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العبادي في كلمته
 عن االستفتاء:

عالوي يقترح تجميد نتائج االستفتاء وبدء الحوار

S A B A H  K U R D S T A N  N E W S P A P E R

- خارط��������ة الع��������راق تتع��������رض ملحاولة تقس��������يم من 
م��������ن ش��������أنها تمزيق وح��������دة الع��������راق والتفريق بني 
أبن��������اء الوطن الواح��������د على أس��������اس قومي وعرقي 
وتعريضه��������م جميعا ملخاطر اليعل��������م اال الله مداها 

وعواقبها.
- ال يجوز أن تكون األموال العامة ملكا لألشخاص 
واألح��������زاب وان تدف��������ع الرواتب والهب��������ات لالنصار 
ويترك باق��������ي املواطنني... اس��������ألوا املس��������ؤولني في 
االقليم: اين تذهب اموال النفط وهم اس��������تولوا على 

ما يقارب 900 ألف برميل نفط يوميا.
- اسألول مس��������ؤولي االقليم ملاذا اليدفعون رواتب 
املوظف��������ني رغم تخفيضها الى مس��������تويات ُدنيا مع 
انهم يحصلون عل��������ى كميات نفط أعلى بكثير من 
نسبة السكان في االقليم مقارنة ببقية مدن العراق.
-اس��������ألوا مس��������ؤولي اإلقليم: مل��������اذا ال تدخل واردات 
النفط في حساب واضح معلن يطلع عليه املواطنون 
كما نفعل نحن هنا في الحكومة املركزية، وملاذا ال 

يسمحون للرقابة املالية على األموال العامة.
- قاموا في االقليم بتجميد عمل البرملان ملدة اثنني 
وعشرين شهرا مع اس��������تمرار حكومة االقليم من 

دون غطاء قانوني بسبب سياسات املسؤولني.
- املش��������اكل الداخلية ضمن االقليم س��������تتفاقم ولن 
يكون هناك اس��������ناد ال من املجتم��������ع الدولي وال من 
الجيران بس��������بب املواقف العدائية ملسؤولي االقليم 
ضد كل جيرانهم ...هي سياسات تقف بالضد من 
مصال��������ح مواطنينا في االقليم.- التفرد بقرار يمس 
وح��������دَة العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى 
أمن املنطقة عبر اجراء االس��������تفتاء من طرف واحد 
هو قرار مخالف للدس��������تور وللتعايش السلمي بني 

املواطنني ولن يتم التعامل معه وال مع نتائجه.
- ل��������ن نتخل��������ى عن مواطنين��������ا الكرد وق��������د رفضنا 
ونرف��������ض الدول��������ة الطائفي��������ة والدول��������ة العنصري��������ة، 
وسيبقى العراق لكل العراقيني ولن نسمح أن يكون 
مل��������كا لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يش��������اء ودون 

حساب للعواقب.

 اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ان موقف 
رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، بشأن 
اجراء االس��������تفتاء احادي الجانب، داعيا القيادات 

السياسية في اربيل وبغداد الى تجنب التصعيد 
والعودة الى الحوار من أجل تجنيب الش��������عب اي 

مهاو ال تحمد عقباها.
وق��������ال معص��������وم ف��������ي بي��������ان ان رئي��������س اقلي��������م 

كردس��������تان مس��������عود بارزاني ذكر ف��������ي مؤتمر 
صحفي ان املجلس األعلى لالس��������تفتاء في إقليم 
كردستان قرر بش��������كل نهائي إجراء االستفتاء 
وبمواجه��������ة ه��������ذا الق��������رار املتخذ بش��������كل أحادي 
الجانب، وانطالقا من مس��������ؤوليتنا الدس��������تورية 
بضرورة بذل أقصى مانس��������تطيع ألبعاد بالدنا 

ووحدة ش��������عبنا عن األخطار الجسيمة املحدقة، 
ندعو القيادات السياس��������ية في اربيل وبغداد الى 
تجنب التصعيد بأي ثمن والتركيز الفوري على 

العودة الى الحوار واالتفاق كأولوية قصوى«.

واض��������اف أنه »من أجل تجنيب ش��������عبنا اي مهاو 
ال تحمد عقباها، مهم��������ا اقتضى ذلك من جهود 
استثنائية وتضحيات، نجدد التأكيد على أولوية 
مبادئ الدس��������تور واحترام دعوات ودعم املجلس 
الدول��������ي، ملواصلة الحوار بني القوى العراقية لحل 
أي مش��������كلة داخلي��������ة في م��������ا بينها عب��������ر حلول 
توافقي��������ة، ورفض املواقف 
واملتطرفة،  االس��������تفزازية 
واملض��������ي بع��������زم الع��������ادة 
الثقة الالزمة بني الجانبني 
دولة  لبناء  مع��������ا  والتوجه 
التي  املواطن��������ة والحق��������وق 

نطمح اليها جميعا«.
ان��������ه  معص��������وم  وأك��������د 
س��������يواصل بذل كل جهد 
»باس��������تئناف  للتعجي��������ل 
ب��������ني  االخ��������وي  الح��������وار 
حكومة اقليم كردس��������تان 
االتحادي��������ة  والحكوم��������ة 
حل��������ول  ال��������ى  للتوص��������ل 
تج��������اوز  تكُف��������ل  ناجع��������ة 
هذه االزم��������ة الدقيقة ومنع 
قب��������ل  م��������ن  اس��������تغاللها 
والتوج��������ه  االرهابي��������ني.. 
للعمل مع��������ا على تحقيق 
املش��������تركة،  االه��������داف 
التراكم��������ات  ومعالج��������ة 
مهما  واالخطاء..  السلبية 
كانت شدة االختالف في 
وجهات النظر واملواقف«.

التام��������ة  ثقت��������ه  واب��������دى 
بق��������درة الش��������عب العراقي 
عل��������ى تجاوز ه��������ذه االزمة 
والخروج منها اقوى واعمق وحدة واش��������د عزما 
وق��������درة عل��������ى معالج��������ة كاف��������ة مش��������اكله الحالية 
وتطوي��������ر نظام��������ه السياس��������ي الديمقراطي وبناء 

مستقبله املشرق.

دعا رئي��������س ائتالف الوطنية اي��������اد عالوي، رئيس 
إقليم كردس��������تان مس��������عود بارزاني ال��������ى تجميد 
نتائج االس��������تفتاء خالل مرحل��������ة انتقالية »بناءة« 
يجري فيها حوار وطني ملعالجة كل أوجه الخالف 
ب��������ني بغ��������داد وأربيل، مش��������يرا الى أهمي��������ة معالجة 
مسألة كركوك باالس��������تجابة لكل مكوناتها »على 

الجميع البدء بمفاوض��������ات لتصفية املحاصصة 
القومي��������ة والطائفية...وعلى التحالفات املش��������اركة 
ف��������ي الس��������لطة البدء بح��������وارات عملية بن��������اءة على 
م��������دار االس��������ابيع القادم��������ة للش��������روع باتخاذ كل 
مايلزم لتصفية املظاه��������ر التمييزية واالقتصادية 

واالنفراد بالحكم«.

رئيس التحرير
هفال زاخويي

معصوم: قرار بارزاين باالستفتاء احادي الجانب 

ويجب العودة للحوار

بغداد/صباح كردستان

صباح كردستان

بغداد/صباح كردستان
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صباح كردستان

ويدعو دول العالم الى وقف تجارة النفط مع اإلقليم
صباح كردس��������تان: طالب املجلس ال��������وزاري لألمن 
الوطن��������ي، حكوم��������ة االقليم بتس��������ليم جمي��������ع املنافذ 
الحدودي��������ة بضمنها املطارات الى س��������لطة الحكومة 
االتحادية، كما دعا الدول األجنبية الى وقف تجارة 
النفط مع إقليم كردس��������تان، وذل��������ك باعتبار املنافذ 
الحدودي��������ة تابعة للحكوم��������ة االتحادية وكذلك النفط 
فهو ثروة لكل الش��������عب العراقي حس��������ب الدستور، 

ل��������ن تتحاور  مؤك��������دا أن الحكوم��������ة 
بشأن موضوع االستفتاء.

وذك��������ر املكتب اإلعالم��������ي لرئيس 
الوزراء، أن املجلس الوزاري لألمن 
الوطني وخالل اجتماعه برئاس��������ة 
حيدر العبادي، دعا حكومة إقليم 
كردستان الى تسليم جميع املنافذ 
املط��������ارات  بضمنه��������ا  الحدودي��������ة 
الحكوم��������ة االتحادية،  الى س��������لطة 
الج��������وار ودول  كم��������ا طال��������ب دول 
العالم ال��������ى التعامل م��������ع الحكومة 
االتحادية حصرا في ملف املنافذ 
والنفط وذلك كي تتولى السلطات 
العراقي��������ة االتحادي��������ة ف��������ي املنافذ 
تنظيم وتس��������هيل انسيابية حركة 
البضائ��������ع واالش��������خاص من والى 

االقليم.
إل��������ى االجراءات  املجلس  وتط��������رق 
التي س��������تتخذها الجه��������ات املعنية 
بضمنها فريق اس��������ترداد االموال 
العراقية بمتابعة حس��������ابات اقليم 
كردستان وحس��������ابات املسؤولني 
ف��������ي االقلي��������م مم��������ن ت��������ودع اموال 

تصدير النفط في حساباتهم.
ووج��������ه املجل��������س ال��������وزاري لألمن 
الوطني االدعاء العام ملالحقة كافة 
موظفي الدول��������ة ضمن االقليم من 
الذين ينفذون اجراءات االستفتاء 
املحكم��������ة  لق��������رارات  املخالف��������ة 
االتحادي��������ة، مؤكدا ان��������ه في انعقاد 
دائم ملتابع��������ة ومعالج��������ة تداعيات 

اجراء االستفتاء في االقليم .
وفيم��������ا يتعل��������ق بمواطن��������ي إقليم 

كردس��������تان، أكد املجلس ان الحكومة تعتبر نفسها 
مس��������ؤولة ع��������ن كل ما يتعل��������ق بمصال��������ح املواطنني 
وأمنه��������م ورفاهيته��������م وتحس��������ني اوضاعه��������م ف��������ي 
كل ش��������بر ف��������ي أرض الع��������راق بما في ذل��������ك مصالح 
وطموح��������ات املواطن��������ني الكرد في الع��������راق، مبينا أن 
الحكوم��������ة ملتزمة ب��������اداء كل الواجبات الدس��������تورية 
املناط��������ة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وس��������يادة 
العراق وامن واستقرار شعبه بكل الوسائل واالليات 
الت��������ي ضمنه��������ا الدس��������تور.وذكر املجل��������س الوزاري 
لألمن الوطني ان »املش��������كلة االقتصادية وموضوع 

الرواتب وتعطيل البرمل��������ان وطرد الوزراء واالحتكار 
السياس��������ي واألمني لجه��������ات معينة هي مش��������اكل 
داخلي��������ة في إقليم كردس��������تان وال يتحمل اآلخرون 
املسؤولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة 
والالدس��������تورية في التعامل مع الثروة الوطنية وهي 
ث��������روة كل الش��������عب العراقي«.ولف��������ت املجل��������س، إلى 
أن »الحكوم��������ة العراقي��������ة تؤك��������د أنها ل��������ن تتحاور أو 
تتباحث ح��������ول موضوع االس��������تفتاء ونتائجه غير 
الدس��������تورية«، داعيًا الجميع إل��������ى »العودة إلى جادة 
الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما 

وشعبنا في كردس��������تان خصوصًا«.وأكد املجلس 
على أن »االستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض 
أمن واس��������تقرار البلد للخطر وه��������و إجراء أحادي ال 
يعبر عن أي ش��������عور باملس��������ؤولية اتجاه الش��������ركاء 
وينقل األوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل 
مح��������اوالت البناء الوطني اإليجابي، وأن االس��������تفتاء 
إجراء غير دستوري وبالتالي ال يترتب على نتائجه 
أي أثر واقعي بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة 
على اإلقليم بال��������ذات«، الفتا الى ان »حل النزاعات ال 
يمكن أن يتم بفرض سياسة األمر الواقع بالقوة«.     

ق��������ال رئيس ال��������وزراء التركي بن علي يل��������درم، إن »انقرة لن ترحب بأي 
كيان جديد على حدودها الجنوبية«، مجددا القول ان »استفتاء شمال 

العراق« غير مشروع وعلى إدارة اإلقليم تحمل عواقب إجرائه.
وق��������ال ان نتائ��������ج اس��������تفتاء انفصال إقليم كردس��������تان س��������تكون »في 

حكم العدم«، متوعدًا بأن بالده »ستحاس��������ب م��������ن ُيصر« على إجراء 
االس��������تفتاء، مبين��������ا أن »االس��������تفتاء ل��������ن يكون حالاً ألي مش��������كلة لدى 
دي إلى تفاقم الفوضى وعدم 

ّ
حكومة اإلقليم الكردي بالعراق، بل سيؤ

االستقرار وغياب السلطة وهو أمر سيدفع ثمنه سكان املنطقة«.
وتاب��������ع »لن تكون مس��������اءلتنا موجهة لألكراد والع��������رب والتركمان، بل 

سنحاس��������ب م��������ن ُيصر على إجراء هذا االس��������تفتاء بغ��������ض النظر عن 
نتائجه«.في سياق متصل بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
هاتفي��������ا م��������ع نظي��������ره اإليراني حس��������ن روحان��������ي، موضوع اس��������تفتاء 
كردستان، واتفقا على أن عدم الغاء االستفتاء »سيحدث فوضى في 
املنطقة«، مؤكدين تمسكهما بالحفاظ على وحدة األراضي العراقية«.

املجلس الوزاري لألمن الوطني يطالب االقليم 

بتسليم املنافذ الحدودية

يلدرم: انقرة لن تقبل بأي كيان جديد وسنحاسب من 

ُيرص عىل إجراء االستفتاء

بغداد/صباح كردستان
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رأى الباحث املتخصص في الشؤون الدولية علي 
حس��������ني باكير، أن س��������قف التحذيرات والتهديدات 
الت��������ي يطرحها الجانب التركي بش��������أن اس��������تفتاء 
إقليم كردس��������تان العراق، مرتف��������ع للغاية، وهو ما 
يعني أّنه قد يس��������قط م��������ّرة أخرى في حس��������ابات 
خاطئة بش��������أن طريقة التعامل مع هذه التطورات، 
خاصة إذا لم يأخذ بعني االعتبار كل االحتماالت 
املمكنة، واملكاسب والخس��������ائر التي قد تنجم عن 

موقف متسّرع.
وقال باكير، ف��������ي تقرير نش��������ر بصحيفة القبس 
الكويتي��������ة، إنه اذا نظم االس��������تفتاء ولم تنفذ تركيا 
تهديداته��������ا فه��������ذا س��������يعني »ته��������اوي املصداقية 
التركي��������ة التي تتآكل منذ س��������نوات أمام األصدقاء 
واألع��������داء، أّم��������ا إذا نّف��������ذت تركي��������ا تهديداتها التي 
تضمّنت فرض عقوبات على اإلقليم، والقيام ربما 
بعملية عسكرية داخله، فستكون املصالح التركية 

هناك على املحك«.
وي��������رى الباح��������ث ان إقليم كردس��������تان ُيعد منطقة 
نف��������وذ تركية، حي��������ث صادرات تركي��������ا الى العراق، 
وكذلك االمر بالنسبة الى االستثمارات، ولذلك فإن 
ف��������رض عقوبات اقتصادية عليه س��������يكون بمنزلة 
جلد الذات.من الناحية السياس��������ية، يرى باكير ان 
تركيا اذا ق��������ررت فرض عقوبات عل��������ى اإلقليم أو 
تنفيذ عملية عس��������كرية ضده.، فتخسر البرزاني 
بالتأكي��������د »وهو الرجل الذي اس��������تثمرت به كثيرا 
في السنوات املاضية، ومن الصعب على الحكومة 
التركية حينها إيجاد ش��������خصية سياس��������ية على 

قدر كبير من االنفتاح عليها«.
وم��������ن الناحية األمنية يعتقد باكير ان من الصعب 
عل��������ى الجان��������ب الترك��������ي محارب��������ة ح��������زب العّمال 
الكردس��������تاني من دون تعاون الس��������لطات الكردية 
معه في اقليم كردس��������تان »واذا م��������ا تحّولت البيئة 
الكردي��������ة هناك إل��������ى بيئة معادية فس��������يصبح ذلك 
مس��������تحيال، وال يهم في هذه الحالة حجم الوعود 

الغربي��������ة بالوقوف إلى جانب تركيا، فما ان يجري 
تأسيس حقائق على األرض حتى تتنّصل القوى 
الغربي��������ة من وعودها، كما ج��������رى األمر في العديد 

من الساحات اإلقليمية«.
الباحث في الش��������ؤون الدولية يلف��������ت الى ان تركيا 
قد تخسر إقليم ش��������مال العراق وال تربح حكومة 
بغداد، وهذا يعني خسارتها للعراق بشكل كامل 

ملصلحة إيران. 

وجهة نظر اخرى
وال يتفق كت��������اب اتراك كثر مع باكي��������ر، ويرون ان 

األمن القومي الترك��������ي كان دائما أهم من املصالح 
االقتصادي��������ة، مش��������يرين ال��������ى انق��������رة ق��������د تكون 
مضط��������رة لفرض عقوبات  عل��������ى اربيل اذا مضت 
الى االنفص��������ال، ألن نجاح االنفصال يعني امتداد 
الحالة الى س��������وريا التي يطال��������ب الكرد فيها بنظام 
فيدرالي، ومنها الى تركيا ولو بعد س��������نوات حيث 
يوج��������د أكبر ع��������دد من الك��������رد ال��������ذي ال يتمتعون 
بحقوقهم السياسية ويحاربون من اجل حقوقهم 
منذ عقود.وي��������رى آخرون ان تركي��������ا بامكانها ان 
تس��������تثمر في االنفص��������ال الك��������ردي لصالحها من 
خالل ف��������رض واقع جديد ف��������ي املنطقة عبر اجبار 

االقليم على تش��������كيل كونفدرالية مع تركيا كحل 
ملن��������ع انهي��������ار االوضاع فيه��������ا على أث��������ر العقوبات 
املحتملة م��������ع حقيقة ان االقلي��������م ال يمكنه العيش 
دون تركي��������ا الت��������ي تصدر اليها النفط وتس��������تورد 
منه��������ا مجمل حاجاته��������ا الغذائي واالس��������تهالكية 
األساس��������ية.ويذهب كتاب أتراك ابعد من ذلك، من 
خالل اش��������ارتهم الى امكانية استعادة كامل والية 
املوصل، من خالل االس��������تفادة من املواثيق الدولية 
املوقعة بش��������أن العراق وتركيا، والتي تتيح لتركيا 
حس��������ب ما يرونه، اس��������تعادة تل��������ك األراضي التي 

استقطعت منها في حال انهيار وحدة العراق . 

