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داعش تسبب بنزوح  8آالف عائلة مسيحية إلى إقليم كوردستان

رئاسة إقليم كوردستان تنفي الحصول
على مساعدات مالية من السعودية

نف ــت رئاس ــة اقلي ــم كوردس ــتان
اليــوم الســبت  ،2015-12-5فــي
بي ــان له ــا ع ــن الحص ــول عل ــى
مس ــاعدات مالي ــة م ــن المملك ــة
العربيـــة الســـعودية أثنـــاء زيـــارة
رئيـــس أقليـــم كوردســـتان
مســـعود البارزانـــي اليهـــا.
و قـــد جـــاء فـــي البيـــان أنـــه «
بدعـــوة كريمـــة مـــن االمـــارات
العربيـــة المتحـــدة والمملكـــة
العربيـــة الســـعودية زار رئيـــس
اقيـــم كوردســـتان مســـعود
البارزانـــي الدولتيـــن لتمتيـــن
العالق ــات بي ــن االقلي ــم وبينهم ــا
وبيـــن العـــرق ومكوناتـــه وبيـــن
الدولتيـــن».
وأضـــاف البيـــان« ،وقـــد
بحثـــت ملفـــات عديـــدة فـــي
مقدمتهـــا الحـــرب علـــى

داعـــش والعالقـــات االقتصاديـــة
والدبلوماســـية بيـــن العـــراق
عام ــة وكوردس ــتان خاص ــة م ــع
الدولتيـــن وموضـــوع النازحيـــن
والالجئيـــن فـــي االقليـــم».
وأوضحـــت رئاســـة اإلقليـــم
بحســـب البيـــان ،بأنـــه «قامـــت
بعـــض الجهـــات ووســـائل
اإلعـــام بنشـــر اخبـــار عـــن
حصـــول االقليـــم علـــى
مس ــاعدات مالي ــة م ــن المملك ــة
العربيـــة الســـعودية ،وفـــي
الوقـــت الـــذي تحتـــاج قضيـــة
النازحيـــن جهـــودا ومســـاعدات،
اال ان هـــذه االخبـــار عاريـــة
عـــن الصحـــة وال اســـاس لهـــا
اطالقـــا».
وأك ــد البي ــان عل ــى «ان الع ــراق
واالقلي ــم بحاج ــة ال ــى مس ــاعدة
ودعـــم كل دول الجـــوار
واالصدق ــاء ،لم ــا يم ــر ب ــه م ــن
حـــروب وازمـــات اقتصاديـــة
حـــادة ،وهـــذا مـــا أكـــد عليـــه
البارزانـــي خـــال زيارتـــه
لـــكل مـــن االمـــارات العربيـــة
المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة
الســـعودية».

قال مطران أيبارشية زاخو والعمادية
للكلدان ،خالل زيارته الواليات
المتحدة االمريكية مؤخرا بهدف
بحث أوضاع المسيحيين في العراق
واقليم كوردستان وبرفقة  20مطرانا
عراقيا زار العاصمة األيطالية روما.
«بعد تحرير العراق في ،2003تدهور
وضع المسيحيين في العراق ولم يعد
بأمكانهم البقاء فيه» مضيفا «توجه
الكثير منهم إلى اقليم كوردستان،
والبعض األخر إلى بلدان أخرى».
وتابع بالقول« :المسيحيون الذين
كانوا يقطنون مناطق (تلكيف –
القوش  -تلسقف -قرقوش) تركوا
ايضا مناطقهم وممتلكاتهم بعد
مجئ داعش وأحتالله لتلك المناطق
وتوجهوا إلى اقليم كوردستان»
مستدركا بالقول» لقد ادى مجىء
تنظيم داعش الى أفراغ العراق من

وفد من نواب ممثلي المكونات يلتقون في أربيل مقرر لجنة
العالقات الدولية في البرلمان األلماني
إلتقـى يـوم االول مـن كانـون األول
 ،2015وبدعـوة مـن السـيد مـارك
إيشـهورن القنصـل األملـاين العـام
يف أربيـل وفـد ممثلي املكونـات
يف مجلـس النـواب العراقـي وبرملـان
إقليـم كوردسـتان ..ممثلا بالنائـب
فيـان دخيـل عـن اإليزيديين والنائـب
آيـدن معـروف عـن الرتكمان
والدكتـور رسود سـليم عـن شـعبنا..
جوهـان ديفـد واديفـول عضـو
برملـان أملانيـا االتحـادي ومقـرر
لجنـة العالقـات الدوليـة فيـه.
وجـرى خلال اللقـاء اسـتعراض
الوضـع السـيايس يف العـراق

عمومـا ويف اإلقليـم بشـكل خـاص،
واملعوقـات التـي تعتري العمليـة
السياسـية يف املرحلـة الحاليـة.
كما تـم بحـث أوضـاع املهجريـن
واملرحلين قسرا مـن أبنـاء
املكونـات يف العـراق ومعاناتهـم
وسـبل اسـتمرار تقديـم املسـاعدات
اإلنسـانية إليهـم ..ومسـتقبل مناطقهـم
التـي نزحـوا عنهـا وإعـادة إعامرهـا
وتأهيلهـا بعـد التحريـر ،ودور
االتحـاد األورويب عبر أملانيـا يف
هـذا الشـأن.
ومثـن ممثلـو املكونـات خلال
اللقـاء الـدور الـذي تضطلـع بـه

الحكومـة األملانيـة يف مسـاعداتها
اإلنسـانية للمهجريـن.
بـدوره أكـد السـيد واديفـول إن
لـدى بلاده اطلاع كامـل على
أوضـاع املكونـات ومـا يتعرضـون
لـه مـن تقصير يف حقوقهـم ،مؤكـدا
أيضـا أن لـدى أملانيـا اإلرادة والعـزم
ملحاربـة (داعـش) ،مشيرا يف
الوقـت ذاتـه إىل رضورة الحـوار
والتفاهـم بين املكونـات والفرقـاء
يف العـراق لتطويـر العمليـة السياسـية
نحـو األفضـل مما يسـهم يف تعزيـز
األمـن واالسـتقرار يف البلاد وبالتـايل
تعزيـز وجـود وحقـوق املكونـات.

المسيحيين».
واشار المطران القس إلى أن «حرب
داعش تسبب بنزوح  8آالف عائلة
مسيحية إلى أقليم كوردستان1500 ،
منها فقط عادت إلى ناحية القوش
بعد تحريرها».
وأضاف « :بحسب المعلومات
المتوفرة فأن عدد المسيحيين في
العراق بلغ نحو مليون ونصف المليون
مسيحي في عام  ،1970أما اآلن فأن
عددهم ال يتجاوز الـ  350ألفا في
العراق واقليم كوردستان ،معظمهم
غادروا إلى خارج العراق» مشيرا إلى
ان« :عدد المسيحيين في مدن بغداد
والبصرة حاليا ال يتجاوز الـ 20ألفا».

النازحين
أوضاع
وبخصوص
المسيحيين في اقليم كوردستان،
أشار مطران اربيل والعمادية للكلدان
إلى أن «أوضاع هؤالء النازحين
ال يختلف عن أوضاع السكان في
األقليم ،كونه يمر بحالة عدم أستقرار
اقتصادي وأزمة مالية وال شك أن هذا
يؤثر على أوضاع المسيحيين ككل
والنازحين منهم أيضا».
وقال المطران وبعد الزيارة التي قاموا
بها الى الواليات المتحدة والفاتيكان،
اجتمع في يوم  2015/9/17برئيس
اقليم كوردستان مسعود بارزاني
واطلعه على نتائج الزيارة والمواضيع
التي تم بحثها هناك.

سفين دزيي :التواجد التركي في إطار
التحالف الدولي ولتدريب القوات العراقية
أكد المتحدث باسم حكومة اقليم
كوردستان ،سفين دزيي ،السبت،
أن التواجد التركي في ناحية
بعشيقة التابعة لقضاء الموصل هو
في اطار التحالف الدولي ،وهي
تقوم بتدريب القوات العراقية في
محافظة نينوى.
وقال دزيي في بيان نشر على
الموقع الرسمي للحكومة «في
اطار التحالف الدولي ضد داعش،
وضعت الدولة التركية قاعدتين
للتدريب خاصة بقوات البيشمركة
في سوران وقالجوالن ،كما
افتتحت قاعدة اخرى لتدريب
القوات االخرى العراقية في محافظة
نينوى ،وتم تقديم المساعدات
العسكرية الالزمة ،وبهدف توسيع
القاعدة في محافظة نينوى ،وصل
في هذه االيام خبراء ومعدات

