مطالبة بأرجاء االنتخابات
اربيل
مثة مطالبة بأرجاء االنتخابات لحني تحرير
جميع املناطق من قبضة مسلحي داعش
واعادة النازحني اىل مناطقهم.
فرحان محمد عضو مجلس محافظة االنبار
اعلن خالل مؤمتر عن توتر االوضاع االمنية يف
محافظة االنبار وان هناك تهديدات بني فينة
واخرى عىل مناطق مختلفة من املحافظة،

هذا ناهيك عن ان عدد غري قليل من اهايل
املحافظة نازحون و يعيشون اوضاعا مزرية،
واضاف لو اجريت االنتخابات يف الوضع الراهن
لن تكلل بالنجاح ألن منظمة داعش االرهابية
مازالت تشكل تهديدا عىل كثري من املناطق
يف محافظات االنبار واملوصل ومحافظات
اخرى ومثة عدد كثري من النازحني ،لذا القرار
املناسب هو ارجاء االنتخابات لوقت مناسب .

اربیـل
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جريدة سياسية ثقافية
مستقلة عامة نصف شهرية

مجلس الوزراء يضيف مادة تاريخ التركمان الى المناهج الدراسية
الدراسية ،مضيفا ان مجلس الوزراء
ووزارة التربية وافقا رسميا على
درج مادة تاريخ التركمان ضمن
المناهج الدراسية الى جانب تاريخ
القوميات االخرى في االقليم ألن
التركمان قومية مستقلة ذات تاريخ
و ثقافة و عادات وتقاليد ولغة .
ووفقا لكتاب وزارة التربية لحكومة
اقليم كردستان والذي ردت بموجبه
على البرلمان ومجلس الــوزراء
الصادر في  8كانون الثاني 2017
ان الـــوزارة االنفة الذكر وافقت
على درج مــادة تاريخ التركمان
ضمن المناهج الدراسية للمدارس
ألنهم قسم من تاريخ كوردستان
ولهم ماضيهم وتاريخهم لذا يجب

اربيل  /خاص

عضو الهيئة التنفيذية للجبهة
التركمانية العراقية يقول بناءا على
طلبنا مجلس الــوزراء و وزارة
التربية يوافقان على اضافة مادة
تاريخ التركمان ضمن المناهج
الدراسية في االقليم.
آيدن معروف عضو الهيئة التنفيذية
للجبهة التركمانية العراقية تحدث
لجريدة اربيل قائال :نثمن قرار
وزارة التربية الذي هو نتيجة سعينا
و شقائنا نحن في الجبهة التركمانية
وقد كنا نتباحث حول هذا الموضوع
في البرلمان وفي حواراتنا السياسية
ومكاتباتنا وكنا نطالب بدرج تاريخ
التركمان كما هو ضمن المناهج

منح خمس ماليين دينار
لموظفي العراق

اربيل
مــصــرف الــرافــديــن يضع
شــروطــا وضــوابــط لطالبي
سلفة الرافدين من موظفي
الـــــوزارات و المؤسسات
الحكومية العراقية،ووفقا لذلك
تمنح خمسة ماليين دينار
للموظفين وليس  10رواتب
تباعا ،و بهذا الصدد اعلن
المكتب االعالمي لمصرف
الرافدين في بيان له متابعا
لشروط و ضوابط منح السلفة
موضحا انه من االن فصاعدا
يمنح مبلغ خمسة ماليين دينار

للموظفين كلسفة و ليس 10
رواتـــب تباعا،كما اوضــح
ان الية طلب السلفة ستكون
اكترونيا عن طريق الموقع
الرسمي للمصرف،لكن على
الموظفين قــراءة شــروط و
تعليمات الحصول على السلفة
وثم تقديم طلباتهم.من الجدير
بالذكر ان مصرف الرافدين
ماض بمنح السلف لموظفي
ٍ
الحكومة العراقية منذ 2016
مبلغ بقيمة  10رواتب دفعة
واحدة،لكنه االن يمنح خمسة
ماليين دينار .

ان يكون دراســة تاريخهم ضمن
المناهج الدراسية حتى يكون جميع
مواطني كوردستان على معرفة
ودراية بتاريخ التركمان.كما وجاء
في كتاب وزارة التربية ايضا انه
ثمة توصيات في شهر تشرين
الثاني  2016وفــي مؤتمر عام
لبرامج المطبوعات احــدى تلك
التوصيات هي متابعة و مراجعة
مــوضــوع االجتماعيات ويمكن
من خالل مراجعة المواضيع ان
يقدم التركمان بجميع اطرافه و
اختصاصييه و مؤرخيه طرحهم
حول تاريخهم الى وزارة التربية
من اجــل ادراجــه ضمن المناهج
الدراسية في اقليم كوردستان .

تكريم احد مسؤولي قائمة
اربيل التركمانية في تركيا
اربيل
عبدالسالم عبدالمجيد عضو قائمة اربيل
التركمانية و استاذ جامعي في جامعة
صالح الدين في اربيل يشارك في العديد
من الندوات والمهرجانات ويتم تكريمه.
بعدعودته من تركيا اعلن عبدالسالم
عبدالمجيد لجريدة اربيل :تلبية لدعوة
الى اقليم كردستان شاركت في المهرجان
الثامن للمجلة في مدينة اسطانبول حيث
مثلت اربع مجالت رامان – جركة
– جةنك وبه ند – دوغ  ،واضاف في
نهاية المهرجان ألتقيت بوزيرالثقافة و
السياحة التركي نبي ئالجي،بعد الحديث
عن وضع الثقافة اهديته صورة تمثل
مئذنة اربيل وقد نالت اعجابه وشكرني
على هذه الهدية القيمة.
وحول نشاطاته االخرى قال عبدالمجيد
بعد المهرجان قدمت ندوة لمنظمات اتراك
العراق بعدها شاركت في مهرجانات
اخرى حول صناعة الدفاعات،واوضح
الكادر المتقدم لقائمة اربيل التركمانية انه
تم في الندوة الحديث عن اوضاع تركمان

العراق و االقليم مشيرا الى ان تركمان
العراق من القوميات االصيلة في العراق
ويجب ان يتعاملوا ضمن المعادالت
السياسية،كما وطالبت ان يمنح التركمان
في االقليم نفس ما منح الكرد كقومية ثانية

في العراق و ان يشاركوا في الحكومة
بشكل اوسع .
وفي ختام نشاطاته تم تكريمه من قبل
منظمات و شخصيات بالعديد من الهدايا
التقديرية .
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حقوق المكونات في
معاهدات االمم المتحدة

عبدالسالم عبدالمجيد شاكر استاذ جامعي ،باحث و
كاتب
الكثير من وثائق االمم المتحدة ينطوي على مفهوم
المكونات ومن اهم تلك المعاهدات هي المعاهدتين
الدوليتين الخاصتين بالحقوق المدنية و السياسية
و االقتصادية و الثقافيةعام ،1966كما واالعالن
العالمي لحقوق االشخاص المنتمين للمكونات
القومية او الدينية في عام 1992والذي جاء في
مقدمته الدعم والحفاظ على حقوق االفراد الذين
ينتمون الى مكونات قومية و دينية و لغوية في
البالد و توفير االستقرار السياسي و االجتماعي في
الوطن الذي يعيش فيه،واشهرتلك الوثائق الخاصة
باالمم المتحدة التي تخص حقوق المكونات ذلك
االعالن الذي يعتمد مباشرة بالمادة ( )27من
المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و
السياسية التي جاءت فيها ( اليجوز للدول التي
ذات مكونات و اقليات مختلفة ان يهّمشون من
الحقوق مثل ممارسة الحقوق الثقافية و الدينية و
اللغة اسوة ببقية أفراد المتجتمع ) .
فيما لوامعنا النظر لحقوق المكونات في الدستور
العراقي بالخصوص دستور مابعد سقوط النظام
السابق ،حيث يتضمن العديد من البنود مثل المادة
( )2االساسيات كما و المادة ( )14الخاصة
العراقيون
بالحقوق والحريات وجاء فيها
متساوون امام القانون من دون تمييز في الجنس
و العرق و اللون و القومية و الدين و المعتقدات]
كما و ان المادتين  41و  ]43تؤكدان على
المساواة و العدالة و الحريات و الحقوق الطبيعية
لجميع افراد المجتمع،لكن في الحقيقة التعايش
السلمي و ضمانة حقوق التنوع الطائفي لم يحضى
بتلك القوانين و التعليمات ولم يعمل بها،وما يمر
به العراق خير شاهد على ذلك ،وفيما يخص
حقوق التركمان كثالث قومية في العراق وعلى
الرغم من انه يدخل في دائرة المكونات،لكن لم
تحضى هذه القومية بالتمثيل الحقيقي في ادارة
البالد ولم تسنح لهم من ان يكون لهم دور اساسي
في بناء العراق الجديد كونهم اليمتلكون هوية
على اساس المواطنة وهذا يعكس ضعف و موقع
العراق امام المجتمع الدولي .والشك ان منظمات
حقوق االنسان و الحقوق المدنية و السياسية لم
تكن غافلة عما يجري في العراق ،حيث ترفع
تقارير سنوية الى جهات عليا لتكون على معرفة
تامة باالوضاع.
من اجل تقوية موقع اقليم كردستان في المجتمع
الدولي يجب على الحكومة و السلطة السياسية
في االقليم ان تلتفت بجدية اكثر لحقوق المكونات
و اشراكهم بممثلين حقيقيين من اجل دفع عجلة
تقدم التجربة الديمقراطية في المنطقة الى االمام
وتستفاد من القوميات تلك من خالل العالقات
االقليمية مما سيعلي شأن اقليم كردستان في
المحافل الدولية .