صباح كردستان

ترك برس

أك��������د الخبير التركي دوكاجان باش��������اران، من مركز أنقرة للدراس��������ات 
السياس��������ية واألزم��������ات أن معارضة تركيا وإيران العلنية لالس��������تفتاء 
في اس��������تقالل إقليم ش��������مال العراق، واإلجراءات التي ه��������ددت الدولتان 
باتخاذها  كفيلة بمنع إجراء التصويت واس��������تقالل األكراد في شمال 

العراق.
وأضاف باش��������اران ف��������ي تصريح لوكال��������ة س��������بوتنيك أن »اتحاد أنقرة 
وطهران بش��������أن قضية معينة تعد قوة تستطيع الوقوف بوجه القوى 
الخارجي��������ة التي تحاول فرض قرارات معينة على هذين البلدين، وهذا 

االتحاد يجعل استقالل كردستان أمرا مستحيال«.
وأش��������ار الخبير إلى أن هذا االتحاد أفش��������ل املشروع األمريكي لتكوين 

دولة كردستان في الشرق األوسط بقيادة برزاني.
وفي السياق نفسه أكد وزراء خارجية ايران والعراق وتركيا، الخميس، 
عدم دس��������تورية استفتاء اإلقليم املزمع إجراؤه االثنني املقبل، محذرين 
من نش��������وب صراعات في املنطقة من الصع��������ب احتواؤها، فيما اتفق 
األط��������راف الثالثة على اتخاذ إجراءات مضادة بالتنس��������يق فيما بينهم 
بش��������أن االس��������تفتاء.وقال املكتب االعالمي لوزي��������ر الخارجية العراقي، 
إبراهي��������م الجعفري في بي��������ان إن »وزير الخارجي��������ة ابراهيم الجعفري 
ونظيريه التركي، مولود جاويش أوغلو، واإليراني محمد جواد ظريف 
عق��������دوا اجتماعا ثالثيًا على هام��������ش اجتماعات الجمعية العامة لألمم 
املتحدة في نيويورك ملناقش��������ة خطة حكومة إقليم كردس��������تان إلقامة 
االس��������تفتاء«.وعبر املجتمعون، وفقا للبيان »عن قلقهم إزاء االستفتاء 
  وال��������ذي  يعرض االنتصارات الكبي��������رة الصعبة التي حققها العراق إلى 
مخاطر جمة«، مؤكدين »عدم دس��������توريته، وأنه سيتسبب بصراعات 

في املنطقة يكون من الصعب احتواؤها«.
وشدد الوزراء على » رفضهم القاطع ومعارضتهم إلجراء االستفتاء، 
وضرورة حث قيادة اإلقليم على العدول عن إجراء االستفتاء الذي لن  
ل��������ن يكون مفيدا لألكراد، أو لحكومة إقليم كردس��������تان«، متفقني على 

»اتخاذ إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم«.
وكان الرئيس التركي، رجب طي��������ب أردوغان، هدد، أمس األربعاء، بأن 
بالده س��������تبحث فرض عقوبات على إقليم شمال العراق بسبب إجراء 
استفتاء على االستقالل.وقال أردوغان أثناء حضوره جلسة الجمعية 
العام��������ة لألمم املتح��������دة في نيويورك إن االس��������تفتاء قد يثير صراعات 

جديدة فى الشرق األوسط. بحسب وكالة األناضول لألنباء .
وفى حديث إلى الصحفيني أمام فندقه، قال أردوغان إن مجلس األمن 
القومي التركي ومجلس الوزراء سيناقش��������ان العقوبات املحتملة على 

اقليم كردستان عند اجتماعهما يوم الجمعة.

كتاب أتراك: عدم مواجهة االستفتاء يعني امتداده لرتكيا.. 

االستثامر فيه افضل

خبري تريك: إقليم كردستان لن يستقل 

بسبب الرفض الرتيك اإليراين

كاتب: ليس إليران ما تخسره في كردستان العراق، لكن تركيا لديها الكثير لتخسره
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وأّكد املتحدث التركي، عقب اجتماع مجلس الوزراء 
في أنق��������رة، أن االتفاقي��������ات املذكورة ُتظهر بش��������كل 
واض��������ح الح��������دود املرس��������ومة ب��������ني تركي��������ا والعراق، 
وتتضمن س��������بل حل الخالفات في املنطقة، وتعمل 
ا عل��������ى التذكير بها والتأكيد  الحكومة التركية حالياً

على االلتزام ببنودها.

اتفاقية لوزان
في الفترة األخيرة من عه��������د الدولة العثمانية كانت 
األراضي التي ُتش��������كل الي��������وم دولة الع��������راق تتكون 
من ثالثة والي��������ات عثمانية وهي املوصل، والبصرة 
وبغ��������داد. ووالي��������ة املوص��������ل كان��������ت تض��������م معظ��������م 
ش��������مالي العراق، أي مدن املوص��������ل، ودهوك، وأربيل، 
والس��������ليمانية، وكرك��������وك، حس��������ب تقاري��������ر تركية 

رسمية.
وفي عام 1918 عندما انتهت الحرب العاملية األولى، 
وقع��������ت اتفاقي��������ة موندروس ب��������ني الدول��������ة العثمانية 
والحلف��������اء، حيث كان خط وقف إط��������الق النار يبعد 
50 كم عن مدينت��������ي أربيل واملوصل. إال أن الجيش 
البريطان��������ي انته��������ك هدنة وقف إط��������الق النار وتقدم 

الحتالل املنطقة.
وبذلك فق��������د اقتطعت املوصل م��������ن األناضول، وقد 

حسمت الخالفات بني الحكومة التركية وبريطانيا 
ح��������ول املنطقة خ��������الل »اتفاقية لوزان« ع��������ام 1923، 
عقب قب��������ول تركيا بقرار عصبة األم��������م، التي كانت 

تحت نفوذ بريطانيا.

اتفاقية أنقرة
وقعت الحكومة التركي��������ة اتفاقية في عام 1926 مع 
بريطانيا، والتي قضت بدفع خمس��������ة ماليني و500 
ألف جنيه إسترليني لتركيا مقابل نفط املوصل، إال 
أنه تم تس��������ديد ثالثة ماليني و500 ألف فقط لتركيا، 

واالتفاقية لم تنفذ بشكل كامل.
مركز مدينة املوصل ال تبعد سوى 104 كيلومترات 
عن الحدود التركية، وقد أدت التنازالت التي حصلت 
عليه��������ا بريطاني��������ا في ل��������وزان، إلى تس��������ريع عملية 
اقتطاعه��������ا عن تركي��������ا صاحبة العالق��������ات الثقافية 
املش��������تركة مع س��������كان املنطقة وعلى رأسها مدينة 

تلعفر.

اتفاقية الصداقة وحسن الجوار
ُأبرمت اتفاقية الصداقة وحس��������ن الجوار بني تركيا 
والع��������راق ف��������ي 29 آذار/ م��������ارس م��������ن الع��������ام 1946، 
بهدف تنظيم اس��������تخدام الدولتني ملي��������اه نهر الفرات 
بقصد إدارة م��������ورد منتظم من املي��������اه وإزالة خطر 

الفيضانات، وتحديد أكثر األماكن مالئمة إلنش��������اء 
الخزانات واملنش��������آت املتعلقة بالري، وتوليد الطاقة 

الكهربائية املائية مالئمة ملصلحة البلدين.
وتقض��������ي االتفاقي��������ة على أن ت��������زّود تركي��������ا العراق 
باملعلوم��������ات الخاصة باملش��������روعات واألعمال التي 
تنوي القيام بها في املس��������تقبل عل��������ى نهر دجلة أو 
الف��������رات أو على روافد النهرين لتكون املش��������روعات 

واألعمال على نحو يوفق بني مصالح الدولتني.

اتفاقية التعاون وأمن الحدود بني العراق 
وتركيا

العم��������ال  ف��������ي ع��������ام 1982 عق��������د تنظي��������م »ح��������زب 
الكردس��������تاني« ال��������ذي تصنف��������ه الحكوم��������ة التركية 
ا في لبنان وقرر خالله التمركز في  ا، مؤتمراً إرهابياً
ش��������مال العراق مستغالاً الفراغ والضعف الذي كانت 
تعان��������ي منع البالد آنذاك بس��������بب الح��������رب مع إيران، 
وبدأ التموضع في معس��������كر »ل��������والن« على الحدود 

العراقية التركية اإليرانية
هذه التطورات أثارت قلق تركيا، ودفعتها إلى توقيع 
اتفاقية م��������ع الرئيس العراقي آنذاك صّدام حس��������ني، 
ع��������ام 1983، بهدف تحقيق األم��������ن على الحدود بني 
البلدين، وهي االتفاقية التي س��������محت لها بالدخول 

10 كيلومترات ضمن االراضي العراقية.
وي��������وم الجمع��������ة، قال بي��������ان أصدره مجل��������س األمن 
القوم��������ي التركي ف��������ي ختام اجتماعه ف��������ي أنقرة إن 
»االس��������تفتاء الذي يعتزم اإلقليم الكردي في العراق 
إجراءه في 25 سبتمبر/أيلول الجاري غير مشروع 

وغير مقبول«.
وأضاف أن تركيا تحتفظ بجميع حقوقها املنبثقة 
ع��������ن االتفاقي��������ات الثنائية والدولية ف��������ي حال إجراء 
االس��������تفتاء، مش��������يرا إلى أن ظه��������ور عواقب وخيمة 
س��������تضر بش��������مالي العراق واملنطقة بأس��������رها بات 
ا ال مفر منه ف��������ي حال اإلصرار على هذا الخطأ  أمراً
)االس��������تفتاء( املرفوض من تركي��������ا ومجلس األمن 
الدولي واملجتمع الدولي والحكومة املركزية بالعراق.
وكان رئي��������س إقلي��������م كردس��������تان العراق مس��������عود 
البارزاني قد أكد وس��������ط حش��������د جماهيري بمدينة 
أربيل أن االس��������تفتاء س��������يجري في موعده، وانتقد 

»دول الجوار« التي »سارعت إلى تهديد اإلقليم«.
وأكد مجلس األمن القوم��������ي التركي أنه جرت دعوة 
اإلقلي��������م الك��������ردي ف��������ي الع��������راق للتخلي ع��������ن إجراء 
االس��������تفتاء قبل فوات اآلوان، وتركيا مستعدة لفعل 
ما بوس��������عها للمس��������اهمة بحل القضايا بني اإلقليم 

وبغداد عبر املفاوضات وعلى أساس دستوري.

اتفاقيات ثنائية ودولية متنح تركيا حق التدخل ضد استفتاء 

شامل العراق

 أخبار وتقارير

ترك برس

عقب اجتماعه االستثنائي 
الهام في أنقرة، أعلن مجلس 
األمن القومي التركي أن 
تركيا تحتفظ بـ«جميع حقوقها 
المنبثقة عن االتفاقيات 
الثنائية والدولية«، في حال 
أجرى إقليم شمال العراق 
استفتاء االنفصال، األمر الذي 
أثار تساؤالت عن ماهية تلك 
الحقوق واالتفاقيات.
المتحدث الرسمي باسم 
الحكومة التركية بكر بوزداغ، 
قال خالل مؤتمر صحفي إن 
االتفاقيات المعنية تتمثل في 
كل من »لوزان 1923«، و«أنقرة 
1926«، و«الصداقة وحسن 
الجوار بين العراق وتركيا 
في 1946«، و«التعاون وأمن 
الحدود بين العراق وتركيا في 
.»1983
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تق��������دم الكاتب الصحف��������ي غالب إلهاني��������ر بمقترحات مثي��������رة لرئيس 
كردستان العراق مس��������عود بارزاني  في مقال له نشر على صحيفة 

ميالد املقربة من الحكومة التركية.
وأوضح إلهانير أنه يتوجب على تركيا تحويل اس��������تفتاء كردس��������تان 
إلى استفتاء لالنضمام إلى تركيا في عام 2019 بإرجائه إلى ما بعد 
االنتخابات الرئاسية التركية في عام 2019. وزعم إلهانير أن أحد أهم 

املعوقات بالنسبة لبارزاني هو استخدام اسم كردستان، مشيرا إلى 
أن اس��������م كردس��������تان يوهم بصورة طبيعية الدول األربعة التي تحوي 
األكراد ) تركيا وس��������وريا والعراق وإيران( أن كردستان يعني التخلي 

عن األكراد الذين يعيشون في تلك الدول األربعة.
وأضاف إلهانير أن األكراد في الواقع ليس��������وا بال وطن بل يش��������اركون 
في الدول األربعة املش��������ار إليهم وأن الق��������وى االمبريالية ُتجبر األكراد 
على تقس��������يم الدول األربع وإنشاء دولة كردستان املستقلة في الوقت 

الذي يشاركون فيه في الدول األربع.
وأفاد إلهانير أنه يقترح على بارزاني اختيار اسم آخر للدولة الجديدة 

عوضا عن كردستان وتلقيبها ب�”الدولة اإلسالمية األيوبية” .
وطالب إلهانير السلطات التركية بتطوير استراتيجيات من دورها أن 
تحول استفتاء االستقالل إلى استفتاء لالنضمام إلى تركيا طاملا أن 

األكراد هم من سيحددون مصيرهم بأنفسهم.
ه��������ذا وزعم إلهانير أنه ينبغي عل��������ى تركيا وضع لغة جديدة وحروف 
أبجدية جديدة، مضيفا أن لغة األناضول )التركية( سترتكز على اللغة 
التركية الرس��������مية بجانب كلمات من العربية والكردية والشركس��������ية 
واألرمينية والزازية والالزية. وش��������دد إلهانير أنه يتوجب عليهم خلق 

لغة مشتركة وتاريخ مشترك ) تاريخ األناضول/ االسالم(.

ُتشير تقارير إعالمية إلى أن العالقات االقتصادية التركية القوية مع 
حكومة إقليم »كردس��������تان« العراق املحلية، سيكون لها أثرها على أي 
رد من أنقرة فيما يتعلق باس��������تفتاء اإلقليم يوم 25 س��������بتمبر/أيلول 
الجاري.وتضخ حكومة كردس��������تان العراق مئ��������ات اآلالف من براميل 
النف��������ط يوميا، واتفقت مع ش��������ركة روس��������نفت الروس��������ية للنفط على 
االستثمار في خطوط أنابيب الغاز في اإلقليم وتصدير كميات كبيرة 

من الغاز إلى تركيا وأوروبا.
ويش��������ار إلى أن انفصال 
ي��������ؤدي  ق��������د  كردس��������تان 
تركي��������ة  خس��������ائر  إل��������ى 
كبي��������رة عل��������ى املس��������توى 
االقتص��������ادي، وس��������تفقد 
تركيا طري��������ق صادراتها 
املباش��������ر نح��������و الع��������راق، 
الذي ق��������د يغل��������ق الحدود 
م��������ع كردس��������تان وربم��������ا 
يش��������عل معها حربًا على 
عليها،  املتنازع  األراضي 
ال س��������يما مس��������ألة مدينة 
الغالبي��������ة  ذات  كرك��������وك 

التركمانية.
وكان إقلي��������م كردس��������تان 
الس��������لع  بواب��������ة  الع��������راق 
واملنتج��������ات التركي��������ة إلى 
بشكل  العراقي  الس��������وق 
كردستان  وس��������وق  عام، 
بلغ  إذ  خ��������اص،  بش��������كل 
التركية  الصادرات  حجم 
للعراق عام 2013 حوالي 
11.9 مليار دوالر، كانت 
 8 كردس��������تان  حص��������ة 

مليار دوالر.
م��������ن جه��������ة أخ��������رى، قال 
تقري��������ر بوكالة »رويترز« 
تأثي��������ر  إن  العاملي��������ة، 
تش��������هدها  التي  التوترات 
اقتراب موعد  املنطقة مع 

االس��������تفتاء، امتد إلى األس��������واق التركية، ولكن يب��������دو أن التجارة عبر 
الحدود مس��������تمرة.بدوره، أش��������ار أنور أركان، املدير املساعد لألبحاث 
بش��������ركة »كابيت��������ال إف. إكس«، إلى أن��������ه »ما زال التوت��������ر املتزايد قبل 

االستفتاء في شمال العراق يؤثر على الليرة بشكل سلبي«.
ورغ��������م املناورات العس��������كرية الت��������ي تجريها القوات املس��������لحة التركية 
خالل األيام األخيرة بالقرب من الحدود العراقية، اصطفت ش��������احنات 
وعربات ش��������حن على امت��������داد كيلومتر من أجل الدخ��������ول إلى العراق 
عبر بوابة الخابور الحدودية.وقالت مصادر من الجيش التركي، وفق 
رويت��������رز، إنه من املقرر أن تس��������تمر التدريبات العس��������كرية، التي بدأت 
دون إخطار مس��������بق ي��������وم االثنني، حتى 26 س��������بتمبر أيلول أي حتى 

بعد يوم من موعد إجراء االس��������تفتاء على استقالل إقليم كردستان 
العراق في شمال البالد.وش��������هدت الصادرات التركية إلى العراق، بما 
فيه��������ا البضائع املعاد تصديرها م��������ن املنطقة الخاضعة إلدارة اإلقليم 
إلى سائر أنحاء العراق، انتعاشًا كبيرًا خالل العقد املاضي. وبحلول 
عام 2013، قفز إقليم كردستان ليصبح ثالث أكبر سوق للصادرات 

التركية التي بلغت قيمتها حوالي 8 مليارات دوالر.
وعلى س��������بيل املقارن��������ة، كانت قيمة الص��������ادرات العراقي��������ة إلى تركيا، 
باس��������تثناء النفط والغاز، تراوح بني 87 و153 مليون دوالر في الفترة 
املمتدة بني عامي 2007 و2014، بحسب تقرير في صحيفة »العربي 

الجديد«.

كاتب تريك: لينضّم إقليم كردستان إىل تركيا بدال 

من االستقالل

تداعيات استفتاء االنفصال عىل العالقات االقتصادية 

بني تركيا وكردستان العراق

الزمان الرتكية:

ترك برس



S A B A H  K U R D S T A N  N E W S P A P E R

6 Mon.11 Sep.2017 Issue No (4( محليةاالثنين 11 ايلول 2017 العدد

كما تضمنت الورشة التي عرضت خاللها افالم وثائقية، 
مناقش��������ات معمقة حول دروس الحرب التي خلفت نحو 
200 الف ضحية بني قتيل ومتعرض لالنتهاك، وحوارات 
بش��������أن معوقات وتحديات صنع الس��������الم وم��������ا يتهدده، 
وامكانية نقل تلك التجارب الى دول الشرق االوسط التي 
تعان��������ي من حروب، خالل جلس��������ات مطولة امتدت يوميا 

ألكثر من ثمان ساعات.
الجلس��������ات ناقش��������ت محاور تفصيلية، بدءا من انقسام 
يوغس��������الفيا الى ستة دول )صربيا، كرواتيا، سلوفينيا، 
البوسنة والهرس��������ك، الجبل األسود ومقدونيا( والحروب 
الت��������ي تلت ذل��������ك االنقس��������ام وعملي��������ات القت��������ل الجماعي 
واس��������بابها  حصل��������ت،  الت��������ي  الجنس��������ية  واالنته��������اكات 
وتداعياتها، مرورا باتفاقية دايتون للسالم )عام 1995( 
وف��������رض املجتم��������ع الدول��������ي لدس��������تور »معق��������د« يتضمن 
محاصص��������ات وتوازن��������ات دقيق��������ة بني املكون��������ات الثالثة 
الرئيس��������ية في الدولة وهم البوش��������ناق املسلمني والصرب 
والكروات، وما يتسببه ذلك الدستور من عرقلة في اعادة 
بن��������اء مجتمع صحي متعاي��������ش ودولة حيوي��������ة، وانتهاءاً 
بفرص اس��������تمرار الس��������لم واملخاطر التي تهدد بانهياره، 

ودور االعالم واملجتمع املدني في كل ذلك.
ي��������رى معظم البوس��������نيني باختالف قومياته��������م وأديانهم 
ومذاهبه��������م، ان دس��������تور الب��������الد كت��������ب بطريق��������ة تظهر 
االنقس��������ام وتفرض��������ه كواق��������ع ف��������ي كل مواق��������ع الق��������رار 
واملؤسسات، في دولة مركبة تضم كيانني هما جمهورية 
الصرب، وفيدرالية البوسنة والهرسك، والتي تضم عشر 
محافظات. ويواصل الكثير من االعالميني والنشطاء الى 
جانب السياس��������يني محاوالتهم لتعديل الدستور واعادة 
كتابته بما يعزز الس��������لم االهل��������ي والتعايش ويقوي بنية 

الدولة.
ويردد صحفيون وكتاب بارزون، بعد اكثر من 22 عاما 
عل��������ى انتهاء الحرب، ان اتفاقية دايتون كانت جيدة لوقف 
الحرب، لكنها ليست جيدة لصنع السالم. وينبه آخرون 
ان الحرب قد تش��������تعل مجددا فلم يتم معالجة اس��������بابها 
وهن��������اك دائما اط��������راف من مصلحتها اش��������عال الحروب، 
واصفني الوضع الحالي في بالدهم ب�«حالة حرب مجمدة 

وليست حالة سالم«.
ورك��������زت الورش��������ة في عدة جلس��������ات عل��������ى دور االعالم 
خ��������الل فترت��������ي الحرب والس��������لم، حيث نقل املش��������اركون 
م��������ن اكاديميني وصحفيني وكتاب بوس��������نيني، تجاربهم 
وقدم��������وا مالحظاته��������م ونصائحهم في تغطي��������ة املعارك 
بحيادية وسبل ضمان املوضعية في اقسى الظروف، الى 
جانب دورهم في اعادة بناء السلم من خالل نبذ خطاب 
الكراهية وتجنب اللغة املتش��������نجة وااللت��������زام باخالقيات 

العمل الصحفي وباعلى درجات املهنية.
وط��������رح محاض��������رون مالحظاتهم عن واق��������ع االعالم في 
البوس��������نة حاليا ومعوقات حرية النش��������ر، منبهني الى ان 
خطاب الكراهي��������ة والتحريض على العنف كان عامال في 
اس��������تمرار الح��������رب وتعقيدها، وان االع��������الم التحريضي 

مازال يه��������دد التعايش وبناء الس��������لم رغ��������م كونه الطريق 
الوحيد العادة بناء الدولة واملجتمع.

