحق، زوجة نانا(سين)، إبنة سركون ملك الجميع" 

ير في التفكير الديني، في وكان لها ولشعرها تأثير كب
حياتها وبعد وفاتها بقرون،وقد وصفتها كاهنة عظمى 

».امرأة طاهرة ،جديرة بالكهانة«جاءت بعدها، بأنها 
وكانت إنخيدوانا تشعر بوجود صلة حميمة عميقة 
بينها وبين إنانا إلهة الخصب والحب (عشتار) وتعتقد 

الصلة، ولعل هذا أن حياتها ومصيرها يتوقفان على هذه 
هو سر تعلقها بها وتعظيمها لها وهي تصفها فتقول:










يقول الدكتور دنخا طوبيا كوركيس: أنخيدوانا لم 
قصائدها بأناملها، وإنما عـُهد بها إلى الكتبة تخط 

المختصين بالتدوين والنسخ. معظم تراتيلها منقوشة 
بالخط السومري، ولكن أسلوب نظم الشعر في اللغتين 

يجمع ، إذالسومرية واألكدية متشابه جداً 
المتخصصون في األدب الرافديني القديم على غياب 

د والتراتيل الدينية الجناس والقافية والبحور من القصائ
وحضور مشهود للغة المجاز، خاصة االستعارة. وقد

دنحا طوبيا كوركيس شعرًا عربيًا من اللغة ترجم الدكتور 
اإلنكليزية لبعض من أبيات قصائدها،  نقدم لكم منها 

بيتا:153رباعية من قصيدتها،المؤلفة من 





نعرض للقارئ نموذجين آخرين مترجمين شعرًا عربيًا 
للدكتور :دنخا 

النفي من مدينة أور-1

















لعنة الوركاء  -2
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طويلة  إلى  نانا(القمر: سين) نقطتف ما يلي:ومن قصيدة 













مقطع من قصيدة إلى اإللهة إنانا:




















ألثري  الثمين الذي ُعثر عليه إن ذلك القرص  أ
يُعطينا الصورة الحقيقية للكاهنة  أورفي

انخيدوانا(انهيدوانا) منحوتة على المرمر، وهي تمارس 
طقسًا عّباديًا لحبيبتها أنانا. هذه اللقية النادرة إضافًة 

تراث إمرأة بعد، ُتمثلإلى إكتشافات ِشعرها فيما
قديمة من لحم ودم صارعت، كما يُرينا ِشعرها، من 
أجل أن تجد معنى لحياتها ومعاناتها. من خالل عبادة 
اإللهة (إنانا:عشتار)  تركت لنا انخيدوانا سجًال يشهد 

رها لقد على قدرة إحدى النساء على فهم تقلبات قد
خاطفة عن عالم خفي، تواجه زودتنا أنخيدوانا بلمحة 

النسوة القديمات النسيج المغذي لعبادتهن في   فيه
-شكل   قرينة   حميمية   مع   أجسادهن

إلهاتهن...، وإذا جّردنا الموضوع من ردائه الديني نجد 
أن البعد النسوي جذرٌي في هذه الممارسات.

 
 
-




-
-




-
-.moutarjam
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بدأ اإلنسان ينطق بعد نضوج بطيء جدًا طرأ على دماغه 
و بعد تغيرات حصلت في أعضاء النطق مثل تجويف الفم و 
وضعية اللسان و الفكين و الشفاه و أي عضو له عالقة 

التوافق اإلجتماعي بناء يتنامى في إطار بالنطق. اللغة نشوء و
مجموعة من م و العفوي و تراكم التقليد الذي يحصل بينالعا

و كبيرة و تتقارب مع بعضھا في البشر قد تكون صغيرة أ
وخزينالجغرافيا و المشاعر و المفاھيم المشتركة و التقاليد 

.التجارب التاريخية

تنمو اللغة و 
تتطور بترافق 
مع تنوع و

إتساع 
الحاجات 

المادية و تشعب 
المفاھيم و 
االفكار. اللغة 
إنجاز إنساني 
جماعي مشترك 

إمتيازًا لنخبة أو طبقة أو  و ليس حكرًا أو 
رنا اإلعتقاد بوجود لغة قوم دون سواھم، لذلك ينبغي أالّ يساو

محترمة وراقية و أخرى محتقرة ومنبوذة، بل ھناك لغة تتمتع 
أثيرأكبر واستخدام و حاجات مصلحية في فترٍة وظروٍف ما بت

ضيق و منفعة ريعية قليلة أو ، وھناك لغة ذات إستخدام أوسعأ
.معدومة

ضد التأثر بغيرھا ال تستطيع أي لغة من تحصين نفسھا
التأثير على غيرھا من اللغات، و لكن ينبغي التمييز بين لغة و

تتراجع و تتھجى و تصبح مشلولة حية فاعلة و بين لغة
ال يستطيع ى اإلعتماد على مخزونھا االصلي وعاجزة علو

اصدھم إالّ بإإلستعانة بتراكيب الناطقون بھا من التعبير عن مق
متداولة) في التعليم و اإلعالم اي (ال،مفردات اللغة المھيمنةو
لذلك ليس أمرًا غريبًا بأن تزدھر لغًة ما .المخاطبات الرسميةو

ى لغاُت أُخرى أو تتھجن و تفقد وتطغي وفي المقابل تذبل و تفن
سلبيًا حسن االحوال. ال يعتبر االمر خواصھا األصلية في أ

الدارجة و ال خشيًة الفصيحة وعندما يكون للغٍة ما مستوياتھا 
لفة على على مستقبلھا عندما يتحدث الناطقون بھا بلھجاٍت مخت

نتماؤھم الجغرافي طالما خلفية مستواھم الثقافي والطبقي وا
ديمومتھا من المرجعية الثقافية تمد تلك اللغة عناصر تس

توفر الحاجة المادية للتمكن منھا. لكل والتعليمية الرسمية و
.الدارجةلغات الفاعلة مستوياتھا الفصيحة وال

بما أن اللغة مقترنة بوجود اإلنسان وھي وسيلة اساسية 
ي ، فھللتواصل اإلجتماعي والتعبير عن الحاجات والمواقف

ماديًا و ب و إرتقاء الحياة تنمو و تتطور طرديًا مع تشعّ 
قد تطغي على غيرھا عندما روحيًا. تتنامى اللغة وتزدھر و

قوم الناطق بھا ينھض ال
فكريًا علميًا وصناعيًا و

و عسكريًا أو تجاريًا 
بما يوفر مھما كان 

للغة الظروف شكل ا
المؤاتية إلثرائھا 

غيرھا على طغيانھاو
اللغات. من من 

المؤكد إن لغة 
نسان العاقل االول كانت بدائية اإل

تية قصيرة تعبر عن مقتصرة على إصدار مقاطع صوو
سة. حينھا إستعان ذلك اإلنسان وإلى ملموحاجات بسيطة و

حركات الجسم و تقاسيم الوجه درجة كبيرة بإشارة اليدين و
لتي إلى المفردات اإفتقرتتلك اللغةالمقاصد. إن لتوضيح 

.ر عن االفكار المجردةتعبّ 


      


  ....

ظرية المرجحة إن موطن اإلنسان اإلول العاقل كان تقول الن
يقارب المليوني سنة. عندما إزدادت فريقيا قبل ما في قارة أ

سالالته وعلى موجات تفصلھا آالف نزحت اعداد ذلك الكائن
تلك الھجرات لم تكن . ھا لغاتھا البدائيةالسنين وھي تحمل مع

ائية و تعتمد على سھولة التنقل. ربما عشوموجھة، بل تلقائية و
يعية أو لكوارث الطبما دوافعھا فكانت أما الكثافة السكانية أو اأ

ربما الصراعات.

46



من ھناك ت بعض الموجات صوب شمال القارة وتوجھ
لمجاميع عن و نزحت بعض اعبرت إلى الشرق االوسط.

