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اي شخص تورط بإرتكاب جرائم ضد اإلزيديين والمسيحيين والمكونات األخرى
سيكون مصيره كمصير مسلحي تنظيم داعش اإلرهابي

إلتقى رئيس اقليم كوردستان مسعود
البارزاني مع األمين العام لمنظمة العفو
الدولية سليل شتي والوفد المرافق له،
حيث تمت مناقشة أوضاع حقوق
األنسان في اقليم كوردستان وعلى
جبهات المواجهة مع تنظيم داعش،
وأحوال النازحين والالجئين في اإلقليم،
وانتهاكات تنظيم داعش بحق مختلف
المكونات في اقليم كوردستان.
جاء ذلك في بيان لرئاسة إقليم كوردستان،
حيث قدم األمين العام لمنظمة العفو
الدولية لرئيس إقليم كوردستان مسعود
البارزاني ،نبذة عن نشاطات وطبيعة عمل
المنظمة في كوردستان والشرق األوسط
وأفريقيا ،مشيدا بصمود شعب كوردستان
وقوات البيشمركة في مواجهة األزمة
المالية واألنسانية والتهديدات األمنية.
وقدم األمين العام للمنظمة شكره لشعب
كوردستان على سعة صدره وتقديمه
المساعدات لمئات االالف من النازحين
والمنكوبين ،كما تطرق إلى تقرير
المنظمة حول أوضاع حقوق األنسان
على جبهات المواجهة مع إرهابيي
داعش ،مبديا قلقله للبارزاني بهذا

الخصوص«.
من جانبه ،عبر البارزاني عن «شكره
لمنظمة العفو الدولية ،مشيدا بأعمالها
ونشاطاتها اإلنسانية ،ومعلنا عن ان
التقارير ووجهات النظر تؤخذ على
محمل الجد من قبل إقليم كوردستان،
كما انها تخضع للمتابعة من قبل الجهات
المختصة».
وفضال عن إشارته إلى المآسي التي
تعرض لها الشعب الكوردستاني في
القرن الماضي ،وجرائم اإلرهابيين بحق
المكونات والشعب الكوردستاني ،أوضح
البارزاني للوفد الضيف ،السياسة العامة
إلقليم كوردستان بخصوص الحرب على
األرهاب ،وإحترام حقوق اإلنسان ،قائال،
»شعبنا عانى من الدكتاتورية واألرهاب،
لهذا يتفهم جيدا مبادئ الحرية وحقوق
األنسان ،ويحترمه».
وأوضح االبارزاني ،بأنه» مع بداية الحرب
على اإلرهاب أبدوا توجيهاتهم لقوات
البيشمركة بإحترام حقوق اإلنسان
والعمل بها وفق القوانين الدولية«.
وبخصوص الحرب على إرهابيي
داعش ،أعلن البارزاني أن «أي شخص

قدم الدعم لتنظيم داعش وعلى عالقة
بالجرائم التي أرتكبت بحق اإلزيديين
والمسيحيين والمكونات االخرى ،سيتم
التعامل معه ومحاسبته كمسلحي تنظيم
داعش وسيكون مصيره كمصيرهم

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في اقليم
كوردستان تلتقي بوفد من القنصلية البريطانية

اجتمع رئيس الهيئة المستقلة لحقوق االنسان ضياء
بطرس بمسؤل القسم السياسي وحقوق االنسان
في القنصلية البريطانية باربيل ،هدف االجتماع
الى التعاون المشترك بين الهيئة والقنصلية من أجل
توعية المواطنين وترسيخ مبادئ حقوق االنسان
في االقليم .وأكد في اللقاء الى الخطوات التي
وضعتها الهيئة من خالل نشاطاتها المستمرة مع
جهات ذات عالقة لتوعية المواطنين وتعريفهم
بحقوقهم والمطالبة بها في اطار القوانين الصادرة
مشيرا بذلك الى دور الهيئة البارز في اصدار
بعض القوانين وتعديل البعض االخر منها وتقديم
مشاريع مسودة بعض القوانين االخرى ،واضاف
رئيس الهيئة :اننا وباستمرار نتابع تنفيذ فقرات
القوانين واالنتهاكات في حقوق االنسان أثناء
تعطيل تطبيق هذه القوانين من قبل بعض الجهات
واليماننا الراسخ بان القانون هو سيد الموقف لذا
نحاول جاهدين وبالتعاون مع القنصلية البريطانية
العمل على سيادة القانون في االقليم وبالتالي

تثبيت مبادئ حقوق
والعمل
االنسان
بها .وأكد على
أهمية وجود قانون
لمكافحة
خاص
االرهاب خصوصا
في المرحلة الراهنة
نظرا الن اقليم
كوردستان يتعرض
الى هجمة شرسة
من قبل الجماعات االرهابية التي تحاول زرع
الفتن والخالفات بين صفوف شعب كوردستان
والنيل من التجربة الديمقراطية االولى في المنطقة.
وفي اطار هذا التعاون طالب رئيس الهيئة من
مسؤل القسم السياسي وحقوق االنسان في
القنصلية البريطانية فتح مركز خاص لتقديم
العالج النفسي للنساء المغتصبات وخصوصا
النازحات والالجئات اللواتي تعرضن لالغتصاب
من قبل الجماعات االرهابية .وما يخص عمل
الهيئة والمشاكل والعراقيل التي تواجهها الهيئة،
فقد أوضح ان هناك العديد من المشاكل التي
تعترض طريق عمل الهيئة وأهمها هو تعطيل
البرلمان الكوردستاني واالزمة االقتصادية التي
تعصف باالقليم مما أثر سلبا على مسيرة حقوق
االنسان.في نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تواصل
االجتماعات ومناقشة الكثير من القضايا المتعلقة
بحقوق االنسان وتطورها.

«مضيفا« ينبغي عدم غض الطرف عن
هؤالء الذين أرتكبوا جرائم كبيرة بحق
اإليزيديين والمسيحيين والمكونات
األخرى».
وأكد البارزاني ،على أن «من ال عالقة له

بتنظيم داعش ،ستكون حقوقه وكرامته
محفوظة كمواطن» ،معلنا عن «أستعداد
إقليم كوردستان ،لتقديم كل أشكال
الدعم والتنسيق لمنظمة العفو الدولية،
والمنظمات العالمية األخرى«.

المدعي العام يرسل شكوى منظمة سورايا
ضد إدارة ماكسي مول الى المحكمة
سوريا/خاص
الى أبناء شعبنا سورايا ..
بموجب النسخة الموقعة بقلم
رئيس المدعي العام بالوكالة
في األقليم والمرقمة 190/6
والمؤرخة بتاريخ 2016/4/24
تم رفع الدعوى القضائية الى
المحكمة بموجب الشكوى
المقدمة بإسم منظمة سورايا
للثقافة واالعالم عن طريق
الهيئة المستقلة لحقوق
االنسان ضد ادارة ماكسي
مول في عنكاوا حول بيع
احذية مرسوم عليها اشارة
الصليب تحت الحذاء ورفعها
للمحكمة بموجب المادة
( )372الفقرة ()5من قانون
العقوبات العراقي المرقم
( )111لعام 1969والتي
يحاسب عليها القانون بجريمة
ازدراء األديان التخاذ
االجرءات القانونية وتسجيل
الشكوى ضد المنفذين
وابالغ االدعاء العام بالنتيجة
 ..وهذا نص الكتاب باللغة
الكوردية
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تعيين سيادة المطران مار شليمون وردوني زائرا رسوليا
ألبرشية مار بطرس الرسول في سان دييكو الواليات المتحدة االمريكية

إعالم البطريركية

كان قداســة البابــا فرنســيس ووفقــا
للقانــون الكنســي ( 210البنــد ،)1قــد
قبــل اســتقالة ســيادة المطــران مــار
ســرهد يوســف جمــو ،مطــران أبرشــية
مــار بطــرس الكلدانيــة فــي ســان
دييكــو لبلوغــه الســن القانونيــة ،وعيــن
ســيادة المطــران مــار شــليمون عوديــش
وردونــي زائــرا رســوليا لهــذه األبرشــية
الــى حيــن انتخــاب أســقف جديــد لها.
وبهــذه المناســبة نــود ان نشــكر ســيادة
المطــران مــار ســرهد جمــو علــى
خدمتــه الطويلــة للكنيســة ،متمنيــن
لــه عمــرا مديــدا كمــا نتمنــى للزائــر
الرســولي ســيادة المطــران مــار شــليمون
وردونــي خدمــة موفقــة ومثمــرة لهــذه
األبرشــية العزيــزة .كان غبطــة أبينــا
البطريــرك مــار لويــس روفائيــل ســاكو
قــد رشــح ثالثــة أســماء لهــذه المهمــة
باتفــاق آبــاء الســينودس الدائــم وقــام
قداســة الحبــر األعظــم باختيــار ســيادة
المطــران مــار شــليمون وردونــي.
وبهــذه المناســبة ننشــر نبــذة عــن حيــاة
الحبريــن الجليليــن.

نبذة عن حياة المطران
مار سرهد يوسف جمو

ولــد ســيادة المطــران مــار ســرهد
يوســف جمــو فــي بغــداد  14اذار
 .1941وانهــى دراســته االبتدائيــة
فــي مدرســة القديــس يوســف فــي
بغــداد .دخــل المعهــد البطريركــي فــي
الموصــل عــام  ،1952حيــث اكمــل
الدراســة المتوســطة واالعداديــة .بعــده
ارســل إلــى رومــا إلكمــال دراســته
العليــا فــي  14اب  ،1958حيــث
درس مــا بيــن  1958و  1964فــي
الجامعــة االوربانيــة الحبريــة ،ونــال
فيهــا شــهادة الماجســتير فــي الالهــوت،
ثــم واصــل دراســته فــي المعهــد
البابــوي للدراســات الشــرقية حيــث
حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه عــام
 1968عــن رســالته الموســومة :تركيبــة
القــداس الكلدانــي .ارتســم كاهنــا فــي
 19كانــون االول .1964
بعــد إكمــال دراســته فــي رومــا،

