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نوزاد بولص الحكيم

للمشاركة واإلتصال تابعونا على الموقع االلكتروني:

ردا على تصريحات وأفعال 
وأعضائه،  القانون  دولة 
محمد عضو  محمود  وجه 
للحزب  السياسي  المكتب 
الكوردستاني،  الديمقراطي 
الثقافة  مؤسسة  مسؤول 
للحزب  التابع  واإلعالم 
الكوردستاني  الديموقراطي 
القانون  دولة  الى  رسالة 
وأعضائه يسألهم فيها: متى 
أنفسنا  على  نحن  أنكرنا 

كورديتنا وكوردستانيتنا؟ حيث تقولون لنا 
اآلن بأننا نعمل فقط من أجل كوردستان؟  
العراق!  أجل  من  تعملون  أنكم  أتقولون 
حافة  إلى  العراق  إيصالكم  أتقولون 
العراق؟  خدمتم  بأنكم  النهائي،  التقسيم 
الراغبين  للشيعة  حتى  تسمحون  ال  أنتم 
بوحدة العراق أن يكون لهم دور، تضعون 

الطريق  عليهم  تقطعون  أمامهم،  العراقيل 
وتحيكون المؤامرات ضدهم.

لتتحرروا  التاريخ  إقرأوا  أيضا،  ويقول 
أساس  ال  الذي  القومي  تعصبكم  من 
له... الظاهر أنكم تناسيتم بأننا قلنا آالف 
وطنين  من  مكون  العراق  أن  المرات 
متحدين وكل منا يفتخر بوطنه ومن ثم 

بعراقيته.

المكونات  واقع  عن  دراسة  إعداد  لغرض 
على  داعش  سيطرة  بعد  نينوى  سهل  في 
المنطقة و الوقوف على الخطوات الالزمة 
هيوا  د.  قام  اماكنهم  الى  النازحين  لعودة 
مستفيضة  مقابلة  باجراء  خدر  حاجى 
منظمة  رئيس  الحكيم،  بولص  نوزاد  مع 
المقابلة  ركزت  االعالم.  و  للثقافة  سورايا 
على أربعة محاور: العوامل التي ادت الى 
سيطرة داعش على سهل نينوى و عواقب 

الموجودة  العالقات  على  العملية  هذه 
السلمي،  الحوار  المنطقة،  مكونات  بين 
واالصالحات المستقبلية و  العودة السريعة. 
وبهذا الصدد أبدى السيد نوزاد حكيم أرائه 
المذكورة  المحاور  حول  دقة  و  بوضوح 
الى  السريعة  العودة  على  بولص  وأكد 
مناطقنا في سهل نينوى وضمان حقوقنا في 
العراق الجديد. و المقابلة هذه ستكون جزء 
من المواد التي سوف تعتمد عليها الدراسة.

مسعود  كوردستان  اقليم  رئيس  سيادة 
البارزاني المحترم...

كوردستان  اقليم  وزراء  رئيس  سيادة 
نيجرفان البارزاني المحترم...

سيادة رئيس برلمان كوردستان يوسف 
محمد صادق المحترم...
تحية تقدير و احترام....

اإلدارية  والهيئة  العامة  الهيئة  باسم 
نتقدم  السويد  في  الثقافي  أور  لنادي 
و  لمساعييكم  تقديرنا  بخالص  لكم 
محاربة  سبيل  في  المبذولة  جهودكم 
إننا نشد على أياديكم  االرهاب، كما 
تحقيق  على  الشديد  حرصكم  مثمنين 
مكونات  بين  المساوات  و  العدل 

الشعب الكوردستاني الواحد.
السادة المحترمون إننا نناشدكم و كلنا 
لمطالب  استجابتكم  في  ثقة  و  امل 
شباب عنكاوا و ممثليهم في برلمانكم 

الموقر.
و اخيرا ال يسعنا اال أن نعلن تضامننا 
معكم في حربكم ضد االرهاب أملين 
كوردستاننا  ربوع  في  السالم  و  الخير 
دفة  لقيادة  سالمين  دمتم  و  العظيم 
السالم و التعايش االخوي بين مكونات 

الشعب الكوردستاني اجمع.
الهيئة االدارية 

لنادي أور الثقافي في ستوكهولم
١٩-٢-٢٠١٥

جميـــع  تقـــرع  أن  المقـــرر  مـــن 
أجـــراس الكنائـــس األرمنيـــة فـــي 
كــــل أنحـــاء العالـــم مـــن مشـــرقها 
الـــى مغربهـــا ١٠٠ مـــرة، لمناســـبة 
ـــة  ـــادة الجماعي ـــة لإلب ـــرى المئوي الذك
األرمنيـــة التـــي ارتكبهـــا األتـــراك 
العثمانيـــون بحـــق األرمـــن مطلـــع 
القـــرن الماضـــي والتـــي أودت بــــحياة 

ــي،  ــون أرمنـ ــف المليـ ــون ونصـ مليـ
أي مـــا يقـــارب ثلثـــي األمـــة األرمنيـــة 

ــذاك. آنـ
ـــع  ـــابعة والرب ـــاعة الس ـــار الس ـــم اختي ت
القـــادم(  نيســـان  مـــن ٢3   ١٩:١٥(
للتذكيـــر بعـــام ١٩١٥.. أمـــا قـــرع ١٠٠ 
ـــى  ـــام عل ـــرور ١٠٠ ع ـــو لم ـــرة، فه م

ذكـــرى الفاجعـــة.

كشف مدير المكتبة العامة في الساحل 
يوم  الطعان  غانم  الموصل،  من  االيسر 
بحرق  داعش  تنظيم  قيام  عن  السبت، 
المكتبة العامة والتي تضم آالف الكتب 
لشبكة  طعان  واوضح  والنادرة.  القيمة 
مسلحة  »عناصر  ان  االعالمية،  رووداو 
تفجير  على  اقدمت  داعش  تنظيم  من 
المكتبة العامة في منطقة الفيصلية شرقي 
تفخيخها  بعد  السبت  يوم  الموصل 

بعبوات ناسفة«. 
نحو  تضم  العامة  المكتبة  ان  واضاف 
وفلسفي  وتاريخي  ثقافي  )8٠٠٠(كتاب 
وعلمي ومن كتب الشعر وكتب اخرى 

منوعة.
كانون  اقدم  قد  داعش  تنظيم  وكان 
االول الماضي على حرق مئات الكتب 
المركزية والتي تقع داخل  المكتبة  من 

الحرم الجامعي في جامعة الموصل.

نوزاد بولص: العودة السريعة الى مناطقنا في 
سهل نينوى وضمان حقوقنا في العراق الجديد

محمود محمد لدولة القانون: إقرأوا التأريخ 
لتتحرروا من تعصبكم القومي الذي ال أساس له

جميع كنائس األرمن حول العالم
ستقرع أجراسها 100 مرة عند تمام الساعة 19:15

داعش يفجر مكتبة الموصل العامة

إستجابة.. لدعم مطالب شباب عنكاوا
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»إسالم  المصري  الداعشي  نشر 
داعش  تنظيم  إلى  المنتمي  يكن«، 
بن  »أبوسلمة  باسم  والمعروف 
يكن«، صورة له عبر »تويتر«، يحمل 
سيفا ويتوعد العاملين بقناة »القاهرة 

والناس« بالقتل. 
على  حسابه  في  »يكن«  وكتب 
على  معلقا  الثالثاء،  مساء  »تويتر«، 
كما  لنذبحنكم  »والله  صورته: 
ذبحنا إخوانكم يا )..( من وطأ هذه 
فعله  لما  منه  إشارة  في  األرض«، 
المصريين  باألقباط  داعش  تنظيم 

وإعدامهم ذبحا لكونهم أقباطا. 
الشاب  يكن،  إسالم  وتحول 
الجديدة  بمصر  المقيم  المصري 
في مصر، من شاب يهوى الرياضة 
وكمال األجسام إلى شخص يفخر 
بتنظيم  التحاقه  بعد  الرؤوس  بجز 

داعش اإلرهابي. 
تنظيم  بثه  مصور  تسجيل  وأظهر 
داعش عبر »يوتيوب«، مساء األحد 
ليبيا  في  التنظيم  قتل  إلى  الماضي، 

٢١ مصريا مختطفا ذبحا. 
المنسوب  المصور  التسجيل  وحدد 

في  الذبح  مشهد  مكان  للمتشددين 
على  الليبية  طرابلس  والية  »ساحل 

البحر األبيض المتوسط«. 

