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ـفـكـر الـسـيــاسي الـكـبـيـر حـسن الــعـلـوي الى اجنـاز كـتـابه يـتــجه ا
اجلديد (رجال وانحالل). 

 وقال في رسـالـة نصـية الـى الدكـتور قـاسم داود اطـلعت (الـزمان)
عـلـيـهـا امس (ان الـكـتـاب يـكـشف مـشـروع انـحالل الـدولـة بـعـد عام 2003

ومن هم رجال االنحالل وما كسبوا من ثمن?).
ـنـبـر  وتـضــمـنت الـرسـالـة ايـضــا اعالن الـعـلـوي انـسـحـابـه من عـضـويـة ا
ــزمع عــقـده في  23 شـبـاط الــعــراقي واعـتــذاره عن حــضـور االجــتــمـاع ا
اجلــاري بـسـبـــــــــــب مـا وصـفه بـ(انــشـغــاله بـوضع الــلـمـســات االخـيـرة لــكـتـابه

اجلديد).
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سيحيون العرب اصالء وشركاء ا
سـاواة القانون الدولي ومباد ا
الــــــــقـــــــوى الــــــــســــــــيـــــــاســــــــيـــــــة
سيـحيون في ومـسيحـيوالعـراق ا
بـغـداد اديـان وطـوائف اختالف ام
ــــســــيــــحـــيــــون اصالء ائــــتالف ا
ــســيــحــيـون ولــيــســوا اقــلــيــات ا
اقــلـيـات بال حــقـوق االقــلـيـات الى
اين مـعـاناتـهم وحقـوقهم وكل ذلك

جاء ضمن اربعة فصول.
`O *« …dO

اما في الباب اخلـامس فيستعرض
ـــســـيـــحـــيـــ ـــؤلف مـــســـيـــرة ا ا
التاريـخية عبر الـعصور االسالمية
ومراحل احلـكم اخملـتلـفة مـنذ عـهد
الـنـبي مـحـمد واخلـلـفـاء الـراشدين
ـسـيـرة من ومـا تـعـرضت له هــذه ا
مـد وجـزر واعـتـراف الـبـاب الـعالي
سـيحيـة ومسيرته في بـالطوائف ا
ــتـأخــرة وحـتى عــصـر الـعــصـور ا
ـشرق ـا فـيهـا نـهضـة ا النـهـضة 
الـــعــربـي ومن بـــ عــنـــاوين هــذا
الــبـاب تـشـكـيل الــدولـة الـعـراقـيـة
ـــســـيـــحـــيـــ وتـــنــــاول اوضـــاع ا
الـــعـــراقـــيـــ خالل فـــتـــرة احلـــكم
ثم فـتـرة احلـكم اجلـمـهوري ـلـكي ا
حـتى ٢٠٠٣ ويـستـعـرض الـدكـتور
بيـوس قـاشا مـرحلـة ما بـعد ٢٠٠٣
في اطــــار عـــنــــاوين عن مــــشـــاريع
االضـهـاد ومـحـاولـة إلـغـاء الـوجود
ـسـيـحي واضـهـادهم في الـشـرق ا
وقــــيــــام مـــــا يــــعــــرف بـــــالــــدولــــة
اإلسالمــويــة وجــاء كل ذلك ضــمن
سـبـعـة فـصـول ام الـبـاب الـسادس
من الــكــتـاب فــقـد تــضــمن فـصــلـ
بـعـناوين عن الـكـنـائس في الـعراق
بـطوائـفهـا واحـصائـياتـها واعالن
تـأسـيس مجـلس رؤساء الـطوائف
والــكــنــائس االجنــيــلــيــة الــوافـدة

وجداول كنيسية احصائية.
اما البـاب السـابع فقـد  تصـنيفه
عـــلى اســـاس انـه مالحق مـــقـــاالت
ورســـائل رســــالــــة مـــهــــجـــرة الى
الرئيس اوبامـا رسالة مهجرة الى
قـداسـة الــبـابــا فـرنـســيس رسـالـة
مفتـوحة الى الـسيـد عمـار احلكيم
انــظـــارنــا نـــحــوديـــارنــا صـــرخــة
مـــــوجـــــعـــــة طـــــلب يـــــحـث وزيــــر
اخلــارجــيـــة االمــريـــكي بــاعـــتــبــار
مسـيحـيي الشـرق االوسط ضحـايا
لإلبـادة اجلــمـاعـيــة اسـتـنــتـاجـات
وانتهاكات جـداول بيانية تتضمن
ـسـيــحـيــ بـوسـائل نـســبـة قــتل ا

