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ألول مرة في عنكاوا ..إستذكار الذكرى المئوية لمجازر األرمن وسيفو
والمطالبة بكونها إبادة جماعية
بيان منظمة سورايا للثقافة واإلعالن فی
الذکری المئوية لمجازر األرمن وسيفو

تمـر اليـوم الذكـرى المئويـة
لمجـازر الدولـة العثمانيـة (تركيـا)
حاليـا بحـق األبريـاء مـن شـعبنا
سـورايا واإلخـوة األرمـن التـي
راح ضحيتهـا المالييـن مـن األرمن
والكلـدان السـريان اآلشـوريين وإذ
تتذكـر هـذه الشـعوب الذكـرى
األليمـة والمجـازر البشـرية بحـق
مسـيحيي المنطقـة .حيـث تكـررت
اليـوم فـي العراق وسـوريا من طرد
المسـيحيين مـن مناطـق سـكناهم
التاريخيـة فـي سـهل نينـوى
والخابـور.
نعلـن تضامننـا هـذا اليـوم مـع
الشـعب األرمنـي الـذي يسـتذكر
هـذه المأسـاة والجرائـم البشـعة
بحـق شـعبنا فـي سـيفو والمعروفـة
بسـفربليك باإلضافـة إلـى كل
المجـازر األخـرى التـي تعـرض

لهـا المسـيحيون فـي مناطق الشـرق
األوسـط علـى أيـادي قـوى الظالم
والجهـل والتخلـف.
مـن هنـا ندعـو المجتمـع الدولـي
واألمـم المتحـدة اإلعتـراف بهـذه
المجـازر كونهـا إبـادة جماعيـة
لإلخـوة األرمـن وشـعبنا سـورايا.
يـدا بيـد مـن أجـل نيـل كافـة
حقـوق المظلوميـن والمضطهديـن
فـي كافـة أنحـاء العالـم.

النائب جوزيف صليوا :إستغربت بعدم الموافقة
بإلقاء كلمة في مجلس النواب العراقي

أقامـت الجمعية الثقافيـة االجتماعية
األرمنيـة فـي أربيـل إحتفالية خاصة
بالذكـرى المئويـة للإلبـادة األرمنية
فـي كنيسـة أم المعونـة فـي عنكاوا.
إبتـدأت بوقفـة إحتجاجيـة رمزيـة
حيـث قرعـت النواقيـس ورفعـت
الشـعارات الخاصـة وصور الشـهداء
األبـرار بالمناسـبة وإنطلقـت
البالونـات الملونـة فـي السـماء
تعبيـرا عـن إنتقـال أرواح الشـهداء
إلـى الجنـات العليـا ،ثـم دخـل
المحتفلـون إلـى الكنيسـة حامليـن
الشـموع وتليـت الصلاة الربانيـة،
بعـد الترحيـب بالضيـوف تليـت

كلمـة باللغـة األرمنيـة تضمنـت
شـرحا لألهـوال والمجـازر الرهيبـة
التـي إرتكبتهـا العصابـات العثمانيـة
الغازيـة ومـا إرتكبتهـا مـن عمليات
يعجـز اإلنسـان عـن تصورهـا
لفظاعتهـا وقسـوتها كمـا ألقيـت
كلمـة باللغـة العربيـة إسـتعرضت
الماضـي األسـود للحكـم العثمانـي
البائـد.
وعرضـت علـى شاشـة «الداتـا شـو»
كلمـة للبابـا فرنسـيس تحـدث فيهـا
عـن موقفـه مـن اإلبـادة األرمنيـة
وكلمـة أخـرى لسـيادة مطـران
أرمينيـا ،وتضمنـت اإلحتفاليـة

مجموعـة مـن الكلمـات والقصائـد
واألناشـيد باللغـات األرمنيـة
والسـريانية والعربيـة والكورديـة
لتختتـم اإلحتفاليـة بوضـع الزهـور
علـى النصـب التـذكاري لإلبـادة
وإيقـاد الشـموع علـى نيـة الشـهداء
األبـرار.
حضـر اإلحتفاليـة ممثلـي األحـزاب
الوطنية ومنظمـات المجتمع المدني
وأعضـاء سـابقون وحاليـون فـي
برلمـان حكومـة إقليـم كوردسـتان
ورؤسـاء وممثلـو المنظمـات الثقافية
واإلعالميـة وجمهـور غفيـر مـن
أبنـاء الطائفـة األرمنيـة.

تحالف االقليات العراقية يدعو رئاسة اقليم كوردستان التريث
في المصادقة على قانون حقوق المكونات
ســورايا  -خــاص /قــال النائــب
جوزيــف صليــوا عــن قائمــة الــوركاء
الوطنيــة فــي تصريــح خــاص
لجريدتنــا قبــل أيــام طلبــت مــن قبــل
رئيــس طائفــة األرمــن ســيادة المطــران
آســادوريان بإلقــاء بيــان بهذه المناســبة
تحــت قبــة البرلمــان العراقــي بإعتبــاره
بيــت للجميــع .وطالبــت مــن رئاســة
مجلــس النــواب العراقــي التــي كانــت
تــدار مــن قبــل النائــب األول همــام
حمــودي والنائــب الثانــي آرام شــيخ
علــي .إســتغربت بعــدم الموافقــة بإلقاء
هــذا البيــان وخصوصــا مــن قبــل آرام
شــيخ علــي وهــذا أعتبــره منافيــا
للقيــم الديمقراطيــة واإلنســانية ومنافيــا
للدســتور والنظــام الداخلــي الــذي
تبنــاه مجلــس النــواب العراقــي حيــث
يحــق للجميــع أن يعبــروا عــن آرائهــم

ومظلوميتهــم .وفــي ســؤال لجريــدة
ســورايا حــول هــذا الموقــف الغريــب
قــال النائــب جوزيــف :أنــا ال أعتقــد
بأنــه هنــاك موقــف معيــن بقــدر مــا
هــو مســألة مزاجيــة وأهــواء شــخصية
وتربطنــي عالقــة وديــة وجيــدة مــع
الســيد آرام .كمــا ال أعتقــد أن
يكــون هــذا موقــف القيــادة الكورديــة
وكتلــة التغييــر ،ولكــن أنتظــر تصريحــا
واضحــا وصريحــا مــن كتلــة التغييــر
هــل هــم مــع هــذا الموقــف أم هــو
موقــف شــخصي مــن قبــل آرام.
وأكــد صليــوا خــال اتصــال
هاتفــي تكلمــت مــع الســيدة ســروه
عبدالواحــد ،وبينــت بــأن كتلــة التغييــر
ســتصدر تصريحــا واضحــا يجعــل
النائــب آرام يتراجــع عــن هــذا
الموقــف.

خضر دوملي
صــرح تحالــف األقليــات العراقيــة
أن برلمــان اقليــم كوردســتان قــد
مــرر قانــون (حمايــة حقــوق
المكونــات فــي كوردســتان -
العــراق) بصــورة مقلقــة جــدا ،
ولدينــا مخــاوف حقيقيــة انــه لــم
يتــم التعامــل بجديــة مــع القانــون
مطالبــا رئاســة االقليــم التريــث فــي
المصادقــة عليــه .
وقــال التحالــف لجريــدة ســورايا ..
ان برلمــان كوردســتان قــد صــادق
فــي الجلســة التاســعة التــي عقــدت
فــي ال  21مــن نيســان ، 2015
ومــن خــال متابعتنــا والمعلومــات
التــي رصدناهــا تفيــد بــأن القانــون
«يفتقــر للعديــد مــن المــواد

والمبــادىء التــي تتالئــم والمعاييــر
الدوليــة لحقــوق األقليــات ولــم
يأخــذ البرلمــان بنظــر األعتبــار
التوصيــات التــي قدمهــا التحالــف
حــول مســودة القانــون والتــي
تمثــل الحــد األدنــى مــن مطالــب
األقليــات والتــي مــن شــأنها حمايــة
التعدديــة والتنــوع.
واشــار التصريــح بأنــه ســبق وان
عقــد التحالــف ورشــة عمــل
موســعة فــي منتصــف كانــون
االول  2014بمشــاركة عــدد
مــن اعضــاء برلمــان كوردســتان
وناشــطين يمثلــون مكونــات اقليــم
كوردســتان القوميــة والدينيــة
وبحضــور ومشــاركة خبــراء دوليين
وخــرج فيهــا المشــاركون بجملــة
توصيــات تــم تقديمهــا رســميا الــى

رئاســة البرلمــان تتضمــن العديــد
مــن المطالــب التــي تضمــن حمايــة
المكونــات فــي اقليــم كوردســتان
وتعزيــز التعايــش والتنــوع «
وناشــد التحالــف رئاســة اقليــم
كوردســتان التريــث فــي المصادقــة
علــى القانــون بشــكله الحالــي،
مؤمليــن أن يكــون تشــريعه فــي
االقليــم نموذجــا لــكل العــراق
والمنطقــة ،ال ان يأتــي بصــورة
ال تتطابــق مــا يصبــو ويدعــو لــه
االقليــم.
وذكــر بــأن التحالــف ينتظــر
الحصــول علــى النســخة النهائيــة
للقانــون التــي تمــت المصادقــة
عليهــا ،لتقديــم مقترحاتــه الــى
رئاســة االقليــم.
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تحت شعار (العودة أكيدة) حفل إفتتاح مدرسة نموذجية متكاملة للطلبة النازحين في عنكاوا
ســـورايا /برعايـــة محافـــظ أربيـــل
نـــوزاد هـــادي أفتتـــح مســـاء يـــوم
الخميـــس الموافـــق 2015/4/23
مدرســة نموذجيــة للطلبــة النازحيــن
أو مجم ــع العي ــش المش ــترك بإس ــم
(المطـــران فـــرج رحـــو /العالمـــة
هانـــي فحـــص) وحضـــر حفـــل
اإلفتتـــاح ســـيادة المطـــران مـــار
يوحنـــا بطـــرس موشـــي و ســـيادة
المطـــران مـــار نيقوديمـــوس داود
متـــي شـــرف وعـــدد مـــن اآلبـــاء
الكهنـــة واألخـــوات الراهبـــات
ومديـــر ناحيـــة عنـــكاوا ومديـــر
تربيـــة الحمدانيـــة وعـــدد كبيـــر
م ــن األس ــاتذة التربويي ــن .إس ــتهل
الحفـــل بكلمـــة محافـــظ أربيـــل

وكلمـــة ســـيادة المطـــران مـــار
يوحنـــا بطـــرس موشـــي وكلمـــة
الس ــيد باس ــم حبي ــب ميخ ــو مدي ــر
تربيـــة الحمدانيـــة بعدهـــا أقيمـــت
فعاليــة مشــتركة لعــدد مــن تالميــذ

المـــدارس اإلبتدائيـــة النازحيـــن
فـــي عنـــكاوا .تســـتطيع المدرســـة
الجدي ــدة إس ــتيعاب حوال ــي ()900
طالـــب مجهـــزة بكافـــة الخدمـــات
اإلداري ــة والصحي ــة وإس ــالة الم ــاء.