الفتنة هى ما أرادته داعش 
ليبيا  فى  قبطيا   ٢١ بقتل 
شرارة  إنها  تحسب  وقد 
مع  مصر  مسلمين  إليقاع 
مع  إن  نسوا  وقد  اقباطها 
عمرو  يد  على  مصر  فتح 
المسلم  يعيش  العاص  بن 
أرض  على  القبطى  مع 
فى  ويتشاركون  واحدة، 

للجميع  والوطن  لله  فالدين  كل شيء، 
ومهما حدث من الفتن لن ننقسم ولن 
نفترق، فافراحنا واحده وأحزاننا واحدة، 
وحتى ال نبعد كثيرا عن سياق الموضوع 
تكون  ومن  قسطنطين  وفاء  تكون  من 
كاميليا شحاتة اللتان تسببتا فى إختطاف 
وتم  ليبيا،  فى  المصريين  المسيحيين 
الفيديوهات  عبر  باالسم  هاتان  ذكر 
التى تنشرها داعش وذكر بعض الفتيات 
وقتلهم  تعذيبهن  يتم  بانهن  االخريات 

على يد الكنيسة القبطية في مصر
سنرجع الى الخلف ٥ سنوات وبالتحديد 
فى اواخر عام ٢٠١٠ حيث شارك اآلالف 
فى مظاهرة خرجت من مسجد عمرو بن 

فى  شنوده  البابا  خاللها  اتهموا  العاص 
حجز سيده مسلمة تدعى كاميليا شحاتة 
عام   ٢٥ الوقت  هذا  فى  عمرها  وكان 
كثيرا  الموضوع  هذا  فى  الجدل  وظل 
هل كاميليا مسلمة أم مسيحية، حتى قام 
أحد االشخاص بنشر صور تظهر كاميليا 
وهي تشهر إسالمها وقد لجأت الى هذا 
الشخص لمساعدتها فى إعتناق االسالم 
 ٢٠١١ عام  بداية  فى  ولكن  وحمايتها، 
القنوات  إحدى  على  كاميليا  ظهرت 
المسيحية مع زوجها تؤكد عدم إعتناقها 
اإلسالم وانها تركت المنزل بسبب بعض 

الخالفات الزوجية. 
ألحد  زوجه  قسطنطين  وفاء  األخرى 
وتعمل  البحيرة،  محافظة  فى  الكهنة 

مهندسه زراعيه وفي عام ٢٠٠6 
إعتناقها  عن  أنباء  ترددت 
إحتجاجات  أثار  مما  اإلسالم 
داخل  األقباط  من  الكثير  بين 
أجبرت  إنها  وخارجها،  البحيرة 
على ترك المسيحية وبعد تصاعد 
الرئيس  تدخل  اإلحتجاجات 
مبارك،  حسنى  محمد  السابق 
للكنيسه وقرر  بتسليم وفاء  وأمر 
الكاتدرائية  في  تعيينها  شنوده  البابا 
إلى  إعادتها  وعدم  بالقاهرة،  المرقسية 
وفاء  تظهر  ولم  أخرى،  مرة  بلدها 
مما  الحين،  ذلك  منذ  للعلن  قسطنطين 
مصيرها  حول  متضاربة  تكهنات  زاد 
لها  كعقاب  بقتلها  قامت  الكنيسة  بأن 
ولتكن عبره لغيرها ولكن فى عام ٢٠٠8 
أنها  فيها  أكد  بتصريحات  أخوها  ظهر 
هذه  وكانت  بسالم.  أسرتها  مع  تعيش 
الحادثه سببا فى قيام جماعه تابعه لتنظيم 
القاعده فى بالد الرافدين بإقتحام إحدى 
أكثر من ٥٠  وقتل  بغداد  فى  الكنائس 
بهجمات  التنظيم  هذا  وتوعد  مصلى 

أخرى ما لم يتم إطالق سراحها. 

ديـر  مـن  مقربـة  مصـادر  افـادت 
كـوم«  »عنـكاوا  لموقـع  متـى  مـار 
المطـران مـار طيمثـاوس موسـى  ان 

متـى  مـار  ديـر  رئيـس  الشـماني 
غـادروا  قـد  الرهبـان  مـن  وعـدد 
الديـر. بعـد تلقيهـم اشـعارا من قوات 

جبـل  فـي  المتمركـزة  البيشـمركة 
بضـرورة  القريبـة  والمناطـق  بعشـيقة 
اخـالء الديـر بعد هجوم شـنه مقاتلي 
المعـروف  االسـالمية  الدولـة  تنظيـم 
محـوري  علـى  )داعـش(  اعالميـا 
بعشـيقة والخـازر تصـدت لـه قـوات 

التحالـف.  وطيـران  البيشـمركة 
يذكر ان دير مار متى الواقع في جبل 
مقلوب قبالة جبل بعشيقة والى الشمال 
الشرقي منه هو مقر رئاسة ابرشية دير 
مار متى التي تتبعها )برطلة، بعشيقة، 
مغارة،  ميركي،  وقرى  بحزاني، 
البركة، الفاف( يعتبر من اقدم االديرة 
بنائه  تاريخ  يعود  حيث  العراق  في 
الى القرن الرابع الميالدي. ويبعد عن 

جبل بعشيقة بمسافة )٥ كم(. 

عبد الحميد زيباري - أربيل
طالبت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان 
وقف  على  بالعمل  االقليم  في  المعنية  الجهات  العراق 
لمسلحي  تابعة  الموصل  من  تنطلق  اذاعة  بث  وصول 
االسالمية  الدولة  اسم  نفسها  على  تطلق  التي  الجماعة 
والمعروفة بداعش، يصل بثها الى بعض مناطق االقليم. 

قال  برامجها،  ومراقبة  االذاعة  هذه  بث  متابعة  وبعد 
»هلكورد جندياني« مدير عام االعالم والمطبوعات بوزارة 
الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان العراق انها 
العنف  الى  والدعوة  التكفيري  الفكر  نشر  على  تركز 
الى مدن كبيرة  بثها ال يصل  ان  الى  مشيرا  واالرهاب، 
وانما لمناطق متاخمة لجبهات القتال والبلدات والقصبات 
والقرى وبعض مخيمات النازحين القادمين من الموصل. 
واضاف جندياني في تصريح الذاعة العراق الحر: »نحن 
المعلومات  واخذ  االذاعة  برصد  قمنا  الثقافة  كوزارة 
الكافية ومحطات التقوية واعادة البث في محافظة نينوى 
الن هذه المحطة ومحطات التقوية هي من امالك شبكة 
الكثر  بث  بقوة  المحطات  هذه  وتمتاز  العراقي  االعالم 

من ٥ كم«. 
وقوات  االقليم  في  االمنية  الجهات  جندياني  وطالب 
االذاعة  هذه  بث  وقف  على  بالعمل  الدولي  التحالف 
بعضها  سريعة  اجراءات  باتخاذ  »نطالب  قائال:  واضاف 
اجراءات تشويشية من قبل وزارات خاصة باالمن الوطني 
الن هذا من اختصاصهم وايضا هناك اجراءات عسكرية 
ربما من قبل التحالف الدولي الستهداف هذه المحطات«. 
الى ذلك يشير المختصون والمراقبون الى صعوبة السيطرة 
على اعالم تنظيم داعش التباعهم اساليب متنوعة للوصول 

