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قـبل مــايـقـارب  من عــشـرين عــام كـنت في زيـارة الى االردن  الــذي لـفت
انـتبـاهي من جـملـة االشيـاء الـظاهـرة لـلعـيان في شـوارع وسـاحات عـمان
مـقولة أعجبتني وتمنيت حينها أن نعمل فيها في العراق  اذ كان التوجه
ـقولة الـقومي أنـذاك قد أخـذ من إهتـمامـنا بـعراقـنا وأهلـه مأخذا  تـقول ا
ـقـولة تـدل عـلى إهـتـمـام الـقائـمـ عـلى شـؤون الـبـلد هـذه ا (األردن أوال) 
ـقـولة  صـحـيح أنـا كـتـدريسي لم بـالـبـلد  في لـيـبـيـا  أيضـا هـنـاك ذات ا
الـتـحق بـالـتدريـس في اجلامـعـات الـلـيـبـية  إال أن زمالء لي كـثـرُ الـتـحـقو
وضـوع وذات التـوجه وبعـد التـغير بـالتـدريس هنـاك وحدثـوني عن ذات ا
لم نـشــاهـد مـايـدل عــلى االهـتـمـام الـسـيــاسي الـذي حـصل  والى الــيـوم 
ـواطن بل على الـعـكس كان اإلهـتمـام سـابقـا بغـيـرنا والـيوم بـالوطن و بـا
فعول الى هذه اللحظة...         اإلهتمام بغيرنا هو احلاصل والساري ا
وانـا اتـابع الـتـلـفـاز هـذه االيـام حـيـث شـدتـني له كـثـيـرا انـتـفـاضـة شـبـاب
قولة تـوقفت كثيرا عـند جتمع شبابي يـهتفُ با الـعراق التشرينـية الرائعة 
هـتمون من رجـال العـراق الغيـارى بتلك أعاله (الـعراق أوال ) ولم يكـتف ا
ـقولـة بل ظافوا الـيهـا كلمـة وأخيرا  حـتى صارت عـلى الشـكل التالي ( ا
قولة  اذ افـتقدناهـا في حياتنا الـعراق أوال وأخيرا ) الـله كم رائعة تـلك ا
الـيومـيـة ونحن نـرى إهـتمـام قـادة الـبلـد ومـنذ أربـعـ عام بـغـيرنـا تـارك
ـصـري في الـعـراقــ ورغـبـاتــهم وأمـانـيــهم وحـبـهم لــوطـنـهـم جـانـبـا  فــا
الـثمـانيـنات والـتونـسي واألرتيـري واجلزائـري واالردني وغيـرهم مُفـضل
عـلى العراقيّن بحجة الـقومية العربية  وبـعدالسقوط والى اليوم نرى قادة
الـبلد اجلـدد يفضلـون اإليراني والـلبنانـي والبحريـني والبـاكستانـي بحجة

ذهبية والطائفية على العراقي  ابن البلد وصاحبه الشرعي . ا
وأن يـكون  إن مـوضـوع االهتـمـام بـالبـلـد وأهـله ونـاسه البد وإن يـحـصل 
وان يُشـرعن بقـوان ـتصـدين للـمشـهد الـسيـاسي  حـالة قـائمـة من قبل ا
وضـوابط تـمنع من يـريـد االبـتعـاد عـنه وتـسويـفه وقـد أكد االسالم _وهـنا
الـكالم مــوجه لــلــذين يــتـعــامــلـون مـع الـشــعب من هــذا الــبـاب _أقــول إن
االسالم ومن خالل آيـات الذكر احلكـيم واألحاديث الشريـفة قد وجه بهذا
ـعروف  وأتـوقع اليـوجـد أقرب اخلـصـوص عنـدمـا قـال األقربـون أولى بـا
ال والرجال ] كما لـلبلد من إبن البلد ذاته . فـالعراق بلد الطاقـات[ وبلد ا
قال عنه االمام اجلليل  علي بن ابي طالب ( عليه السالم ) البد لقادته من
أن يـهتموا به وبشعبه  وبـتطوره وبتقدمه وأن يجـعلوه  من أفضل البلدان
قتـدر علـيه يوم اليـنفعُ مال وال وهـذا فرض علـيهم يـحاسـبهم الـله القـوي ا

بنون 
نشوراتهم حتـية للشبـاب الذين عرفوا كـيف يدغدغوا مشـاعر العراقـ 

ومـقـوالتهم وتـوجـهـاتـهم ومطـالـيـبـهم فكـانـو خـيـر من مثل
أساويـة التي مرت الـعراق في هذه الـسنـوات العجـاف ا

عاصر بكل منغصاته عليه وهو يعيش تاريخه ا
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بغداد

ولله احلمد فـإننا في هذا البـلد شعب مرتاح جدا وال نعاني من أي نوع من
انواع الـكوارث سواء الـطبـيعيـة منـها او التي من صـنع ايدي الـبشر!! لـكننا
ـشـكـالت  الـصـغـيـرة جـدا الـتي نـقف حـائـرين في كـيـفـيـة نـعـاني من بـعض ا