اربیل

اكثرية االحزاب العاملة في االقليم لم تعقد
مؤتمراتها في مواعيده

اربيل  /خاص
اكثرية االحزاب العاملة في االقليم
بكافة توجهاتها التبدي استعدادها لعقد
مؤتمراتها الحزبية بحجج مختلفة،
وعليه فقد مضى فترة على موعد
انعقاد مؤتمراتها .
وزارة الداخلية ألقليم كردستان لم
تتخذ اي اجراءات قانونية بحق
هذه االحزاب ويقول عضو اللجنة
القانونية في البرلمان ان عدم
عقد االحزاب لمؤتمراتها الحزبية
سيؤدي الى عدم احداث التغييرات
داخل تلك االحزاب .وزارة الداخلية
ألقليم كردستان تمنح اجازة ممارسة
االنشطة لألحزاب وفقا للماداة (17
) و يوجد حتى االن (  ) 37حزبا
حصل على االجازة من الوزارة وثمة
( )3احزاب اخرى تقدمت بطلبات
منحها االجازة ولكن الى االن لم
تكتمل االجراءات القانونية للحصول
على الموافقة من الوزارة في الوقت
عينه لم تمنح اجازة ألي حزب اجنبي
للعمل في االقليم ،لكن هناك اربعة
احزاب عراقية توجد لها مقرات في
االقليم وهي مجازة من بغداد وعدا
هذه االحزاب اليسطيع أي حزب
ان يمارس نشاطاته في االقليم من
دون موافقة الوزارة ولم تمنح اي
اجازة ألي حزب خالل هذا العام.
لكن المراقبون يالحظون ان اكثرية
االحزاب العاملة في االقليم الممثلة
لجميع القوميات التركمان و الكرد و
الكلدو اشور مضى على موعد انعقاد
مؤتمراتها الحزبية والبعض منهم
يرجعون االسباب الى عدم وجود
االمكانية المادية و البعض االخر
الى عدم وجود االرضية واالوضاع
المالئمة في االقليم في الوقت الراهن.
وحول هذا الموضوع يقول غفور
مخموري سكرتير االتحاد القومي
الديمقراطي الكردستاني خالل حديثة
لجريدة اربيل :ايقاف صرف ميزانية

االحزاب و االطراف السياسية في
االقليم غبن بحق تلك االحزاب،
كما و تشريع قانون تنظيم ميزانية
االحزاب في برلمان االقليم كان
لغرض تضييق الحريات السياسية و
االحتواء السياسي و تحديد ممارسة
النشاط السياسي لألحزاب و االطراف
السياسية وقد ادى هذا االجراء الى
تجفيف المصادرالمالية لألحزاب و
بالتالي اثر سلبا على جميع النشاطات
الحزبية ويضيف مخموري  :ان سبب
عدم عقد حزبنا لمؤتمره يرجع لعدم
وجود السيولة المالية لتغطية نفقات
المؤتمر،لكننا مستمرون في عملنا و
انشطتنا السياسية وكان من االجدر ان
تراعي القيادة السياسية في كردستان
جميع االحزاب و االطراف و تقف
على مسافة واحدة من الجميع وان
التدعم بعضها دون االخر ،فوفقا
لبعض المعلومات ان الحكومة تدعم
بعضا من تلك االحزاب و االطراف.
واضاف نحن بصدد عقد مؤتمرنا
الحزبي الذي لم يمضي فترة طويلة
عليه  ,نستطيع ان نعقد مؤتمرنا
لكن قد اليكون بالمستوى الذي
نريده .وقال ان عدم عقد االحزاب و
االطراف السياسية لمؤتمراتها شمل
االطراف السياسية التركمانية ايضا
اسوة باالحزاب الكردية االخرى
و يرجعون السبب الى عدم وجود
االمكانية المادية.
وحول العراقيل التي تقف امام عقد
االحزاب و االطراف لمؤتمراتها
الحزبية يقول دلشاد جاوشلي رئيس
الحزب الديمقراطي التركماني خالل
حديث له لجريدة اربيل  :لو كانت
لالحزب موارد اخرى اضافة الى
الميزانية المخصصة لها عندئذ
تستطيع ان تعقد مؤتمرتها الحزبي
لكننا النمتلك اي مورد سوى
الميزانية المخصصة لنا لذا لم نتمكن
من عاد مؤتمرنا الحزبي .واضاف
كانت الميزانية المخصصة لنا من

قبل حكومة االقليم تصرف بانتظام
،لكن مضت ثآلث سنوات على ايقاف
صرف تلك الميزانية لذا تأخر موعد
انعقاد مؤتمرنا وعلى الرغم من ذلك
فاننا عقدنا مؤتمرنا الداخلي .
عضو اللجنة المالية في برلمان
االقليم يشيرالى عدم انعقاد المؤتمر
في موعدة يفرز سلبيات كثيرة
ويجب على وزارة الداخلية ان ال
تسمح بمضي فترة طويلة على موعد
انعقاد االحزاب لمؤتمرها الحزبية
.وفي هذا الصدد قال شوان قالدزيي
عضو اللجنة المالية في برلمان اقليم
كردستان لجريدة اربيل:اعتقد عدم
عقد اكثرية االحزاب لمؤتمراتها
الحزبية هو في الخطوة االولى
مخالف لنصوص مواد انظمتها
الداخلية ويعد تهربا من التغييرات
التي ستتمخض عنه المؤتمر،ألن
المؤتمر الية لتغيير السلطة بين
الرئيس والسكرتير وجميع اعضاء
الحزب،ويضيف ان عدم توفر
السيولة المالية اليقف عائقا امام عدم
عقد االحزاب لمؤتمراتها الحزبية بل
باالمكان عقده بمصاريف اقل ،وليس
هناك شيء اهم من انعقاد المؤتمر في
موعده ،ألن عدم انعقاده في موعده
يفرز سلبيات كثيرة حيث يصيب
كوادر و اعضاء الحزب بخيبة االمل
والغبن في التغييرات و ترقيتهم الى
درجات حزبية اعلى،مضيفا ان على
وزارة الداخلية ان التسمح للقائمين
على االحزاب التي التعقد مؤتمراتها
الحزبية بالعمل وان يديروا احزابهم
وفق مزاجهم .
وكان مسؤول في وزارة الداخلية قد
صرح قبل االن لجريدة اربيل بانه ان
لم تكن هناك االزمة المالية و الحرب
مع داعش لكانت الوزارة اتخذت
جميع االجراءات القانونية بحق
تلك االحزاب لكن مع وجود هاتين
االزمتين الوزارة تغض الطرف عن
االحزاب التي التعقد مؤتمراتها في
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الخوف ام قلة
التجربة