الى االخرين عبر وسائل االعالم. 
والمحلل  الخبير  يشير  الحر  العراق  تصريح الذاعة  وفي 
االمني عادل بوتاني، الى وجود العديد من اجهزة البث 
الموصل  مدينة  في  التنظيم  لهذا  والمسموع  المرئي 
االلكترونيات  واستغلوا  متنوع  داعش  »اعالم  ويضيف: 
محطات  وحتى  االجتماعي  التواصل  ومواقع  واالنترنيت 
محطات  ثالث  على  واستولوا  الموصل  في  التلفزة 

للتلفزيون في الموصل ولديهم ثالث اذاعات متنوعة«. 
ويؤكد بوتاني ان منع وصول بثهم لمناطق االقليم يجب 
ان يتم عبر اجهزة تنقية خاصة واجهزة تشويش قوية لمنع 

وصول البث الى االقليم او حتى داخل الموصل. 
الباحث في شؤون الجماعات االسالمية عبدالرحمن  اما 
صديق فيعتقد ان الحل ليس بالمنع االستماع او اعاقة بث 
هذه االذاعات الى االقليم، وانما ببرامج اعالمية في الرد 
عليهم واضاف الذاعة العراق الحر: »مثلما هم استطاعوا 
ان  يجب  ان  ايضا  نحن  إلينا  الصوت  هذا  يوصلوا  ان 
نوصل صوتنا الى المناطق الخاضعة لسلطتهم وبث المزيد 

من الوعي الديني للمستمعين«. 
من  بالمزيد  نتحصن  ان  »علينا  بالقول:  صديق  ويؤكد 
الوعي وبمزيد من الرد االيجابي الن الحكومات العراقية 
والنظام السابق اعتقد بانهم كانوا يشوشون على االذاعات 
مرغوب  ممنوع  كل  منطلق  ومن  الكردي.  النضال  ايام 
نشجع  منه وان  نخاف  الصوت واال  بهذا  نهتم  اال  علينا 
المواطن على اكتساب المزيد من الوعي وتزويد المواطن 

بالحقائق والوقائع«. 
يذكر ان تنظيم داعش المصنف على الجماعات االرهابية 
سيطر الصيف الماضي على مدينة الموصل واستولى على 
جميع محطات التلفزة واالذاعات الموجودة في المدينة. 

»إسالم يكن« يهدد طاقم عمل »القاهرة والناس« بالذبح

إخالء جزئي لدير مار متى من ساكنيه بعد هجوم داعش
مطالب بمواجهةوكثافة القصف الجوي للتحالف

إذاعة داعش

وفاء وكاميليا بسببهم اعدم داعش 21 قبطيا
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باحث آكاديمي وسياسي 
عراقي مقيم في لندن

الجزء الثالث واألخير

والخطأ  بالصح  األمر  يتعلق  ال 
بقدر ما يتعلق بالمثال، بغض النظر 
عن عقالنية او عدم عقالنية ذلك 
المفردة  تلك  السلف،  المثال. 
بالتماهي  الرغبة  إلى حد  المغرية 
التاريخ.  غيهب  في  والعيش 
باللذة.  الشعور  يحدث  ذاك  حين 
وإنما  باإليمان.  القضية  تتعلق  ال 
الفعل  الى  اإليمان  بإخراج  تتعلق 
للرغبات  تجسيدا  الخارجي 
يتعلق  وال  الدموية.  والتعطشات 
االمر بالشجاعة، وإنما بالتماهي مع 
الفعل التدميري، وال يتعلق بإشاعة 
اإليمان لدى اآلخرين، وإنما بنشر 
استالب  فعل  انه  بينهم.  الرعب 
ينتج خلق حالة استالب مضاعف 

عند اآلخر. 
بخلق  الرغبة  تحرير  ينبغي 
اآلخر  لدى  والنفي  االستالب 
لإليمان  يمكن  ال  العنف.  عبر 
القناعة.  عن  ينفصل  ان  السليم 
على  يؤكد  القرآن  كان  وإذا 
للوصول  العقل  وأعمال  التفكر 
التوحش  ادارة  فان  اإليمان،  الى 
تلغي تماما هذا األساس القرآني 
محلها  وتحل  اإللهية  والوصايا 
البشر  من  أفراد  وإرادات  أفكار 
يستعيرون كرسي األلوهية وبساط 
معا:  بفعلين  يقوموا  لكي  النبوة 
عما  النظر  بغض  ونبوي،  الهي 
قاله اإلله او قام وأوصى به النبي. 
والدليل على ذلك هو إلغاء عمل 
الخاصة  النبوية  األحاديث  جميع 
الوصايا  وجميع  المسلم  بتعريف 
والجريمة  القتل  حول  اإللهية 
واإليمان والكفر والحرب والسلم 

وحق الحياة،
تسعى  األفعال  تلك  كل  ان 
مفهوم  في  القائمة  الثغرات  لسد 
االسالم  في  والحكم  السلطة 
وتعريفهم  الخوارج  خروج  منذ 
لمفهوم الحكم، مرورا بالحشاشين 
اإلسماعيليين والقرامطة واألمويين 
ال  وهي  والعثمانيين.  والعباسيين 

جالل،  نيفين  المذيعة  طالبت   
المصري  الرئيس  بتدخل 
ووزارة  السيسي  عبدالفتاح 
اختفاء  مكان  لمعرفة  الخارجية 
والمصور  المخرج  شقيقها 
جالل،  محمد  التليفزيونى 
المختطف في ليبيا منذ أغسطس 

)آب( الماضي. 
لصحيفة  وفقا  نيفين،  ورجحت 
المصري اليوم، أن يكون شقيقها 
اختطف على يد داعش، وأجبر 
على تصوير وإخراج مشاهد قتل 
المصريين في ليبيا تحت التهديد. 
المخرج  شقيقها  أن  وأضافت 
من  آخرين   4 مع  اختطافه  تم 
نصبه  كمين  في  والمغرب،  ليبيا 
أجدابيا،  بمنطقة  ليبيون  مسلحون 

جلسة  تغطية  من  عودتهم  أثناء 
البرلمان الليبي لقناة برقة الفضائية 
المخرج  بها  يعمل  التي  الليبية، 

وزمالئه المخطوفين. 

ولديه  متزوج  »محمد  وتابعت:   
 ٥ عمرها  فريدة  اسمها  طفلة 
في  ذلك  قبل  وعمل  سنوات 
حتى  والفراعين،  دريم  قناتي 

حصل على فرصة عمل في قناة 
بها مخرجا ومصورا  برقة وعمل 
وال نعلم عنه شيئا منذ اختطافه«. 
التحق  شقيقها  أن  إلى  وأشارت 
الفضائية  برقة  قناة  في  بالعمل 
الليبية، منذ عام، كمخرج ومصور، 
وتم تكليفه مع طاقم عمل بالقناة، 
النواب  مجلس  اجتماع  لتغطية 
)آب(  أغسطس   4 يوم  الليبي، 
الماضي، وكان منعقدا في طبرق 
المصرية  الحدود  من  القريبة 
اعترضهم  عودتهم  وأثناء  الليبية، 
كمين، اعتقدوا أنه تابع للشرطة، 
ولكن تبين أنهم مسلحين ملثمين، 
من  زمالئه  من  ثالثة  وتمكن 
الفرار فيما اختطف المسلحون ٥ 

من الطاقم بينهم شقيقها. 

ال مفهوم للسلطة في 
إسالم داعش

داعــش: ايديولــوجـيــا إدارة الـتـوحــش.. الرعب للسيطرة على العالم 

مذيعة مصرية تكشف: أخي هو من أخرج فيلم ذبح 21 مصريا في ليبيا

تنتج فكرا في هذا الميدان بقدر 
التدميري  الفكر  انتاج  تعيد  ما 
أنواع  بشتى  بالمبالغة  المرتبط 
العنف مثل االزارقة من الخوارج 
الخوارج  فرق  كل  فاقوا  الذين 
ومن  العنف.  واستخدام  بالتكفير 
الخوارج  من  كثيرا  ان  المعروف 
كانوا بدوا أعرابا وليس مدنيين. 