وتضمن��������ت الورش��������ة ايض��������ا جلس��������ات ع��������ن االنتهاكات 
التي حصلت خ��������الل الحرب، من عملي��������ات قتل جماعية 
واعتداءات جنسية، وعن كيفية التعامل مع ضحاياها من 
قبل الدولة واملجتمع بما فيها الضحايا من النساء، وعن 
محاكم��������ات مجرمي الحرب واملتورط��������ني في االنتهاكات، 
وعن مفاصل الخلل في تلك املحاكمات بما فيها صعوبة 
تقديم آالف املجرمني الى املحاكم بس��������بب غياب االدلة او 

العوامل السياسية.
كما ش��������ملت الورشة، جلس��������ات حول املؤسس��������ات التي 
تراقب وتتابع االنتهاكات املتعلقة بالنش��������ر في وس��������ائل 
االع��������الم املختلفة بم��������ا فيها االذاع��������ة والتلفزيون وكيفية 
التعامل معها وس��������بل تطوير ادائه��������ا للقيام بدورها في 
منع تهديد السلم االهلي والتعايش بني املكونات، وفرص 
نقل تل��������ك التجارب الى املناطق التي ش��������هدت نزاعات في 

العراق وبشكل خاص محافظة نينوى.

شهادات ودروس ما بعد الحرب
تش��������كلت جمعية »مقاتلون صغار للدفاع عن السلم« في 
البوس��������نة بعد س��������نوات طويلة من الحرب ملنع استخدام 
االطف��������ال في الحروب والتنبيه ال��������ى حقوقهم، وهي تضم 
االف��������راد الذين كانوا اطفاال مقاتلني في صفوف األطراف 
املختلف��������ة خالل الح��������رب. حيث كان يقدر ع��������دد االطفال 

املقاتلني بنحو تسعة آالف طفل.
روس��������مير بيراليك وكمال س��������االكا، نشطاء في الجمعية 
التي تسعى لبناء السلم والتسامح بعد ان كانوا مقاتلني 

متحاربني.
- ف��������ي تلك الفترة كنا صغارا، ولم نكن نعرف ماذا يعني 
ذلك، كان يتم استخدامنا في الحرب من اجل مصالحهم.. 
فوجئن��������ا الحقا ان االعداء الذين كن��������ا نعتقد انهم جاؤوا 
لقتلن��������ا، الكثير منهم كانوا يحملون قيم انس��������انية عالية 
لكنه��������م كانوا تح��������ت ضغ��������ط السياس��������يني واجنداتهم... 
اكتش��������فنا ان الص��������رب والكروات الذين قاتل��������وا ضدنا لم 

يكونوا أعداء وخونة بل كنا جميعا مخدوعني.
- قب��������ل الحرب االنظمة تحتاج ال��������ى دعاية، لكن بعد وقوع 
الح��������رب ال يتطلب االمر اية دعاية، فهم ال يحتاجون اليها 

مع بدء سقوط املدنيني قتلى.
- قب��������ل الحرب كان��������ت الدعاية تقول: هل تري��������د ان تموت 
كمدن��������ي في بيتك ام تريد ان تموت بطال تواجه العدو في 

الجبهة دفاعا عن امتك.
- في املخيم الذي اجتمع فيه الرجال الذين كانوا س��������ابقا 
مقاتلني صغار، فوجأ العديد منهم بانهم يلتقون بآخرين 
كان��������وا ق��������د قاتلوه��������م في بع��������ض الجبه��������ات... متأخرين 
اكتشفنا ان بامكاننا التعايش والعيش  بسالم.اكتشفنا 
انن��������ا جميعا كنا محاصرين وضحايا في حرب س��������يئة 

ال تخدم احدا. 
- بع��������د ان كبرن��������ا اكتش��������فنا ان االحزاب السياس��������ية من 

مصلحته��������ا ان تبقى الصراعات بني الش��������عوب، وهذا ما 
يجب مواجهته، فالخاسرون في النهاية هم الناس.

- الق��������وى الدولي��������ة كانت تعتق��������د انه بمجرد بن��������اء املنازل 
وع��������ودة الناس للعمل وضمان الخدمات لها سيتحس��������ن 
كل ش��������يء، لكن كان من املهم ايضا ترميم النفوس، وهذا 
ما يجب ان يحدث من اجل تجاوز اثار تلك الحرب واعادة 

الثقة بني الناس.
-  500 عض��������و في جمعية مقاتلون صغ��������ار للدفاع عن 
السلم، كبروا دون ان يحصلوا على تعليم جيد، ويعانون 
اليوم من مشاكل صحية ومن صعوبة ايجاد عمل ألنهم 
مرض��������ى وضعيف��������و التعليم، وهم عاج��������زون عن دخول 
الجامع��������ات، وهم تأخروا في ال��������زواج، او عجزوا عن بناء 
اس��������رة، فقد انتهت الحرب وهم في فترة املراهقة وبعدها 
كان عليه��������م العم��������ل والكفاح من اجل اس��������رهم... ضاعت 
حياتهم وهم اليوم يريدون ان ينبهوا اآلخرين ملنع تكرار 

تلك املآسي.
- وس��������ائل االعالم في تلك الفترة كانت جزءا من الدعاية 
الحربية وكن��������ا فعال نعيش تحت تأثيرها... كان لها دور 
في اس��������تمرارنا في الحرب....نحن كنا مجبرين على ذلك 
.. كنا نؤمن باننا نتطوع للدفاع عن حياتنا وحياة اسرنا 
ولم يكن هناك تجنيد اجباري، لكن بعد الحرب الحكومة 

لم تقدم املساعدة لنا العادة تأهيلنا في املجتمع.
- عل��������ى االعالمي��������ني الكتابة ع��������ن املقاتلني م��������ن االطفال 
تمن��������ع  الت��������ي  القوان��������ني  باق��������رار  الحكوم��������ات  ويطالب��������وا 
استخدامهم في الحرب، واقناعهم بسلوك مسار الحياة 
الطبيعي��������ة... ويج��������ب معرفة واق��������ع الش��������باب وحاجاتهم 
والعمل على تنويرهم.. على الصحفيني كشف ومواجهة 
اي مؤش��������رات مقلقة يمكن ان تؤدي ال��������ى الحرب الحقا، 

وهذا ما نخشاه.

الحرب املجمدة ستشتعل
ال يمكن تحقي��������ق مفهوم العدالة االنتقالية في البوس��������نة 
والهرس��������ك دون مواجهة املاضي، ال بد من التركيز على 
القيم الحاس��������مة لتحقيق العدالة، واالهتمام بدور وسائل 
اإلع��������الم ومنظمات املجتمع املدني في تعزيز الس��������لم من 
خالل كش��������ف الحقائق وعرض أحداث الحرب وعواقبها 

ومحاسبة املسؤولني عنها ال اخفائها.
الدكت��������ور غوران س��������يميتش: خبي��������ر في مج��������ال العدالة 
االنتقالية، اس��������تاذ جامعي وكاتب، وشاهد على الحرب، 
انجز عدة كتب عن االب��������ادة الجماعية والعدالة االنتقالية، 

ووثق شهادات عشرات من ضحايا الحرب.
- يقال ان »التاريخ معلم الحياة« وانه معلم البشرية... لكن 

يبدو اننا ال نتعلم منه.
- رغ��������م كل التط��������ور التكنلوج��������ي مازال االنس��������ان بدائيا 
ول��������م يحق��������ق التط��������ور االخالق��������ي املتواف��������ق م��������ع التطور 
العلمي والتقني...فالحروب تتكرر وتتش��������ابه في اسباب 

حصولها.
- هن��������اك 30 الف ضحية للعنف الجنس��������ي في البوس��������نة 

واكثر من 700 مقبرة جماعية واكثر من 30 الف ضحية 
في تلك املقابر.. واكثر من 100 الف قتيل من نحو اربعة 
ماليني انس��������ان.. في كل بيت قصص مفجعة.. رغم ذلك 

نتطلع للسالم.. فال بديل عن السلم.
- لكي ال تتكرر املآس��������ي يجب ان نوثق قصص الضحايا 
ونطال��������ب بحقوقها ونوث��������ق قصص املجرم��������ني ونطالب 
بمحاكمتهم.. فهن��������اك دائما مح��������اوالت لتغيير الحقائق 
وتشويه ما حصل مقابل بعض املال وألهداف سياسية.
- بالتنازل عن الحقيقة وبدون كش��������ف الوقائع ومواجهة 
املس��������ؤولني يمك��������ن ان تتكرر املآس��������ي مج��������ددا... وبدون 
الحقيقة لن نصل الى العدالة، ولن نحصل على االستقرار 

ستتكرر األزمات وتندلع حروب جديدة.
- مخ��������اوف تفج��������ر األوض��������اع تتصاع��������د، ألن العدالة لم 
تتحقق، فلألسف املحاكم التي شكلت ملحاسبة املجرمني 
لم تحقق العدالة.. نعم تم س��������جن البعض لبضع سنوات.. 
لكن الضحايا الذين تحطمت حياتهم معاناتهم مستمرة 

ولن تتوقف ماداموا على قيد الحياة.
- العدال��������ة لن تتحقق بدون التعامل مع الضحية انس��������انيا 
وفه��������م معاناته... م��������ا فرضه املجتم��������ع الدولي واملحامون 
هو عدالة قانونية مش��������وهة ال تؤمن حقوق الضحايا وال 

تعني بالنسبة لهم شيئا.
- مرتك��������ب جريم��������ة االغتص��������اب ف��������ي الح��������رب يفلت من 
العقاب او يس��������جن س��������بع س��������نوات ثم يخرج ملمارس��������ة 
حيات��������ه... ومجرمو الح��������رب اآلن هم رجال سياس��������ة في 
الداخل والخارج، واالح��������زاب هي ذاتها تتصارع من اجل 

مصالحها.
- الط��������الب ف��������ي امل��������دارس ُيع��������دون لح��������روب جدي��������دة في 
املس��������تقبل.. نحن ال نس��������أل كم س��������يمتد الس��������الم.. نحن 
نس��������أل متى س��������تحصل الحرب القادمة.. ألنها آتية دون 

شك مع كل هذه املظالم واملصالح.
- املحاك��������م ه��������ي جزء من العدال��������ة، من خالله��������ا يتم ادانة 
بعض املجرمني وس��������جنهم لبضع س��������نوات، ولكن هذا ال 
يكفي فيجب وضع اس��������س ملساعدة  الضحايا لتعويض 
م��������ا فقدوه انس��������انيا.. املحاكم ال تق��������دم املعونات، ال تقدم 
الصحة النفس��������ية والدعم االجتماع��������ي وال تعيد الحقوق 
االنس��������انية وال تمحي وال تعوض الذكري��������ات.. هذا عمل 
املنظمات والدولة التي لم تفعل ش��������يئا.. ومع غياب العدالة 

الحروب قادمة. 
- وسائل االعالم كما الجامعات تمارس دورا سلبيا في 
عدم كشف الحقائق بل والتغطية عليها... هي تطرح امرا 
واحدا »نحن الضحايا ومنافسونا هم املجرمون.. نحن .. 
وهم....«... وسائل االعالم ليست مستقلة انها تنتمي الى 
احزاب وقوميات وش��������عوب .. تغطياتها س��������يئة وال تفكر 
بالضحاي��������ا ..هم يحمون املجرم��������ني وتحركها االجندات 

السياسية والقومية.
- ال يوجد اليوم ش��������عب بوس��������ني، هناك ش��������عب كرواتي 

وشعب صربي وشعب بوشناقي.
- نحن لس��������نا في حالة س��������لم، الحرب مستمرة بوسائل 

صحفيون وكتاب وباحثون بوسنيون يقدمون خالصة تجاربهم 

عن سنوات الحرب والسلم

دروس من سنوات الحرب والسلم في البوسنة والهرسك في ورشة تدريبية حوارية بمشاركة 
صحفيين عراقيين وسوريين

رساییڤو /صباح كردستان/ سامان نوح

نظمت منظمة دعم االعالم الحر )ims( وبالتنسيق مع رابطة صحفيي البوسنة والهرسك، ورشة تدريبية، في العاصمة البوسنية سرايفو، العالميين ونشطاء عراقيين 
وسوريين، تركزت على دروس الحرب األهلية والمرحلة االنتقالية، ودور االعالم خالل فترتي الحرب واعادة بناء السالم.الورشة التي شارك فيها 14 اعالميا وناشطا من 
محافظة نينوى ومن اقليم كردستان الى جانب نشطاء سوريين، نظمت للفترة بين 13 و18 ايلول سبتمبر الجاري، وجرى خاللها عرض رؤية صحفيين وكتاب واكاديميين 

بوسنيين حول سنوات الحرب )1995-1992( وما بعدها وعن اسباب الحرب ونتائجها.
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اخرى، هم فقط اوقفوا العمليات 
القتالية... ال س��������لم هنا...املشكلة 
غي��������ر  االتفاقي��������ات  ف��������ي  ه��������ي 

االخالقية املفروضة دوليا.
- املش��������كلة لي��������س ف��������ي 30 ال��������ف 
ضحي��������ة للعنف الجنس��������ي فقط، 
بل ف��������ي 30 الف مج��������رم يحاول 
التهرب من الجريمة وممارس��������ة 
حيات��������ه الطبيعية ب��������ني ضحاياه 
وم��������ن الصع��������ب مالحقت��������ه ف��������ي 
بيئة سياس��������ية ال تس��������اعد على 
تحقي��������ق تل��������ك العدال��������ة... هن��������اك 
100 ال��������ف مجرم لك��������ن يتم فقط 
مالحق��������ة 400 ف��������رد منه��������م، اما 
اآلخرون فقد نج��������وا من العقاب 
وه��������م  حياته��������م  ويمارس��������ون 

يقابلون ضحاياهم.
- لألس��������ف قادة الحرب هم قادة 
الس��������الم.. وهم عندم��������ا يعقدون 

اتفاقات السالم ال يقبلون حقيقة ان السالم يجب ان يمر 
من خالل محاسبة امراء الحروب.

- الصحف��������ي والباحث مهمته كش��������ف الحقائق وتوثيقها 
لك��������ي ال تتك��������رر ذات التج��������ارب مجددا .. وف��������ق األوضاع 
الحالية سيتحول املس��������ؤولون عن االنتهاكات الى رجال 

دولة.
-  الرج��������ال الذي��������ن كانوا ج��������زءا من املش��������كلة ال يمكن ان 

يكونوا جزءا من الحل.
- قبل كل ش��������يء علينا ايق��������اف الح��������رب، وبعدها العمل 
لصنع الس��������الم. لك��������ن العدالة ال تتحق��������ق باملحاكم فقط، 
هناك اش��������ياء كثيرة يجب عملها من اجل صنع الس��������لم.. 
دون العدالة والحقيقة ال س��������الم ...وس��������نتجه الى حروب 

جديدة هي مؤجلة فقط.
- الدول��������ة ال ترغ��������ب بكش��������ف الحقيقة ألن هن��������اك رجال 
سياسة متورطون... لذلك االمر يتطلب تعاون بني الناس 
والصحفي��������ني واملنظمات املدنية وتش��������كيل قوى ضغط 
من اجل كش��������ف الحقائق وتحقيق العدالة وبناء املجتمع 
املؤم��������ن بالتعايش وعدم تكرار الحروب مس��������تقبال.. اما 

التخندقات الحالية فهي ستؤدي للحروب.
- لدينا مجتمع منقس��������م، هناك من يح��������اول ويكافح من 
اجل بنائه لكنهم مهمشون ومحددوا التأثير، فيما رجال 
الدول��������ة املؤثري��������ن ال يتحركون باالتج��������اه الصحيح تحت 
تأثير مصالحهم وبحكم طوائفهم ال يس��������عون لتحقيق 

السلم الشامل.
- ال بد من تش��������كيل احزاب جديدة ق��������ادرة على مجابهة 
األخطاء التي حصلت، أحزاب ال تتخندق خلف الطوائف.
- الح��������روب ال تدم��������ر بيوتنا وتس��������لب اعمالن��������ا، بل تدمر 
حياتن��������ا.... هذا هو هدفنا الكبير اس��������تعادة حياتنا )بناء 
الحي��������اة من جدي��������د( لك��������ي ال نواجه نفس املش��������اكل في 

املستقبل.

سالم غير عادل
ب��������وركا روديج: صحفية عملت خالل الحرب البوس��������نية 
ووثق��������ت أحداثه��������ا وقص��������ص ضحاياها، تش��������غل حاليا 

منصب أمني رابطة صحفي البوسنة والهرسك
- رابطة صحفي البوس��������نة والهرسك تأسست في فترة 

الح��������رب حني كان��������ت هناك ث��������الث جي��������وش تتقاتل على 
األرض.. وه��������ي تض��������م صحفيني من مختل��������ف املكونات 
يعملون على كش��������ف الحقائق لتحقي��������ق املصالح العامة 
للمجتمع البوس��������ني وليس لطرف واحد... هي اليوم تعد 
اكب��������ر رابطة للصحفيني وتض��������م 750 صحفيا.. وكانت 
رسالتها بعد الحرب تحقيق العدالة االنتقالية ولعب دور 

ايجابي في بناء السلم.
- العدي��������د من الصحفي��������ني انتقلوا الى س��������رايفو لتغطية 
الحرب ح��������ني كان الناس يهربون منه��������ا... لم يتخلوا عن 
مهمته��������م في كش��������ف الحقائ��������ق يوما حت��������ى في أصعب 
الظ��������روف... يومها كان البعض يدعو للتقس��������يم وآخرون 
للوحدة، كان البعض ينش��������ر األكاذيب وآخرون الحقائق، 
كان البع��������ض يكتبون من اجل الس��������لم وآخرون من اجل 
الحرب..... فترة الح��������رب صعبة جدا واألهوال كبيرة لكن 

دائما هناك فرصة للسلم.
- م��������ع حقيقة وج��������ود الخالفات بني املكون��������ات وتهديدها 
املس��������تمر باش��������عال حروب جديدة، نبحث ع��������ن الفرص 
املتاحة للتحول من الحرب املجمدة الى الس��������لم والتعايش 
االيجاب��������ي، وتجاوز ترك��������ة الحرب والتح��������رك نحو اعادة 
بناء النسيج االجتماعي ووضع البنى االعالمية واملدنية 
والسياس��������ية االدارية التي تمثل متطلبات أساس��������ية لذلك 

التحول.
- نحن نرفض الس��������الم غير العادل الذي فرضه املجتمع 
الدولي علينا في اتفاقية دايتون لكننا نظل نرى ان السلم 

افضل من الحرب.
- الضحايا ه��������م الضحايا اينما كانوا، وال يجوز اعالميا 
التميي��������ز بينه��������م مهم��������ا كان انتماؤهم، وحت��������ى لو كانت 
عائلت��������ك اح��������دى الضحاي��������ا فعلي��������ك ان تكت��������ب بحيادية 

وموضوعية وتلتزم باخالقيات العمل الصحفي. 
- االنتهاء من آثار الحرب وانجاز الس��������لم يحتاج الى وقت 
طويل... لكن بن��������اء الديمقراطية والدولة املدنية تحتاج الى 

وقت اطول بكثير وهي مهمة معقدة.
- رغم ما تقدمه وسائل التواصل االجتماعي من كتابات 
تتضمن التشهير والدعوة للعنف ونشر خطاب الكراهية، 
اال انها في ذات الوقت تمنح فرص كبيرة لصنع الس��������الم 
والترويج لالفكار الجيدة والتحشييد للقيم االنسانية ... 

