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نوزاد بولص الحكيم

للمشاركة واإلتصال تابعونا على الموقع االلكتروني:

 قــال المطــران مــار بشــار 
ــل  ــاقفة اربي ــس اس وردة، رئي
الصــادرة  كــوالن  لموقــع 
باللغــة الكورديــة ، ان المكان 
ــه  ــذي يتمكــن في ــد، ال الوحي
بأمــن  العيــش  المســيحييون 
ــراق  ــوم الع ــي عم ــام ف وس
هــو  األوســط  والشــرق 
اإلقليــم الــذي يقــوده مســعود 
نموذجــا  لكونــه  البارزانــي، 
بيــن  والتســامح  للتعايــش 
والمذاهــب  األديــان  كافــة 
المختلفــة،  والقوميــات 
والملجــأ اآلمــن لــكل الذيــن 
اجبرتهــم الظــروف وتفاقــم 
ديارهــم  لتــرك  التطــرف 
العــراق  ارجــاء  كافــة  فــي 

لــه...  المجــاورة  والــدول 
فالوضــع السياســي المســتقر 
ــه  ــم وضع ــي اإلقلي والســليم ف
محــط انظــار الفاتيــكان وكل 
يفكــر  وحينمــا  العالــم... 
المســيحيين  مــن  الكثيريــن 
بالهجــرة، يدعوهــم البارزانــي 

تــرك  لعــدم  ثانيــة  بإلحــاح 
بادهــم، موجهــا لهــم النــداء 
ــة  ــش كاف ــا ان تعي ــي: ام التال
القوميــات واالديــان المختلفــة 
بأمــن  كوردســتان  فــي 
وحريــة وســام او ان نمــوت 

معــا. جميعــا 

إقليـم  حكومـة  رئيـس  ألقـى 
البارزانـي،  نيجيرفـان  كوردسـتان، 
فـي  كلمـة  السـبت،  يـوم  مسـاء 
افتتـاح المهرجـان السـينمائي األول 
فـي  األوروبـي  االتحـاد  ألفـام 
مدينـة السـليمانية، عاصمـة الثقافـة 
فـي إقليـم كوردسـتان، أشـار فيهـا 
بـات  كوردسـتان  »إقليـم  أن  إلـى 
نـازح«،  مليـون  مـن  ألكثـر  ملجـأ 
المجتمـع  »مسـاعدات  أن  ومبينـا 
الدولـي إلقليـم كوردسـتان ليسـت 

المطلـوب«. بالمسـتوى 
وعـن أهمية السـينما، أكد البارزاني 
الـذي  المهرجـان  افتتـاح  خـال 
اإلعاميـة،  رووداو  شـبكة  نقلـه 
علـى أن »فـن السـينما يقدم رسـالة 
ماضيـا  االنسـانية«،  إلـى  مهمـة 
بالقـول: »العاقـات الثقافيـة ال تقـل 
أهميـة عـن العاقـات الدبلوماسـية 
والعسـكرية واالقتصاديـة، وحكومة 
اإلقليـم مسـتمرة فـي االهتمام بالفن 

والثقافـة«.
إقليـم  حكومـة  رئيـس  وتابـع 
السـينمائي  »االنتـاج  كوردسـتان: 
إلـى  وصـل  كوردسـتان،  إلقليـم 
علـى  وحـاز  العالميـة  مسـتوى 

المهمـة«. الجوائـز  مـن  العديـد 
وأكـد البارزانـي علـى أن »اإلقليـم 
هـذه  تجـاوز  مـن  سـيتمكن 
المرحلـة الصعبـة بنجـاح«، مخاطبـا 
قائـا:  بـ«اإلرهابييـن«  أسـماهم  مـا 
الحيـاة مسـتمرة فـي  بـأن  »لتعلمـو 
ليكـون  يصلـح  ال  الـذي  اإلقليـم، 
تربـة صالحـة ألفكارهـم الظاميـة«.
أيضـا:  البارزانـي  نيجيرفـان  وقـال 
أكبـر  اهتمـام  إيـاء  إلـى  »نسـعى 
»مـن  مضيفـا:  السـليمانية«،  بمدينـة 
دواعـي سـروري أن أكـون اليـوم 
عاصمـة  السـليمانية،  مدينـة  فـي 

كوردسـتان«. إقليـم  فـي  الثقافـة 
الثقافـة  عاصمـة  فـي  وبـدأت 
)السـليمانية(،  كوردسـتان  بإقليـم 
مسـاء السـبت، فعآليـات المهرجـان 
االتحـاد  ألفـام  األول  السـينمائي 
)الحـوار  شـعار  تحـت  االوروبـي، 
والسـلم مـن خال التفاعـل الثقافي 
امـن(، بحضـور  مـن أجـل عـراق 
عـدد مـن المسـؤولين الحكومييـن، 
حكومـة  رئيـس  مقدمتهـم  فـي 
البارزانـي،  نيجيرفـان  اإلقليـم 
ومشـاركة سـفيرة االتحاد األوروبي 

العـراق. فـي 

السبت،  النجيفي  أثيل  نينوى  محافظ  توجه 
بهدف  رسمية  غير  زيارة  في  واشنطن  إلى 
العراق  في  السنة  وضع  حول  التباحث 

والمصالحة الوطنية.
وذكر مكتب النجيفي في بيان نشر السبت  
متوجها  العراق  غادر  نينوى  »محافظ  إن 
بدعوة  رسمية  غير  زيارة  في  إلى   واشنطن  
مخصصة  جلسة  لحضور  بروكنز  معهد  من 
لبحث وضع  العرب السنة  في   العراق  وأهمية 
المصالحة الوطنية في محاربة  تنظيم داعش«.

النجيفي  يجري  أن  المتوقع  »من  أنه  وتابع 
خال زيارته - التي تستغرق عدة أيام- جملة 
من اللقاءات مع شخصيات سياسية وإعامية 

أمريكية«.
محافظة  »مجلس  ان  الى  البيان  لفت  كما 
مفيدا  الزيارة«  على  اعتراضه  أبدى  نينوى 
المبذولة  الجهود  تشتيت  إلى  »ستقود  أنها 
لاستعداد لعملية استعادة المحافظة من سيطرة 

داعش«.
وتأتي زيارة النجيفي إلى واشنطن بعد مضي 

ذات  العراقي  البرلمان  رفض  على  أسبوع 
يقضي  أمريكي  لمشروع  الشيعية  الغالبية 
السنة والكورد كـ«قوتين منفصلتين«  بتسليح 
دون الرجوع للحكومة االتحادية في بغداد، 
في جلسة انسحب منها نواب الكتل السنية 
وقوات  العراقية  القوات  وتعمل  والكوردية. 
الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكوردية 
التي  المناطق  على  السيطرة  استعادة  على 
سيطر عليها داعش، وذلك بدعم جوي من 
المتحدة،  الواليات  بقيادة  الدولي،  التحالف 
الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم.

سورايا - متابعة/ تحدث رئيس إقليم 
السبت،  البارزاني،  كوردستان مسعود 
والية  في  الكوردية  الجالية  إلى 
الضوء  مسلط  األمريكية،  فيرجينيا 
الكوردية  الدولة  مسألة  على  خالها 

المستقلة.
وقال البارزاني خال الكلمة التي نقلتها 
»المعوقات  اإلعامية:  رووداو  شبكة 
حلم  لتحقيق  تواجهنا  كانت  التي 
زالت في معظمها،  الكوردية،  الدولة 

ولم يتبقى منها إال القليل«.
مصدر  كشف  آخر  جانب  ومن 
الدولة  السبت، أكد أن إعان  رفيع، 
يجري  لها  كركوك  وضم  الكوردية 
بدقة متناهية وتوقيتات زمنية واضحة.
/ لوكالة  تصريح  في  المصدر  وقال 
التي  »التصريحات  إن  المعلومة/، 
بشأن  األمريكيون  المسؤولون  يطلقها 
موحد  واحد  عراق  على  المحافظة 

سرية  عل  للمحافظة  كاذبة  إدعاءات 
األمريكية  القيادة  بين  االتفاقيات 
مسعود  كوردستان  إقليم  ورئيس 
بارزاني«، مبينا أن »زيارة األخير إلى 
واشنطن وضعت النقاط على حروف 

تقسيم العراق«.
القيادة  بين  »اتفاقا جرى  وأضاف أن 
األمريكية وبارزاني على إعان الدولة 
من  االنتهاء  بعد  المستقلة  الكوردية 
مشيرا  لكوردستان«،  كركوك  ضم 
إلى أن »اإلعان يجري بدقة متناهية 
وتوقيتات زمنية واضحة وسيتم دعوة 
بعض الدول لاعتراف بها أولها دول 

الخليج«.
عدم  طلب  الذي  المصدر  وتابع 
»االتفاق  أن  أسمه،  عن  الكشف 
تضمن إعان الكونفدرالية بين تركيا 
وكوردستان وهو أهم ما في المخطط 
األوربي  االتحاد  يعلن  بعدها  ومن 

أثيل النجيفي يتوجه لواشنطن
لبحث وضع السنة في العراق

البارزاني: لم يتبقى الكثير أمام الوصول إلى حلم الدولة الكوردية
نيجيرفان البارزاني: على اإلرهابيين أن 
يعلموا بأن الحياة مستمرة في اإلقليم

قيود انضمام تركيا له، ومن ثم دخول 
عن  األوربي  االتحاد  في  كوردستان 
طريق تركيا«، الفتا إلى أن »هذا األمر 
التفريط  يمكن  ال  وأمر  مهمة  غاية 
كل  أمامه  تقف  أن  يمكن  وال  به 
قدمها  التي  والتنازالت  اإلغراءات 

الشيعة«.
تركيا  منح  »االتفاق  أن  إلى  وأشار 
مشكلة  حل  أهما  كبيرة  امتيازات 
الجالية الكوردية لديها وإزعاج حزب 
بضم  الكوردستاني  العمال  العمل 
كوردستان، إضافة إلى ضمها للجالية 
التركمانية في كركوك وهي امتيازات 
عن  فضا   ، تركيا  بها  تحلم  كانت 
ثروة كوردستان النفطية التي ستستفاد 
روسيا  ضغط  من  والتخلص  منها 

عليها«.
ونوه المصدر إلى أن »مصلحة أمريكا 
مشتركة  االتفاق  هذا  من  وإسرائيل 
الخناق على إيران  تتمثل في تضييق 
وجعل حدودها مباشرة مع دول تدعم 
في  معها  وتشترك  وأمريكا  إسرائيل 

األهداف«.
كوردستان  إقليم  رئيس  أن  يذكر 
مسعود بارزاني زار قبل أيام العاصمة 
بالرئيس  والتقى  واشنطن  األمريكية 
المسؤولين  من  وعدد  أوباما  باراك 
عن  بعيدا  البيشمركة  تسليح  لبحث 
الدولة  وإعان  المركزية،  الحكومة 
أمريكي  بترحيب  المستقلة  الكوردية 

وغربي. 

