
النقــل  وزيــر  إعتبــر 
واالتصــاالت فــي حكومــة اقليــم 
كردســتان العــراق جونســون 
رئيــس  مســاعد  ســياويش 
المجلــس الشــعبي الكلدانــي 
الســرياني االشــوري ان »مــا 
ــب ان  ــراق يج ــي الع ــرى ف ج
يشــكل ناقــوس خطــر وجــرس 
ــي  ــيحيين ف ــى المس ــذار ال ان
ــوا  ــي يتعظ ــان لك ــوريا ولبن س
بأرضهــم  ويتمســكوا  منــه 
ــى  ــيرا ال ــا«، مش ــوا عنه ويدافع
ــتيالء  ــزف االس ــتمرار ن ان »اس
المســيحيين  اراضــي  علــى 
الهجــرة  علــى  وارغامهــم 
والرحيــل عــن وطنهم ســيؤدي 
ــيحيين  ــراض« المس ــى »انق ال
ــد  ــرى بع ــم مجــرد ذك وتحوله
ــى  ــنة عل ــى 20 س ــو 15 ال نح
االكثــر، وهــذا مــا يحتــاج الــى 
ــادة  تحــرك جــدي وعلمــي إلع
بنــاء الثقــة واســتعادة االرض 
والحضــور، مضيفــا »ال يــزال 
ــي  ــزون ف ــيحيون يتمرك المس
ــكل منهــا  ثــالث مناطــق  ، ول
لالحــداث،  الخاصــة  روايتهــا 
ــداد والموصــل  ــي بغ ــى ه االول
لعلميــات  تعرضــت  والتــي 
ارهابيــة وسلســلة مــن المظالــم 

ــات  ــزاع الملكي ــات وانت والهجم
ــال  ــوت ومح ــن بي ــة م الخاص
بالقــوة، واالكــراه باســم االســالم 
الســبب  وكانــت  المتطــرف، 
الــى  اآلالف  لدفــع  الرئيســي 

الهجــرة وتــرك العــراق«.
وأشــار ســياوش فــي حديث 
اقليــم  »النهــار«   لصحيفــة 
ــا جونســون  ــتان، ويصفه كردس
ــتقرارا نتيجــة  ــر اس ــا االكث بأنه
االدارة الكرديــة التــي يبــدو انها 
»رحيمــة« مــع المســيحيين 
يســعى  وحيــث  واالقليــات، 
الــى  كردســتان  مســيحيو 
ــم  ــن الحك ــد م ــة بمزي المطالب
الذاتــي واالدارة المحليــة لحفــظ 

خصوصيتهــم.«
ولفــت الــى ان »عمليــات 
اراضــي  علــى  االســتيالء 
العراقييــن المســيحيين تتــم 
رغــم وجــود مــادة واضحــة 
ــال  ــع انتق ــتور تمن ــي الدس ف
االراضــي، اذا كان ذلــك يتســبب 
ــيرا  ــي«، مش ــر ديموغراف بتغيي
الــى  ان »المشــكلة ان االرهاب 
والشــبيحة ال يعترفــون بدســتور 
ــاج  ــا يحت ــذا م ــون، وه وال بقان
الــى تفســير مــن المحكمــة 
االتحاديــة  مــن أجــل انقــاذ مــا 
ــة  ــا ومعالج ــن اراضين ــى م تبق

ــبق«. ــا س م
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 اكــد المؤتمر المســيحي 
ختــام  فــي  المشــرقي 
ــى  ــروت عل ــي بي ــه ف أعمال
ان الحضــور المســيحي فــي 
كل المشــرق يمثــل شــرطا 
ــم.  ــة والعال ــالم المنطق لس
ان  علــى  مشــددا 
ــه المســيحيون  مايتعــرض ل
فــي الشــرق مــن اســتهداف 
ممنهــج ومبرمــج  علــى 
مــن  ومــرأى  مســمع 
لهــو  الدولــي  المجتمــع 
واوضــح  خطيــر.  شــيئ 
وثيقتــه  فــي  المؤتمــر 
هنالــك  أن  الختاميــة 
محــاوالت محمومة للتوســع 
ــي  ــى أراض ــتحواذ عل واالس
شــعبنا فــي منطقــة ســهل 
ــق  ــن خــالل تدف ــوى م نين
المــال والدعــم السياســي 
داخــل  مــن  واإلداري 
لقلــع   وخارجــه  الوطــن 
مــن  واســتئصاله  شــعبنا 
جــذوره,  وان مايتعــرض لــه 
المســيحيون فــي الشــرق 
ممنهــج  اســتهداف  مــن 
مســمع  علــى  ومبرمــج  

المجتمــع  مــن  ومــرأى 
الدولــي لهــو شــيئ خطيــر.
ــي  ــد العراق ــب الوف وطال
بالعمــل علــى اســتحداث 
محافظــة فــي ســهل نينــوى 
لشــعبنا  بالمشــاركة مــع 
بقيــة المكونــات القوميــة 
والدينيــة التــي تتعايــش 
ــادة )35(  ــرار الم ــا وإق فيه

مــن مســودة دســتور إقليــم 
ــي  ــراق، الت ــتان الع كوردس
ــم  ــح الحك ــى من ــص عل تن

ــعبنا«. ــي لش الذات
وكانــت وزيــرة حقــوق 
ــدان  ــابقة وج ــان الس االنس
ميخائيــل قــد القــت كلمــة 
الوفــد العراقــي اكــدت فيهــا 
باننــا اليــوم وأكثــر مــن 

أي وقــت مضــى بحاجــة 
الــى خطــوات فعليــة ترقــى 
واقعنــا  مســتوى  الــى 
بحاجــه  ولســنا  المؤلــم 
خطابيــة  مؤتمــرات  الــى 
ان  إعالميــة.  وتجمعــات 
ــه المســيحيون  مايتعــرض ل
فــي الشــرق مــن اســتهداف 
ممنهــج ومبرمــج لهــو شــئ 

مســمع  وعلــى  خطيــر 
المجتمــع  مــن  ومــرأى 
تختلــف  ربمــا  الدولــي 
وســائل االســتهداف مــن 
دولــة إلــى أخــرى لكــن 
ــراغ  ــو اف ــد ه ــدف واح اله
المنطقــة مــن المســيحيين 
الذيــن هــم ملــح األرض
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الكلدانــي  الشــعبي  المجلــس  رئيــس  طالــب 
الســرياني االشــوري فهمــي يوســف منصــور المؤتمــر 
العاجــل لمســيحيي الشــرق المنعقــد فــي بروكســل 
للفتــرة مــن 5-6 تشــرين الثانــي الجــاري بزيــادة عدد 
ــي الســرياني االشــوري  ــا الشــعب الكلدان ــد كوت مقاع

ــدده  ــع ع ــب م ــا يتناس ــي بم ــان العراق ــي البرلم ف
ــا  ــد كوت ــدد مقاع ــادة ع ــي الداخــل والمهجــر، وزي ف
المســيحيين فــي مجلــس محافظتــي نينــوى وبغــداد 
بمــا يتناســب مــع عــدده فــي هاتيــن المحافظتيــن.
تقرير موسع ص 5
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هنالك محاوالت محمومة للتوسع واالستحواذ على أراضي شعبنا في منطقة سهل نينوى 

اقرأ في هذا العدد

مؤتمر اللقاء االول لمسيحيي الشرق
الحضور المسيحي في كل المشرق يمثل شرطا لسالم المنطقة والعالم 

جونسون سياوش:

المؤتمر العاجل لمسيحيي الشرق األوسط يختتم اعماله في بروكسل 
فهمي منصور يطالب بزيادة عدد مقاعد كوتا الشعب 

)الكلداني السرياني االشوري( في برلمان العراق

أعلنــت مفوضيــة االنتخابــات الســبت عــن 
ــو  ــة لنح ــاب ذكي ــات انتخ ــع بطاق ــعيها لتوزي س
21 مليــون ناخــب عراقــي كأحــد اإلجــراءات التــي 
لالنتخابــات  اســتعدادا  المفوضيــة  ســتعتمدها 
ــال رئيــس اإلدارة االنتخابيــة  ــة.  وق العامــة المقبل
مقــداد الشــريفي فــي مؤتمــر صحفي إن »مشــروع 
البطاقــة الذكيــة للناخبيــن مشــروع كبيــر وضخــم 
وســتبدأ بتوزيعهــا علــى المواطنيــن فــي كل أرجاء 
ــل«.  ــي المقب ــون الثان ــف كان ــي منتص ــراق ف الع
وأضــاف أن »هنــاك فرقــا جوالــة ســتقوم بتوزيعهــا 

ــن«. ــى الناخبي عل
لديهــا  »المفوضيــة  بــأن  الشــريفي  وبيــن 
ــات باســتخدام  ــد البيان ــو تحدي مشــروع آخــر وه
ــي  ــهر الثان ــة الش ــيبدأ بداي ــذي س ــة وال البصم
ــد  ــوم غ ــى أن »ي ــريفي إل ــار الش ــل«. وأش المقب
ــث  ــز تحدي ــح مراك ــدا لفت ــيكون موع ــد س األح
بواقــع  ســتكون  والتــي  الناخبيــن  ســجالت 

تســجيل«. 1080مركــز 
ــد  ــة ق ــور الفني ــع األم ــا إن »جمي ــال أيض وق
اســتكملت وان المفوضيــة ســتعتمد قاعــدة بيانــات 
ــى أن »عــدد  ــة«، ولفــت إل وزارة التجــارة المحدث
الكيانــات السياســية التــي قدمــت طلبــات اعتمــاد 

ــا سياســيا«. للمفوضيــة بلــغ حتــى اآلن 34 كيان
ــات  ــاد الكيان ــى أن »اعتم ــريفي إل ــوه الش ون
ــوم 2013-11-16  ســيغلق فــي 15-11 -2013 وان ي
ــات  ــاد االئتالف ــاب اعتم ــح ب ــدا لفت ــيكون موع س
ــتالم  ــوم 5-12-2013 وان اس ــى ي ــية حت السياس
قوائــم المرشــحين مــن قبــل المفوضيــة ســيكون 
ــوم ســيكون 1-3«. ــر ي ــوم 10-12-2013 وان آخ ي

المفوضية تدرس تزويد العراقيين 
ببطاقات اقتراع ذكية وإطالق 

مشروع »البصمة«
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ــي  ــرت إخوت ــنين م ــالث س ث
ــدأ...  ــم ته ــار ل ــر والن ــيم وثائ وس
اغفــر لهــم ألنهــم ال يعلمــون مــا 
ــوار  ــو الث ــر أب ــا ثائ ــون... أبون يعمل
كمــا كنــا نناديــه صاحــب القلــب 
ــجاع  ــراء والش ــو الفق ــب وأب الطي
ــن أي شــيء...  ــاب م ــذي ال يه ال
القلــب  صاحــب  وســيم  أبونــا 
والمبتســم  والبشــوش  الطيــب 
دائمــا، أبــو قلــب الطفــل وصغيــر 

ــل... ــا والمدل مرحلتن
ــا  ــا مع ــنوات قضيناه ســبع س
ــي  ــرة، ونبن ــوة والم ــم الحل نتقاس
ــة  ــل كنيس ــن أج ــا م ــال مع اآلم
محبــة ومحبوبــة، كنيســة بشــرية 
ــات  ــر، طموح ــن حج ــت م وليس
الظــالم  أبنــاء  اعتقــد  كثيــرة 
بمغادرتكــم...  غادرتنــا  بأنهــا 
ــر  ــذا األم ــى العكــس، ه لكــن عل
زادنــا طموحــات وطموحــات مــن 
ــن أجــل  ــاء البشــرية، م أجــل بن
الحيــاة،  أجــل  مــن  اإلنســان، 
الجديــدة،  الــوالدة  أجــل  مــن 
ــات  ــات... هيه ــات وطموح طموح

ــف... ــا أن تتوق له
ــا  ــي كن ــف الت ــر المواق أتذك
نعيشــها فــي ديــر شــمعون الصفــا 
ــر  ــداد، وأتذك ــي بغ ــي ف الكهنوت

أبونــا ثائــر الذي كان مســؤوال على 
ورشــة الصيانــة بالديــر وأنــا كنــت 
المســاعد، كان يحــب العمــل مــن 
كل قلبــه وال يأبــه مــن كالم بقيــة 
ــرون  ــوا يفخ ــن كان ــالب الذي الط
كان  وهــو  العلمــي  بمســتواهم 
يكتفــي بالقــول إن خدمتــي هــي 
ــردين  ــن والمش ــراء والمعوزي للفق
والذيــن ليــس لهــم مــأوى... هكذا 
كان يفكــر أبونــا ثائــر، ليــال ونهــارا 
يعمــل بــدون كلــل، صباحــا فــي 
ــال  ــة ولي ــل والدراس ــة العم ورش
ــال  ــي كابي ــال ف ــي قلي ــا نختل كن
ــاء  ــالة والدع ــا للص ــر لوحدن الدي
إلــى اللــه قبــل النــوم، أتذكــر كان 
ــة  ــد الحادي ــي بع ــى باب ــدق عل ي
عشــر ليــال عندمــا ينــام الطــالب 
ــة طــالب  ــو وبضع ــا وه ــزل أن لنن
ــكينة... كان  ــرة الس ــالء وفت لالخت
شــعاره حقــا الصــالة والعمــل... 
ــا كان  ــوار كم ــو الث ــذا كان أب ه

ــه... ــه أن ننادي ــو ل يحل
أمــا وســيم )أبونــا وســيم( 
فمــن اســمه وســيم ومبتســم 
ــوت  ــب الص ــه صاح ــوش، أن وبش
ــم  ــذب، لك ــو والع ــم والحل الرخي
الجميــل،  بصوتــه  يطربنــا  كان 
لقــد كان قلبــه كقلــب الطفــل 

ــي  ــب ف ــر طال ــه اصغ ــر، ان الصغي
ــق  ــه بالعملي ــا ننادي ــا، كن مرحلتن
ويضحــك  وكان  األصغــر،  ألنــه 
ــا  ــه كان عمالق ــن االســم، ولكن م
حالــه  الكلمــة،  معنــى  بــكل 
ــو الثــوار، يرافقــه خطــوة  حــال أب
ــم  ــة والتعلي ــي الكنيس ــوة، ف خط
ــا  ــفرات كان ــي الس ــيحي وف المس
أن  يقــدر  لــم  والمــوت  معــا، 
يفصــل هذيــن التوأميــن بالــروح...

كلمــات ال تكفــي أبــدا لوصــف 
أبونــا وســيم  إخوتــي األحبــاء 
وأبونــا ثائــر... لقــد كان هذيــن 
األبويــن قــدوة لرعيتهــم التــي 
ــى  ــوا حت ــم يكف ــم ول ــدت به اقت
استشــهدوا معهــم، الرعيــة لــم 
تتــرك رعاتهــا أبــدا، الرعيــة بذلــت 
نفســها أيضــا مــع رعاتهــا، الرعيــة 
صعــدت إلــى مذبــح الشــهادة، 
الرعيــة أصبحــت كهنوتــا مــع 

كاهنهــا، الرعيــة ســقت بدمهــا 
ــهادة  ــح الش ــح مذب ــح ليصب المذب

واإليمــان... 
هــؤالء الرعــاة كانــوا قــدوة 
ــدت  ــة اقت ــك الرعي ــم ولذل لرعيته
إلــى  يســاقوا  أن  وقبلــوا  بهــم 

مذبــح الشــهادة...
البطريــرك  صــورة  إن  هــا 
شــمعون برصباعــي الــذي ضحــى 
بنفســه مــن أجــل رعيتــه وقبــل 

أن يســجن ويقتــل مــن أجــل 
رعيتــه، حيــث وهــو فــي الســجن 
ــدس  ــح ليق ــه مذب ــن لدي ــم يك ل
ــاء  ــد أبن ــن أح ــل م ــه، فجع علي
ــو  ــح ه ــدد ويصب ــه أن يتم رعيت
المذبــح، يــا لعظــم هــذه الصــورة، 
الرعيــة تصبــح مذبحــا للراعــي 
ليتقــدس بــه المؤمنــون، كــم 
أنــت عظيــم يــا رب... هــا إن 
ــر  ــا ثائ ــع أبون ــرر م ــورة تتك الص
ــا  ــت مذبح ــة بقي ــيم، الرعي ووس
للــرب وبقيــت الرعيــة مــع راعيهــا 

ــوت... ــى الم إل
أعظمــك يــا ربــي علــى جميــع 
ــا  ــي وأن ــؤال يحيرن ــك... س أعمال
صامــت أمامــه: ألــم تشــبعي أيتها 
األرض مــن دمائنــا؟ أال يوجــد من 
ــا  ــالت دماؤن ــك؟ س ــروي عطش ي
ــك، فكفــاك أقولهــا  ــت ب واختلط
ــي،  ــي، كاف ــي، )كاف ــي صوت بعال
ــل آدم  ــا الطف ــا قاله ــي( كم كاف
ــن  ــهد م ــاة واستش ــيدة النج بس

ــة... ــل الكلم أج
تكفــي  ال  األحبــاء  إخوتــي 
ــم  ــا بالرغ ــن أقوله ــات، ولك الكلم
مــن ذلــك الحيــاة بقيــت مســتمرة 
بفضــل صلواتكــم لنــا مــن الســماء 
ــة  ــرى الثالث ــا الذك ــي... إنه أحبائ
ــا مشــتاق لكــم  لكــم إخوتــي... أن
أحبائــي ولنــا لقــاء فــي الســماء... 

ــم أحبك

استذكارات من سيدة النجاة.. ثالث سنوات وجع وانين.. ولكن

سيدة النجاة.. جرح في الضمير االنساني

نشوان جورج

دخلــت المســيحية بــالد مــا 
بيــن النهريــن منــذ نهايــات 
القــرن الميــالدي االول وبدايات 
الثانــي،  الميــالدي  القــرن 
وكثيــرة هــي الوثائــق التــي 
ــك، وتنســب التبشــير  تؤكــد ذل
الــى أدي وأجــي ومــاري الذيــن 
ــن  ــل الذي ــن االوائ ــرون م يعتب

ــرق. ــي المش ــروا ف بش
اخــذت المســيحية باالنتشــار 
مابيــن  انحــاء  شــتى  فــي 
ــالد  ــت الب ــى بلغ ــن، حت النهري
البابليــة الجنوبيــة فــي عهــد 
الســاللة االرشــاقية التــي اطــاح 
بهــا الساســانيون الذيــن حكمــوا 
البــالد اكثــر مــن اربعــة قــرون 
اضطهــدوا فيهــا المســيحيين 
التعذيــب  ضدهــم  واقترفــوا  
دينهــم  بســبب  والعقوبــات 

ومعتقدهــم.
ومــن اكبــر االضطهــادات 
االضطهــاد  هــو  المعروفــة 
ــك  ــنه المل ــذي ش ــي ال االربعين
الثانــي  شــابور  الساســاني 
عندمــا فــرض فــي مرســوم 
ــى  ــة عل ــب باهظ ــدره ضرائ اص
خــاص،  بنــوع  المســيحيين 
بحجــة دعــم مجهــوده الحربــي 
ضــد الرومــان. ولمــا لم يســتطع 

هــذه  دفــع  المســيحيون 
ــاد  ــوا لالضطه ــب، تعرض الضرائ
ــك عــام )341م(.  والتنكيــل، وذل
ــي  ــمعون برصباع ــار ش وكان م
ورفاقــه المائــة والثالثــة فــي 
الدفعــة االولــى مــن الذيــن 
ــاد  ــذا االضطه ــة ه ــوا ضحي راح
الهائــل. فقــد القــي القبــض 
عليهــم وزج بهــم فــي غياهــب 

الســجون. 
ــة  ــا نتيج ــدد الضحاي ــا ع ام
احــد  فــال  االضطهــاد،  هــذا 
ــن  ــاك م ــد فهن ــه بالتأكي يعرف
المؤرخيــن مــن يقــول ان الذين 
عرفــت اســماؤهم وحدهــم يربــو 
ــهيد.  ــى )16000( ش ــم عل عدده
ويقــول المســعودي، فــي كتابــه 
ــم  ــراف ان عدده ــه واإلش التنبي

ــهيد. ــف ش ــغ )200( ال بل
تطــورت  فشــيئا  شــيئا 
بحــق  االجراميــة  العمليــات 
العــراق  فــي  المســيحيين 
فكانــت مذبحــة كنيســة ســيدة 
طــرق  ابشــع  مــن  النجــاة 
االجــرام حيــث قامــت مجموعــة 
ــى صحــن  مســلحة بالدخــول ال
الكنيســة وحجــز المصليــن فيها 
واالبتــداء بأعدامهــم واحــدا تلــو 
ــم يشــهد  ــة ل ــي حادث االخــر ف
ــا  ــخ راح ضحيته ــا التاري مثيله

العشــرات بيــن شــهيد وجريــح.
كانــت حادثــة ســيدة النجــاة 
بدايــة جديــدة ودافعــا قويــا 
لهجــرة المســيحيين فــي العراق 
مــن  البيــوت  خلــت  حيــث 
ــاء  ســاكنيها شــيئا فشــيئا، احي
اســماءها  اســتبدلت  بأكملهــا 
واهلهــا عنــوة، وهكــذا غــادر 
الــذي  وطنهــم  المســيحيون 
ولــدوا فيــه وعاشــوا فيــه ودفنوا 

ــه. ــت تراب ــم تح اجداده
وإزاء هــذا الوضــع االخيــر 
اطلــق الكثيــر مــن رجــال الدين 
صيحــات مدويــة كشــفت فيهــا 
ــها  ــي يعيش ــاة الت ــم المأس حج
العــراق  فــي  المســيحيون 
ــتنكارات  ــوات االس ــت اص وتعال
الشــارع  الــى  وامتــدت 
االســالمي الــذي ادان واســتنكر 
جميــع االعمــال االرهابيــة التــي 
ــت  ــيحيين ووضع ــت المس طال
مرتكبيهــا فــي خانــة المجرميــن 
والقتلــة بعــد ان كانــوا يرفعــون 
شــعار الديــن لتبريــر جرائمهــم 

