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نوزاد بولص الحكيم

أربيل  إيبارشية  أصدرت 
الكلدانية بيانا ناشدت فيه 
اإللتزام  بضرورة  الجميع 
والحرص  بمسؤولياتهم، 
من  عنكاوا  بلدة  على 
جميع  حسم  خالل 
والحفاظ  العالقة  الملفات 
البلدة  مسيحية  على 
الثقافية،  وخصوصيتها 

وفيما يلي نص البيان:
بيــان صــادر عن إيبارشــية 

أربيــل الكلدانية
علــى  خافيــا  ليــس 
بــه  تمــر  مــا  أحــد 
بوصفهــا  عنــكاوا- 

ــي  ــر ف ــة االكب ــيحية الكلداني ــدة المس البل
اقليــم كوردســتان- منــذ ســنوات مــن 
ــويه  ــي وتش ــر الديموغراف ــات التغيي عملي
ــة  ــا الثقافي ــد لخصوصياته لمعالمهــا وتهدي
ــض  ــد بع ــى ي ــة، عل ــة والحضاري واللغوي
المتنفذيــن مــن المســؤولين وأصحــاب 
داخــل  مــن  -ســواء  االمــوال  رؤوس 
أم  منهــم  بوعــي  وخارجهــا،  البلــدة 
ــدون وعــي- والذيــن ال تهمهــم ســوى  ب
مصالحهــم الشــخصية، محوليــن البلــدة 
الهادئــة الــى مــكان للصخــب واللهــو 
والعبــث غيــر البــريء والمشــاكل اليوميــة 
التــي انعكســت ســلبا علــى أهاليهــا وعلــى 
ــة  أســلوب حياتهــم وعالقاتهــم االجتماعي

وراحتهــم.
إننــا فــي الوقــت الــذي فيــه نبــارك لشــباب 
المطالبــة  اإلعالميــة  حملتهــم  عنــكاوا 
بحســم جميــع الملفــات العالقــة والخاصــة 
بمدينــة عنــكاوا الحبيبــة، نؤكــد فيهــا لهــم 
ــي  ــت الت ــون بالثواب ــا ملتزم ــع أنن وللجمي
عملنــا علــى تحقيقهــا منــذ تســلمنا خدمــة 
الكنيســة الكلدانيــة فــي أربيــل، وســنواصل 
جهودنــا مــع كل المســؤولين لتحقيــق 
عشــوائية  الســيما  للجميــع،  العدالــة 
المشــاريع التــي تقــام فــي البلــدة، وعــدم 

ــة. ــاريع خدمي ــا لمش ــتغالل أراضيه إس
ومــا يزيــد مــن حجــم معانــاة البلــدة 
وأهاليهــا هــو تدفــق النازحيــن اليهــا مــن 
أبنــاء شــعبنا فــي الموصــل وكركــوك 
ــم الحــروب  ــن مــن جحي وبغــداد، الهاربي
واالضطرابــات األمنيــة فــي مناطــق الصراع 
الســاخنة. وإذا كان أهــل عنــكاوا قــد 
قامــوا بواجبهــم تجــاه أخوتهــم النازحيــن 
واســتقبالهم دون أن يحســبوا ذلــك فضال، 
فــإن هــذا التدفــق أثــر ســلبا علــى مســتوى 
ــام  ــن االزدح ــة م ــق حال ــات وخل الخدم
الســكاني والفوضــى، فلــم تكــن الخدمات 

ــكاني. ــاد الس ــذا االزدي ــتوى ه بمس
كمــا نريــد أن يتنبــه الجميــع لكارثــة 

أخــرى ســتواجه مدينــة عنكاوا. فمســتقبلها 
ــراء  ــن ج ــر م ــي خط ــيحية ف ــدة مس كبل
عمليــات بيــع األراضــي والــدور الســكنية 
مــن دون تمييــز، نتيجــة تفكيــر بعــض 
العوائــل بالهجــرة الــى خــارج البــالد علــى 
خلفيــة االحــداث االخيــرة التــي مــر بهــا 
العــراق. نحــن لســنا فــي موقــع يســمح لنــا 
بالحكــم ســلبا علــى أي شــخص يرغــب 
خــارج  والهجــرة  ممتلكاتــه  بيــع  فــي 
البــالد، فلــكل شــخص الحــق فــي أن 
ــذي  ــتقبل ال ــه المس ــه ولعائلت ــرر لنفس يق
ــا، إال  ــي يبتغيه ــة الت ــه والوجه ــح الي يطم
أننــا نــود أن نذكــر الجميــع بمســؤولياتهم 
تجــاه تاريخهــم وثقافتهــم وحضارتهــم 
وإيمانهــم الــذي دفعــوا مــن اجلــه أثمانــا 
باهظــة، ودمــاء زكيــة أراقهــا أجدادنــا 
وأباؤنــا الذيــن جاهــدوا فــي الحفــاظ على 

ــة. ــا الثقافي ــدة وخصوصيته ــيحية البل مس
هجــرة  تشــهد  والبلــدة  أشــهر  فمنــذ 
إجتماعيــا  مســتقرة  لعوائــل  إســتثنائية 
ــا  ــع م ــم ببي ــض منه ــام بع ــا، وق واقتصادي
يقتنــون مــن ممتلــكات، وكــم المعــروض 
مــن األراضــي والــدور الســكنية للبيــع 
عنــكاوا  مصيــر  عــن  نتســاءل  يجعلنــا 

ومســتقبلها.
اإللتــزام  ضــرورة  الجميــع  نناشــد 
بلــدة  علــى  والحــرص  بمســؤولياتهم، 
ــل  ــت طوي ــر وق ــن يم ــكاوا، وإال، فل عن
مهمــا.  مســيحيا  مركــزا  نخســر  حتــى 
ــي  ــيحي ف ــع مس ــن تجم ــا م ــد لن ــم يع ل
الجميــع  فليكــن  عنــكاوا،  إال  االقليــم 
بمســتوى المســؤولية الحــرص والوعــي 
بهــذه المخاطــر كــي نحافــظ علــى بلدتنــا 

الحبيبــة.

بارك ربنا بجهود الجميع.
المطران بشار متي وردة

رئيس أساقفة إيبارشية أربيل الكلدانية
4 شباط 2015

ألول مــرة منــذ تســنمه منصــب رئيــس الــوزراء فــي العــراق، التقــى حيــدر العبادي 
مــع رئيــس اقليــم كوردســتان مســعود البارزانــي. وعقــد اللقــاء فــي مــكان اقامــة 
العبــادي فــي مدينــة ميونــخ االلمانيــة، حيــث زاره البارزانــي وعقــد معــه اجتماعــا 
ــا علــى هامــش مشــاركتهما  ــادي فــي الماني ــي والعب ــاك. والتقــى البارزان ــا هن ثنائي

فــي مؤتمــر ميونيــخ الســنوي لألمــن العالمــي.

داود  نيقوديمـوس  المطـران  سـيادة  قـال 
شـرف رئيس طائفة السـريان األرثوذكس 
في الموصل وكركوك وإقليم كوردستان، 
»أن مؤتمـر التعايـش السـلمي بيـن األديان 
فـي العـراق الـذي احتضنتـه أربيـل، »أن 
المؤتمـرات  عـن  يختلـف  ال  المؤتمـر 
التـي عقـدت منـذ سـبعة أشـهر  السـابقة 
عـن حـوار األديـان، وقبول اآلخـر، وهذه 
األمـور نعتبرهـا ثوابت بالنسـبة لنـا، ونحن 
كمسـيحيين نتقبـل اآلخـر منـذ أكثـر مـن 
1400 سـنة وتعايشـنا معـه بـكل حب إلى 
درجـة أوصلتنـا إلـى أن نصبـح أقليـات 
فـي وطننـا بسـبب التعايش المفـرط الذي 

به« نعيـش 
وأضـاف »هـذا المؤتمـر هـو عالمـة جيدة 
تعطـى لآلخريـن لكـن مـاذا سـوف يقدم 
للمهجريـن الذيـن يعيشـون فـي كرفانات 
وخيـم ومشـردين منذ سـبعة أشـهر خارج 
أرضهـم وبيوتهـم وكنائسـهم، فـال أعتقـد 
أن مثـل هـذه المؤتمـرات سـوف يقـدم 
لهـم شـيئا ونحن ال نحتاج إلـى مؤتمرات 
بـل نحتـاج إلـى عمـل علـى أرض الواقع 
تنقـل هـم هـذا الشـعب ومـا يشـكوه مـن 
أمـال  وتعطـي  الواقـع  أرض  مـن  اآلالم 

حقيقيـا للعيـش فـي هـذا الوطـن«.
وتابـع »نحـن بحاجـة إلـى افعـال حقيقيـة 
تنقـل هـم هـذا الشـعب، وتحول ما يشـعر 
أرض  علـى  حقائـق  الـى  آالم  مـن  بـه 

الواقـع، وتعطـي أمـال حقيقيـا للبقـاء فـي 
هـذا الوطـن«.

للنازحيـن  اإلعتبـار  رد  »ضـرورة  وأكـد 
ديارهـم  مـن  طـردوا  الذيـن  المسـيحيين 
وكنائسـهم، لكي يتعـزز التعايش الديني«.
وطالـب مـن »المجتمع الدولـي أن يصحو 
القاتـل،  سـباته  مـن  ويخـرج  ضميـره، 
ألنـه عندمـا يكـون تهجيـر أكثـر مـن 25 
ألـف أسـرة فـي وضـح النهـار، ورميهـم 
عـز  فـي سـنة 2014 وفـي  الشـارع  فـي 
الديمقراطيـة وحقوق االنسـان، فهذا يعني 
أن ضميـر العالـم يعيش في سـبات، ولهذا 
نطالـب المجتمـع الدولـي ان يعمـل علـى 

أن يعيـش النـاس بكرامـة. 

