
كاظـــم  الدكتـــور  اكـــد   
اللجنـــة  رئيـــس  حبيـــب 
اعمـــال  علـــى  المشـــرفة 
ـــة  ـــاء برطل ـــر األول الصدق المؤتم
ان جهـــات داخليـــة وخارجيـــة 
السياســـي  المـــال  توظـــف 
ـــي  ـــر الديموغراف ـــداث التغيي الح
فـــي برطلـــة ممـــا يســـهم 
ــون  ــرة المكـ ــاع هجـ ــي اتسـ فـ

لمســـيحي. ا
حـــوار  خـــال  واوضـــح 
اجرتـــه  شـــامل  صحفـــي 
معـــه )ســـورايا( ان التغييـــر 
فـــي  تســـبب  الديموغرافـــي 

مســـيحيي  نســـبة  تقليـــص 
ــة مـــن 99% الـــى اقـــل  برطلـ

%40 مـــن 
ودعـــا الحكومـــة االتحاديـــة 
ومجلـــس محافظـــة نينـــوى 
اقليـــم  فـــي  والمســـؤولين 
كوردســـتان التصـــدي لهـــذه 
مـــا  واتخـــاذ كل  الظاهـــرة  
ـــرة  ـــن هج ـــد م ـــأنه الح ـــن ش م
المســـيحيين للحفـــاظ علـــى 
ــل  ــذي يمثـ ــون الـ ــذا المكـ هـ
احـــد بنـــاة الحضـــارة والثقافـــة 
ـــا  ـــراق قديم ـــي الع ـــران ف والعم

ــا.  وحديثـ

ــق عـــن   وتوقـــع ان تنبثـ
منظمـــة  المؤتمـــر  المؤتمـــر 
ـــة  ـــة اداري ـــي وهيئ ـــع مدن مجتم
ــة  ــا متابعـ ــى عاتقهـ ــذ علـ تأخـ
وتوصياتـــه  قراراتـــه  تنفيـــذ 
دورا  تلعـــب  ألن  وتســـعى 
ـــكات  ـــل المش ـــي ح ـــا ف ايجابي
وفـــي التفاعـــل والحـــوار بيـــن 
اتبـــاع الديانـــات والمذاهـــب 
ـــن  ـــم م ـــذي يض ـــراق ال ـــي الع ف
المكونـــات القوميـــة والدينيـــة مـــا 
ـــة   ـــة رائع تشـــكل لوحـــة موزائيكي
تســـتلزم التعـــاون والتفاعـــل 
بيـــن  االيجابـــي  والتاحـــم 
ــكل  ــا لتشـ ــا وثقافاتهـ مكوناتهـ
ـــق  ـــيء الطري ـــدة تض ـــة واح حزم
للســـير   العراقـــي  للشـــعب 
ـــي  ـــع مدن ـــاء مجتم ـــاه   بن باتج
ــع  ــث مجتمـ ــي حديـ ديمقراطـ
ــاوية  ــرة والمتسـ ــة الحـ المواطنـ
ــد  ــن الواحـ ــاء الوطـ ــن ابنـ بيـ
ــة  ــن القوميـ ــر عـ ــض النظـ بغـ
ــاء  ــب واالنتمـ ــن والمذهـ والديـ

الفكـــري والسياســـي.
)نص الحوار ص3(

األول  المؤتمـــر  يبـــدأ 
أعمالـــه  برطلـــة  ألصدقـــاء 
فـــي الســـاعة العاشـــرة مـــن 
صبـــاح اليـــوم فـــي أربيـــل 
كوردســـتان  إقليـــم  عاصمـــة 
واخطـــار  تداعيـــات  لبحـــث 
ــث  ــي ، حيـ ــر الديمغرافـ التغييـ
تتخللـــه العديـــد مـــن األنشـــطة 
ـــات  ـــة والكلم ـــات المختلف والفعالي

 ، المتخصصـــة  والبحـــوث 
ــم  ــور كاظـ ــيلقي الدكتـ وسـ
اللجنـــة  رئيـــس  حبيـــب 
ـــب  ـــم المكت ـــة بأس ـــرفة كلم المش

ــة  ــة التحضيريـ ــذي للجنـ التنفيـ
، الـــى جانـــب كلمـــات الســـيد 
رئيـــس إقليـــم كوردســـتان او 
مـــن ينـــوب عنـــه وكلمـــة ســـيادة 
شـــمعون  صليبيـــا  المطـــران 
ــريان  ــرك للسـ ــار البطريـ مستشـ
ــل  ــة ممثـ ــس ، وكلمـ األرثوذكـ
ــراق  ــي العـ ــدة فـ ــم المتحـ األمـ
ـــك  ـــتن وكذل ـــورج بوس ـــيد ج الس
ـــيد  ـــي الس ـــاد األورب ـــل اإلتح ممث
ســـترون ستيفنســـن وممثـــل 
مكتـــب الســـام العالمـــي فـــي 
الســـويد محســـن ســـريدة وكلمـــة 

هيئـــة الدفـــاع عـــن أتبـــاع 
ــة  ــب الدينيـ ــات والمذاهـ الديانـ
ـــام  ـــن ع ـــا أمي ـــراق يلقيه ـــي الع ف
ــا  ــي . كمـ ــاد القاضـ ــة نهـ الهيئـ
ســـيناقش المؤتمـــر تقريـــراً عـــن 
ـــه  ـــي تواج ـــكلة الت ـــة المش طبيع
مســـيحيي العـــراق فـــي ســـهل 
نينـــوى يقدمـــه كامـــل زومايـــا 
التحضيريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 

ــر . للمؤتمـ
امـــا فـــي جلســـة الظهيـــرة 
زهيـــر  القاضـــي  فســـيلقي 
كاظـــم عبـــود بحثـــه عـــن 

النظـــرة القانونيـــة فـــي التغييـــر 
جانـــب  الـــى   ، الديمغرافـــي 
محاضـــرة اخـــرى عـــن المســـيحية 
قرنـــاً  عشـــرين  خـــال 
ــا  ــون ، تليهـ ــيد خيـ للدكتوررشـ
ــا  ــارك فيهـ ــة يشـ ــدوة حواريـ نـ
ـــم  ـــر كاظ ـــي زهي ـــن القاض كل م
عبـــود ورشـــيد خيـــون وكامـــل 
زومايـــا وغـــزوان الـــداودي مـــن 
ـــة  ـــا ، باالضاف ـــور هداي ـــبك وأن الش
الـــى المناقشـــات والمداخـــات .
ــوم  ــي اليـ ــتتم فـ ــا سـ كمـ
ـــيتم مناقشـــة  ـــر س ـــي للمؤتم الثان
النظـــام الداخلـــي وإقـــراره الـــى 
جانـــب التوصيـــات واألعـــان عـــن 
ـــة  ـــاء برطل ـــة أصدق ـــاق منظم إنبث
ـــا. ـــة له ـــة االداري ـــاب الهيئ وإنتخ
جديـــر باإلشـــارة الـــى ان 
ـــن  ـــن الشـــخصيات م ـــرات م العش
ـــي  ـــعبنا العراق ـــات ش ـــائر مكون س
ــر  ــذا المؤتمـ ــي هـ ــارك فـ ستشـ
منظمـــة  ومســـاندة  لدعـــم 
ـــكلت  ـــي تش ـــة الت ـــاء برطل اصدق
للدفـــاع عـــن أراضـــي أبنـــاء 
شـــعبنا المتجـــاوز عليهـــا فـــي 
برطلـــة ومناطـــق أخـــرى مـــن 
ـــت  ـــي تعرض ـــوى والت ـــهل نين س
تغييـــر  لعمليـــات  وتتعـــرض 
ديمغرافـــي بشـــتى الوســـائل .

خاص بسورايا
بـــه  خـــص  تصريـــح  فـــي 
جريـــدة )ســـورايا( أوضـــح كامـــل 
ـــة  ـــة التحضري ـــس اللجن ـــا رئي زوماي
األول  المؤتمـــر  بـــأن  للمؤتمـــر 
ألصدقـــاء برطلـــة الـــذي يبـــدأ 
أعمالـــه اليـــوم انمـــا ينعقـــد مـــن 
أجـــل ترســـيخ التعايـــش الســـلمي 
بيـــن المكونـــات العراقيـــة فـــي 
ــوى  ــهل نينـ ــراق وسـ ــوم العـ عمـ
ـــذا  ـــوص ، وان ه ـــه الخص ـــى وج عل
المؤتمـــر ال يهـــدف بتاتـــاً فـــي 
ـــا  ـــر وانم ـــى آخ ـــون عل ـــب مك تغلي
يســـعى للحفـــاظ علـــى خصوصيـــة 

المكونـــات  جميـــع 
الثقافيـــة واللغويـــة .

ان  علـــى  وأكـــد 
األخـــوة الشـــبك محـــل 
اعتـــزاز كبيـــر الســـيما 
ــات  ــن المكونـ ــم مـ وأنهـ
ــة  ــي المنطقـ ــة فـ األصيلـ
قســـطاً  ونالـــوا 
ـــراءات  ـــن األج ـــراً م كبي
ـــم  ـــي طالته ـــفية الت التعس
جـــراء سياســـات النظـــام 
الدكتاتـــوري الســـابق ، وكذلـــك 
وجميـــع  األيزيديـــة  األخـــوة 
ـــي  ـــرى الت ـــة األخ ـــات العراقي المكون
السياســـات  ضحيـــة   أصبحـــت 

. الســـابق  للنظـــام  الشـــوفينية 
ـــاح  ـــه بنج ـــا ان ثقت ـــد زوماي وأك
تنطلـــق مـــن ســـعة  المؤتمـــر 
والفاعلـــة  الكبيـــرة  المشـــاركة 
ـــي  ـــعب العراق ـــات الش ـــع مكون لجمي
الرســـمي  للحضـــور  باألضافـــة 
والدولـــي ومنظمـــات المجتمـــع 
ـــان  ـــوق األنس ـــة بحق ـــي المعني المدن

 . والقوميـــات 

البابـــا  قداســـة  اطلـــق 
ـــرام   ـــداءا الحت فرنســـيس امـــس ن
ـــش  ـــع بعي ـــع للتمت ـــق الجمي ح
وممارســـة  كريمـــة  حيـــاة 
شـــعائرهم الدينيـــة بحريـــة. 
ـــدأ  ـــن يه ـــال  قداســـتة »ل وق
ـــان  ـــت ته ـــا كان ـــال طالم ـــي ب ل
كرامـــة الرجـــال والنســـاء مـــن 
جميـــع األديـــان، المحروميـــن 
ـــى  ـــاء عل ـــات للبق ـــن الضروري م
قيـــد الحيـــاة، والذيـــن ســـلب 
منهـــم مســـتقبلهم وأكرهـــوا 
الجئيـــن  العيـــش  علـــى 

ــردين.    ومشـ
ــيس  ــا فرنسـ ــرب البابـ وأعـ
المشـــاركين  لقـــاءه  خـــال 
فـــي أعمـــال الجمعيـــة العامـــة 
ــرقية،   ــس الشـ ــع الكنائـ لمجمـ
ــذي  ــغ الـ ــق البالـ ــن »القلـ عـ
تثيـــره الظـــروف المعيشـــية  
ـــدون  ـــن يكاب ـــيحيين، الذي للمس
فـــي أجـــزاء كثيـــرة مـــن الشـــرق 
ــة  ــب الوخيمـ ــط، العواقـ األوسـ
للتوتـــرا ت والصراعـــات فـــي 
ـــزاء  ـــر وأج ـــراق ومص ـــوريا والع س
ـــا  ـــة، مم ـــي المقدس ـــن األراض م

ــا«. يدمـــع العيـــون أحيانـ
ــاءه  ــا، فـــي لقـ ــد البابـ وأكـ
األول مـــع رؤســـاء الكنائـــس 
نستســـلم  »لـــن  الشـــرقية، 
لفكـــرة بقـــاء الشـــرق األوســـط 
الذيـــن  المســـيحيين،  دون 
نـــادوا باســـم المســـيح هنـــاك 
ــروا  ــنة، واعتبـ ــذ ألفـــي سـ منـ
مواطنيـــن بالمعنـــى الكامـــل 
االجتماعيـــة  الحيـــاة  فـــي 
والثقافيـــة والدينيـــة لألمـــم 

التـــي ينتمـــون إليهـــا«.
وتابـــع البابـــا فرنســـيس 
»ســـنواصل الســـهر واثقيـــن 
أن الـــرب لـــن يتركنـــا دون 
ـــام  ـــي خت ـــدا ف ـــاعدة«، مؤك مس
كلمتـــه »أن فكـــره يتوجـــه 
ــدس،  ــى القـ ــاص إلـ ــوع خـ بنـ
ــا«،  ــا روحيـ ــا فيهـ ــي ولدنـ التـ
بأســـرها  »الكنيســـة  داعيـــا 
لحـــث النـــاس علـــى الصـــاة، 
التـــي تمكننـــا الحصـــول مـــن 
قلـــب اللـــه الرحيـــم علـــى 

المصالحـــة والســـام«.

التحديات التي تواجه مسيحيي الشرق ص 6
فكتور هيجو و بؤسائه                  ص 10
علــى رصيــف الغربــــة                  ص11

حقوق المرأة تفجر حرائق االعتراضات  ص 13

العدد الرابع - السبت 23 تشرين الثاني 2013صاحب اإلمتياز و رئيس التحرير: نوزاد بولص الحكيم جريدة سياسية ثقافية عامة مستقلة

التغيير الديموغرافي ادى لتراجع نسبة المسيحيين في برطلة من 99% الى %40

أربيل التعايش األخوي الديني والقومي تحتضن اليوم اعمال مؤتمر اصدقاء برطلة

اقرأ في هذا العدد

الدكتور كاظم حبيب:
البابا يطلق نداءا الحترام حق الجميع بالحياة وحرية ممارسة شعائرهم الدينية

زومايا : أكثر من 500 شخصية من المؤتمر األول ألصدقاء برطلة يبدأ أعماله اليوم
جميع مكونات الشعب العراقي 

تحضر مؤتمر أصدقاء برطلة
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نـــداء  علـــى  الموقعـــون 
اصدقـــاء  منظمـــة  تأســـيس 

طلـــة  بر

الوجبة االولى 
ـــب  1. د. كاظـــم حبيـــب / كات

ـــا وباحـــث /الماني
 / اطيمـــش  د.صـــادق   .2
ــي  ــي فـ ــتاذ جامعـ ــب واسـ كاتـ

األســـامية/المانيا العلـــوم 
 / عثمـــان  نرميـــن  أ.   .3
ـــوية  ـــطة نس ـــابقة وناش ـــرة س وزي
ــتان-العراق ــية / كوردسـ وسياسـ
أ. جونســـون ســـياويش   .4
ـــاالت  ـــل واالتص ـــر النق ـــو / وزي أي
ـــتان  ـــم كوردس ـــة اقلي ـــي حكوم ف
ايشـــوع  أ.خالـــص   .5
مجلـــس  عضـــو   / اصطيفـــوا 

العراقـــي  النـــواب 
6. أ. أميـــر كوكـــه / رئيـــس 
كتلـــة المجلـــس الشـــعبي فـــي 

برلمـــان كوردســـتان العـــراق 
7. أ. ســـوزان يوســـف خوشـــابا 
/ عضـــو برلمـــان كوردســـتان 

العـــراق/ المجلـــس الشـــعبي 
8. أ.د. تيســـير اآللوســـي / 
ــد /  ــن رشـ ــة ابـ ــس جامعـ رئيـ

ــدا هولنـ
شـــيخاني/ دينـــدار  أ.   .9
حقوقـــي وناشـــط فـــي مجـــال 
ــات /  ــان واالقليـ ــوق االنسـ حقـ

الســـويد
10. أ. ســـفو قـــوال ســـليمان 
تحريـــر  ورئيـــس  كاتـــب   /

لموقـــع  العـــام  والمشـــرف 
بحزانـــي

مغشـــغش  أ.د.قيـــس   .11
الرابطـــة  الســـعدي / رئيـــس 
المانيـــا  لعمـــوم  المندائيـــة 

جميـــل  اســـطيفو  أ.   .12
حبـــش / ناشـــط فـــي الدفـــاع 
ــوى ــهل نينـ ــي سـ ــن اراضـ عـ
 / الحلفـــي  أ.جاســـم   .13

/العـــراق سياســـي  ناشـــط 
14. أ. انـــور هدايـــة/ ناشـــط 

سياســـي /العـــراق نينـــوى
ـــب  ـــبيرا / كات ـــرم ش 15. أ. اب

ـــا ـــي / بريطاني ـــط سياس وناش
ـــط  ـــوان / ناش ـــي زي 16. أ. راف

ـــويد  ـــب / الس وكات
 / البـــادي  د.صـــادق   .17

/المانيـــا  كاتـــب وطبيـــب 
18. أ. نهـــاد القاضـــي / رئيـــس 

المعهـــد الكـــوردي / هولنـــدا
19. أ. كفـــاح كنجـــي / كاتـــب 

ـــا  /الماني
 / الخاقانـــي  د.حميـــد   .20
ــا  ــتاذ جامعي/المانيـ ــب واسـ اديـ
خوشـــابا  المهنـــدس   .21
وناشـــط  كاتـــب   / ســـوالقا 
العـــراق سياســـي /بغـــداد – 
 / ســـيدو  كمـــال  د.   .22
االوســـط  الشـــرق  مســـؤول 
فـــي الجمعيةالدوليـــة للشـــعوب 

االصيلـــة 
كوركيـــس  أ.هـــاالن   .23
/ ناشـــط سياســـي العـــراق – 

اربيـــل 

ـــيد / ـــوال رش 24. أ. حســـن ق
ـــا  ـــي الماني اعام

ــي  ــه النوفلـ ــد اللـ 25. أ. عبـ
/ رئيـــس الوقـــف المســـيحي 

سابقا/اســـتراليا 
ــل /  ــن ميخائيـ 26. د. كاتريـ
ــال  ــي مجـ ــطة فـ ــة وناشـ كاتبـ
ـــان /  ـــوق االنس ـــن حق ـــاع ع الدف

امريـــكا
 / حلبـــوص  د.حســـن   .27
ــال  ــي مجـ ــط فـ ــب وناشـ طبيـ

حقـــوق االنســـان /المانيـــا 
28. د. عزيـــز الدفاعـــي / عضـــو 
ـــة  ـــات االقتصادي ـــة الدراس اكاديمي

/ بوخارســـت/ رومانيـــا 
قـــدوري  صبـــاح  أ.د.   .29
جامعـــي/  واســـتاذ  كاتـــب   /

الدنمـــارك 
اســـماعيل  المهنـــدس   .30

ــا  ــب المانيـ ــر /كاتـ جعفـ
ــزوز  ــن الـ ــيدة وسـ 31. السـ
ـــرأة  ناشـــطة سياســـية/ رابطـــة الم

ــداد  العراقية/بغـ
32. أ. حكمـــت الســـليم / 
ـــي  ـــى العراق ـــة الملتق ـــو هيئ عض

ــا ــي اليبزك/المانيـ فـ
هديـــل  المهندســـة   .33
ــال  ــر /ناشـــطة فـــي مجـ الطاهـ

حقـــوق االنســـان /المانيـــا
 / قليتـــا  د.فرنســـيس   .34
ناشـــط فـــي مجـــال حقـــوق 

االنســـان / المانيـــا
 / ماركـــو  جبرايـــل  أ.   .35
 / سياســـي  وناشـــط  كاتـــب 

الســـويد 
ماجـــد  المهنـــدس   .36
/المانيـــا  /كاتـــب  فيـــادي 
ـــب /  ـــدا /كات ـــد يل 37. أ. ولي

ـــراق  بغداد-الع
38. أ. راهبـــة الخميســـي / 
ـــة  ـــي االمانةالعام شـــاعرة/ عضـــو ف
لهيئـــة الدفـــاع عـــن اتبـــاع 
فـــي  والمذاهـــب  الديانـــات 

العـــراق / الســـويد 
 / محمـــود  مثنـــى  أ.   .39
ناشـــط فـــي مجـــال حقـــوق 

/المانيـــا  االنســـان 
 / المائكـــة  ملهـــم  أ.   .40
ـــم  ـــي مقي ـــي عراق ـــب وصحف كات

فـــي المانيـــا  
 / التميمـــي  جـــواد  أ.   .41

/الســـويد اعامـــي 

42. أ. جبـــار عنبـــر / صحفـــي 
وناشـــط سياســـي 

 / زويـــن  نســـرين  أ.   .43
ــوق  ــال حقـ ــي مجـ ــطة فـ ناشـ

لمانيا  االنســـان/ا
44. أ. ماهـــر ســـعيد متـــي/ 
ـــة  ـــن برطل ـــاع ع ـــي الدف ناشـــط ف
ــي  ــر كادو /اعامـ 45. أ. نميـ

/ العـــراق 
46. أ.منـــذر صبـــاح مرقـــس 
عشـــائر  مجلـــس  رئيـــس   /

الســـريان / برطلـــة 
ـــام /  ـــرام بهن ـــاح اف 47. أ. صب
ـــة  ـــن برطل ـــاع ع ـــي الدف ناشـــط ف
طانيـــوس  يوســـف  أ.   .48
ـــس  ـــس مجل ـــب رئي ـــف / نائ يوس

ــدا( ــة )بخديـ ــان الحمدانيـ اعيـ
49. أ.نعمـــت يوشـــوع نعـــوم 
اعيـــان  مجلـــس  رئيـــس   /

نينـــوى كرمليـــس/ 
50. أ. موفق زومايا /المانيا 

51. السيدةباســـمة فرنســـي / 
ـــا  الماني

ـــة  ـــو / كاتب ـــزة ايش 52. أ. تري
ـــارك  / الدنم

 / غويلـــب  أ.رشـــيد   .53
/المانيـــا  سياســـي  ناشـــط 

يونـــان  شـــليمون  أ.   .54
االنديـــة  االتحـــاد  رئيـــس   /
الوســـطى اوربـــا  اآلشـــورية 

 / حســـين  حســـن  أ.   .55
ـــه  ـــه فل ـــة دويتش ـــي / اذاع اعام

ــا  ــة / المانيـ االلمانيـ
56. أ. مـــازن لطيـــف / كاتـــب 

واعامـــي / العـــراق – بغـــداد 
ـــط  ـــا / ناش ـــان توم 57. أ. ايف

ـــا ـــي / الماني سياس
ـــل / ناشـــط  58. أ. اركان هابي

ـــا  ـــي /الماني سياس
ـــى  ـــم مثن ـــاض قاس 59. أ. ري
ــال حقـــوق  / ناشـــط فـــي مجـ
االنســـان والاجئييـــن / فنلنـــدا 
ـــط  ـــا / ناش ـــل زوماي 60. أ.كام
ـــان /  ـــوق االنس ـــال حق ـــي مج ف

ـــا  الماني

وجهت  أن  عظيم  لشرف  إنه 
الدعوة لي لحضورهذا المؤتمر من 
اآلشورين  السريان   الكلدان  قبل 
سهل  و  أربيل  في  المسيحيين 
 «  . برطلة  أصدقاء  و«  نينوى 
الطوائف المسيحية في العراق هي 
من بين أقدم الطوائف في العالم.  
اآلرامية  يتكلمون  الذين  هؤالء 
تلك   – يسوع  لغة   - السريانية 
التي  العظيمة  التاريخية  التركة 

يجب الحفاظ عليها .
المسيحية  اآلشوريون  اعتمد 

الميادي . وفي  القرن األول  في 
القرون األولى بعد الفتح اإلسامي 
، كان للعلماء واألطباء المسيحيين 
دورا مؤثرا في العراق. ومع ذلك ، 
منذ أواخر القرن 13 وحتى أوائل 
المسيحيون  عانى   ،  16 القرن 
المنظم  القتل  و  االضطهاد  من 
الجيش  قام   ،  1932 عام  في   .
العراقي بمجازر واسعة النطاق ضد 

اآلشوريين.
عام  في  الخليج  حرب  قبل 
1991 ، كان هناك أكثر من واحد 

ونصف مليون مسيحي في العراق. 
مع  سام  في  يعيشون  كانوا 
جيرانهم المسلمين. حيث استطاع 
حسين  لصدام  البعثي  النظام 
الممارس  العنف  على  السيطرة 
عرض  ولكنه  المسيحيين  ضد 
بعضهم الى برامج إعادة توطين ، 
مما ساعد على تفتيت تركيبتهم 
السكانية وتقويض صابة الطوائف 
شمال  و  نينوى  في  المسيحية 

العراق.
السكان  عدد  انخفض 

ب  يقدر  ما  إلى  المسيحيين 
العراق  غزو  قبل  نسمة   800.000
عام 2003 . وبعد الغزو ، ارتفعت 
وتيرة العنف ضد المسيحيين ، مع 
ورود تقارير عن اختطاف وتعذيب 

وتفجيرات وعمليات قتل .
واضطر بعض المسيحيين ألى 
التهديد  تحت  اإلسام  اعتناق 
بالقتل أو الترحيل، بينما صدرت 
الزي  بارتداء  للنساء  األوامر 
اإلسامي . في عام 2006 ،تم قطع 
اسكندر،  بولس  تشويه  و  رأس 

  ، أرثوذكسي  مسيحي  كاهن 
عنه،  المطلوبة  الفدية  دفع  رغم 
المطران  توفي   ،  2008 عام  وفي 
الموصل  في  رحو  فرج  بولس 
 2008 يناير  وفي   . اختطافه  بعد 
القنابل  من  تفجيرمجموعة  تم   ،
ان  كما  كنائس.   تسع  خارج 
الكنائس تم تفجيرها مرارا  بعض 

وتكرارا.
تقارير  ظهرت   ،2010 عام  في 
في الموصل عن اناس يتم ايقافهم 
في الشوارع ، ويطلب منهم اظهار 
يطلق  ثم  ومن  الشخصية  الهوية 
النار عليهم إذا كان اسمهم يشير 
إلى أصل مسيحي . في 31 أكتوبر 
بينهم 41 من  2010، 58 شخصا، 
الرهائن و الكهنة ، قتلو بعد هجوم 
وحشي على كنيسة كاثوليكية في 
لتنظيم  تابعة  بغداد.  و مجموعة 

المسيحيين  بأن  صرحت  القاعدة 
يعتبرون » هدفا مشروعا«.

