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الزيارة تمخضت عن ضمانات سياسية لدعم الكورد وحق تقرير المصير

نشرت رئاسة إقليم كوردستان مضمون
اجتماع رئيس إقليم كوردستان،
مسعود البارزاني ،ونائبه كوسرت
رسول علي ،مع األطراف السياسية
الكوردستانية ،والتي تطرقت إلى مسألة
استقالل كوردستان ،ومشكلة النفط،
والزيارة األخيرة التي قام بها البارزاني
إلى الواليات المتحدة األمريكية.
وأشار البيان الذي نشر يوم االثنين
الماضي ،في اعقاب اجتماع البارزاني
مع األطراف السياسية الكوردستانية، ،
إلى أن «القوى السياسية الكوردستانية
اجتمعت اليوم االثنين ،بدعوة رسمية
من رئيس إقليم كوردستان ،وبحضور
أعضاء وفد رئاسة اإلقليم إلى كل من
أمريكا وهنغاريا والتشيك ،وبحضور
رئيس برلمان كوردستان ونائب رئيس
حكومة اإلقليم».
وفي مستهل اللقاء ،تحدث رئيس
اإلقليم عن اللقاءات التي أجراها في
الواليات المتحدة األمريكية ،مع كل
من الرئيس األمريكي باراك أوباما
ونائبه ،وكبار المسؤولين في الواليات
المتحدة ،حيث أكد البيان على أن
البارزاني أطلع الجانب األمريكي على
تفاصيل الحالة العراقية والمعركة مع
داعش.
وعبر المسؤولين في مجلس السينات،
ووزارة الخارجية ،ووزارة الدفاع،

والمراكز المهتمة بالشرق األوسط،
عن احترامهم البالغ للشعب الكوردي
وقوات البيشمركة ،وثمنوا دور اإلقليم
في احتضان أكثر من مليون ونصف
نازح عراقي ،خصوصا من المسيحيين
وباقي األقليات الدينية.
وأكد البيان الرئاسي ،على أن لقاءات
البارزاني والوفد المرافق مع الرئيس
األمريكي ونائبه وكبار المسؤولين
الحكوميين ،أفضت إلى الحصول
على ضمانات سياسية فيما يتعلق بدعم
الكورد وحق تقرير مصير.
وبخصوص زيارة هنغاريا ،لفت البيان
إلى أن الوفد الكوردستاني ناقش
مع رئيس هنغاريا ورئيس الوزراء
ورئاسة البرلمان ،الحالة في العراق

وكوردستان والمنطقة بشكل عام،
حيث أكد الجانب الهنغاري على
دعمه التام والكامل لقوات البيشمركة
والشعب الكوردي.
وكانت المحطة األخيرة للوفد
الكوردستاني ،هي جمهورية التشيك،
وتم التباحث مع رئيس الجمهورية
وكبار المسؤولين في التشيك ،الحالة
في العراق وكوردستان ،والمعركة مع
تنظيم داعش ،حيث أبدوا استعدادهم
التام للدعم السياسي واالقتصادي
والعسكري لكوردستان.
ووصفت القوى السياسية الزيارة
بأنجح زيارة سياسية رسمية لحكومة
اإلقليم وأبدوا استعدادهم على االلتزام
بأي قرار مشترك يأتي بعد مناقشات

مرشح للرئاسة األمريكية:
ينبغي تسليح الكورد دون وساطة بغداد

قال السناتور األمريكي والمرشح النتخابات
الرئاسة راند بول ،بأن النصر على «داعش» في
العراق يحققه الجنود على األرض ،فيما دعا إلى
تسليح اقليم كوردستان بشكل مباشر.
وفي مقابلة مع  CNNأوضح بول ،عضو مجلس
الشيوخ عن والية كنتاكي ،بأن بالده يمكن
أن تقوم بعمل أفضل على صعيد أمنها القومي،
معترفا بأن الوضع معقد للغاية.
وقال بأن «جزءا من المشكلة هو الحرب الطويلة
الدائرة منذ  1000عام بين السنة والشيعة» ،وقال
بأنه لوصف مدى سوء داعش ،فيما يتم االستيالء
على البلدات السنية ،فإنهم يشبهونهم بالفصائل

الشيعية المدعومة من إيران ،ويطلقون عليها
األحكام ،معتقدا بأن السنة سيقاتلون الشيعة قريبا
كما يفعلون مع داعش.
وأضاف السيناتور األمريكي بأنه ليس متأكدا
من إمكانية تحقيق النصر ،مالم ينخرط السنة في
الحكومة ،وفي الجيش ،ويؤمنون بأن «داعش»
يمثل خطرا أكبر من خطر الحكومة في بغداد.
وردا على سؤاله عما كان سيفعله لو كان في
موقع رئيس هيئة األركان اآلن ،قال بول بأنه
سيعمل في المقام األول على التحالف مع
الكورد ،حيث يشكلون أفضل المقاتلين هناك،
وسيقوم بتزويدهم مباشرة باألسلحة ،وليس عن
طريق الحكومة« ،واعتقد أن هناك قليال من التوتر
بين الطرفين ،الكورد والحكومة الشيعية».
واضاف بأن النصر على «داعش» يحققه الجنود
الموجودين على األرض ،وأن تلك أولئك
الجنود يجب أن يأتوا من العرب ،وأن العراقيين
إذا لم يكونوا يرغبون بالدفاع عن بلدهم« ،فال
أعتقد أن علينا إرسال أمريكيين» للقيام بهذه
المهمة.

مستفيضة من قبل مختلف األطراف
بخصوص المرحلة الحساسة والمعقدة
التي يمر بها اإلقليم.
وشغل ملف النفط حيزا كبيرا من
مباحثات البارزاني مع األطراف
السياسية ،وطالب المجتمعون من
الحكومة االتحادية اإلسراع في حل
المشاكل المتعلقة بحق الثروة والموازنة
والرواتب بأسرع وقت وفي إطار
القانون ،ما يضمن االستقرار السياسي
بين أربيل وبغداد ،ولحل تلك المسألة
فإن مختلف القوى السياسية العراقية
مسؤولة عن تنفيذ الدستور والقرارات
المشتركة.
وأكدت القوى السياسية المشاركة
في اجتماع اإلثنين ،على مساندة

حكومة إقليم كوردستان في سعيها
لحل المشاكل اإلقتصادية ،وبخصوص
ذلك تم التأكيد على ضرورة تنفيذ
قرار المستحقات المالية رقم  5لعام
 2013الصادر عن برلمان كوردستان،
كأساس للسياسة االقتصادية.
ويشار إلى أن االجتماع بدأ قبل ظهر
يوم االثنين ،وباالضافة إلى ممثلي
االحزاب السياسية ،حضره رئيس
برلمان كوردستان يوسف محمد،
ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان
قوباد الطالباني ،ورؤساء الكتل
التركمانية والمسيحية.
كما شارك في االجتماع كل من المال
بختيار وعمر فتاح ممثلين عن االتحاد
الوطني الكوردستاني ،وكل من جالل
جوهر وعمر سيد علي ممثلين عن
حركة التغيير ،واالمين العام لالتحاد
االسالمي الكوردستاني محمد فرج،
وامير الجماعة االسالمية الكوردستانية
علي بابير ،والقائد العام للحركة
االسالمية عرفان علي عبد العزيز،
وعدد من المسؤولين في االحزاب
االخرى وشارك ممثلي شعبنا سورايا
كل من وحيدة توما من المجلس
الشعبي الكلداني السرياني األشوري
ويعقوب كوركيس من الحركة
الديموقراطية األشورية اعضاء برلمان
كوردستان من الكتلتين .

مجلس االمن يصدر قرارا في صالح البيشمركة
أصدر مجلس االمن الدولي ،الجمعة ،مشروع قرار
حول انتشار االسلحة المتوسطة والخفيفة ،ووفقا
للقرار فإن أي جهة أو دولة ترسل اسلحة متوسطة
وخفيفة إلى الجماعات غير القانونية والمتشددة مثل
تنظيم داعش ،ستتعرض إلى عقوبات اقتصادية من
المجتمع الدولي ،فيما لم يحظر ارسال االسلحة
إلى الجهات غير الدولية ،وهو ما يصب في صالح
قوات البيشمركة.
وقال الرئيس الحالي لمجلس االمن رايموند
مارموكيدي إنه «يجب أن نمنع وصول االسلحة
الخفيفة ليد الجهة الخطأ مثل االرهابيين ،والمهربين،
والمجاميع المسلحة والمأجورين ،فهم يحاربون من
دون االخذ بعين االعتبار الحدود الدولية».
وال يشمل القرار تنظيم «الدولة االسالمية» داعش
والحروب في منطقة الشرق االوسط فحسب ،بل
هو محاولة اممية لمنع انتشار االسلحة المتوسطة
والخفيفة في العالم.
ووفقا لدراسة تحليلية لمعهد التحليالت السويسري،
فإن هناك أكثر من  875مليون قطعة سالح خفيف
في العالم ،ويتم سنويا انتاج نحو  12مليار مقذوفة
في العالم ،وتتفق الدول االعضاء في مجلس االمن
على أنه يجب عدم السماح لوقوع تلك االسلحة

بيد الجهة الخطأ ،إال أن تحديد تلك الجهات
يختلف من دولة الخرى.
وعلى الرغم من عدم استخدام الصين وروسيا لحق
النقض ،إال أنهما لم يدعما القرار ايضا ،واقترحا مع
الدول االفريقية الثالث تشاد ونيجيريا وانغوال ،أن
يحظر مشروع القرار ارسال االسلحة إلى أي جهة
غير دولية ،لكن هذا المقترح اهمل.
وقال سفير انغوال لدى االمم المتحدة ،اسماعيل
كاسبر ،إن «الدول االفريقية الثالث االعضاء في
مجلس االمن ،رفضت التصويت على مشروع
القرار ،ألنه لم يتحدث عن حظر تسليح الجهات
غير الدولية».
ولو كان المقترح االفريقي قد القى قبوال في مجلس
االمن ،لكان تم فرض حظر على االسلحة إلى
البيشمركة والجيش السوري الحر ،إال أن مشروع
القرار ،أفضى إلى حد ما ،الشرعية الدولية على
ارسال االسلحة للجهات غير الدولية ،كالبيشمركة.
ويعد هذا تغييرا في موقف االمم المتحدة ،إذ كان
المتحدث باسمها قال لشبكة رووداو االعالمية قبل
اسبوعين ،إنهم يعارضون ارسال اسلحة مباشرة إلى
البيشمركة والميليشيات السنية والشيعية في العراق.
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منظمة سورايا للثقافة والإلعالم تعقد سيمنارا حول اليوم العالمي للتنوع الثقافي

