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تنظيم داعش االرهابي يقدم على تفجير آثار الحضر بالكامل جنوب مدينة
الموصل ..وآثار خرساباد (دور شروكين) شمال نينوى

آذار اإلنتفاضة والذكريات
يعد شهر آذار من األشهر المهمة في حياة شعب
كوردستان لما يحمل في طياته من ذكريات
أليمة ومفرحة تعبر عن معاناة شعب كوردستان
من الكورد والتركمان وشعبنا سورايا ،ففي
آذار يبدأ الربيع وتخضر األرض وتبدأ العوائل
بالتحضير إلقامة السفرات واإلحتفاالت حيث
تشاهد حركة سريعة في شوارع المدن متجهة
إلى جبال ووديان كوردستان حيث سحر الطبيعة
والجمال .ففي آذار من كل عام يحتفل شعب
كوردستان بذكرى اإلنتفاضة المباركة التي قضت
على الدكتاتورية وتحرير جميع مدن كوردستان
من نير النظام البائد ،وتحتفل مدن كوردستان
بأيام التحرير من رانية إلى آخر المدن المحررة
وهي كركوك التي تعيش هذه األيام في أحضان
كوردستان وتنعم باإلستقرار واألمان كبقية المدن
األخرى،ونستذكر نحن في أربيل وعنكاوا يوم
 /6آذار من عام  1991حيث تصدت جماهير
أربيل في هذا اليوم أجهزة السلطة القمعية معلنة
اإلنتفاضة ضد النظام والتي شارك فيها أبناء شعبنا
من عنكاوا بقوة من تنظيمات الحزب الشيوعي
العراقي ونستذكر الدور البطولي لشباب عنكاوا
بقيادة فاروق حنا عتو في مقاومة أزالم النظام
وأجهزته القمعية .كما نتذكر يوم  11آذار يوم
تحرير أربيل .وتستمر الذكريات في هذا الشهر
حيث ميالد البارزاني الخالد في الرابع عشر منه.
ونستذكر أيضا الذكرى الثامنة والعشرين لمأساة
مدينة حلبجة الشهيدة التي أعلن عن إستحداث
محافظة بإسمها ،وهكذا تستمر الذكريات لينتهي
شهر آذار بعيد نوروز العيد القومي للكورد
والذي تحتفل به مكونات كوردستان بالفرح
والسرور كل عام .وهنا نقول لشعب كوردستان
بالرغم من كل هذه المآسي التي تتعرض إليها
تجربة كوردستان هذا العام علينا أن نحتفل
وأن ال تتوقف اإلحتفاالت لنعلن ألعداء شعب
كوردستان بأن المسيرة ستستمر بالرغم من
كل اإلعتداءات التي طالت أراضي كوردستان
وشعبها ،كما نتمنى في هذه األعياد والذكريات
تحرير كل األراضي المحتلة من قبل داعش
وخاصة أراضي شعبنا التاريخية في سهل نينوى
والعودة السريعة لكل المهجرين قسرا إلى مدنهم
ومنازلهم وإعادة إعمار هذه المناطق التي دمرتها
يد اإلرهاب وأخيرا ..وبجهود وتكاتف الجميع
نبني وطنا يعم فيه السالم واإلستقرار وكل عام
شعبنا وكوردستان بألف خير.
أساس بناء الوطن
هو النزاهة
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بعد أن دمر تنظيم داعش االرهابي متحف الموصل وآثار نمرود التاريخية ،وردت بعض األخبار باستخدام االليات لجرف
مدينة حضر االثرية وتدميرها بالكامل كما وردت االنباء بأن التنظيم االرهابي قام بتدمير آثار خرسباد التي تقع بمسافة  5كم
في شمال الموصل بالقرب من منطقة الشالالت .بإسم جريدة سورايا نناشد جميع المنظمات الدولية للتدخل السريع لوقف هذه
اإلنتهاكات بحق اعرق الحضارات في العالم.





صرخـة مسـؤول عسـكري آشـوري فـي الخابور
غسـان يونان

تمكـن الشـباب اآلشـوري مـن توقيف
ذاك الهجـوم بأسـلحتهم الفرديـة ممـا
اضطـر هـؤالء القتلـة إلـى االسـتعانـة
باآلليـات المصفحـة لتكميـل مخططهـم
الجهنمـي.
وأمـا الملحمـة الثانيـة ،فكانت بوحـدة
أبنـاء شــعبنـا فـي المنطقـة جنبـا إلـى
جنب دفـاعـا عـن أرضهـم وعرضهـم،
ذهب شـباب «المجلس العسـكري
السـريانـي» لنجـدة أخوتهـم فـي «حرس
الخـابـور» وكـان ذلـك صوتـا صارخـا
لكل رجـاالت وقيـادات شــعبنـا بدون
اسـتثناء ألخـذ العـبرة واإلعـالن عـن
الـوحـدة المنتظـرة بينهـم دون أي تردد
أو تأخـير ،حيث أن كـل نقطـة دم من
شـهداء الـ «السوتورو» التي روت قـرى
الخـابـور قـد امتزجت بـدمـاء شـهداء
«شـباب الخـابـور» لـتكـون نـارا لمـن
يعـرقـل «الوحـدة» ونـورا ينير درب
سـالكيهـا.
وبالعـودة لمـا قالـه المسـؤول العسـكري
اآلشـوري فـي ناحيـة تل تمــر «إحـدى
قـرى الخـابـور» والتـي لـم تتوقف فيهـا

هـذا مـا قـالـه وأكـثر« :كفـى إرسـال
المسـاعـدات الغـذائيـة ،نحـن بحـاجـة
إلى مسـاعـدات عسـكريـة..»...
 ...وهكـذا دخلـت القـرى اآلشـوريـة
المسـالمـة علـى ضفـاف الخـابـور،
معـركـة غـير متوقعـة وغـير محضـر
لهـا ،أقـلـه من الطـرف اآلشـوري
وذلـك لقناعتهـم بالعيـش المشـترك
مع كل مكونـات الـوطن ،فتركـوا
عائالتهـم فـي قـراهـم وشـكلوا
مجمـوعـات «دفـاعيـة» فقط مـن أجل
الحراسـة ومنـع السـرقات.
لكـــن بـرابـرة العصـر الحـديث
كانوا قـد خططـوا لمـا قامـوا بـه
من تعـد صارخ علـى كرامـة الناس
وممتلكـاتهـم وحـرمـاتهـم تمـامـا كمـا
حصل فـي سـهل نيـنـوى/العـراق،
فكـان الهجـوم الهمجـي علـى عشـرة
قـرى جنوبـي نهـر الخـابـور (شـمال
شـرقي سـوريـا) وبالرغـم من التجهـيز
العسـكري الكـامل إلرهـابيي «داعـش»،
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دەنگە
ئەفسوناوییەكەی
خاڵە سێوە

5

منتدى برطلي
للثقافة والفنون
السريانية يحتفل
بتوقيع المجموعة
القصصية...
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المعـارك منـذ  ٢٣شـباط وحتى تاريـخـه.
بـأنهـم بحـاجـة طارئـة إلـى تجهـيزات
عسـكريـة ليتمكنـوا من الصمـود فـي
وجـه المعتـدين .فالمسـاعدات يجب
أن تـرسـل إلـى مجلـسهم العسـكري
وليـس إلـى الجمعيـات الكنسـية أو
غيرهـا باإلضـافـة إلـى عتبـه الشـديـد
للسـيـد «شـيبـا  -فـي أميركـا» ....وغـيره.
واليـوم أكـثر من أي وقت مضى،
مطلـوب مـن مـؤسـسـات شــعبنـا
السـياسـية والـدينيـة واالجتمـاعيـة
والثقـافيـة ...إلخ .أن تقف عنـد هـذه
الصـرخـة دقيقـة صمت وأن يتحمـل
الجميـع مسـؤوليـاتهـم ،فكفـاكـم
بيـانات شـجب واسـتنكـار وكفـاكم
طلـبات إعـالميـة ال تجـدي نفعـا.
المطلـوب ،وقفـة عـزة وكـرامـة ،وقفـة
آشـوريـة تاريخيـة تمحـي عنـا عـار
مئـات السـنين مـن التشـرذم والتفكـك
والضيـاع وتعيـدنا إلـى أصالتنا ،لنعـود
جميعـا إلـى البيت اآلشـوري الواحـد
كمـا هـو حاصل فـي «ملحمـة
الخـابـور».
هدى األحمر:
إذا إستمرت
معاناة األدباء
السريان فسيختفون
من أرض الوطن
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لكي الننسى الشهيد المثلث الرحمةالمطران الجليل بولص فرج رحو..