التعاطي معها نظرا لبساطتها وسذاجتها!!.
  فــفي بالدنــا ال احـد يــعـتــبــر أن انـتــشـار االمــراض واالوبـئــة اخلـطــيـرة من
الكوارث خـصوصا ذلك الوباء الذي اصاب الكثيرين والـذي يظهر بشكل

ـريض بــعالمـات الـلـصـوصــيـة ونـهب ثـروات الـبالد احلـاد يـتـمـثـل بـإصـابـة ا
ـا ادنى خجل في ظل غـياب الـرقابة الـصحـية لضـمير والعـباد بال خوف ود
ـصاب من لص كـبـير الى زمن الـذي يـتحـول فـيه ا الـدولة والشـكل الـثانـي ا

سياسي !!. 
في بالدنا الـعزيزة قلـيلون من يعـتقدون ان  القـتل اجملاني الرخيص وازهاق
ـسـاومـة والـفـقـر والـظـلم والـعـوز واحلـرمـان االرواح دون ذنب واالبـتـزاز وا
والــظــلم واحملــاصــصــة وتــزويــر احلـــقــائق وشــراء الــذ وبــيع الــضــمــائــر
واستـشـراء الفـسـاد بكل انـواعه وضـيـاع احلقـوق وتـغيـيب االبـرياء وتـرهيب
ـنافـس نـاصب الوظـيفـية واتـخاذهـا وسـيلـة لتـصفـية ا الـناس واسـتـغالل ا
واخلـصـوم كـلهـا لـيـسـت من الـكـبـائر ونـادرون هم من يـعـتـبـرون ان انـتـشار
ـنــظـمـة  من ــة ا االمــيـة واجلــهل والـبـطــالـة واخملــدرات والـعـصــابـات واجلـر
الـفـواجع وال أحـد يـعـتـبـر ان احلـروب الـعـبـثـيـة وتـراجع مـسـتـويـات الـتـعـلـيم

صائب!!. شاريع من ا والصحة وسوء ادارة البالد وانعدام اخلدمات وا
في بالدنا اجلـميع يقر اننـا بحاجة الى بنى حتتـية في كل مجاالت احلياة من
مـدارس ومـسـتـشـفـيـات ومـؤسـسـات خــدمـيـة ومـرافق اقـتـصـاديـة وجـامـعـات
متـطورة وشـبكات من الـطرق احلـديثة ومـطارات كـبيرة ولـكن الطـامة الـكبرى

ان ال احد يتحرك إليجاد احللول التي تنقل البلد الى حال افضل!!.
في بـالدنا الـعجـيبة الـغريـبة فـان الكـارثة احلـقيـقيـة هي فيـما لـو كنـتَ مُدّرِسا
ـعتاد صـباح كل يوم لـتجد بـانتظارك ـادة التربـية الفـنية وتـوجهت لعـملك ا
ديـر ثالث رجال يـرتدون بـدالت ونظـارات سود ويـحمـلون حـقائب في غرفـة ا
ـغص فـي بـطـنك وحتس بـامــتالء مـثـانـتك وتــرتـعـد جـلــد أنـيـقـة فـتــصـاب 
اوصـالك وتـقف شـعرات رأسـك رغم انك أصلع!! ثم يـتـبدد كل ذلـك حيـنـما
يأتي صـوت مديرك ليزيح عـنك توترك بان الـرجال الذين يشبـهون عصابة آل
كابـوني  هم جلنـة حتقيـقيـة من  مديريـة التـربية  حـضروا للـتحـقيق معك ألن
درجة الـتقييم التي وضعتها لرسمة أحد طالبك في امتحان شهري لم تعجب

شرف التربوي اخلاص بالتربية الفنية  !!. السيد ا
الكـارثة حـينـما تـرى طاغـية افـاق ورخيص ومـكشـوف يدعي الـفضـيلـة ويرفع

لواء العدالة واالمانة والعفاف والصالح.
كـارثـة الـكــوارث عـنـدمـا تـقـابل شــخـصـا يـؤمن أن ال كـوارث في بالدنـا وأنّ
مشـكلـته الوحـيدة هي في عـدم وجود كـلب ذكـر من نفس فـصيـلة كـلبـتهِ التي
دخلت في مـوسم تـزاوجـها وأصـيـبت بأعـراض احلـمل الـكاذب ألنـهـا لم جتد

من يتزوجها!!. 
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الـتـصــويت عـلـيـهــا  في جـلـسـة
امس  مـشـيـرة بـانـهـا سـتـشـارك
في جلـنتـ هما جلـنة البـلديات
والــــــنــــــقل و واالتــــــصــــــاالت و
السياحة و االعمار و االستثمار
وجلـنة ثانـية هي جلـنة االوقاف

