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نوزاد بولص الحكيم

للمشاركة واإلتصال تابعونا على الموقع االلكتروني:

أعلن مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
ارتفاع  عن  )أوتشا(  اإلنسانية  الشؤون 
بسبب  داخليا  النازحين  العراقيين  عدد 
 3.1 من  أكثر  إلى  اآلن  ليصل  النزاع 

مليون شخص.
وعزا المكتب ذلك إلى القتال الدائر 
في محافظة االنبار حيث بدأت موجات 
نزوح جديدة لنحو 300 ألف شخص 
 / ابريل  منذ شهر  الرمادي  منطقة  من 
أكثر  ذلك  ويشمل  الماضي،  نيسان 
من 78 ألف شخص فروا من منطقة 
الصقالوية قرب الفلوجة منذ الثامن من 
يوليو / تموز الحالي. وأشار المكتب إلى 
أن العديد من المواطنين قد نزحوا عدة 
مرات منذ بداية األزمة في يناير / كانون 

الثاني من العام الماضي.
وقد تسببت العمليات العسكرية في 
مناطق أخرى من البالد، بما في ذلك 
في صالح الدين ومحافظات كركوك، 

العاملون  ويقوم  التشرد،  من  مزيد  في 
في المجال اإلنساني بالتحقق من هذه 

التقارير الجديدة.
المتحدة  األمم  مكتب  وأشار 
العديد  حاجة  إلى  اإلنسانية  للشؤون 
من المواطنين إلى الغذاء والماء والظل 
والمأوى والمستلزمات المنزلية األساسية. 
تحديدا  والماء  للظل  الحاجة  وتشتد 
بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يسبب 
الجفاف. وعلى الرغم من ارتفاع عدد 
األشخاص الذين يحتاجون للمساعدة، 
فقد تم استنفاد تمويل العمليات اإلنسانية 
بشكل سريع، إذ بلغ العجز في االستجابة 
الحالي  للعام  إطالقه  تم  الذي  للنداء 
المائة،  في   90 تجاوزت  نسبة   2015
مما تسبب في اغالق أو تقليص بعض 
الصحة  مجاالت  في  الحيوية  البرامج 
الطارئة،  الصحي  والصرف  والمياه 

وتخفيض الحصص الغذائية للنازحين.

الرابطـــة       أعلنـــت 
ــان ان  ــي بيـ ــريانية فـ السـ
رئيســـها حبيـــب افـــرام 
الرئيـــس  نائـــب  زار 
ــالوي  ــاد عـ ــي ايـ العراقـ
ــي  ــه فـ ــر إقامتـ ــي مقـ فـ
وجـــرى  بيـــروت، 
ـــق ألوضـــاع  ـــرض معم »ع
خصوصـــا  العـــراق، 
أحـــوال مســـيحييه اثـــر 
تهجيرهـــم مـــن ســـهل 

وللمشـــاكل  والموصـــل  نينـــوى 
التـــي يتعـــرض لهـــا النازحـــون 
العراقيـــون فـــي لبنـــان فـــي كل 

حياتهـــم«. مجـــاالت 
وقـــال افـــرام: »فـــي ظـــل انهيـــار 
وتصاعـــد  واألنظمـــة  الحـــدود 
ــى  ــات والفوضـ ــد واألصوليـ الحقـ
ـــد  ـــر، نفتق ـــح والتهجي ـــل والذب والقت
العقـــل والحكمـــة والنهضـــة التـــي 
توحـــد النـــاس ضـــد اإلرهـــاب فـــي 
ـــد  ـــوريا، وض ـــراق وس ـــن الع كل م
تنظيمـــات  مـــن  الجنـــون  هـــذا 
ظالميـــة، ونفتقـــد أيضـــا رؤيـــة 

عصريـــة للحكـــم الـــذي يؤمـــن 
بكرامـــة كل انســـان وحـــق كل 
ــوع  ــان بالتنـ ــن إيمـ ــة ضمـ جماعـ
ـــة والمســـاواة، ال حـــل وال  والتعددي
ـــروح  ـــذه ال ـــن ه ـــم تك ـــل إذا ل أم
هـــي مـــا تصنـــع الغـــد فـــي مواجهـــة 
ـــة  ـــلط واألحادي ـــاء والتس ـــر اإللغ فك

ــار«. ــة واإلنصهـ ــة والفوقيـ والذميـ
اضـــاف: »دعـــوت الرئيـــس 
ـــة  ـــر جدي ـــى اهتمـــام أكث عـــالوي ال
العراقيـــة بمصيـــر  الدولـــة  مـــن 
مســـيحييها، آشـــورييها، كلدانهـــا 
وســـريانها، وكل مكوناتهـــا، ألن 
ـــأن ال أحـــد  ـــاك شـــعورا عميقـــا ب هن

يســـأل كمـــا يجـــب وال 
أبنـــاء  لخســـارة  يهتـــم 
ــاء  ــن أبنـ األرض األصيليـ
المتجـــذرة،  الحضـــارة 
ــتعادة  ــث اسـ ــن حيـ ال مـ
ســـهل نينـــوى وقـــراه، 
وال مـــن حيـــث دعمهـــم 
ــارهم  ــن انتشـ ــي أماكـ فـ
العـــراق.  ضمـــن  اآلن 
وضـــع  لـــه  وشـــرحت 
العراقييـــن  النازحيـــن 
فـــي لبنـــان ايضـــا، مركـــزا علـــى 
مســـؤولية الحكومـــة العراقيـــة فـــي 
ــود  ــى الصمـ ــؤالء علـ ــاعدة هـ مسـ
الغـــرب  الـــى  الهجـــرة  وعـــدم 
ـــي  ـــالم ف ـــن والس ـــار األم ـــي انتظ ف
ــودوا  ــى يعـ ــدن حتـ ــم والمـ قراهـ

ــا«. اليهـ
ـــؤولية  ـــا مس ـــرام: »إنه ـــم اف وخت
عربيـــة وإســـالمية تاريخيـــة، أمـــل 
عـــالوي  الرئيـــس  يحملهـــا  أن 
ـــة  ـــن وطني ـــه م ـــا نعـــرف عن ـــكل م ب
ونظـــرة عـــدل ومســـاواة لـــكل 

ــن«. العراقييـ

أفـاد مصـدر فـي دائـرة الوقـف 
بـأن   ، الجمعـة  اليـوم   ، المسـيحي 
تهجيرهـا  تـم  مسـيحية  عائلـة   78
منـذ منتصـف  بغـداد  العاصمـة  مـن 
منتصـف  وحتـى  الماضـي  حزيـران 
تموزالجـاري ، بعـد تهديدات تلقوها 
بالقتل من قبل ميليشـيات مسـلحة لم 

يتـم تحديدهـا.
عـن  االخباريـة  ونقلـت“إرم” 
المصـدر الـذي طلـب عدم الكشـف 
بطـش  مـن  )خوفـا  اسـمه،  عـن 
المليشيات المسلحة( ، إن “ما يقارب 
العاصمـة  فـي  مسـيحية  عائلـة   78
ان  بالقتـل  تهديـدات  تلقـت  بغـداد 

لـم يغـادروا البـالد مـا أجبرهـا علـى 
النـزوح إلـى إقليـم كردسـتان العراق 
الـذي يعتبـر أكثـر أمنـا علـى أبنـاء 

الدينيـة”. األقليـات 
بغـداد  أن“مسـيحيي  وأضـاف 
حزيـران  منتصـف  منـذ  تعرضـوا 
تمـوز  منتصـف  وحتـى  الماضـي 
الجـاري إلـى عمليـة تهجيـر ممنهجة 
مناطـق  فـي  تركـزت  ومنظمـة، 
منطقـة  وخصوصـا  العاصمـة  وسـط 
المناطـق  مـن  تعتبـر  التـي  الكـرادة 
فضـال  غنيـة،  عوائـل  تحـوي  التـي 
عـن بغـداد الجديـدة وكمـب سـارة 
لالسـتيالء  تهـدف  والتـي  والـدورة، 
علـى منازلهـم”. يشـار إلـى أن عـدد 
المسـيحيين فـي البـالد قـد تناقـص 
منـذ عـام 2003 بدرجـة كبيرة حيث 
كان يحـوي العـراق علـى مـا يقارب 
300 ألـف مسـيحي فـي الوقت الذي 
انخفـض عددهـم حتى العـام الحالي 
بنسـبة 75%، بعد هجمة شرسـة شـنتها 

المتطرفـة. المجاميـع 

الوقف المسيحي: عمليات تهجير ممنهجة في الكرادة وكمب سارة 
والدورة وبغداد الجديدة تحت تهديد السالح 

غادر قداسة البطريرك مار أدى 
الثاني رئيس الكنيسة الشرقية القديمة 
في العراق والعالم مقره البطريركي 
الواليات  إلى  متوجها  ببغداد 
المتحدة األميركية )مدينة شيكاغو(.. 
السينودوسي  المجمع  لترؤس 
المقدس للكنيسة والمزمع عقده في 
الطوباوي..  عوديشو  مار  كاتدرائية 
تموز   27 االثنين  يوم  من  ابتداء 
الجاري ولعدة أيام.. لبحث ومناقشة 
عدد  في  الكنسية  القضايا  من  عدد 
على جدول  المدرجة  المحاور  من 

قداسة البطريرك مار أدى الثاني يغادر مقره 
البطريركي في بغداد إلى أبرشية أميركا وكندا 
للكنيسة.. لترؤس المجمع السينودوسي المقدس

األمم المتحدة: النازحون العراقيون 
يتجاوزون ثالثة ماليين نازح

حبيب افرام لـ)أياد عالوي(:
اهتمام أكثر جدية من الدولة العراقية بمصير مسيحيها

أعمال السينودس.
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سورايا/ خاص

زار يـــوم الثالثـــاء 7/9 وفـــد 
الحـــزب الديموقراطـــي الكورســـتاني 
برئاســـة نيجيرفـــان بارزانـــي نائـــب 
ـــن  ـــة كل م ـــس الحـــزب وعضوي رئي
نـــوري  ميرانـــي ود روز  فاضـــل 
ــوار  ــرواري وريبـ ــاويس وازاد بـ شـ
ودلشـــاد  كانـــي  واحمـــد  يلـــدا 
مقـــر  بـــرواري  وطـــه  شـــهاب 
ــورية  ــة االشـ ــة الديموقراطيـ الحركـ

ــكاوا.  ــي عنـ فـ
كنـــا( بـ)يونـــادم  والتقـــى 
ــد  ــا عقـ ــادة، بعدهـ ــاء القيـ واعضـ
ـــة  ـــر الحرك ـــي مق ـــا ف مؤتمرصحفي
ان  كنـــا  يونـــادم  فيـــه  قـــال 
المرحلـــة الحاليـــة تطلـــب منـــا ان 
ـــاك توافـــق سياســـي فـــي  يكـــون هن
ـــدم  ـــن ع ـــم م ـــى الرغ ـــم عل االقلي
مشـــاركتنا فـــي الحكومـــة الثامنـــة 
ـــى  ـــدا عل ـــتان واك ـــم كوردس القلي
ــي  ــش فـ ــة داعـ ــرورة مواجهـ ضـ
ـــا  ـــة ولدين ـــة الحساس ـــذه المرحل ه
ـــع  ـــة م ـــم جبه ـــن 1100ك ـــر م اكث
العـــدو، كمـــا اكـــد نيجيرفـــان 
علـــى  جانبـــه  مـــن  بارزانـــي 
االزمـــات والمشـــالكل الحاليـــة 
ــة  ــش واالزمـ ــع داعـ ــرب مـ الحـ
ـــون  ـــكلة قان ـــبة لمش ـــة وبالنس المالي
ــي  ــال البارزانـ ــم قـ ــة االقليـ رئاسـ
صالحيـــات  فـــي  المشـــكلة 
ــن التباحـــث  ــن المكـ الرئيـــس مـ
فيهـــا وحلهـــا، واكـــدا علـــى اننـــا 
ــة  ــة بحاجـ ــة انتقاليـ نعيـــش مرحلـ
ــن كل  ــي بيـ ــق سياسـ ــى توافـ الـ

االطـــراف .

