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داخل الكنيسة
نحـن املــــسلـمــني العــــراقـيـني ال
نـــشـكـــــو علـــــى االطالق مـن ايــــة
مـشكلـة مع اخــوتنـا املــسيحـيني
العـــراقـيـني فقـــد عــشـنـــا مـعهـم
وعاشـوا معنا تاريـخًا طوياًل من
ــــــسـالم والـــتــــــــآلـف ــــــــة وال احملـــب
وشــاركــونــا مــواجـعنـــا وهمـــومنــا

وتطلعاتنا.
وهـم ال ميــنعــــونـنــــا مـن دخــــول
كنـائـسهـم، والكـثيـر مـن النـسـاء
املـسـلمــات ينـذرن ملــرمي العـذراء
والـكنـائـس املــسيـحيـة نـذورهـا ،
ويحج عــدد غفيـر من املـسلـمني
ــــــــــى اضــــــــــرحــــــــــة االولــــيــــــــــاء ال
املسيحيـني، وبخاصة يف املوصل
وقـراهـا واديـرتهــا وكنـائـسهـا وال
يعــارضهـم احــد. فقــد تــوطــدت
ــــــى حــــــد ــــــاك ال الـعـالقــــــات هـــن
تـوحـدت الثقـافـة العـامـة والـوان
الـــطعـــــام والـــــزي، وقـــــد شهـــــدت
شخـصيـًا العـديــد من املـسلـمني
يــزورون كـنــائــس املــسـيحـيـني يف
اريـاف املــوصل وجبـالهــا، ومنهـا
ديـــــر مـــــار مــتــي الـــــذي يـــــدعـــــوه
ـــــشـــيـخ مـــتـــي( ـــــسـلـــمـــــــون )ال امل
ويـنـــذرون له نــذورهـم ويقـصــده
الـــــزوار حــتـــــى مــن بغـــــداد )مــن
املسلـمني( بينـما يحج الـى ديره
وضـــــريـحه وســـــاحــته مــــسلــمـــــو
املــوصل ايــام االعيـاد املـسـيحيـة
واإلسـالميـة، ال فــرق، كمــا يحج
له الـيــــوم سكـــان مـــديـنـــة عقـــرة
الـــــذيــن كـــــانـــــوا ممــنـــــوعــني مــن
العبور الى حـدود املوصل وليس
من فــاصـل بيـنهـم وبني دار مــار
مـتي ســوى اجلـبل، وعلــى مــدى
قــــرون تــــوطــــدت الـعالقــــات بـني
املسيحيني واملسلمني العراقيني
وجــمعهـم املعـبـــر املــشـتـــرك ولـم
يحـــدث بـيـنهـم مـــا يـعكـــر صفـــو
ــــــرغــم تـعــــــدد هــــــذه الـعـالقــــــة ب
االطـــــــراف الـــتـــي حـــــــاولـــت زرع
الفتنـة بينهـم لكنهـا لم حتـصد

سوى اخليبة.

كنيسة العائلة املقدسة
للكلدان

الكـــاهـن االب رعـــد وشـــان ســـاوة
مـن كـنـيــســـة العـــائلـــة املقـــدســـة
للكلـدان ، يف مـنطقـة البتـاويني
حتـــدث لـنـــا عـن اجلـــرائـم الـتـي
يـرتـكبهـا االرهــابيــون ليـس ضـد
الكنائـس واملسيحيني يف العراق
وحـــــســب، وامنــــــا ضــــــد عــمــــــوم
العـراقـيني واملــسيحـيني  ويقـول
ان هــؤالء ليـسـوا عــراقيـني، فلم
نعهـد يف مـسـلمـي العـراق سـوى
ــــــــــة واالمــــــــــان والــــثـقــــــــــة احملــــب
والـتــضــــامــن، نحــن علــــى يقـني
انهـم من االرهــابـيني الــوافــدين
من خـارج العراق، ولن يحصدوا
يف بلــدنــا ســوى اخلـيـبــة، بــرغـم
انهـم تــسـبـبـــوا يف هجـــرة املـئـــات
من األسـر املسيحـية التـي باعت
امالكهـا يف بلـدهـا الـذي عـاشت
فـيه مئـات الـسـنني وغـادرت الـى
سـوريـا بـانـتظــار قبـول هجـرتهـا
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ومــواد الـــزينــة اخلــاصــة بــاملـيالد
ومـنهــا )شجــرة املـيالد( ونـشــرات
االضـــــويـــــة الــتــي تعـلق حـــــولهـــــا