(غـيـرتي عـلى بـيـتك قـتـلـتـنـي) لـقد
ـــســــيح بــــهـــذه خلـص الـــســــيــــد ا
ة والتجلي احملق كل ؤ كاشفـة ا ا
ا فيها من آالم ـانية  مسيرته اال
وجـــلــــجـــلــــة وصــــلب واحلـــال ان
ـسيـحيـ الـعراقـي ظـلوا أمـناء ا
نهج في صبر ورباطة جأش لهذا ا
ـــا تــعــرضــوا له من عــلى الــرغم 
مـخـاطر جـسيـمـة تكـاثـرت فيـها كل
أنـواع الـظلم والـطـغيـان والـنمـيـمة
واجلــهل واالفـــتــراء عــلـى حــقــائق
ون الواقع وبكل ما اسـتخدم الظا
من قتل واغـتصاب وسـلب وتغييب
وعـزل واخــتـفـاء قـســري والـضـغط
لـتغـييـر انتـماءات واذا كـان البـابا
ــــكن ان فـــرنــــســــيس يــــقـــول (ال 
نـــتــصـــور الـــشـــرق األوسـط بــدون
) فإن من الـصادق القول مـسيحـي
ـكن ان نتـصـور الـتـنوع أيـضـاً ال 
ــوغــرافـي الــعـــراقي االصــيل الـــد
ـــثـــلـــهـــا بــــدون االصـــالـــة الـــتـي 
ـسـيحـيـون في هويـتـهم الـوطنـية ا
الـكــلـدانـيـة الــسـريـانــيـة اآلشـوريـة
واألرمـنـيـة وفي هـذا الـسـيـاق اجد
ان مــا اســلــفت ضــروريــاً لــتــنــاول
ونسنيور الدكتور كتاب الصديق ا
بيوس قاشا الذي جاء بعنوان (في
ــــســــيــــحـــيــــون اصالء الـــعــــراق ا

وشهداء مضطهدون ومهجرون.
لقد تـضمن الـكتـاب عدداً كـبيراً من
الـعـنـاوين الــتي البـد ان تـسـتـوقف
الــــقـــار تــــاريـــخــــيــــاً في رحـــاب
ــســيــحــيــ الــعــراقــيــ هــويـة ا

وحاضراً ومستقبالً.
الكـتاب جـاء بسـبعـة ابواب الـباب
سيحية في االول تصدره عنوان ا
نـشــأتــهــا ووجــودهـا ورســالــتــهـا
سـيحيـة ديانة سـماويـة عقيـدتها ا
ورسـالتهـا ثم توقف ضـمن الفصل
سيحية ازدهار األول عند عنـوان ا
واضطهاد اما في الفصل الثاني

والـــثـــالـث من الـــبـــاب االول فـــقـــد
تـــضـــمن الـــكـــتـــاب عــنـــاويـن بــ
سـيحية ـسيحـية واالبيونـية وا ا
ان وخـالص وتـساءل بـشـارة وإ
ـسـيـحـيـة ام الـنـصـرانـية أيـضـاً ا
ــســيــحــيـة ومــســيـرة الــعــقــيــدة ا
وتــــطـــورهــــا وانــــهـــيــــار الــــعـــالم
الرومـاني القد وتطور الـكنيسة
فـي الــعــصــور الـالحــقــة بـــيــنــمــا
تـضمـن الـبـاب الثـانـي من الـكـتاب
ـسيحيون بناة اربعة فصول هي ا
ــســتــقــبل فـي مــيــادين احلــيــاة ا
ـستـقـبل مـسيـرة بـنـاء من اجـل ا
ــســيــحــيــون الــتــكــوين الــعــرب ا

