
تقارير وتحقيقات

تنتظ��ر احلوري�ت املتجم��الت ب�أطواق م��ن الأقالم 
املزم�ري��ة واأل��واح ال�سومريني الأق��دم يف الت�ريخ، 
و�س��ط وجنوب��ي الع��راق، �سي���ح الع�مل م��ن خمتلف 
الأرج���ء، للم��رح والع��وم عل��ى مي���ه �س�في��ة حلد 
ال���رب، حت��ت �سم�س دافئ��ة بني اأندر اأن��واع الطيور 

والأ�سم�ك.
وانتع�س��ت احلوري���ت وه��ن م�سطح�ت م��ن الي�ب�سة 
بني م�ستنقع�ت م�ئي��ة �س�حرة م�س�بهة جلم�ل جزر 

امل�لدي��ف يف املحيط اله�دي، بع��د �سهور من تفطر 
ب�رته��� اإث��ر جف���ف اأوق��ع الع��راق ودول املنطق��ة 
يف خط��ر فق��دان املي���ه مت�مً�، حتى حل��ت الأمط�ر 

وال�سيول خالل اأ�س�بيع قليلة من الآن.
وب��داأ الع��راق، موؤخ��را، تنظي��م الرح��الت ال�سي�حية 
لأه��واره الت��ي اأدرج م��ن بينه� على لئح��ة الرتاث 
الع�مل��ي، يف حم�فظت��ي ذي ق�ر الت��ي انطلق منه� 
حرف الكت�ب��ة الأول يف الت�ريخ للب�رية، ومي�س�ن 

م��ع براريه� التي تدف���أت ب�لرباعم اخل�راء للنب�ت 
الربية وزهوره� خالبة الألوان.

الن��س��ط البيئي يف حم�فظ��ة مي�س���ن، اأحمد �س�لح 
نعم��ة، يق��ول ان المط�ر الخ��رة "اأنع�س��ت" اأهوار 
البالد. ب��ل حملت معه� من ال�سم�ء ب�رى للعراقيني 

ب�"�سيف اأقل �سخونة" من امل��سي.
وي�سي��ف نعمة، انه "خالل هذا ال�سه��ر، نزلت اأمط�ر 
يف مي�س���ن، ومن�طق، اجلنوب، والو�س��ط، وال�سم�ل، 
وع��ن اأه��وار حم�فظتن���، رجع��ت م��� يق���رب اأك��ر 
م��ن 65 % م��ن الو�س��ع الطبيعي ملي�هه���، بعد اأن 
اأ�س�به��� اجلف�ف خ��الل الفرتة امل��سي��ة من الع�م 

اجل�ري".
واأك��د نعمة، "اأعلن� قب��ل اأ�سبوع ا�ستع��داد املح�فظة 
ل�ستقب�ل ال�سي�ح، لل�سي�حة البيئية يف الأهوار التي 
و�س��ل فيه� عمق املي���ه اإىل مرت و6 �س��م، وهذا اأمر 
مب���ر بخر..، كم��� اأن البوادي يف مي�س���ن، اكت�ست 
ب�لل��ون الأخ�ر نتيجة الأع�س�ب الربية وهذا موؤ�ر 
جيد جدا على اأن ال�سيف الق�دم �سيكون اقل �سخونة 

من امل��سي".
ولفت نعم��ة، اإىل اأن "عر�س املودل��ز ب�لزي الرتاثي 
العراق��ي، اأقيم بوا�سط��ة مدير دار الأزي���ء العراقية، 

عقيل املندلوي، يف داخل اأهوار اجلب�ي�س".
واختتم الن��سط البيئي الب�رز يف مي�س�ن، م�سرا اإىل 
اأن��ه بع��د اإعالن املح�فظ��ة بدء الرح��الت ال�سي�حية 
البيئية لأهواره� وطبيعته�، بداأت �رك�ت ال�سي�حة 
ب�لت�س�ل لتنظي��م ال�سفرات، "ونحن يف طور اإكم�ل 