و الشؤون الدينية
—«–«20 

رفض مـجلس قضـاء احلمـدانية
وقائمـمقامـية احلـمدانيـة القرار
اجملـحف بـحق اراضي الـقـضـاء
من خالل خـــارطــة الـــتــخـــطــيط
الـعـمـراني في ايـجـاد مـسـاحات
النـــشــاء مــدن ســـكــنـــيــة والــتي
تــخص مــنـاطـق وقـرى بــغــديـدا
ـا ستـعمل وبرطـلة وأطـرافـها 
عــلى انـهــاء االراضي الــزراعـيـة
وواقع الـقــرى ضـمن الـتـخـطـيط
في اجتماع خاص بهذا الصدد.
و خـالل االجــتــمــاع تـــشــكــيل
جلـنـة مـخـتـصـة لـتـقـد دراسـة
بــديــلــة وايــجــاد أمــاكن تــتالئم
والتشكيلة السكانية وبدائل عن
حـاجة مـناطـقنـا الراضي تخص
ـــســتـــحــقـــ من اهـــالي هــذه ا

ناطق. ا
حــضــر االجــتــمــاع قــائــمــمــقـام
الـقــضـاء الـسـيـد عــصـام بـهـنـام
ورئـيس مجـلس القـضاء فـيصل
اســـكــــنـــدر وعـــدد مـن اعـــضـــاء

مجلس القضاء
واصــدر مـجـلس الــقـضـاء قـرارا
بـتـوقـيع اغـلـبيـة االعـضـاء بـهذا

اخلصوص
—«–«25 

نـظم فـرع بـغداد الحتـاد الـطـلـبة
والـــشــبـــيـــبــة الـــكــلـــدوآشــوري
بالـتنـسيق والـتعـاون مع احتاد
الــنـســاء االشــوري وقـفــة حـداد
عــلـى ارواح ضــحــايــا الــعــبـارة
التي غرقت في محافظة نينوى
وذلك يـوم االحـد ٢٤ من الـشـهـر
اجلاري على جسر اجلادرية في
ر على العاصمة بغداد والذي 
نـــهـــر دجــلـــة الـــذي غــرقـت فــيه

العبارة
ابـــتــــدأت الــــوقـــفــــة بــــالـــصالة
الــربـانــيـة عــلى ارواح ضـحــايـا
الـــعــــبـــارة االبــــريـــاء ثـم الـــقى
الـزمـيل سـركيس يـوخـنـا عـضو
فـرع بـغـداد لالحتـاد كـلـمـة عزى
فــيـهـا اهـالـي ضـحـايــا الـعـبـارة
ودعـا احلـكـومـة الـعـراقـيـة عـلى
ستشري القضـاء على الفسـاء ا
في الــبـلـد الن الـشــعب الـعـراقي
ـزيـد عـان الـكـثـيـر وال يـتـحـمل ا
آسي مؤكدا ان من الكوارث وا
مــعـــاجلــة قــضـــايــا الـــفــســاد و
االهــمــال مـــهــمـــة جــداً من اجل

وطن آمن و مستقر
كــــمـــا الــــقـى احتـــاد الــــنــــســـاء
االشـــوري كـــلـــمــــة اكـــد فـــيـــهـــا
تـضـامــنه مع أهـالي الــضـحـايـا
االبرياء وطالب احلكومة بإنزال
قصرين اقصى العقوبات على ا
الذين تـسـببـوا في اسـتشـهاد و
ئات من أهالي نينوى جرح ا

وفي كـلـمة لالب (بـهنـام اسحق)
راعي كــنـــيــســة مـــر الــعــذراء
ــشــرق الــتــابـــعــة لــكـــنــيــســـة ا
االشــوريــة شــكـر فــيــهــا احتـاد
الطلبة والشـبيبة الكلدوآشوري
واحتـاد الـنــسـاء االشـوري عـلى
ـبـذولة لـتنـظـيم هذه جـهودهم ا
الـــوقــفـــة وأعــلن تـــضــامـــنه مع
أهـالي مـحـافـظـة نـيـنـوى و عـزا

ذوي الشهداء االبرياء
كـمـا تخـلـلت الـوقـفة الـقـاء عددا
من االناشيـد الوطنيـة والقومية
والـــشـــعـــارات االســـتـــنـــكـــاريــة
للوضع الذي ادى لـغرق العبارة
والـتضامنـية مع اهالـي ضحايا

العبارة
وحـضــر الـوقـفـة الــزمـيـلـة مـر
يوخنـا عضو الـلجنـة التنـفيذية
الحتـــاد الــطــلـــبــة والــشـــبــيــبــة
الكلدوآشوري والزميل سركيس
يـوخنـا عـضو هـيـئة فـرع بـغداد
والــــســـــيـــــدة جـــــانـــــيـت رشــــو
الـســكـرتـيـرة الـســابـقـة لالحتـاد

ما عـبـَّرت عـنه العـديـد من الدول
ـسيـحي الكبـرى من اهتـمام با
وحـــــرصٍ عــــلـى بـــــقـــــائـــــهم في
أوطــانــهـم ودعــمــهم حلـــقــوقــهم
كاملـة كمـواطنـ متـساوي في
احلقوق والواجبات. وأذكر على
ـثـال: أمـريــكـا وروسـيـا سـبـيـل ا
ــانــيـا وفــرنــســا وانــكــلــتــرا  وأ
وإيـطـاليـا  واسـبانـيـا  والنـمـسا
وهـنغـاريا  فضال عن الـفاتـيكان.