مفاجئ  بظهور  األمر  يتعلق  ال 
أليديولوجيات التوحش والتكفير. 
فعوامل هذا الظهور متوفرة ليس 
في  وإنما  وحده،  الفكر  في 
الحياة.  في  للتقدم  العام  التراجع 
االجتماعي  الصعيد  على  التقدم 
كما على الصعيد العلمي. فالعلوم 
ال تدرس في الجامعات على انها 
ضرورية لنقل المجتمع من حالة 
وإنما  متقدمة،  حالة  الى  راكدة 
ضرورة  عن  العلوم  هذه  تنفصل 
فإن  وبالتالي  االجتماعي،  أدائها 
هما  واإلستبداد  الدكتاتورية 
الوظيفة  غياب  لحالة  تكريس 
نفس  وفي  للعلوم  االجتماعية 
الوقت رحم لوالدة جميع األفكار 
اليوم  يحصل  ما  وهذا  المتطرفة. 
يحل  حيث  األوسط  الشرق  في 
ضد  واستخدامها  بالعلوم  الجهل 
استخدامها  محل  المجتمعات 
المجتمعات.  تلك  اجل  من 
المنظومات  انهارت  ولذلك 
األخالقية جميعها بما فيها منظومة 
ولسد  للعلوم.  التقني  االستخدام 
مستوى  في  العميقة  الثغرة  هذه 
يجري  التقني  العلمي  اإلبداع 
دينية  مسوغات  عن  البحث 
وتاريخية لتدمير العلوم وتطبيقاتها 
التدميري  إستخدامها  طريق  عن 
بما في ذلك إستخدام الفضائيات 
وشبكات اإلنترنيت. وهو ما تفعله 

تبث  داعشية  وفضائيات  داعش 
فيديوهات قطع الرؤوس والمذابح 
الجماعية في حين تنشغل وسائل 
بقضية  مثال  بريطانيا  في  االعالم 
هل تطور الموبايل الذكي بجيله 
الخامس سيخرق خصوصية الفرد 
يمكن  حيث  المراهقين  خاصة 
في  الوالدين  لدى  برامج  وضع 
أماكن  بعض  لمعرفة  موبايالتهم 
في  لمساعدتهم  أبنائهم  تواجد 
وقد  لمشاكل.  تعرضهم  حال 
طرحت هذه القضية على المجتمع 
مقابل  رفضها.  أو  قبولها  لتحديد 
إجبار  داعش  قوى  تحاول  ذلك 
المجتمعات من خالل فكر ادارة 
التوحش على مشاهدة ما تبثه من 
بث  وظيفة  لتكريس  فيديوهات 
التكنولوجيا  عبر  البدائي  الرعب 

المرئية في آخر إختراعاتها.. 
هذا التناقض الهمجي ليس عشوائيا، 
ومقرر.  ومدروس  مخطط  بل 
واإلكسسوارات  المالبس  فصناعة 
يدخل  والديكور  والمؤثرات 
واالشراك  النكاية  مرحلة  ضمن 
التمكين  مرحلة  تسبق  التي 
إقامة  مرحلة  بدورها  تسبق  والتي 
بقعة  اي  على  االسالمية  الدولة 
الدولة  ما )يضر(  ممكنة وإتالف 
دينيا  مختلفين  بشر  من  االسالمية 
الحاد  اإلطار  عن  وثقافيا  وطائفيا 
إدارة  أيديولوجيا  ترسمه  الذي 
نفايات ضارة  البقية  ان  التوحش. 
يجب إتالفها عبر القتل التدميري. 
الثمن  يدفع  ان  يمكن  الجميع 
في بقعة أو منطقة ادارة التوحش 
داعش  يدعم  من  ذلك  في  بما 
داخليا وخارجيا. وفي هذا المنهج 
فكرة  تأتي  والفكري  التجريبي 
البغدادي  بكر  ابي  خالفة  إعالن 

او  للوالء  مبايعته كشرط  وفرض 
البراء. 

قرآن داعش ضد قرآن محمد
الشريعة  رعب  تبث  داعش  ان 
السمحاء  الشريعة  مفهوم  إللغاء 
الشريعة  به  تسمح  تسامح  ال  اذ 
الوهابية وال إمكانية لتفعيل آيات 
في  والتعارف  والجدال  الحوار 
الوحيدة  اإلمكانية  فآل  القران 
الدولة  ظل  في  للعيش  المتاحة 
المطلقة  الطاعة  هي  االسالمية 
ألفكار وتطبيقات الدولة االسالمية 
بقاع  جميع  على  أقامتها  المنوي 

ومناطق ودول الكرة األرضية. 
إدارة  فكر  في  العالم  مفهوم  إن 
اليونيفيرسال  مفهوم  هو  التوحش 
السماء  بين  التطابق  الكلي، حيث 
تلغي  شاملة  وحدة  في  واألرض 
جميع اإلمكانيات التي انتهى اليها 
فاإلسالم  وفاته.  قبل  النبي محمد 
باإلعتراف  يتعلق  ال  حاليا  القائم 
والجماعات  والثقافات  باألديان 
بالغائها  يتعلق  وانما  األخرى 
وتدميرها. لكن الملفت في األمر 
اسالمي  اي  داخلي،  الصراع  ان 
تم  الخارجي  فالعدو  -اسالمي. 
إلغاؤه وتحول الى عدو داخلي. 

إن المراحل االساسية كما وردت 
إدارة  كراس  او  مخطوط  في 

التوحش هي كالتالي:
مرحلة شوكة النكاية واإلشراك. ثم 
إدارة  ثم مرحلة  التمكين.  مرحلة 
التوحش ثم مرحلة شوكة التمكيم 
هذا  خطر  لكن  الدولة.  قيام  ثم 
الفكر يأتي من التكييف الشرعي 
مثال  المؤلف  ويضرب  الفردي. 
عن مجموعة صغيرة أسسها شاب 
إستنادا  التسعينيات  في  مصري 
ومنها  الجهاد(  )فقه  كتب  الى 

العدة(  إعداد  في  )العمدة  كتاب 
الشخص  ان هذا  المؤلف  ويقول 
قد قتل في مواجهات التسعينيات 
مع الشرطة المصرية لكنه يتدارك 
قاعدة  طبق  قد  الشاب  هذا  ان 
صحيحة هي )مجهول الحال بدار 
الكفر يجوز قتله تقصدا للمصلحة( 
. أال ترون ما هو هدف فكر ادارة 
حتى  القتل  القتل.  إنه  التوحش؟ 
بالنسبة لشخص ال تعرف من هو 
وما هي حالته. ويقول ابو بكر ان 
ويستطرد  صحيحة.  القاعدة  هذه 
ولكن  القاعدة صحيحة  )هذه  ان 
إذا طبقت على دار الكفر إذا كان 
الكفر  دار  أما  كفار.  اهلها  اكثر 
التي أكثر أهلها مسلمون فال تطبق 

عليها تلك القاعدة( ص ٢٧. 
القتل هو الهدف االسمي. الهدف 
الوحيد السالم داعش. انه التطهير 
للمسلمين.  بالنسبة  حتى  الشامل 
فهناك مفهوم لداعش هو )المسلم 
مستور الحال( وهو اليقتل وتعريفه 
حسب ابي بكر ناجي هو المسلم 
الذي من ظهرت عليه عالمة من 
عالمات االسالم ولم يعرف عنه 
ناقض من نواقضه. نحن هنا امام 
وخاص  فردي  ديني  جبروت 
يقرر وحده ماهو االسالم وما هي 