التجهيزات".
وقب��ل نحو �سهرين، ك�ن اجلف�ف قد و�سل اإىل اأهوار 
جن��وب العراق، يف حم�فظة مي�س���ن حتديدا، وحتى 
"هور احلويزة" امل�س�ف على لئحة الرتاث الع�ملي 
املحم��ي، �سمن حممي�ت اليون�سك��و جف هو الآخر، 
بع��د اأن ك�ن��ت املي�ه في��ه مرتفع��ة، و�س�فية ت�سل 

ن�سبة �سف�ئه� اإىل 100 يف املئة.
وق��د واج��ه نه��ر "دجل��ة" ال��ذي ينب��ع م��ن جب���ل 

طورو�س، جن��وب �رقي الأن��س��ول يف تركي� ومير 
يف الأرا�س��ي ال�سوري��ة، وبعده��� يدخ��ل العراق عند 
بل��دة ف�سخ�بور، من��ذ منت�سف الع���م اجل�ري، خطر 
اجلف���ف اإث��ر �س��د األي�س��و الرتك��ي، بعد �سه��ور قليلة 
م��ن تنظيفه من الدم���ء واجلثث الت��ي ط�مل� رم�ه� 
"داع�س" )املحظور يف رو�سي�(، بعد قتله املدنيني، 
يف حم�فظ���ت نين��وى، و�س��الح الدي��ن، والأنب���ر، 

�سم�ل وغربي البالد.

واأطل��ق اأبن���ء حم�فظ��ة مي�س���ن، دي�سم��رب/ ك�نون 
الأول الع���م امل��س��ي، حم��الت لإنق���ذ الأهوار يف 
مدينتهم، عرب مواقع التوا�سل الجتم�عي، وبثوا من 
خالله��� �سورا تظهر اجلف�ف الذي اأكل من ج�سد نهر 
دجل��ة، لدرجة اأن الأطف�ل نزل��وا اإىل منت�سف ج�ف 

مت�م� من النهر، للعب الكرة واملرح ب�لرتاب.
وا�ستط���ع الع��راق، اأن يدخ��ل ب�أه��وار م��ن مي�س�ن، 
عل��ى لئحة ال��رتاث الع�مل��ي، بعد اأن ك�ن��ت تواجه 

اجلف���ف والهالك ل�سنوات طويلة لوحده� دون منقذ 
اأو منجد متوت معه��� نب�ت�ت الق�سب والربدي التي 
ا�ستخدمه��� ال�سومريون للك�تب��ة امل�سم�رية الع�ئدة 

اإىل 300 �سنة قبل امليالد.
وبل��غ عدد ال�سي�ح الذي��ن زاروا اأهوار مي�س�ن، خالل 
�سهري �سب�ط/ فرباير الع�م امل��سي، واآذار/ م�ر�س 
امل��سي��ني، م� ب��ني )7-6( اآلف �س�ئ��ح، والأعداد 

ك�نت يف توافد م�ستمر حينه�.

مسطحات العراق الساحرة تنتظر سياح العالم.. إثر تجاوز أزمة الجفاف
بغداد - متابعة

عيد الميالد من دون مسيحّيين في الموصل رغم تحّررها من داعش

العراق.. انحسار "الدكة العشائرية" بمحافظات الجنوب

دعوات غاضبة بعد تحريم “الصميدعي” 
االحتفال مع المسيحيين بأعياد رأس السنة

زالت  م�  امليالد،  بعيد  الحتف�ل  فيه  يقرتب  وقت  يف 
ي�سكو  حني  ويف  م�سيحّيني.  دون  من  املو�سل  مدينة 
مراقبون من البطء يف وترة اإع�دة اإعم�ر الكن�ئ�س يف 
�سون اأّن الهتم�م بهذه الكن�ئ�س  املو�سل، يرى متخ�سّ
من  كجزء  اأهمّيته�  يدرك  �سي�ق  �سمن  يتّم  اأن  يجب 
يخ�ّس  تراثً�  ولي�ست  املتنّوع،  الدينّي  املدينة  تراث 

