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نوزاد بولص الحكيم

للمشاركة واإلتصال تابعونا على الموقع االلكتروني:

يحيي العالم، السبت الموافق 20 يونيو، 
اليوم العالمي لالجئين، الذي يأتي هذا 
العام في ظل تزايد األزمات في العالم 
االوسط  الشرق  ومنطقة  عام  بشكل 
عن  يزيد  ما  ودشن  بشكل خاص.  
20 شخصا من المشاهير سلسلة مقاطع 
فيديو مدة كل منها 30 ثانية، يدعون 
فيها إلى دعم الالجئين في إطار حملة 
منسقة باليوم العالمي لالجئين لهذا العام.
لألمم  السامية  المفوضية  وحذرت 
المتحدة لشؤون الالجئين، التابعة لألمم 
المتحدة، من أن النزوح العالمي الناتج 
عن الحروب والصراعات واالضطهاد 

قد سجل »أعلى مستوياته«.
إعالن

العالمية  االتجاهات  تقرير  وأظهر 
السنوي الجديد الصادر عن المفوضية، 
إلى  وصل  قسرا  النازحين  عدد  أن 
عام  نهاية  مع  شخص  مليون   59.5
شخص  مليون  بـ51.2  مقارنة   2014

قبل عام، وبـ 37.5 مليون شخص قبل 
عقد مضى. وقد سجل االرتفاع منذ 
عام 2013 أعلى مستوياته على اإلطالق 

خالل عام واحد.
وتسارعت وتيرة النزوح بشكل أساسي 
إندلعت  أوائل عام 2011 عندما  منذ 
الحرب في سوريا، األمر الذي جعلها 

المصدر الرئيسي للنزوح في العالم.
وفي عام 2014، أصبح هناك 42.500 
شخص كمعدل يومي، إما في أعداد 
الالجئين أو طالبي اللجوء أو النازحين 
أضعاف   4 بلغ  بارتفاع  أي  داخليا، 

خالل 4 أعوام فقط.
وأوضح التقرير أنه على مستوى العالم، 
بات هناك شخص واحد بين كل 122 
شخصا إما الجئا أو نازحا داخليا أو 
إلى أن 126.800  طالب لجوء، الفتا 
إلى  العودة  من  تمكنوا  فقط  الجئ 

وطنهم عام 2014.
األطفال.. أكثر من نصف الجئي 

العالم
ودق تقرير االتجاهات العالمية الصادر 
عن المفوضية ناقوس الخطر، بتأكيده 
بلغ   2014 عام  الالجئين  عدد  أن 
19.5 مليون شخص )مقارنة بـ 16.7 
مليون شخص في عام 2013(، وعدد 
مليون  بلدانهم 38.2  داخل  النازحين 
شخص )مقابل 33.3 مليون شخص في 
عام 2013( في حين بلغ عدد الذين 
التي  اللجوء  طلبات  نتيجة  ينتظرون 
قدموها 1.8 مليون شخص )1.2 مليون 
شخص في عام 2013(، وبذلك يشكل 
األطفال أكثر من نصف عدد الالجئين 
حول العالم، وهو أمر في بالغ الخطورة.
العالم  في  منتج  أكبر  سوريا  وتعتبر 
للنازحين داخليا )7.6 مليون شخص( 
ولالجئين أيضا )3.88 مليون شخص 
يليها كل من  نهاية عام 2014(،  في 
شخص(  مليون   2.59( أفغانستان 
من  شخص(  مليون   1.1( والصومال 

حيث أكبر البلدان المصدرة لالجئين. 
نتذكر  ان  لنا  ليس  المناسبة  وبهذه 
المهجرين قسرا من مناطقهم في العراق 
ونزوح  داعش  مع  الحرب  بسبب 
اكثر من مليونين عراقي وخاصة ابناء 
المكونات الصغيرة ومنهم ابناء شعبنا 

من سهل نينوى .

بضمان  االتحادية  الحكومة  ونطالب 
ديارهم  إلى  قسرا  المهجرين  عودة 
وخاصة أبناء شعبنا سورايا في مناطقهم 
التاريخية بسهل نينوى كما نحث جميع 
بالعمل  والمحلية  الدولية  المنظمات 
لمساعدة المهجرين العراقيين المنتشرين 

في المهجر .

سورايا/ خاص
وصل الى مطار اربيل الدولي ، الجمعة 
19/ 6 /2015  غبطة البطريرك الماروني 
والكاردينال  الراعي  بطرس  بشارة  مار 
 ، لهم  المرافق  والوفد  سكوال  أنجلو 
غبطة  قبل  من  المطار  في  واستقبل 
االول  روفائيل  لويس  مار  البطريرك 
في  الكلدانية  الكنيسة  بطريرك  ساكو 
وزير  والعالم وكريم سنجاري  العراق 
الداخلية في حكومة أقليم كوردستان 
وكمال مسلم وزير االوقاف والشؤون 
الدينية ومدير عام االوقاف المسيحية في 
كوردستان وعدد من المطارنة األجالء، 
مقر  الى  الزائر  الوفد  توجه  وبعدها 
إبارشية أربيل الكلدانية في بلدة عنكاوا.

روتانا  فندق  إلى  الوفد  توجه  بعدها 
الصحفي  المؤتمر  عقد  وتم  أربيل 
للبطاركة بشارة الراعي ولويس ساكو  

وقال بطريرك 
مار بشارة الراعي نحن ندعم العراقيين 
المهجرين  وخاصة  المحنة  هذه  في 
وشكرا لحكومة إقليم كوردستان التي 
ونحن  المهجرين  هؤالء  إحتضنت 
الدعم  تقديم  حول  دائما  نبحث 
المناسب للمهجرين وهم في بيوتهم 

والعودة السريعة إلى مناطقهم. 
عن  سورايا  لجريدة  سؤال  وحول 
بمبادرة  الفصح  عيد  توحيد  ضرورة 
من سيادة الحبر األعظم بابا فرنسيس 

المشروع  هذا  مثل  هناك  كان  قال: 
وقد طرحه سيادة البابا ورجال آخرون 
من الكنيسة األرثوذكسية وقد سمعت 
بابا  قبل  من  هناك  األخيرة  بالمبادرة 
فرنسيس الذي دعم توحيد عيد الفصح 
بالكاثوليك  تتعلق  ال  المشكلة  كون 
لهم  هم  حيث  باألرثوذكس  وإنما 
مشكلة بتعدد الكنائس في العالم وهناك 
إتفاق حول توحيد عيد الفصح على 
أن يكون األحد الثالث من شهر نيسان 
وعلى مستوى العالم وسوف يعلن ذلك 

في حينه. 

أن  يجب  نحن  قال  الهجرة  وحول 
وتم  أرضنا  ألنها  أرضنا  على  نبقى 
تهجير المسيحيين في سوريا والعراق 
ولكن نحن نقول ونطالب بوقف نزيف 
الهجرة ولسنا مع الهجرة والمغادرة إلى 
الخارج ونقول ال للهجرة ساعدوهم في 
أرضهم حتى يعيشوا في عزة وكرامة 
وقال: التحالف الدولي لم يكن جديا 
ونحن لسنا مع الحرب ولكن التحالف 
الدولي ساعد داعش على التجذر في 
هو  داعش  هل  ونسأل  المناطق  هذه 
تنظيم إرهابي؟. أنا شخصيا برأيي هو 

أكثر من ذلك. 
وفي الختام قال الراعي: نحن نحسدكم 
ألن عندكم حرب يا ريت يكون عدنا 
في لبنان حرب ألنها علمتنا الرجولة 
الذين  أقول إلخوتنا  والصمود وبدي 
هجروا اإلنسان ما يكتمل وما ينضج 
إذا ما يالقي صعوبات والحرب فرضت 
عليكم لذا إستفيدوا من هذه التجربة 
واإلصرار  اإليمان  من  تزيدون  حتى 
والعنفوان. كلنا معكم والعالم معكم. 
أنا أدعوكم إلى  الصمود  واكد على 
الصمود ال تتركوا العراق فسوف نخرج 

ال  يصمد  للذي  والغلبة  العاصفة  من 
تنكسروا ال تخافوا.

وقال ساكو نحن بحاجة إلى مصالحة 
حقيقية تعبنا من الحروب واإلنقسامات. 
أمن  إلى  وبحاجة  ضعيفة  هنا  الدولة 

وإستقرار للعيش بسالم وأمان. 
الحكومة  بين  العالقة  قضية  وحول 
اإلتحادية وإقليم كوردستان قال: ساكو 
يرجع األمر إليجاد آلية بين الطرفين 
لتحديد العالقة بين اإلقليم والمركز. أما 
عن إقامة دولة كوردية مستقلة فهو قرار 
سياسي لقيادة اإلقليم والتحالف الدولي 
نتمنى ذلك ولكن هو في األخير قرار 

سياسي.
وحول سؤال لجريدتنا عن الهدف من 

تشكيل الرابطة الكلدانية؟. 
قال: ساكو الرابطة هي لجمع ولم شمل 
الكلدان وتدافع عن حقوقهم كما هو 
موجود عند الرابطة المارونية السريانية 
في لبنان وحول التسمية نحن مع أي 
إقليم  في  الشعب  هذا  توحد  تسمية 

كوردستان. 
قدم   الصحفي  المؤتمر  ختام  وفي 
ساكوتهانيه وقال : نهنىء جميع اإلخوة 
المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان 
أن  تعالى  الله  من  وندعو  المبارك 
يغسل العقول ويدعو القلوب من أجل 
األمن  وإستتباب  والبلدان  الناس  خير 

واإلستقرار لهذا البلد.

الراعي.. الحرب فرضت عليكم لذا إستفيدوا من هذه التجربة
حتى تزيدون من اإليمان واإلصرار والعنفوان 

مار بشارة الراعي والكاردينال أنجلو سكوال في أربيل..

