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ـعزل عن أألخرين مهما عظم فردة  كن لـلمخلوق البـشري أن يعيش  ال
اديـة والسلـطوية أو الـفكريـة ألن الفرد يـكون في حاجةٍ شأنـة من الناحـية ا
ماسـة لفـرد أو مجـموعـة أفراد عـند حلـظةٍ مـعيـنة من حلـظات احليـاة. حتى
ـختلف أنواعها حتاول ب الفيـنةِ وأألخرى تطوير عالقتها مع دولةٍ الدول 
ما أو مـجـموعـة من الـدول لتـضـمن وقـوف تلك الـدول مـعهـا عـند الـضرورة
ـفـهـوم الذي نـحنُ أالن في الـقـصوى أو فـي مجـاالت مـعـيـنـة أخـرى. هـذا ا
صدد طـرحـة بـطـريقـةٍ مـبـسطـة سـبق وأن طُـرح في مـواضيع كـثـيـرة حسب
فـهوم الـفلـسفي والـفكـري لصـحاب الـطرح. جـميع الـطروحـات تصب في ا
ٍ واحـد أال وهـو  –أألحتـاد قـوة..والــتـعـاون يــخـلق حلـظــة من حلـظـات مـعـ
ـعلم أألنـتصـار في هـدفٍ مـشـترك- . في مـراحل الـتـعـليم أألبـتـدائي كـان ا
ـعـروف لـلـجـمـيع عن ـثل ا يـفـسـر لـنـا أهـمــيـة الـتـعـاون وراح يـضـرب لـنـا ا
كن أن تـتـهـشم إذا جُمِـعَتْ في حـزمـةٍ واحدة , مـجمـوعـة العـيـدان الـتي ال
تواضعة الى آخـر احلكاية . اليوم جلـستُ قرب السياج اخلارجـي لدارنا ا
بعـد أن أنـهكـني الـتعب ألجنـاز عـمل ما في احلـديـقةِ اخلـارجيـة الـصغـيرة.
كـانـت هـنـاك مجـمـوعـة مـن أألسالك الـشـائـكـة الـفـائضـة عـن احلـاجـة تـرقد
بطـريقةٍ عشوائية قرب اجلدار. منذ زمن ليس بالقليل وأنا أحاول نقلها الى
ا يـستـفيد مـنهـا في مكانٍ مكـانٍ آخر أو إهـدائهـا الى جار من اجليـران ر
مـا. شمـرتُ عن سـاعـدي وشـرعت بـسـحب تـلك أألسالك الـشـائـكـة بـحـركةٍ
للـخالص منها الـى أألبد. كانت بالـنسبةِ لي ثـقيلة جـدا وراحت متشعـباتها
احلديـدية تتـعلق في أغصـان هذه الشـجرة أو تلك وكـأنها تـسخر من قوتي

التي حاولتُ مضاعفتها بشق أألنفس.
ـثل طـمــوحي الـكــبـيـر في ــهـمـة إال بــشيء بـسـيـط ال لـم أجنح في إجنـاز ا
ساحة همة. جلستُ متهالكاً قرب اجلدار أرسل نظراتي الى ا إجناز تلك ا
ـمــتـدة أمـام الـدار. ســمـعُت صـوت أقــدام تـقـتـرب مــني تـخـرج من بــيـتـنـا ا
ـتواضع لتسـتقر قربي.  ”أكـدر أساعدك? . ”نـظرتُ اليهِ بـفرحٍ وحزنٍ في ا
ـتـوسـطـة. جـاء هذا درسـة ا رحـلـةِ الـثـانـيـة من ا نفـس الوقـت. صبي فـي ا
اليـوم الى بيـتنا كي يـتلقى دروسـاً مجانـية في الـرياضيـات على يد شـريكة
سـاعدة الـيه. إبتسـمتُ في قرارة ذاتي وكـأنني أسـتهزأ حـياتي كنـوع من ا
بـكالمة  ”هل تـستـطـيع أنت أن تـسحب مـعي هـذه أألسالك اجلـاثمـةِ هـناك
. ? . ”شـكـرتهُ بصـوتٍ مـرتفع كـدينـصـور منـقـرض في زمن التـاريخ الـقد
مـعـلالً الـسـبب أنـني الأريـد أن تـتـسخ مالبـسهُ الـنـظـيـفـة. وقف الى جـانـبي
صامـتاً خجـوالً اليعرف ماذا يـفعل. بدون سـابق إنذار سالتهُ فـيما إذا كان
قد سـمع بـحكـايـة الفـأرةِ التـي أنقـذت أألسد يـومـاً. أخبـرني بـجوابٍ سـلبي
يدل عـلى أنه لم يسـمع هذه احلـكايـة يوماً مـا. قفـزتُ واقفاً مـخاطـباً إياه ”
تــعــال مـعي ,إذا جنـحتَ فـي مـســاعـدتـي ألخـراج هــذه أألسالك الــشـائــكـة
ــكـان الــذي أروم وضـعـهــا فـيه عـنــدهـا سـأحــدثك عن تـلك ووضــعـهـا في ا
احلــكـايـة.  ”حتــفـز الــصـبي ورحــنـا جنــر تـلك أألسـالك ولـهــاث أنـفــاسـنـا
تتـصـاعـد الى الـفـضاء بـصـوتٍ مـسـموع. الـغـريب أن الـصـبي لم يـكن كـما
كنت أتـصـور. كـان قـوياً بـدرجـةٍ مـلحـوظـة التـتـناسب مـع هيـكـله اجلـسدي.
جـلس قـربي عـلى أألرض وأتـسـخت مـالبـسـة بـالـتـراب والـعـشب ومـاشـابـة
ذلك. طـلب مـني أن أحـكي له تـلـك احلـكـايـة. وأنـا اذكـر الـفـأرة وكـيف أنـهـا
ح الـبصـر- راح سيف كانـت تتوسـل بأألسـد حينـما أراد أن يـلتـهمـها في 
كن أن تـسـاعد تـلك الفـأرة الـصغـيرة ذلك يـضـحك بأعـلى صوته  –كـيف 