ال�سّك�ن امل�سيحّيني فح�سب.
تبقى  امليالد،  بعيد  امل�سيحّيون  فيه  يحتفل  وقت  يف 
بعد  ال��ت��وايل  على  الث�نية  لل�سنة  املو�سل،  مدينة 
احلقيقة  اإىل هذه  واأ�س�ر  التحرير، من دون م�سيحّيني. 
الي��س،  �س�مر  املو�سل  م�سيحّيي  �سوؤون  يف  الب�حث 
الذي اأ�سدر كت�بً� عن كن�ئ�س املو�سل، بعنوان كن�ئ�س 
الث�ين/نوفمرب  ت�رين  يف  والمل،  الت�ريخ  املو�سل 
على  دم�ر  من  له  تعّر�ست  م�  فيه  ا�ستعر�س  اجل�ري 

يّد تنظيم "داع�س".
يحّث �س�مر الي��س يف كت�به ال�سلط�ت على بذل املزيد 
من التخ�سي�س�ت امل�لّية لإع�دة اإعم�ر هذه الكن�ئ�س، 
بطيئة  قوله،  حّد  على  اإعم�ره�،  اإع���دة  وت��رة  اأّن  اإذ 

ودون م�ستوى الطموح.
الكن�ئ�س  بن�ء  اإع���دة  ملف  مت�بعته  خالل  من  ولفت 
مدينة  يف  ت�أهيله�  مّت  واحدة  كني�سة  "اأّن  اإىل  املدّمرة 
حّي  يف  الكلدانّية  بول�س  م�ر  كني�سة  وهي  املو�سل، 
الكلدانّية،  البطريركّية  اإعم�ره�  وتبّنت  املهند�سني، 
ح�يّل  �سعي  وهن�ك  اإيط�لّية،  موؤ�ّس�سة  مع  ب�لّتع�ون 
اإىل تبّني منّظمة اليون�سكو اإعم�ر كني�ستني من كن�ئ�س 
الآب���ء  كني�ست�  وهم�  املو�سل،  من  الأمي��ن  اجل�نب 
الدومنيك�ن املعروفة بكني�سة ال�س�عة وكني�سة الط�هرة 

وتتبع ط�ئفة ال�ري�ن الك�ثوليك".
لي�ست وترة الإعم�ر البطيئة للغ�ية هي التي تثر القلق 
امل�سيحّيني  عودة  على  ت�أثره�  حمدودّية  بل  فح�سب، 
كني�سة  اإعم�ر  رغم  املث�ل،  �سبيل  فعلى  املو�سل،  اإىل 
لكّنه� بقيت مهجورة، ومن دون  الكلدانّية،  م�ر بول�س 

م�سّلني.
للرتاث  كلك�م�س  مركز  مدير  اأ�س�ر  ذاته،  ال�سي�ق  ويف 
احلكومة  اآداء  انعك��س  اإىل  جرب  في�سل  املو�سل  يف 
يف اجل�نبني الأمنّي وال�سي��سّي على عودة امل�سيحينّي 
جهود  يعيق  الأمنّية  ال�سم�ن�ت  ف�سعف  املو�سل،  اإىل 
اإعم�ر  لإع�دة  فعلّي  ت�أثر  يوجد  ل  وب�لّت�يل،  العودة. 
قبل  من  ال�ستقرار  عوامل  توفر  دون  من  الكن�ئ�س 
احلكومة. واإذا م� توافرت هذه العوامل، حينه� �ستتمّكن 
املجتمع�ت املحلّية وزع�م�ت الطوائف امل�سيحّية من 
اإع�دة اإعم�ر الكن�ئ�س �سمن مق�ربة م�سّجعة على عودة 