برعاية خالد دوسكي وزير الثقافة والشباب
في حكومة أقليم كوردستان عقدت منظمة
سورايا للثقافة واإلعالم سيمنارا خاصا حول
اليوم العالمي للتنوع الثقافي الذي أقرته األمم
المتحدة في  21من مايس من كل عام
 ،بمشاركة ممثلي عن  8مكونات إقليم
كوردستان  ،بدأ اإلحتفال بكلمة وزارة
الثقافة والشباب ألقاها خليل عبدالله مدير
عام ديوان الوزارة الذي تحدث فيها عن
أهمية التنوع في المجتمعات وتأثيره على
الحوار والتنمية تلتها قراءة أوراق المكونات
وبمشاركة كل من األخوة المدرجة
اسمائهم أدناه ...
 #عبد الرحمان صديق  ..األمين العام
لمنتدى الفكر االسالمي في كوردستان
 #مروان ياسين الدليمي  ..كاتب وصحفي
عربي في كوردستان
لقمان رشيد عن المكون
#
الكاكائي
 #هيمان رمزي ناشطة نسوية تركمانية
 #خضر دومللي ناشط مدني في حقوق
المكونات ( أيزيدي )
 #جليل عباسي عن الزرادشتية في
كوردستان
 #سرمد مقبل كي خسرو عن البهائيين
وأدار الجلسة لتقديم هذه األوراق نوزاد
بولص الحكيم رئيس منظمة سورايا للثقافة
واالعالم التي إحتضنت هذا اللقاء الجميل
بمشاركة جميع المكونات وعلى قاعة
المتحف السرياني في عنكاوا .
هذا وحضر السيمنار سعادة القنصل
الفلسطيني في كوردستان نظمي حزوري
وخالص ايشوع عضو مجلس النواب السابق
عن شعبنا سورايا وقائم مقام قضاء بخديدا
( قرقوش )
ومدير عام ديوان وزارة الثقافة والشباب
ومدير ناحية برطلة وممثل دائرة العالقات
الخارجية  ،وعدد من النخب المثقفة
والمهتمين بقضايا المكونات في االقليم
وسهل نينوى

نص كلمة وزارة الثقافة
والشباب القاها خليل عبدالله
مدير عام ديوان الوزارة في اليوم
العالمي للتنوع الثقافي

السادة الحضور
ممثلي المكونات المتآلفة المختلفة
طاب مساءكم وأهال وسهال بكم ويسرني
أن أشكركم نيابة عن معالي وزير الثقافة
والشباب األستاذ « خالد دوسكي»
لحضوركم هذه المراسيم الخاصة باليوم
العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار

والتنمية..
شكر خاص لمنظمة سورايا للثقافة واإلعالم
لتنظيمها هذه المراسيم في هذا اليوم
العالمي.
أيها الحضور الكريم
إن مسألة الحوار الحضاري والثقافي بين
األديان واإلختالفات الفكرية والمذهبية
تأتي في صميم اإلستراتيجيات المهمة
والملحة لدى كافة المنظمات الدولية بما
فيها األمم المتحدة .وتأتي هذه الخطوة
كأساس لبناء متين وصلب إلرساء السالم
واإلستقرار العالمي.
وقد أعطت منظمة اليونسكو للتربية والثقافة
والعلوم أهمية بالغة للثقافة والحوار بين
الثقافات المختلفة ونرى بأنه من الضروري
أن نهتم بكل اللغات وبشتى أنواع اإلبداع
اإلنساني ومن ضمن أولويات مهامها
المحافظة على التنوع الثقافي واللغوي وخلق
أجواء الحوار بين الحضارات والثقافات
على قاعدة التفاهم المتبادل كشرط لتحقيق
التماسك اإلجتماعي والتعايش السلمي
األخرى بين الشعوب والطوائف المختلفة
وأن نهج منظمة اليونسكو واضح جدا
في إتفاقياتها ومواثيقها العديدة .إنه من
دواعي سرورنا أن نكون هنا اليوم لنؤكد
بأن كوردستان كانت ودوما مكانا للتعايش
السلمي بين اإلختالفات العديدة،ومنذ
القدم كانت كوردستان مكانا آمنا لهذه
اإلختالفات وكان شعب كوردستان
يؤمن إيمانا عميقا بالحوار والتعدد الثقافي
والفكري والديني ،وقد إنعكس ذلك على
قرارات برلمان كوردستان،قرارات عديدة
لكن يكون لكل اإلختالفات حضورهم
الفعال في مؤسسات حكومة إقليم
كوردستان.
واآلن يحتضن إقليم كوردستان بكل حب
ومودة أكثر من مليون وخمسمائة ألف
مواطن مهجر وهم يعيشون بحرية وأمان
في هذا اإلقليم اآلمن.
نتمنى أن نعمل معا من أجل تنشيط هذه
الحالة اإليجابية في تاريخنا المشترك .وأن
نقف معا في خندق واحد ضد الهجمة
البربرية الشرسة التي تقودها عصابات
الداعش ضد اإلنسانية والتعايش السلمي
وأن ندعم بكل قوة قوات البيشمركة في
كوردستان التي تدافع بدمائها عن القيم
اإلنسانية النبيلة.
وختاما أهنئكم مرة أخرى بمناسبة اليوم
العالمي للثقافات ونتمنى أن تتجسد مفاهيم
وقيم هذا اليوم أكثر فأكثر في ثقافتنا
وسلوكنا ولنعمل معا من أجل اإلنسان أيا
كان وأيا كانت لغته أو دينه أو جنسيته.

معلومات أساسية حول أهمية اليوم العالمي للتنوع الثقافي
من أجل الحوار والتنمية
اضافة إلى الجمعية العامة إعالن مبادئ
التعاون الثقافي الدولي الذي قدمته
اليونسكو في شهر تشرين الثاني/
نوفمبر  ،2001رحبت الجمعية العامة
في قرارها رقم  249/57وأعلنت يوم
 21أيار/مايو يوما عالميا للتنوع الثقافي
للحوار والتنمية.
فهذا اليوم يزودنا بفرصة من أجل
تعميق مفهومنا لقيم التنوع الثقافي
ويعلمنا أيضا كيف «نعيش سويا»
بشكل أفضل .تستمر اليونسكو
بالترويج لزيادة الوعي حول طبيعة
العالقة الماسة والضرورية بين الثقافة
والتنمية وأهمية الدور الذي يجب
أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في هذه العالقة.
وعقدت الجمعية العامة مناقشة
امتدت ليوم واحد في  5أيار/مايو
 2014تحت عنوان ’’الثقافة والتنمية
المستدامة في جدول أعمال ما بعد
عام  ،’’2015أكد فيها المتحدثون من
خالل شهادات قدموها على المستوى
القطري وما يتوافر من بيانات عالمية
كيف أن الثقافة — في تعبيراتها
المتعددة ابتداء بالتراث الثقافي وانتهاء
بالصناعات اإلبداعية — تتيح الركائز
االقتصادية والبيئية واالجتماعية للتنمية
المستدامة.
أهمية التنوع الثقافي
لثالثة أرباع الصراعات الرئيسية في
العالم أبعاد ثقافية.
ويعد جسر الهوة بين الثقافات أمرا
ضروريا وعاجال للسالم واالستقرار
والتنمية.
ويشكل التنوع الثقافي قوة محركة
للتنمية ،ليس على مستوى النمو
االقتصادي فحسب بل أيضا كوسيلة
لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية
وروحية أكثر اكتماال ،وهو ما تنص
عليه اتفاقيات الثقافة السبع (رابط
خارجي) التي توفر ركيزة صلبة لتعزيز
التنوع الثقافي .من هنا ،يعتبر التنوع
الثقافي ميزة ضرورية للحد من الفقر
وتحقيق التنمية المستدامة.
في الوقت عينه ،يساهم القبول بالتنوع
الثقافي واالقرار به – عبر االستعمال
االبداعي لإلعالم وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت بشكل خاص
– في خلق الحوار بين الحضارات
والثقافات وفي بلوغ االحترام والتفاهم
المتبادل.
وقد تحول تعزيز التنوع الثقافي

– «التراث المشترك للبشرية» وفقا
لإلعالن العالمي لليونسكو المتعلق
بالتنوع الثقافي للعام  – 2001والحوار
الناتج عنه الى إحدى القضايا العصرية
األشد إلحاحا ،وبالتالي الى قضية
أساسية بالنسبة الى والية المنظمة.
الحوار بين الثقافات
يمثل التبادل والحوار المنصفان بين
الحضارات والثقافات والشعوب
على قاعدة التفاهم المتبادل وإحترام
تساويها في الكرامة شرطا مسبقا
أساسيا لتحقيق التماسك االجتماعي
والمصالحة بين الشعوب والسالم بين
األمم.
ويشكل هذا العمل جزءا من اإلطار
العام لتحالف الحضارات (رابط
خارجي) الذي أطلقته األمم المتحدة.
وبشكل خاص ،تحظى مجموعة من
الممارسات الجيدة باهتمام خاص
ضمن إطار الحوار بين الثقافات
األوسع الذي يشمل ايضا الحوار بين
األديان بغية تشجيع التعددية الثقافية
على المستوى المحلي واالقليمي
والوطني وتحفيز المبادرات االقليمية
وشبه االقليمية الرامية الى إحباط
أشكال التطرف والتعصب والتشديد
على القيم والمبادئ اآليلة الى جمع
الشعوب.
وستواصل اليونسكو ممارسة وظيفتها
الرصدية من خالل إلقائها الضوء على
الدور الذي يمكن الثقافة أن تؤديه في
حاالت النزاع أو حاالت ما بعد النزاع
كوسيلة للمصالحة عن طريق التراث
الثقافي وكمساحة مشتركة للتبادل عبر
برنامج طرق الحوار الذي أطلقته.
الحوار بين األديان
يهدف برنامج اليونسكو للحوار بين
األديان ،وهو عنصر أساسي للحوار
بين الثقافات ،إلى تشجيع الحوار بين
مختلف األديان ،والتقاليد الروحية
واإلنسانية في عالم يتزايد فيه ربط
الصراعات باالنتماء الديني.
ويشدد البرنامج على التفاعالت
والتأثيرات المتبادلة بين األديان من
جهة ،والتقاليد الروحية واإلنسانية
من جهة أخرى ،والحاجة إلى تعزيز
التفاهم بينها من أجل تحدي الجهل
والتحيز وتعزيز االحترام المتبادل.
تعلم فن الحوار هو عملية شخصية
واجتماعية على السواء .وتطوير
مهارات المرء ومهاراته للحوار ينطوي
على رغبة في االنفتاح مع احتفاظه