 3500سـنة ،وتتمحـور حـول ألوهية
إلـه واحـد ،مطلـق ،عالمـي ،مجـرد،
ترجـع إليـه أمـور كل المخلوقـات،
خالـق وغيـر مخلـوق.
ويقـول لقمـان حاجـي كريم ،رئيس
منظمـة زنـد (المجلـس األعلـى
للزرادشـتية) إن الهدف من تأسـيس
هـذا المجلـس يتمثـل فـي إعـادة
الكرد إلى مبادئه االساسـية ،لإلشـارة
إلـى أن لديهـم أفـكار وإبداعـات
وكانـت لهـم فلسـفتهم والجانـب
الروحـي الخـاص بهـم وتعاليمهـم
التـي هـي جـزء مـن األفيسـتا والتـي
هـي مـن تعاليـم زرادشـت.
ويؤكـد حاجـي كريـم فـي حديـث
إلذاعـة العـراق الحـر أنهـم سـوف
ينتهجـون مـا صـدر عـن الزرادشـت
والتعاليـم التـي كتبهـا ،ويضيـف:

«جميع المصادر تقول بأن زرادشـت
كان نبيـا ولكـن هـو ال يقـول ذلك،
ولهـذا نحـن سـنعتمد علـى الـذي
صـدر منـه ،وليـس الـذي اليتقبلـه
العقـل».
وأشـار حاجـي كريـم إلـى أن
عملهـم سـيكون مدنيـا ،موضحـا أن
هـذه المنظمـة لن تمـارس أي عمل

مـــن أجـــل غـــد أفضـــل أكثـــر
إشـــراقا لبلدنـــا نهتـــف عائـــدون
مـــن أجـــل لـــم شـــتاتنا نهتـــف
عائ ــدون .يخ ــدم المجم ــع جمي ــع
القضايـــا والمســـائل المتعلقـــة

بشـــريحة المتعلميـــن مـــن أبنـــاء
شـــعبنا ســـورايا وال ســـيما الذيـــن
نزحـــوا قســـرا مـــن مناطـــق
ســـكناهم فـــي ســـهل نينـــوى.

اإلعالن عن تأسيس «المجلس األعلى للزرادشتية»

عبد الحميد زيباري
أعلـن فـي أربيـل عـن تأسـيس
المجلـس األعلـى للزرادشـتية ،التـي
تعتبـر الديانـة القديمـة لشـعوب
المنطقـة ومنهـا الشـعب الكـردي.
وفـي مراسـم خاصـة تـم التطـرق
إلـى تاريـخ ظهـور هـذه الديانـة
التـي سـميت بهـذا اإلسـم نسـبة إلى
مؤسسـها زرادشـت والتعاليـم التـي
صـدرت عنـه فـي كتابـه المسـمى
األفيسـتا ،وفلسـفتها ،وأتباعهـا
الموجوديـن لغايـة اآلن فـي الهنـد
وإيـران وأفغانسـتان وأذربيجـان.
وتشـير مصـادر التاريـخ إلـى أن
الزرادشـتية التـي تعـد واحـدة مـن
أقـدم الديانـات التوحيديـة فـي
العالـم ،ظهـرت في بالد فـارس قبل

سياسـي أو حزبـي أو حكومـي.
إلـى ذلـك قـال مديـر إعلام وزارة
االوقـاف والشـؤون الدينيـة فـي
حكومـة إقليـم كردسـتان مريـوان
نقشـبندي ،إن قانـون الـوزارة أعطى
حريـة ممارسـة الشـعائر الدينيـة
للجميـع ،وأضـاف« :قانـون وزارة
األوقـاف يسـتند إلـى عـدة مبـاديء

اهمهـا حريـة األديـان والمعتقـدات
فـي إقليـم كردسـتان ونحـن نفتخـر
بتنفيـذ هـذا القانـون ولهـذا فـإن أي
ديانـة إن كانـت في اإلطـار القانوني
مرحـب بهـا ونسـاعدها ونقـدم لهـم
التسـهيالت».
وأكـد نقشـبندي عـدم وجـود أي
مانـع ألي أحـد فـي إعتنـاق أي
ديانـة أو معتقـد وأضـاف قائلا:
«التوجـد أي حساسـية تجـاه أي
معتقـد أو ديانـة في إقليم كردسـتان
ونحـن نعتـز كـون هـذه المنطقة هي
الوحيـدة فـي إقليـم كردسـتان تضم
جميـع هـذه األديـان».
يذكـر أن هـذه المـرة األولـى التـي
تعلـن فيهـا مجموعـة مـن النـاس في
اتبـاع هـذه الديانـة بشـكل علني في
اقليـم كردسـتان العراق.

أربيل تربط المدارس الدينية بوزارتي التربية والتعليم العالي
إتخـذت حكومـة إقليـم كوردسـتان
العـراق قـرارا بنقـل عائديـة جميـع
المـدارس الدينيـة مـن ملاك وزارة
األوقـاف والشـؤون الدينيـة إلـى
وزارتـي التربيـة والتعليـم العالـي ،مـا
أثـار حفيظـة تيـارات إسلامية فـي
اإلقليـم تجـد أن هـذا القـرار ينطـوي
علـى مخالفـة قانونيـة.
ويقـول معنيـون أن خطـوة حكومـة
االقليـم جـاءت إلبعاد تاثيـر التيارات
االسلامية علـى هـذه المـدارس ،بعد
ظهـور تنظيـم «داعـش» وإلتحـاق
العديـد مـن الشـباب فـي اإلقليـم بـه.
وذكـر مديـر إعلام وزارة األوقـاف
والشـؤون الدينيـة فـي حكومـة إقليم
كردسـتان العـراق مريـوان نقشـبندي
فـي حديـث الذاعـة العـراق الحر أن
هـذه الخطـوة جـاءت بعـد مناقشـات
طويلـة وخطـة مبرمجـة ،وأخـذ آراء
العديـد مـن الفقهـاء والشـخصيات

االسلامية واألكاديميـة ،ومراعـاة
الوضـع الحالـي فـي كردسـتان
والعـراق والمنطقـة ،بسـبب وجـود
نزاعـات طويلـة لـدى اإلقليـم مـع
جهـات وصفهـا بـ»ارهابيـة» تحـاول
احتلال كردسـتان باسـم الديـن
والنصـوص القرآنيـة.
وتابـع نقشـبندي أن الحكومـة قررت
نقـل جميـع المـدارس االسلامية
البالـغ عددهـا  39مدرسـة في مراحل
المتوسـطة والثانويـة إلى وزارة التربية
وسـتة معاهـد اسلامية إلـى وزارة
التعليـم العالي .وأكـد وجود مبررات
عديـدة أخـرى تتعلـق بحقـوق الطلبة
والتدريسـيين فـي هـذه المـدارس،
تقـف فـي مقدمتهـا االسـتحقاقات
الشـخصية والماديـة للتدريسـيين
والعمـداء ،ومن أجـل أن يقبل جميع
الطلبـة فـي المعاهـد وجامعـات اقليم
كردسـتان واالعتـراف بشـهاداتهم.

