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االشراف: جان جبران كرم
حكيم إلسي نعمه، جميل فاضل، التحرير: روزيت

شــريـــم مـــي االخراج:

في التحرير: يشارك
والبحوث للتدريب النهار مركز في والمتدربات المتدربون

ومسؤولية". مهنية والشباب: "االعالم مشروع

االنمائي النهار
01/963538/9 هاتف  والبحوث للتدريب النهار مركز - "" يصدر عن

(MEPI) أوسطية" الشرق الشراكة "مبادرة و المسيحية" الشبان "جمعية مع بالتعاون

مصر الى من حدود الهند لغة الدولة قديماً  إعتمدت

والعالم لبنان مجدداً في السريانيّة تنتشر اللغة

االنــــســــان اشــــارة لــحــقــوق فـــي اإلعــــــالن الــعــالــمــي
باللغة االحــتــفــاظ فــي االنــســان واضــحــة الــى حــق
من ان عــلــمــاً والـــتـــراث الــلــذيــن يــنــتــمــي الــيــهــمــا.
بــعــقــيــدتــه وأفـــكـــاره حـــق كـــل انـــســـان أن يــجــاهــر
هذه في اآلخرين. الى التعرّض دون وتراثه من
بالدنا في السريانية اللغة على اضاءة الشهادة

العالم. وبالد
بطابعها المشرق طبعت كثيرة وحضارات شعوب
عــلــى دلـــيـــل خـــيـــر الــــخــــاص، ونــــقــــوش نـــهـــر الـــكـــلـــب
هــي:  فــي 8 لــغــات 19 نــقــشــاً نــشــاهــد ذلـــك، حــيــث
اليونانية، البابلية، ــة، االكــاديّ القديمة، المصرية
لكننا والــعــربــيــة. االنكليزية الفرنسية، الالتينية،
الــرغــم عــلــى الــســريــانــيــة، ال نــجــد أثــــراً لــلــغــة اآلرامـــيـــة
فقد أهـــل الــبــلــد، لــغــة – وهــــذا مــهــم جــــداً - كــانــت
الذي المشرق هــذا في وانتشرت السريانية  عمّت
االمــبــراطــوريــة سيطرة مــع الخصيب بالهالل عــرف 
540 ق.م.  مـــن عــــام بــــــدءاً الـــفـــارســـيـــة االخــمــيــنــيــة،
حـــدود الهند مــن الــرســمــيــة واصــبــحــت لــغــة الـــدولـــة
ايضاً انتشرت التي اليونانية  اللغة  الــى مصر،  الــى
لكنها بقيت الشرق، الى الكبير االسكندر بقدوم

بالمثقفين. محصورة
الجليلية. باللهجة السريانية تكلم المسيح السيد
مــتــى وانـــجـــيـــل ــــروا بــالــلــغــة الـــســـريـــانـــيـــة الــــرســــل بــــشّ

رسالته بــولــس كــتــب مـــار كــتــب بــالــســريــانــيــة، حــتــى
حــيــث ايــــضــــاً، الـــــى الــعــبــرانــيــيــن بــالــلــغــة الـــســـريـــانـــيـــة
االنطاكية، كنائسنا لكل الطقسية اللغةَ اصبحت

واالرثوذكسية. الكاثوليكية
اللغة ضعفت  الــعــربــي الــلــغــوي لالستئثار ونتيجة 

القرون. عبر تدريجاً السريانية
اللغة األم، والى التراث الى وعودة وعياً اليوم نرى
بـــل في لــيــس فـــي الـــمـــشـــرق الــمــســيــحــي فــحــســب،
للتعرف جـــوالت فتحصل الــعــالــم، بــلــدان عــدة فــي
الــى الــهــنــد فــي كــيــراال الـــى االرض الــســريــانــيــة مــن
وتقام تركيا. في بكر وديار ايران في أورميا بحيرة
فتجمع مداورة، السريانية للغة السنوية المؤتمرات
المؤتمر ان  علماً  العالم، بلدان كل من  المهتمين 

العراق. في 2006 سنة سيقام السرياني

عالمياً انتشارها
يتكلم الهنديتين وملنكار مــالبــار منطقتي فــي  -

السريانية. اللغة المسيحيين من الماليين
السريانية المخطوطات ترجمة يتم بريطانيا في -
للغات المخصصة الجامعات في وتعليمها القديمة

القديمة.
الى االخــيــرة زيــارتــه خــالل - قــال مــطــران نــيــويــورك
السريانية، باللغة قــداســه نصف "يقيم  إنــه لبنان 

موجود السريانية يتكلم بشري تجمع اكبر أن علماً
شيكاغو". في

السريان ومناطق وماردين عابدين طور أبناء كل -
السريانية. اللغة يتكلمون اسوج الى هاجروا الذين
هناك، وأهمها الموجودة الجمعيات فالعديد من
تــدعــم  صــــومــــا، اســــعــــد يـــتـــرأســـهـــا  الــــتــــي   somek
وتعلّم السريانية، الكتب  وتطبع  الشرق مسيحيي