الحـــزب  وفـــد  زار  كمـــا 
المركـــز  البارزانـــي  برئاســـة 
فـــي  االكاديمـــي واالجتماعـــي 
ـــع  ـــاء التجم ـــى برؤس ـــكاوا والتق عن
الكلدانـــي الســـرياني االشـــوري 
ــن  ــث نهريـ ــزب بيـ ــل بحـ المتمثـ
الديموقراطـــي والحـــزب الوطنـــي 
االشـــوري والمجلـــس الشـــعبي 
الكلدانـــي الســـرياني االشـــوري 
والمجلـــس القومـــي الكلدانـــي، 
ــا . ــرا صحفيـ ــا عقـــد مؤتمـ بعدهـ
ـــس  ـــدث رئي ـــة تح ـــي البداي ف
االشـــوري  الوطنـــي  الحـــزب 
باســـم  خوشـــابا  عمانؤيـــل 
طبيـــع  فـــي  وقـــال   : التجمـــع 
الحـــال تـــم الحديـــث فـــي هـــذا 
ــي  ــاط التـ ــول النقـ ــاع حـ االجتمـ
ــوق  ــول حقـ ــاوف حـ ــر المخـ تثيـ
مقاعـــد  وتقليـــل  المكونـــات 
الكوتـــا اضافـــة الـــى الحديـــث 
حـــول مســـالة رئاســـة االقليـــم، 
والقـــرار المتخـــذ فـــي برلمـــان 
 23 يـــوم  كوردســـتان  اقليـــم 
الحالـــة  هـــذه  فـــي  حزيـــران، 
ــة  ــاه العمليـ ــا تجـ ــا موقفنـ اوضحنـ
ـــذ 2003  ـــراق من ـــي الع السياســـية ف
ولحـــد هـــذا اليـــوم مبنيـــة علـــى 
ــية  ــل السياسـ ــن الكتـ ــق بيـ التوافـ
الكبيـــرة هـــذه االمـــور بحاجـــة 
ــذ  ــي هـ ــي فـ ــق سياسـ ــى توافـ الـ
الناشـــيء  الديموقراطـــي  الجـــو 
ـــا  ـــتان، اوضحن ـــم كوردس ـــي اقلي ف
هـــذا االمـــر طالمـــا هنـــاك ضـــروف 
ــط  ــا تحيـ ــم وايضـ ــط باالقليـ تحيـ
ـــوار وكل  ـــي دول الج ـــة ف بالمنطق
هـــذه االمـــور تؤثرعلـــى العمليـــة 

نقـــول  ان  ارتأينـــا  السياســـية، 
السياســـي  واالســـتقرار  التوافـــق 
ــألة  ــي  لمسـ ــل الدائمـ ــو العامـ هـ
ــام،  ــى االمـ ــم الـ ــي باالقليـ المضـ
وتـــم مناقشـــة أوضـــاع شـــعبنا 
الكلدانـــي الســـرياني االشـــوري 
خـــالل هـــذه الفتـــرة والمعانـــات 
التـــي يمـــر بهـــا، اضافـــة الـــى 
المشـــاكل التـــي تواجـــه، وبـــكل 
نيجيرفـــان  االخ  رحابـــة صـــدر 
وقيـــادة البارتـــي تقبلـــوا هـــذه 

االمـــور وناقشـــنا بهـــا .
بارزانــي  نيجيرفــان  وقــال 
نشــكر قيــادة التجمــع الكلدانــي 
االجتمــاع  االشــوري،  الســرياني 
ركــز علــى المشــالكل التــي تعانــي 
ــد  ــات وباالخــص بع ــا المكون منه
دخــول داعــش الــى الموصــل، 
ووضــع اللذيــن اضطــروا لمغــادرة 
مناطقهــم والحــق الضــرر بهــم، 
الجــزء المهــم مــن حديثنــا كان 
علــى هــذه المعانــات التــي تعــرض 
وااليزيدييــن  المســيحيين  لهــا 
ممكــن  وكيــف  والشــبك، 
ــزاب  ــر، وان االح ــاعدتهم اكث مس
المســيحية اكــدت  علــى ضــرورة 
بشــكل  المشــاكل  هــذه  حــل 
االقليــم  فــي  ونحــن  جــدي، 
لهم،هــؤالء  مفتوحــة  االبــواب 
ــكان  ــن الس ــل م ــوف ب ــو ضي ليس
ــذه االرض  االصــالء، أصحــاب ه
مــن  مانســتطيع  الــى  ونســعى  
عملــه الســتقرارهم فــي االقليــم او 
تحريــر مناطقهــم والعــودة بكرامــة 
الثانــي كان  واحتــرام ، والقســم 
االقليــم  رئاســة  قانــون   قضيــة 

ــن  ــن متفقي ــد وونح ــتقبل البل ومس
علــى ان اقليــم كوردســتان بحاجــة 
ــى اســتقرار سياســي واجتماعــي  ال
الحــرب  عــن  ودراســةماتمخض 
الماليــة  واالزمــة  داعــش  مــع 
ومشــاكل اخــرى، وفــي الختــام 
شــكرهم علــى حســن االســتقبال .
ـــر  ـــس تحري ـــؤال لرئي ـــي س وف
ــوزاد بولـــص  ــورايا نـ ــدة سـ جريـ
ومـــا  شـــعبنا  تســـمية  حـــول 
حـــول  اتهامـــات  مـــن  توجـــه 
االحـــزاب الكلدانيـــة واالشـــورية 
والتركمانيـــة وخاصـــة مـــن قبـــل 
ـــر  ـــة التغي ـــي وحرك ـــاد الوطن االتح
بأنهـــا صنيعـــة البارتـــي . قـــال 

نيجيرفـــان 
ـــمع  ـــم أس ـــا ل ـــة ان ـــي الحقيق ف
ان هـــذه االتهامـــات موجـــودة ، 
لكـــن اقـــول هـــذه القوميـــات، 
قوميـــات أصيلـــة  وفـــي كثيـــر 
ان  اكدناعلـــى  الحـــاالت  مـــن 
تعاملنـــا مـــع هـــذه القوميـــات 
لديهـــم  العـــدد،  علـــى  ليـــس 
جـــذور عميقـــة معنـــا ونحـــن علـــى 
ــم،  ــل معهـ ــاس نتعامـ ــذا االسـ هـ
ــرى  ــراف االخـ ــد ان االطـ واعتقـ
كذلـــك ينظـــرون بنفـــس الحالـــة 
ــا   ــبة لنـ ــات، وبالنسـ ــى المكونـ الـ
ـــي الحـــزب الديموقراطـــي  نحـــن ف
ــذه  ــأن هـ ــرى بـ ــتاني نـ الكوردسـ
اللوحـــة  الجميلـــة فـــي اقليـــم 
جميعـــا  تتعايـــش  كوردســـتان 
ـــدان  ـــا، الكـــورد التركمـــان  كل مع
ـــبك  ـــدي ش ـــريان ايزي ـــوري س ئاش
ـــي هـــذا  ـــا متعايشـــين ف ـــا جميع كلن
ـــة،  الوطـــن و هـــذ اللوحـــة  الجميل

ـــنا  ـــن لس ـــق نح ـــذا المنطل ـــن ه وم
مـــع تقليـــل اي شـــيء مـــن حقـــوق 
ـــنقف  ـــات، فنحـــن س ـــذه المكون ه
االطـــراف  بـــان  وارى  بالضـــد 
تفكـــر  وقياداتهـــا   االخـــرى 

ــاه   ــس االتجـ بنفـ
وحـــول المســـائل الخالفيـــة 
بيـــن االحـــزاب الكوردســـتانية، 
ـــق،  ـــدون التواف ـــع ينش ـــال »الجمي ق
ونحـــن كذلـــك، ولكـــن هـــذا 
االمـــر يحتـــاج إلـــى جلســـات 
ومفاوضـــات، وقـــد ال يحســـم 
واحـــدة،  جلســـة  فـــي  االمـــر 
جهـــة  كل  تفكـــر  أن  المهـــم 
مصلحـــة  اطـــار  فـــي  وتقـــرر 
البلـــد وعندهـــا يتـــم التوافـــق، 
التـــي  السياســـية  والتحديـــات 
تواجـــه كوردســـتان اليـــوم اكبـــر 
بيـــن  الخالفـــات  مـــن  بكثيـــر 
ـــب  ـــذا يج ـــية، ل ـــزاب السياس االح
أن نطـــرح الخالفـــات جانبـــا«.

