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نوزاد بولص الحكيم

للمشاركة واإلتصال تابعونا على الموقع االلكتروني:

ســورايا – متابعــة/ بإشــراف مباشــر مــن قبــل 
العمليــة  التــزال  البارزانــي  مســعود  الرئيــس 
العســكرية التــي بدأتهــا قــوات البيشــمركة، فجــر 
محــوري  فــي   ،2016 آب،   14 األحــد،  يــوم 
ــى  ــت ال ــث تمكن ــر مســتمرة، حي الخــازر والكوي
ــرى بالكامــل مــن ســيطرة  اآلن مــن اســتعادة 9 ق

تنظيــم »الدولــة االســامية« داعــش.
وقــال قائــد قــوات الزيرفانــي، اللــواء عزيز ويســي، 
ــى االن هــي  ــي تمــت اســتعادتها ال ــرى الت ان الق
»أبــزخ وقرقشــة، وتــل حميــد، والتآخــي، وكنهــش 
الصغيــرة، وشــنف، وســطيح، وحميــرة والعامريــة«.

وبــدأت قــوات البيشــمركة فــي الســاعة الخامســة 
ــن  ــة م ــوم األحــد، عملي ــاح ي ــن صب والنصــف م
عــدة محــاور ضــد تنظيــم داعــش بهــدف اســتعادة 
ــا  ــر، فيم ــازر والكوي ــي محــوري الخ ــرى ف 10 ق
حــاول داعــش منــع تقــدم قــوات البيشــمركة 
باســتخدام 5 ســيارات مفخخــة دون ان ينجــح 

ــا. ــدة منه ــر أي واح ــي تفجي ف
وتجــري العمليــة بمشــاركة قــوات البيشــمركة 
ــازر  ــور الخ ــور ومح ــر- مخم ــور الكوي ــي مح ف
ــتان  ــم كوردس ــس اقلي ــن رئي ــر م وباشــراف مباش

والقائــد العــام للقــوات المســلحة مســعود البارزاني.
وكان قائــد قــوات كــوالن الخاصــة، منصــور 
البارزانــي، قــد اعلــن فــي وقــت ســابق مقتــل 120 
ــة االســامية« داعــش،  ــم »الدول ــن تنظي مســلحا م

اليــوم األحــد، 14 آب 2016، مؤكــدا مواصلــة 
الهجمــات علــى داعــش طالمــا بقــي التنظيــم فــي 

ــة. المنطق
رووداو  لشــبكة  البارزانــي،  منصــور  وقــال 

الخاصــة  كــوالن  كقــوات  »نحــن  االعاميــة، 
وقــوات مكافحــة االرهــاب – أربيــل، مشــاركون 
ــش  ــرة،  داع ــل كل م ــا »مث ــة«، مضيف ــي العملي ف
لــن يتمكــن مــن الوقــوف بوجــه البيشــمركة، لــذا 
فهــم يرســلون االنتحارييــن والســيارات المفخخــة، 
واســفر ذلــك عــن وقــوع عــدد مــن الشــهداء 

والجرحــى«.
وكشــف قائــد قــوات كــوالن الخاصــة، عــن 
تمكــن »قــوات البيشــمركة بدعــم مــن طيــران 
التحالــف مــن قتــل 120 مســلحا مــن داعش خال 
البيشــمركة،  اليــوم«. وتمكنــت قــوات  معــارك 
اليــوم األحــد، مــن التقــدم أكثــر مــن 15 كيلومتــرا 
ــا 5 محــاوالت  ــد احباطه ــي محــور الخــازر، بع ف
تعــرض لتنظيــم »الدولــة االســامية« داعــش، عبــر 
ســيارات مفخخــة يقودهــا انتحاريــون بيــن قريتــي 

ســطيح وشــنف. 
وتعــد هــذه المناطــق مــن الناحيــة العســكرية تحت 
ــن  ــدم تمك ــبب ع ــة، بس ــمركة مهم ــيطرة البيش س
المســلحين مــن الهــرب، مشــيرا الــى ان مســلحي 
ــة ســطيح، نظــرا لســعة  ــي قري ــن ف داعــش مختبئي

مســاحتها والتــي تضــم أكثــر مــن 500 منــزال.

البيشمركة تستعيد تسع قرى من سيطرة تنظيم داعش في مناطق سهل نينوى 
وتعيد األمل ألبناء شعبنا في تحرير مناطقه التأريخية

أعلـن الرئيس بارزاني خال مراسـيم 
الذكـرى الثانيـة لكارثـة شـنكال إن 
»اإلسـتقال هو الطريـق الوحيد لعدم 
تكـرار هـذه الكـوارث، وليـس امامنا 
ووعـد  اإلسـتقال«.  سـوى  طريـق 
فـي  مناطقهـم  بتحريـر  المسـيحيين 
وعـد  قـد  كان  كمـا  نينـوى  سـهل 

األيزدييـن بتحريـر شـنكال.
بارزانـي  مسـعود  الرئيـس  شـارك   
امـس  كوردسـتان  إقليـم  رئيـس 
األربعـاء فـي مراسـيم إحيـاء الذكرى 
الثانية لكارثة شـنكال التي اقيمت في 
مدينـة دهـوك. خـال المراسـيم التي 
حضرهـا عـدد كبيـر مـن المواطنيـن 
شـنكال  كارثـة  ضحايـا  وذوي 
األيزيديـة  الدينيـة  والشـخصيات 
وممثلـو  واإلسـامية  والمسـيحية 
وقناصـل الـدول األجنبيـة ومنظمـات 
والشـخصيات  المدنـي  المجتمـع 
فـي  واإلداريـة  والحزبيـة  السياسـية 
الرئيـس  افتتـح  كوردسـتان،  إقليـم 
خاصـا  فوتوغرافيـا  معرضـا  بارزانـي 
بصـور الكارثـة التـي حلـت بشـنكال 
الكارثـة  تلـك  جسـدت  والتـي 
والمأسـاة التـي تعـرض لهـا الكـورد 
الوحشـية  الهجمـة  جـراء  األيزديـون 

المنطقـة. علـى  داعـش  إلرهابيـي 
 وفـي المراسـيم أيضـا القـى الرئيس 
بارزانـي كلمـة رحب فيهـا بالحضور 
وتحـدث عـن كارثـة مأسـاة شـنكال 
حلـت  خلـت  عاميـن  منـذ  وقـال« 

كارثة كبيرة على شـعب كوردسـتان 
فـي شـنكال، لـم تكـن هـذه الكارثة 
تكـون  ان  نأمـل  لكننـا  األولـى 
كانـت  الكارثـة  هـذه  ان  األخيـرة. 
امتـدادا لسلسـلة مـن الكـوارث التـي 
تدميـر  مـن  بكوردسـتان،  حلـت 
ومحـو اربـع آالف وخمسـمئة قريـة 
الـى تغييـب اثنـي عشـر الـف شـاب 
فيلـي وثمانيـة آالف بارزانـي وأنفلـة 
كرميـان وقصـف حلبجـة باألسـلحة 

الكيماويـة«.
وحـول الجرائـم التـي اقترفهـا داعش 
قـال الرئيـس بارزانـي« ان مـا يفعلـه 
داعـش المـكان لـه فـي اي قانون او 
ديـن، فهـم ال ديـن وال شـرف لهـم، 
وان شـعبنا اثبـت بأخاقـه وتصرفاتـه 
البيشـمركة  وان  مؤمـن  شـعب  انـه 
انتقمـوا مـن داعـش برجولـة وبسـالة 
»كمـا اعلـن« ان مـا حـل باأليزدييـن 
الكورديـة  والفتـاة  جميعـا  بنـا  حـل 
»فـي  وقـال  كلـه.  الكـورد  شـرف 
شـيخ  بابـا  جاءنـي  الكارثـة  خضـم 
األيزيدخـان،  ابيـدت  لقـد  وقـال 
واجبتـه بـأن األيزيدخان بـاق ما بقي 
الكـورد، ووعدتـه بأننـا سـننتقم لتلك 
الكارثـة لكـن انتقامـا علـى الطريقـة 

الكورديـة«.
 كمـا تطـرق الرئيـس بارزانـي الـى 
التضحيـات التـي قدمتهـا البيشـمركة 
دفاعـا عـن الوطـن والشـرف وتحرير 
المنطقـة وقـال« لقـد ضحينـا بــ 500 

شـهيد مـن البيشـمركة لتحريـر طريق 
شـنكال، واقتـرح ابقـاء شـنكال كمـا 
هـو عليـه اآلن  ليكـون شـاهدا علـى 
الشـعب  لهـا  تعـرض  التـي  المأسـاة 
مدينـة  واسـتحداث  الكـوردي، 
شـنكال جديـدة الـى جنـب المدينـة 

الحاليـة«.
مـع  وقفـوا  الذيـن  بخصـوص  أمـا 
داعـش فقـد قـال الرئيـس بارزانـي« 
داعـش  مـع  وقفـوا  الذيـن  كل 
وسـاعدوه يجـب ان ينالـوا جزاءهـم 
ليـوم  داعـش  سـاعد  ومـن  العـادل، 
واحـد هـم اعداؤنـا، أمـا مـن عـادى 
وحلفاؤنـا«. اصدقاؤنـا  فهـم  داعـش 
 وبشـأن تحريـر الموصل قال الرئيس 
بارزانـي »ان تحريـر الموصل بالنسـبة 
إلقليـم كوردسـتان مهـم جـدا، وكما 
سـنحرر  بأننـا  األيزدييـن  وعـدت 
المواطنيـن  اوعـد  كذلـك  شـنكال، 
بأننـا  نينـوى  مـن سـهل  المسـيحيين 
وانهـم سـيعودون  مناطقهـم  سـنحرر 

الـى ديارهـم آمنيـن«.
 امـا بالنسـبة لمصيـر كوردسـتان فقد 
اعلـن الرئيـس بارزانـي بـأن »علينا ان 
بـأن  ان نرضـى  فإمـا  قرارنـا،  نتخـذ 
انـاس آخريـن يقـرروا عنـا، عندهـا 
يجـب ان اليكـون لدينا شـكوى، او 
ان نكـون مسـتعدين لهـذه المجازفة، 
ألن اإلسـتقال هـو الطريـق الوحيـد 
وال  الكـوارث،  هـذه  تكـرار  لعـدم 

سـبيل امامنـا سـوى اإلسـتقال«.

أعلنـت وزارة الهجـرة والمهجريـن العراقيـة 
عـن أطاقهـا منحـة المليـون دينـار الكثـر 
والمباشـرة  نازحـة  عائلـة  ألـف   22 مـن 
بتوزيعهـا عـن طريق مكاتـب البطاقة الذكية 

الموزعـة فـي عمـوم البـاد.
سـتار  للـوزارة  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
نـوروز فـي بيـان لاومـري الحـدث، ان » 
الـوزارة باشـرت بإطـاق الوجبـة 13 لمنحة 
المليـون للنازحيـن فـي عموم البـاد وبواقع 
22787 عائلـة والتي باشـرت بتوزيعها امس 

فـي عمـوم البـاد ».

وبيـن نـوروز ان »الـوزارة تعمـل مـن اجـل 
لمنحـة )250(  الوجبـة 3  بتوزيـع  الشـروع 
الـف دينـار لتشـمل 103400 عائلـة نازحـة 
والتـي سـتصرف خـال األيـام القادمـة بعد 

تأميـن االمـوال مـن قبـل وزارة الماليـة«.
وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  واكـد 
الهجـرة والمهجريـن، أن »الـوزارة مسـتمرة 
بتقديـم الخدمـات الازمـة لكافـة العوائـل 
الماليـة  التخصيصـات  قلـة  رغـم  النازحـة 
للـوزارة واألزمـة االقتصاديـة التـي تمـر بهـا 

البـاد«.

أكـد الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هوالنـد، أن 
فرنسـا سـتكون ›حاضـرة دائمـا لضمـان أمن 
لبنـان”، مشـددا علـى ›التعبئـة الخاصـة مـن 
جانـب باريـس من أجل مسـيحيي الشـرق”.
لبنانييـن فندقـا  وخـال تدشـين مسـتثمرين 
فخمـا فـي ›ارنا بومبادور” في وسـط فرنسـا، 
قـال هوالنـد: ›فـي كل مـرة تتعـرض فرنسـا 
إلـى  اللبنانيـون  أصدقاؤنـا  يقـف  لهجـوم، 
جانبنـا وفـي كل مـرة يهاجـم لبنـان، وقـد 
نحـن  األخيـرة،  األيـام  فـي  ذلـك  حصـل 

بدورنـا إلـى جانبـه”.
وأضـاف الرئيـس الفرنسـي: ›سـنكون دائمـا 
حاضريـن لضمـان أمـن لبنـان”، مذكـرا بأن 
جنـودا فرنسـيين موجـودون فـي لبنـان عبـر 
قـوة اليونيفيـل الموقتة التابعـة لألمم المتحدة 

فـي جنـوب هـذا البلد.
واعتبـر أن علـى البلديـن ›اللذيـن يضربهمـا 

اإلرهـاب ويكافحـان هـذه اآلفـة، أن يظهـرا 
كبيرا”. تضامنـا 

فـي  يكمـن  ›الرهـان  أن  هوالنـد  ورأى 
الحفـاظ علـى لبنـان ووحدة أراضيـه”، وقال 
مخاطبـا عائلـة نجـم، التـي أعـادت تأهيـل 
مديترانيـه”،  لـ”كلـوب  تابعـة  قديمـة  قريـة 
الـذي أغلـق عـام 2014: ›تعلمـون حـرص 

فرنسـا علـى لبنـان”.
وإذ تطـرق أيضـا إلـى ›تعبئـة خاصـة مـن 
مواجهـة  فـي  الشـرق  مسـيحيي  أجـل 
علـى  الفرنسـي  الرئيـس  شـدد  معاناتهـم”، 
ألنهـم  عنـه،  غنـى  ال  هـؤالء  ›وجـود  أن 
المنطقـة”. تـوازن  فـي  تحديـدا  يسـاهمون 
ملتزمـا  البابـا  بـأن  ›أعلـم  هوالنـد:  وختـم 
تماما بعدم نسـيان مسـيحيي الشـرق في هذه 
الرهيبـة، ولكننـي وددت أن أقـول  األزمـة 
لكـم أن فرنسـا بدورهـا ملتزمـة هـذا األمر”.