تمــر بعــد أيــام قالئــل ذكــرى
إستشــهاد المطــران بولــص فــرج
رحــو ..وهــذه نبــذه عــن حياتــه
التــي قضاهــا بأكملهــا فــي خدمــة
شــعبه وكنيســته .ولــد بولــص
رحــو بتاريــخ فــي  20كانــون
األول/ديســمبر عــام 1942
لوالديــه إســطيفان رحــو ووالدتــه
مادليــن ســموعي يعقــوب الســقا،
وقــد كان األصغــر بيــن أشــقائه
األربعــة وشــقيقاته الثــاث.
أتــم دراســته االبتدائيــة فــي
مدرســة شــمعون الصفــا فــي
مدينــة الموصــل شــمال العــراق،
ومــن بعدهــا المرحلــة الثانويــة
فــي المعهــد الكهنوتــي التابــع
لكنيســته (إكليريكيــة شــمعون
الصفــا الكهنوتيــة البطريركيــة)
وذلــك بيــن عامــي 1954
و ،1960وأيضــا فــي العاصمــة
بغــداد بيــن عامــي  1960و،1965

ومــن ثــم إنشــغل فــي دراســة
الفلســفة والالهــوت فــي المعهــد
المذكــور ســابقا.
أكمــل دراســته فــي رومــا بيــن
عامــي  1974و 1976حيــث
نــال مــن كليــة القديــس تومــا
اإلكوينــي لآلبــاء الدومينيــكان
ليســانس فــي علــم الالهــوت
الرعــوي .بتاريــخ  10كانــون
الثاني/ينايــر  1965ســيم كاهنــا
(قسيســا) فــي بغــداد ،وفــي يــوم
 16شــباط/فبراير  2001رفــع إلــى
منصــب أســقف فــي الكنيســة
الكلدانيــة الكاثوليكيــة وتولــى
مهــام رعايــة أبرشــية الموصــل.
كانــت لــه نشــاطات رعويــة
وإجتماعيــة كثيــرة ،حيــث أســس
جماعــة المحبــة والفــرح لــذوي
االحتياجــات الخاصــة عــام 1986
والتــي تطــورت الحقــا لتصبــح
جماعــة مســكونية فــي بعــض
كنائــس العــراق ،وفــي عــام
 1993أوجــد جماعــة أصدقــاء
يســوع الخيريــة إلعانــات األســر
الفقيــرة ،وفــي عــام 1996
أنشــأ جماعــة أصدقــاء الناصــرة
لمســاعدة العوائــل الجديــدة،
وفــي العــام التالــي أنشــأ واحــة

منظمة تمكين المرأة تزور مجمع األمل
للعوائل النازحة من المسيحيين واأليزيدية

زار كــروب مــن منظمــة تمكيــن
المــرأة العوائــل المهجــرة قســرا
الســاكنة فــي مجمــع األمل قرب
النــادي األكاديمــي واإلجتماعي
فــي عنــكاوا لغــرض اإلطمئنــان
علــى أحــوال العوائــل النازحــة
وســبل معيشــتهم وإكتشــاف
الحــاالت المرضيــة المســتعصية
واألمــراض المعديــة التــي قــد
تنتشــر بيــن العوائــل بســبب
إســتخدام الميــاه الغيــر الصالحــة
للشــرب والتهيئــة للتعقيــم عــن
طريــق الخدمــات الصحيــة التــي
تقدمهــا المنظمــة لفريــق العمــل

واإلطــاع علــى النواقــص
والمشــاكل التــي يعانــي منهــا
المجمــع وهــدف المنظمــة
الرئيســي هــو التوعيــة وتســجيل
الحــاالت الطارئــة حيــث لــكل
مركــز هنــاك متطوعــان وفــي
مركــز عنــكاوا ( )4متطوعيــن
وللمنظمــة محاميــن خاصيــن
للدفــاع عــن المــرأة والطفــل
فــي حالــة تعرضهمــا لإلعتــداء
أوالخطــر .وكذلــك التنســيق
بتوزيــع المســاعدات عــن طريــق
اليونيســيف وكل متطــوع يســمى
موبياليــزر أي التعبئــة والحشــد.

المحبــة والفــرح للعيــش مــع
اإليتــام ،وبســبب عالقاته الواســعة
مــع مختلــف أطيــاف الشــعب
العراقــي أختيــر ليكــون عضــوا
فــي مجلــس أعيــان الموصــل.
كتــب المطــران بولــص رحــو
للمجــات المحليــة الكثيــر
مــن المقــاالت فــي المجــاالت
الرعويــة والثقافيــة ،ووضــع كتابــا
عــن كنيســة مــار إشــعيا برقــم
ســري.
وكان رحــو قــد صــرح فــي
مقابلــة أجرتهــا معــه وكالــة آســيا
نيــوز فــي شــهر تشــرين الثانــي/

أكتوبــر عــام  2007بــأن وضــع
المســيحيين فــي العــراق يــزداد
صعوبــة خصوصــا فــي منطقــة
الموصــل ،وأشــار المطــران
إلــى أن مســيحيي المنطقــة هــم
عرضــة لتهديــدات مســتمرة
مــن قبــل الجماعــات اإلســامية
المتطرفــة ،مؤكــدا أن بقــاء
العــراق ضعيفــا ومقســما ال
يخــدم إال أجنــدة بعــض الــدول
الكبــرى .وأشــار رحــو إلــى أن
المعانــاة الحاليــة التــي يعيشــها
العراقييــن تشــملهم جميعــا علــى
إختــاف أطيافهــم إال أنهــا أكثــر

قســاوة علــى المســيحيين الذيــن
يجــدون أنفســهم محاصريــن بين
خيــارات محــددة ،فإمــا :الهجــرة،
اعتنــاق اإلســام ،دفــع الجزيــة
أو المــوت .وأضــاف بــأن ثلــث
المســيحيين غــادروا الموصــل
بســبب الجماعــات اإلرهابيــة
التــي تتخــذ مــن الديــن ذريعــة
لجمــع المــال .أختطــف مــن قبــل
جماعــة مــن المســلحين بتاريــخ
 29شــباط/فبراير  2008وذلــك
فــي منطقــة النــور الســكنية شــرق
مدينــة الموصــل ،حيــث جــرت
واقعــة الخطــف بعــد أن أنهــى
المطــران ( 65عامــا) طقــوس
صــاة «درب الصليــب» (التــي
تقــام خــال صــوم عيــد القيامــة)
وكان فــي طريــق مغادرتــه
للكنيســة فتعــرض لــه مجهولــون
وأطلقــوا النــار علــى ســيارته
ممــا تســبب فــي مقتــل ســائقه
وإثنيــن مــن مرافقيــه وإختطافــه
هــو ..وفــي يــوم  13آذار/مــارس
 2008عثــر علــى جثــة المطــران
قــرب مدينــة الموصــل ولــم
تحــدد بشــكل رســمي الجهــة
التــي أقدمــت علــى خطفــه وال
ســبب وفاتــه....

إنقذوا ..مدرسة مريم الطاهرة للبنات

زارت جريـدة سـورايا اعدادية
مريـم الطاهـرة للبنـات وهـي
بمثابـة بيـت يحتـوي علـى
( )5غـرف لطلبـة المتوسـطة
واألعداديـة وهـي بحالـة يرثـى
لهـا تنبعـث منهـا روائـح كريهة
بسـبب ملـىء خـزان الميـاه
الثقيلـة وإنتشـار القمـل بيـن
صفـوف الطلبـة والطالبـات
إضافـة إلـى عـدم كفايـة
الكراسـي لطلبـة المدرسـتين،
علمـا :المدرسـة لـم تزورها أي
دائـرة أو منظمـة مـن منظمـات
المجتمـع المدنـي لغـرض توفير
القرطاسـية والحقائب والكسـوة
الشـتائية لهـم ،مـا عـدا زيـارة
رسـمية مـن قبل كـوادر الصحة
المدرسـية التابعـة لمسـتوصف

حبيـب مالـح الصحـي وقـد
أبـدوا المسـاعدة بإحضـار دواء
(شـامبو) ضـد القمـل وبعـض
المطهـرات وحقيبـة اإلسـعافات
األولية.ويقـع عاتـق ذلـك علـى
مديريـة بلديـة عنـكاوا للنظـر
بالخطـر المحـدق للروائـح
المنبعثـة مـن البيـت ومـدى
تأثيرهـا بإنتشـار األمـراض
المعديـة علـى طلبتنـا األعـزاء.
وقـد أكـدت مديـرة المدرسـة
باسـمة سـعيد الشـورجي بـأن
المدرسـة تفتقـر الـى أبسـط
مسـتلزمات التنظيـف والصـرف
الصحـي الجيـد إضافـة إلـى
ضعـف الخدمـات اإلداريـة
المقدمـة لهـا كـون أعضـاء
الهيئـة التدريسـية متكاتفيـن

يجمعـون المـال مـن جيبهـم
الخـاص لغـرض شـراء بنـد
األوراق وأقلام الماجـك
الخاص للكتابة على السـبورات
ومسـاحيق التنظيـف للمغاسـل.
ولحـد اآلن لـم تخصـص
مديريـة تربيـة الحمدانيـةأي
مبلـغ يذكـر بهـذا الشـأن .علمـا
أن عـدد طلاب المدرسـتين
مـازال بتزايـد يومـا بعـد يـوم
لـذا نهيـب مـن مسـؤولي
الدوائـر الرسـمية والمنظمـات
ومؤسسـات المجتمـع المدنـي
االسـراع بتوفيـر المسـتلزمات
المطلوبـة للمدرسـة المذكـورة
اعلاه كـي يحظـوا فلـذات
أكبادنـا بصحـة تامـة ومنظـر
جيـد وحضـاري للمدرسـة.