مقاتلـــي  تواجـــد  وحـــول 
الكوردســـتاني  العمـــال  حـــزب 
فـــي االقليـــم، قـــال »أولويتنـــا 
هـــي اقليـــم كوردســـتان العـــراق، 
ـــإن ســـاحة عمـــل  مـــع احترامـــي؛ ف
ـــتان،  ـــم كوردس ـــس اقلي )PKK( لي
بـــل تركيـــا، وشـــعاراتهم تدعـــو 
لحـــل المشـــاكل فـــي تركيـــا وهـــم 
يريـــدون حـــل مشـــاكلهم مـــع 
تركيـــا، لـــذا بالتأكيـــد وجودهـــم 
فـــي اقليـــم كوردســـتان كضيـــوف، 
ــوام  ــذ اعـ ــتضيفهم منـ ــن نسـ نحـ
ــن  ــتان، لكـ ــم كوردسـ ــي اقليـ فـ
ــون  ــوم يصلـ ــيأتي يـ ــد سـ بالتأكيـ
ــى  ــودوا إلـ ــل ليعـ ــى حـ ــه إلـ فيـ

ــم«. بلدهـ
واختتـــم قائـــال »باختصـــار؛ 
هـــذه  نضـــال  ســـاحة  فـــإن 
الجهـــة ليـــس اقليـــم كوردســـتان 
العـــراق، ســـاحة نضـــال هـــذه 
ـــي  ـــل أن يأت ـــا، ونأم ـــة تركي الجه
ــذه  ــه هـ ــل فيـ ــذي تحـ ــوم الـ اليـ
ـــوار  ـــر الح ـــرة عب ـــع انق ـــألة م المس
والســـالم، وأن يتوصلـــوا التفـــاق 
إن شـــاء اللـــه بمـــا يســـمح لهـــم 

ــم«. ــى بلدهـ ــودة إلـ بالعـ
ـــر بالذكـــر ان مستشـــار  والجدي
ـــتان،  ـــم كوردس ـــن اقلي ـــس أم مجل
مســـرور البارزانـــي، قـــال فـــي 
عـــدة  قبـــل  صحفيـــة  مقابلـــة 
ــال  ــزب العمـ ــى حـ ــام، إن علـ ايـ
منطقـــة  اخـــالء  الكوردســـتاني 
ــي  ــة لالراضـ ــا تابعـ ــل ألنهـ قنديـ
ـــة، كمـــا أكـــد أن وحـــدات  العراقي
هـــي   )YPG( الشـــعب  حمايـــة 
ـــاء  ـــادر قض ـــا أن تغ ـــرى عليه االخ
علـــى  القضـــاء  بعـــد  ســـنجار 

تنظيـــم »الدولـــة االســـالمية«

نيجيرفان بارزاني يزور عنكاوا ويلتقي باالحزاب الكلدانية واالشورية
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نوزاد بولص
مـرت علينـا اليوم الذكـرى »57« 
لثـورة العراق نحو اإلسـتقالل وإعالن 
الزعيـم  بقيـادة  العراقيـة  الجمهوريـة 
الخالـد عبـد الكريـم قاسـم كمـا تمر 
المواطـن  يحـس  ولـم  األيـام،  كل 
يختلـف  اليـوم  هـذا  بـأن  العراقـي 
عـن األيـام األخـرى، اال وهـو العيـد 
الوطنـي للعراق، لمـاذا هذا األجحاف 
المتعمـد مـن قبل الحكومـات العراقية 
التـي  الوطنيـة  المناسـبة  هـذه  بحـق 
مكونـات  مـن  الجميـع  يحترمهـا 
والكـورد  العـرب  العراقـي  الشـعب 
والتركمـان  واآلشـوريين  والكلـدان 
والقوميـة  الدينيـة  األثنيـات  وجميـع 
أنقلبـوا  الذيـن  ماعـدا  العـراق،  فـي 
علـى الثـورة وأجهضوهـا وهـي فـي 
والتقدميـة،  الوطنيـة  مسـيرتها  بدايـة 
لشـعب  المصيـري  التالحـم  ورأينـا 
العـراق مـع ثورتـه الجماهيريـة التـي 
أعلـن مـن بعدهـا الجمهوريـة العراقية 
بعـد النظـام الملكـي، كل هذه األمور 
تجعلنـا نفكـر بموضوع اليـوم الوطني 
او العيـد الوطنـي لبلـد لـم يفهـم لحد 
االن، هـل هـو بلـد يحمـي المواطـن 
هـو  أم  العراقيـة،  والسـيادة  العراقـي 
عبـارة عن مجاميـع تحكم العراق منذ 
عـام 1963 واالنقـالب المشـؤوم ضد 

ثـورة العراقيين، واسـتمرار هـذا النهج 
بعـد سـقوط النظـام البعثـي البائد عام 
2003، حيـث كنـا نتظر من المعارضة 
العراقيـة التـي جائت بعد السـقوط أن 
تختلف عما سـلف، ولكن مع شـديد 
شـيء  كل  سـحقت  فأنهـا  األسـف، 
العـراق  لثـورة  أهميـة  أي  تعـر  ولـم 
تـم  بـل  تمـوز،   14 ثـورة  الخالـدة 
محاربـة كل مـن نطـق وطلـب بجعل 
ومنهـم  العـراق  علـم  الثـورة  علـم 
والقـوى  بارزانـي  مسـعود  الرئيـس 
بـل  العراقـي،  واليسـار  الديموقراطيـة 
الوطنـي  المشـروع  هـذا  أجهضـوا 
تمـوز  بثـورة  التفاخـر  وهـو  الكبيـر 
عـام 1958 ورموزهـا التـي تعبـر عـن 

العـراق األصيلـة . مكونـات 
الشـعب   !!! اليحتفـل  اذ  واليـوم 
العراقـي بهـذه الذكـرى، تـرى ماهـي 

األسـباب.. ومـا الـذي حصـل ؟
هـل مـن حقنـا أن نتسـاءل أيـن 
العـراق وشـعبه بعـد عـام 2003، ومن 
العـراق  اليـه  وصـل  عمـا  المسـؤول 
مـن أنقسـامات طائفيـة مقيتـة، جعلت 
البـالد أشـبه مايكون شـبح كبير لكل 
منهـم،  األصـالء  وخاصـة  العراقييـن، 
التـي  الصغيـرة،  المكونـات  أبنـاء 
تتعـرض يوميـا الـى القتـل والتنكيـل 
والدينيـة  القوميـة  الهويـة  علـى 

والمسـيحيين  األيزيدييـن  وباألخـص 
وأنقسـمت  المندائييـن،  والصابئـة 
البـالد الـى السـنة والشـيعة والصـراع 
الطائفـي فـي أوج قوتـه بيـن الطرفين 
الذيـن نسـوا العراق وشـعبه، والسـؤال 
العـراق  كان  كيـف  اآلن  المطـروح 
أيـام ثـورة تمـوز 1958 وكيـف هـو 
األن، لمـاذا أختفـى عيـد األسـتقالل 
والرجعيـة،  األسـتعمار  مـن  والتحـرر 

ولمـاذا النحتـرم تاريخنـا التليـد، بالله 
عليكـم هل مـن المعقول بعـد أربعين 
عامـا مـن الدكتاتوريـة أن نختـار علم 
النظـام رمـزا لنـا لمـا يسـمى بالعـراق 
أم  النظـام،  سـقوط  بعـد  الجديـد 
العمـال  مـن  الجميـع  بثـورة  نحتفـي 
العراقـي  الشـعب  وسـائر  والفالحيـن 
بكافة مكوناته العرقية والدينية؟ .. أي 
قـوى هـذه تنسـى الظلـم واالضطهـاد 

وترفـع علـم الدكتاتوريـة مـن جديـد 
الجاللـة،  ولفظـة  األسـالم  بحجـة 
العراقيـن  كل  ثـورة  رمـوز  وتنسـى 
جميعـا،  لنـا  معانـي  مـن  وماتحمـل 
الدكتاتوريـة،  علـم  لكـم  فمبـروك 
الـذي اليعبـر عن مشـاعرنا نحـن غير 
العـرب، ومبـروك لكم العـراق العظيم 
بفكـره البعثـي األرهابـي ولتكـن لكم 
افـكاره وتبعيتـه، ونحـن نقـول لكـم، 
الحريـة والسـالم واألمـن  أردتـم  اذا 
برمـوز  لنتغنـى  تعالـوا  واالسـتقرار، 
وثـورة 14 مـن تمـوز ولنعلـن للعالـم 
أتحـدوا،  قـد  العراقييـن  بـأن  أجمـع 
وهذا هو شـرفنا وتاريخنـا وحضارتنا، 
واذا لـن تقبلوا.. بهـذا الكالم، اتركونا 
أن نبنـي تجربتنـا الحـرة الديموقراطية 
فـي كوردسـتان التـي ظلـت وسـتظل 
الجميلـة  المكونـات  لـكل  شـامخة 
بالتأخـي والوئـام والتعايـش السـلمي، 
ومبـروك لكـم علـم العروبة واالسـالم 

. المقيتـة  والطائفيـة 
المناسـبة  هـذه  فـي  يسـعنا  ال 
الوطنيـة إال أن  نقـول المجد للشـهيد 
الخالـد الزعيـم  عبـد الكريـم قاسـم 
ولـكل شـهداء الحريـة والسـالم فـي 
الحريـة  رايـات  ولترفـرف  العالـم 
والسـالم ربوع كوردسـتاننا الحبيبة ...

هل حقا » 14« من تموز العيد الوطني للعراق

كاوة عيدو الختاري 

غـزوة داعـش لشـنكال فـي 3 – 
8 – 2014  سـببت باختطـاف اكثـر 
وطفـل  أمـرأة  اآلالف  خمسـة  مـن 
السـن  كبـار  الرجـال  مـن  )بعضهـم 
لقـد  مجهـوال،  غالبيتهـم  مصيـر   )
تعرضـت شـنكال عبـر تاريخهـا إلـى 
منـذ  العسـكرية  الحمـالت  عشـرات 
أطرافهـا  األشـعري  موسـى  دخـول 
حصـار  بعـد  سـكانها  مـن  واآلالف 
رهيـب اسـتمر لعـدة أشـهر انتصر في 
نهايته سـيد الشـجعان الجبنـاء الجوع. 
و لهـذا لاليزدييـن هـذا ليـس جديدا 
باالمـر.. إن غـزوة شـنكال الهمجيـة 
اإلرهابيـة  داعـش  تنظيـم  يـد  علـى 
أكـدت إن تلـك الثقافـة التي سـادت 
لحقـب طويلـة مـا تـزال سـائدة وهي 
إسـتباحة  فـي  فعلتهـا  فعلـت  التـي 
المحرمات وإبادة االيزيديين  وسـبي 
نسـائهم وأطفالهـم فـي عـودة خطيرة 

لبدائيـة العصـور الغابـرة،
الدولـة  تنظيـم  هجـوم  عقـب 
االسـالمية المعـروف بــداعش علـى 
مـن  العاشـر  فـي  موصـل  مدينـة 
االرهابيـون  قـام   ،2014 حزيـران 
علـى  الهجـوم  ببـدأ  فـي 2014/8/3 
مدينـة سـنجار بعـد ان قـام التنظيـم 
االرهابـي بالهجـوم لتوسـيع نفـوذه  و 
بـدأ مـن دخولـه المدينـة بـدأ التنظيم 
بأرتـكاب المجـازر ضـد االيزيدييـن 
بأختطـاف  وقامـوا  وسـرق،  ونهـب 
النسـاء وسـبيهن، واعتبـر الفعـل مـن 
العراقـي   التاريـخ  فـي  الصـور  ابشـع 
تنظيـم  عناصـر  قامـوا  االنسـانية. 
مجـازر  ارتـكاب  علـى  »داعـش« 
فـي  االيزيدييـن  المواطنيـن  بحـق 
قضـاء شـنكال. قامـوا باعتقـال عـدد 
مـن المواطنيـن وطلبـوا منهـم اعـالن 
علـى كل  النـار  يطلقـون  اسـالمهم، 
مـن يرفض طلبهم. و الشـيء الغريب 
والغيـر االنسـاني  بـان تباهـى داعـش 
وبيعهـن  االيزيدييـن  نسـاء  بسـبي 
كالجـواري فـي سـوق العبيـد ) رقـة 
و نينـوى واماكـن اخـرى (، في أكبر 
اسـتعباد جماعـي مـن عصـر  عمليـة 
صـدر االسـالم، بأنهـن »مشـركات«، 
وسـبيهن »وجـه مـن أوجـه الشـريعة 
وهـذا  ولـم نـرى اي تحـرك مـن اي 
دولـة عربيـة اسـالمية وال حتى تنظيم 