فوسائل التواصل االجتماعي توفر فرص كبيرة وواعدة 
وه��������ي تحمل الكثير م��������ن قصص البناء وتعزيز الس��������لم 
والتعايش...انه��������ا ايضا وس��������يلة فاعل��������ة اليصال مطالب 

الناس الى الحكومات والضغط عليها.

الدفاع عن النظام.. التشجيع على الحرب
ماريجا ساجكاس، صحفية وخبيرة في وسائط اإلعالم 
وخبيرة في مجال العدالة واملصالحة من خالل وس��������ائل 

االعالم، وتحمل ماجستير في العالقات الدولية.
- الصحافة لم تكن حرة في يوغس��������الفيا السابقة، كانت 
صحافة موجهة تصادر الرأي اآلخر، مهمتها الدفاع عن 
النظام وتلميع صورته ومحاربة األعداء.. كان الصحفيون 
يكتب��������ون ع��������ن وحدة األم��������ة واالخ��������وة وال يخوضون في 
االختالفات القومي��������ة والدينية واملذهبية... بعد وفاة تيتو 
تفجرت املش��������اكل بني الق��������ادة الطامحني للس��������لطة، وكل 
طرف ايد القائ��������د املمثل لقوميته، وب��������دأ التمجيد القومي 
من قبل الصحفيني والكت��������اب، كل طرف كان يمجد ارثه 
ويتح��������دث عن ضحاياهم ويتناس��������ى ضحايا اآلخر، كل 
ذلك تحت تأثير السياس��������يني من اصح��������اب املصالح في 
األط��������راف الثالثة، اجبروا الصحفيني عل��������ى ذلك، ومن لم 
ينفذ كان يتم محاربته وتهميش��������ه وتش��������ويه س��������معته، 
ووصل الجميع في النهاية للحديث عن الحرب واملوت في 
س��������بيل قوميته، ثم وقعت الحرب وصاروا يتحدثون عن 
انته��������اكات اآلخر وعن أي قومية لديها ضحايا أكبر واي 

قومية لديها مقابر اكثر.
- قبل الحرب معظم وس��������ائل االعالم كانت تحت سيطرة 
السياس��������يني، وكان هناك س��������وء بالغ في اس��������تخدام تلك 
الوس��������ائل في خدمة اجندتهم السياسية... طبعا لم تكن 
هن��������اك رقابة، لكن ما هو اس��������وأ كان الرقاب��������ة الذاتية التي 

منعت ظهور الحقائق ومواجهة السياسيني بها.
- نتيجة تلك الصحافة الس��������يئة كان الس��������كان يعتبرون 
الش��������اعات واالكاذي��������ب الت��������ي يت��������م تس��������ريبها للصحافة 
م��������ن قبل االط��������راف السياس��������ية كحقائق والش��������عب كان 
يصدقها... كان يت��������م فبركت الحقائق ودفع اموال كبيرة 
لذلك، ولم تكن هناك حقائق كاملة وهذا خلق شرخا بني 

املكونات واشعل الصراعات بينها.

- لك��������ن صحفي��������ني ش��������جعان 
ادركوا مآالت تشويه الحقائق، 
الرادة  االستس��������الم  رفض��������وا 
بحياتهم  وخاط��������روا  األحزاب، 
من اجل ابراز الحقيقة وس��������ط 

التظليل.
- الصحفي��������ون الذي��������ن كان��������وا 
يؤججون ن��������ار الحرب ويبثون 
الكراهي��������ة ب��������ني املكونات خالل 
املع��������ارك من خ��������الل الدفاع عن 
مكون��������ه والهجوم عل��������ى اآلخر، 
بع��������د الحرب كانوا يكتبون عن 
السلم ويشددون على تحقيقه، 
هم كانوا يكتبون تحت الطلب 
وهؤالء تجده��������م في كل مكان 
، انه��������م يمثل��������ون ج��������زءا م��������ن 

الجريمة.
- االدع��������اء الع��������ام ف��������ي صربيا 
قام بمحاوالت ملحاكمة بعض 
الصحفي��������ني لكن معظ��������م الصحفيني فلتوا م��������ن العقاب 
ألن��������ه لم تكن هناك ادلة عن العالقة املباش��������رة بينهم وبني 
الجرائم التي حدثت.. عموما هؤالء تم تهميشهم ولم يعد 

لهم وجود في صحافة اليوم.

صحفيون وصحفيات:
- ال ش��������يء اهم من وقف الحرب، والبدء بصنع الس��������الم 
وتحقيق العدالة االنتقالية، لكن من املهم جدا عدم نسيان 
آالف الضحايا ونس��������يان اس��������باب تولد العنف واشتعال 
الح��������رب... ف��������ال يمك��������ن ل��������الرادة الدولية فرض الس��������الم 
واملصالحة والتعايش دون ضم��������ان ما يقابلها من ادانة 
ملرتكبي الجرائم ومروجي العنف.... دون ذلك فان املراحل 
االنتقالية ستؤدي الى انتاج االستبداد والدكتاتورية في 

ظل سالم هش سيتفجر مجددا ولو بعد حني.
- اذا كان هذا مصير البوس��������نة والهرسك ونحن في قلب 

اوربا فكيف سيكون الحال معكم؟
- علي��������ك ف��������ي النهاي��������ة ان تختار بني ان تك��������ون في صف 

الحكومات واالنظمة ام في صف الحقيقة.
- نح��������ن كنا نناضل من اجل الس��������لم وبن��������اء دولة عادلة 
مدنية تحترم فيها القوانني، لكن األش��������خاص املسؤولني 
عن تحقيق ذلك لم يكن في محل املس��������ؤولية ولم يحققوا 

ذلك.
- لألس��������ف خطاب الكراهية يستمر وهو ممكن ان يؤدي 
الى العنف مج��������ددا. لذلك يجب مواجهت��������ه بحزم وهذا ال 

يحدث عادة.
- الصحاف��������ة هي واح��������دة من ضحايا الح��������روب لكن في 
اصع��������ب االوض��������اع كان هن��������اك صحفي��������ون ملتزومون 
بالنزاهة والحيادية ويرفضون الدعاية الس��������لبية السيئة 
.. الغالبية دخلت في دوامة التصعيد والدعاية السياسية 
له��������ذا الط��������رف او ذاك وقل��������ة بقيت مس��������تقلة ظل��������ت تنبه 
وتكشف الحقائق وتؤمن بان ما يحدث هو ليس املسار 

الصحيح.
- قال لي ابي حني بدأت الحرب ان كل الجيوش متساوية 
لكن الجيش املنتصر س��������نغني ل��������ه.. لكن الحياة لن تعود 

ولن يكون هناك غناء يسرنا.
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لقاء أجراه: ماجد الحيدر

الدكتور عبد الفتاح بوتاني رئيس األكاديمية الكوردية 
مؤرخ غزيز االنتاج وباحث دؤوب وواحد من الشخصيات 
العلمية المرموقة في كوردستان. ولد سنة 1950 من 
اسرة معروفة تنحدر في اصولها من قرية شاخ البوتانية 
العريقة واالثرية الواقعة في احدى ثنايا جبل الجودي. 
نشأ في الموصل ونال البكالوريوس في آداب التاريخ 
من جامعتها  1972، ثم  الماجستير في اداب التاريخ 
الحديث بامتياز 1990، وعلى الدكتوراه بامتياز ايضًا سنة 
1995.حصل على مرتبة االستاذية سنة 2005 .وعّين 
عميدًا لكلية االداب 2002-1996، ثم عميدًا لمركز الدراسات 
الكوردية وحفظ الوثائق في جامعة دهوك 2006-2014. 
عضو االكاديمية الكوردية منذ سنة 2007 وحاليًا رئيسها، 
له )27( مؤلفًا في تاريخ العراق والكورد وكوردستان 
عالوة على أكثر من 450 بحثا ومقاال منشورًا في 
الصحف والمجالت. صباح كوردستان التقت به وسألته 
أواًل عن األكاديمية الكوردية: متى تأسست؟ عدد 
أعضائها وكيف يتم انتخابهم واختيار رئيسها؟ فأجاب 
مشكورًا:

في حديث موسع وصريح مع صباح كوردستان الدكتور عبد الفتاح بوتاني

- كان مطل��������ب تأس��������يس مجم��������ع علمي ك��������وردي احد مطالب 
االوساط الثقافية الكوردية منذ سنة 1948، وبعد قيام ثورة 
14 تموز 1958، اصبح شعارًا ملعظم الكتاب واملثقفني الكورد. 
وافق��������ت الحكومة العراقي��������ة عام1968 على تأس��������يس املجمع 
العلمي الكوردي، وصدر قانون تأسيس��������ه املرقم )183( في 
1970/8/29 بعد اتفاقية 11 آذار 1970، واعلن عن تش��������كيله 
في اواخر سنة 1970. بعد انهيار االتفاقية عام 1974 حولت 
السلطة املجمع الى هيئة تابعة للمجمع العلمي العراقي فشّلت 
بذل��������ك اعماله وفقد ش��������خصيته املعنوية والقومية املس��������تقلة 

حتى سقوط النظام 
تناوب على رئاس��������ة املجمع العلمي الكوردي في بغداد خالل 
املدة 1971-2003 الدكتور احسان شيرزاد ومسعود محمد 
وع��������الء الدين س��������جادي وعزيز رش��������يد عق��������راوي والدكتور 

جوامير مجيد سليم. 
عندما تش��������كلت حكومة اقليم كوردستان عام 1992، ظهرت 
الحاجة الى اعادة تشكيل املجمع في اربيل، وتم ذلك في سنة 
1997 وباالس��������م القديم )املجمع العلم��������ي الكوردي( الذي ظل 
اس��������مه لغاية 2007 وترأسه كل االستاذ شكور مصطفى ثم 
الدكتور ش��������فيق القزاز ثم الدكتورة كوردس��������تان موكرياني. 
بعد 1997 أعيد تش��������كيل املجمع وغير اس��������مه الى االكاديمية 
الكوردية ومازال يعمل بهذا االسم وترأسه خالل هذه الفترة 
كل من الدكتور ش��������فيق القزاز ثم الدكت��������ور نوري الطالباني 
ثم االس��������تاذ الدكت��������ور عبدالفتاح بوتان��������ي. ترتبط االكاديمية 
مباش��������رة برئاس��������ة مجلس الوزراء، ورئيس��������ها بدرجة وزير 
ينتخب كل اربع س��������نوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتتألف 
االكاديمي��������ة م��������ن اعضاء عاملني ال يقل عدده��������م عن )9( وال 

يزيد عن )15( عضوًا، خمسة منهم متفرغون 

- م��������ا مدى تأثر عمل األكاديمية باألزمة املالية واالقتصادية؟ 
وما أهم مشاريعكم؟

- انتخب��������ت رئيس��������ًا لألكاديمية عام 2015 وعند اس��������تالمي 
ملهام��������ي وجدت انه��������ا َمدينة ملطبعة اهلية ولع��������دد من الكتاب 
واملؤلف��������ني بنحو )52( ملي��������ون دينار وبينم��������ا كانت ميزانية 
االكاديمية لغاية 2014، نحو ملياريي دينار سنويًا، اصبحت 
سنة 2015 )9( ماليني دينار شهريًا قلصت سنة 2016 الى 
7،5 مليون، ومنذ سنة 2016 لم يستلم االعضاء العاملون اية 
مكافأة، لكنهم لم ينقطعوا عن اجتماعات مجلس االكاديمية 
ولم تتوقف نشاطاتها فنظمت عشرات الندوات واملحاضرات، 
واس��������تمرت في اصدار مجلتها ، فضالاً عن عش��������رات الكتب 

وف��������ي مختلف حق��������ول املعرفة. واه��������م مش��������اريع االكاديمية 
الت��������ي توقفت بس��������بب االزمة املالية، مش��������روع انس��������كلوبيديا 

كوردستان.

- باعتبارك��������م باحثًا ف��������ي تاريخ كوردس��������تان كيف تنظرون 
الى املؤثرات الرئيس��������ية في تش��������كيل تاريخ املجتمع الكوردي 

وطبيعته ؟

- الش��������ك ان الش��������عور الديني واملذهبي لعب��������ا دورًا مؤثرًا في 
تأخر الشعور والوعي القوميني لدى الكورد، فتحميل القومية 
مفهومًا دينيًا او عش��������ائريًا يعني خروج القومية عن اطارها 
التاريخي الصحيح، وهذا ما حصل في مسار الحركة القومية 
الكوردية، أي مزج الدين والعش��������ائرية بالقومية وتش��������كل ما 
)القومي��������ة العش��������ائرية( املدعوم��������ة م��������ن املتزمتني  يس��������مى ب�
العش��������ائريني والديني��������ني، هذه الظاهرة الس��������لبية واضحة في 
طبيعة املجتمع الكوردي، وادت الى استغالل الدول املتقاسمة 
لكوردس��������تان ملش��������اعر الك��������ورد الدينية والعش��������ائرية، ووقع 
معظم ابناء شعبنا تحت تأثير هذا االستغالل املقيت ووقف 
الكثيرون ضد تطلعات ش��������عبهم القومية، وفي تاريخنا امثلة 
واضحة عن مدى اس��������تغالل مش��������اعر الكورد الدينية كعقبة 
كأداء أم��������ام نيلهم لحقوقهم ألنها كان��������ت وما تزال - الى حد 
ما - ذات تأثير كبير عليهم، وهذا يفس��������ر ايضًا تش��������جيعهم 
الكورد لبناء املزيد من الجوامع واملساجد وتشجيع االسالم 
السياس��������ي ودعمه في كوردس��������تان. اما التمسك بالعشيرة، 
فكان وم��������ا يزال، عقبة رئيس��������ة امام وحدة الك��������ورد القومية  
ووالدة الشعور والوعي القوميني. كما إن الدول التي تتقاسم 
كوردس��������تان، حريصة على اظهار الكورد كمجموعة عشائر 
وقبائ��������ل متنازعة. ان اس��������تمرار الكثير م��������ن الكورد في حالة 
عشائرية وبقاء رواس��������ب الحياة العشائرية وذهنيتها يعيق 
الحركة القومي��������ة الكوردية التحررية وتطوره��������ا وبناء الدولة 
القومية الكوردية او انشاء املؤسسات الخاصة بالديمقراطية 

الحديثة. 

- ما هي إذن أبرز الدروس التاريخية التي يمكن استخالصها 
؟ هل تعلمت منها القيادات السياسية ؟

- كال بالتأكيد. فالتردد ومباهج الحكم واملسؤولية ال تسمح 
له��������م بمحاربة ه��������ذه الظواهر املتوارثة. يجب ف��������ي رأيي تبني 
الديمقراطي��������ة املوجهة ونظ��������ام القوائم الحزبية للمرش��������حني 
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الت��������ي توقفت بس��������بب االزمة املالية، مش��������روع انس��������كلوبيديا 

كوردستان.

- باعتبارك��������م باحثًا ف��������ي تاريخ كوردس��������تان كيف تنظرون 
الى املؤثرات الرئيس��������ية في تش��������كيل تاريخ املجتمع الكوردي 

وطبيعته ؟

- الش��������ك ان الش��������عور الديني واملذهبي لعب��������ا دورًا مؤثرًا في 
تأخر الشعور والوعي القوميني لدى الكورد، فتحميل القومية 
مفهومًا دينيًا او عش��������ائريًا يعني خروج القومية عن اطارها 
التاريخي الصحيح، وهذا ما حصل في مسار الحركة القومية 
الكوردية، أي مزج الدين والعش��������ائرية بالقومية وتش��������كل ما 
)القومي��������ة العش��������ائرية( املدعوم��������ة م��������ن املتزمتني  يس��������مى ب�
العش��������ائريني والديني��������ني، هذه الظاهرة الس��������لبية واضحة في 
طبيعة املجتمع الكوردي، وادت الى استغالل الدول املتقاسمة 
لكوردس��������تان ملش��������اعر الك��������ورد الدينية والعش��������ائرية، ووقع 
معظم ابناء شعبنا تحت تأثير هذا االستغالل املقيت ووقف 
الكثيرون ضد تطلعات ش��������عبهم القومية، وفي تاريخنا امثلة 
واضحة عن مدى اس��������تغالل مش��������اعر الكورد الدينية كعقبة 
كأداء أم��������ام نيلهم لحقوقهم ألنها كان��������ت وما تزال - الى حد 
ما - ذات تأثير كبير عليهم، وهذا يفس��������ر ايضًا تش��������جيعهم 
الكورد لبناء املزيد من الجوامع واملساجد وتشجيع االسالم 
السياس��������ي ودعمه في كوردس��������تان. اما التمسك بالعشيرة، 
فكان وم��������ا يزال، عقبة رئيس��������ة امام وحدة الك��������ورد القومية  
ووالدة الشعور والوعي القوميني. كما إن الدول التي تتقاسم 
كوردس��������تان، حريصة على اظهار الكورد كمجموعة عشائر 
وقبائ��������ل متنازعة. ان اس��������تمرار الكثير م��������ن الكورد في حالة 
عشائرية وبقاء رواس��������ب الحياة العشائرية وذهنيتها يعيق 
الحركة القومي��������ة الكوردية التحررية وتطوره��������ا وبناء الدولة 
القومية الكوردية او انشاء املؤسسات الخاصة بالديمقراطية 

الحديثة. 

- ما هي إذن أبرز الدروس التاريخية التي يمكن استخالصها 
؟ هل تعلمت منها القيادات السياسية ؟

- كال بالتأكيد. فالتردد ومباهج الحكم واملسؤولية ال تسمح 
له��������م بمحاربة ه��������ذه الظواهر املتوارثة. يجب ف��������ي رأيي تبني 
الديمقراطي��������ة املوجهة ونظ��������ام القوائم الحزبية للمرش��������حني 

لتحجي��������م دور العش��������ائر ورجال الدين املتنفذين في مس��������ار 
سياسة االقليم وفي املجاالت كافة. ففي مجتمع غير متطور 
يعاني من رواسب املاضي ومعاناته، تدفع اللعبة الديمقراطية 
مجموع��������ة من الجهلة الى البرملان ممن كانوا والى وقت قريب 
يبررون كل عمل س��������لبي لهم تجاه الحركة الوطنية الكوردية 

بحجة »ان الحلوى ال تنبت في كوردستان«.
لق��������د اثبتت انتخابات برملان كوردس��������تان خاصة عام 2013: 
ان املجتم��������ع الك��������وردي ما زال مجتمعًا عش��������ائريًا، وان كثرة 
الجامع��������ات واملدارس وانخفاض نس��������بة االمي��������ة، لم تؤثر فيه 
كثي��������رًا، وان التقدم ال��������ذي حصل بعد انتفاض��������ة آذار 1991، 
مجرد مظهر بدون محتوى حقيقي، واال كيف نفسر حصد 
ابناء االغوات ومحس��������وبيهم ملعظم اصوات الناخبني خاصة 

في منطقة بادينان؟

- وماذا عن أثر التدين املتزمت واحزاب االس��������الم السياس��������ي 
في استمرار هذا الوضع؟

- ال اعتق��������د ان ش��������عبًا من الش��������عوب تضرر الى ح��������د فقدانه 

لش��������خصيته املس��������تقلة وحقه في تأس��������يس دولته املستقلة، 
كالش��������عب الكوردي، بس��������بب انخداعه بالح��������كام والدول التي 
اتخذت الدين س��������تارًا العمالها وتأييد الكثير من رجال الدين 

املتنفذين لها، 
ومع ان احزاب االس��������الم السياسي تطبق سياسات واجندات 
الدول املجاورة التي تتقاسم كوردستان، وتحرس مصالحها 
باس��������م الدين، فإنها حظيت لألس��������ف بدعم ومسايرة محلية 
بحجة احتوائها، ففي اقليم كوردس��������تان اليوم نحو )5( االف 
جامع ومس��������جد، واذا قارنا عددها في اية مدينة كوردية، مع 
عددها في املدن االيرانية والتركية والعربية، لوجدنا ان املدن 
الكوردية هي االولى في عدد جوامعها ومساجدها وتكياتها 
بالنس��������بة لعدد سكانها، وربما تفوق ما هو موجود في عدة 

دول عربية مجتمعة!