العبادي يلتقي البارزاني في ميونخ

المطران بشار وردة: مستقبل عنكاوا في خطر..
المدينة تشهد تغييرا ديموغرافيا يهدد خصوصيتها المسيحية 

المطران نيقوديموس داود شرف: نطالب 
المجتمع الدولي بأن يخرج من سباته القاتل
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سامر الياس سعيد

أفــرزت األزمــة التــي مــر بهــا 
مــن  نينــوى  محافظــة  مســيحيو 
خــالل تهجيرهــم مــن قبــل تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية صيــف العــام 
الماضــي، الكثيــر مــن المطبوعــات 
التــي أســالت حبــرا كثيــرا باتجــاه 
عــن  موســع  بشــكل  الحديــث 
وإبــراز  المكــون،  هــذا  تاريــخ 
ــية   ــة والسياس ــب االجتماعي الجوان
واالقتصاديــة التــي حظيــت بهــا 
نخــب هــذا المكــون مــن خــالل 
ــال  ــراق، فض ــخ الع ــات تاري محط
عــن تقديــم رؤى مســتقبلية لواقــع 
حيــاة المســيحيين ولقــد مثلــت 
أزمــة النــزوح المــر الــذي مــر 
بــه اآلالف مــن أبنــاء المكــون 
وضحــت  إنعكاســا  المســيحي، 
معالمــه بشــكل خــاص فــي أروقــة 
الثقافــة التــي لــم تتحــدد فــي  
المشــهد العراقــي فحســب، بــل 
انعكســت بعــض مالمحــه علــى 
صعيــد محــاور عربيــة ودوليــة، 
فتمخضــت عــن مطبوعــات صــدر 
ــاول  ــث تن ــا حي ــي أورب ــا ف احده
الشــرق  تجــاه  معمقــة  رؤيــة 
ــيحيين،  ــن المس ــا م األوســط خالي
عراقــي  كاتــب  أصــدر  بينمــا 
مهاجــر إلــى فرنســا وهــو األديــب 
كتابــه  يوســف  عيســى  أفــرام 
ــراق..  ــيحيو الع ــه )مس ــذي عنون ال
ماضــي زاهــر ومســتقبل مجهــول( 
ــة )صــوت اآلخــر(  ــت  مجل وكان
ــذا  ــى ه ــوء عل ــلطت الض ــد س ق
ــن  ــابق م ــدد س ــي ع ــدار ف اإلص
ــه  خــالل لقــاء مــع الكاتــب أجرت
معــه مســؤولة مكتــب المجلــة فــي 
ــم،  ــارا إبراهي ــورة ت ــس الدكت باري
ــا  ــات م ــك المطبوع ــاف لتل ويض
الســطور(  هــذه  )كاتــب  قدمــه 
تنــاول  كتــاب  مــن  مؤخــرا 
ــي  ــيحية ف ــي للمس ــق التاريخ العم
الموصــل حيــث صــدر  مدينــة 
الديانــات  أوقــاف  عــن ديــوان 
ــة  ــة والصابئ ــيحية  وااليزيدي المس

المندائيــة فــي بغــداد..
 أمـــا المطبـــوع الهـــام والـــذي 
يحكـــي  مجلـــد  بمثابـــة  عـــد 
للمســـيحيين  الشـــامل  التاريـــخ 
ـــات  ـــاول التحدي ـــي العـــراق، ويتن ف
الراهنـــة  فقـــد صـــدر مؤخـــرا 
عـــن مؤسســـة مســـارات للتنميـــة 
بــــ)816(  واإلعالميـــة  الثقافيـــة 
الكبيـــر  القطـــع  مـــن  صفحـــة 
)المســـيحيون  عنـــوان  حامـــال 
ــامل   ــخ الشـ ــراق.. التاريـ ــي العـ فـ
والتحديـــات الراهنـــة( وقـــد قـــام 
بتحريـــره األكاديمـــي العراقـــي 

المعـــروف ســـعد ســـلوم بمشـــاركة 
ـــن  ـــن والمفكري ـــن الباحثي ـــدد م ع
ـــن  ـــة م ـــا مهم ـــوا جوانب ـــن تناول مم
ـــث   ـــن حي ـــخ الراه ـــات التاري محط
اقتصاديـــة  محـــاور  أضـــاءت 
وسياســـية وتاريخيـــة للمســـيحيين 

ــراق.. ــي العـ فـ
ـــم  ـــف المه ـــذا المؤل ـــودة له وبالع
والـــذي يبـــدأه محـــرر الكتـــاب 
كانـــت  إذا  مفـــاده)  بتســـاؤل 
ــان  ــلمة ، فـ ــراق مسـ ــجرة العـ شـ
ـــل يمكـــن  ـــيحية  فه ـــا مس جذوره
دون  مـــن  تحيـــا  أن  لشـــجرة 
ـــلوم  ـــع س ـــا  يض ـــا؟( بينم جذوره
إهـــداءه للكتـــاب ألبنـــاء  الكنيســـة 
ـــرك  ـــن البطري ـــم كال م ـــة وه الحي
مـــار روفائيـــل ســـاكو واصفـــا 
الســـاعية  اإليمـــان  بــــ)روح  إيـــاه 
ــران  ــالم( والمطـ ــل السـ ــن اجـ مـ
ـــندباد  ـــه )س ـــا  بوصف ـــف توم يوس
واألب  الدومنيكـــي(  المعرفـــة 
بطـــرس حـــداد )حـــارس الذاكـــرة 

ــة(.. الكلدانيـ
الكتــاب  مقدمــة  وتتنــاول   
ــة  ــاده بإمكاني ــا مف ــاؤال محوري تس
مــن  األوســط  الشــرق  تخيــل 
بــان  مشــيرا  مســيحيين  دون 
الكتــاب يتوجــه الــى كل مــن 
يناضلــون ضــد عقليــة االنقســام 
مــن  كل  وإلــى  والتقســيم 
إنهــاء  لمحــاوالت  يتصــدون 
الوجــود المســيحي فــي الشــرق 
واليتخيلــون الشــرق األوســط مــن 
دون مســيحيين، وتلــي المقدمــة 
الدكتــورة  بقلــم  موســع  بحــث 
ــة   ــة المتخصص ــام الباحث ــها رس س
بتاريــخ المســيحية  فــي العــراق 
حيــث تحــاول مــن خــالل بحثهــا 
إبــراز  الجــذور األولــى للمســيحية 
فــي العــراق مــن خــالل نشــوء  
المســيحية  فــي بــالد مــا بيــن 
النهريــن وانتشــارها إضافــة إلبــراز 
االضطهــادات التــي نالــت منهــا  
وتتحــدث الباحثــة عــن مالمــح 
المشــرقية   الكنائــس  تأســيس 
ــتة  ــن س ــاب م ــف الكت ــا يتأل فيم
األول  يتمحــور  رئيســية  أقســام 
منهــا فــي الحديــث عــن خريطــة 
اآلثــار والمــدن والطوائــف فيســلط 
ــي  ــر الحمدان ــد األمي ــن عب الباحثي
ــود الضــوء  ــير األس ــت بش وحكم
مشــتركة  مقالــة  خــالل  مــن 
عــن خريطــة  التــراث واآلثــار 
المســيحية فــي العــراق ويســتهالن 
عــن  بالحديــث  المقالــة  تلــك 
ــراق  ــى الع ــيحية  ال ــول المس دخ
كمــا يتــم الحديــث عــن الكنائــس 
واألديــرة فــي العــراق اســتنادا الــى 
والمصــادر  االثريــة  التنقيبــات 

لكنائــس  إضافــة  التاريخيــة  
منطقــة نينــوى الموصــل وتكريــت 
وجنوبــي العــراق باإلضافــة ألديــرة 
التمــر  الحيــرة والكوفــة وعيــن 

والبصــرة ومــا جاورهــا..
والباحـــث  الكاتـــب  أمـــا 
فـــؤاد  المعـــروف  والمفهـــرس 
يوســـف قزانجـــي فيكتـــب عـــن 
خريطـــة أهـــم مـــدن العـــراق 
المســـيحي متنـــاوال فـــي مقدمـــة 
بإعتبارهـــا  )كشـــكر(  بحثـــه 
األولـــى  المســـيحية   المدينـــة 
فـــي العـــراق والتـــي تقـــع اليـــوم 
فـــي محافظـــة واســـط ،ويكتـــب 
ــيخ  ــا الشـ ــابا حنـ ــور خوشـ الدكتـ
عـــن خريطـــة الطوائـــف المســـيحية 
ـــة   ـــه البحثي ـــي مقالت ـــراق ف ـــي الع ف
ـــم  ـــا القس ـــي به ـــي ينته ـــة  الت التالي

األول مـــن الكتـــاب..
الثانـــي   القســـم  يبـــدأ  فيمـــا 
مســـيحيي  عـــن   ليتحـــدث 
الحكـــم  ظـــل  فـــي  العـــراق 
اإلســـالمي ويحـــاول البطريـــرك 
مـــار لويـــس  روفائيـــل األول 
هـــذا  مالمـــح  رســـم  ســـاكو 
العيـــش فـــي محطـــات تاريخيـــة 
بدأهـــا مـــع اســـتقبال المســـيحيين  
ــام  ــلمين  فـــي العـ للعـــرب المسـ
ـــم  ـــم أديرته ـــن أمامه 637م فاتحي
ــا  ــفياتهم، أمـ ــهم ومستشـ ومدارسـ
ــرس  ــل بطـ ــؤرخ األب الراحـ المـ
حـــداد فيكتـــب المقالـــة البحثيـــة 
التاليـــة، والتـــي يتنـــاول فيهـــا 
ظـــل  فـــي  بغـــداد  مســـيحيي 
اإلســـالمي،  العربـــي  الحكـــم 
وفـــي التاريـــخ القريـــب  يكتـــب 
الدكتـــور ســـامي ناظـــم حســـين 
مســـيحيي  عـــن  المنصـــوري 
الدولـــة  ظـــل  فـــي  العـــراق 
يســـتعرض  حيـــث  العثمانيـــة 
الســـلطة  موقـــف  المنصـــوري 
المســـيحيين  مـــن  العثمانيـــة 
ــة  ــراف الدولـ ــراق واعتـ ــي العـ فـ
العثمانيـــة  بالطوائـــف المســـيحية  
بتنظيـــم  الســـلطة  هـــذه  ودور 
الطوائـــف  بيـــن  العالقـــات 
ـــاع  ـــا واألوض ـــيحية  وحمايته المس
التعليميـــة  والثقافيـــة  لمســـيحيي 
ــي.. ــد العثمانـ ــي العهـ ــراق فـ العـ
مـــن  الثالـــث  القســـم  امـــا   
عـــن  فيتحـــدث  الكتـــاب  
فـــي  والدولـــة   المســـيحيين 
العـــراق المعاصـــر  بـــدء مـــن 
عـــام 1921 وحتـــى العـــام 2003 
ــذا  ــي هـ ــث األول فـ ــي البحـ وفـ
القســـم يتحـــدث  الباحـــث فـــي 
كليـــة اآلداب بجامعـــة بابـــل  هيثـــم 
ـــيحيين  ـــن المس ـــاب ع ـــي خط مح
ـــد الملكـــي  ـــي العه ـــراق ف ـــي الع ف