ضرورية للقاعدة».
ووفقا للمعلومات المتوافرة لدى
رووداو من مصدر عسكري ،تتألف
تلك القوة من  220 – 150جنديا
ومستشارا عسكريا ،ومعهم  15دبابة
و 8مصفحات صغيرة و 4مصفحات
كبيرة ،وسيارة إسعاف ،و 13عجلة
عسكرية هينو ،ومقذوفات وذخائر،
و 3عجالت عسكرية.
ودعا رئيس الجمهورية فؤاد
معصوم ،السلطات التركية إلى
سحب قوتها من األراضي العراقية
واإليعاز بمنع تكرار مثل هذا
الحادث ،واعتبر أنه يشكل إنتهاكا
لألعراف والقوانين الدولية ،فيما
قال رئيس الوزراء حيدر العبادي
إنه «خرق خطير» للسيادة العراقية،
ودعا تركيا إلى إحترام عالقات
حسن الجوار واالنسحاب فورا.
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منظمة سورايا تشارك في ورشة التنوع الثقافي التي أقامتها اليونسكو في أربيل
شاركت منظمة سورايا للثقافة واالعالم في الورشة الخاصة بالتنوع الثقافي التي
أقامتها منظمة اليونسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية حضرها وزير الثقافة
فرياد رواندوزي وأكس بالت ممثل اليونسكو في العراق ومدير دائرة العالقات
الثقافية فالح شاكر وممثل وزارة الثقافة والشباب في حكومة االقليم وبمشاركة
ممثلي عن المكونات العراقية  ،الهدف منها تعزيز التنوع الثقافي في العراق وكيفية
حمايته من االنصهار والتهميش وجرت في الحلسة الصباحية نقاشات عديدة من
المشاركين وقدمت فعاليات عديدة وبمشاركة فناني المكونات المختلفة ومنها
أبناء شعبنا سورايا وقدم وزير الثقافة العراقية وممثل اليونسكو في العراق وفي
الحلسة المسائية قدمت مقترحات من قبل المشاركين في الورشة وقدم نوزاد
بولص رئيس منظمة سورايا مقترحات وتوصيات مهمة للحفاظ على التنوع الثقافي
في العراق وتطوير مسيرتها الثقافية والتراثية لحمايته من االنقراض .
وهذه هي التوصيات التي قدمت إلى الورشة ومنظمة اليونسكو ومذكرة خاصة
بهذا الخصوص .
أوال  :تعزيز التنوع الثقافي في العراق وحمايته من التهديدات عبر الزام الحكومة
العراقية بفتح صندوق حماية التنوع الثقافي وتبنيه من قبل وزارة الثقافة العراقية .
ثانيا  :ضرورة صياغة قانون خاص بالمكونات كالذي حصل في أقليم كوردستان .
ثالثا  :تفعيل المادة ( )125من الدستور العراقي التي تنص على ضمان الحقوق
الثقافية واالدارية والسياسية للمكونات العراقية .
رابعا :اعتبار االول من نيسان (أكيتو ) عيدا وطنيا للعراقيين جميعا .
خامسا :ان ماتعرض له االيزديين والمسيحيين من قتل ونهب وسلب ممتلكاتهم
وماتعرض له من اغتصاب على أيدي داعش دولة الخالفة االسالمية بأعتبارها
أبادة جماعية (جينوسايد) بحق المسيحيين واأليزيديين .
سادسا :دعم ومساندة جميع الفعاليات الثقافية والفنية للمكونات من خالل
مؤساساتهم.
والجدير بالذكر ان وفد المنظة ضم كل من ( نوزاد بولص  ،حبيب يوسف حنا
 ،نمرود ميخا قاشا  ،والفنان ثابت ميخائيل ) وقدم مذكرة المطاليب إلى ممثل
اليونسكو ،حيث أكد على نشر المذكرة في موقع المنظمة .

نص كلمة وزير الثقافة في ندوة حماية
التنوع الثقافي في العراق من التهديدات
إسمحـوا لـي أن أشـكركم أوال وأنتـم
تطرحـون علـى بسـاط البحـث موضوعـا
فـي غايـة األهميـة والخطـورة ليـس
فقـط فـي العـراق وإنمـا لعمـوم المنطقـة
والعالـم ،فالـدول متعـددة األثنيـات باتت
تعيـش اليـوم فتـرة مضطربـة بسـبب حدة
وتصاعـد المنازعـات بيـن الجماعـات
فيهـا ،األمـر الـذي بـدأ يشـكل خطـرا
أكثـر مـن أي وقـت مضـى وفـي أجـزاء
عديـدة مـن العالـم.
وثانيـا :كـي يكون هـذا المؤتمـر محاولة
جـادة لوضـع لمسـات أمميـة ناجحـة
وعمليـة لهـذا الموضـوع الشـائك.
أيها السادة الكرام:
النبالـغ إذا قلنـا إن التنـوع الثقافـي هـو
سـمة مميـزة للبشـرية ،فهـو يمثـل تراثـا
مشـتركا لإلنسـانية ،وينبغـي أن ينظـر
للثقافـة أنهـا مجمـل السـمات :الروحيـة
والماديـة والفكريـة والعاطفيـة ،التـي
يتصـف بهـا مجتمـع أو مجموعـة
اجتماعيـة وعلـى أنها تشـمل ،إلى جانب
الفنـون واآلداب ،طرائق الحياة وأسـاليب
العيـش معـا ونظـم القيـم والتقاليـد
والمعتقـدات.
ونعتـرف ،واالعتـراف محبـة ،أن التنـوع
الثقافـي يسـتمد معينـه مـن تجـارب
وإسـهامات جميـع البلـدان والثقافـات
والشـعوب ،فهـو يعـزز القيـم اإلنسـانية
ويقيـم أرضيـة مشـتركة حيـث ال
يمكـن ألي ثقافـة أن تدعـي الفضـل
علـى سـائر الثقافـات .لـذا بـات التنـوع
الثقافـي مفهومـا متـداوال بـل مفعلا عند
الشـعوب المتحضـرة التـي تـدرك أبعـاده
وانعكاسـاته علـى حيـاة الفـرد باعتبـاره

مصـدر للتبـادل واإلبـداع .وبهـذا المعنى
فـإن التنـوع الثقافي هو التراث المشـترك
لإلنسـانية وينبغـي التأكيـد عليـه لصالـح
أجيـال الحاضـر والمسـتقبل.
أيها السادة الكرام..
سـنتناول فـي هـذه الورقـة ،وعلـى وجـه
التحديـد ،موضـوع «التهديـدات علـى
التنـوع والتعبيـر الثقافـي فـي العـراق
ووسـائل الحمايـة والتطـور»..
وأسـمحوا لـي أن أشـير أوال إلـى أن
العـراق شـهد حروبـا ونزاعـات دمويـة
وصراعـات طـوال مائـة عـام ،فلحـق
باألقليـات والجماعـات المنتميـة لألرض
والوطـن أفـدح األضـرار .وتعـرض
العراقيـون إلـى حملات إبـادة وقتـل
وتهجيـر قسـري ،ولـم ينقشـع الليـل بعد
عـام  ،2003إذ تعـرض العـراق إلـى
هـزات عنيفـة بسـبب العنـف وتوافـد
الفكـر المتطـرف ،واسـتهدفت األقليـات
بالدرجـة األسـاس فـي محاولـة الفـراغ
البلاد منهـم ،لتأتـي بعدهـا عصابـات
داعـش وسـيطرتهم علـى الموصـل
وقيامهـم بسـبي وخطـف وقتل وتشـريد
مئـات اآلالف مـن األقليات التي تسـتقر
فـي نينـوى.
وأصبح العراق يسـير وبسـرعة فائقة نحو
التصحـر الديموغرافي وتصحر التنوع.
وكان لإلرهـاب اليـد الطولـى فـي
إرتـكاب هـذا الفعل الشـنيع والبعيد عن
اإلنسـانية ،وبمسـاعدة دول شـاركت في
هـذا األمـر بتموليهـا اإلرهـاب وتقديـم
كل أشـكال الدعـم له :المـادي والتقني
والفنـي واللوجسـتي ،ال بـل حتـى بنشـر
الفكـر المتطـرف واألفكار المنحرفة عبر

قنواتهـا الخاصـة وكتبهـا التعليميـة التـي
تحرض على التعصب والتشـدد وترفض
وتقصـي اآلخـر ،بـل لـم ينجو مـن هذه
المحـاوالت الممنهجـة والمخطـط لهـا
حتـى تالميـذ المـدارس الصغـار وعبـر
مناهـج مدرسـية إلنشـاء جيـل اليعـرف
للتسـامح والعدالـة وتقبـل اآلخـر معنـى.
السادة الكرام..
إن أحـد أهـم التحديـات التـي تواجـه
مجتمعاتنـا اليـوم ينبـع من التوتـر الناجم
عـن اإلسـاءة إلـى ثقافة اآلخـر أو هويته
أو التعـرض لهمـا ،لذا بـات من الحتمي
أن نـدرك جملـة أمـور ونشـجع عليهـا،
ولعـل مـن أبرزهـا :أن نـدرك أن التنـوع
والتعبيـر الثقافـي يشـكل تراثـا مشـتركا
للبشـرية ،وأنـه ينبغي إعـزازه والمحافظة
عليـه لفائـدة الجميـع ،وأنـه يزدهـر فـي
رحـاب الديمقراطيـة والتسـامح والعدالة
االجتماعيـة واالحتـرام المتبـادل بيـن
الشـعوب والثقافـات.
كمـا علينـا أن نعـي أن الثقافـة تتخـذ
أشـكاال مختلفـة عبـر الزمـان والمـكان،
وأن هـذا التنـوع يتجلـى فـي تفـرد
وتعـدد الهويات وأشـكال التعبير الثقافي
للشـعوب والمجتمعـات التـي تتكـون
منهـا البشـرية ،وأن يعـزز بالتـداول الحر
لألفـكار وتغذيه المبـادالت والتفاعالت
المسـتمرة بيـن الثقافـات وبمـا يضمـن
االحتـرام المتبـادل للتنـوع الثقافـي
والمعتقـدات الدينيـة والرمـوز الدينيـة.
وهنـا اليمكـن أن نتجاهـل دور وسـائل
اإلعلام فـي ازدهـار التعبيـر الثقافـي
داخـل المجتمعـات وفـي مـد الجسـور
بيـن الشـعوب والتعريـف بهـا وبتاريخها
بمـا يعـزز التفاهـم بيـن الثقافـات علـى
نحـو أفضـل .إذ تمتلـك وسـائل اإلعالم
القـدرة علـى تيسـير هـذا الحـوار
بيـن الثقافـات ،فمـن خلال التصـدي
للمواقـف السـائدة والمزاعم فيمـا يتعلق
بـ»اآلخريـن» ،يمكن لوسـائل اإلعالم أن
تتجـاوز التصـورات النمطيـة الموروثـة،
وتبـدد الجهـل الـذي يغـذي سـوء الظن
باآلخريـن وينمي الحـذر منهم ،ومن ثم
تعزيز روح التسـامح والقبول باالختالف
بحيـث يصبـح التنـوع فضيلـة وفرصـة
للتفاهـم.
ومـن الضـروري التشـجيع علـى إدراك
أهميـة حمايـة وتعزيـز تنـوع أشـكال
التعبيـر الثقافـي واالرتقاء بهـذا اإلدراك،