وبطاقات املعايدة.
ـــــورس ـــــار ن ـــــد اجلــب ـــــد عــب الــــســي
ــــــوارس( يف صــــــاحـــب مـحـل )الـــن
الكرادة داخل، يقول: بعض جتار
الشورجة الذين استوردوا اشجار
عيـد املـيالد تلقــوا تهـديــدات من
مـجهــــولـني فــــاقـفلـــــوا محـــــالهـم
لكـنـنــــا  متكـنـــا مـن عـــرض هـــذه
األشجـار وبـيعهــا وبصـراحـة كـان
املــــوسـم ممـتــــازًا هـــــذا العــــام وال
ـــــا غلـــطـــــة نـــــشعـــــر إنــنـــــا ارتـكــبــن

تستوجب العقاب فنحن جتار.
شيوخ املسلمني

سـمــــاحــــة ايــــة اهلل الـــسـيــــد علـي
الواعظ ممثل املرجعية الشيعية
ـــــة، يهــنــئ االخـــــوة يف الـكـــــاظــمــي
املـسيحـيني مبنـاسبـة عيـد امليالد
ـــــــشـجــــب مــــــــــا تـعــــــــــرضــــت لـه وي

كنائسهم.
امــــا الـــشــيخ مــــؤيــــد االعــظـمـي،
ــــــو خــــطـــيـــب جــــــامـع االمــــــام "اب
حــنـــيفـــــة" فـــيقـــــول: ال ميـكــن ان
يقـبل املــسلـمـــون العـــراقـيـــون أي
تعـــٍد علـــى اخـــوتهـم املــسـيحـيـني

العراقيني .
الـــشــيخ ظــــافــــر الـــشـيـخ محـمــــد
العـبيــدي امــام " جــامع الـســادة"
ــــــة يقــــــول: نهــنــئ يف الـكـــــاظــمــي
اخـوتنـا املـسيـحيني ونـتمنـى لهم
كمــا يتـمنــون لنـا عــام سالم يـعم

كل االرض العراقية .
)املـــــــــــــــــــــــدى( حتــــــــتـــفـــل مـــع كـــل
العـراقيـني مسـيحيـني ومسـلمني
وصـابئـة وأيـزيـديـن يشـدون علـى
ايـــــــــدي بـعـــــضـهــــم ويـــــــــؤكـــــــــدون
الطفـالهم ان املـستـقبل لهم، وان
االرهــاب ال مــسـتقـبل له وان مـن
ــــــة ال يـحــــصــــــد اال ــــــزرع الـفــتــن ي

اخليبة.
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النوادي املسيحية.
مظاهر االحتفال جتارياً

