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الكنيسة الكلدانية تحتفل برسامة اساقفتها الجدد

االدارة  رئيـــس  اكـــد 
االنتخابيـــة فـــي مفوضيـــة 
ـــداد  ـــيد مق ـــات الس االنتخاب
الشـــريفي وجـــود العديـــد 
مـــن الخـــواص االمنيـــة 
فـــي البطاقـــة االلكترونيـــة 
ــا او  ــع تزويرهـ ــي تمنـ التـ
التالعـــب بها،فيمـــا شـــرح 
ـــة  ـــه وكيفي ـــا تتضمن اهـــم م
يـــوم  فـــي  اســـتخدامها 
ــواب  ــس النـ ــراع مجلـ اقتـ

العراقـــي 2014
ـــريفي  ـــيد الش ـــال الس وق
ان مفوضيـــة االنتخابـــات 
مـــن  العديـــد  وضعـــت 
الخـــواص االمنيـــة فـــي 
ـــع  ـــة لمن ـــة االلكتروني البطاق
تزويرهـــا او التالعـــب بهـــا او 
اســـتخدامها اكثـــر مـــن مـــرة 
ــة  ــدا ان البطاقـ واحدة،مؤكـ
يـــوم  فحصهـــا  ســـيتم 
ــاز  ــطة جهـ ــراع بواسـ االقتـ
االلكترونـــي  التحققـــق 
بيانـــات  الـــذي ســـيقرأ 
ـــة  ـــذ بصم ـــد اخ ـــب بع الناخ

ــر. ــه االيسـ ابهامـ
واضـــاف الشـــريفي ان 
الموجـــودة  المعلومـــات 
فـــي البطاقـــة االلكترونيـــة 
ـــة  ـــراءات عملي ـــهل اج ستس
االقتـــراع للناخب،مشـــيرا 
الـــى ان البطاقـــة تضـــم 
بيانـــات الناخـــب )اســـم 

رقـــم  المحافظـــة- 
ـــي-  ـــم الثالث ـــب- االس الناخ
رقـــم   – التولـــد  ســـنة 
مركـــز  رقـــم  العائلـــة- 
ــز  ــم مركـ ــجيل- رقـ التسـ
مركـــز  االقتراع-اســـم 
االقتـــراع- رقـــم المحطـــة 
– تسلســـل الناخـــب فـــي 
انـــه  المحطة(،موضحـــا 
ــوزة  يجـــب ان تكـــون بحـ
الناخـــب وثيقـــة تعريفيـــة 
مثـــل  اخـــرى  رســـمية 
)هويـــة االحـــوال المدنيـــة 
الجنســـية-  شـــهادة   –
جـــواز الســـفر(مع البطاقـــة 
ـــاب  ـــد الذه ـــة عن االلكتروني

ــراع  ــز االقتـ ــى مركـ الـ
الشـــريفي  وبيـــن 
الناخـــب  بطاقـــة  ان 
ســـتكون  االلكترونيـــة 
نوعيـــن االولـــى تســـتخدم 

المشـــمولين  للناخبيـــن 
ـــة  ـــت العـــام والثاني بالتصوي
المشـــمولين  للناخبيـــن 
العســـكريين  بتصويـــت 
ــي  ــن الداخلـ ــوى االمـ وقـ
ـــيرا  ـــت الخاص(،مش )التصوي
ـــب  ـــن للناخ ـــه يمك ـــى ان ال
ــز  ــى مركـ ــتداالل علـ االسـ
اقتراعـــه والمحطـــة التـــي 
مـــن  فيهـــا  يصـــوت 
ــة  ــات البطاقـ ــالل بيانـ خـ

االلكترونيـــة.

مفوضيـــة  ان  يذكـــر 
شـــرعت  االنتخابـــات 
فـــي اســـتخدام البطاقـــة 
للناخـــب  االلكترونيـــة 
لضمـــان وتعزيـــز الشـــفافية 
جميـــع  مـــع  والثقـــة 
ـــة  ـــة االنتخابي ـــركاء العملي ش

عملهـــا اداء  وتطويـــر 

ــس  ــص رئيـ ــوزاد بولـ زار نـ
ـــة  ـــر القنصلي منظمـــة ســـورايا مق
ــن  ــتقبل مـ ــطينية  وأسـ الفلسـ
ـــزوري القنصـــل  ـــي ح ـــل نظم قب
الفلســـطيني فـــي اربيـــل وتـــم 

خـــالل الزيـــارة تبـــادل اآلراء 
الثقافـــي  التفاعـــل  بشـــأن 
والفنـــي واالعالمـــي وتبـــادل 
ـــاالت  ـــذه المج ـــي ه ـــرات ف الخب
ـــاون  ـــل والتع ـــزز التواص ـــا يع بم

بيـــن  المشـــترك 
ــن. الجانبيـ

جانبـــه  مـــن 
القنصـــل  رحـــب 
الفلســـطيني بهـــذه 
وعبـــر  المبـــادرة 
عـــن اعتـــزازه بهـــذه 
ـــل  ـــي تمث ـــارة الت الزي
للتواصـــل  جســـرا 
ــعبنا  ــاء شـ ــن ابنـ بيـ
ـــطيني  ـــعب الفس والش
ـــل  ـــاد القنص ـــا اش كم
ومســـاهمة  بـــدور 
العراقييـــن وشـــعب 
اقليـــم كوردســـتان فـــي مســـاندة 
ــا  ــطينية مبديـ ــة الفلسـ القضيـ
اســـتعداده لزيـــارة المنظمـــة 
والمؤسســـات االخـــرى لشـــعبنا 

كوردستان  مؤتمر  ناقش 
مكونات  دور  البشرية  للتنمية 
الشعب العراقي في بناء حضارته 
وأكد المؤتمر الذي شارك بأعماله 
المكونات  مختلف  عن  ممثلون 
القديمة  العراق  حضارة  ان  على 
 )6000( اكثر من  الى  تمتد  التي 

اصبحوا  الذين  هؤالء  بناها  عام 
اقليات رغم كونهم سكان العراق 

االصليين.
عبر  استطلعت  )سورايا( 
من  عدد  آراء  موسع  تحقيق 
المؤتمر،  هذا  في  المشاركين 

تفاصيل على الصفحتين )7-6(

اكـد التقريـر السـنوي للجمعيـة العراقية لحقوق االنسـان 
فـي الواليـات المتحـدة االمريكيـة ان من اهم اسـباب هجرة 
المكـون المسـيحي الذي فرضـت عليه كانت التشـدد الديني 
العنصريـة  الطائفـي والكراهيـة وااللفـاظ  الخطـاب  وتصاعـد 

الفتيات. ومضايقـة 
منوهـا بـأن هـذه المكونـات )األقليـات( امسـوا غربـاء في 
وطنهـم وضحايـا لالسـتهداف المسـتمر والهجـرة والتغييـر 

الديمغرافـي فـي مناطقهـم موجـز التقريـر )ص 4( 

الجهـود  تتواصـل 
واالقليميـة  العربيـة 
مختلـف  علـى  والدوليـة 
المسـتويات الطالق سـراح 

معلولـة. راهبـات 
تسـريبات  وكشـفت   
ال  وفـدا  ان   صحفيـة  
مفاوضـات  يجـري  يـزال 
مـع عناصـر مـن الجهـات 
اقدمـت  التـي  المتشـددة 
الراهبـات  اختطـاف  علـى 
حيـث قابـل أميـر جبهـة 
القلمـون  فـي  النصـرة 

فـي  الراهبـات  والتقـى 
. احتجازهـن  مـكان 

أن  المصـادر  وذكـرت 
الوفـد عـرض التكفـل بكل 
الترتيبـات من أجل إطالق 
سـراح الراهبات، وال سـيما 
دفـع مبالـغ ماليـة، إال أن 
سـلمته  الخاطفـة  الجهـة 
أسـماء  تتضمـن  قائمـة 
500 معتقـل ومعتقلـة فـي 
وسـوريا،  لبنـان  سـجون 
مطالبـة بإطـالق سـراحهم.
أن   المصـادر  وكشـفت 

أسـماء  تضمنـت  الالئحـة 
موقوفين في سـجن رومية 
باالنتمـاء  تتعلـق  بقضايـا 
إلى فتـح اإلسـالم وكتائب 

عبـد اللـه عـزام ، مشـيرة 
األكبـر  الجـزء  أن  إلـى 
يتضمـن أسـماء معتقـالت 

فـي السـجون السـورية .

الشريفي يؤكد وجود العديد من الخواص االمنية في 
بطاقة الناخب االلكترونية ويستعرض اهم مضامنيها

اوضاع األقليات في العراق

اساقفة جدد للكنيسة الكلدانية

ــيس  ــا فرنس ــة الباب ــل قداس قب
للكنيســة  جــدد  مطارنــة  االول 
رشــحهم  ان  بعــد  الكلدانيــة 
الكنيســة  اســاقفة  ســينودس 
الكلدانيــة المنعقــد للفتــرة 10-5 
الماضــي  العــام  مــن  حزيــران 
والمطارنــة هم كل من االب يوســف 
واالب حبيــب  الدومنيكــي  تومــا 

ســيروب  ســعد  واالب  النوفلــي 
باالضافــة الــى قبــول االســقف مــار 
باوي ســورو فــي الكنيســة الكلدانية 
الرســامة  مراســيم  جــرت  وقــد 
االســقفية للمطارنــة الجــدد فــي 
ــوم  ــداد ي ــار يوســف ببغ كنيســة م

 .2014/1/24 الجمعــة 
مزيد من التفاصيل في ص 2

الكلداني  ابناء شعبنا  فيه  عبر  الذي  الوقت  ففي 
ارتياحهم وغبطتهم  السرياني االشوري )سورايا( عن 
لهذه الخطوة بأتجاه انبثاق محافظة سهل نينوى، فإن 
التحالف الكوردستاني اكد على لسان السيد محسن 
السعدون اعتراضه من الناحيتين الدستورية والقانونية 
لحين  محافظتين  وتلعفر  الطوز  قضائي  جعل  على 
أما  العراقي،  الدستور  من   140 المادة  آليات  تنفيذ 
اعتبر قرار  النجيفي فقد  اثيل  السيد  نينوى  محافظ 
مجلس الوزراء بتحويل قضاء تلعفر الى محافظة غريبا 

وخاطئا حاليا 
)تفاصيل القرار وردود االفعال على الصفحة 3(

ابناء شعبنا يعبرون عن غبطتهم بقرار مجلس الوزراء باستحداث محافظة سهل نينوى

مناقشة وضع المكونات في اقليم كوردستان

تواصل الجهود والمفاوضات الطالق سراح راهبات معلولة

رئيس منظمة سورايا يزور القنصلية الفلسطينية في اربيل

محافظات عراقية جديدة ...                    ص3
غرباء في وطنهم وضحايا لالستهداف المستمر ص 4

االقليات في مؤتمر منظمة كوردستان للتنمية 
البشرية

اقرأ في هذا العدد

ص6
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مطارنة جدد للكنيسة الكلدانية

بوضــع يــد غبطــة البطريــرك 
مــار لويــس روفائيل االول ســاكو 
بطريــرك بابــل علــى الكلــدان 
وعــدد مــن مطارنــة الكنيســة 
الكلدانيــة جــرت فــي كاتدرائيــة 
مــار يوســف للكلــدان فــي بغــداد 
مراســيم تنصيــب ثالثــة اســاقفة 
جــدد للكنيســة الكلدانيــة وهــم 
كل مــن المطــران يوســف تومــا 
البرشــية  اســقفا  الدومنيكــي 
ــران  ــليمانية والمط ــوك والس كرك
حبيــب النوفلــي اســقفا البرشــية 
ســعد  والمطــران  البصــرة 
بطريركيــا  معاونــا  ســيروب 
قداســة  المراســيم  وحضــر 
الثانــي  ادي  مــار  البطريــرك 
الشــرقية  الكنيســة  بطريــرك 
ــة  ــن المطارن ــدد م ــة وع القديم
ومــن جميــع الطوائــف باالضافــة 
الــى اآلبــاء الكهنــة والرهبــان 
ــدد  ــى ع ــة ال ــات باالضاف والراهب
ــات  ــدول والهيئ ــفراء ال ــن س م
ومســؤولين  الدبلوماســية 
ــن  ــر م ــع غفي ــن وجم حكوميي
المؤمنيــن قادميــن مــن كركــوك 
اخــرى  ومحافظــات  والبصــرة 
وتخلــل االحتفــال تعريفــا بســيرة 
ــاطاتهم  ــمين ونش ــاة المرتس حي
كمــا  واالجتماعيــة  الكنســية 
تخللــت المراســيم كلمــات لعــدد 
مــن رمــوز الكنيســة وادعيــة 
ــون  ــات أن يك ــات وطلب وتضرع
اللــه بعون االســاقفة الجــدد الداء 
ــهم  ــذروا انفس ــي ن ــالتهم الت رس
الدائهــا . وحــث غبطــة البطريــرك 
المرتســمين الجــدد علــى ان »ال 
ــم  ــم لصالحه ــتخدموا موقعه يس
ــم«  ــم او اصدقائه ــح اهله او لصال
وطالبهــم بــان »يحبــوا مــن كل 
ــم  ــن أوكله ــع الذي ــم جمي قلبه
الســيما  عنايتهــم  إلــى  اللــه 
الكهنــة والشمامســة والرهبــان 
والمكرســين  والراهبــات 
احترموهــم  والمكرســات. 
واهتمــوا بهــم كحدقــة عينيكــم، 
وتابعوهــم ووجهوهــم كمــا يفعــل 
االب بــأوالده. بمثالكــم وتعاملكــم 
ــوات  ــة دع ستســتقطبون ال محال
ــجعوا  ــة. ش ــي الكنيس ــدة ف جدي
االلتــزام  علــى  المؤمنيــن 
والتعــاون  الرســولي  بإيمانهــم 
مــع مواطنيهــم فــي نشــر ثقافــة 
والعدالــة  والمصالحــة  الحــوار 

والســالم.«

سيرة المرتسمين الجدد

المطران يوسف توما 
مرقس الدومنيكي

من مواليد مدينة الموصل 21 
حزيران 1949، درس في معهد مار 
لألعوام  الكهنوتي  الحبيب  يوحنا 
1962-1971، بعده التحق بالرهبنة 
في  دراسته  وأكمل  الدومنيكية 
باريس وحصل على شهادة دبلوم 
الدراسات المعمقة DEA     من 
ودكتوراه  )فرنسا(  نانتير  جامعة 
في الالهوت العقائدي من جامعة 
كاهنا  رسم  )فرنسا(.  ستراسبورغ 
آذار   26 بتاريخ  الموصل  في 
1980. درس وال يزال في المعهد 
الكهنوتي البطريركي الكلداني وفي 
كلية بابل وفي الدورات الالهوتية. 
مجلة  تحرير  يرأس   1995 ومنذ 
في  اشترك  وقد  المسيحي.  الفكر 
عدة مؤتمرات دولية. لألب يوسف 
 400 من  واكثر  عديدة  اصدارات 
والكلدانية  العربية  ويتكلم  مقال. 

والفرنسية واالنكليزية.

المطران حبيب هرمز 
النوفلي

مـن مواليـد باقوفـا – قضـاء 
 ،1960 شـباط   28 فـي  تلكيـف 
درس فـي كليـة علـوم الموصـل 
وحصـل  الجيولوجـي  قسـم   -
 ،1989 سـنة  الماجسـتير  علـى 
ونصـف  سـنوات  ثمـان  خـدم 
المعهـد  دخـل  العسـكرية.  فـي 
ورسـم  البطريركـي  الكهنوتـي 
فـي  وتعيـن  كاهنـا سـنة 1998 
كوركيـس  مـار  كنيسـة  خدمـة 
بابـل ومعهـد  ودرس فـي كليـة 
وعمـل  المسـيحي،  التثقيـف 
فـي مجلـة بيـن النهريـن ونجـم 
الكنسـية  والمحكمـة  المشـرق 

كمسـجل ومحامـي. ومنـذ سـنة 
2004 يخـدم اإلرسـالية الكلدانيـة 
حبيـب  االب  بريطانيـا.  فـي 
دبلـوم  شـهادات  علـى  حاصـل 
فـي اللغـة اإلنكليزيـة والصحافـة 
وماجسـتير  المسـيحي  والتعليـم 
فـي الالهـوت. وله عـدة اصدارات 
ومقـاالت فـي مجـاالت متنوعـة. 
والعربيـة  الكلدانيـة  ويتكلـم 

واالنكليزيـة.
 

المطران سعد سيروب حنا 
 6 بغـداد  مواليـد  مـن   
دراسـته  أكمـل  أيلـول1972. 
حاصـل  بغـداد.  فـي  االساسـية 
علـى شـهادة البكالوريـوس فـي 
 .1994 سـنة  الطيـران  هندسـة 
دخـل المعهـد الكهنوتـي سـنة 
دراسـة  أكمالـه  وبعـد   1995
الفلسـفة، أرسـل الـى رومـا عام 
شـهادة  علـى  وحصـل   1995
البكالوريـوس فـي الالهـوت مـن 
 .2001 سـنة  االوربانيـة  الجامعـة 
فـي  العليـا  دراسـاته  وأكمـل 
الفلسـفة والالهـوت وحصل على 
شـهادة الليسـانس فـي الفلسـفة 
الغريغوريانيـة  الجامعـة  مـن 
فـي  كاهنـا  رسـم   .2003 عـام 
شـغل   ،2001 األول  تشـرين   13
راعـي  منهـا:  عـدة  مناصـب 
أسـقف  يعقـوب  مـار  كنيسـة 
نصيبين 2004؛ ومدير للدراسـات 
فـي كليـة بابـل الحبريـة 2005؛ 
وعين مرشـدا روحيـا في المعهد 
الكهنوتي 2005 وفي سـنة 2008 
حصـل علـى شـهادة الدكتـوراه 
فـي الفلسـفة. ومنـذ عـام 2009 
يخـدم رعية مـار يوسـف البتول 
فـي بغـداد. لـه عـدة اصـدارات 

ومترجمـة.   مؤلفـة  ومقـاالت 
هـو  سـيرواب  سـعد  االب 
الذيـن  االوائـل  الكهنـة  أحـد 
تـم اختطافهـم. بقـي مـدة شـهر 
فـي الخطـف وعـذب ثـم اطلـق 
سـراحه بعد تسـديد فديـة. وبقى 
يخـدم فـي العـراق ولـم يغـادره. 
يتكلم األب سـعد اللغـة الكلدانية 
والعربيـة وااليطاليـة واالنكليزيـة.

نشـــرت المواقـــع اإلعالميـــة 
ـــة  ـــة الكاثوليكي ـــمية للكنيس الرس
نبـــأ  الكلدانيـــة  والكنيســـة 
ـــى  ـــة عل ـــة البابوي ـــالن الموافق إع
ـــن  ـــة م ـــقفية لثالث ـــامة األس الرس
ـــروس  ـــة األجـــالء مـــن إكلي الكهن
الكنيســـة الكلدانيـــة الشـــقيقة، 
الســـابق  األســـقف  ومنـــح 
والمتقثـــرس )والمعـــزول( المدعـــو 
ــي  ــب كرسـ ــورو لقـ ــور سـ آشـ
وتنســـيبه  شـــرفا  فورازيانـــا 
ـــية  ـــي أبرش ـــة ف ـــة الرعوي للخدم
ــي  ــي فـ ــرس الكلدانـ ــار بطـ مـ
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة.
المشـــرق  كنيســـة  إن 
األشـــورية، إذ تتوجـــه الـــى 
صاحـــب الغبطـــة مـــار لويـــس 
ــاكو ومـــن  ــل االول سـ روفائيـ
ـــروس  ـــوم إكلي ـــى عم ـــه ال خالل
ــة  ــة الكلدانيـ ــي الكنيسـ ومؤمنـ
ــاء:  وبشـــكل خـــاص الـــى األبـ
مرقـــس  تومـــا  يوســـف  د. 
الدومنيكـــي، حبيـــب هرمـــز 
ســـعد  د.  النوفلـــي،  ججـــو 
بالتهنئـــة  حنـــا  ســـيروب 
الرســـامة،  لهـــذه  والتبريـــك 
وتتوجـــه بالصـــالة الـــى راس 
الكنيســـة وســـيدها الـــرب يســـوع 
ـــاقفة  ـــح األس ـــأن يمن ـــيح: ب المس
ويملؤهـــم  بركاتـــه  الجـــدد 
ـــي  ـــدهم ف ـــه ويرش ـــض نعم بفي
خدمتهـــم االســـقفية لتمجيـــد 
ـــا  ـــة كنيســـته. فإنه إســـمه وخدم
فـــي ذات الوقـــت تعبـــر عـــن 
قلقهـــا العميـــق لقبـــول آشـــور 
ــي  ــاعدا فـ ــقفا مسـ ــورو أسـ سـ
الكنيســـة الكلدانيـــة الشـــقيقة: 
مـــن  القبـــول  لهـــذا  لمـــا 
ـــة  ـــة معيق ـــلبي، وعقب ـــر س تأثي
ـــن  ـــارب والوحـــدة بي لمســـار التق
ــاه  ــذي إلتزمنـ ــتينا  والـ كنيسـ
وعملنـــا مـــن أجلـــه بخطـــوات 
ـــرك  ـــة البطري ـــع غبط ـــة م حثيث
الراحـــل المثلـــث الرحمـــات 
ـــاد  ـــد، وع ـــل بيداوي ـــار روفائي م
ـــدة مـــع  ليكتســـب إندفاعـــة جدي
ـــس  ـــار لوي ـــرك م ـــة البطري غبط
روفائيـــل االول ســـاكو. فالتقـــارب 
الـــذي يقـــود الـــى الوحـــدة 
يتطلـــب إلتزامـــات أساســـها 
ــرام  ــادل وإحتـ ــرام المتبـ اإلحتـ
المرجعيـــة الكنســـية ومقـــررات 

المجامـــع الســـنهاديقية.
المشـــرق  كنيســـة  إن 
ــى  ــوم علـ ــي تقـ ــورية التـ االشـ
التقليـــد الرســـولي واإليمـــان 
بالكتـــاب المقـــدس: تحتـــرم 

حريـــة اإلنســـان فـــي إختيـــار 
ـــت  ـــي ليس ـــك فه ـــده، ولذل معتق
ســـورو  بخيـــارات  معنيـــة 
وإنهـــا  خاصـــة  العقائديـــة، 
أصـــدرت قرارهـــا بحقـــه منـــذ 
ســـنوات بســـبب مـــا قـــام بـــه 
مـــن مخالفـــات وممارســـات 
صـــار بعضهـــا معروفـــا وموثقـــا 
الشـــقيقة  الكنائـــس  لـــدى 
ومنهـــا  المؤمنيـــن،  وعمـــوم 
ـــا تحفظـــت الكنيســـة  ـــر مم الكثي

علـــى نشـــره الـــى اآلن.
لكـــن كنيســـة المشـــرق 
ــة  ــي معنيـ ــا هـ ــورية كمـ اآلشـ
الكنيســـة  مـــع  بالعالقـــاة 
الكاثوليكيـــة الرومانيـــة فهـــي 
ــع  ــاص مـ ــكل خـ ــة بشـ معنيـ
ــقيقة  ــة الشـ ــة الكلدانيـ الكنيسـ
وحريصـــة علـــى تعزيـــز هـــذه 
العالقـــة وتوســـيع برامجهـــا، 
ـــور  ـــيب آش ـــإن تنس ـــد ف وبالتأكي
ـــة  ـــة الكلداني ـــى الكنيس ـــورو ال س
ـــا  ـــن لمجمعن ـــق ال يمك ـــو عائ ه
المقـــدس تجاهلـــه او تجـــاوزه. 
ـــى  ـــى عل ـــزال نتمن ـــا ن ـــا وم كن
ـــا  ـــة ومرجعياته ـــة الكلداني الكنيس
الفاتيكانيـــة ان تأخـــذ بعيـــن 
اإلعتبـــار مســـتقبل العالقـــة بيـــن 
ـــبعة  ـــون مش ـــأن تك ـــتينا ب كنيس
ـــى  ـــة عل ـــل ومبني ـــروح اإلنجي ب

ــادل. ــرام المتبـ اإلحتـ
ــرق  ــة المشـ إن كنيسـ  
ـــس  ـــش وتتلم ـــورية، إذ تعي اآلش
ـــرقية  ـــنا المش ـــه كنائس ـــا يواج م
ـــم مـــن تهديـــدات  وشـــعبنا المتأل
ـــد  ـــن وتهدي ـــي الوط ـــة ف وجودي
ـــر:  ـــي المهج ـــة ف ـــة الثقافي الهوي
ـــا  ـــى أبناءه ـــة عل ـــا كمؤتمن فإنه
الرســـولي  ووريثـــة لإليمـــان 
القويـــم وعلـــى خطـــى آباءهـــا 
والشـــهداء  البطاركـــة  مـــن 
التبشـــير  تلتـــزم  والمالفنـــة 
باألمـــل وتعزيـــز الرجـــاء ألبناءهـــا. 
وإن األمـــل والعمـــل الـــذي 
ـــو  ـــرق ه ـــة المش ـــه كنيس تلتزم
وحدتهـــا ككنيســـة مشـــرقية 

كنيســـة  جامعـــة:  رســـولية 
بطـــرس الرســـول ومـــار تومـــا 
ومـــار أدي ومـــار مـــاري ومـــار 
أفـــرام الملفـــان ومـــار نرســـاي 
القـــدس  الـــروح  كنـــارة 
مـــار  الشـــهيد  والبطريـــرك 
ــرون  ــادي والعشـ ــمعون الحـ شـ
ـــذا  ـــدرك إن ه ـــي ت ـــن، وه بنيامي
األمـــل يعيـــش فـــي قلـــوب 
ــنا، وإن  ــاء كنائسـ ــول أبنـ وعقـ
لهـــم دور كبيـــر فـــي تحقيقـــه 
مـــن خـــالل الحـــوار والتبشـــير 
بـــه وممارســـته فـــي حياتهـــم 
اليوميـــة، لـــذا فإنهـــا تدعوهـــم 
ــادئ  ــم ومبـ ــزام قيـ ــى إلتـ الـ
ــؤول  ــدن والمسـ ــوار المتمـ الحـ
ـــة  ـــى الموضوعي ـــوم عل ـــذي يق ال
والرصانـــة  المضمـــون  فـــي 
واإليجابيـــة  اإلســـلوب  فـــي 
ــى  ــه الـ ــات. ونتوجـ ــي الغايـ فـ
ابنـــاء كنيســـتنا جميعـــا بـــأن 
وأن  اإلحبـــاط  يصيبهـــم  ال 
ال يتراجعـــوا عـــن إلتزامهـــم 
ــل  ــارب والعمـ ــتحقاق التقـ بإسـ
كنائـــس  بيـــن  الوحـــدوي 
بروحانيـــة  وأبناءهـــا  شـــعبنا 
مســـيحية وإحتـــرام متبـــادل 
ــا،  ــس ومرجعياتهـ ــن الكنائـ بيـ
ــب  ــي إرادة ومطلـ ــدة هـ فالوحـ
رب الكنيســـة ورئيســـها وفاديهـــا، 
كمـــا إنهـــا ضمانـــة مســـتقبلها 
ـــن  ـــي الوط ـــا ف ـــتقبل أبناءه ومس
وال يجـــب أن نضحـــي بهـــذا 

المســـتقبل.
ـــوع  ـــرب يس ـــى ال ـــي ال لنصل
الهدايـــة  كنيســـته  ليمنـــح 