الرئيس الفرنسي هوالند..
الرئيس بارزاني: ليس أمامنا طريق سوى اإلستقالل..من أجل مسيحيي الشرق تعبئةخاصة في مواجهة معاناتهم 

ووعد المسيحيين بتحرير مناطقهم في سهل نينوى 

الهجرة تطلق منحة المليون دينار
الكثر من 22 ألف عائلة نازحة
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تحت شعار »كلنا معا من أجل نينوى« 
األعالن عن تأسيس )شبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى ( 

ـــظ  ـــور محاف ســـورايا / خـــاص - بحض
الموصـــل  األعـــان عـــن تأســـيس 
ــي  ــع المدنـ ــات المجتمـ ــبكة منظمـ )شـ

فـــي نينـــوى ( 
أعلـــن فـــي محافظـــة أربيـــل  عـــن 
تشـــكيل شـــبكة منظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي فـــي نينـــوى حيـــث تضـــم 
جميـــع مكونـــات واطيـــاف محافظـــة 
نينـــوى  وبمشـــاركة اكثـــر مـــن 70 
منظمـــة تـــم اختيـــار اســـم الشـــبكة  ) 
ـــي فـــي  شـــبكة منظمـــات المجتمـــع المدن
ـــاع  ـــي االجتم ـــك ف ـــاء ذل ـــوى  ( , ج نين
الـــذي عقدتـــه منظمـــات العاملـــة فـــي 
ـــكاوة  ـــدق »  عن ـــة فن ـــى قاع ـــوى  عل نين
رويـــال  يـــوم الخميـــس 4 آب. 2016 
وحضـــره نوفـــل حمـــادي الســـلطان 
ـــس  ـــن مجل ـــل ع ـــوى و ممث ـــظ نين محاف
محافظـــة نينـــوى غـــزوان الـــداوؤدي 
االنســـان   حقـــوق  لجنـــة  رئيـــس 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي إضافـــة 
  undp  ــدة ــم المتحـ ــل االمـ ــى ممثـ إلـ
ـــده  ـــوى والســـيدة خن منســـق محافظـــة نين

ncci زرار ممثلـــة عـــن شـــبكة
و بـــدء األجتمـــاع بالوقـــوف دقيقـــة 
بعدهـــا   , الشـــهداء  ألرواح  صمـــت 
ـــس  ـــة مجل ـــزوان داوودي  كلم ـــى غ ألق
المحافظـــة ،تلتهـــا كلمـــات رؤســـاء 
ـــع  ـــذا التجم ـــي ه ـــاركة ف ـــات المش منظم
ــح  ــم فتـ ــه , ثـ ــة عنـ ــات تعريفيـ بكلمـ
ــام  ــودة النظـ ــول مسـ ــوار حـ ــاب الحـ بـ
الداخلـــي وتـــم التصويـــت عليهـــا بعـــد 
بعـــض التعديـــات والمقترحـــات التـــي 
قدمـــت مـــن قبـــل رؤســـاء المنظمـــات  
تفاصيـــل  علـــى  النقـــاش  وتمحـــور 
ـــر  ـــات النظ ـــارب وجه ـــا تق ـــرة ومنه كثي
لتحقيـــق األهـــداف التـــى مـــن أجلهـــا 
نعمـــل كأســـرة عمـــل واحـــدة هدفنـــا 
خدمـــة أهالـــي نينـــوى قبـــل وبعـــد 

ــر التحريـ
كان  وشـــفافية  ديمقراطيـــة  وبـــكل 
ـــرأي  ـــرأي وال ـــماع ال ـــاء لس ـــوار البن الح
األخـــر للوصـــول الـــى نقـــاط محـــدده 
ــا  ــأنها خدمـــة نينـــوى وعوائلهـ مـــن شـ
ونشـــاط  بقـــوة  المنظمـــات  لتســـتمر 
ــة  ــار لجنـ ــم اختيـ ــا  وتـ ــي قدمـ للمضـ
ـــات وتـــم  ـــة لتشـــرف علـــى االنتخاب قانوني
فتـــح بـــاب الترشـــيح لمجلـــس االدارة 
حيـــث تقـــدم 17 عضـــوا مـــن رؤســـاء 
ـــار 11  ـــم إختي ـــيح  وت ـــات بالترش المنظم
عضـــوا و2 احتيـــاط  بالتصويـــت الحـــر 
الديمقراطـــي تـــم تكليـــف الفائزيـــن 
الهيئـــة االداريـــة واختيـــار  بتكشـــيل 
ــل  ــن قبـ ــبكة ومـ ــواب الشـ ــس ونـ رئيـ
مجلـــس االدارة تـــم انتخـــاب شـــيروان 
الدوبردانـــي رئيســـا وكل مـــن ماهـــر 
ــه.  ــين زينـــل نـــواب لـ العبيـــدي وحسـ

اعضاء الهئية اإلدارية 
ــي  ــال الدوبردانـ ــيروان جمـ ــتاذ شـ االسـ

)رئيـــس(
االستاذ ماهر العبيدي )نائب(
االستاذ حسين زينل )نائب(

االستاذ دلير سنجاري )عضو(
االستاذ معد طال سليم )عضو(

الست رجاء زيدان الشيخ )عضو(

حنـــان  الســـت 
يوســـف )عضـــو(
ميســـون  الســـت 
)عضـــو( اللياتـــي 
عـــذاب  االســـتاذ 
)عضـــو( ســـعيد 

محمـــد  االســـتاذ 
عبداللـــه )عضـــو(
وســـام  االســـتاذ 
)عضـــو( ســـالم 

األنتهـــاء  وبعـــد 
أنتخـــاب  مـــن 
األدارة  مجلـــس 
أنتخـــاب  تـــم 
بولـــص  نـــوزاد 
الحكيـــم المنســـق 
للشـــبكة  العـــام 
وباألجمـــاع كمـــا 
انتخـــاب  تـــم 
األومـــري  مهنـــد 
مســـؤول المكتـــب 
ـــبكة  ـــي للش االعام
اإلجتمـــاع  كان 
نينـــوى  عـــرس 
جهـــود  لتظافـــر 
مـــن  أبنائهـــا 
إعـــادة  أجـــل 
والتعميـــر  البنـــاء 
البســـمة  وزرع 
علـــى  واألمـــل 

وجـــوه عوائـــل نينـــوى وبـــارك رؤســـاء 
ـــاروا  ـــبكتهم واش ـــكيل ش ـــات تش المنظم
الـــى ان  عملهـــم فـــي الســـابق كان 
ـــه  ـــح األن خطـــوات واقعي ـــردا و أصب منف
ــود  ــد الجهـ ــي وتوحيـ ــل الجماعـ للعمـ
ــبكة  ــل وان” الشـ ــكل افضـ ــل بشـ للعمـ
تهـــدف الـــى التقريـــب بيـــن المواطـــن 

الحكـــم  وســـلطة 
وايصـــال احتجاجـــات 
اهالـــي  ومطاليـــب 
الـــى  نينـــوى  
المحليـــة  الحكومـــة 
وفـــي  واالتحاديـــة 
التفاهـــم كان  قمـــة 
البنـــاء  الحـــوار 
بـــروح  والنقـــاش 
والســـعادة  المحبـــة 
عمـــل  لفريـــق 
وتـــوج  واحـــد 
بالصـــور التذكاريـــة 
ــذي  ــوم الـ ــذا اليـ لهـ
أثمـــر عـــن إيجابيـــه 
الجـــاد  العمـــل 
عوائـــل  لخدمـــة 
ــال  ــن خـ ــوى مـ نينـ
منظمـــات  تجمـــع 
بـــروح  نينـــوى 
الســـلمي   التعايـــش 
ـــة  ـــة األخوي والمصالح
بيـــن أبنـــاء شـــعبنا 
ـــة  ـــد دون طائفي الواح
أو عنصريـــه الـــكل 
ـــاء  ـــكل لبن ـــي وال عراق
الجديـــدة  نينـــوى 

مســـيرة  مكمليـــن  أبناءهـــا  بســـواعد 
النصـــر والتقـــدم للعـــوده الـــى ديارهـــم 
وتكـــون شـــبكة المنظمـــات الســـباقة 
ـــون أول  ـــر لتك ـــار والتطوي ـــاء واإلعم للبن
ـــر  ـــد التحري ـــوى بع ـــي أرض نين بصمـــة ف
ــتقبال العوائـــل النازحيـــن بالحـــب  إلسـ
والـــورود  لبنـــاء مســـتقبلهم الجديـــد 
والســـام بالحـــب  معهـــم  ونســـتمر 

ختـــام  وفـــي 
ــال  ــاع وخـ االجتمـ
صحفـــي  مؤتمـــر 
تـــم االعـــان عـــن 
رســـميا  الشـــبكة 
ــان  ــراءة بيـ ــم قـ وتـ
تشـــكيل » شـــبكة 
منظمـــات المجتمـــع 
فـــي  المدنـــي 
مـــن   « نينـــوى  
شـــيروان  قبـــل 
الدوبردانـــي رئيـــس 
ــب ــبكة المنتخـ الشـ
منظمـــات  شـــبكة 
وهـــي  نينـــوى 
إحـــدى منظمـــات 
المجتمـــع المدنـــي 
هيئتهـــا  تتكـــون 
العليـــا مـــن ممثلـــي 
منظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي   العاملـــة 

فـــي نينـــوى 
ــات  ــت منظمـ وكانـ
لمجتمـــع  ا
قـــد  المدنـــي  
ــا  ــدت اجتماعهـ عقـ
االول  التحضيـــري 
  16/7/2016 فـــي 
اكثـــر  وبمشـــاركة 
ـــكيل  ـــا بتش ـــت فيه ـــة وص ـــن 70 منظم م

الشـــبكة  هـــذه 
  هـــذه الشـــبكة انبثقـــت مـــن روح 
الوطنيـــة لرؤســـاء منظمـــات نينـــوى  
ـــبكة  ـــي للش ـــان التأسيس ـــص البي ـــذا ن وه
نينـــوى  لشـــبكة  التأسيســـي  البيـــان 

المدنـــي المجتمـــع  لمنظمـــات 
بالـــدور  إيمانـــا 
المؤثـــر  الفعـــال، 
ـــه  ـــرض أن تلعب والمفت
منظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي فـــي بنـــاء 
 ، جديـــد  عـــراق 
ـــون  ـــة القان ـــراق دول ع
 ، والمؤسســـات 
مـــن  وانطاقـــا 
الديمقراطيـــة  مبـــدأ 
تركيـــز  وبهـــدف 
مجموعـــة  جهـــود 
ـــن  ـــة م ـــات فاعل منظم
نينـــوى،  محافظـــة 
ــمياتها  ــف تسـ بمختلـ
تهـــا  صا ختصا ا و
ـــة ،  ـــا المهني وتوجهاته
ـــا  ـــي إيمانه ـــي ف وتلتق
الوطنـــي  بالنهـــج 
والهويـــة الواحـــدة  ، 
وتحقيقـــا لنشـــاطات 
تعـــزز العمـــل الجـــاد 
ـــج  ـــدة بنه ـــذه الوح له
مســـتقل وباتجاهـــات 
ثقافيـــة،  فكريـــة، 
اجتماعيـــة  فنيـــة، 
ورياضيـــة  ،علميـــة 

..  بـــادرت هـــذه المنظمـــات لتأســـيس 
ــع  ــات المجتمـ ــبكة  منظمـ ــبكة » شـ شـ
ــة  ــراكات حقيققيـ ــاء شـ ــي » لبنـ المدنـ
بيـــن جميـــع المنظمـــات الفاعلـــة فـــي 
محافظـــة نينـــوى وتعزيـــز التواصـــل 
اســـس  وفـــق  والتعـــاون  المشـــترك 

. وديمقراطيـــة   حضاريـــة 
تداوليـــة  اجتماعـــات  عـــدة  فبعـــد 
فكـــرة وأهـــداف  نوقشـــت خالهـــا 
التجمـــع ، تـــم فـــي اجتمـــاع ســـابق 
ــام  ــرار النظـ ــخ )4/ أب/2016( إقـ بتاريـ
الداخلـــي للشـــبكة وباإلجمـــاع مـــن 
المنظمـــات المؤسســـة ... واليـــوم )6/ 
عـــن  المنظمـــات  تعلـــن  أب/2016( 
ـــن  ـــيتكون م ـــذي س ـــبكة ال ـــيس الش تأس
ـــز ومســـاندة المواقـــف  ـــا تعزي ـــن مهامه بي
ـــن  ـــا الوط ـــس قضاي ـــي تم ـــتركة الت المش
وقضايـــا شـــعبنا المصيريـــة وتثبيـــت 
حقوقـــه واحتـــرام جميـــع المكونـــات , 
ــلمي  ــة والتعايـــش السـ ــز المواطـ وتعزيـ
واحتـــرام اآلخـــر  ، مناشـــدين كافـــة 
ــة  ــي العاملـ ــع المدنـ ــات المجتمـ منظمـ
فـــي نينـــوى أن تنضـــم إلـــى هـــذا المنبـــر 
ـــا  ـــون مع ـــوالدة ، ولنك ـــذه ال ـــم ه وتدع