المطران بشار متى وردة لمجلة كوالن الكوردي: نحن 
المسيحيين بحاجة لشريك كالرئيس مسعود البارزاني، 

الذي يسمعه كل العالم ويدافع عنا! 
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سورايا- متابعة/
الخمسة  برلماني شعبنا )سورايا(  أكد 
السرياني  الكلداني  المكون  عن 
اآلشوري في مذكرة تم توجيهها إلى 
الرئاسات الثاثة في أقليم كوردستان، 
مسعود بارزاني رئيس أقليم كوردستان، 
ويوسف محمد رئيس برلمان اإلقليم، 
حكومة   رئيس  بارزاني  ونيجيرفان 
اإلقليم ، ولرؤساء الكتل والقوائم في 
حقوق  لجنة  ورئيس  اإلقليم،  برلمان 
اإلنسان في البرلمان، والهيئة المستقلة 
والسيد  اإلقليم،  في  اإلنسان  لحقوق 
مولود مراد محيي الدين وزير اإلقليم 
لشؤون البرلمان«، بعنوان »نحن نتعرض 
والتهميش  السياسي  اإلقصاء  إلى 
اإلداري في اإلقليم« ، على  »تعرضهم 
وتهميش  واضح  سياسي  إقصاء  إلى 
والتهميش  اإلقصاء  هذا  وإن  إداري، 
يبدأ من المكان الذي يجلسون فيه في 
قبة برلمان إقليم كوردستان، والذي بدا 
العليا  المفوضية  موضوع  في  واضحا 
في  واالستفتاء  لانتخابات  المستقلة 
اإلقليم بعد أن تم إقصاءهم وإبعادهم 
الكتل  قبل  من  حق  وجه  وبدون 
تحت  البرلمان  في  الكبيرة  الخمس 
السياسي  التوازن  على  الحفاظ  ذريعة 
بين هذه الكتل وكأنهم يخلون بهذا 

التوازن«.
وقالت المذكرة أن »المكون الكلداني 
إقليم  برلمان  في  اآلشوري  السرياني 
مشاكل  من  يعاني  كوردستان، 
وتجاوزات ومعوقات والتي ال تنسجم 
ومبدأ  والتعايش  التآخي  مفاهيم  مع 
قدمه  ما  مع  ذلك  ومقارنة  الشراكة، 
شعبنا من تضحيات جسام عبر مسيرته 
النضالية لخدمة كوردستان العراق، بدء 
من الحركات التحررية الكوردستــانية 
القرن  من  الستــينيات  بداية  في 
الماضي، ومقارعة األنظمة الدكتاتورية 
المتعاقبة على الحكم جنبا إلى جنب 
مذبح  على  وقدم  الكورد،  الثوار  مع 
الحرية التضحيات الجسام وقوافل من 

الشهداء«.
الشعب  خسر  »لقد  البيان  وأضاف 
أرضه  اآلشوري،  السرياني  الكلداني 
وقراه وكنائسه وأديرته لمرات متتالية.. 
قرى شعبنا  قرية من  تسلم  لم  حيث 
في أربيل ودهوك من السلب والنهب 
ندر، ففي عام 1969  ما  والحرق إال 
أبيدت قرية صوريا  وأحرقت بالكامل 
العشرات  المجزرة  هذه  وراح ضحية 
من النساء واألطفال والشيوخ الذين لم 
يكن لهم ذنب سوى تأييدهم للثورة.. 
ومن ضمنهم كاهن القرية الذي أحرقت 
جثته، وهكذا الحال بالنسبة لقرى منطقة 
صبنا ونهلة وزاخو وبـــــــــرواري باال، 
وإستــــمر الحــــال على ذلك لحين 
إعان بيان 11 آذار عام 1970 والذي 
الحكم  على  الكورد  حصل  بموجبه 

الذاتي، أما الشعب الكلداني السرياني 
اآلشوري، فقد عـــــــاد خالي الوفاض 
إلى المربع األول بعد أن خسر العديد 
من قراه بفعل التهجير القسري الذي 
السابق  العراقي  النظام  قد فرضه  كان 
على أبناء شعبنا، وليأتي آخرون فيما 
بعد من الذين كان موقفهم إلى األمس 
القريب مواليا للنظام، ليتجاوزا ويستولوا 
من  إفراغها  بسبب  القرى  هذه  على 
أهلها، األمر الذي لم يعالج لحد اليوم«.
جاءت  ذلك  »بعد  المذكرة  وتابعت 
مرحلة إسقاط الصنم في 2003 وتغيير 
النظام الصدامي في العراق، ولنستبشر 
خيرا بحلول النظام الديمقراطي، لنرى 
فمشاركتنا  تماما،  الواقع عكس ذلك 
وحقوقنا  هامشية..  زالت  ال  كشعب 
هذه  إستجد  الذي  ولكن  منقوصة، 
بل  أخرى ال  معاناة  إضافة  المرة هو 
وأشد قسوة على معاناتنا، وتجسد ذلك 
من خال إستهداف شعبنا على الهوية 
من قبل اإلرهاب، وتهجيره من مناطقه 
في بغداد والبصرة وكركوك.. وآخرها 
كان التطهير العرقي الذي القاه شعبنا 
على يد الدواعش وإجتثاثه من مناطقه 
التاريخية في الموصل وسهل نينوى، 

ومن تراثه.. ودفعه لترك الوطن«.
وأوردت المذكرة »رفض رؤساء الكتل 
المكونات  لممثلي  يكون  أن  الكبيرة 
قبة  داخل  األمامي  الخط  في  مقعدا 
من  قائمة  تتحالف  وعندما  البرلمان، 
قوائم شعبنا مع قائمة أخرى من الكتل 

سياسية  تبعية  يسمونها  فإنهم  الكبيرة 
فإننا  هذا  ومع  سياسيا،  تحالفا  وليس 
نرى إن كلمات التعايش األخوي هي 
السائدة دوما بينما التطبيق يأتي عكس 

ذلك«.
وأعربت المذكرة عن وجود »تهميش 
يقل  ال  التنفيذية،  السلطة  من  لشعبنا 
البرلمان،  في  عليه  هو  عما  تهميشنا 
المكونات  حقوق  موضوع  وتداول 
أصبح فقط من أجل تجميل الصورة«.

وطالبت المذكرة »حسم قضية الوزير 
الذي  اإلقليم  في  الوحيد  المسيحي 
ـ 2014،   8 ـ   13 منذ  شاغرا  أصبح 
ال  لشعبنا،  الواحدة  الوزارة  أنها  رغم 
هذا  وأبناء  شركاء  كوننا  مع  تنسجم 
الوطن، وال يلبي طموحنا في الشراكة 
أن  يجب  التي  الحقيقية  السياسية 
تتجسد في كل مفاصل السلطة، وليس 
وزير  إستقالة  بعد  فقط  واحدا  موقعا 
النقل واإلتصاالت جونسون سياوش، 
واالستحقاقات األخرى التي تم االتفاق 

عليها«.
إستطاعة  عدم  المذكرة  وإستغربت 
نيجرفان  بالسيد  اللقاء  من  البرلمانيين 
البرزاني رئيس حكومة اإلقليم، فقالت 
كمكوننا  مكون  ممثلي  إن  »تصوروا 
الكلداني السرياني اآلشوري ال يمكنه 
اللقاء برئيس الوزراء وعلى مدى ستة 
نحل  أن  لنا  متواصلة!!، فكيف  أشهر 
مشاكل شعبنا ونعيد حقوقه عبر هذا 
الكتل  بعض  أن  حين  في  التعامل، 

لم  ولكونها  البرلمان  داخل  األخرى 
االنتخابي  استحقاقها  على  تحصل 
الكامل في بغداد، فإن حكومة اإلقليم 
ليتضمن  الوزارة  قانون  تعديل  تقرر 
إضافة موقع وزير اإلقليم إرضاء لتلك 
الكتلة، في الوقت الذي يتم تهميشنا 
وال نحصل على أي استحقاق انتخابي 
داخل الحكومة، ومع هذا تتردد على 
أصيل  مكون  كوننا  عبارات  مسامعنا 
وعزيز في اإلقليم، أما الواقع والتطبيق 
فا ينسجم أبدا مع ما يتم طرحه في 

اإلعام«.
موقف  من  المذكرة  إستغربت  كما 
فيها  نتوسم  كنا  التي  اإلقليم  »رئاسة 
لمؤسسات  أمان  صمام  تكون  أن 
اإلقليم.. خصوصا عندما تهمش حقوق 
رئيس  أن  فيبدو  القومية..  المكونات 
اإلقليم مسعود البارزاني، قد بات مجبرا 
وملزما بالتوازنات السياسية بين الكتل 
ننتظر   زلنا  وال  البرلمان،  في  الكبيرة 
االنتخابات  مفوضية  موضوع  معالجته 

إيجابيا..  بحيث يضمن تمثيلنا فيها«.
ملف  »معالجة  المذكرة  وطالبت 
التجاوزات والتغيير الديموغرافي الواقع 
على قرى شعبنا، وهناك أمثلة صارخة 
»نهلة«  وادي  في  الموضوع  هذا  في 
الساح  يحملون  أهلها  كانوا  الذين 
وقدموا  الكردية،  الثورة  صفوف  في 
الشهداء، وفي مناطق زاخو هناك أكثر 
من 45 ألف دونم متجاوز عليه منذ 
قرى  هناك  بل  ال  حل،  دون   1991

صدرت بشأنها قرارات من المحاكم 
لصالح أبناء شعبنا ولكن لم يتم تنفيذ 
حكم المحكمة، ال بل تم في إحدى 
القرى المسيحية، مكافئة المتجاوزين 
فيها، بقطعة أرض و25 مليون دينار!!«

وأضافت المذكرة بخصوص موضوع 
بالنظام  يستقوي  كان  »من  التجاوز 
تقول  الثورة  قيادات  وكانت  السابق، 
آنذاك بأن اليوم يوم المستقوين بالنظام.. 
وعندما تنتصر الثورة ستنالون حقوقكم 
ويرجع لكم ما سلب منكم. لكن وبعد 
وأصبح  الكردية،  الثورة  انتصرت  أن 
وسلطة..  حكومة  العراق  لكوردستان 
السابق  بالنظام  المستقوون  أصبح 
نفسهم مسؤولين ويتجاوزون على تلك 

المناطق.. ورسخوا تجاوزاتهم«.
»تسجيل  على  المذكرة  وشددت 
المسيحيين  طالت  التي  الجرائم 
موضوع  وباألخص  مجهول،  ضد 
التي  وغيرها،  السياسية  االغتياالت 
طالت شعبنا سواء كانت قضية الشهيد 
شابو  يوسف  فرنسيس  البرلماني 
والزار  وهفال  نصير،  أبو  والشهيد 
خوشابا  أدور  والراعي  شقاوا..  في 
في نهلة.. والفاح أخيقار كوركيس 
في كندي كوسا وغيرها.. حيث لم 
يتم إلقاء القبض على أي من الجناة 

المجرمين في هذه القضايا«.
تغيير  المذكرة على »وجود  وأكدت 
المسيحية،  للمناطق  كبير  ديموغرافي 
في بلدة عنكاوا التي خسرت آالف 
مراعاة  دون  أراضيها  من  الدونمات 
الذين بدأوا يخسرون  أبنائها  مصلحة 
حافظوا  التي  القومية  خصوصيتهم 
واالضطهاد..  الظلم  زمن  في  عليها 
الحرية  زمن  في  يخسرونها  لكنهم 
محاوالتهم  ورغم  والديمقراطية، 
حقهم  وإعادة  إلنصافهم  المتكررة 
المحاوالت  هذه  وآخر  المسلوب.. 
القت  التي  عنكاوا  شباب  حملة 
تأييدا على الصعيد القومي والسياسي 
لم  لكنها  والكنسي..  واالجتماعي 
السلطات  لدن  من  صاغية  آذانا  تلق 

الرسمية«.
وأكد البرلمانيون على أهمية »تجاوب 
التي  المفاهيم  الكردية، مع  الحكومة 
تضمنتها هذه المذكرة«، مؤكدين أن 
معنا،  اإلقليم  حكومة  تعامل  »طريقة 
وتعاطيها مع مشاكلنا ومعاناتنا ومطالبنا 
ليست سليمة، ونعتقد بأن هذا األسلوب 
التعايش  مفهوم  على  سلبا  سيؤثر 

األخوي في اإلقليم«.
الجدير بالذكر أن المكون المسيحي 
في إقليم كوردستان يمتلك ستة مقاعد 
في برلمان اإلقليم، خمسة منها للمكون 
ومقعد  اآلشوري،  السرياني  الكلداني 
التمثيل  نظام  حسب  لألرمن،  واحد 
النسبي »الكوتة«، ولديهم وزارة واحدة 

فقط.