ودورهـــم فـــي الحيـــاة السياســـية 
ـــال  ـــي المج ـــم ف ـــة لدوره باإلضاف
االقتصـــادي واالجتماعـــي، امـــا 
الدكتـــور عدنـــان زيـــان فرحـــان 
التاريـــخ  قســـم  فـــي  األســـتاذ 
بكليـــة اآلداب بجامعـــة دهـــوك 
فيســـلط الضـــوء مـــن خـــالل 
ــورية   ــة اآلشـ ــن القضيـ ــه عـ بحثـ
ـــي   ـــراق الملك ـــي الع ـــا ف وتداعياته
مـــن خـــالل األطـــراف الرئيســـية 
والحكومـــة  ببريطانيـــا  متمثلـــة 
العراقيـــة  وتعاملهـــم مـــع المطالـــب 
اآلشـــورية  وانبثـــاق  الحركـــة 
وردود  المســـلحة   اآلشـــورية 
ــاد   ــة  إزاء إخمـ ــل البريطانيـ الفعـ

هـــذه الحركـــة المســـلحة..
ويكتـــب الباحـــث األكاديمـــي 
ســـعد ســـلوم بحثـــه الخـــاص 
ــيحيين  ــن المسـ ــم عـ ــذا القسـ بهـ
فـــي العـــراق  الجمهـــوري متنـــاوال 
االجتماعيـــة  محطاتهـــم  ابـــرز 
واالقتصاديـــة بـــدء مـــن عـــام 
ـــى العـــام 2003 حيـــث  1958 وحت
يســـعى ســـلوم لرســـم مالمـــح 
المســـيحيين  إنتشـــار  خريطـــة 
الحـــرب  إنتهـــاء  علـــى  بنـــاء 
ثـــم   ومـــن  الثانيـــة  العالميـــة 
ــاج  ــن اإلدمـ ــيحيين بيـ دور المسـ
والتوظيـــف فـــي فتـــرة البعـــث 
وهيمنـــة الدولـــة  علـــى شـــؤون 
ــرات  ــيحية وتأثيـ ــف المسـ الطوائـ
ـــا  ـــي انتهجته ـــة الت ـــة اإليماني الحمل
ــرة  ــي فتـ ــة  فـ ــة العراقيـ الحكومـ
ــيحيين.. ــى المسـ ــعينيات علـ التسـ
 وفـــي القســـم الرابـــع مـــن الكتـــاب 
ـــذي يســـلط الضـــوء إزاء الواقـــع  ال
ــي  ــيحيين فـ ــه المسـ ــذي يعيشـ الـ
ظـــل التحـــوالت السياســـية الراهنـــة 
الـــذي  البحـــث  مـــع  ويبـــدأ 
ـــاب   ـــي إعق ـــيحيين ف ـــاول المس يتن
فـــي  حـــدث  الـــذي  التغييـــر 
ـــه  ـــير كاتب ـــث يش ـــام 2003 حي الع
ــذي  ــدور الـ ــن الـ ــم وردا عـ وليـ
ينبغـــي أن يلعبـــه المســـيحيون بيـــن 
مســـؤوليتهم الوطنيـــة  والحمايـــة 
الدوليـــة  فضـــال عـــن مســـؤولية 

ــيحيين.. ــة  المسـ ــة بحمايـ الدولـ
مـــن  الخامـــس  القســـم  امـــا   
مســـتقبل  فيعالـــج  الكتـــاب 
الوجـــود المســـيحي بيـــن الحضـــور 
واالضمحـــالل ويبـــدأ هـــذا القســـم 
بالقانـــون  والخبيـــر  المـــؤرخ 
ــعد  ــز اسـ ــز عزيـ ــتوري فائـ الدسـ
ـــد  ـــش تجدي ـــوع يناق ـــرح موض بط
المســـيحي  العربـــي  الـــدور 
ســـعد  الباحـــث  ينحـــو  فيمـــا 
ســـلوم باتجـــاه تعزيـــز الحضـــور 
ـــراق والشـــرق  ـــي الع المســـيحي  ف

األوســـط..

مرفـــق  ملحـــق  يتنـــاول  فيمـــا 
ــن  ــاول الروائييـ ــم تنـ ــذا القسـ بهـ
ـــة   ـــة العراقي ـــي الرواي للمســـيحيين ف
الكتابـــات  أهـــم  مســـتعرضا 
تناولـــت  التـــي   اإلبداعيـــة 
أزمـــة المســـيحيين وإرهاصاتهـــم 
الحياتيـــة خصوصـــا بعـــد عـــام 
2003 ويختتـــم القســـم بكلمـــة 
ــول  ــاؤل حـ ــي بتسـ ــرة تنتهـ أخيـ
ـــط  ـــرق األوس ـــات الش ـــرز عالم أب

المســـيحيين.. دون  مـــن 
 فيمــا يســلط القســم الســادس 
مــن الكتــاب أبــرز التشــريعات 
ــق الخاصــة  ــات والوثائ واإلحصائي
فيتحــدث  العــراق  بمســيحيي 
الوثائــق  تلــك  خــالل  مــن 
أبــرز  عــن  واإلحصائيــات 
اإلحصائيــات التــي تبــرز الذاكــرة 
الجريحــة للمســيحيين خــالل فتــرة  
ــق  ــة  لوثائ ــي إضاف ــم البعث الحك
وتشــريعات خاصــة بالنصف األول 
مــن القرن العشــرين إضافــة لوثائق 
وتشــريعات خاصــة بالمســيحيين 
ــوري  ــراق الجمه ــرة الع ــالل فت خ
والتشــريعات  الوثائــق  وأخيــرا 
التــي أقرتهــا الحكومــة  بعــد العــام 

..2003
 مـــن خـــالل أقســـام الكتـــاب 
ــوار  ــرز مشـ ــي تبـ ــاوره التـ ومحـ
ــا حجـــم  ــيحيين تبـــرز جليـ المسـ
التحديـــات التـــي واجههـــا هـــذا 
المكـــون خصوصـــا تلـــك التـــي 
االجتماعـــي  بالجانـــب  تتعلـــق 
ــف  ــن نزيـ ــت عـ ــي تمخضـ والتـ
الهجـــرة الـــذي بـــرز كخيـــار 
اتخـــذه اآلالف مـــن أبنـــاء هـــذا 
المكـــون مغادريـــن موطـــن صباهـــم 
ــرى  ــالذات أخـ ــار مـ ــو اختيـ نحـ
تؤمـــن لهـــم العيـــش الرغيـــد بعيـــدا 
والتقلبـــات  الضغوطـــات  عـــن 
ـــع   ـــرز م ـــت تب ـــا كان ـــا م ـــي غالب الت
التغييـــرات التـــي تطـــرا علـــى 
ـــس  ـــا  ينعك ـــية وم ـــاة السياس الحي
مـــن وراء ذلـــك علـــى قـــرارات 
ومحطـــات تبـــرز فيهـــا االقليـــات 
كمكونـــات غالبـــا مـــا تدفـــع ثمـــن 
ــأي  ــن بـ ــر واليمكـ ــك التغييـ ذلـ
حـــال مـــن األحـــوال إســـقاط 
ــرة إزاء  ــن الذاكـ ــخ مـ ــا ترسـ مـ
مـــا واجهـــه المســـيحيون فـــي 
ــا  مدينـــة الموصـــل ومـــا جاورهـ
ــى  ــي انتهـ ــف تاريخـ ــن منعطـ مـ
بإبعادهـــم القســـري عـــن مناطقهـــم 
ــام  ــف العـ ــي صيـ ــم فـ ودياراتهـ
ــيطرة  ـــوء سـ ــي ض ــي  فـ الماضـ
تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية علـــى 
أجـــزاء واســـعة مـــن محافظـــة 

ــوى.. نينـ

)المسيحيون في العراق( وثيقة مهمة تترجم  تحديات الماضي  والمستقبل

باحثون وأكاديميون يبرزون رؤية معمقة لمستقبل المسيحيين في ضوء أزمتهم الراهنة
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باحث آكاديمي وسياسي 
عراقي مقيم في لندن

الحلقة )2(
من  اسالم  التدميري:  داعش  فكر 

وجهة نظر واحدة
ان التطرف السياسي ال يقل سوءا 
ولذلك  الديني.  التطرف  عن 
التي  بارتيليمي  سان  مذبحة  فان 
حدثت في فرنسا في الربع األخير 
  ،1572 عام  عشر  السادس  للقرن 
ليلة  وخالل  خاللها  قتل   والتي 
الف   30 من  أكثر  فقط،  ويوم 
بروتستانتي بأوامر من الملك شارل 
وتواطؤ  بمشاركة  ووالدته  التاسع 
الكاثوليكية  الكنيسة  كرادلة   من 
خوفا من إنتشار البروتستانتية، تشبه 
الداعشي  التطرف  بعيد  حد  إلى 
العراق  في  اليوم  يحدث  الذي 
ودول عربية وإسالمية أخرى من 

