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مؤتمر باريس الدولي بشأن ضحايا العنف يصدر وثيقة عمل

السنة الثالثة..
لصدور سورايا
رئيس التحرير
فــي هــذا العــدد ندخــل العــام الثالــث
مــن إصــدار جريــدة ســورايا ،التــي تحــدت
العواصــف التــي مــرت بالبلــد مــن أزمــات
اقتصاديــة وحــرب ضــد اإلرهــاب ودخــول
«داعــش» الــى العــراق وإحتــال محافظــة
الموصــل ومناطــق شــعبنا التاريخيــة فــي
ســهل نينــوى ونــزوح مئــات اآلالف مــن
المكونــات الصغيــرة الــى إقليــم كوردســتان،
وإلســباب ماليــة وأخــرى توقفــت الجريــدة
مــن الصــدور العــام الماضــي عــدة شــهور
بســبب األزمــة الماليــة التــي تعــرض لهــا
العــراق وإقليــم كوردســتان ،ولكــن اإلرادة
الحــرة لهيئــة تحريــر الجريــدة وتصديهــا
لبعــض الصراعــات مــن هنــا وهنــاك وبعــد أن
توقفــت معظــم إصــدارات مؤسســات شــعبنا
عــن الصــدور وبهمــة الــكادر الصحفــي
ألبنــاء شــعبنا وبجهــود مكثفــة مــن قبــل
رئيــس التحريــر عــاودت ســورايا الصــدور
مــرة ثانيــة.
وهــا هــو اليــوم العــدد( )32بيــن أياديكــم
ونحــن مســتمرون علــى النهــج الصحفــي
الحــر المهنــي البعيــد عــن الحزبيــة الضيقــة
لخدمــة قضايــا شــعبنا المصيريــة ،وفــي هــذا
المقــال نذكــر قرائنــا إن توقــف الجريــدة
كان يــوم  13نيســان  2014وعاودنــا الصــدور
مــرة ثانيــة  9تشــرين الثانــي  2014وصــدر
العــدد صفــر مــن الجريــدة يــوم  8أيلــول
 2013واليــوم يصــدر العــدد  32مــن ســورايا
 13أيلــول .2015
حيــث ندخــل الســنة الثالثــة بــكل عــزم
بالرغــم مــن عــدم وجــود اإلمكانيــات المادية
التــي تتوفــر لوســائل اإلعــام األخــرى ،وال
تتوفــر لألخريــن وبالــذات للصحــف الحــرة
المحايــدة ،وهــذه دعــوة الــى كتابنــا ومثقفينــا
لرفــد الجريــدة بمواضيعهــم حتــى نتمكــن
مــن إيصــال صــوت شــعبنا الــى كافــة
المنابــر وأن خيــر مــن يوصــل معانــاة شــعبنا
هــو اإلعــام المهنــي الحــر ،وليعلــم كل مــن
يقــف بالضــد مــن اإلرادة الحــرة لشــعبنا
ســوف ينهــزم ،وإن النصرحليــف لقضايــا
شــعبنا المصيريــة ولشــعبنا التــواق الــى الحريــة
والســام ،والــى االقــام الحــرة النزيهــة.
وأخيــرا ندعــو قياديــي شــعبنا ومــن
لــه الغيــرة علــى شــعبنا دعــم الجريــدة كــي
يتســنى لنــا اإلســتمرار بالمســيرة المهنيــة.

إنعقــد فــي باريــس
المؤتمــر الدولــي بشــأن ضحايــا
العنــف علــى خلفيــة العــرق او
الديــن فــي الشــرق االوســط،
وانهــى اعمالــه يــوم  ٨ايلــول
 ٢٠١٥برعايــة الحكومــة
الفرنســية والرئاســة المشــتركة
بيــن فرنســا والمملكــة االردنيــة
الهاشــمية ،شــارك فيــه وزراء
خارجيــة ومندوبــي اكثــر مــن
ســتين دولــة اوربيــة وشــرق
اوســطية وغيرهــا .ومثــل العــراق
وزيــر الخارجيــة الســيد ابراهيــم
الجعفــري كمــا وشــارك ممثلــي
المكونــات القوميــة والدينيــة
فــي العــراق ،وعــن شــعبنا
الكلدانــي الســرياني اآلشــوري

شــارك النائــب يونــادم كنــا
وغبطــة البطريــرك لويس ســاكو
واالســقف يوســف تومــا ،وعــن
االيزيديــة شــاركت النائبــة فيــان
دخيــل وعــن الصابئــة المندائيــة
الشــيخ ســتار جبــار حلــو رئيــس
الطائفــة .وتــوزع المؤتــرون
الــى ثالثــة موائــد مســتديرة،
خصــت الجوانــب (االنســانية،
السياســية ،القضائيــة) ،واكــد
النائــب يونــادم كنــا فــي
كلمتــه «باالضافــة الــى الدعــم
الجــدي للعــراق فــي حربــه
ضــد داعــش ورفــع ســقف
الدعــم االنســاني ،قــدم مطلــب
توفيــر الحمايــة لشــعبنا وبقيــة
المكونــات المســتهدفة فــي

ســهل نينــوى وســنجار وتلعفــر
وتمكيــن ابنــاء المنطقــة للدفــاع
عــن انفســهم ضــد االرهــاب».
كمــا والتقــى النائــب كنــا فــي
المؤتمــر بــوزراء خارجيــة
وشــخصيات مشــاركة فــي
الــى
متطرقــا
المؤتمــر
«االوضــاع السياســية واالمنيــة
واوضــاع النازحيــن ومعاناتهــم.
وتواصــل المؤتمريــن فــي
الموائــد المســتديرة وخرجــوا
بوثيقــة عمــل باريــس وذلــك
لحمايــة مكونــات المجتمعــات
فــي الشــرق االوســط المتعرضــة
والتهديــدات
لالســتهداف
والمذابــح الجماعيــة والتطهيــر
العرقــي مــن قبــل الجماعــات

التكفيريــة او المتطرفــة علــى
مــدى االعــوام الماضيــة ،اضافــة
الــى التهجيــر القســري واحتــال
مناطقهــا مــن قبــل داعــش،
وفــي ذات الوقــت مناقشــة
االوضــاع الكارثيــة التــي
يعيشــها المهجريــن (النازحيــن)
ســواء فــي المجمعــات او
فــي التشــرد فــي دول الجــوار
والمهجــر ،وضــرورة االســراع
بتحريــر المناطــق المحتلــة
وتهيئــة ظــروف عــودة
النازحيــن الــى ديارهــم بعــد
اعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة
للمناطــق وتوفيــر االطمئنــان
وفــرص العيــش الكريــم لهــم».
وصــادق المؤتمــر علــى وثيقــة
عمــل باريــس وتــم االتفــاق
علــى مؤتمــر الحــق لمتابعــة
تنفيــذ مقــررات المؤتمــر ،عبــر
تفعيــل دور الــدول المشــاركة
والصديقــة لرفــع ســقف الدعــم
للعــراق فــي الحــرب ضــد
داعــش وكذلــك رفــع ســقف
الدعــم االنســاني ،اضافــة الــى
تفعيــل دور االمــم المتحــدة في
اســتصدار التشــريعات الالزمــة
للحــد مــن عقليــة ومنهجيــة
التشــدد ومالحقــة مرتكبــي
الجرائــم عبــر المنظمــة الدوليــة
ومحكمــة الجنايــات الدوليــة.

أنباء عن خلو موازنة  2016من حصة إقليم كوردستان
كش ــف عض ــو اللجن ــة المالي ــة النيابي ــة
عـــن كتلـــة الجماعـــة االســـامية احمـــد
حاجـــي رشـــيد ،الســـبت  12أيلـــول ،عـــن
وجـــود مقتـــرح مقـــدم للحكومـــة مـــن
شـــخصية بـــارزة يتـــم بموجبـــه التنصـــل
عـــن تضميـــن حصـــة اقليـــم كوردســـتان
فـــي موازنـــة العـــراق لســـنة  ،2016فيمـــا
رف ــض المتح ــدث باس ــم رئي ــس الحكوم ــة
التحـــدث حـــول الموضـــوع.
وقـــال حاجـــي رشـــيد لشـــبكة رووداو
االعالميـــة إن «احـــدى الشـــخصيات
الب ــارزة ف ــي الع ــراق (ل ــم يس ــمه) ،اقت ــرح
للحكومـــة العراقيـــة أن ال يتـــم تضميـــن
حصـــة اقليـــم كوردســـتان فـــي الموازنـــة
العامـــة للدولـــة لعـــام  ،2016وأن تكـــون
موازنـــة االقليـــم مـــن واردات نفطـــه».
وأوضـــح حاجـــي رشـــيد أن «بعـــض
الجهـــات السياســـية تعمـــل علـــى عـــدم
تضميـــن موازنـــة اقليـــم كوردســـتان فـــي
الموازنـــة العامـــة للدولـــة لعـــام ،2016
ونحـــن بدورنـــا بلغنـــا الرؤســـاء فـــي

حكومـــة اقليـــم كوردســـتان ،ولكـــن مـــع
االس ــف الش ــديد ل ــم يك ــن هن ــاك اي رد
فعـــل».
وحـــول مصيـــر صـــادرات نفـــط
كركـــوك اذا انفصـــل اقتصـــاد اقليـــم
كوردســـتان عـــن العـــراق ،قـــال حاجـــي
رشـــيد إن «هنـــاك شـــبه اتفـــاق بيـــن
اقليـــم كوردســـتان والحكومـــة المركزيـــة،
بـــأن يكـــون النفـــط المســـتخرج مـــن
الحقـــول القديمـــة للحكومـــة المركزيـــة،
والمســـتخرج مـــن الحقـــول الجديـــدة
القلي ــم كوردس ــتان ،حس ــب معلوم ــات م ــن
مص ــادر ف ــي الحكوم ــة المركزي ــة ،ولك ــن
ربمـــا تكـــون هنـــاك اتفاقـــات اخـــرى».
وع ــن الم ــوارد االخ ــرى مث ــل االدوي ــة
وروات ــب البيش ــمركة ،ق ــال حاج ــي رش ــيد
«اذا انفصـــل اقليـــم كوردســـتان اقتصاديـــا؛
تنفص ــل جمي ــع ال ــواردات الت ــي تأت ــي م ــن
بغـــداد الـــى االقليـــم بمـــا فيهـــا االدويـــة
وروات ــب البيش ــمركة والغ ــذاء وكل ش ــيء».
وفـــي المقابـــل ،رفـــض المتحـــدث