برلماني شعبنا.. إن المكون الكلداني السرياني اآلشوري في برلمان إقليم كوردستان
يعاني من مشاكل وتجاوزات ومعوقات والتي ال تنسجم مع مفاهيم التآخي والتعايش ومبدأ الشراكة

الوثيقة المنشورة في موقع عنكاوا كوم بتوقيع خمسة من برلماني شعبنا
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بقلـم: غسـان يـونا

مــن النـادر جـدا أن تجـد مجتمعـا 
مشـابهــا لمجتمعنــا اآلشــوري مـن 
واالسـتبســال  الشـجاعــة  حيـث 
المحافظــة  أجــل  مــن  والعطــاء 
فــي  بقـائــه  اســتمراريــة  علــى 
الصـراعــات  تتجـاذبهــا  منطقــة 
والمـذهبيــة  الطـائفيــة  والنعــرات 
تعــش  أو  تــر  ولـم  والعقـائـديــة 
مــر  علــى  الطـويــل  االسـتقــرار 
الـزمــن، مــا انعكــس سـلبــا فــي 
المســيرة النضـاليـة ألجـدادنـا، ومـا 
زاد األمــور تعقيــدا وولــد الكــثير 
مــن الحــاالت العـدائيــة تجـاهنــا 
هــو تمـيزنــا عــن محيطنــا دينـيــا 
وقـوميــا، وبــدل أن يكــون ذلــك 
عـامــل وحـدة وقــوة كـان عـامـل 
تفـرقــة وضعـف. وبفضــل البعـض 
مجتمعنــا  فقــد  )ولألســف(،  منـا 
مقـومــات  مــن  البعـض  العــريق 
للـه(  )والحمــد  لكنــه  وجــوده، 
اســتطاع  اآلخــر  البعـض  وبفضـل 
التمســك وبقــوة بتلك المقـومــات 
بالـرغــم مـن عــدم تـوافـر الـدعـم 
أو الغطـاء المحـلي أو اإلقـليمـي أو 
حتــى الـدولــي لــه، حيـث تلقــى 
الطعنــات مـن الـداخـل أكـثر ألمـا 
وتـأثــيرا علـى مــا تعـرض لـه مـن 

الخــارج.
فمــن ناحيــة، نـرى هــذا الصمـود 
واالسـتمـاتــة فــي النضــال ضمــن 
مــيزة  المتـواضعــة،  إمكـانيـاتــه 
ناحيــة  ومــن  حســنة،  إيجـابيــة 
كــانت  إذا  مــا  نتســاءل  أخـرى 
»رعـايــة إلهيـة« أم »تقاطـع مصالـح 
تلـك  وفــي  لكـــن،  دوليــة«، 
الحـالتــين، )هــذه المــيزة( ليســت 
)بمختلـف  مـؤسـسـاتنــا  بفضــل 
انتمـاءاتهــا( التــي ال زالت تتنـاحـر 
فيمـا بـين بعضهـا البعـض وتخـوض 
المعـركـة الحقيقيـة فـي جبهـة أقـل 
مــا يقــال فيهــا بالخـاطئــة، فبـدال 
وتـآزرهــا  الجهــود  تضافـر  مــن 
وتوحيــد صفوفهـا لتغــيير بوصلتهـا 
نـراهــا  الصحيـح،  االتجــاه  نحــو 
عـاجــزة عـن ذلــك. كمـا وليسـت 
المصالــح  تقاطــع  بفضــل  أيضــا 
بفضــل  ربمــا  ولكــن  الـدوليــة، 
طريـق  وعــن  مجتمعــة  جميعهــا 

الصـدفــة.
نــرى  وذاك،  هــذا  أجــل  فمــن 
وأوان،  آن  كــل  فــي  اآلشــوري 
كتفيــه  علــى  زوادتــه  حـامــا 
ونجمتـه فــي قلبـه وضمـيره يتنقـل 
مـن بـيت آلخـر أو بـلـد آلخـر عله 
يجــد المـؤسـســة األم والمجــردة 
من كــل أنانيـة أو حقـد أو ضغينـة 

تعمــل علــى الحيــاد وتجمـع كـل 
لكـن  جناحيهــا،  تحـت  أوالدهــا 
هــذه الرحلـة )ولألســف( سـتطول 
األرضيــة  طـالمــا  وأكــثر  أكــثر 
اآلشـوريــة ليســت جـاهــزة حتــى 
تـاريخــه علـى حمـل المعـول ودك 
كــل عتيــق بــال مهــترئ وحفـظ 
كـل مـا هـو بمثابـة قـاسـم مشـترك 
يـدعــو إلــى الجـديــة واالحــترام 
المسـؤوليــات  وتحمــل  المتبــادل 

نـة. بـأمـا
وفـي خضـم كـل مـا يجـري حـولنـا 
وحتــى فــي عقــر دارنــا، يتجلــى 
والسـياســي  القـومــي  الاوعــي 
حيـث  تنظيمـاتنــا،  أغلبيــة  لــدى 
وأخــرى  هنــا  مجمـوعــة  نجــد 
التحــرير  تـدعــي  والكــل  هنــاك 
مقابلــة،  جهــة  ومــن  وال...!!!.. 
بعـض مـؤسـسـاتنــا تقـف مع هــذا 
الطــرف ضــد الطرف اآلخـر وفـي 
أفضل األحــوال واقعنــا بعيــد كـل 
البعــد )أقله حتى تاريخــه( مـن أن 
يتمكــن مــن تنفيـذ حــرف واحـد 

ممــا يقــال هنـا أو هنــاك.!..
مـوقــع  فــي  لســنا  اليــوم  فنحــن 
أيضــا،  نكــون  ولــن  الهجــوم 
نحــن اليــوم بحـاجــة مـاسـة لخلق 
الصداقــات ال سـيمــا مــع المحيط 

الشــقيق.

فــي الحقيقـة، أغلبيــة مـؤسـسـاتنـا 
تمــر اليـوم فـي أسـوأ مـرحلـة فـي 
حياتهــا، النضاليــة إن جــاز التعبير، 
بعـض  بــه  تقــوم  مـمــا  واألســوأ 
تلـك  هــو  العمـانيــة  تنظيمـاتنــا 
المؤسـســات التــي تـدعـي الحيـاد 
وإنمــا فـي الحقيقــة مليئـة بالحقـد 
والضغينة وال مجــال لهــا أبـدا فـي 
لعب هــذا الــدور الحيــادي طالمـا 
لم تتمكــن مــن نيــل ثقــة أغلبيـة 
وفــي  »العمـانيــة«.  تنظيمـاتنــا 
هــذه الحـالـة، مطلــوب مـن دعـاة 
فعــا  حيـادهــم  تثبيـت  الحيــاد، 
وقــوال، فــإن كـان الجميــع ينادي 
فالحقــوق  اآلشـوريــة،  بالحقــوق 
لــن تقــدم لشـعبنــا علـى طبق مـن 
الفضــة وإنمــا تـؤخــذ بالسـياســة 
أخــرى.  أحيانــا  وبالقــوة  أحيانــا 
فــأين نحــن اليـوم مـن هـذا وذاك، 
وهــل سـنتعلــم اليـوم مــن أخطـاء 
األمــس أم سـنسـتمـر فـي مراهقتنـا 
السـياسـيــة حتــى نكــون راشـدين 
شـؤوننــا  إدارة  علــى  قـادريــن 
الحــين  ذلــك  وحتــى  الـذاتيــة، 
فنحــن بحـاجـة إلــى أوليـاء أمـرنـا 
نتسـولهـا علــى أبـواب السـفارات!.
اآلشــوري  االتحــاد  منــدوب 
سـوريــا  لبــنان،  فــي  العـالمــي 
والعـراق وعضو هيئتـه االسـتشـاريـة.

مجموعة  مع  والتنسيق  بالتعاون 
مفوضية  وبدعم  االقليات  حقوق 
االتحاد االوربي »منظمة حمورابي 
الورشة  تنظم  االنسان  لحقوق 
التدريبية الخاصة بالرصد والتوثيق 
عن  التقارير  كتابة  وكيفية 

انتهاكات حقوق االنسان« 
مجموعة  مع  والتنسيق  بالتعاون 
مفوضية  وبدعم  االقليات  حقوق 
االتحاد االوربي منظمة حمورابي 
الورشة  تنظم  االنسان  لحقوق 
التدريبية الخاصة بالرصد والتوثيق 
عن  التقارير  كتابة  وكيفية 

انتهاكات حقوق االنسان.
انطلقت في بغداد يوم الجمعة 8 
ايار 2015 اعمال الورشة التدريبية 
العداد نشطاء على الرصد والتوثيق 
انتهاكات  حول  التقارير  وكتابة 
تقيمها  التي  االنسان  حقوق 
االنسان  لحقوق  حمورابي  منظمة 
حقوق  مجموعة  مع  بالتنسيق 
المفوضية  من  وبدعم  االقليات 
المشاركون  تلقى  وقد  االوربية، 
االول  اليوم  في  الدورة  في 
قضايا  عن  موثقة  معلومات  منها 
االنسان وباالخص حقوق  حقوق 
هامش  مع  واالقليات  االشخاص 

من تشخيصات تتعلق باالنتهاكات 
التي تتعرض لها االقليات العراقية 
االنسانية  الحقوق  مجاالت  في 
الكاملة بضوء ما ورد في االعان 
العالمي لحقوق االنسان واالعان 
المنتمين  األشخاص  بشأن حقوق 
وإلى  إثنية  أو  قومية  أقليات  إلى 
ما  وكذلك  ولغوية  دينية  أقليات 
من  العراقي  الدستور  في  ورد 
الموضوع  بهذا  تتعلق  نصوص 
الورشة  هذه  مشروع  مدير  وكان 
السيد وليم وردا قد تحدث عن 
في  المشاركون  سيتلقاه  ما  اهمية 
الورشة من آليات عمل في كيفية 
كتابة  وكذلك  والتوثيق  الرصد 

التقارير.
الدورة  في  المحاضر  ركز  بينما 

على  الدوملي  خضر  السيد 
فيها  المشاركين  آراء  استطاع 
يشخصونها  التي  االنتهاكات  عن 
متحدثا عن اهمية ان تكون هناك 
االنتهاكات  عن  معلومات  قاعدة 
في  القائمين  النشطاء  لدى 
نوعية  الفرز في  اجل  الرصد من 
محذرا  ومصداقيتها  االنتهاكات 
التي  الخاطئة  المفاهيم  بعض  من 
دون  التعميم  بموضوع  تتعلق 
وكذلك  التفصيات  في  الدخول 
بانه  االقليات  بعض  لدى  الشعور 
منتهك وبانه ال يستطيع ان يواجه 
الذي  االمر  االنتهاكات  مشكلة 
في  والتراجع  التقوقع  الى  يدفعه 

الدفاع عن حقوقه االنسانية.
المحاضر  السيد  تناول  كما 

الراصدين  يعي  ان  ضرورة  أيضا 
لانتهاكات في الفرز بين نوعيات 
تحولها  وبين  وبينها  االنتهاكات 
الى  الجميع  داعيا  جريمة  الى 
ما  اكثر  ألن  بالمعلومة  التسلح 
الدولية  المنظمات  منه  تشكوا 
الذين  ان  الموضوع  بهذا  المعنية 
يعانون االنتهاكات يمارسون نقل 
هذه االنتهاكات من خال طرحها 
يمكن  كمعلومات  وليس  كاراء 

االعتماد عليها.
للورشة  االول  اليوم  شهد  كما 
تقسيم المشاركين فيها الى مجاميع 
للحوار والمناقشة في تحديد بعض 
االنتهاكات ومن المؤمل ان يتلقى 
المشاركون فيها دروسا في يومي 
الثاث  الدورة  ايام  من  و10   9
االنتهاكات  تشخيص  في  دروسا 

وطريقة كتابة التقارير.
و كان النشاط االخير لليوم االول 
للورشة اعداد تقارير تدريبية في 
ضوء االنتهاكات التي شخصوها 

الورشة  هذه  انعقاد  تم  وقد  هذا 
حقوق  مجموعة  مع  بالتنسيق 
المفوضية  من  وبدعم  االقليات 

االوربية.