والحكمـــة
ليمنـــح  اليـــه  ولنصلـــي 
واليعيـــش  الســـالم  أوطاننـــا 

ومحبـــة. بأمـــان  شـــعبنا 

مار أبا روئيل
أمين سر المجمع 

السونهادوسي المقدس
لكنيسة المشرق ا آلشورية

خالل تصريح سنهادوسي..
كنيسة المشرق االشورية تعبر عن 

قلقها العميق لقبول آشور سورو اسقفا 
مساعدا في الكنيسة الكلدانية الشقيقة 

قبــول  بخصــوص  تصريحــا  اآلشــورية  المشــرق  لكنيســة  المقــدس  الســينهادوس  اصــدر 
المطــران مــار بــاوي ســورو فــي الكنيســة الكلدانيــة الكاثوليكيــة وفــي ادنــاه نــص التصريــح:
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الـوزراء  مجلـس  وافـق 
العراقـي علـى تحويـل اقضيـة 
طوزخورماتـو بمحافظـة صالح 
بمحافظـة  والفلوجـة  الديـن 
مـن  نينـوى  وسـهل  االنبـار 
حيـث المبـدأ الـى محافظـات 
جاء ذلك خالل جلسـة مجلس 
الـوزراء العراقـي المنعقـد يوم 
الثالثـاء 2014/1/21 وجـاء بين 
المقـررات التـي ذكرهـا بيـان 
المجلـس   فـي الفقـرة )2-أ( 
)الموافقـة مـن حيـث المبـدأ 
علـى تحويـل اقضيـة  الطـوز، 
نينـوى  وسـهل  والفلوجـة، 
ان  علـى  محافظـات،  الـى 
تعـرض علـى مجلـس الـوزراء 
المتطلبـات  اسـتكمال  بعـد 
)2-ب(  والفقـرة  الالزمـة( 
لجنـة  )تشـكيل  علـى  نصـت 
برئاسـة وزير الدولـة المختص 
وعضويـة ممثلين عـن وزارات 
واالمانـة  والبلديـات  العـدل 
الـوزراء،  لمجلـس  العامـة 
تتولـى وضـع ضوابـط ومعايير 
معتمـدة  لتحويـل القضاء الى 
 )4( الفقـرة  امـا   ، محافظـة( 
مـن البيـان نفسـه جـاء فيهـا 
)الموافقـة على مشـروع قانون 
اسـتحداث محافظـة تلعفر في 
واحالتـه  العـراق،  جمهوريـة 
الـى مجلـس النـواب اسـتنادا 
 /61[ المادتيـن  احـكام  الـى 
البنـد اوال و80/البنـد ثانيـا [ 
مـن الدسـتور(. واثـارت هـذه 
القـرارات ردود افعـال متباينة 
وسـجال وجـدال بيـن رافـض 

بالقـرار. ومرحـب 
شـعبنا  ابنـاء  ورحـب 
بالموافقـة  بفـرح  )سـورايا( 
المبدئيـة علـى تحويل سـهل 
نينـوى الـى محافظـة آمليـن 
ان تكـون مكانا للعيش بسـالم 
بهـا  يحتـذى  وبقعـة  وهـدوء 
وكانـت  الجديـد  العـراق  فـي 
وجهـت  قـد  السياسـية  قـواه 
مذكـرات  سـابق  وقـت  فـي 
الـى الرئاسـات الثـالث ومنهـا 
مجلس الـوزراء العراقي طالبت 
محافظـة  اسـتحداث  خاللهـا 
اقضيـة  مـن  مناطـق  فـي 
وتلكيـف  الحمدانيـة  ونواحـي 
وبرطلـة  وألقـوش  وبعشـيقة 
بالمشـاركة مع بقيـة المكونات 
األصيلـة  والدينيـة  القوميـة 
وقـال  فيهـا  تتعايـش  التـي 
النائـب خالـص ايشـوع رئيس 
كتلـة المجلـس الشـعبي فـي 
مجلـس النـواب العراقـي )إن 
تجمـع التنظيمـات السياسـية 
الكلدانيـة السـريانية اآلشـورية 
لشـعبنا هـو الجهـة الوحيـدة 
التـي طالبـت باصـدار مذكـرة 
باسـتحداث محافظة في سهل 
نينوى وارسـالها إلى الرئاسـات 

الثـالث( واضـاف ايشـوع: )ان 
موافقـة مجلـس الـوزراء علـى 
إلـى  نينـوى  سـهل  تحويـل 
محافظـة تــعد خطـوة مهمـة 
بـكل  نهريـن  بيـث  العـادة 
قوتهـا خدمـة للعـراق( وهنـأ 
يشـوع ابنـاء شـعبنا )سـورايا( 
بهذا االنجـاز التأريخـي الجبار 
المكونـات  بقيـة  هنـأ  كمـا 
االخـوة  االخـرى  العراقيـة 
الشـبك والتركمان بهـذا القرار.
الشـعبي  المجلـس  وكان 
الكلدانـي السـرياني اآلشـوري 
قـد اجـرى لقـاءات وتحركات 
عديـدة لمختلـف المؤسسـات 
والمسـؤولين في مختلف دول 

العالـم، وقد اثمـرت التحركات 
بهـا  قامـت  التـي  والجهـود 
وفـود المجلـس الشـعبي على 
الصعيـد الدولـي ، فـي كنـدا 
والواليـات المتحـدة األمريكية 
وأوربـا عـن هـذا القـرار الذي 
سـيحصل عبـره، ابنـاء شـعبنا 
مهـم  جـزء  علـى  )سـورايا( 
مـن حقوقهـم، ويتحقـق مـن 
مطاليبهـم  مـن  خاللـه جـزء 
العادلـة فـي حمايـة أنفسـهم 
والمشـاركة فـي قيـادة بلدهم 

لعراق. ا
مـن  المئـات  وتظاهـر 
فـي  خانقيـن  قضـاء  أهالـي 
للمطالبـة  ديالـى،  محافظـة 
محافظـة،  القضـاء  بجعـل 
ان  المتظاهـرون  أكـد  فيمـا 
تحويـل القضـاء الـى محافظـة 
سـيعزز األمـن ويطـور الجانب 
فيهـا.   والخدمـي  االقتصـادي 
وقـال رئيس المجلـس البلدي 
خانقين،سـمير  قضـاء  فـي 
محمـد إن )المئـات من اهالي 
قضـاء خانقيـن خرجـوا، فـي 
تظاهرة سـلمية حاشـدة وسط 
بتحويـل  للمطالبـة  القضـاء، 

محافظـة(  الـى  خانقيـن 
واضاف محمد أن )شـخصيات 
مدنييـن  وناشـطين  سياسـية 
التـي  التظاهـرة  فـي  شـاركوا 
جمعـت اطياف القضـاء كافة(، 
0المتظاهريـن  ان  الـى  الفتـا 
المركزيـة  الحكومـة  طالبـوا 
بتحويـل قضـاء خانقيـن الـى 
الحـل  باعتبـاره  محافظـة، 

األمثـل لدعـم األمـن والوضـع 
فيهـا(  واالقتصـادي  الخدمـي 
ولفـت الـى أن )جعـل القضاء 
إيجابـا  سـينعكس  محافظـة 
الحيـاة  نواحـي  جميـع  علـى 

فيهـا(.
مـن جانبه، قـال قائممقام 
عثمـان  مـال  محمـد  القضـاء 
بجميـع  يتمتـع  )القضـاء  إن 
المزايـا التي تجعلـه محافظة(، 
موضحـا أن )مـن اهـم المزايا 
االمنـي  االسـتقرار  هـي 
البنـى  ووجـود  الملحـوظ 
البنـاء  ومشـاريع  التحتيـة 
واالسـتثمار وان عـدد اهالـي 
مواطـن(.  الـف   250 القضـاء 
التحالـف  ورفـض 
مجلـس  قـرار  الكردسـتاني 
نائبـه  قـال  حيـث  الـوزراء 
محسـن سـعدون  إن تحويـل 
االقضيـة الـى محافظـات قـرار 
والقوانيـن،  للدسـتور  مخالـف 
فـي  قانـون  وجـود  لعـدم 
العـراق تسـتند عليـه الحكومة 
باسـتحداث  البرلمـان  او 
المحافظـات ، مبينا ان )قانون 
المحافظـات رقـم 159 لسـنة 
1969 وقـرار سـلطة االئتـالف 
المؤقـت رقـم 71 تـم إلغاؤهما 
بقانـون  البرلمـان  قبـل  مـن 
مجالـس المحافظـات رقـم 21 
للحكومـة  يتيـح  ال  والقانـون 

باسـتحداث  والبرلمـان 
جديـدة(. محافظـات 

ويسترسـل السعدون قائال، 
الكردسـتاني  )التحالـف  إن 
الناحيـة  مـن  يعتـرض 
علـى  والقانونيـة  الدسـتورية 
طوزخورماتـو  اقضيـة  جعـل 
لحيـن  محافظـات  وتلعفـر 
 140 المـادة  آليـات  تنفيـذ 
باعتبارهـا  الدسـتور،  مـن 
مناطـق مشـتركة بيـن الكـرد 
وضمـن  والعـرب  والتركمـان 
عليهـا(. المتنـازع  المناطـق 
رحـب  جانبـه  مـن 
التركمانيـة  الجبهـة  رئيـس 
الصالحـي  أرشـد  النائـب 
محافظـة  اسـتحداث  بقـرار 
)مـن  ان  علـى  تلعفرمؤكـدا 
للجبهـة  اإلساسـية  المبـادئ 
التركمانيـة وجميـع االحـزاب 
هـي  االخـرى  التركمانيـة 
قضـاءي   بجعـل  المطالبـة 
محافظتيـن  والطـوز  تلعفـر 
مسـتقلتين(. وقـال الصالحـي 
إن )قـرار مجلـس الـوزراء جاء 
متاخـرا ونحـن نطالـب بدعـم  
الكتل السياسـية فـي البرلمان 
العراقـي كافـة  للتصديق على 
هـذا القـرار وعـدم جعلها فقط 

لالعـالن  انتخابيـة  كورقـة 
عنها(. واوضـح الصالحي )نريد 
أفعـاال ال أقـواال والمطلوب من 
والتكاتـف  التعاطـف  الجميـع 
باقـراره وعـدم الوقـوف امامـه 
وعدم اسـتغالل هـذا القرار بل 
نريـد افعـاال فشـعبنا ذاق دمـا 
وقـدم تضحيـات وعانـى كثيرا 

القضائيـن(. هذيـن  فـي 
الـى ذلـك أعلـن محافـظ 
بـأن  النجيفـي  نينوى،اثيـل 
قـرار مجلس الـوزراء  القاضي 
الـى  تلعفـر  قضـاء  بتحويـل 
محافظـة  قـرار غريـب جـدا 
الحالـي.  بالوقـت  وخاطـئ 
وقـال النجيفي خـالل مؤتمر 

صحفـي إن  )كتلـة النهضـة 
فـي مجلـس محافظـة نينوى 
باإلجمـاع  وقـررت  اجتمعـت 
نينـوى  محافظـة  تحويـل 
الـى اقليـم وعـد قضـاء تلعفر 
االخـرى  القريبـة  واالقضيـة 
ردا  لـه،  تابعـة  محافظـات 
الـوزراء  مجلـس  قـرار  علـى 
الـى  اشـارة  فـي   ) الغريـب 
بتحويـل  القاضـي  قـراره  
قضائـي تلعفـر وطـوز خرماتو 
الـى محافظتيـن. الفتا الى ان 
)القرار سـيهدد االمـن فيها(، 
نفسـه  الوقـت  فـي  متسـائال 
عـن )حـدود تلكـم المحافظة 
التـي اقرهـا مجلـس الـوزراء 
قانونـي،  مسـوغ  دون  مـن 
وعـن  ردود  الفعـل المتوقعة 
المحيطـة  المناطـق  فـي 
بتلعفـر والتـي يعيـش فيهـا 
العـرب واالكـراد وااليزيدية(. 
النجيفـي  ان )قضـاء  وبيـن 
تلعفـر يعيـش اجـواء هادئـة 
بعـد فتـرة مـن انعـدام األمن 
االنتخابيـة  االغـراءات  وان 
فـي  مبكـر  بوقـت  عملـت  
محافظـة نينـوى( علـى حـد 

وصفـه .

مـن جهـة اخـرى وعلـى 
ضـوء القـرار الجديـد لمجلس 
باسـتحداث  العراقـي  الـوزراء 
جـدد  جديـدة  محافظـات 
فـي  الزبيـر  قضـاء  مجلـس 
مطالبتـه  البصـرة،  محافظـة 
بجعـل  العراقيـة  للحكومـة 
القضـاء محافظـة قائمـة بحـد 
الـى  باللجـوء  ولـوح  ذاتهـا، 
المحكمـة اإلتحاديـة لتحقيق 
مبـررات  أن  وعـد  مطلبـه، 
جعـل القضـاء محافظـة أكثـر 
أهميـة وواقعيـة مـن مبررات 
األقضيـة  بعـض  تحويـل 
الغربيـة  المنطقتيـن  فـي 
محافظـات.  الـى  والشـمالية 
وقـال رئيـس مجلـس قضـاء 
فاضـل  خالـد  وليـد  الزبيـر 
المنصـوري إن )المجلـس في 
طـور التنسـيق مـع منظمات 
وشـخصيات  مدنـي  مجتمـع 
وسياسـية  ودينيـة  عشـائرية 
للضغـط علـى الحكومـة مـن 
مجلـس  قـرار  تفعيـل  أجـل 
القضـاء الذي يقضـي بتحويل 
الزبيـر الـى محافظـة منفصلة 
مبينـا  البصـرة(،  إداريـا عـن 
نقابـة  مـع  إتفـق   ( أنـه 
المحاميـن فـي البصـرة علـى 
المباشـرة باإلجراءات القانونية 
إلعـالن الزبيـر محافظـة، وقد 
ملـف  تقديـم  الـى  نضطـر 
القضية رسـميا الـى المحكمة 
اإلتحاديـة في بغداد بواسـطة 
البصـرة(. محافظـة  مجلـس 

الـوزراء  رئيـس  وأنهـى 
المالكـي  نـوري  العراقـي 
السـجال حـول قـرار مجلـس 
الـوزراء قائـال ان )قـرار تحويل 
محافظـات  الـى  االقضيـة 
وبيـن  ودسـتوري،  قانونـي 
أحـد  حـق  مـن  ليـس  انـه 
االعتـراض عليـه، واعتبـر انـه 
ال يوجـد ضيـر فـي ان تكـون 
محافظـة(.  مـن  اكثـر  هنـاك 
واضـاف المالكي خـالل كلمته 
تابعتهـا  التـي  االسـبوعية 
)سـورايا( ان )موضـوع تحويل 
االقضيـة الى محافظات جديدة 
قانونـي ودسـتوري، وليس من 
حـق احـد ان يعتـرض عليه(، 
مبينـا ان )ذلك يحتـاج قوانين 
تنظـم هـذه العمليـة( واشـار 
المالكـي الـى ان )هناك حاجة 
االقضيـة  بعـض  تتحـول  الن 
الـى محافظـات، لوجـود امـور 
كثيـرة(، مؤكدا علـى )قانونية( 
القـرار. واعـرب المالكـي عـن 
تأييـده لــ )تحويـل االقضيـة 
الـى محافظات وفق السـياقات 
التـي تحقـق مصلحـة اداريـة 
الفتـا  االقضيـة(،  تلـك  ألبنـاء 
الـى انـه )ال يوجـد ضيـر فـي 
مـن  اكثـر  عندنـا  تكـون  ان 
محافظـة تشـكل خدمـة البناء 

البلـد(.

متابعات

بين الترحيب والفض واالستنكار

قرار مجلس الوزراء بتحويل قضاء 
تلعفر الى محافظة قرار غريب 

وخاطىء حاليا

ابناء شعبنا يرحبون بالموافقة المبدئية على تحويل سهل 
نينوى الى محافظة

ان تجمع التنظيمات السياسية 
الكلدانية السريانية اآلشورية 
لشعبنا هو الجهة الوحيدة التي 

طالبت باصدار مذكرة باستحداف 
محافظة في سهل نينوى وارسالها الى 

الرئاسات الثالث

التحالف الكوردستاني يعترض من 
الناحية الدستورية والقانونية على 

جعل قضائي طوزخورماتو وتلعفر 
محافظات لحين تنفيذ آليات المادة 

140 من الدستور

محافظات عراقية جديدة على وشك الوالدة .. فهل ستجهض ام ترى النور؟  
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تقارير

فـي  الجمعيـة  وقالـت 
تقريرهـا السـنوي عـن اوضاع 
حقـوق االنسـان : فيما يتعلق 
بحقـوق االقليـات إن مناطـق 
التهميـش  تعانـي  االقليـات 
فـي  عدالـة  وجـود  وعـدم 
التعيينـات ) ان اغلـب ابنـاء 
هـذه المكونات هـم من ذوي 
الدخـل المحـدود ومنهم من 
هـو تحـت خـط الفقر بسـبب 
البطالـة وعـدم وجـود العدالة 
وكذلـك  التعيينـات،  فـي 
بسـبب االهمـال الواضـح فـي 
والخدمـي  البلـدي  المجـال 
جانـب  الـى  مناطقهـم  فـي 
مـن  العديـد  فـي  التهميـش 
المجـاالت التـي ضمنهـا لهم 

الدسـتور(.
الجمعيـة  تقريـر  واشـار 
العراقية الـى )القوى االرهابية 
ابنـاء  مناطـق  علـى  تسـيطر 
عملياتهـا  وتنفـذ  المكونـات 
قـادرة  وهـي  سـهولة  بـكل 
او  التهديـدات  اطـالق  علـى 
وهنـاك  االغتيـال،  عمليـات 
يقـوم  المـدن  بعـض  فـي 
هـؤالء بجرائمهم أمـام عناصر 
القـوى األمنيـة التـي تحـاول 
أن تغـض النظر قـدر اإلمكان 
االحتـكاك  عـن  واإلبتعـاد 
واالشـتباك مـع هـذه الجهات 
لخوفهـم مـن التصفيات والثأر 
فـي المسـتقبل!! ويدفع ثمن 
ذلـك ابـن المكـون المغلـوب 
علـى امره وهو الخاسـر الدائم 

فـي البلـد(.
التقريـر  ويسـتعرض 
اوضـاع االقليـات فـي العـراق 
الذيـن  المسـيحيين  وخاصـة 
تسـتمر هجرتهـم مـن البـالد 
اسـباب  اهـم   : ان  مبينـا 
الهجـرة الجائـرة التـي فرضت 
فـي  المسـيحيين  علـى 
العـراق كانت بسـبب التشـدد 
الخطـاب  وتصاعـد  الدينـي 
الطائفـي والكراهيـة وااللفـاظ 
دعـوة   ( كمثـال  العنصريـة، 
فـي  المشـاركة  عـدم  الـى 
افراحهـم واحزانهـم ، او عـدم 
السـالم عليهـم، ومنـع شـراء 
ممتلكاتهـم،  مـن  شـئ  اي 
ومضايقـة الفتيات والنسـاء ان 
كـن فـي الدوائـر او المدارس 
او الشـارع، واسـماعهن كالمـا 
ومطالبتهـن  الئـق،  غيـر 
.)! الـرأس  تغطيـة  بضـرورة 

بـأن  التقريـر  ويبيـن 
الـى  أدت  االوضـاع  :هـذه 
التدريجـي  للعـزل  تعرضهـم 
المسـتمر  اسـتهدافهم  و 
فـي  يعانونـه  مـا  وخاصـة 
مدينـة الموصل عبرالسـيطرة 
علـى مبلـغ مـن حصـة بيـع 
أدى  هـذا  ان   « منازلهـم 
الـى تصـرف واضـح ومنظـم 

مـن خـالل عزلهـم تدريجيـا  
العراقـي،  المجتمـع  عـن 
وطنهـم،  فـي  غربـاء  كانهـم 
فضـال  عـن اسـتهدافهم مـن 
قبـل االرهابيـن، وميليشـيات 
فـي  المشـاركة  االحـزاب 
العمليـة السياسـية من خالل 
والخطـف  القتـل  عمليـات 
مدينـة  وفـي  واالبتـزاز، 
المجاميـع  تضـع  الموصـل 
اسـتفهام  عالمـات  االرهابيـة 
المسـيحيين  بيـوت  علـى 
قيمـة  مـن  بحصـة  وتطالـب 
عمليـة  تتـم  ال  وان  البيـع 
السـعر  خفـض  رغـم  البيـع 
قيمتـه  مـن   %  30 بنسـبة 

» . لحقيقيـة ا
يقـدر  التقريـر  وبحسـب 
عدد المسـيحيين فـي العراق 
 -  600  ( يقـارب  مـا  اليـوم 
700 ( الـف بعـد ان كانـوا ) 

نسـمة.  )  1.600.000
ووفـق االحصائيـات التـي 
بـأن  التقريـر  فـي  وردت 
الذيـن  المسـيحيين  »اعـداد 
بسـبب  العـراق  فـي  قتلـوا 
المنظمـة  االرهابيـة  االعمـال 
لعام 2013 كان )15( شـهيدا ، 
ليصبـح العـدد الكلـي لضحايا 
هـذا الشـعب منـذ عـام 2003 
ولغايـة االن ) 1103 ( شـهيد، 
علـى  االعتـداء  جـرى  كمـا 
ومـزار« وديـر  )98( كنيسـة 
ووفقـا للتقريـر فان اوضاع 
االيزيديـة لـم تكـن بأحسـن 
مـن المسـيحيين فهـم ايضـا 
يعانـون االهمـال والتهميـش 
المسـتمر  االسـتهداف  و 
 « بـأن  التقريـر  يبيـن  اذ 
انتمائهـم  وبسـبب  االيزيديـة 
تعرضـوا  والقومـي  الدينـي 
والتهميـش،  والغبـن  للظلـم 
واضـح  واهمـال  انعـدام  مـع 
مناطقهـم،  فـي  للخدمـات 
وانتشـار البطالة فـي صفوفهم 
»مبينـا انـه : منـذ عـام 2003 
هـذا  ابنـاء  فقـد  االن  والـى 
المكون ) 879 ( شـخصا  من 
االرهابيـة،  العمليـات  جـراء 
فـي  )24(شـخصا   ومقتـل 
2013 فـي عمليـات مختلفة .
مـن  هـم  ؛  وااليزيديـة 
االقـوام العريقـة فـي العـراق، 
كأقـدم ديانـة توحيديـة، لهم 
تقاليدهم وطقوسهم واعرافهم 
ومناطقهـم  االجتماعيـة 
التاريخيـة ، ويتواجـدون فـي 
محافظـة دهـوك، فـي مناطق 
زاخـو وتوابعهـا وسـميل وفي 
ينتشـرون  نينـوى  محافظـة 
وقضـاء  سـنجار  قضـاء  فـي 
تلكيـف  وقضـاء  شـيخان 
وبعشـيقة  بحزانـي  ومناطـق 
وباعـذرا، ويقـدر عددهم اليوم 
مـا يقارب ) 600 ( ألف نسـمة 

والعيـش  بالحريـة  يؤمنـون 
المشـترك.

االيزيديـة  جانـب  الـى 
التقريـر  يـورد  والمسـحيين 
المندائييـن  الصابئـة  احـوال 
سـكان  مـن  يعـدون  الذيـن 
واغلـب  االصلييـن،  العـراق 
تجمعاتهـم ومراكزهـم تكـون 
قـرب نهـري دجلـة والفـرات، 
وابنـاء هـذه الطائفـة يؤمنـون 
كافـة  وينبـذون  بالتسـامح 

العنـف. اشـكال 
بـأن  التقريـر  يوضـح  اذ 
قـد   « المكـون  هـذا  ابنـاء 
تعرضـوا الى هجمـات متعددة 
منهـا  االرهابييـن  قبـل  مـن 
والقتـل،  الخطـف،  )عمليـات 
واالعتـداءات على ممتلكاتهم( 
سـكناهم  مناطـق  فـي 
وعملهـم، ممـا اجبرهـم على 

الرحيـل والبحـث عـن مـالذ 
مـا  وان  العـراق،  فـي  آمـن 
يقـارب 93 % غـادروا البلـد، 
 ( ضحاياهـم  عـدد  ويقـدر 
جانـب  الـى  شـخصا.   )  169
التهديـدات المسـتمرة إلبنـاء 
الطائفـة، فقد تعـرض، بتاريخ 
15 / شـباط الماضـي، سـليم 
ضامـن، ممثل مجلس شـؤون 
طائفـة الصابئة المندائيين في 
قضاء سوق الشـيوخ بمحافظة 

ذي قـار، وعائلته، الـى اعتداء 
داخـل منزلهمـا اصيـب علـى 
اثـره بجروح خطيـرة من قبل 
اشخاص مسـلحين مجهولين. 
فيمـا تعرضت السـيدة ) س . 
مهـدي حطـاب ( فـي منزلها 
بتاريـخ 23 / شـباط المنصرم 
فـي منطقـة االسـكان بمدينة 
مـن  اعتـداء  الـى  الناصريـة 
قبـل شـخص مجهـول يحمل 
ابنتهـا،  مـع  طعنهـا  سـكينا 
وتـم نقلهـا الـى المستشـفى 

لمعالجتهـا.
الوضـع بالنسـبة للمكـون 
الشـبكي لـم يكـن هـو االخر 
بحسـب   2013 فـي  هادئـا 
التقريـر نـزح المئـات منهـم 
مـن مدينـة الموصـل نتيجـة 
اسـتهدافهم المسـتمر و قتـل 
العديـد اثـر عمليـات ارهابيـة 

ايضـا .
ويشـير التقرير ان الشـبك 
الذيـن ينتشـرون فـي ) 72 
الـى  تابعـة  وبلـدة  قريـة   )
محافظـة نينـوى، واغلب هذه 
القـرى تنعـدم فيهـا الخدمات 
عددهـم  ويقـدر  االساسـية، 
الـف   )  400 الـى   300( بيـن 
بعـد  تعرضـوا  ولقـد  نسـمة، 
عـام 2003 الـى سلسـلة مـن 
الهجمـات االرهابيـة، وقـد تم 

ابعادهـم عن الموصـل فنزحوا 
وبقيـة  برطلـة  ناحيـة  الـى 
هـذه  وان  المجـاورة،  القـرى 
الحـداث  مقصـودة  االعمـال 
التوتـرات بين أبنـاء المكونات 

فـي هـذه المناطـق.
االرهـاب   « بـأن  مضيفـا 
الموصـل  إفـراغ  الـى  يسـعى 
مـن المكـون الشـبكي مثلمـا 
فعـل مـع المكون المسـيحي 
الهجمـات  خـالل  مـن 
والمضايقـات وعمليـات القتل 
مـع  المسـتمرة  والتفجيـرات 
قيـام الخارجيـن عـن القانون 
بمنـع  الموصـل  مدينـة  فـي 
حـق  مـن  الشـبك  ابنـاء 
التصـرف بممتلكاتهـم !! الـى 
جانـب تهديدهـم لدفعهم الى 

المدينـة« مغـادرة 
الـى  التقريـر  وبحسـب 

جانـب المغـادرة : تعرضوا الى 
عمليات التفجير واالسـتهداف 
المسـتمر وبسـبب هـذا االمر 
نزحـت ) 6500 ( عائلة نتيجة 
اعمـال العنـف ) 530 ( منهـا 
آب  شـهري  خـالل  نزحـت 
وفقـد  الماضييـن،  وأيلـول 
بسـبب  المكـون،  هـذا  ابنـاء 
 )  1300  ( الطائفيـة،  الحـرب 
شـخص منـذ عـام 2003 والى 

اآلن.

