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قوات البيشمركة تشن هجوما واسعا ضد داعش وتحرر أربعة قرى في محور الخازر
إقليم كوردستان..
العمليات العسكرية التي بدأت اليوم
تمهيد لتحرير الموصل

شنت قوات البيشمركة ،بدعم من طيران
التحالف الدولي ،صباح اليوم األحد ،هجوما
واسعا على مسلحي تنظيم «الدولة االسالمية»
داعش ،في محور الخازر ،بمشاركة  5االف
مقاتل من البيشمركة وبأشراف مباشر من
رئيس اقليم كوردستان ،القائد العام للقوات
المسلحة ،الرئيس مسعود بارزاني.
و في الساعة  4.30من فجر اليوم األحد
 2016-5-29شنت قوات البيشمركة
هجوما واسعا ضد مسلحي داعش،و
هجوم البيشمركة يهدف للتقدم بمسافة 20
كيلومترا بدعم من التحالف الدولي.
و إبعاد خطر داعش على قضاء خبات،

حيث أتخذ التنظيم تلك المنطقة في السابق
منطلقا لقصف القضاء ما كان يشكل خطرا
على ساكنيه.
و إشراف مسعود بارزاني ،على الهجوم
بشكل مباشر ساهم في رفع معنويات مقاتلي
البيشمركة .وتهدف قوات البيشمركة في
هذا الهجوم إستعادة  10قرى من سيطرة
داعش في محور الخازر ،واستطاعت
حتى االن تحرير قرى «زهرة خاتون ،تل
األسود ،المفتية ،كولةبور و وردك محاصرة
لحداالن«.
والحصيلة االولية لعملية التي بدات فيها
البيشمه ركه صباح اليوم وباشراف مباشر

الرابطة الكلدانية تعلن عن
بدء أجراء اإلنتخابات التمهيدية
لعقد مؤتمرها العام األول
قررت الهيئة العليا للرابطة الكلدانية في العراق والعالم عن بدء أجراء
االنتخابات في كافة فروعها ومكاتبها في العراق والعالم تمهيدآ
لعقد مؤتمرها العام في االول من أيلول  ٢٠١٦في أقليم كردستان
العراق  /أربيل  -عنكاوا ،و سوف تجري االنتخابات لكافة الفروع
والمكاتب أبتداء من تاريخ ١٥حزيران  ٢٠١٦ولغاية  ١٥تموز
 ٢٠١٦كحد أقصى وحسب توقيت كل دولة فعلى جميع منتسبي
الرابطة الراغبين بالترشيح للهيئة اإلدارية للفروع والمكاتب مراجعة
فروعهم ومكاتبهم لالطالع على ضوابط النظام االنتخابي والترشيح
واعتبارا من تاريخ االول من حزيران  ٢٠١٦ولغاية  ١٤حزيران ٢٠١٦
علمآ أنه سيتم تشكيل الهيئات اإلدارية المنتخبة للفروع والمكاتب
ويليها عقد المؤتمر العام األول ألنتخاب رئاسة الرابطة الكلدانية في
العراق والعالم (لفترة أربعة سنوات) قادمة حسب النظام الداخلي،
وسوف يعلن الحقا تفاصيل عقد المؤتمر العام ألبناء شعبنا الكلداني
في العراق والعالم
وهذه دعوة صادقة ومخلصة وأمينة لكافة أبناء شعبنا الكلداني
لالنتساب الى الرابطة والمشاركة الفعالة في هذه االنتخابات
الديمقراطية ألنتخاب ممثليهم للمساهمة في تعزيز البيت الكلداني
ونشر الوعي القومي والثقافي الكلداني ،والعمل من أجل الحفاظ
على حقوقهم االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والدفاع
عنها.
اعالم الرابطة الكلدانية
2016/05/25

من الرئيس مسعود البارزاني
تحرير مسافة  20كيلو متر من محور خازرتفجير  8سيارات مفخخة تم تفجير 5سيارات مفخخة مدرعة من قبل قوات
البيشمەركه و 3سيارات من قبل طيران
التحالف
تحرير  4قرى بالكامل من قبل ابطالقوات البيشمه ركه
الجهد الهندسي يحاول تفكيك عبواتالناسفة في  4قرى اخرى ليتم تحريرها
بالكامل من قبل ابطالنا
مقتل عشرات من دواعش من قبل قواتناواسر  8منهم.

أعل ــن مجل ــس أم ــن اقلي ــم كوردس ــتان
ف ــي بي ــان نش ــره عل ــى الموق ــع الرس ــمي
لــه أن العمليــات العســكرية التــي بــدأت
صبيح ــة الي ــوم ف ــي مح ــور خ ــازر ض ــد
تنظي ــم «داع ــش» ه ــي تحضي ــر لعملي ــة
تحري ــر مدين ــة الموص ــل.
وجـــاء فـــي البيـــان الـــذي اصـــدره
مجلـــس أمـــن االقليـــم أن «العمليـــة
العســـكرية الموســـعة التـــي بدأتهـــا
ق ــوات البيش ــمركة صب ــاح الي ــوم ف ــي
محـــور خازر(شـــمال شـــرق الموصـــل)
تهـــدف الـــى زيـــادة الضغـــط علـــى
عناص ــر تنظي ــم داع ــش تمهي ــدا لتحري ــر
مدينـــة الموصـــل».
وكان تنظيـــم «داعـــش» ســـيطر علـــى
مدينـــة الموصـــل ثانـــي أكبـــر مدينـــة
عراقيـــة مـــن حيـــث الجغرافيـــا وعـــدد
الســـكان فـــي يونيو/حزيـــران .2014
وأوضـــح بيـــان مجلـــس امـــن اقليـــم
كوردســـتان أن العمليـــات العســـكرية
انطلقـــت بإســـناد مـــن طائـــرات
التحالـــف الدولـــي بقيـــادة أمريـــكا

وتمكنـــت حتـــى اآلن مـــن الســـيطرة
علـــى عـــدة قـــرى شـــرق مدينـــة
الموصـــل.
ويشـــارك فـــي هـــذه العمليـــات 5500
عنصـــر مـــن البيشـــمركة وقـــد تـــم
تحريـــر قريـــة مفتـــي التابعـــة لمحـــور
خـــازر فـــي الســـاعة  10مـــن صبـــاح
اليـــوم بحســـب ماجـــاء فـــي بيـــان
مجلـــس امـــن االقليـــم.
ويشـــرف مســـعود بارزانـــي رئيـــس
اقلي ــم كوردس ــتان عل ــى س ــير العملي ــات
العس ــكرية بحس ــب ماص ــرح ب ــه عزي ــز
ويس ــي رئي ــس ق ــوات ح ــرس الح ــدود
(الزيرفانـــي) فـــي اقليـــم كوردســـتان
لكوردســـتان 24وأكـــد أن «قيادتـــه
ش ــخصيا للحمل ــة يرف ــع م ــن معنوي ــات
عناصـــر البيشـــمركة».
وش ــنت داع ــش هجوم ــا عل ــى قريتي ــن
تابعتيـــن لمحـــور مخمـــور اليـــوم
تمكنـــت قـــوات البيشـــمركة مـــن
صـــده والحـــاق خســـائر بيـــن صفوفـــه
ومعداتـــه.

التحالف الدولي يعلن تقديم دعم عسكري للبيشمركة في هجوم خازر
للعمليات لمساعدة قوات البيشمركة الكوردية».
ويقول مجلس امن اقليم كوردستان في بيان إن
نحو  5500جندي من البيشمركة يشاركون في
الهجوم عند محور خازر مشيرا الى ان العملية
تأتي تحضيرا للهجوم النهائي على الموصل.
وكانت قوات البيشمركة قد صدت وبدعم
من التحالف الدولي هجمات متكررة لداعش
العام الماضي في المناطق الواقعة جنوب اربيل.
وتتمركز القوات الكوردية على شكل قوس
يحيط بالموصل ويمتد من الجنوب الشرقي إلى
الجنوب الغربي.

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن
ضد داعش عن تقديم دعم عسكري لقوات
البيشمركة في هجوم شن االحد ضد معاقل
داعش شرق مدينة الموصل.
وشنت البيشمركة في الساعات األولى من صباح
يوم األحد هجوما يهدف للسيطرة على عدة قرى
واقعة على بعد نحو  20كم شرق الموصل على
طول الطريق إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل
ستيف وارن وفقا لما اوردته رويترز إن «القوات
األمريكية وقوات التحالف تقدم المشورة والدعم

الكونغرس األمريكي يصوت باإلجماع لدعم قوات األقليات في العراق
صوت الكونغرس األمريكي يوم األربعاء
المصادف  2016/05/18باإلجماع إلضافة
فقرات تخص دعم قوات أبناء شعبنا سورايا
وااليزيدين واألقليات األخرى على مشروع
قرار ( )4909 .H.Rالذي يخص ميزانية الجيش
األمريكي لسنة .2017
وأدناه نص الفقرات التي تم إضافتها الى القرار.
الفقرة  1222التي تنص التعديل وتمديد السلطة
لتقديم المساعدات لمواجهة الدولة اإلسالمية في
العراق والشام
وتعبر هذه الفقرة عن حس الكونغرس:
* ينبغي على سياسة الواليات المتحدة أن تدعم

البيشمركة الكردية العراقية وقوات األمن العراقية
وقوات العشائر السنية ضمن إطار الدستور
العراقي في حربها ضد الدولة اإلسالمية في
العراق والشام.
* االعتراف بالدور المهم للبيشمركة الكردية
العراقية ضمن الحملة العسكرية ضد داعش
في العراق ،وينبغي على الواليات المتحدة أن
تقدم األسلحة والتدريب والمعدات الالزمة
مباشرة لحكومة إقليم كوردستان .وينبغي بذل
الجهود لضمان الشفافية وآليات الرقابة المعمول
بها لإلشراف على المساعدات المقدمة من قبل
الواليات المتحدة لمكافحة الهدرواالحتيال،

