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نوزاد بولص الحكيم

للمشاركة واإلتصال تابعونا على الموقع االلكتروني:

نص بيان رئيس اقليم كوردستان

اصــدر رئيــس اقليــم كوردســتان، مســعود 
دعــا  بيانــا  الخميــس،  اليــوم  البارزانــي، 
فيــه جميــع القــوى واالطــراف الــى عقــد 
ــم  اجتمــاع خــاص بشــأن اجــراء اســتفتاء اقلي
المقبلــة. الخطــوات  ولتقريــر  كوردســتان، 

نص بيان رئيس اقليم كوردستان
بسم الله الرحمن الرحيم

جماهير كوردستان الصامدة
القوى واالطراف السياسية 

الكوردستانية
جديــدة،  بمرحلــة  المنطقــة  اوضــاع  تمــر 
هنــاك  فــإن  المؤشــرات  جميــع  وبحســب 
تغيــرات كبيــرة قادمــة، ان شــعب كوردســتان 
وتجربتــه أمــام مرحلــة حساســة ومصيريــة، 
ال يمكــن تفويــت هــذه الفرصــة الســانحة 
ــتان  ــعب كوردس ــز ش ــعبنا، ان لمرك ــام ش أم
اليــوم علــى المســتوى الدولــي افقــا واضحــا، 
الحــرب  فــي  كبيــرة  انتصــارات  تحققــت 
ــال  ــود البيشــمركة االبط ــاب، بجه ضــد االره

وبفضــل دمــاء شــهدائنا، وبصمــود شــعب 
االرهابيــون  الحلفــاء،  ودعــم  كوردســتان 
اصيبــوا بهزائــم كبيــرة، لكــن المخاطــر ال 

ــة. ــزال قائم ت
مواطنو كوردستان

ليـس لنـا فـي هـذه المرحلة، اي هدف اسـمى 
واقـدس مـن حـق تقريـر المصير واالسـتقالل، 
وال يجـب ان نسـمح ان تصبـح هـذه القضيـة 
والصراعـات  للخالفـات  ضحيـة  المصيريـة 
الداخليـة، لـذا ادعـو جميـع القـوى السياسـية 
وقـت  باقـرب  الالزمـة  االجـراءات  اتخـاذ 
اليجـاد اجمـاع وطنـي علـى قضيـة االسـتفتاء 
واالسـتقالل، والخطـوة االولـى هـي ان نبـدأ 

حـوارا صريحـا واخويـا مـع بغـداد.
وبهـذا الهـدف، ادعو جميع القـوى واالطراف 
الـى عقـد اجتمـاع خـاص الجـراء االسـتفتاء، 
الهـدف  وبهـذا  المقبلـة،  الخطـوات  ولتقريـر 
سـيتواصل ديـوان رئاسـة االقليـم مـع جميـع 

االطـراف.
مسعود البارزاني

2016-6-23

البارزاني يدعو األطراف السياسية لعقد اجتماع خاص بشأن استقالل االقليم

تقرير .مهند االومري 

المجتمع  منظمات  قسم  يقوم 
نينوى  محافظة  ديوان  في  المدني 
المجتمع  منظمات  مع  وبشراكة 
بتوزيع  نينوى  في  العاملة  المدني 
النازحة  العوائل  سالل غذائية على 

الى اقليم كوردستان اربيل
في اكبر حملة لتوزيع المواد الغذائية على 
النازحين في مناطق اربيل وعموم العراق 
قامت حكومة نينوى المحلية يوم الثالثاء 
على  غذائية  بتوزيع سالل   ,  21/6/2016
عدد كبير من العوائل النازحة من أهالي 
المحافظة . حيث بدءت التوزيع في اربيل 
من منظمة ماريا في هفاالن وان المواد تم 
توزيعها على مايقارب 1500 عائلة نازحة 
مستشار  السيد  قبل  من  مباشر  وباشراف 
المحافظ اوس الحياني على عملية التوزيع 
للعوائل المستحقة وحسب البطاقة التموينية 

للعائلة او عقد الزواج.

بعد  غذائية  سلة  الف   1100 توزيع  وتم 
ذلك بالتعاون مع منظمات سورايا وانطاكيا 
عوائل  على  عنكاوا  في  الحياة  وصناع 
المسيحية النازيحة من مناطق سهل نينوى 
في مركز العائلة المقدسة في مزار مارت 

شموني .
 وان هذه الحملة ستشمل جميع النازحين 
العراق  مناطق  نينوى وعموم  محافظة  في 
بواقع 320000 ثالثمائة وعشرون الف عائلة 
المساعدات  توزيع  المؤمل  ومن  نازحة، 
اخرى،  مناطق  في  النازحين  على  غدا 
وحسب الجدول المعد مسبقا لتشمل جميع 
النازحين في المناطق المحررة والمخيمات 
ووسط  كوردستان  واقليم  نينوى  في 

وجنوب العراق« .
المنظمات  بين  الشراكة  عقد  وحسب 
عشر  من  اكثر  فهناك  المحافظة  وديوان 
على  يحصلوا  لم  االن  لحد  منظمات 
لتوزيعها  المحافظة  من  الغذائية  السالت 
ومجمعات  المتفرقة  اربيل  مناطق  على 

الساكنين فيها نازحو نينوى.

تحت شـعار »سـتبقى مذابح سـيفو خالدة في ذاكرة األجيال«، 
وبمناسـبة الذكـرى »101« لمذابـج سـيفو 1918/1915، أقـام 
اتحـاد بيـث نهريـن الوطنـي بالتعـاون مـع منظمـة كلدو اشـور 
للحـزب الشـيوعي الكوردسـتاني، أمسـية إسـتذكارية للمذابـح 
مسـاء يـوم الجمعـة 24 حزيـران 2016 وعلى حدائـق المنظمة 
فـي عنـكاوا، وهـي المـرة األولـى بهـذه المهابـة التـي يقـام 
بهـا مثـل هـذه األمسـية اإلحتفائيـة بمذابـح سـيفو في عنـكاوا. 
الكاتـب  قبـل  مـن  بالحضـور  بالترحيـب  األمسـية  بـدأت 
واإلعالمـي رمـزي هرمـز ياكـو ثـم الوقـوف دقيقـة صمـت 
علـى أرواح شـهداء مذبحـة سـيفو وشـهداء شـعبنا الكلدانـي 
واإلنسـانية،  والحريـة  العـراق  وشـهداء  اآلشـوري  السـرياني 
تلتهـا كلمـة اتحـاد بيـث نهرين الوطنـي ألقاها رئيـس االتحاد 
يوسـف يعقوب متي، بعدها فقرة إشـعال الشـموع على شـكل 
كلمـة سـيفو باللغتيـن السـريانية والعربيـة من قبل جميـع القادة 
الدينييـن والسياسـيين والحكومييـن، بعـد ذلـك ألقـى النائـب 
فـي البرلمـان العراقـي جوزيـف صليـوا كلمة بالمناسـبة، وتلى 
نائـب رئيـس اتحـاد بيـث نهريـن الوطنـي أبلحـد حنـا سـاكا 
البيـان الـذي أصـدره االتحـاد فـي المناسـبة، ثم كلمـة النائب 
المقدســــي،  سـليم  سـرود  كوردسـتان  إقليـم  برلمـان  فـي 
وألقــى الشاعــــر د. بهنـام عطااللـه قصيـدة بالمناسـبة، تبعتهـا 
الكردسـتاني  الشـيوعي  للحـزب  كلدوآشـور  منظمـة  كلمـة 
ألقاهـا صبـاح شـامايا، بعدهـا قصيـدة للشـاعر أميـر بولـص، 
وقصيـدة أخـرى لألديـب صبـاح ميخائيـل برخو رئيـس اتحاد 

بيـث نهريـن الوطنـي ألقتهـا اآلنسـة مريـم عمـاد، ثـم قصيـدة 
شـعرية للشـاعر رمـزي هرمـز ياكـو، وعـرض فيلم عـن مذابح 
سـيفو مـع الترجمـة باللغـة العربيـة، ثم قصيدة شـعرية للشـاعرة 
برويـن شـمعون، ثـم كلمـة الختـام,. حضـر األمسـية البرلماني 
العراقـي جوزيـف صليوا، وبرلمانيي إقليم كوردسـتان كل من 
»وحيـدة ياقـة، كمـل يلـدا، سـرود سـليم المقدسـي« وممثلون 
الديمقراطـي،  نهريـن  بيـت  »حـزب  التاليـة  األحـزاب  عـن 
المنبـر  اآلشـوري،  السـرياني  الكلدانـي  الشـعبي  المجلـس 
الديمقراطـي الكلدانـي، كيـان أبنـاء النهريـن، حركـة تجمـع 
السـريان، االتحـاد السـرياني القومـي، قائمـة الـوركاء النيابيـة، 
الحـزب الشـيوعي العراقـي« وغيرها ورؤسـاء وممثلوا عن عدد 
مـن المنظمـات الثقافيـة واإلجتماعيـة وعـدد من اآلبـاء الكهنة 
وهـم الخـوري سـليمان شـابا شـلتان والخـوري شـمعون خضر 

كنـا واألب بهنـام للـو، وعـدد مـن أبنـاء شـعبنا »سـورايا«.

توافقـا مـع النظـام الداخلـي لجمعيـة حديـاب للكفـاءات » 
وبجهـود حثيثـة مـن قبـل رئيـس الجمعيـة الدكتـور حبيب 
حنـا منصـور وبالتعـاون مـع جمعيـة بيداويـد العالميـة التـي 
يترأسـها الدكتـور جيرالـد بيداويـد ، الـذي تقـدم بطلـب 
الـى سـعادة السـفير حسـين سـنجاري سـفير العـراق لـدى 
الجمهوريـة الرومانيـة لحجـز مقاعـد دراسـية البنـاء شـعبنا 
الجامعـات  فـي  والدكتـوراه  الماجسـتير  شـهادة  لنيـل 
الرومانيـة ، وقـد أثمـرت الجهود باسـتحصال الجمعية على 

الخارجيـة  مـن  بتاريـخ 2016/5/31  الرسـمية  الموافقـات 
الدكتـوراه  لدراسـة  مقاعـد  ثالثـة  علـى حجـز  الرومانيـة 
University of Babes-Bolyai of CLUJ- جامعـة  مـن 
NAPOCA Romania( لصالـح منتسـبي جمعيتنـا و ذويهـم 

وكاالتـي :
1- أفين متى حنا ساكا --- اختصاص كيمياء

2- شيالن حنا بويا كاكونا --- اختصاص كيمياء
3- النس جوزيف كونوى --- اختصاص سينما

بدعم من حكومة نينوى المحلية 
منظمات سورايا وانطاكيا وصناع الحياة توزع

سلة غذائية الى المهجرين قسرا من أبناء شعبنا سورايا

اتحاد بيث نهرين الوطني
بالتعاون مع منظمة كلدو آشور يحتفون بمذابح سيفو 

جمعية حدياب للكفاءات تحصل زماالت دراسية من جامعات رومانية
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سورايا / متابعة 
 ،2015 عام  الفاتيكان  في  سابقة  بعد 
األرمنية،  باإلبادة  فرنسيس  البابا  ندد 
ملزما  موقفا  مكرسا  نفسها،  أرمينيا  من 
الشخصية،  قناعاته  مع  ينسجم  للحاضرة 
بخروجه عن نص معد سلفا ليتحدث في 
»اإلبادة«، واصفا اياها بأنها مأساة شكلت 
الكوارث  من  الحزينة  السلسلة  »بداية 

الهائلة التي شهدها القرن الماضي«.
سيرج  االرميني  الرئيس  أمام  وقال 
سركيسيان وسياسيين ورجال دين: »هذه 
الماضي  القرن  من  المروعة  الكوارث 
مقيتة،  عرقية  لدوافع  ممكنة  كانت 
أظلمت  وهي  دينية،  أو  إيديولوجية 
عقول القتلة إلى درجة أنهم صمموا على 
الحضور  فقابل  بأكملها«.،  شعوب  محو 