وخـرج التقريـر بمجموعة 
توصيـات موجهـة لمؤسسـات 
دعـت  والحكومـة  الدولـة 
بضمانـات  تقديـم  الـى 
تأهيـل   : لــ  وملزمـة  فاعلـة 
االغلبيـة  وابنـاء  المسـؤولين 
لقبـول اآلخـر واحتـرام قيـم 
التعايش السـلمي فـي العراق. 
و تفعيـل القوانيـن التي تدعو 
الـى مناهضة العنـف والتطرف 
بيـن  المواطنـة  روح  وتعزيـز 

العراقـي.. الشـعب  أطيـاف 
ايضـا  التوصيـات  ودعـت 
الـى: ضـرورة العمـل من اجل 
خصوصيتهـم  علـى  الحفـاظ 
التغييـر  ظاهـرة  ومعالجـة 
مناطقهـم  فـي  الديموغرافـي 
للتوجهـات  والتصـدي 
الخارجيـة التـي تدعـم مكونا 
ايجـاد  آخـر.و  علـى حسـاب 
مـالذ آمـن إلبنـاء المكونـات 
علـى  للحفـاظ  العـراق،  فـي 
،ومعالجـة  خصوصيتهـم 
ظاهـرة التغييـر الديموغرافـي 
ابنـاء  تواجـد  مناطـق  فـي 
مـن  ومحاسـبة  المكونـات، 

خلفهـا. يقـف 
االخـرى  الجوانـب  مـن 
التوصيـات  شـملتها  التـي 
التأكيـد علـى تعامـل مراكـز 
الشـرطة مـع ابنـاء المكونـات 
بمناطـق  واالهتمـام  بمهنيـة 
النواحـي  مـن  المكونـات 
مقدمتهـا  وفـي  الخدميـة 
نقـص المستشـفيات والمراكز 
الصحيـة، واالبنيـة المدرسـية 
وشـحة  الثـالث،  بمراحلهـا 
للشـرب  الصالحـة  الميـاه 
والكهربـاء  الصحـي  والصـرف 
وتوفيـر  النفايـات.  وجمـع 
ومحاربـة  العمـل  فـرص 
التمييـز ضـد ابنـاء المكونـات 

الدولـة. تعيينـات  فـي 
فـي الجانب القانوني دعت 
التوصيات الـى: تعديل فقرات 
الشـخصية  االحـوال  قانـون 
المكونـات،  حقـوق  لضمـان 
مـن  الديانـة  فقـرة  والغـاء 
االحوال الشـخصية. واالسـراع 
ذوي  معامـالت  إنجـاز  فـي 
الشـهداء مـن ابنـاء المكونات 
وضـرورة فتـح مكتـب لـوزارة 
حقـوق االنسـان فـي احـدى 
مناطـق سـهل نينـوى لتلقي 

شـكاواهم.
محافظـة  اجـل  ومـن 
االقليات على طقوسـهم دعت 
الحكومـة  التقريـر  توصيـات 
الـى : اعطـاء المكونـات الذين 
يتواجـدون فـي مناطقهـم او 
التـي تعتبـر مراكـز تاريخيـة 
لهـم حرية التمتع بطقوسـهم 
فـال تفـرض عليهـم طقـوس 
ابنـاء االغلبيـة مثـل عاشـوراء 
اي  او  رمضـان  شـهر  او 

آخـرى. مناسـبات 
العراقيـة  والجمعيـة 
فـي  االنسـان  لحقـوق 
الواليـات المتحـدة االمريكيـة 
هـي    )  IHRSUSA  (
منظمـة طوعية غيـر حكومية 
تعزيـز  الـى  تهـدف  مسـتقلة 
العدالة االجتماعية والمسـاواة 
فـي  العراقييـن  للمواطنيـن 
والعهـود  المواثيـق  ظـل 
الدوليـة ودسـتور عراقي فاعل 
البيانـات  مـن خـالل اصـدار 

لتقاريـر. وا
قـدرات  بتنميـة  وتقـوم 
والعامليـن  الناشـطين 
المجتمـع  منظمـات  فـي 
العامـة  والمؤسسـات  المدنـي 
الـورش  إقامـة  خـالل  مـن 
والمؤتمـرات والنـدوات وفـي 
المجاالت المختلفة . وتسـعى 
منذ تأسيسـها عـام 1999 الى 
التواصـل الهـادف مـع جميع 
والدوليـة  المحليـة  االطـراف 
العراقـي  بالواقـع  للنهـوض 
المتـردي، حيـث يحتاج البلد 
الـى العديـد مـن االصالحـات 
البنيـة  لتحسـين  الجذريـة 
الخدمـات  وتقديـم  التحتيـة، 
االساسـية للمواطـن العراقـي، 
وإنهـاء العقبـات التـي تواجـه 
والضغـط  والتعليـم،  التنميـة 
لمحاربـة  الحكومـة  علـى 
وحمايـة  واالرهـاب  العنـف 

القوانيـن.
بكونـه  العـراق  ويتميـز 
ومتنـوع  الثقافـات  متعـدد 
المجاميـع  فهنـاك  أالطيـاف 
القوميـة  مثـل  الكبيـرة 
العربيـة والكرديـة الـى جانب 
المكونـات  او  االقليـات  أبنـاء 
)الكلـدان،  مثـل  االصيلـة 
 - االشـوريين  السـريان، 
االيزيدييـن   - االرمـن 
المندائييـن  الصابئـة   -
 - التركمـان   - الشـبك   -
الكاكائيـة   - الفيليـة  االكـراد 
والزرادشـتية(  والبهائيـة   –
العراقـي  الدسـتور  وضمـن 
الصـادر فـي عـام 2005 وفـي 
ديباجتـه تقـول ) يؤكـد على 
نهـج الدولـة باعتمـاد مبـادئ 
المسـاواة والمشـاركة واحترام 
وتحقيـق  القانـون  قواعـد 
لكافـة  والمسـاواة  العـدل 
العراقييـن( كما كفـل القانون 
الحيـاة  العراقـي حريـة حـق 
والمعتقد والديـن للمواطنين، 
وان تحتـرم ممارسـة شـعائره 
القوميـة  ومناسـباته  الدينيـة 
وان ال يهـان رمـز او شـخص 
هـو موضع تقديـس او تمجيد 
او احتـرام لدى طائفـة دينية 
حريـة  الدولـة  تكفـل  وان 
العبـادة وحمايـة اماكنها وفقا 

. للتقريـر

 غرباء في وطنهم وضحايا لالستهداف المستمر والهجرة والتغيير الديموغرافي في مناطقهم
)IHRSUSA( التقرير السنوي للجمعية العراقيـة لحقـوق االنســان في الـــواليات المتحدة االمريكية

خضر دوملي

وصــف تقريرالجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان فــي الواليــات   المتحــدة 
االمريكيــة ) IHRSUSA ( وضــع االقليــات فــي العــراق بأنــه  هــش وغيــر 
مضمــون علــى ارض الواقــع والمعطيــات تشــير الــى انهــا تمــر بظــروف قاهــرة 
وخــوف مســتمر مــن المجهــول بســبب قيــام المجاميــع االرهابيــة والخارجــة عــن 
ــون بتجــاوزات فظــة واعتــداءات مســتمرة دون اي خــوف مــن الســلطات او  القان
القانــون، ممــا يــؤدي الــى ان يدفــع ابنــاء هــذه المكونــات حياتهــم وممتلكاتهــم 

ثمنــا بســبب هــذا التقاعــس مــن قبــل الســلطات الحكوميــة.

اهم اسباب الهجرة الجائرة التي فرضت على المسيحيين 
في العراق كانت بسبب التشدد الديني وتصاعد الخطاب 
الطائفي والكراهية وااللفاظ العنصرية ومضايقة الفتيات 
والنساء  واسماعهن كالما غير الئق، ومطالبتهن بضرورة 

تغطية الرأس    
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فـــي جميـــع االحـــوال 
االهـــم  الســـؤال  يبقـــى 
ـــاذا  ـــرارة لم ـــارة وم ـــر اث واالكث
ـــة  ـــدول النائمـــة غارق ـــى ال تبق
ـــه   ـــا ال تســـتيقظ من ـــي نومه ف
ابـــدا ؟.. والـــدول المتســـولة 
باســـتجدائها..  غارقـــة 
ـــة بتوســـالتها  ـــلة غارق والمتوس
ـــخيرها  ـــة بش ـــة غارق ، والغافي
ـــرق  ـــذي تط ـــت ال ـــي الوق ؟ ف
ـــة  ـــوالت الديمقراطي ـــه التح في
الثوريـــة  والمتغيـــرات 
ــة  ــات الجماهيريـ واالحتجاجـ
هياكلهـــا  وتهـــز  ابوابهـــا 
تهـــوي  حيـــث   .. بعنـــف 
انظمـــة دكتاتوريـــة وتنهـــض 
انظمـــة  انقاضهـــا  علـــى 
ـــة  ـــة نضالي ـــا ثوري ـــرض انه يفت

ديمقراطيـــة حضاريـــة .
لعـــل ابـــرز االســـباب 
ــدول  ــض الـ ــاء بعـ ــي بقـ فـ
فـــي  غارقـــة  النائمـــة 
ســـباتها ونومهـــا العميـــق 
ـــباب  ـــب اس ـــى جان ـــن ال تكم
موضوعيـــة احيانـــا وغيـــر 
ـــة  ـــا  بايدلوجي ـــة غالب موضوعي
)المقايضــــــــــــة( التـــي 
ــزاب  ــم االحـ ــا معظـ تنتهجهـ
واالشـــتراكية  الثوريـــة 
والنهضويـــة  والديمقراطيـــة 
والحيويـــة  والتجدديـــة 
واالنتفاضيـــة  واالنفتاحيـــة 
التـــي  والجماهيريـــة 
ــض(  ــا )تقايـــــــ ــا مـ غالبـ
ســـتراتيجية النضـــال مـــن 
ــن  ــراء والمعدميـ ــل الفقـ اجـ
االســـتحواذ  بســـتراتيجية 
ــز  ــب والمراكـ ــى المناصـ علـ
والمســـؤوليات  واالمـــوال 

خدمـــة لمصالـــح  بعـــض 
ـــيين  ـــن السياس ـــبيها م منتس

. المناضليـــن  
ـــة  ـــوي االنظم ـــا ان ته فم
القمعيـــة  الدكتاتوريـــة 
االســـتبدادية  االســـتغاللية 
الرجعيةالفوضويـــة الدمويـــة 
ـــل  ـــلطية وتح ـــة التس االرهابي
محلهـــا االنظمـــة الثوريـــة 
النضاليـــة  التقدميـــة  
ــي  ــة التـ ــة التقدميـ التجدديـ
شـــعاراتها  وفـــق  جـــاءت 
الحتـــرام   ، وخطاباتهـــا 
االنســـان ولـــزرع الطمأنينـــة 
ــة  ــاعة الحريـ ــان والشـ واالمـ
والعدالـــة  والديمقراطيـــة 
ــكان  ــاواة فـــي كل مـ والمسـ
بنـــود  كامـــل  ولتطبيـــق 
ــي  ــالن العالمـ ــرات االعـ وفقـ
ــاوز  لحقـــوق االنســـان.. وتجـ
ايـــام  ومآســـي  جراحـــات 
زمـــان وتنفيـــذ مفـــردات 
لـــم  ثوريـــة  ســـتراتيجية 
ــرد  ــبان وال تـ ــن بالحسـ تكـ
علـــى الخاطـــر والوجـــدان 
تعزيـــز  اجـــل  ومـــن 
الثوريـــة  االيدولوجيـــة 
االنفتاحيـــة  والسياســـة 
والقيـــم الديمقراطيـــة ال بـــد 
)وفـــق تصوراتهـــا( ووجهـــات 
مـــن  ومصالحهـــا  نظرهـــا 
كفـــاءة   علـــى  االعتمـــاد 
ـــها( المناضلين  )منتسبيـــــــ
المناضليـــن  ووعـــي 
المناضليـــن  وخبـــرات 
ــة  ــن وامانـ ــاء المناضليـ وعطـ
ــو كان  المناضليـــن حتـــى لـ
غيـــر  المناضلـــون  اولئـــك 
مالئميـــن وغيـــر مؤهليـــن 

وربمـــا  مثقفيـــن  وغيـــر 
انصـــاف امييـــن ذلـــك الن 
مدرســـة النضـــال السياســـي 
ــم(  ــق تصوراتهـ ــذات )وفـ بالـ
ــاءات)  ــج كفـ ــة بتخريـ كفيلـ
ــية  ــة فروسـ ــة اقتحاميـ ثوريـ
علميـــة مهنيـــة ميدانيـــة 
(  قـــادرة علـــى االمســـاك 
ـــة  ـــات وممارس ـــب المهم باصع
اخطـــر المســـؤوليات وادارة 
واهـــم  واعـــرق  ابـــرز  

الـــوزارات.
وبذلـــك ال بـــأس فـــي 
النائمـــة  الـــدول  بعـــض 
ـــة والســـاهمة  ـــة والعائم والغائم
مـــن ان يمســـك بائـــع الفالفـــل 
ــل اال  ــا ال يحمـ ــذي ربمـ الـ
شـــهادة الدراســـة االبتدائيـــة 
بمفاتيـــح االقتصـــاد ليكـــون 
ـــالد  ـــن اقتصـــاد الب مســـؤوال ع
ـــن  ـــأس م ـــاد وال ب ـــذاء العب وغ
ان يحمـــل ســـائق التاكســـي 
ـــالت  ـــل والمواص ـــة النق حقيب
عـــن  مســـؤوال  ليكـــون 
ـــفن  ـــئ والس ـــالت والموان الحاف
 ، والقطـــارات  والطائـــرات 
وال بـــأس مـــن ان يكـــون 
وزيـــرا  الزراعـــة  خريـــج 
ــرا  ــار  نظـ ــكان واالعمـ لالسـ
التحـــدي  فـــي  لروحيتـــه 
واالصـــرار وال بـــأس مـــن ان 
يكـــون بائـــع النفـــط وزيـــرا 
للطاقـــة والمحروقـــات نظـــرا 
ـــه  ـــة وكفاءات ـــه الميداني لخبرات
ـــح الراســـب  ـــة وان يصب النفطي
فـــي الدراســـة االعداديـــة 
فـــي  لدولتـــه  مستشـــارا 
ــة  ــات الدوليـ ــع المنظمـ ارفـ
وان يمســـي سمســـار العقـــارات 

ــيات  ــي الدبلوماسـ ــرا فـ خبيـ
وان يتحـــول ســـاعي البريـــد 
ـــة  ومســـؤول التبليغـــات الحزبي
ـــؤون  ـــل والش ـــر للعم ـــى وزي ال
يصبـــح  وان  االجتماعيـــة 
مســـؤول الخليـــة الصداميـــة 
ــؤول  ــة ومسـ ــرا للداخليـ وزيـ
ـــة  ـــتراكات الحزبي ـــة االش جباي
وزيـــرا للماليـــة بعيـــدا عـــن 
واالختصاصـــات  الشـــهادات 
ـــه  ـــاءات الوطني ـــة والكف العلمي
حـــق  فمـــن  الحقيقيـــه  
ــن  ــن الذيـ ــؤالء المناضليـ هـ
قضـــوا فـــي اتـــون النضـــال 
ــنين ان   ــرات السـ ــا عشـ ربمـ
نضالهـــم  ثمـــن  يتقاضـــوا 
ــدراء  ــوا وزراء ومـ وأن يصبحـ
ـــول  ـــك تتح ـــارين وبذل ومستش
الحكومـــات  الثوريـــة التقدميـــة 
االشـــتراكية  الديمقراطيـــة 
ـــدول  ـــي بعـــض ال ـــة ف النهضوي
ـــولة  ـــة والمتس ـــة والغائم النائم
ــات  ــلة مـــن حكومـ والمتوسـ
الـــى  وطنيـــة  كفـــاءات 
ــية. ــات والءات سياسـ حكومـ
القســـم  امـــا       
االكبـــر مـــن امثـــال هـــؤالء  
المبدئيـــن  )المناضليـــن(  
ـــن ان  ـــأس م ـــال ب ـــالء ف االص
ـــي البرلمـــان أعضـــاء  ـــوا ف يكون
معضـــالت  فـــان  كذلـــك 
والشـــهادات  الوثائـــق 
ـــا  ـــكان تجاوزه ـــية باالم الدراس
عبـــر )الدوائـــر والمؤسســـات 
التزويريـــة( فلـــكل درجـــة 
علميـــة ثمـــن ولـــكل ختـــم 
ثمـــن ولـــكل شـــهادة ثمـــن 
ـــكل وثيقـــة ثمـــن وبامـــكان  ول
ـــة او  ـــة االبتدائي ـــج الدراس خري

ــة ان  ــطة او االعداديـ المتوسـ
ـــتير  ـــهادات الماجس ـــل ش يحم
فـــي العلـــوم االجتماعيـــة 
او الدكتـــوراه فـــي العلـــوم 
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــة عل التاريخي
ان معظـــم المناضليـــن مـــن 
ـــة  ـــهادات التزويري ـــة الش حمل
يفضلـــون الحصـــول علـــى 

ــة. ــهادات الزراعيـ الشـ
ــر  ــى واالمـ ــن االدهـ لكـ
ال  ان   واالشـــر  واالخطـــر 
يكتفـــي هـــؤالء المناضلـــون 
باالســـتحواذ علـــى هـــذه 
المواقـــع بشـــتى التبريـــرات 
والحجـــج والذرائـــع لكنهـــم 
ادخـــال  الـــى  يعمـــدون 
ــم  ــم و بناتهـ ــماء ابنائهـ اسـ
واخواتهـــم  واخوانهـــم 
ـــم  ـــي قوائ ـــم ف ـــم اقاربه ومعظ
)النضـــال( ليصبحـــوا  ببســـاطه 
ــن  ــن مناضليـ ــة عيـ وبرمشـ
وليســـتحوذوا  عقائدييـــن 
الوظائـــف  معظـــم  علـــى 
ــن  ــة .عيـ ــية بغمضـ السياسـ
ـــة  ـــات النزاه ـــو اجـــرت هيئ ول
ـــذه  ـــم ه ـــي معظ ـــق ف والتدقي
الـــدول النائمـــة احصائيـــات 
ـــفاف  ـــكل ش ـــتبيانات بش واس
ــا الدهشـــة  ودقيـــق النتابتهـ
واالســـتغراب مـــن نتائـــج 
واالســـتجواب  التدقيـــق 
ولصدمـــت بعشـــرات االالف 
مـــن الوثائـــق والشـــهادات 
المـــزوزرة مـــن المســـؤولين 
المزيفيـــن وربمـــا ســـوف 
تســـتطيع االمســـاك باالســـماك 
ـــن  ـــا ل ـــا قطع ـــرة لكنه الصغي
ـــراب  ـــادة االقت ـــتطيع كالع تس
الكبيـــرة.  الحيتـــان  مـــن 

للعجـــب  المثيـــر  ولعـــل 
ـــاب ان مســـاحة النضـــال  العج
االنظمـــة  ســـقوط  بعـــد 
الدكتاتوريـــة القمعيـــة االرهابية 
االســـتبدادية تتســـع باســـتمرار 
المنافقيـــن  االف  لتضـــم 
والمنتفعيـــن  والمزوريـــن 
والفاســـدين  واالنتهازييـــن 
ــن  ــاب المناضليـ ــى حسـ علـ
ــرب  ــذي هـ ــن فالـ الحقيقييـ
ـــؤدي  ـــى ال ي ـــالد حت ـــن الب م
ــح  ــكرية اصبـ ــة العسـ الخدمـ
والـــذي  سياســـيا  الجئـــا 
الســـرقة  بســـبب  هـــرب 
ـــال  ـــح مناض ـــالس اصب واالخت
ـــا  ـــجنوا ربم ـــن س ـــيا وم سياس
ـــح  ـــة او لجن ـــباب اخالقي ألس
ــبب  ــة او بسـ ــم عاديـ وجرائـ
الســـرقة واالعتـــداء علـــى 
ســـجناء  اصبحـــوا  الغيـــر 
ومناضليـــن  سياســـيين 
وثورييـــن  عقائدييـــن 
يطالبـــون  مبدئييـــن  
بجميـــع حقـــوق وامتيـــازات 
الحقيقييـــن  المناضليـــن 
الذيـــن ضحـــوا بانفســـهم 
وبدمائهـــم  وبارواحهـــم 
ـــم  ـــتقرار عوائله وبســـالمة واس
مـــن اجـــل المالييـــن مـــن 
والمضطهديـــن  الفقـــراء 
والمعدميـــن. ومـــع ذلـــك 
ان كان هـــؤوالء المطالبـــون 
واالمتيـــازات  بالمكاســـب 
والمســـؤوليات  وبالمغانـــم 
والـــوزارات  والمواقـــع 
اشـــباه  او  مناضليـــن 
ـــوا  ـــد حول ـــم ق ـــن فانه مناضلي
قيـــم النضـــال الحقيقيـــة 
ـــة  ـــن النضـــال الجـــل الحري م

واقامـــة  والديمقراطيـــة 
الـــى  الثوريـــة  التجـــارب 
ـــم  ـــل المغان ـــن اج ـــال م النض

الشـــخصية.
ــوا  ــم حولـ ــك فانهـ وبذلـ
ــى  ــه الـ ــة  الثوريـ المعارضـ
شـــخصية  )مقايضـــة( 
ــاء  ــادة بنـ ــن اعـ ــدال مـ وبـ
العبـــاد  وانصـــاف  البـــالد 
واشـــاعة العدالـــة ومحاربـــة 
الفســـاد فانهـــم ســـيعيدونها   
ـــوأ  ـــى اس ـــا ال ـــم  ربم بانانياته
ــي  ــه فـ ــت عليـ ــا كانـ ممـ
عهـــود الظلـــم واالســـتبداد.
الـــى ذلـــك فـــان تحـــول 
المعارضـــة  الـــى )مقايضـــة( 
ـــوف يدفـــع ربمـــا ببعـــض  س
الدوليـــة  المؤسســـات 
القامـــة معاهـــد وكليـــات 
خاصـــة )للنضـــال(  لتخريـــج 
المناضليـــن والمناضـــالت و 
ـــا  ـــات م ـــن والمعارض المعارضي
دامـــوا بعـــد ســـنوات ســـوف 
يصبحـــون وزراء ووزيـــرات.

بيـــن  مـــا  وشـــتان 
النبيلـــة.  المعارضـــه 
الذليلـــة. والمقايضـــة 

افكار حرة

طالل نفسـو

النظـــر  أمعنـــا  لـــو 
فـــي وضـــع العـــراق اليـــوم 
ــا  ــا وتأريخيـ ــة قوميـ وخاصـ
لوجدنـــا ان مـــا تســـمى 
باألقليـــات تشـــكل أقـــدم 
شـــعبنا  ومنهـــا  شـــعوبه 
الســـرياني  الكلدانـــي 
اآلشـــوري »ســـورايا«، وإن 
سياســـة الصهـــر القومـــي 
النظـــام  اتبعهـــا  التـــي 
ـــد  ـــعبنا و ض ـــد ش ـــد  ض البائ
ـــن  ـــان واألرم ـــورد والتركم الك
فقـــدان  وبعـــد  وغيرهـــم 

الثقـــة فـــي أن يكـــون للعـــراق 
الجديـــد نظـــام ديمقراطـــي 
ـــى اســـاس  ـــوم عل حقيقـــي يق
المســـاواة بيـــن كل المكونـــات 
العرقيـــة والمذهبيـــة والدينيـــة 
ــاديء  ــى مبـ ــاد علـ باالعتمـ
ـــان،  ـــوق االنس ـــة وحق المواطن
أعطـــت زخمـــا مضاعفـــا 
ـــات  ـــزاب وكيان ـــكيل أح لتش
أســـس  علـــى  سياســـية 
ـــة. ـــة أو وطني ـــة أوديني عرقي
ـــعبنا  ـــر ش ـــإن تأث ـــذا ف ل
ـــرات  ـــذه المتغي ـــورايا« به »س
ــة  ــت القضيـ ــا، جعلـ وغيرهـ
القوميـــة بيـــن المثقفيـــن 
االهتمـــام  طابـــع  تأخـــذ 
ــد  ــا بعـ ــة وخصوصـ والجديـ
ـــام  ـــد ع ـــام البائ ـــقوط النظ س
ـــال  ـــح المج ـــث أتي 2003 حي
للمهتميـــن والعامليـــن فـــي 
الشـــأن القومـــي والسياســـي 
ــرأي  ــداء الـ ــاركة وإبـ للمشـ
القـــرارات  صياغـــة  فـــي 
ــي  ــعبنا، وفـ ــة لشـ المصيريـ

طليعتهـــا اقـــرار تســـمية 
ـــة  ـــات القومي ـــدة للمكون موح
ـــي والســـرياني  ـــة الكلدان الثالث
واآلشـــوري مبنيـــة علـــى 
أســـس تأريخيـــة ولغويـــة 
ـــة  ـــة القومي ـــى الخصوصي وعل
الجـــدل  ان  والدينيـــة،اال 
مـــا يـــزال محتدمـــا حولهـــا 
ــن  ــذا ونحـ ــا هـ ــى يومنـ الـ
ــات  ــى إنتخابـ ــون علـ مقبلـ
 13( ســـيخوضها  برلمانيـــة 
( كيـــان وحـــزب لشـــغل 
ــة  ــد برلمانيـ ــة مقاعـ خمسـ
ــة  ــا المخصصـ ــن الكوتـ ضمـ
للمســـيحيين ، ويبـــدو ان 
ـــع  ـــد أتخـــذت طاب المســـألة ق
ـــن تحـــت  ســـحب البســـاط م
أقـــدام المكونـــات الصغيـــرة 
لصالـــح الكتـــل الحاكمـــة 
ـــض  ـــة بع ـــدد وطبيع ـــرا لع نظ
ــا  ــي أرتباطاتهـ ــات فـ الكيانـ

ــة.  ــا القوميـ وتوجهاتهـ
بإمكاننـــا  كان  لقـــد 
ــت  ــي أي وقـ ــد فـ أن نتحـ

نشـــاء ولكننـــا ال نفعـــل 
وهنـــا تكمـــن المشـــكلة 
حـــل  اردنـــا  فـــإذا   !!!
فـــإن  اإلشـــكالية  هـــذه 
القـــرار يجـــب أن يكـــون 
مـــن  نابعـــا  ديمقراطيـــا 
إرادة شـــعبنا الحـــرة بعيـــدا 
ـــب،  ـــكال التعص ـــن كل أش ع
للوقائـــع  واإلحتـــكام 
والحضاريـــة  التأريخيـــة 
واللغـــة واإلســـتناد الـــى 
فـــي  المفاهيـــم  بعـــض 
والقوميـــة  السياســـة 
ـــجامها  ـــدى إنس ـــن وم والدي
ـــا  ـــة منه ـــا اإليجابي وتأثيراته
ــة  ــلبية علـــى صياغـ او السـ
ـــا  ـــة ومنه ـــرارات المصيري الق
ــميته  ــعبنا وتسـ ــدة شـ وحـ
كانـــت  فـــإذا  الموحـــدة. 
والتأريـــخ  واللغـــة  األرض 
ـــم  ـــد واأله ـــراث والتقالي والت
ـــا  ـــيحي يجمعن ـــا المس إيمانن
ويوحدنـــا فلمـــاذا نلهـــث 
وراء مـــا يجعلنـــا متفرقيـــن 

ضعفـــاء؟ ولكـــن مـــا دام 
مثقفونـــا يجلســـون فـــي 
المقاهـــي مـــع أركيالتهـــم 
وآخـــرون يرمـــون عبـــر 
بســـهام  المحيطـــات 
مـــن  والبعـــض  الفرقـــة 
سياســـيينا الباحثيـــن عـــن 
المناصـــب يلقـــون اللـــوم 
ــكا  ــة وأمريـ ــى الحكومـ علـ
ـــة  ـــة والغربي ـــدول األقليمي وال
أو  ككلـــدان  اوالتفكيـــر 
آشـــوريين كيســـاريين أم 
يمينييـــن ومـــا دمنـــا نتقاتـــل 
وبهـــذا  األســـلوب  بهـــذا 
ـــنحصل  ـــف س ـــار، فكي المنظ
ــا المشـــروعة  علـــى حقوقنـ
دســـتوريا وقانونيـــا فـــي 
التشـــريعية  المؤسســـات 
والقضائيـــة  والتنفيذيـــة 
وغيرهـــا، ومـــا دمنـــا ال 
بعـــض  او نجبـــر  نزعـــج 
أصحـــاب القـــرار الذيـــن 
ال يأبهـــون أصـــال إن كنـــا 
كلدانـــا أم آشـــوريين علـــى 

فإننـــا  منحنـــا حقوقنـــا، 
ـــرقة  ـــم بس ـــمح له ـــك نس بذل
ــا  ــا وتراثنـ ــا وقيمنـ تأريخنـ
ومســـتقبلنا  وحاضرنـــا 
وحتـــى ديننـــا وكل مـــا 
ـــى ارض  ـــا عل ـــه لن منحـــه الل

اآلبـــاء واألجـــداد .
 لقـــد عانـــى شـــعبنا 
المظالـــم  مـــن  الكثيـــر 
ـــز  ـــة والتميي ـــادة الجماعي واإلب
ـــذ  ـــش من ـــري والتهمي العنص
بالنظـــام  مـــرورا  قـــرون 
البعثـــي وحتـــى اآلن، فمـــا 
ــراق  ــي العـ ــض فـ زال البعـ
لهـــذه  يريـــد  الجديـــد 
تســـتمرعبر  ان  اإلبـــادة 
ــة  ــدات طائفيـ ــه ألجنـ تبنيـ
وألن هنالـــك مـــن يريـــد 
ــن  ــاء مهزوزيـ ــا ضعفـ إبقاءنـ
طـــوال الوقـــت حيـــث تـــم 
علـــى  العـــزف  تلقينهـــم 
والتأريـــخ  أوتارالديـــن 
لغايـــات  والعشـــائرية  
أصبحـــت مفضوحـــة، حتـــى 