عماد رفعت
من ناحية العمل السياسي ثمة فرصة ثمينة امام
التركمان منذ فترة ليست بقليلة لنيل الحقوق التى
منحت للشعب التركماني منذ سنوات ولم تنفذ
والمناصب التي لم تمنح او المناصب الفارغة في
مجال التربية و الثقافة  ...الخ ،وكل ذلك من خالل
االجتماعات المتتالية التي ستعقد بين الحزبين
االتحاد الوطني و الديمقراطي الكردستاني من
جهة و االطراف و االحزاب وممثلي التركمان من
جهة اخرى والتي انعقدت بشكل مستمر في االونة
االخيرة،لكن مع االسف تنتهي تلك االجتماعات
من دون مكاسب سياسية تذكر ودون ان تضم
االجتماعات الحديث عن أي مطالب للتركمان،
ومن المستغرب ان اجتماعات التركمان مع جهات
في السلطة تنتهي من دون شروط واتفاق وبدال
عن استغالل تلك االجتماعات لطرح موضوع
المناصب و الوعود التي قطعت للتركمان منذ
سنوات ولم تنفذ الى االن او وضع شروط لألتفاق
مع السلطة واجراء حديث عن المشاكل الراهنة
وضمان ايجاد الحلول لها يؤثرون الصمت وال
يتفوهون بكلمة فقط يشاركون كمستمع ومن ثم
يختتم االجتماع من دون أي مكاسب .
انا شخصيا شا ركت عن طريق الصدفة مرات
عديدة في تلك االجتماعات التي جرت بين
السلطة و ممثلي التركمان و االحزاب واالطراف
التركمانية ،لكن مع االسف ماشاهدته اشبة بكارثة
ألن بعض االطراف على الرغم من كونها غير
موحدة و متفقة في االراء لكنها لم تتحدث ولم
تتفوه بكلمة تتعلق بالمشاكل والمسألة التركمانية،
لكن يجب ان نذكر للمثال ان االحزاب الكردية
مثل االتحاد االسالمي و الحزب الشيوعي
والجماعة االسالمية و اطراف اخرى يستغلون
تلك االجتماعات التي تعقد مع اطراف في
السلطة ويتم التعامل معهم معاملة سياسية شريفة
و يدافعون عن مطالبهم و يطرحونها خالل
تلك االجتماعات و بالتالي يكسبون الكثير من
مستحقاتهم و مطاليبهم وهذا التعامل سهل و بسيط
في العمل السياسي و الداعي للخوف ألن كال من
الحزب الديمقراطي و االتحاد الوطني الكردستاني
اليشكالن تهديدا للتركمان .
واالن ثمة فرص سانحة للتركمان من الناحية
السياسية للحصول على حقوقه،ألن هناك دور
مهم للتركمان في البرلمان و مجلس المحافظة
ألستقرار التحالف والوحدة وعدم تغيير المعادالت،
وامامنا فترة وفيرة للطرح و الحديث عن تلك
المسائل،والاشك ان الجهة المقابلة لم تتردد في
تنفيذ مطالبنا وهذا اليتطلب أي نوع من العلوم
وليس صعبا في العمل السياسي،لذا اطالب عندما
تعقد مثل تلك االجتماعات او حتى كانت حول
مواضيع مختلفة ،من الطبيعي جدا ان تستغلها و
تتحدث وتطالب بتنفيذ مطالبك.

اربیل

رايتس ووتش تكشف قيام السلطات الكردية
في كركوك بطرد النازحين التركمان

اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش
الدولية إن سلطات حكومة إقليم
كردستان في كركوك تُجبر التركمان
السنة النازحين على مغادرة المدينة.
و نقلت المنظمة عن لسان السكان
المتضررون إن قوات “األسايش”
التابعة للحكومة اإلقليمية صادرت
بطاقات هويتهم والبطاقات التموينية
وأساءت لهم بنية إجبارهم على العودة
إلى المدن الخاضعة لسيطرة وحدات
شيعية مسيئة تنضوي تحت “مليشيا
الحشد الشعبي” التابعة للحكومة.
و بينت لمى فقيه نائبة مدير قسم
الشرق األوسط في هيومن رايتس
ووتش  :أنه يحق لكل العراقيين العيش
بأمان ،كما أن إجبار األسر التركمانية
النازحة من ديارها على الذهاب إلى
أجزاء خطرة من البالد أمر خاطئ
.وعلى قوات إقليم كردستان التوقف
عن مضايقة التركمان وإجبارهم على
مغادرة كركوك .
و في رد مكتوب على تحقيق أجرته
“هيومن رايتس ووتش”  ،نفى
متحدث باسم حكومة إقليم كردستان
إعطاء المهجرين مهلة نهائية لمغادرة
كركوك  .لكنه قال إنه بناءا على قرار
من السلطات المحلية فإنه يتم مساعدة
الالجئين الذين تحررت مناطقهم قبل

أشهر أو عام على العودة إلى مناطق غير مشروع  .و على السلطات تقديم
إقامتهم األصلية.
وفي وقت سابق بتارخ  21أكتوبر /و في رد مكتوب على تحقيق
تشرين األول  2016أجبرت سلطات
حكومة إقليم كردستان مئات العائالت أجرته “هيومن رايتس ووتش”
العربية السنية النازحة على مغادرة
 ،نفى متحدث باسم حكومة
المدينة .
و أضافت هيومن رايتس ووتش”
إن مصادرة وثائق األسرالتركمانية إقليم كردستان إعطاء
تزيد من تهميش هذه المجموعة المهجرين مهلة نهائية
المستضعفة أصال .البطاقتان اللتان
تتم مصادرتهما هي من بين  4وثائق لمغادرة كركوك  .لكنه
هوية يُطلب من المواطنين العراقيين
تقديمها بانتظام عند زيارة المكاتب قال إنه بناءا على قرار من
أو المؤسسات الحكومية وقد يؤدي
عدم تقديم بطاقة الهوية عند طلبها السلطات المحلية فإنه يتم
في نقطة تفتيش إلى االحتجاز كما
الحصولال مساعدة الالجئين الذين
يستطيع األفراد من دونهما
على معونات أو منافع أخرى وال تحررت مناطقهم قبل أشهر أو
يستطيعون شراء الممتلكات أو
التصويت في االنتخابات المحلية أو عام على العودة إلى مناطق
الوطنية .
وزادت هيومن رايتس ووتش” إن إقامتهم األصلية
على سلطات حكومة إقليم كردستان
أن تلتزم علنا بالتوقف الفوري عن
عمليات التهجير القسري وغير تعويضات مثل السكن وباقي أشكال
القانوني وإعادة جميع بطاقات الهوية المساعدة لألسر المتضررة من
والبطاقات التموينية المُصادرة بشكل االنتقال القسري إلى خارج كركوك .
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وبقيت حروفنا
من دون نقاط

اربیل

لحين تطبيع االوضاع المالية في االقليم
لن تطلق ميزانية االحزاب

ناظم الصائغ

يوم /نيسان  2003 /تاريخ ليس بأستطاعة احد ان
ينساه ،حيث اجتاحت دول التحالف بقيادة الواليات
المتحدة االمريكية العراق ومع بداية اول تشكيلة
للحكومة العراقية بأسم مجلس الحكم ولم نكن تنفسنا
الصعداء بعد اال وبدأ معه الفساد و استشرى في البالد و
ضرب جميع مفاصل الدولة كما و بدأت معه العمليات
االرهابية من القتل و النهب و السطو و الخطف ...الخ.
لكن البارز واالهم بين تلك المعضالت هو الفساد،
وكلمة الفساد فقدت معانيها من كثرة التكرار ومنذ ذلك
التاريخ نستمع الى هذه الكلمة ودخلت جميع مفاصل
الحياة ،والكل يحاربونه وينوون القضاء عليه حتى
الفاسدون انفسهم ،انها كلمة قديمة بقدم التاريخ لكنها
اخذت مكانتها وسطوتها في العراق .
كان ابني يبلغ من العمر عند سقوط النظام البعثي ثمان
سنوات وكان يسمع هذه الكلمة لكنه لم يكن يعرف
معان ومدلوالت ،واالن بلغ من العمر
ماتحتويها من
ٍ
احدى وعشرين عاما وانهى الدراسة االعداية ويسمع
الى االن هذه الكلمة ،وذات يوم استمع بالصدفة لكلمة
الفساد في شاشة التلفاز وقال (بابا هذه الكلمة نفسها
التي كنت اسمعها عندما كنت في الثامنة من عمري)
ابني تغير مع مرور الزمن،ولكنني لم اشعر بتغيير
في كلمة الفساد لكن اليوم ترادفها عبارات اخرى مثل
( يجب القضاء على الفساد ) و( الفساد المستشري
في البالد ) و(يجب مثول المفسدين امام القضاء ) و
( يجب احتواء الفساد ووضع النقاط على الحرف
) و و و و !!! لكن لم ارى مسؤوال فاسدا يمثل امام
القضاء لينال جزاءه العادل ،ولم يقض على الفساد ولم
يتم احتواء الفساد ولم توضع النقاط على الحروف الى
االن حيث بقيت حروفنا من دون نقاط  ،لكن الغريب
في االمر هو كيف يتجرأ المسؤول من التفوه بالعبارات
التى تراكمت عليها االتربة وعفى عليها الزمن  ،وهللا
انا اخجل عندما اسمع من مسؤول يردد هذه العبارات
والاعرف كيف يتمكن ومن دون اي خجل من ترديد هذه
العبارات،ولكن االغرب من كل ذلك عندما يستضيف
البرلمان مسؤوال او وزيرا في الدولة متهما بالفساد
و يستجوب ومن ثم يتم التصويت على االجابات وان
كان التصويت ضد الفاسد سيتم اقالته ويمضي لحال
سبيله ويكتفون بأنهاء خدماته واقالته كعقوبة مقابل
كل السرقات و الهدر لآلموال،وهللا عقوبة خفيفه بل
والتعتبر اصال عقوبة ألنه اخد مااراد وماذا يريد
بعد؟ هنيئا لشعب يتمتع بهكذا قانون و هنيئا لشعب
يعيش في بلد يطفو على بحار من النفط و هو يفتقر له،
و هنيئا لشعب يعيش في بلد القانون بلد صاحب شريعة
الحمورابي بلد الحضارات ،وهنيئا لشعب يمتلك دولة
ذي قانون مطاطي،يطلق سراح السراق و اللصوص
و القتلة وووو ويمضي لحال سبيله ويتمتع بتلك
االموال التي حصل عليها عندما كان يشغل منصبا في
الدولة ويحكم على طفل سرق علبة من المحارم أو
شاب يسرق علبة حليب لطفله الجائع بأشد العقوبات
ويتم حبسه بعيدا عن الطفل الجائع الذي اصبح سببا
ألرتكاب والده جريمة سرقة الحليب له و ينقل الى
زنزانته بحراسة مشددة كأنه اخطر مجرم في العالم،
وللحديث صلة .