الرس ــمي باس ــم الحكوم ــة ،س ــعد الحديث ــي
التحـــدث حـــول الموضـــوع ،مكتفيـــا
بالق ــول لش ــبكة رووداو إن «مش ــروع قان ــون
الموازنـــة الماليـــة لعـــام  2016لـــم يصـــل
مجلـــس الـــوزراء بعـــد».
وكان عض ــو اللجن ــة المالي ــة ع ــن كتل ــة
االتحـــاد الوطنـــي الكوردســـتاني ،مســـعود
حيـــدر ،ذكـــر لـــرووداو أن وزارة الماليـــة
تعمـــل منـــذ أربعـــة أشـــهر «علـــى اعـــداد
الموازنـــة الماليـــة العامـــة للبـــاد لســـنة
 ،2016مشـــيرا إلـــى أن هنـــاك انبـــاء غيـــر
مؤكـــدة بـــأن موازنـــة اقليـــم كوردســـتان
ليســـت مـــن ضمـــن موازنـــة .»2016
وعلـــى الرغـــم مـــن اقـــرار الحكومـــة
العراقيـــة للموازنـــة الماليـــة العامـــة للبـــاد
لســـنة  ،2015والتـــي تـــم تضميـــن حصـــة
اقلي ــم كوردس ــتان فيه ــا بن ــاء عل ــى اتفاقي ــة
نفطيـــة مبرمـــة بيـــن الجانبيـــن فـــي نهايـــة
العـــام الماضـــي ،إال أن بغـــداد لـــم تلتـــزم
بارســـال حصـــة االقليـــم كاملـــة.
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الخور أسقف لويس قصاب أحد أعمدة الكنيسة السريانية الكاثوليكية في ذمة الخلود
انتقـل الـى االخـدار السـماوية
صبـاح الخميـس  2015/9/10الخـور
اسـقف لويـس قصـاب رئيـس الهيئـة
العليـا لشـؤون المسـيحيين فـي بغديدا
قـره قـوش اثـر مـرض عضـال الـم بـه
ويعـد الراحـل من الشـخصيات الدينية
واالجتماعيـة البـارزة وكان لـه دور
كبيـر وعالقـات واسـعة مـع مختلـف
رؤسـاء وممثلـي االديـان فـي العـراق
والعالـم وكان الخـور اسـقف قصـاب
مـن المثقفيـن البارزيـن والخطبـاء في
جميـع المناسـبات والنشـاطات وعرف
بحكمتـه فـي ادارة شـؤون الرعيـة
والكنيسـة فـي مدينـة بغديـدا قـره
قـوش وجريدة سـورايا تتقدم بخالص
العزاء والمواسـاة الى الكنيسة السريانية
الكاثوليكيـة االنطاكية والى جميع ابناء
شـعبنا بهذا المصاب الجلل تغمده الله
بواسـع رحمته واسـكنه صحبـة االبرار
والقديسـين.

سيرة حياة الخور اسقف
لويس قصاب

ولـد الخـور أسـقف لويـس
قصـاب فـي قـره قـوش في  6تشـرين
األول  .1935دخـل معهـد مـار يوحنـا
الحبيـب الكهنوتـي فـي الموصـل عام
 .1949رسـم كاهنـا فـي  5حزيـران
 ،1960تعيـن لخدمـة كنيسـة الطاهـرة
فـي قـره قـوش .وفـي عـام 1968

تعيـن رئيسـا لكهنـة قـره قـوش حتـى
 .1982خـدم فـي أبرشـية بغـداد (في
كنيسـة سـيدة النجاة) من  1983حتى
 1993إذ عـاد إلـى قـره قـوش .خـدم
فـي عمـان-االردن .فـي عيـد الفصـح
مـن عـام  2000أختيـر وثبـت رئيسـا
لكهنـة قرةقـوش .اسـتمر برئاسـة كهنة
قرةقـوش الـى بعـد احـداث 2003
وبسـبب الوضـع األمنـي المتدهـور
ولحكمتـه اعيد انتخابه كمدبر لخورنة
قـره قـوش ليعمـل كالحـارس االميـن
بـدون ملـل ال يعرف النـوم وال الراحة
مـن اجل إرسـاء األمـن والحفاظ على
السـكينة فـي بغديـدا رسـم درجـة
الخوراسـقف عـام  2012فـي كنيسـة
ماربهنـام وسـاره ببغديـدا توفـي فـي
عنـكاوا يـوم الخميـس 2015/9/10
بعـد صـراع مـع المـرض.
اشـرف الخوراسـقف لويـس
قصـاب علـى مجموعـة من المشـاريع
التـي كانـت مـن دعـم االسـتاذ
سـركيس اغاجـان نذكرهـا:
 -1مشروع نقل الطلبة .
 -2بنـاء كنيسـة الشـهيدين مـار
بهنـام وأختـه سـارة
 -3بناء كنيسة القيامة
 -4ترميـم كنيسـة الطاهـرة
ا لكبـر ى
 -5مشـروع تطويـر وتبطين وادي
ناقورتايا

 -6مشــروع بنــاء مدافــن
جديــدة فــي مقبــرة القيامــة ()54

مد فــن
 -7مشــروع بنايــة إذاعــة صــوت

الســام ( )FMوتجهيزهــا بالكــوادر
وكافــة االجهــزة والمســتلزمات
 -8مشــروع بنــاء مقهــى الســام
لأل نتر نيت
 -9تجهيــز مجموعــة مــن
المولــدات الكهربائيــة و ســيارات
النقــل .
 -10قاعة عشتار للمناسبات
باإلضافــة الــى ترأســه لهيئــة
شــؤون المســيحيين فــي بغديــدا
*مــن اعمــال الخــور اســقف
لويــس قصــاب أيضــا:
تأســيس حراســات بغديــدا
دعــم نشــاطات ثقافيــة فــي بغديــدا
تأســيس دار مــا أفــرام للطفولــة
تأســيس دار ســيدة النجــاة للطفولــة
شــراء دور لعــدد مــن الرهبنــات فــي
بغديــدا دعــم التعليــم المســيحي فــي
بغديــدا برنامــج دعــم المهجريــن
مــن المحافظــات العراقيــة الــى
بغديــدا مــن عــام  2006لغايــة
تأريــخ التهجيــر لمناطــق ســهل
نينــوى بنــاء قاعــات رياضيــة فــي
نــادي قــره قــوش الرياضــي ...
دعــم لمستشــفى الحمدانيــة ودائــرة
كهربــاء الحمدانيــة ودائــرة البريــد
والبــرق فــي الحمدانيــة  ...برنامــج
دعــم للعوائــل المتعففــة  ...وبرامــج
اخــرى عديــدة.

وصية الخور أسقف لويس قصاب التي قرأت يوم جمعة المصادف 2015-9-11
من قبل األب يونان حنو في كنيسة سلطانة السالم في قداس وصالة الدفن
وصيتـي (..تقـرأ فـي الكنيسـة
التـي تشـيع فيهـا جثمانـي)
عندمـا نمضـي إلـى القبر نمضي
إلـى القيامـة .والثبـات علـى هـذه
األرض هـو عـدم الثبـات ،فالعالـم
الثابـت هـو فـي العالـم األخيـر..
ولمـا كان اإلنسـان محكومـا
عليـه بالمـوت بسـبب خطيئـة أبوينـا
األولين..ولمـا كان المـوت واقعـا
ال محالـة علـى كل بشـر .ولمـا
كان اإلنسـان يجهـل سـاعة المـوت
الرهيبـة ..أرى من واجبي كمسـيحي
وككاهـن ،أن أواجـه المـوت بلا
خـوف وال وجـل متـكال علـى
رحمتـه تعالـى وليقينـي بـأن المـوت
هـو البـاب الـذي يجـب آن ندخـل
منـه لنبـدأ الحيـاة الحقيقيـة التـي من
أجلهـا خلقنـا.
وبالنتيجة أقول :
أوال :شـكر للـه قبـل كل شـيء
ألنـه مـن علـي بالحيـاة فـي كنـف
أبويـن مؤمنيـن تومـا ججـو القصاب
وزريفـه يسـي قابـو وباألخـص ال
أنسـى والدتـي التـي أرضعتنـي مـع
لبنهـا حـب هذا اإليمان الـذي قادني
رغـم العثرات واإلغـراءات لالنخراط

فـي سـلك الكهنـوت المقـدس.
ثانيا:أسـتغفره تعالـى عـن كل ما
صـدر مني من األخطـاء طيلة حياتي
بـإرادة أو بغيـر إرادة أو باإلهمـال
طلبـا مـن رحمتـه عـز وجـل أن ال
يحاسـبني كحسـب كثـرة خطايـاي
بـل كحسـب رأفتـه وحنانـه األبـوي.
كمـا إنـي بـدوري أغفـر مـن كل
قلبـي لـكل مـن أسـاء إلـي وحـاول
جاهـدا طمـس كل طاقـات كامنـة
فـي وصـادرة لخيـر بلدتـي العزيـزة
والمنطقة.كمـا اطلـب المغفـرة مـن
كل مـن أكـون أهنتـه أو أخطـأت
بحقـه سـائال الجميـع أن ال ينسـوني
بصلواتهـم .يغـرس الواحـد منـا
إصبعـه فـي التربـة فيعـرف طعـم
تـراب األرض التـي ينتمـي إليهـا من
الرائحـة التـي يشـمها.
سـأبقى كبيـرا فـي عيـن
نفسـي،ولن أجـرح مـن جرحنـي
ولـن أحقـد عليـه .ولـن أسـيء لـه
وال أقابـل الجـرح بجـرح ..فأنـا اكبر
بكثيـر مـن هـذه الحـركات ،فطبعـي
الوفـاء وأخالقـي فـي أعالي السـماء.
هكـذا أنا دائما أضحك وأبتسـم
بصـدق وأتألـم وأحـزن بصـدق ..ال

أجيـد أبـدا لعـب األدوار وال أتقـن
لبـس األقنعـة .عندمـا ابكـي فأنا حقا
أتألـم ،وعندمـا أضحـك فأنـا فعلا
سـعيد أحـب مشـاعري كمـا هـي..
كنـت صاحـب مبـدأ ولـم أكن
وصوليـا أو تسـلقيا ،لهـذا لـم يرغـب
بـي البعـض مـن هـم أكبـر منـي
رتبـة وأضطهدونـي سـامحهم اللـه!..
إذ مـن المؤسـف حقـا أن تتعلـق
بشـخص ليـس فـي قلبـه مـكان لـك
سـوى زاوية مـن زوايا قلبـه مكتوب
عليهـا «وقـت الحاجـة»! .وال يوجـد
أسـوأ مـن إنسـان يكرهـك يسـألك
عـن اسـمك الـذي طالمـا كان يقرنه
بكلمـة «احبـك» وكان هـذا مبـدأي
:أن تكـون كاهنـا هـذا يعنـي أن
تمـوت مـن أجـل العالـم ثـم أن
تصلـب وتقـوم مـن بيـن األمـوات.
ثالثـا  :مـا يخـص الكنيسـة أو
األشـخاص بذمتـي :ال يوجـد
 مـا يخصنـي شـخصيا وكيفيـةالتصـرف بـه :الكـؤوس وحلـل
(بدالت)القـداس الطقسـية تـوزع
علـى اآلبـاء الكهنـة إذا كان القيـاس
يالئمهـم علـى أن يقيموا قداسـا عن
روحـي .