كلمة البابا بالتصفيق وقوفا.
صباح  االول  فرنسيس  البابا  قداسة  زار 
الساعة  عند   2016/6/25 السبت  يوم 
التاسعة إال ربعا بالتوقيت المحلي مجمع 
المعروف  التذكاري  تزيتزرناكابرد 
اإلبادة  ومتحف  التذكاري  بـ«النصب 
ووضع  للصالة  توقف  الجماعية«. حيث 
كلمته  تخل  ولم  الزهور،  من  إكليال 
واالضطهادات  »المعاناة  إلى  اشارة  من 
في  اليوم  المسيحيون  يعانيها  التي 
تفوق  قد  والتي  العالم  أنحاء  مختلف 
خطورة،  األولى  العصور  اضطهادات 
فهم يضطهدون أحيانا لمجرد المجاهرة 
من  والعديد  أرمينيا  وتقول  بإيمانهم«.، 
المليون  ونصف  مليونا  إن  المؤرخين 
على  قتلوا  قد  األرمن  المسيحيين  من 
تركيا  وتعترض  العثمانية.  القوات  أيدي 
وتقول  »اإلبادة«،  وصف  استخدام  على 
إن مقتل األرمن كان نتيجة حرب أهلية 
أثارتها الحرب العالمية األولى وقتل فيها 
اآلشوري،  السريان،  الكلدان،  غيرهم 
استمر  وقد  الضحايا.  بعدد  تشكك  كما 
القتل  عمليات  وصف  حول  الخالف 
وأرمينيا ودول  تركيا  بين  العالقة  بتوتير 
أخرى تتبنى وصف »اإلبادة« مثل ألمانيا 

التي تبنى برلمانها الوصف مؤخرا. 
الطائرة  األقدس  األب  استقل  بعدها 
احتفل  حيث  غومري  إلى  متوجها 
بالقداس اإللهي في تمام الساعة الحادية 
في   2016/6/25 السبت  صباح  عشرة 
للمناسبة  عظة  وألقى  فارتانانتس  ساحة 
القديمة  الخرائب  )»ويبنون  فيها:  قال 
ويجددون  تهدم  ما  منها  ويرممون 
المدن المدمرة« )أشعيا 61، 4(. في هذه 
األماكن أيها اإلخوة واألخوات، يمكننا 
التي  أشعيا  النبي  كلمات  أن  نقول  أن 
سمعناها قد تحققت. لكن يمكننا أيضا 
أن نسأل أنفسنا: ماذا يدعونا الرب لنبنيه 
اليوم في حياتنا؟ السيما على ماذا يدعونا 
على  لإلجابة  السعي  في  حياتنا؟  لنبني 
هذا السؤال أريد أن أقترح عليكم ثالث 
قواعد ثابتة يمكننا أن نبني عليها ونعيد 

بناء الحياة المسيحية بدون أن نتعب.
القاعدة  إن  يقول  األقدس  األب  تابع 
علينا  ينبغي  نعمة  الذكرى.  هي  األولى 

أن نطلبها وهي أن نعرف كيف نستعيد 
الذكرى، ذكرى ما صنعه الرب فينا ومن 
إنجيل  لنا  يقول  كما  نتذكر،  أن  أجلنا: 
)لوقا  »ذكرنا«  بل  ينسانا،  لم  أنه  اليوم، 
1، 72(: اختارنا وأحبنا ودعانا وغفر لنا؛ 
تاريخ  في  كبيرة  أحداث  حصلت  لقد 
أن  علينا  وينبغي  معه  الشخصي  محبتنا 
نعيد إحياءها في العقول والقلوب. ولكن 
أن  علينا  ينبغي  أخرى  ذكرى  هناك 
وذكرى  الشعب،  ذكرى  عليها:  نحافظ 
ففي  وثمينة.  جدا  قديمة  هي  شعبكم 
قديسي  صوت  صدى  يتردد  أصواتكم 
نجد  كلماتكم  في  الحكماء؛  الماضي 
بهدف  أبجديتكم  خلق  الذي  صدى 
الله؛ في أناشيدكم تختلط  إعالن كلمة 
من  وبالرغم  تاريخكم.  وأفراح  آهات 
مع  نقول  أن  يمكننا  الشديدة  الضيقات 
إنجيل اليوم إن الرب قد افتقد شعبكم 
أمانتكم  ذكر   :)68  ،1 لوقا  )راجع 
لإلنجيل وباكورة إيمانكم وجميع الذين 
أيضا،  دمائهم  إراقة  خالل  من  شهدوا، 
أن محبة الرب أفضل من الحياة )راجع 
مزمور 63، 4(. إنه أمر جميل لكم أن 
تتذكروا بامتنان أن اإليمان المسيحي قد 

أصبح نفس شعبكم وقلب ذكراه.
يشكل  يقول  األعظم  الحبر  أضاف 

والنور  لمستقبلكم  الرجاء  أيضا  اإليمان 
الثانية  القاعدة  وهو  الحياة  مسيرة  في 
التي أريد أن أكلمكم عنها. هناك على 
نور  يضعف  أن  يمكنه  خطر  الدوام 
اإليمان وهي تجربة اختصاره بشيء من 
الماضي، كما لو كان كتابا ينبغي حفظه 
في متحف. مع ذلك، إذا حفظ اإليمان 
في أرشيف التاريخ، يفقد قوته المحولة 
وجماله المحيي وانفتاحه اإليجابي نحو 
الجميع. لكن اإليمان يولد على الدوام 
من اللقاء المحيي مع يسوع ومن اختبار 
رحمته التي تضيء جميع أوضاع الحياة. 
سيساعدنا كثيرا أن نقرأ كلمة الله ونفتح 
الصامتة.  بالصالة  محبته  على  قلوبنا 
الحنان  للقاء  نسمح  أن  سيساعدنا كثيرا 
قلوبنا:  في  الفرح  يشعل  بأن  الرب  مع 
فرح أكبر من الحزن، فرح يصمد أيضا 
في وجه األلم ويتحول إلى سالم. هذه 
األمور كلها تجدد الحياة وتجعلها حرة 
ومستعدة  وجاهزة  للمفاجآت  ومطيعة 

للرب ولآلخرين.
القاعدة  أما  يقول  فرنسيس  البابا  تابع 
فهي  واإليمان  الذكرى  بعد  الثالثة، 
الصخرة،  هذه  وعلى  الرحيمة:  المحبة 
الله  من  نلناها  التي  المحبة  صخرة 
تلميذ  حياة  تقوم  للقريب،  ومنحناها 

وجه  يستعيد  المحبة  وبعيش  يسوع، 
الكنيسة شبابه ويصبح جذابا؛ إن المحبة 
المسيحي.  تعريف  بطاقة  هي  الملموسة 
بناء  وإعادة  لبناء  أوال  مدعوون  نحن 
دروب شركة بدون أن نتعب أبدا، ولبناء 
الفصل.  ولتخطي حواجز  جسور وحدة 
الدوام،  على  المثال  المؤمنون  ليعط 
البعض  بعضهم  مع  التعاون  خالل  من 
أن  عالمين  والحوار  المتبادل  باالحترام 
تالميذ  بين  الممكنة  الوحيدة  »المنافسة 
بإمكانه أن يقدم  الرب هي منافسة من 

حبا أكبر!«
أضاف األب األقدس يقول في القراءة 
الروح  أن  أشعيا  النبي  يذكرنا  األولى 
يحمل  من  الدوام  على  يرافق  القدس 
البشرى السارة للمساكين ويجبر القلوب 
المنكسرة ويعزي البائسين )راجع أشعيا 
61، 1- 2(. إن الله يقيم في قلب الذي 
يحب؛ الله يسكن حيث الحب، السيما 
وشفقة  بشجاعة  االعتناء  يتم  حيث 
ماسة  بحاجة  نحن  والفقراء.  بالضعفاء 
لمسيحيين ال يستسلمون إزاء التعب وال 

يفقدون الشجاعة
أضاف الحبر األعظم يقول ولكن يمكننا 
أن نسأل أنفسنا: كيف يمكننا أن نصبح 
التي  والعلل  الضعف  كل  مع  رحماء، 

أريد  وحوله؟  ذاته  في  منا  كل  يراها 
أن  أردت  ملموس  بمثال  أستلهم  أن 
أضعه في محور اهتمام الجميع وأدرجه 
القديس  الجامعة:  الكنيسة  مالفنة  بين 
وصوت  كلمة  الناريكي،  غريغوريوس 
أرمينيا. من الصعب لنا أن نجد شخصا 
الذي  البؤس  عمق  تفحص  في  يوازيه 
غريغوريوس  اإلنسان.  قلب  في  يعشش 
الناريكي هو معلم حياة ألنه يعلمنا أنه 
من األهمية بمكان أوال أن نعترف بأننا 
بحاجة للرحمة وثم أال ننغلق على أنفسنا 
إزاء البؤس والجراح التي نراها وإنما أن 

ننفتح بصدق وثقة على الرب.
بكلمات  عظته  فرنسيس  البابا  وختم 
سائال  الناريكي  غريغوريوس  القديس 
الرحمة اإللهية ونعمة أال نتعب أبدا من 
محبة اآلخرين وقال أيها الروح القدس 
السالم،  وصانع  والشفيع  القوي  المدافع 
نرفع إليك توسالتنا... إمنحنا النعمة كي 
يا  المحبة...  بأعمال  القيام  على  نتشجع 
والرحمة  والمحبة  والرأفة  العذوبة  روح 
إلهنا  الرب  أيها  إرحمنا  لإلنسان... 

بحسب رحمتك العظيمة.
البابا  وجه  اإللهية  الذبيحة  ختام  وفي 
بالتعبير  أرغب  فيها  قال  فرنسيس كلمة 
للكاثوليكوس  العميق  امتناني  عن 
األساقفة  ورئيس  الثاني  كاريكين 
وجهاها  التي  الكلمات  على  ميناسيان 
غابرويان  البطريرك  وأشكر  كما  لي، 
واألساقفة الحاضرين والكهنة والسلطات 

التي استقبلتنا.
تابع األب األقدس يقول أشكركم جميعا 
أنتم الذين شاركتم وجئتم إلى غومري 
من مناطق متعددة ومن جورجيا. أود أن 
أحيي بشكل خاص الذين وبسخاء كبير 
األشخاص  يساعدون  ملموسة  ومحبة 
المعوزين. أفكر بشكل خاص بمستشفى 
لخمس  تدشينه  تم  الذي  أشوتسك 
باسم  والمعروف  خلت  سنة  وعشرين 
»مستشفى البابا« – الذي ولد من رغبة 
 – الثاني  بولس  يوحنا  القديس  البابا 
مهما  حضورا  يشكل  يزال  ال  والذي 
باألعمال  أفكر  المتألمين؛  من  وقريبا 
الكاثوليكية  الجماعة  قدما  حملتها  التي 
المحلية وراهبات سيدة الحبل بال دنس 
لترافقكم  المحبة.  ومرسالت  األرمنيات 
وتقود  أمنا،  مريم،  العذراء  الدوام  على 

خطاكم على دروب األخوة والسالم.(
خور  دير  البابا  يزور  الزيارة،  ختام  وفي 
فيراب األرمني القريب من تركيا، إلطالق 
الذي  أرارات  جبل  اتجاه  في  حمامتين 
كان أرمينيا حتى 1915 وهو حاليا خاضع 
للسيادة التركية، ويبلغ ارتفاعه 5160 مترا. 
ولم يصدر رد فعل عن تركيا لتصريحات 
لدى  سفيرها  استدعت  قد  وكانت  البابا، 
الفاتيكان على إثر تصريحات مشابهة العام 
التركي  الوزراء  رئيس  وكان  الماضي، 
التعازي  قدم  قد  إردوغان  طيب  رجب 
ألحفاد الضحايا للمرة األولى عام 2014، 
تتمسك  أن  المقبول  غير  من  إنه  وقال 
أرمينيا بالموضوع كذريعة للنزاع السياسي.

