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تلبيــة لدعــوة عــدد مــن مســؤولي الناحيــة وفــي اعقــاب 
حملــة تفتيشــية مفاجئــة كشــفت الكثيــر مــن الخروقــات 
الصحيــة وفــي مقدمتهــا انعــدام النظافــة والتلــوث الغذائي 
ــن  ــة المشــكلة م ــة الصحي ــة الرقاب ــت لجن ــت اقدم اقدم
قبــل قائمقاميــة اربيــل باغــاق عــدد مــن المحــال فــي 

عينــكاوا.

 )ســورايا ( رافقــت الجنــة فــي عملهــا الرقابــي الميدانــي 
ووثقــت بالصــور تفاصيــل تلــك الجولــة التفتيشــية التــي 
ــه  ــذي قرعت ــذار ال ــرس االن ــبابها ج ــد اس ــن اح كان م
ــي  ــمم الت ــاالت التس ــة ح ــات المعني ــام الجه ــدة ام بش

ــكاوا. ــي عين ــم ف ــد المطاع ــا اح تســبب به

التفاصيل على الصفحة 7

اتهمــت منظمــة العفــو الدوليــة    
أجهــزة األمــن المصريــة بالتقاعس 
ــيحية  ــة المس ــة األقلي ــن حماي ع
فــض  أعقــاب  فــي  باالخــص 
اعتصاميــن مؤيديــن لمرســي فــي 

ــوم 14  آب 2013. ــرة ي القاه

وسـرد  تقرير اصدرتـه المنظمة 
قـوات  تقاعـس  تكشـف  تفاصيـل 
األمـن عـن منـع الهجمـات التـي 
علـى  غاضبـة  جماهيـر  شـنتها 
والمـدارس  الكنائـس  مـن  عـدد 
والمؤسسـات الخيريـة المسـيحية، 

النيـران  فيهـا  أشـعلت  حيـث 
ودمـرت بعضها تماما حتى سـويت 
بـاألرض. وقـد قتل مـا ال يقل عن 
أربعـة أشـخاص فـي غمـار  تلـك 

األحـداث.
وحثــت منظمــة العفــو الدوليــة 
ــراء  ــى إج ــة عل ــلطات المصري الس
تحقيــق نزيــه ومســتقل بخصــوص 
الطائفيــة،  االعتــداءات  هــذه 
واتخــاذ خطــوات فوريــة لمنــع 
ــع  ــوب وض ــدة وج ــا. مؤك تكراره
لمكافحــة  شــاملة  اســتراتيجية 
ــة  ــات الديني ــد األقلي ــز ض التميي
ــا  ــذ، كم ــع التنفي ــا موض ووضعه
يجــب إلغــاء القوانيــن والسياســات 

ــز. ــى تميي ــوي عل ــي تنط الت
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فــي  الســياحة  هيئــة  أعلنــت 
اقليــم كوردســتان، ان 112ألــف ســائح 
زاروا اقليــم كوردســتان خــال االيــام 
ــة  ــى ، مضيف ــد االضح ــة لعي الخمس
ــت  ــد قل ــياح ق ــداد الس ــبة اع ان نس

ــي . ــام الماض ــع الع ــة م بالمقارن
ــدث  ــتي المتح ــادر روس ــال ن وق
ــم  ــي اقلي ــياحة ف ــة الس ــم هيئ باس
ــي:  ــح صحف ــي تصري ــتان ف كوردس
اقليــم  زاروا  ســائح  112ألــف  ان 
ــة  ــام الخمس ــال االي ــتان خ كوردس
الماضيــة لعيــد األضحــى ، مضيفــا ان 

هــذا العــدد كان123ألفــا خــال هــذه 
الفتــرة مــن العــام الماضــي ، مــا 
ــة  يعنــي انخفاضــا بنســبة 10% مقارن

ــرم . ــام المنص بالع
فــي  الخبــراء  بعــض  وحســب 
ــرات  ــأن التفجي ــياحة ، ف ــال الس مج
اربيــل  فــي  االخيــرة  االرهابيــة 
ــال  ــواق خ ــال واالس ــاق المح واغ
ــة  ــتان باالضاف ــي كوردس ــاد ف االعي
الــى غــاء اســعار الفنــادق والمطاعــم 
، قــد اثــرت علــى نســبة اعــداد 
اقليــم  الــى  القادميــن  الســياح 

كوردســتان هــذا العــام.
ــد  ــن العمي ــرى اعل ــة اخ ــن جه م
ــر  ــت مدي ــق طلع ــي عبدالخال الحقوق
شــرطة اربيــل وبالتعــاون مــع مختلف 
اجهــزة شــرطة المــرور واألســايش 
ــتطعنا  ــن ، اس ــوى األم ــان وق والزيرف
تطبيــق الخطــة االمنيــة بنجــاح فــي 
اربيــل وتوابعهــا ولــم تســجل أي 
ــد  ــام العي ــفة خــال اي ــوادث مؤس ح
ــواء  ــر األج ــم توفي ــل ، وت ــي اربي ف
للســياح  والتســهيات  المناســبة 

ــة. ــي المحافظ ــن ف والمواطني

ــيحيين  ــجاع للمس ــد ش ــي تح ف
ــس  ــس بول ــدوق القدي ــن »صن تمك
وهــو  جرجــس«  مــا  والقديــس 
غيــر  ســوري  خيــري  صنــدوق 
ــزي  ــب برون ــع نص ــن رف ــي، م ربح
هائــل فــي أعلــى قمــة »الشــيروبيم« 
قــرب بلــدة صيدنايــا شــمال دمشــق 
نهــار اإلثنيــن بحســب مــا جــاء فــي 

ــوري. ــع س موق
وذكــر الموقــع ان النصــب يتكــون 
مــن ثاثــة أجــزاء ويبلــغ وزنــه عــدة 
أطنــان، وذكــر أن الجــزء األول يمثل 
ــي يمثــل آدم  الســيد المســيح والثان
لضخامــة  ونظــرا  حــواء.  والثالــث 
النصــب وارتفاعــه عــن ســطح البحــر، 
والــذي يزيــد عــن ألفــي متــر، فإنــه 
يمكــن رؤيتــه بالعيــن المجــردة مــن 
دول الجــوار مثــل لبنــان واألردن 
وفلســطين، أي مــن علــى بعــد يزيــد 

عــن 150 كــم.
ــان  ــكيب الغضب ــمير ش ــال س وق
مديــر صنــدوق »القديــس بولــس 
لـ«أنبــاء  مارجرجــس«  والقديــس 
موســكو« إن الجيــش الســوري أوقف 
ــة  ــدة ثاث ــة لم ــي المنطق ــال ف القت
أيــام ريثمــا انتهــى العمــال مــن 

إنجــاز عملهــم.
هــذا وأقيــم الصــرح الذي أشــرفت 
ــة  ــكو الاهوتي ــة موس ــه أكاديمي علي
فــي الثالــوث، ســرجيوس الفــرا، 

البطريركية الكلدانية توزع ١٦ شقة على 
العوائل المتعففة في بغداد

الهجرة والتهجير والجينوسايد...     ص3
حوار مع االب البير ابونا             ص4

اصوات نسائية تطالب ...            ص12       
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اغالق عدد من المحال في عينكاوا لمخالفتها الشروط الصحية

اقرأ في هذا العدد

حاالت تسمم قرعت جرس االنذار

المسيحيون المصريون اصبحوا كبش فداء وهدفا للهجمات االنتقامية

مسيحيو سوريا
يتحدون ظروفهم الصعبة بإقامة نصب 

برونزي هائل للسيد المسيح

ــائر  ــة وس ــرك أنطاكي ــن بطري ــابقة م ــاركات س بمب
المشــرق اغناطيــوس الرابــع الثانــي، والبطريــرك 
ــائر المشــرق  ــة وس ــرك أنطاكي ــا العاشــر بطري يوحن
للــروم االرثوذكــس، وبطريــرك موســكو وعمــوم 

ــي. ــابق ألكس ــيا الس روس

قامــت البطريركيــة الكلدانيــة  بتوزيع 
متعففــة  عائلــة   16 علــى  شــقة   16
ــع  ــروع مجم ــن مش ــى م ــة أول كمرحل
ســكني تــم إقامتــه بتحويــل الديــر 
الكهنوتــي البطريركــي بحــي الميكانيــك. 
وكمرحلــة ثانيــة ســوف يتــم تحويــر 32 
ــى  شــقة أخــرى كل شــقة تحتــوي عل
ثــاث غــرف وهنــاك شــقتان بغرفتيــن 
ــب  ــع للع ــاء واس ــق وفن ــاك حدائ وهن
األطفــال، كمــا يضــم المجمــع كنيســة 
ــس(  ــرس وبول ــولين بط ــة )الرس راعوي
ــا  ــه قريب ــاء الل ــل. وانش ــى جمي ومصل
ــذ  ــة. ونف ــن للرعي ــن كاه ــيتم تعيي س
العمــل مــن قبــل ديــوان وقــف الديانات 
والصابئــة  واأليزيديــة  المســيحية 
مشــكورة.أما كليــة بابــل فســوف تؤجــر 
ــى يتمكــن بعــض  ــة حت ــة أهلي كجامع
أفــراد هــذه العائــات مــن أيجــاد عمــل 

ــا. فيه

اربيل تعيش عيدا خاليا من الحوادث
انخفاض في عدد السياح هذا العام في اقليم كردستان
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الدوليــة   العفــو  منظمــة  اصــدرت 
مؤخــرا  تقريــرا مفصــا عــن االعتــداءات 
ــات المســيحيين  ــتهدفت تجمع ــي اس الت
وهــو  آب،  شــهر  خــال  المصرييــن 
ــن  ــزة األم ــس أجه ــدى تقاع ــف م يكش
عــن حمايــة األقليــة المســيحية باالخــص 
ــن  ــن مؤيدي ــض اعتصامي ــاب ف ــي أعق ف
لمرســي فــي القاهــرة يــوم 14  آب 2013.
ويســرد التقريــر تفاصيــل تكشــف 
تقاعــس قــوات األمــن عــن منــع الهجمات 
التــي شــنتها جماهيــر غاضبــة علــى عــدد 
ــات  ــدارس والمؤسس ــس والم ــن الكنائ م
أشــعلت  المســيحية، حيــث  الخيريــة 
فيهــا النيــران ودمــرت بعضهــا تمامــا 
ــا  ــل م ــد قت ــاألرض. وق ــويت ب ــى س حت
ال يقــل عــن أربعــة أشــخاص فــي غمــار  

ــداث. ــك األح تل
وقالــت حســيبة حــاج صحــراوي، 
نائبــة مديــر قســم الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا فــي منظمــة العفــو 
الدوليــة، إنــه »ممــا يثيــر القلــق العميــق 
أن يكــون المســيحيون فــي مختلــف 
أنحــاء مصــر هدفــا لهجمــات انتقاميــة ردا 
علــى أحــداث وقعــت فــي القاهــرة، وذلــك 
علــى أيــدي بعــض مؤيــدي الرئيــس 

ــي«.   ــد مرس ــوع محم المخل
الدوليــة  العفــو  منظمــة  وحثــت 
إجــراء  علــى  المصريــة  الســلطات 
تحقيــق نزيــه ومســتقل بخصــوص هــذه 
ــوات  ــاذ خط ــة، واتخ ــداءات الطائفي االعت
ــوب  ــدة وج ــا. مؤك ــع تكراره ــة لمن فوري
لمكافحــة  شــاملة  اســتراتيجية  وضــع 

التمييــز ضــد األقليــات الدينيــة ووضعهــا 
إلغــاء  يجــب  كمــا  التنفيــذ،  موضــع 
القوانيــن والسياســات التــي تنطــوي علــى 

ــز. تميي
ــراوي  ــاج صح ــيبة ح ــت حس وأضاف
تقديــم  عــن  التقاعــس  »إن  قائلــة: 

ــة  ــداءات الطائفي ــن االعت ــؤولين ع المس
إلــى ســاحة العدالــة يعــد بمثابــة رســالة 
ــن  ــم م ــيحيين وغيره ــا أن المس مفاده
أبنــاء األقليــات الدينيــة هــم فريســة 
ينبغــي  ولذلــك،  ومشــروعة.  ســهلة 
بشــكل  توضــح  أن  الســلطات  علــى 

مطلــق ال لبــس فيــه أنــه لــن يتــم 
التســامح مــع االعتــداءات الطائفيــة«.
مــا  االعتــداءات  اســتهدفت  وقــد 
يزيــد عــن 200 مــن المنشــآت المملوكــة 
كنيســة   43 وتعرضــت  لمســيحيين، 
ــاء  ــف أنح ــي مختل ــيمة ف ــرار جس ألض

التــي  األحــداث  أعقــاب  فــي  البــاد 
يــوم 14  آب 2013. وقعــت 

العفــو  منظمــة  مندوبــو  زار  وقــد 
ــي  ــف الطائف ــع العن ــض مواق ــة بع الدولي
ــرى  ــرة الكب ــوم والقاه ــا والفي ــي المني ف
عيــان،  شــهود  مــن  أدلــة  لجمــع 
ديــن. ورجــال  محلييــن  ومســؤولين 

الســكان  بعــض  تعــرض  وقــد 
ــي  ــم. فف ــل بيوته ــم داخ ــداءات وه العت
قريــة دلجــا بمحافظــة المنيــا، قتــل 
ــر 60  ــن العم ــغ م ــيحي يبل ــخص مس ش
عامــا بإطــاق النــار عليــه داخــل منزلــه، 
ثــم ربطــت جثتــه فــي جــرار وراح القتلــة 
يجرونهــا فــي شــوارع القريــة. وبعــد دفــن 
ــر.   ــن القب ــن م ــتخرجت مرتي ــة، اس الجث
ومضــت حســيبة حــاج صحــراوي 
قائلــة: »علــى مــدى ســنوات عــدة، ظــل 
المســيحيون المصريــون يتحملــون ويات 
ــب أن  ــم، يج ــن ث ــي. وم ــف الطائف العن
ــر هــذا النمــط مــن التقاعــس مــن  يتغي

ــلطات«. ــب الس جان
  ويجــب أن تكفــل الدولــة جبــر 
االعتــداءات  لضحايــا  الشــامل  الضــرر 
التعويــض  ذلــك  فــي  بمــا  الطائفيــة، 
ــاك  ــون هن ــب أن تك ــا يج ــي. كم المال
ــع  ــادة، م ــاء دور العب ــادة بن ــة إلع أولوي
المبــادرة علــى الفــور بإلغــاء العقبــات 
ــس.  ــاء الكنائ ــرض بن ــي تعت ــة الت القانوني
المحــددة،  اإلجــراءات  هــذه  وبــدون 
ــون  ــيحيون المصري ــون المس ــوف يك فس
ــتخدم  ــة تس ــرد ذريع ــرى مج ــرة أخ م

لتســوية حســابات سياســية«.

ــة  ــة العربي ــي المملك ــى مفت دع
العزيــز  عبــد  الشــيخ  الســعودية 
للمــرة  الشــيخ  آل  عبداللــه  بــن 
جميــع  تدميــر  الــى  الثانيــة، 
شــبه  فــي  الموجــودة  الكنائــس 
الجزيــرة العربيــة’ وان يكــون الديــن 
االســامي الديــن الوحيــد المســموح 
بــه فــي شــبه الجزيــرة العربيــة. 
ــبه  ــون بش ــب ان ال يك ــال »يج وق
ــن  ــن دي ــر م ــة اكث ــرة العربي الجزي

واحــد وهــو االســام«.
ــاون  ــس التع ــوي دول مجل وتحت
الخليجــي علــى مــا يقــارب 3 مايين 
مســيحي وافــد، ويتوزعــون علــى 
ــي  ــعودية الت ــم الس ــت دول، منه س
تحتــوي علــى اكبــر تجمــع مســيحي 
ــة  ــي الدول ــت وه ــدول الس ــن ال بي
الوحيــدة التــي ال يملــك المســيحيون 

ــا. كنيســة فيه

انتقاد صحفي 
الكاتــب  انتقــد  وقــد  هــذا 

هــذه  الحمــد  تركــي  الســعودي 
الفتــوى متســائا: “مــاذا لــو عاملونــا 
فــي  مســاجدنا  فهدمــوا  بالمثــل 
ــم؟”.. ــل نلومه ــا؟ ه ــكا وأوروب أمري
الحمــد أضــاف :كــم نحــن بحاجة 
إلــى خطــاب دينــي وسياســي جديد 
فــي هــذا البلــد. خطــاب دينــي 
ــش  ــن ويتعاي ــد اآلخري ــرم عقائ يحت
ــا، وخطــاب سياســي يســتوعب  معه

ــع. ــرات المجتم متغي
وحــذر مــن أحــداث جامعــة 
مؤشــرا  واعتبرهــا  خالــد  الملــك 
ــرة  ــق الكبي ــى أن الحرائ ــرا عل خطي
ــن  ــو م ــم ه ــرارة، والحكي ــدأ بش تب
يحــاول إطفــاء الشــرارة قبــل انــدالع 
ــباب’.  ــن األس ــث ع ــق، بالبح الحري
ونــدد مجلــس األســاقفة النمســاويين 
بشــدة بالدعــوة التــي وجههــا مفتــي 
عــام المملكــة العربيــة الســعودية 
ورئيــس هيئــة كبــار العلمــاء الشــيخ 
ــه آل الشــيخ. ــن عبدالل ــز ب عبدالعزي
ويأتــي كام الحمــد بعــد مــا 
أثــارت دعــوة مفتــي الســعودية لهدم 
الكنائــس بجزيــرة العــرب اســتياء 
الصحــف  وتناولتهــا  المســيحيين 
ــادرة  ــة كب ــام الغربي ــائل اإلع ووس
مــن  تبقــى  مــا  وجــود  تهــدد 

الشــرق.     مســيحيي 

المسيحيون المصريون اصبحوا كبش فداء وهدفا للهجمات االنتقامية
منظمة العفو الدولية تؤكد:

تقارير

اســتهدفت االعتــداءات مــا يزيــد عــن 200 مــن المنشــآت المملوكــة لمســيحيين، وتعرضــت 43 كنيســة 
ألضــرار جســيمة

متابعة : سورايا

كنائس الجزيرة العربية
المفتي يدعو لهدمها .. وصحفي يدافع عنها

أفتــى علمــاء ديــن ســوريون 
لســكان غوطــة دمشــق وأحيائها 
منــذ  المحاصريــن  الجنوبيــة 
شــهور طويلــة بــأكل لحــوم 
القطــط والــكاب والحميــر فــي 
ظــل منــع القــوات النظاميــة 
ــم  ــى مناطقه ــذاء إل ــول الغ وص
التــي تتعــرض للقصــف بشــكل 
شــبه يومــي, فــي وقــت حذرت 
مــن  ألمانيــة  منظمــة  فيــه 
ــوريا. ــي س ــة ف ــة محتمل مجاع

ومشــايخ  خطبــاء  وتــا 
ــت-  ــى اإلنترن ــريط عل ــي ش -ف
ــوم  ــه أكل لح ــازوا في ــا أج بيان
ــحة  ــبب ش ــات بس ــك الحيوان تل
الطعــام. وحــذر البيــان مــن 
ــاني  ــع اإلنس ــتمرار الوض أن اس
ناشــطون  يصفــه  -الــذي 
ــاء  ــد يضطــر األحي ــي- ق بالكارث

إلــى أكل لحــم األمــوات 
 600 إن  ناشــطون  ويقــول 
غوطتــي  فــي  ســوري  ألــف 
والغربيــة  الشــرقية  دمشــق 
الجنوبيــة  العاصمــة  وأحيــاء 
القــوات  لحصــار  خاضعــون 
ــم  ــع عنه ــي تمن ــة الت النظامي

والــدواء. الغــذاء 
فــي  ناشــطون  وتحــدث 
األســابيع القليلــة الماضيــة عــن 
ــال  ــوف األطف ــي صف ــات ف وفي
فــي بلــدات مثــل معضميــة 
ــة,  ــوء التغذي ــبب س ــام بس الش
والمعــدات  الــدواء  ونقــص 
ــى أن الهــال  الطبيــة. يشــار إل
األحمــر الســوري أجلــى مؤخــرا    
1500 مــن ســكان المعضميــة 
األطفــال  مــن  معظمهــم 
عمليــة  أن  وتــردد  والنســاء. 
اإلجــاء تمــت فــي إطــار هدنــة 
ــر  ــش الح ــام والجي ــن النظ بي

ــى  ــيطر عل ــي تس ــل الت والفصائ
ــدة. البل

»إغاثــة  منظمــة  وكانــت 
األلمانيــة  العالــم«  جوعــى 
ســقوط  مــن  حــذرت  قــد 
مجاعــة  أزمــة  فــي  ســوريا 
ــاك.  ــرة هن بســبب الحــرب الدائ
المنظمــة  رئيســة  وقالــت 
ــل ديكمــان -خــال عــرض  برب
للمنظمــة  الســنوي  التقريــر 
ــم- إن  ــي العال ــى ف ــن الجوع ع
ــى  ــير إل ــات تش ــدث البيان أح
ــوري  ــن س ــة مايي ــود أربع وج
يعتمــدون علــى المســاعدات 

الغذائيــة.
ربــع  قرابــة  أن  وأضافــت 
األســر الســورية ال تجــد طعامــا 
لمــدة ســبعة أيــام فــي الشــهر، 
مشــيرة إلــى أن تفاقــم التضخــم 
جعــل الكثيــر مــن النــاس غيــر 
مــواد  شــراء  علــى  قادريــن 
غذائيــة. وكان مركــز توثيــق 
ــذر  ــوريا ح ــي س ــاكات ف االنته
ــن  ــر م ــن أن أكث ــام م ــل أي قب
ثاثيــن ألــف شــخص يواجهــون 
فــي منطقــة  المــوت جوعــا 
المحاصــر  األســود  الحجــر 

ــق. ــوب دمش جن

النقاذ حياة الجياع السوريين
فتوى بجواز  أكل لحوم القطط والكالب والحمير

 هل سيضطر االحياء الكل لحوم االموات ؟
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امـــا التهجيـــر فهـــي عمليـــة 
نقـــل  فيهـــا  يتـــم  قســـرية 
مجموعـــة اشـــخاص او عوائـــل او 
ـــكان  ـــن م ـــا م ـــة م ـــكان منطق س
ــن  ــدا عـ ــرا بعيـ ــر قسـ ــى آخـ الـ
ــم او  ــم وقراهـ ــم وبيوتهـ اراضيهـ
ــرض  ــد تعـ ــم،  وقـ ــى مدنهـ حتـ
بمختلـــف  العراقـــي  الشـــعب 
مكوناتـــه الـــى هـــذا النـــوع مـــن 
التهجيـــر قبـــل وبعـــد الحربيـــن 
والثانيـــة  االولـــى  العالميتيـــن 
تـــم  المثـــال  فعلـــى ســـبيل 
ترحيـــل وتدميـــر وازالـــة )4500( 
ـــن  ـــم م ـــود ونقله ـــن الوج ـــة ع قري
ـــم توزيعهـــم  اراضيهـــم وبيوتهـــم وت
واســـكانهم فـــي اراض قاحلـــة ال 
تتوفـــر فيهـــا اســـباب المعيشـــة 
ومنهـــا )182( قريـــة مســـيحية 
ومازالـــت اكثـــر مـــن )70( قريـــة 
غيـــر معمـــرة حيـــث تـــم بنـــاء 

ــط.  ــا فقـ ــة منهـ )112( قريـ
وفـــي ظـــل النظـــام الســـابق  
حدثـــت الكثيـــر مـــن الهجـــرات 

ــا: كان منهـ
المليونيـــة  الهجـــرة   -1
 .1991 عـــام  الكـــرد  لاخـــوان 
هجـــرة ابنـــاء شـــعبنا   -2
مـــن الموصـــل وبغـــداد الـــى 
االنتشـــار. ودول  كوردســـتان 
تهجيـــر اخواننـــا الكـــرد   -3
فـــي الســـبعينيات والثمانينيـــات 

ــوب. ــى الجنـ الـ
ــعبنا  ــاء شـ ــر ابنـ تهجيـ  -4
الســـريان  الكلدانييـــن  مـــن 
مـــن  واالرمـــن  االشـــوريين 
ــى  ــن الـ ــور عبديـ ــكاري وطـ هـ

العـــراق واســـكانهم فـــي منطقـــة 
ـــم  ـــن ث ـــدان وم ـــر من ـــرب جس ق
الـــى بعقوبـــة وتوزيعهـــم فـــي 