امل�سيحّيني بنج�ح.
وهن�ك ج�نب اآخر يثر قلق في�سل جرب يتمّثل بتعّر�س 
لال�ستيالء من دون وجه حّق، مثل  ممتلك�ت م�سيحّية 
ا�ستخدام مديرّية اجلرمية املنّظمة الت�بعة ل�ستخب�رات 
القلب  لراهب�ت  الن�ر  دير  العراقّية  الداخلّية  وزارة 
الأقد�س والدور املج�ورة له يف حّي العربّي. وبراأيه، اإّن 
اإ�سغ�ل دائرة اأمنّية حكومّية مك�نً� دينّيً� مقّد�سً� بدعوة 
احل�جة اإليه، ومن دون اأن تدفع اإىل م�لكيه بدل اإيج�ر 
الفكر  انت�س�ر  من  امل�سيحّيني  خم�وف  يعّزز  من��سبً�، 
على  يدّل  نحو  وعلى  ال�سلط�ت،  م�ستوى  على  الداع�سّي 

ا�ست�سع�ف امل�سيحينّي لكونهم اأقلّية.
وحتّدث الي��س عن مم�ر�س�ت �سلبّية اأخرى تثر غ�سب 
امل�سيحّيني مثل ا�ستغالل تدمر الكن�ئ�س لتحويله� اإىل 
الدينّية،  خ�سو�سّيته�  احرتام  وعدم  للنف�ي�ت،  مكّب 
لفتً� يف هذا ال�سي�ق اإىل قي�م مطرب مو�سلّي ب�لغن�ء 
يف كني�سة اأثرّية، وهذا يتن�فى مع قد�سّيته�، فهي لي�ست 

بيت طرب مو�سلّيً� قدميً� اأو ق�عة لإحي�ء حفالت.
الكن�ئ�س ت�أثر  اإعم�ر  اإذا ك�ن لإع�دة  من جهة ث�نية، 
رمزّي على ت�سجيع عودة امل�سيحّيني اإىل املدينة، ف�إّن 
�سوء  يف  الي�سر  ب�لأمر  لي�ست  ذاته�  حّد  يف  العودة 

النق�س�م امل�سيحّي الداخلّي حول �سم�ن�ت العودة.
هذه  على  ال�����س��وء  ال��ي������س  �سّلط  الإط�����ر،  ه��ذا  ويف 
على  الكلدانّية  الكني�سة  "ت�سّجع  بقوله:  النق�س�م�ت، 
حني  يف  املو�سل،  اإىل  للم�سيحّيني  الفورّية  العودة 
دولّية  ب�سم�ن�ت  الأرثوذك�س  ال�ري�ن  ط�ئفة  تط�لب 
لعودة امل�سيحّيني اإىل من�طقهم. اأّم� ال�ري�ن الك�ثوليك 
الذين يرتّكزون خ�رج املو�سل، وب�سكل خ��س يف �سهل 
عدد  ا�ستج�ب  ولقد  تعقيداً.  اأقّل  و�سعهم  ف�إّن  نينوى، 

غر قليل لت�سجيع روؤ�س�ئهم الدينّيني على العودة".
املعّقد  املوقف  بدورهم،  امل�سيحّيون،  الزعم�ء  يدرك 
اأف��راد  يطرحه�  ومتطّلب�ت  اأ�سئلة  اأم����م  �س�متني 
م�سيحّيون ي�سّككون مب�ستقبل وجودهم يف البالد. ويف 
الأّول  روف�ئيل  م�ر  الك�ردين�ل  اخت�ر  ال�سي�ق،  هذا 
مدعّوون  "نحن  بقوله:  التعقيدات،  هذه  اأوج��ه  �س�كو 
قراءة  وقراءته�  الأنبي�ء  ن�سو�س  اختب�ر  اإىل  اليوم 
�سوء  على  غن�ه�  لكت�س�ف  عميقة،  وروحّية  اإمي�نّية 
م� ع�سن�ه خالل احتالل تنظيم الدولة الإ�سالمّية داع�س 
وتهجرن�   ،2014 ع�م  من  اآب/اأغ�سط�س  يف  لبلداتن� 
ون�سف  �سنوات   3 من  اأكر  والعي�س  دي�رن�،  وتخريب 
يف  حتريره�  واأخ��راً  عنه�،  بعيداً  املخّيم�ت  يف  �سنة 
ع�م 2017، وبدء عملّية العودة والبن�ء، مع م� يعتور 