سيحي. احلضاري العربي ا
اما الـباب الثالث فـقد احتوى على
ــســـيــحــيــون ثـــمــانــيــة فـــصــول ا
مـــشـــاريـع اســـتـــهـــداف والى اين
ــســيــحــيــون ضــحــايــا االرهــاب ا
ـسـيـحـيون وقـرابـ اسـتـشـهـاد ا
ـــــواطـــــنـــــة الى ايـن الــــعـــــنف وا
والـذمـيـة خـيـارات مـريـرة اوضـاع
ـسـيـحـيـ تـتـجه نـحـواجملـهول ا
ـتـعـصـب ـسـيحـيـون ضـحـايا ا ا
ـتـطـرفـ الـربـيع الـعـربي واي وا
ـسـيـحي هـدف ال ربـيع اإلنـسـان ا
ـــنـــطـــقــة من مــعـــنى لـه تــفـــريغ ا
ـســيـحــيـ ومــاذا بـعــد احـداث ا
ارهـابـيـة طـوائف الى اين هـروب
االرشــــاد الـــــرســــولي وحــــصـــــار
تــوصـيــات الــسـنــودس الــبـطــاقـة
الوطـنية مسـيحيوبـغداد في وقفة
احـتـجاجـية رسـالـة بطـريـرك بابل
الى الـكـلـدان وعـنـد الـبـاب الرابع
تـوقف الـدكـتـور بيـوس قـاشـا عـند
ـــســــيــــحـــيــــ الــــعـــرب تــــاريـخ ا
ــســيــحــيـة الــعــربــيــة دســتـور وا
سيحـيون حاملوالنهضة الدولة ا
ـسـيـحـيـون بـ الـعدد الـعـربـيـة ا
ـــفــارقـــة الــوجــود والــتـــطــرف وا
ــسـيــحـيـون ـســيـحي الــعـربي ا ا

مــخـتــلــفـة ومــا اصــاب احملـافــظـات
العراقيـة من هذا القتل  واستهداف
االطــفـال والـشــيـوخ وبـقــيـة االعـمـار
والـنـسـاء والـكـفـاءات ورجـال الـدين
ثم تـضـمـن صـوراً تـوثـيـقــيـة بـيـنـمـا
ـــلـــحق الـــســادس صالة تـــضـــمن ا

.( هجرين (النازح ا
ـقــدمـة اشــار الـدكــتـور بــيـوس في ا
قــــــاشــــــا الـى ان (احلـــــفــــــاظ عــــــلى
ـشــرقــيـ وحــمــايـة ــســيـحــيــ ا ا
وجــودهم في اوطــانـهم ومــنـاطــقـهم
الــتــاريــخــيــة يـــتــوقف عــلى عــوامل
عــديــدة في مـقــدمـتــهـا تــوفـر "رغــبـة
اوارادة اسالمـيــة" حـقــيـقــيـة بــبـقـاء
ـشـرقيـ في اوطـانهم ـسيـحـي ا ا
دون قــيـــد اوشــرط والـــقــبـــول بــهم
كـشركـاء حقيـقيـ للـمسـلمـ بكامل
احلــــقــــوق والــــواجــــبــــات فـي هـــذه
األوطـــان وهـــذه الــرغـــبـــة يــجب ان
تـقـتــرن بـأعـمـال وأفـعـال في احلـيـاة

اليومية.
شـرقي  _وبسبب ـسيحـي ا إن ا
سيكولوجيـتهم التاريخية ووضعهم
األقـــلــــوي وبـــســــبب ضــــعف األطـــر
والـتـشكـيالت الـتـقـلـيـديـة لـلـمـجـتمع
سيحي كالـعشيرة والقبيلة األهلي ا
وغـــيــــرهـــا  _هم أكــــثـــر الــــشـــرائح
التصاقاً بالدولة واعتماداً عليها في

حتصيل حقوقهم.
ــشــرق الــعــربي اإلسالمي في دول ا
تتفشى ظاهـرة الفساد والتهاون في
تطـبـيق الـقـانـون األمـر الـذي يـشجع
ـتـعـصـبـ واحلـاقـدين عـلى الـنـيل ا
ـســيــحـيــ والـتــعــدي عـلــيـهم من ا
والـــتــجـــاوز عـــلى حـــقـــوقــهـم هــذه
األوضـاع الـشــاذة تـســتـوجب تـدخل
احلـــــكــــومــــات واتــــخــــاذ إجــــراءات
وتدابير إستثنائية من شأنها تعزيز