ــراء. ــم ب ــن منه والدي
ان  جــدا  يحيــر  وممــا 
ــرار  ــاء اح ــوا طللق ــاة مازال الجن
دون محاســبة مــن احــد رغــم 
االعــالن عــن القــاء القبــض 
علــى البعــض إال اننــا لم نشــهد 

ــاذا  ــد، لم ــة الح ــة عادل محاكم
ــب  ــت العجي ــذا الصم ــرى ه يات

عنهــم؟ 
مســيحيو  يســير  واليــوم 
ســوريا علــى خطــى مســيحيي 
العــراق ال بــل القــوى الظالميــة 
اليــوم هنــاك  التــي تســيطر 
تقــوم بأبشــع عمليــات االجــرام 
ــم  ــيحيين ورجاالته ــق المس بح
واديرتهــم وكنائســهم وكانــت 
ــرا ال  ــدد مؤخ ــدة ص ــة بل حادث
تختلــف عــن حادثــة ســيدة 
النجــاة إن لــم تكــن ابشــع 
ــاك  ــون هن ــام االرهابي ــث ق حي
بأحتجــاز اكثر من 1500 شــخص  
ــم  ــد خروجه ــة وبع ــي المدين ف
اتضحــت معالــم الجريمــة التــي 
ارتكبوهــا حيــث كشــفت مقابــر 

جماعيــة للشــهداء الذيــن ضحوا 
ــم،  ــل ايمانه ــن اج ــم م بدمائه
ــذي  ــار ال ــب والدم ــر التخري غي
والكنائــس  باالديــرة  لحــق 
التــي  االثاريــة  والمناطــق 

ــا. ــرام اليه ــد االج ــدت ي امت
ــو  ــوم ه ــدث الي ــا يح إن م
نتيجــة جهــل مطبــق مــن قبــل 
مــن يقــوم بهــذه االعمــال حيث 
ــب العصــر  ال يســتطيع ان يواك
الجديــد الن فكــره ومعتقــده ال 
ــة العصــر وال  ــع ثقاف ــق م يتطاب
ــي  ــي والثقاف ــدم العلم ــع التق م
واالجتماعــي واالقتصــادي الذي 
البشــري  العقــل  وليــد  هــو 
الــذي اعطــي مــن اللــه ليزدهــر 
ــا  ــو كل م ــير نح ــان ويس االنس
ــع  ــى جمي ــرية عل ــدم البش يخ

ــة  ــوة الظالمي ــد. إال ان الق الصع
ــوم  ــيطر الي ــد ان تس ــي تري الت
وتفــرض معتقداتهــا البعيــدة عن 
ــاوم  ــتطيع ان تق ــع ال تس الواق
فالتقــدم البشــري اقــوى مــن ان 

ــول. ــى المجه ــاق ال يس
القســاوة  هــذه  ورغــم 
ــاد  ــاد إال ان إخم ــوة االضطه وق
عليهــا  والقضــاء  المســيحية 
ليــس باالمــر الســهل، ال بــل 
ــة  ــا الدامي ــن محنته ــتخرج م س
راســخة فــي ايمانهــا، ثابتــة فــي 
مبادئهــا وشــجاعة فــي المجاهــرة 
ــيصبح  ــا، وس ــا وايمانه بمعتقده
الــدم الغزيــر الــذي ارتــوت منــه 
خصبــا  بــذرا  المشــرق  ارض 
ألســتمرار المســيحية فيهــا مهمــا 

كانــت الظــروف.

رغم نزيف دمائهم من شابور الثاني حتى صدد السورية... المسيحيون باقون

األب نور القس موسى راعي كنيسة السريان الكاثوليك في 
عمان وعموم األردن
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خضر دوملي *
ــع  ــن الســهل ان تفهــم الواق  ليــس م
الــذي تعيشــه االقليــات الدينيــة فــي 
الشــرق بشــكل خــاص والعــراق بشــكل عام 
ــس  ــم، تتحس ــا منه ــون قريب دون ان تك
آالمهــم وتفهــم معاناتهــم، ثــم تدخــل 
فــي التفاصيــل التــي تشــغل بالهــم كثيــرا 
ــر،  ــك كنــت تجهــل الكثي ،،،، لتكتشــف ان
وهــذا حــال المســيحيين فــي العــراق كمــا 
هــو فــي المشــرق حيــث المعانــاة الكبيــرة 
ــي  ــة ف ــة مختلف ــوم الصعب مشــتركة والهم

موطنهــم االول .
ممثلــي  قدمــه  الــذي  الواقــع 
ســوريا،  لبنــان،   ( فــي  المســيحيين 
االردن، العــراق، مصــر ( فــي المؤتمــر 
االول لمســيحيي المشــرق الــذي عقــد 
ــي  ــرين االول 2013 ف ــي 26 و 27 تش يوم
بيــروت، كشــفت انهــم امــام امتحــان 
صعــب وتحديــات كبيــرة ومســتقبل يلفــه 
ــي  ــا ف ــدا جلي ــر ب ــذا االم ــوض، وه الغم
ــى  ــن عل ــي م ــت تأت ــي كان ــوات الت الدع
لســان المشــاركين مــن خــالل المداخــالت 
او المحاضــرات او تصريحاتهــم لوســائل 
االعــالم، مــن ان الوضــع اصبــح يهــدد 
وجودهــم فــي ارض اجدادهــم، االرض التي 
خرجــت منهــا المســيحية وكانــوا هــم بنــاة 

الحضــارة القريبــة ، البعيــدة فيهــا.
اكثــر  االمــور اهميــة التي اشــترك فيها 
غالبيــة المشــاركين فــي المؤتمــر ســواءا ما 
ــوارات  ــالل الح ــن خ ــخصيا م ــناه ش تلمس
ــم او  ــرى بينه ــت تج ــي كان ــة الت المختلف
مــن خــالل التســاؤالت التــي قدمتهــا لهــم 
او االســتماع اليهــم وهــم يتبادلــون اطــراف 
ــل  ــة، ب ــط مخيف ــن فق ــم تك ــث ل الحدي
ــب  ــرق وتنه ــس تح ــا، الكنائ ــة ايض مؤلم
فــي مصــر، االراضــي تصــادر ويســيطر 
عليهــا فــي ســوريا اخــرون ، بحســب 
وصــف احــد القساوســة هنــاك ))علــى غفلة 
ــذي عشــنا معهــم  ــاس ال ــك الن ــر أولئ تغي
لزمــن طويــل ليصبحــوا ينتظــرون الفرصــة 
ــا ان  ــا ومصادرته ــى اراضين ــتيالء عل لالس
لــم نتركهــا والنظــر الينــا باشــمئزاز  بعدمــا 
ــر  ــام والعمــل والمصي ــا نشــاركهم الطع كن
ــة  ــات الســنين !!((، قل ــذ مئ المشــترك من

وزيادتــه  المســيحيين  لــدى  االنجــاب 
لــدى الشــيعة والســنة معــا يشــكل خوفــا 
مســتمرا فــي لبنــان، الهجــرة والتغيــر 
الديموغرافــي يعتبــر معركــة مخيفــة لهــم 
فــي العــراق، الحديــث بهــدوء عــن العيــش 
ــير  ــن يش ــم يك ــي االردن ل ــالمين ف مس
الــى ان حالهــم علــى احســن مــا يــرام، و 
تجــرد الديــن مــن السياســة كان المطلــب 

ــر حضــورا . االكث
هــذه التصــورات لــم تكــن تغيــب عنهــا 
االرقــام واالحصائيــات التــي توضــح حجــم 
الماســاة، ولذلــك كان الســؤال االهــم يرافقه 
ــر  ــة او تقري ــم او احصائي ــع كل رق او يتب
ــذي  ــرق ال ــي الش ــم ف ــى حاله ــير  ال يش
يعتبرونــه موطنهــم قبــل غيرهــم، هــل ان 
المســيحيين فــي الشــرق الــى زوال؟. هــل 
ان الــذي يجــري مخطــط لــه؟ مــاذا يمكن 
ان يحــدث  بعــد انتشــار التطــرف الدينــي 
ــن  ــرد والمواط ــة الف ــي ذهني ــتقراره ف واس
التكفيــر  فصائــل  وانتشــار  البســيط 
ــيحيين  ــن المس ــوار مواط ــتقرارها بج واس
فــي دول المنطقــة؟.  مــاذا يمكــن ان 
يحــدث بعــد ان اصبــح المســيحي يمشــي 
خائفــا مــن ظللــه بعدمــا كان يمشــي 
ــا؟.  ــخ هن ــن تاري ــه م ــا يحمل ــوا بم مزه
ــح  ــد ان اصب ــدث بع ــن ان يح ــاذا يمك م
ــاس  التطــرف الدينــي جــزءا مــن حيــاة ان
ــدا،  ــب ج ــي القري ــي الماض ــاركوهم ف ش
والثــورة  والمســتقبل  والطعــام  الفــرح 
والمعارضــة والنضــال والبنــاء، واصبحــوا 

ــم؟. ــالم عليه ــي الس ــن ف االن مرفوضي
التســاؤالت كانــت كثيــرة والهمــوم 
كانــت اكبــر مــن ان يتمكــن المشــاركين 

ــا. ــة عنه االجاب
ــاة  ــم المعان ــن حج ــرت ع ــا عب  اال انه
ــم،  ــي تعتريه ــوف الت ــاحة الخ ــن مس وع
ــم،  ــذي ينتظره ــول ال ــتقبل المجه والمس
ــي  ــاهموا ف ــذي س ــم االول ال ــي موطنه ف
عمرانــه واالرتقــاء بــه و العمــل مــن اجلــه 
فــي الســراء والضــراء، لينالــوا هذا االحســان 
بالتهجيــر والقتــل ونهــب اموالهــم وتدميــر 
ــبث اال  ــم التش ــى له ــم يبق ــهم، فل كنائس
بحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة وتثبيــت 
ــون  ــي يخاف ــاتير الت ــي الدس ــم ف حقوقه

منهــا لصبغتهــا الدينيــة.... الحريــة الدينيــة 
التــي وصــف احــد النشــطاء فــي المؤتمــر 
مــن انهــا اليجــب ان تكــون منــة، والهبــة 
، بــل هــي االســاس لبنــاء االوطــان ، 
ــام 2013  ــي ع ــن ف ــة ونح ــة الديني الحري
للمســاومة  عنصــرا  تكــون  ان  اليجــب 
لمزيــد مــن الحقــوق بــل صفــة مشــروعة 
فــي ســبيل تقويــة االنتمــاء، ذلــك االنتمــاء 
ــع  ــدأ يتراج ــه ب ــة ان ــار االغلبي ــذي اش ال
ــاح الشــرق  ــي تجت ــف الت ــع موجــة العن م

ــل . ــيحيين االوائ ــن المس موط
مؤتمــر مســيحيي المشــرق كان بمثابــة 
انــذار للــدول ومراكــز القــرار المهتمــة 
بالشــأن المســيحي لواقــع المســيحيين 
التــي  االرقــام  و  طوائفهــم،  بمختلــف 
ــي مصــر  ــس ف ــر الكنائ ــن تدمي ــت ع قدم
ــوريا  ــي س ــي ف ــى االراض ــتيالء عل واالس
وتاثيــر زيــادة االنجــاب فــي لبنــان ومقتــل 
ــت  ــراق كان ــي الع ــيحيين ف ــرة المس وهج
ــال  ــتمر طوي ــر،  وسيس ــع مري ــة لواق بداي
ــي  ــات الت ــدول والحكوم ــك الن ال ــال ش ب
تديــر هــذه البلــدان التمتلــك ايــة خطــط 
ــع  ــل م ــة للتعام ــة وواقعي ــة وعملي علمي

ان  تتصــور  التــي  الدينيــة  التعدديــة 
مجــرد وجــود وممارســة شــعائرهم يكفــي. 
ولذلــك تعالــت االصــوات التــي دعــت الــى 
المشــاركة الحقــة، المشــاركة والتشــارك في 
رســم السياســات وتطبيقهــا وتعزيــز قبــول 
االختــالف الدينــي وممارســة التعايــش 
ــا للنصــوص  ــه فقــط وفق ــرار ب وليــس االق
الدينيــة، التــي اصبحــت تفســر وتغيــر 
ــاوى، المشــاركة  ــى اهــواء اصحــاب الفت عل
التــي تعتبــر عنصــرا لتعزيــز االنتمــاء بعيــدا 
عــن الهويــة الدينيــة لــكل المكونــات هــي 

ــم. ــل برأيه ــل االمث الح
ــرض  ــط لع ــر فق ــن المؤتم ــم يك واذا ل
الهمــوم والمعانــاة فانــه عــرض االرقــام 
المســتقبلية  التوقعــات  تخــص  التــي 
لوجودهــم ايضــا، و الــى نســبة مشــاركتهم 
ــا اال  ــر منه ــم يظه ــي ل ــلطة الت ــي الس ف
الجيــدة  لبنــان والبدايــة  القليــل فــي 
فــي اقليــم كوردســتان فــي الممارســة 
ونظــام  الثقافيــة،  والحقــوق  السياســية 
الكوتــا فــي العــراق الفدرالــي، الــذي اليزال 
المســيحيين فيــه معرضيــن للمخاطــر 
الدعــوات  تعالــت  لذلــك  والتهجيــر.....  

الــى االحتفــاظ بــاالرض و البقــاء فــي 
ــيحية،  ــة المس ــز الهوي ــه رم ــرق الن المش
و تعالــي صــوت العقــل فــي الحفــاظ 
علــى المســيحية بعيــدا عــن ســطوة هــذه 
الكنســية او تلــك، ذلــك الحــزب السياســي 
او تلــك القوميــة دون غيرهــا، تعــال صــوت 
الحفــاظ علــى المســيحية مــن خــالل 
هويتهــا الســريانية، اللغــة التــي نطــق بهــا 
ــم  ــت كتاباته ــا ودون المســيح وتحــدث به
واســاطيرهم ومالحمهــم ، تلــك الهويــة 
ــد ان  ــع التأكي ــا، م ــم جميع ــي تجمعه الت
خلــو الشــرق مــن المســيحيين هــو خطــر 
ــك  ــة ذل ــد اصال ــه يفق ــا، ألن ــم ايض لغيره
الشــرق، وتضيــع هويتــه العريقــة بيــن 
التطــرف  و  السياســي  العنــف  موجــات 
الدينــي الــذي اليبــدو ان نهايتــه قريبــة . 

مشــاركة  اثــر  علــى  جــاء  *المقــال 
شــخصية للكاتــب فــي مؤتمــر مســيحيي 
ــروت 26  ــي بي ــد ف ــذي عق ــرق االول ال المش
– 27 تشــرين االول برعايــة الرئيــس اللبنانــي 

العمــاد ميشــال ســليمان 
اعالمــي  باحــث  دوملــي  خضــر   **
وحــل  االقليــات  شــؤون  فــي  ومختــص 

الســالم  وبنــاء  النزاعــات 

ــذي  ــرر ال ــض الض ــن بع ان م
بعامــة  العراقــي  بشــعبنا  حــل 
الزائــد  التعصــب  مــن  ماجــاء 
للحــزب الــذي ينتمــي اليــه ذووه، 
ــميته  ــى تس ــاح عل ــا اصط ــو م وه

الضيقــة. بالحزبيــة 
ــوع  ــادت جم ــة ق ــذه الحال وه
الحزبييــن وكانــوا كثــرة كاثــرة فــي 
ــي  ــية الت ــل السياس ــض المراح بع
ــدق  ــى التخن ــد ال ــى البل ــرت عل م
حينــا والتشــرنق احيانــا فــال يعودوا 
يــروا مــا عنــد االخريــن مــن خيــر 
معلــوم او صحبــة ظاهــرة وهــو مــا 
ادى بالتالــي الــى رفــع الســالح 
لظهــر  وجهــا  او  لوجــه  وجهــا 
ــرى  ــائر الكب ــى الخس ــا ادى ال مم
لالحــزاب نفســها ومــن ثــم لعمــوم 

ــه. الشــعب كل

فــي ســبعينات القــرن الماضي 
كانــت هنالــك، فــي الظاهــر علــى 
االقــل، مســاحة مــن حريــة التعبير 
وتقلصــت بمالحقــة السياســيين 
وذوي االفــكار غيــر المندمجــة مــع 
ــتطعنا  ــاب الســلطة واس ــر اصح فك
نحــن غيــر المنتميــن الــى حــزب 
البعــث او احــدى منظماته الســاندة 
ان نكشــف عــن انتماءاتنــا او ارائنــا 
ــتقالليتنا  ــن باس ــا معروفي واصبحن
لــدى الجمهــور، حتــى الســلطة 
بــدأت تســمينا بالمســتقلين وهــذا 
اضعــف االيمــان كمــا يقولــون، فــي 
تلــك الســنوات التقيــت صدفــة 
ــن  ــل بأحــد الذي ــي احــد المحاف ف
ــا لمعتقــدي  ــون فكــرا مخالف يحمل
ــى  ــي ال ــه ينتم ــت الن ــا ظنن كم
حــزب اخــر ال اقــره وال اعتــرف 
ــرب  ــذا الشــخص يقت ــاذا به ــه، ف ب
منــي ويتــودد لــي حتــى بــات 

ــى  ــا وعل ــا مباح ــكالم بينن ال
ذلــك  رأى  ولمــا  الثقــة، 
ــي التملــص  الرجــل محاولت
ــى  ــي ال ــه ولجوئ ــن مجارات ع
طروحاتــه  تجــاه  الصمــت 
بادرنــي قائــال: ) نحــن فــي لبنــان 
هــذا  يوجــد  وال  مثلكــم  لســنا 
البــرود بيــن حزبيينــا والنقــاش 
قائــم علــى قــدم وســاق بيننــا 
ــا  ــذي اراه هن ــذا ال ــم، ان ه وبينه

ــب(. ــب غري عجي
ــى  ــد ال ــا بع ــا فيم ــد ركن  لق
ــي  ــل اللبنان ــك الرج ــل رأي ذل مث
وكشــفنا عــن انفســنا امامهــم، لكن 
لــو بقــي ذلــك الشــخص المنطقــي 
ــة  ــراق لبضع ــي الع ــي ف والموضوع
اعــوام لــرأى بــأم عينيــه مــا فعلــه 
ــم  ــة له ــوى المخالف ــون بالق البعثي
اليســار،  الــرأي وخصوصــا  فــي 
ــن  ــة االجراميتي ــوة والشراس والقس
ــة  ــي معامل ــا ف ــن اعتمدوهم اللتي
ــرأي. ــي ال ــم ف ــن ال يطابقونه الذي
ــورة  ــة ص ــة الضيق ــذه الحزبي ه
مــن صــور الفاشــية التــي ال تؤمــن 

اال بنفســها وال تحــب اال نفســها وال 
تريــد النصــر اال لهــا وحدهــا ومــن 
ــم لقائدهــا االوحــد ســيد البــالد  ث

والعبــاد.
ولــو غصنــا عميقــا الــى حيــث 
الضــار  التفكيــر  هــذا  جــذور 
اصــوال  لــه  لوجدنــا  والمقيــت 
الجمعــي  الفكــر  مــن  عريقــة 
ــدات  ــب والمعتق ــاب المذاه الصح

القــدم. الموغلــة فــي 
ــزاب  ــادة االح ــن وق ان المفكري
الضيــق  التفكيــر  ذوي  مــن 
ينطلقــون مــن فكــرة دينيــة اصــال 
ــد  ــن الواح ــل الدي ــا ان اه مفاده
احيانــا  تصــل  فرقــا  ينقســمون 
الــى ســبعين فرقــة، لكــن احــدى 
ــة  ــا الفرق هــذه الفــرق هــي وحده
الناجيــة وباقــي الفــرق الــى النــار، 
ــول  ــا اق ــات م ــى ثب ــل عل وللتدلي

اورد مثــال معاصــرا.
دعانــي  االيــام  احــد  ففــي 
صديــق قــادم مــن بغــداد الــى 
حضــور قــداس فــي كنيســة معينــة 
فلبيــت  حديثــا،  اليهــا  انتمــى 

طلبــه وفــي نفســي رغبــة شــديدة 
ــد  ــلوكية ومعتق ــى س ــالع عل لالط
هــذه الجماعــة، وكم كانــت فرحتي 
الحديثــة  باالســاليب  توصــف  ال 
ــي  ــيقى الت ــوس والموس الداء الطق
ــة  ــل الجميل ــا والتراتي ــدح عالي تص
بكلمــات حديثــة فيمــا يســمى 
الممتنــع،  بالســهل  االدب  فــي 
حتــى اننــي شــاركتهم االداء بــكل 
ســرور واندمــاج مــع الوضــع الــذي 
ــي  ــل، ولقداغرتن ــن قب ــه م ــم الف ل
تلــك الزيــارة االولــى الن اعيــد 
الكــرة فــي االســبوع التالــي، لكــن 
مــا ان علــم القــوم بأنــي لــم احبــذ 
االنســالخ عــن جماعتــي واالنتمــاء 
اليهــم  حتــى قابلونــي باهمــال 
ــا كان  ــد م ــر، فبع ــع النظي منقط
وبشاشــة حــل  ود  مــن  منهــم 
ــى  ــيان حت ــرود والنس ــا الب محله
لــم يتطرقــوا الــى اننــي كنــت 

ــط. ــبوع فق ــل اس ــم قب بينه
فــي الثمانينــات، وبعــد الحملــة 
التطهيريــة الكبــرى مــن قبل حزب 
ــزاب،  ــي االح ــاء باق ــلطة الفن الس