قامت السلطات في إقليم كوردستان 
بمصادرة كتب تحمل أفكار تكفيرية 
سعوديين  سلفيين  لعلماء  متطرفة 
داخل إدارة اإلقليم، ومصادرتها، كما 
قامت بإغاق قنوات تلفزيونية تدعم 
حكومة   . التكفيري  السلفي  الفكر 
تداول  منع  تقرر  كوردستان  إقليم 
الكتب الصادرة عن العلماء السلفيين 
ومصادرة  اإلقليم  داخل  السعوديين 
الموجود منها، يأتي ذلك ضمن سلسلة 
تقضي  السلطات  اتخذتها  إجراءات 
التكفيرية  اإلعامية  القنوات  بغلق 
الفكر  تدعم  التي  الصحف  ومنع 
السلفي التكفيري. من معارض الكتب 
بدأت  السلفية  للكتب  تعرض  التي 
الحكاية. أكثر من 500كتاب صادرته 
العراق  كوردستان  إقليم  سلطات 
للفكر  وتروج  السعودية،  مصدرها 
بصورة  والتكفيري  المتطرف  السلفي 
لتتفجر معها إجراءات صارمة  علنية، 
الدينية  الكتب  تداول  بموجبها  منع 
ومصادرة التي تروج لهذا الفكر. وقال 
العاقات  مدير  النقشبندي،  مريوان 
حكومة  في  االوقاف  وزارة  في 
تداول  منع  إن  العراق،  كوردستان 
الموجودة  العقائدية  الكتب  جميع 
من  والصادرة  كوردستان  إقليم  في 
السعودية  في  السلفيين  العلماء  قبل 
»أمر طبيعي«، وأن حكومة كوردستان 
جميع  من  الحد  أو  »بغلق  تقوم 
كوردستان  في  التكفيرية  القنوات 
كون اإلقليم يعاني من حرب دموية 
ولم  »داعش«.  تنظيم  مع  وطويلة 
التلفزيونية  والقنوات  الصحف  تكن 
الكردية بمنأى عن هذه االجراءات.
حيث رفعت نقابة الصحافيين شكوى 
روجت  التي  الصحف  إحدى  ضد 
حكومة  أغلقت  كما  السلفي.  للفكر 
التي  التلفزيونية  القنوات  كوردستان 
تدعم الفكر السلفي التكفيري ضمن 
به  المعمول  االرهاب  مكافحة  قانون 
مجلس  سكرتير  ويؤكد  العراق.  في 
اإلقليم هندرين  الصحافيين في  نقابة 
االعام«مكفولة  حرية  إن  احمد 
بعض  استغلته  أمر  وهذا  للجميع 
الجهات السياسية عبر فتح قنوات تؤثر 
على السير العام واالفكار التي تروجها 
وخصوصا السلفيين الذين لديهم دعم 
دولي واستغلوا الوضع القانوني حول 
كفلها  التعبير  حرية  االعام«.  حرية 
محاسبة  واليمكن  العراقي،  الدستور 
التطرف،  أفكار  لترويج  استغلها  من 
اللجوء  إلى  اإلقليم  بحكومة  دفع  ما 
لقانون مكافحة االرهاب بهدف وقف 
بث تلك االفكار. فيما يعكف برلمان 
قرار  كوردستان على دراسة مشروع 
في  التلفزيونية  القنوات  عمل  ينظم 

اإلقليم. 

وزارة الثقافة تمنع تداول 
بعض الكتب السلفية 
الدينيةفي كوردستان

الورشة التدريبية الخاصة بالرصد والتوثيق وكيفية كتابة التقارير عن 
انتهاكات حقوق االنسان

هـل نبحـث عـن مـؤسـسـة آشــوريـة حيـاديـة؟
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 پێشــنیوەڕۆی رۆژی سێشــەممە 
5/5/2015 بەڕێــز نێچیرڤــان بارزانــی 
هەرێمــی  وەزیرانــی  ســەرۆك 
بەڕێــز  لــە  پێشــوازی  كوردســتان 
ســاندری،  لیۆنــاردۆ  كاردینــال 
ســەرۆكی كۆمەڵگــەی كەنیســەكانی 
ڕۆژهــەاڵت لــە ڤاتیكان و شــاندێكی 

ــرد. ــاوەری ك ی
بەڕێــز  دیدارێكــدا  لــە 
و  ســاو  لیۆنــاردۆ  كاردینــال 
ــی  ــای ڤاتیكان ــەتی پاپ ــزی قەداس ڕێ
ــی  ــز ســەرۆك وەزیران ــدە بەڕێ گەیان
هــەروه ك  كوردســتان،  هەرێمــی 
سوپاســگوزار بــوو بەرامبــەر بــەو 
هەمــوو هاوكارییــەی حكوومــەت 
كوردســتان  هەرێمــی  خەڵكــی  و 
و  ئــاوارە  هەمــوو  بــه   پێشــكەش 
و  بەگشــتی  عێــراق  لێقەوماوانــی 
ئــاوارە كریســتیانەكانیان بــە تایبەتــی 
ده یكــه ن كــە لــە ترســی تیــرۆر 
ڕوویــان لــە هەرێمــی كوردســتان 

كــردووە.
هه روه هــا تیشــكى خســته  ســه ر 
كەمپــی  ســەردانی  كــە  ئــه وه ى 
ئــاوارە كریســتیانه كان وكەنیســەكانی 
ــەوە  ــە نزیك ــردووە و ل ــی ك هەرێم
ــووە  ــەران ب ــاگاداری ڕەوشــی پەناب ئ
كــە لــە كەشــوهەوایەكی ئاســوودەدا 
ژیــان بەســەر دەبــەن و حكوومەتــی 
ئــەو  ســەرەڕای  هەرێمیــش 
ــووە،  ــۆی دروســت ب ــەی ب بارگرانیی
ــاوكاری و  ــاش ه ــێوەیەكی ب ــە ش ب

و  پێگەیانــدوون  خزمەتگــوزاری 
ــی  ــی دەزگاكان ــەش سوپاس ــۆ ئەم ب
حكوومــەت و خەڵكــی هەرێمــی 

كوردســتانی كــرد.
دیكــەی  بەشــێكی  لــە 
قســەكانیدا ســەرۆكی كۆمەڵگــەی 
باســی  ڕۆژهــەاڵت  كەنیســەكانی 
لــە پرۆگرامــی ســەردانەكەی بــۆ 
دیــدار  و  كوردســتان  هەرێمــی 
لەگــەڵ  كۆبوونەوەكانــی  و 
كەنیســەكانی هەرێــم كرد و ئاماژەی 
بــەوەدا كــە بــە وردی لێكۆڵینــەوەی 
ــتیانەكان  ــاوارە كریس ــی ئ ــه  ڕەوش ل

كــردووە كــە زۆربەیــان ئــاوارەی 
هەرێمــی كوردســتان بــوون و لــە 
هــان  ئاوارەكانــی  دیدارەكانیــدا 
ــن  ــر ب ــەدەن و خۆڕاگ ــۆڵ ن داوە ك
ــدەران كــۆچ نەكــەن.  ــەرەو هەن و ب
لــە هەمــان كاتــدا وەك ڤاتیــكان داوا 
لــە كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی و ئێــن 
ــەر  ــەكانی س ــۆكان و ئاژانس ــی ئ ج
بــە نەتەوەیەكگرتــووەكان دەكــەن 
كــە هاوكاریــی زیاتــری ئــاوارەكان 
ــتی  ــە گش ــتان ب ــی كوردس و هەرێم

ــەن. بك
ــان  ــز نێچیرڤ ــەوە بەڕێ الی خۆی

بارزانــی خۆشــحاڵیی خــۆی بــۆ ئــەو 
ــەی  ــەرۆكی كۆمەڵگ ــەردانەی س س
كەنیســەكانی ڕۆژهەاڵت لــە ڤاتیكان 
دەربڕی و ســوپاس و پێزانینی خۆی 
ــەتی  ــەی قەداس ــە تایبەتییەك ــۆ نام ب
لــە  باســی  و  دا  پیشــان  ڤاتیــكان 
دوا ســەردانی خــۆی بــۆ ڤاتیــكان 
ــا  ــداری لەگــەڵ قەداســەتی پاپ و دی
ــڕی  كــرد و دڵخۆشــیی خــۆی دەرب
ــتیان  ــى كریس ــە خوشــك و برایان ك
شــێوەیەكی  بــە  گــەر  توانیویانــە 
كاتیــش بێــت هەرێمــی كوردســتان 
حەوانــەوە  ئارامگەیەكــی  وەك 

بــەكار بهێنــن تــا ناوچەكانیــان ئــازاد 
دەكرێــن و دەگەڕێنــەوە ســەر مــاڵ 

ــان. ــی خۆی و حاڵ
وه زیــران  ســه رۆك  به ڕێــز 
دووپاتــى كــرده وه  كــه  حكوومەتــى 
ــۆ  ــە ب ــتان ئامادەی ــى كوردس هه رێم
ــەك  ــەر هاوكاریی ــكردنی ه پێشكەش
ــنووردارەكان،  ــا س و ســەرەڕای توان
ــتن و  ــە پاراس ــەت ل ــەاڵم حكووم ب
ــەردەوام دەبێــت.  ــان ب هاوكاریكردنی
هەروەهــا ئامــاژەی بــە یەكڕیــزی 
وئاشــتیی  تەبایــی  و  یەكێتــی  و 
پێكەوەژیانــی  و  كۆمەاڵیەتــی 
لــە  ئایینــەكان  و  نەتــەوە  هەمــوو 
ــە  هەرێمــی كوردســتان كــرد كــە ل

ناوچەكــەدا كــەم وێنەیــە.
دیكــەی  تەوەرێكــی  لــە 
ــە  ــراق ب دیدارەكــەدا بارودۆخــی عێ
ــی  ــی بارودۆخ ــە تایبەت ــتی و ب گش
و  ئابــووری  ڕەوشــی  و  مووســڵ 
ــی ناوچەكــە گفتوگــۆی  كۆمەاڵیەتی
ســەرۆك  بەڕێــز  و  كــرا  لەســەر 
ــە  ــی هەرێمــی كوردســتان ل وەزیران
كۆمەڵگــەی  كاردیناڵــی  ڕێگــەی 
ــاو  ــه وه ، س ــەكانی ڕۆژهەاڵت كەنیس
و ڕێــزی خــۆی و به ڕێــز ســەرۆكی 
هەرێــم و حكوومــەت و خەڵكــی 
ــای  ــەتی پاپ ــۆ قەداس ــتانی ب كوردس
ــت  ــوای خواس ــارد و هی ــكان ن ڤاتی
پاپــا  قەداســەتی  داهاتــوودا  لــە 
هەرێمــی  و  عێــراق  ســەردانی 

