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عمليات نينوى ..تستعد لبدء عمليات واسعة لتحرير مناطق جنوب الموصل
سورايا /خاص

تســتعد جحافــل الجيــش العراقــي فــي
عمليــات نينــوى ألنطــاق عمليــة واســعة
لتحريــر مناطــق جنــوب الموصــل فــي
مناطــق الحــاج علــى وناحيــة القيــارة وتشــير
األخبارالــى بــدء القصــف التمهيــدي
فــي قاطــع الحــاج علــي والقــرى األخــرى
وســوف تشــاهدون انطــاق عمليــه واســعه
لتحريــر العديــد مــن القــرى فــي الســاعات
القادمــه حيــث ستشــارك الفرقــة المدرعــة 37
التــي توجهــت الــى المنطقــة .
وقــال حســن ســبعاوي عضــو مجلــس
محافظــة نينــوى فــي تصريــح خــاص
لســورايا :بعــد قــدوم اللــواء المــدرع 37

وإنتشــاره فــي محــور مخمــور لمســاندة الفرقة
 15لــواء  72-71نتوقــع بــدء عمليــات واســعة
النطــاق فــي شــرق دجلــة ســاحل القيــارة
األيســر مــن أجــل تحريــر هــذه القــرى مــن
ســيطرة داعــش التــي تبعــد  60كــم جنــوب
الموصــل ،وتقــدم اللــواء المــدرع  37اليــوم
الــى مناطــق التمــاس فــي قريــة (كةبــروك)
ووصــول جســر عائــم الــى قيــادة عمليــات
نينــوى وأشــار الســبعاوي الــى أن عمليــات
نينــوى ستســمر فــي مناطــق أطــراف الموصــل
مــع عمليــات تحريــر الفلوجــة لتحريــر جميــع
المناطــق المحتلــة ومنهــا ســهل نينــوى،
ماعــدا مركــز المحافظــة لحيــن أنتهــاء تحريــر
الفلوجــة مــن دنــس قــوات داعــش األرهابيــة.

بيان من بطريركيتي أنطاكية للسريان الكاثوليك واألرثوذكس:

عامان على اقتالع شعبنا من الموصل وسهل نينوى
وجرح التهجير القسري ينزف

لقد مر عامان على اقتالع أبناء شعبنا السرياني من أرض
اآلباء واألجداد في الموصل وسهل نينوى ،بعمل إجرامي
شنيع يبلغ درجة اإلبادة العرقية والدينية ،ارتكبته داعش
ومثيالتها من المنظمات اإلرهابية التي تكفر اإلنسان الذي
ال يدين بما تدين وال يسلم بما تسلم به.
إنه العاشر من حزيران عام  ،2014يوم تشتت أبناؤنا هائمين
على وجوههم ،تاركين الموصل الحدباء ،ثم تبعه ليل 7-6
آب من العام عينه حيث استمرت عملية االقتالع ألبنائنا في
قرى وبلدات سهل نينوى ،في قره قوش وبرطلة وبحزاني
وبعشيقة وتللسقف والقوش وكرمليس وسواها ،متخبطين
خبط عشواء في الليلة الظلماء .فغدوا نازحين مشردين في
كردستان العراق وفي البلدان المجاورة في لبنان واألردن
وتركيا.
أما اليوم ،وبعد سنتين من هذه النكبة التي حلت بأبناء شعبنا،
فإننا نلمس تقاعس الدول صاحبة القرار وخنوع المجتمع
الدولي الذي يبقى صامتا أمام مشهد إبادة شعب عريق
وأصيل ال بل مؤسس لحضارة بالده المشرقية.
إننا أبناء الشهداء الذين دافعوا عن إيمانهم وأرضهم
وعرضهم ،وذادوا عن حياض أوطانهم ،شاهدين إليمانهم
ومبادئهم حتى بذل الدم .فيما نرحب بتوصيف بعض الدول
ما تقوم به المنظمات اإلرهابية على أنه إبادة للمسيحيين
واألقليات العرقية والدينية األخرى ،نستنكر أشد االستنكار
عدم قيام أي تحرك جدي من المجتمع الدولي ومن
الحكومة العراقية في سبيل تسريع الخطى لتحرير الموصل
وقرى سهل نينوى من هذه الجماعات اإلرهابية التي عاثت
وتعيث فيها فسادا .فقد هدمت كنائسنا وأديرتنا ،وباألخص
دير مار بهنام وأخته سارة حيث تم تفجير ضريح القديس،

وسلبت أمالك أبناء شعبنا ومقتنياتهم ،ناشرة ظالمة الموت
والدمار واالنحطاط الخلقي.
لقد انفطر قلبانا األبويان مرارا حين قمنا بزيارات عديدة
معا وكذلك كال منا بمفرده ،فتفقدنا أبناءنا النازحين إلى
مدن وبلدات كردستان العراق ،وتلمسنا معاناتهم المريرة
وافتقادهم ألبسط مقومات العيش البشري الالئق من مسكن
يأويهم وعمل كريم يعتاشون منه ،فضال عن الطبابة والتعليم
ألوالدهم .وهنا ،ال بد لنا أن نشكر حكومة إقليم كردستان
لكل الجهود المضنية التي تبذلها في سبيل تقديم ما يمكن
من خدمات أساسية لتوفير المعيشة الالئقة لهم في ظل هذه
الظروف العصيبة .لكننا نؤكد على مطالبتنا الملحة لإلسراع
في التحرير وعودة أبنائنا وبناتنا إلى أرضهم وبيوتهم،
على أن يحظوا بعيش آمن مستقر وبظروف حياتية الئقة
تحفظ كرامتهم وتعيد إليهم ثقتهم بوطنهم وأملهم بمستقبل
يرجونه زاهرا فيه.
ومن هنا ،نقول ألبنائنا وبناتنا المقتلعين من بيوتهم
ومجتمعاتهم:
إننا معكم في كل لحظة ،نشد على أياديكم ونحثكم على
أن تبقوا جذوة الرجاء متقدة بأنه ال بد لليل المحنة أن
ينجلي ،ليبزغ فجر العودة عما قريب .فنحن نثق ملء الثقة
بوعد الرب بأن يبقى في وسط كنيسته فال تتزعزع أبدا.
ال تفقدوا إيمانكم ،بل تشجعوا وتشددوا ثابتين في الرب
يسوع القائل :ال تخافوا« ...ثقوا إني غلبت العالم» (يو :16
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اغناطيوس أفرام الثاني
اغناطيوس يوسف الثالث يونان
األنطاكي بطريرك أنطاكية
بطريرك السريان الكاثوليك
وسائر المشرق للسريان األرثوذكس

البطريرك ساكو في ذكرى سقوط الموصل :لسنا
بحروب اسالمية مسيحية بل صراعات من اجل السلطة

اكد غبطة البطريرك مار لويس ساكو االول
بطريرك الكلدان في العراق والعالم  ،الخميس،
ان حل المشكلة العراقية يكمن من الداخل
عن طريق ترك النزاعات وإيجاد إرادة سياسية
صادقة للمصالحة وخطة ممنهجة لإلصالح،
واصفا ما يجري «ليس بحرب اسالمية مسيحية
بل صراعات باسم الدين من اجل السلطة
والمال».
وقال البطريرك ساكو بمناسبة الذكرى الثانية
لسقوط الموصل بيد تنظيم «داعش» ،في بيان
له  ،تلقت سورايا نسخة منه« ،بحزن وألم وقلق
نستذكر الذكرى الثانية للمأساة التي حصلت
ألهالي الموصل ،باحتاللها من قبل تنظيم داعش
في العاشر من حزيران عام  ،2014وتهجير
سكانها وخصوصا المسيحيين منهم ،ثم تهجير
أهالي بلدات سهل نينوى بعدهم بشهرين،
والعمل على اجتثاث حضارتهم وتاريخهم
وذاكرتهم» .واضاف ساكو «اننا امام هذا الواقع
القاسي والمخيف ،وال نزال نؤمن بان الحل
يجب ان يأتي من الداخل ،أي من العراقيين
أنفسهم ،بترك نزاعاتهم وتغيير تفكيرهم ونهجهم

وإيجاد إرادة سياسية صادقة للمصالحة ورؤية
واضحة وخطة ممنهجة لإلصالح ومعالجة
المشاكل» .واوضح ساكو ،ان «هذه الحرب
ليست إسالمية – مسيحية ،انما هي صراعات
باسم الدين من اجل السلطة والمال» ،مشيرا
الى ان «الروابط بين المسيحيين والمسلمين
والديانات األخرى كثيرة وتاريخية كما أن
االختالفات طبيعية الن الله خلقنا مختلفين».
وناشد ساكو ،الجميع في هذا الشهر الفضيل
للمسلمين وسنة الرحمة للمسيحيين بـ»ان ال
يسمحوا للفتنة الطائفية ان تمزقهم ،وال للخوف
أن يستولي عليهم ،بل أن يتحلوا باإليمان
والصبر والرجاء» ،داعيا الى «رص الصفوف
والتعاون لتحرير بلداتهم وتحقيق السالم واألمان
والمساواة للجميع».
واعتبر بطريرك الكلدان في العراق والعالم
لويس روفائيل االول ساكو ،في وقت سابق ،ان
العام  2015هو «األسوأ» ،عازيا السبب الى الفكر
المتشدد الممنهج ضد المسيحيين ،واإلكراه في
قانون البطاقة الوطنية ،فضال عن محاوالت
فرض الحجاب على المسيحيات.

أختيار رامي حنا كرومي عن منظمة سورايا في
لجنة إقرار قانون التسامح الوطني

بدعم من صندوق االمم المتحدة UNDEF
وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة العراقية
اقامت جمعية رعاية الصحافة واالعالم دورة
إعداد وتاهيل وتدريب القادة الشباب لبرنامج
الشباب العراقي لحل النزاعات وشارك فيها
أربعين شابا وشابة من جميع المحافظات
العراقية ومكوناته العرقية واألثنية ورشحت

منظمة سورايا للثقافة
واإلعالم الشاب رامي
حنا كرومي للدورة
وبعد انتهائها تم أختيار
مرشح المنظمة الى
اللجنة العليا من  4شباب
ممثلي المكونات.
استمرت الدورة أربعة
أيام متتالية ويهدف
المشروع الى إشاعة
ثقافة السالم والتسامح والحوار بين الشباب
العراقي وتفعيل التواصل الوطني بين الشباب
والجدير بالذكر أن الدورة أقيمت في
العاصمة أربيل ولعدة مرات لتأهيل الشباب
القياديين لحل النزاعات وتقريب وجهات
النظر بين مختلف المكونات.
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رسالة رئيس إقليم كوردستان حول خطة اإلصالح اإلقتصادي لحكومة اإلقليم
بسم الله الرحمن الرحيم

ان تنفيـذ خطط االصالح وتثبيت اسـس
الحكـم الصالـح فـي اقليـم كوردسـتان،
هـي حاجـة مسـتمرة وهـي فـي نفـس
الوقـت واجـب وطنـي مقـدس ويجـب
ان تنظـر اليهـا جميـع المؤسسـات فـي
االقليـم كعمليـة وطنيـة شـاملة  ،بعيـدا
عـن المصالـح الشـخصية والسياسـية
والحزبيـة.
واود ان اؤكـد هنـا علـى دعمـي لخطـة
االصلاح والتـي اعـدت بالتعـاون مـع
حكومـة اقليـم كوردسـتان والبنـك
الدولـي وبدعـم وتعـاون مـع االمـم
المتحـدة والمؤسسـات المعنيـة ،وزارة
التخطيـط فـي حكومـة اقليم كوردسـتان
والمنظمـات والمؤسسـات المحليـة
واالجنبيـة والتـي تـم االعلان عنهـا فـي
مراسـيم خاصـة فـي يـوم 30/5/2016
المختصـة واشـد علـى ايديهـم علـى
اعلان وتنفيـذ هـذه الخطـة  .واتقـدم
بالشـكر والتقديـر للبنـك الدولـي
ومؤسسـات االمـم المتحـدة وجميـع
االطـراف المعنية االخرى التي سـاعدت
ودعمـت لصياغـة هـذه الخطـة.
ان عملية المتابعة واالصالح في الهيكلية
االداريـة والمالية للوزارات والمؤسسـات
الحكوميـة ،هي احـدى االهداف المهمة
فـي البرنامـج االصالحي الـذي اعلنا عنه
فـي العاشـر من شـباط لهذا العـام ،وكان
لهـذه االصالحـات موقعـا مهما في خطة
االصلاح لحكومـة اقليـم كوردسـتان
والتـي تنفـذ برعاية البنـك الدولي.