اربيل  /خاص
مسؤول في وزارة المالية
واالقتصادية لألقليم يعلن ان اولى
خطوات حكومة االقليم ووزارة
المالية هي تأمين رواتب الموظفين
و تسديد الديون المتراكمة عليها،لذا
لن يتم منح ميزانية اي حزب لحين
تطبيع االوضاع المالية في األقليم.
منذ عدة سنوات اوقفت حكومة
االقليم ميزانية جميع االحزاب
واالطراف السياسية وهي ليست
على استعداد ألطالقها في الوقت
الر اهن،مما تسبب في خلق
مشاكل مالية لآلحزاب ،وتطالب
هذه االطراف من الحكومة منحها
نصف مقدار الميزانية السابقة
للخروج من االزمة المالية.
الحزبان الديمقراطي و االتحاد
الوطني هما الحزبان الرئيسيان في
السلطة و هما الشريكان الرئيسيان
في تشكيلة الكابينة الثامنة لحكومة
االقليم،حيث كانا يستلمان ميزانية
ضخمة وقد توقفت ميزانيتهما اسوة
بباقي االحزاب.وحول تحديد موعد
ألطالق ميزانية االحزاب عضو
قيادي في الحزب الديمقراطي
الكردستاني يعلن انه تم اعالمهم
من قبل مسؤولين في وزارة المالية
انه ليست هناك نية ألطالق ميزانية
أي حزب في الوقت الراهن،عضو
في الحزب الديمقراطي الكردستاني
فضل عدم ذكر اسمه قال في حديث
له لجريدة اربيل:الحزب الديمقراطي
الكردستاني ايضا تعرض ألزمة

مالية بسبب ايقاف صرف ميزانيته
من قبل الحكومة اسوة بباقي
االحزاب مما اضطر الى تقليص
قسم من مؤسساته،واضاف ان
هناك كثيرون يعتقدون ان الحزب
الديمقراطي هو المؤسس الرئيسي
للحكومة وان اوضاعه المالية
جيدة لكن هذه االدعاءات عارية
عن الصحة،حيث تعرض الحزب
ألزمة مالية خانقة اسوة ببقية
االحزاب،وحول تحديد سقف زمني
ألطالق ميزانية االحزاب،قال
هذا المسؤول وفقا للمعلومات
التى وصلت الينا لم يحدد موعد
ألطالقها واليعتقد انه سيتم اطالق
تلك الميزانية لآلحزاب عن قريب.
قبل االزمة المالية و الحرب مع
داعش كانت وزارة المالية تصرف
ميزانية كبيرة لألحزاب،لكن مع
ايقاف ارسال ميزانية االقليم من
قبل بغداد و الحرب مع داعش في
اواسط  2014ادى الى تعرض
االقليم ألزمة مالية .لطيف شيخ
فتاح عضو قيادي في االتحاد
الوطني الكردستاني يتحدث
لجريدة اربيل قائال  :ان حزبه بدأ
بأجراء تغييرات عديدة لتقليص
مصاريفه لكي يكتفي بالواردات
التي يحصل عليها شهريا ويضيف
ان لألزمة المالية تأثير علينا ايضا
مما اضطرنا لتقليص بعض من
تشكيالتنا ونحتفظ بالواردات التي
نحصل عليها شهريا ونقتصد في
صرفها ،ولذا السبب ثمة امتعاض

من كوادرنا واعضائنا و مؤازرينا
ألننا لم نتمكن من صرف رواتبهم
في موعده،ويشير هذا المسؤول في
االتحاد الوطني الى ان معلومات
تصلهم عن طريق كوادرهم داخل
الحكومة تفيد ان الحكومة التمتلك
الميزانية الالزمة ألطالق ححص
االحزاب وعلى االحزاب تلك ان
التنتظر الميزانية .على الرغم من
ان وزارة المالية لم تصرح منذ
اكثر من ثالث سنوات ولم توضح
علنا ايقاف صرف ميزانية االحزاب
وال موعد اطالقها ثانية وذلك من
اجل تجنب امتعاض االحزاب
وضغوطاتها على الوزارة.
مسؤول في وزارة المالية في
االقليم رجح عدم ذكر اسمه خشية
من المسآلة صرح لجريدة اربيل
وقال :ثمة ديون كثيرة تراكمت على
حكومة االقليم منها ديون الموظفين
و ديون الشركات النفطيةو ديون
المقاولين و ديون المصارف
الحكومية و االهلية و ديون صندوق
دعم مرضى السرطان ،وهذه الديون
واجبة التسديد وخلقت مشاكل كبيرة
للحكومة لذا لن تصرف ميزانية
االحزاب اال بعد تسديد وتصفية تلك
الديون كلها و مخطط وزارة المالية
هو تأمين تسديد ديون الشركات
النفطية و الشركات الداخلية و
المقاولين لذا لن يتم اطالق ميزانية
االحزاب مالم يتم تسديد وتصفية
تلك الديون.
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اربيل  /خاص
شركة الشرق االوسط في اربيل
تهدم مقبرة للتركمان وتتجاوز
بشكل سافر وترمي القمامة عليها
مما يثير قلق و امتعاض المواطنين
من تركمان اربيل ومسؤول
تركماني يقاضي الشركة ويتقدم
بدعوى قضائية ضدها وضد وزارة
البلديات .
شركة الشرق االوسط شركة اهلية
تعمل في اربيل تجاوزت بأساليب
جراغ]
مختلفة على مقبرة
التركمانية في اربيل ،و المواطنون
التركمان يطالبون بالقضاء على
هذه الظاهرة غير الحضارية.
سالم يونس نجار رئيس مجموعة
اربيل قالسي تحدث لجريدة اربيل
وقال نحن نشرنا مرات عديدة في
موقعنا واشرنا الى ان هدم وتلويث
المقابر تصرف غير انساني وغير
حضاري واليجوز التجاوز بهذه
الصورة على مقابرنا،وحاولنا
مرات عديدة ايقاف مثل هذه
التجاوزات لكن دون جدوى كما
وزار النواب التركمان المقبرة
المتجاوز عليها لكن هذه الشركة
التحترم احدا وال ترفع التجاوزات
و القمامات,واضاف مع االسف
هناك جهود ومتابعة من قبل ممثل
رئيس اقليم كردستان لكن دون
جدوى،ونحن مايقارب من سنتين
نتابع ونبذل جهودنا وقبل شهر طلب
منا ان نبعث ممثال أليضاح واقع
تلك التجاوزات ،وتفقد القائممقام
ومسؤولون من البلدية المنطقة و
رأوا بأم اعينهم االنقاض والقمامات
ومخلفات الدكاكين والمناطق
االخرى من السوق ترمى هناك و
تتراكم في وقت ان موتى المقبرة
هم من ابائنا و اعزائنا .ويضيف
هذا المواطن على المسؤولين على

سردار كوبرلو -كركوك
تتواصل عطاءات النخبة
الثقافية والمبدعون من الفنانين
في كركوك ،حيث اقام الفنان
التشكيلي الرسام اميد عمر
خورشيد ،معرضه الثاني في
قاعة الشهيد اسماعيل ابراهيم
(قاعة النشاط المدرسي) ،في
الساعة العاشرة من صباح
يوم االحد  7ايار ،2017
وفي سابقة نادرة جدا ،فقد
افتتح المعرض من قبل الفنان
التشكيلي الرائد فخري جالل
الذي يناهز عمره  75عاما،
والذي يعتبر معلم اغلب
الفنانين في كركوك وحضره
عدد كبير من الفنانين من
االختصاصات
مختلف
اضافة الى االدباء والشعراء
ومتذوقي الفن ،ضم المعرض
 24لوحة جمع فيها الفنان
اميد عمر خورشيد همسات
وخطاب االلوان المتوافقة