الخ.
بـبـسـاطـة إني  أعـزو هذا الـدعم
ـسـيحـيون  وال الى  ما عـاناه  ا
يــــزالــــون مـن أعـــمــــال الــــعــــنف
واالضـطــهـاد وإالرهـاب; وأيـضـا

سلمة على الى  تأكيد الغالبية ا
ــســيــحـيــ في ضـرورة بــقــاء ا
بلـدهم واسـتمـرارهم في الـعيش
ضمـن مجتمـع متعدد بـعيداً عن
التطرف والطائفية واحملاصصة
ـســيـحـيـ هم وخـصـوصـاً انَّ ا

. سكان البلد األصلي
لــقــد نـــخــرت الـــهــجـــرة اجلــسم
ــســيـــحي ألســـبــاب واقـــعــيــة ا
واخذت أعدادهم تـتضاءل بشكل
مـخـيف وإذا اسـتـمـرت الـهـجرة
والتشظّي وضـبابية الرؤية على
هـذا الـنـحو فـمـصـيرنـا سـيـكون
مـثل مـصيـر الـيـهـود عام .1948
اني أحترم الـقرار الشخصي في
الـــهــــجـــرة والـــشـــخص هـــو من
يتـحمل مـسؤولـية قـراره لكـنني
لـست الـشـخص الـذي يـطـلب من
أيــة جـــهــة تـــســهـــيل ذلك  ألني
اؤمن أن الــهـجـرة ســوس يـنـخـر
ــــســــيـــحـي بـــســــبب اجلــــسم ا
الـتـشـتت هـنـا وهـنـاك والـضـياع
في ثـقـافات ومـجـتـمعـات جـديدة
وغـريــبـة عن تـراثـنــا وثـقـافـتـنـا
سـوس ينـخره مـعـنويـا حـتى لو

بقي  البدن حياً!
لـذا اُجـدد دعـوتي  لـلمـسـيـحـي
الــعــراقــيــ إلى الـــتــغــيــيــر في
رؤيــاهم وفي ســلــوكـهـم بـدال من
االنــــتـــقـــادات غـــيــــر الـــنـــافـــعـــة
والــصــراعــات من أجل مــصــالح
ـــوصل فـــرِغَت من ضـــيـــقـــة: فـــا
مـسـيحـيّـيهـا وهـناك ضـغـوطات
على بلدات سهل نينوى من أجل
ـوغرافـيتهـا والتـأثير تغـيير د
الــســلــبي عــلى من عــاد إلــيــهــا
والـكل يـعلم أن   مـعـظم األحزاب
ـسيـحيـة مخـتَـرَقة واجـنداتـها ا
السياسية ال تأخذ بع االعتبار
سيحي  وتـشهد على الوجـود ا
ذلك االنــتــخـابــات االخــيــرة. لـذا
لـقـاة على عـاتقـنا سـؤوليـة ا فـا
كمسيحيـ تتطلب منا أن نتحد
ــســتــوى ونــشــكّل مــرجـــعــيــة 

أساة وإال فإن القادم أسوأ. ا
أجل بــات ضــروريــاً اآلن أكــثـر
من أي وقت مـضى رفـض حـالـة
الـــشـــؤم والـــيـــأس والـــتـــحـــرك
السريع  جلمع الـشمل إلنقاذ ما
ــــكـن إنــــقــــذه ألن الـــــقــــواسم

ـصـير مـشتـركـة وهي عـديدة وا
واحـد;  وثـمـة ثـقـافـة مـسـيـحـية
مــشــتــركـة ال تــقــبل الــتــقــسـيم;
وبعـيداً عن جتـاذبـات التـسمـية
ـصـالح  يـنـبغي اآلن وصراع ا
ولــيس غــدا تــشــكــيل “خــلــيــة
: من أزمــة  ”من كال اجلــنــســ
أشخاص مخـلص  لهم قدرات
فكـرية وعـملـية واضـحة وقراءة
وتـنظـيـر  للـواقع والـعـمل على
تـأســيس مـكــتب رصـد (مــرصـد
ــتــابــعـة مــســيــحـيّـي الـعــراق) 
االنــتـهــاكـات بــحــقـهـم بـجــديـة
تامـة خصوصـا قانون االحوال

الشخصية.
إنـنـا نـحـتـاج الى أفـعـال ولـيس
ـنتـقـدين الـطـارئ الى ثـرثـرة ا

سؤولة. وغريبي األطوار غير ا
ـسيـحـي داخل الـعراق  على ا
وخــارجه حتـمل مـســؤولـيـاتـهم
الــتــاريــخــيــة من خالل احلــوار
الــصــادق واحلــكــمــة والــرؤيــة.
نـحن كـكـنـيـسـة نـبـقى  بـالـطرق
نـاسبـة ندعـمهم سـموحـة وا ا
ولكـن من دون ان نـحل مـحلـهم.
هــذا هـو فـي اعـتــقـادي اخملـرج
الــوحــيـد احلــضــاري لــتـغــيــيـر
واقـعــنـا وتـقــويـة  بــقـائــنـا  في
أرض اآلبــاء واألجــداد وتــأديـة
دورنـا الـريـادي في وطـنـنا األم
ونـــــحن جـــــزء ال يــــتـــــجــــزأ من