وعـدى االهداف الكبيرة والعظيمة والتي
تـم االشـارة اليهـا في الخطـة االصالحية
لحكومـة االقليـم كاالهتمـام بالقطـاع
الخـاص والنظـام البنكي وعـدم االعتماد
فقـط علـى عائدات النفـط وتوفير فرص
العمـل والتقليـل مـن العـبء الثقيل على
ذوي الدخـل المحـدود في كوردسـتان،
مـا يهمنـا االن هـو تنفيـذ الخطـة ،وقـد
سـخرنا كل الدعـم النجـاح تنفيـذ هـذه
الخطـة وسنسـتمر علـى ذلـك بـارادة
قويـة ويتوجـب علـى جميع المؤسسـات
الحكوميـة فـي حكومة اقليم كوردسـتان
ان تنفـذ بنـود وتوصيـات خارطة الطريق
بدقـة ،وان تدعـم االحـزاب واالطـراف
السياسـية ومنظمـات المجتمـع المدنـي
ووسـائل االعلام خطـة خارطـة الطريـق
لالصلاح االقتصـادي ،كمـا يتوجـب
علـى حكومـة االقليـم نشـر نتائـج الخطة
فـي كل مرحلـة للـراي العـام.

فـي الفتـرة السـابقة ،عقدنـا العديـد مـن
االجتماعـات مـع مجلـس القضـاء وهيئة
النزاهـة والمدعـي العـام وديـوان الرقابـة
الماليـة وابدينـا كل الدعـم النجـاح هذه
العمليـة ووصولهـا للهـدف المطلـوب.
وتعتبـر هـذه المؤسسـات فـي اقليـم
كوردسـتان وحسـب القوانيـن المعمـول
بهـا المسـؤول االول فـي تنفيـذ احـكام
القانـون ،وقـد ابدينـا لهـم كل الدعـم
مـن منظـور االرادة السياسـي ،باالعتمـاد
علـى االرادة القويـة التـي لدينـا لسـير
اعمالهـم والقضـاء علـى كل العقبـات
التـي تعتـرض اعمالهـم.
خلال االشـهر الثالثـة الماضيـة وفـي
اطـار اعلان برنامـج االصلاح ومواجهة
الفسـاد ،تـم تقديم  93ملفـا لهيئة النزاهة
والمدعي العام ،وتعمل هذه المؤسسـات
االن علـى هـذه الملفـات وقـد بـدات
االجـراءات وتمـت احالـة بعـض هـذه

معتنقة للمسيحية تشرف على الموت في سجن إيراني
امرأة مسيحية مسجونة في سجن إيراني
قاسي في طهران توشك على الموت
وفي حاجة ماسة للصالة.
اعتقلت نسيم ناغاش زاركاران البالغة
من العمر  36عاما في كانون الثاني
عام  2013لتورطها في أعمال مع دير
لوضع بذرة لكنيسة إيرانية واتصاالتها
مع القس سعيد عابديني.
كانت زاركاران واحدة من أوائل
الناس الذين اعتنقوا المسيحية بعد
لقائها عابديني وكانت واحدة من قادة
الكنيسة الرئيسيين التابعين له.
بدأت زاركاران يوم الجمعة إضرابا عن
الطعام احتجاجا على حرمانها من العالج
الطبي الذي يلزمها .وقال عابديني
للصحافة المعمدانية أن زاركاران تعاني
من مرض السكري واآلالم الشديدة،
وخلل في الحاجزاألذيني في القلب.
وقد بدأت إضرابها بعد أن رفض
المدعي العام مرارا وتكرارا منحها
اإلذن لنقلها إلى مستشفى قريب لتلقي
العالج.
وقال عابديني”:إنها على بعد خطوة
واحدة من الموت ،وسبب معاقبتها
هوالمساعدة التي قدمتها لي”.
يقول عابديني أنه قد علم من نعيمي
شقيقة زاركاران ،أن مسؤولي السجن
اإليراني قد أخذوها إلى المستشفى أثناء
إضرابها عن الطعام ألنها دخلت على ما
يبدو في حالة غيبوبة ،ولكن سرعان

ما أعادوها إلى السجن على الرغم من
طلب الطبيب إبقاءها في المستشفى،
حيث قال عابديني”:قالت لي نعيمي
أن وجدت فرصة اللتقاط بعض الصور
عندما ذهبت إلى المستشفى ،وكانت
شقيقتها في ما يشبه الغيبوبة ،حتى
ظنت في البداية أن شقيقتها قد ماتت،
وقال األطباء أنها يجب أن تبقى في
المستشفى لكن الشرطة أعادتها إلى
السجن منذ يومين”.
تقضي زاركاران حكما بالسجن لمدة
أربع سنوات بتهمة “تهديد األمن
وهي
القومي” بإنشاء الكنائس،
نفس التهمة التي اتهم بها عابديني
وسجن بسببها لمدة ثماني سنوات.
إن المسؤولين اإليرانيين مستمرون في
القضاء على إنشاء الكنائس في البالد.
كما تمت مداهمةعشر كنائس في
البيوت قرب طهران في  13أيار.
نشر سعيد عابديني ما يلي حول حالة

نسيم على صفحته على الفيسبوك:
التقت نعيمي شقيقتها نسيم ،و بالكاد
تعرفت عليها حيث فقد نسيم الكثير
من شعرها و وزنها .كانت نسيم شديدة
الضعف إثناء لقاء شقيقتها وقد احتاجت
مساعدة سجينتين أخريين لإلمساك بها
عندما أتت .ال يمكنها السير بمفرها
بعد اآلن .و هي غير قادرة على تذكر
المحادثة ألكثر من خمس دقائق ،لقد
فقدت نسيم ذاكرتها .ورفضت أي
عالج طبي خالل مدة إضرابها عن
الطعام والتي دام ثالثة عشر يوما .هي
تريد أن تكون حرة ببساطة .قد تحول
اللون األبيض في عينيها إلى أصفر،
كما أن ضغط دمها منخفض جدا .إنها
تشعر بألم شديد خصوصا في رجليها
وهذا يشبه التعذيب .قال سجناء آخرون
لنسيم أن ال تتوقف عن إضرابها ألنها
قد اجتازت شوطا طويال ،لكن الكثير
منهم اآلن قلقون حولها .ال يمكن
لنسيم أن تنام مطلقا في الليل و نادرا
ما تغادر سريرها في النهار .إنها غير
مرتاحة إطالقا لدرجة أنها ال تستطيع
الجلوس حتى ولو لدقائق قليلة فقط.
تفقد نسيم وعيها عدة مرات في اليوم.
أجبرها بعض الحراس و المسؤولين
في السجن لتأكل وذلك لكي يوقفوا
األخبار التي تنشر حول حالتها الصحية
لكنها رفضت.

الملفـات للمحكمـة.
وفـي اطـار عمليـة االصلاح والشـفافية
وتقليـل المصاريـف وزيـادة العائـدات،
اصـدرت حكومـة االقليـم  40قـرارا في
الفتـرة السـابقة ،واغلـب هـذه القـرارات
كانـت تخـص الشـفافية وتنظيـم القطـاع
النفطـي ،لـذا كان مـن الواجـب ان نعلم
المواطنيـن فـي كوردسـتان حـول نتائـج
هـذه القـرارات وان تنفـذ االصالحـات
الفعليـة فـي وزارة الثـروات الطبيعيـة في
االقليم.
وبتاريـخ  17/4/2016اصدرنـا القـرار
االقليمـي رقـم ( ،)4والـذي نـص علـى
ان تفتـح جميع مؤسسـات االقليـم ابوابها
امـام ديـوان الرقابـة الماليـة وان تضـع
المعلومـات المطلوبـة امامهـم وباالخـص
مـا يتعلـق بعائدات النفـط واكدنا على ان
الشـفافية فـي هـذا القطاع امـر مهم جدا.
وعلـى مسـتوى وزارة البيشـمركة،
اصدرنـا القـرار االقليمـي رقـم( )5بتاريخ
 21/4/2016والـذي نـص علـى تشـكيل
لجنـة خاصـة باشـراف رئيـس ديـوان
رئاسـة االقليـم وبالتنسـيق مـع وزارة
البيشـمركة ورئاسـة مجلـس الـوزراء
 ،وتـم البـدء باالصالحـات فـي هـذه
الـوزارة ومازالـت خطـوات االصلاح
مسـتمرة.
وفيمـا يتعلـق بالتجـاوزات علـى االراضي
والعقـارات الحكوميـة ،اصدرنـا وبتاريـخ
 9/5/2016القـرار االقليمـي رقـم ()8
والـذي نص على تشـكيل لجنة باشـراف
المستشـار القانونـي لرئاسـة االقليـم،

وبـدأت اللجنـة باجراءاتهـا ونفـذت
بالفعـل خطـوات مهمـة في هـذا المجال.
وحـول ملـف االدويـة ،والملـف النفطـي
والبنـوك ،تـم تحديـد بعـض االجـراءات
الضروريـة لالصلاح ومواجهـة الفسـاد
فـي هـذه القطاعات المهمة وسـيتم اعالم
المواطنيـن فـي كوردسـتان حـول نتائـج
االجـراءات فـي القريـب العاجـل.
وبقـي ان نشـير الـى ان مواجهـة ومحاربة
الفسـاد يجـب ان يكون امرا شـامال ،وان
ال يكـون لهـذه العمليـة جغرافيـا محـددة
وان تشـمل جميـع مؤسسـات وهيئـات
االقليـم ،وال يمكـن القبـول بـان تخلـط
العمليـة االصالحية بالصراعات السياسـية،
ويجـب علينـا جميعـا ان نلتفـت لهـذا
الموضـوع بعيـدا عـن المصالـح الحزبيـة.
ونؤكـد مـرة اخـرى لشـعب كوردسـتان
ونضمـن للجميـع ،ان هـذه العمليـة لـن
تسـتثني احـدا وال توجـد ايـة حصانـات
الي شـخص بـل ستشـمل جميـع
القطاعـات والمؤسسـات ولـن تكـون
هنـاك ايـة عقبـات امـام المؤسسـات
المختصـة لتنفيـذ برامـج وخطـط
االصلاح ومواجهـة الفسـاد.
ان هـذه الخطـوات تكمـن ضمـن عملية
مسـتمرة وهـي بحاجـة الـى تحمـل
الجميـع باالضافـة الـى التعاون والتنسـيق
بيـن الجميـع