 الطلبـات التـي لـي علـى الغير:ال حاجـة لـي بهـا وال حاجـة أهلـي
بها .
 أمـا األهـل فليسـوا بحاجـة لمااقتني.
أمـا مـا يخصنـي مـن صلبـانومحابـس ( خواتـم )الخـور أسـقفية
الذهبيـة والفضيـة فتبقـى ذكـرى
ألهلـي.
رابعا:أمـا المدفـن الـذي أرغـب
وأتمنـى أن توضـع فيـه جثمانـي
أن يقـام داخـل كنيسـة القيامـة أو
أمـام مدخلهـا ..هـذه الكنيسـة التـي
جاهـدت فـي سـبيل إقامتهـا وبنائهـا،
لكـن أشـخاصا ملؤهم الغيـرة (عفوا)
علـى هـذه الكلمـة القاسـية رذلوهـا
..همشـوها..أهملوها ألسـباب ال
تخفـى على كهنة بغديدي سـامحهم
الرب..كنيسـة القيامة شـاهدة وشهيدة
الحقـد والحسـد !.
مالحظـة :لـي مبلغ بسـيط أرجو
أن يـوزع بأكملـه علـى الكنائـس
واألخويـات التـي خدمـت فيهـا..
ولـكل جهـة مـن هـذه األطـراف:
ألـف دوالر فقـط يـوزع لهـا.
 -1أخويـة مـار يوسـف (الجمعيـة

الخيريـة).
 -2كنيسة الطاهرة الكبرى .
 -3كنيسة الطاهرة القديمة .
 -4كنيسة مار يوحنا .
 -5كنيسة مار يعقوب .
 -6كنيسة مار بهنام وسارة.
 -7كنيسة مارزينا .
 -8كنيسـة السـريان الكاثوليـك فـي
البصرة.
 -9كنيسة سيدة النجاة في بغداد.
 -10كنيسـة السـريان الكاثوليـك في
عمـان /األردن.
 -11أخوية مريم العذراء /بغديدي.
 -12أخوية مار عبد األحد /
بغديدي.
 -13أخوية مار بولس  /بغديدي.
 -14أخوية القلب األقدس /
بغديدي.
 -15حامالت الطيب.
أرجـو مـن المنفذيـن لوصيتـي أن
ينفـذوا طلباتـي بدقـة سـائل المولـى
أن يحرسـهم ويجـزل لهـم الثـواب.
األب لويس قصاب
2012-11-6
ذكرى عيد ميالدي
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مشروع القرار المرقم ( )75الصادر من الكونغرس األمريكي حول إعتبار ما تعرضت
له األقليات الدينية والعرقية في العراق وسوريا جريمة إبادة جماعية
تعبيرا عن فهم الكونغرس
الذي يقوم على ان من يرتكب
ويدعم جرائم بشعة بحق المسيحيين
واألقليات اإلثنية والدينية األخرى،
بما في ذلك االيزيديون والتركمان
والصابئة المندائيين والكاكائيين
والكورد ،والذين يقومون بإستهدافهم
على نحو خاص ألسباب عرقية أو
دينية ،يقترفون ،ويعتبرون بموجب
هذه الوثيقة مقترفين لـ «جرائم
حرب» ،و « جرائم ضد اإلنسانية» و «
االبادة الجماعية».
وحيث أن من يقترفون ويدعمون
القيام بجرائم شنيعة ضد المسيحيين
واألقليات العرقية والدينية األخرى،
بما في ذلك االيزيديين والتركمان
والصابئة المندائيين والكاكائيين
والكورد ،والذين يستهدفونهم على
نحو خاص ألسباب عرقية أو دينية،
يقصدون إلى تهجير كل من ال
يشاركونهم وجهات نظرهم حول
الدين وإخضاعهم بالقوة؛
ولما كان المسيحيون واألقليات
العرقية الدينية األخرى يشكلون جزء
ال يتجزأ من النسيج الثقافي للشرق
األوسط آلالف السنين؛
ولما كان المسيحيون واألقليات
العرقية الدينية األخرى قد تعرضوا
الى القتل والقهر وأجبروا على
الهجرة وعانوا من األذى الجسدي
والنفسي ،بما في ذلك األستعباد
الجنسي واألنتهاك ،الذي مورس وفق
نهج متعمد ومحسوب فيما يشكل
خرقا لقوانين دولهم ،وقوانين الحرب
والقوانين والمعاهدات التي تحضر
الجرائم ضد اإلنسانية ومواثيق األمم

المتحدة حول منع جريمة اإلبادة
الجماعية والمعاقبة عليها ،التي جرى
التوقيع عليها في باريس في  9كانون
األول ( 1948والتي يشار إليها بـ
المواثيق)؛
ولما كانت هذه الجرائم الشنيعة
تقترف بقصد إحداث محو وتهجير
مجتمعاتهم المحلية وتدمير ارثهم
الثقافي بما يشكل خرقا للقوانين
المحلية وقوانين الحرب والقوانين
والمعاهدات والمواثيق التي تعاقب
الجرائم ضد اإلنسانية؛
ولما كانت القوانين المحلية
والوطنية والدولية والمعاهدات
التي تحرم « جرائم الحرب» « ،و»
الجرائم ضد اإلنسانية « والمواثيق،
تدين القتل ،والمذابح والتهجير
القسري والعقاب خارج نطاق
اإلجراءات القضائية ،الخطف
واإلستعباد والمتاجرة بالبشر والتعذيب
واإلغتصاب وإضطهاد األفراد بسبب
دينهم ،وسوف تنال سواء أن اقترفت
من قبل الحكام والموظفين العامين
واألفراد المسؤولين دستوريا» كما
تنص عليها القوانين المحلية والقوانين
الدولية والمواثيق؛
ولما كانت الفقرة  1من الميثاق
والقوانين الوطنية والدولية تؤكد على
ان اإلبادة الجماعية والجرائم ضد
اإلنسانية ،سواء أقترفت في زمن
السلم اوالحرب ،هي جرائم تلتزم
السلطات الحكومية بمنعها والمعاقبة
عليها؛
ولما كانت الفقرة  2من المواثيق
تنص على « إن اإلبادة الجماعية في
هذا الميثاق تعني أيا من األفعال التالية

التي تقترف بسبق اإلصرار الجل
تدمير ،جزء أو كال ،مجموعة قومية
او عرقية أو عنصرية او دينية ،كاآلتي
( :أ) قتل أعضاء من الجماعة؛ (ب)
التسبب في األذى الجسدي والعقلي
العضاء الجماعة؛ (ت) فرض ظروف
من الحياة على الجماعة التي تسبب
في تدميرها الجسدي جزء او كال؛
(ث) فرض اجراءات القصد منها
منع الوالدات ضمن الجماعة؛ (ج)
النقل القسري ألطفال الجماعة الى
جماعة أخرى» .وحيث ان الفقرة 3
من المواثيق تؤكد على « أن األفعال
التالية عرضة للعقاب( :أ) اإلبادة
الجماعية؛ (ب) التآمر إلقتراف اإلبادة
الجماعية؛ (ت) الحث المباشر والعلني
إلقتراف اإلبادة الجماعية؛ (ث)
محاولة إقتراف اإلبادة الجماعية؛ (ج)
والتواطؤ في اإلبادة الجماعية.
وحيث ان البابا فرنسيس ،الحبر
اإلعظم لكنيسة روما الكاثوليكية
أعلن في  10تموز بأن المسيحيين
في الشرق األوسط يواجهون اإلبادة
الجماعية وهي حقيقة يجب «ادانتها»
و أننا ،في الحرب العالمية الثالثة هذه
التي يجري شنها على مراحل ،تمر
بشكل من أشكال اإلبادة الجماعية –
وأؤكد على كلمة اإلبادة الجماعية،-
ويجب وضع حدا لها».؛
وحيث أن تقرير لجنة األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان الذي أعد
بناء على طلب الحكومة العراقية
ينص على« :تشمل الجماعات العرقية
والدينية المستهدفة من قبل داعش،
االيزيديين والمسيحيين والتوركمان
والصابئة المندائيين والكورد والشيعة»

وبأنه « من المعقول الوصول الى
النتيجة بأن بعضا من األحداث في
العراق في سنة  ...2015-2014قد
تشكل إبادة جماعية».؛
لما كانت الهجمات على
االيزيديين تتضمن القتل الجماعي
للرجال واألطفال ،وإستعباد والنقل
القسري للنساء واألطفال :لذا نقترح ،
وبعد موافقة مجلس النواب
ومجلس الشيوخ ،إقرار ما يلي:
نعلن بهذا بأن األعمال البشعة
التي اقترفت ضد المسيحيين
واألقليات العرقية والدينية األخرى
التي استهدفت بشكل خاص ألسباب
دينية ،هي « جرائم ضد اإلنسانية»« ،
و»إبادة جماعية»؛
تذكير جميع األطراف الموقعة
على ميثاق األمم المتحدة حول منع
ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية،
الذي جرى التوقيع عليه في باريس
في  9كانون األول ،واإلتفاقيات
الدولية األخرى التي تحضر جرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ،ال
سيما حكومات البلدان ومواطنيهم
الذين يدعمون بأي أسلوب تلك
الجرائم ،بإلتزاماتهم القانونية بموجب
المواثيق وهذه اإلتفاقات الدولية؛
على كل حكومة وهيئة متعددة
الجنسيات أن تسمي األعمال الشنيعة
التي يجري اقترافها باسم الدين
بأسمائها الصحيحة أال وهي « جرائم
ضد اإلنسانية» « ،جرائم حرب»،
و«إبادة جماعية»؛
إن األمم المتحدة واألمين العام
لألمم المتحدة مدعوان الى التأكيد
على الريادة في تسمية األعمال

الشنيعة التي يجري اقترافها في تلك
المناطق بمسمياتها الصحيحة « :جرائم
حرب» ،و « جرائم ضد اإلنسانية» ،و
« إبادة جماعية»؛
على الدول األعضاء في األمم
المتحدة ،مع إلتماس عاجل الى
الدول العربية التي ترغب في صيانة
الحرية الدينية والتسامح والعدالة :
المشاركة في هذا القرار؛
التعاون في اإلجراءات المتخذة
لمنع المزيد من جرائم الحرب
والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة
الجماعية؛
التعاون في إنشاء محاكم جنائية
محلية وإقليمية ودولية لمعاقبة
المسؤولين عن الجرائم المستمرة؛
اإلثناء على حكومة إقليم
كوردستان والمملكة األردنية
الهاشمية وجمهورية لبنان والدول
األخرى لقيامها بإيواء وحماية اولئك
الذين يفرون من عنف داعش
والمتشددين اآلخرين لحين تمكنهم
من العودة بسالم الى بيوتهم في
العراق وسوريا؛
تعقب جميع من يفرضون هجرة
الجماعات الدينية من ارض اجدادهم،
حيث قد عاشوا ومارسوا إيمانهم بأمان
وإستقرار لمئات السنين -بما في ذلك
على نحو خاص منطقة سهل نينوى
مركز المسيحية في العراق ،وجبل
سنجار الموطن التاريخي لإليزيديين،
ومعاقبتهم وإعتقالهم وتقديمهم الى
القضاء ومعاقبتهم وفق قوانين المكان
الذي أقترفت فيه جرائمهم وفق
األعراف والقوانين الجنائية الدولية
القابلة للتطبيق.