في اليوم الدولي لالجئين نطالب بعودة المهجرين العراقيين إلى ديارهم وعودة أبناء شعبنا إلى سهل نينوى 
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أجرى الحوار: طالل بهنان زرا
تصوير: جالل سوالقه إسحاق

سورايا/ خاص

تبعــد  كنــداال  نــاف  قريــة 
قضــاء  عــن  )30(كــم  حوالــي 
زاخــو وهــي علــى شــكل وادي 
ومركصــور  ليفــو  قريــة  مابيــن 
حيــث تعاونــوا أهــل القريــة ببنائهــا 
كانــوا  أن  بعــد   )1919( عــام 
الواقعــة  مــركا  قريــة  مســتوطني 
التركيــة  العراقيــة  الحــدود  علــى 
كان  الــذي  اإلضطهــاد  وبســبب 
ــة  ــل الدول يمــارس ضدهــم مــن قب
القريــة بحــدود  العثمانيــة كانــت 
)35—40( عائلــة يعتمــد ســكانها 
علــى الزراعــة وتربيــة المواشــي. 
وحســب إحصــاء عــام )1957( بلــغ 
ــن )348 ( نســمة  ــر م ــا أكث تعداده
تعــرض أهالــي القريــة عــام )1986-
الظلــم  حمــالت  إلــى   )1987
ــا  ــي قاده ــان الت ــاد والطغي واإلضطه
ــم  ــرت منازله ــد م ــد ق ــام البائ النظ
وأرغموهــم  بســاتينهم  وجرفــت 
ليشــتت  قريتهــم  تــرك  علــى 
ــق  ــن المناط ــد م ــي العدي ــا ف أهاليه
ــي قادهــا  ــة اإلعمــار الت ــان حمل وإب
ودعمهــا األســتاذ الفاضــل ســركيس 
آغــا جــان شــهدت نهضــة عمرانيــة 
أكثــر  وترميــم  دار   )65( بإنشــاء 
ــار  ــم إعم ــرى ت ــن )17( دار أخ م
التــي  القديمــة  الكنيســة  وترميــم 
ــام )1933(  ــا للع ــخ بنائه ــود تاري يع
بكافــة  وتجهيزهــا  تأثيثهــا  تــم 
المســتلزمات بعدهــا تــم بنــاء قاعــة 
ــزت  ــي األخــرى جه ــبات ه للمناس
ــة  ــاء للقري ــال الم ــم إيص ــت ت وأثث
ميــاه صحيــة ومــن  عبــر شــبكة 
ــاء الوطنيــة كمــا زودت  ثــم الكهرب
ــة  ــي حال ــة ف ــون بديل ــدة لتك بمول
ومــن  الكهربائــي  التيــار  إنقطــاع 
ــة  ــل القري ــرقة أله الصفحــات المش
الوافديــن إليهــا  أنهمــا إحتضنــوا 
وفتحــوا أبوابهــم إلســتقبالهم وتمــت 
القــدرات  حســب  مســاعدتهم 
)67( يتواجــد  وتقريبــا  المتيســرة 
عائلــة مــن بغديــدا أثبتــوا أنهــم رمزا 
ــن  ــة م ــي والتضحي ــة والتآخ للمحب
أجــل أرضهــم وإرثهــم ومقدســاتهم 
األيزيدييــن  اإلخــوة  كذلــك 
ــا اإلســالم يبلــغ  وأربعــة مــن إخوتن
مجمــوع العوائــل )85( عائلــة هنــاك 
األخــت أم كرســتيانا واألخــت نــور 

صبــري حبيــب موميــكا تقومــان 
بــزرق  مجانــا  الخدمــة  بتأديــة 
األبــر ومــداواة المرضــى وأيضــا 
ــذي  ــل ال ــز مروكي ــد عزي األخ خال
يقــدم الدعــم النفســي والمعنــوي 
وهــو مــن قريــة بيرســفي نكــن 
ــك  ــان كذل ــر والعرف ــه كل التقدي ل
نشــكر األخ باســم مختــار القريــة 
إمكانيــات  كل  وضــع  الــذي 
ــل  ــن ب ــة الوافدي ــي خدم ــة ف القري
ــن  ــب م ــه قري ــك أن ــن ذل ــم م وأه
الخاصــة  بســيارته  يتفقــد  الــكل 
إيصــال جميــع  العوائــل وكيفيــة 
األجــواء  يبالــي  وال  المســاعدات 
ســواء كانــت حــارة أو بــاردة يعمــل 
بصمــت بــدون كلــل أو ملــل كمــا 
جمــال  المهنــدس  األب  تحــدث 
ــار  ــة م ــي كنيس ــانا راع ــا أوش يوخن
ــداال  ــاف كن ــة ن ــي قري ــف ف يوس

مشــكورا باإلضافــة إلــى خورنــة 
ــار كوركيــس  بيرســفي وكنيســة  م
يقــول  هيــزاوا  العــذراء  مريــم 
ــات  ــوم بالخدم ــودي أق ــن وج ضم
القداديــس  مــن خــالل  الروحيــة 
ــبات  ــع المناس ــي جمي ــوات ف والصل
لجميــع اإلخــوة الســاكنين فــي هــذه 
القــرى وأنــا شــخصيا لــي الفخــر 
لمقيــاس  تجربــة  الحيــاة  أرى  أن 
الوافديــن  صبــر وإيمــان اإلخــوة 
مــن أهالــي بغديــدا وجميــع مناطــق 
ســهل نينــوى بالرغــم مــن الظــروف 
الصعبــة التــي تعرضــوا لهــا مــن 
نــرى  لــذا  المحبــة.  قبــل أعــداء 
ونلمــس الحــب فــي وجوههــم طبعــا 
المســيحي ال يســتطيع العيــش بــدون 
محبــة كمــا قــال أحــد العلمــاء« 
اإلنســان كائــن حــي يعيــش بالحــب 
ــح  ــب أصب ــن الح ــاه م ــإذا جردن ف

مــن أكثــر الحيوانــات المفترســة فــي 
ــرف  ــب ال يع ــن ال يح ــم« وم العال
اللــه نطلــب مــن الــرب لــه كل 
المجــد القــادر علــى كل شــيء أن 
يجعــل هــذه الظــروف ســبب بركــة 
وعشــرة حقيقيــة بيــن الجميــع نتمنــى 
ــبح  ــن نس ــا ونح ــى بيوتن ــودة إل الع
بإســم الــرب عاليــا وإنشــاءاللة نلتقــي 
بزيــارات مســتمرة والــرب يبــارك 
الجميــع بعدهــا تحــدث األخ باســم 
جبرائيــل حميــد مختــار قريــة نــاف 
كنــداال قائــال: إســتلمت مســؤولياتي 
ــة  ــت القري ــا كان ــام 2008  عندم ع
اإلســتنزاف  بــدأ  بأهلهــا  مكتظــة 
بحجــة  )الهجــرة(  الخــارج  إلــى 
تحســين الوضــع المعيشــي للقريــة 
ــة  ــة باطوف ــى ناحي ــة إل ــا تابع إداري
إحتضنــت القريــة عوائــل مــن أهــل 
بغديــدا وســهل نينــوى مــن تهجيــر 

قســري وقتــل وتهميــش تركــوا كل 
مقتنياتهــم وهربــوا مــن بطش داعش 
ــه ووحشــيته وقســاوته نحــن  ورعونت
نضــع كل إمكانياتنــا فــي خدمــة 
العــبء عــن  الوافديــن ونخفــف 
كاهلهــم النفســي والمعنــوي مــن 
حيــث اإليــواء بشــكل جيــد حســب 
المتيســر. القريــة تعدادهــا اآلن أكثــر 
مــن )643 نســمة( يتــم متابعــة أهلنــا 
ــاق مــن  ــة أي إخف ــي حال ــا ف جميع
المنظمــات المانحــة للمســاعدات أو 
عــدم ظهــور أســمائهم فــي القوائــم 
حيــث أكــون قريــب وســند وعــون 
ولمثــل هــذه الحــاالت يتــم تســويتها 
فــي الحــال تــم شــطب العوائــل 
المكــررة أو المســجلة فــي أكثــر 
مــن منطقــة وإعتمدنــا علــى العوائــل 
كواقــع حــال هنــاك معانــاة لــدى 
أهالــي القريــة أهمهــا تبليــط الشــارع 
بالشــارع  يربــط  الــذي  الخدمــي 
الرئيســي بطــول )2700(متــر بيــن 
ــر  ــوية الحف ــم تس ــرى يت ــرة وأخ فت
جــدوى  بــدون  لكــن  بالقشــط 
النقطــة الثانيــة القريــة بحاجةإلــى 
ســيارة إســعاف وتخصيــص كادر 
لهــذا  تفتقــر  ألنهــا  لهــا  صحــي 
الحيــوي  الشــريان  أو  المفصــل 
األفاعــي  حولــه  تعيــش  الــذي 
والعقــارب الســامة وإذا مــا تظافــرت 
الجهــود لمعاناتنــا ســوف تــزول. 
كذلــك كانــت لدينــا وقفــة مــع 
شــباب القريــة تحــدث الســيد جالل 
ســوالقه إســحاق شــماس القريــة 
ــات  ــا طاق ــباب لدين ــن ش ــال: نح ق
والتعايــش  المحبــة  ببنــاء جســور 
ــا فــرح عندمــا نلتقــي  األخــوي زادن
أوقــات  نمضــي  بغديــدا  بشــباب 
الفــراغ بالذهــاب إلــى الملعــب فــي 
ــزاوا  ــي هي ــه ف ــفي ومثل ــة بيرس قري
لكــرة القــدم لمزاولةهوايتنــا كذلــك 
لدينــا نشــاطات أخــرى فــي الكنيســة 
كالجوقــة حيث تتواجــد الصبايا معنا 
ــيء  ــة والش ــا أخوي ــون تجمعاتن لتك
الــذي يقلقنــا هــو البطالــة ألن أكثــر 
الشــباب وأصحــاب العوائــل بحاجــة 
إلــى مصــدر رزق لكــي تتوفــر لهــم 
كالمــي  للعائلــة.  العيــش  لقمــة 
موجــه إلــى أصحــاب ذات العالقــة 
نحــن نــؤازر جميــع العوائــل نطلــب 
مــن الــرب لــه المجــد العــودة إلــى 
ديارنــا بأقــرب فرصــة لنمثــل بلداتنــا 
واإلخــالص  بالمحبــة  وخدمتهــا 

والتفانــي.

يضع كل اإلمكانيات في خدمة الوافدين بل أهم من ذلك أنه قريب من كل المهجرين 
من منطقةسهل نينوى )بغديدا( المتواجدين في قرية ناف كنداال الذين أثبتوا أنهم 

رمزا للمحبة والتآخي والتضحية من أجل أرضهم وإرثهم ومقدساتهم...