مسعود بارزاني
9/6/2016

السلطان يدعو الى تشكيل إتحاد يجمع
منظمات المجتمع المدني في نينوى
دعت محافظة نينوى الى
تشكيل إتحاد يرعى عمل
منظمات المجتمع المدني
خالل إجتماعها التنسيقي
للمنظمات العاملة ضمن
نينوى.
وأكد محافظ نينوى نوفل
حمادي السلطان خالل
ترأسه اإلجتماع على
ضرورة تكثيف جهود عمل
المنظمات من أجل إغاثة
النازحين واإلستعداد لمرحلة
تحرير الموصل السلطان
أكد أيضا على توحيد عمل
وجهود منظمات المجتمع
المدني من خالل إنشاء
مقر مسيطر من أجل توحيد
عمل هذه المنظمات.
وناقش الحضور الخطة
المدنية التي تبنتها محافظة
نينوى لما بعد التحرير والتي تقدم
الجهد الخدمي المرافق للعمليات
العسكرية ،وإتفق المجتمعون على
وضع خطة طواريء إلغاثة النازحين
تتكفل بها هذه المنظمات من خالل
حث الجهات المانحة على دعم عملها
لضمان استمراريتها.
والجدير بالذكر إن منظمة سورايا

للثقافة واإلعالم شاركت في اإلجتماع
ووقعت على عقد شراكة مع ديوان
مجلس محافظة نينوى لتوزيع السلة
الغذائية في محافظة أربيل على
المهجرين قسرا من أبناء شعبنا سورايا
لكافة اإلبريشيات وبمشاركة منظمة
أنطاكية للتنمية البشرية ومنظمة صناع
الحياة وأبرمت العقد وسوف يكون
ساري المفعول في األسبوع المقبل.
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مسيحية عراقية هربت من داعش:

كانوا يزوجوني ويطلقوني تسع مرات في الليلة الواحدة

مسـيحية عراقيـة هربـت مـن معقل داعش
المحصـن (الموصـل) تقـول انهـا كانـت
تتـزوج وتطلـق حوالـي تسـع مـرات فـي
الليلـة الواحـدة ،وذلـك لكـي يعطـي
االرهابييـن مبـررات ملتويـة لالغتصـاب
وذلـك بحسـب مقابلـة اجرتهـا هيئـة
الدفـاع وعرضتهـا شـبكة فوكـس نيـوز.
وتقـول المـراة المسـيحية التـي رفضـت
االفصـاح عـن اسـمها حرصـا علـى
سلامتها  ،تقـول فـي مقابلة مـع مجموعه
الدفـاع عـن المسـيحيين الغيـر ربحيـة (In
 Defense of Christians (IDCانهـم
“كانـوا يحصلـون علـي وقتمـا يرغبـون
وخصوصـا المدعـو فـاروق والـذي كان
مهووسـا بـي وكان دائمـا يقـول لـي انـه
يحـب المسـيحيين.
وتقـول ان االغتصـاب كان يسـبق
بمراسـيم زواج مزيفـة والتـي يعتقـد
المتطرفـون االسلاميون انهـا تعطيهـم
االذن بمهاجمتهـا.
وتسـتغرب المـرأة المسـيحية بقولهـا «عن
اي زواج تتحدثـون؟» وتبـدو المـرأة
فـي العقـد الثالـث مـن عمرهـا وتظهـر
وهـي تنهـد باكيـة وترتجـف فـي بعـض
اللقطـات مـن اللقـاء وتضيـف“ ..بالنسـبة
اليهـم كان زفافـا ،ولكـن اي نـوع مـن

الزفـاف هـو هـذا؟”
وبحضـور رئيـس منظمـة الدفـاع عـن
المسـيحيين  IDCتوفيـق بعقلينـي تقـول
المـرأة ان قصتهـا ليسـت بالغريبـة او غيـر
مألوفـة ،ولكنهـا تريـد ان تـروى لكـي
يتحـرك العالـم لحمايـة المسـيحيين.
ويقـول بعقلينـي :ان المـرأة طلبـت ان
تنشـر قصتهـا فـي الواليـات المتحـدة
الن هـذه االحـداث لـم تحـدث معهـا
فقـط وانمـا تحـدث مـع الكثيـر والكثيـر
مـن المسـيحيين وااليزيدييـن والنسـاء
االيزيديـات واخريـن.
فـي المقابلـة والتـي حصلـت شـبكة
فوكـس نيـوز علـى نسـخة طبـق االصـل

مـن الشـريط ،تـروي المـرأة كيـف ان
زوجهـا اختفـى بعـد دخـول داعـش
وسـيطرتهم علـى الموصـل عـام .2014
ويقـول بعقلينـي :انهـا تركـت طفليهـا
االكبريـن فـي عهـدة جيرانهـا وبـدأت
بالبحـث عـن زوجهـا برفقـة طفلهـا
المولـود حديثـا.
وتقـول ..النـاس كانـوا يغـادرون ،الجميع
يغـادرون ،اعنـي حتـى المسـلمين كانـوا
يغـادرون ولكنـي لـم يكن لـدي اي احد
وال اي شـيئ سـوى االمل بزوجي وقلت
مـع نفسـي ” اذا غـادرت الى اين عسـاني
اذهب؟””.
لـم يكـن لـدي اي فكـرة عـن المـكان

الدين الحنيف والدين العنيف

موفق حـداد
في مطلع فتوتنا وصبانا ومنذ جلوسنا
على مقاعد الدراسة في الصف
االول االبتدائي وما تاله من مراحل
دراسية متعاقبة ولغاية دخول المحتل
االمريكي الى العراق في العام 2003
مر بنا معلمون ومدرسون وأساتذة
نهلنا منهم المعرفة واألدب والثقافة
والعلوم بمختلف فروعها كان لثقافة
األديان كمصدر مهم فيها النصيب
الواضح باعتبار أن األديان هي المرجع
األساس واألصح لغرس األخالق
الحميدة والتربية الفاضلة في نفوسنا
واستمعنا إلى مرشدينا وإلى نصائحهم
وتوجيهاتهم التي كانت دائما وأبدا
تدعونا إلى محبة بعضنا واحترام كبارنا
سنا ومقاما وحفرت مفردة (الدين
الحنيف) حروفها عميقا في وجداننا
فتولدت لدينا فكرة وممارسة احترام
رجال الدين حد االجالل مهما كان
دينهم فنظرتنا إليهم كانت مشوبة بما
يشبه التقديس بتشجيع من أولياء أمورنا

بل وصل احترامنا لهم حد الخوف من
عدم رضاهم عنا وكان التهديد من قبل
أهلنا بالشكوى علينا لدى رجال الدين
في مخالفاتنا تثير فينا الخوف رغم أننا
لم نلمس أي تعنيف أو توبيخ من
هؤالء الرجال األفاضل بل العكس هو
الصحيح إذ كانوا يربتون على أكتافنا
ويمسدون رؤوسنا داعين إيانا إلى طاعة
الوالدين واحترام المعلمين والعطف
على الصغار ،كل هذه االمور كنا
نسمعها مغلفة بعبارة (الدين الحنيف)
وكم سألنا عن معنى (الحنيف) لنتوصل
إلى أنها تعني االستقامة والسالمة ،وكبرنا
وكبرت معرفتنا وازدادت ثقافتنا ونشأت
صداقات بيننا وبين زمالء دراساتنا
المتقدمة ثم بيننا وبين زمالء الوظيفة
والمهنة والجيرة واجتزنا اختبارات
التعيين في مجلس الخدمة دون ذكر
شروط لالنتماء الديني او القومي او
غيرها من االشارات التي استحدثت
بعد حلول (ديمقراطية االحتالل) ضيفا
كريها بيننا ،صداقتنا كانت قائمة على
أسس األخالق الحنيفة التي اليكدرها
اختالف قوميتنا أو ديننا أو معتقدنا أو
عاداتنا وتقاليدنا بدليل تبادلنا التهاني في
األفراح والتنادي بالتعاون في األتراح
بروح أخوية صادقة نقية التشوبها شائبة،
اليوم تطلع علينا الفضائيات ووسائل
االعالم المتعددة بما فيها وسائل
التواصل االجتماعي لتعرض علينا مقاطع
لخطباء وعلماء ورجال دين بمختلف
يجتزئون جمال من هنا وهناك ليتفاخروا

باشاعاتها بين متابعيهم ومستمعيه وهي
في واقعها وحقيقتها تشبه دس السم في
العسل فتتشوه صورة الدين من (حنيف)
إلى (عنيف ) واالديان ليست هكذا
في جوهرها ودراستها بتمعن ومنطقية
وتحليل سليم وهذا ما جرى على أرض
الواقع من خالل ما نراه من أقوال
العديد من المجرمين الذين ينفذون
جرائمهم باسم الدين أو باالستناد إلى
خطبة أو عظة لرجل دين (نصف أمي)
يفسر الكالم كما يحلو له وضمن
ثقافته البسيطة التي التتعدى ارتداءه
لباسا دينيا يخول له إطالق الكالم
جزافا وتفسيره بما يخدم مصالحه،
المؤسف باالمر هو غياب المرجعيات
الناضجة والمسؤولة عن أداء واجبها
ورسالتها في ايقاف هؤالء المدعين
والمشوهين للحقائق عند حدهم وخلع
الصفة الدينية التي اليستحقونها اليقاف
الشطط في التصرف انقيادا من البسطاء
(وما أكثرهم ) لتوجيهاتهم وترويجاتهم
التي أدت إلى شيوع التشدد والتعصب
ما أدى إلى خالفات واختالفات
كانت نتائجها كارثية على البلد ،كما
على الجهات االعالمية الرصينة ايقاف
دعمها لهؤالء المخربين وفضحهم ورد
كيدهم إلى نحورهم وذلك باالعتماد
على المؤسسات الرصينة ورجالها
الثقات لشرح تعاليم االديان (الحنفية )
واالبتعاد عن طرح وتشجيع التصرفات
والممارسات (العنيفة) ..وكان الله يحب
المحسنين.