زرع هـــذا البعـــض الخـــوف 
ـــا  ـــرة من ـــات كبي ـــدى قطاع ل
ــا  ــتقبلنا ووجودنـ علـــى مسـ
ممـــا أدى الـــى تناقـــص 
ــرة  ــاد الهجـ ــا وأزديـ أعدادنـ

المقيتـــة.
حقـــوق  ال   .. اخيـــرا 
حمايـــة  وال  مشـــروعة 
حقيقيـــة لنـــا مـــن دون 
وحدتنـــا ، لذلـــك لنـــدع 
خالفاتنـــا المذهبيـــة والدينيـــة 
والعشـــائرية والحزبيـــة الضيقـــة 
جانبـــا حتـــى ال يصبـــح شـــعب 
بيـــد  ورقـــة  »ســـورايا« 
ــتغاللها  ــد اسـ ــن يريـ كل مـ
ألن  الخاصـــة  لمصالحـــه 
شـــعب »ســـورايا« ليـــس 
ــن أو  ــنا الجئيـ ــا ولسـ طارئـ
ــا  ــة وحقوقنـ ــة أوأقليـ جاليـ
ليســـت مرهونـــة بعددنـــا 
ــراق  ــاء العـ ــا أبنـ ــل بأننـ بـ
ـــا  ـــا خصوصيتن ـــن ولن األصليي
ـــراق  ـــة وال ع ـــة والقومي الديني

ــا.  دوننـ
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ــياني  ــو سـ ــال زيتـ قـ
ــان  ــوق االنسـ ــر حقـ مديـ
فـــي تصريـــح لــ ) ســـورايا( 
منظمـــة كردســـتان  إن 
ـــدت  ـــرية عق ـــة البش للتنمي
هـــذا المؤتمـــر  للبحـــث 
فـــي اوضـــاع الشـــعوب 
والمكونـــات  واالديـــان 
المتعايشـــة فـــي العـــراق 
كردســـتان  واقليـــم 
اللجنـــة  دعـــت  وقـــد 
التحضيريـــة المؤرخيـــن 
ـــم  ـــى تقدي ـــن ال والمهتمي
ودراســـتهم  ابحاثهـــم 
الـــى المؤتمـــر لدراســـتها 

واالخـــذ بتوصياتهـــا
وأضـــاف ان )اعمـــال 
ســـتتمحور  المؤتمـــر 
حـــول اوضـــاع االقليـــات 
واالديـــان  والشـــعوب 
المتعايشـــة فـــي االقليـــم 
والعـــراق ودورهـــا فـــي 
السياســـية  الحيـــاة 
ـــة  ـــة واالجتماعي واالقتصادي
ــالد  ــي البـ ــة فـ والتجاريـ
ـــة  ـــات حكوم ـــي مؤسس وف
االقليـــم ومـــدى تثبيـــت 
حقوقهـــا فـــي دســـتوري 
ـــتان  ـــم كردس ـــراق واقلي الع
ـــي  ـــل الدول ـــة التعام وكيفي
الشـــعوب،  هـــذه  مـــع 
ـــاء  ـــاع ابن ـــى اوض ـــة ال إضاف
االقليـــات المهجـــرة مـــن 
وســـط وجنـــوب العـــراق 
ــتان  ــم كردسـ ــى اقليـ الـ
ــر  ــن المؤتمـ ــدف مـ والهـ
ايصـــال صـــوت مكونـــات 
الشـــعب العراقـــي الـــى 

المحافـــل الدوليـــة(. 
زيتـــو:  اضـــاف 
)المســـيحيون وااليزيديـــون 
ــة  ــي محافظـ ــبك فـ والشـ
نينـــوى يتعرضـــون العمـــال 
عنـــف راح ضحيتهـــا حتـــى 
ــة  ــم إضافـ اآلن آالف منهـ
معظـــم  تهجيـــر  الـــى 
عائـــالت تلـــك المكونـــات 
ـــا،  ـــر أمن ـــق اكث ـــى مناط ال

ناهيـــك عـــن االســـتهداف 
ـــذه  ـــه ه ـــت ل ـــذي تعرض ال
ــق  ــي مناطـ ــات فـ االقليـ
العـــراق.  مـــن  أخـــرى 
وعلينـــا المطالبـــة  بتقديـــم 
والمشـــاريع   الخدمـــات 
واالقتصاديـــة   الخدميـــة 
ــة  ــا وكيفيـ ــي مناطقهـ فـ
االهتمـــام  توســـيع 

والحفـــاظ  بالثقافـــة 
اهـــم  وطـــرح  عليهـــا 
واالتفاقيـــات  المواضيـــع 
التـــي اصدرتهـــا االمـــم 
المتحـــدة، كمـــا نعلـــم 
فـــي العصـــور القديمـــة 
المكونـــات  تأثـــرت  
بكثـــرة قوانيـــن الطبيعـــة 
اال انهـــا ناضلـــت مـــن 
اجـــل الوصـــول الـــى مـــا 
ـــا  ـــي واقعن ـــه ف ـــن علي نح
عدنـــا  ولـــو   . الحالـــي 
الـــى عصـــر النهضـــة كان 
ـــرون  ـــفة ومفك ـــاك فالس هن
كان لهـــم الـــدور االكبـــر 
ــي  ــاس وجونـ ــل تومـ مثـ
ـــت  ـــث تحول ـــروزو حي جاك
افكارهـــم الـــى قيـــم بشـــأن 
ـــا  ـــان وعندم ـــوق االنس حق
تشـــرع االمـــم المتحـــدة 
علـــى  تؤكـــد  قوانيـــن 
التـــزام الـــدول بتنفيذهـــا 
ــا حيـــث ان  ــد بهـ والتقيـ
النـــاس سواســـية  دون 
ـــدة  ـــم المتح ـــز ، االم تميي
لفـــت  علـــى  تعمـــل 

النظـــر لقضيـــة مهمـــة 
نتيجـــة اصـــدار او اعـــالن 
قوانيـــن تخـــص المســـالة 
ـــى  ـــدول عل ـــث ال ـــة ح بغي
االلتـــزام بهـــذه القـــرارات 

.) والقوانيـــن 
واضـــاف: ) لـــو عدنـــا 
ـــاء  ـــا ج ـــث بم ـــى الحدي ال
بـــه الدســـتور العراقـــي 
القيـــام  خـــالل  مـــن 

باحصائيـــة دقيقـــة  لمـــواده 
ــك ) 19  ــا ان هنالـ لوجدنـ
علـــى  تؤكـــد  مـــادة   )
حقـــوق االقليـــات ابتـــداء 
مـــن المـــادة رقـــم )2( 
ـــات  ـــراف باالقلي ـــاك اعت هن
الدينيـــة  والمـــادة  رقـــم 
ـــر  ـــى الكثي ـــزت عل )4( رك
حيـــث  االمـــور  مـــن 
اعطـــت الحريـــة لـــكل 
تعلـــم  فـــي  جماعـــة 
ودراســـة اللغـــة الخاصـــة 
ـــن  ـــل م ـــا العم ـــا وعلين به
اجـــل تفعيـــل  هـــذه 
المـــواد وذلـــك بوضـــع 
ـــا  ـــتقبلية وايض ـــط مس خط
والتـــي   )30( المـــادة 
ـــه  ـــا تعاني ـــى م ـــر عل تقتص
المـــراة فـــي االقليـــات  
ـــادة 31  ـــز ، والم ـــن تمي م
والتـــي تشـــمل الضمـــان 
ـــي  ـــع الصح ـــي والواق الصح
فـــي  مناطـــق االقليـــة ، 
ـــص  ـــي تن ـــادة 36 والت والم
علـــى الحـــق فـــي ممارســـة 
ـــات  ـــع مكون الرياضـــة لجمي

ــي. ــع العراقـ المجتمـ
والتـــي   41 والمـــادة 
االحـــوال  تشـــمل 
الشـــخصية  فالعراقيـــون 
تشـــريع  فـــي  احـــرار 
االحـــوال  قوانيـــن 
الشـــخصية لـــكل مكـــون 
 43 المـــادة  ومنحـــت   ،
الحريـــة فـــي الشـــؤون 
الدينيـــة  .والمـــادة 65 
ــس  ــى المجلـ ــارت الـ اشـ
ـــيكون  ـــل س ـــادي فه االتح
امـــا   ، مقاعـــد  لدينـــا 
فهـــي   )  125( المـــادة 
ــان  ــص ضمـ ــادة تخـ المـ

الثقافيـــة.  الحقـــوق 
االقليـــات  هـــذه  ان 
بنـــت  التـــي   هـــي 
حضـــارة العـــراق العريقـــة 
مســـاهمة  وســـاهمت 
حتـــى  فيهـــا،  فعالـــة 
االســـالمية  الحضـــارة 
الرافديـــن  بـــالد  فـــي 
ســـاهمت هـــذه االقليـــات 
فـــي بنائهـــا وتنميتهـــا 
ـــن ان  ـــا، فضـــال ع وتطويره
ـــة  ـــراق القديم ـــارة الع حض
التـــي تمتـــد الـــى اكثـــر 
ــام،  ــتة آالف عـ ــن سـ مـ

علـــى  هـــؤالء  بناهـــا 
ـــراق  ـــكان الع ـــم س اعتباره

االصلييـــن.
هـــذه  ان  كمـــا   
تعايشـــت  االقليـــات 
بشـــكل ســـلمي رائـــع 
شـــرائح  بقيـــة  مـــع 
المجتمـــع العراقـــي عبـــر 
ــا  ــك تراهـ ــرون ، ولذلـ قـ
ـــة  ـــي مدين ـــز ف ـــم تتمرك ل
ــرى،  ــة دون اخـ او منطقـ
ــة  ــالء، المدينـ ــي كربـ ففـ
المقدســـة،  الشـــيعية 
ابنـــاء  عـــاش   مثـــال، 
ــوا  ــات وقدمـ ــذه االقليـ هـ
الجليلـــة  الخدمـــات 
ـــى  ـــز ال ـــال تميي ـــا ب البنائه
ــش  ــة التعايـ ــب حالـ جانـ
النـــادرة التـــي قضاهـــا 
ابنـــاء هـــذه االقليـــات 
جنبـــا الـــى جنـــب مـــع 

ابنـــاء العـــراق االخريـــن، 
يشـــعر  ان  دون  مـــن 
او  بالغربـــة  احدهـــم 
التمييـــز، بـــل ان الكثيـــر 
ــن  ــن الذيـ ــن العراقييـ مـ
ـــاء  ـــن ابن ـــاء م ـــم اصدق له
االقليـــات لـــم  يعرفـــوا 

او  الدينيـــة  هويتهـــم 
القوميـــة اال عـــن طريـــق 

الصدفـــة(،.
 مـــن جانبـــه قـــال 
الســـيد غـــزوان حامـــد 
عضـــو مجلـــس محافظـــة 
نينـــوى وممثـــل عـــن 
الشـــبك: اســـتغرب كثيـــرا 
الـــى  التطـــرق  لعـــدم 
ـــودون  ـــن يع ـــبك والذي الش
باالصـــل الـــى عشـــائر 
لفـــت  ومـــا  كرديـــة 
ــا  ــاك تخوفـ ــي هنـ انتباهـ
حكومـــة  مـــن  حتـــى 
ذكـــر  مـــن  االقليـــم 

الشـــبك.
فللشـــبك دور كبيـــر 
وواضـــح فـــي المســـاهمة 
الدولـــة  بنـــاء  فـــي 
ـــد  ـــة، فلق ـــة الحديث العراقي
هـــذه  ابنـــاء  ســـاهم 

االقليـــات علـــى مختلـــف 
الثقافيـــة  المســـتويات، 
والعلميـــة  والفكريـــة 
واالدبيـــة  والتعليميـــة 
والهندســـية  والطبيـــة 
والوزاريـــة  واالعالميـــة 
والقياديـــة وغيـــر ذلـــك 

نطالـــب  مـــا  الكثيـــر. 
بـــه ومـــن خـــالل هـــذا 
ــا  ــون لنـ ــر ان يكـ المؤتمـ
مـــكان فـــي البرلمـــان 
كمـــا نطالـــب بتثبيـــت  
اســـم  المكـــون الشـــبكي 
ــم .  ــتور االقليـ ــي دسـ فـ
واقـــرار الحقـــوق المدنيـــة 
والسياســـية واالجتماعيـــة 
. فالشـــبك منـــذ الحكـــم 
ـــال  ـــن االنف ـــوا م ـــد عان البائ
ـــتهدفون  ـــم مس ـــوم ه والي
االرهابيـــة   بالهجمـــات 
االتحاديـــة  والحكومـــة 
االقليـــم  وحكومـــة 
مقصرتـــان تجـــاه هـــذا 
المكـــون ، مـــن حقنـــا 
ـــد  ـــى 3 مقاع ـــول عل الحص
فـــي البرلمـــان وايضـــا 
احتـــرام خصوصيـــة هـــذه 
واالهتمـــام  المكونـــات 
ــكنها  ــي يسـ ــرى التـ بالقـ
ــل  ــي  يصـ ــبك والتـ الشـ
عددهـــا الـــى 60 قريـــة 
ـــف   ـــهم 400 ال ـــدد نفوس وع

شـــبكي.
ـــدو  ـــيد عي ـــول الس ويق
ممثـــل  الشـــيخ  بابـــا 
ناشـــط  و  االيزيديـــة 
الحقـــوق  وحقوقـــي: 
تتحقـــق  اتصورهـــا  ال 
بشـــكل كامـــل ألي فئـــة 
ــع  ــي مجتمـ ــة فـ وخاصـ
ـــون  ـــه مك ـــا كون كمجتمعن
مـــن قوميـــات كبيـــرة 
ـــرة  ـــان كبي ـــرة وادي وصغي
وصغيـــرة، فـــي هكـــذا 
ـــوق  ـــون الحق ـــع تك مجتم
دائمـــا غيرمتكاملـــة وقـــد 
ـــا  ـــوة وان ـــض االخ ـــار بع اش
شـــخصيا اشـــرت الـــى 
ــي  ــودة فـ ــادة الموجـ المـ
كل دســـاتير العالـــم والتـــي 
تقـــول ال فـــرق بيـــن ابنـــاء 
الوطـــن ال بالشـــكل وال 
ــس ال  ــة والبالجنـ بالقوميـ
ــادي وال  ــأ االقتصـ بالمنشـ
باالجتماعـــي ولكـــن مـــع 
االســـف هنـــاك فـــروق 
واضحـــة فـــي العـــراق  

االقليات في مؤتمر منظمة كوردستان للتنمية البشرية.. حضارة العراق القديمة التي تمتد الى 

 زيتو سياني: هنالك )19( مادة في 
الدستور العراقي تؤكد على حقوق 

االقليات

آراء ووجهات نظر مختلفة ومواقف متباينه حول الواقع 
الحالي وافرازاته على حقوق االقليات ومصيرها 

المسيحيون وااليزيديون والشبك في محافظة نينوى يتعرضون العمال عنف راح ضحيتها 
حتى اآلن آالفا منهم إضافة الى تهجير معظم عائالت تلك المكونات الى مناطق اكثر أمنا

غزوان حامد: ما نطالب به من خالل 
هذا المؤتمر ان يكون لنا مكان في 

البرلمان وتثبيت  اسم  المكون 
الشبكي في دستور االقليم . 

عيدو بابا: ادعو كل التيارات الدينية 
وخاصة االحزاب االسالمية الى التركيز 
على قيم التاخي والمحبة بين مختلف 
ابناء اقليم كردستان حتى اليظهر هنا 
وهناك رجل باسم واعظ مثال يحرض 

على القتل واالستهزاء بأديان االخرين 

عقــدت منظمــة »كردســتان للتنميــة البشــرية « فــي اربيــل مؤتمــرا واســعا حــول أوضــاع االقليــات واالديــان 
فــي العــراق، واقليــم كردســتان، وســط حضــور نوعــي الفــت مــن الباحثيــن والمؤرخيــن والناشــطين فــي ميــدان 
حقــوق االنســان وممثلــي المكونــات القوميــة واجهــزة االعــام ومنظمــات المجتمــع المدنــي، هــذا وقــد شــاركت 

منظمــة )ســورايا( فــي المؤتمــر ومثلهــا رئيســها نــوزاد بولــص.
تحقيق :سالى الحر
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ـــن  ـــول نح ـــتطيع ان اق اس
نرجـــع الـــى الـــوراء فلـــو 
االعـــوام  الـــى  عدنـــا 
الســـابقة ، ففـــي عـــام 
ــا وزيـــرة  1959 كان لدينـ
مـــن  واليـــوم  للمـــرأة 
يحـــرم وجـــود المـــرأة 
وارتقاءهـــا الـــى منصـــب 
ـــتينيات  ـــي الس ـــوزارة وف ال
ـــبعينيات  ـــي الس ـــى ف وحت
ــن  ــوع مـ ــك نـ كان هنالـ
ـــر  ـــش اكث ـــي والتعاي التآخ
ـــذه  ـــوري ه ـــن اآلن بتص م
ـــة  ـــن الناحي ـــرات م المؤتم
العمليـــة ال تفيـــد كثيـــرا 
ناحيـــة  مـــن  ولكـــن 
افـــكار  ونشـــر  الوعـــي 
ـــول  ـــة وقب التآخـــي والمحب
اآلخـــر بيـــن ابنـــاء هـــذا 
ــد  ــن نناشـ ــن ونحـ الوطـ
المبـــادئ  تتجســـد  ان 
بـــه  يقتنـــع  بشـــكل 
االنســـان العراقـــي حتـــى 
الـــى  تدعـــوا  االديـــان 
ـــة  ـــح والمحب ـــر والصل الخي
ــم  ـــض ومنهـ ــن البع لكـ
رجـــال  احـــد  ربمـــا 
الديـــن مـــن يحـــرض 
ـــه   ـــاء وطن ـــل ابن ـــى قت عل
مـــن الديانـــات االخـــرى 
بمبـــادئ  يســـتهزئ  او 
االديـــان االخـــرى وهـــذا 
فـــكل  خطـــر  شـــيء 
الـــى  تدعـــوا  االديـــان 
ـــى  ـــو ال ـــا ادع ـــة وان المحب
ـــاديء  ـــى المب ـــاق عل االتف
ــي  ــة  التـ ــم النبيلـ والقيـ
ــعب  ــا كشـ ــا كلنـ تجمعنـ
ـــا العكـــس  واحـــد وان فعلن
ــداء  ــح اعـ ــرق ونصبـ نتفـ
ــاهد  ــمع ونشـ ــا نسـ وكمـ
يقتـــل.  االيزيـــدي  ان 
ــوا  ــي ادعـ ــن كل قلبـ مـ
الدينيـــة  التيـــارات  كل 
االحـــزاب  وخاصـــة 
االســـالمية الـــى التركيـــز 
التآخـــي  قيـــم  علـــى 
والمحبـــة بيـــن مختلـــف 
ــتان  ــم كردسـ ــاء اقليـ ابنـ
هنـــا  اليظهـــر  حتـــى 
وهنـــاك رجـــل باســـم 
واعـــظ مثـــال يحـــرض 
علـــى القتـــل واالســـتهزاء 

بأديـــان االخريـــن 
الحقوقـــي  ويقـــول 
جتـــو  هوكـــر  الســـيد 
مجـــال  فـــي  ناشـــط 
المدنـــي:  المجتمـــع 
ـــاش  ـــر للنق ـــوري ميس حض
اقليـــم  فـــي  والعمـــل 
بســـبب  كردســـتان 
االمنيـــة  االوضـــاع 
المســـتقرة تـــم التطـــرق 
كثيـــرة  ملفـــات  الـــى 
المكونـــات  بخصـــوص 
ــب  ــا كتـ ــرى  و مـ االخـ
الكثيـــر عـــن احتـــرام 
وحقـــوق  االديـــان 

االقليـــات لكننـــا نحتـــاج 
الـــى التطبيقـــات المزيـــد 
ــات ، إذ ال  ــن التطبيقـ مـ
ـــراك  ـــل واش ـــن تمثي ـــد م ب
االقليـــات فـــي الحيـــاة 
وتقديـــم الخدمـــات الالزمـــة 
لهـــم وحمايتهـــم ومـــا 
ـــاج  ـــات تحت ـــت المكون زال
ــة  ــاركة حقيقيـ الـــى مشـ
، صحيـــح ان االنتخابـــات 
بالكوتـــا لكـــن  جـــرت 
ـــب  ـــة تغلي ـــظ محاول نالح
ـــيحي  ـــى مس ـــيحي عل مس

عـــن طريـــق التصويـــت لـــه 
مـــن قبـــل اكـــراد وفقـــا 
ــي  ــذي ينتمـ ــزب الـ للحـ
اليـــه وهـــذا المعيـــار خاطئ 
الينســـجم مـــع الحقـــوق 
مســـألة  عـــن  امـــا   ،
ــرة  الحمايـــة فهـــي متوفـ
نســـبيا لكنهـــا تحتـــاج 
الـــى حمايـــة اجتماعيـــة 

هـــذا منظـــور يحتـــاج 
الـــى عمـــل فالحمايـــة 
الســـلطة  قبـــل  مـــن 
التكفـــي اال اذا تحولـــت 
الـــى حمايـــة مجتمعيـــة   
ممارســـات  هنـــاك   ،
ال  التصرفـــات  وبعـــض 
ـــتان   ـــم كردس ـــق باقلي تلي
فـــي  الحظنـــا  كمـــا 
ــرق  ــرة حـ ــة االخيـ االونـ
ـــع المشـــروبات  محـــالت بي
ـــى  ـــوم عل ـــة والهج الكحولي
ـــدد  ـــد تش ـــوادي ، يوج الن

ــى  ــاج الـ ــي نحتـ مجتمعـ
ــن  ــي  مـ ــي مجتمعـ وعـ
اجـــل فسيفســـاء العـــراق 
ــز  ــاء علـــى التمييـ والقضـ

والتفرقـــة.
الـــى  بالنســـبة 
التوصيـــات ارى اهميـــة  
وتبويبهـــا  تقســـيمها 
ـــلطات  ـــى الس ـــا ال وايصاله

اختيـــار  و  المعنيـــة 
لجنـــة مشـــتركة للعمـــل 
حـــول  المســـتقبلي 
كيفيـــة الوصـــول الـــى 
ــط  ــرار والضغـ ــاع القـ صنـ
عليهـــم للقبـــول بهـــا، 
وانـــا دائمـــا متفائـــل .
ومـــن جانبـــه قـــال 
والمصمـــم  التشـــكيلي 
الســـيد اكـــرم تريكـــو 
المديـــر االداري لمنظمـــة 
لـــف(  نـــه  )دايـــك  
المندائيـــة وممثـــل عـــن 
تعـــرض  المندائييـــن:  
المندائيـــون  الصابئـــة 
تهجيـــر  لحمـــالت 
اغتيـــال  وعمليـــات 
منظمـــة وقتـــل وتهديـــد 
ــق  ــي مناطـ ــب فـ وترهيـ
وســـط وجنـــوب العـــراق 
ــم  ــر منهـ ــرت الكثيـ أجبـ
الـــى  النـــزوح  علـــى 
مـــن  آمنـــة  مناطـــق 
ــى  ــه الـ ــالد او التوجـ البـ
بلـــدان المهجـــر حـــال 
ــم  ــي االقليـ ــات فـ االقليـ
كـــون  بكثيـــر  افضـــل 
حكومـــة االقليـــم ليســـت 
ـــا  ـــددة ديني ـــة متش حكوم
ــات  ــد ان االقليـ ــذا نجـ لـ
او االصـــالء المندائييـــن 
كالشـــبك،  وغيرهـــم 
ـــيحيين  ـــن والمس االيزيديي
وتأسيســـا  متعايشـــون 
علـــى ذلـــك، فـــان مـــن 
يفكـــر بهـــذه الطريقـــة 
ــة التـــي يســـعى  المريضـ
مـــن خاللهـــا التأثيـــر علـــى 
ـــراغ  ـــات او اف ـــة االقلي هوي
فهـــو  منهـــم،  العـــراق 
واهـــم جملـــة وتفصيـــال، 
كمثـــل  مثلـــه  وان 
مـــن يريـــد ان يلغـــي 
ــه  ــراق وهويتـ ــخ العـ تاريـ
ـــن  ـــل يمك ـــه، فه وحضارت
ــد  ــك؟ بالتاكيـ ــد ذلـ الحـ
االقليـــات،  الن  كال؟ 
جـــزء  اســـلفت،  كمـــا 
ال يتجـــزأ ليـــس مـــن 
ـــه  ـــراق وحضارت ـــخ الع تاري
فحســـب، وانمـــا مـــن 
ــك،    ــراق كذلـ ــر العـ حاضـ
ـــى  ـــراق معاف ـــيعود الع وس
ــه  ــا بتنوعـ ــا ومنيعـ وقويـ
وتعـــدد هويـــة ابنائـــه. 
ــة  ــعى لتصفيـ ــن يسـ ومـ
االقليـــات فـــي العـــراق 
والتهجيـــر،  بالقتـــل 
مـــن  كمثـــل  مثلـــه 
يســـعى اللغـــاء تاريـــخ 
العـــراق وحضارتـــه التـــي 
ــنين، او  ــد آالف السـ تمتـ
ــي  ــد ان يلغـ ــن يريـ كمـ
نهريـــه الخالديـــن دجلـــة 
وكطائفـــة  والفـــرات. 
مندائيـــة نطمـــح نحـــو 
ـــة  ـــت سياس االحســـن وكان
االقليـــم جيـــدة تجاهنـــا 

لنـــا  وفـــرت  حيـــث 
المـــكان لفتـــح المقـــر 
الخـــاص بنـــا واتمنـــى 
ــي  ــراق فـ ــون العـ ان يكـ
تعايـــش ســـلمي فـــي 

جميـــع اجزائـــه.
الســـيدة  وتقـــول 
عضـــو  صليـــوة  دالل 
فـــي منظمـــة كردســـتان 
البشـــرية:  للتنميـــة 
ــات  ــم باالقليـ ــن نهتـ نحـ
وإفســـاح  ودورهـــم 
ـــم  ـــال اليصـــال صوته المج

والمطالبـــة بحقوقهـــم ، 
ـــي  ـــات ف ـــك االقلي ـــال ش فب
ــوم  ــرض اليـ ــراق تتعـ العـ
لتهديـــد مباشـــر وكبيـــر، 
هويتهـــا  يســـتهدف 

الثقافيـــة،
ـــد  ـــك ان اي جه وال ش
ـــدد  ـــذا الص ـــي ه ـــذل ف يب
ـــي  ـــاهم ف ـــوب وسيس مطل
الدفـــاع عـــن االقليـــات 
ـــالل  ـــن خ ـــراق م ـــي الع ف
اوال،  الحقائـــق  تبيـــان 

ليطلـــع الـــراي العـــام، 
ــى  ــي، علـ ــة العراقـ خاصـ
ـــانية  ـــاة االنس ـــم المعان حج
لـــه  تتعـــرض  التـــي 
وثانيـــا،  بلدهـــا،  فـــي 
ــام  ــن امـ ــع المعنييـ لوضـ
وجهـــا  مســـؤولياتهم 
لوجـــه، مـــن اجـــل ان 
ــة  ــد حجـ ــى الحـ ال يبقـ
بـــه  يتهـــرب  عـــذر  او 
مـــن تحمـــل مســـؤولياته 
والتاريخيـــة  االنســـانية 
هـــؤالء  ازاء  والوطنيـــة 

ـــم  ـــي بلده ـــن ف المضطهدي
ـــذه  ـــل ه ـــرار مث االم ان تك
والنـــدوات،  المؤتمـــرات 
وفـــي مختلـــف االوقـــات 
ـــي  ـــاهم ف ـــن، سيس واالماك
ـــام  ـــراي الع ـــار ال ـــت انظ لف
الـــى الحقائـــق وباالرقـــام 
ـــك  ـــق، وبذل ـــور والوثائ والص
ســـنكون قـــد اقتربنـــا 
الدفـــاع  مـــن  قليـــال 
هـــؤالء،  حقـــوق  عـــن 
ــا  ــا جميعـ ــب علينـ ويجـ

ـــدات  ـــلم الجن ان ال نستس
االرهابييـــن  واهـــداف 
ـــب  ـــدون تخري ـــن يري الذي
خـــالل  مـــن  البلـــد 
تصفيـــة  محاوالتهـــم 
االقليـــات او الحـــط مـــن 
مكانتهـــم وموقعهـــم فـــي 

المجتمـــع العراقـــي.
كوتا مزورة 

ــر  ــب آخـ ــن جانـ ومـ
عبـــد  الســـيد  قـــال 
ــدا  ــلمان يلـ ــيح سـ المسـ
: هنـــاك فـــرق مـــا بيـــن 
اوضـــاع االقليـــات فـــي 
ـــي  ـــة وف ـــة المركزي الحكوم
ـــاك  ـــم، وهن ـــة االقلي حكوم
ادونهـــا  وانـــا  حقيقـــة 
واذكرهـــا دائمـــا وهـــي 
الكـــردي  الشـــعب  ان 
ــه اي  ــس لـ ــعب ليـ كشـ
ـــون  ـــاه اي مك ـــب تج تعص
ــة  ــكار الدينيـ ــن االفـ لكـ
المتطرفـــة هـــي التـــي 
تحـــاول القضـــاء علـــى 
المكونـــات كمـــا نـــرى 
وكثيـــر  العـــراق  فـــي 
حتـــى  االماكـــن  مـــن 
فـــي كردســـتان لكـــن 
ـــتان  ـــم كردس ـــة اقلي حكوم
اســـتطاعت ان تحتـــوي 
وان  المكونـــات  هـــذه 
وترعاهـــم  تســـتقبلهم 
هـــذه  عنهـــم  وتمنـــع 
المآســـي وبالفعـــل نحـــن 
هـــذه  حمايـــة  تحـــت 
ــود  ــم وجـ ــة رغـ الحكومـ
ـــيطة  ـــائل البس ـــض المس بع
التـــي تحـــدث هنـــا وهنـــاك 
ـــس  ـــام لي ـــكل ع ـــن بش لك
ـــيحيين  ـــن المس ـــط نح فق
ــا الصابئـــة والشـــبك   وانمـ
الـــى  لجـــأوا  كلهـــم 
ـــان  ـــبب االم ـــتان بس كردس
والحمايـــة   واالســـتقرار 
وبالنســـبة لقانـــون االحـــوال 
الشـــخصية اجـــده مهمـــا 
ـــث  ـــا حي ـــدا بالنســـبة لن ج
ـــوال  ـــون باالح ـــا مرتبط انن
العراقيـــة  الشـــخصية 
ـــون  ـــدم المك ـــكل اليخ بش
ـــرورة  ـــى ض ـــد عل ـــذا نؤك ل
تشـــريع قانـــون االحـــوال 
الخـــاص  الشـــخصية 
بنـــا ومســـؤول شـــؤون 
الســـابق  المســـيحية 
زار  النوفلـــي  عبداللـــه 
ـــة  ـــرت مناقش ـــكاوا وج عين
القانـــون  هـــذا  حـــول 
مالحظـــات  وســـجل 
ـــف  ـــع األس ـــن م ـــه لك حول
ـــي  ـــريعه ال ف ـــم تش ـــم يت ل
الحكومـــة المركزيـــة وال 
فـــي حكومـــة االقليـــم 
ونحـــن ننتظـــر ونامـــل 
ـــة عليـــه،  ان تتـــم الموافق
للكوتـــا  بالنســـبة  امـــا 
ـــب  اجدهـــا ضروريـــة ويج
ان تكـــون ألهـــل الكوتـــا.

