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اكتشاف تارخيي جديد
يؤكد االرتباط بني التسميتني :سرياني وآشوري

كتابة على صخرة عمرها  2800سنة ألقت الضوء من جديد على المصطلح
آشوري ( )Assyrianوالعالقة بينه وبين المصطلحات
سورويو

()Suroyo

وسوريويو

()Suryoyo

وأسورويو

( ،)Asuroyoحيث يرى البروفيسور روبرت رولينغر أن اللغز قد حـل أخيرا.
فالمصطلحات سورويي ( )Suroyeأو سوريويي ( )Suryoyeال تعني
سوى اآلشوريين ( .)Assyrianوذلك في حديث له لـ .Hujada.com :لكن
الدكتور أسعد صوما أسعد لديه اعتراض على ذلك .الصخرة المكتشفة مع الكتابة
الهامة وجدت مؤخرا في جنوب شرق تركيا وبالتحديد في ( ) y،Cinekبالقرب
من مدينة أضنة.
يقول اآلثاريون أن هذه الكتابة تعود إلى العام  800قبل الميالد .مما يعني أن
عمرها  2800سنة .وماا يلفات الن ار بهاذه الكتاباة أجهاا وجادت بلغتاين :الفينيقياة،
واللوفيان -الحثية.
اللغاة الفينيقياة التاي لاد يعاد أحاد يتحادل بهاا الياوم كاجات فاي ذلاك العهاد لغاة
الفينيقيااين الااذين كاااجوا يتعااااون الت ااارة علااى الشاااا الشاارقي للبحاار ا بااي
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المتوس ا  .أمااا اللوفياجيااة-الحثيااة فهااي لغااة أخاارى ميتااة كااان يتحاادل بهااا سااكان
ا جاضول ،إذ حلت محلها اللغة اآلرامية حوالي سنة  000قبال المايالد .وقاد تمات
ترجمااة الكتابااة بن اااب ماان قباال اآلثااريين وفيهااا ي هاار أن الملااك المحلااي أوريكااي
( )Urikkiماااان منطقااااة ( ) y،Cinekيتحاااادل عاااان عالقتااااه مااااع ا مبرااوريااااة
اآلشورية .في الكتابة الفينيقية وردت التسمية آشور بالصايغة ( )Assurبينماا فاي
النص اللوفياجي ،والذي هو ذات النص الفينيقي ،وردت التسمية ذاتها بااللف ساور
( . )Surهاتان اللف تاان اللتاان كاان يقصاد بهماا آشاور ( )Assyriaجاذبتا اجتبااه
الباحثين وأوجدتا جهاية لل ادال الاذي ي اري حاول التساميتين :آشاور ()Assyria
وسااوريا ( .)Syriaم لااة (دراسااات الشاارق ا دجااى) ( Journal of near
 )Eastern Studiesالصادرة في تشرين ا ول 2002وفي موضوعها الراباع
المنتشي بروب االحتفال كتبت مهللة أن البروفيسور روبارت رولينغار مان جامعاة
ليوبولد – فراجزيس ( )Leopold- Franzesفي إجسبروك ( )Innsbruckفي
النمسا أكد أن الكتابة على صخرة ( )y،Cinekأعطت جواباا جهايياا علاى الساؤال
المثير لل دل منذ القرون الوسطى وبدون أدجى شك تؤكد أن االسد ساوريا Syria
هو م رد جسخة مختصرة من االسد آشور .Assyria
البروفيسور رولينغر الذي يعتبر أبرز عالد في تاريخ لغات وثقافات الشرق
لد يتلق على استنتاجاته تلك من البحاثة اآلخرين سوى التعليقات ا ي ابية .كذلك
ا مر من الم تمع اآلشوري الذي االما ت ادل حول هذا ا مر  .وقد جحى
البروفيسور رولينغر كل ا سئلة ا خرى فيما يتعلق بهذا ا مر جاجبا .ويصرب
البروفيسور رولينغر لـ " :Hujada.comباعتقادي سوف يضع هذا حدا لكل
النقاشات حول موضوع التسمية .إجني متأكد  %100جها كتبت بوضوب تام في
النقش .لقد كان من حسن ح نا أن وجدت الكتابة بلغتين :الفينيقية من جهة
واللوفياجية  -الحثية من ال هة ا خرى .واضح إجه جقش مزدوج اللغة .في النسخة
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الفينيقية وجدجا كلمة آشور في شكلها ا صلي مع (آ)  Aفي البداية على هذا الشكل
( .)Assurأما في النسخة اللوفياجية للنص ج د الكلمة ذاتها ولكن بدون حرف
البداية (آ)  Aأي سور ( . )Surوهكذا فا سد آشور يحمل حرف البداية (آ) الذي
فقد في النسخة اللوفياجية .وبالطبع كلتا التسميتان آشور ( )Assurوسور ()Sur
تشيران إلى ا سد ذاته وتعنيان آشور ( .)Assyriaالفارق الوحيد هو استعمال
اللف