هول? احليوان ا
لحة تركـتهُ يهدأ قلـيالً كي أرسل له حكمة بـليغة في التـعاون عند احلـاجة ا
حيـنما يحتاجـها بعضنـا للبعض أآلخر.كانت قـسمات وجهه ونظـراتة تتغير
مع تـقـدم سـرد احلـكـايـة. وقع أألسـد يـومـاً في مـصـيـدة من حـبـالٍ شـديـدة
لك الـقـوة كـان صـيـاد مـا قد نـصـبـهـا في الـغـابـة لتـهـشـيم مـعـنـويات ذلـك ا
احلـيـوانـي الـذي يـتـفـاخـر في تـنـقالتـةِ الــيـومـيـة في طـول الـغـابـة وعـرضـهـا
. كـان أألسـد قـد فـقـد قواه من والأحد يـسـتـطـيع الـوقـوف في وجـهه مـطـلقـاً
تكررة للخالص من ذلك أألذالل اجلسدي والنفسي الذي شـدة احملاوالت ا
تعـرض له من جـراء تلك الـشـبكـة القـوية. جـاءت الـفأرة تـعرض عـلى أألسد
مسـاعدتـها لتـخليـصهِ من عذابهِ اجلـسدي والنـفسي. سـخر منـها أألسد –

وكيف تستطيع مساعدتي بجسدكِ النحيف هذا ?
 –قــفـزت الـفـأرة بـرشـاقـة وراحـت تـقـرض احلـبل بـسـرعــةٍ هـائـلـة من كـافـة
ٍ الى مـخــلـوقٍ طـلـيق . ح الـبـصــر حتـول أألسـد من ســجـ اجلــهـات ,وفي 
شـكـرهــا بـقـوة مـخـبـراً إيـاهـا أنـهـا سـتــكـون في مـأمن مـادام هـو عـلى قـيـد
احلـيـاة. نـظـر سـيف نـحـوي بـصـمتٍ وشـاهدتُ فـي نظـراتـةِ تـفـكـيـراً عـمـيـقاً
ــدلـول تـلـك احلـكـايــة. في الـزمن الــذي نـعــيش فـيه أآلن تــواجـهــنـا ماليـ
احلكـايات كـتلـك احلكـاية لـكنـنا النـلتـفت الـيهـا وكأن شـيئـاً ما قـد رانَ على
قـلوبـنـا وحتـولت أرواحـنـا الى مـشـاريع التـنـتـهي من الـعنـف في كل مـكان.
ـسـحوقـة ويـعـتـبـرها مـجـرد مـخـلـوقاتٍ الـغـني اليـعـتـرف أصالً بـالطـبـقـات ا
فـائـضـة عن احلـاجـة ولـن يـأتي الـيـوم الـذي سـيــحـتـاج فـيه تـلك  –الـفـئـات
ـسحوقـة- . رجل السيـاسة الكـبيـر والرجل الذي حتـول فجأة من الشيء ا
رور والسـير. لو الى وزيـر يحيط بـنفسهِ بـرجالٍ وسالحٍ واليحـترم قواعـد ا
ـتــصـارعـة في بــلـدي الى قــوةٍ واحـدة ورمـيــنـا خـلف حتــولت كل الـفــئـات ا
ظهـورنـا أسـبـاب اخلالفـات الـثانـويـة وتـوحـدنـا لنـكـون قـوة واحـد بـأختالف
طوائـفنا ومعتقداتنا وعشنا حتت مفهوم واحد أأل وهو حب الوطن وأألرض

ـقدسـة لكـانت حـالنـا شيء آخر ولـن يسـتطع أي صـياد ا
عـلى وجه الكرة أألرضية أن يـوقع أسد واحد من جميع
أألسـود الـتي تـتصـارع فـيـمـا بـيـنـهـا ألقـتـطاع جـزءأً من

الغابة لتنفرد بها بعيداً عني وعنك وعن أآلخرين.
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جــاء ذلك في مـعـرض تـصـريـحـات
أدلى بـــهــا ردا عــلـى اجلــدل الــذي
أثــارته فـتــوى أصــدرهـا قــبل أيـام
حتــرم "االحــتــفــال بــرأس الــســنــة
شاركة يالدية) والتهنئة لها وا (ا

فيها".
وانـتشر فـيديو لـلصمـيدعي ينـتقد
فـيه تـبـرع الوقف الـسـني الـعراقي
ــــبــــلغ  120مــــلـــــيــــون ديــــنــــار
ـنـاسـبـة األعـيـاد لـلـمــسـيـحـيـ 
ـهجرين وقال في هـذا اإلطار إن "ا
ينامون في الـشوارع ونحن نتبرع
بـ 120مـــــــــلــــــــيـــــــــون ديـــــــــنــــــــار
لـلـكـريـسـمـاس?" مـعـتـبـرا أن "هـذا
ــال مــال مــســلــمــ ولــيس مــال ا

أحد".
وأضـاف في تعـليـقاته الـتي هاجم
فـيــهــا اجملــمع الــفــقـهـي الـعــراقي
بشدة أن " 120مليون دينار تدفع
حـتى يشـتـرون بهـا خمـرا وألعـابا
وقــضــايــا مـعــصــيــة تــغــضب رب