- وهل يش��������كل االسالم السياسي وفق هذا الفهم خطرًا على 
مستقبل الكورد القومي؟

- نع��������م. فه��������و ال يؤم��������ن بالديمقراطية، وال يمك��������ن ان يصبح 
خطابه مرش��������دًا للحركة القومية الكوردية التحررية، وخطره 
ال يقل عن الدول التي تتقاس��������م كوردستان. السؤال هنا: ملاذا 
االسالم السياسي يتمتع فقط في اقليم كوردستان بالحرية، 
بينما ال تس��������مح معظم الدول العربية له بالعمل العلني؟ فاذا 
كانت هذه الدول تدرك خطورته فكيف الحال بالنسبة للشعب 

الكوردي املضطهد الذي ال يملك دولة خاصة به ؟!!

- لننتق��������ل اآلن ال��������ى الحديث عن اللغة الكوردي��������ة إذ يتصاعد 
الج��������دل بني فت��������رة وأخرى ح��������ول ضرورة توحي��������د اللهجات 
الكوردي��������ة وأحقي��������ة ه��������ذه اللهج��������ة أو تلك في أن تك��������ون اللغة 
الرس��������مية لكوردس��������تان. ما رأيكم بهذا املوضوع ش��������خصيا 

وكأكاديمية كوردية؟ 
في رأيي الش��������خصي ليس��������ت هناك لهجة كوردية افضل من 
اخرى، ربما س��������اعدت الظروف التأريخية والسياس��������ية على 
تق��������دم لهجة وتأخر اخ��������رى، للك��������ورد العديد م��������ن اللهجات، 
ولحس��������ن الحظ ف��������أن جميعها تبل��������ورت - الى ح��������د ما - في 
لهجتني رئيس��������يتني الكورمانجية الش��������مالية والكورمانجية 
الجنوبي��������ة، علم��������ًا ان اكثر م��������ن %70 من الش��������عب الكوردي 
يتكلم��������ون باللهج��������ة االول��������ى، لذا م��������ن الخطأ اطالق تس��������مية 
البادين��������ي على االولى والس��������وراني على الثاني��������ة، واللهجتان 
مس��������تعملتان منذ مئات السنني في التعامل اليومي والكتابة، 
واس��������تمر هذا بعد انتفاض��������ة آذار 1991 في االدارة والتعليم، 

ولم يؤد استخدامهما الى تجزئة كوردستان ال سياسيًا وال 
)قوميًا(. لذا ارى وجوب االس��������تمرار في اعتماد اللهجتني في 
االدارة والتعليم واالعالم وال مناص من االعتراف ان للكورد 
او للغة الكوردية لهجتني رئيسيتني، وربما سيكون املستقبل 
كفي��������الاً بتوحيدهما، مع هذا افضل حاليًا ان تبقى على االقل 
في جنوب كوردس��������تان اللهجة )السورانية( لغة التخاطب مع 
املرك��������ز او مع دول العالم، وان تكتب عل��������ى النقود والجوازات، 

املهم علينا ان نخاطب العالم بلهجة واحدة.

- نس��������أل ضيفنا العزيز أخيرًا عن الجامع��������ات الكوردية. ما 
رأيكم بمس��������تواها؟ ما هي شروط النهوض بها أوالاً وتعميق 

دورها وأثرها في املجتمع الكوردستاني ثانيًا.
- املهمة االساس��������ية للجامعات هي التفاعل مع املجتمع، فمن 
امله��������م اختيار القيادات العلمية م��������ن ذوي الكفاءة العلمية التي 
تك��������رس معظم اوقاتها للتدريس والقراءة والتأليف والترجمة 
والبح��������ث. لكننا في الواقع، ال نجد في جامعاتنا اال القليل من 
القي��������ادات التي تنطبق عليهم هذه املواصفات، فمش��������اركتهم 
في الحياة الثقافية ال تستحق الذكر وجميع ما ينجزونه من 
البحوث الغراض الترقي��������ة، واضرب مثالاً عن كليات الزراعة، 
ت��������رى ماذا قدمت من اجل تطوير الزراعة في االقليم، علمًا ان 

كوردستان بلد زراعي في املقام االول.
وم��������ن املآخذ على جامعاتنا، ان الدراس��������ة باللغة الكوردية ما 
زالت تتعثر وأن نشاطها في التأليف والترجمة وفي مختلف 
االختصاص��������ات ضعي��������ف ربما لع��������دم رصد مبال��������غ كافية، 
م��������ع ان ملعظمه��������ا مطابع، او لعدم وج��������ود مؤلفني ومترجمني 
اكفاء. هناك تدهور في املستوى العلمي للتدريسيني بسبب 
حداثة ممارس��������تهم للمهنة وقلة خبراتهم، وانعكس هذا على 

املستوى العلمي والثقافي للطالب.
ف��������ي رأيي لم يكن هناك تخطيط لتطوي��������ر التعليم العالي منذ 
س��������نة 1992 والى االن بدليل فت��������ح العديد من الجامعات دون 
دراس��������ة، وهذا الكم انعك��������س على املس��������توى العلمي ونوعية 
التدريس��������يني. ناهيك ع��������ن التهاون في التدريس واالش��������راف 
واملناقشة ومنح الش��������هادة العليا والدرجات العالية لطالب ال 
يستحقونها. وال تنَس ان القيادات االدارية الجامعية خاصة 
رؤساء الجامعات والعمداء متمسكون بكراسيهم حتى بعد 
انقضاء مدتهم وهي )4( س��������نوات، واذا ازيحوا يخجلون من 
العودة مل��������ا كانوا عليه ويحاولون - كما يقال - ان يعودوا من 

الشباك!
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عيىس طاهر إسامعيل

عقل ينتج وعقل ينبهر بإنتاج غريه

2-1

    يس��������خر مطاع صفدي في كتابه)نقد العقل الغربي( 
من »غابة املقارنات« تلك التي يعقدها البعض بني هذين 
النموذج��������ني، كأن يحصر البعض املقارن��������ة في جوانب 
محددة، فيوصم الّذات مثال بالتقدم في الجانب الروحي 
ويوصم اآلخر بالفق��������ر الروحي، أو أّن يحصر موضوع 
املقارنة في مس��������افة زماني��������ة وكأن ما على املتخلف عن 
الركب سوى أن يشد العزم ويشمر عن السواعد ويلحق 
باملزده��������ر، رادم��������ا املس��������افة الزمنية الت��������ي كانت تفصل 
بينهم��������ا. قال صف��������دي س��������اخرا:«وقد ط��������ال الزمن ولم 
يكتشف أحد بْعُد أنه ليس هناك سباق وال متسابقون، 
ألنه ليس هناك ملعب واحد يعدو على أرضه املش��������تركة 

الجميع...« )1(.  
  إذا كان من نفي ونس��������ف لوج��������ود ملعب واحد وأرض 
واحدة يعدو عليه الجميع، فال َصُعَب نفي املسافة الزمنية 
أيضا؛ فعلى إمتداد العش��������رات من الس��������نني، لم تحصد 
املجتمعات التي س��������عت للحاق باآلخر، من سنني دأبها 
وجهدها، س��������وى املزيد من الخيبات واملزيد من التخلف 
والدم��������ار، وحت��������ى املجتمعات التي ش��������هدت إس��������تقرارا 
سياسيا وإجتماعيا إلى حد كبير، لم تفلح في الوصول 
إلى ما كان��������ت عليه املجتمعات املزدهرة املتمدنة حني أن 
قررت أن تلحق بها؛ فيبدو أن ال أرض تجمعنا، وال زمن 
- إْن ُحِس��������ب بطوٍل أم بقصٍر- يسعفنا في شيء.    من 
هنا، وجب غ��������ض الطرف عن عقد املقارنات تلك والنظر 
فيما هو أعمق وبناء عليه، تبدو أن الكساحة التي تعاني 
منها مجتمعاتنا والتي تجعل من اللهاث خلف املزدهر 
عبثا، تتعزز وتعيد أنتاج نفسها عبر مظاهر ومشاكل 

جوهرية وعميقة تعاني منها مجتمعاتنا، ومنها:
1.الفهم وفهم الفهم.

2.التخلف عن الدخول في عصر األنوار.
3.الهيمنة الذكورية املفرطة.

الفهم وفهم الفهم: والسؤال الرئيس الذي يجب أن ُيطرح 
ف��������ي هذا الصدد ه��������و: كيف يفهم كل مّن��������ا العالم وكيف 
نفهم عملي��������ة الفهم ذاته��������ا؟ يؤكد مط��������اع صفدي على 
أهمية طرح هذين السؤالني، في كتابه نقد العقل الغربي، 
ولبيان ذلك، يأتي صفدي بمثال أنتروبولوجي معروف، 
ف:« الطف��������ل الذي يس��������أل أمه من أين أت��������ت بأخيه الوليد، 
يمكنه أن )يفهم( الس��������بب ما أن تخب��������ره أمه أن الله أنزله 
ٍة من فوق سطوح البيت. كذلك اإلنسان اإلبتدائي  لها بُقفَّ
ال��������ذي يبني نظامه املعرف��������ي كله على أس��������اس إحيائي، 
فيتصور وراء كل حدث طبيع��������ي أو فيزيولوجي روحًا 
أحدثته أو صنعته. مثل هذا النظام املعرفي يقدم أجوبة 
كافي��������ة. إنه يغلق دارة الس��������ؤال والج��������واب عند صاحبه. 
ويمكن الق��������ول إنه َفِهَم، وأنه حصل عل��������ى – الحقيقة – 
التي كان ينش��������دها. فهذه الطريقة في الفهم اذن تشكل 
نظامًا معرفي��������ًا معينًا. ولكن يبقى أن نس��������أل وهل هذا 
النظام املعرفي هو نظام املعرفة. هذا الس��������ؤال يطرح إذن 
مستوى آخر من املشكلة يريد أن يفهم هذا الفهم. ولكن 
ال يمكن أن يتم ذلك إال بإعادة طرح هذا الفهم عبر إطار 
املعرفة بجعله موضوعا للسؤال األساسي الذي هو كما 
يلي: ما قيمة هذا الفهم بالنس��������بة لتحق��������ق املعرفة، وأية 

معرفة هي التي تستحق مدلوَلها ذاك«)2(.
   نح��������ن هن��������ا، أم��������ام فهم وفه��������م، فالذي يجع��������ل نظامه 
املعرفي مبنيا على أس��������اس إحيائ��������ي يمكنه أن يطمأن 
إل��������ى كل جواب، لكن هل هذا الجواب ي��������در إنتاجا ماديا 
أو ينت��������ج - ف��������ي الغالب األعم - حرك��������ة إجتماعية تطالب 
بتغيير م��������ا مثال؟ فال��������ذي يعتقد أن العي��������ش تحت نير 

نظ��������ام ظالم مثال، هو أمرإلهي أو هو نتيجة عقوبة إلهية 
وال يج��������ب مجابهته واملطالبة بتغييره، ف��������إن هذا الفهم، 
ف��������ي الغالب األعم، ال ينتج حرك��������ة إجتماعية إعتراضية 
تطالب بتغيرات من شأنها أن تحد من جور ذلك النظام 
وظلمه. وكذا الحال في فقر ذلك النظام املعرفي بالنسبة 
للم��������ردود املادّي والتقن��������ي؛ فال يخفى أن هذا الس��������ؤال، 
ال��������ذي يتقصى عملية الفهم ذاتها، يريد أن يس��������ائل هذا 
الفه��������م أوالاً من خالل إنتاجيته التقني��������ة وربما ال يغيب 
ف��������ي أفق هذا الس��������ؤال أيضا، ما ردده هي��������وم عن الفكر 
الالهوت��������ي و امليتافيزيقي عندما يقول: »إذا أخذنا بيدنا 
 ، أي مجلد في الالهوت أو في امليتافيزيقا املدرسية مثالاً
وتساءلنا: هل يتضمن أي تعليالت تجريدية حول الكم 
والع��������دد؟ - كال. هل يتضمن أي تعليالت تجريبية حول 
وقائ��������ع ووجود؟ - كال. إذن ارم��������ه في النار ألنه ال يمكن 
أن يتضمن سوى سفس��������طات وأوهام«)3(. وإذا كَنا ال 
نوافق هيوم ف��������ي حرق الكتب، فإنن��������ا نجاريه في الفقر 
ال��������ذي يوصم ذلك الفكر من ناحية اإلنتاج التقني وكذلك 
نجاري صفدي ف��������ي أن مجتمعاتنا ما زالت مجتمعات 
مس��������كونة بالفهم اإلس��������طوري للعالم، إنه��������ا مجتمعات 
تغلق دارة الس��������ؤال والجواب عن��������د صاحبه، بل قد يدفع 
الس��������ائل حيات��������ه إذا ما كان س��������ؤاله يحوم ح��������ول املثلث 
املحرم: الّدين، السياس��������ة والجنس. هذه املجتمعات التي 
تخ��������اف الس��������ؤال، مجتمع��������ات ال يمكن أن تنت��������ج ما هو 
جديد وال يمكن أن تحصد ش��������يئا، إنه��������ا تتلقف إنتاج 
غيره��������ا وتجتر من ماضيها مطمئن��������ة خدرة من أموال 
النف��������ط واإلقتصاد الريعي أو تعي��������ش على ماضي تليد 
تريد أن يجر الحاضر إليه وأن توثقه. فإذا كان الس��������ؤال 
في الثال��������وث املحرم محرما أو محص��������ورا ومهددا، فإن 
ذل��������ك يلقي بظالله على امليادين األخرى أيضا ويوس��������ع 
م��������ن دائرة املحرم، ربما هو الخ��������وف املتجذر في الوعي 
الس��������ائل أو هو ضربة استباقية من جانب السلطة التي 
تسعى لتوسيع دائرة املحرم خوفا من يوم، من أن يطال 

السؤال، أرض مخاوفها وتهدد مصالحها. 
 ثاني��������ًا: التخلف عن الدخول في عصر األنوار أو الخوف 

من اإلستعمال الحر للعقل 
   في نص لكانط، نش��������ره سنة 1784 في إحدى الجرائد 
البرليني��������ة، عن س��������ؤال: ما هي األنوار؟ كت��������ب يقول:« إّن 
بل��������وغ األنوار هو خروج األنس��������ان من القصور الذي هو 
مسؤول عنه، والذي يعني عجزه عن استعمال عقله دون 
إرش��������اد الغير«)4(. ويحدد كانط في مقاله هذا، الكسل 
والجنب كس��������ببني يحوالن دون قيام الكثي��������ر من الّناس 
رّااً ط��������وال حياتهم، 

في اس��������تعمال عقوله��������م والبقاء ُقصَّ
وهما أيضًا الّس��������ببان في أّنه من الّسهل على آخرين أن 
ينّصبوا أنفسهم أوصياء عليهم. لقد حدد كانط األنوار 
بأنه خروج اإلنس��������ان من حالة القصور وحدد القصور 
بأنه العجز عن اإلستعمال الحر للعقل والذي يمنعه من 
ذلك الكس��������ل والجنب. فال فكر وال إس��������تعمال للعقل مع 
الكسل. التكاسل يجعل غيرك يفكر عنك مما يجعله في 
مقام الوصي عليك، فمن ال يفكر يبقى طفال يحتاج إلى 
وصي والوصاية يعني أنك قاصر لم تبلغ الرش��������د بعد؛ 
كذا الحال مع الجنب، أن تجنب، تجعل من غيرك شجاعا 

في أن يفكر بدال عنك ويجعل نفسه وصيا عليك.
   أن مجتمعاتن��������ا املوبوءة بالجنب والكس��������ل، قد جعلت 
فئ��������ة من الناس تس��������تحوذ على عملي��������ة التفكير، وأعني 
بالتفكير هنا املعنى البسيط للكلمة، وال أعني العمليات 
الفكري��������ة املعقدة والتجريدي��������ة. هذه النخب��������ة التي تفكر 

ب��������دل الجمي��������ع، كررت مظهرا ربما ش��������هدتها البش��������رية 
ف��������ي عصورها الس��������حيقة عندم��������ا كان مه��������ام التفكير 
والتدبيرف��������ي يد الكهان ورجاالت الحرب والسياس��������ة أو 
كما كان املش��������هد عليه في أوربا في عصرها الظالمي، 
عندما كان التفكير ف��������ي الدين والحياة حصرا من حق 

رجال الدين.  
    يش��������دد كانط في مقاله الس��������الف الذكر، على األهمية 
الخطيرة للمسائل الدينية كونها األهم بالنسبة للحكام 
للقيام بدور الوصي على الناس وكذلك يبني أن القصور 
فيه��������ا هو األكثر مضرة وعارا. يقول كانط:« في تناولي 
لبل��������وغ األنوار، الذي يتمّثل بالّنس��������بة إلى اإلنس��������ان في 
الخ��������روج من القصور الذي هو مس��������ؤول عن��������ه، اعتبرُت 
املس��������ائل الّدينّي��������ة جوهرّي��������ة، ألّنه فيما يتعّل��������ق بالفنون 
والعل��������وم، ليس للح��������ّكام أّي مصلحة في ممارس��������ة دور 
األوصياء على رعاياهم. أضف إلى ذلك أّن القصور في 
مج��������ال الّدين هو من بني أن��������واع القصور أكثرها مضّرة 
وعارًا في آن واحد«)5(.  وإن كّنا ال نوافق على ما ذهب 
إليه كانط من أن ال مصلحة البتة للحكام في القيام بدور 
األوصي��������اء فيما يتعلق بالفنون والعلوم، حيث أن لفنون 
معينة وعلوم طبيعية حت��������ى، دورا مهما في الحث على 
التفكي��������ر والخروج من حالة القص��������ور التي تحدث عنها 
كانط، حيث أن أنها تبلور من وعي الفرد وتس��������اهم في 
إنبثاق الشخصية الفردية لإلنسان والتي تجعله يتكون 
كفرد وأن يعتبر نفس��������ه فالن��������ا، منفلتا من كتلة القطيع 
الت��������ي تجعل��������ه ش��������خصية ال مالمحة له��������ا إال من خالل 
املجموعة، لكّننا نوافق كانط وبشدة فيما يتعلق بالدين 
واملس��������ائل الدينية. أعتقد أن الث��������ورة الحقيقية التي قام 
به��������ا لوثر، هي أنه أنهى االحتكار الذي كان القساوس��������ة 
يمارس��������ونه في تفس��������ير النصوص الدينية، حيث جعل 
من ذلك حقا لكل فرد وبذلك لم يعد رجل الدين بإمكانه 

أن يكون وصيا على الفرد.
 ف��������ي مجتمعاتنا الكس��������يحة، ل��������م تفلح موج��������ة الحداثة 
املس��������توردة من إقص��������اء دور رجال الدين، بل أش��������تبك 
الدين��������ي والسياس��������ي معا ف��������ي حلف متني مق��������دس. إّن 
التشابك الشديد بني السّياسّي والّدينّي يجعلنا في غير 
حرج لرفع واو الربط بينهما وجعله السّياس��������ّي الّدينّي 
والّدين��������ّي السّياس��������ّي. فاألح��������زاب السياس��������ية تتمظهر 
ف��������ي زي الحداث��������ة، لكنه��������ا تقدم نفس��������ها ف��������ي خطابها 
وممارس��������اتها كأديان جديدة، فالزعيم السياسي يمثل 