هذه العملّية من حتّدي�ت اأخرى وخم��س".
واإذا ك�نت هذه املق�ربة الالهوتّية تك�سف عن حم�ولة 
الكني�سة حتفيز اجل�نب الإمي�يّن للم�سيحّيني لال�ستف�دة 

تعزيز  ب��ه��دف  ال��ق��دمي  للعهد  ال��روح��ّي��ة  اخل���ربة  م��ن 
امل�سيحّيني  مط�لب  تر�سي  ل  قد  لكّنه�  �سمودهم، 
الواقعّية. ولذا، ق�ل �س�كو: مع ذلك، ل ميكن للكني�سة اأن 
تتغ�فل عن حجم املع�ن�ة الإن�س�نّية للمهّجرين طوال 

فرتة تهجرهم.
العودة  مو�سوع  اأّن  راأى  ال�سي��سّية،  الن�حية  وم��ن 

وبني  املنطقة  دول  بني  �سي��سّيً�  "توافقً�  يتطّلب 
عدم  على  احلر�س  مع  والإقليم،  املركز  حكومة 
لي�ست  واأمالكن�  بيوتن�  لأّن  دميوغرافّيً�،  التغير 

العودة  تتطّلب  كم�  للبيع.  ول  لال�ستحواذ 
م�لّية ل�ستكم�ل  موارد  ثمة  تكون  اأن 

البن�ء والإعم�ر".

لقد ب�ت امل�سيحّيون يدركون 
حت��ّدي��ً�  مت��ّث��ل  ال��ع��ودة  اأّن 
يخو�سونه  اأن  مي��ك��ن  ل 

الت�س�رك  دون  من  لوحدهم، 
وانطالقً�  املكّون�ت.  بقّية  مع 

من هذا الإدراك، تبّنى رئي�س 
دائرة الأوق�ف يف وزارة 
الأوق�������ف وال�����س��وؤون 
اإق��ل��ي��م  يف  ال��دي��ن��ّي��ة 
البر  خ�لد  كرد�ست�ن 

تتعّلق  مق�ربة 
ب�������وج�������وب 
اله����ت����م�����م 

ب�����������������رتاث 
حم������ف�����ظ�����ة 
الدينّي  نينوى 
من دون متييز، 

ق�����ل:  اإذ 
غم  ر "
ق��ّل��ة 

ال��ت��خ�����س��ي�����س���ت امل���ل��ّي��ة 
اإعم�ر  لإع����دة  اأوىل  كعقبة 

طلب  اإىل  بن�  يدفع  الذي  الأم��ر  نينوى،  �سهل  كن�ئ�س 
ولأّن  دولّية،  وكن�ئ�س  منّظم�ت  من  دولّية  م�س�عدات 
قد  ولأّنن�  اأخرى،  واإثنّية  دينّية  اأقلّي�ت  ت�سّم  املنطقة 
لإع�دة  م�س�عدات  على  ب�حل�سول  احلظ  ح�سني  نكون 
مق�ربة  تطوير  على  نعمل  اأن  فعلين�  الكن�ئ�س،  اإعم�ر 
الدينّي  ال���رتاث  بن�ء  اإع����دة  تتن�ول  حكيمة 
الإ�سالمّي  الرتاث  مثل  املنطقة  يف  املتنّوع 
والإيزيدّي الذي تعّر�س هو الآخر للتدمر".
مهّمة،  ر�س�لة  على  املق�ربة  هذه  وتنطوي 
الكن�ئ�س  بن�ء  اإع����دة  اأّن  ع��ن  تك�سف  اإذ 
عن  منف�سلة  عملّية  لي�ست  وترميمه� 
امل�سيحّيني  بني  الثقة  بن�ء  اإع�دة 
الأمر  وخمتلف مكّون�ت املدينة، 
العمل  ي��ت��ط��ّل��ب  ال����ذي 
�سّك�ن  وعي  رفع  على 
املدينة امل�سلمني جت�ه 
الدينّي  ال��رتاث  اأهمّية 
بو�سفه  ل��ل��م��دي��ن��ة، 
م��رت��ب��ط��ً� ب��ه��وّي��ة 
احل�س�رّية،  املدينة 
ول���ي�������س ت����راث����ً� 
دي��ن��ّي��ً� م��رت��ب��ط��ً� 
ب���مل�����س��ي��ح��ّي��ني 

فح�سب.

