


فصلية ثقافية اجتماعية  
واإلنكليزيةتصدر بالعربية والسريانية

يصدرها: إتحاد سورايا القومي في أميركا

A QUARTERLY CULTURAL SOCIAL MAGAZINE

PUBLISHED BY:SURAYA NATIONAL FEDERATION IN USA

IN








العناوين والمراسالت إسرة التحرير
 
 

2100  E 15 Mile ,  Suite C
Sterling Heights,MI,48310

 -------------------------------------
Cell:(586)556-2244

salimkachoocha@yahoo.com 
(248)850-6840 


Tel:(248)515-9761

مدير اإلدارة: موئل رزوقي

Mike Razoky
1920  Bayou Dr.

Bloomfield,MI, 48302

Tel:(248)977-5591
Cell: (248)722-8023
moualr@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Metroprints
Tel:(585)612-3008

:
S.N.F.INC

50
 

 

اكچوچسامل
 
 
 

2006حمورابي:  تصدر منذ عام 

1



   
3   
6  
9   
11    
13 

 
 

15  
 

 

18   
20  


 

 
 

28 
 

 

32   
35   
39   
42   
45   
49   
51   
52   
55  


 

 
 

61      
63  
64   
64   
65   
66   

 
67   
73   
76 

 
 

THE   ENGLISH   SECTION

By :NASH GEBRAIL  M.D.What happened to our colorful countryPAGE 1
By:Decon DR. raad A YaldoThe United Nation and its Intervention to protect MinoritiesPAGE 3
(Source: Darel S,

from:BabaMail web.)
10 Foods You Should Never RefrigeratePAGE 7

2



القيم اإلنسانية في مهب اإلعصار/ Hammurabi  #36 Dec./2014 /حمورابي/كانون األول

جديون في حياتھم، ناٌس مسالمون، أمناء مخلصون،أُ 
دؤوبون على العمل والبناء. نظامھم األُسري متين، ُمحبين 

البناء، وأجادوا في تعزيز قيم ورثوا حب .للعلم والتعلم
س السالم فيمن حولھم. روح التحّضر تسكنھم، والنَفَ 

تجري في عروقھم، فأضحوا رمزًا من الحضاري دماءٌ 
رموز اإلنسانية الُمنفتحة وللوطنية الحقة بين أقرانھم من 

العراقيين.

ُع منھا الجمال والسالم، فھي(على  بلداتھم آلليء يَّشِ
بساطتھا)، تمد العراق بالمتعلمين والمثقفين والخريجين 
واإلختصاصيين في مجاالت عدة... إنھم المسيحيون سكان 

رين:بيث نھ«بين الرافدين  أرض األنھار: «
الذين توارثوا أخالقيات حضارات جدودھم في آشور 

، وسومروبابل
    في القرن األول

المسيحي، فظلّوا شعلة أرض النھرين آالف من السنين. 
أال يحق لھم القول مع الشاعر:

نوى ومحيطھا، بيوتھم إلى قبل عدة أشھر، عامرة في ني
زاھرة، حياتھم مستقرة وادعة، وبغفلة زمنية عابرة، إكتسحھم 

إعصار ُمدّمر حطم كل شيء بنوه.

لقد أضحوا اآلن عراًة (إالّ من إيمانھم)، ُمجردين مما 
جمعوه بعرق جبينھم، نتيجة ھجمة عنصرية طالتھم،  

سنُناقش ھنا حاالت من التدھور األخالقي، و نستقصي عن 
عن غدر بعض الجيران أسبابه ودوافعه. فھناك أحاديث مؤكدة

. إستھجنالجيرةدون مراعاة لحقوقألمانة وخيانتھم ل
ظلّوا ، مّمن تلك اإلنحرافاتأنفسھمنالمسلمون المعتدلو

تلك الحقوق ،ومحقوق الجيرة إلى اليمتمسكين بالمباديء و
التي كانت عرفًا ُمجتمعيًا عراقيًا، قبل أن تكتسح الموجة 

جاءت بشريعة ُمتزمتة والتي المسمومة األخضر واليابس، 
العالقة لھا بالعدل و ترفض مبدأ األخوة اإلنسانية. 

لقد حصلت حاالت سلب ونھب، قام بھا أحيانًا، الجيران 
ا في الموصل القريبين(بينھم وبين المسيحي ؛خبز وملح)، سيم

والبلدات المسيحية المنكوبة، فُدنّسْت حرمة البيوت والكنائس، 
داسھا الجراد األسود وعبث بمحتوياتھا وتجاوز على 
خصوصية أھلھا، في سلوكية تدل على إنقالب ُمريب في 
األخالقيات، لتصل إلى الحضيض بأفعال يندى لھا الجبين. أما 

محاولة وصلت إلى بشأن اليزيديين فكانت حظوظھم تعيسة 
والتھجير  النساءسبيالقتل و، فطالھم ةجماعية حقيقيةإباد

التاريخ ومصادرة الممتلكات في أحداث مروعة، قلّما شھد 
ونحن في القرن فلمسنا، (. مثلھا على أيدي أعتى الغزاة

عبودية اإلنسان، وسبي النساء ،)الواحد والعشرين
والقاصرات وبيعھم في سوق النخاسة على مرأى ومسمع من 
كل الناس. البل أضحت تلك الموبقات مدعاة فخر المتشددين 

في إعالمھم من خالل مجلتھم"دابق" وتصريحات ُأمرائھم. 



تحت إذا كان تفعيل تلك الشرائع 
ستار الدين، يوصل األمر بالبعض 
إلى تحليل السرقات، وفعل الموبقات 

، وقتل األبرياء بالنساء والقاصرات
بسبب الفارق الديني أو المذھبي؛ 
سيحق لنا أن نتساَءل: إين الخلل؟ ... 
أھو في الشريعة نفسھا؟ أم أن الخلل 
في تفسير اإلنسان لمفرداتھا؟ و من 
حقنا أن نستغرب مستفھمين : ماذا 
عن تطور المجتمعات؟ أھي حقيقة 
علمية أم وھم؟ ماذا حّل بمنجزات 

ستقبل حقوق المرأة والطفل؟ ماھو مُ 
المرأة المسبية التي تتقاذفھا األيدي 
ھنا وھناك بين المھووسين بالجنس؟ 
أي عائلة ستبني وما ھو ُمستقبلھا؟ 

وما مقدار الضرر الذي سيُلَحْق بالمجتمع ُمستقبًال بسبب تلك 
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األفعال الشنيعة؟!..

كيف يبني عائلًة ويُربّي جيالً ذلك الرجل الذي جلب إلى 
كًا له، يتصرف بھا بيته الزوجي إمرأة "مسبية" أضحت مل

إذا أو وبناته.حسب ھواه، على مرأى من زوجته و أوالده
ه وجيرانه، فيبرر اءأقاربأباه وأمه وأخواته،أمامفكان عازبًا:

فعلته الُمستنكرة  بتطبيق أوامر هللا وشرائعه!.. ويھدد بالويل 
ره!.. (فنقول: حاشا هللا أن لمن يعترضه، فالعقاب الشديد ينتظ

يُشّرع ويحلل للزنا واستعباد البشر والسطو وقتل األبرياء).

أن التعايش الذي كان الصفة الغالبة في المجتمع يبدو
التنكيل بسبب وتقلص فضاءه، مساحته العراقي، قد تضاءلت 

نھبھم بعض ، صودرت أمالكھمأن بعديين فالمسيحباآلخر. 
،بھمغدر جيرانھم العربفقد،اليزيديينوكذلك انھم! جير

وھاجموھم في قراھم ومجمعاتھم وھم عزل في سنجار 
فقد إنقلب .، وكذا التركمان من الشيعة في تلعفرومجمعاتھا

فكانتوحشًا تأججت فيه الغرائز الحيوانية، اإلنسان ھناك
أو على الدينالحصيلة كل تلك األعمال الشنيعة واإلكراه 

الموبقات بررتھا الوحوش البشرية واألدھى أن تلك .. الذبح.
ليبرروا (يقولون عنھا إلھية)،الغازية وفق مستندات شرعية

أفعالھم الوحشية (فحاشى هللا مما إليه 
ينسبون).

للعيش ن المتضررووالسؤال كيف سيرجع 
مع ھكذا جار مرة أخرى، وكيف ستصطلح 

األمور؟

وأمام مشھد ماليين الُمشردين:عراقيين 
وسوريين، من كل الطوائف والملل، تتشكل 
صورة قاتمة، تقود اإلنسان الُمتلقي ھناك،إلى 

يش أصبح محاالً، فالتنوع األستنتاج: بأن التعا
أضحى نغمة تالشى صداھا. سيما عند أبناء 

نحو سعى منھم إلى خيار الھجرة األقليات، فال غرابة ممن ي
، سيما وأن الذاكرة أضحت مليئة بمشاھد ُمرعبة. أرض الغربة

مأساة قبل في ُمخيّلة شعبنا ذكريات الْت فاألحداث األخيرة أْحيَ 
مئة عام، أبان المذابح الجماعية التي إقتلعتھم من قراھم 

.راضيھم في تركيا، أثناء الحرب العالمية األولى.  وأ

ما ھذا الذي يحصل؟ ألم تستطع المباديء اإلنسانية 
الُمعاصرة التي اليزال اإلنسان يسعى فيھا، من تلقيح فكر 
البشر وتطويره؟ ھل فشلت المناھج التربوية الحديثة 

والدراسات الفلسفية واإلجتماعية في أداء دورھا في ترقية 
التي المجتمعات نحو األفضل؟ ھل أن الجھود الُمضنية

أرھقت الُمصلحين اإلجتماعيين ذھبت ُسدًى أمام البربرية 
ومشاھد الدمار والذبح والقتل بأسم الدين؟  وھل أن الجھود 
الدولية إلستنباط شرعة حقوق اإلنسان باتت محدودة التأثير 

تضع بينھم وإنما أمام زخم  مخلوقات الترى في البشر أخوة، 
درجات وفوارق:عبيد وأسياد؟ . 

إلى تجفيف إلى ھذا المطاف نقف لنقول: إن من ال يسعى
ھو فمنابع تلك األفكار المسمومة بكل جدية وبدون ھوادة، 

ة أو بأخرى يعمل على تغطية تلك األفعال؟ أنه الزمن بطريق
الذي يدعونا إلى اإلشارة إلى تلك المنابع وتشخيصھا بشكل 
صريح، والبدء بمنھج تربوي إجتماعي يتّسم باإلنفتاح 

، يبدأ من الروضة مرورًا ة اإلنسانيةوالتعايش وأألخوّ 
، لكي نحفظ بالمدرسة والجامعة وكل مرافق الحياة األخرى

األجيال من اإلنحراف الخطير، ُمعتمدين على قواعد سالمة 
أي دين أو الُمجتمعات ورعاية أفرادھا، رجاًال ونساء، من 

ين العقابية القواننْ وأن تُسَ و قومية.أأو طائفة أو فئة مذھب
في شأن "مسألة ُمعاداة السامية"أسوة بلمن يخالفھا الدولية 

.كل العالم

إن مكافحة األفكار الضالة، اليأتي عن طريق الحرب والقوة 
فقط، وإنما بتعديل المناھج التربوية في المجتمعات الحاضنة 

شن حملة تربوية أخالقية تعتمد على فينبغي للفكر المتطرف، 
مباديء األخّوة اإلنسانية، للتضييق على ھذا الفكر الخطر 

تلف عن طائفته ومذھبه، إآلّ عدوًا الذي اليرى في من يخ
وأعتبار أمواله ونسائه ، أو طردهيستوجب قتله وتصفيته

فتاوي ُمشرعين ُقساة وب لإخضاع الشع، ثم وأطفاله غنائم
ظالمين، أعادوا للبشرية عھد الظلمات: عبيد وأسياد، غنائم، 

إلى أن حريم، سبايا، وحرب متواصلة على شعوب األرض
تذعن لشريعتھم وتدخل في دينھم.

اليوم إستيقظ العالم من سباته، وبدأ يحس بالخطر القائم 
فكان كتلك ھا، مالذي يتحدى البشرية، ذلك الخطر الذي ھّز ِقيَ

، في محاولة إلى التطورالعصا التي أّخرت دوران عجلة
رجاع البشرية قرونًا إلى الوراء، لينتھي حلمھا بمجتمع أكثر إ

أمام تحديات الرعب فيستسلمإرتقاًء وإنسان أكثر أنسنة، 
.والتخلفوالخوف واإلرھاب

أستصعاب التطبيع والتعايش بين المكونات، وتعّرض إن 
: ھاحليفرض األقليات الدائم إلى اإلنتھكات مشكلة قائمة 

إستحداث مناطق إدارية تحت حماية دولية_عراقية في سھل 
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نينوى ومنطقة سنجار، للحفاظ على مكّون األقليات من العبث 
.واإلبادة

بسبب مشھد الھجرة بأنوھنا نؤكد 
المشھد الوحيد ھو ليس األعصار الُمدمر 

اليرون يظھر به شعبنا، فھناك صابرون الذي
سوى إعصار إكتسح الجارية،ثاألحدافي 

ما بناءبواعْشرَ ه، ليَالجميع، تقترب نھايت
، لممتلكات فقطيخص امابناؤه، ليس يتوجب ب

لذي اسان.بل بالنسبة للبناء األخالقي لإلن
ھّزْت األحداث المروعة قيمه.

ترسيخ قيم التعايش التي تسعى إلى إن التربية المجتمعية 
من األم، :من البيتر مھمة صعبة شاقة، تبدأوقبول اآلخ

لتستمر في الروضة والمدرسة والجامعة، لبناء مجتمع إنساني 
إلى رفاه البشرية واحترام حياة اإلنسان. متعدد الثقافات يسعى

د إستبعامن الضروري من أجل أمن وسالمة المجتمعات، 
، واعتبار ن المناھج الرسميةي المتشدد مالفكر الديني الطائف

تقليص نشاطات الدعاة الدينيين الُمفرقين ثم مسألة جادة، ذلك
من أجل لبداية سليمةفتلك حلول ضرورية ،بشكل حازم

، ت الجيلوانحرافاتجاوز خراب المجتمع


العالم المتقدم كيف بنى مجتمعات تحرص على إنظروا إلى 
ش في ظل التعاينسان ورقيه األخالقي واإلقتصاديسعادة اإل

.وقبول اآلخر

******************************************************************************************
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ف القومية واألقلية بأنھا مجموعات سكانية تعيش على رّ عَ تُ 
ولغة وتاريخاً ومعارفاً أرض معينة. ھذه األقلية تمتلك آدابا 

وتشترك بمصير مستمرة لفترة زمنية طويلةاً اليدقوتوقانوناً 
وبحسب ، تعيش في ظل دولة معينة.  وألن األقليات دوماً واحد

ومبادئ األمم أعتبارات األعالنات العالمية لحقوق األنسان
عتبر الحامي فأن الدولة تُ ،المتحدة بحكم العالقات الدولية

تمتلك األقليات وبما أن قوق وحريات ھذه األقلية.  حوالكفيل ل
يجب أن توفر حقوقا تتمثل ةحق المواطنة فأن ھذه الدول

بالمساواة القانونية أسوة بالقومية الكبرى.  أضافة لذلك الحق 
في األدارة الذاتية وھذا يتمخض عنه

       
        


ت أستقراء التأريخ يالحظ أن األقلياعند 
األستقالل أو تسعى الى والقوميات دوماً 

الحصول على أدارة ذاتية ألثبات الذات. 
ديد من عالدول التي تمتلك الفإنولھذا

تعيش في حالة عدم القوميات دوماً 
األستقرار مثلھا مثل العراق وتركيا.  

ويالحظ أن الدول التي تتجاوب مع مطالب األقليات وتنفذ 
لدول تعيش بحالة األستقرار مثلھا مثل الھند.  فأن ھذه احقوقھا 

ويالحظ وعبر التأريخ أن األقليات القليلة السكان غالبا ما 
تندمج مع القومية الكبيرة لكي تستمر في الحفاظ على وجودھا 

عكس قومية األمازيغية في الجزائر.  وبوھذا ما يالحظ مع ال
األقليات التي تناضل في أثبات الذات أو تواجة أنظمة 

دكتاتورية فأن دولھا تعيش في دوامة الحرب.

يدخل محور التدخل لحماية األقليات ضمن المحاور 
عد ذريعة م األمم المتحدة، ألن ھذا الموضوع يُ مافي أھتالفاعلة 

مستمرة لتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى 
ذا تجسد ھذا وسالمتھا األقليمية.  ولھوالمساس بسيادتھا

تفاقات دولية حيث تبنت عصبة األمم االتدخل في معاھدات و
ت.  وأما من معاھدة فرساي لحماية األقليا93و 86المادتين 

فت بالتأكيد على الحماية العامة لحقوق تھيئة األمم المتحدة فأك
المرقم بقرارھا جمعية العامة ت الاألنسان.  أضافة لذلك فقد تبنّ 

يجب أن وثيقة تضمنت حقوقاً 1/1992/ك18في 47/135
.  وأجراءات حامية ومعززة لتلك الحقوق،تتمتع بھا األقليات

قليات القومية التي األطارية لحماية إلاألتفاقية اتْ في حين ُعدّ 
ستْ رِّ اقية وحيدة كُ فأت،1995عامتبناھا مجلس أوروبا في

من الحقوق التي يجب أن لحماية األقليات أذ تضمنت عدداً 
تتمتع بھا األقليات.

كما ويالحظ  أن حقوق األقليات ال تشمل حق 
تقرير المصير، أذ أن تقرير المصير يقتصر على 

ألستعمار أو الشعوب التي تعيش في ظل ا
طاء حق المصير يمكن ن أعإاألحتالل األجنبي.  

