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أنور هداية من الكونغرس األمريكي..

مأساة شعبنا طالت وبدأ يفقد األمل بالعودة إلى دياره

إنتخاب ماركوركيس صليوا الثالث
بطريركا للكنيسة الشرقية اآلشورية

لغرض متابعة المطاليب التي
تضمنتها الوثيقة المقدمة من قبله
في مؤتمر مسيحيي الشرق األوسط
في واشنطن  ،التقى السيد أنور متي
هداية رئيس حركة تجمع السريان
عضو مجلس محافظة نينوى السيد
 Jeef Fortenberryوالسيدة Hanna
 Murphyسكرتيرة السيدة آنا ايشو
عضو الكونغرس األمريكي في مكتبها
في واشنطن وتمحور الحديث حول
واقع المسيحيين في العراق وما يعانيه
هذا المكون األصيل منذ ما يزيد عن
عام من التهجير القسري  ،وبعد شرح
مطول عن مأساة أبناء شعبنا والذي طالت
فترة تهجيره واخذ يفقد األمل بالعودة
إلى دياره أكد السيد هداية بأن مطلب
الهجرة الجماعية المنظمة أصبح حاجة
ملحة للخروج من هذه األزمة وخاصة
بعد أن تخلت الحكومة االتحادية عن
مسؤوليتها تجاه المهجرين قسرا من
مناطقهم التي سيطر عليها تنظيم داعش
اإلرهابي .
بعدها تحدثت السيدة Hanna
بشكل مفصل عن
Murphy
مشروع القرار الذي تقدمت به عضو

الكونغرس آنا إيشو والقاضي باعتبار ما
تعرض له المسيحيين باإلبادة الجماعية
(الجينوسايد) مؤكدة أن القرار تلقى
تأييدا كبيرا داخل الكونغرس األمريكي
وال زال العمل قائما الستحصال دعم
مجلس الشيوخ األمريكي لكي يأخذ
القرار طريقه نحو التنفيذ .
ومن جانبه أكد السيد هداية دعمه
الكامل لمشروع القرار وضرورة متابعته
خالل اليومين المقبلين حيث سيلتقي
بعدد من المسؤولين في أمريكا وذلك
ألهميته القصوى بالنسبة ألبناء شعبنا
حيث سيضمن لهم حقوقهم المسلوبة
وسيتم تعويضهم عن كل ما خسروه
من ممتلكات أثناء التهجير القسري الذي
تعرضوا له لدى سيطرة تنظيم داعش
اإلرهابي على بلداتهم .

كما وجه السيد هداية نداءا إلى
كافة مؤسسات شعبنا الكنسية والسياسية
وكذلك المنظمات والجالية في أمريكا
كل حسب إمكانياته وعالقاته بالعمل
على دعم القرار لدى مجلس الشيوخ
األمريكي وخاصة في هذه الفترة حيث
هناك فرصة كبيرة تكمن في زيارة الحبر
األعظم ( بابا الفاتيكان ) إلى واشنطن
بتاريخ  22أيلول الجاري .
وفي الختام أكد هداية بأنه ومن
منطلق مسؤوليته األخالقية تجاه أبناء
شعبنا المسيحي أن نقف وبكل جرأة في
كافة المحافل الدولية الرسمية للمطالبة
بحقوق هذا الشعب المتألم .
هذا وقد رافق السيد هداية خالل
زيارته السيد جوزيف كساب ناشط من
أبناء شعبنا في أمريكا.

ساكو يرفض إرغام مسيحيي العراق على إعتناق اإلسالم

عقــد يــوم  16أيلــول الجــاري فــي كنيســة ماريوحنــا المعمــدان
فــي بلــدة عنــكاوا ســنودس الكنيســة الشــرقية اآلشــورية وبحضــور جميــع
األســاقفة فــي العالــم ،وانتهــى اليــوم فــي اربيــل اجتماعاتهــم بأنتخــاب مــار
كوركيــس صليــوا مطــران العــراق وروســيا للكنيســة اآلشــورية باطريــركا
للكنيســة الشــرقية اآلشــورية  121بأســم (ماركوركيــس صليواالثالــث) خلفا
للبطريــرك الراحــل مــار دنخــا الرابــع ،وســتقام مراســيم تنصــب البطريــرك
يــوم  27مــن أيلــول فــي نفــس الكنيســة فــي بلــدة عنــكاوا .والجديــر
بالذكــر ان مقــر البطريركيــة ســينتقل مــن شــيكاغو فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة إلــى أربيــل عاصمــة اقليــم كوردســتان بعــد تســلم البطريــرك
الجديــد لمهامــه.

بأســم هيئــة تحريــر جريــدة ســورايا نتقــدم بخالــص
التهانــي والتبريــكات لغبطــة البطريــرك مــار كوركيــس
صليــوا الثالــث باطريــرك كنيســة المشــرق اآلشــورية فــي
العالــم والــى كافــة أبنــاء الكنيســة األشــورية متمنينــا لــه
العمــر المديــد لخدمــة الكنيســة وأبنــاء شــعبنا ،والمزيــد
مــن التقــدم واالزدهــار فــي مســيرته الروحيــة ،والعمــل
مــن أجــل وحــدة الكنائــس وشــعبنا.

دعا بطريرك الكلدان في العراق
والعالم ،لويس روفائيل األول ساكو،
اليوم البرلمان إلى تعديل قانون
األحوال الشخصية ،إللغائه شرع
الديانات األخرى ومنها المسيحية،،
«تحقيقا للعدالة والمساواة»،وفي حين
عد أن الدين «مسألة شخصية بين
اإلنسان وربه» ،واعتناقه ينبغي أن يأتي
عن قناعة وليس بـ»اإلكراه» ،أكد
رفضه «إجبار» المسيحيين القاصرين
على اعتناق اإلسالم.
جاء ذلك في رسالة وجهها
البطريك ساكو ،إلى رئيس مجلس
النواب ،سليم الجبوري ،بخصوص
قانون البطاقة الوطنية الموحدة ،السيما
المادة  2/26منه ،المتعلقة باألوالد
القاصرين الذي اعتنق أحد والديهم
الدين اإلسالمي.
وقال ساكو ،إن «المادة  18من
قانون األحوال الشخصية المتعلق
بالقاصرين ،تجبرهم على اعتناق
اإلسالم بمجرد أن تشهر الزوجة ،األم،
إسالمها ،يلحق بها كل أوالدها غير
البالغين ،ويخير زوجها بين اإلسالم
أو التفريق ،أي الطالق ،وإن القانون
نفسه يسري على الزوج ،األب ،أيضا»،

عادة أن ذلك «النص يلغي تماما شرع
الديانات األخرى وخصوصا المسيحية،
وهي ديانة سماوية ،ويتعارض كذلك
مع المادة  2/37من الدستور العراقي
الذي تضمن تكفل الدولة بحماية
الفرد من اإلكراه الفكري والسياسي
والديني».
وأضاف بطريرك الكلدان في
العراق والعالم ،أن ذلك «التشريع يعد
بالنسبة للمسيحيين تمييزا واجحافا
ونوعا من أنواع االضطهاد» ،مشيرا إلى
أن «اإليمان هبة من الله وليس من

الناس».
وأوضح ساكو ،أنه
من هذا «المنطلق اإليماني
واإلنساني والوطني ،وتحقيقا
للعدالة والمساواة واحتراما
لمشاعرالمسيحيين،والحفاظ
على النسيج االجتماعي
العراقي المعروف بالتسامح،
ندعو مجلس النواب السلطة
التشريعية ،إلى تعديل
هذا القانون وإبقاء األوالد
القاصرين على دينهم وعدم
تغييره في الوثائق الرسمية،
إلى أن يبلغوا سن الرشد،
بحسب القانون المدني  18سنة،
وحينئذ يختارون بمحض إرادتهم
وحريتهم الدين الذي يرونه مناسبا
لقناعاتهم».
وعد بطريرك الكلدان في العراق
والعالم ،أن «الدين مسألة شخصية بين
اإلنسان وربه ،واعتناق أي دين ينبغي
أن يأتي عن قناعة وليس عن إكراه»،
معتبرا أن ذلك «يشكل حقا طبيعيا
وأساسا وليس مكرمة ،وأن المسيحية
تحترم حرية تغيير الدين شرط اال
يكون قاصر.
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انتخاب مار كوركيس صليوا الثالث بطريركا على كنيسة المشرق اآلشورية في العالم
أصـــدر ســـينودس أســـاقفة كنيســـة
المشـــرق اآلشـــورية المنعقـــد فـــي
كنيس ــة م ــار يوحن ــا المعم ــدان ف ــي
اربيـــل عنـــكاوا البيـــان الختامـــي
للمجمـــع المقـــدس وتلـــى البيـــان
غبطـــة المطـــران مارميليـــس زيـــا
الوكي ــل البطريرك ــي الع ــام لكنيس ــة
المشـــرق اآلشـــورية فـــي اســـتراليا
ونيوزلنـــد ولبنـــان واعلـــن فـــي
البيـــان الختامـــي انتخـــاب غبطـــة
المطـــران ماركيوركيـــس صليـــوا
الوكيـــل البطريركـــي لكنيســـة
المشـــرق اآلشـــورية فـــي العـــراق
واالردن وروس ــيا بطري ــركا جدي ــدا
للكنيســـة واطلـــق عليـــه االســـم
الكنســـي مـــار كيوركيـــس صليـــوا
الثال ــث ث ــم عق ــد مؤتم ــر صحف ــي
ألســاقفة كنيســة المشــرق اآلشــورية
برئاســة غبطــة المطــران مــار ميليــس
زيــا بعــده القــى البطريــرك الجديــد
مـــار كيوركيـــس صليـــوا الثالـــث
كلمـــة اكـــد خاللهـــا انـــه ســـيبذل
كال مابوســـعه مـــن اجـــل الســـير
علـــى خطـــى البطريـــرك الراحـــل
مـــار دنخـــا الرابـــع كمـــا اكـــد
انـــه ســـيخطو خطـــوات جديـــدة
مـــن اجـــل قيـــادة دفـــة الكنيســـة
الـــى االمـــام وقـــدم البطريـــرك
الجديـــد شـــكره وتقديـــره الـــى
جميـــع أســـاقفة كنيســـة المشـــرق
اآلشـــورية واالكليـــروس ولـــكل
الذيـــن ســـاهموا فـــي اعـــداد
الترتيب ــات والتحضي ــرات النتخ ــاب
البطريـــرك الجديـــد للكنيســـة ..
مب ــارك لكنيس ــة المش ــرق اآلش ــورية
البطريـــرك الجديـــد وليقـــوه الـــرب
لخدم ــة كنيس ــة المش ــرق اآلش ــورية
فـــي العالـــم أجمـــع.
ن ــص البي ــان الصحف ــي لكنيس ــة
المش ــرق اآلش ــوري:
بأســـم االب واالبـــن والـــروح
القـــدس آميـــن لقـــد عقـــد
المجم ــع المق ــدس ألحب ــار كنيس ــة
المشـــرق اآلشـــورية ،اجتماعـــا
رس ــميا اس ــتثنائيا ف ــي كنيس ــة م ــار
يوحنـــا المعمـــدان فـــي أربيـــل،
العـــراق برئاســـة غبطـــة المطـــران
مـــار أفـــرام مـــوكان ،مطـــران
الهن ــد والقائ ــم بأعم ــال البطري ــرك،
فـــي يـــوم األربعـــاء المصـــادف
 2015/9/16بحضـــور جميـــع
المطارنـــة وأســـاقفة الكنيســـة
األجـــاء ،مـــن أجـــل اختيـــار
بطريـــرك جديـــد للكنيســـة.
حيـــث بـــدأ أصحـــاب الغبطـــة
والنيافـــة ،اعضـــاء المجمـــع
المقـــدس لكنيســـة المشـــرق
اآلشـــورية ،وبنعمـــة وهدايـــة مـــن
الـــروح القـــدس وبـــروح المحبـــة
واالخـــاء ،االجـــراءات الخاصـــة
النتخـــاب بطريـــرك جديـــد ،بعـــد