السماوات واألرض".
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عـلى خــلـفــيـة مـا تــداولـته وسـائل
اعالم بشان  قيام جهات بالشروع
بــهـدم كـنـائس اثــريـة بـالــعـاصـمـة
الـعراقـية (بـغداد ) بـغيـة حتويـلها
لالســـتــــثـــمــــار  واالشـــارة الى ان
اسـتـحـصـال مـوافـقت الـهـدم تـمت
سيحي  فند عبر ديوان اوقاف ا
هنـدس رعد كجة رئيس الديـوان ا
جي تــلك االتـهــامـات مــشـيــرا بـان
ـسيـحية ديوان اوقـاف الديـانات ا
نـدائية ال وااليـزيديـة والصـابئـة ا
يسمح أو يعطي موافقات لهدم أو
بــيع الــكـنــائس أو حتــويـلــهـا إلى
جتارية وكذلك بـالنسبة إلى وزارة
الــثـقــافـة أو أمــانــة بـغــداد فـهي ال
ـشار تـعطـي موافـقات لـألغراض ا
إلـيــهـا أعاله مــشـيـرا فـي تـصـريح
وقع (عنكاوا كوم ) انه خاص 

في حـــالــة وجــود جتـــاوزات فــهي
غـيـر قـانــونـيـة ويـتـطـلب تـزويـدنـا
بـالــوثــائق الــرســمـيــة لــكي يــقـوم
الديوان باتخاذ اإلجراءات الالزمة
 واشــار كـجـة جـي الى  مـا تـداوله
االعالم بـشـان  الـكـنائس الـتـراثـية
في الــسـوق الــعــربي والـســنك في
بغداد . فقد سبق ان  تخصيص
مـــبـــالغ مـن احلــكـــومـــة إلى وزارة
الثقافة إلعمـار هذه الكنائس بعدد
٤ ضـمن مــشـروع بـغــداد عـاصـمـة
الـثـقـافــة الـعـربـيـة.. و الـوصـول
إلى مراحل متقدمة لتوقيع العقود
.. ولـــكن لألسف الـــشــديـــد لم يــتم
تـــوقـــيع الـــعـــقــود مـن قــبـل وزيــر
الثقـافة األسبق في حيـنها .. وقام
الديوان بتقـد شكوى لدى مكتب
رئـيس الـوزراء.. حـيث  تـشـكـيل
جلـنـة لـهـذا الـغـرض.. و االيـعاز
إلى وزارة الــتــخـــطــيط لـــتــحــويل
مـبـالـغ االعـمـار إلـى ديـوان اوقـاف
ــسـيـحـيـة وااليـزيـديـة الـديـانـات ا
ـندائية بدال من وزارة والصابئة ا
الــثــقـافــة .. ولــكن بــســبب احلـرب
عـلى داعش واألزمــة االقـتــصـاديـة
الــتي مــر بــهــا الـبــلــد..  إيــقـاف
ـبــالغ من قـبل وزارة تـخـصــيص ا
الـتـخـطـيـط .. وان الـديـوان يـتـابع
مـــوضــوع إعـــادة إعـــمـــار جــمـــيع
الـكـنــائس الـتــراثـيـة بــعـد تــوفـيـر
ـالـية التـخـصيـصـات والسـيـولة ا
وتــــطـــــرق رئــــيس الـــــديــــوان الى
االتـهـامات الـتي  تـداولتـهـا مواقع
التواصل االجتمـاعي بشان قضية
بـيع الـكـنـائس مـضـيـفـا بـان  عـلى
من يتهم الديوان ان يقدم الوثائق

التي تثبت إدانته
عــلــمــا انه لــكل كــنــيــســة مــتــولي
ويـوجد وكـالء وقانـونيـ عـائدين
لـــــهم . ولـــــكن يـــــجـب ان يـــــكــــون
الـتـصـرف بــالـكـنـائس أو األوقـاف
ــــوجـب الــــقــــوانــــيـــ األخــــرى 
ا والـتعـليـمات الـنافـذة وخاصـة 

يتعلق بالكنائس التراثية
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قـال  رئـيس  مـجـلس امنـاء شـبـكة
االعالم العراقي  عن تشكيل  جلنة
باشرافه لالعداد للخطوات االولى
للشروع بالبث التجريبي على قمر
عــرب ســات واالنــتــقــال الى الــبث
الـرسـمي الـقـمـر نـايل سـات ضـمن
القناة العراقية الوطنية التي تبث
حاليا باللغه الكرديه والتركمانية.

وتـابـع رومـيل مـوشي في تـصـريح
ــوقع (عــنــكــاوا كــوم )  ان خــاص 
اللجنة ستشرف ايضا  على تهئية
الـكـادر اإلعالمي والـفـني من الـذين
يـجـيـدون الـلـغه الـسـريـانـيـة قـراءة
ــؤمل ان يــنــطـلق وكــتـابــة.  ومن ا
الـبث بــسـاعـات مـحــددة في بـدايـة

البث التجريبي.                  
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كـشـفت مـنظـمـات دوليـة وانـسانـية
من تـعرض مـواقع اثريـة مسـيحـية
لـلـتـخـريب والـتـجـريف مـحـذرة من
ضـرب جــهــود الـعــودة الــسـلــمــيـة
ـــكــونـــات وقــال نــائب وتــعــايش ا
رئـيس مـركـز حـمـورابي لـلـدراسات
لــــويس مــــرقـــوس ان الــــتــــخـــريب
والــتــجــريف يــطــال مــواقع يــعــود
تاريـخهـا للقـرن السـادس والسابع
ــيالدي وهــو ارث تــاريـخـي نـادر ا
سلـمون من مناطق يقصـده حتى ا