بــكات. كوردســتان 

له بڕیارێکـی نوێیدا، وه زیری رۆشـنبیریی 
سانسـۆری کتێبه کانـی 10 نوسـه ریی ئایینـی 
ده کات به هـۆی ئـه وه ی »ئـه و کتێبانـه  بیـری 
کوردسـتان  له هه رێمـی  ئایینـی  توندڕه ویـی 

باوده که نـه وه ». 
به ڕێوه بـه ری   نه قشـبه ندی ،  مه ریـوان 
ئه وقـاف  وه زاره تـی   په یوه ندییه كانـی  
هه رێـم،  حكومه تـی   ئاینـی   وكاروبـاری  
له پێگـه ی تایبه تـی خـۆی له فه یسـبوک وێنـه ی 
بڕیارێکـی وه زیـری رۆشـنبیریی حکومه تـی 
هه رێـم، خالـد دۆسـکی باوکردوه تـه وه  کـه  
تێیـدا ئامـاژه  به ناوی ئه و نوسـه رانه و هۆکاری 

کـراوه . کتێبه کانیـان  قه ده غه کردنـی 
له نوسـراوه که  هاتـوه  کـه  رۆژێـک پێـش 
کتێـب  نێوده وڵتـی  پێشـانگای  کردنـه وه ی 
نابێـت  کـه   ئاگادارکراونه تـه وە  ده زگاکان 
کتێبه کانـی ئـه و نووسـه رانه  مامه ڵه یـان پێـوه  

بکریـت.
کتێبه کانیـان  نووسه رانه شـی  ئـه و 

ئه مانـه ن: قه ده غه کـراوه  
1. محه ممه د بن ساڵح عوسه یمین

2. عه بدولعه زیز بن عه بدوڵا بن باز
3. محه ممه د ناسره دین ئه لبانی 

4. ساڵح بن فه وزان
5. ئیبن ته یمیه 

6. شێخ موقبل بن هادی 
7. محه ممه د بن عه بدولوه هاب ویسابی 

8. محه ممه د بن سه عید رسانی 
9. ئیمام ئه بی  عه بدوڵا محه ممه د مه سنه عی 

10. سدیق خان ئه لبانی  حه له بی 
 لـه  نووسـراوه که دا هاتـوه  کـه  »كتێبه كانـی  
تونـدڕه وه كان  و  داعـش  نووسـه رانه ،  ئـه و 
ده یكه نـه  سـه رچاوه  بـۆ كاره كانیـان، له گـه ڵ 
ئـه و  كتێبه كانـی   لـه   به شـێك  ئه وه شـدا 
توندڕه وییـه وه« .  خانـه ی   ناچنـه   نووسـه رانه  

دیمانەیەک  لە 
گۆڤاری  لەگەڵ 
مەتڕان  گواڵن  
وەردە  مەتی  بەشار 
ئەساقیفەی  سەرۆکی 
کلدانییەکانی  هەولێر 
دۆخی  لە  باس 
ن  کا نە یستییا کر
ولە  عێراق  لە 
کوردستاندا بەتایبەتی 

دەکات. 
بەشاری  مەتڕان 

میانەی  لە  وەردە  متی 
دیمانەکەیدا ئاماژە بەوە دەکات 
کە تەنها شوێنێك لە عێراق و 
ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  تەواوی 
بە  بتوانن  كریستیانەكان  كە 
بژین،  تێیدا  وئارامی  دڵنیایی 
ئەو هەرێمەیە كە بەڕێز مسعود 
دەكات  سەرۆكایەتی  بارزانی 
پێكەوەژیانی  نموونەی  بۆتە  و 
لەنێوان  لێبووردەیی  ئاشتییانە و 
و  مەزهەب  و  ئایین  تەواوی 

نەتەوە جیاوازەكان.
تری  بەشێکی  لە 

بەشار  مەتڕان  دیمانەکەیدا 
بەوە  ئاماژە  وەردە  مەتی 
بۆتە  هەرێمە  ئەم  کە  دەکات 
پێشوازی  بۆ  ئارام  ناوچەیەكی 
لە  خەڵكانەی  ئەو  هەموو  لە 
توندڕەوی  دیاردەی  ترسی 
وواڵتانی  عێراق  تەواوی  لە 
دەوروبەر ماڵ و حاڵی خۆیان 
ئەم  بۆیە  هەر  جێدەهێڵن، 
سەقامگیر  سیاسییە  بارودۆخە 
هەرێمی  تەندروستەی  و 
هۆكاری  بۆتە  كوردستان 
ببێتە جێگەی سەرنجی  ئەوەی 

هەموو  و  فاتیكان  دەوڵەتی 
بارودۆخەشدا  لەم  جیهان، 
دەیانەوێت  كریستیانەكان  كە 
بارزانی  سەرۆك  بكەن،  كۆچ 
ئیلحاحەوە  بە  دیكە  جارێكی 
داوایان لێدەكات واڵتی خۆیان 
پەیامەشی  ئەو  نەهێڵن،  جێ 
ئاراستەیان كرد كە: یان دەبێت 
تەواوی  بە  پێكەوە  هەموومان 
جیاوازەكانەوە  ئایینە  و  نەتەوە 
و  ئازادی  بە  كوردستان  لە 
ئەوەیە  یان  بژین،  سەربەستی 

هەموومان پێكەوە دەمرین. 

ڤاتیكان هاوكارییەكانی حكوومەتی هەرێم بۆ ئاوارە كریستیانەكان بەرز دەنرخێنێت

له وه زاره تی رۆشنبیرییه وه  سانسۆر ده خرێته  سه ر 
کتێبی چه ندین نوسه ری ئایینی

»كتێبه كانی  ئه و نووسه رانه  داعش وتوندڕه وه كان ده یكه نه  سه رچاوه  بۆ كاره كانیان«

ئێمە وەك كریستیان پێویستمان بە شەریكێكی وەك سەرۆك بارزانی 
هەیە كە هەموو جیهان گوێی لێدەگرێت وداكۆكیمان لێدەكات
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كريم إينا

إن أســـاليب إقتصاديـــات 
ـــدول  ـــن ال ـــف ع ـــراق تختل الع
الفلســـفة  ألن  المجـــاورة 
ــراق  ــا العـ ــير عليهـ ــي يسـ التـ
إقتصـــاد  حســـب  تســـير 
يتـــواله  الـــذي  الســـوق 
إلدارة  الخـــاص  القطـــاع 
البلـــد كونـــه يحـــوي رجـــال 
واألكاديمييـــن  األعمـــال 
بعـــدة إختصاصـــات، ولكـــن 
ــا  ــد اآلن ال زال إقتصادنـ لحـ
غيـــر شـــمولي بســـبب عـــدم 
مـــن  المقـــدم  التشـــجيع 
قبـــل البنـــوك األهليـــة وهـــذا 
يلـــزم الدولـــة علـــى تقديـــم 
أخـــذ  بعـــد  اإلقتـــراض 
ضماناتهـــم. الدولـــة ســـواء 
تديـــر القطـــاع الخـــاص أو 
اإلشـــتراكي عليهـــا أوال أن 
اإلقتصـــاد  مـــن  تتخلـــص 
فلســـفة  ووضـــع  الســـابق 
ــي  ــاد الحالـ ــدة لإلقتصـ جديـ
لحـــل  بالمتابعـــة  والقيـــام 
ــة  ــلبيات المتعلقـ ــل السـ مجمـ
لكـــي  الدولـــة  بإقتصـــاد 
يتســـنى لهـــا اإلســـتفادة مـــن 
األخـــرى  الـــدول  أفـــكار 
فـــي العالـــم لوضـــع الحلـــول 
والمعالجـــات مـــن المشـــاكل 
القطـــاع  مـــن  الناجمـــة 
واإلشـــتراكي،  الرأســـمالي 
ربمـــا اإلقتصـــاد اإلســـامي 
بهـــذا  أخـــرى  نظـــرة  لـــه 
يؤمـــن  وقـــد  الخصـــوص 
علمـــا  الء  أو  بالخصخصـــة 
أن ميزانيـــة العـــراق كبيـــرة 
المحافظـــات  علـــى  تـــوزع 
حســـب  محافظـــة  كل 
ــن  ــعتها ولكـ ــا وسـ إحتياجاتهـ
منهـــا  قســـم  درايـــة  بـــا 
اآلخـــر  والقســـم  يصـــرف 
يرجـــع إلـــى حســـابات الدولـــة 
ـــد  ـــه أي والقســـم اآلخـــر تامس
خفيـــة تســـرقها واللـــه بعـــون 
ـــش  ـــى جي ـــاج إل ـــة تحت النزاه
مـــن األرواح كـــي تكشـــف 
دور  ننســـى  وال  ذلـــك! 
عمـــل المصـــارف األهليـــة 
أجـــل  مـــن  والحكوميـــة 
النهـــوض بمســـتقبل البلـــد. 
المصـــارف  بعـــض  وتســـير 

ــر  ــة الغيـ ــدول العربيـ ــي الـ فـ
فائـــدة  بـــدون  اإلســـامية 
رمزيـــة  تكـــون  تـــكاد  أو 
فهـــذه النافـــذة اإلقتصاديـــة 
تخلـــق جـــو مـــن الفائـــدة 
المريـــح للمواطـــن بطريـــق 
والمشـــاركة  المرابحـــة 
ــدى  ــود لـ ــا موجـ ــس مـ عكـ
ــن  ــي. إن مـ ــا العراقـ مجتمعنـ
أهـــم مميـــزات وخصائـــص 
ــه  ــي أنـ ــر هـ ــم المعاصـ العالـ
ــم  ــى العلـ ــا علـ ــوم أساسـ يقـ
والمعرفـــة وكمـــا نعلـــم بـــأن 
ــي  ــة هـ ــة اإلقتصاديـ الجغرافيـ
يـــدرس  إقتصـــادي  علـــم 
ــوى  ــي للقـ ــع الجغرافـ التوزيـ
ـــوم  ـــاهده الي ـــا نش ـــة وم المنتج
ســـير إقتصـــاد العـــراق إلـــى 
الهاويـــة بســـبب قتـــل رجـــال 
المســـتثمرين  األعمـــال 
والرأســـماليين  والعلمـــاء 
والـــذي بـــدوره يظهـــر نـــوع 
مـــن الركـــود فـــي تطـــور 
ـــق  ـــا يخل ـــة مم ـــوى المنتج الق
ـــة  ـــة مرتفع ـــة مقنع ـــا لبطال مناخ
ومزمنـــة وبمســـتوى دخـــل 
للعائلـــة.  منخفـــض  عـــام 
ال شـــك أن حـــل األزمـــة 
السياســـية فـــي البلـــد تفســـح 
ـــتقال السياســـي  المجـــال لإلس
ومـــن هـــذا المنطلـــق يمكـــن 
التبعيـــة  البـــاد مـــن  فـــك 
دور  ويكـــون  اإلقتصاديـــة 
ــور  ــي التطـ ــا فـ ــة هامـ الدولـ
التكنيكـــي لإلنتـــاج الرأســـمالي 
ـــزءا  ـــا ج ـــى عاتقه ـــذ عل وتأخ
ـــل  ـــات لتموي ـــن النفق ـــرا م كبي
كـــي  العلميـــة  األبحـــاث 
األعمـــال  رجـــال  تســـاعد 
وتقـــدم  اإلســـتثمار  علـــى 
والتســـهيات  التســـليفات 
الضريبيـــة وخاصـــة عندمـــا 
بإكتشـــاف  األمـــر  يتعلـــق 
علمـــي جديـــد.إن أهـــم شـــيء 
ـــاد  ـــي اإلقتص ـــة ف ـــو الموازن ه
ـــي  ـــن ف ـــة نح ـــي وخاص العراق
خضـــم عـــام« 2015« كـــي 
علـــى  الحكومـــة  يســـاعد 
نموذجيـــة  ميزانيـــة  إنشـــاء 
للـــوزارات لغـــرض هيكلـــة 
وتقديـــم  التحتيـــة  البنيـــة 
مـــن  بالرغـــم  الخدمـــات 
أزمـــة  تواجـــه  البـــاد  أن 
ــل  ــن قبـ ــة مـ ــية عصيبـ سياسـ
تنظيـــم مســـخ منـــذ فتـــرة 
وهـــذه  بالقصيـــرة  ليســـت 
ســـوى  تخـــدم  ال  األزمـــة 
المتجريـــن بالقضايـــا الشـــعبية 
وإســـتخدام الشـــعارات الزائفـــة 
ـــد  ـــم المزي ـــي تلثي ـــببون ف ويس
ــد  ــرح وزرع الحقـ ــن الجـ مـ