في نوفمبر 2010، سلسلة من 
بقذائف  الهجمات  و  التفجيرات 
أغلبية  مناطق  استهدفت  الهاون 
ذاك  ومنذ  بغداد.  في  مسيحية 
الحين تتواصل عمليات االستهداف 
المنظم للمسيحيين، مع عمليات 
التطهير العرقي، مؤدية با هوادة 
الى طردهم من منازلهم ودفعهم 
للخروج من العراق. عشرات اآلالف 
سوريا  الى  فروا  المسيحيين  من 
براثن  بين  اآلن محاصرين  و هم 
حرب أهلية دامية ، مما اضطرهم 
مرة أخرى لحزم أمتعتهم والفرار 
العراق،  في  هنا  اخر.  ملجأ  الى 
المجتمعات  أقدم  من  واحدة 
اليوم  العالم تواجه  المسيحية في 

خطر االنقراض.

سيدة النجاة.. جرح في الضمير االنساني

اإلعالن عن الدعوة لتأسيس منظمة اصدقاء برطلة 
)التغيير الديموغرافي يهدد وجود المسيحيين في العراق(

دفاعــا عــن خصوصيــة أبنــاء الشــعب العراقــي وحمايــة إرثهــم الحضــاري والثقافــي مــن التشــويه المتعمــد والممنهــج ، كمــا 
حصــل فــي فتــرة نظــام حكــم البعــث الدكتاتــوري حيــن عربــت الكثيــر مــن المناطــق ومنهــا تلكيــف بنهــج يمينــي وشــوفيني 
مناهــض للقوميــات األخــرى. فمركــز قضــاء تلكيــف الــذي كان يقطنــه مــن ابنــاء شــعبنا الكلدانــي الســرياني اآلشــوري 
ــة، تلــك  ــراوح فــي احســن االحــوال بيــن 15-20%. امــا برطل المســيحي 100%، أصبــح اليــوم نصيــب هــذا الشــعب مــن تلكيــف يت
القريــة الواقعــة فــي شــرق الموصــل فــي ســهل نينــوى الجنوبــي التابعــة لقضــاء الحمدانيــة )بخديــدة( فهــي تواجــه محــاوالت 
حثيثــة لتشــويه معالمهــا عبــر المــال السياســي القــادم مــن خــارج الحــدود ومــن داخــل البــاد، وبمســاعدة ايــاد خفيــة، وإجــراء تغييــر 
ديموغرافــي فيهــا مــن خــال بنــاء الجوامــع والمســاجد الشــيعية والســنية دون وجــه حــق فــي القريــة المســيحية بالكامــل، فــي 
حيــن بإمــكان هــؤالء اإلخــوة بنــاء تلــك الجوامــع والمســاجد فــي قــرى الشــبك التــي ال تبعــد كثيــرا عــن القــرى المســيحية..

سترون ستيفنسن رئيس لجنة العراق في البرلمان االوروبي لمؤتمر اصدقاء البرطلة:

هنا في العراق، واحدة من أقدم المجتمعات المسيحية في 
العالم تواجه اليوم خطر االنقراض
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*مـــا أهميـــة إنعقـــاد هـــذا المؤتمـــر 
فـــي الظـــروف الراهنـــة التـــي يعيشـــها 

العـــراق ؟

ــــــ تأتـــي أهميـــة عقـــد هـــذا المؤتمـــر 
ـــد  ـــذات بســـبب تزاي ـــرة بال ـــذه الفت ـــي ه ف
ـــراق  ـــارج الع ـــى خ ـــيحيين ال ـــرة المس هج
والمرتبطـــة بوقـــوع تغييـــر ديموغرافـــي 
ــي  ــة وفـ ــة برطلـ ــي منطقـ ــري فـ يجـ
ــوى  ــهل نينـ ــن سـ ــرى مـ ــق اخـ مناطـ
ــا  ــدا وغيرهـ ــف وبغديـ ــي تلكيـ ــا فـ كمـ
ــبة  ــاع نسـ ــي ارتفـ ــى فـ ــذا يتجلـ ، وهـ
ســـكن الشـــبك فـــي برطلـــة بالمقارنـــة 
ـــي  ـــيحيين . فف ـــكن المس ـــبة س ـــع نس م
ـــت نســـبة المســـيحيين  ـــذي كان ـــت ال الوق
فـــي الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي 
فـــي برطلـــة اكثـــر مـــن 99% اصبحـــت 
اليـــوم اقـــل مـــن 40% فيمـــا تصاعـــدت 
ـــن  ـــر م ـــى اكث ـــل ال ـــبك لتص ـــبة الش نس
60% اضافـــة الـــى التحـــول الجـــاري 
ــة  ــة برطلـ ــاء وحالـ ــوس وازيـ ــي طقـ فـ
تتعـــارض مـــع  والتـــي  األجتماعيـــة 
ـــيحيين ،  ـــاء المس ـــد وازي ـــوس وتقالي طق
والتـــي تخلـــف نقـــاط احتـــكاك وصـــراع 
ـــي  ـــن الشـــبك والمســـيحيين وه ـــزاع بي ون
ــر صالـــح الطرفيـــن  ــد فـــي غيـ بالتأكيـ
ــن  ــام 2009 حيـ ــي عـ ــل فـ ــا حصـ كمـ
ـــم  ـــيحيين وت ـــى المس ـــداء عل ـــرى اعت ج
ــل  ــة وقتـ ــي برطلـ ــة فـ ــراق كنيسـ احـ
ـــارض  ـــبب تع ـــر بس ـــرح الكثي ـــخص وج ش
ــم  ــع مراسـ ــيحيين مـ ــاالت المسـ احتفـ
تعـــازي الشـــبك الشـــيعة ، لذلـــك البـــد 
مـــن معالجـــة هـــذا الوضـــع لصالـــح 
ــادة الوضـــع  الطرفيـــن مـــن خـــال اعـ
ـــة  ـــه الســـابقة بأكثري ـــى طبيعت الســـكاني ال
مســـيحية وكذلـــك تأميـــن ظـــروف 
أفضـــل للشـــبك فـــي مناطـــق ســـكناهم 

ــة . الطبيعيـ

*هـــل هنـــاك امـــوال سياســـية مـــن 
ـــي  ـــا ف ـــب دوره ـــة تلع ـــات معين ـــل جه قب

ـــة؟ ـــذه االزم ه

ــــــ نعـــم مـــع األســـف الشـــديد هنـــاك 
ـــذا  ـــلبي به ـــا الس ـــان دورهم ـــان تلعب جهت
ــرى  ــة واألخـ ــا داخليـ ــدد ، احداهمـ الصـ
األحـــزاب  هـــي  األولـــى   ، خارجيـــة 
األســـامية السياســـية العراقيـــة وخاصـــة 
ــرف  ــى والطـ ــامي األعلـ المجلـــس األسـ
ـــوال  ـــرض األم ـــي تع ـــران الت ـــو اي ـــر ه اآلخ
لدعـــم وشـــراء األراضـــي والـــدور وبنـــاء 
ـــا ؟ ـــي غيره ـــة وف ـــي برطل الحســـينييات ف

*لماذا برطلة بالذات ؟

ــــــ ليســـت برطلـــة وحدهـــا هـــي 
ـــا انمـــوذج لمـــا يجـــري  المســـتهدفة ولكنه
فـــي ســـهل نينـــوى ، أضافـــة الـــى أن 
هنالـــك مســـؤولين اخريـــن يلعبـــون 
ــال  ــذا المجـ ــي هـ ــلبي فـ ــم السـ دورهـ
ـــر  ـــات التغيي ـــي عملي ـــون الشـــبك ف ويدعم
ـــي  ـــى األراض ـــاوز عل ـــي او التج الديموغراف
مـــن خـــال المســـاعدة فـــي تغييـــر جنـــس 
األرض مـــن زراعيـــة الـــى ســـكنية دون 
ـــك نحـــن امـــام مشـــكلة فـــي  شـــرعية ، لذل
ـــا  ـــد له ـــع ح ـــعى لوض ـــا نس ـــة وغيره برطل
ـــعبي  ـــط الش ـــة الضغ ـــال ممارس ـــن خ م

علـــى الحكومـــة االتحاديـــة ومجلـــس 
ــؤولين  ــض المسـ ــوى وبعـ ــة نينـ محافظـ
فـــي االقليـــم للتصـــدي لهـــذه الظواهـــر 
ـــا  ـــى اصحابه ـــوق ال ـــادة الحق ـــلبية وإع الس
ـــرة  ـــص الهج ـــع او تقلي ـــى من ـــل عل والعم
ـــى  ـــاظ عل ـــارج والحف ـــى الخ ـــيحية ال المس
ـــاة  ـــد بن ـــل أح ـــيحي الجمي ـــون المس المك
ـــراق  ـــي الع ـــران ف ـــة والعم الحضـــارة والثقاف

القديـــم والحديـــث .

*لمـــاذا يعقـــد هـــذا المؤتمـــر فـــي 
اربيـــل ،هـــل هنـــاك اســـتجابة مـــن 
ـــوع ؟  ـــة الموض ـــة لمعالج ـــادة الكوردي القي

ـــل  ـــي اربي ـــر ف ـــد المؤتم ـــاء عق ــــــ ج
الســـكانية  الكثافـــة  وجـــود  بســـبب 
المســـيحية هنـــا ، فهنـــاك كثـــرة مـــن 
ـــن  ـــم م ـــم تهجيره ـــن ت ـــيحيين الذي المس
ـــوب  ـــي الوســـط والجن مناطـــق ســـكناهم ف
ــن الموصـــل ، وألن اربيـــل  ــداد ومـ وبغـ
ـــوى  ـــهل نين ـــة س ـــن منطق ـــدا م ـــة ج قريب
ــر  ــات التغييـ ــن عمليـ ــي مـ ــي تعانـ التـ
ـــن  ـــود األم ـــى وج ـــة ال ـــي اضاف الديموغراف
واألســـتقرار الـــذي يســـمح لنـــا بحريـــة 
البحـــث ودعـــوة الضيـــوف األجانـــب 
مـــن الخـــارج وكذلـــك العراقييـــن مـــن 
ـــراق  ـــات الع ـــن محافظ ـــراق وم ـــارج الع خ
المختلفـــة . لقـــد أتصلنـــا بـــاألخ فاضـــل 

ــي  ــب السياسـ ــكرتير المكتـ ــي سـ ميرانـ
ـــوان  ـــس دي ـــين رئي ـــؤاد حس ـــاألخ د. ف وب
رئاســـة األقليـــم فـــي اربيـــل ، كمـــا التقينـــا 
ــادل  ــح وعـ ــم صالـ ــور برهـ ــع الدكتـ مـ
ـــم  ـــليمانية وكله ـــي الس ـــن ف ـــراد وآخري م
أعربـــوا عـــن ترحيبهـــم بعقـــد هـــذا 
المؤتمـــر وعبـــروا عـــن تضامنهـــم مـــع 
ـــر  ـــا المؤتم ـــي تبناه ـــة األساســـية الت القضي
ــر  ــد التغييـ ــوف ضـ ــك الوقـ ــي بذلـ ونعنـ
المســـيحيين  لمناطـــق  الديموغرافـــي 
ـــهل نينـــوى وبعـــض التجـــاوزات  فـــي س
ـــيحيين  ـــى المس ـــع عل ـــي تق ـــة الت الفردي

فـــي األقليـــم . 
كمـــا وجهـــت الدعـــوة الـــى الســـيد 
اقليـــم  رئيـــس  البارزانـــي  مســـعود 
ــاح  ــل بافتتـ ــراق للتفضـ ــتان العـ كوردسـ
هـــذا المؤتمـــر الهـــام، كمـــا وجهنـــا 
ـــن  ـــؤولين الذي ـــة المس ـــى كاف ـــوات ال الدع

ــم . ــا بهـ التقينـ
ـــاد  ـــام لألتح ـــن الع ـــا باألمي ـــا التقين كم
ـــرج ، وأعـــرب  األســـامي الســـيد محمـــد ف
ـــن االتحـــاد ودعمـــه للمؤتمـــر . ـــن تضام ع

*ما أهداف ومهمات المؤتمر ؟ 

ـــق  ـــى تحقي ـــر ال ـــعى المؤتم ــــــ يس
ـــا  ـــي مقدمته ـــداف وف ـــن األه ـــة م مجموع

 :

 1ـ إيقـــاف التغييـــر الديموغرافـــي فـــي 
مناطـــق المســـيحيين األصليـــة واعـــادة 

ـــم . ـــم اليه ـــع منه ـــا اقتط م
ــن  ــاء القوانيـ ــى ألغـ ــل علـ  2ـ العمـ
التـــي تجيـــز بشـــكل مخالـــف للدســـتور 
ــد  ــر بقصـ ــي الغيـ ــى أراضـ ــاوز علـ التجـ

ــي .  ــر الديموغرافـ التغييـ
ــرة  ــاف الهجـ ــى إيقـ ــعي الـ  3ـ السـ
ـــى  ـــل عل ـــارج والعم ـــو الخ ـــيحية نح المس
ــن  ــودة المهجريـ ــتلزمات عـ ــر مسـ توفيـ
قســـرا الراغبيـــن فـــي العـــودة الـــى 

ــراق . ــم العـ بلدهـ
اســـتحداث  علـــى  العمـــل  4ـ   
تقســـيمات اداريـــة مناســـبة لصالـــح 
ـــؤون  ـــث ال يلج ـــا بحي ـــبك به ـــكن الش س
ـــق  ـــي مناط ـــي ف ـــر الديموغراف ـــى التغيي ال
ـــات المناســـبة  ـــر الخدم المســـيحيين وتوفي

ــا. ــيحيين ايضـ ــق المسـ ــم ولمناطـ لهـ
 5ـ منـــع التدخـــل فـــي شـــؤون 
ـــي  ـــك الت ـــا تل ـــا فيه ـــة بم ـــراق الداخلي الع
ــر  ــات التغييـ ــجيع عمليـ ــتهدف تشـ تسـ
ـــق المســـيحيين . ـــي مناط ـــي ف الديموغراف
واألحـــزاب  القـــوى  دعـــوة  6ـ   
ــية لألمتنـــاع عـــن  األســـامية السياسـ
دعـــم عمليـــات التغييـــر الديموغرافـــي فـــي 
مناطـــق المســـيحيين أو بنـــاء الجوامـــع 
والحســـينيات فـــي قلـــب أو مراكـــز 

ـــات  ـــب الصراع ـــيحيين لتجن ـــق المس مناط
والنزاعـــات الدينيـــة والمذهبيـــة .

الضروريـــة  الحمايـــة  توفيـــر  7ـ   
والازمـــة للمســـيحيين فـــي مناطـــق 
ـــوي  ـــاب الدم ـــوى األره ـــن ق ـــكناهم م س
ـــة  ـــى توفيـــر الحماي ـــة ال والتكفيرييـــن اضاف
ـــاب  ـــا ألره ـــون ايض ـــن يتعرض ـــبك الذي للش
التكفيرييـــن وقـــد فقـــد كا المكونيـــن 
الكثيـــر مـــن االبنـــاء والبنـــات بســـبب 
ــة  ــاب الحمايـ ــة وغيـ ــات االرهابيـ العمليـ

ــم.  ــة لهـ الحكوميـ

ـــدد  ـــى ع ـــوات ال ـــم دع ـــل وجهت * ه
ـــل  ـــداد والموص ـــي بغ ـــؤولين ف ـــن المس م

ـــر؟ ـــي المؤتم ـــاركة ف للمش

ــى  الـ ــوة  الدعـ ــا  ــم وجهنـ نعـ ـــــــ 
ـــى  ـــة وال ـــس الجمهوري ـــب رئي ـــيد نائ الس
الســـيد رئيـــس الـــوزراء والـــى الســـيد 
العراقـــي  النـــواب  مجلـــس  رئيـــس 
ورئيـــس مجلـــس القضـــاء االعلـــى وكذلـــك 
للكتـــل النيابيـــة واالحـــزاب السياســـية 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي 
بغـــداد وكذلـــك الـــى محافـــظ نينـــوى 
ــض  ــة وبعـ ــس المحافظـ ــس مجلـ ورئيـ
ـــوة  ـــا الدع ـــا وجهن ـــس كم ـــاء المجل اعض
ـــخصيات  ـــيحية وش ـــخصيات مس ـــى ش ال
مـــن الشـــبك ومـــن القـــوة واالحـــزاب 

ــامية. االسـ

* هـــل تـــرى ان هـــذا المؤتمـــر 
الهـــام ســـيكون لـــه تاثيرعلـــى الحـــوار 

ــة؟ ــات العراقيـ ــن المكونـ بيـ

ـــن تشـــكيل  ـــيعلن ع ـــر س ــــــ المؤتم
ــينتخب  ــي وسـ ــع مدنـ ــة مجتمـ منظمـ
ــا  ــى عاتقهـ ــذ علـ ــة تأخـ ــة اداريـ هيئـ
متابعـــة تنفيـــذ قراراتـــه وتوصياتـــه 
وتســـعى ألن تلعـــب دورا ايجابيـــا فـــي 
حـــل المشـــكات وفـــي التفاعـــل والحـــوار 
بيـــن اتبـــاع الديانـــات والمذاهـــب فـــي 
ــك ألن  ــق ذلـ ــا ان يتحقـ ــراق وأملنـ العـ
العـــراق فيـــه مـــن المكونـــات القوميـــة 
ـــع  ـــك رائ ـــكل موزائي ـــي تش ـــة الت والديني
ــل  ــاون والتفاعـ ــم التعـ ــرض ان يتـ يفتـ
هـــذه  بيـــن  االيجابـــي  والتاحـــم 
ــة  ــكل حزمـ ــا لتشـ ــات وثقافاتهـ المكونـ
للشـــعب  الطريـــق  تضـــيء  واحـــدة 
ــع  ــاء مجتمـ ــو بنـ ــير نحـ العراقـــي للسـ
ــع  ــث مجتمـ ــي حديـ ــي ديمقراطـ مدنـ
المواطنـــة الحـــرة والمتســـاوية بيـــن 
ـــن  ـــاء الوطـــن الواحـــد بغـــض النظـــر ع ابن
القوميـــة والديـــن والمذهـــب واالنتمـــاء 

ــي. ــري والسياسـ الفكـ

ــة  ــة او كلمـ ــن ماحظـ ــل مـ * هـ
ــرة؟ اخيـ

ــة  المرحلـ ــذه  هـ ــي  فـ ــم  نعـ ــــــ 
ـــو  ـــراق وه ـــا الع ـــر به ـــي يم ـــة الت الدقيق
ـــن  ـــد م ـــوارث الب ـــن الك ـــر م ـــي الكثي يعان
ــن  ــح االمـ ــع لصالـ ــذا الوضـ ــر هـ تغييـ
ـــذا  ـــي وه ـــام االجتماع ـــتقرار والس واالس
ــام  ــود نظـ ــبب وجـ ــا بسـ ــود حاليـ مفقـ
ـــة المشـــوهه  ـــة واالثني المحاصصـــة الطائفي
ـــة  ـــه العراقي ـــن هويت ـــد المواط ـــا يفق مم

لصالـــح الهويـــات الفرعيـــة القاتلـــة.

حوارات

جهات داخلية وخارجية توظف المال السياسي إلحداث التغيير الديموغرافي في برطلة
الدكتور كاظم حبيب لــ)ســـورايا(:

يمثــل عقــد المؤتمــر االول الصدقــاء برطلــة اغنــاءة جديــدة فــي ميــدان معالجــة واحــدة مــن المشــاكل المهمــة 
ممثلــة بالتغييــر الديموغرافــي وتاثيراتــه علــى حقــوق المكونــات المختلفــة وخطــوة حيويــة باتجــاه تعزيــز ثقافــة 
التعايــش والمحبــة والتالــف الوطنــي القائمــة علــى الشــراكة الحقيقيــة والمســاواة واحتــرام االخــر ’ وبهــدف القــاء 
الضــوء علــى بعــض جوانــب هــذا المؤتمــر حرصــت )ســورايا( علــى لقــاء واحــد مــن ابــرز العناصــر التــي ســاهمت فــي 
االعــداد لــه وتوفيــر مســتلزمات انعقــاده ذلــك هــو الدكتــور كاظــم حبيــب رئيــس اللجنــة المشــرفة علــى اعمــال 
المؤتمــر واجــرت معــه حــوارا شــاما ومعمقــا القــى خالــه الضــوء علــى جوانــب مهمــة مــن هــذا الموضــوع الحيــوي 

ومتلمســا عبــر طروحاتــه الحلــول الواقعيــة.
حوار : نوزاد بولص

على الحكومة االتحادية ومجلس محافظة نينوى و المسؤولين في االقليم التصدي 
لهذه الظواهر السلبية و الحد من هجرة المسيحيين الى الخارج للحفاظ على هذا 
المكون الجميل أحد بناة الحضارة والثقافة والعمران في العراق القديم والحديث 

التغيير الديموغرافي ادى الى تراجع نسبة المسيحيين في برطلة من 99% الى %40
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ـــع  ـــرأي أن تراج ـــتطاع لل ـــف اس  كش
شـــعبية الرئيـــس الفرنســـي، فرنســـوا 
هوالنـــد، فـــي تشـــرين الثانـــي الجـــاري، 
هـــو األدنـــى لرئيـــس فرنســـي منـــذ 
تأسســـت الجمهوريـــة الخامســـة عـــام 

.1958
ـــي  ـــس الفرنس ـــعبية الرئي ـــت ش وتراجع
ثـــاث نقـــاط مئويـــة لتســـتقر عنـــد 20 
بالمائـــة، حســـب االســـتطاع الـــذي 

أجـــراه معهـــد أيفـــوب.
ــعبية  ــإن شـ ــتطاع، فـ ــا لاسـ  ووفقـ
ــى  ــهر إلـ ــذا الشـ ــت هـ ــد تراجعـ هوالنـ
ـــة  ـــخ الجمهوري ـــي تاري ـــي ف ـــتوى قياس مس
ـــذي  ـــم ال ـــك الرق ـــى بذل ـــة، ليتخط الخامس
ـــران  ـــوا ميت ـــل فرنس ـــس الراح ـــجله الرئي س
ــي  ــغ فـ ــد بلـ ــمبر 1991 وقـ ــي ديسـ فـ

ــه %22. حينـ
ومعهـــد أيفـــوب هـــو األقـــدم علـــى 
ـــرأي  ـــتطاع ال ـــد اس ـــن معاه ـــاق بي اإلط
ـــذ تأسســـت  ـــو يجـــري من ـــي فرنســـا، وه ف
 1958 فـــي  الخامســـة  الجمهوريـــة 
اســـتطاعات رأي شـــهرية يقيـــس فيهـــا 

ــة. ــاء الجمهوريـ ــعبية رؤسـ ــتوى شـ مسـ
ــف  ــر الهاتـ ــتطاع عبـ ــري االسـ وأجـ
عينـــة  علـــى  نوفمبـــر  و16   8 بيـــن 
مـــن 1972 فرنســـيا بالغـــا وفـــق نظـــام 
ـــن  ـــراوح بي ـــأ ت ـــش خط ـــص، وبهام الحص

ــة. ــة مئويـ ــدة و2.2 نقطـ ــة واحـ نقطـ
وتؤكـــد نتيجـــة هـــذا االســـتطاع 
المنحـــى االنحـــداري لشـــعبية الرئيـــس 
الـــذي انتخـــب فـــي مايـــو 2012، والتـــي 

ـــي  ـــرأي الت ـــي كل اســـتطاعات ال ثبتـــت ف
ــد  ــائر المعاهـ ــوم سـ ــى اليـ ــا حتـ أجرتهـ

ــة. المتخصصـ
نيكـــوال  وكانـــت شـــعبية ســـلفه 
ســـاركوزي بلغـــت أدنـــى مســـتوى لهـــا 
ـــى  ـــدرت إل ـــن انح ـــل 2011، حي ـــي أبري ف

 %2 8
ــن  ــيين الذيـ ــبة الفرنسـ ــت نسـ وبلغـ
قالـــوا فـــي االســـتطاع إنهـــم غيـــر 

ـــاع  ـــن أداء رئيســـهم 79%، بارتف ـــن ع راضي
خمـــس نقـــاط عمـــا كانـــت عليـــه فـــي 

ــي. ــان الماضـ نيسـ
كافيـــة  النتيجـــة  تلـــك  وكانـــت 
ـــذي  ـــي ال ـــم القياس ـــم الرق ـــا لتحطي يومه
كان مســـجا باســـم ســـلفه ســـاركوزي، 
والـــذي يعـــود إلـــى إبريـــل 2012 )%72 
ـــر  ـــم غي ـــا إنه ـــوا يومه ـــن الفرنســـيين قال م

راضيـــن عـــن رئيســـهم(. 