عــاد إلــى بغــداد ســنة  1968حيث عين
راعيــا لكنيســة مــار يوحنــا المعمدان في
الــدورة مــن 1969إلــى  1974وخاللهــا
اهتــم ببنــاء الكنيســة وبيــت الكاهــن.
وفــي عــام  1974اصبــح مديــرا للمعهــد
االكهنوتــي البطريركــي والــذي خــدم
فيــه الــى عــام  ،1977بعــد ذلــك ســافر
إلــى الواليــات المتحــدة االمريكيــة
وعيــن كاهنــا مســاعدا لكنيســة ام
االلــه فــي ســوثفيلد – واليــة مشــيكن
مــع المونســينيور (المطــران) المثلــث
الرحمــات مــار كوركيــس كرمــو
وفــي ذلــك الوقــت تــم بنــاء الكنيســة
الجديــدة.
فــي ايلــول  1980تــم تعيينــه
خوريــا لكنيســة ام اللــه فــي مدينــة
ســاوثفيلد ،وبعــد خدمتــه هنــاك مــدة
ثــاث ســنوات ،انتقــل إلــى مدينــة
تــروي ،مشــيكن ليصبــح راعــي خورنــة
مــار يوســف حيــث خــدم فيهــا مــا
يقــارب عشــرين ســنة ،بنــى فيهــا
كنيســتها وملحقاتهــا .فــي عــام 1991
عيــن وكيــا اســقفيا عامــا ألبرشــية مــار
تومــا الرســول فــي الواليــات المتحــدة
االمريكيــة.
وفــي  21آيــار  2002وافــق قداســة
البابــا يوحنــا بولــس الثانــي علــى
انتخابــه اســقفا ألبرشــية مــار بطــرس
الرســول فــي كاليفورنيــا .فــي 18
تمــوز  2002تمــت رســامته االســقفية
فــي كنيســة مــار يوســف فــي مدينــة

تــروي بوضــع يــد المثلــث الرحمــات
البطريــرك مــار روفائيــل بيداويــد
وبحضــور البطريــرك مــار دنخــا الرابــع.
وتــم تنصيبــه علــى كرســي كاتدرائيــة
مــار بطــرس الرســول فــي ســان دييكــو
 25آيــار .2002
فــي  14آذار  2016قــدم اســتقالته
لبلوغــه الســن القانونيــة للتقاعــد ،وقــد
قبلهــا قداســة البابــا فرنســيس .نتمنــى لــه
عمــرا مديــدا وعطــاء مثمــرا.

المطران مار باسيليوس يلدو
***
نبذة عن حياة المطران
مار شليمون عوديش وردوني

أبصــر النــور فــي  24تمــوز 1943
فــي قريــة بطنايــا محافظــة الموصــل،
فــي عائلــة تقيــة مــن عوديــش اســخريا
وردونــي ونجمــة گورگيــس حنــا.
أنهــى دراســته االبتدائيــة فــي مســقط
رأســه ،أمــا المتوســطة واالعداديــة
فأكملهمــا فــي معهــد شــمعون الصفــا
الكهنوتــي البطريركــي فــي الموصــل
 .1959 – 1954وبعــده أرســل إلــى
رومــا ،ايطاليــا ســنة  1961لتفوقــه
فــي الــدروس وهنــاك أكمــل دروســه
الفلســفية والالهوتيــة الــى ســنة 1968
فــي الجامعــة االوربانيــة حيــث حصــل
علــى شــهادة الليســانس (ماجســتير) فــي
الفلســفة والالهــوت.
رســم كاهنــا فــي رومــا يــوم 29
حزيــران  ،1968واســتمر علــى الدراســة

مــن ســنة  1969الــى  1971وحصــل
فــي هــذه الســنة علــى شــهادة الدكتوراة
فــي الفلســفة اختصــاص تربيــة فــي
الجامعــة األنطونيــة ،وفــي عيــن الوقــت
حصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي
تاريــخ الكنيســة الشــرقية فــي المعهــد
الشــرقي فــي رومــا .وعلــى دبلــوم فــي
المريميــات والتعليــم الدينــي والعلــوم
االجتماعيــة وإاللحــاد المعاصــر .بعــد
اكمــال دراســة الدكتــوراه ،عــاد الــى
مســقط رأســه وعمــل هنــاك لمــدة 7
ســنوات ثــم دعــاه البطريــرك الراحــل
المثلــث الرحمــات مــار بولــس
الثانــي شــيخو ليصبــح مديــرا للمعهــد
الكهنوتــي فــي الــدورة ومنــه تخــرج
علــى يــده اكثــر مــن  60كاهنــا،
واســتمرت رئاســته هــذه لمــدة  19ســنة
( )1997 -1978درس فــي هــذا المعهد
مــواد كثيــرة فلســفية كثيــرة منهــا :علــم
الوجــود ،المنطــق ،الالهــوت الطبيعــي،
علــم االجتمــاع ،وعلــم االخــاق،
والتربيــة .وكذلــك المــواد الالهوتيــة
منهــا :الهــوت الكنيســة ،االلــه الواحــد،
المســيحانية ،االســرار والعائلــة .اللغــة
االراميــة والســريانية ،كمــا انــه درس
فــي كليــة بابــل للفلســفة والالهــوت
منــذ تأسيســها ســنة  1990وحتــى
 2007وهــو واحــد مــن المؤسســين.
عمــل فــي محكمــة االســتئناف الكنســية
الثانيــة منــذ  1998 -1992ثــم رئيســا
لمحكمــة البــداءة الكنســية الموحــدة

 2001-1998ثــم كرئيــس محكمــة
االســتئناف الكنيســة ،وكان عضــوا
فــي المجلــس الحبــري للحــوار بيــن
االديــان منــذ  . 1997 – 1981ســنة
 1997تــرك المعهــد الكهنوتــي وذهــب
الــى شــارع فلســطين كراعــي كنيســة
مريــم العــذراء ســيدتنا للقلــب االقــدس
هنــاك.
أنتخــب مطرانــا كمعــاون لبطريــرك
الكلــدان يــوم  16شــباط  2001وعيــن
كمرشــد عــام لجماعــة المحبــة والفــرح
بعــد وفــاة المثلــث الرحمــة المطــران
بولــس فــرج رحــو وأنتخــب رئيســا
ألخويــة المحبــة (الكارتــارس) وأمينــا
عــام لمجلــس رؤســاء الطوائــف
المســيحية فــي بغــداد ،ثــم األميــن العــام
لمجلــس األســاقفة الكاثوليــك.
مــن الجانــب الفكــري ترجــم
بعــض الكتــب الدينيــة ،وكتــب
مقــاالت فــي مجلــة الفكــر المســيحي
ونجــم المشــرق والزنبقــة وربنوثــا.
حصــل علــى جائــزة «الســام والمحبــة
والحريــة» مــن جمعيــة القديســة (بونــا)
مــن بيزا/ايطاليــا فــي  30آيــار .2005
وعلــى جائــزة الســام لســنة  2010مــن
اقليــم لومبارديــا /شــمال ايطاليــا ســلمها
لــه الســيد روبيرتــو فورميگونــي رئيــس
االقليــم .وســنة  2014حصــل علــى
جائــزة الحــوار بيــن االديــان.
قــام بالســعي والعمــل النجــاز
وتشــييد عــدد مــن المشــاريع المهمــة
التــي تخــدم المســيحيين فــي العــراق
تجــاوزت الـــ ( )20مشــروع كان مــن
اهمهــا :بيــت الكهنــة فــي قريــة باطنايــا،
قاعــات للشــباب وكنيســة الرســولين
فــي حــي الميكانيــك – الــدورة /بغــداد
وفــي كنيســة مــار يعقــوب ،مجمــع
ســكني فــي ديــر مــار اوراهــا (باطنايــا)،
دار المســنين فــي بغــداد ،مجمــع
للطــاب والشــباب مــع قاعــة مناســبات
ودار للمطــران وســويتات للكهنــة
فــي كنيســة مريــم العــذراء  /شــارع
فلســطين ،خمــس بيــوت كريــاض
لالطفــال فــي خمســة كنائــس .

المطران مار شليمون وردوني

مشغل الطاهرة لالعمال اليدوية ألبناء شعبنا المهجر قسرا
فيان جالل  -سورايا

سـمي بهـذا االسـم تيمنـا بكنيسـة
الطاهـرة فـي مدينـة بخديـدا والـذي
تأسـس بعـد تعـرض أبنـاء شـعبنا الـى
التهجيـر القسـري مـن قبـل (داعـش)
االرهابـي ،بـدء العمـل في هذا المشـغل
بأشـياء بسـيطة مسـتعملة أي تدويـر
المـواد المسـتعملة واالسـتفادة منهـا في
صنـع أشـياء أخـرى.
كان مقـر المشـغل فـي البدايـة فـي
منطقـة  108في عنـكاوا وضم مجموعة
مـن الفتيات والنسـاء من أبنائنا النازحين
مـن مدينـة الموصـل شـغلهم الشـاغل
قضـاء أوقـات فراغهـم والتكييـف مـع
الظـروف الجديـدة والحيـاة والجديـدة
بعـد النـزوح ،وكان عـدد العاملات

فـي المشـغل فـي بداية االمـر  16عاملة
جمعتهـن الظـروف القاسـية التـي مـروا
بهـا والحاجـة الى نسـيان الماضي االليم
وبـدء حيـاة جديـدة ،شـاركت  8مـن
العاملات فـي دورة فـي االردن لتعليـم
فـن الفسيفسـاء الـذي عـرف بـه العراق
اال أن هذا الفن كان منسيا هنا وأرادت
النسـاء احيـاءه ردا علـى مافعـل داعـش
مـن جرائـم عندمـا هـدم الفـن واآلثـار
فـي الموصـل وبلـدات سـهل نينـوى.
تطـور العمـل فـي المشـغل بعـد أن
انتقـل الـى مجمع آشـتي  2فـي عنكاوا
بطلـب مـن االب عمانوئيـل الـذي
قـدم لهـم المسـاعدات والمـواد االولية
البسـيطة فـي عملهـم ،وبعـد اقامـة
المعـرض االول لمنتوجاتهـم بالتنسـيق

مـع ادارة فاملـي مـول والـذي نـال
استحسـان الحاضريـن وخصـص ريـع
المعـرض لمسـاعدة النازحيـن ،توسـع
العمـل فـي المشـغل وقـررت المشـرفة
عليـه وبالتعـاون مـع ااالب عمانوئيـل

اقامـة دورات تعليميـة لكافـة االعمـال
اليدويـة كالحياكـة والخياطـة وتلويـن
الرسـوم الكارتونيـة فضلا عـن دورات
فـي فـن الفسيفسـاء لنسـاء وفتيـات
المجمـع المذكـور واقامـة العديـد مـن

النشـاطات الثقافيـة والفنيـة فـي خطـوة
لتفعيـل المـرأة النازحـة ومسـاعدتها
علـى التكييـف مـع االوضـاع الجديـدة
وقضـاء أوقـات فراغهـا في أشـياء تفيد
بهـا نفسـها وعائلتهـا.
يضـم المشـغل االن عـدد كبيـر مـن
النسـاء والفتيـات مـن داخـل المجمـع
وخارجـه ،يعملـن معا بسـعادة يشـاركن
همـوم بعضهـن البعـض ،يقضيـن
أوقاتهـن بعيـدا عـن مشـاكل التهجيـر،
ويتمنيـن جميعـا االسـتمرار فـي العمـل
بهـذا المشـغل وتوسـيعه أكثـر حيـث
سـاعدهن علـى اعـادة الثقـة بانفسـهن
وبالعـودة الـى ديارهـن واعمارهـا بعدما
كانـوا قـد فقدوهـا فـي االيـام االولـى
مـن النـزوح.
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الكنيسة الكلدانية ومتطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة
من اجل حوار هادئ وبناء