سهل نينوى وعلى
عـلى خلفـية مـا تعـرضت له كنـيسة
ـــعــروفــة بــكـــنــيــســة الــطــاهــرة  ا
احملــبــول بـهــا بالدنـس والـتــابــعـة
لـطـائـفـة الــسـريـان الـكـاثـولـيك  في
ـوصل زار الـكـنـيـسـة عدد مـديـنـة ا
ــركــزيــة من الــوقــود احملــلـــيــة  وا
لالطالع عـلى واقع الـكـنـيـسـة بـعـد
ان  تـــداول قـــيـــام عـــنـــاصـــر من
مـــنــظـــمــات دولـــيـــة تــابـــعــة لال
ـتـحـدة بـطـمس مـعـالم الـكـنـيـسـة ا
وسـرقة اثـار نفـيسـة حتتـويهـا فقد
زار الكـنيسـة بعد احلـادثة قائـمقام
وصل زهير االعرجي  الذي اعلن ا
ـــنــــظـــمــــة الـــدولــــيـــة عن تــــورط ا
بــاسـتــخـدام مــعــدات ثـقــيــلـة غــيـر
ـا مـنـاسـبـة  لـلـبـحث عن االلـغـام 
اضـر بـالـبـنـيـة الـتـحـتـيـة اخلـاصـة
بالكـنيسة التـي اصال هي متداعية
جـراء تـعـرضــهـا لـلــتـدمـيــر عـشـيـة
انـتـهاء الـعمـليـات الـعسـكريـة التي
ة من مدينة نطـقة القد شهدتها ا
ـــــوصـل في صـــــيـف عــــام 2017 ا
والــتي انــتــهت بــتــحــريــر مــديــنــة
ـوصل من سيـطـرة تنـظيم الـدولة ا
االسـالمـيــة فــيــمــا اشــار امــر فـوج
طواريء  الشرطة  اخلامس العقيد
فالح  بـــان الـــكــنـــيـــســـة مـــخـــربــة
ــا يـــصــعب ــعـــالم  والحتــتـــوي 
نظمات توفير حمايـة لها او منع ا
ــهـا من الــتـنــقــيب او طــمس مــعــا
وجـاء ذلـك الـتـصريـح اثـر اجـتـماع
ــحــافظ نــيــنـوى نــوفل الــعـقــيــد 
العاكوب الذي تداول مع مختص
تـداعـيـات طـمـس مـعـالم الـكـنـيـسـة
االثـاريــة مـوجــهـا بـان يــتم اصـدار
ـساهـمة برفع تـخويل للـمنـظمات ا
ــديـنـة  مع االنـقـاض فـي كـنـائس ا
مــتــابــعــة من قــبل مــخــتــصــ من
ــســيــحي ودائــرة ديــوان الــوقف ا
االثـــار  مــشـــددا بــانـه اصــدر امــرا
بتشكيل جلنة حتـقيقية للبحث عن
ــقـصــر في مـوضــوع  الـكــنـيــسـة ا

ذكورة . ا
وفـي الــــــــشــــــــان ذاتـه زار مــــــــوقع
الــكـــنـــيــســـة الـــيـــوم (اخلــمـــيس )
الـــدكــتـــور كــامـــيــران وكـــيل وزيــر

الـصـحةوالـبـيئـة والـدكتـور عـيسى
مـدير عـام دائـرة االلغـام في رئـاسة
رافق الى محافظة الوزراءوالوفد ا
نــيــنـوى لــلـوقــوف عــلى تـداعــيـات
العـبث بـكـنـيـسة الـطـاهـرةورافـقهم
في زيارتهـم كال من كاهن الكـنيسة
االب رائــد عــمــانـوئــيل  والــعــمــيـد
فـارس عـبـد االحـد مـسـوؤل حـمـاية

وصل الكنائس في مدينة ا
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يـوم احتـفالي" لـيس فقط لـلكـنيـسة
الــعـــراقــيــة لـــكن لــبـالد الــرافــدين
قـاطـبة لـلـتـأكـيـد علـى "دينـامـيـكـية
سيحي القادر وحيوية" اجملتمع ا
عــلـى "مــواجــهــة آالف الــتــحــديـات
ــتـــجــددة يــومــيـــا".. هــكــذا عــبــر ا
بــطـريـرك الــكـلــدانـيــ في الـعـراق
والعـالم الكـاردينال لـويس رافائيل
سـاكو عن سـعـادته بتـرأسه قداس
تـكـريس األب الـدومـيـنـيـكي جنـيب
مـيـخـائـيـل مـوسى رئـيـسـا جـديـدا

وصل. ألساقفة ا
وذكـــــر مــــوقـع آســــيـــــا نـــــيــــوز إن
الــبـــطـــريـــرك ســاكـــو ســـيـــتــرأس
اجلمعـة تكريس األب الدومـينيكي
جنــيب مــيـخــائــيل مـوسـى رئـيس
ــوصـل اجلــديــد واألب أســـاقــفـــة ا
ـسـاعد روبـرت جـرجس األسـقف ا
في بــطــريـركــيــة بــابل الـكــلــدانــيـة
ببـغـداد. وقـال الـكـارديـنـال لـ"آسـيا
ـــوصل تــمــثل "مــعــنى نــيــوز" إن ا
خاصـا" لكـبـير أسـاقـفة الـكـلدانـي

ـثـابة "مـصدر أمل" الـذي سيـكون 
للمجتمع احمللي كله
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بــعث قـداســة الـبــطـريــرك مـار أدى
الـثـاني رئـيس الكـنـيـسـة الـشـرقـية
ـة في العـراق والعـالم برقـية الـقد
تــــعـــزيــــة ومـــواســــاة إلى اإلخـــوة
اإليـــــزيـــــديـــــ من رجـــــال الـــــدين
ـؤسسـات وعمـوم أبـناء الـشعب وا
اإليزيدي.. لوفاة األمير حتس بك
أمير اإليزيدي في العراق والعام

وهذا نصها:
تعزية ومواساة

األخــوة اإليـــزيــديــون الــكــرام.. من
ـــثــلـي مــخـــتــلف رجــال الـــدين و
ـؤسـسـات وعمـوم أبـنـاء الـشـعب ا

اإليزيدي احملترمون.
تـلـقـيــنـا بـاألمس وبـتـأثـر بـالغ نـبـأ
وفاة أخونا وصديـقنا الكر سمو
األمــــيــــر (حتــــســـ بــــيـك) أمــــيـــر
اإليزيدي في العراق والعالم بعد
عمر جليل أمـضاه في خدمة شعبه
وتـرسـيخ مـفـاهـيم احملـبـة والسالم