تطهير ديني وطائفي.
يتصاعد  تيمية  ابن  فكر  لقد كان 
فكر  الى  ليصل  حاد  بشكل 
الوحشة الذي يتم التنظير له على 
لهم  ينزل  لم  جدد  )أنبياء(  يد 
كتاب  من  وال  سماء  من  الوحي 
هذا  الوحشة  فكر  مجيد.   رباني 
والبراء  الوالء  بفكر  يكتفي  ال 
فأبعد  أبعد  يمتد  وإنما  الوهابي، 

في التطرف والتطهير الديني حتى 
بالنسبة لتطهير المسلمين، ويختصر 
اللواتي  الجنان  بحور  االسالم 
اإليمان  من  الهدف  أصبحن 
وقطع  والقتل  والصالة  والصوم 
الرؤوس،  بحيث أصبحت فلسفة 
أني  قاعدة  على  تقوم  ال  اإليمان 
وال  نارك  من  خوفا  ال  عبدتك 
طمعا في جنتك وإنما رأيتك اهال 
الجنة  لذلك. لقد حلت حوريات 

محل الله كهدف لالسالم.
إنها همجية ظالمية تنشط إسالمها 
الظالمي الغيهبي المحاط بكلمات 
مظلمة من قبيل  ادارة  التوحش، 
النكاية واإلنهاك واإلشراك، السلفية 
المتوحشة،  الفوضى  الجهادية، 
التمكين،  شوكة  النكاية،  شوكة 
مفردات  هي  هذه  الدولة.   قيام 
خالفة  عليه  قامت  الذي  الفكر 
صحت  وقد  البغدادي  بكر  ابي 
الفكر.  هذا  أساس  على  الموصل 
اختيار  على  ملح  تاكيد  هناك 
)عمق جغرافي وتضاريس تسمح، 
بإقامة  حدة،  على  دولة  كل  في 
مناطق تدار بنظام ادارة التوحش( 
ادارة  كراس  مؤلف  كتب   كما 
وهو  ناجي،  بكر  ابو  التوحش 

تعميق للفكر التكفيري.
تبدو حركة داعش اكثر الحركات 
منتظرة  بمهدوية  إيحاء  السلفية 
بكر  ابي  مالبس  لون  في  حتى 
ينطلق  التي  والمناطق  البغدادي، 
منها. تقوم ادارة التوحش بالتوغل 
النظر  بغض  الخرى  منطقة  من 
التي  بيكو  سايكس  اتفاقية  عن 
النه  ناجي  بكر  ابو  ذكرها  يكرر 

الخالفة  دولة  قسمت  انها  يعتقد  
يمكن  هنا  من  دول.  عدة  الى 
وتدخلها  تركيا  حماس  نفهم  أن 
النه  داعش  لمشروع  ورعايتها 
صالح  في  االمر  نهاية  في  يصب 
لكن  العثمانية.  الخالقة   فكرة 
تبدو فكرة داعش غير بعيدة عن 
المهدوية االسالمية بصيغتها السنية 
المهدوية  الفكرة  من  مستفيدة 
الشيعية بشكل من االشكال سآتي 

على ذكرها الحقا.
نفهم  ان  ايضا  يمكن  هنا  ومن 
من  السعودي  القلق  انطالق 
جهيمان  الفكار  داعش  احياء 
الدامي  الصراع  وتاريخ  العتيبي 
بين ال سعود واالخوان الوهابيين 
التاسع  القرن  خالل  المتشددين 
العشرين،  القرن  ومنتصف  عش 
والذي كانت أهم معاركه  معركة 
السبلة التي  حدثت في 30 آذار 
عام 1929 بين الملك عبد العزيز 
الدويش.  فيصل  بقيادة  واالخوان 
من هنا كذلك  ايضا نفهم الدعم 
السيسي  الفتاح  لعبد  السعودي 
مرسي  اخوان  على  انقالبه  في 
وتركيا  قطر  ودور  المسلمين، 
وخفة  ومرسي  داعش  دعم  في 

حماسهم لحماس الغزاوية.
ادارة  كتاب  مخطوط  يقدم 
وتكفيرية  دموية  افكارا  التوحش 
خطيرة  ارهابية  عمل  وأساليب 
عابرة  للجغرافيات ومتشبثة بتاريخ 
بعيدا عن اسالم محمد  تم صنعه 
على  يقوم  وعهده  الله  عبد  بن 
وتصفيات  دموي  اسالم  صناعة 
ابن  تشدد  من  مكون  جماعية، 

تيمية  ابن  وتكفيرات  حنبل 
ودعوات التصفية والتطهير لمحمد 
بن عبد الوهاب ودمويات عبد الله 
الثمانينات  افغانستان في  عزام في 
الذين  الجدد  الوهابية  وشيوخ 

ظهروا في التسعينيات.
من  أخطر  داعش  أيديولوجيا 
أيديولوجيا محمد بن عبد الوهاب 
الوهابي. فهي تطوير  نبي االسالم 
تيمية  وابن  ابن حنبل  أفكار  لبنية 
بن  ومحمد  الجوزية  قيم  وابن 
العتيبي  وجهيمان   الوهاب  عبد 
الجدد  والوهابيين  عزام  وعبدالله 
اعتبار  وهو  جدا،  خطير  باتجاه 
قابلة  )منطقة(   أو  )بقعة(  كل 
التوحش.  بؤرة إلدارة  الن تصبح 
لذلك نراهم ينقبون في حفريات 
مكة  في  أمثلة  فيجدون  التاريخ 
الحروب  ومراحل  والمدينة 
تكرس  وأفغانستان،   الصليبية 
لديهم فكرة ان االسالم بدأ غريبا 
في  وهاهو غريب  غريبا.  وسيعود 
الموصل واألنبار وتكريت وأوروبا 
وأمريكا. فكل بقعة او منطقة على 
صالحة  ناجي  بكر  ابو  تعبير  حد 

لتكون منطقة إلدارة التوحش.
تخويف العدو وإنهاكه هي مرحلة 
النكاية حتى تأتي مرحلة التمكين. 
خطط  البغدادي  بكر  ابو  وطبق 
انها  بدقة.  التوحش  ادارة  كتاب 
وليس  جديد.  من  النبوة  مرحلة 
غريبا أن يتخذ قادة القاعدة اسماء 
جانب  تاريخ  ليكرروا  الصحابة 
ابو مصعب،   : االسالم  من  واحد 
ابو حمزة، ابو عمر، ابو بكر،  ابو 
قتادة، ابو البراء. لكن من الالفت 

ان ال وجود ألسماء مثل ابو علي، 
ابو ذر، ابو عمار، ابو الحسن، ابو 
صهيب  ابو  سلمان،  ابو  المقداد، 

وغيرهم من الصحابة.
تيمية  ابن  منذ  يحدث  ما  ان 
العصر  إسالم  ان  هو  اآلن  حتى 
المملوكي وإسالم امراء الحروب 
االفغانية يعيد انتاج وتكريس اسالم 
التكفير واإلبادة ألسباب مزدوجة: 
انتاج  اعادة  شهوة  المال،  السلطة 
السبي،  الذكورة،  شهوة  الماضي، 
تأكيد  واالحتالل،  الغزو  سلطة 
إلغاء  على  القدرة  عبر  الذات 
الشعور  وإبادة االخر، وأخيرا لذة 
عبر  مهمتها  تؤدي  عاطفية  برسالة 
بإراقة  المقترن  التدميري  القتل 
لتأكيد  مفضوح،  بشكل  الدم 
علنا  الجسدي  االغتصاب  رمزية 
عبر الذبح  وقطع الرأس، وأخرى 
الن  األنثوية،  البكارة  انتهاك  عبر 
األفعال هنا مقدسة بالذبح المقدس 
في  المقدسات  انتاج  اعادة  النه 
الغيهب التاريخي الغائر في البعيد 

من التاريخ البدائي لالنسانية.
التوحش،  ادارة  عقل  في  هناك. 
مهمة مقدسة. طبعا بإمكان اي فرد 
ان يضفي القدسية على اي شيء. 
وهكذا فالذبح مقدس النه الوسيلة 
التاريخي  القربان  في  المتوفرة 
عن  بدال  بالكبش  التضحية  منذ 
زينب  السيدة  كانت  اسماعيل. 
البالغة  من  الكفاية  فيه  بما  بليغة 
والثقافة حين أدركت مغزى قطع 
تقول.  وهي  الحسين  أخيها  رأس 

اللهم تقبل منا هذا القربان.
يتبع في العدد القادم

 داعــش اســتند فــي حــرق الطيــار 
األردنــي لـ«بــن تيميــة« . مــا تفعلــه 
الشــرع  مــن  مســتمد  داعــش 
ــي 4  ــرة ف ــه - القاه ــب الفق وكت

فبرايــر /إم ســي إن/ 
الصحفــي  الكاتــب  قــال 
واإلعالمــي إبراهيــم عيســى، إن 
»الفكــر اإلســالمي يقــر بالتوحــش 
ــش،  ــه داع ــذي تمارس ــزع ال المف

بــل وينــادي بــه«. 
وأضــاف عيســى، خــالل برنامجــه 
ــة  ــى فضائي ــدم عل »30/25«، المق
»أون تــي فــي«، الثالثــاء، أن »كل 
األســانيد التــي قدمتهــا داعــش 
المفــزع  وعنفهــا  لجرائمهــا، 
ــي  ــودة ف ــع، موج ــرم الوضي المج
وكل  والفقــه،  التاريــخ  كتــب 
ــة  ــر صحيح ــا غي ــول إنه ــن يق م

كاذب«. 
وأشــار إلــى أن »مــا فعلــه داعــش 

مــن حــرق الطيــار األردنــي )معــاذ 
ــو  ــه أب ــه قبل ــا، فعل الكساســبة( حي
ــال:  ــل قائ ــق«، وأكم ــر الصدي بك
»أريــد )عمــة( واحــدة فــي مصــر، 
تقــول إن )أبــو بكــر الصديــق 
لــم يحــرق ولــم يأمــر بحــرق 
ــي  ــش ف ــل داع ــا فع ــد(، كم مرت

