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نوزاد بولص الحكيم

للمشاركة واإلتصال تابعونا على الموقع االلكتروني:

قــال رئيــس اقليــم كردســتان/ العــراق، 
ــر  ــبت، أن مصي ــي، الس ــعود بارزان مس
أن  يجــب  نينــوى  ســهل  مناطــق 
علــى  مشــددا  ابنائهــا،  بيــد  يكــون 
ضــرورة وجــود اتفــاق  بيــن مختلــف 
ــة  ــاركة كاف ــية وبمش ــراف السياس األط
ــة  ــات، يبحــث مســتقبل المنطق المكون
بعــد التحريــر لضمــان عــدم تكــرار مــا 
حــدث ألهاليهــا مــن مأســي، بحســب 
بيــان صــدر عــن الموقــع الرســمي 

ــم. ــة االقلي لرئاس
وأكــد بارزانــي  فــي لقــاء جمعــه، 
وســكرتيري  برؤســاء  الســبت، 
الســريانية  الكلدانيــة  االحــزاب 
ــم، إن  ــي االقلي ــة ف ــورية واالرمني االش
»مــن الضــرورة وجــود اتفــاق سياســي 
السياســية  األطــراف  مختلــف  بيــن 
قبــل  المكونــات  كافــة  وبمشــاركة 
مســتقبل  حــول  الموصــل  تحريــر 
ــوة  ــن األخ ــي يضم ــق ك ــذه المناط ه

المكونــات  وجميــع  المســيحيون 
ــتقبلهم  ــرى مس ــة األخ ــة والديني القومي
ويكونــوا مطمئنيــن علــى حياتهــم وأن 

ال تتكــرر الكــوارث الســابقة، مشــددا 
هــذه  ومســتقبل  »مصيــر  ان  علــى 
أبنــاه«. يقــرره  أن  ينبغــي  المنطقــة 

وأشــار البيــان الــى أن »البارزانــي أكــد 
علــى دعمــه حقــوق ومطالــب اإلخــوة 
المســيحيين وعملــه دومــا علــى حمايــة 

والعيــش  الحقــوق  هــذه  وصــون 
ــم«. ــي مناطقه ــتقرار ف باس

واشــار البيــان إلــى أن »لقــاء عقــد 
ــم ورؤســاء  ــن رئيــس االقلي الســبت بي
المســيحية  االحــزاب  وســكرتيري 
واالرمنيــة باإلقليــم فــي مصيــف صالح 
الديــن«، موضحــا أن »االجتمــاع ســلط 
الضــوء علــى الحــرب الجاريــة مــع 
الموصــل  ارهابــي داعــش وتحريــر 

ــش«. ــد داع ــا بع ــة م ومرحل
»االجتمــاع  أن  البيــان  وأضــاف 
ناقــش العمليــة السياســية فــي إقليــم 
المشــاركة  وضــرورة  كوردســتان 
فــي  للمكونــات  والفعالــة  الحقيقيــة 
العمليــة السياســية، وأبــدى الحضــور 
تأييدهــم ودعمهــم الكامــل لسياســة 
حــول  ومواقفــه  بارزانــي  الرئيــس 
ــم  ــتقبل اإلقلي ــم ومس ــتقبل مناطقه مس
وممارســة حــق تقريــر المصيــر لشــعب 

كوردســتان«. 

إقليم  برلمان  عضو  سليم  سرود  الدكتور  قال 
كوردستان العراق عن قائمة أبناء النهرين في 
تصريح خاص.. إنه وعلى إثر الدعوى التي كان 
قد تقدم بها إلى رئاسة اإلدعاء العام في إقليم 
كوردستان العراق.. والتي تم تحويلها إلى هيئة 
الحق العام بتاريخ 19 / 4 / 2016 حول عدم 
تنفيذ القانون رقم ) 5 ( لسنة 2015 والخاص 
بحماية حقوق المكونات في كوردستان العراق، 
أو عدم إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذه من قبل 

مجلس وزراء اإلقليم والوزارات المعنية.
فقد أصدرت لجنة إقامة الدعوى بالحق العام 
مذكرة بالرقم ) 6 / 356 ( بتاريخ 29 / 6 / 
2016 معنونة إلى وزارة العدل بخصوص ملف 
السريان  الكلدان  لمناطق  الديموغرافي  التغيير 
اآلشوريين في محافظة دهوك، وبدورها أحالت 
وزارة العدل هذه المذكرة إلى وزارة الداخلية 
بمذكرة أخرى بالرقم ) 3 / 1548 ( بتاريخ 11 

.2016 / 7 /
وجاء في مذكرة لجنة إقامة الدعوى بالحق العام 
القانون رقم  بنود  بتطبيق  الداخلية  إلزام وزارة 
)5( لسنة 2015 وتحديدا المادة ) 3 ( خامسا.. 
والتي جاء فيها: )معالجة التجاوزات الحاصلة على 
مناطق أي مكون وإعادة الحال إلى ما كان عليه 
قبل حصول التجاوز، وإزالة اآلثار والمخلفات 
التي أدت أو تؤدي إلى التغيير الديموغرافي، 
أو تعويضهم في حال استحالة إعادة الحال إلى 

ما كان عليه(.
وأكدت لجنة إقامة الدعوى بالحق العام على أن 
تقوم وزارة الداخلية في حكومة اإلقليم بإجراء 

هذا  بخصوص  الالزمة  والمتابعات  التحقيقات 
الملف، ومعالجة مشكلة التجاوز على قرى هذا 

المكون.
واستندت اللجنة في كتابها هذا على المذكرة 
المرقمة ) 2485 ( بتاريخ 1 / 4 / 2015 والمعنونة 
من رئاسة ديوان مجلس وزراء اإلقليم إلى وزارة 
الداخلية.. والخاصة بملف التغيير الديموغرافي في 
مناطق شعبنا الكلداني السرياني اآلشوري، والذي 
يضم تفاصيل بخصوص حاالت التجاوزات على 
)53( موقعا في دهوك تعود أراضيها ألبناء شعبنا.

وأضاف البرلماني د. سرود سليم:
وإذ نثمن دور اإلدعاء العام لقبوله الدعوى منذ 
اللحظة األولى.. وحكام لجنة الحق العام أثناء 
فإننا  الدعوى،  تفاصيل  لمناقشة  بهم  اللقاءات 
نطالب وزارة الداخلية في حكومة اإلقليم القيام 
بتنفيذ  واإلسراع  الموضوع  هذا  تجاه  بواجبها 
قرارات المحاكم أو قرارات اللجان الزراعية التي 
صدرت سابقا، وكذلك إيجاد اآلليات المناسبة 
لم  التي  المناطق  في  التجاوز  إشكالية  لحسم 

تصدر بشأنها قرارات.
وهنا ال بد أن نؤكد بأن انعدام اإلرادة السياسية 
الحقيقية للتعامل مع هذه المشكلة هو الذي دفعنا 
لدى  دعوى  ورفع  الخطوة  هذه  على  لإلقدام 

اإلدعاء العام بخصوص هذه القضية.
أصبح  هذا،  العام  اإلدعاء  وبقرار  واليوم.. 
للموضوع إطار قانوني أقوى سيكون حتما عامال 
ضاغطا آخر لتجسيد الجانب األهم من حقوق 
شعبنا وتطالعاته المشروعة للعيش بكرامة على 

أرض آبائه وأجداده.

البارزاني لرؤساء األحزاب المسيحية في اإلقليم.. 
مصير سهل نينوى يجب أن يقرره أبناءه، ونعمل لعدم تكرار المآسي 

رجـــب  عصمـــت  الســـيد  زار 
الرابـــع  الفـــرع  مســـؤول 
الديمقراطـــي  للحـــزب  عشـــر 
الكوردســـتاني محـــور تللســـقف 
وقريـــة باقوفـــة المحـــررة والتقـــى 
مـــن  واالحـــزاب  بالمقاتليـــن 
الســـرياني  الكلدانـــي  المكـــون 
االشـــوري حيـــث التقـــى بقـــوات 
 npf نينـــوى  ســـهل  حمايـــة 
المســـيحية وكان فـــي اســـتقباله 
ـــدد  ـــاس وع ـــاء الي ـــوج صف ـــر الف ام
ــر  ــا زار مقـ ــن، كمـ ــن المقاتليـ مـ
االشـــوري  الوطنـــي  الحـــزب 
واســـتقبله ايليـــا ملـــك وولســـن 
ـــة  ـــر الحرك ـــا زار مق ـــد وبعده صم
وكان  االشـــورية  الديمقراطيـــة 
دريـــد  الســـيد  اســـتقباله  فـــي 
زومـــا عضـــو المكتـــب السياســـي 
ومســـوؤل المقـــر فـــؤاد مســـعود، 
وجميـــع هـــذه االحـــزاب هـــم 

مرابطيـــن فـــي المحـــور بمنطقتـــي 
حيـــث  وباقوفـــة  تللســـقف 
بحـــث رجـــب معهـــم مجمـــل 
ــون  ــص المكـ ــي تخـ ــور التـ االمـ
ــان اقليـــم  ــدا بـ ــيحي ، مؤكـ المسـ
كوردســـتان هـــو المـــكان االمـــن 
والمثالـــي للســـالم والتعايـــش وان 
مـــا يحصـــل مـــن حـــرب مـــع 
داعـــش االرهابـــي المجـــرم هـــي 
ــم  ــى االقليـ ــة علـ ــرب مفروضـ حـ
المكونـــات  انقـــاذ  اجـــل  مـــن 
والقوميـــة  والدينيـــة  المذهبيـــة 
ــبك  ــيحيين والشـ ــرة كالمسـ الصغيـ
وااليزدييـــن مـــن ايـــدي داعـــش 

المجـــرم.  االرهابـــي 
ان  الـــى  رجـــب  اشـــار  كمـــا 
ــع  ــم جميـ ــم تدعـ ــة االقليـ حكومـ
مـــن  تعمـــل  التـــي  المســـاعي 
نينـــوى  ســـهل  تحريـــر  اجـــل 
المســـيحيين  النازحيـــن  وعـــودة 

ـــم  ـــم وقراه ـــى دياره ال
ومدنهـــم كمـــا تدعـــم 
تحريـــر  مســـاعي 

. الموصـــل  مدينـــة 
رجـــب  واكـــد 
غريبـــا  ليـــس  بانـــه 
المســـيحيين  علـــى 
هـــذا الموقـــف مـــن 
والمســـاهمة  التطـــوع 
لتحريـــر ســـهل نينـــوى 
المحتلـــة  والمناطـــق 
داعـــش  قبـــل  مـــن 
االرهابـــي المجـــرم كـــون العـــدو 
الداعشـــي لـــم يكـــن يفـــرق بيـــن 
مـــن   ، والمســـيحي  الكـــوردي 
خـــالل االعمـــال االرهابيـــة التـــي 
جميـــع  بمحاربـــة  بهـــا  يقـــوم 
ـــوى دون  ـــي ســـهل نين ـــات ف القومي

تفرقـــة.
ان  الـــى  رجـــب  اشـــار  كمـــا 
ـــن مناطقهـــم  خـــروج المســـيحيين م
ــم  ــى اقليـ ــوى الـ ــهل نينـ ــي سـ فـ
ــر  ــار كبيـ ــو انتصـ ــتان هـ كوردسـ
بـــان المســـيحيين لـــم يســـلموا 

أنفســـهم لداعـــش االرهابـــي.
مـــن جانبهـــم شـــكر الحضـــور 
الســـيد عصمـــت رجـــب وثمنـــوا 
دوره بالتواصـــل معهـــم شـــاكرين 
حكومـــة  كوردســـتان  اقليـــم 
للمكـــون  لمـــا قدمـــوه  وشـــعبا 
ــروف  ــذه الظـ ــي هـ ــيحي فـ المسـ

الصعبـــة.