مناطـــق اخـــرى. 
تهجيـــر مئـــات القـــرى   -5

كوردســـتان.  فـــي 
ـــن  ـــدث ع ـــن نتح ـــد ونح والب
ان  الحيـــوي  الموضـــوع  هـــذا 
نقـــف بمـــرارة واســـف واهتمـــام 
ـــعبنا  ـــاء ش ـــرة ابن ـــة هج ازاء معضل
المســـيحي الـــى الخـــارج والتـــي 
ــا  ــرة منهـ ــباب كثيـ ترتبـــط باسـ
البطالـــة ولـــم الشـــمل والبحـــث 
ـــا،  ـــعادة وامان ـــر س ـــم اكث ـــن عال ع
واإلغـــراءات برفـــع مســـتوياتهم 
ــات  ــع بالضمانـ ــية والتمتـ المعاشـ
المختلفـــة، بيـــد ان لذلـــك تداعيـــات 
ــم  ــا:   اصطدامهـ ــات منهـ وتحديـ
ــظف  ــاة شـ ــر ومعانـ ــع مريـ بواقـ
االوضـــاع  واختـــاف  العيـــش 
االجتماعيـــة  والتربويـــة، وفضـــا 

عـــن ذلـــك فـــإن     
ـــؤدي  ـــل ي ـــف القات ـــذا النزي ه
الـــى افـــراغ موطـــن االبـــاء واالجـــداد 
مـــن ابنـــاء شـــعبنا وبالتالـــي 
ـــا  ـــى حقوقن ـــول عل ـــة الحص صعوب
الحـــد  باإلمـــكان  المشـــروعة، 
مـــن نزيـــف الهجـــرة هـــذا مـــن 
ــل  ــرص العمـ ــاد فـ ــال  ايجـ خـ
وانشـــاء المشـــاريع والحصـــول 
علـــى حقوقنـــا فـــي الحكـــم 
ــتان  ــم كردسـ ــي اقليـ ــي فـ الذاتـ
ـــهل  ـــي س ـــة ف ـــتحداث محافظ واس
ـــرى  ـــي الق ـــاعدة اهال ـــوى ومس نين
وتســـهيل اســـباب معيشـــتهم 
ودعمهـــم بالوســـائل التـــي هـــم 

ـــم  ـــتثمار بيئته ـــا الس ـــة اليه بحاج
ــك  ــة تلـ ــب طبيعـ ــة حسـ القرويـ

ــة. البيئـ
موضـــوع  ربـــط  يمكننـــا 
الجماعيـــة  باالبـــادة  التهجيـــر 
)الجينوســـايد( الســـباب عديـــدة: 
ورد فـــي مســـودات كتـــاب 
كان  حيـــث  ليمكيـــن(  )كان 
ينـــوي تأليفـــه ونشـــره بعنـــوان 

تاريـــخ االبـــادة الجماعيـــة
 )History of Genocide( لكـــن 
القـــدر لـــم يمهلـــه ليتـــم ذلـــك 
ــر.. ثـــم  ــاني الكبيـ العمـــل االنسـ
ــي  ــودات التـ ــك المسـ ــم بتلـ اهتـ
تركهـــا ليمكيـــن وقـــام بنشـــرها 
 Demink  ـــن: ديمكـــن شـــلر كل م
تايمـــور   جورجـــن  و   Schller
,وبالنظـــر   Jurgen Timmerer
ــال  ــي مجـ ــرة فـ ــا الكبيـ لقيمتهـ
ــار  ــم اعتبـ ــان )تـ ــوق االنسـ حقـ
ميثـــاق  مكتشـــف  ليمكيـــن 
ــم  ــي االمـ ــة فـ ــادة الجماعيـ االبـ
لمعاقبـــة  والداعـــي  المتحـــدة 
ـــى النقـــاط  مرتكبيهـــا اســـتنادا ال
التـــي قدمهـــا ليمكيـــن الـــى 
عصبـــة االمـــم. والتـــي تضمنـــت 
بالتفصيـــل الحـــاالت واالفعـــال 
يجـــب  )بـــل  يمكـــن  التـــي 
ـــادة جماعيـــة يعاقـــب  اعتبارهـــا(  اب
ـــي: ـــا يل ـــي كم ـــون وه ـــا القان عليه
ــة  ــراد مجموعـ قتـــل افـ  )1

محـــددة. 
التســـبب فـــي ضـــرر   )2
ـــن  ـــراد م ـــي الف ـــماني او عقل جس

المحـــددة. المجموعـــة 
ضربـــة  توجيـــه   )3
متعمـــدة الـــى مســـببات الحيـــاة 
للمجموعـــة والتـــي تـــؤدي الـــى 
ـــا  ـــة كلي ـــكل المجموع ـــر هي تدمي

جزئيـــا.  او 
فـــرض ضوابـــط يقصـــد   )4
بهـــا منـــع الـــوالدات داخـــل 

لمجموعـــة.   ا
النقـــل القســـري البنـــاء   )5
ـــى مجموعـــة اخـــرى.  المجموعـــة ال
ـــس  ـــاط الخم ـــت النق ـــد كان لق
ـــاط  ـــم النق ـــن اه ـــن بي ـــابقة م الس
ـــا  ـــي اذا اعتمده ـــات الت او الممارس
ونفذهـــا شـــخص او مجموعـــة 
بحـــق  حكومـــة  او  اشـــخاص 
االخريـــن فانهـــا تدخـــل ضمـــن 
الجماعيـــة  االبـــادة  توصيفـــات 

ـــرض ان  ـــا ويفت ـــت فع ـــد حصل ق
ـــض  ـــا بغ ـــا منفذوه ـــب عليه يحاس
ـــات  ـــروف والحيثي ـــن الظ ـــر ع النظ
وراء  كانـــت  التـــي  واالســـباب 
ـــي  ـــك, وف ـــم تل ـــم لجرائمه اقترافه
هـــذا الســـياق نذكـــر ان النظـــام 
ـــة  ـــال االجرامي ـــام باالعم ـــابق ق الس
التاليـــة، الـــى جانـــب جرائـــم 
هـــدم القـــرى وتهجيـــر ســـكانها: 
)عمليـــات االنفـــال والترحيـــل, 
حلبجـــة  الجماعيـــة،  المقابـــر 

ــهيدة(.     الشـ
نقـــاط  الـــى  وباالســـتناد 
ليمكيـــن المذكـــورة واتفاقيـــة 
ـــة  ـــة المصدق ـــادة الجماعي ـــع االب من
مـــن قبـــل االمـــم المتحـــدة، 
أثـــر  ذات  لكونهـــا  وبالنظـــر 
ــل  ــل ماحصـ ــاء عـ ــي، وبنـ رجعـ
ــن  ــا مـ ــميل ومحيطهـ ــي سـ فـ
ـــن  ـــي م ـــة والنواح ـــرى واالقضي الق
ــاس  ــى أسـ ــي وعلـ ــل جماعـ قتـ
ـــن واالضـــرار  ـــة والدي ـــرق والهوي الع
صحيـــا ونفســـيا وجســـديا بمـــن 
ــب  ــلب والنهـ ــل، والسـ ــم يقتـ لـ
ـــى  ـــان عل ـــوت واالتي ـــراق البي واح
لقيـــام  االساســـية  المقومـــات 
ــانية، باالضافـــة الـــى  ــاة انسـ حيـ
قتـــل الشـــباب وســـبي الفتيـــات 
والـــذي تســـبب فـــي إيقـــاف 
ـــع  ـــي المجتم ـــاب ف ـــزاوج واإلنج ال
الكـــردي والكلدانـــي الســـرياني 
االشـــوري واالرمنـــي، وآخرهـــا 
كان التهجيـــر المفبـــرك وتفتيـــت 
ـــكان  ـــتيت م ـــعب وتش ـــدة الش وح

المجموعـــة. 
ـــي  ـــيد عال ـــإن رش ـــا ف ـــن هن م
الكيانـــي يتحمـــل مســـؤولية 
ــادة الجماعيـــة لكونـــه  تلـــك االبـ
ـــل  ـــذاك. ب ـــة ان ـــا للحكوم كان رئيس
ـــى  ـــا عل ـــع ايض ـــؤولية تق ان المس
عاتـــق الملـــك فيصـــل االول بشـــكل 
ـــده  ـــي عه ـــل ول ـــه ارس ـــر الن مباش

ــجاعة  ــمة للشـ ــازي ووزع اوسـ غـ
علـــى الضبـــاط والجنـــود الذيـــن 
ارتكبـــوا تلـــك المذبحـــة، تقديـــرا 

لبطوالتهـــم االجراميـــة.
ال  الجرائـــم  هـــذه  مثـــل 
تســـقط بالتقـــادم بـــل بعـــض 
للتعقـــب  عرضـــة  مرتكبيهـــا 
ـــة  ـــال والمحاكم ـــة واالعتق والمتابع
ـــخ  ـــى تاري ـــن عل ـــدم الزم ـــا تق مهم
ــا  ــم كمـ ــك الجرائـ ــم لتلـ ارتكابهـ
فـــي مجـــزرة صوريـــة ومرتكبهـــا 
ـــم الجحيشـــي.  المجـــرم عبـــد الكري
ـــال  ـــع اعم ـــان جمي ـــرا ف واخي
ـــاكنيها  ـــر س ـــرى وتهجي ـــدم الق ه
والمقابـــر الجماعيـــة واالنفـــال 
ـــة وغيرهـــا بـــدءا  ومذبحـــة حلبج
بمجـــازر ســـيفو وفيشـــخابور)1915( 
ـــا )1969(  ـــميل )1933( وصوري وس
ــاة )2010(  وكنيســـة ســـيدة النجـ
ـــاق  ـــن ميث ـــل ضم ـــا تدخ جميعه
الخـــاص  المتحـــدة  االمـــم 
ـــة(. ـــادة الجماعي ـــايد )االب بالجينوس
ولقـــد حاولـــت الدوائـــر الغربيـــة 
ــة  ــة والدينيـ ــية والثقافيـ السياسـ
فكـــرة صـــراع  تبنـــت  التـــي 
ــيمية  ــة تقسـ ــارات وخارطـ الحضـ
ـــرق  ـــة الش ـــار منطق ـــدة القط جدي
يتعايـــش  )حيـــث  االوســـط 
والمســـيحيون  المســـلمون 
ــا(  ــذ 14 قرنـ ــام منـ ــام ووئـ بسـ
ــذ  ــر( منـ ــذه الدوائـ ــت )هـ حاولـ
قـــرن مضـــى، مصـــادرة الوجـــود 
ـــه  ـــرق واذابت ـــي الش ـــيحي ف المس
ـــذة  ـــة اآلخ ـــيحية الغربي ـــي المس ف
فـــي التاشـــي واالنحـــال، وكذلـــك 
ـــرف  ـــرف بالتط ـــا يع ـــال م ـــن خ م
ـــحيقة  ـــوة س ـــق ه ـــامي لخل االس
ــلمين  ــيحيين والمسـ ــن المسـ بيـ
لتشـــويه صـــورة االســـام وهـــدم 
ــامي-  ــش االسـ ــوذج التعايـ أنمـ
تمزيـــق  بقصـــد  المســـيحي 
ــير  ــي، وتيسـ ــيج االجتماعـ النسـ
والتقســـيم،  التجزئـــة  عمليـــة 

ــاعر: ــول الشـ ــا بقـ ــا منهـ ايمانـ
ــن  ــي اذا اجتمعـ ــى العصـ تأبـ
تكســـرا واذا افترقـــن تكســـرت 

ــادا آحـ
ممـــا يســـتدعي بالضـــرورة 
ــول  ــة وقبـ ــم المحبـ ــز قيـ تعزيـ
ـــن  ـــة بي ـــة الحقيقي اآلخـــر والمواطن
جميـــع مكوناتنـــا االجتماعيـــة 
ـــتهدف  ـــة تس ـــة محاول ـــال اي الفش

تعايشـــنا  ومرتكـــزات  اســـس 
التاريخـــي، وقبـــل االسترســـال 
ـــلبا  ـــرة س ـــر الهج ـــان تأثي ـــي تبي ف
ـــيحية،  ـــراق المس ـــة الع ـــي كنيس ف
حـــري بنـــا القـــول ان اعـــداء 
ــم  ــي العالـ ــيح فـ ــة المسـ كنيسـ
كثيـــرون منهـــم ال دينيـــون، 
ـــون  ملحـــدون، سياســـيون، اقتصادي
ـــدع  ـــاب ب ـــم اصح ـــون ومنه مافيوي
وهرطقـــات ومارقـــون، طوائـــف 
ــة عـــن الديـــن  وفـــرق منحرفـ
المســـيحي القويـــم  وســـاعية 
اربعـــة  منـــذ  حثيثـــا  ســـعيا 
قـــرون الـــى صهينـــة المســـيحية 
بدعـــم  المشـــرقية  االصيلـــة 
مـــن االمبريالييـــن وحلفائهـــم 
ــم  ــن منهـ ــم والمنتفعيـ وانصارهـ
الملحـــدون  ومنهـــم  دنيويـــا، 
ـــات ســـرية  ـــى جمعي والمنتمـــون ال
هدامـــة او مناهضـــة للتحـــاور 
والتعايـــش والســـام فـــي هـــدى 

ــوى.   ــان والتقـ ــن االيمـ مـ
ـــا ان  ـــن المؤســـف حق ـــل م ولع
ترافـــق مثـــل هـــذه المخططـــات 
الخاطئـــة  النظـــرة  العدوانيـــة 
المتطرفيـــن  مـــن  لفريـــق 
فـــي  المســـلمين  المنغلقيـــن 
ـــة  ـــار العربي ـــض االقط ـــراق وبع الع
ــيحيين،  ــن المسـ ــى المواطنيـ الـ
فهـــي نظرتهـــم عينهـــا الـــى 
الغـــرب المســـيحي – امريـــكا 
مماثليـــن  كونهـــم  واوروبـــا– 
ـــى  ـــة ال ـــيحي، واضاف ـــرب المس للغ
تلـــك النظـــرة نراهـــم ونســـمعهم 
اتبـــاع  الموحديـــن  يكفـــرون 
الســـيد المســـيح ابـــن مريـــم 
ـــي  ـــي ف ـــى الح ـــو عيس ـــذي ه )ال
ـــم  ـــون قتله ـــم( ويحلل ـــران الكري الق
فـــي  واضطهادهـــم!  وابادتهـــم 
حيـــن ان اعـــداء المســـيحيين 
ـــار  ـــرب المش ـــي الغ ـــرقيين ف المش
اليهـــم آنفـــا يدركـــون جيـــدا 
شـــدة حـــرارة العاطفـــة الدينيـــة 
ـــي،  ـــرق العرب ـــيحي الش ـــد مس عن
وحرارتهـــم هـــذه مرتبطـــة ارتباطـــا 
ـــم  ـــم وتراثه ـــذور وطنه ـــا بج وثيق
ـــدون  ـــم )ويعم ـــاتهم وقيمه ومقدس

ــا(. ــى اقتاعهـ الـ
ـــى اواصـــر تعايشـــهم  ـــاوة عل ع
ــدة،  ــا وعقيـ ــم جنسـ ــع غيرهـ مـ
ــال  ــذه الخصـ ــي هـ ــم فـ ومثلهـ
العـــرب  المســـلمون  والســـلوك 
يشـــاطرونهم  الذيـــن  عمومـــا 
ـــب  ـــن وح ـــان والتدي ـــرارة االيم ح
مشـــهود،  باخـــاص  الوطـــن 
ـــي ان تنســـحب  ـــن التجن أليـــس م
الغـــرب  الغـــرب،  ســـيئات 
المســـيحي المســـيس الضـــال 
ـــم  ـــوله الكري ـــام ورس ـــال االس حي
ـــا  ـــرق عموم ـــيحيي الش ـــى مس عل
ــل  ــن قبـ ــا مـ ــراق خصوصـ والعـ
ـــة؟  ـــة منغلق ـــات مســـلمة متطرف فئ
فمـــا احرانـــا باشـــهار ســـاح 
ــش  ــة والتعايـ ــة والمحبـ المواطنـ
ـــذه  ـــة كل ه ـــي مواجه ـــوي ف االخ
ــالها.  ــة وإفشـ ــات الشرسـ التحديـ

 جميل زيتو

قديمــة هــي الهجــرة والتهجيــر قــدم الزمــان والشــعوب، فالهجــرة  
تعنــي انتقــال مجموعــة مــن البشــر مــن ارض الــى أخــرى فــي 
حيــن يعنــي التهجيــر عمليــة نقــل مجموعــة مــن مــكان الــى 
آخــر واســباب الهجــرة كثيــرة ومتشــعبة: منهــا طلبــا لالمــان 

والبحــث عــن اســباب ميعيشــة  افضــل.    

الملك فيصل االول والكيالني يتحمالن مسؤولية االبادة الجماعية في سميل
)الهجرة والتهجير و الجينوسايد(

افكار حرة
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حـوار: نشـوان جـورج
.........................

ــه  ــد ان تقولـ ــذي تريـ ــداء مالـ * ابتـ
ــراء عـــن نفســـك؟  للقـ

ــــــ اســـمي الرســـمي هـــو: يوســـف 
ـــا االســـم الكنســـي  ـــا، ام ـــدا ابون ـــاس يل مين
فهـــو: االب البيـــر ابونـــا ابصـــرت النـــور 
ـــع  ـــنة 1928. وتق ـــخابور س ـــدة فيش ـــي بل ف
ــة  ــر دجلـ ــرى لنهـ ــة اليسـ ــى الضفـ علـ
ـــرة  ـــرة كبي ـــى صخ ـــة عل ـــتها مبني وكنيس
ــد.  ــا فريـ ــر، منظرهـ ــى النهـ ــة علـ مطلـ
ـــري  ـــة تج ـــارة جميل ـــة مغ ـــت الكنيس وتح
ـــت  ـــد نظم ـــدة وق ـــاء عدي ـــون م ـــا عي فيه
ـــارة  ـــرار مغ ـــى غ ـــرة عل ـــرة األخي ـــي الفت ف
ـــال  ـــا تمث ـــع فيه ـــا، ووض ـــي فرنس ـــورد ف ل
للعـــذراء مريـــم واخـــذت تســـتقطب 

العديـــد مـــن الـــزوار. 
ـــة ولـــدت  ـــذه الكنيس ـــل ه تحـــت ظ
ـــا  ـــة تمام ـــاب الكنيس ـــا ازاء ب – وكان بيتن
ــراءة  ــادئ القـ ــت مبـ ــت. وتلقيـ – وتربيـ
ـــة  ـــة الحكومي ـــة القري ـــي مدرس ـــة ف والكتاب
الوحيـــدة فـــي المنطقـــة وكانـــت بـــادارة 
معلـــم واحـــد وتســـتمر الـــدروس فيهـــا 
ـــة  ـــي وباالضاف ـــع االبتدائ ـــى الصـــف الراب حت
ــوا  ــميا، كانـ ــررة رسـ ــواد المقـ ــى المـ الـ
ـــا  ـــيحي ويعلمونن ـــم المس ـــوننا التعلي يدرس
ـــة  ـــة الكلداني ـــراءة والكتاب ـــادئ الق ـــا مب ايض
ــي  ــاركة فـ ــن المشـ ــن مـ ــي نتمكـ لكـ

الصلـــوات والقداديـــس فـــي الكنيســـة. 
وبعـــد ان انهيـــت الصـــف الرابـــع 
ـــه –  ـــه الل ـــدي – رحم ـــر وال ـــاح، أص بنج
ـــى  ـــرة، عل ـــة الفقي ـــن الطبق ـــه م ـــم كون رغ
ـــف  ـــي الص ـــجلني ف ـــتي فس ـــال دراس اكم
الخامـــس فـــي مدرســـة فـــي زاخـــو 
واســـكنني لـــدى احـــدى قريباتـــه، وصـــرت 
ـــى  ـــة– عل ـــدا الجمع ـــوم –ع ـــردد كل ي ات
ــت  ــرة. كانـ ــي العاشـ ــا فـ ــة، وانـ المدرسـ
ـــر  ـــا الصغي ـــي ان ـــدا عل ـــية ج ـــنة قاس الس
الغريـــب الـــذي لـــم تتوفـــر لـــي دائمـــا 
الظـــروف المائمـــة للدراســـة... مهمـــا 
ـــنة  ـــت الس ـــي امضي ـــر، فان ـــن أم ـــن م يك
ـــات  ـــد االمتحان ـــو. وبع ـــي زاخ ـــية ف الدراس

عـــدت الـــى القريـــة.
* منـــذ صغـــرك احببـــت ان تكـــون 
كاهنـــا.. مـــا الـــذي دفعـــك الـــى ذلـــك؟
ــــــ كنـــت منـــذ صغـــري اتـــردد علـــى 
الكنيســـة صباحـــا ومســـاء، وتعلمـــت 
المزاميـــر والصلـــوات الفرضيـــة وخدمـــة 
القـــداس الكلدانـــي، وحتـــى قـــراءة الرســـالة 
وترجمتهـــا المباشـــرة الـــى الســـورث، 
ـــيطة  ـــغال البس ـــض االش ـــوم ببع ـــت اق وكن
ـــا  ـــوري حن ـــوم الخ ـــة، المرح ـــن الرعي لكاه
خوشـــابا. وكان خالـــي هـــو الشـــماس 
ـــا...  ـــة كله ـــؤون الكنيس ـــن ش ـــؤول ع المس
ـــم  ـــوا يتس ـــا ج ـــي عندن ـــو العائل وكان الج
ـــام...  ـــدوء والس ـــيحية وباله ـــروح المس بال
ـــي  ـــي قلب ـــت ف ـــا ايقظ ـــور كله ـــذه االم ه
ـــؤون  ـــص بالش ـــي التخص ـــة ف ـــة عميق رغب
ـــم  ـــد افه ـــن بع ـــم اك ـــي ل ـــو ان ـــة، ول الديني
معنـــى الكهنـــوت ومقتضياتـــه... امضيـــت 
ســـنة فـــي البيـــت وانـــا اجتـــر تلـــك االفـــكار 
ــي  ــع حياتـ ــي واقـ ــبقا فـ ــها مسـ واعيشـ
البســـيطة. وكنـــت القـــى كل التشـــجيع 
ـــن  ـــي وم ـــن خال ـــة وم ـــن الرعي ـــن كاه م

ـــدي  ـــا وال ـــي. ام والدت
يرفـــض  فـــكان 
رفضـــا  الفكـــرة 
الســـيما  قاطعـــا، 
االبـــن  لكونـــي 
ـــة.  ـــي العائل ـــد ف الوحي
الـــى  بالنظـــر 

ـــة،  ـــاة الكهنوتي ـــي الحي ـــة ف ـــي الصادق رغبت
ــا،  وإن لـــم افهـــم آنـــذاك ابعادهـــا كلهـ

تقـــرر ارســـالي، باالتفـــاق مـــع 
ــية –  ــران االبرشـ مطـ

لمثلـــث  ا

حمـــة  لر ا
يوحنـــان  المطـــران 
ـــى  ـــي ال ـــل ل ـــا وزمي ـــت ان ـــان– فوصل نيس
ــات  ــد صعوبـ ــرة. وبعـ ــل ألول مـ الموصـ
ـــا  ـــار يوحن ـــد م ـــى معه ـــا ال ـــدة، وصلن عدي
ــتقبلنا  ــث اسـ ــي حيـ ــب الكهنوتـ الحبيـ
ـــرنا  ـــارا، وباش ـــا ح ـــتقباال ابوي ـــس اس الرئي
الـــدروس فـــي اليـــوم نفســـه، وكنـــا 

فـــي مطلـــع تشـــرين االول ســـنة 1941، 
ـــد  ـــو المعه ـــع ج ـــت م ـــا تكيف ـــرعان م س
واســـتهوتني 

ـــه  دروس

ــا  ــي ال حظتهـ ــة التـ والجديـ
لـــدى المســـؤولين واالســـاتذة...وامضيت 
اللغـــات  دراســـة  ســـنوات:  خمـــس 
ـــية  ـــة والفرنس ـــة والكلداني ـــوم )العربي والعل
ـــة  ـــنوات: دراس ـــت س ـــم س ـــة(، ث والاتيني
فلســـفة  )ســـنتان  الكنســـية  العلـــوم 
ـــون  ـــوت والقان ـــم الاه ـــنوات عل ـــع س وارب
والتاريـــخ الكنســـي( وفـــي 17 حزيـــران 
ــل،  ــي الموصـ ــا فـ ــمت كاهنـ 1951 رسـ

ــن  ــة مـ ــع ثاثـ مـ
زمائـــي. 