شـــغور الكرســـي البطريركـــي،
بانتقـــال مثلـــث الرحمـــات قداســـة
البطريـــرك مـــار دنخـــا الرابـــع
الطيـــب الذكـــر ،والـــذي انتقـــل
الـــى االخـــدار الســـماوية يـــوم
الخمي ــس المص ــادف ،2015/3/26
والـــذي كان قـــد أرســـى تنظيـــم
انعقـــاد المجامـــع الســـنهاديقية
للكنيس ــة ب ــروح الش ــراكة والمحب ــة
بيـــن أعضائـــه ،والتـــي أثمـــرت
هـــذا اليـــوم ،ثمـــارا صالحـــة فـــي
كـــرم الـــرب المقـــدس.
فـــي اليـــوم االول مـــن االجتمـــاع
االســـتثنائي الـــذي صـــادف يـــوم
االربعـــاء المصـــادف ،2015/9/16
وبحضـــور جميـــع آبـــاء الكنيســـة
االجـــاء بـــدأت االجـــراءات
الخاصـــة للتحضيـــر الختيـــار
البطري ــرك الجدي ــد .وإبت ــدأ الي ــوم
الثان ــي م ــن االجتماع ــات بق ــداس
خ ــاص أقام ــه نياف ــة االس ــقف م ــار
نرســـاي بنياميـــن ،مطـــران أبرشـــية
أيـــران فـــي كنيســـة مـــار يوحنـــا
المعمـــدان فـــي اربيـــل ومـــن
ثـــم بـــدأت االجـــراءات الخاصـــة
الســـتالم الترشـــيحات لمنصـــب

البطريـــرك.
امـــا فـــي هـــذا اليـــوم الجمعـــة
المصـــادف  9/18فقـــد بـــدأت
وعنـــد الســـاعة الحاديـــة عشـــر
صباحــا ،عمليــة التصويــت الخاصــة.
وبوحـــي مـــن الـــروح القـــدس
وايمان ــا من ــا لم ــا اؤتمن ــا علي ــه م ــن
رســالة ســماوية أمتــدت ألفــي عــام
فــي بــاد مــا بيــن النهريــن والعالــم
أجمــع ،فقــد تــم اختيــار البطريــرك
المئــة والحــادي والعشــرين لكنيســة
المشـــرق اآلشـــورية والـــذي
حصـــل علـــى غالبيـــة االصـــوات
فـــي المجمـــع االنتخابـــي .يســـرنا
كمجمــع مقــدس لكنيســة المشــرق
اآلشـــورية ان نعلـــن للجميـــع،
ان الـــروح القـــدس قـــد اختـــار
(غبط ــة المط ــران م ــار كيوركي ــس
صلي ــوا) كبطري ــرك جدي ــد لكنيس ــة
المشـــرق اآلشـــورية فـــي العالـــم،
خلف ــا لمثل ــث الرحم ــات البطري ــرك
م ــار دنخ ــا الراب ــع الطي ــب الذك ــر.
وســـيحمل البطريـــرك الجديـــد
لقـــب البطريـــرك المئـــة والحـــادي
والعشـــرين لكرســـي ســـاليق
قطيســـفون ،وســـتتم رســـامته

يـــوم االحـــد المصـــادف الســـابع
والعشـــرين مـــن هـــذا الشـــهر فـــي
كنيس ــة م ــار يوحن ــا المعم ــذان ف ــي
اربي ــل .ف ــي ه ــذا الي ــوم المق ــدس،
نق ــدم المج ــد واإلك ــرام ال ــى الل ــه
األب ،ضابـــط الـــكل ،واالبـــن
الـــذي أعاننـــا فـــي اجتماعاتنـــا،
والـــروح القـــدس الـــذي أهدانـــا
فـــي اختيارنـــا لمـــن يقـــود دفـــة
كنيس ــتنا المبارك ــة ف ــي بح ــر ه ــذا
العالـــم ،صـــوب مينـــاء االبديـــة
المبـــارك .إن المجمـــع المقـــدس
ألحب ــار كنيس ــة المش ــرق اآلش ــورية
يعب ــر ع ــن امتنان ــه الرع ــوي لكاف ــة
مؤمنـــي الكنيســـة والكنائـــس
الشـــقيقة األخـــرى ،لدعمهـــم فـــي
صلواتهـــم وصيامهـــم ،ونحـــن
نجتمـــع الختيـــار رئيـــس للرعـــاة
وأب اآلبـــاء لكنيســـتنا المقدســـة.
نتقـــدم بوافـــر شـــكرنا وتقديرنـــا
لحكومتـــي أقليـــم كردســـتان
والعـــراق ،لـــكل االجـــراءات
والتســهيالت التــي قدمــت العضــاء
المجمـــع المقـــدس .وبهـــذه
المناس ــبة الروحي ــة المبارك ــة نرف ــع
صلواتنـــا الـــى فادينـــا ومخلصنـــا

يســـوع المســـيح لتســـتقم الصـــاة
كالبخـــور أمـــام اللـــه (مـــز :141
 ) 2ليجعـــل مـــن هـــذا اليـــوم
المق ــدس ،مناس ــبة إلح ــال الس ــام
ف ــي الع ــراق وس ــوريا وس ــائر ب ــاد
الشـــرق األوســـط ،والتـــي تعانـــي
م ــن تزحزح ــا ف ــي أمنه ــا ،فيحم ــي
الل ــه بحمايت ــه الجمي ــع ،ويحرس ــهم
م ــن إراق ــة الدم ــاء ،وتتب ــع المحب ــة
والرحمـــة أبنائـــه جميعـــا ،فتنتهـــي
المعانـــاة ويعيـــش شـــعبنا فـــي
حي ــاة تلي ــق بكون ــه صاح ــب أق ــدم
حضـــارة عرفتهـــا البشـــرية.
نصلـــي مـــن أجـــل لبنـــان مـــن
أج ــل اختي ــار رئي ــس له ــا ،وم ــن
أج ــل وح ــدة ش ــعبها وم ــن أج ــل
المخطوفيـــن مـــن قـــرى خابـــور
وجميـــع ابنـــاء شـــعبنا المهجريـــن
فـــي بـــاد الشـــتات ،مـــن أجـــل
حيـــاة كريمـــة تليـــق بهـــم.
اصال ــة ع ــن نفس ــي وبأس ــم جمي ــع
اصح ــاب الغبط ــة والنياف ــة اعض ــاء
المجمـــع المقـــدس ،وبأســـم
جميـــع ابنـــاء وبنـــات كنيســـتنا
المقدســـة فـــي العالـــم ،نتقـــدم
بخالـــص التهانـــي القلبيـــة الـــى
(غبط ــة المط ــران م ــار كيوركي ــس
صليـــوا) علـــى اختيـــار الـــروح
القـــدس المبـــارك لـــه ،ونتطلـــع
معـــا الـــى المضـــي فـــي الطريـــق
الـــذي ارســـاه ،قداســـة البطريـــرك
الراحـــل ،مـــار دنخـــا الرابـــع فـــي
الح ــوار واالزده ــار الروح ــي له ــذه
الكنيســـة العريقـــة.
ندع ــو ال ــرب أن يباركك ــم جميع ــا
باســـم الثالـــوث المقـــدس :اآلب
واالبـــن والـــروح المقـــدس االلـــه
الحـــي آميـــن.
غبط ــة المط ــران م ــار ميل ــس زي ــا،
الوكيـــل البطريركـــي لكنيســـة
المشـــرق اآلشـــورية ألبرشـــيات
اســـتراليا ونيوزيلنـــد ولبنـــان.
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(في صوريا إختلطت دماء الكورد وشعب سورايا معا)

بحضور (محمود حاجي صالح)
وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في
كوردستان و(ساالر عثمان) وكيل
وزارة الثقافة والشباب و (طاهر توفيق)
ممثل الهيئة المستقلة لحقوق االنسان
وممثل محافظ أربيل (جالل حبيب)
مدير ناحية عنكاوا والخور أسقف
(يعقوب باباوي) ممثل الكنيسة
السريانية االرثوذكسية وممثلي
االحزاب الكوردستانية ومؤسسات

