منح اجازة لخمسة احزاب جديدة
انـــتـــخـــا�ت جمــالــس
ب�ـــــدف املـــشـــاركـــة ف ي�
ب
لالنتخا�ت
املستقل
احملــافــظــات ،اهليئة العليا
ب
ة
العراقية ت�نح اجـــازة خلمسة احـــزاب جديدة.
املستقل
ف ي� بيان هلا اعلنت اهليئة العليا
ة
نتخا�ت،ووفقا لفقرات قانون االحزاب السياسية
لل ب
أ
الصادر من جملس النواب ت�نح اهليئة اجازة خلمسة
احزاب ن
العرا� و حركة 15
م�ا [حزب االمحر
قي
العدال
االسالم و ت ج�مع االمل و تيار
شعبان
ة
ي

الشع� املستقل]كجهات
و التنمية و التجمع
بي
انتخا�ت جمالس احملافظات
سياسية لملشاركة ف ي�
ب
ن
الاري،
ف ي� العراق املزمع اجراؤها ف ي� �اية العام ج
ووفقا لملصدر ذاته ان منح االحزاب واحلراكت
السياسية اجازة اممرسة النشاطات السياسية بلغ
[� ]330ة سياسية،وا ث
ك� تي�م من االحزاب و
ج
احلراكت السياسية و الدينية ،و ت�تلك نسبة []%30
ن
عسكر� وقد ت أ�سسوا بعد ظ�ور داعش.
م�ا جناحا
ي
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جريدة سياسية ثقافية
مستقلة عامة نصف شهرية

مبعوث االمم المتحدة في اربيل يجتمع بعدد من ممثلي التركمان

خاص /اربيل

اعلن مبعوث االمم المتحدة
بأنه سيتم في الفترة المقبلة
عقد مؤتمر خاص بقضية
و حقوق التركمان في اربيل
على غرار مؤتمر بغداد..
عضو قيادي في قائمة
اربيل التركمانية يقول
بشأن عدم دعوة االحزاب و
االطراف التركمانية في اربيل
للمشاركة في المؤتمر الذي
عقد في بغداد ان مسؤولين
في اليونامي ذكروا انهم
يعملون من اجل مواطني
هذه المنطقة بدون تمييز
وانه كان من المفروض ان
يتم دعوة تركمان اربيل الى
المؤتمر الذي عقد في بغداد.
مبعوث االمم المتحدة في
اربيل يجتمع بعدد من ممثلي
التركمان في اربيل و يتباحث

معهم في عدد من القضايا
والوضع الراهن للتركمان.
عماد رفعت عضو مجلس
محافظة اربيل و عضو قيادي
في قائمة اربيل التركمانية
كان احد المشاركين في
االجتماع الذي عقده مسؤولو
اليونامى في اربيل و قال
رفعت في حديث له لجريدة
اربيل :تلبية لدعوة مكتب
اليونامي في اربيل شاركنا
في
بتاريخ 2017/5/20
االجتماع الذي حضره ريكاردو
رودريكز مبعوث االمم المتحدة
في اقليم كردستان ،في البداية
اعربنا عن قلقنا حول عدم
دعوتنا للمشاركة في المؤتمر
الذي عقد برعاية اليونامي
في اواسط الشهر الجاري في
بغداد ولم يتم دعوة االحزاب
و االطراف التركمانية في

االقليم،و اقترحنا في االجتماع
ان يعقد مؤتمر مماثل في
االقليم ،وعن موقف مسؤول
اليونامي في االقليم قال هذا
المسؤول التركماني،مسؤول
اليونامي اعرب عن قلقه
حيال هذا الموضوع معلنا
عدم علمه حول عدم دعوة
تركمان اربيل الى المؤتمر،
وقال:نحن نعمل من اجل
مواطني هذه المنطقة بدون
تمييز،كان من المفروض ان
يتم دعوة تركمان اربيل الى
المؤتمر الذي عقد في بغداد.
أما عن موضوع انعقاد مؤتمر
مماثل في اربيل تعهد بدراسة
الموضوع و انه سيتم عقد
مؤتمر مماثل في اربيل على
غرار مؤتمر بغداد.و يتم عقد
المؤتمر في اربيل برعاية
االمم المتحدة (يونامي).

لألكراد ثالثة شروط لرفع علم التركمان
في كركوك
االحزاب الكردية في كركوك تضع ثالثة شروط
امام التركمان لرفع علم التركمان فوق جميع
المؤسسات في كركوك الى جانب علم العراق و
علم كردستان،الشروط هي موافقة التركمان
على اجراء االستفتاء واجراء انتخابات مجلس
محافطةكركوكوتنفيذالمادة140منالدستور...
زارت وفود من االحزاب الكردية في كركوك
,االطراف و االحزاب التركمانية في المحافظة
للتباحث حول مسألة االستفتاء وطالب
التركمان في االجتماع رفع العلم التركماني
فوق المؤسسات اسوة بعلم العراق و كردستان.
جنكي عزالدين مسؤول عالقات مركز كركوك
لالتحاد الوطنى الكردستاني في حديث له
لجريدة اربيل أكد على مادار من حديث في
االجتماع وقال ابلغونا بأنهم وجهوا طلبهم الى
ادارة كركوك المتضمن رفع علم التركمان الى
جانب علم العراق و علم كردستان فوق مباني
مؤسسات المدينة،ونحن ابدينا موافقتنا
واعتبرنا ان رفع علم التركمان الى جانب علم
العراق و علم كردستان امر طبيعي شريطة ان
يسمح دستور العراق و مجلس محافظة كركوك
بذلك،مضيفا كما ولنا شروط مقابل هذا
الطلب وهي ان يبدى التركمان استعدادهم
ألجراء االستفتاء وان يوافقوا على تنفيذ
المادة  140من الدستور و اجراء االنتخابات

في كركوك عندئذ سنوافق على مطالبهم .
من الجدير بالذكر ان مجلس محافظة
كركوك صادق خالل اجتماع عقد في 28
 2017/3/على رفع علم كردستان فوق
دوائر ومؤسسات المدينة وقاطع كل
من المكون التركماني و المكون العربي
االجتماع مما نتج عن رود افعال مختلفة.