سيحي لديها. وازدهار الوجود ا
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ـســيــحـيي ــنـظـم  إن االســتـهــداف ا
العراق  _خـاصة بعـد قتل الـعشرات
وتـهجير اآلالف من مـسيحـيي مدينة
ـــوصل "نــــيــــنـــوى" ومن غــــيـــر أن ا
يكونـوا طرفاً في الصراعـات القائمة
بــ مـــكـــونــات الـــعـــراق ومـــذاهــبه
وقـــومـــيـــاته اإلسـالمـــيــة  _رجّـــحت
جـهات ومرجـعيات مسـيحيـة عراقية
وغـيـر عـراقيـة وجـود مـخـطط إلفراغ
ــسـيـحـيـ ـنــطـقـة من ا الـعـراق وا

تشـترك فيه أطراف مـحلية وإقـليمية
ودولـية مـستـفـيدة من وجـود بيـئات
ثــقـــافــيـــة وإجــتـــمـــاعــيـــة مــعـــاديــة

سيحيون العراقيون .. متابعة تشخيصية للمونسنيور الدكتور بيوس قاشا ا

لــلــمـســيــحــيــ تـســتــغل احلــمــلـة
سلم على األمريكية في تضليل ا
أنــهــا حــمـلــة غــربــيـة عــلى اإلسالم
ـسـلمـ تـسـاعـدهـا عـلى ذلك _ وا
بــشـــكل أوبــآخــر  _بــعض وســائل
اإلعالم والـــفــضــائــيـــات الــعــربــيــة
واإلسـالمـيــة الـرســمــيـة واخلــاصـة
الــتي أصــبــحت مــنــبــراً مــفــتــوحـاً
لـفـقهـاء اإلرهـاب والقـتل ولـتـأجيج
الــــعِــــداء اآليــــدولـــوجـي لــــلــــغـــرب
األوروبـي األمـــــيــــركـي وضـــــمـــــنــــاً

للمسيحي عامة).
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ومـا يـحسب لـلـبـاحث بيـوس قـاشا
وفق في تناول العرض التاريخي ا
ــســيــحــيــة في الــعــراق مــســيــرة ا
ـــســـيــرة واضــعـــاً مـــيالداً لـــهــذه ا
بانـهيار سد مـأرب في اواخر القرن
ـيالدي الـى نـزوح الــقــبـائل االول ا
الـعربـية حيث اجتـهت هذه الـقبائل
ـنـاطق الــشـمـالـيـة الـشـرقـيـة نـحـوا
وكــان من بـــ الــنــازحــ رهط من
اوالد مــــعـن بن عـــــدنــــان  _الــــذين
وصـــلـــوا ارض الــرافـــدين  _وكــان
مـعــهم أبــنـاء من قــبــيـلــة قـضــاعـة
واتـفقـوا مع افـراد من قـبـائل األسد
وحتـــالـــفــــوا مـــعـــهـم وســـمي هـــذا
لكة التحالف ب "تنوخ" وأسسوا 
التـنوخـ االولى في الـقرن الـثاني
ـيالدي وأعـقـبـهم الـلـخمـيـون في ا
بـدء العهـد الساسانـي ودام حكمهم
حـــــتـى مــــجـئ اإلسالم وســـــمّـــــيت
ــلــكـة الــتــنــوخـ ــلــكـتــهم ب "
ــنــاذرة" وكــانت والــلــخــمــيــ اوا
مـلكـة وتقع احلـيرة عـاصمـة هـذه ا
ـفـسرون جـنـوب الكـوفـه. إخـتلـف ا
ــعـنى كـلــمـة "احلـيــرة" إال ان اكـثـر
الـتـفـسيـرات تـقول ان اصـل الكـلـمة
"حـيرتـا" وهي كـلمـة آرامـية وتـعني

عسكر اوالدير". "احلصن اوا
وهكـذا و( حقـيقـةً ال يخـتلـف علـيها
إثنان وهي: ان الكلدوآشوري بكل
تــســمـيــاتـهم  _آشــوريـون كــلـدان
ســريــان  _هـم ســكـان بـالد مــا بـ
الـــنــهـــرين األصــلـــيــ فـــهم ورثــة
السومري والـبابلي واآلشوري
والـكـلدان الـذين سادوا بالد مـا ب
النـهرين في حقب التـاريخ اخملتلفة
وتمـتد جذورهم في اعـماق التاريخ
ـبــاركـة  _الـتي في هــذه الـبــقـعــة ا
بـاعتـراف عـلـماء الـتـاريخ واألعراق
إنــــهــــا كـــــانت مــــهـــــد احلــــضــــارة
اإلنـــســـانــيـــة األولى  _الـــتي عـــلى