وسوء المعاملة.
* تأمين مناطق أمنة بما في ذلك سهل نينوى،
لغرض إعادة توطين وإعادة دمج األقليات العرقية
والدينية إلى مناطقهم وأوطانهم األصلية بما في
ذلك ضحايا اإلبادة الجماعية ،وهم العنصر
الحاسم واألساسي في أمن وسيادة العراق.
* تمكين ودعم مجموعات قوات األمن
المحلية في العراق ،بما في ذلك األقليات العرقية
والدينية ،لردع االرهاب المتمثل بداعش ،وتشمل
هذه القوات األمنية المحلية (الكلدان والسريان
واآلشوريين) المسيحيين والمجموعات االيزيدية.
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يوسف توما رئيس أساقفة كركوك:

على الكنيسة العراقية اإللتزام “بالوالدة الجديدة” للعراق

في غضون شهر واحد سيعقد اجتماع
لرجال الدين دعا اليه البطريرك
الكلداني رفائيل لويس ساكو إلحياء
العمل الرعوي و رسالة الكنيسة في
البالد و بين مجتمعات الشتات .ويقول
المطران يوسف توما راعي إيبارشية
كركوك الكدانية« :آمل في الوقت نفسه
أن يرسم هذا االجتماع مسارا جديدا
لكنيستنا التي تواجه تغييرات هامة و
تحديات كبيرة ،و ال يمكننا الوقوف
مكتوفي األيدي في انتظار أن يتحسن
الوضع».
من المقرر عقد إجتماع الكنيسة
الكلدانية في  21-20حزيران في أربيل،
كردستان العراق ،حيث وجد مئات
اآلالف من المسيحيين المأوى بعد
فرارهم من الموصل و سهل نينوى مع
صعود الدولة اإلسالمية في صيف عام
 .2014و سيكون هذا االجتماع فرصة
إلعادة النظر في التبشير و دور الكاهن
في المجتمع.
و يرى المطران يوسف توما الذي بقي
على رأس األيبارشية لمدة عامين أن
الكنيسة في العراق “مدعوة للنظر في
مرآة رحمة المسيح” و أن تسأل نفسها
عما كان ليفعله يسوع اليوم ،إن عاد إلى
العالم .هذا عنصر “أساسي” في “هذا
االجتماع” في أربيل ،و يأمل “أن يكون
من الممكن مناقشته بطريقة صريحة

و شجاعة” .فالرحمة “مصدر أعمالنا”،
ليست مجرد “شعور ،بل شيء أعمق من
هذا بكثير” يوحدنا بالمسيح.
و بالنسبة لألسقف فإن موضوع
الرحمة يمس المسلمين بعمق أيضا،
و خاصة أولئك الذين يقولون إن
الله هو “الرحمن الرحيم” ثم “يثيرون
العنف و يفجرون أنفسهم و يقتلون”.
و يرى “أزمة حقيقة” في اإلسالم ال
على مستوى “الهوية” الداخلية ،بل من
حيث الصعوبات و الشكوك في العالقة
مع اآلخرين من غير المسلمين .و لهذا
فإن إعادة التفكير في اإليمان أكثر
ضرورة بين أتباع االسالم ،و إحداث
تغيير جذري مماثل لذلك الذي حدث
“في الكنيسة الكاثوليكية أثناء مجمع
الفاتيكان الثاني”.
جنبا إلى جنب مع المجتمع المسلم،
على الكنيسة العراقية االلتزام “بالوالدة
الجديدة” للعراق .و أصر رئيس األساقفة
قبل كل شيء على حقيقة أن “الحرب
ال يمكن أن تستمر إلى ما ال نهاية”.
و أضاف أن “المواطنة” هي العنصر
المشترك للتنمية ،ال الخصائص األخرى
كالدين و العرق.
و أضاف”:إن العلمانية اإليجابية ستكون
نصف العالج” لعلل البالد ،و فصل
“الدين عن السياسة .فكل األزمات هي
مصدر انقسام ،وخاصة أزمة الهوية”.

و في هذا المجال يمكن أن يلعب
الكاثوليك دورا أساسيا في “قطاعات
التعليم و الصحة” ،و خاصة في المدارس
حيث يمكن للكنيسة المساعدة على
“تحسين البرامج” و لعب “دور” بناة
الجسور بين الحقائق المختلفة ،و بين
الطالب من مختلف األديان و األعراق
و الخلفيات االجتماعية.
و في تحليل دور رجال الدين ،و هو

أحد الموضوعات الرئيسية في اجتماع
حزيران ،أكد سيادة المطران يوسف أنه
“أمر ضروري ال للمسيحيين فقط ،بل
لغير المسيحيين أيضا ،ممن يحتاجون
لمحاورين قادرين على االستماع إليهم
و فهمهم” .إن الكهنة عموما “أكثر
ثقافة من الزعماء الدينيين المسلمين”
و بإمكانهم أن يكونوا “جسورا” نحو
الحداثة ،و خاصة حيث يواجه اإلسالم

الصعوبات و سوء الفهم“ .علينا أن
نساعدهم لمعالجة المحرمات كما فعل
اآلباء الدومينيكان عندما أحضروا أول
مطبعة إلى العراق عام  ،1869حيث كان
العثمانيون قد منعوا الصحافة لمدة ثالثة
قرون خوفا من أن تزعج الناس .و هذه
المشكلة ال تزال قائمة حتى اليوم ،و
نراها في الخوف من الحضارة”.
و جاء رئيس أساقفة كركوك على
ذكر شهادة المسيحيين في الموصل
و سهل نينوى ،الذين لم يتوقفوا “عن
حمل شهادتهم و إيمانهم” على الرغم
من الحروب و المعاناة ،و إظهار كيفية
غرس “جذور” الكنيسة في عمق
األراضي العراقية .و يقول أنه “ما من
مسيحي” في المنطقة تخلى عن إيمانه
“إلنقاذ منزله و ممتلكاته” حتى أثناء
مواجهة عنف الدولة اإلسالمية“ .لقد
فضلوا أن يخسروا كل شيء على أن
يستسلموا للعنف أو االنتقام”.
و في الختام أشاد بالجهود التي بذلتها
األيبارشيات الستيعاب  400طالب و
طالبة من األسر الالجئة“ .إنني معجب
بشجاعتهم ألنهم طالب مجدون و
مستعدون ،و قد تمكنوا العام الماضي
من اجتياز جميع امتحاناتهم( .هؤالء
الشباب) هم من يبشرون بالربيع الحقيقي
لمستقبل العراق”.

تحت شعار (من أجل تعزيز التنوع الثقافي في كوردستان)

منظمة سورايا تحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي

بحضور جمهور غفير وفي مقدمتهم
وكيل وزارة الثقافة والشباب وممثل وزارة
األوقاف والشؤون الدينية واألباء الكهنة
وممثلي األحزاب والمؤسسات ومنظمات
المجتمع المدني وممثلي المكونات العرقية
واألثنية في كوردستان وشخصيات سياسية
وثقافية وقومية واسعة وكبيرة أحيت منظمة
سورايا للثقافة واإلعالم اليوم العالمي
للتنوع الثقافي في مزار مارت شموني التي
أحتظنته الكنيسة السريانية الكاثولكية في
عنكاوا.
بدء االحتفال بالوقوف دقيقة صمت على
أرواح الشهداء بعدها قدمت اإلعالمية فيان
جالل كلمة ترحيب بالضيوف وأهمية
عقد هذه الورشة او الجلسة الحوارية
مابين مختلف المكونات ،تلتها كلمة
لـ(نوزاد بولص الحكيم)رئيس منظمة
سورايا للثقافة واإلعالم ،تحدث فيها عن
تجربة كوردستان في التعامل مع المكونات
المختلفة وأهمية تعزيز التنوع الثقافي من
خالل الحوار والقبول باألخر والتعايش
السلمي في بناء المجتمعات والمساهمة في
تنمية القدرات البشرية الوطنية ،وباللغات
الثالث السريانية والكوردية والعربية ،ثم
قدمت كلمة وزارة الثقافة والشباب القاها
د(ساالرعثمان) وكيل الوزارة ،أشار فيها
الى نشاط منظمة سورايا بهذا المجال
وأكد على دورها في بناء العالقات المتينة

بين أبناء المكونات ،وشكر بأسم الوزارة
منظمة سورايا إلهتمامها وإقامتها مثل
هذه الفعاليات التي تساهم في بناء السالم
والحواربين مختلف الثقافات ،من جانبه
قال األب «يونان حنو» في كلمته بإسم
كنيسة مارت شموني للسريان الكاثوليك
إن المهجرين يعانون الكثير بعد طردهم
من بيوتهم ومناطقهم التاريخية في سهل
نينوى ،ولكن إحتضان إقليم كوردستان
لهم خفف األلم والمعانات ،وتطرق في
كلمته الى دور وتاريخ أبناء شعبنا سورايا
في بناء الحضارات والثقافات منذ نشوء
التاريخ من حضارة بابل وأكدواشور والى
يومنا هذا ،وشكر منظمة سورايا إلختيار
كنيستهم إلقامة مثل هذا النشاط ،ورحب

بجميع الضيوف من مختلف المكونات
التي حضرت الندوة في هذا المكان
المقدس التي أحتظنت جميع الثقافات.
بعد القاء الكلمات قدمث بحوث وأراء
حول التنوع الثقافي بمشاركة جميع
المكونات وهم:
د.مهدي جابر مهدي استاذ العلوم السياسية
في جامعة صالح الدين وشخصية سياسية
بارزة من األخوة العرب في كوردستان.
سرمد كي خسرو تحدث بأسم المكون
البهائي في كوردستان.
رجب عاصي عن المكون الكاكائي.
د .محمود نشأت المستشار في برلمان أقليم
كوردستان عن المكون التركماني.
عيدو بابة شيخ المستشار األسبق لرئيس