نواقضه؟
ان دحر داعش مرتبط باإلصالح 
الفكر  في  والتجديد  السياسي 
الدولة  بناء  وإعادة  السياسي 
فقط.  المواطنة  وحقوق  وشروط 
اجزم  فاني  للجزم  كرهي  ورغم 
الدولة وحدها ستهزم داعش.  ان 
وإلغاء  الحكومة  او  السلطة  أما 
الدولة فإنها ستوفر لداعش مسلما 

مجهول الحال يجب قتله. 
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اشــيد  الــذي  الوقــت  فــي 
هكــذا  مثــل  عقــد  بضــرورة 
مؤتمــرات واســتخدام االعــالم 
بحقوقنــا  للمطالبــة  ســبيال 
المســلوبة، بــدوري اشــير الــى 
المآخــذ  مــن  الكثيــر  وجــود 
الــى  اضافــة  عليــه  التنظيميــة 
التفــرد فــي العمــل وضيــاع العمل 
الجماعــي للجنــة التنظيميــة اســوة 
ــه  ــة، علي ــاء برطل ــر اصدق بمؤتم
ــذ  ــن المآخ ــا م ــى بعض ــير ال اش
القانونيــة والمهمــة فــي البيــان 

يأتــي:- وكمــا  الختامــي 
االجــدى  مــن  كان   .١
العراقيــة  الحكومــة  مطالبــة 
بطلــب القبــول بالنظــام االساســي 
لمحكمــة العــدل الدوليــة وليــس 
طلــب االنضمــام الــى المحكمــة 
العليــا..  الدوليــة  الجنائيــة 

ــي  ــام األساس ــل النظ ــث دخ حي
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
بتاريــخ  قانونيــا  النفــاذ  حيــز 
٢٠٠٢/٥/١ ومنــذ ذلــك التاريــخ 
بــدأت أجهــزة المحكمــة عملهــا 
تحقيــق  فــي  أمــل  وكلهــا 
ــن  ــة. وم ــة الدولي ــة الجنائي العدال
المالحــظ ان هنــاك اشــخاص 
هــم حاليــا اعضــاء فــي الحكومة 
ــن  ــوا معرضي ــد يكون ــة ق العراقي
للمســائلة القانونيــة امــام هــذه 
ــب  ــان طل ــي ف ــة وبالتال المحكم
القبــول بالنظــام االساســي لــن 
يقبــل بــه، بمعنــى ان االقــرار 
لمحكمــة  االساســي  بالنظــام 
العــدل الدوليــة ســيضع بعضــا 
مرتكبــي  مــن  العراقييــن  مــن 
جرائــم االبــادة تحــت طائلــة 
الجنائيــة  المحكمــة  عقــاب 
ــض  ــع رف ــي اتوق ــة وبالتال الدولي

هــذا الطلــب. 
٢. تحــرك الدعــوى امــا عــن 
ــي  ــرف ف ــي ط ــة ه ــق دول طري
مجلــس  او  األساســي  النظــام 
ــابع  ــن بموجــب الفصــل الس األم
العــام  المدعــي  قبــل  مــن  او 
الدوليــة..  الجنائيــة  للمحكمــة 
وحيــث يشــترط أن تكــون الدولة 
الموقعــة علــى نظــام رومــا تملــك 
ــوى للمحكمــة  ــق رفــع الدع ح

الجنائيــة الدوليــة والعــراق لــم 
ــذا  ــا، ل ــاق روم ــى اتف ــع عل يوق
كان مــن المهــم الطلــب مــن 
ــس  ــك )ولي ــام كذل ــي الع المدع
االمــن(  مجلــس  مــن  فقــط 
فاحالــة  الشــكوى  تحريــك 
الدعــوى قــد تكــون مــن مجلــس 

األمــن أو المدعــي العــام. 
االجــدى  مــن  كان   .3
ــم  ــة تقدي ــن الحكوم ــب م الطل
مشــروع قانــون واحالتــه الــى 
مجلــس النــواب العراقــي وليــس 
الطلــب مــن مجلــس النــواب 
ــوان  ــوري بعن إلصــدار تشــريع ف
 .. النازحيــن(  حمايــة  )قانــون 
فمــن المعــروف ان المحكمــة 
ــحبت  ــد س ــت ق ــة كان االتحادي
ــان  ــدام البرلم ــاط تحــت اق البس
تقديــم  مســألة  فــي  العراقــي 
والتــي  القانــون  مقترحــات 
ــكام  ــا ألح ــل وفق ــت تحص كان
الدســتور  مــن   6٠ المــادة 
العراقــي )مقتــرح مــن عشــرة 
ــدى  ــن اح ــر او م ــاء فاكث اعض
ــر  ــح االم لجــان البرلمــان( واصب
التنفيذيــة  بالجهــات  محصــورا 
ومجلــس  )الــوزارات  فقــط 
ــرارات  ــب ق ــوزراء...( وبموج ال
و44   43 االتحاديــة  المحكمــة 

 .٢٠١٠ لعــام 

4. لــم يشــر المؤتمــر وال 
المحاضريــن الــى وجــود قانــون 
ــي  ــة ف ــادة الجماعي ــاص باالب خ
العــراق وهــو القانــون رقــم ١ 
ــث كان  ــي ١ / ١ / ١٩٩٢ حي ف
ــة  ــى اتفاقي ــع عل ــد وق ــراق ق الع
االبــادة الجماعيــة الدوليــة والتــي 
وقعــت عليهــا ١33 دولــة، وان 
المحكمــة الجنائيــة العراقيــة هــي 
المختصــة داخليــا بنظــر دعــاوى 
ــة وكــذا الحــال  ــادة الجماعي االب
ــبة لألختصــاص الخارجــي  بالنس
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
العليــا، وهــذا مــا لــم يذكــره 
ــم  ــن المه ــرون. وكان م المؤتم
التأكيــد علــى احــكام المــادة 
والتــي  القانــون  مــن  الثانيــة 
نصــت علــى مــادة ٢ فــي هــذه 
علــى  نصــت  االتفاقيةوالتــي 
))تعنــي االبــادة الجماعيــة أيــا 
ــة  ــة، المرتكب ــال التالي ــن األفع م
ــي أو  ــر الكل ــى قصــد التدمي عل
الجزئــي لجماعــة قوميــة أو أثنيــة 
ــا  ــة، بصفته ــة أو ديني أو عنصري

ــذه: ه
)أ ( قتل أعضاء من الجماعة. 
جـدي  أذى  الحـاق  )ب ( 
مـن  بأعضـاء  خطيـر  روحـي  أو 

 . عـة لجما ا
الجماعــة،  اخضــاع  )ج( 

عمــدا، لظــروف معيشــية يــراد 
بهــا تدميرهــا المــادي كليــا أو 

جزئيــا. 
)د( فــرض تدابيــر تســتهدف 
ــال  ــاب األطف ــؤول دون انج الح

ــة.  داخــل الجماع
مــن  أطفــال  نقــل  )هـــ( 
الجماعــة، عنــوة، الــى جماعــة 

) . أخــرى.
اقترحــت  قــد  كنــت   .٥
قانونــي خــاص  وضــع محــور 
فــي البيــان الختامــي يتضمــن مــا 
يلــي )نحــن بحاجــة الــى اصــالح 
غــرار  علــى  القانونــي  للنظــام 
ــي  ــام القانون ــون اصــالح النظ قان
ــى ان  ــنة ١٩٧٧، عل ــم 3٥ لس رق
نبــدأه بحمايــة حقــوق االقليــات، 
بوضــع  االقليــات  باتــت  فقــد 
ــع  ــر، وتق ــد اآلخ ــا بع ــزر يوم م
مســؤولية انقاذهــم علــى الجميــع 
بــدءا باالكثريــة، ومــن المهــم 
اعــادة النظــر بقانــون تعويــض 
لســنة   )٢٠( رقــم  المتضرريــن 
٢٠٠٩ علــى ان يكــون التعويــض 
مجزيا وفوريا.. واالســراع بتشــريع 
قانــون حقــوق المكــون األصيــل 
المكونــات  تشــمل  ان  علــى 
ــم  ــا ل ــذا م ــدم( وه ــة بالق الموغل

ــه. ــم اهميت ــدث رغ يح

متابعة: سورايا 

أقامــت المديريــة العامــة 
الســريانية  والفنــون  للثقافــة 
للبوســتر  الثانــي  المعــرض 
الحديــث صباحــا يــوم االربعاء 
١8 / ٢ / ٢٠١٥ علــى قاعــة 
الســرياني  التــراث  متحــف 
لمــدة يوميــن، حضــر اإلفتتــاح 
ــاب  ــد عبدالوه ــد أرش د. أمج
المديــر العــام  للثقافة الســريانية 
د.  أســقف  والخــور  وكالــة 
ــب  ــام ســوني وجــالل حبي بهن
مديــر ناحيــة عنكاوا وســوالف 
هرمــز مديــر بلديــة عنــكاوا و 
فــاروق حنــا مديــر متحــف 
وعــدد  الســرياني  التــراث 
والمهتميــن  الفنانيــن  مــن 
واألدبــاء  الحديــث  بالفــن 
شــارك  حيــث  والصحفييــن. 