عصمت رجب يتفقد محور تللسقف ويزور مقرات 
المقاتلين من المكون الكلداني السرياني اآلشوري 

البرلماني د. سرود سليم:
رئاسة اإلدعاء العام تلزم وزارة الداخلية 
في حكومة إقليم كوردستان بمعالجة ملف 

التجاوزات على أراضي شعبنا
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تحت شعار )كلنا معا من اجل نينوى (
االعالن عن تأسيس شبكة منظمات نينوى المدنية  في أربيل 

وتشكيل لجنة خاصة لصياغة النظام الداخلي 

من هو زعيم االنقالب التركي الفاشل؟

تقرير مهند االومري 
سـورايا / خـاص - تحـت شـعار ) كلنـا 
معـا مـن أجـل نينوى ( تم عقـد اإلجتماع 
المجتمـع  منظمـات  أقامتـه  الـذي  األول 
المدنـي العاملـه فـي نينـوى يـوم السـبت 
2016/7/16  وكان إجتماعهـا التحضيـري 
األول . لتأسـيس شـبكة منظمـات نينـوى 
أربيـل   فـي  اإلجتمـاع  وعقـد  المدنيـة. 
بفنـدق عنـكاوا رويـال وبمشـاركة اكثـر 
مـن 80 منظمـة عاملـة فـي نينـوى حضـر 
اإلجتمـاع األسـتاذ غـزوان داودي عضـو 
لجنـة  رئيـس  نينـوى  محافظـة  مجلـس 
تمحـور   . المحافظـة  فـي  المنظمـات 
النقـاش علـى تفاصيل كثيـرة ومنها النظام 
الداخلـي للشـبكة وتقارب وجهـات النظر 
لتحقيـق األهـداف التـى مـن أجلهـا نعمل 
كأسـرة عمـل واحـدة هدفنا خدمـة أهالي 

نينـوى قبـل وبعـد التحريـر
الحوار  كان  وشفافية  ديمقراطية  وبكل 
البناء لسماع الرأي والرأي األخر للوصول 
الى نقاط محدده من شأنها خدمة نينوى 
ونشاط  بقوة  المنظمات  لتستمر  وعوائلها 
للمضي قدما وبأسرع وقت ممكن إلكمال 
صناعة التحرير التي بدأها ابطال البيشمركة 
والجيش  وتم اإلتفاق على إختيار لجنة 
وفتح  الداخلي  للنظام  القانوينة  للصياغة 
ضمن  من  أعضاء  لخمسة  الترشيح  باب 
األوائل  الخمسة  إختيار  تم  أعضاء  تسعة 
لصياغة  الديمقراطي  الحر  بالتصويت 
المسودة القانونية للنظام الداخلي. وقدكان 
اإلجتماع عرس نينوى لتظافر جهود أبنائها 
وزرع  والتعمير  البناء  إعادة  أجل  من 
نينوى  عوائل  شفاه  على  واألمل  البسمة 
على  المنظمات  من  الكثير  تعارف  وتم 
منفردا  العمل  كان  حيث  البعض  بعضها 
للعمل  واقعيه  خطوات  األن  وأصبح 
بشكل  للعمل  الجهود  وتوحيد  الجماعي 

افضل.

الحوار  كان  والتفاهم  السعادة  قمة  وفي 
والسعادة  المحبة  بروح  والنقاش  البناء 
لفريق عمل واحد توج بالصور التذكارية 
لهذا اليوم الذي أثمر إيجابية العمل الجاد 
تجمع  خالل  من  نينوى  عوائل  لخدمة 
السلمي   التعايش  بروح  نينوى  منظمات 
والمصالحة األخوية بين أبناء شعبنا الواحد 

دون طائفية أو عنصرية الكل عراقي والكل 
نينوى لبناء نينوى الجديده بسواعد أبنائها 
مكملين مسيرة النصر والتقدم للعوده الى 
السباقة  المنظمات  شبكة  وتكون  ديارهم 
للبناء واإلعمار والتطوير وأول بصمة في 
أرض نينوى بعد التحرير إلستقبال العوائل 
مستقبلهم  لبناء  والورود   بالحب  النازحة 

الجديد ونستمر معهم بالحب والسالم
رئيس  الدوبرداني  شيروان  السيد  واشار 

منظمة الفاف للتنمية واالعمار:
»امامنا اليوم جملة من المهام الكبيرة التي 
تحتاج منا الى التعاون الالمحدود إلنجازها 
وفي مقدمتها توحيد الخطة والجهود نحو 
الهدف االكبر وهو تحرير نينوى، ووضع 

خطة الطوارئ قبل وبعد التحرير وهو ما 
االلتزامات  الجميع جملة من  يتطلب من 
واهمها  بها  التمسك  من  المناص  التي 
لتعبئة الجهد  العمل على تحشيد الجهود 
المدني  المجتمع  كمنظمات  المدني 
نينوى  محافظة  تحرير  في  والعسكري  
الى  الجميع  الدوبرداني  دعى  وكذلك 
»تجاوز الخالفات الجزئية وتغليب مصلحة 
نينوى والعراق وتكثيف الجهود من قبل 
الحكومة  مع  بالتعاون  المحافظة  ادارة 
الفاعلة  الوطنية  القوى  وجميع  االتحادية 
إلنقاذ نينوى«. مؤكدا »ان قضية النازحين 
مع  العمل  من  البد  اساسية  قضية  تمثل 
وتداعيات  اخطار  لتالفي  الفعاليات  كافة 
هذا الملف«، داعيا »مجلس المحافظة الى 
بالتعاون مع اعضاء  تشكيل لجنة طوارئ 
االتحادية  والحكومة  النواب  مجلس 

لمواجهة خطر هذه االزمة الطارئة«.
وطالب السيد ماهر العبيدي رئيس جمعية 
حقوق الطفل وحماية االسرة   بأن »يكون 
بتحرير  التخطيط  عملية  في  دور  لهم 
بين  الخسائر  تقليل  على  والعمل  المدينة 
المدنيين«، مؤكدين »ضرورة ايجاد إدارة 
المحافظة  عمل  تسيير  على  قادرة  محلية 

ومسك األرض بعد تحريرها«.
تأسيس  »ضرورة   على  العبيدي   وشدد 
لقاءات  وعقد  نينوى  منظمات  شبكة 
واتخاذ  نينوى  في  العاملة  المنظمات  بين 
تذلل  أن  شأنها  من  عملية  اجراءات 
العقبات أمام عودة الحياة الطبيعية للمدينة 

بعد تحريرها«.
وتم انتخاب خمسة أعضاء للجنة صياغة 

النظام الداخلي للشبكة وهم :
ميسون البياتي  58 صوت 
حسين زينل   44 صوتا 
عذاب سعيد   43 صوتا
نوزاد بولص  41 صوتا 

شيرزاد برواري  38 صوتا

أفادت وكالة DHA التركية نقال عن 
مصادر عسكرية، السبت 16 تموز بأن 
السابق  التركية  الجوية  القوات  قائد 
زعيم  يكون  قد  أوزتورك  آكين 

االنقالبيين.
وبحسب الوكالة فإن أوزتورك، الذي 
ترأس سالح الجو التركي في الفترة 
بين 2013-2015 ، كان يجب عليه أن 
يستقيل في 30 من آب المقبل. وبعد 
وبتحضير  المقبلة  باستقالته  عرف  أن 

اجتماع المجلس العسكري في تركيا، 
بحث  المفترض  من  كان  حيث 
المعارض  الدين  رجل  مع  عالقاته 
فتح الله غولن، اتخذ أوزتورك قرارا 

بتنظيم االنقالب العسكري.
تجري  التركية  السلطات  أن  يذكر 
منذ سنة تحقيقا بشان إمكانية الجنرال 
انقالب  بتدبير  القيام  في  أوزتورك 
التركية  السلطات  ضد  عسكري 

الشرعية الحالية.

ليحتل  غولن  الله  فتح  الداعية  اسم  عاد 
التركي  اإلعالم  في  الكبرى  العناوين 
بالوقوف  له  أنقرة  اتهام  عقب  والدولي، 
ليلة  الفاشل  العسكري  االنقالب  وراء 

أمس. 
ولها  »الخدمة«،  باسم  جماعته  عرفت 
القطاعات  من  الكثير  في  كبير  امتداد 
التركية، كما اشتهرت في أوساط الطالب 
في  سواء  لهم  االجتماعية  بمساعداتها 
أن  من  تمكنت  كما  خارجها.  أو  تركيا 
تجد لها مع مرور الوقت قدما في الكثير 
كالجيش،  بالبلد،  حيوية  مؤسسات  من 
جماعته  تتحول  ولم  والتعليم.  واإلعالم، 
نشاطها  ظل  بل  سياسي،  حزب  إلى 
إضافة  اجتماعي  هو  ما  في  محصورا 
توجه  كانت  فيما  الدعوي،  العمل  إلى 
في  معها  والمتعاطفين  أعضائها  تصويت 

كل مناسبة لحزب معين. 

نشأ  والتنمية،  العدالة  حزب  ظهور  ومع 
وإن  الجانبين،  بين  التحالف  من  نوع 
انتهى  ما  سرعان  أنه  إال  معلنا،  يكن  لم 
وتكونت  اآلن.  حتى  استمرت  بقطيعة 
غولن  جماعة  محاولة  إثر  القطعية  هذه 
التأثير في قرارات حزب العدالة والتنمية 
القضايا،  ومواقف حكومته من عدد من 
كان أبرزها خالف أفرز ضجة كبرى في 
تركيا وخارجها بشأن مسؤول المخابرات 

المقرب من أردوغان. 
عندما   2013 في  أكثر  األمر  وتوضح 
الجناح  هذا  اجتثات  أردوغان  اختار 
أراد  جديدة  خطة  بطرح  التعليم،  من 
إعادة  الحكومة،  حسب  خاللها،  من 
هذه  من  الكثير  أن  علما  الطلبة،  تأهيل 
اإلدارة  تحت  توجد  كانت  المؤسسات 
المباشرة لغولن. ليندلع صراع حقيقي بين 
الطرفين، تواصل بتسخير كل جانب لقوته 
خرج  المعركة  هذه  أن  إال  السلطة،  في 
كان  الذي  أردوغان،  طيب  رجب  منها 
يحضر نفسه لتولي رئاسة البالد، منتصرا. 
في  ممتدا  اليزال  غولن  نفوذ  أن  ويبدو 
كواليس بعض القطاعات التركية، السيما 
الجيش، ما يفسر اتهام أنقرة له بالوقوف 
وراء االنقالب العسكري الفاشل. وطالب 
الواليات  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس 

المتحدة بتسليمه. 

من هو )الداعية فتح الله غولن(
الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء االنقالب الفاشل؟
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فاجعة الكرادة.. من المسؤول؟

أعجب من البعض الذي يعتقد بأن ما يحصل هو أمر طائفي بين السنة والشيعة ! 
بلقيس حميد حسن

إنها جرائم قتل للشعوب تقودها قوى وعصابات كبرى وقوية تريد القضاء على أكبر عدد 
من شعوبنا. 

انتبهوا ياعالم فلم يكن الشعب العراقي وال السوري قبل مجئ األمريكان للمنطقة يسأل عمن 
هو سني أم شيعي أم صابئي أم مسيحي. 