بالحس النقدي .والحوار هو شاغل
لنا جميعا :من صانعي القرار والقادة
وحتى األفراد العاديين في كل مجتمع
محلي .وإلى جانب المؤتمرات الدولية
ذات الصلة التي يراد منها رفع الوعي،
تسعى اليونسكو لتعزيز األنشطة الشعبية،
وعلى وجه الخصوص في المناطق
ذات الحساسية الجيوستراتيجية،
للوصول إلى الفئات المستهدفة مثل
النساء ،والشباب والمهمشين.
الثقافة والتنمية
يشكل وضع الثقافة في صميم سياسة
التنمية استثمارا أساسيا في مستقبل
العالم وشرطا مسبقا لعمليات عولمة
ناجحة تأخذ بعين االعتبار مبادئ
التنوع الثقافي ،علما ان تذكير مجمل
الدول بهذه المسألة األساسية يقع على
عاتق اليونسكو.
وقد أثبت فشل بعض المشاريع
الجارية منذ السبعينيات أن التطور ال
يترادف مع النمو االقتصادي وحده،
بل هو وسيلة لصنع حياة فكرية
وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر
اكتماال .وال يمكن بالتالي فصل التنمية
عن الثقافة .ويشكل تعزيز مساهمة
الثقافة في التنمية المستدامة هدفا تم
إطالقه في إطار العقد العالمي للتنمية
الثقافية ( ،)1998-1988وقد تحقق
منذ ذلك الحين نمو ملحوظ بفضل
مجموعة من الصكوك الخاصة بوضع
المعايير ومن األدوات اإليضاحية
كاإلحصاءات الثقافية والجردات
ورسم خرائط الموارد الثقافية على
المستويين اإلقليمي والوطني.
ويكمن التحدي األكبر على هذا
الصعيد في إقناع صانعي القرارات
السياسية والفاعلين االجتماعيين
المحليين والدوليين بدمج مبادئ
التنوع الثقافي وقيم التعددية الثقافية
في مجمل السياسات واآلليات
والممارسات العامة ،ال سيما عبر
الشراكات العامة والخاصة.
وترمي هذه اإلستراتيجية من جهة
إلى دمج الثقافة في مجمل سياسات
التنمية سواء إرتبطت بالتعليم أو العلم
أو االتصاالت أو الصحة أو البيئة أو
السياحة ( باالنجليزية) ،وتهدف من
جهة أخرى إلى دعم تطوير القطاع
الثقافي عن طريق الصناعات اإلبداعية.
فبمساهمتها في التخفيف من حده
الفقر ،تنطوي الثقافة على منافع هامة
من حيث تحقيق التماسك االجتماعي.
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التنوع الثقافي والتنمية البشرية في االقليم ..واقع وتطلعات
مروان ياسين الدليمي
التنوع الثقافي في الحضارات القديمة
ليس ممكنا الحديث عن مجتمعات
تخلو تماما من تنوع ثقافي ،وفيما لو
وجدت مثل هذه المجتمعات فهي
ليست سوى ضربا من الخيال ،أو
انها كانت في مراحل متقدمة جدا
من عمر البشرية .
التنوع يعني ثراء في الروافد الثقافية
للمجتمعات يمنحها قوة وخصوصية
وحيوية ،ولن ينتقص من اهميتها
ومكانتها فيما لو قورنت مع
مجتمعات اخرى تبدو ــ ظاهرياــ
انها مجتمعات اليشكل التنوع فيها
سمة اساسية .
تاريخيا ،رافق التنوع اولى الحضارات
البشرية،ومنها حضارة وادي الرافدين
على سبيل المثال ،التي جمعت
في محطات تاريخية من عمرها
عديدة الشعوب التي تنتمي الى
اجناس مختلفة،كما في االمبراطوية
االشورية،نتيجة انتصاراتها العسكرية
التي امتدت على مساحات واسعة
حتى وصلت حدود االمبراطورية
الفرعونية غربا والخليج العربي
جنوبا ،فتداخلت فيها شعوب
وثقافات مختلفة ضمن االمبراطوية
الكبيرة .
التنوع الثقافي في حضارتنا المعاصرة
اليوم تبدو لنا صورة المجتمعات
عبارة عن خليط من االجناس
تنتمي لثقافات وبيئات وحضارات
متنوعة ،إال اننا ينبغي أن نؤكد
على أن التنوع الثقافي يبدو اكثر
فاعلية وحضورا في مجتمعات تتسم
باالنفتاح ،حيث التأثير المتبادل وعبر
حوار حيوي نجده شاخصا في
التفاصيل الصغيرة لحياة البشر ،وليس
مقتصرا على المؤتمرات التي تلتقي
فيها نخب ذات تنوع ثقافي ،وهذا
يعود الى طبيعة النظام السياسي القائم
على احترام وتقديس التعددية ولنا
في هذا كثير من االمثلة كما هو
الحال في عدد من الدول االوربية
مثل السويد والنرويج والدانمارك
وغيرها من البلدان .
بينما على العكس من ذلك نجد
نقيض هذه الصورة في مجتمعات
تكاد ان تكون سمتها الرئيسة االنغالق
على ذاتها وتشيع فيها مشاعر الريبة
والشك والكراهية تجاه الشعوب
والمجتمعات األخرى خارج دائرة
حدودها الجغرافية ،نتيجة خضوعها
ألنظمة سياسية تتسم عادة بالقمع
والشمولية والتعصب القومي ،فكان
لها االثر الجوهري في ان يكون
مواطنوها بهذه الصورة من التقوقع
على ذواتهم ازاء اآلخرين ،واالمثلة
هنا ايضا كثيرة جدا سواء في منطقة
الشرق االوسط او في مناطق اخرى

من اسيا وافريقيا .
وبناء على ذلك يجد التنوع الثقافي
فرصته في الظهور والحضور
المؤثركلما وجد بيئة منفتحة تتيح له
التعبير والتواجد والتفاعل .
ولكي تصبح هذه البيئة سياقا عاما
للحياة ينبغي ان تتوفر لها جملة
من االحكام والقوانين تنظم عملية
التعايش والتفاعل االنساني بين
المكونات ،بدونها يصبح مستقبل
التنوع محفوفا بجملة من المخاطر،قد
يتعرض بموجبها الى القمع والضمور.
ونظرا لما يتمتع المجتمع العراقي من
تنوع كبير في مكوناته ،تبرز قضية
التنوع الثقافي في العراق على انها
في مقدمة القضايا من حيث األهمية
التي تفرض تحديات حقيقية أمام
المجتمع بفعالياته الثقافية ،اضافة الى
الدولة بكل مؤسساتها الرسمية وغير
الرسمية ،وحتى هذه اللحظة اليبدو
لنا ان هنالك رؤية واضحة حول هذا
الموضوع طالما لم نجد على االرض
فعاليات وممارسات جدية تضطلع بها
الدولة ومنظمات المجتمع المدني
في تكريس هذه الرؤية هذا فيما لو
سلمنا جدال انها حاضرة.
االنظمة السياسية والتنوع
تاريخيا نجد أن التنوع الثقافي في
المجتمع العراقي شابه كثير من
الضرر واالذى بسبب السياسات التي
كانت تنتهجها انظمة الحكم التي
تعاقبت على ادارة الدولة العراقية منذ
تأسيها عام  ،1921وإن كان ضررها
بدرجات متفاوتة بين نظام وآخر.
وهنا بهذا الصدد البد أن نشير إلى
أن الثقافة العربية كانت هي المهيمنة
والسائدة خاصة في االطار الرسمي
(في المدراس والمؤسسات الحكومية
والمطبوعات ،الى غير ذلك من آليات
التعبير واالفصاح الثقافي) مقابل
شبه غياب لبقية الثقافات االخرى
مثل:الكوردية والسريانيةاضافة الى
بقية الثقافات االخرى التي تعكس
ذاكرة اقليات ومكونات اصيلة في
بنية المجتمع العراقي كااليزيدية
والصابئة والشبك .واسباب ذلك
التعود إلى أن العرب يشكلون اغلبية

سكانية ،إنما يعود أس المشكلة الى
شيوع االفكار االيدلوجية السياسية
القومية التي تعلي من شأن كل ماهو
عربي ،مقابل إهمال كل ماله صلة
ببقية المكونات االخرى.
هذا النمط من الفكر القومي
المنغلق،كان سمة عامة وغالبة لعقائد
االحزاب العاملة أو الحاكمة في
المنطقة العربية ومنها العراق ،والتي
كانت تعيش ــ آنذاك ــ عصرها
الذهبي،ابتدأ من مطلع القرن العشرين
وحتى نهايته التي شهدت افول نجمها
لتحل بدال عنها احزاب دينية يشكل
التخندق الطائفي المذهبي سمتها
الجوهرية،وهذه االحزاب  --هي
االخرى  --زادت من خطورة األمر
على التنوع الثقافي وشلل الحوار بين
الثقافات المتنوعة في مجتمعاتها،ذلك
ألن ايدلوجية هذه االحزاب التعترف
في مبادئها ومنطلقاتها الفلسفية
بالخصوصيات والثقافات المتنوعة
للمجموعات البشرية ،مقابل اعترافها
بالهوية الدينية المذهبية فقط.
من هنا يمكننا القول بأن الفكر بشكله
القومي والديني على حد سواء،عندما
يتحول الى ايدلوجيات حزبية
وسياسية يتحول بالنتيجة الى وقود
للصراع وليس للحوار ويحيل الحياة
الى ساحة حساسة جدا قابلة الشعال
الحرائق تحت اقدام الجميع ،انها ــاي
االحزاب القومية والدينيةــ تعجل في
امكانيات االحتدام مع اآلخر بأعتباره
كيانا آخر منفصل عن اآلخرفي بنيته
الثقافية التي تشكلها ابرز عالماتها :
القومية والدين والمذهب.
الخطورة التكمن في االنفصال بين
(األنا واآلخر) بناء على اعتبارات:
القومية والدين والمذهب ،بقدر ما
تكمن في االنفصال الوجداني ،الذي
تكرسه وتنظمه وتؤطره وتخندقه
المنظومة االيدلوجية ،بوجهيها
القومي والديني في نسيج الممارسات
والسلوكيات والمواقف داخل البيئة
األجتماعية ،لتكون نتيجتها الحاق
الضرر األكبر في المساحات التي
يمكن أن يتحرك فيها التنوع والحوار
الثقافي داخل مفاصل واوجه الحياة