بابا الفاتيكان.. 
»أن اإليمان المسيحي قد أصبح نفس شعبكم وقلب ذكراه« في ذكرى اإلبادة األرمنية  

هذه الكوارث المروعة من القرن الماضي كانت ممكنة لدوافع عرقية مقيتة
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د.محمود زايد/باحث واكاديمي مصري
االتحاد  مصري  واكاديمي  باحث 

األوروبي بين تركيا وبريطانيا
منذ  تركيا  فيه  تناضل  الذي  الوقت  في 
األوروبي  االتحاد  إلى  لالنضمام  سنوات 
أطراف  وحاليا  منه،  خرجت  بريطانيا   ..
الستفتاء  تدعو  وغيرها  وفرنسية  هولندية 
يستحق  أمر  أيضا.  منه  بالدهم  لخروج 

الدراسة في إطار مستقبل االتحاد.

مهدي جابر أسد
متى نتعلم ..... ؟؟...... » ثقافة االستقالة »
بعد ساعات من نتيجة االستفتاء البريطاني 
بالخروج من االتحاد االوربي ...... اعلن 
استقتالته  الوزراء ديفيد كاميرون  رئيس 
قائال : » المصلحة الوطنية تتطلب قيادة 

جديدة.

من الفيسبوك..
سورايا تنقل بعض اآلراء لسياسيين وكتاب وباحثين

حول خروج بريطانيا من اإلتحاد األوروبي

الناخبين البريطانيين ولم تخلو شاشات التلفزة من تغطية الخبر )وتأثيره اإلقتصادى( 
على أسواق األسهم وبيوتات المال العالمية والتى تراجعت بنسب متفاوتة فى ارجاء 
المعمورة. وهذا هو السر والفارق الحقيقى بين اهداف الجناحيين المتناطحين فى 

التمهيد للتصويت من مؤيدى ومعارضى البقاء فى النادى األوربي.
نعم حيث ركز الجناح المؤيد للبقاء فى االتحاد على التأثير اإلقتصادى على بريطانيا 
مدافعا فيها عن مصالح الشركات والمصارف وبيوتات المال وغيرها من المؤسسات 
المالية واالقتصادية والتى )قد( تتأثر من خسارتها لبعض امتيازاتها كعضو فى االتحاد 
األوربي. المشكلة ان اغلب الناخبين البريطانيين غير مكترثين بربح او خسارة هذة 
المؤسسات التى هى بريطانية )باالسم فقط( ولكنها مؤسسات عالمية وربما توظف 
ايدى عاملة أوروبية او غير بريطانية اكثر بكثير من البريطانيين .. وتساهم ايضا فى 
اصحاب  او  مالكيها  العالم كون  أنحاء  فى  المال  وبيوتات  دول  اقتصاديات  دعم 

األسهم فى هذه الشركات ليسوا بريطانيين حصرا ..
البريطاني  المواطن  امتيازات  .. فركزوا على  الفائز ومؤيدو االنسحاب  الجانب  اما 
اوال ... مشخصيين العيوب العديدة فى هذا االتحاد على مستوى المعيشة للمواطن 
البريطاني وتأثير استمرار العضوية على زيادة التحديات للمواطن فى حياته اليومية 
من االرتفاع الخيالى ألسعار العقارات وتراجع الخدمات الصحية والتعليم والضمان 
االجتماعي .... الخ بسبب زيادة إعداد الوافدين من دول االتحاد األوربي االخرى 
كمهاجرين اقتصاديين مثقلين كاهل الحكومات المحلية وخدماتها فى عموم بريطانيا.

كيف يمكننا ان نفهم انفصال 
بريطانيا عن االتحاد االوربي؟

1- هذا االنفصال هو البداية النفصاالت 
القادم  االنفصال  ان  اعتقد  اخرى: 
او  فرنسا  او  هولندا  قبل  من  سيكون 

ايطاليا
تنامي  على  يؤشر  االنفصال  هذا   -2
فرنسا  في  وخصوصا  اوربا  في  اليمين 
وسلوفاكيا  والنمسا  والمانيا  وهولندا 
وتشيكيا، وظهور منظمات واحزاب يمينة 
مثل بيغيدا وحزب البديل وحزب المانيا 
القومي الديمقراطي في المانيا، وحزب 
سفاريا ديموكراتنا في السويد، والجبهة 
الوطنية) بقيادة ماري لوبان( في فرنسا، 
وحزب االستقالل في بريطانيا، وحزب 
من اجل الحرية في هولندا)بقيادة االنتي 
والفجر  فيلدرز(،  خيرت  ايسالميك 
الذهبي في اليونان، وحزب الحرية في 
الفالندرية  المصلحة  وحزب  النمسا، 
في بلجيكا، وحزب اليمين الجديد في 
فيدس  وحزب  يوبيك  وحركة  بولندا، 
في هنغاريا، وحزب الشعب الدانماركي 
في الدانمارك وحزب اتاكا في بلغاريا.

الشرق  بلدان  من  الالجئين  هجرة   -3

اكبر  من  واحدة  االسالمية(  االوسط) 
ان  وخصوصا  ذلك،  على  االسباب 
بالمجتمع  االندماج  الالجئين فشلوا في 
وثقافية  دينية  السباب  االوربي 
واجتماعية، ال بل تسببوا في ازمات امنية 
للمجتمع  وثقافية  واقتصادية  واجتماعية 
االوربي، بحيث بدا االوربي يشعر بخطر 
القادمين الجدد من بلدان التخلف بنية 

الغزو وهدم الحضارة االوربية
االتحاد االوربي  المانيا على  4- هيمنة 
االنفصال.  هذا  في  االكبر  السبب  هو 
على  االتحاد  يدير  من  هي  فالمانيا 
الصعيد السياسي واالقتصادي وفي ملف 
الخفية  العداوة  نعرف  ونحن  الهجرة، 
وااللمان  البريطانيين  بين  المستحكمة 
الفرنسيين  بين  وكذلك  جهة  من 
المانيا كانت تحلم منذ زمن  وااللمان. 
بسمارك في الهيمنة على اوربا، وتنامى 
الشعور بدخولها في تحالف دول  هذا 
االولى  العالمية  الحرب  في  المحور 
على  اكثر  وتنامى  فيها،  انهزمت  التي 
الحرب  واعالنهم  والنازيين  هتلر  يد 
االوربية  الدول  لمعظم  واحتاللهم 
لم  االلمان  لكن  ايضا.  فشلوا  ولكنهم 
يتنازلوا عن حلمهم بالهيمنة على اوربا، 
فظلوا يعملون على ذلك ولكنهم غيروا 
ان  فبدال من  المرة،  استراتيجيتهم هذه 
عليها  هيمنوا  عسكريا  عليها  يهيمنوا 

اقتصاديا.
كي  مؤهلة  االنفصال  بعد  بريطانيا   -5
تتفتت وتنقسم على نفسها، ربما سنرى 
في المدى القريب او المتوسط انفصال 
اسكوتلندا وايرلندا) وهما يحلمان منذ 
عن  واالستقالل  باالنفصال  بعيد  امد 
النسبة  ان  وخصوصا  البريطاني(  التاج 
سكوتلندا  في  المصوتين  من  االكبر 
في  بريطانيا  بقاء  مع  كانوا  وايرلندا 

االتحاد االوربي.
الى  العودة  نحو  االمور  تتجه  قد   -6
االنغالق  والى  الليبرالية،  القومية  الدولة 
الحفاظ  بغية  الحذر  االنفتاح  او 
والثقافية  اللغوية  الخصوصيات  على 
العولمة  مخاطر  لتالفي  واالجتماعية 
التي تذيب هذه الخصوصيات، وتالفي 
مخاطر هيمنة القوى العظمى) وخصوصا 
المانيا وفرنسا وبريطانيا( في القارة على 
مخاطر  ايضا  ولتالفي  الصغيرة،  الدول 
موجات  تدفق  بفعل  اوربا  اسلمة 

الالجئين المسلمين المستمرة. 
7- وبغية ايجاد بديل عن اوربا، ستتجه 
بريطانيا للوقوع اكثر واكثر في احضان 
سياسيا،  االميركية  المتحدة  الواليات 
وستتجه اكثر واكثر للوقوع في احضان 

الخليجيين اقتصاديا.
سيادة  على  االنفصال  هذا  سيشجع   -8
اخرى  شعوب  لدى  االنفصالية  النزعة 
خارج قارة اوربا وخصوصا في منطقة 

الشرق االوسط. 
لصالح  سيكون  االنفصال  هذا   -9
بريطانيا  خروج  الن  بالتاكيد،  روسيا 
من االتحاد يعني فقدان اهم عضو كان 
يؤيد سياسات الضغط والعقوبات على 
ضعيفة  اوربا  سيجعل  وبالتالي  روسيا، 
روسيا  وستتمكن  روسيا،  تجاه  نسبيا 
في  واكثر  اكثر  اقدامها  تثبيت  من 
سيكون  كما  القرم،  وجزيرة  اوكراينا 
لو  فيما  القارة  شرق  في  للدول  انذارا 
فكرت باالنضمام الى االتحاد التي ترى 
فيه روسيا امتدادا وزحفا على خارطتها 

الجيوسياسية. 
على  المتحدة  المملكة  ستعاني   -10
على  ستنهض  ولكن  القريب،  المدى 
المدى البعيد، بشرط ان ال تتفتت كما 

اوضحنا في النقطة 5.
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ــا ؟ هـــل هـــي خطـــة عالميـــة مدروســـة لمحاربـــة االرهـــاب؟ هـــل  ــا مـــع اوروبـ ســـينهار ؟ هـــل ســـتنهار أســـعار النفـــط ؟ هـــل ســـتغلق بريطانيـــا حدودهـ

ســـتحذوا بقيـــة دول قـــارة أوربـــا حـــذو بريطانيـــا؟
سورايا تنشر بعض األراء لسياسين وكتاب وباحثين حول الموضوع من )الفيس بوك(

فوزي حريري

لماذا صوتت بريطانيا لترك االتحاد 
األوربي ؟ 

منذ الوهلة االولى التى أعلن فيها عن 
من  األوربي  لالتحاد  المناهضين  فوز 

سمير خوراني

صالح بدرالدين/كاتب وسياسي سوري 

على  المغلوبة  الشرق  شعوب  نحن 
والمجزأة  بعضها  على  المنقسمة  أمرها 
كانت  أن  منذ  الغرب  ممارسات  جراء 
الشمس التغيب عن مستعمرات )بريطانيا 
الكواليس  في  مايدور  النعلم  العظمى!( 
 – مؤتمر  في  مادار  نعلم  ولم  الخفية 
دريسدن – من جانب الحكومة الخفية 
كل  الشعوب  بمصائر  تتحكم  التي 
ساعة  كل  ضحايانا  ندفن  أننا  نعلم  ما 
الخطوة  وأن  الفتاكة  أسلحتهم  بأحدث 
االتحاد  من  الخروج  في  االنكليزية 
الدولة  مصالح  من  انطلقت  األوروبي 
العميقة العريقة في االستغالل والعنجهية 
وليس  المختلف  اآلخر  وكره  القوموية 
يحلو  كما   ) المصير  تقرير  كحق   (
يقتصر  الحق  ذلك  ألن  وصفها  للبعض 
على تحرر الشعوب واألرض البريطانية 
أن  بل  أوروبا  من  محتلة  تكن  لم 
االنكليز هم من يحتلون ) اسكوتالندة 
وآيرالندا( والكثير من الجزر والمناطق 
البارون  العقيد  هنا  والننسى  األخرى 
الفعلي  المهندس  سايكس(  )مارك 
السافر  وعدائه  قرن  قبل  شعوبنا  لتقسيم 
لحرية الشعوب وخاصة الشعبان الكردي 

والفلسطيني.

