
 

 
 ضيف المنتدى العراقي في المملكة المتحدة - البروفسور فاروق الراوي

 
 سعدي عبد اللطيف

 

ضيف المنتدى العراقي في المملكة المتحدة قبل فترة وجيزة البروفسور فاروق الراوي المختص في الكتابة 

المسمارية وأستاذ اللغات القديمة واآلثار في جامعة لندن أللقاء محاضرة عن تاريخ العراق القديم. وخبير 

 اللغات القديمة

 

الف سنة قبل  055واستهل الراوي الندوة اوال بذكر معلومة تفيد بأن بقايا آلثار بشرية يعو د تاريخها إلى 

الوقت الحاضر عثر عليها في منطقة الفحيمي بين عنه وحديثة في العراق ما يدل على قدم االستيطان في بالد 

ثر على بقايا آثاره في كهف شانيدر حيث ما بين النهرين ثم تحدث عن ما يعرف بإنسان النياندرتال الذي ع

عثر على هياكل عظمية كاملة بما في ذلك طفل معوق وجدت فوق قبره ورود أهديت إليه بعد وفاته وترقى تلك 

 سنة قبل الوقت الحاضر. 05555اآلثار إلى حوالي 

 

ي منطقة الجزيرة سنة حيث بنيت اول قرية استيطانية ف 0555وأضاف أن حضارة العراق تمتد الى اكثر من 

بين الحضر والموصل وغيرها في أعالي الفرات. وتمازجت عبر آالف السنين ثقافات وحضارات متنوعة، 

ماقبل السومرية، بمراحلها المختلفة, ملفعات وحسونة وسامراء وحلف والعبيد والوركاء وجمدت نصر, 

خمينية واإلغريقية والهلنستية و الرومانية، وخلفها أدوار سياسية معروفة باألكدية والبابلية و اآلشورية واأل

 شكلت جميعها بما عرف بحضارة وادي الرافدين.

 

واوضح ان وجود نهري دجلة والفرات لعبا دورا مهما في انبثاق هذه الحضارة، لكن العامل االكثر أهمية يكمن 

لية كبيرة تتمثل بالحفاظ على هذا في تنوع المجتمع العراقي اثنيا، وثقافيا، ودينيا وهذا يلقي على عاتقنا مسوؤ

 االرث المديد.

 

واستعرض الراوي مسلسل الغزوات البربرية التي تعرض لها العراق، لكن ابناء الرافدين سرعان ما ينهضون 

ألعادة الحضارة من جديد ليفاجأوا، من جديد ، بغزو آخر من الغرباء المتخلفين يدمرون كل مابني على امتداد 

 سنين طويلة.

 

قد دمر الكوتيون الحضارة األكدية ليبدأ نواح العراقيين الذي استمر دهورا وليبني العراقيون بعد ذلك ف

ق.م والتي اتسعت آفاقها الحضارية لتمتد من مصر غربا الى  1212االمبراطورية الثانية للسومريين بحدود 

 والى سواحل بحر العر  جنوبا  ارمينيا وبالد فارس وافغانستان شرقا والى سوريا وبالد االناضول شماال

 ويعتبر العراقيون اول من بنوا متحفا لحفظ تراث االنسانية، وتم ذلك على يد الملك البابلي نابونئيد.

 

 

 



 واوجز البروفسور الراوي ابرز انجازات االجداد:

 

تة صفوف من اضافة الى شق االنهر والترع وتنظيم الري فقد استطاعوا رفع انتاجية السنبلة الواحدة من س

 حبة. 99الحبو  إلى 

 ابتكر الرافدانيون الكتابة على الواح الطين.

 اسس العراقيون اولى المدارس والمكتبات واعتنوا باألد  والشعر.

 بحرا  حققه الخليل بن احمد الفراهيدي. 20بحرا  من أصل  22اكتشفوا علم العروض حيث توصلوا الى معرفة 

 

راوي قد اعلن مدينة السليمانية مؤخرا العثور على مخطوطة مهمة جدا هي يذكر ان البروفسور فاروق ال

احدى االلواح المفقودة من ملحمة گلگامش االثني عشر وهو اللوح الخامس منها معتبرا ان هذا االكتشاف قد 

بليين سبقوا يغير الكثير من االراء والمفاهيم التي تبلورت حول هذه الملحمة، وهو ما الذي اعاد التأكيد أن البا

سنة، وعرفوا الصفر ورسموه بعالمة مميزة قبل غيرهم من الشعو  واألمم، مثلما  2005فيثاغورس بنحو 

 قادت للعثور على رقيم يتيح إكمال النقص في ملحمة كلكامش، واكتشافات تاريخية أخرى مثيرة.