مـــن أجـــل نينـــوى.
 وفقنـــا اللـــه بمافيـــة الخيـــر للبـــاد 
ــراق  ــل العـ ــراق واهـ ــه العـ ــظ اللـ وحفـ

...   .
وتـــم توزيـــع المهـــام  فـــي األجتمـــاع 

األول لمجلـــس األدارة 
ـــع المهـــام علـــى اعضـــاء مجلـــس  1(توزي
االدارة  لاشـــراف علـــى لجـــان  الشـــبكه 
بعيـــده  مســـتقبليه  خطـــه  وضـــع   )2

للشـــبكه المـــدى 
3(تحديـــد قيمـــه االشـــتراك الســـنوي 
للمنظمـــات بملـــغ 50 خمســـون الـــف 
دينـــار مـــع تبليـــغ المنظمـــات بتســـديد 

ــه15/9 ــتراكاتهم لغايـ اشـ
ــارا  ــبكة اعتبـ ــة  الشـ ــاء  لعضويـ 4(انتمـ
مـــن 2016/8/15 لمـــدة شـــهر يكلـــف 
الســـيد منســـق الشـــبكة نـــوزاد بولـــص 
للمنظمـــة  الرســـمية  اوراق  باســـتام 
ــبكة . ــاء الشـ ــتراك العضـ ــة االشـ وقيمـ
ــة ومجلـــس  ــع المحافظـ ــل مـ 4(التواصـ
ــة لتســـهيل عمـــل المنظمـــات المحافظـ
مـــن  الناجيـــات  تأهيـــل  5(أعـــاده 
ـــش  ـــه داع ـــن قبض ـــدي م ـــون اليزي المك

ــن ــه لهـ ــاريع تنمويـ ــح مشـ ــع فتـ مـ
رئيـــس  الســـيد  زيـــارة  6(يكـــون 
الشـــبكه للمنظمـــات المانحـــه والدوائـــر 
ــى  ــه علـ ــد نوابـ ــع احـ ــات مـ والمؤسسـ
ان يرافقهمـــا عضويـــن مـــن الشـــبكه 
فـــي كل زيـــاده ويتـــم تغيـــر االعضـــاء 

باســـتمرار
7(يكـــون ممثـــل الشـــبكه فـــي دهـــوك 

الســـيد دليـــر ســـيف الديـــن 
8( االجتمـــاع المقبـــل يكـــون يـــوم 
ـــرا  ـــاعة 5 عص ـــل13/8 الس ـــبت المقب الس

ــان  ــاء اللجـ ــور روؤسـ بحضـ
ــه  ــتراتيجية  وماليـ ــط اسـ ــع خطـ 9(وضـ

واداريـــه لمـــده ســـنه للشـــبكه
ــبكه فـــي اربيـــل  ــر الشـ ــاد مقـ 10(إيجـ
ودهـــوك لغـــرض مراجعـــه المنظمـــات 

ــة المتعاونـ
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نينـــوى،  المدينـــة العظيمـــة،  
ـــا  ـــي أطلقه ـــمية الت ـــذه التس ه
الـــرب عندمـــا خاطـــب يونـــان 
ـــى  ـــق إل ـــم وانطل ـــي : » ق النب
نينـــوى المدينـــة العظيمـــة،  
ـــد  ـــا الن شـــرهم ق ـــاد عليه ون
ـــان  ـــي . ســـفر يون ـــد أمام صع
1 : 2 » . هـــذه المدينـــة،  
متقدمـــا  مكانـــا  احتلـــت 
ــر  ــوس البشـ ــي نفـ ــس فـ ليـ

فقـــط،  بـــل » أقلقـــت » الخالـــق أيضـــا عندمـــا أمـــر يونـــان،  
ــن  ــرب مـ ــه أن يقتـ ــداء اللـ ــم نـ ــرأ ( رغـ ــم ) يتجـ ــه لـ ولكنـ
ـــن  ـــر،  ولك ـــي البح ـــه ف ـــا نفس ـــرب ملقي ـــاول اله ـــوراها،  فح أس
الحـــوت نفـــذ بقيـــة الوصيـــة لينقلـــه إلـــى الشـــاطئ،  جاءهـــا 
ـــي  ـــوار الت ـــذه األس ـــوارها،  ه ـــن أس ـــا م ـــا،  مقترب ـــرا،  داعي مبش
تكســـرت عليهـــا موجـــات الحقـــد مـــن : ســـاجقة،  مغـــول،  
ــا  ــر عليهـ ــكان،  ستتكسـ ــز وأمريـ ــون،  انكليـ ــرس،  عثمانيـ فـ
ـــه  ـــزم فلول ـــة ته ـــة عراقي ـــر مدين ـــجل كآخ ـــش،  وتس ـــهام داع س
. ف ) يونـــان ( وحدهـــا فـــي كل األديـــان،  فهـــو ) يونـــا ( 
ــلم (،   ــس ) المسـ ــيحي (،  ويونـ ــان ) المسـ ــودي،  ويونـ اليهـ
وانـــوش ) االيزيـــدي (،  فدخلهـــا،  ونـــادى علـــى أهلهـــا قائـــا » 
ـــه،   ـــوى بالل ـــن أهـــل نين ـــوى،  فام ـــب نين ـــا تنقل ـــن يوم ـــد أربعي بع
ـــم  ـــى صغيره ـــم ال ـــن كبيره ـــادوا بصـــوم،  ولبســـوا مســـوحا م ون
ـــرى ضـــد  ـــرة أخ ـــتتوحد م ـــل س ـــان 3 : 2 _ 3 . فه ـــفر يون . س
ـــرب توبتهـــم وصاتهـــم  ـــوا لل ـــى يثبت ـــوى الشـــر والظـــام ؟ حت ق
ـــا »،  والباعوثـــا كلمـــة ســـريانية تعنـــي  ويصومـــوا صـــوم » الباعوث
: الطلبـــة والتضـــرع وااللتمـــاس . أهـــل نينـــوى،  برهنـــوا للبشـــرية 
التـــي كانـــت تعيـــش بظـــام دامـــس،  بأنهـــم حملـــة مشـــاعر 
ــاال للجميـــع فـــي وقـــت الشـــدة،   ــوا مثـ النـــور إليهـــم،  أعطـ
ليحملـــوا رســـالة الخـــاص ويدمـــروا قـــوى الظـــام والحقـــد 
ـــات  ـــتنيرين بنفح ـــع،  مس ـــم للجمي ـــوا أبوابه ـــة،  ويفتح والعنصري
اإليمـــان والمحبـــة والتضامـــن التـــي تعطـــر بهـــا كل الكتـــب 
الســـماوية . يثبتـــوا للجميـــع بـــان أبوابهـــم مشـــرعة للجميـــع،  
ـــوا حملـــة الرســـالة التـــي أرادهـــا اللـــه أن يحملوهـــا مهمـــا  ويكون
ـــة  ـــوى المدين ـــتبقى نين ـــان . فس ـــا يون ـــا فعله ـــة،  كم ـــت ثقيل كان
التـــي توحـــد الجميـــع،  وعصيـــة علـــى موجـــات الشـــر والحقـــد،  

وتعـــود إلـــى أحضـــان الوطـــن،  محرابـــا للســـام واألمـــان .

نمرود قاشا

موفق حـداد

  

عامـــان كامـــان بحرهمـــا وبردهمـــا 
ـــم  ـــر واألل ـــا بالقه ـــا ونهاراتهم بلياليهم
ـــا  ـــا أهلن ـــى قضاهم ـــامة الخجل وباالبتس
فـــي الغربـــة .. والغربـــة هـــي الغربـــة 
حتـــى لـــو كانـــت فـــي بيـــت االخ 
الشـــقيق .. صحيـــح أن أبنـــاء شـــعبنا 
ســـطروا مواقـــف مشـــرفة ســـيذكرها 
وسيســـطر  فخـــر  بـــكل  التاريـــخ 
ــن ذهـــب ..  ــروف مـ ــا بحـ حكاياتهـ
ـــا .. فحنيـــن  ـــة شـــئنا أم أبين لكنهـــا غرب
ــرة أو  ــدا لكنائـــس الطاهـ ــن بغديـ ابـ
مـــار كوركيـــس أو بهنـــام وســـارة لـــن 

يمحـــوه أداءه الصـــاة فـــي كنيســـة 
ــش أو  ــي مانكيـ ــس فـ ــار كوركيـ مـ
فـــي كنيســـة مـــار يوســـف فـــي زاخـــو  
كـــذا الجلـــوس فـــي مقاهـــي ارادن 
ليـــس بطعـــم الجلـــوس فـــي مقهـــى 
ـــي  ـــا والتجـــوال ف ـــاء باطناي ـــا البن باطناي
ـــرف  ـــم اليع ـــه طع ـــف ل ـــواق تلكي اس
مذاقـــه اللذيـــذ إال أبنـــاء تلكيـــف ، 
ــون  ــا يعيشـ ــان وأهلنـ ــوى العامـ وانطـ
ـــى مضـــض  ـــاة وعل ـــى هامـــش الحي عل
إلـــى  بالعـــودة  أنفســـهم  يؤملـــون 
ـــي  ـــم  الت ـــم حياته ـــود إليه ـــار لتع الدي
مرحلـــة  وليحيلـــوا  عليهـــا  جبلـــوا 
ــص  ــات وقصـ ــى ذكريـ ــر إلـ التهجيـ
تحكـــى لابنـــاء واألحفـــاد، إنطـــوى 
العامـــان اللـــذان اســـتنزفا أعـــدادا 
كبيـــرة مـــن أبنـــاء شـــعبنا وخســـرنا 
ــباب التـــي هـــي األســـاس  ــة الشـ فئـ
فـــي إعـــادة إعمـــار بلداتنـــا فكانـــت 
الهجـــرة هـــي الخســـارة األفـــدح 
فـــي هذيـــن العاميـــن األســـودين 

ــص  ــعبنا قـــد إمتـ ــح أن شـ .. صحيـ
وواصـــل  النكبـــة  هـــول  صدمـــة 
ـــم  ـــاد وتصمي ـــكل عن ـــاة ب مشـــوار الحي
ــرا فـــي ذلـــك  ــا باهـ وســـجل نجاحـ
ــى  ــار تبقـ ــى الديـ ــودة إلـ إال أن العـ
الهـــدف األول واألســـمى وتبقـــى 
العيـــون تنظـــر الـــى الـــوراء وتبقـــى 
نبضـــات القلـــوب ترتـــل حـــروف 
ــا  ــها وأزقتهـ ــا بكنائسـ ــماء بلداتنـ أسـ
ــا  ــا ولـــن تزيلهـ ــها وماعبهـ ومدارسـ
الســـنون مهمـــا طالـــت .. عامـــان وال 
ـــادة وال  ـــوة ج ـــي خط ـــل ف ـــة  أم بارق
بصيـــص نـــور فـــي النفـــق الطويـــل 
الحالـــي  أهلنـــا  لوضـــع  المظلـــم 
وطـــال االنتظـــار وتغلغـــل اليـــأس 
إلـــى النفـــوس وكاد االحبـــاط يســـيطر 
علـــى الغالبيـــة .. أبنـــاء شـــعبنا هبـــوا 
ـــر  ـــوع لتحري ـــداء التط ـــم ن ـــور تلقيه ف
بلداتهـــم وتســـابقوا لأللتحـــاق بصفـــوف 
ـــمركة  ـــواء البيش ـــلحة س ـــوات المس الق
ـــة  ـــروح وثاب ـــائرية وب ـــوات العش او الق

ــة  ــاركة الفاعلـ ــى المشـ ــرار علـ وإصـ
فـــي المعركـــة ) الموعـــودة ( إال أن 
ـــر  ـــم تكـــن أكث ـــم ل ـــم وتوقعاته أمانيه
ـــات  ـــبك فالصراع ـــي ش ـــواء ف ـــن ه م
السياســـية علـــى أشـــدها والخافـــات 
ـــق  ـــور يعي ـــن االم ـــه ( م ـــى ) التواف عل
تحقيـــق االمانـــي وأصبـــح شـــعبنا 
حائـــرا وغيـــر مصـــدق لمـــا يجـــري 
مـــن أمـــور اليقبـــل بهـــا منطـــق أو 
ـــع  ـــح والمناف ـــل وأصبحـــت المصال عق
ـــخصية والحزبيـــة والتكتليـــة هـــي  الش
التـــي تحـــرك االمـــور لكـــن االمـــور 
التتحـــرك فـــي مثـــل هكـــذا أجـــواء 
بالنابـــل  الحابـــل  فيهـــا  إختلـــط 
ــود  ــات والوعـ ــد التصريحـ ــم تعـ فلـ
لـــدى  نفـــع  ذات  والتطمينـــات 
ـــت  ـــن يمضـــي والوق ـــن فالزم المهجري
ـــه  ـــم تقطع ـــيف إن ل ـــو كالس ـــر وه يم
ـــا  ـــت يقطعن ـــو الوق ـــك .. وهاه .. قطع
ـــا الســـيما  ـــام وســـنين عمرن ويســـرق أي
ــة  ــار الكهولـ ــم بأعمـ ــن هـ ــدى مـ لـ

ــي  ــي المقاهـ ــين فـ ــم متكدسـ فتراهـ
مبدديـــن الوقـــت بثرثـــرة ليـــس لهـــا 
قيمـــة فـــي الوقـــت الـــذي كان يجـــب 
ـــم  ـــم وحقوله ـــي أعماله ـــوا ف أن يكون
التـــي  وأشـــغالهم  ودكاكينهـــم 
ــى  ــه علـ ــد اللـ ــا .. نحمـ ــوا فيهـ برعـ
نعمـــة اســـتمرار اوالدنـــا باكمـــال 
دراســـتهم فهـــم األمـــل بمســـتقبل 
واعـــد والشـــكر كل الشـــكر القليـــم 
ـــعبا  ـــة وش ـــة وحكوم ـــتان رئاس كوردس
حيـــث ترجـــم االقـــوال إلـــى أفعـــال 
واســـتقبل مئـــات االالف مـــن الشـــعب 
العراقـــي المهجـــر بمختلـــف أطيافـــه 
ـــن  ـــم معززي ـــه وآواه ـــه وقوميات وأديان
مكرميـــن رغـــم االزمـــة االقتصاديـــة 
التـــي يعيشـــها اآلن  بعـــد عاميـــن 
ــا  ــدد آمالنـ ــى نجـ ــة نبقـ ــن الغربـ مـ
الديـــار  إلـــى  مظفريـــن  بالعـــوة 
ـــت  ـــا كان ـــى مم ـــنعيدها أبه ـــدا س ووع
ـــر عطـــاء  ـــا وأكث وأجمـــل ممـــا عرفناه
ممـــا ســـبق بعـــون اللـــه تعالـــى .