نسيجه.
ÊU O½1

احتـفل ابنـاء شعـبنـا (الكـلداني
الــسـريـاني االشــوري ) بـحـلـول
الــســنــة الـــبــابــلــيــة االشــوريــة
اجلـــــــــديـــــــــدة  6769مـن خالل
مــظــاهــر الفـــتــة حــيث حتــرص
ـقراطـية االشـورية احلركـة الد
مـع اطاللـــة االول مـن نـــيـــســـان
لـــتـــنـــظـــيم مـــســـيـــرة حـــاشــدة
جلــمـاهــيــرهـا ومــؤازريــهـا  في
ـديـنـة الـتـقـاطـعـات الـرئـيـسـيـة 
ـــــوقع دهــــــوك حـــــيـث اعـــــلـن ا
الــرسـمي لـلــحـركـة عـلـى شـبـكـة
الـتـواصـل االجـتـمـاعي (الـفـيس
سيرة بوك) عن نقطـة انطالق ا
ـسـيـرة راس الـسـنة بـالـتجـمـع 
الــــــبــــــابــــــلــــــيــــــة االشــــــوريـــــة
اجلـــديـــدةحـــيـث ســـيـــكـــون في
ـركز الـثقـافي االشوري سـاحة ا
ــســـيــرة في دهـــوك وانـــطالق ا
ســـيــكـــون في تـــمــام الـــســـاعــة
الـعـاشـرة صـبـاحـا وفـيـمـا اعلن
احتاد بـيث نهـرين  الوطني عن
اثـلـة سـيقـيـمـها  في مـسـيـرة 
دشــتـة مــار مــتى  مـقــابل قــريـة
االلـــــــفــــــاف  وذلك فـي االول من
نــيـســان  داعـيــا جـمـاهــيـره في
مناطق سـهل نيـنوى لـلتـسجيل
ــســيــرة ــشــاركـــة  بــا بــغـــيــة ا
سـرعـان مـا اعـلـن عن تـاجـيـلـهـا
فـي اعـالن الحـق  بــــــــــســــــــــبـب
ناخية السيئة ليعمد الظروف ا
الى حتديد موعـد اخر للمسيرة
ــوعـــد اجلــديــد مــعـــلــنــا بـــان ا
سـيـكـون يوم اجلـمـعـة الـقادم 5

كان. نيسان في نفس ا
وفـي ســــيـــــاق مــــتـــــصل اعـــــلن
اجملـــلس الــشـــعـــبي عن الـــغــاء
االحـتـفـاالت اجلـمـاهـيـريـة الـتي
كــان مــخـــطــطــاً ان يـــقــوم بــهــا
ـناسبـة االول من نيسـان لهذا
الـعـام تـضامـنـاً مع اهـالـيـنا في
مــحــافــظــة نــيــنــوى وضــحــايـا
حــادثــة غــرق الــعــبــارة والــذين
جتــاوز عــدهم   150شـــخــصــاً
ــفــقــودين الى وعــدد اخــر من ا
واعــلن حـــزب بــيث الــلـــحــظـــة 
ـقــراطي عن اقـامـة نــهـرين الـد
ـساندي احتـفاليـة جمـاهيـرية  
احلــزب وجـــمــاهـــيــره وذلك في
مـقر فـرع دهوك لـلحـزب بحسب
كتب السياسي ما اعلن عضو ا
مــــســـؤول فـــرع دهـــوك  عـــامـــر
ــوقع (عـنــكـاوا كـوم ) حـزيـران 