مختار قرية ناف كنداال..
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عــدم  عــن  المســؤول  مــن  تقريــر: 
الســكن  كرفانــات  إســتيعاب 
ألعــداد  الجاهــزة(  )البيــوت 

المتزايــد؟... النازحيــن 
سورايا/ خاص

 
العوائـل  سـورايا  جريـدة  زارت 
كرفانـات  فـي  السـاكنة  النازحـة 
تحـت  ئاشـتي   )2( عنـكاوا  مجمـع 
إشـراف )األب عمانوئيـل عادل كلو( 

اللجنـة.  وأعضـاء 
التـي  المعيشـية  الكرفانـات  إن 
تخـدم مجـاالت الحيـاة فـي مختلـف 
فـي  ونحـن  المنكوبـة  العالـم  بلـدان 
العـراق وخاصـة في إقليم كوردسـتان 
السـكنية  الكرفانـات  فـي  قلـة  نـرى 
وعـدم وجـود حلول حقيقية إلسـكان 
العـدد الكبيـر من العوائـل النازحة، إذ 
تعتبـر مشـكلة كبيـرة ليـس لهـا حـل 
لوجـود أعـدادا كبيرة من النازحين ال 
زالـوا بـدون سـكن حيث لـم يحصل 
كل فـرد علـى حصته مـن الكرفانات 
أيـن  نعلـم  وال  الجاهـزة(،  )البيـوت 
إلسـكان  خصصـت  التـي  الماليـة 
تلـك العوائـل؟. وبلدنـا يملـك ميزانية 
إنفجاريـة، حيـث ال زلنـا بحاجـة لبناء 
النقـص  لسـد  كرفـان  آالف   )10(

الظاهـر أمـام العوائـل المزدحمـة.
 اللجنـة المشـرفة لمجمـع عنكاوا 
)2( ئاشتي المؤلفة من األب عمانوئيل 
عـادل كلو،إبراهيـم شـابا إبراهيم للو، 
عامـر فاضـل عطاللـه، صبـاح زكـو، 
عمـار حـازم، كنـدي حميـد مجيـد، 
ثامـر كوركيـس، عمر بطـرس طالبت  
بتوفيـر  والمهجريـن  الهجـرة  وزارة 
أعـداد أخـرى مـن الكرفانـات، وقـد 
إلتقينـا بالسـيد إبراهيـم شـابا إبراهيـم 
للـو فتحـدث عـن المجمـع قائـال بأن 
المجمع يحـوي اآلن )1000( كرفان، 
فـي  الحثيـث  اللجنـة  بـدور  مشـيدا 
العمـل مـن أجـل خدمـة أبنـاء شـعبنا 
سـورايا بـدون الرضـوخ لتوصية أحد، 
مشـيرا الـى تقديـم أسـماء مـن قبـل 
مـن  وطلـب  عنـكاوا  ناحيـة  مديـر 

سـيادة المطـران مـار نيقوديمـوس بــ 
األرثوذكـس  للسـريان  كرفـان   )50(
وأيضـا عـن طريـق السـيدة فيـان مـن 
لجنـة النازحين التابعـة لمحافظة أربيل 
والشـماس جمال حـاوة، ولكن القرار 
األول واألخيـر يرجع للجنة المسـؤولة 
العوائـل  ظـروف  تقـدر  التـي  وهـي 
النازحـة وحاجاتهم المسـتحقة لغرض 

الحصـول علـى الكرفانـات.
كبيـرا  عـددا  يضـم  المجمـع   
مـن العوائـل المهجـرة فـي مجمعـات 
لغـرض  المجمـع  لهـذا  مماثلـة 
إسـكانهم، والمجمـع  مـزود بحمايـة 
مـن قبل الحراسـات لكـن هناك بعض 
المجمـع  تعتـرض  التـي  الصعوبـات 
منهـا إنقطـاع التيـار الكهربائـي لمـدة 
حاليـا  ويتـم  يوميـا  سـاعات   )6-4(

المؤسسـات  مـن  بعـدد  األتصـال 
حكومـة  فـي  الحكوميـة  والدوائـر 
حلـول  إليجـاد  كوردسـتان  إقليـم 
بديلـة لنصـب مولدات أهليـة من قبل 
المهجريـن المتبرعيـن وبإجور رمزية. 
ويتـم عـن طريـق  متوفـر  المـاء  أمـا 
سـحب الميـاه مـن بئـر بعـد تحليتـه 

الكلـور. بمـادة  وتعقيمـه 
جديـر باإلشـارة إلـى أن  العوائل 
 )2( عنـكاوا  مجمـع  إلـى  الوافـدة 
مجمعـات:  عـدة  مـن  هـي  ئاشـتي 
عنـكاوا مـول )420( عائلـة، مدرسـة 
أكيتـو )108( عائلـة ومدرسـة عنكاوا 
)57( عائلـة، مدرسـة حديـاب )مـن 
27- 30( عائلـة، قاعـة هولـي عنـكاوا 
)58( عائلـة، قاعة عشـتار من شـقالوة 
والعوائـل  عائلـة،   )100  -80( مـن 

السـاكنة فـي منطقـة أرموطـا. حيـث 
مـن  عائلـة   )600( اللجنـة  سـجلت 
أربيـل  فـي  المؤجريـن  المهجريـن 
وعنـكاوا. علما أن الكرفانات ال تسـع 
المهجريـن  مـن  الهائـل  العـدد  هـذا 
كمـا أن المـواد الغذائيـة قليلة. وتوزع 
الكرفانـات حسـب عـدد أفـراد العائلة 
نصـف كرفـان لعائلـة واحـدة تتكـون 
مـن شـخصين أي غرفـة واحدة، ومن 
4- 5 أفـراد يعطـى لهـم كرفـان أي 
لهـم  يعطـى  أفـراد   7 ومـن  غرفتيـن 
ثـالث  بمعـدل  أي  ونصـف  كرفـان 
غـرف. أمـا العائلـة التـي تتكـون مـن 
)9( أفـراد يعطـى لهـم كرفانيـن أي 

أربـع غـرف.
 إن معانـاة إسـكان النازحيـن من 
والنسـاء  سـيتزوجون  الذيـن  الشـباب 

ستسـبب  سـيلدن  اللواتـي  الحوامـل 
أزمة سـكنية إجتماعية في المسـتقبل، 
وقـال السـيد عامـر فاضـل عطاللـه إن 
مـن  منظمـات  عـدة  زارتـه  مجمعنـا 
إن(  يـو   ( مـن  المدنـي  المجتمـع 
لغـرض  بـي(  يـو  و)  واليونيسـيف 
اإلحصائيـات والجـرودات أمـا منظمة 
حقـوق اإلنسـان لم تزر المجمـع بتاتا 
الفتـرة  فـي  بهـم  اإلتصـال  تـم  وقـد 
األخيـرة لغـرض تشـكيل لجنـة بهـذا 
الخصـوص. وقـد تـم إضافـة ملحـق 
فـارغ مـن )44( كرفان ليصبـح العدد 
الكلـي )1200( عائلـة  أي مـا يقارب 

شـخص.  )5500(
سـورايا  لجريـدة  متابعـة  وفـي 
ألوضـاع المجمـع فهنـاك الكثيـر مـن 
المشـاكل والمعوقـات وخاصـة نحـن 
مـن  الصيـف  فصـل  مشـارف  علـى 
الحـرارة وإنقطـاع  إرتفـاع لدرجـات 
بحاجـة  المسـتمر  الكهربائـي  التيـار 
إلـى تقصـي إلحتياجـات المجمع من 
قبـل المنظمـات اإلنسـانية ومؤسسـات 
المجتمـع المدنـي، كمـا تدعو جريدة 
سـورايا فـرق الهيئـة المسـتقلة لحقوق 
اإلنسـان زيـارة هذا المجمـع لإلطالع 
اليوميـة  ومطالبهـم  معاناتهـم  علـى 
إليصـال صوتهم إلـى الجهات المعنية 
علـى  المشـرفة  أربيـل  محافظـة  فـي 
هـذه المجمعـات، كمـا توصلنـا إلـى 
بعـض المالحظـات منهـا عـدم وجود 
إهتمـام مـن قبـل الجهـات المشـرفة 
علـى األحـوال اليوميـة للمجمع الذي 
يكبـر يومـا بعـد آخـر بسـبب إزديـاد 
الطلـب للسـكن فـي المجمـع وخاصة 
فـي  المؤجـرة  العوائـل  قبـل  مـن 
عنـكاوا وأربيـل حيـث لم يعـد لديها 
اإليجـارات  لدفـع  اإلمكانيـات  مـن 
تلتجـأ  لذلـك  المدينـة،  فـي  الغاليـة 
إلـى هـذا المجمـع لحاجتهـم الماسـة 
للسـكن وهـذا حق طبيعـي لهم.. فمن 
المسـؤول ومـن المسـتجيب؟.. وأيـن 
تذهـب األمـوال التـي تصـرف بإسـم 

سـورايا   النازحيـن... 

مجمع ئاشتي 2 في عنكاوا  للنازحين .. 

المشاكل والمعوقات.. من المسؤول وماهي الحلول؟
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سیاسیی   مه كته بی   ئه ندامێكی  
كوردستان  دیموكراتی   پارتی  
سیستمی   له گه ڵ  حزبه كه ی   ده ڵێت: 
په رله مانییه ، به اڵم ده یانه وێت سه رۆك 
ڕاسته خۆ له الیه ن گه له وه  هه ڵبژێرێن، 
بۆ  ده كاته وه ،  له وه   جه ختیش 
سه رۆكایه تی   داهاتوی   هه ڵبژاردنی  
هه رێم تاكه  كاندیدی  پارتی  مه سعود 
ئه ندامی   محه مه د،  مه حمود  بارزانییه . 
دیموكراتی   پارتی   سیاسیی   مه كته بی  
ئه وان  گه یاند:  ڕای  كوردستان،   
حكومڕانی   سیستمی   ئه وه دان  له گه ڵ 
په رله مانی   كوردستان  هه رێمی   له  
بێت، به اڵم گه ل ڕاسته خۆ سه رۆكی  

هه رێمی  كوردستان هه ڵبژێرێت.