سلبية آثاراً يجاد دول كثيرة ويخلقإأن يؤدي الى 
حيث ينص األخرى.على األقليات األثنية

حسب وثيقة ،األعالن عن مبادئ القانون الدولي
على أن حق ،بشكل محدد51/18/1996األمم المتحدة 

ر على أنه يخول أو يشجع فَ تقرير المصير يجب أن " ال يُ 
بالسالمة أو جزئياً أي عمل من شأنه يفكك أو يضر كلياً 

ذات السيادة والمستقلة".للدول يمية أو الوحدة السياسية األقل
جتماعي إغبة معظم المجتمعات في خلق نظام وھذا القيد لر

.  وينص األعالن بأن الدول التي وقانوني مستقر نسبياً 
تستطيع األعتماد على ھذا القيد ھي تلك الدول" التي تسير 
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لحقوق حسب مبدأ تساوي الشعوب في ا
على ذلك فأن مصير... وبناءً وفي تقرير ال

لديھا حكومة تُمثل الناس القاطنين على 
لى العنصر أو أراضيھا دون تمييز قائم ع

وخير سبيل يمكن أن .العقيدة أو اللون"
عدم يحقق ويديم وحدة الدول واستقاللھا و

التدخل بشؤونھا األيمان بفكرة 
 يمكن مالحظة تطبيقه في

وان لوأثنيات وألغاتالھندي القائم على أديان والمجتمع 
. وھذا الوضع يمكن أن ينطبق في العراق، حيث تكثر عديدة

العربية والدينية واللغوية واألثنية (فيه المكونات الثقاف
ن األكراد والتركمان واألزيدية والكلدوسريان آثور ) حيث أو

. اً وقانونياً وأدبياً ثقافياً وتنوعھذا النسيج يمكن أن يكون  غنىً 
أن ھذا التنوع يمكن أن يؤدي الى خلق ثقافة قومية واحدة 

ت وأثنيات ماثل الثقافة األمريكية التي بنيت على أرث قومياتُ 
.وأديان عديدة ھاجرت اليھا منذ أكتشافھا وليومنا ھذا

خلق احث في حالة عدم التوفيق في ويرى الب
   ، وألجل خلق حالة

من األستقرار والطمأنينة واألمان وتفادي الصراعات من 
لى عت احصل ھذه األقليالدولة، يمكن أن تداخل 

 ھذه الصيغة شائعة في التعامل  .

األقليات جماعات فرعية من سكان دولة بأعتبارالدولي
بصفات أثنية أو لغوية تختلف عن تلك التي يشترك أفرادھا 

بالتضامن شعوراً ايربطھ. وھذه األقليةيتمتع بھا سائر السكان
ة كما ال توجد دول، يحافظ على الثقافة والعادات والدين واللغة

ونرى في حالة العراق في منح القومية الكردية تخلو منھا.  
في أدارة على أنفسھماإلعتماد األكراد نْ مكّ يُ ذاتياً حكماً 
ضمن قتصادية وربما حتى األمنيةإلجتماعية واإلأھمحيات
وھذا ما يالحظ في أزمة ھجوم الدولة راق الواحدالع

داعشألسالمية في العراق وبالد الشام(ا 


      

   
     





أعقاب الحرب ، في قوفي تطور الح
الباردة وبزوغ أتجاھات عنصرية 

مجلس األمن ربط فإن الم، مدعومة بترويج من وسائل األع
يد األزمة األنسانية الناشئة عن تلك الصراعات األثنية بتھد

ستخدام ھذه الورقة إمكانية ألللسلم واألمن الدوليين، وأيضا 
دولة الضاغطة على من أعضاء مجلس األمن كوسيلة سياسية 

ولعل في لجوء ،وبالشكل الذي يخدم ويرضي مصالحھااألم 
الفيا الى مجلس األمن بأتخاذ أجراءات حول أنفصال يوغس

أشار المجلس كرواتيا وسلوفينيا خير دليل على ذلك. أذ
بوضوح بأن الضرورات البشرية وسالمة المساعدات 

للسالم.  األنسانية تقع في صميم القرارات القائلة بوجود تھديد
أيضا مع توجھات أقليم كردستان وھذا ما يمكن أن نالحظه

حيث أستغل القادة األكراد، عند مواجھة داعش وتحقيق 
عراق وبخاصة كركوك الغنية النصر في أماكن مختلفة من ال

حاولة األستقالل عن مفي أعالن ضم كركوك وبالنفط،، 
العراق.  أن ھذه المحاولة جاءت نتيجة لمحاولة القادة األكراد 

وِأنشغال تحديات داعشعن الناجمةربط األزمة األنسانية
لة آة وأخيرًا ضركزية بقضية تأليف الحكومالحكومة الم

في مواجھة تنظيم العراقيةالقدرات واألمكانات العسكرية
قليم لم يتمكن من الحصول على أھدافه وذلك أل. بيد أن أداعش

ي حالة تردي ويالحظ ف.لتصميم العالم على وحدة العراق
ةأي نوع من األزمات األنسانيوجودحقوق األنسان أو

أثنية ودينية أرتأت أألمم توبخاصة عند تھديد أقليات أوقوميا
المنطقة .  ويحدد موقع المتحدة أنشاء مناطق آمنة أو محمية

المحمية من المنظمة الدولية في وجود أشخاص ال يشاركون 
في العمليات العسكرية بغية أبعاد تأثير ھذه األعمال عنھم 
ولضمان وصول المساعدات األنسانية.  وھنا تقتضي موافقة 
الدولة المعنية في أنشاء وبقاء المنطقة تحت رقابة وأشراف 
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األنشاء الى أنتھاك األمم المتحدة على أن ال يؤدي قرار 
نشئتالسالمة األقليمية واألستقالل السياسي للدولة التي أُ 

وبأشارة الى الفقرة الثانية والثالثة من المادة السابعة عليھا. 
الخاص في 5/4/1991في 688من الميثاق والقرار األممي 

عند أنشاء منطقة آمنة في شمال العراق.  نرى في محتواه
أن مجلس األمن منزعج مما يتعرض له المدنيون ،الموافقة

في صة العراقيون من قمع في أماكن معينة في العراق وبخا
المنطقة التي يسكنھا األكراد مما أدى الى حدوث بعض 

أضافة سلم واألمن الدوليين .يھدد الالصدامات الحدودية مما 
الى تأكيد على التزام جميع الدول األعضاء وجميع دول 
المنطقة على سيادة العراق وسالمته األقليمية وأستقالله 

الوطني.

سري على منطقة سھل مكن أن يأن ھذا الوضع والحالة ي
ق ا.  حيث نرى في توغل الدولة األسالمية في العرنينوى
كان ة الموصل وفي سھل نينوىن)  في مديالشام (داعشوبالد
واأليزيديين والشبك قي نزوح اآلالف من المسيحيينسبباً 

وقد فرض تنظيم (داعش) . الى شمال العراق وتركياوالشيعة
ما أتخاذ األسالم على المسيحيين خيارات ثالثة: فإھابي األر

دينا أو النزوح أو دفع الجزية.  وقد كان ذلك سببا في أن تفرغ 
مدينة الموصل والعديد من القرى والمدن المسيحية من 

المسيحيين
 

       
  


        




     وأيضا مؤسسات

لتشكل ق أو خارجهاوتنظيمات غير رسمية سواء داخل العر

وى قوة ضاغطة على الحكومة العراقية.  وبنفس ھذا المست
يستوجب تدخل األمم المتحدة بخاصة مجلس األمن بأستخدام 

لوجود السابعة الفقرة الثانية والثالثة صالحياته وفق المادة
نيين وبالذات ضد مجموعات أثنية حاالت تھديد ضد المد

. (األيزيدية والشبك)دينية) ومجموعات(المسيحيين والشبك
يم .  كما وأن تھديد تنظفي سھل نينوىھذه األقليات تعيش

بب الى نزوح اآلالف من المدنيين الى داخل العراق سداعش
في النزوح سبباً وخارجه، وبنفس الوقت أضحت حاالت

وأخيرا  أن في داخل العراق وخارجه. غذائيوني تھديد أم
أن تأمين تر أقليمي.في أحداث توتھديد تنظيم داعش كان سببا 

المساعدات األنسانية لوحدھا ال يكفي،  أذ ليس بالخبز وحده 
ن كرامة يعيش األنسان.  وھذا ما يدعو بنا للقول أن تأمي

تقاليده وآدابه وفنونه ودينه األنسان وحريته في ممارسة
ت المادة السابعة والحفاظ على حياته ھي جزء من تطبيقا

.  الفقرة الثانية     

       



السلطة المركزية ييرى الباحث أھمية تبنّ ةمخات

واألقليات ما أكدته األمم المتحدة في مناسبات عديدة ألجل 
على والمحافظة،سي لمشكلة األقلياتاتوخي األستخدام السي

سيادة الدول ووحدتھا األقليمية أذ أكد د. بطرس بطرس غالي 
األمين العام السابق لألمم المتحدة " أن األمم المتحدة لم تغلق 

دينية او أوبابھا ولكن اذا ما طالبت كل مجموعة عرقيه وأثنية 
لغوية بدولتھا الخاصة، فلن يكون للتجزئة حدودا وسيصبح 

ما أكدته الجمعية وأيضاً آلً.أبعد مناألمن والرفاھيةاالسلم و
بأن 433الفقرة 10/12/1996في 51/55العامة بقرارھا 

تفكك الدولة عن طريق العنف قد يھدد صون السلم واألمن 
ل الصارم لمبدأ عدم جواز أھمية األمتثايضا على أالدوليين و

قليميةدولية بين الدول ومبدأ السالمة اإلأنتھاك حرمة الحدود ال
دولة.ألية
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ن الذين غادروا العراق قبل ثمانينات القرن إ
فعلوا ذلك نتيجة يأسهم واستيائهم مما ،الماضي

كان يجري من تشتيت للبلد وتفتيته الى طوائف 
، كان أكثر ما أخاَف العراقيين  ودينيةعرقية

ثار قلقهم يومها، هو منهجية اإلبادة المستمرة وأ
.للمكونات العرقية والدينية الصغيرة

كوننا بشر، غالبًا ما نميل الى لوم ومحاسبة 
اآلخرين على كل علة او أزمة تداهم  مجتمعنا، 

تاريخنا، ونحن نتحدث عن العراق، غالبا إذ عبر 
لوم األفراد وتجريم القوى الخارجية ما نلجأ الى 

كثرها، فقد أعند كل محطة فشل نقف فيها وما 
لقينا مسببات كل إحباطات وأزمات وأسبق

األربعينات والخمسينات على كاهل المرحوم نوري 
السعيد. بينما لو أردنا ان نكون منصفين 
ومنطقيين فقد عاش العراق في زمن حكم السعيد 

بي، يوم كان لنا مملكة أشبه ما يكون بعصر ذه
ويوم كان اليهود .... وبرلمان ودستور والخ

% من نفوس العراق، وكان 5يشّكلون 
% من سكانه، 15الكلدان يشكلون /وناآلشوري

ما من الديمقراطية الحامية شيئًاكان لدينا حينئذ 
لألقليات الصغيرة الضعيفة، تلك المكونات التي 

صناعة وهكذا كانت بمثابة المحرك لإلقتصاد وال
.الثقافة والمعرفة في المجتمع

اليوم، اإلسالميون ومعهم العرب واالكراد، كل 
طالب األقليات إما بالخضوع التام له أو منهم ُي

يأتي وفعًال، مغادرة البالد، وقد غادرها الكثيرون 
بمن سبقوهم من أن يلحق المتبقوناآلن، قلقنا 

.ال سامح اهللا، في الهجرة

نسبة للشيعة المسلمون، كرهوا صدام بال
والبعث، فاستعانوا باالمريكان لتخليصهم، 
إستجاب االمريكان لطلبهم، سواء كانوا على 
صواب أم خطأ، لكنهم لبوا الطلب وقدموا 
التضحيات باالموال واالرواح، ولكن بمجرد االطاحة 
بنظام صدام، إنفتحت أبواب الجحيم، فتسارع 

اللوم كل اللوم على أمريكا العراقيون الى إلقاء 
!!!وبأنها هي السبب في كل الكوارث

ثم راح العراقيون ُيطالبون االمريكان بوجوب 
راق بحجة أن العراقي ال يرتضي مغادرة الع

جنبي  كي يحافظ عليه وعلى بالده!! فاستجاب ألا
ن ألهذا الطلب وغادروا العراق دون االمريكان

....قبور ضحاياهمإّاليتركوا وراءهم شيئا 

9



Hammurabi  #36/2014/:ماذا جرى لموزائيك وطننا العراق؟/ حمورابي/كانون األول/

، لقد رفضت الحكومة العراقية الحقيقةفي 
حتى المشاركة الشكلية في مراسيم تسليم 
السلطه للقوات العراقية المسلحة، كما رفضوا 

إرسال من ينوب عن الحكومة في أيضًا 
! نعم تلك كانت طريقتنا في تقديم المشاركة

.جل تحريرناأالشكر للذين ضحوا بالغالي من 

ن بأستنتاج يفيد إوصلتني الى أحقائق كهذه 
شكرًان يتعلموا قول كلمة أأوًالعلى العراقيين 
،وبمناسبة هذا الكالم، ي معروفأللذي يؤدي لهم 

ن بأعزاء حين قال لي األقائي دصأاحد ذّكرني فقد 
بإيجابيات العراقيين فاشلون حتى باالعتراف 

ذي للشكرًاولم يتعلموا قول كلمة ،خراآل
سواء كان بالتضحيةيساعدهم ويقدم لهم العون 

وقد شرح العائلة،من مقربًاو قريبًاأصديقا لهم 
نه كلما كان يمد يد العون أكيف ،لي صديقي هذا

مر به في األكان ينتهي ،و معارفهأقربائه أحد أل
.نسان سيئإنه أوصفه ب

وهو يعلم ، نا فهمت مالذي كان يقصدهأنعم 
ن مثل هذا السلوك المجتمعي هو تراكم بأمثلي 

.والشخصيةالفرديةللسلوكيات 

مريكان أللقد فشل العراقيون حتى في شكر ا
ال بل طلبوا منهم ،على تضحياتهم التي قدموها

وحين ،ففعلوا وغادروها،مغادرة البالد فورًا
بواب الجحيم على مصراعيها بسبب أنفتحت إ

ةن االمريكان بالعودعادوا يطالبو،فشل الحكومات
صالح مشاكلهم,,,! هل يصح ذلك؟إلثانية 

ن نتذكر أنه يتوجب علينا هنا بأرى أنا أ
:عندما قال"،الشاعر العراقي الكبير "المتنبي

كرمت الكريم ملكتهأنت أإذا 

اللئيم تمرداكرمتأنت أن وإ

بحقيقة تامةن المتنبي كان على دراية أيبدو 
السنين.مجتمعه منذ مئات

طفالنا على قول كلمة أما لم نتعلم ونعّلم 
نحدار مستمر باتجاه إسنبقى في حالة "،"شكرًا

سوف لن يكون لنا وقريبًا،سفل التل ال محالأ
صدقاء!!! نحن صنف من الشعب الذي لم يتعظ أ

.وال يعتبر لما يدور اليوم

ضافة تضحيات إال أدري كيف لألمريكان معاودة 
جل الذين إستكثروا قول أخرى من أوخسائر 

لهم كفايًةاالبل كالو،للذين حرروهمشكرًاكلمة 
.من التهم تلو االخرى

وال النظر الى أن يتعلموا أعلى العراقيين 
خر اآلذواتهم قبل الذهاب الى مالمة ومحاسبة 

متفائال ما دام في أنا لستكلما حصل سوء.
نها إالموروثة، السلوك عالقة عضوية بالجينات 

... مالتشاؤحالة تبعث الى 

ال يمكن نكرانه.الذي لكنه واقعنا  
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من سخرية القدر أن يوضع المرء  في  ذمة  
ًايلعب بمقدراته كيفما يشاء، وتعسكائن من كان، ل

لكل من يمنح  لنفسه  حق التالعب بمصير اإلنسان 
.ويشرط عليه بما يبقيه على قيد الحياة

هذا هو المشهد التراجيدي الذي يمثله بحق 
اولئك المنسلون من عتمة المسيحيين في الموصل 

التاريخ يجاهدون في عمل المستحيل، إلعادة عجلة 
التاريخ الى الوراء. إنها محنة يزدردها العراقيون 
األحرار الذين يلتمسون من تاريخ العراق تلك 
الحداثة  التي تقبلها آباؤهم واجدادهم يوم قيام 
الدولة العراقية  كنتيجة  لتصفية التركات العثمانية 

.اعقاب الحرب العالمية األولىفي

رسَيْت قيام تلك الدولة في مطلع القرن العشرين 
على  دستور، لم يشر الى التعامل مع المسيحيين 
كذميين او كتابيين، وإنما نص على أنهم شريحة 

صيلة من شعب العراق، وتم تثبيت اسمهم أ
المذهبي اي ديانتهم في هوية األحوال المدنية

تبعًا لذلك استحقوا التتمتع بحقوق و) الجنسية(
المواطنة غير المنقوصة اسوة ببقية القوميات 

األخرى.العراقية 

وبعد ذلك التاريخ تكوَّن الصف الوطني، وشاع 
الحس والشعور الموحد في اإلنتماء الى الوطن 
الواحد والمصير المشترك، وافتخر المسيحيون 

األديان العراقيون بذلك التوالف والتعايش بين 
والطوائف، وباركوا اخوََّتهم الوطنية مع المسلمين 
وجميع األطياف األخرى، تحت خيمة حكومة عراقية 
متمسكة بمعايير القوانين الوضعية التي فتحت 
ابواب العراق ــ وألول مــرة فـي تاريخه الحديث 

حكام تنبذ اإلضطهاد الديني وأمام قيم حضارية أــ 
مًا وراء المذابح المروعة والعنصري الذي كان دائ

.يام الحكم العثماني البغيضأ



        


1929 گگ  

 
       

  تمدن هذه، مام حركة الوأ
و الكتابيين بالنسبة أتالشت تسمية أهل الذمة 

للعراقيين من المسيحيين واليهود. ولم يبَق لها 
صبحت أرجٌع او صدى في الشارع العراقي، بيَد انها 

جذوة تحت الرماد) لكن هذا لم ُيبعد (بمثابة
المسيحيين من التهميش، ذلك بسبب ارتكاز الدولة 

الرسمي) بموجب فقرة  اإلسالم  دينها(على آلية
نص عليها الدستور العراقي. األمر الذي اسقط حق 
غير المسلمين من تبوَّء مناصب متقدمة او رئيسية 
في مقام اإلدارة المحلية، كرئيس الجمهورية ورئيس 
الدولة ووزير الدفاع ورئيس اركان الجيش ووزير 
الداخلية وحتى الخارجية باستثناء ما حصل مع 

ولهذا الحادث حديث آخر ) ومدير (.!طارق عزيز
م.العااألمن 

كان األولى بالمسيحيين العراقيين التحري عن 
سمهم القومي الذي يثبت انتماءهم التاريخي أ

لألرض ويعيد اليهم هويتهم الرافدية التاريخية، 
حقيقة عمق شفاعة لهم في التمتع بهوية تعكس
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رض الوطن. ألن اإلسم أجذورهم في 
الكنسي او المذهبي سبب لهم 
اشكاالت مصدرها جهل القسم األكبر 
من العراقيين عن تاريخ هذا المكون 
األصيل. ال بل سارت النظرة اليهم 

قاموا وأشتات دخلوا العراق أوكأنهم 
.به في حقب زمنية متوالية

واألنكى من ذلك، ثمة من ينظر اليهم وكأنهم 
ب المسيحي واحيانًا يشير اليهم العوام امتداد للغر

في الشارع العربي، بأنهم  طابور خامس لدول 
الغرب، وُيؤخذون بجريرة اية اساءة من هذه الدول 
الى العالم العربي. عليه نقول، بأن األسم المذهبي 

سمهم الرافدي، قد وضعهم برسم أالذي غطى 
اإلضطهاد اإلسالموي المتشدد، لمجرد التذكير بأن 
المسيحيين كتابيون على ذمة اإلسالم.  والمعروف 

1400بأن العهد الذمي المفروض عليهم قبل 
كثر من أو الرجوع اليه الى أعام ال يحتاج  تطبيقه 

فتوى ليجد المسيحي قدره بيد المسلم، ُيبقي عليه 
اذا استسلم او دفع الجزية، وبخالف ذلك يكون 

.السيف بانتظارعنقه

ي يسير اليوم جنبًا الى جنب مع  المسيحي العراق
بناء وطنه في طريق صعب ودموي في مواجهة أ

مصير، يتقاسمه العراقيون في بناء عراق 
ديموقراطي، يتعايش فيه الجميع متساويين في 
الحقوق والوجبات، وتسوده العدالة اإلجتماعية 

نهأواإلنصاف في كل مجاالت الحياة، كما 
سمه القومي أجل بعث أ) يناضل من المسيحي(

صالته وعراقته وانتمائه أالتاريخي الذي يعبر عن 
للحضارة العراقية التي ال زالت آثارها شاخصة على 

.شهر متاحف العالمأرض العراق، وتتزين بها أ

مام مأساة كارثية في محافظة أالمسيحيون اليوم 
نينوى التي تشهد ظروفًا مشحونة بالكراهية وانفالت 
زمام األمور. وإزاء هذا الوضع المزري، ليس من 

الموجة اإلرهابية  الصعوبة بمكان التكهن بأن هذه
ستأخذ امتدادها الى بلدات المحافظة ودساكرها  
التي ُيعــد الكثيــر من سكانها من المسيحيين . 