أرجوكم التكرهوا أبناء وطنكم من أي دين أو مذهب ، فهذا هو هدف من يقود كل هذه 
مخططهم  لتنفيذ  أدوات  سوى  األمريكان  بها  جاء  التي  االسالمية  األحزاب  وما  التفجيرات، 
باشعال الفتنة وتقسيم المنطقة كما يريدونها شرقأوسط بائس متصارع يعتمد عليهم في كل 
ليفهمها  فلسفة  وبدون  ببساطة  حجج  عدة  وهناك  وأسلحتهم.  بضائعهم  لكل  ومستهلك  شي 

ابسط الناس:
1-اآلن هاهم السنة في العراق يبكون على الضحايا ويوقدون ألرواحهم الشموع في األعظمية، 
وقبلها قدم الشيعة آالف الضحايا لتحرير المناطق السنية من جرائم داعش ، فأين هو الحقد 

الطائفي؟ 
من  وغيره  والكردي  وااليزيدي  والمسيحي  السني  منهم  إنما  فقط  شيعة  ليسوا  2-الضحايا 

مكونات الشعب العراقي..
3- داعش هي صناعة أجنبية خارجية بحتة ومشبوهة هدفها مرعب بالقضاء على المدنية والناس، 

وهي التي تنفذ ضرب مذهب بآخر لتبقى االتهامات وقيدا للفتنة ، فاصحوا ايها النائمون..
ولكنهم  مثل حكومتهم،  ليبرالية  بحكومة  لجاءوا  حقا،  بالعراق  خيرا  األمريكان  أراد  لو   _4
نصبوا األحزاب االسالمية التي جعلوها مطية لتنفيذ خطة تدمير العراق واقتصاده وتفتيت شعبه، 

وليحتدم الصراع الذي افتعلوه من خالل اعوانهم الخونة في المنطقة .
اصحوا ياعالم وانظروا ماذا يحصل في سوريا واليمن وليبيا، هناك مؤامرة كبرى للقضاء على 
بلدانكم والتالعب بمقدراتكم ، وأسهل الطرق لذلك هو أن يشعلوا فتيل االقتتال فيما بينكم 

فال تقتلوا بعضكم البعض بأسلحتهم . 
انهم يريدون تنفيذ خطة بايدن في التقسيم فلماذا تعطونهم الفرصة لذلك ؟ 

على الشعب العراقي والشعوب العربية التي تقتل اليوم توجيه أصابع اإلتهام للعدو األكبر الذي 
قاد هذا الدمار ليعرفوا بأنهم جميعا في سلة واحدة يراد بها أن تقبر وتنتهي....

الوجه اآلخر للمأساة: انبعاث الروح المدنية التضامنية في الكرادة..!

فارس كمال نظمي

• بعيدا عن أي تحليل سياسي مباشر، أود أن أكرر من جديد أن المجتمع العراقي منذ ما يزيد عن نصف قرن، ما 
برح يبرهن أنه متقدم بمراحل أخالقية وعقالنية واضحة على السلطة التي تحكمه والدولة التي »ترعاه«. إنه مجتمع 

يواصل محاولته لمحو آثام السياسة بحقه. 
معينة  لدى حكامها في حقبة  أو رهينة  أسيرة  أن تصبح  المجتمعات يمكن  أن  القائل  المنظور  يتبنى  أنا ممن   •
من تاريخ تطورها االجتماعي، ألسباب تتعلق غالبا بتدخالت أجنبية فظة ذات طابع احتكاري عولمي، في شؤونها 

الداخلية.
• وبتوصيف أدق: حين ال تنشأ السلطة السياسية على شاكلة المجتمع - كما في العراق-، أي حين تتناقض الخصائص 
النفسية للسلطة مع مزاج الشخصية االجتماعية السائدة في البلد، تغترب الدولة عن ذاتها وعن المجتمع، وقد تعاني 

االزدواج أو التشظي حد الفساد واالنحالل.
• واليوم، وبعد ثالثة أيام من تعثر ملفت للنظر لمؤسسات الدولة األمنية والخدمية عن أداء واجباتها في معالجة 
آثار كارثة الكرادة، نجد حراكا منظما وطوعيا أطلقه مواطنون عراقيون من مختلف المكونات المجتمعية، أفلحوا 
في مواصلة عمليات اإلنقاذ وانتشال األشالء، وتنظيم جداول بأسماء القتلى والمفقودين والمصابين، والتطوع إلعادة 
اإلعمار مجانا، والتهيؤ قانونيا لتنظيم وثائق الضحايا في الدوائر الرسمية، وممارسة طقوس التضامن اإلنساني والوطني.
انهزامي للسلطة، يقدم إشارة موضوعية إضافية وحاسمة  • هذه الفجوة الشاسعة بين أداء عقالني للمجتمع وأداء 
على تهرؤ شرعية النظام السياسي برمته، إذ يعجز - رغم إنفاقه لمليارات الدوالرات على المؤسسة األمنية- أن يعالج 
األسباب الجذرية للتطرف الديني الدموي، فضال عن إخفاقه في تقديم الحد األدنى من الخدمات اللوجستية لضحايا 

هذا التطرف.
• إن طاقة الوجود السوسيولوجي الدينامي باتت تتركز في الكفة المليئة بالناس المدنيين، فيما الكفة األخرى من 
ميزان البقاء االجتماعي، أي كفة السلطة، آخذة بفقدان مريع لطاقة التأثير والفعل. وهنا ال بد أن يتجه الحراك السياسي 

القادم نحو إعادة التوازن نسبيا بين الكفتين، عبر تفعيل نمط جديد من النظام السياسي.
• هذه ليست تمنيات أو أفكار رغبية أو دعوة للتمرد، بل استنتاج محايد يرى أن ديناميات التطور السياسي في 
العراق تتجه نحو حسم راديكالي ما بكل مضامينه الواعدة والمأساوية، وال تتجه نحو توافقات فاعلة تتيح إصالحا 

سلميا جذريا يفتح أفقا واقعيا نحو إرساء تدريجي لمبادئ المواطنة المتساوية والعدل االجتماعي والسلم األهلي.

شعب كريم

فائق الشيخ علي
لم أر في حياتي شعبا كريما متسامحا عفوا ومتغاضيا عن حقه كالشعب 
العراقي . ويعلم الله أقول هذا الكالم ليس لكوني عراقيا ، فأريد أن أمدح 
شعبي وبالتالي نفسي .. ال أبدا ، وإنما هذه هي الحقيقة وعندي عليها دليل .
القيام  من  وزرائه 8 سنوات العفائه  رئيس  يمنح  ما  أقل  العراقي  الشعب 
بمهامه ومسؤولياته . فمثال قصة استيراد جهاز كاشف المتفجرات من العنبة 
والطرشي صار لها 8 سنوات من يوم أبرمت وعقدت ومررت وقبض ثمنها 

وعمولتها المسؤولون المتورطون فيها . 
وقد فلت منها رئيس الوزراء السابق والمسؤولون معه بالقضية من المساءلة 

والعقاب .
اليوم بعد حصول تفجير الكرادة ورحيل هذه األعداد من الضحايا ، يطلب 
الكتاب والمعلقون والمتحدثون إلى وسائل اإلعالم من الحكومة وشخص 
المتفجرات من  الجهاز كاشف  الجدي بشأن  التحقيق  الوزراء فتح  رئيس 
العنبة والطرشي .. ما يعني بأن الشعب العراقي قد منح السيد رئيس الوزراء 
الجديد 8 سنوات جديدة للمطمطة بالموضوع ، وبالتالي طمطمته كالعادة 
.. على اعتبار ان الحزب المتورط بالصفقة هو نفس الحزب ، والمسؤولون 

أنفسهم أيضا .
هل رأيتم شعبا كريما أكرم من شعبنا ؟!

افراح شوقي

اصابت  الكرادة(   ( هيروشيما  فجيعة 
وحركتها  بالصدمة  منا  الكثير  عقول 
محاولة  على  ايضا  نحن  حفزتنا  ايضا، 
السنة  معرفة حقيقة مايجري.. وكيف؟ 
النار الملتهبة في االجواء ورائحة الحياة 
وهي تشوى على مهل بين ناظرينا من 
عويل  يصاحبها  التلفاز  شاشات  على 

االمهات ولوعة االب وضحت الصورة اكثر وايقظت الف سوال معها.. عمن المستفيد وعمن تسبب بها وعمن 
تجاهلها ايضا. ومن يريد لمسلسل الموت ان يتواصل بال نهاية. االجوبة لديكم التطلبوا مني اجوبة .. لكني اريد 
فقط ان اقول شيئاالحقد والكره موجود مذ ولدنا ..بل فكر قابيل بقتل اخيه هابيل بسبب الحقد والغيرة، منذ فكر 
الحكام ان يتسيدوا عصرهم وقدموا ارواح الشباب ثمنا للنصر.. ومنذ فضل شيخ العشيرة نصرة المذهب على حساب 
العدل والحق ..ومنذ اختلق االحزاب شعارات وهمية لوجودهم. على حساب البسطاء.. وتصدروا المشهد ومنذ ان 
قسمنا حكامنا بحسب الطوائف والمذاهب واالعراق.. و فرقوا الشعب حسب المراجع منذ ان نهبونا بأسم الدين 
وبرعوا في االفادة من هيبة الله سبحانه لخدمة مصالحهم .. منذ ان كسروا ظهورنا بقتل احبتنا وفصلوا الجدران 
الكونكريتية على مقاس بيوتهم .. واطمئنوا لجوازات سفرهم النافذه ساعة اعالن الرحيل.. منذ ان صمتوا على هزيمة 

الوطن ببخس االثمان وناموا بعدها رغد االجفان..والبد من ان نحصد ثمار ماقبلنا عليه.
من اين تمر المفخخات التي تحصد ارواحنا ؟ وهم القابعون على سدة الحكم وقد اقسموا ساعة تسلم المغانم على اداء 

االمانة وحفظ ارواح الناس ؟ من اين تمر المفخخات وقبلها قسموا شوارعنا ووضعوا بين كل عشرين مترا سيطرة عسكرية 
تحمل شعار)التزم بالتعليمات( ، )امامك نقطة تفتيش، خفف السرعة وافتح النوافذ ( وكنا كالنعاج ننفذ االوامر .. عذرا )للتشبيه 

لكن حتى النعاج يكفيها انسانية انها خارج نطاق فسادهم االعمى(..
لعنة الله عليهم ضيعوا فرحة الشعب . بنصر الفلوجة ..ولو ان هناك من صار يقارن ..هل يتساوى قصف المجرمين والعتاة في الصحراء 

وبين مباغتة المدنيين وهم في عز مدنهم وحياتهم؟ هل بقي لنا ان نفرح بنصر يحصده الجنود خارج المدن ضد عصابات تعودت االجرام مقابل فجيعتا بحرق المدنيين وهم 
يتبضعون الثياب واالغراض استعدادا للعيد؟ مانريد قوله ان حرص الحكام على حماية الرعية هو من يبقهم ضمن قائمة الشرفاء و ويبرائهم من تهمة استباحة الدماء بسبب 

الفساد واالهمال والحنث في اليمين .. فتشوا عن الخطة االمنية في بغداد ومدى ذكاء العاملين عليها وتكلموا بعدها عن حفظ ارواح االمنين.. لك الله ياعراق.

نعم ال بد من فتح تحقيق ومعاقبة مجرمين .. ولكن المشكلة اآلن هناك اختراق أمني للمدن والمناطق . هناك تفجيرات وقتل أبرياء . هناك 
موت جماعي .. هذه هي المشكلة التي يجب أن يطالب بحلها شعبنا فورا ، وليس إعطاء 8 سنوات جديدة لعدم حلها والمماطلة فيها !
رجاء ولمرة واحدة فقط ال تكن كريما يا شعب العراق . طالب الحكومة بحل المشكلة فورا .. اآلن . وإال فإنها سوف تستمر ل 8 

سنوات أخرى 
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سـەرلەبەیانی رۆژی یەکشـەممە 17-7-2016 لـە پیرمـام، 
شـاندێکی حیزبـی شـیوعی کوردسـتان لەگـەڵ مەسـعود 

بارزانـی، سـەرۆکی هەرێمـی کوردسـتان کۆبـووەوە.
شـیوعی  حیزبـی  فراکسـیۆنی  سـەرۆکی  کاروان،  ئەبـو 
لـە پەرلەمانـی کوردسـتان بـە تـۆڕی میدیایـی رووداوی 
راگەیانـد، لـە کۆبوونەوەکـەدا لەگـەڵ بارزانـی باسـیان لـە 
کێشـەکانی عێـراق و کوردسـتان و پەیوەندییەکانـی نێـوان 

هەولێـر و بەغـدا و پرسـی ریفرانـدۆم کـردووە.
هەرێمـی  ناوخۆییەکانـی  قەیرانـە  لـە  بـاس  هـاوکات، 

کوردسـتان کـراوە و لەوبارەیـەوە ئەبـو کاروان گوتـی: 
»بارزانی پێیڕاگەیاندم، د. فوئاد حوسێنی دەستنیشانکردووە 
بـۆ ئـەوەی سـەردانی الیەنـەکان بکات و چارەسـەرێک بۆ 

بدۆزرێتـەوە«. کێشـەکان 
ئەبـو کاروان ئامـاژەی بـەوەش کرد، بارزانـی گوتوویەتی 
چەندینجـار داوای لـە حیزبـەکان کردووە بـۆ کۆبوونەوە، 
هـاوکات گوتوویەتی: »ئەگەر کێشـەکان هـەروا بەردەوام 
بـوون، بـا حیزبـەکان بەبێ من کۆببنەوە و هەر بڕیارێکیش 

بـدەن، ئـەوا من پشـتگیری لێدەکەم«.