المجتمع المدني في أربيل وسهل
نينوى .أقامت وزارة شؤون الشهداء
والمؤنفلين بالتنسيق مع منظمة سورايا
للثقافة واإلعالم مراسيم خاصة إجالال
وإكراما لذكرى شهداء صوريا.
بدأت المراسيم بالوقوف
صمتا مع عزف النشيد الوطني
الكوردستاني( ئەی رەقيب) ،تلتها
كلمة ترحيبية القاها (نوزاد بولص)
رئيس منظمة سورايا تحدث فيها عن

أحداث المجزرة التي أرتكبت في
يوم  16/9/1969والذي راح ضحيتها
 39شهيدا من الكورد والمسيحيين
و 22جريحا ،وطالب بولص حكومة
االقليم وبرلمان كوردستان بضرورة
االهتمام بهذا الملف وتعويض أهالي
قرية صوريا و اعمارها وتعريف هذا
اليوم بجينوسايد شعب كوردستان .
بعدها القى (محمود حاجي
صالح) وزير شؤون الشهداء

والمؤنفلين كلمة باسم حكومة اقليم
كوردستان تحدث فيها عن النضال
المشترك لشعب كوردستان ودور
المسيحيين فيه و اللذين قدموا
تضحيات وشهداء ومشاركتهم في
العملية السياسية في االقليم منذ
تاسيس حكومة االقليم مشيرا الى
الكوتا الخاصة بهم في البرلمان
الكوردستاني ،وتتطرق ايضا الى
تعرض المسيحيين الى عمليات

االنفال والقتل الجماعي في سيفو
وسميل وصوريا وسيدة النجاة.
ثم القى (جميل زيتو) رئيس
مكتب أربيل للمجلس الشعبي
الكلداني السرياني اآلشوري كلمة
بالمناسبة أشار فيها الى أحداث
صوريا وما جرى في ذلك اليوم من
قتل وتنكيل واحراق القرية المنكوبة.
ثم القى الشاعر (جرجيس نباتي)
قصيدة بعنوان (أوالد االفاعي) باللغة
السريانية ،تالها عرض فلم وثائقي
خاص عن أحداث صوريا واخراج
الجثث ودفنها في مراسيم خاصة من
قبل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين،
وأخيرا قدم المحامي (هفال وهاب)
شرحا عن ملف صوريا المقدم
الى المحكمة االتحادية في العراق
ومحكمة الجنايات الدولية باعتبارها
أول ابادة جماعية قامت بها قوات
البعث المقبور بقيادة عبد الكريم
الجحيشي ضد اهالي القرية المنكوبة.
وقال هفال ان هذا الملف لم
يأت الى الوجود لوال دعم السيد
سركيس أغاجان المباشر وإهتمامه
المتواصل في إخراج ونقل الجثث
وفحصها ومراسيم دفنها.

هل ستبقى «الكرفانات» حلمنا؟

نمرود قاشا
بعــد تلــك الليلــة الســوداء،
مــن آب األســود ،عندمــا إنتهكــت
أيــاد ســوداء مدننــا ،وإجتاحتهــا
وأجبــرت ســاكنيها أن يعيشــوا ليلــة
ليــاء ،ليلــة إختلطــت فيهــا الدمــوع
بتــراب العجــات وهــي تنهــب
األرض فــي ســبيل اإلبتعــاد عــن
مصــدر الخــوف ،بــكاء األطفــال
وإســتغاثات النســاء وصلواتهــم
وصمــت الرجــال القاتــل ،صمتــوا
ألنهــم ال يســتطيعوا اإلجابــة علــى
عشــرات األســئلة وهــي تطــرح
كحزمــة واحــدة مــن قبــل افــراد
عوائلهــم  ....لمــاذا وكيــف ومــا
ذنبنــا ،إلــى متــى يــا ربــي ،وأيــن،
أيــن الحكومــة ؟؟؟ ....

اي حكومــة يــا ســادة يــا كرام،
وأجهــزة إعالمهــا وفضائياتهــا التــي
تمــأ الدنيــا زعيقــا ال زالــت تبحــث
عــن ملــف إســمه ( المهجــرون ).
الحكومــة” قاعــدة علــى تــل
الســام” تراقــب االحــداث – عــن
كثــب – وهــي تطلــق بيــن فتــرة
أخــرى بالــون الســعادة ،عســى
أن يكــون مورفيــن تســكت بــه
األفــواه التــي تصــرخ بوجههــا:
كفــى وكفــى وكفــى مــن حكومــة
ال تعــرف كيــف وأيــن يعيــش
ويمــوت مواطنيهــا.
علــى
أجبرنــا
عندمــا
مغــادرة بيوتنــا ،إكتفينــا ببعــض
المستمســكات التــي ثبــت إنتمائنــا
لهــذا الوطــن ،هويتنــا ،وبعــض مــن
المــال ندبــر بــه األمــور،ألن مســألة
عودتنــا هــي مســالة وقــت ليس إال،
هــي مســالة أيــام ،ونعاتــب الــذي
يقــول :بــل أســابيع ،أســابيع؟؟؟ ال
تطولهــا يــا أخــي فهنــاك مــن يســهر
علــى معالجــة الموقــف ،وبنفــس
التســارع الــذي حــدث ســيتم
معالجتــه أيضــا.
ومضــت الســاعات ثقيلــة،

ثقيلــة جــدا والعوائــل تفتــرش
أرصفــة :مــار يوســف ،مــارت
شــموني ،ســاحات البلديــة ،دركــة،
مــار إيليــا  .......وعندمــا حاولــت
الجهــات الدينيــة والكنســية القيــام
بواجبهــا فــي إيــواء وإحتضــان هــذه
العوائــل ،وإســكات جــوع وعطــش
وخــوف أطفالهــا ونســائها ،كانــوا
يقولــون لهــم  ( ::::مــا تســوى)
يــا إخــوان قــد يحمــل الصبــح،
نعــم هــذا الصبــح القريــب تباشــير
العــودة ،كمــا فعــل النعمــان ((فلمــا
حــال عليــه الحــول وبقــي مــن
األجــل يــوم ،قــال النعمــان لقــراد
 :مــا أراك إال هالــكا غــدا فقــال
قــراد:
فــإن يــك صــدر هــذا اليــوم
ولــى  ...فــإن غــدا لناظــره قريــب)).
وال زلنــا ننتظــر هــذا الغــد الــذي
لــم يــأت بعــد .قــد يطــول وقــد
ال يأتــي وقــد يأتــي قــد ودعنــا
أحبتنــا فــي فيافــي الغربــة،
فالحكومــة (طــال عمرهــا ) وفرتنــا
الكرفانــات ،أو نســبة بســيطة منهــا
والبقيــة ســاهمت بهــا منظمــات
مدنيــة خيريــة عالميــة .وهــل تبقــى

الكرفانــات كل أحالمنــا؟ ،علــب
الســردين هــذه ،إلــى متــى نبقــى
نحشــر عوائلنــا وأحالمنــا وهلوســاتنا
وجنوننــا؟ ...هــي أشــبه ( بالحضائــر
) وعــذرا للكلمــة ،ولكــن هــذا هــو
واقــع حالنــا ،هــي مجموعــة أمتــار
ال تتعــدى العشــرة مربــع ،عليــك
أن تمــارس فيهــا كل فعالياتــك
اليوميــة  ..مــن أكل وشــرب وغســل
وإســتقبال آخريــن إضطــروا
لزيارتــك وأخــرى لهــا طقوســها
بعيــدا عــن اآلخريــن أصبحــت فــي
حكــم المؤجــل.
ويبقــى الســؤال األزلــي :إلــى
متــى؟ إلــى متــى؟ وهــل هنــاك
جهــة تدعــي بــأن لهــا مفاتيــح (
العــودة ) ،أم أن كل الجهــات بمــا
فيهــا الحكومــة تغفــو تحــت خيمــة
واحــدة لديهــا “ الماســتر كــي “
فمتــى تســتعمل هــذا الماســتر
وتفتــح بــه أبوابنــا بعــد أن صدئــت
مفاتيحنــا فــي جيــوب حقائبنــا ،أو
ال حاجــة لنــا بهــا ،بعــد أن فتحــت
أبوابنــا كل أبوابنــا بطريقــة حضريــة
جــدا ونحــن فــي الربــع األول مــن
القــرن الواحــد والعشــرين.