نقول بأن النار ال زالت في شبوبها، 
ولم تجابه الى اآلن من يطفي اوارها. 
والذي يحترق فيها هم سكنة تلك 
المناطق الذين يشهد تاريخهم بأنهم 

لفرات منذ آالف من ابناء دجلة وا
السنين وال يحق ألحد أن يزايد 
عليهم في اولوية اإلنتماء الى ارض 

حد أالرافدين. لذا يرفضون كليًا حسابهم على ذمة 
اّال على ذمة وطن ديموقراطي ذي دستور علماني، 
يحمي ويجسد حقيقة وحدة األرض والشعب 

.والمصير

هذا هو ما يجب أن يقال وُيكتب بحق هوالء 
العراقيين األصالء. ولكن يا ترى من الذي يستطيع 
تقويم السلفيين التكفيريين الذين اهملوا كل 
مايدعو الى الخير والصالح في كتابهم، وتمسكوا بما 
يضعهم في مسار معاكس للمدنية والتحضر، عبر 

ع مدمرة ممارسة افضع انواع اإلرهاب لتحقيق مشاري
.تلحق افدح األذى والتخريب بالناس اآلمنين

ليكن في علم كل من تسول له نفسه نعت 
المسيحيين في األوطان العربية بأنهم موالون 
للغرب او هم امتداد له، أن الدول األوربية جميعها 
حكومات وشعوب، يغضون اليوم الطرف عن كارثة 

وآالف تهجير الف عائلة مسيحية من ابناء الموصل،
ويضعون الوقر في أخرى من بلدات سهل نينوى،

آذانهم عما جرى على هذه العوائل من حوادث 
السلب والنهب والقاء بهم في العراء، ال يملكون 

.شروى نقير

وفي هذا الصدد،     
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بعد االجتياح العسكري واالعالمي العارم لدولة 
داعش) لسهل (العراق االسالمية في العراق والشام 

ها مايزيد عن تهجر من2014/آب/6نينوى بتاريخ 
لف نسمة من شعبنا أمائة وخمسة وعشرون 

قليات من ألضافة الى تهجير باقي اإاملسيحي 
ضافة لتفرغ االرض من ساكنيها بالكامل إاملنطقة 

قتتال مما إة وضحاها دون الى تسليمها بني ليل
هالي املساملني تركها مضطريني .. ألاضطر ا
هالي ألواليزال ا(عدة أشهر)ت على احلادثة مرّ 

هم من ترك الوطن بغير مشردون في كردستان من
غياهب دول املهجر ومنهم من زرع فيرجعة مرحتالً 

تهدم ء ما ه يعيد بنامل العودة في نفسه علّ أ
ثاث ومقتنيات رق منه من أموال وأوتعويض ما سُ 

وحاجات وذكريات قضى في جمعها سنوات طوال 
ة عني في بلد يعتاش على لتذهب منه في غمض

زمات.األ
والسؤال الذي يتبادر الى ذهن جميع النازحني 

ر في فلك التعويض وهل سيكون عن بلداتهم يدو
 ً ؟مجزيا

املتضررين جراء العمليات قانون تعويض صدر 
واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابيةاحلربية
لج مثل هكذا حاالت ليعا2009لسنة 20رقم 

ستشهاد او الفقدان او العجزإلوقد حصرها با
صيب التي تُ اجلزئي او الكلي واالصابات واالضرار

 ُ سست مبوجبه جلنة املمتلكات او الوظيفة، وأ
افظة ان فرعية في كل محمركزية في بغداد وجل

و الراتب التقاعدي تتولى عملية تقدير التعويض أ
ب كل حالة.حس

، القانون تشوبه العديد من املآخذلكن هذا
فالتعويض مير مبراحل تراتبية بطيئة يفرغ الغاية 

رغم كون ديباجة القانون املرجوة من تشريعه 
ن التعويض يكون بإجراءات ميسرة أشارت الى أ

.. فاملستمسكات املطلوبة ومحاطة بضمانات دقيقة
تكاد تكون تعجيزية في ظل فقدان العديد منها 
والوثائق املطلوبة كثيرة ومنها حتقيق الشرطة وقرار 

لدرجة القطعية .. ال بل قد يطول قاض مكتسب ا
شهر، أض املادي للضرر لسنوات وليس مد التعويأ
كزية ضافة الى حصر الصالحيات باللجنة املرإ

عملية تأخير ومنها صالحية صرف املبالغ .. فأية 
صدار القانون مما يسبب إتخلق تسويفا ألهداف 

 ً ً حقيقيا ، بينما لدى املواطن املسكنيتذمرا
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يستوجب في الدول الدميقراطية مقاضاة السلطة 
ً التنف ً يذية مدنيا في حال تضرر أي فرد.وجزائيا

برملانيينا بغية ومن هنا يبرز الواجب امللقى على
تعديل هذا القانون احف بأجراءاته مبا يكفل 

حاطة ببعض وبغية اإل. ن املغبونحقوق املواط
ُ مقترحات التعديل  شير الى بعض املالحظات وكما أ

يأتي :
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رفضھا الضمير ،القليلة الماضيةاألشھر في وقعت التي األحداث إن 
صداھا في الضمائر ذات اإلحساس لكان ف،واستنكرھااإلنساني
تلك الحوادث التي نالت من شعبنا، فھّجره أثرًا عميقًا. الُمرھف

المحيطة الموصل_نينوى، ومن بلداتنامدينتھمالحاقدون من
بسھلھا، فاستولت الموجة السوداء الطارئة على أرض النھرين، 

، وتبعثر شعبنا الُمنھك في األرجاء على اآلمالك والُمقتنيات
إن اإلحساس المرھف . تحت تھديد طائلة السبي والقتلالُمجاورة

بالحدث حّرك المشاعر في أعماق فناننا الماھر الُمبدع األستاذ 
، فدأب باندفاع اليعرف الكلل في صنع منحوتته »صباح وزي«

في صمود شعبنا رغم القھر نظره،عة، ليُعبّر عن وجھة الرائ
والمحن.

لبيع السجاد والتحف واللوحات خالل زياراتي له في محل عمله 
لقاه بشوشًا، في مدينة "سترلنك ھايتس"/مشيكن، أالكائن ،الفنية

في دؤوبًا في عمله في ورشته الخلفية، ُمنھمكًا متواضعًا، ُمرحبًا،
من الفن الرافديني إستقى أفكار البعض منھا ،إنجاز روائعٍ 

وكان من ضمن إنجازاته النحتية السومري.-ابليالب-اآلشوري
رأيته يُمرر "منحوتتة الرمزية" التي نحن بصددھا، إذ الجديدة

ھذه المنحوتة نامله الرشيقة في لمسات أخيرة عليھا. لقد عبّرتْ أ
إمرأة لتُمثّ ھي بشكل صادق وواقعي: عن مأساة شعبنا وصموده، ف

في رمزية دالة إلى ،الذراعينمنھاأوصالھا، فقُطعتْ رتْ بُتِ 
.الحياةمصدرعِ طْ قَ للداللة على النھدعَ طِ وقُ إستئصال قدرة اإلنجاز، 

ظلتفأبت اإلستسالم،فھي الرھيبة التي حلّت باألم، كارثة الورغم 
الرأس ةھي طأطأ،حركة إيمائيةعلى العطاء بتواضع نلمسه من خالل صامدة ُمنَكبّة

تُعطي الحياة ھا" صامدة رغم "َعَوقِ بقيتْ ف.النھريننحو 

ما يقوم به إلى حد بعيد بُمشابهوھذا الفعل ، (المصدر األخير للحياة)اآلخرھاھدِ من نَ 
.وإنسانھاعصب حياة أرض النھرين مد في دجلة والفراتنالنھرا
 


 

أما ، إن ھذه األم تبدو ُمتماسكة التُقھر، فھي تُحاور النھرين بإنحنائھا نحوھما

الظاھر في أسفل المنحوتة،سورال
وحامي ،رمٌز البناء والعملفھو

الشعب من األعداء، شأنه شأن أسوار 
أوروك ونينوى وبابل،.. ولما كانت 
المنحوتة تتضمن النجمة الرباعية التي 

السور؛ فتلك إشارة إلى طُّرز بھا 
الجذور التي تنتمي إليھا المرأة. 
فالنجمة الرباعية ھي ذلك الشعار 

ية النھريني الذي مأل اللوحات الجدار
في قصور نينوى ونمرود وخرسباد.
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شعبنا مر وارد، فوالذراعين ألنھد ه حالة شعبنا بتلك األم فاقدة اشبّ نُ نْ وأخيرًا، أَ 
لقرون دْ وُمطارَ ،الحقوق ُمضطھدُمستلب ، معظم أرضه أو ُكلّھاُسلِبت ، قمُ 

ھذا من ناحية، قھره ومحوه من الوجود،من أجل متواصل اليوم السعيو.طويلة
ھجرته بسبب التشتت جراء تعدد تسمياته و ،أيضاً ومن ناحية أخرى ھو معوق

ما التي آخرھا،شدة الضربات المتتاليةمستمرة بسبب .. ومعاناته ،..عن أرضه
الضربة األخيرة، أيقظتْ فحصل في نينوى وأطرافھا في الصيف الُمنصرم، 

شعبنا عندما ُاستؤصلَ الت األقليات في تركيا، طاإلبادة الجماعية التي ذكريات
الكلدوآشوري السرياني من تلك األصقاع.

ُمحافظًا على ،بقي الشعب حيًا متمسكًا بتالليب الحياة والوجود،ورغم المحن
خصوصيته، مقاومًا لسلب ھويته، يتكلم السورث لغة أجداده التي جذورھا تأتي من 

اآلرامي كما كان شأن أھل نينوى العظيمة أيام مجدھا -كالم أھل النھرين األكدي
اإلمبراطوري. فتلك المنحوتة:
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لنتصور أن في بلد متقدم 
حضاريًا كـ (أميركا) أو أي بلد 
آخر كاليابان أو السويد أو 
غيرها من البلدان المتحضرة، 
أن رغم البناء الحضاري 
الشامخ، وسيطرة عقل اإلنسان
الُمبدع، أن ينهار فجأة هذا 
البناء العمالق، بسبب موجة من 
مخلوقات بدائية همجية، تظهر 
وتفرض سيطرتها وعقلها 
المتخلف على أهل أي بلد تطأه 
أقدامها، ومن ضمنها تلك 
البلدان التي يلمع أسمها من 
بين أمم األرض المتحضرة 
والسائرة في طريق اإلرتقاء. 

ن أليست تلك نكسة حضارية م
الصعب تعويضها في مسيرة 
التاريخ البشري؟!.. من سوء 

الحظ أن نقول، أن تلك الموجة لم تكن عابرة ،ظهرت ثم إختفت، 
وإنما شغلت حّيزًا واسعًا من التاريخ البشري مساحته قرونًا طوال 
قاتمة سوداء. هذا ماحصل في منطقة "أرض األنهار:بيث نهرين" 

ارية الالمعة، التي إختفت منذ يوم سقوط نينوى، الدرة الحض
بشكل مأسوي، فلم تستطع المنطقة المحيطة بها أن تستعيد 
َنَفَسها الحضاري والنهوض مرة أخرى بعد ذلك السقوط المأسوي 
إلى اليوم. فبقى شعب تلك المنطقة وهم أهلنا وأجدادنا القدامى 
مبتلًى بغزوات صفراء، الواحدة تلو األخرى، كالجراد القادم من 

راء لُيخّلف وراءه الدمار والقحط وأرض تنبعث منها رائحة الصح
الموت، وخاصة على مدى ما ُيقارب أربعة عشر قرنًا من الزمان. أما 
في مائة عام األخيرة، فحصلت نكبات مروعة أدت إلى قلع جذورنا من 
مناطقنا التاريخية المعروفة، بحيث مازال  مسلسل قلع الجذور مستمرًا 

بين عقد وآخر، لُينهي وجودنا.اليهدأ، يتجدد 

مائة عام أشد وطأة على شعبنا السوراي من عزلة(ماركيز) الرائع 
في روايته. يا لهذا الرجل المبدع والحائز على جائزة نوبل لآلداب. 
فمن يقرأ له يحس بأنه ينقل صورة حياة لشعب،مماثلة للصورة 

لجميلة!الحقيقية الُمعبرة لما حصل لشعبنا. يا للمصادفة ا

بعد عبوري العقد السادس من العمر أحس أن الذاكرة تخذلني في 
كثير من األحيان بالنسبة لألحداث المروية في صغري، وال أتذكر سوى 
بضع أحداث روتها لي جدتي ألمي. ذكرت كيف هاجروا من القوش في 

مشيًا على األقدام قاصدين مدينة أدنة(أي عدن). 1912أواخر عام 
لمدينة تقع جنوب األناضول في تركيا على الساحل الشمالى وهذه ا

الشرقى للبحر األبيض المتوسط  ومركزها يقع على نهر سيحان، على 
كيلومتر من البحر األبيض المتوسط ، وهي اليوم خامس أكبر 30بعد 

المدن التركية، يلفظ األتراك اسمها (أضنة)، وفي زمن الملوك األباجرة 
نثا:جنٌةا)، وحسب قول جدتي وجدي گأي الجنة: كان أسمها(أَدني 

ألبي حيث كان ُمقيمًا مع أبناء عمومته فيها مدة من الزمن، فإن أهل 
تلك المدينة الكادحين الُمسالمين، تركوا أثرًا طيبًا في نفوسهم، عالوة 

على مناخها المعتدل البهيج و طبيعتها الرائعة.

ع الحرب العالمية األولى، نعود إلى أوضاع شعبنا،... فعند إندال
إنزلقت قدم الوحش التركي العثماني إلى جانب ألمانيا، حيث ان الغزل 
القديم بينهما، قادهم إلى اإلشتراك في الحرب معًا ضد الحلفاء. ونحن 
اليهمنا إن خسرْت ألمانيا تلك الحرب بدون أسف أو تركيا التي مازالت 
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إلى اآلن تحلم ببسط ماضيها 
أخرى لتفرضه على السيء مرة 

جوارها من الدول القائمة. فهي 
السبب الرئيس في إبادة شعبنا 
وقلعه من جذوره من بالد 
إستوطنها منذ آالف من 
السنين، وُقتل اآلالف منهم دون 
ذنب إرتكبوه، سوى أنهم 

مسيحيون وهذه أرضهم. 

إن النزعة الشوفينية 
والُمتمثلة بعقلية متخلفة، قادت 

تراك، إلى إبادة السياسيين األ
ابناء األقليات من غير الترك، 
سيما المختلفين عنهم في 
الدين. فاستغلوا بسطاء الشعب 
بدعوة دينية، مشحونين بفتاوي 
بعض الُمفسرين التي تدعوهم 
إلى القتل وسفك الدماء وسبي 
األطفال والنساء، إرضاء إلله 

حّملوه َعَطٌشًا إلى الدماء.

ل ومما روت جدتي من قت
بشع لألرمن واآلشوريين، قالت: 
عندما كان القتلة يبطشون 
بأتباع كنيسة ُمعينة. فالكنائس 
األخرى تتنحى جانبًا كأنه 
اليهمها أألمر، ألنهم ليسوا 
أتباعها. ثم تدور الدائرة  
عليهم بعد حين، إلى أن تّمت 

) كفار گاورتصفيتهم، ألنهم(
نصارى: 

أرمن،آشوريين،سريان،كلدان، 

.فاألمر اليختلف بالنسبة إليهم.يونان..

ويحدث لنا اآلن، بعد مائة عام، ماهو مشابه لذلك الزمن.

وتمضي 
جدتي

لتقول: 
كنا 

نهرب 
من 

قرية 
إلى 

أخرى
ليًال هائمين على وجوهنا، النعرف أين المفر واين األمان، حتى فقّدْت 

إنتهاء الحرب أحدى بناتها وإبنها أطفاًال صغارًا ظلوا يختبئون إلى 
ودخول الحلفاء فأجلوا من أراد الجالء.

وكما يحدث اآلن ألبناء شعبنا (السوراي) في نينوى وفي سهلها 
الخالي من سكانه حاليًا، من جراء سيطرة داعش، وهم نفس مصاصي 
الدماء ومهووسي الجنس الذين يرتكبون الموبقات كما كان أسالفهم 

يفعلون. 

ناء شعبنا السوراي المنكوب، الُمهّجْر من دياره وال ومايهمنا اآلن أب
منقذ حقيقي سوى تشّدق بعض الدول كفرنسا لقبولهم الجئين، وما 

نّفذوا إال الشيء اليسير، َفَلْم يعدو األمر سوى فرقعة إعالمية.