»داعــش  أن  الفتــا  الكساســبة«، 
يســتند لهــذا، لكــن ال تجــرؤ أيــة 
ــة أن تقــول إن  عمامــة فــي الدول

ــأ«.  ــا أخط صحابي
وتابــع: »هــذا يجعلنــا نبحــث عــن 
ــد  ــد تجدي ــا نري ــة، إذا كن الحقيق
أن  مؤكــدا  الدينــي«،  الخطــاب 

الســماوية،  واألديــان  »اإلســالم، 
التوحــش،  مــن  بريئــة  عامــة 
ولكــن الفكــر اإلســالمي ليــس 

ــره«.  ــل يق ــه ب ــا من بريئ
وأكمــل: »بعــد مــا تفعلــه داعــش 
رقــاب  وذبــح  توحــش  مــن 
المشــايخ  لنــا  يظهــر  وحــرق، 
يمــت  ال  هــذا  إن  ويقولــوا 
ــه«،  ــرئ من ــالم ب ــالم، واإلس لإلس
مؤكــدا أن »مــا تفعلــه داعــش 
ــه  ــا تقول مســتمد مــن الشــرع، وم

صحيــح«.  داعــش 
ــذا،  ــال ه ــة ق ــن تيمي ــع: »وب وتاب
كتبــا  لــه  طبعــت  والســعودية 
ــة  ــن تيمي ــدة )ب ــم عب ــرة، فه كثي
القــرآن  وليــس  والبخــاري(، 

واللــه«. 
ــذي  ــا أن »ال ــى ختام ــد عيس وأك
استنســاخ  هــو  اآلن  يحــدث 
للتاريــخ،  وإعــادة  للماضــي، 

فهــم  منــه،  نتعلــم  لــم  وكأننــا 
ودينــا  جديــدا،  دينــا  صنعــوا 
هــذا  تحــارب  وعندمــا  رابعــا، 

تمنــع«.  اآلن  الفكــر 
وقــال: »عندمــا تســأل األزهــر عــن 
ســيقولون  والخالفــة،  الشــريعة 
ولهــذا  داعــش؛  كالم  نفــس 
العنــف  مــن  مزيــدا  انتظــروا 
والتوحــش؛ ألنــه عنــف وتوحــش 
مســتند للديــن، ولــه غطــاء ديني«. 
قامــت  قــد  داعــش  وكانــت 
معــاذ  األردنــي  الطيــار  بحــرق 
ــه  ــا، بعــد أن اعتقلت الكساســبة حي
فــي ديســمبر الماضــي، عقــب 
يــد  علــى  طائرتــه  إســقاط 
مســلحي التنظيــم قــرب مدينــة 
كان  حيــث  الســورية،  الرقــة 
»الكساســبة« فــي مهمــة ضمــن 
ــى  ــي عل ــف الدول ــارات التحال غ

»داعــش«. معاقــل 

داعــش: ايديولــوجـيــا إدارة الـتـوحــش.. الرعب للسيطرة على العالم 

عـيـســـى: الفكـــــر اإلسـالمــــي يـقــر بتوحــــش داعـــش ويـنــــادي بــــــه
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المجتمـــع  تقاعـــس  إن 
بمؤسســـاته  اآلشـــوري- 
ـــة  ـــة واالجتماعي السياســـية والثقافي
ـــه  ـــه ومؤرخي ـــة، وبكتاب واإلعالمي
ومفكريـــه عـــن محاولـــة رســـم 
صـــورة جليـــة لواقـــع الحـــال 
الـــذي يتخبـــط فيـــه، وذلـــك 
ـــتراتيجية  ـــع اس ـــالل وض ـــن خ م
قابلـــة للتطبيـــق فـــي هكـــذا 
ظـــرف وهكـــذا وضـــع، محكـــوم 
عليـــه )أي المجتمـــع( جغرافيـــا 
وتاريخيـــا إمـــا بتقبلـــه والتأقلـــم 
ـــه.  ـــل عن ـــه والرحي ـــه أو رفض مع
يفكـــر  لـــم  إذا  أيضـــا، 
ـــي وضـــع  المجتمـــع اآلشـــوري ف
رؤيـــة مســـتقبلية منطقيـــة نابعـــة 
مـــن معاناتـــه علـــى مـــر مئـــات 
بعيـــن  األخـــذ  مـــع  الســـنين 
ــة دول  ــول وموافقـ ــار قبـ اإلعتبـ

ــوار. الجـ
يعمـــل  لـــم  إذا  وأيضـــا، 
بقناعـــة وإيمـــان مـــن أجـــل 
التخلـــص مـــن مراحـــل وأزمـــات 
ـــداده وال  ـــا أج ـــر به ـــة م تاريخي
الســـلبية  انعكاســـاتها  زالـــت 
وحتـــى النفســـية منهـــا باديـــة 
ـــا هـــذا. علـــى وجهـــه حتـــى يومن
)المجتمـــع  فســـيبقى   
اآلشـــوري( ولألســـف أســـير 
كل تلـــك المراحـــل التـــي ال 
يجـــوز أن تدفـــع أثمانهـــا مـــن 
قبـــل أجيـــال المنطقـــة ككل، 
أيضـــا  مجتمعنـــا  وســـيبقى 
»وبفضـــل قياداتـــه ورجاالتـــه« 
ـــش  ـــا، يعي ـــى ذاته ـــة عل المتقوقع
لـــه  وجـــود  ال  واقـــع  فـــي 
فـــي عالمنـــا اليـــوم إال فـــي 
مخيلـــة وتصـــور البعـــض مـــن 
هـــؤالء القائميـــن علـــى الشـــأن 
ـــن  ـــنتحول م ـــي س ـــام، وبالتال الع
»شـــعب ذات حقـــوق وقضيـــة« 
ــة  ــر بحاجـ ــعب قاصـ ــى »شـ إلـ
ـــره«، وســـنجد أنفســـنا  ـــاء أم ألولي
فـــي نفـــق مظلـــم قـــد تآكلتـــه 
ســـوداء  تاريخيـــة  محطـــات 
دهاليـــزه  فـــي  وتعششـــت 
ـــب  ـــة وح ـــدر والعمال ـــات الغ آف

الـــذات!.
وأوضـــح،  أدق  بمعنـــى 
فـــي  دخلنـــا  لـــو  )حتـــى 
ـــادة  ـــي اإلع ـــت ف ـــادة، ويالي اإلع

اســـتفادة(!.
إنـــه ومنـــذ مئـــات الســـنين، 
إن لـــم يكـــن أكثـــر، محكـــوم 
ـــة  ـــعوب المنطق ـــى ش ـــا وعل علين
بالتعايـــش معـــا فـــي وئـــام وســـالم 
وأمـــن واســـتقرار وأن يتمتـــع 
الجميـــع بالحقـــوق والواجبـــات 
ـــة  ـــدى أي مجموع ـــد ل وال يتول
بالغبـــن  أو طـــرف إحســـاس 

والتهميـــش وال حتـــى تمييـــز 
أو  الديـــن  أو  العـــرق  فـــي 
إلـــى  الشـــعوب  تصنيـــف 
درجـــات ودرجـــات. فالـــكل 
فـــي  متســـاوون  مواطنـــون 
والواجبـــات وغيـــر  الحقـــوق 
االنتفاضـــات  تتولـــد  ذلـــك 
ــى  ــادة حتـ ــات المضـ واالنتفاضـ
ــة  ــى طاولـ ــكل علـ ــس الـ يجلـ
مســـتديرة ليحلـــوا مشـــاكلهم.
ـــعوب  ـــاء أو ش ـــح كأبن صحي
المنطقـــة قـــد مررنـــا جميعـــا 
ســـيبقى  مأســـاوية،  بمراحـــل 
صداهـــا مدويـــا فـــي كتـــب 
ــك  ــا )أي تلـ ــخ وأحرفهـ التاريـ
المراحـــل( ســـتبقى محفـــورة  
ــاء والدمـــوع، وســـتدرس  بالدمـ
ـــتثناء،  ـــة دون اس ـــال المنطق ألجي
ليـــس مـــن أجـــل زرع بـــذور 
ــذا  ــدى هـ ــام لـ ــد واالنتقـ الحقـ
الطـــرف أو ذاك، وإنمـــا مـــن 
أجـــل أخـــذ العبـــر لنتمكـــن 
ـــور  ـــد جس ـــن م ـــا م ـــا ومع جميع
ـــرام  ـــدال واالحت ـــامح واالعت التس
المتبـــادل وبالتالـــي االرتـــكاز 
ــخة  ــة وراسـ ــس ثابتـ ــى أسـ علـ
نحـــو  مـــن خاللهـــا  ننطلـــق 
ـــعوب  ـــكل ش ـــرق ل ـــتقبل مش مس

ــة. المنطقـ
أن  المنطـــق  غيـــر  فمـــن 
نحـــن  أرض  علـــى  نعيـــش 

أصحابهـــا لكننـــا نجـــد أنفســـنا 
فيهـــا غربـــاء!