بيـان  مظاهـرات و ال 
انسـاني.. و  جـدي 

بـل كمـا يفكروا 
االيزيدييـن  نسـاء  إن 
غنائـم  واطفالهـم 
حـرب بعـد وقوعهـم 
قبضتهـم،  فـي 
عصابـات  إن 
االرهابيـة  داعـش 
المئـات  نقلـت 
المختطفيـن  مـن 
إلـى  األيزيدييـن 
مدينـة الرقـة السـورية 
مـن  اختطافهـم  بعـد 
سـنجارو يبعون النساء 
والفتيـات مقابـل 500 

دوالر واقل. او وزعن على المقاتلين، 
او يعطـون هدايـا لالخريـن وهل هذه 
مـن مبـاديء االنسـانية او انهـم مـن 
عرائـس  واخـذوا  العصـر.  وحـوش 
بعضهـن  والسـجن،  المدرسـة  مـن 
كانـوا صغيـرات ال تتجـاوز اعمارهن 
أن  عليهـم  وتعيـن  سـنة،  أو 13   12
معـروف  بالقـوة،  بعضهـن  يجـروا 
لـدى الجميـع بان هـذه الجرائـم التي 
ترتكبهـا جماعـة داعـش فـي العـراق 
إلـى  تصـل  شـنكال  فـي  خاصـة  و 
درجـة جرائـم الحـرب والجرائم ضد 
اإلنسـانية واإلبـادة الجماعيـة . و بـدأ 

العائـالت بالنـزوح الـى جبل شـنكال 
و  التعذيـب  و  المجـازر  مـن  خوفـا 
القتـل. فـي مشـهد ال يختلـف كثيـرا 
عن مشـاهد األفالم السـينمائية، بتدفق 
إلـى  الجسـور   أحـد  عبـر  اآلالف 
الضفـة األخـرى مـن النهـر، هربـا من 
االرهابيـن تنظيـم » الدولـة اإلسـالمية 
الفاريـن  والشـام.«هؤالء  العـراق  فـي 
أيـدي  علـى  المـوت«  »جحيـم  مـن 
التنظيـم »المتشـدد«، المعـروف باسـم 
»داعـش«، يواصلـون رحلـة هروبهـم 
الطويلـة عبـر جبـال »سـنجار«، الواقعة 
ضمـن إقليم »كردسـتان«، ال يملكون 
سـوى بعض المالبس على ظهورهم، 

كمـا أن بعضهـم يشـق طريقـه وسـط 
تلـك المنطقـة الوعرة حافـي القدمين.

على  يقع  جبل  هو  شنكال  *جبل 
نينوى  السورية محافظة  العراقية  الحدود 
ومحافظة الحسكة تقع قربه مدينة شنكال 
يبلغ ارتفاعه حوالي 1400 متر. ان اغلب 
سكان الذين يعيشون حول جبل سنجار 
هم االيزيدين والبعض من العرب ولقد 
كان منذ مئات السنين مسكنا لاليزيدين 
المقدسة  االماكن  من  العديد  وفيه 
مكان  كان  المكان  وهذا  لاليزيدين 

أجدادنا.
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ئەنجوومەنــی  گشــتیی  ئەمیندارێتــی 
کارتــی  پڕۆژەیاســای  عێــراق،  وەزیرانــی 
دەوڵــەت  وەزارەتــی  ئاراســتەی  نیشــتمانی 
ــتی  ــرد بەمەبس ــزگاکان ک ــاری پارێ ــۆ کاروب ب

پەســەندکردنی. 
ــە راگەیێندراوێکــدا ئەمیندارێتــی گشــتی  ل
ئەنجوومەنــی وەزیرانــی عێــراق کــە وێنەیەکــی 
نێــردراوە،  رووداو  میدیایــی  تــۆڕی  بــۆ 
کارتــی  پڕۆژەیاســای  كــە   « رایگەیانــدووە 
نیشــتمانییان ئاڕاســتەی وەزارەتــی دەوڵــەت بــۆ 

كۆربەنـدی  كـە   ›عينـكاوه‹  پێگـەی 
لـە  عێراقـە  وسـریانەكانی  ئاشـور  كلـدو 
رەخنـەی  سـایتەكە  بالوكـراوەی  بابەتێكـی 
مـەال  ووتەكانـی  لـە  دەگرێـت  تونـد 

سـەلەفی. عبداللطيـف 
یەزیدیـەكان  تورەیـی  ناوبـراو  پێگـەی 
ومەسـیحیەكانی ئاشـكراكردوە لـە ووتەكانی 
ناوبـراو لەكاتـی ئەنجامدانی چاوپێكەوتنێكی 

لـە كەنالـی روداو؛ هـەر لەم بابەتـە نارەزایی 
تـری  ئایینەكانـی  خـاوەن  ورەخنـەی 
كورتكراوەتـەوە بەرامبـەر ووتەكانـی ناوبراو 

بـەم شـێوەی خـوارەوە:
1- ئـەو مامۆسـتایە یەزیدیەكانـی بەكافر 
ئەگـەر  كردوەنـە  حـەالل  وخوێنـی  دانـاوە 

هاتـوو ببنـە مسـولمانیش.
پەرتوكەكانـی  مامۆسـتایە  ئـەو   -2
وەكـو ئینجیـل وتەوراتـی بە دەسـتكاریكراو 

دانـاوە. )محـرف( 
3-ئـەو جۆرە فەتوایانـە ئەوە دەگەیەنێت 

كـە بالـی داعش هەنە لە كوردسـتان.
كـردوە  داوایـان  لەكۆتایـی  بۆیـە 
حكومەتـی هەرێـم سـنورێك بـۆ ئـەم جـۆرە 
بـكات  ولێپێچینـەوەش  دابنـێ  بۆچونانـە 

سـەلەفی. عبداللطيـف  مـەال  لەگـەل 

لەدیدارێکـدا لەگـەڵ سـەرۆکی 
وەزیـری  کوردسـتان  هەرێمـی 
پابەندبوونـی  ئەمەریـكا«  بەرگریـی 
هاوكاریكردنـی  بـۆ  واڵتەكـەی 
كوردسـتان و یارمەتیدانی پێشمەرگە 
و دابینكردنـی چـەك و پێداویسـتییە 

دووپاتكـردەوە«. سـەربازییەكان 
رۆژی هەینی 24ـی 7ـی 2015 
لـە شـاری هەولێـر مەسـعود بارزانـی 
پێشـوازی لە ئاشـتن كارتەر وەزیری 
شـاندێكی  و  ئەمریـكا  بەرگریـی 
یـاوەری كـرد كـە پێكهاتبـوون لـە 
سـتیوارت جۆنـز باڵیـۆزی ئەمەریـكا 
ئەمەریـكا  كونسـوڵی  و  عێـراق  لـە 
بەرپـرس  ژمارەیـەك  و  هەولێـر  لـە 
وەزارەتـی  و  سـوپا  راوێـژكاری  و 

ئەمەریـكا. بەرگریـی 
راگەیێنـدراوی  بەپێـی 
کوردسـتان  هەرێمـی  سـەرۆکایەتی 
بەگریـی  وەزیـری  دیدارەكـەدا  لـە 
بـۆ  خـۆی  خۆشـحاڵیی  ئەمریـكا 
سـەردانی بـۆ كوردسـتان و دیداری 
لەگـەڵ بارزانـی نیشـاندا و سوپاسـی 

ئـەو هەماهەنگی و كارە هاوبەشـەی 
كـرد كـە لـە نێـوان سـوپای ئەمریكا 
بـە  پێشـمەرگەدا هەیـە و  هێـزی  و 
كارێكی نموونەیی و سـەركەوتووی 

كـرد. وەسـف 
 « هەروەهـا  كارتـەر  ئاشـتن 
بـە  نیشـاندا  خۆیشـی  سەرسـامیی 
پێشـمەرگە  لێهاتوویـی  و  ئازایەتـی 
و  تیرۆریسـتان  دژی  شـەڕی  لـە 
بەڕێوەبردنـی  و  سـەركردایەتیكردن 

شـەڕە«. ئـەم 
ئەمریـكا  بەرگریـی  وەزیـری 
بـۆ  واڵتەكـەی  پابەندبوونـی 
و  كوردسـتان  هاوكاریكردنـی 
یارمەتیدانی پێشمەرگە و دابینكردنی 
چـەك و پێداویسـتییە سـەربازییەكان 
هاوپەیمانێتیـی  و  دووپاتكـردەوە 
و  كوردسـتان  هەرێمـی  نێـوان 
ئەمریـكای بـە« هاوبەشـییەكی مەزن 
لـە  ئاشـتی  بەرقەراركردنـی  بـۆ 

دا«. لەقەڵـەم  ناوچەكـە 
لەدیدارەکـەدا مەسـعود بارزانـی 
کوردسـتان  هەرێمـی  سـەرۆکی 
شـاندی  بەخێرهاتنـی  بەگەرمـی 
و  گـەل  و سوپاسـی  كـرد  میوانـی 
سـوپای  و  حكومـەت  و  سـەرۆك 
پاڵپشـتی  كـە  كـرد  ئەمریـكای 

بوونـە. كوردسـتان  هەرێمـی 
سـەرۆکی هەرێمـی کوردسـتان 
بـە كاری  ئـەوەی خسـتەڕوو كـە:« 

سـەركەوتنی  توانیمـان  هاوبـەش 
بهێنیـن«. بەدەسـت  مـەزن 

هەروەهـا رەزامەندیـی خۆیشـی 
نێـوان  هەماهەنگیـی  ئاسـتی  لـە 
سـوپای ئەمریكا و هێزی پێشـمەرگە 
ورد  و  دەقیـق  زۆر  كـە«  نیشـاندا 
بـووە بـە جۆرێك كـە تاوەکو ئێسـتا 
سـڤیل  خەڵكـی  بـە  زیانێـك  هیـچ 

نەگەییشـتووە«. 

لـە درێـژەی قسـەكانیدا بارزانی 
شـەڕی  سـەر  خسـتە  رۆشـنایی 
لـەوە  جەختـی  و  »تیرۆریسـتان« 
بـۆ ئێمـە جێگـەی  كـردەوە كـە :« 
شـانازییە پێشـمەرگە بە نوێنەرایەتیی 
و  دەكات  تیـرۆر  شـەڕی  جیهـان 
تەنیـا  ئـەو شـەڕە  ئەوەیـش  لەگـەڵ 
شـەڕی الیەنێـك نییە لەگـەڵ تیرۆر، 
بەڵكـو شـەڕی هەمـوو الیەكـە، بۆیە 
پێكەوەیـی  و  هاوبـەش  بـەكاری 
دەكـرێ ئەنجام و سـەركەوتنی زۆر 

بهێنرێـت«. بەدەسـت  بـاش 

حكومەتی عێراق لەسەر كارتی نیشتمانی 
راگەیەندراوێك باڵو دەكاتەوە

وتەكانی مەال عبداللطيف سەلەفی
ئێزیدی و مەسیحیەكانی كوردستانی وەدەنگهێنا

کۆبوونـەوەی  جوانـی  وێنەیەکـی 
سـەرکردایەتی کـورد لـە زسـتانی 1986 لـە 

. ر مە خسـە یا
بەڕێـز جەنابـی مـام جـەالل و پێشـمەرگە 
و فەرمانـدەی هـەردوو شۆڕشـی ئەیلـوول و 
گـواڵن، خوالیخۆشـبوو عەریـف ئەحمـەدی 
گرتکی  و، شـەهید فەڕەنسـۆ هەریری و کاک 

ڕێبـوار یەڵـدا دیـارن و دەناسـرێنەوە.