ومـثل الـتــبـاين في اقــرار عـطـلـة
ـسـيحي كـون ا رسـمـية البـنـاء ا
في احملـــافــظـــات الـــتي تـــشـــهــد
وقع تواجده ارباكا حيث اعلن ا
ـقـراطـية الرسـمي لـلـحـركـة الـد
االشورية (زوعا دوت اورغ )  ان
محـافـظـة كـركـوك اعـلـنت  عـطـلة
ـسـيحي كـون ا رسـمـية البـنـاء ا
بـــــنـــــاءا  عـــــلى مـــــا  تـــــداوله
بــاتــصــال مــبـــاشــر بــ عــضــو
مجـلس النواب الـعراقي السابق
عـماد يـوخنـا مع الـسيـد مـحافظ
كـركــوك بـالـوكـالــة راكـان سـعـيـد
وتـعـاون مع االستـاذ رائد نـشأت
معاون احملافظ للشؤون االدارية
ـوافقة على اعـتبار يوم ١ تمت ا
من نيسان عطلـة رسمية للمكون
الـكــلـداني الــسـريــاني االشـوري
ـنــاســبـة حــلــول راس الـســنـة
الـبــابـلـيـة االشـوريـة  وفي ضـوء
بـادرات اجلماهيريـة لالحتفال ا
ـنـاسـبة  اعـلن نـشـاط لـتـجمع بـا
مــــــدني يـــــدعـى انـــــهــــــضي يـــــا
نـيــنـوى”عن مــبــادرته  بـإحــيـاء
رأس الـسـنة الـبـابـليـة اآلشـورية
ة ؤ آسي ا اجلديدة مع تذكير ا
التي أصابت مـئات العائالت في
وصل وهـزت الشـعب االيزيدي ا
مـشــيـرا  بـان الــتـجــمع ســيـقـوم
بـاالحـتـفــال عـشـيـة رأس الـسـنـة
البابلـية اآلشورية (أي في مساء
يــــــوم  31من آذار  (2019وذلك
في الـســاعـة  6:30مـســاء حـيث
ســيــجــتــمع الــعــراقــيــون وغــيـر
الــعــراقـــيــ فـي بــلـــدة ألــقــوش
الـكــلـدانـيــة اآلشـوريــة الـعــريـقـة
لـلـمـشـاركـة في وقـفـة عـلـى ضوء
الـشـمـوع في ديـر الـربـان هـرمزد
الـــذي يـــعـــود تـــاريـــخه لـــلـــقــرن
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فـي نـــداء عـــاجـل الى حــــكـــومـــة
ـتـحــدة طـالب رئـيس ـمـلــكـة ا ا
ـسـاعدة أسـاقفـة عـراقي بـيأس ا
ـنـازل في بـلـدة في إعـادة بـنـاء ا
مـسـيـحـية دمـرهـا مـتـطـرفون من

داعش أثناء احتاللهم لها.
فــفـي مــقـــابـــلــة مـع اجلــمـــعـــيــة
اخلــيــريـة الــكــاثـولــيــكـيــة "عـون
الكنيسـة احملتاجة" سلط رئيس
األسـاقفة بـطرس مـوشي الضوء
ــعـانـاة والـكـفـاح من أجل عـلى ا
ـــنــازل في بـــلــدة إعـــادة بــنـــاء ا
قــرقــوش (بـغــديــدا) وهي أكــبـر
مــديــنــة مــســيــحــيــة في ســهـول
نـيــنــوى. قــال رئــيس األســاقــفـة
الـسـريانـي الكـاثـولـيـكي موشي
إنـنــا نـنـتــظـر ونــأمل أن تـتـدخل
ـمـلـكـة حـكـومـات مـثل حـكـومـة ا
ــتـحــدة وتـســاعـدنـا عــلى هـذه ا
اجلبهـة حيث يعيـش الكثير من

ؤمن السريان في قرقوش. ا
ـسـيـحـي ومع عـودة آالف من ا
الـعــراقـيــ أخـيـراً الـى قـرقـوش
بـعـد أكــثـر من ثالث سـنـوات في
ــنــفـى قــال رئــيـس األســاقــفــة ا
سـيحية مـوشي إن اجملتمـعات ا
تـعـود ببـطء الى احلـيـاة. وأشاد
ـــنـــظـــمـــة "عـــون الـــكـــنـــيـــســة
نظمات احملتـاجة" وغيرها مـن ا
التي أعطت األولوية إلعادة بناء
ـــنـــازل فـي قـــرقـــوش والـــقــرى ا
اجملاورة لـتمكـ عودة العائالت
الـــتـي تـــرغـب في إعــــادة بــــنـــاء
حـيــاتـهـا في نـيــنـوى بـعـد طـرد
قـــوات داعش وإجـــبـــارهـــا عــلى

اخلروج في خريف عام .2016
وقـال رئــيس األســاقـفــة مـوشي
يعـود الفضل للـمنظمـات الدينية
واإلنسانـية التي هرعـت لدعمنا.
ولعـبت اجلمـعيـة اخليـرية "عون
الكنيسة احملتاجة" دوراً رئيسياً
في إصالح أكثر من  6300منزالً
مـتـضـرراً في نـيــنـوى لـكـنه الى
حــد اآلن لم يــتم إعـادة بــنـاء 14

ألف منزالً آخراً.
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ــوصل رفض راعي ابـــرشـــيـــة ا
وكـردسـتـان وكـركــوك لـلـسـريـان
الـكـاثولـيـك مـار يـوحـنـا بـطرس
مـوشي  بــنـاء ايـة مـدن جـديـدة
في مـنـطـقـة سـهـل نـيـنـوى عاداً
ــوغـــرافــيــا االمـــر تــغـــيــيـــرا د
لــــلــــمـــنــــطــــقـــة و يــــؤثـــر عــــلى
ـــســـيـــحـــيــــ ووجـــودهم في ا