حـــق  أصحـــاب  إننـــا 
فخوريـــن  ونحـــن  وقضيـــة، 
ــا  ــذرون هنـ ــا متجـ ــك، إننـ بذلـ
ـــاه،  ـــا معن ـــنين. م ـــذ آالف الس من
ــعوب  ــوار شـ ــش بجـ ــا نعيـ كنـ
أخـــرى ولـــم تكـــن الحيـــاة 
مـــع الجـــوار كلهـــا حـــروب 
ودمـــار وقتـــل وتهجير...إلـــخ. 
ــا  ــاة يومهـ ــا أكثريـــة الحيـ وإنمـ
ـــه  ـــي علي ـــا ه ـــت أفضـــل مم كان
ــك  ــى ذلـ ــل علـ ــوم، والدليـ اليـ
ــة  ــعوب المنطقـ ــرغ شـ كان بتفـ
ــون  ــواع الفنـ ــكل أنـ ــذاك لـ آنـ
والنواحـــي  واالكتشـــافات 

العلميـــة وغيرهـــا..
مـــن هـــذا المنطلـــق، ومـــن 
خـــالل دراســـة بســـيطة، علينـــا 
ـــا  ـــا وتعاطين ـــة تعاملن ـــر طريق تغيي
مـــع بعضنـــا البعـــض أوال ومـــع 
دول المنطقـــة، تاليـــا، وهـــذا 
قمنـــا  إذا  ســـيحصل  التغييـــر 
بجـــردة حســـاب عادلـــة نأخـــذ 
منهـــا مـــا هـــو أفضـــل ونرمـــي 

كل مـــا هـــو ســـيء.
ولتكـــن الخطـــوة األولـــى 
فنحـــن  منـــا،  )المبـــادرة( 
ــة األضعـــف  الطـــرف أو الحلقـ
فـــي المنطقـــة، فلنبـــدأ بأنفســـنا، 
ونتســـاءل مـــا إذا كنـــا ســـنقبل 

ــع،  ــذا واقـ ــي هكـ ــش فـ التعايـ
)حيـــث كان آباؤنـــا وأجدادنـــا 
مقتنعيـــن فيـــه وبـــه وكانـــوا 
المفاجـــآت  لـــكل  جاهزيـــن 
كان  وإذا  والتطـــورات(، 
ـــذ نكـــون  ـــم!، عندئ الجـــواب بنع
حقيقـــة نســـير فـــي االتجـــاه 
الصحيـــح، بغـــض النظـــر عمـــا 
ــده  ــا نريـ ــذا كل مـ إذا كان هـ

ال. أم 
فالمهـــم بالنســـبة إلينـــا اليـــوم، 
ــق  ــة الطريـ ــع خارطـ ــو وضـ هـ
ومشـــاركة  وبمعاونـــة  هـــذه 
ــة  ــة وثقـ ــال موافقـ ــة لتنـ األغلبيـ
معظـــم مؤسســـاتنا ومفكرينـــا 
ـــرة  ـــا ولفت ـــق به ـــا... ولننطل وكتابن
ـــا ومـــن  ـــي حينه ـــة تحـــدد ف زمني
ــا نحـــو الخطـــة  ثـــم نســـير معـ
ــر  ــتكون أكثـ ــة والتـــي سـ التاليـ
ـــة واســـتقاللية،  ـــازا وخصوصي امتي
ــر  ــى أواصـ ــة علـ ــع المحافظـ مـ
العالقـــات مـــع دول الجـــوار 
واالبتعـــاد قليـــال عـــن التفكيـــر 
التقليـــدي  االعتمـــاد  أو 
المـــوروث والممـــزوج بالطابـــع 
ــذا  الدينـــي بـــدول الغـــرب، هـ
االعتمـــاد أو االتـــكال الـــذي 
لـــم يوصلنـــا كشـــعب وقضيـــة 
ـــالت  ـــن الوي ـــد م ـــى المزي إال إل

والمآســـي.
ــرا  ــوض كثيـ ــد الخـ ال أريـ

كـــون  المجـــال  هـــذا  فـــي 
الموضـــوع بحاجـــة لمســـاحات 
واســـعة، واألمثلـــة علـــى ذلـــك 

ال تعـــد وال تحصـــى!...
إن المصارحـــة مـــع الـــذات 
ضروريـــة ليـــس فقـــط فـــي 
الشـــأن العـــام وإنمـــا حتـــى 
ـــد  ـــذا الب ـــور، ل ـــر األم ـــي أصغ ف
أن  أكثـــر  وضـــروري  منهـــا، 
ـــة  ـــا )مؤسس ـــم كل واحـــد من يقي
أم  مفكـــرا  أم  كاتبـــا  أم  كان 
ـــه  ـــام ب ـــا ق ـــخ.( كل م عامال....إل
فـــي الســـنوات األخيـــرة ليـــرى 
أيـــن أصـــاب وأيـــن أخطـــأ، 
كلنـــا  المتواضـــع،  وبنظـــري 
أخطأنـــا أكثـــر بكثيـــر ممـــا 
أصبنـــا والنتيجـــة أمـــام أعيننـــا، 
ــدم  ــة تتقـ ــعوب المنطقـ كل شـ
إال  راوح!!«  »مكانـــك  ونحـــن 
ــر أو  ــض التنكـ ــاول البعـ إذا حـ
التعامـــي عـــن واقعنـــا الحالـــي، 
ــة  ــاة إضافيـ ــق مأسـ ــك بحـ فتلـ
ــينا.  ــي مآسـ ــى باقـ ــاف علـ تضـ
لفتـــح  حـــان  فالوقـــت 
والوقـــت  جديـــدة،  صفحـــة 
ـــدة  ـــة جدي ـــة انطالق ـــم لبداي مالئ
تكـــون مبنيـــة علـــى أســـس 
المتبادلــــ،  واالحتـــرام  الثقـــة 
ـــوق  ـــة ف ـــة العام ووضـــع المصلح

الشـــخصية. المصالـــح  كل 
نعـــم، الوقـــت لـــم ينفـــذ 
بعـــد، فلـــو حقيقـــة اتفقـــت 
ـــادىء  ـــة علـــى أســـس ومب األغلبي
وطنيـــة وتمســـكت بالثوابـــت 
ــد،  ــدا بيـ ــارت يـ ــة وسـ القوميـ
إلنقـــاذ مجتمعنـــا ممـــا يتخبـــط 
ــي  ــراره فـ ــيما انجـ ــه، ال سـ فيـ
معـــارك أو مواقـــف ال حـــول 

ــا. ــه فيهـ ــوة لـ وال قـ
ـــال المنطـــق وال العقـــل وال  ف
ـــي  ـــش ف ـــأن نعي ـــل ب ـــخ يقب التاري
ـــون،  ـــكانها األصلي ـــن س ـــة نح بيئ
لكـــن نرفـــض التعامـــل والتعـــاون 
مـــع باقـــي شـــعوب المنطقـــة 
وإنمـــا أعيننـــا متجهـــة نحـــو 
ـــه  ـــذق من ـــم ن ـــذي ل ـــرب« ال »الغ
ـــل.... ـــات األم ـــرارة وخيب إال الم
ـــو  ـــوم ه ـــا الي ـــرب لن إن األق
الـــذي يعيـــش معنـــا ويتألـــم 
ــو  ــا و...، هـ ــرح معنـ ــا ويفـ معنـ
ــي  ــي واإليرانـ ــردي والعربـ الكـ
والتركـــي )أي دول الجـــوار(، 
ــا! وإذا  ــخ والجغرافيـ ــه التاريـ إنـ
بقينـــا متنكريـــن لهـــذا الواقـــع، 
نكـــون قـــد وضعنـــا أنفســـنا 
وهـــو  واحـــد،  خيـــار  أمـــام 
أســـلوب  واعتمـــاد  الرحيـــل 
البـــدو الرحـــل فـــي العيـــش 

ــر. ــعار آخـ ــى إشـ حتـ

المجتمــــع اآلشـــــــوري بيـــــن المـاضــــي والحــاضـــــر!!!...
بقلم: غسان يونان

»المجتمع اآلشوري يعيش في نشوة الماضي وضياع 

الحاضر، دون رؤية مستقبلية«!..
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بإسـم الشـعر أنتهـز هـذه الفرصـة 
الجميلـة إلقامـة حـوارا صادقا مع 
الشـاعر والكاتب يوسـف إسـحق 
هـذا  معـه  لنـا  فـكان  زرا  حنـا 

الحـوار: 
*كيف تنشر أفكارك؟.

المنابـر  عبـر  أفـكاري  أنشـر   -
السياسـية  المتنوعـة  الثقافيـة 
المواقـع  وفـي  والفنيـة  واألدبيـة 
اإللكترونيـة والجرائد والمجالت. 
فـي  معينـا  تبـوأت منصبـا  *هـل 

مـا؟  مؤسسـة 
- أنا أحد مؤسسي جمعية القوش 
 2004/5/26 بتاريـخ  الثقافيـة 
ورئيـس الهيئـة اإلداريـة للـدورة 
تحريـر  هيئـة  ورئيـس  األولـى، 
التابعـة  )السـراج(  شـراغا  مجلـة 
لجمعيـة القـوش لمدة 3 سـنوات. 
أقيـم   2014/12/25 *بتاريـخ 
مهرجـان الجواهـري الكبيـر فـي 
بغـداد أيـن مكانـك بالنسـبة لـه؟
- أنا شـاركت في هذا المهرجان 
الجواهـري  وأعتبـر  مـرات  عـدة 

طاقـة إنبعاثيـة ال تمـوت أبـدا.
أهـم  لنـا  *أذكـر 
التـي  مشـاركاتك 
مؤثـرا  إنطباعـا  تركـت 

المتلقـي؟  لـدى 
- منـذ أواخر الثمانينات 
ولحـد اآلن كنت متابعا 
معظـم  فـي  ومسـاهما 
المهرجانات واألمسيات 
التـي  واألدبيـة  الثقافيـة 
كانـت تقام فـي جمعية 
ونـادي  بانيبـال  آشـور 
فـي  الكلدانـي  بابـل 
شـاركت  وقـد  بغـداد 
محاضـرات  عـدة  فـي 
في المركزيـن الثقافيين 
لحـد  المذكوريـن 
سـقوط النظـام السـابق، 
وفـي مهرجـان اإلبـداع 
بغديـدا  فـي  السـرياني 
القـوش  قضـاء  وفـي 
كل  متابعـا  زلـت  وال 
الثقافيـة  النشـاطات 
الشـعرية  واألمسـيات 
الوطنيـة  والمؤتمـرات 
ومسـتعد  والقوميـة، 
ألي فرصـة تسـنح لـي 
بالذهـاب سـواء كانـت 
فـي محافظـة أربيـل أو 
أو  السـليمانية  محافظـة 
فـي محافظـة دهـوك أو 

زاخـو.  قضـاء  فـي 
ألـم  الشـعر  *يقـال 
العاطفـة والـوزن طنيـن 
األلـم ما رأيـك بذلك؟
وجـدان  الشـعر   -
الحيـاة،  لواقـع  اإلنسـان 
أمـا مـا سـميته بالعاطفـة 
الفطـري  األسـاس  هـو 
لحـواس اإلنسـان ومنبرا 

لـألدب. 