إن األحداث التي مّرت على العراق والمنطقة في السنين التي خلت، 
انت كفيلة بتهجير ما اليقل عن مليون مسيحي وما يجري هذه األيام، ك

من العراق، ودفعهم إلى الهجرة،وكذلك ما حصل لمسيحيي لبنان 
وسوريا ضمن مخطط واحد هو إفراغ المنطقة من سكانها األصليين كي 

اليكون لهم حقوق ُيطالبون بها ُمستقبًال.

وسؤالنا: إلى متى نظل نتلقى الضربات؟ ونحن الزلنا ُمنشغلين بحرب 
التسميات والتشّظي المذهبي، وجموعنا دون هدف واضح يسعون إليه، 

؟عة من ِقَبل أهل السلطة والقرارليكون لنا قضية مسمو
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668627

وحّذرت 
إيرينا بوكوفا، المديرة العامة 
لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونسكو)، من 

ستھداف المتطرفين لمواقع التراث إ
اإلنساني، مشددة على أن 

استھداف التراث ھو استھداف “
، داعية ”للھوية والثقافة اإلنسانية

في الوقت ذاته إلى حماية ھذه 
.المواقع من مثل ھذه التھديدات

ن العراق سوف أوقالت بوكوفا 
يشھد موجة تدمير ونھب وسرقة 
لآلثار مثل ما حدث قبل عدة 

وفا جميع سنوات، ودعت بوك
عن متناع إلاألطراف الفاعلة إلى ا

أي شكل من أشكال تدمير التراث 
.الثقافي، بما في ذلك المواقع الدينية

وأكدت أن
   


    


لقد مّرت بالعراق حروب 
كثيرة لم تؤثر في آثاره مثلما أثرت 
فيه تداعيات الحرب األميركية وما 
أعقبھا، وما يجري اليوم على 

أرضه جزء من تلك التداعيات. 

ألف 15وتشير إحصائية أعدتھا وزارة السياحة واآلثار إلى تعرض أكثر من 
قطعة أثرية إلى النھب والسلب خالل األحداث التي رافقت غزو القوات 

.2003األميركية بغداد في أبريل عام 

، بل يوم، ليست نينوى وحدھا من يرزح تحت وطأة تھديد داعش وأمثالھاوال
مواقع أثرية عديدة في بالد الرافدين، التي تحمل بين طياتھا يتجاوز الخطر إلى 

ندثار. والعراق اليوم إلمھدّدة بالتدمير واوالتي باتت أولى الحضارات اإلنسانية، 
التاريخ لكن األمر يبقى معلقا مثلما في حاجة ماسة إلى الدعم الدولي لحماية ھذا 

يبقى الوضع العراقي إجماال، إلى حين توضح الرؤية بشأن مستقبل البلد الذي 
أي بين النھرين، مھد الحضارة اإلنسانية."ميزوبوتاميا"،سماه اإلغريق

وتذكرنا عمليات التدمير ھذه بالتماثيل البوذية التي دمرھا تنظيم طالبان في 
- (في ماليوكتأو بالعمليات المماثلة التي لحقت بتمب2001عام افغانستان

عندما تم تفجير عدد من المباني الدينية كانت اليونسكو 2012في يوليو أفريقيا)
ھذه الحوادث من ِقبل رقد صنفتھا "معالم أثرية معرضة للخطر". ويتم تبري

يكون وجود ھم،فعندالمتشدين بمقوالت بعيدة عن واقع األمر،اإلسالميين
ضربًا من ضروب عبادة 
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وصل األمر بھم إلى حتى ، األصنام
في مدينة تفجير المراقد والجوامع

، منھا: تفجير جامع النبي الموصل
يونس الذي بني على أنقاض موقع 
أثري مسيحي وآشوري، والنبي 

ذلك. شيت، والنبي جرجيس...وغير 
منع إلىالدولة اإلسالميةوتُشير 
شياء بصورة عامة. فقد ألتقديس ا

قبلة المسلمين ومقصد بتدمير الكعبة ،على موقع تويتررصيد لھاھددت عبر 
عن ضٌ يعوت،رجل مالمسة حجأتدافع الحجاج من فھي تعتبرالحجاج في مكة. 

!...وبالتالي من الواجب تدمير ھذا الموقع لتنقية معتقدات المسلمين، عبادة اللّه
ماذا سيكون مصير ندريوالوقد تناقلت النبأ نقالً عن تويتر مواقع عديدة. 

الشعائر الدينية األخرى ، كـ "رمي الجمرات" ، و زيارة قبر رسول اإلسالم 
في المدينة المنورة، ألن شعار الوھابية ھو أن تكون القبور مندرسة، إذ يقول 

.»رحم هللا القبور المندرسة «علمائھم:
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إلى شيء من تاريخ نشير
هذه الكنيسة العريقة كما تناوله 

، لفائدة القراء موقع نحلة 
األعزاء.

تكريت كانت تتنازع على 
قوى متعددة منها الفرس 
والرومان حيث تشير بعض 
الروايات إلى أن الديانة 
المسيحية دخلت تكريت منذ 

هور تلك وقت مبكر من ظ
الديانة على يد المبشرين 
النساطرة، وقد حاول الرومان 

عتنقوا الديانة المسيحية الذين إ
اإلستفادة من موقعها المتقدم 

ثغرًا من ثغور الدولة بوصفه
الرومانية ليكون ظهيرًا مناصرًا 

ولم تفلح .لهم ضد الفرس
مناصرة الفرس للنساطرة ضد 
المذهب اليعقوبي الذي كان 
يناصره الرومان، فاستقرت هذه 
المدينة مقرًا للمفريات منذ 

وبقيت إحدى المراكز القرن السادس الميالدي
ينة م إذ نازعتها هذه المكانة مد1164المسيحية المهمة حتى عام 

ولقد بنيت في الموصل التي نقل إليها مقر أو كرسي المفريان اليعقوبي.
هذه المدينة عدة كنائس وأديرة كان من أبرزها الكنيسة الخضراء، 

إلى فترة متقدمة من القرن العشرين وبقيت آثار تلك األديرة شاخصة
.في مواقع مختلفة من المدينة 

التي دخلها المبشرون، فكثرت تعد مدينة تكريت من أوائل المدن 
فيها الكنائس واألديرة، وأصبحت، فيما بعد، مقرًا لمفريان الشرق، وهي 
لفظة سريانية من مفريونو، وتعني الرئيس الروحي وهي درجة أدنى من 

.البابوية

، بوجود الكنيسة )كم شمال بغداد175(واشتهرت تكريت،
ة جبل تكريت الجنوبي وتعتبر الخضراء فيها التي ال تزال قائمة على قم

. من أقدم الكنائس في العالم

أن الناس في تكريت يتداولون حكايات وقصصًا حول التعايش 
االجتماعي في العراق بين المسلمين والمسيحيين وقتئذ، ربما قرأوها 
في الكتب التاريخية أو تداولوها عن طريق القصص من األجداد، وهناك 
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تكريتية عدد من العائالت ال
المعروفة من يفتخر بأصل 
أجداده المسيحيين، ومنهم من 
يحتفظ ببعض الكتب المسيحية 
التي ورثها عن أسالفه، وبعض 
العائالت في المدينة لها ِصلة 
قرابة بعدد من العائالت 
المسيحية في مناطق أخرى 

.سيما بلدة قرقوشبالعراق

وبنى الكنيسة الخضراء، في 
دي، ماروثا القرن السابع ميال

بن حبيب التكريتي الذي شاع 
ره في عموم البالد ذك

بعلمه، شتهرالمسيحية، إذ إ
شتهر وإرشاده، ومؤلفاته، كما إ

باهتمامه الواسع في إقامة 
الكنائس واألديرة في الجزيرة 

.الفراتية وبالد الشرق

ويقول أستاذ العقائد الدينية 

الكنيسة الخضراء، التي تعد «بجامعة تكريت الدكتور عدي األجدع إن 
تم ترميمها وإعادة بنائها عام ،ًا في تكريتيمعلمًا حضاريًا وتاريخ

، وال تزال شخوصها باقية إلى اليوم، ويوجد بمحاذاتها جامع 1994
».كبير تم ترميمه أيضا

بقايا من آثار كنائس قديمة عثر «ويضيف الدكتور خالد محمود إن 
رئاسية في تكريت، كانت تشّيد القصور العليها تحت األنقاض، عندما

».في القرن الماضي

ن تكريت كانت مركزًا لكرسي أيذكر 
المشرق للديانة المسيحية، وأقام المفارنة 

فيها حتى عام ” الرؤساء الروحيون“
للقرن الخامس خير م. وفي العقد األ1272
فخلق حالة ،الفارسيحكم قباذ ،الميالدي

من البلبلة في المدينة لتسهيل السيطرة 
ستحوذ عليها وهدم بعض كنائس المدينة وا

كبرى كنائس مااعلى كنيسة مار أحود
تكريت، مما دفع مفريانها وعددًا من أهلها 

بلدة و، وبغدادالموصلإلى إلى النزوح 
.بغديدا-قرقوش
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شهدت بدايات القرن الثامن عشر إنبعاثًا 
المشرق العربي، كانت فكريًا نهضويًا شمل أقطار 

بداياتها بالد الشام حيث كان للظهور المبكر 
للطباعة أثٌر فعال في حركة النهضة. ففي عام 

دخلت أول مطبعة إلى دير قّزحيا في 1610
وفي مصر كان لحملة نابليون عام .لبنان

اثرها الكبير في اليقظة الفكرية م 1798
باشا يء حكم محمد علي وبعدها مجواإلجتماعية، 

الذي شهدت مصر في زمانه الكثير من اإلصالحات 
و إلغاء كثير من القوانين والفرمانات الجائرة بحق 
األقباط مما حّفَز ُنخبة من ُمثقفي بالد الشام 
للهجرة إلى مصر َتَخّلصا من الحكم العثماني

. المتخلف

مصر ظهرت الكثير من الصحف ففي 
والمجالت على يد هؤالء، منهم 

  اللذان أسسا جريدة األهرام في ،
م. أما جريدة الهالل 1876األسكندرية عام 
م. 1892عام المصرية فكانت 

وأصدر   في القاهرة مجلة الضياء
م. ويذكر 1897عام     في

المئات من »تاريخ الصحافة العربية«موسوعته
الصحف والمجالت التي أصدرها المسيحيون في 

م.1828مصر وبالد الشام منذ 

(وخاصة بغداد) بعيدًا العراق، فقد ظلَّأما
باديء األمر عن كل تلك التيارات باستثناء مدينة 
الموصل التي إستقبلت حركة النهضة ُمبكرًا قياسًا 
ببقية مدن العراق ألسباب من أهمها، قربها من 
حلب وبالد الشام، وتأثير أسرة الجليلي ذات 

هذه األصول المسيحية(النازحة من ديار بكر)
الموصل ألكثر من سرة التي حكمتاأل

)، وأخيرًا دخول 1830- 1726عام(100
الطباعة الحديثة إليها عن طريق اآلباء الدومنيكان 
الذين أسسو أول مطبعة في الموصل البل في 
العراق، و هي المطبعة التي أشرف عليها العالمة 

    َطبع وبواسطتها
أول كتاب وهو » خالصة أصول النحو«كتابه 

م، ثم ُأستبدلت 1860ُيطبع في العراق عام 
المطبعة الحجرية بمطبعة حديثة ُجلبت من 

فرنسا.

م أسس الشماس 1863وفي عام 
 المطبعة الكلدانية من ماله الخاص بعد

موافقة وتشجيع    والتي ،
إستمرت حتى منتصف القرن العشرين.

إن أول مجلة صدرت في العراق هي مجلة 
أكليل الورد أصدرها اآلباء الدومنيكان في 

)م، ومن كتابها 1909-1902الموصل(
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البارزين        
   والكثيرين غيرهم. وفي بغداد

عام » زهيرة بغداد«أصدر اآلباء الكرمليين مجلة 
أصدر 1911في عام م، و1905
:لغة العرب«مجلته الشهيرة.«

ما المعلم الموصلي أ  فقد أصدر ،
بالتعاون مع   صدى بابل«جريدة «

م في بغداد، شنَّ على صفحاتها 1909عام 
لترقي. كما حمالت ضد سياسة حزب اإلتحاد وا

». الخرائب األدبية«م مجلة1913أصدر عام 
أصدر 1920وفي عام   

.»العراق«جريدة

أصدر الصحفي الالمع 1923وفي عام 
 (مؤرخ تاريخ الصحافة العراقية) جريدة
بالتعاون مع زميله »الحرية«   ،

بالتعاون مع »البالد«وبعدها أصدر جريدة
 عام، حيث ُأغلقْت بعد 29والتي إستمرت

قد . وكان جبران ملكون1963إنقالب شباط 
تولى 1954سس جريدة األخبار، وفي عام أ

خلفًا لوالده.إدارتها 

يجمع جميع مؤرخي تاريخ الصحافة العراقية أن 
ميخائيل تيسي هو رائد النقد الصحفي الهزلي 

، عام »كناس الشوارع«أصدر جريدةحيث 
مرآة «وفي نفس السنة أصدر جريدة1925

. 1926عام » سينما الحياة«ثم جريدة »الحال
فقد أصدرها عام »الناقد األسبوعي«أما جريدة

1931.

مجلة (نشرة األحد) عام وأصدر
م، وكانت 1937م، واستمرت إلى عام 1922

هي أول مجلة علمية » خردلة العلوم«مجلة 
حبهاتصدر في العراق لصا  وفي عام

صدرت جريدة الزمان لصاحبها1937
 أما جريدة 1963لى عام إ، واستمرت .

.العالم العربي فكان صاحبها 

پوفي مجال الصحافة النسوية، ُتعتبر (
 ( رائدة الصحافة النسوية والتي أصدرت أول

»ليلى«صحيفة تختص بشؤون المراة، أسمتها
، أصدرت 1937. وفي عام 1923وذلك عام 

)  وفي عام »فتاة العرب«) جريدة .
، أصدر 1928  

في ًاوالتي كان لها صدى واسع»النجم«مجلة
األوساط األدبية والدينية. وفي خمسينات القرن 

الماضي، أصدر    مجلة
التي إستمرت ستُّ سنوات.»النور«

وفي مدينة الموصل صدرت عشرات الصحف 
ات القرن المنصرم، ففي عام والمجالت منذ عشرين

ثم »العهد«جريدة سس أ1926
، والتي ُأوكل 1930عام »فتى العراق«جريدة

.رئاسة تحريرها إلى 

وُيعد  ملوا في من أوائل الذين ع
حقل الطباعة، وكانت بدايته بمطبعة األباء 

أسس مطبعته الخاصة، وأصدر الدومنيكان، ثم
. اما 1927عام »صدى الجمهور«جريدة 

الدكتور   فقد أصدر جريدة
جريدة وأصدر 1930عام »المعرفة«

في »النضال«ثم جريدة‘1937الجزيرةعام 
جريدة سسأفقد کڇھچيإسطیفان أمانفس السنة. 

.1934عام »األيام«
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وأصدر  عام »صوت األمة«جريدة
إستمرت حتى الخمسينات. أما 1939
 1951عام »العزة«فقد اصدر جريدة .

وقبل ثورة تموز أصدر الصحفي 1958وفي عام 
الالمع   وكان من »الرائد«جريدة

كتابها البارزين    وفي البصرة .
نجد أبرز الصحفيين هو   الذي أصدر

، كما أن 1935عام»صوت الشعب«جريدة
أصدروا صحف بعض المسيحيون العراقيون

ومجالت خارج العراق منهم األديب والصحفي 
.الذي أصدر جريدة الفيحاء في حلب

عية باللغتين جريدة أسبووأصدر 
العربية واإلنكليزية في أميركا. وفي بيروت أصدر 

    مجلة
، إستمرت إلى 1922عام »اآلثار الشرقية«

.1929عام 

باللغتين السريانية وصدرت صحف ومجالت
والعربية، بعد صدور قرار منح الحقوق الثقافية 

ية في للناطقين باللغة السريان
، ففي نفس السنة صدرت 1972/نيسان/16
قاال «ثم مجلة»المثقف اآلشوري«مجلة

،1973عام»بين النهرين«مجلةثم .»سوريايا
الذي تولى تأسيسها   ،

، 1975ومجلة المجمع العلمي السرياني عام 
1985عام »:حوياذا:اإلتحاد«ومجلة 

.السريانإلتحاد األدباء 

كما إستمرت الكنائس بحكم مسؤولياتها 
ورسالتها اإليمانية بإصدار عدد من المجالت 

عن الكنيسة الكلدانية عام »نجم المشرق«مثل
عن الكنيسة»: أوبقا«و1995

، 1997الشرقية القديمة عام
عن الرهبانية «ربنوثا:«ومجلة

عن كنيسة »قيثارة«األنطونية. ومجلةالهرمزدية
.1998المشرق عام 

صدرت عام ، فقد»الفكر المسيحي«مجلة أما
، ثم عن كهنة يسوع الملك في الموصل1964

تولى أمرها في السنين األخيرة اآلباء الدومنيكان، 
والزالت هذه المجلة مستمرة لحد اآلن، سيما وأن 
صيتها قد ذاع في كل مكان، وأقبل الناس على 

فقد 1982اءتها. أما في عام اإلشتراك بها وقر
ركة الناطقة بأسم الح»بهرا«صدرت جريدة 

نضمت إلى الصحف الديمقراطية اآلشورية، التي إ
المعارضة للنظام الديكتاتوري، واستمرت في 

ولحد اليوم. ويوجد 2003الصدور العلني بعد 
صحف دورية سياسية تصدرها بين الفينة واألخرى 

.ىبعض أحزابنا القومية األخر

وفي األول من تشرين الثاني من كل عام  
يحتفل أبناء شعبنا من كلدوآشوريين سريان 
بعيد الصحافة للناطقين باللغة السريانية والذي 
يصادف يوم صدور أول جريدة باللغة السريانية 

وهي جريدة 1849عام 1في األول من ت
في أورمية.»بهرازهريرا د«

ت ح، أصب2003وبعد تغيير النظام عام
الصحافة حرة بال قيود وال رقابة، لذلك إزداد عدد 
الصحف والمجالت والمواقع األلكترونية، ومحطات 

مؤسسات الغيرها منالتلفزة واإلذاعة ... و
حي حتى وصل إلى أكثر من خاصة بشعبنا المسيال

عالمية.إمؤسسة 50

كما أصدرت جاليتنا في دول المهجر الكثير 
لمجالت، منها توقف عن الصدور من الصحف وا
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ومنها الزال مستمرًا لحد اليوم، ففي 
ديترويت/أميركا على سبيل المثال تصدر عشرات 
الصحف والمجالت منها السنبلة التي تصدرها 

عام جمعية مار ميخا الخيرية وتأسست في
ومجلة حمورابي التي يصدرها إتحاد 2001

، 2006سورايا القومي والتي تأسست في عام 
القيثارةمجلةمثلأقدم منهما، ومجالت أخرى 

الحقيقة مجلة و،وصاحبها السيد 
وغيرها وصاحبها . واليتسع المجال

لذكرها جميعًا.