اربیل

ادارة اربيل ان اليسمحوا لهذه
الشركة ان تقوم بتلوث المقبرة بهذه
الصورة وترمي اوساخ و قمامات
ومخلفات االسواق و اوساخ الشقق
السكنية القريبة من اسواق نيشتمان
في القبرة ويضيف نحن نريد ان
يكون منظر و جمالية مقابرنا بشكل
جميل وحضاري اسوة لمقابرهم وان
يحافظوا على مقابرنا ويخصصوا
الحراس لها كما يحافظون على
مقابرهم ويزينونها وان يقفوا امام
كل المحاوالت التي من شأنها
هدم مقابرنا،واستطرد قائال ان
الحكومة التبالي بتوجيه العقوبة
لتلك الشركة واال كيف تستطيع
شركة ان تتجاوز على مقبرة و
الحكومة التحرك ساكنا،عليه يجب
ان ترفع القمامات و المولدات عن
مقابرنا.
في الوقت عينه قال يوسف
بشيرعزيري وهو مواطن تركماني
لجريدة اربيل  :رمي القمامات
على المقابر ظاهرة غير حضارية،
وغير مقبول من الناحية االخالقية
و االنسانية و الدينية،انا عدت من
السويد واردت ان ازور قبر جدى
و خالي و بعض اقاربي كما اعتدنا
لكن لوجود القمامة و االوساخ
والرائحة الكريهة التى تنبعث منها
لم استطع اتمام الزيارة لكن مع
االسف ارى في السويد شيئا مغايرا
فهناك موظف وعامل مختص
للمقابر و يتم تنظيف المقابر يوميا
ويزرع انواع الورود لكن عندنا
يهان موتانا بهذه الطريقة وقال
انا حزنت جدا عندما رأيت هذه
التجاوزات و القمامات على مقابرنا
واستغرب كيف يسمح المسؤولون
في االقليم ان يهان مقابر التركمان
واطالب ان يجدوا الحلول لهذه
الظاهرة غير الحضارية و توجيه

عقوبة لتلك الشركة.
مشتاق عبدهللا توفيق احد المواطنين
التركمان في حديث له لجريدة اربيل
قال:ان تاريخ هذه المقابر يعود
الى  400عام قبل االن أي قبل
الفتوحات االسالمية الربيل وتضم
مقابر قديمة جدا كما وهي ثروة
ورمز هذه المدينة لكن من المؤسف
ان تهان بهذه الصورة البشعة،
وتضم المقبرة رفات اجدادي و
اخوالي و اعمامي وهم خدموا هذه
المدينة الى اخر لحظات اعمارهم،
ولكننا لم نستطيع ان نزورهم ألنهم
مهانون بتلك القذارات و االوساخ
و التجاوزات ويقول مشتاق نحن
نحب مدينتنا و نكن لها كل الود
واالحترام،والنريد ان نعالج هذه
المشاكل بصورة غير حضارية
ألننا حضاريون و اصحاب
حقيقيون لهذه المدينة وقد ورثناها
من اجدانا،لذا نطالب بالحلول
الحضارية و المدنية وان ترفع هذه
القمامات التي تتراكم هناك يوما
بعد اخر وان ينظف المكان جيدا.
وحول تجاوزات الشركة على
المقبرة قال نبزعبدالحميد قائممقام

قضاء اربيل وكالة في حديث له
لجريدة اربيل :نحن كقائممقام
قضاء اربيل قمنا بتوجيه التحذير
للشركة بعدم التجاوز على المقبرة
وهناك دعوى قضائية ضد مافعلته
الشركة و االوراق التحقيقية االن
لدى المحاكم ونحن رأينا التجاوزات
واليجور ان تستمر،لكن المسألة قد
طالت لفترة و بأنتظار رد المحاكم
لتوجه العقاب المناسب للشركة.
مريوان لطيف مدير بلدية  ]1اربيل
اعلن لجريدة اربيل بعد االطالع
على تجاوزات الشركة على المقبرة
لم نسمح برمي القمامة هناك ونحن
بأنتظار المحاكم الن تجد حال لهذه
المسألة.
وحول الشكوى التى رفعت من قبل
نائب تركماني في برلمان االقليم
حول هذه التجاوزات،ماجد بزركان
رئيس كتلة قائمة اربيل التركمانية
في برلمان االقليم قال لجريدة
اربيل:نحن زرنا الموقع المتجاوز
عليه في الحقيقة هناك تجاوز بشتى
االنواع حصلت على المقبرة من قبل
الشركة المذكورة وقدمنا الوثائق و
الدالئل الى االدعاء العام و محافطة

اربيل وتعهد صاحب الشركة امام
المحافظ بأزالة جميع التجاوزات
 ،ولكن لم يفي بوعده سوى انه
قام بترميم السياج و بدال عن رفع
المولدات قام بنصب مولدات اخرى،
كما و اعلن بزركان ان المشكلة
تكمن في عدم وجود قانون صارم
وشديد،حيث جاء في قانون محكمة
االدعاء العام في الحاالت المماثلة
تغرم الشركة ب (  200الف )
دينار او سنتان حبس وعلى مايبدو
ان الغرامة قليلة جدا واليمكن ايجاد
حل مناسب لها.مضيفا ان الشركة
قامت بأسكان بعض من العوائل
المسيحية من اهالي برطلة في
الشقق التجارية المتالصقة بالقبرة
و تقوم تلك العوائل برمي القمامات
و االوساخ على المقبرة على الرغم
من اننا اصطحبنا معنا القائممقام
ومسؤول من البلدية الى الموقع
المتجاوز عليه و ابلغناهم بحتمية
ازالة االوساخ ،وقد رفعنا دعوى
قضائية على بلدية اربيل كونها لم
تطالب الشركة حتى االن بالخريطة
المصدقة.

خطاب االلوان وصراع التكوينات في المعرض الشخصي الثاني
للفنان التشكيلي اميد عمر خورشيد
والمتجانسة والحظنا فيها
الجرأة غير التقليدية في
استخدام الفرشاة وتوزيع
االلوان في سطوحات على
مساحة اللوحة بدقة وعناية
اوحت للمشاهد سمفونية
تسمع صوتها الرومانسي
الهادىء الذي يداعب الخيال
والوجدان وفي عمق هذه
االلوان تجد بوضوح تقنية
دقيقة في عرض التكوينات
وفي اللوحات التي غلبت
على اكثرها طابع التجريد
ونالت هذه اللوحات اعجابنا
جميعا ووقفنا امامها لنستطلع
من خاللها الخيال الخصب
واداء انامله الذي عجزنا عن
التعبير عنه وما جلبت انتباهنا
جميعا (لوحة موالنا) التي
رسمت بأسلوب كالسيكي
واقعي وشدتنا ايضا لوحة
الفسيفساء والتي في مركزها
عقدة كبيرة جسدت واقعنا

والتحديات

التي

المؤلم
نواجهها.
وعبرت الفنانة التشكيلية
عن
حمامجي)
(بان
اعجابها باسلوب الفنان في
التعبير وصياغة اللوحات
وعناوينها .وافاد الفنان
التشكيلي جمال ابراهيم مدد
بأن اللوحات تضمنت حداثة
المواضيع وابداعات الجرأة
في التعبيرعن الكثير من
معاناتنا عبر اللون والتكوين.
فيما اكد الفنان عدنان عمر
عن دهشته عن بساطة التعبير
المجسد في لوحة الفسيفساء
والذي وقف امامها لدقائق
اراد من خاللها تحليل االلوان
وتجانسها وعمق تعبير فناننا
اميد عمر خورشيد.
ونحن بأسم جريدتنا اربيل
نتمنى التوفيق واالبداع
وااللق لفنانينا و مثقفينا
جميعا
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لنؤسس معا دولة
المواطنة