مسيحيو مصر امام 
كارثة االختطاف

مســيحيو مصــر وتحديــدا المقيمــون 
مرعبــة،  يعيشــون حيــاة  الصعيــد  فــي 
ــن 100  ــر م ــرض أكث ــد أن تع ــدا بع وتحدي
قبطــي لاختطــاف فــي هــذه المنطقــة 
التــي جــرى تهميشــها خــال العاميــن 

ونصــف الماضييــن. 
ــس  ــؤولي الكنائ ــطاء ومس ــا للنش وطبق
فــإن عمليــات االختطــاف، ازدادت منذ شــهر 
ــة  ــي رابع ــض اعتصام ــد ف ــي، بع آب الماض
ــام  ــن االته ــر، موجهي ــة مص ــة ونهض العدوي
ألجهــزة األمــن بتجاهــل هــذه األزمــة. كمــا 
ــا  ــادرا م ــن ن ــزة األم ــى أن أجه ــاروا إل أش
تتخــذ خطــوات إليقــاف المختطفيــن أو 

ــة. ــم للعدال تقديمه
 و بالرغم من أن نحو 80 شــخصا تعرضوا 
لاختطــاف فــي محافظــة المنيا فقــط، إال أن 
باقــي المناطــق تعانــي أيضــا ويــات العنــف 
واالنتهازيــة، كمــا أن مجموعــة مــن ضحايــا 
ــه  ــوا أنهــم انتظــروا بمــا في االختطــاف أعلن
الكفايــة وأنهــم عندمــا أوشــكوا علــى تنظيــم 
ــة  ــى المحافظ ــام مبن ــة أم ــة احتجاجي وقف
فــي تشــرين االول الماضــي تمــت دعوتهــم 
للقــاء المحافــظ ومديــر األمــن بالمنيــا، 
ــود  ــن للوع ــر مطمئني ــوا غي ــم مازال إال أنه

الرســمية التــي تلقوهــا مــن المســؤولين.
مــن جانبــه عبرالمطــران مكاريــوس 
مســؤول الكنيســة األرثوذكســية بالمنيــا، 
ــارم،  ــف ص ــاذ موق ــة باتخ ــه الكنيس مطالبت

ــا  ــات االختطــاف، قائ ــد عملي نتيجــة تصاع
ــير  ــد يش ــض ق ــن أن البع ــم م ــى الرغ : عل
ــا  ــة وأنه ــس دور الكنيس ــك لي ــى أن ذل إل
مــن المفتــرض أال تتدخــل فــي الحيــاة 
فــي  مقصــرة  الدولــة  أن  إال  السياســية، 
دورهــا، مــا يدفــع الكنيســة لضــرورة اتخــاذ 
ــت وقامــت  ــة إذا تدخل موقــف، ولكــن الدول
ــون  ــن يك ــت ل ــك الوق ــي ذل ــا فف ــا عليه بم

ــر . ــي األم ــل ف ــد بالتدخ ــموحا ألح مس
المســيحيين  أن  االحــداث  وتؤكــد 

يتعرضــون لاختطــاف فــي المنيــا وجنــوب 
ــروف  ــن المع ــه م ــام، ألن ــكل ع ــر بش مص
أنهــم ال ينتمــون لعائــات كبيــرة تســتطيع 
ــر  ــال الكثي ــس ح ــى عك ــم عل ــام له االنتق
مــن المســلمين هنــاك، كمــا أنــه يتــم 
النظــر إليهــم علــى أنهــم أقليــة متماســكة، 
ولذلــك يمكنهــم تجميــع األمــوال مــن 
ــة  ــة، موضح ــداد الفدي ــارب لس ــل واألق األه
أن معظــم عمليــات االختطــاف هــي جرائــم 

ــه.  ــل بعين ــة لفصي ــت كراهي وليس

االلمانية  المستشارة  انتزعت 
من  تاريخيا  لقبا  ميركل  انغيا 
الراحلة مارغريت ثاتشر. المرأة ليست 
من  هي  بل  وحسب،  »الحديدية« 
عناوين  متصدرة  العالم.  نساء  أقوى 
الصحف ، بعد فوزها بوالية ثالثة في 
االنتخابات التشريعية في ألمانيا. هي 
المجتمع  في  »األم«  او   »mutti«
األلماني، الذي استعاد معها »تاريخا« 
والنجاحات  العاقات  من  منقطعا 
البارزة على رغم كل التحديات التي 

تتنظر ادارتها الجديدة. 
دون  استطاعت  القوية  المرأة 
األزمة  بعد  اوروبا  زعماء  من  سواها 
تحقق  أن  »المفترسة«،  االقتصادية 
فوزا يحسدها عليه رؤساء دول. ورغم 
لم  طاقها  بعد  ثان  بزواج  انشغالها 
تنجب ميركل اي أطفال، ولم تنس 
بعد  الشخصي  النضال  في  تاريخها 
الى  بسيطة  عادية  حياة  من  انتقالها 

أضواء السياسة والشهرة العالمية.
بالفوز،  ليست رمزية ميركل هي 
بما تعمل عليه مع فريقها. فهي  بل 
تسعى بكل جهد منذ توليها منصبها 
مرن  اقتصاد  تحقيق  الى   2005 عام 
كانت  عاقات  واستعادة  وقوي، 
موتورة مع بعض الجيران في االتحاد 

االوروبي.
إذ  محنكة،  براغماتية  مركل 
تستغل توددها من الناخبين لتسديد 
وسلبه  »الخضر«  حزب  إلى  ضربة 

يتمثل  السياسي،  برنامجه  من  بندا 
تمتنع  شهريا  يوم  تخصيص  في 
اللحوم،  تقديم  عن  المطاعم  خاله 
استهاكها،  تقليص  في  للمساهمة 
مركل  الدفيئة.  الغازات  خفض  وتاليا 
المسيحية،  الجذور  في  تنفخ  التي 
في  المحافظة  الشريحة  لتستميل 
أن  سبق  أخرى،  وأحزابا  »الخضر« 
انتزعت من الحزب أبرز مطالبه، أي 
االستغناء عن الطاقة النووية المدنية، 

إثر كارثة »فوكوشيما » في اليابان.
خصوم  إليه  يفتقر  ما  أن  ويبدو 
ميركل هو حنكتها، إذ تعوزهم الحيلة 
حين تبدد الحدود بين مشروع حزبها 
المطالب  وتتبنى  الخاصة،  وبرامجهم 
التي تحدس بأنها تلقى قبوال شعبيا، 
كارين  تقول  كما  »ملكة«،  وميركل 
الدولية  العاقات  مسؤولة  هاينتسل، 
في »الحزب الليبيرالي الديموقراطي«. 
وهي كذلك »الثعلبة« التي »سرقت« 
لـ«الحزب  االنتخابي  البرنامج 
االشتراكي الديموقراطي«، و«قطفت« 
نتائجه اإليجابية، كما يقول شتيفين 

رولكه، نائب الناطق باسم الحزب.
نصرا  ميركل  حققت  واخيرا 
التشريعية،  االنتخابات  في  شخصيا 
حيث حصد حزبها المحافظ، االتحاد 
المسيحي الديمقراطي، أكثر من 42 
بذلك  لتبقى  االصوات  من  المئة  في 

على رأس المستشارية لوالية ثالثة.

  يونامي : هناك تفاوت طبقي واضح 
في العراق من حيث الدخول نتيجة تفشي 
العدالة  وغياب  واسع  نحو  على  الفساد 

االجتماعية
مختلف  فيه  تبذل  الذي  الوقت  في   
انظمة وحكومات جل جهودها من  الدول 
الفقر  نسب  وتقليص  شعوبها  رفاهية  اجل 
والجوع والبطالة وفي حين تباهت الحكومة 
كانت   2013 لعام  ميزانيتها  بأن  العراقية 
االضخم عبر تاريخ الباد بعد ان تجاوزت 
الــ)100( مليار أعلنت بعثة األمم المتحدة 
في العراق )يونامي( أن ستة مايين عراقي 
من أصل 33 مليونا مازالوا يعيشون تحت 

خط الفقر.
بمناسبة  اصدرته  بيان  في  ذلك  جاء   
اكدت  الفقر  على  للقضاء  العالمي  اليوم 
التركيز على  تريد  المتحدة  األمم  إن  فيه 
أهمية العمل باتجاه القضاء على الفقر من 
إلى  تهدف  مستدامة  تنمية  برامج  خال 
خلق مجتمع أكثر شمولية في العراق الذي 
يمثل ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة 
أوبك بتصديره نحو 2.5 مليون برميل يوميا 
مليار   )100  ( الــ  تتجاوز  إيرادات  ليحقق 

دوالر سنويا. 
تفاوتا طبقيا  البيان، أن هناك  وأضاف 
واضحا في الباد من حيث الدخول نتيجة 
عام  بعد  واسع  نحو  على  الفساد  تفشي 

2003 وغياب العدالة االجتماعية.
العام  لألمين  الخاص  الممثل  وقال 
نيكوالي  العراق  في  المتحدة  لألمم 
بلد  العراق  إن  البيان،  بحسب  مادينوف، 

فهو  والبشرية،  الطبيعية  بالموارد  غني 
ينتج ثاثة مايين برميل من النفط يوميا 
في  باالحترام  ومهندسوه  أطباؤه  ويحظى 

مختلف أنحاء المنطقة.
ستة  هناك  أن  مادينوف،  وأضاف 
تحت  يعيشون  يزالون  ما  عراقي  مايين 
وضع  ضرورة  على  مؤكدا  الفقر،  مستوى 
سياسات شمولية تخفف من الفقر وتطوير 
العراقيين  لجميع  مستدامة  عيش  وسائل 
لمواجهة  السياسيين  مساعي  مع  بالتزامن 

التحديات األمنية.
مدى  على  تقدم  إحراز  تم  أنه  وتابع 
السنوات الماضية في هذا المجال، وحقق 
على  القضاء  في  المتمثل  الهدف  العراق 
الفقر المدقع »الدخل الذى يقل عن 2.5 
هناك  يزال  ما  أنه  غير  اليوم«  في  دوالر 

الكثير مما يتعين القيام به.
حقوق  لجنة  عضو  اعتبرت  بدورها 
اإلنسان في البرلمان أشواق الجاف »التقرير 
الى  مشيرة  دقيقا«،  يونامي  عن  الصادر 
فشل الحكومة والبرلمان والقضاء في إدارة 

الباد وإنهاء ملف الفقر أو تخفيفه . 
تتحدث  الذي  الرقم  هذا  أن  واكدت 
الذين  للسياسيين  مخجل  اليونامي  عنه 
يحكمون دولة العراق الثرية فيما مواطنوها 

دون مستوى خط الفقر« .
عدم  مسؤولية  »الحكومة  وحملت 
إيجاد مناخ استثماري للعراق يوفر العمل 
إدارة  تحمل  على  ويعينهم  للمواطنين 

شؤون أسرهم . 

هــــــوالند
السقوط في شرك أقل الرؤساء الفرنسيين شعبية 

تقارير

 79% من الفرنسيين غير راضين عن 
رئيسهم 

اكثر من 100 مسيحي يتعرضون 
لالختطاف في الصعيد

االم والثعلبة 
 ميركل... أقوى أمرأة في العالم

في اليوم العالمي للقضاء على الفقر
 ميزانية تتجاوز الــ 100 مليار دوالر 
و 6 ماليين عراقي تحت خط الفقر 
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برطلة

هضبة  على  برطلة  تربض 
فسيحة  برية  على  منها  تطل 
على  منها  البصر  يمتد  األرجاء، 
في  فتان  ومنظر  شاسع،  مدى 
ذلك السهل الواسع الجميل، سهل 
نينوى الحضاري. وهي بلدة كبيرة، 
من اعمال نينوى، شرقي الموصل، 
تبعد عنها مسافة عشرين كيلومترا. 
مأهوال  كان  برطلة  موقع  إن 
غابر  في  وكانت  القديم،  منذ 
األزمان بلدة ذات شأن، قال عنها 
ياقوت الحموي في معجم البلدان 
الباء  بفتح  :«برطلي   )2( المجلد 
وفتحها  الام  وتشديد  الطاء  وضم 
بالعصر واإلمالة، قرية كالمدينة في 
شرقي الموصل من اعمال نينوى. 
والبيع  واألسواق  الخيرات  كثيرة 
سنة  كل  دخلها  يبلغ  والشراء، 
والغالب  احمر.  دينار  الف  عشرون 
وفيها جامع  النصرانية.  اهلها  على 
للمسلمين، وأقوام للعبادة والزهد، 
يضرب  جيد  وخس  بقول  ولهم 
اآلبار«.  من  وشربهم  المثل،  به 

في  األدباء  منية  كتاب  في  وجاء 
لمؤلفه  الحدباء  الموصل  تاريخ 
نصه: »وزروعهم  ما  العمري  أمين 
الحنطة والشعير، وهي تبعد ست 
ساعات عن الموصل، وتسمى أيضا 
باتلي. وهي مركز ناحية الحمدانية 
الحمدانية  لناحية  مركزا  )صارت 
المركز  بانتقال  االربعينيات  في 
 ،)1941 عام  قوش  قره  من  إليها 
تقع عن يمين الطريق التي تصل 
بين الموصل واربيل، وقد توسعت 
وهي  نفوسها،  عدد  وزاد  عماراتها 

اآلن أهلها نصارى«.
اسم برطلة

القرية  اسم  تعرض  لقد 
غالبية  وإن  شتى،  لتفسيرات 
الكلمات  أصول  في  المختصين 
أي  الظل«  »مكان  بـ  يفسرونه 
مكان األشجار، بإبدال الظاء بالطاء 
كالنبطيين، أي ان الكلمة نبطية، 
الحموي  ياقوت  مع  آخرين  وإن 
من  مشتق  االسم  أن  فيه  يرون 
اآلرامية –بيت رطولي- اي المصنع 
)رطل(.  األوزان  فيه  تصنع  الذي 
ثم ان آخرين يدعون أنه آت من 
»برطليو« اي »ابن الطفل« ويرى 
الطل  موضوع  أنه  آخرون  فيه 

)الندى(... وغيرها من اآلراء.

منذ  نجد  إننا  الواقع  وفي 
موقع  والسابع  السادس  القرنين 
بيت  او  برطلة  بيت  باسم  آخر 
طراليي، قرية معروفة تحت الجبل. 
الذي  الميافرقيني  ماروثا  ان  كما 
التي أسست  المدارس  يتكلم عن 
في برطلة لدراسة الطقسيات على 

غرار مدارس النساطرة التي كانت 
والنغام  »باأللحان  الناس  تعجب 
بيت  باسم  القرية  يسمي  الحلوة« 

طرالي، أو بيت طالي.
مصائب في برطلة

ثاث  الخراب  برطلة  في  حل 
مرات:

مرة ، سنة 1738م حين أرسل 
خان  نركس  وزيره  العجم  ملك 

ودمر القرى المجاورة للموصل.
1743م  سنة  الثانية  والمرة 
)نادر شاه(  حين زحف طهماسب 
على قرى الموصل، إذ خربها بعد 

فتحه كركوك واربيل.
واخيرا خال السنوات 1756 و 
1757 و 1758م حين انتاب القرية 
الجراد  كثرة  بسبب  عظيم  جوع 
البرد  وسقوط  الغيث  واحتباس 
الدجاج، حتى اضطر  بحجم بيض 
سكانها ألكل الحشائش و الخرنوب 
والبغال...  الحمير  ولحوم  والكعوب 
ومدن  كركوك  الى  السكان  فرحل 
ايران لجلب الحبوب. وفي الطريق 
مات  وقد  منهم.  كبير  عدد  سلب 
خلق  الشديدة  المجاعة  بسبب 

كثير من برطلة.
على  عشر  الثالث  القرن  في   

األغلب أنتقل الى برطلة

السريان من تكريت، وباسخرايا 
دانيال  مار  جبل  لحف  في  )تقع 
عن  مترات  كيلو  عشرة  بعد  على 
برطلة(، وسميل )تقع على الطريق 
)كانت  وقوب  وزاخو(،  دهوك  بين 
مأهولة بالسريان حتى اواخر القرن 
المطران  رسم  حيث  عشر  التاسع 
لكنيستها  قدسو  الثاني  الياس 
وهو   1889 سنة  سليمان  القس 
)كانت  وباشبيتا  كهنتها(،  آخر 
تبعد عن برطلة اربعة كيلومترات(، 
سنة  اليزيديون  )دمرها  وجباره 
1220 وقتلوا رجالها وسبوا نساءها 

وأطفالها( .
كنائس برطلة

اعتنق سكان برطلة المسيحية 
الميادي،  الرابع  القرن  صدر  في 
األربعون  شهداؤها  بذلك  يشهد 
الرابع  القرن  االخير من  الربع  في 
الميادي وفيها عدد من الكنائس 

بين القديمة والجديدة:
احودامه  مار  كنيسة   -1

الكبرى:
في  الكنيسة  هذه  ذكر  يرد 
فيها  أقام  المشرق.  كنيسة  تاريخ 
هيكا عظيما المفريان أغناطيوس 
أبنية  فيها  وشاد  لعازر،  الثاني 
 ،1153 سنة  حوالي  مهمة  أخرى 
وأقام فيها مدة. وحوالي سنة 1312 
كبرى  مفريانية  قاية  فيها  بنى 
يعقوب،  غريغوريوس  المفريان 
المفريان غريغوريوس  فيها  وتوفي 
العبري  ابن  شقيق  الصفي  برصوم 
حنو  متى  المفريان  فيها  وأقام 
البرطلي زهاء سنتين ثم عاد اليها 

مرة اخرى بعد سنة 1317.
إن هذه الكنيسة الجليلة خربت 
بعد هذا التاريخ بمدة طويلة، على 
التي  القاسية،  االضطرابات  اثر 
في  الباد  هذه  بنارها  إصطلت 
القرن الرابع عشر، وكانت موجودة 
الى أواخر هذا القرن، بدليل وجود 
خرائبها  في  وجد  تذكاري  حجر 
عليها  كتب  وقد   ،1933 سنة 
بالسريانية ما ترجمته »غادر هذه 
األفراح  عالم  الى  الشقية  الحياة 
شباط  في  ميخائيل  الشماس 
سنة 1697 يونانية الموافقة 1386 

ميادية.
كنيسة القديسة شموني  -2

شيدت  قديمة،  كنيسة  هي 
على األرجح بعد هدم كنيسة مار 
ال  ألن  مجهول،  بتاريخ  آحودامه، 
يوجد لها ذكر في التاريخ الكنسي 
البن العبري، وجل ما يعرف عنها 
مع  االولى  للمرة  جددت  أنها 
 1807 سنة  كوركيس  مار  كنيسة 
جديد  من  وبنيت  كلها  ونقضت 
في سنة 1869، في عهد البطريرك 
مار اغناطيوس يعقوب الثاني، ومار 
قولس دنحا، اسقف دير مار متى، 
بعد ان دامت اثنتين وستين سنة.

الملوكي  الباب  حول  نجد 
تجديدها  تاريخ  الكبير  لمذبحها 
جاء  ما  خاصة  وهذه  األخير، 
هذه  بنيت   1869 سنة  »في  فيه: 
الكريم  الشعب  بهمة  الكنيسة 
اجتمعوا  برطلة،  قرية  في  الساكن 
وتشاوروا  واحد،  بإيمان  كلهم 
وجلبوا  إقامتها  على  فاتفقوا 
البناء  ومواد  المنحوتة،  الحجارة 
والبغال،  والخيل  العجات  على 

وكانوا يجمعونها في موضع البناء، 
بين التراتيل والزغاريد، فليخلصهم 
كان  وضيق.  محنة  من كل  الرب 
السامي  ابينا  رئاسة  أيام  في  ذلك 
يعقوب  البطريرك  المغبوط  المقام 
المجاورة  المرأة  قلعة  من  الثاني، 
الرسولي  الكرسي  الزعفران  لدير 
في ناحية ماردين. وفي أيام رئاسة 
مار قورلس األسقف دنحا الجالس 
بجبل  متى  ما  دير  كرسي  على 
الفاف في المشرق. اللهم، لك ألوف 
ألنك  التسابيح  من  وربوات  ألوف 
عضدت عبيدك لبناء هذه البيعة«.

المرحوم  االب  ذكر  من  والبد 
أهتم  الذي  شعيا  الياس  الخوري 
باألماك  وأغناها  الكنيسة  بهذه 
الزراعية والمشاريع العمرانية وأقام 

مدرسة ومستوصفا بجانبها. 
كوركيس  مار  كنيسة   -3

القديمة
هذه الكنيسة متروكة اليوم وقد 
وقعت من حصة السريان الكاثوليك 
الكنائس  تقسيم  لدى  برطلة،  في 
هياكل  ثاثة  لها  الطائفتين.  بين 
شمالي.  فناء  الى  جانبيا  وتنفتح 
الفناء  لهذا  الشرقية  الزاوية  وفي 
بامتداد بيت المقدس يوجد مكان 

تاريخ  نقرأ  الشهداء« حيث  »بيت 
الحالية  البناية  إن   .1850 سنة 
الثامن  القرنين  كنيسة  تمثل 
رأي  وحسب  عشر،  والتاسع  عشر 
أغناطيوس  مار  البحاثة  البطريرك 
أفرام االول برصوم ربما وجد في 
برطلة سابقا دير للقديس جرجس، 
كان قائما سنة 1701 ومن المحتمل 

ان تظهر هذه الكنيسة مكانه.
كوركيس  مار  كنيسة   -4

الجديدة:
االول  تشرين  من  السابع  في 
سنة 1934 وضع الحجر األول لهذه 
كوركيس  مار  اسم  على  الكنيسة 
شرع  وقد  كبير.  باحتفال  الشهيد 
بالعمل في شهر آيار 1935 بنقل 
وفي 26  باعذرا  الحان من جبل 
بالعمارة  العمل  بدأ   1935 آب 
المطران جرجس  قام  وقد  والبناء 
دالل في سنة 1938 بجد واجتهاد 
شهري  وفي  الكنيسة  اكمال  في 
كملت   ،1939 سنة  وأيلول  آب 
النواقص وقد تم تكريسها باحتفال 
 24 في  الواقع  االحد  يوم  كبير 

أيلول سنة 1939. 
كنيسة العذراء  -5

إن هذه الكنيسة جديدة انتهى 
زمن  في   1890 سنة  فيها  العمل 
قدسو  الياس  قورلس  االسقف 
وتذكرها  متى  مار  دير  مطران 
الخامس  القرن  منذ  المخطوطات 

عشر وتؤكد وجود هذه الكنيسة.
 6ـ كنيسة السيدة

ولم  هدمت  الكنيسة  هذه  إن 
واكتمل  الخراب  إال  منها  يبق 
يستعمل  لكي   ،1934 عام  هدمها 
مار  كنيسة  بناء  في  حجرها 

لم  وتخطيطها  الجديدة  كوركيس 
والواضح  الثابت  ومن  واضحا.  يعد 
الكتابة  آثار  نوع من  ان كل  ايضا 

قد اختفى مع معالمها.