كما أشـار نقشـبندي إلى أن وزارتي
التربيـة والتعليـم العالـي سـتقومان
بـادراج مناهـج أخـرى كحقـوق
االنسـان والقانـون والمـواد العمليـة
إلـى مناهـج تلـك المـدارس ،لكـي
تكـون أمـام الطالب معلومـات كاملة
عـن جميـع الجوانـب.
وأكد نقشـبندي وجـود إختالف بين
التدريسـيين الذيـن يفسـرون اآليـات
القرآنيـة حسـب مذاهبهـم الفكريـة
والفقهيـة ،موضحـا بالقـول« :كانـت
هنـاك إختالفات في شـرح النصوص
واآليـات القرآنيـة ،وكل واحد منهم
يقـوم بتفسـير النصـوص حسـب مـا
يـراه من الجانب المذهبـي والفقهي،
وهـذا خلـل كبير ولهـذا نحن وحدنا
المنهج».
إلـى ذلـك أعلـن النائـب عـن
الجماعـة االسلامية هورامـان حمـه
شـريف نائـب ،رئيس لجنة االوقاف

والشـؤون الدينيـة فـي برلمـان
كردسـتان ،الطعـن فـي هـذا القـرار
باعتبـاره مخالفـة قانونيـة ،واضـاف
فـي مؤتمـر صحفي عقـده (الثالثاء)
فـي مبنـى البرلمـان« :اطعـن فـي
هـذا القـرار ألنـه مخالـف لقانونيـن
صـدرا مـن برلمـان كردسـتان وهما
أحدهمـا المرقـم  8لسـنة 2000
والثانـي المرقـم  9صـدر فـي عـام
.»1997

وطالـب النائـب اإلسلامي حكومـة
االقليـم بتقديـم تعديـل للقانـون
إلـى البرلمـان وإلغـاء هـذا القـرار،
وأضـاف« :هـذا القانـون صـدر مـن
برلمـان كردسـتان للحكومة واليحق
لهـا مـن الناحيـة القانونية بعـدم تنفيذ
أو تعديـل أو عـدم العمـل بالقانـون
وإذا أخـذوا بنظـر االعتبـار أهميـة
الموضـوع يجـب عليهـم تقديـم
تعديـل المشـروع إلـى البرلمـان
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مـذابح األرمـن ..مـئة عام من المتاجرة الدولية بها

د .محمود زايد
استاذ جامعي القاهرة
يحي األرمن في هذه األيام ذكرى
مرور مـئة عام على المذابح التي
إرتكبت ضدهم من قبل الطورانيين
الترك في عام 1915م ،تلك الذكرى
التي توافق يوم  24أبريل (نيسان) من
كل عام ميالدي.
والمتابع للتحركات واإلستعدادات
األرمنية (رسميا وشعبيا) إلحياء ذكرى
هذه المأساة ،يالحظ أنها تأخذ لهجة
أكثر حدة،وأوسع إنتشارا مما تم في
السنوات السابقة .وإن كنت أرى أن
الحدث سيمر بال نتائج إيجابية ملموسة
على أرض الواقع؛ وذلك ألن مذابح
األرمن ال تزال ورقة تستخدمها القوى
الكبرى في العالم للمتاجرة بها وفقا لما
يضمن تحقيق مصالحهم ومخططاتهم
في منطقة الشرق األوسط على المدى
القريب والبعيد .بمعنى أن إرتباط
سياسات وتحركات القوى الغربية
بمذابح األرمن ليس قائما على بعد
ديني أو عرقي أو غيره على طول؛
وإنما تستغل ورقة مذابح األرمن ببعدها
الديني ،أو العرقي ،أو السياسي...إلخ،

حالما تكون هناك مصلحة غربية في
ذلك أو تلك .ولعل الشواهد التاريخية
على مدى المئة عام الماضية تبرز ذلك
بوضوح للمهتمين بالمسألة األرمنية.
ولذلك ،فمن المهم جدا أن يعاد النظر
في كثير مما كتب عن مذابح األرمن،
ألنها (حسب قول جالل زنگابادي)
تحتوي على مغالطات ومبالغات باتت
من األمور المسلم بها عند بعض
المتشدقين بالموضوعية .ولم تسلم
من ذلك كتابات كتبها أرمنيون أو
غير أرمنيين .والهدف من إعادة النظر:
وضع األمور في نصابها بموضوعية
وواقعية ،فضال عن تحقيق المصلحة
العامة في المنطقة عموما؛ تمكينا
للسلم واإلستقرار ،وبناء لنوع جديد
من التعاون والتكامل ،في ظل قاعدة
من اإلحترام المتبادل ،وإقرار الحقوق
وعدم إغماطها.
وال أقصد أن يفهم من كالمي أن
يتنازل األرمن عن حقوقهم ،وال أن
يتخلوا عن مكتسباتهم في المنطقة،
التي كان من ثمنها دماء آبائهم
وأجدادهم؛ وإنما ينظر لألمر في
الماضي بصورته الشاملة والكاملة
التي كانت عليه ،وينظر إليه في
الحاضر بما يحقق المصالح األرمنية
في ضوء المستجدات اآلنـية ،ويفكر
فيه لمستقبل يضمن كل متطلبات
العيش الكريم لألجيال القادمة ،شريطة
اإلنعتاق من عنق الزجاجة الذي ال
يزال يغلي بالصراعات العرقية والدينية
والمذهبية المقيتة والمميتة.
إن ما حدث لألرمن في نهاية القرن
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين

ال يمكن فصله عن التطورات الخطيرة
في العالقات اإلثنية التي تواكبت مع
ظهور الفكرة القومية في منطقة الشرق
األوسط وقت ذاك ،وجرت معها صراع
على األرض وعلى الهوية؛ إلنها وجود
وإحالل وإبراز وجود آخر.
وال يمكن فهم حقيقة ماهية مذابح
األرمن دون المعرفة الشمولية
لإلشكاليات الثالث التي حددها
الدكتور هوگر طاهر توفيق في كتابه
«الكرد والمسألة األرمنية – 1877
1920م» .األولى منها :في عالقة األرمن
بالكرد (الجاران المتالصقان جغرافيا،
والمتداخالن أحيانا ديمغرافيا) ،والثانية:
حول عالقة األتراك باألرمن والكرد،كل
على حده ،حيث نجح الترك (خاصة
رجال االتحاد والترقي) في استغاللهما
في مرات عديدة لفرض أجندتهم
السياسية على المنطقة .والثالثة :حول
سياسة الدول الكبرى تجاه المسألة
األرمنية وتبعاتها على الكرد واألتراك
في المنطقة .وألن أغلب الدراسات
تحدثت في كل موضوع على حدة
فقدجاءت النتيجةإما مبتورة ،وإما ذات
هوى ،وإماوفقا لمخططات خبيثة؛
لديمومة الصراع في المنطقة .وكل
ذلك أوجد نتائج ومعلومات ،أغلبها
أبعد ما تكون عن الحقيقة التاريخية.
وإن من يفهم مسألة مذابح األرمن
بصورتها الشاملة بناء على اإلشكاليات
الثالث سالفة الذكر يدرك عدة حقائق.
أهمها:
أوال :أن األرمن قد تعرضوا لمذابح
كبرى ،لكن ليسوا وحدهم من تعرضوا
لمذابح من قبل الترك ،وإنما كان معهم

أجناس أخرى ،على رأسها الشعب
الكردي ،الذي بلغ عدد ضحاياه
حوالي  750ألف مواطن بين قتل
ونفي وتهجير.
ثانيا :أن دور األرمن لم يقتصر على
كونه ضحية فقط ،ولكن األرمن
أنفسهم قتلوا أعدادا ليست بالقليلة،
السيما من الكرد المجاورين لهم ،مع
أن بيوت كثير من الكرد هي من آوت
وحفظت كثير من الفارين األرمن أمام
القوات التركية ،حتى ذهب بعض
الباحثين األرمن إلى القول :لوال الكرد
لما نجا نحو  200ألف أرمني من
الموت .وهذا ال ينكر أن قلة من الكرد
المنتفعين الفسدة قد شاركوا الترك في
عداوانهم على األرمن والكرد وغيرهم.
ومع الدور العظيم الذي قام به أغلب
الكردتجاه األرمن ،فما برح بعض
الشوفينيين األرمن يتهمون الكرد عامة
بمشاركتهم الفعالة للترك في المجازر،
وقد أفرزت تلك الشوفينية عمليات
إنتقام فـرق األرمن من الكرد في
شمال وجنوب كردستان ،إبان الحرب
العالمية األولى ،السيما مع الهجوم
الروسي في أوائل عام 1916م.
ثالثا :أن الدافع الديني لم يكن هو
السبب وراء المذابح ،بدليل أن حكومة
االتحاد والترقي(وهي علمانية التوجه)
صرحت للنخبة السياسية األرمنية في
عام 1913م بقولها« :أيها األرمن! إذا
لم تكفوا عن المطالبة باإلصالحات؛
سيصيبكم شيء ترون من خالله أن
مذابح السلطان عبد الحميد ضدكم
كانت لعب أطفال»! مع العلم أن
األرمن كانوا أبرز حلفاء (االتحاد

والترقي) في الثورة على السطان
عبدالحميد ،بل كانوا أصدقاء يقدمون
الدعم لبعضهم البعض في االنتخابات.
كما كان الكرد (وهم مسلمون) من
ضحايا األتراك .إذن ،فلم يكن الدين
هو المحرك لتلك المذابح حقيقة ،ربما
يكون قد تم استغالل بعض البسطاء
من خالله لتحقيق األهداف الشوفينية.
رابعا :أن مسألة مذابح األرمن قد
أستغلت دوليا بصورة مبتورة ،بمعنى
أن األرمن كانوا هم الضحايا فقط،
وهذا غير صحيح .فأعداد كبيرة من
الكرد كانوا من ضحايا األرمن والترك
على السواء ،بل إن المسألة الكردية
كانت ضحية للمسألة األرمنية ،حيث
تم تسويفها وإنهائها من الواقع السياسي
دوليا بعد الحرب العالمية األولى
(1918 – 1914م).
رابعا :أن مسألة مذابح األرمن تحديدا
لم تكن سوى بؤرة من بؤر الصراع
القائم بين القوى الدولية الكبرى التي
ال تتوانى إلى يومنا هذا من استخدامها
كورقة للمتاجرة بها ،يرفعونها بين
الحين واآلخر؛ للضغط السياسي تارة،
وللمساومة تارة أخرى ،بما يحقق
المصلحة الغربية في كل األحوال.
إن ما يجب أن تعيه شعوب المنطقة
كلها بدون تخصيص ،أنه في األصل
ال أحقاد وال ضغائن بين الشعوب
والقوميات المختلفة ،وإن وجدت
فهي من صنيع السياسة .ومن ثم،
يجب اعتماد األصل وتهميش الطارئ؛
استنباطا لعبر ودروس من ماضي
المسألتين األرمنية والكردية ،وتطلعا
إلى مستقبل أفضل للمنطقة ككل.