الـذي يجـب ان
اتوجـه اليـه لـذا
بقيـت .وتضيـف
ان عناصـر داعـش
واجهوهـا ووجدوا
وشـم الصليـب
كتفهـا،
علـى
فأخذوهـا وطفلهـا
الـى مدرسـة كانوا
قـد حولوهـا الـى
للسـبايا
مخيـم
حيـث هنـاك تـم
اغتصابهـا مـرارا

وتكـرارا.
بعقلينـي يقول ان قـرار الواليات المتحدة
فـي مطلـع هـذا العـام باعتبـار مـا تعـرض
لـه المسـيحيون ابادة جماعية هـو الخطوة
االولـى ،والخطـوة التاليـة يجـب ان
تكـون توفيـر ملاذ امـن للمسـيحيين كما
فعلـت الواليـات المتحـدة وحلف شـمال
االطلسـي فـي تسـعينات القـرن الماضـي
لحمايـة المسـلمين فـي حـرب البوسـنة.
ويضيـف بعقلينـي” انهـم فقـط يريـدون
العيـش بسلام والصلاة وان يكونـوا
أحـرارا ،لذلـك الملاذ االمـن والمنطقـة
المحميـة يجـب ان تكـون خطوتنـا التالية

لنسـاعدهم فـي العـودة الـى ديارهـم.
هيئـة الدفـاع فـي المحكمـة قدمـت ايضا
مـا يبـدو انـه قائمة بأسـعار سـبايا داعش،
حيـث كانـت اعلـى االسـعار لالطفـال
بيـن سـن السـنه والتاسـعة .ادعـاءات
المـرأة حـول مخيمات االغتصاب وسـعر
السـبايا ال يمكـن التأكـد منـه بشـكل
مسـتقل ،ولكـن تـم مراجعتهـا مـن قبـل
خبـراء خارجييـن وقيمـت بانهـا تتفـق مع
االسـاليب الوحشـية للجماعـات االرهابية.
وفـي اشـارة الـى المـرأة والطفـل
“كبضاعـة” او “غنائـم حـرب” تؤكـد
الوثيقـة ان االسـعار ثابتـة وإلزاميـة وان
مـن يخالفهـا سـيتم تصفيتـه.
واليسـمح الي زبـون ان يشـتري اكثـر
مـن  3غنائـم بإسـتثناء االجانـب مثـل
االتـراك ،والسـوريين ،والخليجيـون.
باإلضافـة الـى االسـتغالل الجنسـي،
خبـراء خارجيـون قالـوا ان داعـش يبيـع
النسـاء واالطفـال ليعملـوا كخـدم للبيوت
ويقومـوا باألعمـال اليدويـة.
وتقـول منظمـة ( )IDCان المسـيحية
العراقيـة اسـتطاعت الهروب من “مدرسـة
المـوت” ألن احـد مقاتلـي داعـش هنـاك
كان جارها المسـلم والذي ميزها وسـمح
لهـا بالهـروب.

موصل مجرد ذكرى...
مهند األومري

العــد التنازلــي لذكــرى إحتــال الموصــل ثانــي كبــرى مــدن العــراق ،بــدأ
بالفعــل ففــي صبيحــة العاشــر مــن حزيــران خلــت مناطقنــا وأحياؤهــا مــن
أهلهــا األصــاء ليحــل محلهــم الغربــاء ممــن الديــن لهــم وال مذهــب،
رافعيــن شــعار» القتــل ثــم القتــل ثــم التدميــر».
لذلــك شــهدت الموصــل نزوحــا كبيــرا ،لــم تشــهده بالرغــم مــن أنهــا
أكتــوت بنــار األرهــاب علــى مــدى أكثــر مــن عشــر ســنوات.
وذلــك بفضــل الجيــش العراقــي» الباســل» الــذي لــم يصمــد ولــم يطلــق
أطالقــة واحــدة أمــام المــد الداعشــي ،رغــم أمكانياتــه والمليــارات التــي
أنفقــت مــن أجــل أن يكــون ســور الوطــن ودرعــه الحصيــن.
بعــد عاميــن علــى إحتــال الموصــل أصبحــت الموصــل مجــرد ذكــرى ،فــا
معالــم حضاريــة ودينيــة وأنســانية وال حيــاة بمعنــى الحيــاة ،بــل اصبحــت
كالســجن الــذي يتمنــى الجميــع الخــاص منــه والتحــرر.
عاميــن وهنــاك تنظيــم أجرامــي بــث الفكــر المتطــرف والتكفيــري فــي عقــول
أطفالنــا ورجالنــا ونســائنا ،وهــؤالء بحاجــة لــدورات توعويــة وتثقيفيــة وإال
فأنهــم يعتبــرون قنابــل موقوتــة.
عاميــن تنظيــم داعــش مــارس نفــس سياســة البعــث حيــث الموصــل للعــرب
وبقــاي المكونــات مــا هــم إال مجــرد ضيــوف عليهــم الرحيــل أو العيــش
كمواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة وربمــا العاشــرة.
عاميــن مــن قتــل وســلب ونهــب وتهجيــر وذبــح وأغتصــاب فضــا عــن
جريمــة ســبي النســاء بحــق أخواتنــا األيزديــات.
عاميــن والعالــم أجمــع عاجــز عــن تحريــر مدينــة كان بإمــكان أهلهــا
وحدهــم بــدون تدخــل خارجــي تحريــر مدينتهــم أن تكاتفــوا وتعاونــوا
فقاومــوا المحتــل الداعشــي ولــو بالحجــارة والســكاكين والعصــي ،ســيما
وأن هنــاك أكثــر مــن مليــون محاصــر بينمــا الدواعــش ال يتجــاوزون بالكثيــر
عشــرة االف داعشــي قــذر.
عاميــن والعالــم منشــغل بقصــف الطائــرات بينمــا قــوات البيشــمركة علــى
االرض اعطــت التضحيــات بعــد تحريرهــا مســاحات واســعة مــن نينــوى.
عاميــن علــى احتــال الموصــل عســى ان ال يمتــد ليصبــح ثــاث ســنوات
وتكــون الفاجعــة أكبــر كــون كل يــوم يمــر علــى الموصــل وهــي محتلــة
تخســرعدد مــن ســكانها وتخســر معالمهــا والدمــار يعــم اكثــر.
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دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی بۆ چاکسازیکردن لە هەرێمی کوردستان..

ئهنجامدانی چاكسازی و جێبەجیکردنی بنەماکانی حوکمڕانیی باش ل ه ههرێمی
كوردستان پێداویستییەکی بەردەوامە و لهههمانكاتدا ئهركێكی نیشتمانی پیرۆزه

مەسـعود بارزانـی ،سـەرۆکی هەرێمـی
کوردسـتان پەیامێکی لەبارەی چاکسـازی
باڵوكـردەوە.
لـە پەیامەكـەدا هاتـووە «لـ ه مـاوهی
سـێ مانگـی ڕابـردوو لـ ه چوارچێـوهی
ڕاگهیاندنـی بهرنامـهی چاكسـازی
و ڕووبەڕووبوونـهوهی گهندهڵـی 93
دۆسـی ه پێشـكهش بـ ه دهسـتهی نهزاهـه
و داواكاری گشـتی كـراون و ئێسـتا ئـهم
دامهزراوانـ ه كار لـ ه سـهر فایلـهكان
دهكـهن و پڕۆسـهی لێكۆڵینـهوه و
ئیجرائات دهسـتیپێكردوهو بهشـێك لهو
دۆسـیان ه ئیحالـهی دادگا كـراون».

دەقی پەیامەكەی بارزانی:
بهناوی خودای گهوره و میهرهبان

ئهنجامدانی چاكسازی و جێبەجیکردنی
بنەماکانی حوکمڕانیی باش ل ه ههرێمی
كوردستان پێداویستییەکی بەردەوامە و
لهههمانكاتدا ئهركێكی نیشتمانی پیرۆزه
و پێویست ه دامهزراوهكانی ههرێم دوور ل ه
بهرژهوهندیی كهسی و سیاسی و حزبی،
وهك پڕۆسهیهكی نیشتمانیی گشتگیر لێی
بڕوانن.
لێره دهمهوێ دهستخۆشی و پشتیوانیی
خۆم بۆ پالنی ڕیفۆرمی حكوومهتی
ههرێمی كوردستان و بانكی نێودهوڵهتی
ڕابگهیهنم ك ه ب ه هاوكاری و پشتگیریی
نەتەوە یەكگرتووەكان و دهزگا
پهیوهندارهكانی ،وهزارهتی پالندانی
حكومهتی ههرێمی كوردستان و
ڕێكخراو و دامهزراوه تایبهتمهنده بیانی
و ناوخۆییهكان ئاماده كراوه ،و لە
مەراسیمێکدا لە  2016/5/30وەک نەخشە
رێگایەک ڕاگەیەنرا.
سوپاس و پێزانینیشمان ههی ه بۆ بانكی
نێودهوڵهتی و دهزگاكانی نهتهوه
یهكگرتووهكان و ههموو الیهنێكی
دیكهی پهیوهندیدار ك ه هاوكار و پشتیوان
بوون بۆ داڕشتنی ئهم پالنه .پێداچوونهوه
ی ل ه ههیكهلیهتی كارگێری
و چاکساز 
و دارایی وەزارەت و دامەزراوەکانی
حكوومهت وهك یهكێك ل ه ئامانجهكانی

ئهو بهرنام ه چاكسازیهی ك ه ل ه 10ی
شوباتی ئهمساڵ ڕامانگهیاند ،زۆر ب ه
باشی له پالنی ڕیفۆرمی حكوومهتی
هەریمی کوردستان ب ه چاودێریی بانكی
نێودهوڵهتی جێگەی كراوهتهوه.
ئهمه جگ ه له گرنگیدان ب ه كهرتی
تایبهت و سیستهمی بانكی و پشتنهبهستن
تهنها به داهاتی نهوتی و ڕهخساندنی
ههلی كار و كهمكردنهوهی باری
قورسی سهرشانی خهڵكی ههژاری
كوردستان ئامانجی گهوره و پیرۆزن
كه ل ه چوارچێوهی پالنی ڕیفۆرمی
حكوومهتی ههرێم ئاماژهیان پێدراوه.
ئهوهی زیاتر ب ه الی ئێمهوه گرنگ ه
جێبهجێكردنی پالنهكهیه ،بۆ ئهم
مهبهستەش ههموو پشتیوانیی خۆمان بۆ
سهرخستنی پڕۆسهك ه خستۆتهگهڕ و ب ه
ئیرادهیهكی جدیش بهردهوامی پێدهدهین
و پێویستە لەسەر هەموو دامەزراوەکانی
حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە وردی
ئەو نەخشەڕێیە جێبهجێ بکەن و هەموو
الیەنە سیاسیەکان و رێکخراوەکانی
کۆمەڵی مەدەنی و میدیاکان پشتیوان
و چاودێر بن بۆ ئەو نەخشەڕێیە ،ل ه

ههمانكاتدا پێویست ه حكوومهتیش قۆناغ
ب ه قۆناغی ئهنجامی پالنهك ه بۆ ڕای
گشتی باڵو بكاتهوه.
ل ه ماوهی ڕابردوو زنجیرهیهك
كۆبوونهوهمان لهگهڵ ئهنجوومهنی
دادوهری و دهستهی نهزاههو داواكاری
گشتی و دیوانی چاودێری دارایی
ئهنجام داون و ههموو پشتیوانیهكمان
پێڕاگهیاندوون بۆ ئهوهی پڕۆسهك ه
سهركهوتوو بێت و ب ه ئامانج بگات .ئەم
دامەزراوانەی هەرێمی کوردستان بە پێی
یاسا بەرکارەکان بەرپرسی یەکەمن لە
جێبەجێكردنی حوکمی یاسا و لەڕووی
ئیرادەی سیاسی و پشتیوانیەوە بۆمان
دووپات کردوونەتەوە ،کە لە الی
ئیمەوە ئیرادە و پشتیوانییەکی بەهیز هەیە
بۆ باشتر بەڕێوەچوونی کارەکانیان و
نەهێشتنی ڕێگریەکانی بەردەمیان.
ل ه ماوهی سێ مانگی ڕابردوو ل ه
چوارچێوهی ڕاگهیاندنی بهرنامهی
چاكسازی و ڕووبەڕووبوونهوهی
گهندهڵی  93دۆسی ه پێشكهش ب ه
دهستهی نهزاهه و داواكاری گشتی
كراون و ئێستا ئهم دامهزراوان ه كار