إنقضت سـبع عجاف  ..فمتى السـمان؟

موفق حـداد
بعد انقضاء ست جمع والسابعة
قادمة ال محالة والمظاهرات في
ازدياد عددا وارتفاعا في سقف
المطالب ودخول محافظات واقضية
ونواح بل حتى قرى صغيرة على
الخط مازالت االستجابة غير ملموسة
أو لنقل غير كافية الرضاء المتظاهرين
في الحد األدنى من المطلوب لقاء

تضحياتهم بأرواحهم بالتهديدات
الصريحة بتصفيتهم جسديا وقد
استشهد عدد من البارزين منهم على
يد العصابات المأجورة وقيد الحادث
ضد مجهول كما في كل حادث ،إال
أن هذه الحوادث االجرامية زادت
الجماهير العراقية اصرارا وعزما على
االستمرار بالتظاهر مع ازدياد واضح
في أعداد المشاركين غير مبالين
بحرارة آب ( اللهاب) وال بالتهديد
والوعيد فقد بلغ السيل الزبى وما
عاد في قوس الصبر منزع ،تأخير
تنفيذ االصالحات الحقيقية غيرت
مسار الداعين اليها وأصبح الداعي
لالصالح تحت رحمة المساءلة كما
فعلت حنان الفتالوي في جمع تواقيع
عشرات النواب الستدعاء العبادي
لشرح ما أنجز من حزم إصالحاته

( بل لمحاسبته ) فانقلب السحر على
الساحر ووجد الفاسدون والمفسدون
موطئ قدم للعودة إلى أالعيبهم
وسرقاتهم وضاعت الفرصة الذهبية
من يد العبادي الذي حظي بما لم
وال يحلم به أي سياسي من دعم
شعبي هائل وتشجيع من المرجعيات
الدينية الطالق يده واتخاذ قرارات
تطمئن العراقيين بأن األمل في
تحقيق ماوعدوا به في طريقه إلى
التحقيق ،واألدهى واألمر أن رموزا
معروفة بفسادها الذي أزكم االنوف
دخلت على خط المظاهرات في
محاولة للنأي بنفسها عن المحاسبة
وهذه الرموز معروفة ومشخصة لدى
الجماهير بنهبها المال العام واستغاللها
لتوزيع المناصب على أقاربها
والمقربين منها والسائرين وفق نهجها

فامتألت السفارات العراقية بإنصاف
االميين والمشبوهين والسراق كل
شفاعتهم هي قربهم من المسؤول
الفالني بل حتى وصل األمر حد
شراء المناصب لقاء أموال طائلة
والدليل هو ما خرجت به وزارات
عديدة بقوائم الشخاص تسلموا
مناصب التتناسب وثقافتهم المهنية،
أين كان الوزراء من هؤالء قبل
المظاهرات ؟ لكن االستنتاج يقودنا
إلى حقيقة أن الوزير نفسه غير كفء
لمنصبه ( إذا كان رب البيت بالدف
ناقرا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
) أو كما يقول إخواننا المصريون :
مفيش حد أحسن من حد ،مازالت
الفرصة أمام العبادي مؤاتية الستدراك
وضعه وتحقيق ما ألزم نفسه به من
إلصالح حقيقي وإال فالويل الويل

له من حساب التاريخ الذي اليرحم
ونقمة الجماهير التي لن ترحم،
التسويف والتأخير في تلبية طلبات
المتظاهرين ستكون مع توالي جـمع
المظاهرات كرة ثلج كلما مر عليها
الوقت ستزداد حجما وحدة وإصرارا
والخوف كل الخوف أن تتحول
المظاهرات من سلمية إلى عنفية لن
يفيد معها الندم ،والشعوب إذا غضبت
لن يوقف هديرها شئ وسيتحول
العراق إلى ساحة حرب وسيحل
الخراب والدمار فيه ،دولة العبادي
..كتبت في إحدى مقاالتي الموجهة
إلى شخصكم الكريم ( أطرق
الحديد وهو ساخن) ودعواتي لكم
بتحقيق ما يخدم العراق والعراقيين
وإنكم بمؤازرة الشعب والمرجعيات
على ذلك لقادرون..
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صوریا ئەو تاوانانەی كە تیایدا
خوێنی كورد و مەسیحی ئاوێتەی یەكتری بوون
فوئاد عوسمان

صوریــا گوندێكــی قەشــەنگی
دەڤــەری بادینانــە و ســەر بــە
قــەزای زاخویــە و نزیكــەی 50
كیلۆمەتــر لــە دهۆكــەوە دوورە
و دەكەوێتــە سێگۆشــەی ســنوری
توركیــا و عێــراق و ســوریا لــە
ســەرە رێــگای ســەرەكی خابــور
لــە دەشــتی ســلیفانەی .ئــەو
گونــدەش هاوشــێوەی زۆربــەی
گوندەكانــی كوردســتان النكــەی
پێكــەوە ژیانــی ئاینــەكان بــووە
لەوێــدا كــورد و كرســتیان
بەیەكــەوە ســااڵنیكە پێكــەوە دەژین
و هەریەكــەو ئازادانــە ســروتە
ئاینیەكانــی خۆیــان جێبەجــێ
دەكــەن و بەشــداری خۆشــی و
ناخۆشــی یەكتریــن و وەكــو بــرا
ژیــان بەســەر دەبــەن ،ئــەوەی
ســەردانی ئــەو گونــدە بــكات
هاوشــێوەی بانگــی مســوڵمانان
لــەو گونــدەدا گوێبیســتی زەنگــی
مەســیحییەكان دەبێــت و بەیەكــەوە
وەكــو لــە بەرەبەیانێكــی رۆژی
سێشــەممەی رێكەوتــی 1969/9/16
دەســتی رەشــی تاوانــی بەعســیەكان
دەگاتــە ئــەو گونــدە و تاوانێكــی
دڕندانــە بەرامبــەر خەڵکــی ئــەم
گونــدە ئاشــتیخوازە ئەنجــام دەدەن
و تاوانێــك دەكەنــە خاڵكــی
رەش لــەو مێــژوە شــومەی كــە
بەعســیەكان بۆخۆیــان تۆماریــان
كــردوە هــەروەك خەڵكــی ئــەو
گونــدە بۆیــان بــاس كــردم كاتــی
ئــەو ســریە ســەربازیەی رژێــم
هەڵدەكوتنــە ســەر گوندەكــە،
قەشــەكە ئــەوكات بــۆ ســەردان
و ســروتی ئاینــی مەســیحیەكان
ســەردانی گوندەكــەی كردبــوون
لەبــەر لێپرســراوی ســریەكە
دەپارێتــەوە كــە تاوانــی كوشــتن

ئەنجــام نــەدات دروشــمی خــاج
بەڕویــدا بــەرز دەكاتــەوە دەڵێ
بــۆ خاتــری خــودا خوێــن مەڕێــژن
كەچــی یەكــەم كــەس ئەویــان
شــەهید كــرد .ئینجــا خەڵكــی
گوندەكــە لــە هەوێزێكــی
كۆكردنــەوەی مــەڕ و مــااڵت كــۆ
دەكەنــەوە و دەســڕێژی گوللەیــان
ئاراســتە دەكــەن لــە یــەك كاتــدا
نزیكــەی  40كــەس لــە خەڵكــی
ســڤیلی ئــەم گونــدە دەكەنــە
قوربانــی كــە  39یــان مەســیحی
و 10شــیان موســڵمان بــوون.
دواتریــش ئاگــر لــە گوندەكــە
بــەردەدەن .ئــەوەی زۆر ســەرەنجی
راكێشــام وەكــو رۆژنامەنوســێك
كاتــێ ســەردانی ئــەم گونــدەم
كــرد بــە بیســتنی تاوامــەوە،
چیروكــی ئــەو پیرێژنــە بــوو كــە لــە
دووری گوندەكــە بــەرەو ماڵــەكان
دەگەڕایــەوە هــەردەم پێكەنینێكــی

ناسروشــتی دەكــرد و كاتــی
پرســیمان چیرۆكــی ئەمــە چیــە؟
یــەك لــە كوڕەكانــی گوتــی ئــەوە
دایكــی منــە دیــن بــووە واتــا شــێت
بــووە و عەقڵــی لەدەســت داوە لــە
دڵــی خۆمــی گوتــم دەبــێ ئــەو
ژنــە رووداوەكــەی بەچــاوی خــۆی
دیبــێ بۆیــە وای لێهاتــووە كەچــی
كاتــێ كوڕەكــەی چیرۆكەكــەی
بــۆ گێڕاینــەوە زۆر جەرگبڕتــر
بــوو لــەوەی خەیاڵــم بــۆ دەچــوو.
كوڕەكــەی گوتــی :لــە كاتــی
ئەنجامدانــی تاوانــی كۆمەڵكــوژی
گوندەكەمــان دایكــم دوو كۆرپەی
جمكــی هەبــوو كاتــی دەبینــێ
خەڵكەكــە كۆمەڵكــوژ دەكــرێ
هــەردوو كۆرپەكــەی هەڵدەگرێــت
و بــەرەو دەرەوەی گوندیــان
دەبــات ،دواتــر بــۆ ســوراخ كردنــی
خانەوادەكــەی تــری كەمێــك لــە
كۆرپەكانــی دوور دەكەوێتــەوە.

گــورگ زەفەریــان پــێ دەبــات و
یەكێکیــان هــەر ئەودەمــە دەخــوات
و ئەوەی تریشــان دەســتێكی دەبات
و دایكــم لــە چنگــی دەری دێنــێ
بــەاڵم بــێ فایــدە بــوو و ئەویــش
گیانــی ســپارد .بۆیــە كاتــێ دایكــم
ئــەو رووداوە دەبینــێ عەقڵــی
لەدەســت دەدات لەوكاتــەوە
وای بەســەر هاتــووە .كاتــێ ئــەو
چیرۆكــەم بیســت مەرگەســاتی
كومەڵكوژیەكــەم لەبیــر كــرد
بەراســتی بەســەرهاتێكی جــەرگ
بــڕ بــوو چیرۆكــی ئــەم پیرێژنــە.
كــەم كــەس هەیــە بتوانــێ كاتــی
چیرۆكێكــی وا دەبیســێ نەتوێتــەوە
مەگــەر دڵــی لــە بــەرد بــێ و
جەرگــی لــە ئاســن.كوڕی ئــەو
پیرێژنــە دەڵــێ لــەو كاتــەوە هــەر
باســی ئــەو مەرگەســاتە دەكات.
لــە صوریــا خوێنــی مەســیحی و
كــورد ئاوێتــەی یەكتــری بــوون

و لــەو رۆژەوە صوریــا نــاوی
نــراوە صوریــای شــەهیدان ،لــە
حەقیقەتیشــدا كاتــێ رژێمی پێشــوو
سیاســەتی قــڕ كــردن و لەناوبردنــی
كــوردی داڕشــت و دەســتی بــە
جێبەجێكردنــی كــرد هیچــكات
جیاوازیــی لــە نێــوان مســوڵمان
و مەســیحی و ئێزیــدی و فەیلــی
نەكــردوە .كاتــێ مزگەوتێكــی
خاپــور كــردوە بەهەمــان شــێوە
كەنیســە و دێــر و پەرستگاشــی
خاپــوور كــردوە .لــەو 4500
گونــدەی لــە پرۆژەكانــی ئەنفالــدا
خاپــور كــراوە لەهــەر گوندێــك
گــەر مزگــەوت هەبووبێــت یــان
كەنیســە پێــش هەمــوو خانــوەكان
ئەوێــی تەختــی زەویكــردوە ،كاتــێ
كوردێكــی موســلمانی ئەنفالكــردوە
بــە هەمــان شــێوە خەڵكــی فەیلــی و
ئێزیــدی و كرستیانیشــی كۆمەڵكوژ
كــردوە.