الحقوقي هوكر جتو: كتب الكثير عن 
احترام االديان وحقوق االقليات لكننا 

نحتاج الى المزيد من التطبيقات، صحيح ان 
االنتخابات جرت بالكوتا لكن نالحظ محاولة 

تغليب مسيحي على مسيحي عن طريق 
التصويت له من قبل اكراد وفقا للحزب 

الذي ينتمي اليه وهذا المعيار خاطئ 
الينسجم مع الحقوق

اكرم تريكو: اوضاع االقليات 
في االقليم افضل بكثير من 

المناطق االخرى ونجد ان االقليات 
او االصالء المندائيين وغيرهم 

كالشبك،االيزيديين والمسيحيين 
متعايشون ومن يسعى للتأثير على 

هوية االقليات او افراغ العراق منهم، 
فهو واهم جملة وتفصيال

دالل صليوة:  يجب علينا جميعا ان ال 
نستسلم الجندات واهداف االرهابيين 
الذين يريدون تخريب البلد من خالل 
محاوالتهم تصفية االقليات او الحط من 
مكانتها وموقعها في المجتمع العراقي 

 عبدالمسيح سلمان يلدا:  حكومة 
االقليم استطاعت ان تحتوي المكونات 
وان تستقبلهم وترعاهم وتمنع عنهم 
المآسي .. وأرى ضرورة تشريع قانون 
لألحوال الشخصية خاص بالمسيحيين .

اكثر من ستة آالف عام  بناها هؤالء الذين اصبحوا اقليات رغم كونهم سكان العراق االصليين
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قصص قصيرة جدا

ــتهالل  ــة االس ــي عتب ف
االولــى  الصفحــة  ومنــذ 
عابــر  حــدث  فــي  نقــرأ 
ــة  ــاة اليومي ــردات الحي لمف
المقهــى  هــو  فالمــكان 
ــة  ــي وحكاي ــوات االغان وأص
ثــم  الحجــار  اســماعيل 
تنقلــب االحــداث فجــأة الى 
بيــان رقــم واحــد وهيمنــة 
علــى  البعــث  حــزب 
الســلطة فــي 1968 ومــن 
هنــا تبــدأ حكايــة العقــاب، 
ــه  ربمــا نقــول مــن هــو؟ ان
ــة  ــى كل فريس ــض عل ينق
يراهــا ســهلة واالفتــراس 
واســعة  مســاحة  يشــمل 
مــن أبنــاء الشــعب العراقــي، 
بينمــا تتداخــل االحــداث 
ــو  ــر اال وه ــاب آخ ــي عق ف
الشــخصية  الديــن  عــز 
فهــو  للحــدث  المحوريــة 
الشــهواني  االنســان  ذلــك 
الــى ابعــد الحــدود وينقــض 
علــى فرائســه بســهولة بمــا 
ــة  ــة وروي ــن رؤي ــك م يمتل
ــذا  ــان وتلصــص، وهك وافتن
ان  الــى  الروايــة  تقودنــا 
بيــن  االحــداث  تتأرجــح 
عقــاب الحــزب وعقــاب عــز 
الديــن الــى النهايــة، حيــث 
يطــول بنــا الســرد الحكائــي 
باســلوبه المشــوق والممتــع 
يحــدث،  ســوف  لمــا 
الرعــب  أدخــل  فالحــزب 
ــوب االمهــات ص20  ــي قل ف

الديــن  عــز  زواج  بينمــا 
احــدث هــو اآلخــر مشــهدا 
ــة  ــة الدخل ــي ليل ــا ف مروع
ــى  ــداث ال ــود االح ــم تع ث
ــي  ــن المخابرات ــاز حني جه
ليدخــل الرعــب فــي قلــوب 
وســيطرته  العراقييــن  كل 
علــى اجهــزة ومؤسســات 
العقــاب  فأصبــح  الدولــة 
المجتمــع  عســكرة  هنــا 
ــي  ــه ف ــق نداءات ــو يطل وه
الفســيحة  االجــواء  كل 
ــرا  ــا الكامي ــود بن ص30 وتع
الــى  بــاك(  )الفــالش 
كوردســتان ومــا مضــى فــي 
ــي  ــاب ف ــك العق ــه ذل فعلت
جرائــم صوريــا وحمــالت 
تتســابق  وهنــا  االنفــال. 
الرجــع  فــي  االحــداث. 
ــى  ــي ال ــى الماض ــد ال البعي
فــي  األمــور  تختلــط  ان 
مايحــدث مــن فــراغ فكــري 
االخــرون  يتلهــى  بينمــا 
المطربــات  اجــواء  فــي 
والراقصــات ص37 وهــا هــو 
عــز الديــن ينقــض فريســته 
ســيمون المصريــة ويضاجــع 
كمــا  الولهــان  كالباشــق 
ــق  ــد الخال ــة عب ــي رواي ف
يحلــق  )عندمــا  الركابــي 
الباشــق( ثــم نعــود الــى 
ــداث  ــابق االح ــوراء لتتس ال
فــي الســرد والمغامــرة الــى 
والحقــوق  آذار   11 بيــان 
ــة  ــف العراقي ــة للطوائ الثقافي

ظاهرهــا  حقــوق  وهــي 
حــق وباطنهــا باطــل وقيــام 
حتــى  الوطنيــة  الجبهــة 
واضحــة  الصــورة  تظهــر 
ــاب  ــور عق ــي ظه ــا ف تمام
المصلــح  وكأنــه  البعــث 
المنتظــر. صــدام العقابــي 
وعــز الديــن ال يهمــه اال 
ــه  ــواء لرغبات ــيء االج ان يه
بســتانه  فــي  وشــهواته 
الصغيــر ص54 وهنــا نتذكــر 
فــي ارجحــة الحــدث روايــة 
الرحمــن  لعبــد  الوشــم 
الربيعــي حيــث ينســجم 
ــد  ــى ح ــرد ال ــلوب الس اس
ــاب،  ــة العق ــع رواي ــر م كبي
ويســتمر الســرد فــي احداث 
مهمــة شــهدها المجتمــع 
نقــرأ  وكأننــا  العراقــي 
ــا  ــخ وهن ــي التاري ــا ف كتاب
ــي  ــف التاريخ ــدو التوظي يب
لالحــداث طاغيــا، الســيد 
ــعبي  ــش الش ــب، الجي النائ
النقابــات  التعليــم،  غلــق 
ــن والحــرف  وأصحــاب المه
والمهندســين  والمعلميــن 
للحــزب  طواعيــة  والــكل 
ابــي  دار  دخــل  فمــن 
ــن ص73  ــو آم ــفيان فه س
ــى كل  ــض عل ــاب انق فالعق
ولــم  تطاوعــه  فريســة ال 
الشــيوعيين  غيــر  يبــق 
اســتدعائهم  ثــم  حيــث 
ــادر  ــن فغ ــر االم ــى دوائ ال
ــار  ــة االنص ــى حرك اآلف ال

تخلصــا  كوردســتان  فــي 
ــة العقــاب حيــث  مــن عقوب
ينهــش اجســادهم أينمــا 
كانــوا، والحــدث االهــم نقــرأ 
فــي الصفحــة 78 تســلط 
ــى كل  ــدام( عل ــاب )ص العق
ــزب،  ــة والح ــات الدول مقوم
ثــم يعــود بنــا الحــدث الــى 
عــز الديــن وابنتــه المريضــة 
وبســتانه وهــو يســتجمع 
ــل  كل قــواه الشــريرة للني
مــن صاحبــة البــار جميلــة 
فــي  يضاجعهــا  حتــى 
ــاب  ــة ص88 فهــو عق النهاي
خطيــر عندمــا ينقــض علــى 
ــه  الفريســة )فــك ازرار بنطال
وأدخــل احليلــه فــي حرهــا 
وماهــي اال نهــزات حتــى 
افــرغ فيهــا كل مخزونــه( 
ومخــزون عقــاب ليــس لــه 
نهايــة فهــو الشــهاب يطيــر 
فــي ســماء مفتوحــة، وفــي 
المالحــم العراقيــة القديمــة 
ص93 )حينمــا فــي العلــى( 
وغيرهــم  االلــه  وكوديــا 

مــا  علــى  امثلــة  وهــي 
عانــاه العراقيــون، والمــوروث 
الدينــي فــي ســرد الحكايــة 
ــا  ــاص هن ــه الخ ــذ طابع اخ
ــي  ــا ه ــرون، وه ــم صاب وه
ــة  ــة االيراني ــرب العراقي الح
تنقــل اآلف الجثــث الــى 
ســعير  وبيــن  المقابــر 
الحــرب وولولــة االمهــات 
ينقــض  الديــن  عــز  كان 
ــة  ــى صاحب ــة عل ــرة ثاني م
البــار حيــث )انبــرت لــه 
ــوالدة ص  ــة ال ــوة حديث كلب
ــه  ــد ســلط كل عقل 98( وق
ــس  ــى المالب ــه عل وهواجس
الداخليــة التــي عثــر عليهــا 
مدفونــة فــي خزنــة فــي 
الحائــط، وطالــت احــداث 
الجميــع  كاهــل  العقــاب 
ــن  ــدام الكثيري ــرة اع وظاه
والوقائــع  خونــة،  النهــم 
ــة  ــا نهاي ــس له الســردية لي
بيــن مــا يفعلــه عــز الديــن 
ــي  ــدث ف ــا يح ــاء لم كغط
ــكاليات  ــر واش ــاق البش اعم
لنفســية  الحــرب كغطــاء 
المتعطــش  الشــهواتي 
ــوروث  ــط الم ــاء فاختل للدم
بالشــعبي  التاريخــي 
ــا  ــي فكم ــي والحكائ والدين
ان شــهوة عــز الديــن ال 
ــهوة  ــك ش ــا كذل ــة له نهاي
صــدام فــي الدمــاء ال نهايــة 
لهــا حيــث نجــد عقــاب 
ــن  ــررت م ــن )تح ــز الدي ع

لباســها الداخلــي ولــم تبــق 
علــى جســدها اال غاللــة 
بيضــاء رقيقة راح عــز الدين 
يدعكهــا بقضباتــه الوحشــية 
ــدام  ــا راح ص ص 130( بينم
الشــعب بقضباتــه  يدعــك 
الوحشــية مــن جهــة اخــرى 
حقــده  نــار  تطفــأ  وال 
ــب  ــذا التعاق ــن. ان ه الدفي
العقابيــن  بيــن  الزمنــي 
الســرد  مفهــوم  اعطــى 
ــة  ــه الجمالي ــي بنيت الحكائ
ــن  ــة م ــر الحكاي ــي عناص ف
الزمــان والمــكان والحــدث، 
فالحــرب اســقطت كل القيم 
االخالقيــة واصبــح الســقوط 
علــى  يعــوم  االخالقــي 
ســطح االحــداث ص 137 
فاالتصــال الجنســي بيــن 
ــوة  ــاد والرش ــال والفس الرج
ــي،  ــد العراق ــران الجس تنح
ــي  ــي ف ــف التاريخ والتوظي
ــود  ــى ثم ــود ال ــة يع النهاي
وعــاد )كذبــت ثمــود وعــاد 
بالقارعــة( ص 154 وتشــهى 
بيــان  فــي  االحــداث 
 1988/8/8 فــي  البيانــات 
ولكــن العقــاب بقــي مســلطا 
ينهــش  االجســاد  علــى 
ــي  ــه ف ــا يشــاء ولل ــا م فيه

ــؤون. ــه ش خلق

العقاب / رواية تأليف ابو يوسف 
الطبعة االولى 2013   

أصوات
سـحابة دخـان تبادلت 
اللمسـات، مع شـباك غرفة 
يسـكنها غريـب عند ناصية 
الشـارع المخصص لألزبال، 
كتـب وصيتـه، فـي ثالثـة 

بنود..
تظاهـر  األول:  البنـد 

. لتضحيـة با
تظاهـر  الثانـي:  البنـد 

باإلندمـاج.
تظاهـر  الثالـث:  البنـد 

بالفـرح.
الوصيـة   صرصـار  أكل 

ثـم هـرب.
نظرات

فـي  مجتمعيـن  كانـا 
مسـاء، دوى صـوت يشـبه 
األحـالم  حطـم  االنفجـار، 
ذات  وفـي  شـظايا،  إلـى 
الحاضـر  تقاطـع  اللحظـة، 
متدحرجـا،  والماضـي، 
والزفيـر  الشـهيق،  تـاركا 

الخـوف. يمضـغ 
بال معالم

عليـه،  تعرفـت  سـهوا، 
وعشـقته فـي بـالد الغربة، 
يحمـل شـكل وعـادات أبو 

منجـل، لـذا رسـمته علـى 
المقـدس،  حبهـا  خارطـة 
قلبهـا  خطـوط  ووضعـت 
رعايتـه،  تحـت  القديمـة 
فيضـان  أول  حلـول  مـع 
اكتشـفت  عالقتهمـا،  فـي 
أنـه يفضل الضفـادع عليها، 
أمـا هـي فتحـب الـدفء،، 
فخلعـت  أفريقيـا،  وأنهـار 
الخارطـة، وتركـت مكانهـا، 

فراغـا كبيـرا.
ذبول االندماج 

وأوتـاد  الماضـي،  إلبـر 
مـن  نواميـس  الحضـارة، 
جعلـت  هـش،  زجـاج 
قلبـه مهشـما، لـم يعـرف 
دائـم  هـو  بـل  المقاومـة، 
االستسـالم، ومسـتمر فـي 
فـي  متفـوق  االنكسـار، 
أراد  يـوم  فـي  الخسـارة، 
امتـالك فتـاة، وهـو يصارع 
المشـاهد، وجـد،،، واحـدة 
اإلسـفنج،  مـن  جسـدها 
يتأبطهـا رجل من القرميد، 
الزبـدة  مـن  وأخـرى،، 
تجالـس صهريجـا مـن نار، 
وأخـرى،، كباقة ورد فواحة 
المهمـالت،،،  سـطل  فـي 

أمـا هـو فمجمـد األوصال، 
يحثـه سـفر غيـر مسـتقر، 
متدحـرج كسـحابة تقطعها 

المسـافات. عبـر  الريـح 
نشاط  

بعـد أول لقـاء بينهمـا، 
مارسـت السـير بجد نحوه، 
مـن  شـطر  فـي  ونمـا 
سـرى  حديـث  ضلوعهـا، 
بخـوف عـن أمثلـة سـابقة، 
اتضحـت لهـا، ناقشـته فـي 
عنـده،  التجـاوب  تفاصيـل 
كانـت مفاصـل التعبير على 
تحـث  ال  المغلـق،  وجهـه 
مواقـف الصـدق، ممـا أثـار 
الهائـج،  صدرهـا  عصافيـر 
مترنحـة  تغنـي  وسـمعتها 
على أوتار العشـق، بتداخل 
مفاتيـح  وضعـت  عصيـب، 
الحـب علـى طاولـة الغزل، 
قدميهـا  حركـة  وتركـت 
الحاصـل  التباطـؤ  تعلـل 

الصداقـة. لتلـك 
مفردات يومية 

اندهاشـها  بدايـة  فـي 
إلـى  الخـروج  فكـرة  مـن 
مختلـف النواحـي السـائبة 
أخـذت  عالقتهمـا،  فـي 

قلبهـا  دفتـي  تغـادر 
المشـغول بالحـب، وجـدت 
بفوضـى  مختنقـة  غيومـا 
الخريـف، أذيالهـا متعـددة 
اتجاهاتهـا  التضاريـس، 
أن  وقبـل  مسـتقرة،  غيـر 
مراياهـا،  أنفـاس  تغبـر 
كسـرت؛ اندماجها الكثيف، 
وتخلصـت من نظـام تبعية 
تجـد  لعلهـا  لـه،  االنقيـاد 

جديـد. مـن  الصفـاء 
توجه

جلسـت قـرب حبيبهـا 
غبطـة  وكلهـا  تسـأله، 
يسـبح  تفاؤلهـا  وتراقـص، 
هـل  الجـواب،  بهـوى 
تحبنـي؟ هـي واثقـة مـن 
الحـب؛ ولكنهـا تبحث عن 
حجم لهذا الشـعور،، أجابها: 

الفـراغ!!. بحجـم  أحبـك 
بنظرهـا  شـردت 
الـذي يحمـل االسـتغراب، 

. ! ؟ ل ؤ لتسـا ا و
جبال      

علـه  ثغـره،  أصلـح 
يصـل سـلم الحب، ابتسـم 
أمـام المـرآة آالف المرات، 
عواطفـه  نزيـف  مسـح 

بقطـع الثلـج، احتـل زوايـا 
الينابيـع، ليكتـب لهـا عـن 
المتراكمـة،  قلبـه  فراغـات 
لكنـه نسـي أن يبتسـم لها 
صـوره  كل  فماتـت  يومـا، 

عندهـا.
عزلة   

أرادت أن ترافـق زميال 
لها، غرسـت كل الدباببيس 
ياقتهـا،  طريـق  فـي 
وجملـت خصـالت شـعرها 
مـن  بالعديـد  األشـقر، 
الشـرائط الوردية، وسـهرت 
تحـت ظـل القمـر؛ أليـام، 
ولـم ترافـق الصـدق لعبير 
الـذي  الجميـل،  حلمهـا 
التفاصيـل،  كل  أعطتـه 
لـذا لـم تصبـح راهبـة في 

العشـاق. كنائـس 

ادب وثقافة

العقاب في الذاكرة الجمعية
1- سرت ليا..

اترجى بزوغ فجر
ضللت طريقي

فإذا الفجر أمامي
شمسا... قلت ما الخبر

اجابوا... ليل يمضي
وفجر يأتي

ونهار جديد يبدأ
هكذا الحياة تسير
فاستمر بسيرك ليا

لعل في ذلك تهدأ
... نفسك

وتستقر... أحامك
بيوم بهيج آخر

2- وقفت حيث اآلخرون
ناظرين الى شيء ما

قلت وصرخت ما الخبر
قالوا.. هناك في البعيد

اجبت.. واين النهاية
قالوا.. هاهنا نحن واقفون

ننظر اليها... صابرين
3- حل عيد ومضى
واعياد كثر مضت

ما العيد يا صديقي؟!
فرح ومرح ولقاء.. و..و..و

استمر إذا. بما أنت... ال تتراجع
فاالعياد كثر والقادم أحلى
أفرح... أمرح.. وال تدع االيام

تلعب بك
فأنت لست ورقة

تتقاذفك الرياح شماال
وجنوبا
أصمد...

فانت إنسان

شذرات...

نوري بطرس

رحاب حسين الصائغ

  د. سعد يوسف توما

ألني ال أبحث عن أحد
ذهلت حين وجدتك!

على اآللة الكاتبة السرية في قاعي
أضرب لك رسائل الحب المغفلة من التوقيع!

ال أريد حبا مدججا بالوعود الكبيرة كبيان وزاري
مزينا باآلمال المستقبلية كالمارشات العسكرية..

عصفور ينقر حبة قمح من يدك
ثم يعاود طيرانه في المدى... هكذا الحب

لحظة فرح كونية هاربة، كنجم اشتعل ثم هوى.
***

ال تتنصل ممن أحببت قبلي، وستحب بعدي
واعطنا حبنا كفاف يومنا،

لحظة صدق عابرة تدوم أطول من عمر من األكاذيب المرصعة!
***

با وجل، أمد يدي إلى صدرك
وأثقب قلبك بمخلبي

ليهطل دمك البنفسجي على ورقتي
وتولد النجوم والفراشات والقصائد..

ما الذي يبقى من قصص الحب غير الحبر على ورق الرسائل؟
ما الذي يخلد أكثر من ›حبر على ورق‹ يتندرون به؟

ومن قال إن الجسد أكثر حقيقة من الظل؟
***

قلبي ممتلئ بحضورك وأنت غائب،
وأنا محاطة بالحاضرين - الغائبين في السهرة.

تسيل فوقي أصواتهم وألوانهم مطرا خارج زجاج نافذة منيعة،
ويهطل حضورك من جلدي إلى قاعي...

***
أحب الكلمات التي كادت أن تقال بيننا،

ثم امتنعنا عن إطاقها إلى العدم،
واحتفظنا بها أسماكا ملونة مضيئة داخل دورتنا الدموية...

وها أنا أتأمل أصابعي وأنا أكتب رسالة لك
تتحول إلى خمسة عصافير

وتطير.. 

حبر على ورق
بنت بغداد
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ادب وثقافة

وكانـت  للمنـزل  عـدت 
وقـد   ، بانتظـاري  زوجتـي 
 ، العشـاء  طعـام  أعـدت 
وأخبرتهـا  يدهـا  أمسـكت 
بأنـه لدى شـي أخبرهـا به، 
جلسـت بهـدوء تنظـر إلـي 
األلـم  ألمـح  أكاد  بعينيـن 
فيهمـا، شـعرت أن الكلمات 
تجمـدت على لسـاني، لكن 
يجـب أن أخبرهـا .  » أريد 
الطـالق ».. خرجـت هاتـان 
الكلمتـان مـن فمـي بهدوء، 
لـم تبـد زوجتـي متضايقـة 
اذ سـألتني بهدوء : »لماذا‹‹ 
ممـا  سـؤالها  تجاهلـت   .
أغضبهـا فصرخـت بوجهـي: 

»أنـت لسـت برجـل‹‹.
لـم  الليلـة  تلـك  فـي 
كانـت  الحديـث،  نتبـادل 
تنتحـب باكيـة، كانـت تريد 
لزواجنـا  فهـم مـاذا حـدث 
لكنـي بالكاد كنت أسـتطيع 
حقيقيـا  سـببا  إعطائهـا 
يرضيهـا . فـي تلـك اللحظة. 
أحسسـت بـأن زوجتـي لـم 
تعـد تملـك قلبـي ... فقلبـي 
امـرأة  تملكـه  أصبحـت 
»جييـن‹‹.   اآلن  أخـرى 
أعـد  لـم  بأننـي  أحسسـت 
أحـب زوجتـي ، فقـد كنـا 
كاألغـراب، إحساسـي بها لم 
يكـن يتعدى الشـفقة عليها.  
فـي اليوم التالي وبإحسـاس 
قدمـت   ، بالذنـب  عميـق 
الطـالق  أوراق  لزوجتـي 
وفيهـا  عليهـا،  توقـع  لكـي 
أمنحهـا  سـوف  بأنـي  أقـر 
المنـزل والسـيارة و30% من 
أسـهم الشـركة التي أملكها. 
األوراق  علـى  لمحـة  ألقـت 
ثـم قامت بتمزيقهـا، فالمرأة 
التـي قضـت 10 سـنوات من 
عمرهـا معـي أصبحـت اآلن 
أحسسـت   ، عنـي  غريبـة 

باألسـف عليهـا، ومحاولتهـا 
لهـدر وقتهـا وجهدهـا، فمـا 
تفعلـه لـن يغير مـن حقيقة 
اعترافـي لهـا بحبـي العميق 
وأخيـرا  »جييـن‹‹،  لـــ   
أمامـي  زوجتـي  انفجـرت 
ببـكاء شـديد، األمـر الـذي 
كنـت قـد   توقعتـه منهـا. 
كان  بكاؤهـا  لـي  بالنسـبة 
مصـدر راحة فهـو يدل على 
أن فكـرة الطالق التي كانت 
طويلـة  أسـابيع  تراودنـي 
حقيقـة  تصبـح  بـدأت  قـد 
ملموسـة أمامـي.  فـي اليوم 
التالـي عـدت إلـى المنـزل 
فـي وقـت متأخر مـن الليل 
ألجدها منكبة تكتب شـيئا. 
العشـاء  ليلتهـا  أتنـاول  لـم 
وذهبـت علـى الفـور للنـوم، 
اسـتغرقت  مـا  وسـرعان 
أشـعر  كنـت  فقـد  بالنـوم، 
بالتعـب جـراء قضائـي يومـا 
حافـال بصحبـة   »جيين‹‹، 
فتحـت عينـي فـي منتصف 
الليل ألجدهـا مازالت تكتب 
... فـي حقيقـة  األمـر لـم 
أكتـرث لهـا كثيـرا وأكملت 
فـي  أخـرى.   مـرة  نومـي 
الصبـاح جـاءت وقدمـت لي 
 ، الطـالق  لقبـول  شـروطها 
لـم تكن تريد أي شـي مني 
سـوى مهلـة شـهر فقـط ... 
لقـد طلبـت منـي أنـه فـي 
علينـا  يجـب  الشـهر  هـذا 
وسـعنا  فـي  مـا  نفعـل  أن 