وهـل  القصيـدة  تكتـب  *كيـف 
مشـاريعك  علـى  سـلبا  تؤثـر 

؟ لمسـتقبلية ا
- أي قصيـدة بمنطلقهـا تراهـا من 
واقـع الحيـاة سـواء كانـت تحمل 
أفراحـا أو أتراحا أو رومانسـية أو 
تراجيدية مأسـاوية أو عن وصف 
الطبيعـة والبيئـة التـي أعيـش فيهـا 

وال زلـت علـى هـذا المنوال. 
* كيـف تـرى المشـهد الشـعري 
فـي منطقـة سـهل نينـوى خاصـة 

وفـي العـراق عامـة؟
- المشـهد الثقافـي هـو خير منفذ 
عـن  خاللـه  مـن  المثقـف  يعبـر 
حالـة مجتمعه السـلبية واإليجابية، 
ولمـا كان سـهل نينـوى ومحافظة 
الفئـة  سـيطرة  تحـت  الموصـل 
الثقـة  فلـي  »داعـش«  الباغيـة 
بـد  ال  وقتيـة  حالـة  بأنهـا  التامـة 
أمـام  الباغـي  العـدو  ينهـزم  أن 
المجتمـع الرصين، ويعود النشـاط 
الثقافـي إلـى عافيته لهـذه المنطقة 
ويعـوض مـا خسـره معنويـا قبـل 

الماديـة. األمـور 
*ممكـن أن تقـرأ لنـا بعضـا مـن 

النثريـة؟ نصوصـك 
- المعـذرة ال أحفـظ شـعري إال 
لقصيـدة  األبيـات  بعـض  فقـط 
التـي  والجـدران  النـون  عنوانهـا: 
فـي مهرجـان  ألقيتهـا  سـبق وأن 
لهـذا  عشـر  الحـادي  الجواهـري 
أي  أيـا حدبـاء  ومطلعهـا«  العـام 

علـى جدرانـك  نـون كتبـت 
أهي نون الرافدين 

أهي نون بين النهرين 
أم هي نون مجرى الفراتين

أيا إنسان الحضارات«. 
دواويـن  حاليـا  لديـك  *هـل 

؟ ة منجـز
دواويـن  خمسـة  لـي  نعـم   -
صـادرة باللغـة العربيـة والسـريانية 
ولـي مجموعتيـن أخريتيـن تحت 
متنوعـة  بقصائـد  تزخـر  الطبـع 
 )200( قصائدهـا  عـدد  يتـراوح 

أكثـر. أو  قصيـدة 
*مـا هي أهم مشـاركاتك بالنسـبة 

للمهرجانات الشـعرية؟. 
مـن  التسـعينات  إلـى  أعـود   -
أتخلـف  ولـم  الماضـي  القـرن 
أبـدا عـن أي مهرجـان أقيـم فـي 

بغـداد. العاصمـة 
التـي  الجوائـز  أهـم  هـي  *مـا 

عليهـا؟ حصلـت 
دروع  خمسـة  علـى  حصلـت   -
التقديريـة.  الشـهادات  وعشـرات 
تؤمـن  التـي  الحكمـة  هـي  *مـا 

بهـا؟ 
والكلمـة  بالعمـل  الصـدق   -
الصـدق.  عـن  المعبـرة  الموجـزة 

*بماذا تنصح الشعراء الشباب؟
فـي  يواصلـوا  بـأن  أنصحهـم   -
وقـراءة  كتابـة  المعرفـة  غـرف 
صفحـة  مـن  وإلقـاء  ومشـاركة 

الثقافـة. منبـر 
لديـك  بـأن  *سـمعنا 
مجـال  فـي  متعـددة  إنجـازات 
 ، لقصة ا و ، ح لمسـر ا و ، يخ ر لتا ا

تقـول؟ فمـاذا  والفلسـفة 
- نعـم لـدي بحـوث سـبعة التـي 
تاريخيـة  نوافـذ  بعنـوان:«  هـي 
وفلسـفية« أول بحث عن الفلسـفة 
يتحـدث عـن ملحمـة كلكامـش 
بيـن اإلسـطورة والفلسـفة. أما عن 
الجانـب التاريخـي أول كتاب لي 
هـو عـن بلدتـي القـوش بعنـوان: 
المعالـم العمرانيـة والحضارية في 
وزارة  إصـدارات  مـن  القـوش 
الثقافـة دار النشـر- بغـداد 2001. 
أمـا الكتـاب الثانـي فهـو بعنـوان: 
مـن  وتـراث  عقيـدة  اليزيديـة 
إصـدارات مطبعـة السـليمانية عام 
2007 ولـي مخطوطـات متنوعـة 
كمـا  الطبـع.  تنتظـر  زالـت  ال 
المسـرح  عـن  آخـرا  كتابـا  لـي 
مسـرحيات  سـبع  علـى  يحتـوي 
عنوانـه: مسـرحيات مختـارة باللغة 
العربيـة ومترجمـة إلـى السـريانية 
منهـا  بعضـا  مثلـت  كمخطوطـة 
على خشـبة المسـرح ونـادي بابل 
وجمعيـة آشـور بانيبـال فـي فتـرة 
التسـعينات مـن القـرن الماضـي. 

*كلمة أخيرة تود ذكرها؟

- قيمـة اإلنسـان مـا يجمـع فكـره 
مـن مفـردات الحيـاة مـن المعرفة 
والعلـوم المتنوعـة ويقدمهـا طوعا 
إلـى الجيـل القـادم بـكل تواضع.

السيرة الذاتية
*اإلسم: يوسف إسحق حنا زرا.

*المواليد: 1933.
*التحصيل العلمي: إعدادية 

التجارة. 
*الحالة اإلجتماعية: متزوج ولديه 

)7( أبناء. 

الشعر وجدان اإلنسان لواقع الحياة الشاعر يوسف زرا:

أجرى الحوار: كريم إينا 

فعاليــات  خــال  مــن 
الجواهــري  مهرجــان 
دورة  عشــر  الحــادي 
لرحيلــه   )50( الســياب 
أجرينا حوارا  مع الشاعر 
والكاتب  يوســف إســحق 

زرا  حنــا 

كان بوسع نصف وجهي
أن يفترس جدران جاحدة

لكن، ثقوب أصابعي
أقل إستغراقا« في 

مناكفة  
)إثر حادث مؤسف(

وسمائي عالقة في حبة 
رمل

كنت كمن يرخص خيط 
قصير

في قطرة عسل
وما قلمته أظافري

كان بحة من صمت
حرض رائحة الصدأ

في مسمار )عرضي(
قال الشاهد، اآلن أنزوى 

من سقط على حافة 
الهروب

وال يزال كف الزوايا 
)مجهول الهوية(
قلت ونفسي......

ليتني أقبع في التكرار
ألعيد الرأس لهدر 

الهشاشة في الجسد
وال ألزم أحدا..

 من كان وجهه عائم
في حقول األسماء

المسامير تحتشد في دمي
واللحظة تتنافذ في 

عروق المسافة
الخطوة تصوغ موت 

اليطرف
والنبض الشفيف

سرابيل من صدى
يغزل إنحدار اليقظة
على فواصل القلق

الزمن مشيمة قصوى
كفن طالسم عفته

وتكدس مثلي
بمجاهيل حدود الخرائط

أسماء على 
جدران مثقوبة         

عدنان جبار ياسين/ 
بغداد

يرتد المعنى
 تتشابك كل األسماء

    ويبقى الحرف وحيدا
          يبحث عن شفتين للفظه

  تحتضر كل معانيه
                 وهي قابعة في سجنها

تتراصف الجمل أمام فلوات المعنى
        والتالميذ يرددون مخارج الحروف
غرف المدرسة الباردة تعصر أجسادهم 

 المعلم يكتب في السبورة 
             دار..

                  فينهدم المنزل
يكتب داران..

        تنفجر القنابل
يكتب دور..

                  تحترق المنازل
 يكتب نار..

      تتفجر القلوب
                  باكية على حضارة األجداد

             ماسحة خصائل التاريخ
يكتب نور..

     يلملم التالميذ أشالءهم 
           في ظل بصيص ضياء

                     من زاوية معتمة

مأساة طفولة

شعر: رمزي هرمز ياكو
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أمـيــــر تــــومــــــــــا
لــقـمــــان كــريـمــي 
عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

ـــن  ـــايش، ع ـــوات االس ـــي ق ـــدر ف ـــد مص أك
ــيحي  ــم مسـ ــن بينهـ ــيحي مـ ــاة 11 مسـ نجـ

مصـــري بعـــد أختطافهـــم مـــن داعـــش.
تحريـــر  »عمليـــة  ان  المصـــدر،  وذكـــر 
ـــوات  ـــن الق ـــاون مابي ـــن تمـــت بالتع المختطفي
ــي  ــل فـ ــة الموصـ ــائر مدينـ ــة وعشـ الكرديـ
ســـهل نينـــوى«، الفتـــا الـــى ان العمليـــة 
تمـــت بعـــد ورود معلومـــات عـــن مـــكان 

ــيحيين.  ــراد المسـ ــد االفـ تواجـ
وأوضـــح المصـــدر ان مـــن بيـــن الرهائـــن 
المحرريـــن مســـيحي مصـــري الجنســـية 
يدعـــى ميشـــال قبطـــي، مشـــيرا الـــى ان 
ــك  ــك مستمسـ ــري اليمتلـ ــن المصـ المواطـ

ثبوتـــي بســـبب اتـــالف داعـــش لمستمســـكاته 
حيـــن اختطافـــه.

