
جريدة اسبوعية سياسية ثقافية عامة مستقلة         المقاالت واآلراء ال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما تمثل آراء اصحابها 

صاحب اإلمتياز
ورئيس التحرير

السنة الخامسة - العدد 65 - األحد 1 تشرين االول 2017

nawzad_hakim@yahoo.com

نوزاد بولص الحكيم

سورايا/ متابعة 
والجريـدة ماثلـة للطبـع الزلـت جلسـات 
مسـتمرة  كوردسـتان  أقليـم  برلمـان 
حـول الـرد علـى مجلـس النـواب العراقـي 
حـول  الفدراليـة  العـراق  وحكومـة 
التصعيـد األخيـر ضـد شـعب كوردسـتان 

. االسـتفتاء  عمليـة  نجـاح  بعـد 
وصفـت  وقـد  هـذا  أخـرى  جهـة  مـن 
التجمـع  كتلـة  عضـو  ياقـو  وحيـدة 
االشـوري  السـرياني  الكلدانـي  الشـعبي 
فـي برلمـان كوردسـتان، السـبت، قـرارات 
التـي  العراقيـة  والحكومـة  البرلمـان 
صـدرت ضـد إقليـم كوردسـتان بالعقوبـة 
»قـرار  أن  إلـى  مشـيرة  الجماعيـة، 

دسـتوري«. االسـتفتاء 
فـي  القتهـا  كلمـة  فـي  ياقـو  وقالـت 
»باسـم  كوردسـتان:  برلمـان  جلسـة 
المكـون الكلدانـي السـرياني األشـوري 
عمليـة  بنجـاح  شـعب كوردسـتان  نهنـئ 
إقليـم  فـي  نظـم  الـذي  االسـتفتاء 

كوردسـتان«.
إقليـم  حكومـة  نؤيـد  »أننـا  وأضافـت 

العبـادي  حيـدر  العراقيـة  الحكومـة 
للعمـل وفـق حكـم وعدالـة اإلمـام علـي 
رضي الله عنه«، مشـيرة إلى أن »الحوار 
وال  المشـاكل  لحـل  الطـرق  أفضـل 
والهجمـات  بالتهديـدات  حلهـا  يمكـن 
شـعب  علـى  الجماعيـة  والعقوبـة 
أن »جميـع  أوضحـت  كوردسـتان«.كما 
البرلمـان  مـن  صـدرت  التـي  القـرارات 
شـعب  ضـد  العراقيـة  والحكومـة 
كوردسـتان غيـر دسـتورية وهـي مكملـة 
للعقوبـات التـي نفـذت ضـد البيشـمركة 
وحكومـة اإلقليـم التـي اسـتقبلت أكثر 

نـازح«. مليـون  مـن 
شـرعي  حـق  »االسـتفتاء  أن  وأكـدت 
أن  نأمـل  »أننـا  إلـى  الفتـة  ودسـتوري«، 
كوردسـتان«. شـعب  إرداة  احتـرام  يتـم 
مـع  »أننـا  إلـى  ياقـو  النائبـة  وأشـارت 
االتحاديـة  الحكومـة  مـع  الحـوار  فتـح 
السـبل  أفضـل  باعتبـاره  الفيدراليـة 
الحـل جميـع المشـاكل والقـرارات غيـر 
شـعب  ضـد  صـدرت  التـي  الدسـتورية 

كوردسـتان«. 

قـال ايـاد عـاوي بصـدد المبـادرة بعـد ان 
اطلقنـا مبـادرة لحـل االزمـة التـي تعصـف 
حيـدر  االخ  الـى  رسـالة  أرسـلت  بالبـاد، 
العبـادي واالخ مسـعود البرزانـي باسـتثمار 
هـذا التطـور باالنتقـال الـى صفحـة عمليـة 

اخـرى مـن خـال المبـادئ اآلتيـة:
اوال: فتـح بـاب الحـوار دون شـروط مسـبقة 

الي طرف.
ثانيـا: ان يكـون سـقف الحـوار هـو دسـتور 

جمهوريـة العـراق.
ثالثـا: دعـوة االمـم المتحـدة بدعـم الحـوار 
ممثـا  يبعـث  ان  العـام  االميـن  ومطالبـة 

مدعومـا بفريـق مـن الخبـراء.
والحمـات  التصعيـد  ايقـاف  رابعـا: 
فـي  تتسـبب  التـي  والقـرارات  االعاميـة 

التوتـر. مـن  مزيـد 
خامسـا: بـذل اقصـى الجهـود لتجنـب اي 
المختلـف  المناطـق  فـي  مسـلح  صـدام 

عليهـا وفـي مقدمتهـا محافظـة كركـوك 
جميعـا. العراقييـن  دمـاء  وحقـن 

واالبتعـاد  وطنيـا  الحلـول  ايجـاد  سادسـا: 
الجـوار  لـدول  الخارجيـة  التدخـات  عـن 
وسـحب  االزمـة  تعميـق  شـأنها  مـن  التـي 
التجاذبـات  مـن  المزيـد  الـى  العـراق 

والتوتـرات.
كمـا وينبغـي ان تنتهـز االطـراف جميعهـا 
وطنيـة  مصالحـة  لتحقيـق  الفرصـة  هـذه 
وبنـاء  المحاصصـة  مـن  والخـروج  شـاملة 
الـى  تفضـي  التـي  الناجـزة  المؤسسـات 
العـدل  علـى  تقـوم  والتـي  المواطنـة  دولـة 

القانـون. وسـيادة  والمسـاواة 
االخ  مـن  االيجايبـة  االسـتجابة  وتـم 
لذلـك  المبـادرة  لهـذه  البرزانـي  مسـعود 
ندعـو جميـع االطـراف التخلـي عن الدعوة 
االنتقـام  لغـة  واسـتخدام  التصعيـد  الـى 

. والوعيـد 

إجـراءات  علـى  ردهـا  فـي  كوردسـتان 
التـي  العراقيـة  والحكومـة  البرلمـان 
إلـى  مشـيرة  ضـد كوردسـتان«،  صـدرت 
دسـتوريا«. كان  االسـتفتاء  »قـرار  أن 
بالطـرق  المسـائل  »حـل  ياقـو  وطالبـت 
المسـيح  السـيد  يقـول  كمـا  السـلمية 

عليـه السـام: ال تدينـوا لكـي ال تدانـوا 
يحكـم  فـا  أحـد  علـى  تحكمـوا  وال 
عليكـم«، ودعـت عضـو كتلـة التجمـع 
االشـوري  السـرياني  الكلدانـي  الشـعبي 
»المرجعيـة  كوردسـتان  برلمـان  فـي 
ورئيـس  السيسـتاني  سـماحة  الدينيـة 

مبادرة أياد عالوي رئيس الوفاق الوطني 
لحل االزمة بين اإلقليم وبغداد 

مطـارات  اغـاق  قـرار  بتنفيـذ  يتعلـق  فيمـا 
الحكومـة  قبـل  مـن  كوردسـتان  اقليـم 
العراقية، رد سفين دزيي المتحدث الرسمي 
باسـم حكومـة اقليـم كوردسـتان فـي بـاغ 
الـوزراء  لرئيـس  االعامـي  المكتـب  علـى 

العراقـي هـذا نصـه:
المكتـب  مـن  الصـادر  البيـان  بخصـوص 
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  للسـيد  االعامـي 
حـول اغـاق الرحـات الجويـة الدوليـة فـي 
مـن  الدولييـن  والسـليمانية  اربيـل  مطـاري 

: ان  نعلـن  العراقيـة  الحكومـة  قبـل 
جماعيـة  عقوبـة  القـرار  هـذا  1-تنفيـذ 
كوردسـتان  شـعب  علـى  جماعـي  وحصـار 
القانونيـة  الخروقـات  هـذه  علـى  واصـرار 
واالنسـانية تجـاه شـعب كوردسـتان بذريعـة 
فرض السلطات الفدرالية للعراق، في حين 
ان مطـارات االقليـم ومنـذ انشـائهم ولحـد 
والقوانيـن  الدسـتور  بموجـب  عملـت  اليـوم 
العراقيـة النافـذة، وحصلـت علـى العديـد من 
رسـاالت الشـكر والتقديـر مـن قبـل سـلطة 
بهـا،  وافتخـروا  العراقـي  المدنـي  الطيـران 
وتـم باسـتمرار اجـراء زيـارات مـن قبـل فـرق 
الحكومـة العراقيـة لرقابـة مطـاري اقليـم 

. كوردسـتان 
2- هـذا القـرار يعرقـل الزيـارات المتكـررة 
للمرضى والبيشمركة الجرحى في الحرب 
ضـد داعـش للخـارج والبعـض منهـم بحاجـة 
والعديـد  المسـتمرة،  الطبيـة  الرعايـة  الـى 
كانـت  التـي  االنسـانية  المنظمـات  مـن 
مـن  لايزدييـن  والمسـاعدة  العـون  تقـدم 
ضحايـا داعـش والنازحيـن اضطـرت للعـودة 
وتـرك كوردسـتان .ولـم يعـد بمقـدور المئات 
مـن عوائـل اقليـم كوردسـتان والعـراق مـن 
الكـورد والمسـيحيين والعـرب السـنة التـي 
التجئـت الـى البلـدان االخـرى زيـارة بعضهـا 

البعـض ولـم شـملها , 
3- بهـذا القـرار يتـم اعتـراض سـبيل االف 
الذيـن  كوردسـتان  اقليـم  مـن  المواطنيـن 
مـن  حـق  وخـرق  الخـارج  مـع  يتاجـرون 
االساسـية  واالنسـانية  المدنيـة  الحقـوق 
واجـراء  التحـرك  مـن  كوردسـتان  لشـعب 
ضمانـه  تـم  حـق  وطبيعيـة،  سـهلة  رحـات 
لـكل شـخص بموجـب الدسـتور والقوانيـن 
واتفاقيـة  الدوليـة  والقوانيـن  العراقيـة 
شيكاغو الدولية للطيران المدني واالعان 
العالمي لحقوق االنسان واالتفاقية الدولية 

والسياسـية. المدنيـة  للحقـوق 
اقليـم كوردسـتان  فـي حكومـة  4- نحـن 
تعقـد  ان  العراقيـة  الحكومـة  مـن  طلبنـا 
كوردسـتان  اقليـم  فـي  المعنيـة  الجهـات 
الفدرالـي جلسـات لحـل  العـراق  وحكومـة 
رفضـت  لاسـف  ولكـن  تفاهـم،  سـوء  اي 
الحكومة العراقية الحوار والتفاوض، النه 
ليست هنالك اية مشاكل او سوء فهم وان 

القـرار سياسـي بحـت . 
للحكومـة  دعوتنـا  نكـرر  نحـن   -5
العراقيـة واالمـم المتحـدة الـى ايقـاف هـذه 
العقوبـات الجماعيـة وهـذا القـرار السياسـي 
الادسـتوري واال تقـوم الحكومـة العراقيـة 
باضافـة هـذه العقوبـة الـى جانـب عقوباتهـا 
الماضيـة  اربـع سـنوات  الماليـة علـى مـدى 
خـال  تمكـن  الـذي  كوردسـتان  لشـعب 
هـذه السـنوات االربـع ان يقـدم اقـوى حالـة 
دفـاع امـام هجمـات داعـش ويقهرهـم، وقـدم 
الحـرب  هـذه  خـال  كوردسـتان  اقليـم 
والتعـاون  المسـاعدات  مـن  قـدر  اكبـر 
والدينيـة  القوميـة  والمكونـات  للشـعب 
فـي العـراق وسـوريا حيـث توجـه مـا يقـارب 
مـن مليونـي شـخص كاجـيء ونـازح الـى 
اقليم كوردسـتان، وقدمت قوات بيشـمركة 
كوردسـتان افضـل تعـاون للجيـش العراقـي .

                           سه فين دز يى
2017/9/29                           

حـث وزيـر الدفـاع البريطانـي مايـكل فالـون السـبت رئيـس اقليـم كوردسـتان مسـعود 
بارزانـي علـى البـدء فـي مفاوضـات جديـة مـع بغـداد والـدول اإلقليميـة، خصوصـا بعـد 
اجـراء كوردسـتان السـتفتاء االسـتقال. وقـال فالـون فـي رسـالة لبارزانـي »اآلن وقـد تـم 
إجـراء االسـتفتاء، فإنـي أدعوكـم للبـدء بالدخـول فـي مفاوضـات جديـة مـع الحكومـة 
العنـف«.  عـن  وبعيـدا  بهـدوء  مناسـبة  حلـول  الـى  للتوصـل  المجـاورة  والـدول  العراقيـة 
اسـتفتاء صـوت لصالحـه اكثـر مـن  الماضـي  يـوم االثنيـن  اقليـم كوردسـتان  وأجـرى 
92 بالمئـة وهـي اولـى الخطـوات نحـو اعـان االسـتقال. وأثـار حـق الكـورد فـي تقريـر 
مصيرهـم غضـب بغـداد حيـث طلبـت مـن دول العالـم عـدم التعامـل مـع اقليـم كوردسـتان 

وفـرض حصـار وعقوبـات عليـه.
 وأثـار حـق الكـورد فـي تقريـر مصيرهـم غضـب بغـداد حيـث طلبـت مـن دول العالـم عـدم 
التعامـل مـع اقليـم كوردسـتان وفـرض حصـار وعقوبـات عليـه. وأسـوة بشـعوب المنطقـة 
يريـد الكـورد إقامـة دولـة مسـتقلة بهـم منـذ انتهـاء الحـرب العالميـة األولـى علـى األقـل 
يسـكنها  التـي  األراضـي  لتتـرك  األوسـط  الشـرق  االسـتعمارية  القـوى  قسـمت  عندمـا 

الكـورد منقسـمة بيـن تركيـا وإيـران والعـراق وسـوريا

مبروك لشعب كوردستان نجاح اإلستفتاء على أستقالل كوردستان

البطريرك ساكو يوجه خطابا الى اكثر من ثالثين 
سفيرا معتمدا لدى الفاتيكان في عشاء نظمته 

مؤسسة إغاثة الكنيسة المتألمة العالمية

وزير الدفاع البريطاني يحث بارزاني على بدء 
»حوار بعد االستفتاء« مع بغداد ودول الجوار

حكومة االقليم:
اغالق المطارات  خرق 

للدستور وعقوبة جماعية 
لشعب كوردستان برلمان أقليم كوردستان يرفض جميع قرارات مجلس النواب 

العراقي ويعتبرها غير قانونية

اعـام البطريركية 
 Aide to the العالميـة  المتألمـة  الكنيسـة  إغاثـة  مؤسسـة  نظمتـه  عشـاء  فـي 
Church in need برومـا حضـره أكثـر مـن ثاثيـن سـفيرا اجنبيـا معتمـدا لـدى 
الفاتيـكان، بحضـور الكردينـال بياجينـزا والسـفير البابـوي والوفـد العراقـي مـن 

األسـاقفة والكهنـة. وبطلـب مـن المنظمـة وجـه غبطتـه كلمـة الـى السـفراء.
شـكرهم علـى حضورهـم واهتمامهـم بالوضـع فـي العـراق ثـم تكلـم عـن التحديـات 
والمخـاوف واآلمـال مشـبها الوضـع بالنفـق لكـن فـي نهايتـه نـور، والنـور اقـوى مـن 
الظـام، ثـم اكـد علـى أهميـة المسـاعي الدبلوماسـية إليجـاد حـل مناسـب للوضـع 
العـام ولكـن بشـكل خـاص للتوتـر القائـم بيـن حكومتـي المركـز واالقليم بسـبب 
رغبـة اإلقليـم فـي االسـتقال، الرجـاء هـو فـي الزمـن الصعـب ورجاؤنـا هـو التهدئـة 
والعمـل علـى حـوار شـجاع مـن اجـل إيجـاد حـل مناسـب، الن المواجهـة العسـكرية 
ان حصلـت سـوف يدفـع ثمنهـا المدنيـون مـن كل المكونـات، وسـوف تخلـف المـوت 
الحـوار  وتفعيـل  التهدئـة  فـي  الـكل  وهـذه مسـؤولية  والهجـرة.  والتهجيـر  والدمـار 
عبـر القنـوات الرسـمية. ويجـب اال يرسـل الغـرب رسـائل خاطئـة، بـل رسـائل مطمئنـة، 
وبنـاء  المصالحـة  اجـل  مـن  واإلنسـانية  والماديـة  الدبلوماسـية  المسـاعدة  وتقديـم 
كونهـم  انتماءاتهـم،  عـن  النظـر  بغـض  الجميـع  بمشـاركة  مدنيـة  حديثـة  دولـة 
مواطنون، والسـعي السـتتباب السـام وتوفير االمن واالسـتقرار. صاتنا هي ان تحل 
المعضلـة القائمـة بيـن اإلقليـم والحكومـة المركزيـة بطـرق سـلمية عبـر الحـوار 
وليـس بالبـارود. ثـم تكلـم كل مـن المطـران نيقوديمـس داود شـرف مؤكـدا علـى 
مـا ذكـره البطريـرك سـاكو ومشـددا علـى اهميـة مسـاعدة العراقييـن علـى العيـش 
بسام وكرامة. وكرر يكفي حروب، عمري 41 سنة وانا في الحروب. بعده تكلم 
المطـران يوحنـا بطـرس موشـي عـن ماسـي داعـش وتحديـات االعمـار والعـودة وطلـب 
مسـاعدة المجتمـع العالمـي لمـد يـد العـون للمسـيحيين لبنـاء بيوتهـم وبلداتهـم. 
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تقارير وآراء محلية ودولية حول اإلستفتاء
تحقيقات

المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  أعلنـت 
اقليـم  فـي  واالسـتفتاء  لانتخابـات 
النتائـج  األربعـاء،  يـوم  كوردسـتان، 
اسـتقال  علـى  لاسـتفتاء  الرسـمية 
كوردسـتان، مشـيرة إلـى أن نسـبة الذيـن 
فيمـا   ،%92,73 بلغـت  )نعـم(  بــ  صوتـوا 
.%7,27 )ال(  بــ  التصويـت  نسـبة  بلغـت 
مؤتمـر صحفـي،  فـي  المفوضيـة  وقالـت 
إن »عمليـة التصويـت نجحـت ومـرت دون 
وقوع أي مشاكل أو خروق«، موضحة أن 
»4 مايين و581 ألف و255 شخصا كان 
لهـم حـق التصويـت فـي االسـتفتاء الـذي 
أربيـل،  الخمـس:  المحافظـات  فـي  نظـم 

األمريكـي،  الكونغـرس  عضـو  أكـد 
أن  الخميـس،  يـوم  فرانكـس،  ترينـت 
البيـت األبيـض والرئيـس ترمـب سـيقفان 
ضـد جميـع محـاوالت وضـع كوردسـتان 

المجـاورة. الـدول  مـن  الحصـار  تحـت 
العراقيـة،  التركيـة،  التهديـات  وبشـأن 
قـال  إقليـم كوردسـتان،  واإليرانيـة ضـد 
عـن  الكونغـرس  عضـو  وهـو  فرانكـس 
والية ايريزونا لشبكة رووداو اإلعامية، 
إن »البيـت األبيـض والرئيـس ترمـب لـن 
يفسـحان المجـال وسـيقفان ضـد جميـع 

حصـار كوردسـتان«. محـاوالت 
وأضـاف أن »الرئيـس األمريكـي دونالـد 
لوضـع  أبـدا  المجـال  يفسـح  لـن  ترمـب 
كوردسـتان تحـت الحصـار، وسـيقف ضـد 

أي خطـوة تكـون ضـد كوردسـتان«.
الكونغـرس  عضـو  قـدم  قـد  وكان 
مشـروع  فرانكـس،  ترينـت  األمريكـي، 
قانـون إلـى الكونغـرس يدعـو فيـه لدعـم 
المسـتقلة،  دولتهـم  لتأسـيس  الكـورد 
اسـتقال  اسـتفتاء  انتهـاء  عقـب  وذلـك 

كوردسـتان. إقليـم 
مـن  مشـروعه  فـي  فرانكـس  وطلـب 
الدولـة  دعـم  األمريكـي  الكونغـرس 

السـليمانية، دهوك، كركوك، وحلبجة، 
المناطـق الكوردسـتانية  إلـى  باإلضافـة 

الواقعـة خـارج إدارة إقليـم كوردسـتان«.
وأضافـت أن »3 ماييـن  و305 ألـف و925 
شـخصا شـاركوا في االسـتفتاء، فيما تم 

اسـتبعاد 170 ألف و611 صوتا«.
وذكرت المفوضية العليا أن »2,861,471 
مليونـان وثمانمائـة وواحـد وسـتون ألفـا 
وأربعمائة وواحد وسـبعون شـخصا صوتوا 
بنعم لصالح االسـتقال«، مشـيرة إلى أن 
»224,464  مئتـان وأربعـة وعشـرون ألفـا 
وأربعمائـة وأربعـة وسـتون شـخصا صوتـوا 

بـا فـي االسـتفتاء«.
كمـا أوضحـت، أن »40 ألـف و11 صوتـا 
احتسـبت كأصـوات باطلـة، إلـى جانـب 9 

آالف و368 ورقـة بيضـاء«.
وأشـارت المفوضيـة العليـا إلـى أن »نسـبة 
الذيـن صوتـوا بنعـم بلغـت 92,73، فيمـا 
بلغـت نسـبة التصويـت بــ )ال( %7,27«.%

يشـار إلـى أن مواطنـي إقليـم كوردسـتان، 
مراكـز  إلـى   2017-9-25 فـي  توجهـوا 
بشـأن  بأصواتهـم  لـإدالء  االقتـراع 

العـراق. عـن  اإلقليـم  اسـتقال 

الكوردية التي »سترفض رغبات تركيا 
فرانكـس. وفـق  المنطقـة«،  فـي 

زعيـم  أكـد  قـد  كان  جانبـه  مـن 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  الديمقراطييـن 
األمريكـي، تشـاك شـومر، يـوم األربعـاء، 
فـي بيـان لـه، أنـه يجـب أن تدعم أمريكا 

كوردسـتان. دولـة  اسـتقال 
تحتـرم  أن  »يجـب  أنـه  أوضـح  كمـا 
كوردسـتان«،  إقليـم  اسـتفتاء  أمريـكا 
مشـيرا إلـى أن »مـن الضـروري أن يصبـح 
للكـورد فـي أقـرب وقـت دولـة مسـتقلة«.
يقـر  أن  العالـم  »علـى  أنـه  إلـى  وأشـار 
الـذي  التاريخـي  االسـتفتاء  ويحتـرم 
نظـم فـي الخامـس والعشـرين مـن أيلـول 

العـراق«. بكوردسـتان  الجـاري 

عمـار  الوطنـي،  التحالـف  رئيـس  اعتبـر 
الدينيـة،  المرجعيـة  مبـادرة  الحكيـم، 
السـيد علـي السيسـتاني، بمثابـة »خارطـة 
طريـق لحـل األزمـة بيـن أربيـل وبغـداد«، 
أسـماه  مـا  إلـى  كردسـتان  إقليـم  داعيـا 
الدينيـة  المرجعيـة  بتوجيهـات  »األخـذ 
فـي  الجمعـة  يـوم  أطلقتهـا  التـي  العليـا 

االسـتفتاء«. أزمـة 
لليلـة  الحسـيني  العـزاء  مجلـس  وخـال 
يقـام  الـذي  محـرم  شـهر  مـن  التاسـعة 
إن  الحكيـم  قـال  ببغـداد،  مكتبـه  فـي 
»مبـادرة المرجعيـة الدينيـة العليـا خارطـة 
طريـق لحـل األزمـة بيـن حكومـة اإلقليم 
الدسـتور  وفـق  االتحاديـة  والحكومـة 
المحكمـة  إلـى  واالحتـكام  والقانـون 

الفصـل«. للقـول  االتحاديـة 
وأضـاف الحكيـم أن »المرجعيـة الدينيـة 
للجميـع، وهـي صاحبـة الـرأي الحصيـف 
والحريـص، والتـي ال تنطلـق مـن قـراءات 

خاصـة أو مصالـح سياسـية«.
الدينيـة  المرجعيـة  »مبـادرة  أن  وتابـع 
وحـذرت  والثوابـت  األطـر  حـددت  العليـا 
امتـداد  وهـي  االنفصاليـة،  النزعـات  مـن 
لموقـف اإلمـام الحكيـم، بفتـوى تحريـم 

الكـورد«.  قتـال 
مشـيرا إلـى »ضـرورة اسـتثمار الوقـت قبـل 
الخارجيـة  العوامـل  وتدخـل  األوان  فـوات 

 قال مستشار امريكي  ان باده ستتخذ 
موقفـا مدافعـا عـن اقليـم كوردسـتان ضد 
اإلجـراءات العقابيـة التـي فرضتهـا بغـداد 
عليـه بسـبب االسـتفتاء علـى االسـتقال ، 
الـذي جـرى يـوم االثنيـن الماضـي وصـوت 
المشـاركين  مـن  بالمئـة   92 مـن  اكثـر 

فيـه لصالـح االسـتقال.
السـابق  المستشـار  بـوالك  ديفيـد  وقـال 
للخارجيـة االمريكيـة فـي تصريـح لقنـاة 
كوردسـتان 24  تابعتـه )سـورايا( »أعتقـد 
العقوبـات  ضـد  سـتقف  أمريـكا  ان 
كوردسـتان  اقليـم  علـى  المفروضـة 
هـذه  ضـد  مدافعـا  موقفـا  وسـتتخذ 

اإلجـراءات«.
االمريكـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
ريكـس تيلرسـون قـد دعـا امـس كا مـن 

اسـتفتاء  احتـرام  العالـم  علـى  يجـب   
التأريخـي... كوردسـتان 

الشـيوخ  بمجلـس  االقليـة  زعيـم  اصـدر   
االمريكـى تشـارلز شـومر نـداء قويـا الـى 
باالعتـراف  ترامـب  دونالـد  الرئيـس  ادارة 
باقليم كوردسـتان كدولة مسـتقلة عقب 
استفتاء يوم االثنين الذي صوت فيه %93 

مـن الناخبيـن مـن أجـل االسـتقال.
وقـال شـومر، إن »التصويـت التاريخـى فـى 
بـه  يعتـرف  أن  يجـب  العـراق  كوردسـتان 
الكـوردي  الشـعب  وإن  العالـم،  ويحترمـه 
بأقصـى  يحظـى  كوردسـتان  إقليـم  فـى 

تأييـد«.
أن  يجـب  الكـورد  أن  »أعتقـد  وتابـع 
أقـرب  فـي  مسـتقلة  دولـة  لهـم  يكـون 
وقـت ممكـن« مشـددا علـى ضـرورة« دعـم 
حكومـة الواليـات المتحـدة آمال الكورد 
دولتهـم  لبنـاء  السياسـية   العمليـة  فـي 

. لمسـتقلة« ا
لجنـة  فـي  يعمـل  الـذي   - شـومر  وأشـاد 
وهـو  الشـيوخ  مجلـس  فـي  االسـتخبارات 
فـي  كعضـو  الرابعـة  واليتـه  فـي  اآلن 

فيهـا  تصعـب  مرحلـة  إلـى  والوصـول 
العـودة«، داعيـا قيـادات إقليـم كوردسـتان 
إلـى مـا أسـماه »العـودة للحـوار بعـد إعـان 

االسـتفتاء«. إلغـاء 
»تأييـده  عـن  الحكيـم  أعلـن  كمـا 
لخطـوات مجلـس النـواب والحكومـة فـي 
فـي  والقانـون«، محـذرا  بالدسـتور  العمـل 
الوقـت نفسـه »مـن أي تعـرض للمواطـن 
الكـوردي ومصالحـه، فأنهـم مغلـوب علـى 

وصفـه. حـد  علـى  أمرهـم«، 
ممثـل  وهـو  الصافـي،  أحمـد  أن  يذكـر 
علـي  السـيد  الدينيـة،  المرجعيـة 
السيستاني، قال في خطبة أمس الجمعة، 
التـي ألقاهـا فـي كربـاء: »مـا أن تجـاوز 
الشـعب العراقـي الصابـر المحتسـب محنة 
أن يتجاوزهـا  أو كاد  الداعشـي  اإلرهـاب 
األبطـال  الرجـال  تضحيـات  فضـل  فـي 
القـوات المسـلحة والقـوى المسـاندة  فـي 
فـي  الشـديد  ولألسـف  أصبـح  حتـى  لهـا، 
مواجهـة محنـة جديـدة تتمثـل في محاول 
بإقامـة  شـماله  واقتطـاع  البلـد  تقسـيم 
دولـة مسـتقلة، وقـد تمـت قبـل أيـام أولـى 
الجهـود  مـن كل  بالرغـم  ذلـك  خطـوات 
والمسـاعي النبيلـة فـي سـبيل ثنـي اإلخـوة 
فـي إقليـم كوردسـتان علـى المضـي فـي 

المسـار«. هـذا 
وأضاف أن »المرجعية الدينية العليا التي 

بغـداد واربيـل الـى التهدئـة ووقـف تبـادل 
االتهامـات والتهديـدات بإجـراءات متبادلة.
الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  امـا 

ضـد  الكـورد  بـدور   – الشـيوخ  مجلـس 
أهـم  بيـن  مـن  هـم   »: بالقـول  االرهـاب 
وأقـوى الشـركاء فـي مكافحـة االرهـاب 
قـوات  دور  الـى  . مشـيرا    « االرض  علـى 
البيشـمركة, قائـا »لقـد اعتمدنـا كثيرا 
علـى قـوات البيشـمركة فـي الحـرب ضـد 

اإلرهـاب«.
وشـدد شـومر على أن« الكورد يقفون مع 
حقـوق األقليـات فـي المنطقـة ولـم نجـد 
ولـذا  األقليـات,  تلـك  بحـق  اضطهـاد  أي 
لـم نجـد أي نـزاع  فـي مناطقهـم« ، ودعـا 
جانـب  الـى  للوقـوف  المتحـدة  الواليـات 
الكـورد  فـي حـق تقريـر مصيرهم »وأشـار  

المحافظـة  ضـرورة  علـى  أكـدت  طالمـا 
العـراق أرضـا وشـعبا وعملـت  علـى وحـدة 
الطائفيـة  نبـذ  سـبيل  فـي  بوسـعها  مـا 
والعنصريـة وتحقيـق التسـاوي بيـن جميـع 
العراقييـن مـن مختلـف المكونـات، تدعو 
بالدسـتور  االلتـزام  إلـى  األطـراف  جميـع 
فـي  واالحتـكام  وروحـا،  نصـا  العراقـي 
بيـن الحكومـة  المنازعـات  مـا يقـع مـن 
ممـا  اإلقليـم  وحكومـة  االتحاديـة 
يسـتعصى علـى الحـل بالطـرق السياسـية 
كمـا  العليـا  االتحاديـة  المحكمـة  إلـى 
بقراراتهـا  وااللتـزام  الدسـتور  فـي  تبـرر 

وأحكامهـا«.
وتابـع الصافـي أن »المرجعيـة العليـا، وهي 
منفـردة  بخطـوات  القيـام  أن  مـن  تحـذر 
ومحاولـة  واالنفصـال  التقسـيم  باتجـاه 
بمـا  سـيؤدي  واقعـا  أمـرا  ذلـك  جعـل 
سيتتبعه من ردود أفعال داخلية وخارجية 
إلـى عواقـب غيـر محمـودة، تمـس بالدرجـة 
المواطنيـن  أعزائنـا  حيـاة  األساسـية 
الكـورد، وربمـا يـؤدي إلـى مـا هـو أخطـر 

اللـه«. ذلـك ال سـمح  مـن 
سيفسـح  »االسـتفتاء  أن  إلـى  مشـيرا 
األطـراف  مـن  العديـد  لتدخـل  المجـال 
العراقـي  الشـأن  فـي  والدوليـة  اإلقليميـة 
لتنفـذ أجندتهـا ومصالحهـا علـى حسـاب 
مصلحـة شـعبنا ووطنـا«، بحسـب تعبيـره.

قـد  فكانـت  نويـرت،  هيـذر  األمريكيـة، 
واشـنطن  فـي  صحافيـة  افـادة  فـي  قالـت 
الهـدوء  بعـض  نـرى  أن  نريـد   «  : امـس 
مـن جانـب جميـع األطـراف«.  وأضافـت: 
» الواليـات المتحـدة ال تريـد أن تفعـل أي 
شـيء مـن شـأنه أن يزيـد حـدة التوتـرات«.
الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وتابعـت 
فـي  المتحـدة،  »الواليـات  األمريكيـة: 
حـال طلـب منهـا، سـتكون علـى اسـتعداد 
للمسـاعدة فـي تسـهيل الحـوار بيـن بغـداد 

.« أربيـل  و 
مـع  أصدقـاء  »نحـن  نويـرت:  وقالـت 
الحكومـة  مـع  أصدقـاء  نحـن  الكـورد. 
تقديـم  وسـنواصل  العراقيـة  المركزيـة 
الحـوار،  تسـهيل  علـى  للعمـل  مسـاعدتنا؛ 

ذلـك«. منـا  طلـب  إذا 

مجموعـات  أكبـر  مـن  الكـورد  أن  الـى 
عرقيـة فـي الشـرق االوسـط مـن دون وطـن 
طويـا,  ذلـك  أجـل  مـن  ناضلـوا  حيـث 

كثيـرا«. وعانـوا 
 وأضـاف شـومر علـى الرغـم مـن ذلـك أن« 
اتفـاق  الـى  للوصـول  يحاولـون  الكـورد 
مطالبهـم,  تأجيـل  منهـم  يطلـب  لكـن 
وهـذا كان سـبب خافاتهـم فـي الماضـي« 
الواليـات  بقيـادة  أجمـع  العالـم  مطالبـا 
الـى  العـودة   « االمريكيـة  المتحـدة 
ودعـم  والتفـاوض  السياسـية  العمليـة 

تطلعاتهـم«. فـي  الكـورد 
وأعـرب شـومر عـن أملـه فـي »أن يحصـل 
بالتفـاوض  االسـتقال  علـى  الكـورد 

العراقييـن«. مـع  السـلمي  والحـوار 
وبشـأن تهديـدات الـدول المجـاورة للكورد 
قـال السـيناتور االمريكـي جـاك شـومر إن 
:« الطغـاة الذيـن يعارضـون دولـة كورديـة, 
الذاتيـة«  مصالحهـم  يهـدد  ذلـك  ألن 
مشـددا على ضرورة »احترام ارادة الكورد 
دون  مسـتقبلهم  لتحديـد  والعراقييـن 

الداخليـة«. شـؤونهم  فـي  التدخـل 

الحكيم: مبادرة المرجعية الدينية خارطة طريق لحل األزمة بين 
أربيل وبغداد »قبل فوات األوان«