وكـنــا نــشــاهــد مـظــاهــر الـتهـيــؤ
الحـتفــاالت عيــد امليـالد اجمليـد
يف بغـــداد يف األحـيـــاء املـــسلـمـــة
واملـسـيحيـة علـى الـسـواء، وعلـى
زجـاج احملـال الـذي تنقـش عليه
ـــــارات ــــــالقـــطــن  االبــيـــض عــب ب
الـتهنئـة بـالعـام اجلـديـد وميالد
الــسـيــد املــسـيح )ع( ثـم االعالن
عن تنـزيالت )هـائلـة( باملـناسـبة
والسـيمـا يف اسعـار اشجــار عيـد
ـــــــة، ثـــم ـــــــزيـــن ـــــــوازم ال املـــيـالد ول
املـالبـــــس، ونـلــمـح بـعــــض هــــــذه
املظـاهـر حتــاول الظهــور بحيـاء
وحــــذر يف بعــض احـيــــاء بغــــداد
كــالكـرادة وشـارع فلــسطـني، كمـا
ان الـقـــــــــاعـــــــــات اخملـــــصـــــصـــــــــة
لالحــتفـــــاالت )االهلـيــــة( الـتـي
كــانـت تعلـن عن حـفالتهــا لـيلــة
عـيــــد املــيالد تـــــوقفـت عـن ذلـك
وحتــولـت معـظـمهــا الــى أعمــال
اخـــرى، ومـن املـــؤكـــد أن الــسـبـب
األســـاسـي هـــو سـطـــوة االرهـــاب
واجلرميـة املنظمـة واخلوف من
احـتـمـــاالتهـمــا غـيــراحملــســوبــة،
ــــــى ــــــة عـل لـكـــن مــــطــــــاعـــم دجـل
اجلــانـبني ال تــضمــر خــوفـــًا من
ليلـة املـيالد وال تهّـيئ لهـا وامنـا
تعــــدهــــا لــيلــــة عــــاديــــة يف هــــذه
الظروف وبـاالمكان جتـاوزها يف
حـني يتــوقع بعـضهم ان تــزدحم

هذه املطاعم تلك الليلة.
محال الزينة

وهـــي احملــــــــال املـــتـخـــــصـــــصــــــــة
ــــــة يف ــــــزيــن ــــــز مــــــواد ال بــتـجـهــي
املـنـــاسـبـــات اخلـــاصـــة والعـــامـــة
وبــضمـنهــا محــال بـيع  الــزهــور
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ياشقيقي.
* وكيف سـتحتـفل بعيــد امليالد

اجمليد؟
- سـأذهب الـى الكنـيسـة بنهـايـة
صومي لتـأدية القداس ثم اعود
الــى البـيت لـتنـاول عـشـاء لـيلـة

عيد امليالد اخلاص.
* وما هو هذا العشاء اخلاص؟
- نحـن مـن املـــوصـل أصاًل ومـن
تـلكيف حتـديـداً، وليـست هنـاك
أكلة خاصة بـعيد امليالد اجمليد،
لكـنـنــا عـمــومـــًا يف بغـــداد نهـيّـئ
ـــــــًا يــــضـــم عـــــشـــــــاًء احـــتـفـــــــالـــي
)البــاسـطــرمــة والـكبــة والــدوملــة
ــــــــــــــــوبــــــــــــــــة( وهـــــي اكــالت واملــقــل
ــــــة" كــمــــــا تـعـلــم، ثــم "مــــصـالوي
ـــــراتـــيل املـــيالد ـــــى ت نــــســتـــمع ال
وبعدها أالغـاني الكلدوا آشورية
الـراقـصـة وتــوزع محـال اقـراص
الـــســي دي )كلـيـبـــــات( خـــــاصـــــة
بــامليالد هـذه األيــام ومنهـا فـيلم

عن السيد املسيح.

عرصات الهندية
مطـاعم عرصـات الهنديـة تتهيأ
كل عام لالحتفـال باعياد امليالد
ــــــد مــن دون اخلــــــوف مــن اجملــي
معــتـــــد او انـــتحـــــاري ومع ذلـك
فـثمــة مـطــاعـم هيــأت قــاعــاتهــا
لهـذه االحتفاالت هـذا العام وال
تـرغب يف االعالن عـن خدمـاتها
بـوسـاطـة الـتلفـزيـون واالذاعـات
كـــالــســــابق، وامنـــا امتـت حـملـــة
دعـــايـتهـــا بــطـــرق اخـــرى مـنهـــا
االتصـال بزبـائنهـا مبـاشرة عـبر
الهـــــاتف ا وبـتـــــوزيع الـكـــــارتـــــات
ـــــصـــــــــورة عــــن )اإلعـالنــــيـــــــــة( امل
حفالتهــا، وكــذلـك فعلـت بعـض
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عالقة الميكن فصمها
أسـرة السيد جميل بطرس حنا،
وتـسكـن محلـة الـبتــاويني يقـول
عـميــدهــا الــسيــد نـبيـل جمـيل:
سـنقـصـــد الكـنـيــســة هـــذا العــام
مـثل كل عـام يــوم 24 من الـشهـر
اجلــــاري وحـني نــنهـي صــــومـنــــا
ونكـمل صلــواتنـا الـتي سـتتـركـز
ــــــى دعــــــاء الـــــسـالم لـعـــمــــــوم عـل
ـــــا ـــــوتــن ـــــى بــي العــــــراق نعـــــود ال
لــنحــتفـل بعـيــــد املــيالد اجملـيــــد
وعـيـــونـنـــا تــتجه الـــى بـيـت حلـم
والـى تلك املغـارة التي ولـد فيـها