ن�سبة  اأن  الداخلية  وزارة  يف  م�سوؤولون  اأك��د 
على  املرتكبة  الق�نونية  واملخ�لف�ت  اجلرائم 
جنوب  م��دن  يف  الع�س�ئرية  النزاع�ت  اأ�س��س 
خالل  الن�سف  من  اأك��ر  اإىل  انخف�ست  العراق 
الق�نون  تطبيق  بف�سل  امل��سيني  الأ�سبوعني 
الع�س�ئرية"  ب�"الدكة  يعرف  م�  يعترب  ال��ذي 
اإىل  الع�س�ئر  جلوء  عن  ف�سال  اإره�بية،  جرمية 
املح�كم حلل م�س�كلهم بدل من ا�ستخدام ال�سالح.
اإن  بغداد  يف  الداخلية  ب��وزارة  م�سوؤول  وق���ل 
الع�س�ئرية  الدكة  على  املعتمدة  العنف  "اأحداث 
م�ستوى  على  اإيج�بي  تطور  وه��ذا  تراجعت، 
"مراكز  اأن  مبين�  اجلنوب"،  مبح�فظ�ت  النظ�م 
اأي  ط��ريف  م��ن  اأي  ب�عتق�ل  خمولة  ال�رطة 
�راع ع�س�ئري م�سلح، ويف ح�ل احت�جت �سيتم 
الق�نون  لفر�س  اأخ��رى  اأمنية  بقوات  تعزيزه� 

ب�لقوة".

الأعلى،  الق�س�ء  جمل�س  ب��سم  املتحدث  واأك��د 
اأنه  �سح�يف،  بي�ن  يف  البرقدار،  ال�ست�ر  عبد 
"مت توقيف 64 متهم� بجرمية الدكة الع�س�ئرية 
يف عموم البالد، كم� �سدر 20 اأمر قب�س بحق 
عليهم  القب�س  األقي  املوقوفني  واأغلب  ه�ربني، 

ب�جلرم امل�سهود اأثن�ء ارتك�بهم اجلرمية".
"حم�كم حم�فظة مي�س�ن  اأّن  البرقدار  واأ�س�ف 
ك�نت له� احل�سة الأكرب يف عدد مرتكبي جرمية 
 42 املوقوفني  ع��دد  وبلغ  الع�س�ئرية،  الدكة 
متهم�، تليه� حم�كم بغداد، ثّم الب�رة، ووا�سط، 
لأحك�م  وفق�  اتخذت  والإج����راءات  وك��رب��الء، 
الإره���ب،  مك�فحة  ق�نون  من  الث�نية  امل���دة 
التهديد  �سور  من  �سورة  تعّد  اجلرمية  هذه  لأّن 
الإعدام  اإىل  العقوبة  فيه  ت�سل  الذي  الإره�بي 
اأو ال�سجن املوؤبد، وقرار ربط اجلرائم الع�س�ئرية 
�سعبي�  ترحيب�  لقى  الإره�ب  مك�فحة  بق�نون 

وا�سع�، وت�أييدا من �سيوخ ووجه�ء الع�س�ئر".
وتعترب "الدكة الع�س�ئرية" من الأعراف ال�س�ئدة 

عقب  �سطوته�  وات�سعت  ال��ع��راق،  ج��ن��وب  يف 
الحتالل الأمركي للبالد، اإذ ل تعرتف الع�سرة 
على  الهجوم  اإىل  وتلج�أ  الق�نونية  ب�ل�سي�ق�ت 
اأو  املي�ه  ب�س�أن  معه�  تتن�زع  التي  الع�سرة 
ل  بع�سه�  اأخرى  وخالف�ت  الزراعية،  الأرا�سي 