األنظمة هجرتنا ومنظماتنا في الخارج أعادت لمنا

جالل مرقس
على مدى تاريخ العراق القديم
والحديث خصت أنظمة الحكم
المتعاقبة جزءا من سياستها الداخلية
العمل بكل السبل الشرعية المتعسفة
من أجل تحفيز حس المواطن
المسيحي أنه أقل شأنا في الحق
والواجبات من بقية مكونات الشعب
بالرغم من أنه األكفأ مهنيا واألخلص
إداريا لتطوير البلد ،جاء هذا اإلجراء
لتحقيق هدفين أحدهما مر في قاموس
الحقوق المدنية للمسيحيين ،إما أن
نقبل العيش بأقل مما نستحق كوننا
في المراتب األخيرة من تصنيف

المستحقات ألن درجة إنسانيتنا أقل
شأنا من غيرنا ،أو اإلذعان لقساوة
الهجرة القسرية لو تمردنا وامتعضنا
على ترتيب موقعنا اإلنساني داخل
مجتمعنا ،فهل نخفف عن حاجاتنا
ورغباتنا المشروعة كي نرضي الحكام
بتخليهم عن إهانتنا وسلخ حقوقنا بما
في ذلك معتقداتنا.؟ طموحنا في
ممارسة تطبيق وتنفيذ الحق يولد لدينا
لذة الرسوخ في تربتنا ،لكن في عقلية
البعض مطبات تضيق مسافة الطموح
في ذاكرتنا نحسها ككرات ساخنة
نخشاها ونتحاشاها وهو ما تبتغيه لئال
ننجس أطراف أفقها القاتم ،فما
السبيل للتمسك بهذا الحق.؟
يقول آينشتاين :تقدر قيمة اإلنسان
بدرجة حريته من سيطرة ذاته.
اإلحساس بالمتعة نعمة وبالبؤس
كآبة ،عندما يرى أي إنسان نفسه
غير مرغوب فيه في بقعة أو بيئة ما،
وبما أن الفهم واإلدراك يعني تغيير

النفس ،فيلجأ الى أحد األمرين ،إما
قبوله بواقع الحال المتدني معرضا
كيانه وعقله وكل أحاسيسه الى
إحباط وشؤم قاتم ،أو الى ترك
الوطن المقدس إلى مالذ يوفر له
األمان والكرامة التي أبخلت أنظمة
بلده عليه .لذا نرى أن المئات بل
اآلالف من المسيحيين يحلمون أن
ينالوا الحظ السعيد بيوم الهروب
بسالم وخاصة في األونة األخيرة بعد
إشتداد الهجمات الشرسة على البلد
ألن العيش في ربوع وطننا محفوف
بالمخاطر على سالمتنا كمكون .لذا
ليس غريبا أن نرى طوابير المهاجرين
تطرق أبواب المطارات إيذانا بالسفر
نحو المهجر وخيرتهم من خيرة
الكفاءات المهنية التي يحتاجها البلد
للنهوض من كبوته ،وأن الدول التي
يؤمون اليها ترعاهم بمعيار اإلنسانية
ويحسدون عليه .ان ما هو موجود من
نسيجنا خارج الوطن يفوق ما تبقى

في داخله موزعين في دول وقلما كنا
نحلم بزيارتها سياحيا .وما إستقر بهم
المقام في تلك الدول حتى إنظموا
داخل مؤسسات وأندية ويمارسون
أنشطتهم المهنية واإلجتماعية،
والمتتبع لها يشعر بسعادتهم وانتعاشهم
الفكري واإلجتماعي والجسدي ،ففي
كل بلد عندما يتواجد عدد منهم
يشكلون وحدة (نادي ،جمعية) لشد
الترابط اإلنتمائي للدين بغض النظر
عن الكنيسة التي ينتمون اليها.
في كندا وأمريكا ومعظم الدول
األوربية والسويد على وجه التحديد
نسمع ونشاهد بروز طاقات وكفاءات
في ميادين شتى (طبية رياضية
سياسية) ،وألنني من المتابعين ألنشطة
الجالية المسيحية في أستراليا وخاصة
المنظمات واألندية الكلدانية،ال
أفسرها إال عن وجود التالحم
والمحبة والتنسيق من أجل التمسك
بانتمائهم ،وكلما أشاهد من على

موقع عنكاوا كوم نشاطا إجتماعيا أو
ترفيهيا أباركهم على توحيد جهودهم
وأقارنها بواقعنا في الداخل .عندها
أتذكر أحيانا أيام زمان عندما كنا
ننظم سفرات جماعية تضم األحبة
واألقارب واألصدقاء في مناسبات
وطنية أو دينية الى ربوع مصايفنا
الجميلة ،وأعود بالذاكرة عند
مشاهدتي األصدقاء في المهجر وهم
مرحون فرحون مع أغاني مطربيهم
بدبكات حامية ألقول ،حكامنا نبذونا
ونثرونا طردا ،إال أن أنديتنا في
الخارج قد أعادت لحمتنا من جديد.
هنيئا لكم أحبتي ،وسنأهنأ لو نتعانق
على تربة الوطن عندما ينبض في
عرق المسؤول أن إعادة تقييم جذور
بناة الوطن حسب مستحقاتها كفيلة
بالكف عن فكرة الهجرة إن تعذر
التفكير في عودة المهجرين في هجرة
معاكسة.
jalalmabdoka@yahoo.com

www.sorayapress.com
info@sorayapress.com
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5

یادکردنەوەی کۆمەڵکوژیی ئەرمەنیەکان لە عەنکاوا
سـورایا  -ئێـوارەی رۆژی
هەینـی لە شـارۆچکەی عەنکاوای
سـەر بـە شـاری هەولێـر ،یـادی
کۆمەڵکوژیـی ئەرمەنیـەکان بـە
دەسـتی حکومەتـی عوسـمانی
کرایـەوە.
ئەرمەنیەکانی ژێر دەستەاڵتی
عوسـمانیەکان لـە مـاوەی سـااڵنی
 ١٩١٥تـا  ١٩٢٣بەکۆمـەڵ بوونـە
قوربانـی و لـە شـوێنی خۆیان دوو
خرانـەوە .ئەرمەنیـەکان دەڵێـن لەو

ماوەیـە دا زیاتـر لـە یـەک ملیـۆن
ئەرمەنـی لـە الیـەن حکوومەتـی
عوسـمانیەوە بـە کۆمەڵ کوژراون،
بـەاڵم تورکـەکان دەڵێـن رێژەکـە
لـەم ژمارەیـە کەمتـرە و ئەوەندەی
ئەرمەنـی کـوژراون ،تورکیـش
ئەوەندەیـان لـێ کـوژراوە.
کۆمەڵکوژیـی
یـادی
ئەرمەنیـەکان لـە کەنیسـەی
«امالمعونە»ی شـارۆچکەی عەنکاوا
تـا درەنگانـی شـەو بەڕێـوە چـوو.

ســورایا  -لەژێــر چاودێــری
بەرێــز (نەوزاد هــادی) پارێزگاری
هەولێــر رۆژی پێنجشــەممە
رێکەوتــی  ٢٠١٥/٤/٢٣کۆمەڵــەی
پێکەوەژیانــی هاوبــەش (عيــش
المشــترک :المطــران فــرج رحــو
/العالمــة هانــي فحــص ،کــە
لەالیــەن کۆمەڵــەی (فــرح العطاء)
ـــی لوبنانــی دروســت کــراوە
لــە کەرتــی ١٠٨ی عەنــکاوە
کرایــەوە کــە قوتابخانەیەکــە
بــۆ خوێندنــی ئاوارەکانــی

رۆڵــی پارێــزگاری هەولێــری
لــە پێشخســتنی شــاری هەولێــر
و هــاوکاری و کۆمەکردنــی
ئاوارەکانــدا بــەرز نرخانــد.
ئەمــەو لــە گوتارێکــدا
بەرێــز پارێــزگاری هەولێــر
باســی رەوشــی ئاوارەکانــی
کــرد کــە هەولێــر باوەشــی
بۆیــان کردووەتــەوە و تەمەننــای
خواســت کــە ئــەو قوتابخانەیــە
هەمیشــەیی نەبێــت بــۆ ئــاوارەکان
و بــە زووتریــن کاتــدا بگەڕێنــەوە

ســەر رێ و شــوێنی خۆیــان.
هەولێــر
پارێــزگاری
هەروەهــا ئامــاژەی بــە بایەخــی
ئــەو قوتابخانەیــش کــرد کــە
بــۆ ئــاوارەکان گرینگــە تــا
لەبــواری خوێندنــدا دانەبڕێــن
و لــەو قوتابخانەیــەدا درێــژە بــە
خوێندنیــان بــدەن.
لەکۆتاییشــدا رێورەســمی
کردنــەوەی قوتابخانەکــە بــە
چەنــد چاالکیەکــی جــۆراو جــۆر
کۆتایــی هــات.

هەولێر ..وردەكاریی شەڕەكەی چەكداران و ئاسایش
رووداو /هەولێــر  -لە گەڕەكی
پێنجــی حەســارۆكی شــاری
هەولێــر ،شــەوی چوارشــەممە
شــەڕێكی دژوار روویــدا و چەنــد
كەســێكی ســەر بــە داعــش بــە
چەكــەوە لــەو گەڕەكــە بــوون.
خەڵکــی ناوچەکــە بــە منــداڵ و
گــەورەوە باســی شــەڕەکەی نێــوان
هێزەکانــی ئاســایش و چەکدارانــی
داعــش دەکــەن.
یەکێــک لــەو چەکدارانــەی
دژی هێزەکانــی ئاســایش
شــەڕی کــردووە ،لــە کوچــە و
کۆاڵنــەکان و ســەربانەکانەوە
خــۆی گەیاندووەتــە ماڵــی
دڵشــاد ئەیــوب کــە دانیشــتووی
حەســارۆکە .دڵشــاد لەســەربانی
ماڵەکــەی چەکدارەکــەی بینیــوە،
بــەاڵم نەیوێــراوە قســەبكات و
چەکدارەکــە هەڕەشــەی لێکــردووە
گــەر لێــی بێتەدەنــگ خۆیانــی پێدا
دەتەقێنێتــەوە.