كما نقرأ عن مساهمات مئات الكتاب 
العراق المسيحيين في مجالت وجرائد صادرة في

وعلى مدى قرن من الزمان.

إستعرضنا أسماء أصحاب المطابع العراقية ولو 
لمئات من المسيحيين لوجدنا ا،والعاملين فيها
في ذا المجال، منذ وقت ُمبكر البارزين في ه

، منهم:،بداية القرن الماضي ولحد اليوم

 الذين ،
سسوا مطابع الموصل منذ بداية القرن أ

العشرين.كما أسس اآلباء الكرمليين مطبعة دار 
1922. وفي عام 1914األيتام في بغداد عام 

أسس السريان الكاثوليك مطبعتهم في بغداد، 
مطبعة أسماها أسس 1921وفي عام 

تاسست 1932مطبعة العراق، وفي عام 
بعة الوطنية في البصرة . اما المطالمطبعة اآلثورية

فأسسها    وعندما إنتقل 1925عام ،
. وفي 1935إلى بغداد أسس مطبعة األمة عام 

مطبعة الزمان، أسس 1937عام 
وفي عشرينات القرن الماضي أسس  

، چيکڇھإسطیفان مطبعة العمل في البصرة. أما 
أسماها مطبعة الكاظمية، وفي عام فأسس مطبعة

أسست رائدة الصحافة النسوية 1937
مطبعة أسمتها فتاة العرب. وفي خمسينات القرن 

الماضي أسس   مطبعة أسماها
، واشتهرت مطبعة األديب البغدادية مطبعة بغداد

،التي تولى إدارتها في الفترة األخيرة 

تمًا ليست هذه جميع الصحف والمجالت ح
ث والمطابع، التي أسسها مسيحيوا العراق، حي

وضوع بالرجوع يمكن للقاريء الكريم متابعة الم
إلى تاريخ الصحافة العراقية لمؤرخين أمثال: 

.غيرهم

******************************************************************
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ثم یا صوفیا قبل تحویلھا إلى مسجدگكنیسة ھا
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إلى مراسلة كاتبه الدكتور راميالمهم قادني هذا المقال 
حد طالبيأني أن يكون ، دون أن يتبادر إلى ذهبولص البازي

ستهم دروسًا خصوصية في الرياضيات للصف الذين دّر
الذي قام بهربطالجذبني في المقال،إن ما .السادس العلمي

قوانينالمع معاصرة وقوانين الكاتب اللبيب بين مفاهيم 
كنُت:وثانيًا ، : هذا أوًالبالد الرافدين القديمةالمتداولة في

تعميم الفائدة نشر المقال لأهدف من خالل المراسلة إلى 
وسبق ، مرجٌع وأرشيٌف دائٌمالمقالفلقراء مجلة حمورابي، 

.، أن نشره في مدونته الخاصةلدكتور راميل

ختصاص الدكتور رامي في الطب البيطري، إعالوة على 
ن طالب آل)، وهو اNLPدرس دبلوم برمجة لغة الجسد (
الالعنف ختصاص ثقافة إماجستير في جامعة أونور في 

قام ورش عمل ومحاضرات عديدة أوحقوق االنسان، وسبق أن 
تطوير ثقافة وقدرات إلى كانت تهدف ،سهل نينوىبلداتفي

أبناء شعبنا في مجاالت شتى منها: (فن التواصل، العنف 
وأثاره السلبية لشخصية الفرد، األساليب الحديثة في تربية 
الطفل لتنمية شخصيته االيجابية، كيف تدير حياتك ؟، حل 
النزاعات وطرق تعزيز السالم) وقد شارك بمؤتمرات 

العراق وخارجه في إطار جمعيات ومحاضرات عديدة في 
ومنظمات تهتم بالجانب التطويري للسلوك البشري.

سعد كجوجاسالم أ
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.


 
    

:

يعتبره الباحثون من أقدم :قانون أورنمو-1
النصوص القانونية المكتشفة في فترة 

ق. م) من حكم أورنمو في مدينة 2050(
نفر، حيث عالجت شرعيته المكونة من 

) مادة عدد من حقوق المرأة المتزوجة 31(
والمطلقة، ومسألة االحوال الشخصية من زواج 

ومعالجات ألحوال العبيد وحالة وطالق وإرث 
هروبهم و عتقهم، وإنه َوّطَد أمر العدالة ورفع 

الُظلم والَبغضاء.
مورابي شريعة حسبققانون لبت عشتار-2

بالخط بقرنين من الزمان حيث كان مدون
واللغة السومرية، وُيَعّد هذا القانون ثاني أقدم 
قانون، والذي وجد منه سبعة قطع، تضمنت 

الخاتمة وسبع وثالثين مادة، جاء المقدمة و
رفاهية بالد (عندما عززُتفي أحدها عبارة:

المسلة). حيث كــد أقمت هذهسومر وأ
القانون المكتوب، ومنع َوطّد العدالة و نشر

الضعيف وَنَظَمنَصَف الَفقير و أعانالُظلم، وُأ
حقوق الناس، وشؤون الَعبيد، ونّظم الضرائب 

الُحّرة، وحقوق الزوجة وشؤون المرأة الزوجة
وحقوق االوالد واإلرث، والقضاء على األم
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االوضاع المتردية وسوء اإلدارة وفساد 
.الموظفين

سبق قانون حمورابي :قانون مملكة آشنونا-3
1992م بنصف قرن وضعه الملك بالالما عا

.البارزينق.م، وهو من ملوك آشنونا

70

       
    
      

      
        

 

تعّد وثيقة قانونية مهمة :حمورابيقانون -4
في حقوق االنسان والحريات االساسية، ألنها 

الجنائي، مثلت أول مدونة وضعية للقانون 
قواعد واالصناف، وتضمنت ما يرفع الحددت 

الحيف والُظلم على األفراد بشكل عام والمرأة 
.بشكل خاص
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اليخفى على كل ُمّطلع، أبسط 
الحقائق التاريخية الُمتعّلقة 

ين بحضارة شعب بالد ماب
النهرين، وموطن الشعب اليزيدي 
في جذوره التاريخية العريقة 
الذي ينتمي إليها في بالد 

..الحضارات آشور وبابل

لقد تعّرض الشعب اليزيدي 
إلى اإلضطهادات والمجازر على 
مر التاريخ بفضل الفتاوي 

الدين التكفيرية والخروج من 

ن اليزيديين ينفون ذلك بشدة.أوعبادة الشيطان بالرغم من 
إليهم ويؤكدون أنهم مؤمنون باهللا وينفون اإلتهامات الموجهة

بعبادة الشيطان، ويقولون أن هذه التهم هي التي عّرضتهم ألنواع 
من اإلضطهادات والمذابح عبر التاريخ. وأن حمالت اإلبادة هذه 
التي الحصر لها إضطرت الكثيرين منهم إلى اللجوء إلى الكنائس 

من المالحقة والظلم والتهميش.... وإعالن مسيحيتهم للتخلص 
قرى والقصبات ولنا شاهد يقين في ذلك، أن بعض العشائر في ال

، حسب ماهو (في القوش مثًال)يزيديةا المسيحية، كان أصله
ُمدّون في كتاب(القوش عبر التاريخ) لمؤلفه المرحوم غبطة 
المطران يوسف بابانا، وأن هذه العشائر قدمت من بوزان القرية 

زيدية القريبة من القوش، وهي المعلومة المعروفة لجميع أهالي الي
.القوش

إبتدأت إضطهادات الشعب اليزيدي أيام الخليفة العباسي 
هجرية،ومن ثم حملة نادر شاه الفارسي التي 224المعتصم، سنة 
م، وكذلك حمالت أمراء 1743م إلى 1732تواصلت من 

. 1562العثمانيين الموصل الجليليين،  وثم بدأت إضطهادات 
، واستمرت ضدهم اإلضطهادات 1844وحملة بدرخان بيك العثماني سنة 
.م1920إلى ما بعد الحرب العالمية األولى 

يعيش اليزيديين ضمن مناطق ضيقة بالقرب من نينوى اآلشورية أي في 
منطقة قضاء الشيخان ومنطقة سنجار التي تنتشر فيها قراهم والقريبة من 

!تان الحالية حيث يتكلمون اللغة الكرديةمنطقة كردس

يقول المرحوم هرمز ابونا:" إن 
وجود اليزيديين في مناطقهم 
الحالية، هو قبل وجود األكراد في 
هذه المناطق" ويقول السيد أنور بن 
معاوية األموي " أن اليزيدية كونها 
ديانة خاصة، تمتدة جذورها إلى 
األمبراطوريتين اآلشورية والبابلية، 
ويضيف: ولهم معبد خاص في 

ليه(إيزيدا). وأن خرسباد ُيطلق ع
أسم الطائفة اليزيدية ُأشتق من هذا 
األسم. ويضيف السيد أنور بن 
معاوية األموي ويقول:"لليزيديين 
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واآلشوريين مصير واحد وقومية 
واحدة، وتبقى مناطقنا السكنية
في الشيخان وسنجار تحت راية 
مابين النهرين"، كما ويشير 
السيد أنور ويقول: أن اليزيدية 

رحلتين مختلفتين، مّرت بم
األولى:ديانة نابو أي (عبادة 
الشمس)ذلك في أيام 
األمبراطوريتين اآلشورية 
والبابلية، والمرحلة الثانية 

ُعدي بن ُمسافر وصول الشيخ 
ار في بعلبك غاألموي من بيت ال

واستقر في شمال العراق. 
ويضيف أن الديانة اليزيدية 
الحالية هي واحدة من الديانات 

ت تدين بها الشعوب ي كانالت
والكلدانية(البابلية) اآلشورية

قبل ظهور الديانات اليهودية 
والمسيحية وأإلسالمية، وان 
اليزيديين بقوا على ديانتهم 
القديمة التي كانوا يدينون بها 
ضمن األمبراطوريتين البابلية 

.واآلشورية ولحد اآلن

التي ُأشتق منها أسم » إليزيدا«ويشرح األمير أنور موضحًا معنى كلمة 
الطائفة قائًال: أن الكلمة مكونة من ثالثة كلمات آشورية، وهي(نذهب 

أن معالم التراث البابلي واآلشوري «لبيت الحق)، ويستطرد قائًال:
موجودة في األعياد والمالبس والرقص اليزيدي. ومن أهم األعياد : رأس 

نيسان من كل عام. يوم شهر12السنة الذي ُيصادف في أول أربعاء بعد 
وأن اليزيديين حتى اليوم يعتمدون على التقويم الشرقي أي أالشوري 

.»البابلي

إن اليزيدية في كل أنحاء العالم يعتبرون مركز ديانتهم الُمقّدسة منذ أيام 
ن اليزيدية مرتبطة أورية البابلية في منطقة نينوى. واألمبراطورية االش

وشعبًا. وأن المسكوكات واللقى األثرية التي تم بأرض العراق دينًا وأرضًا 
إكتشافها في المناطق التي يعيش فيها اليزيديون جميعها بابلية آشورية، 

أن الكتابة التي إستخدمها اليزيديون لتدوين :«ويعود األمير أنور ويوّضح 
كتبهم المقدسة(الجلوة والكتاب األسود)، مكتوب بنوع من الخط اآلرامي 

.ألسطرنگیلياوباألحرف 

مين جيجو: أن األركان والركائز األساسية للديانة أويقول الكاتب 
اليزيدية يستند على المعتقدات الدينية لشعب بالد مابين النهرين، وخاصة

اصبحت عبادة نابو منتشرة في بالد آشور الديانة البابلية، ويضيف جيجو: 
..التي تشمل منطقة الشيخان والزابين والجزيرة

م. قدم الرحالة األنكليزي 1855شباط من عام 13بتاريخ
اللندنية -المصرية)-الشهير(أنتستورت) تقريرًا في الجمعية (السورية

، عرض فيه تاريخ : (The Izedis ordivil worshipper)بعنوان
األمة اليزيدية، وآراء الرحالة اآلخرين، منهم من ُيبرهن على األصل 

:قولاآلشوري لهذه الطائفة وي

بالقرب من ضريح الشيخ عادي(نبي باڤیانإكتشاف التماثيل في -1
.اليزيدية) التي كانت شبيهة بملك طاووس الذي يعبده اليزيديون

.وا يعبدون هذا الطائرناآلشوريون كا-2
.قدسية الينابيع في العهد القديم-3
إحترام اليزيديون للرموز اآلشورية األخرى مثل:رمز األسد -4

.والبلطةوالثعبان 
.صفات اليزيديون الفيزيائية-5
الرجال يلبسون الخاتم،والنساء يتزينَّ باألحجار الكريمة وقبعات -6

.الرأس االشورية
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في مقال كتبه العالمة المطران 
يوحنا دولباني في مطلع القرن 
العشرين المنصرم، وبالحرف 
الكرشوني(أي لغة عربية بحروف 
سريانية)، حيث إعتمد في مقالته 

ه على كتاب وضعه القس هذ
اسحق أرملة بعنوان(قصة 

:اليزيدية وتواريخهم). يقول

اليزيديون قوم مشهورون «
بالشجاعة والسخاء... إنهم بقايا 

اآلشوريين الذين كانوا 
يعبدون السين(القمر)، 

والشمش(الشمس)، 
وأدد(الجو). كما ويعترف 
المثقفون منهم بهذه 
الحقائق. وُيستدل من 

ريخ وجود ُمعطيات التا
أمة في جبل سنجار، في 
الجيل الرابع والخامس 
للميالد، تعتنق ما كان 

شوريين قديمًا، والذين آليعتنقه ا
التبتعد عنهم عاصمة اآلشوريين 
كثيرًا، ويتكلمون الكردية منذ 

.»إستيالء العجم عليهم

، قدم 1924في خريف 
الجنرال الكلدوآشوري آغا 
بطرس،مطاليب شعبه إلى عصبة 

ألمم في جنيف وقبلها مؤتمر ا
في باريس، 1919السالم عام 

وشّكَل وفدًا ُمشتركًا من أبناء 
شعبنا الكلدوآشوري السرياني، 
ومع األخوة اليزيديين بصفتهم 
شعب واحد يتعرض 

...لإلضطهادات خالل الحكم العثماني

إن الشعب اليزيدي أستمر يتحمل الظلم واإلضطهاد بصمت، أسوًة ببقية 
األثنيات الدينية والقومية األصالء في وطن مابين النهرين. وبالذات في 
مناطق سكناهم منذ غابر األزمان في الشيخان وسنجار.. حيث إضطر 
قسمًا منهم للهرب بفعل تلك المظالم إلى سوريا وجورجيا، حيث هناك 

بها قام ت منهم في تلك البالد. وأما عن اإلضطهادات الحالية التي تجمعا
صّرح أحد فقد رجاالت داعش اإلرهابيين الوحوش ضد الشعب اليزيدي، 

:وجهاء اليزيدية مؤخرًا عن هذه المجازر ويقول

إنسان، 6500ن مخطوف ومعتقل بلغ عدد المفقودين من اليزيدية بي
إلناث اعدد 

منهم أكثر من 
ف، عدد آال3

األطفال 
المخطوفين 
والقتلى تجاوز 

طفل 1500
تقريبًا. 

:وُيضيف

إن هذه «
األرقام يتم التأكيد منها بدقة، وال زال البحث جاريًا.. إن اإلحصائيات 

وصعوبة البحث بسبب إنتشار تتطّلب سنوات، نظرًا إلبادة عوائل بأجمعها، 
».ن ثابتفي مناطق كثيرة مختلفة وبدون عناوين وسكيةاليزيد

لكل ماتقدم نتطلع إلى إنصاف هذه الشريحة األصلية من الشعب 
العراقي، ورفع الغبن والحيف الذي لحق بهم نتيجة التفرقة العتصرية 
والدينية التي رافقت مسيرة هذا الشعب من ِقَبل الحكومات الظالمة 

ة مل أن التعود تلك الظروف العصيبأمتعاقبة في العراق. وكلنا رجاء وال
على كافة أطياف شعبنا في العراق، الذي تحّمَل ما يكفي من األذى 

.والظروف اإلستثنائية التي التليق باإلنسان ومعاملته بهذ ا الشكل المزري

 :كتاب/زهير كاظم عبود/أمين فرحان جيجو/ معد فياضمقاالت
كتاب /للمطران بابانا/ كتاب القوش عبر التاريخجورج حبيب أأليزيدية:

هرمز أبونا/ الرحالة اإلنكليزي أنتستورت.اآلشورين بعد سقوط نينوى:
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 المتدينين اليهودجماعة من
بحذافيرهاالطقوس الدينيةقون طّب، ُياألصوليين

ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة 
التوراةحاول الحريديم تطبيق . وُيللشريعة اليهودية

في إسرائيل، هذا ما ُتشير إليه موسوعة الويكيبيديا 
. ةالحرة ضمن طرحها لموضوع: اليهود الحريدي

حمد محمود القاسم(موقع الركن أوُيشير الباحث
األخضر) إلى ذلك أيضًا، إذ كتب يقول: فكما  يوجد 

عرف بالسلفيين لمسلمين ما ُيفي مجتمعات ا
والوهابيين المتشددين، يوجد في مجتمع اليهود، ما 

عرف بالحريديم، وهم المتشددون اليهود أيضا، ُي
وكلمة (حريديم) هي جمع لكلمة حريدي، وتعني 
(التقي)، وهم الذين يرنون في تفكيرهم 
ومعتقداتهم الى األصول الفكرية اليهودية القديمة، 

نقى في فهمهم.باعتبارها األ
يرتدي الحريديم اللباس التقليدي وهو من 

ويتكون من المعطف شرق أوروباأزياء يهود 
سود والقبعة السوداء ويضيفون الطويل األ

شال الصالة بالعربيةوتعني )tallit:الطاليتله(
إذ يرتـديه اليهوديةية وهو أحد ثياب الطقوس الدين

الحريديمويرتديه  الصــالةأثنــاء اليهودبعـض 
ويرسلون ذقونهم إلى .في حيــاتهم اليـومية كلها

صدورهم وتتدلى على آذانهم خصالت من الشعر، 
ىالذي يشبه النقاب إلالبرقعوأحيانا ترتدي النساء 