ال يخفى على أحد واقع كنيستنا
الكلدانية في العالم بسبب الصراعات
والتحوالت التي يشهدها العراق والمنطقة
والتي انسحبت الى الكنيسة ،وكذلك
بسبب نزيف الهجرة الى بلدان االنتشار
المختلفة ،وتحديات التشتت والتبعثر
والذوبان ،كلها تشكل خطرا على وحدة
كنيستنا وحضورها المتوازن ،هذا فضال
عن صعوبات الداخل الكنسي :الخطاب
التقليدي الذي لم يعد يصلح في التأثير
على وجدان الناس فكرا وقلبا بحسب
بلدانهم وثقافتهم وحساسيتهم امام غزو
المعلومات التي تصلنا نصا وصورة عبر
وسائل التواصل االجتماعي والتي قلبت
القيم .هذا الوضع المعقد والمتنوع ال
يمكن تجاهله او المرور عليه مرور الكرام،
انما يتطلب دراسة وتحليال لتقديم رؤية
واضحة وبرنامج عمل منهجي لمستقبل
الكنيسة والشعب الكلداني .من هذا
المنطلق أورد بعض األفكار بغية تفعيل
الحوار الهادئ والبناء من اجل المضي في
التطوير والتجديد بشكل مستديم يتناسب
مع متطلبات الزمان والمكان ،وذلك من
خالل تنمية المهارات التي تساعد على
التواصل مع اآلخرين ،والتعلم من الخبرة،
بل وحتى من حاالت الفشل.

عقبات ومعوقات

 .1دور البطريرك والسينودس الكلداني:
إننا نعاني من حاالت قصور في التنشئة
الروحية والالهوتية والقانونية عند بعض
أفراد االكليروس وغياب البرمجة
والـتأوين ،الى جانب وجود العقلية
التقليدية المحافظة في الفكر واإلدارة
عند البعض أو نزعة االستقالل واسلوب
طرح للرأي المتصلب عند البعض اآلخر،
مما يعيق العمل الجماعي ويضر بالوحدة،
ويفسح مجال االقتناص امام جماعات
مسيحية انجيلية وغيرها تعتمد ذلك ،ممن
تغلغل إلى داخل العراق ،خصوصا بعد

سقوط النظام السابق ،والمتفشية كذلك
في الخارج ،في حين المطلوب من
البطريرك وآباء السينودس ان يكونوا
فريقا كنسيا واحدا في القلب والرؤية
والقدرة على خدمة المؤمنين وبنائهم بناء
واعيا ،والتعامل مع اآلخرين ومع الظروف
والمخاطر بحكمة وثقة واستيعاب.
-2كنيستنا الكلدانية «كنيسة شهيدة»،
ال فقط تعاني من االرهاب والتهجير
واالقصاء ،لكنها تعاني أيضا من انتقادات
هدامة ال تمت للواقع بصلة ،تعبر عن
حالة المنتقدين النفسية ومحاولتهم خلق
الفتن واعاقة السير الى االمام في التجديد
والتقدم .من المؤسف حقا ان تصبح
«الشائعات والقال والقيل» جزءا من ثقافة
مجتمعنا!
 .3دور مجمع الكنائس الشرقية (روما):
المرجو منه دعم صالحيات البطريرك
واحترام قرارات السينودس حتى تكون
الكنيسة أكثر اتحادا وقوة وحضورا .اننا
نرى احيانا المجمع الشرقي ببيروقراطيته
يفوت علينا الفرص ،فنحن في الكنائس
الشرقية لسنا بناقصي الرأي ،بل اننا نعرف
اوضاعنا أفضل من غيرنا! نذكر على سبيل
المثال موقفه من الوضع غير القانوني
لكهنة ورهبان تركوا أديرتهم وابرشياتهم
الى ابرشيات أخرى في الغرب ،وفك
العديد من الرهبان الكهنة من نذورهم
ليتحولوا الى كهنة أبرشيين مما أثر سلبا
على الرهبانية وزرع البلبلة بين المؤمنين!
نعتقد ان الوقت قد حان لكي يعيد
الكرسي الرسولي النظر في موضوع البقعة
الجغرافية بالنسبة الى البطاركة الشرقيين
الكاثوليك الن البطريرك هو أب وراس
لكل كنيسته أينما كانوا كما هي الحال
بالنسبة للبطاركة غير الكاثوليك.
 .4الوضع في العراق وسوريا والمنطقة :إن
الحروب والصراعات الطائفية وتداعياتها
على تدهور الوضع األمني واالقتصادي،
وغياب سيادة القانون والمساواة ،خالفا لما

البطريرك لويس روفائيل ساكو
هو موجود في الدول المتقدمة ،وتنامي
التطرف الديني ،كل هذه األمور أدت
وتؤدي الى اجتثاث المسيحيين وتدفعهم
إلى الهجرة .علما أن هذا النزيف هو
خسارة للبلد والمنطقة.
 .5تنافس بعض الكنائس المسيحية مع
بعضها وانغالقها بتعصب على القومية بدل
الحديث عن الوحدة ،والعالقات المتوازنة.
نحن بحاجة الى وضع كل خصوصياتنا
في إطار من الحوار الشجاع والتفاهم
والوفاق يتميز بالتعاون المسكوني الصادق
(بعيدا عن المجاملة) والفعال مما يقوي
الوجود المسيحي ويثري نشاطاتنا ويحافظ
على خصوصياتنا الذاتية.
 .6تنافس بعض األحزاب المسيحية
وتطرفها القومي الصريح ،وانحيازها الى
هذا الجانب أو ذاك قد أضعف أداءها في
الدفاع عن حقوق المسيحيين ،وخلق حالة
من اإلحباط عندهم .وبهذا الصدد أحيل
القاري اللبيب الى قراءة المقال النقدي
لنائب رئيس برلمان إقليم كوردستان السيد
جعفر ئيمنكي على المواقع االلكترونية.

تطلعات ومقترحات

هناك محطات كثيرة اخرى يمكن التوقف
عندها ،ولكن المجال ال يسمح بذلك،
ويظل السؤال المصيري هو :كيف الوصول

الى رؤية واضحة ومعالجات عملية بعيدا
عن العقلية االتكالية :الجلوس في اماكننا
نراقب وننتظر والمنطقة تغلي وتزحف نحو
مستقبل مجهول المالمح.
.1تشكيل لجنة من المهارات (لوبي) :من
اكاديميين وخبراء ومفكرين وإعالميين..
لدراسة كل التحديات والمخاطر التي
تواجهنا ككنيسة وشعب ،وبلورتها في
سبيل رسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.
وهنا أشير الى أهمية شفافية الجانب المالي
وحسن ادارته .وقد يكون هذا تمهيدا لعقد
مجمع – مؤتمر عام لجميع الكلدان كما
حصل عام  1995والذي ظل حبرا على
الورق!
 .2الكنيسة الكلدانية بحاجة الى المزيد من
القيادات لتدير مفاصل حياتها ومؤسساتها
بشكل جديد يتناسب مع متطلبات الزمان
والمكان (اليد الواحدة ال تصفق) كما
يقول المثل .فال يمكن االكتفاء بالطقوس
والخدمات الروحية التقليدية ،واهمال
الجوانب الثقافية واالجتماعية .اننا نحتاج
الى اسلوب جديد للتفكير والتعامل
بشجاعة وقوة إزاء التحديات ،ومن هنا
تأتي أهمية إشراك العلمانيين الملتزمين من
كال الجنسيين من خالل تشكيل مجالس
ابرشية متوزعة الى لجان متخصصة ،كما

تتطلب القوانين حتى تأتي القرارات
جماعية وشاملة ،وعن رؤية واضحة
وحكيمة.
 .3تشجيع الشباب الكلداني والمسيحي
عموما على التشبث بالوطن ودعوتهم الى
االنخراط في مؤسسات الدولة االتحادية
وحكومة إقليم كوردستان فيكون لهم
حضور مؤثر .كما ادعو الى تشجيع
الرابطة الكلدانية والتنظيمات األخرى
لتقوم بدورها في الحفاظ على تاريخنا
بإرثه ولغته وتقاليده .إن أخطر ما يمكن
أن يتعرض له المسيحيون هو االنكفاء
واالنسحاب من الساحة .وقد يكون من
المفيد بناء حراك شعبي ألبناء شعبنا في
الداخل والخارج وبخطة مدروسة لحماية
حاضرنا ومستقبلنا بالتعاون مع المواطنين
االخرين .وهذا يعيد الينا التفاؤل والثقة
في تحقيق السالم واالستقرار وقيام مجتمع
مدني في مواطنة واحدة مشتركة تحترم
حقوق وكرامة الكل.
 .4تثبيت المسيحيين في العراق من خالل
تشجيع المغتربين على التواصل واالستثمار
عندما يستقر الوضع ،وهذا يحتاج منذ االن
الى الدراسة ووضع خطة شاملة تشارك
فيها شخصيات فكر وسياسة ورجال
أعمال ومجتمع مدني وقطاع خاص.
 .5تشكيل فريق طوارئ ومتابعة متكون
من أشخاص من كال الجنسين مشهود لهم
بالغيرة والمقدرة والحكمة ،بغية التعامل
المباشر مع الحاالت الحرجة.
هذه افكار أضعها على الطريق ،ودعوة
الى التفكير والتحليل ،وخصوصا اننا نعيش
حقبة تاريخية غير مسبوقة في عصرنا،
على امل التعاون مع الكنائس والتنظيمات
المسيحية األخرى ،خدمة للخير العام،
فإن آباءنا وأجدادنا أعطوا لبلدانهم الكثير
من القيم الحضارية ،ثقافية واجتماعية
واقتصادية ،واليوم جاء دورنا لنثبت أننا
جديرون بهؤالء الفرسان!