عباس عبود/ صحفي عراقي
التي  بالمياه  المحاطة  الجزيرة  بريطانيا 
عنها  التغيب  امبراطورية  الى  تحولت 
امريكا  قارة  الى  غربا  تمددت  الشمس 
وشرقا  وكندا  المتحدة  الواليات  حيث 
استراليا  نحو  وجنوبا  وشماال  الهند  الى 
مازال  بعضها  الدول  وهذه  ونيوزلندا 
مرتبط بالتاج الملكي البريطاني ذلك التاج 
الذي لم ترتبط به من نظيراتها االوربيات 

سوى مكونات المملكة المتحدة 

بريطانيا التي اتخذت البروتستانت مذهبا 
الكاثوليكية  روما  عبائة  من  وخرجت 
مع  الترتبط  كانتربري...  سقف  الى 
بالواليات  يربطها  الذي  بالمذهب  اوربا 
منذ  البروتستانت  حكمها  التي  المتحدة 
جورج واشنطن الى جورج دبيلو بوش...
االوربي  االتحاد  دخلت  التي  بريطانيا 
على استحياء لم تدخل اتفاقية شنغن او 
تتخلى عن الجنيه االسرليني مقابل اليورو 

كما فعلت نظيراتها االوربيات...
فليس من باب الغرابة ان تنسحب بريطانيا 
من االتحاد االوربي وهي التي تعد الوجه 
االخر للسياسة االمريكية في العالم اكثر 

من كونها امتدادا للسياسة االوربية 
انفصال  من  تجعل  االمور  تلك  كل 
بريطانيا عن االتحاد االوربي امرا متوقعا 
من  تظهر  التي  الصدمة  الى  واليدعو 

خالل مئات التعليقات ووجهات النظر



2016             26






 448
www.sorayapress.com
info@sorayapress.com










 












































































































































































































































ساڵی سێهەم    ژمارە 48 5
www.sorayapress.comیەکشەممە 26     حوزەیران 2016

info@sorayapress.com

لـە  کوردسـتان  هەرێمـی  سـەرۆکی 
هێـزە  سـەرجەم  لـە  داوا  پەیامیـدا 
دەكات  كوردسـتانییەکان  سیاسـییە 
ڕێوشـوێنی  كاتـدا  زووتریـن  لـە 
پێویسـت بـۆ دروسـتكردنی كۆدەنگیی 
نیشـتیمانی لەسـەر پرسـی ڕیفرانـدۆم و 
سـەربەخۆیی بگرنەبـەر و ڕێگـە نـەدەن 
ئـەم پرسـە بکرێتـە قوربانیـی ملمالنێـی 

سیاسـیی.
ئەندامێکـی  چوارچێوەیـەدا،  لـەو 
شـیوعیی  حزبـی  سـەرکردایەتیی 
کوردسـتان دەڵـێ، ئێمـە پشـتگیری لـە 

پرسـێکی  بـە  و  دەکەیـن  ڕیفڕانـدۆم 
دەزانیـن. نەتەوەیـی 

 ،)24,6,2016( هەینــی  دوێنــێ 
ئەندامــی  ســلێمان،  شــێخ  هــاژە 
شــیوعی،  حزبــی  ســەرکردایەتیی 
»ئێمــە  ڕاگەیانــد«  )باســنیوز(ی  بــە 
ــدۆم  ــی ڕیفڕان ــە ئەنجامدان پشــتگیری ل
بــۆ دیاریکردنــی مانــەوەی گەلەکەمــان 
و  نەمانــەوە  یــان  بەغــدا،  لەگــەڵ 
ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆیی دەکەیــن«.
ئـەو ئەندامـەی سـەرکردایەتیی حزبـی 
شـیوعی پێـی وایـە، پرسـی ئەنجامدانی 

بـە  ببەسـترێتەوە  نابـێ  ڕیفڕانـدۆم 
و  الیەنـەکان  ناوخۆیـی  ناکۆکیـی 
پێویسـتە هەمـوان پێشـوازی لـێ بکەن، 
چارەنووسـی  بـە  پەیوەنـدی  چۆنکـە 

هەیـە. کـوردەوە  گەلـی 
)باسـنیوز(،  بـۆ  سـلێمان  شـێخ  هـاژە   
ڕیفڕانـدۆم  »ئەنجامدانـی  گوتیشـی: 
و  گەلەکەمـان  مافـی  سـەربەخۆیی  و 
دەبـێ هەمـوو الیەنەکان بـە گرنگییەوە 
بڕوانـە ئـەو پرسـە و تیکەڵ بـە ملمالنێ 
ناوخۆییەکانـی  پرسـە  ناکۆکیـی  و 

نەکـەن«. کوردسـتانی  هەرێمـی 

ئـیسڕائـــیل : ئه مساڵ عێراق دابه ش ده بێت
“یه دیعــووت  رۆژنامــه ى  كــه   ئیســرائیلی  توێژینه وه یه كــی 
ــراق  ــت، عێ ــه وه ، راى ده گه یه نێ ــووت” باڵویكردووه ت ئه حروون
لــه م ســاڵدا چاوه ڕێــی دابه شــبوونه  بــۆ چــوار ناوچــه ى سیاســی 

ــاواز. جی
ــه ى  ــه  توێژینه وه ك ــرائیلی، ك ــژه رى ئیس ــان، توێ ــاروون فریدم ی
ده ســه اڵتداره كانى  هێــزه   ده گه یه نێــت،  رای  ئاماده كــردووه ، 
پشــتیووانى  ئێرانــه وه   له الیــه ن  كــه   ســوریا،  و  عێــراق 
ده ســه اڵتیان  له ده ســتدانى  كــردووه ،  پاشه كشــێیان  ده كرێــن، 
ــان  ــه ردوو واڵته كه ی ــوه ى ه ــه  نی ــه ت ك ــووه ، به تایب لێده ركه وت
رۆژهه اڵتــى  و  عێــراق  رۆژئــاواى  ده كه ونــه   سونه نشــینه و 

ــووریا. س
ــه  زانكــۆی  ــه  ل ــارى عه ره ب ــژه ره  كــه  شــاره زاى كاروب ــه و توێ ئ
ــوپای  ــه  س ــه وه ش ده دات، ك ــاژه  ب ــس، ئام ــه  پاری ــۆربۆن ل س
ــن  ــه  بتوان ــه  ره نگ ــه ربازییان هه ی ــى س ــوریا هێزێك ــراق و س عێ
ئــه و ناوچانــه ى له ژێــر ده ســتیان ده ركــراوه  بیگه ڕێننــه وه ، بــه اڵم 
بــه  پشــتیوانى ده ره كــى، ئه مریــكا پشــتیوانى ســوپای عێــراق 
ده كات و رووســیاش پشــتیوانى ســووریا ده كات، بــه اڵم له گــه ڵ 
ئه وه شــدا هــه ردوو هێزه كــه  توانایه كــی ســنوورداریان هه یــه  
ــۆ  ــه ن ب ــش رزگارى ده ك ــه  داع ــه ی ل ــه و ناوچه ی ــن ئ و ناتوان

ــه وه . ــتیان بمێنێت ــر ده س ــه  ژێ ــی زۆر ل ماوه یه ك
ئــه و توێــژه ره  لــه  بــاره ى عێراقــه وه ، ده ڵێــت :” هه واڵــه كان 
ده ڕوات،  دۆڕان  بــه ره و  دعــش  كــه   پێده گه یه نــن  ئه وه مــان 
ئــه وه ش دواى كۆنترۆڵكردنــه وه ى فه لووجــه  كــه  له مــاوه ى دوو 
ــوو، ئێســتا  ــه و رێكخــراوه  ب ــر ده ســتى ئ ــه  ژێ ــردوو ل ســاڵى راب
ــه وه ش  ــى داعــش كــه  موســڵه ، ئ ــه  پایته خت شــه ڕ روویكردووه ت
مانــاى ئه وه یــه ، مــژده  خۆشــه كه  دۆڕانــى داعشــه ، بــه اڵم مــژده  

ــت”. ــه ش ده بێ ــراق داب ــه  عێ ــه كه  ئه وه ی ناخۆش
ــن  ــت كــه  پێكه نی ــی پێدێ ــه وه  كۆتای ــه وه  ئیســرائیلییه كه  ب توێژین
ــاو فه لووجــه ،  ــه  ن ــه  چوون ــراق ب و خۆشــییه كانى ســه ربازانى عێ
ــه ،  ــه و واڵت ــی دۆخــى ئ ــاره ى خراپ ــه و راســتییه  ناشــارنه وه  له ب ئ
ــووكایه تیپێكردنه ى  ــه و س ــایه ی ئ ــر س ــه ، له ژێ ــیاره كه  ئه وه ی پرس
میلیشــیا شــیعه كانه وه  ده یچێــژژن،  به ده ســتى  كــه  ســونه كان 

ــت؟ ــوریاى ده بێ ــى س ــان چاره نووس ــش هه م عێراقی

چنار سەعد: ئەو قسانەی بەناوی من باڵودەكرێنەوە، دروستکراون
چنار سەعد عەبدوڵاڵ، ئەندامی سەركردایەتی 
لەبارەی  كوردستان،  دیموكراتی  پارتی 
رۆژنامەڤانیدا  هەڤپەیڤینێكی  لە  قسەكانی 
پەیوەست بە كوردانی ئێزدی، وێڕای داوای 
دەنگۆیانەی  ئەو  دەڵێت  كردن،  لێبووردن 
بەناوی  قسانەی  ئەو  و  دەگوترێن  لەسەری 
ئەو لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان باڵودەكرێنەوە، 
دەخوازێت  هیواش  دروستکراون،  هەمووی 
برینی  ملمالنێ  بۆ  سیاسییەکان  و  حیزبەكان 

قوربانییەکان نەكولێننەوە.
  ،2016-6-19 دووشەممە  رۆژی 
عەبدوڵاڵ،  سەعد  چنار  د.  هەڤپەیڤینێكی 
لە  پسپۆڕ  و  پارتی  سەركردایەتی  ئەندامی 
داعش  هێرشی  لەبارەی  كۆمەڵناسی  زانستی 
خەڵكی  كۆمەڵكوژكردنی  شنگال،  سەر  بۆ 
رفاندنی  شنگال و دەوروبەری و كوشتن و 
ئینگلیزی  بەشی  لە  ئێزدی،  ژنانی  و  كچ 

رووداو باڵوكرایەوە.
بەشێك لە قسەكانی نێوبراو لە هەڤپەیڤینەكەدا 
نیگەرانی كوردانی ئێزدی لێكەوتەوە، لە تۆڕە 
كۆمەاڵیەتییەكانیش رەخنەی زۆری لێگیرا و 

هەڵمەتێكی فراوانی لەدژ ئەنجامدرا.
رووداو  لەڕێگەی  چنار  د.  رۆژ  هەمان 
داوای  و،  باڵوكردەوە  روونكردنەوەیەكی 
و  كرد  ئێزدی  كوردانی  لە  لێبووردنی 
كولتووری  تایبەتمەندییە  گشت  بۆ  رێزی 
روونیشیكردەوە  دانواند.  ئایینەكانیان  و 
»مەبەستەكەی بەتەواوی نەگەیشتووە و بەهەڵە 

خوێندنەوەی بۆ كراوە«.
چنار سەعد، كە هاوكات ئەندامی گرووپی 
و  کوردستان  له  سەرکردەیە  ژنانی  ئاشتیی 
هەرێمی  حكومەتی  پێنجەمی  كابینەی  لە 
و  شەهیدان  وەزیری  كوردستانیش 
دەستی  قوربانی  خۆی  بوو،  ئەنفالکراوان 
گرووپە چەكدارەكانە و 18ی شوباتی 2004 

لە تەقینەوەیەكدا باوكی شەهیدبوو. 
كاژێر  هەواڵەكانی  گەشتی  لە  كە  چنار،  د. 
رووداو  تەلەڤزیۆنی  و  رادیۆ  08:00ی 
رایگەیاند، خۆی لە هەمووان زۆرتر لە برینی 

كوردانی ئێزدی دەگات.