اعتقال السفير الفرنسي السابق ببغداد في محطة للقطار
بفرنسا وهو ينقل مبلغا كبيرا جلبه من العراق

يواجه السفير الفرنسي السابق في العراق
والمستشار المقرب من الرئيس الفرنسي
السابق ساركوزي ،بوريس بويلون ،محاكمة
أمام القضاء الفرنسي بعد إلقاء القبض عليه
في محطة للقطار بفرنسا وبحوزته أكثر من
( )390ألف يورو نقداً متجها بها الى بلجيكا
وقال موقع آر أف آي الفرنسي في تقرير له
تابعته السومرية نيوز ،إن بويلون الملقب
بـ(ساركو بوي) والذي لعب دورا فعاال في
تحسين العالقات بين ساركوزي والعقيد الليبي
األسبق معمر القذافي ،يواجه اتهامات بالتزوير
وغسيل األموال بعد توقيفه في محطة قطار
غاردونور وهو يحمل حقيبة محشوة بـ 350
الف يورو و40ألف دوالر» ،مبينا ان «القانون
الفرنسي يحظر نقل مبلغ أكثر من  10آالف
يورو بشكل سري إلى أي بلد من بلدان االتحاد

األوربي ،وأضاف أن بويلون يصر على أن األموال
كانت مدفوعات له باعتباره وسيطا لشركة
عراقية في مشروع بناء كبير وكان القاضي
الفرنسي للمحكمة غالي مرزبان قد علق عليه
في وقت سابق بوجود رائحة فساد مزعجة فيه
وتابع الموقع أن المتهم بعد جلبه األموال إلى
فرنسا من العراق دون ان يتم اإلعالن عنها
في أي من البلدين ،قام بإخفائها في أربع رزم
اثنين منها في شقته في باريس وواحدة في
قبو البناية وأخرى في حفرة في نفس القبو
يذكر ان بويلون قد عمل سفيرا في بغداد للفترة
من عام  2009الى  2011قبل ان ينشىء شركة
سبارتاجو لالستشارات ويعمل أساسا مع الشركات
العراقية في حين عمل عام  2016كممثل لفرنسا
في األمم المتحدة ،فيما لم يشر التقرير إلى أي اسم
من اسماء الشركات العراقية التي تعامل معها.
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اربیل

التركمان والميزانية عقد االجتماعات والندوات ليستا السبيل الوحيد لحصول
التركمان على حقوقهم

عبدالسالم عبد المجید شاكر
في نيسان من عام  2003اطاحت قوات
التحالف بقيادة الواليات المتحدة االمريكية
بالنظام البعثي في بغداد ،وقد تفاءلت
المعارضة ومن ضمنهم التركمان بلعب دور
يتناسب مع ثقلهم في العراق الجديد .لكنه
تم استبعاد التركمان من المعادلة السياسية
وذلك بسبب الرفض التركي للطلب االمريكي
دخول الحرب ،ونتيجة لذلك لم يتم ذكرهم
في الدستور العراقي الذي تم صياغته في
 2005كثالث قومية بعد العرب واالكراد،
وقد تضرر التركمان من هذا الموقف كثيرا.
ان االعتراف بالوجود الكردي كثاني قومية
في العراق اكسبهم مزايا كبيرة منها
منحهم نسبة  %17من الميزانية العامة.
ان من اهم اسباب هشاشة دور التركمان في
الساحة السياسية العراقية يعود الى تشتتهم
وعملهم في نطاق مناطق جغرافية ضيقة
ومتفتتة ،ورغم ان معظم االحزاب التركمانية
تناضل تحت راية و خارطة توركمن ايلى ،لكنهم
وبتاثير القوى الخارجية اعطوا االولوية في
عملهم السياسي للعامل المناطقي و المذهبي
 ,فمثال عندما يسال كردي عن انتمائه
المناطقي يجيب بأنه من اقليم كردستان بدل
القول انه من اربيل او دهوك او السليمانية،
و ينبغي ان يجيب التركماني بنفس الشاكلة
عند سؤاله عن انتمائه المناطقي بقوله انه
من منطقة توركمن ايلى ،بدل القول انه من
كركوك او اربيل او الموصل ،وهذا ضروري
لتعزيز الوجود التركماني ونيل الحقوق.
لو القينا نظرة على الواقع الكردي اليوم،
نرى امتالك هذا الشعب بحدود ( )140قناة
تلفزيونية من محلية و فضائية نتيجة
للميزانية الممنوحة لهم من قبل العراق،
حيث بواسطتها يقومون بايصال صوتهم الى
المحافل الدولية ،لكسب الرأي العام الدولي
باتجاه قضيتهم وما التفاعل الدولي لتطورات
سنجار اال مثال لما نقول  ,لكن العالم ال يسمع
ما تعرض ويتعرض له التركمان من المظالم
في امرلى و تلعفر والمناطق التركمانية االخرى.
اذا ما اراد التركمان ايصال صوتهم للمحافل
الدولية فينبغي عليهم ان يمتلكوا ميزانية
جيدة واالتحاد تحت خيمة واحدة في
توركمن ايلى  ،دون مراعاة العامل المناطقي
والمذهبي عندها فسيكون بامكانهم فرض
أنفسهم كثالث قومية في الدستور العراقي.
وعلى االحزاب التركمانية تبني اولوية تقوم
على المطالبة بتخصيص ميزانية تتناسب مع
ثقلهم السكاني في العراق واقليم كردستان،
وحسب المعطيات العلمية فيشكل التركمان
نسبة تفوق  %14من مجموع سكان العراق.
كما ينبغي انشاء وحدات عسكرية خاصة لهم
في هكلية الجيش العراقي و قوات البيشمركة
وذلك حفاظا على مناطقهم و وجودهم.اخيرا
ينبغي على االحزاب التركمانية العاملة في
االقليم الذي يشهد صياغة دستور تقديم
مشروع للبرلمان والحكومة و رئاسة االقليم
للمطالبة بتخصيص نسبة من ميزانية االقليم
لشعبهم .وفي حال تحقيق هذا المطلب
فسينال التركمان المكانة التي يستحقونها.