الجمهورية عن المكون اإليزدي.
جليل عباسي عن المكون الزرادشتي.
د .فراح غالي عن الجمعية الثقافية للصابئة
المندائين.
وأدار الجلسات نوزاد بولص رئيس منظمة
سورايا ود .أدم بيدارمن األخوة الكورد
استاذ جامعي وإعالمي معروف.
وفي الختام أغنيت الندوة بأراء ومداخالت
حول الموضوع لتعزيز التنوع الثقافي
والتواصل المشترك ،وقدمت مقترحات
لتفعيل دور المكونات في كوردستان ومنها
تعزيز دور شبكة مكونات كوردستان وخلق
أجواء مناسبة للدفاع عن حرية األديان
والقوميات في االقليم ،من خالل تفعيل
قانون المكونات الذي يعتبر من اإلنجازات

المهمة في حماية حقوق المكونات
والحفاظ على ثقافتها وتراثها ،وأكد الجميع
على التعايش السلمي والحوار والتنمية لبناء
مستقبل أفضل تعيش فيه شعوب أقليم
كوردستان بالسالم واالستقرار واألمان،
بعيدا عن مصادرة الحريات واإلرهاب
الفكري واستغالل األقليات الدينية وبناء
تجربة ديموقراطية سليمة بالسلم االجتماعي
والقبول باألخر وفق مباديء حقوق االنسان
والمواثيق الدولية الخاصة بحماية األقليات.
والجدير بالذكر أن منظمة سورايا للثقافة
واإلعالم وللعام الثاني على التوالي تحيي
هذه المناسبة بحضور ممثلي المكونات
إيمانا منها بأهمية التنوع الثقافي في
كوردستان.
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التنوع الثقافي في العراق واقليم کوردستان

االب يونان حنو
ثقافة العراق وتنوعه واحدة من أقدم
الثقافات في العالم تاريخيا .و يطلق
عليه بالد ما بين النهرين موطن نشأة
الحضارات ،فالله دعى ابينا ابراهيم من
ارض أور وهذا يعتبر اول لقاء لالنسان
مع الله ودعاه وارسله من ارضه الى
العالم .وحمورابي الذي يعني المعتلي
حكم بابلبين عامي  1750 - 1792ق.
م هو سادس ملوك بابل وهو أول ملوك
اإلمبراطورية البابلية ،وضع أول قانون
في العالم ووحدة االمبراطورية .ووضع
ضوابط لكي يعيش االنسان مع أخيه

االنسان بأمان وسالم .فأرضنا ارض
االيمان ارض القانون ارض الحضارة
ارض التعايش والتنوع الثقافي فليس
التنوع بالشيء الجديد عن مفهومنا،
فهو منذ نشاتنا.
كانت آثار الحرب التي خاضها
العراق مفجعة فأدت النزاعات
إلى تدمير العائالت وكسر اللحمة
الوطنية ،باإلضافة إلى الخلل الذي
أحدثته على صعيد الذاكرة الثقافية
المشتركة والتشويه الذي لحق بالهوية
والخصائص الحضارية .فلم يعد هناك
من مفهوم حول حضارة العراق بل
اصبحت حضارة افراد وصارت جزءا
من الحرب .وطالت الحرب أيضا
المراقد الدينية التي طالما رفعت في
الصلوات والدعوات الى الباري عز
وجل ليحفظ البلد وساكنيه وكانت
مالذ االنسان التائه والخاطئ فيدخل
االنسان بحسب دينة الى مرقده الديني
رافعا صلوات التوبة والتضرع الى الله
فاليوم هذه المراقد والمزارات والمعابد
اصبحت هدفا للتدمير فعوملت معاملة

سيئة .وكأنها اهدافا عسكرية أو غير
شرعية واعتبرت خطرا على البشرية
لذا اقتضى تدميرها .وهكذا بدأ البلد
باالنحالل االيماني ومن ثم يليه
االنحالل القانوني فنحن بلد القانون
شرع القانون على ارضنا وطفق يجوب
العالم واليوم نحن بال قانون .فما الذي
حدث لنا العله االنحالل الثالث بعد
االيماني والقانوني فهو الثقافي حيث
الثقافة تنبض في عروق المجتمع.
وتشكل الهوية والعادات الخاصة بها
من خالل أنماط اقتصادية وإجتماعية
محددة وفي أوقات الحرب ،كثيرا ما
تكون هذه الهوية في خطر فجهلنا لهذا
التاريخ ولهذه الثقافة قادنا الى هذا
الدمار .واخيرا وهو إنحالل اإلنسانية في
العراق فاصبحت من الصورة الطبيعية
رؤية االنسان في العراق بال كرامة
وال مسكن وال غذاء وال اي مقومات
العيش الكريم ،االنسان في العراق هو
مهمش هو مائت هو تائه وما اصعب
ان تكون تائها في بلدك ،وما اصعب ان
تكون بعيدا عن بيتك مسافة قصيرة وال

البلشفة هي الحل

موفق حـداد
بعد أن بلغ االضطهاد البريطاني للعراقيين أوجـه
وابتدأت الجماهير بالتحرك مطالبة بحقوقها وتحجيم
المحتل البريطاني كان للمثقفين موقف ربما الشعراء
منهم بشكل خاص أجـج المشاعر الوطنية وتآلفت
الجموع في مطاليب موحدة لعل أبرزها ما قاله
الراحل الرصافي بقصيدته الخالدة  :أنا بالحكومة
والسياسة أعرف ...الخ إلى أن قال فيها مخاطبا
جموع الثائرين  :لالنكليز مطامع ببالدكم التنتهي
إال بأن تتبلشفوا ..ربما بهذه الكلمات الدقيقة استطاع
الرصافي تحديد الداء (االنكليز) وعرض الدواء
(البلشفة) والرصافي لم يكن يحمل فكرا يساريا
لكنه ألـف في اخريات أيامه كتبا دينية إسالمية
واالسالم يدعو إلى االشتراكية أسلوبا للعيش بسالم
وأمان كما وصف أمير الشعراء الراحل أحمد
شوقي الرسول الكريم محمد بقوله  :االشتراكيون
أنت إمامهم لوال دعاوى القوم والغلواء ..بعد هذه
المقدمة التي قد تبدو مملة للقارئ الكريم البد من
رابط لها (ربـاط الموضوع) ..على مدى ثالث عشرة
سنة منذ احتالل العراق من قبل بوش ومرتزقته
وأذنابه الذين لملمهم من أزقة الدعارة في امريكا
واوربا وسلمهم بلدا بكامل مؤسساته وبـناه التي
كلفت العراقيين جهدا وعرقا ودما على مدى ما
يزيد عن ثمانين عاما ليعيشوا به فسادا وسرقة وخرابا
للذمم وتخريبا للعقول وتسليم مقاديره بأيدي الغرباء
لتتوالى طعناتهم فيه انتقاما وحسدا لما وصل اليه
من مكانة مرموقة في العالم رغم حصار ظالم
طال األطفال والمرضى والشيوخ العراقيين الذين
قاوموا تلك االجراءات التعسفية بالصبر والتحمل

 ..وتناوب غلمان بوش على اعتالء مقادير السلطة
بين فاشل وأكثر منه فشال ليتمزق الوطن ولتتجزأ
مدنه حسب تبعيتها الدينية واالثنية وعاث الفاسدون
وأفرغوا خزانة الدولة من محتوياتها كما سرقوا
ونقلوا آثارنا وباعوها إلى تجار التهريب بأثمان
بخسة بوجود سلطة أمنية ودفاعية هزيلة هشة بعيدة
عن المهنية فاستطاعت عصابات داعش في ما
بعد الدخول الى العديد من مدن العراق وبكل
سهولة ويسر وعملت قتال وجلدا وتهجيرا وفرض
أتاوات وبيع نساء وبنات العراق في أسواق النخاسة
واالتيان بممارسات غريبة لم يعرفها العراقيون إال
في حكايات األساطير  ..من بين هؤالء الغلمان
الذين باعوا أنفسهم للشيطان بوش من الساكنين
(في المقبرة الخضراء) حابسين أنفسهم وأنفاسهم
خوفا وهلعا من صوت الشعب الغاضب بقيت نخبة
نجيبة ناصعة الصفحات بيضاء األيادي لم تمسها
أية شبهة فساد أو تخريب أو عمالة ألجنبي ..وهذه
النخبة تمثلت وبكل جدارة بالشيوعيين الذين ظلت
أصواتهم وأفعالهم تعلو وتعمل محاولة رأب الصدع
وإصالح ذات الحال إال أن صيحاتهم ومبادراتهم
ذرتها الرياح ..فالسوء ودناءة النفس قد تغلغلت إلى
أعمق أعماق الفاسدين وصارت الخيانة رداء لهم
اليستطيعون منه فكاكا كيف ال وقد إتخذوا من
الدين ستارا يتسترون به والدين منهم براء إلى يوم
يبعثون  ..الشيوعيون لم ينطقوا بكلمة واحدة باسم
الدين بل تحدثوا بالوقائع وطرحوا الحلول المنطقية
واآلراء السديدة ولكن وبكل أسف وجدوا بأنه ال
حياة لمن ينادون فقد صم الفاسدون آذانهم عن
كل دعوة ال تصب لصالح جيوبهم وال تدرعليهم
المزيد من السحت الحرام وبرغم ذلك لم يستطع
أي من هوالء المجرمين جر هوالء النجباء إلى
مستنقع النذالة والخسة وسيبقون كذلك  ..نزيهين
مخلصين أمناء تعلو أقوالهم وأفعالهم على اآلخرين
ليسجلوا صفحة ناصعة أخرى من صفحات تاريخهم
المجيد وستثبت األيام أن البلشفة هي أقرب تقدير
يوصل العراق الى الحل وبها سيعود المجتمع إلى
ممارسة حياته المدنية وفق دستور سليم وقوانين
تساوي بين العراقيين دون النظر إلى دين أو مذهب
أو معتقد وسيبقى الدين لله والوطن للجميع.