نادين البدير
 

ــي  ــرف الغربـ ــن الطـ ــابا مـ ــوا أن شـ تخيلـ
ـــا، ونفـــذ مهمـــة  ـــى هن ـــم ســـافر إل ـــن العال م
ـــي أحـــد  ـــب، ف ـــر نفســـه، باســـم الصلي تفجي

ـــة. ـــاحاتنا العام س
تخيلـــوا أن مركزيـــن شـــاهقين أســـقطا 
بأحـــد العواصـــم العربيـــة، وظهـــرت جماعـــة 
مســـيحية متطرفـــة يرتـــدي أفرادهـــا أزيـــاء 
ــئوليتها  ــام، لتعلـــن مسـ ــا األلـــف عـ عمرهـ
عـــن الحـــادث، وتؤكـــد تصميمهـــا علـــى 
ــده  ــاع عهـ ــيح وإرجـ ــوم المسـ ــاء علـ إحيـ

ــذه.. ــد تاميـ وعهـ
ـــان وقساوســـة تصـــل  ـــا لرهب ـــوا أصوات وتخيل
ــل  ــد داخـ ــس ومعابـ ــن كنائـ ــامعنا مـ مسـ
العالـــم العربـــي وخارجـــه، وهـــي تصـــرخ 
أمـــام مكبـــرات الصـــوت داعيـــة علـــى 

المســـلمين الكفـــرة )اللهـــم 
دمـــر المســـلمين واهزمهـــم 

أجمعيـــن(..
منحنـــا  أننـــا  تصـــوروا 
ـــة ال حصـــر  مجموعـــات أجنبي
ــات  ــات وهويـ ــا إقامـ لعددهـ
ووظائـــف  وجنســـيات 
مائمـــة ومقاعـــد دراســـية 
متقـــدم  عـــاج  مجانيـــة. 
ـــم  ـــره. ث ـــن وغي ـــي. تأمي مجان
ــن  ــره مـ ــارد الكـ ــرج مـ يخـ
بيـــن المهاجريـــن كالهمجـــي 
فيقتـــل  للـــدم  المتعطـــش 
أبنائنـــا  أرواح  ويســـفك 
وداخـــل  شـــوارعنا  فـــي 
مبانينـــا وصحفنـــا ومســـاجدنا 

ومدارســـنا.
كســـياح  أراضيهـــم  نـــزور 

بنـــا  ويفجـــرون  بالرصـــاص  فيرشـــقوننا 
ـــا  ـــم لوجودن ـــن رفضه ـــل معلني ـــائل النق وس
)أخرجـــوا المســـلمين مـــن بـــاد الحضـــارة(.
الصـــور مســـتبعدة مـــن مخيلـــة  هـــذه 
اإلرهابـــي العربـــي أو المســـلم ألنـــه يثـــق، 
أو كان واثقـــا بانســـانية الغـــرب، ســـرنا 
فـــي أراضيهـــم علـــى مـــدى ســـنوات 
ـــن  ـــن م ـــق. مايي ـــوف أو قل ـــى خ ـــا أدن ب
ـــن والطـــاب  ـــلمين والمهاجري ـــياح المس الس
والباحثيـــن عـــن فـــرص عمـــل ورزق، 
ــة. ــوارع مطمئنـ ــة والشـ ــواب مفتوحـ واألبـ

لكن إلى متى؟
ــب.  ــر الغضـ ــر. وظهـ ــوم اختلـــف األمـ اليـ
بطـــل  مخيفـــة  تصريحـــات  نشـــروا 
آخرهـــا كان دونالـــد ترامـــب يطالـــب 
بمنـــع المســـلمين مـــن دخـــول الواليـــات 

المتحـــدة.
غريـــب اعتقادنـــا بامتـــاك حـــق اســـتنكار 
تلـــك التصريحـــات. بـــدال مـــن أن نـــدس 
ـــذي  ـــار ال ـــن الع ـــا م ـــا وخزي ـــنا خج رؤوس
جنتـــه مناهـــج تعليمنـــا وتربيتنـــا وتنشـــئتنا 
وأنظمتنـــا التـــي اســـتهترت بواجـــب بنـــاء 
ــا  ــات لداخلنـ ــن االلتفـ ــدال مـ ــان. بـ اإلنسـ

وأســـاليب  المتطرفـــة  عبادتنـــا  وطـــرق 
ـــم.  ـــع العال ـــا وم ـــع بعضن ـــي م ـــا الرجع تعاملن

بـــدال مـــن االعتـــذار للعالـــم.
شـــنت الحمـــات ضـــد تطـــرف ترامـــب 

ومـــاري لوبيـــن اليمينيـــة.
ـــم  ـــن رد عليه ـــن. فم ـــا صامتي ـــا بقين ـــو أنن ول
ـــي نفســـه. البيـــت األبيـــض  ـــم الغرب كان العال
ـــس  ـــب ال تعك ـــات ترام ـــن أن تصريح أعل
القيـــم األمريكيـــة. واألوروبييـــن يؤكـــدون 
مبـــادئ  تمثـــل  ال  التشـــدد  قـــوى  أن 

حريتهـــم واســـتيعابهم لآلخـــر.
ـــا  ـــو أن أوروبي ـــك ل ـــتكون ردة فعل ـــاذا س م
ـــذي  ـــى ال ـــك أو المقه ـــرح مدينت ـــر مس فج
ـــو ســـمعت  ـــاذا ســـتفعل ل ـــك؟ وم ـــاده ابن يرت
ــام  ــدك أيـ ــك ومعتقـ ــى دينـ ــات علـ اللعنـ

ـــاد. اآلح
تخيـــل نفســـك فـــي أمســـتردام أو لنـــدن 
ـــي  ـــكك ف ـــن يش ـــدت م ـــورك. ووج أو نيوي
ــق  ــي خلـ ــرآن، أو فـ ــك القـ ــل كتابـ أصـ
رســـولك الكريـــم، وعرفـــت أن الطلبـــة 
هنـــاك يدرســـون بمناهجهـــم أنـــك كافـــر 
ــور  ــل للحـ ــاد يوصـ ــر قتلـــك جهـ وأن أمـ

العيـــن.
ـــة الصيـــف  هـــل كنـــت لتمضـــي بقي
أو تبتعـــد أو تفجـــر نفســـك أو 
تفعـــل أدنـــى األمريـــن فتنفـــس 
عـــن غضبـــك وتطالـــب بمنـــع 
ـــرب. ـــاد الع ـــيحيين ب ـــول المس دخ

ماذا كنت ستفعل؟
وأي حـــرب ســـتندلع لـــو تخلـــى 
الغربـــي عـــن قيمـــه أمـــام جرائـــم 
الـــدم الدخيلـــة وظهـــر تطـــرف 
ــي  ــاد فـ ــيحي مضـ ــي أو مسـ غربـ

ــة؟ ــا العربيـ مدننـ
بعـــد كل هـــذه المهـــازل يخـــرج 
عليـــك محلـــل عربـــي مهـــزوز 
بخطـــاب هـــش يـــردد صاحبـــه 
عبـــارة مكـــررة ماييـــن المـــرات: 

هـــؤالء ال يمثلـــون اإلســـام.
ــا.  ــه جعبتنـ ــا تحويـ ــذا فقـــط مـ هـ

ــة. ــرد تبرئـ مجـ

    عامان ستليهما أعوام

نينوى.. هل تحتاج إلى هل يثورون باسم الصليب
»باعوثا« أخرى؟ 
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لەگـەڵ  هەرێمـی کوردسـتان  سـەرۆکی 
شـاندێكی هاوبەشـی عێـراق و ئەمەریـكا 
ئۆپڕاسـیۆنی  لەبـارەی  و،  کۆبوویـەوە 
سـەرۆک  مووسـڵەوە،  ئازادكردنـی 
دەبـێ  كـە  كـردەوە  جەختـی  بارزانـی 
لەسـەر  ڕوون  و  ورد  ڕێككەوتنێكـی 
بـۆ  هەبێـت  داعـش  دوای  قۆناغـی 
ئـەوەی بتوانـرێ لـە پارێـزگای نەینـەوا بە 
بەشـداریی هەمـوو الیـەك ژیانێكـی تـازە 
بنیـات بنرێت و چیتر كارەسـات دەرهەق 
و  ئێزیـدی  تایبـەت  بـە  و  پێكهاتـەكان 
مەسـیحییەكان ڕوو نـەدات و ئاماژەیشـی 
بـەوەدا كـە ئـەو كارەسـات و زوڵمـەی 
لـە الیـەن داعشـەوە بەرانبـەر ئێزیـدی و 
مەسـیحییەكان كـراوە هەرگیـز فەرامۆش 

ناكرێـت.
لـە   2016 8ــی  13ــی  شـەممە  ڕۆژی 
سـەالحەدین مەسـعوود بارزانی سەرۆكی 
لەگـەڵ شـاندێكی  هەرێمـی كوردسـتان 
كۆبـۆوە  ئەمەریـكا  و  عێـراق  هاوبەشـی 
كـە پێكهاتبـوو لە فاڵح فەیـاز ڕاوێژكاری 
بڕێـت  و  عێـراق  نەتەوەیـی  ئاساییشـی 
ئۆبامـا  سـەرۆك  نوێنـەری  مەكگـوڕگ 
داعـش  دژی  شـەڕی  هاوپەیمانێتیـی  لـە 
ئەمەریـكا  باڵیـۆزی  جۆنـز  سـتیوارت  و 

كونسـوڵی  گـڕۆس  كێـن  و  عێـراق  لـە 
گشـتیی ئەمەریـكا لە هەولێـر و ژمارەیەك 
دەرەوەی  وەزارەتـی  ڕاوێـژكاری 

ئەمەریـكا.
سـەرۆك  نوێنـەری  كۆبوونەوەكـەدا  لـە 
دژی  شـەڕی  هاوپەیمانێتیـی  لـە  ئۆبامـا 
داعـش سوپاسـی سـەرۆك بارزانـی كرد 
بۆ ڕەخسـاندنی دیدارەكە و خۆشـحاڵیی 
و  هەماهەنگـی  بـە  دا  نیشـان  خۆیشـی 
كاری هاوبەشـی نێـوان هەولێـر و بەغـدا 
لە شـەڕی داعـش و ئامادەكارییەكان بۆ 
ئازادكردنی مووسـڵ و سیاسەتی گشتیی 

ئۆپڕاسـیۆنی  لەبـارەی  واڵتەكەیشـی 
و  خسـتەڕوو  مووسـڵ  ئازادكردنـی 
جەختـی لـەوە كـردەوە پێویسـتە جگـە 
ئۆپڕاسـیۆنی  سـەربازیی  الیەنـی  لـە 
ئازادكردنی موسـڵ تەركیز بخرێتە سـەر 
الیەنی مرۆیی و سیاسـیی ئۆپڕاسیۆنەكە. 
هەروەهـا وێڕای ئاماژەدان بە دوو سـاڵی 
ئـەوەی  داعـش  دژی  شـەڕی  سـەختی 
قوربانیـدان  سـایەی  لـە  كـە  ڕاگەیانـد 
و  پێشـمەرگە  هێـزی  قارەمانێتیـی  و 
لـە  داعـش  ئێسـتا  عێـراق  هێزەكانـی 
هەروەهـا  دایـە.  شكسـت  و  پاشەكشـە 

بـاس  ئۆبامایشـی  سـەرۆك  بۆچوونـی 
كـرد لەبـارەی پێویسـتیی چڕكردنـەوەی 
لەناوبردنـی  بـۆ  ئەمەریـكا  تواناكانـی 