االنسانية.
وفيما لو افترضنا حسن النية كانت
متوفرة لدى بعض االنظمة التي سبق
أن حكمت العراق خالل القرن
الماضي في أن تسلك ماهو اقرب
الى االنصاف ــ كما يبدو ذلك
نظرياــ في سياساتها تجاه الثقافات
االخرى التي تشكل هوية االقليات
والمكونات للمجتمع،إال أننا نستطيع
بهذا الصدد أن نجزم بالغياب شبه
التام لستراتيجية واضحة بهذا الصدد،
وغياب المنظومة الفكرية ،واآلليات
التي تستند إليها في التعامل مع هذه
الموضوعة بالشكل الذي يحافظ على
التنوع والحوار الثقافي المتبادل،ويزيح
من امام المكونات الثقافية كل عوامل
الخوف والقمع ،مثلما هو الحال مع
تلك القرارات التي كانت قد صدرت
بقصد انصاف بعض المكونات الثقافية
المختلفة التي يتشكل منها المجتمع
العراقي،مثل قانون منح الحقوق
الثقافية للناطقين باللغة السريانية،الذي
صدر في مطلع سبعينات القرن
الماضي،والذي لم يكن سوى حبر
على ورق،طالما غابت عنه الخطوات
العملية التي تؤكد حضوره على
ارض الواقع بشكل جاد،وهذا يعود
إلى أن الهدف من اصدار مثل هذه
القرارات كان بقصد تحقيق اغراض
سياسية مرتبطة باألزمات واختناقات
يعانيها النظام القائم انذاك فكانت
تلك القراأت بمثابة سبيال ال مفر منه
للخروج منها ،اكثر مما كان تهدف
الى فتح االبواب امام الثقافة السريانية
لكي تتحرك آليات عملها الثقافي .
هذا المبدأ لم يقتصر بطبيعة الحال
على الناطقين باللغة السريانية بل تعدى
ذلك ليشمل كافة المكونات التي
يتشكل منها المجتمع العراقي وفي
مقدمتها الثقافة الكوردية التي بقيت
معزولة تماما عن محيطها العراقي،على
الرغم من أن الكورد يشكلون النسبة
الثانية من حيث العدد بعد العرب
في إطار الدولة العراقية،ويمكننا
هنا أن نشير إلى قضية مهمة جدا
ليس صعبا تلمسها مجتمعيا وذلك
بانعدام الحوار والتفاهم والتواصل
مابين الثقافتين العربية والكوردية
عبر اللغة الكورديةـ مابين العربوالكورد ،واقتصار التفاهم عبر اللغة
العربية فقط،وهذا مايمنحنا ابلغ صورة
على التعالي والتجاهل والقمع الذي
تسببت به سياسات االنظمة التي
حكمت الدولة العراقية جميعها دون
استثناء.
التنوع الثقافي بعد العام 2003
هنا يطرح سؤال جوهري:هل حصل
ماكنا نتمناه من تغير في الرؤى
والمناهج والسياسات ازاء قضية
التنوع الثقافي بعد العام  2003؟
للوهلة األولى يبدو وكأن هنالك

تصالحا مع الذات قد بدأ يفرض
حضوره،خاصة وان االصوات باتت
تعلو وتكشف عن نفسها وخصوصيتها
في التعبير واللفظ .
هذا التحول اليمكن تجاوزه أو
انكاره،فهنالك مطبوعات وكتب
واصدارات اضافة الى القنوات
االعالمية االخرى ،كما هو الحال
مع البث الفضائي الذي يعكس هذه
الحقيقة،فقد امست أدوات االتصال
والتعبير مفتوحة امام التنوع الثقافي
لكي يكشف عن مكنوناته .
لكن مازال هنالك طريق طويل
لكي تتحقق االماني الكبيرة على
طريق التنوع الثقافي كما ينبغي،
بعد أن تترسخ قيم الديموقراطية في
منظومة الحياة،ويبدو لنا صعوبة هذا
المسار،طالما نواجه في حياتنا اشتداد
نبرة التطرف الديني،التي باتت تعلن
عن نفسهاهنا وهناك ،وهذه عالمة
بالشك تؤكد على صعوبة المسار
الذي تواجهه قضية التنوع والحوار
الثقافي .
تصحيح المفاهيم
ولكي يكون المسار صحيحا ينبغي
اوال تصحيح الفهم الخاطىء حول
قضية التنوع الثقافي،فقد شابت الرؤية
الجمعية بعد العام  2003والمتعلقة بهذا
المفهوم كثير من الفوضى ،بالشكل
الذي اصبح هنالك خلط كبير بين
ماهو ثقافي وماهو سياسي،الى الحد
الذي تسبب في الحاق ضرر كبير
للمفهوم ذاته من قبل المكونات
واالقليات ذاتها التي كانت متضررة
طيلة العقود الماضية،حتى بدت
الصورة بسبب هذا الخلط وكأن
البالد ماضية الى التمزق .
الخطأ هنا يكمن في سحب ماهو
سياسي من حيث المفهوم الى ماهو
ثقافي وبالعكس،حتى بدا وكأن
المسألة ليست سوى قضية صراع
على المناصب والحصص السياسية
بأسم المكونات ،وليس تأكيدا
على الهوية الثقافية وحضورها
وفاعليتها في تشكيل الوجدان
الفردي والمجتمعي ضمن اطار
الدولة والمجتمع بهويته الوطنية.حتى
اصبحت قضية المكونات بتنوعها
الثقافي ال تطرح على اعتبارها قضية
هوية ثقافية ،بقدر ما اصبحت تطرح
على انها جزءا من المعركة السياسية
بين المكونات -كل واحدة منها
ضد األخرى -سعيا للحصول النفوذ
والمكاسب والمناصب السياسية ،في
محاولة حثيثة لكل مكون ثقافي
التعويض عن سنوات القمع والحرمان
التي مر بها .وهنا تكمن االشكالية
التي تقف وراء مازقنا األجتماعي/
الثقافي الذي يبدو لنا وكأنه قد وصل
الى مرحلة االنسداد نتيجة هذا الخلط
في المفاهيم.
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رێکخستنی سیمینارێکی تایبەت بە رۆژی جیهانی فرەرۆشنبیری لە الیەن رێکخراوی سورایا

ئێـوارهی 20ی ئایـاری ،2015
بهچاودێـری وهزارهتـی رۆشـنبیریو
الوان ،رێكخـراوی سـورایا بـۆ
رۆشـنبیریو راگهیانـدن ،بهبۆنـهی
رۆژی جیهانـی فـره كهلتورییـهوه
لههۆڵـی مۆزهخانـهی كهلهپـووری
عهینـكاوا سـمینارێكی رێكخسـت
لهسـهرهتای سـیمینارهكهدا خهلیـل
عهبدوڵڵا بهڕێوهبـهری گشـتی
دیوانـی وهزارهتی رۆشـنبیری وتاری
وهزارهتـی رۆشـنبیری پێشـكهش
كـرد ،دواتـر نوێنـهری حـهوت
پێكهاتـه بابهتـی خۆیان سـهبارهت به
فرهكهلتـووری پێشـكهش كـرد.
ئهمـهش دهقـی وتارهكـهی
رۆشـنبیرییه:
وهزارهتـی
ئامادهبوانی بهڕێز
نوێنهرانـی پێكهاتـهو دهنـگو
رهنگـه جیـاوازهكان
ئێوارهتان باشو بهخێر بێن
سـهرهتا بهنـاوی بهڕێـز خالـد
دۆسـكی وهزیری رۆشنبیریو الوانی
حكومهتـی ههرێمـی كوردسـتانهوه
سوپاسـی ئامادهبونتـان دهكهیـن بـۆ
رێورهسـمی بـهرز راگرتنـی رۆژی
جیهانـی ههمهجـۆری رۆشـنبیریی بـۆ
دیالـۆگو گهشـهپێدان.
دهستخۆشـییش لـه رێكخـراوی
سـورایا بـۆ رۆشـنبیریو راگهیانـدن
دهكهیـن بـۆ رێكخسـتنی ئـهم
رێورهسـمه لـهم بۆنـه جیهانییـهدا.
بهڕێزان
پرسـی دیالۆگـی شارسـتانیو
رۆشـنبیری وئایینـی
نێـوان گـهالن پرسـگهلێگی
گرنـگو جێگهی بایهخی رێكخراوه
بهگشـتیو
نێودهوڵهتییـهكان
نهتهوهیهكگرتـووهكان بهتایبهتـی
نهتهوهیهكگرتـووهكان
بـووه،

ئـهو پرسـانهی بـه بـهردی بناغـهی
چهسـپاندنی ئاشـتیو ئاسایشـی
نێودهوڵهتـی لهقهڵـهم داوه.
پـهروهردهو
رێكخـراوی
زانسـتو رۆشـنبیری( یونسـكۆ)
كـه رێكخراوێكـی تایبهتمهنـدی
بهنهتهوهیهكگرتووهكانـه،
سـهر
زیاتـر پرسـی كهلتـووری بهبـواری
كاركردنـی خـۆی زانیـوهو هـهر
دامهزراندنیـداو
لهسـهرهتای
لهدهسـتوری خۆیـدا ئامـاژهی
بـهوه كـردووه كهدهبـێ بایـهخ بـه
رۆشـنبیریی ههمهجـۆرو ههمهرهنگـی
زمـانو
لهبوارهكانـی
گـهالن
خوێنـدنو گهیانـدنو داهێنان بدرێ.
بـۆ
یونسـكۆ
پهیامـی
گهشـهپێدانو پاراسـتنی ههمهجـۆری
رۆشـنبیری گـهالن لهچهندیـن
پهیماننامهوبڕیـارو
رێكهوتننامـهو
پرۆگرامـی كاركردنـدا رهنگـی
داو هتـهو ه.
لهسـهر
بههـهوڵو
هـهر
راسـپاردهی یونسـكۆ ،رێكخـراوی
لهسـاڵی
نهتهوهیهكگرتـووهكان
2002هوه رۆژی 21ی ئایـاری
ههمـوو سـاڵێكی بـهرۆژی جیهانـی
ههمهجـۆری رۆشـنبیری بۆ دیالۆگو

یهكهم كۆبوونهوهی لێژنه  21كهسییهكهى
پرۆژهى دهستوور رۆژى دووشهممه بهڕێوه دهچێت
ئهندامێكــی لێژنــ ه 21
كهســییهك ه بــۆ ئامادهكردنــی
پــرۆژهى دهســتووری ههرێمــى
كوردســتان بــۆ راپرســی ئاشــكرای
دهكات ،رۆژى دوو شــهممه
ســهعات 11ى پێــش نیــوهرۆ
بهسهرپهرشــتی ســهرۆكایهتی
پهرلهمــان یهكــهم كۆبوونــهوهی
لێژنهكــ ه بهڕێــوه دهچێــت.
(ڤــاال فهریــد) ئهندامــی
لێژنــ ه  21كهســییهك ه لــ ه
پشــكى پارتیــى دیموكراتــى
كوردســتان ب ـ ه ماڵپ ـهرى فهرمیــى
پارتیــى دیموكراتــى كوردســتانى
راگهیانــد« :رۆژى دوو شــهممه
ســهعات 11ى پێــش نیــوهرۆ
لێژنهكــ ه یهكهمیــن كۆبوونــهوهی

بهسهرپهرشــتی
خــۆی
پهرلهمانــی
ســهرۆكایهتی
كوردســتان ســاز دهكات.
(ڤــاال فهریــد) گوتیشــی:
«ههوڵدهدهیــن ل ـ ه كۆبوونهوهك ـهدا
میكانیزمێــك دابنێیــن تــا چــاالكان
و شــارهزایانی بــواری دهســتوور
ســهرجهمیان بتوانــن لهگهڵمــان
بهشــدار بــن و چــی تێبینــی و
ســهرنجێك ههبــێ پێمانــی بڵێــن.
زانیارییهكانــی
بهپێــی
ماڵپــهرى فهرمیــى پارتــى
بڕیــاره لــ ه یهكــهم كۆبوونــهوهدا
ســهرۆكی لێژنــ ه  21كهســییهك ه
و بڕیــاردهر و جێگــری ســهرۆك
بهپێــی میكانیزمێــك ههڵبژێردرێــن.