إعالن النتائج الرسمية الستفتاء
 استقالل إقليم كوردستان

مستشار امريكي: واشنطن ستتخذ موقفا مدافعا عن كوردستان 
ضد إجراءات بغداد العقابية

سيناتور أمريكي يدعو ادارة ترامب
 لالعتراف باستقالل اقليم كوردستان

عضو بمجلس الشيوخ األمريكي: ترمب لن 
يفسح المجال لحصار كوردستان

يـوم   ، اآللوسـي  مثـال  العراقـي  البرلمـان  فـي  والنائـب  العراقيـة  االمـة  زعيـم حـزب  قـال 
الخميـس ، انـه حزيـن ازاء لغـة التهديـد والوعيـد والعقـاب التـي يتعامـل بهـا البرلمـان 
فـي  التصعيـد طمعـا  يحـاول  البعـض  ان  الـى  مشـيرا   ، اقليـم كوردسـتان  مـع  العراقـي 
مكاسـب انتخابيـة ، او للتغطيـة علـى ملفـات فسـاد واتهامـات قضائيـة تواجهـه ، واصفـا 
هـذا االمـر بجريمـة بحـق الشـعب العراقـي. مثـال اآللوسـي ، قـال لـ)باسـنيوز( » انـا حزيـن 
جـدا جـدا حينمـا ارى النـواب العراقيـون يتحدثـون بلغـة الحـرب والعقـاب ولغـة التحالـف 
مـع تركيـا وايـران ضـد اقليـم كوردسـتان فيمـا الجانبـان يقومـان بقصـف يومـي علـى 
حدودنـا وعلـى قرانـا ويتجـاوزان علـى سـيادتنا ».مضيفـا » مـن المحـزن ان لغـة العقـل 
والحـوار والتفاهـم مغيبـة تمامـا لـدى النـواب«. وعبـر اآللوسـي عـن اعتقـاده بـأن هـذه اللغـة 
»شـعاراتية« ومـع قـرب االنتخابـات وتـورط البعـض مـن النـواب فـي ملفـات وقضايـا فسـاد 
ومواجهـة اتهامـات مـن القضـاء والشـعب هـو السـبب فـي لجوئهـم الـى هـذه اللغـة. وتابـع ، 
بالقـول ان » البعـض يحـاول ان يصعـد الخطـاب اعاميـا ليعطـي لنفسـه مسـاحة سياسـية 
فـي االنتخابـات القادمـة » . مسـتدركا » لكـن اذا كان هـذا هـو الحـال وهـذا مـا اعتقـد 
بـه ، فهـذه فـي الحقيقـة جريمـة بحـق الشـعب والبرلمـان وبحـق اي قطـرة دم تسـيل او اي 
تصعيد يتم ». وطالب مثال اآللوسي البرلمان العراقي الى تبني القيم الديمقراطية من 
جانـب النـواب ، وان يكـون البرلمـان اعلـى مـن االمـات والمشـاكل الداخليـة، وقـال »ادعـو 
مجلـس النـواب العراقـي الـى ان يتبنـى حمايـة القيـم الديمقراطيـة الن المفـروض ان كل 
النـواب جـاؤوا عبـر االنتخابـات وعلـى البرلمـان ان يكـون اعلـى مـن اي ازمـة او مشـكلة 

داخليـة وان اليقـف النـواب الديمقراطيـون ضـد الديمقراطيـة » .

مثال اآللوسي: في بغداد من يصعد ضد 
كوردستان طمعا في مكاسب انتخابية
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3(   شـن حملـة قـذرة ضـد القـوى المدنيـة 
والحداثويـة  والعلمانيـة  والديمقراطيـة 
بدعـوى إلحادهـا، وهـي تـدرك إن الملحـد 
للديـن  ويسـيء  أسـاء  الـذي  هـو  الفعلـي 
بتعميـم الفسـاد فـي بنيـة الدولـة والمجتمـع 
وتسـبب  الوطـن  مـن  بأجـزاء  فـرط  ومـن 
العراقيـات  مـن  اآلالف  مئـات  مـوت  فـي 

والعراقييـن.
فـي مطالعتـي فـي لقـاء السـليمانية بتاريـخ 
رأيـي  طرحـت  و2017/09/17   16

التاليـة:  المسـائل  وبيّنـت 
العراقـي  المجتمـع  مـن  مهمـة  نسـبة   **
اكتشـفت طبيعـة جميـع األحـزاب السياسـية 
الحاكمـة بالعـراق منـذ إسـقاط الدكتاتوريـة 
رفـع  فـي  ذلـك  تجلـى  وقـد  اآلن.  حتـى 
شـعارين متالزميـن فـي المظاهـرات التـي 
جـرت خـالل السـنوات الثـالث المنصرمة، 
الحراميـة«  باگونـة  الديـن  »باسـم  وهمـا: 
و«باسـم اهلل هتكونـة الشـالتية«. وكان هـذا 

لالسـتفتاء.  الدعـوة  قبـل 
الصـراع  بـدأ  األرضيـة  هـذه  وعلـى   **
المدنيـة  القـوى  بيـن  يـدور  المحتـدم 
جهـة  مـن  واليسـارية  والديمقراطيـة 
الحاكمـة  السياسـية  اإلسـالمية  واألحـزاب 
مـن جهـة أخـرى، وبدأ الشـارع يميـل أكثر 
المدنيـة. القـوى  صـوب  وتدريجيـًا  فأكثـر 
** وقـد أجبـرت، حتـى المرجعيـة الشـيعية 
لألحـزاب  السـابقة  للسياسـات  المؤيـدة 
العلنـي  التخلـي  علـى  الدينيـة،  والقـوى 
والمجتمـع  بالدولـة  وتطالـب  تأييدهـا  عـن 

لمدنييـن! ا
** ولكـن قـرار االسـتفتاء قـد سـهل علـى 
القـوى الظالميـة أن تحـول دفـة الصـراع 
ليكـون وكأنـه بيـن العـرب والكـرد، وتعبئة 
فـي  سـواء  للكـرد،  المناهضـة  القـوى  كل 
فتـرة حكـم البعـث، أم فـي الوقـت الحاضر، 
ضـد الشـعب الكـردي، رغم التحالـف الذي 
األحـزاب  بيـن  والشـيعية  الكـرد  نسـجه 

بعقالنيـة و بلغـة الرياضيـات حسـب النتائج 
عـن  االنتخابـات  مفوضيـة  اعلنتهـا  التـي 
طريـق رئيـس المركـز الفرعـي للمفوضيـة 
فـي عنـكاوا االسـتاذ المحتـرم زيـرك عبـد 
مسـجال  تصويـرا  نشـر  الـذي  الحميـد 
صبيحـة يـوم 2017/9/26 و الـذي اعلـن 
فيهـا النتيجـة األوليـة لعملية االسـتفتاء على 
اسـتقالل كوردسـتان و التـي كانـت  كالتالي 
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داخـل  السـبعة  للمراكـز  فقـط  النسـبة  هـذه 
عنـكاوا و ال تشـمل 2 مركـز فـي كـوران 
عنـكاوا ذات الغالبيـة المسـلمة و 3 مراكـز 
الشـعب  أبنـاء  مـن  األخـوات  و  لالخـوة 
الكلداني السـرياني االشـوري النازحين من 

مـدن وقـرى سـهل نينـوى.
و  المطروحـة  االرقـام  حسـب  و   ، أذن 
المثبتـة اعـالة قـد صوتـت الغالبيـة العظمى 
مـن المسـيحيين في عنـكاوا الحبيبة ب)نعم( 
السـتقالل كوردسـتان و بنسـبة عالية تصل 
ل ٨9٪ و هـي نسـبة كانـت متوقعـة جـدا 
الكوردسـتانية  و خاصـة ان كل االحـزاب 
و الغالبيـة العظمـى مـن االحـزاب الكلدانية 

الشـيعية واألحـزاب الكرديـة، وتصـدر هذا 
السـنوات  طـوال  بالبـالد  الحكـم  التحالـف 
وتحذيراتنـا  تنبيهاتنـا  رغـم  المنصرمـة، 
بخطـأ مثـل هـذا التحالف الكردي-  الشـيعي 
الطائفـي وأضـراره الشـديدة علـى مصالـح 

العراقـي.    المجتمـع 
الشـك، وبــتأييد  يقبـل  ** وأكـدت، بمـا ال 
بـأن  السـليمانية،  فـي  المجتمعيـن  غالبيـة 
ومعهـا  كلهـا  الكرديـة  السياسـية  القيـادات 
رئاسـة وحكومـة إقليـم كردسـتان العـراق، 
االسـتفتاء  إعـالن  مسـتلزمات  توفـر  لـم 
االقتصاديـة  النواحـي  مـن  واالسـتقالل 
وهـي  والدوليـة،  والسياسـية  واالجتماعيـة 
ضمانـات  لتأميـن  ومهمـة  أساسـية  أمـور 

كردسـتان.  اسـتقالل 
وال  مجامـاًل  اللقـاء  هـذا  فـي  أكـن  لـم   **
محابيـًا بـل كنـت صادقـًا ومخلصـًا فـي هذا 
الموقـف وصريحًا مع الشـعب الكردي أواًل 
وقبـل كل شـيء، وهـو الـذي يهمنـي ويهـم 
أصدقاء الشـعب الكردي، وهو ال يتعارض 
أبـدًا بـل يؤكد موقفـي الثابت والمسـتمر من 
حـق الشـعب الكـردي المطلـق فـي تقريـر 
مصيـره بنفسـه ودون وصايـة من أحد حين 
تكـون الظـروف مالئمـة وهـو الـذي يحـدد 
ذلـك مـع االسـتماع قـدر اإلمـكان لنصيحـة 
كمـا  ودوليـًا.  وعربيـًا  محليـًا  األصدقـاء، 
كنـت أمينـًا على مصالح شـعب العراق بكل 
قومياتـه وأتبـاع دياناته ومذاهبـه التي يمكن 
أن تتضـرر مـن هـذا الصـراع الـذي يـراد 
فرضه على السـاحة السياسـية واالجتماعية 

واالقتصاديـة العراقيـة!
كنـا  مـا  وعرفنـا  االسـتفتاء  انتهـى  واآلن 
نعرفـه دون االسـتفتاء، ولكـن ربمـا عرفت 
الـدول اإلقليميـة والدوليـة مـا كانـت تعرفـه 
وال تريـد االعتـراف بـه قبل االسـتفتاء، فما 

لعمل؟ ا
علينـا أن نتابـع باهتمـام ردود فعـل جهـات 
مـن  الكـرد  حلفـاء  منهـم  مختلفـة،  داخليـة 

االسـتفتاء  دعمـت  االشـورية  السـريانية 
، حيـث أنـي كنـت قـد ذكـرت فـي المقالـة 
التـي ذكرتهـا اعـاله قبل اربعة سـنوات بأن 
الحـزب الديمقراطـي الكوردسـتاني لوحـده 
 ٥1.3٥ نسـبة  علـى  حـاز  عنـكاوا  فـي 
برلمـان  انتخابـات  فـي  االصـوات  مـن   ٪
كوردسـتان سـنة 2013 في ناحيـة عنكاوا، 
و لـو اضفنـا لها اصوات االحـزاب الداعمة 
اليـوم لالسـتفتاء لحصلنـا علـى نسـبة تصـل 
الـى قرابـة 90٪ من اصـوات مدينة عنكاوا 
المسـيحية و هـذا مـا حصـل بالفعـل فنسـبة 
)نعـم ( السـتقالل كوردسـتان حصلـت على 
عنـكاوا  مدينـة  فـي  االصـوات  مـن   ٪٨9

المسـيحية.
و قـد يتسـاءل البعـض ، أذن من أين جاءت 
نسـبة )كال( ب 9٪ لرفـض االسـتقالل فـي 
عنكاوا ، و هنا أيضا اسـمحوا لي ان ارجع 
كوردسـتان  برلمـان  انتخابـات  نتائـج  الـى 

تقـدم  راحـت  التـي  الشـيعية  األحـزاب 
الشـعب  لتجويـع  اإلجـراءات  مـن  قائمـة 
بتاريـخ  إيـالف  موقـع  )راجـع  الكـردي، 

 2017 /09 /2٥
h t t p : / / e l a p h . c o m / W e b /
)html.11692٨٥/9/2017/Opinion
وفيـه المقترحـات العدوانية لحنـان فتالوي، 
العراقـي.  النـواب  مجلـس  مقترحـات  أو 
تلـك  علـى  وافقـوا  الذيـن  هـؤالء  وأغلـب 
العراقـي  النـواب  مجلـس  فـي  اإلجـراءات 
فـي  سـابقة  ومواقـع  وجـذور  أقنعـة  لهـم 
إسـالمية  مواقـف  لهـم  أو  البعـث،  حـزب 
بالقوميـات  االعتـراف  ترفـض  متعصبـة 
بغـض  كلهـم  المسـلمين  وتـرى  وحقوقهـا 
النظـر عـن قوميتهم ولغتهم »أمة إسـالمية! 
واحـدة ذات رسـالة خالـدة!!! وهـؤالء هـم 
المواقـف  لتصعيـد  بوقاحـة  يعلمـون  الذيـن 
تحققـت  التـي  المنجـزات  لـكل  واإلسـاءة 
للشـعب الكردي خالل الفترة السـابقة، وهو 
الـذي ينبغـي رفضـه. وهـذا الموقـف يتناغم 
تمامـًا مـع القـوى الحاكمـة المسـتبدة في كل 
اليـوم  تحـاول  والتـي  إيـران وتركيـا،  مـن 
التهديـد بالتدخـل العسـكري لحسـم الموقـف 
ضـد الشـعب الكـردي. هـذا الموقـف ليـس 
مرفوضـًا فحسـب بـل ال بد من شـجبه ومنع 

وقوعـه بـكل السـبل المتوفـرة.
وهنـاك موقـف القوى المدنيـة والديمقراطية 
فكريـًا  إليهـا  أنتمـي  التـي  واليسـارية 
وسياسـيًا، تجـد فـي أن مـا جـرى لـم يكـن 
ضروريـًا، ولكـن حصـل، إذ عبَّـر الشـعب 
فـي  االسـتقالل  فـي  رغبتـه  عـن  الكـردي 
وقـت الحـق وليـس اآلن. ولكـن أرى أيضًا 
بـأن علـى القيـادات الكرديـة أن تمتنـع عـن 
اعتبـار التصويـت فـي المناطـق المتنـازع 
عليهـا تصويتـًا نهائيـًا وإنهـاًء للخالف على 
عائديـة تلـك المناطـق, إن اتخـاذ مثـل هـذا 
العقالنـي سيسـاعد علـى تخفيـف  الموقـف 
األجـواء المتوتـرة والمتصاعـدة يومـًا بعـد 

2013 لالحـزاب التـي قاطعـت و رفضـت 
اسـتفتاء اسـتقالل كوردسـتان و التـي هـي 
) كيـان أبنـاء النهريـن ، الحـزب الوطنـي 
االشـوري ، الحركة الديمقراطية االشـورية 

( و التـي كانـت كالتالـي :
كيان أبناء النهرين :                    ٤.٥٥ 

٪ من اصوات مدينة عنكاوا 
الحزب الوطني االشوري:             0.66 

٪ من اصوات مدينة عنكاوا 
الحركة الديمقراطية االشورية:       3.10 

٪ مـن اصوات مدينة عنكاوا 
المجموع :                               31.٨ 

٪ من اصوات مدينة عنكاوا 
وهنـا يتوضـح لدينا ان نتيجـة جمع اصوات 
االشـورية  السـريانية  الكلدانيـة  االحـزاب 
التـي  و  لالسـتفتاء  المعارضـة  المسـيحية 
انتخابـات  فـي  عنـكاوا  فـي  اقليـة  تمثـل 
كانـت   2013 سـنة  كوردسـتان  برلمـان 

علـى  وخيمـة  بعواقـب  تهـدد  والتـي  أخـر 
العـراق كلـه، كمـا إنه يسـاعد علـى الدخول 
وديمقراطيـة  وسـلمية  جديـة  بمفاوضـات 
لمعالجـة األمـر بصورة صحيحـة وحكيمة، 
إذ أن هنـاك مـن ينتظـر إصـرار القيـادات 
المناطـق  ضـم  علـى  الكرديـة  السياسـية 
نزاعـًا  ليبـدأ  اإلقليـم  إلـى  عليهـا  المتنـازع 
عسـكريًا مدمـرًا ويتحـول العـراق إلـى مـا 
جـرى ويجـري اليـوم فـي كل مـن سـوريا 
واليمـن! إن القيـادة الكرديـة تتحمـل اليـوم 
مسـؤولية رفـع الفتيـل مـن البرميـل الملـيء 
كل  فـي  لالشـتعال  والقابـل  بالديناميـت 
لحظـة، كمـا على الحكـم االتحـادي االبتعاد 
عـن كل مـا يسـاهم في تعقيـد اللوحة، ومنها 
محاولـة إشـراك قوى خارجيـة في الصراع 
الجـاري بالعـراق. إن قوى شـوفينية ودينية 
متطرفـة فـي الطرفيـن تعمـل علـى التخندق 
ورفـض إيجـاد حلـول سـلمية وديمقراطيـة 
االسـتفتاء  بعـد  مـا  العالقـة  للمشـكالت 
بمـا  الكالميـة  المهاتـرات  وتيـرة  وترتفـع 
سـلمية  لحلـول  الصالحـة  التربـة  يوفـر  ال 

وديمقراطيـة.
علـى الشـعب العراقـي كلـه وبـكل قومياتـه 
واإلقليـم  العـراق  حـكام  علـى  يفـرض  أن 
مـن  يعاقبـوا  وأن  للسـلم  يجنحـوا  أن  كافـة 
يحـاول دفـع األمـور إلـى نهاياتهـا الحزينـة 
ُيعـرف  وال  تبـدأ  حـرب  إلـى  والمدمـرة، 
متـى تنتهـي، كمـا ال تعـرف العواقـب التـي 

عليهـا!  سـتترتب 
إن مـن يحـاول صـب المزيـد مـن الزيـت 
بعـد انتهـاء االسـتفتاء المختلـف بشـأنه على 
يحصـد غيـر  لـن  المشـتعلة، سـوف  النـار 
كلـه،  للعـراق  والدمـار  والخـراب  المـوت 
الذيـن  ألولئـك  الفعليـة  النهايـة  وسـيكون 
السياسـي  -األثنـي  الطائفـي  النظـام  أقامـوا 
الطائفيـة  للمحاصصـة  وروجـوا  بالعـراق 
المذلـة وعملـوا بها ولها ليصـل العراق إلى 

هـذه الحالـة التعيسـة الراهنـة.   