ملك السالم.
أسـرة السيد جميل يـوخنا توما،
الــدورة حي املـيكــانيـك، يتحـدث
ربهـا الــسيــدجمـيل عـن العالقـة
الــتــي ال ميـكــن فــــصــمـهــــــا بــني
املـــسلـم واملــســيحــي العـــراقـيـني،
ويقـــــول: ان املــــسلــمــني جـــــربـــــوا
امـــانـــة  املــسـيحـيـني ودقـتهـم يف
عملهم فوثقوا منهم وأسلموهم
مقـــالـيـــد احـتـيـــاجــــاتهـم حـتـــى
أمـالكهــم، واطــمـــــان املــــســـيحــي
لـعمـله معهـم عبـر تــاريخ طــويل
عـــاشه العـــراقيـــون جمـيعــاً، ومــا
يحــــاوله اإلرهــــابـيــــون الـيــــوم يف
هـجمــاتهـم علــى الـكنــائـس امنــا
ـــــة لـــطــمــــس هـــــذا هــــــو محـــــاول
التـاريـخ وحتطـيم جـســور الثقـة
بـني الطـرفني ولـكن هيهـات لهم
ـــــارة ـــــامـكــــــانهــم االن زي ذلـك، وب
محـــــال املــــســيحــيــني يف عــمـــــوم
ـــــــشــــيـخ عــــمـــــــــر وهــــي شـــــــــارع ال
مـــتـخـــــصـــــصــــــــة بـــبـــيـع األدوات
االحـتيـاطيـة للـسيـارات وكـذلك
ـــــشـــيـخ عـــمـــــــر ويف ورشـهـــم يف ال
ـــــداف، نعــم.. هــنـــــاك جـــــرف الــن
ـــــــاء لـــم يـــتـــمــكـــن بـعــــض االحـــي
املـسـيحـيــون مـن الـبقــاء فـيهــا..
ـــــســـت كـل الـعـــــــراق لــكـــنـهـــــــا لـــي

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ

وعـمـــوم الكـنـــائــس يف بغـــداد قـــد
انـخفــض بـــشـكل كـبـيــــر، وبــــرغـم
انهم مـازالوا يـأتون الـى الكنيـسة
يف الـبـتــــاويـني مــثاًل دون خــــوف،
لـــكـــــنــهـــــم يف )الــــــــــــــدورة( وحـــــي
اجلـــــامعـــــة علـــــى ســبــيل املــثـــــال

يحذرون كثيراً.
ـــــا يف الـكـــــرادة ـــــا قــــــد بحــثــن وكــن
الـــشــــرقـيــــة ويف كـنـيـــســــة )مــــرمي
العــذراء( حتــديــدًا عـن الــدكـتــور
األب بــطـــرس حـــداد، فـــأخـبـــرنـــا
املـــوجــــودون يف الكـنـيـــســــة انه يف
ــــــأتــي يف وقــت سـفــــــرة وانـه لــن ي
قـــريب، والـــدكتــور بـطــرس حــداد
)الـكــــاهـن األب( وراعـي كـنـيـــســــة
العذراء مـرمي، مثقف واع ودارس
مجـتهـــد لـتــــاريخ الـعالقـــات بـني
املسـلمني واملـسيحـيني يف العـراق
بـــشـكل خــــاص، وكــــان بــــودنــــا ان
نلقـــاه لـنــسـتعــــرض بعــض أوجه
هـــــذه الـعالقـــــة ونـــســتعــيـــــد مـعه
صـــورة األب انــسـتــــاس الكــــرملـي
وخــدمـــاته اجللــى الـتـي قـــدمهــا
للغــــة العـــربـيــــة ولكـن للـضـــرورة