گهشـهپێدان دانـاوهو ئهوهشـی
خسـتۆته ئهسـتۆی دهوڵهتانـی ئهنـدام
كـه ههمـوو سـاڵێك بایهخ بـهو رۆژه
جیهانییـه بـدهنو رێورهسـمی جیـا
جیـا ئهنجـام بـدهن بـۆ قسـهكردن
لهسهرپرسـی دیالۆگـی شارسـتانیو
رۆشـنبیریو ئایینـی نێـوان گـهالن.
ئـهوهش بهئامانجـی پاراسـتنی
هاوبهشـی
كلتـوری
سـامانی
مرۆڤایهتـیو بههێزكردنـی پایهكانـی
لێبوردهیـیو تهفاهـومو پێكـهوه
ژیانـی ئاشـتیانهی نێـوان گـهالن.
سـامانی كلتـوریو شارسـتانی
جیهانـی بهرههمـی هاوبهشـی ههمـوو
گـهلو نهتـهوهو ئایینـه جیاوازهكانـهو
لهسـامانی كلتـووری ئهوانـهوه
سـهرچاوهی گرتـووهو كلتـوری
مرۆڤایهتـی دهوڵهمهنـد كـردووه.
سـهرچاوهی
فرهكلتـووری
ئهساسـی نوێكردنـهوهی فكـرو
كۆمهڵگایـهو هـۆكاری چهسـپاندنی
ئاشـتی كۆمهاڵیهتـیو گهشـهپێدانو
خوڵقێنـهری داهێنانـه.
ههمهڕهنگـیو فـره كلتـووری
پرشـنگداری
بهگهوهـهری
مافهكانـی
بهرجهسـتهكردنی
مـرۆڤو ئازادییـه بنچینهییـهكانو

گهیاندنـی بیـرو بۆچونـهكان لهرێـی
وشـهو وێنـهوه دادهنرێـن.
ئـازادو
دنیـای
ئێسـتا
بهرگریكـردن
پێشـكهوتنخواز
لهفرهیـیو ههمهچهشـنی كهلتـووری
بهئهركـی ئهخالقـی خـۆی بـۆ
پاراسـتنی شـكۆی مـرۆڤ دادهنـێو
ههمـوو دهوڵهتـان پابهندیـی یاسـای
نێودهوڵهتیـان دهكهوێتـه ئهسـتۆ
كهرێـز لهپاراسـتنی مافهكانـیو
مـرۆڤو ئازادییـه بنچینهییـهكانو
مافـه سیاسـیو كهلتورییهكانـی
گهالن بگـرنو ناسـنامهی نهتهوهییو
رۆشـنبیرییان بپارێـزن.
ئێسـتای
لهسـهردهمی
تهكنهلۆژیـای
جیهانگیـریو
زانیاریـدا ،جیهـان بۆتـه گوندێكـی
لـهرووی
گـهالن
بچكۆلـهو
كهلتوورییـهوه زیاتـر بهیهكتـری
ئاشـنابوونو سـامانی كهلتـووری
هاوبهشـی مرۆڤایهتیـان دهوڵهمهندتـر
كـر د و و ه.
بهڕێزان
لهبهرانبـهر بیـری كـراوهو
پێشـكهوتنخواز كهبـڕوای بهئـازادی
كاركردنـی ههمـوو دهنـگو رهنگـه
جیـاوازهكان ههیـه ،بیرێكـی تـری
دواكهتـوو وتونـدڕهو ههیـه كـه
بـڕوای تهنها بهیـهك بیرو یهك رهنگی
رهشو تاریـك ههیـه ،كهئهویـش
خـۆی لهبیـری كۆنهپهرسـتانهی
تیرۆریسـتان بهگشـتیو داعـش
بهتایبهتـی دهبینێتـهوه كـه كار
بهفهرههنگـی كوشـتنو سـهربڕینو
سـوتاندنو سـڕینهوهی ههمـوو سـیما
شارسـتانیو رۆشـنبیرییهكان دهكات.
لـهم قۆناغه مێژووییه ههسـتیارهدا
كوردسـتانی باشـور شـهرهفی ئهوهی
پێبـڕاوه كهپێشـهنگی دنیـای ئـازادو

ئاژانسی پاراستن داوا لە کوردستانیان دەکات..

پێشـكهوتنخواز بـێو لهبـهرهی
جیهانـی
جهنگـی
سـهرهكی
روبهروبونـهوهی تیرۆریسـتاندا بێـتو
هێـزی پێشـمهرگهی كوردسـتان
بهخوێـن پارێـزگاری لـه بههـا بهرزو
هاوبهشـهكانی مرۆڤایهتـی بـكات.
بهڕێزان
ههرێمـی كوردسـتان هـهر
لهكۆنـهوه النكـهی پێكهوهژیانـی
ئاشـتیانهی پێكهاتـه جیـاوازهكان
بووهوچهندیـن سـاڵه ئـهم پێكهاتانـه
بهئارامـی لـهم ناوچهیـه پێكـهوه
دهژیـنو پێـش پهیامـی یونسـكۆو
باوهڕیـان
نهتهوهیهكگرتـووهكان
ئاینـیو
رۆشـنبیریو
فرهیـی
نهتهوهیـیو پێكهوهژیانـی ئاشـتیانه
لهسـهرهتای
هـهر
ههبـووه.
دروسـتبوونی پهرلهمـانو حكومهتـی
ههرێمـی كوردستانیشـهوه ههمـوو
پێكهاتـه جیاجیانـی ههرێـم نوێنهریان
لـهو دهزگایانـه ههبـووهو بهئـازادی
كاری سیاسـیو رۆشـنبیری خۆیـان
كـردوو ه.
ئێسـتاش ئـهم ههرێمـه ئامێـزی
خۆشهویسـتی بۆزیاتـر لـه یـهك
ملیـۆنو نیـو ئـاوارهی پێكهاتهكانـی
تـری ناوچهكانـی تـر كردۆتـهوهو
بهئارامـی لێـره دهژیـن.
لهكۆتاییـدا جارێكـی پیرۆزبایـی
ههمهجـۆری
جیهانـی
رۆژی
رۆشـنبیریتان لێدهكـ همو هیواداریـن
ئاینـیو
رۆشـنبیریو
فرهیـی
نهتهوهیـی پێكهاتـهكان لهههرێمـی
كوردسـتان زیاتـر بهرجهسـته بێو بۆ
ئـهوهی بهههمـوان زیاتـر لهخزمهتـی
گـهلو نیشـتمانهكهماندا بیـن.
ههرشادو سهركهوتوو بن
وهزارهتی رۆشنبیریو الوان
2015/5/20

با پاراستنی کوردستان ببێتە فەرهەنگی کوردستان

«با پاراستنی کوردستان ببێتە
فەرهەنگی کوردستان» ناوی ئەو
نامیلکەیەیە کە ئاژانسی پاراستنی
ئاسایشی هەرێمی کوردستان ،بە
ئامانجی بەرچاوڕوونی و هۆشیاریى
زیاتری هاوواڵتیان لە هەرێمی
کوردستان باڵوی کردووەتەوە؛
نامیلکەکە پێوەستە بە هەڕەشە و ئەو
شەپۆلە نوێیەی تیرۆر بە ناوی دەوڵەتی
ئیسالمی (داعش) و هاوشێوەکانی کە
بە پۆست -تیرۆریزم ناو دەبرێت،
بۆیە ئاژانس بەپێویستی دەزانێت هەر
تاکێک لە هاوواڵتیانی کوردستان
زۆر بە وریایییەوە بەپێی ئەرک و
بەرپرسیاریەتی لە کۆمەڵگەدا ،خۆی و
ئەندامانیخێزانەکەىوهاونیشتیمانیانی
لەو هەڕەشەیە بپارێزێت.
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قراءات في األدب الكوردي المعاصر ..حهمك وسينهم..ملحمة شعرية للشاعر الكوردي قادر قاجاغ
د .ماجد الحيدر
في عمله األدبي الصادر حديثا
« حهمك وسينهم « يحاول الشاعر
الكوردي قادر قاجاع الولوج الى فن
شعري قديم جديد حفل تاريخ األدب
الكوردي بالعديد من نماذجه الجميلة
المبدعة أال وهو الملحمة الشعرية .في
هذا العمل يعمد قاجاغ الى محاكاة
المالحم الشعرية السابقة إلنتاج أثر
ذي قالب تقليدي لكنه جديد في
مضمونه الفكري والسياسي واالجتماعي
يؤكد من خالله على الكشف الواضح
والصريح لجذور المعاناة التاريخية لشعبنا
الكوردي وما يراه ،من وجهة نظره ،من
حلول ومقتربات للخروج من هذه
المعاناة المتكررة التي استهلكت عرق
ودماء األجيال تلو األجيال وحرمت
هذا الشعب الكبير العريق من إنشاء
كيانه السياسي المستقل واللحاق بركب
شعوب العالم وأممه األخرى.
تصدرت العمل مقدمة مسهبة بقلم
الشاعر حاول فيها تسليط الضوء على
العديد من القضايا التاريخية والفنية
واالجتماعية وسأحاول بدوري تقديم
خالصة وافية لما جاء فيها نظرا لطرحها
غير التقليدي للعديد من القضايا المهمة.
في استهالله للمقدمة يعرب قاجاغ
عن عدم تحبيذه لفكرة كتابة المقدمات
مستشهدا بمقولة الشاعر الداغستاني
الشهير رسول حمزاتوف الذي يقول
إن العمل األدبي القدير يمتلك قوادم
وأجنحة تمكنه من التحليق وشق طريقه
دون عون من أحد سواء نحو المكتبات
أو نحو سجالت الثقافة والتراث
الفكري ،بينما يعجز العمل الضعيف
ومهما بلغ حجمه وعدد صفحاته عن
سد أي فراغ مهما ضؤل .لكن قاجاغ
يستدرك على مقولة حمزاتوف بأنه يرى
نفسه مضطرا الى إلقاء بعض الضوء
على عمله هذا لكونه يقدم برأيه شيئا
جديدا يستحق إلقاء الضوء .سئل أحد
المفكرين :لماذا تأتي بالكثير من األمثلة
والنماذج حين تتحدث في موضوع
تشعر بأهميته؟ فأجاب :ألن ثقافة شعبنا
كانت عمياء صماء ،كان أهلنا يملكون
عيونا لكنهم ال يبصرون وآذانا لكنهم ال
يسمعون .ثم يشير الى مقولة ألفالطون:
في ظل الدكتاتورية و أعوانها يظهر الى
الوجود مثقفون كاذبون ونقاد أغبياء
وجماهير عمياء ،ليخلص الى القول
بأن المبدعين واألدباء والفنانين ال بد
أن يكونوا عيونا وآذانا وألسنة لشعوبهم
خصوصا عندما تحاول الدكتاتوريات
إخراسهم وحرمانهم من السمع والبصر.
ثم ينعطف الشاعر الى قضية شعبنا
الكوردي ليعلن أن صفحات التاريخ
تظهر أن األوربيين والعرب والفرس
والترك والكثير من الشعوب األخرى
كان لهم (مثلما كان للكورد) إماراتهم
التي على أساسها (وبتسخير الدين