و  تەبایـی  گیانـی  و  هـزر  وانیـە  هـەق 
دیمۆکراتـی  پارتـی  هاوخەباتـی  و  برایەتـی 
کوردسـتان و یەکێتـی نیشـتمانی کوردسـتان 
و هێـزە کوردسـتانیەکانی تـر هەرگیـز پیـر و 

بێـت. الواز 
و  جوانـە  یەکبـوون  بـە  کوردسـتان 
یـەک  بـە  دەبێـت  مسـۆگەر  سـەرکەوتن 

. ی ر نگە سـە

ساڵی 1986 و یاخسەمەر

راگەیەندراوی كۆبوونەوەی سەرۆک بارزانی و وەزیری بەرگریی ئەمریكا

کاروبــاری پارێــزگاکان کــردووە بۆئــەوەی 
پەســەندبکرێت.« کات  بەزوتریــن 

 پڕۆژەکــە لەســەر پێشــنیازی ئەنجوومەنــی 
وەزیــران بــووە.  بەپێــی راگەیێندراوەکــەی 
ــە جێگــەی  ــەو کارت ــران، ئ ــی وەزی ئەنجوومەن
ناســنامە  وەک  دیکــەی  بەڵگەکانــی  هەمــوو 

دەگرێتــەوە.  
حكومەتــی عێــراق لەگــەڵ كۆمپانیایەكــی 

ئەڵمانــی رێكکەوتــووە، كــە كارتــی نیشــتمانی 
بــۆ هــەر كەســێكی عێراقــی دروســتبكات. 
ــنامەی  ــك ناس ــەك كۆمەڵێ ــەر هاواڵتی ــتا ه ئێس
جۆراجــۆری هەیــە، وەك رەگەزنامــەی عێراقی، 
ناســنامەی باری كەســێتی  و شارســتانی، كارتی 
زانیــاری  و كــۆدی ئاســایش، هەمــوو ئەوانــەش 
دەگۆڕێــن بــۆ یــەك ناســنامەی ئەلیكترۆنــی كــە 

بەكارتــی نیشــتمانی نێــو دەبرێــت.
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األب بولس ساتي للفادي القدس
 

الرابطـــة  تأســـيس  جـــاء 
مبـــادرة  علـــى  بنـــاء  الكلدانيـــة 
مـــار  البطريـــرك  أيينـــا  غبطـــة 
ســـاكو  األول  روفائيـــل  لويـــس 
الكلدانيـــة  الكنيســـة  وســـينودس 
بـــه  يمـــر  حـــرج  وقـــت  فـــي 
مســـيحيو العـــراق والشـــرق األوســـط 
جمـــة.  تحديـــات  ومواجهتهـــم 
ويعتبـــر تأســـيس الرابطـــة بحـــد 
ـــب  ـــو ترتي ـــارة نح ـــوة جب ـــه خط ذات
البيـــت الكلدانـــي وســـيره الـــى 
ــال  ــق متحمـ ــعب عريـ ــام كشـ األمـ
كنســـيا  التاريخيـــة  مســـؤولياته 
وثقافيـــا واجتماعيـــا وسياســـيا ال 
ــي  ــر فـ ــوم منتشـ ــو اليـ ــيما وهـ سـ

المعمـــورة.  قـــارات  أربـــع 
ــدة  ــح عـ ــا أود أن أوضـ  وهنـ
نقـــاط حـــول النظـــام الداخلـــي 
موقـــف  و  الكلدانيـــة  للرابطـــة 

ــب  ــا والجانـ ــن عملهـ ــة مـ الكنيسـ
القومـــي :

ـــة:  ـــة اإليماني ـــالة الكنيس 1- رس
ـــي  ـــع الفاتيكان ـــن نصـــوص المجم م
ـــور  ـــتور ن ـــة دس ـــن الكنيس ـــي ع الثان
ـــص  ـــذا الن ـــس ه ـــا أقتب ـــم وهن األم
الـــذي يتحـــدث عـــن الكنيســـة 

الشـــاهدة والشـــهيدة:
»تواصـــل  والكنيســـة   -4121
طريقهـــا مـــا بيـــن اضطهـــادات 
 ،)14( اللـــه«  وتعزيـــات  العالـــم 
مبشـــرة بصليـــب الـــرب وموتـــه 
 / )1كـــور11  يأتـــي  أن  إلـــى 
ــرب  ــوة الـ ــوى بقـ ــا تتقـ 26(. إنمـ
المـــوت، لكـــي  الناهـــض مـــن 
ــى  ــب بالصبـــر والمحبـــة علـ تتغلـ
ــن  ــي مـ ــا التـ ــا ومصاعبهـ مضايقهـ
ـــن الخـــارج، وتكشـــف  الداخـــل وم
للعالـــم بأمانـــة ســـر الـــرب الـــذي 
ـــى أن  ـــل إل ـــاه الظ ـــك يغش ـــن ينف ل
يتجلـــى فـــي النهايـــة فـــي وضـــح 

ــور. النـ
ـــا  ـــة لدوره ـــا واعي ـــة هن فالكنيس
بربنـــا  اإليمـــان  رســـالة  بنشـــر 
ـــد  ـــن تح ـــم ول ـــيح ول ـــوع المس يس
ــذ  ــا منـ ــو طريقهـ ــذا هـ ــا فهـ عنهـ
ـــى  ـــه إل ـــتمر علي ـــام وستس ـــي ع الف

االبـــد.
ـــانية:  ـــة اإلنس ـــالة الكنيس 2- رس

الكنيســـة ليســـت بمعـــزل عـــن 
ـــورات  ـــداث والتط ـــع واالح المجتم
ـــي الســـابق  ـــم. ف ـــي العال ـــة ف الحاصل
ــة  ــة منعزلـ ــة الكنيسـ ــت رئاسـ كانـ
البســـيط  الشـــعب  همـــوم  عـــن 
التقنيـــات  تطـــور  مـــع  لكـــن 
وزيـــادة التحديـــات تغيـــر الوضـــع 
الكنيســـة  يطالبـــون  والنـــاس 
بتســـليط ضـــوء االنجيـــل علـــى 
ـــا..  ـــونها يومي ـــي يعيش ـــداث الت االح
ــع الفاتيكانـــي  ــا أعـــود للمجمـ هنـ
للدســـتور  وتحديـــدا  الثانـــي 
ـــم  ـــي عال ـــة ف ـــي الكنيس ـــي ف الرعائ
ـــول  ـــث تق ـــرح ورجـــاء حي ـــوم ف الي

ــة: ــذه الوثيقـ ــة هـ مقدمـ
4301 -1- إن آمـــال البشـــر 
وأفراحهـــم، فـــي زمننـــا هـــذا، 
ال  وضيقاتهـــم،  أحزانهـــم  إن 
ســـيما الفقـــراء منهـــم والمعذبيـــن 
جميعـــا، لهـــي أفـــراح تالميـــذ 
ـــم  ـــي أحزانه ـــم، ه ـــيح وآماله المس
وضيقاتهـــم. وهـــل مـــن شـــيء 
إنســـاني حـــق إال ولـــه صـــداه 
ـــف  ـــم تتأل ـــم؟ فجماعته ـــي قلوبه ف
مـــن بشـــر يجمعهـــم المســـيح، 
ــي  ــدس فـ ــروح القـ ــم الـ ويقودهـ
مســـيرتهم نحـــو ملكـــوت اآلب. 
ــالة خـــالص  إنهـــم يحملـــون رسـ
علـــى  يعرضوهـــا  أن  عليهـــم 

ـــة  ـــرف جماع ـــك تعت ـــع. ولذل الجمي
الحـــق  بتضامنهـــا  المســـيحيين 
ــري  ــس البشـ ــع الجنـ ــق مـ والوثيـ

وتاريخـــه.
ومـــن يســـتمر بقـــراءة هـــذه 
الوثيقـــة مـــن المجـــع الفاتيكانـــي 
الثانـــي ســـيجد إهتمـــام الكنيســـة 
السياســـية  األصعـــدة  بكافـــة 
واإلجتماعيـــة  واإلقتصاديـــة 
مـــا  والتاريخيـــة وكل  والبيئيـــة 
يمـــس حيـــاة اإلنســـان . إذا دور 
ـــم  ـــى تنظي ـــر عل ـــة ال يقتص الكنيس
الشـــعائر الدينيـــة منعزلـــة بـــل ان 
ـــرة  ـــاة بخمي ـــور الحي ـــم كل أم تس
االنجيـــل مـــن اجـــالن » تكـــون 
لهـــم الحيـــة وبوفـــرة« )يوحنـــا 

 )10 /10
مـــن هـــذا المنطلـــق ومـــن 
بالمســـؤولية  الكنيســـة  شـــعور 
ومـــن خـــالل قراءتهـــا لعالمـــات 
ــاء تأســـيس الرابطـــة  األزمنـــة جـ
ـــي خاصـــة  ـــة للشـــعب الكلدان خدم
جمـــع  عامـــة:  والمســـيحيين 
مدنيـــة  رابطـــة  فـــي  الكلـــدان 
قويـــة تعمـــل لتعميـــق شـــعورهم 
ـــد كلمتهـــم  ـــة وتوحي ـــة كلداني كأم
ومواقفهـــم لنيـــل كل حقوقهـــم 
ــع  ــم مـ ــاظ علـــى عالقاتهـ والحفـ
علـــى  والحفـــاظ  األم  الوطـــن 

تراثهـــم..
مـــاذا ســـيكون دور الكنيســـة 

بعـــد تأســـيس الرابطـــة؟
ـــى  ـــة عل الكنيســـة ليســـت وصي
الرابطـــة الكلدانيـــة، لكـــن الكنيســـة 
ــع  ــو جميـ ــة وتدعـ ــم الرابطـ تدعـ
الكلـــدان لالنتســـاب. لـــذا بـــكل 
وضـــوح نؤكـــد ان الرابطـــة ليســـت 
أخويـــة كنســـية منتشـــرة فـــي 

ــا!  خورناتنـ
الكنيســـة  ســـتتحول  هـــل   
الكلدانيـــة الكاثوليكيـــة لداعيـــة 

قوميـــة؟
ـــد  ـــب ان أؤك ـــا اح ـــا أيض هن
تقحـــم  ولـــن  ال  الكنيســـة  ان 
ـــن  ـــي ول ـــي العمـــل القوم نفســـها ف
ـــى  ـــة عل ـــة قومي ـــى داعي تتحـــول ال
حســـاب االنجيـــل بـــل تبقـــى 
ــالتها  امينـــة وحريصـــة علـــى رسـ
االنجيـــل  فـــرح  حمـــل  فـــي 
التنكـــر  دون  مـــن  للجميـــع 
والثقافيـــة  الحضاريـــة  لهويتهـــا 
خـــوف  فـــال  والجغرافيـــة. 
ــة.  ــن الكنيسـ ــة ومـ ــى الكنيسـ علـ
للرابطـــة  العمـــل  نتـــرك  هنـــا 

فيهـــا. والعلمانييـــن 
 الكنيســـة إقترحـــت عـــدة 
ـــو  ـــا، وه ـــن ضمنه مصطلحـــات وم

بـــرأي األهـــم: أمتـــا كالديتـــا. 