فريقي واستقرت في جنوب غرب آسيا الذي طريق القرن األ
العرب. في فترٍة ما زحفت بعض يسمى اآلن شبه جزيرة

ھندية. شبه القارة الاستقرت في ما يسمى اآلن األقوام شرقًا و
مناطق جبال االورال تدريجيًا إنتشر البشر في أواسط آسيا و

.التي تفصل آسيا عن اوربا

عض المجاميع من أواسط آسيا واتجھت شماًال نزحت ب
لبعض إلى عن طريق آالسكا عبر اووصلت إلى سيبيريا و

. من مناطق جبال سنة30000القارة االمريكية  قبل أكثر من 
رال و عند توفر الظروف المناخية المالئمة تحرك االو

ثم إلى غربھا و جنوبھا و اإلنسان نحو شرق اوربا ومن
في ا زحف اإلنسان إلى جنوب القارة و. من شرق آسيشمالھا

.فترٍة ما عبر إلى استراليا التي كانت آنذاك قريبة من آسيا

عندما سان حمل معه لغته ن اإلنمن الجدير أخذه بجدية ھو أ
تفاعلت مع لغة تلك اللغة جابھت ظروفًا جديدة ونإنتقل وأ

تأثير المضيف الذي سبقه إلى تلك المناطق، مما آل إلى
أو خرى وظھور لغة أو لغات مختلفة قليالً إحداھا على األ

.ذورھاكثيرًا لكنھا متشابھة ببعض ج

آسيا و عند ذوبان الحزام الجليدي الضخم بينفي فترٍة ما و
شرية من مناطق جبال االورال صوب اوربا زحفت مجاميع ب

ى إلى تفاعل لغات الوافدين من ممتھني الزراعة دّ أوربا مما أ
مع لغة 

الصيادين 
وجاني ماتدّره 
الطبيعة الذين  
سبق و 
إستقروا ھناك 

قبل فتراٍت 
طويلة. بالنتيجة ظھرت عائلة 

مع لغات أقوام تھا بالعديد من الخصائص قوية تشترك تفرعا
ذه طلق علماء اللغة على ھشبه القارة الھندية، لذلك أ
.وربيةالمجموعة تسمية اللغات الھندوأ

قوام  التي إستقرت في الشرق ھذه القاعدة على األتنطبق 
القرن االفريقي ألن لغات البشر ھناك تفاعلت و واالوسط  

متقاربة في الكثير من تبلورت و شكلت عائلة لغوية
لكن الحامية،باللغات السامية دينياً التي سميت الخصائص و

قصى ية. في أعلماء اللغة يفضلون تسميتھا باللغات الشرق
قوام ھناك بتوافق إجتماعي عفوي شرق آسيا تبلورت لغات اال

نشأت عائلة لغوية تختلف و وحسب الظروف الغذائية البيئية و
المعنيون على تلك طلقَ أتشترك بالعديد من الخصائص 

.المجموعة اللغوية تسمية اللغات الصينية

مريكا نطق الھنود الحمر بمئات اللغات التي في قارة أ
ذورھا مع اللغات الھندواوربية األولى، أما  تتقارب بعض ج

محكية حسب الظروف تبلورت مئات اللغات الفقد فريقيا في أ
، لكن معظم إلنسانب وتطور حاجات اتشعّ المناخية والغذائية و

بقيت مغمورة غات لم تنل إھتمام علماء اللغة والنحو وتلك الل
.لعدم توفر المعلومات الوافية عنھا

  
 

ود عالقة جدلية بين ظھرت الحقائق الموضوعية وجأ
وة تأثير إنجازاته العلمية والصناعية نھوض القوم ونجاحاته وق

، وبين إزدھار لغته وازدياد الحاجة الفكريةوالعسكرية و
و صھر غيرھا. التزدھر اللغات نھا من تھميش أتمكّ لتعلمھا، ثم 

لمشاعرھم أوألعتبارات لون بشرة الناطقين بھا أو لحماسھم
عتزازھم بھا أو لنبوغ الطيبة تجاھھا وا

علماء لغتھم 
تنھض . بل 

و تستحوذ 
جذب و ت

البشر 
لتعلمھا 
عندما يرتقي

الجوانب  القوم في ذلك
ية مرجعاإلقتصادية والعسكرية واالدبية والثقافية وتتشكل لھا 

كافة المجاالت الرسمية.                     نشيطة في اإلعالم و التعليم والثقافة و
ع الناطقين بھا من ثم تندثر بتراج، وتتھجنوتتراجع اللغة و
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صعدة و فشلھا في مقاومة الضغوط عليھا و على العديد من األ
ھذا السياق البد من مھا. في إنتفاء الحاجة لتداولھا أو تعلّ 

ھناك لغة ن تنجب ورثة وك لغة تموت بعد أن ھنااإلشارة إلى أ
، لكنھا قد تترك بصمات لغوية بارزة أو تفنى من دون وريث

.باھتة على غيرھا و تسري دماءھا في عروق غيرھا


 

سلوب مالحظة إعتمد المعنيون عند تصنيفھم اللغات ا
على ، وشتقاقاتھاالتشابھات وتحليل جذور الكلمة وأصولھا وا

المفعول به ى المفردة في حالة الرفع والتغيرات التي تطرأ عل
نظام ، وحالة التأنيث والتذكير والجمع والمفرد واإلضافةو

زمن ، وعلى موقع حروف الجر وتسلسل الكلمات في الجملة
.الفعل

بقصد تطبيق ھذا النمط من الدراسة وإنجاح مساعيھم و
، رئيسياً على دراسة اللغات الھندواوربية أوالً وإنكب المعنيون

ستعان علماء اللغة بسبب توفر المعلومات األكثر عنھا. وا
بالمعلومات التي توفرت لديھم عن تاريخ ھذه اللغات منذ 

.سنة تقريباً 12000أي قبل ،إنقضاء العصر الجليدي

قوام اآلرية (الھندواوربية) الحقبة إبتدأت  األمن تلك
لغاتھا إلى بإإلنفصال و اإلبتعاد عن بعضھا مما آل إلى تعرض 

ات السالالت التي سبقتھا و تالقحھا مع لغظروف جديدة
رأت على . بالرغم من تلك الحاالت و التغيرات التي طبالھجرة

، بطريقة عفويةو،، إحتفظت لغاتھمحياة و لغات تلك االقوام
ببعض خصائصھا األصلية. ولتأكيد صواب إستنتاجاتھم قدم 

عض التشابھات بين اللغة ھؤالء الباحثون األدلة على وجود ب
الالتينية والجرمانية واليونانية والسالفية والكلتية والھندية 

في حالة البحث بشأن واسط آسيا.لغات أالفارسية القديمة وو
و إستخدام ذات السامية والحامية) مجموعة اللغات الشرقية (

ان تشخيص المشتركات بين اللغة األكدية المعاايير بإإلمك
اآلشورية واآلرامية والعربية والمصرية القديمة ووالبابلية

.يةوالفينيقية واالثيوب

في ضوء دراساتھم صنف ھؤالء اللغويون و النحويون 
-:ئيسية التاليةلغات اإلنسان إلى العائالت الر

:وتضم

الفرنسية، الالتينية التي تندرج تحتھا اإليطالية، -أ
األسبانية،البرتغالية،الرومانية.

الشمالية: وھي الدنماركية، -1الجيرمانية، وتضم - ب
الغربية: وتشمل -2. السويدية، النرويجية، األيسلندية

لغة ألمانيا والنمسا،اإلنكليزية،الھولندية،
الكتلية وتضم األسكتلندية واأليرلندية.- ج
السالفية وتشمل:-د

السالفية الغربية، وھي البولندية، الجيكية، -1
السلوفاكية. 

السالفية الجنوبية، وھي البلغارية، والسلوفينية، -2
الصربية، الكرواتية.