والقبيلة لخدمة قضاياهم الوطنية) بنوا
دولهم القومية المستقلة .غير أن الكورد
(ورغم إقامتهم العديد من اإلمارات
في فترات مختلفة مثل إمارات بوتان
وبةهدينان و سؤران وبابان وئةردالن)
لم يتمكنوا لألسف من تأسيس دولتهم
القومية المستقلة .ويضع الشاعر يده على
ما يعتقد بأنه أحد األسباب األساسية
لهذا الغبن التاريخي وهو أن المستعمرين
وبمعونة عمالئهم وأعوانهم (وأغلبهم من
القادة العشائريين والدينيين) لم يسمحوا
باستمرار تلكم اإلمارات أو تطورها الى
دول مستقلة ،واستخدموا العشيرة والدين
سالحا فتاكا ذا حدين لتقوية الحس
العشائري والديني على حساب الشعور
الوطني والقومي .لقد أحل المستعمرون
ألنفسهم ما حرموه على
الكورد ألنهم (جعلوا الدين
والعشيرة مطية لخدمة قضاياهم
القومية وحمال ثقيال ومصدر
أذى للكورد وقضيتهم) .وفي
الوقت الذي شهد فيه العالم
تحول أغلب أمم األرض
الى دول مستقلة ذات سيادة
كانت اإلمبراطوريتان العثمانية
والصفوية تتالعبان بمصائر
الشعب الكوردي وتتناقالن
الهيمنة على اإلمارات
الكوردية التي كانت تضطر
أغلب األحيان الى االنصياع
الى سالطين هاتين الدولتين
وخاصة العثمانية.
ولقد كان من الممارسات
التقليدية لسالطين بني عثمان
أنهم وحالما يعتلون عروشهم
يقدمون على قتل أخوتهم
بدم بارد وإخصاء خدمهم
وعبيدهم وسمل أعين شعراء وفناني
البالط والمطربين منهم على وجه خاص
لكي يأمنوا جانبهم عندما يدخلون على
حريمهم وجواريهم الكثيرات لخدمتهن
أو إحياء الحفالت وليالي السمر في
أجنحتهن ،وهكذا لن يجرؤ أحد على
التحدث عن حريم أولئك السالطين
الذين كانوا يعدون أنفسهم ظل الله
على األرض ومالكي مفاتيح الجنة
والنار الذين ال يتحدثون مع رعاياهم
إال بلغة السيف وقطع أعناق من يعارض
أو يتململ منهم.
وكانت إمارة بةهدينان الكوردية
(وعاصمتها ئاميدي-العمادية) قد
تأسست عام  1262للميالد وامتدت
حدودها الشرقية الى رواندوز والغربية
الى جزيرة بوتان والشمالية الى جولة
ميرك والجنوبية الى الموصل ،وتعاقب
على حكمها  37أميرا وكانت في
الجزء األكبر من عمرها محسوبة على
اإلمبراطورية العثمانية وأقرب اليها من
منافستها الصفوية.
كان حهمك (بطل هذه الملحمة)
أحد المغنين والشعراء المشهورين في

كوردستان وخصوصا في منطقة دهوك
وما حولها ،وكان قد هاجر الى عاصمة
إمارة بةهدينان من منطقة جولة ميرك
المتاخمة لها بعد أن أخفق في الحصول
على مراده في االقتران من حبيبته
األرمنية (مونيخ) ،وال ينسى المؤلف
هنا أن يندد بهذه الحالة غير السوية
التي تحرم اإلنسان من أبسط حقوقه
الطبيعية في االقتران بمن يحب بسبب
العقبات العشائرية والدينية التي شجعتها
ثقافة وتقاليد المستعمرين وأعوانهم
والتي كانت وما زالت سببا في هجرة
الكثيرين من شبابنا وإقدام العديد من
الفتية والفتيات على إنهاء حياتهم
بأيديهم خالصا من هذا العبء الثقيل
الذي يجثم على الصدور.

وهكذا هجر حهمك أرضه وقصد
ئاميدي عام  1580في زمن األمير قوباد
بك الثاني .فأصبح شاعرا وملحنا ومغنيا
في بالط األمير ،ليقود ركب تجديد
وإغناء الغناء الفلكلوري الكوردي في
عصره ،إذ يعتقد المؤلف بأن قسما
ال يستهان به من الفولكلور الغنائي
الكوردي الذي وصل الينا إنما يعود
الفضل فيه الى هذا األستاذ القدير،
لكن الفقر وانتشار األمية وغياب وسائل
التسجيل والتدوين والتصوير وظلم
األمراء وأعوانهم والتأثير الكبير للفكر
الديني والعشائري الذي التصق بعقولنا
كالصمغ الكثيف ومأل رؤوسنا حتى
لم يترك فيها فسحة للمشاعر الوطنية
واإلنسانية ،كل ذلك أدى الى عدم
فهم مثل هؤالء الفنانين والمثقفين من
قبل معاصريهم بل وامتداد قلة الفهم
واالستخفاف بهم الى يومنا هذا .لقد
كانوا عشاقا حقيقيين وصادقين إذ يندر
حتى في زمننا هذا أن يتمكن شاعر
أو مغن من وصف حبيبته ومحاسنها
بالطريقة البسيطة التلقائية التي لجأ إليها
حهمك وهو يتغنى بحبيبته الجديدة

(سينةم) التي لم تكن غير أخت أمير
بةهدينان نفسه:
إذ قامت الصالة
أبصرت في سة ردة بكى
خاال على نهدها
يضيء مثل نجم سهيل
تلك سيدتي الفارعة
تلك حبيبة فؤاد حهمك
(س ه رده بكى -منطقة في ئاميدى)
إن هذه األغنية والعديد من
قصائد وأغنيات حهمك تظهر بجالء
أنه لم يكن أعمى حين جاء الى
إمارة بهدينان بل حرم من نعمة البصر
بأمر من األمير قوباد بك حين طلبت
نساء وجواري قصره أن يدخله إليهن
ليغني لهن ويحيى احتفاالتهن وليالي
سمرهن .لكن ذلك لم يمنع
الشاعر من التغني بحبيبته سينةم
أخت األمير ،وعندما وصلت
الوشايات الى األمير أمر بإلقاء
القبض عليه وإرساله الى سجن
قلعة بيسوسى في ئاكرى
(عقرة) التي كانت تابعة
لئاميدى حيث ألنواع العذاب،
لكن ذلك لم يفت في عضد
العاشق المخلص الذي ظل
يتغنى وينشد األشعار في حب
سينةم فما كان من األمير إال
يرسل ثلة من أعوانه ليسوقوه
الى جبل ملكى سويارى غرب
قرية تعرف ب (شه هى)
حيث مفترق طرق كبير ليقتل
هناك ويدفن (بناء على رغبته)
على ذلك المفترق .ويتناقل
شيوخ وعجائز تلك المنطقة
أن حهمك قد أوصى من يمر
بقبره أال يقرأ له الفاتحة بل
يغني له أية أغنية وإن لم يكن يحفظ
أغنية فليترنم قائال:
حهمك هةى لولو و حهمك هةى
لى لى
ێ نوع من
لێ ل 
(ههي لۆلۆ و ههي 
الالزمة الغنائية في الفولكلور الكوردي)
ويذكر المؤلف أن قبر العاشق
القتيل ما زال في مكانه هناك حيث
يحظى بتقدير واحترام األهالي الذين
يعدونه قبرا مباركا لقتيل مظلوم ،ويشير
الى أنه ومن خالل متابعته للكثير من
المصادر وسؤاله للعديد من أصحاب
العالقة استطاع أن يتحقق من وقوع هذه
األحداث عام 1580مؤكدا أن إحياء
هذه الملحمة وغيرها من الوقائع واآلثار
الفنية واألدبية المخبوءة التي يزخر بها
التاريخ الكوردي هي من المسؤوليات
الوطنية واإلنسانية للمثقف واألديب
الكوردي المعاصر الذي يراه الكاتب
مقصرا لألسف في بلوغ مستوى يؤهله
إلعطائها ما تستحق من اهتمام.
إن هذا الشاعر والفنان الكبير
واحد من أولئك المبدعين الذين
سبقوا زمانهم فلم يفهمهم معاصروهم.