ل ه سهر فایلهكان دهكهن و پڕۆسهی
لێكۆڵینهوه و ئیجرائات دهستی پێكردوه
و بهشێك لهو دۆسیان ه ئیحالهی دادگا
كراون.
حكوومهتی ههرێم ل ه چوارچێوهی
پڕۆسهی چاكسازی و شهفافیهت و
كهمكردنهوهی خهرجی و زیادكردنی
داهات لهماوهی ڕابردوو نزیكهی 40
بڕیاری دهركردوه ،بهشێكی زۆری
ئهم بڕیاران ه تایبهتن ب ه شهفافیهت و
ڕێكخستنهوهی كهرتی نهوت ،بۆی ه
بهالمانهوه گرنگ ه خهڵكی كوردستان
ئهنجامی بڕیارهكان ببینێت و چاكسازی
بنەڕهتی ل ه وهزارهتی سامان ه سروشتییهكان
ئهنجام بدرێت .ل ه ڕێكهوتی /4 /17
 2016بڕیاری ههرێمی ژمارە()4ـمان
دهركردووه كه سهرجهم دامودهزگای
ههرێم دهرگاكانیان بۆ دیوانی چاودێری
دارایی ههرێم بكهنهوه و زانیاری و
داتای پێویستیان بخهن ه بهردهست ل ه
ناویشیان ئهوهی پهیوهسته بهداهاتهكانی
نهوت و شهفافیهت لهم سێكتهره گرنگه.
ل ه سهر ئاستی وهزارهتی پێشمهرگ ه
لیژنهیهكی تایبهتمهند ب ه بڕیاری

ههرێمیی ژماره( )5ل ه ڕێكهوتی /21
 2016 /4ب ه سهرپهرشتی سهرۆكی
دیوانی سهرۆكایهتی ههرێم پێكهاتووه
و بەهەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی
پێشمەرگە و سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی
وەزیران ،دهست كراوه ب ه چاكسازی لهم
وهزارهته و ههنگاوهكانیش بهردهوامن.
سهبارهت ب ه زێدهرۆیی بۆ سهر زهوی
و زاری میری دیسان ل ه ڕێكهوتی /9
 2016 /5ب ه بڕیاری ههرێمیی ژماره()8
لیژنهیهك بهسهرپهرشتیی ڕاوێژكاری
یاسایی سهرۆكایهتی ههرێم پێك
هاتووهو دهست كراوه ب ه ئیجرائات و،
ههنگاوی باش لهم ڕووهوه نراوه.
ل ه سهر دۆسیهی دهرمان و وهبهرهێنان
و نهوت و بانكهكان ڕێوشوێنی
پێویست دیاریكراون بۆ چاكسازی
و ڕووبهڕووبوونهوهی گهندهڵی لهم
سێكتهره گرنگانه ،ك ه ل ه ئایندهیهكی
نزیك خهڵكی كوردستان ئهنجامهكانی
دهبینێت.
ئهوهی ماوهتهوه ئاماژهی پێبدهین ئهوهی ه
كه پێویست ه ڕووبهڕووبوونهوهی گهندهڵی
سهرتاسهری بێت و هیچ جوگرافیایهكی
دیاریكراوی نهبێت و ههموو دهسته
و دامهزراوهكانی ههرێم بگرێتهوه.
ههروهها ب ه هیچ شێوهیهك نابێت پڕۆسهی
چاكسازی تێكهڵ به ملمالنێی سیاسی
بكرێت و دهبێ ههموو الیهك دوور ل ه
بهرژهوهندی حزبی لهم بابهت ه بڕوانن.
جارێكی دیك ه دڵنیایی دهدهینهوه
خهڵكی كوردستان ك ه هیچ كهسێك
لهم پڕۆسهی ه پارێزبهندی نیه و ههموو
سێكتهر و دامهزراوهكان دهگرێتهوه و
هیچ بهربهستێكیش نابێت ڕێگر بێت
لەبەردەم دامەزراوەکانی واڵت بۆ
جێبەجێکردنی بەرنامە و پالنەکانی
ڕیفۆرم و ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی.
ئەم هەنگاوانە پڕۆسەی بەردەوامن و
پیویستی بە پشوودریژی و هەماهەنگیی
هەموو الیەکە.

مسعود بارزانی
9ـی 6ـی2016

بەیاننامە بەبۆنەی ئازادكردنهوهی ناوچ ه كاكهیی نشینهكانی رۆژههاڵتی پارێزگای موسڵ لهدهست چهكدارانی داعش
بەناوی پەروەردگاری مەزن
ب ه بۆنهی ئازادكردنهوهی ناوچ ه كاكهیی
نشینهكانی رۆژههاڵتی پارێزگای موسڵ
لهدهست چهكدارانی داعش و دووباره
ههڵكردنهوهی ئااڵی كوردستان لهو
ناوچانه ،ب ه ناوی خۆمان و كاكهییهكانی
(یارسانهكانی) نیشتهجێی باشووری
كوردستان ب ه تایبهت كاكهییهكانی
دهڤهری مووسڵ سوپاس و پێزانینی
تایبهت ئارهستهی جهنابی بهڕێز
(مهسعود بارزانی) سهرۆكی ههرێمی
كوردستان و فهرماندهی گشتی هێزه
چهكدارهكان ،و ههروهها تهواویی
پێشمهرگ ه قارهمانهكان دهكهین٠

شایانی باس ه ل ه ئهنجامی ئۆپراسیۆنێكی
فراوان كهوا بهسهرپهرشتی راستهوخۆی
سهرۆكی ههرێمی كوردستان بهڕێوهچوو
و ماوهی دوو رۆژی خایاند ،خۆشبهختان ه
ئۆپراسیۆنهك ه ب ه سهركهوتوویی كۆتایی
هات و تهواوی ناوچهك ه ل ه تیرۆرستان
و ناحهزانی پێكهوهژیان پاككرایهوه و 4
گوندی كاكهیی هاتن ه ئازادكردن .ئهمه
جگ ه لهوهی بووه هۆی الدانی تهواوی
مهترسیی ه ئهمنییهكانی سهر دوو گوندی
دیكهی كاكهیی ،ئهوانیش گوندی سفی ه
و زهنگهڵ بوون.
ههروهها جێگای خۆیهتی سوپاس و
پێزانینی خۆمان ئاراستهی گشت واڵتانی
هێزی هاوپهیمانی دژی تیرۆر بكهین

كۆمهڵگهی كوردی دهخاته گۆڕ .ئهم
سهركهوتن ه بووه هۆی دروستبوونی
خۆشحالی و ههستی دڵنهواییی الی
سهرجهم كوردانی كاكهیی باشووری
كوردستان٠
ل ه كۆتایدا درود بۆ روحی سهرجهم
شههیدانی رێگای ئازادی نیشتیمان
و هیوای زوو چاكبوونهوه بۆ گشت
پێشمهرگ ه بریندارهكانمان.
سوپاس
ل ه پاڵپشتی و ههماههنگییهكانیان ل ه
رێگای هێزی ئاسمانییهوه بۆ هێزهكانی
پێشمهرگهی حكومهتی ههرێمی

كوردستان .بێگومان ئهم سهركهوتن ه
مهزنه زیاتر ریشهی پێكهوهژیان
پتهو دهكات و خهونی لێكترازانی

فەلەکەدین کاکەیی فاوەندەیشن
سەنتەری رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی سفەیە
ناوەندی رۆشنبیری خلیل منەوەر
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الفنانة الكوردية نسرين أحمو ..فكرت مليا بهذه الجملة لمن سأرسم!
لقاء اجراه:
كاوة عيدو الختاري
الفنانــة التشــكيلية الكرديــة نســرين
احمــو ،مــن مدينــة الحســكة قــوة
اإلبــداع لديهــا تأتــى مــن قــوة حضورها
و جرأتهــا بأعمالهــا ألفنيــة وأعمالهــا
تصــف ســمات البيئــة الكرديــة بــكل مــا
فيهــا مــن قيــم حضاريــة وإنســانيه ومــا
حققتــه الفنانــة نســرين مــن إبــداع ينظــر
إليــه بعيــن الدهشــة واإلعجــاب وهــي
اآلن تعيــش فــي المانيــا و تتمتــع بفاعليــة
الحضــور الدائــم فــي المعــارض الفنيــة.
التشــكيلية الكورديــة تعــرض عبــر
لوحاتهــا أفــكارا وحــوارا مفتوحــا
يحمــل بيــن طياتــه رؤيــة أشــبه مــا
تكــون ميثولوجيــة حــول الوجــود منــذ
انبعــاث آدم وحــواء علــى وجــه الدنيــا.
وقالــت الفنانــة الكورديــة نســرين احمو”
قبــل أن أدخــل عالــم الفــن التشــكيلي
فكــرت مليــا بهــذه الجملــة “ لمــن
سأرســم” لــو كنــت منصفــة لمــا بحثــت
عــن اإلجابــة .بــدأت ارســم لنفســي
بــدأت ارســم شــيء يليــق بوجــودي
كأنثــى ولــدت فــي الشــرق بعيــد
تشــاؤم اللحظــات اآلنيــة” و اســتمرت
بالحديــث “و بــدأت بعدهــا برســم
لمــن حولــي وإدخــال اوجاعهــم فــي

صــدر لوحاتــي ال أحمــل شــيئا مميــزا
ســوى محاولــة االنتحــار مــرارا مــن على
منصــة األلــوان فاجعــل األلــوان تتصــارح
فيمــا بينهــا وتبــدأ المــرأة الشــرقية برســم
ذاتهــا فــي لوحــة تجريديــة فانتقــم
مــن نفســي ألرســم ذاتــي فــي تلــك
اللوحــة ،فجميــع مــا ارســمه هــو انــا فــي
مــكان آخــر مــن هــذا الزمــان .ال أرى
لشــخصيتي ايــة معنــى مــن دون األلــوان

وهــذا مــا احــاول ان أخبــر الجميــع بــه”.
و عــن الشــعر الفــن اوضحــت
التشــكيلة نســرين” فــي الحقيقــة هنالــك
الكثيــر مــن األماكــن التــي أجــد نفســي
بهــا أحيانــا فــي رحــم وطــن ينــزف
وأحيانــا أخــرى أجــد نفســي فــي جســد
أنثــى ومحاطــة انــا بأســاك شــائكة مــن
العــادات والتقاليــد واحتــاج التحــرر ومــا
زلــت .دائمــا أعتبــر الرســم هــي قصيــدة