ئەنجوومەنی شوورا دەرچەیەكی بۆ چاالکڤانانی یارسان لێوی خۆیان دوورییەوە 
یاسای تیرۆر دۆزییەوە 

تیـرۆر  یاسـای  لەبـارەی  كوردسـتان  هەرێمـی  شـوورای  ئەنجوومەنـی 
خـۆی یەكالییكـردەوە و رۆژی دووشـەممە بۆچوونەكەیـان رادەگەیێنـن،  
هەرچەندە پێشـتر شـەش فراكسـیۆن هۆشـدارییان دابوو ئەنجوومەنی شوورا 
بێالیەنـی و پیشـەییبوونی خـۆی بپارێـزێ و قسـە لەسـەر بابەتەكـە نـەكات.
رۆژی یەكشــەممە 17-7-2016، ئەنجوومەنــی هەرێمــی كوردســتان لەســەر 
داواكاری پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بــۆ تاووتوێكردنــی یاســای 

ــووەوە. ــەوەی دەرچەیەكــی یاســایی  كۆب ــرۆر و دۆزین تی
فەرهــاد دۆڵەمــەری، پەیامنێــری تــۆڕی میدیایــی رووداو رایگەیانــد، 
ئەندامانــی ئەنجوومەنــی شــوورا كــە 11 كەســن و زۆربەیــان پارتیــن، 
گەیشــتوونەتە بڕوایــەك، بــەاڵم پێویســتی بــە رێــكار و ئیجرائــات هەیــە و، 
دوای گرتنەبــەری رێــكارەكان، ســبەی دووشــەممە 18-7-2016 بۆچوونــی 

ــە راگەیێندراوێكــدا ئاشــكرا دەكــەن. ــان ل خۆی
نەریمــان تاڵیــب، گوتەبێــژی ئەنجوومەنــی شــوورای حکومەتــی هەرێمــی 
كوردســتان، لەبــارەی دەرئەنجامــی کۆبوونــەوەی ئەنجوومەنەکــە رایگەیاند 
»کۆبوونــەوی ئەنجوومەنــی شــوورا بــە ئامادەبوونــی هــەر 11 ئەندامەکــە، 
بــە ســەرۆک و جێگرەکەیــەوە کۆتاییهــات، پــاش گوتووێــژ و گفتگۆیەکــی 
لــە ئەنجوومەنــی شــوورا  زۆر، ئــەوان گەیشــتنە ئــەو راوبۆچوونــەی 
بەرەنگاربوونــەوەی  یاســای  پرســی کۆتاییهاتنــی  لەســەر  داواکرابــوو، 

ــە هەرێمــی كوردســتان«. ــرۆر( ل ــدن )تی تۆقان
خۆیــان،  رەئــی  گەیشــتوونەتە  »ئــەوان  دەشــڵێت:  تاڵــب  نەریمــان 
رەئیەکەیــان گەاڵڵــە کــرووە، هەمــوو ئەندامانــی ئەنجوومــەن بــە ســەرۆک و 
جێگرەکەیــەوە، رەزامەندبــوون لەســەر ئــەو رەئییــە، بــەاڵم ئێســتا ناتوانیــن 
رەئییەکــە رابگەیێنیــن، چونکــە هەندێــک رێــکاری شــکلی مــاوە، بــە 
ــوو  ــە هەم ــوودا ب ــەک دوو رۆژی داهات ــە ی ــە، ل ــەو رێکاران ــی ئ تەواوبوون

الیەکــی رادەگەیێنیــن«.
ــی  ــە هەرێم ــرۆر( ل ــدن )تی ــەوەی تۆقان ــارە 3 ی بەرەنگاربوون ــای ژم یاس
 2006-4-3 رۆژی  پێكهاتــووە،  مــاددە   18 لــە  عێراقــدا  كوردســتان- 
ــەندكراوە، تاوەكــو ئێســتا 3 جــار  ــتانەوە پەس ــی كوردس ــەن پەرلەمان لەالی
ــایە دوو  ــەو یاس ــردن ب ــاوەی كارك ــتانەوە م ــی كوردس ــەن پەرلەمان لەالی

ســاڵ، دوو ســاڵ، درێژكراوەتــەوە.
كوردســتان  پەرلەمانــی  دانیشــتنی   2014-6-16 رۆژی  دوایینجــار 
پەرلەمانــی  ســەرۆكی  ســادق،  محەممــەد  یوســف  بەســەرۆكایەتی 
ــردەوە، رۆژی  ــاكەی درێژک ــاوەی یاس ــێییەم م ــاری س ــۆ ج ــتان ب کوردس

بەســەرچوو. ەش   2016-7-17
رۆژی 11-7-2016، شــەش فراكســیۆنی پەرلەمانــی كوردســتان )گــۆڕان، 
شــیوعی(  و  ئیســالمی  بزووتنــەوەی  کۆمــەڵ،  یەکگرتــوو،  یەکێتــی، 
لەبــارەی  هاوبەشــیان  راگەیێندراوێكــی  کوردســتان،  پەرلەمانــی  لــە 
ــرۆر باڵوكــردەوە و پێشــنیازیان  ــە یاســای تی ــەوەی کارکــردن ب درێژکردن
پەرلەمــان  کاتــەی  ئــەو  تاوەكــو  کاتــی،  »وەک چارەســەرێکی  كــرد 
کارادەبێتــەوە، دەتوانرێــت کار بــە یاســای ســزادانی عێراقــی ژمــارە 111 ی 

ــرۆر«.  ــای تی ــی یاس ــت لەجیات ــاڵی 1969بکرێ س
پارتــی دیموكراتــی كوردســتان نووســراوی بــۆ ئەنجوومەنــی شــوورا 
كردبــوو دەرچەیــەك بــۆ كێشــەكە بدۆزێتــەوە. بــەاڵم شــەش فراكســیۆنەكە 
ــەدا  ــە راگەیێندراوەك ــتەاڵتەكانی ل ــوورا و دەس ــی ش ــارەی ئەنجوومەن لەب
جەختیانكــردەوە »ئەنجوومەنــی شــوورا، ئەنجوومەنێکــی راوێژکارییــە و 
ــاکەی  ــە یاس ــەزراوە، ل ــاڵی 2008 دام ــارە )14( ی س ــای ژم ــی یاس بەپێ
خۆیانــدا دەســەاڵت و تایبەتمەندییەکانیــان دیاریکــراوە و بــە ئاشــکرا دیــارە 
ئــەم بابەتــە لــە دەســەاڵتی ئەوانــدا نییــە، بۆیــە لێــرەوە داوایــان لێدەکەیــن 
و  دەســەاڵت  پیــادەی  و،  بپارێــزن  پیشــەییبوونی خۆیــان  و  بێالیەنــی 
تایبەتمەندییەکانــی پەرلەمانــی کوردســتان نەکــەن، هەروەهــا ئێمــە دەزانیــن 

ــتە«. ــتاندا پێویس ــە هەرێمــی کوردس ــرۆر ل ــایەکی تی ــی یاس ئێســتا بوون

چەنـد چاالکڤانێکـی یارسـان )کاکەیی( 
بـۆ دەربرینـی ناڕەزایـی بەهـۆی ئـەوەی 
بـە حەسـەن  پێنـەدرا چاویـان  ریگەیـان 
ئێـران  سـەرۆککۆماری  رۆحانـی، 

دوورییـەوە. خۆیـان  لێـوی  بکەوێـت 
بـە  چاالکڤانانـە  لـەو  نزیـک  کەسـێکی 
راگەیانـد  رووداو(ی  میدیایـی  )تـۆڕی 
هیواداربـوون  یارسـان  چاالکڤانانـی   «
سـەردانی حەسـەن رۆحانی بۆ کرماشـان 

ببێتـە دەرفەتێـک بۆیـان تاوەکو کێشـە و 
داواکارییەکانـی خۆیانـی لەگەڵـدا بـاس 

بکـەن و چارەسـەریان بکـەن«.
داوایـان  پێشـتر  یارسـان  چاالکوانانـی 
لـە  کردبـوو  کرماشـان  پارێـزگاری  لـە 
کاتـی سـەردانی سـەرۆککۆماری ئێـران 
و  کۆببنـەوە  لەگەڵـی  کرماشـان،  بـۆ 
کێشـە و گرفتەکانـی خۆیانـی لەگەڵـدا 
سـەردانەکەی  لـە  بـەاڵم  بکـەن،  بـاس 

17-7-2016-ی  یەکشـەممە  رۆژی 
کرماشـان،  بـۆ  ئێـران  سـەرۆککۆماری 
نـەدرا ئـەو چاالکڤانانـە چاویـان  رێگـە 

بکەوێـت. پێـی 
داوایـان  دواتـر  یارسـانەکان  چاالکڤانـە 
لـە قایمقامـی کرماشـان کـرد مۆڵەتیـان 
رێـگای  لەسـەر  ئـەوەی  بـۆ  پێبـدات 
رۆحانـی ناڕەزایەتی مەدەنـی بەڕێوەببەن 
خۆیـان  داواکاریـی  و  ویسـت  و 
ئێسـتاش  تاوەکـو  بـەاڵم  بخەنـەڕوو، 
وەاڵمـی  قایمقامیـەت  و  پارێـزگار 

نەداونەتـەوە. داواکارییەکانیـان 
لـە  یارسـانەکان  گوتـەی  بەپێـی 
ئـەوان  کوردسـتان  رۆژهەاڵتـی 
کۆمەڵێـک گرفتیـان هەیـە: لـە دامودەزگا 
رێگـەی  دانامەزرێـن،  حکومییـەکان 
خوێندنیـان لێدەگیرێـت و لە زۆر بواری 
دیکەشـدا جیاوازیـان لەگـەڵ دەکرێـت 
بـەراورد بـە چینەکانی دیکـە، لەبەر ئەوە 
جـار  چەندیـن  رابـردوودا  سـااڵنی  لـە 
بەشـێوەی مەدەنـی ناڕەزاییـان دەربڕیـوە.