كمـا هـو الموضـح اعـاله  ٨.31 ٪ و هـي 
لالسـتفتاء  الرافضـة  تقريبـا  نفسـها  النسـبة 
التـي  و   2017 سـنة  االسـتقالل  علـى 
صوتـت ب)كال( فـي االسـتفتاء بنسـبة ٪9  
القاعـدة  نفـس  الـى  أذن  أكثـر و ترجـع  ال 
االحـزاب  تنظيمـات  و  كـوادر  و  الشـعبية 
المذكـورة اعـاله و الذيـن بالطبع نكن لهم و 
لرأيهـم كل االحتـرام و التقديـر ايمانا بثقافة 
»قـد أختلـف معـك في الرأي ولكني مسـتعد 
ان ادفـع حياتـي ثمنـا لحقـك فـي التعبير عن 
رأيـك« التي وضع اسسـها فولتيـر وطبقتها 
التـي  و  جمعـاء  الديمقراطيـة  المجتمعـات 
الثقافـة  بهـذه  ايمانهـا  كوردسـتان  اثبتـت 
المنفتحـة من خـالل الممارسـة الديمقراطية 
للشـعب الكوردسـتاني التي تترسـخ بتجربة 

تلـو االخـرى. ديمقراطيـة 
أذن و بلغـة الرياضيـات و المنطـق يتثبـت 
الكلدانـي  المسـيحي  الشـعب  بـأن  لدينـا 
عنـكاوا  بأخـذ  و  االشـوري  السـرياني 
كلدانـي  مسـيحي  تجمـع  كأكبـر  الحبيبـة 
سـرياني اشـوري فـي كوردسـتان والعراق 
العظمـى  بالغالبيـة  و  قـد صـوت  أنموذجـا 
وفـاء  كوردسـتان  اسـتقالل  لصالـح 
لتضحيـات المئـات مـن ابنائـه شـهدائا فـي 
كل ثـورات كوردسـتان و داعمـا لترسـيخ 
حيـاة التعايـش المشـترك و التآخـي القومـي 
و الدينـي فـي كوردسـتان و مؤمنـا بوعـود 
القيـادة الكوردسـتانية بـأن تبنى كوردسـتان 
المسـتقبل دولـة مدنيـة ديمقراطيـة فدراليـة 
فيهـا  الدينيـة  و  القوميـة  للمكونـات  يكـون 
كامـل حقوقهـم التـي اكـد عليهـا البيشـمركه 
و الرئيـس كاك مسـعود بارزانـي في العديد 
مـن خطاباتـه و ذكرتهـا الوثيقـة السياسـية 
لضمـان حقـوق المكونات القوميـة و الدينية 
فـي كوردسـتان الصـادرة عن اللجنـة العليا 

كوردسـتان. فـي  لالسـتفتاء 

إذ  ضروريـًا،  االسـتفتاء  إجـراء  أجـد  لـم 
الدائـرة  للخالفـات  تصعيـدًا  فيـه  وجـدت 
لمجـرى  فعليـًا  وحرفـًا  أواًل،  العـراق  فـي 
الصـراع المتنامـي بيـن القـوى واألحـزاب 
كرامـة  مرغـت  التـي  السياسـية،  الطائفيـة 
وتسـببت  بالتـراب  والعراقيـات  العراقييـن 
بمآسـي وكـوارث مريـرة، التـي يعاني منها 
جماعيـة  إبـادة  وبحصـول  حاليـًا  العـراق 
المدنيـة  القـوى  بالموصـل ونينـوى، وبيـن 
كان  إذ  العراقيـة،  واليسـارية  الديمقراطيـة 
وأحـزاب  القـوى  وتأثيـر  دور  انحسـار 
اإلسـالم السياسـي الشـيعية والسـنية يلـوح 
وتدهـور  نهجهـا  جـراء  مـن  قويـًا  باألفـق 
تخسـر  فبـدأت  السـائد.  وفسـادها  سـمعتها 
هـذه  لتجـاوز  واتخـذت،  السـابقة  مواقعهـا 

هـي: ثـالث  إجـراءات  اليائسـة،  الحالـة 
1(   تبديـل أسـماء بعـض أحزابهـا وتغييـر 
تحالفاتهـا واعتقـال صغـار فاسـديها وتـرك 

حيتـان الفسـاد فـي الحكـم؛ 
اإليرانيـة،  الوسـاطة  وعبـر  العمـل،    )2
خلـق تحالـف بين بعـض األحزاب الشـيعية 
وبعـض األحزاب السـنية، والسـيما جماعة 
اإلخـوان المسـلمين، ممثلـة برئيس المجلس 
علـى  بذلـك  ومتجـاوزة  السـني،  النيابـي 
وكل  والسـنية  الشـيعية  الجماهيـر  مصالـح 

الشـعب؛

*مدينة عنكاوا نموذجًا
فـي  اي  بالضبـط  أعـوام   اربـع  قبـل 
بعنـوان  مقـال  لـي   نشـر   2013/9/26
)أحبتـي .. جماهيـر عنـكاوا الحبيبـة  قالـوا 
بيـن  عنـكاوا   ، اذا  فلنسـتمع   .. كلمتهـم 
انتخابـات  و   2010-2009 أنتخابـات 
2013 بلغة الرياضيات ( قلت في مستهلها 
» الرياضيـات هـذا العلـم العجيـب ، القديـم 
الجديـد ، لطالمـا يعطينـا  الجـواب الوافـي 
االسـتاذ  كلمـات  زالـت  ال  و   ، القاطـع  و 
اعداديـة  فـي  مدرسـي   ( عوديـش  نـوزاد 
عنـكاوا للبنيـن ( تـرن فـي آذانـي حينما قال 
) الرياضيـات سـترافقكم طـوال حياتكـم من 
المهـد الـى اللحـد ، كل حياتكـم سـترافقكم 
الرياضيـات و ارقامهـا » ، و اليـوم ايضـا 
و بعـد اربـع اعـوام مـرة اخرى اقـول ، نعم 
.. سـتبقى و سـتظل لغة الرياضيات اصدق 
اللغـات و ادقهـا فـي العالـم ، اذن فالنفسـر 
موقف المسـيحيين من اسـتقالل كوردسـتان 
فـي  التصويـت  نتائـج  دراسـة  خـالل  مـن 
عنـكاوا و التـي تعتبـر أكبـر مـدن الشـعب 
الكلداني السـرياني االشـوري المسـيحي في 
تصويتهـم  لنقيـم  و  كوردسـتان  و  العـراق 

اراء

من يروج للحلول العسكرية والتجويع والتشدد بالعراق؟

كاظم حبيب

آنو جوهر عبدوكا 
ماجستير دراسات و عالقات دولية 

هل صوت المسيحيون بـ )نعم( أم بـ )كال( في استفتاء استقالل كوردستان؟!
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- قدمت فرنسا مبادرة لحل الخافات بين 
والحكومـة  كوردسـتان  اقليـم  حكومـة 
العراقية، بشـأن االسـتفتاء على االسـتقال 
ايلـول   25 فـي  الكـورد  اجـراه  والـذي 

الجـاري. سـبتمبر 
وقـال مصـدر فـي مكتب الرئيس الفرنسـي 
إيمانويـل ماكـرون يـوم الجمعـة إن رئيـس 
الـوزراء العراقـي حيـدر العبـادي قبـل دعـوة 
مـن ماكـرون يـوم الجمعـة لزيـارة باريـس 
األول  تشـرين  أكتوبـر  مـن  الخامـس  فـي 
إقليـم  اسـتفتاء  بشـأن  محادثـات  إلجـراء 

االسـتقال. علـى  كوردسـتان 
الفرنسـي  والمفكـر  السياسـي  وكشـف 
للرئيـس  رغبـة  عـن  ليفـي  هينـري  بيرنـارد 
بدعـوة  ماكـرون  إيمانويـل  الفرنسـي 

بارزانـي  مسـعود  كوردسـتان  اقليـم  رئيـس 
العبـادي  حيـدر  العراقـي  الـوزراء  ورئيـس 
التوتـر  تخفيـض  بهـدف  باريـس  لزيـارة 
بيـن الطرفيـن والتباحـث علـى المشـاكل 

العالقـة.
علـى  مـرة  مـن  أكثـر  بارزانـي  وأعلـن 
اسـتعداد اقليم كوردسـتان لبدء مفاوضات 
علـى  العراقـي  الجانـب  مـع  األمـد  طويلـة 
اسـتقال  علـى  االسـتفتاء  نتيجـة  اسـاس 

بغـداد. معارضـة  رغـم  كوردسـتان 
االسـتقال  علـى  اسـتفتاء  الكـورد  ونظـم 
عـن العـراق فـي 25 ايلـول سـبتمبر الجـاري، 
حيث صوت أكثر من 92 بالمئة من شعب 

كوردسـتان لصالـح االسـتقال.
وعرض ماكرون في وقت سـابق المسـاعدة 

بقلم :محمد زنكنة .
لـم يأبـه الحسـين لمـا سـيحصل لـه ، النـه ذهـب تلبيـة لنـداء 
مـن وثـق بـه ، وهـو ال يريـد ان يفكـر كيـف سـيموت ، هـو 

علـى خطـى ابيـه.
... اسـتغاثوا بـه ،  صفـق للحسـين ، مـن خذلـوه فيمـا بعـد 
وتركـوه غارقـا فـي دمائـه وجعلـوا مـن قتلـه، يتوعـد بالثـأر 

... ممـن خذلـه 
سـطر الحسـين بدمه وروحه ، صفحة مضيئة من الشـجاعة 
اسـتجاب  انـكاره،  يمكـن  وال  بـه  يليـق  وشـرف  والبطولـة 

ووعـد ولـم يتنـازل حتـى قبـض اللـه روحـه الطاهـرة.
اراد الحسين ان يزرع في الذات االنسانية اخاقا ال يفهمها 
ولـن يفهمهـا مـن ال يمتلكهـا ، لكـن كثيـرا ممـن اتبعـه، 

اسـتخدموها للشـعارات فقـط .
فهـذا مسـؤول يسـمي نفسـه مـن اتبـاع الحسـين، يعـد بميـاه 
صالحـة للشـرب لناخبيـه، ويخلـف فيواجهـه الشـعب مجبرين 
تذكـرت   : ويقـول  الفاسـد،فيبكي  المـاء  شـرب  علـى  ايـاه 
الحسـين وهـو عطـش ... ليكسـب لنفسـه 4 اعـوام اخـرى فـي 

)البرلمـان( وسـلملي ع البرلمـان.
وباسـمك،  اتباعـك  ان  الجنـة،  شـباب  سـيد  يـا  تعلـم  هـل 
يحاصـرون ويقطعـون االعنـاق واالرزاق ، ويحاولـون تجويـع 

الماييـن؟
هـل تعلـم يـا مـن تضـرب بـك امثـال الشـجاعة والشـرف ان 
مـن يبكـي لسـماع قصـة مقتلـك، هـو مـن تسـبب فـي مقتـل 
وتشـريد االالف والمايين ، وهو من كان قد اقسـم بتغيير 
لـون دجلـة لاحمـر بدمـاء مـن ليسـوا مـن مذهبـه؟ او هـل 
سـالت فـي حينهـا باسـتجابتك لمطالـب اهـل الكوفـة الي 

مذهـب ينتمـون؟
هـل تعلـم يـا ابـا عبداللـه، ان مـن يتباكـى عليك، ال ينفذ اال 

اخاق من تآمر عليك ومن قتلك، ويسـتقوون بهم اليوم؟
اليوم واذ نستذكر هذه الفاجعة االنسانية ، لخيرة الرجال، 
اال  نـرى  دينـه، ال  نفـس  علـى  هـم  مـن  بمؤامـرة  قتـل  لمـن 
مـن  كل  ضـد  الفاجعـة  هـذه  اجـراء  لتخطيـط  اسـتمرارا 

يختلـف معهـم .
لكنهـم ال يعلمـون اننـا ايضـا نسـتطيع ان نتصـرف مثلهـم 
البيـت  ال  باخـاق  ومازلنـا  تمسـكنا  لكننـا  اسـوا،  بـل 
الطاهريـن، وال يعلمـون اننـا نسـتطيع ان نقتلهـم عطشـا ، 
ان نتركهـم فـي ظـام لـن يـروا مـن بعـده اي بصيـص مـن 
النـور، اال انـك يـا حسـين علمتنـا ان هـذه التصرفـات ليسـت 

االخـاق. مـكارم  مـن 
الرحمـة لروحـك الطاهـرة يـا سـيد الشـهداء ، وسـحقا لمـن 
يتباكى عليك وهو بعيد كل البعد عن اخاقك السمحة .

وحكومـة  بغـداد  بيـن  التوتـر  تهدئـة  فـي 
كردسـتان بسـبب االسـتفتاء الـذي أجـري 
يـوم االثنيـن وحـث علـى ضـرورة تجنـب أي 
تصعيـد. وتصاعـد الخـاف بين كوردسـتان 
االسـتفتاء  اجـراء  خلفيـة  علـى  وبغـداد 
»غيـر  العراقيـة  الحكومـة  اعتبرتـه  الـذي 
دسـتوري« وطالبـت حينهـا بالغائـه وعمـدت 

الـى إجـراءات عقابيـة بحـق كوردسـتان.
الكـورد  يريـد  المنطقـة  بشـعوب  وأسـوة 
انتهـاء  منـذ  بهـم  مسـتقلة  دولـة  إقامـة 
الحـرب العالميـة األولـى علـى األقـل عندمـا 
قسـمت القوى االسـتعمارية الشـرق األوسط 
الكـورد  يسـكنها  التـي  األراضـي  لتتـرك 
والعـراق  وإيـران  تركيـا  بيـن  منقسـمة 

وسـوريا.

كامل زومايا
المعـروف  والباحـث  للدكتـور  سـيصدر 
كاظـم حبيـب  كتابـه الجديـد الموسـوم  
انتمـاء..  أصالـة..   .. العـراق  »مسـيحيو 
مواطنـة »  فـي كانـون االول 2017 وهـو 
الباحـث  تناولهـا  التـي  البحـوث  ضمـن 
حبيـب مؤخـرا فـي تاريـخ وحقـوق االقليات 
الباحـث  اسـتغرق  وقـد   ، العـراق  فـي 
الشـعب  تاريـخ  فـي كتابـة  سـنوات  ثـاث 
بـاد  فـي  االشـوري  السـرياني  الكلدانـي 
مابين النهرين الى جانب دورهم المتميز 
فـي انتشـار المسـيحية فـي العـراق ودورهـم 
فـي  والديمقراطـي  الوطنـي  النضـال  فـي 

.. الحديـث  العـراق 
لقـد قـدم الحبيـب كاظـم كلمـة شـكر 
هـذا  فـي  وسـاعده  معـه  وقـف  مـن  لـكل 
االنجـاز ، ويشـرفني ان اتقـدم نيابـة عـن 
وعـن  ذكرهـم  الذيـن  االسـماء  جميـع 
بنـات وابنـاء شـعبنا الكلدانـي السـرياني 
االشوري لو سمحوا لي بذلك ، ان نتقدم 
نحن بشـكره الجزيل اللتفاتته وتسـخير 
وقتـه فـي البحـث وابـراز دور المسـيحيين 
بحثـه  ، كمـا يعكـس  العـراق  بنـاء  فـي 
الصـورة الحقيقـة والناصعـة لشـعب اصيـل 
وللعالـم  النهريـن  بيـن  مـا  لبـاد  قـدم 
فـي  االنجـازات  مـن  الكثيـر  واالنسـانية 
.. واالدب  والفـن  والثقافـة  العلـم  صنـوف 

فـي الوقـت الـذي نتقـدم بشـكرنا الجزيل 
والعمـر  والسـامة  الصحـة  لـه  ونتمنـى 
صديـق  كاظـم  الحبيـب  لرابـي  المديـد 
 ، اآلشـوري  السـرياني  الكلدانـي  شـعبنا 
الراهنـة  الظـروف  ظـل  فـي  انجـازه  علـى 

والعصيبة التي يعيشـها شـعبنا الكلداني 
وتهجيـر  قتـل  مـن  االشـوري  السـرياني 
ليـس  االمـر  وهـذا   ، مجهـول  ومسـتقبل 
ونضالـه  تاريخـه  لسـفر  الغريـب  باالمـر 
ريعـان  منـذ  حياتـه  افنـى  الـذي  الكبيـر 
حقـوق  عـن  الدفـاع  اجـل  مـن  شـبابه 

.. العـراق  فـي  والديمقراطيـة  االنسـان 
علـى  نشـكركم  العزيـز  كاظـم  رابـي 
االصـدار الـذي يحمـل المعانـي الكبيـرة 
التي يحتاجها الشـارع اليوم ليتعرف على 
هـذا الشـعب االصيـل اآليـل الـى االنقراض 
انتهـاكات  مـن  لـه  يتعـرض  مـا  بسـبب 
االقصـاء  عمليـات  جانـب  الـى  يوميـة 
وتهجيره قسرا ، سنفتخر بكم دوما الى 
وزمائنـا  زمائكـم  مـن  الكثيـر  جانـب 
الذيـن قدمـوا ويقدمـون الكثيـر مـن اجل 
اعـاء كلمـة االنسـانية والمواطنـة علـى 

اي تسـمية فرعيـة اخـرى ...
الـى  نحتـاج  الحبيـب  كاظـم  رابـي  نعـم 
كتاباتكـم وخبرتكـم وارائكـم القيمـة 
تاريـخ  علـى  االضـواء  تسـليط  بهـدف 
الشـعوب االصيلـة ومنهـا شـعبنا فـي ظـل 
وعمليـات  والتخلـف  الجهـل  مـن  موجـة 
االقصـاء مـن قبـل البعـض بشـكل واضـح  
صريـح وبـدون خجـل ، ان شـهادتكم رابـي 
العزيـز محـل اعتـزاز وتقديـر لـكل ابنـاء 
االشـوري  السـرياني  الكلدانـي  شـعبنا 
مـن مسـاعدة  تقديمـه لكـم  تـم  ومـا    ،
فـي بحثكـم عـن شـعبنا ال تسـاوي قطـرة 
وانجازكـم  عملكـم  امـام  بحـر  فـي 
لكتابكـم »مسـيحيو العـراق .. أصالـة .. 