الیه نه كان  پرۆژه ی   له باره ی  
یاسای   هه مواركردنه وه ی   بۆ 
سه رۆكایه تیی  هه رێمی  كوردستانیش 
الیه نه كان  ده بوو  ده لێت: 
كه سییه كه ی    21 لیژنه   چاوه ڕێی  
بكردایه   ده ستوریان  ئاماده كردنه وه ی  
و ئه وان له  ده ستوردا ئه و كێشه یه یان 

یه كال بكردایه ته وه .
جه ختیش له وه  ده كاته وه ، پارتی  
سه رۆكایه تیی   هه ڵبژاردنی   له گه ڵ 
ویالیه تی   بۆ  و  كوردستانه   هه رێمی  
هه رێمیش  سه رۆكایه تیی   داهاتووی  
كاندیدی   تاكه   ده لێت:  به ڕوونی  

حزبه كه ی  ته نها مه سعود بارزانییه.

ده ره وه ی   پێشـووی   وه زیـری  
به بـێ  رایده گه یه نێـت،  فه ڕه نسـا 
گه ڕانـه وه  بۆ حكوومه تـی  عیراقی 
هاوكاریـی   و  چـه ك  فیـدڕاڵ 
بـه   پێشـكه ش  سـه ربازییان 
جه ختیـش  كـردووه ؛  پێشـمه رگه  
ده وڵه تـی   وه كـو  ده كاتـه وه ، 
سـه ربه خۆیی   پشـتگیری   فه ڕه نسـا 
كوردسـتان ده كـه ن و لـه  كاتـی  
ددانـی   ده وڵه تیشـدا،  راگه یاندنـی  

ده نێـن. پێـدا 
كۆبوونه وه یه كیـدا  میانـی   لـه  
له گـه ڵ ژماره یه ك رۆژنامه نووسـی  
كـورد لـه  بـاره گای  نوێنه رایه تیـی  
حكوومه تـی  هه رێمـی  كوردسـتان 
كۆشـنێر(  )بێرنـارد  پاریـس،  لـه  
ده ره وه ی   پێشـووی   وه زیـری  
فه ڕه نسـا، كـه  هـاوكات یه كێكـه  
كـورد،  گه لـی   دۆسـته كانی   لـه  
پرسـیارێكی   وه اڵمـی   لـه  
لـه و  خه نـدان  ده زگای   نوێنـه ری  
كۆبوونه وه یـه ، ده ربـاره ی  ئـه وه ی  
ئایا فه ڕه نسـا به  شـێوه ی  راسته وخۆ 
هاوكاریـی  پێشـمه رگه ی  كردووه  
لـه  شـه ڕی  دژ بـه  داعـش، گوتی : 
پشـتگیریی   بـه رده وام  »فه ڕه نسـا 
گه لـی   و  كوردسـتان  هه رێمـی  
كـورد و پێشـمه رگه ی  كـردووه ، 
شـه ڕه دا  لـه م  دڵنیاییشـه وه   بـه  
پێشـمه رگه مان  پشـتگیریی 

كـردووه  و به رده وامیـش ده بیـن«.
ئه وه شـی  ئاشـكرا كـرد، كـه  
بـه  بـێ گه ڕانـه وه  بـۆ حكوومه تـی  
هاوكاریـی   عیـراق،  فیدڕاڵـی  
سـه ربازیی  پێشـمه رگه  و هه رێمـی  
له وه شـدا  كـردووه   كوردسـتانیان 

ده بـن. بـه رده وام 
هه نگاوه كانـی   ده ربـاره ی  
بـۆ  كوردسـتان  هه رێمـی  
سـه ربه خۆیی بـوون و راگه یاندنی  
وه زیـری  كـوردی ،  ده وڵه تـی  
گوتـی :  فه ڕه نسـا،  پێشـووی  
خۆیه تـی   مافـی   كـورد  »گه لـی  
ئێمـه   بێـت،  ده وڵـه ت  خـاوه ن 
لـه  كاتـی   پشـتگیرییان ده كه یـن، 
سه ربه خۆییشـدا،  راگه یاندنـی  
ده نێـن«. ده وڵه تـه دا  بـه و  ددان 
داعـش  پاشـه ڕۆژی  ده ربـاره ی 
)بێرنـارد  ناوچه كه یـش  و 
»داعـش  ده ڵێـت:  كۆشـنێر( 

رێكخـراوی  تیرۆریسـتییه  و هیـچ 
ئایینـی   بـه   په یوه ندییه كیـان 
نییـه ، پاشه رۆژیشـیان  ئیسـالمییه وه  

ده چـن«. له نـاو  و  نییـه  
پێشـووی   وه زیـری 
هـاوكات  فه ڕه نسـا  ده ره وه ی  
هێزه كانـی   ده ربـاره ی  وه هـا 
»پێشـمه رگه   دوا  پێشـمه رگه ی  
سـیمبولی  دیموكراسـی  و ئاشـتییه  
لـه  جیهـان و، تاكـه  هێـزه  كـه  بـه  
راسـتی  شـه ڕی  داعـش ده كات«.
نێـوان  كێشـه كانی   له بـاره ی  
حكوومه تـی  هه رێم و حكوومه تی  
ڕایگه یانـد:  عێراقـه وه ،  فیدڕاڵـی  
بگه نـه   هه ردووالیـان  »پێویسـته  
حكوومه تـی   بـۆ  و  رێككه وتـن 
هه رێمیـش باشـتر وایه  لـه  رێگه ی  
نـه وت  عیراقـه وه   حكوومه تـی  

بفرۆشـێت«.

ئەندامی  شەهاب(   )دڵشاد 
سەرکردایەتیی  ئەنجوومەنی 
کوردستان  دیموکراتی  پارتیی 
دەڵێت، لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆدا 
جەخت لەسەر ئەوە کرایەوە کە 
بۆ  بێت  کراوە  دەستی  هەرێم 
داراییەکانی  مافە  بەدەستهێنانی 
و، تاکە ڕێگایش هەر فرۆشتنی 
زۆر  نەوتە؛  ڕاستەوخۆی 
بەبێ پرسی  ئامادەن  کۆمپانیایش 

بەغدا نەوتی هەرێم بکڕن.
ئەندامی  شەهاب(  )دڵشاد 
سەرکردایەتیی  ئەنجوومەنی 
کوردستان  دیموکراتی  پارتیی 
پارتیی  فەرمیی  ماڵپەڕی  بە 
کوردستانی  دیموکراتی 
ئەمڕۆی  »کۆبوونەوەی  گوت: 
ئەنجوومەنی  سەرۆکایەتیی 
سیاسییە  الیەنە  و  وەزیران 
کابینەی  بەشدارەکانی 
بوو  تایبەت  هەرێم  حکوومەتی 
چۆنیەتیی  دیراسەکردنی  بە 
بەزمەی  ئەو  لەگەڵ  مامەڵەکردن 
بەغدا بۆ هەرێمی ناوەتەوە؛ بەغدا 
گوایە لەگەڵماندا ڕێک کەوتووە 

کەچی هەر جارە و بە بیانوویەک 
کوردستان  بوودجەی  هەقە 
دیار  مانگ  بە  مانگ  دەخوات. 
هیچ  و  نیە  پابەند  بەغدا  دەبێت 
هەرێم،  بەرامبەر  نییە  پاک  نیەتی 
دەخاتە  حکوومەت  ئەمەش 
دارایی کە  قورسی  بارێکی  ژێر 
خەمی  هەرێم  دەکات  پێویست 
بێت،  دۆخەی  ئەو  چارەکردنی 
حکوومەت  سەرۆکایەتیی  بۆیە 
پرسە  ئەو  زانی  پێویستی  بە 
بکات  باس  الیەنەکاندا  لەگەڵ 
دەرئەنجامێک  بگەنە  ئەوەی  بۆ 
ئەو  لەگەڵ  مامەڵە  چۆن  کە 
ئاخۆ  کە  بکرێت  دۆخەدا 
نەوتی  کوردستان  هەرێمی 

لەگەڵ  یاخود  بفرۆشێت  خۆی 
وەزعەکەدا بڕۆین.«

گوتیشی،  شەهاب(  )دڵشاد 
بەغدا  لەگەڵ  ئێمە  بژاردەی 
هیوادارین  کە  یەکەمە  بژاردەی 
بیر  بەغدا  لە  جگە  نەبین  ناچار 
بیکەینەوە؛  دیکە  لەچارەی 
هەر  هەرێم  حکوومەتی  خۆی 
ناچارییە  لە  بنێت  هەنگاوێک 
دروستی  بەغدا  دۆخەیە کە  ئەو 
بە  ئەوەشمان  ئێمە  و  کردووە 
کردار بۆ بەغدا سەلماندووە کە 
بە  پابەندین  مانگە  دوو  ماوەی 

ڕێککەوتن لەگەڵ بەغدا.
بژاردەی  ئەو  گوتیشی، 
ئەوەیە  بەر  دەیگرێتە  هەرێم 

خۆی  نەوتی  ڕاستەوخۆ  کە 
بە  و  بەغدا  ئاگاداری  بە 
بفرۆشێت  ڕاستەوخۆ  فرۆشتنی 
ئامادەی  هەرێم  حکوومەتی  و 
ئەرکە  بە  بوونە  پابەند 

سیادیەکانیش لەگەڵ بەغدا.
ڕایشیگەیاند،  )شەهاب( 
هەوڵەکانمان  لە  بووینە  نائومێد 
ئێستایش  تا  بەاڵم  بەغدا،  لەگەڵ 
پابەند  بەغدا  نییە  ئاماژەیەک  هیچ 

بێت بە ڕێککەوتنەکە.
ڕوو،  خستە  ئەوەشی 
کە  کۆکن  الیەنەکان  هەموو 
حکوومەتی هەرێم دەستی کراوە 
بێت بۆ گرتنەبەری هەر ڕێگایەک 
بۆ بەدەستهێنانی ماف داراییەکان 
ئەوەیە  هەموویشیان  پێشی  لە  و 
خۆمان  نەوتی  خۆمان  کە 
بۆ  ڕێگایە،  تاکە  کە  بفرۆشین 
کۆمپانیا  زۆر  مەبەستەی  ئەم 
بکرێت،  هەرێم  نەوتی  ئامادەیە 
دەیکەینەوە  دووپاتی  بەاڵم 
بەغدا  لەگەڵ  ئامادەین  ئێستایش 
ئەوان  گەر  ڕێککەوتن  بگەینە 

ئامادە بن.