ســەرئەنجام ئومێــد کــە
دەڵێــن داعشــێکی شــەڕکەر بــووە،
برینداربــووە و بــە برینــداری
خــۆی لەســەربانی ماڵەکــە
فڕێداوەتــە خــوارەوە ،دواتــر
لەالیــەن هێزەکانــی ئاســایش
دەســتگیركراوە ،برایەکــی دیکەی
ئومێــد کــە چەنــد مەترێــک لەوالتر
بــووە ،ئەویــش بــە برینــداری
گیــراوە.
رووداو زانیویەتــی کاتێــك
ئــەو دوو چەکــدارە بــراون بــۆ
نەخۆشــخانە «بــژی دەوڵەتــی
ئیســامی ،خەالفەتــی ئیســامی» و
قســەی لــەو شــێوەیەیان بەدەنگــی
بڵنــد کــردووە .بــەاڵم عەبدوڵــا
حەمــەد كــە باوكــی چەكدارەكانە،
نکۆڵــی لــەوە دەکات ئــاگای
لەوەبووبــێ کوڕەکانــی ســەر بــە
داعــش بــن .عەبدوڵــا دەڵــێ پێنــج
کــوڕی گیــراون.
رۆژی 17ی ئــەم مانگــە

زمان ه رهسمییهكان
لهدهستووری عیراقدا

خهلیل عهبدوڵاڵ*

کرانەوەی کۆمەڵگەی پێکەوەژیانی هاوبەش لە عەنکاوا بۆ ئاوارەکانی دەشتی نەینەوا

مەســیحییەکان تەرخانکــراوە تــا
درێــژە بــە خوێندنیــان بــدەن.
ئەمــەو لــە کردنــەوەی
کۆمەڵەکــەدا کــە ژمارەیەکــی
زۆری کەســایەتی مەســیحییەکان
و کەســایەتی ئاینیــی مەســیحی
ئامــادەی بــوون ،ســەرۆکی
کۆمەڵەکــە (د.ملحــم خلــف)
ئامادەبووانــی
بەخێرهاتنــی
کــرد و سوپاســی بەرێــز
پارێــزگاری هەولێــری کــرد بــۆ
هاوکاریکردنیــان و هەروەهــا

www.sorayapress.com
info@sorayapress.com

لــە شــارۆچکەی عەینــکاوە،
لــە نزیــک کۆنســوڵخانەی
گشــتیی ئەمریــکا ئۆتۆمبێلێکــی
بۆمبڕێژکــراو تەقییــەوە .رووداو
لەهەنــدێ ســەرچاوەی تایبەتییــەوە
زانیویەتــی ،کــە ئۆتۆمبێلەكــە
لەالیــەن مێردمنداڵێکــی تەمــەن
نزیكــەی  15ســااڵن راگیــراوە.
دواتــر لەگــەڵ تەكســییەك
ســەركەوتووە و شــوێنەكەی
جێهێشــتووە ،پاشــان بــە كۆنتــرۆڵ

ئۆتۆمبێلەكــەی تەقاندووەتــەوە.
بەپێــی ئــەو زانیارییانــەی
دەســت تــۆڕی میدیایــی رووداو
كەوتــوون ،ئۆتۆمبێلەكــە لــە
رێگــەی چەمچەمــاڵ بــۆ دووكان
و دواتــر لــە دێگەڵــەوە هاتووەتەوە
نێــو هەولێــر ،تەقینەوەكــە كــە دوو
شــەهید و  8برینــداری لێكەوتەوە،
دەســتگیركردنی چەنــد كەســێكی
بــە تۆمەتەتــی داعشــبوونیان
بەدواداهــات.

لهدوای پرۆسهی ئازادیی عیراق،
دهستورێكی كاتی بهناوی یاسای بهرێوهبردنی
دهوڵهتی عیراق بۆ قۆناغی گواستنهوه لهساڵی
 2004دهرچوو ،لهو دهستووره كاتییهدا
زمانی كوردی لهپاڵ زمانی عهرهبیدا بهزمانی
رهسمی لهسهرانسهری واڵتدا ناسرا ،ئهوهش
وهرچهرخانێكی گهورهوگرنگ بوو ل ه ژیانی
دهستووریی عیراقدا ،چونكه بۆ یهكهمجار
بوو زمانی كوردی لهجوغزی ناوچهیی
دهربچێتو وهك زمانی رهسمی سهرانسهری
واڵتدا بناسرێت .دهستووری ساڵی 2005ی
عیراقیش ك ه لهرێی راپرسیی گشتییهوه له15ی
تشرینی یهكهمی ئهو ساڵهدا پهسهند كرا،
جارێكی تر زمانی كوردی بهزمانی رهسمی
سهرانسهری واڵت ناساندهوه .ئهگهرچی
یاسای بهرێوهبردنی دهوڵهتی عیراق بۆ قۆناغی
گواستنهوهو دهستوری ساڵی 2005ی عیراق
رێگهیان بهوه دابوو ك ه یاسایهكی تایبهت
بهزمان ه رهسمییهكان لهئهنجومهنی نوێنهران
دهربكرێت ،بهاڵم ژانی لهدایكبوونی ئهو
یاسای ه هێنده قورس بوو نزیكهی دهساڵی
خایاندودوای ئهو ماوه زۆره ل ه رۆژی 7ی
كانوونی دووهمی  2014لهالیهن ئهنجومهنی
نوێنهرانهوه یاسای زمان ه رهسمییهكان دهركرا.
ئهو یاسای ه لهبهر رۆشنایی مادهی چواری
دهستووری ساڵی 2005ی عیراقدا داڕێژراوهو
فرهرهنگی زمانو نهتهوهی له عیراقو
سیستمه فیدراڵییهكهی لهبهرچاو گرتووه.
ئهو یاسای ه زمانی عهرهبیو زمانی كوردی
بهدوو زمانی رهسمی لهسهرانسهری واڵتدا
ناسیوهو ئاماژهی بهوه كردووه ك ه ئهو دوو
زمان ه بهكار دێن لهكۆبوونهوه رهسمییهكانی
ئهنجومهنی نوێنهرانو سهرۆكایهتیی كۆمارو
ئهنجومهنی وهزیرانی فیدراڵیو ئهنجومهنی
بااڵی دادوهریو دامودهزگا فیدراڵییهكانی
دیكهو كۆبوونهوه رهسمییهكانی پهرلهمانو
سهرۆكایهتیو ئهنجومهنی وهزیران لهههرێمی
كوردستان .ئهوهش لهیاساكهدا هاتووه ك ه
ههردوو زمانی كوردیو عهرهبی بهكاردێن
لهدهركردنی دراوی رهسمیو پولی داراییو
پولی پۆستهو پاسپۆرتو تابلۆكانی هاتوچۆو
وهزارهتهكانو فهرمانگ ه رهسمییهكان لهدهوڵهتی
فیدراڵیو ههرێمی كوردستان .یاسای زمان ه
رهسمییهكان رێگهی بهخوێندن لهسهرجهم
قۆناغهكانی خوێندن بهههریهك لهزمانهكانی
دایك (عهرهبی ،كوردی ،توركمانی،سریانی،
ئهرمهنی ،مهندائی) لهدامهزراوه حكومییهكاندا
داوه .لهو یاسایهدا زمانهكانی توركمانیو
سریانی بهدوو زمانی رهسمی ناسێنراون
لهو یهكه ئیداریانهی ك ه توركمانو سریان
زۆرینهی دانیشتوانهكهی پێك دههێنن .مافی
ئهوهش بهههر ههرێمو پارێزگایهك دراوه ههر
زمانێكی ناوچهیی دیك ه بكهن بهزمانی رهسمی
ئهگهر زۆرینهی دانیشتوانی ئهو ههرێم ه یاخود
ئهو پارێزگای ه لهرێی راپرسیی گشتییهوه ئهو
بڕیاره بدهن .پهرلهمانی كوردستانیش یاسای
زمان ه فهرمییهكانی دهركردووهو ئهو یاسای ه
زمانهكانی كوردیو عهرهبیو توركمانیو
سریانی بهرهسمی ناسیوه.
* بهرێوهبهری گشتی دیوانی وهزارهتی
رۆشنبیری ههرێمی كوردستان
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النحات ثابت ميخائيل ..العشرات من أعمالي دمرت في نينوى وما جاء به الدواعش هو لطمس هويتنا الدينية والقومية
لقد جاؤوا ليدمروا وليس ليبقوا،
وأتساءل إن ما قام به (داعش) هو
لتوجيه رسالة مفادها( :نحن ندمر
معالمكم ..فأين أنتم).
إن تدمير هذه اآلثار والمزارات
واألديرة والكنائس هي إشارة قوية
من قوى خارجية تعي مكانة هذه
المعالم الحضارية مثلما تعي أهميتها.
إن ما يريده (داعش) من هذه
األعمال الوحشية هو إيصال صورة
ترهب العالم ،وتظهر سيطرتها على
المنطقة بما فيها من ناس وحضارة
وتاريخ بغض النظر عن المستفيد.
ولألسف إن المنظمات والمرجعيات

اإلسالمية لم تتصد أو حتى تستنكر
هذه األفعال البشعة بحق اإلرث
اإلنساني.
إن ما يثير اإلستغراب حول
ما حدث في نينوى وما أقدم عليه
(داعش) بخصوص هدم اآلثار
والنصب والتماثيل في متحف
الموصل والحضر والنمرود ،والذي
عده مجلس األمن الدولي بمثابة
جريمة حرب ،وحيث أن بعض
هذه األفعال قد جرت داخل مدينة
الموصل المكتظة بالسكان ..لم يتم
ردع منفذيها.
إن هدم هذه النصب واآلثار
بالمطارق واألجهزة الكهربائية يبين

مدى خسة ودناءة بعض المتعاونين
مع (داعش) ،وبإعتقادي إننا في هذه
المصيبة ال نحتاج إلى كلمة إدانة بل
نحتاج إلى قذيفة مدفع ثقيل تنزل
على رؤوس هؤالء الدواعش.
إن هدم تمثال سيدة دجلة في
الموصل وتماثيل دير مار كوركيس
ودير مار بهنام ونصب وتماثيل قرى
سهل نينوى هو جريمة ال تغتفر،
وأنا شخصيا دمر لي أكثر من
عشرين عمال نحتيا ،ونقول لهؤالء
إننا سنحاربهم بعد تحرير مناطقنا..
وسنقوم بإعادتها وترتيبها بأحسن
مما كانت عليه وخاصة التماثيل
والنصب والكنائس واألديرة ..شكال

ومضمونا ،وإن شاء الله هذا اليوم

قادم وقريب.