متــى العــودة؟ ،أو قولــوا لنــا (
بصراحــة ) كمــا هــي صراحتكــم
المعهــودة عندمــا إســتبحتم مدننــا،
وألغيتــم هويتنــا ،ولعنتــم أجــداد
أجدادنــا وفعلتــم مــا لــم يفعلــه
هوالكــو.
إلــى متــى  ...إلــى متــى ...
إلــى متــى ؟؟؟ ويبقــى الســؤال
قائمــا.
ورغــم إتســاع الجــرح نقولهــا،
كمــا هــي طيبتنــا ( شــكرا ) مغلفــة
بعبــق نحملــه معنــا مــذ غادرنــا
قرانــا الطيبــة ،شــكرا لمــن وفــر
لنــا األمــان ،لقمــة اليــوم  ،غطــاء
أدخــل الــدفء ألطفالنــا ،ســقف
إحتمينــا تحتــه.
شــكرا لأليــادي البيضــاء
حكوميــة ،دينيــة ،مدنيــة معلومــة
أو مجهولــه ..وكمــا لــم ننســاكم،
أنتــم أيضــا ال تنســونا وقولوهــا
معنــا :متــى العــودة؟ متــى تضــج
الشــوارع بنــا ولكــن باإلتجــاه
المعاكــس؟ متــى نشــطب علــى
آالمنــا ؟ متــى يصيــب العقــم
جروحنــا فــا تتناســل ...نعــم ال
تتركوهــا تتناســل.
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رێکخراوی سورایا بە دروشمی (لە صوریا خوێنی كورد و سورايا ئاوێتەی یەكتری
بوون) مەراسیمی ساڵیادی  ٤٦ساڵەی جینۆسایدی صوریای سازدا
لە یادی  46ساڵەی كومەڵكوژی خەڵکی
گوندی صوریا وەزیری كاروباری
شەهیدان و ئەنفالكراوان  /بە دروشمی
(لەصوریا خوێنی كورد و گەلی سورایا
ئاوێتەی یەكتری بوون) بە ئامادەبوونی
بەرێز مەحمود حاجی صالح وەزیری
كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان و
ساالر عوسمان بریكاری وەزارەتی
رۆشنبیری و الوان و بەڕێوەبەری ناحیەی
عەنكاوا نوێنەری پارێزگای هەولێر و
نوێنەری دەستەی مافی مرۆڤ و نوێنەری
حزب و الیەنە سیاسییەکانی كوردستان و
كۆمەڵگای مەدەنی لە عنكاوا و دەشتی
نەینەوا ،لە رێوڕەسمێكدا كە پێش
نیوەرۆی  2015/9/16لە شارۆچكەی
عەنكاوا بەڕێوە چوو یادی  46ساڵەی
كۆمەڵكوژی خەڵكی گوندی صوریا
كرایەوە .لە سەرەتای مەراسیمەكەدا
كە وەزارەتی كاروباری شەهیدان و
ئەنفالكراوان بە هاوكاری رێكخراوی
سورایا بۆ رۆشنبیری و راگەیاندن
ئامادەیان كردبوو ،بە هەر سێ زمانی
كوردی و عەرەبی و سریانی كورتەیەك
لەبارەی كارەساتی صوریا خرایە روو،
پاشان ئامادە بووان دەقیقەیەك بێدەنگیان
نواند بەدەم مارشی ئەی رەقیب و دواتر
نەوزاد پۆڵس سەرۆكی رێكخراوی
سورایا لە وتەیەكدا بەخێرهاتنی میوانانی
كرد و یادكرنەوەی ئەم كارەساتەی
لەالیەن وەزارەتی كاروباری شەهیدان
و ئەنفالكراوان بە گرنگ وەسف كرد
و رایگەیاند كە كارەساتی صوریا
نیشانەیەكە بۆ ئەوەی كە رژێمی لەناوچوو
هیچ جیاوازیەكی لەنێوان پێكهاتەكانی
كوردستان نەكردوە .لە درێژەی
وتەکانیدا نەوزاد پۆڵس پێكەوە ژیان و
هاو خەباتی مەسیحییەكانی كوردستانی
لەگەڵ كورد خستە روو ،ئینجا بەڕێز
محمود حاجی صالح وەزیری كاروباری
شەهیدان و ئەنفالكراوان لە وتەیەكدا
بەناوی حكومەتی هەرێمی كوردستان
بەخێرهاتنی میوانانی كرد و كورتەیەكی
لەسەر خەبات و مێژووی مەسیحییەكانی
كوردستان پێشكەش كرد و رایگەیاند
هاوشان لەگەڵ گەلی كوردستان
بەشداری شورشی كوردستانیان كردوە
و قوربانی دەستی رژێمن و گوتی:
مەسیحییەكانیش شانبەشانی پێشمەرگە
لە شۆرشە جیاجیاكانی كوردستان
روڵیان لە خەباتی گەلی كوردستان دا
بینیوە و لە هەموو شۆڕشەكان شەهیدیان
داوە ،شەهید حەبیب مالح و خانەوادەی
شەهید سۆران نمونەی قوربانیدانە و
چەندانی تریش كە شانبەشانی پێشمەرگە
لە خەباتی گەلەكەمان شەهید بوون ،لە
رووی بەشداری كردنیشیان لە پرۆسەی
سیاسیش جگە لەوەی لە سەردەمی
ئێستاماندا لەسەرجەم كابینەكانی
حكومەتی هەرێمی كوردستان وەزیریان

هەبووە و كۆتای تایبەتیان لە پەرلەمانی
كوردستان هەیە .لەسەردەمی حكومەتی
مەلیك مەحمودیش وەزیریان هەبووە،
كەریم عەلەكە ناوێكی دیاری ئەو
حكومەتە بووە .لە دێر زەمانەوە تائیفە
مەسیحییەكان لەو ناوچەیە ژیاون ،بۆیە
ئەوانیش هاوشێوەی كورد بەدەر نەبوون
لەو تاوانانەی كە لە سەردەمە جیاكاندا لەو
ناوچەیە روویان داوە بۆنمونە كۆمەڵكوژی
سیفۆ لەسەر دەستی عوسمانیەكان لە
سالی  1915و كۆمەڵكوژی سیمێل لە
سەردەمی رەشید عالی گەیالنی كە لە 8
تا  1ئابی سالی  1933گەیشتۆتە لوتكە
و زیاتر لە  5000هەزار خەڵكی سڤیلی
مەسیحی كوژران و  63دێهاتیشیان خاپور
كرا و مڵك و ماڵەكانیشیان تااڵن كران
و پێشتریش ئەرمەنەكان لەسەر دەستی
توركیای عوسمانی كۆمەڵكوژ كراون.
كومەڵكوژییە تیرۆریستیەكەی كەنیسەی
سیدە نجات تاوانێكی تر بوو كە لە عێراقی
دوای روخانی رژێمی لەناوچووی عێراق
دەرهەق بە مەسیحیەكان ئەنجام درا زیاتر

لە  63سێ قوربانی لێ كەوتەوە چەندانی
تریش بریندار بوون .كۆمەڵكوژی
گوندی صوریا كەوا ئێمە لە ساڵیادی 46
ساڵەی دا بۆ یادكردنەوەی قوربانیەكانی
كۆبووینەتەوە نمونەیەكی تری تاوانی
رژێمی لەناوچووی بەعسە دەرهەق
بە پێكهاتە نەتەوەیی و ئاینییەكانی
كوردستان .لە بەرەبەیانی رۆژی /16
ئەیلولی 1969/هێزێكی رژێمی بەعس
بۆ جێبەجێكردنی پالنی قڕكردنی كورد
لە چوارچێوەی سیاسەتی لەناوبردنی
پێكهاتەكانی كوردستان هەڵدەكوتنە
سەرگوندی صوریای شەهید و
خەڵكەكەی لە هەوێزی گوندەكە كۆ
دەكەنەوە و بەر دەستڕیژی گولەیان
ئاراستە دەدەن و بەیەكجار  39كەسیان
لێ شەهید دەكەن كە زۆربەیان كرستیان
و بەشێكیشیان كوردی موسڵمان بوون،
هەر بەوەش ناوەستن ئاگر لە گوندەكە
بەردەدەن و ئەوەی رزگاریش دەبێ
گوندەكە بەجێ دەهێڵن و تەنانەت دوو
منداڵی یەک دایك لەو دەشتە گورگ

جینۆسایدی گوندی صوریا
لە رۆژێكی وەكو ئەمڕۆ
پێش  46ساڵ گوندی
صوریا بەدەستی هێزەكانی
رژێمی بەعسی پێشوو یەكەم
مەرگەساتی ئەم دەسەاڵتە
شوومەی بەركەوت كە 39
كەس شەهید و  22برینداری
لێكەوتەوە .لەو رۆژەدا دوای
هەڕەشە كردنی هێزەكانی ئەوكات بە سەركردایەتی عبدالكریم الجحیشی
لەسەر ئەو گوندە ،دەست دەكرێت بە كوشتنی هاوواڵتیانی گوندەكە كە
سەرجەمیان بێتاوان بوون.
هەر بەو هۆیەش ئێمە وەك رێكخراوی سورایا داواكارین لە حكومەت
و پەرلەمانی هەرێمی كوردستان كە:
 - 1بەدواداچوون بۆ ئەو دۆسیەیە بكات و ئەو تاوانە بە جینۆساید
بناسێنرێ كە یەكەم تاوانە دەرهەق بە گەلی كوردستان.
 - 2بایەخ بە گوندی صوریا بدرێت و هەوڵ بدرێت كە هاوواڵتیانی
گوندەكە قەرەبوو بكرێنەوە كە زۆربەیان روویان لە دەرەوەی واڵت كرد.
 - 3ناساندنی ئەو رۆژە بە رۆژی ئاوێتە بوونی خوێنی كورد و سورایا.

دەیان خوا ،دوای گەڕانەوەیان خەڵكی
گوندەكە قوربانیەكانیان هەر یەكەو لەسەر
دەستوری خۆی دەنێژن .مەسیحییەكان
بەجیا و مسوڵمانەكان بەجیا بەاڵم
لەسەر یەك پارچە زەوی ،بەجۆرێ کە
خوێنەكانیان ئاوێتەی یەكتری بووبوون.
ئەو گۆڕە بەكۆمەڵەی قوربانیانی گوندی
صوریای لێ نێژرابوون بۆ سااڵنێك بەهوێ
ئاوی بەنداوی موصڵەوە شوێن بزر بوون،
تا بە هیمەتی خەڵكی ناوچەكە و تیمە
تایبەتەكانی گۆڕی بەكۆمەڵ و پزیشكی
دادوەری كوردستان توانرا لە مانگی 8ی
 2010روفاتەكان دوبارە دەربهێندرێنەوە
و دوای ئەوەی بەتەواوەتی سەمپلی
نۆرینی  DNAیان لێ وەردەگیرێ و لە
مەراسیمێكی شایستەدا دوای ئەوەی لە
پزیشكی دادوەری هەولێر بەڕێ كران لە
دهۆك مەراسیمێكی شایستەیان بۆ كرا و
دواتر لە زێدی خۆیان بەخاك سپێردران.
بۆ زیندو هێشتنەوەی قوربانیانی ئەم
كارەساتە وەزارەتی كاروباری شەهیدان
و ئەنفالكراوان لە شوێنی مەرگەساتەكە
لە گوندی صوریا دیواربەندیەكی بەناوی
شەهیدان خستۆتە بەرنامەی كاری خۆی
و لە قوناغی دروستكردندایە .سەبارەت
بە كەیسی صوریاش وەزیری كاروباری
شەهیدان رایگەیاند :كەیسی صوریا
هاوشێوەی كەیسەكانی تری تاوانە یەك
لەدوای یەكەكانی كورد لە دادگای
بااڵی تاوانەكانی عیراق دۆسێی بۆ
كراوەتەوە لە رێگای چەند پارێزەرێك
كاری بۆ دەكرێت بۆیە لێرەدا پێویستە
سوپاسیان بكەم كە هاوكاری باش بوون
لەگەڵ لێژنەی بەدواداچوونی كەیسەكانی
وەزارەتمان بەاڵم لێتان ناشارمەوە
كە دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق
كارەكانی سست بووە و بۆیە ئەم كەیسە
و نزیكەی  14كەیسی تری ماوەتەوە
كە هیوادارین بتوانین ئەو كەیسانەش
هاوشێوەی ئەنفال و كیمیاباران و
بارزانیەكان و كوردانی فەیلی و پشدەر و
سەید سادق بڕیاری قەتعی پێ دەربچێت
و تاوانباران بە سزا بگەن و بە جینۆساید
بناسرێن .وەزیری كاروباری شەهیدان