فنانيــن   )4( المعــرض  فــي 
ــث  ــتر الحدي ــن بالبوس مختصي
لوحــة   )٢٠( حوالــي  ضــم 

وهــم:
١- ثابــت ميخائيــل شــابا 
 -٢ لوحــات.   )٧( بـــ  شــارك 
هانــي كامــل ككــي شــارك بـــ 
ــي  ــد جج ــات.3- فه )3( لوح
عولــو شــارك بـــ )8( لوحــات. 

شــارك  يوســف  وســيم   -4
وأســتهل  لوحتيــن.   )٢( بـــ 
إفتتــاح المعــرض تلبيــة لمعانــاة 
النازحيــن وتحديــا لإلرهــاب 
الغاشــم الــذي نــال عصــب 
مكونــات أبناء شــعبنا »ســورايا« 
مصــورا حقيقــة أكبــر تظاهــرة 
عــن هجــرة القوميــات الصغيرة 
مــن المســيحيين واأليزيديــة 

إلــى  والتركمــان  والشــبك 
وباقــي  كوردســتان  إقليــم 
مثبتيــن  العــراق  محافظــات 
الملونــة  فرشــاتهم  ببصمــات 
والتهجيــر  النــزوح  معانــاة 
شــعبنا  ألبنــاء  القســري 
)ســورايا( وتــم إصــدار فولــدر 
خــاص بالمعــرض المذكــور 
الذاتيــة  الســيرة  فيــه  درج 

عــن كل الفنانيــن المشــاركين 
وإبــداء  المعــرض  فــي 
اآلراء والتواقيــع فــي ســجل 
ــوف  ــل الضي المعــرض مــن قب
الحاضريــن. تــم تغطيــة إفتتــاح 
المعــرض مــن قبــل فضائيــة 
عشــتار ومكتــب عينــكاوا كوم 
ــالم  ــائل اإلع ــن وس ــدد م وع
منهــا: جريــدة ســورايا الغــراء. 

بعض المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر اإلبادة الجماعية 
المنعقد في أربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015

المشاور القانوني/
ماهر سعيد متي

المديرية العامة للثقافة والفنون السريانيةتقيم المعرض الثاني للبوستر الحديث 
تحت شعار )تحديات التهجير(
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التي  األولى  البداية  هي  *ما 
جعلت منك قاصا وناقدا؟. 

في  كانت  األولى  -بدايتي 
كنت  حيث  اإلعدادية  المرحلة 
طالبا في إعدادية الزبير كان هناك 
لي  رسموا  هم  أجالء  أساتذة 
باألحرى  التقرب  طريقا في مجال 
التذوق األدبي ومنهم الذين أدين 
لهم بالعرفان مجيد الكعبي وخالد 
مدرس  عربو  ولويس  البارودي 
في  األساس  وهم  الرياضيات 
بعد  األدبية  الظفيري  حسن  بنية 
اإلعدادية. وبعد مشوار طويل من 
األلم وال أريد أن أتطرق إليها ألنها 
والتشرد  باإلضطهاد  تتميز  كانت 
بالدكتور  إلتقيت  اإلعدادية  وبعد 
البصرة  من  فرحان  محسن  فهد 
هم  حقيقة  السعد  عامر  ودكتور 
لكي  األولى  العتبة  على  وضعوني 
كنت  ألني  اآلن  أمامك  أتحدث 
إبدأ  لي  وقالوا  أكتب  ما  أجهل 

بالخطوة األولى وال زلت أحبو. 
*أذكر لنا أهم كتبك القصصية  
والمخطوطات  المنجزة  والنقدية 

التي سترى النور بعد نشرها؟. 
كانت  األولى  مجموعتي   -
بعنوان: علبة كبريت مبتلة والفضل 
إلى  اإلسم  بهذا  لتسميتها  يعود 
السادة  المبدع عبد  الشاعر  األستاذ 
العامري،  الكريم  وعبد  البصري 
ينتابني الخوف  وكنت في بدايتها 
كقاص  أرفض  أنني  على  والقلق 
في هذا المجال وذهبت إلى وزارة 
الطبع  موافقة  على  الثقافة ألحصل 
تعتبر  وهي  النظام  سقوط  قبل 
المجموعة  أما  أعمالي.  باكورة 
الثانية والتي بعنوان: ) يارا( أعطت 
يوازي  بما  لي  الحقيقية  اللمسة 
سردها  وطريقة  بإسلوبها  اآلخرين 
دورعبد  وكان  القصيرة.  للقصة 
الغفار العطوي وكاظم صبر البياتي 
وقصي  البصري  السادة  وعبد 
لي  مهما  عدي  الخفاجيوالناقد 
القصة  عن  نقدية«  مقاربات  في« 
القصيرة لنخبة مختارة للقصة ومن 
بينهم محمد خضير. ولي مخطوطة 
قصصية بعنوان: ) ورود تنتحر على 
عن  أخرى  ومخطوطة  األرض( 
»قصيدة النثر في البصرة بين الواقع 
بالكتاب  عالقة  له  ألن  والطموح 

الذي صدر أخيرا وآنفا.
في  إسلوبك  تستخدم  *كيف 
على  قاسيا  تكون  وهل  النقد؟ 
إيجابية  هناك  أم  الشعرية  الكلمة 

تظهرها للقارىء؟.
الناقد  يتحرر  لم  اآلن  لحد   -
ولم  اإلخوانيات  من  العراقي 
لبيان  الحقيقية  صورته  النقد  يعط 
النص  في  والمساوىء  المحاسن 
أو  الجانبالشعري  في  كان  سواء 
عن  يتطرقون  ما  وكثيرا  السردي 
والعبارة  المفردة  إستخدام  كيفية 
الشعرية ناسين أن يقفوا كحكم أو 

كناقد على محاسن اإلسلوب الذي 
السارد  أو  الشاعر  خالله  من  يعبر 

بطريقة فنية معاصرة. 
*ما هي أهم المهرجانات التي 

شاركت بها؟. 
- لم أشارك في قراءات نقدية 
إال في محافظة البصرة. بل شاركت 
بورقة في الصورة الشعرية عند عبد 
كصورة  وقدمتها  البصري  السادة 
كريم  الشاعر  عند  وكذلك  نقدية 
الثقافي(  )البيت  جلسة  في  جهيور 
للشاعر  نقدية  وورقة  البصرة  في 
جيكور  ملتقى  في  عمر  صبيح 

الثقافي وهذه تعتبر البدايات. 
أدبية  جوائز  لك  وأن  *سبق 
أو دروع وشهادات حصلت عليها 

خالل مسارك األدبي؟.
- لي دروع وشهادات تقديرية 
والكتاب  األدباء  إتحاد  من  كثيرة 
في  الثقافي  والمركز  العراقيين 
شارع المتنبي. ولكن أنا من النوع 
الذي ال يشارك في المسابقات ألن 
األديب في رأيي ال تقيمه المسابقة.
مشاركات خارج  لديك  *هل 

القطر؟. 
مشاركة  أي  لدي  توجد  ال 
المستقبل  في  وأئمل  القطر  خارج 

مشاركتي خارج القطر.
أبنائك  من  أحدا  ربماتجد   *
لديه موهبة أدبية كي تشجعه وفي 

أي مجال؟.
- نعم عندي إبني مروان كان 
التشكيلي  الفن  مجال  في  متميزا 
)الرسم( وكانت بداياته األولى في 

لمحافظة  اإلبتدائي  األول  الصف 
األولى  الجائزة  على  حاز  البصرة 
يرسم  فطري  رسام  هو  واآلن 
اللوحة الفنية بإتقان مما يدلل على 
بها  أعتز  فطرية  موهبة  يمتلك  أنه 
ظروفه  بسبب  ينميها  لن  ولكنه 

الحياتية ومشاغله اليومية.
أو  األدباء  *لماذا يطلق عليك 

يصفونك بأوباما أو مانديال؟.