تقدر ان تدخله.
ايها االكارم :العراق يعد من أكثر
البلدان ثراءا بالتنوع الثقافي باالديان
والطوائف والقوميات المختلفة ،وان
التنوع فيه ساعد عبر التاريخ في بناء
حضارة انسانية أغنت البشرية بالعلم
والثقافة .ولكن هذا التنوع اليوم يتعرض
العمال وحشية دمروا آثارا ومعابد
قديمة وحطموا كنائس وأضرحة
تاريخية تعود النبياء ورجال دين وتمثل
ثقافات متنوعة تعكس تنوع المجتمع
العراقي .ما نعيشه اليوم ليس تطهير
عرقي او طائفي او مذهبي او قومي،
وحسب وانما تطهير ثقافي وتاريخي
وهذا هو االبشع ،لم يكفي لالرهاب
بقتلنا وتهجيرنا وتشردنا بل ويكمل
علينا ويقضي على حضارتنا ،التي تحلم
العديد من بلدان العالم االوربي والعربي
ان تكون جزءا من هذه الحضارة.
ومع استمرا هذه الغيمة السوداء في
حياتنا وبالرغم من هذا الدمار الذي
نشهده كل يوم دمار االنسان اقتصاديا
واجتماعيا وحضاريا ،إال أن بزوغ االمل

من جديد في كوردستان فرصة ذهبية
لتعيد بهجة ورونقة الحضارة من جديد
فاننا نجد في كوردستان الحضارة تنمو
والثقافة تعلو وااليمان يبجل واالنسان
يحترم والقانون يسود على الكل ،فهذه
اللوحة الكوردستانية الجميلة تجعل
الحياة تنبض من جديد وكاننا في فصل
الربيع حيث تتجدد االرض وهنا الحياة
تعود من جديد .فيعود التنوع الثقافي
وااليماني واالنساني .لذا وجب علينا
جميعا ان نقتدي بکوردستان ونجعلها
نموذجا للتعايش السلمي والتنوع
الثقافي ،فهي الصمام االمان الوحيد
الذي بقي لنا.
ختاما اشكركم ايها األفاضل على
حسن استماعكم واشكر منظمة سورايا
للثقافة واالعالم لالهتمامهم الشديد
في الحفاظ على اللحمة الوطنية
والتنوع الثقافي ،وجزيل الشكر القليم
کوردستان الذي احتضنا وقدم لنا
الغالي والنفيس واحترم انتمائنا الديني
والثقافي وشاركنا في ارضه .ودمتكم
بيحماية الرب القدير  ...وشكرا.

الديانات غير المسلمة في خطر!..

بقلم فيان دخيل*
باستغراب بالغ تابعت تصريحات الدكتورة سعاد
صالح العميد االسبق لكلية البنات في جامعة
االزهر حول احقية المسلمين اثناء الحروب
بسبي غير المسلمات والتمتع بهن جنسيا( .رابط
حديث الدكتورة سعاد موجود بنهاية المقال).
وانا هنا اسأل الدكتورة سعاد ،هل جيش
المسلمين الذي ذهب لمحاربة االخرين للدفاع
عن دين المسلمين ام للتمتع جنسيا؟ واي قانون
استندت عليه لتحللي معاملة االسيرات بهذا
الشكل اي يصبحوا ملك يمين؟
اما هذا الذي تطلقين عليه مصطلح (تمتع جنسي)
يا دكتورة ،فهو تجميل لكلمة (اغتصاب) وهو
ايضا هتك لالعراض وهي جريمة يعاقب عليها
في كل القوانين المدنية والقوانين المتعلقة
بحقوق االنسان في الدول المتحضرة وغير
المتحضرة حتى.
انا ال اعرف اي افكار تمتلكها هكذا فئات في
المجتمع الذي يبيح باغتصاب وهتك اعراض
االخرين تحت ذريعة اذالل العدو كما جاء
على لسان سعاد صالح ،التي تريد ان تشرعن
االغتصاب وخطف بنات غير المسلمين ،بغطاء
ديني لتبرير هذه الجرائم ،وفق منظورنا ومنظور
كل انسان منصف ومتحضر..
البد من االشارة الى انه في بداية ظهور تنظيم
داعش بافكاره االجرامية ،خرجت علينا مجموعة

كبيرة من العلماء والفقهاء يؤكدون بأن افكار
داعش هذه بعيدة جدا عن الدين االسالمي،
ولكن عندما تخرج هذه التفاسير وشرعنة
االعتداءات من قبل شخص من المفروض انه
متعلم ومربي لالجيال واستاذ جامعي وعميد
كلية ويحمل هذه االفكار وتدرس في
الجامعات وتقوم على هذه االفكار اجيال ،فهذه
البد من التوقف والتامل ،الننا بحاجة ماسة الى
توضيح من علماء الدين االسالمي.
اذا كانت هذه افكار داعش ،فداعش الى زوال
ال محال في يوما ما ،اما اذا كانت هذه افكار
المسلمين فالمسلمين باقين ،وعندها البد ان تجد
الديانات االخرى لنفسها حال.
فالبقاء في هذه البقعة من االرض مع من ينظرون
لنساء غير المسلمين كسلعة ممكن التمتع بهن
متى ما شاءوا ،خطر كبير وربما يكون الحل
بترك هذه البلدان والهجرة بال عودة.
والهجرة ستكون الى «بالد الكفار» كما يسميهم
البعض من امثال الدكتورة المحترمة ،لكن هذه
البالد الكافرة تنظر بعين االنسانية لكل البشر ايا
كان دينه او معتقده او مذهبه ،ال فرق عندها
بين مسلم ومسيحي رغم انهم بالد مسيحية،
وال فرق عندهم بين اسود وابيض وبين متدين
وملحد.
ويتوجب هنا على كافة الدول االسالمية
محاسبة من ينشر هكذا افكار اجرامية ويروج
لها ويدرسها والتي تؤدي الى تشويه الدين
االسالمي قبل ان تؤثر على غير المسلم ،مع
اهمية اصدار فتاوى بعدم قبول التعدي على
االخرين من غير المسلمين.
رابط حديث الدكتورة سعاد صالح:
https://youtu.be/sOy11srPcp0

* نائب في البرلمان العراقي عن المكون
االيزيدي
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پاتریاركی كلدانیهكان ل ه جیهان ،بۆ گەنجانی
کریستیان :بڕۆنە ریز پێشمەرگەوە

بە سەرپەرشتی مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی
کوردستان ئۆپەراسیۆنی خازر دەست پێدەکات

لهبهرهبهیانی ئهمڕۆوه هێزی پێشمهرگهی
كوردستان ل ه میحوهری خازر ،ئۆپهراسیۆنێكی
بهرفراوانی بۆ سهر چهكدارانی داعش
دهستپێكردوه .عهزیز وهیسی فهرماندهی
فهرماندهییی پێشمهرگهی زێرهڤانی ب ه
(كوردستان )24ی ڕاگهیاند «مهسعود بارزانی
سهرۆكی ههرێمی كوردستان و فهرماندهی
گشتی هێزهكانی پێشمهرگه ڕاستهوخۆ
سهرپهرشتی ئۆپهراسیۆنهك ه دەکاو ژمارهیهكی
زۆر پێشمهرگ ه ل ه ئۆپهراسیۆنهكهدا
بهشدارن .ئامانجی سهرهكی ئۆپهراسیۆنهك ه
كۆنترۆڵكردنی چهند گوند و ناوچهیهك ه
لهو سنوره و دوورخستنهوهی داعش ه ل ه
قهزای خهبات و ناوچهكانی دهوروبهری
ك ه لهماوهكانی ڕابردوودا چهندین جار ب ه
تۆپ و كاتیۆشا بۆردومانی ئهو ناوچانهیان
كردبوو .تا ئێستا پێشمهرگ ه چهند ناوچهیهكی
لهو میحوهره كۆنترۆڵكردوه و پێشڕهوییهكانی
بهردهوامه.

www.sorayapress.com
info@sorayapress.com

لهمیانی ئۆپهراسیۆنی كۆنترۆڵكردنهوهی چهند
گوند و ناوچهیهك ل ه میحوهری خازر ،هێزی
پێشمهرگهی كوردستان پێشڕهوییان كردووه
و گوندی «تولهبهند»یان له چهكدارانی داعش
پاككردۆتهوه .لهم ئۆپهراسیۆنهدا فڕۆكهكانی
هاوپهیمانان ب ه چڕی مۆڵگهكانی داعش ل ه
ڕۆژههاڵتی موسڵ بۆردوومان دهكهن و سێ
تۆپی دوورهاوێژیان تێكشكاندوه.
ب ه گوتهی فهرماندهی فهرماندهیی
پێشمهرگهی زێرهڤانی ئامانجی ئۆپهراسیۆنهك ه
كۆنترۆڵكردنی چهند گوند و ناوچهیهكی
میحوهری خازر و دوورخستنهوهی ههڕهشهی
داعش ه لهسهر دهوروبهری ههولێر .لهبهرهبهیانی
ئهمڕۆوه هێزهكانی پێشمهرگهی كوردستان
ب ه فهرمان و سهرپهرشتی مهسعود بارزانی
سهرۆكی ههرێمی كوردستان و فهرماندهی
گشتی هێزهكانی پێشمهرگه ،ئۆپهراسیۆنێكیان
بۆ سهر مۆڵگهكانی داعش ل ه چهند ناوچ ه
و گوندێكی میحوهری خازر دهستپێكردوه.