السالفية الشرقية ةتضم الروسية واألوكرانية.-3
لغات بحر البلطيق.-4

اليونانية، األلبانية، األرمنية.-ھـ

فارس، وتضم السنسكريتية والبلوشية وبالد لغات الھند-و
والبنغالية والبھارية واأليرانية األصلية والكردية.

الھنغارية والفنلندية.-ز

لغات أواسط آسيا مثا التتارية، المغولية، التركية.- ح

وتضم

:مثل األكدية، السامية الشرقية-أ
جميعھا)البابلية،اآلشورية،(إندثرت 

السامية الغربية:مثا االرامية، العربية، -ب
العبرية،الفينيقية، الكنعانية، األوغاريتية،(إندثرت 

الثالث األخيرة).
السامية الجنوبية:وتضم الحبشية،األمھرية.-ت
القبطية:أي المصرية القديمة(إندثرت).-ث
لغات البربر واألمازيغ في شمال أفريقيا.-ج

 :وتشمل

الصينية،التيبتية، البورمية السيامية الفينطية،الكورية، -أ
اليابانية.

لغات أندنوسيا والفلبين وما جاورھا.-ب
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لغات أستراليا األصلية(القديمة).-ت

 

وھي لغات مغمورة في قارة افريقيا، والتي اليملك علماء 
المعلومات الوافية عنھا أو أنھا التحظى باھتمامھم.اللغة 

 

 

شھدت بعض اللغات التي ھي اآلن من عداد المندثرة فترة 
في إزدھار للناطقين بھا كانوا حينھا قومًا قويًا و موثراً 

تلقد راجالنواحي العسكرية و الثقافية. على سبيل المثال
اصبحت لغة التخاطب سنة و3000االكدية قبل أكثر من 

كديين نھضوا حينھا ترك في معظم الشرق االوسط ألن األالمش
لكن لغتھم بدأت قوية. أسسوا مملكة ناجحة ومترامية وو

ھم وتعرض وطنھم للھيمنة ضمحالل دولتتتراجع مع ضعف وا
.خرىمن قبل أقوام أُ 

بدأت اللغة اآلرامية بالنھوض م في القرن الثامن ق.
واإلزدھار بسبب نجاح اآلراميين في مجال التجارة واآلداب 

كتابة لغتھم عن طريق بسبب تطوير إسلوبوعلم الفلك و
رامية حينھا من شغل إستخدام األبجدية الفينيقية. تمكنت اآل

راغ الذي نتج عن تراجع االكدية والبابلية وتفوقت على الف
تأھلت لتكون رھا من لغات الشرق االوسط ولى غيعالعبرية و

.لغة المراسالت الدبلوماسية لبضعة قرون

كتابًة عندما تبنتھا كلمًا ورامية نقلة نوعية تإكتسبت اآل
عليم اإليمان و إنشاد التراتيل الكنيسة المسيحية لغًة للتبشير و ت

اثناء حمالت التبشير إتخذت االرامية تسمية وفي الصالة. و
لذين نشروا العقيدة ريانية نسبًة إلى المبشرين السوريين االسو

دت ظروف إبتعاد االقوام الناطقة بالسوريانية عن بھذه اللغة. أ
لَ بيبعضھا البعض إلى إنشطارھا إلى لھجة غر

اكيا مما عرضھا لتأثيرات اللغة انطعرينھا الثقافي في الرھا و
ما السوريانية الشرقية فلقد ، ألثقافة اليونانية إلى درجٍة مااو

.تأثرت ببعض لمسات لغات وادي الرافدين القديمة

رامية مزدھرة كانت اللغة العربية في الفترة التي كانت اآل
عبارة عن لھجات مبعثرة في شبه الجزيرة و اسلوب كتابتھا 

رامية ضعيف و كانت عاجزة على مجاراة اآلمحدد و 

سالمي. لكن إنبثاق ھذا ن اإلالعبرية حتى عند ظھور الديو
عطت دفعًة قويًة أمساحتھاالدين واشتداد شكيمة دولته و

تعانت باالرامية إسأنھالنھوض اللغة العربية ال سيما و
بتھا و اْثَرْت نفسھا من عطاء األدباء اواستخدمت اسلوب كت

.الرھبانوالكتاب اآلراميين و من بعض رجال الكنيسة و

ية اللغة العربية لغة الدواوين الدولة اإلسالمتْ عندما أقرّ 
وقد ، والتعليم و المراسالت ونشر العقيدة من خالل القرآن

تمكنت ھذه اللغة ليس فقط من الوثوب خارج الطوق الذي كان 
لتي نھا من تھميش اللغات احولھا بل و تدشين عھد جديد مكّ 

.شمال افريقياكانت رائجة في دول المنطقة وفي مصر و

العقائدية بدأت االرامية عند تلك اإلنعطافة الجيوسياسية و
شالئھا. إفساح المجال للعربية للتغذي من أبالتراجع و 

الواقع الجديد ظروفًا عصيبة أمام اللغة وجدوتدريجيًا أ
اآلرامية وفقدت مرجعيتھا الثقافية والتعليمية وانكفأ إستخدامھا 

ي الكنائس واالديرة، الفصيح والمكتوب وانحسر إستخدامھا ف
نحسر في تجمعات سكانية متناثرة ما مستواھا المحكي فإأ

.مبعثرةوضعيفة و

قون باالرامية عن بسبب إبتعاد الناط،ومن ھذا و األّمرْ 
شمال ستقرارھم في بلدان بجنوب تركيا وإلبعضھم البعض و

،ما بين النھرينايران وبعض مناطق بالد الشام وغرب
ًا يغدو مكسوحولت إلى ذلك الرداء البالي لتنت اللغة وتھجّ 

.لوانبالكثير من الرقع المختلفة األشكال و األ

رامية بدأ د من الناطقين باآلبأن العديونقولھا بألم ومرارة 
كثرية، ألا و يميل إلستخدام لغة  ايشعر بالحرج من التحدث بھ

المحكية راميةو ھذا غير مبرر طبعًا. بعد أن تطعمت اآل
المشترك بين ، غابت سھولة التفاھم بمفردات اللغات الطاغية

بناء جلدته الناطقين بھا و بدا أحدھم في جنوب تركيا ال يفھم أ
. في الكثير من المفرداتفي  العراق  أو ايران و بالد الشام 

أما االرامية المكتوبة فأصبحت لغًة محنطًة في الكتب الدينية و 
ية وغيرھا والتي الزالت متداولة في بعض يخية واالدبالتار

عند المعنيين بالتراث واللغات الشرقية االديرة والكنائس و
راءًة و مع ذلك فإن إعداد متمكنين منھا كتابًة و قالقديمة. و

.ضروري للحفاظ على التراث العزيزمرٌ فھمًا أ
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40/2015أغنية "ياردلي" تراث مصالوي أم مارديللي(مازن الياس خانمي)...حمورابي العدد
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402015

 
بينما تضعف قوانا الجسدية تدريجيًا 
مع مرور السنوات تواصل روحنا 
صعودھا درجات التسامي واإلنفتاح 
إستعدادًا لمالقاة ذلك الذي ينتظرنا 
والذي عملنا على إكتشافه عبر 

إشتياق إلى سنوات طويلة وتطلعنا ب
.لقياه و رؤيته

ن نعيش بعمق في علينا محاولة أ
مرحلة الشيخوخة التي سيجتازھا كل 
انسان آٍت إلى العالم، ھذا إذا لم يدعه 

بل حلولھا لكي ال يعيشھا الرب إليه ق
المرارة.ينتابه شعور باالسى والمرء و

قدم في العمر لكي نتمكن من الت
بصورة مرضية علينا أن نستبق 
األحداث ونستعد لمرحلة الشيخوخة 

فق حياتنا وف نشاطنا ون نكيّ وأ
ن نغير الظرف الراھن. إذا كان علينا أ

نه نشاطاتنا تدريجيًا فھذا ال يعني أنوع 
يجوز لنا التوقف عن التطلع إلى 

التخطيط المستقبل أو الكف عن
لآلخرين.لمشاريع مستقبلية لنا و



على الصعيد الجسماني تدفع قوة 
خارقة اإلنسان منذ مرحلة الطفولة 
إلى مرحلة البلوغ لينمو و يكبر و 

ربعين من يتطور، وحينما يبلغ األ
يكون قد بلغ ذروة قوته الجسدية عمره 

والفكرية، إذ يكون قد حصل والذھنية 
الخبرة و التكوين على النضوج و

الجسدي مما يمكنه تحقيق امور كثيرة 
يقررھا.