التقيــت هــذه المــرة ببعثــي قيادي 
مــن ســوريا وكانــت االســطوانة 
نفســها التــي ســمعتها مــن الرجــل 
ــراق  ــي الع ــي وهــي انكــم ف اللبنان
تناصبــون بعضكــم العــداء مــن 
غيــر مبــرر الن عندنــا ليــس االمــر 

ــذا. هك
ان االحــزاب فــي قطرنــا عانــت 
عبــر  الكثيــر  واهــدرت  الكثيــر 
ــاذا  ــة مــن الســنين، ف عقــود طويل
ــد زوال حكــم  ــدرك االن وبع ــم ت ل
البعــث العاتــي ان قبــول االخــر 
والحــوار معــه وبــث روح االطمئنان 
فــي  المتخالفيــن  نفــوس  فــي 
ــور  ــارات وحض ــادل الزي ــرأي وتب ال
النــدوات بشــكل متبــادل فانهــا 
ــى قاعــدة  ــاء عل ــن تســتطيع اللق ل
عمــل وطنــي مشــترك، وباختصــار 
الــروح  احــالل  يحــب  شــديد، 
ــا  ــل النه ــي التعام ــة ف الديمقراطي
الطريــق الوحيــد التــي توصلنــا الــى 
ــق  ــي طري ــا ف ــير مع ــة لنس النهض

ــر. التنوي
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دعـــا البابـــا فرانســـيس الرهبـــان 
ــر  ــن التبذيـ ــد مـ ــى الحـ ــات إلـ والراهبـ
والتـــرف، بعدمـــا وردت أخبـــار عـــن 
ـــورو  ـــون ي ـــرف 31 ملي ـــي ص ـــقف ألمان أس

ــه. ــم منزلـ لترميـ
  فحيـــن يوصـــف المـــرء بالكاهـــن، 
تشـــع فـــي خاطـــر الســـامع دائمـــا 
ـــه، والتواضـــع  ـــي الوج ـــمات الســـماحة ف س

ــادة،  ــي المـ ــد فـ ــلوك، والزهـ ــي السـ فـ
ســـعيا إلـــى مـــا وراء المـــادة، إلـــى 
الجنـــة والنعيـــم. لكـــن كل هـــذا ينهـــار 
ــي  ــم الغربـ ــمع العالـ ــن يسـ ــوان حيـ بثـ
ـــورغ  ـــقف ليمب ـــو أس ـــي، ه ـــقف ألمان بأس
ــت،  ــان إيلسـ ــز فـ ــر تيبارتـ ــز- بيتـ فرانـ
صـــرف نحـــو 31 مليـــون يـــورو لترميـــم 
بيتـــه فـــي الوقـــت الـــذي يتضـــور فيـــه 

ــا. ــن جوعـ المالييـ
ومـــا إن شـــاع الخبـــر حتـــى شـــاع 
معـــه شـــعور دفيـــن بالغضـــب. وليكفـــر 
ـــقف  ـــذا األس ـــافر ه ـــب، س ـــذا الذن ـــن ه ع
ـــى  ـــف إل ـــة التكالي ـــوط مخفض ـــى خط عل
ـــيس. إال أن  ـــا فرانس ـــاء الباب ـــكان للق الفاتي
هـــذا قـــد ال يكـــون كافيـــا أبـــدا للحـــد 
مـــن االســـراف المتـــرف فـــي الكنيســـة 

الكاثوليكيـــة.
وفـــي رومـــا، حيـــث حاضـــرة الفاتيـــكان 
ـــس  ـــم، لي ـــي العال ـــة ف ـــع الكاثوليكي مرج
غريبـــا منظـــر الكاردينـــاالت يتمختـــرون 
فـــي الشـــوارع بأثوابهـــم الفخمـــة، التـــي 
يكلـــف الواحـــد منهـــا خزينـــة الكنيســـة 
ـــادرا  ـــس ن ـــورو، ولي ـــة آالف ي ـــو خمس نح
ــاالت  ــؤالء الكاردينـ ــن هـ ــهد أي مـ مشـ
ـــارات  ـــه بنظ ـــن عيني ـــمس ع ـــا الش حاجب
ــي  ــار مصممـ ــن كبـ ــالن مـ ــا فـ صممهـ

األزيـــاء اإليطالييـــن.
أي  كان  قريـــب،  وقـــت  وحتـــى 
كاردينـــال فـــي رومـــا يقصـــد مطعمـــه 
ـــوم،  ـــي كل ي ـــذاء ف ـــاول الغ ـــل، لتن المفض
ـــوم  ـــى ي ـــى أن أت ـــه الفاخـــر. إل ـــا ثوب مرتدي
ــذا  ــم هـ ــادل فـــي المطعـ ــه النـ رأى فيـ
ـــوت  ـــاب الكهن ـــي ثي ـــال، أو ذاك، ف الكاردين

ــن  ــة. وحيـ المتواضعـ
ـــبب،  ـــأل عـــن الس س
كان الجـــواب ممـــا 
»البابـــا  ودل:  قـــل 

فرانســـيس!«.
أن  فمنـــذ   
انتخـــب فرانســـيس 
ــي  ــم فـ ــرا أعظـ حبـ
كان  الماضـــي،  آذار 
ـــي التواضـــع  ـــة ف أمثول
متنقـــال  والزهـــد، 
القديمـــة  بســـيارته 
ــات،  ــراز فيـ ــن طـ مـ
بيتـــا  ومفضـــال 
ـــقة  ـــى ش ـــا عل متواضع
ـــتمر  ـــا اس ـــة. كم فخم
بـــال كلـــل يدعـــو 
ــات  ــان والراهبـ الرهبـ
ـــلوب  ـــاج أس ـــى انته إل
ـــة،  ـــل بهرج ـــاة أق حي
إلـــى  وأقـــرب 

التواضـــع.
وقبـــل أن تصلـــه أخبـــار أســـقف 
ليمبـــورغ، الـــذي دفـــع 15 ألـــف يـــورو 
مـــن أجـــل حـــوض اســـتحمام فـــي 

ـــاقفة  ـــى أس ـــيس إل ـــه فرانس ـــه، توج منزل
ــا،  ــي رومـ ــيمهم فـ ــاء ترسـ ــدد، أثنـ جـ

ــة. ــع والتقيـ ــى التواضـ ــم إلـ فدعاهـ
قولـــه:  مـــرة  عنـــه  نقـــل  وقـــد 
»يؤلمنـــي أن أرى كاهنـــا أو راهبـــة يملـــك 
ـــوز،  ـــذا ال يج ـــراز، فه ـــة الط ـــيارة حديث س
فالســـيارة قـــد تكـــون ضروريـــة، لكـــن 
ـــة،  ـــر مترف ـــة غي ـــيارة متواضع ـــاروا س اخت
ـــون  ـــن يموت ـــال الذي ـــدد األطف ـــروا بع وفك
جوعـــا، وارصـــدوا أموالكـــم لنجدتهـــم«.

الجمعيـة  انشـأت 
األرثوذكسـية  اإلمبراطورية 
روسـيا      فـي  الفلسـطينية 
فـي  مجتمعيـا  مركـزا 
المسيحيين  موسكولحماية 
المضطهدين والدفاع عنهم 
المسـتويات  جميـع  علـى 

والدوليـة. اإلقليميـة 
ـــا،  ـــا أغابوف ـــت يلين وقال
ـــةان  ـــس الجمعي ـــة رئي نائب

مســـؤوليات المركزســـتتوزع علـــى 
ـــمال  ـــط وش ـــرق األوس ـــة الش منطق
أفريقيـــا«، مشـــيرة إلـــى أن هـــذا 
بمشـــاركة  أســـتحدث  المركـــز 
المنظمـــات  مـــن  مجموعـــة 
وحظـــي  الروســـية  الشـــعبية 
كيريـــل،  البطريـــرك  بمباركـــة 
بطريـــرك موســـكو وســـائر روســـيا.
وأوضحـــت أغابوفـــا أن قـــرار 
إحـــداث هـــذا المركـــز أمـــاله 
ــوريا  ــي سـ ــاع فـ ــور االوضـ »تدهـ
بانقـــراض  الحقيقـــي  والتهديـــد 
فـــي  المســـيحية  الطوائـــف 
ــه  ــرض لـ ــا يتعـ ــد، ومـ ــذا البلـ هـ
ـــز  ـــة وتميي ـــن تفرق ـــيحيون م المس
دائميـــن وانتهـــاكات لحقوقهـــم 

األساســـية«.

وأكـــدت نائبـــة رئيـــس الجمعيـــة 
األرثوذكســـية  اإلمبراطوريـــة 
الفلســـطينية فـــي روســـيا أن مهمـــة 
»مركـــز حمايـــة المســـيحيين« 
تقديـــم المســـاعدة اإلنســـانية ومراقبة 
المســـيحيين  الســـكان  أحـــوال 
فـــي المناطـــق الســـاخنة وإبـــالغ 
عنهـــا،  المجتمعيـــة  األوســـاط 
والدفـــاع عـــن حقـــوق المؤمنيـــن 
المحافـــل  فـــي  المســـيحيين 
الدوليـــة بمـــا فـــي ذلـــك مجلـــس 
األمـــن الدولـــي ومجلـــس أوروبـــا 
ــل  ــي، والتواصـ ــان األوروبـ والبرلمـ
مـــع جامعـــة الـــدول العربيـــة 
الدوليـــة  واللجنـــة  واليونيســـكو 
ــن  ــا مـ ــر وغيرهـ ــب األحمـ للصليـ

المنظمـــات الدوليـــة.

الفتيــات    تزويــج  بــات 
فــي  الصغيــرات  الســوريات 
يمثــل  الســاخنة  المناطــق 
»منجــاة« مــن مســألتين، األولــى  
ــروف  ــبء المص ــن ع ــا م تخلص
والطعــام والكســاء الــذي ال تقــدر 
ــى  ــرة عل ــالت الفقي ــم العائ معظ
ــي  ــة ه ــا. والثاني ــره ألبنائه توفي
ــرش  ــاب أو التح ــار االغتص أخط
الجنســي الــذي قــد تتعــرض لــه 
ــات  ــاالت النزاع ــي ح ــات ف الفتي
العســكرية واالقتحامــات التــي 
تقــوم بهــا القــوى المســلحة، 
النســاء  ثمنهــا  يدفــع  والتــي 

أوال. واألطفــال 
تقــول كارال وهــي ناشــطة 
للنســاء  ملجــأ  فــي  تعمــل 
ازديــاد  »هنــاك  المعنفــات: 
ــرات  ــج الصغي ــي تزوي ملحــوظ ف
األخيرتيــن،  الســنتين  فــي 
ــالت  ــاط العائ ــي أوس ــة ف بخاص
التــي فقــدت المعيــل، واســتقبلنا 
فتيــات كثيــرات عجــزن عــن 
تزوجيهــن  مهزلــة  إكمــال 
ــد  ــر منهــن ســنا بع برجــال أكب
أن تخلــت عنهــن عائالتهــن«. 
ــات  ــالث فتي ــاك ث ــف: »هن وتضي
ــن  ــواء م ــي دار اإلي ــات ف مقيم
ــن  ــر، منه ــزواج المبك ــا ال ضحاي

فتــاة فــي الســابعة عشــرة حاليــا 
ال تــزال تعانــي مشــكالت صحيــة 
نتيجــة إجهاضــات متكــررة لعــدم 

احتمــال جســمها الحمــل«.
فــي  كمــا  الداخــل  وفــي 
تدفــع  اللجــوء  مخيمــات 
ــا  ــا عندم ــا باهظ ــالت ثمن الطف
ــزواج  ــل أن ال ــن األه ــور له يص
ممــا  لهــن  الخــالص  »دفــة 
يحيــط بهــن مــن فقــر وتضييــق 
وحرمــان وحجــز للحريــة«، وقــد 
ــزواج  ــاالت ل ــات الح ــجلت مئ س
ــات  ــاء صفق ــرات لق ــات قاص فتي
ــا تنتهــي  ــا م ــة غالب ــة هزيل مالي

كانــت  وإذا  مأســوية.  بطريقــة 
ــة  ــة إعالمي ــارت جلب المســألة أث
فــي مخيمــات اللجــوء والتــي 
ــات  ــة »الجئ ــا حمل ــرت عنه عب
ــى  ــت إل ــي تطرق ــبايا« الت ال س
مســألة زواج الصغيــرات فــي مــا 
تناولتــه، فــإن تزويــج الصغيــرات 
يتــم بهــدوء وبصمــت قاتــل فــي 
ــة  ــال ضج ــوري وب ــل الس الداخ

إعالميــة.
ــن أن  ــد المحامي ــرى أح وي
المشــكلة مضاعفــة وال تقتصــر 
علــى اغتصاب إرادة الفتــاة القاصر 
وإرغامهــا علــى الــزواج بــأول 

رجــل حتــى ولــو كزوجــة ثانيــة 
أو ثالثــة، بــل تتعداهــا إلــى عــدم 
ــم  ــي المحاك ــزواج ف ــجيل ال تس
ــى أوراق  ــاد عل ــرعية واالعتم الش
شــيوخ أو »كتــاب برانــي«، كمــا 
يســمى باللغــة المحليــة، بحجــة 
صعــب  الــزواج  تســجيل  أن 
بســبب صعوبــة الوصــول إلــى 
المحاكــم، مــا يــؤدي إلــى انتهاك 
جديــد ومضاعــف لحقــوق الطفلــة 
التــي ال تمتلــك قــدرة علــى قــول 
كلمــة فــي ظــل ســيطرة مطلقــة 

ــا. ــة عليه ــور العائل لذك

البابا مخاطبا الكهنة والرهبان :

فكروا بعدد األطفال الذين يموتون جوعا وارصدوا أموالكم لنجدتهم

تقارير

» البابا يدعو للحد من التبذير
وأسقف ألماني يرمم منزله بماليين اليوروات « 

انبثاق مركز في موسكو
لحماية مسيحيي الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا  

  الفتيات السوريات
 بين انياب الفقر و »وحش« االغتصاب
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اســتئصال  عمليــة  بــدأت 
ــوى  ــهل نين ــن س ــيحيين م المس
ــذي  ــد ال ــام البائ ــل النظ ــن قب م
علــى  االســتيالء  الــى  عمــد 
ــل  ــى قبائ ــا عل ــم وتوزيعه اراضيه
ــة  ــارج المنطق ــن خ ــتقدمها م اس

تحــت عناويــن عــدة 
متابعة : سورايا

النقــل  وزيــر  إعتبــر 
ــم  ــة اقلي ــي حكوم ــاالت ف واالتص
جونســون  العــراق  كردســتان 
ســياويش أيــو ان »مــا جــرى 
فــي العــراق يجــب ان يشــكل 
ناقــوس خطــر وجــرس انــذار الــى 
ــان  المســيحيين فــي ســوريا ولبن
لكــي يتعظــوا منــه ويتمســكوا 
بأرضهــم ويدافعــوا عنهــا«، مشــيرا 
الــى ان »اســتمرار نزف االســتيالء 
المســيحيين  اراضــي  علــى 
وارغامهــم علــى الهجــرة والرحيــل 
الــى  ســيؤدي  وطنهــم  عــن 
»انقــراض« المســيحيين وتحولهــم 
مجــرد ذكــرى بعــد نحــو 15 الــى 
20 ســنة علــى االكثــر، وهــذا مــا 
يحتــاج الــى تحــرك جــدي وعلمي 
الثقــة واســتعادة  بنــاء  إلعــادة 
االرض والحضــور، مضيفــا »ال يزال 
المســيحيون يتمركــزون في ثالث 
مناطــق، ولــكل منهــا روايتهــا 
ــي  ــى ه ــداث، االول ــة لالح الخاص
بغــداد والموصــل والتــي تعرضــت 

ــن  ــلة م ــة وسلس ــات ارهابي لعلمي
وانتــزاع  والهجمــات  المظالــم 
ــن بيــوت  الملكيــات الخاصــة م
ــم  ــراه باس ــوة، واالك ــال بالق ومح
وكانــت  المتطــرف،  االســالم 
الســبب الرئيســي لدفــع اآلالف 

ــراق«. ــرك الع ــرة وت ــى الهج ال
وأشــار جونســون فــي حديــث 
لصحيفــة »النهــار« الــى ان »الدور 
الخطيــر الــذي قــام بــه متنفــذون 

العراقيــة  الحكومــات  فــي 
ــتيالء  ــل االس ــن اج ــة م المتعاقب
المســيحيين«،  عقــارات  علــى 
ــارات  ــا العق ــا هــؤالء بـ«مافي واصف
التــي عملــت علــى االســتيالء 
المســيحيين  اراضــي  علــى 
العراقييــن ومســاكنهم ومتاجرهــم 
الوســائل  بــكل  ومؤسســاتهم 
المتوافــرة وبكلفــة زهيــدة جــدا«، 

العامــل  »هــذا  الــى  مضيفــا  
تــردي الوضــع االقتصــادي وتــردد 
الديــن  ورجــال  السياســيين 
المســيحيين، االمــر الــذي ضــرب 
الوجــود المســيحي فــي العمــق«، 
أمــا المنطقــة الثانيــة في مسلســل 
ــن،  ــيحيين العراقيي ــات المس نكب
علــى مــا يقــول، فهــي ســهل 
ــة  ــا لمحافظ ــع اداري ــوى التاب ــازع الســيطرة نين ــذي يتن ــوى وال نين

ــلطة  ــتان وس ــم كردس ــه اقلي علي
ــة  ــم ان هــذه المنطق ــداد، ورغ بغ
ال تــزال مأهولــة بعــدد كبيــر مــن 
المســيحيين، فقــد بــدأت عمليــة 
اســتئصال المســيحيين منهــا مــع 
ــابق  ــي الس ــس العراق ــام الرئي نظ
ــى  ــذي عمــد ال صــدام حســين ال
االســتيالء علــى اراضيهــا وتوزيعها 
علــى قبائــل اســتقدمها مــن خارج 
ــدة«،  ــن ع ــة تحــت عناوي المنطق
ــي  ــة وزراء ف ــى ان »ثم ــا ال الفت
الحكومــة العراقيــة يعملــون علــى 
ــى  ــتيالء عل ــوال لالس ــرف االم ص
ــون  ــيحيين، ويقدم ــي المس اراض
الشــبك  لطائفــة  كبيــرا  دعمــا 
ولغيرهــا مــن الطوائــف لشــراء 
ســعرها،  كان  مهمــا  العقــارات، 

ــر«. ــق التغيي لتحقي
الثالثــة  »المنطقــة  وأضــاف 
القليــل  فيهــا  يبقــى  التــي 
مــن المســيحيين هــي اقليــم 

جونســون  ويصفهــا  كردســتان، 
بأنهــا االكثــر اســتقرارا نتيجــة 
ــا  ــدو انه ــي يب ــة الت االدارة الكردي
المســيحيين  مــع  »رحيمــة« 
يســعى  وحيــث  واالقليــات، 
الــى  كردســتان  مســيحيو 
المطالبــة بمزيــد مــن الحكــم 
ــظ  ــة لحف ــي واالدارة المحلي الذات

» . صيتهــم خصو
»عمليــات  ان  الــى  ولفــت 
االســتيالء علــى اراضــي العراقييــن 
ــود  ــم وج ــم رغ ــيحيين تت المس
الدســتور  فــي  واضحــة  مــادة 
اذا  االراضــي،  انتقــال  تمنــع 
بتغييــر  يتســبب  ذلــك  كان 
ديموغرافــي«، مشــيرا الــى  ان 
»المشــكلة ان االرهــاب والشــبيحة 
ــون،  ال يعترفــون بدســتور وال بقان
ــير  ــى تفس ــاج ال ــا يحت ــذا م وه
ــى  ــة عل ــة االتحادي ــن المحكم م
ــن أجــل  ــول جونســون، م ــا يق م
انقــاذ مــا تبقــى مــن اراضينــا 

ومعالجــة مــا ســبق«.