مواطنـة  .. انتمـاء 

مشاركة منظمة سورايا في مهرجان األلوان األول من نوعه في 
كوردستان وباالزياء الفلكلورية لشعبنا سورايا نحو حق تقرير 

المصير يوم 9/25 بالحرية والسالم

فرنسا تتقدم بمبادرة لحل الخالفات بين اقليم 
كوردستان والحكومة العراقية

رابي كاظم الحبيب، سيبقى 
مسيحيو العراق .. ممتنون لكم

ضحى الحسين بحياته من اجل كلمة 
)ال( لظلم لم يشأ ان يبقى في المجتمع 

تحقيقات



ساڵی چوارەم    ژمارە 65 5
www.sorayapress.comیەکشەمە   1 تشرين االول 2017

info@sorayapress.com

سورايا/تايبةت
طؤرطيس يلدا ترخان

لة دايك بوى 24\11\1950
شؤرشى   1968\11\17 ثَيشمةرطة  بة  بونى  ساىل 

ئةيلول
بةتاليؤنى يةك هَيزى بالةك 

مني  سةربازى  هةندةسةى  دةورةى  دةرضوى 
)الغام(

بةرثرسى هةندةسةى بةتاليؤنى يةك
زؤزط,  طؤرةز,  )ثانةسةر,  شةرةكانى  بةشدارى 

سةرتيز, طةروةبَيش(
كرج\ نيشتةجَيى   -1975 ساىل  لة  ئَيان  ئاوارةى 

تاران
شؤرشى  لة  ثَيشمةرطة  بويتة  دوبارة   1979 ساىل 

طوالن
شةهيدى  لةطةل  راذان-ئيان  بؤ  هاتووة  ثاشان 

سةركردة فرنسؤ هريرى.
سةرؤك  لةاليةن  )كالشينكوف(   ديارى  وةرطرتنى 
ئةجنامدانى  لةبةر   1974 ساىل  لة  بارزانى  مسعود 

ئةركَيكى سةركةوتوو لة شةِرى طؤِرةز.
تاكوو  دابران  بةبَى  ئاشورية  ثَيشمةرطةى  تاكة 
لةاليةن  ِرَيزلَينانة  ميدالياى  وةرطرى  بوية  ئَيستا, 

دةزطاى رؤشةنبيى شيظان ثةروةر.
دميوكراتى  ثارتى   10 لقى  ئةندامى  ئَيستا 

كوردستانة.
باس  ردةمةوَيت  يلدا:  طؤرطيس  كورى  هورمز 
رابردووى  و  ئَيستا  ثةيوةندى  جياوازى  لة 
بكةم  عرب  و  كورد  لةطةل  عَياق  مةسيحيةكانى 
كة جياوازيةكى زؤر هةية لة نَيوانيان, لةو ِرؤذةى 
كة عَياق بويتة دةولةت كارَيكى ئةو تؤى ئةجنام 
نةداوة تا ئَيمة شانازى ثَيوة بكةين, دةمةوَيت باس 
ساىل  لة  كة  بكةم  نةتةوةمان  نةهامةتيةكانى  لة 
بة  ثاشايةتى  سةردةمى  لة  مسَيل  فةرمانى   1933
نزيكةى  كة  ئةجنامدرا,  صدقى  بةكر  فةرماندةيى 
كران,  كؤمةلكوذ  نةتةوةكةمان  لة  ئاشورى   5000
بةمةش  بةالم  تاوان,  بَى  الوى  و  ثي  و  ئافرةت  بة 

مشعون  مار  دةركردنى  بة  هةستان  نةوةستان 
سةندنةوةى  و  عَياق  لة  تيارى  يعقوبى  ملك  و 
ساىل  لة  هةروةها  لَييان.  عَياقى  ِرةطةزنامةى 
حكومةتى  لةاليةن  يواالها  مار  مةتران   1973
لة  كرا,  شةهيد  و  كرا  ذةهراوى  ِروخاو  بةعسى 
لة  نةتةوةكةمان  طةجنى  ذمارةيَيك  سَيدارةدانى 
هةروةها  نةتةوايةتى,  ثرسى  لةسةر   1985 ساىل 
نةتةوةى  بؤ ئةوةى  ئاشوريةكان  فشار خستنة سةر 
خؤيان بيطؤرن بيكةن بة عةرةب و قةدةغة كردنى 

ئَيستا لة سايةى  خوَيندن بة زمانى دايك, كةضى 
سةرى جةنابتان قوتاخبانةى تايبةتى خؤمان هةية 

و بة زمانى دايك تَيدا وانة دةووترَيت.
ثَي  كؤتايى  تةنةوةكةمان  نةهامةتيةكانى 
ضاوى  بة  ثَيش  لةمةو  سال  ضةند  نةهاتووة, 
خؤمان بينى كة ضؤن كةنيسةكامنان لة ثايتةختى 
ئايينيةكامنان  ثياوة  سةرى  تةقاندن,  هاتنة  عَياق 
ثَيضةوانةوة  بة  كوردستان  لة  بةالم  بِرين,  هاتة 
كةنيسةكامنان ئاوةدان دةكرَين, كورسى ثاتريةرك 
دامةزراندن,  هاتة  كوردستان  ثايتةختى  لة 
بؤ هةزاران  ثةناطةيَيك بووة  هةروةها كوردستان 
ئةمةش  مةسيحى,  ئاوارةى  خانةوادةى 
لة  كوردستان  ئاسايشى  و  ئةمن  بؤ  دةطةرَيتةوة 
ئَيمةى مةسيحى  ذَير سايةى جةنابتان. ئيرت ضؤن 

لةطةل ريفراندؤم دا نةبني.
هةموو  لة  مةسيحيةكان  سةرؤك,  جةنابى 
مهاباد,  بارزان, كؤمارى كوردستانى  شؤرشةكانى 
ئةيلوىل  بؤ سوظيةت, شؤرشى  بارزانى  ضونةوةى 
ِراثةرين  تاكو  و  ثَيشكةوتووخواز  طوالنى  و  مةزن 
كردووة  بةشداريان  كوردةكان  برا  شانى  بة  شان 
لةطةل  ثةيوةندية  ئةم  رَيشتووة.  خوَينيان  و 
كوردةكان هى دوَينَى و ئةمرؤ نية, ئةم ثةيوةندية 
دةطةرَيتةوة بؤ سةردةمى شَيخ عبدالسالم بارزانى 
ملك  سةردانى  هةروةها  مشعؤن,  مار  لةطةل 
بارزانى  بؤالى   1968 ساىل  لة  دخنا  مار  و  يعقوب 
نةمر بؤ قةسرى و ديلمان بؤ ثتةو كردنى ثةيوةندى 
لة  باش  ثةيوةنديةكى  ئةمرؤ  دةطاتة  تا  نيوانيان, 

نيوامنان هةبووة و بةردةواميش دةبيت.
بؤية داوا لة هةموو مةسيحيةكان دةكةم كة لة 25\9 
بؤ دةنطدان بؤ سةربةخؤى كوردستان ئامادةبن, 
ئةم  كؤنى  نةتةوةيَيكي  وةك  ئَيمة  ئومَيدةوارم  و 
بة  بطةين  بتوانني  ئَيوة  دةولةتى  لةناو  خاكة 
بة  هةمومان  تاكو  شادبني,  ثَييان  و  مافةكامنان 
ثيؤزى  ئاالى  لةذَير  بذين  برايةتى  و  سةربةرزى 

كوردستان و دةسةالتى جةنابتان.
بذى سةرؤكى خؤمان كاك مسعود بارزانى.

حكومه تى  گه ياندنى  و  گواستنه وه   وه زيرى 
موراد،  باوه   مه ولود  كوردستان  هه رێمى 
په رله مان  به رده م  له   كه   وتارێكدا  له  
راگرتنى  بڕيارى  رايگه ياند،  پێشكه شيكرد، 
بڕيارێكى  هه رێم  ئاسمانييه كانى  گه شته  

سياسييه .
خستنه ڕووى  بۆ  موراد  باوه   مه ولود  ئه مڕۆ 
پرسى داخستنى ئاسمانى فڕۆكه وانى هه رێمى 
كوردستان له  په رله مانى كوردستان وته يه كى 

پێشكه شكرد.
كه رت  هيچ  له   عێراق  حكومه تى  گوتيشى: 
و بوارێكدا نه يده توانى بڕيار به سه ر هه رێمى 
رێگه ى  له   ته نيا  بسه پێنێت،  كوردستاندا 
نه بێت، چونكه   هه رێمه وه   ئاسمانى  داخستنى 
فڕۆكه وانى مه ده نى عێراق هه موو  ده سه اڵتى 
هه ڵفڕينى  و  ئاسمان  به سه ر  ده سه اڵتێكى 

فڕۆكه كاندا هه يه .
گه شته   سه رجه م  گوتى:  هه روه ها 
و  رێنمايى  به   هه رێم  فڕۆكه وانييه كانى 

فڕۆكه وانى  مه ده نى  ده سه اڵتى  چاوساغى 
عێراق ئه نجامدراوون.

و  سياسييه   بڕياره كه   روونيشيكرده وه ، 
و  ياساييه وه   داواكارى  به   نييه   په يوه ندى 
دژى  له   سزايه ك  وه ك  عێراق  حكومه تى 

خه ڵكى كوردستان به كاريهێناوه .
ئاماژه شى بۆ ئه وه  كرد، ئێمه  به رده وام هه وڵى 
چاره سه ر  بگه ينه   گفتوگۆ  به   ئه وه ده ده ين 
كردووه ،  داواشمان  و  كێشه يه   ئه و  بۆ 
فڕۆكه خانه كانمان  راده ستكردنى  داواى 
فڕۆكه خانه   چونكه   روونبكرێته وه ،  بۆ 
چۆن  ئه وان  نييه   روون  و  دامه زراوه يه  
جێبه جێكردنى  بۆ  كار  ده يانه وێت 

بڕياره كه يان بكه ن.
جه ختيشى له سه ر ئه وه  كرده وه ، ئێمه  به  هيچ 
شێوه يه ك قبوڵى هاتنى هيچ كه سێك ناكه ين 
و  سلێمانى  و  هه ولێر  فڕۆكه خانه كانى  بێنه  
ئێمه  ئيراده ى خۆمان راده ستى ئه وان ناكه ين 

به  هيچ شێوه يه ك له  شێوه كان.

كوردي

خستنه   به ربه ست  زیاتر  داوكارییه كانیان 
به رده م ریفراندۆمه  كه  زۆرینه ى پێكهاته ى 
ئاشووری  و  سریانى  و  كلد  به   كریستان 

له گه ڵیدان.
ده وڵه تى  له گه ڵ  كریستانه كان  داهاتووی 
و   2003 دواى  له   كوردستاندایه ، 
پاشان   ،2007 تا   2005 رووداوه كانى 
بۆ  داعش  هاتنى  پێش  رووداوه كانى 
مووسڵ،  مه تڕانى  كوژرانى  و  مووسڵ 
دواتر هاتنى داعش، هه موو ئه مانه  په یامى 
بۆ كریستانییه كان پێ بوو كه  چیتر ناتوانن 
كریستانه كان  بژین.  به غدا  یان  به سڕه   له  
 50 له   كه متر  ژماره یان  كوردستان  له  
رووداوانه   ئه و  دواى  بوو،  كه س  هه زار 
ده بن،  كه س  هه زار   250 نزیكه ى  ئێسته  
جگه  له وانه ى بۆ ده ره وه ى واڵت كۆچیان 
كوردستان  له   جگه   ئێسته   بۆیه   كردووه ، 
كریستیان  هه زار   300 عێراق  ته واوی  له  
زۆرینه ى  ده كات  وا  ئه وانه   هه موو  نین، 
كریستیانه كان ده نگ به  به ڵێ بۆ راپرسی و 
سه ربه خۆیی كوردستان بده ن و قورسایی 

كریستیانه كانیش ئێسته  له  كوردستانه .
داواكاری  ریفراندۆم  بااڵى  ئه نجوومه نى 
له  پێنج كه نیسه ی كلدان سریان ئاشوورى 
و  وه رگرتووه   حزبه كان  له   و  ئه رمه ن  و 
دۆسیه ى كریستیانه كان له گه ڵ كوردستانه .
پاساوه كانى ئه وان لۆجیكه  كه  ریفراندۆم 

له  ده شتى نه ینه وا نه كرێت؟
ده ڵێت  ئاشووری  بزووتنه وه ى  ته نیا 
نه كرێت، حزبه كانى تر له گه ڵ ریفراندۆم 
و سه ربه خۆیی كوردستاندان، بزووتنه وه ى 
ئاشووری نوێنه رایه تى هه موو كریستیانه كان 
ناكات و ئه وان له به ر به رژه وه ندی سیاسی 
حكوومه تى  له گه ڵ  خۆیان  كه سی  و 

له گه ڵ  نه خێر، چونكه  شه قامی كریستیان 
له   لێره   ئه وانیش  و  به ڵێدان  ده نگی 

كوردستان قورسایییان نییه .
بۆ  كه نیسه كان  و  كریستیانه كان  شه قامی 
حزبێك  سه ر  بخه نه   گوشار  نه یانتوانیوه  
هه مووان  كاتێك  نه خێر،  ده ڵێن  كه  
له گه ڵ  كریستیان  به رژه وه ندی  ده زانن 

كوردستاندایه ؟
تێكه ڵ  سیاسه ت  له گه ڵ  ده ست  كه نیسه  
ناكات، خه ڵكیش به  گشتى و زۆرینه  له  
حزبه كان باشتر ده زانن كه  به رژه وه ندییان 
به   ده نگ  و  كوردستاندایه   له گه ڵ 
كه   كلدانه كان  تایبه ت  به   ده ده ن  به ڵێ 
زۆرینه ن، سریان و ئاشوورییه كانی ده شتى 
ده نگ  به ڵێ  به   زۆرینه یان  نه ینه وایش 
كه   نه بێت  ئاشووری  حزبی  ته نیا  ده ده ن، 
له   ریفراندۆم  نییه   كاتى  ئێسته   وایه   پێی 
دژى  نه ك  بدرێت  ئه نجام  نه ینه وا  ده شتى 

بووه ستنه وه .
داوا  نه ینه وا  ده شتى  بۆ  هه یه   ئه وه ى 
پارێزگایه كى  به   بكرێت  ده كرێت 
سه ربه خۆ، له  كۆنگره ی بڕۆكسلیش الیه نه  
كریستیانه كان كۆده نگ بوون له سه ر ئه و 
بۆچوونه . به اڵم زۆرینه ى خه ڵكى ده شتى 
كوردستان  له گه ڵ  ده یانه وێت  نه ینه وا 
بگه ڕێنه وه   داعش  دواى  ناتوانن  و  بژین 

ناوچه كانیان و له گه ڵ مووسڵ بژین.
مه ده نى  كۆمه ڵی  رێكخراوی  زۆر 
له وه ى  بووه   كریستیان هه ن، رۆڵیان چی 
خواستى كریستیانه كان بگه یه نن به  ئه وروپا 

و ئه مه ریكا؟
له   كه   كریستیانه كان  كۆنگره ی 
كه نیسه   به شداری  به   به سترا  به لجیكا 
مه ده نى  كۆمه ڵى  رێكخراوه كانى  و 

ده شتى  له   ریفراندۆم  با  ده ڵێن  عێراق 
به رژه وه ندی  نا  ئه گه ر  نه كرێت.  نه ینه وا 
كریستیان له گه ڵ عێراق نه ماوه  و ئه وه ى 
بۆ  زیاتر  ده كه ن  بۆ  بانگه شه ى  ئه وانیش 

به رژه وه ندی خۆیانه .
له باره ى ده شتى نه ینه وا، حه مدانیه  و به رتله  
له ژێر ده سه اڵتى حه شدی شه عبین، به اڵم 
خه ڵكه كه ی له  كوردستان ئاواره ن، ئه وان 

چۆن ده نگ ده ده ن؟
ده شتى نه ینه وا به پێى بڕیاری ئه نجوومه نى 
بااڵى ریفراندۆم، ریفراندۆمى لێ ئه نجام 
تلسقۆف،  ناوچه كانى  له   له وانه   ده درێت 
حه مدانیه   له   ئه لقوش.  شێخان،  به حزانى، 
و به رتله  ئه نجام نادرێت به هۆی هه بوونى 
هێزه كانى حه شدی شه عبی، به اڵم خه ڵكی 
ئه و ناوچه یه  ئێسته  ئاواره ى كوردستانن و 
له  ئاواره یی ده نگ بۆ سه ربه خۆیی ده ده ن، 
پێم وایه  ده نگی به ڵێ ده گاته  70% تا %80 