اربیل

خاليا ال تزال حية

سردار كوبرلو

كنا نتطلع بعد تغيير النظام السياسي في العراق
عام  2003واسقاط الدكتاتورية ودولة الحزب
الواحد واالستبداد والظلم والجور ،تطلعنا وسيما
النخبة في مقدمة العامة الى اننا سننعم في ظل
والدة الديمقراطية باالمن والسالم واالستقرار
والتطور واالزدهار واقامة دولة يتمتع الجميع
بالحقوق التي تنص عليها االعراف واالنظمة
العالمية ويؤكد عليها ديننا الحنيف االسالم
والذي جسده رسول الرحمة واورده في حديثه
الشريف (ال فضل لعربي على االعجمي اال
بالتقوى) ،والكلمة االخيرة تعني حب االسالم
وقيمه وحب الوطن والدعوة بالخير لالخرين
واداء الفرائض من خالل االركان الخمسة.
اليوم اغلب الدول الديمقراطية المتقدمة في
العالم تقوم على الفلسفة التي مفادها المواطنون
متساوون في الحقوق والواجبات دونما تمييز
على اساس العرق والدين والمذهب اال اننا ومع
مزيد االسف خضنا مخاضا عسيرا في هذا
الجانب وضاعت احالمنا الوردية و كل ثقافتنا
و تطلعاتنا لما اسلفناه وولدت المحاصصة ....و
الشراكة ...والتوافقية..وفرض االمر الواقع
من قبل اغلب احزاب السلطة و الحكومة،
وبمرارة نقول اصحاب االفكار النيرة و
الثقافات و الكفاءات والمؤهالت لم تجد امامها
اال االنتماء لالحزاب الكبيرة لتمنحها درجة
وظيفة او موقعا مرموقا ضمن السلم الوظيفي
في الدولة الحديثة في العراق.
وعذرا راحت بعض االحزاب الى توزيع
المناصب والدرجات الوظيفية على اساس
الوالءات واالنتماء لهذا الحزب او ذاك .وبقى
الكثير ينتظر وينتظر والزال ينتظر دوره في
بناء المجتمع والوطن وضاعت قيم المواطنة
التي كنا نحلم بها كثيرا.
لالسف فلسفة بعض االحزاب قائمة على ما
اوردناه وتتصور انها بفعلها توسع قاعدتها
الجماهيرية والحزبية وتعتقد بأن نظرية وفلسفة
المواطنة تؤثر سلبا على تمددها وتوسعها
بين افراد المجتمع .هذه نظرية خاطئة ادرك
الجميع عقم وخطأ هذه السياسات وتاه الوطن
في دهاليز الفساد االداري والمالي وضاع
االمن واالستقرار وتوقفت حركة البناء والتقدم
والتطور.
نقول ان االنسان الحضاري المتمدن ينتمي
الى الحزب من خالل برنامج هذا الحزب
الذي سيغير من الواقع الفاسد والمتدني و
يقدم الخدمات الصحية والتربوية و ينمي
اقتصاد البالد و يوفر فرص العمل ويفتح افاق
االستثمار والبناء ليعلو البنيان ويزدهر الوطن.
وهذا ما يعني اننا االن امام رؤية لمستقبل
افضل وغد مشرق زاهر واعد من خالل دولة
المواطنة وان يكون المواطن بعقيدته الوطنية
وعلمه االساس في نهوضنا الحضاري والبد
لنا ان نتعاون جميعا لتاسيس دولة المواطنة
القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات
واال فاننا سنقوم بعد حين وهذا ما النتمناه
ابدا الننا جبلنا على حب ارضنا و شعبنا و
حكومتنا...

بقلم  /جمال كمال اربيللى
يندهش المرء عندما ينظر الى حجم
الدمار الذي الحقه االنسان بانسانيته
ويتعجب من منظر القتل الوحشي
من اجل سلطة زائلة فهل ياترى
نزعة القتل هذه موضة العصر ام
انها متجذرة في االعماق تظهر عند
االحساس والرغبة في التدمير ؟ ......
عندما كان العالم صغيرا والحياة
بسيطة وعندما كانت االحجار
واالخشاب واليد االعزل هي اسلحة
االنسان عندها مارس القتل وابادة
غيره  ،وعند تمدن قادته عقله الى
ابتكار مختلف انواع االسلحة ،
الخفيفة والثقيلة مارس القتل ايضا بل
ذهب ابعد من ذلك عندما طور عقله
واساليبه ليقود حربا غير عقالنية
باستخدام اسلحة االبادة الجماعية فقتل
االالف بأنفجار واحد  ...في كل زمان
وكل مكان قتل  ،ولكن مع اختالف
االساليب .
البدايات .........
تلك القصة المعروفة عن ولدي
سيدنا أدم عليه السالم هابيل وقابيل
والنزاع االول في حياة االنسان الذي
انتهى بمأساة  ،فقد ارتكب االنسان
الول مرة القتل وارادت االقدار ان
يكون المرتكب ابن ابينا الخيه من
اجل حواء بنت بطن امه  .وكانت
تلك العملية بمثاية زرع بذرة نزعة
القتل في الخلية البشرية ظلت حية
حتى تحولت الى كروموسومات قاتلة
تتحول من جيل الى اخر  .ربما لو
تمكن هابيل و قابيل من التوصل الى
حل بواسطة الحوار والتفاهم المكننا
ان نجد اليوم و بشكل يسير جدا الحلول
الالف المشاكل دون اللجوء الى القتل
انها وجهة نظر ليس اال .
فلسفة القتل.........
تغيرت االوضاع بعد عقود وتوزع
الناس في اقوام وفي اماكن عدة
تعيش ببساطة تقتات من بيئتها بصيد
الحيوانات وعلى ثمار االشجار  .لكن
الغريب ان انسان ذلك العصر لم يكن
بريئا فقد كان هو االخر يقتل لمجرد ان
يرى انساناً اخر من قوم او قبيلة اخرى
لقد كانت فلسفة القتل حينذاك قائمة
على مبدأ ( اقتل بالسبب قبل ان تقتل

بالسبب ) كانت الخاليا حية وفتاكة
والكروسومات اصابت موضعها و
لم تفقد سطوتها بعد كل تلك االعوام
 .ولكن تلك الفلسفة تطورت فيما بعد
لتبرر القتل بمبررات واهية اقتنع
بها مرتكبوها على االقل ....
المرحلة المقبلة .......
لم تنفع الكتب السماوية التي نادت
في اكثر من موضع بأهمية احترام
االنسان وحظرت قتل النفس التي
حرمها هللا من ردع االنسان عن
القتل سوى لفترات قصيرة  ،فمارس
منتظمة
االنسان القتل بصورة
وتصاعدت وتيرته فظهر مفهوم
االستعمار في الفترات الالحقة بأبشع
صورة  ،حيث تم ابادة اقوام بأكملها
طمعاً بارضها فدفعت البشرية ثمن
تلك النزاعات باهضاً فتلطخت االيادي
بدماء االبرياء وادرك الكثيرون ان
البشرية تنساق بأرادتها او بدونها
لنزعة ستبقى مؤثرة على االجيال
المقبلة  .ان ظهور مفهوم الدولة لم
تمنع القتل رغم قوانينها الصارمة
بل ان بعضاً منها شهدت صدامات
دامية دفعت الجماهير ضريبتها بالدم
بل اختلفت المفاهيم حتى اجازت
الدول لنفسها استخدام العنف السكات
الجماهير الغاضبة في حين انها
منعت عليهم التعبير عن مشاعرهم
حتى بالمسيرات والمظاهرات  ،اي
مفارقة هذه .
صور في الذاكرة.........
لقد مرت البشرية خالل القرن
الماضي بأسوا مرحلة في حياتها
عندما انقسم العالم على نفسه ليخوض
غمار حربين عالميتين مدمرتين ذهب
ضحيتهما الماليين بعد ان استخدمت
الطائرات والمدافع والدبابات اضافة
الى االسلحة التقليدية في هاتين
الحربين .
وقد ظهر النزاع الى القتل والتدمير
في ابشع صورها وامتد منظر القتل
الى المدن بعد ان امتألت ساحة
القتال بجثث الضحايا فلم تسلم
كبرى المدن االوربية من الغارات
الجوية التي كانت تلقي بالقنابل على
رؤوس ساكنيها من االطفال والنساء
والشيوخ وقد تخللت الحربين تسليح
فظيع وظهرت الى الوجود اسلحة
جديدة كان االنسان بمثابة ( فأر )
للتجارب مع فرق ان التجارب التي
تجرى على الفئران لغاية نبيلة اما
تلك التجارب فكانت غايتها القضاء
على الحياة وزيادة القدرة التدميرية .
ولقد كانت المأساة الكبرى بأستخدام
اسلحة الدمار الشامل التي خلفت
االف القتلى واالف الجرحى والعديد
من المشوهين.
لقد حفظت ذاكرة التاريخ تلك المذابح
والتزال البشرية تذرف الدموع على
ضحاياها عند رؤية فلم وثائقي من
االرشيف يحمل بين طياته حكاية
قديمة باسلوب جديد ومتطور البادة
الغير.
ماذا بعد ذلك ..........؟

وضعت الحرب الكونية الثانية
اوزارها و فرض المنتصر ( التحالف
) شروطه على المهزوم ( المحور )
وبدأ عهد جديد من التفكير نحو وضع
اسس جديدة تحكم العالقات بين الدول
وتضمن احترام حياة االنسان و
حريته فظهرت عصبة االمم بشكلها
االول ثم تطورت لتحمل اسم االمم
المتحدة  ،وتفرعت من هذه المنظمة
الدولية العديد من الهيئات المعنية
بتنظيم العالقات والحريات .
لكن الخاليا الحية لم تصمت  ،احيانا
تنفع العمليات الجراحية الستئصال
االورام الخبيثة او وضع نهاية آلالم
االنسان  ،لكن كل تلك العمليات في
اروقة مجلس االمن و المنظمة العالمية
لحقوق االنسان وكل المنظمات
الدولية االخرى لم تنفع في استئصال
الكروموسومات ذات النزعة العدائية
.