ي�ستحق القتت�ل.
واأو�سح النقيب يف قي�دة عملي�ت الفرات الأو�سط، 
يف  الع�س�ئرية  اجلرائم  "ن�سب  اأّن  الالمي،  اأحمد 
عموم املح�فظ�ت اجلنوبية �سجلت عقب تطبيق 
 60 اإىل  بن�سبة ت�سل  انخف��س�  الإره�ب  ق�نون 
يف امل�ئة، لكن الن�سب متف�وتة من حم�فظة اإىل 

اأخرى".
من  اجلنوب  حم�فظ�ت  انت�سل  "القرار  اأّن  واأكد 
ك�نت  الع�س�ئر  بني  متكررة  م�سلحة  ن��زاع���ت 
اإىل  اأرواح املدنيني ب�سكل يومي"، داعي�  حت�سد 
وعدم  الع�س�ئر،  على  الق�نون  تطبيق  ا�ستمرار 
اإىل  اخل�سوع  "مغبة  من  وح��ّذر  فيه،  الرتاخي 

الو�س�ط�ت يف تطبيق الق�نون".

وحتّولت حم�فظ�ت جنوب العراق، خالل الفرتة 
حرب  جبه�ت  اإىل  الق�نون،  تطبيق  �سبقت  التي 
ك�فة  املع�رك  يف  وا�ستخدمت  الع�س�ئر،  بني 
اأنواع الأ�سلحة، و�سول اإىل الأ�سلحة الثقيلة التي 

متتلكه� الع�س�ئر.
اأحد �سيوخ  ال�س�عدي،  ال�سيخ ع�رف  بدوره، دع� 
�سلطته�  "ب�سط  اإىل  احلكومة  مي�س�ن،  حم�فظة 
على عموم املح�فظ�ت من خالل احلد من �سلطة 
الع�س�ئر، خ��سة يف اجلنوب"، واأكد اأّن "الق�نون 
كن�  حيث  اأبن�ئن�،  على  اإيج�بي  ب�سكل  انعك�س 
�سحيته�  يذهب  ع�س�ئرية  غ�رات  يومي�  ن�سجل 
الع�س�ئر  ووج��ه���ء  �سيوخ  داع��ي���  الع�رات"، 
تطبيق  يف  الدولة  اأجهزة  "دعم  اإىل  العراقية 

الق�نون، وعدم الت�س�هل فيه".
انت�س�ر  على  ال�سيطرة  من  ال�سلط�ت  تتمكن  ومل 
ال�سالح يف املح�فظ�ت، وخ��سة اجلنوبية، حيث 
متتلك الع�س�ئر كمي�ت كبرة من ال�سالح �س�همت 

يف ات�س�ع دائرة العنف الع�س�ئري.

العراقية،  الدي�ر  مفتي  اأعلن  ك�لعراق،  ط�ئفيً�  متنوع  بلد  يف  نوعه�  من  �س�بقة  يف 
اأن  والكري�سم��س، معترباً  ال�سنة  راأ�س  ب�أعي�د  الحتف�ل  ال�سميدعي، عدم جواز  مهدي 

من يحتفل به� ك�أنه يعرتف ب�”عقيدة دينية لدى امل�سيحيني”.
“ل  ب��غ��داد:  و�سط  الطبول  اأم  ج�مع  يف  اجلمعة،  خطبة  خ��الل  ال�سميدعي  وق���ل 
ت�س�ركوا الن�س�رى الكري�سم�س، لأن هذا معن�ه اأنكم تعتقدون بعقيدتهم”.واأث�رت تلك 

الت�ريح�ت اعرتا�س�ت �ستى يف البالد، وت�س�عدت الدعوات اإىل مق��س�ته.