والمدارس. الجامعات في اللغة
يزال في معلوال، ال والسيما سوريا، في قرى أربعة -
والمسلمون االرثوذكس والكاثوليك الــروم أهلها
يــتــكــلــم الـــــعـــــراق يــتــكــلــمــون الـــلـــغـــة اآلرامــــــيــــــة، وفـــــي
وال الشرقية. باللهجة السريانية اللغة المسيحيون
للمخرج الــمــســيــح" "آالم الــســيــد بـــدّ مــن ذكـــر فيلم
اآلرامية اللغة غيبسون، حيث كانت ميل والممثل

غيرها. لغة الفيلم دون تكلمها المسيح هي كما

لبنان وفي ...
إحياء الى القدس الروح جامعة د مُ تَعْ اعوام منذ -
الهندسة او الموسيقى في  إنْ  السرياني، التراث
والـــمـــؤتـــمـــرات او االيـــــقـــــونـــــات. وتـــقـــيـــم الــــمــــعــــارض
كبير بـــعـــدد لـــهـــذا الــــغــــرض، وتــحــتــفــظ مــكــتــبــتــهــا
الــمــقــدســة مـــن الــمــخــطــوطــات الــســريــانــيــة والــكــتــب

القديمة.

ضمن السريانية اللغة  االنطونية الجامعة تعلم -
الرهبانية وتــعــمــل الـــالهـــوت. تــالمــيــذ لــكــل  دورات 
واالبحاث الدراسات مركز "مؤسسة عبر االنطونية
العالمي المشرقي الــتــراث ايــصــال الــى المشرقية" 
تطورت التي السريانية فاللغة والغرب. الشرق الى
مــحــصــورة تـــعـــد لـــغـــة خـــــالل الــــقــــرون الـــمـــاضـــيـــة، لــــم
بها والــتــكــلــم تعلمها عــلــى يــقــدم بــل  بالليتورجية 

الجيل. هذا ابناء من كبير عدد
تلى تُ المارونية، السريانية الكنائس من عدد في -
فــفــي كنيسة الــســريــانــيــة. الـــصـــالة الــربــانــيــة بــالــلــغــة
شــاشــة ، تـــرفـــع الــــ"أبـــانـــا" عــلــى ســـيـــدة الـــحـــدث مـــثـــالً
علمها كما الشعب فيصليها العربي بالحرف كبيرة
تعلم ســيــبــاشــرون كثيرين ولــكــن الــســيّــد الــمــســيــح.
الصلوات. كل قراءة من ليتمكنوا السرياني الحرف
الــســريــانــيــة، الــلــغــة - جــمــعــيــات عـــدة، منها اصـــدقـــاء
رعية مار في كامل جورج كاألب الكهنة من وعدد
مجاناً يعلّمون حمود، برج – صادر حارة – يوسف
يتم كذلك األم. لغته بمعرفة مهتم شخص كــل
فــي مـــدارس خاصة اعـــوام ثالثة منذ تعليم طــالب

تجربة رائدة. يشكل ورسمية مما
يعلّمون الــســريــانــيــة" - شــبــاب مــن "هــيــئــة الــثــقــافــة
الـــمـــهـــتـــمـــيـــن لــــغــــة أجـــــــدادهـــــــم ويــــعــــرفــــونــــهــــم عــلــى
الــهــويــة عـــلـــى ـــــل الـــحـــفـــاظ ـــــبُ ارثــــهــــم الـــتـــاريـــخـــي وسُ
مــركــز إنـــشـــاء عــلــى فـــي بــلــد الــتــعــدديــة، ويــعــمــلــون
اللغة وتعليم وثقافية  تاريخية  ودراســــات  أبــحــاث

السريانية.
الــمــواقــع مـــن الـــمـــئـــات - فـــي عـــالـــم االنـــتـــرنـــت، تــبــث
والــــكــــتــــابــــات االلــــكــــتــــرونــــيــــة عــــالــــمــــيــــاً الــــنــــشــــاطــــات
موقع اضافة الى لبنان، وفي والترجمات السريانية.
"صوت موقع افتتاح حديثاً تم السريانية، الرابطة
والقداديس االخبار لبثّ وبريدياً اذاعياً السريان"

السريانية. والمقاالت
الجذور الى العودة تتناول المختصرة الجولة هذه
ألنــهــا لغة لــيــس ، والــــى الــلــغــة الــســريــانــيــة تـــحـــديـــداً
لــغــة أهــل ألنــهــا بـــل الــمــســيــح والــكــنــيــســة فــحــســب،
أن تــحــافــظ مـــا جــمــاعــة الـــمـــشـــرق. فــــاذا اســتــطــاعــت
للمجموعات االوان لغتها وثقافتها، فقد آن على
كانت مــا كــل أمــجــاد لغاتها مــع االخــــرى أن تعيد

من خصائص وميّزات. تحمله

مشلب ساميا

بكركي.  في المارونية البطريركية شعار على محفورة السريانية  اللغة
خالل من السريانية الـ"أبانا" باللغة صالة تتلى حيث الحدث - السيدة كنيسة

وتعليمها للمؤمنين. على الشاشة عرضها الندوات. خالل احدى السريانية الثقافة هيئة

الدورة. - يوسف مار رعية في السريانية اللغة تعليم
الياس مار كنيسة في الجديد كرسي االعتراف

باللغة السريانية. الرب محفور عليه صالة انطلياس في