شعبنا ومشروع مارشال

موفق حـداد
سـتضع الحـرب علـى داعـش أوزارهـا
طـال الزمـان أو قصر بانتصـار الخير على
الشـر واالرهـاب وسـنبدأ بحسـاب البيدر
لنجـده بعيـدا جـدا عـن حسـابات الحقل
وسـنجد بلدنـا مثخنـا بالجـراح مثقلا
بالديـون وسـتفرز االحصائيـات ازديـادا
كبيـرا فـي أعـداد األرامـل ممـن فقـدن
أزواجهـن والثكالى ممـن فقدن إبناءهن
وهـا نحـن منـذ االن نرى جيـوش األيتام
تجوب الشـوارع تبيع السـكائر والمناديل
الورقيـة فـي حالـة هـي إلـى االسـتجداء
أقـرب ناهيـك عـن حـاالت االنحرافـات

االخالقيـة الناتجـة عـن الجـوع واالمالق
ولـن تتحقـق لدعاة االصلاح والمتفائلين
باعـادة إعمـار البلـد إمكانيـة إعـادة بنـاء
قريـة واحـدة فمـا بالـك ومعظـم مـدن
غـرب العـراق مدمـرة بالكامـل مثلها مثل
الكثيـر مـن بلدات وسـط وشـمال العراق
التـي شـملها الدمـار بسـبب المناوشـات
شـبه اليوميـة مـا خلــف مالييـن الهاربين
مـن بيوتهـم ليحملـوا صفـة ( نازحيـن
أو مهجــرين ) وهـم جوعـى وعطشـى
وشـبه عـراة يرتجفـون مـن قـارص بـرد
الشـتاء وتلفحهـم وتكويهم حرارة صيف
العـراق الرمضـاء واالطفال اليتوقفون عن
البـكاء مرضـى بسـبب انعـدام اللقاحـات
الوقائيـة وشـحة األدويـة وغيـاب المفارز
الجوالـة والمراكـز الصحيـة أمـا الشـباب
فعنوانهـم الوظيفـي هـو (عاطـل) إال لمن
اسـتطاع الوصـول إلى أحد رموز الفسـاد
مـن المتنفذيـن وليس لوجه اللـه بل لقاء
مقاسـمتهم رواتبهـم وهـم راضـون بذلك
صاغـرون لألمـر الواقـع ومـن لـم يتمكن
مـن ايجـاد عمل يسـد بأجره رمـق عائلته
وأطفالـه فسـيصبح صيدا سـهال لعصابات

الخطـف والسـلب والقتـل والترهيب لقاء
سـحت حـرام ،ولـن نتطـرق إلـى انتشـار
حـاالت العنوسـة بيـن فتياتنـا وشـبابنا
فالـزواج يتطلـب أمـواال وتحضيـرات
وحفلات ومـا إلى ذلـك والدولة عاجزة
عـن تقديـم أي إسـهام كمـا كانـت فـي
السـابق عندمـا كانـت تتكفـل باقامـة
حفلات زواج جماعـي يخفـف عـن
كاهـل الشـباب أمـا اآلن فالخزينـة خاوية
وقـد تحولـت محتوياتهـا إلـى جيـوب
السـراق فاشـتروا بهـا قصـورا وفيلات
وسـيارات فارهـة داخـل وخـارج العـراق
لهـم وألبنائهـم وأقاربهـم وأذنابهـم  ،ولو
تحدثنـا عـن الثـروة الوطنيـة فـان مـا كنا
نتباهـى بـه ( النفـط ) قـد انخفض سـعره
لدرجـة أن بيعـه اليسـد قيمـة اسـتخراجه
كـذا الصناعـة قد شلــت تمامـا وتحولت
ابنيتهـا إلـى ممتلـكات شـخصية ،والحال
بالنسـبة للزراعـة ليـس بأفضـل مـن
الصناعـة ،فالـزرع قـد خنقتـه األشـواك
والضـرع قـد جـف جوعا وهكـذا تحول
العراقيـون إلـى مواكـب حـزن متالحـق
والبسـمة التـي نراهـا علـى بعـض الوجوه

هـي فـي حقيقتهـا إلـى التصنـع والتمثيـل
أقـرب فاليـأس قـد تغلغـل إلـى أعمـاق
أعماقنـا إذ ال أمـل يلـوح فـي األفـق
بانفـراج األمـور قريبـا ،لكنهـا سـتفرج
إن لـم يكـن اليـوم  ..فغـدا  ..وإن غـدا
لناظـره قريـب بـل قريـب جـدا ولكـن !!
كيـف سـنعيد عراقنـا إلـى مـا كان عليـه
قبـل تدميـره وسـحق ونهـب ممتلكاتـه ؟
تحدثـت مـع أحـد القيادييـن فـي إحدى
الكتـل التـي تنهج نهجـا معقوال (بالنسـبة
لرأيـي الشـخصي) عـن اللجـوء إلـى
طريقـة تعيـد إعمار البنية التحتية وبسـداد
أثمانهـا باآلجـل الطويـل أسـوة بمشـروع
(مارشـال) وكان رده بـأن كتلتـه لديهـا
مثـل هـذا التصـور وأن رئيـس الكتلـة
عـرض فـي لقاءاتـه مـع أعضـاء كتلتـه
فكـرة االقتداء بمشـروع (مارشـال) الذي
بموجبـه أعيـد بنـاء اوربـا المدمـرة بعـد
انتهـاء الحـرب الكونيـة الثانيـة وأضـاف
بـأن كتلتـه لديهـا وجهـة نظـر تتمثـل
بـأن نفـرض علـى الـدول التـي ستشـارك
فـي هـذا المشـروع أن يشـارك فـي
إنجـاز المشـاريع عمـال وكـوادر وسـطية

ومهنيون التقل نسـبتهم عن سـتين بالمائة
مـن مجمـوع المشـاركين فـي العمـل
وهـذا سيشـجع الكثيـر مـن المهاجريـن
والعالقيـن والتائهيـن فـي شـتات األرض
علـى العـودة إلـى بلدهـم ليعملـوا علـى
إعـادة إعمـار مدنهـم وبلداتهـم وبيوتهـم
بأيديهـم وسـيكون المـردود مضاعفا لهم
فهـم سـيتقاضون أجـورا علـى عملهـم
كمـا سيسـتعيدون أراضيهـم وبيوتهـم
وأمالكهـم بعـرق جبينهـم وسـيعيدون
للعـراق وجهـه الحقيقـي الناصـع لتعـود
الحيـاة كمـا كانـت فـأرض العـراق
واسـعة سـعة األرض والسـماء لمن يحبها
وسـتحتضننا جميعـا مهمـا كانـت دياناتنـا
ومعتقداتنـا وقومياتنـا ومذاهبنا وسـيجمعنا
الحقـل ليـردد الشـجر صـوت أغانـي
محبتنـا وسـيهدر صـوت آالت مصانعنـا
ومعاملنـا وسـتعلو الزغاريـد فـي كل حي
وشـارع فرحـا بعـرس جديـد وسـتزدهر
المـدارس بالفراشـات مـن التالميـذ
الصغـار وسـتزهو الجامعـات بالعقـول
النيـرة التـي سـترفع شـأن بلدنـا عاليـا
وسـيبقى عنواننا األكبـر( :نحن عراقيون).
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سهرۆك بارزانى و جان كۆبیس
رهوشى سیاسى و ئهمنى و ڕووداوهكانى ئهنجوومهنى نوێنهرانى عێراقیان تاوتوێ كرد
(مەسعود بارزانی) سەرۆكی هەرێمی
كوردستان و(جان كۆبیس) نوێنەری
تایبەتی سكرتێری گشتیی نەتەوە
یەكگرتووەكان،بارودۆخی سیاسی و ئەمنی
و دوا گۆڕانكاری و پێشهاتەكانی عێراق و
ڕووداوەكانی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و
هەروەها ئەگەر و ڕێگەكانی بەردەوامبوونی
پڕۆسەی سیاسیان تاوتوێ كرد.
ڕۆژی شەممە 7ـی 5ـی  2016لە سەالحەدین
(مەسعود بارزانی) سەرۆكی هەرێمی كوردستان
پێشوازی لە (جان كۆبیس) نوێنەری تایبەتی
سكرتێری گشتیی نەتەوە یەكگرتووەكان لە
عێراق و شاندێكی یاوەری كرد.
لە دیدارەكەدا بارودۆخی سیاسی و ئەمنی
و دوا گۆڕانكاری و پێشهاتەكانی عێراق
و ڕووداوەكانی ئەنجوومەنی نوێنەرانی
عێراق و هەروەها ئەگەر و ڕێگەكانی

بەردەوامبوونی پڕۆسەی سیاسی تاوتوێ كرا
و نوێنەری تایبەتی سكرتێری گشتیی نەتەوە
یەكگرتووەكان لە عێراق( ،سەرۆك بارزانیی) لە
بۆچوونی ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان
لەبارەی چارەسەری قەیرانەكانی عێراق و
هەروەها ناوەڕۆكی كۆبوونەوەی ئەنجوومەنی
ئاساییش لەبارەی عێراق ئاگادار كردەوە.
هەر لەم كۆبوونەوەیە باس لە پەیوەندییەكانی
نێوان هەرێم و بەغدا كرا و (سەرۆك
بارزانی) جەختی لەوە كردەوە كە لە هەموو
بارودۆخێكدا هەرێمی كوردستان لە شەڕی
تیرۆریستانی داعش ئامادەی هەموو جۆرە
هەماهەنگییەكە لەگەڵ حكوومەتی عێراقی.
لە بەشێكی دیكەی كۆبوونەوەكەدا بڕیار
لەسەر ئەوە درا كە هەردووال لەمەڕ پێشهاتە
سیاسییەكان و گۆڕانكاریی تازە لە ڕاوێژ و
ڕاگۆڕینەوەی بەردەوامدا بن.

مەسرور بارزانی بۆ واشنگتن پۆست:

كوردستان شایستهی ئهوهیه ب ه شێوهیهكی دۆستانه له بهغدا جیابێتهوه

مهسروور بارزانی
لـ ه درێژایـی مێـژووی نوێـی عێراقـدا،
گهلـی كـورد كـ ه چواریهكـی عێـراق
پێدههێنـێ ،لـ ه دۆخێكـی نكوڵیكـردن
لـ ه مافهكانیـدا ژیـاوه .ئێمـ ه و عـهرهب
و نهتهوهكانـی دیكـهی عێـراق و
دۆسـتهكانمان لـ ه سهرتاسـهری جیهـان
ههمیشـ ه بـ ه هیـوای ئـهوه بوویـن،
رۆژێـك لـ ه رۆژان عێراقێكـی فرهالیـهن
و دیموكراتیـك بێتـ ه ئـاراوه.
عێراق وهك دهوڵهتێكی شكستخواردوو،
لـ ه پاشـماوهی داڕمـاوی ئیمپراتۆریهتـی
عوسـمانی هاتـ ه ئـاراوه ،لهكاتێكـدا
خهڵكهكـهی كـ ه هیـچ بهرژهوهندییهكی
هاوبهشـیان بهیهكـهوه نهبـوو ،بـ ه زۆر
ئاخنرانـ ه نێـو واڵتێكـهوه و رووبهڕووی
چارهنووسـێكی نادیـار كرانـهوه.
ئێسـتاش كاتـی ئهوهیـ ه دان بـهوهدا
بنێیـن كـ ه ئهزموونهكـ ه سـهركهوتوو
نهبـووەو عێـراق دهوڵهتێكـی فاشـیل
و شكسـتخواردووه و مانهوهشـمان
لـ ه چوارچێـوهی عێراقـدا ،بـهردهوام
مهحكوممـان دهكات بـ ه بهردهوامبوونی
ناكۆكـی و دوژمنایهتـی.
ئاڵـۆزی وپشـێوی دهوریـان داویـن ،لـ ه
هاوینـی  2014عێراق تووشـی مهترسـی
و شـەرمهزاری هـات ،كاتێـك گرووپی
تیرۆریسـتی داعـش دهسـتی بـ ه سـهر
یـهك لـ ه سـهر سـێی واڵتـدا گـرت كـ ه
بهشـێكی گـهورهی لـ ه سـنووری عێراق
و سـووریا بـوو .سـوپای عێـراق كـ ه
یهكێـك لـ ه دامـهزراوه باوهڕپێكراوهكان
بـوو ،نهیتوانـی واڵتهكـ ه بپارێزێـت.
لێـرهوه دهتوانیـن بڵێیـن  11سـاڵ دوای
رووخانـی رژێمـی دیكتاتـۆری سـهدام
حوسـێن ،عێراق دووچاری شهرمهزاری
بـوو ،چونكـ ه واڵتهكـ ه نهیتوانـی
خهڵكهكـهی بپارێزێـت و داكۆكـی لـ ه
بهرژهوهندییهكانـی خـۆی بـكات.
پێكـهوهژیانـی زۆرهملیانـه سـهركهوتوو
نهبـوو ،بۆیـ ه ههرێمـی كوردسـتانی