- كثير من الناس عندما نلتقي 
بهم يقولون تشبه مثل أمريكي أو 
تشبه منسل مانديال وأرد عليهم الله 

يخلق من الشبه أربعين.
معينة  هوايات  تمارس  *هل 

وأنت في مقتبل هذا العمر؟. 
- هوايتي الرئيسية هي القراءة 
هو  الكبير  وطموحي  المتواصلة 
أنني  حتى  العليا  دراستي  إكمال 
قدمت لإلنتساب إلى جامعة) سانتي 
إلكمال  أطمح  ألنني  كليمنس( 
الدراسات لكي أحصل على لقب 
علمي وهذه أمنيتي في الحياة رغم 
عمري قد تجاوز )6٥( عاما وقبل 
أن أنتمي لكلية اآلداب كنت في 
منها  إنسحبت  وقد  الحقوق  كلية 

ألني أهوى األدب.
إذاعات  أجرت  وأن  *سبق 
نقديا  أو حوارا  لقاءا  أو فضائيات 

خاصا معك وأين؟. 
الفضائيات  من  كثير   -
معي  وحوارات  لقاءات  أجرت 
الحضارة،النعم،  مثل:الفيحاء، 
وإذاعة المربد قسم منها في البصرة 

والقسم اآلخر في بغداد.
الثقافي  المشهد  ترى  *كيف 

العراقي، هل هو بخير؟. 
العراق بلدي ولود  أنا أرى   -
إذا  أغالي  وال  والمثقفين  بالثقافة 
قلت أن الشعر والثقافة يولدان في 
العراق سواءا على الصعيد القطري 
أو المحلي فنجد السريان وعلومهم 
والثقافة  التاريخ  في  وجذورهم 
أساطير  من  تحمله  وما  الكوردية 

واألدب  العربية  اللغة  أضافت  وما 
المبدعين  رموزها  طريق  عن 
إستطاعوا أن يضعوا بصماتهم في 

العالم.
أقالم  من  موقفك  هو  ما   *

النقاد الشباب؟.
عن  نتحدث  أن  أردنا  إذا   -
تشعر  متفجرة  ثورة  فهم  الشباب 
التركيز  وعدم  التسرع  من  بالكثير 
ألن الشاب يحاول الوصول بسرعة 
إليه كشاعر وقاص.  يصبو  ما  إلى 
من   مطلوبان  واإلستشارة  فالتأني 
الرموز الشعرية التي لها باع طويل 
والقصصي  الشعري  اإلبداع  في 
خطا  من  منهم  الكثير  نجد  لكننا 
المجال  هذا  في  كبيرة  خطوة 
مجال  في  كبيرة  جوائز  وحصدوا 
القصيرة  القصة  وعناصر  الشعر 
بخير  الشباب  بأن  ذلك  ويدل 

والثقافة بخير.
في  تعتمد  أسس  أي  على   *

نقد النصوص الشعرية؟.
منها:  كثيرة  مدارس  النقد   -
التحليلية،  البنيوية،  التفكيكية، 
النقد هو شعور  الحداثوية. إال أن 
أن  يستطيع  الناقد  لدى  داخلي 
يوظفه من خالل معطيات ومتابعة 
لكثير  إستقرائية  بطريقة  وتواصل 
من اآلداب والفنون أو كونت لديه 
لكي  تؤهله  أن  تستطيع  حصيلة 
يكون ناقدا لجوانب النقد األساسية: 
الناقد  الناقد،إسلوبه،تحرر  كثقافة 
يسلك  وأن  والعاطفة  اإلنحياز  من 

سلوكا حياديا أزاء النص. 
لنشاطات  دورك  هو  ما   *
والكتاب  األدباء  إتحاد  وفعاليات 
العراقيين المركز العام فرع/ بغداد. 
هوية  على  حاصل  كعضو   -
العراقيين  والكتاب  األدباء  إتحاد 
في  بغدادوعضو  العام/  المركز 
أشارك  البصرة  أدباء  إتحاد  فرع 
بقدر  واألماسي  المهرجانات  في 
الصعيد اإلجتماعي  المستطاع على 

والثقافي واألدبي.
تؤمن  التي  الحكمة  ما هي   *

بها؟. 
الله  رحم   « هي  حكمتي   -

أمرءا عرف قدر نفسه«.
ذكرها  تود  أخيرة  كلمة   *

للمتلقي؟. 
للذي  وتقديري  شكري   -
عرفني  والذي  الحوار  لي  أجرى 
بكثير  ألتقي  أن  من خالل وسيلته 
وقد  يستحسنوني  قد  القراء  من 
يرفضون ما طرحت فكال الحالتين 
زلت  وأنا ال  وأتشرف.  بهما  أعتز 
تلميذا أحبو أمام هذا الكم الهائل 
من األدب واألدباء لعلي قد وفقت 

في ما طرحت.

هو أنت 
أبانا الذي في التراب 

بالحب والتراتيل 
بعد رتبة العشاء األخير 

نخرج إلى طريق الناس 
مثل الضوء نتجمع 

بياضا يشبه ثوب بهيجة 
في حفلة الجسر 
نلتم مثل قداح 

نرسل في ريل الموت يا 
الفريد سمعان 

ملح العماد في طاسة 
الصحراء 

)يا بني ال تخاف اليتم جدة 
المامش أبو عنده( 

أبانا الذي في المقابر 
أحمر مثل الورد 

نصعد إينوما اليش 
وفي الماء نخضر رطبا جنيا

)وما همتنا الصدمات( 
ما زلنا إلى اآلن أكفا تلون 

الضياء 
ومن بهجة الجاكوج 

أكفنا تعلي الجمال وتبني 
)يا بو علي( 

ويتعالى النشيد ونغتسل 
والماء رفيقنا 

وأبسو في خلية البحر السرية 
يغسل مجراه من دمنا 

الشاهق المتسلق 
أعواد المحبة ولوحات الجمال 

ويا شعبي السعيد في 
وطني الحر 

يا إسمي الحزبي الذي كنته
يوم إرتقيت إلى رتبة 

وكان إسمي صارم حازم 
سالم 

وكنت أرى إلى فهد 
برج حضارة يضاء فوق عتبات 
بيت طين أقصى قرانا الحب 

ويا بيت الرطب الحلو يا 
وضاح 

يا بيت آلهة الحب والحياة 
والجمال 

ويا سالم الذي ال سالم بعده
وقد سرت إلى برج تضيء 

حماماته
باب نصب الحرية وموسيقى 

الطاحونات 
يا أبانا الذي في كل قبر 

بمائك المقدس 
غسلنا التوابيت 

وصعدنا إينموما اليش 
ونصعد

هو أنت 
المقدس
زهير بردى 

سورايا.. تلتقي بالقاص والناقد »حسن الظفيري« خالل فعاليات مهرجان الجواهري
أجرى الحوار: كريم إينا 