المجلــس  رئيــس  طالــب 
الســرياني  الكلدانــي  الشــعبي 
االشــوري فهمــي يوســف منصــور 
لمســيحيي  العاجــل  المؤتمــر 
ــل  ــي بروكس ــد ف ــرق المنعق الش
ــي  للفتــرة مــن 5-6 تشــرين الثان
مقاعــد  عــدد  بزيــادة  الجــاري 
كوتــا الشــعب الكلدانــي الســرياني 
ــي  ــي البرلمــان العراق االشــوري ف
ــي  ــدده ف ــع ع ــب م ــا يتناس بم
ــدد  ــادة ع ــر، وزي ــل والمهج الداخ
ــي  ــيحيين ف ــا المس ــد كوت مقاع
نينــوى  محافظتــي  مجلــس 
وبغــداد بمــا يتناســب مــع عــدده 

فــي هاتيــن المحافظتيــن.
وجــاء فــي الكلمــة التــي القاها 
منصــور عــن الوفــد العراقــي فــي 
الجلســة الختاميــة للمؤتمــر الــذي 
البرلمــان  مبنــى  فــي  انعقــد 
الكلدانــي  الشــعب  ان  االوربــي 
الســرياني االشــوري هــو المكــون 
األصيــل للشــعب العراقــي وتمتــد 
ــذا الوطــن  ــراب ه ــي ت جــذوره ف
بانــه  واوضــح  الســنين،  آالف 
متمســكا بأرضــه ووطنــه رغــم 
العنــف  اعمــال  الــى  تعرضــه 

وســفك الدمــاء والمظالــم وارتــكاب 
منــذ  بحقــه  البشــعة  المجــازر 

تأســيس الدولــة العراقيــة.
استبشــر  منصــور  واضــاف 
بالتغييــر  خيــرا  شــعبنا  ابنــاء 
ــن  ــراق لك ــي الع ــذي حصــل ف ال
ــال  ــذه اآلم ــددت ه ــرعان ماتب س
ــي  ــة الت ــال اإلرهابي ــة االعم نتيج
تعــرض لهــا العراقيــون جميعــا 
مــن  خــاص  بشــكل  وشــعبنا 
عمليــات عنــف وتهجيــر وخطــف 
وقتــل علــى الهويــة وكان أبرزهــا 
ماحصــل فــي كنيســة ســيدة 

النجــاة فــي بغــداد.
خــالل  فهمــي  وطالــب 
ان  الدولــي  المجتمــع  كلمتــه 
يقــوم بخطــوات فعليــة ترقــى 
المؤلــم  واقعنــا  مســتوى  الــى 
ولســنا بحاجــه الــى مؤتمــرات 
خطابيــة وتجمعــات إعالميــة. ألن 
ــي  ــيحيون ف ــه المس ــرض ل مايتع
ــج  ــتهداف ممنه ــن اس ــرق م الش

ومبرمــج لهــو شــيء خطيــر.
وختــم كلمتــه بعــدد مــن 
المطاليــب التــي يــرى فيــه حــال 
ــات ابنــاء شــعبنا كان  ألنهــاء معان

ــا: ابرزه
ــة  ــتحداث محافظ ــل الس العم
ــوى  ــن ســهل نين ــي مناطــق م ف
ــة  ــع بقي ــاركة م ــعبنا وبالمش لش
المكونــات القوميــة والدينيــة التــي 
ــات  ــذه المكون ــا ه ــش فيه تتعاي
ــي تعرضــت  ــة الت ــة األصلي العراقي

للتهميــش والتهجيــر.
مــن   )35( المــادة  إقــرار 
مســودة دســتور إقليم كوردســتان 
ــح  ــى من ــي تنــص عل ــراق، الت الع

ــعبنا. ــي لش ــم الذات الحك
 تفعيــل المــواد الدســتورية 
ــات القوميــة  التــي تضمــن للمكون
ــا  ــا وحقوقه ــة خصوصيته والديني
المشــروعة، وإزالــة أثــار سياســات 
ــي التــي  ــي والدين الصهــر القوم
مورســت ومــا زالــت تمــارس لحــد 
التغييــب  مظاهــر  وإزالــة  األن، 
ــتى  ــي ش ــد ف ــش المتعم والتهمي
باإلقــرار  والمطالبــة  المجــاالت، 
فــي الدســتور العراقــي كمــا فــي 
مســودة دســتور إقليم كوردســتان 
ــدان ســريان  ــى ان شــعب )كل عل

ــد. ــعب واح ــوريين( ش اش
الشــراكة  مبــدأ  ترســيخ 

ــة  ــز روح المواطن ــة وتعزي الوطني
العراقــي. الشــعب  أبنــاء  بيــن 
العــادل  التمثيــل  ضمــان 
ــة  ــي الســلطات القضائي لشــعبنا ف
فــي  والتنفيذيــة  والتشــريعية 

العــراق.
الســعي الجــاد لترســيخ نظــام 
الحكــم الديمقراطــي فــي العــراق، 
بنــود  تنفيــذ  علــى  والعمــل 
ــى  ــاد عل ــم باالعتم ــتور الدائ الدس
ــة  ــم والممارســات الديمقراطي القي
للســلطة  الســلمي  والتــداول 
ــرار  ــوق اإلنســان وإق ــرام حق واحت
للمكونــات  والدينيــة  التعدديــة 

العراقيــة.
االحتفــاظ بخصوصيــة مناطــق 
تواجــد شــعبنا فــي ســهل نينــوى 
ــدم  ــة ع ــتان بغي ــم كوردس واقلي
ورفــع  ديموغرافيتهــا  تغييــر 
التجــاوزات علــى االراضــي والقــرى 
ــادل  ــض الع ــا والتعوي ــة له التابع
والمجــزي عــن االضــرار التــي 
قانــون  تشــريع  بهــم.  لحقــت 
الخــاص  الشــخصية  االحــوال 

لمســيحيين. با
ــي  ــن الت ــة القواني ــاء كاف  إلغ

مــن شــأنها التمييــز بيــن مكونات 
الشــعب العراقــي القوميــة والدينية. 
والعمــل علــى تعديــل مناهــج 
التربيــة والتعليــم بمــا ينســجم مع 

ــن. ــي الوط ــة ف التعددي
ــن  ــى تشــريع قواني العمــل عل
شــعبنا  النصــاف  دســتورية 
االشــوري  الســرياني  الكلدانــي 
ــي  ــان ف ــر للتركم ــا أق ــوة بم أس
ــي مؤخــرا. ــواب العراق ــس الن مجل
الجلســة  وانعقــدت  هــذا 
ــاد  ــان االتح ــي برلم ــة ف الختامي
األوربــي برئاســة الســيد جيــن 
ــان  ــس برلم ــب رئي ــت نائ ولبريج

االتحــاد األوربــي والســيد جيمــي 
رئيــس  نائــب  أوريخــا  مايــور 
ونائــب  البرلمــان  مجموعــة 
البرلمــان ماريــا نيفيــس والمنســق 
البرلمانــي الســيد كوليرمو كاســان 
ومديــر مكتــب شــؤون الشــرق 
األوســط فــي االتحــاد األوربــي 
وبحضــور رئيــس مؤتمــر المشــرق 
ــارس والقــت  البروفيســور وليــد ف
الوفــود المشــاركة كلماتهــا حــول 
ظــروف بلدانهــم ومصيــر شــعوبهم 
لمعالجــة  المقترحــة  والحلــول 
معاناتهــم وكانــت هنــاك مداخالت 

ــان. ــواب البرلم ــن ن ــاءه م بن

جونسون سياوش:

تواصل االستيالء على اراضي المسيحيين ودفعهم 
للهجرة سيؤدي الى انقراضهم وتحولهم لمجرد 

ذكرى بعد عشرين سنة على االكثر

ثمة وزراء في الحكومة العراقية يعملون على صرف االموال لالستيالء على 
اراضي المسيحيين 

  ما جرى في العراق يجب ان يشكل 
ناقوس خطر للمسيحيين في سوريا ولبنان

المؤتمر العاجل لمسيحيي الشرق األوسط يختتم اعماله في بروكسل 
فهمي منصور يطالب بزيادة عدد مقاعد كوتا الشعب )الكلداني السرياني االشوري( في برلمان العراق
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افتتــح المؤتمــر المســيحي المشــرقي أعمالــه فــي بيــروت يــوم الســبت 2013/11/2  فــي فنــدق 
الهيلتــون واســتمر ليوميــن وأبتــدأت الجلســة االفتتاحيــة بالصــالة الربانيــة التــي تالهــا المشــاركون 
بعدهــا القــى رئيــس الرابطــة الســريانية فــي لبنــان حبيــب افــرام كلمــة رحــب فيهــا بالمشــاركين   
وجــاء فيهــا »اننــا فــي اللقــاء المســيحي رســل قضيــة تبــدأ مــن بيــروت وهــي تتعلــق بهويتنــا وأرضنــا 
هــذه القضيــة بــدأت عبــر الهجــرة والتهجيــر وهــي رهــن وعينــا لدورنــا والمطلــوب منــا هــو ايمــان 

كبيــر بقضيتنــا« 

بيروت : سورايا

مؤتمرات

االفتتــاح  جلســة  وكانــت 
فــي  بالمشــاركين  تعريفيــة 
المؤتمــر والقيــت خاللهــا كلمات 
ــى  ــث الق ــاركة حي ــود المش الوف
معالــي وزيــر النقــل واالتصــاالت 
فــي اقليــم كردســتان جونســون 
ــي  ــد العراق ســياويش عضــو الوف
فــي المؤتمــر كلمــة تطــرق فيهــا 
ــي  ــعبنا الكلدان ــاع  ش ــى أوض ال
الســرياني األشــوري فــي العــراق 
التغيــر  مخطــط  ان  وقــال 
الــذي  المشــبوه  الديمغرافــي 
ينفــذ منــذ عشــرات الســنين 
ــة  ــعبنا التاريخي ــي ش ــي أراض ف
نينــوى  ســهل  منطقــة  فــي 
ومــن قبــل أطــراف وجهــات 
عديــدة اخــذ هــذه األيــام اتجاهــا 
مــن  شراســة  أكثــر  جديــدا 
الســابق حيــث هنــاك محــاوالت 
ــتحواذ  ــع واالس ــة للتوس محموم
ــى  ــاليب عل ــرق واألس ــكل الط ب
أراضــي شــعبنا فــي منطقــة 
ســهل نينــوى بســبب تدفــق 
السياســي  والدعــم  المــال 
ــن و  ــل الوط ــن داخ واإلداري م
خارجــه لقلــع واســتئصال شــعبنا 

ــذوره. ــن ج م
ــوق  ــرة حق ــت وزي ــا الق كم
وجــدان  الســابقة  االنســان 
ــي  ــد العراق ــل كلمــة الوف ميخائي
ــر  ــوم أكث ــن الي ــا نح ــاء فيه ج
ــة  ــى بحاج ــت مض ــن أي وق م
ترقــى  فعليــة  خطــوات  الــى 
الــى مســتوى واقعنــا المؤلــم 

ــرات  ــى مؤتم ــه ال ــنا بحاج ولس
إعالميــة.  خطابيــة وتجمعــات 
ــيحيون  ــه المس ــرض ل ان مايتع
اســتهداف  مــن  الشــرق  فــي 
لهــو شــئ  ممنهــج ومبرمــج 
ــرأى  ــمع وم ــى مس ــر وعل خطي
مــن المجتمــع الدولــي ربمــا 
تختلــف وســائل االســتهداف مــن 
دولــة إلــى أخــرى لكــن الهــدف 

واحــد هــو افــراغ المنطقــة مــن 
ــح  ــم مل ــن ه ــيحيين الذي المس

األرض
وطالبــت ميخائيــل خــالل 
كلمتهــا »العمــل على اســتحداث 
محافظــة فــي مناطــق من ســهل 
وبالمشــاركة  لشــعبنا  نينــوى 
ــة المكونــات القوميــة  ــع بقي م
ــا  ــش فيه ــي تتعاي ــة الت والديني

وإقــرار المــادة )35( من مســودة 
كوردســتان  إقليــم  دســتور 
العــراق، التــي تنــص علــى منــح 

ــعبنا« ــي لش ــم الذات الحك
والقــى العمــاد ميشــال عــون 
كلمــة ختاميــة  شــدد فيهــا 
ــدون  ــيحيين يج ــى أن المس عل
ــة،  ــة، القوي ــة المدني ــي الدول ف
الديمقراطيــة، الخيــار الوحيــد 
بيــن قوميــة عربيــة تهــاوت، 
وأصوليــة تكفيريــة تلغــي اآلخــر  
الحاضــرة  نهضتنــا  ان  وقــال 
تســتوجب ثــورة فكريــة فــي 

ســبيل ديمقراطيــة عادلــة يتمتع 
فيهــا المواطــن بجميــع الحريــات 
اإلعــالن  عليهــا  نــص  التــي 
اإلنســان،  لحقــوق  العالمــي 
تعبــر  دســاتير  وباحتــرام 
بمضامينهــا عــن هــذه الحقــوق. 
النقاشــات  واســتمرت 
وثيقــة  العــالن  والمــداوالت 
حــول تاســيس اللقــاء المســيحي 
المشــرقي وفي الجلســة الختامية 
الوثيقــة  انبثــاق  عــن  اعلــن 
ــاء مســيحي  ــن لق المســيحية ع
تضمنتــه  مــا  وأبــرز  الشــرق 

الحضــور  اعتبــار  الوثيقــة، 
ــرورة  ــان ض ــي لبن ــيحي ف المس
لوجــود المســيحيين فــي كل 
ــا  ــن مع ــار األمري المشــرق واعتب
ــم  شــرط لســالم المنطقــة والعال
ــم  تشــكيل  لجنــة المتابعــة  وت
للمؤتمــر مــن مندوبيــن مــن كل 
وفــد مشــارك وتــم اختيــار النائب 
ــة  ــس قائم ــوع رئي ــص ايش خال
الكلدانــي  الشــعبي  المجلــس 
الســرياني االشــوري ووجــدان 
ميخائيــل وزيــرة حقوق االنســان 
مــن  زيــا  وجيفــار  الســابقة 
الحركــة الديموقراطيــة االشــورية 

ــراق. ــن الع م
هــذا وقــد شــارك فــي المؤتمر 
ودينيــة  سياســية  شــخصيات 
وفكريــة واقتصاديــة واجتماعيــة 
ومصــر  وســوريا  العــراق  مــن 
ولبنــان واألردن وفلســطين وضــم 
وزيــر  معالــي  العراقــي  الوفــد 
ــة  ــي حكوم ــاالت ف ــل واالتص النق
ومســاعد  كوردســتان  اقليــم 
الشــعبي  المجلــس  رئيــس 
ــن  ــد م ــاويش ووف ــون س جونس
الكلدانــي  الشــعبي  المجلــس 
برئاســة  األشــوري  الســرياني 
ــة  ــس حرك ــف ورئي ــي يوس فهم
ــس  ــو مجل ــريان عض ــع الس تجم
محافظــة نينــوى انــور هدايــة 
ــوري  ــي االش ــة الديمقراط والحرك
وبولــص شــمعون رئيــس جمعيــة 
ووجــدان  الكلدانيــة  الثقافــة 
ميخائيــل وزيــرة حقــوق اإلنســان 
ســابقا فــي العــراق وكالويــز شــابا 
ــم كوردســتان  عضــو برلمــان إقلي
ــورايا  ــة س ــس منظم ــابقا ورئي س
ــص. ــوزاد بول ــالم ن ــة واالع للثقاف

وثيقة اللقاء المسيحي في لبنان 

هنالك محاوالت محمومة للتوسع واالستحواذ على أراضي 
شعبنا في منطقة سهل نينوى من خالل تدفق المال والدعم 

السياسي واإلداري من داخل الوطن وخارجه لقلع  شعبنا 
واستئصاله من جذوره. 

نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة الى خطوات فعلية ترقى الى مستوى 
واقعنا المؤلم ولسنا بحاجه الى مؤتمرات خطابية وتجمعات إعالمية 

ان مايتعرض له المسيحيون في الشرق من استهداف ممنهج 
ومبرمج  على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي لهو شيء خطير

 الحضور المسيحي في كل المشرق يمثل شرطا لسالم المنطقة والعالم 
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ــرة رئيـــس  ــي محاضـ ــاء فـ ــد جـ فقـ
الهيئـــة المســـتقلة لحقـــوق االنســـان 
ـــاء بطـــرس ان العـــراق ليـــس أســـتثناءا  ضي
ـــدان  ـــة بل ـــي بقي ـــه ف ـــو الحـــال علي ـــا ه لم
ــة  ــز العرقيـ ــات التمييـ ــرق فسياسـ المشـ
والدينيـــة أمتـــدت منـــذ قـــرون وبعـــدة 
أشـــكال، وبمـــرور بســـيط علـــى تأريـــخ 
العـــراق القريـــب نالحـــظ أن أوضـــاع 
المســـيحيين ولحيـــن تغييـــر النظـــام 
ـــل  ـــن أفض ـــم تك ـــد 2003 ل ـــي بع السياس
كثيـــرا ممـــا هـــي عليـــه االن، فبالرغـــم 
ـــة إال  ـــي العلماني ـــام كان يدع ـــن أن النظ م
أنـــه أســـتخدم الديـــن كوســـيلة لضـــرب 
معارضيـــه، وكذلـــك للحصـــول علـــى 
ـــه العســـكرية  ـــراء مغامرات ـــا ج ـــة فقده مكان
ـــراق  ـــم الع ـــذي حك ـــام ال ـــاء. فالنظ الهوج
ـــة  ـــات الديني ـــى الحري ـــيطرة عل ـــعى للس س
وممارســـة الشـــعائر علـــى نحـــو يتوافـــق 
ـــذه  ـــيير ه ـــعى لتس ـــاته، وكان يس وسياس
الحريـــات بمـــا يخـــدم أجندتـــه، فيحجمهـــا 
ـــرى. ـــرات أخ ـــي فت ـــطها ف ـــا، وينش أحيان
وبعـــد التغييـــر الـــذي حـــدث فـــي 
العـــام 2003 تحـــدث بطـــرس عـــن  دخـــول 
ـــراق،  ـــف أرض الع ـــوات التحال ـــمى بق مايس
ـــع  ـــي بوض ـــول دراماتيك ـــدث تح ـــد ح فق
االقليـــات وباألخـــص المســـيحيين، فقـــد 
ـــدو  ـــا الع ـــى أنن ـــا عل ـــض معن ـــل البع تعام
ـــورس  ـــر وم ـــاد والتكفي ـــن الجه األول فأعل
بحقنـــا األبتـــزاز والتهديـــد والخطـــف 
والقتـــل والتهجيـــر، وأكتفـــت الحكومـــة 
واألحـــزاب بإصـــدار بيانـــات التنديـــد 
واإلســـتنكار، وأصبـــح البعـــض ينظـــرون 
ــة  ــم عالـ ــى أنهـ ــيحيين علـ ــى المسـ إلـ
علـــى هـــذا البلـــد، ونجـــح هـــؤالء إلـــى 
ـــن %60  ـــر م ـــر أكث ـــي تهجي ـــر ف ـــد كبي ح

مـــن مســـيحيي العـــراق.
ــود  ــول البنـ ــر حـ ــور آخـ ــي محـ وفـ
ــتور  ــرس ان الدسـ ــال بطـ ــتورية قـ الدسـ
ــواده  ــض مـ ــي بعـ ــل فـ ــي يحمـ العراقـ
نصوصـــا تتعـــارض مـــع بعضهـــا البعـــض 
ــص : ــتور تنـ ــن الدسـ ــادة ) 2 ( مـ فالمـ
اوال :ـ االســـالم ديـــن الدولـــة الرســـمي، 

وهـــو مصـــدر أســـاس للتشـــريع:
       أ ـ ال يجـــوز ســـن قانـــون 
يتعـــارض مـــع ثوابـــت أحـــكام االســـالم.
      ب ـ ال يجـــوز ســـن قانـــون 
يتعـــارض مـــع مبـــادئ الديمقراطيـــة.
      ج ـ ال يجـــوز ســـن قانـــون 
والحريـــات  الحقـــوق  مـــع  يتعـــارض 

االساســـية الـــواردة فـــي هـــذا الدســـتور.
ثانيـــا :ـ يضمـــن هـــذا الدســـتور 
ـــة  ـــة االســـالمية لغالبي ـــى الهوي ـــاظ عل الحف
ـــل  ـــن كام ـــا ويضم ـــي، كم ـــعب العراق الش
الحقـــوق الدينيـــة لجميـــع االفـــراد فـــي 
ــة،  ــة الدينيـ ــدة والممارسـ ــة العقيـ حريـ
كالمســـيحيين، االيزدييـــن، والصابئـــة 

المندائييـــن.
ـــي  أوال  ـــاء ف ـــرس أن ماج ـــاف بط واض
ـــن االســـالمي هـــو مصـــدر أســـاس  : » الدي
ـــة  ـــح لبقي ـــب واض ـــو تغيي ـــريع » ه للتش
الديانـــات وأحتـــرام الحريـــات الشـــخصية 
وقبـــول األخـــر والتعدديـــة الدينيـــة. 
ــادات  ــعة لألجتهـ ــاحة واسـ ــاك مسـ وهنـ
تمنـــح  بيئـــة مناســـبة للمتشـــددين 
والمتعصبيـــن  واألرهابيـــن لممارســـاتهم 
الألنســـانية بحـــق المســـيحيين، وكذلـــك 
ـــن نفـــس المـــادة   ـــن أوال م ـــرة ) أ ( م الفق

تتعـــارض مـــع الفقـــرة ) ب («
ـــن  ـــدد م ـــه بع ـــاء محاضرت ـــم ضي وخت

ـــا: ـــب كان ابرزه المطالي
 تعديـــل الدســـتور بمـــا يضمـــن 
علـــى  للجميـــع  الحقيقيـــة  الحقـــوق 

أســـاس المواطنـــة فقـــط.
المدنيـــة  ســـن قانـــون األحـــوال 
والشـــخصية للمســـيحيين بمـــا ينســـجم 

ــم. ــع عقديتهـ مـ
ـــين  ـــل السياس ـــن قب ـــل م ـــدم التدخ ع
فـــي مؤسســـات األوقـــاف المســـيحية  
التامـــة فـــي  وإعطائهـــا األســـتقاللية 

تنظيـــم وإداء أعمالهـــا.
أن يكـــون للمســـيحيين حـــق فـــي 
ـــي  ـــق ف ـــة والح ـــم الروحي ـــاء منظومته بن
حريتهـــم الدينيـــة وممارســـة شـــعائرهم 
وطقوســـهم دون قيـــود وال تدخـــل مـــن 

ـــد. أح

ــا فـــي محاضـــرة النائـــب عـــن  امـ
البرلمـــان العراقـــي خالـــص ايشـــوع 
تاريخيـــة  بمقدمـــة  بدأهـــا  التـــي 
ـــيحيين  ـــاع المس ـــا اوض ـــتعرض خالله اس
فـــي المنطقـــة منـــذ نشـــأتها وتطـــرق 
ــي  ــر التـ ــادات والتهجيـ ــى االضطهـ الـ
ـــذ انتشـــار  ـــة من ـــت مســـيحيو المنطق طال
المســـيحية بعـــد تبشـــير ادي ومـــاري 
ـــك  ـــي المل ـــابور الثان ـــى ش ـــدادا ال ـــا امت له
الفارســـي الـــذي اضطهـــد المســـيحيون 
ألربعيـــن ســـنة ومـــرورا بالفاتحيـــن 
العـــرب الذيـــن تأملـــوا الخـــالص بهـــم 
مـــن الحكـــم الفارســـي إال ان دفـــع 
ــة  ــل الذمـ ــميتهم » بأهـ ــة وتسـ الجزيـ
ــك الكثيـــر واســـتغلت  » كلفتهـــم تلـ
ـــه  ـــى لممارس ـــه أدن ـــي مرتب ـــم ف لوضعه
الضغـــوط وحتـــى االضطهـــاد مـــا أدى 
ــار  ــراق باالنحصـ ــي العـ ــيحية فـ بالمسـ