يف املق�بل، ا�ستنكر رئي�س البطريركية الكلدانية يف العراق والع�مل، الك�ردين�ل لوي�س 
راف�ئيل �س�كو، اإ�سدار مفتي اجلمهورية العراقية مثل تلك الفتوى التي حترم الحتف�ل 
ب�أعي�د امل�سيحيني، وا�سفً� ب�أن من يتبنى هكذا خط�ب هو �سخ�سية غر مكتملة، داعيً� 

ال�سلط�ت اإىل مق��س�ته.
وق�ل �س�كو يف بي�ن، اإن املعروف عن رجل الدين من اأي دين ك�ن، اأن يدعو اإىل الأخوة 

والت�س�مح واملحبة ولي�س اإىل الفرقة والفتنة.
مروجيه�،  ومق��س�ة  اخلط�ب�ت  تلك  مثل  مبت�بعة  العراقية  احلكومة  ط�لب  ذلك،  اإىل 

خ�سو�سً� عندم� ت�سدر من من�بر ر�سمية.
وت�بع ق�ئاًل: “هذه مف�هيم خ�طئة وخبيثة وبعيدة عن املعرفة ال�سحيحة ب�لأدي�ن، 
العي�س  حتقيق  يف  ي�سهم  مب�  امل�سرتكة  القوا�سم  تعميق  اإىل  بح�جة  اليوم  ف�سعوبن� 

امل�سرتك ولي�س التخوين والتكفر واحلث على الكراهية”.
واعلنت احلكومة يوم 25 من دي�سمرب/ك�نون الأول من كل ع�م عطلة ر�سمية مبن��سبة 

عيد ميالد ال�سيد امل�سيح، بح�سب الطوائف امل�سيحية.
يف  الع�مري  ح�زم  الق�نوين  اعترب  اخلطبة،  تلك  اإثر  ح�سل  الذي  اجلدل  على  وتعليقً� 
ت�ريح �سحفي اأن كالم ال�سميدعي يقع �سمن خ�نة التحري�س الط�ئفي، الذي ت�سل 

عقوبته، وفقً� للق�نون العراقي، اإىل احلب�س ملدة ل تزيد عن 7 اأعوام.
جرائم  �سمن  يقع  الإفت�ء  دار  مدير  لكالم  الق�نوين  الو�سف  اأن  الع�مري  واأو�سح 
اأجل احلف�ظ  العراقي من  الد�ستور  الذي حظره  الديني والعرقي والط�ئفي،  التحري�س 
اأو  التكفر  اأو  العن�رية  اأو نهج يتبنى  اإط�ر منعه كل كي�ن  على كي�ن املجتمع، يف 

التطهر الط�ئفي اأو يحر�س اأو ميهد اأو يروج اأو يربر له.
كم� اأ�س�ر اإىل اأن امل�دة 200 من ق�نون العقوب�ت العراقي لع�م 1969 املعدل، ن�ست 
النعرات  يثر  م�  يروج  من  كل  على  اأع��وام،   7 على  تزيد  ل  احلب�س ملدة  عقوبة  على 
�سعور  اآث�ر  اأو  الطوائف والأجن��س  النزاع بني  اأو يحر�س على  الط�ئفية،  اأو  املذهبية 

الكراهية والبغ�س�ء بني �سك�ن العراق.
مط�لبة  و�س�خرة  غ��سبة  ردودا  ال�سميدعي  اأطلقه  الذي  الت�ريح  واجه  ذلك،  اإىل 

ب�إق�لته.
عرب  تغريدة  يف  الواحد،  عبد  �روة  العراقي،  الربمل�ن  يف  ال�س�بقة  الن�ئبة  وكتبت 
مهدي  ال�سيخ  العراق  يف  الب�رز  الدين  رج��ل  “ ق�ل  تويرت:  يف  ال�سخ�سي  ح�س�به� 
ال�سميدعي اإن الحتف�ل ب�أعي�د اأبن�ء الدي�نة امل�سيحية ل يجوز �رعً�، اأين التع�ي�س 

ال�سلمي �سيخن�؟”.
اإىل  النواب  داعية جمل�س  املن�سب،  هذا  ال�سميدعي يف  بتعيني  ق�م  ت�س�ءلت من  كم� 

اإق�لته من من�سبه، من دون ا�ستجواب.
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