والتآخي.
ـنـاسـبـة إال أن وال يـسـعـنــا بـهـذه ا
نــتـقـدم إلــيـكم وإلـى أسـرة الـفــقـيـد
الـــــراحل بـــــخــــالـص تــــعـــــازيــــنــــا
ـصـاب األلـيم ومـواسـاتـنـا بـهـذا ا
مـبـتـهـلـ إلى الـبـاري أن يـتـغـمـده
بــرحــمـته الــواسـعــة ويــنـعم عــلـيه
بــــالــــراحــــة األبـــديــــة فـي مــــثـــوى
اخلـالـدين ويلـهـمكم ويـلـهم أسرته

وذويه الصبر والسلوان.
البطريرك

أدى الـــثـــاني رئـــيس الـــكـــنـــيـــســة
ة الشرقية القد
في العراق والعالم

◊U³ý ¥

قــــــــال رئــــــــيـس ديــــــــوان اوقـــــــاف
ـسـيحـيـ والديـانـات االخرى ان ا
مـنظمـة اليـونسكـو اعلـنت اطالقها
ـتـحـدة ـنـحـة االمـارات الـعـربـيـة ا
ـعدة لـتعـميـر كنـيسـتي  الطـاهرة ا
لـلــسـريــان الــكـاثــولـيك  وكــنـيــسـة
ـعروفـة بكـنـيسـة السـاعة الالتـ ا
ـن من مـــــديــــنــــة في اجلـــــانب اال
ـوصل تــزامـنـا مع زيــارة قـداسـة ا
البابا فـرنسيس إلى دولة اإلمارات
هندس تحدة  واضاف ا العربية ا
رعـد جـلــيل كـجـة جـي في تـصـريح
ــوقع (عــنــكــاوا كــوم )  ان خــاص 
ـنــظـمـة فــتـحت قــنـوات االتـصـال ا
ـوافـقات بالـديـوان السـتـحـصـال  ا
ـباشـرة بـتنـفـيذ الـرسمـيـة بغـيـة  ا
مـراحـل الـعــمل  من خالل تــشــكـيل
جلـان مــشــتــركــة  والــتـنــســيق مع
وزارة الـثـقـافـة  الــعـراقـيـة في هـذا
اخلــــصـــــوص  اضـــــافـــــة لـــــوضع

اخلـــطــوات االســـاســـيــة  لـــلـــبــدء
بــــاعـــداد اخملــــطـــطــــات وجـــداول
الكميات  من اجل التنفيذ الحقا
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تـداول ناشـطـ مـقـطعـا فـيـديـويا
ـوصل للـسريان لرئـيس ابرشـية ا
االرثــوذكـس  يــنـتــقــد فــيه بــشــكل
انفعالي رئيس جلنة طبية  تعامل
بــخــشــونـة مـع طـالــبــة جــامــعــيـة
متـفوقة  من ابنـاء شعبـنا  رافضا
ــوافــقــة عــلى تــعـيــيــنــهــا  بــعـد ا
حتـقيـقهـا التـفوق خالل سـنواتـها
ـــطــران اجلـــامــعـــيـــة ..وحتـــدث ا
ـوس داؤد شـرف عـبر مـارنـيـقود
الفيديو  بـشكل منفعل  عن موقف
تـفوقة حـدث للـطالبـة اجلامـعيـة ا
مـيـنــا خـلـيل عـســكـر الـتي حـقـقت
التـفوق خالل سنـواتها اجلـامعية
في قسم اللغة الـعربية في جامعة
ـا جـعلـهـا حتـصل على ـوصل  ا
مــكــرمـة رئــيس الــوزراء بـتــعــيـ
االوائل عـلى اجلـامـعات الـعـراقـية
اال ان عسكـر اصطدمت بـاحللقات
الروتيـنية  بـاحالة ملـفها اخلاص
بالـتعيـ للجنـة طبيـة اثبتت عدم
قــدرتــهــا عــلى الــتــعــيــ كــونــهـا
ضـــريــرة  اال ان رئــيس الـــلــجــنــة
الـــطــبــيــة  تـــعــامل مع الـــطــالــبــة
ـذكـورة  بلـهجـة مـخالـفة واصـفا ا
ايـاها بـالضـريرة الـتي اليحق لـها
التـعـيـ وفق الـقوانـ الـعـراقـية
الــنــافــذة  مــهـــددا بــانه حــتى لــو
حـظـيت بـاستـثـنـاء من قـبل رئيس
الــوزراء فـــان الــلــجــنـــة الــطــبــيــة
ـا ســتـعــارض ذلك االسـتــثـنــاء  
ـوس ـطــران مــار نـيــقــود حــدا ا
للـتحدث عن هـذه احلالة من خالل
ـــقـــطع الـــفـــيـــديـــوي مـــنـــتـــقـــدا ا
االجـراءات احلـكـومــيـة  مـخـتـتـمـا
ـطـالـبـة بـاحلـقـوق ـقـطع بــا ذلك ا
ـهضـومـة لـلـمـسيـحـيـ  كـونهم ا
هـــــــجـــــــروا مـن دورهم ولـم يـــــــتم
تـــعــــويـــضـــهـم بـــعـــد ان ســــلـــبت
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في هـــذا الـــيــوم نـــشـــرت شــبـــكــة
رووداو هــذا الـــتـــقـــريـــر اخلــاص
بـنـاحـيـة بـرطـلـة الـتـابـعـة لـقـضـاء
ـوصل  حـيث احلـمـدانـيــة شـرق ا
يــقـف صــلــيب كــبــيــر واحــدة من
الـعالمـات الـقـلـيـلـة الـعـلـنـية الـتي
تقول إن البلدة العراقية الشمالية