تاكه  كاندیدمان بۆ سه رۆكی  هه رێم 
مه سعود بارزانییه  

بێرنارد كۆشنێر..
ده وڵه تی كوردی ڕابگه یه نرێ، فه ڕه نسا دانی پێدا ده نێ

ئه نجوومه نی  ئه ندامێكی  به قسه ی 
شه ڕی  به منزیكانه   عیراق،  نوێنه رانی 
ده ست  نه ینه وا  پارێزگای  ئازادكردنی 

پێده كات. 
نوێنه ری  ئه لعوبێدی  جه میله   خاتوو 
نوێنه ران  ئه نجوومه نی  له   نه ینه وا  پارێزگای 
ده ڵێت : ته وافوقی سیاسی نێوان پێكهاته كانی 
گه لی عێراق له  حكوومه تدا بوونه ته  پاڵپشتی 
سه ركه وتنه كانی ئه مدوایه ی هێزه  ئه منییه كان.

رۆژی  چه ند  له   نه ینه وا  شه ڕی  پێیوایه  
داهاتوودا به كه مترین زیان به سانایی یه كالیی 
ده بێته وه ، ئه ویش به  بوونی زانیاریی پێویست 

و پالنی تۆكمه  و پته و له سه ر ئاستی بااڵدا.
مه علومه ی    ماڵپه ری  بۆ  جه میله  خاتوو 
ده ڵێت: ته واوی پێهاته كانی گه لی عێراق بۆ 
له  ناوبردنی تیرۆریستانی رێكخراوی داعش 

هاوهه ڵوێستن.
تاوانكارییه كانی  ره فتاره   ده ڵێت: 
له  خه ڵكی شاری  چه كدارانی داعش وای 
هێزه   له   زانیاریی  كه   كردووه   مووسڵ 
جموجۆڵی  باره ی  له   بده ن  ئه منییه كان 
چه كداران له  نێو شاره كه دا به مه ش گورزی 

كوشنده  له  تیرۆریستان دراوه .

شه ڕی نه ینه وا ده ست دڵشاد شەهاب.. الیەنە سیاسییەکان کۆکن کە دەستی حکوومەت کراوە بێت
پێده كات 
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خدر خالت بحزاني

الصعبـة  المواقـف  هـي  كثيـرة 
التـي وضـع نفسـه بهـا بسـبب ادمانه 
العـرق..  وخاصـة  الكحـول،  علـى 
كالب  مـن  للعـض  تعـرض  فقـد 
قريتـه عدة مـرات حيـن عودته ليال 
للبيـت، كمـا عـاد اكثـر مـن مـرة 
للمنـزل بــ )تـك( حـذاء، فضال عن 
انـه فـي عـدة مـرات بفصـل الشـتاء 
كان يعـود للمنزل بـدون ان تتمكن 
زوجتـه مـن معرفـة اللـون االصلـي 
الوحـل  بسـبب  وبنطالـه  لقميصـه 

الـذي يغطيـه.
وبعيـدا عـن عالـم المشـروبات 
الروحيـة، وال اعرف لماذا يسـمونها 
روحيـة، فانـه موظف نشـيط ومتفان 
ياخـذ  ان  يقبـل  وال  عملـه  فـي 
انـه  رشـاوى مـن المواطنيـن رغـم 
بدائـرة  يعمـل  النـه  ذلـك  بامكانـه 

العراقيـة. الجنسـية  تابعـة لمديريـة 
صاحبنـا السـكير، الـذي يفقـد 
صوابـه مـع مغيـب الشـمس، ورغـم 
حياتـه،  فـي  نملـة  يـؤذي  لـم  انـه 
السـاعة  فـي  يـوم  ذات  اسـتفاق 
الثانيـة عشـر ظهـرا وابلغتـه زوجتـه 

بـان »الموصـل سـقطت بيـد هـؤالء 
الذيـن يسـمونهم المجاهدين..يعنـي 
بيـرة وال  بعـد ماكـو ال عـرق وال 

ويسـكي«..!!
مـن  االمـس  سـكرة  طـارت 
سـيارته  الـى  وهـرع  فـورا،  راسـه 
وتوجـه لمـكان يعرفه جيـدا، وابتاع 
كميـة جيـدة مـن العـرق وحـرص 
علـى اخفائهـا بمـكان آمـن بمنزله، 
علمـا ان صاحـب المتجـر ابلغـه ان 
هنالـك كميـات كبيرة فـي المخزن 

وليـس عليـه ان يقلـق.
يـوم  ذات  حـال،  ايـة  علـى 
فـي  بسـيارته  لمنزلـه  عائـدا  كان 
فارتطمـت  مسـاءا،  الثامنـة  السـاعة 
متروكـة،  خضـار  بعربـة  سـيارته 
داعـش،  مـن  مفـرزة  اليـه  واتـت 
وحـاول ان يطمئنهـم ان كل شـيء 
بخيـر، لكنهـم شـموا رائحـة العرق، 
وارجلهـم  باياديهـم  عليـه  فهجمـوا 
يشـتمونه  وهـم  ضربـا  واشـبعوه 
وسـلف  وزوجتـه  امـه  ويشـتمون 
سـلفاه، ونقلـوه لمقـر امنـي، وهنـاك 

معـه. حفلتهـم  اكملـوا 
بقـي علـى هـذا الحـال 3 ايـام، 
حتـى اتـاه شـخص ملتحـي وضخم 
المنطقـة«  »اميـر  انـه  وقـال  الجثـة، 
وقـال لـه »سـادعهم يتوقفـون عـن 
ضربـك شـريطة ان تقـول لـي مـن 
يـرد  ولـم  المنكـر؟«.  ابتعـت  ايـن 
لـه  واقسـم  االميـر  فعـاد  صاحبنـا، 
شـيء  علـى  الحصـول  يريـد  انـه 

يشـرب  لـم  وانـه  المشـروب  مـن 
منـذ نحـو شـهر مضـى وانـه يشـتاق 
للعـرق والويسـكي، وال يريـد شـرا 
بالبائـع ابـدا..!! لكـن صاحبنـا رفض 

العـرض.
ييـأس،  لـم  »االميـر«  لكـن 
فاغلـظ لـه القسـم بشـرفه وبشـرف 
يشـرب  انـه  اوالده  وراس  بناتـه 
اسـماء  لـه  وذكـر  ايضـا،  العـرق 
اشـهر الخماريـن فـي المدينـة وانـه 
معهـم  ويحتسـي  يجالسـهم  كان 
مختلـف صنـوف الكحـول.. وشـدد 
بمـكان  علـم  اذا  انـه  علـى  االميـر 
البائـع سيسـهل امـر صاحبنا السـكير 
وسـيدفع باوراقـه للقاضـي الشـرعي 
مـع تغييـرات فـي االفـادات بهـدف 
تخفيـف عقوبتـه او اطـالق سـراحه 

اسـتتاب. انـه  اعتبـار  علـى 
كان  مـا  االميـر  نـال  وهكـذا 
لمحـل  فـورا  وتوجـه  يبتغيـه، 
السـري، وتمكـن مـن  المشـروبات 

اراده. مـا  شـراء 
الـى  اخـذه  فتـم  امـا صاحبنـا، 
القاضي الشـرعي صباح اليوم التالي، 
وخـالل وجوده امـام القاضي، طلب 
االخيـر مـن مسـاعديه االثنـان ومـن 
الحـرس ان يغـادروا الغرفـة ليختلي 

لمتهم. با
القاضـي  طلـب  ذلـك  عقـب 
بالجلـوس  المتهـم  مـن  الشـرعي 

ودي. و  هـادئ  وباسـلوب 
ثـم قـال لـه »بنـي.. مـاذا كنـت 

تشـرب.. عرق ويسـكي فـودكا بيرة 
كونياك؟ شـمبانيا 
قال: العرق.

عـرق  لـو  بعشـيقة  عـرق  ـ 
حكومـي؟ عـرق يونانـي لـو تركـي 

لبنانـي؟ لـو 
قال: عرق لبناني.

ـ واي ماركـة تشـرب، هـل هو 
رزوق؟ ام تومـا؟ ام جبـل لبنان؟ ام 

زحلـة؟ ام غيره؟
قال: بل هو جبل لبنان.

بشـرب  ترتـاح  هـل  جيـد..  ـ 
لعـرق؟ ا

قال: بالتاكيد.
ـ هـل ترغـب بالمضاجعـة بعـد 

الشـرب؟؟
السـؤال  مـن  صاحبنـا  انتفـض 
واسـتغرب.. لكـن القاضـي الشـرعي 
وجديـة  حازمـة  بمالمـح  لـه  قـال 

واال..« السـؤال  عـن  »اجـب 
وراسـه  بتـردد  صاحبنـا  فقـال 
القاضـي. سـيدي  احيانـا  مطأطـأ: 

فاقتـرب القاضي منـه، ومد يده 
يداعبـه،  وبـدا  صاحبنـا  لـ«سـالح« 
وقـال لـه »هـل تضاجـع النسـاء ام 

والذكـور؟« الغلمـان 
مـن  السـكير  صاحبنـا  فشـهق 
وقـال  االمـر  ادرك  لكنـه  السـؤال، 
ليتيـح  بجلسـته  يسـتعدل  وهـو 
للقاضـي الشـرعي للتنظيـم ان ياخذ 
راحتـه بمداعبـة ذكره، وقـال »االمر 
يبقـى على الصدفـة والرغبة للطرف 

االخـر«.
فابتسـم القاضـي الشـرعي وقال 
منـك،  اريـده  مـا  لـي  فعلـت  »اذا 
صاحبنـا  فهـز  سـراحك«.  سـاطلق 

موافقـا. راسـه 
عقـب يـوم واحـد مـن ذلـك، 
لـه  فقالـت  للبيـت،  صاحبنـا  عـاد 
زوجتـه وهـي مسـتغربة غيابـه وانهـا 
حاولـت البحـث عنـه بـال جـدوى، 
فقـال لهـا مطمئنـا »داعـش قبضـوا 
علـي وانـا شـبه مخمـور، فظهـر ان 
ومدمـن،  الخمـر  يحتسـي  اميرهـم 
وتوسـل بـي كـي ادلـه عمـن يبيـع 
شـاذ  الشـرعي  وقاضيهـم  العـرق، 
تطلبـه  مـا  منـي  وطلـب  جنسـيا، 
النسـاء مـن الرجال، ففعلـت، فاطلق 