حتـى نعيش حيـاة طبيعية 
بقـدر اإلمـكان كأي زوجين 
كان  هـذا  طلبهـا  سـبب   ،
بسـيطا بـأن ولدنا سـيخضع 
المدرسـة،  فـي  الختبـارات 
وهـي ال تريـد أن   يؤثـر 
أدائـه  علـى  الطـالق  خبـر 
طلبهـا  القـى  بالمدرسـة.  
قبـوال لدي، لكنهـا أخبرتني 
بأنهـا تريدني أن أقوم بشـي 
آخـر لهـا، طلبـت منـي أن 
أتذكـر كيـف حملتهـا بيـن 
ذراعـي فـي صبـاح أول يوم 
زواجنـا، ثـم   طلبـت منـي 
أن أحملهـا لمـدة شـهر كل 
صبـاح مـن غرفـة نومنا إلى 
بـاب المنزل اعتقـدت لوهلة 
أنهـا قـد فقـدت عقلهـا !!! 
آخـر  أجعـل  حتـى  لكـن 
أيـام لنـا معا تمر  بسالسـة 
طلبهـا  أنفـذ  أن  قبلـت   ،
أخبـرت  لقـد  الغريـب.  
»جييـن‹‹ يومهـا عـن طلب 
الغريـب فضحكـت  زوجتـي 
بـأن     : باسـتهزاء  وقالـت 
شـيء  زوجتـي  تطلبـه  مـا 
حاولـت  ومهمـا   ، سـخيف 
هـي أن تفعـل بدهـاء لـن 
يغيـر   حقيقـة الطـالق فهو 
واقـع ال محالـة .  لـم نكـن 
أنـا وزوجتـي علـى اتصـال 
أعربـت  أن  منـذ  جسـدي 
لهـا عـن رغبتـي بالطـالق ، 
فعندمـا حملتها بين ذراعيي 
فـي أول يـوم أحسسـت أنا 

معهـا باالرتبـاك، تفاجأ ولدنا 
يصفـق  وراح    . بالمشـهد 
صارخـا  خلفنـا  ويمشـي 
أمـي  يحمـل  »أبـي  فرحـا: 
كلماتـه  ذراعيـه‹‹،  بيـن   
أشـعرتني بشـيء من األلم، 
النـوم  غرفـة  مـن  حملتهـا 
مـرورا  المنـزل  بـاب  إلـي 
مشـيت  المعيشـة،  بغرفـة 
بيـن  وهـي  أمتـار  عشـرة 
ذراعـي أحملهـا،   أغمضـت 
عينيهـا وقالـت بصـوت ناعم 
خافـت : ال تخبـر ولدنـا عن 
الطـالق اآلن،   أومـأت لهـا 
بالموافقـة وإحسـاس باأللـم 
يتملكني ، إحسـاس كرهته، 
خرجـت زوجتـي   ووقفـت 
فـي موقـف البـاص تنتظـر، 
إلـى  سـيارتي  قـدت  وأنـا 
المكتـب.  فـي اليـوم التالي 
تصرفنـا أنـا وهـي بطبيعيـة 
أكثـر، وضعـت رأسـها علـى 
أن  اسـتطعت  صـدري،   
اشـتم عبقهـا ، أدركـت في 
هـذه اللحظة أننـي لم أمعن 
النظـر جيدا في هـذه المرأة 
أدركـت  بعيـد،  زمـن  منـذ 
أنهـا لـم تعـد فتـاة شـابة، 
فعلـى وجهها رسـم   الزمن 
خطوطـا ضعيفـة، غـزا بعض 
اللـون الرمادي شـعرها، وقد 
أخـذ الـزواج منهـا  مـا أخذ 
من شـبابه، لدقيقة تسـاءلت 
مـاذا فعلـت أنـا بهـا .  فـي 
اليـوم الرابـع عندمـا حملتها 
أحسسـت بإحسـاس األلفـة 
والمـودة يتملكنـي اتجاهها، 
إنهـا المـرأة التـي أعطتنـي 
10 سـنوات مـن عمرها.  في 
والسـادس  الخامـس  اليـوم 
إحساسـنا  بـأن  شـعرت 
أصبـح  واأللفـة  بالمـودة 
ينمـو مـرة أخرى، لـم أخبر 
»جييـن‹‹ عن ذلـك، وأصبح 
حمـل زوجتـي صبـاح كل 
أكثـر  سـهال  يكـون  يـوم 
وأكثـر بمـرور مهلـة الشـهر 
التـي طلبتهـا، أرجعـت ذلك 
مـن  هـي  التماريـن  بـأن 
جعلتنـي قويـا فسـهل علي 

حملهـا.  
فـي صبـاح أحـد األيـام 
جلسـت زوجتي تختـار ماذا 
سـتلبس، لقـد جربـت عددا 
ال بـأس   بـه من الفسـاتين 
لكنهـا لم تجـد ما يناسـبها 
قائلـة:  بحسـرة  فتنهـدت 
»كل   فسـاتيني أصبحـت 
كبيـرة علي وال تناسـبني‹‹، 

أدركـت فجأة أنهـا أصبحت 
هزيلـة مـع   مـرور الوقـت، 
سـهولة  سـبب  هـو  وهـذا 
فجـأة  لهـا.     حملـي 
تحملـت  أنهـا  اسـتوعبت 
الكثيـر مـن األلـم والمـرارة 
الشـعوريا     ، قلبهـا  فـي 
وضعـت يـدي علـى رأسـها 
بحنـان، فـي هـذه اللحظـة 
دخـل ولدنـا وقـال : »أبـي 
حـان الموعـد لتحمـل أمي 
بالنسـبة  الغرفـة‹‹،  خـارج 
يحمـل  والـده  رؤيـة  إليـه 
أمـه أصبـح   جزءا أساسـيا 
مـن حياتـه اليوميـة. طلبت 
أن  ولـدي  مـن  زوجتـي 
وحضنتـه  منهـا   يقتـرب 
وجهـي  أدرت  لقـد  بقـوة، 
لخوفـي  المنظـر  هـذا  عـن 
فـي  رأيـي  سـأغير  بأننـي 
األخيـرة،  اللحظـة  هـذه   
ثـم حملتهـا بيـن ذراعيـي 
أخرجتهـا مـن غرفـة النـوم 
إلـى البـاب الخارجـي مرورا 
بغرفـة المعيشـة وهي تطوق 
بنعومـة  بيديهـا  عنقـي 
وطبيعيـة، ضممت جسـدها 
بهـا  إحساسـي  كان  بقـوة 
أول  فـي  بهـا  كإحساسـي 
يـوم زواج لنـا، لكـن وزنهـا   
الـذي أصبح خفيفـا جعلني 

حزينـا.  
فـي آخـر يـوم عندمـا 
حملتهـا بيـن ذراعيـي لـم 
أسـتطع أن أخطـو خطـوة 
واحـدة، ولدنـا   قـد ذهب 
ضممتهـا  المدرسـة،  إلـى 
بقـوة وقلت لـم أكن أتصور 
أن حياتنـا كانت تفتقر إلى 
المـودة واأللفـة إلـى هـذه 
السـيارة  قـدت  اللحظـة.  
بخفـة  منهـا  وترجلـت 
البـاب خلفـي  أغلـق  ولـم 
أي   أن  مـن  منـي  خوفـا 
تأخيـر قـد يكـون السـبب 
الـذي  رأيـي  تغييـر  فـي 
صعـدت  عليـه،  عزمـت 
السـاللم بسـرعة،   فتحـت 
وهـي  البـاب  »جييـن‹‹ 
 : قائـال  وبادرتهـا  تبتسـم 
»أنـا آسـف جييـن لكنـي 
لـم  أعـد أريـد أن أطلـق 
زوجتـي‹‹.  نظـرت جييـن 
ومـدت  مندهشـة  إلـي 
جبهتـي  لتلمـس  يدهـا 
أنـت  »هـل  وسـألتني: 
يدهـا  رفعـت  محمـوم‹؟   
لهـا:  وقلـت  جبينـي  عـن 
»أنـا حقـا آسـف جييـن ... 
لكنـي لم أعـد أريد   طالق 
زوجتـي ، قـد يكـون الملل 

تسـلل إلـى زواجـي ألننـي 
نقـدر  نكـن  لـم  وزوجتـي 
األشـياء الصغيـرة الحميمـة 
تجمعنـا،  كانـت  التـي 
وليـس ألننـا لـم نعـد نحب 
بعضنـا  ، اآلن أدركـت أنـه 
بيـن  حملتهـا  أننـي  بمـا 
ذراعيـي فـي أول يـوم زواج 
لنـا البـد   لـي أن أسـتمر 
آخـر  حتـى  حملهـا  فـي 
يـوم فـي عمرنـا‹‹.  أدركـت 
»جييـن‹‹ صـدق مـا أقـول 
وعلـى قـوة قـراري، عندهـا 
صفعـة  وجهـي  صفعـت 
قويـة،   وأجهشـت بالبـكاء 
وأغلقـت البـاب فـي وجهي 
بقـوة، نزلت السـاللم وقدت 
السـيارة   مبتعـدا، توقفـت 
الزهـور  بيـع  محـل  عنـد 
واختـرت  الطريـق،  فـي 
حزمـة مـن الـورد   جميلـة 
بائعـة  سـألتني  لزوجتـي، 
فـي  تكتـب  مـاذا  الزهـور 
البطاقـة، فابتسـمت وكتبت: 
أحملـك  اسـتمر  »سـوف 
ذراعيـي  بيـن  وأضمــك 
كل صبـاح إلـى أن يفرقنـا 
المـوت‹‹.  فـي هـذا اليـوم 
وصلـت إلى المنـزل وحزمة 
وابتسـامة  يـدي  بيـن  ورد 
ركضـت  وجهـي  تعلـو 
مسـرعا إلـى زوجتـي، لكن 
فارقـت  وقـد  وجدتهـا   ..
لقـد  فراشـها،  فـي  الحيـاة 
كانـت زوجتـي تكافح مرض 
السرطان ألشهر طويلة دون 
كنـت  وأنـا   ، تخبرنـي  أن 
مشـغوال   مع »جيين‹‹ فلم 
أالحـظ  ذلـك،   لقد علمت 
زوجتي أنها سـتموت قريبا، 
لكنهـا لـم تخبرنـي وفضلت 
أن تجنبنـي االلـم وأي ردة 
فعل سـلبية من  قبل ولدنا 
لـي، وتأنيبـه لـي فـي حال 
مضينـا في موضـوع الطالق، 
علـى األقـل هـي  رأت أنـه 
الـزوج  أظـل  ان  ينبغـي 
المحـب في عيـون ولدنا، ال 
المنـزل الفخـم وال السـيارة 
وال الممتلـكات أو المال في 
البنـوك هي مهمـة،   المهم 
الصغيـرة  التفاصيـل  هـو 
الحميمـة فـي حياتكم، هي 
عالقاتكـم،    فـي  أهـم شـي 
هـذه األشـياء الصغيـرة هي 
مصـدر السـعادة،   فأوجـدوا 
حياتكـم،  لشـركاء  الوقـت 
واسـتمروا فـي عمـل هـذه 
لبنـاء   الصغيـرة  األشـياء 
المـودة واأللفـة والحميميـة

 لـــن اصــــدق الخبـــر
مهمــا ابتعدت وادعيت

يا أحلــــــــى قمـــــــــر 
أن حبنــا االســـطوري 
قــــد شــــاخ ومـــــات

أو انتحــــــر...........
وأن  وفــــاءك األبـــدي
الـــذي وعدتنـــي بـــه
قــــد غــــاب ظلـــــــه

واندثــــــر............ 
وان الليالـــي بعــــدك 
ســـــتعود مظلمـــــــة
بعــــد ان هجرتهــــــا

وكنـــت فــي سـمائها  
القمـــــــر.............
وأن قهوتي الصباحية

ســـــتعود علقمــــــــا 
بعـــد ان قاطعتهـــــــا
مشاعــرك المضمخـة

بمناجــــــاة احلــــــى 
مــن الســـكر .......
وان علقــم االحــزان

ســـيعود يحاصرنــي  
بعــد ان اغرقتنـــــي
فـال ونرجسا وقداحا 

وعنبـــــر............
وكيــــف اصـــــــدق
ان خفـــق قلبــــــــك

الذي احتواني طويال
يتشظــــى بلحظـــــة
ويتكســــــر؟؟؟؟؟؟؟
اغرقــــي بصمتـــك

لســـــــت الومـــــك 
فأنــــــــا مؤمــــــن 
بأن  حظـــــــــــــي
مــــــع الجميــــــع 
رغــــم طيبتـــــــي 
خائـــــب متعثـــــر
واذا كانت الحيــاة

ما انصفتنـــــــــي    
وما انصفنـــــــي
القــــــــدر ......

هــــــل انتظــــــــر 
ان ينصفني البشر

مع ذلك ســـتبقين
أحلـــى فراشـــــة
يســـكنني طيفهــا 
وتعطــر ذكراهـــا 
ايامي واعماقـــي

مــــدى الدهـــــــر
ومهمـــا ابتعـــدت 
ومهمــا تجاهلـــت
ومهمـــا صمــــت
ســـيبقى القلـــــب

الــــذي احبــــــك 
يختلـــــق لــــــك 
الـــــف عـــــــذر  

حبــك 
االسطــوري

هل مات؟ أم 
انتـــــحر؟
جميل نوري ــ بغداد 

طــالق لــم يتـــم

طلبت مني أن أحملها كل صباح لمدة شهر من غرفة 
نومنا إلى باب المنزل اعتقدت لوهلة أنها قد فقدت 

عقلها !!! لكن حتى أجعل آخر أيام لنا معا تمر  
بسالسة ، قبلت أن أنفذ طلبها الغريب 

قصة قصيرة 
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كان  مضــت،  لعقــود 
النفســيون  المتخصصــون 
ينصحــون الزوجيــن للحفــاظ 
علــى رونــق وحيويــة العالقــة 
يتجنبــا  بــأن  الزوجيــة، 
مجموعــة مــن األشــياء التــي 
تنخــر العالقــة مــن الداخــل. 
أصبحــوا  اليــوم،  لكــن 
بــأن  الزوجيــن  ينصحــون 
يكونــا إيجابييــن، ويهتمــا 
ــه  ــا ب ــن أن يقوم ــا يمك بم
ــر  ــة أكث ــياء جميل ــن أش م
ــا  ــا عليهم ــام بم ــن االهتم م
أشــياء  مــن  يتجنبــاه  أن 

قبيحــة.
زوجــك  تســتقبلي  )ال   
بكثــرة  عودتــه  عنــد 
ــرا  ــري كثي ــئلة، ال تثرث األس
ــه  ــل، ال تحرمي ــي التفاصي ف
تمامــا مــن مقابلــة أصدقائــه، 
ال تهملــي مظهــرك...(. كل 
كانــت  »الــالءات«  هــذه 
ــرا  ــمعنها كثي ــات يس الزوج
النصيحــة  يطلبــن  عندمــا 
مــن متخصصيــن، مــن أجــل 
تحســين ظــروف حياتهــن 
اليــوم،  لكــن  الزوجيــة. 
أصبحــت هــذه النصائــح مــن 
الماضــي. فالمناهــج العلميــة 
الحديثــة فــي علــم النفــس، 
الجامعــات  تنكــب  والتــي 
األميركيــة علــى تطويرهــا 
البحــث  خــالل  مــن 
ــا    ــت كله ــب، توصل والتجري
إلــى أن علــى الزوجــة )أو 
ــة  ــون إيجابي ــزوج( أن تك ال
تجــاه شــريكها، وبــدل أن 
يتجنــب فعــل أشــياء معينة، 

يتخــذ  أن  أيضــا  عليــه  
ــع أشــياء  ــي صن ــادرة ف المب
إيجابيــة تغيــر لــون حياتهمــا 
ــك  ــري، لذل ــون الزه ــى الل إل
ننصحــك ســيدتي باالتــي:

1 ــ أظهري امتنانك: 
شــريك  تشــكري  أن 
ــل  ــن شــيء جمي ــك ع حيات
قــام بــه لــك، أو للبيــت، 
ــتحق  ــه ال يس ــر تاف ــو أم ه
الجهــد كمــا يبــدو لــك ألول 
وهلــة، لكنــه شــيء ذو ثقــل 
وأهميــة كبيريــن. إنــه يــزود 
العالقــة الزوجيــة بالجرعــة 
البريــق  مــن  اليوميــة 
ــن  ــة بي ــل العالق ــذي يجع ال
المعــة  تبــدو  الزوجيــن 
لمعــان الحلــة الجديــدة يــوم 
العيــد، وطازجــة كمــا حبــة 
التفــاح المقطوفــة حديثــا. 
إن مــن بيــن مــا يقتــل 
ــة، استســالم  ــة الزوجي العالق
للروتيــن،  الزوجيــن 
عــادات  عــن  وتخليهمــا 
يحرصــان  كانــا  بســيطة، 
عليهــا حينمــا كانــا زوجيــن 
فبعــد ســنوات  جديديــن. 
مــن التعايــش فــي بيــت 
األزواج  يتخلــى  واحــد، 
والزوجــات، عــن قــول كلمــة 
االبتســامة  وعــن  )شــكرا( 
أو القبلــة الصباحيــة، بــل 
يتخلــى البعــض حتــى عــن 
قــول كلمــة )صبــاح الخيــر( 

للطــرف اآلخــر.
ــا للهــو  2 ـ أوجــدي وقت

والمــرح: 
االنشــغال الزائــد علــى 

مــن  هــو  بالعمــل  الحــد 
أكثــر األخطــاء فداحــة التــي 
يرتكبهــا الزوجــان. عندمــا 
ــا  ــه موزع ــك كل ــح يوم يصب
ــع  ــل ودف ــن العم ــط بي فق
الفواتيــر وتنظيــف البيــت 
ــة  ــذه كارث ــإن ه ــوم، ف والن
حقيقيــة، ألنك هكــذا تكونين 
قــد وصلــت إلــى شــفير 
الهاويــة، حيــث لــم يعــد في 
حياتــك مــكان للهو والتســلية 
والمــرح مــع زوجــك. يقــول 
كيلتنــر،  داشــر  الدكتــور 
األميركــي:  النفــس  عالــم 
المــرح  يختفــي  )لكــي ال 
مــن العالقــة الزوجيــة، علــى 
ــى  ــا عل ــن أن يحافظ الزوجي
ــزح،  ــك والم ــكات والضح الن
بعضهمــا  منــاداة  وعلــى 
طريفــة،  بأســماء  بعضــا 
كمــا فعــال بالتأكيــد فــي 

وقــد  الخطوبــة(.  مرحلــة 
كيلتنــر  الدكتــور  توصــل 
دراســاته  إحــدى  عبــر 
لمناقشــات تمــت بيــن أزواج 
وزوجــات متخاصميــن، إلــى 
أن )األزواج الذيــن يمزحــون 
مــع زوجاتهــم، عندمــا يبلــغ 
النقــاش أوج حدتــه، هــم 
مــن تتوطــد عالقتهــم أكثــر 
بعــد أن ينتهــي الخــالف، 
ــرعة  ــون بس ــن يصل ــم م وه
لمشــاكلهم(،  حــل  إلــى 
أن  الزوجيــن  علــى  لكــن 
ينتبهــا خــالل مزاحهمــا مــع 
بعــض، ال مــكان للنعــوت 
االســتهزائية أو الجارحــة فــي 

ــزاح. ــذا الم ه
األخبــار  اســتثمار  ـ   3

الســارة: 
ــة  ــة الذكي ــب الزوج تح
حنونــا  صــدرا  تكــون  أن 

ــا  ــا إذا م ــه زوجه ــس إلي يأن
أو  صعبــة  أوقــات  قابلتــه 
ــا  ــن م ــة. لك ــروف مكروه ظ
عندمــا  لزوجــك  تقدمينــه 
يكــون ســعيدا هــو أيضــا 
أمــر مهــم. )إن الزوجيــن 
اللذيــن يتفاعــالن بشــكل 
إيجابــي مــع نجــاح أحدهمــا 
ــة  ــي رياض ــة أو ف ــي هواي ف
أو لــدى ســماع أحدهمــا 
خبــرا ســارا يخصــه أو تلقيــه 
ترقيــة، بــأن يطــرح أحدهمــا 
الموضــوع،  عــن  األســئلة 
وأن يقــول لــه كالمــا رقيقــا 
معــه  ويحتفــل  ويهنئــه 
زوجــان  همــا  بنجاحــه، 
ــا  ــد رباطهم ــيطول بالتأكي س
كلمــا  ألنهمــا  المقــدس، 
رضــا  ازدادا  الوقــت،  مــر 
ــه(،  عــن الشــريك وســعادة ب
شــيلي  الدكتــورة  تقــول 

غابــل، الباحثــة فــي جامعــة 
ســانتا باربــرا فــي كاليفورنيا، 
موضحــة أن قــدرة الــزوج أو 
الزوجــة علــى تكبيــر لحظات 
لخلــق  واســتثماره  الفــرح 
لحظــات ســعادة مشــتركة 
ــا  ــر مم ــة أكث ــد العالق توط
توطدهــا مشــاركتهما لبعــض 

ــة. ــات الصعب ــي األوق ف
 4 ـ استعملي خيالك: 

ــات  ــض الزوج ــد بع تعتق
أن مبالغتهــن فــي تقديــر 
أزواجهــن أمــر ســيء، لكــن 
أمــر  ذلــك  أن  الحقيقــة 
والشــيء  للعالقــة،  مفيــد 
نفســه، ينطبــق علــى األزواج 
تجــاه الزوجــات، فالتقديــر 
المتبــادل يجعــل العالقــة 
ــة. (إن أســعد  ســعيدة ومتزن
ــي  ــك الت ــي تل ــات ه الزيج
ــن  ــا أحــد الزوجي ــدر فيه يق
ــن  ــر م ــر، بأكث ــرف اآلخ الط
قــدره، ألن ذلــك يعطــي لكل 
ــن  ــا ع ــعورا بالرض ــا ش منهم
تــدوم).  العالقــة ويجعلهــا 
إليــه  توصلــت  مــا  هــذا 
ــوراي المتخصصــة  ــاندرا م س
النفســية فــي جامعــة بافالــو 
حــان  إذن  األميركيــة. 
الوقــت لتمعنــي النظــر فــي 
ــدي  ــك، وتج ــخصية زوج ش
ــي  ــه وتبين ــك في ــا يعجب م
ــك،  ــرك لذل ــدى تقدي ــه م ل
وحتــى إن بالغــت فــي ذلــك.
5 ـ اعثــري علــى مــا 
تتمنيــن أن تكونــي عليــه 

زوجــك: بمســاعدة 
إن الزوجيــن الســعيدين، 

اللــذان  الزوجــان  همــا 
ــر،  ــا اآلخ ــاعد كل منهم يس
علــى أن يكــون كمــا يحلــم 
بــأن يكــون. مثال، إذا عاشــت 
امــرأة تتمنــى أن تتمتــع 
وجســم  جيــدة  بلياقــة 
عملــه  زوج  مــع  رشــيق، 
هــو الرياضــة، أي أنــه عــداء 
مثــال أو مالكــم أو العــب 
كــرة، فإنهــا ســتكون ســعيدة 
ــاعدها  ــك يس ــك، ألن ذل بذل
علــى تحقيــق حلمهــا، فهــي 
ــات  ــا االهتمام ــا لهم وزوجه
نفســه  والشــيء  نفســها، 
بالنســبة إلــى امــرأة تتمنــى 
أن تكــون لهــا هوايــة فنيــة، 
ــا،  ــا ذاته ــن خالله ــق م تحق
ســعيدة  ســتكون  فإنهــا 
جــدا إذا كان زوجهــا رســاما 
ــن  ــض المتخصصي ــال. بع مث
النفســيين يعترفــون بهــذا 
تأثيــر  ويســمونه  األمــر 
ــى  ــبة إل ــو نس ــكل أنجل ماي
ــث إن  النحــات الشــهير، حي
كال مــن الزوجيــن يســهم 
وتكويــن  »نحــت«  فــي 
الشــخصية المثاليــة، التــي 
يتمنــى أن يكــون عليهــا 
ــن  ــك م ــر، وذل ــرف اآلخ الط
خــالل التشــجيع واالعتــراف 
والتقــدم  بالمجهــودات، 
الطــرف  يحدثــه  الــذي 
ــر.  ــاه التغيي ــي اتج ــر ف اآلخ
فحاولــي أن تشــركي زوجــك 
فــي أهدافــك التــي ســطرتها 
وأن تدفعيــه إلــى تشــجيعك 

لتحقيقهــا.
 

ــرة  ــة المبك ــنوات الطفول ــد س تع
ــرام  ــكيل إحت ــي تش ــا ف ــا حرج وقت
الــذات. أثنــاء هــذه الســنوات يشــكل 
فــي  هامــة  إنطباعــات  األطفــال 
الشــخصية واحتــرام الــذات باالســتناد 

ــم. ــن له ــة اآلخري ــى معامل إل
فاألطفـال الذين يملكون إحساسـا 
قويـا بقيمتهـم يعتبـرون أكثـر قـدرة 
فهـم  التحديـات،  مواجهـات  علـى 
يؤمنـون بقدرتهم علـى النجاح، ويرون 
يمكنهـم  مؤقتـة  حـاالت  النكسـات 
الذيـن  األطفـال  أمـا  عليهـا.  التغلـب 
يملكـون احترامـا وثقة سـيئة بالنفس 
تثبـط عزيمتهـم بسـهولة، وهـم أقـل 
مبـادرة، واي مهـام ترعبهـم وغالبـا ما 
يـرون العقبـات هزيمـة. لذايفضـل أن 
نبـدأ بتطويـر ثقـة االطفـال بانفسـهم 

باكـرا، هـذه الخطـوات ستسـاعدك.
1ـ  مـــن الهـــام جـــدا التحـــدث 
بايجابيـــة مـــع االطفـــال حـــول 
الخارجـــي.  وشـــكلهم  هويتهـــم 
االيجابيـــة  الكلمـــات  اســـتعملي 
ــعروا  ــال ليشـ والمديـــح مـــع االطفـ
ــرة.  ــي االسـ ــام فـ ــرد هـ ــم فـ بأنهـ
ـــا زادت  ـــل كلم ـــجعت الطف ـــا ش كلم

ــه ــه بنفسـ ثقتـ
2ـ تأكــدي مــن اعطــاء الطفــل كل 
االهتمــام عندمــا يقــوم بــأي نشــاط او 
تمريــن. خــذي وقتــك لتســتمتعي مــع 
الطفــل واســأليه عــن شــعوره ورغباتــه 
واحالمــه. يجــب أن يشــعر الطفــل 

بــأن افــكاره هامــة.
تنــادي  أن  المفضــل  مــن  3ـ 
الطفــل باســمه أو دلعــه عنــد الحديــث 
معــه. ال تســتعملي كلمــات قاســية أو 
جارحــة حتــى لــو اخطــأ. تأكــدي مــن 
ــر  أن الصفــات التــي تنعتينــه بهــا تؤث
ــه  ــخصيته وطموحات ــيته وش ــي نفس ف

ــا. الحق
4ـ  تعاملـي مـع مشـاكل االطفـال 
نـزاع  هنـاك  كان  إذا  وهـدوء.  برويـة 
بيـن االشـقاء حاولـي ان تفهمي سـببه 

وحاولـي ان تعالجيـه  قبـل وقوعـه.
ــى  ــال عل ــع االطف ــي م 5ـ  تكلم
إذا  مشــكلة  ال  بصرهــم.  مســتوى 
ــي أو إذا  ــى كرس ــل عل ــي الطف رفعت
منــه  قريبــا  االرض  علــى  جلســت 
سيشــعر  معــه.  تتحدثيــن  عندمــا 
بأنــك مهتمــة وتحاوليــن التقــرب منــه 
ــي  ــذا التصــرف االجتماع وســيعجبه ه

الحميــم. 