و ئەنفالكراوان ئەوەشی روون كردەوە
كە حكومەتی عێراقی وەكو میراتگری
حكومەتی پێشوو ،دەبێ قەرەبووی
زیانەكانی ئەو كۆمەڵكوژیانە بكاتەوە
كەدەرهەق بە گەلی كوردستان كراوە
بۆ ئەمەش نزیكەی  400ملیۆن دۆالر
قەرداری ئەوقەرەبووەیە زیاتر گوتی :لە
بۆنەیەكی وادا باسی ئەو تاوانانە نەكەین
كە رێكخراوی تیرۆرستی داعش دەرهەق
بە سەرجەم پێكهاتە ئاینی و نەتەوەییەكانی
تر لەو ناوچەیە ئەنجامی داون هەر لە
كۆمەڵكوژی و دەربەدەركردنی هەزاران
خێزان و حەاڵلكردنی ژن و بە كەنیزە
كردنی كچ و وێرانكردنی پەرستگا و
كەنیسە و ئاوارەكردنی بەزۆری هەزاران
خێزان لە دەشتی موصل .حكومەتی
هەرێمی بە گرنگەوە مامەڵەی لەگەڵ ئەو
كەیسەدا كردوە و لیژنەیەكی وەزارتی
بااڵی بۆ ناساندنی و بەنێونەتەوەیی
كردنی پێكهێناوە .ئەو لیژنەیە لەماوەی
رابردوودا زیاتر لە  300كەیسی
دیكومێنت كردوە وگەیاندویەتە دادگای
تاوانی نێو دەوڵەتی و یەكێتی ئەوروپا و
كارەكانی لیژنەكە بەردەوامی هەیە .با
لەیادی مەرگەساتی صوریا هەموو الیەك
بێ جیاوازی ئاینی و مەزهەبی كار بۆ
داهاتوویەكی پڕشنگداری كوردستان
بکەین و بیكەینە نمونەی هاوژیانی
سەرجەم نەتەوە و ئاین و ئاینزاكان و بە
تەبایی و پێكەوە ژیان نیشانی بدەین كە
كوردستانەكەمان چەتری پێكەوە ژیانی
هەموومانە .ئینجا وتاری ئەنجومەنی میللی
كلدانی سریانی ئاشوری لە الیەن بەڕێز
جمیل زیتو بەرپرسی نووسینگەی هەولێر
پێشكەش كرا كە باسی لە رووداوەكانی
رۆژی كۆمەڵكوژی ئەم گوندە كرد،
دواتر پارچە شێعرێك لەالیەن شەماشە
كوركیس نباتی بە زمانی سریانی
پێشكەش كرا سەبارەت بە كارەساتەكە
و دواتر كورتەیەك لە یادەوەری شاهید
حاڵێكی ئەو كارەساتە خرایە روو.
مەرگەساتی صوریا كورتە فلیمێكی
دێكۆدرامی بوو كە لەالیەن وەزارەتی
كاروباری شەهیدانەوە ئامادە كرابوو کە
تیایدا شاهید حاڵەكان باسیان لە واقعی
مەرگەساتی كۆمەڵكوژی خەڵكی صوریا
دەكرد .ئینجا پارێزەر هەڤال وهاب
پارێزەری راوێژكاری یاسا كورتەیەكی
لەمەر كەیسی صوریا و گەیاندنی بە
دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق و
كاركردن لەسەر ئەم كەیسە خستە روو و
دووپاتی کردەوە ک ئەم کەیسە لە الیەن
سەرکیس ئاغاجان بە تەواوی پشتگیری
لێ دەکرێ .دواتر بەڕیز پەری نوری
عەزیز بەڕێوەبەری گشتی لە كاروباری
شەهیدان رونكردنەوەی لەسەركاری
وەزارەتی شەهیدان بۆ كەیسەكان و
كەیسی صوریا خستە روو.
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المسيحيون والتمديد للبارزاني

موفق حـداد
الحــدث البــارز فــي اقليــم
كوردســتان هــذه االيــام يتركــز
علــى قضيــة التمديــد لواليــة
فخامــة الرئيــس مســعود البارزانــي
ومــا يرافــق ذلــك مــن اجتماعــات
ولقــاءات علــى أعلــى المســتويات
السياســية والحزبيــة  ،ومــن خــال
مــا أســمع مــن نقــاش عــن آراء
مســيحيي االقليــم فاننــي أجــد
لديهــم ميــا شــبه مطلــق إلــى
تأييــد بقــاء االســتاذ البارزانــي فــي
موقعــه رئيســا لالقليــم لعــدة أســباب
عاشــوها ولمســوا نتائجهــا لعــل
أبرزهــا حالــة األمــان واالســتقرار
التــي تســود االقليــم والمعاملــة شــبه
المثاليــة لمســيحيي االقليــم بشــكل
واضــح  ،فالتســهيالت فــي دخــول
ومغــادرة االقليــم التحتــاج إال
لوثيقــة إثبــات مســيحية المواطــن
 ،والمعامــات فــي دوائــر الدولــة
تســير بيســر وبســاطة ليــس لســكنة

االقليــم الدائمييــن بــل حتــى
للوافديــن والنازحيــن والمهجريــن ،
فهاهــو االقليــم قــد فتــح مــدارس
ومعاهــد وكليــات البنــاء الموصــل
وبلــدات ســهل نينــوى لضمــان
ديمومــة التعلــم لجميــع المراحــل
قــدر االمــكان وغيــر ذلــك مــن
الخدمــات الكثيــرة التــي تقدمهــا
حكومــة االقليــم رغــم العجــز
المالــي الواضــح بحيــث ان العديــد
مــن الموظفيــن لــم يتســلموا
رواتبهــم الشــهرية بســبب عــدم
ارســال تخصيصــات االقليــم مــن
الميزانيــة العامــة  ،أمــا بالنســبة
للتعامــل مــع قــادة الكنائــس فهــو
فــي منتهــى االحتــرام والتقديــر
وأصبــح الــوزراء والمســؤولون
يقولــون  - :صديقــي المطــران
فــان أو صديقــي االب فــان داللة
علــى حالــة التعايــش الحقيقــي
بيــن االكــراد المســلمين وبيــن
أبنــاء الشــعب الكلدانــي الســرياني
اآلشــوري المســيحيين  ،لقــد شــهد
االقليــم أول هجــرة داخليــة بعــد
العــام  2005بعــد انتشــار عصابــات
القتــل والخطــف واالبتــزاز فــي
العديــد مــن محافظــات العــراق
فتوجهــت قوافــل الهاربيــن مــن
تلــك المحافظــات إلــى االقليــم
كمحطــة اولــى لمغــادرة العــراق

إال أن الكثيــر منهــم فضلــوا صــرف
النظــر عــن الهجــرة وقــرر البقــاء
فــي االقليــم ففتــح االقليــم أبوابــه
أمامهــم بــكل رحابــة صــدر
فتحولــت بلــدة عنــكاوا إلــى بلــدة
فاقــت شــهرتها مدينــة دبــي لمــا
جــرى فيهــا مــن تطــور عمرانــي
إلــى جانــب مــا كانــت تزخــر بــه
مــن وجــود ثقافــي أصيــل فكانــت
عنــكاوا قبلــة أنظــار كبــار األســماء
الالمعــة فــي مجــاالت الثقافــة
والفــن واألدب وشــهد مصيــف
شــقالوا توافــد المئــات مــن أبنــاء
األنبــار فأطلــق علــى البلــدة أســم
( شــقلوجة ) فــي توأمــة غيــر
رســمية بيــن الفلوجــة وشــقالوا
وانخــرط الوافــدون إلــى االقليــم
فــي مجــاالت العمــل وأتقنــوا اللغــة
الكورديــة بحيــث أن الزائــر لقلعــة
أربيــل سيســمع كالمــا بلهجــات
مختلــف المــدن العراقيــة أكثــر
ممــا يســمعه مــن اللغــة الكورديــة
والــكل يحتــرم الــكل والبــد هنــا
مــن االشــارة إلــى مــا شــهدته
القــرى المســيحية مــن تجديــد
عمرانــي واســتحداث مئــات
المــدارس والنــوادي االجتماعيــة
مــع توفيــر الطاقــة الكهربائيــة عــن
طريــق محطــات الدولــة الرســمية
أو بنصــب مولــدات عمالقــة تكفــي