بعـــد   *
رســـامتك انطلقـــت 
لتقـــدم خدماتـــك 

. هـــن ككا
لـــم  -نعـــم 
يمـــض اســـبوع علـــى رســـامتنا الكهنوتيـــة، 
ــيته.  ــى ابرشـ ــا الـ ــاد كل منـ ــى عـ حتـ
وعـــدت انـــا وواحـــد مـــن 
زمائـــي الـــى زاخـــو 
ــتقبلنا  ــث اسـ حيـ
ة  و بحفـــا
ـــرة.  كبي

ومـــن 
هنـــا 

عـــدت الـــى 
ر  بو فيشـــخا
حيـــث امضيـــت 
عطلـــة دامـــت نحـــو 

ـــم  ـــهر. ث المطـــران ش اســـتدعاني 
الـــى زاخـــو وكلفنـــي بالقيـــام -مـــع كاهـــن 
ـــة رســـولية  ـــي– بجول ـــر ســـنا من آخـــر اكب
الـــى معظـــم قـــرى االبرشـــية. انهـــا 
ـــالتي  ـــورة رس ـــى وباك ـــولية اول ـــرة رس خب

ـــي  ـــنة 1951، وه ـــي س ـــا ف ـــة. كن الكهنوتي
ـــا ان  ـــكان علين ـــم. ف ـــة للعال ـــنة مقدس س
ـــت  ـــا الوق ـــة وان نمكـــث فيه ـــزور كل قري ن
ــوا  ــون ويتناولـ ــرف المؤمنـ ــازم ليعتـ الـ
وان يـــزوروا الكنيســـة اربـــع مـــرات 
ـــل  ـــبيل ني ـــي س ـــة ف ـــوات معين ـــع صل م

الغفـــران الكامـــل.
بدأنـــا بزيـــارة منطقـــة شـــيوز ومـــار 
ـــل،  ـــة الجب ـــى منطق ـــا ال ـــم تحولن ـــو، ث ياق
فزرنـــا قريـــة بيرســـفي وجميـــع القـــرى 
ـــا  ـــت جولتن ـــل ودام ـــي الجب ـــيحية ف المس
ـــة  ـــد راح ـــا. وبع ـــن 45 يوم ـــر م ـــا اكث فيه
ايـــام قليلـــة فـــي زاخـــو، ذهبنـــا الـــى 
منطقـــة مـــركا، فزرنـــا فيهـــا خمـــس قـــرى. 
ـــا  ـــاد. وم ـــواب المي ـــى اب ـــا عل ـــا حينه وكن
ـــخابور  ـــي فيش ـــة ف ـــا قليل ـــت ايام إن امضي
ـــا  ـــي كاهن ـــران بتعيين ـــي المط ـــى ابلغن حت
ـــا  ـــا يتبعه ـــزروك وم ـــة آف ـــي قري مســـؤوال ف
ـــزروك،  ـــي آف ـــكان مقـــري ف مـــن القـــرى. ف
ـــي ان ازور القـــرى: صوريـــة،  ويترتـــب عل
ــري  ــزروك ميـ ــكفتدلي. آفـ ــة، شـ بخلوجـ
ومناطـــق اخـــرى تبعـــد 4 او 5 ســـاعات 
ـــة:  ـــالة صعب ـــن رس ـــا م ـــز! ياله ـــن المرك ع
ـــق واحـــد  ـــا طري ـــة كله ـــي المنطق ليـــس ف
معبـــد. امـــا وســـائل النقـــل فنـــادرا مـــا 
ـــا  ـــل غالب ـــب« ب ـــيارة »جي ـــا س ـــر لن تتوف
ــررت ان  ــدواب فاضطـ ــتخدم الـ ــا تسـ مـ
ـــتري  ـــل واش ـــى الموص ـــي ال ـــب بنفس اذه
ـــالة!  ـــة الرس ـــا لخدم ـــاك فرس ـــن هن ـــي م ل
ـــورد  ـــا ان م ـــاص! علم ـــابي الخ ـــى حس وعل
ـــي  ـــداس اليوم ـــد كان الق ـــة الوحي المعيش
بحســـنة )250( فلســـا! مـــن لـــه اذنـــان 

ـــمع!  ـــمع فليس ليس
اســـتمرت خدمتـــي هـــذه اربـــع 
ســـنوات طويلـــة عانيـــت فيهـــا الكثيـــر 
مـــن العزلـــة واالهمـــال. وذات يـــوم، 
ــوت  ــي صـ ــرة، جاءنـ ــن غـ ــى حيـ وعلـ
ـــرى: ان  ـــالة اخ ـــى رس ـــي ال ـــرب ينادين ال
اعـــود الـــى معهـــدي الكهنوتـــي الكـــون 
ــعني  ــل يسـ ــدا. فهـ ــا ومرشـ ــه معلمـ فيـ
الخدمـــة  فتركـــت  كا!  ارفـــض؟  أن 
ــل  ــى الموصـ ــت الـ ــرى وذهبـ ــي القـ فـ
ـــس  ـــي التدري ـــنة ف ـــاك 18 س ـــت هن وامضي
ـــنة  ـــداد س ـــى بغ ـــت ال ـــم انتقل ـــة. ث والخدم
1973 ومكثـــت فيهـــا الـــى ان بلغـــت 
ســـن التقاعـــد وكانـــت االمـــراض واآلالم 

ــي. ــد معـ ــى موعـ ــات علـ والعمليـ
* كيـــف تنظـــر الـــى واقـــع الحيـــاة 
ـــراق؟ ـــة الع ـــي كنيس ـــوم ف ـــة الي الكهنوتي
ــــــ ان الظـــروف التـــي مـــرت بالعـــراق 
ــرا  ــرت تأثيـ ــرة أثـ ــود األخيـ ــي العقـ فـ
ســـلبيا فـــي حيـــاة النـــاس جميعـــا 
ومـــن ضمنهـــم المســـيحيين، وذلـــك 
او  السياســـي  الصعيـــد  علـــى  ليـــس 
ـــع  ـــى جمي ـــل عل ـــب، ب ـــادي فحس االقتص
ـــة  ـــي. فحال ـــد الروح ـــا الصعي ـــد، ومنه الصع
الفوضـــى والتشـــرذم التـــي عاشـــها الشـــعب 
ـــم  ـــاعده لينع ـــم تس ـــزال ل ـــا ي ـــي وم العراق
بالهـــدوء واالســـتقرار ويعكـــف بحريـــة علـــى 
ـــى  ـــة وحت ـــة والفكري ـــه المادي ـــر طاقات تطوي
ــأن  ــيحي، شـ ــعب المسـ ــة، فالشـ الروحيـ
ـــرائحه،  ـــم ش ـــي معظ ـــي ف ـــعب العراق الش
يعانـــي مـــن حالـــة انعـــدام األمـــن والســـام 

ومـــن حالـــة عـــدم االســـتقرار.

االب البير ابونا لسورايا: 

المسيحيون يفتقرون الى المزيد من الرعاية واالهتمام لشعورهم بأنهم مستضعفون 
ومستهدفون من مختلف الجهات

ــن  ــي عـ ــو غنـ ــا فهـ ــر ابونـ ــر كاألب البيـ ــوي كبيـ ــؤرخ ولغـ ــث ومـ ــا بباحـ ــب معرفـ ــي ان اكتـ ليـــس لـ
التعريـــف أزوره بيـــن الحيـــن واآلخـــر فـــي محـــل اقامتـــه بـــدار المطرانيـــة الكلدانيـــة بأربيـــل ويســـتقبلنا 
برحابـــة صـــدره وببشاشـــته المعهـــودة التـــي تعودنـــا عليهـــا مـــذ كنـــا طلبـــة نتعلـــم منـــه اصـــول اللغـــة 
ــا مـــن  ــا جذورهـ ــة التـــي تعلمنـ ــة الـــى تاريـــخ الكنيسـ ــميها باالضافـ ــا يسـ ــريانية او االراميـــة كمـ السـ
االجـــزاء الثالثـــة لكتابـــه تاريـــخ الكنيســـة و ادب اللغـــة االراميـــة وســـير القديســـين باالضافـــة الـــى 

الروحانيـــة التـــي اســـتقيناها مـــن ترجماتـــه للكتـــب الروحيـــة المترجمـــة مـــن الفرنســـية.

» اقليم كوردستان ينعم باالستقرار واالمان 
والرخاء وفيه تحترم كرامة االنسان وحريته «

حوارات



5 العدد الثاني - األحد 20 تشرين االول 2013

فـــي الموصـــل، درســـت هـــذه اللغـــة 
دراســـة علميـــة ومنهجيـــة وشـــرعت 
ـــى  ـــأتها، حت ـــا ونش ـــى اصوله اتقص
ــدروس  ــض الـ ــاء بعـ ــت بإلقـ كلفـ
فيهـــا للصغـــار وانـــا مـــا ازال 
الـــى  عودتـــي  وبعـــد  طالبـــا. 
ــنة 1955،  ــدرس سـ ــد كمـ المعهـ
ـــس  ـــج التدري ـــم مناه ـــرعت انظ ش
لهـــذه اللغـــة وقواعدهـــا، فكنـــت 
ـــا  ـــوف تقريب ـــع الصف ـــا لجمي اعلمه
وادرب الطـــاب علـــى قراءتهـــا 
الـــى  وترجمتهـــا  الصحيحـــة 
ــة بهـــا.  ــى الكتابـ ــة وحتـ العربيـ
وكان كتـــاب »المـــروج النزهيـــة« 

ـــه  ـــد جمع ـــاس، وق ـــا االس منهاجن
االب اوجيـــن منــــا فـــي مطلـــع 
القـــرن العشـــرين، وهـــو الـــي 
ـــي  ـــي العرب ـــوس الكلدان ـــع القام وض
ـــو  ـــن« وه ـــل الراغبي ـــماه »دلي واس
قامـــوس نفيـــس جـــدا... امـــا 
ــأتها  ــة ونشـ ــة اآلراميـ ــن اللغـ عـ
ـــيء  ـــت الش ـــد كتب ـــارها، فق وانتش
ـــي »ادب  ـــة كتاب ـــي مقدم ـــر ف الكثي
اللغـــة اآلراميـــة« فأحيـــل القـــراء 

اليهـــا.
ــع  ــى واقـ ــر الـ ــف تنظـ *كيـ
المســـيحيين فـــي عـــراق اليـــوم؟
ـــن  ـــر ع ـــل الكثي ـــد قي ــــــ لق

المســـيحيين فـــي العـــراق وعـــن 
ــد  ــى العديـ ــد انحـ ــم. وقـ اصالتهـ
مـــن رؤســـاء الديـــن بالائمـــة 
ألنهـــم  المســـيحيين  علـــى 
ويهاجـــرون  العـــراق  يتركـــون 
ـــل  ـــن ه ـــرى. ولك ـــدان أخ ـــى بل ال
انتـــم قـــادرون علـــى ان تضمنـــوا 
ـــن.  ـــة؟ ال اظ ـــة الكافي ـــم الحماي له
اذا دعـــوا لهـــم الحريـــة فـــي 
ـــدون  ـــذي يري ـــع ال ـــار الموض اختي
ـــن  ـــه، وغضـــوا النظـــر ع ـــش في العي
ـــرب  ـــل يه ـــم الخاصـــة، وه مصالحك
ــان  ــر واألمـ ــن الخيـ ــان مـ االنسـ

ــة...؟ ــام والحريـ والسـ

الـــى  تنظـــر  كيـــف    *
اوضـــاع المســـيحيين فـــي اقليـــم 

كردســـتان؟
ـــم  ـــتان ينع ـــم كردس  -ان اقلي
باالســـتقرار واالمـــان والرخـــاء. 
ــان  ــة االنسـ ــرم كرامـ ــه تحتـ وفيـ
االجـــواء  وتتوفـــر  وحريتـــه 
المطلوبـــة لمختلـــف االعمـــال. 
ـــعر  ـــم اش ـــا ل ـــي ههن ـــذ اقامت ومن
ــارخ  ــم صـ ــف او ظلـ ــأي تعسـ بـ
ـــى  ـــيما عل ـــد وال س ـــى أح ـــع عل وق
المســـيحيين الذيـــن يتعاونـــون 
ــلطات  ــع السـ ــليما مـ ــا سـ تعاونـ
ـــر  ـــا عنص ـــم دوم ـــاد وه ـــر الب لخي
ــر حيثمـــا وجـــدوا. ولهـــذا  خيـ
يلقـــون التقديـــر واالحتـــرام مـــن 
جميـــع المســـؤولين عـــن ادارة 
ـــس  ـــه. فلي ـــه وامن ـــم وتنظيم االقلي
ـــؤولين  ـــكر المس ـــوى ان اش ـــي س ل
ـــل  ـــهرهم المتواص ـــى س ـــرام عل الك
ــي  ــام فـ ــتتباب السـ ــى  اسـ علـ
ــت  ــم، وليـ ــوع االقليـ ــع ربـ جميـ
ـــاد  ـــم الب ـــم اقالي ـــام يع ـــذا الس ه

كلهـــا، بعـــون اللـــه!
تـــود ان  اخيـــرة  * كلمـــة 

تقولهـــا؟
ـــا  ـــا، واي ـــا كن ـــا حيثم ــــــ انن
ـــى  ـــا، وال ـــا او هويتن ـــت قوميتن كان
أي ديـــن أنتنمينـــا، نحـــن ابنـــاء 
وطـــن واحـــد وجميعنـــا فيـــه 
اخـــوة متعاونـــون ومتضامنـــون 
ـــبيل بنـــاء هـــذا الوطـــن،  فـــي س
وعلـــى كل منـــا ان يعمـــل كل 
ـــام  ـــر الس ـــعه لتوفي ـــي وس ـــا ف م
ـــائل  ـــكل الوس ـــع ب والســـعادة للجمي
ـــا ان  ـــى كل من ـــه. وعل ـــة ل المتاح
ـــذه  ـــر ه ـــي تطوي ـــا ف ـــهم جدي يس
البـــاد وازدهارهـــا علـــى جميـــع 

الصعـــد. ومـــن اللـــه التوفيـــق..

المســـيحية  جماعاتنـــا  ان 
الباقيـــة فـــي البـــاد تفتقـــر 
الرعايـــة  المزيـــد مـــن  الـــى 
ــا  واالهتمـــام ألنهـــا تشـــعر بأنهـ
مســـتضعفة ومســـتهدفة مـــن 
مختلـــف الجهـــات. تحتـــاج الـــى 
ـــا  ـــم ظروفه ـــا وتتفه ـــول تفهمه عق
واحتياجاتهـــا وتـــدرس اوضاعهـــا 
علـــى ضـــوء انجيـــل الراعـــي 
ــد  ــاء بترديـ ــح دون االكتفـ الصالـ
ــل  ــات والمثـ ــادئ والنظريـ المبـ
العيـــا والكلمـــات الجوفـــاء التـــي 
ـــي العيـــون  ـــاد ف ـــذر الرم تكتفـــي ب
ـــا  ـــون... لدين ـــى الذق ـــك عل وبالضح
ــكاوا  ــي عنـ ــي فـ ــد كهنوتـ معهـ
ـــؤولين  ـــض المس ـــه بع ـــاول في يح
ـــباب  ـــن الش ـــة م ـــوا بفرق ان يهتم
الـــرب  ان  شـــعروا  الذيـــن 
ـــم  ـــس حياته ـــى تكري ـــم ال يناديه
ـــعب  ـــة الش ـــي خدم ـــم ف وامكاناته
ـــوا  ـــداء وانضم ـــوا الن ـــيحي. لب المس
الـــى اخوانهـــم الذيـــن ســـبقوهم 
الـــى المعهـــد. وكنيســـة العـــراق 
المحتاجـــة الـــى الكهنـــة تنظـــر 
ــر  ــباب وتنتظـ ــؤالء الشـ ــى هـ الـ
ـــتوى  ـــى مس ـــوا عل ـــم ان يكون منه
ـــب  ـــي يطل ـــة الت ـــالة العظيم الرس
ـــل  ـــا. فه ـــام به ـــرب القي ـــم ال منه
ـــئة  ـــباب التنش ـــؤالء الش ـــى ه يتلق
مقتضيـــات  مـــع  المتجاوبـــة 
دعوتهـــم الســـامية؟ وهـــل هـــم 
ـــات  ـــع متطلب ـــا م ـــون كلي يتجاوب
ـــى  ـــم عل ـــن كل قلبه ـــم م دعوته
خطـــى الـــرب يســـوع بـــروح 
ــرد؟ ــة والتجـ ــة والتضحيـ المحبـ

ــاق  ــوم آفـ ــن اليـ ــام كاهـ امـ
ـــي ان  ـــا ينبغ ـــعة ف ـــدة وواس جدي
يكـــون مجـــرد موظـــف يكتفـــي 
ـــرار  ـــح االس ـــداس ومن ـــة الق باقام
األخـــرى  الخدمـــات  وبعـــض 
يكفـــي.  ال  هـــذا  الضروريـــة. 
ـــد  ـــي تزاي احتياجـــات المؤمنيـــن ف
ـــوم ان  ـــن الي ـــى كاه مســـتمر، وعل
ــاول  ــا، ويحـ ــفها، ويفهمهـ يكتشـ
معالجتهـــا، وليـــس هنـــاك عـــذر 
يعفيـــه مـــن الخدمـــة والبـــذل، 
ــو  ــوم هـ ــن اليـ ــز! كاهـ اال العجـ
ـــون  ـــاج المؤمن ـــذي يحت ـــز ال الخب
ــزا  ــون خبـ ــى ان يكـ ــه. علـ اليـ
ـــتطيبه  ـــذ يس ـــا ولذي ـــا وطيب نظيف
الجميـــع، الخبـــز الـــذي يغـــذي 
ويقـــوي فـــي مســـيرة الخـــاص. 
شـــعبنا اليـــوم يحتـــاج الـــى 
كهنـــة منفتحيـــن علـــى جميـــع 
ـــل  ـــون ح ـــاة ويحاول ـــاكل الحي مش
ـــرد  ـــرة وتج ـــاس بغي ـــات الن معض
وشـــجاعة. ايـــن نجـــد مثـــل 

ــة؟ ــؤالء الكهنـ هـ
* كيـــف كانـــت خطواتـــك 
ــث  ــة  البحـ ــي رحلـ ــى  فـ االولـ

والتدويـــن؟
الشـــديد  ميلـــي  رغـــم  ــــــ 
ــم  ــة، لـ ــراءة والمطالعـ ــى القـ الـ
بـــدء  منـــذ  بالكتابـــة  اهتـــم 
ـــنة  ـــذ س ـــة، ومن ـــي الكهنوتي حيات
1960 نمـــت فـــي رغبـــة ملحـــة 
فـــي الكتابـــة. فشـــرعت اترجـــم 
ــن  ــرة مـ ــب الصغيـ ــض الكتـ بعـ
الفرنســـية الـــى العربيـــة. اذكـــر 
كان  ترجمتـــه  كتيـــب  اول  ان 
ـــم  ـــة«. ول ـــأة الكنيس ـــه »نش عنوان
ــى،  ــي االولـ ــي محاولتـ ــح فـ افلـ
بـــل اعـــدت الترجمـــة اكثـــر 
ـــى  ـــت رض ـــى ان نال ـــرة ال ـــن م م
المصححيـــن. وازدادت رغبتـــي 
ـــات  ـــت الترجم ـــة وتوال ـــي الكتاب ف
ـــم جـــاءت  ـــوام، ث ـــى مـــدى االع عل
التآليـــف حينمـــا رأيـــت ان منهـــاج 
المعهـــد الكهنوتـــي يفتقـــر الـــى 
ـــت  ـــة. فعكف ـــخ الكنيس ـــادة تاري م
علـــى المطالعـــة الكثيـــرة وعلـــى 
ـــة  ـــب الثاث ـــرت الكت ـــة. فظه الكتاب
فـــي تاريـــخ كنيســـة المشـــرق، 
ــي  ــوعة التـ ــاءت الموسـ ــم جـ ثـ
ـــة«  ـــة االرامي ـــميتها »ادب اللغ اس
وقـــد امضيـــت ســـنوات عديـــدة 
ــد  ــا، وقـ ــا وكتابتهـ ــي جمعهـ فـ
طبـــع الكتـــاب مرتيـــن فـــي 
ـــرى  ـــب اخ ـــاءت كت ـــروت، وج بي
ـــم  ـــة – ومعظ ـــة او مترجم موضوع
الترجمـــات مـــن الفرنســـية الـــى 
ـــى  ـــا عل ـــت عاكف ـــة – ومازل العربي
ـــت كتبـــي  ـــد قارب هـــذا العمـــل. وق
ـــي  ـــب اهتمام ـــة. وانص ـــى المئ عل
بنـــوع خـــاص علـــى المواضيـــع 
التاريخيـــة العامـــة والكنســـية 
الدينيـــة  المواضيـــع  وعلـــى 
ــأنها  ــن شـ ــي مـ ــة التـ والروحيـ
ان تســـاعد المؤمنيـــن وتوفـــر 
لهـــم المزيـــد مـــن المراجـــع 

ــة.  ــم الدينيـ لمطالعاتهـ
اللغـــة  عـــن  ومـــاذا   *

؟ نية يا لســـر ا
ـــى  ـــنوات االول ـــذ الس ــــــ من
مـــن حياتـــي، كنـــت مغرمـــا 
باللغـــة اآلراميـــة التـــي كنـــا 
نســـميها الكلدانيـــة. فتعلمتهـــا 
ــة قبـــل  ــة وترجمـ ــراءة وكتابـ قـ
بلوغـــي العاشـــرة فكنـــت احضـــر 
ـــية  ـــروض الكنس ـــي الف ـــترك ف واش
الدينيـــة.  االحتفـــاالت  وفـــي 
وحينمـــا دخلـــت المعهـــد الكهنوتي 

» شعبنا اليوم يحتاج الى كهنة منفتحين يحاولون حل 
معضالت الناس بغيرة وتجرد وشجاعة  «

حوارات

ـــرة  ـــالة مؤث ـــي رس ـــد ف وأك
ــا  ــوان )يـ ــم بعنـ ــا اليهـ وجههـ

ــوا(  ــن ارجعـ مهاجريـ
 بأننـــا  لـــن نرحـــل مـــن 
ـــا ال  ـــل ســـنبقى رغـــم انن ـــا ب هن
ـــرف  ـــل نع ـــتقبل، ب ـــرف المس نع
مـــن نحـــن ومـــا تاريخنـــا 
وهويتنـــا ولغتنـــا وطقوســـنا 
وتقاليدنـــا وجيراننـــا. لذلـــك 
بأرضنـــا  ملتصقيـــن  نبقـــى 
وأناســـنا وبمبادئنـــا وحقوقنـــا.
وفـــي االتـــي نـــص رســـالة 

غبطتـــه: 
ارجعـــوا  مهاجريـــن  يـــا 

كالولـــد. البلـــد  أليـــس 
ــارات،  ــد الحضـ ــا مهـ أرضنـ

ــا. ــا وعانقناهـ عانقتنـ
ـــهل  ـــي س ـــا ف ـــة قران عظيم
وزاخـــو  والعماديـــة  نينـــوى 

ــة. ــة طويلـ ــرة، قائمـ وعقـ
 قرانـــا وبلداتنـــا ومدننـــا 
عظيمـــة،  تاريخيـــة  قامـــة 
نتلهـــف عليهـــا حبـــا وشـــوقا.