عێـراق ریفرانـدۆم ئهنجـام دهدات
كـ ه ههنگاوێكـ ه بـۆ دامهزراندنـی
دهوڵهتێكی سـهربهخۆ و میكانیزمێكیشـ ه
بـۆ جیابوونـهوه لـ ه بهغـدا و دابینكردنی
ئاسایشـی ئـهو ناوچانـهی لـ ه ژێـر
كۆنترۆڵـی ئێمـهدان ك ه نیشـتمانی گهلی
كـورده.
ئـهم ههنـگاوه نـهك تهنیـا ئومێـد و هیـوا
بـه گهلـی كـورد دهبهخشـێت .بهڵكـو
سـهقامگیریش لهو ناوچ ه دابهشـكراوهدا
دێنێتـ ه دی .ئێمـ ه سـهلماندوومان ه كـ ه
دهكـرێ هاوپهیمانـی جێـی متمانـهی
زۆرێـك ل ه واڵتـ ه دراوسـێیەكانمان بین.
ئێمـ ه بـهردی بناخـ ه و هێـزی سـهرهكی
شـهڕ دژی داعشـین و میوانداری هێزی
سـهربازیی النیكـهم دوازده واڵتیـش
دهكهیـن .دهیـان قوربانیشـمان داوه لـ ه
رزگاركردنـی ناوچ ه عهرهبنشـینهكان ل ه
ژێـر دهسـتی هێـزی زهبهالحـی داعـش
كـ ه مایـهی ههڕهشـهی ه بـۆ ههموومـان.
ئێمـ ه ئێسـتا لـ ه دهروازهكانـی موسـڵین
و ئامادهیـن بـۆ گێڕانـێ رۆڵێكـی
سـهرهكی لـ ه دهرپهڕاندنـی داعـش لـ ه
دووهم گهورهتریـن شـاری عێـراق .لـ ه
دوو سـاڵی رابردووشـدا پێشـوازیمان
لـ ه سـهدان هـهزار ئـاواره كـردووه.
بهههمـان شـێوه لهكاتـی رۆژه
رهشـهكانی شـهڕی تایفهگـهری لـ ه
سـهنتهر و باشـووری عێراقیـش ههمـان
كارمـان كـرد .ههرێمـی كوردسـتان
ئێسـتا باوهشـی بـۆ ژمارهیهكـی زۆری
مهسـیحی كردووهتـهوه كـ ه لـ ه موسـڵ
و بهغـدا رایانكـردووه و حكومهتـی
بهغـداش نهیتوانـی بیانپارێزێـت.
بهكورتـی ههوڵمانـداوه هـاوكاری
ههموو الیهنهكان بكهین و ب ه سـنگێكی
فراوانـهوه پێشـوازیان لـێ بكهیـن.
ئێمـ ه زۆر سـهبرو ئاراممـان گـرت،
بـهاڵم رێككهوتنـ ه ئابوورییهكانمـان
كـ ه سـهرچاوهی سـهرهكی بژێـوی
ئێمـ ه بـوون ،رێزیـان لـێ نهگیـرا .لـ ه

چوارچێـوهی ئـهو رێكهوتنانـهدا ئێمـ ه
وهكـو پێكهاتهیهكـی عێـراق ،ئهركمـان
لـ ه سـهر بـوو ،بهاڵم رێـز لـ ه مافهكانمان
نهگیـرا.
هـهر كهسـێك لـ ه سـهر كورسـی
دهسـهاڵت بووبێـت لـ ه عێـراق،
لـ ه بهڵێنهكانـی بهرامبـهر كـورد
پهشـیمان بووهتـهوه و ئیلتیزاماتـ ه
دهسـتوورییهكانیان پشـتگوێ خسـتووه.
تهنانـهت ئهگـهر سـهركردهیهكی
عیراقیـش هاتبـێ كـ ه باشـتر مامهڵـهی
لـ ه گـهڵ ئێمـ ه كردبێـت .بـهاڵم
نیازپاكییهكـهی نهیتوانیـوه بـ ه سـهر
سیسـتهمی نكوڵیكـردن لـ ه مافهكانمـان
زاڵ بێـت .ئێمـ ه هاوواڵتـی نیـن بهڵكـو
وهكـو تابیـع و ملكـهچ مامهڵهیـان
لهگـهڵ ئێمـ ه كـردووه .بهكورتـی هیـچ
متمانهیـهك لهنێـوان ئێمـ ه و حكومهتـی
ناوهندیـدا نییـ ه و پهیوهندییهكانمـان
زۆر دژبهیـهك و لهیـهك دوورن.
چارهسـهرهك ه لـ ه بهغدایـه .ئێمـ ه ههموو

ههوڵێكمـان لهگـهڵ حكومهتی ناوهندی
داوه و هیچیـان سـهریان نهگرتـووه،
تاكـ ه چارهسـهر جیابوونهوهیـه ،بۆیـ ه
دهمانـهوێ ریفرانـدۆم بـۆ سـهربهخۆیی
بكهیـن .بـهاڵم لـ ه سـهرهتادا پێویسـت ه
گفتوگـۆو كار لهگـهڵ بهغـدا بكهین بۆ
رێگهخۆشـكردن بـۆ جیابوونهوهیهكـی
دۆسـتان ه و هێمنانـ ه كـ ه ئهمـهش
لـ ه بهرژهوهنـدی ههردووالماندایـه.
پێكـردووهو
دهسـتی
پرۆسـهك ه
چیـن وتوێژێكـی بهرفراوانـی كـورد
لهگـهڵ
لێدهكـهن.
پشـتگیریی
توركیـا و ئێرانیـش قسـ ه دهكهیـن بـۆ
روونكردنـهوهی ئـهوهی ،ئـهم ههنـگاوه
ئاسـایش و سـهقامگیریی سـنوورهكان
تێكنـادات .ئێمـ ه بـ ه توونـدی لـهو
باوهڕهدایـن كـ ه ئـهم ههنـگاوه بـ ه
ههمانشـێوه لـه خزمهتـی دۆسـتهكانمان
دهبێـت لـ ه ناوچهكـهدا.
ئێمـ ه دهبـێ گهیشـتبین ه ئـهو بـاوهڕهی
كـ ه رزگاربوونـی بهغـدا لـهو كـۆت و

بهندانـهی نـاوی نـاوه «كێشـهی كورد«،
ههردووالمـان ئـازاد دهكات و پشـت
نهبهسـتن بـ ه یـهك ،وامـان لێـدهكات
كـ ه ههریهكهمـان شـوێنپێی ئابـووری
خۆمـان جێگیـر بكهیـن.
كوردستانێكی سهربهخۆ ك ه خاوهنی
چهك و تهقهمهنی بێت بۆ بهرگری ل ه
خۆكردن ،زیاتر دهتوانێ بهرژهوهندی
هاوپهیمانهكانی وخهڵكی ناوچهك ه
بپارێزێت .پهیوهندییهكانمان لهگهڵ
بهغدا ،ئاستهنگی بۆ ئێم ه دروستكردووه
ل ه دهستگهیشتن ب ه چهك .ئێم ه چهكی
پێشكهوتوومان بهدهست ناگات ،چونك ه
دهبێ ل ه رێگهی حكومهتی بهغداوه
بێت .سهربهخۆبوونی كوردستان
یارمهتیمان دهدات ك ه قهرزی ماوه
درێژ وهربگرین و رێككهوتن لهگهڵ
بازاڕی جیهانی بكهین و نهوت و گاز،
ب ه نرخێكی كێبهركێكار بفرۆشین بۆ
سووككردنی قهیرانی داراییمان.
كاتـی ئـهوه هاتـووه كـ ه دان بـهوهدا
بنرێـت كـ ه مانـهوه لـ ه چوارچێـوهی
دهوڵهتێكـی شكسـتخواردوو ،كارێكـی
دهبهنگانهیـه .بـ ه هـۆی دڵسـۆزی
و قوربانیدانـی خهڵكـی ههرێمـی
كوردسـتانهوه .بنهمـای دهوڵهتێكـی
سـهركهتوو
و
گهشهسـهندوو
بنیاتنـراوه .ئێمـ ه مافـی بڕیاردانـی
چارهنووسـمان ههیـ ه و سـهلماندوومان ه
كـ ه ب ه بێ ئـهوهی دهوڵهتیشـمان ههبێت
پێكهاتهیهكـی گرنـگ و بههـادار
بوویـن بـۆ كۆمهڵگـهی نێودهوڵهتـی،
ههروههـا هاوپهیمانیەكـی زۆر جێـی
متمانهبوویـن لـ ه ناوچهیهكـدا كـ ه
جێگیربوونـی تێـدا كهمـه.
ئێمـ ه ئامادهیـن وهكـو دهوڵهتێـك ببینـ ه
بهشـێك لـ ه كۆمهڵگـهی نێودەوڵەتـی.
* راوێـژكاری ئهنجوومهنـی ئاسایشـی
ههرێمـی كوردسـتان
له رۆژنامهی (واشنتن پۆست)هوه