مالیكـی،  نـوری  دەکرێـت  چـاوەڕوان 
ئیسـالمی،  دەعـوەی  حزبـی  سـەرۆکی 
و  بـکات  سـلێمانی  شـاری  سـەردانی 
سـكرتێری  تاڵەبانـی،  جـەالل  لەگـەڵ 
نیشـتمانیی كوردسـتان   یەكێتیـی  گشـتیی 
و نەوشـیروان مسـتەفا، ڕێكخەری گشتیی 

كۆدەبێتـەوە. گـۆڕان 
ئەمـڕۆ یەکشـەممە 17\7\2016، محەمـەد 
و  یەکێتـی  سـەرکردەی   ڕەفعـەت، 
لـە  حزبـە  ئـەو  پێشـووی  پەرلەمانتـاری 
)باسـنیوز(ی  بـە  کوردسـتان،  پەرلەمانـی 
ڕاگەیانـد: “هاتنـی مالیکـی بـۆ سـلێمانی، 
و  عێـراق  دۆخـی  بـە  هەیـە  پەیوەنـدی 
ناوچەکـە، دواتر پەیوەنـدی بە یەکگرتنی 
هاوپەیمانیـی نێـوان گـۆڕان و یەکێتییـەوە 
هەیـە، بابەتـی دیکـەش پرسـی هاتنـەوەی 
حزبـی ئایندەیـە بـۆ نـاو یەکێتـی تاوتـوێ 
دەکرێـت، لەگـەڵ دروسـتبوونی هێزێکی 

گـەورە لـە ناوچـەی سـەوز”.
ئەو سـەرکردەیەی یەکێتی ئەوەشی ڕوون 
کـردەوە: “ئـەم هێـزە گەورەیـە، کارێکی 
بـاش دەبێـت بۆ ئەوەی رێگە لەو کەسـانە 
بگیرێـت کـە دەیانەوێـت دیموکراسـییەک 

لـە کوردسـتان بـەرەو دواوە دەبەن«.
)باسـنیوز(ی  بـۆ  ڕەفعـەت  محەمـەد 

دووپـات کردەوە: »سـەردانەکەی مالیکی 
هەرێمـی  کـە  چێوەیەدایـە  چـوار  لـەو 
کوردسـتان بەشـێکە لە عێراق، بۆیە باسـی 
ئـەوە دەکرێـت کـە هێـزە کوردییـەکان 
فیدڕالیـی  عێراقێکـی  لەچوارچێـوەی 
دیموکراتـدا کار بکـەن، پارتیـش دەبێـت 
ملکـەچ بێـت بـۆ ئەمە، پارتـی ناتوانێت لە 
عێـراق جیاببێتـەوە، ئـەو چـی دەکات؟”. 
هـەوڵ  کـە  کـرد  ئاشـکرا  ئەوەشـی 
دەدرێـت پارتـی دیموکراتیی کوردسـتان 
دۆخـی  نـاو  بچێتـەوە  جددییـەوە  بـە 
“ئەمجـارە  دەشـڵێت:  عێـراق.  سیاسـیی 
باسـی مافەکانی خۆمـان بکەین، بەتایبەتی 
شـتە سـەرەکییەکانی وەک ماددەی 140 و 

ئـەو شـوێنانەی جێناکۆکـن، بۆیـە عێـراق 
داواکارییەکانـی  ئێسـتا  ئەگـەر  الوازە، 
ئاسـتەم  دواتـر  نەچەسـپێنن،  خۆمـان 

دەبێـت«.
سـەرەڕای ئـەوەی لـە مـاوەی ڕابـردوودا 
هەرێمـی  سـەرۆکی  بارزانـی،  مەسـعود 
کوردسـتان داوای لە الیەنە سیاسـییەکانی 
بـە  کـردووە،  کوردسـتان  هەرێمـی 
بـۆ  وادەیـەک  دیاریکردنـی  مەبەسـتی 
یەکێتیـی  بـەاڵم  کۆببنـەوە،  ڕیفرانـدۆم 
بزووتنـەوەی  و  کوردسـتان  نیشـتمانیی 
گـۆڕان، لـە دوای ڕێککەوتنەکـە، هێشـتا 
بەغـدا  بـۆ  گەڕانـەوە  لەسـەر  پێداگـری 

دەکـەن.

بارزانی: با حیزبەکان بەبێ من کۆببنەوە 

سەرکردەیەکی یەکێتی:
پارتی دەبێت بۆ پاراستنی یەکپارچەیی عێراق ملکەچ بێت

“مالیکی هەر بۆ ئەو مەبەستە سەردانی دەڤەری سلێمانی دەکات”
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الثامنـــة  الذكـــرى  لمناســـبة 
الرابـــع   ) ) النقـــالب  والخمســـين 
الـــف  عـــام  تمـــوز  مـــن  عشـــر 
وتســـعمئة وثمانيـــة وخمســـين أجـــد 
نفســـي أمـــام كلمـــة قـــد ترضـــي 
ـــدى  ـــس ل ـــل العك ـــد تفع ـــض وق البع
ـــرأي  ـــالف بال ـــر واالخت ـــض اآلخ البع
ــة ،  ــود قضيـ ــد للـ ــب أن يفسـ اليجـ
ابتـــدأ انقـــالب تمـــوز الـــذي قـــاده 
الكريـــم  عبـــد  الشـــهيد  الزعيـــم 
قاســـم مـــع مجموعـــة مـــن الضبـــاط 
عبـــد  الراحـــل  مقدمتهـــم  فـــي 
ـــب  ـــذي لع ـــارف ال ـــد ع الســـالم محم
دورا مهمـــا فـــي إنجـــاح االنقـــالب 
، إبتـــدأ بمـــا تصـــوره الكثيـــرون 
الحكـــم  لنظـــام  تغييـــر  مجـــرد 
وتحويلـــه مـــن ملكـــي دســـتوري 
إلـــى جمهـــوري ) ســـيتحول الحقـــا 
ـــادة  ـــن قي ـــي ( ، لك ـــم مدن ـــى حك إل
بعـــد  الزعيـــم قاســـم لواقـــع مـــا 

ــة  ــورة اجتماعيـ ــه ثـ ــالب جعلـ االنقـ
حقيقيـــة غيـــرت المجتمـــع ونقلتـــه 
إلـــى حالـــة مـــا كان يحلـــم بهـــا 
اكتوائهـــم  بعـــد  العـــراق  أبنـــاء 
االســـتعمارية  البريطانيـــة  بالســـيطرة 
ورســـمها سياســـة البلـــد بمـــا يخـــدم 
وليتـــم   ) العظمـــى   ( بريطانيـــا 
تنفيـــذ هـــذه المخططـــات مـــن قبـــل 
أذنابهـــم وأزالمهـــم أمثـــال الوصـــي 
الـــوزراء  ورئيـــس  االلـــه  عبـــد 
المخضـــرم نـــوري الســـعيد والعديـــد 
مـــن الخاضعيـــن والســـائرين فـــي 
فلـــك االســـتعمار البريطانـــي لقـــاء 
حســـاب  علـــى  شـــخصية  منافـــع 
العراقييـــن المهمشـــين والمظلوميـــن ، 
ـــن لتثبـــت  فجـــاءت القـــرارات والقواني
ــادة  ــى إعـ ــم علـ ــم قاسـ ــة الزعيـ نيـ
الكرامـــة للعراقييـــن فـــكان قانـــون 
االصـــالح الزراعـــي الـــذي خلـــص 
ســـيطرة  مـــن  المنهـــك  الفـــالح 
ــا  ــم ، كمـ ــي الظالـ وبطـــش االقطاعـ
ـــخصية  ـــر ش ـــى تطوي ـــم عل ـــر قاس أص
االنســـان العراقـــي وتثقيفـــه ثقافـــة 
ـــن خـــالل  ـــل ( م ـــى االق ـــة ) عل مقبول
ــي ،  ــة االلزامـ ــو االميـ ــروع محـ مشـ
كمـــا جـــاء القانـــون رقـــم ) 80 
التـــي  االولـــى  اللبنـــة  ليكـــون   )
ــط  ــم النفـ ــا تأميـ ــا الحقـ ــج عنهـ نتـ
العراقـــي إلـــى جانـــب اهتماماتـــه 
ـــة  ـــب االجتماعي ـــي الجوان ـــرى ف االخ

الوزاريـــة  التشـــكيلة  فشـــهدت 
ـــة  ـــة وزاري ـــيدة ( بحقيب ـــف ) س تكلي
وغيرهـــا مـــن االنجـــازات التـــي مـــا 
ـــن  ـــال العراقيي ـــى ب ـــت ســـتخطر عل كان
 ، الملكـــي  الحكـــم  اســـتمر  لـــو 
ــد  ــي فقـ ــب السياسـ ــي الجانـ ــا فـ أمـ
شـــهد العـــراق ظهـــور العديـــد مـــن 
االحـــزاب للعمـــل بشـــكل علنـــي دون 
ـــلطات  ـــن الس ـــة م ـــة أو مالحق مضايق
الحاكمـــة ، وبهـــذا تكـــون ثـــورة 
تمـــوز قـــد ســـبقت زمانهـــا بمـــا 
اليقـــل عـــن نصـــف قـــرن حيـــن 
ـــة  ـــل بعالني ـــزاب العم ـــتطاعت االح اس
انتهـــت  محـــددة  لفتـــرة  وحريـــة 
ــل  ــزاب للعمـ ــك   االحـ ــودة تلـ بعـ
تحـــت االقبيـــة وفـــي الســـراديب 
ـــم  ـــهاد زعي ـــد استش ـــالم بع ـــي الظ وف
الثـــورة علـــى يـــد صديـــق االمـــس 
الســـالم  عبـــد  الـــدرب  ورفيـــق 
ـــه،  ـــن مع ـــن المتآمري ـــة م ـــارف وثل ع
ومـــن االســـباب التـــي أدت إلـــى 
ضعـــف الثـــورة هـــو مـــا رافقهـــا 
مـــن خضـــوع البعـــض مـــن رجالهـــا 
إلـــى أفـــكار زعمـــاء بعـــض الـــدول 
ــك  ــع الولئـ ــوا توابـ ــة فأصبحـ العربيـ
الزعمـــاء مـــا أحـــدث تفتتـــا فـــي 
فظهـــرت  القياديـــة  المجموعـــة 
التـــي  واالختالفـــات  المشـــاحنات 
فرصـــة  الكارهـــون  يفـــوت  لـــم 
اســـتغاللها واضـــرام نيـــران الفتنـــة 

للثـــورة  القياديـــة  التشـــكيلة  بيـــن 
فجـــرى مـــا جـــرى مـــن محـــاوالت 
ـــال  ـــاوالت الغتي ـــلة ومح ـــة فاش انقالبي
الزعيـــم قاســـم الـــذي لـــم يكـــن 
حازمـــا بمـــا يمليـــه الواقـــع باتخـــاذ 
علـــى  للقضـــاء  فعالـــة  اجـــراءات 
الثـــورة  خـــط  عـــن  الخارجيـــن 
ــى  ــم إلـ ــد محاوالتهـ ــادوا لتجديـ فعـ
أن تمكنـــوا مـــن تصفيتـــه وتولـــي 
ـــوراء  ـــى ال ـــراق ال ـــود الع ـــلطة ليع الس
عشـــرات الســـنين ، وهكـــذا توالـــت 
االنقالبـــات العســـكرية علـــى مـــدى 
عقـــد مـــن الســـنين ليصـــل الـــى 
الســـلطة حـــزب البعـــث وليســـتمر 
عامـــا  وثالثيـــن  خمســـة  حكمـــه 
ـــي  ـــل االمريك ـــول المحت ـــت بدخ انته
ـــرا  ـــا وتدمي ـــل حرق ـــراق فعم ـــى الع ال
وحـــول االخضـــر فيـــه إلـــى يابـــس 
ـــن  ـــة الذي ـــن الخون ـــه م ـــاعة أذناب بمس
وللعـــراق  لهـــم  الـــذل  ارتضـــوا 
ـــوال  ـــن االم ـــرام م ـــحت ح ـــل س مقاب
ـــودة  ـــا ، بالع ـــة حتم ـــب الزائل والمناص
إلـــى تصفيـــة العائلـــة المالكـــة ومـــا 
ســـببته وتســـببه مـــن نقاشـــات بيـــن 
مؤيـــد وغاضـــب فبرأيـــي المتواضـــع 
ـــان ..  ـــا وجه ـــالة له ـــول : إن المس أق
وجـــه عاطفـــي هـــو األســـف علـــى 
الثانـــي  فيصـــل  الملـــك  تصفيـــة 
ـــره  ـــل عم ـــي مقتب ـــابا ف ـــذي كان ش ال
الحياتـــي والسياســـي ولـــم يكـــن 