فـــي  مشـــتتون  أنتـــم 
العائلـــة  )حتـــى  األرض 
ـــة  ـــي الغرب ـــتتة( ف ـــدة مش الواح
مـــاذا ســـيبقى  واالغتـــراب، 
ـــد 100 ســـنة أو 200؟  منكـــم  بع
ـــمائكم:  ـــن أس ـــيبقى م ـــاذا س م
وشـــمعون  ويلـــدا  إيشـــو 
وســـركون وزيـــا وميخـــو.. ؟ 
مـــا هـــي النتيجـــة؟ النتيجـــة 
ســـتندمجون  أنكـــم  هـــي 
ال محالـــة فـــي محيطاتكـــم 
وتـــذوب أســـماؤكم وهويتكـــم 
وقوميتكـــم ولغتكـــم!! معظمكـــم 
ـــاعدات  ـــى المس ـــش اآلن عل يعي

ـــا!  ـــرق جبينن ـــش بع ـــن نعي ونح
ـــة  ـــل العظيم ـــن باب ـــون ع تتكلم
وآشـــور الجبـــارة؟ ومـــا فائـــدة 
مجـــرد  أليـــس  الـــكام؟! 
أحيانـــا  صراحـــة،  شـــعور؟ 
ـــارج  ـــي الخ ـــم ف ـــرة وجودك كثي
يضرنـــا نحـــن الصامديـــن فـــي 

ــل. الداخـ
ــن  ــل مـ ــن نرحـ ــن لـ نحـ
صحيـــح  ســـنبقى....  هنـــا، 
أننـــا ال نعـــرف المســـتقبل، 
لكننـــا نعـــرف مـــن نحـــن 
ـــا  ـــا ولغتن ـــا وهويتن ـــا تاريخن وم
ـــا،  ـــا وجيرانن ـــنا وتقاليدن وطقوس

ملتصقيـــن  ســـنبقى  لذلـــك 
بأرضنـــا وأناســـنا وبمبادئنـــا 

وحقوقنـــا.
مهاجريـــن  يـــا  عـــودوا 
لكـــي نقـــوى ونبقـــى ونعمـــل 
ونتعـــاون فـــي بنـــاء الحاضـــر 
ـــار  ـــم لص ـــو عدت ـــتقبل.. ل والمس
لنـــا شـــأن ومكانـــة ودور. عـــودوا 
ـــو  ـــم.. ل ـــن مهاراتك ـــتفيد م لنس
ـــة  ـــة الثالث ـــا القومي ـــم لغدون عدت
والديانـــة الثانيـــة! وإن لـــم 
تعـــودوا فســـنبقى أقليـــة ال 
ـــذا  ـــم ه ـــا رغ ـــا، لكنن ـــأن له ش
ســـنبقى ولـــن نرحـــل، نقبـــل 
ـــي  ـــز والبصـــل ك ـــأكل الخب أن ن
يتواصـــل تراثنـــا وشـــهادتنا 

ــيحية. المسـ
ــن  ــت عـ ــو غابـ ــى لـ »حتـ
الســـماء زرقتهـــا فـــا تغلقـــن 
النافـــذة أمـــام شـــعاع األمـــل«

مع تحياتي الخالصة
البطريرك لويس ساكو«

  لن نرحل وسنبقى ملتصقين بارضنا ألننا نعرف 
تاريخنا وهويتنا ولغتنا وطقوسنا وتقاليدنا  

البطريرك لويس ساكو:

دعا غبطة البطريرك مار لويس روفايل االول 
ساكو المسيحيين العراقيين في بالد الغربة 
الى العودة للعراق قبل ان ينصهروا في تلك 

المجتمعات ويفقدوا اسماءهم وقوميتهم 
وهويتهم ولغتهم.

» اضطررت لشراء فرس لخدمة 
الرسالة المسيحية فقد كان علي ان 

ازور قرى صورية و بخلوجة وشكفتدلي 

و آفزروك ميري ومناطق اخرى تبعد 

خمس ساعات عن المركز
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امـــا المـــؤرخ االســـتاذ بهنـــام 
ـــه  ـــيرة ذكريات ـــتهل مس ـــة فاس حباب

بالقـــول:
-حقيقـــة ان الذكريـــات التـــي 
جميلـــة  بالمدرســـة  تجمعنـــي 
ــت  ــد انتقلـ ــام فقـ ــا األيـ التمحوهـ
ـــث   ـــف الثال ـــي الص ـــذا ف ـــا تلمي اليه
ــن االول  ــت الصفيـ ــد ان أمضيـ بعـ

ـــار يوســـف  ـــة م ـــي مدرس ـــي ف والثان
فيهـــا  كان  التـــي  لألحـــداث  
هذيـــن الصفيـــن فقـــط وحلولـــي 
ـــة  ـــي مدرس ـــث ف ـــف الثال ـــي الص ف
ـــي  ـــام الدراس ـــي الع ـــرة كان ف الطاه
المرحلـــة  وانهيـــت   1936-1935
ـــظ  ـــت احتف ـــا  ومازل ـــة فيه االبتدائي
ـــك  ـــي تل ـــي ف ـــن زاملون ـــماء م باس
الحقبـــة  حيـــث اذكـــر منهـــم 
بهنـــام ايرميـــا بـــراز ويعقـــوب 
يوســـف تنـــو  ويوســـف نعـــوم 

ـــد  ـــاب وعب ـــو ق ـــعيد صم ـــرج وس ف
األحـــد بنـــي قصيـــر  وعـــادل جميـــل 
خيـــاط وطـــوروس بوخـــوس  وعبـــد 
ـــام  ـــح وبهن ـــادر صال ـــد الق ـــز عب العزي
ناصـــر أبـــو الصـــوف ووديـــع داود 
ـــدي  ـــن النج ـــازم حس ـــوش وح حب
وبهنـــام بشـــير عيـــواز والبيـــر  
ـــم ســـلمون وســـالم داود حـــداد  كري
ــن  ــة الذيـ ــي المدرسـ ــا معلمـ امـ
قدمـــوا لنـــا العديـــد مـــن العلـــوم 
ــة   ــذه المدرسـ ــي هـ ــارف فـ والمعـ
مـــن  زمـــرة  اعتبرهـــم  فانـــا 
ــم   ــت أرى فيهـ ــن و كنـ المختاريـ
معظمهـــم  كان  حيـــث  أعامـــا 
ـــهم  ـــي دروس ـــاص ف ـــاب اختص أصح
اللغـــة  معلـــم  منهـــم  فاذكـــر 
ـــم  ـــكو ومعل ـــحق عيس ـــة  اس العربي
الحســـاب والقياســـات  بطـــرس 
نعامـــة  ومعلـــم اللغـــة االنكليزيـــة 
فـــرج ســـيبا  ومعلـــم األشـــياء 
ــم  ــي ومعلـ ــر متيتـ ــة ناصـ والصحـ
ـــة  ـــات المدني ـــن والمعلوم درس الدي
القـــس  الدكتـــور حنـــا رحمانـــي 
ومعلـــم التاريـــخ نذيـــر جاســـم 
الحافـــظ ومعلـــم الرياضـــة يوســـف 
خـــدان  كمـــا اذكـــر عـــددا مـــن 
ـــس  ـــوا بالتدري ـــن قام ـــن مم المعلمي
ـــا  ـــض فتراته ـــي بع ـــة ف ـــي المدرس ف
ـــس  ـــي  والق ـــفيق الجليل ـــم ش ومنه
ــن  ــر الديـ ــدال وخيـ ــس قنـ جرجـ
محمـــود وســـفر المختـــار  وعبـــد 
األحـــد عزيـــزة  وبهنـــام اصفـــر ..
ـــي  ـــدوام ف ـــك إزاء ال ـــا ذكريات *م

المدرســـة وصفوفهـــا ؟
ــذ  ــدوام التاميـ ــبة  لـ -بالنسـ
فقـــد كان ذلـــك يجـــري فـــي 
فنـــاء  كنيســـة الطاهـــرة  الكبيـــر  

ــوف  ــم الصفـ ــت معظـ ــث كانـ حيـ
قديمـــة ومتهالكـــة واســـتمر هـــذا 
االمـــر فتـــرة  الـــى ان ســـعى 
المطـــران جرجيـــس دالل لشـــراء 
ارض واســـعة فـــي الشـــارع الـــذي 
يســـمى حاليـــا بســـوق الشـــعارين 
ـــابق  ـــي الس ـــك األرض ف ـــت تل وكان
موقعـــا لحمـــام يدعـــى حمـــام 
ــوية  ــرى تسـ ــث جـ ــس حيـ اليونـ
هـــذا الموقـــع وإزالـــة األتربـــة 
ــن  ــاء  ولكـ ــروع بالبنـ ــة الشـ بغيـ
ـــذه  ـــد ه ـــف عن ـــي أتوق ـــا يجعلن م
ـــا  ـــم به ـــي ت ـــرة الت المحطـــة ان الفت
هـــذا األمـــر  كانـــت واقعـــة فـــي 
خضـــم الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 
ـــى  ـــرب عل ـــك الح ـــته تل ـــا عكس وم
ـــت تعيـــش  ـــع الكســـاد التـــي كان واق
وطأتـــه الكثيـــر مـــن العوائـــل 
ـــح  ـــا يمن ـــدم م ـــم تق ـــة  فل الموصلي
ـــا  ـــيدا ملحوظ ـــل تجس ـــال العم اكم

ممـــا دفـــع ذلـــك المطـــران دالل 
ـــت تعـــرف  ـــكا كان ـــى أمري للســـفر  ال
ـــع  ـــل جم ـــن اج ـــد م ـــم الجدي بالعال
ـــاء  ـــال بن ـــات  للمســـاهمة بإكم تبرع
ـــى  ـــك عل ـــي ذل المدرســـة فاعتمـــد ف
ــا  أخوتـــه  جمـــع تبرعـــات قدمهـ
ــي  ــن فـ ــه المقيميـ ــض أقاربـ وبعـ
أمريـــكا وبعـــد عودتـــه تـــم المباشـــرة 
ـــال   ـــال اكم ـــر ان اعم ـــل  واذك بالعم
ـــب  ـــم جل ـــت فت ـــق االول انته الطاب
الطابـــوق مـــن بغـــداد الكمـــال 
ـــي  ـــه ف ـــم ترك ـــي  فت ـــق الثان الطاب
ـــران  ـــع المط ـــا دف ـــارع م ـــرض الش ع
دالل  الـــذي كان متواضعـــا جـــدا  
الن يصحـــب بعـــض األوالد ممـــن 
ــوا يتجمعـــون فـــي الكنيســـة  كانـ
ــاء  ــد االنتهـ ــاء وبعـ ــاة  المسـ لصـ
ـــل   ـــى ان يحم ـــذه الصـــاة ال ـــن ه م
ــا  ــد بهمـ ــن ليصعـ ــده طابوقتيـ بيـ
ـــع  ـــق االول  فتدف ـــى الطاب ـــى أعل ال
المزيـــد  الغيـــرة األوالد لحمـــل 
مـــن الطابـــوق    وماهـــي االايـــام 
قليلـــة والطابـــوق كلـــه اســـتقر 
ـــى   ـــق االول  حت ـــطح الطاب ـــى س عل
يكمـــل بـــه الطابـــق الثانـــي مـــن 
بنايـــة المدرســـة التـــي  أصبحـــت 
جاهـــزة  قليلـــة  شـــهور  بعـــد 
ـــا  ـــوا إليه ـــذ فانتقل ـــتقبال التامي الس
ــة  ــة القديمـ ــة المدرسـ ــن بنايـ مـ
ـــي  ـــك ف ـــار وكان ذل ـــة  لانهي المائل

ــام 1942.. عـ
*مـــن كان يديـــر المدرســـة 
ــذ؟   ــداد التاميـ ــت إعـ ــم كانـ وكـ
ــة   ــر المدرسـ ــك ان مديـ -الشـ
ــر  ــو المديـ ــرة هـ ــك الفتـ ــي تلـ فـ
المخضـــرم جميـــل خيـــاط الـــذي 
امضـــى فتـــرة طويلـــة  فـــي إدارة 
ــدد  ــه عـ ــا كان معـ ــة كمـ المدرسـ
مـــن المعلميـــن القدامـــى  وبمـــا 
ان المدرســـة انتقلـــت الـــى بنايـــة 
أعـــداد  ازداد  فقـــد  عصريـــة  
فيهـــا  المســـجلين  التاميـــذ 
حتـــى اســـتقر علـــى 500 تلميـــذ 
او مايزيـــد حيـــث كانـــوا يأتونهـــا 
مـــن مختلـــف مناطـــق مدينـــة 
ـــيحيين  ـــوا  مس ـــم يكون ـــل ول الموص
ـــف  ـــون مختل ـــوا يمثل ـــل كان ـــط ب فق
األديـــان  والطوائـــف الموجـــودة 
فـــي المدينـــة فـــي تلـــك الفتـــرة  
واذكـــر منهـــم وفيـــق طاهـــر 
ــير  ــنحاريب بشـ ــي  وسـ الصابونجـ
عيـــواز الـــذي أصبـــح بطريـــرك 
الكنيســـة الســـريانية األرثوذكســـية 
ـــار اغناطيـــوس  ـــم باســـم م ـــي العال ف

اللـــه  وخيـــر  عيـــواز  االول  زكا 
فرجـــو وأنيـــس عزيـــز حمامـــة  
وأخوتـــه وأوالد بيـــت حموشـــي 
ـــمائهم   ـــر أس ـــي ذك ـــن اليحضرن مم
ــذي  ــام  الـ ــكندر بهنـ ــر اسـ وعامـ
ـــال درجـــة الكهنـــوت ليصبـــح األب  ن
بولـــس وينـــال إكليـــل الشـــهادة فـــي 
تشـــرين االول عـــام 2006 والشـــماس 
ـــوص  ـــل كصك ـــام كام ـــي عص اإلنجيل
وبهنـــام خضـــوري مطلـــوب وأوالد 
دكرمانجـــي  وفـــي عـــام 1972 
ــى  ــة الـ ــذ المدرسـ ــل تاميـ انتقـ
ـــة  ـــدم البناي ـــد ق ـــدة بع ـــة جدي بناي
ــت  ــا وأكملـ ــا عنهـ ــي تحدثنـ التـ
البنايـــة فـــي عهـــد المطـــران 

ــي .. ــل بنـ عمانوئيـ
*مااألحـــداث الملفتـــة التـــي 
ـــا  ـــي وقتن ـــة ف ـــا المدرس ـــرت به م

ــر ؟ الحاضـ
التـــي  البنايـــة  ان  -اذكـــر 
ــام 1972   ــي عـ ــا فـ ــم افتتاحهـ تـ
تعرضـــت للتدميـــر الكلـــي وذلـــك 
ـــام 1991  ـــي ع ـــون الثان ـــوم21 كان ي
ـــي تعـــرف بحـــرب  ـــاء الحـــرب الت أثن
ـــف  ـــم قص ـــث ت ـــة حي ـــج الثاني الخلي
ــرات  ــل الطائـ ــن قبـ ــة مـ المدرسـ
األميركيـــة فتحولـــت المدرســـة 
لطـــف  مـــن  وكان  ركام   الـــى 
ـــت  ـــي وق ـــع ف ـــف وق ـــه ان القص الل
ــة  ــت المدرسـ ــث كانـ ــر حيـ الظهـ
خاليـــة مـــن التاميـــذ وقـــد تـــم 
تحويـــل الموقـــع القديـــم الـــى 
كـــراج )بـــارك( لوقـــوف الســـيارات 
امـــا المدرســـة فتـــم اســـتغال 
مدرســـة البنـــات المجـــاورة ليتـــم 
فيهـــا إشـــغالها بصـــورة مزودجـــة 
ريثمـــا يتـــم البحـــث عـــن موقـــع 
أكثـــر مائمـــة للمدرســـة  حيـــث 
قـــام المطـــران مـــار باســـليليوس 
جرجـــس القـــس موســـى بجهـــود 
ـــة  ـــل  بناي ـــبيل تأهي ـــي س ـــارزة ف ب
ـــي  ـــك ف ـــة وكان ذل ـــدة للمدرس جدي
عـــام 2001 وفعـــا تـــم انتقـــال 
ـــذي  ـــع ال ـــغال الموق ـــة إلش المدرس
ــارة  ــق االول وعبـ ــي الطابـ ــو فـ هـ
ــن  ــد مـ ــم العديـ ــر يضـ ــن ممـ عـ
ـــة  ـــرف الهيئ ـــة لغ ـــوف باإلضاف الصف
التعليميـــة وإدارة المدرســـة امـــا 
الســـاحة فهـــي واســـعة وتضـــم 
ملحقـــات  كالمرافـــق الصحيـــة 
وأماكـــن شـــرب المـــاء والمدرســـة 
اليـــوم مختلطـــة بعـــد انحســـار 

ــذ.. ــداد التاميـ أعـ

ــدات  ــن بلـ ــرة مـ ــدة كبيـ ــقف بلـ تللسـ
شـــعبنا تتوســـط ســـهل نينـــوى الشـــمالي، 
لـــذا فموقعهـــا اســـتراتيجي      لتوســـطها 
ـــاء شـــعبنا االخـــرى  ـــدات ابن ـــن بل المســـافة بي
ـــا  ـــا انه ـــوش، كم ـــف والق ـــن تلكي ـــة بي وخاص
تعتبـــر محطـــة اســـتراحة للقوافـــل القادمـــة 
مـــن كوردســـتان الـــى الموصـــل والعائـــدة 
ــة  ــا محطـ ــه، ولكونهـ ــق نفسـ ــر الطريـ عبـ
ـــن  ـــد م ـــا العدي ـــرت فيه ـــد ظه ـــتراحة فق اس
الخانـــات التـــي كانـــت تســـتقبل مســـافري 
ـــة  ـــار والباع ـــن التج ـــا م ـــم غالب ـــل وه القواف
ــي  ــا فـ ــافرين، خصوصـ ــن والمسـ المتجوليـ
ـــذا  ـــود ل ـــيارات أي وج ـــن للس ـــم يك ـــن ل زم
ــوة  ــى القـ ــا علـ ــد كليـ ــال يعتمـ كان الترحـ
ـــل  ـــكان البغ ـــان، ف ـــوان واالنس ـــة للحي العضلي
ـــن الوســـائط المســـتعملة بالدرجـــة  والحمـــار م
ـــافرون  يجـــدون  ـــى للســـفر، و كان المس االول
ـــأوى لهـــم ولحيواناتهـــم  ـــات م ـــك الخان ـــي تل ف
ـــر  ـــات بتوفي ـــاب الخان ـــام اصح ـــى قي ـــة ال اضاف
ـــهرتلك  ـــن أش ـــات، وم ـــك الحيوان ـــاف لتل االع

الخانـــات فـــي تللســـقف:
خـــان رفـــو حكيـــم: يقـــع وســـط   -1
البلـــدة قـــرب بنايـــة مدرســـة تللســـقف 
ـــكا  ـــد مل ـــا بع ـــت فيم ـــي اصبح ـــة والت القديم
لديـــر الســـيدة، وهـــو خـــان كبيـــر نســـبيا 
ــدو. ــل دنـ ــوم جبرائيـ ــره المرحـ وكان يديـ

ـــرب  ـــه ق ـــر: كان موقع ـــان الكبي الخ  -2

الســـوق، اي خلـــف ديـــر الراهبـــات حاليـــا، 
كان كبيـــرا جـــدا يســـتطيع ان يســـتقبل اكثـــر 
مـــن ثاثيـــن فـــردا مـــع حيواناتهـــم، وهـــو 
ملـــك مـــن امـــاك الكنيســـة وكان يديـــره 
ـــمون  ـــوا يس ـــي وكان ـــس الخورن ـــاء المجل اعض
ـــح  ـــه اصب ـــا بان ـــل( .. علم ـــم )وكي الواحـــد منه
ـــك  ـــد ذل ـــن، وبع ـــادي الموظفي ـــد ن ـــا بع فيم
اصبـــح مدرســـة للتعليـــم المســـيحي ومـــن 
ـــد  ـــا االن فق ـــراث تللســـقف، ام ـــا لت ـــم متحف ث
تـــم هدمـــه لغـــرض اقامـــة بنايـــة عصريـــة 
محلـــه تضـــم مدرســـة التعليـــم المســـيحي 

اضافـــة الـــى مركـــز ثقافـــي.
خـــان نعومـــي جانـــا: يقـــع الـــى   -3
ـــر  ـــو صغي ـــر وه ـــان الكبي ـــن الخ ـــوب م الجن
بعـــض الشـــيء وكان يديـــره المرحـــوم نعومـــي 
ـــوا وحبيـــب،  جانـــا واوالده المرحوميـــن صلي
ـــد  ـــر بالذكـــر ان المرحـــوم حبيـــب كان ق جدي
توفـــي فـــي عمـــر الشـــباب بعـــد ســـقوطه 

تحـــت عربـــة نقـــل الحجـــارة اثنـــاء عملـــه 
ـــة  ـــك العرب ـــارة بتل ـــل الحج ـــا، اذ كان ينق فيه
ـــود  ـــة الكن ـــن منطق ـــران م ـــا الثي ـــي تجره الت
ـــا  ـــاء فســـقط تحته ـــى تللســـقف لغـــرض البن ال

ـــات.  ـــحقته العج وس
خـــان نعومـــي بانـــو: يقـــع غـــرب   -4
بلـــدة تللســـقف وكان يديـــره كل مـــن 
المرحـــوم نعومـــي بانـــو وشـــقيقه المرحـــوم 
منصـــور بانـــو جـــد االب ارام بانـــو .. وقـــد 
ـــن  ـــل م ـــوا جانكي ـــد صلي ـــيد عب ـــتراه الس اش
ــام  ــم قـ ــو ثـ ــي بانـ ــوم نعومـ ــة المرحـ ورثـ
بتجديـــده ليصبـــح عمـــارة عصريـــة انيقـــة 
ــا  ــا متكامـ ــح االن معمـ ــم اصبـ ــن ثـ ومـ

ــارة. للنجـ
خـــان ســـيمو ممـــو: يقـــع بجـــوار   -5
الخـــان الكبيـــر الـــى الغـــرب منـــه، وهـــو 
خـــان صغيـــر جـــدا كان يديـــره المرحـــوم 
ـــيمو.  ـــو س ـــوم حن ـــده المرح ـــو وول ـــيمو مم س

خانات تللسقف
سمير كامل حمودة/ تللسقف

الطاهرة .. اعرق مدارس الموصل

تضيء بومضات تاريخها ذاكرة المؤرخ الموصلي بهنام حبابة 

الموصــل   مدينــة  مــدارس  اعــرق  مــن  الطاهــرة  مدرســة  تعــد 
والســتعراض صفحات من تاريخها البد من االبحار في ذاكرة 
ــة ليطــرز تلــك المحطــات بنفــح  ــام حباب المــؤرخ الموصلــي بهن
مــن ذكرياتــه باالخــص   وانــه دخلهــا تلميــذا  وبعــد ســنوات 
كان ضمــن مالكاتهــا التعليميــة. و يتوجــب علــي ان أشــير 
الــى ان إنشــاء المدرســة اســتأثر  باهتمــام القــس  يوســف داود 
المطــران   عنــد عودتــه لمســقط رأســه مدينــة الموصــل  عــام 
1855 فقــام فــي العــام التالــي و باالتفــاق  مــع اآلبــاء المرســلين  
الدومنيــكان  بافتتــاح مدرســة  فــي جــوار بيعــة  الطاهــرة حيــث 

ســميت باســمها وبقيــت تحمــل هــذا االســم لحــد يومنــا هــذا.
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ــد  ــع حـ ــل وضـ ــن اجـ ومـ
لهـــذا التـــردي الصحـــي الـــذي 
ـــن  ـــن وم ـــة المواطني ـــدد صح يه
ــة  ــة العامـ ــك الصحـ ــال ذلـ خـ
ــن  ــدد مـ ــوة عـ ــة لدعـ ’ وتلبيـ
مســـؤولي الناحيـــة  الذيـــن 
اشـــتكوا مـــن تـــردي االوضـــاع 
لجنـــة  بـــادرت   ’ الصحيـــة 
المشـــكلة  الصحيـــة  الرقابـــة 
ـــخ   ـــل  بتاري ـــة اربي ـــن قائمقامي م
2013/10/12 بحملـــة تفتيشـــية 
مفاجئـــة علـــى عـــدد مـــن 
المحـــال المختلفـــة وخاصـــة 
ــران  ــز واالفـ ــم والمخابـ المطاعـ
ــى  ــب  علـ ــن كثـ ــوف عـ للوقـ
بالضوابـــط  التزامهـــا  مـــدى 
ـــة . ـــات والشـــرط الصحي والتعليم
اللجنـــة  فوجئـــت  وقـــد 
التـــي ضمـــت فـــي عضويتهـــا 
ـــف االختصاصـــات مجســـدة  مختل
ـــة التجاريـــة  بممثليـــن عـــن الرقاب
ووزارتـــي الزراعـــة و الصحـــة 
العامـــة  البيطـــرة  ومدريـــة 
ــايش  ــي واالسـ ــاع المدنـ والدفـ
بخروقـــات ومخالفـــات مختلفـــة 
كان فـــي مقدمتهـــا انعـــدام 
النظافـــة باالخـــص فـــي اعـــداد 
ــة  ــات الغذائيـ ــواد والمنتجـ المـ
التـــي تدخـــل فـــي غـــذاء 
ــاالت  ــة وحـ المواطنيـــن اليوميـ
وعـــدم  الغذائـــي  التلـــوث 
االدوات  بتنظيـــف  االهتمـــام 
ـــة  ـــح الكريه ـــتخدمة والروائ المس
ــات  ــون ومخلفـ ــدس الدهـ وتكـ