ـــدال  ـــاس ب ـــن الن ـــة بي والكراهي
ـــان  ـــة واألم ـــر الراح ـــن توفي م
والتخطيـــط للمســـتقبل مـــن 
ـــاد  ـــم وإبع ـــة الظل أجـــل مقارع
األذى مـــا بيـــن فئـــات الشـــعب 
النعـــرة  جرثومـــة  وقتـــل 
ــان  ــر والحرمـ ــة والفقـ الطائفيـ
والعـــودة لبنـــاء هيكلـــة العـــراق 
مـــن جديـــد وبهـــذا نســـتطيع 
ــدة  ــفة جديـ ــن فلسـ أن نضمـ
يعـــد  إقتصاديـــا.  للعـــراق 
رأس المـــال البشـــري مـــن 
ــات  ــوارد والمتطلبـ ــم المـ أهـ
الضروريـــة ألعمـــار وبنـــاء 
غيـــر  فمـــن  البلـــدان 
البشـــرية  الكفـــاءات  توفـــر 
مختلـــف  فـــي  المتنوعـــة 
العلميـــة  االختصاصـــات 
والزراعيـــة  والهندســـية 
مـــن  وغيرهـــا  والطبيـــة 
االختصاصـــات تـــكاد تكـــون 
رأس  توفيـــر  إن  مشـــكلة. 
لعمليـــات  الكافـــي  المـــال 
اإلعمـــار وإعـــداد الخطـــط 
الناجحـــة ممـــا توفـــر اإلرادة 
السياســـية الكاملـــة مـــن قبـــل 
صانـــع القـــرار فـــي البلـــد.
وقتنـــا  فـــي  والعـــراق 
الحالـــي هـــو أحـــوج مـــا 
الكفـــاءات  إلـــى  يكـــون 
والتقنيـــة  والفنيـــة  العلميـــة 
وغيرهـــا مـــن االختصاصـــات 
أهـــم  مـــن  تعتبـــر  ألنهـــا 
البنـــاء  إعـــادة  مرتكـــزات 
فيمكـــن  واإلعمـــار، 
البشـــرية  إســـتثمارالطاقات 
فـــي  المهاجـــرة  العراقيـــة 
ـــاءات  ـــاء واالنش ـــاالت البن مج
ــاء  ــي وإنشـ ــع العمرانـ والتوسـ
وبنـــاء  الحديثـــة  المـــدن 
الطاقـــة  توليـــد  محطـــات 
وتأســـيس  الكهربائيـــة 
العمـــل  وإعـــادة  المصانـــع 
بالمصانـــع المتوقفـــة وبنـــاء 
ورفدهـــا  المستشـــفيات 
بالكفـــاءات الطبيـــة والفنيـــة 
علـــى  والعمـــل  والتقنيـــة 
لمختلـــف  المـــدارس  بنـــاء 
ـــر الجامعـــات  المراحـــل وتطوي
العراقيـــة عـــن طريـــق إســـتثمار 
ــة  ــة العراقيـ ــاءات العلميـ الكفـ
ــن  ــتفادة مـ ــرة واالسـ المهاجـ
خبراتهـــا وإمكاناتهـــا العلميـــة 
المتراكمـــة التـــي حصلـــت 
عليهـــا بواســـطة االحتـــكاك 
ـــة  ـــة األجنبي ـــاءات العلمي بالكف

لمـــدة عـــدة عقـــود.
ضـــرورة  عـــن  فضـــا 
اإلســـتفادة مـــن الكفـــاءات 
فـــي  العراقيـــة  الزراعيـــة 
ــر  ــين وتطويـ ــاالت تحسـ مجـ

واقـــع الزراعـــة فـــي العـــراق 
مـــردود  ذات  وجعلهـــا 
لمـــا  جيـــد  إقتصـــادي 
فـــي  الزراعـــة  تشـــكلها 
العـــراق مـــن مـــوارد كبيـــرة 
إذا مـــا أحســـن إســـتثمارها 
ــي  ــري فـ ــع الـ ــر واقـ وتطويـ
ــوارد  ــتثمار المـ ــراق وإسـ العـ
المائيـــة بصـــورة إقتصاديـــة 
تعـــود بالنفـــع علـــى ســـكانه 
هـــذا  علـــى  والمحافظـــة 

للنفـــاد. القابـــل  المـــورد 
كل ذلـــك يحتـــاج إلـــى 
الخطـــط  إعـــداد  ضـــرورة 
الازمـــة  الســـتراتيجية 
ــف  ــتثمار وتوظيـ ــة إسـ لكيفيـ
ــة  ــة العراقيـ ــاءات العلميـ الكفـ
المهاجـــرة فـــي إعـــادة بنـــاء 
ووضـــع  العـــراق  وإعمـــار 
الخطـــط التفصيليـــة لذلـــك 
وتهيئـــة األجـــواء المناســـبة 
ــب  ــا يتطلـ ــو مـ ــا وهـ لعودتهـ
ــبة  ــرارات المناسـ ــاذ القـ إتخـ
ــاد  ــة االقتصـ ــأنها. إن حالـ بشـ
العراقـــي بعـــد التغييـــر تشـــبه 
المعســـكر  بلـــدان  حالـــة 
كانـــت  ومـــن  االشـــتراكي 
ــن  ــج مـ ــس المنهـ ــج نفـ تنهـ
ـــى وســـائل  ـــة عل ســـيطرة الدول
اإلنتـــاج... لذلـــك أعتقـــد أن 
رجـــوع االقتصـــاد العراقـــي 
االشـــتراكي  الطريـــق  إلـــى 
المرحلـــة  فـــي  مســـتحيل 
الحاليـــة ومـــا حـــدث مـــن 
ـــال  ـــذا المج ـــي ه ـــات ف نجاح
خـــال النصـــف الثانـــي مـــن 
القـــرن العشـــرين ال أعتقـــد 
ينجـــح فـــي هـــذه الحقبـــة 
ــة  ــام العولمـ ــة وأن نظـ خاصـ
وظهـــور الشـــركات عابـــرة 
للقـــارات كمـــا أن إنهيـــار 
االشـــتراكية  المنظومـــة 
فكـــرا وتطبيقـــا يزيـــد األمـــر 
المخطـــط  علـــى  تعقيـــدا 
إذا  العراقـــي.  االقتصـــادي 
أن  االقتصـــاد  إســـتطاع 
الاهويـــة  مرحلـــة  يجتـــاز 
ــو  ــر هـ ــت الحاضـ ــي الوقـ فـ
بيـــن  المزاوجـــة  محاولـــة 
الســـوق  إقتصـــاد  نظـــام 
ـــض  ـــي بع ـــة ف ـــم الدول وتحك
فـــي  األساســـية  األمـــور 
القومـــي  اإلنتـــاج  مـــوارد 
ــجيع  ــط وتشـ ــي كالنفـ العراقـ
األجنبيـــة  اإلســـتثمارات 
ونظـــام الخصخصـــة لخلـــق 
أرضيـــة إقتصاديـــة ولـــو كان 
ــنة  ــرين سـ ــدى عشـ ــى مـ علـ
قادمـــة إلنقـــاذ مـــا يمكـــن 
موقـــف  لصالـــح  إنقـــاذه 

إقتصاديـــا. العـــراق 

ذاكرة األسئلة
عبدالله نوري

الوطن واحة
وحلمك أسمر 

وقلبي طير سنونو 
لو حط 

على غصنك 
يتمايل 

عيناك سفر من اآلمال 
وصمتك الزعالن 

وجع الكتابة حين أدغدغه ينفعل 
لمن هذه األكاليل تحترق 

بطبيعتها النرجس 
والنعناع واألزل 

الشعر رئتي 
وأنت حمامتي 
وجمالك بدر 

حين أقبله يكتمل 
أنا ما جئت إليك 

عابرا أو مخاتال
لكن شاء الحب 

أن أسقط بين يديك سموئل 
ال شيء يبعدك 
فمداري فمك 

وفمي خلف مداك يرتحل
سرب من العصافير 

مر بذاكرتي 
وأنت فوق عواصف الكون بلبل 

زمنا وهواك يداهمني 
أمر على نارك خجال

وشعري من فرط 
جنونه يحتفل 

قسما برائحة الفراتين 
لو تعلمين 

كيف نبضك إلى السرير يتسلل 
هذه بالدي 

إجتاحها الجراد 
لكن رغم جرحها 

حبها بنخيل العراق يكتحل 
وهذه جل أسئلتي 

تحوم فوق زرقة اإلله 
وعشقي بهواك يقتبل 

الحلم شدوي 
وحلمك رزمة من اآلهات 

حين تستغيثني 
تصيح وتسأل 

قرأت في عيونهن 
كل قصص الغرام 
لكن في عينيك 

رأيت شيئا يختلف 
األرض دون الشمس ميتة 

وأنا دون همسك 
وطن مقفل

  موقف مستقبل العراق من فلسفة اإلقتصاد الجديدة... 
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الشاعرة  والكاتبة
هدى محمد حمزة  

الهمجية  الجيوش  اقتحمت  لقد 
بقيادة ما اسموه داعش صنيعة اسرائيل 
الصفراء  بريحهم  اقتحموا  وامريكا 
ارض الموصل المنصورة وسهل نينوى 
بهجماتهم الشرسة البربرية وقاموا بهدم 
تاريخك العظيم الذي امتد عبر االف 
السنين وذلك ثأرا لبني صهيون المارق 
على  العظماء  اجدادك  قضوا  حين 
سنة  الشمالية  اليهود  مملكة  مملكتهم 
721 ق.م .. وهم اليوم بعملهم الجبان 
هذا يقضوا على اعظم مقدسات مابين 
النهرين مقدسات امة بكاملها وتاريخها 
العريق الذي نهلت منه كل البشرية  كل 
...وقد  والتحضر  واالداب  العلوم  انواع 
العا  نينوى في عهدك مشارف  بلغت 
القائد  ايها  انجدتنا  ....فها  والعمران 
نينوى من االسر وسياط  لتنقذ  العظيم 
التخلف ...لتنقذها من براثن قوى الظام 
االسود  اليقاف زحفهم المدمر لارض 
شر  اوالدنا  مزقوا  فقد  والبشر  والزرع 
تمزيق وشردوا عوائلنا في سهل نينوى 
واالن يقتلوا تاريخك مجدك العظيم....