پاتریاركـی كلدانیـهكان
لـ ه عێـراق و جیهـان
پرۆسـهی چهكدارکردنـی
کریسـتیانەکان لـ ه عێـراق
بـە ههنگاوێكـی (ناپیـرۆز)
وهسـف دهكات.
لویـس ڕافائێـل سـاكۆ،
پاتریاركـی كلدانیـهكان
لـ ه جیهـان پرۆسـهی
چه كد ا ر کر د نـی
کریسـتیانەکان لـ ه نـاو
میلیشـیا چەکدارییەکانـی
عێـراق بەمەبەسـتی شـهڕی
داعـش بـ ه ههنگاوێكـی
(ناپیـرۆز) وهسـف کـرد
و ،داوای لـ ه گهنجانـی مهسـیحی
کـرد خۆیـان لهنـاو هێزهكانـی
پێشـمهرگهی کوردسـتاندا ڕێـک
بخـە ن .
لـ ه بهیاننامهیهكـی ڕۆژنامهوانیـدا،
کـە لـە ڕۆژنامـەی سیاسـەی
کوێتیـدا بڵاو کراوەتـەوە ،لویـس
ڕافائێـل سـاكۆ ،دهڵێـت« :بڕیـاری
مهسـیحییهكان
چهكدارکردنـی
لـ ه چهنـد یهكهیهكـی سـهربازیی
نایاسـاییدا لـ ه عێراق بـۆ ئازادکردنی
ناوچهكانیـان لـ ه ژێردهسـهاڵتی
داعشـی تیرۆریسـت ،ههنگاوێكـی
ناپیـرۆز و گوماناوییـه ،لهبهرئـهوهی

مهترسـی لهسـهر کریسـتیانەكان
دروسـت دهكات و بارودۆخهكـ ه
خراپتـر دهكات».
ههروههـا لـ ه بهیاننامەكـهدا،
لـ ه
كلدانیـهكان
پاتریاركـی
جیهـان ،داوا لـ ه ئهمریـكا و
هێـزه هاوپەیمانـەکان دەکات
پشـتیوانی لـ ه پێشـمەرگە و هێـزە
ق بكـهن كـ ه
یاسـاییەکانی عێـرا 
سـهركهوتنی بهرچاویـان بهدهسـت
هێنـاوه .ئەوەشـی وت کـە
«بڕیـاری كۆنگریسـی ئهمریـكا بـ ه
چهكدارکردنی هێـزه ناوخۆییهكانی
عێراق ب ه مهسـیحی و ،ئێزدییەکانەوە
دهبێتـ ه هـۆی دروسـتبوونی پشـێوی،

چونكـ ه فرهجۆریـی هێـزهكان
مهترسـی لهسـهر واڵت دروسـت
دهكات» .ههروههـا داوا لـ ه
گهنجانـی مهسـیحی دهكات كـ ه
بـۆ دابینکردنـی پاراسـتنیان لـ ه
ڕووی یاسـاییەوە خۆیـان لهنـاو
هێزهكانـی پێشـمهرگ ه ڕیكبخـهن،
چونكـ ه وەک لویـس ڕافائێـل سـاكۆ
گوتـی «لـه سـایهی ڕێكخسـتنێكی
یاسـاییدا سـهركهوتن بهدهسـت
دێـت ،بهپێچهوانـهوه چهكـداری
لـ ه دهرهوهی هێـزه یاسـاییهكان
مهترسـی لـ ه سـهریان دروسـت
دهكات و كاریگهریـی نهرێنـی
د هبێـت».

سالم شەبەک :ئیدی دهشتی نهینهوا و شنگال بهشێك نابنهوه ل ه پارێزگای نهینهوا

نوێنـــەری شـــەبەک لـــە پەرلەمانـــی عێـــراق
جهخـــت دهكاتـــهوه ،كـــه لـــه بـــه
یهكگرتوویـــی هێشـــتنهوهی مووســـڵ زۆر
زیانبـــار بـــوون و ،ئیـــدی دەشـــتی نەینـــەوا
و شـــنگال بەشـــێک نابنـــەوە لـــە پارێـــزگای
نهینـــهوا ،بەڵکـــو دەبێـــت وەک پاکێجێکـــی
تایبـــەت لـــە دەرەوەی ســـنووری مووســـڵ
مامەڵەیـــان لەگەڵـــدا بکرێـــت.
گهلێـــك پێكهاتـــهی جیـــاواز لـــهو ســـنوورهدا
ی ــان لــ ه ڕووبهرێك ــی جیۆگرافی ــی دیاریك ــراودا

وێكـــرا دهژیـــن یاخـــود دراوســـێی یهكدیـــن،
لـــ ه پـــاش شـــەڕی دژی تیرۆریشـــهوه چەندیـــن
فەوجـــی هێـــزی پێشـــمەرگەی کوردســـتان بـــۆ
پێکهات ــە جیاوازەکان ــی دەش ــتی نەین ــەوا دروس ــت
کـــراون ،کـــە راســـتەوخۆ ســـەر بەهەرێمـــی
کوردس ــتانن ،كــ ه ئام ــادەن ل ــە کەمتری ــن کات ــدا
ناوچەکانـــی خۆیـــان ئـــازاد بکەنـــەوە.
(ســـالم شـــەبەک) ،بـــە ماڵپـــەڕی فەرمیـــی پارتـــی
دیموکراتـــی کوردســـتانی راگەیانـــد :چەنـــد
هـــەزار پێشـــمەرگەمان لـــە نـــاو ڕێزەکانـــی

وەزارەتـــی پێشـــمەرگەی حکوومەتـــی هەرێمـــی
کوردســـتاندا هەیـــە و ،چاوەڕوانـــی فەرمانـــی
(ســـەرۆک بارزانـــی) دەکەیـــن تـــا لـــ ه كاتـــی
گونجـــاودا فهرمـــان بـــدا و ناوچهکانـــی خۆیـــان
ئـــازاد بکەنـــەوە.
(شـــهبهك) گوتـــی« :جارێکـــی دیکـــە دەشـــتی
نەینـــەوا و شـــنگال بەشـــێک نابنـــەوە لـــە
پارێـــزگای نهینـــهوا ،بەڵکـــو دەبێـــت وەک
پاکێجێکـــی تایبـــەت لـــە دەرەوەی ســـنووری
مووســـڵ مامەڵەیـــان لەگەڵـــدا بکرێـــت و
راســـتەوخۆ ســـەر بـــە هەرێمـــی
کوردســـتان بێـــت ،بـــۆ ئەمـــەش
پرۆژەمـــان داوەتـــە ســـەرۆکایهتیی
هەرێمـــی کوردســـتان ،چونکـــە
«چاالکـــی مەزهەبـــی نادەوڵەتـــی
جگـــە لـــە هێـــزی پیشـــمەرگە هیـــچ
و هەوڵـــدان دژی ئاســـایش و
هێزێکـــی دیکـــە ناتوانێـــت وەک
بەرژەوەن ــدی ئێران»ی ــان دراوەت ــە پ ــاڵ.
خـــۆی مامەڵـــە و پارێـــزگاری لـــەو
بـــە پێـــی زانیارییـــەکان دوای
ناوچانـــە بـــکات».
ڕاگەیاندنـــی ئـــەم هەواڵـــە ،ئـــەو
گوتیش ــی« :ئێم ــە بەدەس ــت مووس ــڵی
چاالکانـــە لـــە مـــەڕ ئـــەو بڕیـــارە
یەکگرتـــوەوە ئـــازاری زۆرمـــان
ناڕەزایەتییـــان دەڕبڕیـــوە ،بـــەاڵم
بینیـــووە ،ســـەدان جـــار هەڕەشـــە و
دۆســـیەی قەزایـــی بـــۆ حوکمـــی
دەربـــەدەری و كوشـــتارمان بینیـــوە،
کۆتایـــی ،بـــۆ دادگای بـــااڵی
بۆیـــە کاتـــی ئەوەیـــە بڕیـــار لـــە
پێداچوونـــەوە نێـــردراوە.
چارنووســـی خۆمـــان بدەیـــن و
جێ ــی ئاماژەی ــە بەرپرس ــانی ئەمنییەت ــی
بگەڕێینـــەوە بـــۆ هەرێمـــی دەشـــتی
پێش ــیان ل ــە گرتن ــی پارێ ــزەر ب ــۆ ئ ــەو
نەینـــهوا كـــه لەژێـــر چاودێـــری و
 ٧چاالک ــە گرت ــووە.
بڕیـــاری هەرێمـــی کوردســـتاندا
ئێـــران بهردهوامـــ ه لـــ ه ســـهپاندنى
بـــێ .زۆر ڕوونیشـــه كـــه ســـوپای
ســـزاى لـــه ســـێداره دان بهســـهر
عێـــراق هیـــچ ئامادەکارییەکـــی بـــۆ
دهســـتگيركراواندا و هـــاوكات لـــ ه
ئازادکردنـــەوەی مووســـڵ نییـــە،
ئاســـتى كۆمهڵگـــهى نێودهوڵهتـــى
ئاخـــر چ هیوایهكمـــان پێـــی
بـــهردهوام رهخنـــهى رووبـــهڕوو
مابـــێ!››.
د هكرێتـــهو ه.

دادگای شۆڕشی ئێران سزای لەسێدارەدانی بەسەر  7زيندانى شاری مەهابادی رۆژهەاڵتی كوردستاندا سەپاند

ئەیوب کەریمی
رێکەوتـــی  ٢٠١٦/٤/٢٥لقـــی 28ی
دادگای شۆڕشـــی ئێـــران لـــە تـــاران
حوكمـــی لەســـێدارەدانی  7چاالكـــی
مەزھەبـــی ســـوننەی رۆژھەاڵتـــی
كوردســـتانی پەســـەند کـــوردووە کـــە
ل ــە زیندان ــی ڕەجای ــی ش ــاری ک ــەرەج
زیندانـــی کرابـــوون ،کـــە یەکێـــک
لـــەوان ئەیـــوب کەریمـــی بـــرای
هاوکارم ــان «لوقم ــان کەریمی»ی ــە ل ــە
رۆژنامـــەی ســـورایا.