»متابعة: سورايا«

بلدة برطلة
اجتازت تأريخا طويال من المآسي والنكبات واختلفت حولها التسميات

اعتنق سكانها المسيحية في صدر القرن الرابع الميالدي

اصبحت مركزا لناحية الحمدانية في االربعينيات بانتقال 
المركز إليها من قره قوش عام 1941
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خطر االنقراض
الجاليات  لشؤون  الدولة  وزيرة 
والمعتقدات الدينية في الحكومة البريطانية 
كلمة  في  اكدت  وارسي  سعيدة  البارونة 
ان  األمريكية  تاون  جورج  جامعة  في  لها 
تواجه  التاريخية  المسيحية  مهد  بلدان 
يتعرضون  حيث  مسيحييها  انقراض  خطر 
الذي  العنف  بسبب  جماعي«  »عقاب  الى 

يمارسه المتعصبون ضدهم.
أجزاء  في  مسيحيا  تكون  أن  واضافت 
معينة من العالم اليوم يعني تعريض حياتك 
للخطر فمن قارة إلى قارة يواجه المسيحيون 
التمييز واألبعاد دون محاكمات، والتعذيب 
الدين  ببساطة بسبب  القتل، هكذا  وحتى 

الذي اتبعوه.
بات  الدين  ان  الى  )وارسي(  واشارت 
وعدد  التاريخية  مواطنه  بعض  عن  يبعد 
ففي  تراجع.  في  المسيحيين  السكان 
المسيحيين  السكان  عدد  انخفض  العراق 
إلى   1990 عام  في  نسمة  مليون   1.2 من 
200 ألف حاليا. ويغرق حمام الدم الفظيع 
المتدفق في سوريا بنزيفه الجاري سكانها 
إلى  ينظرون  والمتشددون  المسيحيين، 
كأنهم  االوسط  الشرق  في  المسيحيين 
الرغم  للغرب على  قادمين جدد أو عماء 
وعيشهم  المناطق  هذه  في  وجودهم  من 

فيها تمتد جذوره لقرون.
دعوة للصمود

البطاركة  مجلس  دعا  جانبه  من 
أبناءه  لبنان  في  الكاثوليك  واألساقفة 
ألن  الحبيب  الشرق  هذا  في  المسيحيين 
أوطانهم،  في  وقوته  الله  بنعمة  يصمدوا 
في  وكفاءاتهم  طاقاتهم  بكل  ويساهموا 
بنائها يدا بيد مع إخوانهم المسلمين، عبر 
المتساوية  والمواطنة  الفرص  تكافؤ  قاعدة 
والمسؤولة ، جاء ذلك خال البيان الختامي 
واألربعين  السابعة  دورته  انعقاد  بعد 

البطريركي  الصرح  في 
الماروني في بكركي.

دعاء  البيان  ونقل   
اآلباء إلنجاح فرص تحقيق 
السام في سوريا والعودة 
بناء  وإعادة  الحوار  إلى 
جميع  بين  يضم  وطن 
الفتين  عنف،  دون  أبنائه 
إلى أنهم انضموا بصاتهم 
ذوي  جميع  إلى  الواثقة 
في  الصالحة  اإلرادة 
إلى  والساعين  العالم، 
المطرانين  عن  اإلفراج 
سوريا  في  المخطوفين 
وبولس  إبراهيم  يوحنا 
الثاثة:  والكهنة  اليازجي، 
األب ميشال كيال، واألب 
محفوض،  )ماهر(  اسحق 
واألب باولو دالوليو الذين 
وجميع  قبلهم،  خطفوا 
مطالبين  المخطوفين، 
اللبنانيين  عن  »باإلفراج 

السجون  في  والموقوفين  المخطوفين 
السورية وكشف مصير المفقودين«.
التمسك بالمسيحيين

التمسك  إلى  فرنسا  دعت  ذلك  الى 
التخلي  وعدم  االوسط  الشرق  بمسيحيي 
القنصل  القاها  كلمة  خال  ذلك  و  عنهم 
هيرفي  القدس  في  الجديد  العام  الفرنسي 
المقدسة،  المدينة  إلى  الذي وصل  ماجرو 
وذلك تمشيا مع تقليد يعود الى قرن من 
الزمان ينص على أن القنصل الفرنسي العام 
هو الدبلوماسي األجنبي الوحيد الذي لديه 
إلى  رسمية  بزيارة  يقوم  أن  في  اإلمتياز 
الذي  المهيب،  فاإلحتفال  القيامة.  كنيسة 
اشتمل على موكب سار من بوابة يافا إلى 
تاريخي  تقليد  هو  حنة،  القديسة  كنيسة 

للمسيحيين  »كحامية«  فرنسا  دور  يؤكد 
في األرض المقدسة. 

وجاء في الخطاب الذي القاه ماجرو ان 
فرنسا لعبت دائما دورا خاصا في تاريخها 
وتقاليدها،  فبمؤسساتها  الحاضر.  وفي 
حية  عاقة  على  تحافظ  فرنسا  تزال  ما 
وحيوية مع هذه المدينة... ففي وقتنا يبدو 
الشرق  في  هنا  حتى  تغير  قد  شيء  كل 
البسيط  الطقس  هذا  يذكرنا  األوسط، 
بشخصية  بالترحيب  المتعلق  والقديم 
التي  وبالمساهمة  ديني،  مكان  في  مدنية 
قدمها كل من جانبه، بأننا يجب أن نعطي 
لمواصلة الحفاظ على الطابع الفريد للمدينة 
الهويات  مختلف  احترام  وعلى  المقدسة، 
الدينية التي يتكون منها، والمضي بمواقف 

للمجابهة والصداقة بتصميم أكبر.
قلق بوتين

بوتين  فاديمير  الروسي  الرئيس  اما 
فقد اعرب عن قلقه حول اضطهاد وتصفية 
المسيحيين واالقليات الدينية االخرى من 
قبل المتطرفين في سوريا ، و خال اتصال 
هاتفي مع الرئيس السوري بشار االسد حثه 
الشعب  معاناة  من  الحد  أجل  من  للعمل 

السوري.
الكنيسة  اكدت  نفسه  السياق  وفي 
المسيحيين  جانب  الى  وقوفها  الروسية 
المشرقيين حيث اكد رئيس قسم العاقات 
وعموم  موسكو  بطريركية  في  الخارجية 
المتروبوليت  األورثوذكس  للروم  روسيا 
مهد  هو  األوسط  الشرق  ان  هياريون 

نسمح  ولن  المسيحية، 
المسيحية  بتصفية  أبدا 
المنطقة،  هذه  من 
واضاف أننا ال نوافق على 
ال  بأن  تفيد  التي  األقوال 
في  للمسيحيين  مستقبل 
من  نعمل  ونحن  الشرق، 
المسيحيين  تثبيت  أجل 
فقط  ليس  وحمايتهم 
العالم  في  بل  الشرق  في 

أجمع.
على  هياريون  وشدد 
العيش  صون  ضرورة 
كافة  مع  المشترك 
مسيحيي  ودعا  األديان، 
األوسط  والشرق  لبنان 
أرضهم  في  التجذر  إلى 
أوطانهم  مغادرة  وعدم 
أرض  أصحاب  فهم 
مبديا  ضيوفا،  وليسوا 
والحكومة  الكنيسة  دعم 
الروسية الكامل لهم من أجل هذا الهدف.

وختم هياريون كلمته قائا »نحن نثق 
بقول القديس بطرس بأنه سوف يأتي اليوم 
انحاء  كل  في  المسيحية  ستنتصر  حيث 

العالم، نحن نثق بذلك ونعمل من أجله«.
الحوار الديني

الحوار  الى  الفاتيكان  دعا  جانبه  من 
عدم  على  الحرص  تعلم  اجل  من  الديني 
’ وقال  تقديم دين االخرين بصورة سيئة 
رئيس المجلس البابوي للحوار بين األديان 
أن  علينا  إن  توران  لوي  جان  الكاردينال 
األديان  تولد  أن  مطلق  بشكل  نتجنب 
الخوف أو تخلق سلوكا ينطوي على إقصاء 

الناس أو سيادة أحدهم على اآلخر 
»صورة  مؤتمر  خال  كلمته  وفي 
في  والثقافات  األديان  بين  للحوار  اآلخر« 

»دور  أن  توران  الكاردينال  أضاف  فيينا، 
مشاعر  بث  في  يكمن  الدينيين  القادة 
الناس لجعل عالمنا هذا أكثر  األخوة بين 
في  نعيش  »نحن  وتابع  واستنارة«،  أمانا 
عالم يتغير بشكل مستمر ويزداد آنية، وفي 
هذا السياق فاألديان مدعوة القتراح دوافع 
للحياة«، لكن »لسوء الحظ، علينا أن ندرك 
أننا في كثير من األحيان نحكم على الناس 
الرغم  على  إنتاجها«،  من  أو  مظهرها  من 
من أن »كل إنسان قادر على االنتاج أكثر 
بكثير مما يبدو عليه«، ثم أن »هناك أيضا 
تجازف  التي  الحيوية  التكنولوجيا  مخاطر 
بتحويل اإلنسان إلى مجرد شيء« حسب 

ذكره
وأشار الممثل الفاتيكاني الى أنه »من 
هنا يأتي دور الحوار بين الزعماء الدينيين 
أن  مؤكدا  المعاصرة«،  المجتمعات  في 
نكون  أن  يعلمنا  األديان  بين  »الحوار 
اآلخرين  دين  تقديم  عدم  على  حريصين 
والجامعات،  المدارس  في  سيئة  بصورة 
وعبر وسائل اإلعام«، وبصفة خاصة »في 
شأن  من  التقليل  وعدم  الديني،  الخطاب 
من القناعات الدينية لدى اآلخرين وخاصة 
التنوع  »اعتبار  عن  فضا  غيابهم«،  عند 
الى  بالنظرة  المرتبطين  والثقافي  العرقي 

العالم كغنى وليس تهديدا«. 
وذكر الكاردينال توران أن »الحوار يقود 
إلى اإلصغاء الى اآلخر ومعرفة المزيد عنه، 
وإلى التفكير قبل الحكم عليه، وهو يسهم 
في إلهام مشاعر االخاء«، لذلك »فسيكون 
للحوار  مركزا  يتمكن  إن  جدا  المهم  من 
يمكن  مكانا  يصبح  أن  من  كـ)كايسيد( 
اآلخر،  إلى  للنظر  الوقت  أخذ  فيه   للمرء 
كل  ومشاطرة  أفضل،  بشكل  ومعرفته 
امكانياتنا بهدف جعل هذا العالم أكثر أمنا 
واستنارة، يمكن لجميع سكانه أن يعيشوا 

بروح االحترام والصداقة.

حملة دولية لحماية مسيحيي الشرق
التحديات المصيرية التي يواجهها مسيحيو الشرق تقرع جرس االنذار بشدة امام الضمير العالمي

والمعقــدة  المتشــابكة  المصيريــة  التحديــات  قرعــت 
مباشــرة  وغيــر  مباشــرة  وبصــور  يوميــا  يواجههــا  بــات  التــي 
مســيحيو الشــرق جــرس االنــذار بشــدة امــام الضميــر العالمــي 
الــذي هالتــه وافجعتــه عمليــات القتــل واالســتهداف والتمييــز 
مــا تضعهــم  والتــي غالبــا  لهــا  التــي يتعرضــون  واالضطهــاد 
أمــام خياريــن الثالــث لهمــا وكاهمــا امــر مــن االخــر )المــوت 
او الهجــرة( ممــا دفــع مئــات االالف خصوصــا فــي مناطــق 
النزاعــات الســاخنة وفــي الــدول التــي ضربهــا اعصــار التغييــرات 
السياســية وصعــود التطــرف الدينــي الــى ســدة الحكــم الــى 
تــرك بادهــا ارض االبــاء واالجــداد والبحــث عــن أماكــن امنــة 
ســواء مــن خــال الهجــرات المنظمــة او غيــر الشــرعية ممــا 
بــات ينــذر حقــا بشــرق اوســط مســتقبلي خــال مــن المكــون 

المســيحي.
االســرة الدوليــة التــي احزنتهــا هــذه الموجــات المســيحية 
المتعاقبــة التــي بــات تســلك طــرق الهجــرة لتضيــع بيــن ماســي 
وجراحــات وعذابــات الشــتات توقفــت باهتمــام ازاء االزمــة لتعبــر 
مــن هنــا وهنــاك عــن مواقــف التضامــن مــع مســيحيي الشــرق 
وعــن مواقــف االدانــة لمــا يتعرضــون لــه مــن جرائــم وانتهــاكات 

واعمــال عدائيــة مطالبــة بالحمايــة القانونيــة لهــم .
الدوليــة  الحملــة  هــذه  مــن  جوانــب  رصــدت   ) )ســورايا 

جوانبهــا.  بعــض  وتابعــت 
متابعة : )سورايا(  

الكاردينال جان لوي توران

القنصل الفرنسي هيرفي ماجروالبارونة سعيدة وارسي

فالديمير بوتين

المتروبوليت هيالريون
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نشوان جورج
برزت مؤخرا في العديد من المؤتمرات 
المسيحيين  باسم  المنعقدة  والمحافل 
في الشرق تسمية )المسيحيون العرب( 
مثل  متعددة  دول  في  جدال  اثار  مما 
والعراق  ومصر  وسوريا  ولبنان  فلسطين 
يدفعنا  ومما  )العرب(  تسمية  حول 
للتساؤل اليوم هل من مسيحيين عرب!؟
بأن  ننكر  ان  نستطيع  ال  بالحقيقة 
العربية  الباد  في  انتشرت  المسيحية 
تفاوت  و  كبيرا،  انتشارا  اإلسام  قبل 
فقد  واخرى،  منطقة  بين  العرب  تنصر 
في  نسبيا  كثيفا  مثا  تنصرهم  كان 
الشام  وبادية  وغسان  والحيرة  نجران 
وشمال سورية، بينما كان فرديا تقريبا 
كانت  المسيحية  ان  إال  الحجاز،  في 
موجودة ومعروفة لدى العرب جميعهم. 
والبد من اإلشارة إلى أمر هام، وهو 
تلقائيا غالبا  أن تنصر األفراد كان يأتي 
إذا تنصر ملوكهم أو أمراؤهم أو رؤساء 
ملوكهم(،  دين  على  )فالناس  قبائلهم 
ولم يكن التنصر في أحيان كثيرة نتيجة 
اقتناع فردي أو مبادرة فردية، بل كان 
تنصر رئيس القبيلة نفسه يعود ألسباب 
أسبابا  او  دينيا  إيمانا  تكون  قد  عديدة 
فقد  شخصية،  أو  اقتصادية  أو  سياسية 
تنصر النعمان ملك الحيرة مثا بعد أن 
شفي من مرض عصبي على يد أسقف 

مسيحي.
لقد تغلغت األفكار المسيحية في قلب 
الجزيرة العربية قبل ظهور االسام إال أنه 
ال يسعنا تحديد المناطق والقبائل التي 
فعليا  التزاما  الديانة  بهذه  ملتزمة  كانت 
بين  القائمة  النزاعات  ان  كما  حقيقيا. 
المسيحية،  والمذاهب  الفئات  مختلف 
في  موحدة  دينية  رئاسة  وجود  وعدم 
األرض العربية أدت الى الفشل في سبك 
اجتماعية،  مؤسسة  قالب  في  العرب 
مما ادى الى جعل المسيحية في حالة 
لم تكن قد  وإنها  ضعف وعجز، السيما 
ترسخت بعمق في نفوس اولئك العرب. 
تبدي  تكن  لم  العربية  الذهنية  ان  كما 
انذاك حماسا كبيرا في تقبل المعتقدات 
المعقدة التي كانت المسيحية تنادي بها.
التنصير  موجات  تواصلت  ذلك  رغم 
بين القبائل العربية خال القرن الخامس 
للمياد، وتأسست أسقفيات عربية عديدة 
في القرنين الرابع والخامس للمياد، وإن 
نذكر  بعضها  بقيت مشتتة ومنعزلة عن 
منها أسقفية العرب التي ترأسها جرجس 
هذا  ومع  العرب.  اسقف  باسم  المعروف 
زالت  البحرين  في  العربية  فالمسيحية 
النبوية، كما أن قسما كبيرا  الفترة  في 
من نصارى عمان في نفس الفترة دخلوا 
أسلم  بعضهم  تغلب  ونصارى  اإلسام، 
وبعضهم تمسك بالمسيحية، فقط نصارى 
اإلسام.  الى  ينضموا  لم  العرب  نجران 

فترة  في  العربية  المسيحية  وضعية  أما 
تشير  العربية  فالمصادر  الراشدة  الخافة 
الى زوال المسيحية العربية من الجزيرة 
طرد  إلى  وأيضا  الخافة  تلك  عهد  في 
العربية،  الجزيرة  من  نجران  مسيحيي 
وتم زوال المسيحية من عمان في عهد 
الخليفة بن عفان. ورغم أن المسيحيين 
في  المسلمين  جانب  الى  وقفوا  العرب 
ظاهرة  نرى  ولكن  الفرس  ضد  قتالهم 
على  منهم  بقي  من  الرتحال  جديدة 
ألن  الروم،  باد  الى  المسيحية  الديانة 
لقتل   بادروا  المسلمين  القادة  بعض 
المسيحيين العرب وهكذا فإن ما يمكن 
ان نستنتجه ان الفتح عجل في تاشي 

المسيحية العربية في الشام . 
العايب  سلوى  الباحثة  عالجت  لقد 
موضوع المسيحية قبل ظهور االسام في 
كتابها المميز بعنوان: المسيحية العربية 
الرابع  القرن  الى  نشأتها  من  وتطوراتها 
وتؤكد  الميادي(،  العاشر   – الهجري 
عدد  نمو  عدم  أن  الكتاب  في صفحات 
العاشر  القرن  حتى  العرب  المسيحيين 
القادة  بعض  سلوك  سببه  كان  للمياد، 

العرب المسلمين. 
ثانية  ولنعد 
هل  سؤالنا  الى 
مسيحيين  من 

عرب اليوم؟
تشير المصادر 
الى  التاريخية 
تواجد  مكان  ان 
الهامة  االبرشيات 
ظهور  قبل 
الجديدة  الخريطة 
كانت  للمشرق 
اليوم  يعرف  فيما 
أن  بل  »تركيا« 
األبرشيات  أمهات 

وتضم عددا كبيرا من األديرة والكنائس 
مرعش،  في  كانت  والمدارس  والمعابد 
ودياربكر  ومعدن،  وخربوط،  وماطية، 
)آمد(، وماردين، وطورعبدين، وبازبدي، 

الى بدليس، وسعرت. 
وال ننسى ان مقر الكرسي البطريركي 
متنقا  كان  االشورية  المشرق  لكنيسة 
البطريركي  والكرسي  وايران  تركيا  بين 
ديار  في  اوال  إبتدأ  الكلدانية  للكنيسة 
بكر ثم انتقل الى الموصل وبغداد ومقر 
بين  بقي  األنطاكي  البطريركي  الكرسي 
العشرين  القرن  وحتى  العاشر  القرن 
في  اليوم  وأديرة  ماطية  بين  متنقا 
الزعفران  دير  في  استقر  ان  إلى  تركيا 
في دمشق هكذا الحال بالنسبة للكنيسة 
األرمنية التي كانت في كيليكيا فانتقلت 
سوريا  الى  األولى  العالمية  الحرب  بعد 

ولبنان واستقرت في أنطلياس بلبنان. 
وكان هناك تميز دائما بين السريان 
تعلم  ولم  وإثنية،  وثقافة،  لغة،  والعرب 
مدارسنا الفكرية اللغة العربية، ولم تقدم 
الرها  مدرسة  مثل:  عربيا،  فكريا  إنتاجا 
ونصيبين وأنطاكية وقنشرين وميافرقين 
المعروفتان عند  اللغتان  وغيرها. وكانت 
األرياف،  في  السريانية  المنطقة  سكان 

واليونانية في المدن. 
من  اختفت  التاريخية  اللوحة  تلك 
تنازلت  ان  بعد  المشرقية  الكنائس  فكر 
واستخدم  حقوقها،  عن  السريانية  اللغة 
المسيحيون الشرقيون اللغة العربية حتى 
ان  ونستطيع  الكنسية  طقوسهم  في 
اليوم هي من  العرب  بأن كنيسة  نقول 

تبنت العربية لغة.
نؤمن  ال  اليوم  بأننا  صراحة  قلنا  لو 
ونتمسك  عرب  مسيحيين  بوجود 
السريانية  )الكلدانية  والقومية  بالهوية 
فكما  والقبطية  واالرمنية  االشورية( 
او  العربي«  »المشرق  تسمية  تطلق 
نستطيع  كذلك  االسامي«  »المشرق 
او  مشرقيون«  »مسيحيون  نقول  ان 
مادامت جذورنا  المشرقية«  »المسيحية 
خارج نطاق المحيط العربي. ربما سنتهم 
بالتعصب والطائفية والتطرف وغيرها من 
تطلق  ان  السهل  من  التي  المسميات 
اليوم لنهجنا هذا لكن اللغة السائدة في 
وكل  طائفية  قومية  لغة  هي  المنطقة 
ويعتبر  ودينه  وطائفته  بقوميته  يتغنى 

نفسه هو اصل المشرق. 

التسميات  طور  من  خرجنا  ولو   
وتعمقنا بمفهوم المواطنة وأكدنا للشريك 
في  متساوون  بأننا  معنا  يعيش  الذي 
الذي نحن لسنا فيه غرباء،  الوطن  هذا 
وال قادمين من بعيد، وال مهجرين، وال 
الجئين، أال يمكن ان تسود العدالة في 
المجتمع، ويعيش المسيحي الى جانب 
والصابئي  والدرزي  واليزيدي  المسلم 
عن  تخلينا  قد  نكون  ان  بعد  والعلوي 
شكل الهويات المتعددة في هذا المكون 
المسيحي، وأخذنا نفكر بعيدا عن الروح 
القومية والطائفية رغبة في العيش بسام 
اننا  علما  وأجدادنا  أباؤنا  بناه  وطن  في 
االنقراض  تحديات  امام  اليوم  نقف  بتنا 
الشرق وربما  المسيحية من هذا  وزوال 
والطائفي  القومي  االنتماء  من  خروجنا 
ينقذ البقية الباقية من المسيحيين في 

هذا الشرق. 
لو  االكبر  السؤال  يبقى  ولكن 
والطائفي  القومي  انتمائنا  من  خرجنا 
هل سنتمكن من الحصول على حقوقنا 
وبلداننا  الوطن  شركاء  من  بغيرنا  اسوة 
والقومي  االحادي  المنهج  وفق  تسير 

والطائفي؟؟

طـالل نفسـو

العراق  مسيحييو  ظل 
طويلة  لعقود  عموما  والشرق 
لاحداث  مهملة  ضحايا 
والمتغيرات ، تحيط بهم صورة 
المستقبل  تجعل  ضبابية 
ومع  ومجهوال،  غائما  امامهم 
التي  السياسية  المتغيرات 
فتح بعضها االبواب امام تسلل 
اصبحوا  االرهابي  التطرف 
بالعنف  محاصرين  اليوم 
والمشاكل  والتهديدات 
من  كثير  في  تجبرهم  التي 
األحيان على مغادرة أوطانهم 
، اما الباقون فان قلقا متزايدا 
يحيط بهم تغذيه الكثير من 

الواقع  ارض  على  المعطيات 
المقيتة  الديموغرافية  منها 
وما يشن من هجمات ضدهم 
وممتلكاتهم  كنائسهم  وضد 
حرب  بنشوب  التكهنات  مع 
وصول  مع  طائفية  أو  أهلية 
الحكم  سدة  الى  المتطرفين 
مصير  تجاه  الامباالة  هذه   ،
المسيحيين المهدد باالنقراض 
تعود الى اسباب اساسية في 
بوجودهم  الجهل  مقدمها 
في  واسهاماتهم  وبتأريخهم 
خاصة  مجتمعاتهم  تطور 
 ، عامة  االنساني  والمجتمع 
الرؤية بحد ذاتها تقف  وهذه 
الحقيقي  الفهم  امام  عقبة 
اإلمكانات  وأمام  الوضاعهم 
التي يجب توفيرها لحمايتهم.
فإن  ذلك  ظل  في 
على  قلقون  العراق  مسيحيي 
مستقبلهم وعلى وجودهم في 
ارضهم الذي يمتد الى ما يزيد 
وقلقون على   ، عن 2000 عام 
ظل  في  وحرياتهم  حقوقهم 
اإلضطرابات المرتبطة بالطائفية 

التي  الكبرى  الكارثة  ولعل   ،
وتزيد  االحباط  من  تعمق 
الوضع سوءا وتعقيدا هي رفض 
لهم  المساعدة  يد  مد  الكثير 
سواء محليا أم أقليميا أم دوليا 
القوى  من  العديد  أن  إذ   ،
ال  السياسية  والكتل  الفاعلة 
بالكارثة  او  بالمأزق  تعترف 
في  بالمسيحيين  تحيق  التي 
وطنهم الذي عاشوا فيه قرونا .
في  السياسية  الخارطة 
العراق أصبحت واضحة المعالم 
بعد ما يزيد على عشرة أعوام 
من سقوط النظام الدكتاتوري 
حيث تطغى عليها المحاصصة 
اإلسامي  والتوجه  الطائفية 
المتشدد احيانا، وفي ظل هذه 
األذهان  تتبادرالى  األوضاع 
تساؤالت جمة حول مستقبل 
المسيحيين واوضاعهم الحالية 
في  يكمن  عليها  والجواب   ،
يتمتع  التي  المصداقية  مدى 
العراق  في  القرار  صانعو  بها 
. إذ مما الشك فيه ان فشل 
العراقية  الحكومة 
بزمام  اإلمساك  في 
وخاصة  االمور 
ضاعف  منها  االمنية 
األوضاع  تدهور  من 
ودفعها  عامة  بصورة 
نحو األسوأ مما ادى 
زيادة  الى  بالتالي 
المسيحيين  مشاكل 
أصبحوا  الذين 
لإلرهابيين  فريسة 
سواء  والتكفيريين 
أم  منهم  العراقيين 
خارج  من  القادمين 
ال  حيث  الحدود 
او  أمل  أي  األفق  في  يبدو 
ماتت  طالما  للمشكلة  حل  
مع  العقول  وألغيت  الضمائر 
التطبيق  على  البعض  اصرار 
العادل  وغير  المزاجي 
فاستبدل  اإلسامية  للشريعة 
بلغة  والتعايش  الرحمة  لغة 
وأصبحت  واالقصاء  العنف 
هي  والتهديد  السيف  لغة 
األبرياء  مصير  في  المتحكمة 
والقتل  اإلعتداءات  باتت  أذ   ،
والخطف وتفجير الكنائس من 
األمور المتكررة والمتزايدة في 