فمنذ اكثر من شهر وهم يشردوا االهالي 
واالطفال في البراري والوديان ويخربوا 
آثارنا ويدمروا هوية  بادنا ولم نسمع 
للساسة المتربعين في البرلمان اية تعليق 
انقاذه  يمكن  ما  النقاذ  مبادرة  اية  او 
فا عتب عليهم النهم لم ينتموا لهوية 

الرافدين ...
االدباء  اتحاد  وباسم  لذا...باسمي 
والكتاب في العراق اهيب بك ان تبادر 
لنجدتنا أناشدك النني من احفادك البارين 

وأناشدكم ايها العراقيون االصاء
أناشدكم ايها الغيارى

ايها االدباء والمثقفون والفنانون
ايها الشباب المبدعون

هبوا لنجدة تاريخنا العظيم
هبوا لنجدة وادي الرافدين 

النخيل يدعوكم 
القصب والبردي واالهوار تناديكم

ودماء شباب سبايكر
ودماء غطت شوارعكم

كل الدماء الطاهرة تناديكم
وقوافل عوائلنا النازحة الى المجهول

من هنا من وارشو اناديكم
من قرب محارقهم اناديكم

لتكن ارض نينوى محرقة  للصهاينة
بسواعدكم  ايها الطيبون

لتحموا مستقبل اوالدكم واحفادكم
دعوا االحقاد والطائفية 
فقد راموا سرقة الباد

اثلجوا صدور الثكالى االمهات
وجففوا دموع االطفال
فباسمك اللهم أشهد

ها انا قد بلغت 

طالل بهنان زرا

وقراءاتي  مطالعاتي  خال  من 
نشوة  مع  وتزامنا  الجارية  لألحداث 
أيدي  على  المتحققة  االنتصارات 
األبطال الشرفاء العراقيين من شماله 
حول  نظري  لفت  مما  جنوبه  إلى 
التابعة  بوك  الفيس  مواقع  إنتشار 
إلى السادة المسؤولين القابعين على 
سدة الحكم وهم يديرون ميليشيات 
خلف قطعات الجيش بإلحاق األذى 
بل  مأجورين  وهم  بداعش  إسوة 
وهي  معروفة  دولة  من  ومدفوعين 
بل  الداخلية  شؤوننا  في  تتدخل 
وتدعي أنها مسؤولة عن أمن العراق 
وعبر هذه المواقع يتحدثون بأسماء 
ووطني  وإعامي  سياسي  ثقل  لها 
وتمزيق  البلد  ورفعة  سمعة  بتشويه 
الوطني  مساره  وتحريف  صفوفه 
زرع  أولوياتهم  أهم  ومن  الشريف 
فترة  أطول  لبقائهم  الطائفية  الفتنة 
إذ  رعونتهم  جراء  من  الحكم  في 

بأن  ويدعون  األوراق  يخلطون 
بإدارة  المسؤول  هو  الشعبي  الحشد 
العبيدي  أو  العبادي  المعارك وليس 
وإذا حصل أي خرق في القطعات 
العبادي  تخطيط  هو  هذا  يقولون 
والعبيدي بالفشل أقول هذا التخبط 
بالعمل السياسي والتاعب بعواطف 
فرد  ألي  مكشوفا  أصبح  الشعب 
والحشد  العراقي  بالجيش  بسيط 
قبل  من  المدعوم  الشريف  الشعبي 
المرجعية وكل القوميات والطوائف 
يقفون على مسافة واحدة بالدفاع عن 
كرامة العراق وبعد أن تتحرر األرض 
األرض  بمسك  يكلفون  المغتصبة 
الميليشيات  وليس  إفتخار  بكل 
والغدر  بالخيانة  المأجورة  الوقحة 
موجودين  الصدفة  سياسيين  فطالما 
على الساحة العراقية وهم محسوبين 
وأخرى  فترة  بين  الشعب  على 
يصرحون تصريحات غامضة ومثيرة 
المواد  مثل  مستوردة  ماكانت  إذا 
الغذائية والسماد الحيواني المسرطن 
طبيعي هذه تتقاطع مع أفكارنا وهي 
جاهزة  مادة  تكون  بالتالي  دخيلة 
تجاه  وإحساسي  فشعوري  للسخرية 
وطني يضاهي الجندي المدافع عن 
سواتره، قلمي لم يجف عن الترنم 
بالوطنية في وقت يكفر بها اآلخرون 
عندما  المستقبل  في  وأتفاءل 
حين  في  سليم  التخطيط  يكون 
يمكن  ال  لذلك  معتما  غيري  يراه 

فصل مقومات النجاح في العمليات 
العسكرية الجارية في مدينة صاح 
بعضها  عن  بعضها  واألنبار  الدين 
العراقيين  من  الكثير  ويتفق  اآلخر 
المعتدين  على  إنتصارات  من  اليوم 
العراقي  الوطني  التاحم  ثمرة  هو 
محافظة  تحرير  فصائله  جميع  بين 
عهد  باكورة  يكون  الدين  صاح 
العراقية  الوطنية  اللحمة  في  جديد 
مكونات  كل  أدركت  أن  بعد 
هذه  من  مباشرة  مستهدفة  الشعب 
اإلرهابي  المخطط  وهذا  الهمجية 
الذي اليحمل سوى التدمير والقتل 
ومستقبله  وحاضره  العراق  لحضارة 
إستعرض داعش أمام العالم بطوالته 
أنهم  وبرهنوا  والخراب  التدمير  في 
ليسوا من العالم المتحضر وتحريفهم 
اإلسام  في  الدينية  للنصوص 
للتراخي  مجال  وال  قائمة  والحرب 
فهذا التنظيم يمتد اليوم في ساحات 
ولديه  العربية  األراضي  من  واسعة 
/ مثل آسيا  مناطق  بؤر خطيرة في 
أوربا /وأميركا وهو مستعد في لحظة 
القتل  وتنفيذ  الكراهية  عن  للتعبير 
الجيش  حققه  اإلنتصار  والترويع، 
وشعبيا  وعسكريا  سياسيا  العراقي 
والوقوع  األخطاء  من  إحذر  فعليه 
في فخ التأجيج الطائفي الذي أعدته 
بل  وأحزاب  وقوى  مجاوره  دول 
ومن  النجاح  هذا  أغاضها  وأطراف 

الله التوفيق.

نوري بطرس 

بناء  إلى  دائما  المثقف  يسعى 
قاهرة  سلطة  ألية  يخضع  ال  مجتمع 
أو طاغية تفوح منها مديات القسوة، 
وهذه عامة وجزء من تحول السلطة 
من سلطة مدنية لخدمة المواطن إلى 
يحول  المثقف  وألن  اآلخر،  الطرف 
الفعل الخدمي إلى فعل رمزي لذلك 
سواء  طروحاته  في  المثقف  فإن 
للفعل  والمنتج  السياسي  أو  األديب 
الطروحات  يتبنى  أن  عليه  الثقافي 
المدنية  الدولة  بناء  إلى  تؤدي  التي 
الفهم  أسس  من  واحدة  تعد  التي 
الواقعي للحياة، وألن المثقف جزء من 
جزء  وهي  سياسية  إجتماعية  منظومة 

من موروثات الرؤية التي يذوب فيها 
الشخص، وعادة ما يصاب بإزدواجية 
الواقع  جور  بين  يقع  ألنه  الشخصية 
والسلطة متوازنة مع سلطة القمع، وقد 
يكون أسيرا لدولة مدنية ذات كيانات 
متخلفة تعتمد على سلطة أبوية. وهذا 
يشكل قلقا نفسيا وإجتماعيا وروحيا، 
خاصة إذا ما لجأ المثقف إلى العشيرة 
الطائفة عند ذكر إسمه  القبيلة أو  أو 
في اإلبداع الثقافي،وهذا سبب هشاشة 
وكان  الثقافية  والمنطلقات  الدولة 
أمام  الدكتاتوري  الزمن  في  المثقف 
ثاثة خيارات هي البعث أو الصمت 
من  والهروب  العلنية  المعارضة  أو 
الناحية  ومن  اإلستبداد.  عباءة  تحت 
النظرية فإن المثقفين هم األكثر إنتماء 
نقرأ  ما  وغالبا  غيرهم  من  للمدنية 
أو  المقاالت  األفكار من خال  هذه 
مع  تجري  التي  والحوارات  الندوات 
هؤالء أو عبر نصوص أدبية أو كتابية 
هناك  أن  البعض  يرى  مختلفة ولكن 
نفسه  المجتمع  وفي  الثقافة  في  خلا 
للمثقف.  األولى  الحاضنة  أنه  رغم 
اإلرتقاء  سوى  حل  من  هناك  وليس 
الثقافة والمثقف، ألن إلتزام  بمستوى 

أو  العشيرة  بأسماء  المثقفين  أغلب 
تخالف  ظاهرة  بروز  معناها  القبيلة 
المسعى في بناء الدولة المدنية. لكن 
من  المثقفين  بعض  نرى  بالمقابل 
الشعراء والكتاب والسياسيين تشفع لهم 
أعمالهم الجليلة فتصبح أسماء هؤالء 
تازمها  كبيرة ال حاجة ألن  عناوين 
العشيرة، والصورة في الوقت الحاضر 
تظهر واضحة في حالة تذبذب في بناء 
الدولة المدنية وهي بين الركون إلى 
أخذ  فاعل  مثقف  وبين  الواقع  األمر 
على عاتقه المساهمة الفعالة في البناء 
المتغيرات  في  والمشاركة  والتأسيس 
يجب  هامة  أمور  وهناك  المعاصرة، 
األمان  سلم  إلى  للوصول  مراعاتها 
نبذ  أال وهي  المدنية  الدولة  بناء  في 
والتمسك  التخلف  من  طويلة  عهود 
إلى  والعودة  وجه حق  دون  بالسلطة 
بالدين  التباهي  وعدم  القانون  دولة 
من  يحتاج  وهذا  والعشيرة،  والحزب 
وبناء  هذا  التخلص من كل  المثقف 
كادر مثقف ينمي الشعور بالمواطنة، 
يكتبه  لما  قارىء  غير  مجتمعنا  وألن 
أن  المعادلة  فأصبحت  المثقف، 
المثقف يقرأ للمثقف مجاملة وإحترام 

لما كتب. وعلى أية حال فإن المثقف 
يعيش وسط مجتمع وشعب له ثقافته 
متقدما  وعيا  يمتلك  وكونه  المتناثرة 
اإلنسان  وواقعه  محيطه  مع  ويتعامل 
البسطاء،  الناس  عن  تختلف  بطريقة 
الدولة  بناء  في  المثقف  توق  وأن 
وعصور  أزمان  إلى  يعود  المدنية 
همومه،  محور  بالتأكيد  وهي  مضت 
وألنها الوسيلة الوحيدة ألي شعب من 
أجل أن يعيش حرا ومنسجما، وهذا 
المبدأ  حيث  من  المثقف  هدف  هو 
وأن إعطاء المثقف إلسم العشيرة له 
ميزة أو نكهة خاصة وهذا ليس باألمر 
الجديد على الكتاب والمبدعين وهي 
ظاهرة عالمية في معظم الدول وهذا 
في  أو ضعف  بالعشيرة  تمسكا  ليس 
البعض  رغبة  ولكن  الدولة.  قوانين 
ذكر  وقد  اإلسم.  تمييز  في  يدفعهم 
الباحث الدكتور علي الوردي عن هذا 
العشيرة لإلسم  أن إضافة إسم  وقال: 
ال يدل بالضرورة على التمسك بقيم 
العشيرة بقدر ما يعكس رغبة صاحب 
اإلسم في جعل إسمه ذا وقع خاص 
عند السامع أو القارىء. فالسياب مثا 
لو إستخدم إسم بدر شاكر فقط لكان 

وقعه أقل كذلك الجواهري فإذا كان 
إسمه محمد مهدي فقط لكان اإلسم 
إختزله  الذي  إسمه  من  نكهة  أقل 
اإلسم  من  شهرة  أكثر  وصار  اللقب 
لها  األمور ال عاقة  نفسه، وأن هذه 
من  وهناك  قوتها.  أو  الدولة  بضعف 
يعتقد أن إسم العشيرة يكون له سطوة 
في السلطة أو ذات تاريخ متميز من 
إليها.  المنتمي  به  يعتز  موقف  خال 
مثل ما نقرأ للكاتب المعروف صادق 
إعتزازه  يخفي  ال  أنه  العظم  جال 
بيوسف العظمه الوطني الشهيد، وهو 
أمر طبيعي وال يميل إلى ما يتنافى مع 
قيم المثقف، وحتى في أمريكا تجد 
مهيمن  األورمة  أو  العائلة  إسم  فيها 
روتشيلد  وآل  كندي  آل  مثل  عليها 
وهذا  وغيرهم.  بوش  أو  كارتر  أو 
عبر  متناسل  واقعي  أمر  بالتأكيد  هو 
أزمان قديمة. وفي العراق بعد سقوط 
النظام وإنهيار الدولة سقط معها النظام 
اإلجتماعي وبهذا السقوط قفز النظام 
وهو  أال  الفراغ  لملىء  مكانه  البديل 
إلى  العشائري  اإلجتماعي  النظام 

الواجهة من جديد.