شهڕی فكری داعش

خهلیل عهبدوڵاڵ
زۆربهی شارهزایان لهسهر ئهوه
كۆكن كه شهڕی رێكخراوی
بهتهنها
داعش
تیرۆریستی
بهڕوبهڕوبونهوهی سهربازی یهكالیی
نابێتهوه ،بهڵكو ئهو شهڕه پێویستی
بهوه ههیه كهلهرووی فكریشهوه

سهنگهری لێ بگیرێت.
ئهو
ئهزمونهكان
چونكه
راستییهیان دهرخست كه ههرچهند
تیرۆریستی
گروپێكی
چهند
لهنمونهی تاڵیبانو ئهقاعیدهو چهندانی
تر لهرووی سهربازی تێكشێنرانو
بهتهواوی الواز كران .بهاڵم هێزی
تیرۆریستی تری له نموونهی
داعش لهههناوی ئهو كۆمهڵگه
دواكهوتووهكانهوه بهتینو تهوژمێكی
گهورهوه سهریان ههڵدایهوه.
ئهمهش ئهو راستییه دهردهخات
كه ههریهك لهو هێزه تیرۆریستیانه

ئهگهر لهرووی سهربازیشهوه تێك
بشكێنرێنو الواز بكرێن ،یاخود
بهتهواوی لهناو ببرێن ،ئهوه لهناو
كۆمهڵگه دواكهوتووهكانهوه بهناوو
رهنگو دهنگێكی تری تیرۆریستییهوه
سهرههڵئهدهنهوه.
ئهو
ژینگهی
چونكه
كۆمهڵگه دواكهوتوانه خاكێكی
بهپیته بۆ بهرههمهێنانی گروپی
لهبهرئهوه
تیرۆریستی.
تری
بۆروبهڕوبونهوهی تیرۆریستان بهتهنها
شهڕی سهربازی بهس نییه ،چونكه
ئهو شهڕه رهگوریشهی فكری ئهو

گروپه تیرۆریستیانه ههڵناتهكێنێ.
لهبهرئهوه ههڵتهكاندنی بنهمای
فكری تیرۆریستان بهشهڕی فكری
دهكرێت.
دهبێ ژینگهی ئهو كۆمهڵگایانه
لهههموو رووهكانی ئابووریو
روناكبیریو هونهرییهوه بایهخی
پێبدرێ ،بۆئهوهی ژێرخانو زهمینهی
گهشهكردنی فكری توندهڕهوی
ههڵبتهكێنرێتو فكری میانڕهو
جێگهی بگرێتهوه.
چونكه تیرۆریستان لهو كۆمهڵگا
دواكهوتوانهدا ئیستغاللی تووڕهییو

نهزانیو ناعهدالهتیو مهزڵومیهتی
گهنجان دهك هنو لهریزهكانی خۆیاندا
رێكیان دهخ هنو ئهیانكهن بهئهندامی
لهشكری بهعهقیدهی تیرۆریستی.
كوردستانیش
لهههرێمی
بههێزی
بایهخدان
سهرباری
بۆ
كوردستان
پێشمهرگهی
روبهروبونهوهی تیرۆریستانی داعش،
ئهبێت بایهخی تهواو بهشهڕی
فكری ئهو گروپه تیرۆریستییهبدرێ
و لهكایه جیا جیاكانی رۆشنبیریو
هونهریو ئهدهبییهوه شهڕی فكری
گروپه توندڕهوو تیرۆریستییه بكرێ.
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مهجر خديدي
لمـــا كان المصـــرف لـــه
شـــخصية معنويـــة ولوجـــود فـــروع
لـــه فـــي المحافظـــات المســـتقرة
فإنـــه بإمـــكان المودعيـــن أن
يتســـلموا أرصدتهـــم مـــن فـــروع
المصـــرف فـــي هـــذه المحافظـــات
عل ــى ش ــكل دفع ــات قليل ــة المبل ــغ
لحيـــن حصـــول المـــودع علـــى
كامـــل المبلـــغ المـــودع .حتـــى
فـــي حالـــة الشـــركات عندمـــا
تعل ــن إفالس ــها ف ــي مناط ــق معين ــة
مـــن عملهـــا فإنهـــا تســـدد الديـــون
المتراكمـــة عليهـــا فـــي المناطـــق
المتواج ــد له ــا ف ــروع ولذل ــك ف ــإن
زبائنهـــا بإمكانهـــم أن يأخذوهـــا
أو يحصلـــوا عليهـــا مـــن فروعهـــا
فـــي دول أخـــرى مـــا دام رأس
المـــال واحـــدا .وهكـــذا بالنســـبة
لمصـــرف الرافديـــن فـــإن فروعـــه
لـــم تســـقط كلهـــا بيـــد داعـــش
وبذل ــك فبإم ــكان الف ــروع األخ ــرى
أن تدفــع ديــون أو أرصــدة الزبائــن
فـــي المحافظـــات الســـاخنة .ولـــدى
تدقيقن ــا لش ــروط التوفي ــر ف ــي دفت ــر
التوفي ــر فإنن ــا ل ــم نج ــد نص ــا م ــن
نصوصهـــا بـــأن المصـــرف عندمـــا
يتع ــرض ألم ــور خارج ــة ع ــن إرادة
الزبائ ــن أو إرادت ــه فإن ــه ال يص ــرف
المبال ــغ المودع ــة لدي ــه أو يحجزه ــا
أو يجمده ــا .وس ــأختصر معلومات ــي
ع ــن ف ــرع مص ــرف الرافدي ــن رق ــم
( )236ف ــي مرك ــز قض ــاء الحمداني ــة
(قـــره قـــوش).
أوال :نظـــرا لحاجـــة عوائلنـــا
المهجـــرة مـــن بلداتنـــا المســـيحية
والموصـــل إلـــى ســـيولة نقديـــة
لتمشـــية أمـــور الحيـــاة المختلفـــة
وتوفي ــر م ــا تحت ــاج إلي ــه م ــن مبال ــغ
ولوج ــود مبال ــغ مودع ــة ف ــي بن ــك
الحمدانيـــة (مصـــرف الرافديـــن)

أو غيـــره كحســـابات توفيـــر أو
حس ــابات جاري ــة أو ودائ ــع ،وربم ــا
هنـــاك أشـــخاص باعـــوا بيوتهـــم أو
عقاراتهـــم األخـــرى أو ذهبهـــم أو
ذهـــب عوائلهـــم أو إقتصـــدوا فـــي
معيشـــتهم وأودعـــوا مبالغهـــم فـــي
البن ــك .ل ــذا أرى ض ــرورة اإلتص ــال
بالجهـــات المعنيـــة لغـــرض اإليعـــاز
إل ــى مص ــرف الرافدي ــن لفت ــح ف ــرع
المص ــرف ف ــي أربي ــل بدي ــا ع ــن
فـــرع الحمدانيـــة ليتســـنى لهـــؤالء
الحص ــول عل ــى حس ــاباتهم وإتخ ــاذ
نف ــس اإلج ــراء بالنس ــبة للمص ــارف
التـــي جمـــدت أعمالهـــا فـــي
األقضيـــة التـــي أصبحـــت خـــارج
ســيطرة الدولــة الرســمية أو المناطــق
الت ــي توج ــد فيه ــا محاذي ــر إداري ــة.
ثانيـــا :أتذكـــر رؤيتـــي لطوابيـــر
المودعيـــن الطويلـــة علـــى بـــاب
البنـــك التـــي ســـبقت نزوحنـــا
القســـري فـــي  2014/8/6إلـــى
أربيـــل حيـــث كانـــوا بالمئـــات
ومنهـــم مـــن حصـــل أو ســـحب
مبالغهـــم الكاملـــة واآلخـــرون كان
بإمكانهـــم ســـحب ( )10 -5مليـــون
دينـــار وعلـــى ضـــوء التعليمـــات
الصـــادرة وبتوجيهـــات مـــن مديـــر
البنـــك الموجـــود حاليـــا خـــارج
العـــراق.
ثالثـــا :ال ننســـى أيضـــا المبالـــغ
المودعـــة مـــن قبـــل كنائســـنا
ومؤسســـاتنا الدينيـــة األخـــرى،
وهن ــاك لج ــان مالي ــة خاص ــة ب ــكل
كنيس ــة وم ــن مخ ــول م ــن أعضائه ــا
لســـحب المبالـــغ المســـتحقة لهـــا
والمودعـــة فـــي فـــرع الحمدانيـــة
رقـــم ( )236وهـــي بأمـــس
الحاج ــة إليه ــا ف ــي ه ــذه الظ ــروف
اإلســـتثنائية لمســـاعدة مؤمنيهـــا
والتقليـــل مـــن معاناتهـــم.
رابعـــا :أفرحنـــي كثيـــرا إعـــان

عل ــى شاش ــة فضائي ــة نين ــوى الغ ــد
بتاريـــخ  2015/1/9المتضمـــن مـــا
يلـــي ( :علـــى كافـــة الشـــركات
والمقاوليـــن الذيـــن لهـــم مبالـــغ
بذم ــة محافظ ــة نين ــوى ع ــن تنفي ــذ
المشـــاريع التـــي كانـــت بعهدتهـــم
تقدي ــم طلباته ــم م ــع المستمس ــكات
التـــي بحوزتهـــم إلـــى مجلـــس
محافظـــة نينـــوى فـــي الموقـــع
البديـــل فـــي أربيـــل أو إرســـالها
إل ــى الموق ــع اإللكترون ــي الخ ــاص
به ــا .لغ ــرض إدخاله ــا ف ــي الموازن ــة
العام ــة لع ــام  2015وص ــرف مبالغه ــا
إليه ــم .وق ــد إتخ ــذت المحافظ ــات
األخـــرى نفـــس اإلجـــراء بالنســـبة
لشـــركاتها ومقاوليهـــا .ألســـنا نحـــن
أحـــق بمبالغنـــا التـــي هـــي بذمـــة
المصـــرف مـــن هـــؤالء!!؟؟.
ولن ــا دفت ــر التوفي ــر كمستمس ــك
واض ــح وصري ــح وص ــارخ بالح ــق.
خامســـا :هنـــاك العشـــرات مـــن
الفالحيـــن والمزارعيـــن الذيـــن
قامـــوا بتســـويق محاصيلهـــم فـــي
قضـــاء الحمدانيـــة إلـــى الســـايلوات
المختصـــة أو األماكـــن الخاصـــة
جميعهـــا قـــد حصلـــوا علـــى مبالـــغ
محاصيلهـــم مـــن مصـــارف فـــي
محافظـــة كركـــوك أو بغـــداد
وبإمكاننـــا نحـــن أيضـــا للحصـــول
علـــى مبالغنـــا الذهـــاب إلـــى
كركـــوك أو بغـــداد لهـــذا الغـــرض
مـــن فـــروع مصـــرف الرافديـــن
الموجــودة فــي كركــوك ( للموســم
الشـــتوي الســـابق .)2014 -2013
وق ــد صرف ــت مس ــتحقات الفالحي ــن
والمزارعيــن مــن قبــل وزارة الماليــة
وهـــي تقـــدر بالمالييـــن للموســـم
الشـــتوي  2015 -2014عـــن
المحاصيـــل التـــي ســـوقوها بعـــد
وقـــوع المظاهـــرات التـــي بـــدأت
ف ــي محافظ ــات الوس ــط والجن ــوب.