السنة الثانية العدد عشرين
األحد  8آذار 2015
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يقول مثل إسباني (الخطيئة الصغيرة
تتبعها الخطيئة الكبيرة) ،كل إنسان
إذا تلذذ لزلة بسيطة ولم يراجع ذاته
ألجل الندم لن يتراجع عن ممارسة
كبائر السقطات الحقا وقد يجد
نفسه في أحضان المبتذلين ،فمن في
صغره تربى في بيت الفضيلة تنمو
معه أيضا سماتها وخصالها (التعلم
في الصغر كالنقش على الحجر)
يستثنى من هذه الحالة من أعمى
الجاه المزيف بصيرته -منصب
ومال -عندما يسيء التصرف بها .
هل يمكن تخصيب مثل هكذا
عقول ببذور نقية لتنتج إنسانا جديدا
يخشى عقاب األرض والسماء!؟
وهل بمقدور الخاطيء أن يطهر
نفسه من شر تجذر فيه؟ وهل عليه
أن يكون فاسدا عندما يعيش بين
وسط الفاسدين؟
منهاج أي دين هو من أجل
تحقيق األخالقيات -الخير والحق
والعدل والرحمة والتسامح والسالم
بين الناس -وتسعى لتحقيقها
كل المنظمات اإلنسانية لسكان
األرض دون تمييز ،لنأخذ األسرة
الصغيرة مثال يحتذى بها ،فكما
تتعامل مع والديك سيتعامل معك
أوالدك بنفس الطريقة الحقا ألنك
م:درست:هم ،وكذا الحال على

ممارسات األحزاب المنتفعة من
فقدان قصاص القانون .فكل قانون
جيد يليه األفضل والسيء الى أسوأ
إستنادا الى جبروت القوة المسيطرة.
لو سخر قائد المسيرة  -سياسيا كان
أم إداريا أو دينيا -منصبه لمنافع
ذاتية ،ويبني عالقته في مؤسسته
كعالقة الصياد بفريسته ،فإن تعاليمه
وأفعاله سرعان ما تنتشر بين أقرانه
ويغزلون على منواله ،لنمزج بين
هذه األقطاب الثالثة في شخصية
واحدة ،بعض أقطاب السياسة عندما
يفرضون (عبادة) نظام سياسي مقنع
بقناع ديني فإنهم يسيؤون إلى كل
الرموز التي يمثلونها وتتضاءل لديهم
صفة اإلقدام بعمل يخدم الجميع إن
تضررت مصالحهم جراءها ،لكنه
سيدفع الثمن باهضا الحقا.
التغيير نحو األفضل تجديد لتنمية
الطاقات ويتلذذ بها من يتعامل معها
بصدق وإخالص ،فكل شخص
إذا فقد إهتمامه بهواية ما سيجد
عادة أن هواية أخرى تحل محلها
ويستلطفها ببشاشة الى حين ،ثم
يقيمها ليرى موقعه فيها أيستمر في
ممارستها أم يتخلى عنها؟ هتلر
وأمثاله كثيرون ،لو مارس اللهو
واللعب في طفولته ما كان ملعب
أجساد البشر في كبره! وألنه كان
القائد األوحد فإن كل ما يشرع
يجب أن يكون في خدمته وخدمة
نظامه ،وهو ما نلمسه اآلن في ظل
نظام الحيتان ،ال قانون وال تشريعات
تصدر لو فاحت منها عطور تخدم
عامة البشر .إذن ما السبيل إلى بناء
الوطن.؟
يقول آرسطو( من يهزم رغباته
أشجع ممن يهزم أعداءه ،ألن

أصعب إنتصار هو اإلنتصار على
الذات) فمن ال يعرف ذاته حق
المعرفة أو يتجاهلها ،عبثا نحاول
توضيحها له فيختبيء تحت عباءات
كذئب يستنعج ،نزاهة األخالق
النيرة هي من ترشد وتقود مسيرة
بناء الوطن ،فالبناء المتين يبدأ من
األساس المتين وهو المواطن الغيور
الذي يراقب عن كثب منجزات
المسؤول ،فيصفق ويهلل لكل ما هو
جيد والتذمر يسود وجهه لخالف
ذلك ،ولكلتا الحالتين يستوجب
إتخاذ موقف صارم لحث الخدوم
كي يستمر في إجتهاده ويحذر
المسيء ليعاود النظر فيما يفعل،
وإال :فقصاص الشعب يسلط فوق
الرقاب عن طريق اإلنتخابات ،وهو
درس تعلمناه وحفظناه وسنمارسه
في كل جولة إنتخابية بعد اآلن.
عملية نهب البلد تجري بتوالي
األيام دون خوف أو خجل وكأن
السارق مرخص بتشريع ليعبيء
قدر إستطاعته من مال مباح ،وكأن
عملية إعادة تعمير البلد تخطط
من أجل رصد المال كي يفرغ

في  8مارس..

فيان جالل
لن أسرد تاريخ هذا اليوم بالتفصيل
سوى أن المرأة بدأت في سنة
 1856بمظاهرات وإحتجاجات
في شوارع نيويورك على الظروف

الالإنسانية التي كن يجبرن على
العمل تحتها ،وتكررت هذه
المظاهرات يوم  8مارس1908
بخروج مجاميع كبيرة من النساء
وقد حملن معهم قطعا من الخبز
اليابس وباقات الورود وإخترن:
لحركتهن االحتجاجية شعارا (خبز
و ورود) ،وإستمرت المظاهرات
إلى أن أصدرت األمم المتحدة
قرارا يدعو إلى إعتماد أي يوم من
السنة يختارونه لالحتفال بالمرأة،
فقررت غالبية الدول إختيار 8
مارس ،وتحول ذلك اليوم إلى رمز
لنضال المرأة وتخرج فيه النساء في
مظاهرات للمطالبة بحقوقهن .إن
غالبية النزاعات المسلحة يبدأوها
الرجال ويخوضونها ويخططون

لها والنساء يمثلن نسبة عالية من
ضحايا هذه النزاعات ،فهي التي
تبقى في البيت وتسهر لحماية بيتها
وأطفالها وفي بعض األحيان تحمل
السالح وتشارك الرجل جبهات
القتال وهذا ما رأيناه مع أخواتنا
الكورديات ومشاركتهم البيشمركة
ساحات القتال ضد داعش ،وقد
تضطر المرأة إلى ترك بيتها والنزوح
إلى أماكن أكثر أمانا هربا من
بطش الحرب .وكثيرا ما تتعرض
المرأة إلى العنف الجنسي الذي
يرتكب ألسباب مرتبطة بالنزاعات
المسلحة ،ويعتبر جريمة حرب
محظورة بموجب إتفاقية جنيف
الرابعة لعام  1949والبروتوكولين
اإلضافيين لعام  1977والنظام