ن ھذا المجد عابر، إذ يبدأ بعد إال أ
ذلك الخط البياني بإإلنحدار تدريجيًا و 

أ قوى اإلنسان تضعف ويبدأ الجسد تبد
ن يشيخ، األمر الذي يترك أإلنطباع أ

الجسمي قد إنتھت. قمة حيوية النشاط
و تحتل الذكريات مكانًا مھمًا في 
مرحلة الشيخوخة من حياة اإلنسان إذ 

إلى يشعر كبار السن بحاجٍة ماسة
، و غالبًا إعادة قراءة حياتھم الماضية

لماضي ما يعيشون في ذكريات ا
ن ھذا االمر ھو الخيط الذيمعتقدين أ

يربطھم بوجودھم على ھذه االرض 
يخوختھم. خالل يعطي معنى لشو

التفكير بالماضي غالبًا ما يبرز 
الشعور بالذنب لدى كبار السن عن 

فوھا فھم محتاجون في اخطاء قد إقتر
ھذه الحالة أن يتحرروا من ھذا 

روا ذاكرتھم من ھذه طھّ ن يُ الشعور وأ
الشوائب ويتطلعوا عوض ذلك إلى 
األمام وليعلموا أن الحياة تبدأ ثانية كل 

يحظى ال تنضب. ويوم وأن نعمة هللا
ناجعة للتحرر من المسيحيون بوسيلة

الشعور بالذنب أال و ھي سر التوبة 
إذ يمنح هللا بواسطته ،المصالحةو

. فران الكامل عن الخطايا المرتكبةالغ
ھكذا يمثل ھذا السر عالجًا فعاالً 

يمنح يشفي من توبيخ الضمير العقيم و
اإلنسان عوض عن ذلك الراحة 

النفسية.



نشاط اإلنسان الروحي والفكري 
ذ نموه إيستطيع أن يواصل تطوره و

ليس بمستطاع تقدم العمر إيقافه، 
فاإلنسان يمكن أن يزداد ثقافة وتقربًا 

مر الذي يجعله األعطاءًا،من هللا و
يشعر بإإلرتياح و الفرح إذ يقول 

ولس " لذلك ال تضعف القديس ب
ان الظاھر فينا اإلنسنعزائمنا فمع أ

ن اإلنسان الباطن إلى الفناء، إال أ
يتجدد يومًا بعد يوم".

يشيخ دعوة لنا يمثل ھذا الجسد الذي
تفكيرنا بما ھو لنركز إھتمامنا و

من إيقاف جوھري ثابت فما الفائدة 
محاربة التجعدات و عجلة الزمن و

مطاردة الشعرات البيضاء بصبغھا؟

التي يفرضھا بالرغم من الحدود
لى البشر التقدم في العمر إال إنه ع

شكر الرب على اإلحتفاظ بلذة الحياة و
ھذه النعمة.

عزائي تمسكوا بأحبتكم جيدًا و أ
غفروا زالتھم روا لھم عن حبكم واعبّ 

أو يرحلون يومًا وفي فقد ترحلون
ن القلب لھم حديث وشوق واحذروا أ

طوا جراحكم قبل تنظيفھا من خيّ تُ 
الداخل. ناقشوا، إشرحوا، إعترفوا، 
تنازلوا فالحياة قصيرُة جدًا ال تستحق 

الحقد، الحسد، البغض، قطع الرحم.

غدًا سنكون ذكرى فقط، و الموت ال 
يستأذن، إبتسموا و سامحوا من أساء 

إليكم
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إلیاس خانميمن إعداد: مازن
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40/2015تسلیة..... إعداد حمورابي......  حمورابي/كانون األول /العدد:

 

،جواب الشهير برناردشو حين قال له كاتب مغرور: انا أفضل منك
فقال له .........عن الشرفكتب بحثًاأنا أعن المال وفإنك تكتب بحثًا

برناردشو على الفور: 
!!.صدقت،كل منا يبحث عما ينقصه


 

.....!! 
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قسم اللغة السریانیةفلعا دلشنا ّاسورییا
2015/كانون األول 40حمورابي/العدد

ى مَطـشـیــا لــَخـــد ، کمــا لـًشـًنــا  ًلا یلـ
ى َاًنـنًقـیوةًٌا بـَخــیٍْــا دبـــرًنًشا دعإل  ـٌۀلـای

ى بـجو کـٌۀیـبـیۀًٌا عإل  عـبِـدلـــا دا ـمروطـو
ى ًاٌةوةًٌا  شـۀَکـخـلـد من کـوةًٌا مـرًنشـودب

ى کــٌۀی شلــًشـًنــا وفـیا لـلـْقـلـشـوٍى مــا بـجٌـب
 اًلـىمـطإل دةًٌا  ىـرًنشــوا دبرودطــو

عـَلـــین. 
یخإ مَطـورنوتًٌا ًلا فـلـخــًلـى  عــدَلـن یکـو
بـَخــد مشـقـًلا وشـبِقـًلـى ّاخـّرًنا, اًلا ًافإل 

ّذنا لـَخــــیٍ ا َاًنـنـًقـیٍا ّاخــقـلـشــم مـْــا ع
دبــــرًنًشـا.

وىو مشـقـًلـا دبـوشإ َاًنـنًقـیــا بطـوورا 
ى) مـًنـیوةًٌا( مـٌۀمطـیقیإ) وکمــا   لـىِو (ی
کـًنـبِـعإ  من دىن یولـًفـًنــا ( مـدعــا ) 

رویـًخـا یـولـًفـنْــا  ّاخـًذنا ًطـبٍْـا.

خـدا مـؤعــیًۀا ةوًکـَلـیه اسـیــا عإل
ى  لـو دیطـًۀا َلـبـًنیۀًٌا, ىـیًۀا فشیَقـدم
رقـما دخـوشبـًنــا َایک ًاٌةوةًٌا دایٌۀ 
ى بـجـو مـلـۀًٌا  ــا ئــلـــا َاًنـنًقـیملًلا کـمبـم
کـن (ةوبإ) بـفـٌۀجـمــا  دیـــىبٌــــا سـوًکـًلا 

جـــلـیـایـــٌۀ.

کـبـر لـًشـَنـن سـوریـیــا من طـوورنـوةًٌا 
ى مـدم دلـیًلا مـَفـخمـوٌة  إل لـشقـی

اسکیمـا درقمــا دخـوشبـًنــا بـلًشـَنن 
َشـرًشـیــا, ًلا شقـیًلا من طـوورا 

ى ومـۀَشـفـًرنـوةًٌ شلـًفًکــا فـیًلا بـىوا, ا
رفیــا ودمـیکًٌــا. ًافإ ان بٍـى مـَفـلـخین 

َقـشیوٌة اسکیما دَذقما دخـوشبـًنــا وًلا 
رُکـیکًٌا وعـسًقا بجو مـفـَلـخـۀٍى بـؤِبـووةًٌا 
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قسم اللغة السریانیةفلعا دلشنا ّاسورییا
2015/كانون األول 40حمورابي/العدد

ى دخـوشبـنـیـۀًٌ ٌۀلـۀًٌا, وًلا ایـیبـیا قـب
ًادشْا فـذیشا َایک دایـٌۀ بـلـًشـنْا 
اةَقـدمـین عـَلـین بطـوورا بـلـخـود وًلا 

بـَقـدمـیوةًٌا  دمـدیـًنـیوةًٌا.
ى رِمـًزا  یٌۀ لـ بـۀًٌا دلــلـۀًٌا را عـخـدب )

قـمو ذبـج (َفــرسـی) ًقــاسـفیـًشـًنــا دا دل
ســــوریـیــا ).