وال سـيما مـن خلال البرامـج التعليميـة
والبرامـج الراميـة إلـى زيـادة توعيـة
الجمهـور؛ واالعتـراف بأهميـة إسـهام
الفنانيـن وجميـع المشـاركين فـي عملية
اإلبـداع ،واألوسـاط الثقافية ،والمنظمات
التـي تدعـم الفنانيـن فـي عملهـم،
وبدورهـم المحـوري فـي إثـراء تنـوع
أشـكال التعبيـر الثقافـي.
السادة الحضور..
وللمجتمـع الدولـي والمنظمـات
الدوليـة ومنهـا منظمـة األمـم المتحـدة
والمؤسسـات التابعـة لهـا كاليونسـكو
دور اليمكـن التغافل عنـه وتجاوزه ،لذا
نطالـب هـذه المنظمات وعبـر مؤتمركم
هـذا:
أوال :تطبيـق القوانيـن واإلجـراءات
الخاصـة لحمايـة األقليـات وتراثهـم
الثقافـي ،ونطلـب مسـاعدة المجتمـع
الدولـي فـي هذا الشـأن ،فالعراق بمفرده
فـي الوقـت الراهـن ال يسـتطيع حمايـة
األقليات وثقافاتهم بعد الهجمة الوحشـية
لـ»عصابـات داعش» على العراق وشـعبه
وحضارتـه.
ويتحمــل المجتمــع الــدولي مســؤولية
موازيـــة لتشـــجيع ومســـاعدة الــعراق
علـــى الوفــاء بمســؤولياته تجـاه شعبه،
ومسـاعدته بوضع برامج وخطط تساعده
علـى بنــاء مجتمعــات تقبــل التنــوع
وتقـدره وتتعايـش داخلـه وتترفـع عـن
كل أشـكال العنصريـة والتحريـض على
العنف وعدم التسـامح ،والكره العنصري
والديني والمذهبي ،والعمل على كل ما
من شـانه أن يعزز التآخي بين الشـعوب
واألمـم ونشـر ثقافـة التعدديـة والتعايش
السـلمي واالجتماعـي واالبتعـاد عـن
كل أشـكال العنـف والتهديـد ومضايقة
األقليـات القوميـة والدينيـة واالجتماعية.
ثانيـا :ندعـو لوضـع سياسـات وآليـات
لمنـع التحريض ضد الشـعوب وثقافاتها،
وحمايـة الشــعوب مـن الطـرق التـي
تـؤدي إلـى التنافـر الثقافـي والتهجيـر
القسـري وتدميـر التـراث المـادي وغيـر
المـادي.
ثالثـا :نعتقـد أن مـن الضـروري علـى
األمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة
التابعـة لهـا وباألخص اليونسـكو أن تغير
مـن أسـلوبها الكالسـيكي والنمطـي فـي
معالجـة هذه األمور ،لمسـاعدة الشـعوب
التـي تعانـي مـن هـذه اإلشـكاليات وأن

تغـادر العمـل المكتبـي والنظري وتنطلق
إلـى الجانـب العملـي والتطبيقـي اليجاد
حلـول عمليـة لهـذه المشـاكل انطالقـا
مـن دورهـا المسـؤول فـي الحـاالت
التـي تكـون فيهـا األقليـات وأشـكال
التعبيـر الثقافـي معرضـة لتهديـد الخطـر
واالندثـار.
والمجتمـع الدولـي بأسـره مدعـو إلـى
تحمـل مسـؤوليته اإلنسـانية مـن خلال
المسـاهمة الفعالـة والدعـوة األكيـدة
لمعالجـة هـذه المعضلـة.
رابعـا :علـى المجتمـع الدولـي أن يعمل
بجديـة علـى تجفيـف منابـع تمويـل
اإلرهـاب ومصـادره الماليـة ،وبـدون
السـيطرة علـى مصادر تمويلـه يبقى هذا
األمـر يشـكل خطورة بالغـة ،وتبقى هذه
المؤتمـرات والتوصيات حبر على ورق.
خامسـا :العمـل علـى تعديـل المناهـج
التعليميـة التـي تغـذي الجيـل الجديـد
بالفكـر اإلرهابـي والتنافر بين الجماعات
المتنوعـة ،وتقصـي اآلخـر وتحـاول أن
تلغيـه ،وإعـادة النظـر فـي الكثيـر مـن
الكتـب العقائديـة التـي تبث هـذا الفكر
المنحـرف والمتطـرف والمتعصـب.
أيها الحضور الكريم:
إن حماية التنوع وأشـكال التعبير الثقافي
وتعزيـزه لن يتسـنى ما لـم تكفل حقوق
اإلنسـان والحريـات األساسـية ،وتهيئـة
الظـروف التـي تكفـل ازدهـار الثقافـات
وتفاعلهـا تفاعلا حـرا تثـري مـن خالله
بعضهـا بعضـا؛ ومـا لـم تكفـل لألفـراد
إمكانيـة اختيـار أشـكال التعبيـر الثقافـي.
فمبـدأ الحمايـة يأتـي من تسـاوي جميع
الثقافـات فـي الكرامـة وفـي الجـدارة
باالحتـرام بمـا فيهـا ثقافـات األشـخاص
المنتميـن إلـى األقليـات وثقافـات
الشـعوب األصليـة.
نأمـل أن يعمـل مؤتمركـم هـذا علـى
تشـجيع التعدديـة الثقافية على المسـتوى
المحلـي واالقليمـي ،وتحفيـز المبادرات
االقليميـة وشـبه االقليميـة الراميـة إلـى
إحبـاط أشـكال التطـرف والتعصـب
واألفـكار الظالميـة ،والعمـل علـى كل
مـا مـن شـأنه أن ينهـي اإلرهـاب وبؤره
المنحرفـة .
كللـت جهودكـم فـي هـذا المؤتمـر
بالتوفيـق والفلاح
وشـكرا لرحابـة صدركـم ودمتـم بخيـر
دائما.
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سورايا تلتقي بالقس د .صفوت نجيب البياض رئيس الطائفة اإلنجيلية في مصر
وعضو لجنة الخمسين في الدستور المصري

زار وفــد منظمــة فــرص النجــاح مــن االخــوة األقبــاط فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة كوردســتان وإلتقــى
بعــدد مــن الفعاليــات واالســاتذة فــي كليــة القانــون جامعــة صــاح الديــن كمــا إلتقــى لجنــة صياغــة دســتور
إقليــم كوردســتان وممثلــي المكونــات فــي االقليــم ،وكان مــن ضمــن الوفــد الشــخصية المصريــة المعروفــة
االب الدكتــور صفــوت نجيــب البيــاض رئيــس الطائفــة االنجيليــة فــي مصــر وعضــو لجنــة الخمســين
للدســتور المصــري وتحــدث لنــا حــول مســودة دســتور أقليــم كوردســتان والدســاتير االخــرى فــي المنطقــة
لكونــه أحــد الخبــراء فــي الدســاتير وخاصــة ضمــان حقــوق المكونــات..
إلتقت جريدة سورايا بالقس صفوت نجيب وكان لنا هذا الحوار.
أجرى الحوار  :رئيس التحرير
* أهال وسهال بالدكتور القس صفوت
نجيب البياض في كوردستان وفي
العاصمة أربيل...
في البداية ممكن تتحدثنا دكتور
عن سبب الزيارة إلى أربيل في هذا
الوقت؟
في الحقيقة أنا سعدت أن تكون لي
الفرصة أن أزور جزء من العراق
وجزء إعترفت أنه يستحق أن
يعطى الوقت الكافي لمعرفة طبيعة
هذا الجزء والعالقات المتعددة ألنه
قسم متميز بأصناف من المواطنين
متعددي الثقافات متعددي العرقيات
ومع التكشف بهذا التميز لمثل هذا
المجتمع.
* في زيارتكم هذه إطلعتم على
مسودة دستور إقليم كوردستان هل
هناك فرق مع الدساتير األخرى في
المنطقة؟
قطعا نعم معرفتي أنظمة كل المنطقة
العربية بإستثناء مصر العربية وهي
معروفة تاريخيا بدولة دستورية منذ
قدم الزمان ومعروف حتى تدرس
المواد الدستورية في كلية الحقوق
وأيضا الطالب القادمين من الدول
العربية المجاورة ويدرسوا في جامعة
القاهرة وأنظمة الدساتير ألن معظم
الدول الخليجية ال تحكمها الدساتير
لكن تحكمها األعراف والتقاليد
والقيادات الحاكمة هي التي لها
الخصوصية أنها تشرع وأنها تقضي
وأنها تحكم ال يوجد عندهم مبدأ
الفصل بين السلطات مثل مصر.
* بصفتكم رئيس كنيسة اإلنجيليين

في مصر هل يوجد عالقات تواصل
مع الطوائف األخرى الموجودة في
العراق وأي بلدان عربية أخرى؟
مفيش شك أنه في تواصل من
خالل عندنا مجالس في مجلس
الشرق األوسط ومجلس كنائس
الشرق األدنى ومجلس كنائس
كل أفريقيا هذه المجالس تجمع
القيادات الدينية في لقاءات مشتركة
وفي داخل مصر أيضا نحن طوائف
مسيحية وأكبر طائفة في مصر هي
طائفة األقباط األرثوذكس ألن هم
متنزلين في المجتمع منذ ألفين سنة
ثم تأتي الكنيسة الكاثوليكية في
القدم في الحد ذاته تأتي الكنائس
األرثوذكسية أوال والكنائس اإلنجيلية
ثانيا والكنائس الكاثوليكية بتعددياتها،
في أقباط أرثوذكس وفي سريان
أرثوذكس واإلنجيليين متعددين لكن
إستطعنا في العامين الماضيين أن نبدأ
بما يجمعنا معا تحت مسمى مجلس
الكنائس المصرية الذي يجمع مصر
كلها ،وعلى الجانب اآلخر هناك لقاء
أيضا إسالمي مسيحي تحت بيت
العائلة بين كل األطراف المسيحية
مع األزهر ووزارة األوقاف والتعددية
الدينية الموجودة في مصر.
* ما هو بيت العائلة ممكن تعطينا
فكرة عن بيت العائلة؟
هو إقتراح المسمى نفسه أطلقوا
أو إقترحه علينا فضيلة اإلمام أحمد
الطيب وهو رجل فاضل ومن نزول
صعيدي صعيد مصر من أهل مدينة
األقصر المشهورة تاريخيا ،وإقترح
أنه لماذا ال يجمعنا غطاء واحد