على قدر العبريةحد بعيد. وهم ال يتحدثون 

لغة مقدَّسة) ويفضلون (إستطاعتهم باعتبارها 
، وبحسبما (Yiddish)" بـ "اليديشيةالتحدث 
لغة يهود : هيالموسوعة العربية العالميةجاء في 

روبا، وقد نمت خالل القرنين العاشر والحادي أو
اآلراميةعشر الميالديين من لغات عدة منها 

يتحدثها .والعبريةوالفرنسيةواإليطاليةواأللمانية
ماليين شخص حول 3ما يقارب 

، يهود أشكنازالعالم، أغلبهم 
د الذين ترجع وأي اليه

أوروبا الشرقيةأصولهم إلى 
وعلى االخص المنطقة 

.نهر الراينالواقعة على 
وتتميَّز عائالت الحريديم 
بزيادة عددها ألنهم ال 

يمارسون تحديد النسل، ولذا 
فأعدادهم تتزايد بالنسبة 

الذين ُيحجمون عن للعلمانيين
الزواج واالنجاب. 
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يفضل اليهود الحريديم التعليم الديني على غيره 
من النشاطات، وتتحفظ طائفة منهم  من تبني 

، الحاسوب، التلفزيونتكنولوجيات جديدة مثل 
أن  طائفة إلخ... شأنهم في ذلك شالهاتف النقال

اآلمش المسيحية األصولية (المسالمة) المتواجدة في 
، ، ومنها في ريف والية مشيكنكندا وأميركا

فاآلمش هنا يقيمون في الريف ،يستخدمون العربات 
بدًال من السيارات، ويرفضون الكهرباء وكل 
إستخداماته: تلفزيون..راديو.. وسائط راحة منزلية 

وحتى الهاتف......إلخ

ويبدو أن نساء اليهود المتدينين "الحرديم"  
الُيشاركون الرجال صالتهم عند "الحائط الغربي" 
في مدينة القدس، فليس لهنَّ  نفس الحقوق التي 

الكاتبة حسبما أشارت إليهيتمتع بها الرجال. و
نساء يهوديات (فينيسيا أورين في مقال سابق لها 

ة مع الرجال يطالبن بحقوق الصالة على قدم المساوا
تعد الصالة :حيث كتبتDW)في الموقع األلماني 

اليهودية عند الحائط الغربي جزءًا من تقاليد 
(اليهود  الحريديم: األصوليين األرثوذكس)، منذ 

. و يصلي الرجال 1967سيطرة اليهود عليه عام 
اليهود بعيدًا عن النساء، فللرجال الصالة و الغناء 

مرتدين شال الصالة، في حين و قراءة التوراة عاليًا
لهنَّ التعرض تحافظ النساء على صمتهن، ولم يتم

منذ  ف.عتراض عليها إال حديثًاإللهذه الحالة أو ا
مارس جماعة "نساء )،  ُت1967ذلك الوقت(

الحائط" صلواتهن شهريًا عند الحائط الغربي(في 
صمت وسكون)، لكن الوضع أصبح "ُمختلفًا" في 

حاولن قراءة التوراة بصوت، حين2009عام 
ما ذكرته لمرتفع مرتدين ثياب الصالة، وفقًا

عرضن لمضايقات ث تحي». سار«الناشطة اليهودية 
حكومية إثر ضغوط من المتدينين، البل قد تم َّ 

نساء قضية ضّدهم. ولكن شدة معارضة  "رفع
الحائط" أّدت إلى إستحصالهن للقضية في قرار 

القدس، إذ نص القرار تاريخي صادر عن محكمة
على أن النساء الالتي يرتدين لباس الصالة أو 
يقرأن التوراة بصوت مرتفع عند الحائط الغربي ال 

سبب إزعاجا يتعارض مع العادات المحلية أو ي
على ذلك ال يجوز إعتراضهنَّ ءًاللذوق العام، و بنا

أو حبسهن.

والجدير بالذكر أن اليهود الحريديون لم 
، والكثير الصهيونيةنوا من مؤسسي الحركة يكو

منهم عارضوها بشدة في مراحلها األولى إلعتبارها 
حركة علمانية تهدد الحياة اليهودية التقليدية. أما 

دولة إسرائيل ويتعاونون اليوم فمعظمهم يؤيدون 
معها، باستثناء مجتمعات معينة.  إن األغلبية 

ل عدم الخدمة فّضالساحقة من اليهود الحريديين ُي
، أما الدولة فتوافق على إعفاء الجيش اإلسرائيليفي 

أبناء الطائفة من الخدمة العسكرية، مع أن هذه 
ثير الجدل في المجتمع اإلسرائيلي، غير السياسة ُت

سرائيلي إلتم إنشاء كتيبة في جيش الدفاع اأنه
خاصة لمن يرغب منهم باألنضمام إليها.

حمد محمود القاسم) في أوبحسب الباحث(
مقاله عن اليهودية الحريدية؛ ذكر: أن اليهود من 
حيث عالقتهم بالدين ينقسمون إلى ثالثة أقسام 

:وهي
% 30-25انيون: ويشكلون ما بين العلم-1

.من اليهود
% 55- 50اليهود التقليديون: ويشكلون -2

.من المجتمع
% من 20شكلون حوالي المتدينون: وي-3

.سرائيليإلحتالل اإلسكان دولة ا
:أما المتدينون فينقسمون إلى قسمين

المتطرفون الحريديم: يمتاز هؤالء بارتداء -1
والمالبس القبعات السوداء غير المشغولة، 

.السوداء
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المتدينون القوميون: وهم ذوو الطواقي -2
(القبعات).

ظهرت أهمية الحريديم في اإلنتخابات، و 
يتركَّز الثقل السياسي للحريديم في اليهود 
الشرقيين القادمين من الدول العربية وشرق 

يطرة على معظم أوربا، وقد عمدوا على الس
قادهم، بأنه عتإلسرائيل، إشبكات التعليم في 

الوضع األنسب لهم، في نشر سياساتهم 
وثقافاتهم.

    
 

وبما أننا بصدد اليهود الحريديم، ُنشير إلى 
مانشره موقع مونت كارلو اإلخباري عن مراسيم 

بالزي زواج تّمْت على الطريقة اليهودية التقليدية و
، عقد سابقفي وقت والموروث منذ مئات السنين، 

شابان يهوديان في القدس قرانهما في حفل زواج 
تم وفق الطريقة التقليدية اليهودية األكثر تشددًا 
حيث يظهر النساء والرجال يحتفلون في قاعتين 

منفصلتين منعًا لالختالط.. 
وتم الحفل في منطقة "ميا شياريم" (وتعني 

، وهذا " بالعربية) في القدس100ابات الـ"البو
الحي هو من أقدم األحياء اليهودية ومسكون 
خصوصًا من قبل متدينين يهود محافظين، أو 

أرثوذكس" يعرفون بإسم "الحريديين".- "ألترا

الزواج التقليدي اليهودي يتم على مرحلتين: 
"كيدوشين" أو الخطوبة ومن ثم "نيسوين" أو 

علي. ففي المرحلة األولى يتبادل حفل الزواج الف
الزوجان المستقبليان الخواتم وتدخل الخطيبة في 

مرحلة تمنع فيها من الحديث مع الرجال اآلخرين، 
ثم يجتمع العروسان مع أفراد من العائلة وبعض 
رجال الدين لالحتفال والرقص أمام العروس التي 
تقف بشكل مستقيم وتمسك بثوب طويل أبيض من 

ه بينما يمسك والدها أو والد العريس أحد طرفي
بالطرف اآلخر.

حين إنتهاء هذه المراسم تعود العروس إلى 
قسم النساء لالحتفال معهن بينما ينشغل العريس 
باالحتفال والرقص مع أصدقائه وأقاربه واألطفال من 

الذكور.

يلبس العروسان، خصوصًا الزوج، الزي 
اليهودي التقليدي وهو عباءة طويلة مع حزام على 
الخصر وقبعة سوداء، بينما ترتدي الزوجة فستانًا 
أبيض يشبه فساتين األعراس التقليدية لكنه يغطي 
كافة أجزاء الجسم وال يرى من العروس سوى 

ل أجزاء من وجهها المغطى هو اآلخر كما هو الحا
بالنسبة للشعر.
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✞
 

     
 

   
    

 
✞

قيام رجل غني بترك أغبى وصية سمعتها في حياتي هي
!أنه يتبرع بكل ثروته للفقراء (بعد وفاته): وصية مفادها
أم شطارة هل هو غباء 

نك بعد الموت أنت ُمفلْس ، ألتذكر جيدا أنك تتبرع بما ال تملك
حتى جسدك ال تملكُه ؟. ال تملك شيئًا

نك تغادر هذا العالم عريانًا ، وإالشيء ال يعطيهيقولون فاقد 
.فال شيء لك لكي تتبرع ِبه، أمام اهللا

؟لماذا لم تتبرع به طيلة حياتك
يام السوداءلكي يخدمك في األ، بالتأكيد النك كنت تخدمُه

وكنَت تعتبر المال قوة في الضيقةال تثق باهللا اذا وقعَتكنَت
نك قرأت ولم تعيش أو أل، الكتابنك لم تقرأ أل، وثقة وضمان

:يقول الكتاب.الكتاب
٦-٤(هلك شعبي من عدم المعرفة) هوشع 

يدبرربنا موجود ربنا  
حفنة تراب أخوكم الصغير 

 
✞     


     

      
    

 
 

 
 

 
 


 

       

 

 
 

✞

المعلومة التي ننساها أو نتناساها
أن عدد المسيحيين في العراق كان في ثمانينات القرن 

٢٠٠٣ولكن حتى عام ، الماضي مليون ونصف مسيحي
ن سكان العراق قد بمعدل النصف رغم أتناقص هذا العدد

البعض كل هذا حدث في الوقت الذي يسميه . تضاعف
..العصر الذهبي للعراق !
يكي وال داعشي.حيث لم يكن فيه ال أمر

.مائتي الف نسمةن عدد المسيحيين قد ال يتجاوزاما اآلن فإ
أن هجرة المسيحيين من العراق موجودة قبل دخول أمريكا 

،رغم أن داعش زادت من أعدادها وسرعتها،وظهور داعش
ربعين عاما والسبب عراق منذ أولكن المسيحي يهاجر من ال

نسان يحب الحياة يحب الهدوء والسكينة هو أن المسيحي إ
،بداعير واإلوالسالم ويحب التغي

،يحب العمل واالرتقاء
يحب عائلته يحب الهواء النقي

!وهذا الكوكتيل من الحب ال يتم أنتاجه في الشرق األوسط
)).. ألگفوھا وھي طایرةإفھموھا(( 

يدبراهللا موجود اهللا 
حفنة تراب اخوكم الصغير

✞ 
٢٨٣
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٢٩ 
 

 
 
 

 
    

 
 

 
✞

هي إقامة ن أعظم معجزة صنعها يسوعقد نظن بأ
معجزة يصنعها يسوع مع أعظم ،ولكن.  األموات من الموت

فال يصبح عبدًا للخطيئة :  معجزة (تغيير أنسان)، هيالناس
.أنها قيامة من موت الخطيئة، بعد

في أذهان الناس نسان واحد قد تعيشأن معجزة شفاء إ
.بينما تعيش معجزة تغير إنسان طوال حياته، أيام أو شهور

ذلك ، تذهب أينما ذهب أنها (المعجزة المتنقلة)
:لهموتقولبواسطتهالناسفتخاطب،نساناإل

هذا االنسان كان خاطيء وأصبح 
فيعرفون على الفور أن ، تائب

ر يسوع ما زاَل موجودًا وُيَغّي
،العالم

: (عبرانيين لذلك يقول الكتاب
٨-١٣(

(يسوع المسيح هو هو 
)األبدوإلىواليومأمسًا

اهللا موجود اهللا يدبر
الصغيرحفنة تراب أخوكم  

✞ 
    

 
پ 

 
 

 


 
      


 

١٤ 
     

     
 


       

١٠ 
 
 
 
 

 
✞ 

المسيحي ال يحلف
(عادي) كل شي عادي ! كل الناس تحلْف

(مو بْس آني) الكل يبدأ كالمه بكلمة (واهللا) !
أن أنها فقط (للتأكيد) ال نقصد بها 

نحلف !
ترى آني دا أحلْف على شيء صحيح

؟...دا أَچذبْ قابْل 
عندما نولد ندخل هذا العالم

نولد وأفكارنا بيضاء مثل مناديل 
المذبح

الحلف في معمل أفكارناال وجود 
وبعد أن نكبر فأننا نسمع في البيت

مثلهَمْن يحلف فنحلف
لذلك أقول بتواضع

َأْهَل بيتهَمْن ال يسمع الحلف بين 
في بيت لن يحلف حتى لو وضعته 

الشياطين
البيت ليس فقط مدرسة

البيت كنيسة والعائلة التي داخله يمكن ان تكون ملكوت 
سماوات صغير على االرض
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سمع ، من حياتي لم أأن الذي يحزنني بأني خالل أربعيَن عاما
:ز وتؤكد على عبارةرّكُت، موعظة في كنيسة

.ال تحلْف
ريدّبموجود ربناُ ربنا 


✞ 


   
 

       
 

 
       

  
 
 




        
 

 
 


✞
 ،وعندما نركع للصالةعندما نقرأ االنجيل نطرح األسئلة

.فأننا نسمع االجابات عن تلك األسئلة
،تفتح شهيتنا للصالةنجيل يوميًاقراءة اإل
تعلمنا كيف نصل الى أعماقنا،نجيل يوميًاقراءة اإل

.وفي أعماقنا يسكن الروح القدس
الننا كلما نقرأ أكثر نعرف يسوع أكثر

كثرفنشتاق ألن نكلمه في الصالة أ
:هو قالفنسمع صوته بوضوح اكثر. 

( خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها
)٢٧-١٠يوحنا (عطيها حياة أبدية )فتتبعني وأنا أ

يدبرربنا موجود ربنا 
حفنة تراب أخوكم الصغير 

✞ 
 
 


 

 
 

        
 

 
 

 
 

 

✞ت التكنلوجيا مسيحيون يتجنبون اإلجتماع في لقد أنتج
ظانين أن قراءة الكتاب الكنيسة(القداس)ألسباب مختلفة، 

المقدس أو مشاهدة التلفزيون المسيحي أو تصفح المواقع 
لهم حالة أشباع روحي َوفر اإلنترنيتية المسيحية يمكن أن ُت

(كامل).
ولكن وعلى الرغم من أهمية تلك النشاطات للوصول الى 

الكنيسة في الوعظ الحقيقة وعلى الرغم من تقصير
دارة خدمة األسرار أكثر من التعليم الكتابي وتركيزها على إ

.والطقوس المصابة بفقر الدم
نعيش لمقدس ُيصْر أن ولكني أقول وبتواضع أن الكتاب ا

ن مهمة الكنيسة مستمرة في حماية الحقيقة كجماعة أل
الموجودة في الكتاب المقدس لذلك أسس يسوع الكنيسة 

( وال : الكتابيقولوعليهكالمهعلىوتحافظلكي تنقل 
تنقطعوا عن أجتماعاتنا كما أعتاد بعضكم أن يفعل بل حثوا 

بعضكم بعضًا ..)
اهللا موجود اهللا يدبر

خوكم الصغيرحفنة تراب أ 
 
✞        
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  ٣٣      
 

 
 

 
 
✞     




       
 


     


 
 





 
       
 

 
 

✞ 
يومًا سمعُت صوتًا في أعماقي يصرخ:

يا َمْن تلهو وتعَبث في الحياة
يا َمْن أنَت أماَم نفسك قافلة من اْلَحيَّات

وأماَم الناس مالكًا من السماوات 
أنا أراقبْك ألني ساكن داخل جسدْك،وأعرف عدد أقنعتْك

أتركها واحتفظ بالوجه الذي أعطيتْك.
لقد أحببتْك حتى َقِبَل والدتْك

وأتبعني في خطَوتْك في فكَرتْك 

( أترك ُكلَّ َشْيٍء وأتبعني )✞
فأستبدلت كلمة (شيء) بكلمة (أقنعتْك)

يسوع فوجدتُه بسيطًا بسيطًاوتبعُت 
فتحررت من سلطة أبليس

ويسوع أكمَل الباقي (وصرْت آدمي)
لنفتح الباب ليسوع وهو ُيعيد ترتيب ما أفسده الشيطان في 

صورة االنسان، التي هي على صورة ومثال خالق األكوان.
يدبرربناموجودربنا

حفنة تراب اخوكم الصغير
✞ 
      

      


 
١ 
٢ 

 
       

       
 

والسماح للمؤمنين الموهوبين بالروح القدس بالوعظ على 
أساس (خدام) شمامسة واعظين...

سوف يخلق ثورة ونهضة إيمانية في الكنيسة
تعليم المؤمنين فيعيدها الى كنيسة التالميذ التي تقوم على

كيفية عيش االنجيل عن طريق الوعظ...
اهللا موجود ويدبر

حفنة تراب أخوكم الصغير
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% من بنات 50بيّنت بعض التحليالت والدراسات، أن 
العائالت غير المستقرة، تزيد فيھا نسبة األخطاء الُمجتمعية 
عن نسبة بنات العائالت المستقرة. وتبيَّن نتيجة الدراسات 
أيضًا أن حنان األطفال آلبائھم أقل بكثير من أوالد العائالت 

لوخيمة عند إنفصال المستقرة. إذن ياترى! ماھي العواقب ا
اآلباء واألمھات عن بعضھم؟ وما ھي اإلنعكاسات على 
سلوكية األوالد عندما يكون الوالدين على خالف دائم 
ومشاحنات ُمستمرة؟.. إن تلك اإلختالفات تجعل التأثير 
التربوي على األوالد ضعيفًا، فتضعف الرقابة، وتقل قيمة 

ترك أطفالك دون النصح واإلرشاد. لذلك من الواجب أن الت
ن يجد الوالدين حلوًال لحالتھما، وذلك بخلق جو من أ، وُمراقبة

التفاھم المخلص، والتضحية الواحد لآلخر، والتنازل عن 
بعض المواقف حفظًا على سالمة العالقة. ويجب أن يخلق 
الوالدين توازنًا في أوقاتھما، وعدم ترك األوالد في البيت 

يسعى األب وأألم إلى التواجد في لوحدھما فترات طويلة، وأن 
البيت أو إشراك األوالد معھما عند الخروج قدر اإلمكان. فإذا 

تركت بيتك وعائلتك وركضت وراء العمل وجمع المال بشكل 
ُمفرط، فإن ھذا سيؤدي إلى ترك فراغ لدى العائلة واألطفال، 

ويُقلل حنانھم وارتباطھم مع بعضھم.