 

ليمانية )تبعد مدينة السليمانية و اوضح البروفيسور فاروق الراوي، ، وهو من بين من استعان بهم متحف الس

كم شمال شرق العاصمة بغداد(، إن المبادرة تهدف من بين أمور أخرى، إلى "وضع سجل متكامل  402

)فهرسة( عن مقتنيات متحف السليمانية من النصوص الرافدينية القديمة"، مشيرا  إلى أنه تم "التحري عن 

لقدم السومرية، األكدية، البابلية، اآلشورية، العيالمية، أكثر من خمسة آالف نص بلغات مختلفة هي بحس  ا

 اآلرامية، العبرية، والسريانية والعربية".

 

وأضاف الراوي، أن البحث قاده للعثور على "نصوص فريدة من أهمها واحد سومري خاص بملحمة كلكامش 

ل( فيه إشارات واضحة لما أو ملحمة ملكين هما كلكامش ملك الوركاء وأجا ملك كيش )تل األحيمر قر  باب

يمكن أن يعد أول إشارة في التاريخ عن الديمقراطية"، مبينا  ان النص "يؤكد وجود مجلسين أولهما للشيوخ 

 والثاني لألبطال )المحاربين الشبا ( كانا يعدان من أركان الدولة حينها".

 

العثور على ملحمة أسطورية تتعلق وأوضح الخبير اآلثاري، أن البحث في كنوز متحف السليمانية أدى إلى "

بأنزو )حارس الجبل( ولوكال بندة )والد كلكامش( تعرف بنحو أساس بالملك لوكال بندة وأنزو فضال  عن 

العثور على مجموعة نصوص سومرية كتبت في العصر البابلي القديم )بدايات األلف الثاني قبل الميالد( فيها 

عود عشتار )اله الح  والحر ( من العالم السفلي )عالم األموات( إلى العديد من القطع األدبية الشهيرة كص

العالم العلوي )عالم األحياء( واألغنية الخاصة بالمجرفة )المر( كاملة التي تؤكد أن اإلله انليل خلق اإلنسان 

نانا ومعه المجرفة كرمز للعمل المثمر ومجموعة أناشد سومرية تعنى بتمجيد ملوك العراق وقطعة تخص إي

)عشتار( وأبخ )جبل حمرين( تدور حول اإلله عشتار وقطعة عن رحلة اإلله أنكي من مدينة أريدو إلى نفر )تل 

 عفج(".

 

 

وذكر الراوي، أن تفحص تلك القطع األثرية قاده أيضا  إلى "العثور على أحجار كتبت باآلرامية ولفائف تخص 

ولي )السرياني القديم( فضال  عن نصوص بايكولي سفر الالوين التوراتي ونصوص كتبت بالخط االسترنك

المطولة المكتوبة بالخط اآلرامي وباللغة الفرثية"، الفتا  إلى أنه اكتشف "نصوصا  آشورية ملكية متعددة ذات 



أهمية بالغة ومنها ما يخص الملك آشور نيراري من العصر اآلشوري الوسيط )منتصف األلف الثاني قبل 

 الميالد(".

 

خبير اآلثاري فاروق الراوي، إن من بين االكتشافات المهمة التي توصل إليها خالل تفحص وقراءة وقال ال

القطع األثرية في متحف السليمانية "العثور على جزء بالغ األهمية من درة األد  الرافديني ملحمة كلكامش"، 

حمة الرائعة كامال  )نصوص مضيفا  أنه وجد بين مقتنيات متحف السليمانية "اللوح الخامس من تلك المل

 لوحا (". 21الملحمة مكتوبة على 

 

وأوضح الراوي، أن اللوح الخامس الذي عثر عليه "واضح المعالم تماما  إذ تظهر فيه بداية النص ونهايته"، 

 مستطردا  أن األلواح المماثلة المكتشفة سابقا  "لم تكن كاملة لفقدان أجزاء منها مما جعل من الصعوبة الربط

 بين بداية ما موجود في اللوح وما موجود في نهايته".

 

 

ومن االكتشافات المهمة العثور على "نصوص تعالج مواضيع علمية كالفلك ومنها نص عليه رسم لخسوف 

القمر"، مستدركا  "لكن األهم من بينها ذلك المتضمن مواضيع خاصة بعلم الرياضيات تعنى بجداول الضر  

ي  متنوعة فضال  عن نصوص هندسية تتعلق ببناء معبد أو قصر ومخططات أخرى ومعكوس األعداد بأسال

 تتعلق ببستان".

 

وأوضح الراوي، أن من األمور المهمة األخرى المكتشفة "نصوصا  تتضمن جداوال  وشرحا  تنظيريا  تؤكد 

 عام". 2005مجددا  أن البابليين سبقوا فيثاغورس في اكتشافاته بما يزيد 

 

رية فيثاغورس، تنص على أنه في أي مثلث قائم الزاوية يكون مجموع مربعي طولي الضلعين يذكر أن نظ

 المحاذيين للزاوية القائمة يساوي مربع طول الوتر.