له ناو كریستیانه كان.
حزبه كانى دژ كاریگه ری داده نێن؟

بزووتنه وه ى  به اڵم  بوو،  حزبه كان  و 
دواى  له وێ  كرد.  بایكۆتى  ئاشووری 
ده شتى  زانرا  باش  به   زۆر  گفتوگۆیه كى 
و  پارێزگا  بكرێته   داعش  دواى  نه ینه وا 
حوكمی زاتییان له  كوردستان پێ بدرێت. 
پرسی حوكمی زاتى بۆ كریستیانه كان له  
پڕۆژه ى ده ستووری كوردستان له  ماده ى 
35 باس كراوه  و ده یان جاریش ئه و به ڵێنه  

به  كریستیانه كان دراوه .
كۆمه ڵگه ى نێوده وڵه تى به تایبه ت واڵتانى 
له گه ڵ  ئه مه ریكا  ئه وروپا و كونسوڵگه ى 
دانیشتنیان  كریستیانه كان  هێزه   و  الیه ن 
و  وه رگیراوه   بۆچوونیان  و  كردووه  
ده زانن كریستیان ده یانه وێ ده شتى نه ینه وا 
نێوان  له   نه ك  هه بێت،  چاره نووسی  یه ك 
پێشمه رگه  و حه شدی شه عبی دابه ش ببن، 
چاره نووسی  كه   گوتراوه   پێ  ئه وه شیان 

كریستیان له گه ڵ كوردستاندایه .
نه ته وه   و  ئه مه ریكا  كونسوڵگه ى 
ئه وروپا  یه كێتیى  و  یه كگرتووه كان 
و  خه تن  له سه ر  كریستیانه كان  له گه ڵ 
ئه وه ش  دراوه ،  پێ  داواكارییه كانیشیان 
له   ده یانه وێت  كریستیان  كه   ده زانن 
چوارچێوه ى كوردستان بن و داوایان لێ 
كراوه  له  ده شتى نه ینه وا پارێزگارییان لێ 

بكرێت.
كه  ئه و داواكارییانه تان پێ دان، هه ڵوێستی 

ئه وان چی بوو؟
ئێزیدی  دۆسیه ى  ئه وروپا  و  ئه مه ریكا 
سه یر  دۆسیه   وه ك  كریستیانه كان  و 
داواكارییه كان  و  خواست  له   و  ده كه ن 
تێده گه ن، بۆیه  دواى ریفراندۆم داهاتووی 
یه كال  ئێزیدییه كان  و  كریستیانه كان 

ده بێته وه .

سورايا/ وه شة فرمان صادق
رێكخراوی  سه رۆكى  پۆڵس  نه وزاد 
هه رێمى  له   مه سیحى  چاالكى  و  سورایا 
به ڕێژه ى  ده گه یه نێت،  راى  كوردستان، 
70%ى كریستیانه كانى هه رێمى كوردستان 
بۆ  به ڵێ  به   ده نگ  نه ینه وا  ده شتى  و 
هاوكات  ده ده ن.  كوردستان  سه ربه خۆیى 
و  چاره نووس  ده كاته وه ،  دووپاتى 
داهاتووى مه سیحییه كان له گه ڵ كوردستانه  
و چاره نووسى له  عێراق كۆتاییان هاتووه .

بۆ  به ڵێ  له گه ڵ  كریستانه كان  زۆرینه ى 
له   كوردستانن،  ده وڵه تى  و  ریفراندۆم 
گه وره كانی  كه نیسه   رابردوو  ماوه ى 
سیاسییه كانیش  حزبه   و  كریستان 
بااڵى  ئه نجوومه نى  به   دا  داواكارییان 
و  چین  خاڵه كان  گرنگترین  ریفراندۆم، 

وه اڵمى ئه نجوومه نه كه  چی بوو؟
وه ك پێكهاته  كریستانییه كان دابه شی سه ر 
به   سیاسییه كان  حزبه   بوونه ،  الیه ن  دوو 
ده كه ن  داوا  ئاشوورییه كان  حزبه   تایبه تى 
ئێسته  ریفراندۆم له  ده شتى نه ینه وا نه كرێت 
زیاده ڕۆیییه ی  ئه و  ده كه ن  داواش  و 
كراوه ته  سه ر ماڵ و موڵكی كریستانه كان 
له سه ر هه ڵبگیرێت  له  كوردستان، ده ستى 
پێش ریفراندۆم. الیه نى دووه م كه  له گه ڵ 
ریفراندۆم و ده وڵه تى كوردستانه  زۆرینه ى 

خه ڵكی كریستیانن كه  تا 70% ده بن.
كاته   به و  ئاشوورییه كان  حزبه   داواكاری 
بۆیه   بكرێت،  جێبه جێ  ناتوانرێت  كه مه  
و  ده درێته وه   لێك  پاساو  وه ك  زیاتر 
ده كرێت گه ره نتى جێبه جێكردنى بدرێت، 
و  كێشه یه كه   كه   داواكارییه ك  به اڵم 
هه یه ،  به رده وامى  زیاتره   ساڵ   20 ماوه ى 
بۆیه   ده كرێته وه ،  یه كال  مانگێك  به   چۆن 

مه ولود باوه  موراد: قبوڵى يه ك 
كه سى حكومه تى عێراق ناكه ين 
بێته  فڕۆكه خانه كانى كوردستان

نه وزاد پۆڵس: مه سیحییه كان ده نگ به  به ڵێ ده ده ن

رَيزلَينانة لة ثَيشمةرطةى  ئاشورى لة اليةن 
دةزطاى رؤشةنبيى شيظان ثةروةر
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إحياء شـارع النجفي ضرورة ثقافية 
خاصـة مـن المثقفين.. مـن اليعرف 
شـارع النجفـي او شـارع المكتبـات 
أو شـارع المعرفـة . وقـد سـبق ان 
وكتـب  الشـارع  هـذا  عـن  كتبـت 
غيـري لكن ممـا اريده اليـوم وادعو 
الثقافيـة  االوسـاط  تتدخـل  ان  اليـه 
العراقيـة والعربيـة والعالميـة ومنهـا 
الثقافـة العراقيـة واليونسـكو  وزارة 
العـادة تأثيـث وترميـم هـذا الشـارع 
بإعتبـاره رمـزا ثقافيـا بعـد التدميـر 
الـذي طالـه خـالل معركـة تحريـر 
الموصـل مـن الظالمييـن واعادتهـا 
الـى حضـن العـراق العظيـم .ويقينـا 
آنفـا  قلـت  كمـا   - الشـارع  هـذا  ان 
الموصلييـن  ذاكـرة  فـي  -ارتبـط 
والصحافـة  والطباعـة  بالكتـاب 

شـارع نينـوى ومنطقة بـاب الطوب 
فـي  الموصـل  مدينـة  مركـز  حيـث 
يزيـد  يكـن  ولـم  االيمـن  جانبهـا 
طـول الشـارع عـن كيلـو متـر واحد 
لكـن المكتبـات والمطابـع ومجلـدي 
الكتـب ومؤطـري الصـور ومكاتـب 
علـى  تمتـد  والمجـالت  الصحـف 
جانبـي الشـارع الـذي شـهد توسـعا 
بعـض  الشـبخون  آل  هـدم  ان  بعـد 
بيوتهـم فيـه وحولوهـا الـى عمارات 
لبيـع  عديـدة  محـالت  فيهـا  فتحـت 
الكتـب واالحبار والقرطاسـية وحتى 

 . الحلويـات 
الكتـب  ترتبـط  ان  الطريـف  ومـن 
للحلويـات  دكان  واول  بالحلويـات 
مـن  العليـا  جهتـه  فـي  كانـت  فيـه 
جهـة شـارع نينـوى وهـي محـالت 
آل الشـيخ علـي للحلويـات .المكتبـة 

الرحمـن  عبـد  لصاحبهـا  العربيـة 
 ،1921 سـنة  تأسسـت  الكركجـي 
احمـد  المعـارف لصاحبهـا  ومكتبـة 
 ،1931 سـنة  تأسسـت  شـهاب 
المنـار،  ومكتبـة  االميـن  ومكتبـة 
ومكتبـة  العصريـة،  والمكتبـة 
ومكتبـة  االهالـي،  ومكتبـة  االمـل، 
ومكتبـة  بسـام،  ومكتبـة  العروبـة، 
العربـي،  الجيـل  ومكتبـة  العسـلي، 
هـذه  مـن  ولـكل  الجزائـر.  ومكتبـة 
المكتبـات تاريـخ خـاص بهـا ولـكل 
.والـى  ومرتاديهـا  زبائنهـا  مكتبـة 
جانـب المكتبـات ، كانـت ثمة مطابع 
ومنهـا مطبعـة ام الربيعيـن ومطبعة 
الزهـراء ومطبعـة االتحاد والمطبعة 
الجمهـور  ومطبعـة  العصريـة 
وهنـاك   .. الجمهوريـة  ومطبعـة 
فـي  العريقـة  الصحـف  مكاتـب 

اإلبداعيـة  األدبيـة  الكتابـات  أن  كمـا   
)قصـص، روايـات، أشـعار، مقـاالت، 
رسـائل(  أمثـال،  إبتهـاالت،  خواطـر، 
والمعرفـي  الثقافـي  الرصيـد  َمِعينهـا 
والفكـري ، وحاصـل اإلعتمال الداخلي 
للفـرد بيـن العقـل والقلـب ومـا يتوالـد 
وتصـورات  وآراء  مشـاعر  مـن  عنـه 
وعواطـف وأخيلـة، هكذا هـي الكتابات 
التـي  )المذّكـرات(  ب  الموصوفـة 
مصدرهـا دفاتـر المفّكـرات وكراريـس 

الَحوليـة. واألجنـدات  المذّكـرات 
     كانـت بدايـة تدويـن »يومّياتـي« 
الحاديـة  فـي  وأنـا   ،19٤7 عـام  فـي 
مضـى  وقـد  عمـري،  مـن  والعشـرين 
عـام علـى إنهاء دراسـتي اإلعدادّية في 
سـنة 19٤6، وارتباطـي بعمـل وظيفي 
كتابـي، مسـتخدًما مفّكـرة صغيـرة، ال 
تشـغل مسـاحة غالفها اكثر من مسـاحة 

تحمـل  اللـون،  قهوائيـة  الكـف،  باطـن 
 )19٤7 العصريـة  )المفّكـرة  عنـوان 
العصريـة(  المكتبـة   ( عـن  صـادرة 
محمـود  لصاحبهـا  آنئـٍذ  المشـهورة 
حلمـي. ولمـا الحظـُت أن مكتبـة العـم 
)أكـرم،  وأوالده  الموصلـي  )فرجـو( 
سـامي، ....؟( فـي العّشـار، البصـرة، 
مذّكـرات  دفاتـر  للبيـع  عرضـت  قـد 
 LETTS( إنكلتـرا  مـن  مسـتوردة 
التجليـد  أنيقـة  زرقـاء   )DIARY
فـي  شـرعُت  والصفحـات،  والمظهـر 
 ،19٤٨ مـن  بـدًءا  عـام  كل  اقتنائهـا 
حتى أوان انقطاع اسـتيرادها في أوائل 
السـتينيات حيـن تغّيـر لـون غالفهـا من 
حـروف  ذي  رصاصـي  إلـى  أزرق 
سـود؛ وكان سـبب انقطـاع اسـتيرادها 
وأجنـدات،  مذّكـرات  دفاتـر  صـدور 
وطنيـة الصنـع غالًبـا، عـن مؤسسـات 
عديـدة،  وثقافيـة  وصناعيـة  تجاريـة 
سـبيل  علـى  منهـا  كبيـر  عـدد  يـوّزع 
واإلعـالن.  الدعايـة  لغـرض  الهدايـا 

    بفضـل مطالعاتـي العديدة والمتنّوعة 
منـذ أعـوام دراسـتي اإلعدادية وبعدها، 
مـن  المدّونـة  اليوميـات  أن  لـي  تبّيـن 
فـي  المؤّلفيـن  مشـاهير  بعـض  ِقبـل 
الغـرب، وبأقـالم المفكريـن والمتفننيـن 
مهًمـا  غـدت مصـدًرا  قـد  والسياسـيين 
وحياتيـة،  تاريخيـة  ووقائـع  لحقائـق 
وأضواًء كاشـفة عن ِسـَير وتراجم أفذاذ 
وأسـاطين، بعضهـا أو ُجّلهـا فـي غايـة 
األهميـة والجـدوى مـن حيـث التوثيـق 

غوامـض  عـن  والكشـف  والتثّبـت 
فكنـُت  وألغـاز.  وأسـرار  ومسـتورات 
النـوم  إلـى  الخلـود  قبـل  الغالـب،  فـي 
دفاتـر  صفحـات  علـى  ُأدّون  الليلـي،  
خواطـر  مـن  لـي  عـّن  مـا  مذّكراتـي 
ومالحظـات  وآراء  وأفـكار  ومشـاعر 
أنبـاء  مـن  سـمعُت  ومـا  وانتقـادات، 
مدهشـة أو خطيـرة، أو مـا طالعـُت من 
مقـال أو بحـث فـي مجلـة أو جريدة، أو 
مـا أرسـلُت مـن رسـائل، أو مـا وردني 
مـن بريـد أو مطبوع ُمهـدى من الداخل 
او الخـارج، فقـد كنت مولًعا  بالتراسـل 
مـع األصدقـاء  والمفّكريـن واألدبـاء.
   بيـَد أن الذاكـرة لهـا سـجّلها الخـاص 
الالمرئـي فـي األعمـاق وطـّي الكتمـان 
تبًعـا  المنتهـى،  إلـى   أو  حيـن  إلـى 
للظـــــــــــروف وبعـض اإلعتبـارات، 
وبعضهـا يتصـل بعهد الِصبا والمراهقة 
يكـن   لـم  حيـن  والدراسـة،  واليفاعـة 
ألحيـاء جيـل األربعينـات والخمسـينات 
ـ شـباًبا وكهـواًل وشـيوًخا ـ إهتمـام أو 

ِعلـم أو إّطـالع علـى »اليومّيـات«.
     ومّمـا رسـا فـي ذاكرتـي ولـم ُيدّون 
فـي اليومّيـات، مقـاالن أحدهمـا بعنوان 
) ألبصـرة فـي أعمـاق الذاكـرة( ُنشـر 
فـي  البغداديـة  )العـراق(  جريـدة  فـي 
)مدرسـتي  بعنـوان  واآلخـر   ،1993
فـي  ُنشـر  ألبيـر(  القديـس  مدرسـة   :
البغداديـة  المسـيحي(  )ألفكـر  مجلـة 
اإلثنـان  ُنشـر  ثـم   ،2000 عـام  فـي 
األصيـل  بيـن  كتابـي)  فـي  الحًقـا 

والغسـقـ  2011( مـع مقـاالت أخـرى 
شـط  وفنـدق  الفحـم  أم  )جزيــــرة   :
العـرب( و) مـن أعمـاق الذاكـرة » أم 
الجدائـل البصريـة«( و)أطيـاف مـرج 
أبـي ُعبيـدة =  سـهل الموصل أو سـهل 
نينوى(   و) ألقبلة المنسّية( و ) مشاهد 
كتابـي  إحتواهـا  الذاكـرة(  أغـوار  مـن 
اآلنـف ذكـره. إضافًة إلى ذلك، يشـتمل 
الرحـالت  أدب  مـن  المعنـون)  كنابـي 
ومـن وحـي السـفر والتجـوال والذاكرة 
ـ 2012( علـى هـذه العناويـن: )دهوك 
فـي أعمـاق الذاكـرةـ  من وحي السـفر: 
رحلـة  ـ  القلـب  مـداد  مـن  قطـرات 
ديـري  العماديـة،  سـوالف،  دهـوك، 
19٥٥ـ سـفراتي العديـدة إلـى ألقـوش، 

شـهر فـي سويسـرة(.
فـي  مدّوناتـي  بعـض  هنـا  أورد    
كنمـاذج   )19٤7 العصرّيـة  )المفّكـرة 
البـاب مـن  أّول مـرة فـي هـذا  كتبتهـا 

: سـنة   70 قبـل   الكتابـة 
أألربعـاء  1ـ1ـ ٤7    للمـرة األولـى 
بعـد  هـذا  وشـئُت  مذّكراتـي،  ُأسـّجل 
بالعربيـة  »بيـرون«  كتـاب  قـرأُت  أن 
لمؤّلفتـه أمينـة السـعيد، حيـث بـان لـي 

وغايتهـا. وفائدتهـا  قيمتهـا 
ألخميـس   2ـ1ـ٤7    سـأضّمن هـذه 
وخوالجـي  أسـراري  بعـض  المفّكـرة 
فـي  طويـاًل  زمًنـا  اسـتقّرت  قـد  التـي 
أاّل  وسـأجتهد  الصغيـر،  قلبـي  أركان 

يعثـر عليهـا أحـد مـا.
ألجمعـة   3ـ1ـ٤7    زّينـت مفّكرتـي 

بصورتيـن لعزيـزيَّ فريـد و أسـمهان، 
هـذا  فـي  أنـا  الدنيـا.  هـذه  فـي  حبيبـيَّ 
اليـوم سـعيد جـًدا ألننـي اسـتمعت إلـى 
ألحانهمـا الجميلـة تتوارد على مسـمعي 

بوسـاطة أجنحـة األثيـر.
أإلثنــــــــين   3ـ3ـ ٤7    كثيــــــــــًرا 
مـا أغضـب على هـذه المفّكـرة آلنها ال 
تسـع الشـيء الـذي أرغـب فـي كتابتـه 

إاّل مبتـوًرا ناقًصـا مشـّوها.
ألجمعـة   1٤،3ـ ٤7    كان ابتهاجـي 
وانبسـاطي اليـوم كثيَريـن، إذ  كنت في 
نزهـة مـع بعـض الجيـران واألصدقـاء 
فـي غابـات )األثـل( الجميلـة. إلتقطنـا 

صـَور بعـض المناظـر الجميلـة.
أألربعـاء  2ـ٤ـ٤7     إسـتفدُت كثيـًرا 
األب  علينـا  ألقـاه  الـذي  الوعـظ  مـن 
السـريان  كنيسـة  فـي  نّقاشـي  لويـس 

الكاثوليـك.
ألخميـــس  10ـ٤ـ٤7     كثيــــــــًرا ما 
أختلـي بنفسـي سـاعة الغـروب للتأّمـل 
فـي جمـال السـحب الملّونـة، وفي وجه 
ظـالم  ليضـيء  ينحـدر  الـذي  الشـمس 

قسـم آخـر مـن العالم.
ألثالثـاء   23ـ9ـ٤7    يقـول صديقـي 
الدانماركـــــــي )كرسـتيان نيلسـن( في 
رسـالته إنه  يـود ان يزورني في بلدتي 
ويعيـش فيهـا إذا تمّكـن مـن الحصـول 
علـى وظيفـة أو عمـل. فأشـرُت عليـه 
بالعـدول عن هـذا الرأي، ألن المعيشـة 
فـي هـذه البـالد ال تعـادل شـيًئا. فالعمر 

خسـارة فـي هـذه البالد.