حاجــة المواطنيــن بالتكامــل مــع
تبليــط الشــوارع كل ذلــك جــرى
باشــراف ومتابعــة مــن لــدن االســتاذ
ســركيس آغاجــان وبمباركــة
حكومــة االقليــم وعلــى رأســها
فخامــة االســتاذ مســعود ،أحــداث
زاخــو العــام  2011واالعتــداء علــى
مســيحيي زاخــو واحــراق محالتهــم
ودكاكينهــم كان لهــا رد فعــل مــن
قبــل االســتاذ مســعود الــذي أمــر
بتشــكيل لجــان تحقيــق لتعويــض
المتضرريــن ماديــا ومعنويــا وقــد
أدان وشــجب هــذه التصرفــات
البربريــة وعبــر عــن تضامنــه مــع
المظلوميــن ،هــذه المواقــف لــم
تــأت مــن فــراغ ومتطلبــات الحيــاة
التتــم بالدعــوات والصلــوات
والنــذور فهــي نتيجــة حتميــة
لقــراءة مواقــف المســيحيين
أيــام النضــال ضــد دكتاتوريــة
النظــام الســابق حيــث تحولــت
القــرى المســيحية إلــى مــاذات
آمنــة للمالحقيــن مــن المقاتليــن
وأصبحــت بمثابــة مركــز صحــي
لمعالجــة الجرحــى منهــم ومــن
ألمقاتليــن المســيحيين إلــى جانبهــم
حيــن كتــب شــهداء الطرفيــن
بدمائهــم الزكيــة وثيقــة أخــوة غيــر
قابلــة لالفتــراق فالمصــاب واحــد
والمصيــر اليختلــف  ،وقبــل عــام

مــن اآلن كان للبيشــمركة األبطــال
موقفهــم المشــرف فــي الدفــاع عــن
بلداتنــا المســتلبة وتأميــن الحمايــة
لبلداتنــا التــي مازالــت مأهولــة رغــم
أن موقعهــا االداري يقــع ضمــن
مســؤولية الحكومــة االتحاديــة
ناهيــك عــن ماقدمتــه حكومــة
االقليــم قبــل دخــول عصابــات
داعــش مــن خدمــات تتمثــل
فــي تزويــد عــدد منهــا بالكهربــاء
وتبليــط الشــوارع واالســهام فــي
مشــاريع توفيــر الميــاه وغيرهــا
كثيــر جــدا ،ختامــا أقــول إنــه مهمــا
كانــت القــرارات حــول التمديــد
فالناخــب الكوردســتاني لــه الحريــة
فــي اتخــاذ القــرار وللناخــب حــق
وعلــى المنتخــب حقــوق البــد
مــن أدائهــا ،مــاورد أعــاه اليعنــي
إنتقاصــا مــن الشــخصيات الكوردية
األخــرى  ،ففخامــة االســتاذ مــام
جــال يعتبــره العراقيــون أجمــع
صمــام أمــان فــي المحــن ودولــة
الدكتــور برهــم صالــح مشــهود
لــه بالكفــاءة والقيــادة والحكمــة
وغيرهــم اليقلــون عنهــم شــأنا فقــد
أنضجتهــم ويــات الظلــم والتشــريد
وزودتهــم بالمزيــد مــن الحنكــة
والتصــرف الســليم  ،مبــارك لمــن
ســيتولى قيــادة االقليــم وندعــو لــه
بالنجــاح والســؤدد.

جريدة سورايا تسلط الضوء عن محنة الالجئين األخيرة الى أوربا
راغب كرش \خاص سورايا
تزايـد مؤخرا اإلقبال على الهجرة
خارج البالد وبالتحديد أقليات سـهل
نينـوى مـن المسـيحيين واأليزيدييـن
والصابئـة وغيرهـم هربـا مـن جحيـم
الحيـاة فـي بالدهـم للبحـث عن لقمة
العيـش فـي دول أخـرى وخصوصـا
بعـد الكارثـة الالإنسـانية التـي حلـت
بهم بسـبب التنظيم اإلرهابي إال وهي
التهجيـر القسـري ,ويعـود ذلـك أيضا
إلـى اإلرتفـاع فـي نسـبة البطالـة عامة
وباألخـص حملـة الشـهادات العليـا
والمتخرجيـن حديثـا مـن الدراسـات
وهـم عاطليـن عـن العمـل حاليـا غير
أن الوضـع األمنـي تسـوده حالـة غيـر
مسـتقرة ممـا دفعهـم للتفكيـر بهـذا
الشـأن خالصـة مـن واقـع مريـر لـم
يعـد يسـتطيعوا مواجهتـه وتحمـل
مشاقه.
ويقول الراهب السويسـري يانس
بيتزولـد راعـي كنيسـة مريـم العـذراء
السـريانية فـي السـليمانية بتصريـح
خـاص لجريـدة سـورايا:
فـي الحقيقـة رجـال الديـن ليس
لديهـم سـلطة رسـمية لمنـع تهجيـر
هـؤالء إلـى الـدول الغربيـة ألنـه فـي
النهايـة هو قرار شـخصي خاص بهم,
ولكـن يؤسـفنا جدا حينما نسـمع عن

حـاالت الغـرق والمـوت الفاجـع
المصيـب بهـؤالء نتيجة للتهريب الغير
شـرعي المتـرأس مـن قبـل مافيـات
أصبـح لها مكاتب رسـمية في العراق
تأخـذ على عاتقهـا آالف الدوالرات
كـي تتبنـى مثل هكـذا أمور,ويتحمل
مسـؤولية هـذا الدمـار تنظيـم داعـش
اإلرهابـي بصـورة خاصـة كونـه
المتسـبب الرئيسـي فـي خلـق هـذه
الفجـوة الكبـرى الشـبيهة بمـرض
السـرطان حينمـا ينتشـر بـدم اإلنسـان
ويصعـب إيقافـه ,مشـيرا إلـى أن
الحكومـة أيضـا مقصـرة فـي تدريب
وتوظيـف األيـدي الماهـرة لترقيـة
وتطويـر الشـباب وتنشـيط المجـاالت
العلميـة والعمليـة كافة بمـا فيها الطبية
والزراعيـة والصناعيـة وغيرها محذرا
مـن إنتشـار تلـك الظاهـرة وتداعياتها
علـى البلاد مـن إفـراغ الطاقـات

الشـبابية والمؤديـة إلى خسـارة كبيرة
فـي المـوارد البشـرية ,وأكـد علـى
العوائل والشـباب المصرة للهجرة بأن
يأخـذوا الحـذر مـن التعامـل مع هذه
العصابـات لتجنـب المخاطـر والوقوع
فـي مشـاكل غيـر محتملـة الحـدوث
و يعـول علـى دراسـة وفهـم طبيعـة
الدولـة التـي يرغبونهـا قبـل التوجـه
اليهـا والمفاجئـة بقوانينهـا وأنظمتهـا
وحتـى لغتهـا.
كمـا إنفـردت جريـدة سـورايا
بالحديـث مـع أحـد الالجئيـن الجدد
إلـى المانيـا فضـل عدم الكشـف عن
إسـمه يحكـي قصته النـادرة كونه لم
تكتنفـه المخاطـر والصعوبـات خلال
رحلته:
كيـف نمـت هـذه الفكرة
•
ولمـاذا؟
فكرتـي بالخـروج مـن أرض

الوطـن منذ أحداث تهجيرنا القسـري
مـن مناطقنـا والـذي حبذنـي أملنـا
البعيـد مـن العـودة إليهـا ووطننـا
الملـيء بالحـروب والقتـل فبرأيي لم
يعـد لي مسـتقبال في هكـذا بالد بات
عنوانهـا قتـل وذبـح وسـرق  ...لمـاذا
أبقـى!!
أيـن مكثـت بعـد مغـادرة
•
العـراق ومـا القـرار الـذي إتخذتـه
بعد هـا ؟
مكثـت عامـا فـي تركيـا ألننـي
قمـت بالتسـجيل فـي مقـر األمـم
المتحـدة كباقـي آالف الالجئيـن,
وبعدهـا خططنـا للهـروب إلـى المانيا
كـون األمـل منقطـع أيضـا فـي تركيا
ومواعيـد المقابلات طويلة األمد غير
ذلـك هنـاك شـحة فـي العمـل.
هـل يمكنـك أن توضـح
•
لنـا كيـف نجحـت خطـة الهـروب؟
ومـا المخاطـر التـي واجهتكـم أثنـاء
الطريـق؟
انـا خرجـت ضمـن مئـات
الشـباب والعوائـل التـي كانـت مقيمة
فـي تركيـا ,كانـت جميـع الطـرق
البحريـة متاحـة للخـروج إلـى المانيا,
حيـث قمنـا باسـتئجار زوارق وأخذنا
الطـرق التاليـة مـن إسـطنبول مـرورا
بحـدود اليونـان – أثينـا – مقدونيـا

– صريبـا – هنغاريـا – النمسـا ومنها
إلـى المانيـا ,وبالنسـبة للمخاطـر فلـم
تواجهنـا أي منهـا فقـط المـدة كانت
طويلـة تجاوزت إسـبوعين وإحتاجت
إلـى قليـل مـن الصبـر والتحمـل.
من قام بإسـتقبالكم حينما
•
دخلتـم األراضـي األلمانيـة؟ وكيـف
كان تعاملهـم معكـم وما الذي قدموه
لكم ؟
حينمـا دخلنـا لألراضـي األلمانية
قمـت بتسـليم نفسـي إلـى الشـرطة
وبعدهـا أصطحبنـا إلـى الكامـب ,لـم
أر شـعبا بهـذه الطيبـة والبسـاطة ,كان
هنالـك سالسـة فـي التعامـل ووفـروا
لنـا كل اإلحتياجـات مـن المـأكل
والمشـرب والمسـكن والعالج وننتظر
المقابلـة األولـى معهـم .
كلمـة أخيـرة تـود تقولها
•
لجميـع األهالـي واألصدقـاء فـي
العـراق ....
سـوف أشـتاق إليكـم  ....ألننـي
حذفـت شـيئا مـن ذاكرتـي إسـمه
العـراق  ...أعذرينـي أيتهـا البلاد ...
فلـم تقدمـي لـي يومـا سـوى الهالك.
بهـذه الكلمـات انهـى الشـاب
العراقـي ذكرياتـه في وطن تتقاسـمه
المذاهـب والعقليـات العنصريـة التـي
أفقـدت األمـل بالحيـاة.