الى الملك العظيم آشور بانيبال 

دور المثقف في بناء الدولة المدنية 

نشوة اإلنتصار وديمومته
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العلماء  من  فريق  إكتشف   
من  نص  أقدم  أنه  يبدو  ما  مؤخرا 
 - المسيحي  المقدس  الكتاب 
اإلنجيل، مكتوب على قطعة صغيرة 
من ورق البردي، استخدمت لعمل 

قناع لمومياء مصرية قديمة.
ويقول الخبراء أن قطعة البردي 
تحتوي على نص من كتاب مرقس، 
ما  وقت  في  كتب  قد  إنه  يعتقد 
قبل  الميادي،  األول  القرن  خال 

العام 90 بعد المياد.
تمت  قد  إنه  العلماء  وأوضح 
كتابة هذا الجزء من الكتاب المقدس 
على ورقة البردي، التي أستخدمت 
الحقا كقناع لتغطية المومياء، ووفقا 
مومياوات  معظم  فإن  للباحثين، 
أكتشفت  التي  والنباء،  الفراعنة 
تغطي  كانت  الحديثة،  العصور  في 
أن  إال  الذهب،  من  أقنعة  وجوهها 
األوقات،  تلك  في  العاديين  الناس 
كانوا يدفنون وعلى وجوههم أقنعة 

والطاء  البردي  ورق  من  مصنوعة 
والغراء، حيث لم يتحملوا تكاليف 

صنع األقنعة الجنائزية من الذهب.
عاوة على ذلك فقد زال نفوذ 
الحكم  تحت  بالتدريج  المصريين 
)من 30 ق.م. حتى 619  الروماني 
المواطنون  أصبح  حتى  ميادية(، 
درجات  أدنى  في  األصليون 
الرومان  من  بكثير  أفقر  المجتمع، 

واليونانيين.
وقد كتب النص اإلنجيلي على 
قطعة ورق البردي قبل أن يستخدم 
يعامل  وهو  المومياء،  قناع  لعمل 
بحرص شديد من الباحثين، حتى ال 

يتغير في أي جزء من أجزائه.
خاصة  تقنية  العلماء  ويستخدم 
تسمى »الكربون 14« لتحليل الوثائق 
القديمة، كما وجدوا طريقة إلزالة 
الغراء من القناع بحيث ال يؤثر في 
النص، وكان على العلماء أن يكونوا 
كانت  الوثائق  ألن  للغاية  حذرين 

تدميرها  يمكن  وكان  للغاية،  هشة 
بسهولة.

إيفانز«،  »كريغ  تحدث  وقد 
»العهد  دراسات  في  خبير  وهو 
األخير،  االكتشاف  عن  الجديد«، 
على  أيضا  عثروا  العلماء  إن  قائا 
والثاني  األول  القرن  من  وثائق 
نصوص  بعضها  الميادي،  والثالث 
ويونانية  توراتية  وأخرى  مسيحية 
قديمة، وأوراق عمل يومية ورسائل 

شخصية من تلك العصور القديمة.

وإيفانز أستاذ في كلية الاهوت 
بمدينة ولف فيل في كندا، وأوضح 
أن واحدا من األقنعة التي إكتشفها 
نص   12 على  يحتوي  قد  العلماء 
تفاصيل  عن  تكشف  أن  يمكن 
مهمة حول التاريخ القديم، وأضاف 
إيفانز إنه ال يوجد في العالم بأسره 
التي  الوثائق  من  القليل جدا  سوى 
يعود تاريخها إلى سنة 100 و200 

بعد المياد حتى اآلن.

 كم كنت سـعيدا عندما سـمعت بأن 
تنظيمـات وأحـزاب شـعبنا الكلدانـي 
السـرياني اآلشـوري تعقـد إجتماعات 
دوريـة فـي عنـكاوا، بـاد الرافديـن، 
وخاصـة فـي هـذه المرحلـة الدقيقـة 
والعصيبـة التـي يمـر بها شـعبنا وذلك 
لتوحيـد التسـمية القطاريـة »الكلـدان 
السـريان اآلشـوريين«، التـي أصبحنـا 

منها.  نخجـل 
هـذه  مـن  خيـرا  إستبشـرنا  وأخيـرا 
اإلجتماعـات، التـي قـد تـؤدي إلـى 
طموحـات شـعبنا بتوحيـد التسـمية«، 
ولكـن »تجـري الرياح بما ال تشـتهي 
النقاشـات  تلـك  فتوقفـت  السـفن«، 
العـرب  كإجتماعـات  واإلجتماعـات 

بـأي قـرار!! الخـروج  دون 
ولـم تظهـر أيـة نتيجة تذكر ال سـلبيا 
وال إيجابيـا كالعـادة، وكأنمـا كانـت 
تلـك اإلجتماعـات لعـرض العضات 
هـذه  قبـل  مـن  لتذكيرنـا  وملهـاة 
التنظيمـات واألحـزاب بأنهـم يمثلون 

شـعبنا الـذي ال حـول وال قـوة لـه.
أخـرى  مـرة  اآلمـال  تحطمـت 
األول  الحلـم  وتاشـى  وإضمحـل 
تحـت  شـعبنا  لتوحيـد  واألخيـر 
تسـمية واحـدة وشـاملة، مـا بالكـم يا 
مسـؤولي تنظيماتنـا وإحزابنا السياسـية 
أن تلتجـأوا لألرمـن لتوحيدنا بتسـمية 
اإلحتفـال  فـي  وحدونـا  كمـا  معينـة 
بالذكـرى المئويـة لإلبـادة الجماعيـة 
بهـا  قامـت  التـي   1915 األرمنيـة 
حيـث  الطورانيـة،  العثمانيـة  السـلطنة 
لـم نتمكـن نحـن الكلـدان السـريان 
إحتفـال  تأميـن  مـن  اآلشـوريين 
بحـق  سـيفو  لمجـازر  عـام  مركـزي 
شـعبنا والـذي راح ضحيتهـا أكثر من 

شـهيد.  ألـف   )600(
بهـم  للذيـن  ونكـرر  نقـول  وأخيـرا 
مـن  يتمكـن  ال  الـذي  أن  صمـم، 
توحيـد الخـط السـرياني بين الشـرقي 
والغربـي، فكيـف لـه بتوحيد الشـعب 
الكلداني السـرياني اآلشـوري بتسـمية 
واحـدة، نسـمع دائمـا جعجعـة عنـد 
مسـؤولي شـعبنا، ولكـن لـم نـر طحنا 
طالمـا مثـل هؤالء األشـخاص قادتنا!!

نسمع جعجعة
وال نرى طحنا

جورج غرزاني/ ناشط سرياني

إكتشاف أقدم نص من اإلنجيل في قناع مومياء مصرية

أعلنـت الجمعيـة العامـة، بموجـب 
قرارهـا 59/26 المؤرخ 22 تشـرين 
يومـي   ،2004 الثاني/نوفمبـر 
للتذكـر  وقتـا  أيار/مايـو  و9   8
الـذي  الوقـت  وفـي  والمصالحـة، 
الـدول  مـن  كا  بـأن  فيـه  تقـر 
األعضـاء يمكـن أن تحدد لنفسـها 
أيامـا تحتفـل فيهـا بذكـرى النصـر 
الـدول  جميـع  تدعـو  والتحريـر، 
منظومـة  ومؤسسـات  األعضـاء، 
األمـم المتحـدة، والمنظمـات غيـر 
الحكوميـة، واألفراد إلـى االحتفال 

أو  اليوميـن  هذيـن  بأحـد  سـنويا 
بكليهمـا بطريقـة مائمـة، إجـاال 
الحـرب  ضحايـا  جميـع  لذكـرى 

الثانيـة. العالميـة 
وأكـدت الجمعيـة العامـة أن هـذا 
الحـدث التاريخي قد هيأ الظروف 
إلنشـاء األمـم المتحـدة، التي قصد 
بهـا أن تنقـذ األجيـال المقبلـة مـن 
ويـات الحـروب، وأهابت بالدول 
المتحـدة  األمـم  فـي  األعضـاء 
أن توحـد جهودهـا فـي مواجهـة 
التحديـات والتهديـدات الجديدة، 

مـع اضطـاع األمم المتحـدة بدور 
تبـذل  وأن  ذلـك،  فـي  محـوري 
الجهـود مـن أجـل تسـوية  كافـة 
نزاعاتهـا بالوسـائل السـلمية، وفقـا 
لميثـاق األمـم المتحـدة، وبطريقـة 
واألمـن  السـام  بهـا  يتهـدد  ال 

الدوليـان.
فـي  العامـة  الجمعيـة  وأشـارت 
بموجـب   ،2010 آذار/مـارس   2
عـام  أن  إلـى   ،  64/257 قرارهـا 
السـنوية  الذكـرى  يوافـق   2010
الخامسـة والسـتين إلنتهـاء الحرب 

العالميـة الثانيـة، ولـذا دعت جميع 
الدول األعضاء ومؤسسات منظومة 
األمـم المتحـدة والمنظمـات غيـر 
الحكوميـة واألفـراد إلـى االحتفال 
مائمـة  بطريقـة  اليوميـن  بهذيـن 
ضحايـا  جميـع  لذكـرى  إجـاال 
الحـرب العالمية الثانية، كما طلبت 
إلـى رئيـس الجمعيـة العامـة عقـد 
جلسـة رسـمية إسـتثنائية للجمعيـة 
مـن  الثانـي  األسـبوع  فـي  العامـة 
لذكـرى  إحيـاء   2010 أيار/مايـو 

جميـع ضحايـا الحـرب.

نــداء إلــى أهــل القــوش.. نشــرت 
الزميلــة أميــرة بيــث شــمويل هــذا 
النــداء فــي صفحتهــا الشــخصية ، 
ــة للحفــاظ  ومــن متابعاتهــا الجميل
والفنــي  الثقافــي  اإلرث   علــى 

القــوش  بلــدة  فــي  الجميــل 
جريــدة ســورايا  مــن المســاندين 
لطرحهــا  مــع التوفيــق للزميلــة 

ــمويل.                            ش
الجميــل  الفنــي  البيــت  هــذا 

يعــرض للبيــع بعــد أن ضاقــت 
الســبل بصاحبتــه الفنانــة باســمة 
ــت  ــي عمل ــة والت ــار المعروف الصف
بنفســها.  تطويــره  علــى  لســنين 
علــى  األجــدر  مــن  أليــس 

منظماتنــا فــي القــوش وهــم كثــر 
أن  المقتــدرة  الشــخصيات  أو 
البيــت الجميــل  يحضنــوا هــذا 
بفنــه ليتحــول إلــى مركــز للفنــون 
فــي القــوش ؟ هــل مــن مســاند؟

صورة لمنزل جميل للفنانة باسمة الصفار في بلدة القوش

يومي 8/ 9 /من أيار  من كل عام مناسبة للتذكير والمصالحة 