وتحت مظلة واحدة وإقترح هذا
اإلسم النابع من طبيعة أهل الصعيد
أهل القرية ولماذا ال يكون لنا لقاء
تحت مسمى بيت العائلة كأننا عائلة
واحدة المسيحيون والمسلمون تحته
شعار مصر للجميع فنحن عائلة واحدة
تظللنا سماء مصر ونيل مصر يروينا
وطبيعة مصر تغذينا فبهذا المنطلق
بدأت فكرة بيت العائلة وحدث
تسجيل قانوني لهذه المؤسسة ونلتقي
مرات في األزهر ومرات في الكنيسة
ومع الشيوخ والقساوسة معا ولدينا
برامج تدريبية متواصلة لمجموعة من
المشايخ والقساوسة لمدة يومين أو
ثالثة يتناقشوا ويتباحثوا في شؤون
الوطن بدل كل واحد ال يعرف
شيء عن اآلخر وبدل أن يقبلوا
شيء عن بعض وطبيعة المصريين
وخاصة الشرقيين لما يروا القادة
يضعوا أيديهم مع بعضهم البعض في
المؤتمرات الشعب يقتدوا بهم والناس
لما ترى القادة الشيخ بالعمامة البيضاء
والقسيس باللبس األسود وأيديهم مع
بعض في المؤتمرات وفي اللقاءات
مما ييسر العالقات مع بعضهم البعض.
* تقرير هذا المشروع يبشر إلى
الشرق األوسط للمسيحيين الموجودين
واإلسالم في المناطق المتعددة من
هذه المنطقة المتوترة حاليا وهي
بحاجة إلى قبول اآلخر وإلى حوار
الثقافات؟
أنا أعتقد أنه من الصعب أنك تنقل
دولة إلى دولة ولكن إذا إنتقل هذا
النموذج إلى سوريا ولبنان والعراق
جيد جدا وهذا يشارك في فكرنا

ويعمل دستور والقواعد التي بنيت
واللجان التي تفرعت عنها لجان التربية
المعلمين المسلمين والمسيحيين في
البرامج المشتركةهذا يؤثر في طريقة
التعليم بالمدارس وقبول اآلخر يؤثر
على فكر المدرس والشيخ والمعلمين
معا والمرأة معا تفرع هذا البيت إلى
مجموعة دوائر مختلفة فيها الشباب
فيها المعلم فيها المرأة يلتقوا مع بعض
أعتقد أنهم أتوا بنتائج طيبة.
* نرجع إلى زيارتك األولى إلى
إقليم كوردستان كيف شاهدت إقليم
كوردستان والتنوع الثقافي فيه؟
في الساعات القريبة شاهدنا فيهم
كل األطياف وجدنا التعددية مختلفة
في األعراق وفي مصر ال يوجد
سوى المسلمين والمسيحيين وكان
اليهود في مصر ولم يعد لديهم اليوم
وجود والتعددية أكبر في اإلقليم
وجدت فكرة األقليات غير موجودة
ونحن نتعلم من بعضنا البعض أنتم
لكم تعبير المكونات أي شركاء في
الوطن واألقليات أقل عددا ومرتبا
وتأثيرا وفاعلية ولكن المكونات نحن
نكون ال يوجد فيها حد موجود ال
أستطيع أن أستغني عن البدلة ال
أستطيع اإلستغناء عن الزرار مثال التي
هي جزء من هذه البدلة ونحن شركاء
هذا الوطن أي نسبتي في التكوين ،ال
أنا أعتقد بأن المكونات هي كملح
الطعام وقد يذوب الملح في الطعام
وممكن األقلية تكون متعلمين وهي
مؤثرة باألغلبية كمية الطعام كثير
لكن الملح قليل والنور ال يختفي أنا
والنور ليس بحجمه وإنما بقوة تأثيره
ال يختفي لو وضعوه تحت المكيال
وإنما يضعوه في األعلى فوق السراج.
* كيف ترى هذه الشراكة وقبول
اآلخر وخاصة في إقليم كوردستان؟
إن ما شاهدته في إقليم كوردستان
بدال عن كلمة األقليات واألغلبيات
قلت مكونات أي ليس بحجمه قد
يكونوا المثقفون أقل حجما ولكن
تأثير األقلية قد يكون أكثر مثال
المعلم في الفصل هو معلم واحد
لكن يوثر بالتالميذ كما قال السيد
المسيح أنتم نور العالم النور ليس
بحجمه وإنما بقوة تأثيره ال يختفي
لو وضعوه تحت المكيال وإنما
يضعوه في األعلى فوق السراج لكي
يضيء والذين حوله أتمنى أن تكون
هذه المكونات مؤثرة تعطي وتأخذ
ليندمج هذا المجتمع في قالب واحد
مجتمع واحد يقبل الواحد اآلخر..
* بصفتكم عضوا في لجنة الخمسين
في الدستور المصري كيف شاهدت
الدساتير في المنطقة ومسودة
الدستور في إقليم كوردستان؟

بالحقيقة أعتقد أن معظم الدول العربية
دستورها دستور عرفي يعني مثال في
السعودية دستورها مكتوب ولكن حال
الملك الحاكم والمحاكم تلين وفق
الشريعة ومعظم دول الخليج هكذا
ويمكن الدولة الوحيدة المعروفة في
تاريخ الدستور هي مصر ،والقوانين
تدرس للعرب في مصر القوانين
الدستورية ،وفكرة الدستور الذي
شاهدناه في العراق للمكونات المؤثرة
رأينا فيه المسودة القديمة أو مشروع
الدستور لم أالحظ فيه عدد مؤثر في
المواد كلها عبارة عن شعارات لكن
ال يوجد فيها إلتزامات وال شك في
هذا الحديث باألمس واليوم وفي
مجتمعات أكثر وفي الجامع تكلمنا
والدستور المصري فيه ( )40مادة
تلتزم الدولة بمشروع الدستور وهذا
ما قلته في اللقاء ال أجد اإللتزام
فهو شعارات جيدة وشعارات طيبة
قد تنفذ ،الزمنا الدولة باإلنفاق على
التعليم العالي  % 2وألزمنا الدولة
للصحة  % 4ونحتاج إعادة الصياغة
لدستورنا وعندما يختلف القضاء عن
الدستور يخضع للقضاء دستوريا وإذا
حكمت المحكمة الدستورية قد تلغي
القانون ألنه مختلفا قد ال يخضع
للدستور.
* هل الحظتم تجربة جديدة
بالعراق لكون لمصر عالقة وتاريخ
طويل في هذه المسألة؟
صحيح الشيء الذي الحظته أنه
هناك دستور لكل العراق وأنتم
ملتزمين بأن الدستور يتفق مع كل
المواد في العراق للدستور الكلي
ويمكن يوم من األيام الدولة أو
القطاع عندما يأخذ إستقالليته يتم
تعديل هذا الدستور يكون قد خرج
من القيد الذي يلتزم به أنه ال يخالف
دستور الدولة.
* هل أنتم داعمين لحقوق المكونات
لتأخذ حقوقها ضمن الدستور؟
ال شك ..ال شك وأنا مع كل إنسان
خلقه ربنا حر ليمارس حريته حتى
في طاعته لله ولواله لم يفرض نفسه،
يا إبني إن كنت خاطئا فخاطىء هناك
بخطيته دمه على رأسه ،الله ترك
حرية لإلنسان أن يؤمن أو ال يؤمن ال
يجبر اإلنسان على طاعته قد يخالف
حتى تعاليم الله ويأخذ جزاءه في
هذا ،والله خلق اإلنسان حر وقال له
إن شئت أنت تطيع الله نفسه تستطيع
تعيش حياة جيدة ليس مع نفسك
وبيتك وأصدقائك وجيرانك حتى مع
أعدائك..
في نهاية اللقاء نشكر األب صفوت
نجيب البياض رئيس الكنيسة
اإلنجيلية شكرا جزيال ...شكرا لكم.
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ساڵی سێهەم
یەکشەممە 6

5

پەیامێك لە
سـەرۆكایەتی هەرێمی كوردستانەوە

بەداوەتێكـی فەرمـی و پـڕ لە ڕێـزەوە لەالیەن میرنیشـینی یەكگرتووی
عەرەبی و شانشـینی عەرەبی سـعودیا ،بەڕێز مسـعود بارزانی سـەرۆكی
هەرێمـی كوردسـتان سـەردانی هـەردوو واڵتی كرد بـۆ پتەوتركردنی
پەیوەندیەكانـی نێـوان هەرێـم و ئـەم دوو واڵتـە و هەروەهـا لەنێـوان
عیـراق و پێكهاتەكانـی لەگـەڵ هـەردوو واڵتـی دۆسـت ،لەمیانـەی
دیـدار و سـەردانەكانی سـەرۆك بارزانیـدا چەندیـن دۆسـێی گرنـگ
هاتنە بەر باس و گفتوگۆ ،لە پێشـەوەی دۆسێكانیشـدا پرسـی شـەڕی
دژی داعـش و پەیوەنـدی ئابـوری و دیپلۆماسـی لەنێـوان عیـراق
بەگشـتی و كوردسـتان بـە تایبەتـی لەگـەڵ هـەردوو واڵتـدا ،هەروەها
پرسـی ئـەو ئـاوارە و پەنابەرانـەی لـە هەرێمـی كوردسـتان نیشـتەجێن.
بەداخـەوە ،ژمارەیـەك لـە دەزگاكانـی راگەیانـدن هەواڵـی وایـان باڵو
كـردەوە گوایـە هەرێمـی كوردسـتان ،یارمەتـی دارایـی لـە شانشـینی
عەرەبـی سـعودیاوە دەسـتكەوتووە ،بۆیـە دووپاتـی دەكەینـەوە لـەو
بارودۆخـەدا و لـەو كاتـەی كـە پرسـی ئـاوارەكان پێویسـتی بـە
یارمەتـی و پاڵپشـتیەكی زۆر هەیـە ،سـەرتاپای ئـەم هەواڵـە دوورە لـە
ڕاسـتی و هیـچ بنەمایەكـی نیـە.
عیـراق بەگشـتی و هەرێمـی كوردسـتان ،پێویسـتی بـە یارمەتـی
وپاڵپشـتی هەمـوو واڵتانـی دراوسـێ و دۆسـتانی هەیـە بـە تایبەتـی
ئێسـتا كـە لەشـەڕێكی زۆر سـەخت و قەیرانێكـی قووڵـی ئابوریدایـە،
بۆیـە لەسـەردانەكەی سـەرۆك بارزانـی بـۆ هـەردوو واڵتـدا ئەم پرسـە
زۆر بەڕوونـی جەختـی لەسـەر كرایەوە و مەترسـیەكانی بەشـێوەیەكی
راشـكاوانە خرانـەڕوو.
سـەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان
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قەبارەی هێزەکەی تورکیا لە سنووری موسڵ