باأللــوان دون النطــق
بــأي حــرف وحالمــا
وددت أن أكتــب
قصيــدة أجــد نفســي
بيــن األلــوان وأبــدا
بالرســم”.
و حــول عالــم
ذكــرت
مجئهــا
الفنانــة نســرين احــو
“ فــي الحقيقــة ليــس
مــن انــا جــاء إلــى
عالــم الفــن التشــكيلي
بــل هــو جــاء الــي
يمكننــي أن اســميه
اإللهــام فأنــا أرســم
منــذ الصغــر وأنــا
بــدوري اود ان اكــون
لهــذا الفــن صديقــة
وفيــة .الفــن التشــكيلي
هــو حقيقتنــا يمكنــك
أن تــرى صرخــة مــا دون أن تســمع ايــة
صــدى مــن حولــك يمكنــك أن تشــعر
بصخــب مأســاة بكائنــا دون أن يمــد
لــك دموعــك يــد العــون وهكــذا إلــى
مــا النهايــة”.
والتعامــل مــع االلــوان اكــدت
نســرين “لــكل لوحــة خاصيتهــا
وفكرتهــا ولونهــا الخــاص الــذي يميزهــا

عــن ســابقاتها ،اختيــار األلــوان يأتــي مــع
اختيــار الفكــرة دون عنــاء .و بالنســبة
لــي اختيــار األلــوان مهــم للغايــة جــدا،
فلــوال األلــوان لمــا وجدتنــي أرســم
االن وكل لوحــة تقــدم أجمــل مــا
لديهــا لتبــدوا أجمــل وانــا بــدوري اقــوم
بوضــع الحلــة المناســبة لهــا باأللــوان”.
و اشــارت الفنانــة علــى “كل فنــان
تشــكيلي لديــه أيقونــة تميــزه عــن غيــره
مــن الفنانيــن التشــكيليين اآلخريــن
وأنــا باعتقــادي حاولــت جاهــدة أن
أدخــل إلــى الفــن التشــكيلي األلــوان
والحــركات التــي تناســب شــخصيتي
وتليــق بالمــرأة الكرديــة ال اكثــر”.
فــي ســؤال لنــا للفنانــة متــى
ترســمين؟ اجابــت “ ليــس هنالــك
وقــت معيــن أو متــى أبــدا برســم لوحــة
وال اهتــم بالزمــان أبــدا .حتمــا الظــروف
التــي أمــر بهــا تؤثــر وبشــكل جــذري
علــى لوحاتــي .كثيــرا مــا أمــر بمواقــف
محزنــة فأجــد األلــوان والريشــة بيــدي
وأبــدا بالصــراخ علــى لوحتــي وكذلــك
ايضــا هــي حــاالت الســعادة وإبــداء
باســتخدام األلــوان الربيعيــة وال ســيما
يعتبــر كل فنــان تشــكيلي بــأن كل
لوحــة يرســمها تصبــح تلــك اللوحــة
طفلتــه ويزيــد االعتنــاء بهــا كمــا هــي
حــال الشــاعر”.

جائزة المثقف لعام  2016في مجال المقال الصحفي للكاتبة الصحفية أسماء محمد مصطفى
بغداد ايمان العبيدي

منحـت مؤسسـة المثقـف العربـي
الدوليـة الكاتبـة والصحفيـة العراقيـة
أسـماء محمـد مصطفى جائـزة المثقف
لعـام  2016كرمـز للمـرأة الكاتبـة
وتقديـرا لمنجزهـا اإلبداعـي فـي مجال
المقـال الصحفـي .يذكـر أن مؤسسـة
المثقـف تأسسـت منـذ عشـر سـنوات
فـي سـيدني اسـتراليا وأطلقـت صحيفـة
المثقـف التـي اسـتقطبت الكثيـر مـن
األقلام ،وسـبق للكاتبـة أسـماء محمـد
مصطفـى التـي تعمـل مديـرة تحريـر
مجلـة المـوروث الثقافية وموقـع ذاكرة
بغداد ورئيسـة قسـم العالقـات واإلعالم
فـي دار الكتـب والوثائـق العراقيـة أن
فـازت بجوائـز عديـدة منهـا جائـزة
أفضـل صحفيـة تكتـب فـي الصحافـة
االدبيـة  ،2012وجاائـزة النـور لالبـداع
إلعدادهـا ملفـا عـن مشـاكل الشـباب
فـي العـراق  ،2008وجائـزة النـور
التقديريـة إلعدادهـا ملفـا موسـعا عـن
التسـامح والمصالحـة الثقافيـة ،2009
وجائـزة صحفيـة العـام  ،2011وجائـزة
صحفيـة العـام  ،2012وجائـزة اإلبـداع
الشـبابي ..أفضـل تحقيـق صحفـي
فـي العـراق  ،1998وجائـز الصحفيـة
المتميـزة فـي العـراق  ،2000وقلادة
الصحافـة  ،2008وحصلـت على تكريم
وزارة الثقافـة العراقيـة لجنة المرأة ،عام
 ،2014لتميزهـا فـي إدارة تحريـر مجلة
المـوروث الثقافيـة وكتاباتهـا في مجال
المـوروث الثقافـي العراقـي المـادي
وغيـر المـادي وحمايتـه مـن الضيـاع،
وحصلـت علـى تكريميـن آخريـن من

وزارة الثقافـة العراقيـة  ،2014االول
بصفتهـا قاصـة وكان ضمـن التكريـم
أدراج سـيرتها فـي كتـاب نسـاء وعطاء
الصـادر عـن الـوزارة ،والثانـي بصفتهـا
الصحفيـة لمناسـبة يـوم المـرأة ،كمـا
حصلـت علـى عشـرات كتـب الشـكر
وشـهادات التقديـر مـن مؤسسـات
إعالميـة وثقافيـة رسـمية وغيـر رسـمية.
أسـماء حاصلـة علـى بكالوريـوس
إعلام بدرجـة امتيـاز مع مرتبة الشـرف
األولـى فـي جامعة بغـداد كلية اآلداب،
(المرتبـة االولـى علـى قسـم اإلعلام).
وهـي عضـو اإلتحـاد العـام لألدبـاء
والكتـاب فـي العـراق ،ونقابـة الصحفيين
العراقييـن .بـدأت العمل الصحفي كاتبة
تحقيقـات صحافيـة منـذ تخرجهـا فـي
تسـعينيات القـرن الفائـت ،وعملـت

رئيسـة ألقسـام التحقيقـات وصفحـات
المـرأة وقضايـا النـاس والمجتمـع
وشـكاوى المواطنيـن وحقـوق اإلنسـان
فـي صحـف عراقية عديـدة ،الى جانب
نشـر عشـرات القصـص ،ولهـا أعـمدة
وزوايـا ثابتـة فـي الصحـف .تكتـب
فـي مختلـف شـؤون الحيـاة السـيما
المـوروث الثقافـي وحقـوق اإلنسـان
وثقافـة المحبة والتنمية البشـرية والطاقة
الإيجابيـة وهمـوم اإلنسـان وشـكاوى
المواطنيـن وقضايـا المـرأة ومشـاكل
المجتمـع .تكـرس قلمها لخدمـة الناس
وقضاياهـم ،وهدفهـا إشـاعة ثقافـة
المحبـة والسلام والعدالـة.
أصـدرت مجموعـة قصصية( :نحو
الحلـم) عـام  1999صـدر عـن دار
الشـؤون الثقافية العامة .وكتاب مشـترك

(جـروح فـي شـجرالنخيل قصـص مـن
واقـع العـراق) مع مجموعـة من األدباء،
برعايـة البعثـة الدوليـة للصليب األحمر
بعثـة العراق عـام  ،2007صدر الكتاب
عـن دار الريـس فـي لبنـان .إسـهامتها
بالكتـاب نـص :قبلـة قبل المـوت .وهو
نص نشـرته مجلـة نيويوركـر األميركية
مترجمـا الـى اللغـة االنكليزيـة ،كمـا
نشـرته صحـف عربيـة عديـدة نقال عن
الكتـاب ،وكتاب مشـترك (واقـع المرأة
فـي عـراق مـا بعـد التغييـر) ،صـدر
عـن مؤسسـة الحـوار المتمـدن .2008
إسـهامتها فـي الكتـاب مقـال :صـور
يوميـة مـن همـوم المـرأة العراقيـة ،و
حكايـات شـهرزاد الجديـدة مجموعـة
قصصيـة مشـتركة مـع قاصـات العـراق،
.2009
أطلقـت سـنة  2012فـي عـدد
مـن المواقـع األلكترونيـة حملـة ثقافيـة
إعالميـة مسـتمرة :ثقافـة المحبـة ونبـذ

الكراهيـة ،تتضمـن كتابـات أدبيـة
قصصيـة وشـعرية وصحفيـة ومعرضـا
للملصقـات ومعرضيـن للحلي واألعمال
الحرفيـة .أقامـت معـارض شـخصية في
تصميـم الحلـي واألعمـال الحرفيـة
اليدويـة ،ومازالـت مسـتمرة في تصميم
مجموعتهـا الخاصـة من اإلكسسـوارات
تحت اسـم “ ”Sama Asmaوتحت
شـعار ثقافـة المحبـة والجمـال والسلام
فـي مواجهـة الكراهيـة والقبـح والعنف
والحـرب ،ووزعـت فيهـا ضمـن
المعروضـات بطاقـات تحتـوي عبارات
تدعـو للمحبـة والسلام والتعايـش
والعمـل والعطـاء واإلخلاص والتعامـل
اإلنسـاني الراقـي ونبـذ الطائفيـة.
أسـهمت بنشـاطات تطوعيـة خاصـة
بالتوعيـة الثقافيـة للمجتمـع ورعايـة
األسـرة واألمومـة والطفولـة وتطوعـت
لتعليـم المتسـربات مـن المـدارس.
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(كلمات تتقاتل) مشاهد رؤيوية وخرائط مفعمة باأللوان واألشكال
د .بهنام عطاالله
جالل مرقس عبدوكا شاعر وكاتب
من مواليد مدينة عنكاوا  /أربيل .بدأ
بالكتابة والنشر في الصحف المحلية
منذ أكثر من عقد من الزمان .صدر له
عن دار أدي شير مجموعته الشعرية
البكر (كلمات تتقاتل)  ،2002وكتاب (في
الصميم)  ،2003كما صدر له عن جمعية
الثقافة الكلدانية مجموعة قصصية
بعنوان (الوصية القاتلة)  ،2005ومجموعة
شعرية أخرى بعنوان (ترانيم بين
الضحك والبكاء) .2007
يعيش الشاعر في خضم حياة قلقة مغلفة
بهاجس اليقظة والرغبة الجامحة لعمل
شيء ما ،إنه يحاول إن يلف نصوصه
بتناقضات الكون ،فتراه يطرح ما يريده
للمتلقي ،وكأنها رسالة يريد ايصالها بكل
أمانة.
إن الدخول إلى تعريف الشعر عند
الشاعر يأخذنا بعيدا إلى تفكيك
نصوصه ،في محاولة الولوج إلى أفكاره
وتناغماته واطروحاته:
(لما أفاقت نجمتي من غفوتها /عانقتني/
ما كدت أنجو من قبضتها /فسمرتني/
فغدوت أسير اليأس /كلما حاولت
النجاة /بفتنتها سحرتني /فأيقنت أن
سالمة البأس مكمونة في بدعتها/
فأمهلتني /ولم امهل نفسي)
يحاول الشاعر في مجمل نصوصه طرح
تقوالت اجتماعية من خالل رؤى
مشهدية تتمظهر على شكل ثيمات ،ال
تلبث أن تأخذنا إلى ضفاف المشهد
اليومي لإلنسان ،فضال عن نقده الصريح
والواضح للمجتمع بكل ما يحمل من
مووثات وعادات وتقاليد اجتماعية
وعالقات إنسانية مضطربة ،من خالل
استخدام الكلمات سيوفا تحل النزاع
الدائر بينه وبين مرادفاته الحياتية وحرائق
لغته ،فهو يكتب في مقدمة مجموعته
الشعرية (كلمات تتقاتل) مايلي( :كلما
تضطرب الفكرة في مخيلتي عندما ال
أستطيع فحواها ،استعين بسيوف كلماتي،
كي تنهي النزاع ،وقد ال أتي على نهاية
الخصام ألترك فسحة ألج من خاللها
ميدان هذا السالح ،كلما دعت الضرورة
لوجودي ،ال كمتفرج مغرم بقعقعته
بقدر إخماد ناره تجنبا من حريق يلتهم
أنفاسي):
(حـروب بيـن صفحـات الكتـاب /فـي
سـباق انقلبـت /فانقسـمت /إلـى أصحاب
وأغـراب /تقاتلـت كلماتـه /وغـدت
سـيوفه حروفـا وحـراب /بحثـا عـن
الحقيقـة لـم تنبـش التاريخ /بل جالسـت
السـراب /فاسـتدارت علـى عروشـها
غازيـة /فحولتهـا خـراب).
كمـا ينشـد الشـاعر للسلام والحـب ،وال
يريـد غيرهمـا بديلا ،فهو شـاعر شـفاف
يريـد أن يصنع من الرمح سلاما وحماما
يرفـرف بجناحيـة فـوق سـماء صافيـة،
بعيـدا عـن الهمـوم وتداعيـات الحيـاة:
(سـأقتني رمحـا علـى درع /يكتـب/
سـأقتني رمحا على درع /يرسـم ..حمام/
ال اقتنـي رمحـا ينـزف الـدرع  /دم
الخصـام).
تتميـز قصائـد الشـاعر بالواقعية والبسـاطة
والوضـوح ،بعيـدة كل البعد عـن التعقيد