واالغـــتــــصــــاب والــــتــــغـــيــــيب
ـــمـــتـــلـــكــات والـــســـيـــطـــرة عـــلـى ا
باستخدام حرف "ن" على اساس ان
كل عائلة من هذه العوائل نصرانية
يـــحق عـــلـــيـــهـــا كل أنـــواع الـــفـــتك

العدواني.
ـنـسـنــيـور قـاشـا رؤيـة ولـلـبـاحـث ا
عـــــلى درجــــة مـن الــــواقــــعــــيــــة في
االستنتاجات التي توصل اليها من
اجل حمـاية مـا تبقـى من مسـيحيي
ا يصون حقوق العراق ليس فقط 
ـــكــــون الـــعـــراقـي الـــوطـــني هـــذا ا
ــكــونــات ــا يــصــون ا االصــيل وا
ـعـنويـة الـوطـنـية األخـرى لـلكـثـرة ا

سيحيون. ثلها ا التي 
ـسـيـحـيـون ان كـتـاب (في الـعـراق ا
اصـالء وشــــهــــداء مــــضــــطــــهـــدون
ـــــثـل مـــــصـــــدراً ومـــــهــــــجـــــرون) 
معلـوماتياً وحتلـيلياً على درجة من
االقــنـــاع وهـــوبــذلـك يــخـــدم فـــكــرة
مـعرفـيـة عالـية لـلـنخب الـتي تدرس
ن كون العراقي وكذلك  واقع هذا ا
علومة يريد أن يتعرف بـالوثيقة وا
ـسـيـحــيـ الـعـراقـيـ عـن حـيـاة ا
سيحي في الشرق األوسط. وا
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والـعــصـريــة. إال ان احلـصــار الـذي
فـــرض عـــلـى الـــعـــراق عـــام 1990
وتــغــيــيــر الــنــظــام الــذي حــدث في
2003 كـــان له األثــر الــواضح عــلى
واقع هــذا الــشـارع الــذي حتـول من
شـارع لـلـمـكـتـبـات ودور الـنـشر إلى
شارع قرطـاسيـة ومطـاعم للـوجبات
ـتـبـقـيـة ــكـتـبـات ا الـسـريـعـة أمـا ا
أوالــتي فـتــحت بـعــد اإلحـتـالل فـقـد
أصـابهـا من نتائـج اإلحتالل الشيء
الـكثيـر وخاصـة بعد تـوافر وسائل
ـتـطـورة اإلسـتـنـســاخ والـطـبـاعـة ا
األمــر الــذي أصــبح مــعه الــتــقــلــيـد
والتـزويـر أمراً سـهالً وهـدفاً مـادياً
ــا يــؤدي إلى جتــريـد بـحــد ذاته 
ؤلف واحملقق لكتب التراث من ا
ـعــنـويــة. كـان ـاديــة وا حـقــوقـهـم ا
الـنـاشــر إذا أراد إعـادة طــبع كـتـاب
طـبعـة ثـانيـة من الـكتب الـتي نـفدت
طــبـعــتــهـا األولى فــانه ال يـتــجـاوز
ؤلف ويـطهـر هذا واضـحاً حقـوق ا
ــقــدمــة الــتي يــكــتــبــهــا مـن خالل ا
ـقـدمة النـاشـر لـلطـبـعة الـثـانـية أوا
الـثــانـيــة لــلـمــؤلف أواحملــقق الـذي
ـوجـبة يشـيـر فـيـهـا إلى األسـبـاب ا

إلصدار الطبعة الثانية.
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 وفي بـعض األحـيان يـقـوم الـنـاشر
بـإعــادة طـبـع الـكــتـاب بــالـتــصـويـر
أوبـاإلسـتـنـسـاخ وخـاصـة إذا كـانت
ة ونـادرة كمـا كان يـفعل طبـعة قـد
قـاسم محـمد الرجب صـاحب مكـتبة
ـثـنى ويـشـيـر في ذلك بـالـعـبـارة ( ا
أعــادت نــشــره بــاألوفــست مــكــتــبـة