العراق.
 وقـال في رســالــة خـاصــة بـعث
بــهــا الى رئــيس الــوزراء عــادل
هـدي:" بـلغـنا من مـصادر عبـد ا
مــطــلــعــة  ان في نــيــة مــديــريــة
الـتخـطيط العـمراني في نـينوى
اطــفــاء مــســاحــات واســعــة من
اراضـينـا الـزراعـية النـشـاء مدن
جـــديــدة و نــرجــو مـن دولــتــكم
ـة اسـتدراك خـطـورة هذه الكـر
االجراءات واالسـراع قبل فوات
االوان في ايقـاف والغـاء العمل
ــا تــســـبــبه لــنــا والبــنــاء بــهــا 
ـنطقـة  بشـتى مكونـاتها  من ا
اربــاك وقـــلق عـــلى مـــصـــيـــرنــا

ومستقبلنا ".
واضـاف :" اذا  كــان الـهـدف من
نـطقة ـدن تطـوّر ا انشـاء هذه ا
ـدنـيـة احلـديـثـة فـلـتقم وخـلق ا
الدولـة بتعـميـر مدنـنا وتـطوير
مـــنــاطـــقـــنـــا وانـــشـــاء مــعـــامل
ومــنــشــآت فــيـهــا تــخــدم ابــنـاء
ـنطـقـة وحتافظ عـلى وجودهم ا
وحتـد من التـفكـير في الـهجرة 
واذا  كان الهدف من انشاء هذه
ـــدن ايـــجــاد ســـكن الخـــوتـــنــا ا
شـردين حالـيا والـساكـن في ا
اخلـيم فـهـنــاك مـنـاطق واسـعـة
ـوصل شبـه متـروكة في غـرب ا
ومـهـملـة بـاالمـكـان انـشـاء مـثل

دن فيها ". هذه ا
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ــان اقــلــيم شــهــدت جــلــســة بــر
كـردســتــان الــتي عــقـدت امس (
الـثالثاء ) منـاوشات عـلى اثرها
ـان من اعضاء طلب رئـيس البر
كــتــلـة اجلــيل اجلــديــد اخلـروج
اجلــلــســـة. وقــالت مـــصــادر في
تـــصـــريـــحـــا ت صـــحــفـــيـــة انه
(بـسبب حتـديـد اعـضاء الـلـجان
ــــان حـــدثت الــــدائـــمــــة لـــلــــبـــر
مـنـاوشـات خالل جـلـسـة امس 
االمر الذي ادى الى طلب رئيسة
ــان فـاال فـريــد من اعـضـاء الـبـر
كتلـة اجليل اجلديد اخلروج من
ـمـثـلة اجلـلـسة رؤسـاء الـكـتـل ا
ان كـانـوا قد اجـتمـعوا في البـر
ناقـشة كيفيـة توزيعها مسـبقا  
عــــلى اســــاس االســــتــــحــــقــــاق
االنـتخـابي وفـقـا لقـانـون سانت
لــيــغــو اضــافــة لــتــمــتع عــضــو
ـــان بــاخلــبــرة  ومــراعــاة الــبــر
رغبته بتمـثيل اللجان  التي بلغ
عــددهــا  15جلــنـــة  وتــضم 11
عـــضـــوا فـــيـــهـــا ..وقـــالت كالرا
عوديـشو  رئيـسة كـتلـة اجمللس
ـان كــردسـتـان الـشــعـبي في بــر
ـسيـحي سـيـحظى كـون ا بـان ا
بــرئــاســة احــدى هــذه الــلــجــان
اضافـة الى منـصب نائب رئيس
الحـدى هذه الـلجان حـيث حظي
ـســيـحي  ب9 ـكــون ا ـثــلي ا
جلــان من ضــمــنـهــا جلــنــة مـثل
ـكـون االرمني في ثل ا فيـهـا  
ان اقليم كردستان  واضافت بر
عـوديشـو في اتـصال هـاتفي مع
ثلي موقع (عنكـاوا كوم ) بان 
ـسـيــحي سـيـكـون لـهم ـكـون ا ا
مــشـاركــة في الـلــجـان  الـتــالـيـة
وهي اللجـنة الـقانـونيـة و جلنة
بـيــشـمــةركــة و جلـنــة تـربــيـة و
جلـــنــة شــهــداء جــيــنــوســايــدو
جلنةطاقة و ثـروات الطبيعية و
جلــــنــــةبـــــلــــديــــات والـــــنــــقل و
االتصاالت و السـياحة واالعمار
و االسـتثـمار و جلـنة الـنزاهة و
اوقــــــــاف و جلـــــــــنـــــــــة شــــــــؤن
االجتماعـية و الدفاع عن حقوق

رأة و حقوق االنسان حيث  ا
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ـاضـيــة من تـدهــور كـبـيــر في جـانب عـانى الــعـراق في الــسـنـوات  الـ  16ا
الـصـناعـات احملـلـية والـتي عـرفت مـنـذ زمن ليس بـالـبـعيـد بـتـحقـيق االكـتـفاء
ئات هنية في االنتاج لكن سرعان ما تدهورت االمور وتوقفت ا والرصانة وا
صانع واحمللية العـراقية بفعل سياسـيات احلكومات الفاسدة عـامل وا من ا
التي اهمـلت واجبها جتاه تنمية وتشجيع البيئة الصناعية للشباب واالعتماد