ـــب ماجـــد شـــنكالي  ـــب النائ فيمـــا أكـــد مكت
ـــة  ـــهيل مهم ـــدد تس ـــنكالي بص ـــب ش ان النائ
ــد  ــذي فقـ ــري الـ ــن المصـ ــفير المواطـ تسـ
ان  إلـــى  الفتـــا  الثبوتيـــة،  مستمســـكاته 
ــة عبـــرت عـــن شـــكرها  ــفارة المصريـ السـ

ــايش. ــوات االسـ لقـ
هـــذا وقـــد اختطـــف المســـيحيون الــــ«11« 
ـــش لالراضـــي  ـــالل داع ـــن أحت ـــرة م ـــد فت بع
ان  الـــى  المصـــادر  وتشـــير  الموصليـــة، 
ـــوى  ـــهل نين ـــون بس ـــوا يقطن ـــن كان المختطفي

قبيـــل اختطافهـــم

الحكيم،  بولص  نوزاد  اإلعالمي  الناشط  قال 
»إن  واإلعالم،  للثقافة  »سورايا«  منظمة  رئيس 
على  باالستيالء  قام  اإلرهابي،  داعش  تنظيم 
الموصل،  مدينة  في  المسيحيين  منازل  جميع 
ونهب  العراق،  بشمال  نينوى،  محافظة  مركز 

ممتلكاتهم«.
»حسب  إن/  سي  لـ/إم  الحكيم،  وأضاف 
المعلومات التي وردتنا من بعض الجهات، فإن 
مستندات  بتبديل  قام  اإلرهابي،  داعش  تنظيم 
منازل المسيحيين، وتسجيلها بأسماء أعوانه، أو 
أسماء وهمية، وتحويل العديد منها إلى مقرات 

خاصة له، ومخازن لألسلحة«.
في  الداخلية  األوضاع  »أن  الحكيم  وأوضح 
وهناك  أسوأ،  إلى  سيئ  من  الموصل،  مدينة 
اليومية  المعيشية  األحوال  في  خطير  تدهور 
تصفية  وجود  إلى  باإلضافة  المدينة،  ألبناء 
وقتل يومي، يصاحبها انهيار عام في معنويات 
للتنظيم  المقاومة  التيارات  وتنامي  »داعش«، 
العلم  رفع  ومنها  المدينة،  داخل  اإلجرامي، 

العراقي في حي سكني من المدينة، ورفع العلم 
الكوردستاني في أحياء أخرى«. وأكد الحكيم 
»أن عناصر التنظيم سرقت منازل المسيحيين في 
فيها  يسكن  التي  وتلكيف،  الحمدانية  قضائي 
حوالي 120 ألف مسيحي«. وتابع »أن عناصر 
التنظيم اإلجرامي قامت بارتكاب جرائم يندى 
استولى  التي  المناطق  في  اإلنسانية،  جبين  لها 
عليها في محافظة نينوى، وباألخص في سنجار 
المسيحيين  بحق  نينوى،  وسهل  والموصل 
وقامت  المكونات،  من  وغيرهم  واأليزيديين، 

بتصفية جميع من ال يتفق معهم فكريا«.
وأعرب الحكيم عن استغرابه من »عدم تحرير 
مناطق سهل نينوى المرتبطة بالمادة »140« فقال 
»الكثير من المناطق الخاصة بالمادة »140« تم 
تحريرها، ورغم هذا ال يوجد أي تحرك لتحرير 
مناطق سهل نينوى، رغم إن هذه المناطق، هي 
محافظة  تربط  إنها  حيث  استراتيجية،  مناطق 
أربيل، عاصمة اإلقليم، بمدينة الموصل، مركز 

محافظة نينوى«.

اآلن،  ونقولهــا  ســابقا  قلناهــا 
العالــم قــد أغلــق إحــدى عينيــه 
ــا يجــري  ــى م ــام عل بشــكل ع
مــن إبــادة جماعيــة لأليزيدييــن 
بــالد  فــي  والمســيحيين 
ــه  ــح عين ــم يفت ــن، إن ل الرافدي
ــا  ــداث كم ــرى األح ــة وي الثاني
هــي فتلــك مشــكلة ومصيبــة 

كبــرى.
فحــرق طيــار أردنــي أقــام الدنيا 
ولــم يقعدهــا، وســقوط وإختفاء 
إســتدعت  ماليزيــة  طيــارة 
ــا  إجتماعــا لمجلــس األمــن، أم
قتــل وذبــح األيزيدييــن ودفنهــم 
جماعيــة  مقابــر  فــي  أحيــاء 
والشــيوخ  األطفــال  وخاصــة 
وســبي نســائهم وبيعهــن فــي 
ســوق النخاســة، فهــذه إبــادة 
ــخ  ــهدها التاري ــم يش ــة ل جماعي
قامــت  حيــث  الحديــث، 
ــة  ــات اإلســالمية اإلرهابي العصاب
ــن  ــرأى م ــى م ــش«، وعل »داع
العالــم المعاصــر والمتمدن، كل 
ــن.  ــا جف ــرف له ــم ي ــك ول ذل
أمــا بالنســبة لوضــع المســيحيين 
وال  فحــدث  وإضطهادهــم 
قتلهــم  تــم  حيــث  حــرج، 
وتهجيرهــم قســرا مــن أرض 
آبائهــم وأجدادهــم وإحــراق 
وجعلهــا  وكنائســهم،  بيوتهــم 
مقــرات عســكرية حيــث لــم 
فــي  واحــد  مســيحي  يبــق 
ــة  ــي منطق ــة ف أرضهــم التاريخي

ســهل نينــوى. 
ــي  ــة الت ــي العدال ــذه ه ــل ه ه
تســعى لهــا أمريــكا وأوربــا؟ 
ومشــاهدة  عرجــاء  عدالــة 
ــا  ــدة، فطالم ــن واح ــع بعي للواق
الغــرب لــم يفتــح عينــه الثانيــة، 
ــا  ــير كم ــداث تس ــتبقى األح س
هــي، وســيبقى قتــل وتهجيــر 
والمســيحيين  األيزيدييــن 
ــات األخــرى مســتمرا،  والمكون
يســرح  »داعــش«  وســيبقى 
ويمــرح كمــا يشــاء فــي أرض 

المقدســة. الرافديــن 

وستبقى العدالة عرجاء

أعلن نادي أربيل الرياضي عن زيارة وفد آسيوي 
أمني بهدف االطالع على الوضع هناك قبل رفع 

تقرير لالتحاد االسيوي لكرة القدم.
وقال المنسق االعالمي لنادي أربيل ريبين رمزي، 
وصول  موعد  عن  أعلن  االسيوي  »االتحاد  ان 
الوفد األمني الذي سيزور مدينة اربيل من اجل 
رفع تقريره بشأن رفع الحظر الجزئي عن المالعب 
العراقية، تمهيدا إلجراء مباريات تصفيات كأس 
العالم المقبلة في اربيل«. وأضاف ان »وفد االتحاد 
اآلسيوي سيصل الى مدينة اربيل في العاشر من 
مسؤول  الجندي  عدنان  برئاسة  الجاري  الشهر 
األمن في االتحاد اآلسيوي، وعضوية أربعة من 
ايام   4 لمدة  تستمر  زيارة  في  االتحاد  مسؤولي 
الوضع  اربيل والتعرف على  المالعب في  لتفقد 
توصيتها  رفع  اجل  المدينة من  في  العام  األمني 

الى اجتماع االتحاد اآلسيوي المقبل«.

اآلسيوي  االتحاد  »وفد  ان  رمزي  وأوضح 
سيتألف من عدنان الجندي مسؤول األمن وبراين 
رحماني  وشاهين  المسابقات  مسؤول  جونسون 
األمن  موظف  هيرداليد  وبهندي  األمن  مدير 
وهلمت سلفان مسؤول األمن الدولي العام، حيث 
ستكون لهم جولة في اليوم االول للكشف عن 
نوعية الفنادق في اربيل ومدى جاهزيتها الستقبال 
مبارياتها  إلقامة  تحضر  التي  والمنتخبات  الفرق 

في اربيل«.

نشـرت الواليـات المتحـدة األمريكيـة 
فـي  متخصصـة  وطواقـم  طائـرات 
عمليـات البحـث واإلنقـاذ فـي إقليـم 
كوردسـتان العـراق »مـن أجـل تسـريع 
التحالـف  طيـاري  إنقـاذ  عمليـات 
تنظيـم  ضـد  تقـوده  الـذي  الدولـي 
الدولـة اإلسـالمية فـي حـال أسـقطت 
طائراتهـم« بحسـب مـا نقلتـه وكاالت 
عالمية عن مسـؤول عسـكري أمريكي 

الجمعـة. اليـوم 
تأتـي هـذه الخطوة األمريكية في نشـر 
تلـك المقاتـالت بعـد أيام علـى إقدام 
األردنـي  الطيـار  التنظيـم علـى حـرق 
في الرقة شـمال شـرقي سـوريا، والذي 
أسـقطت طائرتـه قبـل نحو شـهر قرب 
سـد  علـى  المقامـة  األسـد«  »بحيـرة 

تشـرين فـي الرقة.
عـن  تلـك  الـوكاالت  نقلـت  كمـا 
المسـؤول بأنهم »يقومـون بعملية إعادة 
كموضـع للطائـرات فـي شـمال العراق 
القتـال،  ميـدان  إلـى  أقـرب  لتصبـح 
وذلـك بهـدف تسـهيل عمليـات إنقـاذ 
الطياريـن الذيـن تسـقط طائراتهـم فـي 
مناطـق يسـيطر عليهـا الجهاديـون، فـي 
محاولـة لتجنـب مـا حـدث مـع الطيار 
األردنـي معاذ الكساسـبة الذي احتجزه 

التنظيـم المتطـرف ثـم أحرقـه حيـا«.

نجاة 11 مسيحي من إرهابيي داعش بعد إختطافهم

وفد آسيوي أمني يزور أربيل بشأن رفع الحظر

العدالة العرجاء

جورج غرزاني: ناشط سرياني

أمريكا تنشر طائرات 
متخصصة في عمليات 

البحث واالنقاذ في إقليم 
كوردستان العراق

نوزاد بولص: »داعش« يستولي على منازل المسيحيين 
ونهب ممتلكاتهم في الموصل