ـــا  ـــه أجرين مـــن خـــال فعاليـــات مهرجـــان الجواهـــري الحـــادي عشـــر دورة الســـياب )50( لرحيل
حـــوارا خاصـــا مـــع القـــاص والناقـــد حســـن الظفيـــري...
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أمـيــــر تــــومــــــــــا
لــقـمــــان كــريـمــي 
عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

ــورايا  ــة سـ ــد منظمـ زار وفـ
ـــة  ـــالم القنصلي ـــة واإلع للثقاف
أربيـــل  فـــي  المصريـــة 
ــل  ــعادة القنصـ ــى بسـ وإلتقـ
القنصـــل  فهمـــي،  عمـــر 
فـــي  الجديـــد  المصـــري 
إقليـــم  عاصمـــة  أربيـــل 
وتحـــدث  كوردســـتان 
ـــق  ـــد عـــن ضـــرورة تعمي الوف
العالقـــات بيـــن مختلـــف 
الثقافيـــة  المؤسســـات 
ـــادة  ـــة وزي ـــة واإلعالمي والفني
ـــترك  ـــل المش ـــادل والتفاع التب

ـــات  ـــة والمنظم ـــن القنصلي بي
المدنيـــة فـــي اإلقليـــم. 

القنصـــل  ورحـــب  هـــذا 
عمـــر فهمـــي بوفـــد المنظمـــة 
وأعـــرب عـــن إســـتعداده 
ـــم التســـهيالت الالزمـــة  لتقدي
ـــادل  لضـــرورة التواصـــل والتب
بيـــن مختلـــف  المشـــترك 
ــد  ــم وفـ ــات. وضـ المؤسسـ
بولـــص  نـــوزاد  المنظمـــة 
وفيـــان  المنظمـــة  رئيـــس 
ــي  ــورج غرزانـ ــالل وجـ جـ

ــة. ــاء المنظمـ أعضـ

زار وفـــد منظمـــة ســـورايا للثقافـــة 
واإلعـــالم مبنـــى مجلـــس محافظـــة 
أربيـــل وإلتقـــى برئيـــس المجلـــس 
وأعضـــاء  خوشـــناو  رشـــيد  علـــي 

ـــم  ـــم تقدي ـــاء ت ـــالل اللق ـــس. وخ المجل
بـــدء  بمناســـبة  للمجلـــس  التهانـــي 
أعمالهـــم فـــي أربيـــل كمـــا تحـــدث 
نـــوزاد حكيـــم رئيـــس المنظمـــة عـــن 

ــعبنا فـــي العـــراق وإقليـــم  حقـــوق شـ
كوردســـتان وخاصـــة فـــي محافظـــة 
الكـــورد  يعيـــش  حيـــث  أربيـــل 
ـــد  ـــام وأك ـــي والوئ ـــيحيين بالتآخ والمس
علـــى اإلهتمـــام بمطالـــب شـــعبنا فـــي 
ــدة  ــاكل بلـ ــة بمشـ ــة وخاصـ المحافظـ
عنـــكاوا وإســـتحقاقات شـــعبنا فـــي 
كافـــة المجـــاالت اإلداريـــة والثقافيـــة 
والسياســـية فـــي المحافظـــة، والجديـــر 
بالذكـــر أنـــه تـــم إنتخـــاب علـــي 
رشـــيد خوشـــناو رئيســـا للمجلـــس، 
وهـــاالن هرمـــز مـــن قائمـــة المجلـــس 
ـــت  ـــس وأعطي الشـــعبي ســـكرتيرا للمجل
لجنـــة العالقـــات والمجتمـــع المدنـــي 
ألحـــد أعضـــاء المجلـــس مـــن أبنـــاء 
شـــعبنا مـــن كيـــان شـــالما الســـيد صبـــاح 
ـــي  ـــدة ف ـــرت الجري ـــث نش ـــوالقا حي س
ــردا كامـــال عـــن  العـــدد الماضـــي سـ

ــس.   ــال المجلـ أعمـ

أعلنت منظمة اليونسكو يوم ٢١ شباط من 
٢٠٠٠م  عام  منذ  األم  للغة  عيدا  عام  كل 
الكلدان  السريان  نحن  لنا  بالنسبة  ولكن 
سيمر  والموارنة  واآلراميين  واآلشوريين 
هذا اليوم مرور الكرام... نعم كالعادة ؟؟.... 
رغم البحث العويص هنا وهناك.....لم أجد 
إال مقاال أو مقالين تتحدث عن هذه اللغة 
العظيمة والمباركة التي تجمعنا حيث فرقتنا 
تفسير  أو  معنى  لها  ليست  التي  النزاعات 
مؤسساتنا  تنتهجها  التي  اللعينة  والسياسة 
ومسؤولينا حتى في اللغة التي تجمعنا أرادوا 
وذاك  الشرقي  بالخط  يكتب  فهذا  تقسيمنا 
األسطرنجيلي  الخط  وهناك  الغربي  بالخط 
األسف  مع  ولكن  يجمعنا  الذي  األساسي 
العناوين  الشديد ال أحد يعتمده سوى في 
مسسؤولينا  من  الكل  كتاباتهم  في  الرئيسية 
المدنيين والدينيين يريد تقسيمنا إلى فئات 
وطوائف حتى في اللغة ولن أستثني أحدا 
الكلداني  السرياني  بالشعب  تسميتنا  وإن 
هذه  جبيننا  على  عار  وصمة  اآلشوري 
التسمية القطارية العجيبة الغريبة ؟؟؟!!! وهنا 
واألعمال  النجاحات  بعض  ذكر  من  البد 
في اللغة السريانية التي قامت بها مؤسساتنا 
عام  بشكل  والعراق  كوردستان  إقليم  في 
معهد  أيضا  نذكر  أن  البد  سوريا  في  أما 
في  أفتتح  الذي  )السريانية(  اآلرامية  اللغة 
من  مباشر  وبدعم  سنوات  منذ  معلوال 
بعض  فهناك  لبنان  في  أما  السورية  الدولة 
بإعادة  السريان  الموارنة  عند  المحاوالت 
فتح  من خالل  األم  السريانية  لغتهم  إحياء 
السريانية هيهات.... أين  اللغة  لتعليم  معاهد 
واألجداد...  اآلباء  المسيح...لغة  السيد  لغة 
السرياني؟.. أفرام  مار  السريان  شمس  لغة 
لغة الكتب المقدسة.... لغة سوريا القديمة... 
أساطيرنا  النهرين.....لغة  مابين  بالد  لغة 
القديم؟...لغة  التاريخ  وحضارتنا وتراثنا لغة 
الباحثين  من  نتمنى   !!! العريق؟؟؟  الشعب 
في هذا المجال/مجال اللغة/ أن يتابعوا هذا 
األمة...  وعاء  هي  فاللغة  الهام  الموضوع 
فنحن السريان دائما نتكل على غيرنا لكتابة 
تاريخنا والتحدث بدال عنا. وفي إنتظار ٢١ 
موحدة  لغتنا  نرى  ولعل  ٢٠١6عسى  شباط 
وشعبنا موحد بتسمية واحدة وكل عام أنتم 

ولغتنا بألف خير....

وفد منظمة سورايا يزور القنصلية المصرية في أربيل

صدر للكاتب 
واألديب السرياني 
د.هاوژین صليوة 
ترجمة ألشعار 

الشاعر الكوردي 
المعروف »شيركو 

بيكەس« من اللغة 
الكوردية الى 

السريانية و هي 
مجموعة مختارة 
لـ)40( قصيدة من 

القصائد الكوردية 
مع بروفايل للشاعر 

شيركو وآخر 
للكاتب هاوژین.

21 شباط يوم اللغة األم 
سيمر مرور الكرام عند 

أبناء شعبنا   

جورج غرزاني: ناشط سرياني

منظمة سورايا تلتقي برئيس مجلس محافظة أربيل