اولة الوالدين كسب أوالدھم (بنين أن الحل األمثل ھو في مح
أو بنات) بحيث يشعروھم بأنھم أصدقاء ومرشدين لھم، لحل 
المشاكل الحاصلة بينھم، مع إظھار اإلھتمام و المحبة والعطف 

الدائمين.

إن الجري وراء المال ومتابعة األعمال بدون ُمبالغة، 
ما ضرورة ال مفر منھا، شرط أن يضع الوالدين نُصب أعينھ

تخصيص وقت كاٍف لُمتابعة أوالدھما، ومساعدتھم قدر 
اإلمكان على تجاوز عقبات الدراسة، وإيجاد اإلجابات 

الُمناسبة لتساؤالتھم.

إن تخصيص الوالدين وقت كاٍف لرعاية أوالدھم ضرورة 
تربوية اليمكن التفريط بھا، لضمان تماسك العائلة.
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إعالن الكاتب
أعلم يا سيدي القاريء والمصلي، في السنة التي 
كتبت فيها كتاب طقس الموتى، كانت توجد حرب 
عظمى وقوية بين الملوك. أعني بذلك فرنسا 
وانكلترا وروسيا(مسقوف) وإيطاليا من جهة، 

)ولة العثمانيةدأعني ال(وسلطانناوالمانيا والنمسا
ون . ووضعت الدولة العثمانية قانمن جهة ثانية

عشرين ور منكشملت أعمار الذلخدمة العسكريةل
للمشاركة في الحرب. سنة إلى خمسة واربعين سنة

ونحن األلقوشيين إحتمينا إلى جبل دير الراهب 
هرمزد، لنتوارى عن األنظار خوفًا من كشف 
أمرنا. ألن الحكومة العثمانية وضعت نقطة حراسة 

مع في قريتنا مؤلفة من نحو عشرة جنود(عسكر) 
رئيسهم ليلقوا القبض على الناس البالغين 

المشمولين بالخدمة العسكرية. 
حينذاك إبتدأ العساكر المذكورين باضطهادنا 
ومالحقتنا بالبنادق، وكانوا يقتلون منا مثلما 

الطرائد. وأنا الكاتب الحقير الصياد الذي يصطاد 
ير إلى الضعيف وجدت لي مغارة تقع في وهدة الد

الشمال من صهريج الماء العائد إلى دير الربان 
هرمزد. وبدأت حينها من كتابة كتاب الموتى. وفي 
إحدى األيام بينما كنُت ُمنهمكًا في الكتابة رأيت

يصرخون ويركضون، فاستعلمت منهم األمر زمالئي
فعلمُت أن العساكر إقتربت من المكان وكادت 

هرب راكضًا خالل تدخل الدير. حينذاك شرعُت بال
المؤدي إلى كرم الدير مع أصدقائي، الطريق 

وعندما لمحنا الجند، أطلقوا علينا عيارات نارية 
من بنادقهم.... وبصلوات الربان هرمزد لم يصبنا 
أي أذى، ورجع الجند خائبين، فرجعنا إلى الدير 
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ثانيًة. وعندما رجعت (أنا الكاتب) قررت أن 
ألمر الذي حصل بنا.أهجرالمغارة خشية تكرار ا

ووجدت كهفًا إلى الشرق من الدير يمكن للناظر من 
خالله أن يرى العساكر عن ُبعد، لكي ُأخبر 
أصدقائي وألخذ الحيطة. وهكذا أكملت هذ الكتاب 
في تلك الظروف العصية تحت ظل ذلك الكهف، 
بعيدًا عن القوش ال أجرأ وأصدقائي من العودة 

لمة كإليها طالما ُوجد فيها الجند. واكتملت فينا
الرمح، موسى النبي  والقائل: من الخارج تبيدنا 

ومن الداخل الخوف. ولم نكن نعرف من مّنا 
يذهب بحد السيف مثلما حلَّ بقرى أخوتنا 
المسيحيين الذين صاروا شهداء العريس 

عيس توالذين ُقتلوا في هذا الزمان الالسماوي
المرير. ومرات كثيرة كنا نتمنى الموت 

حياة، وعندما كان يموت وُنفّضله على ال
إنسان، كنا نقول: لقد إستراح ..الرب 

ن الموت دائمًا نصب اعيننا، لقد كايرحمه. 
جهل، هل في الجبل سوف ُنقتل مثلما اننوك
، اامتل كثير من أصدقائنا واخوتنا يومُق

والذين كانوا في هذا الجبل مثلنا واليوم 
ُوضعوا في القبور!... وما كنا نعرف أيضًا هل 
في الحرب سوف ُنقتل ويقودونا إلى الذبح 

في الطرقات سنموت مثلما وااف. مثل الخر
حلَّ بإخوتنا الذين فّروا وماتوا من الجوع 
والعطش، وما ُكّنا نعرف هل من الخوف 
نموت أو من الجوع ُنفنى، أو أن العقارب 
والثعبان تلدغنا؟ أو سنموت عنما ُيطاردونا؟ 

نا ورجاؤنا بصلوات هكذا كّنا ُنفكر ونضع أمل
نحن السيدة مريم الطوباوية والربان هرمزد 

الساكنين في جبله، ليطلب لنا من إله الرحمة 
ليرحمنا وُيزيل عنا هذا الطوفان الجاثم علينا 
ليهلكنا.، ويعمل لنا حسنة، ويزرع السالم 

ليرتاح والمحبة بقلوب الملوك ليوقفوا الحرب 
العالم من هذا الضيق والذي لم يكن مثله شبيه من 
زمن أبينا آدم وإلى يومنا هذا. وهذه مدة سنة الزال 
الملوك والرؤساء ُيقاتلون بعضهم بعضًا، وُيذبح كل 

هذه األوراق، اإلنسان تَموَختَبَكواحد صديقه.
الخاطيء الشماس يوسف بن المؤمن توما بن 

طرس المعروفين ببيت المرحوم سيبا بن القس ب
أبونا من القرية المباركة القوش.(إنتهى هذا 

). 1915آب 1الكتاب في 

نموذج من خط الشماس یوسف توما أبونا
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، سياسات الحكومة التركية في عهد أردوغانإن 
إلى تتعرض الهادفة إلى أسلمة الحياة في تركيا،

(رغم فوزه اإلنتقادات واإلحتجاجات الشعبية العارمة
صل القمع أحيانًا إلى القتل يوقد ،%)52األخير بنسبة 

فيما يتعلق بالدفاع عن اآلونة األخيرةفي كما حصل 
وآخر ما صرح به أردوغانبلدة كوباني السورية.

أن المرأة التساوي الرجل"”ُمدافعًا عن رأيه بشدة:
والغريب التركية.مما أثار حفيظة المنظمات النسوية

مسلمون البأن أن األمور وصلت بالرجل إلى التصريح 
األمر ،قبل كولمبساألمريكيةهم من إكتشفوا القارة

. وتتوالى إلى إستهجان الصحافة العالميةأّدى الذي 
الضغوط األمريكية والغربية على سياسات هذه الحكومة 

مع أعتى التنظيمات اإلرهابية في حلف المتعاطفة 
تلك سيستمر لوال هذا الحلف كانومكشوف مع قطر، 

وكان الصحفي علي أونال . .للحد من فاعليتهالضغوط 
تحت أشار في مقال له ُنشر في موقع (سيهان)قد

هذه الوحوش(يقصد :، قائًال:إلى أين تسير تركيا؟عنوان
المعارضة) ستقضي على هذا الحزب(التنمية والعدالة

نحن قلقون من أنها يستطرد قائًال:ه)، ولكنالتركي
.مما سيحدثًاعل تركيا أيضا تتلقى درًسا قاسًيستج
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الحكومة التركية تعمل على أن : مصادر تلك الفبحسب 
ر طالّب المدارس جبِ ي، حيث تُ تعميم مناھج التعليم اإلسالم

على حضور الدروس )مھما كان دينھم أو طائفتھم(والجامعات 
الدينية القائمة أساسا على تحفيظ القرآن وتعلم السيرة النبوية. 

ورغم إحتجاج األقليات الدينية في تركيا على التعليم الديني 
اإلجباري إالّ أن السلطات تتجاھل كّل األصوات المعارضة 

ة والتعليمية.لسياستھا التربوي
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قرارات وزارة التربية على الجمعيات العلويّة إحتجت وقد 
ديني اإلسالمي اإلجباري، ووصفت بشأن التعليم ال،والتعليم

على أنھا دمج إجباري ،المواد الدينية اإلجباريةتلك الجمعيات 
.ال يحترم خصوصياتھم الدينية والحضارية

وجاء في الدعوة التي وجھھا مجلس إدارة المؤتمر 
إلى الرأي العام ما يلي:الديمقراطي للشعوب 

يتم إلحاق العلويين وشعوب األقلية والطالب المنتسبين «
لديانات أخرى قسرًا إلى مدارس األئمة والخطباء دون النظر 

وكما أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ،»إلى مذاھبھم ودياناتھم
أمة اللغة األم انطالقًا من شعار "بغير يسعى لمنع التعليم 

واحدة"، كذلك يصر أيضًا على تدريس المواد الدينية 
دين «ه المتمثل في ستنادا إلى شعارإاإلسالمية اإلجبارية 

».واحد ومذھب واحد

بيد أن رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو يعلل 
فرض التعليم الديني بشكل قسري على األقليات قائالً: غياب 

و التطرف مثل العراق التعليم الديني قد يدفع البالد نح
...والغريب في كالمه ھو جھله بأن العراق (على !وسوريا

س فيه الدين في كل المدارس، البل أن الدين سبيل المثال) يُدر
المسيحي يُدّرس في المدارس ذات األغلبية المسيحية، عالوة 

..على اللغة السريانية وغيرھا

كومة:حتبريرات رئيس ال
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تكتمل صورة يولك
الملف التركي بشأن 
الحريات في ذهن 
القاريء الكريم، البد من 

بين عقد مقارنة
وتصورات تنظيرات

الحكومة العراقية في
التسعينات من القرن 
الماضي، وبين رؤية 
حزب العدالة والتنمية 
التركي اليوم بهذا 

الخصوص.
جدير بالذكر أن فال

النظام السابق في 
العراق في فترة 
السبيعينات من القرن 
المنصرم، سعى إلى 
فرض تدريس الدين 
اإلسالمي لغير 

، فالقى هذا ، بهدف تعريب المجتمعالمسلمين
قاطعًا من المسيحيين وغيرهم، مما القرار رفضًا 

إضطر     إلى
ورفضه اإلحتجاج أمام المسؤولين الحكوميين 

أمام هذه و. وحاسمنهائياإلنصياع إلى القرار بشكل
الضغوط بادرت الدولة إلى سحب القرار والتوقف 
عن العمل به، وتثبيت التعليم المسيحي كدرس 
إلزامي للمسيحيين في المدارس ذات الغالبية 
المسيحية، كما تم إعفاء غير المسلمين من حضور 

وفي هذا السياق دروس التعليم الديني اإلسالمي. 
زداد عندما يمكن الرد على أوغلو، بأن التطرف إ
في العراقيةبالغت المؤسسات التعليمية في الدولة

باإلهتمام بالتعليم الديني الذي النظام السابق وبعده،
بذور أنبتت خلق صراعًا فكريًا مذهبيًا ودينيًا، 

التطرف والمذهبية فحدث شرخ كبير في هيكلية 
.المجتمع

في تجربة العراق في الحملة األيمانيةوعن 
خالل التسيعينات من القرن الماضي،مدارسه

جيل الغرض منها، فقد كان.أظهرت فشلها الذريع
كما يزعم أوغلو وأردوغان (ُمتطرف متدين غير

التي )، إلمتصاص موجة األسلمة المجتمعيةاليوم
الدولة العراقيةفأنهمكت كانت آخذة في النمو، 

وفًا من خمسايرة المد الديني اإلسالميفي آنذاك 
فابتعدت الحياة ،إستمرار إنعزالها عن الشعب

إعتبر الذي (شيئًا فشيئًا عن النهج العلماني العامة 
،)ومكانتهاالة شخصية" لها إحترامهالدين"مسأ

بدًال من فتقلصت الحريات الشخصية والعامة. و
اإلنفتاح إلى الحضارة العالمية وإقتباس ما من شأنه 

تقدمه الحقيقي بعيدًا لىُينعش المجتمع ويعمل ع
العراقي المجتمعت شرائح منوصلعن القشور؛

إلى التشدد، ثم التطرف، ليبدأ اإلرهاب يتعشعش
برزتمن السنين. فين، منذ عقدبين ظهرانيه

السطحعلىوطفتبقوة،المسألة المذهبيةاليوم
، فاستيقظت األحقاد الخالفات الطائفية التاريخية

تل األبرياء على الهوية،وُقالصراعات،وتأججت 
من منطقة إلى أخرى في طائفية ونزحت مجموعات

وهي الحالة التي أوصلت مجتمعاتنا ،البلد الواحد
كامل، سواء في أخالقيات بشري إلى حالة خراب

فهل أن مسيرة اإلنسان أو في بنائه الحضاري. 
تلك حزب العدالة والتنمية التركي سيقود تركيا إلى 

بشعار ديمقراطية طريق الْلستبَدوهل سُي؟المهالك
قصائي:إ

؟"دين واحد ومذهب واحد"
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يبدو أن الواليات المتحدة، تستعمل اآلن القضية األرمنية كورقة ضغط على تركيا، جّراء 
قرر البيت األبيض عرض مواقفها المتذبذبة في حرب دول التحالف على اإلرهاب. فقد 

في قسم الزوار من المبنى، في الفترة من » سجادة اليتامى األرمن«السجادة المسماة 
أكتوبر، خالل معرض بعنوان: 18-23

.»شكرا للواليات المتحدة: هدايا للرؤساء عرفانًا بالكرم األمريكي خارج البالد«

انية الواقعة في قضاء كسروان، اللبن» غزير«والسجادة هدية من يتامى أرمن في قرية 
، 30، وقدمت للرئيس األمريكي الـ »اإلبادة الجماعية«قيل إنهم لجأوا إلى القرية، إبان 

»سجادة غزير«، وتعرف أيضا باسم 1925عامكالفين كولدرج، في

سم مجلس األمن القومي، برناديت ميهان، في بيان، أن السجادة أوقالت المتحدثة ب
، مع انتهاء والية الرئيس كولدرج، ومغادرته القصر، 1929بيت األبيض، في خرجت من ال

باعتبارها من مقتنياته الشخصية، ثم أعيدت للبيت األبيض كهدية من عائلة الرئيس، في 
1982.

وأضافت ميهان أن المعرض سيضم إلى جانب السجادة، مزهرية فرنسية، أهديت للرئيس 
ولوحة بالستيكية شفافة، تحوي زهورا، قدمت من ، هربرت هوفر، 31األمريكي الـ 

.، للرئيس األمريكي، باراك أوباما، عقب كارثة تسونامي2010الشعب الياباني، في 
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قبل أن أدخل في صلب 
ال بد من إيضاح بعض ، املوضوع

االمور وأرجو أن أبني في بداية 
ً بأمور  مقالي أنني لست ضليعا

ً ال أحمل الدين أو الالهوت و أيضا
ع أو ضغينة جتاه أي دين أي تشيّ 

من أألديان سواء ألتي يطلق عليها 
.بالسماوية أو أألديان االخرى

اته التي يقتنع لكل دين خصوصياته و بديهي
بها املؤمنني به و التي حتى و إن إتفَقت مع ما 

أن تختلف معه في موضع وجاء في غيره فالبد 
لذا فال أعتقد إن من حق أي إنسان أو أو آخر،

كائن من كان أن يوجه أي إنتقاد أو لوم أو جتريح 
ملعتقدات أآلخر تلك ألتي وُلِد أإلنسان ليجد 

.قه بال نقاشوالديه قد إعتنقاها فاعتن
لو أخذنا أملعتقد أألساسي أو ألفكرة 

لثالث االرئيسية ألتي يطرحها كل من أألديان
أإلسالم) لوجدنا أن اليهود (اليهودية،املسيحية،

عون بأنهم شعب الله اتار و يؤمن يدّ 
، اإلله املسيحيون بأن املسيح هو إبن الله

أما أإلسالم فيقولون املتجسد مخلص العالم،
 ُ محمداً خامت خرجت للناس و أن إنهم خير أمة أ

.شر وعلى خلق عظيمأألنبياء و سيد الب
أن يقتنع أي من ، من الصعبكما أسلفتو

أألشخاص ألذين نوهت عنهم أعاله مبا جاء في 

معتقد أآلخر ....لكن أليس 
بإمكانهم التعايش على مبدأ 

اب "لك دينك و لي ديني"؟ اجلو
ذلك ممكن بكل تأكيد و هذا 
ً إلى زمن  فعالً ما كان حاصال
قريب في الشرق أالوسط و 
حاصالً منذ زمن بعيد في بقية 

.أصقاع العالم
لتقوم الدنيا و ال ن اليومل إذما الذي حص

هنا و آخرٌ هناك بشتم أآلخر ينبري نفرٌ و؟تقعد
تسفيه دينه و آرائه و الوصول حتى إلى العنف و

نعيشه اليومد و بشتى أشكاله و كما الرفي 
ي فال داعي للدخول ف؟ملموسوبشكل حي و

الحظوا إن هذا يجري ،التفاصيل املقززة و اجلة
-ديان يؤمن أملؤمنني بها بوجود اخلالق(اللهأبني 

جل جالله) فهل يجري ذلك على أساس أو مبدأ 
"الله مالي أحسن من الله مالك"؟

ها؟شمّ أال تشمون معي رائحة ال يستطيب 
؟التأثيرشديدة و مؤامرة عميقة املدى 

ضائيات و القنوات التلفزيونية تكاثرت الف
يل على املشاهدين بشتى أألشكال لتي تتحااو
ية و هي أبعد خصوصاً تلك ألتي تسمى بالدينو

إمنا الغرض منها زرع ما تكون عن الدين و
ة ألغراض لم تعد التفرقة و إذكاء الضغين
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ً و لن أخوض في  باخلافية لذا سأجتاوزها أيضا
.غمارها

جاء أآلن دور املتشددون "محور عنوان املقالة 
أعاله" و هم رجال لألسف إتبعهم الكثيرون من 
بسطاء الناس يطربون لكالمهم و يتأثرون 
بطرحهم و أألدهى من ذلك يزداد تسطحهم و 