السنة الثالثة العدد 45
األحد  8أيار 2016

6

www.sorayapress.com
info@sorayapress.com

صدر حديثا كتاب يتناول جرائم اإلبادة الجماعية بحق المسيحيين في مجازر سيفو

األرمن والدولة العثمانية

د .بهنام عطاالله
توطئة
عن دار النهضة العربية في بيروت
– لبنان صدر للباحثة نقية حنا منصور
كتاب (األرمن والدولة العثمانية) .2016
ويعد هذا الكتاب مرجعا للباحثين ومتابعي
القضية األرمنية والمجازر (سيفو) التي
إرتكبتها الحكومة العثمانية ضد األرمن
خصوصا والمسيحيين عموما في انحاء
تركيا ألسباب واهية ،ضاربة عرض
الحائط كل مقرات حقوق اإلنسان،
ويتناول الكتاب دراسة أحوال األرمن في
ظل الدولة العثمانية .وتأتي أهمية دراسة
أحوالهم وما القوه من قتل وتدمير وتشريد
على يد قوات الدولة العثمانية ،على
الصعيد اإلنساني بإعتبار ان إبادة الجنس
البشري تشكل أهم االعتداءات على
حقوق الشعوب ،وإن اإلفناء المنظم لشعب
نتيجة هويته الدينية والقومية والتاريخية
هو األخطر في العالم المتحضر .وتتساءل
الكاتبة نقية حنا منصور ضمن هدف
البحث  :لماذا أبيد األرمن العام 1915
من القرن الماضي وما قبلها من قبل الدولة
العثمانية ؟ وما هو الموقف الدولي حيال
هذه اإلبادة ؟ وهل من حق األرمن الذين
نجوا من هذه المجازر المطالبة بحقوقهم
القومية والدينية المغتصبة؟ وأخيرا هل

يقول التاريخ كلمته الفاصلة بحق األرمن
وانصافهم بعد أكر من قرن مضى؟  .لقد
اعتمدت مؤلفة الكتاب المنهج التاريخي
الوصفي لدراسة جذور المسألة وتتبع
الحوادث التاريخية وطبيعة اإلضطهادات
التي أرتكبت ضد األرمن في أواخر القرن
التاسع عشر ومفتتح القرن العشرين وما
رافق ذلك من حمالت ممنهجة ومقننة
لتهجير جماعي وإبادة للجنس البشري
وتطهير عرقي .
هيكلية الكتاب
قسمت المؤلفة الكتاب ضمن هيكلية
تتألف من ثالثة فصول فضال عن المقدمة
وتمهيد تحدث عن التكوين السياسي
لألمة األرمنية وهو مدخل أولي للولوج
الى الفصول األخرى.إذ تذكر المصادر
ان دخول أرمينيا التاريخ كان بحدود عام
 610قبل الميالد وحتى دخولها تحت
حكم العثمانيين عام  1473ميالدية.
في الفصل األول للكتاب تتبعت
الكاتبة الجذور التاريخية لألرمن والتي
عدتهم من أقدم شعوب منطقة شرق
أسيا الصغرى ،وهم ينتمون الى أمة ذات
حضارة إنسانية متميزة ،لما تركوه من
أديرة وكنائس ومعابد وقصور وآداب
وفنون  .تناول هذا الفصل ثالثة مباحث
هي أوال  :الموقع الجغرافي ألرمينيا .
وثانيا  :التعريف التاريخي لألرمن  .أما
المبحث الثالث فتضمن الزحف العثماني
نحو أرمينيا واحتاللها.
تناولت في الفصل الثاني الوقائع
التأريخية للمسألة األرمنية ،حيث قسم الى
ثالثة مباحث  .األول  :إحتوى على ثالثة
مطالب مهمة هي :ظهور الشعور القومي
لألرمن والعوامل التي أدت الى ظهور
المجازر واإلبادة األرمنية في رأي األرمن
واألتراك .ثم أخيرا عالقة األكراد بالمسألة
األرمنية.أما المبحث الثاني فبحثت فيه عن

األرمن في عهد السلطان عبد الحميد الثاني
حيث تناولت فيه شخصيته والقابه المخزية
كـ ( :السلطان السفاح) و (المجرم الكبير)
و(سفاح يقتل ضحاياه ويرمي بهم في بحر
مرمرة او البسفور) .أما األرمن فقد أطلقو
عليه (السلطان األحمر)  .يوصف بأنه كان
عصبي المزاج ،جبانا،متهورا ،منطويا ،لم
يكن مهتما بالعلم والمعرفة والمبادىء
اإلنسانية ،كان عهده مضرجا بدما كل من
كان يخالفه بالرأي .المبحث الثالث تناول
جمعية اإلتحاد والترقي من حيث نشأتها
واالنقالب العثماني عام  1908وموقف
األرمن من جمعية االتحاد والترقي
وسياستها بعد تسليم السلطة ثم الجمعية
والحكم الطوراني وموقف األرمن منها.
في الفصل الثالث واألخير بحثت فيه
الكاتبة وقائع المجازر والتهجير األرمني
والمواقف الدولية والعربية منها ،حيث
تناولت فيه الموقف الدولي والعربي من
المجازر واإلبادة األرمنية ورحالت السوق
والتهجير والقتل والحقائق الرسمية لوقوعها
منذ عام  ،1915ثم االعترافات الرسمية
التركية والدولية باإلبادة والمجازراألرمنية.
فضال عن الفصول الثالثة فقد تضمن
الكتاب الخاتمة التي احتوت على

اإلستنتاجات والتوصات ثم قائمة المصادر
المستخدمة في بناء هذا الكتاب وتنوعت
بين الكتب العربية والكتب المترجمة ثم
الدوريات والنشرات والمجالت فاألطاريح
والرسائل الجامعية والكتب األجنبية .كما
إحتوى الكتاب على العديد من الوثائق
والخرائط والجداول والصور التي تدين
الدولة العثمانية بإرتكابها أفضع الجرائم
والمجازر والمذابح بحق األرمن والسريان
والكلدان والتي أطلق عليها (مجازر سيفو)
.كما خص الكتاب بمقررات المحكمة
الدائمة للشعوب والمنعقدة للفترة من
13لغاية  16نيسان  ،1984والتي أكدت
على أن هذه الجريمة تشكل خرقا ألهم
اإللتزامات الضرورية للمجتمع الدولي
ووصفت بـ (الجريمة الدولية) المنظمة.
عدالة التأريخ
ومن الجدير ذكره أن بعض
المسؤولين األتراك المشاركين في هذه
المذابح قد القوا حتفهم على يد منظمة
(كوماندوس العدالة والثأر) األرمنية،
حيث قتل المجرم طلعت باشا وزير
الداخلية التركي في برلين بتاريخ 16
آذار  1921من قبل صوغومون تهلريان.
كما قتل المجرم بهاء الدين شاكير المنفذ

الرئيسي للمذابح األرمنية وهو من حزب
االتحاد والترقي في برلين في  17نيسان
 . 1922ولقى جمال عزمي المشارك
في هذه المذابح حتفه في برلين من
قبل أرشاوير شيركيان وآرام بركانيان
عضوي (كوماندوس العدالة والثأر)
األرمنية.وتأسيسا على ذلك فان من حق
أي عضو في ذلك المجتمع أن يطالب
الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها في
االعتراف رسميا بدورها في هذه المجزرة
ولهذا العضو ايضا الحق في أن يتخذ أي
تدابير للمساعدة والمعاونة حسب القواعد
المعمول بها في القانون الدولي وإعالن
الجزائر ،وعلى األمم المتحدة يقع واجب
اإلعتراف بجريمة اإلبادة الجماعية ضد
األرمن ،وأن يساعد الشعب األرمني من
أجل تحقيق هذه الغاية والضغط على
تركيا لإلعتراف بمسؤوليتها عن هذه
المذابح التي إرتكبت ضد األرمن.
الخالصة
وأخيرا فإن كتاب (األرمن والدولة
العثمانية) كتاب جدير بالقراءة والمتابعة لما
يحتويه من حقائق دامغة ومالحق ومصادر
موثقة تؤكد كلها على دور الدولة العثمانية
في قيام هذه المجازر ضد األرمن خصوصا
والمسيحيين في تركيا عموما ،وهو صرخة
إدانة واضحة ضد هذه اإلبادة األرمنية
واألعمال اإلجرامية التي ارتكبتها هذه
الدولة ألسباب ال تستند على اية حقيقة.
وقع الكتاب بـ ( )309صفحة من القطع
الكبير.
المؤلفة الراحلة نقية حنا منصور
عجم ،من بلدة بخديدا في سهل نينوى،
مواليد  ،1958نالت شهادة البكالوريوس
من جامعة الموصل ،كلية اآلداب ،قسم
التاريخ ثم حصلت على شهادة الماجستير
من الجامعة الحرة .

أور الكلدانيين ..على الئحة التراث العالمي قريبا
المدينـــة العراقيـــة األثريـــة العائـــد
تاريخهـــا إلـــى  4500عـــام قبـــل الميـــاد
والمشـــهورة بزقورتهـــا ومعابدهـــا ســـيجري
التصويـــت إلدراجهـــا ضمـــن محميـــات
اليونســـكو.وتعد أور المدينـــة األثريـــة
عاصمـــة األمبراطوريـــة البابليـــة واألكديـــة،
والمعروف ــة تاريخي ــا ب ــأور الكلدانيي ــن وه ــي
مذك ــورة ف ــي الكت ــاب المق ــدس وزقورته ــا
الشـــامخة قبـــل أهرامـــات مصـــر والمايـــا
واألنـــكا فـــي بيـــرو والمكســـيك ،ومعابدهـــا
المزخرفـــة باللغـــة المســـمارية ،إلســـتضافة
وفـــود دوليـــة كبيـــرة تحضيـــرا إلدراجهـــا
ضمـــن محميـــات التـــراث العالمـــي ،قريبـــا.
رســـالة دعـــوة إلـــى بابـــا الفاتيـــكان
فرانســـيس ،لزيـــارة أقـــدم إمبراطوريـــات
التاريـــخ ،وجهـــت لـــه مـــن حـــج مســـيحي
ألول م ــرة يح ــوم ف ــي أور بجن ــوب الع ــراق،
تحديـــا لـــأذى الـــذي خلفـــه تنظيـــم
“داعـــش” بتاريـــخ الكلـــدان والســـريان فـــي
الموصـــل ،ومناطـــق ســـهل نينـــوى األثريـــة.
وكشـــف مستشـــار رئيـــس مجلـــس
محافظ ــة ذي ق ــار لش ــؤون الس ــياحة واآلث ــار،

منقـــب اآلثـــار العراقيـــة ،عامـــر عبـــد الـــرزاق
الزبيـــدي ،لموقـــع ســـبوتنيك ،عـــن وصـــول
وفـــد دولـــي كبيـــر إلـــى أور األثريـــة قريبـــا،
تحضيـــرا إلدراجهـــا علـــى الئحـــة التـــراث
العالمـــي ضمـــن محميـــات منظمـــة اليونســـكو.