أو اإلبهـام ،فهو يشـرح فكرتـه على وفق
قصـة قصيـرة لهـا بدايـة ونهايـة ،فتأتـي
الفكـرة أمـام المتلقـي واضحـة ال لبـس
فيهـا ،انـه يلقـي كل مـا لديـه لينير بعض
الزوايـا المظلمـة والمهملـة مـن جوانـب
الحياة.
(إن المـال /فـي رجـال الرجـال /مـن
صـاغ مـن معولـه درعـا /خـط عليـه /
نشـيد األبطـال).
وعـن بلـده يسـطر الشـاعر أحاسيسـه
القلبيـة مفعمـة بالتفـاؤل والحنيـن ،فهـو
يجعـل مـن عظامه ابـرا ومن شـعر حبيبته
خيوطـا يطـرز فيهـا رايتـه ،فهـا هـو يقول
فـي قصيدتـه (حصـاد الوطـن):
(سـأجعل عظامـي إبـرا /ومـن شـعر
حبيبتـي خيوطـا /أطـرز بها رايتـك /ومن
حـروف أنغامـي /أحجـار القلاع /ابنيهـا
شـامخة قامتـك).
تأخـذ القصيـدة عنـد الشـاعر مسـارا لهـا
مـن الحيـاة العامـة ومنعطفاتهـا ،لذلـك
تـراه يرسـم خرائـط وهميـة تـارة وال
وواقعيـة تـارة أخـرى ،لتعالـج العديـد
مـن الثيمـات ،مـن خلال اسـتخدام لغـة
مشـوقة بسـيطة بعيدة عـن التعقيد ،تدخل
حـاال قلـب المتلقـي:
(ضـم الـود والحقـد التقبيـل /منهـا مـا
عـدت بالعـار /بعنـاق الـذل دل الخليـل/
بيـن البائـع والشـاري /وبالقبلـة شـخص
القتيـل /فكانـت مـن أهـل الـدار /فاحذر
حيـن إليـك تميـل /واحتـرس مـن هـذا
الجـار).
والشـاعر عبـدوكا تـراه فـي بعـض
نصوصـه يتحـدى المـوت ،ويعلـن أن
الجسـد أقـوى منـه علـى قـول الرسـول
بولـس :أيـن شـوكتك يـا مـوت أيـن
غلبتـك يـا مـوت؟ انـه ينـام فـي القبـر
كاألسـد ال يهابـه فهو يقول فـي قصيدته
(وكـر القبـور):
(إيـاك يا قبري /إن تنشـرح بضمك شـأن
الجسـد /وان شـيدوا لك دارا /دون أهل
أو جـار /لـن تحتضـن أفـكاري /وسـأنام
فـي عرينك كاألسـد).
الشـاعر رهيـف الحـس ينفعـل تجـاه
األحـداث بسـرعة كبيـرة ،فيرسـم

ردود فعلـه علـى شـكل خرائـط مفعمـة
باأللوان واألشـكال ،تتحـول الى نصوص
شـعرية جميلـة فتـراه يقـول:
(أأخـرج مـن صمتـي /وألهـب ظهـر
الفضيحـة /بسـوط الكلمـة /أم ترانـي
اعشـق حبيبتـي /..سـكوت؟ /جثتـي/..

كشـفت العشـق بيـن الشـهادة
والوطـن /وأنـا أخشـى سـماع
نشـيد الحماسـة /فـي غرفتـي/
داخـل أسـوار البيـوت).
وفـي قصيدتـه الموسـومة
(ذراع السـارية) والمنشـورة
فـي مجموعتـه الشـعرية األولى
(كلمـات تتقاتـل) ،يدخـل
الشـاعر ضمـن اسـتذكارات
حياتيـة يداعـب فيهـا حيـاة
النـاس البسـطاء والمنهوكيـن،
وترنيمـة جحافـل التسـعاء وهم
يدغدغون األصابع ويشـحذون
ألهمـم فلا يسـتطيع أن يقـف
أمـام سـحرهم فيقـول:
(بسـطت ذراعهـا /والقيت فوقه
راسـي بمشـاغل /المنهوكيـن/
ترنيمـة جحافـل التعسـاء
تنادينـي /ودغدغـة األصابـع
تسـتفز عناوينـي /تسـليني/
أتخـاذل أمـام سـحرها /كلمـا
فـوق الطاولـة تسـترخي/
تغرينـي).
ويستمرالشـاعر ضمـن بانورامـا
الحيـاة وتداعياتـه مخاطبـا السـارية
الشـامخة أمـام ناظريـه ،وهـي تغويـه
بحركاتهـا المتمايلـة مـع الريـح لترسـم
طريـق الحريـة وال يأبـه لعـوادي الزمـن
وصعوباتـه وال يستسـلم للقـدر المتربـص

بهـا فيخاطبهـا بقولـه:
(يـا ذراع السـارية /مللتـك ممـدودة
تحـت الـرؤوس /مللـت الراحـة مـن كثر
الجلـوس /انتصبـي شـامخة /وال تسـتلمي
للقـدر /مشـقة الحيـاة بعرقهـا /أهـون من
الطعـن بالفـؤوس).
الشـاعر فـي نصـه هـذا يتوعـد ويتمـرد
علـى كل شـيء ،نابـذا الظلـم والخنـوع
والـذل واالنحنـاء وتسـتهويه الحركـة
والنشـاط والعمـل ،منشـدا للحلـم اللذيـذ
والوقـوف بعـزم أمـام العاتيـات والمحن:
(كفانـا خنوعـا /كفانـا نشـاطا فـي
االنحنـاء /كفانـا طاعـة الظلـم خضوعـا/
تمـردي ...توعـدي /لعزمـك تشـددي/
سـيوف الطعن ال تختم الدروع /فسلامة
سـهام القـش مرهونـة /بصالبـة العجيـن/
يـا أنشـودة الحلـم اللذيـذ /على مشـارف
جبـل تعبـان /فـارق الحيـاة لحـن الوفاق/
وانتعـش فـي وحـل الزمان لحـن الفراق/
كالمجنـون).
الصـورة الشـعرية المبسـطة لنصـه هـذا
أعطـت لـه زخمـا متدفقـا مـن المشـاعر
واألحاسـيس ،أفرغهـا علـى شـكل
شـحنات متدفقـة ،تحتـوي علـى دالالت
لغويـة محفـزة ،كاشـفا مـن خاللها تخوم
الهـم اإلنسـاني ،فعنـده تشـهد القصيـدة
قـدرة كبيـرة علـى الحركـة واالنتقال من
حالـة إلـى أخرى ،ضمن مشـاهد رؤيوية
جميلـة وصادقـة.

صدور كتاب (مالذات المنفى واالغتراب) للقاص نوري بطرس

عـن منشـورات ضفـاف فـي بيـروت
ومنشـورات االختلاف فـي الجزائـر
ودار األمـان فـي الربـاط صـدر فـي
بيـروت كتـاب (ملاذات المنفـى
واالغتـراب)  2016للكاتـب والقاص
نـوري بطـرس .تضمـن القسـم االول
مـن الكتـاب الـذي جـاء تحـت
عنـوان (ملاذات المنفـى ...دراسـات
ونصـوص) كتبـت عـن مجموعتـه
القصصيـة (همـوم طائـر النـورس)
وروايتـه (العنـكاوي الطائـر) كتـب
عنهـا نخبـة مـن النقـاد واالدبـاء
والكتـاب :د .محمـد صابـر عبيـد،
د.سـمير خورانـي ،د .بهنـام عطااللـه،
موسـى الحـوري ،محمـد يونـس
صالـح ،طلال زينـل سـعيد ،شـوقي
يوسـف بهنـام ،جاسـم عاصـي،
شـاكر سـيفو ،عبـد السـتار ابراهيـم،
فليـح مضحـي احمـد السـامرائي،
صلاح سـركيس .كمـا تضمـت

قـراءة عـن عـن القصاصيـن السـريان
فـي عنـكاوا لهيثـم بهنـام بـردى
وجبـو بهنـام .وتضمـن الكتـاب
نشـر روايـة (العنـكاوي الطائـر)
ومجموعـة (همـوم طائـر النـورس).
كمـا ارفـق بالكتـاب مجموعتـه
القصصيـة الجديـدة (ملاذات امـرأة)
وهـي القصـص االجديـدة التـي لـم
تنشـر سـابقا ،وشـملت ( )15قصـة
قصيـرة .وممـا جـاء فـي مقدمـة
الناقـد د .محمـد صابـر عبيـد حـول
روايـة (العنـكاوي الطائـر)  :يعتمـد
تشـكيل العنونـة فـي هـذا النص على
ثالثـة مسـتويات تسـموية ،المسـتوى
االول هـو (العنـكاوي الطائـر) وقـد
ارتبـط الجـزء االول منـه بالمـكان
(عنـكاوا) والثانـي بالصفـة (الطائـر)،
وداللـة هـذا المسـتوى تحيـل علـى
خاصية الفـرادة والخصوصيـة والتميز
التـي تتمتـع بهـا شـخصية المنسـوبة
إليهـا ،وصفـة (الطائـر) تمنحهـا قـوة
الحركـة والتمثيـل الفضائـي والهيمنـة
والمعرفـة ،وتضعهـا فـي موقـف
القـدرة علـى االنجـاز وااليصـال
والبلـوغ وتحقيـق األهـداف وبيسـر
وسـهولة خارج المحـددات الطبيعية،
التـي تعيـق أحيانـا حركة أشـياء على
أديـم األرض .المسـتوى الثانـي مـن
فضـاء العنونـة هـو (يوسـف ابراهيـم
العنـكاوي) ،وفيـه يبـرر األسـم
الحقيقـي للشـخصية منسـوبا مـرة
اخـرى الـى المـكان (عنـكاوا) ،امعانا
فـي توكيد الحضـور المكاني بوصفه