الكنيسة الكلدانية ورسالتها وقيامها بتأسيس الرابطة الكلدانية وعالقتها بها

موفق حداد

االيرلنــدي  الكاتــب  يقــول    
وهــو   ) شــو  برنــارد   ( الســاخر 
فيلســوف زمانــه بامتيــاز : إذا ســقطت 
المــرأة أصبحــت عاهــرة وإذا ســقط 
الرجــل أصبــح شــرطيا ، ونحــن فــي 
العــراق نحــاول نســيان مفــردة ) أبــو 
ــى  ــارة إل ــت إش ــي كان ــر ( الت الواش
رتبهــم  بمختلــف  الشــرطة  أفــراد 
وبيــن  نفــر  شــرطي  بيــن  الفــرق 
النجــوم والنســور  ضابــط تزدحــم 
فــوق أكتافــه فمنتســبو هذه المؤسســة 
يســيل لعابهــم أمــا المغريــات الماليــة 
الدرهــم  مــن  إبتــداء  والماديــة 
ــر  ــبه الواش ــذي كان يش ــي ال المعدن
ــر مــن العمــالت  ــى األكب صعــودا إل
أن  قبــل  زمــان  أيــام  الورقيــة  
يصبــح األخضــر األمريكــي ســيدا 
فــي التعامــل ســريعا فــي التــداول 

وأصبحــت لديهــم خبــرة ممتــازة 
والوقــوف  وجوههــم  تغييــر  فــي 
الــى جانــب مــن ) يدفــع أكثــر ( 
وقلــب الجانــي إلــى مجنــي عليــه 
ــي  ــح بالحــق وتعل ــم تطي ــاء دراه لق
ــدى  ــيطانية تتح ــاليب ش ــل بأس الباط
أقــوى القوانيــن ، ولــو أوردنــا بعضــا 
مــن هــذه األســاليب لمــا صدقهــا 
حقيقيــة  لكنهــا  ســامع  أو  قــارئ 
وتتوالــى  أســف،  وبــكل  واقعيــة 
الحــوادث واالحــداث لنجــد أنفســنا 
هــذه  اســتذكار  علــى  مرغميــن 
وضــع  الــى  واالشــارات  األمثلــة 
ــلت  ــد فش ــراق، وق ــي الع ــرطة ف الش
ــى  ــة عل ــات المتعاقب ــود الحكوم جه
تطويــر هــذه المؤسســة وتصحيــح 
مســارها الســيما أن  عملهــا ملتصــق 
بالشــعب والمفتــرض أن تكــون فــي 
خدمتــه ليــس برفــع شــعار ) الشــرطة 
ــق  ــل بتطبي ــعب ( ب ــة الش ــي خدم ف
الشــعار بشــكل مقبــول ال يرقــى إلــى 
بــل  التطبيقــي  بمفهومهــا  الخدمــة 
ســيكتفي الشــعب بالمعاملــة االنســانية 
بأبســط درجاتهــا، وســأقدم أمثلــة 
قليلــة مــن أحــداث كثيــرة عســى أن 

التتكــرر مســتقبال.

محافظــة  فريــق  مــدرب   – 1
الكابتــن  القــدم  بكــرة  كربــالء  
محمــد عبــاس رحمــه اللــه ) تــورط( 
بلــد  مــن  العــراق  الــى  بالعــودة 
ــم  ــه تقدي ــي ذهن ــدا وف الزهــور هولن
خدماتــه لبلــده العــراق ليلقــى حتفــه 
ــداء ســافر مــن قبــل رجــال  فــي اعت
بــدون  الحيــاة  وليفــارق  الشــرطة 
ذنــب جنــاه حامــال صفــة ) شــهيد ( 

ال أكثــر وال أقــل .
2 – االعتــداء المتكــرر علــى 
ــن  ــاب العراقيي ــاء والكت ــاد االدب اتح
والعبــث  النهــار  وضــح  وفــي 
موجوداتــه  وســرقة  بمحتوياتــه 
وضــرب المتواجديــن فيــه مــن رمــوز 
بــارزة فــي الحضــور علــى المســتوى 
العالمــي  أو  االقليمــي  أو  الوطنــي 
امــام مــرأى ومســمع رجــال الشــرطة 
ــى وجــوه  ــي بغــداد هــو لطمــة عل ف
مــن يفتــرض أن يكونــوا حمــاة لهــذا 
الصــرح العظيــم وهــذه المؤسســة 
ــة  ــة العراقي ــل الثقاف ــي تمث ــة الت الراقي
ــى  ــة وهــذا الحــادث يشــير ال الرصين
هــذه   ) حمــاة   ( وقبــول  رضــى 

المؤسســة بمــا جــرى .
3 – الغــزوة الكبــرى والمشــاهد 

ــات  ــه عصاب ــت ب ــا قام ــابهة لم المش
التماثيــل  تحطيــم  مــن  داعــش 
جــرت  المتاحــف  وموجــودات 
فــي  فنــادق بغــداد مــن قبــل قــوة ) 
ــن  ــى الفناني ــت عل شــرطاوية (  إنهال
أو  اعتبــار  بــال  ضربــا  والحضــور 
أو  االجتماعيــة  لمكانتهــم  خجــل 
أبنائهــم  وجــود  أول  ألعمارهــم 
بينهــم وليحطمــوا االالت الموســيقية 
ذكرتنــا بمطــارق الدواعــش علــى 
آثارنــا باســم الديــن والديــن مــن 

االثنيــن بــراء .
أن  أتمنــى  كنــت  شــخصيا 
ــالت  ــاء الحف ــات بالغ ــدر تعليم تص
ــارك  ــر المب ــد الفط ــاالت بعي واالحتف
التهانــي  تبــادل  علــى  واقتصارهــا 
ضمــن نطــاق ضيــق محــدود إحترامــا 
ألرواح شــهدائنا فــي جبهــات القتــال 
ــز  ــا العزي ــن بلدن ــن أماك ــا م وغيره
والتــي كان آخرهــا التفجيــر االرهابي 
ــذي  فــي منطقــة خــان بنــي ســعد ال
ــا ،  ــن أهلن ــن م ــف أرواح كثيري قط
ــل  ــذا العم ــام به ــن ق ــب أن م الغري
وأشــرف علــى تنفيــذه ضابــط برتبــة 
ــلوكه  ــون س ــرض أن يك ــرة يفت كبي
متمدنــا متحضــرا ويمنــع منتســبيه مــن 

ــاس  ــفي بضــرب الن ــالت والتش االنف
واالعتــداء علــى فنانيــن اليعرفــون 
واألدهــى  يمارســونه  وال  العنــف 
ــن  ــس الفناني ــري حب ــر أن يج واألم
بينمــا يتباهــى ) رجــال ( الشــرطة 
بفعلتهــم المخجلــة وكأنهــم فــازوا 
ــى . ــاحات الوغ ــي س ــا ف ــوزا مبين ف
رئيــس  دولــة  علــى  اتمنــى 
الــوزراء أن يصــدر أوامــره بالتحقيــق 
مــع المفــرزة  التــي قامــت بهــذا 
العمــل ونقــل منتســبيها إلــى جبهــات 
ليســتعرضوا )  االنبــار  فــي  القتــال 
قوتهــم ( أمــام أعــداء الوطــن وليــس 
باالعتــداء علــى إخوتهــم فــي الوطــن 
ــن  ــم م ــع غثه ــا ســيفرز الواق .. حينه

ســمينهم .
االشــارة  مــن  البــد  وأخيــرا 
ــن  ــم ( م ــى قلته ــاء ) عل ــى النجب إل
أبنــاء هــذه المؤسســة الهامــة مناشــدا 
ــث روح االخــالص  ــى ب ــم عل إيامه
وأداء  وزمالئهــم  أقرانهــم  بيــن 
الــذي  القانــون  ضمــن  الواجــب 
االحتــرام  حــق  للمواطــن  يكفــل 
والتعامــل بانســانية وكرامــة لمحــو 
ــراق وال  ــق بالع ــي التلي ــات الت الصف

بأبنــاء العــراق.

سقوط المرأة وسقوط الرجل 
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بعنـوان:  كتـاب  حديثـا  صـدر 
هوزايـا  يونـان  لألديبيـن  بهـرا 
بمثابـة  وهـو  يوحنـا  وأندريـوس 
بحجـم  سـرياني  عربـي-  قامـوس 
 )308( فـي  الكتـاب  يقـع  كبيـر 
للقامـوس  األولـى  الطبعـة  صفحـة 
والطبعـة   1998 أربيـل  فـي  كانـت 
الثانيـة فـي شـيكاغو- أميـركا عـام 
الحاليـة  الثالثـة  والطبعـة   1999
نصيـب  مـن  كانـت  واألخيـرة 
حكومـة  التربيـة-  وزارة  مطبعـة 
 .2014 أربيـل  كوردسـتان-  إقليـم 
إسـتثنائية  جهـودا  الباحثـان  قـدم 
بحلتـه  القامـوس  هـذا  إلخـراج 
الصفحـة  إسـتهلت  الجميلـة، حيـث 
الرابعـة بمقدمـة عـن الطبعـة الثالثـة 
باللغـة العربيـة والسـريانية للمؤلفيـن. 
حسـب  كانـت  الصفحـات  بدايـة 
للغـة السـريانية  الحـروف األبجديـة 
حـرف   )22( حروفهـا  عـدد  التـي 
واللغـة العربيـة عـدد حروفهـا )28( 
الحـروف  بعـض  تـكاد  حـرف 
متقدمـة عـن األخرى ألمـور ترتيبية 
وصيـغ موضوعيـة إتبعهـا المؤلفـان. 
الكتـاب ثميـن ومشـروع كبير ومهم 
مـن  سـواء  إليـه  الماسـة  لحاجتنـا 
والكتـاب  واألدبـاء  الدارسـين  قبـل 
اللغـة  دارسـي  حتـى  أو  واللغوييـن 
الحصـول  السـهولة  ومـن  السـريانية 
بهـذا  كلمـة  أو  معلومـة  أيـة  علـى 

مثـال  القامـوس 
كلمـة  نريـد 
بالسـريانية  بطارية 
نرجـع إلـى بـاب 
)ب(  الحـرف 
الكلمـة  نـرى 
العربيـة«  باللغـة 
بطاريـة« و يقابلها 
السـريانية  باللغـة 
المـراد  المعنـى 
حقيقـة  لـه. 
أسـهل  تعتبـر 
طريقـة  وأسـرع 
ينهـل  لكـي 
منهـا العديـد مـن 
بشـأن  المهتميـن 
السـريانية  اللغـة 
يبقـى  ولكـن 
واحـدا  شـيئا 
كل  وهـو  أال 