دور النبي ورفاقه يمثلون دورالصحابة والحواريني.
   وهنا نتس��������ائل: ما الس��������بيل لدخول عصر األنوار، إن 
كان��������ت األن��������وار تعني الخ��������روج من حال��������ة القصور؟ هل 
الس��������بيل هو الثورة؟ أم هو اإلصالح املس��������تمر؟ أم نحن 
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  أْن تعقد مقارنات بينك 
وبين اآلخر وأن تقيس 
نفسك به، بغية اللحاق 
به، يجدر بك أن تحسن 
في إختيار أداة القياس 
الصحيحة وأن تحدد 
االختالف المفصلّي الذي 
يجعلك تلهث عبثا للحاق 
به؛ وإاّل ذهب سعيك أدراج 
الرياح وإختفى في زوبعة.
   يتعلق األمرهنا، بعقد 
مقارنات بين عقلين أو 
نهجين، أحدهم ينتج وآخر 
ينبهر بإنتاج غيره، عقل ينتج 
ما ينقل الصوت والصورة 
عبر األثير وعقل يقف 
منبهرا متسائال حائرا: يا 
إلهي كيف يحدث هذا!؟ 
وقد يضع في ذيل سؤاله، 
عددا غير قليل من عالمات 
التعجب والذهول.
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كردستان.. حوار ام حرب

 وحدة ام انفصال ؟

ج��������رى االس��������تفتاء ام ال، ف��������ان عالق��������ات 
ومفاهي��������م وبن��������ى كثي��������رة ق��������د انته��������ت 
وس��������قطت، وس��������تحل مكانه��������ا اخ��������رى، 
ستبنيها مسارات االحداث خالل الفترة 
القادمة. قد تكون افضل من السابقة، ان 
كان هناك وعي وحكمة وش��������جاعة لدى 
الطرفني، وق��������د تقود لتداعي��������ات خطيرة 
محلية وخارجية. وهذه اهم االحتماالت، 

واحيانًا خليط منها:
1-

)أ( حوار جاد تمثيلي رفيع املستوى بني 
حكوم��������ة بغداد واالقليم وفق الدس��������تور، 
وه��������و االص��������ح واالفضل وال��������ذي يحقق 
مصال��������ح الجميع، رغم انه قد يعيد بعض 
التوازنات داخل كل طرف وبني الطرفني.. 
فاالقلي��������م س��������يحصل على ح��������وار جاد، 
وس��������تحافظ بغ��������داد على وح��������دة العراق، 
وس��������تمنع الصراع مع مكون رئيس فيه، 
بعد حصولها على تأييد اقليمي وعاملي.
السياس��������ية،  الق��������وى  ب��������ني  ح��������وار  )ب( 
وبمس��������توى تمثي��������ل غير قي��������ادي، وغير 
تنفيذي.. وهذا بطيء وغير فعال، وليس 

له بروتوكوالت تنفيذية واضحة.
)ت( حوار بوس��������اطات اقليمي��������ة ودولية 
لالط��������راف  ان  ومش��������كلته  واممي��������ة.. 
االقليمي��������ة والدولي��������ة مرام��������ي مختلف��������ة 
بعضها عن االخر، فه��������ي قد تتفق على 
رفض االس��������تفتاء، لكنه��������ا ال تتفق على 

السياسات فيما بينها.
)ث( حوار وتنفيذ خالل ثالث س��������نوات 
برعاي��������ة اممي��������ة، وتأجي��������ل االس��������تفتاء. 
رفضته بغ��������داد بصيغت��������ه املقدمة وهي 
محقة، ورفضه االقلي��������م لحد كتابة هذه 

السطور.
اذا حصل الحوار الجاد قبل االس��������تفتاء 

او بعده.. ماذا يقدم االقليم وبغداد؟:
انفص��������ال/  الكي��������ان.  موض��������وع  أ(   (
كونفدرالي��������ة/ فيدرالية. ل��������ن تكون بغداد 

قادرة باي ح��������ال من االحوال مناقش��������ة 
االنفص��������ال. ف��������اذا كان االخ��������وة الك��������رد 
يعتق��������دون ان الح��������وار يج��������ب ان يتناول 
االستقالل موضوع االستفتاء، فالظرف 
ال يقب��������ل اطالق��������ًا بحوار ج��������اد وصادق 
ح��������ول املوضوع، خصوص��������ًا وان جميع 
اصدقاء الك��������رد ومحبيهم قد نصحوهم 
بع��������دم املض��������ي قدم��������ًا ف��������ي االس��������تفتاء، 
ناهيك ع��������ن تباي��������ن مواقف ب��������ني القوى 
الكردية ذاتها، ومعارضة ش��������ديدة لدول 
الجوار واجماع دول��������ي. عدا ذلك يجب ان 
تكون بغداد مس��������تعدة لح��������وار جاد في 
تطبيقات الفيدرالية، او بعض التطبيقات 
الكونفدرالية، ما دامت تعزز وحدة البالد 

واملنطقة.
)ب( ش��������راكة الكرد الحقيقي��������ة اتحاديًا، 
ودور حقيقي لبغ��������داد في االقليم.. وهذا 
سيصطدم بخارطة سياسية متمترسة 
ف��������ي بغداد من جه��������ة، وبممانعات كردية 
مباشرة ومبطنة في موضوعات االمن، 
الح��������دود، وتطبي��������ق الق��������رارات االتحادية 
ف��������ي االقليم من جهة اخ��������رى، وبمفاهيم 
وتعبئ��������ة متخلفة وجام��������دة لدى عناصر 

في الطرفني ثالثًا.
)ت( أهمي��������ة االتفاق على قان��������ون توزيع 
م��������ع  والغ��������از  والنف��������ط  املالي��������ة،  امل��������وارد 
املتبادلة.  بالحق��������وق  لاللت��������زام  ضمانات 
فاما االس��������تمرار بالفلس��������فة الحالية في 
دف��������ع حصة االقليم من املوازنة، مع اليات 
ادق للتطبيق عل��������ى الجانبني، او تصدير 
النفط مع دفع حصة الحكومة االتحادية. 
وان مناقش��������ة مجمل هذا املوضوع جديًا 
سيس��������مح بتنظيم العالقة بكردس��������تان 
واملحافظات االخرى والحكومة االتحادية 

ايضًا.
)ث( املناط��������ق املتن��������ازع عليه��������ا وكركوك 
واالحص��������اء والتطبيع واملادة 140. ورغم 
تعقيدات امللف لكن حلها افضل للجميع 

م��������ن التصادم، والدمار، ث��������م اللجوء لحل 
يف��������رض بالق��������وة او من الخ��������ارج. وهناك 
تصورات عدي��������دة للمواضي��������ع، منها ما 
قامت به االمم املتحدة، شريطة ان تتمتع 
االطراف كلها باملرونة والرغبة في ايجاد 
حل��������ول ملصلح��������ة الجميع، ليغل��������ق امللف 

نهائيًا.

2-
 التس��������ويف، فال تصادم كبير وال حوار 
ج��������دي، واالس��������تمرار عل��������ى س��������لوكيات 
وافكار الس��������نوات املاضية، مع استمرار 

التراكمات السلبية.
3-

 انقسامات داخل االقليم، خصوصًا اذا 
ازدادت االزمة املالي��������ة، وتقلصت مناطق 
النف��������وذ، وتراجعت امتيازات ومكاس��������ب 
-بس��������بب اجراءات قد تقوم بها بغداد او 
العواصم االخ��������رى- دون تعويضها بما 
يقابلها، واستمرار وحدة املواقف الدولية 
واالقليمي��������ة.. او انقس��������امات متزامنة او 
عل��������ى ح��������دة داخ��������ل الع��������راق، خصوصًا 
بان��������زالق كام��������ل ملواقف طائفي��������ة واثنية، 
وتدخ��������الت اجنبي��������ة، واذا لم تب��������ِد بغداد 
واربيل جديتهما لحل االش��������كاالت، واذا 
اريد اس��������تغالل املوضوع لتحجيم ايران 
ودور الش��������يعة في الحك��������م، او اي طرف 
اخر، او استغالل امللف لتحقيق اجندات 

اقليمية ودولية تصب الزيت على النار.
4-

الص��������دام، وذلك اذا تأخر الح��������وار الجاد، 
وتراكمت الس��������لبيات وس��������رنا في طريق 
التسويف واالنقسام، وسيأخذ التصادم 
اشكاالاً ال تحمد عقباها. واالفضل عدم 
ال��������كالم عنه��������ا االن، النه��������ا مخيفة ليس 
للعراق فقط بل للمنطقة والعالم، آملني ان 

ال نتكلم عنها الحقًا.

عادل عبد املهدي

حوار جاد تمثيلي رفيع 
المستوى بين حكومة بغداد 
واالقليم وفق الدستور، 
وهو االصح واالفضل 
والذي يحقق مصالح 
الجميع، رغم انه قد يعيد 
بعض التوازنات داخل كل 
طرف وبين الطرفين.. 
فاالقليم سيحصل على 
حوار جاد، وستحافظ بغداد 
على وحدة العراق، وستمنع 
الصراع مع مكون رئيس فيه، 
بعد حصولها على تأييد 
اقليمي وعالمي.
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)1(
التابوت

أكث��������ر من أربع س��������اعات مضت وأن��������ا ممدد في هذا 
التابوت. ها هي أيام عم��������ري كلها تمر أمام ناظري  
في هذه الس��������اعات األربع مثل ش��������ريط س��������ينمائي، 
شريط سينمائي بارد األحاسيس. هذا هو قراري، 
أن ال أترك ورائي غير األحاس��������يس الباردة والعيون 

املتقيحة والضحكات العابثة.
أربع س��������اعات داخل هذا التابوت ولم يفلح شيء في 
تغيي��������ر أفكاري، الحياة عندي غ��������دت عديمة املعنى، 
وحياة دون معنى تش��������به ش��������جرةاً يابسة، ال تفرش 
فيأها على ما حولها وال تعطي ثمارًا. بعض البشر 
تنتهي حياتهم في التاب��������وت، لكنني اتخذت قراري: 

سأبحث عن الحياة بعد محطة التابوت!
هذا التابوت ش��������ديد الضيق، حاولت مرارًا أن أتقلب 
بداخله لكن رأس مس��������ماٍر حديدي ينغرز في كتفي 
ويرغمن��������ي على الرج��������وع الى التم��������دد على ظهري. 
ملاذا لم يبلغ أحد ش��������كواه من أن مس��������امير التابوت 
ل��������م يجر ثني رؤوس��������ها املدببة؟! ال أع��������رف كم من 
الن��������اس جرحهم هذا املس��������مار قبلي. لكن من يعلم؟ 
من يدلف الى هذا التابوت لن يرى الضوء بعدها. إنه 
ميت، ميت، ومنذ متى صار للموتى حق التش��������كي، 
ومن يحس��������ب لهم حس��������اب؟ ها، تذكرت شيئًا: أنت 
أيها املحس��������ن فاعل الخير. قد صنعت هذا التابوت 
ووضعته في املس��������جد لتكس��������ب الثواب. حسنا، كم 
س��������نة انصرمت على هذا الثواب، وكم جنازة ُحملت 
فيه الى املقابر!؟ كفاك هذا، أ بيضة ديٍك ثوابك هذا؟ 
ألم يحن الوقت لتصن��������َع تابوتًا أفضل وتولَي عناية 

أكبر بعملك؟!
ال أعرف ملاذا طرقت هذه الفكرة رأس��������ي، لم تكن من 
طريقة غيرها ألبعد برود الحس عن نفسي. حسنا، 
ه��������ذا أيضا ال يهم، هذا أيض��������ًا واحد من مظاهر قلة 
العقل عندي، لقد اخترت التابوت، أما من أحد يقول 
لي أوقف إضرابك، س��������وف يسألون عن شكواك، أال 
يهتم أحد لشكواي، ألس��������ت واحدًا من مواطني هذه 

املدينة؟
حسنًا يا جناب مدير البلدية، يا جناب املحسن. هذا 
التاب��������وت الذي أضطجع فيه اآلن، أليس التابوت الذي 
ننقل في��������ه موتانا الى املقبرة. نعرف أنكم قد رميتم 
خدمة األحي��������اء خلف ظهوركم. ولكن أال يقولون إن 

مؤخرة امليت دواء؟ فلماذا ال تحترمون موتاكم؟!
بقائي ألكثر من أربع س��������اعات داخ��������ل هذا التابوت 
ذّكرن��������ي بالج��������وع والعط��������ش. من س��������يجلب لي املاء 
والطعام؟ ال��������كل يعرف أن دخول امل��������رء في التابوت 
آخ��������ر محطات حياته. الجوع ذكرني باملوت. انتبهت 
ال��������ى أنني ما زلت في التاب��������وت محموالاً على أكتاف 
بعضهم، يعلم الله الى أين. لكنني متيقن أيضًا بأن 

الوق��������ت لم يزل مبكرًا على موتي وحملي الى املقبرة 
وبأنني ما زلت أش��������عر بجس��������دي وبأن يدي لم تزل 
قادرة على الحركة. الش��������ك س��������اورني إن كنت حقًا 
من األحياء أو األموات. أشعر بشيء واحد يعلمني 
بأنني ما زلت على قيد الحياة: أصوات )رحمه الله( 
تقرع آذاني. لكن هذه األصوات أخافتني، فهذا الذي 

رحمه الله ليس إالي!
حس��������نا يا جناب كل ش��������يء! أنت تعل��������م بأن ال أحد 
يقدر أن يجهر بمطالبه، وإنك ال تفعل ش��������يئًا ألجل 
املواط��������ن؟ كان التابوت آخر طريق��������ة لي كي أوصل 
ش��������كاواي الي��������ك، وها أن��������ت تجعله مس��������تقرا آلخر 
أنفاس��������ي وتريد أن تس��������وقني أنا وشكاواي صوب 

املقبرة.
توقف��������وا. أخرجون��������ي من التاب��������وت. ال أريد أن أموت 
اآلن! م��������ا زال أمامي الكثير ألقول��������ه وأفعله. وأول ما 
أبدُأ به هو هذا املس��������مار! يظن املحس��������ن أنه سينال 
األج��������ر والثواب اذا صن��������ع تابوته كيفم��������ا اتفق. كل 
الن��������اس في هذه املدينة يعمل��������ون كيفما اتفق لكنهم 

ُيثابون بدالاً من أن ينالوا العقاب.
تنتصب آذاني لقعقع��������ة مفتاح ما. ال أتذكر أن أحدًا 
س��������بق أن وضع تابوتًا في مكاٍن مقفل. أحسس��������ت 
بأنن��������ي انزلُت وتابوتي عل��������ى األرض ثم ُأقِفل  الباب 
واختفت األصوات التي كانت تتسلل الي. أرفع غطاء 
التاب��������وت فإذا بكل ما حولي حاج��������ات قديمة لكنها 
مرتب��������ة بطريقة جميلة: ثمة جرة م��������اء هناك، وعلى 
مس��������افة منه��������ا هاون حج��������ري والى جانب��������ه منجل 
بمقب��������ض طويل وف��������ي زاوية أخ��������رى مزمار مزدوج 
يذّكرني بس��������عدي الزّمار عندم��������ا كان يعزف لحن 

 أكتافنا معه.
ّ
)كولشيني شيني( ونهز

ولكن ماذا يفعل تاب��������وٌت هنا؟ قد زرت هذا املتحف 
عشرات املرات. كل ما خدم طويالاً يحال الى التقاعد 
في هذه البناية وال يس��������محون بأن تمّسه ذرة غبار. 
وهذا التابوت، مثله مثل امليسورين غالظ الرقاب في 
مدينتي، عندما تنكش��������ف سرقاتهم وفسادهم يتم 
تكريمهم ويحالون الى التقاعد بكل تقدير واحترام. 

لكن التابوت!
ال أتذك��������ر أنني، بع��������د أن تركت ورائ��������ي باب املتحف 
والتابوت، قد خطوُت، ولو ملرة واحدة، بمناس��������بة أو 

دون مناسبة، داخل هذا املتحف!

)2(
قارب املوت

- خمس��������ة وعش��������رون أل��������ف دوالر. كل منك��������م يدفع 
خمسة وعشرين ألف دوالر. كم مرة كررُت هذا؟

أعاد الكالم على مسامع تلك املرأة الشابة التي كانت 
تصح��������ب أخاها وتتوس��������ل اليه كي يتن��������ازل له عن 
بضع مئات من ال��������دوالرات ال كتخفيض على أجرة 

رك��������وب القارب بل لكي يتبقى لديه بعض املال حتى 
يجتاز حدود البلد.

أخرجُت مئتي دوالر م��������ن جيبي ووضعتها في يد 
أخيها وقلت للمهرب:

تأخر الوقت. امِض بنا.  -
لم أفعل هذا ألنها شابة وجميلة وأرغب بأن تتقرب 
مني أثناء الرحلة، أو ألنني قلق على أخيها وأخشى 
أن يتشرد في أزقة هذا البلد الغريب، بل ألن كل يوم 
نتأخر فيه حتى نظفر بمهرب آخر يعني لنا إنفاق 
املزيد من النقود في الفن��������ادق واملطاعم عالوة على 

التهرب من رجل الشرطة.
صعدن��������ا ال��������ى الق��������ارب وانطلقنا في البح��������ر. ثالث 
م��������رات نقترب من حدود اليون��������ان لكن املهرب يعود 
بنا الى عرض البحر متذرعًا بخفر الس��������واحل. في 
املرة الرابعة شرع الجالس��������ون في منتصف القارب 

بالصراخ.
 لقد تس��������لل امل��������اء الى القارب. أخ��������ذ البعض بالدعاء 
والتضرع للس��������ماء والص��������راخ طلبًا للنج��������دة، فيما 
انهم��������ك آخرون ب��������كل ما أوتوا من ق��������وة في محاولة 
إلفراغ��������ه. أما املهرب فقد ارتدى س��������ترة النجاة ولف 

حاجاته الثمينة حول جسده وقفز الى املاء.
الق��������ارب يغوص. الذين يملكون س��������تر النجاة طافوا 
على صفحة املاء، ومن ال يملكون واحدة من أمثالي 
وكذلك األطفال وكبار السن لم يملكوا غير التضرع 
والعويل. تركتهم وقفزت نحو سترة املهرب. تشبثُت 
بعاتقه ونزلت وإياه تحت املاء. حاول الصعود وأخذ 
يرفس��������ني بقوة ويحاول التخلص مني.. عليَّ وعلى 
أعدائي! غصت معه ولم أفلت يدي من س��������ترته ولم 
أس��������مح له برفع رأسه فوق املاء أو إدخال شهقة من 
ه��������واء الى رئتيه حت��������ى نفدت أنفاس��������ه وصار جثة 
هامدة. انتزعت السترة وصعدت الى السطح. تطلعت 
ال��������ى من حولي: كانت الجث��������ث متناثرة على صفحة 
املاء مثل دجاجات نافقة  وقد تدلت رؤوس��������هم على 
األكتاف. لبثنا لساعات وس��������ط هذه الظلمة الحالكة 
واألمواج الباردة حتى جاءنا قارب انقاذ وانتش��������لنا؛ 

األحياء منا واملوتى ونصف األحياء!
وما زال املهرب يقول: كل من يس��������افر، كبيرًا كان أم 
صغيرًا، عليه أن يدفع خمسة وعشرين ألف دوالر. 
وما زالت تلك املرأة الش��������ابة تل��������ُح وتلُح كي يترك لها 
بعض النقود حتى يعود شقيقها الى بالده، وأخرج 
من جيبي مئتي دوالر، أضعها في يد أخيها وأقول 
للمهرب: تأخر الوق��������ت، انطلق بالقارب! ال أفعل هذا 
ألنها ش��������ابة وجميلة وأرغب ب��������أن تتقرب مني أثناء 
الرحلة، أو ألنني قلق على أخيها وأخشى أن يتشرد 
ف��������ي أزقة هذا البل��������د الغريب، بل ألنن��������ي أعرف تمام 

املعرفة بأنها رحلة أموات، 
وبأن هؤالء الذين تحلقوا حول القارب يتراءون أمام 

ناظري: أحياء.. موتى..
 ونصف أحياء!