داعـش. تیرۆریسـتانی 
بەنـاوی  بارزانـی  سـەرۆك  لەبەرانبـەردا 
هەرێمـی كوردسـتان و عێـراق سوپاسـی 
و  ئەمەریـكا  یەكگرتووەكانـی  ویایەتـە 
هاوپەیمانانیـی كـرد كـە لـە شـەڕی دژی 
تیرۆریسـتانی داعش پشـتیوانی پێشمەرگە 
و هێـزە عێراقییـەكان بوونە و سـەركەوتن 
و دەسـتكەوتە سـەربازییەكان بە یارمەتیی 
سـوپای ئەمەریكا و هاوپەیمانان مسـۆگەر 

كراوەن. لەبارەی ئۆپڕاسیۆنی ئازادكردنی 
مووسـڵ سـەرۆك بارزانـی جەختـی لـەوە 
كـردەوە كـە دەبـێ ڕێككەوتنێكـی ورد 
داعـش  دوای  قۆناغـی  لەسـەر  ڕوون  و 
هەبێـت بـۆ ئـەوەی بتوانرێ لـە پارێزگای 
الیـەك  هەمـوو  بەشـداریی  بـە  نەینـەوا 
چیتـر  و  بنرێـت  بنیـات  تـازە  ژیانێكـی 
بـە  و  پێكهاتـەكان  دەرهـەق  كارەسـات 
ڕوو  مەسـیحییەكان  و  ئێزیـدی  تایبـەت 
ئـەو  كـە  بـەوەدا  ئاماژەیشـی  و  نـەدات 
كارەسـات و زوڵمەی لە الیەن داعشـەوە 
بەرانبـەر ئێزیـدی و مەسـیحییەكان كراوە 

هەرگیـز فەرامـۆش ناكرێـت.
هـەر لـەم كۆبوونەوەیـەدا وردەكاری و 
هەنـگاوە عەمەلییـەكان بـۆ ئازادكردنـی 
لەسـەر  ڕێككەوتـن  و  مووسـڵ 
ڕەهەنـدە  و  داعـش  دوای  قۆناغـی 
داعـش  دوای  قۆناغـی  جیاجیاكانـی 
و  نەینـەوا  بارودۆخـی  هەسـتیاریی  و 
ئۆپڕاسـیۆنەكە  بەشـداربووەكانی  هێـزە 
هـەر  و  گفتوگـۆ  و  بـاس  بـەر  خرایـە 
بیروبۆچوونەكانـی خۆیـان  سـێ الیـەن 
لەبـارەی تەحەدیـات و وردەكارییەكانی 
و  مووسـڵ  ئازادكردنـی  ئۆپڕاسـیۆنی 

خسـتەڕوو. داعـش  دوای  قۆناغـی 

بارەگای  لە   9-8-2016 سێشەممە  رۆژی  کە  راگەیەندراوێکدا  لە  تایبەت/   - سورایا 
ئەنجوومەنی  باڵوکراوەتەوە  راگەیاندن  و  رۆشنبیری  بۆ  سورایا  رێکخراوی 
هەولێری رێکخراوی یەسنا بۆ گەشەی فەلسەفەی زەردەشتی راگەیەندرا و وەک 
پەیامی  گەیاندنی  “زیاتر  راگەیاندنی،  لە  ئامانج  دەکات  باسی  ئەنجوومەنەکە 

مرۆییانەی ئەشی و زەردەشتە”.
خشنە ئوترە ئاهوورا مەزدا

دژی تاریكی شمشێر هەڵناكێشم، بەڵكوو مۆمێك دادەگیرسێنم
“ ئەشو زەردەشت”

هاونیشتمانیانی هێژا، كوردستانیانی شەرەفمەند
دروودی مەزدای مەزنتان لێ بێت

گەشەی  بۆ  یەسنا  رێكخراوی  دا   2015|6|17 رێكەوتی  لە  ئاگادارن،  وەك 
فەلسەفەی زەردەشت دامەزرا تا ببێتە مەشخەڵێك بۆ رووناك كردنەوەی سووچە 
ماوەی  لە  كوردستان.  نەتەویی  سەروەریی  و  سەربەستی  رێگای  تاریكەكانی 
ساڵێكی تەمەنی بە پیتی خۆی، توانیویەتی قوتابخانەیەك بێت بۆ پێگەیاندنی تاكی 
كورد لەسەر ناسینەوەی مێژووی مێژینە و پرشنگداری خۆی. بۆیە پاش ساڵێك لە 
تەمەنی ئەو رێكخراوە و لە كۆبوونەوەیەكی گشتی و پاش گفتوگۆیەكی چڕوپڕو 
كە   2016|8|9 شەممە  سێ  ئەمڕۆ  هەولێر،  لە  زەردەشتی  هاوبیرانی  هەمەالینەی 
رۆژی تایبەتی نەتەوە رەسەنەكانە، بڕیاری دامەزراندنی ئەنجومەنی هەولێری ئەو 
رێكخراوەمان دا كە وەكو بەشێكی رێكخراوی یەسنا ببێتە هاندەرێكی راستەقینە 
و چاالك لە بەرەوپێشبردنی ئەركە پیرۆزەكان و زیاتر گەیاندنی پەیامی مرۆییانەی 

ئەشوو ەردەشت.
دەخوازین بە هاوبیری و هاریكاریی هەمەالیەنەی گەل و دەسەاڵت و لە سایەی 
ئەزموون و ئیرادەی پێكەوە ژیانی ئایینی و نەتەوەیی لە كوردستاندا، نەتەوەكەمان 

بەرەو گەیشتن بە سەربەرزی و سەروەریی جارانی خۆی ئاراستە بكەینەوە.
ئەشێم ڤەهوو

ئەنجومەنی هەولێری رێكخراوی یەسنابۆ گەشەی فەلسەفەی زەردەشتی
هەولێر 2016/8/9

بـــااڵی  ئەنجوومەنـــی  ســـەرۆكی 
ــی  ــگای مەدەنـ ــی كۆمەڵـ رێكخراوەكانـ
لـــە كوردســـتان دەڵـــێ: »داوا لـــە الیـــە 
سیاســـییەكانی كوردســـتان دەكەیـــن، 
لـــە پێنـــاوی بەرژەوەندییـــە بااڵكانـــی 
كوردســـتان دەســـتبەرداری بەرژەوەندییـــە 
رەوشـــە  ئـــەم  و،  ببـــن  حزبییـــەكان 
چەقبەســـتووە كۆتایـــی پـــێ بهێنـــن«.

كۆنگرەیەكـــی  لـــە  شـــه ممه   ئەمـــڕۆ 
ئەنـــوەر  )عەدنـــان  ڕۆژنامەنووســـیدا، 
ـــااڵی  ـــی ب ـــەرۆكی ئەنجوومەن ـــەگ(، س ب
رێخراوەكانـــی كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی 
ـــك  ـــد: »ڕۆژانێ ـــتان، رایگەیان ـــە كوردس ل
بـــوون،  پشـــتیوانمان  تەنیـــا چیـــاكان 
ـــۆڕاوە و زۆر  ـــەكە گ ـــتا ڕەوش ـــەاڵم ئێس ب
لـــە واڵتـــان تەنانـــەت زلهێزەكانیـــش 
ــمەرگەیش  ــا پێشـ ــتمانن، هەروەهـ پاڵپشـ
بووەتـــە ســـیمبولی ئـــازادی كـــە شـــەڕ 
لـــە پێنـــاوی هەمـــوو جیهانـــدا دەكات«.
»تـــا  گوتیشـــی:  بـــەگ(،  )ئەنـــوەر 
ـــن،  ـــۆ مافەكانمـــان نەكەی ـــان شـــەڕ ب خۆم
ـــۆ  ـــەڕمان ب ـــە ش ـــادە نیی ـــەس ئام ـــچ ك هی
بـــكات، بۆیـــە داوا لـــە هەمـــوو الیـــەك 
و حـــزب و كۆمەڵـــگای مەدەنـــی و 
ـــت  ـــن دەس ـــتان دەكەی ـــی كوردس خەڵك
لەنـــاو دەســـت بكـــەن بـــۆ تێپەڕاندنـــی 
ئـــەم قۆناغـــە و بەدەســـتهێنانی ئامانجـــە 
ـــش  ـــتان، ئەوی ـــی كوردس ـــی گەل رەواكان
ڕیفرانـــدۆم و ســـەربەخۆیی كوردســـتانە«.
»پاراســـتنی  روو:  خســـتە  ئەوەیشـــی 
ناوماڵـــی  تەبایـــی  و  یەكڕیـــزی 
ســـەركەوتنی  كوردســـتان، 

پرۆســـەكە و پاراســـتنی دەســـتكەوتە 
نەتەوەییەصكانمانـــە، بەداخـــەوە ئێســـتا 
تاكـــی كوردســـتان نیگەرانـــە لـــەو 
ــە  ــتان، كـ ــتای كوردسـ رەوشـــەی ئێسـ
سیاســـییەكانی  الیەنـــە  نێـــوان  لـــە 
دەگوزەرێـــت، خەڵـــك  كوردســـتان 
بێتاقەتـــە و خەریكـــە بێهیـــوا دەبێـــت، 
ــی  ــە ئەنجوومەنـ ــەش لـ ــه  ئێمـ هه ربۆیـ
بـــااڵی رێكخراوەكانـــی كۆمەڵـــگای 
لـــە  داوا  لـــە كوردســـتان  مەدەنـــی 
كوردســـتان  سیاســـیەكانی  الیەنـــە 
ــی  ــاوی بەرژەوەندیـ ــە پێنـ ــن لـ دەكەیـ
دەســـتبەرداری  كوردســـتان  بـــااڵی 
بەرژەوەندییـــە حزبییەكانیـــان ببـــن و 
ــای  ــتووە كۆتـ ــە چەقبەسـ ــەم رەوشـ ئـ
پـــێ بهێنـــن و بەهەمـــوو الیەكمـــان 
ســـەركەوتنی  بـــۆ  بدەیـــن  هـــەوڵ 
ــدان  ــدۆم و و دەنگـ ــەی ڕیفرانـ پرۆسـ
بـــۆ ســـەربەخۆیی كوردســـتان، بـــە 
پێچەوانـــەوە هـــەر حـــزب و الیەنێـــك 
ـــە  ـــكات، دەكەوێت ـــە ب ـــەوە مامەڵ دژی ئ

ـــم  ـــژوو رەح ـــەل و مێ ـــی گ ـــەر نەفرەت ب
ــاكات«. ــەس نـ ــە كـ بـ

بـــااڵی  ئەنجوومەنـــی  ســـەرۆكی 
ئـــەم  ده شـــڵیت،  رێكخـــراوەكان 
ــەرۆك  ــتای )سـ ــخەرییەی ئێسـ دەستپێشـ
بارزانـــی( بـــۆ یەكخســـتنی ناوماڵـــی 
ـــەرز دەنرخێنـــن و، داواكاریـــن  كـــورد ب
هەمـــوو الیەنـــەكان هـــاوكار بـــن بـــۆ 
برایەتـــی  و  تەبایـــی  گەڕانـــەوەی 
لەســـەر  بەیەكـــەوە  بڕیـــاردان  و 
چونكـــە  كوردســـتان،  ئایینـــدەی 
ئەركـــی هەموومانـــە، داوایشـــی لـــە 
ــی  ــرد هەرچـ ــی( كـ ــەرۆك بارزانـ )سـ
زووە كۆمســـیۆنی بـــااڵی ســـەربەخۆی 
بـــۆ  راســـپێرێت  هەڵبژاردنـــەكان 
ـــدۆم لەســـەر  ـــۆ ڕیفران خۆئامادەكـــردن ب
كوردســـتان  گەلـــی  چارەنووســـی 
و  ســـەربەخۆیی  بـــۆ  دەنگـــدان  و 
بەدیهاتنـــی خەونـــی لـــە مێژینەیـــی 
دروســـتكردنی  كـــە  نەتەوەكەمـــان 

كوردســـتانە«. دەوڵەتـــی 

سەرۆک بارزانی بۆ شاندی هاوبەشی عێراق و ئەمەریکا:
دەبێ ڕێككەوتنێكی ورد و ڕوون لەسەر قۆناغی دوای داعش هەبێت 

ئەنجوومەنی بااڵی رێكخراوەكان:
پشتیوانی لە هەوڵەكانی بارزانی دەكەین 

ئەنجومەنی هەولێری رێكخراوی یەسنا بۆ گەشەی 
فەلسەفەی زەردەشتی راگەیەنرا
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رمزي هرمز ياكو

نينـوى  سـهل  جريمـة  تكـن  لـم 
الدولـة  تنظيـم  ينفذهـا  التـي  األولـى 
اإلسـامية فـي العـراق والشـام “داعـش” 
مـن  للمنطقـة  األصلييـن  السـكان  بحـق 
أبناء شـعبنا الكلداني السـرياني اآلشوري 
والمكونـات األخـرى، فقـد سـبقها بأيـام 
قامـت عناصـر  جريمـة ألخـرى عندمـا 
لمسـيحيي  مهلـة  بإعطـاء  التنظيـم، 
الموصـل، مركز محافظـة نينوى، امتدت 
يوليـو   19 الخميـس  يـوم  مسـاء  مـن 
وحتـى ظهـر يـوم السـبت 21 حزيـران 
2014، لتـرك المدينـة، وخيروهـم بيـن 
األسـلمة أو دفـع الجزيـة أو القتيـل بحد 
السـيف، وقامت الجوامع مسـاء الخميس 
التـي  “داعـش”  قـرار  عـن  باإلعـان 
اتخـذت مـن المدينـة مركـزا لخافتهـا 
تـرك  وعندمـا  العـراق.  فـي  اإلسـامية 
أكثـر مـن عشـرة آالف مسـيحي بيوتهم 
وممتلكاتهـم، فوجئـوا بعناصـر “داعـش” 
ومـن الجنسـين، بنصـب سـيطرات عنـد 
تسـليب  أجـل  مـن  الخارجيـة،  المعابـر 
الذهبيـة،  وحليهـم  شـعبنا  أبنـاء  أمـوال 
وخطـف  الشـخصية،  وثائقهـم  وحتـى 
مـن يشـاؤون منهـم. انتقـل معظـم هؤالء 
للسـكن فـي منطقـة سـهل نينـوى، وبعـد 