ـثنـى في بـغـداد لـصـاحـبهـا قـاسم ا
مـــحـــمـــد الـــرجب) دون أن يـــتالعب
بــأسم الـــنـــاشــر أوســـنـــة الــنـــشــر
الحظة فالـكتاب يـبقى كما هـوعدا ا
أعاله. أوكمـا يـفعل بـعض أصـحاب
دور النشر في مصر بعضهم وليس
كـلهم- فـيـشيـرون بعـبـارة: ( نسـخة
مـــصـــورة عن طـــبـــعـــة دار الـــكـــتب
. فـــيــتـــبــ من ذلك ان 1926) مـــثالً
طـبعـة الكـتاب وإن كـانت مصورةإال
انـهـا لم تـكن مـسـروقـة كـمـا يـحصل
اآلن أوكما رأيت في معارض الكتب
في بــغـداد أوالــقــاهــرة وغـيــرهــمـا.
وهذا ال يـقتـصـر على بـلد مـع بل
في جـمـيـع بلـدان الـعـالم ولـوبـشـكل
ـــــكن ردعه مــــتـــــفــــاوت. وهــــذا ال 
بـقـانـون كـتب قـبل أكـثـر مـن أربـع
ســنــة في الــعــراق- ولــوأن ســلــطـة
ؤقت غيّرت بعض مواده األئتالف ا
ـرقــــــم 83 في 1 ـوجـب أمـرهــا ا
ـــنــشـــور فـي جـــريــدة /5 /2004 ا
الـــوقــــائع الـــعـــراقــــيـــة ذي الـــعـــدد
3984حــزيـران 2004. والـقــائـمـون
على سـوق الـكتب الـيـوم لم يكـونوا
من ذوي اإلخـتصـاص والـثـقـافة إذا
استثنينا القليل منهم بل هم باعة.
والـــســرقــة هـــذه تــشــبـه ســرقــة من
يــســرق شـيــئــاً ثـم أعــطـاه لــلــبــائع
ليبيعه فالسارق بالنسبة للمشتري
ـسـروقة غيـر مـعـلوم أمـا الـسـلعـة ا
ـشتـري. أما وأما الـبائع لـهـا أمام ا
مـادة الـكتـاب وأمـا الـفكـر الـذي بذل
فـيه وأمــا الــلـيــالي الــتي أمـضــاهـا
ــؤلف في كـتــابـته ومــراجـعــته مـا ا

كـــتب كل هــذه يـــأخــذهـــا الــســارق
بــاجملـان. ولــدي مـثــال عـلى ذلك في
أكـثـر من كـتــاب: الـكـتـاب األول يـقع
فـي جــزأين ولـــكــنـه مــجـــلــد واحــد
فــعــنـدمــا أراد الــنــاشــر اجلــديـد أن
يسـتـنسخ هـذا الكـتـاب فأنه يـحذف
الـدار النـاشـره وسنـة الـطـبع وكتب
أسم مـكـتـبـته وسـنة 2018.. ولـكنه
نــسي اجلــزء الــثـاني مــتــبـقـي عـلى
حالته األصـلية . اما الـكتاب الثاني
فانه طبع في جامعة كامبرج فأخذه
صاحب دار الـنـشر اجلـديـد وحذف
مطـبعة جامعـة كامبرج ووضع اسم
دار النـشـر اخلاصـة به.. مع اإلبـقاء
عـلى الورقة األخـيرة التي ذكـر فيها
اسم مطـبعـة جامـعة كـامبـرج وسنة
الطـبع األصلـية! إنه شـر استـشرى
. بل ولـم يــعـد فـي كــتــاب أوكـتــابــ
أصبح جتارة واسـعة ال تخص بلداً
معـينـاً. فغـير الـعارف بـأمور الـكتب
واألمانـة العـلمـية يـنطـلي علـيه مثل
هـذا الــتــزويـر الــذي ال يــغـتــفـر ووا

أكثره!. 
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ومع التطور احلاصل ونظراً لعجز
ـؤلف الـعراقي قانـون حـمايـة حق ا
ــعــدل- من رقم 3 لــســنــة 1971 -ا
مـعـاجلـة كـثـيـر من حـاالت اإلعـتـداء
والتـي تسـاعد اجلـامـعات الـعراقـية
ـقررات الـدراسية عـليـها من خالل ا
زورة بـطـبعـاتـها ـسـتنـسـخـة أوا ا
أومن خالل الـقــائـمـ عـلـى عـمـلـيـة
شراءالـكـتب.. وهـؤالء أما مـوظـفون
ــشـــتــريـــات جــاهـــلــ فـي جلــنـــة ا