ــر. ــا الكثيـ ــون وغيرهـ الكاربـ
  كمـــا وضعـــت اللجنـــة 
يدهـــا علـــى الكثيـــر مـــن المـــواد 
المســـتخدمة وكانـــت منتهيـــة 
صالحـــة  وغيـــر  الصاحيـــة 
لاســـتهاك البشـــري ومـــن 
خـــال شـــكوى احـــد المواطنيـــن 
ـــى دار  ـــة عل ـــرت اللجن ـــد عث فق
ســـكنية حولـــه اصحـــاب احـــد 
المطاعـــم الـــى محـــل العـــداد 
المأكـــوالت بعيـــدا عـــن انظـــار 
ـــم  ـــنى له ـــة ليتس ـــة الصحي الرقاب
ـــط  ـــارج الضواب ـــل خ ـــة العم حري
ـــة  ـــروط الصحي ـــات والش والتعليم
حيـــث وضعـــت اللجنـــة يدهـــا 
ــدة  ــواد الفاسـ ــك المـ ــى تلـ علـ
وبـــادرت بأتافهـــا وتـــم غلـــق 
ـــة   ـــة مالي ـــرض غرام ـــم وف المطع
ـــه  ـــزام  صاحب ـــه  وال ـــى صاحب عل
ـــات  بالتعهـــد فـــي تطبيـــق الضمان

ـــاء  ـــد انته ـــة عن والشـــروط الصحي
فتـــرة العقوبـــة واعـــادة افتتـــاح 
مطعمـــه ثانيـــة  حفاظـــا علـــى 
صحـــة المواطـــن والصحـــة العامـــة 
ــة  ــتلزمات الوقايـ ــزا لمسـ وتعزيـ
ـــة.   ـــراض المعدي ـــن انتشـــار االم م
ــال  ــة خـ ــت اللجنـ وحرصـ
ــة  ــية والرقابيـ ــا التفتيشـ جولتهـ
ان  علـــى  تلـــك  المفاجئـــة 
واالفـــران  للمخابـــز  يكـــون 
حصـــة االســـد فـــي الرقابـــة 
والمتابعـــة وفـــرض االلتـــزام 
بالشـــروط والضوابـــط الصحيـــة 
ـــي  ـــكل يوم ـــل بش ـــا تتعام كونه
ـــية  ـــواد االساس ـــع الم ـــر م ومباش
اليومـــي  المواطـــن  لغـــذاء 
ــن  ــا مـ ــال منتجاتهـ ــن خـ مـ
الصمـــون والكعـــك والمعجنـــات 
االخـــرى المختلفـــة وباالخـــص 
)اللحـــم بعجيـــن ( فـــي ضـــوء 
المعلومـــات والشـــكاوى الـــواردة 
للجنـــة والتـــي اجمعـــت علـــى 
افتقـــار معظـــم هـــذه المحـــال 
الصحيـــة  الشـــروط  البســـط 
بالحـــدود  اهتمامهـــا  وعـــدم 

ــة . ــة العامـ ــا للنظافـ الدنيـ
اللجنـــة  وقفـــت  وقـــد 
جولتهـــا  وخـــال  ميدانيـــا 
التفتيشـــية علـــى الكثيـــر مـــن 
المخالفـــات ســـواءا المتعلقـــة 
او  النظافـــة  بانعـــدام  منهـــا 
ـــة  ـــر صالح ـــوادا غي ـــتخدام م باس
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــتهاك وعل لاس
ان اللجنـــة وضعـــت ايديهـــا علـــى 
ــات  ــات والخروقـ ــك المخالفـ تلـ
ــرر  ــدح الضـ ــق افـ ــي تلحـ التـ
بصحـــة المواطـــن وســـامته 
اصحـــاب  ونبهـــت وحـــذرت 
هـــذه المحـــال اال ان  البعـــض 
ــك  ــن تلـ ــذر عـ ــدل ان يعتـ بـ
المخالفـــات حـــاول تبريرهـــا 
ــة دون  ــباب واهيـ ــذار واسـ باعـ
ان يضـــع فـــي حســـابه صحـــة 
ــة  ــارات الصحـ ــن واعتبـ المواطـ

ــة. العامـ
ـــن  ـــات وم ـــك الخروق وازاء  تل
ــة  ــا وضمانـ ــل ردع اصحابهـ اجـ
ـــة  ـــادرت اللجن ـــا ب ـــدم تكراره ع
ـــة  ـــا القانوني الســـتخدام صاحياته
فـــي ضـــوء نتائـــج الكشـــف 
ــا  ــدرت اوامرهـ ــي واصـ الميدانـ
المخالفـــة  المحـــال  باغـــاق 
وفـــرض غرامـــات ماليـــة علـــى 

ــا.   اصحابهـ

حاالت تسمم قرعت جرس االنذار..
الرقابة الصحية تغلق عددا من المحال المخالفة في عينكاوا

 متابعة : ندى صليوا

جرس انذار قرعته بشــدة  امام الجهات المعنية حاالت التســمم 
التــي اصابــت بعــض المواطنيــن فــي احــد مطاعــم عينــكاوا 
جــراء تــردي الشــروط الصحيــة واخطــار التلــوث الغذائــي وانعــدام 
الحــد االدنــى مــن شــروط النظافــة ومســتلزماتها فــي عــدد مــن 

محــال المــواد الغذائيــة والمخابــز واالفــران.

» حملة تفتيشية مفاجئة كشفت 
الكثير من الخروقات الصحية وفي 

مقدمتها انعدام النظافة والتلوث 

الغذائي  «

» تلبية لدعوة عدد من مسؤولي 
الناحية الذين اشتكوا من تردي االوضاع 

الصحية بادرت لجنة الرقابة بحملتها 

التفتيشية  «

» حاول بعض اصحاب المحال تبرير 
مخالفاتهم باعذار واهية رغم اخطار 

الصحية على المواطنين  «

» اصحاب احد المطاعم اتخذوا من 
دار سكنية مركزا العداد المواد الغذائية 

بعيدا من انظار الرقابة الصحية   «
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ادب وثقافة

ــرة  ــل مهـ ــي مثـ ــت حياتـ ــذ ان اقتحمـ منـ
ــل  ــي مثـ ــك كيانـ ــت احاسيسـ ــة, وزلزلـ جامحـ
ــي  ــي اتزانـ ــك افقدنـ ــون، وهمسـ ــار مجنـ اعصـ
ـــا,  ـــم عمقه ـــذة رغ ـــا لذي ـــح جروح ـــي، وفت وتوازن
وامســـيت ضائعـــا بيـــن الشـــوق واللهفـــة, فـــا 
ـــي  ـــد إل ـــك يعي ـــي وال قرب ـــي توازن ـــد إل بعـــدك يعي

االســـتقرار.
خبرينـــي لمـــن اشـــكوك كـــي تطلقـــي 
ـــد ســـجنتني  ـــي؟  لق ســـراحي وترتاحـــي وتريحين
ـــم مغلـــق ال ارى فيـــه  انانيـــة مشـــاعرك داخـــل عال
اال وجهـــك وال اســـمع فيـــه اال صـــدى انفاســـك وال 
ـــي  ـــت عين ـــك وان اغمض ـــه اال رائحت ـــس في اتنف
ــاري  ــت بانظـ ــا توجهـ ــك, واينمـ ــم اال بـ ال احلـ
اجـــدك امامـــي حتـــى اصبحـــت بالنســـبة إلـــي 
االتجاهـــات االربعـــة وكل مـــا بينهمـــا مـــن الزوايـــا 
القائمـــة والمنفرجـــة والحـــادة والمســـتقيمة 
ـــي  ـــة، وجعلتن ـــنجة والمتفرج ـــة والمتش والمتعرج
ـــكام  ـــي ال ـــذي ف ـــات واه ـــروف والكلم انســـى الح
واضيـــع بيـــن فواصـــل الزمـــن وااليـــام, ففـــي 
النهـــار انـــت امامـــي, ظلـــك يرافقنـــي وخيالـــك 
ـــل  ـــي اللي ـــي، وف ـــك تحاصرن ـــي ورائحت ـــط ب يحي
ـــي  ـــات والثوان ـــام واللحظ ـــل االح ـــن فواص تملئي
ــي  ــدور بـ ــذي يـ ــن الـ ــات الزمـ ــر جزيئـ واصغـ
مثـــل دوامـــة مـــن االحاســـيس المخضبـــة 
ــا الشـــفيف  ــتياق, انـــت مركزهـ باللهفـــة واالشـ
ـــف  ـــا المره ـــت افقه ـــيرها وان ـــات س ـــت اتجاه وان
ــرض  ــول والعـ ــوط الطـ ــا وخطـ ــت محورهـ وانـ
فيهـــا, وان اغمضـــت الجفـــن للحظـــات, فانـــت 
ـــذي  ـــد ال ـــي العني ـــف احام ـــد وضي ـــري الوحي زائ
ـــاءات  ـــى فض ـــة وال ـــم متداخل ـــى عوال ـــي ال يأخذن
بعيـــدة وكأنـــي احلـــق فـــي المـــدى بجناحـــي 
فراشـــة هائمـــة حالمـــة تـــدور حـــول النـــار وال 

تعـــرف االســـتقرار.
انـــت العالـــم الـــذي تاهـــت خطواتـــي فيـــه 
ولـــم اعـــد ادري هـــل اســـير الـــى االمـــام ام 
ـــرب  ـــى الغ ـــه ال ـــل اتوج ـــوراء وه ـــى ال ـــع ال اتراج
ـــوم  ـــه ذات ي ـــرقت من ـــذي اش ـــرق ال ـــى الش ام ال
ابتســـامتك المثيـــرة وآهاتـــك المريـــرة وصمتـــك 
ــكل  ــرة، فـ ــي الحيـ ــا فـ ــي دائمـ ــذي يغرقنـ الـ
ـــي  ـــوم تدلن ـــك وكل النج ـــي الي ـــات تأخذن االتجاه
عليـــك وحتـــى الطيـــور المهاجـــرة ان حاولـــت 
اقتفـــاء اثرهـــا ال تحـــط اال بيـــن يديـــك، انـــت 
البحـــر الـــذي شـــل حركتـــي وأغرقنـــي فـــي 
امواجـــه ودواماتـــه الصاخبـــة ودفـــع بـــي الـــى 
ـــرة  ـــة جزي ـــح أي ـــدت الم ـــا ع ـــى م ـــول، حت المجه
ـــي  ـــان تعدان ـــك اللت ـــاء اال عيني ـــاحل او مين او س
همـــا ايضـــا بالغـــرق مـــن جديـــد فـــي امـــواج 
ـــاعرك  ـــي مش ـــد ان اغرقتن ـــة بع ـــحرهما العميق س

ـــة  ـــيس الصاخب ـــن االحاس ـــه م ـــرار ل ـــر ال ق ببح
ــد كتـــب علـــي ان  ــدر قـ ــة، وكأن القـ المجنونـ
ـــة  ـــي دوام ـــا ف ـــي غارق ـــي وحيات ـــي كل ايام اقض
الذوبـــان بحبـــك واالشـــتياق اليـــك واللهفـــة 

عليـــك.
كل اللحظـــات مشـــحونة بـــك وكل الثوانـــي 
ــي  ــات واالماسـ ــرك وكل الصباحـ ــة بعبيـ محملـ
ـــك  ـــك وايماءات ـــاتك وضحكات ـــدى همس ـــل ص تحم
وافراحـــك  ولهفتـــك  واســـتعاراتك  وكلماتـــك 
واحزانـــك لتشـــدني اليـــك، حتـــى اصبحـــت 
ـــجن  ـــة، الس ـــة الحالم ـــا الفراش ـــي ايته ـــبة ل بالنس
ــة  ــوء والعتمـ ــت الضـ ــي آن, فأنـ ــجان فـ والسـ
والقمـــر والنجمـــة, والهمـــس والشـــمس التـــي 
تتســـلل مـــن بيـــن قضبـــان ســـجني والقمـــر 
ـــي  ـــي الليال ـــية ف ـــواره الرومانس ـــل ان ـــذي يرس ال
المقمـــرة ليمـــأل وحدتـــي، وأنـــت الفضـــاء 
ـــذي  ـــواء ال ـــه واله ـــبح في ـــذي اس ـــي ال الامتناه
اتنفســـه، فالـــى ايـــن اهـــرب منـــك؟ وايـــن اختبـــئ 
ـــي لحظـــة اتلمســـك ألجـــدك لصـــق  ـــت عن وان غب
قلبـــي، واحـــس بأحاسيســـك الملتهبـــة تســـري 
ــك  ــراييني, طيفـ ــي شـ ــدم فـ ــرات الـ ــع قطـ مـ
يتراقـــص علـــى اوراقـــي ويعبـــث بحروفـــي 
ـــي  ـــن اصابع ـــن بي ـــم م ـــف القل ـــي ويختط وكلمات
ويرســـم خطوطـــا متعرجـــة ودوائـــر مغلقـــة ال 
مخـــارج لهـــا تمامـــا مثـــل  دوامـــة االشـــتياق 
واللهفـــة التـــي وجـــدت نفســـي حبيســـا بيـــن 
ـــك  ـــرأت كلمات ـــمعتك وق ـــا س ـــا،  فكلم منحنياته
وأنصـــت الـــى نبـــض قلبـــك وتلمســـت دمعـــك 
تضيـــع االفـــكار وتهـــرب الكلمـــات واتيـــه فـــي 
لجـــة الفوضـــى التـــي تغـــرق بهـــا افـــكاري وال 
ـــه  ـــذي امزق ـــا ال ـــه وم ـــذي اكتب ـــا ال ـــود ادري م اع
وكيـــف ارتـــب جزئيـــات حياتـــي ومســـتلزمات 

عملـــي وارتباطاتـــي وكيـــف انجـــز مـــا يجـــب 
ـــي  ـــك ف ـــع مع ـــك والضائ ـــر ب ـــا الحائ ـــازه, وان انج
ــي النبـــض  ــيت لـ ــى امسـ ــات حتـ كل االتجاهـ
ـــك  ـــي من ـــا قرب ـــاة، ف ـــر والحي ـــهيق والزفي والش
ـــي،  ـــي توازن ـــد إل ـــي يعي ـــدك عن ـــي وال بع يريحن
ـــك  ـــي قرب ـــتياق, وف ـــي االش ـــدك يحرقن ـــي بع فف

أحـــس باالحتـــراق.  
ـــازة  ـــي اج ـــراحي, او امنحين ـــي س ـــوك اطلق ارج
ــي  ــتعيد توازنـ ــق السـ ــو لدقائـ ــك ولـ ــن حبـ مـ
واعيـــد ترتيـــب اوراقـــي وامنعـــي طيفـــك مـــن 
مشاكســـتي الغفـــو بســـام ولـــو لثـــوان،  فقـــد 
ــك  ــم انـ ــق، ورغـ ــي القلـ ــي االرق ودمرنـ حطمنـ
الســـجن والســـجان، والخصـــم والحكـــم فإننـــي 
ارفـــع شـــكواي اليـــك, وأضـــع قلبـــي المعـــذب 
ــن  ــوك اخرجـــي عـ ــوك ارجـ ــك ..ارجـ ــن يديـ بيـ
ـــي  ـــرق ف ـــن الغ ـــي م ـــي ان تنقذين ـــك وحاول صمت
ــي وال  ــزي علـ ــي او اجهـ ــك, انقذينـ ــر عينيـ بحـ
ـــي  ـــك وال تتركين ـــي بصمت ـــي وتعذبين ـــدي قلق تزي
هكـــذا ضائعـــا فـــي متاهـــات حبـــك ....ال تخذلينـــي, 
ـــم   ـــي اعل ـــم انن ـــي... رغ ـــراحي .. اعتقين ـــي س اطلق
ــدوت  ــا عـ ــي مهمـ ــدري، وباننـ ــك قـ ــدا بانـ جيـ
ـــث ادري او ال ادري  ـــن حي ـــي م ـــك فإنن ـــا من هارب
ـــابتعد  ـــي س ـــت بانن ـــا تخيل ـــك، ومهم ـــأعدو الي س
ـــرق  ـــكل الط ـــك ف ـــه إال إلي ـــن اتوج ـــي ل ـــك فانن عن
ـــك  ـــي الي ـــدروب تأخذن واالتجاهـــات والمســـارات وال
فقـــد اصبحـــت لـــي مثـــل الكـــرة االرضيـــة كل 
ـــي  ـــك ال تنته ـــق من ـــي تنطل ـــاور الت ـــاط والمح النق
اال اليـــك, فانـــت القـــارب والشـــراع واالفـــق البعيـــد، 
وأنـــت البحـــر والمينـــاء والمـــوج العنيـــد وانـــا 
ـــة  ـــيس الصاخب ـــذه االحاس ـــش به ـــل المنده كالطف

ـــد.   ـــاذا يري ـــدري م ال ي
مظفر فريد - بغداد

ايتها المرأة الحلم.. اعتقيني

روند بيثون ـ عينكاوا
 rawandbaython@hotmail.com
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ادب وثقافة

ومـــن  البعـــد،  علـــى 
وجبـــال  وجـــزر  عوالـــم  وراء 
ـــارات،  ـــعوب وحض ـــات وش ومحيط
المرهـــف  صوتـــك  يأتينـــي 
ــل    ــا كبلبـ ــا وحنانـ ــا حزنـ مترعـ
ــدا علـــى غصـــن  يرتجـــف وحيـ
شـــجرة بيضـــاء مجللـــة بثلـــوج 
الشـــتاء، ضائعـــا حائـــرا اليعـــرف 
الـــى ايـــن يذهـــب ومـــع ذلـــك 
ــام  ــي امـ ــجن، وكأنـ ــرد بشـ يغـ
ـــط  ـــع يغتب ـــم، ووج ـــة تبتس دمع
ـــا  ـــاء لوعته ـــاول اخف ـــزان تح وأح
ـــة  ـــي لحظ ـــرح ف ـــاب الف تحـــت ثي
انســـانية حميمـــة منتزعـــة مـــن 
ـــن القاســـي، ال  ـــب الزم ـــن مخال بي
ـــرر  ـــوف تتك ـــل س ـــم ه ـــد يعل اح
ومتـــى ســـوف تتكـــرر، وربمـــا لـــن 
تتكـــرر أبـــدا، فالمســـافة بيننـــا 
ـــاحة  ـــي س ـــار ف ـــل خطـــوط الن مث
حـــرب غيـــر معلنـــة ومثـــل 
ــة التـــي  ــر الصاخبـ ــواج البحـ امـ
ال تهـــدأ لحظـــة حتـــي تعـــاود 
ــرعة  ــزق كل االشـ ــا لتمـ جنونهـ
التـــي  الـــزوارق  ولتغـــرق كل 
تحـــاول االبحـــار نحـــو جـــزر 
ــاق  ــي اعمـ ــة فـ ــة ضائعـ مجهولـ
الزمـــن  اضاعهـــا  المحيطـــات 
ـــول  ـــوط الط ـــات خط ـــن تقاطع بي
فـــوق  المتشـــابكة  والعـــرض 
خارطتـــه وقاطعتهـــا خطـــوط 

المواصـــات.
 تنهـــش اعماقـــي الحيـــرة 
ـــت  ـــياطه وان ـــق بس ـــي القل ويجلدن
ــم كل  ــي رغـ ــن ان توحـ تحاوليـ
واالحتـــراق  البعـــد  جراحـــات 
ـــي  ـــن ل ـــت تتمني ـــر وان ـــك بخي بان
ـــا  ـــة، صباحـــا مترع بشـــفافية مرهف
ـــاء  ـــر، ومس ـــداح والعنب ـــل والق بالف
ـــي  ـــكر، ف ـــل والس ـــا بالعس مضمخ
ـــس  ـــه اتلم ـــذي اكاد في ـــت ال الوق
ــرة  ــرارة المكابـ ــد مـ ــى البعـ علـ
ـــب  ـــاء صخ ـــن اخف ـــت تحاولي وان

ـــف  ـــة بعن ـــاعر المتدفق ـــذه المش ه
مجنونـــة  صاخبـــة  شـــاالت 
ـــا  ـــي جزيئياته ـــازج ف ـــي تتم والت
ــرات  ــات بالحسـ ــوع  باالهـ الدمـ
باللهفـــة المجنونـــة لامســـاك 
بالحلـــم ولـــو لهنيهـــات، ولكـــن 
ـــي  ـــرة الت ـــذه الحي ـــات، فياله هيه
ـــاءل  ـــض يتس ـــي، والنب ـــف ب تعص
ازاء دمعـــة تحـــاول االبتســـام 
وهـــي مترعـــة باحـــزان العالـــم 
كلهـــا, كيـــف باســـتطاعة قلـــب 
ـــتياق   ـــاه االش ـــب اضن ـــف متع مره
والتهمـــه االحتـــراق ان يضـــم 
عواصـــف كل هـــذه المشـــاعر 
ــة  ــرة المجنونـ ــة المتنافـ الصاخبـ
دون ان يتفجـــر وتتطايـــر شـــظاياه 

ــات ؟ ــي كل االتجاهـ فـ
عبـــر  تواصلنـــا  كلمـــا 
حواراتنـــا  فـــي  المســـافات 
ــل  ــا مثـ ــي ادمنتهـ ــة التـ الحزينـ
ـــك  ـــعر ب ـــرة، اش ـــاح الم ـــوة الصب قه
ــواري،  ــى جـ ــن الـ ــك تقفيـ وكأنـ
ــاهمة متوزعـــة بيـــن  فراشـــة سـ
ــا  ــت غالبـ ــة، وأنـ ــزن واللهفـ الحـ
مـــا تغرقيـــن فـــي الصمـــت، 
وتبحريـــن  عينيـــك  تغمضيـــن 
بـــزورق االمنيـــات فـــي لجـــة 
احـــام اليقظـــة، وال املـــك إال ان 
ـــت  ـــي فالصم ـــك: اصمت ـــس ل أهم
لغـــة وتأملـــي فالتأمـــات احـــام 
ـــيس  ـــاعر واالحاس تصطخـــب بالمش
والرجـــاء بامنيـــات بعيـــدة اشـــبه 
ـــوط  ـــع خي ـــل م ـــراب المتداخ بالس
الحلـــم، ومهمـــا بقيـــت صامتـــة 
فقـــد عودتنـــي ان اســـمع رغـــم 
ـــات  ـــك واختاج ـــض قلب ـــد نب البع
اعماقـــك وتفاعـــات مشـــاعرك 
وهـــي تصطخـــب وتضـــرب جـــدران 
ـــراخ  ـــاول الص ـــون، تح ـــب بجن القل
ـــن  ـــه، لك ـــم كل ـــظ العال ـــوة لتوق بق
ــي  ــا فـ ــى مكتومـ ــا يبقـ صراخهـ
االعمـــاق اشـــبه ببـــركان يـــأكل 

ــه بصمـــت.   نفسـ
وهـــا أنـــت تبســـمين رغـــم 
لموقـــف  الحـــزن،  تراكمـــات 
طريـــف مـــر بالذاكـــرة وترتفـــع 
وتتســـارع  القلـــب  دقـــات 
ـــاء،  وتغالبيـــن دمعـــة لذيـــذة بكبري
ــة  ــمة والدمعـ ــن البسـ ــا بيـ ومـ
ـــف  ـــة وأل ـــف امني ـــاء وأل ـــف رج أل
دعـــوة صريحـــة مكتومـــة، وآه 
ـــت  ـــراح لوكان ـــن الج ـــف آه م وأل
ــزن  ــف الحـ ــن نزيـ ــم ومـ تتكلـ
ـــرخ،  ـــو يص ـــة ل ـــتياق واللوع واالش
ــان  ــم بطوفـ ــرق العالـ ــا ألغـ ربمـ
ـــف  ـــه الشـــفيف، وآه وأل ـــن وجع م
آه مـــن خيبـــة وألـــم  الجـــراح 
المرهـــف  االحســـاس  ولهفـــة 
ــدا  ــا بعيـ ــر صباحـ ــذي ينتظـ الـ

بعيـــدا ربمـــا لـــن يأتـــي أبـــدا، 
ــار. ــك يبقـــى باالنتظـ ــع ذلـ ومـ

ـــا  ـــه ه ـــك كل ـــم  ذل ـــي خض ف
ـــال  ـــام تنث ـــقاطات االح ـــي اس ه
عليـــك مثـــل مزنـــة ربيعيـــة 
االحاســـيس  برعشـــة  تغرقـــك 
ـــة،  ـــاء مجنون ـــة لق ـــة للحظ المتلهف
حتـــى لـــو كانـــت بقايـــا حلـــم 
نســـي رعشـــة واحـــدة مكتنـــزة 
ــادتك التـــي  بالشـــوق علـــى وسـ
لـــم تنبثـــق عليهـــا اال بنفســـجة 
ـــك  ـــن نفس ـــت تتخيلي ـــة، وان حزين
طفلـــة فيروزيـــة تركضيـــن فـــي 
حقـــول منســـية خـــارج الزمـــن 
)شـــادي(   وراء  والجغرافيـــا 
باذيالـــه  التعلـــق  محاولـــة 
وتتمنيـــن ان ال ينتهـــي هـــذا 