ستورد على ا
تظـاهرات الـعراق االخيـرة افرزت ارادة شـعبـية كـبرى منـها االنـتفـاضة ضد
فــسـاد الـسـلــطـة ووعي شـبــاب مـتـطـلع لــبـنـاء الـبــلـد ومـا افـســدته حـكـومـات
ـصانع ـنتـفض بـحمـلة كـبرى لـتشـغيل ا احملاصـصة فـبادر شـباب الـعراق ا
واعــادتـهــا الى الـعــمل وبـالــفـعل حــقق هــؤالء الـشـبــاب مـالـم تـسـتــطع فــعـلـة
احلـكومات على مر  16 عام ومـا يثير الـبهجـة هو انتعـاش الصناعـة احمللية
ـنـتوج الـعراقي في االسواق بـوعي ورغـبة واصـرار من ابـناء الـعـراق بدعم ا
سـواء تـلك احلـمالت الـتي اطـلـقت عـلى سـاحات الـتـظـاهـر ومـواقع الـتواصل
االجتـماعي من قبل الشباب الـثائر ضد الفساد سـلمت يداكم ان ما قمتم به
مفـخرة لـبلـدنا وانـتصـار اخر يـضاف في سـجالت هذه الـثورة الـتي انبـثقت

من رحم معاناة ابناء العراق من ضياع وحرمان وسرق خيرات البالد.
ـنـتج احملـلي في االسـواق ـضي قـدمـا بــاجتـاه دعم ا  وعـلـى ابـنـاء الـعـراق ا
ــوازنـات وامـوال طــائـلـة لم النـكم انــتم حـقـقــتم مـا عــجـزت عن احلــكـومـة و
واطن وزيـادة وعـيه بـشراء تـسـتـطع تـشغـيل مـعـمل واحـد يذكـر وان اقـبـال ا
نـتج احمللي سيكـون له مردودات ايجابـية من حيث تـشجيع اصحاب ودعم ا
ـصـانع عـلى زيـادة االنـتـاج وادامة زخـم افتـتـاحـات اخـرى لـبـقـية ـعـامل وا ا
صـانع وتوفيـر فرض عمل مـناسبـة الختصـاصات معـطلة من الـشباب وان ا

تقليل نسب االستيراد يعني انتعاش لالقتصاد وللصناعة احمللية.

l½UB  qOGAð ÆÆVFý …œ«—≈

‚«dF «

والـسيـدة ليه مـتي مسـؤولة فرع
بـغـداد الحتـاد الـنـسـاء االشوري
والـــســيـــدة وايــلـــيت كـــوركــيس
مـــســـؤولــة الـــعالقـــات الـــعـــامــة
والـسـيـد مـنـيـر نـيـسـان مـسؤول
فــرع بـــغــداد لــلـــحــزب الــوطــني
االشـــــوري وعــــدد مـن اعــــضــــاء
ـشـاركة االحتـاديـ في بـغـداد 
شرق االشـورية وجمع كـنيسـة ا
غـفـيـر من ابـناء شـعـبـنـا واهالي

بغداد
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جدد البطـريرك مار لويس ساكو
يــوم االحــد دعـوتـه الى تــشـكــيل
"مـرجــعـيــة مـســيـحــيـة مــوحـدة"

لتدارك اإلخطار
ـسـيحي التي حتـدق بـالـوجود ا

في العراق.
واطـلع "عـنـكـاوا كـوم" عـلى بـيان
كــتــبـه الــكــارديــنــال مــار لــويس
وقـع الرسمي سـاكو ونـشر في ا
لـلـبـطـريـركـيـة الـكـلـدانـيـة وحـمل
عــنــوان; (مـرجــعــيـة مــســيـحــيـة
مـــــوحــــــدة  )والــــــدعـم الــــــدولي

سلمة وتعاطف الغالبية ا
نص البيان:

ـنـاســبـة أعـيـاد اكـيـتـو الـسـنـة
البابلية

الكردينال لويس  روفائيل ساكو
لـــــــقـــــــد بـــــــدأت بـــــــعـض األقالم
سيحية تشعر باخلطر وتدعو ا
الى تـشـكـيل مـرجعـيـة مـسيـحـية
ــســتـوى عــلــمــانــيـة مــوحــدة  
االزمة. ولـقد قرأتُ هـذه الدعوات
بـاهـتـمـامٍ وتــمـعُّن ألنـهـا تـعـطي
ـسـيـحي ـشـهـد ا أمالً لـتـغـيـيـر ا
العراقي. إزاء كـل هذا أتمنى أن
تـهبّ روح مـنـعـشـة عـلى واقـعـنا
ُــخــيف ُــقــلِـق وا “الــرمــادي ”ا
لتُعـيننا على مواجـهة التحديات
هددة لوجودنا التاريخي. كلنا ا
ـــســــؤولـــيـــة نـــتــــحـــمـل  هـــذه ا
ـصيريـة.  وهنا اُنـوه بقوة الى ا
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وصل وكردستان للسريان الكاثوليك مار يوحنا بطرس موشي  راعي ابرشية ا