في خزائن خاصة ،وكأن اإلنسان
الصالح آفة جرثومة يجب محاربته
وإبعاده عن محيط دائرة بناء الوطن
 ،وكأن البلد بشعبه ونبعه بخيراته
وثرواته هو ملك حفنة فاسدة
وحدها تقرر مصيره .فيحرر ويحلل
لنفسه وسيتعبد ويحرم آخرين .
كم مصنعا أهلنا بعد أن دمر وكان
ينتج بضاعة تضاهي ما نستورده
اآلن؟ وكاد البلد يتجاوز حدود
الدول النامية نحو الدول الصناعية،
لنتذكر معا :جرارات عنتر وبطانيات
فتاح باشا المشهورة وأدوية سامراء
الجيدة واأللبسة القطنية المنتجة في
معامل نسيج الكوت ومعامل األلبان
المنتشرة في كل المحافظات
ومنتج
والسمنت
والسكر
المشروبات الغازية والكحولية
والمعلبات وغيرها ما التحصى،
لكن بفضل سياسة السوق الحرة
فتحنا البلد على مصراعيه أمام
السوق العالمي ليجني الثمار بعض
النفوس الضعيفة جراء غزو سوقنا
بأردأ بضاعة وأهملنا ما كنا ننتج
بما في ذلك الخضراوات والفاكهة
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
وعلى الدول التي يحصل فيها
إعتداءات جنسية على المرأة،
محاكمة األشخاص المتهمين
بإرتكاب هذه الجرائم ،وكلنا شاهد
على ماحصل إلخواتنا األيزيديات
والمسيحيات والشبك وغيرهم من
المكونات اللواتي تعرضن ألشرس
هجمة من قبل الجماعات المسلحة
المتطرفة (داعش) من إختطاف
النساء وإغتصابهن وبيعهن كسلع
بأرخص األثمان وأمام أنظار
المجتمع الدولي الذي لم يحرك
ساكنا .هناك عبارة شائعة تقال دائما
إذا علمت إمرأة ،فقد علمت إسرة
وبالتالي علمت مجتمع..
وإذا عنفت هذه المرأة وأضطهدت
وإغتصبت فقد. ...
في السنوات السابقة كانت المرأة
في كوردستان تستقبل هذا اليوم

ونحن أصحاب نهرين عظيمين
يخترقان األرض طوالوعرضا.
أخص هنا اقليم كردستان حيث
األجواء األمنية والبيئية والمالية
متوفرة إلقامة صناعة أنتاجية
كانت أم تحويلية ،لكن كل الذي
نشاهده هي مظاهر تجذب الناظر
بتزين االقليم بعمارات يتنافس
الرأسمال المحلي في اإلرتفاعات
والمساحات ونسي بناء الوطن
المنتج .وبصدد تجارة السيارات
أطلق نظام السوق الحرة لجام
الشركات الخاصة إلستيراد هذا
الكم الهائل وخاصة الشخصية
الصغيرة وتحول ما نحتاجه اآلن
من عملة صعبة للخارج ،ولم تعد
شوارعنا تستوعب زخمها.
بودنا أن نعتبر من دروس قرأناها
في مراحل دراسية متعددة حول
ضرورة صيانة المنتج المحلي
بفرض ضرائب عالية على المنتج
األجنبي المماثل تشجيعا لترويج
بضاعتنا ،لكن الذي نلمسه أن
البضاعة المستوردة هي أرخص
من المحلي وخاصة الفاكهة
والخضراوات وال يخرج تفسير هذا
من مبدأ محاربة الفالح.
يقول ميخائيل نعيمة (عجيب لمن
يغسل وجهه مرات في اليوم وال
يغسل قلبه مرة واحدة) هل بهكذا
قذارة نبني وطنا نظيفا ،ليس هناك
وطن لمن ال يحس بأمان في
أحضانه ،بل يحس أنه عبيد من
أجل الخدمة فقط ،فإلى إعادة
الوطن نحو حظيرة التمدن ننزع
جميعا رداء الخنوع والخضوع
ونشد على أيدي النزاهة بقوة مثلما
نشدها على أعناق الفاسدين.
بفرح وسرور وتقيم نشاطات عدة،
مزينة نفسها بالمالبس الفلكلورية
المختلفة بإختالف المكونات
المتعايشة معا في كوردستان
وألوانها الزاهية ،ولكن في هذا
العيد( باي حال عدت ياعيد) ال
أستطيع أن أقول لك إحتفلي أيتها
المرأة فاليوم  8مارس ،هو عيدك،
إبتهجي وتهللي وأفرحي وأنت:
أم الشهيد
زوجة الشهيد
أخت الشهيد
إبنة الشهيد
وأنت الشهيدة
البطل
كوردستان
شهيد
(بيشمركة) ،فقد كسوت جسمك
سوادا وأقسمت عدم اإلحتفال
إلى أن يعود أحبابنا إلى بيوتهم
منتصرين رافعين راية كوردستان
ترفرف فوق كل بيت شامخة.
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دەنگە ئەفسوناوییەكەی خاڵە سێوە

نووسینی :د .هاوژین صلیوە
خاڵە سێوە دەنگێ لە نەغمەی
بولبول و لەهاژەی قەڵبەزو
لەسروەی دەم بەیان ،دەنگێ
لەخوڕەی جۆگەلەی شەتاو و
لە قاسپەقاسپی كەو ،...دەنگێ
لە وەتەری كەمان و لە سۆزی
شمشاڵ و لەناڵەی نەی ،چەند
غەریبە ئەوەل سەحەرە ،چەند
بەجۆشە شەنگ مێرەم و ئەرێ
گورێ ،لەسەحەری بەیاندا گوێ

لە سەحەرە بگرە و ئاوازو دەنگە
پڕجۆش و خۆشەكەی وەك پۆلێ
چۆلەكەی برسی لە كێڵگەی
خەیاڵت ئەنیشنەوە.
لەگەڵ شەفەقی بەیاندا كە سروە
دەبزوێ و سروشت پێدەكەنێ،
لەكاتێكدا داروبەردو ئاسمان
و زەوی شاگەشكەنە ،لەگەڵ
گزنگی بەیاندا كە گوڵ تازە دەمی
كردۆتەوەو زەردەخەنەی گرتووە،
كانی قاقای پێكەنینی دەتبزوێنێ،
چۆلەكەو تەیروتوار هەمووی
تێكڕا دەجریوێنن و سەمادەكەن،
پەپوولە بۆنی نەسیم و گوڵ
دەیبات و دەیهێنێ ،ئا لەمكاتەدا،
گوێ لەسەحەرە بگرەو جا هەست
دەكەی تۆش بووی بەپەپوولە
لەگەڵ پەپوولەكان دەفڕی ،تۆش
بووی بەبولبوول ،لەناخی دڵتەوە
دەجریكێنی ،واهەست دەكەی
بووی بەگوڵ ،بووی بەئەستێرە،
بووی بەمانگ بووی بەخۆر ،بووی

بەئاسمان .سێوە دەنگێك لەئەزەلی
خوایی ،ئاوازێ لەتێڕامان ،بەهارێك
بەخۆرەتاو و وردەباران؛ وردە
بارانێ ڕۆدەچێتە ناخی ڕۆحێكی
تینوو.
سێوە وەك سێوە السوورەی ڕەزی
كوردستان بۆنخۆش و جوان،
وەك ئاوێنەی بەردەم ڕۆژگارێكی
دوورو نزیك ،دەنگێكی كۆن،
بەاڵم وەك سێوێكی فەریك وەك
خونچە گوڵێكی دەم بەشیلەبزە
هەمیشە جوان و بەجۆش و
خرۆش.
ئەوەل سەحەرە گەلی برادەرینە،
هەموو بەیانییەك ئەڕژێتە نێو
دەروونمەوەو واهەست ئەكەم
دەنگی بولبولێكە بۆیەكەم جارە
بیستوومە ،واهەست دەكەم بۆنی
گوڵێكە بۆیەكەم جارە بۆنیم
كردووە ،واهەست دەكەم بارانێكە
بۆیەكەم جارە كانیاوی سۆزمی
پاراوكردووە ،ئەوەل سەحەرە

سامان بۆت بگریێم
یان بنووسم هاوڕێ
ریبین
ناخم سووتا فرمێسكم نایەتە خوارێ
جەرگم سووتا لە دووریت دڵم دەناڵێ
چاوەڕوانی چیت هاوڕێ ،وا حەزت لە سەفەربوو
یان بۆهیواو مونیرە و نەبەز بڕیارت نەگەڕانبوو
بە مردن بڵێن!! بۆ هاوڕێیەكەم لێ دەستێنێ؟
لەوەی زیاتر چیم بەسەر بێنێ
هاوڕێ بگەڕێوە با بەس بێ لە ئێمە دووری
كۆتر و تاقانەت كێ دڵیان ئەدا سەبووری
چەند بە ژانە ماڵئاوایی و خەم و گریان
چەند زامدارە بەرگوێی ئاوازی زریان
ڕاستە هاوڕێ!! ڕەوەند ئەڵی بابم هەر دێتەوە
من گچكەم لەگەڵم دەمینێتەوە
باوەڕ ناكەم بەجێم بهێڵێتەوە
هاوڕێ .كچە تاقانەت هێندی دونیا بیرت ئەكا
كۆچی مەرگت گەلێ گرانە لە گەڵ خەم هاوار دەكا
هاوڕێ سامان...
هاوڕێی شاخ و دۆڵی كوردستان بوو
هاوڕێی پێشمەرگە قارەمانەكان بوو
هاوڕێی شەهیدە نەمرەكان بوو
لە كۆتاییشدا هاوڕێی مردن بوو
ڕۆیشتی بێ ماڵئاوایی
منت جێهێشت بە تەنیایی.