المختصر من كلمة آشور( )Assyriaفي النص اللوفياجي .البروفيسور

رولينغر أوضح أن اليوجاجيين في عام  800قبل الميالد كاجوا على اتصال مع
ثقافات مختلفة في الشرق ا وس  .واستخدموا اللف

سور( )Surبالصبغة

اليوجاجية حيث تحورت اللف ة إلى سوريا ( .)Suriaهذه التسمية التي مازالت
حتى يومنا هذا تستخدم تحت اسد سوريا( . )Syriaجتايج هذا االكتشاف وتبعاته
سوف تعني الكثير بالنسبة للباحثين ولآلشوريين على السواء .البروفيسور
رولينغر راهن على تأثير هذا االكتشاف على الوضع في أيامنا هذه.
ويتابع قوله" :دعنا جقول أن هذه ماهي إال مساهمة أوضحت من أين جاء هذا
االسد .ومن خاللها وضعت جهاية لل دال الطويل حول العالقة بين المصطلحين:
أسيريا  Assyriaوسيريا  .Syriaكيف سيواجه الم تمع اآلشوري هذه المعلومة
ال ديدة وجتاي ها الممكنة؟ ال أدري بعد ..ولكن ي ب أن جنت ر وجرى ما الذي
سيحدل"  .هكذا أبدى البروفيسور مالح ته .فماذا ستكون تبعات استنتاج
البروفيسور رولينغر فيما يخص آشوريي اليوم؟ بقدر ما يمكننا التذكر كان كال
المصطلحان سورويي( )Suroyeو سوريويي( )Suryoyeواردين ومستعملين
في له تنا الغربية .أما في له تنا الشرقية فقد استعمل سورايا()Suraya
وسوريايا( .)Suryayaوكال الشكالن من اللف الشرقي والغربي يتطابقان مع
اللف

سور ( )Surالمكتشف في كتابة ( .)y،Cinekوالذي يعني آشور

( )Assyriaكما سبق .هل يمكن أن تكون ا لفاظ ، Suraye ، Suryaye
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 Suroye ، Suryoyeتعني جميعها آشور ()Assyrian؟ وهل كان لدى
الحركة اآلشورية (اآلثورية) االستنتاج الصحيح عندما ربطت بين هذه ا سماء
منذ البداية؟ البروفيسور رولينغر جفسه ال شك لديه في هذا االرتباط .ويقول في
هذا الصدد" :إجني مقتنع تماما أن هذه التسميات جميعها تعني آشور()Assyrian
 .وعلد اللساجيات يوضح أساس منشأ الكلمة .".ويؤكد البروفيسور أجها لف
مختصر من كلمة آشور ( )Assyriaثد يضيف .…" :بالطبع في هذه المنطقة
من كيليكيا وشمال سورية وبالضب المرحلة التاريخية التي جتحدل عنها (حوالى
 800ق.م ).كان هناك آشوريون وكثير من اآلراميين واللوفياجيين(الحثيين)
واليوجاجيين .وبالطبع فقد استخدم اآلراميون هذا التعبير للتدليل على
آشور(".)Assyria
ويتابع البروفيسور رولينغر .…" :على العموم ي ب أن جفرق بين أمرين:
ا ول هو المستوى اللغوي لمنشأ التسمية .والثاجي هو الهوية التي يعبر عنها
بالترال الثقافي والعرق وال نس وأشياء أخرى ذات عالقة .وهذه ا شياء ا خرى
هي من الصعوبة والتعقيد بمكان لكي تتد دراستها وبحثها .ولكن ما يخص التسمية
فهي

اآلن

واضحة

كليا".

بحسب

هذا

الباحث

الفذ.