الحصـول  نسـتطيع  ال  نريـده  مـا 
إعتمـد  القامـوس  كـون  هنـا  عليـه 
المتعامـل  والمفـردات  الكلمـات 
ومثـال  حصـرا  اليوميـة  واللغـة  بهـا 
علـى ذلـك كلمـة أجنبـي أراها غير 
موجـودة فـي باب األلـف وكلمات 
أخـرى كثيـرة. لقـد شـمل القاموس 
علـى األسـماء والنباتـات والمعـادن 
والجمـاد  والحشـرات  والحيوانـات 
بحيـاة  يتعلـق  مـا  وكل  والصفـات 
طبيعـة  يعيشـه ضمـن  ومـا  اإلنسـان 
بيئتـه. هذا الكتـاب مرغوب ويطلب 
فـي  وخاصـة  المتلقـي  قبـل  مـن 
مجـال التعليـم السـرياني بلغـة األم. 
وكحـد  قولهـم في وصـف  مقدمة 
الكتـاب بأنـه الظهير السـاند للعناصر 
التعليميـة.  العمليـة  فـي  الرئيسـية 
ولهـذا الكتـاب حضـوة كبيـرة لدى 
أيـادي  مـن  خـرج  ألنـه  المثقفيـن 

مبدعيـن ومعروفيـن  وأدبـاء  كتـاب 
والمشـهد  األدبيـة  السـاحة  علـى 
لـه  تجـرى  طبعـة  وكل  الثقافـي. 
نـراه ينـال فيهـا دافـع التجديـد مـن 
وإسـتخدامات  ومعانـي  مفـردات 
يصبـح  حيـث  ومجـازات  رمزيـة 
للمتلقـي.  ومنفعـة  إثـراءا  أكثـر 
حـرف)  بـاب  بـأن  للعيـان  ويظهـر 
األسـد  حصـة  أخـذ  قـد  األلـف( 
فيـه لزخـم وكثـرة معانيـه ومفرداتـه 
عـن بقيـة األبـواب األخـرى. وهـذا 
يظهـر مـن خـالل تسـليط الباحثيـن 
الضـوء علـى هـذا البـاب أكثـر مـن 
بقيـة األبـواب فـي معظـم األحيـان 
هنـاك  السـبب؟.  هـو  مـا  أعلـم  وال 
الكلمـات  لبعـض  كثيـرة  مرادفـات 
فلـم يذكـروا غيـر إثنتـان أو ثالثـة 
مثـال:  والتنـوع  الفائـدة  لغـرض 
العجـزة. وحبـذا  بيـت الحكمـة،دار 
لـو أدخـال اللغـة الغربيـة مـع اللغـة 

الشـرقية ألنهمـا صنـوان لـكان وقـع 
او  أثـرا  وأكثـر  أجـزل  القامـوس 
تـداوال عنـد القـارىء وهـذا مجـرد 
داخـل  البحـث  جربـت  لقـد  رأي. 
القامـوس عـن كلمـة ديناميـت فـي 
أجدهـا  فلـم  )د(  الحـرف  بـاب 
المفـردات  بعـض  معانـي  وتظهـر 
شـاكلة  علـى  األبـواب  معظـم  فـي 
لغـة الكرشـوني وفي بعـض األحيان 
يالمـس لفظهـا باللغـة العربيـة بعيـدا 
عـن لغـة األم األصليـة. وهـذا يعنـي 
علـى  إقتصـر  بحثهـم  خـالل  مـن 
كونهـا  ومعانيهـا  الكلمـات  جـذور 
تـم  التـي  المصـادر  أو  نـادرة  إمـا 
اإلعتمـاد عليهـا قليلـة أو غير متوفرة 
لكـي تسـعف مـادة بحثهـم العلميـة 
للقامـوس. أرى هنـاك إبتعـادا نوعـا 
الفلسـفية  المصطلحـات  عـن  مـا 
الحكـم  إسـتخدام  فـي  والدرايـة 
باإلضافـة  واألحجيـة  واألمثـال 
والقيـم  والتـراث  اإلسـطورة  إلـى 
شـعبنا  ألبنـاء  والتقاليـد  والعـادات 
الكلدانـي السـرياني اآلشـوري. لقـد 
القامـوس مـن جـدول  تـم تجريـد 
المـرء  شـاء  إذا  كـون  المحتويـات 
البحـث أو إخـراج أي مفـردة مـن 
أي بـاب كان قـد يلقـى صعوبـة في 
ذلك بسـبب عـدم جدولـة القاموس 
ومصـادره  ومراجعـه  لمحتوياتـه 
المعتمـد عليهـا. ورغـم ذلـك يبقـى 
القاموس«بهـرا« منـارة لطـالب العلم 
وجهـدا رصينا يحمـد له ألنه يحمل 
بطياتـه مفخـرة العصـر الحديـث وال 
يسـعني فـي هـذا المجـال سـوى أن 
بمـا  والعرفـان  الشـكر  لهمـا  أقـدم 
أجـادت قريحتهمـا مـن جهـد ومـا 
أقدمـا عليـه ودائمـا إلـى أمـام فـي 
واإلبـداع  والتأليـف  الخلـق  مجـال 

المديـد.       العمـر  لهمـا  وأتمنـى 

إبراهيم خضر

أقسمت أن ال أدخل
فضاضتك 

وقلبك العابث
أنت تتربع

على مضض األقبية
وتطرح السم
في الطرقات

وتخلق الفزعات
والمتاعب

تحوم فوق مدارك
الجنيات

وأشباح الخرائب
ها أنت

تلوك بسقطاتك
وتلهث كالمجنون

وراء الظلمة
تنخر في النفوس الطيبة

ويتناسل من مخاطك
الرغوات

أنت لست إال
مأجورا بائسا

يتقمص أدوار الفتنة
ومقامك مرتع للشيطنة

والعوانس
يا ملك النفايات

المعلبة بالفواجع
المسكونة بشظايا 

العتمة 
وتفاهات الزمن الغابر

إرفع ذراعيك
نحو السماء

ها أنت تنهار 
رويدا رويدا

وأصبعك ناحل
يرتجف كالقطة البائسة

فوق دروب الوهن
إرفع رأسك ثانية

سترى الذي لم تره
منذ خلق العالم

كف عن هذياناتك
الشاردة

ها أنت تنعت
على جنودك الفارين

وتجلد السعادة
بأصابعك الهرمة
وأرتالك الذاهبة
إلى الجحيم 

نهاية كاسر زاوية زاهية من قاموس » بهرا« 

صبيح بهنان ناسي

نعلـــم أن العالقـــة الطبيعيـــة 
وعنفـــوان  العاطفـــة  بيـــن 
الشـــباب  لـــدى  المراهقـــة 
المـــرء  يضعـــف  اال  تتطلـــب 
يتخيـــل  أن  يتمكـــن  كـــي 
ــة داخـــل قـــوس قـــزح  العاطفـ
وفتـــاة  فتـــى  كل  إن  حـــي. 
العاطفـــة  هـــذه  أن  يعترفـــان 
ــارب  ــن تجـ ــدق عـ ــر بصـ تعبـ
وإختبـــارات نبضـــات قلوبهـــم. 
وأن أحـــالم الشـــباب الحيـــة 
المنعشـــة تبتعـــد عـــن أي علـــم 
تظهـــر فيـــه آفـــاق الفلســـفة 
يشـــعرهم  ألنـــه  المتكاملـــة 
ـــة أمـــل تصيـــب إزدهارهـــم  بخيب

ـــوادر  ـــراب ب ـــج بفكـــرة إقت المبه
هـــذا  أن  نعلـــم  الشـــيخوخة. 
ـــرة  ـــس نظ ـــب للنف ـــر يجل التفكي
الجمـــود والعنـــاد اللذيـــن ال 
ضـــرورة لهمـــا مـــن جانـــب 
ـــة الحـــب  ـــكلون حلق ـــن يش الذي
نعلـــم  أن  علينـــا  وإشـــراقاته. 
أن هـــذه العاطفـــة التـــي نحـــن 
تهجـــر  ال  إدراكهـــا  بصـــدد 
ـــع  ـــدأت م ـــا ب ـــع أنه ـــيوخ م الش
ال  األصـــح  وعلـــى  الشـــباب 
ـــا  ـــا حق ـــن به ـــن يؤم ـــى لم ترض
أن يشـــيخ. إنهـــا تجعـــل الشـــيوخ 
كســـحب  بهـــا  المتمســـكين 
ـــق وتكـــون  ـــج الرقي بيضـــاء كالثل
كالبلـــور  لديهـــم  العاطفـــة 
بلـــون آخـــر أشـــد إحترامـــا 
ومهابـــة. إن العاطفـــة تشـــتعل 

فـــي زاويـــة ضيقـــة وركـــن 
ــان  ــدر أي إنسـ ــي صـ ــر فـ منيـ
كان. فعندمـــا تشـــتعل نيرانهـــا 
ــب  ــن قلـ ــراراتها مـ ــر شـ تتطايـ
شـــرارات  إن  آخـــر.  إلـــى 
مؤججـــة  تنتشـــر  العاطفـــة 
والنـــور  والحنـــان  الـــدفء 
بأعـــداد كبيـــرة مـــن النســـاء 
تضـــيء  عندهـــا  والرجـــال. 

الســـخية. بمهجتهـــا  الدنيـــا 
الضـــروري  مـــن  ليـــس 
ــب  ــا حسـ ــي أن نقيمهـ والحتمـ
الســـنين ومـــن يبكـــي علـــى 
المبكـــر  ســـنه  فـــي  بدايتهـــا 
ســـيفقد كثيـــر مـــن صفاتهـــا 
فـــي اآلخـــرة. ومـــن يبكـــي 
ــيفقد  ــا سـ ــا أيضـ ــى آخرهـ علـ
ــرة  ــا المبكـ ــن صفاتهـ ــر مـ كثيـ

المؤمـــن  علـــى  إن  األولـــى. 
بالعاطفـــة ولهيبهـــا أن يكـــون 
ويبلـــغ  إيمانـــه  الصبـــر 
ـــق  ـــذي يتعل ـــرها ال ـــاف س إكتش
ــية  ــا األساسـ ــا وقوانينهـ بحقائقهـ
المتعلقـــة بجاذبيـــة العيـــن مـــن 
المنظـــورة.  الزوايـــا  جميـــع 
أن  شـــرطا  اإلنســـان  علـــى 
ـــي  ـــك المثال ـــن التمس ـــى ع يتخل
ــك  ــع تمسـ ــداث والوقائـ باألحـ
العاطفـــة  يفهـــم  وأن  أعمـــى 
ـــل  ـــي األم ـــرة ف ـــي ظاه ـــا ه كم
ـــا.  ـــا تاريخي ـــا فهم وأن ال يفقهه
إن اإلنســـان يـــرى أن أكثـــر 
وأن  ناضجـــة  غيـــر  تجاربـــه 
تجـــارب اآلخريـــن متكاملـــة 

وجميلـــة. 