بــأصــول الــكــتب وطـبــعــاتــهــا ومـا
أكـــثـــرهم أومـــوظـــفـــون يـــرســـلــون
للـتعاقد مع مكـتبة ما للـشراء منها
ــكــتـــبــة داخل ســـواء كــانت هـــذه ا
الـــــــعـــــــراق أوخـــــــارجـه وأرجح ان
التعاقد قـد يتم خارج العراق نظراً

لإلفادة من إمتيازات اإليفاد. 
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ـســؤولــيـة في ولــكن من يــتــحـمـل ا
ذلك? سرقـة جعلهـا العلم احلديث ال
تــكـــلف شــيـــئــاً غــيـــر ثــمن الــورق.
وعسـى ان جنـد في الـقول اآلتـي ما
يـبـرر األخـذ به في مـيـدان الـتـجاوز
عـــلى الـــقـــانـــون يـــقـــال في الـــطب
ـرض الـوقــائي: " إنّ الــوقـايــة من ا
خــــيـــــر من عـالجه ومـــــداواته" الن
ة الوقاية تعني قيام أسباب اجلر
ـكــافـحـة قــبل وقـوعــهـا فـعـالً أمـا ا
ـعـاجلـة فـهي مــا تـتـخـذه الـسـلـطـة 
ــة. ان ــوقف بـــعــد وقـــوع اجلــر ا
مــردود هـــذه الــوقــايــة يـــصــبح في
غــمـــره أهـــداف الــتـــجــاوز وتـــعــدد
وسائله وقـد يرجع في أساسه إلى
عـدم تـطـبيق الـقـانـون نظـراً لـعـجز
وسـائل تطبـيقه أولـتجاهل الـقانون
نفسه من قبل القائم عليه. وبعد
مـا عـسـانـا أن نـفـعل بـعـد أن تـزايـد
ؤلف ولكن اإلعتداء على حـقوق ا
هل بـإسـتـطـاعتـنـا ان نـضع قـوان
جــديــدة آللــيــات تــســويق الــكــتــاب
ــعـطــيـات الــتي نـراهـا وسط هـذه ا
ــاديــة الــتي تــمــارس في والــقــيم ا
إطـار صنـاعة الـكتـاب وسط قصور
ؤلف أدبياً واضح في حماية حق ا

ومـــاديـــاً وفي ردع سُـــراق جـــهـــود
ـؤلـفـ هـؤالء الـذين جـعـلـوا فـكر ا
الغير مـصدراً من مصادر جتارتهم.
ــسـؤولــيـة? إن ولــكن من يــتـحــمل ا
وزارة التعـليـم العالـي وهي منـتجة
ومستهـلكة للـملكيـة الفكريـة عليها
قرر ان تضع في إعتبارها الكتاب ا
وكيـفية تـداوله ومنافذ بـيع الكتاب
اال ان هــذا غـيـر حــاصل بـاإلضـافـة
إلـى وزارتي الــثـــقــافــة والـــتــربــيــة
الـــلـــتـــ تـــتـــحـــمـالن بـــعـــضـــاً من
ـسـؤولـيــة. وبـعـد عـلـيـنـا أن جنـد ا
الـقوانـ الرادعـة إلرتكـاب مثل هذه
األفــعــال وبــعـــبــارة أخــرى مــا هي
ـراحـل الـتي قـطـعـنـاها ـرحـلة أوا ا
الــيــوم في ســـبــيل تــهــيــئــة وقــايــة
مـجـدية أوعـالج صحـيح لـلـمشـكـلة?
ألنـنـا لــودرسـنـا أسـبـاب مـصـائـبـنـا
وخطـوبـنـا دراسـة شـامـلـة نـتـقصى
فـيـهـا أسـبـاب الـتـخـلف في تـطـبـيق
ـــكن أن يــؤدي الــقــانـــون الــذي ال 
طلـوب إال إذا أعدنا الـنظر غـرضه ا
ـسـتلـزمـات تطـبـيقهُ ألنـنـا مازلـنا

نتكيء على القانون دون أن 
نــســتــلــهـم مــنه كــيــفـــيــة إحــتــرامه
وتــطـــبــيـــقه أوأن نــرجـع إلى كــتب
الـتـراث نـسـتـفـيـد مـنـهـا إذ لم تـنـفع
. كــكـتــاب (كــشـف أسـرار الــقــوانــ
) لـــلـــعالمـــة اجلـــويــري احملـــتـــالــ
الـــدمــشــقي وكـــتــاب (الــلــصــوص)

للجاحظ!.