سادس ــا :إس ــتدعاء وكي ــل مدي ــر
فــرع المصــرف فــي الحمدانيــة إلــى
مصـــرف الرافديـــن المركـــز العـــام
ف ــي بغ ــداد أو أح ــد م ــن موظف ــي
الفـــرع إلعطـــاء قوائـــم بمبالـــغ
كحســـابات توفيـــر أو حســـابات
جاريـــة أو كودائـــع أو تقديـــم
األقـــراص الخاصـــة بالحفـــظ ومـــن
ثــم اإليعــاز لصرفهــا إلــى مســتحقيها
ورف ــع التجمي ــد أو ع ــدم التص ــرف
بهــا مــن قبــل أصحابهــا وقــد مــرت
س ــنة كامل ــة عل ــى ع ــدم تحريكه ــا.
ســـابعا :كمـــا أرى ضـــرورة
تذكيـــر أعضـــاء الرئاســـات الثالثـــة
(رئاســـة الجمهوريـــة ،رئاســـة
البرلم ــان ،رئاس ــة ال ــوزراء) وغيره ــم
بالمبالـــغ التـــي تصـــرف علـــى
إيفاداتهـــم ونثرياتهـــم ورواتـــب
حماياتهـــم ورواتبهـــم الضخمـــة
بالـــذات ،والمبالـــغ التـــي فقـــدت
بالفس ــاد اإلداري والمال ــي من ــذ ع ــام
 2003وإلـــى يومنـــا هـــذا والتـــي
تقـــدر ( بالترليونـــات).
ألســـنا نحـــن أحـــق بالحصـــول
علـــى أموالنـــا الحـــال والتـــي
جنيناهـــا بعـــرق الجبيـــن!.
ثامنـــا :نرجـــو ونطلـــب مـــن
أعضـــاء مجلـــس محافظـــة نينـــوى
أن يهتمـــوا ويتابعـــوا الموضـــوع
بجديـــة تضامنـــا مـــع أهلهـــم فـــي
قض ــاء الحمداني ــة ومحافظ ــة نين ــوى.
كمـــا أننـــي لـــم أر مشـــاريع تقـــام
ف ــي المحافظ ــة ف ــي الوق ــت الحال ــي
ل ــذا فم ــن الض ــروري أن يخص ــص
قســـم مـــن األمـــوال لميزانيـــة
محافظتنــا لعــام  2016لتســديد هــذه
الديـــون أو الحســـابات فـــي فـــروع
المصـــارف.
لقــد خســرنا كل أموالنــا المنقولــة
وغي ــر المنقول ــة ف ــي بغدي ــدا .فه ــل
م ــن العدال ــة واإلنص ــاف أن نخس ــر

أموالنـــا المنقولـــة التـــي أودعناهـــا
ف ــي مص ــارف الدول ــة ونح ــن عل ــى
ثقـــة ورجـــاء كامليـــن للحصـــول
عليه ــا مت ــى م ــا ش ــئنا.
ل ــذا نطال ــب بب ــذل جه ــد كبي ــر
مـــن قبـــل ممثلينـــا فـــي مجلـــس
محافظـــة نينـــوى ومجلـــس النـــواب
لفتـــح مصـــرف فـــي عنـــكاوا أو
الطلـــب إلـــى مصـــرف الرافديـــن
اإليع ــاز إل ــى فروع ــه ف ــي بغ ــداد أو
كرك ــوك إلس ــتالم مس ــتحقات أهلن ــا
كمـــا يجـــب مناقشـــة الموضـــوع
علـــى عـــدة شاشـــات لفضائياتنـــا
م ــن قب ــل ممثلين ــا بع ــد التنس ــيق م ــع
مس ــؤولي اإلدارة ومنظماتن ــا الحزبي ــة
والمدنيـــة والكنيســـة كمـــا أرى
ض ــرورة القي ــام بالخط ــوات التالي ــة-:
 -1التظاه ــر بمس ــيرة ضم ــن منطق ــة
محـــددة بعـــد أخـــذ موافقـــة
الجهـــات المختصـــة واألمنيـــة فـــي
عنـــكاوا أو فـــي أربيـــل للحصـــول
علـــى غاياتنـــا وأهدافنـــا.
 -2تشـــكيل وفـــد أو لجنـــة
قانونيـــة مـــن حقوقيينـــا ومحاميينـــا
الذي ــن له ــم خب ــرة قضائي ــة جي ــدة
وعميق ــة بم ــواد القان ــون ال يس ــتهان
بهـــا لمراجعـــة الجهـــات الماليـــة
فـــي بغـــداد وإن إقتضـــت الحاجـــة
ودع ــت الض ــرورة تقدي ــم ش ــكوى
إلـــى القضـــاء األعلـــى.
 -3جمـــع تواقيـــع مـــن لهـــم
حســـابات فـــي البنـــوك العراقيـــة
للداللـــة والتأكيـــد علـــى حاجتنـــا
إلـــى هـــذه المبالـــغ وأخيـــرا أتـــوج
مقالــي هــذا بمــا نشــر فــي مانشــيت
فضائي ــة الموص ــل تضم ــن ( مطالب ــة
البنـــوك لمـــن لهـــم حســـابات فيهـــا
تســـديدها لهـــم ليتســـنى ألصحابهـــا
تخفي ــف م ــا يعان ــون م ــن مش ــاكل
إقتصاديـــة فـــي ظـــروف التهجيـــر
فـــي المرحلـــة الراهنـــة).

أغاني اليوم

الفنان :وسيم إسكندر
خـــال هـــذه األيـــام تظهـــر
نخبــة كبيــرة مــن األغانــي وأســماء
لمطربيـــن ال نعرفهـــم أصـــا
يظه ــرون عل ــى الس ــاحة ألول م ــرة
ونحـــن لســـنا ضـــد هـــذا الشـــيء
ولك ــن مالحظتن ــا له ــذه األغان ــي

تظهـــر لفتـــرة قصيـــرة وتتالشـــى
بظهـــور أغانـــي أخـــرى وبمعنـــى
أصــح أنهــا ال تبقــى فــي الذاكــرة
لفت ــرة طويل ــة م ــن الزم ــن ويرج ــع
ذلـــك إلـــى عـــدة أســـباب-:
 -1معظـــم المطربيـــن الجـــدد
اليـــوم لـــم يدخلـــوا المعاهـــد
الموســـيقية ومرحلـــة إختبـــار
للصـــوت واألداء بـــل مجـــرد
أن لديـــه المـــال ومـــن حـــق أي
شـــخص أن يســـجل أغنيـــة لـــه
فـــي األســـتوديو األهلـــي وقســـم
منهـــم ليـــس لديهـــم هويـــة
صـــادرة مـــن نقابـــة الفنانيـــن أو
إتحـــاد الموســـيقيين العراقييـــن.
 -2عـــدم وجـــود لجـــان

خاص ــة ف ــي نقاب ــة الفناني ــن لوض ــع
الرقاب ــة عل ــى الكلم ــات ألن قس ــم
منه ــا ت ــكاد تك ــون بذيئ ــة يعتريه ــا
الســـب والشـــتم ومـــن هـــذا
المنطلـــق يجـــب أخـــذ موافقـــة
مـــن النقابـــة قبـــل غنائهـــا.
 -3نريـــد وضـــع قانـــون
خ ــاص لب ــث األغان ــي س ــواء ف ــي
القنـــوات الفضائيـــة أو اإلذاعيـــة
بخص ــوص ه ــذا الموض ــوع لذل ــك
نالحـــظ عـــدد األغانـــي كثيـــر
ولكـــن نوعيتهـــا تـــكاد تكـــون
رديئــة وال يظهــر الصالــح منهــا إال
القليـــل بعكـــس أغانـــي الماضـــي
(أي ــام زم ــان) حي ــث كان ــت قليل ــة
ومتنوعـــة ذات نكهـــة أصيلـــة

تدخ ــل القل ــب م ــن أوس ــع أبواب ــه
وكل األغانـــي كانـــت مســـتحبة
م ــا ع ــدا الن ــزر القلي ــل منه ــا كان
غيـــر مستســـاغ كونهـــا حزينـــة
معتم ــة ولك ــن دور الرقاب ــة آن ــذاك
كان لـــه دور وســـبب آخـــر هـــو
إعتمـــاد المطـــرب علـــى األغانـــي
اإليقاعيـــة الراقصـــة والمشـــاهد
الســـريعة بحيـــث المتلقـــي يركـــز
عل ــى المش ــهد أكث ــر م ــن تركي ــزه
علـــى األغنيـــة.
خالصـــة الـــذي أتمنـــاه مـــن
شـــعرائنا جميعـــا كتابـــة كلمـــات
األغانـــي بمرحلـــة العصـــر الـــذي
نعيشـــه مـــع تطعيمهـــا بتـــراث
اآلب ــاء واألج ــداد .الملحني ــن أيض ــا

عليهـــم وضـــع ألحـــان راقيـــة
ومدروســـة كـــي تجيـــش فـــي
نف ــس المتلق ــي وعل ــى المطربي ــن
أيضـــا إنتقـــاء كلمـــات جيـــدة
وجميلـــة ليحظـــى المطربيـــن
العراقيي ــن بمكان ــة جي ــدة وش ــهرة
واســـعة فـــي الوســـط الفنـــي
العراقـــي والعربـــي حينهـــا تبقـــى
األغانـــي العراقيـــة خالـــدة فـــي
ذاكرتنـــا لفتـــرة طويلـــة مـــن
الزمـــن.
وهـــذا ال يعنـــي عـــدم وجـــود
أغانـــي جيـــدة بـــل هنـــاك نســـبة
قليل ــة ج ــدا م ــن حي ــث الكلم ــات
واللحـــن واألداء مقارنـــة بكميـــة
مـــا ينتـــج مـــن أغانـــي اليـــوم.
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المنظم ــات والتي ــارات السياس ــية
المتباينـــة فـــي إنتماءاتهـــا تحتـــل
مركـــزا ال يســـتهان بـــه لكنهـــا ال
تحتـــك بشـــكل مؤثـــر للصالـــح
العـــام بقـــدر جهودهـــا المبذولـــة
لصالحهـــا حصـــرا ،ألن غالبيتهـــا
تش ــارك ف ــي صناع ــة الق ــرار وه ــي
داخـــل خيمـــة الســـلطة الحاكمـــة،
ف ــكل م ــا تق ــره ال يتع ــدى صيغ ــة
حاكــم ،وتبقــى المنظمــات المدنيــة
تابع ــة ال ــى ح ــد كبي ــر لطموح ــات
المتنفذيـــن مـــن مختلـــف الكتـــل
حســـب الموقـــع الجغرافـــي لهـــا
وكأنهـــا قـــد تملكـــت اإلقليـــم
بش ــعبه ونبع ــه .المنظم ــات المدني ــة
قبـــل إنشـــائها مكبلـــة بتعليمـــات
شـــمولية صـــادرة مســـبقا مـــن
جهـــات إداريـــة متنفـــذة مرغمـــة
بتنفيـــذ بنودهـــا حســـب المنهـــاج
المق ــر الخ ــاص به ــا وه ــي خط ــوط
مرســـومة.
لنســـرد واقـــع المجتمـــع
المدن ــي وال ــذي يج ــب أن يك ــون
الضلـــع المكمـــل لتشـــكيلة النظـــام
الديموقراطـــي الـــذي نـــروج لـــه
فـــي بلدنـــا وفـــي كل مناســـبة،
هـــل هنـــاك إســـتقاللية بالحـــد
األدن ــى ألي ــة مؤسس ــة مدني ــة من ــذ
تأسيس ــها وم ــرورا بجمي ــع مراح ــل