عبد الرحمن بامرين

ترجمة: ماجد الحيدر

قصتان قصيرتان
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ِطية شخِصيٌة غري َنَ

به��������ا  م��������ّرْت  الت��������ي  الصعب��������ة  املخاض��������ات 
اإلمبراطورية العثماني��������ة “ املريضة “ في تلك 
الحقب��������ة ، وإنخراطها في حرٍب طويلة ّش��������اقة 
، وإنتش��������ار املجاعات واألوبئ��������ة في مقاطعات 
كثي��������رة م��������ن اإلمبراطورية املترامي��������ة األطراف 
.. ُكل ذل��������ك أّث��������َر ِس��������لبًا على منطق��������ة العمادية 
أيضًا . ولكن ِبدرج��������ٍة أَقل من املناِطق األخرى 
، وذل��������ك ألن َقبض��������ة الُحكم العثمان��������ي ، كانْت 
ُمتراخية وعاجزة عن الس��������يطرة الكاِملة على 
مثل تل��������ك األماك��������ن الجبلية الوع��������رة البعيدة ، 
ب��������ل ان العمادية كان��������ْت ُتدار عل��������ى األغَلب من 
ِقَب��������ل ُحكامها املحليني وبلديته��������ا ُيديرها في 
العادة ش��������خٌص من وجهاء القصبِة نفس��������ها ، 
مع وجوٍد رمزي لُس��������لطة الدولة العثمانية . إال 
أن هزيم��������ة اإلمبراطوري��������ة املريضة في الحرب 
العاملية ، وإحت��������الل القوات البريطانية للبصرة 
ث��������م بغ��������داد وتقدمها نح��������و املوص��������ل ، زاَد من 
تدهور األوضاع ف��������ي املنطقة وّعمْت الفوضى 
أبان وص��������ول طالئ��������ع الق��������وات البريطانية إلى 
مشاِرف العمادية ، حيَث َكَمَن بعض امُلسلحني 
من أهالي املنطقة تحت ُامرة “ الحاج شعبان “ 
للجيش امُلتقدم ، وبأسلحتهم البسيطة تمكنوا 
من قتل ضاب��������ٍط بريطاني كبير ، وإنس��������حَب 
املسلحون بعدها إلى داخل األراضي التركية . 
وس��������ط هذِه األج��������واء املش��������حونة ، ترع��������رَع “ 
إس��������ماعيل “ ف��������ي كنف والده حس��������ن أفندي . 
وألن حس��������ن كان أفندي ُمحَت��������َرم ووجهًا من 
وج��������وه العمادية ويمتلك خزينًا جيدًا من امُلؤن 
، ف��������أن عائلت��������ُه نجحْت في عب��������ور تلك املرحلة 
الصعبة امُلضطربة ، بأقل قدٍر من الخس��������اِئر . 
فالعديد من العواِئل فقدْت أبناءها في الحروب 
وآخري��������ن فقدوا أعزاءهم م��������ن خالل املجاعات 

واألوبئة التي أكملْت مآسي الحرب .
في ُمنتصف العش��������رينيات م��������ن ُعمره ، تزوَج 
إسماعيل بإبنة ّعمته ، وكان حينها قد أوشَك 
أن يتخ��������رج من املرحلة اإلعدادي��������ة ... وُيَعُد هذا 
إنجازًا كبيرًا في ذلك الزمن الصعب ، حيث لم 
يُكن ُمتوفرًا ملعظم الناس َتَرف إرسال أبناءهم 
إل��������ى امل��������داِرس في ُم��������دٍن بعيدة ، بع��������د املرحلة 

اإلبتدائية .
تّعنَي إسماعيل في مديرية غابات السليمانية 
في بداية حياته الوظيفي��������ة ، وبقى هنالك لعدة 
س��������نوات ، ُثم ُنِقَل إلى مديري��������ة غابات أربيل ، 
التي إس��������تَقَر فيها . كاَن إسماعيل حتى نهاية 
الثالثيني��������ات ، موظفًا َنِش��������طًا َمِرح��������ًا ، ُمِحبًا 
للَس��������َفر، له عالقات صداقة عديدة في أوساط 
املوظف��������ني في أربيل .. لك��������ن تعّرفه على بعض 
رجال الدي��������ن والُخطباء وتّقُرب��������ه منهم ، كانْت 
البداية في تغيير َمس��������ار حياته ُكِليًا . صحيح 
ان إس��������ماعيل كان إبن الحاج حس��������ن أفندي ، 
امُلحاِفظ كما أغلب الناس في ذلك الزمن ، الذي 
ّعلمُه على التقوى والرحمة وُحب الخير ، وهو 
نفسه ، أي إسماعيل ، كاَن ُملتزمًا منذ شبابه 

امُلبِكر ، بأداء الفراِئض الدينية حسب األصول 
.. لكن��������ُه كاَن ُمعَتِدالاً عموم��������ًا وُيماِرس حياته 

اإلجتماعية مثل أقرانه .
في ُمقَتَبل األربعينيات ، س��������افَر مع مجموعة 
م��������ن املاللي والُخطباء ، ألداء الُعمرة ألول ّمرة ، 
فأعجَب إيما إعجاٍب ، ِبّمكَة واملدينة وببساطة 
وتواُضع الناس فيها . في السنِة التالية ، ذهَب 
إس��������ماعيل إلى الحج مع القافل��������ة ، لكنُه لم َيُعد 
معهم .. بل بقى ثالثة أس��������ابيع إضافية هناك ، 

يتعبد .. وشعَر أنُه قريٌب إلى الله .
كاَن الحاج إسماعيل ، بعد عودتِه ، يشتاق الى 
الحجاز ويتذك��������ر تفاصيل األيام التي قضاها 
ُهن��������اك . ب��������دأْت عالقاته اإلجتماعي��������ة تتقلص 
وإقتصرْت تدريجيًا ، على حلقٍة من املتدينني 
. وبع��������د ذل��������ك ، كان من الناِدر ان تُمر س��������نة أو 
س��������نَتني ، من دون أن يح��������ج أو يعتمر . تكونْت 
عالقٌة روحية متينة بينُه وبني بيت الله الحرام 

، لم يستطع الِفكاك منها .
إس��������لوب حيات��������ه الجدي��������د ، لم َيُع��������د يتواَئم مع 
متطلب��������ات وظيفت��������ه ف��������ي داِئ��������رٍة حكومي��������ة ، 
فت��������رَك الوظيفَة ِبُكل بس��������اطة في س��������نة 1949 
! . وللُمفاَرق��������ة ، هي نفس الس��������نة الت��������ي َتّعنَي 
فيها ش��������قيقه األصغر “ مصطفى “ ُمّدِرس��������ًا 
للجغرافي��������ة ف��������ي أربي��������ل . وبع��������د ذل��������ك ، كان 
إس��������ماعيل ، يحُج ُكل س��������نة أو يعتمر ، ويبقى 
ف��������ي ُكل مّرة ُم��������ّدةاً فوق امُلّقَررة ، ب��������ل أنُه مكَث 
في املدينة املنورة في إحدى الس��������نوات س��������تة 
أش��������ُهر ُمتواِصلة ، وال ُيعَرف كيف سمحْت لُه 

الحكومة السعودية بذلك ! .
إستمَر الحاج إسماعيل على نفس النهج طيلة 
الخمسينيات ، وعندما يتمعُن املرُء اليوم ، في 
طبيعة عالقة الرُجل مع الدين واإليمان عمومًا 
.. نكتش��������ف أنُه أي الحاج إس��������ماعيل ، كاَن قد 
وص��������َل إل��������ى مراح��������ل ُمتقِدمة م��������ن التّصُوف 
.. فل��������م تُعد عن��������دُه العائلة م��������ن األولويات ، وال 
تّهمه مباهج الُدني��������ا وزخارفها ، بل لم تُكن لُه 

طموحات دنيوية .
هد والتصُوف ، 

ُ
هذه املواصف��������ات الخاصة بالز

يصعب إس��������تيعابها وتقُبلهاعادةاً ، ليَس فقط 
ِم��������ْن ِقَبل األهل واألقرباء فقط ، بل من امُلجتَمع 
عموم��������ًا . فلم يُك��������ن من الناِدر أن تس��������مع ُهنا 
وهناك ، ان الحاج إس��������ماعيل َق��������د ُجّن أو َخَف 

عقله ! .
ف��������ي منتصف الس��������تينيات ، وفي طريق عودة 
الحاج إس��������ماعيل من الَحج ، َتَخَلَف عن القافلة 
في األردن ، عمدًا ، ولم يرجع معهم الى العراق 
، بل توج��������َه إلى القدس الش��������رقية ومكَث فيها 
بضعة أيام ، ُثم إستطاع عبور الجدار الفاِصل 
الى الجانب الغربي بطريقٍة من الُطُرق ، ووصَل 
ال��������ى املس��������جد األقص��������ى وّصلى ُهن��������اك . بعد 
الص��������الة دعاُه أحد امُلصلني لتن��������اول الغداء في 
منزله ، فذه��������ب معُه . تباَدل الحديث مع الرجل 
املضيف وأخب��������رُه ِبعفويٍة وُحس��������ن ِنية ، بأنُه 

من الع��������راق وأنُه كان ضمن العائدين من الحج 
، لكن��������ُه تخَلَف عن القافل��������ة ، عازمًا على املجئ 
إلى الق��������دس خصيصًا للصالة في املس��������جد 
األقص��������ى وأنُه عب��������َر الجدار الفاصل خلس��������ةاً . 
قاَل له الرجل : تفَضل إش��������رب الشاي سأخرج 
اآلن ول��������ن أتأخر في الع��������ودة . غ��������ادَر الرُجل ، 
وم��������ا هي إال دقاِئق عاَد ومع��������ُه ّثلة من الجنود 
اإلسرائيليني .. فقبضوا على الحاج إسماعيل 
وأخذوه . هذا “ الفلس��������طيني الطيب “ ظهَر أنُه 
ُمخبر لدى األمن اإلس��������رائيلي ! . على أية حال 
، ّحققوا مع الحاج إس��������ماعيل ولم يجدوا عنده 
كما يبدو ما يريب ، فّس��������لموُه في اليوم التالي 
الى الُس��������لطات األردنية ، التي أرس��������َلْتُه بدورها 
إلى الع��������راق ، حيٌث ُنِقَل من بغداد مخفورًا إلى 
الُعمادي��������ة ، فكفلُه والده الحاج حس��������ن أفندي ، 

وُاطِلَق سراحه ! . 
امُلهم في األمر، الحاج إس��������ماعيل رغم ما القاُه 
م��������ن مواقف صعب��������ة وُمعان��������اة وإحتجاٍز لدى 
اإلس��������رائيليني في القدس الغربية والس��������لطات 
األردنية بعد ذلك وترحيل��������ِه قابضًا من بغداد 
ال��������ى العمادي��������ة ... رغ��������م ُكل ذلك ، وف��������ي قرارة 
نفسه ، كاَن ُمرتاحًا ألنُه تمكَن من الصالة في 
 كان ! .

ٍ
املسجد األقصى ، وهو أمٌر ال ُيتاُح ألي

في ُمقَتَبل السبعينيات ، وكان الحاج إسماعيل 
عاِئدًا لت��������وِه من الحجاز ، أخبَر زوجته وأوالده 
، بان��������ُه ج��������اَء ليودعهم نهاِئيًا ، ألن��������ُه ذاهٌب إلى 
املدين��������ِة املن��������وَرة لُيقيم فيها لبقي��������ة عمره ولن 

يعود ! . 
كاَن هنال��������ك كم��������ا يبدو “ هاِت��������ٌف “ يهتُف في 
أعماق نفس الحاج إس��������ماعيل ، يدعوه للذهاب 
إلى الحجاز ، مغناطيٌس ال يس��������تطيع مقاومته 
، يجذب��������ه نحو مّكة واملدينة املن��������ورة . وبالفعل 

غادَر الحاج ولم َيُعد .
بعد عدة سنوات ، زاَرْتُه زوجته وإبنته الوحيدة 
وأح��������د أبن��������اءه ... ورأوا كي��������ف أن الح��������اج كاَن 

ُمتصاِلحًا مع نفسه قنوعًا هادئًا .
ف��������ي 1983 ، ومن خالل القنصلية الس��������عودية 
في ُتركيا ، إس��������تطاَع إبن��������ُه األصغر ، وبعد ان 
ش��������رح لهم بالتفصيل حكاية والده ، الحصول 
عل��������ى موافقة للس��������فر على حس��������اب الحكومة 
الس��������عودية ذهاب��������ًا وأيابًا ، فإلتق��������ى بوالده في 
املدينة املنورة ، حيث كان يقيم في منزل كبير 
، متك��������ون من خمس��������ة ُغَرف ُمَؤثث��������ة بصورٍة 
 أجنبي “ .. 

ٌ
ممت��������ازة ، وف��������ي ُكل ُغرفة “ ش��������يخ

حيث كان الش��������يخ الحاج إسماعيل في إحدى 
 نش��������يط على خدمة 

ٌ
تلك الُغَرف ، ويقوُم عامل

 من أهل املدينة 
ٍ

الشيوخ . واملنزل كله ُملك لثري
، أوقفه لخدمة هؤالء الشيوخ في سبيل الله . 

توفى الحاج إس��������ماعيل في نيسان 1984 في 
املدينة املنورة وُدِفَن فيها .

الراِحل الحاج إس��������ماعيل حس��������ن أفندي ، كاَن 
ش��������خصيُة غير نمطية عل��������ى أكثر من صعيد 

... ُربما آخر املتصوفني من أهالي العمادية . 

امني يونس

تلقى “ حسن أفندي “ نبأ 
والدة زوجتِه ِلَذَكٍر .. ِبَفرٍح 
وإرتياح . كاَن ذلك في شتاء 
آخر سنة من القرن التاسع 
عشر ، أي نهايات عام 1899 
. فعلى الرغم من ان حسن 
أفندي كاَن ُمتّعِلمًا وُمتَخِرجًا 
من مدارس عثمانية ، 
ويحمل شهادًة ُتّخوله 
للتدريس باللغات التركية 
والعربية والكردية ، فأنُه 
شأنُه شأن أهالي العمادية 
اآلَخرين ، ُيّفِضل ُذِرية من 
الذكور إلعتبارات إجتماعية 
ُمتوارثة . على أية حال ، 
أْسَموا الوليد “ إسماعيل 
“ ، وفي سنواٍت الِحقة ، 
تبعُه ثالثة أوالد آَخرين وبنٌت 
واحدة . 
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أنه��������ت وزارة التربية في إقليم كردس��������تان أخيرًا 
جدالاً دام أس��������ابيع وقررت إخراج املدارس التركية 

في كردستان من سيطرة حركة غولن.
أعلن بش��������تيوان صادق وزي��������ر التربية في اإلقليم 
ف��������ي مؤتم��������ر صحاف��������ي الخميس املاض��������ي انهم 
اتخ��������ذوا الق��������رار النهائ��������ي حول امل��������دارس التركية 
التابعة لحركة غول��������ن ولن تبقى تلك املدارس بعد 
اآلن تح��������ت س��������يطرة الحركة بل س��������تدار بش��������كل 
مشترك من قبل حكومة اإلقليم والقطاع الخاص.

 
ق��������رار حكومة اإلقليم أعطى نوع��������ا من الطمأنينة 
لآلباء واألمه��������ات الذين لم يكون��������وا م�تأكدين من 
مصير دراس��������ة ابنائهم والس��������يما بعد ان طلبت 

الحكومة التركية من اربيل اغالق املدارس التابعة 
لحركة فتح الله غولن.

 
ويعتبر فتح الله غولن زعيما لكثير من إسالميي 
تركيا واش��������تهر بأب اإلس��������الم االجتماعي ويدير 
جماعة واسعة في دول العالم تحمل اسم )حركة 
الخدم��������ة(، وللحرك��������ة حض��������ور ق��������وي ف��������ي إقليم 
كردس��������تان حيث يدرس أكثر من )12( ألف طالب 
ك��������ردي في مش��������اريعها التربوي��������ة باإلضافة إلى 
االعداد الكبيرة من الطلبة اللذين انهوا دراس��������تهم 
وتخرج��������وا م��������ن الكلي��������ات والجامع��������ات التابع��������ة 

للجماعة في االقليم.
 ولدى الجماعة أيضًا نش��������اطات تربوية وإعالمية 
وصحي��������ة وتجارية في اإلقليم وتدار جميعها من 
قبل طالب بيوك وهو ممثل فتح الله غولن ومنسق 

نشاطات الجماعة التابعة له في العراق واإلقليم.
 ودخل��������ت الجماع��������ة إقلي��������م كردس��������تان منذ عام 
1994 وأنش��������أت مدارس خاصة به في مدن أربيل 

والسليمانية وكركوك، وتشير متابعات »نقاش« 
إل��������ى أن الجماع��������ة تملك في مدين��������ة أربيل جامعة 
)ايش��������ق( ومركز ايش��������ق للغة ومدرس��������ة ايش��������ق 
االبتدائي��������ة وكلي��������ة نوليف��������ر للبنات وكلية ايش��������ق 
للش��������باب، كما تملك في مدينة الس��������ليمانية كلية 
الس��������ليمانية للبنات وكلية ص��������الح الدين األيوبي 
للش��������باب ومركز للغة اما ف��������ي مدينة كركوك فقد 

فتحت عددا من املدارس الخاصة.
 

 وباإلضافة الى انش��������اء الجماعة )20( مدرس��������ة 
كانت تمل��������ك حتى الفترة األخي��������رة محطة اذاعية 
تسمى )دوران( كما حصلت على ترخيص لفتح 
قناة تلفزيونية باالس��������م نفس��������ه ولكن تم سحب 

الترخيص من اإلذاعة بقرار من حكومة اإلقليم.

 ويش��������ير احصاء لوزارة التربية ف��������ي اإلقليم إلى 
ان عدد املدارس التابع��������ة للجماعة في اإلقليم من 
ري��������اض األطفال ال��������ى املرحلة االعدادي��������ة يبلغ 20 

مدرسة يدرس فيها حوالي )12719( طالبًا.
 وفي املجال التجاري تملك الجماعة شركة كبيرة 
تعم��������ل في قطاع االس��������تثمار في االقليم تس��������مى 
)آتا س��������وي( كما فتحت مستش��������فى خاصا في 
مدينة أربيل باسم )سما( باإلضافة إلى ذلك فان 
الجماعة دخلت في العديد من املشاريع التجارية 
كشريك مع مس��������ؤولي اإلقليم ولكن تحت أسماء 
مختلفة حس��������ب قول عضو س��������ابق في الجماعة 

في اإلقليم.
 ويتب��������ع جميع امل��������دارس التابعة لغول��������ن في إقليم 
كردستان شركة تسمى )فضيلة(، ويشير اكرام 
اوكشار املتحدث باسم الشركة الى انهم يقومون 
بعمل تربوي ولي��������س تجاريًا، وقال ل�«نقاش«:  ان 
»ما نقبضه من مبالغ مالية من الطالب في املجال 
التربوي ال يرق��������ى الى املس��������توى التربوي الرفيع 

الذي نقدمه وتش��������هد الشركات املعروفة في إقليم 
كردس��������تان على ان الطالب املتخرج في مدارسنا 
يعادل مس��������توى عش��������رة من الطالب في املدارس 

والجامعات األخرى«.
 

اوكش��������ار ش��������دد كذلك على صداق��������ة الجماعة مع 
الكرد، وأضاف: »نحن نعمل منذ عش��������رين عاما 
في اقليم كردس��������تان وكانت لنا صداقة متينة مع 

الكرد«.
 