وأوض ــح الزبي ــدي ،أن موع ــد التصوي ــت
علـــى إدراج مدينـــة أور الواقعـــة فـــي تـــل
المقيـــر بمحافظـــة ذي قـــار جنـــوب العـــراق،
والت ــي يرج ــع به ــا التاري ــخ إل ــى  4500ع ــام
قب ــل المي ــاد ،عل ــى الئح ــة الت ــراث العالم ــي،

ســـيكون فـــي يوليـــو /تمـــوز المقبـــل ،فـــي
تركيا.وتاب ــع قائ ــا إن الوف ــد المس ــيحي طال ــب
أيض ــا ،باب ــا الفاتي ــكان فرنس ــيس ،لزي ــارة أور
األثريـــة التـــي أســـس بهـــا الملـــك أور نمـــو،
س ــالة أور الثالث ــة ف ــي ب ــاد الرافدي ــن ،وأول
شـــريعة قانونيـــة فـــي تاريـــخ العـــراق القديـــم
ســـبقت شـــريعة الملـــك البابلـــي حمورابـــي
بثالثـــة قـــرون ،وأقـــدم إمبراطوريـــة عرفهـــا
التاريـــخ عـــام  2012قبـــل الميـــاد ســـيطر
عل ــى ب ــاد الرافدي ــن بالكام ــل وب ــاد الش ــام
والخلي ــج العرب ــي حت ــى مص ــر وب ــاد عي ــام
ف ــي إي ــران.
والتصويـــت ال يشـــمل فقـــط إدراج أور
التـــي فيهـــا أقـــدم محكمـــة “دار عدالـــة”
عرفه ــا التاري ــخ ف ــي معب ــد “دب الل م ــاخ”،
وأق ــدم ق ــوس ف ــي العال ــم ف ــي معب ــد كي ــك
بـــار كـــو ،بـــل األهـــوار أيضـــا يشـــملها
التصويـــت ،والتـــي طالمـــا كانـــت تمنـــح
األكديي ــن والبابليي ــن القدم ــاء نبات ــي القص ــب
والبـــردي ،لرســـم الحـــروف المســـمارية
وتدوي ــن التاري ــخ اإلنس ــاني لب ــاد الرافدي ــن.
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مسيحيو الموصل وسهل نينوى..
بعد أن سئموا الوعود الصالة اصبحت هي من تبعث فيهم أمل العودة

بهنام شمني
اجتمــع المســيحيون مــن ابنــاء
الموصــل وســهل نينــوى فــي عنــكاوا
هــذا االســبوع فــي كنائــس البلــدة
لالحتفــال بعيــد القيامــة بحســب التقويــم
الشــرقي .هــذه هــي الســنة الثانيــة التــي
يحتفلــون فيهــا بالعيــد بعيــدا عــن
كنائســهم فــي مناطقهــم االصليــة.
لقــد غصــت الكنائــس بالمصليــن
طيلــة ايــام العيــد ومــا قبلهــا ووقفــوا
جميعــا يصلــون ويرتلــون بحــرارة وهــم
يدعــون مــن ربهــم ان يزيــل عنهــم هــذه
الغمــة ويعيدهــم الــى بيوتهــم ومدنهــم
وقراهــم.
المشــهد كان قــد تكــرر قبــل شــهر
مــن الزمــان عنــد االحتفــال بنفــس العيــد
لــدى الطوائــف التــي تســتخدم التقويــم
الغربــي فــي حســاباتها لالعيــاد.
لــم ينــس االســاقفة والكهنــة فــي

كفاك

ريم البازي
كفاك يا معذبتي كفاك
كفاك كذبا وتالعبا باالعصاب
رغم خناجر الجفاء
لن انساك
ستبقين فاتنتي وملهمتي
ستبقين عصفورة صباحي
عودي الي.....
كي اكسر معاناتي
والغي مسافاتي
اقتربي مني
طوقيني بذراعيك
اتنفس عبقك
اغرقيني في بحر عطفك
واسكبي في قلبي اهات الغرام
كفاك ...

عظاتهــم مــن تذكيــر المصليــن بالمأســاة
التــي حلــت بهــم عندمــا طــردوا مــن
ديارهــم مذكرينهــم ايضــا بالويــات
واالضطهــادات التــي وقعــت آلبائهــم
واجدادهــم عبــر التاريــخ فــي هــذه
المنطقــة ،وان هــذا هــو قدرهــم النهــم
مســيحيون مســتندين فــي كالمهــم هــذا
الــى آيــات مــن الكتــاب المقــدس.
مطــران الموصــل مــار نيقوديمــوس
داود شــرف الــذي هــز العالــم فــي
موقــف لفــت اليــه انظــاره  ،عندمــا
وصــف االوضــاع التــي حلــت بمســيحيي
الموصــل والبلــدات المجــاورة بعــد
خروجهــم منهــا وهــو يجهــش بالبــكاء
النهــم لــم يتمكنــوا مــن إقامــة الصلــوات
فــي كنائســهم ألول مــرة منــذ أكثــر
مــن  1500ســنة ،ولكنهــم لــم يتحركــوا
ســاكنا  .وهــو ايضــا مــن انتقــد دور
الحكومــة العراقيــة ورجاالتهــا فــي أكثــر

مــن مناســبة فــي عــدم تحملهــا مســؤولية
حمايــة المســيحيين وفــي تقصيرهــا
تجاههــم بعــد النــزوح .وقــف هــو
اليــوم أيضــا رافعــا يديــه تجــاه الســماء
وهــو يصلــي ليبعــث االمــل فــي نفــوس
المصليــن خلفــه.
لــم يعــد الــى االن بامــكان
المســيحيين مــن ابنــاء الموصــل وســهل
نينــوى مــن الصــاة فــي كنائســهم فــي
مناطقهــم االصليــة ،إال انهــم لــم يكفــوا
عــن الصــاة طيلــة أيــام النــزوح ومــن
الدعــاء الــى اللــه ليعجــل مــن عودتهــم
الــى ديارهــم ،مــا دام لــم يعــد هنــاك
مــن يســمع صرخاتهــم فــي االســراع فــي
تحريــر مناطقهــم.
لقــد فقــدوا كنائســهم ولكــن أقامــوا
لهــم كنائســا أخــرى فــي مناطــق نزوحهم
فــي الخيــم والقاعــات وحتــى الحدائــق
اصبحــت لهــم اماكــن صــاة ،وأنشــأوا

كنائــس فــي مناطــق النــزوح هــذه حتــى
لــم يعــد مخيمــا أو مجتمعــا يخلــو مــن
كنيســة ،وباتــوا يمارســون صلواتهــم
وطقوســهم وتقاليدهــم الكنســية فيهــا
كمــا كانــوا يقيمونهــا فــي مناطقهــم.
يقــول أحدهــم لقــد ســئمنا االنتظــار
ونحــن نســمع كل يــوم بتصريحــات مــن
مســؤولين حكومييــن وعســكريين بقــرب
موعــد التحريــر ،ولكــن هــذا اصبــح
كمــا كالم الليــل الــذي يمحــوه النهــار،
فلــم يعــد لنــا مبعــث لالمــل غيــر التوجــه
للكنيســة والصــاة.
ســيدة مواظبــة علــى الحضــور
للكنيســة تقــول .ان الصــاة تطمئــن
النفــوس وتجــدد فينــا االمــل وتعيننــا
علــى الثبــات والبقــاء أقويــاء أمــام
االويــات واالزمــات.
فــي حزيــران وآب مــن عــام
 2014اضطــر المســيحيون مــن ابنــاء
الموصــل وســهل نينــوى الــى الهــروب
بعــد ان ســيطر تنظيــم الدولــة االســامية
علــى المدينــة والبلــدات المجــاورة وهــي
التــي كانــت تظــم اكبــر تجمــع مســيحي
فــي العــراق .وشــهدت بعــد ذلــك
تدميــر لكنائــس ومواقــع دينيــة وآخرهــا
كانــت كنيســة الالتيــن المعروفــة
بكنيســة الســاعة ،وهــي مــن الكنائــس
االثريــة التــي تلقــى لهــا مكانتهــا لــدى
المســيحيين والمســلمين علــى حد ســواء.

ليس ثمة نجم في سماء المشرق
بدأت الشمس تنشر
كبيرة ،والبعض يبقى تائها
أشعتها الذهبية على مساحة
في لجة عميقة ،أين المفر؟
شاسعة ،والممتدة بعيدا عن
نظر الى السماء التي أمتالت
عين الناضر ،تتصاعد حرارتها،
بالنجوم ،ولكن ليس هناك
ليس هناك ثمة حركة ،وفي
نجم واحد يرشده نحو
الحقول تبدو نظرة خضراء،
الخالص ،ماليين النجوم تدور
ولم تعد سيقان سنابلها قد
في مداراتها ،سمع أصواتا من
تيبست بعد ،من بعيد تلوح
بعيد ،تعال اعشقني قبل أن
نوري بطرس
الغربان وعلى حين غرة تغطي
تنزل جثتك نحو االعماق،
سماء المدينة وتحجب الرؤية،
اعشق البحر والمياه واالمواج
هرع البعض ليحتمي بنفسه ،أصوات تتعالى وهي المالذ االخير...تقدم بضع خطوات
وسط ضجيج المارة ،الجموع تترك المدينة ،نحو الساحل وترك كل شيء وراءه...نظر
خلت الشوارع ،مازالت الغربان تقترب وهي اليه المالح مثل وحش كاسر هيا ادفع وانقذ
تكاد تصل مشارفها ،أمهات تجرجر أطفالها نفسك وأطفالك ..أمسك بيده وأخذه وسط
نحو مسارات بعيدة ،والرجال ال أمل لهم في الزورق وانطلق به مع ناس كثيرين ،البحر
البقاء ،سهل واسع ممتد على مرمى البصر أمامك أين المفر ،ها قد تركت الساحل
تجوب فيه الغربان وتدفع الناس للخروج ،وزبده وأمواجه وناسه ومقاهيه ،أنت اآلن
وماهي إال ساعات حتى انتشر الخبر ،باتت وسط الموج الهادر ...ساعة ...ساعتان مضت
المدينة مهجورة ،بينما الغربان تعشعش في حتى وجد نفسه وأطفاله فيه يتمايل بهم
شرفات البيوت وداخلها وساحاتها وأزقتها ،الموج ،مد يده نحو مياه البحر وكأنه يريد
ليس ثمة مالذ آمن ،الكل يبحث عن ملجأ ..أن يستخرج لؤلؤة من األعماق غاصت يداه
افترش المئات باحات الكنائس وحدائقها في وسط الدوامة ،غطت المياه كل شيء
بعد أن قطعوا مسافات بعيدة عن مدينتهم ،وانتشرت الجثث وسط الهدير ،ال نجوم في
وجدوا أنفسهم على غفلة من الزمن سماء البحر ،المشرق ضاع وسط الغيوم ،ال
مطاردين.
خالصا أمام الموج الهادر...المالذ بات جثة
هناك من خطا نحو المجهول ،خطوات هامدة ،غيوم سوداء غطت سطح المياه نحو
متسارعة ،لينجو بنفسه ...أمامه بحر متالطم ،كل االتجاهات..ها أنت في جواز سفرك
جلس البعض في مقهى يطل على الساحل تسافر نحو البحر المتالطم ويعطيك مفتاح
وهو يتأمل المشهد ،أمواج تلقي بزبد البحر الحياة ،لم يبق ثمة أمل ...السالم عليك،
على الساحل وتدفع الرمال لتغطي مساحة السالم عليك يا ممتلئة النعمة ،هذا ما بقى لنا.