. كانت مسيحية تاريخياً
قـــبل ثالثـــ عـــامــاً كـــان ســـكــان

برطلة مسيحي بالكامل.
وعــنــدمـا اجــتـاح تــنــظـيم الــدولـة
دينة في عام اإلسالمية (داعش) ا
  2014هـرب جمـيع سـكـان برطـلة
ألنـهـم  تـعــرضـوا لـالضـطــهـاد من

قبل اجلماعات األصولية.
لـكن بـعـد عـامـ من حتـريـرها من
الــــتــــنــــظــــيم عــــاد أقـل من ثــــلث
سيحية والبالغ عددها عائالتها ا

 3,800عائلة.
لــكن ال يـزال مــعــظـمــهم خـائــفـ

وسـط أنـــــــبــــــــاء عن الــــــــتـــــــرويع
ــــضـــايــــقـــات مـن قـــبـل بـــعض وا
ــنــضــوين في فــصــائل الــشــبك ا

احلشد الشعبي.
وقال بهنام بـينوكا  القسيس في
أبـــرشـــيـــة ســـانت جـــورج: "مـــنــذ
حتــريــر ســهــول نــيــنــوى وعــودة
الـعـائالت إلى نيـنـوى عانـيـنا من
مـــضــايــقــات مـن بــعض األطــراف
ـــنــطــقــة وخــاصــة الــتي حتــكم ا
الـنــســاء  تــعـرضن لــلــمـضــايــقـة
منهم وحتى بعض األطفال عانوا

من هذه القضايا".
وأضـــــــاف أنـه "لـــــــســـــــوء احلظ 
اجلميع يظنون أن داعش (جماعة
الـدولـة اإلسالمـيـة) كـانت الـعـقـبـة
األكــبـر والــوحــيـدة ضــد الــوجـود
ـــســـيـــحي في أرض أجـــدادهم  ا
لـــكن هــذا لــيـس هــو احلــال لــقــد
عـانـينـا من التـهـجيـر القـسري من

الثمانينيات".
وأوضــحـت إقــبــال شــيــنــو الــتي
عـادت إلى بـرطلـة مع عـائلـتـها في
تشـرين الثاني   2017أنه "أشعر
ألنـني كنت مـسيـحيـة اعتـدى علي

حتى يـتـمكـنـوا من تخـويـفنـا لـترك
برطلة
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قــال  االب عـمــانـوئــيل كـلــو رئـيس
جلـنــة رفع الـتـجـاوزات عـلى امالك
ـوصل  بـان نـحـو 50 مـسـيـحـيي ا
عائـلـة  مـسـيحـيـة عـادت الى مـركز
ـدينـة لـيـستـقـر اغـلبـهـا بـاجلانب ا
االيسر  حيث حـتمت ظروف العمل
ومــصـدر الـرزق الى الـعـودة فـضال
عن  اضطـرارها للـقرب من ابنـائها
الذين يتلـقون التعـليم في جامعات

دينة . ا
وتــــابـع كــــلــــو في حــــديث خــــاص
لــــلــــمــــوقـع بـــان عــــمــــلــــيــــات رفع
الــتــجــاوزات لم تــعــد في الــســابق
ــديـنــة من بـراثن عــشـيــة حتـريــر ا
تــنـــظــيـم داعش حـــيث اقــتـــصــرت
حاليا علـى حاالت معدودة  ورائها
عـائالت مـوصـلـيـة  الترغـب باخالء
ـنازل التـي جتاوزت عـليهـا حيث ا
ننسق مع مركـز الشرطة  الذي تقع
ـــتــــجـــاوز ضـــمـن نـــظـــاق الــــدار ا
مـســؤولـيـاتـه لـيـتم ابـالغ الـضـابط
بـاالمـر ويـتـولى  االمـور القـانـونـية
ـا ـوضـوع  امـا  اخلـاصـة بـهـذا ا
يــخــتص بـالــدار الــتي اصــحـابــهـا
يستقرون باحد الدول فيتم ابالغنا
من قـــبـــلـــهم او من يـــنـــوب عــنـــهم
بـوكـالة رسـمـية  لـيتـم االتفـاق على
صــيـغــة مـعــيـنـة مـن اجل مـتــابـعـة
مـــــنــــازلـــــهم وامـالكـــــهم  ورفع اي

كن ان يلحق بها . جتاوز 
واشــاد رئــيس الــلــجـنــة  بــتــعـاون
االجـهــزة االمـنــيـة في هــذا الـصـدد
ـعــوقــات الـتي مــضــيـفــا من بــ ا
ـكن ان نـواجـهــهـا تـعـنت  بـعض
تـجاوزة ورفضها اخالء العوائل ا