ناشطون و خبراء و اساتذة جامعات
يعتقدون ان عقد االجتماعات و الندوات
من قبل االحزاب و االطراف السياسية
لشرائح المجتمع ال تجدي نفعا واليتم
الحصول على الحقوق القومية و
السياسية للشعب التركماني،استاذ في
جامعة صالح الدين يقول :يجب ان
يتم تغيير نمط االجتماعات والندوات
بدعم مالي كبير لمجال االعالم ،مع ان
بعض من االحزاب واالطراف التركمانية
يعقدون اجتماعت و ندوات بين
فترة واخرى ،لكن حتى االن لم تعكس
تلك االجتماعات والندوات الواقع الى
شيء يذكر،ولم تكن وسيلة ألفهام
الناس بالمسألة القومية التركمانية.

ناشطون مدنيون وخبراء يعتقدون انه
باألمكان توعية الشعب التركماني من
خالل عقد االجتماعات و الندوات لكن
ليسبالطريقةالمتبعةمنقبلاالجزاب.
ناظم الصائع صحفي وناشط تركماني
تحدث لجريدة اربيل وقال :لم يكن لدى
افراد المجتمع معلومات عن االحزاب
قبل االن النهم كانوا بعيدين وغير
مطلعين على برامجها  ،لكن االن اصبح
واضحا لدى عامة الشعب ان االحزاب
تستخدم الجماهير كسلم لتحقيق
مآربها و يتقربون من المجتمع خاصة
مع قرب بدء اجراء االنتخابات من خالل
عقد اجتماعات و ندوات وبعد ذلك
يتركونهم لسبيلهم ،لذا فعقد الندوات

كاتــب تركمانــي :لــواراد أي حــزب العمــل مــن
اجــل الجماهيــر عليــه الولــوج الــى داخــل المجتمــع
و العمــل ألجلــه بجــد وليــس مــن خــال عقــد
االجتماعــات والنــدوات.
آزاد كوره جي رئيس فرع اربيل للجبهة
التركمانية العراقية و نائب رئيس
مجلس محافظة اربيل تحدث حول هذا
الموضوع لجريدة اربيل قائالن عقد
االجتماعات و الندوات لها تأثيرها في
افهام و تحليل المسألة التركمانية
فكلما حاولت افهام االطراف المحيطة
بك بقضيتك فهذا امر جيد،وايضا من
خالل تلك الندوات و جلسات (الوورك
شوب) تستطيع ان تقول للحاضرين
من نحن وماذا نريد و كيف نناضل؟وقد
تكون هنالك قوميات اخرى تجهل
القضية التركمانية وتستطيع ان
تفهّم هؤالء بمسألتك القومية،وعن
شحة تلك النشاطات قال كوره جي
بسبب ضعف االمكانية المادية و االزمة
المالية الراهنة لم تسنح لنا فرص
كثيرة للقيام بنشاطات اكبر .واضاف مع
االسف لم يتم عقد تلك الندوات بصورة
مرضية ولم يكن لها تأثير على القضية
التركمانية ألظهارها بصورة واضحة من
حيث ان لنا اهداف كبيرة وكلما اسرعنا
في تحقيقها كلما برزت قضيتنا .

واالجتماعات التجدي نفعا انما فقط
لخداع المجتمع ،ويضيف الصائغ على
االحزاب ان تغير برامجها و تعمل من
اجل الجماهير وليس استخدام الحزب
كوسيلة أليصال عدد من االفراد الى
مناصب و وظائف في مؤسسات الدولة

من اجل الجماهير الولوج اليهم وان
يعيش حياتهم ويعمل من اجلهم
بجد و اخالص وليس من اجل حزبه
و بعض االشخاص وعقد االجتماعات
والندوات من اجل خداع الناس فأن
هذه االساليب امسى من الماضي .
د /وشيار مصطفى ناشط و استاذ
في جامعة صالح الدين تحدث لجريدة
اربيل وقال :في الزمن الحالي العمل
الحزبي في الدول المتقدمة شهدت
تغييرا و تطورات فاالحزاب بدال من
تدشين مكاتب التنظيم و توزيغ المبالغ
تقوم بعقد االجتماعات و الندوات،لكن
مع االسف اليتم ذلك بصورة صحية من
قبل االحزاب في االقليم .مضيفا من
اجل ندوات و جلسات حوارية افضل
يجب تأمين اعالم قوي ورصين
أليصال صوت االحزاب وفي الوقت
عينة تخصيص مبالغ ضخمة لتأمين
و تدشين اكبر قدر من المؤسسات
االعالمية تدار من قبل مختصين
أليضاح و افهام الحقوق القومية
وعندئذ بأمكان االحزاب الحصول على
اكبر قدر من االصوات والعمل من
اجل حقوقهم ،وبعكسه اليستطيع
احد من فعل اي شيء للقومية
التركمانية .واشار هذ الناشط الى ان
االحزاب في اكثرية الدول المتقدمة
تناقش االمور ذات الصلة وتعقد
الندوات بهدف تحقيق عدد من االمور
ويتم خاللها بحث و مناقشة جوانبها،
لكن كما نرى ان االحزاب و االطراف
التركمانية لم تتمكن من القيام بهكذا

ناشط مدني :في الزمن الحالي العمل الحزبي في
الدول المتقدمة شهدت تغييرا و تطورات،فاالحزاب
تقوم بعقد االجتماعات و الندوات بدال من تدشين
مكاتب التنظيم و توزيع المبالغ ، ،لكن مع االسف
اليتم ذلك بصورة صحية من قبل االحزاب في االقليم .
بغض النظر عن ماضيهم و معرفتهم عمل ،ونحن النقول اليعقدون الندوات
باالمور السياسية وترك البقية الباقية و االجتماعات لكن نريد منهم ان يتم
خارجا ووضعهم طي النسيان ،لذا عقدها بصورة افضل ليكون وقعه أكبر.
يتوجب على أي حزب يريد ان يعمل
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ماذا بعد ؟