علـــى  احرصـــي   -
ـــواء  ـــي اله ـــا ف ـــروج يومي الخ
الطلـــق والمشـــي لمـــدة 
نصـــف ســـاعة، لتنشـــيط 
المـــزاج والـــدورة الدمويـــة.
الســـهر،  تجنبـــي   -
العائليـــة  فالســـهرات 
وجـــود  مـــن  تخلـــو  ال 
ـــعرات  ـــة بالس ـــة الغني األطعم
الحراريـــة، فالنـــوم المبكـــر 
يجنبـــك اكتســـاب المزيـــد 
ــة. ــعرات الحراريـ ــن السـ مـ
أنـــك  وجـــدت  إذا   -
ــرة الجلـــوس،  تطيليـــن فتـ
ـــى  ـــاء جلوســـك عل ـــك أثن علي
ـــك  ـــزي قدمي الكرســـي أن ته
أو يديـــك فـــي حـــركات 

ــيقة. ــة رشـ رياضيـ
بشـــكل  النـــوم   -
ــع  ــر المتقطـ ــل غيـ متواصـ
ـــال  ـــاعات لي ـــدة 7 أو 8 س لم
طبقـــا لحاجـــة الجســـم.
- إذا كنـــت ترغبيـــن 
بتنـــاول الحلويـــات، عليـــك 
واحـــدا  صنفـــا  اختيـــار 
والحـــرص علـــى تناولـــه 

ــطء. ببـ

اكثـــري   -
ــل  ــن التوابـ مـ
ت  ا ر لبهـــا ا و
فـــة  لقر كا
لمســـتكة  ا و
ن  ا عفـــر لز ا و
لفلفـــل  ا و
ـــب الشـــعور  لجل
لمتعـــة  با
أن  دون  مـــن 
ـــك. ـــدي وزن تزي
جعـــل   -
وقـــت الوجبـــة 
يتعـــدى  ال 
دقيقـــة. الــــ20 
- ضـــرورة 
يتضمـــن  أن 

ـــواع  ـــة أن ـــاء ثالث ـــن عش صح
ــار. ــن الخضـ مـ

ـــاول  ـــى تن - احرصـــي عل
ـــة  ـــة والغني ـــوربات الدافئ الش

ـــات. بالفيتامين
ـــات  ـــي السندويش - تجنب
بالجبـــن  المحشـــوة 
والدهـــون  والمايونيـــز 
ـــرائح  ـــا بش ـــتعيضي عنه واس

الخيـــار. أو  الطماطـــم 

-  حاولـــي االســـتغناء 
فـــي  الســـكر  عـــن 
التقليـــل  أو  المشـــروبات 

. منـــه 
االســـتغناء  أهميـــة   -
األحمـــر  الشـــاي  عـــن 
والقهـــوة  والنســـكافيه 
بالشـــاي  واســـتبدالها 

. ألخضـــر ا

المرأة والمجتمع

علــى الزوجيــن  أن يكونــا إيجابييــن ويهتمــا بالقيــام بأشــياء جميلــة أكثــر مــن 
اهتمامهمــا بتجنــب األشــياء القبيحــة. 

للحفاظ على رونق الحياة الزوجية وحيويتها

علمي طفلك احترام الذاتنصائح عملية للرشاقة الشتوية
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إذا كانـــت قامتـــك 
ـــي اختيـــار  قصيـــرة، حاول
والفســـاتين  القطـــع 
موحـــدة اللـــون، ألنهـــا 
ـــا.  ـــوال إضافي ـــك ط تمنح
كمـــا عليـــك تجنـــب 
ـــة  ـــوب العالي ـــال الكع انتع
جـــدا، ألنهـــا تجعـــل 
ــن  ــوي مـ ــف العلـ النصـ
ــر  ــدو غيـ ــمك يبـ جسـ
متناســـق مـــع النصـــف 
ـــك  ـــه. ويمكن ـــفلي من الس
الكعـــوب  اختيـــار 

الطـــول. متوســـطة 
إذا كنـــت تتمتعيـــن 
بقامـــة طويلـــة بشـــكل 
مبالـــغ بـــه، فابحثـــي 
دومـــا عـــن المالبـــس 
تتخللهـــا  التـــي 

األفقيـــة،  الخطـــوط 
ألنهـــا تســـاعد علـــى 
ــوال.  ــل طـ ــارك أقـ إظهـ
مالبـــس  ترتـــدي  وال 
موحـــدة اللـــون، بـــل 
ـــورة  ـــاء التن ـــي انتق حاول
بلـــون  البنطلـــون  أو 
ـــان  ـــن القمص ـــف ع مختل

الجاكيتـــات. أو 
إذا كان خصـــرك 

ال  عريضـــا، 
تضعـــي 
الحـــزام 

ـــدا، ألن الحـــزام  ـــه أب حول
ل  حـــو

مخصـــص  الخصـــر 
فقـــط.  للنحيـــالت 

ذراعـــاك  كان   إذا 
أو  جـــدا  نحيـــالن 
جـــدا،  ممتلئـــان 
القمصـــان  فتجنبـــي 
والفســـاتين مـــن دون 
واختـــاري  أكمـــام. 
تلـــك المـــزودة بأكمـــام 
ـــعة. ـــة وواس طويل

يمضـــي  العمـــر 
والســـنوات تتوالـــى، وفـــي 
كل عـــام يمـــر علينـــا يخـــط 
ـــى  ـــا عل ـــا رفيع ـــان خط الزم
ـــدد  ـــا بع ـــا لن ـــا إعالم جباهن
ــن ال  ــنين، لكـ ــذه السـ هـ
ــال  ــيدتي حيـ ــي سـ تقلقـ
هـــذه الخطـــوط فلـــكل 
مشـــكلة حـــل وعـــالج، 
فكيـــف بامكانـــك اخفـــاء 
لتبـــدي   الزمـــن  اثـــار 
أصغـــر ســـنا وتحاربـــي 
الســـنين  دورة  خطـــوط 
ــك؟ ــى وجهـ ــرة علـ الظاهـ
اســـتخدمي   •
ــة  ــتحضرات الموضعيـ المسـ
علـــى  تحتـــوي  التـــي 
مضـــادات األكســـدة مثـــل 
فيتاميـــن »ســـي« و«إي«، 
ـــة  ـــر، وخالص ـــاي األخض الش

بـــذور العنـــب كل صبـــاح 
ــا  ــرة لحمايتهـ ــى البشـ علـ
فـــوق  األشـــعة  مـــن 
والتلـــوث.  البنفســـجية 

• اســـتخدمي مســـتحضرا 
يحتـــوي علـــى مكـــون 
 Retain »ريتيـــن«  الــــ 
كل ليلـــة ليســـاعدك فـــي 
ــرتك  ــة بشـ ــالج وحمايـ عـ
الشـــمس  أضـــرار  مـــن 
إن  ســـطحها،  ويصقـــل 
ـــي  ـــود ف ـــن A الموج فيتامي
مســـتحضرات الــــ »ريتيـــن« 
ـــالج  ـــي ع ـــا ف ـــاعد أيض يس
ــباب،  ــب الشـ ــور وحـ البثـ
مســـتحضر  جربـــي 
 Retriderm Retinol
0.5% الـــذي تســـتطيعين 
مـــن  عليـــه  الحصـــول 

الصيدليـــات. 

• اســـتخدمي واقـــي 
فيـــه  يقـــل  شـــمس ال 
مـــن  الحمايـــة  عامـــل 
عـــن  الشـــمس  أشـــعة 
علـــى  يوميـــا،   SPF50
الوجـــه، الرقبـــة، أعلـــى 
ـــري  ـــن، وتذك الصـــدر واليدي
ــات  ــن عالمـ ــأن 40% مـ بـ
ـــرة  ـــن البش ـــي س ـــدم ف التق
تحصـــل نتيجـــة للتعـــرض 

ألشـــعة الشـــمس. 
بعمـــل  قومـــي   •
الرياضيـــة  التماريـــن 
ــا  ــه يوميـ ــالت الوجـ لعضـ
ــكل  ــى شـ ــة علـ للمحافظـ
ــالت،  ــد العضـ ــه وشـ الوجـ
يمكنـــك االطـــالع علـــى 
ـــى  ـــة عل ـــات متنوع فيديوه
اإلنترنـــت والتـــي تعلمـــك 
الطـــرق المثاليـــة لتمريـــن 

عضـــالت الوجـــه. 
حميـــة  اتبعـــي   •
ــن  ــتوحاة مـ ــة مسـ غذائيـ
ـــر  ـــى البح ـــاة عل ـــط الحي نم
ـــة  ـــط! مليئ ـــض المتوس األبي
الدهنيـــة  باألحمـــاض 
ــا  ــل أوميغـ ــية مثـ األساسـ
3 و6 و9، والكثيـــر مـــن 
المفيـــدة  البروتينـــات 
مثـــل  الجـــودة  عاليـــة 
الدجـــاج والســـمك والبيـــض. 
جميـــع هـــذه األطعمـــة 
ـــي  ـــاعدك ف ـــات تس والمكون
ــال  ــى جمـ ــة علـ المحافظـ
ــى  ــرة، علـ ــباب البشـ وشـ
عكـــس األطعمـــة المليئـــة 
ــك  ــي تعطيـ ــون التـ بالدهـ
بمظهـــر  باهتـــة  بشـــرة 

ــنا. ــر سـ أكبـ

قوام المرأة
القـــوام  خاصـــة   
والجســـم  الرياضـــي  
 .. والحيـــوي  المشـــدود 
فالجســـد الـــذي يتســـم 

قـــه لليا با
والقـــوة هـــو خيـــر دليـــل 
ـــى  ـــير ال ـــه ويش ـــى الصح عل
ـــى انجـــاب  ـــرأة عل ـــدرة الم ق

ـــن.. ـــال معافي اطف
الرجـــال  ومعظـــم 
ــر  ــرأة األكثـ ــون المـ يفضلـ
وزنـــا عـــن تلـــك التـــي 
ـــك ان  ـــة . ذل ـــم بالنحاف تتس
الدهـــون اإلضافيـــة تمكـــن 
اإلرضـــاع  مـــن  المـــرأة 
ـــذا  ـــاح ........ول ـــا وبنج طبيعي
ـــرأة  ـــح ام ـــن ان تصب ال يمك
ـــوز  ـــه الجســـم احـــد رم هزيل
ـــل. ـــبة للرج ـــال بالنس الجم

  السيقان الطويله
الرجـــال  معظـــم 
ـــة  ـــون الســـيقان الطويل يفضل
ـــى  ـــاال عل ـــي جم ـــي تضف الت
قـــوام المـــرأة ومشـــيتها

ــم  ــإن معظمهـ ــذا فـ ولـ
الـــى  النظـــر  يميلـــون 
ــن  ــي يرتديـ ــاء اللواتـ النسـ
الكعـــوب العاليـــة ألنهـــا 
ســـاقي  علـــى  تضفـــي 
المـــرأة مظهـــرا ناضجـــا. 
ــال  ــم الرجـ ــك معظـ وكذلـ
الســـيقان  يفضلـــون 
تلـــك  عـــن  الممتلئـــة 
التـــي تتميـــز بالنحافـــة 
.. ألن الدهـــون االضافيـــة 
ـــاق  ـــن الس ـــرق بي ـــزز الف تع
ــل. ــاق الرجـ ــة وسـ األنثويـ

 الخصر النحيل
ـــد  ـــي ال يزي ـــرأة الت  الم
ـــن %70  ـــا ع ـــم خصره حج
ـــو  ـــخ ه ـــدار التاري ـــى مــ عل
المعـــدل الـــذي حظـــي 
بأكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن 
انتبـــاه الرجـــال )اجـــرى 
اختبـــار اســـتخدم فيـــه 
صـــورا لنســـاء بدينـــات 
واخريـــات  ونحيفـــات 
ــم  ــوزن وتـ ــطات الـ متوسـ
عرضهـــا علـــى مجموعـــات 

ــن  ــال لتقييمهـ ــن الرجـ مـ
جاذبيتهـــن(  حســـب 
........ النتيجـــة  وكانـــت 
متوســـطات  الســـيدات 
ــن  ــي يتمتعـ ــوزن اللواتـ الـ
ــى ورك  ــر الـ ــبة خصـ بنسـ
70% حصلـــن علـــى اعلـــى 

الدرجـــات .
   العيون الجذابه

ـــم  ـــدان العال ـــي كل بل ف
ــعه  ــون الواسـ ــر العيـ تعتبـ

جذابـــة للغايـــة ..
  الشعر الطويل

ان  المـــرأة  ارادت  ان   

تجـــذب انتبـــاه رجلهـــا 
فعليهـــا ان تتـــرك شـــعرها 
طويـــال ....الشـــعر الطويـــل 
علـــى  دليـــل  الالمـــع 
ـــي  ـــد المعاف ـــه والجس الصح
جاذبيـــة  علـــى  ويـــدل 
ــا  ــية.. بينمـ ــرأة الحسـ المـ

ـــير  ـــعرالقصير يش ـــل الش يظ
ذات  صاحبتـــه  ان  الـــى 
نظـــرة أكثـــر جديـــه نحـــو 

الحيـــاه .
 األنف الصغير

هـــو احـــدى الســـمات 
الرجـــال  تذكـــر  التـــي 
ــم  ــر فيهـ ــال وتثيـ باألطفـ
ــوة ــة واألبـ ــاعر الحمايـ مشـ

  البطن المسطح
ـــون  ـــاء ببط ـــع النس تتمت
مـــن  اســـتدارة  أكثـــر 
بطـــون الرجـــال .. وبطـــن 
ــل  ــطح يرسـ ــرأة المسـ المـ
انهـــا  واضحـــة  اشـــارة 
ـــي  ـــال .. وبالتال ـــت حام ليس
اســـتعداد  علـــى  فهـــي 
ــال  ــا الرجـ ــدم لهـ ألن يتقـ
مـــا  ...وهـــذا  لخطبتهـــا 
ـــة  ـــاالت الرياض ـــر ان ص يفس
بالعالـــم  مـــكان  بـــكل 
ـــن  ـــيدات يمارس ـــظ بس تكت
فـــي  البطـــن  تماريـــن 
ـــى  ـــول عل ـــاوالت للحص مح

ــطح. ــن مسـ بطـ

الظهر القنطري الشكل 
 المنحنيـــات والتقوســـات 
هـــي خيـــر مؤشـــر علـــى 
األنوثـــة والخصوبـــة فـــي 
حين ان األجســـاد الهندســـية 
وذات الزوايـــا تصـــرخ معبـــرة 
ـــإن  ـــذا ف ـــة . ل ـــن الرجول ع
ـــاء  ـــة انح ـــي كاف ـــال ف الرج
العالـــم يحبـــون النســـاء 
كثيـــرة  االجســـاد  ذوات 

المنحنيـــات .
العنق الطويل

اعنـــاق الرجـــال تمتـــاز 
ـــمكا  ـــر س ـــر واكث ـــا اقص بأنه
ـــاء  ـــاق النس ـــن اعن ـــوة م وق
.. وذلـــك لكـــي تتمتـــع 
النهـــش  بحمايـــة ضـــد 
او الكســـر اثنـــاء الصيـــد 
ــذا العنـــق  ــراك .. ولـ او العـ
الطويـــل والنحيـــف عالمـــة 
جمـــال للمـــرأة ودليـــل 
قـــوي علـــى االختـــالف 
بيـــن الجنســـين والتـــي 
يحـــب الرجـــال ان يرونهـــا 

مرصعـــه بالمجوهـــرات.

مبدئيــا لــو ان كل زوجة 
مثــل  حماتهــا  اعتبــرت 
أمهــا ســترتاح فــي حياتهــا، 
ــا  ــت نفســها يوم ــو وضع ول
مــا مــكان حماتهــا وفكــرت 
ــس  ــي نف ــتكون ف ــا س بأنه
مــن  يــوم  فــى  الوضــع 
ــاك  ــون هن ــن تك ــام، ل االي
مشــاكل أو خالفــات، واليك 
ــيطة  ــح البس ــض النصائ بع
ــك  ــا ود حمات لتكســبي  به

ــهولة: بس
 1ـ حاضـــر يـــا مامـــا: 
تناديهـــا  ان  جربـــي 
ـــذه  ـــي« فه ـــا« أو »أم »مام

الطريقـــة ســـتقربها منـــك 
وتشـــعرها بـــأن قدرهـــا 

ــك. ــدر أمـ ــدك كقـ عنـ
دائمـــة  كونـــي  2ـ 
الشـــكر فيهـــا واالطـــراء 
علـــى جمالهـــا وأكلهـــا 

الرائـــع
أن  لهـــا  احكـــي  3ـ 
زوجـــك يفضـــل أكلهـــا 
واختـــاري وصفـــة معينـــة 
يحبهـــا وأســـاليها عـــن 

طريقتهـــا
4ـ التكونـــي كثيـــرة 
ـــا  ـــن ابنه ـــا م ـــكوى له الش
تمامـــا  العكـــس  بـــل 

وتكلمـــي عنـــه بالخيـــر 
ــا  ــكريها انهـ ــب واشـ والحـ
ــا ــل الهدايـ ــك أجمـ أهدتـ
5ـ اهتمـــي بالســـؤال 

عنهـــا يوميـــا حتـــى لـــو 
ـــي  ـــيطة وكون ـــة بس بمكالم
ـــي  ـــا ف ـــن به اول المتصليي

ــبات. المناسـ

المرأة والمجتمع

ما الذي يجذب الرجل في جسد المرأة

اكسبي ود حماتك بخمس خطوات ذكية كيف تخفين اثار الزمن وتبدين اصغر سنا

كيف تخفين عيوب جسمك الظاهرة
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األميــر  أصبــح 
فــي  خبيــرا  هــاري 
بنــاء المراحيــض خــالل 
القطــب  إلــى  رحلتــه 
مــا  وفــق  الجنوبــي 
زمالئــه  أحــد  كشــف 

المغامــرة. فــي 
هــاري  وأصبــح 
أول  عامــا   29 البالــغ 
فــرد مــن أفــراد العائلــة 
المالكــة  البريطانيــة 
القطــب  إلــى  يصــل 
إطــار  فــي  الجنوبــي 
مهمــة إنســانية منــذ 

ــود  ــع جن ــابيع م 3 أس
ــن  ــن وأميركيي بريطانيي
ــتراليين  ــن وأس وكنديي
ــروب. ــي الح ــوا ف أصيب
مؤتمــر  فخــالل 
لنــدن  فــي  صحافــي 
جمــع المشــاركون فــي 
التــي  الرحلــة  هــذه 
امتــدت علــى 320 كلــم 
روى  انتركتيــكا   فــي 
ــل  ــو الممث ــم وه أحده
دومينيــك ويســت حــس 
العمــل الجماعــي الــذي 

ــر. ــه األمي ــع ب يتمت

الممثــل  وأوضــح 
“بــدا وكأنــه تخصــص 
ــض.  ــاء المراحي ــي بن ف
ــة رائعــة  لقــد بنــى بناي

مــع كتــل تمنــع الهــواء 
ــول وكانــت  مــن الدخ
ــة  ــا حمال ــن أيض تتضم

لــورق المراحيــض”.

ـــة  ـــة الصيني ـــت الحكوم أزال
مغنيـــة البـــوب األميركيـــة 
ـــا  ـــن الئحته ـــا” ع ـــدي غاغ “لي
الســـوداء، إذ ســـمحت أللبومهـــا 
الفنـــي الجديـــد “أرت بـــوب” 
فـــي  يبـــاع  أن   )ARTPOP(

الصيـــن قانونيـــا.
الصينيــة   الرقابــة  ولكــن 
وضعــت شــروطا علــى بيــع 
ــالل  ــن خ ــي، م ــا الفن ألبومه
تضخيــم كــرة كبيــرة بيــن 
ــر  ــزء أكب ــة ج ــاقيها لتغطي س
مــن جســمها العــاري، وإضافــة 
زوج مــن الجــوارب الســوداء 

إلــى ســاقيها العاريتيــن.
وكان الفنـــان األميركـــي 
المعـــروف  كونـــز  جيـــف 
ألشـــياء  إنتاجـــه  بإعـــادة 
مثيـــرة للجـــدل، قـــد صمـــم 
األخيـــر.  ألبومهـــا  غـــالف 
كذلـــك، عمـــد المســـؤولون 

تغييـــر  إلـــى  الصينيـــون 
عنـــوان أغنيـــة واحـــدة مـــن 
إلـــى  دريمـــز«  »ســـكس 

دريمـــز«. »أكـــس 
“أرت  ألبـــوم  وتصـــدر 
بـــوب” المبيعـــات األميركيـــة 
ـــث  ـــي حي ـــر الماض ـــي نوفمب ف
بيعـــت 258 ألـــف نســـخة منـــه 
ـــت  ـــبوع األول. ووضع ـــي األس ف

البـــوب  مغنيـــة  أغنيـــات 
علـــى القائمـــة الســـوداء فـــي 
الصيـــن منـــذ العـــام 2011، 
ـــة  ـــرت وزارة الثقاف ـــا اعتب بعدم
ــؤدي  ــا يـ ــة أن عملهـ الصينيـ
إلـــى “خلـــق بلبلـــة فـــي 
ترتيـــب ســـوق الموســـيقى 
علـــى اإلنترنـــت، واإلضـــرار 
ـــالد. ـــي الب ـــي ف ـــن الثقاف باألم

ذهــب رجــل إلــى 
وهــو  الشــرطة  قســم 
ــع  ــدث م ــد أن يتح يري
اقتحــم  الــذي  اللــص 
ليــال  أمــس  منزلــه 
ــه الشــرطة  وقبضــت علي
الضابــط  لــه  فقــال   ...
ســوف تأخــذ فرصتــك 
ــام  ــه أم ــكالم مع ــي ال ف

ــرد الرجــل،،  ــة ... ف النياب
ــأله  ــد أن أس ــي أري أل إن
ســؤاال واحــدا... كيــف 
اســتطاع دخــول المنــزل 
تســتيقظ  أن  بــدون 
زوجتــي ،،، إننــي أحاول 
فعــل ذلــك منــذ ســنوات 

وأفشــل دائمــا.
..........

رجــل  كان  بينمــا 
ــي  ــوالن ف ــه يتج وزوجت
ضخــم  تجــاري  مــول 
... تاهــت زوجتــه ولــم 
يجدهــا  أن  يســتطع 
وســط الزحــام ... وفجــأة 
جميلــة  إمــرأة  رأى 
وقــال  منهــا  فتقــدم 
تســمحين  هــل  لهــا 
معــك  بالحديــث  لــي 
ولــو دقيقــة واحــدة ... 
فقالــت لــه لمــاذا؟... فــرد 
ــي بمجــرد أن  ــا ألن عليه
ــرأة  ــى أي إم أتحــدث إل
جميلــة أجــد زوجتــي 
أمامــي وال أعلــم مــن 

أيــن تأتــي. 
...............

ــاف  ــل زف ــالل حف خ
... ســأل طفــل صغيــر 
تلبــس  لمــاذا   : أمــه 
العــروس فســتانا أبيــض؟ 
فــردت عليــه األم : ألن 

ــوم  ــل ي ــو أجم ــوم ه الي
فأخــذ   ، حياتهــا  فــي 
قليــال  يفكــر  الصغيــر 
ــاذا إذن  ــألها: ولم ــم س ث
ــة  ــس بدل ــدي العري يرت

ســوداء؟؟؟  
..........

إمــرأة  اســتيقظت 
ــول  ــي تق ــوم وه ذات ي
ــد  ــوم عي ــا ،،، الي لزوجه
الحــب وقــد حلمــت بأنك 
أهديتنــي قــالدة ذهبيــة 
ــا  ــاس ... م ــة بالم مرصع
الحلــم؟  هــذا  معنــى 
ــي  ــا ف ــا زوجه ــال له فق
ــن  ــوف تعرفي ــاء س المس
ــى المســاء  ــا أت ... وعندم
ــل  ــا يحم ــدت زوجه وج
علبــة أنيقــة وأعطاهــا لها 
بمناســبة عيــد الحــب ،،، 
وعندمــا فتحتهــا وجــدت 
ــه ....  ــا علي ــا مكتوب كتاب

ــالم ــير األح تفس

هــزت الهنــد تظاهــرة ضد 
اغتصــاب النســاء اثــر  تعــرض  
الغتصــاب  هنديــة  امــرأة 
ــي بنــاء علــى أوامــر  جماع
مــن احــد المجالــس  البلديــة 
عقابــا لهــا، ألنهــا وقعــت فــي  

ــة. ــة مختلف ــن ديان م
وكشــفت الشــرطة بواليــة 
غــرب البنغــال الهنديــة أن 
االغتصــاب جــاء علــى مــا 
مجلــس  بموافقــة  يبــدو 
ــة. ــيوخ القري ــن ش ــف م يتأل

مثــل  أن  إلــى  يشــار 
ليســت  المجالــس  هــذه 
ملزمــة قانونــا فــي الهنــد، 
ــات  ــا ككيان ــن ينظــر إليه لك
تعبــر عــن إرادة المجتمعــات 
المحليــة، وكل مــن يهــزأ 
يخاطــر  المجالــس  بهــذه 

للنبــذ. بتعرضــه 
مــن  موجــة  وكانــت 
خــالل  االغتصــاب  جرائــم 
العــام الماضــي أثــارت غضبــا 
واســع النطــاق بشــأن العنــف 
الجنســي المزمــن فــي الهنــد 
الحكومــة  إخفــاق  وحيــال 

ــاء.  ــة النس ــي حماي ف

لحــادث  لــص  تعــرض 
غريــب مــن نوعــه، حينمــا 
محــل  يســرق  أن  حــاول 
)كوافيــر( فــي روســيا، فوجــد 
لالغتصــاب  ضحيــة  نفســه 
ــل  ــام مــن قب ــة أي لمــدة ثالث
حيــث  المحــل،  صاحبــة 
قيدتــه عاريــا ولــم تطعمــه 
فيمــا  )الفياجــرا(،  ســوى 
أطلــق عليــه بعــض األشــخاص 
لقــب )أفشــل لــص(. واعتــرف 
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عامــا- للشــرطة أنــه قــد ذهب 
إلــى محــل )الكوافيــر( مســلحا 
بغــرض ســرقته، لكنــه فوجــئ 
أن صاحبــة الصالــون أولجــا 
زاجــاك -28 عامــا- تحمــل 
الحــزام األســود فــي لعبــة 
)الكاراتيــه(؛ حيــث طرحتــه 
أرضــا بضربــة واحــدة وقيدتــه 

ــعر. ــف الش ــلك مجف بس
ــي  ــا ف ــه عاري ــا ألقت بعده
المظلمــة  الغــرف  إحــدى 
ــم تطعمــه ســوى  بمحلهــا، ول

ــه طــوال  )الفياجــرا(، واغتصبت
ثالثــة أيــام حتــى تعطيــه 
درســا كــي ال يقــدم مــرة 
ــرقة،  ــل الس ــى فع ــرى عل أخ
وفــي نهايــة المطــاف أفرجــت 
) لــه:  تقــول  وهــي  عنــه 
أغــرب عــن وجهــي، أرجــو أن 
تكــون تعلمــت الــدرس جيدا(.  
واتجــه بعدهــا اللــص مباشــرة 
للعــالج    المستشــفى  إلــى 
ــرطة  ــى الش ــا إل ــب بعده ذه
تــم  قــد  أنــه  ليخبرهــم 

وروى  واحتجــازه،  اختطافــه 
ــي  ــه ف ــل محنت ــم تفاصي له
الغرفــة المظلمــة، مــن جانبهــا 
ــي  ــرت أولجــا الشــرطة ف أخب
القبــض  بعــد  التحقيقــات 
ــم  ــص:  )نع ــى الل ــا وعل عليه
ــدة  ــس ع ــنا الجن ــد مارس لق
ــه   ــتريت ل ــي اش ــرات، لكن م
جينــز  جديــد، وأحضــرت لــه 
ــل  ــه 1000 روب ــا، وأعطيت طعام
قبــل أن يذهــب، يــا لــه مــن 

ــذل(. ن

ال  تقـول  عندمـا  المـرأة 
نعـم    تقصـد  فهـي 

الكذبة األولى:
ال أحبـك: نعـم هـذه هـي 
المـرأة، اعلـم أنك لـن تتخلص 
مـن كذبهـا بسـهولة، وتعتبـر 
األكثـر  هـي  الكذبـة  هـذه 
اسـتخداما فـي عالـم المـرأة، 
وإن تفـوه المرأة بهـذه الجملة 

ناتـج عـن تجربـة مؤلمـة قـد 
مـرت بها، وتسـببت في جرح 
إلـى  تلجـأ  حيـث  مشـاعرها، 
تلـك الكذبـة ال إراديـا وبـدون 
قصـد كوسـيلة دفاعيـة تحمي 

وكرامتهـا.  مشـاعرها 
الكذبة الثانية:

ال أغـار عليك: قلـب المرأة 
أن  علمـت  إذا  نـارا  يشـتعل 

أخـرى،  إلـى  ينظـر  زوجهـا 
وعـادة تلجـأ النسـاء إلـى هذه 
الكذبـة إلظهار عـدم االحتياج 
الضعـف  وإخفـاء  للرجـل 

األنثـوي.
الكذبة الثالثة:

لبـدء  مسـتعدة  لسـت 
تقـال  الجملـة  هـذه  عالقـة: 
علـى  الرجـل  يتعـرف  عندمـا 

يتزوجهـا،  أن  ويريـد  امـرأة 
تقول المرأة أنها غير مسـتعدة 
لبـدء عالقـة، ولكـن الحقيقـة 
أنهـا ترفـض بهـدف القبـول .