الدور التي جتاوزت عليها .
وتـطـرق االب عــمـانـوئــيل كـلـو الى
الكنائس اخلاصة بطائفة السريان
الـكـاثولـيك مـشيـرا  الى ان كـنيـسة
عـذراء فــاطـمـة  غــادرتـهــا الـعـوائل
الـتي كـانت تـسـتقـر مـنـها وهي من
بـلدة الـسالميـة مضـيفـا بان هـنالك
عـائلة واحـدة طلـبت االستـقرار في
الـكنيـسة بسـبب تدمـير منـزلها في
ن ـة من اجلانب اال الـبـلدة الـقـد
وافقة وصل وطلـبت ا من مدينـة ا
مـني شــخـصــيـا فــوافـقت الغـراض
انسانيـة  اما كنيسـة سيدة النجاة
ـحلة الـشفـاء فوضـعها الـتي تقع 
افـضل بـرغم احـتــوائـهـا عـلى احـد
اجلــدران االيـلــة لـلــسـقــوط لـكــنـهـا
خـالـيـة ومــهـجـورة  يـضـاف الـيـهـا
كـــنــيـــســة مـــار تــومـــا  حــيـث تــقع
ـنـطقـة السـاعة والـتي اقـيم فيـها
ــاضي قـــداس في صــيـف الــعـــام ا
ناسـبة عيد شـفيعهـا وهي مقفلة
ـا يـتـعلـق بكـنـيـسة الـطـاهرة اما 
في محلة حوش البيعة والتي اثير
ـها حـولهـا تـعـرضـهـا لطـمس مـعـا
والتجاوز عليها في االيام السابقة
ية  فحاليا نحن من قبل منظمة ا
نـتـابع دعوى قـانـونيـة  رفـعت على
ــنــظــمــة فـضـال عن لــقــائــنـا تــلك ا
بــاالمس وفــد اوفـــد من بــغــداد من
قبل مجلس الوزراء لهذا االمر
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وسط مقبرة مدمرة احيا مسيحيي
تــلـكـيـف مـراسـيـم صـلـوات جــمـعـة
ــؤمــنــ يــوم امس االول ــوتى ا ا
راسـيم تضمـنت قداسا من اذار . ا
الــهــيــا تــرأسه االب شــاهــر نــوري
راعي كـنـيـسـة قـلب يـسـوع االقدس
في الــكـنــيــســة بــحــضـور عــدد من
الشمـامسة والشـماسات وجمع من
االهــالي الـــســاكــنـــ والــنــازحــ
تـواجدين في مـناطق اخـرى مثل ا

تللسقف والقوش ودهوك .
ـشاركـ بـالـقـداس الى ثم تـوجـه ا
ــــقــــبــــرة اجملــــاورة حــــيث تــــمت ا

ناسبة . مراسيم الصلوات با
سيحية قد تركت وكانت العوائل ا
تــلــكـــيف عــام  2014بـــعــد دخــول
مسلـحي داعش فيمـا عادت بحدود
 50 عــائـــلــة من مــجــمــوع حــوالي
 950عـــائـــلــة كـــانت مـــوجــودة في

تلكيف قبل التهجير .
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كعـادة جريـدة (الزمـان)في متـابعة
االخـبـار واالحــداث الـتي شــهـدهـا
الـعــام الـذي يــوشك عـلى الــرحـيل
فــانـه يــطــالع في روزنــامــة الــعــام
 2019االحــــداث الــــتي جــــرت في
نـصـفه االول  لــتـتـابـع من خاللـهـا
بـــــعـض االخــــبـــــار الــــتـي ابــــرزت
االسـتـهـداف بــحـقه بـصـور اخـرى
مغـايرة السيـما من خالل الـفتاوي
الـتي اطـلـقـها رجـال دين مـسـلـم
لـتـعـكــر اجـواء االحـتـفـاالت بـراس
يالديـة  اضافة السـتمرار السـنة ا
الــتـــخــريب والـــدمــار الـــذي حــاق
ــوصل بــرغم بــكــنــائس مــديــنــة ا
طـــوي صــفـــحــة تـــنـــظــيم الـــدولــة
االسالمـية وهـاكم ابـرز ما احـتواه

العام بنصفه االول من احداث ..
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شـارك الـبـطــريـرك الـكـرديـنـال مـار
لـويس روفــائـيل سـاكــو بـطـريـرك
الــكـنــيـســة الـكــلــدانـيــة بـالــعـراق
طـران مار بـاسيـليوس ومعـاونه ا
يــلـــدو والــســـكــرتــيـــر األب نــويل
فــرمـان عــشــيـة رأس الــســنـة في
صالة أقامتها رعية كنيسة انتقال
ــنــصــور الــعــذراء فـي مــنــطــقـــة ا
بالعاصمـة بغداد بحضور خوري

الكنيسة األب مارتن بني.
وأقــــيـــــمت الـــــصالة الـــــروحــــيــــة
استـعـدادًا لـلـعام اجلـديـد بـالـتأمل
والــصــمت والـــتــراتــيـل. واخــتــتم
االستعـداد في مُصلّى البـطريركية
مع الـترنـيمة الـكلـدانية الـطقـسية

باركة نهاية الشهر.
عـــــلى هـــــامـش االحـــــتـــــفــــال أراد
الــكــرديــنـال مــار لــويس مــشــاركـة
واطنـ العراقيـ في احتفاالت ا
يالدية اجلديدة استقبال السنة ا
وذلك بقـيامهـة بجولـة على األقدام
ـــــطــــــران مـــــار قـــــام بــــــهـــــا مـع ا
بــاســيــلــيــوس يــلــدو واألب نــويل

نصور. فرمان في شوارع ا
وقـام بــطــريــرك الــكــلــدان بــإهـداء
ن صـادفـهم ـيالد  بـعض ألـعـاب ا
من أطفـال واستـوقفه الـبعض من
نـاسبة مؤكدين شاركـ بهذه ا ا
سـيئة لـم تؤثر فـيهم أن الـفتـوى ا
ــضـون فـي اســتــقــبـال بل انــهـم 

العام اجلديد بكل فرح وسرور.
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ذرف أبــو جــوزيـف الــدمــوع وهــو
ــشـورة يــقـول:  ”لـقــد عــادت ام ا
ساصلي فـيها بعـد انتظار دام 14

سنة.”
في تــمـام الــعـاشــرة صـبــاحـا دب
ـكان وعـيون اجلـميع الـهدوء في ا
تتجه صوب شريط برتقالي اللون
 بـــانـــتـــظـــار قـــصـه من قـــبل وفـــد
مـسـيـحي جاء لـلـتـو من العـاصـمة
بغداد إيذانا بافتتاح كنيسة  ”أم
شورة الـصاحلة ”بعد مرور 14 ا
عــامــاً عــلى إغالقــهــا قــبل ان يــعم
ـكـان صـوت الـتـصـفـيق وزغـاريد ا
بـــعض الــنـــســوة الالتـي كن عــلى