عمرهـــا.؟
أوال  :خطوات التأسيس.
1ـ والدة كل المنظمـــات
المدنيــة عســيرة تمــر عبــر تعليمــات
متشـــددة وخانقـــة يتوجـــب عليهـــا
إتباعهـــا كـــي تحصـــل علـــى
رخصـــة عمـــل فـــي المجـــال
الـــذي رســـمته لنفســـها وليـــس
فيـــه نزعـــة أو منافســـة أو تهديـــد
للســـلطة إطالقـــا ،بـــل هـــو رافـــد
مهـــم لدعـــم مســـيرة البلـــد ،علـــى
المنظمـــة أن ترفـــق دليـــل عملهـــا
ومشـــروعها ( النظـــام الداخلـــي )
الخ ــاص به ــا وه ــو مس ــتنبط أص ــا
مـــن مســـودة تعليمـــات تأســـيس
هكــذا منظمــات ويرفــع الــى وزارة
الداخلي ــة لغ ــرض من ــح الثق ــة له ــا
لممارس ــة نش ــاطها وتك ــون ش ــرعية
بع ــد م ــرور ش ــهر واح ــد م ــن ي ــوم
إس ــتالم ال ــوزارة للمش ــروع بغ ــض
النظ ــر ع ــن الموافق ــة م ــن عدمه ــا
ويتضمـــن الطلـــب قائمـــة بأســـماء
اللجن ــة التأسيس ــية ،والواق ــع ينط ــق،
إذا لـــم تصـــدر موافقـــة رســـمية
م ــن الجه ــة المس ــؤولة حت ــى بع ــد
مـــرور عـــدة أشـــهر مـــن تقديـــم
الطلـــب فطلبهـــا باطـــل.
 - 2الخطـــوة التاليـــة ال تتـــم
الموافق ــة إال بع ــد ع ــدة إج ــراءات
أمنيـــة الحقـــة وكأن الســـلطة
تواجـــه إنشـــاء منظمـــة إرهابيـــة
شرســـة يتوجـــب اإلحتـــراس
والتأنـــي فـــي ترخيصهـــا ،مارســـته
ســـلطة البعـــث حينهـــا إلبعـــاد
مناهضيهـــا فـــي إبـــراز أنشـــطتهم
المهنيـــة المخلصـــة عـــن طريـــق
م ــا يس ــمى ب ( تحقي ــق الهوي ــة)
الســـيئة الصيـــت وال زال التعامـــل
بهـــا مســـتمرأ ،وعلـــى األســـماء
التـــي قدمـــت لنيـــل اإلجـــازة
يج ــب أن تم ــر خ ــال مرش ــحات

الســـلطة دون شـــائبة وغالبـــا تلجـــأ
ه ــذه المنظم ــات بإقح ــام قائمته ــم
بأس ــماء مناص ــري الس ــلطة لتس ــهيل
مهمـــة الترخيـــص.
 3ـ كل مؤسس ــة بع ــد ش ــروعها
بالعمـــل يجـــب أن تتبنـــى – وإن
كان بشـــكل مســـتور – سياســـة
توافـــق مـــع كتلـــة ويحبـــذ أن
تكـــون تلـــك الكتلـــة ذا شـــأن
ونف ــوذ ك ــي تواك ــب نش ــاطها ث ــم
تلقـــي الدعـــم المـــادي والمعنـــوي
بســـخاء ،وســـيؤول حالهـــا الـــى
أســـوأ لـــو تمـــادت فـــي الحفـــاظ
علـــى إســـتقالليتها.
 – 4اإلنتخابـــات ،ومـــا أدراك
مـــا اإلنتخابـــات ،مـــا العبـــرة
مـــن رعايـــة الحاكـــم المنتـــدب
ومديريـــة شـــؤون المنظمـــات فـــي
المحافظ ــة عن ــد إج ــراء إنتخاب ــات
للهيـــأة اإلداريـــة كل ســـنتين،
أليـــس بإمـــكان المنظمـــة إجـــراء
انتخ ــاب لمؤسس ــتها ب ــدون تدخ ــل
الدولـــة بمصيـــر إدارتهـــا  !.هـــل
فـــي المؤتمـــرات الحزبيـــة ألي
حــزب كان حضــور للحاكــم كــي
يزكـــي نزاهـــة إنتخاباتهـــا .؟
ثانيا  :الهدف من التأسيس .
فـــي الغالـــب ،فكـــرة تأســـيس
غالبيـــة المنظمـــات المدنيـــة نابعـــة
مـــن غايـــة نفعيـــة بحتـــة.
 -1اإلكثـــار مـــن المنظمـــات
المتش ــابهة ف ــي أهدافه ــا وأنش ــطتها
وهدفهـــا تشـــتيت طاقاتهـــا .
 -2إبت ــزاز دع ــم الدول ــة مادي ــا
لهـــذه المنظمـــات ويثقـــل كاهـــل
الميزانيـــة العامـــة.
 -3خلـــق جـــو مشـــحون
بالمنافســـات المريبـــة بيـــن
المنظم ــات المتش ــابهة ف ــي ع ــرض
أ نشـــطتها .
ثالثـــا  :مـــا المطلـــوب مـــن

الدول ــة عمل ــه ف ــي ه ــذا المج ــال؟
علـــى الدولـــة العمـــل الجـــاد
إلنتشـــال هـــذه المنظمـــات مـــن
محنه ــا بتقلي ــص الروتي ــن الخ ــاص
بهـــا.
 -1إلغـــاء إرتبـــاط ترخيصهـــا
بموافقـــة وزارة الداخليـــة وإبقائهـــا
مديرية
ضمن صالحية شــعبة
المنظمـــات الجماهيريـــة فـــي
المحافظــة علــى أن يبــت فــي أمــر
إجازته ــا م ــن عدم ــه ف ــي زم ــن ال
يتج ــاوز أس ــبوعان م ــع بي ــان س ــبب
الرفـــض إذا رفـــض طلبهـــا .
 - 2إلغ ــاء ( مراس ــيم ) تحقي ــق
الهويـــة لألعضـــاء المؤسســـين
للمنظمـــة.
 - 3محاول ــة تقلي ــص إج ــازات
المنظمـــات المتشـــابهة وإنضوائهـــا
تحـــت خيمـــة واحـــدة حفاظـــا
عل ــى وح ــدة الجه ــود والطاق ــات .
 - 4إنشـــاء مجمـــع ثقافـــي
حضــاري فــي المــدن التــي تتواجــد
فيهــا كثافــة نوعيــة مــن المنظمــات
تمـــارس فيـــه مختلـــف النشـــاطات
الفنيـــة والثقافيـــة ويحتـــوي علـــى
عـــدة قاعـــات متنوعـــة فـــي
المســـاحات واألهـــداف إضافـــة
الـــى عـــدد مناســـب مـــن الغـــرف
لـــكل منظمـــة تتواجـــد فيـــه.
 - 5أن تتولـــى لجنـــة تشـــكل
مـــن منتســـبي المنظمـــة حصـــرا
لإلش ــراف عل ــى إنتخاباته ــا بعي ــدة
ع ــن تدخ ــل الس ــلطة م ــن خ ــال
مبعوثيهـــا مـــن وزارة العـــدل
وممثـــل المحافظـــة.
رابعـــا  :مـــا المطلـــوب مـــن
المنظمـــات المدنيـــة القيـــام بـــه ؟
ال جـــدال فـــي تأثيرهـــا علـــى
المجتم ــع ل ــو س ــاد القان ــون بش ــكله
الديموقراطـــي.
 - 1أن يكـــون الهـــدف

الســـامي مـــن إنشـــائها هـــو تنفيـــذ
برنامجه ــا وف ــق م ــا تملي ــه طاقاته ــا
وخبراتهـــا.
 - 2أن تصـــون أســـتقالليتها
الفكريـــة مـــن تحـــرش السياســـة
فـــي قيـــادة مســـيرتها ،وهـــو أمـــر
جوه ــري ك ــي تن ــال ثق ــة منتس ــبيها
والمتعاطفيـــن مـــن ســـائر طبقـــات
المجتمـــع .
 - 3أن تتبنـــى سياســـة ماليـــة
محصـــورة ضمـــن أنشـــطتها
والب ــأس أن تتلق ــى الدع ــم المال ــي
مـــن جهـــات حكوميـــة أو خيريـــة
شـــريطة أال تنصـــاع لرغباتهـــم،
إضافـــة الـــى اإليـــرادات الســـنوية
مـــن إشـــتراكات وتبرعـــات
منتســـبيها.
 - 4التنســـيق فيمـــا بينهـــا
فـــي إقامـــة مهرجانـــات متنوعـــة
مشـــتركة لشـــد أزرهـــا وإبـــراز
دورهـــا بـــأن لهـــذه المنظمـــات
شـــأن فـــي تطويـــر المجتمـــع لـــو
ســـنحت لهـــا فـــرص مالئمـــة .
 - 5إقام ــة مؤتم ــرات مش ــتركة
لجمي ــع منظم ــات المدين ــة باش ــتراك
نخـــب مميـــزة مـــن كل منظمـــة
لدراســـة معوقـــات تقدمهـــا إن
وج ــدت ،وكيفي ــة رق ــي تطوره ــا .
 - 6أن تشـــارك جميعهـــا ف ــي
إصـــدارات ودوريـــات ثقافيـــة
موحـــدة.
 - 7أن تختـــار كل منظمـــة
شـــخصا أو إثنيـــن مـــن أعضائهـــا
لتش ــكيل اللجن ــة العلي ــا له ــا ،وم ــن
خاللهــا يتــم التنســيق مــع الجهــات
اإلداري ــة للمدين ــة لتطوي ــر بلدته ــم
م ــن كاف ــة النواح ــي.
ه ــذه ه ــي مؤش ــرات المهتمي ــن
بالنشـــاط المدنـــي لعلهـــا تتـــدارك
مغزاهـــا!.