السنة الثالثة العدد 33
األحد  20أيلول 2015

7

www.sorayapress.com
info@sorayapress.com

تاريخ أوربا في العصور الوسطى

عرض :كريم إينا
ص ــدر كت ــاب مش ــترك بعن ــوان:
تاريـــخ أوربـــا فـــي العصـــور
الوس ــطى للدكت ــور محم ــد حم ــزة
حس ــين والدكت ــورة لبن ــى ري ــاض
عبـــد المجيـــد وهـــو بمثابـــة
أطروحـــة لهمـــا يقـــع الكتـــاب
فـــي ( )478صفحـــة مـــن القطـــع
الكبيـــر طبـــع فـــي دار إبـــن
األثيـــر للطباعـــة والنشـــر /جامعـــة
الموصـــل -الطبعـــة األولـــى 2013
ت ــم إه ــداءه إل ــى إبنتهم ــا (ودق)
قـــدم الكتـــاب األســـتاذ الدكتـــور
إبراهيـــم خليـــل العـــاف وهـــو
أســـتاذ متمـــرس فـــي جامعـــة
الموصـــل يحكـــي عـــن شـــغفه
بمـــادة العصـــور الوســـطى مـــع
أنهـــا مـــادة صعبـــة كتبـــت
مصادرهـــا بلغـــات أوربيـــة شـــتى
حيـــث ركـــز األســـتاذان علـــى
تعريـــف مصطلـــح العصـــور
الوســـطى األوربيـــة وظهـــور
المســـيحية وإنتشـــارها فـــي
اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة وأيضـــا
إحتـــوى الكتـــاب علـــى مقدمـــة
مـــن قبـــل المؤلفيـــن إقتضـــى مـــا
نقلتـــه التطـــورات مـــن التاريـــخ
القديـــم إلـــى التاريـــخ الحديـــث
ومـــا إقتضـــاه رجـــال القانـــون
فـــي فرنســـا ومـــا تـــراه الكنيســـة
فـــي العالـــم الوســـيط والمحاكـــم

الدوليـــة التـــي تقـــع بيـــن الـــدول
وبعضهـــا .باشـــروا بكتابهـــم فـــي
البدايـــة بالفصـــل األول :ضـــم
معال ــم العص ــور الوس ــطى وتحدث ــوا
عـــن المجتمـــع البيزنطـــي وأمـــاك
اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة ودور
المجتمـــع األوربـــي فـــي المجتمـــع
الثانـــي ممـــا يصعـــب برأيهمـــا
تحديـــد بدايـــة ونهايـــة مرحلـــة
التاريـــخ الطويلـــة .أمـــا المبحـــث
الثانـــي :شـــمل علـــى بدايـــة
ونهايـــة العصـــور الوســـطى وأهـــم
اآلراء التـــي تـــدور حـــول أعمـــال
بعـــض األباطـــرة مـــن أســـباب
دينيـــة وعســـكرية ونظـــم إداريـــة
واألفـــكار التـــي كانـــت تتعلـــق
بمدينــة رومــا وآراء أخــرى تتعلــق
بمنصـــب اإلمبراطـــور الغربـــي
ونهاي ــة العص ــور الوس ــطى وأيض ــا
آراء تـــدور حـــول الجوانـــب
العســـكرية وآراء أخـــرى حـــول
عص ــر النهض ــة وم ــا يش ــملها م ــن
الجانــب الدينــي وأفــكار الكشــوف
الجغرافي ــة ث ــم الكش ــف ع ــن أرب ــع
مراح ــل للعص ــور الوس ــطى بعده ــا
الخـــوض فـــي الفصـــل الثانـــي:
اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة كنظـــرة
فـــي أموالهـــا .وعوامـــل ضعفهـــا
وكيفيـــة ســـقوطها عـــام 476م
ألس ــباب منه ــا :سياس ــية ،عس ــكرية،
إقتصاديـــة ،إجتماعيـــة والعامـــل
اإلداري وغيرهـــا والتكلـــم عـــن
عهـــد المجدديـــن كاإلمبراطـــور
قســـطنطين األول ومـــا بعـــده.
أمـــا الفصـــل الثالـــث كان مـــن
حص ــة الديان ــة المس ــيحية وكيفي ــة
إنتشـــارها وموقـــف اإلمبراطوريـــة

الرومانيـــة منهـــا ســـواء عـــن
طريـــق اإلضطهـــاد أو مرحلـــة
اإلنتصـــار أو الهرطقـــة أو صحـــوة
الوثنيـــة والعالقـــة الجدليـــة بيـــن
اإلمبراطوريـــة والمســـيحية ودور
نشــاط البابويــة .أمــا الفصــل الرابــع
كان عـــن موقـــف اإلمبراطوريـــة
الرومانيـــة مـــن البرابـــرة ،كالقـــوط
الغربيـــون والبرجنديـــون والونـــدال
وقبائ ــل اله ــون والفرنج ــة ووضح ــا
تاريـــخ الفرنجـــة إلـــى قســـمين:
 -1الدولـــة الميروفنجيـــة والدولـــة
الكارلونجيـــة وكلوفـــس وقصـــة
إعتناقـــه المســـيحية ومـــا طـــرأ
مـــن خصائـــص وحـــروب ضـــد
أعدائ ــه .أم ــا المبح ــث الثان ــي ض ــم
اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة الشـــرقية
وكيفيـــة دخـــول اإلصالحـــات
الداخليـــة والسياســـية المســـتخدمة
لخلفـــاء جســـتينيان األول أمـــا
الفصـــل الخامـــس ظهـــرت فيـــه
الدولـــة الكارلونجيـــة فـــي عهـــد
شــارلمان عــام 814 -768م سياســته

وحروبـــه وعالقتـــه بالمســـلمين
فـــي إســـبانيا وكيفيـــة إحيائـــه
اإلمبراطوري ــة الروماني ــة س ــنة 800م
ونظ ــام الحك ــم ال ــذي إتبع ــه بع ــد
ذلــك بــروز الحضــارة الكارلونجيــة
ســـواء بالصيغـــة الدينيـــة والنهضـــة
العلميـــة والفنـــون .أمـــا الفصـــل
الســـادس كان مـــن نصيـــب
اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة المقدســـة
ودور آرنولـــف ولويـــس الطفـــل
وكونـــراد األول وهنـــري األول
الصيـــاد .أمـــا المبحـــث الخامـــس
ظهـــر أوتـــو األول (العظيـــم) .أمـــا
المبحـــث الســـادس ضـــم أوتـــو
الثانـــي والمبحـــث الســـابع أوتـــو
الثال ــث والمبح ــث الثام ــن ب ــدأ بـــ
(هن ــري الثان ــي) والمبح ــث التاس ــع
كونـــراد الثانـــي وظهـــور األســـرة
الفرانكونيـــة والمبحـــث العاشـــر
هن ــري الثال ــث والراب ــع والخام ــس
لحـــد المبحـــث الخامـــس عشـــر
إلـــى هنـــري الســـادس وأخيـــرا
المبحـــث الســـادس عشـــر ظهـــر

فريدريـــك الثانـــي .فـــي الفصـــل
الســابع ظهــر آل كابيــة فــي فرنســا
وظه ــر المبح ــث األول هي ــو كابي ــه
(996 -987م) وآخـــر الملـــوك
فیلي ــب الراب ــع .ث ــم تعيي ــن الفص ــل
الثام ــن إيطالي ــا بي ــن ث ــاث ق ــوى
(اللمبارديـــون -البابويـــة -الدولـــة
البيزنطيـــة) .األوضـــاع العامـــة فـــي
إيطاليـــا ودور البابويـــة والكنيســـة
الغربيـــة .أمـــا الفصـــل التاســـع
تضمـــن إنكلتـــرا ودور اإلقطـــاع
فيهـــا وظهـــور ريتشـــارد األول
ويوحنـــا وإدوارد األول .وفـــي
الفصـــل العاشـــر ضـــم نشـــأة
المؤسســـات اإلقطاعيـــة لحـــد
الحـــروب الصليبيـــة التـــي شـــنتها
أوربـــا المســـيحية علـــى البـــاد
العربي ــة وم ــا تمخ ــض م ــن دواف ــع
الح ــروب الصليبي ــة ودور المقاوم ــة
العربيـــة اإلســـامية بوجـــه الحملـــة
الصليبيـــة الثانيـــة والثالثـــة والرابعـــة
بعدهـــا حملـــة فردريـــك الثانـــي
والحملـــة الصليبيـــة السادســـة
والســـابعة وفـــي المبحـــث الثالـــث
تـــم نهايـــة دور الصليبييـــن
وتحـــدث المؤلفـــان عـــن الـــدول
األوربيـــة الكبـــرى فـــي القرنيـــن
الرابـــع عشـــر والخامـــس عشـــر
ودور فرنس ــا وح ــرب المائ ــة ع ــام.
وف ــي المراح ــل األخي ــرة تحدث ــوا
عـــن الـــزواج والمـــرأة ومنـــازل
العصـــور الوســـطى .حقيقـــة هـــذا
المجلـــد جهـــد كبيـــر ســـعى بـــه
المؤلف ــان إلضاف ــة معلوم ــات قيم ــة
وخدمـــة كبيـــرة للبشـــرية أتمنـــى
لهمـــا الموفقيـــة والنجـــاح فـــي
عملهمـــا التدریســـي.