ــحاب. واالنسـ
وواصـــل ايشـــوع عرضـــه التاريخـــي 
االولـــى  العالميـــة  الحـــرب  حتـــى 
والمآســـات التـــي حلـــت بالمســـيحيين 
ـــن  ـــا اآلالف م ـــث راح ضحيته ـــا حي فيه
و  األرمـــن   ( وخاصـــة  المســـيحيين 
الكلـــدان الســـريان اآلشـــوريون ( وكان 

علـــى رأســـهم العالمـــة أدي شـــير 
ـــذي استشـــهد  ـــعرد ال ـــاقفة س ـــس أس رئي
ذلـــك  بعـــد  وجـــاءت   .1916 عـــام 
المذبحـــة الرهيبـــة ضـــد المســـيحيين 
فـــي ســـميل عـــام 1933، ومـــن ثـــم 

ــام 1969.  ــا عـ ــة صوريـ مذبحـ
واضـــاف ايشـــوع ابتلـــى مســـيحيو 
الشـــرق بانظمـــة كل شـــيء فيهـــا 
اوحـــد، انظمـــة ورئاســـات واحـــزاب 
وديـــن وشـــريعة وفكـــر وطريـــق... 
ـــون  ـــالذ يفتش ـــن م ـــث ع ـــدأوا بالبح فب
ــم  ــم وخصوصياتهـ ــن حريتهـ ــه عـ فيـ
ـــد  ـــانيتهم. لق ـــون انس ـــم ليمارس وحياته
ـــز للهجـــرة  ـــق حواف ـــى خل ادى الوضـــع ال
الن االنســـان يســـعى فطريـــا الـــى 
الحريـــة واالمـــان والســـكينة والعيـــش 
بســـالم، وخصوصـــا أن المســـيحيين 

ال يفهمـــون غيـــر الســـالم لغـــة لهـــم 
ـــد  ـــر. وبع ـــع االخ ـــل م ـــب والتعام للتخاط
ــة  ــوا األقليـ ــة أصبحـ ــوا األكثريـ أن كانـ
لتتناقـــص أعدادهـــم ونســـبهم ليبلغـــوا 
ـــام  ـــداد ع ـــب تع ـــمة حس )1364000 ( نس
ـــي  ـــوم ف ـــم الي ـــض أعداده 1987 ولتنخف
ــن ) 500000 (  ــل مـ ــى أقـ ــراق الـ العـ
ـــي  ـــة الت ـــداث المؤلم ـــد األح ـــمة بع نس
ـــد اآلن  ـــام 2003 ولح ـــذ ع ـــم  من طالته
ــى  ــه الـ ــر منـ ــا هجـ ــبة مـ أي أن نسـ
خـــارج العـــراق بلـــغ أكثـــر مـــن %65. 
ـــر  وضمـــن محـــور آخـــر حـــول التغيي
ــق  ــال المناطـ ــذي يطـ ــي الـ الديمغرافـ
ـــي  ـــعبنا الكلدان ـــاء ش ـــكنها ابن ـــي يس الت
العـــراق  فـــي  االشـــوري  الســـرياني 
ـــدأت  ـــة ب ـــذه العملي ـــوع ان ه ـــح ايش وض

ــدر  ــذي اصـ ــابق الـ ــام السـ ــذ النظـ منـ
ـــي  ـــاء االراض ـــرارات بأطف ـــن الق ـــدد م ع
الزراعيـــة التـــي يملكهـــا ابنـــاء شـــعبنا 
ـــاس  ـــى ان ـــا عل ـــم وتوزيعه ـــي مناطقه ف
ــال  ــا فقـ ــارج مناطقنـ ــن خـ ــاء مـ غربـ
ـــرار  ـــرارات الق ـــرز الق ـــن اب ـــوع كان م ايش
ـــم 111  ـــرار رق ـــم 100 لســـنة 1995 والق رق
ــنة  ــم 117 لسـ ــرار رقـ ــي 1995 والقـ فـ
ــرارات  ــر القـ ــر أكثـ ــذي يعتبـ 2000 والـ
ـــه 1238  ـــت بموجب ـــث وزع ـــة حي عنصري
ــره  ــدي قـ ــي بغديـ ــكنية فـ ــة سـ قطعـ
ـــوة  ـــن االخ ـــاء م ـــن غرب ـــوش لمواطني ق
المســـلمين اوتـــي بهـــم مـــن خـــارج 
ـــوق  ـــزام وط ـــى كح ـــة اول ـــاء كدفع القض
حـــول البلـــدة وكذلـــك فـــي تلكيـــف 
ــكنية  ــة سـ ــأة 1404 قطعـ ــث اطفـ حيـ
اضافـــة الـــى 1430 قطعـــة موزعـــة 

ـــع  ـــة التصني ـــة لهيئ ـــر التابع ـــأة جاب لمنش
العســـكري وفـــي المجمـــل فقـــد تـــم 
توزيـــع 6004 قطعـــة ســـكنية بموجـــب 
قـــرار رقـــم 117 فقـــط فـــي قـــرى 

وبلداتنـــا فـــي ســـهل نينـــوى فقـــط.
ــة  ــذه العمليـ ــوع ان هـ ــد ايشـ واكـ
ـــر  ـــد التغيي ـــى بع ـــتمرة حت ـــت مس الزال
ـــث  ـــام 2003 حي ـــد الع ـــدث بع ـــذي ح ال
هنـــاك مـــن يحـــاول الســـيطرة علـــى 
أخـــر مـــا تبقـــى مـــن ارض االبـــاء 
واألجـــداد فـــي مدنـــه وقـــراه فـــي 
ـــداث  ـــاوالت ألح ـــي مح ـــوى ف ـــهل نين س
التغييـــر الســـكاني فـــي الوقـــت الـــذي 
ـــادة  ـــن الم ـــي ضم ـــتور العراق ـــص الدس ن
23/ثالثـــا – ب علـــى مـــا يلـــي : )يحظـــر 
التملـــك إلغـــراض التغييـــر الســـكاني(.
وفـــي ختـــام محاضرتـــه ناشـــد 
ايشـــوع المشـــاركين فـــي المؤتمـــر 
ــاندة ابنـــاء شـــعبنا مـــن خـــالل  لمسـ
ـــص  ـــي تتلخ ـــه الت ـــد مطالب ـــم وتأيي دع

فـــي:
ـــهل  ـــي س ـــة ف ـــتحداث محافظ 1- اس
نينـــوى علـــى أســـاس إداري جغرافـــي 
ــات  ــة المكونـ ــاركة بقيـ ــعبنا وبمشـ لشـ
ـــون  ـــي لتك ـــق ف ـــي المناط ـــودة ف الموج
نقطـــة انطـــالق لتطبيـــق خصوصياتنـــا 
وتوفيـــر قدراتنـــا فـــي خدمـــة شـــعبنا 

وبلدنـــا العزيـــز.
2- دعـــم منـــح الحكـــم الذاتـــي 
لشـــعبنا فـــي مناطقنـــا التاريخيـــة 
ــم  ــي إقليـ ــكانية فـ ــة السـ ذات الكثافـ
ـــادة 35  ـــي الم ـــاء ف ـــا ج ـــتان كم كوردس
مـــن دســـتور اإلقليـــم بعـــد االســـتفتاء 

عليـــه.
التغييـــر  سياســـة  وقـــف   -3
ــى  ــا علـ ــول بهـ ــي المعمـ الديمغرافـ
ــميات  ــعبنا وبمسـ ــرى شـ ــدن وقـ مـ
ـــا  ـــا حصلن ـــق م ـــم تطبي ـــدة ودع عدي
المحكمـــة  تفســـير  مـــن  عليـــه 
ــتورية 23-  ــادة الدسـ ــة للمـ االتحاديـ
ثالثـــا- ب بموجـــب كتابهـــا المرقـــم 65 
ــخ 2013/7/23  ــة /2013 بتاريـ /اتحاديـ
ـــي  ـــر الديمغراف ـــار التغيي ـــة كل أث وإزال
ــعبنا  ــق شـ ــي مناطـ ــاوزات فـ والتجـ

فـــي قـــراه ومدنـــه.

االول  العــام  المؤتمــر  فــي  المشــارك  العراقــي  الوفــد  شــارك 
لمســيحيي المشــرق المنعقــد فــي لبنــان للفتــرة 2013/10/27-26 
بعــدد مــن المداخــالت والمحاضــرات كانــت ابرزهــا محاضــرة 
لرئيــس الهيئــة المســتقلة لحقــوق االنســان ضيــاء بطــرس والتــي 
حملــت عنــوان »واقــع الحريــات الدينيــة وممارســة الشــعائر فــي 
العــراق«   وكلمــة اخــرى لعضــو مجلــس النــواب العراقــي خالــص 
ــوان » المســيحيون... الهجــرة والتغييــر الديمغرافــي..  ايشــوع بعن
العــراق أنموذجــا« وألهميــة المحاضرتيــن ارتــأت »ســورايا« نقــل 

لقراءهــا مقتطفــات منهــا.
متابعة: نشوان جورج

متابعات

مداخالت ومحاضرات للوفد العراقي المشارك في المؤتمر العام االول لمسيحيي المشرق في بيروت

خالص ايشوع: يجب وقف سياسة التغيير 
الديمغرافي المعمول بها على مدن وقرى ابناء 

شعبنا الكلداني السرياني االشوري

ضياء بطرس:  اهمية سن قانون األحوال المدنية 
والشخصية للمسيحيين بما ينسجم مع عقديتهم
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الظـــالم  حـــل  كلمـــا 
ســـدوله  الليـــل  وأرخـــي 
الوحـــش  ذلـــك  يســـتيقظ 
العمـــالق الـــذي يســـكنني 
منـــذ ســـنوات، انـــه الشـــوق، 
فـــرس  صهـــوة  يمتطـــي 
اللهفـــة الجامحـــة، يجتـــاز 
ـــح  ـــابقا الري ـــب مس ـــة القل بواب
ـــا  ـــد متلمس ـــق البعي ـــو االف نح
بنظراتـــه الفاحصـــة طريقـــه، 

باحثـــا هنـــا وهنـــاك عـــن طيـــف 
ـــم  ـــاره، يش ـــال انتظ ـــز ط عزي
المقاعـــد واالســـرة واالغطيـــة 
ــف  ــواب واالوراق والصحـ واالبـ
ـــل  ـــاك، مث ـــا وهن ـــرة هن المبعث
كلـــب بوليســـي محتـــرف، 
ـــاء  ـــى الفض ـــه ال ـــع انف ـــم يرف ث
محـــاوال االســـتدالل علـــى 
يفتقدهـــا  بعينهـــا  رائحـــة 
منـــذ ســـنوات، انـــه يبحـــث 

ـــره  ـــرة االمي ـــا االمي ـــك ايته عن
ــره. ــة مريـ ــة ممضـ بلهفـ

وفـــي كل مـــرة يعـــود 
خائبـــا مـــن رحلـــة البحـــث 
ــى  ــع علـ ــة، يضطجـ المضنيـ
بوابـــة القلـــب مفتـــوح العينيـــن 
ونظراتـــه  الصبـــاح  حتـــى 
ــح  ــرة تمسـ ــة المنكسـ الثاقبـ
ـــه  ـــة وج ـــار اطالل ـــق بانتظ االف
حبيـــب ال ياتـــي، وربمـــا 
ـــل  ـــدا، واذ يرس ـــي اب ـــن يأت ل
ـــم  ـــه يلمل ـــى خيوط ـــر اول الفج
الشـــوق جراحاتـــه ونزفـــه 
ويدلـــف الـــى القلـــب ثانيـــة، 
ـــة  ـــة مظلم ـــي زاوي ـــكا ف متهال
االبـــواب  يوصـــد  ان  بعـــد 
ـــم،  ـــن العال ـــب ع ـــه، يغي خلف
ــرق  ــم يغـ ــه ثـ ــف بحزنـ يلتـ
فـــي نشـــيج مؤلـــم بانتظـــار 
ــن  ــرى مـ ــة اخـ ــة ممضـ ليلـ
ــب  ــر والترقـ ــار المريـ االنتظـ

ــيج. ــة والنشـ والخيبـ
وهكـــذا يمضـــي قطـــار 
والشـــوق  مســـرعا  العمـــر 
معبـــأة  نهـــارات  يجتـــاز 
بالوجـــع والقلـــق، و ليـــال 
ــر  ــب المريـ ــة بالترقـ مضمخـ

واالرق.

ادب وثقافة

 ــــــ رجل مســــتقيم جــــــدا ــــــ  
ـــه،  ـــي حيات ـــه وف ـــي عمل ـــدا ف ـــتقيما ج كان مس
ـــع  ـــم يتقاط ـــك ل ـــا، لذل ـــتقيم تمام ـــط المس ـــل الخ مث
ـــك  ـــم يحت ـــد ول ـــع اح ـــل م ـــم  يتداخ ـــد ول ـــع اح م
ــا،  ــدا ايضـ ــتقيما ووحيـ ــا مسـ ــي خطـ ــد، وبقـ باحـ
ـــره وقســـوته،  ـــر بزمهري ـــف العم ـــا حاصـــره خري وعندم
ـــوكان  ـــى ل ـــا تمن ـــه، عنده ـــي وحدت ـــال ف ـــى طوي بك
خطـــا متعرجـــا او منكســـرا او منحنيـــا لـــكان االن 

ـــن  ـــدفء االخري ـــا ب محاط

ــــــ مؤمنـــــة... ولكن ــــــ
ــدا  ــه جـ ــاف اللـ ــدا و تخـ ــة جـ ــت مؤمنـ كانـ

جدا،وتحـــرص علـــى الصـــالة بحـــرارة وايمـــان  
يوميـــا، فـــي الوقـــت نفســـه الـــذي كانـــت تكـــذب 

ــا. ــه يوميـ ــى اللـ علـ
ـــاح  ـــاء وصب ـــوع مس ـــرب بخش ـــي ال ـــي تناج  فه
كل يـــوم بصلواتهـــا الضارعـــة )اغفـــر لنـــا خطايانـــا 
ـــي  ـــا( وه ـــاء الين ـــن اس ـــر لم ـــا نغف ـــن ايض ـــا نح كم
ـــر  ـــم تغف ـــا ل ـــدا بانه ـــها جي ـــرارة نفس ـــي ق ـــدرك ف ت
لبعـــض افـــراد اســـرتها منـــذ ان اختلفـــت معهـــم 
ـــزال  ـــا ت ـــك م ـــع ذل ـــنوات، وم ـــل س ـــم  قب وقاطعته
ـــه  ـــى الل ـــذب عل ـــا وتك ـــان يومي ـــرارة وايم ـــي بح تصل

ـــا. يومي

ـــــ ديمقراطية زوجية ـــــ
 كان ديمقراطيـــا جـــدا، ومنـــذ اليـــوم االول 
ــى  ــا علـ ــة بينهمـ ــة الزوجيـ ــى العالقـ ــه ارسـ لزفافـ
ــي  ــاواة، فهـ ــدل وبالمسـ ــة بالعـ ــس ديمقراطيـ اسـ
ـــا  ـــأكل، وهـــي تغســـل مالبســـه وتكويه ـــو ي ـــو وه تطه
ـــاح  ـــو يرت ـــت وه ـــف البي ـــي تنظ ـــا وه ـــو يرتديه وه
فيـــه، وهـــو يســـهر مـــع اصدقائـــه حتـــي ســـاعات 
الصبـــاح االولـــى وهـــي تبقـــى مســـتيقظة حتـــى 
ـــه و ليمـــارس  ـــام ليمـــأل معدت ـــه الطع ـــد ل ـــه لتع عودت
ــن  ــبقه بيـ ــق شـ ــئ حرائـ ــا وليطفـ ــه عليهـ رجولتـ
احضانهـــا كمـــا يشـــاء دون اي اعتبـــار لرغبتهـــا او 
ـــد  ـــي تع ـــية، ه ـــا النفس ـــا او لحالته ـــا او لتعبه لمرضه
ـــل  ـــي تحم ـــيها وه ـــو يحتس ـــاح وه ـــوة الصب ـــه قه ل
ـــى  ـــهر عل ـــم وتس ـــال وترضعه ـــب االطف ـــة وتنج االجن
تربيتهـــم وهـــو يمنحهـــم اســـمه،واخيرا هـــو يأمـــر 

وهـــي تطيـــع.
ـــا  ـــا عندم ـــل والدته ـــرة أن يجام ـــه م ـــا رجت وعندم
تزورهـــم كمـــا يفعـــل مـــع والدتـــه، غضـــب وثـــار 
ولعـــن الربيـــع العائلـــي الـــذي ســـيهز بعنـــف اركان 
وقواعـــد الديمقراطيـــة الزوجيـــة ويمنـــح الزوجـــات 
ــك  ــن، لذلـ ــن ازواجهـ ــس دون اذن مـ ــق التنفـ حـ
ســـارع الشـــهار ســـالح  ابغـــض الحـــالل بوجههـــا 

دفاعـــا عـــن الديمقراطيـــة.

 صبـــــاح 
بالــورد واالمنيــــات

معطـــــر
ونهــــار

بالدعوات الصالحات
مؤطــــر

وأحاســـــيس
من ثقل المعانــــــي

تتعثـــــــر
وامنيــات

باصطخاب المشــاعر
تتفجـــــر 

غـــــاب اليــــــــــوم 
ضــــــوع 

تحيتك الصباحيــــــة
ومـــــا كـــــان قبــال

يتأخــــــر
أشاخت المشــــاعر؟

ام تعبــــــت
وقــــــررت

ان تتقهقـــــــر؟؟؟

ـــول،  ـــي المجه ـــاكن ف ـــا الس ـــا ايه  ي
والمقيـــم فـــي القلـــب وفـــي الضميـــر،   
ـــي..  ـــا نصلــ ـــا عندم ـــا دائم ـــق اعينن نغل
ـــى...  ـــا نتمن ـــم... وعندم ـــا نحلـــ وعندم
وعندمـــا نتعانـــق... وعندمـــا نبكـــــي...  
ـــا،  ـــي نحبه ـــياء الت ـــل االش ـــا نتأم وعندم
ـــن  ـــا بالعي ـــة ال نراه ـــياء الجميل الن االش
ـــي  ـــي يقظت ـــب، وف ـــا بالقل ـــل نشـــعر به ب
اغمـــض عينـــي يوميـــا االف المـــرات كـــي 
ـــي  ـــى جانب ـــك ال ـــس ب ـــي واح اراك بقلب
واتخيـــل باننـــي استشـــعر انفاســـك 

ـــك  ـــزة واضحـــك لطرائف وابتســـامتك الممي
واحلـــق علـــى جناحـــي فراشـــة الـــى 
ـــده  ـــدود تح ـــذي الح ـــال ال ـــم الخي عال
وال قيـــود تقيـــد افـــكاري وتخيالتـــي 
ــرق  ــا اغـ ــه وانـ ــة فيـ ــدة القريبـ البعيـ
فـــي عالـــم خـــاص تطـــرزه همســـاتك 
ــذي  ــذ الـ ــك اللذيـ ــك وصمتـ وايماءاتـ
يبـــوح بـــكل شـــيء، بـــل بـــاروع االشـــياء 
ـــرف وكان  ـــة او ح ـــس بكلم دون ان تنب
ـــا  ـــة تغنين ـــت الراقي ـــة الصم ـــة لغ ابجدي
ـــنا  ـــوارات احاسيس ـــات وح ـــن كل اللغ ع

تغنينـــا عـــن كل الكلمـــات، ومـــع 
ـــو  ـــة ول ـــاهدك حقيق ـــى ان اش ـــك اتمن ذل
ـــا  ـــش بعده ـــط ألعي ـــدة فق ـــة واح للحظ
طـــوال عمـــري وانـــا استشـــعر لذتهـــا 

ـــم بنكهتهـــا واعيـــش علـــى ذكراهـــا  وأحل
ـــاه  ـــه واتمن ـــا اطلب ـــي ايامـــي، فهـــل م باق
ـــي  ـــل كثيرعل ـــع القلي ـــذا المتواض ـــن ه م

ــتحيل ؟؟؟ ؟؟؟ أم مسـ

امنيــــــــــــــــة 
فـــي مهــــب الريـــــــح

روند بيثون ـ عينكاوا
 rawandbaython@hotmail.com

تذاكر، حقائب

بطاقات سفر

حدود وعبور

محطات، وأرصفة

وجوه حائرة

متعة المغامرة

مرارة التهرب
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مد الجسور

حرق المراكب

ألوان نرسم

بها لوحة السفر

بريشة االقدار

وفي الضفة االخرى

دعاء رقراق

صالة وتضرع

وطن وحبيب

مقاعد فارغة

قلوب مضنية

دمعة على الخد

مسحة  حزن

أرق.. سهد

حسرة في الصدر

ملل الصبر

لهفة اللقاء

ألوان  نرسم

بها لوحةاالنتظار

بريشة االمل
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رغـــــم اننـــــي ال أراك اآلن بعينــــــــي، 

لكنـــــي أســــتطيع أن أشــــــعر بـــك
ـــي،  ـــك بقرب ـــي، وكأن ـــالل احساس ـــن خ م
وأكاد اســــــتشعر أنفاســــــك الدافئــة كأنهــا 
ـــتطيع  ـــا وجهـــي،وأســـ تالمـــس بعذوبتهـــ
أن أفتـــــح نافــــــذة القلب ليأتينــي عبقـــك 
ويعطــر اجوائـــــي ويســـــكرني بعبيــــــر 
رائحتـــــك التــــــي اشــــتقت اليهـــــــا 
ــدي  ــد يــــ ــتطيع أن أمـــ كثيــرا،واســــ
ألتخيلـــك انـــــــت ايضــــــا فــــــي الطــــــرف 
ــرق  ــدك لتختـ ــا يـ ــن نحوهـ ــر تمديـ اآلخـ
القـــارات والمحيطــــــــات ولتتشابــــــك 
بيـــدي عنــدها أتيقـــــــــن أننــــــــي 

مـــا زلـــــــت علـــــى قيــــــد الحيـــــــــاة .