النشيد الوطني العراقي الجديد ...ينتظر
سورايا /متابعة..
ال يخفـــى علـــى الجميـــع
مـــا للنشـــيد الوطنـــي الي دولـــة
مـــن اهميـــة حضاريـــة كونـــه
يلخـــص فـــي وقـــت قصيـــر
تعابيـــر ومشـــاعر االنتمـــاء الـــى
ارض وتاريـــخ وحاضـــر وامانـــي
مســـتقبلة مـــن قبـــل المواطـــن
لوطن ــه اضاف ــة ال ــى كون ــه نم ــوذج
لفاخـــر الشـــعوب بأوطانهـــا .فـــي
العـــراق ...منـــذ تأســـيس الدولـــة
العراقيـــة عـــام 1921م حتـــى عـــام
2003م تعاقبـــت خمـــس اناشـــيد
وطنيـــة تغيـــرت بتغيـــر االنظمـــة

الحاكمـــة ..وبعـــد عـــام 2003م
اختيـــر نشـــيد ..موطنـــي ..الشـــهير
الـــذي كتبـــه الشـــاعر الفلســـطيني
 ..ابراهيـــم طوقـــان  ..ولجنـــه
الموســـيقار اللبنانـــي  ..محمـــد
فليف ــل  ..ف ــي الع ــام  .1934ليك ــون
النشـــيد الرســـمي لفلســـطين منـــذ
ذل ــك الوق ــت ،حت ــى ت ــم اعتم ــاد
نش ــيد فدائ ــي إب ــان بداي ــة الث ــورة
الفلســـطينية.اي ان هـــذا النشـــيد
رغـــم جمالـــه وتأثيـــره اال انـــه ال
خصوصي ــة تربط ــه بالع ــراق ش ــعريا
وهـــو اصـــا لـــم يكتـــب للعـــراق
اضافـــة الـــى انـــه يغنـــى كنشـــيد

قومـــي فـــي العديـــد مـــن الـــدول
العربيـــة  ..لـــذا ارتـــأى البرلمـــان
العراقـــي ان يكـــون للعـــراق نشـــيد
وطنـــي جديـــد مكتـــوب للعـــراق
وملحـــن الجلـــه وفعـــا تـــم فـــي
يـــوم الخميـــس  12تمـــوز 2012م
اقـــرار ثمانيـــة ابيـــات شـــعرية
مختـــارة مـــن قصيـــدة للشـــاعر
الكبي ــر محم ــد مه ــدي الجواه ــري
تبـــدأ بـــ ..ســـام علـــى هضبـــات
العــراق ..وتنتهــي بـــ ..لنجــم يضــيء
وفجـــر يلـــوح ..ومـــن حينهـــا قـــام
الفنـــان يوســـف عزيـــز بمبـــادرة
شـــخصية بتلحيـــن تلـــك األبيـــات

واوكل توزيعهـــا الـــى الموســـيقار
االســـترالي ديفيـــد اوســـبورن
وســـجلها بتقنيـــة عاليـــة ليكـــون
وباحســـن وجـــه جاهـــزا للعـــرض
فـــي المناســـبات الرســـمية للوطـــن
ولنش ــره ف ــي االوس ــاط الجماهيري ــة
العراقي ــة وس ــفارات الع ــراق  ..وق ــد
ب ــذل الفن ــان يوس ــف عزي ــز جه ــدا
كبي ــرا ف ــي محاول ــة ايص ــال النش ــيد
الـــى الجهـــات المعنيـــة لتقييمـــه
والموافقـــة عليـــه ان وجـــد اهـــا
للموافقـــة وقـــد ســـاعد عـــدد مـــن
الش ــحصيات العراقي ــة المهم ــة ف ــي
ايصــال النشــيد الــى البرلمــان وكان

م ــن ابرزه ــم غبط ــة البطري ــرك م ــار
لويـــس ســـاكو ومـــازال الفنـــان
يوســـف عزيـــز وجمهـــوره ينتظـــر
النتيج ــة متأم ــا ان يحم ــل النش ــيد
الوطن ــي العراق ــي الجدي ــد توقيع ــه
ليكـــون وبحســـب قولـــه  ..اهـــم
انجـــازات حياتـــه الفنيـــة.
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«كال يا صحفيو
األحزاب ...كفاكم
وقوفا بوجوه
األقالم المستقلة»

راغب كرش

صـوريـــا

قريـة كلدانيـة فـي اقليـم
كوردسـتان العـراق محافظـة دهـوك

وتقـع إلـى الجنـوب مـن السـهل
السـليفاني قـرب فيشـخابور وتابعـة

إلـى قضـاء زاخـو وأهاليهـا مـن
المسـيحيين الكلـدان مـع بعـض
المسـلمين الكـورد.
فـي تاريـخ 1969/9/16
الموافـق فـي صبـاح يـوم الثالثـاء
وقعـت مذبحـة بهـذه القريـة
والشـخص المسـؤول عنهـا كان
الملازم الثانـي عبـد الكريـم
الجحيشـي أحـد أعضـاء حـزب
البعـث المقبـور ،وكان فـي ذلـك
الوقـت مفـرزة تمـر لتفتيـش قـرى
تلـك المناطـق وكانـت منهـا قريـة
صوريـا بعـد أن أكملـت المفـرزة
تفتيـش القريـة كانـت فـي طريقهـا
لمغـادرة المدينـة اال ان لغمـا انفجر
علـى إحـدى مدرعـات المفـرزة
فتوجهـت انظار المالزم الجحيشـي
نحـو أهالـي صوريـا واتهمهم بانهم
هـم مـن وضعـوا االلغـام فداهـم
القريـة و واخذهـم و وضعهـم

فـي إحـدى الحضائـر فقـام بقتلهـم
ومنهم األب حنا قاشـا الذي جاءها
مـن زاخـو وقاموا بقتل أيضا الشـابة
ليلـى خمـو التـي حاولـت حمايـة
والديهـا و كاتريـن شـمعون التـي
حاولـت األخـرى حمايـة زوجهـا
وقتـل فـي ذلـك اليـوم  39وجـرح
 22وكان منهـم الكثيـر من األطفال
ودفنـوا هنـاك وثـم قامـت المفـرزة
باحـراق القريـة .
تمكـن بعـض الشـباب مـن
الهـروب خـارج القريـة بعـد أن
سـمعوا صـوت االنفجار فـي القرية
فنشـروا الخبـر فـي المنطقـة وفـي
العـراق ،تـم اقفـال التحقيـق بهـذه
القضيـة لعـدة سـنوات اال انهـا
عـادت اآلن واليـوم سـكان صوريـا
يحاولـون محاسـبة مـن قامـوا بهذه
المذبحـة و اخـذ التعويضـات مـن
الحكومـة.

منظمة سورايا تلتقي ممثل اليونسكو في العراق
زار وفد منظمة سـورايا للثقافة واإلعالم مقر اليونسـكو
فـي أربيـل والتقـى بــ( أكسـل بلات ) مديـر مكتـب
وممثـل منظمـة اليونسـكو فـي العـراق ومـي الشـاعر
مديـرة المشـاريع  -قطـاع الثقافـة ،وقـدم رئيـس منظمة
سـورايا نـوزاد بولص شـرحا مفصال عن عمـل المنظمة
فـي الجانـب الثقافـي واإلعالمـي ،وسـلط الضـوء عـن
أوضـاع المكونـات و شـعبنا سـورايا ،وماتعـرض له من
قتـل وتهجيـر وإحـراق المـوروث الثقافـي للمكونـات
الصغيـرة فـي محافظـة نينـوى بعـد احتاللهـا مـن قبـــل
داعـش ،وقدمـت مذكـرة بأسـم منظمـة سـورايا خاصة
حـول التـراث المـادي والغيـر المادي للشـعوب العراقية
ومنهـا المكونـات األصليـة .
من جانبه رحب مدير اليونسكو في العراق بالوفد،
وشرح عمل منظمة اليونسكو في العراق ،وأكد على
الحفاظ على الموروث الثقافي واألنساني واألجتماعي
للشعوب العراقية ،وأبدى عن استعداد المنظمة لتقديم
الدعم المعنوي للشعوب األصلية في الحفاظ على

تراثها وتطويره .هذا وضم وفد المنظمة كل من ( نوزاد
بولص حنا ،حبيب يوسف حنا ،صالح سركيس ،فيان
جالل ،جورج غرزاني) وحضر اللقاء خالد خوشناو من
مكتب اليونسكو في أربيل .والجدير بالذكر ان منظمة

سورايا قامت بالعديد من النشاطات الثقافية واإلعالمية
الخاصة بحقوق المكونات ،ومنها احتفالية اليوم الدولي
للتنوع الثقافي واحتفالية أخرى باليوم الدولي للشعوب
االصلية.

عد االعالميون المستقلون طيلة الفترة التي
تلت التغيير في العراق وتدا من أوتاد
النهج الثقافي والديمقراطي الذي ال يمكن
االستغناء عنه ،وعلى الرغم من جميع
التحديات التي واجهتهم بشكل عام اال
أن االرادة واالصرار كانت وراء تأسيس
عناوين كبيرة لهم باتوا اليوم يتمثلون
بقامات شاهقة على الساحة العراقية ،ولكن
في الوقت ذاته يعانون من مشكالت خطيرة
تهدد استمرارهم وتنذر بكارثة مأساوية
تطيح بجهد وعمل سنوات من المثابرة
والمخاطرة وبمنجز صحفي ال يمكن ان
يتكرر بسهولة بسبب ظهور أناس يدعون
بأنهم صحفيين باسم االحزاب المنتمين
اليها والذين جاؤوا من مختلف الطوائف
والمذاهب المنتشرة على هذه الساحة،
فإستمر نفوذهم واصبحوا تحت سيطرة
تامة على الحزام الصحفي الذي يعطي
للمنتمين اليه حرية العمل والتعبير عن
الرأي والمقصود بها نقابة الصحفيين سواء
في حكومة المركز أو في حكومة االقليم،
فكالهما فعلوا اليوم تعبير « الصحافة مهنة من
المهنة له « بسبب الرشاوى وتأثير االحزاب
الحاكمة ،ومن المثال على ذلك إذا صادف
جلوس إعالميا مستقال مع موظف خدمة
في حزب معين قد يجوز أن يتضح بأن
اإلثنين يحملون هوية واحدة ،ومن المؤكد
أن يكون موظف الخدمة عضوا عامال في
نقابة الصحفيين واآلخر عضوا مشاركا فيها
بسبب اللسان اإلعالمي لحزبه والذي روج
له دون أن يتقن خبرة أو عمل في مجال
الصحافة واإلعالم ،والدليل على ذلك هو
إحصائية النقابة  ...كيف يمكن أن تتضمن
النقابة أكثر من سبعة آالف عضو خالل
سنوات ضمن مساحة معينة كون الواقع ذاته
يجعل المجتمع العراقي كله يتحول صحفيا
ألجل الحصول على اإلمتيازات المالية من
منحة سنوية أو قطعة أرض ،لذلك البد
لنا أن ندق نواقيس الخطر ونبلغ الجهات
كافة ذات الصلة لضرورة اإلسراع في إيجاد
حلول طارئة تنتشل هؤالء الفضائيين من
المنبر االعإلمي وتنقذ مستقبل الصحفيين
الحقيقيين واإلعالم المستقل بصورة
عامة من إنتكاسة وشيكة وضرورة ماسة،
ونأمل أن تلقى دعواتنا هذه صدى من
لدن الجهات المسؤولة لمناقشة مدى تأثير
خطورة هذا األمر الذي ال يمكن اإلستهانة
به مطلقا ،وكي ال ينتشر بسببه المزيد من
التخلف والضياع .