اربیل

قسم من مكونات االقليم يرفض االحصاء
السكاني

*سردار كوبرولو

كلنا نعمل لمشروع تركماني يهدف الى نيل
الحقوق المشروعة للتركمان وسط اجواء
متضاربة مغمدة بالسحب السوداء والصفراء
وادعاءات ديمقراطية والتغريد باسم
الشعب ولالسف اغلب أبناء الشعب يعاني
من النزوح والجور والظلم وعدم استقرار
الوضع األمني الذي من تداعياته حاالت
الخطف والقتل واالغتصاب المادي والجسدي.
وفرحنا كثيرا النعقاد المؤتمر التركماني
والذي رأينا فيه بعضا من التآلف والوحدة
وحضره بعض من الشخصيات السياسية
وبرعاية رئيس مجلس النواب وغياب ممثلي
بعض الكتل الكبيرة واصحاب السلطة
والقرار اضافة الى عدم حضور الرعيل االول
ممن لديهم التقدير في ارساء دعائم اغلب
األحزاب السياسية التركمانية وغياب النخبة
واألكاديميين التركمان الذين كان ينبغي ان
تكون لهم اسهاماتهم في صياغة وبلورة
الورقة الخاصة بالمؤتمر ذلك ألن الخبرة
والشورى في الرأي يؤسسان ارضية صلبة
وخصبة لقبول المشروع التركماني في ظل
متاهات لما بعد داعش وهنا البد لنا اإلشارة
الى اإلرادات الدولية واإلقليمية التي تؤثر
ايجابا وسلبا في اغلب األحيان ألن سياساتها
االستراتيجية قد التقبل بالكثير مما نطمح
اليه نحن ،سيما صقور القوة العظمى
المتفردة في العالم،هذه رؤى استنبطناها
من معطيات الواقع السياسي واالقتصادي
الذي نعيشه بعد تغير النظام السياسي.
اللهم وفق الجميع لما فيه خيرنا وصالحنا
ووحدتنا التي فيها قوتنا في ظل المشاريع
التي تريد تجزئتنا وتقسيم الوطن،
وتصوروا معنا ان أوروبا تريد ان تتوحد
وأمريكا بوالياتها الخمسين موحدة،عموما
كل أمنياتنا وقلوبنا الخافقة بالحب
والسعد لشعبنا التركماني ونحن في
انتظار الغد األزهى واالجمل الذي يسوده
التعايش السلمي واألمن واالستقرار
واالعتراف بأننا القومية الثالثة في
العراق والثانية في كردستان وان يكون
لنا حضورا اداريا في كل وزارات ومؤسسات
الدولة المركزية وحكومة االقليم.
نبقى نقول ماذا بعد المؤتمر الذي ليس
فيه ومنه اال ان ننتظر وأملنا ان ال يطول
االنتظار بعد هذه الخطوة التي تبنتها االمم
المتحدة وكنا نأمل ايضا لو ان المؤتمر عقد
في كركوك او ارييل ألنهما قالع ارض توركمن
ايلى منذ القدم وكل أبناء الشعب التركماني
ينتظرون الثمار والنتائج التي ستعزز من
ثقتهم بأنهم العنصر األساس في الكيان
العراقي ،وعلى الجميع ان يبدأ بأتخاذ
الخطوات التي ترفع الغبن والتهميش
عنهم جميعا وان غدا لناظره لقريب.

خاص اربیل
قسم من المكون التركماني و الكلدو
آشور و االرمن يرفض اجراء المسح
السكاني في العراق و االقليم في
الوقت الراهن،ويعتقدون ان لم يتم
اعادة اوضاع النازحين الى طبيعتها
اليجور اجراء عملية المسح السكاني.
في الماضي كانت عملية المسح
السكاني تجرى كل عشرة سنوات
في العراق ،لكن بعد عام 1987
لم تجر اي عملية للمسح السكاني
في العراق،مما تسبب في عراقيل
ومشاكل للمكونات في العراق
واالقليم بحيث اليعلم أي من
المكونات نسبته و عدد العاطلين
و نسبة العمر و المستوى الثقافي
و العلمي .بعد تأسيس الهيئة
العليا لآلنتخابات واالستفتاء في
االقليم ثمة احاديث تدور حول
اجراء عملية المسح السكاني،
لكن المكونات الثالثه من (
التركمان و الكلدو آشور و االرمن )
ير فضون اجراءها ويعتقدون ان
اجراء عملية المسح السكاني في
الوقت الراهن لن تحضى بالنجاح.
وحول هذا الموضوع تحدث روميو
هكاري سكرتير حزب بيت نهرين
لجريدة اربيل قائال :بكل تأكيد
ليس هناك احصاء صحي و سليم
عن جميع المكونات بعربه و كرده
و تركمانه و كلدو آشوريه و ارمنه و
االخرين ،لذا يجب ان يحدد الوقت
المالئم و الوضع اآلمن ألجراء هذه
العملية،ألن شعبنا الكلدو آشور
بعد شهر آب 2014/تعرض لشتى
انواع المظالم حيث تشرد ( 200الف )
مسيحي في مناطق مختلفة من انحاء
العراق تاركين مناطقهم ويعيشون
في المخيمات وفي الوقت عينه
هاجر عشرات االالف الى خارج الوطن
واصبحوا الجئين،عليه نعتقد ان
الوقت الراهن غير مناسب ألجراء
عملية االحصاء السكانى العام.
واشار هكاري في حديثه الى اهمية

ان يعود مواطنو الكلدو آشور الى
ديارهم و اعادة االوضاع االمنية
واعادة اعمار منطقة سهل نينوى
ومن ثم اجراء مسح سكاني سليم
و صحيح و ديموقراطي وخالي من
اي شائبة ،وبخصوص نسبة العمر
و عدد العاطلين وهما الركيزتان
االساسيتان التى يعتمد عليها
المسح السكاني قال هكاري ان
نسبة عدد العاطلين عن العمل
كبيرة جدا ألن اكثرية الكلدو آشور
يسكنون منطقة سهل نينوى وتلك