لقد مرت البشرية
خالل القرن الماضي
بأسوا مرحلة في
حياتها عندما
انقسم العالم على
نفسه ليخوض
غمار حربين
عالميتين مدمرتين
ذهب ضحيتهما
الماليين بعد ان
استخدمت الطائرات
والمدافع والدبابات
اضافة الى االسلحة
التقليدية في هاتين
الحربين
فنشط عداء االنسان لالنسان
وتصاعدت ازمة البشرية وعانت
الشعوب من وطأة ممارسات انظمتها
وسار الزمن سريعا حتى انه اقترب
من االلف الثاني للميالد  .لكن لم
يحمل حال جذريا ووقف عاجزا ال
يجد تفسيرا لتلك النزعة التي ابتدأت
حينذاك عند هابيل وقابيل ولم تنته
حتى اليوم على االقل .
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المنظمات االجنبية و
حقوق المكونات

احمد سيد يعقوب
بعد عام  1991مباشرة ظهرت مجموعة
من المنظمات الدولية و العالمية بهدف
الدفاع عن حقوق المواطنين ومساعدتهم
وبهذه الحجة دخلت المنطقة و عقدت
ندوات و اجتماعات ،حيث عقدت حتى
االن مئات االجتماعات كي تظهر
انها تدافع عن حقوق المكونات كما و
تضغط على السلطة من اجل ان تنال
المكونات حقوقها ومن بينهم التركمان،
كما وتدعي تلك المنظمات بأنها سوف
توصل المطالب و الحقوق الى خارج
الوطن للحصول على تأييد ودعم االتحاد
االوروبي والدول الخارجية ،باالضافة
الى مئات الوعود االخرى المماثلة خالل
هذه الحقبة الزمنية أي منذ مايقارب 26
عاما ،كل تلك الوعود لم تجدي التركمان
نفعا ولم نسمع و نلمس الى االن ان تلك
المنظمات االجنبية فعلت شيئا للتركمان
وال للمكونات االخرى سوى الشعارات
التي يرددونها دائما على حساب التركمان
و حقوق المكونات االخرى .
وتحصل تلك المنظمات على ميزانية
ضخمة من االتحاد االوروبي و الدول
ْ
لمل
االوروبية و المنظمات الخيرية
جيوبها  ،وانا شخصيا شاركت مرات
عديدة في الندوات ( وورك شوب ) والتي
كانت تنظم من قبل تلك المنظمات حيث
كانت التكلف اكثر من (  ) 1000$في
حين انها كانت تحصل على عشرات
االالف من الدوالرات ،والذي اقصده هنا
هوعلى الرغم منهناك من يدعي كونه
نمثل التركمان و نمارس العمل السياسي
بأسم االحزاب التي مارست كثيرا من
الفساد بأسم التركمان،وعم الفساد بعض
االشخاص الالمسؤولون يحصلون على
ميزانية كبيرة بأسم التركمان واللوبي
التركماني ويعقدون اجتماعات وندوات
ويحصلون على اموال وفيرة بهذه
الطريقة،ولم نرى و نسمع حتى االن
دولة اجنبية دافعت عن حقوق و مطالب
التركمان ،او عقد مؤتمر دولي حول
القضية التركمانية،وعلى عكس ذلك لم
يشارك المسؤولون التركمان اويدعون
الى المؤتمرات الدولية التى تعقد في
الخارج للشعوب العراقية ،لذا اعتقد انه
بعد مرور كل هذه الفترة الطويلة التي
تتجاوز الخمسة والعشرين عاما فان
اكثرية تلك المنظمات لم تعمل للتركمان
شيئا حيث كان عملها ينحصر في الكالم
و االحاديث و تكراره فقط.

اربیل

اربيل
صدر حديثا كتابان عن
دار الزمان بعنوان
االغتراب ضوء في وسط
النفق] وكتاب المثقف
الالمنتمي وهو دراسة
عن موقع الدولة للفكر
االخر للكاتب البروفيسور
الدكتور محسن محمد
حسين ،وصدر حديثا
كتاب لدار الجواهري
للنشر و التوزيع بأسم
الحضارة و فلسفة التاريخ
يتضمن الكتاب حوارات
مع البروفيسور الدكتور

اصدارات حديثة

محسن محمد حسين حول
نتاجه في التاريخ والفكر
واجرى الحوار الكاتب
سعدون هليّل ،كما وصدر
حديثا كتاب مسرحي
بعنوان نبي هللا يوسف
ويدور احداث المسرحية
حول حياة الراعي و
العبد والحاكم يوسف
الصديق للكاتب مستر
كردينار باللغة االنجليزية
وترجم الى التركية من
قبل بلقيس سامي و ترجم
من التركية للعثمانية من
قبل الكاتب شيرزاد شيخ
محمد .

مناطق قديمة في مدينة اربيل ازيلت لكن
اسماؤها بقيت خالدة الى االن

دالور بزركان
مدينة اربيل من اقدم مدن على
سطح البسيطة التي استمرت الحياة
بها الى االن،قبل مايقارب من
قرنين كان الناس يعيشون في قلعتها
الشامخة اال انه بسبب ازدياد عدد
السكان انتقل اناسها بشكل انسيابي
الى اسفل القلعة و اطرافها،و بدأوا
بتطوير المدينة بأنشائهم االسواق
كسوق القيصرية و الدكاكين و
الجوامع و الحمامات،حيث تطلب
كل ذلك انشاء ساحات و شوارع،
ونحن نريد هنا ان نسرد من خالل
حديثنا عن االماكن والمناطق التي
ازيلت لكن اسمائها بقيت خالدة على
ألسن الناس الى االن .
المثال:
 1دورة ثالثة عشرمصباح 13الكتريك  :هذه الدورة تقع
مقابل وزارة البلديات الحالية ،حيث
كانت قائمة الى سنوات الستينيات
من القرن الماضي و سميت بهذا
االسم نسبة الى العمود الخشبي الذى
يحمل  13مصباحا كهربائية وكانت
تلك المصابيح مقسمة على شكل
هرمي مصباح واحد فوق العمود و
اسفله خمسة مصابيح و اسفل ذلك
سبعة مصابيح وبهذا يكون جميع
المصابيح  13مصباحا]،وكانت

حديقة جميلة تحيط بالعمود وكانت
مزينة بأنواع الورود بحيث اصبحت
مرتعا ألستراحة العمال الذين يأتون
من اطراف المدينة للعمل وكانوا
ايضا ينامون ليال هناك،كما وكانت
الدورة تكتظ بالرواد ايام االربعاء،
وكانت تقابل الدورة حديقة تسمى
ب حديقة النساء كانت مخصصة
للنساء فقط وكانت النسوة يدخلنها
في ذلك اليوم لكن لم تكن مسموحة
للرجال بأرتيادها،وكانت النسوة
يتمتعن بالنزهة و اوقات جميلة الى
وقت الغروب،وفي الوقت عينه
كانت النسوة يزرن مرقد الرجل
الصالح الذي كان في سرداب
ينزل اليه من خالل الساللم ولحد
االن المكان قائم ويقع داخل باحة
الوزارة،وكان الشباب يركبون
الباصات القديمة بست و قسم منهم
على الدراجات النارية و الهوائية
يفرحون ويمرحون خارجها،السيد
عثمان جايجي في احدى المرات
ارتدى احد مواطني المدينة زي
النسوة ودخل الحديقة اسوة بالنسوة
الالئي يدخلن الحديقة ،ثم أنكشف
امره فأجتمعت عليه النسوة وانهلن
عليه بضرب مبرح ،واالن بعد
مرور أكثر من خمسين سنة اال ان
رغم ازالة المكان لكن اسمه بقي