أحكامها.
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الكـنيـسـة الـتي يـرعـاهــا املطـران
ـــــذي واكــب شلــيــمـــــو وردونــي، ال
بـنفـــسه شـــاحـنـــات املــســـاعـــدات
يــــرافقه عـــدد مـن رجـــال الـــديـن
ــــــى ــــــوهــــــا ال ـــــسـلـــمـــني واوصـل امل
الـفلـــــوجـــــة، ويـــــرفــض املــطـــــران
ـــــة الـكــن1ســيــــســـــة ـــــة كهــن وبقــي
احلديث عنها تواضعًا ويعدونها

واجباً يعم العراقيني جميعاً.

قريباً من أسر البتاويني
املسيحية

يف البتـاويني يـسكن الـعديـد من
األســر املـسـيحـيــة وهـي تـسـتعــد
لالحــتفــــال بعـيــــد املـيـالد علــــى
طــريقـتهــا اخلــاصــة، فـثمـــة من
اشـتــرى شجــرة عـيــد املـيالد مـن
محــــال الـكــــرادة الـتـي تـنــــاقــص
عــــددهــــا هــــذا العــــام بـيـنـمــــا زاد
الــطلـب علـــى زيـنـــة عـيـــد املـيالد
بــسـبـب تـــوجه املــسـيحـيـني  الــى
االحـتفــال داخـل بيــوتـهم خــوفــًا
مـن احـتـمـــاالت ارهـــابـيــــة داخل
الكنـائـس، ويعتـرف األب صليـوا
دانــيـــــال ان عـــــدد رواد كــنــيــــســـــة
)الـقلــب األقـــــدس( يف الـكـــــرادة،
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الـــى دول أخـــرى. لـم يـفعل هـــذا
عراقيـون، يؤكد االب رعد وشان،
ويـضـيف: ان ثـمـــة مخـطـطـــًا ال
نـــدري مـن يـنفـــذه يـــسعـــى الـــى
تفـــريغ العــراق مـن املــسـيحـيـني
ولـكـنـنــــا بــــإسـنــــاد مـن اخــــوتـنــــا
املـسلمني سـنصمـد ونـفشل هـذا
اخملـطـط. فــالعــراقيــون جمـيعـًا
راوا مـشهد الصلـوات التي جرت
فـــــوق انقـــــاض كــنــيــــســـــة مـــــرمي
الـطــاهــرة الـتـي دمـــرتهــا سـيــارة
مفخخـة يف املوصل.وهـي احدى
كـنــــائـــس الـكلـــــدان العــــراقـيـني،
وتـتــبع مــطــــرانـيــــة الـكلــــدان يف
املــوصل، فــالكـنيـســة املــسيـحيــة
مـؤسـســة وليـسـت بنـايـة تـنتـهي
بــالـتفـجيــر كمــا يتــوهم هــؤالء،
ولكن غايتهم احلقيقية هي زرع
الفـتـنـــة بـني االخـــوة يف بـيــتهـم
الــواحــد وإفـشـــال عمـليــة اعــادة
بناء الدولة العراقية على أسس
جـــــــــــــديـــــــــــــدة. ومـــــنــع إجـــــــــــــراء
االنـتخــابــات بـصـــورة صحـيحــة
وآمـنــــة، امــــا نحــن فلـن  نـبــــالـي
بهـم، وسنجــري احتفــاالت عيـد
امليالد، كما كنا جنريها كل عام ،
بل سنجـريها هـذا العام بـإصرار
شـديـد وسـنصلـي من اجل سالم
العـــراق واسـتقـــراره وأقــــول لكـم
بـصــراحــة ان املقـصـــود من هــذه
الــتفجـيـــرات لـيــس املــسـيحـيـني
فقـط وامنـــا عـمـــوم العـــراقـيـني،
ولكـننـا قـررنـا اال نخـاف، متـامـًا
مــثل بقـيـــة أخـــوتـنـــا العـــراقـيـني
الصابرين، واذكر كم اننا أجرينا
احــتفــــاالتـنـــــا بعـيـــــد القـيــــامــــة
الكـبيــر يف يــوم سقـــوط النـظــام
املباد نفـسه، واذا كان ثمـة خوف
فهو خوف مدفوع الثمن يحاول
ان يسكن عـموم الشـارع العراقي
واملـسـاجـد والـكنـائـس وال يفـرق
بني مــسيـحي ومـسـلم، واال ملــاذا
يفـجرون كنائـس املوصل وبغداد
والــبـــصـــــرة ومــــســـــاجـــــد بغـــــداد