األسلوب الهارموني تقنية حديثة تستخدم ألول مرة في العالم
تم توظيف تقنية حديثة تستخدم
ألول مرة في العالم اطلق عليها الفنان
التشكيلي أكرم تريكو صكر اسم
(المدرسة الهارمونية) حيث تختص
هذه المدرسة بدراسة كل ما يتعلق
بالرسم الكالسيكي اي رسم الطبيعيات
والواقعيات ولكن من منظور حديث.
حيث تقسم المدرسة الهارمونية
الى قسمين:
القسم االول:
رسم مستوى على مجسم
(التكوين) ،وينظر اليها من زاوية
واحدة فقط (األداء) ،عكس ما
موجود في الطبيعيات والواقعيات رسم
مستوى على مستوى (التكوين) ،وينظر
اليها من ما ال نهاية من الزوايا (األداء)
كما في «لوحة تعابير».
القسم الثاني:
رسم مستوى على مستوى
منحرف (التكوين) وينظر اليها من
ما ال نهاية من الزوايا (األداء) كما
في رسم الطبيعيات والواقعيات ،وهنا
يكون االنحراف اللوني والشكلي او
في الضوء والظل ،ليكمن اسلوب
الهارموني المتقن في العمل واالبداع
والتقنية في الرسم ،ويمكن تطويرها
مستقبال لخدمة البشرية واالجيال
القادمة.
ان ما يحدث في هذه التقنية
«الرسم الهارموني» هو عملية األلغاء
للمنظور على الرغم من وجوده،
وهذه تعتبر فكرة جديدة وعالما قائما
بحد ذاته وهو نوع من تطوير للفن
التشكيلي في العالم اجمع .كما انه
اضاف جمالية خاصة للبناء والسقوف
والساللم والعمارات والساحات
والمدن
يتميز هذا األسلوب ( األسلوب
الهارموني ) بتوظيف تقنية حديثة
تستخدم ألول مرة في العالم ،حيث
تختص برسم الطبيعيات والواقعيات
ولكن من منظور حديث .كما ان
مايحدث في هذه التقنية هو عملية

إلغاء المنظور على الرغم من وجوده،
وهذه تعتبر فكرة جديدة وعالما
قائما بحد ذاته وهو نوع من التطوير
في الفن التشكيلي لم يسبق له من
قبل .كما انها تضيف جمالية خاصة
للبناء والسقوف والساللم والعمارات
والساحات والمدن.
إن الفنان التشكيلي أكرم تريكو
صكر يعمل على بناء لوحة معاصرة

تتحدث عن خصب حضارتنا السومرية
وامتدادها نحو آفاق أكثر جماال.
* إنها توحد بين عدة فنون
وتجمع بين القديم والحديث وبين
لون وآخر وبين مادة وأخرى وبين
الضوء والظل وبين أسلوب وأسلوب
آخر في الفن وبين الرسم والنحت
وبين المتلقي والعمل الفني ولذلك
أطلق عليها مبدعها باألسلوب
الهارموني أو المدرسة الهارمونية.

* ينظر اليها من ما ال نهاية من
الزوايا أي ما ال نهاية من الصور لعمل
فني هارموني واحد.
* يدخل في صياغتها البعد الرابع
( الزمن ) ليشكل الزوايا المنحرفة
وتغيراتها.
* توظيف أربعة أساليب فنية
عالمية وهي التكعيبية والمستقبلية
والبصريات والمجسمات في أسلوب
واحد.
وهنا ال بد لنا أن نذكر ما كتبه
األستاذ عادل كامل عضو رابطة نقاد
الفن (االيكا ) موضوعا تحت عنوان:
اكرم تريكو ..بزوايا مختلفة
«تركت الحداثة اثرها في مختلف
الفنون .فمنذ (بول سيزان) و (جورج
براك) كان لالتجاه التعكيبي مغزاه.
الفنان اكرم تريكو الينظر للشكل
من زاوية واحدة انه ينقلنا الى

والرسم ،او العمارة والنحت فقط ،انها
قصائد تعبيرية بالدرجة االولى.
فاالغتراب يكمن في المعنى.
والفنان –بتقنيته -عالج مشكلة
االغتراب بالرمز البصري للوجه
البشري :أننا ازاء امرأة في حاالت
مختلفة فالفنان يقدم تجربة ال تنتمي
للمعنى التقليدي فهو يحطم مفهوم
(البورتريت) لصالح المعنى .وفي
الوقت نفسه يوحد بين عدة فنون.
فالمرأة ليست رمزا لالغتراب او
الجمال ،او االسى العميق فحسب،
انها ابعد من ذلك ،انها روح معتقد
الخصب .وليس في هذا اي تناقض.
ان الفنان يقدم قصيدة في الرسم
وتشكيال في التصميم الفني ،فالتشكيل
هو حالة من حاالت التصميم الن
الفن ،في هذا العمق يفصح عن
مرآة عصرنا .وال اعتقد انه يغامر ،في

عمق الشكل دون اهمال المساحات
والعناصر االخرى .فهو ينحت الرسم
ويرسم النحت .فاعماله الفنية هي
ضرب من المجسمات التي تمتلك
خطابها على صعيد المعالجة البصرية
والروحية معا .هذه العالقة تمنح فنه
حداثة ذات جاذبية خاصة .انها جاذبية
الرسم فوق جدار صامت.
ان عصرنا له ابعاده والفنان يعمل
على منح فنه هذه االبعاد .انها ليست
عالقة هندسية ،او عالقة بين التصميم

هذا االتجاه خاصة انه مارس الرسم
التقليدي وعلم نفسه بنفسه .فالمعرفة
ال تبدأ اال بمعرفة النفس .ان اخطاء
الرسم ال يكشف عنها الفنان اال
بتأسيسه لالخطاء التي تتجاوز هذه
االخطاء.
في الغالب ،انه يمسك ،كما عند
الشعراء العذريين ،بالشكل الداخلي
للجوهر .فالحب ليس ظاهرا وال باطنا.
ان كل محبة – في المحبة -ال تكون
محبة اال باعتبارها عشقا لهذه المحبة.

انه يمسك بموضوع االنسان وال
يذهب الى التجريد على الرغم من
امساكه بسر موسيقى الحداثة .فكل
حداثة ال تمتلك سرها ال تعد حداثة.
في هذا االتجاه في البحث عن
فنه ،عراقي اصيل ينتمي الى سومر وما
قبلها من الشرائع والعدل والجمال..
فالرؤية الى االشكال من زوايا
متعددة وتعديدية الرؤية لهذا المشهد
المتكرر ،يفصح عن القلب الشعري،
وفي الوقت نفسه تصنع هذه الرؤية في
شعر هذا القلب االمر الذي دفع الفنان
لالمساك بنبض الفن في شعر القلب،
وهو الذي دفعه للمسك بنبض الفن
في الوجه البشري امام زواله ووجوده
وابديته ايضا.
فاسطورة الحياة في هذا تأخذ
عمقها بمحتوى مشكالت هذا العصر.
ان الفنان ال يغرقنا في االختراق وال
يعلن عنه اال ان القلب البشري ما زال
يمتلك ذلك الهاجز االسطوري الذي
بدأ بوفاء ادام السطورته في الوجود.
فهنا ينبثق الحب كينبوع ال يقبل اال
ابديته في الزوال.
فالفن هو مرآة تمسك بكل
زوالها وأكرم تريكو يمسك بقدسية
هذا الزوال ويعمل على بناء لوحة
معاصرة تتحدث عن خصب حضارتنا
وامتدادها نحو آفاق اكثر جماال».

الفنان التشكيلي العراقي اكرم تريكو صكر
تولد بغداد1960
بكالوريوس في الفنون التشكيلية /رسـم بتقدير
جيد لسنة 2003-2002
درس كورس أمريكي قي المنظور والتصميم
الداخلي والخارجي
 عضو نقابة الفنانين العراقيين 1987 عضو عامل في اتحاد اإلذاعيين والتلفزيونيينالعراقيين 2004
 عضو أصيل في جمعية الفنون البصريةالمعاصرة 2004
 عضو مؤسس لجمعية الثقافة المندائية-أربيل عضو منظمة دايك-ئه لف للتعايش السلمي-أربيل
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في مجموعته القصصية (المرأة الجدار)..
فهد عنتر الدوخي صور ومشاهد تستغيث بخارطة الزمن......