نينـوى،  سـهل  أهـل  سـمع  قليلـة  أيـام 
مـن  التنظيـم  لعناصـر  قريـب  بوجـود 
المنطقـة، وباألخص من مدينة “بغديدا”، 
والتـي كان يسـكنها حوالـي “50” ألف 
مسـيحي. ولـم يهنـأ أبنـاء سـهل نينـوى، 
مـن  “داعـش”  عناصـر  اقتربـت  حيـث 
مدينـة يغديـدا وقاموا مـن الصباح الباكر 
ليـوم األربعـاء 25 يوليـو بقصف المدينة 
بالهـاون، ممـا تسـبب فـي جرح شـخص 
المبانـي  مـن  المئـات  وتضـرر  واحـد 
وأسـاك  الكهربائيـة  األسـاك  وقطـع 
اشـتداد  وعنـد  الكبيـرة،  المولـدات 
القصـف تـرك المدينـة أكثـر مـن 95% 
من سـكانها، ولكـن التطمينـات الصادرة 
مـن رجـال الديـن والقـادة العسـكريين 
والسياسـيين فـي إقليم كوردسـتان، ومن 
قـادة حراسـات المنطقـة وجميعهـم مـن 
المسـيحييين، أدى إلـى عـودة المهجرين 
بـدءا مـن الجمعـة 27 يوليـو واسـتمرت 
عـودة السـكان لهـا. وبعد أيـام قليلة قطع 
“داعـش” الميـاه الصالحـة للشـرب عـن 
منطقـة سـهل نينـوى وبمسـاعدة المئـات 
مـن المسـلمين الذيـن انضمـوا للتنظيـم 
مـن القـرى المجـاورة، ممـا تسـبب فـي 
إصابـة المئـات منهـم باألمـراض وأهمها 
“اإلسـهال واألمـراض الجلديـة”، بسـبب 
اعتمادهـم علـى مياه السـيارات الحوضية 
مرتفعـة،  وبأسـعار  اآلبـار  مـن  المنقولـة 
الكهربائيـة  الطاقـة  التنظيـم  قطـع  كمـا 
عـن المنطقـة، فتصاعـدت أسـعار الوقود 
أكثـر مـن سـتة أضعاف، وقامـت عناصر 
التنظيـم فـي نفس الفترة باالسـتياء على 
العديـد مـن حقـول الدواجن والمواشـي 

مـن األبقـار والعجـول وغيرها، وحجزت 
الحقـول،  أصحـاب  مـن  أشـخاص   7
اسـتطاعوا الفـرار مـن التنظيم بعـد ذلك. 
وفـي 25 حزيـران 2014 صـدر قـرار 
مـن شـرطة المنطقـة وهـم مـن قوميـات 
وأديـان مختلفـة، والقـوات األمنيـة التـي 
قـوات  مـن  وجميعهـم  تحمـي  كانـت 
البيشـمركة والزريفانـي ومـن حراسـات 
بغديـدا، بتسـليم أبناء المنطقة ألسـلحتهم 
الخفيفـة والمتوسـطة، وأثار القـرار الريبة 
والشـكوك، رغـم تزايـد التطمينـات، من 
وفـي  المدينـة.  ألهـل  األكـراد  القـادة 
السـاعة الخامسـة مـن فجـر يـوم األربعاء 
6 آب قامـت عناصـر التنظيـم مـع أبنـاء 
السـنة،  العـرب  مـن  المجـاورة  القـرى 
بقصـف كثيـف لمدينة بغديدا، أستشـهد 
علـى أثرهـا طفـان وفتـاة، وجـرح عدد 
آخـر مـن أبنـاء المنطقـة، وكانـت هـذه 
المدينـة  لتـرك سـكان  األولـى  اإلشـارة 
المدينـة  أبنـاء  مـن  والعديـد  لبيوتهـم، 
لسـحب  المدينـة  بنـك  إلـى  اتجهـوا 
أموالهـم منـذ الصبـاح لكنـه كان مقفا، 
المـال،  يملكـون  يكونـوا  لـم  ألنهـم 

فـي  فقـط.  بمابسـهم  المنطقـة  فتركـوا 
نفـس اليوم، اشـتد القصـف ثانية، وغادر 
أغلبهـم  المدينـة،  سـكان  مـن  اآلالف 
كردسـتان،  إقليـم  إلـى  التوجـه  فضلـوا 
وبعـد السـاعة الواحـدة مـن فجـر يـوم 
الخميـس، كانـت هناك أخبار بانسـحاب 
القـوات الكورديـة التـي كانـت تحمـي 
لقـوات  انسـحاب  صاحبهـا  المنطقـة، 
الحراسـات، وهنـا اضطـر كل مـن سـمع 
بالخبـر إلـى المغادرة، أما مـن كان نائما 
فبقـي فريسـة سـهلة للتنظيـم، وبقـي فـي 
منطقـة سـهل نينـوى أكثـر مـن “600” 
مـن  منهـم   ”400“ حوالـي  شـخص، 
أبنـاء بغديـدا، إسـتطاع أكثر مـن نصفهم 
فيمـا  التنظيـم،  عناصـر  مـن  الهـرب 
أطلقـت عناصر التنظيم سـراح العشـرات 
ضمـن “إتفاقـات” لـم يعلـن عنهـا. غادر 
سـهل نينـوى أكثـر مـن “125” ألـف 
مـن أبنـاء شـعبنا فـي غفلـة مـن الوقـت 
ومعهـم اآلالف مـن المكونـات األخرى 
والكاكيـة  والشـبك  “األيزيدييـن  مـن 
عنـد  الباقيـن  أمـا  وغيرهـم.  واألرمـن” 
التنظيـم حاليـا مـن أبناء شـعبنا من سـهل 

نينـوى والموصـل يقـدر عددهـم بأقـل 
مـن مائـة شـخص مـن األطفـال والنسـاء 
والشـيوخ، قسـم منهـم لقـوا حتفهـم قبل 
نينـوى  سـهل  فـي  مدنهـم  مـن  نقلهـم 
إلـى مناطـق أخـرى، فيمـا بـاع التنظيـم 
العشـرات منهـم فـي “سـوق النخاسـة”، 
ومصيـر أغلبهـم مـا زال مجهوال. قصص 
قتـل  مـن  توصـف  ال  ومـآس  كثيـرة 
كغنائـم،  أمـوال  ومصـادرة  واختطـاف 
والضحيـة كانـوا المسـيحيين والمكونات 
الدينيـة والقومية األخـرى، واآلن يعترون 
من المهجرين قسرا وأغلبهم يقيمون في 
إقليم كوردسـتان.. هؤالء قاسوا الويات 
والمآسـي خـال أكثر مـن عامين، حيث 
والكنائـس،  الحدائـق  افترشـوا سـاحات 
ونامـوا فـي الطرقـات، وتحملـوا حـرارة 
الصيـف وغرقـت خيمهم بأمطار الشـتاء، 
وتولـد عنـد العديـد منهم حاالت نفسـية 
األمـراض  وتفشـت  جسـدية  وعاهـات 
بينهـم وأغلبهـا أمراض غريبـة، وازدادت 
الوفيـات فـي صفوفهـم، وسـط صمـت 
لـدى  وتولـد  العراقيـة.  الحكومـة  مـن 
هـؤالء فقـدان الثقـة بتحريـر مناطقهـم، 
ممـا أدى إلـى هجـرة أكثـر مـن “25” 
ألـف مواطـن منهـم إلـى دول الجـوار 
مـن  الهجـرة،  منظمـات  فـي  للتسـجيل 
أجـل تـرك العـراق نهائيـا، وقسـم منهـم 
وصـل إلـى عـدد مـن الـدول اآلوربيـة 
وأمريـكا وأسـتراليا، وفـي المقابـل، فـإن 
التنظيـم صادر ممتلكاتهـم المنقولة وغير 
وأديرتهـم،  كنائسـهم  ودمـر  المنقولـة، 

وبـاع آثـار أجدادهـم.

سـامر الياس سـعيد
 2014 عام  اب  من  السادس  في 
ذات  نينوى  سهل  مناطق  تعرضت 
عنها  ابنائها  لنزوح  المسيحية  االغلبية 
عليها  داعش  تنظيم  سيطرة  بعد  وذلك 
واصبحت تلك المناطق خالية من ابنائها 
الول مرة بعد كانت ماهولة عبر االف 
قوش  قره  بلدتي  ابناء  وانتقل  السنين 
كرمليس  مثل  لها  التابعة  والنواحي 
ومناطقها  تلكيف  لبلدة  اضافة  وبرطلة 
كتلسقف وباطنايا وباقوفة الى محافظتي 
تللسقف  تحرير  ..ورغم  ودهوك  اربيل 
بعد عشرة ايام من احتالها اال انها بقيت 
خالية من سكانها بعد ان اصبحت على 
في  البشمركة  قوات  بين  التماس  خط 
اخبار  وغابت  التنظيم  لعناصر  تصديهم 
التي  بعشيقة  باستثناء  االخرى  المناطق 
ايضا  الموصل وتضم  تتبع مركز قضاء 
المسيحيين  ابرزها  مكونات مختلفة من 

واإليزيديين التي غالبا ما كانت تتصدر 
التي  المعاقل  احد  باعتبارها  االخبار 
ويقومون  التنظيم  عناصر  فيها  يتمركز 
لموقعها  نظرا  فيها  ذخيرتهم  بتخزين 
بالمناطق  الموصل  مدينة  يربط  الذي 
ان  بعد  العوائل  تلك  نزحت  االخرى. 
اقترب عناصر التنظيم من تلك البلدات 
وقام بتوجيه بعض الضربات التي ادت 
بلدة  في  وطفلين  فتاة  استشهاد  الى 
بخديدا  بينما اسفر قصف داعش لبلدة 
تلكيف عن استشهاد شاب يدعى لجين.
مدينة  الى  النازحين  عدد  وبلغ 
عن  اعدت  احصائية  حسب  اربيل 
تشرين  في  ونشرت  الكنيسة  طريق 
مصادر  فحسب   2014 العام  من  الثاني 
عنكاوا  موقع  نشرها  التي  المعلومات 
العراق  مسيحيي  باخبار  المختص  كوم 
سهل  من  النازحة  العوائل  عدد  فإن 
محافظة  إلى  الموصل  ومدينة  نينوى 
بواقع  عائلة   10353 بلغ  قد  أربيل 
 1338 قوش(،  )قره  بغديدا  من   6377
من برطلة، 1154 من مدينة الموصل و 
742 عائلة من بلدة كرملش فضا عن 
عدد آخر من العوائل التي نزحت من 
بلدات شعبنا األخرى في سهل نينوى.
نشر  تقرير  تداولها  التي  االحصائية  اما 
في موقع عراقيات حيث اعدته للموقع 
عنوان  وحمل  عيسى  اسكندر  ماري 
العائات المسيحية في دهوك بين معاناة 

التقرير  بين  فقد  الهجرة  النزوح وحلم 
عدد الهوائل المسيحية التي لجات الى 
محافظة دهوك وحسب مديرية الهجرة 
 2000 من  اكثر  بلغ  فقد  والمهجرين 
عائلة في مركز القضاء اضافة الى 650 
عائلة في قضاء زاخو و250 عائلة في 
في  موزعين  عائلة  و350  سميل  قضاء 
اقضية الشيخان وبردرش وعقرة ..اما عن 
اوضاعهم فاالغلبية مازالوا مستقرين في 
القاعات الخاصة بالكنائس والمؤسسات 
بعض  اعدتها  التي  والكرفانات  الثقافية 
بينما  الكنائس  مع  بالتعاون  المنظمات 
العوائل  من  اخرى  اعداد  ارتأت 
الستئجار منازل في مناطق مركز دهوك 
واربيل وببدالت ايجار قد تصل كأعلى 

معدل الى 700 دوالرشهريا ..
في  تقع  سريانية  بلدة  قوش  وقره 
على  العراق  شمال  نينوى  محافظة 
مدينة  شرق  جنوب  كم   32 نحو  بعد 
الموصل، على الضفة الشرقية لنهر دجلة 
تشكل مع نهر الخازر المنطقة الجنوبية 
سبع  بخديدا  تتوسط  نينوى.  سهل  من 
التاريخية  األديرة  من  وعددا  كنائس 
البلدة  تعتبر  األثرية.  والمناطق  والتال 
أحد  الحمدانية  قضاء  مركز  كذلك 
االقضية الخمسة للمحافظة. ويضم مركز 
واالديرة  الكنائس  من  العديد  القضاء 
لعل من ابرزها كنيسة الطاهرة الكبرى 
قاعتها  تضم  التي  ريوحنا  ما  وكنيسة 