سـراحي«.
»انـت  لـه  زوجتـه  فقالـت 
تكـذب. وربما انت مخمـور حاليا«.
»مسـاء  يبتسـم  وهـو  لهـا  قـال 
القاضـي  سـيارة  سـتاتي  اليـوم 
الشـرعي لتاخذني الى دار اسـتراحة 
تابـع لـه، وسـترين سـيارته الفاخـرة 
ذلـك«. مـن  وحمايتـه وسـتتاكدين 
صاحبنـا،  قالـه  مـا  وحـدث 
وجـد  مهمتـه،  مـن  عـاد  وعندمـا 
وعلـم  زوجتـه  مـن  خاليـا  البيـت 
الطـالق،  تطلـب  انهـا  الحقـا 
وتقدمـت بطلب للمحكمة الشـرعية 
للتفريـق بينهـا وبيـن زوجهـا، لكـن 
القاضي الشـرعي نفسـه رفض طلبها 

الطاعـة. بيـت  الـى  جرهـا  و 

موفق حداد

ــاع فاطلـــب  إذا أردت أن تطـ
ماهـــو مســـتطاع

ــارئ  ــالم القـ ــة أود إعـ  بدايـ
ـــد  ـــن موالي ـــدي م ـــأن وال ـــم ب الكري
قريـــة آزخ جنـــوب تركيـــا عـــام 
1907 بموجـــب جنســـيته العراقيـــة 
وقـــد  أوالده  نحـــن  وجنســـياتنا 
هـــرب أيـــام ســـيفو وهـــام علـــى 
ـــل  ـــه مث ـــد أهل ـــد أن فق ـــه بع وجه
ــذاك  ــره آنـ آالف االخريـــن وعمـ
ـــة أعـــوام فقـــط ..أكتـــب هـــذا  ثماني
ـــكوك  ـــة ش ـــام أي ـــق أم ـــع الطري لقط
الســـطور  هـــذه  مـــن  بنوايـــاي 
فالجريمـــة أكبـــر مـــن تصـــور 
العقـــل البشـــري وهـــي مرفوضـــة 
ـــة بـــكل المعاييـــر والقياســـات  ومدان

كثيـــرون )وأنـــا أحدهـــم( كتبـــوا 
القصائـــد  ونظمـــوا  المقـــاالت 
وقدمـــوا دراســـات ومقترحـــات 
ومطالبـــات حـــول مجـــزرة ســـيفو 
ومايترتـــب علـــى تركيـــا مـــن 
وتقديـــم  بالمذبحـــة  إعتـــراف 
والماديـــة  الماليـــة  التعويضـــات 
ازهقـــت  التـــي  االرواح  لقـــاء 
اغتصبـــت،  التـــي  واالمـــالك 
ونشـــطت هـــذه الظاهـــرة مؤخـــرا 
ــنوات  ــي السـ ــت فـ ــد أن كانـ بعـ
الســـابقة مقتصـــرة علـــى فعاليـــات 
ـــبب  ـــة والس ـــة رمزي ـــة وثقافي روحي
ـــر  ـــة م ـــو واضـــح أن القضي ـــا ه كم
ــل )  ــرن كامـ ــا  قـ ــى وقوعهـ علـ
ـــس  ـــل الماســـي (، ولكـــن ألي اليوبي
ـــذه  ـــالء الصـــوت به ـــث وإع الحدي
للوقـــت  مضيعـــة  المطالبـــات 
ـــل؟ هـــل نتصـــور  ـــال طائ وإشـــغاال ب
ـــرف  ـــا ســـتقر وتعت ـــال( أن تركي )فع
بقيـــام أســـالفها بالمذبحـــة وســـتدفع 
ـــرزاالف  ـــدوالرات وتف ـــارات ال ملي
الدوانـــم مـــن اراضيهـــا )الحاليـــة( 
تمنحهـــا تعويضـــا ســـخيا لـــذوي 

الشـــهداء والمتضرريـــن؟ 

مـــا التعويـــض الـــذي قدمـــه 
)الحكومـــات  القربـــى  ذوو 
ـــة  ـــن مذبح ـــة( ع ـــة المتعاقب العراقي
ــون  ــوا يطلقـ ــي مازالـ ــميل التـ سـ
ـــوري(؟  ـــرد اآلث ـــع التم ـــا )قم عليه
مـــا مصيـــر أبنـــاء شـــهداء قريـــة 
صوريـــا وأيـــن وصلـــت المطالبـــات 
القضائيـــة والجزائيـــة؟ أليســـت دماء 
ــاة  ــيدة النجـ ــة سـ ــهداء كنيسـ شـ
حـــارة تصـــرخ : بـــأي ذنـــب قتلنـــا؟ 
ـــم(  ـــادوا )ترمي ـــد أع ـــف فق ولألس
معالـــم  وطمســـوا  الكنيســـة 
الجريمـــة فـــي الوقـــت الـــذي 
كان االجـــدر بهـــم أن يتركوهـــا 
ــا  ــاهدا حيـ ــون شـ ــا لتكـ بحطامهـ
علـــى جريمـــة العصـــر ولتتحـــول 
ــا  ــزار وبانورامـ ــى مـ ــتقبال الـ مسـ
والصـــورة  بالصـــوت  تعـــرض 
ــود  ــات الوجـ ــن محطـ ــة مـ محطـ
ـــن   ـــوداء م ـــة س ـــيحي وصفح المس
والتطهيـــر  االضطهـــاد  تاريـــخ 

ــي.  ــي والعرقـ الدينـ
لـــو فرضنـــا جـــدال أن أمنياتنـــا 
ـــندات االراضـــي  ـــتتحقق وأن س س
ـــا( وأن  ـــي تركي ـــع ف ـــت الطب )تح

تحميلهـــا  بانتظـــار  الشـــاحنات 
تـــرى  الـــدوالرات  بمليـــارات 
ـــك  ـــلم تل ـــي ستتس ـــة الت ـــن الجه م
التعويضـــات وكيـــف ســـتوزع 
ووفـــق أي إثباتـــات ووثائـــق؟ 
ــى  ــغ الـ ــلم المبالـ ــد ستسـ بالتأكيـ
العراقيـــة  الســـلطة  لصـــوص 
ليقتســـموها فـــي مـــا بينهـــم وعلـــى 
وتقويـــم  الخاصـــة  ملذاتهـــم 
ومعالجـــة  المعوجـــة  أســـنانهم 
وإزالـــة  مؤخراتهـــم  بواســـير 
ـــن  ـــرب م ـــة والج ـــرة والعفون القش
ـــا  ـــوف يصرفونه ـــل س ـــهم ب رؤوس
ـــى  ـــاء عل ـــة حي ـــكل وقاحـــة وقل وب
تبييـــض وتضييـــق ( مهابـــل   (
ـــي  ـــارات ف ـــم وشـــراء العق زوجاته
ـــتراليا  ـــدا واس ـــكا وكن ـــا وامري اورب

ودول الخليـــج )العربـــي!!!( .
  لنكـــن منطقييـــن ولننظـــر 
ـــة  ـــر واقعي ـــور نظـــرة أكث ـــى األم إل
ولنشـــكل مجلســـا مـــن كبـــار 
والحكمـــاء  الكنيســـة  رجـــال 
ــة  ــن ونخبـ ــن والمثقفيـ والحقوقييـ
مـــن أبنـــاء وأحفـــاد المتضرريـــن 
اليجـــاد حـــل معقـــول  قابـــل 

ــذار  ــى باعتـ ــق كأن نرضـ للتحقيـ
بـــدون  المشـــروط  تركيـــا  
ــا  ــن أحالمنـ ــق مـ تعويـــض ولنفـ
ــن  ــق ولنكـ ــة للتحقيـ ــر القابلـ غيـ
متأكديـــن أن تركيـــا لـــن تدفـــع 
ـــرة  ـــى لي ـــنتا واحـــدا وال حت ـــا س لن
تركيـــة واحـــدة ولـــن تتنـــازل 
ـــا   ـــن أراضيه ـــد م ـــبر واح ـــن ش ع

)الحاليـــة( .
 تركيـــا دولـــة جـــارة وســـتبقى 
يبعثـــون  يـــوم  إلـــى  كذلـــك 
ــة  ــركات التركيـ ــي الشـ ــا هـ وهـ
مـــن  المشـــاريع  االف  تنفـــذ 
زاخـــو إلـــى الفـــاو والمصـــارف 
ــح  ــكل ناجـ ــل بشـ ــة تعمـ التركيـ
ـــدر  ـــة تتص ـــع التركي ـــدا والبضائ ج
موجـــودات المحـــال العراقيـــة، 
ـــرة  ـــور نظ ـــى االم ـــر إل ـــا النظ علين
ــن  ــنا ومـ ــب أنفسـ ــة لنجنـ معقولـ
بعدنـــا أوالدنـــا وأحفادنـــا حالـــة 
الكراهيـــة والتعصـــب والتشـــنج 
مسترشـــدين بتعاليمنـــا التـــي تدعـــو 
الـــى الصفـــح والمغفـــرة ، وإن 
أي تصـــرف متشـــنج ســـينعكس 

ــررا علـــى الطرفيـــن. ضـ

سكير في قبضة داعش..!!

سيفو بين الواقع والتمنيات 
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الشجرة الخرساء 

جالل مرقس 

بوحدانيته األزلية 
ركع الله يصلي. 
عساه ماذا يفعل؟ 
ترى لمن يبتهل؟ 
وبمن يتوسل..! 

كما تلعب الصبايا في ساحة المدرسة 
ثم تتذمر، 

يئس اللهو بكراته 
نفرها ونثرها بعيدا وهي تدور 

حول بعضها وذاتها. 
دارت الكرات في فلك شاسع 
كما تدور الفتيات في حلقة. 
ولم يبق لديه ما يتسلى بها 

سوى الخيال المحصور في ندمه 
من العيش منعزال 

لم ال يصنع هياكل يتسليا معا 
فتمخض الفكر عن خلق جديد 

وفي كل يوم إنتاج جديد 
وكان البشر من أحسن مخلوقاته 

هكذا ظن..! 
فصاغه جميال كمثله ليعشقه 

وصاغه قبيحا كإبليس ليشاكسه. 
صاغه حميدا ليشكره 

وصاغه شريرا كي ينهره. 
صاغه بجنسين لينسله

وصاغ له السوء كي يهلكه. 
صاغه في أقوام ليحببنه

وصاغه بأشكال لبث الريبة 
كل لآلخر يجنبه. 