كريم إينا
صدر للقاص والناقد العراقي
فهد عنتر الدوخي مجموعة قصصية
تحوي على قصص قصيرة بعنوان:
المرأة الجدار» يقع الكتاب في ()80
صفحة من الحجم المتوسط ضمت
مجموعته القصصية على ( )7قصص
تصميم غالف المجموعة عامر
صادق،وحسين يار تنضيد محمد
عبدالله سنة الطبع  2013طبعت
المجموعة في مطبعة» فضولي»
في محافظة كركوك،لقد قرأت
مجموعته القصصية ثالث مرات
حتى إستطعت أن أمسك بخيوط
كل قصة على حدة .أبدأ أوال
بقصة مسرح وزنزانة يعم غالبا في
ثيمة سرده إسلوب النص الشعري
بإستخدام مفردات جزلة تؤثر في
نفس المتلقي ،كوصف القاص فهد
الرجل بالغراب ألنه يمضي بنعيقه
في فضاء خرب بعيدا عن صورة
المرأة وحظها العاثر بما يرسم
لها قدرها األخير .صورة جميلة
يستذكرها القاص في ص 9حين
يقول « :وبهذا الهراء قد نبش أطنان
الفراغ العالق في سريرتها» .وترك
معالم شخصيته ساطعة في سمائه
وأراه قد إستند إلى الهمزة المنفردة
فكتبها» في سماءه» علما يسبق
السماء حرف جر .شحن القاص
طاقته هنا بعضا من األقوال الشعرية
في سرده» أيا ليت الشباب يعود
يوما» كداللة مدوية تمزق الرتابة
الموجودة داخل المنزل كما وصف
شخصية سراج بالنور الذي ينهي
الظلمة ويضع حدا ألوزار الحرب
فيجيىء بصورة غريبة حد التشاؤم
في ص 15حيث يقول »:ستشرق
فيه شمس السالم وتحف بالدنا
ظالل األمان» .وكما نعلم الظالل
هي رمزا للظالم والشر فكيف
ذلك وأيضا يؤكد ذلك الشاعر
الفرنسي بودلير في زهرة الشر .لكن
كيف لخيوط الشمس بأن تحف
البالد بظالل األمان؟! .ربما يقصد
بالظالل هنا األفياء الوارفة تحت
سقف األشجار التي يستظل ويهنأ
بها العشاق والناس الذين يتحلون
براحة البال .ربما لكل حصان كبوة

ولكل إنسان هفوة والصحوة التي
إستخدمها القاص هنا كانت لتصور
الحصان ذاك الكائن الجميل الذي
يتحمل المشقة وحمل األثقال وهو
مطبق بالصمت دون أن يلملم
جراحاته ويتعطر بإنشغاالته .وقد
دعم جملة سرده بآية قرآنية بصوت
القارىء محمود خليل الحصري
داللة على الموروث الديني مما
يزيد من تماسك نصوصه السردية.
أما قصة المرأة الجدار التي أخذت
حيزا كبيرا من مجموعته مما يظهر
التضاد واضحا في تنظيرات المرأة
وهذا مما حدا بالقاص أن يجعلها
عنوانا لمجموعته ربما بعد سنوات
سيظل األفق مفتوحا له وكأنه يغرف
من البحر مفردات سرده بنزعة قريبة
إلى الرومانسية حيث مزج الوعي
بالالوعي ولهذا برز الغموض في

الرصيف الذي يحظى بثقل ماليين
السابلة ونظرات الشخصيات كلما
وطأت أقدامها من المتاجر واألسواق
والحانات والمرائب والحافالت
لذلك إستخدم مفردة( تعج) بدل
تفوح وقد وفق فيها كونها كلمة تليق
بالروائح الكريهة بينما مفردة تفوح
ترجع لألزهار النضرة .ركز كاتب
هذه القصة على تراث مصر الشعبي
ففي ص 45حيث يقول « :لله يا
محسنين ،حسنة قليلة تمحو سيئات
كثيرة .....السخي حبيب الله.....
أعطنا مما أعطاك الله» .وغير كلمة
بالوي بسيئات كون القصة ثيمتها
باللغة الفصحى وإذا ما تداركتها
العامية ممكن أن تفقد بريقها .ربما
لم يوفق القاص في تسمية قصته
والتي هي بعنوان :اإلنفلونزا.....بعيدا
ألنها لم تخص أجزاءها المفصلة

النقود ويهرب بعيدا .أما قصة وجوه
تظهر فيها نصوص شعرية جميلة
عندما يقول « :وكعادته يسبح في
بحر موشوم بالوهم والنفس مستلقية
على ثرى السكون محجوبة عن عالم
مدجج باألمنيات» علما أن التدجيج
يكون بالسالح ويحق للشاعر
والقاص القول ما ال يحق لغيرهما.
تعبر قصة وجوه عن واقع العراق
المرير الذي مر بحصار آسر ومن
ثم الحروب الدامية التي أفرزت
لعابها بلون قاتم .وتأتي بعدها قصة
الفيلم الذي أحدث رجة في دماغ
المدينة المست نغمة عراقية أصيلة..
الليلة حلوة ..حيث إستذكر القاص
أيام الدراسة فرصد خواطره كشريط
سينمائي ال ينتهي البتة يبدأ من
مكان باب المعظم بحثا عن لفة
فالفل بنكهة صفار العنبة ومكان

بعض نصوصها السردية ،حاولت
قراءة قصة المرأة الجدار بتمعن كي
أمسك بإلتواءاتها المتشابكة والتي
تكاد تكون مقاربة إلسلوب قصة
اإلرجوحة لمحمد خضير وأحيانا
تخرج عنها عندما الكلمة ال تكون
في مكانها وبذلك قد تحدث تغييرا
كبيرا في بعض نصوصها التي ال
زالت تتفرس خالل السنوات الثالث
مالمح وجه الحقيقة .أما قصة
اإلنفلونزا ....بعيدا نجد فيها تناقضا
كبيرا ألفكار السرد بين الشخصية
وأسرار العالم رغم سذاجتها فهو ما
زال يتمتع بها يبعث الرعب والكآبة
في سمائها ويضرم شهيق الموت في
وجه إمرأة معتمرة وجه الله وبهذا
قد يصور واقع الحياة كمهنة التسول
وهي بيئة ليست غريبة عليه ليشتت
أفكاره ويترنح في فلكها مسكين

إال في النهاية كان باألحرى لو
إختار إسما أكثر إنشدادا يدلل على
شخصية القصة مثال »:كإضطراب
رصيف التسول» كذلك ركز القاص
فهد على العالقة الجدلية التي تربط
بين الليل والنهار ومشاغل األسواق
والمتاجر التي ما زالت تبرق في
النهار أما الحانات والحافالت ممكن
أن تدلل على الليل البهيم .تذكرني
هذه القصة بفلم عربي بطولته وحش
الشاشة العربية الفنان المصري
المرحوم فريد شوقي بدور والد
بوسي والفنان فاروق الفيشاوي بدور
عشيقها .فيظهر فريد شوقي نفسه
متسوال أعمى يغضب من الحياة
فيضرب بعصاه سقف الغرفة فتنهال
النقود عليه «تحويشة العمر» من
مهنة التسول في كل حدب وصوب
ولحظتها يسرق فاروق الفيشاوي

أبو نؤاس والجندي المجهول وما
سمعه من أغاني أم كلثوم» كوكب
الشرق» ورؤيته للفلم الهندي الجميل
والذي عنوانه « :أياما ديسكو دانصر»
ينقلنا القاص بأحداث قصته هذه
من مكان عرض الفلم لحد باص
األمانة األحمر ذو الطابقين وإلى
بارك السعدون مع شم رائحة كباب
كويسنجق .بهذه المشاهد السريعة
مما تثري قوة أخرى لقصته لتغيير
المكان بين الفينة واألخرى.وتظهر
للقاص فهد قصة أخرى بعنوان:
أفكار من الزمن الغابر إن أجمل
اللحظات في هذه القصة تكاد تكون
منسوجة من حلم السارد الذي لواله
لما عاش أمل دنقل وسيد مكاوي
وجيفارا وغيرهم .تتحدث شخصياته
بصوت دافىء ال تقل ضبابية عن
خمور التزحلق فيكاد ينفخ في