لـــه تأثيـــر فـــي صالونـــات السياســـة 
 ، والمكائـــد  بالدســـائس  المليئـــة 
ــر  ــه الكثيـ ــرم وفيـ ــذا رأي محتـ وهـ
ــي  ــه الثانـ ــا الوجـ ــة ، أمـ ــن الدقـ مـ
ـــرار  ـــو ق ـــو الوجـــه السياســـي ، وه فه
ــب  ــر صائـ ــد نظـ ــه بعـ ــم وفيـ حكيـ
وواقعـــي حيـــن ننظـــر إلـــى حادثـــة 
فـــي  القيصريـــة  العائلـــة  تصفيـــة 
ــا  ــاة ) آنـ ــوفيتي ونجـ ــاد السـ االتحـ
ســـتازيا ( مـــن المـــوت ومـــا ســـببه 
ـــر  ـــذا االم ـــا ، ك ـــاكل الحق ـــن مش م
ــوس  ــبانيا كارلـ ــك اسـ ــبة لملـ بالنسـ
فرانكـــو  الجنـــرال  نفـــاه  الـــذي 
إلـــى ايطاليـــا ليجـــد نفســـه مضطـــرا 
اســـبانيا  إلـــى  الملكيـــة  العـــادة 
أحـــد  بتعييـــن  محـــددا  وليكـــون 
المخلـــوع  الملـــك  عائلـــة  أفـــراد 
كارلـــوس فســـلم كرســـي الملكيـــة 
إلـــى أحـــد أبنـــاء كارلـــوس وهـــو 
أدائـــه  فـــي  النموذجـــي  الملـــك 
واجباتـــه  وأعنـــي بـــه ) خـــوان 
كارلـــوس ( ولـــم يكـــن  االبـــن 
االكبـــر للملـــك المخلـــوع .. تبقـــى 
ثـــورة تمـــوز حدثـــا كبيـــرا فـــي 
قائدهـــا  ويبقـــى  العـــراق  تاريـــخ 
قاســـم  الكريـــم  عبـــد  الشـــهيد 
العراقييـــن  ذاكـــرة  فـــي  خالـــدا 
تمجدهمـــا  بحـــروف  محفوريـــن 
هفواتهـــا  للثـــورة  كانـــت  وإن   ..
ـــئ. ـــن اليخط ـــل م ـــا .. فج وأخطاؤه

كاظم حبيب

يؤكـــد  ان  المعتـــاد  مـــن 
الجميـــع بـــأن المســـؤول األول عـــن 
ــداد  ــرقية ببغـ ــرادة الشـ ــا الكـ ضحايـ
وضحايـــا عمـــوم العـــراق، ســـواء 
ـــى  ـــاء، أم جرح ـــهداء أبري ـــوا ش أكان
الشـــفاء  لهـــم  نرجـــو  ومعوقيـــن، 
العاجـــل، هـــم اإلرهابيـــون الداعشـــيون 
القتلـــة. وألول وهلـــة يبـــدو وكأن 
ـــه!  ـــس في ـــح، وال لب ـــخيص صحي التش
وواقـــع مـــن الشـــهداء والجرحـــى 
ـــا،  ـــقطون يومي ـــن يس ـــن الذي والمعوقي
ــار  ــع والدمـ ــراب الواسـ ــن الخـ وعـ
ــنوات؟  ــذ سـ ــراق منـ ــاري بالعـ الجـ
ـــؤال  ـــذا الس ـــن ه ـــب ع ـــا أن نجي علين
بصـــدق وبـــكل شـــفافية ووضـــوح.
إن المســـؤول األول عـــن كل 
ــراق،  ــب بالعـ ــي ترتكـ ــم التـ الجرائـ
النظـــام  هـــو  ســـنوات،  ومنـــذ 
ـــرث والمتشـــدد  ـــي ال السياســـي الطائف
الســـائد بالعـــراق، إنهـــا الحكومـــة 
العراقيـــة القائمـــة علـــى المحاصصـــة 

مجلـــس  قيـــام  منـــذ  الطائفيـــة 
الحكـــم الموقـــت حتـــى اآلن، إنهـــا 
اإلســـالمية  السياســـية  األحـــزاب 
ــارك  ــود أو تشـ ــي تقـ ــة التـ والقوميـ
ـــذ  ـــوهة من ـــة المش ـــذه الحكوم ـــي ه ف
أول حكومـــة فـــي العـــام 2005، 
ــة  ــية الرثـ ــخصيات السياسـ ــا الشـ إنهـ
ــارك  ــاركت وباركـــت وتبـ التـــي شـ
ـــة ومحاصصـــة  ـــة طائفي وجـــود حكوم
ـــم  ـــن جرائ ـــه م ارتكـــب ويرتكـــب في

ــي. ــعب العراقـ ــق الشـ ــام بحـ وآثـ
والســـؤال المشـــروع هنـــا هـــو: 
للحالـــة  التشـــخيص  هـــذا  لمـــاذا 
العراقيـــة؟ اليكـــم باختصـــار رؤيتـــي 
ـــم،  ـــاس والمه ـــذا الموضـــوع الحس له
عـــن  أكـــف  ولـــن  لـــم  والتـــي 
تأكيدهـــا، إذ أنهـــا تشـــكل جوهـــر 
ـــراق  ـــة بالع ـــة الجاري ـــاة والمهزل المأس

منـــذ نيـــف وعقـــد مـــن الســـنين.
العراقيـــات والعراقيـــون، وكـــذا 
ــع  ــي والمجتمـ ــام العالمـ ــرأي العـ الـ
الدولـــي، يدركـــون بـــأن القـــوى 
اإلرهابيـــة كلهـــا، ســـواء أكانـــت 
القاعـــدة، أم الميلشـــيات الطائفيـــة 
أم  األخـــرى  الســـنية  المســـلحة 
لغـــرض  تنشـــأ إال  لـــم  الشـــيعية، 
ـــر وإشـــاعة  ـــب والتدمي ـــل والتخري القت
ـــي  ـــكان، وبالتال ـــي كل م ـــى ف الفوض
فـــأن مهمتهـــا األولـــى واألخيـــرة 
هـــي القتـــل علـــى أوســـع نطـــاق 

ممكـــن، وهـــو التخريـــب والتدميـــر 
ـــك،  ـــوا ذل ـــم يمارس ـــاملين. وإن ل الش
عندهـــا ينتفـــي وجودهـــم بالعـــراق أو 
ـــى  ـــة األول ـــا المهم ـــراق. إنه ـــر الع بغي
ــة  ــذه القـــوى المجرمـ ــرة لهـ واألخيـ
ـــا  ـــد داخلي ـــم والتأيي ـــد الدع ـــي تج الت
وإقليميـــا ودوليـــا بصـــورة كثيـــرة 
ــل  ــي تعمـ ــدة. وهـ ــراض عديـ وألغـ
ــة  ــرة ممكنـ ــتثمار كل ثغـ ــى اسـ علـ
لتنفـــذ منهـــا وتمـــارس مهمتهـــا، 
ــن  ــاءت مـ ــي جـ ــل التـ ــة القتـ مهمـ
أجلهـــا. والنظـــام السياســـي الطائفـــي 
للقـــوى  يفتـــح  بالعـــراق  القائـــم 
ـــال  ـــي أص ـــوده الطائف ـــة، بوج المجرم
وعالقاتـــه  وإجراءاتـــه  وبسياســـاته 
وفســـاده  والخارجيـــة  الداخليـــة 
الســـائد، ألـــف ثغـــرة وثغـــرة لتنفـــذ 
ــائنة. ــا الشـ ــارس مهمتهـ ــا وتمـ منهـ

ـــة والرئيســـية  إن المهمـــة المركزي
ألي نظـــام سياســـي بالعالـــم هـــي 
والمواطنيـــن  المواطنـــات  حمايـــة 
ـــل  ـــة. فه ـــار المحتمل ـــن كل األخط م
اســـتطاع النظـــام السياســـي الطائفـــي 
مـــن  العراقـــي  الشـــعب  القائـــم 
شـــرور هـــذه العصابـــات اإلجراميـــة 
التـــي  الدالئـــل  كل  المتوحشـــة؟ 
منـــذ  بالعـــراق،  الوضـــع  يقدمهـــا 
قيـــام أول حكومـــة عراقيـــة بعـــد 
البعثيـــة  الدكتاتوريـــة  ســـقوط 
ــأن  ــد بـ ــى اآلن، تؤكـ ــمة حتـ الغاشـ

ــة  ــزت كليـ ــات عجـ ــذه الحكومـ هـ
ـــل  ـــي، ب ـــعب العراق ـــة الش ـــن حماي ع
ـــيادته  ـــالد وس ـــتقالل الب ـــت باس وفرط
وســـمحت للغـــزاة الجـــدد باحتـــالل 
وممارســـة  العـــراق  مـــن  جـــزء 
اإلبـــادة الجماعيـــة ضـــد ســـكانه، 
ألنهـــا كانـــت مشـــغولة بالحفـــاظ 
ـــض  ـــلطة بغ ـــي الس ـــا ف ـــى وجوده عل
للشـــعب  يحـــدث  عمـــا  النظـــر 
ـــت  ـــا كان ـــتباح، وألنه ـــح والمس الجري
ـــى  ـــة عل ـــا الداخلي ـــغولة بصراعاته مش
ــا  ــوذ، وألنهـ ــال والنفـ ــلطة والمـ السـ
خيـــرات  بنهـــب  الهيـــة  كانـــت 
البـــالد وتجويـــع الشـــعب وإذاللـــه. 
فالجريمـــة مـــا كان لهـــا أن تنجـــح 
وتحقـــق أهدافهـــا، لـــو كان النظـــام 
السياســـي قـــادرا علـــى مواجهـــة 
المجرميـــن ومنعهـــم مـــن ارتـــكاب 
ـــات آالف  ـــل مئ ـــا بقت ـــم يومي جرائمه
ـــرة  ـــن خـــالل الفت ـــات والعراقيي العراقي

المنصرمـــة.
ننظـــر  أن  يفتـــرض  هكـــذا 
وهكـــذا  العراقيـــة،  الحالـــة  إلـــى 
تنهـــض أمـــام المجتمـــع العراقـــي 
مهمـــة تغييـــر هـــذا النظـــام والبـــدء 
وإجراءاتـــه  سياســـاته  بإصـــالح 
والخارجيـــة،  الداخليـــة  وعالقاتـــه 
وخاصـــة عالقاتـــه مـــع المجتمـــع، 
علـــى وجـــه  منهـــم  والكادحيـــن 
الخصـــوص. فالعـــراق بحاجـــة إلـــى 

دولـــة مدنيـــة وليـــس دولـــة دينيـــة، 
والعـــراق بحاجـــة إلـــى نظـــام سياســـي 
إلـــى  وليـــس  علمانـــي،  مدنـــي 
ــة  ــن بالدولـ ــج الديـ ــام رث يدمـ نظـ
ــز بيـــن  ــة، ويمـــارس التمييـ والسياسـ
اتبـــاع الديانـــات والمذاهـــب وبيـــن 
االتجاهـــات  وبيـــن  القوميـــات 
ــن  ــز بيـ ــية، ويميـ ــة والسياسـ الفكريـ
علـــى  والمواطنـــات  المواطنيـــن 
أســـاس هوياتهـــم الفرعيـــة القاتلـــة، 
هويـــة  علـــى  بأقدامـــه  ويـــدوس 
الموحـــدة  العراقيـــة  المواطنـــة 
والمتســـاوية والمشـــتركة، العـــراق 
ـــف  ـــي نظي ـــام سياس ـــى نظ ـــة إل بحاج
وأميـــن وليـــس إبلـــى نظـــام فاســـد 
ومفســـد وتابـــع ألجنـــدات خارجيـــة 
الوطنيـــة  األجنـــدة  عـــن  بعيـــدة 

العراقيـــة ومناهضـــة لهـــا.
الشـــعبي  الحـــراك  علـــى  إن 
تظاهراتـــه  يواصـــل  أن  المدنـــي 
ــة فـــي  ــه المشـــروعة والعادلـ ومطالبـ
ــالح  ــة اإلصـ ــي ممارسـ ــر وفـ التغييـ
الجـــذري لـــكل مـــا هـــو ســـائد وفاســـد 
ـــي  ـــالث وف ـــلطات الث ـــي الس ـــوم ف الي
جميـــع مؤسســـات المجتمـــع، وإن 
ـــاف  ـــة بإيق ـــة الطائفي ـــة الحكوم مطالب
هـــذه التظاهـــرات ليســـت ســـوى 
اســـتجابة للقـــوى المناهضـــة للتغييـــر 
ــود  ــي تقـ ــذري التـ ــالح الجـ واإلصـ

الحكومـــة عمليـــا.