دەالل صلیوە

ژیـان
پێكـەوە
چەمكـی
فەلسـەفەیەكە بـۆ پێكـەوە ژیانـی
هەمـوو پێكهاتـەكان بـە ئاشـتی
و تەبایـی ،دوور لـە كێشـەو
ملمالنـێ و جیـاوازی ئایینـی
وتایفـی ،بەڵكـو قبوڵكردنـی
یەكتـری .عێـراق لـە شارسـتانێتی
كۆنـەوە هـەر بـە پێكـەوە ژیـان
ناسـراوە و هەمـوو پێكهاتەكانـی
بـە بـێ جیـاوازی پێكـەوە ،لـە
ئامێـز گرتـوە ،رەنگاوڕەنگـی
ئـەم پێكـەوە ژیانـە واڵتەكەمـی

ئیبراهیم هەورامانی:

هەموو بەیانییەك گوێی
لێئەگرم ،هەروا ئەزانم
ئەوەل بەیانییەو ئەوەل
سەحەرە گوێم لەم مەقامە
خۆشە بووە ،وائەزانم
خونچە گوڵێكی نوێ
لەباغی سۆزو ئەوینم
تازە پشكوتووە ،تازەش
پەپوولەی حەزێكم بەسەر
خوناوەی پەڕەی گوڵێكی
قرمزی هەڵنیشتووە ،كە
ئێوارەی پاییزان گەاڵی
درەخت وەك پەپوولەی
هیالك دادەوەرن ،ئەوە
نەفخی سووری خاڵە
سێوەیە ،ئەوە ڕۆژی حەشرە،
ڕووی
خۆرەتاویش
خوداوەندی حەقیقەت،
ئەوە سۆزی ئەرێ گورێیە ،ئەوە
كچە سنگ فنجانەكانن ،ئەوە
ئەو مەمكانەی ناگەنە زاری تفری
یاری بەگیتاری سۆزم ئەكەن ،ناخم

پێكەوە ژیان

جوانتـر كـردوە و بـە بنچینەیەکی
ئاشـتی و تەبایـی و لێبوردەیـی و
پێكـەوە ژیـان كـە سـەدان سـاڵە
بـە بـێ جیـاوازی پێكـەوە ژیـاون
و لـە هەمـوو پرسـەو بۆنەكانـدا
بەشـداری یەكتریـان كـردوە.
بـەاڵم بـەم دواییـە عێـراق و
كوردسـتانیش بـە تایبەتـی
دوچـاری چەند كێشـەو ملمالنێی
سیاسـی بوەتـەوە ،رەنگـە
دەسـەاڵتی سیاسـی نادروسـت
یەكـەم الیـەن بێـت بـۆ تێكدانـی
ئـەم پێكـەوە ژیانـە ،رەنگـە ئـەم
كەسـە دەسـەاڵتدارە بـە مەرامـی
تاكـە كەسـی و بەنـد بـوون بـە
كورسی دەسـەاڵتەكەی كۆمەڵگا
بخزێنیتە ناو ئەم كێشـەو ملمالنێیە
یـا رەنگـە وەك تۆڵەسـەندنەوە
سـودیان لەم قیـژو قاڵـە وەرگرتبا
نـەك دوبـارە كردنـەوەی.
بەڵكـو دروسـتكردنی پردێكـی
تۆكمـە لەسـەر بنچینەی ئاشـتی و
تەبایـی یاخـود تایفەگـەری.
الیەنـی
پێویسـتە
لێـرەدا

پڕدەكەن لە گەرای شیعر ،سێوە
دەنگێك لە مۆسیقای ئەزەلی و
دەنگێك لەكانیاوی ئەوین ،دەنگێك
لەبولبولی مەست و دەنگێك
لەبەهرەی خودایی.

لەسـەر
كار
دەسـەاڵتدار
گەڕانـەوەو بوژاندنـەوەی ئـەم
پـردە بكات و چونكـە بە پێكەوە
ژیـان دەتوانیـن كۆمەڵگایەكـی
پـر ئاشـتی و شارسـتانی بخەینـە
گـەڕ و دروسـت بكەیـن ،چیتـر
هاوواڵتـی نەبێتـە قوربانـی ئـەم
ملمالنێیـە خوڵقاندنـی كەشـو
هەوایەكـی لەبـار و دیموكراتیانـە
بـۆ گەڕانـەوەی متمانـەی
هاوواڵتیـان بـە دەسـەاڵت و
هەسـت كـردن بـە گیانـی
بەنەتەوەیـی بـوون و چونكـە
واڵتەكـەم بـە پەخـش كردنـی
هەمـوو داب ونەریتـی نەتەوەكان
و بەشـداریكردنی یەكتـری و
دەرخسـتنی كولتـور و سـیمای
یەكتـری و سـود وەرگرتـن لـە
یەكتـری و پێكـەوە ژیـان لەنـاو
كـەش و هەوایەكـی تـەژی لـە
دیموكراسـی و گەڕاندنـەوەی
عێـراق و كوردسـتان بـە تایبەتـی
بـۆ باخچـەی رەنگاورەنگـە
جوانەکـەی.

بەرەو یادی  ٢٧ساڵەی کیمیابارانی هەڵەبجە

لەبیست وحەوتەمین ساڵیادی تاوانی کیمیابارانکردنی هەڵەبجە دا و بەسپۆنسەری بەڕێز (عەباس عەبدوالڕەحمان
تاوگۆزی) و بە چاودێری وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان پێشانگایەکی هاوبەشی فۆتۆیی دیکۆمێنتاری
کیمیابارانی هەڵەبجە بۆ سێ فۆتۆگرافەری ناسراوی کۆماری ئیسالمی ئێران (ساسان مۆئەیدی ،سەعید صادقی،
عەلی فەرەیدونی) لە ڕۆژانی  ١٦و  ٢٠١٥\٣\١٧لەگەلەری مۆنومێنتی هەڵەبجە دەکرێتەوە.
لەم پێشنگایەدا  ٣٤فۆتۆ بەقەبارەی  ٤٠سم بە  ٦٠سم نیشاندەدرێت کە نزیکەی  ١٢فۆتۆیان بۆیەکەمجارە
باڵو دەکرێنەوە.
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منتدى برطلي للثقافة والفنون السريانية يحتفل بتوقيع المجموعة
القصصية (أصابع الليل) للقاص أمير بولص عكو
تقرير  /بهنام شابا شمني
برعايـة المديريـة العامـة
للثقافـة والفنـون السـريانية ،أقـام
منتـدى برطلـي للثقافـة والفنـون
السـريانية حفـل توقيـع المجموعة
القصصيـة الموسـومة (أصابـع
الليـل) للقـاص أميـر بولص عكو.
حضـر الحفـل الـذي أقيـم
مسـاء االثنيـن  23شـباط 2015
علـى قاعـة متحـف التـراث
السـرياني فـي عنـكاوا ،األب
الشـاعر الخـوري قرياقـوس حنـا
البرطلـي ،والدكتـور أمجد أرشـد
حويـزي المديـر العـام للمديريـة
العامـة للثقافـة والفنـون السـريانية
وكالـة ،وخالص إيشـوع إسـطيفو
عضـو مجلـس النـواب السـابق،
ونيسـان كرومـي قائممقـام قضـاء
الحمدانيـة ،وممثليـن عـن عـدد
مـن المؤسسـات والفعاليـات
الثقافيـة العاملـة فـي عنـكاوا
وبلـدات سـهل نينـوى ،ونخبة من
األدبـاء والمثقفيـن واالكاديمييـن،
وممثلـي منظمـات المجتمـع
المدنـي ومحبـي الثقافـة واألدب
فضلا عـن عـدد مـن وسـائل
اإلعلام والقنـوات الفضائيـة.
بـدأ الحفـل بكلمـة لمنتـدى
برطلـي للثقافـة والفنـون السـريانية
ألقاهـا بهنـام شـابا شـمني مديـر
المنتـدى ،إسـتهلها بالترحيـب
بالحضـور ومخاطبـا الجمهـور عن
حاجتنا الـى مثل هذه االحتفاالت
لكـي تعيدنـا إلى الحيـاة ثانية بعد
مأسـاة التهجيـر التـي تعرضنـا لها،
وإسـتعرض فـي الكلمـة أيضـا
العقبـات التـي حالـت دون إقامـة
هذه اإلحتفاليـة ،وفي نهاية كلمته
قـدم الشـكر للمؤسسـات الداعمة
النشـطة المنتـدى وهـي المديريـة
العامـة للثقافـة والفنـون السـريانية
ومديريـة الثقافـة السـريانية فـي
أربيل.
أعقبهـا جلسـة نقديـة ترأسـها
القـاص هيثم بهنام بـردى ،قدمت
فيهـا دراسـات نقديـة وبحـوث
تحليليـة عن المجموعـة القصصية
شـارك فيهـا عـدد مـن االدبـاء
واالكادمييـن وهـم الدكتـور
يوسـف حنـا للـو ،الدكتـور
المرواتـي عمار أحمـد ،والدكتور
فـرح أدور.
تحـدث فـي بدايـة الجلسـة
القـاص هيثـم بـردى عـن
بدايـات معرفتـه بالقـاص أميـر