مـاوەی سـێ رۆژە هێزێکـی تورکیا
هاتوونەتـە سـنووری ناحیـەی
زێلـکان و باشـیک لـە پارێـزگای
موسـڵ ،قەبـارەی ئەو هێـزە لە نێوان
 220 - 150راوێـژکار و سـەرباز
دەبێـت.
بـە پێـی زانیارییـەکان ،ئـەو هێـزە
سـەربازییەی تورکیـا بریتییـە لـە
 15تانـک و  8زرێپۆشـی بچـووک،
 4زرێپۆشـی گـەورە ،یـەک
ئەمبۆالنـس13 ،ئۆتۆمبێلی سـەربازی
جـۆری هینـۆ 7 ،گەاڵبی پڕ فیشـەک
و تەقەمەنـی ،تانکەرێکـی ئـاو3 ،
ئۆتۆمبێلـی سـەربازی.
بەرپرسـی لقـی چـواردەی پارتـی
دیموکراتـی کوردسـتان دەڵێـت،
پێشـتر چەنـد راوێژکارێکـی
سـەربازی لـە بنکـەی سـەربازی
باشـیک هەبـوون ،بـەاڵم ئێسـتا
ژمـارەی راوێـژکارەکان زیاتـر

کـراوە و چەندیـن سـەربازیش
وەکـو پاسـەوان بە چەکـەوە لەگەڵ
ئـەو راوێژکارانـە هاتوونەتە باشـیک.
عیسـمەت رەجـەب ،بەرپرسـی
لقـی 14ی پارتـی دیموکراتـی
کوردسـتان رایگەیاند ،لە سـەرەتای
دروسـتبوونی هێـزی حەشـدی
راوێژکارانـی
نیشـتمانییەوە،
سـەربازی تورکیا مەشق و راهێنانیان
بـەو هێـزە کـردووە ،کـە لـە بنکەی
سـەربازی باشـیک لـە رۆژهەاڵتـی
شـاری موسـڵ نیشـتەجێ کـراون و
ئێسـتاش هەر بـۆ مەشـقپێکردنی ئەو
هێـزە هاتـوون ،کـە ئامـادە دەکرێن
بـۆ شـەڕی دژ بەداعـش لـە موسـڵ.
هەروەهـا پێشـتریش راوێـژکاری
سـەربازی تورکیـا هاتوونەتـە
باشـووری کوردسـتان و لە سـۆران
مەشـق بە هێزی پێشـمەرگە دەکەن
و داودئۆغلۆ لەکاتی سـەردانەکەی

بۆ باشـووری کوردسـتان سـەردانی
ئـەو بنکەیـەی کـرد.
هەروەهـا پێشـتر لـە بامەڕنێ و رانیە
و قەاڵچـواالن تورکیـە بنکـەی
سـەربازی دانـاوە.
بەگوێـرەی زانیارییـەکان ژمـارەی
ئـەو هێـزەی تورکیـا لـە نێـوان
 220 - 150راوێـژکار و سـەرباز
دەبێـت.
زانیارییـە
بەپێـی
هەروەهـا
سـەرەتاییەکان هێزەکـەی تورکیـا
تەنیـا  15کیلۆمەتـر لـە موسـڵ
دوورە و لـە گونـدی گـوداد سـەر
بـە ناحیـەی زێلـکان لـە قـەزای
شـێخان جێگیربـوون».
شـایانی باسـە میدیاکانـی تورکیـا
بایەخـی زۆر بـە ژمـارەی ئـەو
هێـزەی تورکیـا دەدەن و ئـەو هێزە
ئۆتۆمبێلـی گوللـە نەبـڕ و تانـک و
زرێپۆشـی پێشـکەوتوویان پێیـە».

رۆژنامەی غینكۆبسكان( :سۆرێن كریستێنسێن )

شیالن یاسین*
(ســۆرێن كریستێنســێن) نــاوی
ئــەو رۆژنامەیەیــە كــە یەكەمیــن
رۆژنامــەی رۆژانەیــە لــە دانیمــارك
دەرچــووە .ســەربەخۆیە واتــە
بێالیەنــە ،چــل الپەرەیــە.
رۆژانــە بــە تیــراژی هەشــت هــەزار
دانــە ئێــواران لەسەرتاســەری هەمــوو

دانیمــارك بــێ بەرامبــەر بــاو
دەبێتــەوە بەهــۆی ئــەوەی كە لەســەر
ســایتیش بــاو دەبێتــەوە خوێنــەری
دەگاتــە بیســت هــەزار كــەس.
زیاتــر بیروبــاوەری لیبرالــی هەیــە و
ناوخۆییــە واتــە تەنهــا لــە دانیمــارك
بــاو دەبێتــەوە ئەگەرچــی ســایتی
تایبەتیشــی هەیــە .ئــەو رۆژنامەیــە
پتــر بایــەخ بەهەواڵــی ناوخۆیــی
دەدات ،لەسەرتاسەری واڵت .دوای
ئــەوەش هەواڵــی جیهانــی بــاو
دەكاتــەوە .ئــەو رۆژنانەمەیــە دوو
الپــەرەی تەرخانكــردووە بــۆ رای
خوێنــەران ،داواكاریەكانیــان و دوو
الپــەرەش تەرخانكــراوە بــۆ هەواڵــی
جیهانــی.
لــە دانیمــارك هاوكارییەكــی

بــاش بــۆ پێدانــی هــەواڵ هەیــە
لەنێــوان رۆژنامــە نووســان و
دەزگا پەیوەندیدارەكانــەوە .لــەوێ
رۆژنامەنــووس لەالیــەن یاســاوە
مافــی پارێــزراوە و حكومــەت و
حــزب بــۆی نییــە تەداخــول بــكات.
ئــەو رۆژنامەیــە زیاتــر ریتمــی
رەخنەیــی هەیــە .بــاوەری بــەوە
هەیــە كــە تاكــو رۆژنامــە بێالیــەن
بێــت دیموكراتــی زیاتــر دەبێــت
(بــەاڵم بیالیەنــی بــە مانــای خــۆی)
نــەك داوای بێالیەنــی بكەیــت و
بودجــەش لــە حــزب وەربگریــت.
ســەرچاوەی دارایــی رۆژنامەكــە
تەنهــا بریتیــە لــە رێــكالم ،لــە
دەســتوری دانیمــارك رای ئــازاد
بەبایەخــەوە ســەیر دەكرێــت،

رۆژنامــە راســتەوخۆ لەالیــەن
ئەنجومەنــی وەزیرانــەوە چاودێــری
دەكرێــت حــزب و دەســەاڵت
و الیــەن بــۆی نییــە چاودێــری
بــكات تەنهــا حكومــەت نەبێــت.
سەرنوســەرەكە دەڵێــت ئێمــە كارە
باشــەكانی حكومــەت بەبایەخــەوە
ســەیر دەكەیــن و لەبەرگــی
پێشــەوەی الپەرەكانــی دادەنێیــن،
بــەاڵم كــە شــتێك بزانییــن پێویســتی
بــە هەڵوەســتە لەســەركردنە و
دەبێــت لەســەری بوەســتین و رەخنــە
بگریــن ئــەو كات بــە شــێوازێكی
جــوان رەخنــەی لێدەگریــن و لێــی
بێدەنــگ نابیــن
لــەو رۆژنامەیــە سەرنووســەر
یەكەمیــن دەرگەوانــە و نایەڵێــت

شــتی نایاســایی و تەشــهیر و
زێدەڕۆیــی لــە رۆژنامەكــەی بــاو
بێتــەوە.
لــەوێ كــە شــتێك دەنووســیت و
بــاوی دەكەیتــەوە دەبــێ بەڵگــەی
ســەلمێنراوت هەبێــت.
ســەندیكای رۆژنامەنووســان هەیــە و
داكۆكــی لــە مافــی رۆژنامەنووســان
دەكات.
لــە دانیمــارك یاســای تایبــەت
بــە رۆژنامــە نووســان نییــە بــەاڵم
چوارچێوەیەكــی رێســایی ئەخالقــی
كاركــردن بــۆ رۆژنامەنووســان
تەرخانكــراوە و رۆژنامەنووســان
خۆیــان ئیتیكــی كاركــردن
دەپارێــزن.

*مامۆســتای یاریــدەدەر :كۆلێــژی ئەدەبیــات
بەشــی راگەیانــدن
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حماقة تركيا

موفق حـداد
الرئيــس التركــي رجــب طيــب
اردوغــان هــو قائــد أكثــر مــن كونــه
رئيــس جمهوريــة فمنــذ تســلمه
رئاســة الــوزارة التركيــة وهــو فــي
مقدمــة صانعــي القــرارات التركيــة
متخطيــا بذلــك رئيــس الجمهوريــة
فــي حينهــا ( عبــد اللــه غــول )
الــذي فــاز باغلبيــة االصــوات فــي
االنتخابــات الســابقة لكنــه تخلــى
لرفيــق دربــه اردوغــان عــن الموقــع
المتقــدم فيمــا فعــل االخيــر العكــس
عندمــا فــاز برئاســة جمهوريــة تركيــا
فنقــل لنفســه جميــع ســلطات رئيــس
الحكومــة وزاد عليهــا بمــا طــاب لــه
مــن ســلطة بمــا يشــبه الدكتاتوريــة
لكنــه ( ولالمانــة ) إســتطاع نقــل
تركيــا مــن بلــد فقيــر يقــف فيــه
أصحــاب الســيارات بطوابيــر طويلــة

حامليــن حاويــات ( جيلكانــات )
للحصــول علــى كميــة قليلــة مــن
البنزيــن وفقــراء يســتجدون الســكائر
والشــاي مــن العراقييــن إلــى دولــة
تقــوم بتصفيــة النفــط ومشــتقاته
وتعيــد تصديرهــا الــى المنشــأ (
العــراق ) محققــة نقلــة اقتصاديــة
كبيــرة بــدأت مالمحهــا بفــرض
الحصــار االقتصــادي علــى العــراق
بعــد حــرب الخليــج واقتصــار
االســتيراد علــى االردن وتركيــا فقــط
(وطبعــا ليــس لدينــا شــئ للتصديــر
عــدا النفــط الخــام)  ،ومعلــوم أن
االردن لــم نســتورد منــه ســوى
الخضــراوات بينمــا مــأت البضائــع
التركيــة أســواق العــراق ،وجــاءت
هــذه الخطــوة بمثابــة مكرمــة مــن
دول التحالــف بقيــادة الواليــات
المتحــدة نظيــر الســماح للقــوات
الغازيــة باســتغالل االراضــي والقواعد
العســكرية التركيــة لجيــوش الغــزو
الحاقــد ومنهــا علــى ســبيل المثــال
قاعــد انجرليــك الجويــة العســكرية
القريبــة مــن الهــدف ( العــراق )،
وكانــت الخطــوة التاليــة لتحقيــق
التقــدم الســريع والكبيــر لتركيــا فــي
نســخة مشــابهة لمــا ســبق الحديــث
عنــه اي بعــد العــام  2003إذ