 

وتابع الخبير اآلثاري، أن البابليين بحس  الكنز الموجود في متحف السليمانية "استعملوا الصفر بعالمته 

"، معتبرا  أن ذلك "يؤكد استعمالهم للصفر قبل غيرهم من الشعو  واألمم المميزة التي تشبه الصفر العربي

 كالهنود والعر ".

 

واستطرد الراوي، أن هذا االكتشاف جاء "مؤكدا  الكتشاف مماثل سابق قمت به شخصيا  من خالل فك طالسم 

 نص موجود في المتحف البريطاني".

 

نوز متحف السليمانية التي أطلع عليها من خالل قراءة ومضى الخبير اآلثاري فاروق الراوي قائال ، إن ك

النصوص المسمارية، تتضمن "الكثير جدا  من المعلومات المثيرة التي ستوضع بخدمة الباحثين والمعنيين 

ومنها على سبيل المثال ال الحصر التوصل إلى مكان وجود عاصمة ملكية لم تعرف من قبل اسمها ديار 

لى العصر اآلشوري الحديث )نهاية القرن الثامن وبداية القرن السابع قبل الميالد("، سنحاري  يرجع تاريخها إ

 منوها  إلى أن من "أبدع ما قام به هذا الملك هو مشاريع ري تعد من الروائع الهندسية في تلك الحقبة".

 1255يث )وذكر الراوي، أن البحث قاده أيضا  إلى "تشخيص أرشيفين متميزين من العصر السومري الحد

قبل الميالد( خاصين بساللة أور الثالثة يتضمنان طريقة جديدة لألرشفة لم تعرف من قبل"، الفتا  إلى أن أولهما 



 ها على شكل آالت وأدوات متنوعة"."يعنى بالقرابين وتسمين األغنام والعجول واآلخر بالمعادن وصناعت

 

مة معهد علمي عالمي للغات القديمة واآلثار تتوافر وأعر  الخبير اآلثاري فاروق الراوي عن طموحه لـ"إقا

فيه الشروط الالزمة على وفق آخر ما استحدث في مجال العلوم والتقنيات األثرية"، الفتا  إلى أن ذلك "يسهم 

 في إعداد مالك مؤهل ومتخصص في كردستان والعراق وربما المنطقة إلحياء التراث الرافديني".

 

كم غر  مدينة الرمادي  180في مدينة راوة ) 2922الراوي، من مواليد سنة البروفيسور فاروق ناصر 

كم غر  العاصمة بغداد(، حاصل على شهادة البكالوريوس آثار  225مركز محافظة األنبار، التي تبعد بدورها 

رى من كلية اآلدا  جامعة بغداد، وماجستير آثار قديمة من كلية اإلنسانيات جامعة الموصل، وماجستير أخ

باللغات السامية القديمة من كلية الجامعة في كاردف بالمملكة المتحدة، والدكتوراه من كلية الجامعة أيضا  سنة 

  ،2988، درس في جامعتي الموصل وبغداد، نال األستاذية عام 2900-2900

 

را، حيث عمل إلى انكلت 2991واختير رئيسا  لقسم اآلثار في كلية اآلدا  جامعة بغداد، غادر العراق عام 

 15تدريسيا  في جامعة لندن، مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية، وباحثا  في المتحف البريطاني ألكثر من 

عاما ، كما درس في العديد من الجامعات البريطانية والصينية والسويدية، وعمل في الكثير من المواقع اآلثارية 

ة والكت  باللغتين العربية واالنكليزية، ومن مؤلفاته كتا  في العراق وسوريا، وله عشرات البحوث المنشور

عن نصوص مدينة )سبر( قر  اليوسفية، وآخر عن موت كلكامش، وثالث عن كلكامش والثور السماوي، 

وأربعة كت  أخرى نشرت في إيطاليا عن نتائج بحوثه وقراءته للنصوص السومرية في المتحف البريطاني، 

اإلدارة واالقتصاد في الحقبة السومرية الحديثة، نال العديد من التكريمات منها درع السيما تلك التي تعنى ب

  ، على سبيل المثال ال الحصر.1555جامعة جان جون الصينية كأحسن تدريسي عام 

 

 انتهى

 

ي * سعدي عبد اللطيف: كات  وناقد واعالمي عراقي مقيم في المملكة المتحدة واستاذ سابق لالد  االنكليزي ف

العراق والجزائر. ترجم ونشر عشرات النصوص الفلسفية والشعرية والوثائق السياسية الى جان  ما له من 

 دراسات ومحاوالت في النقد االدبي المعاصر والفن.

 