هاوكاری  بە  كەمپینێكیان  ئێستا  ئەوان 
كۆمەڵێك  و  هۆڵندی  هیڤیۆسی  رێكخراوی 
بۆ  راگەیاندووە،  نێودەوڵەتی  ناوەندی 
لەالیەن  ناوچانەی  ئەو  ئاوەدانكردنەوەی 
دیاریترین  وێرانكراون،  و  داگیر  داعش 
كچانی  و  ژن  گەڕاندنەوەی  كاریشیان 

رفێندراوی دەستی داعشە بۆ ناوچەكانیان. 

 4 مانگی  لە  كەمپینەكە  یەكەمی  بەشی 
و  ئاشتی  بۆ  اللش  كۆنفرانسی  لە  ئەمساڵ 
تاوەكو كۆتایی  و  راگەیێندراوە  پێكەوەژیان 
ئەمساڵ بەردەوام دەبێت. چنار سەعد دەڵێت » 
كەمپینەكە قۆناخ بە قۆناخ لە سااڵنی داهاتوو 
بەردەوام دەبێت، بەو هیوایەی بتوانین رۆڵمان 
هەبێت و بەردەوام بین لە ساڕێژكردنی برینی 
كوردانی ئێزدی، ئەرکی سەرشانی هەموومانە 

هاوکارییان بكەین و پشتیوانیان لێ بکەین«.
چنار  د.  قسەكانی  كاردانەوەی  لەبارەی 
تێگەیشتنی  زۆرجار  »بەداخەوە  گوتی 
تەغریفكردن  هەڵە،  خوێندنەوەی  هەڵە، 
ئەوەن  هۆكاری  رستەكان،  شێواندنی  یان 
ئێمە  نەگەن،  بەدروستی  پەیامەكان 
پەیامە  بگەیێنین،  ئیجابی  پەیامێكی  ویستمان 
دروستەكەش ئەوەبوو ئێمە ویستمان رەهەندە 
كۆمەاڵیەتییەكی وەربگرین، زۆرجار لە دونیا 
هاتووە،  گەلێكدا  بەسەر  كارەساتێك  كاتێك 
خۆیان  بۆ  نێودەوڵەتی  سۆزی  توانیویانە 
بۆنموونە  لێوەربگرن،  سوودی  و  رابكێشن 
لەالیەن  جولەكەكان  كۆمەڵكوژكردنی 
توانییان  دواتر  كە  ئەڵمانیاوە،  نازییەكانی 

كیانێك بۆ خۆیان دروست بكەن«.
ئاماژەی  پارتی  سەركردایەتی  ئەندامەی  ئەو 
دژی  كە  كرد  تاوانانە  ئەو  و  كارەسات  بە 
میللەتی كورد ئەنجامدران و گوتی »زۆرجار 
سەركردەكانی كورد دەڵێن كیمیابارانكردنی 
هەڵەبجە كوردی بە جیهان ناساند، ئەمە بەو 
مانایە نییە ئەو كارەستاتە ئیجابییە، بەڵكو بەو 
بەهێزكردنی  بووە  ئەوكارەساتە  كە  مانایەیە 
پێگەی كورد و نەبووە هۆی رووخاندنمان و 

سەركەوتنی پیالنی دوژمنمان«.

لەبارەی هەڤپەیڤینەكەشی گوتی »مەبەستەكەی 
من ئەوەبوو، كە ئەو كارەساتە چەندە خەمناك 
بوو، چەندە قوربانی لێكەوتەوە، بەاڵم میللەتی 
لە  بەشێك  وەك  ئێزدی  پێكهاتەی  و  كورد 
نێودەوڵەتی  ئاستی  لە  بەهێزتر  كورد،  
خەڵك  زۆرترە،  دۆستیان  ئێستا  دەركەوتن، 
من  لێكدانەوەی  لەگەڵیان،  هاوسۆزە  هەمو 
بەشێوەیەكی  دەكرێت  ئایندەدا  لە  بوو  ئەوە 
بەهێزتر  بكرێت،  لەسەر  سەرمایەگوزاری  وا 

ببێت و واڵتی خۆیان ئاوەدان بكەنەوە«.
چنار سەعد گلەیی هەبوو و سەركۆنەی ئەو 
برینی  و  هەست  بە  »یاری  كرد  كەسانەی 
»دەیانەوێت  گوتی  و  دەكەن  قوربانیان« 
لەڕێگەی تەعريفكردنی رستەكان دەستكەوتی 

تاكەكەسی، سیاسی و حیزبی بەدەستبێنن«.
جێگەی  بووەتە  ئەوەی   « گوتیشی  هەروەها 
ناڕەوایەی دەكرێتە  نیگەرانی من لەو هێرشە 
كە  كەسێك  دەكرێت  چۆن  ئەوە  سەرم، 
قوربانی دەستی تیرۆریستان بێت، بە دیوێكی 
نەرێنی قسە لەسەر قوربانیانی دەستی داعش 
من  الی  ئەوان  قوربانی  بەپێچەوانە  بكات، 
بەهای هەیە، وەك چۆن دەگوترێت زێڕ الی 

زێڕنگر بەنرخە«.
و  زانی  ستەملێكراو  بە  خۆی  سەعد  چنار 
ئێمە  دڵسۆزی  دەیانەوێت  »كەسانێك  گوتی 
رۆژگارێك  گومان،  و  پرسیار  ژێر  بخەنە 
ئەنفال  پێكهاتەیە  ئەو  كاتێك   ،1988 ساڵی 
شااڵوەكانی  بەر  دەكرا،  جینۆساید  دەكرا، 
دەربەدەر  و  كەوتبوون  بەعس  رژێمی 
ببوون، ئەوكات ئەو كەسانە تەهیدی رژێمی 
بۆیە  لێدەدا،  بۆ  بەعسیان دەكرد و چەپڵەیان 
پێویستە ئەو كەسانە داوای لێبووردن لە منیش 
بكەن، داوای لێبووردن لە هەموو خانەوادەی 
جینۆسایدی  قوربانیانی  لە  و  شەهیدان 

ئێزدییەكانیش بكەن«.
داواشی لە سەرجەم الیەنەكان كرد هەمووان 
بكەن  بااڵكان  ئامانجە  لەسەر  كار  پێكەوە 
و  نەفسنزم  و  نەیار  »خەڵكانێكی  گوتی  و 
ناكەن،  بەرپرسیاریەتی  بە  هەست  ئەوانەی 
دوورمان  و  بكەن  پەرتەوازەمان  دەیانەوێت 
كە  راستەقینەكان،  ئامانجە  لە  بخەنەوە 
شوێنانە،  ئەو  ئاوەدانكردنەوەی  لە  بریتین 
ئازادكردنەوەی  و  دووژمنان  راونانی 
رزگاركردنی  لەگەڵ  كوردستان،  خاكی 
دەستی  لەژێر  ئێستا  تاوەكو  ئافرەتانەی  ئەو 
بۆ  ئاوارەكان  ماون، گەڕاندنەوەی  دووژمنان 
سەر ماڵ و حاڵیان، رێكخستنەوەی نێو ماڵی 

كوردستان و راگەیاندنی سەربەخۆیی«.

پشتگیری لە ڕیفڕاندۆم دەکەین و بە پرسێکی نەتەوەیی دەزانین
حزبی شیوعی.. بەشداری لە کۆبوونەوەکەی بارزانی دەکەین

ئـیسڕائـیل..
ئه مساڵ عێراق دابه ش ده بێت
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فــي  الوثائــق  ظهــور  يتوالــى 
احــداث مجــزرة ســيفو ليتبيــن ) الوجــه 
ــي  ــود ( ..فف ــه االس ــن الوج ــض م االبي
اليقبــل  بمــا  دامــغ  اكتشــاف  اخــر 
ــن  ــدة المحرضي ــاء جل ــن ابن ــك وم الش
ــم  ــع الحك ــن م ــاهمين والمتعاوني والمس
العثمانــي الغاشــم المجــرم ظهــرت وثائق 
تثبــت تــورط المانيــا فــي هــذه المجــازر 

وبوجــود دور لوجســتي وتثقيفــي وربمــا 
مــادي قدمتــه المانيــا ) للرجــل المريــض 
( الــذي كان يلفــظ انفاســه االخيــرة 
ــا ( باالقتصــاص  ــا ) الماني ــررة موقفه مب
مــن المســيحيين مدعيــة انهــم يســاندون 
روســيا فــي مجريــات الحــرب الكونيــة 
االولــى ولهــذا شــجعت الجــالد التركــي 
وتشــريدا  قتــال  فيهــم  ســيفه  ليعمــل 
وتدميرا  لغرض كســب التوازن البشــري 
لصالــح المانيــا ضــد روســيا ) هكذا كان 
ــس  ــي نف ــان ( وف ــادة االلم ــر الق تفكي
ــي مرتاحــا  ــت كان الحاكــم العثمان الوق
ــادرة انتقامــا مــن المســيحيين  لهــذه المب
فــي دول البلقــان وعــدة دول اخــرى 
تمكنــت مــن التخلــص مــن االســتعمار 
ــم  ــه هزائ ــه وبقوات ــت ب ــي والحق العثمان
ــاج  ــي ســيفو اليحت ــرة .. ماجــرى ف كبي
الــى اعــادة شــرح فالــكل بــات يعــرف 

ــد  ــد الحمي ــة الســلطان عب ــه مرتزق مافعل
يصعــب  قــد  فظائــع  مــن  ووزرائــه 
مدعومــة  تكــن  لــم  لــو  تصديقهــا 
بالوثائــق وشــهود العيــان الذيــن عايشــوا 
تلــك االحــداث ورووهــا كمــا حدثــت، 
انســان  مليونــي  مايقــرب مــن  فقتــل 
ليســت بالمســالة التــي يمكــن تجاوزهــا 
ونســيانها بســهولة الســيما ان هــذا العــدد 
الهائــل مــن الضحايــا لــم يفعــل مــا 
ــم  ــن ظل ــه م ــرى علي ــا ج ــتوجب م يس
ــر  ــي االم ــد ف ــن الجدي وضــالل  .. لك
هــو ان  الكشــف عــن هــذه الوثائــق 
والمعلومــات تــم مــن قبــل االلمــان 
ــو ان  ــك ه ــن ذل ــم م ــهم .. وااله انفس
ــان احــداث  ــام ب ــل اي ــرت قب ــا اق الماني
ســيفو هــي ابــادة جماعيــة لتنضــم المانيــا 
الــى عشــرات الــدول التــي اقــرت بذلك 
ــا تجــاه كل مــن  ــزداد غضــب تركي ولي

اتخــذ مثــل هــذا الموقــف المنصــف 
تتوقــف  ان  المنطــق  فمــن  وبهــذا   ،
ــا  ــران دوره ــرة ونك ــن المكاب ــا ع تركي
القــذر فــي ســيفو وعليهــا ان تنصــاع 
الــى منطــق الحــق والعقــل وان تعتــرف 
ــة  ــجاعة، فالمراوغ ــا بش ــا وبجرمه بذنبه
ــن يفيداهــا بشــئ وســتتوالى  ــكار ل واالن
التاييــدات مــن قبــل المزيــد مــن الــدول 
ــادة  ــح ســيفو هــي اب ــان مذاب ــرار ب باالق
ــال،  ــة  فالشــمس التحجــب بغرب جماعي
ايهــا الســادة الحــكام االتــراك .. عليكــم 
البنــاء  واالعتــذار  بشــجاعة  الوقــوف 
الشــهداء االرمــن والكلــدان  واحفــاد 
ــه  ــام ب ــا ق ــن م ــوريين ع ــريان االش الس
هــذه  بحــق  جرائــم  مــن  اســالفكم 
امالكهــم   واغتصابــات  المكونــات 
الروحييــن  قادتهــم  وقتــل  واموالهــم 
والسياســيين والمثقفيــن وتشــريد مــن لــم 