ئەیـــوب کەریمـــی کـــوڕی عومـــەر،
ئەنـــوەر خـــزری کـــوڕی محەممـــەد،
کـــوڕی
عەبدوڵاڵهـــی
داوود
مەحمـــود ،کامـــران شـــێخە کـــوڕی
عەلـــی ،خەســـرەو بەشـــارەت کـــوڕی
عەبدوڵـــا ،قاســـم ئابەســـتە کـــوڕی
مســـتەفا و فەرهـــاد ســـەلیمی کـــوڕی
مەجی ــد ،شوناس ــی ئ ــەو  ٧زیندانییەی ــە
کـــە حوکمـــی ئیعدامیـــان لـــە الیـــەن
دادوەر موقەیســـەوە دراوە.

ئ ــەو هاوواڵتیی ــە زیندانیان ــە هەمووی ــان
خەڵکـــی شـــاری مەهابـــادن و لـــە
کاتـــی دەستبەســـەر کردنیـــان لـــە
ســـاڵی 2009وە لـــە زیندانەکانـــی
ئێـــران چارەنووســـیان بـــە ناڕوونـــی
مابـــۆوە.
ئـــەو هاوواڵتییانـــە دوای  ٦مانـــگ
ک ــە ل ــە ژووری تاکەکەس ــی زیندان ــی
ئێویـــن ڕاگیرابـــوون ،ڕاگوێـــزران بـــۆ
بەن ــدی  ٣٥٠زیندان ــی ئێوی ــن و پ ــاش
 ٢٠ڕۆژ لـــە ڕێکەوتـــی 13ی ئابـــی
س ــاڵی  ،2012ل ــە زیندان ــی ئێوی ــن ب ــۆ
زیندانـــی ڕەجایـــی شـــاری کـــەرەج
گواســـترانەوە .دوو ســـاڵ پێـــش و لـــە
کات ــی دادگای ــی کردنی ــان ،محەمم ــەد
موقەیس ــە هەڕەش ــەی کردب ــوو ک ــە ب ــۆ
ئـــەو  ٧هاوواڵتییـــە حوکمـــی قـــورس
دەبڕێتـــەوە.
ئـــەو حـــەوت کەســـە تۆمەتـــی
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األدباء السريان وحوار مع الغجري الذي ال يجيد الرقص

نمرود قاشا

من عادة الغجر أن يجيدوا الرقص،
ولكن  ...هذا الغجري ،لماذا يلعب
دورا في الحياة ال يجيده ؟ ربما له
ما يبرره ! قد يكون الفقر والبؤس في
طفولته احد األسباب وليست كلها،
لهذا غادر قريته التي ال تعرف وقت
للراحة طيلة ساعات الليل والنهار ،ففي
غيرها ال يجد ابنها مكانته .
باسيل عكوال  1932مواليد برطله
(نينوى) ،برطلي هذه المدينة الصغيرة
والفقيرة والتي ال تعترف بنظام الساعة
وأجزائها ،األيام كلها عمل ،والساعات
ال ( )24ال مجال للراحة فيها ،وحتى
في يوم الرب (األحد) ينتهي نهاره عند
العاشرة صباحا ليتم التهيئة للنهار الذي
يليه .
عكوال ،يبدو انه تمرد على واقع
قريته هذه ،ليدخل مؤسسة دينية يديرها
أوربيون (معهد مار يوحنا الحبيب)
وهو لم يتجاوز ال ( )12ربيعا ،الدقيقة
فيها محسوبة ،وللزمن احترامه ،والنظام
والدقة والصرامة ،شعار لعمل المؤسسة
اليومي ،فال بد لهذا المتمرد القادم
من الريف ان يرمي (جبته) المدنية
خارج سياج المعهد ومعه كل الشيطنة
والتقاليد والمفاهيم التي تعلمها في
عقده األول ،وليرسم صفرا في منتصف
ساحة المعهد ومنه يبدأ الخطوة األولى
لعالم آخر ،عالم البحث عن الله في
نفوس عطشى.

 1957رسم كاهنا وغادر الى
بيروت مدرسا في اكليريكية دير
الشرفة وفيها حصل على الدكتوراه
في دراسته عن مدينة الحضر كان قسا
واعضا متمردا نشر آراءه وأفكاره في
المجالت العربية واألجنبية كتب الشعر
الحديث والبحوث الدينية والتاريخية.
وقدر صدر له في بيروت كتاب “
يوميات غجري ال يجيد الرقص”
 ،1971وهو سيرة ذاتية موجة من
االحتجاجات الكنسية داخل العراق،
وكما رمى جبته المدنية خارج سياج
معهد مار يوحنا في الموصل رمى
جبته الكهنوتية خارج سياج الشرفة في
بيروت واعتزل الحياة الكهنوتية لينتقل
بعدها الى باريس ويستقر فيها .
جاء من بيروت بدعوة خاصة
ليحضر مراسيم توقيع كتاب (من
اغاني غجري ال يجيد الرقص  -رؤية
نفسية في المنجز الشعري لالب باسيل

عكولة) للناقد األستاذ شوقي يوسف
بهنام مدرس علم النفس في كلية
تربية الحمدانية  -جامعة الموصل
والتي عقدت على قاعة جمعية الثقافة
الكلدانية في عينكاوة مساء الخميس
 12أيار .2016
هذا الغجري الذي لم يلعب دورا
في الحياة لم يجيده ،ولعل في ذلك
مبررا استضافه االتحاد العام لألدباء
والكتاب السريان في أمسية حوارية
يوم األربعاء  11أيار  2016وعلى
قاعة النادي األكاديمي االجتماعي في
عينكاوة و ضمت مجموعة من مثقفي
وإعالمي شعبنا ،استهلها األديب روند
بولص رئيس االتحاد بكلمة قصيرة
أثنى فيها على الدور الكبير الذي
يلعبه البروفيسور عكوال في خدمة
لغة وتاريخ وحضارة شعبنا وخاصة
وهو يمتلك ثقافة موسوعية في تاريخ
المنطقة بشكل عام وتاريخنا بشكل

خاص .
البروفسور باسيل عكوال تحدث
للحضور بالقول بأن نصف القرن
الذي قضاه بالبحث والعمل من أجل
المجموعات المتفرقة التي تعيش في
سهل نينوى الذي أطلق عليه بالمثلث
االشوري والبحث في ما يجمعها بعد
ان تعرضت الى انقسامات مذهبية
أدخلتهم في فترة من الضياع .
وأضاف إن هذا الشعب جاء من
رحم اآلرامية وهو من ابتكر اللغة
السريانية كلغة مقدسة مقابل العبرانية
في الكتاب المقدس والعربية في
القرآن الحقا  .والتي قام ببنائها يعقوب
النصيبيني ومار افرام السرياني كلغة
كاملة بطقسها ونحوها  .لغة مقدسة .
وأشار عكوال إلى الوضع الراهن
الذي يمر بشعبنا وأن الذي حدث هو
أشد ما آلمه في حياته وكأن شخصا
يريد به أن يمحي التاريخ .قائال إن

الشعوب الحية كاألشجار التي لم يعد
لها غذاء في تربتها ،فتنقل إلى مكان
آخر لتستعيد بعد فترة قوتها وحيويتها .
وختم حديثه  . :من دون اتحادنا
ال نستطيع أن نسير خطوة واحدة  .لنترك
خالفاتنا الفكرية والمذهبية والالهوتية
جانبا ونبحث عن روابطنا المشتركة .
كونوا انتم أدوات السالم ويجب ان
يعرف من هم حولنا ان فاعل السالم
يحتاج الى المحبة واالحترام والحقوق
المتساوية.
وكان الشاعر ناجي عكوال قد
ألقى قصيدة مرحبا فيها بالضيف،
بعدها أجاب البروفسور باسيل عكوال
على أسئلة واستفسارات الحضور حول
ما جاء في حديثه في الجانب القومي
والتاريخي واللغوي .
بقي ان نقول بان البروفيسور
باسيل عكوال دكتوراه في اللغات
السامية واآلثار القديمة من جامعة
ليون الفرنسية ،وأستاذ في مدرسة
اآلداب العليا ،والجامعة اليسوعية
والجامعة اللبنانية في بيروت ،وجامعة
الروح القدس في الكسليك ،عمل في
معهد اآلثار الفرنسي للشرق األدنى
في بيروت مدة عشر سنوات ،عيون
في المركز الوطني للبحث العلمي
في باريس ( )CNRSوالحق بالكوليج
دي فرانس ،مدير أبحاث في المركز
الوطني للبحث العلمي منذ عام .1988
أستاذ اللغات السامية والمقارنة
واألديان القديمة (كلية اآلثار) في
جامعة القديس يوسف في بيروت .
تخصص في الدراسات الحضرية
ونشر كتبا عنها ،إضافة إلى كتبه
عن الصابئة واآلرامية بما فيها النبطية
والتدمرية والجزية والسريانية القديمة
المكتشفة في الجزيرة العربية واألردن
وسوريا والعراق.