ورغم أن مجتمعنا هو اآلخر لم يصل
الى مرحلة يتفهم فيها الحب أو يفهمه
بشكل صحيح فإن المؤلف يعلن
بوضوح بأنه مع الرأي القائل (أكتب
وقل وافعل ما تراه صحيحا حتى إذا لم
يأت من يفهمك وينظر اليك ويسمعك
إال بعد مئات السنين).
لقد حيك (وقيل) عن سينةم عدد
ال يحصى من القصائد واألغنيات ،غير
أن القسم األعظم منها قد ضاع أو
طواه النسيان والكثير مما بقي منها قد
تعرض للتشويه والتلف ،لكن هذا القليل
المتبقي يستحق الجمع والتحقيق وغسل
تراكمات الماضي وهو األمر الذي
اجتهد فيه المؤلف ليقدم لهذا الجيل
واألجيال القادمة هذه الملحمة الزاخرة
بالحب الصادق لتقف الى جانب
شقيقاتها من المالحم الكوردية مثل
(مهم وزين و وهلي وشهم و سهنعاني
وسهرتهم).
يضم الكتاب بين دفتيه 316
مقطوعة سباعية األبيات تنتهي كلها
بهذين البيتين:
بية ئاوازا دةف و بليلى (قد صار
لحنا يجري على النايات والدفوف)
حهمك هةى لولو وحهمك هةى
لىلى...
تتناول كل مقطوعة صورة شعرية
أو موضوعة مستقلة تدور حول قصة
هذين العاشقين الشهيرين لكن الشاعر
كثيرا ما يخرج عن هذا اإلطار ليوظف
مقطوعات عديدة لعرض أفكاره
وتصوراته التاريخية أو االجتماعية
أو السياسية (وحتى بعض الحقائق
العلمية والجغرافية البسيطة التي وجدت
طريقها الى هذا العمل!!) وهو يصب
فيها انتقاداته على األوضاع االجتماعية
السائدة وخصوصا هيمنة الفكر العشائري
والتحجر الديني وثقافة ومفاهيم
المستعمرين والطغاة وأعوانهم ،ويفضح
بجرأة وسخرية أليمة الكثير من تلكم
األوضاع الشاذة والمريضة والظالمة.
الكتاب ( 250صفحة من القطع
الكبير) ضم قسمين أحدهما بالحروف
العربية والثاني بالحروف الالتينية كما
تزين بالعديد من اللوحات الملونة التي
تعكس بعضها جوانب من الفولكلور
والتاريخ والكفاح الكوردي.
يذكر أن الشاعر قادر عبد العزيز
رشيد (المعروف بقادر قاجاغ) هو من
مواليد عام  1962منطقة مانكيش التابعة
لمحافظة دهوك .أكمل دراسته االبتدائية
والثانوية في مدارس المحافظة قبل أن
يلتحق عام  1980بصفوف ثورة مايس
(گوالن) ويتقلد بعدها العديد من
المسؤوليات السياسية إضافة الى نشاطاته
األدبية حيث قد أصدر حتى اآلن 12
عمال شعريا وأدبيا.
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الناقد فهد عنتر الدوخي :إن صناعة القصة هي حيلة يتخذها الكاتب أو كذبة جميلة بدون تحيز القاص
أجرى الحوار :كريم إينا
ضمن فعاليات مهرجان الجواهري في بغداد
إلتقيت به فكان لي معه هذا الحوار:
 هناك إهتمامات كبيرة في ثيمة السردوأنا أعتقد أنه لتوضيح الصورة القصصية ال بد
أن تتوغل داخل المشهد القصصي لتعطيه حقه
كامال وبذلك توفر متعة للمتلقي لكي تكون
الكتابة غير إخبارية أو تقريرية كي تصبح الكتابة
روحية أدبية رصينة.
أكد فهد بأن المشهد القصصي في العراق
عموما نراه بلد اإلبداع والكتابة ،وليس غريبا
على الوسط العراقي بأن ينهض مئات الكتاب
المبدعون الذين ظهرت أسماؤهم على واجهة
األدب العالمي حيث كثير من المبدعين العراقيين
وصلوا مراحل متقدمة في مجال القصة وإلهام
الناس ما يتابعونه من مواكبتهم للقصة حيث
آثروا على القصة العربية الحديثة لذا نجد فرقا
شاسعا بين الكتاب للقصة من العراق وبقية أقطار
الوطن العربي من الناحية الواقعية،الرمزية،وحتى
بقية عناصر القصة الحداثوية.
وأضاف الدوخي بأن الحداثة من وجهة
نظره تعني التطور والتجدد واإلحاطة بالتقنيات
الحديثة.
أما عن مشاركاته في عدة مهرجانات محلية
كانت أو عالمية مثل :مهرجان كالويش في
محافظة السليمانية  2011ومهرجان برديصان
السابع في أربيل -عنكاوا وعشرات المهرجانات
في كركوك ومهرجان أبي تمام في محافظة
الموصل.
كما صرح بأنه شارك في مسابقة رواية آدم
ال يشبه جده في دمشق.
وبقوله عن كتبه المنجزة قال :لي مجموعة
قصصية بعنوان :إنتهاء المواسم .ومجموعة
قصصية أخرى بعنوان :المرأة الجدار .ورواية
آدم ال يشبه جده .ولي كتاب مخطوط تحت
الطبع بعنوان :نبضات قلم وهي بمثابة شهادات
أولية على ضفاف اإلبداع وتعد عرض أولي
من نوعه.
ومن خالل حديثه ركز على عناصر القصة
المهمة التي يستند عليها القاص حيث تعتمد
على -1 :الشخصية -2 .الحدث -3 .البناء

عرفات.
التحصيل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال /
جامعة المستنصرية /وبكالوريوس علوم عسكرية.
الحالة اإلجتماعية :متزوج وله ( )3أطفال.

نواقيس المهجر

اللغوي.
ونصح فهد الشباب حول كتابة القصة
بقوله :في كل مناسبة كنت ألتقي بجيل الشباب
حول هذا الموضوع بإعتباره حافزا للعلم والثقافة
والنجاح في المدرسة.
ومن خالل ذلك برزت إهتمامات أدبية
شبابية من ضمنهم إبنتي (آية) تدرس في كلية
التربية /قسم اللغة العربية وهي موهبة كتابية ولحد
اآلن لم تتضح الرؤية ألي نوع أدبي تتجه إليه.
ال زالت لدي قراءاتي ومنشوراتي في موقع
عنكاوا دوت كوم تنبعث منها قدرة نقدية واعية
في مجال الشعر والقصة.
مضيفا من خالل حديثه بإعتقاده بأن القاص
بإمكانه أن يتعامل مع األجناس األدبية األخرى
وذلك بإمكانه تفكيك قصة قصيرة وتحويلها إلى
قصيدة نثرية.
لي بعضا من نماذج قصصي القصيرة جدا
سأقرأها على مسامعكم.
 « يستطيع أن يتحدث بكل لغات العالمإال زوجته ال يستطيع أن يتحدث لها بأية لغة».
« ظل يعيد إختبار مادة اللغة اإلنكليزية
إذ لم ينجح بها ولما إنقطعت به السبل عمل
مترجما لدى القوات األمريكية».
« بحثت في دفتر األيام عن صديق ركب
الموجة معها حتى أيقنت أن المكوث على
الشواطىء كان أفضل لها من اإلبحار».

أكتب قصصي أحيانا عندما تحضرني فكرة
تختمر في ذهني وأضع النقاط على الحروف
ومن ثم أبني عليها هرمي القصصي الثيمي الذي
أؤمن به .إن صناعة القصة هي حيلة يتخذها
الكاتب أو كذبة جميلة بدون تحيز.
وتابع حديثه عن كيفية الحصول على غذائه
السردي مصرحا بأن الدافع الرئيسي واألخير
لسرد القصص هو المرأة األساس.
ويقول الجبوري عن بدايته لكتابة القصة
والنقد بأن أول قصة كتبها كانت بعنوان :تأمالت
حبيبة غير مهاجرة تتحدث عن الحرب اللبنانية
منذ عام  1982ولحد اآلن.
حكمتي التي أؤمن بها وأحب أن يعرفها
القارىء:
 « خير الناس من نفع الناس».كلمتي األخيرة ما يشغلني في مسيرتي
األدبية هو إنحداري كوني إبن الموصل
ويشغلني التاريخ اآلشوري ومبهر بالحضارة
اآلشورية الذين هم أجدادنا .ال يسعني خالل
هذا الحوار الطريف إال أن أتقدم بوافر شكري
وتقديري لجريدة سورايا التي أجرت الحوار
معي وأن يعم السالم والوئام في ربوع عراقنا
العزيز.
السيرة الذاتية
اإلسم :فهد عنتر عبود دوخي الجبوري.
المواليد .1957 :كركوك /بابا كركر/

تحت قبة ذاتي

هدى األحمر
تحت قبة ذاتي
يتنازع ملل الخطاب
ومحنة التصالح
بين األنا والنحن
نقلب الكلمة

ننشرها على قناديل المساء
كالبخور
نتضور بين الله والحماس
فجروحنا جعلتنا نصغي
للخرافة
نتخطى أبراج الليل
بأطراف إصرارنا
لنسمع
سكب الزيت على الرؤوس
ونقرأ دخان النحور الذبيحة
كل يوم
يحتار أثر خطانا
فتبتعد بنا الرايات
والمسافات
حياتنا الهاربة في بيوت
الصمت

ولون الشمس الذي نسيناه
بين الثورة
والحزن الملصق بالجدران
تتنازع ...ذاتي
بين المبررات
وبين
العصف الثقافي لألسماء
بين
.سقوط األقنعة والبلد
البديل
بين
الموسيقى وهدير اإلنفجار
لو كان ...بلدي شحاذا
لما ورثـــنا طوفان
اإلخفاقات
تتنازع ذاتي

بين إمرأة عالقة
ولعاب شهوة المسؤولين
ضياع الصبيه
بين الممنوع والمجهول
وشعر النساء المصبوغ
بالغموض
سخط األعوام
وعروض كرسي البرلمان
ووطأة الوطن ومدارس
اإلنهزام
وسجالت البداية
الملقاة للرعاع
تتنازع ...ذاتي
بين نوافذ الفرار
وبين إلتقاء الحلقات...