دًلا فـوًلـجٌـا بـطـًریـۀًٌا درقـمــا 
ى  ـٌۀلـای (ةٍىعـوـیقـب) ةٍىفــیوـًنـا ورـنـیدم

ـیٌۀ ـىفـوٌکـیـا ـًشـًنا, َاوکــم لٌۀ عاییطـَرد
کإل ما دىوٍا رقمـا دمـنـیـًنـا رکـیکًٌـا 

ـوةٍى بـیىبِـإل َخـیًلا لــوٌة وفشیـطإ َخشـخ
لـًشـًنـا وًفاشإ قـبـیـًلا مـطـوإل دایـٌۀ بٍـى 

ـین َذقـما دمــنـیـًنـا. لـًشـا ىـیخــب
طـــوثـسْا :ـمــن  

بـَخـــیٍْا دَشـبـًرا دیـومـًنـیــا ومـن بٍــیٌۀ َذقـما 
بـًخـشـوبٌـا ًاو دایـٌۀ بـًشـعـًۀا ًاو 

(بمـوبـیِإل) وسـَطــر. یـلـفإ سـوًکمـا ورٌِةمــا 
ویـوٌةرن َذقـما دمـنـیـَنـیه قـدم ئــًلـفـًۀا 
 ا َایکین َذقم لــًشـًنــا دىن لةًٌا مدَخــد ًاٌةو
لـًشـًنــا عـًربـیــا ًاو انجلـیًزیــا. مطإل ىَکـن 

ـشـبٍـیخإ َذقما دمـنـیًنــا ایٌۀ بن دَخ

ـى فــریســا  ن ًلایلــًشـًنـا, ًافإ  اخـًلـفإ ل
ویـدیـعــا .

یإل َذقـما دمـنـیـًنـا  ن خــًشـًنــا مَخـیًلا دل
ـًشـًنـا دعـن َنـثـًشـا دلن مـعـیـا دَنـبـمم

لــَۀممـًۀا دَخـد ســـوًکـمـــا .
یخإ لـًشـًنــا دىوٍا فـریًشـا ومـیــقـًرا,  ـعـن با
ى رقمـا دمـنیـًنـا ودًلا  ـمــم عا دَةم لـو
ىوٍا بٍـى رِمـًزا نـوٌکـًریــا بـیًنـٌۀ ًاٌةوةٍى ًاو 

ـا َفـای ـرفــم ومى دًلا مًشـخ ـمـٌـٌۀجةٍى ًاو فو
َشـرًشـیۀٍى.

َفـرؤوًفایـٌۀ بــىًنـا بــوًؤیـا فـَۀخـلـیإ 
َةرعا عم َةذعا ّاخـًذنا من قـدم مـنـیإ عم 

دخــوشـبـًنـا  ّاســـورییــا .

وفْــا ایٌۀلیإ بعـوةًٌا من مشـَۀاًلـنْا ویــؤ
ین  لـن ىمَقیمین ورشیةًٌا ددـًنیوبمـًشــًنـا وبل
َذقما دفـیشإ لیه شـقیلا ونفـیقا من 
ًاٌةوةًٌا سـورییـا دشـین ( ش ) ورًشمــا دشین 
( ش ) ّاخًریًۀا عل رٍشإ دىیإ َقـدمـیتًٌأ ًنـفـقإ 

ـقـلیإ َذقما ). ومـوفَلــن ىًنــا سـوًکمــا ( 
من سـیَفـر (سـفیًقـا) ىإل ةِشعـا. َایًکـا 
یه فـورًشـًنــا بجو َاسکیمــا  ـٌۀلـا ایدَذقم
ــــیٌۀ  طإل دلــًۀا مبکـٌۀیْا بقًطا وفشیفشی
بٍـى کـیـًفــا ورٌکـیـنوةًٌا ًاو مـۀَفسـًقـنوةًٌا 

ًاو کـًرٌکـوةًٌا.
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یٌۀ دمـیوةًٌا بـیًنـٌۀ َذقما ًاو  ولـ
سـقوبـًلـیوةًٌا عم خـــــددْا. وىو بـوشإ 
یه  یٌۀلـ ـیه : دلـًکـمـٌۀ بـسـوـا دایَاًنـنــًقـی
ـیم ذمـــزٍا  سـکـــــم اتًٌأ عـًلـیوبـقـوس

َایـــــــــــــک  : دمـًنـیوةًٌا یـدیـــعْا بـۀٍبٍـیإل
>"! \( ∞√% ،  ؟ ) . #@/  -÷ = × + 

وســَطـر ....≥≠≤<
ةکل لیــإ بــاورًخـا دبـوًؤیـا ىدا عإل 
ى سـمًکا اسـیــا:  شلـَفـر وفیــا دسـیقمر
یمـا  سکـا, واا ّاخًذنإ َذقـمالـیى بـن لـوع

ًخـبِشإ عإل َخـمًشــا نـوْقـزٍا سـبـیسْا دسیَفـر 
عـم خـددْا واٌةَکـیـن نـوْقـزٍا َخــــد سـرًطا 
یمـا دَةرةٍین  سکـــا بایدئــخـی  ٌ اسطـوًنـیــا

) ن َایکــا شـیإ شما قـرٍالـیدطإل ىوم (
ـًنـیـا شــی ــا بــــ(  َذقـمـًؤیْا دبـــوـٍا  ) .دَذقـم

یم رقـمـا دسـیَفـر ًاو سـرًطا  سـکـوا
اسطـوًنـیـا ًشقـإل سـذطا اوفـًقـیــٍْـا من 
یخإ لـَرقـمـا  ـطـإل دمن ىیم َةرةٍین شـی سکـا

یٌۀ :  ــا لـۀخــٌۀ جِـــلـیدای ا. وَایکدةِشع

یمـــا جــــوًنـیـــا ش   +   ش    = ســکـا

0=  0من اسکیمـا     سـیَفــر     0=  0
1=  1من اسکیمـا     َخــد1=  1
2=  2من اسکیمـا     ةرٍین     2=  2
3=  3من اسکیمـا     ةًلـۀًٌا    3=  3
4=  4من اسکیمـا     َاربعـا   4=  4
5=  5من اسکیمـا     َخمًشـا5=  5
6=  6من اسکیمـا     شـــًۀا     6=  6
7=  7من اسکیمـا     َشبعـا    7=  7
8=  8من اسکیمـا     ةمنیـا   8=  8
9=  9من اسکیمـا     ةِشـعا9=  9
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123456789
123456789

123456789

ـیٌۀ ىإل ــ ن ةخـْـا مـین َذقملـًۀا دىبـکـٌۀیطًتا برًخــا فشییخإ او ــدعـا دیلـــــــ  و
: إل، َایکلـع

ــــــــــــ
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ـــا (فـــٌۀجٌــمْـا)  دمـــًنـــیـــوتًٌأ :ـَخــدکـمــا ــــ ًالــإل  ْشــوْــا  عثـــسطـو

6  ×7  =4210 +8 +6 =24750  ÷5  =150

27  ÷3  =97.5-2.5 =566   %<43    %

+(2=  ج2+ ب2: اَایک َشــویوةًٌا دثــیـۀًٌجــورسإ  =(
...  وسـَطر)=(2خ: م = وٌةوبإ مشیخوٌة دورا (خــوجـۀًٌا) 