ادب وثقافة

ـــي  ـــرش قلبـــ ـــو افتـــ هــ
منــــــذ االزل، وأنـــــا رضيـــت 
باقامتــــــــه الدائمـــــة التـــــي 
احالــــــت اعمــــــاق القلــــــب 
والــــــروح الـــــى عالـــــم مــن 
المتمازجــــــة،  االحـــــزان 
عالــــم ال يعـــرش فيــــه اال 
الحـــزن وال تنبثـــق فيــه اال 
براعـــــــم الحــزن، وال تحــط 
علـــــى اغصانـــــه اال عصافيـــر 
الحـــــزن، وال تغــــــرد فــــــي 
صباحاتـــــــه اال البالبــــــل 
الحزينــــــة وال تتناســــــل 

ـــزان. ـــه اال االحــــ فيـــــ
فيـــــا لهــــــذا الحـــــزن 

التــــوأم الــذي ان افتقدتـــه 
لحظـــــة اتلمســـــه لصـــــق 
قلبـــــي، يسافــــــر الـــــى 
أعمـــــــاق الـــــــروح ليمــــد 

ـــا  ـــد خالياه ـــى ابع ـــذوره ال جــ
بافرازاتـــــــه  وليغلفهـــــــا 
ـــم  ـــا المستسلـــ ـــة، وانـ القاتم
لـــقدري الحــــــزين، انشــــر 

ـــحار  ـــي بـــ ـــي فـــ اشرعتــــ
االحـــزان واتوجـــه بمركبــي 
المتعـــــــب الحزيــــــن الــذي 
انهكــــــه االبحــــــار الطويـــل 
ــر  ــف واالعاصيـــــ والعواصــــ
نحـــو مــــــدن االحـــزان وال 
القــــــي بمرساتـــي اال فــــي 

جــــــزر االحــــــزان.
اصطبغــــــت  حتـــــى 
أيامــــــي و احالمــي بلــــون 
الحـــــــزن )اللذيــــــذ( وتلونت 
ابجديــــــة لغتــــــي بمــــــداد 
الحـــــزن المرهــــــف وتلونــت 
كـــــل نبضــــــات القلــــــب 
الــــــروح  وارتعاشــــــات 

وفواصـــل الزمــــن بالحـــزن 
الشفيــــف، حتــى تصـــورت 
لشــــــدة ادمانـــي مذاقـــــــه 
وعلقـــم مرارتـــه التـــي تحـــز 
اللســـان مثـــل شـــفرة حـــادة  
ان جســـدي وقلبـــي واحساســـي 
ــدة  ــادة واحـ ــن مـ ــوا مـ صنعـ
ـــة  ـــزن، وان لحظــــ ـــي الح ه
ـــزن  ـــن الحـــ ـــدة مـــ واحــــ
واحلـــــــى  اروع  لهــــــي 
وامتــــــع مــــــن كــــــل عسل 
العالــــــم وافــــــراحه وملذاتــه 

ـــه. ـــه ومسراتـــ وبهجتــ
وهكــــــذا جعلنـــــا الزمــن 

انـــا والحــــــزن توأميــــــن. 

 تجلـــدي........
وأكتمي اللوعــــة

واالهــــات.......
وخبئـــي........

بابتسامتك الحزينة 
مـر الدمعـــــــــات 
فرحلــــة العـــذاب
ما تزال طويــــــلة  
ملؤها  االشــــواك 

والعثـــرات.......
وعــــد وحــــــب 

ولوعــة مجنونــة
تجمعنـــــا.......

وفــراق مريـــــر 
طـــوح بنــــا... 

بيـــــن القـــارات
ربمـــــــا...........

نلتقـــــي صدفــــــة 
لقــــــاء الغربـــــاء
للحظـــــــات....... 

وربمـــــــــا........  
لن نلتقــــي ابـــــدا
ويبقــــى زادنــــــا
انتظــــار ممــــض
وحزمـــة امنيــات 
وربما تتمدد بيننــا
الجبـــال والوديان 

والمحيطـــات....
وتتســــع الحواجز

وتكبـــر........... 
المســــــافات....

وربمـــــا........
يرحــــل احدنـــــا 
قبــــــل االخــــــر 

وال يتــــرك اال... 
جميــــــل الذكريات 

واذا ســــــألك....
االحفــــاد يومـــــا 

عــــن ســـــــــــــر
احزانــــك الدفينــة  

ومـــر العبــــرات  
بايـــــة لغـــــــــة 
ســــــتجيبين ؟؟؟

واحزانـــــك.....
اكبــــر من كـــل 

اللغـــــــات....
هل ستقوليـــــن 
كان رائعــــــــــا

بكـــــل شـــــيئ 
ومميز البسمات

ام................ 
ستكتفين بالصمت 
وتخنقك العبــرات
ام ســـــتوقدين.....

شــــــمعة ألجلــــــه
وتذكرينه بالصلوات  

الم اقـــــل تريثـــــي 
وخبئــــــــي.......

لاليام القادمـــــات 
مزيـــــــدا.......

مــــن الدمعــــــات

ال تفـرطي بالدمـــع

مال اللـــــه فــــرج
malalah_faraj@yahoo.com

لـــو كــــان للوجــــع
لســــــــــان  

وفـــــــــــم
الخبــــــرك 

كيـــــف يكــــــــــون
العلقــــــم 

وكيـــف يحتضــــــن 
الموجوع اوجاعــــه  

وبـــدل النشيــــــــج
يبتســـم

وكيــــــف يـــــداري 
المحـزون احزانــــه
دون ان يبدو عليــه

األلــــــم 
صلبـــان  

من العذاب حملتهــا 
يعجز عن وصفهــا
القــــرطاس والقلم
جرحنـــي صمتـــك
ومـــا اشتكـــــــــى

القلــــب
وعذبنــي غيابــــك

ومـــــا بــــــــــــاح
الفــــــــم

هـــــي االحــــــزان 
اقــدارنا

وعلينـــا تجرعهــا
مهمــــــا جرحنــــا

االلــــم 
 ان حرمتنا الحياة
من لقـــاء عابــــر

فما يزال بمقدوره
ان يجمعنـــــــا 

الحلــــــم

لـــم نعـــد نمـــــــلك 
اال الحلــــــــــم فقـــط

صبري يوحنا / ديترويتأنـا والحـــزن... توأمـــــان 

عادل الجبوري / بغداد

ماجد ميخائيل / بيروت

ك 
ي اليــــ

أمــد يـــد
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1- استخدمي مزيل الطالء مرة واحدة فقط في األسبوع 
وليس أكثر ألن مزيالت طالء األظافر تحتوي على 
زيوتها  وتفقدها  بالجفاف  األظافر  تصيب  قوية  مواد 
حدوث  في  ويتسبب  أظافرك  يضعف  مما  الطبيعية 

شروخ وتنكسر بسهولة.
مزودة  تكون  التي  الطالء  أنواع  استخدمي   -2
مادة  على  وتحتوى  وكالسيوم  وبروتين  بفيتامينات 

السيلكون لتقوي أظافرك بدال من أن تضعفها.
ألظافرك  كبديل  الصناعية  األظافر  عن  ابتعدي   -3
ولكنها  لفترة  جميلة  أظافر  تمنحك  قد  ألنها  ذلك 
مما  إزالتها  عند  األصلية  األظافر  من  طبقات  تزيل 

يضعفها أكثر.
على  للحصول  الماء  من  وفيرة  كمية  اشربي   -  4

الترطيب المناسب للجسم والبشرة واألظافر.
يومي  بشكل  األيدي  كريم  استعمال  تنسي  ال   -5

واختاري األنواع التي تعنى باألظافر أيضا إلى جانب 
الحفاظ على نعومة يديك

6 - قومي ببرد األجزاء المشروخة من الظفر لتحمي 
بقيته.

نبحــث  جميعــا  ســيدتي، 
ــي  ــة ف ــعادة الحقيقي ــن الس ع
واالســرية،  الزوجيــة  حياتنــا 
وربمــا هنالــك عشــرات وربمــا 
ربمــا  لكــن  النصائــح،  مئــات 
اكثرهــا اهميــة النقــاط التاليــة 
مــع تمنياتنــا بحيــاة زوجيــة 
وبعيــدة  ومســتقرة  ســعيدة 
العواصــف واالعاصيــر.  عــن 

  

الود في التعامل. 
ســـيدتي : أثبـــت المختصـــون 
ـــات اإلنســـانية  فـــي مجـــال العالق
عنصـــر  علـــى  الحفـــاظ  أن 
ـــل  ـــي التعام ـــة ف ـــة والودي الليون
ـــس  ـــن أس ـــد م ـــن األزواج يع بي
ــة  ــات الناجحـ ــتمرار العالقـ اسـ
ـــرك  ـــل ت ـــريكين مث ـــن أي ش بي
رســـالة لطيفـــة علـــى الطاولـــة 
عنـــد مغـــادرة المنـــزل أو إســـماع 
ـــد  ـــراء عن ـــريك كلمـــات إط الش
ــارة أو  ــا فـــي زيـ الخـــروج معـ
ـــك يجـــب  إلـــى مـــكان عـــام. كذل
ـــة الحـــب بيـــن  عـــدم أخـــذ قضي
ـــه اذ  ـــلم ب ـــر مس ـــن كأم الزوجي
يجـــب تعزيـــز واثـــراء العالقـــة 

ـــعار  ـــدوام واش ـــى ال ـــة عل العاطفي
الشـــريك بانـــه محـــط محبـــة 
واهتمـــام االخـــر، كمـــا يجـــب 
ـــة  ـــى ديموم ـــاظ عل ـــا الحف دائم
ـــق  ـــن طري ـــا ع ـــة وحيويته العالق

ـــب  ـــدى الح ـــريك بم ـــعار الش إش
ــزاز  ــاط واالعتـ ــية االرتبـ وقدسـ
منهمـــا  كل  يكنـــه  الـــذي 

لآلخـــر. 
ــرة  ــارات الصغيـ ــذه اإلشـ هـ

ـــة  ـــدون أي ـــدو ب ـــد تب ـــي ق والت
قيمـــة لهـــا أثـــر كبيـــر فـــي 
تعزيـــز مشـــاعر المحبـــة بيـــن 

ــريكين.  الشـ
صغائر األمور 

ســـيدتي : أن تغضـــي النظـــر 
ـــرة أو  ـــور الصغي ـــن بعـــض األم ع
عـــدم التعليـــق علـــى تصـــرف 
صغيـــر لـــه دور أساســـي فـــي 
أن يعـــم الـــود والســـالم فـــي 
ــريكين،  ــن أي شـ ــة بيـ العالقـ
او  موعـــد  نســـيان  فمثـــال 
ـــدرة  ـــدم الق ـــه أو ع ـــر عن التأخ
ــبب  ــد بسـ ــاء بوعـ ــى الوفـ علـ
ـــب أن  ـــل يج ـــن العم ـــب م التع
ال يكـــون ســـببا لنـــزاع كبيـــر 
ـــن أن  ـــور يمك ـــذه األم ـــون ه ك
تحـــدث ألي شـــخص فهـــي 
فـــي النهايـــة ليســـت جرائـــم 

كبيـــرة. 
ولكـــن أيضـــا مهـــم جـــدا 
أن يتـــم حـــل أي أشـــكال 
صغيـــر الن عـــدم الحديـــث 
ــد  ــرة قـ ــكلة صغيـ ــن مشـ عـ
تتطـــور بســـبب الكبـــت إلـــى 
ـــا  ـــب حله ـــرة ويصع ـــة كبي قضي

ــة.. ــي النهايـ فـ
العالقة الزوجية

ـــون  ـــت الباحث ـــيدتي :  اثب س
االجتماعـــون أن الحديـــث عـــن 
ـــريكين  ـــن الش ـــة بي ـــع العالق وض
هـــو أمـــر صحـــي وال بـــد منـــه 
بيـــن  العالقـــة  تطـــور  مـــع 

ــريكين.  الشـ
ـــراء  ـــم إج ـــب أن يت ـــك يج لذل
حديـــث جـــدي مـــن وقـــت 
آلخـــر ومـــع تطـــور العالقـــة 
ـــى  ـــريك ال ـــن كل ش ـــى يطمئ حت
ـــير  ـــعيد بس ـــر س ـــرف اآلخ أن الط
ـــى  ـــان عل ـــك لالطمئن ـــور وكذل األم
انـــه ال يوجـــد أي اشـــكاالت تحـــت 
الســـطح. فـــكل مشـــكلة كبيـــرة 
كان أساســـها ســـوء تفاهـــم بســـيط.  
ــث  ــذه األحاديـ ــان هـ ــك فـ لذلـ
يمكـــن أن تخفـــف كثيـــرا مـــن 
ـــة  ـــرات المختلف ـــات والتوت الضغوط
ــات  ــط بالعالقـ ــد تحيـ ــي قـ التـ
ـــع  ـــا للجمي ـــع تمنياتن ـــة، م الزوجي
ـــة  ـــعيدة وهانئ ـــة س ـــاة زوجي بحي

ومســـتقرة.

نصائح  للسعادة الزوجية

المرأة والمجتمع

اثبت الباحثون االجتماعون أن الحديث عن وضع العالقة بين الشريكين 
هو أمر صحي وال بد منه مع تطور العالقة بين الشريكين

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

الدورة  بتنشيط  الزنجبيل  فعالية  تتلخص   
الغني  الدم  وصول  من  يسرع  مما  الدموية 

باالغذية الالزمة الى فروة الرأس
افضل  الزنجبيل واحدا من  : يعد   سيدتي 
العالجات ىالطبيعية لتساقط الشعر بعد ان 
قمن  الالئي  النساء  من  المئات  ذلك  اكدت 

باستعماله
الدورة  بتنشيط  الزنجبيل  فعالية  وتتلخص 
الغني  الدم  وصول  من  يسرع  مما  الدموية 
لذلك  الرأس،  فروة  الى  الالزمة  باالغذية 
التي  الراس  فروة  بتدليك  سيدتي  ننصحك 
الزنجبيل  بشرائح  الشعر  لتساقط  تعرضت 
انبات  صعيد  على  سواء  مضمونة  والنتيجة 

التساقط   من  شعرك  حماية  او  قوي  شعر 
بحسب تاكيدات الكثير من الفتيات والنسوة 

الالئي لجأن الى هذا العالج.
طريقة االستعمال

خذي ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون 
زيت  من  مماثلة  ملعقة  اليها  واضيفي 
السمسم وامزجيهما جيدا ثم قومي بتدليك 
فروة الرأس بهذا المزيج واتركيه ليلة كاملة 
ومن ثم اغسلي شعرك جيدا عند استيقاظك 
مرات  ثالث  العملية  هذه  وكرري  صباحا، 
حيث  حتما  النتيجة  وستدهشك  اسبوعيا 
وستتوقف  الطبيعي  لنموه  شعرك  سيعود 
عملية التساقط وسيصبح شعركاقوى واجمل.

أهميته  لكن  أيضا!  والنشاط  للصحة  ومفيد  لذيذ  إنه 
تكمن في أنه يذيب الدهون التي تتراكم على مستوى 

البطن.  
المكونات :

 2 ليتر من الماء
ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور 

خيارة مفرومة
ليمونة حامضة مقشرة ومقطعة

12 ورقة من النعناع األخضر الطازج
ضعي سيدتي هذه المكونات في الخالط واخلطيها جيدا. 
اسكبي هذا العصير في عبوة زجاجية واتركيها في البراد 
طوال الليل. وفي اليوم التالي اشربي الليترين من هذا 
الوصفة  هذه  على  واظبي  النهار.  امتداد  على  العصير 
لبطن  استعدي   بالذوبان.  الدهون  تبدأ  أن  وتوقعي 

مسطحة وجميلة !

الزنجبيل لعالج تساقط الشعر نصائح عامة
 لحماية أظافرك من التقصف

مشروب الذابة دهون البطن
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ـــبه  ـــل مناس ـــالد اي طف ـــر مي يعتب
ـــل  ـــا االه ـــرح له ـــه يف ـــه جميل اجتماعي
ـــن  ـــى مســـتوى تكوي ـــن عل ـــا ولك جميع
ـــدأ  ـــه تب ـــيه فالعملي ـــخصيه والنفس الش

ـــم. ـــل الرح ـــر داخ ـــك بكثي ـــل ذل قب
ـــي  ـــن ه ـــن شـــخصيه الجني جـــزء م
ــزء  ــة والجـ ــه الجينيـ ــة تركيبتـ نتيجـ
االخـــر هـــو نتيجـــة التأثـــر بالبيئـــة 
المحيطـــة بمـــا فيهـــا بيئتـــه داخـــل 
ـــهر  ـــالث االش ـــي ث ـــا ف ـــم وخصوص الرح
ـــن  ـــأن الجني ـــظ ب ـــد لوح ـــره وق االخي
عندمـــا ينـــام فانـــه يدخـــل فـــي 
ــوم المصاحـــب لألحـــالم  ــه النـ مرحلـ
ـــر  ـــن يتأث ـــأن الجني ـــك ف ـــار كذل كالكب
بحالـــه االم بشـــكل مباشـــر فالســـائل 
ــبعا  ــون مشـ ــن يكـ ــط بالجنيـ المحيـ
ـــل  ـــات االم ولع ـــن هرمون ـــه م ـــا يصل بم
الجنيـــن يســـتمتع بوجبـــات الغـــذاء 
ـــائل  ـــث ان الس ـــا االم حي ـــى تتناوله الت
ــبعا  المحيـــط بالجنيـــن يكـــون  مشـ

بنكهتهـــا وربمـــا هـــذا يفســـر حـــب 
ـــه  ـــث ان ـــه حي ـــام ام ـــخص لطع كل ش
يعتـــاد عليـــه مـــن فتـــره مـــا قبـــل 

الـــوالده. 
اســـتجابه  ان  لوحـــظ  كذلـــك 
ـــن  ـــف ع ـــه يختل ـــوت ام ـــن لص الجني
ـــن  ـــاس االخري ـــوات الن ـــتجابته الص اس
ــه  ــض قلبـ ــئ نبـ ــو يهدأ,ويتباطـ فهـ
ــا  ــا يســـمع صـــوت االم بينمـ عندمـ
قـــد ال يفعـــل ذلـــك عنـــد ســـماع 

ــن  ــوات االخريـ اصـ
ــن  ــأن الجنيـ ــظ بـ ــك لوحـ كذلـ
ـــكل  ـــالم بش ـــيه ل ـــه النفس يتأثربالحال
ـــات  ـــبع بالهرمون ـــن يش ـــر فالجني مباش
ـــيه  ـــه النفس ـــه بالحال ـــا عالق ـــي له الت
ـــا  ـــن االم فعندم ـــه م ـــل ل ـــي تص والت

ان  لوحـــظ  متوتـــره  االم  تكـــون 
الجنيـــن كذلـــك يكـــون متوتـــرا 
وتـــزداد حركتـــه وتزيـــد ســـرعه نبـــض 
ــون االم  ــا تكـ ــك عندمـ ــه وكذلـ قلبـ
فـــي حالـــه اكتئـــاب فـــان الجنيـــن 
يكـــون اهـــدأ مـــن المعتـــاد وهـــذه 
ـــا  ـــر به ـــي تم ـــه الت ـــرات الهرموني التغي
ـــد يكـــون  االم خـــالل فتـــره الحمـــل ق
ـــية  ـــة النفس ـــي التركيب ـــر ف ـــا تأثي له
للجنيـــن والـــى مـــا بعـــد الـــوالده 

لذلـــك يبـــدو انـــه مـــن المحبـــذ ان 
تحـــاول االم والمحيـــط االجتماعـــي 
ــيتها فـــي  ــأن تكـــون نفسـ لـــالم بـ
ــد  ــك قـ ــد وذلـ ــب وجيـ ــع طيـ وضـ
ـــده  ـــية جي ـــن نفس ـــي تكوي ـــاعد ف يس

للجنيـــن وطفـــل المســـتقبل.