الحلـــم ابـــدا وان تبقـــي ضائعـــة 
فـــي حقـــول مفتوحـــة علـــى 
ـــراب  ـــال الس ـــه الخي ـــدى، لكن الم
ــى  ــض حتـ ــا ان يومـ ــذي مـ الـ
ـــتيقظين  ـــت تس ـــا ان ـــي، وه ينته
مـــن هنيهـــات الحلـــم الشـــفيف 
الـــذي مـــا اســـتطعت االمســـاك 
بومضـــة منـــه علـــى صـــوت فيـــروز 
ـــة  ـــور الحقيق ـــك بصخ ـــو يصدم وه
شـــادي(،  )ضـــاع  ووجعهـــا، 
وال تملكيـــن وانـــت تشـــهقين 
ــيج  ــن النشـ ــة مـ ــة عنيفـ بموجـ
المؤلـــم  والنحيـــب  الصامـــت 
ـــة، إال ان  ـــامتك الظاهري ـــم ابتس رغ
تفعلـــي كمـــا يفعـــل الكثيـــرون 
احامهـــم  يتأبطـــون  وهـــم 
الشـــفيفة المضمخـــة بالحـــزن 

ــرة  ــى اسـ ــم الـ ــا معهـ ليأخذوهـ
بحنـــان  يحتضنونهـــا  نومهـــم 
ولهفـــة خوفـــا مـــن ضياعهـــا او 
ـــا  خشـــية أن يســـتيقظوا فجـــأة ف
ـــي  ـــم ف ـــون رفيقته ـــا لتك يجدوه

ــام. ــة والمنـ اليقظـ
ــة  ــا الحالمـ ــتيقظي ايتهـ اسـ
ــك  ــام يقظتـ ــن احـ ــرة مـ الكبيـ
االف  خالهـــا  قطعـــت  التـــي 
ـــاعرك  ـــي بمش ـــرات لتحط الكيلومت
ودمعـــك ونشـــيجك وامنياتـــك 
ــب  ــتهي القلـ ــث يشـ ــى حيـ الـ
ــة  ــل غيمـ ــت مثـ ــذب وانـ المعـ
حبلـــى بالمشـــاعر واالحاســـيس، 
ــود  ــا تـ ــة معـ ــة واللوعـ وباللهفـ
ان تمطـــر علـــى صحـــراء قلـــب 
حبيـــب متوجـــع يـــكاد يقتلـــه 
ــك  ــم لهفتـ ــا رغـ ــأ، لكنهـ الضمـ

وتوســـاتك التمطرأبـــدا.     
ـــت  ـــد بكي ـــوار فق ـــي االن اطفئ
ـــراق  ـــي الغ ـــا يكف ـــاء م ـــذا المس ه
كل القلـــوب المتوجعـــة بالدمـــع 
الشـــفيف، وحزنـــت وتأوهـــت 
ــا يكفـــي  وتعذبـــت وتألمـــت مـ
لرســـم تضاريـــس جـــزر مترعـــة 
للنـــوم  واذهبـــي  باألحـــزان، 
قلـــب  جراحـــات  وتوســـدي 
ــوق  ــة شـ ــن ولهفـ ــق حزيـ عاشـ
ممـــض وتعـــب يـــوم حافـــل 
بالعنـــاء وباالحتـــراق وبمســـاء 
والرجـــاء،  بالتمنيـــات  يمـــوج 
الفراشـــات  تتقافـــز  وســـوف 
ـــو  ـــريرك وتغف ـــول س ـــام ح واالح
علـــى الوســـادة الـــى جانبـــك 
لتأخـــذك الـــى آفـــاق حلـــم 
جديـــد معطـــر باللهفـــة مضمـــخ 
باألمنيـــات، قبـــل ان تســـتيقظي 
ــا  ــادة وكمـ ــي كالعـ ــة لتقفـ ثانيـ
ــن  ــة الزمـ ــي محطـ ــوم فـ كل يـ
ـــن  ـــا ل ـــز ربم ـــة عزي ـــار اطال بانتظ

يأتـــي ابـــدا.
نوئيل جرجيس - بيروت

ــراض  ــه امـ ــت عليـ ــه وانهالـ حاصرتـ
الشـــيخوخة, ورغـــم مكابرتـــه وإصـــراره 
التمســـك  قهرهـــا ومحاولتـــه  علـــى 
ـــذه  ـــراض ه ـــباب، إال ان االم ـــر الش بمظه
المـــرة تكالبـــت عليـــه وكادت ان تســـقطه 
بالضربـــة القاضيـــة, لـــوال لطـــف الـــرب, 
ــام  ــه امـ ــي تضعـ ــه وهـ ــاء زوجتـ ورجـ
ـــه:  ـــه هامســـة ل ـــا لوج ـــع وجه ـــر الواق االم
)إن أصابـــك مكـــروه الـــى ايـــن أذهـــب 

ولمـــن؟ بـــل لمـــن ســـتتركني؟(  
هزتـــه تلـــك الحقيقـــة المؤلمـــة 
ـــى  ـــا وحت ـــر أن كل اوالدهم ـــو يتذك وه
اقاربهمـــا قـــد هاجـــروا ولـــم يبـــق 
ــر  ــذا اضطـ ــواهما, لـ ــن سـ ــي الوطـ فـ
ـــن  ـــر م ـــال أكث ـــا، فخ ـــوخ إلرادته الرض
ـــا  ـــيرة زواجهم ـــن مس ـــا م ـــين عام خمس
ــا,  ــا وصعوباتهـ ــا وأتراحهـ ــكل افراحهـ بـ
ــا او  ــا او عنفهـ ــه خاصمهـ ــر انـ ال يتذكـ
ـــة،  ـــرات قليل ـــا إال م ـــدوده معه ـــاوز ح تج
ــان  ــة والحنـ ــاال للرقـ ــت مثـ ــد كانـ فقـ
التذمـــر  والتفانـــي وعـــدم  والعطـــاء 
أو الشـــكوى فـــي اصعـــب الظـــروف, 
ــى  ــرص علـ ــت تحـ ــا كانـ ــم انهـ واالهـ

ــا  ــة واجوائهـ ــباب الراحـ ــر كل اسـ توفيـ
لـــه ومشـــاركته وجدانيـــا فـــي كل 
ـــه  ـــت تدللـ ـــل وكان ـــه, ب ـــل حيات تفاصي
ـــعر  ـــا, وكان  يش ـــل االم صغيره ـــا تدل كم
ـــبه  ـــه اش ـــس بأن ـــو يح ـــق وه ـــو عمي بزه

ــل.  ــا المدلـ بطفلهـ
ـــلم  ـــو مستس ـــه وه ـــع نفس ـــم م ابتس
ــص  ــماعة الفحـ ــب وسـ ــع الطبيـ الصابـ
تشـــعره  صـــدره  علـــى  البـــاردة 
بالقشـــعريرة, بينمـــا كان الطبيـــب ينصـــت 
ـــال  ـــب, خ ـــه المتع ـــات قلب ـــا لدق عبره
ذلـــك راح يســـتذكر مئـــات المحطـــات 
المضيئـــة مـــن مســـيرتهما المشـــتركة 
ـــة  ـــة بحضـــور هـــذه االنســـانة الرائع المزدان
التـــي رضيـــت باذابـــة كل خصوصياتهـــا 
ــن  ــه ومـ ــدان رعايتـ ــي ميـ ــة فـ بقناعـ
ـــن  ـــره م ـــا تســـتطيع توفي ـــر م اجـــل توفي
الســـعادة والراحـــة لـــه, فقـــد تعلمـــت 
ـــقت  ـــه وعش ـــاركه كل اهتمامات ـــف تش كي
اغانـــي فيـــروز النـــه يحبهـــا وتعلمـــت 
ــه  ــة لتنافسـ ــطرنج والطاولـ ــي الشـ لعبتـ

ــة . ــاءاتهما الجميلـ ــال مسـ خـ
  فرغـــم انـــه تزوجهـــا بشـــكل 

تقليـــدي بعيـــدا عـــن قصـــص الحـــب 
ــي   ــا تنتهـ ــرا مـ ــي كثيـ ــة التـ الملتهبـ
ـــت  ـــا عرف ـــا, اال انه ـــم عنفه ـــل رغ بالفش
كيـــف تمـــأل كل تفاصيـــل حياتـــه 
بحضورهـــا وأن تبنـــي معـــه قاعـــدة 
ــة  ــة المبنيـ ــة الناضجـ ــة الزوجيـ العاقـ
والرضـــا  والتناغـــم  التفاهـــم  علـــى 
واالشـــباع وعرفـــت كيـــف تكـــون لـــه 
الزوجـــة والصديقـــة والعشـــيقة والقلـــب 
ــه  ــي ثورتـ ــه فـ ــذي يحتويـ ــئ الـ الدافـ

ــه. ــه وانفعاالتـ ــي غضبـ ــه وفـ وهدوئـ
ــذب  ــب تذبـ ــس الطبيـ ــن تلمـ حيـ
ضغطـــه وعـــدم انتظـــام دقـــات قلبـــه فقـــد 
ـــزة  ـــة المرك ـــي العناي ـــود ف ـــه بالرق نصح
حتـــى الصبـــاح, وقبـــل ان تغـــادره 
مســـحت علـــى رأســـه بحنـــان كطفـــل 
ـــردت  ـــل وس ـــه، ب ـــت جبين ـــل وقبل مدل
ـــم  ـــا رغ ـــه دائم ـــت تضحك ـــة كان ـــه طرف ل
انـــه ســـمعها منهـــا عشـــرات المـــرات.    
مـــا ان وصلـــت الـــدار وانهـــت اعمالهـــا 
ـــت  ـــمعة تح ـــدت ش ـــى اوق ـــائية حت المس
ـــت  ـــذراء وركع ـــرة للســـيدة الع صـــورة كبي
تصلـــي بحـــرارة وتدعـــو لـــه  بالشـــفاء 

وعيناهـــا مخضبتـــان بالدمـــع, فقـــد 
كان حبهـــا وحبيبهـــا وزوجهـــا ورفيـــق 
ـــه  ـــا بدفئ ـــذي احتواه ـــب ال ـــا والقل حياته
وكنـــز االحاســـيس الـــذي اغرقهـــا بفيضـــه 
فازهـــرت مشـــاعرها وتحولـــت حياتهـــا 
الـــى ربيـــع دائـــم رغـــم كل الصعـــاب 
ـــماها  ـــي تقاس ـــزان الت ـــات واالح والتحدي
ســـوية، باختصـــار كان كل شـــيء فـــي 
حياتهـــا بـــل كان فعـــا حياتهـــا بـــكل 

دمعهـــا و ابتســـاماتها.
صلواتهـــا  مـــن  انتهـــت  ان  مـــا 
ـــى  ـــها عل ـــع رأس ـــل ان تض ـــة وقب الضارع
ـــه  ـــل ل ـــى ان ترس ـــت عل ـــادة حرص الوس
ـــت  ـــة   قال ـــالة مقتضب ـــل رس ـــر الموباي عب
ـــل  ـــت جمي ـــم ان ـــا اروعك..ك ـــا )م ـــه فيه ل
فعـــا, حتـــى فـــي مرضـــك .. ســـأصلي 
ـــق  ـــام بعم ـــفى وتن ـــي تش ـــك ك ـــن اجل م

وســـام(.
ـــص  ـــة  ن ـــه الممرض ـــرأت ل ـــا ق عندم
الرســـالة , شـــعر بالزهـــو والســـعادة, 
كان  فقـــد  البـــكاء,  فـــي  وبالرغبـــة 
يـــكاد ان يتلمـــس عددالدمعـــات التـــي 
ذرفتهـــا  وهـــي تكتـــب كل حـــرف 

مـــن تلـــك الكلمـــات, وشـــعر فـــي 
تلـــك اللحظـــة بـــان كل االمـــراض قـــد 
ــه  ــدا وان ضغطـ ــت بعيـ ــه وحلقـ غادرتـ
ـــه  ـــت وبان ـــه انتظم ـــات قلب ـــتقر وخفق اس
ـــي  ـــتطيع ف ـــو يس ـــى ل ـــابا  وتمن ـــاد ش ع
ـــا  ـــر اليه ـــذات ان يطي ـــة بال ـــك اللحظ تل
ــا  ــا بذراعيـــه بحنـــان وليضمهـ ليحيطهـ
ــا  ــح دموعهـ ــب وليمسـ ــدره المتعـ لصـ
ــا  ــها وخوفهـ ــا وتوجسـ ــا وقلقهـ واحزانهـ

ــفتيه. بشـ
فـــي الصبـــاح والطبيـــب يراجـــع 
تفاصيـــل التقاريـــر المختلفـــة حـــول 
ـــة  ـــأل دهش ـــب وامت ـــة تعج ـــه الصحي حالت
لتحســـنه دون ان يتنـــاول حبـــة دواء 
ــة  ــه الممرضـ ــا اخبرتـ ــدة, وعندمـ واحـ
بنبـــأ تلـــك الرســـالة التـــي اعـــادت لـــه 
ــا  ــان مـ ــخرية بـ ــا بسـ ــتقراره اجابهـ اسـ
ـــو  ـــتهزئا , ل ـــاف مس ـــة , وأض ـــه خراف تقول
ــف  ــا ان نتوقـ ــك فعلينـ ــر كذلـ كان االمـ
ـــح  ـــي بمن ـــى ونكتف ـــة المرض ـــن معالج ع
كل مريـــض كلمـــة )مـــا اروعـــــــــك( مـــا 
ـــذه  ـــك كل ه ـــة تمتل ـــذه الكلم ـــت ه دام

القـــدرة الســـحرية علـــى الشـــفاء.

صخــــــــــب المشــــاعر الصامتــــــــة

اطفئي االنوار فقد بكيت هذا المساء ما يكفي الغراق كل القلوب 
المتوجعة بالدمع الشفيف، وحزنت وتأوهت وتعذبت وتألمت ما يكفي 

لرسم تضاريس جزر مترعة باألحزان

قصة قصيرة أقــوى مــن الحــــب..!
مال اللـــــه فــــرج

malalah_faraj@yahoo.com
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لقاءات: خلود فريد

تواجــه  المــرأة  زالــت  مــا 
البطالــة  مــن  اكبــر  معــدالت 
الرغــم  علــى  األجــور  وتدنــي 
النســاء  نســبة  ازديــاد  مــن 
ــد  ــن للعدي ــالت واقتحامه العام
ــة  ــل   إضاف ــاالت العم ــن مج م
إلــى اهتمامهــن بأمــور المنــزل 

األبنــاء. وتربيــة 
وذاك  هــذا  كل  ورغــم 
مازالــت تواجــه عقبــات وضعهــا 
وصنعهــا المجتمــع لتكون حاجزا 
وبروزهــا  تفوقهــا  مــن  يحــد 
ونجاحهــا فــي أي عمــل تمتهنــه 
ونــكاد نجــزم هنــا أن المســاواة 
الــى اليــوم فــي فــرص العمــل 
بيــن الرجــل والمــرأة بعيــدة 
االتفاقيــات  رغــم  المنــال، 
الدوليــة التــي تنــادي بمســاواة 
الرجــل والمــرأة فــي الحقــوق 
هنالــك  ان  اال   والواجبــات، 
تمييــزا ضــد المــرأة علــى نطــاق 
انتهــاكا  يشــكل  ممــا  واســع، 
ــوق  ــي حق ــادئ المســاواة ف لمب
وكرامــة اإلنســان التــي تــرد 
ــوق اإلنســان  ــح حق ــن لوائ ضم

الدوليــة.
أمــا عن حقوقها السياســية، 
فللنســاء حــق التصويــت فــي 
واألهليــة  االنتخابــات،  جميــع 
ينتخبــن  أن  فــي  الكاملــة 
لجميــع الهيئــات   باالقتــراع 
العــام، وأهليــة تقلــد المناصــب 
جميــع  وممارســة  العامــة 
الوظائــف، ورغــم كل هــذا نــرى 
ــا  اســتثنت المــرأة  أن حكومتن
مــن تقلــد  المناضــب الوزاريــة 
وغيرهــا التــي تتناســب وثقلهــا 

االجتماعــي. 

هـــذه االفـــكار والطروحـــات 
ـــن  ـــاء م ـــاءات بنس ـــاج لق ـــي نت ه
مختلـــف الشـــرائح و المســـتويات 

ــة. االجتماعيـ

عجز المرأة
ـــا  ـــدة أوراه ـــيدة رائ ـــول الس  تق
شـــطح رئيـــس قســـم التخطيـــط 
فـــي تربيـــة تلكيـــف وعضـــو 
ـــقف  ـــادي تللس ـــة لن ـــة اإلداري الهيئ
ـــكل  ـــرأة ب ـــزت الم ـــي: »عج الرياض
ــف  ــي مختلـ ــة فـ ــا مجتمعـ قواهـ
ــق  ــن تحقيـ ــاة عـ ــل الحيـ مفاصـ
ـــن  ـــا وبي ـــية بينه ـــاواة السياس المس
ـــي  ـــرار السياس ـــازال الق ـــل، فم الرج
ــود  ــا و وجـ ــا بحتـ ــرارا ذكوريـ قـ
ــكلي  ــي وشـ ــو تكميلـ ــرأة هـ المـ
نتيجـــة ضغوطـــات دوليـــة او رغبـــة 
سياســـية الظهـــار العـــراق بوجـــه 
ـــرأة  ـــد الم ـــون تواج ـــاري فيك حض
تواجـــدا هامشـــيا، رغـــم ذلـــك 
ـــن  ـــاك ناشـــطات سياســـيات عمل هن
ـــاواة  ـــق المس ـــى تحقي ـــن عل ويعمل
بالعمـــل  وذلـــك  السياســـية 
ـــة  ـــارات السياس ـــي مس ـــي ف المضن
الوعـــرة والموبـــوءة بمفخخـــات 
ـــؤالء  ـــتطاعت ه ـــد اس ـــورة وق الذك
ـــداف  ـــض االه ـــق بع ـــوة تحقي النس

السياســـية وايصـــال معانـــاة وصـــوت 
ـــرار.  كمـــا  ـــى مصـــادر الق المـــرأة ال
اســـتطعن العمـــل علـــى تحقيـــق 
ـــية  ـــرأة السياس ـــداف الم ـــض اه بع
فـــي  عملهـــا  خـــال  مـــن 
ـــيحها  ـــة او ترش ـــات الحزبي المؤسس
فـــي القوائـــم االنتخابيـــة مـــن 
ـــن  ـــر م ـــوت اكث ـــال ص ـــل ايص اج

نصـــف المجتمـــع«.

رائـــدة:   الســـيدة  وتضيـــف 
أن هـــذا ال يعنـــي ان المـــرأة 
غيـــر مذنبـــة فـــي عـــدم تبوئهـــا 
ـــذ  ـــي تأخ ـــية ك ـــب السياس المناص
دورهـــا الصحيـــح حيـــث ان المـــرأة 
ـــرى  ـــا أخ ـــا واحيان ـــبب تخلفه وبس
رغبتهـــا أو تفضيلهـــا البقـــاء داخـــل 
المنـــزل تضيـــف اســـبابا اخـــرى 
ـــا  ـــاواة بينه ـــدم المس ـــتمرار ع الس

وبيـــن الرجـــل.
ـــة  ـــد عقب ـــز يع ـــذا التميي  ان ه
حقيقيـــة أمـــام مشـــاركة المـــرأة فـــي 
بنـــاء بلدهـــا سياســـيا واقتصاديـــا 
واجتماعيـــا وثقافيـــا و تربويـــا ، علمـــا 
إن هـــذا يعتبـــر معوقـــا حقيقيـــا 
لمنـــع رخـــاء المجتمـــع واألســـرة 
ـــة  ـــة التنمي ـــن صعوب ـــد م ـــا يزي مم
الكاملـــة مـــن خـــال تقييـــد 

ــا مـــن   ــرأة ومنعهـ ــات المـ امكانيـ
ـــددا  ـــع أن ع ـــا، والواق ـــة بلده خدم
كبيـــرا مـــن العائـــات مـــا زالـــت 
ــة،  ــي العائلـ ــرأة فـ ــتعبد المـ تسـ
رغـــم اشـــتراكها فـــي اإلنتـــاج 
ـــا،  ـــي عمله ـــة ف ـــاهمتها الفعال ومس
ـــا  ـــد مكانته ـــم تشـــغل بع ـــا ل إال أنه
التـــي تســـاويها مـــع نظيرهـــا 
ـــع،  ـــة أو المجتم ـــي العائل ـــل ف الرج
ـــيطرة  ـــت س ـــع تح ـــزال تق ـــا ت وم
ـــة )أن الرجـــل ســـيد  ـــة القائل النظري
البيـــت( ليســـتمر خضوعهـــا لـــه، 
ـــص  ـــي ين ـــتور العراق ـــا أن الدس علم
علـــى إن العراقييـــن متســـاوون 
ـــز بســـبب  ـــون دون تميي ـــام القان أم
الجنـــس أو العـــرق أو القوميـــة أو 
األصـــل أو اللـــون أو الديـــن أو 
ـــرأي أو  ـــد أو ال ـــب أو المعتق المذه
الوضـــع االجتماعـــي واالقتصـــادي.

تحرر المرأة
تواصـــا فـــي هـــذا المجـــال 
تشـــير الدكتـــورة منـــى ابراهيـــم 
ــراض  ــة بامـ ــو االختصاصيـ رحيمـ
ان:  الـــى  واالطفـــال  النســـاء 
»قضيـــة تحـــرر المـــرأة أصبحـــت 
موضوعـــا جريئـــا واختلفـــت االراء 
ــرر  ــوم تحـ ــرا، فمفهـ ــه كثيـ حولـ
المـــرأة يختلـــف مـــن مجتمـــع الـــى 
آخـــر، ويتأثـــر بالديـــن ويتطـــور مـــع 
المجتمـــع كأن تؤمـــن المـــرأة ان 
ـــاس الفاضـــح  ـــق باللب التحـــرر يتحق
والجـــرأة الملفتـــة ومعـــاداة الرجـــل، 
ـــة  ـــود االجتماعي ـــر للقي ـــه كس أو ان
والخـــروج عـــن العـــرف والتمـــرد 
بهـــدف لفـــت االنتبـــاه والوقـــوف 

بوجـــه الرجـــل«.
»ان   رحيمـــو:  د.  وتتابـــع 
ـــق  ـــاب تحقي ـــن ب ـــو م ـــا ه تحرره
الـــذات واثبـــات الوجـــود فـــي 
والمجتمـــع،  عملهـــا  مجـــال 
الـــى  مميـــز  واضافـــة شـــيء 
مســـيرتها التاريخيـــة جنبـــا الـــى 
جنـــب مـــع الرجـــل وليـــس 
الوقـــوف ضـــده وهـــذا هـــو المعنـــى 
الصحيـــح للتحـــرر، فالتحـــرر هـــو 
ان تكـــون المـــرأة منتجـــة فـــي 
ــم  ــيئا لـ ــق شـ ــع وتحقـ المجتمـ
يســـتطع الرجـــل تحقيقـــه وان 

يكـــون عملهـــم مكمـــا احدهمـــا 
ناجحـــة  تكـــون  وان  لآلخـــر، 
فـــي بيتهـــا اوال كـــي تســـتطيع 
االنطـــاق منـــه الـــى المجتمـــع 
ــة  ــي الحريـ ــك هـ ــع، فتلـ االوسـ

الحقيقيـــة للمـــرأة.

استقاللية المرأة
علـــى  المنـــزل  تأثيـــر 
ــه  ــر لـ ــب اخـ ــتقاليتها جانـ اسـ
ــرأة  ــتقبل المـ ــى مسـ ــر علـ تأثيـ
ــاء االســـرة  ــاهمتها فـــي بنـ ومسـ
ــلوى كوركيـــس  ــا تقـــول سـ كمـ
لولديـــن  ام  و  موظفـــة  وهـــي 
ال  اوال  تقـــول:  حيـــث  وبنـــت 
يجـــوز التمييـــز بيـــن الجنســـين 
ـــن  ـــة ألن االثني ـــث التربي ـــن حي م
بحاجـــة الـــى التربيـــة الصحيحـــة 
واكـــره  الصحيـــح،  واإلرشـــاد 
النظريـــة القائلـــة ان الولـــد ولـــد 
ـــة  ـــا بحاج ـــت، فكاهم ـــت بن والبن
ـــن،  ـــه صحيحي ـــاس وتوجي ـــى اس ال
فمثلمـــا يحتـــاج الولـــد الـــى 
ــه  ــة لـ ــهادة ووظيفـ ــة وشـ دراسـ
ـــة  ـــا بحاج ـــت ايض ـــتقبا، فالبن مس
اليهـــا كونهـــا ســـتقف جنبـــا 
ــا فـــي  الـــى جنـــب مـــع زوجهـ
ــاء  ــي بنـ ــاعد فـ ــتقبل لتسـ المسـ
ـــي  ـــة وبالتال ـــة وصحيح ـــرة قوي أس

لبنـــاء مجتمـــع راق«.