كتاب نقدي جديد

(أسئلة الذات الشعرية في نصوص بهنام عطاالله) للناقد األكاديمي بشير إبراهيم سوادي

صـدر عـن دار غيـداء للطباعـة
والنشـر فـي عمـان بـاألردن كتـاب
(أسـئلة الـذات الشـعرية فـي نصـوص
بهنـام عطااللـه  ...معاينـة ومنتخبـات)
 2016إعـداد وتقديـم ومشـاركة الناقـد
األكاديمـي العراقـي بشـير ابراهيـم
سـوادي .جـاء الكتـاب فـي قسـمين
القسـم األول :المعاينـة امـا القسـم
الثانـي فشـمل علـى المنتخبات.شـارك
فـي تحريـر الكتـاب نخبـة مـن النقـاد
العراقييـن منهـم  :محمـد يونـس صالح
 إسـراء عبـد المنعـم حمـودي -محمـد مطلـك الجميلـي  -لـؤي ذنـون
الحاصـود  -عدنـان أبـو اندلـس .
وتضمـن الكتـاب منتخبـات مـن
قصائـد الشـاعر ومـن مجماميـع شـعرية
مختلفة.جـاء فـي مقدمة الكتاب :تجتهد
القصيـدة العربيـة بوعـي وإدراك علـى
أن تسـتفز القـارئ سـواء أكان قـارئ
متذوقـا أم قـارئ معاينـا وللضـرورة إذ

تأخـذ عمليـة المعاينة بكل ما
تحتويـه من مرتكـزات نقدية
حديثـة وقديمـة مـن التـذوق
أساسـا مبدئيـا لها.واحسـبني
هنـا أجيـد لعبـة األثنيـن
أوال بوصـف القـراءة فنـا
إنسـانيا بريئـا ،وثانيـا بوصـف
القـراءة أداة تفـرض تقاناتهـا
وهـي تنطلـق مـن النـص فـي
طبقتهـا الفلسـفية واإلجرائيـة،
لـذا انتخبـت تذييلا عتباتيـا
يحـوي مـا أصبـو إليـه مـا
وسـعني ذلـك وأنـا أعـد
وأشـارك زمالئـي ونحـن
نعتلـي منطقتيـن مهمتيـن فـي
شـعر بهنـام عطـا اللـه.
بهنـام عطااللـه شـاعر
سـبعيني عراقـي ينتمـي إلـى
جيـل اللحظـة الحرجـة وهـو
جيل شـهد التحوالت الشعرية

وهـي تتخذ مـن ثقافة المدنية
والمجتمـع والسياسـة وأبعادها
ثيمـة لهـا ،ومشـاهدة طوابعهـا
أيما مشـاهدة ,مشـاهدة تبعث
بوعـي اإلصـدارات الكتابيـة
والصحفيـة والعنكبوتيـة عـن
كثـب ,فضلا عـن كونهـا
مشـاهدة تجريبيـة يعيشـها
الشـاعر ويتطعـم حالوتهـا
وتحفـزه مرارتهـا وهـي فـي
الوقـت نفسـه تـرى تقلباتهـا
مـن خليلهـا العرضـي إلـى
نثرهـا المتلبـس لباسـه العربي
 .تعـي تقانـات بهنـام عطااللـه
الشـعرية الـدرس النقـدي
وإشـغاالته حداثويـة الرؤيـة
إال أن دافـع الحمـاس
ومحاولتـه نشـر كل مـا
يكتـب حفزنـا علـى انتخـاب
مـا نعتقـد أنـه بـؤرة اسـتفزاز

المتلقـي ذوقيـا وقرائيـا فـكان لنـا عودة
سـريعة إلـى منجزه بخطى أحسـب أنها
راكـزة وهـي تنتخـب ،معبـدة الطريـق
إلـى العـودة إلـى منجـزه مـرارا ،إيمانـا
بـأن مـا لـم ننتخبـه لـم يكن أقـل ذروة
ممـا أنتخـب إال أن الطابـع الكمـي
الـذي نصبـو إليـه كان كثيـرا مـا يقـف
عائقـا أمـام ماتركنـاه .القـراءات النقدية
التـي أعدهـا وأقدمهـا هـي مجموعـة
رؤى متعـددة الزوايـا تتمعـن فـي شـعر
بهنـام عطااللـه وتنطلـق قـراءة زميلنـا
محمـد يونـس صالـح عـن المقدمـة
هـي األخـرى مـن شـعر شـاعرنا مـرورا
بتقديـم الدكتـور جاسـم خلـف إلياس،
نسـعى فيهـا أن تكـون قـراءات واعيـة.
هـذا ومـن الجديـر بالذكـر ان الشـاعر
كان قـد أصدر خمس مجاميع شـعرية،
وصـدرت عـن تجربته الشـعرية خمسـة
كتـب نقديـة .وقـع الكتـاب بــ ()200
صفحـة مـن القطـع الكبيـر.
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(مولود في اكيتو) رواية توثيقية تاريخية للصحفي سامر الياس سعيد

قصة حب تنضج في اكيتو وتنتهي نهاية مأساوية بعد دخول داعش
نقال عن عنكاوا كوم
اليفوت مراسل موقعنا الصحفي
سامر الياس سعيد الفرصة في ان يوثق
بكل السبل ،االهوال والماسي التي
تعرض لها مسيحيو مدينته ،فيطرق
اليوم باب االدب وبالتحديد الرواية
ليصدر روايته المعنونة (مولود في
اكيتو) الواقعة في  126صفحة من القطع
المتوسط ..
سـعيد ان اختيـاره
ويشـير
للروايـة بالـذات سـبيال للتعريـف بمـا
مـر بـه مسـيحيو مدينـة الموصـل جـاء
العتبـارات عديـدة ابرزهـا ان الروايـة
اليـوم اصبحـت االشـتغال المعرفـي
الوحيـد الـذي طاله االرتقـاء المتواصل
بلا انقطـاع الـى جانـب فـن السـيرة
الذاتيـة الـذي يمكـن عـده روايـه
بسـمات خاصـة مضيفـا بانه الـى جانب
ان الروايـة تمثـل هـذه الميـزة فانهـا
تعتبـر نوعـا مـن الذاكـرة الجمعيـة
المميـزة لـكل جغرافيـة بشـرية وتؤدي
ايضـا الوظيفـة التـي نهضـت بهـا
االسـطورة مـن قبـل ..امـا عـن الروايـة

ذاتهـا فيلخـص سـعيد اجوائهـا بالقـول
بانهـا تشـير الـى قصـة حـب نضجـت
فـي مسـيرة االول مـن نيسـان فـي احـد
االعـوام فـي مدينـة دهـوك حيـث كان
طرفاهـا فتـاة مسـيحية موصليـة تدعـى
(سالي)عاشـت سـنوات الجمـر بسـبب
دراسـتها فـي جامعـة الموصـل لتتـرك
فـي الصفحـات االولـى مـن روايـة
ذكرياتهـا قبـل سـقوط نظـام (صـدام
حسـين)وما مثلتـه حملتـه االيمانيـة مـن

تاثيـرات على واقع المسـيحيين لتواصل
سـرد فضاءاتهـا بعـد تغييـر النظـام عـام
 2003واالحـداث الدراميـة التـي
شـهدتها مدينـة الموصـل بعـد حوادث
االختطـاف والقتـل التـي طالـت كهنـة
الموصـل السـيما المطـران فـرج رحـو
والكاهنيـن بولـس اسـكندر ورغيـد
كنـي ..امـا الطـرف الثانـي وهو الشـاب
(سلام) فهـو ايضـا لـم يكن بعيـدا عما
جـرى للمسـيحيين مـن اضطهـادات

السـيما وان عائلتـه تنحـدر مـن قريـة
(سـناط) التـي هجـر سـكانها فـي
منتصـف سـبيعينات القـرن المنصـرم
بسـبب قـرار تعسـفي مـن قبـل حـزب
البعـث فاضطـر اهـل الشـاب لالسـتقرار
فـي منطقـة الدواسـة بمدينـة الموصـل
وليحكي سلام ايضا حكايته المكسـوة
بالمـرارة واالحـزان والتـي تنتهـي بغرقه
فـي بحـر (ايجـة) بعـد فشـله للوصـول
علـى الضفـة االخرى لالبتعاد عن شـبح
التهجيـر والحـروب المتتاليـة ..التجربـة
الروائيـة الجديـدة لسـامر اليـاس سـعيد
تعـد الكتـاب الخامـس لـه بعـد ان
اصـدر فـي خريـف عـام  2015كتابـه
المعنـون (حكايـات لبدتهـا الغيـوم)
موثقـا فيـه احـداث مدينـة الموصل اثر
سـيطرة تنظيـم داعـش عليها فضال عن
كتـاب العمـق التاريخـي للمسـيحية في
مدينـة الموصـل والصـادر فـي بغـداد
عـام  2014وكتـاب عندمـا توقـف
الزمـن الـذي صـدر فـي الموصـل عـام
 2011وكتـاب قمـة العطـاء عـن سـيرة
االب الشـهيد بولـس اسـكندر والـذي
صـدر عـام ..2006

يوسف عزيز ..ينتهي من تصوير السلطان والشاه
انهـي الفنـان يوسـف عزيـز
تصويرمشـاهده فـي مسلسـل “السـلطان
والشـاة “ الـذي يقـدم فيـه نفسـه
كممثـل ألول مـره الي جانـب تقديمه
مـن خاللـه مجموعـة مـن األغانـي
واأللحـان بالروحيـة والطابـع التركـي
والفارسـي والعربـي كمؤلـف وملحـن
ومطـرب داخـل العمـل الفنـي الـذي
اعتبرتـه الصحافـه المحليـة والعربيـة
اكبـر تجمـع لنجـوم الوطـن العربـي
فـي اضخـم انتـاج تاريخـي لرمضـان
. ٢٠١٦
السـلطان والشـاه قصـة وتأليـف د
هاشـم السـيد وسـيناريو وحـوار عبـاس

الحربـي وإخـراج محمـد عزيزيـه
وتنفيـذ الفنـان القديـر محسـن العلـي.
كانـت كواليـس غـرف المونتـاج
بحضـور مخـرج العمـل ومنتجـه
قـد أعربـت عـن إعجابهـا الشـديد
لموسـيقي وغنـاء نجـم الطـرب العربـي
يوسـف عزيـز التي اسـتطاعت الدخول
فـي ادق تفاصيـل روح الموسـيقي
العثمانيـة والفارسـية وإعـادة صياغتهـا
بمـا يخـدم العمليـه االبداعيـه ويكمـل
الصـورة الدراميـة لتكـون االغاني رابطا
دراميـا بيـن احـداث المسلسـل المهمـة
وهـو مـا دعـا الفنـان القديـر محسـن
العلـي رئيـس مجلـس ادارة سـكوب

ميديـا لالنتـاج االعﻻمـي والفنـي ان
يتعاقـد معـه ليكون المؤلف للموسـيقى
التصويريـة للمسلسـل وبشـكل كامـل
وعلـى الفـور باشـر يوسـف بوضـع
النوتـات االساسـية للعمـل وتنفيذهـا
وباضخـم االمكانيـات.
علـى جانـب اخـر كان قـد وضـع
نجـم الطـرب العربـي يوسـف عزيـز
لمسـاته النهائيـة لكليـب أغنيتـه الجديد
حبيـب عيونـي اسـتعدادا لبثهـا خلال
األيـام المقبلـه بعـد جولتـه بيـن ألمانيـا
والقاهـرة وأسـتراليا مـن ناحيتـه أعـرب
عزيـز عـن سـعادته بخـروج عمليـن
جديديـن للنـور مـن العاصمـه المصريه

القاهـره حيـث أكـد قائلا سـعدت
بالتعـاون مـع فريـق مسلسـل السـلطان
والشـاة فـي كتابـه أشـعاره وألحانـه
وتكليفـي لوضـع موسـيقاه التصويريـة
خاصـة وان االغانـي يقـدم فيهـا صوتـه
الـي جانـب صـوت المطربـة دلنيـا قـره
داغـي والتـي تسـتعير صوتهـا بااللحـان
الفارسـية الفنانـه لقـاء سـويدان داخـل
العمـل كمـا أعـرب “ عزيـز “ عـن
سـعادته بخـروج كليـب “ حبيـب
عيونـي “ فـي وقـت يتزامـن مـع بـث
المسلسـل بمجموعـه مـن القنـوات
المحليـة والعربيـة خلال شـهر رمضـان
المقبـل.