یه اسکیمــا ــــ بٍــیخإ لـــىدیـا و ا دًکـٌۀبٍـیخإ َذقـمــــدــو سـًرطإ  این بجٌۀبای
: ا, َایکذَشـفـی

10878454=2008=  24=ًاو
  :

: ـیه َایک ـــن  دَکــٌۀبٍـیـخإ لـــــٌۀبًاو  ای

ًاوًاو

009647507874897وَذقما د ًثــیبـر دبـــؤویـــا : 
ـــــــــــ  زىِر  خـیَزقــیــا  دودا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2012َالــقـــوشإ 
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من القصص الواقعية التي حدثت عبر 
التاريخ، قصة هذه االم التي اجتازت بحنانها 
ومحبتها كل احلدود وفعلت ما يصعب تصوره 
من اجل العثور على وحيدها. وما ان اطلعُت 
على هذه القصة البطولية حتى سارعت 
بنظمها شعرا ادرجه في نهايتها كما جاءت 

(القوش عبر التاريخ) للمرحوم نصا في كتاب
املطران يوسف بابانا وخالصة القصة هي:

كان الرملة القوشية تدعى (داي ِمّيه) ابن اسمه 
نحو سبعة عشر عاما، وكان كوركيس، عمره 

 ً مه بعد موت والده. أّسره احد أمراء ألوحيدا
جيش نادر شاه وذهب به الى بالد ايران وذلك 

. وبعد 1742ة نعند هجومهم على املنطقة س
حدى إمير الفارسي أوكله على ألان ائتمن منه ا

القرى يحرس غالته ثم يجمعها في نهاية 
املوسم ويأتي بثمنها اليه. 

ربع سنوات على الوالدة الثكلى أمضت نحو 
 ً عن وحيدها، فاستقر رأيها أن ولم تسمع خبرا

ترحل الى بالد ايران لتبحث عنه، وليس لها حول 
وال قوة غير اميانها بالله ومحبتها لوحيدها. 
تركت القوش باجتاه اربيل ومنها الى احلدود 
الفارسية ونتيجة استقصائها عن االمير ومحل 
اقامته حصلت على بعض املعلومات، ولعدم 

ضطرت للعمل إلة السفر امتالكها املال ملواص
ستغرق إماكن الطريق الذي أكخادمة في بعض 

جادتها إمهمتها ست سنوات وما ساعدها في 
غة الكردية وتعلمها بعض الفارسية في للّ 

الطريق.
بحثها عن ولدها وصلت الى قرية خالل

طراف مدينة تبريز االيرانية وكان وقت جمع أب
وكيل الغلة في البيادر، حملت جماعة ومعهم

القرية، طلبت منهم املاء لتشرب، وحاملا نظر 
د اليها وكيل االمير عرفها انها والدته وق

دركتها الشيخوخة وآثار تعب الطريق بادية أ
عليها، قدم لها بعض الطعام وسألها على 

من هي وما هو خبرها، ترددت في انفراد عن 
نها امرأة فقيرة تتسول كي جتمع إجابة قائلة إلا

عليها ان تبقى زق لتعيش به، فألحَّ بعض الر
عنده تلك الليلة كي تستريح من تعب الطريق، 

ن تبقى عنده وتخدمه، أيها وبعدها عرض عل
كمالها، إن لها مهمة تود أنت فاعتذرت له وبيّ 

ن وعدها مبساعدتها في مهمتها بعد أوبعد 
انتهاء موسم جمع الغلة وكذلك بأن يكتم 

أن حّلفها سرها، فاطمأنت لكالمه وبعد
بقديسيها سردت له قصتها، فقال لها بانه 
ميلك كل املعلومات عن ابنها ومكان اقامته 
طالبا منها كتمان سرها ومهمتها حفاظا على 
حياتها وحياة ابنها، وبعد حديث معها سألها 
عن العالمة الفارقة في ابنها، قالت بوجود اثر 

في جرح في رقبته، فأحنى راسه ليريها اثر اجلرح 
يس ابنها، كتمت السر رقبته، عرفته انه كورك

ن انتهى موسم جمع الغلة وفي أبصعوبة الى 
ى اورمية يام ركبا فرسا واحدا وتوجها الألحد اأ

ن وصال القوش.أومنها الى راوندوز الى 
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عائلة باسم (داي مّيه) هاجر بعض تعرف هذه ال
ثناء احلرب العاملية أحفادهم الى تلكيف وبغداد أ
..............ولى وهم فرع من عشيرة شكواناألا

القصيدة التي كتبتها لسرد ووصف مواليك
:هذه القصة
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الترجمة

النور طغمات بأندھاش كبير وأعجاز بال حد، قامت 
ه بشخصالذي تقبل ظمة الكم البطولي ع. أذ رأوا والروح

. مار شمعون بر صباعي، من أجل جروح أبن هللا
أقنومه ميص جسده بدم قصبغأركوان الملك المائت.

وبالخوف موقر ذاك الذي من أجل سيده طُفح*ال
. ُرتبت صفوفھم الروحانية صاحتوالرھبة أجواقا أجواقا 

أفترشت أجنحة *لذاك الذي نزلت رؤى عجيبة باألنسان
. وطاروا ونزلوا أجواقا رياش النوراييناللھب وبسطت

وكرموا يج أجواقا أجواقا*رأجواقا وُخِصصوا للتج
ھتفت بالرحمة. وسبحوا لسيد الخليقة. ولرئيس الكھنة

* ظفر ألصدقائهأصفوف بيت كورييل المجد للخفي الذي 
، مبروك للجندي الذي ظفر أجابت أعمدة بيت ميخائيل

والكاروبيين ھللت مبارك ھتفت المجالس *وأنتصر
* السرافيون والقوات مع وقارك الذي كلل جنده

للجھاد صرخوا ھنا وھناك. األسياد ا، نعمالسالطين
رئيس *عملته عظموالزعماء شكروا ليُعلى الملك الذي يُ 

وبى للجندي. معھم وزمروا طرددوا المالئكة والمالئكة 
وا ووقروا. بھروا ومدحن، تعجبوا وأالجمع التحتاني

تعجبوا بصبره باالطين. أبناء الفرس دعوا له الطوبى
ن ووالھنود والعيالمينآلالنياونالفرثيووثباته.

. الكوشيون والفروكيونديونياألركاشيون والم
مھم. أحتراضفرواكل األلسنة . الكلشاريون والسنجاريون

. نعما يا أيھا الرسول صاحت الشعوب وأستجابت األمم

ملت بالظفر. بجھاد كتأسيرتك واألناء المختار. الذي 
حسن صارعت وحافظت بأيمان بال عيب. وبسبب ذلك 

نعما لك يا أيھا الشھيد والذبيح .الغارظفر لك أكليل
اذ أكليلك بدمه*ُختم وكذلك رئيس الكھنة الذي والحبر

بعت بطبعات دمك. طُ قطرات ومن شعاعات الروح كلله. 
وبأيقونة ومرجان رئيس الكھنة* التي غرست تلكمقدسة

. وبسوسن عذاباتك نتيجة لآلالم، وأورقتأضاتاألحزمة 
نعما لك يا جليس الختن يسوع، سوسن أزھرت*

، ، حيث بدمك أرتفعت لعلى الختنجديدةالعروسة ال
نعما للذي بمثل العروس*كانت مھروحزنك وعذاباتك

ھابيل الصديق لدمه الموقر سفك. نعما للذي يشبه اخنوخ 
نعما للذي بمثل التطويبات*ار لدأذ أحسنت وأشتقت بارال

الضال من مصر. وبماء طيعالقموسى الكبير أذ به أخرج
ا. وبالمعموذية تابوا صدقالمعموذية عبرتھم للبرية الُمعدة

من سترتھم وبأستجابة تعليمك وھديتھم الى سيناء العالية. 
أشبعتھم وبالمن الذي ھو جسد األبن، حمى الشرير*

. ومن دمه الموقر أسقيتم مغفرة الخطايا. الجديدةبالحياة
تمزق رأسك المكلل على يد نعما لك اذ بشبه يوحنا 

صلب شابور. نعما لك وطوباك أذ تشبھت ببولص الذي 
العالم ورذائله. نعما لك ذاك الذي المالئكة والناس 
يفرحون بتذكارك ويغنون لمجد وشكر سيدك الذي 

وجعلك ينبوع  المساعدة لكل نصرك بكل العجائب
.المتضايقين...
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During an intellectual

conversation I had with a
fellow Alqushnaya, asked
him how do his kids
identify themselves. My
good friend, like me is an
adopted child of this
great country, but all his
children were borne in
the United States. His
natural knee jerk
reaction was “ My
children consider
themselves as Chaldeans
first and Americans as
second”. I was surprised
but understood why.

