
 

 بيان من مطرانية مار توما الرسول الكلدانية في اميركا

 عن موضوع هرمز رزقو اسحق

 

ن، گ، الذي كان يعمل ساعورا في كنيسة مار يوسف الكلدانية في مدينة تروي/ مشيرزقو أسحق خص قضية هرمز بما ي

، في محكمة منطقة اوكالند/ مشيكن، أنه مذنبا في .2019تاسع والعشرين من شهر آب/ ، قد أعلن في ال1997منذ سنة 

من الدرجة الثالثة ولتهمة واحدة فقط، حيث أخذ حاال الى الحبس بعد اصدار القرار.  الموجه ضده األعتداء الجنسي تهمة 

  .2019أيلول//27أما اصدار الحكم عليه سيكون يوم 
 

به المطرانية في شهر تشرين االول/  ت  غ  ل  ب  أ  قد  باسم نجيب،عاما(، والمعروف ايضا  66ان االدعاء الموجه ضد هرمز )

والعمل ‘ حماية القاصرين من التحرش الجنسي’، واحتراما للقوانين المدنية، وكذلك القانون الكنسي، بما يخص 2018

 في الكنيسة. العمل ن عكليا ه إعفاؤ كما وتم على الفور، فقد ابلغنا عنه )هرمز( في الحال السلطات المدنية، بهذه القوانين

كان فتح ابواب الكنيسة ألوقات الصلوات وكذلك غلقها بعد االنتهاء منها، وبصفته ساعورا في الكنيسة فان من واجباته 

وردا على االعالم  الدفنة، وفي الطقوس الدينية االخرى.والكهنة في خدمة القداس ومراسيم العماذ والزواج  ايضا يساعد

يعمل شماسا في الكنيسة، نقول: ان هرمز لم يكن شماسا )الشماس في الطقس الالتيني ان يكون  الذي يذكر بان هرمز

س في معهد كهنوتي  ،ولم يكن اكليريكيا مرتسما انجيليا(، بل كان رسائليا )مساعد شماس(، ألن هرمز لم يكن قد د ر 

ال يحق له ان يقوم بمنح اي من االسرار وبحسب الطقس الكلداني، فان الشماس الرسائلي، ليست له درجة كهنوتية، و

 المقدسة.  
 

كلدانية، اشعر بحزن عميق كون هذا االمر  قد حدث فعال، وما يؤلمني اكثر ال مار توما الرسول وبكوني مطرانا ألبرشية

الذي تسبب  وبااللم جنسي،االعتداء على الضحية، بتحرش انني حقا متألم جدا لهذا الحدث الشنيع، ب الكنيسة.انه حدث في 

ابناء كنيستنا. وصلواتي اليوم هي من  علىلعائلته، وكذلك لعائلة الجاني. إنني اتفهم جيدا بأن هذا الحادث له تأثير سلبي 

اجل جميع أولئك المعنيين والمتأثرين بهذا الحادث الفظيع. واآلن اطلب منكم جميعا بأن تصلوا من اجل ان تطمئن وتهدأ 

 لمتألمتين.نفوس هاتين العائلتين ا
 

 كما أود أن أثني على شجاعة وجهود الضحيةن العدالة ستأخذ مجراها. بأرغم تألمي من هذا الحادث، فإنني مطمئن جدا 

واالبالغ فورا عن  نبالعمل بما تقتضيه القواني والكهنة المساعدين معهكنيسة مار يوسف والكاهن المسؤول  على 

وأيضا الى مساعد المدعي  في مشيگن، لشرطة مدينة تروي للمحقق التابع شكريجزيل عرب عن كما أود أن أ االدعاء.

 هذه الدعوى.التحقيق بللجهود التي بذلوها في العام 
 

نحنا  الروحي والنفسي للضحية وأفراد لشفاء التوعية لألطفال وللمساعدة ول توفير مسؤوليةنحن ككنيسة كاثوليكية قد م 

أدعو جميع اآلباء واألمهات بأن يقوموا أني و مسؤولية وواجب تهيئة بيئة سليمة ألطفالنا بكل جدية.هذه النأخذ  اننا عائلته.

مين سالمة جميع المؤمنين تأ على طاقتيوبكل  جاهداوكوني مطرانكم، إنني سأعمل  تثقيفهم.اطفالهم و وقايةبدور فعال ل

 .من ال طاقة له بالدفاع عن نفسهوحتياجات الخاصة والمسنين وذوي األ  نا، وعلى وجه الخصوص اطفالناداخل كنائس

من  اي شخصمن قبل من قبل االكليروس أو ‘ التحرش الجنسي’معلومة عن  ةانني ادعو ال بل أشجع كل من لديه اي

: عن طريق البريد االلكتروني، على العنوان التالي: مشيگندائرة المدعي العام لوالية ان يبلغ في الكنيسة،  العاملين

(aginvestigations@michigan.org .)( 844 - 324 - 3374أو االتصال على رقم التلفون .) أن كما ادعوه ايضا

 بواسطة البريد االلكتروني:المدافع عن الضحية يأتي ويقابلني شخصيا لكي نبلغ عن االدعاء. أو ويمكنكم ابالغ المسؤول 

(c@chaldeanchurch.orgpg،) ( :248 – 354 – 3066أو على الهاتف).   وال شروط  حددوقت مليس هناك

 ان كانت سابقا او في الحاضر. ‘التحرش الجنسي’من حاالت يلتزم بها المبلغ  الذي يرغب بالتبليغ عن اية حالة 
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