ــي  ــل العثمان ــه نصــال ســيوف القات تصل
ــراف ســيعود  ــان هــذا االعت ــد ف وبالتاكي
علــى تركيــا بالخيــر واالحتــرام وســتنال 
مغفــرة ومســامحة المكــون المســيحي 
ــرة  ــو والمغف ــامح والعف ــروف بالتس المع
وســتبدا  الدينيــة  بتعاليمــه  مسترشــدا 
صفحــة جديــدة مــن العالقــات االنســانية 
ــادل  ــرام المتب ــى االحت ــة عل ــة مبني الطيب
ــم ..كــذا  وطــي صفحــة الماضــي المؤل
ســينظرالعالم المتحضــر الــى تركيــا بعيــن 
ــرار  ــي اق ــجاعة ف ــر الش ــار وتقدي االكب
ــه ســيبقى شــعبنا يالحــق  الحــق وبخالف
المــادي  بالتعويــض  مطالبــا  الجنــاة 
والمعنــوي وســتكبر دائــرة المؤيديــن 
وثيقــة  ظهــرت  كلمــا  والمناصريــن 
ــي  ــعة الت ــة البش ــت الجريم ــدة تثب جدي
ــون ..  ــوم يبعث ــى ي ــا ال ــتتحملها تركي س

ــع . ــق وراءه مداف ــاع ح ــا ض م

كفاح محمود كريم
  

بعــد مــا يقــرب مــن قــرن وبالضبــط 95 ســنة 
مــن تأســيس الدولــة العراقيــة، مــا يــزال الحــال الذي 
تحــدث عنــه مليــك العــراق األول، ومفكــره الكبيــر 
عالــم االجتمــاع علــي الــوردي وإجابــات أحــد 
رؤســائه، ومــا أنتجتــه حضــارة هــذا البلــد اليــوم فــي 
ــر  ــاب والفق ــاء واإلره ــة بالدم ــرة ملون ــة مغب خارط
ــي  ــاع العراق ــم االجتم ــرأ لعال ــا نق ــاع، فحينم والضي
الــوردي وهــو يصــف الشــخصية  الكبيــر علــي 

ــا: ــة بأنه العراقي
)شــخصية ازدواجيــة تحمــل قيــم متناقضــة هــي 
ــا  ــت أن لجغرافي ــم الحضــارة وأثب ــداوة وقي ــم الب قي
ــو  ــة فه ــن الشــخصية العراقي ــي تكوي ــر ف ــراق أث الع
بســبب وجــود النهريــن، بلــد يســمح ببنــاء حضــارة، 
ولكــن قربــه مــن الصحــراء العربيــة جعــل منــه 
عرضــة لهجــرات كبيــرة وكثيــرة عبــر التاريــخ 
ــرء  ــاب الم ــا (. يص ــنة تقريب ــل 250 س ــا قب آخره
بالذهــول أو ربمــا يتهمــه بالمبالغــة والتعميــم، خاصــة 
ــى  ــل إل ــى يص ــراءة حت ــي الق ــل ف ــا استرس وإذا م
توصيــف ألدق مكنونــات الشــخصية العراقيــة نفســيا 

ــوردي: ــول ال ــث يق ــيولوجيا حي وسوس
تتســم  العراقــي  الفــرد  شــخصية  أن   (
ــن  ــو م ــلم ه ــي المس ــة، فنجــد أن العراق باالزدواجي
أشــد النــاس غضبــا علــى مــن يفطــر برمضــان علنــا 
ولكنــه هــو مــن أكثرهــم إفطــارا وأن العراقــي، 
ســامحه اللــه، أكثــر مــن غيــره هيامــا بالمثــل العليــا 
ــي  ــه ف ــه، ولكن ــه وكتابات ــي خطابات ــا ف ــوة إليه ودع
النــاس انحرافــا عــن  الوقــت نفســه مــن أكثــر 
ــاس  ــل الن ــه أق ــه، وأن ــع حيات ــي واق ــل ف ــذه المث ه
تمســكا بالديــن، وأكثرهــم انغماســا فــي النــزاع بيــن 
المذاهــب الدينيــة، فتــراه ملحــدا مــن ناحيــة وطائفيــا 

ــرى (. ــة أخ ــن ناحي م
ــرة  ــى لمباش ــام األول ــى األي ــا إل ــا عدن وإذا م
الملــك فيصــل األول لمهامــه علــى مملكــة تأسســت 
بتوجيــه مــن بريطانيــا وفرنســا، عقــب اتفاقيتهمــا 
حــول تقاســم ارث إمبراطوريــة آل عثمــان عــام 
1916م، نــراه متشــائما ومحبطــا إزاء العــرش الــذي 
ــم  ــات بشــرية ل ــون علــى مكون ــه البريطاني منحــوه ل

ــول: ــا يق ــى مســتوى شــعب كم ــق إل ترت
ــد،  ــي بع ــراق شــعب عراق ــي الع ) ال يوجــد ف
ــن  ــة م ــة، خالي ــرية خيالي ــالت بش ــد تكت ــل توج ب
ــة،  ــة، متشــبعة بتقاليــد وأباطيــل ديني أي فكــرة وطني

ــون  ــماعون للســوء ميال ــة، س ــم جامع ــع بينه ال تجم
للفوضــى، مســتعدون دائمــا لالنتفــاض علــى أي 

ــت... (. ــة كان حكوم
وبعــد مــا يقــرب مــن أربعيــن عامــا علــى 
ــاوالت  ــة األول، ومح ــالد العراقي ــك الب ــح مل تصري
ــة يجمــع كل تلــك  ــرة إلرســاء مفهــوم للمواطن كثي
المكونــات تحــت ســقف هــذا الكيــان، دخــل 
العــراق فــي دهاليــز الدكتاتوريــة والتناحــر الدمــوي 
بيــن فعالياتــه السياســية ومكوناتــه بعــد انقــالب 
1958م ومــا تــاله مــن عمليــات ســرقة بالقــوة 
للنظــام السياســي الــذي شــرعن أولــى قوانينــه حــزب 

البعــث والحــرس القومــي.
لقــد كانــت واجهــة البعثييــن بعــد انقالبهــم على 
الزعيــم قاســم، رفيقــه وكاتــم أســراره عبــد الســالم 
عــارف، الــذي عبــر بدقــة عــن االنتهازيــة السياســية 
وهــو أمــام جمــال عبــد الناصــر فــي القاهــرة حينمــا 

ســأله عــن حجــم وعــدد الشــيوعيين فــي العــراق؟
فأجاب 8 ماليين شيوعي! 

ــه إذن كــم هــو  ــال ل ــد الناصــر وق تعجــب عب
 ) المؤمــن  الرئيــس   ( فأجابــه  القومييــن؟  عــدد 

ــي حينهــا: وهكــذا كانــوا يســمونه ف
8 مالييــن قومــي، ومــا عــدد اإلســالميين: فقــال 

8 مالييــن أســالمي!؟
ــال: أي  ــد الناصــر وألقــى القلــم وق غضــب عب
ــم كام؟  ــن كله ــال عــدد العراقيي ــا ريــس أم ده ي

ــكا: ــارف ضاح ــه ع أجاب
) 8 مالييــن يــا فخامــة الرئيــس، بــس العراقييــن 
تريدهــم شــيوعيين يصيــرون وتريدهــم قومييــن 
ــرون، وتريدهــم  ــن يصي ــرون، وتريدهــم رجعيي يصي
إســالميين يصيــرون، العراقــي كل شــي: عالــم ديــن, 
عســكري, سياســي, اقتصــادي, علمانــي. ملحــد، كل 

شــي يفهــم...!(
ــكان  ــة أزاح األمري ــوداء وثقيل ــنين س ــد س وبع
ــه  ــون بأن ــج العراقي ــذي تحج ــام ال ــم النظ وحلفائه
ــم  ــر بالده ــم ومدم ــهم ومشــوه هوياته ــم أنفاس كات

ــم! ــم وحضارته ــق تطوره وعائ
فمــاذا حصــل إذن لشــعب يشــبه الطماطــة فــي 
وظيفتــه، منــذ 2003 وحتــى يومنــا هــذا ومــن 

ــرة؟ ــى البص ــل إل الموص
اتــرك اإلجابــة للنازحيــن العراقييــن فــي الداخــل 
والخــارج، وللفقــراء مــن بغــداد إلــى البصــرة ضحايــا 
أغلبيــة  يشــكلون  ألنهــم  والفســاد،  المفخخــات 

ــي! األهال

سيفو.. ثم سيفو.. ثم سيفو 

موفق حـداد

العراق وعلي الوردي!
خدر خالت بحزاني

االيـام،  هـذه  خـالل  االخبـار  تناقلـت 
بقتـل  قامـا  )داعشـيين(  سـعوديين  توأميـن  ان 
والدتهمـا )60 سـنة( وطعـن االب )70 سـنة( 
وعنـد  سـنة(..   18( الصغيـر  شـقيقهما  وطعـن 
مواقـع  فـي  وللتعليقـات  للموضـوع  متابعتـي 
التواصـل االجتماعـي، رايـت العجـب العجاب.
ايـران  اتهمـوا  السـعوديين  مـن  فالكثيـر 
بالتـورط بهـذه الجريمـة، بـل ان احدهـم كتب 
ان  مـن  إحـذر  السـعودي،  االب  الـى  وقـال: 
يقتلـك ابنـك الداعشـي االيرانـي..!!! والبعـض 
قـال ان “يهـود طهران” يسـتمرون بمخططاتهم، 
واخريـن قالـوا ان التوأمين الداعشـيين لم يكونا 
مواظبيـن علـى الصـالة اليوميـة بالمسـجد وان 
االبتعـاد عـن الديـن اوقعهم في قبضـة داعش.. 
وكان هنالـك باقـة كبيـرة جـدا مـن المبـررات 
المضحكـة فعـال، التي كشـفت مسـتوى العقول 

البائسـة والمغيبـة.
البعـض  كان  االخـر،  الجانـب  فـي 
مـن  وهـم  وجريئـا،  صريحـا  الجمهـور  مـن 
السـعوديين ايضـا، قالـوا ان التشـدد والتزمـت 
تغييـر  الـى  ودعـوا  هـؤالء،  انتـج  الديـن  فـي 
المناهـج المدرسـية التي نسـبة الـدروس الدينية 
فيهـا تصـل الـى %65 مـع اهمـال باقـي العلـوم 
المدنيـة، محذريـن مـن ان مـا حدث هـو بداية 

العاصفـة..!!
تقودنـا  الحادثـة  هـذه  مناقشـة  ان  اعتقـد 
الـى مجابهة المشـكلة الرئيسـية العويصة، والتي 
مفتاح الصدمة فيها يقول ان الشـعب السـعودي 
هـو اكبـر ضحيـة، بل هو اكثر شـعب مضحوك 
عليـه، والمصيبـة انـه يسـتلذ لهذا االسـتضحاك، 
بدليـل ان االالف مـن ابناءه فجروا انفسـهم في 
العـراق وسـوريا وافغانسـتان ونيويـورك وليبيـا 
عشـرات  وربمـا  االف  وهنالـك  الـخ،  وووو 
انتحاريـة  اعمـال  تنفيـذ  ينتظـرون  االلـوف 
بشـوق ولهفـة وقـل نظيرهـا، ربما تـوازي لهفتنا 
نحـن العراقييـن للعيـش بسـالم وبـدون اصوات 