ثورة 14 تموز بين التمجيد والتنديد 

موفق حـداد

من المسؤول عن ضحايا الكرادة وغيرها بالعراق؟
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كاوة عيدوالختاري - دهوك 

احتـالل داعـش لشـنكال في 3 / 8 / 2014 تسـبب 
باختطـاف أكثـر مـن خمسـة اآلالف امـرأة وطفل 
بعضهـم مـن الرجـال كبـار السـن مصيـر غالبيتهم 
مجهـول، لقـد تعرضـت شـنكال عبـر التاريخ إلى 
عشـرات الحمالت العسـكرية ، وإن غزوة شنكال 
الهمجيـة علـى يـد تنظيم داعـش اإلرهابية أكدت 
إن تلـك الثقافـة التـي سـادت لحقـب طويلـة مـا 
تـزال سـائدة وهي التـي فعلت فعلتها في اسـتباحة 
نسـائهم  وسـبي  االيزيدييـن  وإبـادة  المحرمـات 
العصـور  لبدائيـة  خطيـرة  عـودة  فـي  وأطفالهـم 

الغابرة... 
فـي اآلونـة األخيـرة خرجـت الكثيـر مـن الفتيات 
االيزيديـات عـن صمتهـن لتروي للعالـم حقيقة ما 
حصل لهن ، فقد روت الناجية األيزيدية إخالص 
خضـر باجـو مـن قريـة تل قصـب -حاليآ تسـكن 
بالمانيـا- قصتهـا بعد تمكنها مـن الهرب من قبضة 
تنظيـم “داعـش” اإلرهابـي، وكشـفت الفتـاة أثناء 
مقابالتهـا مـع الفضائيات و حضورهـا في البرلمان 
الروسـي و البرلمـان البريطانـي والبلجيكي، كيف 
تـم قتـل الرجـال االيزيدييـن، وكيف بـدأ الفصل 
العمـري بيـن الفتيـات صغيـرات السـن والشـابات 
والمسـنات، ليتـم انتقـاء الفتيـات فـي كل وجبات 
ويعرضهـن للبيـع ويعطونهـم هديـة للبعض، حيث 
تبـاع الواحـدة منهـن بسـعر بخس، وحتـى اللواتي 
يتـم نقلهـن إلـى سـوق النخاسـة، لـم يسـلمن من 
التحـرش الجنسـي مـن قبـل الحـراس المرافقيـن 
فاألمـر  االحتجـاج،  علـى  يجـرءن  أن  دون  مـن 

سـواء بـه أو بدونه. 
الناجيـة  قالـت  الموضـوع  هـذا  وبخصـوص 
االيزيديـة إخـالص خضـر باجـو مـن قريـة تـل 
قتـل  عندمـا   “ انـه  هاتفـي  اتصـال  فـي  قصـب 
داعـش، إمـام عينـي والـدي و اثنـان مـن إخواني 
) سـعيد و بابيـر( كان احـد منهـم يـدرس فـي 
معهـد و جميـع أقربائي بوحشـية بعيدا عن مشـاعر 
اإلنسـانية، بالنسـبة لـي كانـت أصعب أيـام حياتي 

ومـن المسـتحيل ان انسـى هـذه الجريمـة” 

وأوضحـت اخـالص عـن معاناتها طوال ما عاشـته 
مـن اضطهـاد فـي أسـواق النخاسـة ومـن عبوديـة 
جنسـية يشـابه مـا عاشـته البشـرية فـي عصورهـا 
المظلمـة. و أشـارت الفتاة االيزيديـة الى انه “كل 
يـوم ينقلـون النسـاء الجميالت إلـى أماكن ما كنا 
نعـرف هـذه األماكـن لكـن كنت أتصـور انها في 
الموصـل و تلعفـر و التعامل كان سـيئا جدا حيث 
كانـوا يتعاملـون مـع النسـاء بوحشـية بعيـدا عـن 
قيـم المجتمـع و اإلنسـانية و فـي سـوق النخاسـة 
بهـذه  يتفاخـرون  وكانـوا  البنـات  واغتصـاب 
الجرائـم باسـم الديـن” اإلسـالمي” عندمـا كنـت 
فـي قبضتهـم كانـوا يقولـون “ االيزيديـن كفـار 
ويسـتحقون كل أنـواع التعذيـب و القتـل “ .. كنا 
نتمـى إن تقصفنـا الطائـرات أفضـل بـان نكـون 
بأيديهـم “و قالـت الناجيـة إخالص “ حاولنا أكثر 
مـن مـرة الهـروب مـن قبضـة الوحـوش لكن كل 
مـرة كان يمسـكوننا و يتـم تعذيـب الجميـع بـال 
رحمـة و إنسـانية.. و في المحاولـة األخيرة نجحنا 
بالهـروب مـن قبضـة تنظيـم الدولة اإلسـالمية بعد 
 .. بقيـت فـي سـجونهم بحـدود سـتة اشـهر  إن 
حيـث االنتهـاكات البشـعة والتصرفـات الوحشـية 
التـي يمكـن تصورهـا كنا نعيشـها واألطفال تحت 

داعش” 
و ذكـرت إخـالص خضـر “ و بـكل جهـودي 

إنسـانية،  قضيـة  قضيتـي  مـن  اعمـل  إن  أحـاول 
وأخواتـي  أخوانـي  اخـدم  إن  الوحيـد  وهدفـي 
االيزيدييـن و المظلوميـن فـي كافـة إنحـاء العالـم 
افضـح  وان  األيزيدخـان  الشـهداء  اجـل  ومـن 

 “ وجرائمهـم  داعـش 
الخيريـن  جميـع  بمطالبـة  حديثهـا  وختمـت 
والشـرفاء فـي العالـم ممـن لديهـم شـعور انسـاني 
هـي  والتـي  االيزيدييـن  قضيـة  يدعمـوا  بـأن 
قضيـة انسـانية وان ال ينسـوا ان جميـع الناجيـات 
تعرضـن البشـع جرائـم العصر كمـا وطالبت الفتاة 
االيزيديةالشـجاعه الجهـات المعنيـة بايـالء اهتمام 
اكبـر بالناجيـات االيزيديات اللـوات تم تحريرهم 
مـن قبضـة داعـش وانشـاء برنامـج تأهيـل نفسـي 

وصحـي 
امـا طلبهـا االخيـر فـكان موجها الـى ابنـاء ديانتها 
انسـانية  قضيـة  لهـم  الن  للتوحـد  اياهـم  داعيـة 
وهدفهـم واحـد وامامهـم الكثيـر لخدمـة قضيتهم 
يذكـر ان الناجيـة االيزيديـة ستشـارك قريبـا فـي 
جلسـة البرلمـان االمريكـي وبحسـب مـا اوردت 
لنـا الناجيـة انـه سـيكون لهـا الحق في القـاء كلمة 
الفتيـات االيزيديـات وعـن قضيتهـا  معانـاة  عـن 
باالضافـة الـى ماتعرضـت لـه االيزيديـات علـى 

ايـدي وحـوش داعـش.

قراءة.. سورايا
عدنــان  المبــدع  والناقــد  للشــاعر 
مجموعــة  لــه  صــدرت  أبواندلــس 
الغائــب(  )ترنيمــة  بعنــوان  شــعرية 
مــن  حــب  بطاقــة  وهــي   2016
ــاب  ــى كل الشــعراء والكت الشــاعر إل
ودينيــة  وفنيــة  ثقافيــة  وشــخصيات 
ــوت  ــورية. احت ــريانية اش ــة س كلداني
ــى )33(  ــا عل ــن دفتيه ــة بي المجموع
الشــاعر  أهــدى  .وقــد  قصيــدة 
صديقــه  إلــى  هــذه  مجموعتــه 
موشــي  بولــص  موشــي  القــاص 
ــا،  ــبينا روحي ــي ش ــه اتخذن ــال: ألن قائ
التــي  الترنيمــة  هــذه  منــي  فلــه 

بمحبتــه. عزفتهــا 
ــان  ــاريء لنصــوص الشــاعر عدن والق
أبــو أندلس ســيرى عشــرات األســماء 
والشــعراء  والكتــاب  األدبــاء  مــن 
الكلــدان  والنقــاد  والقصاصيــن 

الســريان االشــوريين واصدقــاءه وقــد 
دونــت أســماءهم فــي هــذه القصائــد 
طالهــم  الذيــن  االدبــاء  وخاصــة 
النــزوح القســري وشــتتهم التهجيــر 
إلــى بقــاع الدنيــا الواســعة فــي بــالد 

االغتــراب.
ــدة  ــن أجمــل نصوصــه قصي ــل م ولع
التيجــاءت  الغيــاب(  )ترنيمــة 
المجموعــة حاملــة اســمها، فكتــب 
ــة  ــة القصيــدة: ألجــل المحب فــي بداي
ــة  ــا، بترنيم ــا حق ــوس حق ــرع الناق يق
قصيــدة  وهــي  الحاضــر.  الغائــب 
شــخصيات  عــن  تتحــدث  رائعــة 
نزحــوا  الذيــن  مــن  وفنيــة  أدبيــة 
ــن  ــن المبدعي ــوى وم ــهل نين ــن س م
ــر  ــم اآلخ ــى العال ــادرو اإل ــن غ الذي
ــت  ــيحي. طبع ــعبنا المس ــاء ش ــن أبن م

المجموعــة فــي أربيــل. 

الناجية إخالص خضر..
إهتمام بالناجيات اإليزيديات اللواتي تم تحريرهم من قبضة 

داعش وانشاء برنامج تأهيل نفسي وصحي لهم

ظالم أسود
قلوب بيضاء

وأنا بعيد عن شقهاتك ياوطني
كم يلهني ذلك الصباح

يوم األحد كان هناك في بخديدا
وكان هنا في )مادبا(

أقبية تحت األرض
تؤثث لتاريخ كوني وخيانة عظمى

عندما طلبت هيروديا
قطع رأسي يوحنا المعمدان

ايه يابخديدا
أنا اآلن أتخطى الطريق السالك نحو الزقاق

والطرقات المؤدية الى كنيسة الطاهرة الكبرى
باتجاه كنيسة مايوحنا المعمذان

المحاذية لكنيسة ماريعقوب
إنها أوردة تلتف نحو حكمتنا الجميلة

وطفولتنا الهائجة
فمهما نما ذلك الظالم

فالرجال أواشباههم
ما استداروا إال لريح السموم

وطبخوا بالدموع جثث الضحايا
طوبى لألرامل والحوامل والصبيات

وهن يتموسقن مع نشيد الهروب نحو األمان
طوبى للشيوخ والصغار
انه ظالم يشبه الموت
وموت ليس سوىظالم

ظالم أبيض...ظالم أسود
ظالم بلون الدم والقهر
هناك ليس سوى ظالم

بروق ورعود
مازالت تعزف سيمفونية الموت

تبحث عن غبار الطرقات
آه أيتها الغالية / القريبة البعيدة

بخديدا، بيث خوديدا، باكديدو، بوخديرا
بيث كذوذي، قره قوش، بغديدي

و... و....أربعون إسما
طرزت صفحات التاريخ

وصدور أجدادنا في اسطنبول
مابين المحاكم ومراكز جندرمه العثمانيين

ما أحلى قصص الجدات فوق التنانير
ما أحلى حكايات الماضي

وما أمر حكاياتك اآلن مجبولة بالحنين
ونحن نعفر الكالم على مسالك أرضك

ونصك الحروف على رتاج الصبر
نرشها على العتبات القديمة

عتبة...عتبة...بالصفصاف والياسمين
إيذانا بقدوم جحافل األمل

ماحية سلطة الظالم
27 كانون األول 2014

عمان / األردن

د. بهنام عطاالله

ترنيمة الغائب بطاقة حب للشعراء والكتاب 
والمثقفين الكلدان السريان االشوريين
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لــقـمــــان كــريـمــي 
صالح سركيس

عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

اليونسكو تصوت على إدراج األهوار والمناطق األثرية
في العراق ضمن الئحة التراث العالمي 

صوتـت لجنـة التـراث العالمـي التابعـة لمنظمـة األمـم المتحـدة 
للتربيـة والعلـم والثقافة )اليونسـكو(، األحد، على إدراج األهوار 

والمناطـق األثريـة فـي العـراق علـى الئحـة التـراث العالمي.
وتمـت الموافقـة علـى ضـم ثـالث مـدن قديمـة وأربعـة مـن 
األهـوار العراقيـة إلى سـجل الئحـة التراث العالمـي بعدما حظي 
الطلـب الـذي تقـدم بـه العـراق بدعـم دول )الكويـت ولبنـان 
والبرتغـال  واندونيسـيا  وفنلنـدا  وكازاخسـتان  وفرنسـا  وإيـران 

وتونـس وتنزانيـا وفيتنـام واليابـان والبيـرو(.
وقالـت السـفارة العراقيـة بأنقـرة فـي بيـان تلقت السـومرية نيوز، 
نسـخة منـه، إن “هـذا اإلنجـاز يعـد إضافـة مهمـة لقائمـة التراث 
رئيـس  مكتـب  دعـم  بفضـل  تحقـق  كبيـرا  ونجاحـا  العراقـي 
الجمهوريـة ورئاسـة الـوزراء وقيـادة وزارة الخارجيـة العراقيـة 
بالتعـاون مـع أعضـاء الوفـد العراقـي الـذي ضـم عـددا كبيـرا 
مـن المتخصصيـن والخبـراء في مجـاالت متنوعـة ومن وزارات 

وهيئـات عراقيـة متخصصـة”.
لجـان  اجتماعـات  فـي  المشـارك  العراقـي  الوفـد  وكان عضـو 
اسـطنبول  مدينـة  فـي  عقـدت  التـي  الــ40  اليونسـكو  منظمـة 
التركيـة ليـث شـبر أعلـن، اليوم األحـد، عن بدء مناقشـة الملف 
العراقـي بشـأن ضـم األهـوار والمواقع األثرية إلـى الئحة التراث 
العالمـي وهـي األهـوار والمواقـع األثرية أور والـوركاء وأريدو.

في  المسيحية  الجالية  اقامت 
بمسيرة  المانيا   ايسن في  مدينة 
صامتة وصالة  في مركز مدينة 
في   16.07.2016 يوم  في  ايسن 
الساعة الخامسة مساء، تضامنا مع 
العمل  وجرحى  الشهداء  ذوي 
كما  الكرادة،  في  االرهابي 
العمل  ضحايا  الحاضرين  تذكر 
ضرب  الذي  االخير  االرهابي 

مدينة نيس الفرنسية.
اقيمت هذه المسيرة بالتنسيق بين 
الرابطة الكلدانية فرع المانيا في 
ايسن وكنيسة السريان الكاثوليك 
. وقد حضر  والكنيسة االنجيلية 
المسيحية  الجالية  ابناء  جمع من 

المحلية  الحكومة  في  المسؤولين  من  وعدد 
ماتيس  السيد  شارك  االنسانية حيث  ومنظمات 
حزب  ورئيس  االلماني  البرلمان  هاورعضو 
المدينة،  في  المسيحي  الديمقراطي  االتحاد 
مجلس  رئيس  كونزالس  ميكويل  والسيد 
ايسن،  بلدية  في  الالجئين  لشؤون  االستشاري 
من  يسن  يان  السيد  لوفلزند  رودي  والسيد 

منظمة كارتاس ايسن.
في الساعة الخامسة تجمع المشاركين امام مبنى 
والقيت  المدينة  وسط  في  الرئيسية  المحطة 

كلمة ترحيبية بالحضور ثم توجه الجمع بمسيرة 
صامته رافعين الشعارات واعالم العراق وصور 
الى ساحة  الكرادة  في  االرهابي  العمل  لموقع 
على  الشموع  اوقدت  حيث  بالتس(،  )بورك 
ارواح الشهداء ووضعت  حول خارطة العراق.

قبل  من  كلمات  القيت  الوقفة  هذه  وفي 
السيد  تحدث  وكما  للمسيرة،  المنظمة  اللجنة 
السيد ماتياس  وعضو  البرلمان االلماني  عضو 
والسيد  ميكويل   السيد  البلدي  المجلس 
مع  تضامنهم  ابدو  و  المناسبة  بهذه  يسن  يان 
في  يحصل  لما  اسفهم  و  العراقي   الشعب 

االرهابيين.  ايدي  على  العالم 
على  المتحدثين  واجمع 
اشكاله  بكافة  االرهاب  محاربة 
في  للمسيحين  دعمهم  وابدوا 
العراق وسوريا  وبلدان الشرق 
المسيرة  بهذه  واشادو  االوسط. 
هذه  اقامة  على  اكدوا  حيث 
المسيرات و التظاهرات ضرورية  
ايصال  و  العام  الرأي  لتحريك 
رسالة للشعب االلماني للوقوف 
وضحايا  المهجرين  دعم  و 

االرهاب في كل مكان.
كورال  فرقة  قدمت  بعدها 
السريان  لكنيسة  االطفال 
الكاثوليك ترتيلة بهذه المناسبة 
الوضع  اليه  أل  وما  العراق  حب  عن  تعبر 
الصالة  ورتلت  الشموع  واشعلت  الماساوي 
الربانية وتم قراءة طلبات وصالة الى الرب ليعم 

االمن والسالم على كل بقاع العالم.
المنسقة  اللجنة  قدمت  االحتفال  نهاية  وفي 
لالحتفال الشكر والتقدير الى كل الحاضرين 
التي  االلمانية  والشرطة  االلماني  الشعب  والى 

رافقت المسيرة ووفرت الحماية الالزمة.
 

اعالم الرابطة الكلدانية 
17.07.2016

بقلم: رئيس تحرير
مرت علينا اليوم الذكرى “58” لثورة العراق نحو اإلستقالل 
وإعالن الجمهورية العراقية بقيادة الزعيم الخالد عبد الكريم 
قاسم كما تمر كل األيام ، ولم يحس المواطن العراقي بأن 
هذا اليوم يختلف عن األيام األخرى ، إال وهو العيد الوطني 
المتعمد من قبل الحكومات  للعراق ، لماذا هذا األجحاف 
الجميع  يحترمها  التي  الوطنية  المناسبة  هذه  بحق  العراقية 
والكلدان  والكورد  العرب  العراقي  الشعب  مكونات  من 
واالشوريين والتركمان وجميع األثنيات الدينية والقومية في 
العراق ، ماعدا الذين أنقلبوا على الثورة وأجهضوها وهي في 
المصيري  التالحم  الوطنية والتقدمية ، ورأينا  بداية مسيرتها 
بعدها  من  أعلن  التي  الجماهيرية  ثورته  مع  العراق  لشعب 
األمور  هذه  كل   ، الملكي  النظام  بعد  العراقية  الجمهورية 
تجعلنا نفكر بموضوع اليوم الوطني او العيد الوطني لبلد لم 
يفهم لحد االن ، هل هو بلد يحمي المواطن العراقي والسيادة 
العراق منذ عام  العراقية ، أم هو عبارة عن مجاميع تحكم 
واستمرار   ، العراقيين  ثورة  ضد  المشؤوم  واالنقالب   1963
هذا النهج بعد سقوط النظام البعثي البائد عام 2003، حيث 
كنا نتظر من المعارضة العراقية التي جاءت بعد السقوط أن 
تختلف عما سلف ، ولكن مع شديد األسف ، فأنها سحقت 
ثورة  الخالدة  العراق  لثورة  أهمية  أي  تعر  ولم  شيء  كل 
14 تموز ، بل تم محاربة كل من نطق وطلب بجعل علم 
والقوى  بارزاني  مسعود  الرئيس  ومنهم  العراق  علم  الثورة 
المشروع  هذا  أجهضوا  بل   ، العراقي  واليسار  الديموقراطية 
الوطني الكبير وهو التفاخر بثورة تموز عام 1958 ورموزها 

التي تعبر عن مكونات العراق األصيلة .
واليوم اذ اليحتفل !!! الشعب العراقي بهذه الذكرى ، ترى 

ماهي األسباب.. وما الذي حصل ؟
هل من حقنا أن نتساءل أين العراق وشعبه بعد عام 2003، 
ومن المسؤول عما وصل اليه العراق من أنقاسامات طائفية 
مقيتة ، جعلت البالد أشبه مايكون شبح كبير لكل العراقيين 
التي   ، الصغيرة  المكونات  أبناء   ، منهم  األصالء  ، وخاصة 
تتعرض يوميا الى القتل والتنكيل على الهوية القومية والدينية 
المندائيين  والصابئة  والمسيحيين  األيزيديين  وباألخص 
في  الطائفي  والصراع  وشيعة  سنة  الى  البالد  وأنقسمت   ،
والسؤال  العراق وشعبه،  نسيا  الذين  الطرفين  بين  قوته  أوج 
 1958 تموز  ثورة  أيام  العراق  كان  كيف  األن  المطروح 
وكيف هو األن ، لماذا أختفى عيد األستقالل والتحرر من 
بالله   ، التليد  تاريخنا  ولماذا النحترم   ، والرجعية  األستعمار 
الدكتاتورية  من  عاما  أربعين  بعد  المعقول  من  هل  عليكم 
أن نختار علم النظام رمزا لنا لما يسمى بالعراق الجديد بعد 
سقوط النظام ، أم نحتفي بثورة الجميع من العمال والفالحين 
وسائر الشعب العراقي بكافة مكوناته العرقية والدينية؟ .. أي 
الدكتاتورية  علم  وترفع  واالضطهاد  الظلم  تنسى  هذه  قوى 
من جديد بحجة األسالم ولفظة الجاللة، وتنسى رموز ثورة 
لكم  فمبروك  لنا جميعا،  معاني  وماتحمل من  العراقين  كل 
علم الدكتاتورية ، الذي اليعبر عن مشاعرنا نحن غير العرب، 
ولتكن  األرهابي  البعثي  بفكره  العظيم  العراق  لكم  ومبروك 
الحرية  أردتم  اذا  لكم،  نقول  ، ونحن  وتبعيته  افكاره  لكم 
والسالم واألمن واالستقرار، تعالوا لنتغنى برموز وثورة 14 من 
تموز ولنعلن للعالم أجمع بأن العراقيين قد أتحدوا ، وهذا 
هو شرفنا وتاريخنا وحضارتنا ، واذا لم تقبلوا.. بهذا الكالم 
، اتركونا أن نبني تجربتنا الحرة الديموقراطية في كوردستان 
التي ظلت وستظل شامخة لكل المكونات الجميلة بالتأخي 
والوئام والتعايش السلمي، ومبروك لكم علم العروبة واالسالم 

والطائفية المقيتة.
ال يسعنا في هذه المناسبة الوطنية إال أن نقول المجد للشهيد 
الخالد الزعيم عبد الكريم قاسم ولكل شهداء الحرية والسالم 
في العالم ولترفرف رايات الحرية والسالم ربوع كوردستاننا 

الحبيبة.

الجالية المسيحية في ايسن
تقيم مسيرة صامتة وصالة في مركز المدينةفي ألمانيا

هل حقا “14” من تموز 
العيد الوطني للعراق