على السن الناس من القدامى خالدا
.
 2النافورة أو الماء الملون :هذه المنطقة كانت اسواقا بين
طريق بغداد اربيل وكان مقهى
صغيرا مبني من الطين و الحصير
و االعمدة الخشبية وكاني يديره
مام قادر و يرتاده صباحا شرطي
أمن يسمى بالسري و شرطي مرور
يجلسون في المقهى ويغادرونه بعد
الظهر،ثم يرتاده الشباب و طالب
المدارس ويحيطون بمام قادر
جايجي و هو يتحدث اليهم بكالم
شيق وحوادث غريبة،وعندما قامت
البلدية بتدشين حديقة جميلة في عام
 1959 – 1958واكتمل انشائها
وكانت هندسة بنائها دائرية الشكل
يتوسطها حوض من الماء مجهزة
مضخة ماء ترتفع
بماطور
المياه الى االعلى ويحيطها بالعديد
من البروجكترات الملونة تتكون
االلوان من االخضر و االحمر و
االصفر و االزرق وينعكس ضوء
البروجكترات على الماء المتدفق الى
االعلى يظهر الماء بتلك االلوان ،لذا
اخذت تسميتها من لون الماء الماء
االخضر و االحمر وكانت تعطي
جماال بديعا للحديقة وكان اهالي
المدينة بنسائها ورجالها و شبابها
و شيوخها و اطفالها يرتادونها ليال
ويتحول المكان الى ساحة للغناء و
الدبكات من قبل الشباب ،من الجدير
بالذكر ان فنان مدينة اربيل محمد
احمد اربيللي نظم اغنية جميلة بأسم
نافورة تيمنا بأسمها،وكانت اطراف
النافورة خالية من السكان لكن فقط
كان هناك مقهيان احد في مكان
فندق الشيراتون الحالي و االخر
كان يقع في مكان فندق الزيتونة
وكانت المنطقة تكتض بروادها و
يكون مرتعا لألغاني و الدبكات
اشبه بالمهرجان ويدوم الى منتصف
الليل ،وعلى الرغم من ان النافورة
ازيلت لكن اسمها بقي خالدا ولم
ينسى .
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اربیل

طبيب ايطالي مشهور :أنا احيي الموتى

طبيب ايطالي مشهور يدعي بأن بعد
موت االنسان ومن الذين احتفظوا
بامخاخهم بتقنية التجميد العميق يمكن
ان يعودوا خالل ثالث سنوات الى
الحياة ثانية احياء .
البروفيسور سيرجيو كانافيرو مدير
مجموعة العمليات المتقدمة ومجموعة
االوردة في تورينو ينوي اجراء
اصعب العمليات خالل  10اشهر
القادمة،وهي زرع الرأس لجسد اخر
لمريض روسي والذي يعاني الشلل
التام في جميع اعضاء جسده ماعدى
رأسه الذي يعمل بصورة طبيعية.
وثمة مئات من المرضى الذين يعدون
ايامهم االخيرة او الذين اصيبوا بالشلل
الجسدي قرروا تجميد امخاخهم وفق
هذه التنقنية بأنتظار تطوير تلك التقنية
كي يعودوا الى الحياة ثانية،وهذا من
اجل انقاذهم من الشلل.ويعتقد هذا
البروفيسور انه في اجل قريب سيجرى
احياء واعادة اول مخ مجمد الى الحياة.
كانافيرو يشكف من خالل لقاء مع
مجلة ( ئوم) االلمانية ان عملية احياء
المرضى تجري في مؤسسة ( الكور
) في والية ايريزونا االمريكية كما
ويضيف ان بعد عملية زرع الرأس
على جسد اخر مباشرة نستطيع ان ْ
نبدا
بأحياء المخ وابتداءا من االن نخطط
ألجراء اول عملية زرع المخ في العالم

بعد مرور اكثر من مئة يوم على تولي
دونالد ترامب رئاسة امريكا ،صرح
ترامب في اخرلقاء له مع اجهزة اعالمه
وقال :لم اكن اعلم ان منصب رئاسة امريكا
بهذا القدر من الصعوبة،في الوقت عينه
اعلن ترامب بأن حياته الخاصة سلبت
منه وانه قلق وتواق أليامه السابقة،وفي
اخر لقاء له اعلن ترامب بأنه كان مخطئا
في تحاليله حول وظيفة الرئاسة عندما
كان يعتقد بأنها سهلة ،واوضح ترامب
في لقائه مع رويترز واشار الى انه كان
شخصية خاصة والتنطوي حياته على
خفايا و اسرار ،واعرب ترامب عن
قلقه بسبب انعدام الحرية في التعامل
و االهتمام االكثر بحياته الخاصة وان
منصب الرئاسة اصعب بكثير مما كان
يعتقده .كما ولم يخفي ترامب عدم تكيفه
مع وجود الحراس لكنه يحاول ان يعتاد مع
هذه الظاهرة التي تعيش معه  24ساعة.
و ظهر في هذا اللقاء ان ترامب يتوق
لحياته السابقة وامنعته الوظيفة الحالية
من التحرك بحرية .واعرب عن قلقه
حيال رحالته بالسيارات الحكومية برفقة
الحراس وقال انه تواق لقيادة السيارة و
يفكر في ايامه الخوالي.واشار ترامب
بأنه على تواصل دائم بأصدقائه السابقين

واعتقد اننا نستعد ألحياء المخ المجمد
خالل اقل من ثالث سنوات وهذا
طبيعي جدا .ويؤكد هذا البروفيسور ان
عملية زرع المخ تخلومن اية مشاكل
جانبية بالخصوص رد فعل لرد الجسم
للمخ المزروع،ألن نظام المناعة
لم ينتج على اية رد فعل  .ويوضح
ان زرع المخ فرصة يضعها امام
االنسانية ليعلم فيما لو كانت هناك حياة
اخرى بعد الموت ويشير الى بعض
العوارض الجسدية التى ستحدث بعد
اجراء العملية.
ويقول كانافيرو ان احدى المشاكل
عدم بقاء اي قسم من الجسد الخارجي
لآلنسان كما كان عليه بما فيه
الرأس،فقط المخ الذي يبقى كما كان
عليه لكنه فقط ينتقل الى جسد مختلف
مما يؤدي الى خلق اوضاع اخرى
لن تكون سهلة بأي شكل من االشكال
على الرغم من ان الدكتور البروفيسور
كانافيرو مصر على مساعيه لكن
ألطباء بريطانيين شكوك حول امكانية
اعادة العمل لقسم من االجزاء التالفة
لالنسان مثل المخ واعادته الى الحياة
بعد تجميده على الرغم من ان القضاء
االعلى االيطالي وافق على رفع جسد
فتاة شابة،لكن الخبراء يقولون ان
توقعات اعادة الحياة الى تلك الفتاة
ضئيلة.
البروفيسور كاليف كوين استاذ علوم

مجموعة االوردة في جامعة كينك في
لندن يقول:الذين يدعون الى هذه التقنية
الجديدة اليستطيعون ابراز اي بحوث
حول الكائنات اللبونة وان كانت عادت
الى الحياة بعد التجميد وفقا لهذه التقنية
ان احتفظ جسد هذا الحيوان اللبون في
سائل النايتروجين.
ويقول البروفيسور كانافيرو حول ابتكاره
انه في غضون اشهر قليلة ومن خالل
عملية نادرة لم يسبق لها مثيل نفصل
رأس مريض عن جسده بحيث لم تبقى
الحياة ال في الرأس وال في الجسد ،ولو

تمكنا من ان نعيد الحياة الى هذا المريض
عندئذ سنستلم اول تقرير حول الحياة بعد
الموت ،وان زراعة الرأس في اول مرة
يمنحنا فرصة حول معرفة فيما لوكان
ثمة حياة بعد الموت من عدمه،ويستمر
هذا البروفيسور في حديثه ويقول:لو
استطعنا ان نثبت ان المخ يعود الى
الحياة عندئذ لن يبقى الدين الى االبد فلن
يخاف االنسان من الموت ولن يبقى هناك
شيء اسمه الموت ،واليحتاج ان يذهب
الى الكنيسة والجوامع مما يكون نقطة
انطالقة في تاريخ االنسانية .

ترامب  :لم اكن على علم بأن رئاسة
امريكا بهذا القدر من الصعوبة

ويأخذ ويهتم بأرائهم بأستمرار،ومن
احدى مشاكل دونالد ترامب خالل رئاسته
ألمريكا ووفقا ألعترافه هي التعامل
مع مراكز االعالم ،لذا اعلن عن عدم
مشاركته في حفل المائدة والذي يجرى في

* صاحب االمتياز :جريدة اربيل
* المدير الفني :رامان یوسف
جريدة سياسية ثقافية مستقلة عامة نصف شهرية

البيت االبيض بمشاركة الرئيس بأستمرار
كعادات وتقاليد،ووعد بأنه سوف يشارك
في السنة القادمة .وبعد خمسة اشهر من
فوزه باالنتخابات و مرو ثالثة اشهر على
توليه مهام منصبه لم يتمكن دونالد ترامب

* مشرف القسم الكردي :عيسى عبدالقهار
* مــشــرف القسم الــعــربــي :نــاظــم الصائغ
* مــشــرف الــقــســم الــتــركــي :دلــشــاد تــرزی

من تنفيذ اكثرية وعوده حيث كان من
المقرر ان ينفذها خالل المئة اليوم االولى
في السلطة،وينسب ادارته تلك االسباب
لتجاذباته مع الحزب الديمقراطي.
العنوان :اربيل محلة زانیاری
شارع /احمد جلبي
 2000نسخة