والنجف وكربالء؟
يف كنيسة العذراء سيدة

القلب األقدس
يف شـــــارع فلــــســـطـــني يف بغـــــداد
نهـض بنـاء هـذه الكـنيـسـة الـتي
جتـاورهـا بيـوت املـسلمني الـذين
يقـولـون لم نـشعـر يـومـًا ان ثمـة
سـببًا يـجعلنا نـنفر من وجـودها
الــــى جــــانـب بـيــــوتـنــــا بـل علــــى
العـكـــس ثـمـــــة مـــــودة جتــمعـنـــــا
بـعــمــــــوم ســــــاكــنــي وقــــــاصــــــدي
الـكــنــيــــســـــة علـــــى حـــــد تعــبــيـــــر
املـهنـــدس عبـــد اجلبــار العــزاوي
احـــد جـيــــران الكـنـيــســـة او )دار
اهلل( كـمـــا يــسـمـيهـــا ، وال يـنفـــر
احــد هـنــا مـن صــوت نــاقـــوسهــا
الــذي ميـنح الــدفء الـــى قلــوب
املؤمـنني )مسلمـني ومسحيني(،
ورمبــــا كــــان هــــذا هــــو الـــســــر يف
ـــــة املــــســـــاعـــــدات انــــطالق حـــمل
واملعـــونـــات الغـــذائـيـــة وســـواهـــا،
الـتـي قـــدمهــا مــسـيحـيـــو بغــداد
إلغــــاثــــة االهـل العــــراقـيـني مـن
ـــــوجـــــة مــن هـــــذه ـــــازحــي الـفل ن
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..احتفاالً بعيد امليالد اجمليد

نواقيس الكنائس تقرع من اجل عـــــــــــراق آمــــــــــن
صايف الياسري

من يفجرون اليوم سياراتهم املفخخة على جدران الكنائس لكم افواه نواقيسها عن مناداة الروح املؤمنة الى صالتها،
امنا يعتدون على حدود مملكة الرب وهم يزرعون الفتنة ، وكما يقول الكتاب املقدس انهم لن يحصدوا سوى اخليبة.

تابعت )املدى( نهاية )فترة البشارة( حتى ليلة امليالد وهي تنقل بالكلمة األمينة مشاعر وصلوات مسيحيي العراق يف حلظات
نهاية الصوم.وفترة البشارة هي فترة التهيئة لعيد امليالد اجمليد، وتبدأ من عيد البشارة يوم 12/5 وعيد مرمي العذراء يوم
12/8 وعيد مار يوسف البتول يوم 12/19 وصوم امليالد وهو يقتضي يوماً او يومني حسب االجتهاد ، وهو يف االغلب يوم 22

الذي متهد نهايته الحتفالية عيد امليالد اجمليد ويبدأ الصوم صباح هذا اليوم وعند املساء يبدأ االحتفال يف الكنيسة حيث يقام
القداس الذي تقرر ان يقام هذا العام على ارواح ضحايا العراق ومتت الصالة فيه واألدعية ملنح العراق السالم الذي يفتقده .

القداس هذا
العام صالة

من اجل
السالم يف

العراق

الكنيسة أغاثت نازحي الفلوجة