{ باحثة دكتورة في القانون اجلنائي-
جامعة ع شمس

ارضــــــهـــــــا وضع
أجــدادهم الـلــبـنـة
األولى لــلــمــعــرفـة
اإلنــســـانــيــة بــكل
حــــقـــولـــهــــا فـــهم
لـيــسـوا غـربـاء بل

أصالء).
ؤلف قـاشا أيضاً ا
تـوقـف كـثـيـراً عـنـد
شهادات ومتابعات
ـؤرخــ تــنــاولـوا
ـعـالم الـشــواهـد وا
ـسيحـية العـراقية ا
ــســيــحــيـ ودور ا
ـشـرق في نــهـضــة ا
الـــعــربـي ثم تــوقف
عــنـد وجـودهـم بـعـد
تــــشــــكــــيـل الــــدولـــة
الـعـراقـيـة عام ١٩٢١
مــبــيــنـــاً نــوعــ من
االسـتراتـيـجـيـة التي
اعـتـمـدتـها الـكـنـيـسة
مـنـطـلـقـة من احلـكـمة
ــسـيح الــتي قــالـهــا ا
"اعــطــوا مــا لـقــيــصـر
لـقـيـصـر ومـا للـه لله"
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه هـــي
االستراتـيجية االولى
امـا الــثـانـيـة فــتـتـمـثل

بـرفع جـمـيع احلـواجـز بـينـهـم وب
اخـــوانــهم في الــوطن ســواءً كــانــوا
على دينهم أوطوائفهم أومن غيرها.
ولــكي ال نــخــوض في الــتــفــصـيالت
سـيحيـة علـينا ذهـبيـة للطـوائف ا ا
ان نــــشـــيــــر الـى ان كل الــــكـــنــــائس
ــنـهج الـعــراقــيـة ظــلت ضـمـن هـذا ا
وكلها أيضاً تعرضت الى االضطهاد
فـي مــراحل مــتــعــددة مع تــبــاين قي
نــسب هـذا االضـطــهـاد بـ كــنـيـسـة
وأخـــرى غــيـــر ان مـــا حـــصل بـــعــد
الـتــغـيــيـر عـام 2003 اعــطى صـورة
ـسـيحـيون من ـا تـعرض له ا ة  مـؤ
اضــطـهــاد مــؤلم تـأســيــسـاً عــلى مـا
ارتكبه اإلحتالل األمريكي من فظائع
ــؤلف بــالــكـثــيــر من أشــار إلــيــهــا ا
الـتـفــصـيالت مـؤكـداً ان االمـريـكـيـ
ـزيـد من ـسـيـحـيـ بـا اسـتـهـدفـوا ا
اإلمـعـان ثم جـاءت صــفـحـة اإلرهـاب
معنة بنـزعتها الـظالمية الضالليـة ا
في الـــوحـــشـــيـــة ومـــا تـــعـــرضت له
سـيحيـ في سهل نـينوى مـواطن ا
ــــة كـــان من مـن اجـــتــــيـــاحــــات مـــؤ
نتـائجـها الـتهـجيـر والنـزوح والقتل

األوضاع الداخلية تلقي بظاللها على الشارع

ــثل ــتــنــبي وال زال  كــان شـــارع ا
كـتبات الشـريان الـرئيـسي حليـاة ا
ودور الـنــشـر والــتي لـهــا األثـر في
تـطـويـر صنـاعـة الـكتب وتـوزيـعـها
كتبات ودور النشر فكان أصحاب ا

ن لــهـم الــبــاع في هـــذا الــشـــارع 
عرفة الطويل فـي خدمة الثقـافة وا
ـا يـتـمـتــعـون به من خـبـرة ودرايـة
وعالقـات تــتـخــطى حــدود الـعـراق
ثنى والـنهضة كأصـحاب مكتـبات ا
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تنبي يقلبون صفحات الكتب رواد شارع ا