االنفجـارات..!!
هـل هؤالء االالف من الشـباب السـعودي 
درسـوا وتلقـوا العلـم فـي الحـوزات الدينية في 
قـم و طهـران؟ هـل كلهـم عمـالء للمخابـرات 
فهنيئـا  اليـران  عمـالء  كانـوا  اذا  االيرانيـة؟؟ 
اغبـى  فمـا  يكونـوا كذلـك  لـم  وان  اليـران، 

السـعودية؟؟  االسـتخبارات 
التغييـب  حجـم  هـو  كـم  اعـرف  ال  انـا 
للعقـل السـعودي الـذي يغـرق فـي بحـر جهـل 
الشـباب  دفـع  الـذي  الوهابـي  السـلفي  الفكـر 
السـعودي للتسـابق نحـو المـوت انتحـارا فـي 
كل مـكان بحثـا عـن جنـة مزعومـة وحوريات 

وانهـار الخمـر والعسـل.
وال اعـرف لمـاذا السـكوت عـن عشـرات 
الفضائيـات المدعومـة سـعوديا والتـي تبث ليل 
نهـار “ثقافـة الكراهيـة” وتحـرض علـى القتـل 
دينـي  باطـار  ذلـك  وتؤطـر  والسـبي  والذبـح 
تاريخـي؟ وال يوجـد مـن يحاسـبها او يالحقها 
كمامـة  بسـبب  مخـزي  صمـت  فـي  قانونيـا 

البتـرودوالر علـى مـا يبـدو..!
انـا اعـرف، لكننـي ازعـم اننـي ال اعرف، 
االرهابيـة  للحـركات  الروحـي  االب  لمـاذا 
المالييـن،  وشـردت  قتلـت  التـي  واالجراميـة 
يتواجـد حاليـا، بيـن كثبان الصحاري السـعودية 
السـم  ويرسـل  يوميـا  فضائياتهـا  مـن  ويطـل 
والكراهيـة فـي كل دقيقـة الى العالـم المتحضر 
الـذي سـأم الحـروب والغزوات، ولمـاذا كل و 
اؤكـد “كل” الحـركات االرهابيـة فـي العالـم 
تذاكـر  وتـوزع  وتسـبي  وتذبـح  تقتـل  التـي 
الذهـاب للجنـة او للجحيـم علـى هـذا وذاك 
)وبكيفهـا( تعـود الـى الفكـر الوهابـي المدعوم 

مـن الحكـم السـعودي.
هـو  مـن  اعـرف،  وربمـا  اعـرف،  ال  انـا 
الشـعب الوحيد في الكرة االرضية الذي تخلى 
عـن المسـتقبل، وبـات مدمنا منذ قـرون وقرون 
علـى العيـش في جلبـاب الماضـي، والمضحك 
انـه يبحـث عـن ذلـك الماضـي ويتواصـل مـع 

جنجلوياتـه بالتكنولوجيـا الحديثـة..!!
يـا تـرى.. هل النفط اغلى من دم البشـر؟؟ 
الراسـمالية  الشـركات  لـدى  سـيكون  ربمـا 
فيهـا  تسـتغبي  التـي  االجوبـة،  بعـض  العالميـة 
احيانـا أو تغيـب الحقائـق احيانـا اخـرى..! وهل 
هنالـك عالقـة بيـن التغييـب المتعمـد للحقائـق 
مـن قبـل تلك الشـركات وبين مـن يغيب عقل 
الشـباب السـعودي الـذي هو ايضـا ضحية، مثله 
مثـل ضحايـا االرهاب، لكن بطريقـة اخرى، ال 
تخطـر اال علـى بـال علمـاء بصل امبيـق، اقصد 

بطاطـا مبيـق وربمـا موزمبيق..!

ليس دفاعا عن ايران او السعودية او بطاطا إمبيق!
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د.مهدي جابر مهدي 

يعـــد التنـــوع الثقافـــي تراثـــا مشـــتركا 
لالنســـانية ومـــن العوامـــل الداعمـــة 
العالـــم  وثـــروة  االنســـان  لحقـــوق 
ـــكار ،  ـــداع واالبت ـــزا لالب ـــة وتحفي الثقافي
ـــاون والتعايـــش  ـــة للتفاهـــم والتع وفرص
وتعتبـــر   . المجتمعـــي  والتكامـــل 

وطريقـــة  آليـــة  الثقافيـــة  التعدديـــة 
الثقافـــي  التنـــوع  الدارة  وسياســـة 
ـــة النهـــا تضفـــي  بصـــورة ســـليمة ووفاعل
ــة  ــاءات الثقافيـ ــى االنتمـ ــرعية علـ الشـ
وتمنـــح االعتـــراف بالخصائـــص الثقافيـــة 
المتميـــزة ..... كل ذلـــك يتحقـــق فـــي 
الدولـــة الديمقراطيـــة التـــي تحتـــرم 
وتكفـــل حقـــوق االنســـان وكرامتـــه 
.بينمـــا تســـعى الدولـــة االســـتبدادية 
ــن  ــي مـ ــل الثقافـ ــق التماثـ ــى تحقيـ الـ
ـــن  ـــج ع ـــراه ، وينت ـــر واالك خـــالل القس
ذلـــك بالطبـــع ، تنامـــي العصبيـــات 
الـــوالءات  وتصـــادم  والصراعـــات 
الضيقـــة والمتنافـــرة . يتميـــز اقليـــم 
ــي  ــه الثقافـ ــراق بتنوعـ ــتان العـ كوردسـ
والدينيـــة  القوميـــة  الجوانـــب  مـــن 

فيـــه  يعيـــش  حيـــث   ، والثقافيـــة 
بســـالم وتآخـــي الكـــورد والتركمـــان 
ــن  ــريان واالرمـ ــوريين السـ والكلدواشـ
والشـــبك  وااليزيدييـــن  والعـــرب 
ـــتيين  ـــن والزرادش ـــن والبهائيي والكاكائيي
ـــن واليهـــود وغيرهـــم  ـــة المندائيي والصابئ
... وعـــدا ذلـــك جـــاء الـــى االقليـــم - 
لكونـــه منطقـــة آمنـــة وســـط محيـــط 
النازحيـــن  آالف   - مســـتقر  غيـــر 
مناطـــق  مختلـــف  مـــن  والالجئيـــن 
العـــراق والـــدول المجـــاورة بفعـــل 
ـــي  الصراعـــات وســـيطرة داعـــش االرهاب
وجرائـــم االبـــادة التـــي ارتكبهـــا ... ان 
ــد ان  ــانية تؤكـ ــم االنسـ ــارب العالـ تجـ
االســـتقرار المجتمعـــي يتطلـــب منـــا 
ان نتعلـــم كيـــف نعيـــش معـــا طوعيـــا 

وبســـالم عبـــر اعتمـــاد خارطـــة طريـــق 
-التنـــوع   : التاليـــة  القواعـــد  تعتمـــد 
ـــض  ـــزاع ورف ـــس مصـــدرا للن ـــي لي الثقاف
ــة  ــيع االرضيـ ــبيال لتوسـ ــر بـــل سـ اآلخـ
باآلخـــر  االعتـــراف  اســـاس  علـــى 
وضمـــان حقوقـــه دســـتوريا وعمليـــا 
ــي  ــي تقتضـ ــوع الثقافـ ــة التنـ . - حمايـ
ـــون  ـــاع بك ـــراف االقتن ـــع االط ـــن جمي م
القيـــم والقواعـــد المشـــتركة اساســـا 
للعالقـــة وســـبيال للتعايـــش والتعـــاون 
بـــدال مـــن المجابهـــة واالنفتـــاح بـــدال 
عـــن االنغـــالق ووالتفاهـــم بـــدال مـــن 
التجاهـــل .. - اعتمـــاد الحـــوار بيـــن 
االعتـــراف  قاعـــدة  علـــى  الثقافـــات 
فـــي  المســـاواة  واحتـــرام  المتبـــادل 
ــك  ــق التماسـ ــرط لتحقيـ ــة كشـ الكرامـ

ـــع  ـــي والمصالحـــة والســـالم . م االجتماع
التركيـــز علـــى الحـــوار بيـــن االديـــان 
كوننـــا نعيـــش فـــي عالـــم يتزايـــد فيـــه 
ربـــط الصراعـــات باالنتمـــاءات الدينيـــة 
ــه  ــدم خضوعـ ــوع وعـ ــة التنـ . - مأسسـ
لموقـــف شـــخص او حـــزب او فئـــة 
معينـــة .. - اهميـــة الوعـــي بشـــأن قيـــم 
التنـــوع والحـــوار وازالـــة المعوقـــات 
النشـــاطات  الثقـــة .. وتعزيـــز  وبنـــاء 
ــع  ــات المجتمـ ــدور منظمـ ــاء بـ واالرتقـ
ـــى  ـــة ال ـــار اضاف ـــذا االط ـــي ه ـــي ف المدن
نشـــر الثقافـــة المدنيـــة .. شـــهد اقليـــم 
ـــة اذار  ـــذ انتفاض ـــراق من ـــتان الع كوردس
عـــام 1991 تحـــوالت ديمقراطيـــة هامـــة 
ـــش  ـــة للتعاي ـــة ناجح ـــه تجرب ـــت من جعل
المجتمعـــي والمصالحـــة والســـالم ...

عادل شيخ فرمان

ــة  ــن أربع ــتان م ــم كوردس ــون عل يتك
واألخضــر  األحمــر  هــي  ألــوان 
ــوان  ــذه األل ــر ، وله ــض واألصف واألبي
دالالت وقدســية فــي الديانــة االيزيديــة 
لذلــك نقــول أن هــذا العلــم يرمــز إلــى 
االيزيديــة أكثــر مــن أي علــم آخــر ، 
القديمــة  الديانــات  مــن  واأليزيديــة 
جــدا وهــي مــن بقايــا الديانــات الطبيعية 
,التــي ترجــع أصولهــا إلــى مراحــل 
تاريخيــة ســحيقة تمتــد إلــى العصــر 
الســومري حينمــا بــدأت المعتقــدات 
ــة  ــر الطبيعي ــة تتجــه نحــو الظواه الديني
ــرت الشــمس والقمــر والنجــوم  , واعتب
عالقــة  مالــه  وكل  والنــار  والضــوء 
 , المقدســة  التجليــات  مــن  بالضيــاء 
ومتميــزة  خاصــة  منزلــة  وللشــمس 
حيــث تعتبــر إحــدى أشــكال تجليــات 
اللــه ، ولهــذا يصبــح لاليزيديــة أول 

رمــز يتوســط العلــم المذكــور ،
أمــا ألــون أألخضــر فيمثــل  الديمومــة 
االيزيديــون  ومازالــوا  كانــوا  حيــث 
وأقــدس  الزراعــة  علــى   يعتمــدون 
أعيادهــم فــي شــهر نيســان رأس الســنة 
األرض  تتزيــن  حيــث   ، االيزيديــة 
جمــاال  وأكثرهــا  الزاهيــة  باأللــوان 

وداللــة هــو األخضــر ،،
الجــزء  هــو  الــذي  األحمــر  أمــا 
الســنة  عيــد رأس  لجمــال  المكمــل 
بتزييــن  يقومــون  حيــث  االيزيديــة 
مداخــل أبــواب منازلهــم بــورود شــقائق 
النعمــان )كولــى نيســانى( ونبتــة أخــرى 

خضــراء لقدســيتها لــم يضــع اســما 
لتلــك النبتــة ويســمونها بــى نــاف ) اي 
بــال اســم ( ، حتــى بالــغ البعــض وقاموا 
بتســمية  أقــدس األعيــاد  االيزيديــة 
والــذي يصــادف  الســنة  عيــد رأس 
يــوم األربعــاء ) باألربعــاء االحمــر ، 
جارشــمبوا صــور ( ناهيــك عــن اللــون 
ــث  ــة حي ــخ االيزيدي ــي تاري ــر ف األحم
أراضــي كوردســتان  دمائهــم  روت  
ــي  ــم والت ــدى الحــروب ضده ــى م عل
أدت إلــى أســلمة كوردســتان وأصبــح 