موشي بولص موشي يوزع اللغة بين األلم واإلنتظار

فهد عنتر الدوخي
عرفنـــاك تـــوزع الهـــم بيـــن
الحيـــن واآلخـــر وتركـــن
إلـــى فالحـــة الـــذات بمعيـــن
الينضـــب مـــن الحـــس والســـفر
والنغـــم ,وكمـــا عودتنـــا فـــإن
لعب ــة الكتاب ــة ماه ــي إال حكاي ــة
تســـتأنس بهـــا للخـــاص مـــن
الوج ــع واله ــم واإلنتظ ــار ال ــذي
يتشـــظى فـــي أديـــم الـــروح,
أن ثمـــة الفاظـــا أو معطيـــات
تجـــرك منقـــادا إلـــى عالـــم

األحيـــاء -عالـــم التصـــوف أو
الطهـــارة ال فـــرق ،لخطـــاب
لديـــك لغـــة العقـــل التـــي
تنش ــد الح ــب والع ــدل ويؤج ــج
الحنيـــن إلـــى الوحـــده والثبـــات
واإلختـــاء مـــع النفـــس التـــي
تعطرهـــا شـــحنة مـــن التعفـــف
والصفـــاء --فـــي قلبـــك تســـكن
أنامـــل تعـــزف الحانـــا خالـــدة
وبـــكل اللغـــات وهـــي ذات
األنامـــل التـــي ترســـم الجمـــال
بأبهـــى صـــورة مـــن خـــال
لوحـــة حيـــة نابضـــة بالحـــب
والحي ــاة والس ــام تتس ــامى فيه ــا
أل ــوان الك ــون ب ــكل مافي ــه م ــن
جن ــون ...إن الكتاب ــة ف ــي ضمي ــر
وعـــرف األديـــب أو الكاتـــب
هـــي أجمـــل لغـــة تحلـــق فـــي

فضـــاءات النفـــس المكـــدودة
باأللـــم والمعانـــاة واإلســـتالب
وبحســـه يســـتطيع أن يحيلهـــا
إلـــى قصـــة تقرأهـــا القلـــوب
والعقــول قبــل أن تفتــن بجمالهــا
العي ــون وربم ــا تع ــودك (لوح ــة)
أو ثـــورة بـــل بـــركان يخـــرج
مـــن رحـــم المســـتحيل ليضـــئ
ســـنوات التصحـــر والكفـــاف
الت ــي ترك ــت أثره ــا المؤل ــم ف ــي
تضاريــس الــروح  ...وهنــاك مــن
تس ــكن ف ــي روح ــه ريش ــة فن ــان
إذ يش ــاكس المخلوق ــات بفي ــض
مـــن التحـــدي وبلغـــة اإلبـــداع
التـــي ينشـــئها ويجرهـــا بوعيـــه
الخـــاص منقـــادة إلـــى فلكـــه
(موشـــي) يكتـــب بـــذات اللغـــة
التـــي تحـــرك الهـــم والجفـــاء

والحرمـــان التـــي تعصـــر أفئدتنـــا
للســـنين التـــي خلـــت وبـــذات
الوقـــت يشـــحن األمـــل القابـــع
فـــي النفـــس ويحفـــز مقومـــات
الفضيلـــة فـــي الصـــدور حتـــى
تثـــأر لذاتهـــا --إذ ينتقـــل بيـــن
ه ــذا الح ــدث أو ذاك واليخش ــى
أن تتداعـــى أســـس البنيـــان
الـــذي رســـمه بـــإرادة صلبـــة
منـــذ أن أطـــل علـــى حيثيـــات
ســـنوات الســـبعينات المنقوشـــة
بأراجيـــز تلقائيـــة إذ حمـــل
مـــا إســـتطاع مـــن ذكريـــات
يســـكنها عبـــق ( عرفـــه) -1إذ
لـــم تثنـــه عـــن البـــوح بعشـــقه
حتـــى المـــآذن فـــي نداءاتهـــا
والمســـاءات التـــي تلتحـــف
أديـــم ( الكانتيـــن) -2وأســـيجة

النينيـــا التـــي تترامـــى عـــن بعـــد
 وبي ــن آمال ــه الت ــي نقش ــها ف ــيكتابي ــه (أش ــجان هائم ــه) و(طع ــون
فـــي جـــال الســـلطه) األمـــر
الـــذي خلـــد جـــذوة التحـــدي
فـــي نفســـه بعـــد أن قـــارع زمـــن
اإلســـتبداد واإلســـتحواذ والنهـــب
إذ إس ــتطاع وح ــده أن يعب ــر إل ــى
ضفـــة اإلبـــداع والنجـــاة بقـــارب
صنعـــه بنفســـه وبصمتـــه المألـــوف
ودماثـــة الخلـــق التـــي تحفـــه
أوغـــل فـــي إســـتقطاب عناصـــر
الخيـــر ووزعهـــا علـــى مســـاحة
المحيـــط الـــذي يـــزوده بحقـــن
التشـــجيع والمحبـــة أصدقـــاءه
ومحبيـــه مـــن منتســـبي شـــركة
نفـــط الشـــمال فـــي كركـــوك.
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في اليوم العالمي للسالم  ..منظمة سورايا للثقافة واإلعالم
تعلن عن إقامة وقفة تضامنية مع المهجرين قسرا
تدعو منظمة سورايا للثقافة واإلعالم جميع أبناء شعبنا ( سورايا ) للمشاركة في التجمع
الجماهيري بيوم السالم العالمي للتضامن والمطالبة باالسراع في تحرير بلدات سهل نينوى
التي تم إحتاللها من قبل قوى الظالم ( داعش ) قبل أكثر من عام حيث يعيش أبناؤها
في الخيم والكرفانات في مدن إقليم كوردستان ،كما تدعو المجتمع الدولي الى ضرورة
التدخل السريع لتحرير سهل نينوى وجميع المناطق األخرى المحتلة وتأمين العودة
السريعة وإعمار المدن والعيش الكريم للمهجرين قسرا من بيوتهم.
نعم للسالم واألمن واإلستقرار لربوع وطننا وبلدنا الحبيب
نعم للتحرير  ..ولإلسراع بتحرير مناطق شعبنا  ..ال للهجرة
العودة السريعة إلى بلداتنا  ..بضمانات دولية
المكان :عنكاوا -كنيسة مارت شموني  - -خلف متحف التراث السرياني
الوقت :العاشرة صباحا  -يوم الثالثاء 2015 \ 9 \22 -

إلى كافة المنظمات اإلنسانية التابعة لمجلس األمن الدولي ومنظمات األمم المتحدة العاملة في العراق وإقليم كوردستان

بإس ــم منظم ــة س ــورايا للثقاف ــة
واإلع ــام نناش ــدكم عل ــى إيص ــال
كاف ــة المعلوم ــات المتعلق ــة بأبن ــاء
شـــعبنا الـــذي تعـــرض منـــذ يـــوم
 2014 /8 /6إل ــى أش ــرس هجم ــة
إرهابيـــة مـــن قبـــل تنظيمـــات
داعـــش فـــي مناطـــق ســـهل
نينـــوى وقضـــاء ســـنجار والتـــي
أنتهكـــت فيهـــا حقـــوق اإلنســـان
وخاص ــة األطف ــال والنس ــاء ،حي ــث
تـــم ســـبي العشـــرات مـــن بناتنـــا
وأطفالنـــا وخصوصـــا فـــي قضـــاء
ســـنجار إلـــى جانـــب أخواتنـــا
األيزيديـــات ،كمـــا تـــم خطـــف

الطفلـــة كريســـتينا مـــن أحضـــان
والدتهـــا وتـــم بيعهـــا فـــي ســـوق
النخاســـة ،كمـــا تعرضـــت منـــازل
المســـيحيين فـــي داخـــل مدينـــة
الموصـــل ومناطـــق ســـهل نينـــوى
إل ــى الس ــرقة ونه ــب الممتل ــكات،
وتزويـــر ومصـــادرة بيـــوت
المســـيحيين إلـــى مـــا تســـمى
بدول ــة الخالف ــة اإلس ــامية .وألول
مــرة فــي تاريــخ شــعبنا تــم تفريــغ
مناطـــق ســـهل نينـــوى بالكامـــل
م ــن س ــكانها بحي ــث وص ــل ع ــدد
المهجريـــن قســـرا مـــن مدينـــة
الموصـــل وســـهل نينـــوى إلـــى

أكث ــر م ــن  130000أل ــف نس ــمة،
أجبـــروا علـــى تـــرك منازلهـــم
وممتلكاتهـــم فـــي المـــدن التاليـــة
(تلكيـــف ،باطنايـــا ،تلســـقف،
باقوف ــا ،بعش ــيقة ،بحزان ــي ،برطل ــة،
كرملي ــس ،ق ــره ق ــوش وس ــنجار).
وحاليـــا يعيشـــون جميعهـــم فـــي
الخيـــم والكرفانـــات ،ولدينـــا
المئـــات مـــن الصـــور لأليـــام
األولـــى مـــن تهجيرهـــم وهـــم
يفترش ــون األرض واألرصف ــة ف ــي
ش ــوارع وم ــدن إقلي ــم كوردس ــتان
التـــي إحتضنتهـــم ،حيـــث يعانـــون
م ــن مش ــاكل ومعوق ــات عدي ــدة،

ولحـــد هـــذا اليـــوم لـــم تقـــم
الحكوم ــة العراقي ــة ب ــأداء واجباته ــا
تجـــاه المهجريـــن قســـرا .واليـــوم
نؤك ــد في ــه تضامنن ــا م ــع م ــا ج ــاء
فـــي هـــذا النـــداء .كمـــا وندعـــوا
فـــرق األمـــم المتحـــدة أن تقـــوم
بواجباته ــا تج ــاه حق ــوق اإلنس ــان
وحقـــوق المكونـــات الصغيـــرة
التـــي تعرضـــت إلـــى القتـــل
والتهجي ــر والتنكي ــل ،كالمس ــيحيين
واأليزيديي ــن والصابئ ــة المندائيي ــن
وغيرهـــم ،وهـــم أبنـــاء األصـــاء
لهــذا الوطــن ،وإن مــا حصــل مــن
جرائــم بحقهــم تعتبــر جرائــم إبــادة

جماعيـــة (جينوســـايد) ،يجـــب أن
تســـجل لـــدى األمـــم المتحـــدة
لرفعهـــا إلـــى محكمـــة الجنايـــات
الدوليـــة ،لمحاســـبة مرتكبيهـــا
الذيـــن دمـــروا ثقافـــة وحضـــارة
ه ــؤالء الش ــعوب ،ومنه ــا تدميره ــم
للمواق ــع األثري ــة والحضاري ــة ف ــي
محافظ ــة الموص ــل (مدين ــة نم ــرود
األثريـــة وخرســـابات والحضـــر
وبوابـــة نيـــركال واألديـــرة
والكنائـــس) ،إلـــى جانـــب تدميـــر
محتويـــات متحـــف الموصـــل
ال ــذي يعتب ــر ثان ــي أكب ــر متح ــف
فـــي العـــراق.