دخلــت الشــركات وااليــدي العاملــة
التركيــة إلــى العــراق ليصــل مقــدار
االســتيراد مــن البضائــع التركيــة
وإنجــاز المشــاريع الســيما فــي اقليــم
كردســتان إلــى أكثــر مــن خمســة
عشــر مليــار دوالر ســنويا ولــم
يكــن االعــام التركــي غائبــا عــن
المشــهد فقــد انتشــرت المسلســات
التلفزيونيــة التركيــة بشــكل كبيــر
نــال متابعــة واضحــة مــن قبــل
المشــاهد العراقــي والعربــي وقــد
أبــدع صانعوهــا بالترويــج للجانــب
الســياحي ممــا در علــى تركيــا
المزيــد مــن االمــوال والكثيــر مــن
أفــواج الســياح لالســتمتاع بطبيعــة
تركيــا الجميلــة ،إال أن ظهــور
تنظيمــات داعــش االرهابيــة فــي
ســوريا ثــم امتدادهــا فــي الموصــل
واالنبــار والــذي تزامــن مــع الهبــوط
الحــاد الســعار النفــط تســبب فــي
ايقــاف الكثيــر مــن المشــاريع
العراقيــة بعــد أن أوشــكت خزينــة
الدولــة العراقيــة علــى االفــاس
وممــا زاد الطيــن بلــة أن المنبــع
الرئيســي لتصديــر النفــط الــى تركيــا
وهــو مصفــى بيجــي قــد توقــف
العمــل فيــه وتعــرض الــى الدمــار
فــكان أن لجــأت تركيــا إلــى مغازلــة

زهير بردى  .....والجسد مرة أخرى

الدواعــش لشــراء النفــط ( المســروق
) بأبخــس األثمــان لقــاء غــض النظــر
عــن عبــور مئــات الشــباب المنضمين
إلــى الدواعــش فــي ســوريا عبــر
االراضــي التركيــة  ،وهــذه الحقيقــة
قالهــا الرئيــس الروســي بوتيــن أثنــاء
انعقــاد قمــة العشــرين فــي أنطاليــا
بتركيــا بــأن بعــض الــدول المجتمعــة
هنــا تدعــم المتطرفيــن بالمــال
والســاح وكان يعنــي بكالمــه تركيــا
بشــكل اليخفــى علــى اللبيــب،
ربمــا هــذه االشــارة لــم تعجــب
اردوغــان فكتــم غيظــه انتظــارا لــرد
الصــاع مضاعفــا وكان لــه مــا أراد
بدخــول المقاتــات الروســية حــدود
تركيــا وكان مــا كان ،ربمــا لتركيــا
الحــق فــي الدفــاع عــن ســيادتها
بــكل الوســائل المتاحــة ولكــن لــو
قيســت االمــور بالمنطــق والعقــل
الســتنبط صاحــب القــرار التركــي
ان الطائــرات الروســية لــم يكــن
مــن ضمــن واجبهــا االعتــداء أو
المســاس بســيادة أو أراضــي تركيــا
فقــد أطلقهــا بوتيــن بصريــح العبــارة
وترجمهــا إلــى فعــل بــأن القــوات
الجويــة الروســية لهــا مهمــة محــددة
وهــي ضــرب معاقــل داعــش الغيــر،
وإال مــا معنــى توافــد عشــرات الوفود

مــن ( ممثلــي الشــعب الســوري )
إلــى روســيا لعقــد اجتماعاتهــم فــي
ضيافــة روســيا التــي وفــرت لهــم
واجبــات الضيافــة واعتبرهــا بعضهــم
الوطــن البديــل لهــم فيمــا لــم يعقدوا
لقــاء واحــدا فــي بلــد عربــي مهمــا
كانــت درجــة مناصرتــه لقضيتهــم ...
كان الحــري بتركيــا التعامــل بحكمــة
وعقالنيــة مــع الحــدث كاطــاق
النيــران قــرب الطائــرات الروســية
الظهــار جديــة الــرد ثــم اللجــوء
إلــى الطــرق الدبلوماســية وطلــب
االعتــذار والحفــاظ علــى التحالــف
الــذي وضــع ضمــن أولوياتــه مقاتلــة
المتطرفيــن والقضــاء عليهــم بــدل
اللجــوء إلــى التهديــف الدقيــق علــى
الهــدف مــا أســقط أفــراد طاقــم
الطائــرات بأيــدي مــن يدعــون
مقاتلــة داعــش لكنهــم قامــوا بأســوأ
ممــا تقــوم بــه داعــش حيــن قتلــوا
الطياريــن أثنــاء هبوطهــم بالمظــات
بــدل أســرهم أحيــاء والتفــاوض
بشــأنهم وكيــف ســيبررون فعلتهــم
الدنيئــة أمــام المجتمــع الدولــي؟
أردوغــان زعــزع نظــرة العالــم إليــه
كقائــد ناجــح وسياســي محنــك بعــد
هــذه العمليــة ،فهــل تصرفــت تركيــا
بحماقــة؟.

رحيلك!

ريم البازي

جسد في مقهى شرقي ،آخر مجموعة
للشاعر زهير بهنام بردى صدرت عن
دار أمل الجديدة في سورية لعام
( )2016ب  116صفحة من القطع
المتوسط .وقد إهدى الشاعر بردى
نسخة من مجموعته األخيرة إلى
جريدة سورايا :وهذه هي المجموعة
التاسعة للشاعر بردى وقد سبق وأن

صدرت له،
غدا يكون الوقت قد فات /1996
إصدارات مجلة نون.
مصحات للحب والخرافات/2000/
نينوى.
ظل أنيق لشكلي /2000وزارة الثقافة.
عشر أصابع من دمع الشمس/المركز
الثقافي األشوري.

الجسد أمامي وأحفادي فانوس/
منشورات موقع عنكاوا.2009/
نصوص تشبه عينيك السلسة األدبية
لتربية نينوى.2010/
المكان إلى األبد/المديرية العامة
للثقافة والفنون السريانية.2010/
الليل إلى اآلن/دار الرند/سوريا2011/

برحيلك اشعلت نيران قلبي
واجبرت الدمع ان يغادر محاجري
رسمت الحزن خارطة لجغرافيتي
وأخرى لسهري  ...اه يا سهري الطويل !
دعني متيما اعانق رموز رسمك ......
وهي تدخلني بوابة الغرام
فكن  ....كن بقربي
فال تغيب عني
عند غيابك
انقش صورتك في الهواء
لوحة للجمال
واغنية لغد ات
ونهرا يبلل حروفي
فتمتلىء عروقي خمرا
وعطرا
وعسال بريا
فاطلق بالوناتي في الهواء
بعدك قاتل
ومليء بالنواح
ومغطى بوشاح اسود
فعد لطريق من احبك
عد وال تتركني وحيدة
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الحدث الساخن لطفولة مغتالة في حكايات لبدتها الغيوم

عرض :كريم إينا
صدر للكاتب والصحفي سامر
الياس سعيد من الموصل كتاب بعنوان:
حكايات لبدتها الغيوم من منشورات
المركز الثقافي اآلشوري /دهوك 2015
تصميم الغالف أبي عصام ويعقوب
نزار .الكتاب من القطع المتوسط يقع
في ( )104صفحة يضم في طياته
على فهرست يحوي إحدى عشرة
حكاية عن بلدته الموصل مما أشار بها
بمقدمة تركزت على عالمات لسقوط
مدينة الموصل بدأ بالحكاية األولى
ليلة نجومها رصاص والتي عنوانها كاد
يسبق مضمونها إلثارة القارىء .سعى
الياس نحو ظهيرة يوم الخميس في 15
حزيران التي كانت تنذره بالشؤم من قبل
غراب أسود ماكر بدأ يتجول كعادته
في أزقة الموصل وهو يشم رائحة التعب
والحزن وهو يتأمل تفاصيل لوحة لم
تكتمل بعد لمداواة جراح أبناء جلدته.
كان ذلك في شهر حزيران القاسي
ألن ثمة خطب ما يقلق بلدته إثر غزو
لقضاء سامراء ثمة أفكار ترافقه كمنع
التجوال وحزم الحقائب للمغادرة قاصدا
األمان واإلبتعاد عن المواجهات .كان
الصمت عنوانا عندما أذاعت قناة (سما
الموصل) الفضائية والمملوكة لمحافظة
نينوى قبيل سقوط الموصل تدعو ضباط
ومراتب الجيش العراقي السابق للتوجه
إلى المحافظة لغرض التطوع والدفاع
عن المدينة .كانت رؤية الكاتب سامر
قد أفرزت عالمات اإلستفهام حول
لجوء المحافظ لهذه الدعوة .وفعال خبر
الصدمة أعلن سقوط المدينة بيد التنظيم
ما يسمى داعش على الجانب األيسر بعد
مقاومة ضعيفة من قبل الجيش والشرطة.
وظل سامر يسرد الحدث كحلقة وصل