The history of immigrants in the U.S.

has a repetitive tune to it. A century ago,
Italians, first and second generation were
more Italians than Americans. the same
applies to the Jews and Germans. One
common feature for all immigrants from
one culture is; initially they settle in
specific localities, find jobs in the same
area, usually they copy cat professions
they chose. Chaldeans chose grocery
stores, gas stations and liquor stores. Jews

did what other
immigrant Jews did

and so on.

But with time,

subsequent generations
mingle with the
mainstream of the
society. That
admixture usually is
enhanced by college
and higher education.
they start looking for
where they find better
jobs and businesses.
When they migrate to
other cities and states

"after all they have the immigration
genes in them" they have no choice but
melt in the vast American society and
culture. In the old days, German
immigrants and their second generation
off springs settled in industrial cities
where there is manufacturing. they
attracted their friends and family
members to the same cities, helping them
settle, learn English and of course find
similar jobs. A century later there is not
a single city, town or locality that doesn't
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have Americans of German origin and
blood. Now they are all Americans, well
they would say "my ancestors came from
Germany."

I have to admit that the Jews are an

exception to the rule, although they are
found in every corner of this country they
still identify themselves as American
Jews and there are reasons for that. Jew
had been exposed to genocides, they have
a religion that is closely linked to
ethnicity and they are after all Israeli

citizens by being borne as Jews.

As for the Assyrians/Chaldeans, yes we

do have a unique religion, but it is not an
ethnically linked religion, it is a
universal religion that still attracts
people from other faiths to join. We are a
perfect recipe for fast and prompt
assimilation in the this culture but we
are not. The reason for this is; we
continue to stay in our comfortable zone,
a zone of the community that has the
Chaldean Church or Assyrian Church of
the East. That is a strong bond that is

hard to break. But should it be?

Community leaders worry that

dissemination of the community all over
the country will weaken and even abolish
the ethnic identity. I don't deny that, But
how critical is that? how important is
that when compared to exploring the
opportunities available in this vast land.

I dare to ask, what would be catastrophic
about our children and grandchildren
end up being Americans with Assyrian/
Chaldean roots? compare that to the
feeling of still being a minority by
choice?

Arguably we can say that we kept our

identity for centuries in Iraq as
Chaldeans/Assyrians, but then we resisted
conversion to Islam to to Arabs by force.
It is different in the U.S., no one is
forcing any one to become an American,
we chose this affiliation, in fact most of
us went through trial and tribulations to
earn this honor. Millions of people
worldwide aspire to be Americans and so
did we before we landed here.

Lets try to merge and melt in this

great idea called America, it is great
because we knew it and we found we were
right by thinking so. So, why should we
resist accomplishing a goal we worked

hard to achieve ?

Let's teach our children that we

decided to come to the U.S. not to live as
we did back home but to live as we
aspired to, live in America, the American
way, enjoy all the things that this
phenomenon called America has to offer.
that goal can only be achieved by melting
in this culture, appreciate it's ideals and
take advantage of all the good things it
offers.
www.GabrailCancerCenter.com(الصورة المرفقة: أطفال من القوش في عید السعانین/عن موقع عنكاوا كوم)
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Century A.D. And the Seventh Century A.D.

Free –lance writer :1-Hammuraby ,A
Quarterly Magazine :  in Michingan U.S.A.
2- al – Fikr  al – Masihi : Quarterly
Magazine . Baghdad, Iraq  since 2004.
3- writes also in Bain al – Nahrain
(Mesopotamia ) Magazine since
2004.Baghdad, Iraq.
4-He sometimes writes in al-arabia wa-
tarjamah : Arab Organization for
Translation Journal.Beirut, Lebanon.
Member of :

a. Chaldian – Assyrian-Syriac Council :
2003-2005
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The phenomenon of wars and international
conflicts is the most important phenomena that
thinkers disagree with because of the changing
of the nature, historical change, development of
conditions to be met for peace and security
establishment. The era of international
regulation in the edifice of the United Nations,
including available has of rules and principles of
collective security, the sponsor to bear the
consequences of Article 24/1 and also in
accordance with Chapters 6, 7.8, and 12
resolving conflicts and international crises and
the development of cooperation between the
countries in all political and economic, social
levels and save international peace and security.
It is noted that the presence of the era of the
international organization does not mean the
end of the phenomenon of international disputes
or threats as a means to achieve national goals.

And the United Nations used the concept of
international security means actually measures
of collective security because the international
security means security status enjoyed by
international actors as well as other international
plates. The extent of the reduction of the rate or
the level of violence or conflict and
confrontation between the conflicting parties.
While the concept of collective security refers to
the collective action in accordance with the
mutual relations of the members of the
international body in order to maintain
international peace and security, by making
security part linked to the security of all and then
when the exposed part of the threat or
aggression bear all deter aggression or
destruction process. And also is to prevent the
aggression or the threat which its mean taking
any preventive aspect. In addition to, the
inclusion of collective security is as a measure
to remedial action later on the occurrence of

aggression. And this can ease the use of
violence in international relations and the sizes
of the states because they will know the risks of
loss.

The best example in reference to the concept
of collective security is a collective action in the
face of the organization of the Islamic State of
Iraq and Syria (ISIS) and also Libya. In short
simple to the resolutions of the Security Council
specially the resolutions 2170 2178 and 2174, we
see that the Security Council called for the
prevention of support, funding and arming ( ISIS
) terrorists and J Nasra Infront and Khorasan
and other entities linked to al-Qaeda, and
prevent their flowing into Iraq, Syria, Libya, and
to disarm all terrorists fighters and halt all
terrorist acts of the parties involved in the
conflict armed and not associate terrorism with
any religion, nationality, civilization. These
decisions put all the members of the United
Nations in front of their responsibility to fight
against terrorism through joint international
cooperation because it has become a common
axis to encourage countries in the world without
exception.

The concept of collective security took for
the preventive aspect in order to prevent the
occurrence of any aggression or threat of
aggression, both at the level of in-country or
from abroad. At the same time, the collective
security included preceded deal after
occurrence of aggression. This is the view of the
jurisprudence of the international organization
the idea of intervention, in condition they
provided correct available reasons for
interference objective (such as the case of
collapse of the state), and should not be
selective or preventive aspect to be driven by
the dominant political calculations. And its to be
in the framework of relevant international
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organization, and general consensus of its
members. The researcher sees the possibility
practice of preventive aspect may be with Libya
to eliminate the terrorist organizations , and at
the same time to prevent its expansion in the
North Africa.