مقربة من االحتفال.
أبـو جــوزيف من أهــالي بــعـقــوبـة
يقول لـ( كـركوك ناو) إن ”كنـيسة
ام الــبـــشــارة الـــصــاحلــة اغـــلــقت
ابوابها بعد  2006بعدما حتولت
بــعـقــوبــة الى نـزيـف دائم لـلــدمـاء
ـتــطـرفـ والــفـوضى تــعـمـهــا  وا
فــرضــوا ســطــوتــهم في  %90من

مناطقها.
مـديـر اعالم شـرطـة ديـالى الـعـقـيد
غـــالب الـــعــطـــيـــة يـــقــول ان ”ام
ـشـورة الـصـاحلـة هي الـكـنـيـسة ا
ـسـيـحـي في الـوحـيـدة لالخـوة ا
بــعــقــوبــة وبـقــيــة مــنــاطق ديــالى
واغــــلــــقت ابــــوابـــهــــا نــــتـــجــــيـــة
االضـطـرابـات االمـنـيـة بـعـد 2006
والـيـوم  اعـادة افــتـتـاحـهـا بـعـد
اكـمـال مـرحـلـة االعـمـار والـتـاهـيل
ـشاركـة منـظمـة الهـجرة الـدولية
وحــــقـــوق االنــــســـان والــــشـــرطـــة
اجملتـمعيـة باالضافـة الى ناشط

من مختلف القوميات.”
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قـــــال مــــفــــتـي الــــعـــــراق مــــهــــدي
الصميدعي إنه ال يجوز للمسلم
الـتـبـرع بـأمـوال لـلـمـسـيحـيـ من
ــيالد أجل االحـــتــفـــال بــأعـــيـــاد ا

ورأس السنة.

W∫ مسؤولون يزورون احدى كنائس نينوى OM

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6534  الثالثاء 19 من ربيع الثاني 1441 هـ 17 من كانون االول  (ديسمبر) 2019م
Issue 6534 Tuesday 17/12/2019

‚«“d « b³Ž Õö

ـاضيـة من مظاهـر خلل بـنيوي في عـانى اجملتمع الـعراقي خالل الـعقود ا
ة الـوثبة بـقتل وسحل وتـعليق سـلوك افراده وردود افـعالهم. وجـاءت جر

جثة شاب عمره 15 عاما لتختزن كل جوانب اخللل واالنحراف مثل: 
1- العنف اجملتمعي

اذا بـقي اجملتـمع يعـاني من مظـاهر عـديدة ابـتداء من العـنف االسري الى
ـســلـحـة. وان اعــنف ظـاهـرة الـعـنـف الـعـشــائـري الى عــنف اجلـمـاعــات ا
مــســتــشــريـة بــ فــئــات كــثـيــرة من اجملــتــمع ومــنــهم الــشــبـاب دون سن

العشرين. 
2- القسوة 

وهي واحـدة من اجلوانب السلبية في اجملتـمع العراقي. بعضها يعود الى
خـلل نفـسي واجـتمـاعي  واخـر يعـود الى الـتربـيـة اجملتـمـعيـة الـتي جتمع
اجلـماعة تتـكالب على الـضعيف  بـينما تـخاف من القـوي. وتظهـر شدتها
في ايـذاء الضعيف واظـهار  قوتهـا وسطوتهـا عليه. فجـاءت مشاهد الذبح
والـسحل والتعليق وسط هتافات وتشجيع ومشاركة اجلمهور الهائج ضد

غدور.  الفتى ا
3- االنحراف 

واالنـحـراف االخالقـي والـسـلـوكي جتــسـد في الـتــمـثـيل بـاجلــسـد الـيـافع
وطـعنه بـالسكـاك حـتى بعـد وفاته. وكـلهـا افعـال تعـبر عن غضـب نفسي

مكبوت وحقد داخلي خطير في النفسية العراقية 
وجد فرصة للتنفيس عن هذا الغضب. 

4- الالمباالة
ا وهي حـالـة اجـتـماعـيـة عـراقـيـة تـسـمى بـال (شـعـلـية) اي ال عـالقة لـي 
يـحـدث. وهـذه حـالة خـطـيـرة خـاصـة امـام الـسـكـوت عن الـعنـف واجلرائم
ـة وايـكـال االمر واالعـتـداء. فلم يـتـحـرك احـد لـلحـيـلـولـة دون وقوع اجلـر
ـنع الـسـحل ونـقل اجلـثـة بـسـرعـة الى مـكـان اخـر بعـيـدا عن لـلـقـضـاء او 
اجلـمـهــور الـهـائج. وبـلـغ مـوقف الالمـبــاالة الـذروة عـنـدمــا شـاهـدنـا آالف
شـهد تـفـرج عـلى عمـليـة تعـلـيق اجلثـة واغلـبهم مـشـغولـ بتـصويـر ا ا
وكـأنهم امام لقـطة سيـنمائيـة يجب ان ال تفـوتهم. ولم نسـمع صوتا واحدا

انع من ارتكاب هذا العمل الشنيع.  ينصح او 
5- االزدواجية 

ـة الـوثــبـة جـسـدت حـالــة االزدواجـيـة واخلـلل الـســيـكـولـوجي في ان جـر
. فـمـن جهـة نـتـفـاخـر كـشـعب شـخـصـيـة نسـبـة غـيـر قـلـيـلـة من الـعـراقـيـ
ة ابتـكرت القانون واخـترعت الكتابـة وسجايا كثـيرة لكننا بـحضارات قد

ما زلنا نعاني من عدم االلتزام بالقانون والتجاوز على النظام.  
ة تـسببت بـحالة من الـصدمة و األلم ان هـذه اجلر
لـعـمــوم الـشـعب الــعـراقي وبـاخلـصــوص لـلـمـرجع
الـســيـســتـاني الـذي ابــدى حـزنه مـن اجلـمع الـذي

كان متفرجا على ما يحدث.
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