البؤرة السـردية األصليـة في المحكي
السـيري التاريخـي القصصـي في هذا
النـص .بينمـا اشـار د .سـمير خوراني
الى اشـكالية التجنيـس في (العنكاوي
الطائـر) الـى انـه أمـام نصيـن ال نـص
واحـد :نـص تاريخـي ونـص أدبـي
أو باألحـرى نـص يحـاول أن يكـون
تاريخيـا توثيقيـا ،ونـص يحـاول
االقتـراب مـن تخـوم األدب عبـر
اسـتعارة عناصـره اللغويـة والجماليـة
والخياليـة وتشـكيالته السـردية  .بينما
تنـاول د .بهنـام عطااللـه مجموعـة
القـاص الشـعرية (همـوم طائـر
النـورس) مبينـا التقـارب بين تشـكيل
سـردية الخطـاب الواقعـي وداللـة
المرمـوز ،مؤكـدا وجـود بعديـن فـي
الكتابـة القصصيـة لـدى القاص نوري
بطـرس ،األول هـو البعـد الواقعـي
وينـدرج تحتهـا تلـك القصـص التـي
تتسـم بالموقـع المعـاش .أمـا البعـد
الثانـي فهـو البعـد الداللـي وفيـه
اسـتطاع القـاص مـن اثـارة أو انـارة
الذاكـرة المخفيـة ،محـوال اياهـا الـى
متعـة قصصيـة تجـذب المتلقي وتلقيه
فـي خانـة المحمـوالت والصراعـات
والهواجـس .واكـد الناقـد شـوقي
يوسـف بهنـام فـي قراءتـه (اشـكالية
الضيـاع ) ،علـى ان القـاص نـوري
بطـرس قـد عالج في قصصه اشـكالية
الضيـاع ،وخاصـة تلـك القصص التي
تأخـذ منحـى فرديـا أو جمعيـا علـى
حـد سـواء .وقـع الكتـاب بــ ()271
صفحـة مـن القطـع الكبيـر.
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العمارة والنجف وأربيل منطلق لـكرنفال (يوم المثقف العراقي) الثالث

غـرزان ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
التاريخ يعيد ذاته

جورج غرزاني /ناشط سرياني

م ــن خ ــال جول ــة ثقافي ــة ف ــي ع ــدد
مـــن المحافظـــات اجتمعـــت اللجنـــة
العليــا لـ(مؤتمــر القمــة الثقافي) لرســم
خريطـــة فعاليـــات (يـــوم المثقـــف
العراقـــي) الثالـــث التـــي ستســـتمر
( )7أي ــام والت ــي س ــتنفذ ف ــي ع ــدد
مـــن المحافظـــات بـــدال مـــن يـــوم
واح ــد الت ــي كان ــت حاضنت ــه مدين ــة
العم ــارة وذل ــك بمش ــاركة محافظ ــة
النجـــف االشـــرف واربيـــل وعـــدد
مــن المحافظــات واقتــرح البروفيســور
د.قاســم حســين صالــح (عضــو لجنــة
عليـــا) أن تكـــون لمدينـــة النجـــف
االش ــرف مش ــاركة فاعل ــة ف ــي ه ــذا
الكرنفـــال إلرثهـــا الثقافـــي العميـــق
وطلـــب الدكتـــور شـــيرزاد النجـــار
(عضـــو لجنـــة عليـــا) -:أن تكـــون
بعـــض الفعاليـــات فـــي اربيـــل
بمشـــاركة مثقفيـــن مـــن الكـــورد

والتركمـــان والمســـيحيين والصابئـــة
المندائيي ــن وبقي ــة أطي ــاف المجتم ــع
العراقـــي ألهميتهـــم فـــي تمثيـــل
المثقـــف والثقافـــة العراقيـــة وقـــال
البروفيس ــور د.تيس ــير االلوس ــي(عضو
لجنـــة عليـــا) -:مـــن الممكـــن ان
يكـــون مؤتمـــر القمـــة الثقافـــي
الثان ــي ضم ــن ه ــذه األي ــام الثقافي ــة
مـــن خـــال محـــاوره المهمـــة
لحـــل مشـــكالت المثقـــف العراقـــي
ورحـــب الكاتـــب محمـــود جاســـم
عثمـــان (عضـــو لجنـــة عليـــا) ان
مدين ــة النج ــف حاض ــرة ألي تع ــاون
ثقافـــي بهـــذا الخصـــوص وأختتـــم
األديـــب محمـــد رشـــيد المنســـق
العـــام :أن اللقـــاءات الثقافيـــة التـــي
تمـــت خـــال األســـبوع الماضـــي
فـــي مدينـــة اربيـــل والنجـــف
وكربـــاء وبغـــداد والعمـــارة

وتواصلن ــا م ــع أعض ــاء اللجن ــة العلي ــا
وعـــدد مـــن قيـــادات االتحـــادات
فـــي المحافظـــات منهـــم الكاتـــب
جاســـم المطير(عضـــو لجنـــة عليـــا)
واألديـــب فـــارس حـــرام رئيـــس
اتحــاد األدبــاء فــي النجــف االشــرف
والدكتـــور عمـــار المســـعودي
رئي ــس اتح ــاد األدب ــاء ف ــي كرب ــاء
المقدســـة والكاتـــب نـــوزاد بولـــص
رئي ــس منظم ــة س ــورايا ف ــي اربي ــل
والدكت ــورة بش ــرى العبي ــدي (عض ــو
اللجنـــة العليـــا لحقـــوق االنســـان)
كانـــت مشـــجعة علـــى ان نخطـــط
لتكـــون كل المحافظـــات العراقيـــة
والعاصمـــة بغـــداد حاضنـــة ثقافيـــة
حقيقيـــة لالحتفـــاء بيـــوم المثقـــف
والثقاف ــة العراقي ــة له ــذا الع ــام وق ــد
ت ــم االتف ــاق خ ــال اجتم ــاع اللجن ــة
العليـــا الـــذي تـــم فـــي اربيـــل قبـــل

يوميـــن علـــى ان تشـــكل لجنـــة
مكون ــة م ــن ( )7ش ــخصيات ثقافي ــة
فـــي كل محافظـــة لترشـــح (مبدعـــة
ومبـــدع) ضمـــن ضوابـــط ترســـمها
اللجن ــة العلي ــا م ــن اج ــل تكريمه ــم
فــي هــذا الكرنفــال الــذي ســيتضمن
فعالي ــات متنوع ــة ف ــي مج ــال (الف ــن
التش ــكيلي  /الرواي ــة  /أغان ــي تراثي ــة
 /الشـــعر  /الســـينما  /المســـرح /
معـــرض كتـــاب  /حلقـــات نقاشـــية
 /احتفـــاء بكتـــب صـــادرة و...و...
الــخ) وان اللجنــة العليــا تســتقبل كل
المقترحــات الــواردة مــن االتحــادات
والمنظمـــات والشـــخصيات الثقافيـــة
علـــى االيميـــل
( )daralqussa62@gmail.com
ولغايـــة  28تمـــوز القـــادم لدراســـتها
وإدراجهـــا فـــي المنهـــاج الرئيســـي.

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

في مثل هذا اليوم قبل عامين وفي 2014\6\9
إجتاحت بقايا جحافل الغزوات الجاهلية
البربرية مدينة الموصل العراقية معيدة إلى
األذهان الغزوات اإلسالمية لبالدنا قبل أكثر من
 1400عام دون أي مبرر بل في سبيل إحتالل
مناطق وبلدان الغير والقضاء على تلك الشعوب
الساكنة فيها وذبحهم وقتلهم وتهجيرهم من
أرضهم والقضاء على حضارتهم وفرض دينهم
بقوة السيف وإعادتهم الى القرون الحجرية.
فهذه ليست أول وآخر الغزوات التي تعرضنا
لها نحن المسيحيون والشعوب غير اإلسالمية
فقد دفعنا ثمنا غاليا في اإلبادة الجماعية لشعبنا
السرياني والمسيحي عام ( 1915سيفو ) على
يد السلطنة العثمانية حيث أدت تلك اإلبادة الى
إستشهاد أكثر من مليون ونصف أرمني وأكثر
من نصف مليون سرياني وحوالي  300ألف
يوناني وقبلها تعرضنا الى مجازر في دمشق
عام  1860وكذلك في لبنان وتتكرر تلك
المجازر مجددا في بالدنا كلما شاءت الجاهلية
البربرية ذلك وكذلك في تلك الفترة تقريبأ
وفي ظل السلطنة العثمانية تعرض اإليزديون
لحرب إبادة حيث تم الهجوم على أكثر من
 300قرية وأدى ذلك الى الخراب والدمار مع
ذبح وقتل سكان تلك القرى والقضاء عليهم
من بكرة أبيهم لماذا نحن المسيحيون ندفع
الثمن دائما هل نحن الحلقة األضعف في
المنطقة أم نحن أهل ذمة حتى اآلن ومتى دقق
المطرقة بالسندان ،يعلنون طبول الحرب علينا.
وحتى إذا كانت الحرب ليست حربنا فنحن
أيضا ندفع الثمن فالحرب حاليا هي سنية شيعية
والوجود ألي ثورات كما يزعم البعض ونحن
المسيحيون دائما بين األرجل وندفع الثمن
غاليا لتلك الغزوات الجاهلية البربرية وبالعودة
الى غزوة الموصل لنجد إنها التختلف عن
تلك الغزوات القديمة التي تعرضنا لها عبر
هذا التاريخ األسود فعند دخول داعش الى
الموصل ساعدهم أهل الموصل ألنهم من
طينة واحدة على اإلشارة لبيوت المسيحيين
ووضع عالمة (ن) عليها ليعرفوا كل الناس بأنها
للنصارى الكفار .الى متى سنبقى تحت رحمة
هؤالء البرابرة إال يكفي ماشربوا من دمائنا
وإحتاللهم ألرضنا وهتك أعراضنا وتهجيرنا
في أرضنا وإلى أرض الله الواسعة البد من
وقفة عز ولو لمرة واحدة من شعبنا وقيادينا
المدنيين والدينيين وإال فمصرينا الزوال فالبكاء
والعويل على األطالل اليفيد واليعيد عرضنا
وأرضنا وكرامتنا ونحن السريان من أكثر
وأشطر الشعوب بكاءا على األطالل فإذا بقيتم
هكذا الحول والقوة لكم فحضروا أنفسكم
لغزوة ثانية تقضي على البقية الباقية منكم.