بولـص الـذي عرفـه شـاعرا وعـن
صـدور المجموعـة القصصيـة
(أصابـع الليـل) التـي كان مـن
المؤمـل أن تصـدر عبـر مجلـة
إنانـا التـي كان يـرأس تحريرهـا،
اال أن توقـف صـدور المجلـة
حـال دون ذلـك ،لكـن مواصلـة
القـاص اميـر بولـص في مشـروعه
متحديـا كل الظـروف ،صـدرت
المجموعـة عـن مطبعـة الديـار
فـي الموصـل .لكـن عـاد القـاص
اميـر بولـص الى نقطـة البداية من
جديـد عندمـا تركـت كل نسـخ
المجموعـة فـي برطلـة بسـبب
احـداث التهجيـر القسـري التـي
مـرت بهـا المنطقـة ،ثـم عـاد مـن
جديـد الصـدار المجموعـة مـن
جديـد فـي اربيـل باالعتمـاد على
نسـخة احضرهـا معـه عنـد نزوحه
وبنسـخ قليلـة باالضافة الـى طبعها
علـى اقـراص مدمجـة « ،»CDمـع
توقيـع المجموعـة الكترونيـا فـي
طريقـة مبتكـرة هـي االولـى فـي
العـراق وربمـا فـي العالـم العربـي
إلـى جانـب التوقيـع الورقـي

المعهـود.
بعدهـا قدمـت دراسـة نفسـية
تحليليـة للمجموعـة القصصيـة
للدكتـور يوسـف حنـا للـو قرأهـا
بالنيابـة االسـتاذ فيليـب سـعيد
ابراهيـم  ،تنـاول البحـث تأثيـر
الحـزن واالسـى علـى شـخصية
الكاتـب فـي اختيـار عناويـن
قصصـه مثـل تلـك التـي تتحـدث
عـن وفـاة والـده ثـم وفـاة شـقيقه
الشـاب وكذلك الظـروف الصعبة
التـي مـر بهـا هـو نفسـه ،ومـدى
تأثـره بأحـزان وهمـوم اآلخريـن
حتـى حـاول ان يعيـش احزانهـم
وهمومهـم ،لذلـك رآه الدكتـور
يوسـف وبحسـب رؤيتـه النفسـية
بانـه شـخصية (ماسـوكية) ،كذلك
تنـاول البحـث اختيـار الكاتـب
لبعـض المواضيـع المميزة التي لم
يتطـرق اليهـا الكثيـر مـن الكتاب.
الدكتـور المرواتـي عمـار
احمـد بـدأ كالمـه بـان القـاص
والقنـاص يشـتركان فـي صفـة
واحـدة وهـي (القنـص) فكالهمـا
يقتنصان الفرصة دون ان يجعالها

تمـر ،وإن مـرت فقـد ضـاع
الهـدف .واميـر بولـص اقتنـص
لحظـات من حياته ومشـاهد مرت
بـه ليسـجلها فـي قصـص وجدت
انهـا تقع في خانـة القصة القصيرة
التـي مـن المتعـارف ادبيـا انهـا ال
تتجـاوز الصفحتيـن ،نجـح فيهـا
اميـر بولـص عكـو فـي التقـاط
لحظـات انسـانية ومشـاهد للمـرأة
والطفل والشـيخ والشـاب وليرصد
لحظـات الوجـع والحـب وااللـم
واالمـل.
امـا الدكتـور فـرح أدور فقـد
تنـاول فـي بحثـه غيـاب التجنيس
فـي المجموعة من حيث التسـمية
حيـث شـملت قصصـا قصيـرة
وقصـص قصيـرة جـدا وكذلـك
احتـوت علـى االقصوصة بحسـب
رأيـه ،لكنـه عـاد ليؤيـد الدكتـور
عمـار فـي وضعهـا ضمـن الجنس
االدبـي القصـة القصيـرة .كذلـك
تطـرق فـي البحـث الى عـدد من
الثيمـات التـي اغنـت أو افقـرت
المجموعـة.
امـا القـاص اميـر بولص عكو

فقـد تحـدث فـي كلمـة مقتضبـة
عـن تجربتـه كتابـة القصـة ثـم
الشـعر  ،وذكـر ان القصـص التـي
تضمنتهـا المجموعـة كتبـت بيـن
عامـي ( 2007ـ  )2014بعدهـا
شـارك عـدد مـن االدبـاء فـي
مداخلات اضافـت الـى الجلسـة
مزيـدا مـن التحليـل والنقـد
للمجموعـة القصصيـة.
هـذا ومنحـت ادارة المنتـدى
شـهادات تقديريـة مقدمـة مـن
منتـدى برطلـي للثقافـة والفنـون
السـريانية تثمينـا منهـا لجهـود
المشـاركين من االسـاتذة واالدباء
فـي الذيـن سـاهموا فـي اغنـاء
حفـل التوقيـع بالدراسـة والبحـث
والتحليـل ولتوثـق لهـم هـذه
الجهـود ،شـارك فـي تقديمهـا
عـدد مـن السـادة الحضـور.
تلـى ذلـك تقديـم هدايـا
تقديريـة وهـي عبـارة عـن
(درع المنتـدى) الـى مـدراء
المؤسسـات التـي ترعـى الثقافـة
السـريانية وانشـطتها بتقديمهـا
العـون والتشـجيع والدعم النشـطة
المنتـدى وهـم:
الدكتـور امجـد ارشـد
حويـزي المديـر العـام للمديريـة
العامـة للثقافـة والفنـون السـريانية
وكالـة.
السـيدة جانـدارك هوزايـا
مديـرة مديريـة الثقافـة السـريانية/
اربيـل.
االسـتاذ فـاروق حنـا مديـر
متحـف التـراث السـرياني.
فـي ختـام الحفـل اهـدى
القـاص اميـر بولـص عكـو نسـخا
مـن مجموعتـه القصصيـة من التي
صـدرت في كتاب او على قرص
مدمـج « »CDموقعـة بامضائه الى
جمهـور الحاضريـن بعـد ان اثنـى
الجميـع علـى جهـود القائميـن
علـى هـذا العـرس الثقافـي الـذي
جـاء بمسـتوى المناسـبة التـي
أحتفـل بهـا.