ولكن الدكتور أسعد صوما أسعد ،أستاذ السرياجيات في جامعة ستوكهولد ليس
متأكدا من صحة ذلك .والسرياجيات هي تسمية عامة لدراسات الكنايس السرياجية
ولغتها وثقافتها .ومنذ مدة اويلة والدكتور أسعد يدافع عن الهوية السرياجية-
اآلرامية لشعبنا رافضا اآلشورية كهوية لنا .ورغد موقفه الراف

هذا وبعد أن

قرأ جص البروفيسور رولينغر ،بدا الدكتور أسعد حاضرا اآلن لقبول فكرة أن
صلة ما ترب

بين التسميات سورويي ( )Suroyeوسوريويي ()Suryoye

وأسورويي ( .)Asuroyeويقول تعليقا على هذا االكتشاف" :قد يكون من
الصحيح  %100أن سورويو ( )Suryoyoوسوريويو ( )Suroyoقد اشتقت
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من كلمة أسورويو )Asuroyoآشوري .ولكن قد يتد في لح ة ما في المستقبل
اكتشاف أو ظهور إثباتات أخرى" .ويتابع روايته بالشرب أن هذه الن رية
استخدمت لمدة اويلة ومن أشخاص عديدين كدعاية

صل كلمة سورويي

وسوريويي مع جقص ا دلة التاريخية قايال" :جميع الكتاب السريان عبر الزمن
وباتفاق ال ميع ذكروا أن كلمة سوريويي  Suryoyeجاءت من اسد شخص هو
سورس  Suresأو سيرس  . Syresوجحن في الواقع لد جعثر على تاريخ
سورس/سيرس هذا .لذا فهذا كالم غير علمي وبإمكان الفرد اعتبارها حكاية أو
أسطورة .وهناك الكثير من الحكايات وا سااير التي ابتدعها ا جسان لتفسير
بع

ا مور".
ويرى الدكتور أسعد أن ا جسان ي ب أن يفرق في الوقت ذاته بين تسمية

شعب وبين الهوية العرقية لذلك الشعب .وباعتقاد الدكتور أسعد أن جميع الكنايس
السرياجية ا م  Syriacومنذ القرن الثالث بعد الميالد ارتبطت مع اآلرامية .هذا
ما يمكن مالح ته في كتاباتهد .ومثال على ذلك القديس مار أفرام المشهور .إذ
كتب في القرن الثالث وصفا للمفكر برديصان على أجه فيلسوف اآلراميين .وفي
الوقت ذاته يرى أن هذا المنهج ال ي هر فق في الكنيسة السرياجية ا رثوذكسية
ولكن في الكلداجية والنسطورية أيضا .هذه ال اهرة درسها الكاتب اآلشوري
يوحاجون قاشيشو الذي كتب عن عراقة إيمان الكنايس ا م التي تأثرت بالوصف
السلبي لآلشوريين في التوراة .فالعهد القديد كتب من قبل اليهود الذين كاجوا يرون
اآلشوريين كأعداء ومن خالل هذه الن رة تحدثوا وكتبوا عنهد بصورة سلبية.
وهذا هو السبب في أن الكنايس ا م المتأثرة بقوة بالتوراة اختارت رف