التى برماق ان اجراء المسح السكاني
في االقليم شيء جيد وضروري
ألن الناس لم يتعرضوا للتهجير
وموجودون في مناطقهم شريطة
ان تكون هناك االستعدادات الالزمة
من ناحية فريق العمل و الكوادر
المتخصصة في هذا المجال اضافة
الى االستعدادات المادية بحيث ال
تقف االزمة المالية عائقا امامه.
أما بخصوص نسبة عدد العاطلين
و نسبة العمر يقول التى برماق
بما انه ليس هناك احصاء عام لذا
لسنا على علم بنسبة العمر و عدد
العاطلين عن العمل والتركمان

برلمانــي تركمانــي ســابق :عميلــة االحصــاء
الســكاني عمليــة ضروريــة الغنــى عنهــا ،ألن
الــدول تبنــى علــى اســاس االحصــاء الصحــي
الســليم .
المنطقة تابعة لمحافظة نينوى
لذا لم يقدم االقليم اي خدمات لها
و لم تلتفت الحكومة العراقية
اليها ايضا،لذا ان نسبة ( )%90منهم
عاطلين عن العمل و المنظمات
المدنية الجهة الوحيدة التي
تقدم المساعدات لتلك المنطقة.
يشار التى برماق عضو تركماني
سابق في برلمان االقليم قال لجريدة
اربيل  :االحصاء عملية ضرورية جدا
ومهمة للوطن ألن الدول تبنى على
اساس االحصاء الصحي السليم .وقال
الاعتقد ان الوقت مناسب ألجراء هذه
العملية،ألن هناك العديد من سكان
المحافظات العراقية التى دخل اليها
تنظيم داعش االرهابي مشردون و
نازحون ،وكین عودة هؤالء النازحين
الى مناطقهم االصلية يصعب اجراء
مسح سكاني جيد و موثوق،واضاف

مثل االكراد و باقي القوميات في
االقليم يواجه نسبة كبيرة من
العاطلين عن العمل ،وهناك نسبة
قليلة جدا منهم يعملون لدى
المؤسسات االمنية في االقليم .
اكرام حسيب رئيس منظمة الحفاظ
على االرمن و ناشط في مجال الثقافة
االرمنية تحدث لجريدة اربيل وقال:
ان عملية االحصاء عملية مهمة جدا
و ضرورية في العراق و االقليم ،لكن
بسبب االوضاع االمنية و الحروب
قسم من االرمن تركوا البالد و نزحوا
الى خارج الوطن لذا اليجب اجراء
المسح السكاني ،واال تقلص عدد
االرمن نحو االدنى،و اضاف لحين
استتباب االمن و تهيئة وضع مالئم
ومستقر النستطيع ان نوافق
على اجراء االحصاء العام للسكان.
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تركيا بين النظامين
البرلماني والرئاسي

ئایدن مەعروف،
ناظم الصائغ پەرلەمانتاری
ئەندامی هيكلية و نظام
اختيار شكل و
لكل دولة في العالم الحق
في و
توركمان
حكمها وحسب الحاجة و متطلبات االمكنة واالزمنة ،ويكون
سیاسی
مەكتەبی
وتخيير مواطنيها بين
االقتراع
ذلك من خالل صناديق
توركمانی:
بەرەی
الشكل و نظام الحكم
تلك الهيكلية و
الرفض و القبول،و
قرارهم،لكن يجب ان نوجز ولو
بالتالي يعود للمواطنين و
سەرۆككۆماری
بأختصار الفرق بين هذين النظامين أي الرئاسي و البرلماني.
يحكموتی
توركیا
بموجب الفصل بين السلطتين
النظام الرئاسي نظام
هاوكارییەكانمانالبالد ،اما النظام
التفيذية و التشريعية بموجب دستور
البرلماني نظام يحكم بمجموعة متعاونة فيما بينها
ئاوارەكانی
خصوصا بين بۆ
لدستور البالد،وهناك انواع
السلطتين وفقا
انواع الديمقراطيات
النظامين حاله حال
مختلفة في هذين
تەلەعفەرو
و
موسڵ
مثل اليمقراطية النيابية و الديمقراطية المباشرة و غير
توركمان
بەردەوام للنظامين الرئاسي
الحال بالنسبة
المباشرة و  ...الخ وهكذا
تائێستا وبەنظام رئاسي مطلق
نظام وشبه رئاسي
و البرلماني فثمة
دەبێت
ونظام برلماني رئاسي و برلماني جمهوري  ..الخ،ونحن االن
دۆڵر
بڕیفي200
من البرلماني الى
ملیۆنتحول
تركيا حيث
بصدد نظام الحكم
المتبعة قانونيا ،لكن
هاوكاریاالساليب
الرئاسي بأرادة الشعب وفق
ئاوارەكان
متى وكيف تبلورت هذه الفكرة رغم المعارضة الشديدة لها.
كراوە
الذي حدث في تركيا في  15من تموز
عقب االنقالب الفاشل
 2016من قبل الجهة المعارضة التي يقودها فتح اهلل
جولن وتعتبر من اقوى الجهات المعارضة خارج السلطة
في تركيا،حيث كانت تركيا على شفا حفرة نحو الهاوية ،لوال
المساندة و الدعم القوي للشعب التركي للحفاظ على وحدة
تركيا ارضا و شعبا وحيث رخص الشعب كل غال و نفيس
من اجل افشال مخطط رسم لها وحيكت بأيادي خبيثة،وهنا
اصبحت الدولة بحاجة الى شخص قوي وذا صالحية واسعة
ألدارة البالد و ارجاع المياه الى مجاريها،واليكمن كل ذلك الى
من خالل نظام يمنح تلك الصالحيات لرئيس البالد وهو
النظام الرئاسي،واجرت تركيا عملية االستفتاء في /16
نيسان 2017/وتوجه المواطنون االتراك الى صناديق االقتراع
وكل دلى بدلوه وكانت نتيجة التصويت فوز ( النعم ) على (
ال ) بغض النظر عن الفوارق،والننسى ان تركيا خاضت هذه
التجربة الديمقراطية على الرغم من وجود معارضة قوية في
الداخل و الخارج ،والكل وظف جل امكانياته من اجل افشال
هذه التجربة،لكنها بحق انتصار قوى لألرادة الوطنية،وانها
كانت صفعة قوية على وجه كل الدول االوروبية التي جاهدت
بكل ما اوتيت من قوة ألفشالها لكن بالنهاية انتصرت ادارة
الشعب،ونتمنى ان التعديالت الدستورية المقترحة و تعزيز
صالحية الرئيس خطوة لدفع المسيرة الديمقراطية في تركيا،
و فقدت بعض الدول االوربية بماعملت ضد هذه التجربة
الديمقراطية حياديتها وهم يعتبرون انفسهم رعاة و دعاة
الديمقراطية و شعوبهم تفتقر اليها ،وستبقى تركيا قوية كما
كانت قبل االف السنين والتي لم تغب الشمس عن اراضيها.