حق التعليم
ـــرأة  ـــاهمة الم ـــى مس ـــن تبق لك
ـــة  ـــة مختلف ـــب اجتماعي ـــي جوان ف
وحقوقهـــا  حريتهـــا  وممارســـة 
ــا  ــم لهـ ــق التعليـ ــص حـ وباالخـ
ــا  ــب مـ ــة بحسـ ــا الخاصـ اهميتهـ
ــل،  ــة جميـ ــه فاديـ ــت اليـ ذهبـ
ـــة االدارة  ـــي كلي ـــة ف ـــة جامعي طالب
ــاد  وهـــي تؤكـــد: مـــن  واالقتصـ
حـــق كل فتـــاة ان تتعلـــم وان 
ــا  ــال تخصصهـ ــي مجـ ــل فـ تعمـ
ـــة تحمـــل مســـؤولياتها  وعلـــى الدول
بخصـــوص هـــذا الموضـــوع  إذا 
ـــون متحضـــرة  ـــة ان تك أرادت الدول
ــرك  ــا ان تشـ ــة عليهـ وديمقراطيـ
ــاالت  ــع مجـ ــي جميـ ــرأة فـ المـ
العمـــل وان تكـــون المـــرأة حاضـــرة 
ــات  ــة حتـــى فـــي الجمعيـ وفعالـ
ـــة  ـــة والمؤسســـات االجتماعي الثقافي
ـــل   ـــط ب ـــذا فق ـــس ه ـــة، لي والحزبي
ـــون  ـــب ان يك ـــرأة  يج ان رأي الم
مســـموعا وان تتعلـــم وتســـاهم 
فـــي صنـــع الثقافـــات والقـــرارات 
واآلراء، هـــذا مـــا يخـــص المـــرأة 
المثقفـــة والتـــي تمتلـــك الجـــرأة 
والـــرأي الســـديد، امـــا بالنســـبة 
ـــع  ـــر بالمجتم ـــرأة فتتأث ـــة الم لحري
ـــرض  ـــات تف ـــاك مجتمع ـــه، هن ونوع
ـــن  ـــا م ـــا ونمط ـــرأة نوع ـــى الم عل
المابـــس حتـــى فـــي هـــذه 
ـــاوزا  ـــر تج ـــون االم ـــب ان اليك يج
ـــان«. ـــوق االنس ـــن حق ـــى قواني عل

 اصوات نسائية تطالب بالمساواة  

التحقيقات

عجزت المرأة بكل قواها مجتمعة في مختلف مفاصل الحياة عن 
تحقيق المساواة السياسية بينها وبين الرجل، فمازال القرار 

السياسي قرارا ذكوريا بحتا 

ان المرأة وبسبب تخلفها واحيانا  تفضيلها البقاء داخل المنزل تضيف 
اسبابا اخرى الستمرار عدم  المساواة بينها وبين الرجل

 كثير من العائالت مازالت تستعبد المرأة 
في العائلة وفق نظرية أن الرجل سيد البيت



13 العدد الثاني - األحد 20 تشرين االول 2013

أوال: 
الســـعادة الزوجيـــة قائمـــة 
علـــى عـــدة جـــذور، صحيـــة 
ونفســـية وفكريـــة واجتماعيـــة 
وليســـت قائمـــة فقـــط علـــى اللـــذة 
الجنســـية فيجـــب االهتمـــام بصحة 
الـــزوج والزوجـــة. واهتمـــام الزوجـــة 
والبيـــت  والشـــراب  بالطعـــام 

ــف . ــم النظيـ ــي المنظـ الصحـ
ثانيا: 

االحتـــرام المتبـــادل والثقـــة 
المتبادلـــة والحـــوار المتبـــادل مـــن 
ــة ألن  ــعادة الزوجيـ ــس السـ أسـ
إســـاءة العشـــرة واألنانيـــة والشـــكوك 
والغيـــرة والغـــرور والديكتاتوريـــة 
هـــدم  عوامـــل  أكثـــر  مـــن 

ــة . ــعادة الزوجيـ السـ
ثالثا: 

يجـــب تعلـــم فـــن الشـــجار 
ـــذي يجـــب أن يكـــون  الزوجـــي ال
ــدا  ــوم بعيـ ــرة النـ ــل حجـ داخـ
عـــن الجيـــران واألهـــل ويكـــون 

ـــة  ـــرا ومعرف ـــرا ومثم ـــوار قصي الح
ـــى  ـــاء عل ـــات والقض ـــة العاق تصفي
ـــب  ـــى رواس ـــاء عل ـــاد والقض األحق

العـــداوة .
رابعا: 

علـــى الزوجـــة أن تحـــاذر 
ـــا  ـــا بماضيه ـــراف لزوجه ـــن االعت م
ــابقة  ــا السـ ــي أو عاقاتهـ العاطفـ
ـــة  ـــرد عاق ـــت مج ـــو كان ـــى ل حت
ـــة  ـــة أو هاتفي ـــية أو خيالي رومانس
ــزرع بـــذور  ــذا كفيـــل بـ ألن هـ
ـــة . ـــدم الثق ـــة وع ـــك والكراهي الش

خامسا: 
التســـامح  تعلـــم  يجـــب 
األخطـــاء  عـــن  والتغاضـــي 
ــاكا %100  ــت مـ ــة ليسـ فالزوجـ
ـــارة طـــوال 24  ـــة إث وليســـت ممثل
ـــة  ـــة مطيع ـــت خادم ـــاعة وليس س
تشـــعر  إنســـانة  لكنهـــا   %100
واإلرهـــاق  والملـــل  بالتعـــب 

وبحاجـــة للراحـــة .
سادسا: 

الصراحـــة  علـــى  التعـــود 
ـــرار  ـــاء أي أس ـــدم إخف ـــة وع التام

ــن . ــن الزوجيـ بيـ

سابعا: 
ـــد  ـــة تعوي ـــى الزوج ـــب عل يج
ـــاق  ـــار واإلنف ـــى االدخ ـــا عل زوجه
تضطـــره  وال  الحاجـــة  قـــدر 

ـــي تشـــتري كل  ـــتدانة لك لإلس
يـــوم أحـــدث األزيـــاء 

شـــهر  وكل 
فـــي  عشـــاء 

أغلـــى الفنـــادق 
وكل عـــام الســـفر 

ألجمـــل الشـــواطئ .
ثامنا: 

ممنـــوع  الطـــاق 
ـــوع  ـــاق ممن ـــد بالط والتهدي

والنكـــد ممنـــوع، ال تحـــرم 
زوجتـــك مـــن زيـــارة أهلهـــا وال 
ـــة األم وحبهـــا  تحـــرم أوالدك رعاي
وحنانهـــا وال تحرمهـــم وجـــودك 

ــتمرة . ــك المسـ ــة أعمالـ بحجـ
تاسعا: 

ـــه  ـــون الترفي ـــم فن ـــب تعل يج
والتســـلية البريئـــة وعـــدم اإلفـــراط 
ـــدم  ـــاء وع ـــاط بالغرب ـــي االخت ف
ـــزوج للصديقـــات  ذكـــر مســـاوئ ال

أو لألهـــل وعـــدم االســـتماع 
ـــزواج  ـــح مـــن الجاهـــات .ال للنصائ
أو  أو تجـــارة  ليـــس منفعـــة 
ـــن  ـــتمرة ولك ـــية مس ـــة جنس متع

مشـــاركة ومســـؤولية 
كة  مشـــتر

عـــن  و

مـــا 
ــزواج  ــول الـ يحـ
صفقـــة  أو  لمنفعـــة 
وأهدافـــه  رومانســـيته  يفقـــد 
اإلنســـانية والمـــودة والرحمـــة 

. النفســـي  والســـكن 

عاشرا: 

يجـــب الحـــذر مـــن عـــداوة 
عقـــارب  فاألقـــارب  األقـــارب 
ــد  ــن الحقـ ــم مـ ــو قلبهـ ال تخلـ
ــن  ــم مـ ــرة وكـ ــد والغيـ والحسـ
ــون  ــوء الظنـ ــا سـ ــوت هدمهـ بيـ
وتناقـــل الكـــذب والحســـد مـــن 
ــوات  ــل الحمـ ــارب.. وتدخـ األقـ
ــد  ــزواج يفسـ ــور الـ ــي أمـ فـ

ــة. العاقـ
مراعـــاة  ضـــرورة 
الطرفيـــن  ظـــروف 
لبعضهمـــا البعـــض 
وعـــدم المغامـــرة 
ـــريع.  ـــزواج الس بال
أن  يجـــب 
يتوفـــر شـــرط 
ـــتوى  ـــي المس ـــؤ ف التكاف
واالجتماعـــي،  الثقافـــي 
عاقـــة  الزوجيـــة..  والعاقـــة 
ـــية  ـــة 100% ورومانس ـــت مثالي ليس
100% أو عقانيـــة 100% لكنهـــا 
مزيـــج مـــن الواقعيـــة والمثاليـــة 
ــادة  والعاطفيـــة والعقانيـــة والمـ
ــية  ــة النفسـ ــة والمتعـ والروحانيـ

. والجنســـية 
وعاقـــة الحـــب بيـــن الزوجـــان 

يحكمهـــا القلـــب ومشـــاعر والعقـــل 
والمنطـــق. الحـــب عاطفـــة حســـية 
ـــان  ـــا المحبوب ـــق به ـــة يحل روحي
فـــوق الســـحاب مـــع أحـــام 
ورديـــة جميلـــة ولكـــن الحـــب 
قبـــل الـــزواج شـــرطا للســـعادة 

بعـــد الـــزواج .
قـــد تنطفـــئ شـــعلة الحـــب 
ـــات  ـــل أو الخاف ـــجار أو المل بالش
والنقـــار  والنكـــد  المســـتمرة 
مـــن الزوجـــة بســـبب تدخـــات 
العكـــس  ولكـــن  الحمـــوات 
صحيـــح زواج العقـــل والمنطـــق 
فـــي  التكافـــؤ  علـــى  القائـــم 
العمـــري  التكافـــؤ  كل شـــيء 
والثقافـــي واالجتماعـــي والصحـــة 
الجســـدية هـــو مـــن شـــروط 

الســـعادة الزوجيـــة .
ـــة  ـــن الفحـــوص الطبي يجـــب م
الكاملـــة قبـــل الـــزواج للتأكـــد مـــن 
الخلـــو مـــن األمـــراض والتحقـــق 
ـــو مـــن العاهـــات الخفيـــة  مـــن الخل
والعلـــل  النفســـية  واألمـــراض 
اإلدمانيـــة  والعـــادات  العقليـــة 
الســـيئة واألمـــراض التناســـلية 
ــي كأول  ــاء زوجـ ــن كل لقـ وليكـ
لقـــاء بـــأول ليلـــة، لقـــاء مفعمـــا 

باألشـــواق واللهفـــة . 

المرأة والمجتمع

المستطاع  قدر  الطفل  حاجات  اشباع  ـ   1
االيمان  الى  الطفل  يوجه  ان  على  والعمل 
وتوجيه سلوكه نحو االمور التي تقع في دائرة 
قدراته الطبيعية مما يجعله يشعر بالسعادة 
تفوق  بأعمال  الطفل  تكليف  عكس  والهناء 
واالحباط  الفشل  الى  به  تؤد   مما  قدراته 

والكذب . 

2 ـ أما عاج األطفال الذين 
غير  قصص  لسرد  يميلون 

فيأتي  واقعية 
طريق  عن 
الطفل  إقناع 
فعا  ترى  بانك 

في قصته طريقة 
طريفة ولكنك بالطبع 

او  قبولها  في  تفكر  ال 
واقعية،  كحقيقة  تصديقها 
ان ذلك افضل من االستهزاء 

به أوالعقاب البدني .  

ان  يجب  ـ   3
الطفل  يشعر 

الصدق  بان 
يجلب 

في  العقاب  وطأة  يخفف من  وانه  النفع  له 
حالة ارتكاب الخطأ وان الطفل الذي يكذب    
ويستمتع بالكذب يؤدي به ذلك الى فقدان 
احترام  وعدم  والحرمان  بالنفس  الثقة 

االخرين له .

4ـ  اما دور اآلباء واالمهات فيجب 
لمشكات   حلهم  يكون  ان 
طريق  عن  أطفالهم 
العلمي  التفكير 
عي  ضو لمو ا
وليس  السليم 
طريق  عن 
الشديد  العقاب 
الطفل  واحترام 
األب  الن  به  والثقة 
يقومان  اللذين  واألم 
السري  المخبر  بدور 
أبنهما  صدق  عن 
يشعر   سيجعانه 
ثقتهما  بعدم 
مما  به 
فعه  سيد
ب  للكذ
إشعار  أما 
لطفل  ا
محل  بأنه 
وثقة  احترام 
فان  الجميع 
ذلك سيجنبه 

الكذب. 

لحياة زوجية سعيدة
عشرة نصائح

عالج الكذب لدى االطفال
من ازياء 2014
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 الميزان
عليــك ان تحافــظ علــى مشــاريعك ســرية 
ابتــداء مــن اليــوم، حتــى تتجنــب االعتــراض 
وال  الشــريك  علــى  تضغــط  واالحتجــاج. ال 

ــيء.    ــأي ش ــه ب تطالب
 

العقرب
لتحتفــظ  تعقــا  أكثــر  تكــون  أن  حــاول 
ــذا يفــرض  ــي العمــل، وه ــع ف ــك الرفي بمنصب
ــاذ  ــي اتخ ــرع ف ــدم التس ــة وع ــك المرون علي
القــرارات. عليــك أن تقــف إلــى جانــب الشــريك.   

 
القوس

ــك  ــن ب ــاء المتبربصي ــض الزم ــن بع ــه م انتب
ــديد  ــق الش ــك القل ــدا. يعتري ــذرا ج ــن ح وك
علــى الحبيــب ويوقعــك فــي الشــك، مــا يؤثــر 

ــه.   ــي تصرف ــلبا ف س
 

الجدي
تتوصــل شــيئا فشــيئا إلــى تحقيــق المشــروع 
ــن  ــر م ــف كبي ــا، تعاط ــه طوي ــذي انتظرت ال
الشــريك تجاهــك، لكــن تجــارب غيــر مشــجعة 

تعيــق تقــدم األمــور.  
 

الدلو
ال تضــع الضغــوط تثنيــك عــن عزمــك وتحقيــق 
المشــاريع التــي تخطــط لهــا، مــع الشــريك هــو 

الســبيل األفضــل لســامة العاقــة.   
 

الحوت
انطاقــة مهمــة  نحــو مشــاريع كبيــرة وبانتظــارك 
نجــاح مهنــي قــد يســاعدك علــى تطويــر قدراتك. 

يــوم ســعيد تعيشــه مــع الشــريك.  

ـــن الشـــهرة  ـــر م ـــك الكثي ـــا ال تمل ـــم إنه رغ
عالميـــا، لكـــن االوكرانيـــة »فاريـــا أكولوفـــا« 
ـــا  ـــة أنه ـــم خاص ـــي العال ـــاة ف ـــوى فت ـــر أق تعتب
ـــن  ـــرات م ـــل 4 م ـــل أوزان أثق ـــتطيع حم تس

ـــمها. جس
ولـــدت »فاريـــا« عـــام 1992 بمدينـــة 
ــت  ــد نجحـ ــوي روج«، وقـ ــن »كريفـ التعديـ
فـــي إظهـــار قوتهـــا الجســـمانية مـــن ســـن 
ـــوف  عـــام واحـــد فقـــط، حيـــث اســـتطاعت الوق
ــف  ــام ونصـ ــن عـ ــي سـ ــا، وفـ ــى يديهـ علـ
ــا الثالـــث  اســـتطاعت التقلـــب، وفـــي عامهـ
ـــع  ـــة م ـــركات األكروباتي ـــي أداء الح ـــدأت ف ب
والديهـــا، وفـــي الرابـــع كانـــت تقـــوم برفـــع 

ــا،   ــة بمفردهـ أوزان ضخمـ
ـــا« يخطـــط قبـــل والدتهـــا  ـــد »فاري كان وال
ــأداء  ــادم بـ ــه القـ ــع ابنـ ــه مـ ــة قيامـ لكيفيـ
ــك  ــن نســـى ذلـ ــيرك لكـ ــي السـ ــرات فـ فقـ
بعدمـــا أنجبـــت زوجتـــه »الريســـا« أنثـــى، 
ـــة  ـــر تقليدي ـــدرات غي ـــة ق ـــار الطفل ـــع إظه وم
ـــح يمكـــن  ـــب الصحي ـــع التدري ـــه م اكتشـــف أن
ــال  ــوة الرجـ ــس قـ ــون بنفـ ــه أن تكـ لطفلتـ
ـــا«  ـــة »أكولوف ـــوة عائل ـــت ق ـــا ورث ـــة أنه خاص

الشـــهيرة.
ـــاوف  ـــا المخ ـــاليب والده ـــارت أس ـــد أث وق
ــة  ــا وصحـ ــى نموهـ ــك علـ ــر ذلـ ــن تأثيـ مـ
ــراء  ــى إجـ ــاء إلـ ــع األطبـ ــا دفـ ــا مـ عظمهـ
ــا  ــا، عندمـ ــارات عليهـ ــلة مـــن االختبـ سلسـ
عمرهـــا،  مـــن  الخامســـة  فـــي  كانـــت 
ـــازة  ـــدية ممت ـــة جس ـــا صح ـــفوا امتاكه ليكتش

ــدة. ــة متزايـ ومناعـ
وقـــد اســـتطاعت الفتـــاة فـــي ســـن 
ــى  ــم علـ ــا الضخـ ــل والدهـ ــة حمـ السادسـ
ـــي  ـــا، وف ـــن بيديه ـــا ثقلي ـــاء حمله ـــا أثن ظهره
ـــوق  ـــا ف ـــل والديه ـــت تحم ـــن الــــ12 أصبح س

ظهرهـــا مـــع 3 أثقـــال فـــي نفـــس الوقـــت.
ـــم  ـــجيل أول رق ـــا« تس ـــتطاعت »فاري واس
ـــام  ـــس« ع ـــوعة »غيني ـــي موس ـــا ف ـــي له قياس
ــم  ــل 100 كلغـ ــتطاعت حمـ ــا اسـ 2000 بعدمـ
ـــم يتعـــدى 40 كلغـــم، وفـــي  رغـــم إن وزنهـــا ل
ـــو  ـــم وه ـــل 300 كلغ ـــن حم ـــت م 2006 تمكن

ـــمها. ـــن وزن جس ـــرات م ـــر 4 م أكب
ورغـــم اعتقـــاد البعـــض أن أنثـــى بتلـــك 

ــال،  ــبه بالرجـ ــون أشـ ــد أن تكـ ــوة ال بـ القـ
إال أن »فاريـــا« حافظـــت علـــى شـــكلها 
األنثـــوي وتبـــدو كأي فتـــاة طبيعيـــة فـــي 
ـــذ  ـــا ال تأخ ـــدت أنه ـــد أك ـــة، وق ـــن المراهق س
ــر  ــواد تكبيـ ــات أو مـ ــن المقويـ ــوع مـ أي نـ
ـــل  ـــة العم ـــا نتيج ـــة أن قوته ـــات، مضيف العض

الشـــاق اليومـــي.

الحمل
ــور،  ــدى المنظ ــي الم ــا ف ــرة تتخذه ــوات كبي خط
ــك  ــزز قدرات ــث مــن شــأنه أن يع لكــن بعــض التري

ــك،  ــن ب ــة اآلخري وثق

الثور
ــا  ــدا، م ــدا جدي ــذ بع ــدا وتتخ ــة ج ــك ناجح اتصاالت
يشــعرك بالقــوة، األمــور تســير علــى خيــر مــا يــرام 

ــا.    ــري تتخــذه والشــريك قريب ــرار مصي بشــأن ق
 

الجوزاء
يحمــل إليــك هــذا االســبوع انطاقــة جيــدة نحــو 
ــاعدك  ــد تس ــة ق ــات مهني ــعة ونجاح ــاق واس آف
علــى تطويــر قدراتــك، أحــداث ســعيدة فــي 
طريقهــا إليــك تظهــر مامحهــا فــي غضــون أيــام.  

 
السرطان

ــاء  ــك، بفضــل مســاعدة الزم تتوضــح الصــورة أمام
ــات.  ــن أي غاي ــدا ع ــرك بعي ــون ألم ــن يكترث الذي

ــه.    ــي أفضــل حاالت ــريك ف ــزاج الش م
 

األسد
مــن اليــوم فصاعــدا قــد تجبــر علــى العمــل مــع 
زمائــك كفريــق واحــد، مــا ســيترك آثــارا إيجابيــة 
علــى أجــواء العمــل. خيــر األمــور الوســط، ال تحرم 
نفســك كثيــرا مــن الطعــام الــذي تشــتهي تناولــه. 

 
العذراء

ال بــد مــن أن تبــذل مزيــدا مــن الجهــد والوقــت 
ــك. ال  ــي مصلحت ــون ف ــك يك ــل، ألن ذل ــي العم ف
تكــن أنانيــا وحــاول أن تتشــارك مــع الشــريك فــي 

اتخــاذ القــرارات الحاســمة.   

فاريا أكولوفا أقوى فتاة في العالم

منوعات
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الشعب يريد 
اسقاط االتحاد

بسام عبد االحد

التصريحــات االخيــرة التــي اطلقهــا رئيــس 
ــود  ــح حم ــدم ناج ــرة الق ــي لك ــاد العراق االتح
الحــدى القنــوات العربيــة بعــد خســارة العــراق 
ــم اســيا  ــة ام ــات بطول ــام الســعودية بتصفي ام
اثــارت حفيظــة شــارعنا الكــروي عندمــا اعتبــر 
ان الخســارة امــام الســعودي كانــت شــيئا 
اعتياديــا متناســيا ان العراقييــن اليرضــون 
بالتبريــرات غيــر المقنعــة باالخــص وهــم 
يعرفــون جيــدا مســتوى فريقهــم ، وكان عليــه 
ــاراة كان  ــك المب ــل تل ــوز بمث ــدرك ان الف ان ي
ــى  ــدة وابتســامة عل ــي رســم فرحــة جدي يعن
وجــوه العراقييــن هــم بامــس الحاجــة لهــا فــي 
ــن  ــر م ــيهم الكثي ــا تنس ــروف النه ــذه الظ ه
همومهــم واالمهــم وتبعدهــم عــن حالــة التوتــر 
والعنــف التــي يعيشــونها يوميــا والن تصريحــا 
ــروي  ــرم الك ــن راس اله ــذا يصــدر ع ــل ه مث
ــك  ــا نش ــاس جعلن ــاعر الن ــه بمش ــب في يتاع
بقــدرة  اتحــاد الكــرة علــى االســتمرار بقيــادة 
الكــرة العراقيــة فــي الوقــت الحاضــر وتطويرهــا 
ــع  ــن ربي ــة م ــهده المنطق ــل ماتش ــي ظ . وف
ــا  ــا بتن ــاة فانناربم ــروش الطغ ــوري اطــاح بع ث
نقــف اليــوم علــى اعتــاب ربيــع كــروي قــادر 
ــة  ــرة العراقي ــدة للك ــى رســم خارطــة جدي عل
ــباب  ــد الش ــة وتعي ــاءات الحقيقي ــل بالكف تحف
الــى كرتنــا التــي بانــت عليهــا مامــح الشــيب 

ــة . والكهول
والن الرياضــة هــي حــب وطاعــة واحتــرام 
ــر مــن الحــب.  ــه الكثي ــا في ــده ربيع ــا نري فانن
ــب  ــور وح ــب الجمه ــدم وح ــرة الق ــب ك ح
الوطــن وحــب االخ الخيــه . الحــب المصالــح 

ــد . ــائس والمكائ ــة الدس ــخصية وحياك الش
ــة  ــن الطاع ــر م ــه الكثي ــا في ــده ربيع ونري
اولهــا طاعــة اللــه ومخافتــه فــي العمــل 
وعــدم التســتتر بغطــاء الديــن لتحقيــق منافــع 

ــخصية . ش
ونريــده ربيعــا فيــه االحتــرام . احتــرام 
الجمهــور واحتــرام اراء االخريــن والعمــل علــى 
بنــاء كــرة قــدم عراقيــة متطــورة مــن خــال 
ــى النقــد البنــاء . والن كل هــذه  االســتماع ال
ــه  ــي والن ــا الحال ــي اتحادن ــر ف ــات التتوف الصف
ــك  ــب لذل ــى القل ــم عل ــن اله ــل م ــح اثق اصب
ــى  ــراق ال ــج واالش ــد التوه ــا يعي ــد ربيع نري
كرتنــا مــن خــال كــوادر وكفــاءات  رياضيــة 

ــرف. ــا المش ــة  بتاريخه معروف

الرياضة

ملعــب  علــى  تتواصــل 
نــادي اكاد عنــكاوة الرياضــي 
بطولــة بابيلــون الكروية  التي 
ــكاوا  ــادي اكاد عن ــا ن ينظمه
ويشــارك  بأربيــل.  عنــكاوا 
ــمت  ــة قس ــتة اندي ــا س فيه
ضمــت  مجموعتــي  إلــى 
األولــى كل مــن »قــره قــوش 
أكاد   ، تللســقف   ، بغديــدا 
ــد  ــة فق ــا الثاني ــكاوا« أم عن
ضمــت كل مــن »تلكيــف 
 ، كرمليــس«   ، برطلــة   ،

ــق  ــة وف ــام البطول ــث تق حي
الــذي  المجموعــات  نظــام 
ــن  ــان م ــه فريق ــل في يتأه
كل مجموعــة إلــى الــدور 
نصــف النهائي.وألتقــى ضمــن 
 ، االول  اليــوم  منافســات 
ناديــي كرمليــس وتلكيــف 
ــادل  ــاراة بالتع ــت المب وانته
 . منهمــا  لــكل  بهدفيــن 
وســيكون لنــا فــي العــدد 
ــن  ــرا مفصــا ع ــادم تقري الق

هــذه البطولــة . 