يعقوب أفرام منصور

        كتابات مصدرها أعماق الذاكرة وصفحات المذّكرات

إحيـاء شـارع النجفـي ضـرورة ثقافيـة

ا.د. ابراهيم خليل العالف
استاذ التاريخ الحديث المتمرس-جامعة الموصل

الموصـل مكتب جريـدة فتى العراق 
الجمهـور  صـدى  جريـدة  ومكتـب 
ومكتـب جريدة النضـال . المحامون 
ومكاتبهـم لـم تكـن بعيـدة عن شـارع 
النجفـي وكذلـك الخطاطـون ومنهـم 
صالـح  محمـد  زهيـر  الخطـاط 

السـعيد. نـوري  والخطـاط 
الكتـب والبريـد  وكان ثمـة مجلـدي 
شـارع  عـن  يبعـد  يكـن  لـم  القديـم 
النجفـي سـوى بضـع خطـوات. هـذا 
فضـال عن سـتديو او آخـر للتصوير 
والنتيـكات. الصـور  وتأطيـر 
والننسـى جامع العباس الذي يتوسط 
الشـاعرع بمنارتـه الحديديـة القديمة 
تعـرض  االنيقة.الشـارع  الجميلـة 
كمـا تعـرض شـارع المتنبي وسـوق 
تفجيـر  الحـداث  ببغـداد  المكتبـات 
منهـا مثـال ما حـدث مسـاء األربعاء 
)2٥ أيلـول 2013( عندمـا فجـرت 
عربـة مفخخة لبيع العصير أسـفرت 
عـن مقتـل ثمانيـة أشـخاص وإصابة 
الـى  الحيـاة  تعـاد  آخرين.متـى   ٥1
وبينكـم  بينـي   - وانـا  الشـارع  هـذا 
- أعـول علـى اهلـي فـي الموصـل 
اصحـاب المكتبـات والمحـالت فيـه 
؛ فهـم مـن سـوف يعيـده لكـن البـد 
ان تمتـد يـد المعمارييـن ورجـاالت 
التاريـخ واالثـار لتعاوننـا فـي احياء 
شـارع العلـم والثقافـة فـي الموصـل 

شـارع المكتبـات شـارع النجفـي.

افتتاحـه سـنة  والثقافـة عمومـا منـذ 
مـن  قـرن  مـدى  وعلـى   191٤

الزمـان.
كان  بـل   ، عاديـا  شـارعا  يكـن  لـم 
االدبـاء  يرتـاده  للثقافـة  شـارعا 
فيـه  ليجـدوا  والفنانيـن  والشـعراء 
والمجـالت  الكتـب  مـن  ضالتهـم 
العربيـة واالجنبيـة وكنـا ، وخاصـة 
فـي الخمسـينات من القـرن الماضي 
المكتبـة او تلـك  ، نجـد حـول هـذه 
يتناقشـون  المثقفيـن  مـن  تجمعـات 
المختلفـة  الحيـاة  موضوعـات  فـي 
وكأنـه  يبـدو  الشـارع  كان  وبذلـك 
منتـدا ثقافيـا. والزلـت اتذكـر كيـف 
محمـد  الدكتـور  الـى  اذهـب  اننـي 
الكاتـب  وهـو  الجليلـي  صديـق 
والباحـث والفلكـي وعالم الموسـيقى 
فـي داره بمحلـة االمـام عـون الديـن 
ونأتـي مـن هنـاك سـوية الى شـارع 
لنقـف  االقـدام  علـى  سـيرا  النجفـي 
عنـد االسـتاذ عبـد الرحمـن نصـار 
صاحـب مكتبـة االهالي التي اسسـها 
ونبتـاع  البصـرة  ان جـاء مـن  بعـد 
منـه الكتـب ..كان هـو نفسـه يعـرف 
تخصـص كل منـا ..هـذا يحـب كتب 
الشـعر  كتـب  يحـب  وذاك  التاريـخ 
العلميـة  الكتـب  الـى  والثالـث يميـل 

. وهكـذا 
شـارع النجفـي يربـط بيـن جهـة من 
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مازلـت اتذكـر كيـف تعرفـت عليهـا في 
تلـك الليلـة الشـتائية التـي كنـا مجتمعيـن 
انـا وهـي وبعـض االصدقـاء فـي احدى 
المطاعـم ، تحدثـت باسـلوب ميلودرامي 
سـاخر عـن نفسـها »انا شـبيهة بريجيت 
بـاردو ،امـراءة شـرقية غيـر تقليديـة و 

َمهوسـة بحقائـب لويـس فوتين« 
ظـروف  اعيـش  بانـي  شـعرت  وقتهـا، 
مخططـة مـن القـدر، هـذه المـراءة التي 
اريـد  الـذي  الوقـت  فـي  دخلـت حياتـي 
فيـه كتابـة روايـة اثبـت فيهـا جدارتـي 
منفـذًا  الكتابـة  مـن  يتخـذون  .الكًتـاب 
لتعبيـر عـن مايخالج ذاتهم ، اما بالنسـبة 
لـي فكتابـة الروايـات هـو اسـلوب لجعل 
االشـخاص الذيـن اشـاهدهم فـي حياتـي 
مـن  تمامـًا  ُانهكـت   . ابطـااًل  اليوميـة 
مهنتـي،  تكـون  ان  ارد  لـم  و  الترجمـة 
لذلـك اردت ان اخـوض التحـدي واكتب 

كلماتـي انـا . 
ابتعـت دفتـرًا بصفحـات معطرة وبعض 
االقـالم الحبريـة و ُعـدت الـى البيـت و 
كأني في مهمة، ماذا سـافعل؟ »سـاكتب 
لهـذا  نفسـي  طمئنـت  هكـذا  روايـة«، 
لقـد  الـذي اعترانـي .  القلـق الوجـودي 
تخيلـت اصـوات و مالمـح االخريـن و 
هـي تلومني في حال فشـلي فـي الكتابة. 
طـوال الليـل كنـت قلقـة و انتظرت حتى 
بهـا  االولـى التصـل  الصبـاح  سـاعات 

وادعوهـا لفنجـان قهـوة. 
ان  اريدهـا  بانـي  اخبرتهـا  وجهًالوجـه 
تكـون بطلة روايتـي ، اريد الكتابة عنها 
و فـي حـال موافقتهـا سـيتطلب منهـا ان 
تعطينـي بعـض المعلومـات عـن حياتها 
السـابقة . سـألتني باسـتغراب لـَم انـا ؟ 

»النـك مميزة، امـراءة تخفـي حكايات، 
انشـغالك المسـتمر بالنشـاطات الخيريـة 

َتَذَكر أُيها الًسعاُرالَلعيُن َيوَم ُفِقدَ الَطيُف 
الواَنُه

ِبَليِل غاَب َعنُه الَبدُر َفَقد َغفآ الَنهاُر 
الَطويُل

على َوساِئد الَظالِم...أِفَلْت الَشمُس 
وأْمَحَقِت االقماُر...َسَقطْت َمناِسَف الٌوِد
َنَهَضْت أرواُح الَخليُع لَتِلُغ ِوعاَء الَكرِم

َوَحَل الَدبيُب الَغريُب َيحِمَل الَضغُن 
ِبَمخالِبِه

َمْن ُكنا َنكُن لُه الَصوُن فى ِتلَك الُعثمُة 
الَصلعاِء

َساَدُه الَجَزُع والُسكوُن  اِلدموُع َتسكُن 
الُجفوِن

َحتى الُصخُورالَصماُء ناَحْت كالَحمائُم 
البيضُِ

الُيسمُع َصوًت إال َصخُب ِناَم الُقبوِر
َوقرَقعاِت َهلِع الَرحيُل ِسناِن 

ُيمِطُرالِسجيُل

اولويتـك  هـي  الكـون  انقـاذ  وكأن 
الفلسـفية  المذاهـب  تتبنيـن  الوحيـدة، 
وتغيرينهـا كمـا تغيريـن اثوابِك ، تقرأين 
اناييـس  كتـب  وتناقشـين  ارنـدت  لحنـة 
نـن واليـس مونـرو، جميلـة جـدًا لكنـك 
تناقشـين فـي السياسـة و التاريـخ وعلوم 
الكـون ، البـد ان يكون وراء شـخصيتك 

قصـة ! 
اكـدت لـي بـكل هـدوء دون ان تبتسـم 
سـتعطيني  انهـا  باالطـراء،  تشـعر  او 
صندوقـًا مليئـًا بالدفاتـر التـي َكتبت فيها 
بالنسـبة  وتمثـل  متباعـدة  فتـرات  علـى 
ان  لحياتهـا و  تفاصيـل ومذكـرات  لهـا 
لـي مطلـق الحريـة فـي اختيـار مـا اريد 
يمـِض  لـم  الدفاتـر.  هـذه  مـن  اختيـاره 
الصنـدوق،  لـي  جلبـت  حتـى  يومـان 
علـى  كانـت  النهـا  بسـرعة  ومضـت 
عجلـة مـن امرها. َحملـت هذا الصندوق 
مـا  القـرأ  متشـوقة  لغرفتـي  وجلبتـه 
فيـه وممتنـة النهـا وثقـت بـي. »حـان 
الوقـت لتتحولـي مـن مترجمـة مغمـورة 

َيزَهُق أزهارَِ الَمْعاِن ِلتُكْن ِسراجًا 
للَهباِء

َوُشعاُع الَصليب َيصوُن َخيَط الُسؤُدِد 
الَكريُم

ِمْن َجوِر الَهالِك َبقايا ُعَزِل َتبكى 
َحاِلها

َتحَت أستاِر الِقباِب َتمُغُض أقفاَل 
الَوديَعة

ألُدموُع َسلوى ألَصعيِد َحيُث ألنياِسُم 
الَبعيدة

َتحِفُظ اثاَر أالقداَم فى ُكل أخاديُد 
الَهَجِع

َحَدقاِت ألَشِر ُتالِحُقنا َبعَد أن ُمزقْت 
الَعناويِن

ال ِظٌل َيحوينا ال خبز يشبع أحشاءنا
ال ماء يروي َعطشنا ال لحاًف َيكسينا

ال وساِئد ُتسنُد ٌرؤوِسنا ِسوى ِظل 
َشمِس الَمساِء

َوِضياؤنا َمْحاُق الَقمِرِ قتدنا ُكل ُفتاِت 
الِشتاِت

الهذاُم ًيرُقُص َعلى َمواِجُعنا َوَيُقُص 
َضفاِئر ألَصبايا

َتقاَسمنا ُجروَح الَمسيِح  َكى َنروى ِمن 
ِدماِء الِحراِب

وَنَضُع أكاليَل َقْسِرالَتهجيِر على 
ِمْدراِسنا االَغُر 

َبعد أن أصَبَح ألَعراء َملَجِئنا أضَحينا 
ال َنجيُد َغيرألَكظَم

َبيَن ِحباِل الِخيم ألُمَمزقة َووحَشة 
َمغاِوُر الِجباِل

على أنيِن ُبكاِء ألَجنيِن وَندِب الِقماِط 
الُمتَهرئ

ال أحد َيستذكُر االمِس أبدًا  َكأننا ُوِلدنا 
ِمن ألَصواِن

َبعَدما َتَركنا ألَعذارى تنوُح َوحَدها َبيَن 
أنياِب ألُغزاِة

لنفسـي  الـى روائيـة !« هكـذا همسـت 
بحمـاس. 

كان الصنـدوق مليئـًا بـاالوراق والدفاتر 
الُمعنونـة ، كانـت هنـاك ورقـة صغيـرة 
اقـرأ  اخـذت  دفتريـن،  بيـن  محشـورة 

كلماتهـا : 
» انـا لسـت كيـان مسـتقل ، انـا مزيـج 
مـن عـدة شـخصيات تعيش فـي داخلي، 
تغذينـي باالفـكار و االحـالم وبـكل مـا 
يجعلنـي امضـي قدمـًا بـال ان تشـغلني 
المـوت  مثـل  الكبـرى  الحيـاة  قضايـا 
والخلـود و الحـب ، لقـد دخلـت الجامعة 
فـي نفـس السـنة التـي توفيت فيهـا نازك 
المالئكـة ، الشـاعرة التـي فهمـت ذاتـي 
عبـر اشـعارها، وهـذا مـا ادخلنـي فـي 
ازمـة حـزن شـديدة لـم اتخلـص منها اال 
بعـد فتـرة » سـارعت الـى فتـح دفتـر 
قلبـت  اخـر مكتـوب عليـه »201٤ » 
توقفـت  و  عشـوائي  بشـكل  الصفحـات 
كلماتهـا  بعـض  كانـت  صفحـة  القـرا 

: مشـطوبة 
»لـن نفهـم انفسـنا اال حيـن نرجـع الـى 
تلـك العصور، العصور التي عشـنا فيها 
فـي الغابات، كان البشـر يتصرفون بناء 
علـى غرائزهـم دون ان ترهقهـم اعبـاء 
الحيـاة الحديثـة التـي نعيشـها االن ، لقـد 
اسـتغرقت وقتـًا طويـاًل الكتشـف نفسـي 
بعـد ان ادركـت ان تجاربـي تعـود بـي 
دومـًا الـى نفـس النقطـة :علـًي ان اكون 
انـا فقـط بطلـة حياتـي » قتلنـي الفضول 
القـرأ المزيـد من كلماتهـا، وعرفت اني 
علـى وشـك ان اجعل مـن محتويات هذه 
الدفاتـر رواية . لـذا قررت ان اخصص 
الليالـي القادمـة للتجـول فـي عقـل هـذه 
كانـت  ممـا  اعمـق  تبـدو  التـي  المـرأة 

تبدو...