ومع ان ألتب��������اع غولن في تركي��������ا جماهير كبيرة 
وكان لهم تحال��������ف قوي مع حزب العدالة والتنمية 
الحاكم بزعامة رجب طيب اردوغان خالل االعوام 
املاضي��������ة اال ان العالق��������ات بينهما ب��������دأت بالتوتر 

منذ العام املاض��������ي حتى حدثت محاولة االنقالب 
الفاش��������لة ف��������ي تركي��������ا ف��������ي الخامس عش��������ر من 
تموز)يوليو( املاضي واتهم حزب العدالة والتنمية 
فتح الله غولن زعيم الحركة بالقيام بها وبعد ذلك 
ت��������م اعتبار الجماع��������ة إرهابية كما ت��������م منعها في 

تركيا كليا. 
وق��������د طلبت الحكوم��������ة التركية رس��������ميا من اقليم 
كردستان منع نش��������اطات أتباع غولن في اإلقليم 
ومع ان أربي��������ل أخرت الرد لفترة اال انها انصاعت 
للطلب أخي��������رًا. ونفى اوكش��������ار ان يكونوا حلفاء 
الردوغان وقال: »نحن معروفون بحركة الخدمة، 
ليس لدينا اية رس��������ائل سياس��������ية او عداوة مع اية 
جهة ال في داخل تركيا وال في خارجها، ويجري 
اآلن اعتقال اشخاص ال عالقة لهم بحركة الخدمة 
بل هم أش��������خاص معجبون بما تقوم به حركتنا 
من اعمال ونش��������اطات ويعتبرون أنفسهم قريبني 
م��������ن الحركة ما يغض��������ب الحكوم��������ة التركية أكثر 

األحيان«.

 
ول��������دى الجماعة الكثير م��������ن الطلبة املتخرجني في 
اقلي��������م كردس��������تان، هيمن عثمان ه��������و احد هؤالء 
الطلب��������ة وق��������د تخرج م��������ن كلية ص��������الح الدين في 
الس��������ليمانية وبعد ذلك ارس��������ل من قب��������ل الجماعة 
الى أنقرة ليعمل في القس��������م الس��������وراني في قناة 
)TRT6( وقد ترك هيمن العمل مع الجماعة اآلن.

 
ورأى هيم��������ن ان س��������بب خ��������وف حكوم��������ة العدالة 
والتنمي��������ة الكبير من الجماع��������ة قبل وبعد محاولة 
االنق��������الب يعود لإلس��������تراتيجية الت��������ي تنتهجها 
الجماعة وقال ل�«نقاش«: لقد »عرفت جماعة غولن 
نفسها على انها تعمل في مجال التربية، ولكنها 
الى جانب ذلك تدرب طالبها في األقسام الداخلية 
واماك��������ن إقامتهم عل��������ى االلتزام بأف��������كار فتح الله 
غولن وبع��������د ذلك تعمل على إخضاعهم ألوامرها 
وعندم��������ا يعم��������ل ه��������ؤالء الطلبة في املؤسس��������ات 
الحكومية او اية مؤسسة اخرى ستكون الجماعة 

على اتصال بهم وتحاول استخدامهم«.
 

وأض��������اف هيم��������ن ان »ه��������دف حرك��������ة غول��������ن هو 
انش��������اء جماعة من اختيارها لتولي الس��������لطة وان 
افضل وس��������يلة لذلك هي التربي��������ة ألنها بعيدة عن 

الشبهات«.
 

واستبعد هيمن ان تتخذ الجماعة اقليم كردستان 
قاع��������دة ملع��������اداة الحكوم��������ة التركي��������ة اذ تجمعهما 
مصال��������ح اقتصادية كما يقول اعض��������اء الجماعة 
ومع كونهم يعمل��������ون على الفرد الكردي ملصلحة 
األمة التركية، اال أنهم تجار كبار ولهم ش��������راكات 

مع مسؤولني أتراك«.
 

وال يعتق��������د د.محم��������د بازياني مدي��������ر مركز هدى 
للدراس��������ات السياسية ان تكون الجماعة في اقليم 
كردستان خطرا على امن االقليم وقال ل�«نقاش« 
ان »الجماع��������ة ل��������ن تس��������تطيع القي��������ام بنش��������اطات 
سياسية في اقليم كردستان حتى وان ارادت ذلك 
والسيما في منطقة الزون االصفر )مناطق نفوذ 
الح��������زب الديمقراطي الكردس��������تاني( الذي تجمعه 
عالق��������ات اكثر قوة مع تركيا، لذلك فان الجماعة ال 
تشكل خطرا على االقليم بل هي مفيدة في معظم 
األحيان نظ��������را لتقديمها جودة تعليمية عالية في 
مجال��������ي التربية والصحة والت��������ي تنعكس إيجابا 

على اإلقليم«. 
ول��������م يخف بازيان��������ي ان يك��������ون للجماع��������ة تأثير 
سياس��������ي عل��������ى االقليم ف��������ي املدى البعي��������د وقال: 
»ي��������درس ع��������دد كبي��������ر من ابن��������اء املس��������ؤولني في 
االقليم في امل��������دارس التابعة للجماع��������ة فاذا تولى 
هؤالء الس��������لطة مستقبال قد تس��������تطيع الجماعة 
االستفادة منهم ولكن الجماعة ال تستطيع القيام 
بأي نشاط سياس��������ي في هذه املرحلة خصوصا 

وانها في وضيع ضعيف«.
 

لقد بدأ اول رد فعل لحكومة االقليم بغلق املدارس 
التابعة لحركة غولن لكن الوضع يسير نحو حظر 
جميع النش��������اطات التربوية والثقافي��������ة والتجارية 
للجماع��������ة ف��������ي كردس��������تان وهو االحتم��������ال الذي 
اكده س��������فني دزائي املتحدث باسم حكومة االقليم 

بشكل غير مباشر.
Niqash :املصدر 

شمس جامعة غولن يف كردستان بدأت تغيب

راويز كامران
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املسيحيون يحتفلون بعيد »الصليب« عىل أمل 

ضامنات للبقاء

كان يحدق بالصلي��������ب املتلئلئ بأضوية الزينة على 
ش��������رفة منزله متضرع��������ا بأن يزيح ه��������ذا العيد آثار 
ثالثة س��������نوات من املآس��������ي والخراب ال��������ذي خلفها 
تنظيم »داعش«، وهو يأمل كغيره من املس��������يحيني 
ف��������ي أن ينته��������ي  مسلس��������ل الهروب  م��������ن الحروب 

واألزمات نحو الشتات.
يوسف من سكان ناحية عنكاوا شمالي اربيل، وقد 
تجاوز عمره الخامس والس��������تني يشكو في حديثه 
ل�«صباح كوردس��������تان« من إنقس��������ام أسرته بعد أن 
هاج��������ر ثالثة من أبنائه، فيما ينتظ��������ر نجله الوحيد 
املتبق��������ي فرصة س��������انحة للحاق بإخوان��������ه، لكنه لم 
يخفي تمس��������كه بتفاؤل حذر في تحسن األوضاع 

السياسية واالقتصادية في اإلقليم.
وق��������ال إن »تنظيم داعش بات في حكم املنتهي، وبدأ 
اخواننا املس��������يحيني الذي كان��������وا نزحوا من نينوى 
إلى عنكاوا ومدن إقليم كردستان بالعودة تدريجيا 
إلى مناطقهم، وهذا مؤش��������ر ربما يعطينا األمل بأن 

تتحسن األمور إلى طبيعتها«.
واحتفل املس��������يحيون ليل��������ة 13 - 14 من أيلول بعيد 
»الصلي��������ب املقدس«، والتي ترجع الروايات هذا العيد 
إلى الع��������ام 326م عندم��������ا عثر عل��������ى الصليب الذي 
ُصلب عليه الس��������يد املس��������يح، من قبل امللكة هيالنة 
والدة األمبراطور الروماني قس��������طنطني الكبير، بعد 

أن ضل مطمورا تحت تلة لنحو ثالثة قرون.
لكن القلق ما زال يس��������اور املس��������يحيني خصوصا 
الذي��������ن عان��������وا التهجي��������ر والن��������زوح إزاء م��������ا تخفيه 
الظروف التي ما تزال مبهمة بالنس��������بة ملستقبلهم، 
وقد تش��������تت ش��������مل مئات العائالت في دول الجوار 
وبلدان الغرب، وال تتوفر إحصائات دقيقة حول ما 
تبقى مجم��������وع 130 ألف من الذين كانوا نزحوا من 
نينوى، إال أن لجان كنسية تؤكد عودة بضعة آالف، 

وما زال آخرون يتدفقون عائدين إلى ديارهم.
ويخشى الش��������اب نوئيل خالد من قضاء الحمدانية 
عودة التوتر إلى س��������هل نينوى قائال »ال نعلم كيف 
س��������يدار الوضع هنا، وقد ظهرت فصائل مس��������لحة 
بعناوي��������ن ش��������تى وبايديولوجي��������ات متناقضة وكل 
قومية وطائفة باتت تملك فصائل وال ضمانات من 
عدم نشوب صدامات وقد حصلت فعال مناوشات 
قبل أس��������ابيع، كما ال يوجد اتفاقات واضحة لآللية 

التي ستدار بها مناطقنا«.       
والص��������ورة ال تبدو قاتمة إلى هذا الحد لدى البعض، 
فبعد ثالث س��������نوات تحولت فيها البلدات املسيحية 
إلى مدن أش��������باح، عادت مظاهر الفرح واالحتفاالت 
إل��������ى  ألول م��������رة، وعلق الس��������كان الصلب��������ان املزينة 
باألضوية فوق س��������طوح وش��������رفة منازله��������م، واقدم 
البع��������ض كما جرت العادة التي تقت��������رن بتقاليد هذا 
العيد إلى إش��������عار الن��������ار، وإطالق املفرق��������ات، فيما 
تقوم الكنائس بنش��������اطات متنوع��������ة  فنية وثقافية 

ورياضية.
وش��������ارك املئات من س��������كان بلدة ق��������ره قوش برفقة 
القساوس��������ة ف��������ي مس��������يرة راجلة ضم��������ن احتفال 
للتعبير ع��������ن س��������عادتهم بالعودة إل��������ى الديار وهم 
يحملون الصبات واغصان الزيتون تحت حراس��������ة 
أمني��������ة، فض��������ال إن إقامة قداس في كنيس��������ة البلدة، 
وس��������ط دعوات إل��������ى »التس��������امح« و«نب��������ذ الكراهية 
واالنتقام«، كما شهد بلدة برطلة املحاورة مراسيم 

مماثلة.
وبحس��������ب موقع »عن��������كاوا ك��������وم« املتخصص في 
تغطية األنش��������طة للمجتمعات املسيحية فإن سكان 

بلدة تللس��������قف »رفع��������وا الصلبان مبك��������را وبالوان 
زاهية ونش��������رات ضوئية فوق اس��������طح املنازل، فيما 
يش��������اهد الصليب الكبير الذي نصب فوق تل القرية 
من مس��������افات بعيد، بع��������د كانوا حرم��������وا من إقامة 
تلك املناس��������بات خالل مرحلة النزوح«، وذكر أن »ما 
يربو من 800 أس��������رة نازحة ع��������ادت إلى ديارها في 
تللس��������قف وباطنايا وباقوفة وتلكي��������ف، فيما يقدر 
ع��������دد العائدي��������ن نحو 10 آالف ش��������خص إل��������ى بلدة 
ق��������ره قوش، م��������ع توقعات بع��������ودة 2500 آخرين في 

األسابيع املقبلة«.  
ونشر املوقع مجموعة صور قال إنها »تعكس تفنن 

تنظيم داعش إبان احتالل��������ه لنينوى بنزع الصلبان 
في الحواضر املس��������يحية وإزالتها«، لكن عقب طرد 

التنظيم بدأت حملة إلعادة تلك الصلبان.
وفي النظرة إلى القادم من األيام، ال يخفي مسيحيو 
س��������هل نين��������وى قلقهم ف��������ي التبع��������ات املس��������تقبلية 
للخالف��������ات ب��������ني الحكومت��������ني االتحادي��������ة وإقلي��������م 
كوردس��������تان في مصير عائديت��������ه االدارية، ويرون 
أنهم يبقون ضحايا كلما اس��������تمر الخالف، يضاف 
إليه االنقس��������ام ال��������ذي تعاني منه القوى املس��������يحية 
والذي ظه��������ر على خلفية املواقف إزاء ش��������مول هذه 
املناط��������ق بالتصويت عل��������ى االس��������تفتاء الرامي إلى 
إنفص��������ال اإلقلي��������م، وم��������ا زال العديد م��������ن النازحني 
املقيمني في مدن اإلقلي��������م يتخوفون من العودة في 

انتظار ما ستؤل إليه األوضاع في االشهر املقبلة.
بهن��������ام عبداالحد م��������ن ناحية برطل��������ة واملقيم حاليا 
في اربي��������ل منذ الي��������وم األول للن��������زوح، تمكن أخيرا 
من إع��������ادة إعمار منزل��������ه في بلدت��������ه األم بعد تلقيه 
مس��������اعدات من منظمات أجنبي��������ة التي تتولى إعادة 
إعمار البلدات املتضررة من الحرب، وقال ل�«صباح 
كوردس��������تان«، »رغم أن منزلنا ع��������اد افضل من ما 
كان علي��������ه قب��������ل أن نهج��������ره، والبعض م��������ن أقراننا 
قد عاد، إال أنني ال أريد التس��������رع ف��������ي اتخاذ القرار 
النهائي، فاألوضاع السياس��������ية املتوترة خصوصا 
تلك املتعلقة بمس��������تقبل مناطقنا واستفتاء االقليم، 
يجعلن��������ا نفضل االنتضار لحني أن يتضح مس��������ار 

األمور«.
والقلق من صراع محتمل تقر به املراجع الكنس��������ية 
املس��������يحية، وأكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم 
البطريرك مار لويس روفائيل س��������اكو أن »السياسة 
املهيمن��������ة بعد س��������قوط النظ��������ام الس��������ابق كانت وال 
تزال عب��������ارة عن تكتيك براغمات��������ي للحصول على 
املصالح والحفاظ على املناصب، وقد وصل الوضع 
األن بس��������بب إعالن إقليم كردستان عن رغبته في 
االس��������تفتاء وحق تقرير املصير، إلى صراع الوجود 
غي��������ر واضح املعال��������م، وقد اخذ البع��������ض يدق طبول 
الحرب«، وحذر من أن »حصول مواجهة عس��������كرية 
ال س��������امح الله س��������تكون نتائجها كارثي��������ة للجميع، 
وسوف تكون األقليات هي الخاسر األكبر.. وسوف 
يهاج��������ر م��������ن تبقى من املس��������يحيني ول��������ن يبقى لنا 

وجود يذكر في العراق واإلقليم«.
ويبدو الس��������جال مختلفا في الوس��������طني الش��������عبي 
والسياس��������ي ل��������دى املس��������يحيني القاطن��������ني في مدن 
اإلقليم، في ظل التس��������اؤالت حول ماهية الضمانات 
التي س��������تتوفر في حال الذهاب باتجاه االستقالل، 
حول الحقوق املدنية واملس��������اواة وحق إدارة املناطق 
ذات الغالبي��������ة املس��������يحية بصالحي��������ات ال مركزي��������ة 

أوسع.  

صباح كوردستان /اربيل – باسم فرنسيس

 يبدو السجال مختلفا في الوسطين الشعبي والسياسي لدى المسيحيين القاطنين في مدن اإلقليم، في ظل التساؤالت حول 
ماهية الضمانات التي ستتوفر في حال الذهاب باتجاه االستقالل، حول الحقوق المدنية والمساواة وحق إدارة المناطق ذات الغالبية 

المسيحية بصالحيات ال مركزية أوسع. 
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لالتصال بنا

هاج��������ر عدد من فناني األغاني الش��������عبية مع عائالتهم 
إقليم كردس��������تان نحو دول الغرب تحت دوافع ش��������تى 
تب��������دأ باألزم��������ة االقتصادي��������ة والعوز وتنته��������ي باليأس 
من عدم تحس��������ن األوضاع، فالجمه��������ور لم يعد يرغب 

بالسماع إلى أغاني الرقص والفرح.
ووفقا لتقرير صحيفة »آوينه« فإن »س��������تة من مطربي 
األغان��������ي الش��������عبية الكردي��������ة غ��������ادروا اإلقلي��������م خالل 
شهرين، وهم كل من ش��������يروان عبدالله، وهيوا توفيق 
املعروف ب«هيوا العراقي«، وس��������وران محمد، ومريوان 
عبدالل��������ه، وآرام ش��������ارواني، وبيرون س��������نكاوي«، وقال 
هيوا توفيق إنه »مع خمس��������ة م��������ن زمالئه املطربني مع 
أس��������رهم وأطفالهم يقيمون مؤقتا في اسطنبول قررنا 
عدم العودة«، وأضاف »س��������نتوجه إلى إيطاليا ومن ثم 
إل��������ى الدول األخرى في اوروب��������ا«، الفتا إلى أن »الفنانني 
املشهورين ليسوا فقط من يهاجر، بل هناك أشخاص 
آخرين ومواطنني يهاجرون يوميا«. وس��������بق أن هاجر 
قب��������ل الفن��������ان املط��������رب دالل زاخوي��������ي االقلي��������م لنفس 

االسباب.
وأوضح أن »عدم االس��������تقرار والسياس��������ات الحكومية 
تدفعن��������ا للمغ��������ادرة، منذ س��������نوات ونح��������ن بانتظار أن 

تتحس��������ن األوضاع، والتي تؤثر بش��������كل مباشرة على 
أعمالن��������ا ونش��������اطاتنا الفنية والت��������ي تراجعت بصورة 
ملحوظ��������ة«، وتس��������ائل »كي��������ف يمك��������ن للجمه��������ور أن 
يس��������تمع إل��������ى األغاني ومزاج��������ه متوت��������ر؟«، وتابع »لذا 
فإننا مجموعة م��������ن االصدقاء الفنانني أن نهاجر معا، 
نتيجة البطالة وغياب االس��������تقرار، ولم نعد نأمل في أن 
تتحسن األوضاع، وقد قمنا ببيع كل أمالكنا للوصول 

إلى البلد الذي سيعيطنا حق اللجوء«.

وأك��������د هي��������وا أن��������ه »يقي��������م حاليا م��������ع عائلته في ش��������قة 
باس��������نطنبول، والالفت أننا نشاهد العديد من مواطني 
اإلقلي��������م من الراغبني بالهجرة في هذه املدينة، بعضهم 
ق��������د وصل مس��������توى االف��������الس، ويعاني م��������ن اليأس«، 
وأردف أن »الف��������ن ف��������ي كوردس��������تان ل��������م يع��������د يحظى 
باالهتم��������ام، واملصال��������ح الحزبي��������ة بات��������ت تطغ��������ى على 
اهتمامات السلطة«، وشدد على أن »العديد من الزمالء 

الفنانني بصدد الهجرة، ولم يعد لديهم األمل«.    

يتنافس فيلم »زاغروس« للمخرج الكوردي سهيم خليفة على جوائز 
ال��������دورة 44 ملهرجان »غنت« الس��������ينمائي الدولي ف��������ي بلجيكا، في أول 
مشاركة له في املهرجانات العاملية، والذي يقام بني 10 و 20 من شهر 

تشرين األول املقبل.

والفلي��������م وهو مش��������ترك من انت��������اج بلجي��������كا وهولن��������دا للمنتج دريس 
فاليبو وس��������يناريو س��������هيم عمر، جني- کلود وفان ريجکهام، يتنافس 
م��������ع 12 فيلما روائيا طويال، ويروي قصة كوردية لراعي غنم اس��������مه 
»زاغ��������روس« الذي تق��������رر زوجته مع ابنته الهجرة إل��������ى بلجيكا، ليقرر 
بعد مدة اللحاق بهما، ليصط��������دم هناك بمتغيرات طرأت على حبيبته 

وحياتها االجتماعية، على إثرها يقرر العودة إلى كردستان. 
ونال خليفة في مس��������يرته الفنية 97 جائ��������زة عاملية عن إخراجه لثالثة 
افالم قصيرة هي »أرض األبطال« و«ميسي بغداد« و«الصياد السيء«، 
والفيلمني األخيرين رش��������حا لس��������نتني متتالينت ف��������ي القائمة القصيرة 

لجائزة األوسكار كأفضل فيلم من بني عشرة أفالم مرشحة.  

األزمات تدفع بفنانني من اإلقليم للهجرة

فيلم زاكروس يف مهرجان  “غنت” السيناميئ
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