حبذا لو نصب له قائده 
لينشر العدل بينه، 
فلما كثر من أمثاله 

عمت الفوضى ديوانه. 
سخر له ليستمع بما صنعه 

فسلط عليه جبروتا ليفترسه. 
تارة أقام العدل بينه 

وتارة نصب القامع ليظلمه، 
فأضاع حق خلقه بما فعله 

وأشاع السوء 
كل لآلخر متهما 
أين حقي سائله.؟ 
طيب البشر لقوم 
في دنياه حرمه 

وفي ديوانه حلله. 
جنة بمذاق المطيبات 

وما زرعه زينها وما أبخل، 
فأغرانا بثمار الخلود 

ثم حذرنا عقاب التناول 
طردا من جناته 

ألمره من يخالفه. 
فلم زرعه..! 

أهي شباك الصيد 
يوقع الساذج في المغريات 

وهو خالقه 
أغفرانا لزلة حواء 

إبنه الوحيد قربانا قدمه 
أم لنسلها لم يرتكبه، 

ثم يقيمه للدينونة 
حاكما ينصبه

عجبي أن أراه يناقض 
ما يفعله  

ـــاء  ـــام لألدب ـــاد الع ـــن االتح يدي
والكتـــاب فـــي العـــراق االعتـــداء 
الـــذي تعـــرض لـــه مبنـــاه فـــي 
ســـاحة األندلـــس مســـاء أمـــس 
األربعـــاء المصـــادف 17 حزيـــران 
ـــة  ـــت مجموع ـــا قام ـــاري، عندم الج
مســـلحة يقـــدر عددهـــا بخمســـين 
مالبـــس  يرتـــدون  شـــخصا 
وتقلهـــم  ســـوداء  عســـكرية 
ســـيارات مدنيـــة بغلـــق شـــارع 
ـــة  ـــام البواب ـــس واقتح ـــاحة األندل س
البوابـــة  ألن  لالتحـــاد  الرئيســـة 
النـــادي  لغلـــق  مقفلـــة  الثانيـــة 
ـــا  ـــن احترام ـــذ يومي ـــي من االجتماع
ــم  ــان الكريـ ــهر رمضـ ــعائر شـ لشـ
أعـــاده اللـــه علـــى شـــعبنا بالخيـــر 

واألمـــن والمحبـــة.
المجموعـــة  قامـــت  وقـــد 
الحمايـــات  باحتجـــاز  المســـلحة 
لحمايـــة  المخصصـــة  الرســـمية 
ـــة  ـــل وزارة الداخلي االتحـــاد مـــن قب
ــع  ــالحهم مـ ــن سـ ــم مـ وتجريدهـ
واقتحـــام  المســـؤول  ضابطهـــم 

ـــث  ـــاد والعب ـــات االتح ـــرف وقاع غ
مـــن  الكثيـــر  وتكســـير  بهـــا 
ــال  ــى العمـ ــداء علـ ــه واالعتـ أثاثـ
بأعمـــال  المكلفيـــن  البنغالييـــن 
ـــم  ـــرقة نقوده ـــف االتحـــاد وس تنظي

وموبايالتهـــم.
ان االتحـــاد اذ يشـــجب بقـــوة 
ــكل  ــف لـ ــداء المخالـ ــذا االعتـ هـ
الديمقراطـــي  المجتمـــع  تقاليـــد 
المخاطـــر  فانـــه يكشـــف عـــن 
ـــاة  ـــتقبل حي ـــي المس ـــدد ف ـــي ته الت
وســـالمة جميـــع العامليـــن فـــي 
االتحـــادات والنقابـــات الثقافيـــة 
منظمـــات  وبقيـــة  واإلعالميـــة 
وحقـــوق  المدنـــي  المجتمـــع 
اإلنســـان وروابـــط المـــرأة فـــي 
لبعـــض  العنـــان  حالـــة إطـــالق 
ــلحة  ــات المسـ ــوى والمجموعـ القـ
لتتمـــادى فـــي لحظـــة تاريخيـــة 
جميعـــا  فيهـــا  نقـــف  دقيقـــة 
العصابـــات  ضـــد  وبمســـؤولية 
التكفيريـــة  اإلرهابيـــة  الداعشـــية 

ومـــن يقـــف وراءهـــا.

ان هـــذا االعتـــداء يكشـــف 
ـــرة  ـــائل خطي ـــاوزات ورس ـــن تج ع
منهـــا االســـتهانة باألمـــن الوطنـــي 
ــالل  ــن خـ ــة مـ ــوزارة الداخليـ وبـ
تجريـــد منتســـبيها وضابطهـــم مـــن 
إقتحـــام  عـــن  فضـــال  الســـالح 
ـــل  ـــد الممث ـــم يع ـــي مه ـــز ثقاف مرك
ـــعرائه  ـــراق وش ـــاء الع ـــمي ألدب الرس
ـــات  ـــرام للحرم ـــا احت ـــه دونم وكتاب
ودونمـــا اذونـــات رســـمية للقيـــام 

بمثـــل هـــذا العمـــل.
ــو  ــق ندعـ ــذا المنطلـ ــن هـ ومـ
ـــة، الرســـمية  ـــات المعني ـــع الجه جمي
هـــذا  إدانـــة  إلـــى  والشـــعبية 
ـــع،  ـــال الجمي ـــل أن يط ـــداء قب االعت
ونتوجـــه بالنـــداء إلـــى الرئاســـات 
وزيـــر  الســـيد  والـــى  الثـــالث 
ــة  ــر الثقافـ ــيد وزيـ ــة والسـ الداخليـ
والـــى كافـــة المؤسســـات الثقافيـــة 
العراقيـــة والعربيـــة والدوليـــة إلـــى 
األدبـــاء  اتحـــاد  مـــع  التضامـــن 
والمطالبـــة بمحاســـبة المتجاوزيـــن 
وردع أيـــة جهـــة، غيـــر رســـمية، 

مـــن حمـــل الســـالح واســـتخدامه 
الثقافيـــة  المؤسســـات  ضـــد 
يضعـــف  ذلـــك  ألن  والمدنيـــة، 
ـــر  ـــي نظ ـــا ف ـــة ومكانته ـــة الدول هيب
ــن. ــن والمواطنيـ ــاء والمثقفيـ األدبـ
الجهـــات  لـــكل  ونقـــول 
أرواح  حمايـــة  إن  المســـؤولة: 
ــة  ــاتهم الثقافيـ ــن ومؤسسـ المواطنيـ
مســـؤوليتكم  هـــي  والمدنيـــة 
عليهـــا  تجـــاوز  أي  وان  أوال، 
إنمـــا هـــو تجـــاوز علـــى هيبتكـــم 
الجميـــع  وندعـــو  ووجودكـــم، 
إلـــى تحـــرك عاجـــل إليقـــاف 
مثـــل هـــذه الممارســـات المســـيئة 
ووحدتـــه  العراقـــي  لمجتمعنـــا 
والتأكيـــد علـــى حصـــر اســـتعمال 
ــاظ  ــة، للحفـ ــد الدولـ ــالح بيـ السـ
العراقيـــة  الدولـــة  هيبـــة  علـــى 

القانـــون. وســـيادة 

االتحاد العام لألدباء والكتاب 
في العراق

الخميس 18 حزيران 2015

بيان إتحاد أدباء العراق يدين اإلعتداء على مقره

فـــي  حكومـــة  هـــذه  هـــل 
داعشـــية  عصابـــات  ،أم  بغـــداد 
تريـــد فـــرض الديـــن والشـــريعة

بالقوة ..؟؟؟!!!
مـــا هـــو الفـــرق بيـــن داعـــش 
الشـــريعة  فـــرض  تريـــد  التـــي 

بالقـــوة ، وحكومـــات بغـــداد
وعصاباتهـــا وأوغادهـــا الذيـــن 
الشـــريعة«  حكـــم   « يفرضـــون 

...؟؟؟ بالقـــوة 
فـــي  الحاكمـــة  العصابـــات 
ــم  ــعر جلودهـ ــن تقشـ ــداد الذيـ بغـ

ســـمعوا إذا 
ــن  ــم الذيـ ــر« هـ ــة » خمـ كلمـ
ــراق  ــن العـ ــون خزائـ ــوا وينهبـ نهبـ

باســـم اللـــه وباســـم
المرجعية 

ـــه ..  ـــاس باســـم الل ـــف الن تخوي
ـــاس  ـــن الن ـــى جب ـــدل بوضـــوح عل ي

ـــم . ـــس تدينه ولي
لـــو كان النـــاس احـــرارا لثـــاروا 
المرجعيـــة  وعلـــى  اللـــه  علـــى 

ــه ...!!! ــري للـ ــل الحصـ الممثـ
ـــة  ـــة مرجعي ـــذا وأي ـــن ه أي دي
ـــن  ـــرس ع ـــي تخ ـــذه ، الت ـــة ه ديني

ـــذي ـــب ال كل النه
وامـــام  باســـمهم  يجـــري 
اعينهـــم وهـــم اليحركـــون ســـاكنا 

؟؟؟!  ..
ـــة  ـــة مرجعي ـــذا وأي ـــن ه أي دي
ـــور  ـــي ال تث ـــة هـــذه الت ـــة حكوم واي

ـــة ؟ ضـــد الحرامي
وتالحـــق المســـاكين الســـكارى 

المســـالمين ؟؟!!
هـــل تحكـــم بغـــداد حكومـــة 
حكومـــة  أم  ؟  الســـفيه  واليـــة 

ديمقراطيـــة كمـــا يقـــال ؟
ـــن«  ـــى » المثقفي كان يجـــب عل

يطالبـــوا  ان  احـــرارا  كانـــوا  إن 
ـــريعة  ـــض الش ـــون ورف ـــرض القان بف
ــذل  ــودوا الـ ــم تعـ ــا.. ولكنهـ تمامـ

ــوع ... ــوان والخنـ والهـ
كان يجـــب علـــى المثقفيـــن 

ــا .. ــوت عاليـ ــع الصـ رفـ
هـــل يحكمنـــا القانـــون ؟ ام 

تحكمنـــا الشـــريعة ؟
المثقفـــون  أبهـــا  كفـــى 
 .. واســـتخذاءا  جبنـــا  العراقيـــون 

كفـــى 
الذيـــن  السرســـرية  هـــؤالء 
لفـــرض  الســـلطة  يســـتعملون 

بالقـــوة الشـــريعة 
هـــم أدوات لفـــرض مشـــروع 
المخابراتـــي  االيرانـــي  الهيمنـــة 

إلخصـــاء العقـــل العراقـــي
التوســـعي  المشـــروع  ان 
ــتعمل  ــي ، يسـ ــي المخابراتـ االيرانـ

اللـــه باســـم  التخويـــف 
زعامـــة  وبســـط  لفـــرض 

.. العـــراق  علـــى  خامنئـــي 
الهـــدف ليس منع الخمر .