المرأة والمجتمع

عندما ينام الجنين  يدخل في مرحله النوم المصاحب 
لألحالم كالكبار كذلك فإن الجنين يتأثر بحالة األم 

بشكل مباشر

عندما تكون األم متوترة لوحظ ان الجنين كذلك يكون 
متوترا وتزداد حركته وتزيد سرعه نبض قلبه

تأثيرات األم على شخصية الجنين 

لماذا يكذب االزواج ؟
سيدتي أنت من يجبر زوجك على الكذب عليك 

باسلوبك الجاف وبغيرتك الشديدة   
كثيرا ما يضطر الزوج و يلجأ للكذب على زوجته 
في كثير من أموره الخاصة، فيخفي عليها مثال 
قد  و  معهم  تسليته  أماكن  و  زياراته ألصدقائه 
يخفي عليها أعماله الخاصة أو صرفه على أهله 
و هناك أمور كثيرة يلجأ الزوج للكذب فيها على 

زوجته. 
لماذا  مره  ذات  نفسها  الزوجة  تسأل  ألم  ولكن 

يكذب عليها زوجها كثيرا ؟؟
أنت من  بأنك  لك  أقول  و  أنا سأجيبك سيدتي 
بأسلوبك  ذلك  و  عليك  للكذب  زوجك  تجبرين 
أخباره  معرفة  في  للمرونة  المفتقر  و  الجاف 
غيرتك  إظهار  كله  ذلك  من  أهم  و  تحركاته  و 
الشديدة عليه بشكل منفر و مزعج و شكوكك 
الزائدة عن حدها و التي غالبا ما تكون في غير 

محلها.
سيدتي إن أكثر ما ينفر الرجل من زوجته الشر 

و النكد و العصبية و التشكيك بأخالقه.
بإمكانك أن تعرفي كل شيء عن زوجك عندما 
الحنان  و  الحب  كلمات  بأعذب  له  تتوددين 
البيت  عن  يغيب  عندما  عليه  بخوفك  أشعريه 
وجهة  بمعرفة  ترغبين  إنك  و  طويلة  لفترة 
خروجه حتى تطمأنين عليه ال ألنك تشكين بأنه 
من امرأة غيرك. هاتفيه من فتره ألخرى و لتكن 
فترات متباعدة حتى تخبريه بأنك اشتقت إليه و 
أنك تتوقين لرجوعه بفارغ الصبر ال لتخبريه بأن 

للتمارين  يمكن  سيدتي.. 
أو  الجسدي  النشاط  أو  الرياضية 
باألسبوع  ساعتين  لمدة  المشي 
تشكل  من  الوقاية  على  المساعدة 
اللواتي  النساء  الكلوية لدى  الحصى 
هذا  العمر.  من  الخمسين  تجاوزن 
في  أجريت  دراسة  إليه  ما خلصت 
في  نتائجها  مناقشة  وتمت  أميركا 
لألمراض  األميركية  الرابطة  مؤتمر 

البولية في سانت دييغو مؤخرا 
أكثر  الكلوية  الحصى  أن  يذكر 
نسبها  لكن  الرجال،  لدى  شيوعا 
خالل  النساء  لدى  بسرعة  ارتفعت 
األخيرة.  عشرة  الخمس  السنوات 
الكالسيوم  وكذلك  السمنة  وتزيد 
الذي تتناوله العديد من النساء بعد 
تلك  تشكل  خطر  من  اليأس،  سن 

الحصى.

ألف   85 الدراسة  شملت  وقد 
العمر،  من  الخمسين  فوق  امرأة 
سئلن عن نشاطهن الجسدي، بعدها 
إلى  الجسدي  النشاط  تحويل  تم 
وحدة قياسية لتحديد مقدار الجهد 
جسدي  نشاط  أي  يحتاجه  الذي 
وتدعى هذه الوحدة بـ »إم إي تي« 
على  االستقالبي«،  »المعادل  أو 
سبيل المثال 10 معادالت استقالبية 
المشي  من  ونصف  ساعتين  تعادل 
متوسط السرعة أو ساعة هرولة أو 4 
ساعات من العمل في الحديقة. ثم 
فتبين   8 بعد  النساء  معاينة  تمت 
أن الحصى تشكلت لدى 3% منهن. 
وعند ربط تشكل الحصيات بالنشاط 
الجسدي، تبين أنه كلما زاد النشاط 
الجسدي، كلما انخفض خطر تشكل 
الحصى. وبينت الدراسة أن التمارين 

للمواد  الجسم  معالجة  طريقة  تغير 
بالتالي  تؤثر  و  والسوائل،  الغذائية 

على تشكل الحصيات.
التمارين  تؤدي  ذلك،  إلى 
مما  التعرق،  إلى  الفيزيائي  والجهد 
كذلك  الملح.  من  التخلص  يسهل 
تساعد التمارين على تموضع الكلس 
في العظام، بدال من بقائه في الدم 
حيث  والبول  الكلية  إلى  وذهابه 
تتشكل الحصيات. وأضافت الدراسة 
يملن  النساء  أن  وهو  آخرا  تفسيرا 
وبعد  أثناء  والسوائل  الماء  لشرب 
وقائية  وسيلة  يشكل  ما  التمارين، 
الكلوية.  الحصيات  تشكل  تمنع 
تخفف من خطر  الرياضة  أن  يذكر 
القلب  وأمراض  بالسكري  االصابة 

وارتفاع التوتر الشرياني

تنتظرينه  أنك  و  بفوضتهم  أزعجوك  قد  األوالد 
ليهدأ من شقاوتهم.

بإيصاله  العصبية جانبا و قومي  الصراخ و  دعي 
الذي  مشواره  عن  اسأليه  و  المنزل  باب  حتى 
عزم عليه بهدوء و حنية و قبله ال ينساها طوال 
فتره غيابه عن المنزل ليرجع و هو بشوق لغيرها 

عند استقباله بكل بشاشة و هدوء أعصاب.
و  للعناد  الرجال  من  كثير  يلجأ  قد  عزيزتي 
المنفر  التحقيق  أسلوب  تتبعي  عندما  الكيد 
معه و سيقوم بحركات متعمده لقهرك ردا على 
أسلوبك الجاف معه. قد يلجأ للسهر مع أصدقائه 
خارج المنزل و ألوقات متأخرة من الليل تجنبا 

لمشاكلك و نكدك.
أجعلي من بيتك سكنا له و بكل ما تحمل هذه 
الكلمة من معنى. ناقشيه و تفاهمي معه بحب 
و أبتعدي عن الشك و الغيرة فهي تدمر الحياة 

الزوجية. 
غيرك  عند  فما  لغيرك  يتطلع  ألن  تجبريه  ال 
لذكاء  يحتاج  األمر  لكن  و  عندك  حتما  هو 
منك فعندما تستقبليه بحفاوة و تعامليه بلطف 
مأكل  من  الراحة  مستلزمات  كل  له  تهيئي  و 
األنيق  مظهرك  كله  ذلك  من  أهم  و  مشرب  و 
التي ينبغي أن ال تفارق  ابتسامتك  المتجدد و 
وجهك. أجعلي أوالدك ينامون بوقت مبكر و ال 
راحته، أجعلي من  بوقت  أمورهم معه  تناقشي 
جلسته معك جنه يحلم بالرجوع إليها كلما أبتعد 
للكذب  زوجك  يلجأ  لن  و صدقيني  البيت  عن 
أتبعتي  طالما  لغيرك  عنك  للبعد  أو  أبدا  عليك 

هذه النصائح.

سيدتي..
بدون  نهائيا  الكرش  من  التخلص  تريدين  هل 

ريجيم او تمارين؟
اليك وصفة عملية تتكون من : 

1. الشاي األخضر   
2. الزنجبيل 
3. النعناع 
4. الكمون

الطريقة: تغلى هذه المواد األربعة وبنفس النســب 
في وعاء وتترك لمدة 10 دقائق ثم تصفى

ويتم شرب كأس 200 ملل على الريق يوميا كما 
الغداء بنصف ساعة وقبل  ويشرب كوب اخر قبل 

العشاء بنصف ساعة ايضا ولمدة شهر كامل

 وفقا لدراسة امريكية
رياضة المشي تقي السيدات من الحصى الكلوية

كيف تتخلصين 
من الكرش
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اســـتمرارا إلثارتهـــا للجـــدل مـــن 
حولهـــا ســـواء بارتدائهـــا لمالبـــس 
ـــا  ـــالل كليباته ـــن خ ـــوفة أم م مكش
ـــة  ـــت المغني ـــرة، قام ـــة األخي الغنائي
األمريكيـــة مايلـــي ســـايرس فـــي 
ـــر  ـــة بنش ـــا الجريئ ـــدث خطواته أح
ـــا..  ـــة تمام ـــي عاري ـــا وه ـــورة له ص

ـــر. ـــل الخي ـــن أج ـــن م لك
الشـــهيرة  مايلـــي  ووافقـــت 
»هانـــا  المراهقيـــن  بمحبوبـــة 
مونتانـــا« علـــى الظهـــور بهـــذه 
الصـــورة الفاضحـــة مـــن أجـــل 
طبعهـــا علـــى مجموعـــة جديـــدة 
ـــس  ـــارك جيكوب ـــيرت م ـــن تي-ش م
ــل  ــي تحمـ ــي والتـ ــرت دافـ وروبـ

شـــعار »إحمـــي بشـــرتك«.
وأوضحـــت مايلـــي ســـايرس 
ــى  ــخصي علـ ــابها الشـ ــر حسـ عبـ
ــون  ــم 13 مليـ ــذي يضـ ــر الـ تويتـ
التـــي  هـــذا  بيـــع  أن  متابـــع 
شـــيريت يعـــود ريعـــه لصالـــح 
ــز  ــي مركـ ــرطان فـ ــى السـ مرضـ

.N Y U
ســـايرس  مايلـــي  وظهـــرت 
فـــي هـــذه الصـــورة وهـــي تقـــف 
عاريـــة تمامـــا باســـتثناء تغطيتهـــا 
ـــدها  ـــن جس ـــة م ـــق الحساس للمناط

بيديهـــا. 

أســـماؤنا  كانـــت  زمـــان 
أحلـــى...

ــانية  ــر انسـ ــا اكثـ وعالقاتنـ
وحميميـــة

وحياتنا اكثر بساطة
وقناعاتنا اروع 

ـــر جمـــاال  ـــت النســـاء أكث كان
ـــة..  وأنوث

ـــة  ـــا اليابس ـــة الفاصولي ورائح
مـــن  تتســـرب  الباميـــة  أو 

شـــبابيك البيـــوت.. 
ـــال«  ـــاعة »الجوفي ـــت س وكان
البيـــت  يـــد شـــايب  فـــي 
أغلـــى أجهـــزة البيـــت ســـعرا 

!!وأكثرهـــا حداثـــة!! 
وحبـــات المطـــر كانـــت 

أكثـــر اكتنـــازا بالمـــاء!! 
زمـــان كان المزريـــب يخـــزن 

ـــي البراميـــل،  ـــاء الشـــتاء ف م
المختـــار  ودايجســـت 
بــــ10  تشـــتريها  مســـتعملة 
فلـــوس. ومجلتـــي ســـمير او 
 ! فلســـا  بثالثيـــن  ميكـــي 
ودعـــوات العـــرس كان يـــوزع 

معهـــا »منديـــل« جفيـــة!! 
وفيـــه »جكليـــت« مغلـــف 

ــيلفون !!  بسـ
ـــرا  ـــا فج ـــد يده ـــارة تم والج
ــوري  ــاب بقـ ــف البـ ــن خلـ مـ
جـــاي حـــار للزبـــال فيمســـح 

عرقـــه ويســـتظل بالجـــدار! 
ــدورة  ــت »الـ ــان.. كانـ  زمـ
ـــا،  ـــر الدني ـــا آخ ـــون« هم والمأم
ــن  ــعادة« وبيـ ــدوق السـ و«صنـ

ــج  ــم برامـ ــا أهـ ــن كانـ عائلتيـ
ــاز،  ــابقات التلفـ مسـ

ــد  ــرف بعـ ــن نعـ ــم نكـ ولـ
تتطابـــق  فاكهـــة  ثمـــة  أن 
باالســـم مـــع ملمـــع األحذيـــة 
ـــرف  ـــم نع ـــث ل ـــوي« حي »الكي

ــاح«،  ــو التمسـ ــوى »ابـ سـ
ولـــم نكـــن نتخيـــل يومـــا 
اننـــا ســـنخلع جهـــاز  مـــا 
ـــه  ـــره« ونحمل ـــن »واي ـــف م الهات

ــا!!  فـــي جيوبنـ
زمـــان كنـــا نصحـــو علـــى 
الشـــادي  فيـــروز  صـــوت 
ــج  ــتمع لبرنامـ ــا!! ونسـ صباحـ
ـــح  ـــي نصائ ـــي« يعط ـــو رزوق »اب
ـــم  ـــائقين ومخالفاته ـــرور للس الم
ـــي  ـــه »عين ـــول ل ـــة ويق الصباحي
ـــة  ـــكوفج الزرك ـــو الموس ـــت اب ان
كيفـــك  علـــى  شـــوية  لـــو 
ــا  ــن احنـ ــو احسـ ــرعه مـ بالسـ
نخـــاف عليـــك وعلـــى ســـالمة 
ــارع«؟  ــين بالشـ ــاس الماشـ النـ

نترقـــب  كنـــا  ومســـاء 
»خيريـــة حبيـــب« او »كامـــل 
مؤيـــد  »عمـــو  الدبـــاغ«او 
ــح  ــون يفتـ ــدري« والتلفزيـ البـ
ويغلـــق شاشـــته فـــي موعـــد 
محـــدد مثـــل أي محـــل أو 

مطعـــم! 
ــو  ــوت ال تخلـ ــت البيـ  كانـ
مـــن صوبـــة »عـــالء الديـــن« 
ـــر  ـــتقي  متكس ـــرج الفس ذات الب
ـــوان  ـــراع االل ـــدم اخت ـــوان لع االل
ومبـــردات  بعـــد،  الحراريـــة 
كل  حلـــم  كانـــت  الهـــالل 
منـــزل الن »الواتـــر بمـــب« 
ــا  ــن غيرهـ ــن مـ ــا احسـ فيهـ
ـــات يعجـــن  ـــواع, واألمه ـــن االن م
ـــه  ـــر ليخبزن ـــي الفج ـــن ف الطحي

فـــي الصبـــاح. 
يعرفنـــا  التلفزيـــون  كان 
يوميـــا بخيـــرة نمـــاذج المجتمـــع: 
ـــه  ـــي برنامج ـــواد ف ـــى ج مصطف
ـــي  ـــوردي ف ـــي ال التاريخـــي، وعل

برنامجـــه االجتماعـــي، ومؤيـــد 
البـــدري ببرنامجـــه الرياضـــي، 
ــوقة  ــة مشـ ومسلســـالت عراقيـ
خلـــدت فـــي األذهـــان والقلـــوب: 
ســـليم البصـــري وحمـــودي 
الحارثـــي فـــي تحـــت مـــوس 
ـــو  ـــي أب ـــل الرفاع ـــالق، وخلي الح
ــب  ــم »الذئـ ــن ثـ ــارس، ومـ فـ
وعيـــون المدينـــة« لخليـــل 
شـــوقي ومـــي جمـــال »حســـنية 
خاتـــون« تلعـــب باألحاســـيس 

البريئـــة!! 
ــئ أو  ــاس تهنـ ــت النـ  كانـ
ــو  ــكر »أبـ ــس سـ ــزي بكيـ تعـ
خـــط أحمـــر« ذي الــــ 50 كيلـــو 

غـــرام، واألمهـــات 
فـــي  األوالد  يحممـــن 
ـــا  ـــة« يحمله ـــت، و«الصوغ الطش
النـــاس لزيـــارة المرضـــى! 

وكان »االنترنـــت« رجمـــا 
بالغيـــب لـــم يتوقعـــه أحـــذق 
ـــدا  ـــت أح ـــو حدث ـــن، ول العرافي
»العدســـات  عـــن  يومهـــا 
الالصقـــة« العتبـــرك مرتـــدا أو 

ــم،  ــتحق الرجـ ــا تسـ زنديقـ
كانـــت لهجـــات النـــاس 
أكبـــر،  وقلوبهـــم  أحلـــى، 
وطموحاتهـــم أبســـط، ومســـكينة 

وســـاذجة! 
الموظفـــون ينامـــون قبـــل 

العاشـــرة ليصحـــوا باكـــرا ! 
يـــوم  فـــي  والزوجـــة 
كبـــدة  تخبـــئ  الجمعـــة 
ــا  ــا لتقليهـ ــة وقوانصهـ الدجاجـ

ـــى  ـــل يدع ـــا عام ـــات غرق م
روبـــرت هيرشـــى كان يعمـــل 
بمصنـــع للفطائـــر فـــى مدينـــة 
اونغتـــون بواليـــة بنســـلفانيا 
ـــىء  ـــدر مل ـــى ق ـــقوطه ف ـــد س بع

ــيكوالته  بالشـ
فـــى أحـــد الحقـــول المصريـــه 
ـــاءا  ـــالت م ـــدى العام ـــت اح تناول
ـــر  ـــت بالذع ـــا اصيب ـــاردا ولكنه ب
ـــض  ـــود بع ـــت وج ـــا الحظ عندم
النمـــل قـــى المـــاء فاســـرعت 
وشـــربت  المنـــزل  الـــى 
مبيـــدا حشـــريا فحدثـــت لهـــا 

تشـــنجات وماتـــت 
البنـــاء  عامـــل  انفجـــر 
ـــل«  ـــس ميتش ـــزى »اليك االنجلي
ـــك  ـــن الضح ـــة م ـــة متواصل بموج
يســـتطيع  ان  دون  العنيـــف 
الســـيطره علـــى نفســـه وهـــو 
ــه  ــرحيه كوميديـ ــاهد مسـ يشـ
عنوانهـــا ) دى غوديـــز( وبعـــد 
ــك  ــن الضحـ ــاعه مـ ــف سـ نصـ

ــا  ســـقط ميتـ
ـــالد( ـــرى زيغ ـــرض )هن   تع
مـــن تكســـاس الطـــالق النـــار 
مـــن شـــقيق حبيبتـــه، لكـــن 
ـــه بعـــد عشـــرين  الرصاصـــة اصابت
ـــا  ـــأ االخ عندم ـــد اخط ـــا، فق عام

ـــه   ـــم يصب ـــه ول ـــار علي ـــق الن اطل
فـــى  الرصاصـــة  واســـتقرت 
ـــا  ـــه وعندم ـــجره قريب ـــذع ش ج
ـــرين  ـــد عش ـــالد)  بع ـــام )زيغ ق
عامـــا بنســـف جـــذع تلـــك 
الشـــجرة انطلقـــت الرصاصـــة 
واصابتـــه فـــى رأســـه فقتلتـــه 

فـــى الحـــال 
مـــن  اربـــع  كانـــت 
مدينـــة  فـــى  المشـــعوذات 
باعـــداد  يقمـــن  المكســـيك 
فـــى  يســـتخدمنه  خليـــط 
ـــن  ـــاء قيامه ـــن اثن ـــعوذه ولك الش
الســـحري  الخليـــط  بغلـــي 
مـــن االعشـــاب واالمونيـــا فـــى 

مرجـــل ماتـــت الســـاحرات ا 
الربـــع بســـبب استنشـــاقهن 
ــدة  ــامة المتصاعـ ــرة السـ االبخـ

مـــن المرجـــل. 
فـــي وارســـوا ) بولنـــدا ( 
غضبـــت امـــرأة غضبـــا شـــديدا 
ــه  ــا أنـ ــا زوجهـ ــا أبلغهـ عندمـ
ـــت  ـــا الق ـــة أنه ـــيتركها، لدرج س
ــقتها  ــذة شـ ــن نافـ ــها مـ نفسـ
ــر  ــدور العاشـ ــي الـ ــة فـ الواقعـ
ـــزوج انـــه كان  ـــوء حـــظ ال ولس
فـــي تلـــك اللحظـــة يغـــادر 
زوجتـــه  فســـقطت  المبنـــى 
عليـــه وقتلتـــه فـــي الحـــال 

ــي.   ــت هـ ــا نجـ بينمـ

ـــي  ـــي ف ـــذا الصب ه
ــر  ــن العمـ ــة مـ الثامنـ
ــا  ــزة قدرهـ ــح جائـ ربـ
ـــا  ـــرع به 1000 دوالر  تب
البنـــة الجيـــران كارا 
بســـرطان  المصابـــة 
الليمفـــاوي  الـــدم 
ــأل  ــاد حيـــث سـ الحـ
كـــم  انـــذاك  أمهـــا 
ســـيكلف الكيمـــاوي 

! كارا  لمعالجـــة 

تواصل صرعات التعري
محبوبة المراهقين  تتعرى بالكامل دعما لمرضى السرطان

منوعات

أغرب 6 حاالت وفاة في العالم

تضحية أيــــــام زمــــــــــــان.. حياتنا كانت احلى..