العاطفة لهيب ثم دفء
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دورة  تخــرج  تــم 
الســريانية  للمخطوطــات 
لمجمــع  النازحيــن  للطلبــة 
ــدة  ــل لم ــع األم ــة ومجم الكرم
أيــار،  آذار،  أشــهر  أربعــة 
ــران، تمــوز بحضــور األب  حزي
المشــرف  الدومنيكــي  نجيــب 
العــام علــى الــدورة وجهــود 
زانيال،نــدى  إيليــن  األســاتذة: 
ــم، ماركــو دي بيال،األســتاذ  غان

نصرت،واثــق  جون،إيفــان 
عــدد  حضــر  حيــث  غانــم. 
كبيــر مــن العوائــل النازحــة فــي 
الكرمــة وســط  قاعــة مجمــع 
ضمــت  والــدورة  الهالهــل. 
مجاليــن همــا قســم التصويــر 
والمخطوطــات لكيفيــة الحفــاظ 
علــى المخطوطــات مــن التلــف 
وعمليــة تغليفهــا وخزنهــا فــي 

الصلبــة.  األقــراص 

أفتتــح، مؤخــرا، ملعــب نظامــي 
أربيــل  عيــون  مجمــع  ألهالــي 
للنازحيــن«  كرملــش  »مجمــع 
عنــكاوا  ناحيــة  شــرقي  الواقــع 
ــي  ــل التعاون ــن العم ــرة م ــد فت بع
الفرنســية   SOS منظمــة  بيــن 

المجمــع. وشــباب 
وجــرى خــالل العمــل تبليــط 
أجــزاء مــن الملعــب وتخطيطــه 
ودرج  نظاميــة  شــبكة  ونصــب 
ــق  ــر للمعل ــم وآخ ــاص بالحك خ

المعلــق  قــام  الرياضــي، حيــث 
الرياضــي الخديــدي حــازم شــيتو 
ــة  ــاراة األفتتاحي ــي المب ــق ف بالتعلي
للملعــب التــي جــرت بيــن فريقــي 

ــع. ــابات المجم ــباب وش ش
 SOS منظمــة  وترعــى 
الفرنســية منــذ أكثــر مــن ســتة 
األنشــطة  مــن  الكثيــر  أشــهر 
والفعاليــات فــي مجمــع كرملــش 
مــن  وتتكــون  للنازحيــن 
المتطوعيــن القادميــن مــن فرنســا.مجموعــة مــن الشــباب والشــابات 

الفضــاء  وكالــة  أعلنــت 
فريقــا  بــأن  »ناســا«  األمريكيــة 
المســتخدمين  علمائهــا  مــن 
الفضائــي »كيبليــر«  للتليســكوب 
كواكــب  واكتشــاف  الصطيــاد 
الشمســية،  المجموعــة  خــارج 
مــرة،  ألول  وأكــدوا  اكتشــفوا 
ــاألرض. ــبيه ب وجــود كوكــب ش
هدجينــز  دوجــالس  وقــال 
رئيــس برنامــج »كيبليــر ـ فــي 
تصريحــات بثهــا راديــو »ســوا« 
األمريكــي، الثالثــاء، إن الكوكب 
يقــع فــي »حيــز الحيــاة« وهــي 
يحتمــل  الفضــاء  فــي  منطقــة 
كواكبهــا،  فــي  المــاء  »وجــود 

وربمــا كائنــات حيــة«.
العثــور  هدجينــز  ووصــف 
»أهــم  بأنــه  الكوكــب  علــى 

إنجــاز علــى طريــق البحــث عــن 
كواكــب »توائــم« لــألرض، الفتــا 
ــم بواســطة  ــى أن االكتشــاف ت إل
ــف  ــبق واكتش ــذي س ــر« ال »كيبلي
ــب  ــو 1000 كوك ــى اآلن نح حت
مرشــح لوجــود الحيــاة عليهــا، 
الــى  منهــا 10 قريبــة بحجمهــا 
فــي  وتــدور  األرضيــة،  الكــرة 
ــاة« اال أن الكوكــب  »منطقــة الحي
احتمــاال  أقواهــا  هــو  الجديــد 

ــرة. ــذه الم ه
يذكــر أن ناســا كانــت قــد 
أعلنــت فــي فبرايــر عــن اكتشــاف 
كوكبــا   54 مــن  مجموعــة 
مأهولــة،  تكــون  أن  مرشــحا 
ــا  ــن بينه ــن تأكــد م وكان أول م
ــو  ــر 22 ب« وه ــب »كيبلي الكوك
أصغــر المجموعــة الدائــرة فــي 

نجمــة  حــول  الحيــاة«  »منطقــة 
بعــد  واتضــح  بشمســنا،  شــبيهة 
أن  واالختبــارات  الدراســات 
قطــر »كيبليــر22ب« أكبــر مــن 
قطــر األرض بنحــو 4.2 مــرة، إال 
أن العلمــاء ال يســتطيعون البــت 
الكوكــب  فــي أن هــذا  حاليــا 
مــن  أساســية  بصــورة  يتكــون 
مــواد صلبــة او مــن ســوائل أو 

غــازات.
ــدا  ــر 22 ب« بعي ــع »كليبي ويق
600 ســنة ضوئيــة عــن األرض، 
ــي يقطــع الضــوء  وهــي الســنة الت
ــات  ــن 9 تريليون ــر م ــا أكث خالله
كيلومتــر. أمــا العــام فيــه فيتــم 
مــرة  شمســه  حــول  دار  كلمــا 
أنهــا  علمــا  يومــا،   290 كل 
مــن  وهــي  بشمســنا،  شــبيهة 

المعــروف  الطيفــي  الصنــف 
ــر  ــا أصغ ــن، لكنه ــز ا للفلكيي برم
نســبيا،  شمســنا  مــن  وأبــرد 
إليهــا أكثــر  أنــه أقــرب  وبمــا 
بنســبة 15% مــن قــرب األرض 
قــد  فحرارتــه  لذلــك  لشمســنا، 
تكــون كحــرارة أرضنــا تمامــا، 
ــى  ممــا يســمح بوجــود المــاء عل

. ســطحه
وكيبليــر هــو مســار أطلقتــه 
الــى   2009 بدايــة  فــي  »ناســا« 
مجــاالت  الستكشــاف  الفضــاء 
ــة،  ــي مجــرة درب التبان ــاة ف الحي
ــي يراقــب  وهــو تليســكوب فضائ
ويرصــد مســاحات مــن الكــون 
ــر  ــى أكث ــوي عل ــا تحت يعتقــد أنه
شــبيه  نجــم  ألــف   100 مــن 

بالشــمس.

اللغــة  فــي  الثــوم  اســم 
ــل  ــومو( مث ــة واآلشورية)ش البابلي
أســمه بالعربيــة ويضاهــي هــذا 
اســمه بالعبرانيــة ايضــا )شــوم( 
وأســمه باللغــة الســومرية يكتــب 
بالعالمتيــن  الســومرية  باللغــة 
المســماريتين )SE-SHAR( وإن 

قديمــا  العــراق  فــي  وجــوده 
جــدا إذ انــه ذكــر فــي اقــدم 
ــة  ــات المســمارية مــن بداي الكتاب
األلــف الثالــث قبــل الميالد.وقــد 
اســتعمل الثــوم فــي طــب العــراق 
القديــم لوجــع األســنان .وقــد 
ــل  ــوم والبص ــن أكل الث ــي ع نه

فــي العــراق القديــم لمــن يشــعر 
المعدة.ونهــي عــن أكل  بــآالم 
الثــوم فــي اليــوم الثانــي عشــر 
مــن تشــرين البابلــي واال فــأن 
لــدغ  الــى  ســيتعرض  آكلــه 

العقــارب.

إستبشرنا  بالقصيرة،  ليست  فترة  منذ 
ونواب  وتنظيمات  أحزاب  بأن  خيرا 
تسمية  تحت  بتوحيدنا  سيقومون  شعبنا 
الضائع  المسكين  الشعب  لهذا  واحدة 
)كلداني  القطارية  التسمية  عربات  في 
فحص  بعد  ولكن  آشوري(،  سرياني 
ومشاورات  وفر  وكر  وتمحيص 
نتيجة  أية  على  نحصل  لم  ماراثونية، 
لم  وحتى  اإلجتماعات،  لتلك  تذكر 
نجد أي بيان هنا أو هناك يشفي غليلنا 
من أصحاب الشأن، وكأن هذا الشعب 

عبيد لهم..
نيسان 2013،  صدر عن  وبتاريخ 14 
التالي  بغداد  في  الكلدانية  البطريركية 
تصريحا مفاده »ال يمكن لمؤسسة كنسية 
بحجم الكنيسة الكلدانية ومسؤوليتها أن 
تزج نفسها في العمل القومي والسياسي 
المجاالن  وهذان  رسالتها  على حساب 

من إختصاص العلمانيين«
قدم    2015، نيسان   30 وبتاريخ 
البطريرك ساكو ثالث مقترحات لتسمية 
شعبنا، وهي »كلداني سرياني آشوري« 
أو )اآلرامي( أو )سورايا(، ولكن غبطته 
ومباركته  بإعالنه  الذرية  بقنبلته  فاجأنا 
تنساسى  وبذلك  الكلدانية،  الرابطة 
وتوحيدها  التسمية  بشأن  مقترحاته 
القطارية  التسمية  األبد  إلى  وأسقط 
أحد  ألن  آشوري«  سرياني  »كلداني 
حرفيا  تقول  للرابطة  اإلنتساب  بنود 
»على طالب اإلنتساب أن يؤمن بقوميته 
الكلدانية«، فكل ذكر بعد اآلن للتسمية 
)كلداني سرياني آشوري( هو ضحك 
بقي  حيث  معا....  والبشر  الذقون  على 
حيث  يتيم،  آشوري(  )سرياني  الثنائي 

فقدوا أخوهم الضال )الكلدان(.
واأللم  بالحزن  يشعرني  ما  ولكن   
حتى اآلن لم يعترض أحد من قياداتنا 
على  الكارتونية  وتنظيماتنا  الوهمية 
برقيات  إرسال  إلى  بادروا  بل  ذلك، 
التهنئة والمباركة دون أن يقرأوا النظام 
الداخلي للرابطة، والذي أعلن بصراحة 
بنود  أول  في  الكلدانية  القومية  إلى 

اإلنتساب للرابطة.
من  والبوهرة  الجعجعة  هذه  كل 
وإعالن  التسمية  توحيد  محاوالت 
الرابطة إن دل على شيئ فيدل على إننا 

ثالث شعوب، ومتناحرة مع األسف.. 
وعدنا بخفي حنين !!!؟؟؟

عدنا بخفي حنين تخرج دورة أولى للمخطوطات السريانية لطلبة العوائل النازحة 
!!!

جورج غرزاني/ ناشط سرياني

›‹ناسا‹‹ تكتشف كوكب ›‹توأم‹‹ لألرض يظهر في الفضاء

منظمة فرنسية ترعى مجموعة نشاطات في مجمع عيون أربيل 
»مجمع كرملش للنازحين«

اسم الثوم في 
اللغة البابلية 

واآلشورية