ُجدراِن ألَمعابِد ُتَصلى  َصالة ألتهجيِر 
ألَقرنى 

َكأننا فى َصدِرالُقروِن ِصراُخ ألقُبوِر 
َيأُن ساِكنيِه

ُيسمُع َصداها وَيرُن اذاِننا َيدعوَننَا َكى 
الَنصُلبِهم 

على ُجلُجلِة الِرماِل  لِكن القاَع َقد 
ِامتأل

َنسيُر ألَغيهُب ألَكظيُم َعلى ِخيوِط 
ألَزَغِب

َعسى أن َنِصل َوَطنًا َيعيش ِفينا االَلُم
حتى َموِج الَبحِر هاَج على االجساَد 

الَضالِة
ليسُكنها أحشاَء الَقعِر َوُتدلى ِبشهاَدة 

الِسْفِر
عنَد االسواِر العالية  ِاقترعوا على 

أرُدِن الَثوِب
يوُب ألجاِئعة يَبحثون َعن  َمَزقوا ألجُِ

اِخِر االزراِر 
ِالى أيَن َماضوَن ..ِحيطاَن ألِبيوَت 

ُموَصدة
َحتى َهيكل أهلل ُاحِرَق الُشموِع َبعَدما 

أعَلنْت َطهارة الَنبوءة
ِاال أفواُه ألَرمِس َظلت فاِغرة

َتأوى أالجساَد ألراِقدة يضُمها َكَفن 
ألُلُحِد 

ألَنهاُر غادَر ألَوطن...َهل َلفظتنا ألِدياُر 
ِمن َكيل َمعاِصينا..أم ماذا ؟ َصَرخنا 

للَسماِء الساِبعة
واخَترَقت أصواِتنا أستاَرها َكى توِقَظ 

ٌَجنُد الَمالِئكة
ِمن ُسبات َنوِمها الَطويُل ليَحَل روَح 

ُقدَس االقداِس
فى ألقلوِب ألَرحيَمة ِلسِد اِخِر ألَرمِق 

َوَيكسى االرواَح العاِريُة
َبعَد أن َظلت تنهش َنفَسها ِلتذوَق َطعَم 

ألِعجاِف
حاِفية الَقدَمين حاِسية ألرأِس

ُمؤَهة ألَقلِب ِبُمقِل َتسبُح ألُدموَع 
ُمخَضبة الِدماِء ِلترِشد الَحصيَر الحالِك

بالشوِك والَحسِك ُكل شئ َيجرى 
ِبصمْت - -

الَصوت ُيسمع للناقوِس َبعد أن أصاَبه 
ألُكهوَل

ال َتراتيَل ألَفجِر ُتْصدُع ال ُصخُب 
ألَرَدُف ال َمرُح ألَسرَمُد

ِانُه ُمًر ألِحَقِب َتمُر أالياٌم َوتنخُر 
ِذاِكرِتنا 

رتنا َتاكُل َلحَم  َكأنها ِسهاُم َتؤِلُم خاصِِ
أوجاِعنا 

ُتنَزُع ِجلِد أجساِدنا َتسَحُق ُكَل َمعارينا
َتغُسل ُعمَق ُجروَحنا ِبملِح ِايماِن اباِئنا

ِلتسَمع ألِعظاَم َصلواِتنا تنسَجِ  من 
َشرايننا

زاَد ّصبر َفواِجِعنا ُكَلَ َصباِح..ُكَل 
َمساِء 

الَوًضاُح َيبلُع ألشمِس
َوالُدجى َيضِرُس الَقمَر فى َجواِنحِه
ألَكواِكُب َدَخلت ألُكهوَف..ألُسحُب 

َتدعو للَرجاء
ِاختلَط َنَدى ألُحقوِل ِبدخاِن ِزعاِف 

ألجيراُن
َحتى أدرَك أالمُل ِليولد َنسيم ألِضياِء
َبعد ُعسَرة ألَغيَهُب الَطويُل لتمسَح 

ُحزَن ألُجدراَن ألَحية
وتدق َنواقيِس َصريَم الَشرِق كى 

َيسقى أبى ُعروَق الِبذاِر
بول  لُتزِهًر اوراِق الَظالِم وَتقَرَعُ طُُ

ِالُشعاِع
تنسُج أناِمُل ُامى شاَل َطريَق ألَعودةَ  

ِمن ِخيوِط ِخيم ألتهجيِر َوتطرزُه 
ِبالواِن ِثياٍب ألشــُـــــــــــــَهداِء

د. بهنام عطاالله

األدبية

د. محمد اسماعيل

يـريـفان
تلك التي نهضت

قصة قصيرة حمائـم نينـوى

يريفان...
قصيدة مكورة ..مدورة

تشبه الكرة األرضية تدور مرتين
حول نفسها وحول العالم

قصيدة مدونة بالحجر والصبر
كتبت قبل التشريع والقانون

كتبت بالدم والبارود والحروب
قصيدة نبت تحت تماثيلها البرونزية

ونصبها التاريخية
وايقونات كنائسها القديمة عشبة الحياة

هي مثل كلكامش تنبثق من أسفل
خاصرة المياه ودورات الطبيعة

يريفان...
لوحة سريالية

رسمها فنان أرمني منذ عصر التشرد
وحشرجات االبادة الجماعية العثمانية

وأمامها ابدو شاعرا مجنونا تائها
يدخل القصائد عنوة ويخرج منها عنوة

يقفل كل األبواب ليكتبها من جديدة
عند مدرجات )كاسكات( األلف

تخرجني من سراديب الحزن
تحاورني بين أروقة الفرح

عند تماثيل الموسيقيين والجنود والشهداء 
والشعراء

)مسيروب( هذا هو من ابتكر األبجدية
أرارآت التوراتية رمزها الوطني

يريفان لها شهادة ميالد خاصة
مختومة باأللم

ألنها نهضت من كبوة اإلبادة
يريفان...

من شفة )سيفاناليتش( تطلع نافورات الحلم 
األبدية..من صليبها الحجري )الخاتشكار(

من كنيستها األثرية المؤثثة بالمرر األرمني
هي وحدها تمسك بيدي

ال تتكرني أبدا تأخذني في نزهة بحرية
او تمر بي إلى )كارني( واعمدته الرخامية

ألكتب سفرا من تاريخ الكون
تمارس حبها معي علنا

وتلعب على حبال الوقت والطبيعة
بعيدا عن مخافر الجندرمة
فمازال نصب األم األمينية

يراقب العاصمة من أعلى التلة
يحتضنها بهدوء.. يباركها.. يحرسها

لتخلد انتصارات الوطن
يريفان...

إمرأة مجنونة
ينبثق الماء من نهديها

مثل نافوات هائجة
تطاردني في الحانات والمقاهي والمطارات 

والفنادق والمطاعم 
في ساحة الجمهورية

التقيت بها ذات مساء 
مع رقصة المياه الغجرية وسيمفونيا بيتهوفن 

وتشايكوفسكي وبورودين الشهيرات
انها ترشق كل اوراقي التي لملمتها ذات بسمة

بالماء الملون والعذابات والحسرات
تتدخل في حياتي السرية

تأخذني من يدي تلك الفتاة األوكرانية
تشد على حصري انا القروي المهاجر منذ آدم
من بالد التشرد والحروب والمعارك الموسمية

فال خالص من هذا الجنون
ال خالص.. إال بالجنون

أو فوهة بندقية 
                                    أرمينيا/ يريفان
                                     تموز 2017

... بطلــة روايتــي ...

نحن حامئم نينوى نحلق فوق املأساة
نختلط بالعصاقري والبالبل والفراشات

نطوف حول العامل ننقل نكبتك ومأساتك
ال نعرف النوم عيوننا مسهدة وأجنحتنا

مفتوحة تسندها االكف واالغاين
 نهــدل بــكل لغــات العــامل نحرســك نينــوى 

نتوجــك
بأغصــان الغــار نولــد كل يــوم يف الليــل 

والنهــار
ــا بينكــم عشــنا  أهــل نينــوى: انتــم نعرفونن
وتربــت افراخنــا وانتــرت قــي بقــاع االرض 

تعرفوننــا
بألواننا البيض والرمادية والزرق قادمات
مع افراخنا اىل نينوى عىل اجنحة النسيم

نخىش أن نكون اخر رسب عىل أكف
فتيات نينوى ندس مناقرينا بني شفاه

الصبايا نداعبها ونقبلها يف سالم
نحن حامئم نينوى:

نعلن إدانتنا ملا جرى ألعشاشنا لن
ننساك مدينتنا الننا يف قلب املوت

يف جحيم املذابح التي يراد لها القضاء
عىل اإلنسان يف هذا املكان سنهبط

من االعايل لنطوي ظالل املوت
وننر الضوء ونخفق يف الريح

من حولك نينوى فأنت وهبتنا الحياة ..

داليا روئيل/ دهوك

)بمناسبة الذكرى الثالثة سعــــار اَلليــــِل
إلجتياح داعش منطق سهل نينوى(

أبلحد ياكو
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عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

 Noor للنــر  نــور  دار  عــن  مؤخــرا  صــدر 
)التســويق  كتــاب  املانيــا  يف   Publishing
البيئــة  نحــو  اســراتيجي  البيئي:مدخــل 
ســليامن  درمــان  أ.د.  ملؤلفيــه  املســتدامة( 
صــادق وأ.داليــا روئيــل داود/ جامعــة دهــوك. 
يتنــاول الكتــاب موضــوع العالقــة املرابطــة بــني 
التســويق والبيئــة الطبيعيــة والعالقــة الشــائكة 
بينهــام، حيــث تعــاين البيئــة مــن مشــكالت 
خطــرية منهــا :التصحــر واألمطــار الحامضيــة 
ــىل  ــراً ع ــت حك ــي ليس ــا، وه ــوث وغريه والتل

سورايا - خاص
زار رئيــس منظمــة ســورايا للثقافــة واالعــالم برفقــة 
والكاكئيــة  االيزيديــة  املكونــات  مــن  ناشــطني 
مركــز الدراســات االســراتيجية واألكادمييــة للحــزب 
الدميقراطــي الكوردســتاين وكان يف أســتقبال الوفــد 
جنــار ســعد عبــد اللــه رئيســة املركــز وتــم يف 

العــامل النامــي إمنــا العــامل بأكملــه يعــاين منهــا 
ــر  ــا ع ــد منه ــة للح ــاد طريق ــتوجب ييإج ويس
مــن  الكتــاب  يتكــون  التســويقية،  االليــات 
خمــس فصــول، األول تضمــن مفاهيــم اساســية 
ــكان  ــاين ف ــل الث ــا الفص ــي، أم ــويق البيئ للتس
ــه  ــي ومزيج ــويق البيئ ــراتيجيات التس ــن اس ع
ــويق  ــزات التس ــث رشح مرتك ــويقي، الثال التس
اســباب  عــن  كان  الرابــع  والفصــل  البيئــي، 
ــل  ــاول ماالفص ــي، بينتن ــويق البيئ ــور التس ظه

األخــري البيئــة املســتدامة .

الزيــارة الحديــث عــن معانــات املكونــات مــن 
ــات  ــه املجموع حــرب داعــش واإلرهــاب ومأقرفت
ــاء  ــت أبن ــات جينوســايد طال ــة مــن عملي اإلرهابي
ــىل  ــل ع ــا والعم ــات ورضورة توثيقه ــذه املكون ه
ــة  ــادة الجامعي ــم اإلب ــاص بجرائ ــز خ ــيس مرك تأس
التــي قــام بهــا تنظيــم داعــش اإلرهــايب وتشــكيل 

لجنــة بهــذا الخصــوص ، وأتفــق الحضــور عــىل 
ــع  ــع جمي ــاءات م ــراء لق ــوع  وأج ــل املوض تفعي
األطــراف لتنظيــم كونفــراس خــاص بهــذا املوضــوع 

ــتقبال . مس
هــذا وحــر اللقــاء الناشــط شــيخ زيــدو باعــدري 

وحنــا كادر واملحامــي أيــاد كاكايئ 

حفــل   2017/10/1 االحــد   اليــوم  ســيتم 
أبنائهــا(  ذاكــرة  يف  )عنــكاوا  كتــاب  توقيــع 
ملؤلفــه فــاروق حنــا عتــو وعــىل قاعــة جمعيــة 
ــام الســاعة  ــكاوا يف مت ــة يف عن ــة الكلداني الثقاف
الســابعة والنصــف مســاء ويتنــاول الكتــاب 
قصــص وحكايــات مــن عنــكاوا وعوائلهــا وهــو 
كتــاب توثيقــي معلومــايت يتحــدث عــن املراحل 
ــكاوا عــر  ــدة عن ــة التــي مــرت بهــا بل التأريخي
مئــات الســنني ويتكــون مــن ســتة أبــواب 
ووقــع الكتــاب ب750  صفحــة مــن القطــع 

ــري. الكب

غرزانيات

عــن  اإلعــالن  منــذ  شــعبنا  ومــاج  هــاج 
إقليــم  إســتقالل  عــىل  اإلســتفتاء  موعــد 
كردســتان العــراق وحتــى يــوم اإلســتفتاء 
واضعــاً الــروط للمشــاركة عــىل القيــادة 
الكرديــة ورئاســة األقليــم ووصــل بعضهم حد 
ــم  ــم وتصوراته ــرح مطاليبه ــتفزاز يف ط اإلس
وبعضهــا كانــت تعجزيــة وكأنهــم اآلمــر 
الناهــي يف اإلقليــم ومل يبق من شــعبهم ســوى 
القلــة القليلــة منهــم والتــي التتجــاوز املائــة 
ــم  ــس يف األقلي ــمة لي ــف نس ــون أل والخمس
فقــط بــل يف كل العــراق وأغلبيتهــم قــد 
ــه وينتظــرون دورهــم وقدرهــم  حــزم حقائب
يف الهجــرة املشــؤومة والقاتلــة . ُرغــم كل 
ــىل  ــة ع ــادة الكردي ــت القي ــد وافق ــك فق ذل
كافــة مطاليبهــم دون أيــة رشوط مســبقة 
وبشــخص رئيــس األقليــم الســيد مســعود 
الــرزاين فلنعــود اىل بعــض مــن تلــك املطالــب 
فقــد طالبــوا بوضــع رمــز) علــم ( مــن رمــوز 
ــم كردســتان وذكرهــم  ــم أقلي شــعبهم يف عل
ــم  ــل فكرت ــم . ه ــي لألقلي ــيد الوطن يف النش
ــني  ــني الهامت ــل طــرح هــذه النقطت ــالً قب قلي
أنــا متأكــد بأنكــم مل تفعلوهــا ؟؟؟!!! ألنــه 
اليوجــد رمــزاً والعلــامً موحــداً لكــم . فكيــف 
تطلبــون ذلــك وأنتــم بثالثــة أســامء أوأربعــة 
وبثالثــة أعــالم وأكــر ؟؟!! أي علــم ســتضعونه 
ــم  ــل عل ــم , ه ــم وأي أس ــم األقلي ــن عل ضم
ــان أم  ــم الرسي ــم وأس ــدان أم عل ــم الكل وأس
علــم وأســم اآلشــوري . فوحــدوا علمكــم 
وتســميتكم قبــل أن تطرقــوا أبــواب أحــد 
بالتهويــل والوعيــد . فالشــعب الــذي الميكــن 
أن يوحــد علمــه وتســميته القومية اليســتحق 
الحيــاة .واليوجــد شــعب يف العــامل بثــالث 
تســميات واألنــى مــن ذلــك خــرج بعضهــم 
ــا  ــة منه ــا الرسياني ــدة للغتن ــميات جدي بتس
ــة واآلشــورية وبوضــع لهجــة  ــة الكلداني اللغ
الســورث بــدالً عنهــا ؟؟؟!!! لقــد طرحــُت 
أغلبيــة  عــىل  القوميــة  تســميتنا  توحيــد 
تنظيامتنــا وأحزابنــا أثنــاء إقامتــي يف األقليــم 
والتــي تجــاوزت الخمــس ســنوات , لكــن 
ــيهم  ــىل كراس ــاً ع ــك خوف ــض ذل ــع رف الجمي
ومناصبهــم ونبــع املــال الــذي يتدفــق عليهــم 
.واملنظمــة الوحيــدة التــي وافقــت عــىل 
طلبــي هــي منظمــة ســورايا للثقافــة واإلعــالم 
بشــخص نــوزاد الحكيــم . تســمية ســورايا أو 
ــا أو أي تســمية  ســوريويو هــي التــي توحدن
يتفــق عليهــا جميــع مكونــات شــعبنا وهــذا 
مــن وجهــة نظــري مسســتحيل يف ظــل هكــذا 
تنظيــامت وأحــزاب والتــى تتدعــي بأنهــا متثل 
شــعبنا . َوِحــدوا علمكــم وتســميتكم القومية 
وبعــد ذلــك طالبــوا قيــادة األقليــم مبطاليبكم 
, والتضحكــون عىل أنفســكم وشــعبكم . فعالً 

ــار ؟؟؟!! ــه املحت ــعب الل ــم ش إنك

جورج غرزاني \ ناشط سرياني

اإلستفتاء وشعب 
الله المحتار ؟!؟!

التسويق البيئي:  مدخل استراتيجي 
نحو البيئة المستدامة

ˇانا سوريا

ˇ
َنوًزد ًفولُوؤ                                                                     ˇ

/ َايلو ل/ بيز25َعنًكبً ا/                                                                            ˇ
لدًًنًيا سو رًيًيا ًاٌةُورًًياَك ˇ

ًاُخًوةًٌاِشمًا رًًما خمي دً ا  ˇ

ˇِمن َدعبَ ر وَةشعي ةًٌا   

ˇبًنو ُخ خو ًيدً ا وخو ًبا دمًةًٌْوةًٌا 

ˇِمن َدشًةا دني نٍوا ونو َىدًرا وَعنًكبً ا ُخلي ةًٌا 

ˇَفرسو ٌك ًاًدا ِشًما ًةا كل بري ةًٌا

ˇ ةًٌاٌْنق ٌْا وًخًمـقو لُوٌكو ن حًو

ˇَمرمو ٌك ًادي  ًاةًٌا 

ا بكل َاٌةًذًوةًٌا ًزسو رًًيا .. ِفشلو ٌك مبو رِب ˇ

ةًٌاًقًوا وَعسٌِْمن َخش ٌْ ˇ

ˇبدَشقلو ٌك مًرو ةًٌا وَخقو ةًٌا 

ي  ُخلي ةًٌا دمًٌةسو ذًي ا  ˇ

ˇمىو حىحلّىُون بكل بري ةًٌا 

ˇشب قلُوكو ن َارًعا وَاٌةذًًوةًٌا 
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قصيدة بقلم
 نوزاد بولص

كتبت يوم استفتاء 
كوردستان

ˇَبس فًيًشا كو رِدسًةن ُخلي ةًٌا وخلي ةًٌا

ˇخُبًىًيا جًبًوُى بني ُخو ةًٌا 

مَشركو ٌك ِمن َاُخـْـًٌوةًٌا  ىًلُوٌكو ن ˇ

ˇِببًنًيا دَاٌةًرا َخدةًٌا 

ˇمَشركو ٌك فو ًنًيا َعمًٌْمًوةًٌا

ًرا َخدةًٌا َمرمو ٌك ًقَلن ًةا َاٌة ˇ

ˇمًرو ةًٌا دكو رِدسًةن بٌِْلًبًوةًٌا

لف ٌْا ِامًٌْوةًٌامشو ُخكَلن َاُخين   ˇ

ˇ َزمرو ٌك َرقد و ٌك ًةا َزب ًنا َخدةًٌا  

                                              

أنا سورايا

توقيع كتاب  عنكاوا في ذاكرة 
أبنائها

إصدار جديد

وفد مشترك من منظمة سورايا وناشطين في 
حقوق المكونات يزور مركز الدراسات االستراتيجية 

واألكاديمية للحزب الديمقراطي الكوردستاني