احمــد  الاعــب  اكــد 
نــادي  العــب  ياســين 
ــرو الســويدي ومنتخب  اوربي
ــن  ــذر ع ــه يعت ــراق، بان الع
العــراق  منتخــب  تمثيــل 

فــي الوقــت الحاضــر .
ــب  ــين صاح ــال ياس وق
الــــ 22 ربيعــا فــي تصريــح 
ــرة  ــرض الك ــه »مع ــص ب خ
العراقيــة المصــور« ، »أننــي 
للعــب  متحمــس  دائمــا 
لمنتخــب بــادي« ولكــن 
ــي  ــد من ــن ال يري ــاك م هن
االســتمرار بمنتخــب العــراق.
ــين  ــد ياس ــار احم واش
ــل  ــب بالفع ــه يرغ ــى أن إل
فــي المشــاركة بمباريــات 
وان  العــراق  منتخــب 
تلبيــة النــداء لخدمــة 

هــي  المنتخــب 
واجــب علــى 

العــب  كل 
ســواء كان 
داخــل او 

خــارج 

ــن  ــاك م ــن هن ــراق ولك الع
اشــراكي  بعــدم  يتحجــج 
ــي  ــث ف ــات حي ــي المباري ف
كل مــرة اســمع ســببا اولهــا 
كان عــدم وجــود ماعــب 
ــا  ــي الســويد اتمــرن عليه ف
والثانيــة بآننــي غيــر جاهــز 
بدنيــا وامــا آخرهــا والتــي ال 
يصدقهــا اي عقــل هــو اننــي 
جئــت مــن مــكان بعيــد 
واصابنــي االرهــاق مــن بعــد 
الســبب  ولعــل  المســافة 
ــو  ــون ه ــوف يك ــر س االخي
الشــماعة مســتقبا حيــث 
اننــي يجــب ان احتــرف فــي 
ــع  ــى تجم ــة عل ــة قريب اندي

ــي. ــب الوطن المنتخ
وقــال العــب اوربيــرو 
يوجــد  ال   « الســويدي 
اي العــب فــي تشــكيلة 
يريــد  ال  شــاكر  حكيــم 
عندمــا  وخاصــة  اللعــب 
يكــون فريقــك فــي طريقــه 
لخســارة المبــاراة وجميــع 
يتمتعــون  الاعبيــن 
الاعــب  بمواصفــات 
ــب  ــكل الع ــز ول الجاه
ميــزة معينــة ومــع 
ــديد  احترامي الش
لهــم جميعــا فهم 
اخوتــي واصدقائــي 
ولكــن انــا ال احــب 

اكــون جليــس دكــة  ان 
االحتيــاط الســباب غيــر 
منطقيــة ولــو كان هنــاك 
ســبب منطقــي يبعدنــي 
اســود  تشــكيلة  عــن 
ــدا  الرافديــن فلــن اتــردد اب
ــة  ــي دك ــوس ف ــي الجل ف
البــدالء فــكل مــا يــدور 
فــي  تتمثــل  بخاطــري 
أننــي أريــد اللعــب بأفضــل 

صــور ممكنــة«.
حبــي  ان   ، وأضــاف 
هــو  وللجماهيــر  لبلــدي 
مــا يدفعنــي فــي كل مــرة 
لتلبيــة النــداء والدفــاع عــن 
العراقيــة  الكــرة  ســمعة 
وهــذه المــرة اكاد اجــزم 
بكامــل  كنــت  بأننــي 
وعلــى  البدنيــة  لياقتــي 
اتــم الجاهزيــة وال ابالــغ لــو 
قلــت بــأن لياقتــي تنخفض 
ــات  ــق بتدريب ــا التح عندم
المنتخــب وحتــى اكــون 
صريحــا مــع نفســي اوال 
ثانيــا  الجماهيــر  ومــع 
ــب  ــات المنتخ ــأن تدريب ف
الــى  ترتقــي  الوطنــي ال 
درجــة  نــادي  تدريبــات 

خامســة فــي اوربــا.
ــات  ــأن التدريب ــن، ب وبي
فــي  كام  عــن  عبــارة 
قالــت  ومــاذا  الوطنيــة 

احمد ياسين يعتذر عن تمثيل المنتخب

عنكاوا تستضيف بطولة بابيلون بكرة القدم 

ــي  ــب الوطن ــص المنتخ قل
بكــرة القــدم مــن حظوظــه 
ــات  ــى النهائي ــل ال ــي التأه ف
ــام  ــتقام الع ــي س اآلســيوية الت
ــا  ــتراليا بعدم ــي اس ــل ف المقب
ــة  ــي الثاني ــرض لخســارة ه تع

ــا  ــات خاضه ــاث مباري ــن ث م
ــره  ــام نظي ــة ام ــي المجموع ف
مقابــل  بهدفيــن  الســعودي 
اســامه  ســجلهما  الشــيء 
ــمراني. ــر الش ــاوي وناص الهوس
الشــوط االول مــن المبــاراة 

المنتخــب  بتقــدم  انتهــت 
ســجله  بهــدف  الســعودي 
الاعــب اســامة الهوســاوي مــن 

حالــة تسلســل واضحــة .
كان  الوطنــي  المنتخــب 
هــو الطــرف األفضــل علــى 

مــدار الشــوط والحــت لاعبيــه 
العديــد مــن الفــرص المحققــة 
للتســجيل لعــل ابرزهــا انفــراد 
محمــود  يونــس  المهاجــم 
بالحــارس وليــد عبداللــه اال 
انــه لعبهــا للخــارج . وتغاضــى 
عبداللــه  العمانــي  الحكــم 
ــزاء  ــي ج ــن ضربت ــي ع الهال
االولــى المســت  واضحتيــن 
يــد المدافــع اســامة الهوســاوي 
والثانيــة تعــرض الاعــب ســعد 

ــار. ــى اعث ــر ال االمي
الســعودي  المنتخــب 
ــرة  ــورة كبي ــجل خط ــم يس ل
علــى مرمــى الحــارس محمــد 
ــد ســوى هجمــة واحــدة  حمي
ــارس  ــجاعة الح ــكهما بش أمس

محمــد حميــد.
ظهــر  الثانــي  الشــوط 
ــه  ــعودي بصورت ــب الس المنتخ

مرمــى  وأخطــر  المعهــودة 
المنتخــب العراقــي بالعديــد 
الخطــرة  الهجمــات  مــن 
فــي ظــل اندفــاع الاعبيــن 
التــي  التغييــرات  وسلســلة 
أجراهــا المــدرب حكيــم شــاكر 
ألي فرغــت منطقــة الوســط 
المنتخــب  عليــه  ليســتحوذ 
ورجــح  بالكامــل.  الســعودي 
الشــمراني  ناصــر  الاعــب 
كفــة فريقــه بهــدف ثــان مــن 
هجمــة مرتــدة منظمــة ليضــع 
برأســه هدفــا جميــا علــى 
يســار الحــارس محمــد حميــد.
ــد المنتخــب  ــح رصي وأصب
ــن  ــاط م ــع نق ــعودي تس الس
ثــاث مباريــات يليــه المنتخب 
الصينــي بأربــع نقــاط فالعــراق 
بنقطــة  وإندونيســيا  بثــاث 

ــدة. واح

حظوظ المنتخب الوطني بالتأهل الى النهائيات اآلسيوية تتقلص بعد خسارته امام السعودية

ــدا  ــوك وبعي ــس ب ــال الفي ــاذا ق ــات وم المنتدي
ــدة ،  ــة جدي ــة تكتيكي ــن اي جمل ــد ع كل البع
ــرودة الطقــس  فالتدريبــات فــي الســويد ورغــم ب
ــي  ــر ممــا اشــعر ف اشــعر باالرهــاق وبالعــرق اكث
تدريبــات المنتخــب فــي درجــة حــرارة مرتفعــة 

ــدا. ج
اعتــذاري  اقــدم   : قائــا  حديثــه  وختــم 
ــى  ــي عل ــدم مقدرت ــي ع ــة ف ــر العراقي للجماهي
ــي  ــراق الن ف ــب الع ــع منتخ ــب م ــة اللع مواصل
كل مــرة ســيكون هنــاك عــذر باالضافــة الــى ذلــك 
اليمكــن تحقيــق نتائــج ايجابيــة فــي ظــل الوضــع 
ــراق  ــا لمنتخــب الع ــى وفي ــن ، وســوف ابق الراه
ــات او  ــرت الني ــال تغي ــي ح ــتقبل ف ــي المس ف

ــه االن . ــو علي ــذي ه ــال ال ــدل الح تب



مدير التحرير:
مال الله فرج 

القسم السرياني: 
أمير توما

التصميم واإلشراف الفني: لقمان كريمي

عنوان الجريدة:
اربيل – عنكاوا – شارع هەريم – مقابل مدرسة مار قرداغ األهلية

الهاتف: 07504466845  -  07706455668

www.sorayapress.com
Soraya_press@yahoo.com  - info@sorayapress.com :اإليميل

ێر
ەول

 ه
- 

ەم
رد

سە
ی 

نە
پخا

چا

العدد الثاني - األحد 20 تشرين االول 2013

مال اللـــه فـــرج

دعــا مفتــي المملكــة العربيــة الســعودية الشــيخ 
ــرة  ــيخ للم ــه ال الش ــن عبدالل ــز ب ــد العزي عب
ــس  ــع الكنائ ــر جمي ــدم وتدمي ــى ه ــة ال الثاني
المســيحية الموجــودة فــي شــبه الجزيــرة 

ــة. العربي
واذ احتــرم رأي هــذا الشــيخ الفاضــل الجليــل 
الــذي ال اشــك بوعيــه وال  بثقافتــه وبدقــة 
معلوماتــه الدينيــة والتاريخيــة، واال لمــا ارتقــى 
ــدار  ــه اص ــذي يخول ــع ال ــذا المنصــب الرفي له
ــي اود ان  ــن، اال انن ــة االخري ــاوى وهداي الفت
اذكــر مقامــه الرفيــع بحقائــق تاريخيــة يفتــرض 
بأنــه يدركهــا افضــل وادق منــي بالطبــع نظــرا 

ــه الروحــي.  لموقع
ــق  ــماوي انبث ــن س ــيحية دي أوال ــــ ان المس
ــور  ــبق  ظه ــام وس ــي ع ــن الف ــر م ــذ اكث من
االســام باكثــر مــن  خمســة قــرون فهــو 

ــة، ــى المنطق ــاء عل ــوا دخ ــه ليس وكنائس
ثانيــا ــــ ان المســيحيين وتجســيدا لقيــم 
واغاثــة  والتســامح  المحبــة  فــي  دينهــم 
ــم  ــه ه ــل ومحبت ــر، ب ــول االخ ــن وقب االخري
الذيــن حمــوا المســلمين االوائــل اجــداد هــذا 
الشــيخ الفاضــل عندمــا توجهــوا الــى الحبشــة 
واحتمــوا بملكهــا النجاشــي ممــا يجســد جــدور 
المحبــة المســيحية االســامية فــي زمــن 
ــاد.   ــا االحف االجــداد والتــي يفتــرض ان يعززه
ثالثــا ــــ ان وصايــا اللــه العشــرة التــي انزلهــا 
الــرب علــى الســيد المســيح تنــص علــى : )1ـ 
انــا هــو الــرب الهــك ال يكــن لــك الــه غيــري. 2 
ــــ ال تحلــف باســم اللــه بالباطــل  3ــــ احفــظ 
ــاك وأمــك 5 ــــ ال  ــرب 4 ــــ أكــرم أب ــوم ال ي
ــزن 7 ــــ ال تســرق 8ــــ ال  ــل 6ــــ ال ت تقت
تشــهد بالــزور 9 ــــ ال تشــته امــرأة قريبــك 10 
ــــ ال تشــته مقتنــى غيــرك(، فهــل يكــون جزاء 
ــم  ــذه القي ــكل ه ــي ب ــي توص ــه الت ــوت الل بي

ــي المجتمــع الهــدم؟   ــا ف الكريمــة  وتعززه
رابعــا ــــ ان الســيد المســيح لم يــوص بالمحبة 
فقــط )أحبــب ألخيــك مــا تحبــه لنفســك( وانما 
ــا االنســان  ــن دع ــك حي ــن ذل ــد م ذهــب البع
لمحبــة حتــى اعدائه )أحبــوا اعداءكم واحســنوا 
لمبغضيكــم ( ، بــل وجســد ذلــك حقيقــة وهــو 
يطلــب مــن اللــه المغفــرة الولئــك الذيــن عذبوه 
واضطهــدوه واحتقــروه وجلــدوه وغرســوا اكليل 
ــم  ــم النه ــر له ــي اغف ــا ابت ــه )ي ــوك برأس الش
اليــدرون مــاذا يفعلــون(، وغنــي عــن االشــارة 
ــوت  ــي )بي ــيحية وه ــس المس ــى ان الكنائ ال
اللــه المقدســة (، تدعــو لهــذا كلــه الــذي 
ــامح  ــة والتس ــة الحقيقي ــفة المحب ــل فلس يمث
والمغفــرة وقبــول األخــر، فهــل يكــون جزاؤهــا 
الهــدم والتدميــر فــي محاولــة الطفــاء ومضــات 

ثقافــة المحبــة التــي تنــادي بهــا؟
خامســا ــــ يقــول الســيد المســيح وهــو يدعــو 
للســام بيــن البشــر : )طوبــى لفاعلــي الســام 
فانهــم ابنــاء اللــه يدعــون( فايــن هــو الســام 

مــن مثــل هــذه الدعــوات؟.
و يــا ســيدي الفاضــل ليتــك تتصفــح االنجيــل 
المقــدس يومــا او تذهــب   الــى احــدى 
ــة  ــم المحب ــى قي ــف مباشــرة عل ــس لتق الكنائ
وطقــوس الغفــران والعبــادة الحقيقيــة للــه التي 
تضيــئ قلــوب المؤمنيــن وتثــري عاقاتهــم مــع 
االخريــن وفــق ارفــع القيــم الروحيــة النبيلــة.
وأخيــرا.. شــتان مــا بيــن نــور المحبــة ودياجير 

الكراهية.

هــل بــات االنســان وانســانيته 
ــد ان  ــرق بع ــرق ط ــام مفت ــان ام يقف
ــرف  ــات الخجــل والق ــدت تفاع تصاع
والرفــض فــي اعماقــه ضــد كل االثــام 
والســيئات واالنانيــات وباقــي االمــراض 
تقترفهــا  بــات  التــي  االجتماعيــة 
االنســانية هنــا وهنــاك لتصــل ذروتهــا 
النســانيته  رفضــه  ثــورة  بانفجــار 

واســتعداده لانســاخ عنهــا ؟؟؟ 
ــان  ــذا االنس ــد ه ــذي يري ــم مال ث
الشــقي ان يكــون وهــو ينســلخ عــن 
ــه  ــن نفس ــه م ــي اخجلت ــانيته الت انس
باثامهــا ؟ هــل يريــد ان يصبــح زهــرة 
ام ديــكا ام غصنــا ام فراشــة ام بلبــا 
ــام  ــن والس ــن االم ــث ع ــا يبح ضائع

ــة؟ والمحب
ــه  ــة عن ــت االجاب ــا حاول ــذا م ه
ــة(  ــة اور الفني ــدي )فرق ــار كومي باط
ــد  ــرة )ال اري ــرحيتها االخي ــر مس عب

ان اكــون انســانا( ’ تأليــف د. محســن 
ــس’  ــار لوي ــراج بي ــر ’ واخ ــد عم احم
ــة  ــة الثقاف ــا جمعي ــي احتضنته و الت
الكلدانيــة علــى مســرحها فــي عينــكاوا 
مســاء الخميــس الماضــي 2013/10/17 

ــد.        ــري جي ــال جماهي ــت باقب وحظي
العــرض  حضــرت  )ســورايا( 
المســرحي والتقــت مخــرج المســرحية 
الــذي تحــدث لنــا قائــا : تتميــز 
ــد  ــدي ناق ــلوب كومي ــرحية باس المس

الســيئة  المجتمــع وعاداتــه  حــول 
كالكــذب والنفــاق والســرقة الــى جانب 
اســلوب بعــض رجــال الديــن فــي 
العالــم ونظرياتهــم الشــخصية وكيفيــة 
ــكل  ــع ب ــاء المجتم ــع ابن ــل م التعام
فئاتــه وكيــف يقــودون العالــم بارائهــم 
الخاطئــة نحــو التناحــر والتفرقــة بــدل 

ــة. ــف والمحب التكات
 

االداريــة  الهيئــه  ســكرتير  امــا 
للفرقــة ’ ريبيــن حكيــم  فقــد اوضــح 
لنــا   ان الفرقــة بــدات اعمالهــا رســميا 
ــاال  ــت اعم ــام   2007 و قدم ــذ ع من
عديــدة مــن بينهــا فلمــا وثائقيــا عــن 
ــم(  ــق وعطــاء دائ عينــكاوا بعنــوان )ال
و يبلــغ عــدد اعضائهــا 45 عضــوا 
مــن الجنســين اغلبهــم ممثلــوا درامــا 
تشــكيلون  وفنانــون  ومســرحيون 

ــقيون. وموس

صــدر حديثــا عــن جمعيــة مــار ايــث االهــا 
ــب  ــا للكات ــوك مؤلف ــي ده ــة ف االجتماعي
ــوان  ــرو بعن ــل البه ــرام فضي ــي اف والحقوق
ــة  ــا باللغ ــل عنوان ــورايي« وحم ــة س »محل
الكرديــة »نصــارى )برايــه تــى( فــي دهــوك 
» ويتنــاول الكتــاب احــدى أقــدم األحيــاء 
الســكنية واعرقهــا التــي ســكنها أبنــاء 

ــوك. ــي ده ــورايا( ف ــعبنا )الس ش
يضــم الكتــاب أربعــة فصــول تناولــت 
مواضيــع عــدة حــول موقــع مدينــة دهــوك 
وتاريــخ تواجــد المســيحيين فيهــا ومحلــة 
الســورايي واهــم المعالــم والمهــن والتقاليد 
الشــعبي ألهالــي  االجتماعيــة والتــراث 
المحلــة وعــزز الكاتــب كتابــه بالعديــد مــن 
الصــور الوثائقيــة التــي تجســد تلــك الفتــرة.

ان  الطبيعيــة  الثوابــت  مــن 
ــن  ــا لك ــي جب ــل ال يلتق الجب
اللبنانــي  والملحــن  المطــرب 
وديــع الصافــي  كســر تلــك 
الثوابــت وهــو يرتفــع جبــا 
ــان  ــال لبن ــي جب ــاهقا ليلتق ش
الشــرقية منهــا والغربيــة ويغيــر 
عبرهــا معالــم المرتفعــات داخا 
ــا. ــاب الجغرافي ــن ب ــخ م التاري
نظــرة  ألقــى  الــذي  ولبنــان 

ــن  ــوم االثني ــرة ي ــه االخي وداع
2013/10/14 علــى أحــد أهــم 
ــة التــي صدحــت  ــه الفني اعمدت
ــرت  ــه واث ــت بليالي ــه وتغن بحب
دبــكات شــبابه وفتياتــه بااليقــاع 
الجبلــي  وبالصــوت  الســاحر 
المجلجــل كان يلفــه الحــزن 
العميــق لرحيــل قامــة فنيــة 

ــوض.   ــن تع ل
ــذ  ــييع من ــب التش ــق موك انطل

الصبــاح مــن منطقــة الحازميــة 
منــزل  حيــث  بيــروت  فــي 
نجلــه قبــل ان يتجمــع الحشــد 
الشــعبي والفنــي والسياســي في 
كاتدرائيــة القديــس جرجــس 
وســط بيــروت وفــي خلفيــة 
الحضــور غيــر المنظــورة طيــور 
ــون  ــارة ومزارع ــادون وبح وحص

ــي. ــه الفن ــن تراث ــوا م اغترف
وكان مــن بيــن الفنانيــن الذيــن 

شــاركوا فــي التشــييع المطــرب 
فخــري  صبــاح  الســوري 
ــيل  ــون مرس ــون اللبناني والفنان
الرومــي  وماجــدة  خليفــة 
والملحــن  الحانــي  وعاصــي 
والمــوزع اليــاس الرحبانــي الذي 
ــن  ــد م ــع العدي ــه ودي ــى ل غن
ــا  ــي عيون ــا »قتلون ــي منه االغان
الــدار«  قمــر  و«يــا  الســود« 
ووزع لــه اغنيتــه الشــهيرة التــي 
لحنهــا الموســيقار محمــد عبــد 

الوهــاب »عنــدك بحريــة«.
وديــع  وفــاة  اعــان  ومنــذ 
ــع  ــب بودي ــذي لق ــيس ال فرنس
ــردت  ــه اف ــاء صوت ــي لصف الصاف
محطــات التلفــزة مقابــات مــع 
ــى  ــوا عل ــاد اجمع ــن ونق فنانيي

ــه. ــه الصوتي ــرد خامت تف
كمــا منحــه وزيــر الثقافــة كابــي 
ليــون ممثــا لرئيــس الجمهورية 
وســاما مذهبــا تقديــرا لعطاءاتــه 
قائــا »أيهــا الفقيــد الغالــي 
تقديــرا لعطاءاتــك مــن اجــل 
رئيــس  فخامــة  قــرر  لبنــان 
العمــاد  اللبنانيــة  الجمهوريــة 
منحــك  ســليمان  ميشــال 
اللبنانــي  االســتحقاق  وســام 

ــب  ــى المذه ــة االول ــن الدرج م
ليضــاف الــى وســام االرز الوطني 
ــذي  ــر ال ــط اكب ــة ضاب ــن رتب م
ــرفني  ــي وش ــتحقيت وكلفن اس
ان اضعــه علــى نعشــك فــي 
ــم  ــب مراس ــك«. وعق ــوم وداع ي
التشــييع فــي الكاتدرائيــة ســار 
ــف  ــى االك ــوال عل ــش محم النع
بيــروت  فــي شــوارع وســط 
ــورود   ــر ال ــد ونث ــط الزغاري وس
ــدى  ــيقى اح ــع موس ــى وق عل
اشــهر اغانيــه »طلــوا حبابنــا 
طلــوا« التــي كتبهــا ولحنهــا 

االخــوان رحبانــي.
مــن جانــب اخــر ألقــى العديــد 
مــن الشــخصيات والفنانييــن 
ــة  ــى الحكوم ــوم عل ــب والل العت
اللبنانيــة لعــدم اعانهــا يــوم 
ــي . ــا للحــداد الوطن ــه يوم وفات
وتوفــي وديــع الصافــي عــن 
عمــر يناهــز 92 عامــا قضــى 
ــاء  ــي الغن ــا ف ــن نصفه ــر م اكث
ــكان  ــان ف ــمه بلبن ــرن اس واقت
ســفيرا لوطنــه فــي العالــم بعــد 
ان غنــى أكثــر مــن خمســة 
ــه  ــدة .. رحم ــة وقصي آالف اغني
ــه. ــيح جنات ــكنه فس ــه واس الل

هدم الكنائس
بين المحبة والكراهية صرخة المعاناة االنسانية عبر الكوميديا المسرحية 

 ال اريد ان اكون انسانا 

حين بكت جبال لبنان وهي تودع جبال فنيا شاهقا

وديع الصافي وداعا..

»محلة سورايي« كتاب جديد للحقوقي افرام فضيل البهرو
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