للـــزوج داللـــة علـــى تدليلـــه! 
ــرا  ــر فقـ ــاة أكثـ ــت الحيـ كانـ
وبـــردا وجوعـــا وبســـاطة، لكنهـــا 
ــرارا  ــذة و اخضـ ــر لـ ــت أكثـ كانـ
واصـــدق مشـــاعرا! كانـــت الحيـــاة 
ـــث  ـــوم حي ـــا الي ـــن حياتن ـــى م أحل
رائحـــة  وال  لـــون  وال  الطعـــم 
ـــون  ـــارود، ول ـــم الب ـــر طع ـــا، غي له
الـــدم، ورائحـــة الكراهيـــة والغـــل 
والتنافـــس والتنابـــز، والتحـــزب 

ــة..  ــة المقيتـ والطائفيـ
ـــا  ـــى وأيامن ـــت أحل ـــا كان حياتن

ـــل!!  ـــت أجم كان
ـــه  ـــد لل ـــوى الحم ـــول س وال نق
ـــا،  ـــا علين ـــم به ـــة انع ـــى كل نعم عل
وعســـى اللـــه يصلـــح أحوالنـــا 
ــل  ــى االفضـ ــيئة إلـ ــة السـ الحاليـ
ـــاطتنا  ـــا وبس ـــا تراحمن ـــد الين ويعي
ــت  ــي كانـ ــة التـ ــر المحبـ واواصـ

تجمعنـــا
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سبع دول تعلن موافقتها 
الرسمية للمشاركة ببطولة 
العرب بالبليارد في اربيل

اعلــن االتحــاد العراقــي المركــزي للبليــارد، ان 
ــة  ــدول المشــاركة فــي البطول عــدد منتخبــات ال
العربيــة المجمعــة للمتقدميــن والشــباب المقــرر 
ــا  ــبعة بضمنه ــى س ــل ال ــل وص ــا أربي ان تضيفه
العــراق الــذي سيشــارك بمنتخبيــن فــي كل فئــة.
ــة  ــي مدين ــو( ف ــة ) بل ــى قاع ــة عل ــام اابطول وتق
ــذا  ــن ه ــن عشــر م ــن العاشــر والثام ــل مابي اربي
للعبــة  العراقــي  الشــهر.وقال رئيــس االتحــاد 
شــمس الديــن عبــد العــال إن » الســودان اكدت، 
ــرق  ــدد الف ــل ع ــة ليص ــي البطول ــاركتها ف مش
ــودان  ــى الس ــة ال ــبع دول اضاف ــى س ــة ال العربي
هــي االمــارات وقطــر والبحريــن مصــر وفلســطين 
الوطنيــة  »المنتخبــات  »أن  ولبنان«.وأضــاف 
العراقيــة تواصــل تدريباتهــا فــي العاصمــة بغــداد 
ــل  ــوم الســبت المقب ــل ي ــى اربي ــفر ال ــل الس قب
ــي  ــة الت ــى البطول ــا ال ــة تحضيراته بهــدف مواصل
ــي  ــي فعاليت ــباقات ف ــع س ــى تس ــتمل عل ستش
البليــارد والسنوكر«.وأشــار الــى أن »هــذه البطولة 
ــا  ــن مع ــع الفعاليتي ــي تجم ــى الت ــتكون االول س

ــة«. ــان بصــورة منفصل ــا تجري ــد ان كانت بع

القــوش  نــادي  ملعــب  علــى  اختتمــت 
ــاس  ــا توم ــد الراحــل توم ــة الفقي الرياضــي  بطول
العاشــرة بكــرة القــدم التــي جــرت بيــن فريقــي 
ــقف  ــادي تللس ــي ون ــوش الرياض ــره ق ــادي ق ن
ــادي  ــن ن ــي م ــم تحكيم ــا طاق ــي وقاده الرياض
ــادي  ــق ن ــن فري ــث تمك ــي . حي ــوش الرياض الق
ــة بعــد ان  ــره قــوش مــن الظفــر بلقــب البطول ق
ــداف  ــة اه ــة بثالث ــركالت الحــظ الترجيحي ــاز ب ف
ــا  ــاراة بوقته ــد ان انتهــت المب ــل الشــي  بع مقاب
الرســمي بتعــادل الفريقييــن بهــدف واحــد لــكل 
منهمــا فــي مبــاراة اتســمت بالكثيــر مــن االثــارة 
ــت  ــة قدم ــي النهاي ــن وف ــن الفريقيي ــة بي والندي
المداليــات والكــؤوس للفريقيــن الفائزيــن بالمركــز 
االول والثانــي وكاس للفريــق المثالــي فــي هــذه 
البطولــة وكان مــن حصــة فريق الســالم وتــم ايضا 
تقديــم الهدايــا لحــكام البطولــة وهدايــا لروؤســاء 
وممثلــي االنديــة المشــاركة فــي هــذه البطولــة . 
جديــر بالذكــر ان نــادي القــوش الرياضــي يحــرص 
علــى اقــام هــذه البطولــة ســنويا تخليــدا لرحيــل 

ــاس ــا توم ــد توم الفقي

الرياضة

المصادف  الجمعة  يوم  عصر  اختتمت 
االول من تشرين الثاني الجاري بطولة 
بابيلون االولى بكرة القدم والتي جرت 
شباب  مركز  مالعب  على  مبارياتها 
عنكاوا حيث التقى في المباراة النهائية 
تلكيف  ونادي  عنكاوا  شباب  فريقي 
بنتيجة  عنكاوا  شباب  فريق  فاز  حيث 
البطولة  وكانت  الشي  مقابل  هدفي 
ايلول  مبارياتها في شهر  انطلقت  التي 
فرق  ستة  فيها  شاركت  قد  المنصرم 
ضمت  االولى  مجموعتين  الى  قسمت 
فيما  وكرمليس  وتلكيف  برطلة  فرق 
شباب  فرق  الثانية  المجموعة  ضمت 
نتائج  حيث  وتلسقف  وقرقوش  عنكاوا 

الدور االول كاالتي : 
المجموعة االولى :  

برطلة * تلكيف  ) 1 – 2 ( 
تلكيف * كرمليس ) 2 – 2 ( 

كرمليس * برطلة )2 – 1 ( 
لتترشح فرق تلكيف وكرمليس الى دور 

شبه النهائي  
فكانت  الثانية  المجموعة  نتائج  اما 

كاالتي 
قرقوش * تلسقف  ) 4 – 1 ( 

شباب عنكاوا * قرقوش ) 2 – 1 ( 
عنكاوا * تلسقف  ) 4 – 1 ( 

ليترشح شباب عنكاوا وقرقوش الى دور 
شبه النهائي .

الطرف  كون  التقاطع  نظام  وحسب 
االول في الم فان مباراتي دور الشبه 
تلكيف  النهائي جمعت كل من فريق 
هذه  انتهت  حيث  قرقوش  فريق  مع 
ضربات  بفارق  تلكيف  بفوز  المباراة 
اربهة  وبنتيجة  الترجيحية  الجزاء 
انتهت  بعد ان  اهداف مقابل هدفين  
بتعادل  االصلي  بوقتها  المباراة  نتيجة 
الفريقين بهدفين لكل منهما ليترشح 
فريق تلكيف ليكون الطرف االول في 
الثانية  المباراة  اما   . النهائية  المباراة 
فجمعت بين شباب عنكاوا وكرمليس 
بهدفين  عنكاو  شباب  بفوز  وانتهت 

في  الثاني  الطرف  ليكون  مقابل  دون 
المباراة النهائية .

شباب  فريق  حسمها  النهائية  المباراة 
عنكاوا مبكرا ليتوج بطال ويحمل كاس 
البطولة بهدفين دون رد لفريق تلكيف . 

وهنا البد من توجيه كلمة شكر وامتنان 
الى اللجنة المنظمة لهذه البطولة والتي 
وكنعان  صليوة  نزار  من  كل  ضمت 
سيدا وفاضل سيدا والذين قدمو جهودا 
بطولة  اول  انجاح  اجل  من  استثنائيا 

كروية تحتضنها عنكاوا الحبيبة ضمت 
الكلداني  شعبنا  ابناء  مناطق  من  فرقا 
ان  نتمنى  والتي  االشوري  السرياني 
فيها  الفرق  عدد  يرتفع  وان  تستمر 

ليشمل كل مناطق شعبنا .

شباب عنكاوا يحرز كاس بطولة بابيلون االولى بكرة القدم 
تقرير وتصوير : بسام عبد االحد 

فريق شباب عنكاوة

فريق نادي تلكيف الرياضي

قره قوش يحرز كاس 
توما توماس بكرة القدم 

تغيير مهم في جائزة الكرة الذهبية وكريستيانو رونالدو لن يحضر أي حفل من الحفالت التي ينظمها الفيفا

بالتــر  جوســيب  فجــر 
الدولــي  االتحــاد  رئيــس 
لكــرة القــدم مفاجــأة كبيــرة 
فــي أبــو ظبــي عندمــا عقــد 
مؤتمــرا صحفيــا قبــل نهائــي 
للناشــئين. العالــم  كأس 
وقــال بالتــر فــي معــرض 
ــة  ــرة الذهبي ــن الك ــه ع جواب
ــر ســيجري عليهــا  وأي تغيي
“نعــم  قائــال  العــام  هــذا 
ــن  ــدال م ــر، فب ــاك تغيي هن
وجــود 3 متنافســين فــي 
ــا 5  ــيكون لدين ــة س التصفي
العــادة جــرت فــي المواســم 
 3 وجــود  علــى  الماضيــة 
التصفيــة  فــي  متنافســين 
ــا أراد  ــن الفيف ــة، لك النهائي
إضافــة العبيــن أخريــن، وهو 

مــا فســره اإلعالميــون كنــوع 
مــن زيــادة اإلثــارة مــن جهة 
إعالميــة  تغطيــة  وضمــان 
أوســع مــن جهــة أخــرى 
مــع وجــود العبيــن يمثلــون 
أكثــر مــن فريــق فــي أكثــر 

ــد. ــن بل م
ومــن المعلــوم أن جائــزة 
ــن  ــورة بي ــام محص ــذا الع ه
ــي  ــم االرجنتين ــي وه الثالث
ــدو  ــي رونال ــي والبرتغال ميس
والفرنســي ريبيــري يذكــر 
الكــرة  بجائــزة  الفائــز  أن 
ــيتم  ــام 2013 س ــة ع الذهبي
ــهر  ــالل ش ــه خ ــف عن الكش

ينايــر 2014.
وكانــت صحيفةالمونــدو 
االســبانية وبعــد التصريحــات 

أطلقهــا  التــي  الكبيــرة 
بالتــر  جوزيــف  الرئيــس 
فيهــا  أعلــن  والتــي 
ــل  ــه يفض ــح إن ــكل واض بش
ميســي  ليــو  االرجنتينــي 
ــتيانو  ــي كريس ــى البرتغال عل
لــن  االخيــر  ان  رونالــدو 
مــن  حفــل  أي  يحضــر 
ــا  ــي ينظمه ــاالت الت اإلحتف
غاضــب  الالعــب   ، الفيفــا 
ــه  ــا ورئيس ــن الفيف ــدا م ج
بالتــر وهــو عبــر عــن شــيء 
موقــع  عبــر  مــن غضبــه 
 ” اإلجتماعــي  التواصــل 

 ” تويتــر 
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)ســورايا(  صحيفتنــا  انتزعــت 
ــر  ــال مؤتم ــاركين باعم ــاب المش اعج
الــذي  الشــرق  مســيحي  لقــاء 
ــي  ــة يوم ــة اللبناني ــه العاصم احتصنت
الماضــي. االول  تشــرين   27  -26

تجســد ذلــك بمنــح الزميــل رئيس 
ــم، درع  ــص الحكي ــوزاد بول ــر ن التحري
ــا  ــذي شــهد حضــورا الفت ــر ال المؤتم
ــدد  ــرقية وع ــس الش ــف الكنائ لمختل
كبيــر مــن الشــخصيات السياســية 
والدينيــة والبرلمانيــة مــن العــراق 
ــطين  ــر وفلس ــان ومص ــوريا ولبن وس
ــر    ــالل المؤتم ــم خ ــث ت واالردن، حي

توزيــع نســخ مــن العــدد االخيــر مــن 
الصحيفــة علــى الوفــود المشــاركة 
المشــاركين  استحســان  القــى  و  

ــادتهم. واش
اغتنمــت  اخــر  جانــب  مــن   
المؤتمــر  انعقــاد  فرصــة  )ســورايا( 
مــع  صحفيــة  لقــاءات  لتجــري 
ــاركة  ــخصيات المش ــن الش ــد م العدي
ــوم  ــمير مظل ــران س ــم المط كان منه
للكنيســة  الباطريركــي  النائــب 
المارونيــة الكاثوليــك االميــن العــام 
رئيــس  افــرام  للمؤتمر،وحبيــب 
بيــروت.    فــي  الســريانية  الرابطــة 

اجــرت قنــاة otv الفضائيــة لقــاءا 
ــة  ــس منظم ــص رئي ــوزاد بول ــع ن م
خــالل  واالعــالم  للثقافــة  ســورايا 
مشــاركته بأعمــال المؤتمــر العــام 
حيــث  الشــرق،  لمســيحيي  األول 
أكــد فيــه أننــا اصحــاب حضــارة 
ــم  ــارة ل ــذه الحض ــور وه ــل وآش باب
ــا  ــوة بثقافتن ــا وبق ــت إذ احتفظن تم
القوميــة والدينيــة وبلغتنــا الســريانية 
ــا ان  ــوم، موضح ــذا الي ــد ه ــا لح مع
هــذه الحضــارة تمثــل تأريــخ واصالــة 
شــعبنا الكلدانــي الســرياني اآلشــوري 

ــراق. ــي الع ف
ــي كوردســتان  ــا ف واضــاف : لدين
الجميــل  النفــس  بمثابــة  تجربــة 
ــام 1991 ولحــد اآلن  ــذ ع ــدت من تول
حيــث اســتطعنا المحافظــة علــى 
حقوقنــا بموجــب مســودة دســتور 

ــادة  ــد الم ــتان، اذ تؤك ــم كوردس اقلي
)35( منــه حــق التمتــع بالحكــم 
ــرياني  ــي الس ــعبنا الكلدان ــي لش الذات
تواجــده  مناطــق  فــي  اآلشــوري 
ولدينــا مطالــب عــدة  التأريخيــة، 
ــق   ــي مناط ــة ف ــتحداث محافظ الس

ــوى. ــهل نين ــن س م
فــي نهايــة اللقــاء أكــد بأنــه 
يتوجــب علــى جميــع التكتــالت 
ومنظمــات  السياســية  والنخــب 
ــف  ــة ان تتكات ــي المنطق ــعوبنا ف ش
لتشــكيل لوبــي مســيحي ضاغــط 
ــي  ــية ف ــة السياس ــى كل األنظم عل
ــى المجتمــع  المنطقــة العربيــة، وعل
ــل  ــة عم ــالل خط ــن خ ــي م الدول
ــعوبنا  ــي ش ــات وامان ــق طموح تحق
ــرق  ــيحيي الش ــى مس ــاظ عل والحف
ــذه  ــي ه ــة ف ــم األصلي ــي اراضيه ف

المنطقــة.  

مال اللـــه فـــرج

malalah_faraj@yahoo.com

 يبــدو ان جــرس اإلنــذار العنيــف الملطــخ بدمــاء مســيحيي 
ــة  ــي دول المنطق ــر وباق ــوريا ومص ــي س ــا ف ــرق خصوص الش
ــض  ــظ بع ــوة ويوق ــاني بق ــر اإلنس ــز الضمي ــتطاع ان يه اس
اصحــاب القــرار مــن ســباتهم العميــق ويخرجهــم عــن صمتهم 
ويضعهــم امــام المأســاة وجهــا لوجــه، واذا باربعــة مؤتمــرات 
حــول تهجيــر مســيحيي الشــرق تعقــد خــالل اســبوع، احدهــا 
فــي االردن واثنــان فــي لبنــان والرابــع فــي بلجيــكا لتناقــش 

المعضلــة ولترتفــع االصــوات حــول المأســاة.
واذ وقــف المعنيــون والمشــاركون فــي هــذه المؤتمــرات 
وجهــا لوجــه امــام المــأزق الســوري انموذجــا، لســخونة 
ــاك  ــا هن ــفك يومي ــزال تس ــا ت ــي م ــيحية الت ــاء المس الدم
ــمية  ــر رس ــات غي ــير احصائي ــث تش ــا، حي ــتمرار تدفقه واس
اوردتهــا اجهــزة اإلعــالم الــى تدميــر )554( كنيســة وســرقة 
ــف مســيحي   ــي ال ــون ومائت ــر ملي ــة، وتهجي ــا الذهبي ايقوناته
الــى جانــب اغتيــال ) 73000( مســيحيا بينهــم حوالــي )600( 
راهــب وكاهــن ومطــران، فــإن ذلــك كلــه فتــح االبــواب امــام 
ــا. ــرق عموم ــيحيي الش ــة مس ــول معضل ــادة ح ــات ج مناقش
ــا،  ــرات، ربم ــذه المؤتم ــه ه ــل في ــذي تمث ــت ال ــي الوق وف
ــتوى  ــى مس ــي ال ــا الترتق ــة اال انه ــان عاطفي ــائل اطمئن رس
الهجــرة  بامكانــه وقــف نزيــف  الــذي  الحقيقــي  الفعــل 
ــتمر  ــو اس ــذي ل ــرق وال ــيحيي الش ــري لمس ــر القس والتهجي
علــى مــا هــو عليــه فإننــا خــالل العشــرين ســنة القادمــة ربمــا 
ســنكون شــهودا علــى شــرق خــال مــن المكــون المســيحي، 
مــا دامــت المعالجــات تــدور فــي فلــك الشــجب واإلســتنكار 

ــي. ــرار امم ــي او اي ق ــرك دول ــن اي تح ــدا ع ــة بعي واإلدان
ــا  ــة وربم ــى ســتراتيجية دولي ــاة، بحاجــة ال ــة المأس ان االزم
الــى قــرار دولــي ملــزم الن مــا يجــري يمثــل ابــادة حقيقيــة 
تتنافــى وميثــاق األمــم المتحــدة واإلعــالن العالمــي لحقــوق 
ــات  ــرائع واالتفاق ــدات والش ــراف والمعاه ــكل االع ــان ول االنس
الدوليــة التــي تضمــن حقــوق المواطنــة والعبــادة والتعايــش 
وممارســة الطقــوس الدينيــة، واال فــإن الصمــت الدولــي 
ــا دام البعــض  ــح م ــي مهــب الري ــوق االنســان ف ســيضع حق
ــه اإلفــالت  ــادة وعقــوق بإمكان ــى إب ــذي يحــول الحقــوق ال ال

مــن العقــاب.
ــم اذا  ــى لك ــيح )طوب ــيد المس ــول الس ــا ق ــتعيد هن واذ نس
ــن  ــريرة م ــة ش ــم كل كلم ــوا عليك ــم وقال ــم وطردوك عيروك
ــي  ــم ف ــم عظي ــوا ألن اجرك ــوا وتهلل ــن. افرح ــي كاذبي اجل
الســموات. فانهــم هكــذا طــردوا االنبيــاء الذيــن قبلكــم، انتــم 
ملــح االرض، فــاذا فســد الملــح فبمــاذا يملــح ؟(، فمــا نــزال 
ــف  ــة تنص ــة حقيقي ــى معالج ــة ال ــة بحاج ــأن األزم ــن ب نؤم

ــم.    ــم حقوقه ــظ له ــع وتحف الجمي
  وبيــن هــذا وذاك البــد مــن التأكيــد علــى حقيقــة ان 
مــا يحــدث مــن اضطهــاد دينــي وتهجيــر للمســيحيين انمــا 
هــو بعيــد عــن االســالم الحقيقــي وعــن المســلمين االصــالء 
الذيــن عشــنا معهــم واندمجنــا واياهــم بعالقاتنــا اإلجتماعيــة 
وشــاركناهم مناســباتهم الدينية وشــاركونا مناســباتنا وتقاسمنا 
ــات  ــوة التحدي ــروف وقس ــرارة الظ ــاة وم ــاب الحي ــوية صع س
واســمى مشــاعر المحبــة والمــودة والتقديــر واإلعتــزاز، وكانــوا 
ســندا لنــا فــي النوائــب وكنــا ســندا لهــم فــي الملمــات ســواء 
ــة  ــش والمحب ــاال للتعاي ــى مث ــذي امس ــم ال ــي اإلقلي ــا ف هن
وقبــول اآلخــر واحترامــه وحريــة ممارســة الطقــوس الدينيــة 

والحريــات العامــة، أم فــي بقيــة مناطــق العــراق.
ــة،  ــة االتي ــة الكريم ــات  القرآني ــى اآلي ــير ال ــي ان نش ويكف
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، )مــن قتــل نفســا بغيــر نفــس أو 
فســاد فــي األرض فكإنمــا قتــل النــاس جميعــا ومــن أحياهــا 
فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــا (  و ) ال اكــراه فــي الديــن قــد 
تبيــن الرشــد مــن الغــي(، و)لكــم دينكــم ولــي ديــن( لنــدرك 
ــه  ــة ل ــن ال عالق ــم الدي ــون بإس ــه المتطرف ــوم ب ــا يق ان م
باإلســالم الحقيقــي، خصوصــا وأن جميــع االديــان الســماوية 

قــد اجمعــت علــى أن )اللــــــه محبـــــة(.     

المســــيحيون
وحـــرب اإلبــــــادة

)ســــورايا( تحظى بتكريم مؤتمر مسيحيي الشرق
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استطعنا المحافظة على حقوقنا التأريخية والقومية في اقليم 
كوردستان لحد اللحظة

لويــس  البطريــرك  غبطــة  زار 
روفائيــل ســاكو الفنــان العراقــي 
ــد فــي  ــي الراق الشــهير يوســف العان
ــات  ــل لراهب ــان رافائي ــفى س مستش
علــى صحتــه  للطمأنــة  التقدمــة 
وتقديــرا لجهــوده الفنيــة مــن أجــل 
ــال:   ــة ورد قائ ــه باق ــدم ل ــراق. وق الع
أنــت رمــز وطنــي كبيــر، كلنــا نعتــز 
ــل. ــفاء العاج ــك الش ــى ل ــك ونتمن ب

ــا،  ــرا:  أبون ــان متأث ــاب الفن فأج
قبــل ان يحســن الــدواء صحتــي 
فقــد تحســنت بفضــل الطيبيــن 
ــي.  ــوا معنويات ــي ورفع ــن زارون الذي
ــن انســاها  ــة ل ــي تاريخي ــم ل زيارتك
شــكره   عــن  عبــر  وقــد  ابــدا.  
وامتنانــه للراهبــات اللواتــي اهتممــن 
ــارون  ــوان: م ــه األب ــد رافق ــه.  وق ب
ــان. ــي يون ــكفان مت ــه وس ــا الل عط

غبطة البطريرك ساكو يطمئن على 
صحة الفنان يوسف العاني

»التهجير االخير«
فيلم وثائقي عن المسيحيين في الشرق

ــي  ــار ف ــة انتش ــاج لجن ــن انت ــم م ــذا الفل ه
ــن  ــاة م ــهادات حي ــق ش ــي الحــر يوث ــار الوطن التي
ــة  ــرق باالضاف ــف دول المش ــن مختل ــيحيين م مس
الــى احــداث واقعيــة مــن مذابــح ومجــازر وتهجيــر 
وقتــل وتكفيــر وتدنيــس لمقدســاتنا مــع مقابــالت 
مــع رجــال الديــن مــن اكثــر عشــر طوائــف 

ــالمية . ــيحيية واس مس
ــم  ــذا الفل ــورايا ان ه ــدة س ــراء جري ــن لق ونعل
ســيعرض فــي عــرض خــاص تنظمــه منظمــة 

ــكاوا. ــي عن ــا ف ــالم قريب ــة واالع ــورايا للثقاف س