سرجون نوح شعبو
حكاية كتبت عليها األوجاع
وهل إلنتظار موعد
هنا من عمق كفي
أحرقت يدي
وقررت اللجوء مع الرياح
حيث أوجه األطفال الملطخة
برسوم تحركها األوهام
حيث قصة السماء لم تنته
عند محطاتي البنفسجية
التي تقطنها ألوان الضياع
ال زال الهواء يغتال أنفاسي
في زاوية أركنها كل يوم
حيث حكاية حلمي الموجوع
والشمس التي إنطبقت عليها
عيون المجانين
كتب علينا وسواس الموت
******
لم ال ترافقين الحياة من بعدي
أقصد أنت
فغرور الكون يغتزل جحور
القمر المنكسر
المنتشية من رائحتك
وأوراقك المبللة بحبر
عينيك
*****
فاترك أوهام نقشت عليها
مراسيم الفراق
ورائحة الذكريات
تحت مظلة أسميتها
أنت
*****
رسمت عينيك وقررت الرحيل
عن العشق المبلل بالممنوع
فأنا الذي أحببتك
كحب األنهار إلى األمواج
أنا الذي خاطبت األقمار من بعدك
فال تغادري بيتي المرسوم بشفتيك
ونواقيس حبك التي تطرق أبوابي
ال زال هناك سيول
من األوجاع والشقاء بإنتظاري
فال تغادري منزلي الثالث
المرسوم بظلك

القسم السرياني:
التصميم:

صالح سركيس
لــقـمــــان كــريـمــي
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راهب دومنيكاني ينقذ  800مخطوطة من خطر
«داعش» عبر كوردستان

لم يكن يشغل بال الراهب
الدومنيكاني نجيب ميكائيل سوى
انقاذ مخطوطاته قبل «وصول داعش»
إليها في الموصل وقره قوش .وعن
طريقة تهريب  800مخطوطة إلى
إقليم كوردستان يروي تزامنا مع
سيطرة تنظيم «الدولة اإلسالمية في
العراق والشام»« -داعش» على مدينة
تدمر األثرية في سوريا ،ما أثار
الخشية على مستقبل ارثها التاريخي،
روى الراهب العراقي من كنيسة اآلباء
الدومينيكان في باريس كيف أنقذ
المخطوطات التي تعود إلى القرنين
الثالث عشر والرابع عشر .ويقول
ميكائيل «كان يجب إنقاذ تلك
المخطوطات المحفوظة في مكتبة
الدومينيكان في الموصل ثم في
قره قوش ،من التدمير المنظم الذي
يلحق باإلرث الثقافي غير اإلسالمي».
وتتضمن المخطوطات نصوصا
تاريخية وفلسفية وأخرى مسيحية

وإسالمية وعن األدب والموسيقى،
وهي مكتوبة باألرمنية والسريانية
والعربية واآلرامية .والمخطوطات ذات
الخطوط الفنية الجميلة والحواشي
المزينة شاهد على التاريخ القديم
للمسيحية في منطقة ما بين النهرين،
دجلة والفرات .وتقول المؤرخة
الفرنسية فرانسواز بريكل شاتونيه إنه
«ال يزال يوجد في العالم  50مخطوطة
معروفة مكتوبة بالسريانية ،لغة المسيحية
في تلك المنطقة ،والتي تعود إلى ما
قبل اإلسالم غالبيتها محفوظة في
مكتبة لندن ،وأقدمها يعود إلى العام
 .411أما مخطوطات الدومينيكان في
الموصل فليست بهذا القدم ،ولكنها
وفق األخ نجيب بمثابة جسر بين
الحضارات ،وهي تشهد على الماضي
وتقول الكثير حول الحاضر» .وتعرض
نسخ طبق األصل عالية الجودة لسبع
من تلك المخطوطات في األرشيف
الوطني في باريس ،حتى  24آب في

اطار معرض «بالد ما بين النهرين،
تقاطع الثقافات» .وفي تموز العام
 ،2014قبل عشرة أيام على سقوط
الموصل وقره قوش في شمال العراق
بيد تنظيم «داعش» ،وحيث الوجود
المسيحي الواسع ،بدأ نجيب ميكائيل
يشعر بالقلق .ويروي «أجلينا في شاحنة
جزءا كبيرا من المخطوطات من قره
قوش إلى أربيل في كوردستان التي
تبعد  70كيلومترا» .وفي السابع من
آب ،كان على الرهبان الذين بقوا
في قره قوش الفرار في ظل سيطرة
التنظيم المتطرف على مدينتهم.
ويتذكر ميكائيل «سادت الفوضى
بسبب النزوح الكثيف للمسيحيين
واإليزيديين الفارين إلى أربيل ..كان
باستطاعتنا رؤية علم داعش األسود
من بعيد.كانت تحمينا وقتها قوات
البيشمركة (الكوردية) ،ولكنها
لم تسمح لنا بالمرور بسيارتنا على
الحدود ،لذلك بدأت بإخراج

ليست بالسهلة ،بل هي صعبة وصعبة
جدا ،ومن اجل تحقيق ما يصبوا
اليه شعبنا العريق ،فأني اهيب
بقوائم شعبنا في برلمان االقليم ،
واحزابنا السياسية ومؤسسات شعبنا
الدينية والثقافية ومنظمات المجتمع
المدني ومثقفي شعبنا ،الخ ،ان
يضعوا الخالفات جانبا ،ويبحثوا
عن المشتركات ،وان تتظافر
كل الجهود ،من اجل التنسيق
العالي للوصول الى االجماع ،ولو
بدرجات معقولة و مقبولة ،ال سيما
وان الجميع يدرك بأن هذه الوثيقة
االساسية واالولى من نوعها في
االقليم ،سوف تفتح افاقا جديدة
لشعبنا لمرحلة قادمة ربما ستستمر
لعشرات السنين.

ومن جانبي،
فأني اؤكد
بأني سأكون
على مسافة
واحدة من
ا لجميع ،
كما سأكون
ممتنة لسماع
و ا ستقبا ل
كل االراء
والمقترحات
واالفكار التي تردني من كل
الجهات المعنية ،التي ذكرتها،
وسأقوم باعداد آلية مناسبة لتحقيق
ذلك ،حال مباشرتي العمل في
اللجنة ،كما وسأضع برنامج عمل
ميداني للوصول عن قرب الى اآلراء

شكر ودعوة

د.منى ياقو
في البداية ،اتقدم بشكري و
تقديري الى ممثلي شعبنا وممثل
االخوة االرمن ،في برلمان اقليم
كوردستان – العراق ،لمنحي
ثقتهم عبر ترشيحي كممثل لشعبنا
في صياغة دستور االقليم ،وعليه
فقد تسلمت امانة ،وهي الدفاع
عن طموحات وتطلعات شعبنا
وتضمينها في هذا الدستور ،بما
يحقق له مستقبل افضل في العيش
بحرية وكرامة وان يتمتع بحقوقه
كشريك اساسي مع اشقائه ضمن
النسيج االجتماعي المتعايش في
اقليم كوردستان – العراق.
وألني ادرك تماما ،ان هذه المهمة

صناديق المخطوطات من السيارة
وتحميلها للعابرين» .وويقول العراقي
واثق قصاب ،الذي يعمل لصالح
الدومينيكان في الموصل وقره قوش،
«كان الرصاص فوق رؤوسنا حتى
أني ظننت أننا سنموت» .وفي هذا
اليوم سمح تنظيم «داعش» للنازحين
بالعبور من دون إطالق النار ووصلت
صناديق المخطوطات كلها ،ووضعت
في مكان آمن .ويضيف قصاب
«حملت ستة صناديق ،كانت ثقيلة،
ولم استطع الركض .وقلت لنجيب
وقتها :ستقتلنا بأرشيفك هذا» ،مشيرا
إلى انه «لحسن الحظ ،كانت سيارة
تنتظرنا على الجانب الكوردي من
الحدود» .ومنذ عدة سنوات أطلق
نجيب ميكائيل مشروعا ضخما لحفظ
المخطوطات القديمة في الموصل.
وعوضا عن نسخها بالكتابة ،فان القرن
العشرين سهل وضعها على أقراص
صلبة .ويقول «منذ العام  ،1990اعددنا
بيانات رقمية بإجمالي ثمانية آالف
مخطوطة في المنطقة .ولكن اليوم
نصف النسخ األصلية لم يعد موجودا،
دمره تنظيم الدولة اإلسالمية» ،مشيرا
بأسى إلى تدمير المواقع األثرية في
نمرود والحضر .وفي العراق لم
ينقذ رجال الدين سوى مخطوطات
مسيحية .ويشير األخ نجيب إلى أن
«رهبانا نقلوا بالكتابة كتابين مقدسين
لإليزيديين» .وهو نفسه ترجم إلى
الفرنسية «مصحف رش» (الكتاب
األسود) و»كتاب»الجلو» (الرؤيا) في
إطار إطروحة حول اإليزيديين كان
يعدها لجامعة فريبورغ في سويسرا.

المختلفة البناء شعبنا ،والتشاور مع
مختلف شرائحه.
اخيرا ،اتمنى ان اكون اهال لثقة كل
ابناء شعبي ،واسأل الله ان يوفقني
في مهمتي هذه و بمؤازرة الخيرين،
خدمة لشعبنا و قضيته العادلة ،ومن
الله التوفيق .

كما في العراق
كذلك في سوريا

جورج غرزاني /ناشط سرياني
صباح يوم الخميس  21أيار الجاري،
خطف األب يعقوب مراد ،المعروف
بإسم (أبونا جاك) من قبل مسلحين
ملثمين من دير مار إيليان للسريان
في بلدة القريتين في ريف حمص
بسوريا وفي وضح النهار.
ومنذ سنتين وأكثر تم خطف
المطرانين مار يوحنا إبراهيم مطران
حلب للسريان ومار بولس اليازجي
مطران الروم في حلب ،قرب الحدود
التركية في ريف حلب ،وأمام أعين
السلطات التركية ،كما تم خطف
الرهبان والراهبات واآلباء وأحيانا
قتلهم دون رحمة أو شفقة.
أما في العراق فحدث وال حرج ،فتم
خطف رجال الدين وقتلهم ،وعلى
رأسهم المطران الشهيد مار بولص
فرج رحو ،والقساوسة الذين تم
قتلهم بدم بارد ،ونذكر بعضهم ثائر
عبدال ووسيم صبيح ويوسف عادل
عبودي ورغيد عزيز ومنذر السقا
وبولص إسكندر بهنام ،وعدد كبير
من شمامسة الكنائس.
هل حمل رجال الدين هؤالء السالح
وقاتلوا ،بالفعل كال ،ألن سالحهم
الوحيد كان المحبة والسالم .هذه
الرسالة السمحة التي حملوها منذ
نشوء المسيحية على األرض.
كل هذا وما تزال األصوات تتعالى
للتعايش بين مكونات الوطن سواء
في سوريا أو العراق ،فهل أيضا
نصدق أقوالكم الرنانة الكاذبة بحماية
المسيحيين في هذه المنطقة ،وعدم
التعرض لهم ،فها هي أعمالكم خير
دليل على عدم إلتزامكم بأقوالكم
واإلعتراف باآلخر.
كل هذا يحدث ،والعالم (المتمدن)
صم بكم مشغول بمصالحه ،ونحن
المسيحيون ندفع الثمن في حرب
تأكل األخضر واليابس وتلتهم حتى
الحجر حيث ال ناقة وال جمل لنا
فيها.
وطالما نحن نعيش في دول عربية
وإسالمية ال تعترف باآلخر سوى
بنفسها ،وال ترى أبعد من أنفها
المسطوم ،فسيبقى هذا المسلسل
الدرامي الدامي بحق المسيحيين.