اسمها

القديد اآلشوري  Assyrianوارتبطت باالسد اآلرامي الذي كان له وقع إي ابي
في الكتاب المقدس .ورغد أن الدكتور أسعد يقر بأن كلمة سورويي()Suroye
تعني آشوريين( )Assyrianلكنه ي ل متحف ا في التعميد بحيث ال يحبذ الذهاب
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أبعد من ال اجب اللغوي إذ إن التسمية قد تحمل دالالت مختلفة في المراحل
التاريخية المختلفة .ويقول بهذا الشأن …" :إجه ليس من الصحيح في يومنا هذا أن
كلمة سورويي ( )Suroyeأو سوريويي ( )Suryoyeيمكن ترجمتها إلى كلمة
آشوري( )Assyrianلم رد أجه منذ مدة اويلة كاجت كلمة سورويي
( )Suroyeقد جاءت من كلمة أسورويي ( . )Asuroyeجحن ي ب أن جن ر
إلى المعاجي التي حملتها الكلمات في العهود التاريخية المختلفة .ال يمكننا اليوم
استعمال ذات الكلمة بذات المعنى الذي كاجت تدل عليه قبل  2200سنة" .ا لحاب
بالسؤال ي علنا ج ن أن الدكتور أسعد يعتقد بأجنا جنتمي إلى العرق اآلشوري رغد
أجه ي ل يشدد على أن يبقى ذلك في جطاق ضيق .وفي هذا المنحى يقول:
"اآلشوريون-الكلدان-السريان في العراق وبخاصة أولئك الذين في شمال العراق
لهد جذور آشورية .اآلشوريون القدماء لد يعودوا موجودين جهد أبيدوا ،ومن ج ا
منهد اجدمج مع اآلراميين .اليوم ال يوجد آشوريون بعد ،ال في اللغة وال الثقافة وال
الترال وال ال نس .لقد سموا أجفسهد آراميين .ومع الزمن جسيوا جذورهد
اآلشورية" .هذا ما يقوله الدكتور أسعد الذي يعرف جفسه بلغته ا م سوريويو
 Suryoyoأي آشوري  .Assyrianباحث آخر ال يتفق مع الدكتور أسعد هو
زاك شيري  Zack Cherryالذي يسمي جفسه آشوري والذي يعد للدكتوراة في
حقل اآلشوريات في جامعة أوبساال في السويد .علد اآلشوريات هو اسد مشترك
للدراسات التراثية والثقافات القديمة في الشرق ا دجى .وبعكس الدكتور أسعد فإن
الباحث زاك شيري يتفق مع استنتاج البروفيسور رولينغر فيما يتعلق باالرتباط
بين الكلمات سوريا ( )Suriaوآشور ( )Assyriaوكذلك سوريويي
( )Suryoyeوسورويي ( )Suroyeوالتي تحمل ذات المعنى الذي هو
آشوريين( . )Assyrianوهنا يقول الباحث شيري" :ما أريد التأكيد عليه هو أن
أجدادجا اآلشوريين لد يأتوا من خارج إاار شعبهد ولغتهد بفرضية سورايي
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( )Surayeأو سورويي ( .)Suroyeوكمثال على ذلك لغة اللوفياجيين .حيث أن
من خاللها سموا أجفسهد مرة سورايي ( )Surayeوأخرى سورويي ()Suroye
عوضا عن آشورايي ( . )Ashurayeوسبب التبدل في اللف أن تحول آشورايي
إلى اللف

سورايي أو سورويي يمكن إثباته في اللغة اآلرامية حيث أن الملك

اآلشوري و سباب استراتي ية وبشكل اوعي تقبل اللغة اآلرامية وجعلها في
مستوى اللغة ا مبرااورية اآلشورية منذ عام  900قبل الميالد إلى جاجب لغتهد
ا قدم التي كاجوا يسموجها اآلشورية أو ا كادية ، Akadittu ، Ashuritu
والتي استطاعت أن تحتويهما" .زاك شيري هو حاليا االب دكتوراه ضيف لمدة
عام في معهد االستشراق في جامعة ليبزغ  Leipzigفي ألماجيا .قال إجه في أثناء
دراسته وجد الكثير من الوثايق وا ثباتات التي قارجها ببعضها والتي تؤيد الهوية
اآلشورية .هذه ا ثباتات سيعمل على اباعتها وجشرها في المستقبل القريب.
ويرى شيري أجه حتى اآلن ال يوجد بحث جدي يتنكر للهوية اآلشورية .وفي
المقابل يوجد كثير من ا بحال التي تؤكد هذه ال ذور .وهكذا يلتقي الباحث شيري
مع البروفيسور رولينغر ويتفقان على الترجمة الصحيحة للتسمية سورويي،
سوريوييو أو سورايا ،سوريايا والتي تعني جميعها آشوري ( . )Assyrianفق
الدكتور أسعد متفق مع المعنى اللغوي ا صلي ولديه عدد من ا فكار فيما يخص
الشرب الموسع للعالقة بين مفاهيد مثل سورويي( )Suroyeوآسورويي
( )Asuroyeومن حيث المبدأ فإن ما يثير الع ب أن الدكتور أسعد بالرغد من
سلوكه وتحف ه السابق بهذا الشأن فإن ا ثبات ال ديد مرحب به ومقبول حول
هوية شعبنا .ولكي جصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع الواسع والشايك سيكون
الدكتور أسعد مثاال يحتذى في قبول ا ثباتات ال ديدة عوضا عن رف

كل ما ال

يتفق مع ا فكار المسبقة عن اآلشورية( )Assyrianأو السرياجية(.)Syriac
معلمنا القومي جعوم فايق لد تكن لديه أية مشكلة في االعتراف بأصوله اآلرامية أو
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اآلشورية .لهذا يتساءل المرء :لماذا هي بالنسبة لنا في الوقت الحالي مشكلة إذا
أردجا احتضان بكل فخر واعتزاز االسد اآلرامي كما اآلشوري ؟ في الوقت الذي
كال االسمين يرمزان إلى أع د وأقدم حضارة عرفتها البشرية.
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