الكذبة الرابعة:
سـأدفع الحسـاب: ليسـت 
حقيقـة، برغم أن هـذه الكذبة 
ال تنطبـق علـى كل النسـاء، 
مـن  يتوقعـن  ألنهـن  وذلـك 

الرجـل أن يتحمـل التكاليـف 
الرجـل  تملـص  ألن  دائمـا، 
مـن دفـع الحسـاب يقلـل من 
رجولتـه أمامهـن، حيث يجب 
علـى الرجـل دائمـا أن يدفع .

الكذبة الخامسة:
فـي  رجـل  أقـوى  أنـت 
العالـم: تقـول المرأة هـذا عند 
الحميميـة  بالعالقـة  القيـام 

تشـعر  أن  دون  زوجهـا  مـع 
بالرضـا الكامـل أثناءهـا، وهذا 
مـن مؤشـرات إخـالص المرأة 
الكامـل لزوجهـا وعـدم رغبتها 
مشـاعره،ألنه  جـرح  فـي 
الحيـاة،  محـور  لهـا  بالنسـبة 
تشـعره  أن  تحـب  حيـث 
بأنـه كامـل الرجولـة ويتمتـع 

أداء. بأفضـل 

منوعات

االمير اصبح خبيرا في بناء المراحيض الصين تغطي عري ليدي غاغا

طرائف زوجية

االغتصاب الجماعي .. اغرب حكم ضد فتاة

كلمـا تخاصمينني، وأزعـــل عليـــــك، يهجرنـي نصفــي، ويعـــدو اليـــك، 
ونصفــــي االخـــــــر، ينشـــج بمـــرار، ليتنـــي االن، بيــن يديــك 

خمسة أشياء 
تكذب 

المرأة فيها 
على زوجها 

اللص الخائب
حاول سرقتها فعاقبته باالغتصاب
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منتخبنـــا  حقـــق 
ــن 22  ــت سـ ــي تحـ االولمبـ
عامـــا فـــوزا مســـتحقا علـــى 
نظيـــره الكـــوري الجنوبـــي 
نصـــف  دور  مبـــاراة  فـــي 
ـــيا  ـــة اس ـــن بطول ـــي ضم النهائ
للمنتخبـــات تحـــت ســـن 

ــا  ــي تحتضنهـ ــا والتـ 22 عامـ
ســـلطنة عمـــان . واســـتطاع 
الالعـــب مصطفـــى ناظـــم 
مـــن تحقيـــق هـــدف الفـــوز 
ــة 74  ــي الدقيقـ ــد فـ الوحيـ
مـــن المبـــاراة التـــي تســـيد 
معظـــم  الرافديـــن  اســـود 

ــار  ــذا االنتصـ ــا . وبهـ فتراتهـ
منتخبنـــا  انتقـــل  الكبيـــر 
المبـــاراة  الـــى  االولمبـــي 
النهائيـــة التـــي ســـتجري 
يـــوم االحـــد القـــادم حيـــث 
ـــاراة  ـــن مب ـــز م ـــيالقي الفائ س

. واالردن  الســـعودية 

ـــرة،  ـــاد الك ـــف اتح كش
خطابـــا  تلقيـــه  عـــن 
نظيـــره  مـــن  رســـميا 
الدولـــي )فيفـــا(، يطلـــب 
ــباب  ــة األسـ ــه معرفـ فيـ
ــر  ــى كسـ ــي أدت إلـ التـ
قـــراره بفـــرض الحظـــر 
ــتضافة نادييـــن  بعـــد اسـ
عربييـــن فـــي افتتـــاح 
الرياضيـــة،  المدينـــة 
ــل  ــا أمهـ ــا ان فيفـ مبينـ
االتحـــاد حتـــى 18 مـــن 
ــان  ــل لبيـ ــباط المقبـ شـ
ــاح،  ــن اإلفتتـ ــه مـ موقفـ
فيمـــا أكـــد أن فيفـــا 
هـــدده بفـــرض عقوبـــات 
جديـــدة إن لـــم يوضـــح 
ــرار. ــر القـ ــباب كسـ أسـ

وقـــال أميـــن ســـر 
ــد  ــارق احمـ ــاد طـ االتحـ
ـــة  ـــات صحافي ـــي تصريح ف
الدولـــي  »االتحـــاد  إن 
)فيفـــا( القـــدم  لكـــرة 
ـــى  ـــميا إل ـــا رس ـــث كتاب بع
ـــة  ـــي لمعرف ـــاد العراق االتح
ـــى  ـــي أدت إل ـــباب الت األس
بفـــرض  قـــراره  كســـر 
إقامـــة  علـــى  الحظـــر 
المباريـــات الدوليـــة فـــي 
ــهد  ــد أن شـ ــراق بعـ العـ
ـــة  ـــة الرياضي ـــاح المدين افتت
وجـــود  البصـــرة  فـــي 
ـــري  ـــك المص ـــي الزمال نادي

والعهـــد اللبنانـــي«.
احمـــد  وأضـــاف 
العراقـــي  »االتحـــاد  أن 
قـــدم كل مـــا يثبـــت 
عـــدم موافقتـــه علـــى 
إقامـــة مباراتـــي الزمالـــك 
والعهـــد  المصـــري 
اللبنانـــي مـــع الـــزوراء 
ــة  ــي المدينـ ــاء فـ والمينـ
ـــى  ـــيرا إل ـــة«، مش الرياضي

العراقـــي  »االتحـــاد  أن 
ـــل  ـــه أي دخ ـــن ل ـــم يك ل
فـــي ذلـــك حيـــث أن 
الدعـــوة وصلـــت إلـــى 
ناديـــي الزمالـــك والعهـــد 
ـــباب  ـــل وزارة الش ـــن قب م
والرياضـــة ولـــم تكـــن 
االتحـــاد  قبـــل  مـــن 

. العراقـــي« 
وكشـــف احمـــد أن 
»كتـــاب فيفـــا يطلـــب 
ــي  ــاد العراقـ ـــن االتحـ م
ــت  ــا يثبـ ــم كل مـ تقديـ
عـــدم مشـــاركته فـــي 
المدينـــة  افتتـــاح 
واســـتضافة  الرياضيـــة 
ــى  ــا إلـ ــن«، الفتـ النادييـ
ـــاد  ـــل االتح ـــا أمه أن »فيف
العراقـــي حتـــى الــــ18 مـــن 
شـــباط المقبـــل لإلجابـــة 
علـــى تســـاؤالته وإثبـــات 
موقفه«.وبيـــن  ســـالمة 
احمـــد أن »فيفـــا هـــدد 
ـــرض  ـــي بف ـــاد العراق االتح
ـــه  ـــة وحرمان ـــات دولي عقوب
المشـــاركات  مـــن 
ــام  ــدة عـ ــة لمـ الخارجيـ
علـــى أقـــل تقديـــر فـــي 
توضيـــح  عـــدم  حـــال 

القضيـــة  وأن  الموقـــف 
ـــة  ـــى لجن ـــا إل ـــم تحوليه ت
االنضبـــاط فـــي االتحـــاد 

الدولـــي«.
وزارة  أن  يذكـــر 
والرياضـــة  الشـــباب 
نظمـــت حفـــال إلفتتـــاح 
البصـــرة  مدينـــة 
ــن  ــي 12 مـ ــة فـ الرياضيـ
مـــن  األول  تشـــرين 
ــث  ــي، حيـ ــام الماضـ العـ
شـــهد ملعـــب البصـــرة 
ـــرى  ـــة كب ـــي احتفالي الدول
ـــن  ـــة مباراتي ـــت إقام تضمن
ـــق  ـــع فري ـــاء م ـــن المين بي
ـــزوراء  ـــي وال ـــد اللبنان العه
ــري  ــك المصـ ــع الزمالـ مـ
ـــده  ـــذي ع ـــر ال ـــو االم وه
ـــع  ـــرار من ـــا لق ـــا خرق الفيف
ـــة  ـــات الدولي ـــة المباري اقام

ــراق. ــي العـ فـ
ـــل  ـــياق متص ـــي س وف
اعلـــن االتحـــاد العراقـــي 
الغـــاء  القـــدم  لكـــرة 
كان  التـــي  انتخاباتـــه 
مـــن المقـــرر اجراءهـــا 
ـــن  ـــر م ـــن عش ـــي الثام ف
الشـــهر الجـــاري بحســـب 
ــر  ــن سـ ــه اميـ ــا اعلنـ مـ

االتحـــاد بالوكالـــة طـــارق 
ــن  ــرار مـ ــر قـ ــد اثـ احمـ

االتحـــاد االســـيوي
ـــة  ـــد لوكال ـــر احم وذك
ان  بـــرس  فرانـــس 
ـــرر  ـــيوي ق ـــاد االس »االتح
الغـــاء انتخابـــات االتحـــاد 
وسيرســـل  العراقـــي 
اشـــعارا الـــى االتحـــاد 
ـــا( بخصـــوص  ـــي )فيف الدول

ــاء« ــذا االلغـ هـ
ولـــم يعـــط اميـــن 
ســـر االتحـــاد العراقـــي 
بالوكالـــة ايـــة ايضاحـــات 
اخـــرى  معلومـــات  او 
ــن  ــالن عـ ــا باإلعـ مكتفيـ
ـــت  ـــي وق ـــاء ف ـــرار االلغ ق
ـــم  ـــه ان يت ـــع في كان يتوق
ـــى  ـــات ال ـــل االنتخاب تأجي

ــهرين. ــدة شـ مـ
انقســـامات  وكانـــت 
ـــام  ـــي االي ـــرزت ف ـــادة ب ح
الماضيـــة بيـــن اعضـــاء 
فهنـــاك  االتحـــاد  ادارة 
ــب  ــم نائـ ــة تضـ مجموعـ
رئيـــس االتحـــاد عبـــد 
ـــح  ـــعود المرش ـــق مس الخال
ـــات  لخـــوض معركـــة انتخاب
ـــد  ـــك بموع ـــة تتمس الرئاس
المقـــررة  االنتخابـــات 
ــي  ــل، فـ ــبت المقبـ السـ
حيـــن ترغـــب مجموعـــة 
ــس  ــم الرئيـ ــرى تضـ اخـ
الحالـــي لالتحـــاد ناجـــح 

ــل  ــود بالتأجيـ حمـ
والالفـــت ان ممثـــل 
االســـيوي  االتحـــاد 
ــذه  ــى هـ ــرف علـ والمشـ
المفترضـــة  االنتخابـــات 
ــد  ــل يتواجـ ــامل كامـ شـ
فـــي العاصمـــة بغـــداد 
مـــن  اكثـــر  منـــذ 

عين ســـبو ا

الرياضة

منتخبنا االولمبي يحجز بطاقة نهائي كاس اسيا

االتحاد ا آلسيوي يلغي انتخابات االتحاد العراقي لكرة القدم..

اكـــد نجـــم منتخبنا 
الوطنـــي وهدافـــه االول 
يونـــس محمـــود انـــه 
ــج  ــي برنامـ ــل فـ دخـ
تاهيلـــي العـــادة لياقتـــه 
ـــدرب  ـــع الم ـــة م البدني
ســـردار محمـــد بعـــد 
ــة  ــن الراحـ ــرة مـ فتـ
اعقبـــت  الســـلبية 
ـــي  ـــادي االهل ـــه لن ترك
واكـــد  الســـعودي 
ـــه  ـــر موقع ـــفاح عب الس
ـــى شـــبكة  الرســـمي عل
االنترنـــت ان تركيـــزه 
ينصـــب  الحالـــي 

علـــى مبـــاراة العـــراق 
الحاســـمة  والصيـــن 
التـــي ســـتجري فـــي 
اذار القـــادم وتحقيـــق 
ــل الـــى  ــوز للتاهـ الفـ
بطولـــة امـــم اســـيا 
التـــي ســـتجري فـــي 
ــام 2015   ــتراليا عـ اسـ
وانـــه يحـــاول ومعـــه 
كل العبـــي منتخبنـــا 
اســـعاد  الوطنـــي 
الجماهيـــر العراقيـــة 
ـــار  ـــالل االنتص ـــن خ م

ــاراة . ــذه المبـ بهـ

يونس محمود عبر موقعه الرسمي .. سنسعد 
العراقيين بالتاهل الى استراليا 2015

والفيفا يمهل اتحاد الكرة لبيان موقفه من افتتاح 
المدينة الرياضية ويهدده بعقوبات جديدة

ــان  ــة الكمـ ــارك عازفـ تشـ
ـــا  ـــهيرة فانيس ـــة الش التايالندي
ــج  ــباق التزلـ ــاي فـــي سـ مـ
ـــة  ـــاب االولمبي ـــي دورة االلع ف
ـــهر  ـــام الش ـــي تق ـــتوية الت الش

ـــيا. ـــي روس ـــادم ف الق
مواطنـــة  انهـــا  ورغـــم 
ــت  ــا تأهلـ ــة اال انهـ بريطانيـ
ـــدورة  ـــي ال ـــد ف ـــل تايالن لتمثي
ــة  ــي مدينـ ــام فـ ــي تقـ التـ
سوتشـــي الروســـية الن والدهـــا 
تايالنـــدي. ونشـــأت فانيســـا 
ـــرا بعـــد زواج  ـــي انجلت ـــاي ف م

ــي. ــن بريطانـ ــا مـ والدتهـ
وأصبحـــت فانيســـا مـــاي 
ـــة  ـــن ثالث ـــدة م ـــا واح بتأهله
ـــاركون  ـــط يش ـــن فق تايالنديي
ــي  ــي التـ ــي دورة سوتشـ فـ
تبـــدأ فـــي الســـابع مـــن 
فبرايـــر شـــباط وتســـتمر 

ــه. ــى 23 منـ حتـ
ــاي  ــا مـ ــت فانيسـ وتركـ
المســـرح  علـــى  بصمتهـــا 

بانهـــا  وعرفـــت  العالمـــي 
ـــة  ـــر تقليدي ـــان غي ـــة كم العب
ذات أســـلوب خـــاص يمـــزج 
ـــيكية  ـــيقى الكالس ـــن الموس بي

ــوب. والبـ
ألبـــوم  أول  وأصـــدرت 
الكمـــان«  »العبـــة  لهـــا 
عـــام 1995 واحتـــل المركـــز 
الحـــادي عشـــر فـــي قائمـــة 
ـــة  ـــي المملك ـــوم ف ـــل ألب أفض
المتحـــدة وبـــاع أكثـــر مـــن 

ــخة. ــن نسـ ــرة مالييـ عشـ

ـــام  ـــا الع ـــة معه ـــي مقابل وف
الماضـــي قالـــت لرويتـــرز 
انهـــا بـــدأت رياضـــة التزلـــج 
ــن  ــة مـ ــي الرابعـ ــي فـ وهـ
ــي  ــا وهـ ــا وان حلمهـ عمرهـ
صغيـــرة فـــي الســـن كان ان 
ـــن  ـــج لك ـــة للتزل ـــح بطل تصب
ـــا  ـــت عالمه ـــيقى أصبح الموس
االول ولـــم تتوقـــف عـــن 
ـــذ  ـــة من ـــوالت فني ـــام بج القي
اطـــالق البومهـــا االول عـــام 

.1995

عازفة كمان تايالندية تتنافس في سباق 
التزلج االولمبي في سوتشي

الكولومبـــي  تعـــرض 
ــم  ــكاو مهاجـ ــل فالـ رداميـ
موناكـــو الفرنســـي إلـــى 
فـــي  خطيـــرة  إصابـــة 
الركبـــة اليســـرى اليـــوم، 
ـــام  ـــه أم ـــاراة فريق ـــالل مب خ
أزيجريـــس  أور  مونتـــس 
بـــكأس  ال32  دور  فـــي 
الالعـــب  فرنســـاوتعرض 
دقائـــق  قبـــل  لإلصابـــة 
ـــوط األول،  ـــاء الش ـــن انته م
بعـــد تدخـــل عنيـــف مـــن 
الفريـــق  مدافعـــي  احـــد 

الخصـــم، ليخـــرج علـــى 
محفـــة ويحـــل بـــدال 
ـــل  ـــب إيمانوي ـــه الالع من

ريفيـــري
المبـــاراة  وانتهـــت 
بثالثيـــة نظيفـــة حيـــث 
ســـجل  فالـــكاو  كان 
األول،  اللقـــاء  هـــدف 
ـــل ريفيـــري  وأحـــرز البدي

الهدفيـــن اآلخـــري
ان  المقـــرر  ومـــن 

ـــن  ـــوم ع ـــادي الي ـــن الن يعل
فداحـــة اإلصابـــة، وســـط 

مخـــاوف مـــن غيابـــه عـــن 
فـــي   2014 العالـــم  كأس 

البرازيـــل

الشكوك تحوم حول مشاركة فالكاو في المونديال
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الهيئـــة  أعلنـــت 
للســـياحة  العامـــة 
ــات  ــي وزارة البلديـ فـ
والســـياحة بحكومـــة 
كوردســـتان  اقليـــم 
الخميـــس  العـــراق 
ـــادة  ـــجيل زي ـــن تس ع
فـــي أعـــداد الســـياح 
ـــبة  ـــم بنس ـــى اإلقلي إل
33 فـــي المئـــة فـــي 
مـــع  مقارنـــة   2013
العـــام ال1ي ســـبقه.
ــدث  ــال المتحـ وقـ
الهيئـــة  باســـم 
روســـتايي  نـــادر 
الســـياح  عـــدد  إن 
ـــم  ـــى اقلي ـــن ال القادمي
لعـــام  كوردســـتان 
 2.950 كان   2013
شـــخص. مليـــون 

ــذا  ــاف أن هـ وأضـ
ـــادة  ـــكل زي ـــم يش الرق
فـــي   33 بنســـبة 
ــع  ــة مـ ــة مقارنـ المئـ
ـــن  ـــياح الذي ـــدد الس ع
ـــم  ـــى اإلقلي ـــدوا عل تواف
فـــي 2012 وهـــو 2.217 

مليـــون ســـائح.
وفـــي ســـياق مـــا 
ـــات  ـــن إحصائي أورده م
بقطـــاع  تتصـــل 
ــام  ــي عـ ــياحة فـ السـ
2013 أفـــاد روســـتايي 
بـــأن عـــدد الفنـــادق 
فـــي  الموجـــودة 
ــغ 524،  ــم يبلـ االقليـ
الفندقيـــة  والشـــقق 
تعـــرف  مـــا  أو 
 ،282 بالموتيـــالت 
الســـياحية  والقـــرى 

72 قريـــة، والمطاعـــم 
.1 58 0

إلـــى  وأشـــار 
المرافـــق  عـــدد  أن 
مقارنـــة  الســـياحية 
 2012 عامـــي  بيـــن 
و2013 تزايـــد بنســـبة 

. %1 9
وقـــال روســـتايي 
الســـياح  نســـبة  إن 
مـــن داخـــل االقليـــم 
ومـــن   %16 كانـــت 
خـــارج االقليـــم مـــن 
وســـط  مناطـــق 
العـــراق  وجنـــوب 
هـــي 66% والســـياح 
ـــارج  ـــن خ ـــب م االجان
العـــراق بنســـبة %18.
ــى  ــار الـ ــا اشـ كمـ
ـــغ المخصصـــة  ان المبال

ــة  ــل حكومـ ــن قبـ مـ
لدعـــم  االقليـــم 
القطـــاع  مشـــاريع 
ــت 20  ــياحي بلغـ السـ
ـــار واســـتفاد  ـــار دين ملي
منهـــا 100 مســـتثمر 

عبـــر القـــروض.
ـــة  وأضـــاف أن الهيئ
اقترحـــت إقامـــة 25 
ــام  ــي عـ ــروعا فـ مشـ
2014 بكلفـــة 77 مليـــار 
ــى  ــا إلـ ــار، الفتـ دينـ
أن المشـــاريع التـــي 
ـــي 80  ـــا ه ـــذ حالي تنف
ــة 106  ــروعا بكلفـ مشـ

مليـــارات دينـــار.
ــة  ــال إن الهيئـ وقـ
مشـــروع   16 لديهـــا 
ـــة  ـــذ بكلف ـــد التنفي قي
ــار. ــار دينـ 15.5 مليـ

القنصليــة  مــن  وفــد  زار 
ــراث  ــف الت ــل متح ــة بأربي األمريكي
الســرياني، وكان فــي اســتقبالهم 

مــن  وعــدد  المتحــف  مديــر 
منتســبيه. وقــدم فــاروق حنــا مديــر 
ــرحا  ــرام ش ــوف الك ــف للضي المتح

وتأسيســه  المتحــف  عــن  وافيــا 
واألعمــال المتنوعــة التــي يقــوم بها 
الموظفــون مدعمــا بعــرض مجموعة 
مــن الصــور. بعدهــا تــم اصطحابهــم 
ــات العــرض  ــة داخــل قاع ــي جول ف
حيــث أبــدى الضيــوف إعجابهــم 
مــن  يحتويــه  ومــا  بالمتحــف 
تاريــخ شــعبنا  مقتنيــات تمثــل 
اآلشــوري  الســرياني  الكلدانــي 
)ســورايا( فضــال عــن األزيــاء التراثية 
التــي تمثــل معظــم قــرى ومناطــق 
ــع  ــود جمي ــن جه ــعبنا، مباركي ش
القائميــن علــى جمــع وحفــظ هــذا 
ــق،  ــي العري اإلرث الحضــاري والثقاف
ــجل  ــي س ــم ف ــجلوا انطباعاته وس

الزيــارات.

ـــف  ـــن 400 أل ـــد ع ـــا يزي حضـــر م
مؤمـــن مســـيحي إلـــى كاتدرائيـــة 
ـــارة  ـــص بموســـكو لزي المســـيح المخل
هدايـــا المجـــوس المقدســـة التـــي 
ـــس  ـــس بول ـــر القدي ـــن دي ـــت م وصل
ـــي  ـــدس ف ـــوس المق ـــل آث ـــي جب ف
اليونـــان. وطـــال انتظـــار بعـــض 
المؤمنيـــن الراغبيـــن فـــي تقبيـــل 
هدايـــا المجـــوس المقدســـة حتـــى 10 
ـــواح  ـــا 3 أل ســـاعات.  وتشـــمل الهداي
ــة  ــة ومثبتـ ــب مزخرفـ ــن الذهـ مـ
بهـــا خيـــوط مـــن الفضـــة تحمـــل 
ـــر.  ـــان والم ـــط اللب ـــن خلي ـــات م حب
ــا  ــى أن هدايـ ــارة إلـ ــدر اإلشـ تجـ
المجـــوس لـــم تبـــرح األراضـــي 
ــس  ــرن الخامـ ــذ القـ ــة منـ اليونانيـ
عشـــر، وكانـــت تحفـــظ فـــي ديـــر 
جبـــل  فـــي  بولـــس  القديـــس 
ــم  ــدث باسـ ــال متحـ ــوس. وقـ آثـ

ــية   ــية الروسـ ــة االرثوذكسـ الكنيسـ
ـــا  ـــة له ـــوس المقدس ـــا المج أن هداي
ـــت  ـــن. وظل ـــة للمؤمني ـــة خاص اهمي
هدايـــا المجـــوس فـــي كاتدرائيـــة 
ــا  ــرة مـ ــص للفتـ ــيح المخلـ المسـ
الثانـــي.  كانـــون   13  -  6 بيـــن 
ومنهـــا انتقلـــت إلـــى مدينـــة 
ــد  ــا بعـ ــل فيمـ ــبورغ لتنتقـ بطرسـ

إلـــى عاصمـــة بيـــالروس مينســـك 
ـــة  ـــة االوكراني ـــى العاصم ـــا إل ، ومنه
ــي  ــالل يومـ ــر خـ ــف. وحضـ كييـ
14 و15 كانـــون الثانـــي إلـــى ديـــر 
»نوفوديفيتشـــي« فـــي بطرســـبورغ 
ــارة  ــوس زيـ ــت طقـ ــث اقيمـ حيـ
هدايـــا المجـــوس نحـــو 76 ألـــف 

مؤمـــن مســـيحي. 

ــزي  ــك المركـ ــرر البنـ قـ
ــكيلة  ــك تشـ ــي،  “سـ العراقـ
مـــن الســـبائك الذهبيـــة” 
ــن  ــى المتعامليـ ــا علـ لبيعهـ
المســـتثمرين  بالذهـــب 
ـــي،  ـــع العراق ـــرائح المجتم وش
هـــذا   ” أن  أكـــد  فيمـــا 
االجـــراء يمثـــل احـــدى ادوات 
السياســـية النقديـــة للبنـــك”.
للبنـــك  بيـــان  وذكـــر 
انـــه  العراقـــي  المركـــزي 
” لغـــرض تنويـــع وســـائل 
ــر  ــور وتوفيـ ــار للجمهـ االدخـ
الذهـــب  مـــن  كميـــات 
رصينـــة  مناشـــىء  مـــن 
تبـــاع للمتعامليـــن بالذهـــب 
وشـــرائح  والمســـتثمرين 
المجتمـــع بالدينارالعراقـــي، 
ــك  ــس ادارة البنـ ــرر مجلـ قـ
لجنـــة  مـــع  بالتشـــاور 
ــك  ــة سـ ــؤون االقتصاديـ الشـ
الســـبائك  مـــن  تشـــكيلة 
الذهبيـــة تتـــراوح أوزانهـــا 
بيـــن )5 غـــم و1000غـــم (”.

واضـــاف البيـــان أن ” البنك 
باشـــر بإجـــراءات التعاقـــد علـــى 
الســـبائك الذهبيـــة الســـتيرادها 
ـــم بيعهـــا مـــن خـــالل  ومـــن ث
الجهـــاز المصرفـــي”، مشـــيرا 

الـــى أن ” هـــذا اإلجـــراء 
ـــة  ـــد أدوات السياس ـــل أح يمث
النقديـــة للبنــــــك المركـــزي”.                                              
ويـــرى اقتصاديـــون أن 
دخـــول الذهـــب العالمـــي 
ــة  ــد حالـ ــراق يعـ ــى العـ الـ
ـــيط  ـــل تنش ـــن اج ـــة م ايجابي
ـــي  ـــب ف ـــل الذه ـــوق تعام س
العـــراق ، خصوصـــا وأن ســـوق 
ـــر  ـــم يتأث ـــة ل ـــب العراقي الذه
بدخـــول الذهـــب االماراتـــي 

والتركـــي.
ــزي  ــك المركـ  وكان البنـ
العراقـــي كشـــف فـــي )22 
ــول  ــن وصـ ــول 2013( عـ ايلـ
العملـــة  مـــن  احتياطيـــه 
األجنبيـــة والذهـــب إلـــى 
ـــي  ـــار دوالر، وف ـــو 80 ملي نح

حيـــن عـــزا ذلـــك إلـــى 
زيـــادة األســـعار العالميـــة 
للنفـــط، توقـــع زيـــادة ذلـــك 
االحتياطـــي خـــالل األشـــهر 

ــة. المقبلـ
النقـــد  صنـــدوق  كان 
فـــي  أعلـــن،  الدولـــي، 
)الــــ23 مـــن آذار 2013(، أن 
ــة  ــة الوقائيـ ــدة الماليـ األرصـ
تنميـــة  صنـــدوق  فـــي 
ـــام  ـــي الع ـــت ف ـــراق ارتفع الع
ــار دوالر،  ــى 18 مليـ 2012 إلـ
ـــك  ـــدي للبن ـــي النق واالحتياط
العملـــة  مـــن  المركـــزي 
مليـــار  إلـــى 70  الصعبـــة 
دوالر، عازيـــا هـــذا االرتفـــاع 
ـــر  ـــة غي ـــرادات نفطي ـــى “إي إل

متوقعـــة”.

البنك المركزي يقرر سك سبائك ذهبية 
لبيعها على الشرائح اإلجتماعية

زيادة في تدفق السياح على كوردستان بنسبة 33% في 2013 

وفد من القنصلية األمريكية بأربيل يزور متحف 
التراث السرياني

االف المؤمنون يزورون كاتدرائية المسيح المخلص 
لمشاهدة هدايا المجوس المقدسة