اربیل

عدم دعوة االحزاب التركمانية الناشطة في اربيل الى
مؤتمر بغداد يثير سخط و امتعاض تلك االحزاب

بسبب عدم دعوة تركمان اربيل للمشاركة
في المؤتمر الخاص بحقوق التركمان في
العراق تركمان االقليم يعربون عن قلقهم،
واالمم المتحدة قدمت اعتذارا لهم وتتعهد
بعقد مؤتمر خاص مماثل عن مسألة
وحقوق التركمان بدعوة و مشاركة االحزاب
واالطراف التركمانية العاملة في اربيل .
في اواسط الشهر الجاري عقدت االمم المتحدة
في العراق مؤتمرا» حول حقوق التركمان في
بغداد ،لكن تركمان اربيل اعربوا عن قلقهم
بسبب عدم دعوتهم للمشاركة في هذا
المؤتمر وطالبوا في بيان لهم االمم المتحدة
بأعادة النظرفي جدول اعمالها،وفي المقابل
قدمت االمم المتحدة اعتذارا لتركمان اربيل
وتعهدت بعقد مؤتمر خاص مماثل عن مسألة
وحقوق التركمان بدعوة و مشاركة االحزاب
واالطراف التركمانية العاملة في اربيل.
عماد رفعت رئيس كتلة قائمة اربيل التركمانية
في مجلس محافظة اربيل في حديث له قال
لجريدة اربيل:مؤتمر بغداد اثار نوعا من التفرقة
بين التركمان من خالل عدم دعوة االحزاب و
االطراف السياسية التركمانية في اربيل وادى
ذلك الى فقدانه للشرعية،ألن المؤتمر مثل
االطراف المدعوة فقط للمؤتمروعلى الرغم من
ذلك هم كانوا ضيوفا ،علما ان المؤتمر عقد من
قبل االمم المتحدة ( اليونامي ) بالتعاون مع
رئيس البرلمان العراقي،لكن مع االسف قام بعض
من اعضاء البرلمان و بعض االطراف التركمانية
بدعوة بعض االطراف وفقا لمزاجهم ...
مضيفا بعد عقد المؤتمر تم دعوتنا من قبل
مسؤول االمم المتحدة في االقليم و بدورنا
قدمنا انتقاداتنا حول ذلك ،واجابنا مسؤل االمم
المتحدة في االقليم انهم يمتلكون اية معلومات
حول هذا الموضوع و تعهد بمتابعته وحول عدم
دعوة اال طراف التركمانية في اربيل قال رفعت:
طلبت من اليونامي رد االعتبار لنا و ان تقوم االمم
المتحدة بعقد مؤتمر مماثل لتركمان اربيل،
وتعهد مبعوث االمم المتحدة بدراسة الطلب.
رئيس الجمعية الليبرالية
سامي شبك
التركمانية في حديث خاص لجريدة اربيل
قال:نحن اصدرنا بيانا حول هذا المؤتمر،مع
االسف تم ربط مسألة العلم الكردستاني بالمسألة
التركمانية،بالنسبة لنا ان العلم اصبح واقع
حال حيث تقع نسبة (  )%90من اراضي التركمان
داخل جغرافية كردستان كيف لنا ان الندعم
علم كردستان؟واضاف شبك لوكنا دعينا الى

المؤتمر كنا سنطرح اراءنا بكل صراحة ،وتساءل
شبك هل تعتقدون ان القضية التركمانية
ستكون في حال افضل في االقليم او في العراق؟
واستطرد قائال التركمان القومية الثانية في
االقليم بينما التعترف بغداد باي قومية
اخرى.وقال الذين شاركوا في المؤتمراليمثلون
التركمان ،بل بالعكس نحن في االقليم
نريد ان نمثل واقع الشعب التركماني،ومن
مصلحة التركمان ان نتفق مع قيادة االقليم
حتى تقر بالقضية التركمانية وبعكسه
النستطيع ان نحصل على مكاسب لشعبنا.
مراقب سياسي تركماني يعتقد ان التركمان
يجب ان يكونوا موّحدين قبل كل شيء
ليتمكنوا من الحصول على حقوقهم المشروعة
عبالسالم عبدالمجيد مراقب سياسي واستاذ

مراقب سياسي تركماني:
كان من االجدر ان تلعب االمم
المتحدة دورها في دعوة ممثلي
التركمان دون تميين.
جامعي تحدث لجريدة اربيل قائال :قبل كل
شيء لو اراد التركمان ان يحصلوا على حقوقهم
المشروعة يجب عليهم ان يكونوا موحدين ...
وحول المؤتمر قال ان المؤتمر الذي عقد في بغداد
كان بهدف توحيد صفوف التركمان ،لكن عدم
دعوة بعض االحزاب واالطراف اثار ردود افعال
سلبية  ،وقد انعقدت العشرات من المؤتمرات
المماثلة ولم تتمخض عن رؤية واضحة عما يريده
التركمان لذا لولم يجتمع التركمان تحت مظلة
واحدة الجدوى من المؤتمرات و االجتماعات بل
انها تعد محاوالت روتينية .واضاف هذا المراقب
السياسي،كان من االجدر على االمم المتحدة ان
تعلب دورا حياديا في دعوة جميع االحزاب و
االطراف السياسية التركمانية للمؤتمر،طالما
تلك االحزاب و االطراف يحملون اسم التركمان
حيث طرح اي فكرة ستكون لها اثرها على
اوضاع التركمان في الحاضر و المستقبل.واختتم
حديثه بالقول طالما لم تتوحد صفوف و مواقف
وكلمة التركمان الجدوى من عقد المؤتمرات
و االجتماعات ولن تتمخض عن شيء مفرح.
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مەحمود جلبی