العراق . 
هنالك  فان  ذلك  ظل  في 
المحاوالت  من  الكثير 
المحمومة من قبل بعض الدول 
حماية  تدعي  التي  والقوى 
المسيحيين وهي في حقيقتها 
إسقاطات  تكون  ان  تعدو  ال 
سياسية  ضد خصومهم أو آلية 
أو مستقبلية  آنية  لمكتسبات 
صورة  لتشويه  ألستغالها  أو 
اإلسام الحقيقي ، وهنا تكمن 
المشكلة فالهجوم على اإلسام 

ليس هو الطريق والحل األسلم 
المسيحيين  وإنصاف  لحماية 
ألنه ينطوي على أجحاف بحق 
على  القائم  الحقيقي  االسام 
اجحاف  وهو  والتراحم  المودة 
االخوة  غالبية  بحق  ايضا 
قرونا  عاشوا  الذين  المسلمين 
المسيحيين  بمودة مع  طويلة 
العنف  من  حمايتهم  وأمنوا 
تعالت  كما   ، والتطرف 
أصواتهم داعية لضمان حقوق 
المسيحيين السكان األصليين 
الحضارة  ذي  البلد  لهذا 
والمدنيات  والعلوم  والثقافة 
اإلنسانية بدون تمييز سياسي 
أو ديني أو اعامي وغير ذلك ، 
فمن المسؤول اذا عن المذابح 
المسيحيين  ضد  واإلعتداءات 
وهجرتهم  العراق  في 
وتهجيرهم عبر مختلف وسائل 
اإلبادة الجماعية حيث ياحظ 
جليا سياسة أفراغ العراق من 
والترويع  بالترهيب  مسيحييه 

وحتى بالترغيب .
العراق  مسيحيي  إن 
لهم  بأن  تماما  يدركون 
التعايش  من  جميا  تأريخا 
العراقيين  كل  مع  السلمي 
واطيافهم  اديانهم  بمختلف 
وأنهم  وتوجهاتهم  وأعراقهم 
ومتمسكون  مصرون  اليوم 
مضى  وقت  اي  من  أكثر 
وهويتهم  وبلغتهم  بأصولهم 
أذا   . الرافدين  أرض  على 
علينا تدارك األمور قبل فوات 
من  نفع  ال  حيث  األوان 
البكاء على األطال فالمسألة 
متعلقة بالمسيحيين أنفسهم 
ورجال  الدين  رجال  من 
والسياسيين  والثقافة  الفكر 
والوطنيين وكل الشرفاء من 
أبناء الشعب العراقي من أجل 
إضطهاد  ألي  بحزم  التصدي 
جماعية  إبادة  أو  تمييز  أو 
والتي أتخذت اشكاال جديدة 
ومبتكرة من قبل التكفيريين 
الصوت  ورفع   ، واإلرهابيين 
عاليا من أجل تحريك الرأي 
والمنظمات  العالمي  العام 
الدولية واإلقليمية ومنظمات 
ما  تجاه  اإلنسان  حقوق 
في  المسيحيون  له  يتعرض 
العراق ، ألن مسيحيي العراق 
باتوا اليوم يقفون على مفترق 
والصمود  الثبات  اما  طرق 
واالجداد  اآلباء  ارض  على 
أو الهجرة الى شتات األرض 
الحفادنا  سنهمس  وعندها 
وطن  يوما  لنا  كان  بألم 
ستبقى  وعندها  وحضارة 
)الخالية(  وأديرتنا  كنائسنا 

شاهدا على ذكرانا .

تساؤل مشروع إزاء عالمتي استفهام
هل نحن مسيحيون عرب ؟ 

ام مسيحيون مشرقيون؟

مسيحييو العراق امام مفترق طرق 
اما الصمود على أرض اآلباء 

واالجداد أو الهجرة إلى الشتات 
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ادب وثقافة

ـــب  ـــاء« لادي ـــة »البؤس ـــي رواي تحك
الفرنســـي الكبيـــر فيكتـــور هيجـــو 
ـــي  ـــان األم ـــان ، االنس ـــان فالج ـــة ج قص
ــى  ــده الـ ــدت يـ ــذي امتـ ــيط الـ البسـ
ــوز  ــة العـ ــت طائلـ ــز تحـ ــف خبـ رغيـ
والجـــوع، ومـــن أجـــل إطعـــام أختـــه 
وأطفالهـــا الســـبعة الجيـــاع، ولكـــن 
المحكمـــة لـــم تأخـــذ بتلـــك األســـباب 
وأصـــدرت حكمهـــا عليـــه بالســـجن 
ـــغال الشـــاقة. ـــع االش ـــنوات م لخمـــس س
ولمـــرارة الحيـــاة فـــي الســـجن 
حـــاول الهـــرب وأعيـــد الـــى الســـجن 
ــجن  ــرة سـ ــة فتـ ــع إضافـ ــددا مـ مجـ
ـــرر  ـــابق.ثم تك ـــم الس ـــى الحك ـــرى عل أخ
ـــجن  ـــى الس ـــه ال ـــررت إعادت ـــرب وتك اله
ـــى 19  ـــة ال ـــة الفعلي ـــدت العقوب ـــى امت حت

ســـنة مـــن أجـــل رغيـــف خبـــز! 
وعندمـــا أطلـــق ســـراحه ســـنة 
ــا،وفي  ــا ويائسـ ــانا بائسـ 1815 كان انسـ
الوقـــت نفســـه كان قاســـيا وحاقـــدا 
علـــى المجتمـــع الـــذي لـــم يرحمـــه 
ـــاع  ـــبعة الجي ـــا الس ـــه وأطفاله ـــع أخت م
ـــوقا  ـــم االن،متش ـــل مصيره ـــن يجه والذي
ـــه  ـــام غضب ـــزال ج ـــة ألن ـــاص الفرص القتن
ــدث  ــد حـ ــى المجتمع،لقـ ــه علـ وعقابـ
نفســـه:»أن ليـــس ثمـــة تكافـــؤ بيـــن 
األذى الـــذي ارتكبـــه، وبيـــن األذى 
ـــتفاد  ـــد اس ـــيء واح ـــق به«.ش ـــذي لح ال
ـــراءة  ـــم الق ـــه تعل ـــجنه أن ـــي س ـــه ف من
والكتابـــة والحســـاب وهـــو فـــي ســـن 

ــن. األربعيـ
وقوبـــل جـــان فالجـــان مـــن قبـــل 
النـــاس بالجفـــاء والمهانـــة والطـــرد 
ـــذه  ـــد ه ـــه بع ـــم بهويت ـــرد معرفته بمج
ـــرب  ـــب أج ـــه كل ـــوال وكأن ـــنين الط الس
منبـــوذ، طـــرد حتـــى عندمـــا عـــرض 
مـــاال كان قـــد ادخـــره فـــي الســـجن 
مقابـــل الطعـــام والمنـــام، حتـــى انـــه 
ــي  ــة فـ ــاء ليلـ ــه بقضـ ــمح لـ ــم يسـ لـ

الســـجن الـــذي اعتـــاد عليـــه.
رجـــل واحـــد فتـــح لـــه قلبـــه 
ـــارل  ـــوز ش ـــقف العج ـــه األس ـــكنه، ان ومس
ـــوم  ـــي الرح ـــة دين ـــقف مدين ـــل اس ميري
صاحـــب اليـــد الطولـــى فـــي مســـاعدة 
بمهامـــه  دائمـــا  الفقراء،المشـــغول 
الرجـــل  ومســـؤولياته.ذلك  الكنســـية 
الطيـــب الـــذي كلمـــا امتـــألت جيوبـــه 
بالمـــال زار الفقـــراء ووزعهـــا عليهـــم ،واذا 
ـــاء  ـــال زار األغني ـــن الم ـــه م ـــت جيوب فرغ
ــراء ، .  ــاعدة الفقـ ــم مسـ ــب منهـ ليطلـ
ـــش  ـــى هام ـــل عل ـــقف ميري ـــب األس كت
الكتـــاب المقـــدس: »ان بـــاب الطبيـــب 
يجـــب اال يغلـــق.. وان بـــاب األســـقف 
يجـــب ان يظـــل مفتوحا.ولكـــن جـــان 
ـــد  ـــه ض ـــدأ ثورت ـــم ته ـــذي ل ـــان ال فالج
المجتمـــع وهـــو فـــي أول عهـــده بالحريـــة 
ـــة  ـــاق الفضي ـــقف األطب ـــن األس ـــرق م س
الســـتة مـــع ملعقـــة الحســـاء الكبيـــرة 
ومنـــذ اليلـــة االولـــى التـــي آواه فيهـــا 
ـــوط  ـــل خي ـــزل قب ـــادر المن ـــكنه وغ بمس
الفجـــر االولى،ولكـــن الـــدرك اعـــادوه الـــى 
االســـقف فـــي اليـــوم التالـــي لشـــكهم 
بســـرقته األطبـــاق والملعقـــة وظـــن جـــان 
ــجن  ــى السـ ــيعود الـ ــه سـ ــان انـ فالجـ

مجـــددا غيـــر ان االســـقف زعـــم امـــام 
ـــاق  ـــه األطب ـــذي منح ـــو ال ـــه ه ـــدرك ان ال
والملعقـــة بـــل وزاد علـــى ذلـــك بـــأن 
أعطـــاه شـــمعدانين كان يســـتعملهما 
ـــه بصـــوت  ـــال ل ـــه وق ـــي منزل ـــاءة ف لاض
ـــي  ـــك وعدتن ـــدا أن ـــس أب ـــت:»ال تن خاف
بـــأن تســـتخدم هـــذه اآلنيـــة الفضيـــة 

لتصبـــح رجـــا صالحـــا!«.
اختفى جان فالجان بعدما أثر به ذلك 
بكرامة ثم  البليغ الستمرار حياته  الدرس 
سورمير«،  »مونتروي  مدينة  في  ظهر 
الفرنسي  الشمال  في  الصغيرة  المدينة 
وأصبح يحمل اسم السيد »مادلين« مخفيا 
وتحسنت  حاله  اصلح  ان  بعد  حقيقته 
أعمال  كرجل  ثروة  وكون  المالية  اموره 
ناجح، كما اصبح من اكثر المحسنين في 
به  ينعم  الذي  الخير  بأن  مؤمنا  المدينة 
والبائسين  المعوزين  على  يعمم  ان  يجب 
في  التوظيف  أبواب  وفتح  والمظلومين، 
معاملته للناس بشرط واحد يعرفه الجميع: 
»كن أمينا!« ولما تكررت أعماله الخيرية 
ومعوناته التي وصل صداها الى الملك اختاره 
الملك عمدة للمدينة مع رغبة جماعية من 
المنصب  قبول  على  حملوه  الذين  الناس 
الصحف  أعلنت  وتردد.وعندما  رفض  بعد 
األسقف  وفاة  عن   1821 سنة  مطلع  في 
عن  والقداسة  الطهارة  بعبير  عابقا  ميريل 
في  قضاها  والثمانين  الثانية  يناهز  عمر 
مادلين  مسيو  شوهد  والخير،  البر  أعمال 
التالي  اليوم  صباح  في  اسمه  أصبح  كما 
سوداء  وعصابة  اسود  حداد  ثوب  يرتدي 
حديث  ذلك  أصبح  حتى  قبعته  تطوق 
على  كان  انه  ذلك  من  واستنتجوا  البلدة 
المسيو  نظرة  باألسقف.استمرت  ما  صلة 
مفعمة  نظرة  المحتاجين  الى  مادلين 
الى  النظر  المتوسل مطيا  العطوف  باأللم 
على  المعلق  المصلوب  المسيح  تمثال 
للشهيد  الصلوات  ذلك  مع  الجدار،ومطيا 
في األعالي ولمن هم على االرض.وسعى 
لجعل الناس من البشر المائكة، ومد يد 
ما  انتظارلجزاء  ودون  تردد  دون  العون 
عربة،  ينقذ رجا من تحت عجات  فهو 
الشرعية  غير  »كوزيت«االبنة  ويتبنى 
المرأة فقيرة »فانتين« ثم يرعاها ويزوجها 
الصدف ان  من حبيبها »ماريوس«.وتشاء 
التقط  ان  بعد  بالسرقة  جائع  رجل  يتهم 
فاكهة.  بقايا  فيه  غصنا  العام  الطريق  من 
بجان  الشبه  كثير  الرجل  هذا  كان  ولما 
فالجان ،فقد وجهت له تهمة السرقة على 
أنه هو جان فالجان مع ربطها بتهمة سرقة 
سابقة لنقود طفل اعتقد ان جان فالجان 
قام بها بعد خروجه من السجن بأيام.أما 
مفتش الشرطة جافيير فقد كان من أكثر 
المتحمسين اللصاق التهمة بذلك الرجل، 
فالجان  جان  أنه  المحكمة  أمام  وشهد 
بصحة  يشك  أحد  هناك  يكن  نفسه،ولم 
كان  جافيير،فهو  الشرطة  مفتش  شهادة 
مسيو  آنذاك.سلم  السجن  سجاني  ضمن 
للمحكمة  نفسه  فالجان،  جان  او  مادلين 
بعد صراع طويل مع الذات وتأنيب ضمير 
كي ينقذ ذلك الرجل البريء وكشف عن 
السجن  لعقوبة  عرضه  مما  نفسه  حقيقة 
من جديد، وقد نظرت له المحكمة على 
أنه صاحب سوابق. ولكنه وخال نقله من 
مكان الى آخرمع مجموعة من المحكومين 
استطاع الفرار واالختفاء من جديد،وقضى 
كوزيت  تبنى  ان  بعد  طريدا  حياته  بقية 
وفاتها  بعد  لفانتين  الشرعية  غير  االبنة 
فيكتور  توفى  إلسعادها.  حياته  وكرس 
عن  والمدافع  المرموق  االديب  هيجو 
والعشرين  الثاني  في  االجتماعية  العدالة 
عضال  مرض  1885،اثر  سنة  مايو  من 

أصابه .  

من االدب العالمي 
 بؤساء فيكتور هيجو

كلماتــــــك ...............
ألعالــــــي الفضـــــــــاء
على اجنحــــة االحـــام

تحملنـــي ...............
وقصائــــــدك .......... 

فوق غيمة عاشـــــــقة
 ملكــــــــة .............

تتوجنـــي .............. 
وأحــــــــس بــــــــــــك

طيـــــــــرا ....صقـــــرا
نســـــــرا ..............

يحــــــــوم حولــــــــــي
مـــــدى العمــــــــر ....

يحرســـــني ............ 
أه .. والــف أه منـــــــك 

أنـــــت .. ياأنـــت .....
مـــــن لـــــذة النــــــوم

مـــــــــــذ عرفتــــــــك
حرمتنـــــي ...........

أنـــت .. يا أنـــت ....
يامـــــــن تحتــــــــــل

كــــــل اجزائــــــــــي
وتســــكنني .........

لــــــــو فكــــــــــرت 
لحظـــــــة ..........

تخـــــــرج منـــــــي
تبعـــــــــد عنــــــي

وتهجرنــي ........
فانــــــــك .........
مــــــــن الوريـــــد

الـــــى الوريـــــــد
تذبحنـــــي .......

يا حبيبـــي .......
رفقـــــا بقلــــــبي

فأنـــــت ســـــاكنه
وأنـــت مالكـــــــه

أرجــوك يا أنــــت 
يا كــــل العمـــــــر

يا جمـــر الجمــــر 
ال تبعـــــد لحظــة

عنـــــــــــي .....
ال تقتلنــــي .....

أرجـــــوك .. 
ال تقتلنـــي 

رواد حسن
ليسا عامر/ ميشيغان

فيكتور هيجو في سطور
اديب وشــاعر فرنســي ومن ابرز ادباء فرنســا في الحقبة الرومانســية 
، ولــد فــي الســادس والعشــرين مــن شــباط عــام 1802 وتوفــي فــي 
الثانــي والعشــرين مــن ايــار عــام 1885 ودفــن فــي مقبــرة العظمــاء 
فــي باريــس وترجمــت اعمالــه الــى مختلــف اللغــات وتحولــت الــى 
افــام ومــن اشــهر مؤلفاتــه البؤســاء واحــدب نوتــردام وعمــال البحــر، 
وهــو القائــل ) انــا الــذي البســت فرنســا القبعــة الحمــراء( ويقصــد 
قبعــة الجمــال ، وكان عضــوا فــي مجلــس الشــيوخ الفرنســي وفــي 
لهوجــو  بالنســبة  )الحريــة(  ، وكانــت مفــردة  الوطنيــة  الجمعيــة 
تمثــل بمحتواهــا الحقيقــي اثمــن مــا فــي حيــاة االنســان وكثيــرا 
مــا كان يحــرص علــى تكرارهــا فــي رواياتــه وقصائــده ومســرحياته 
، ومــن اقوالــه )حــرروا الحريــة وهــي تقــوم بالباقــي( و) تبــدأ الحريــة 

حيــث ينتهــي الجهــل(.

ان باب الطبيب يجب اال يغلق.. وان 
باب األسقف يجب ان يظل مفتوحا
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كمــا زارت ســندريا االميــر فــي 
قصــره وهــي تســتقل مركبتهــا الســحرية 
علــى امــل ان تعــود قبــل ان تــدق 
الســاعة معلنــة انتصــاف الليــل، تعــودت 
هــي ايضــا ان تطيــر اليــه مئــات المــرات 
يوميــا علــى اجنحــة الخيــال وهــي تبحر 
فــي احــام يقظتهــا ’ حاملــة باقــة مــن 
دمــع ووجــع تغلفهــا ابتســامات حزينــه 
ــامته  ــى ابتس ــه وعل ــى رأس ــر عل ’ لتنث
ــا  ــا ان تصفه ــو له ــا يحل ــزة ’ كم الممي
دائمــا ’ احامــا بعيــدة وامنيــات مؤجلــة 
ببــركان مــن االحاســيس  متمازجــة 
ــاد  ــى رم ــا ال ــا ويحوله ــعل اعماقه يش
مــن االشــتياق بيــن يديــه ، وهــي مثــل 
صحــراء عطشــى تنتظــر بلهفــة ســحابة 
ــو  ــا تســقط ول ــي الفضــاء عله ــة ف معلق
قطــرات معــدودات علــى رمال مشــاعرها 
ــل  ــروي عطشــها لع ــا وت ــل حرمانه لتبل
برعمــا واحــدا مــن االمــل ينبثــق فيهــا ’ 
لكــن هــذه الغيمــة األمــل تأبــى ان تلقي 
بامطارهــا علــى قلــب يصــارع امــر أنــواع 
ــت  ــد ان طوح ــي ’ بع ــاف العاطف الجف
ــب  ــاحة القل ــل مس ــز يحت ــة بعزي الغرب
وامســى ال مواعيــد وال أمكنــة للقائهمــا 
اال علــى ضفــاف حلــم مجنــون او علــى 
ــارات او  ــن الق ــه بي ــال تائ ــة خي اجنح

ــا. ــر احــام اليقظــة وتداعياته عب
ــراق  ــا الف ــدر عليهم ــب الق ــد كت  لق
ــه  ــن احاديث ــد ال م ــوي بع ــا ترت و لم
العذبــة وال مــن احامــه الشــفافة وال 
ــة  ــة رق ــة المترع ــاعره المرهف ــن مش م
ولهفــة ووجــدا مكتومــا ال احــد كان 
وتلمــس  بهــا  االحســاس  يســتطيع 
ــا  ــذف حممه ــت تق ــي كان ــا الت براكينه

ــي.   ــه اال ه ــي اعماق ــت ف بصم
ــى  ــام او حت ــى أي ــت عل ــم ندم فك
ــا  ــا مثلم ــن ايديهم ــربت م ــات تس لحظ

تتســرب ذرات الرمــل مــن بيــن االصابــع 
ــاعرها  ــا بمش ــة دون ان تملؤه المفتوح
المتفجــرة وباحاسيســها التــي كانــت 
تتدفــق مثــل شــال عنيــف لكنهــا 
حبســتها باعماقهــا بقســوة ’ ومــا منحــت 
ولــو قطــرات منهــا فرصــة التدفــق 
ــه  ــا منحت ــها ’ وم ــن نفس ــان ع واالع
ــة  ــة مختلس ــواء بلحظ ــذة االرت ــى ل حت
ــن  ــع م ــي تصن ــن وه ــق الزم ــن دقائ م
ــدا  ــل غطــاء ألحاسيســها وقي ــار العق وق
ثقيــا لعواطفهــا المتفجــرة ’ لكنهــا بعــد 
ــي  ــدا وف ــاة بعي ــا الحي ــت بهم ان طوح
ــم  ــت ك ــين ، تلمس ــن متعاكس اتجاهي
ــا ’  ــه معه ــم ظلمت ــها وك ــت نفس ظلم
ــى  ــع ’ واالس ــك اال الدم ــد تمل ــم تع ول
المضمخــان باألســف علــى فقــدان تلــك 
بأذيــال  والتشــبث  المهاجــرة  االيــام 
ــى  ــرب ال ــات اق ــذي ب ــد ال ــل البعي االم
ــرة اخــرى  ــود م ــي ان تع المســتحيل ف
، وان تلقــاه ولــو للحظــات لتعوضــه 

ــا.  ــا فاتهم ــها م ــوض نفس ولتع
لذلــك فقــد تعــودت فــي احــام 
تســحق  ان  تحــاول  وهــي  يقظتهــا 

بتخيــات قربهــا منــه وبتمازجهمــا معــا 
كل اشــواك الحرمــان ’ أن تهمــس لطيفه 
ــارق تعابيــر  باعــذب كلمــات المحبــة وب
ــث ان  ــا تلب ــا م ــزل الشــفيف ’ لكنه الغ
ــف  ــا تق ــا وكأنه ــها خج ــرق برأس تط
امامــه فعــا ’ وهــي تحــس نفســها مثــل 
فراشــة مبللــة بالعشــق وبالضــوء فاجأهــا 
وهــي تغــرق خيالــه بالقبــات فــا تملك 
ــا  ــداري خجله ــاهمة ت ــرق س اال ان تط
’ ثــم ال تملــك اال ان تبتســم بحــزن 
وهــي تامــس الحقيقــة التــي تصدمهــا 
دائمــا بقســوتها وهــي انهــا انمــا تغــازل 
طيفــا اقــرب الــى الوهــم وخيــاال اقــرب 
الــى الســراب ’ ورغــم ذلــك تعــودت 
ــارة وباالســتعارات  ــاز ت ــه بااللغ ان تحدث
اخــرى وبالصمــت الــذي هــو ابلــغ مــن 
ــي اوج  ــي ف ــا’ وه ــات  احيان كل الكلم
ــتياقها  ــا واش ــتتها ووجعه ــا وتش ضياعه
ــم  ــات العال ــكل لغ ــرخ ب ــا ان تص بوده
وبأعلــى صوتهــا بالكلمــة التــي لــم 
ــا )  ــه به ــى ان تخاطب ــا عل ــرأ يوم تج
احبــــــــــــــــك (’  ’لكنهــا ال تملــك 
اال ان تهمــس بهــا لنفســها باكيــة ممزقة 

وهــي تــدرك بأنهــا مهمــا صرخــت فانــه 
ــزر  ــار وج ــا بح ــمعها ، فبينهم ــن يس ل
ــول  ــوط ط ــن وخط ــات وبراكي ومحيط
وعــرض واســراب مــن البــط والــوز 
والطيــور المهاجــرة واميــال من االســاك 
الشــائكة وجبــال ووديان وقارات منســية 
ــد  ــي تقي ــارات الت ــود واالعتب واالف القي
حركتهــا وتشــل لســانها وتقتــل الصــوت 

ــا. ــي حنجرته ف
فــي اتــون ثــورة ممضــة مــن اللوعــة 
تضــع  ان  قــررت  والضيــاع  واللهفــة 
حــدا لهــذه المشــاعر المجنونــة وان 
ــا ’ وأن تضــع  ــن خلجاته ــه ع ــب ل تكت
كل اوجاعهــا ولهفتهــا واحزانهــا واالمهــا 
وبراكيــن اشــتياقها ولوعتهــا وجراحاتهــا 
علــى الــورق ، بعــد ان تعبــت مــن ثــورة 
االحاســيس وعنفهــا ومــن الوقــوف يوميا 
فــي مرافــئ االنتظــار ألمــل اشــبه بالحلم 
يومــض فــي المخيلــة لكنــه ال يامــس 
الواقــع اال طيفــا وســرابا ال يتحقــق ابــدا.
لــه  انفعاالتهــا كتبــت  فــي ذروة 
متوســلة ) تعــال .. ارجــوك ان تأتــي 
، ولــو للحظــات ، فقــد تعبــت مــن 
االنتظــار والضيــاع ، اشــتقت لــك .. لتلــك 
العبــارات القويــة الهازمــة لــكل النائبــات 
’ اشــتقت لقلــب دافــئ يمــوج باالمنيــات 
ــن  ــمة م ــت االن نس ــي كن ــا ليتن .. في