ما بين النفق وجامع هيبة خاتون ولحد
محطة تعبئة الثقافة لتلك الجثة الهامدة
التي ينسال منها اللون األسود من الدم
داللة على تحول تاريخ المدينة إلى
األسود .ويؤكد الكاتب بأن عجلة الهمر
التي كانت ترابط في حي المهندسين
قرب كنيسة مار بولص والتي إختفت
بإختفاء طاقمها وهروب العسكريين
بسرعة تلقيهم األمر وإستجابتهم لذلك
النداء والشيء الغريب الذي تبين هو
التخلي عن المالبس العسكرية وإرتداء
الدشداشة لغرض التخفي والهروب من
أجل الخالص بأنفسهم .وقتها أزمة
الوقود كانت تزداد بطوابير ال تعرف
بداية وال نهاية لها بسبب حركة النزوح
الطارئة للعوائل ويصف هنا الصحفي
سامر جشع السواق ومقاالتهم في
إستثمار األزمة لصالحهم .والذي أزاد
في الطين بلة هو هروب مجاميع من
السجناء من سجن بادوش حيث بدأت
عمليات نهب المصارف والمؤسسات
الحكومية وإضرام النار فيها وتحويلها
إلى ركام مما حدا بأهالي الموصل أن
يندبوا حظهم لضحاياهم لمشروع صمت
غريب من قبل الدولة حيث الال أمان
والداء قد إستفحل بالجسد الموصلي.
اإلعتقاالت بدأت بشكل يومي تطال
المئات من األشخاص وسقوط شهداء
مثل رئيس طائفة الكلدان مار بولص فرج
رحو .لقد تفنن الكاتب والصحفي سامر
سعيد الياس بالقصة الخبرية التي تكاد
حالة فريدة من نوعها في منطقة سهل
نينوى لما حملته من معاناة وتحليالت
خبرية وإقصاءات وإعتراضات .أما
حكايته الثانية وصايا لزمن قادم بدأت
الرحلة إلى قضاء الحمدانية حيث األمان
والسالم كونها كانت تتمسك بسلطة
الحكومة وقوات البيشمركة ،وأضاف
بأن بدأت عناصر الجيش تمنع مرور
المارة من أمام الكنائس والحواضر التي
كانت تعيش حالة إنذار دائمية ودور
الشباب العاطلين عن العمل الذي إنظموا
وبايعوا نظام داعش إلستعراض العضالت
والتفتيش عن المطلوبين في الموصل .أما

الحكاية الثالثة التي إتسمت بتوتر الحياة
بسبب إرتفاع درجة الحرارة وسوء
الخدمات المقدمة داللة على بدايات
نفوذ التنظيم داخل البلدة بعد غياب
الحكومة .تم فقدان الكهرباء والماء
واإلنترنيت وعلى حد قوله تم فقدان
التواصل مع شركات محددة ومأساة
نزع الصليب من الكنائس حيث بقيت
الدوائر الحكومية مغلقة وعليها عبارات
كتبت على مداخلها ممنوع الدخول بأمر
الدولة اإلسالمية حيث تحولت الموصل
إلى بؤرة لتجمع النفايات بعدها تطرق
الكاتب للحكاية الرابعة التي في ما
فحواها ما الذي يرغمك؟ وهي مرحلة
التخلص من الحواجز الكونكريتية التي
كانت جاثمة على صدور الموصليين
ورغم ذلك الشخصية الموصلية بقيت
تحمل نفسا إقتصاديا لتخفيض تعريفة
النقل مقارنة بالمساحة القصيرة وبعدها
تنطلق الحكاية الخامسة لتماثيل تغادر
مستقرها وهي تبث اإلطمئنان في نشر
األخبار لغرض إيجاد بصيص أمل ألزمة
المدينة وهي بنفس الخط لما جرى
لبعض المدن السورية التي كانت تحت
سيطرة التنظيم وما جرى لتمثال الشاعر
(أبي تمام) الذي تنقل عبر العديد من
المواقع في المدينة وشاخص قبر البنت
الذي تساوى مع األرض وتدمير تمثال
سيدة دجلة وتمثال المال عثمان الموصلي
وتفجير جامع النبي يونس وجامع النبي

جرجيس والنبي شيت وتمثال القديس
مار كوركيس المصنوع من مادة البرونز
في الدير.أما عن الحكاية السادسة أطلق
عليها الكاتب طفولة تغادر أعشاشها وهنا
بين بأن مرحلة الطفولة والبراءة تكاد
تغتال أي بمعنى الطفولة بدأت تضيع
وسط جهل اآلخرين .لذا وجد المستقبل
نفسه أمام منعطفات خطيرة تكاد
هذه الحكاية مختلفة عن مثيالتها لما
تصور من جز الرؤوس والرجم وإلقاء
األشخاص من المباني العالية وبدأت
مرحلة الحكاية السابعة المراقبة والتواري
لما أفرزت من مناخات وأجواء ما
كانت تعيشه الموصل ورغبة داعش
في إثارة الرأي العام وتحشيد الغضب
ضد الحكومة بعد إلصاق عبارات حيث
المجاهدين ومعسكر أبي عبد الرحمن
البيالوي ومسألة قصف الطائرة الحربية
المحالت القديمة القريبة من الجسر
القديم .أما الحكاية الثامنة إستكشاف
آخر لمدينة العمر ما جرى لمدينة
الموصل من تغيير جعلها بعيدة عن
التمدن والتطور بسبب غياب األمن فبدأ
اإلغتيال لبعض األشخاص وإثارة الذعر
في نفوس اآلخرين وإستثمار اإلزدحام
من أجل التواري واإلختباء .وتظهر
الحكاية التاسعة ليلة قبل الترحيل التي
تحمل الكثير من المالمح حيث كان
هدف عناصر التنظيم الضغط على رؤساء
الطوائف المسيحية من أجل الرضوخ

نوافذ على هموم الثقافة المعاصرة

نوري بطرس

رغم سعة وغزارة إنتاج الثقافة
في مجتمعنا الراهن لكن هناك أيضا
نوافذ يمكن أن نشغل منها على أفق
من األسى والتأمل واألمل المنسوب
بالوجع واأللم ،ورغم إتساع خارطة
اإلبداع ،وغنى التنوع المعرفي الذي
تزخر به حياتنا اإلجتماعية والثقافية
فإن المشهد ما زال يعتريه عثرات
وثغرات ومسيرة غير موفقة لما نراه

في المستقبل وما تؤول إليه األحداث.
ومع تصاعد وتيرة العنف في عراقنا
ومسبباته المتداخلة في الثقافة الدينية
واإلجتماعية وزراعة حب السلطة والقوة
في الشخصية العراقية ،لذلك ومن أجل
التخلص من ثقافة العنف من خالل
ثورة في التربية والتعليم ،ومن أجل
خلق أجيال تؤمن بالجانب الوطني
واإلنساني في حياة الفرد والمجتمع
كما أن الثقافة العراقية تمتلك مقومات
بشرية ممتازة ومؤثرة لكنها تفتقر لتلك
األدوات التي إضمحلت بشكل كبير
ونتيجة لعوامل الدمار والخراب التي
سادت المجتمع بسبب حالة الحصار
والحروب المتواصلة ألكثر من أربعة
عقود التي شملت أغلب مفاصل
الدولة والمجتمع .وإضمحل اإلهتمام
في فروع المعرفة والفن والثقافة

عموما،ودور المسرح والسينما والفن
التشكيلي ،وتشكيل حالة النكوص
وهي حالة مخيفة في الثقافة العراقية.
وحتى إتحادات األدباء التلقى إهتماما
عاليا وهي ما زالت تشغل بنايات ال
تليق مطلقا بمستوى المثقف العراقي
ومكانته العربية والدولية ،وهذا األمر
معيب جدا على دولة يمتد إرثها
الحضاري ألكثر من ست آالف سنة.
وحالة التجاهل هذه هي خطرة ألن
الشعوب ال تنهض إال بمثقفيها وليس
فقط بالسياسيين الذين طالما همشوا
المثقف في عقر داره .وأول ما يجب
فعله هو إعادة إحياء البنى التحتية،والتي
هي أدوات المثقف الحقيقية ،ونتيجة
لهذا اإلهمال فقد حدثت موجة نزوح
كبيرة من المثقفين إلى الخارج بعد
أن ضاقت بهم السبل والمسارات

وعلى النخب الثقافية والحالة هذه أن
تستمر بمطالبة الدولة بتأسيس مجلس
أعلى للثقافة وهذه المطالبة جاءت
نتيجة لتردي أوضاع الثقافة والفنون
واآلداب وهذا المشروع الحضاري
الذي يواكب اإلنسان العراقي بحاجة
إلى دعم ومساندة من كل األطراف
المثقفة .وهو يهدف باألساس إلى
بناء نواة ذات طابع إجتماعي إنساني
من الثقافة الرصينة غير المنحازة
مع حشد جميع الطاقات الخالقة
لتحقيق قيام أسس لمجتمع سليم من
األمراض والحلل ،خاصة إذا عرفنا
أن المجتمعات اإلنسانية لم تعد كما
كانت في أزمنة سابقة مؤسسات عمل
وسياسة بل هناك أبعاد أخرى تتنامى
في الحياة.
واألمر الغريب في الثقافة العراقية

لشروط قياديي التنظيم لتحديد مبلغ
الجزية وهكذا إستمرت المعاناة بأهالي
الموصل بسقوط العبوات والسيارات
المفخخة على األبرياء .فإندمجت
الحكاية العاشرة كتلويحة لحياة مضت
هنا سيطر التنظيم على جانبي الموصل
األيسر بصورة كاملة حيث عشرات
السيارات قرب فندق الموصل تحولت
إلى ركام ومن هنا بدأ نفق األزمات
المتتالية .ليس من بوادر تؤشر عن فرج
قريب ينتظره أبناؤها واليأس بدأ يتسرب
إلى أغلب القلوب وما زال المستقبل
يلتمع في حدقات عيون األطفال.
وتلينا الحكاية الحادية عشر للصحفي
سامر تحمل عنوان أفكار في مواجهة
المحنة .إن سيطرة داعش كان لها
أثرا ملموسا على واقع الثقافة السريانية
لما سيطر على الكنائس والمؤسسات
الثقافية حيث حزمت القابليات الثقافية
حقائبها للسفر خارج البلد وبعد إقرار
قانون اللغة السريانية حدث العجب
بظهور جماعات متشددة لم تتقبل
فكرة التعايش مع اآلخر ال بل العمل
على طرده ومهما إزدادت التضحيات
سوف يعبد الدرب أمام األجيال الالحقة
وبهذا األمل الضعيف يؤكد الكاتب
بأن ثقافتنا السريانية تبدو على مفترق
طرق وقد زين الكاتب حكاياته بصور
وملحق خاص يوثق عمليات إستهداف
الكنائس واألديرة في نينوى إنه لجهد
خير لكشف ووصف مدى بشاعة الظلم
من قبل تنظيم مقيت حل بأرض األنبياء
ومدى نزاهة الحرية التي تركض وراء
التنظيم لتطهيره من معتقداته المدنسة
وما شاهده وكتبه وسط أحوال خطرة
في الموصل حيث كان مراقبا جيدا
لألحداث وعرض نفسه للخطر فكان
هذا المولود ثمرة جهده الطيب كالئحة
أو وثيقة تاريخية مثبتة تعرض أمام
األجيال القادمة سواء كمسلسل تلفزيوني
أو فلم وثائقي تاريخي يعري غطرسة
المتطرفين واإلرهابيين جميعا .أتمنى له
الموفقية والعطاء المزدهر لخدمة الثقافة
األدبية واإلنسانية جمعاء.