يقال انه كان من عادة خليل اهلل النبي
ابراهيم عليه الصالة والسالم استضافة
الناس لتناول الغذاء معهم  ...مرت عدة
ايام ولم ياتي احد لزيارة النبي ابراهيم
عليه الصالة والسالم .ضاق من هذا
خليل اهلل وبرح داره  .شاهد رجال
عجوزا احدبا وقد اشتعلت لحيته وراسه
شيبا .هرع اليه نبي اهلل واستضافه,
ابتسم العجوز وقبل الضيافة مشكوراً.
جلسواحول المائدة .وقبل البدء باالكل
رفع كل افراد العائلة ايديهم وحمدوا رب
العالمين على رحمته ورزقه  ,اال العجوز لم
ينطق بهذه الكلمة وبدأ بتناول عشائه.
انزعج خليل اهلل من العجوز وقال «ايها
العجوز كيف تبدأ باالكل قبل ان تشكر
اهلل وتثنيه لعطائه ورحمتهابتسم
العجوز وقال .انني من عبدة النار
! .انزعج خليل اهلل وعلى الفور اخذ
الشيخ من لحيته وطرده خارج مأواه.
وفجاة سمع خليل اهلل نداءا من رب
العالمين قائال (( يا ابراهييم انا رزقت
هذا االشيخ مائة سنة ,اما انت فلم
تسمح له بوجبة طعام بحجة انه يسجد
للنار ...يا ابراهيم انه عبدي وانا احكم
عليه وليس انت )) ال ندري هل هذه

الحكاية قد وقعت ام انه من خصب
الخيال ؟؟ المهم ان كانت حقيقية ام
ال ,حكاية فيها عبر ونصائح ...هنالك
قول اخر لثاني خلفاء الراشدين عمر بن
خطاب رضي اهلل تعالى عنه حيث يقول
(متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم
امهاتهم احرارا) ان اردت ان تمحي شخصا
او شعبا فعليك اوال ان تحطم معنوياته
كي يفقد كرامته وينسى ماضيه ويتالشى
مستقبله وحين اذ يتحلل شخصيته
فيكون ( حاشى النسانيته ) كالبهيمة
مهما كان حجمه كبيرا وقوته قاهرة
اال انه مفقود الكيان منهوك العزيمة،
لو نظرنا الى ثور كبير ضخم مربوط من
منخره بحبل والحبل بيد طفل ال يتجاوز
عمره ست سنوات يجره للمقصلة كي
يذبح بعد ان استفيد منه ومن قوته
لسنين عديدة لحرث االرض ونقل
االثقال  .لماذا يقبل الثور كل هذا ؟ النه
قد خلق هكذا  .لكن االنسان (خلق في
احسن تقويم ) من المفروض ان يكون
له كرامة وشخصية وشجاعة ونخوة .ان
االشخاص الذين سلبت منهم كرامتهم
وشخصيتهم تراهم مهتمين بشي واحد
فقط اال وهو ارضاء االقوى واالستظالل
بظله فتراه مدافعا اوحدا للقوي يبذل
الغالي والنفيس حتى الكرامة لسبب
واحد اال وهو ارضاء سيده  .فلذلك ان
اردت امحاء شعب عليك اوال امحاء
شخصيته ومعنوياته ومن ثم ترى هذا
الشعب منصهرا دون جهد .وهناك مثل
صيني عميق في المعنى نصيحة لمن
ارادها يقول المثل ( اذا وضعت ضفدعا
في قدر ماء يغلي فان الضفدع يقفز
بكل قوته خارج القدر ,ولكن لو وضعت
الضفدع في قدر ماء بارد ثم وضعته فوق
نار هادئة فبعد مدة ترى الضفدع قد
سلق وانفصل دون اي مقاومة .المعنى

من هذا أن القتل الجماعي والفتك الال
انساني والحرق والذبح ال يوصل المُصّهر
لغايته الكريهة ...خير مثال على هذا
حرب فيتنام والواليات االمريكية ..ال
اريد ان اخوض في تفاصيل هذه الحرب
الشرسة التي اودت بحياة اكثر من خمسة
ماليين فيتنامي  .أألفغان قد نالوا
المصائب كما نال الفيتناميون ..احتالل
روسي قبيح وقتل جماعي وفتك اعراض
ألخ ...وبعدهم االمريكان الذين فعلوا
كما فعل الروس واليزالون على نفس
المنوال .هل استطاعوا ان يبيدوا االفغان
؟ الجواب كال لم ولن يستطيعوا الن هذه
الشعوب يقظة ومعنوياتها عالية..
ان هذه الحكايات واالمثلة تنطبق تماما
على شعبنا التركماني المغلوب على امره.
ان اكثرية الشعب التركماني ينتمون الى
المذهب السني والبقية كما نعلم ونحترم
معتقداتهم ينتمون للمذهب الشيعي .
على الذين يدعون بانهم مثقفين وذو
عقول جبارة ومتفتحة عليهم احترام
اراء ومعتقدات االخرين في االسطر االولى
من مقالتي هذه كتبت لكم حكاية النبي
ابراهيم (ع ٍ.س) بانه ليس من واجبنا
محاسبة االنسان لمذهبه او الفكاره فهل
تستطيع تقييد افكار الغير بالمشبك ؟
لو دققت النظر في اخواننا التركمان
الشيعة تراهم اكثر صالبة وقوة وعزم
من التركمان السنة  ,وخير مثال على ما
اقول ملحمة امرلي البطلة  ,مائة يوم دون
اكل وشرب حتى النوم كان محرما عليهم
قاوموا االرهاب دون نكوص وكذلك االزقة
الثالثة في جلوالء والتي سكنتها من
شيعة التركمان هم ايضا لم يستسلموا
لداعش حتى تحرير قصبتهم ولكن
التركمان السنة استسلموا دون مقاومة
هل تدرون لماذا ؟؟ .الن حكومة العراق
حكومة شيعية والتركمان الشيعة