ــك(. ــار احساس اعص
ــالتها  ــطور رس ــل س ــل ان تكم وقب
ــر  ــي تتذك ــه وه ــع بمرارت ــا الواق صدمه
بــان ذلــك العزيــز العزيــز ومنــذ ان 
ــه  ــا ل ــرف عنوان ــام ال تع ــا االي فرقتهم
ــت  ــد الق ــية ق ــارة منس ــة ق ــي اي وال ف
بــه امــواج الغربــة ’ وبينمــا تركــت 
ــدا  ــالتها بعي ــل رس ــرين تحم ــاح تش ري
بعيــدا كانــت عيناهــا تغتســان بالدمــع 
الشــفيف وهــي ترســل بنظراتهــا الحزينة 
ــارا  ــد انتظ ــق البعي ــى االف ــرة ال المنكس
ــدا. ــي اب ــن يأت ــا ل ــز ربم ــة عزي الطال

يعكــف التربــوي االســتاذ )جميــل زيتــو( علــى 
ــرة (  ــي الذاك ــناط ف ــي )س ــه الوثائق ــح كتاب تنقي
ــي  ــه ف ــة واخراج ــى المطبع ــه ال ــتعدادا لدفع اس
طبعتــه الثانيــة ليكــون احــدى ابــرز الوثائــق 
العراقيــة  المــدن  المهمــة عــن واحــدة مــن 
تندثــر  ان  قبــل  لهــا  كان  التــي  المســيحية 
وتمســي طيفــا مــن ذكريــات الماضــي دورا حيويــا 
فــي تخريــج الكثيــر مــن الكفــاءات المبدعــة فــي 

ــاة. ــن الحي ــف ميادي مختل
فمــا ان تقلــب صفحــات هــذا الكتــاب الوثيقــة 
ــماء  ــل الفتة)اس ــي تحم ــى الت ــه االول ــر بوابت عب
ــى  ــداث ال ــل االح ــذك تسلس ــى يأخ ــي( حت قريت
ــي وعــرق  عمــق التاريــخ لتشــم رائحــة الماض
الرجــال الذيــن قهــروا صعوبــة الطبيعــة فــي 
قريــة نائيــة اليمكنــك الوصــول اليهــا عبــر شــعابها 
ــى  ــدام او عل ــى االق ــرة اال ســيرا عل ــة الوع الجبلي
ولقســوة  لتحدياتهــا  البغــال’ وتصــدوا  ظهــور 
ــه  ــات ثلوج ــت تراكم ــذي كان ــل ال ــتائها الطوي ش
ــى االحتمــاء تحــت  ــاء عل ــا ترغــم االحي ــرا م كثي
ــذي  ــي تغ ــد الت ــرب المواق ــازل وق ــقوف المن س

ــجار. ــذوع االش ــا ج نيرانه

ــخ  ــة الممتعــة عبــر التاري وخــال هــذه الرحل
البــد ان تتوقــف بلــذة ازاء حفــات الحصــاد وجني 
ــك  ــعبية وكان ــكات الش ــتمتع بالدب ــون وتس الزيت
ــذا  ــن ه ــفيف بي ــزل الش ــات الغ ــتمع لهمس تس
الشــاب وتلــك الشــابة وترافقهمــا فــي رحلــة 
العــرس حيــث االغانــي واالهازيــج ولعلــة الرصــاص 

ــه  ــى وج ــل عل ــرة الخج ــوة وحم ــد النس وزغاري
ــة . العروس

ــد ان  ــعبية الب ــات الش ــن الصناع ــن دكاكي وم
تدلــف الــى فنــاء الكنائــس واالديــرة لتلتقــي 
المطــران بطــرس حنــا عيســى والمطــران روفائــل 
ــان والقــس  ــوب رب ــي يعق ــان واالب القــس مت رب
ــر وتتلمــس  ــم الكثي ــوزي وغيره ــا الق ــص حن بول
ــناط  ــى س ــرة ال ــاي الول م ــول الش ــة دخ حكاي
بــكل طرافتهــا، ولتتعــرف بعدهاعلــى الوجبــة 
االولــى مــن الــكادر التعليمــي عبــر الذاكــرة 
الحيــة للشــماس البصيــر يوحنــا كوركيــس الــذي 
ــناط  ــاه ارض س ــأت قدم ــم وط ــد ان اول معل اك
كان هرمــز روفــا مــن تلكيــف خريــف عــام 1939 
ــو  ــف زيت ــم يوس ــده ومنه ــرون بع ــب االخ وتعاق
ــامايا  ــس وســعيد ش ــز مرق ــر المدرســة وعزي مدي
وفرانســيس متــي عبــد االحــد ، وغيــر ذلــك 

ــر. الكثي
باختصــار انــه جهــد تاريخــي يــكاد ان ياخــذ 
ــاهدا  ــت ش ــة كان ــة لمدين ــة الحي ــكل الوثيق ش
علــى االحــداث وجــزءا حيويــا مــن تأريــخ شــعبنا 

ــا.   ــادة مع ــراءة واالش يســتحق الق

صدر العدد الجديد الذي يحمل الرقم )46( من 
صحيفة )صدى السريان( وهو يحمل على صدر صفحته 
االولى وقائع اختتام المؤتمر المسيحي المشرقي الذي 
عقد في بيروت واعان الوثيقة المسيحية المشرقية .
وضم عدد الصحيفة التي تصدرها )حركة تجمع 
والتقارير  واالخبار  المواضيع  من  (العديد  السريان 
المقدسي  مار ميخائيل  المطران  زيارة  المنوعة منها 
وحوارا  الحركة  لمقر  الكلدانية  القةش  ابرشية  راعي 
المكون  ممثل  هداية  متي  انور  السيد  مع  صحفيا 
المسيحي في مجلس محافظة نينوى قال فيه )اكدت 
يعيشون  ال  العراق  مسيحيي  بان  االوربي  للبرلمان 
لمأساة  استذكارات  جانب  الى   ، الذهبي(  عصرهم 

كنيسة سيدة النجاة . 
صفحته  في  وباالخص  العدد  مواد  تنوع  ورغم 
االخيرة التي جاءت حافلة بالمواضيع الفنية والنقدية 
والطبية اال ان الصحيفة يغلب عليها الطابع الخبري 
من  صفحات  ثاثة  بحدود  االخبار  احتلت  حيث 
مجموع صفحاتها الثمانية فضا انها ال تحمل تحديدا 
لمواعيد صدورها فا احد يعلم هل هي اسبوعية ام 
شهرية ام فصلية ام سنوية ام هي صحيفة مناسبات 
وحسب الحاجة؟ نتمنى لهذا الجهد الصحفي التطور 

والتواصل وانتظام الصدور.

كلمــــــا .....
افتقدتــــــك

واشتعـلت أشواقــــي 
 أتلمســــك  

ألجـدك تقيميــــــــــن
بأعماقــــــي
وكلمـــــا ....

اغمضت عينـــــــــي 
ألقـــاك تتوســـــدين

احداقــــي ....
طيفــــــــك ....

طفــــــل شــــــــــقي
يتقافــــــــز

فـــوق منضدتــــــــي
ويعبـث باوراقـــــــي
ان حاولت الهـــــرب

لحظــــــة ....
من أســـوار ســـجنك
تقتلنــي لهفتــــــــــي

ويعيدنــــي ....
 اشتياقــــــي

بعـــدك يؤلمنـــــــي 
ودمعـــــك يدمرنــي

وهمســــك ....
يزيـــد لوعتـــــــي
واحتراقــــــي .... 
اســـاطير العشـــق

كلهـــــا تفنـــــــــى
ووجهـــــك ....

وشــــــما ابديــــــا
بأعمـاق القلـــــــب

باقــــــــــي 

حرائـــــــق 
االشــــــتياق مال اللـــــه فــــرج

malalah_faraj@yahoo.comماجد عبدالله / عمان

علــى رصيــف الغربــــة  قصة قصيرة

سناط في الذاكرة 
محاولة لالمساك بالتأريخ؟ ام محاولة الستعادة الزمن الجميل؟ صدى السريان
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مرحلــة  مــن  االنتقــال  إن 
يعنــي  الــزواج  إلــى  العزوبيــة 
دخــول القفــص الذهبــي بالنســبة 
لهــا  فيعنــي  المــرأة  أمــا  للرجــل 
فالــزواج  الزوجيــة،  عــش  بنــاء 
ــل كال  ــدة ع ــات عدي ــب التزام يرت
الطرفيــن لكنهــا للرجــل أكثــر منهــا 
للمــرأة، فمــا هــو المطلــوب مــن كال 
الطرفيــن عنــد الدخــول إلــى عالــم 
الــزواج وتوديــع الحيــاة العازبــة 

االلتزامــات؟؟  مــن  الخاليــة 
 

الزوجيـــة  الحيـــاة  تتطلـــب 
ــي  ــدا، وبالتالـ ــرة جـ ــؤولية كبيـ مسـ
ـــزوج  ـــة ال ـــن جه ـــات م ـــب تضحي تتطل
ــا  ــواء. فعليكمـ ــى السـ ــة علـ والزوجـ
إرضـــاء بعضكمـــا وتفهـــم اآلخـــر، 
ـــذ  ـــة من ـــا متين ـــون عاقتكم ـــي تك ك
ــتواجهكما  ــه سـ ــة انـ ــة، خاصـ البدايـ
مســـؤوليات كبيـــرة فـــي البدايـــة 
فعليكمـــا  النفقـــات،  أو  كالبيـــت 

تقســـيم األدوار بينكمـــا. 
ــات  ــع الصفـ ــم مـ ــب التأقلـ يجـ

والطبـــاع المختلفـــة لـــكل مـــن 
الزوجيـــن، فالعيـــش ســـويا يتطلـــب 
معـــه  والتأقلـــم  اآلخـــر  تقبـــل 
بطريقـــة ذكيـــة، كمـــا يتطلـــب 
ــاس  ــب أسـ ــل كواجـ ــرام األهـ احتـ
ــا  ــريكين، فعليكمـ ــاة الشـ ــي حيـ فـ
ـــة  ـــام بالعائل ـــت لاهتم ـــص الوق تخصي
الجميلـــة،  األوقـــات  ومشـــاركتهم 
ـــعادتهم.  ـــم وس ـــى رضاه ـــرص عل والح
ربمـــا لـــن تكـــون الحيـــاة الزوجيـــة 
مطابقـــة لمـــا كنـــت تحلميـــن بـــه، 
لكـــن ســـر نجاحـــك رهـــن يديـــك! 
ــك  ــن حياتـ ــف تنظميـ ــي كيـ فاعرفـ
ــي  ــي تصلـ ــك لكـ ــن زوجـ وتتفهميـ
ـــي  ـــاد ف ـــتخدمي العن ـــك، وال تس لهدف
العاقـــة بينكمـــا الن ذلـــك ســـيؤدي 
بكمـــا إلـــى جـــدار مســـدود، لذلـــك 
ــي  ــروري فـ ــب وضـ ــذار واجـ فاالعتـ

حـــال الخطـــأ. 
تبنـــى  أن  المســـتحيل  مـــن 
أيـــة عاقـــة زوجيـــة علـــى الكـــذب 
ـــوفة  ـــة مكش ـــي صفح ـــداع، فكون والخ
ـــح. يجـــب أن  لزوجـــك والعكـــس صحي
تبنـــى العاقـــة منـــذ البدايـــة علـــى 

الصـــدق والصراحـــة، كذلـــك عليكـــم 
اخـــذ الحـــذر مـــن الغيـــرة الزائـــدة 
ـــذا  ـــا، ل ـــي مصلحتكم ـــت ف ـــي ليس فه

ــك  ــن الشـ ــاد عـ ــا باالبتعـ ننصحكمـ
ــز  ــة كمركـ ــدأ الصراحـ ــاد مبـ واعتمـ
أســـاس فـــي حياتكمـــا الزوجيـــة. 

كيف تعيشين حياة زوجية مستقرة وسعيدة؟
المرأة والمجتمع

الذين  األشخاص  أن  الحديثة  الدراسات  أكدت 
المفرطة  السمنة  أو  الوزن  فى  زيادة  من  يعانون 
من  أنفسهم  وحماية  بل  مخاطر  تقليل  يمكنهم 
مشاكل القلب القاتلة وعدم انتظام ضرباته عن طريق 

فقدان الكثير من الكيلوجرامات والدهون الزائدة.
وأوضحت األبحاث الطبية أن فقدان البدناء لنحو 
15 كيلوجراما في المتوسط أو أقل قليا يقلل من 
نوبات خفقان القلب المتعلق بالرجفان األذيني، وذلك 
وفقا ألحدث األبحاث الطبية التى أجرتها »جمعية 

القلب األمريكية« 
النبضات  و«الرجفان األذينى« هو اضطراب فى 
سريعة  وإشارات  القلب  ضربات  لتنسيق  الكهربائية 
األذينين  العلويتين–  الغرفتين  فى  منتظمة  وغير 
اإلصابة  لمخاطر  الشخص  تعرض  من  يزيد  ما  هو 

باألزمات القلبية والسكتات الدماغية.
ووجد الباحثون أن األشخاص الذين نجحوا فى 
انخفاضا  شهدوا  الوزن  لخفض  صارمة  خطة  إتباع 
بمعدل 5 أضعاف فى أعراض الرجفان األذيني مقارنة 

باألشخاص الذين لم ينجحوا فى خفض أوزانهم.

ســيدتي : إذا كنــت ممــن يعانون من الشــعر التالف، 
وإذا كان مظهــره يزعجــك وال يتيــح لــك الفرصة لتصفيفه 
كمــا تشــائين، وان كانــت لديــك الرغبــة بالحصــول علــى 
ــعرك،  ــل ش ــك بتدلي ــة فعلي ــر حيوي ــع وأكث ــعر الم ش
مــن اجــل ذلــك نقــدم لــك هــذه النصائــح التــي تجعلــك 

تنعميــن بشــعر أكثــر صحــة ونعومــة: 
ــة  ــل لجلســة عناي ــون التجمي ــارة صال ــك بزي • علي
ــاركي  ــبوعين، ش ــاعة كل أس ــف س ــدة نص ــعر لم بالش
الخبيــرة آرائــك واشــرحي لهــا المشــاكل التــي تعانيــن 
ــى  ــي عل ــى تحصل ــا حت ــن عاجه ــي تريدي ــا والت منه
تريديــن،  التــي  النتائــج  الــذي ســيعطيك  العــاج 
ــد  ــذه تعي ــعر ه ــات الش ــأن عاج ــا ب ــري دوم وتذك
ــم  ــر، حج ــا أكث ــي لمعان ــا يعن ــعرك مم ــب لش الترطي

ــيابية.  ــة وانس ــر ونعوم أكب
ــة  ــتخدمي كمي ــوري: ال تس ــان الف ــادة اللمع • لزي
كبيــرة مــن منتجــات اللمعــان، بــل ضعــي القليــل مــن 
المــوس أو مســتحضر السشــوار لتحصلــي علــى الســتايل 
ــوس«  ــيروم أو »غل ــي الس ــم أضيف ــن، ث ــذي تريدي ال
الشــعر علــى خصاتــك عنــد االنتهــاء مــن التصفيــف. 

• تجنبــي تعريــض الشــعر لحــرارة السشــوار والمكواة 
وغيرهــا مــن أدوات تصفيــف الشــعر ألنــه يــؤدي وبــا 
شــك إلــى تلــف الشــعر، ألن الحــرارة تــؤدي إلــى جفــاف 
الشــعر. لهــذا ننصحــك بوضــع مســتحضر لحمايــة الشــعر 
ــن  ــره م ــتخدام السشــوار أو غي ــي اس ــل الشــروع ف قب

األدوات. 
ــد  ــاك العدي ــل هن ــعر أجم ــى ش ــول عل • وللحص
ــي  ــم والت ــذا الموس ــة ه ــعر الدارج ــتايات الش ــن س م
تعطــي الشــعر الخفيــف الكثيــر مــن الحيويــة والكثافــة، 
ــا  ــة مضاعفــة، أم فالخصــات المدرجــة ســتمنحك كثاف
خصــات الهايايــت الطبيعيــة أكثــر تعطيــك لــون شــعر 
ــة  ــر كثاف ــوك أكث ــعر ل ــي الش ــف، وتعط ــب للصي مناس

ــا.  وعمق

متسامحة  كانت  مهما  المرأة 
نسيانها،  عليها  يصعب  أمور  فهناك 
ألنها  منها  الحذر  الزوج  ايها  وعليك 

بمثابة خطوط حمراء، ومنها:
- انتقاد عائلتها وخصوصا والدتها، 
جدا  يجرحها  األمر  هذا  ألن  وذلك 
المرأة  عنه  تتغاضى  أن  يمكن  وال 
مقدس  رمز  هما  فالوالدان  بسهولة، 

في حياة كل إنسان.
بكما  خاص  قرار  في  العودة   -
إلى والدتك لتأخذ رأيها وتفرضه على 
وحبك  احترامك  بلغ  فمهما  زوجتك، 
لوالدتك، إال أن قرارات العائلة الخاصة 

هي من حقك وزوجتك فقط.
اآلخرين  أمام  مظهرها  انتقاد   -
حتى المقربين منكما، وخصوصا إذا 
تعلق األمر بالوزن الزائد، فهذا يجرح 
مشاعرها ومن الصعب أن تنسى مثل 

هذا النقد.
- أن تقول لها كم كنت جميلة 

في السابق أما اآلن فا.
- أن تقارنها بأخريات من النساء 

وتكون المقارنة لصالحهن.
أحد  أمام  رأيها  تقلل من  أن   -
أثناء  لها  الجارح  اللوم  توجه  أو  ما، 
الذي  رأيها  تبدي  وعندما  النقاشات 

ربما يختلف عن رأيك.
تتكلم  عندما  تتجاهلها  أن   -
أو  للتلفاز  انتباهك  معك وتعطي كل 

الجريدة.
في  بجانبك  أنها  تنسى  أن   -
الدعوات العامة، وتهتم بنفسك فقط.

مظهرها  إطراء  تتجاهل  أن   -
عندما  أو  شعرها  قصة  تغير  عندما 
من  وجديدا  مختلفا  شيئا  ترتدي 

أجلك.

سيدتي تعد ترهات الجلد والتجاعيد 
والخطوط الدقيقة على البشرة من أهم 
المشاكل التي تواجه النساء. مما يجعل 
المرأة تبدو أكبر من عمرها الفعلي .لكن 
معظم تلك المشكات يمكن عاجها من 
الفورية  المنزلية  العاجات  خال بعض 
والنصائح التي باتباعها يمكنك الحصول 

على عمليات تجميل طبيعية. 
النصائح  بعض  سيدتي  وإليك   
اآلمنة  الطبيعية  المنزلية  والوصفات 

والغير مكلفة لشد بشرتك :
الفواكه والعسل

من العاجات الشائعة لشد البشرة 
وضع  فيمكن  والفواكه.  العسل  هي 
الوجه،  على  العسل  من  خفيفة  طبقة 
مع استخدام خليط من الفراولة والعنب 
ونصف ثمرة كمثرى ونصف تفاحة مع 
فوق  البرتقال  عصير  من  كوب  نصف 
الوجه  على  تترك  ثم  العسل.  طبقة 
لمدة )30( دقيقة على األقل. ثم يغسل 

الوجه جيدا بالماء الدافئ. 

كما يمكن استعمال طبقة العسل 
دقيقة،   15 لمدة  البشرة  على  فقط 
فالعسل في حد ذاته هو ماسك ممتاز 

للبشرة. 
فيتامين E والموز والكريمة

الطبيعية  الوصفات  بعض  هناك 
في  تطبيقها  يمكن  التي  االخرى 
من  ماسك  عمل  خال  من  المنزل، 

الموز والكريمة. 
أوال، يتم خلط ثمرة من الموز مع 
الثقيلة  الخفق  كريمة  من  كوب  ربع 
لتتكون عجينة، ثم تضاف كبسولة من 
فيتامين E السائل إلى خليط الموز مع 
الكريمة. ثم توضع على الوجه والرقبة 
جيدا.  يغسل  ثم  دقيقة.   15-10 لمدة 
ويقدم ذلك الماسك نتائج سريعة لشد 

البشرة بفعالية.
بياض البيض والسكر

من  والسكر  البيض  بياض  خليط 
تحقق  التي  المنزلية  الوصفات  اكثر 
نتائج سريعة في شد البشرة، فيحتوي 

العناصر  من  العديد  على  البيض 
الغذائية المفيدة للبشرة مثل االلبومين 
تلك  وتعمل  األمينية.  واألحماض 
المغذيات على تنعيم البشرة مع تقليل 

حجم المسام.
ملعقة  مع  بيضة  بياض   2 يمزج 
الخليط  يوضع  ثم  السكر،  من  صغيرة 
على الوجه لمدة 25 دقيقة. ثم يغسل 

الوجه جيدا بالماء الدافئ. 
عصير الجزر وزيت الزيتون

من  كل  من  صغيرة  ملعقة  تمزج 
وعصير  الجزر  وعصير  الزيتون  زيت 
ملعقة  مع  الليمون  وعصير  البرتقال 
الخليط  ثم يوضع  الزبادي.  كبيرة من 
على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة. ثم 

يغسل جيدا بالماء الدافئ.
الخليط  هذا  استعمال  تكرار  ومع 
شد  في  مذهلة  نتائج  ستاحظين 

البشرة.

فقدان الوزن يساعد 
على تنظيم ضربات 

القلب

احذر ايها الرجل..!
هنالك اخطاء ال تغفرها المرأة

كيف تعيدين الحيوية إلى 
شعرك التالف بخطوات بسيطة

عالجات منزلية لشد البشرة 
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ـــى  ـــردد عل ـــرة تت ـــئلة كثي أس
ألســـنة المقبليـــن حديثـــا علـــى 
بالعاقـــة  للخـــروج  الـــزواج؛ 
ــب  ــار الواجـ ــن إطـ ــة مـ الحميمـ
ــة  ــرة المتعـ ــى دائـ ــن إلـ والروتيـ
ــب كل  ــا يجيـ ــعادة، وعنهـ والسـ
ـــاري  ـــر استش ـــد مني ـــن د. محم م
الجنســـية، ود. عبـــد  الصحـــة 
الرحيـــم محمـــود، استشـــاري 
ــورة... ــلية والذكـ ــة التناسـ الصحـ

التنوع في المكان
ـــر،  ـــد مني ـــور محم ـــد الدكت أك
استشـــاري الصحـــة الجنســـية، 
ــل،  ــور والملـ ــب النفـ ــه لتجنـ أنـ
الـــذي غالبـــا مـــا يحـــدث فـــي 
بدايـــة الـــزواج، خاصـــة بالنســـبة 
ـــزواج،  ـــى ال ـــدد عل ـــن الج للمقبلي
ـــكان  ـــي م ـــوع ف ـــب التن ـــه يج فإن

ممارســـة العاقـــة الحميمـــة، وعـــدم 
ـــة  ـــة الحميم ـــأداء العاق ـــد ب التقي
ـــي  ـــه؛ ف ـــت بعين ـــوم أو وق ـــي ي ف
محاولـــة لكســـر الروتيـــن، وتحقيـــق 
اإلشـــباع الكامـــل، وإبعـــاد شـــبح 
ـــدث  ـــا يح ـــا م ـــذي غالب ـــل، ال المل
فـــي العاقـــة الحميمـــة لـــألزواج 
بعـــد فتـــرة مـــن الممارســـة، 
ـــس  ـــة الجن ـــن ممارس ـــن الممك فم
مـــرة فـــي حجـــرة المعيشـــة، 

ومـــرة أخـــرى فـــي المطبـــخ.

 أوقات غير متوقعة
أمـــا الدكتـــور عبدالرحيـــم 
الصحـــة  استشـــاري  محمـــود، 
ـــا  ـــد م ـــورة، فيؤي ـــلية والذك التناس
ــدأت  ــه إذا بـ ــدا أنـ ــبق، مؤكـ سـ
ــاة  ــى الحيـ ــلل إلـ ــة تتسـ الرتابـ
اقتـــراح  فيجـــب  العاطفيـــة، 

أشـــياء جديـــدة؛ مثـــل ممارســـة 
العاقـــة الحميمـــة فـــي أماكـــن 
ـــة  ـــن غرف ـــدا ع ـــة بعي ـــر متوقع غي
ــار  ــو كالبهـ ــع هـ ــوم، فالتنويـ النـ
الجنســـية،  للحيـــاة  بالنســـبة 
يشـــتاقون  الرجـــال  وبعـــض 
ـــف  ـــي منتص ـــة ف ـــة الحميم للعاق
النهـــار وبـــكل تلقائيـــة، وأضـــاف 
أن  الرحيـــم  عبـــد  الدكتـــور 
المســـاج ليـــس مجـــرد تدليـــك 
شـــعور  وإضفـــاء  للعضـــات، 
فهـــو  واالســـترخاء،  بالراحـــة 
ـــه  ـــذي تحبين ـــك ال ـــبة لزوج بالنس
ـــى  ـــؤدي إل ـــب، ي ـــن الح ـــر ع تعبي
مرحلـــة جديـــدة مـــن النشـــاط 
ــه  ــى أنـ ــة إلـ ــماني، إضافـ الجسـ
ـــن،  ـــر الروتي ـــدة لكس ـــيلة جدي وس
علـــى  البهجـــة  روح  وإضفـــاء 

ــة. ــاة الزوجيـ الحيـ

المرأة والمجتمع

 المكونات:

1 ملعقة زيت الانولين

1 ملعقة زيت مشمش

1 ملعقة زيت لوز

1 ملعقة زيت سمسم

1 ملعقة زيت قمح

1 ملعقة زيت زيتون

4 ملعقة عصير ليمون

جيدا  ببعضها  السابقة  المقادير  تخلط 
منها  ويوضع  لتبرد  تترك  ثم  لتغلي  وتوضع 
لمدة  والعين  والرقبة  الوجه  على  يوميا 

ساعتين ويشطف الوجه بماء دافئ .