ــة  ــرض واليـ ــو فـ ــدف هـ الهـ
الفقيـــه فـــي العـــراق ، وفـــرض 

حكـــم الشـــريعة فـــي العـــراق
باســـم  النـــاس  اســـتعباد  اي 

.... اللـــه 
 ، العبـــادي  حكومـــة  علـــى 
االعتـــذار فـــورا التحـــاد األدبـــاء .
ـــة  ـــن كل زجاج ـــم ع وتعويضه
ـــه  ـــي الفقي خمـــر أراقهـــا رجـــال الول

ـــراق .. ـــي الع ف
هـــذه بغـــداد .. بغـــداد أبـــو 
والكيالنـــي  والجنيـــد  نـــواس 

.. حنيفـــة  وأبـــو  والكاظـــم 
بغـــداد األلـــوان كلهـــا وليـــس 

بغـــداد اللـــون الواحـــد ..

كتب أياد جمال الدين على التويتر.. الهجوم على إتحاد األدباء في بغداد،
لم يكن األول ولن يكون األخير، والسبب هو مايقال أنهم يشربون »الخمر«!!!
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لــقـمــــان كــريـمــي 
عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

هوليوود  نجمة  وصلت 
جولي،  أنجيلينا  األمريكية، 
إلى  خاصة  طائرة  متن  على 
مدينة ماردين لزيارة مخيمات 
الالجئين السوريين والعراقيين 
التابعة  ميديات  بلدة  في 
بجنوب  الواقعة  للمحافظة 

شرقي تركيا.
إن  »سي  قناة  وذكرت 
إن تورك«، السبت، أن الفنانة 
األمريكية، وهي أيضا المبعوث 
السامية  للمفوضية  الخاص 
وصلت  قد  الالجئين  لشؤون 
استقبالها  في  وكان  ماردين 

مصافحة  عن  يمتنع  البصرة  مدينة  محافظ 
لتنفيذ  جاءت  ضخمة،  أوروبية  شركة  مندوبة 
مشاريع صناعية وخدمية هامة في المدينة المهملة.. 
بينما هو وامثاله، يخلعون كل مالبسهم في نهاية 
األسبوع امام ارخص المتع في فنادق باتت معروفة 

في بيروت ولندن... 

زار كوردســتان وفــد يمثــل الجامعــة األمريكيــة لعمــل 
ورشــات مــع منظمــة )أو إكــس فــام( البريطانية حــول وضع 
المــرأة وتمكينهــا فــي )األردن ولبنــان وأربيــل( حيــث تــم 
عقــد عــدة لقــاءات فــي أربيــل عــن طريــق الهيئــة المســتقلة 
ــة  ــتضافت منظم ــة وإس ــات مختلف ــان ولفئ ــوق اإلنس لحق
ــاء الماضــي  ــوم األربع ــة واإلعــالم الورشــة ي ســورايا للثقاف
17/ 2015/6 بمشــاركة )7( مــن الرجــال و)10( مــن النســاء 
ــي  ــفيق طون ــن ش ــدم الباحثي ــورايا وق ــعبنا س ــاء ش ــن أبن م
نجــم وروان عنــان أســئلتهم للحضــور عــن المرأة المســيحية 

ودورهــا فــي مجتمــع أربيــل وكوردســتان.  

تـقيم كنيسة أم المعونة الدائمة في عنكاوا، 
مهرجان  الجاري،  حزيران   21 األحد  اليوم 
الكنيسة السابع الذي يقام برعاية راعي إيبارشية 

أربيل الكلدانية المطران مار بشار متي وردة.
 ويستمر المهرجان لـ7 أيام متتالية، حيث 
توقد شعلة المهرجان أوال بعدها يبدأ المهرجان 

بعدد من الفعاليات المتنوعة.
 جدير بالذكر، أن كنيسة أم المعونة الدائمة 
هي كنيسة أفتتحت حديثا شرقي ناحية عنكاوا، 
كرملش  بلدة  من  النازحين  شعبنا  أبناء  ويقوم 
بسهل نينوى بإجراء القداديس والطقوس الدينية 

فيها باإلضافة إلى أهالي ناحية عنكاوا.

الفتـــرة  هـــذه  فـــي  نالحظـــه  مـــا 
الدعـــوات المتكـــررة لحضـــور محاضـــرة 
أو نـــدوة تقيمهـــا إحـــدى مؤسســـات أو 
تنظيمـــات أو جمعيـــات شـــعبنا الكلداني 
ــا  ــد أصبحنـ ــوري فقـ ــرياني اآلشـ السـ
فـــي حيـــرة مـــن أمرنـــا ونلجـــأ فـــي 
ـــى القرعـــة لحضـــور  ـــان إل بعـــض األحي
وتلبيـــة إحـــدى تلـــك الدعـــوات ألن 
ـــى  ـــوات لجـــأ إل بعـــض أصحـــاب الدع
وضـــع تاريـــخ وتوقيـــت يتزامـــن مـــع 
ـــام  ـــة تق ـــت محاضـــرة ثاني ـــخ وتوقي تاري
ـــك  ـــن ذل ـــد م ـــه والقص ـــوم ذات ـــي الي ف
إفشـــال النشـــاط اآلخـــر مـــن حيـــث 

الحضـــور واإلهتمـــام. 
فـــي الوهلـــة األولـــى تتوقـــع بـــأن 
إقامـــة مثـــل تلـــك النـــدوات هـــي 
ـــى  ـــدل عل ـــدة وت ـــة وجي ـــرة صحي ظاه
لحاقنـــا بركـــب الحضـــارة العالميـــة 
ــدث  ــي تحـ ــة التـ ــورات العلميـ والتطـ
فـــي المنطقـــة والعالـــم. ولكـــن فـــي 
باطـــن األمـــر يبـــدو غيـــر ذلـــك إطالقـــا. 
حيـــث الصـــراع قائـــم علـــى قـــدم 
ـــات  ـــات إلثب ـــذه الجمعي ـــن ه وســـاق بي
وجودهـــا واإلقـــالل مـــن شـــأن أخواتهـــا 
ومثيالتهـــا مـــن الجمعيـــات واإلتحـــادات 
وتعاليهـــا عليهـــا مـــن خـــالل اإلكثـــار 
ـــدوات وخاصـــة  ـــن المحاضـــرات والن م
المواضيـــع المطروحـــة باتـــت مكـــررة 
ـــد  ـــن. وال أح ـــا الزم ـــا عليه ـــة عف وبالي
ـــث  ـــم حي ـــعبنا األه ـــة ش ـــرض لقضي يتع
ــاء  ــتمرة إللغـ ــرة ال زالـــت مسـ المؤامـ
ـــه  ـــه وحضارت ـــطب تاريخ ـــوده وش وج

ــدة.  المجيـ
بشـــكل  إليـــه  أشـــير  أن  أود  ومـــا 
أساســـي إننـــا اآلن نتعـــرض فعـــال 
ـــن  ـــدة م ـــة جدي ـــادة جماعي ـــرب إب لح
ـــن  ـــالع م ـــريد وإقت ـــر وتش ـــل وتهجي قت
ـــا. وعـــدم تركيـــز  أرض آبائنـــا وأجدادن
تلـــك  خـــالل  مـــن  إهتمامنـــا  كل 
للماضـــي  والمحاضـــرات  النـــدوات 
ــع  ــتفيد وال ننتفـ ــذي ال نسـ ــد الـ البائـ

منـــه شـــيئا. 
ـــذه آلذان  ـــا ه ـــى دعوتن ـــى أن تلق أتمن
صاغيـــة ووضـــع الحلـــول لقضايـــا 
فـــي  المتمثلـــة  المعاصـــرة  شـــعبنا 
تهجيـــرة وإلغائـــه مـــن الوجـــود كمـــا 

ــا.  ذكرنـ

سباق المحاضرات 
والندوات في 

عنكاوا...إلى أين؟!

جورج غرزاني/ ناشط سرياني

اليوم األحد... إنطالق مهرجان الكنيسة 
السابع في عنكاوا

منظمة سورايا تستضيف ورشة عمل حول 
تمكين المرأة في أربيل 

أحــد  يتأمــل  ميخائيــل  ثابــت  النحــات 
أعمالــه الفنيــة فــي مدينــة شــقالوة بعــد 
أن دمــر داعــش معظــم تماثيلــه فــي مدينة 
ــار  ــال لم ــذا التمث ــاء. وه الموصــل/ الحدب
ــة  ــي كنيس ــقالوة ف ــي ش ــفيع أهال ــا ش بوي

ــهداء. الش

أنجيلينا جولي تصل إلى ماردين التركية 
لزيارة مخيمات الالجئين

مساعد محافظ المدينة ذات األغلبية 
الكردية على أكرم تونا تحت تدابير 
أمنية مشددة. وشاركت جولي، مساء 
السبت، في فعالية مزمع تنظيمها في 

ماردين  في  الالجئين  إيواء  مركز 
بمناسبة اليوم العالمي لالجئين، في 
الجمهورية، رجب  حضور رئيس 

طيب أردوغان.

المهجرين قسـرا من بغديدا في مدينة 
شـقالوة إمرأتـان مهاجرتـان تتضرعان 
مـن  الشـهداء  كنيسـة  فـي  تصليـان  و 
أجـل العودة السـريعة الى سـهل نينوى 

أرض آبائهـم واجدادهـم...

امسية لنادي القوش العائلي للمسننين من ثمانين عاما فما فوق