إلى بغديدا

عبداللە نوری
كل شيء يبدأ
باناقتك
وغيابك صامت
وحنجرتك أوتار مقطوعة
األنفاس
أنت معلقة في الشمس
وروحي ملحمة
في الصبر
عامان من الظلمة
مرت كأخطبوط
يتثاءب لبتالعنا
أحث قلبي
أن ال يبارح خرائطك
وأن ال يغمض حرفه
رغم جراد الوقت
وأفاع مسمومة بالخفايا
تاريخ ينزع عيوبه
على طاولة الرعب
وعميان يخادعونا جرحنا
وعيوننا خاصرة
ترسم الماء
وطوفان في األبجديات
تنحني لخطونا
حنطتنا راسخة
في الدم
ودمنا مناقير لحصاد قادم
روح أنت
بنجر الروح
شرائط رؤوسها جنبدات
في أوردة الجياع
قلت لن
أختفي من عصارتك
خصالتك قرميدة القمر
وعشقك محبرة الله األبدية
أنا القادم إليك
في كراريس الصغار
صفاء ينحني للماء
والماء ينحني لعينيك
وأعرف أن الموت
يحشو حشراته
في دفتيك
لكن مياه الشعر قاصفة
والنبوءات حبلى بأفواهنا
وضلوعنا المنخورة جسرا
نعبر بها
لعرشك القادم

القسم السرياني:
التصميم:

صالح سركيس
لــقـمــــان كــريـمــي

عنوان الجريدة :أربيل  -عنكاوا  -بجانب شركة ويكو لألنترنيت
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إختتام فعاليات مشروع التعريف بمكون الصابئة المندائيين في أربيل

غـرزان ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

أمريكا الواحد األحد

جورج غرزاني /ناشط سرياني
بـدأت فـي العاصمة أربيـل فعاليات
التعريـف بالمكـون المندائـي يـوم
الثالثـاء  2016/4/26فـي قاعـة
المديريـة العامـة للرياضـة والشـباب
التابعـة لـوزارة الثقافـة والشـباب،
المشـروع قامـت بتنفيـذه الجمعيـة
الثقافيـة للصابئـة المندائييـن فـي
أربيـل وبدعـم وتمويل مـن برنامج
دعـم األقليات فـي وزارة الخارجية
األمريكيـة ( )SMIوالـذي أسـتمر
لثالثـة أيـام متتاليـة وبالتعـاون مـع
المؤسسـات الحكوميـة وشـبكة
مكونـات كوردسـتان ،وأسـتضافت
فيـه (الريـش أمة سـتار جبـار حلو)
رئيـس طائفـة الصابئـة المندائييـن
فـي العـراق والعالـم ،تحـدث عـن
الديانـة المندائية األركان والطقوس
الدينيـة ونظرتهـا الإلنسـانية ونظـرة
المكـون المندائـي اإلجتماعيـة

والدينيـة للتسـامح والتعايـش
السـلمي فضال عـن تاريخ وحضارة
الصابئـة ولغتهـم وهويتهـم القوميـة
واإلضطهـادات التـي تعـرض لهـا
أبنـاء الديانـة فـي العـراق والعالـم.
اليـوم االول  :بالتنسـيق مـع وزارة
الثقافـة والشـباب اقيمـت النـدوة
للنخـب المثقفـة وبحضـور ممثـل
الـوزارة والمعنييـن بحقوق االنسـان
(أدار النـدوة االعالمـي نـوزاد
بولـص).
اليـوم الثانـي :كان اللقـاء فـي كليـة
الشـريعة والدراسـات اإلسلامية في
أربيـل وتقديـم النـدوة بحضـور
عميـد الكليـة وعـدد كبيـر مـن
الطلبـة (أدار النـدوة د .أدم بيدارو).
وفـي نفس اليوم وفـي مقر الجمعية
الثقافيـة للصابئـة المندائييـن فـي
بلـدة عنـكاوا مسـاء األربعـاء 4/27

وبحضـور عـدد كبيـر مـن ممثلـي
األديـان واالحـزاب والنخـب
السياسـية القـى الشـيخ سـتارجبار
حلـو محاضرتـه وجـرت مداخالت
قيمـة بيـن ممثلـي جميـع األديـان
وبحضـور متميـز أدارهـا االعالمـي
نـوزاد بولـص المنسـق العام لشـبكة
مكونـات كوردسـتان .
اليـوم الثالـث :اللقـاء األخيـركان
فـي مبنـى دائـرة المنظمـات الغيـر
الحكوميـة وبحضـور ممثلـي
منظمـات المجتمـع المدنـي فـي
أربيـل (أدار النـدوة االعالمي نوزاد
بولـص).
وخلال األيـام الثالثـة قـدم الشـيخ
الجليـل معلومـات مفصلـة عـن
المكـون المندائـي وجـرت خاللهـا
مناقشـات ومداخلات عديدة حول
التعايـش السـلمي والتسـامح بيـن

مختلـف األديـان و الطوائـف والتي
افـرزت عـن ضـرورة التواصـل
والقبـول باآلخـر بيـن مختلـف
المكونـات وتعزيـز التنـوع الثقافـي
والدينـي فـي إقليـم كوردسـتان.
وخلال أيـام المشـروع كرمـت
الجمعيـة الثقافية للصابئـة المندائيين
الجهـات اآلتيـة بـدرع الجمعيـة :
 -1وزارة الثقافة والشباب.
 -2الريـش أمـة سـتار جبـار
حلورئيس طائفـة الصابئة المندائيين
فـي العـراق والعالـم.
 -3د .محمـد شـاكر عميـد كليـة
العلـوم االسلامية.
 -4اإلعالمي نوزاد بولص المنسـق
العام لشـبكة مكونات كوردستان.
وشـكر وتقديـر لـكل المسـاهمين
والمشـاركين فـي إنجاح المشـروع.

الجمعية العراقية لحقوق االنسان في امريكا تشيد ببيان اتحاد علماء الدين
االسالمي في أقليم كوردستان بحرمة االستيالء على ممتلكات ابناء االقليات
نظرا لما يتعرض له ابناء المكونات
في عموم العراق من االستيالء على
ممتلكاتهم من قبل جماعات العنف
واالرهاب والخارجة عن القانون ..
أصدر اتحاد علماء الدين االسالمي في
أقليم كوردستان «اللجنة العليا لإلفتاء»
بتاريخ /21نيسان 2016/بيانا شرعيا
يحرم فيه االستيالء على ممتلكات

االقليات من المسيحيين واليهود
واإليزيدين والكاكائية وباقي المكونات
االخرى ،او التي هي عائدة الى ابناء
المذهب السني او الشيعي .ان الجمعية
العراقية لحقوق االنسان في الواليات
المتحدة االمريكية اذ تشيد وبتقدير
كبير ببيان اتحاد العلماء ،فإنها تكرر
دعوتها للجميع في هذا الظرف الصعب

الى تكاتف جهودهم لدحر االرهاب،
واعادة بناء المجتمع والدولة لما
تعرضت له من تحديات حاولت زرع
الفتن لتمزيق اطياف الشعب العراقي
بكافة اديانه وقومياته المتآخية.
الجمعية العراقية لحقوق االنسان
في الواليات المتحدة االمريكية
/7أيار2016/

إستمعوا إلى كل ماينشر في جريدة «سورايا» عبر اذاعة السالم كل يوم أحد

في أغلب األحيان ،تتهم أمريكا بكل
مشاكل وويالت العالم وخاصة في
المنطقة التي تسمى عربية والندرك حقيقة
األمر هل أمريكا فعال سبب مصائبنا ؟
نعم بالحقيقة هي سبب كل مايحدث في
العالم من مشاكل وحروب بين الدول
وحتى الحروب في الدولة الواحدة وبين
الشعب الواحد ولكن هل سألنا يوما لماذا
ترضخ الشعوب العربية اإلسالمية لسياسة
وأوامر أمريكا وتنفذ كل ماتطلبها منهم
والكل يتجاهل هذه الحقيقة إذن العلة في
تلك الشعوب وليست في أمريكا وحدها
ألن هذه الشعوب المتخلفة والجاهلة
بما يجري في العالم من تقدم وحضارة
وخاصة بشكل أساسي حكومات تلك
الدول التي سعت دائما في إبقاء شعوبها
في تخلف وجهل متعمد وجعلها خارج
ركب العلم والتقدم كل هذا يحدث
بسبب عدم وجود دساتير علمانية في
المنطقة واإلعتماد على الشريعة اإلسالمية
بشكل أساسي ،تلك الشريعة التي التعترف
باآلخر إال أن يكون عبدا وذميا تحت
رحمتها إلى األبد ،وهنا أمريكا تلعب بهم
كالدمى المتحركة عن طريق (الريمونت
كنترول) من ملوكهم ورجال دينهم إلى
آخر جاهلي يعيش في هذه الصحراء
القاحلة التي الترحم الحجر وال البشر
حيث توحي لهم بأن بدون أمريكا سيتم
القضاء عليهم من دول الجوار وماشابه
ذلك من أوهام وخياالت تجعلهم في
حيرة من أمرهم.
أمريكا أصال التعترف بهذه الشعوب
فقط ،بل تتعامل معهم كآالآلت أو دمى
كما قلنا سابقا تحركها كيفما شاءت وإن
وهبت لملوكهم وحكامهم بعض الكراسي
لألبد ال تكريما لعيونهم وشخصياتهم ،بل
لكي تسيطر على ثروات وخيرات المنطقة،
وهذه هي حقيقة أمريكا والعرب المسلمين.
لماذا أمريكا التضحك وتستعبد الشعوب
غير العربية اإلسالمية؟ فأكبر مثال لذلك
كوبا حيث تم حصارها أمريكيا من كل
النواحي والجهات ألكثر من ستين عاما
ولم ترضخ بل وأخيرا رضخت أمريكا لها،
وهنا أترك للقارئ أن يعرف سبب ذلك
رغم أني أوضحته في بداية المقال ولن
أدخل في الفوارق بين العرب المسلمين
والشعوب األوربية أو غيرهم ،ألن كتب
العالم كلها التكفي لذلك وليس كل
الحق على األمريكان بل كل الحق على
العرب .الحقيقة مرة ولكن يجب أن تقال.