على أبواب الزواج.. 
لتجنب النفور والملل ال بد من التنوع في الزمان والمكان

حقوق المرأة تفجر حرائق االعتراضات
جزر القمر االولى عربيا ومصر االسوأ بالنسبة للنساء

تصدرت جزر القمر قائمة أفضل 
الدول العربية بالنسبة لحقوق المرأة 
في حين حلت مصر بالمركز األخير 
كأسوأ بلد عربي يمكن أن تعيش 
فيه النساء، حسب دراسة لمؤسسة 
لاخبار  رويترز«  »تومسون 
والمعلومات ونشرت نتائجها مؤخرا.

خال  الدراسة  أجريت  وقد 
واستخلصت  وايلول،  آب  شهري 
خبيرا   336 آراء  على  بناء  نتائجها 
المرأة وجهت  اجتماعيا في مجال 
في  للمشاركة  الدعوة  إليهم 
على  بالدراسة  الخاص  االستطاع 

اإلنترنت.
وكان أداء جزر القمر الواقعة في 
كافة  على  جيدا  الهندي  المحيط 
األصعدة ما عدا التمثيل السياسي، 
إذ تشغل المرأة 20 في المئة من 
المناصب الوزارية، كما تشغل ثاثة 

المئة فقط من مقاعد مجلس  في 
النواب.

المقابل  في  المرأة  أن  إال 
تتمتع بقدر ال بأس به من الحرية 
المئة  في  فـ35  االجتماعية، 
يعاقب  بينما  يعملن،  النساء  من 
الجنسية،  االنتهاكات  على  القانون 
موروني  سجن  نزالء  نصف  إن  إذ 
باعتداءات  إلدانتهم  محبوسون 

جنسية.
القمر سلطنة عمان  وتلي جزر 
وفقا  وقطر،  فاألردن  الكويت  ثم 
لوضع  تقييما  التي أجرت  للدراسة 
المرأة في 22 بلدا عربيا من حيث 
العنف والحقوق اإلنجابية والمعاملة 
في  واالندماج  األسرة  داخل 
المجتمع والمواقف تجاه دورها في 

السياسة واالقتصاد.
العمانية تتمتع بحماية  فالمرأة 

اجتماعية أفضل مما هي عليه في 
ختان  لكن  أخرى،  عربية  دول 
بعض  في  عرفا  يزال  ما  اإلناث 
تمييزا  النساء  وتواجه  المناطق. 
في أماكن العمل وضغوطا لالتزام 

بدورها التقليدي.
اتهامات  توجيه  تم   2010 وفي 
أو  باالغتصاب  رجا   227 إلى 
أربع  انتخبت  بينما  فيه،  الشروع 
مجالس  في  مقاعد  لشغل  نساء 
بين 192 مقعدا حسب  مؤقتة من 
المرأة  أن  أضافت  التي  الدراسة 
الجنسية  نقل  العمانية ال تستطيع 

إلى زوجها األجنبي أو أبنائها.
حلت  الثالثة،  المرتبة  وفي 
الكويت التي كان أداؤها جيدا في 
الرغم  على  واإلرث،  التعليم  مجال 
من عدم وجود قوانين تحظر إساءة 
المعاملة داخل األسر وعدم اعتراف 
اإلكراه  بجريمة  الكويتي  القانون 

على المعاشرة الزوجية.
وعلى الرغم من أن األردن جاء 
في المرتبة الثانية كأسوأ دولة من 
الشرف، حيث نظرت  حيث جرائم 
المحاكم في عشر جرائم شرف عام 
2012، إال أنه حل في المركز الرابع 
العالم  في  بلد  أفضل  حيث  من 
العربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه.
أما في قطر التي احتلت المركز 
قطاع  في  المرأة  فتنشط  الخامس، 
العالي  التعليم  مجال  وفي  األعمال 
لكنها تواجه ضغوطا لالتزام بمراعاة 
والمرأة.  للرجل  التقليدي  الدور 
وهناك كثير من الخادمات با تأشيرة 

إقامة ويتعرضن لسوء معاملة.
عن  تونس  غياب  الفتا  وكان 
غرار  على  األولى  الخمسة  المراكز 
بات  ما  شهدت  التي  الدول  كافة 
الرغم  فعلى  العربي،  بالربيع  يعرف 
من أن المرأة مارست دورا محوريا 

في هذه االنتفاضات فإن آمالها في 
والحقوق  الحريات  من  مزيد  نيل 

اصطدمت بمجتمع ذكوري.
نتائج  أن  الدراسة  أظهرت  فقد 
المجاالت،  معظم  في  سيئة  مصر 
وحقوقها  المرأة  ضد  العنف  ومنها 
تلقاها  التي  والمعاملة  اإلنجابية 
في  ومشاركتها  األسرة  داخل 
بذلك  لتكون  واالقتصاد،  السياسة 
أسوأ مكان في العالم العربي يمكن 

أن تعيش فيه المرأة.
بعد  الخمس  الدول  بين  ومن 
قاع  في  جاءت  والسعودية،  مصر 
من  وهما  واليمن،  سوريا  القائمة 
بينما  أيضا،  العربي  الربيع  دول 
حلت ليبيا في المركز التاسع رغم 
أنها أفضل الدول من حيث التمثيل 
إن  يقولون  الخبراء  لكن  السياسي. 
التعليم  انعدام األمن والفقر ونقص 
بالنسبة  القلق  بواعث  أكبر  من 

للنساء.
ترتيب الدول:

ــلطنة  ــر، 2- س ــزر القم 1- ج
عمــان، 3- الكويــت، 4- األردن، 
7ـ  تونــس،  6ـ  قطــر،   -5
ــا،  ــرب، 9- ليبي ــر، 8- المغ الجزائ
10-اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
البحريــن،  12ـ  موريتانيــا.  11ـ 
13- جيبوتــي، 14- الصومــال، 15- 
األراضــي الفلســطينية، 16- لبنان، 
اليمــن،   -18 الســودان،   -17
ــعودية، 21ـ  ــوريا، 20- الس 19- س

العــراق، 22- مصــر. 
نتائج  صدور  وحال  هذا 
حرائق  اشتعلت  االستبيان 
المنظمات  قبل  من  االحتجاجات 
التي  البلدان  في  النسوية خصوصا 
وهي  االخيرة  المراكز  في  حلت 
التي  والمكاسب  باالنجازات  تلوح 

حققتها انظمتها للمرأة .

سيدتي : يعتبر الصدر من المفاتن األكثر أنوثة في جسم 
لها خياراتها  إليها األنظار، والذي يحدد  الذي يلفت  المرأة، 
في الثياب التي تود إرتداءها، ولكن هناك بعض النساء اللواتي 
حماالت  إلى  فيلجأن  الصغير،  صدرهن  حجم  من  يعانين 
الصدر المبطنة، مع العلم أن هناك طرق طبيعية تساعد على 
تعلمي  السيدات،  فإذا كنت من هؤالء  الصدر،  تكبير حجم 

تحضير خلطات لتكبير الصدر في المنزل!
 خلطة الحلبة: اخلطي ملعقتي طعام من الحلبة المطحونة 
ربع  لمدة  النار  على  واغليها  الساخن،  الماء  من  كوب  مع 
ساعة، ثم أضيفي اليهما ملعقة كبيرة من الخميرة، واتركي 
الخليط حتى يبرد، بعدها ضعيه على صدرك ودلكيه لمدة 
20 دقيقة، واتركيه لمده ساعتين. ومن المفضل أن تدهني 

صدرك بزيت الزيتون قبل وضع الوصفة عليه.
الزيتون  زيت  من  نفسه  المقدار  اخلطي  الزيوت:  خلطة 
وزيت الحلبة زيت العنبر )إذا توفر لديك(، واألفضل أال يزيد 
المقدار عن نصف الكوب، وابدئي بتدليك صدرك بها بطريقة 
على  الثلج  من  قطعة  مرري  ثم  ساعة،  نصف  لمدة  دائرية، 
صدرك حتى تذوب كليا، فهذه الخلطة تكبر صدرك وتشده 

في الوقت نفسه.
 خلطة الحمص وماء الورد: ذوبي ملعقتي طعام من الحلبة 
وأضيفي  المطحون،  الحمص  من  ملعقتين  مع  المطحونة 
البرتقال  قشر  من  وملعقتين  الورد  ماء  من  القليل  إليهما 
مع  لتتجانس  النار  على  وضعيها  جيدا،  المكونات  واخلطي 
بعضها، ثم دلكي صدرك بشكل دائري وبخفة لمدة 10 دقائق، 

وستلحظين النتيجة بعد أسبوعين.

ماسك لتنعيم 
الوجه و تبييضه

3 خلطات طبيعية 
لتكبير صدرك
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ــية  ــرأة روسـ ــف امـ ــم تكتـ  لـ
ــم  ــة أسـ ــا الصحافـ ــت عليهـ أطلقـ
باغتصـــاب  الســـوداء(  )األرملـــة 
ـــدد  ـــاوز ع ـــا تج ـــد وإنم ـــل واح رج
ــت  ــد دأبـ ــرة. فقـ ــا العشـ ضحاياهـ
ـــاد  ـــى اصطي ـــوداء( عل ـــة الس )االرمل
الرجـــال فـــي الحانـــات والنـــوادي 
ــم  ــال اغوائهـ ــن خـ ــة، مـ الليليـ
بجمالهـــا ومـــن ثـــم تصطحبهـــم 
ـــر  ـــم الخم ـــدم له ـــا لتق ـــى منزله إل
مـــع جرعـــة كبيـــرة مـــن دواء 
الكلونيديـــن، ومـــا أن يفقـــد الضحيـــة 
ـــده  ـــي تجري ـــى تشـــرع ف ـــه حت وعي
ـــة  ـــدأ بممارس ـــم تب ـــه ث ـــن مابس م
الجنـــس معـــه لعـــدة ســـاعات 
وتقـــوم بعدهـــا بســـحب ضحيتهـــا 
إلـــى ســـيارتها ثـــم ترميـــه فـــي 
ـــا.  ـــن منزله ـــدا ع ـــة بعي ـــة خالي بقع
الشـــرطة بـــدأت ترتـــاب فـــي 
ـــال  ـــدة رج ـــول ع ـــد وص ـــر بع األم
إلـــى المستشـــفى وهـــم يعانـــون 

ـــة  ـــابهة .. الدوخ ـــراض متش ـــن أع م
ــاء. وكان  ــورم االعضـ ــدوار وتـ والـ
ـــك  ـــع اولئ ـــره جمي ـــا يتذك ـــر م آخ
ـــرأة  ـــع ام ـــو جلوســـهم م الرجـــال ه
جميلـــة ولطيفـــة. وقـــد تمكنـــت 
مـــن  النهايـــة  فـــي  الشـــرطة 
ـــوداء(  ـــة الس ـــى )االرمل ـــول إل الوص
واعتقالهـــا واتضـــح انهـــا فـــي 
الثانيـــة والثاثيـــن مـــن عمرهـــا 
ـــن  ـــوى ع ـــرطة س ـــح الش ـــم تفص ل

ــا . ك«. ــمها األول »فاليريـ أسـ

أطـــرف مـــا فـــي القضيـــة 
ــا  ــا فاليريـ ــد ضحايـ ــو أن أحـ هـ
العشـــرة رفـــض التقـــدم بشـــكوى 
ـــا  ـــط كان مغتاظ ـــو فق ـــا، وه ضده
ممـــا  شـــيئا  يذكـــر  ال  ألنـــه 
جـــرى فـــي ليلـــة اغتصابـــه، 
ـــرة  ـــن بحس ـــال للصحفيي ـــث ق حي
: »لقـــد أعجبنـــي مـــا فعلتـــه 
ــت  ــي كنـ ــناء ، لكنـ ــك الحسـ تلـ
أتمنـــى لـــو أنهـــا لـــم تســـتعمل 

الكلونيديـــن معـــي«!.

ليـــس هنـــاك أشـــهى وألـــذ 
مـــن فنجـــان القهـــوة الصباحـــي 
ـــو  ـــك، فه ـــه يوم ـــدأ ب ـــي تب لك
يجعلـــك تنطلـــق وتصحـــو 
للعالـــم مـــن حولـــك، لكـــن 
هـــل هـــذا يعنـــي اإلدمـــان 
ـــوة وشـــربها  ـــاول القه ـــى تن عل
كلمـــا راق لنـــا ؟ أم أن هنـــاك 
مواعيـــد محـــددة لشـــرب 
القهـــوة ؟ ذلـــك أن بعـــض 
ــى أن  ــير إلـ ــات تشـ الدراسـ

تنـــاول مشـــروبات الكافييـــن فـــي 
ــراب  ــى اضطـ ــؤدي إلـ ــاء يـ المسـ
ــدم  ــت بعـ ــوم، ونصحـ ــد النـ موعـ
القهـــوة قبـــل ســـلوك  شـــرب 
ـــي  ـــت ف ـــى البي ـــودة إل ـــق الع طري

ــاء.  المسـ
وقـــال البروفيســـور كريســـتوفر 
ــي  ــب النفسـ ــتاذ الطـ ــك أسـ دريـ
ــت  ــة وايـ ــي جامعـ ــاب فـ واألعصـ
ســـتيت فـــي ديترويـــت: »شـــرب 
ـــق  ـــي طري ـــر ف ـــوة كبي ـــان قه فنج

ـــه  ـــب علي ـــت يترت ـــى البي ـــودة إل الع
ـــدورة النـــوم،  ـــار ســـلبية تتعلـــق ب آث
ـــا  ـــن تمام ـــب الكافيي ـــل تجن واألفض
ــث  ــاء، حيـ ــاعة 5 مسـ ــد السـ بعـ
ــل  ــن قبـ ــاول الكافييـ ــؤدي تنـ يـ
ـــص  ـــى تناق ـــاعات إل ـــوم بــــ 6 س الن
ـــى  ـــاعة عل ـــدار س ـــوم بمق ـــة الن كمي

األقـــل«. 
وبحســـب مجلـــة »جورنـــال 
أوف ميديـــكال ســـليب« أجريـــت 
شـــخصا   12 علـــى  الدراســـة 
ــوم،  ــام دورة النـ ــون بانتظـ يتمتعـ

منهـــم  كل  وأعطـــي 
تحتـــوي  حبـــات 
ــي  ــن فـ ــى الكافييـ علـ
أوقـــات مختلفـــة مـــن 
اليـــوم لمـــدة 4 أيـــام، 
وتضمنـــت كل حبـــة 
ـــن  ـــغ م ـــي 400 مل حوال
مـــا  أي  الكافييـــن، 
ـــى 3  ـــن إل ـــادل كوبي يع
ــوة.  ــن القهـ ــواب مـ أكـ
قيـــاس  وتـــم 
ـــى  ـــة عل ـــوم المترتب ـــات الن اضطراب
ـــن  ـــي م ـــكل موضوع ـــن بش الكافيي
ـــزل  ـــي من ـــوم ف ـــاز للن ـــال جه خ
ـــات  ـــى البيان ـــة إل كل مشـــارك، إضاف
التـــي يســـجلها بنفســـه، وأثبتـــت 
الكافييـــن  التجربـــة أن تنـــاول 
قبـــل 3- 6 ســـاعات مـــن النـــوم 
يعطـــل دورتـــه الطبيعيـــة بشـــكل 
ـــل  ـــه قب ـــد تناول ـــى عن ـــر، حت كبي
ـــل  ـــة، تق ـــاعات كامل ـــوم بــــ 6 س الن

ــاعة.  ــاعات النـــوم سـ سـ

 إن كان يزعجـــك الرنيـــن 
لســـاعة  عالميـــا  المعـــروف 
المنبـــه، أصبـــح اآلن بإمكانـــك 
شاشـــة  علـــى  االســـتيقاظ 
إلكترونيـــة مضيئـــة تعـــرض 
ــام  ــدد األيـ ــك عـ ــام عينيـ أمـ
ـــك  ـــك وتحث ـــن حيات ـــة م المتبقي
عبـــر ذلـــك علـــى النهـــوض 
ـــة  ـــة متبقي ـــكل لحظ ـــع ب والتمت

ــه األرض. ــى وجـ ــك علـ لـ
فقـــد طـــورت مجموعـــة 
ســـاعة  المســـتثمرين  مـــن 
ـــرض  ـــا بع ـــظ صاحبه ـــه توق منب
ـــن  ـــة م ـــاعات المتبقي ـــدد الس ع
ـــم يوضـــح  ـــن ل ـــي حي عمـــره. وف
أصحـــاب الفكـــرة بالتحديـــد 
التـــي  الحســـابية  العمليـــة 
يتأتـــى عنهـــا التوصـــل لعمـــر 
ــم  ــي، إال أنهـ ــان المتبقـ اإلنسـ

ــاعة تحســـب  ــوا أن السـ أوضحـ
ـــان  ـــر اإلنس ـــن عم ـــى م ـــا تبق م
تجمعهـــا  معلومـــات  وفـــق 
مـــن حســـاباته علـــى الشـــبكة 
فـــي  وحســـابه  العنكوتيـــة 
البنـــك وعمـــره الحالـــي، قبـــل 
ــه كل  ــام عينيـ ــرض أمـ أن تعـ
ـــاعات  ـــام والس ـــدد األي ـــاح ع صب
ـــه األرض. ـــى وج ـــه عل ـــة ل الباقي
ـــاعة  ـــذه الس ـــت ه ـــا كان كم

اختلفـــت  التـــي  العجيبـــة 
ــن  ــف بيـ ــا االراء والمواقـ حولهـ
ـــتها  ـــى شاش ـــض عل ـــذ وراف محب
األمـــوال  كميـــة  المضيئـــة 
التـــي يملكهـــا صاحبهـــا تلـــك 
ــم  ــك، وكـ ــي البنـ ــة فـ اللحظـ
ـــه  ـــبكة عاقات ـــى ش ـــخص عل ش
أنـــه  يعـــرف  االجتماعيـــة 
ـــى  ـــم يتبق ـــي ك ـــود، وبالتال موج

لـــه مـــن األيـــام .

النـــادرة  الصـــورة  هـــذه 
لبطـــل الشـــطرنج ســـامويل 
 Samuel ريشفســـكي 
يهـــزم  وهـــو   Reshevsky
ـــطرنج  ـــة الش ـــن عمالق ـــددا م ع

فـــي فرنســـا عندمـــا كان فـــي 
ـــام  ـــي ع ـــره ف ـــن عم ـــة م الثامن
1920 وقـــد هـــزم بعبقريتـــه 
الشـــطرنجية وبذكائـــه الخـــارق 
وبخططـــه المتقنـــة الكثيـــر 

ـــي  ـــين ف ـــال المتمرس ـــن االبط م
هـــذه اللعبـــة وهـــو لـــم يـــزل 

ــة. ــي الثامنـ فـ

ــي«  ــة »العرب ــتاذ الجامع ــض اس نه
ــه  ــة نوم ــرك غرف ــرعا ت ــه مس ــن نوم م
االيطاليــة وذهــب الــى الحمــام التركــي 
اللبنانــي لبــس  بالصابــون  وأســتحم 
بســرعة فانيلتــه المصنوعــة مــن القطــن 
المصــري ثــم لبــس ثوبــه الكــوري وكاد 
ــرية  ــاعته السويس ــس س ــى لب ان ينس
وخاتمــه الــذي جــاءه هديــة مــن جنوب 
ــة  ــه الفلبيني ــت خادمت ــم ات ــا ث افريقي
وناولتــه شــماغه االنجليــزي ثــم مشــى 
متبختــرا علــى الســجاد االيرانــي حتــى 
وصــل الــى غرفــة الطعــام التــي اشــتراها 
مــن بلجيــكا ثــم ناولتــه زوجتــه كــوب 
شــاي ســياني وضــع فيــه مكعبــي 
ــذ  ــم أخ ــوداني ث ــن السكرالس ــكر م س
لقمــة صغيــرة مــن الجبنــة الدانماركيــة 
الموضوعــة علــى طبــق الصينــي .. طلب 

ــوه  ــان قه ــية فنج ــه الروس ــن زوجت م
ممــزوج بالزعفــران االســباني قامــت 
زوجتــه الروســية وهــي تلبــس الجابيــة 
بالقهــوة  المغربيــة المشــهورة واتتــه 
ــو  ــي فه ــن الحبش ــن الب ــة م المصنوع
اليفضــل البــن البرازيلــي... ثــم وضعــت 
عليهــا قليــا مــن الهيــل الكينــي فــي 
هــذه اللحظــة طلب ســائقه االندونيســي 
ليخــرج لــه ســيارته االلمانيــة مــن 
ــوم  ــا بنفســه الي ــراج فســوف يقوده الك
ــي  ــام مســرعا وفتــح التلفزيــون اليابان ق
ــب  ــم ه ــة ث ــاة الهندي ــى القن واداره عل
واقفــا بســرعه حتــى كاد ان يلمــس 
ــن  ــب م ــا الباكســتانية طل ــه الثري برأس
الخادمــة عمــل الغــداء اليــوم مــن الــرز 
بالتوابــل  الممــزوج  الفاخــر  الهنــدي 
الحمــص  معــه  تعــد  وان  االفريقيــة 

ــة  ــة وطعمي ــة اللبناني ــوري والتبول الس
ــب  ــي ذه ــون يونان ــت زيت ــة وزي مصري
ــب  ــن الخش ــوع م ــه المصن ــى مكتب ال
الماليــزي وقبــل ان يشــرع بالعمــل 
اتتــه زوجتــه بالبخــور التايلنــدي وقالــت 
لــه انتبــه علــى نظارتــك الفرنســية مــن 
ــه  ــه وملفات ــم اوراق ــور لمل ــرارة البخ ح
ووضعهــا فــي حقيبتــه السويســرية ثــم 
ــيارة  ــب الس ــزل ورك ــن المن ــرج م خ
االمريكيــة بــدال مــن الســيارة االلمانيــة 
ثــم انطلــق مســرعا ذلــك العربــي الغيــور 
ــو  ــا ه ــوف يلقيه ــرة س ــق محاض ليلح

ــة ــة الجامع ــى طلب ــخصيا عل ش

بعنــــوان:
»فلندعـــم صـناعتنــــا الوطنيــــــة«

امرأة تغتصب الرجال
الضحايا عشرة .. وأحدهم يرفض مقاضاتها 

منوعات

اختراع يثير الجدل 
منبه يوقظك من النوم ليخبرك

كم تبقى من عمرك

أفضل األوقات المناسبة لشرب القهوة

مفارقــــــــة غريبة.. مضحكة مبكية 

طفل يهزم االبطال
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ــكاوا  ــادي اكاد عن ــق ن ــرز فري اح
ــة  ــة اندي ــات بطول ــلة للفتي ــرة الس بك
ــوزه  ــد ف ــلة بع ــرة الس ــتان بك كوردس
ــى نــادي  ــي المبــارة النهائيــة عل ف
الســليمانية  مــن  نــوى  ســيروانى 
نقطــة   )60( مقابــل  نقطــة  ب)64( 
والتــي جــرت علــى قاعــة نــادي 
ــت  ــليمانية، وحفل ــي الس ــمركة ف بيش

وتقــارب  النديــة  باالثــارة  المبــاراة 
المســتوى بيــن الفريقييــن . يذكــر ان 
عــدد الفــرق المشــاركة 4 فــرق وهــي 
)اكاد عنــكاوا - ســنحاريب - ســيروانى 
دوري  باســلوب  ولعبــوا  نــوى(. 
مرحلتيــن ذهابــا وايابــا باالضافــة الــى 
مرحلــة بــاى اوف بيــن الفريقيــن 

والثانــي. االول 

حصــل فريــق نــادي قرةقــوش 
الرياضــي للشــباب المركــز الثانــي فــي 
بطولــة العــراق ألنديــة الشــباب بالكــرة 
ــة  ــي مدين ــت ف ــي أقيم ــرة والت الطائ
أربيل.وشــاركت فــي البطولــة خمســة 
فــرق تمثــل انديــة المصافــي والرميثــه 
والشــعلة والصناعــة وقرقــوش وجــرى 
نظــام البطولــة علــى شــكل نظــام 
ــق  ــون البطــل الفري ــث يك دوري، حي
مــن  عــدد  أعلــى  يحصــد  الــذي 
ــي  ــع الت ــات األرب ــي المباري ــاط ف النق