7

السنة الثانية العدد عشرين
األحد  8آذار 2015

www.sorayapress.com
info@sorayapress.com

هدى األحمر :إذا إستمرت معاناة األدباء السريان فسيختفون من أرض الوطن
اإلبتـزاز الـذي كان مفروضـا على
األدبـاء والمثقفيـن».
وتتعاطـف األحمر مـع األدباء
المهجريـن بعـد إحتلال مناطقهم
سـيما أن العديـد يفترشـون الخيم
فـي إقليـم كردسـتان ،فتقـول
«شـخصيا أتضامـن مـع جميـع
األدبـاء والمثقفيـن المهجريـن

رمزي هرمز ياكو
إلتقينـا خالل مهرجـان المربد
الحادي عشـر في البصرة ،وكانت
المصادفـة أن نلقـي قصائدنـا فـي
الجلسـة الخامسـة ،فـي سـفينة
السلام الراسـية على شط العرب،
حيـث ألقيـت قصائـدي القصـار
فـي طليعـة الجلسـة باللغتيـن
السـريانية والعربيـة ،بينمـا ألقـت
قصيدتهـا فـي منتصـف الجلسـة.
كان لقاؤنـا الثانـي ،فـي
عنـكاوا ،فـي مقـر منظمـة سـورايا
للثقافـة واإلعلام وفعلا كانـت
مصادفـة سـعيدة ألحـاور الشـاعرة
واإلعالميـة هـدى محمـد حمـزة
والتـي فضلـت تسـميتها «هـدى
األحمـر».
تقول الشـاعرة هـدى األحمر
عـن مسـيرتها األدبيـة «بـدأت
بالكتابـة منـذ السـبعينات ،وكانت
عالقتـي بـاألدب والثقافـة عـن
طريـق أخـي الشـهيد قاسـم
محمـد حمـزة ،فتـح لـي أبـواب
الثقافـة علـى مصراعيهـا ،وحينمـا
افتقتـده بقيـت أتغـذى علـى
الكتـب التـي تركهـا وأبحـر
بيـن طياتهـا التـي تحمـل األدب
والفـن وأنـواع الثقافـة الجماليـة
والفلسـفية فـي مكتبـة كبيـرة،
وكانـت بدايتـي مـع األديبيـن
سلامة موسـى وتوفيـق الحكيـم
ونجيـب محفـوظ وإحسـان
عبـد القـدوس ،وتلسفوسـكي
وكوكـول وغيرهـم».
وتضيـف األحمـر «أول نـص
شـعري نشـرته فـي مجلـة الطليعـة
األدبيـة عـام  1979ولكنـي
بعدهـا إمتنعـت عن النشـر بسـبب
الظـروف السياسـية للبلد ،وبسـبب
مطـاردة النظـام لنـا بعـد إستشـهاد
شـقيقي ،وبقيـت أكتـب وأخفـي
أشـعاري عسـى أن يكـون لهـا
يومـا ،فكتبـت الروايـة والقصـة
والشـعر الشـعبي والتفعليـة ،فضلا
عـن الشـعر الحـر والنثـر».
وعـن إصداراتهـا توضـح
األحمـر« ،صـدرت لـي أربـع
مجاميـع شـعرية ،هـي «حـوارات
الصمـت  ،2011كوميديـا اإللـه

باخـوس  ،2012نارسـيس ،2014
تفاحـة حـواء  ،»2014ولـدي
مجاميـع أخـرى تحـت الطبـع
«أوديسـيات ،التميمـة ،ولـدي
عـدد مـن الكتـب فـي مجـال
الروايـة والقصـة القصيـرة والشـعر
الشـعبي ،وصـدرت لـي بحـوث
ومقـاالت عديـدة بصدد اإلسلام
والديمقراطيـة ،والمرأة
و ا لد يمقر ا طيـة ،
اإلسلام والمجتمـع،
مـا معنـى الديمقراطية»
وتتابــع األحمــر،
«أصــدرت مجلــة
ثقافيــة
بعنــوان
«شــمس الحريــة»
مــن  2009ولحــد
وأسســت
،2012
نــادي «ســمير أميــس»
الثقافــي ،ونشــرت
فــي العديــد مــن
الصحــف مثــل طريــق
الشــعب والحقيقــة
والغــد ولســان الثقافيــة
ومجلــة الشــرارة،
ونقتطف هذه المقاطع للشاعرة:
الزمــان والصبــاح وغيرهــا».
وعـن الوضـع األدبي في «تحت قبة ذاتي
العراق ،تقول الشـاعرة هدى يتنازع ملل الخطاب
األحمـر «العـراق والعراقييـن ومحنة التصالح
كلـه عبارة عـن منطقة إبداع بين األنا والنحن
فكـري ،نخلـة مثمرة في كل نقلب الكلمة
المجاالت الثقافية من الشـعر ننشرها على قناديل المساء
كالبخور
والقصـة ،األدبـاء هـم نخبـة
نتضور بين الله والحماس
الشـعوب وأكاد أجـزم أن
فجروحنا جعلتنا نصغي للخرافة»
أغلـب العراقييـن هـم أدبـاء
ومثقفـون ،ولكـن لـم يظهـر وتكمل الشاعرة
إال الـذي سـنحت له الفرصة «يحتار أثر خطانا
لذلك».
فتبتعد بنا الرايات
وتضيـف األحمـر« ،لقـد حياتنا الهاربة في بيوت الصمت
مر الشـعب العراقـي واألدباء ولون الشمس الذي نفيناه
بظـروف صعبة ،حيـث عانى بين الثورة
األدبـاء والمثقفيـن كباقـي والحزن الملق بالجدران
تتنازع ذاتي
أبناء الشـعب مـن اإلضطهاد،
بين المبررات
فمنهـم مـن إبتعـد عـن
وبين
السـاحة األدبيـة ومنهـم مـن العصف الثقافي لألسماء
إبتعـد عـن الكتابـة ،ومنهـم بين سقوط األقنعة والبلد البديل
مـن بـاع نفسـه للسـلطات .بين الموسيقى وهدير اإلنفجار....
وهـل ماتزال السـلطات تجاه لوكان لدي شحاذا
لما ورثنا سلطان اإلخفاقات
المثقفيـن».
وعـن عالقـة األديـب تتنازع ذاتي
والمثقـف بـوزارة الثقافـة ،بين إمرأة عالقة
تؤكـد األحمـر «العالقـة ولعاب شهوة المسؤولين
ضياع الصبية بين الممنوع والمجهول
عبـارة عـن مـد وجـزر ،ألن
وشعر النساء المصبوغ بالغموض
الـوزارة لـم تسـع لخدمـة سخط اعوام
األدبـاء والمثقفيـن».
وعروض كرسي البرلمان
وعـن التأخيـر فـي نشـر ووطأة الوطن ومدارس اإلنهزام
إنتاجاتهـا تشـدد األحمـر ،وسجالت البداية
«التأخيـر في النشـر كان كي الملقاة للرعاع
أبتعـد عـن النظـام ،وتسـخير تتنازع ذاتي
قلمـي لهـم ،واإلبتعـاد عـن بين نوافذ الفرار وبين إلتقاء الجلقات»

قسـرا من جميع المكونات ،ألنهم
عانـوا األمريـن ،وأنا مسـتعدة ألي
مسـاعدة ممكـن تقديمهـا لهـم،
لنصـرة الحـق علـى الباطـل،
ولمسـاعدتهم لكـي يأخـذوا
دورهـم الطبيعـي فـي الدفـاع
عـن أنفسـهم وعـن البلـد ،وأعود
للقـول ،ال يتـم ذلك إال بمسـاعدة
المنافـذ األدبيـة التـي
تمثلهـا وزارة الثقافـة
واالتحـادات األدبيـة».
وتتابــع األحمــر،
«األقــام أســقطت
عــروش ،ولكــن مــن
ســينجدهم وينقذهــم،
نحــن بحاجــة وقفــة
مــن وزارة الثقافــة
أو الجهــات المعنيــة
بذلــك ،ووقفــة مــن
األدبــاء،
اتحــاد
األدبــاء
لحمايــة
الســريان وتقديــم
لهــم
المســاعدة
وفــاء لنضاالتهــم
العديــدة ،ولدمائهــم
التــي أريقــت علــى أرض
الوطــن».
وتشـدد األحمـر علـى
مأسـاة األدبـاء والكتـاب
السـريان« ،ال يمكـن وصـف
معانـاة ومآسـي األدبـاء
والكتـاب السـريان الحاليـة،
كونهـم حاليـا دون حمايـة
أو إهتمـام».
األحمـر
وتؤكـد
وقوفهـا ضـد هجـرة األدبـاء
السـريان« ،أنـا ضـد عمليـة
التهجيـر قاطبـة للنـاس
العادييـن ،فكيـف يكـون
لألدبـاء ،فاألدبـاء نخبـة كل
المجتمعـات المتحضـرة،
ويعكسـون وجـه البلـد،
ويجـب أن يكـون لهـم
وقفـة ،تضامنيـة أمـام هـذا
المـد البربـري بمسـاعدة
باقـي األحـرار مـن الشـعب،
مثقفيـن أم أدبـاء أم أحـزاب
وطنيـة ،للخـروج مـن هـذا
المنعطـف السـيء الـذي ألم
بهـم ،وإمداهم بالمسـاعدات
الماديـة والمعنويـة وتوفيـر
سـكن يليـق بهـم والخدمات
اليوميـة» .محذرة «إذا إسـتمر
وضـع األدباء السـريان ،على
هـذا المنـوال فسـيختفون من
أرض الوطـن».
وعـن معانـاة المسـيحيين
فـي العـراق ،تشـير األحمـر
«الشـعب المسـيحي هـو
الشـعب األصلـي للبلـد،