أن موقف بعض الجهات المعنية
أعطت ظهرها للثقافة والمثقف فقد
حصل تدني واضح في دعم المجاالت
األدبية والفنية ،كما قل دعم الكتاب
وتغيب األدب والفن ومصادرة العقل
والوعي الجمالي .كما أن للفنون
واآلداب دورها العظيم في إعادة توازن
الشخصية العراقية ،ورغم كل هذا ما
زال التهميش هو حجر الزاوية في كل
ما يهم المثقف وأخيرا نقول هل يترك
المثقف أحالمه وهي تتطاير مثل ورقة
في مهب الريح العاتية ،وهنا البد من
وجود مخيال ثقافي حالم ذي صالبة
ووعي متقدم لبناء غد أفضل ويجب
على الشخصيات اإلنهزامية أو العبثية
والمتمردة اإلبتعاد قليال وأال تموت
األحالم جميعا .وكما قال مكبث علينا
أن نسمع كلمات...كلمات...كلمات.
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أحزابنا وتنظيماتنا
في وادي وشعبنا
في وادي آخر

جورج غرزاني /ناشط سرياني

توفي في النرويج الكاتب الكلداني
المعروف د (حبيب تومي) اثر مرض عضال
ألم به منذ فترة  ،ويعتبر تومي من األقالم
الحرة التي نسخت انامله الطاهرة هموم شعبنا
ودون التاريخ المعاصر للكلدان عبر مانشره
من مقاالت وبحوث وكتب تحدثت عن
مسيرة شعبنا النضالية ورسخت قيم التعايش
السلمي بين الشعوب في العراق وأقليم
كوردستان  ،كما كان للمرحوم الدور
النضالي في صفوف الحزب الشيوعي العراقي
وثورة أيلول التحررية  ،وساهمت كتاباته في
تعزيز التأخي والسالم والديمقراطية وتمتع
بعالقات طيبة مع المؤسسات القومية لشعبنا
ومع االحزاب الكوردية الحليفة لقضايا شعبنا
وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني
والبارزاني الخالد وجسد ذلك في أخر

مشاريعه التي نالت أعجاب المؤرخين
الكورد وغيرهم في كتابه الموسوم عن مسيرة
البارزاني الخالد وحركة التحرر الكوردستانية
تحت عنوان (مال مصطفى البارزاني قائد من
هذا العصر) .وكتب أخرى مطبوعة عام 2003
بعنوان (القوش دراسة انثروبولوجية اجتماعية
ثقافية) ،وكتاب أخر بعنوان (معجم االلفاظ
المحكية المشتركة بين العربية والكردية
والفارسية والتركية واآلرامية) ،إضافة الى
المئات من المقاالت المنشورة في مواقع
االنترنيت والصحف والمجالت .
ولد الفقيد عام  1943في القوش ودرس
االبتدائية والمتوسطة فيها واكمل دراسته
االعدادية في بغداد ،ثم سافر إلى االتحاد
السوفيتي السابق وتخصص بالهندسة البحرية،
وهو من المؤسسين لالتحاد العالمي للكتاب

واالدباء الكلدان وأنتخب أول رئيسا له كما
كان عضوا في أتحاد القوى الكلدانية ورشح
نفسه لمجلس النواب العراقي االخيرة مع
قائمة بابليون ،بعدها بفترة قصيرة أصابه مرض
عضال إلى يوم وفاته يوم أمس 2015\12\1
حيث كان الخبر كالصاعقة على نفوس
أبناء شعبنا سورايا والوسط الثقافي واالدبي
وباالخص على زمالئه في االتحاد العالمي
للكتاب واالدباء الكلدان ،بأسم منظمة سورايا
للثقافة واالعالم نعزي أنفسنا والوسط الثقافي
لشعبنا بفقدان هذا القلم النبيل حيث افتقدته
مواقع شعبنا وخصوصا عنكاوا كوم الذي كانا
غزيرا بالكتابة حول قضايا شعبنا المصيرية .
راحة أبدية أعطيه يارب ونورك الدائم
يشرق عليه  ..والصبر والسلوان الهله وذويه.

تاريخان سريانيان ..الرها وأربيل ..كتاب جديد للبروفيسور أفرام عيسى
صـــدر ،مؤخـــرا ،فـــي العاصمـــة الفرنســـية
باريـــس كتـــاب جديـــد للكاتـــب أفـــرام
عيس ــى يوس ــف بعن ــوان «تاريخ ــان س ــريانيان:
تاريـــخ الرهـــا وتاريـــخ أربيـــل».
ويقـــدم مؤلـــف الكتـــاب فـــي كتابـــه
ه ــذا تاريخي ــن ش ــهيرين هم ــا تاري ــخ الره ــا
وتاريـــخ أربيـــل للســـريان ،ويدعونـــا إلـــى
رحلـــة مثيـــرة لمعرفـــة جذورنـــا الشـــرقية
المســـيحية.
يروي ــان ه ــذان التاريخ ــان فج ــر المس ــيحية
فـــي بـــاد الرافديـــن العليـــا وباألخـــص فـــي
مقاطعـــة أوســـروين وحديابيـــن وعواصمهمـــا

الره ــا وأربي ــل ،ويتط ــرق كل م ــن هم ــا إل ــى
أعمـــال الملـــوك واألســـاقفة األوائـــل الذيـــن
عاشـــوا وخدمـــوا فـــي تلـــك المقاطعتيـــن
المتجاورتيـــن.
ويكش ــف كت ــاب «تاري ــخ ره ــا وتاري ــخ
أربي ــل» ع ــن األح ــداث السياس ــية والعس ــكرية
والدينيـــة للقـــرون المســـيحية األولـــى التـــي
ج ــرت ف ــي اإلمبراطوري ــة الروماني ــة والفرثي ــة
وأخي ــرا الفارس ــية.
جديـــر بالذكـــر ،أن الكتـــاب «تاريخـــان
ســـريانيان :تاريـــخ الرهـــا وتاريـــخ أربيـــل»
يضـــم ترجمـــة فرنســـية لهذيـــن التاريخيـــن.

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

منذ تأسيس أحزابنا وتنظيماتنا القومية لم تكن على
مستوى المسؤوليات الملقاة عليها ولم تكن على
قدر من المسؤولية تجاه شعبها ( المسكين ) الذي
الحول والقوة له بل كانت شغلها الشاغل العيش
على حساب آالم شعبها والحفاظ على نفسها وإدارة
شؤونها وخاصة المالية منها والتمسك بالكراسي
حتى العظم دون اإللتفاته إلى ما يعانيه شعبنا من
مآسي على مر الزمن وحتى اآلن بل زادت في
همه وإدخاله إلى نفق مظلم وتقسيمه بين مؤيد لها
ومعارض وإلى ملل وطوائف وحتى إلى عشائر تابعة
لهذا الحزب أو ذاك التنظيم.
وفرضت تسميات قسرا وحسب رغبتها وميولها
السياسية والتبعية لجهات خارجية حتى لو كانت تلك
الجهات التمت بصلة إلى شعبنا الكلداني السرياني
اآلشوري وليس حسب مايبتغيه الشعب وأغلبية هذه
األحزاب والتنظيمات تمسكت بمراكزها وكراسيها
ولن تتنازل عنها لألبد وأدى كل هذه التصرفات
الالمسؤولة إلى تقسيمها لعدة أحزاب وتنظيمات
وأغلبها اآلن أصبحت وهمية وإسمية فقط والكل
يسحب البساط من تحت أرجل اآلخر الذي يعتبره
عدوا لدودا له
كل ذلك ولم يأخذوا العبر من الماضي البعيد
أو القريب بإنتباهم ولفتتهم إلى مشاكل وأحالم
وتطلعات شعبهم بل األغلبية منهم ركزت على
تفريقه الى ملل وطوائف حسب قناعاتهم الشخصية
وميولهم السياسية وينادون بالتسمية التي تروق لهم
ولم يبادروا يوما إلى توحيد هذا الشعب المغلوب
على أمره تحت تسمية شاملة وحقيقية وموحدة
لتطلعات وطموحات هذا الشعب للمستقبل ودون
اللجوء إلى الفرض القسري للتسمية.
لقد طالبت مرارا ومن أغلبية أحزابنا وتنظيماتنا
القومية الكلدانية السريانية اآلشورية بتوحيد التسمية
القطارية والتي نخجل منها عندما يسألنا أحدهم من
أنت ....ولكن الكل رفض مطلبي بحجة أن الوقت
غير مناسب حاليا لتوحيد التسمية ؟؟!!
بل الوقت مناسب لجمع ثرواتهم فوق بعضها
لتصبح غمامة أمام أعينهم تحجب عنهم رؤية آمال
وتطلعات شعبهم ووضع الحلول لها
بل مازاد في الطين بلة ظهور تنظيمات جديدة لشعبنا
مثل الجميعة الثقافية اآلشورية والرابطة الكلدانية
كأنه ينقصنا بعد مصائب وتفرقة أكثر ..؟؟!! ومن
يدري فقد نرى في القريب العاجل إعالن الرابطة
اآلشورية أو الرابطة السريانية وإذا بقيت الحالة هكذا
دون رقيب وحسيب سنرى أكثر من حزب وتنظيم
سيظهر للعيان واآلن يجري أكثر من طبخة بذلك.
لن أطول الحديث عليكم أكثر فكل مانتمناه
من أحزابنا وتنظيماتنا هو بأن ينزلوا من أبراجهم
العالية العاجية الى حيث شعبهم وهمومه ومشاكله
وطموحاته وآماله ومستقبله قبل فوات اآلوان وقبل
أن يرفضهم الشعب والزمن.