ــا. يلعبه

وفــاز فريــق قرقــوش فــي مبارياتــه 
الثــاث االولــى وكانــت امــام الصناعــة 
وانتهــت بنتيجــة ثاثــة اشــواط مقابــل 
شــوطين ومــع المصافــي وانتهــت 
بثاثــة اشــواط مقابــل الشــيء و امــام 
الشــعلة وانتهــت بنفس نتيجــة المباراة 
ــه االخيــرة مــع  الثانيــة وخســر مبارات
فريــق الرميثــة بثاثــة أشــواط لفريــق 
ــق  ــل ال شــيء ليحرزفري ــة مقاب الرميث
وبغديــدا  األول  المركــز  الرميثــة 
ــث  ــا المركــز الثال ــي، أم بالمركــز الثان

ــة. ــب الصناع ــن نصي ــكان م ف

نحن نشكر الظروف

شــكرا لــكل الظــروف التــي ســاعدتنا علــى 
ــا  ــي وضعن ــة الت ــق الزجاج ــن عن ــروج م الخ
انفســنا فيهــا بعــد النتائــج المخيبــة لمنتخبنــا 
الوطنــي بكــرة القــدم فــي تصفيــات امــم اســيا 
القادمــة التــي ســتقام فــي اســتراليا عــام 
ــاء  ــى دع ــة ال ــروف والحــظ باالضاف 2015 فالظ
االمهــات هــي التــي وقفــت معنــا فقــط لتضــع 
مهمــة التاهــل الــى النهائيــات بايدينــا وليــس 

ــن . ــدي االخري باي
نقــول شــكرا للمنتخــب االخضــر الســعودي 
الــذي قــدم مبــاراة كبيرة امــام التنيــن الصيني 
وتعــادل معــه بحضــور 70 الــف متفــرج حضــرو 
ــة  ــا فرص ــر ليمنحن ــش الطائ ــب ع ــي ملع ف

التاهــل .
ونقــول شــكرا ايضــا للفريــق الصينــي الــذي 
اخفــق فــي اســتغال ارضــه وجمهــوره واضــاع 
فرصــة التاهــل ووضــع نفســه مــن جديــد امــام 
منتخــب اســود الرافديــن فــي مبــاراة ســيكون 

شــعارها اكــون او الاكــون .
كمــا نقــول شــكرا للفريــق االندنوســي الذي 
ــوره  ــن جمه ــا م ــا محروم ــام منتخبن ــب ام لع
تنفيــذا لعقوبــة االتحــاد االســيوي بعــد اعمــال 
الشــغب التــي رافقــت مباراتهــم امــام المنتخب 
ــادل  ــوز او التع ــم بالف ــد اخفاقه ــعودي بع الس

معنــا .
ونقــول شــكرا المهاتنــا الطيبــات فبدعائهــن 

دائمــا مايفــوز منتخبنــا .
ولكــن هــل ســنبقى نعتمــد علــى الظــروف 
والحــظ والدعــاء وهــل ســتكون بجانبنــا دائمــا 
فمباراتنــا القادمــة امــام الصيــن ســتكون فــي 
الخامــس مــن اذار مــن العام المقبــل ، اذا مازال 
هنــاك خمســة اشــهر لاعــداد واالســتعداد مــن 
االن ، فتــرة باعتقــاد الــكل بانهــا كافيــة للتاهل 
الــى امــم اســيا القادمــة لــو اســتغلت باحســن 
صــورة والخطــوة االولــى ربمــا تكــون باســتبدال 
ــه واالســتعانة  ــي بكامل المــاك التدريبــي الحال
ــاءة  ــر كف ــرى االكث ــة االخ ــرات العراقي بالخب
ــد  ــة او التعاق ــاحة العراقي ــى الس ــودة عل الموج
مــع احــد المدربيــن العالمييــن او العــودة 
الــى الــى التعاقــد مــع البرازيلــي زيكــو الــذي 
ــرة عــن الكــرة  ــرة وكبي ــات يعــرف كل صغي ب
ــة  ــون ناجح ــد تك ــوة ق ــذه الخط ــة وه العراقي
ــي  ــكلة الت ــراف المش ــا وان اط ــدا خصوص ج
حدثــت مــع زيكــو والمتمثلــة باالتحــاد الحالــي 
فــي طريقهــا الــى الرحيــل بعــد القــرار الــذي 
ــي  ــة القاض ــكاس الدولي ــة ال ــه محكم اصدرت
ــي واعتبــاره غيــر شــرعي  بحــل االتحــاد الحال
واعتبــار االنتخابــات الــي جــرت فــي حزيــران 
ــة .امــا الخطــوة  عــام 2011 غيــر قانونيــة وباطل
ــا المحترفيــن  ــة فهــي االســتعانة باعبين الثاني
ــات  ــي الدوري ــون ف ــن يلعب ــن والذي المغتربي
ــن  ــا المتميزي ــى العبين ــة ال ــة باالضاف االوربي
ــوز  ــى الف ــادرة عل ــة ق ــة نخبوي ــاد توليف اليج

ــي . ــى المنتخــب الصين عل
والخطــوة الثالثــة تكمــن في اهميــة التحرك 
بفاعليــة مــن مختلــف الجهــات الحكوميــة مــن 
ــا  ــى ماعبن ــروض عل ــر المف ــع الحظ اجــل رف
وماقــاة الفريــق الصينــي علــى ارضنــا وامــا م 

جمهورنــا .
بالتاكيــد كل هــذه الخطــوات ســتجعلنا 
قادريــن علــى انتــزاع الفــوز والتاهــل الــى بــاد 
ــرة  ــوة كبي ــل يعتبركب ــدم التاه ــر الن ع الكنغ
ــازات. ــخ واالنج ــة التاري ــة صاحب ــرة العراقي للك

عاشــت جماهيــر كــرة 
القــدم علــى إيقــاع البعــد 
ــا  ــدم وم ــرة الق ــاني لك اإلنس
ــن  ــة م ــذه الرياض ــه ه تحمل
جوانــب إنســانية ذات أهميــة 
كبيــرة ؛ وذلــك بعــد أن حقق 
نجــم نــادي ريــال مدريــد 
الدولــي البرتغالــي كريســتيانو 
ــي  ــل يعان ــم طف ــدو حل رونال

ــا. ــذ 11 عام ــرض من ــن م م
وهمــه  حلمــه  الطفــل 
بـــ  يلتقــي  ان  الوحيــد 
،وكان  رونالــدو  كريســتيانو 
ــذ  ــة من ــذه اللحظ ــر ه ينتظ
فتــرة طويلــة، وأعــرب الطفــل 
ســعادته  عــن  المريــض 
محبوبــه  لمقابلــة  الغامــرة 
األول ونجــم الفريــق الملكــي 

رونالــدو. كريســتيانو 

الرياضة

فتيات اكاد عنكاوا يحرزن بطولة 
اندية كوردستان بكرة السلة

بسام عبد االحد 

قرقوش في المركز الثاني ببطولة العراق ألندية الشباب بالكرة الطائرة

ــرة  ــاد ك ــان التح ــح بي أوض
القــدم العراقــي، مابســات قــرار 
ــى  ــذي قض ــكأس ال ــة ال محكم
بحــل االتحــاد الحالــي واعتبــاره 
ــرار  ــا ان ق ــرعي، مبين ــر ش غي
ــل  ــي ح ــكأس اليعن ــة ال محكم
ــريبات  ــل تس ــا قي ــاد وم االتح
ــان ان  ــال البي ــة فقط.وق اعامي
ــدم  ــرة الق ــي لك ــاد العراق االتح
اســتلم مــن محاميــه تبليغــا 
مــن المحكمــة الرياضيــة العليــا 
يتضمــن  لوزان/سويســرا  فــي 
ــي  ــرار التحكيم ــن الق نســخة م
القضيــة،  اســتحقاقات  علــى 
ــا.. ــة به ــات المتعلق ــع الحيثي م
والتــي تحكمهــا الســرية حســب 
ال  وعليــه  النافــذة  القوانيــن 
يجــوز لاطــراف نشــر بيانــات او 

ــت«. ــا كان ــات مهم معلوم
وأضــاف البيــان أن » القــرار 
قبــول  علــى  نــص  المذكــور 
جزئــي فقــط لمطالــب المدعين، 
وهــذا يعنــي ان اغلــب مطالبهــم 
قــد رفضتهــا المحكمة«.وبيــن 
ان »المحكمــة قــررت ايضــا، 
انــه الســباب شــكلية فقــط، 
انــه يجــب تنظيــم انتخابــات 

جديــدة مــن قبــل المكتــب 
لاتحــاد  الحالــي  التنفيــذي 
)فــي  القــدم  لكــرة  العراقــي 
علــى  ممكــن(  وقــت  اقــرب 
اســاس اللوائــح الحالية..وهــذا 
يعنــي ان المحكمــة اعترفــت 
وصاحيــة  ودقــة  بصحــة 
التعديــات التــي جــرت فــي 
المؤتمريــن  خــال  اللوائــح 

فــي  لاتحــاد  االســتثنائيين 
والتــي  و2011/4/23   2010/5/10
علــى اساســها اقيمــت انتخابــات 
أن  البيــان  2011/6/18«.وتابــع 
رفضــا  رفضــت  المحكمــة   «
قاطعــا طلبــات المدعيــن بانشــاء 
رفضــت  تطبيع..كمــا  لجنــة 
ــام 1986  ــون 16 للع ــار القان اعتب
نافــذ المفعــول وملزما«.واكــد 

البيــان ان »االتحــاد العراقــي 
ــرار  ــذا الق ــد ه ــدم يع ــرة الق لك
ــق  ــل للتطبي ــر قاب ــي وغي ابتدائ
ــزام  ــي ال يمكنــه ال بعــد، وبالتال
ــأي شــيء«. ــا ب ــراف قانوني االط
ــا  ــوء م ــي ض ــه »ف وزاد أن
تقــدم فــان المكتــب التنفيــذي 
ــي لاتحــاد العراقــي لكــرة  الحال
ــا ال  ــا، بم ــل قانوني ــدم مؤه الق
يقبــل الشــك، لتمثيــل االتحــاد 
وطنيــا ودوليا..وعلــى هــذا فــان 
االتحــاد ينتظــر وصــول النســخة 
االصليــة مــن القــرار ليختــار 
الطــرق القانونيــة التــي يســلكها..
الــى  اللجــوء  فيهــا  بمــا 
المحكمــة السويســرية العليــا..
وســوف يعلــن االتحــاد عــن 
ــا«. ــي وقته ــة ف ــه القادم خطوات

أتحاد الكرة: قرار محكمة الكأس اليعني حل االتحاد وما قيل تسريبات اعالمية فقط 

الشــباب  وزيــر  قــال 
والرياضــة جاســم محمــد 
ــه  ــاء، إن وزرات جعفــر، الثاث
لجــان  تســتقبل  لــن 
تفتيــش خليجيــة لمنشــآت 
البصــرة الرياضيــة بعــد قــرار 
الحكومــة العراقيــة بمقاطعــة 
نقلــت  التــي  البطولــة 
الســعودية  لمدينــة جــدة 
ــا أن  ــي، مبين ــهر الماض الش
قــرار االنســحاب »ملــزم« 
برغــم محــاوالت االتحــاد 
إلعــادة  العراقــي  الكــرة 
ــان  ــة للعراق.ونقــل بي البطول
ــوزارة  ــي لل ــب االعام للمكت
عــن الوزيــر جعفــر قولــه 
امــر  حســم  العــراق  »ان 
ــي خليجــي 22  مشــاركته ف

ــي  ــختها 23 ف ــة نس او اقام
ــى  ــك ال ــا ذل البصــرة«، عازي
ــحبت  ــد س ــة »ق ان الحكوم
االمــوال المخصصــة للبطولــة 
التــي قــدرت بـــ 120 مليــار 
اللجــان  وســويت  دينــار 
المكلفــة وانهيــت اعمالهــا 
ولــم يعــد هنــاك حاجــة 
وذلــك  عملهــا  الســتمرار 
ــى  ــة ال ــحب البطول ــد س بع
الســعودية«.وأضاف  جــدة 
»مــا  وزارتــه  أن  جعفــر 
عــادت تمتلــك صاحيــات 
فــي  للصــرف  وميزانيــة 
ــر  ــي غي ــوع وه ــذا الموض ه
مكلفــة مــن قبــل الحكومــة 
التــي  االتفاقــات  بقبــول 
الكــرة«،  اتحــاد  عقدهــا 

مردفــا »لذلــك فالــوزارة غيــر 
باســتقبال  ايضــا  مكلفــة 
ــة  ــش الخليجي ــان التفتي لج
التــي اقرهــا اجتمــاع رؤســاء 
الخليجيــة  االتحــادات 
االخيــر فــي المنامــة لزيــارة 
البصــرة وتفتيــش مرافــق 
ــة«. ــرة الرياضي ــة البص مدين
ــرار  ــر »ان ق ــال الوزي وق
ــح«. ــح وصري ــة واض الحكوم

وزير الشباب: لن نستقبل لجان تفتيش 
خليجية، و قرار انسحابنا ملزم 

كريستيانو رونالدو يحقق حلم 
طفل يعاني من مرض منذ 11 عاما
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العدد الرابع - السبت 23 تشرين الثاني 2013

هل بات كوكبنا 
يقترب من نهايته؟

 

ــة بعـــرض 16  ــة قاتلـ ــحابة حامضيـ ــول سـ ــاءات حـ إدعـ
ـــو  ـــة نح ـــود متجه ـــب األس ـــن الثق ـــت م ـــم خرج ـــون ك ملي
ـــام  ـــة ع ـــرة األرضي ـــة الك ـــبب نهاي ـــية ستس ـــة الشمس المنظوم

 2014
ــر  ــة وغيـ ــة العلميـ ــات الفلكيـ ــة التوقعـ ــرة ومتنوعـ كثيـ
العلميـــة حـــول الكـــوارث الطبيعيـــة التـــي تهـــدد كوكبنـــا 
ــاء  ــي الفيزيـ ــي فـ ــم بريطانـ ــع عالـ ــا توقـ ــاء ، واخرهـ بالفنـ
ـــة كوكـــب األرض ســـتكون فـــي عـــام 2014  ـــأن نهاي ـــة، ب الفلكي
بســـبب ســـحابة حامضيـــة »قاتلـــة« خرجـــت مـــن الثقـــب 
األســـود متجهـــة نحـــو المنظومـــة الشمســـية، فيمـــا نفـــت 
ـــة  ـــاء صح ـــؤون الفض ـــة بش ـــة المعني ـــا« األميركي ـــة »ناس وكال

ـــر. ـــذا األم ه
فقـــد تناقلـــت وســـائل إالعـــام دراســـة أعدهـــا العالـــم 
ـــد  ـــة البـــرت شيرفينســـكي تفي ـــاء الفلكي ـــي الفيزي ـــي ف البريطان
ـــب األســـود  ـــن الثق ـــة خرجـــت م ـــة قاتل ـــأن »ســـحابة حامضي ب
ـــبب  ـــية، وستس ـــة الشمس ـــو المنظوم ـــة اآلن نح ـــي متجه وه
ـــى أن »عـــرض  ـــام 2014«، مشـــيرة ال ـــة ع ـــة الكـــرة األرضي نهاي
ـــل  ـــوف تص ـــم وس ـــون ك ـــو 16 ملي ـــغ نح ـــحابة يبل ـــذه الس ه

ـــل«. ـــام المقب ـــط الع ـــي اواس ـــب االرض ف ـــى كوك ال
ويؤكـــد شيرفينســـكي أن »هـــذه الحســـابات اذا كانـــت 
ـــوم ال  ـــر محت ـــية أم ـــة الشمس ـــة المنظوم ـــإن نهاي ـــة ف صحيح

ـــة« . محال
ـــدوا  ـــا« أك ـــة »ناس ـــاء االميركي ـــة الفض ـــي وكال ـــن ممثل لك
ـــل  ـــمعون مث ـــا مايس ـــاس دائم ـــوف، فالن ـــي للخ ـــه »ال داع ان
ـــل«  ـــي مي ـــة »ديل ـــت صحيف ـــة ، وكان ـــاء المخيف ـــذه االنب ه
البريطانيـــة كشـــفت، فـــي )19 تشـــرين األول 2013(، ان 
ــدد  ــا يهـ ــزكا ضخمـ ــدوا نيـ ــن رصـ ــك اوكرانييـ ــاء فلـ علمـ
بتدميـــر األرض فـــي عـــام 2032، مؤكـــدة ان هـــذا النيـــزك 
ـــف  ـــن 100 أل ـــر م ـــيدمر أكث ـــاألرض س ـــه ب ـــال اصطدام ـــي ح ف
ـــة. ـــة نووي ـــع منهـــا، أي مـــا يعـــادل إلقـــاء 2500 قنبل ميـــل مرب

فـــي انجـــاز طبـــي فريـــد 
ربمـــا ســـيمثل ثـــورة علميـــة 
ــرض  ــدي لمـ ــدان التصـ ــي ميـ فـ
نجـــح   ، واجتثاثـــه  الســـرطان 
ــة  ــز مكافحـ ــن مركـ ــون مـ باحثـ
ــي  ــا فـ ــي فيرجينيـ ــرطان فـ السـ
ــرطانية  ــا سـ ــى خايـ ــاء علـ القضـ
ــليمة  ــا السـ ــرار بالخايـ دون اإلضـ
ــطة دواء  ــك بواسـ ــاورة، وذلـ المجـ

مركـــب جديـــد.
و تمكـــن العلمـــاء مـــن تحقيـــق 
ـــج  ـــق دم ـــن طري ـــاح ع ـــذا النج ه
ـــل  ـــة ذات المفاعي ـــن األدوي ـــدد م ع
ــة  ــادة عاجيـ ــي مـ ــة فـ المختلفـ
واحـــدة تكافـــح ســـرطان االمعـــاء 
الغليظـــة والكبـــد والكلـــى والرئـــة 
ــال،  والمـــخ والثـــدي بشـــكل فعـ
دون أن يتـــرك ذلـــك اي تأثيـــر 
علـــى الخايـــا الســـليمة. فقـــد 

ـــة  ـــض األدوي ـــاء أن بع ـــظ العلم الح
ـــرة  ـــن الخم ـــواع م ـــد أن ـــع تولي تمن
ــا  ــو الخايـ ــاء ونمـ ــة لبقـ المطلوبـ
الســـرطانية. وفـــي حـــال إضافـــة 
أدويـــة أخـــرى إلـــى األدويـــة 
المذكـــورة يـــزداد عـــدد الخايـــا 

الميتـــة التـــي لـــم يقـــض عليهـــا 
دواء  اســـتخدام  طريـــق  عـــن 
واحـــد، مـــن هـــذا النـــوع أو ذاك. 
ـــة  ـــت التركيب ـــة مكن ـــذه الطريق به
ـــع  ـــن من ـــدواء م ـــن ال ـــدة م الجدي
عـــدة أنـــواع مـــن االســـتقاب 

الجـــاري فـــي الخايـــا الخبيثـــة، 
األمـــر الـــذي يجعلهـــا تهضـــم 

نفســـها فـــي ســـبيل البقـــاء. 
ـــوم  ـــرطان الي ـــن الس ـــف ع للكش
لـــدى الشـــخص يتعيـــن عليـــه اجـــراء 
ــاء  ــد األطبـ الفحـــص الكامـــل عنـ
المختصيـــن الكثيريـــن، وفـــي حـــال 
ـــده  ـــرض عن ـــود الم ـــخيص وج تش
ــة  ــراء عمليـ ــر اجـ ــي االمـ يقتضـ
ـــة أو  ـــة كيميائي ـــة، أو معالج جراحي
شـــعاعية، أو الجمـــع بيـــن طـــرق 
التطبيـــب هـــذه كلهـــا. أمـــا فـــي 
حـــال نجـــاح التجـــارب الاحقـــة 
ــا  ــي يطرحهـ ــة التـ ــى الطريقـ علـ
الباحثـــون فـــي معهـــد مكافحـــة 
الســـرطان بفيرجينيـــا فســـتحصل 
ــة  ــة إضافيـ ــى فرصـ ــرية علـ البشـ
لمعالجـــة األمـــراض الســـرطانية 

الخبيثـــة. 

37 مليون دوالر ثمنا 
للنجم االزرق

 بيعـــت هـــذه اللوحـــة المســـماة 
 -)  Blue Star األزرق  النجـــم   (

بمبلـــغ يصـــل إلـــى 37 مليـــون 
ــة  ــزاد صالـ ــي مـ ــي فـ دوالر أميريكـ
ـــة  ـــذه اللوح ـــدن و ه ـــي لن ـــوثبي ف س
ـــان  ـــات الفن ـــدى لوح ـــي اح ـــة ه الفني
ـــارت  ـــد أث ـــرو. وق ـــوان مي ـــباني خ االس

هـــذه الصـــورة دهشـــة الماييـــن.

نسمة من الشعر الشعبي
انا العندي جرح ما شافه اي انســان
ومو كـل الجــروح تكـون مكشـوفــه
عجيبة اللي تحبه ويسري بالشـريان

من تشتاك اله ما تكـــدر تشـــــــوفه 

عجبـــا لك يا ابـــن أدم
عندما تولد ال تعلم من الذي اخرجك من 

بطن أمك
وعندما تموت ال تعلم من الذي أدخلك

إلى قبرك
 عجبا لك يا ابن آدم

عندما تولد تغسل وتنظف
وعندما تموت تغسل وتنظف

عجبا لك يا ابن آدم
عندما تولد التعلم من فرح واستبشر بك

وعندما تموت التعلم من بكى عليك وحزن
عجبا لك يا ابن آدم

في بطن أمك كنت في مكان ضيق
ومظلم

وعندما تموت تكون في مكان ضيق
ومظلم

عجبا لك يا ابن آدم
عندما ولدت تغطى بالقماش

ليستروك
وعندما تموت تكفن بالقماش

ليستروك 
فما الذي اعددته لنفسك عند لقاء ربك ؟؟؟

تزامنـــا مـــع انعقـــاد المؤتمـــر 
االول الصدقـــاء برطلـــة حـــول 
ــل  ــي وتواصـ ــر الديموغرافـ التغييـ
 ، المســـيحية  الهجـــرة  نزيـــف 
ــوق  ــا لحقـ ــة العليـ رأت المفوضيـ
اإلنســـان أن القوانيـــن الخاصـــة 
ــرة  ــراق جائـ ــي العـ ــات فـ باألقليـ
وتحتـــاج إلـــى تعديـــات. وفيمـــا 
ــع  ــاون مـ ــعيها للتعـ ــدت سـ أكـ
ـــن  ـــريع قواني ـــواب لتش ـــس الن مجل
تدعـــم حقـــوق هـــذه األقليـــات، 
ـــات  ـــض المكون ـــطون بع ـــم ناش اته
بإقصـــاء األقليـــات وتهجيرهـــم 
ــادة  ــان زيـ ــم لضمـ ــن مناطقهـ مـ

مقاعدهـــا البرلمانيـــة.
العليـــا  المفوضيـــة  وكانـــت 
لحقـــوق اإلنســـان، قـــد طالبـــت، 

ـــرورة  ـــاري،  بض ـــهر الج ـــع الش مطل
ــد  ــات عنـ ــد األقليـ ــادة مقاعـ زيـ
انتخابـــات  قانـــون  تشـــريع 
ــيرة إلـــى  ــواب، مشـ مجلـــس النـ
ــدت  ــة أكـ ــة االتحاديـ ان المحكمـ

ــب. ــذا المطلـ ــى هـ علـ
القاعــدة  تنظيــم  واســتهدف 
وتنظيمــات مســلحة أخــرى بشــكل 
كبيــر المســيحيين واإليزيدييــن 
ــرى  ــة أخ ــات عراقي ــبك وأقلي والش
الســيما فــي مدينــة الموصــل التــي 
يتركــز األقليــات فيهــا بكثــرة عــن 
ــدر  ــراق، ويق ــات الع ــي محافظ باق
عــدد المســيحيين فــي العــراق 
بنحــو 750 ألــف شــخص وهــي 
ــغ تعــداده 28  ــد يبل ــي بل ــة ف أقلي

ــمة. ــون نس ملي

الطائفـــة  رئيـــس  وكان 
ــراق والعالـــم  ــة فـــي العـ الكلدانيـ
ــغ  ــاكو أبلـ ــس سـ ــرك لويـ البطريـ
ـــد فرانســـيس  ـــكان الجدي ـــا الفاتي باب

األول، فـــي آذار الماضـــي، أن عـــدد 
ـــي  ـــن المســـيحيين ف ـــل م ـــن قت م
ـــت  ـــخصا، وتم ـــغ 950 ش ـــراق بل الع

ــة. ــة 57 كنيسـ مهاجمـ

تزامنا مع انعقاد مؤتمر برطلة 
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انجاز طبي فريد قد يطيح بالسرطان..

العلماء ينجحون بجعل الخاليا السرطانية تدمر نفسها بنفسها 