بانوراما الكثر من مئتي شهيد من ابناء 
البلدة قضوا في الحرب العراقية االيرانية 
ابان الثمانينات اضافة الى كنائس اخرى 
منها كنيسة مار يعقوب وكنيسة مارزينا 
وكنيسة مار بهنام وسار وهنالك كنائس 
سركيس  مار  كنيسة  مثل  تاريخية 
كما  كوركيس  مار  وكنيسة  وباكوس 
من  عددا  ايضا  وتضم  القيامة  وكنيسة 
السريان  )دير  ناقورتايا،  منها  االديرة 
مار  الديلمي( ودير  يوحنا  مار  دير  أو 

قرياقوس اضافة لمزارمارت شموني.
 اما قضاء تلكيف فيقع شمال غرب 
العراق ويبعد عن مدينة الموصل ومن 
شمال  كلم   18 حوالي  نينوى  خرائب 
محاطا  منخفضة  ارض  وتشغل  شرقها 
باللغة  تلكيف  إسم  معنى  بالهضاب، 
الحجارة  تل  أي  كيبا  تل  هو  أآلرامية 
قد  للبلدة  ذكر  اقدم  التاريخ  .ويذكر 
المسيحية  اشور  كتاب  مؤلف  سجله 
ونهبهم  المغول  ذكر  إلى  تطرق  حين 
لتلكيف عام )1508م(، وتضم تلكيف 
كنيستها الكبيرة التي تجذب انظار سائر 
خلف  والمقامة  تلكيف  إلى  القادمين 
تل تلكيف األثري من الناحية الجنوبية. 
انها تضم كنيستين ومعبدا  الواقع  وفي 
اكبرها  واحدة  مجموعة  في  صغيرا 
واقيمت  يسوع  قلب  اسم  شيدت على 
وصغيرة  قديمة  كنيسة  انقاض  على 
قرياقوس  مار  كنيسة  تدعى  كانت 

الشهيد وكان ذلك عام )1911 م( في 
عهد المثلث الرحمة البطريرك عمانوئيل 

الثالث دلي.
والى الجهة الشمالية بموازاة كنيسة 
قلب يسوع يقع معبد صغير للعذراء اقيم 
عام )1940 م( على انقاض كنيسة اقدم 
العذراء  مريم  اسم  على  اقيمت  منها 
وهنالك  كما  السماء.  إلى  المنتقلة 
مار  مزار  منها  المزارات  من  العديد 
يوسف، مزار مارت شموني، مزار مار 
سهدا  بوخت  مزار  المعمذان،  يوحنا 
هو  اآلثرية  معالمها  أهم  وغيرها.ومن 
مقبرة  عن  عبارة  حاليا  هو  الذي  تلها 
سيطرتهم  بعد  التنظيم  عناصر  جرفها 
بحاجة  النازحين  اوضاع  البلدة.  على 
عانى  فقد  عام  مرور  بعد  مراجعة  الى 
غياب  من  القاعات  في  المستقرين 
الخصوصية التي كانوا يتمتعون بها في 
اثقلت  بينما  منها  هجروا  التي  منازلهم 
في  استقرت  التي  العوائل  االيجارات 
توزيع  وتاخر  غياب  محنة  بعد  منازل 
قامت  التي  العوائل  كون  مستحقاتهم 
باالستئجار من الموظفين من المعتمدين 
على الراتب في تسديد مستحقاتهم فيما 
غذائية  سلة  بتوزيع  المنظمات  اكتفت 
دون االلتفات لتوفير التمويل من اجل 
تسديد االحتياجات الضرورية كمراجعة 
سبيل  على  ايجار  تسديد  او  طبيب 

المثال.

عامان على التهجير القسري ومآسي شعبنا ما زالت مستمرة 

ملف النزوح وإفراغ بلدات سهل نينوى من مكونها األصيل.. قرە قوش وتلكيف أنموذجا
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غسان سالم

ذلـك اليـوم المغبـر بالدخـان والمعتـم بأصـوات 
المدافع ما أقسـى ذكراه، وما أشـد قسـاوته. حين 
انتفضـت متسـائا: “فـي سـبيل مـن؟ ومـن أجـل 

مـن؟ كل هـذا؟”.
ولـم يخيـل لـي أننـي بإنتظـار الجواب مـن أحد. 
وألملـم  بيتـي،  ألهـل  أنـادي  مسـرعا  فنهضـت 
التـي  الهـاون  قنابـر  تدركنـا  أن  قبـل  أغراضـي. 
السـكني  تتسـاقط علـى حيينـا  تـزال  مـا  كانـت 
بشـكل عشوائي. وللحال جاءنا نبأ قض مضاجعنا، 
وتلونـت آمالنـا بلـون أسـود ملطـخ بالـدم. فقـد 
طـال القصـف أطفـال فـي عمـر الزهـور، وأمهـم 
الثكلـى فـي ريعـان الشـباب، وأخترقـت قذيفـة 
تصـب  وأنهالـت  الصبـاح،  ذلـك  طائشـة صفـاء 
جـام غضبهـا على بهاء الطفولـة البريئة. وصرخت 
إختـرق  “لقـد  صـراخ:  مـن  أوتيـت  مـا  بأعلـى 
الدواعـش صفوفنـا وأنهـزم المدافعـون الرابضـون 
فـوق روابـي بلدتنـا”. ووسـط النيـران المشـتعلة 

قـدر  حملنـا  المتكسـرة،  الطرقـات  أكمـة  علـى 
مـا أسـتطعنا مـن األمتعـة. وغدونـا مـع الصفـوف 
مرعـب،  مشـهد  فـي  ماذاتهـا،  صـوب  الهاربـة 
وسـط تلـك الطرقـات المغبـرة والملتهبـة بلهيـب 
القيـض األسـود. كل منـا يجـر متاعـه مـع أكـوام 
السـيارات الائـذة بهـذا المنحـدر الوحيـد الـذي 
يقودنـا إلـى أقـرب نقطـة تفتيـش نحـو الشـمال. 
ومـن خلـف الربـوع المصفـرة بالشـمس كانـت 
بلدتـي تحتـرق والنيـران تشـيع فـي كل مـكان. 
لقـد فقدنـا كل أمـل بالعودة، ونحن نلقـي النظرة 
األخيرة على بيوتاتنا وكنائسـنا ومحالنا وشـوارعنا 
راجليـن  نتخطاهـا  كنـا  التـي  الزراعيـة  والطـرق 
نحمـل كتبنـا جيئـة وذهابـا إلـى مدارسـنا، ونعيـد 
علـى أذهاننـا كل ذكرياتنـا. لننظـم إلـى جمـوع 
النازحيـن فـي مشـهد الـذل واليـأس، وقـد تركنـا 
خلفنـا سـتة اآلف عـام مـن التاريـخ والذكريات، 
ضاعـت كلهـا فـي لحظة جنونيـة واحـدة. لنواجه 
مصيرنـا الغامـض. لتتـوارى آمالنـا وأمجادنـا شـيئا 

فشـيئا كلمـا أضحت 
وأراضينـا  بلدتنـا 
بعيـدة .. بعيـدة جدا 
يلطمـه  كحلـم   ..
فيتـوارى  الخيـال 
فـي الحال. فسـار بنا 
المزدحـم  الركـب 
وقـد أنهكتنـا حرارة 
الاهبـة.  الشـمس 
سـاعات  ومـع 
المريـع  اإلنتظـار 
أمـام نقطـة التفتيـش، لـم نعـد نتحسـس هويتنـا 
شـموخنا،  ومـال  كرامتنـا  فتاشـت  وإنسـانيتنا. 
لننزلـق  بالتـراب  أجسـادنا  سـويت  لـو  وتمنينـا 
تحـت األرض. وعندمـا الح لناظرينـا مجموعـة 
مـن الخيـم الزرقـاء، فهمنـا للحـال أننـا فقدنا كل 
شـيء، وهـا نحـن هنا مرميون علـى قارعة الطريق 
نسـتجدي كرامتنـا ممـن سـلبوها منا. وكـم تمنينا 
المـوت عندمـا الح لعيوننا بـكاء األطفال وصراخ 
الثكالـى وخنـوع المسـنين منحنـي الظهـور وهـم 
يتكئـون على عكازاتهم بمهانـة، ويمدون أيديهم 
كـي  ليقودوهـم  وهنـاك  هنـا  الهائمـة  للسـابلة 
يحتمـوا بظـل عمـود مركـون أو شـجرة فارعـة. 
ورأيتهـم  والضعـف.  بالخـوف  مشـبعة  وعيناهـم 
كأنهـم ينادوننـي ويسـتنجدون بـي ألحملهم معي 
بمركبتـي الصغيـرة، فصرخ بـي الجندي المرابض 
فـي نقطـة التفتيش هذه، ألقـدم أوراقي، فترددت 
وأشـحت بوجهـي عنهـم. وأنـا أروم البحـث عـن 

سـبيل للنجـاة. وأعبـر الحـدود الجئـا.

قصة قصيرة
تجاعيد األلميوم النزوح

سنتان مّرتا
ونحن خارج أسوار الوقت

خارج أحداث التاريخ وحقائق الزمن
سنتان مّرتا

وها هما تبثان رذاذ الصبر ونزف الكلمات
راحلون مّروا من هنا

وآخرون ينتظروا الرحيل بعد حين
سنتان مّرتا

وها أنا أراهم من ثقب الليل
حاملين معهم تجاعيد األلم

أرى حزنهم المعلق على حبال المساعدات
أرى صبرهم يباع في حقائب الساسة

فربما تهجيرهم كان مطلبا
كي تكتمل خارطة االنتقام

سنتان مّرتا
يفتح باب وتغلق أبواب
ننتقل من بلد إلى بلد
من مرفىء إلى مرفىء

من مطار إلى آخر
تطاردنا شمس الظهيرة

و »قسوة المنافي البعيدة«
لنختصر المسافات نحو األمان

أقدامنا تختطف المجهول في دروب العالم
ووجوه تقتفي إثر القارات

وأخرى تبحث عن سفن الموت في بحر ايجه
فغدت دموعنا مياها للسفن التائهة في عرض 

البحار
سنتان مّرتا

منذ األربعاء الحزين في 6 آب 2014
عربات مدججة بالبشر

نساء وأطفال وشيوخ
مديات تتوغل في عمق المأساة

حشود منفلقة عن الزمن
شقوا طريق المجهول نحو األمان

رسموا بأقدامهم أبجدية النهار
بعد أن حملوا على أكتافهم ثالثة كواكب 

هوت في سماء بخديدا
إنعام / ديفد / ميالد

نقشوا بالدم طريق الشهادة
سنتان مّرتا

وها هو ذلك السهل مؤثثا  بالسواد
بعد أن أحرق الملثمون وجه الحضارة

وأغلقوا نوافذ الحياة
سنتان مّرتا

منذ النزوح عن سهلنا األخضر
نزحت معنا أسراب الحمام وأجواق المالئكة

كي تحرس الهاربين من وجه الظالم
تركنا دورنا وازقتنا وكنائسنا يلفها األسى

حينما وصلها الشر وغادرها السالم

• القيت في ذكرى مرور سنتين على النزوح في 6 اب 
2014 خالل الجلسة التي اقامتها مجالس سهل نينوى 
)بخديـدا ، برطلـي ، كرمليـس( يـوم 8 آب 2016 تحـت 
شـعار )عائـدون ...عائـدون ... وباقـون( علـى قاعـة جمعيـة 

الثقافـة الكلدانيـة فـي عنكاوا.

د. بهنام عطاالله

رسالة محارب
         

سرجون نوح شعبو/ فرنسا

 
خفي عني يا نينوى الحدباء

خفي بفراقك عني 
في ليلة ال المس بها عشقك 

والبس من ثوبك الممزق عطر 
بالدي 

واستنشق من هوائك
الذي يفوح بعطر أمي
* * *

رسالة من األطفال قد وصلتني 
في وسط الحرب تناجي

حيث أحرقتني براءة طفولتهم
وهم يبحثون عن بادرة أمل 

حين أحرقتهم خيوط الشمس 
بنيران الغضب رغم ان الشمس 

كانت دفئي
اال ان اليوم اصرخ خفي عني

 * * *
الكثير من محطات العمر 

قد رفقتها في رفوف الذكريات
حين يمسني األلم يسكت قلمي
للسماء التي امتدت في مخيلتي 

عبر القارات
التي فيها عشقك

* * *
نعيش في حب الوطن

وفي فجر الصباح 
يظهر الوطن الماضي 

من جديد حامال
حقائب الذكريات

وبقايا الوطن الباقي
نحو المهجر ....؟

فيبكي الزمن األتي
لذكريات عشق تركها زمن 

الماضي 
في تلك الحقيبة المبللة

بقطرات عيني 
فكان لي في تلك القارة 

صورة حبيبتي الواقعة في نصف 
الطريق

وطفلتي التي لم تولد بعد 
وأبي الذي اختالة الرصاصة 

وأمي التي مات 
وهي تبحث عن رغيف الخبز

وبيتي الذي لم تكتمل قصتة

نفحات باغديدية
طالل وديع

 

شهداؤنا 
»انعام .. ديفد .. ميالد«

هم شهداء البراءة
من بلدة اسمها »بغديدي«

تلك البريئة الجميلة الشامخة 
في سهل البراءة

تفرشه بشالها ذاك الذي هو
 ربيع الجمال والبراءة

بلدة أمسها حضارة براءة
حاضرها عرس براءة

وغدها طموحات براءة
بغديدي هي ابنة يسوع

هي بلدة العذراء
هي كنيسة الحقيقة

هي ام الشهداء
شهداء محبة ودماء

انعام ... ديفد ... ميالد ..وكل 
الشهداء

سيلمعون نجوما في سماء البراءة
وسيبقون الصوت األنقى واألقوى 

الذي سيوبخ ضمير العالم
هو السؤال االقوى من كل زلزال:

لماذا يقتل االبرياء ؟

امال الوكيل / برطلة

في مثل هذا اليوم 6 اب 2014
سرنا نحو المجهول

حملنا مااستطعنا ورحلنا
اخذنا اوالدنا مسرعين

وتركنا أباءنا تحت التراب 

راقدين
أغلقنا األبواب وفتحنا نوافذ 

االمل
قلنا ألنفسنا ساعات ونعود

لم نحمل ماغلى ثمنه
فكل شئ هناك ثمين

حتى التراب وبقايا االقالم

السير نحو المجهول
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لــقـمــــان كــريـمــي 
صالح سركيس

عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

انتخاب نوزاد بولص الحكيم منسقا عاما لشبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى

وفد مشترك من األحزاب السريانية يزور مقر منظمة سورايا 

عـــن  أربيـــل   محافظـــة  فـــي  أعلـــن 
المجتمـــع  منظمـــات  شـــبكة  تشـــكيل 
ـــع  ـــث تضـــم جمي ـــوى حي ـــي نين ـــي ف المدن
نينـــوى   محافظـــة  واطيـــاف  مكونـــات 
ــم  ــة تـ ــن 70 منظمـ ــر مـ ــاركة اكثـ وبمشـ
ـــات  ـــبكة منظم ـــبكة  )ش ـــم الش ـــار اس اختي

ــاء  ــوى(، جـ ــي نينـ ــي فـ ــع المدنـ المجتمـ
ذلـــك فـــي االجتمـــاع الـــذي عقدتـــه 
ــى  ــوى  علـ ــي نينـ ــة فـ ــات العاملـ المنظمـ
ــوم  ــال  يـ ــكاوا رويـ ــة فنـــدق “  عنـ قاعـ
ـــل  ـــره نوف ـــس  4 آب. 2016 وحض الخمي
نينـــوى و  الســـلطان محافـــظ  حمـــادي 

مجلـــس  ممثـــل  الـــداوودي  غـــزوان 
ــوق  ــة حقـ ــس لجنـ ــوى رئيـ ــة نينـ محافظـ
ــي  ــع المدنـ ــات المجتمـ ــان  ومنظمـ األنسـ
وتـــم أنتخـــاب نـــوزاد بولـــص رئيـــس 
ـــقا  ـــام منس ـــة واإلع ـــورايا للثقاف ـــة س منظم

عامـــا للشـــبكة وباألجمـــاع..

السـرياني  االتحـاد  حـزب  مـن  وفـد  زار 
الوطنـي  النهريـن  بيـث  واتحـاد  السـوري 
واالتحـاد السـرياني الديمقراطـي؛ مقرمنظمـة 
الوفـد  وأسـتقبل  واالعـام،  للثقافـة  سـورايا 
نوزادبولـص  المنظمـة  رئيـس  قبـل  مـن 
الوفـد  وضـم   االداريـة،  الهيئـة  وأعضـاء 
الزائـر السـيد  ايشـوع كوريـا  رئيـس حـزب 
السـوري والسـيد صبـاح  السـرياني  االتحـاد 
ميخائيـل برخـو  رئيـس حـزب اتحـاد بيـث 
النهريـن الوطنـي، و السـيد )سـلوان صبـاح 
موميـكا( السـكرتير العـام لاتحـاد السـرياني 
الديمقراطـي والسـيدة يسـرى مبـارك كجـو 

لاتحـاد. السياسـي   المكتـب  عضـو 
 وجـرى فـي اللقـاء بحـث الوضـع السياسـي 
فـي المنطقـة وتوحيد كافة الجهود والخطاب 
السياسـي لشـعبنا ووضـع أليـة  عمل مشـتركة 
لصالـح  يصـب  بمـا  القومـي  المجـال  فـي 
وأتفـق  سـورايا،  لشـعبنا  العليـا  المصلحـة 

المشـترك  التعـاون  تعزيـز  علـى  اللقـاء  فـي 
وتبـادل الزيـارات بيـن أطـراف ومؤسسـات 
وتنظميـات شـعبنا القوميـة مـن أجـل تثبيـت 
حقـوق شـعبنا المشـروعة في العراق وسـوريا 
الدسـاتير  تضمنـه  بمـا  كوردسـتان  واقليـم 
تحريـر  فـي  باألسـرع  والمطالبـة  المحليـة، 
مناطقنـا المحتلـة مـن قبـل داعـش وخاصـة 

فـي سـهل نينـوى . كمـا أكـد فـي األجتماع 
علـى  تقديـم الدعـم  السياسـي والمعنـوي 
مـن اجـل القضيـة القوميـة )السـريانية( فـي 
شـعبنا  أبنـاء  جميـع  بيـن  التسـمية  توحيـد 
تحـت اسـم )سـورايا( لخلـق قاعدة مشـتركة 
شـعبنا  اجـل خدمـة  مـن  واحـدة  وأهـداف 

تسـمياته. بكافـة 

توقيع كتاب )مالذات المنفى واالغتراب( 
للقاص والكاتب نوري بطرس

قراءة : سورايا
االدباء  اتحاد  أقام  والمثقفين  والكتاب  األدباء  من  نخبة  بحضور 
والكتاب السريان يوم االربعاء الموافق 3 اب 2016 احتفالية توقيع 
واالغتراب(  المنفى  والمعنون)ماذات  بطرس  نوري  القاص  كتاب 
الجزائر  في  االختاف  منشورات  بيروت ضمن  في  الصادر حديثا 
ودار األمان في الرباط ومنشورات ضفاف في بيروت. ادار الجلسة 
عنكاوا  في  االجتماعي  االكاديمي  المركز  قاعة  على  اقيمت  التي 
اوعز  حيث  سركيس،  صاح  السرياني  والمترجم  األديب  بأربيل 
بعنوان  جاءت  التي  النقدية  ورقته  لقراءة  عطاالله  بهنام  د.  للشاعر 
)نوري بطرس عطو بين المنفى واالغتراب( استعرض من خالها ما 
كتبة بعض النقاد والكتاب من آراء وافكار وماحظات عن روايته 
العنكاوي..نص  ابراهيم  ...يوسف  الطائر  ب)العنكاوي  الموسومة 
سردي تاريخي وثائقي(  ومجموعته القصصية )هموم طائر النورس( 
ومجموعته القصصية الجديدة )ماذات امرأة(التي احتوت على 15 

قصة قصيرة. ومن النقاد الذين تم استعراض اراءهم حول الكتاب:
الناقد  د. سمير خوراني.-  الناقد  عبيد .-  د. محمد صابر  الناقد   -
الناقد طال زينل  الناقد محمد يونس صالح .-  الحوري.-  موسى 
سعيد.- الناقد شوقي يوسف بهنام.- الناقد عبد الستار عبدالله- الناقد 
فليح مضحي احمد السامرائي.ثم قرأ مدير الجلسة صاح سركيس 
انطباعه المعنون )قراءة خاصة في كتاب يوسف ابراهيم العنكاوي( 
.ثم اعقبه مؤلف الكتاب نوري بطرس ليتحدث عن كتابه الجديد 
، مستعرضا آراء وتوجهات العديد من النقاد حوله .بعد ذلك فتح 
باب المداخلة حيث شارك فيها عدد من األدباء واألكاديميين الذين 
طرحوا  أسئلتهم وآراءهم حول الكتاب. وأخيرا تم توقيع الكتاب 

من قبل المؤلف واهدائه لجميع الحاضرين.. 

ــم الســرياني  ــه العل ــا يطلقــون علي أوم
ــل  ــي يمث ــم لك ــو صم ــي، وه اآلرام
الوطــن  فــي  الســريانية  األمــة 

والشــتات.
ــم اكتشــافه  ــا ت ــى م ــم عل يســتند العل
ــر  مــن قبــل الباحــث الفرنســي و خبي
دوبــون  اندريــه  الســامية  العلــوم 
ــي  ــف ف ــل حل ــي ت )1900 -1983( ف
ــفة تصــور  ــة المكتش ــوريا. و القطع س

كلكامــش بيــن اثنيــن مــن رجلــي 
شــمس  بقــرص  مدعوميــن  الثــور 
ــر  ــود لعص ــا تع ــد بأنه ــح و يعتق مجن
الملــك اآلرامــي )كبــارا بــن قاديانــو( 

ــاد.  ــل المي ــع قب ــرن التاس ــي الق ف
فــي تصميــم العلــم الســرياني الشــمس 
يمثــل  مصبــاح  او  بلهــب  مســتبدلة 
ــة  ــة ذكي ــي عملي ــدس ) ف ــروح الق ال
المتمثــل  الوثنــي  االلــه  إلســتبدال 

ـــعيثا  ـــا .... بتش ـــما راب ـــا  وش  كلذاي
ـــا  ـــا خاث وبزون

أنيون نشرا دطوري 
وأريا دكلي دشتاثا 

شمي بهيرا 
قماييون كو دنيي 

كو لشانا وكو أثواثا 
كلدايـــا ييون مخ نوهرا 

شمشا دكلي يوماثا 
أنـــا هـــو نســـر الجبـــال وأســـد 

منيـــر  أســـمي  الســـهول،  كل 
ـــي  ـــل القمـــر ف ـــل النجـــوم ومث مث

ــموات  السـ
ــة  ــي اللغـ ــا فـ ــي الدنيـ االول فـ
أنـــــا   – الحـــروف  وفـــي 
ـــمس  ـــور الش ـــل ن ـــي مث كلدانــــ

لـــكل األيـــام
كلمـــات والحـــان وتوزيـــع : 

الســـناطي  صهيـــب 
ايقاعات : سركون ابراهيم 

تصوير: طارق سليم 
مونتاج : وسام كميل 

أخراج : ليث بنيامين داود
LBD PEO GROUP : انتاج

العمـــل برعايـــة اذاعـــة صـــوت 
الكلـــدان فـــي ميشـــيغان. 

اهـــداء مـــن الفنـــان صهيـــب 
ــل  ــى كل األهـ ــناطي الـ السـ
واألقـــارب واألصدقـــاء فـــي 

العـــراق وفـــي المهجـــر

بقلم: رئيس تحرير
ربما يسأل هل سنعود؟

أم سنرحل الى عالم أخر؟
أقــول ألبنــاء شــعبي المهجــر قســرا، ســنعود وســتعود 
الذكريــات، وتــدق أجــراس الكنائــس معلنــة كمــا كانــت 
ــقيقته  ــام وش ــار بهن ــوق م ــا ف ــع صلبانه ــة م ــابقا، مرفوع س
ســاره، فــوق تــل كرمليــس والقديســة بربــارة والــى تلكيــف 
وبعشــيقة وبحزانــي والــى مــار اوراهــا، ســنرجع لكــم عــن 
ــوف  ــاء س ــوى الحدب ــي نين ــس ف ــى ماركوركي ــب، ال قري
ــد، وســوف  ــن جدي ــاء األنســان م ــل لبن ــود األم ــود ويع نع
ــل  ــوج لنحتف ــقط الثل ــر وتس ــل بالمط ــتاء ونحتف ــي الش يأت
بميــاد اليســوع أبــن مريــم فــي بلداتنــا، بكنائســها وصلبانهــا 
وتنــزل بــركات الــرب معلنــة الحيــاة الحــرة الكريمــة لشــعبنا 
فــي ارض أبائــه وأجــداده، ســهل نينــوى فــي بخديــدا 
ــا  ــف وبطناي ــي وتلكي ــيقة وبحزان ــس وبعش ــة وكرملي وبرطل

ــاة ...   ــترجع الحي ــقف، اليكــم س ــا وتللس وباقوف

المبدع   جنان  ساوا: )  كلدايا( أغنية جديدة

سنعود ...

العلم السرياني.. معاني ودالالت
للداللــة علــى  القــدس  بــروح  الشــمس  بقــرص 
الخلفيــة  المســيحية(.  الــى  االنتمــاء  و  االعتــزاز 
الحمــراء تــم اختيارهــا كرمــز للدمــاء التــي ســكبت 
عبــر  للســريان  الجماعيــة  االبــادة  عمليــات  فــي 
ــي  ــل ف ــل األم ــر يمث ــون األصف ــا الل ــخ . ام التاري
بــاد او ارض خاصــة بهــم. و النجــوم األربعــة 
ــرات  ــة و الف ــان نهــري دجل ــن يمث تحــت الجناحي

وجيهــون و بيشــون.
ــة  ــرياني بثاث ــم الس ــرة العل ــص فك ــا تلخي و يمكنن

ــية: ــاط رئيس نق
1 - اللــون األحمــر الــذي يفســر علــى فداحــة 

المجــازر التــي ارتكبــت بحــق الســريان.
2 - اإلعتــزاز و التباهــي بالديــن المســيحي مــن 
التــي  بالشــعلة  المتمثلــة  القــدس  الــروح  خــال 

تتمركــز العلــم.
3 - خصوصيــة االنتمــاء الــى الحضــارة اآلراميــة 
ــل  ــات ت ــي تنقيب ــن خــال الشــكل المكتشــف ف م
حلــف التــي ظهــرت فيــه بقايــا مدينــة غوزانــا 

عاصمــة مملكــة بخيانــي اآلراميــة.