ــم ، ــي وطنه ــة ف ــون أقلي االيزيدي
يعتــز  الــذي  األبيــض  اللــون  أمــا 
بــه كل إيزيــدي ويعتبرونــه مقدســا 
ألنهــم يعتبرونــه أبيــض كصفــاء نيتهــم 
ــال  ــد اآلن رج ــرى لح ــم ، ون وإيمانه
الديــن يلبســون األبيــض ، ولقدســية 
القبــب  جميــع  نــرى  أللــون  هــذا 
ــي كل  ــاء وف ــة بيض ــذه الديان ــدى ه ل
ــادة الجــص  ــا بم ــون بتبيضه ــنة يقوم س
ــب  ــر القب ــا نحــن بذك ــض ،، وبم األبي
ــل  ــون بتبدي ــا يقوم ــي ذكــرى تبيضه ف
ــب  ــة القب ــي قم ــق ف ــذي يعل ــرى ال الب
مــن خــالل الهليــل ، والبــري عبــارة عن 
ــة وهــي ســبعة  ســبع قطــع قمــاش ملون
ــة  ــبعة ، أربع ــة الس ــى المالئك ــبة إل نس
منهــا توجــد فــي علــم كوردســتان 
األحمــر واألخضــر واألصفــر واألبيــض 
ــوان  ، بهــذا نســتطيع أن نقــول كل األل
فــي العلــم لهــا قدســية عنــد االيزيديــة 
ــة  ــة ال عالق ــت بمحــظ الصدف وإن كان

ــة . ــا بااليزيدي له
ــي  ــوال الت ــض االق ــم بع ــرا  اليك واخي
تذكــر قدســية هــذه ألــوان ، نقلتهــا مــن 

مقــال االخ ســفيان شــنكالي .
) قه ولي زه بوني دل مه كسور (  

خــدر  عــرب  العربيــة  الــى  ترجمــه 
ــذه الســبقات  ــه ه شــنكالى نقتطــف من

او االبيــات : 
جعله ركن واستقرت االركان 

الدرة تزلزلت من هيبة الله 
لم يبقى للدرة طاقة للصبر 

*****
لم يبقى للدرة طاقة للتحمل 

الدرة توهجت باأللوان 

األبيض ـ واألحمر ـ واألصفر 
 *****

الدرة تزينت وتوهجت 
قبل أن توجد األرض وقبل السماء 
قل لي ربي مع من كان يتحدث 

*****
حينما نزلت اللش على االرض 

اكتســت   ( النباتــات  جميــع  نبتــت 
 ) االخضــر  باللــون  االرض 

وبه تزينت جميع جهات االرض  
*****

وأيضــا يأتــي ذكــر االلــوان بصيغــة 
ومفهــوم آخــر فــي ) دعايــا هيفــاري (
خــدر  عــرب  العربيــة  الــى  ترجمــة 

لي  شــنكا

يا ربي بحق الدرة البيضاء 
واالرض والسماء واليابسة 

وســر اللــه ايــزي الملــك البــاري ) 
نــوره (

ان تسال عن احوالنا 
 *****

يا ربي بحق الدرة الصفراء 
واالرض والسماء والحجارة 

  *****
ياربي بحق الدرة الحمراء 

*****
وكذلــك ياتــي ذكــر االلــوان ايضــا 

ــاء  ــي دع ــر ف ــوم اخ بمفه
) به يتا جنديو( 

الديك ذو الريش االبيض 
وهو واقف امام العرش االعلى 

ياربــي يســمع ندائنــا واســتغاثتنا فــي 
حظــرة االلــه البــارئ 

*****
الديك ذو الريش االحمر 

وهو واقفا امام عرش الملك الجليل 
ــق  ــوان خال ــى دي ــتغاثتنا ال ــا واس نداءن

الشــمس 
 *****

الديك ذي الريش االصفر 
يقرء امام العرش االعلى 

نداؤنا واستغاثتنا الى العرش االعلى 
*****

الديك ذي الريش االخضر 
كفاك من هذا النوم 

ــا رزقــك  اســتيقض وقــف خاشــعا طالب
مــن اللــه 

*****
االلــوان  تطابــق  لنــا  يتضــح  كمــا 
األربعــة ) األحمــر ـ األصفــر ـ األبيــض 
ـ واألخضــر ( وتداخلهــا فــي فلســفة 

الالهــوت  فــي  والتكويــن  الخلــق 
. االيزيــدي  الدينــي 

قولــه  أردنــا   لمــا  ملخــص  هــذا   
ــه وإن  ــا أن نحتــرم هــذا العلــم الن علين
كانــت هــذه الدالئــل غيــر مقنعــة لــدى 
ــه  ــي أن ــة ، يكف ــن االيزيدي ــض م البع
علــم إلقليــم او دولــة كوردســتان كمــا 
يحــب البعــض تســميتها ويعيــش تحــت 
رايتهــا الجميــع ،المســلمين والمســيحية 
وااليزيديــة والكاكائيــة والشــبك وبقيــة 
وألنــه  والدينيــة  القوميــة  المكونــات 
ال يرمــز ألي حــزب علــى الجميــع 
احتــرام هــذا العلــم الن ال دخــل للعلــم 
وكوردســتان الوطــن بجميــع الخالفــات 
التــي حدثــت او تحــدث فــي هــذا 

االرض المقدســة .
فــي  مهمشــين  االيزيديــة  نعــم 
كوردســتان وحقوقهــم مغتصبــة ولكــن 
 ، العلــم  علــى  االعتــداء  يجــب  ال 
وخاصــة أنــا علــى يقييــن بــأن الكثيريــن 
الثــارة  العلــم  هــذا  لرفــع  مندســين 
الفتنــة وأكثــر األحيــان نــرى مــن يقــوم 
ــة  ــة االيزيدي ــراد الديان ــد أف ــك اح بذل
ــا أن  ــبابنا واخوانن ــن ش ــى م ، إذا نتمن
ــة كمــا  ــر الفتن ــا يثي ــى م ــوا عل ال يقدم
حــدث فــي مدينــة دورتمونــد االلمانية.

التعايش المجتمعي في كوردستان العراق
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عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

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

مـار  البطريـرك  غبطـة  وحضـور  برعايـة 
الكنيسـة  بطريـرك  األول  سـاكو  روفائيـل 
الكلدانيـة فـي العـراق والعالـم تحتفـي اليـوم 
األولـى  الذكـرى  بمـرور  الكلدانيـة  الرابطـة 
فـي  رويـال  عنـكاوا  فنـدق  فـي  لتأسـيها 
بلـدة عنـكاوا وبحضورسـفير دولـة الفاتـكان 
لـدى  الفاتـكان  سـفير  أورتيغـا(  )البيرتـو 
العـراق واألردن وشـخصيات دينية وسياسـية 
وممثلـي األحـزاب والمؤوسسـات المسـيحية 

الرابطة الكلدانية تحتفل اليوم بالذكرى األولى لتأسيسها 

كوردسـتان. وأقليـم  العـراق  فـي 
تمـوز   3 فـي  بالذكـر  والجديـر 
تأسسـت  الماضـي  العـام  مـن 
غبطـة  بحضـور  الكلدانيـة  الرابطـة 
واألسـاقفة  سـاكو  البطريـرك 
االبرشـيات  وممثلـي  األجـالء 

الكلدانيـة فـي العـراق والعالـم من 
واالعالمـي  ،والزميـل  العلمانييـن 
رئيـس  الحكيـم  بولـص  نـوزاد 
واالعـالم  للثقافـة  سـورايا  منظمـة 
التأسيسـية  الهيئـة  فـي  عضـو 
لعقـد  الرابطـة  تسـتعد  واألن   ،

أيلـول  شـهر  فـي  األول  مؤتمرهـا 
القـادم بعـد أجـراء انتخابـات فـي 

. العالـم  فـي  فروعهـا  جميـع 
سـورايا  تحريرجريـدة  هيئـة  بأسـم 
لألخـوة  تهانينـا  بخالـص  نتقـدم 
فـي الرابطـة الكلدانيـة التـي أثبتـت 

الوطنيـة  السـاحة  فـي  وجودهـا 
العالـم  بلـدان  كل  فـي  والعالميـة 
األنجـازات  مـن  المزيـد  والـى 
العـراق  فـي  شـعبنا  أبنـاء  لخدمـة 
وأقليـم كوردسـتان والعالـم أجمع.  

كتيــب صــدر مؤخــرا بمناســبة الذكــرى 68 لوفــاة 
)كريــم  المعروفــة  واالجتماعيــة  الوطنيــة  الشــخصية 
علكــة ( الوزيــر األول للماليــة فــي حكــم زمــن الملــك 
ــي الســليمانية هــذه الشــخصية  ــد ف شــيخ محمــود الحفي
ــد  ــورة الحفي ــي ث ــدى ف ــا ص ــي كان له ــيحية الت المس
ــان  ــي أحض ــش ف ــي تعي ــة الت ــة أرموط ــن قري ــو أب وه

ــوي. ــاء ك قض
وفــي هــذا الكتيــب مجموعــة مــن الدراســات والكلمــات 
ــة  ــي محافظ ــد ف ــراس المنعق ــي الكونف ــت ف ــي قدم الت
الســليمانية بدايــة عــام 2016 برعايــة وزارة الثقافــة 
ــي  ــع ف ــتان ويق ــم كوردس ــة أقلي ــي حكوم ــباب ف والش
76 صفحــة مــن الحجــم الصغيــر وباللغــة الكورديــة 
طبــع فــي مطبعــة )روون(ومســجل فــي المديريــة العامــة 
للمكتبــات بالرقــم )1207(لعــام 2016 وطبــع علــى  
نفقــة الســيدة هيــرو أبراهيــم أحمــد )متوفــر فــي منظمــة 

ــالم(. ــة واالع ــورايا للثقاف س

د محمود زايد - مصر

مكانة جمال عبدالناصر في عقليتي البعثي والكوردياتي
صالح اليوسفي )1981-1918م( رحمه الله، مناضل كوردي 
وطني بمعنى الكلمة. نستذكر حادثة له مع صدام حسين عقب 
اليوسفي  زيارة  مباشرة، خالل  1967م  يونيو/حزيران  هزيمة 
ألحمد حسن البكر في منزله. وفي هذا اللقاء احتدمت المناقشة 
اليوسفي  أبدى  فعندما  حسين،  وصدام  اليوسفي  صالح  بين 
أسفه على هزيمة جمال عبد الناصر من إسرائيل؛ هاج صدام 
ورد عليه قائال: “إن عبد الناصر سياسي كالسيكي يفتقر إلى 
الحيوية، وال مستقبل له في صراعه مع إسرائيل، إضافة إلى أنه 
دكتاتوري يجمع حوله نماذج فاسدة...”. كما وصف عبدالناصر 
بالمتعجرف والغبي! فتساءل صالح اليوسفي بلهجة ساخرة: “من 
تكون أنت؛ حتى تتطاول على هذا الزعيم وتشمته”؟! واستطرد 
إذا كان عربيا حقا؛ يجب أن يحترم هذا  قائال: “كل عربي 
أن  من  واثقة  الكوردية  الحركة  أن  وأكد  ويؤيده”،  الرجل 
عندما  إال  الحوار  يهدأ  ولم  أعدائهم.  سينتصرون  المصريين 

تدخل أحمد حسن البكر ليخفف من حدة المناقشة.
فال غرو أن يكون حقد صدام على اليوسفي يكون سببا في 
يونيو   25 يوم  ملغوم  بريدي  طرد  طريق  عن  األخير  اغتيال 

حزيران 1981م.

في الذكرى الـ 35 الستشهاد صدر حديثا.. كريم علكة منقذ الفقراء 
صالح اليوسفي، نستذكر