العودة الى كوردستان ...مرة اخرى
كتابة “ ريم البازي
كثيـر مـن الرحالـة والباحثيـن
والمستشـرقين زاروا هـذه المنطقـة
وكوردسـتان تحديـدا .واعجبـوا بها
كشـعب يتطلـع الى الحريـة؛ وطبيعة
هـي جنـة اللـه فـي االرض وتـراث
ثـر وتقاليـد قـد ال تجدهـا فـي
شـعوب اخرى .المصـور الفوتغرافي
االنكليـزي انتونـي كريسـتنك
( )٢٠٠٨ _ ١٩١٦انطلـق فـي رحلـة
لـه عـام  ١٩٣٩ليـزور العديـد مـن
دول العالـم؛ وكان شـمال العـراق
وكوردسـتان احـدى محطاتـه وقـد
مكـث فيهـا للفتـرة ١٩٤٦ _ ١٩٤٤
وانبهـر بـاالرث الحضـاري لهـذا
الشـعب وقـد وثقـه فـي مجموعـة
صـور  .وبعـد اكثـر من سـبعة قرون
مـن هـذه الرحلـة عـاد اليهـا ابـن

بلـده المصـور االنكليـزي جيلان
ليوثـق هـذه الرحلـة علـى خطـى
زميلـه ليزور نفـس المناطق ويوثقها
فـي معـرض فوتغرافـي افتتحـه
محافـظ اربيـل نـوزاد هـادي  .فـي
معـرض حمـل عنـوان (العـودة الـى
كوردستان) . backing to kurdistan
هـذا المعـرض اقيـم بدعـم القنصلية
العامـة البريطانيـة وبالتنسـيق مـع

المركـز الثقافـي لقلعـة اربيـل وضم
مجموعـة مـن الصـور الفوتغرافيـة

للرحلتيـن لمناطـق الموصـل واربيل
وسـنجار ومـا جاورهـا.

خزائن ما
عادت تفتح لنا

د .بهنام عطاالله
كم مرة أجلت أحالمي ؟
هل ﻷنها غير قابلة للتحقيق؟
كم مرة تهذي هذه النوافذ
المطلة على البحرالمتوسط
من أمواجه الثكلى ؟
كم مرة سأغسل خطاياك
بمسحوق الدموع
الذي نفذ من اﻷسواق ؟
تلك التي سرقت من عيون اﻷمهات
وهن يودعن أحبابهن
الى أرصفة المجهول
يبكين على إفتراق المنازل
الغارقات بالغبار حد الهذيان
غبار الظالم الذي مر من هنا...
الظالم الذي مازل يلف
السهل والتل والجبل
ويكبر مثل كرة الثلج وهي
تتدحرج على سنواتنا العجاف
انهن يبكين بال توقف
وقد اغلقن الخزائن بالشمع اﻷحمر
وتركن البوم صور أحفادهن
على اﻷرائك
تتساقط واحدة بعد األخرى
وهن يركضن خلفها ركضة
المارثون
لكي تعيدهن الى مدارجها
وجوه ما زالت ملطخة بلعنة
المحبة
مشردات
متسكعات
على أرصفة الوطن أو في...
جونية  /اﻷشرفية  /الدكوانة /
مادبا  /سن الفيل
في بيروت أو عمان أو تركيا
أو...أو....أو....ﻻ فرق
هنا الجميع يتجه بعيدا عن
الوطن المؤثث بالظالم
ﻻ أحدا يقترب منه
ألن الشوارع واألزقة والكنائس
قد غيرت أسماءها
وما عادت كما كانت
بهية ....
رائعة....
منتشية....
تدق أجراسها بال توقف
فيرسم صداها أوطانا جميلة أخرى
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ملتقى سينمائي في أربيل بمناسبة يوم الطفل العالمي
بمناســبة يــوم الطفــل
العالمــي الــذي يصــادف
االول مــن يونيو/حزيــران
مــن كل عــام ،تقيــم
مجموعــة غولــدن أرت
الســينمائية بالتعــاون مــع
ادارة ميغامــول بأربيــل
ملتقــى الســينما مــن اجــل
االطفــال حيــث مــن
المقــرر أن يعــرض خاللــه
خمســة أفــام انيميشــن
عالميــة جديــدة الطفــال
شــهداء قــوات البيشــمركة
النازحيــن
والطفــال
العراقييــن والســوريين.
كمــا ســيتم تخصيــص إحــدى العــروض
لــكل االطفــال مــن دون تحديــد شــريحة
خاصــة منهم،كمــا ســيضم الملتقــى فقــرات

لماذا  ..في عنكاوا..
فقط؟

رئيس التحرير

فنيــة متنوعــة.
اســعاد قلــوب االطفــال فــى هــذة المناســبة
و تعريفهــم بعالــم الســينما الواســع والجميــل
و خلــق جيــل جديــد مطلــع علــى الفــن

الســينمائي وكذلــك تذكيرهــم بيومهــم العالمي
هــو الهــدف مــن الملتقــى الــذي ســيقام بدعــم
مــن بعــض الجهــات المهتمــة بقضايــا الطفــل
واالعــام والفــن .

خريطة قديمة يظهر فيها تواجد حضارة شعبنا في العراق القديم
حيث ذكرت إسم (كلدانيلر وآثوريلر)

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

أرتأينا في هذه الفقرة الحديث حول مايجري
في بلدة عنكاوا منذ فترة ليست قصيرة ،وأهم
النقاط التي من الممكن الحديث عنها في هذه
الزاوية.
ضريبة العقار في عنكاوا
نحن نعرف جيدا بأن بلدة عنكاوا منذ
خمسينات القرن المنصرم لديها خصوصية
وأصبحت ناحية مستلقة وكانت تعود اليها أكثر
من سبعين قرية في سهل برانتي وبعد إنتفاضة
أذار المجيدة وتطور البلدات ومن أجل الحفاظ
عل خصوصية عنكاوا القومية والدينية فصلت
هذه القرى والبلدات عن ناحية عنكاوا إداريا
وتم إستحداث مديريات جديدة مثل ناحية
بحركة المتاخمة لحدود مديرية ناحية عنكاوا،
وأن التطور الحاصل في العاصمة أربيل وصل
عنكاوا وأجتازحدودها وهذا أمر طبيعي الن
عنكاوا جزء من المحافظة ،ولكن األمر العجيب
لحد هذا اليوم هناك بعض القرارات ليست في
صالح أهالي عنكاوا ،فمرة يتم التعامل معها
كناحية مستقلة وهي بالفعل كذلك ومرات
أخرى يتعامل معها كانها جزء من المحافظة (أي
حي سكني من ضمن حدود المحافظة) وهذه
مخالفة قانونية ،وعلى سبيل المثال قضية الضريبة
مهمة جدا وخاصة في هذه الظروف التي يعيشها
المواطن الكوردستاني من أزمة مالية حادة،
وخاصة إن معظم أهالي عنكاوا هم من طبقة
الموظفين وليس لهم سوى الرواتب الشهرية،
وبهذا الخصوص التشمل النواحي والبلدات
بالضرائب على العقار إال في مراكز المحافظات
وهذا األمر اليشمل ناحية عنكاوا على الرغم من
بقائها ناحية مستقلة وهذا ضروري للحفاظ على
الخصوصية القومية والدينية للبلدة التي تعيش
بالتأخي منذ قرون عديدة مع إخوانهم الكورد
والقرى المجاورة لها ،والعجيب أيضا ان فرع
ضريبة عنكاوا يتعامل بشكل خشن وغير قانوني
مع أبناء البلدة مما حدث بعض التجاوزات
وهي غير مقبولة وإدارة الناحية على علم بهذا،
باألضافة الى عدم تطبيق الفقرات الخاصة ببنود
الناحية وأن كان المبررعلى إنها ناحية عصرية
ومتطورة ولكن ليس على حساب إمكانيات
المواطنين المتواضعة ،لذا ندعو إدارة الناحية
والمسؤوليين في المحافظة حل هذا اللغز وخاصة
في الضروف الحالية حيث إنخفضت األسعار
الى النصف ،ألنها تؤثر على مقدرات أهالي
البلدة مثل ماتؤثر على البلدات األخرى ،وتبقى
عنكاوا مدينة التأخي واألستقرار في كوردستان
التي تضم المهجرين قسرا من جميع المكونات
حيث وصلت أعدادهم أكثر من  %70من سكان
الناحية  ..واللبيب تكفيه األشارة ؟؟
وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن أمور أخرى
عن البلدة .