فكيـف نسـمح بتفريغ العـراق من
شـعبه األصلـي».
وتضيـف األحمـر «نحـن فـي
العـراق جبلنـا علـى أننـا كلنـا
عراقيـون الفـرق بيـن مسـيحي
ومسـلم وصابئي وغيرهـم ،والكل
لهـم حق العيش فـي هذا الوطن».
وتتسـاءل األحمـر« ،لمـاذا
تتعالـى أصواتهـم فـي الخـارج،
ولكـن ال يسـمعهم أحـد فـي
الداخـل».
وعـن نظرتها لألدب النسـوي
فـي العـراق ومسـتقبلها ،تقـول
األحمـر« ،األصـوات الشـعرية
النسـوية قليلـة فـي العـراق ،ولـم
يسـلط الضـوء عليهـا ،مسـتقبل
األدب النسـوي فـي العـراق ،أراه
غيـر واضـح المعالـم وتحتويـه
صـورة ضبابيـة ،يـكاد يلفـه
الضبـاب وعـدم الوضـوح»
وتؤكـد األحمـر عـن غيـاب
أغلـب األصـوات النسـوية عـن
السـاحة األدبيـة« ،األصـوات
النسـوية األدبيـة مغيبـة عـن
السـاحة ،سـوى أسـماء معـدودة
جـدا تتكـرر في المشـهد األدبي،
وهـذا ليس سـببه األديبات ولكن
الوسـط األدبـي».
وتقتـرح األحمـر« ،لمعالجـة
هـذا الوضـع ،يجب فسـح المجال
لمشـاركة األصـوات النسـوية
فـي السـاحة األدبيـة العراقيـة،
وإال كيـف نقـول بأننـا مثقفـون
ونخفـي صـوت نصـف المجتمـع،
وكيـف كمثقفين ندعي بالمسـاواة
ولكـن لـم تعظـى األديبات أبسـط
حقوقهـن كاديبـات ،وهـذا يحـز
فـي نفـس الكثيـر مـن األديبـات،
ومنهـم أنـا ،وتقوتنـا كثيـر مـن
المهرجانات واللقاءات واألماسـي،
وال نعلـم بهـا ،إال بعـد إنتهائهـا».
وتوكـد األحمـر «السـاحة
األدبيـة ليسـت سـاحة معركـة،
لتصـب بالتعصـب ،فكمـا موجود
صـوت عنـد الرجـال ،فيجـب أن
يكـون صـوت للنسـاء ،وأتمنـى
مـن الجميـع الشـعور بالحـس
االدبـي واإلنسـاني ،وإنصـاف
هـذه الشـريحة المغيبـة كثيـرا،
وإعطائهـن دورهـن فـي السـاحة
األدبيـة ،وأحيانـا ليس لهـم منجز
أدبـي يذكـر ،لكـن نراهـن دائمـا
موجـودات فـي جميع النشـاطات
الثقافيـة ،ونتمنـى أن ال يكـون
الظهـور فـي السـاحة األدبيـة عـن
طريـق العالقات ،وهنا سـيضمحل
اإلبـداع» ،متسـائلة « مـن سـيدافع
عـن حقوقـي كأديبـة ،إن لـم
يدافـع االتحاد عني؟ ،فالمفروض
أن يدافـع االتحـاد عـن الـكل».
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في مثل هذا اليوم

فاضل ميراني قراءة في الرؤية السياسية

فلم أمريكي طويل

هذا الكتاب
من إعداد خليل
برواري يتضمن
رؤية سياسية
لفاضل ميراني
سكرتير الحزب
الديموقراطي
الكوردستاني
موثقا :بالعديد
من الصور خالل
مسيرة حياته
يقع الكتاب في
( )256صفحة
قبـــل  36عامـــا :تـــم تنصيـــب ســـيادة
المطـــران يوحنـــا إبراهيـــم مطرانـــا علـــى
مدينـــة حلـــب وتوابعهـــا
ومـــازال المطـــران مغيبـــا قســـرا :والعالـــم
العربـــي واإلســـامي والعالـــم كلـــه صـــم
بكـــم
إنه ــا لذك ــرى مؤلم ــة عل ــى ش ــعبنا س ــورايا
والمســيحي وكل الشــرفاء فــي العالــم

من الحجم
الكبير طبع في أربيل ويتضمن الكتاب مدخل بقلم الكاتب العراقي
المعروف تيسير اآللوسي وتقييم من قبل الدكتور منذر الفضل
حول شخصية فاضل ميراني ورسالة من حسن العلوي باإلضافة إلى
المقابالت الصحفية مع القنوات الفضائية ومواضيع أخرى عديدة
وقراءات ومقاالت و رؤية حول اإلتفاقية اإلستراتيجية بين الحزب
الديموقراطي الكوردستاني واإلتحاد الوطني.

تعبئة الرأي العام والمجتمع المدني لمواجهة ظاهرة التحرش
وظاهرة زواج القاصرات في العراق

اليوم في العاصمة أربيل بدء ورشة عمل من  10 - 8مارس 2015

جورج غرزاني :ناشط سرياني
منذ بداية الحملة األمريكية والغربية والعربية
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) في
بالد الرافدين وسوريا ،نالحظ عدم فعالية
هذه الحملة ،وكأنها حرب طواحين الهواء،
فأمريكا ليست جادة في القضاء على التنظيم
(داعش) في المنطقة وهي الصنيعة األساسية
لها بإعتراف أكثر قادتها ،ولها الرغبة في إطالة
أمد الحرب ،إلنهاك الدول التي تسمي نفسها
بالعربية ،إقتصاديا وسياسيا ،وجعلها إلعوبة في
يدها ،وباألصل فإن الدول العربية هي كذلك،
حتى قبل نشأة داعش ،وخاصة دول الخليج.
لم تتحرك أمريكا والدول الغربية إال بعد أن
وصلت السكين لرقابهم ،ووصل اإلرهاب إلى
عقر دارهم .لماذا لم يتدخلوا قبل حدوث ما
حدث ،من قتل وتهجير األيزيديين والمسيحيين
في بالد الرافدين ،وكذلك األمر في سوريا.
بالفعل يريدون المنطقة تحت أمرتهم ،يلعبون
فيها كما يشاؤون ،لكي يسيطروا على الثروات
الباطنية من البترول والمعادن الثمينة ،وال يهمهم
كل شعوب المنطقة.
اآلن بدأت اإلدارة األمريكية والغربية ،تلمح
بدخول الجيوش البرية ،للقضاء على الدولة
اإلسالمية «داعش» ،أما متى سيدخلون بجيوشهم،
فالعلم عند الله وعند الرئيس األمريكي «أوباما».
ليعلم الجميع بأن أمريكا والغرب ،ال يهمهم
إال مصالحهم في المنطقة ،وهذا حقهم ،ولكن
ليس من حقهم جعل مصير المنطقة ،دمية بين
أيديهم يلعبون فيها كيفما شاؤوا .كما قلنا سابقا،
لم تفكر الواليات المتحدة والغرب ،بالحملة
الجوية ،والتدخل لوقف تمدد وزحف الدولة
اإلسالمية «داعش» في المنطقة ،إال بعد أن ذبح
«داعش» ،عددا من المخطوفين األمريكيين
والبريطانيين .كلهم مشتركون في صناعة الدولة
اإلسالمية ،أمريكا والغرب وبعض الدول العربية،
كدول الخليج وتركيا أيضا.
كيف نفسر مئات الطلعات الجوية على «داعش»
في العراق وسوريا ،وحتى اآلن لم تقضي تلك
الضربات على قدرة «داعش» القتالية ،بإستثناء
 %20حسب التقارير األمريكية .إن أرادت
أمريكا فعل شي جدي ،فستفعله وبشكل دقيق،
فالرسامة العراقية «ليلى العطار» التي رسمت
صورة «جورج بوش» أمام فندق الرشيد في
بغداد ،الحقها صاروخ أمريكي إلى عقر دارها
وفي غرفة نومها ،حيث قتلت مع إبنتيها .فهل
نصدق أمريكا بعد اليوم ،وهي التي تعطي
المساعدات واألسلحة «لداعش» ،وتبرر حصول
ذلك عن طريق الخطأ.
يبدو أن الفلم األمريكي ،سيكون طويال جدا،
حيث اإلخراج والتمثيل ،واإلنتاج ،من صناعتها،
وسنشهد أحداثا أكثر دموية في المنطقة ،إن
لم يتم إحتواء هذه المسرحية من قبل مؤلفيها
ومخرجيها أنفسهم.