شخصياته روحا مبهرة ليكتمل
عنصر الحبكة لديه وهنا كاد يمسك
بالطفولة عند حافة قلعة أو بقايا دير.
لدى القاص فهد خصوصية وسمات
محددة تميزه عن القصاصين
اآلخرين من جيله متجاوزا التشكل
الجغرافي والفيزيائي المحسوس
مستعينا بالعقائد والقيم العربية
األصيلة .ممكن لهذه القصة أن
تصبح مشهدا مسرحيا رومانسيا لما
تحف به من صور ومشاهد تستغيث
بخارطة الزمن .إضطلعت لغة القصة
لديه برقيها وفق مستوياتها النفعية
والفنية لكونه يحلم بوحدة سردية
تشبك مواقفها يدا بيد مقارنة بأهل
المدينة عن الريف .إذا إستطاع في
سرده لحلم متأخر بأن يتعرف على
البعد الغير المرئي لشخصية القصة
بداللة نيته المتوازية للمكان ومن
خالل اإلسترجاع الذهني الموروث.
وهنا تظهر النظرة التقديسية للفضاء
الصوتي سواء يشير إلى الرمزية(
اإلنعطاف الباطني) زائدا اإليحاء
والتفكير لسرده بالصور .وهنا قد أجاد
القاص فهد في حدسه التفكيري
لإلشارة إلى رموز تكاد تكون معقل
البشر وربما قد تنفتح في أجنحتها
لتأخذ مداها األرحب في فضاء
العمر .والقاص هنا يحاول التخفيف
من وطأة هذا المشهد بصناعة مزحة
ثقيلة أودت بإعطاب المشهد األخير
برمته .وال زالت مخيلته تصبو نحو
األفق لترسي بأفكار جديدة ترضخ
تحت البحث واإلستنتاج .فنراه
يشرع آفاقه في تشخيص طبيعة
الواقعة المستعادة من المحمول
المعرفي للمستور والمضمر فيتأطر
فيه الوجود الذاتي للشخصيات .إن
جملة ما يرتكز عليه قاصنا الجميل
هو إشتغاالته التعبيرية التي تكون
أكثر إثارة وأبلغ حزنا وبهذا إذا
أتيحت له الفرصة إلستخدم القاص
مفردات غريبة على القارىء بلغة
أدبية متجددة قد تحدث إنقطاعا
مفرطا ألفكارنا المتصاعدة .ربما هذا
النوع من القص هو جديد في عالم
الحداثة وبه يتم الولوج إلى عالم
المعقول والالمعقول فنرى خارطة
المرأة الجدار ال تقل روعة عن
أي نص سردي في هذه المجموعة
الذي يعبر عن معاناة اإلنسان أو
فضح الواقع السيىء الذي نعيشه
حاليا وأعتقد أني لم أعط له حقه
الكامل في نقد مجموعته القصصية»
المرأة الجدار» بعيدا عن اإلخوانيات
والعالقات الشخصية .أتمنى له دوام
الموفقية والتألق في مجال األدب
القصصي في العراق والعالم العربي.
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يوسف عزيز وعمل جديد لفيلم سينمائي عالمي
سـورايا  -خـاص /ضمـن اخـر أعمالـه
المهمـة انتهـى الفنـان يوسـف عزيـز
مـن ادخـال صوتـه علـى اغنيـة وضـع
كلماتهـا ولحنهـا لتكـون اغنيـة البدايـة
لفيلـم سـينمائي عالمـي بمشـاركة فنـان
الـراب البنانـي روي  ،والفيلـم يتحـدث
عـن قصـة حقيقـة لمعركـة مـن المعارك
التـي دارت فـي العـراق بيـن قـوات
التحالـف والجيـش العراقـي  ،وجـاءت
مشـاركته تلـك بعـد ان اتصـل بـه عبـر
صفحتـه الرسـمية علـى الفيـس بـوك

الموسـيقار البولنـدي العالمـي الكبيـر
 Cezary Skubiszewskiسـيزاري
سكوبيسشويسـكي الذي وضع موسـيقى
الفيلـم والـذي رشـحة لهـذا العمـل
مـن بيـن الكثيـر مـن الفنانيـن العراقييـن
بحسـب سـيزاري واألغنيـة باللهجـة
العراقيـة ومـن المؤمـل ان يبـدأ عـرض
الفيلـم فـي صـاالت العـرض األوروبيـة
فـي سـبتمبر القـادم ومن ثم فـي أميركا
وأسـتراليا ومـن ثـم فـي أنحـاء العالـم

جورج غرزاني /ناشط سرياني

اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

إن اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف فرصة لإلقرار
بقدرة الكتب على تحسين حياتنا ،ولدعم الكتب ومن
ينتجها.
وإن الكتب ،بوصفها أداة للتعلم والقراءة ورموزا عالمية
للتقدم االجتماعي ،أصبحت أهدافا للذين يجحدون
بالثقافة والتعليم ويرفضون الحوار والتسامح .ولقد شهدنا
في األشهر القليلة الماضية هجمات استهدفت أطفاال في
مدارسهم وتنظيم محارق علنية للكتب .وعليه ،يتضح
واجبنا الذي يحتم علينا تكثيف الجهود الرامية إلى
النهوض بالكتاب والقلم والحاسوب ،فضال عن جميع
أشكال القراءة والكتابة ،بغية مكافحة األمية والفقر وإقامة
مجتمعات مستدامة وترسيخ أسس السالم.
وتقود اليونسكو جهود مكافحة األمية المزمع إدراجها في
صميم أهداف التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد عام .2015
ويعد محو األمية الباب المؤدي إلى المعرفة التي تكتسي
أهمية أساسية الحترام الذات وتمكين األفراد .وتؤدي
الكتب ،بكل أشكالها ،دورا أساسيا في هذا الصدد .وإذ
يعجز  175مليون مراهق في العالم  -معظمهم من الفتيات
والشابات  -عن قراءة جملة واحدة ،تلتزم اليونسكو
بتسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ،وال سيما
تكنولوجيا األجهزة المحمولة ،لدعم محو األمية وتوفير
التعليم الجيد لكل من لم يصل إليه بعد.
والكتب خير وسيط لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات
 -وهما أمران يكتسيان أهمية حاسمة بالنسبة إلى جميع

ص ــدر للكات ــب ن ــوري بط ــرس
عط ــو كتاب ــا جدي ــدا تح ــت
عن ــوان» قصاص ــون م ــن عن ــكاوا
ودراس ــة ف ــي القص ــة الس ــريانية»
يقــع الكتــاب فــي ( )288صفحــة
مــن القطــع المتوســط طبــع فــي
مطبع ــة أربي ــل كوردس ــتان 2015
وه ــو بمثاب ــة ع ــرض لمجموع ــة
م ــن قصاص ــي الس ــريان ف ــي
عنــكاوا ودراســات نقديــة لنخبــة
م ــن أدب ــاء س ــهل نين ــوى ع ــن
القص ــة الس ــريانية

مجتمعات اليوم .وإن مستقبل الكتاب ،بوصفه
عنصرا ثقافيا ،جزء ال يتجزأ من دور الثقافة في
النهوض بسبل أشمل وأكثر استدامة لتحقيق
التنمية .ومن خالل االحتفال هذا العام بمرور
عشر سنوات على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع
أشكال التعبير الثقافي ،تسعى اليونسكو إلى
ترويج القراءة لدى الشباب والفئات المهمشة.
وتعمل اليونسكو ،بالتعاون مع رابطة الناشرين
الدولية واالتحاد الدولي لباعة الكتب واالتحاد
الدولي لرابطات المكتبات وأمناء المكتبات،
على دعم المهن الخاصة بمجاالت النشر
وإقامة متاجر الكتب والمكتبات والمدارس.
وهذه هي الروح التي تلهم مدينة إنشيون في

تلك الغيمة
جاءت بهذا المطر

جمهورية كوريا ،التي عينت عاصمة عالمية
للكتاب لعام  ،2015اعترافا ببرنامجها الرامي
إلى ترويج القراءة لدى الشباب والفئات
المحرومة .ويصبح هذا التعيين نافذا اعتبارا
من اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف،
وسيحتفل به بحضور ممثلي العاصمة العالمية
السابقة بورت هاركورت في نيجيريا.
فدعونا ننضم جميعا إلى إنشيون والمجتمع
الدولي بأكمله لالحتفال بالكتب بوصفها
تجسيدا للروح اإلبداعية والرغبة في تبادل
األفكار والمعارف وتيسير التفاهم والتحاور
والتسامح .وهذه هي رسالة اليونسكو في اليوم
العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

إن تفجيـر عنـكاوا الذي راح ضحيته
شـهيدين وعـدد مـن الجرحـى وقبله
الهجـوم المباشـر علـى مقـر قـوات
األمـن الداخـل الكرديـة «األسـايش»
فـي أربيـل والتفجيـر الـذي حصـل
أمـام محافظـة أربيـل لـم يـأت مـن
فـراغ أو هامـش يذكـر .فلـوال
البيئـة الحاضنـة لهـؤالء المجرميـن
فـي إقليـم كوردسـتان لمـا حصـل
مـا قـد حصـل .وقـد نوهنـا علـى
ذلـك كثيـرا مـن خلال كتاباتنـا
فـي جريـدة سـورايا وفـي مواقـع
التواصـل اإلجتماعـي واإللكترونـي
وإلحتـواء ذلـك البـد من إجـراءات
مشـددة بحـق الذيـن يـأوون هـؤالء
القتلـة ويسـاعدونهم ،ويقدمـون
الدعـم الكامـل لهـم لكـي يقومـون
بأعمـال إرهابيـة فـي اإلقليـم والبـد
أيضـا مـن محاصرة الفكر اإلسلامي
المتشـدد والمتطـرف والسـعي إلـى
عـدم إنتشـاره بيـن الجيـل الناشـىء
ألن هـذا الفكـر ينتشـر كالسـرطان
ينهـش فـي الجسـم بسـرعة فهنـاك
مـن يعلـن جهـارة الوقـوف بجانـب
الدولـة اإلسلامية «داعـش» وهـذا
ال يحـدث فقـط بيـن رجـال الديـن،
بـل حتـى بيـن المثقفيـن فقبـل أيـام
ألقـت السـلطات األمنيـة الكورديـة
علـى صحفي في محافظة السـليمانية
ينـادي علنا لدعم «داعـش» ،ويمجد
أعمالهـم اإلجرامية في القتل والذبح
علـى صفحتـه فـي الفيـس بـوك.
ولكـن نضمـن سلامة أمـن وأمـان
إقليـم كوردسـتان ،يجـب القيـام
بإجـراءات فوريـة وحاسـمة ،دون
أيـة مسـاومة ،مـن أجل وقـف تمدد
هـذا الفكـر المتطـرف فـي المجتمـع
الكوردسـتاني قبـل فـوات األوان.
فنحـن ال نبـادر إلـى حـل المشـكلة
قبـل وقوعهـا إلـى أن تقـع الكارثـة
بـل يجـب أن نقـف بالمرصـاد لتلك
األفـكار المتطرفـة المقيتـة لكـي ال
تحـدث تلـك التفجيـرات اإلجراميـة
مـرة أخـرى.
ونؤكـد بـأن تلـك الغيمـة السـوداء
جـاءت بهـذا المطـر.