إليهم .... ضعف تفكيرهم نتيجة إستماعهم 
ما لي أنا بالنبي محمد و 

و !صحة نبوته من عدمها
ملسلم بكون أملسيح امال 

صلب أم ال! هل سيؤثر ذلك 
على ديني أو صحتي أو 
مالي أو باملقابل على دينه 

و هل !أو صحته أو ماله
---معرفة ذلك من عدمه 

"إن صح ألطرح ألذي -
سيدخلنا أنا أو هو إلى !نسمعه و نشاهده

الحظوا إني لم أتطرق إلى ألدين (؟! اجلنة
كون الصراع الدائر أآلن في مختلف أليهودي،

- )بقاع العالم يرتدي لبوس أإلسالم و أملسيحية
هي و،نقطة هناأوّضح و في ألواقع أريد أن - -
ن عدد أملتضررين أألكبر في أألرواح هم أ

ً هم أمل سيحيني و لعل أملسلمني، أألكبر ماديا
ً فيلأصدق مثا على كالمي ما جرى مؤخرا

فقد مت إخراج والبلدات احمليطة بها،املوصل
لتي أذلتْ املسيحيني منها من قبل داعش ا

أي سنعود إلى !املسلمني ألذي بقوا هناك
وراءهم ما نْ مَ :أألجندات أخلارجية و إلى ألسؤال

اجلميع؟دامو هم ضد 
أقبل ن املسلم أو غيره وال ملاذا أقبل تسفيه دي

رمبا يقول أحدهم إنه القناة أو ؟ دينيلىذلك ع
سيحينياملج للمتشددين عدد القنوات ألتي تروّ 

شرات ال تتجاوز عدد أصابع أليد يقابلها ألعالتي

ملعاكسة ألتي تروج للمتشددين القنوات امن 
--- أقول لهم ---- ا أإلسالم و تسفه دينن

أي ن أزكِ بداية املقال إذ أني لم و للإرجعوا رجاءً 
ها ألدينية بشكل ينتقص من قناة تقدم طروحات

لغير و لم أقتصر بإإلنتقاد على القناة اأديان 
.التي يظهر فيها املتشددون املسيحيون فقط

يقتلونا وووو آخرٌ قد يقول إنهم يذبحوننا و 
نقول نفأجيبه و ملاذا إذ

بوجوب إسكات تلك 
القنوات و جتار ألدم ألذين 

فهناك دائماً يديرونها؟
يدفع الثمن(حياته) من

و يرجع احاديثهم!...مقابل
محدثي ليكمل النقاش 

لكن الدعاة -قائالً:
املسيحيني لم يدعوا 

ً إرجع لبداية !للعنف جتاههم فأقول له أيضا
مقالي فسترى إني ذكرت وجود جهات محرضة 

و يستمر وهي املستفيدة األكبر مما يجري.
إن اخلالفات كانت و ما -النقاش فيذكر محدثي:

برامج أصحاب الهؤالء لِ بْ زالت وحتى من قَ 
ُ —التلفازية ً وأ أعمال نأره ذكّ أهز رأسي إيجابا

وسبي اإلنسان ألخيه، يجب ان سفك ألدماء
تُطوى صفحتها وننتظر أُفق جديد يرتكز على 

ثقافة السالم. 
أختم كالمي بالقول: ِعْش حياتك و أتركني 

ً  لك دينك مهما كان أستمتع  بحياتي وهنيئا
واترك لي ديني فأنا سعيد به كما هو و 
بالضبط مثلما أنت سعيد بدينك و..... لنتعايش 

بسالم.
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أول أمين عام للجامعة العربية + متشابهان.-1
لغوي عربي إشتهر بحفظ الشعر وروايته.-2
ثلثا دحر ، األمين العام السادس للجامعة العربية + -3

حرف، ثلثا كلمة آدم.
والدة = حرف، أديب لبناني له ديوان (المورد العذب)، -4

معكوسة.وجع 
شغالين(م) ، هدم(م) + حرف + مرض صدري ُمعدي(م) ، -5

حيلة(متفرقة).
جواب + مرض ُيصيب العين ، ما ُيكنى به الشخص(م) ، -6

عملة يابانية(م) + وقف(م).
ناقشهم، حرف أ ، متشابهان ، من األلوان(م).-7
حرف ، حرف أبجدي + طير (م) + أسم ديانةجازمة(م) ، -8

المنظر.جميل 
حرف + الضياء(م) ، حرف م ، غزالة + ُمتشابهة.-9

ثلثا عار + متشابهة ، أسم مؤنث(م) ، ، أحرف من الرياح.-10
أحرف من أيدي ، حارة يف بغداد ُمعرفة(م) ، أحرف من ضيوف.-12، عقيدة(م) ، حرف + أسم ُمذكر.     أحرف من كلمة زوايا-11
العام للجامعة العربية الثالث ، متشابهان.ضمير للجمع(م) ، األمين -13
رئيس لبناني سابق  راحل + حرف.        -14
ثاني أمين عام للجامعة العربية + حرف.-15

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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ترجمة الشماس د. رعد عبودي يلدو

   
    
     
    
     

    
   
  


    

      
    
   
    
     
    

    
     

   
    
      

       
     

    
    



الترجمة:

بصالة الُمباركة( مریم) السالم ُیملك في الخلیقة.  
قوة نزلت ×  وبُطلبة البتول أبناء الكنیسة ُیحرسون

قدستھا وزینتھا لوقاره. وولدت النور من العال
الحق.  لیكون معنا وبیننا كل أیام حیاتنا.  ویشفى 
السقامى والمرضى والذین یقعون في التجارب.  
وُیعید الذین ھم في الطرق البعیدة بالسالم الى بیوتھم 

مخرون البحار والذین یلكي ال یتضرروا من الشریر.
یسیرون أحفظھم بر والذین بالینجون من العواصف. 

باألسر مأسورین فك قیود والذینمن البرابرة. 
والمأخوذین عنوة، حنانك یخفف شدتھم.  أسرھم. 

والذین سحقھم الشر لتزجر بھ قوتك العظیمة.  
والذین بالخطایا مجبولون أغفر وأمسح خطایاھم.  
والذین یقربون القرابین لترضى آلوھیتك عنھم.  

،أقمھم وأحییھم بنعمتكجاءك والذین یتوكلون على ر
ونحن الذین التجأنا برجاء صالة الُمباركة، مریم 

حرس من البتول القدیسة أم ُمخلصنا یسوع، بھا نُ 
وبذاك الیوم العظیم ،الشریر وننتصر على صنائعھ

للحساب یفرزون الصالحین من األشرار. نتأھل معھا 
ونتعم بفردوس ملكوت العال: ونرتل المجد ثالثیا 

ألبن والروح القدس.لآلب وا
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Those of us who left Iraq before

the 1980s are dismayed by the

degree of destruction and

fragmentation of Iraq in to ethnic sects

and religious affiliations. More alarming

is the resulting systematic

extermination of the small ethnic and

religious minorities.

As humans, during trial and

tribulations we always tend to blame

others for the ills of the society. But

though out history, the Iraqis have

blamed individuals and more often we

have blamed foreign powers for our

failures. We blamed Noori Alsaeed for

whatever wrong happened in the 1940s

and 1950s, we blamed the monarchs for

the same ills although if we are genuine

in our analysis, Iraq was living a golden

age when we had a kingdom, a

parliament...etc. In those days 5%

of the Iraqi population was Jewish, 15%

were Assyrians/Chaldeans, we had a

quasi democracy that actually

protected the weak and feeble

minorities who by the way

were the engine of economy and

industry, they were the intelligentsia of

the society. Now the Islamists, the

Arabists and Kurds want the remaining

colorful minorities submit or

leave, many have left and the rest will

undoubtedly follow.

The Shiia Muslims hated

Saddam and his Baath party, they

asked the United States to help them

get rid of Saddam, the Americans did,

right or wrong, they did sacrifice with

money and lives. But as soon

as Saddam was removed and hell broke

loose, the Iraqis were quick to blame

America for all the ills that followed.

In fact the Americans were asked to

leave Iraq, we did not want a foreign

power protecting us and establishing a

civil society. They left in a most

disgraceful way. The American

"occupiers" kept nothing for

themselves in Iraq when they left

except the graves of their fallen fine

men and women. In fact the Iraqi

government even refused to participate

in the civil ceremonies of power

1
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transfer to the Iraqi authorities. The

Iraqis even refused to send official to

attend the ceremonies. That was our

way of saying thank you to those who

sacrificed for our "freedom".

I have recently come to

conclude that the Iraqis have yet to

learn to pronounce the words "thank

you". A dear friend reminded me

recently that the Iraqis frequently fail

to aknowledge and appreciate the help

given to them by friends and family

members. He told me, in his

experience, whenever he helps family

or friends he ends up being the bad

guy. I understood what he said, of

course the behavior of the society is a

collective of individual behavior and

persona.

The Iraqis failed to say thank to

the Americans for all the sacrifices

they made, they asked them to leave

and they did. Now that hell broke loose

under the auspices of the incompetent

Iraqi system of government we are

asking the Americans to come back

and fix the problems, really?

May be we should be reminded by

the great Iraqi poet "Al Mutanabi" when

he said "And if you are generous with

the civil person you own him as

a slave, but if you are generous with

the mean he will revolt". May be Al

Mutanabi knew the ills of the Iraqi

society hundreds of years ago, we are

paying heavy price for those ills.

Unless we learn and teach our kids to

say "thank you" we will continue our

down hill course, we will soon have

no friends, actually we dont have

any as of today. I dont see

how the Americans have any appetite

left for additional sacrifices to help

those who not only failed to say "thank

you" but blamed them for all the ills

and disastrous consequences we have

incurred.

The Iraqis need to learn to look

inside before blaming others when bad

things happen. But I am not optimistic

since behavior is genetically determined

augmented by cultural evolution.

Pessimistic attitude indeed but realistic

and factual.......
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The axis enters for intervene is to protect
the minorities within activities actors   in the
United Nations, because this threat is a
pretext to justify continuing to interfere in
the internal affairs of other countries'
sovereignty and prejudice and territorial
integrity. Thus, this incarnation of this
intervention in treaties and international
agreements adopted by the League of
Nations by the Articles 86 and 93 of Treaty
Versailles to protect minorities.

The authority of the United Nation focuses
certainly on protection general human
rights. Besides, the General Assembly
adopted its decision by document No.
47/135 in its decision 12 / 18 /1992 included
the rights should be enjoyed by minorities
and procedures and enhanced protection of
those rights.  When I returned to the
Framework Convention for the Protection of
National Minorities which adopted by the
Council of Europe in 10 / 1/   1995 we see
a lonely agreement got to protect minorities
which included number of rights which
must minorities enjoyed by them.

The researcher sees that minorities rights
do not included destiny decision rights
because these rights limited on peoples who
live under colonialism or occupation
foreign. Thus, giving these rights will lead
to find many states and creates effects
negative on other ethnic minorities. While
Advertisement International Principles Law,
according to the UN document 51/18/1996,
set that the right of self-determination
should "not be construed as authorizing or
encouraging any action which would
dismember or hurt in whole or in part, the
territorial integrity or political unity of
sovereign and independent."

This enrollment’s desire for most of the
communities in creates social system and
legal stable relatively. The Advertisement
provides those states which can
accreditation on this enrollment are these
States   "which going by principle equal
peoples in rights in destiny decision rights ...
Based on this advertisement the
government represent people residents
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on territory without discrimination on
ethnic, color and ethnic..

The best way to achieve and perpetuates
Unit States and independence and don’t
intervention the idea of variation in Unity
we can see this practice in Indian
Community which based on a lot of
religions and languages and ethnicities..
This model can apply in Iraq, which has a
lot of cultural, religious, languages
and ethnic (Arabs, Kurdish, Turkmen,
Arabic Shibek and CaldoAssyrian
Athor). This fabric can be building a
rich and diverse society and create a
unity national culture similar to
American culture, which is built with
many of the legacy of nationalities
and ethnicities and religions,
migrated since its discovery right
now. This model can create stability
state, security, and the power to avoid
conflicts, especially when they got
self- management within Iraq.

Thus, when we see (ISIS) Attack
Kurdish, they defense by them selfish
while another minorities they don’t
given this opportunity, because they have
not self-managed Therefore they became a
victim of picking out home, homelessness
because of the captivity of the organization
(ISIS), so their towns and villages became
empty of them.  This calls for us to say that
the importance of Iraqi government knows
its responsibilities in giving these
ingredients, even if a judgment be self-
managed to face many challenges to
exercise their rights and culture   .

At the same time, we see the behavior of
Kurdistan region not got international
acceptable when Kurdish leaders face (ISIS)
and achieve victory in different places of the
Iraq and especially the oil-rich Kirkuk
Kurdish declared Kirkuk included in the
self-management.  That development came
as a result to attempt and to try Kurdish
leaders to link humanitarian crisis resulting
(ISIS) challenges. And in the same time, the

preoccupation government central issue
authoring government and weekly capacity
and potential Military in face organization
(ISIS). Let the régime to not able to get what
objectives and Design World on the Unit
Iraq.

The researcher sees that the case of
deterioration the man rights especially
when minorities threat it’s arranged by
the United Nation with created safety or
protected areas. Here require approval state
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concerned in created and survival region
under control and supervision United
Nations on that not lead decision creation to
violation safety regional and independence
political state which established. And a
reference to the second and third paragraphs
of Article VII of the Charter and UN
Resolution 688 in 04/05/1991 special in
created area safe in north Iraq.

In content we see Council Security upset
than exposed his civilians Iraqi of
suppression in places certain in Iraq
especially In the region inhabited by the
Kurds, which led to the occurrence of some
border clashes, which threaten international
peace and security.

In addition, for confirming the
commitment of all Member States and all
countries in the region on Iraq's sovereignty,
territorial integrity and national
independence.

This case can be apply in Nineveh Plain
when we see in incursion state Islamic
(ISIS) in the southwestern city of Mosul in
the Nineveh Plain cause valuable picking
out thousands of Christians, the Yezidism,
and the Shabak in the North of Iraq and
Turkey.   The imposition organization (ISIS)
terrorist gave Christians three options
related to get Islamic religion or picking out
or pays tribute. This cause emptied in Mosul
and many of Christian villages and cities,
this was the first time in history of Mosul
and Nineveh Plain empty from Christians.

On the same time, the organization of
(ISIS) reconciled deal with Yezidis when
they impose picking out and sold their girls

and women in slaves
market in the many
states. These events let
us to say the importance
to get Iraqi government
and the United Nations
resolutions to take their
role in protection heaven
or safe area for Nineveh
Plain.

Perhaps, it requires
unremitting efforts to
play an active role in
pressuring on Iraqi
government; this role

can be played by an official party
organizations represent the components
caldassrian Athor. And also unofficial
institutions and organizations, by both con
be build a strength power against Iraqi
government. At the same time it requires the
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intervention of United Nations Security
Council in particular using his powers in
accordance with Article seventh paragraph
second and third, this article can be refers to
the threating against civilians in particular
against ethnic group (Christians, The Shabak
) religious groups ( Yezidis ,The Shabak ).
These minorities which live in Nineveh
Plain were picked out by (ISISI) inside Iraq
and outside. In the same time, this picking
out became as a security threating inside
Iraq and outside. And finally, that

threating from (ISIS) organization cause this
regional live with tension. Thus, aid
humanity alone is not enough, because not
with bread only live human. This let us to
say the importance of self-management and
dignity security, freedom, Practice

traditions, etiquette, arts, and religion are the
best values to maintain minorities.

The article seventh paragraph second is
very importance for United Nation to
practice toward Nineveh Plain as exerted in
the north of Iraq with Kurds. This step
requires states insured and protected
sovereignty of Iraq and safety regional and
independence national.

Conclusion, researcher sees the
importance to adopt the central authority and

minorities what to United Nation
confirm in many occasions to not used
minorities problems for political
interesting, ant to safe and maintain
states sovereignty and unity regional as
what said Dr . Putros putros Ghali
Secretary General Previous of United
Nations “That the United Nations
doesn’t close door but if any ethnic,
religious, or linguistic minorities want an
own state, will not be indivisible limits
and the peace and security and well-
being so far more accessible. “And also
confirmed by the General Assembly in
its resolution 51/55 on 12/10/1996
paragraph 433 that the disintegration of

the state through violence may threaten the
maintenance of international peace and
security and the importance of compliance
strictly to the principle of the inviolability of
international borders between the states and
the principle of territorial integrity of any
state.
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We often throw all our fresh foods into the fridge to prevent it
from going bad. But should all food be kept refrigerated? Definitely
not. Here are 10 common foods you should avoid from cooling too
much, or you'll destroy the taste and ruin the food.

The fridge does keep tomatoes fresh, but it does this
by stopping the process of ripeness. When this process is
stopped, the tomato loses its flavor. In addition to the
loss of flavor, the refrigerator also changes the texture
of the tomato, making it powdery or floury. Tomatoes are
best kept out of cooling, in a basket for instance.

When one keeps fresh basil in the
refrigeration, it withers very quickly, but before
it withers all the way and becomes unusable, it
absorbs the taste of the foods kept close to it. The
best way to keep fresh basil it outside the fridge,
in a glass of fresh water, just like flowers.

The cold of the fridge turns the starch in the potato into
sugar in a faster pace, and we're left with a sweet, yet grainy
potato. Keep your potatoes in a sealed sack, in a cool but not
cold place. They should be covered, because being exposed
to sunlight makes them grow 'eyes'.

7
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The damp in the fridge makes the onion soft and moldy. The best way
to keep onions is in a cool and dry place, outside the fridge. Green
onions can be kept in the fridge because of their high % of water
content. Be sure not to keep onions next to the potatoes, because it'll
make them both go bad faster.

If you're waiting for the avocado to ripen, you
should never put it in the fridge. A refrigerator does
well by the avocado, but only if it has already ripened,
and you want to prevent it from going bad.

When we keep garlic in the refrigerator, it begins
to shoot out and grow green stalks. Also, it'll get a
moldy, sticky texture. It is best to keep garlic in a
dry, cool place.

When it comes to bread, there are a number of options. If
this is sliced bread you are going to use within a few days, it can
be kept in the fridge. When you keep bread for longer, the
fridge will make it dry out faster, and so it's best to keep it
somewhere closed off, but not in the refrigerator. If you only
rarely eat the bread, it can even be kept in the freezer.

Olive oil should be kept somewhere dark and cool, but when
put in refrigeration, it freezes and becomes alike to butter. That
said, you can thaw it again to its original state.

Storing coffee in the fridge makes it quickly lose its flavor and even
absorb the flavor of foods stored near it. Coffee should be kept somewhere
dark, somewhere cool. However, if you want to keep a large amount of
coffee at home, you can keep in the depths of the freezer - not near the door.

(Source: Darel S, from:BabaMail)
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