Since the protection of minorities and
conservation are part of the collective security
as we mentioned above, we see the important
role must be taken by the United Nations in the
application of preventive means which take the
peaceful or military side in the protection of
minorities. Especially in the countries with many
nationalities, and these nationalities live in a
state of instability and face the challenges of
terrorism and major national spectrum prevailing
in the country such as Iraq and Turkey. It is
noted that these minorities face these
challenges and terrorism because they are
trying and struggling to achieve self-assertion.
That pulls us to say, the importance of the role
of the United Nations in order to achieve
collective security in a precaution to keep these
minorities to practice their culture and literature,
freedom and beliefs by giving autonomy or self-
administration or a safe area. this is what can be
touched in the case of the safe zone in northern
Iraq with the Kurds in 1991 and also what can be
applied with the Kurds and nationalities Turkey
and also with Iraqi minorities (Assyria
Caldossrian and Yezidi and Shabak) in the
application of such preventive action. At the
same time, the importance of the role of the
United Nations in order to accomplish collective
security in the pressure on the governments
concerned for the realization of their
responsibilities in dealing with the components
of national equality with big prevailing national
and give their language rights, linguistic and
ideological.

In this way, it can be said that the collective
security is justified and the main function of any
international organization. For the United
Nations represents the procedural aspects in
order to ward off the dangers threatening peace,

security and stability. And in general, it can be
summarized assumptions adopted by the
Security Collective Theory as follows:

First, that in the event of armed conflict
requires the occurrence of an international
agreement to define the aggressor in this
conflict with fast and immediate procedure to
preventing the expansion of aggression, at least
to not be overwhelmed.

Second, each State collected a goal and duty is
one resist aggression from any source without
taking into account the interests or links of
friendship.

Third, every country enjoys the same freedom
and flexibility that allows it to participate in
collective international measures implemented
in the face of the aggressor.

Fourth, the collective capabilities that would be
implemented in the event of such magnitude
joint measures to make it able to answer the
aggression and frustration.

Fifth, the realization aggressor States that it
would be unable to resist the force of which
would make it the largest deterred from action
adventure aggressive.

These assumptions make us that to four
Facts point to in order to provide an atmosphere
of collective security and provided by the United
Nations as follows:

I should determine the aggression that
constitutes a threat to international peace and
security, then fend off this tools preventing. At
the beginning of the founding the United
Nations, we find that the pillars Collective
Security focused in defining aggression in
international disputes, not disputes withinthem.
The United Nations to prove its adherence to the
rule of the article second paragraph seven of
Charter for non-interference in the internal
affairs of States. However, the United Nations in
this regard may take its members, especially the
major powers and the vast reconciling the
account. This can be seen in the case of Yemen,
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when the United Nations has condemned the
Saudi aggression against it.

It is noted when reviewing the current
international situation, especially after the end of
the Cold War between the Western and the
Eastern bloc, the Security Council adopted a
critical positions under Chapter VII when Enter
new cases of disputes deal with the treatment of
the concept of aggression as interpreted by the
labor Assembly, such as the case of
humanitarian intervention, as happened with
northern Iraq when  the Security Council issued
resolution No. 688 on 04.05.1991, as imposed an
air protection for the Kurds. The researcher
believes that the hope was spread on minorities
Alcaldossrian Assyria and Yezidi and Shabak in
the imposition of such a decision for the
protection of these minorities from (ISIS0
organization. However, the complexity of
interests and the role of the force is predominant
in these venues, it has had a role in the absence
of a decision to protect these minorities in
accordance with the safe area method, or self-
management. This reflects the lack of
democracy and the controlling of the Security
Council in the collective security system control.

Second, the importance of peaceful settlement
of international disputes in accordance with the
third paragraph of Article II "All Members shall
settle their disputes by peaceful means in such a
manner that international peace and security
and justice go to risk." In the Manila Declaration
of the United Nations in 1982 it stressed that
"not to resort use of force countries even if
peaceful means failed to settle the dispute.  We
see in the case of Yemen, the United Nations did
not exhaust all peaceful means to settle internal
dispute. It makes the attack the Saudi against
Yemen as aggression.

Third, the U.N helped and encouraged, for the
success of collective security, the signing of
agreements of non-proliferation of weapons of

mass destruction and creation of free zones,
including the prohibition of nuclear testing.
Perhaps the efforts of the great powers and the
major members of the Security Council with Iran,
which came out in agreement with Iran on
nuclear reactors in July was one of the
successes of the United Nations in this
endeavor.

Fourth, IN order to accomplish the collective
security must suppress aggression when
peaceful means fail to settle disputes or lack of
good faith in the principle of non-use of force in
international disputes or means geode and
disarmament failed to reduce international
conflicts. In this regard, the Security Council,
make recommendations or decisions under
Chapter VII of the Charter should be taken,
including measures of military and non-military.
Perhaps the pretext of the global attack on Iraq
in March 2003 under the pretext of Iraq's
possession of nuclear weapons and chemical
model was to suppress the aggression and
achieve collective security. And on the formation
of UN forces it has been stipulated in articles 43,
44, 45, 46 and 47, and also contribute to be
optional, not mandatory. Finally devolve
command of these forces of Army Staff
Committee.

In conclusion, the researcher believes that
collective security in accordance with the
Charter of the United Nations and its efforts in
the peaceful settlement of internal or external
disputes. And also prevent the spread of
weapons of mass destruction or lethal
aggression and suppression by force in the case
of the failure of all peaceful pursuits, can bring
peace and security and international stability.
However, the intersection of interests and the
use of power and influence in international
relations in order to achieve the goals and
interests can contribute to the achievement of
collective security within certain limits or failing.
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It is not a secret that huge treasures of
valuable manuscripts and rare books were
preserved in the library of the Dominican
Friars' monastery, for centuries, in Mosul, until
2014. But how they
escaped ISIS , and how
they have found refuge in
the National Center for
Archives in Paris,
safely? The big question
is WHEN and HOW has
that happened?

Nothing escaped ISIS
in Mosul, especially the cultural heritage, i.e.
ancient churches, monasteries, archeological
sites, 6000 years old monuments and statues,
and everything Christian, which existed since
the beginning of Christianity, were all

exploded. Even some ancient Muslim mosques
were exploded. All the antiquities in the
national museum were looted and sold
abroad, while the rare valuable manuscripts,
books and archives in Mosul Central Library,

has all been burnt. Even
the remains of ancient
cities of Hatra and
Nimrud,( built many
thousands of

years B.C), which
were important stations
for trading caravans that
brought goods from China

and India to the middle east and Europe, were
bulldozed, with all their magnificent and
elegant remains(houses, the famous Temple of
the Sun, the public baths, statues, and
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the walls that surrounded the cities) which
attracted tourists from all over the world.

The HERO is father Najeeb Michael, one
of the Iraqi Dominican friars in Mosul, and
professor in theology.

The story begins in 2007,when some
unexploded landmines, were found under the
Tower of the Clock. The clock, was a gift, from
the French Empress Eugenie, wife of Napoleon
III, to the monastery in Mosul, about 140
years ago, and it was fixed under the huge
brass church bell, at the top the tower. At that
moment our hero, sensed the danger, and felt
that he had to do something, to save
the priceless cultural riches in the monastery's
library. Father Najeeb (60 years old) started to
act at once.

His plan was to move the books and
documents to a safe place, outside Mosul
secretly. He began to load, one small pickup
truck, with books and documents and carry
them secretly to Qaraqoush(Baghdeda, about

20 miles east of Mosul), once a day either at
dawn or at dusk without drawing attention.
This continued for one year,and (55000) books
and documents were saved, besides the contents
of The Center of Archived Documentation and
Paginated Manuscripts, with all the
monastery's possessions.

On the 10th of June, 2014, when Mosul fell
into the hands of ISIS, they found the library

empty. Two months later, news came that ISIS
fighter were on their way to conquer
Qaraqoush and other Christian towns.
Now father Najeeb had to act faster. On the
6th of August, and after midnight he
loaded a big truck (long vehicle) with all those
valuables and carried them to Erbil (60 miles to
the north), a few hours before the attack,
and later to France, where many samples of
these riches were displayed, in the exhibition
held by Dominican friars, on the 800th
jubilee of their monastery's foundation.
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