اربیل

يستمدون القوة المعنوية منهم.
اليوم في اربيل لو دققت النظر للتركمان
تجد اكثريتهم غير منتمين الي جهة
ليس لديهم لون استملكت بيوتهم
ومحالتهم دون اي اعتراض او رد فعل,
لو سألت ايا منهم لماذا ال تنتفض وتطالب
بحقك جوابه دائما نحن شعب ذو ادب
وحضارة هذا صحيح وصفة عالية ولكن
طلب الحق امر مشروع ال يناقض اخالق
الشعب المؤدب الخلوق .ال ياسيدي
عدم طلب الحق ليس له اي عالقة
باالدب والحضارة بل انه عجز في عجز.
اننا النقول اذهبو واحرقوا او اكسروا
ولكن اطلبوا حقوقكم بصورة متحضرة
انظرو لالكراد ففي سنة  2003عندما
شكل مجلس الحكم ذهبو ا بكل شخصية
وقوة واحترام وجدية جلسوا في بغداد
واخذوا حقوقهم كاملة دون نقص,
اخذو حقوقهم في الجغرافيا والتاريخ
والسياسة والسيادة ولكن هل كسروا
شيئا ؟ هل حطموا بابا ؟ الجواب كال ...
بل اخذوا الذي ارادوه بكل ادب وارادة..
ربما يقول البعض ان لم يكن فالن
سندهم لما حصلوا على الذي حصلوا
عليه اليوم ...جوابي لهوالء الناس .
اننا شعب مثلهم لنا جغرافيتنا مثلهم
لنا تاريخ عظيم باهر لنا لغتنا الخاصة
مثلهم نتقاسم االرض معهم وهم
استطاعوا الحصول على حقوقهم لماذا
نحن لم نستطع ...ال نلوم احدا بل نلوم
انفسنا لو اتحدنا وكنا يدا واحدة ونرجع
قوة نفسيتنا المفقودة مرة اخرى سوف
ترون سنعيش علياء الجبين مع جميع
القوميات االخرى بالتاخي والصداقة.
ومع كل هذا وبما اننا لم نفقد لساننا
لحد االن اذا باستطاعتنا ان نقفز من
القدر قبل الغليان وقبل ان نُسلق .

في اليوم العالمي لألطفال المفقودين

طفال تركمانيًا مختطفًا لدى داعش
120
يستذكرون
تلعفر
مواطنو
ً

جعفر تلعفری
تحيي العديد من دول العالم ،في
 25أيار اليوم العالمي لألطفال
المفقودين تذكيرا بأولئك
األطفال الذين اختفوا فجأة
ودعما لعمليات البحث عنهم
حتى إيجادهم ،ويصل عددهم
سنويا إلى  8ماليين طفل مفقود.
وبدأ إحياء يوم األطفال
المفقودين في الواليات المتحدة
عام  1983بنا ًء على قرار الرئيس
األميركي الراحل رونالد ريغان
للتذكير بقصة الطفل (إيتان
باتز) الذي اختفى أثناء ذهابه
إلى المدرسة في مدينة نيويورك.
وتحوّل االحتفال بيوم األطفال
المفقودين إلى يوم عالمي عام
 2001عندما أصبحت تحييه 20

دولة عبر العالم ،منها جنوب
الجنوبية
وكوريا
إفريقيا
وكندا
وإسبانيا
وبريطانيا
والمكسيك وغيرها من الدول.
وبعد أن احتل تنظيم داعش
اإلرهابي عدداً من المدن العراقية
بعد  10حزيران  2014اقدم التنظيم
على اختطاف المئات من األطفال
ال سيما من أبناء الديانة االيزيدية
والتركمان وما زال مصيرهم
مجهوالً حتى الساعة ،بل أمعن
التنظيم في إجرامه حيث ّ
بث
أفالم ًا مصورة على فترات مختلفة
تًظهر األطفال المختطفين وقد
تمّ تجنيدهم في معاهد تدريب
خاصة داخل وخارج العراق.
وتشير إحصائيات منظمات
المجتمع المدني التي وثقت
جرائم التنظيم اإلرهابي بحق
التركمان في الموصل وتلعفر
عن اختطاف زهاء ألف مواطن
تركماني في نينوى وحدها ،بينهم
 120طف ً
ال من تلعفر فقط ،حيث
تمّ وضعهم في إحدى دور األيتام
في مركز مدينة الموصل ،ثم تمّ
نقلهم فيما بعد إلى مدارس
داخل تلعفر لتنقطع أخبارهم
بعدها مع توفر معلومات

غير مؤكدة عن أن التنظيم
نقلهم إلى سوريا وتحديداً إلى
الرقة حيث يقوم بتدريبهم.
األطفال
أولئك
وأغلبية
بحسب وثائق تلك المنظمات
عوائلهم،
مع
اختطفوا
وتتباين أعمارهم بين أشهر
إلى  16سنة ومن كال الجنسين.
ويُعنى اليوم العالمي لألطفال
المفقودين بالحديث عن األطفال
المفقودين نتيجة اختطاف
من األقارب أو المجرمين أو
نتيجة اندالع النزاعات والحروب.
لكن األمر المثير للدهشة ،أن
األرقام األوروبية تظهر اختفاء
طفل واحد في القارة العجوزة
كل دقيقتين أي بمعدل يصل
إلى  250ألف طفل سنويا .ويقول
المركز الدولي لألطفال المفقودين
والمُستغلين إن عدد األطفال
الذين يختفون سنويا يصل إلى
نحو  8ماليين طفل ،مشيرا إلى
أن عدد األطفال المفقودين
سنويا في الواليات المتحدة
يصل إلى  460ألفا سنويا وفي
بريطانيا يصل العدد إلى  140ألفا،
وفي كندا تتحدث التقارير عن
فقدان  100ألف طفل في ألمانيا.
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اربیل

بعض المعلومات عن االبواب الثالثة لقلعة اربيل

قلعة اربيل تعد من احدى االثار التاريخية و اقدم صرح في
العالم من ناحية استمراية وديمومة الحياة فيها ،قلعة
اربيل بنيت وفق هندسة معمارية فريدة وعلى هيئة
دائرة تقع وسط مدينة اربيل وكانت من اهم االماكن
الدفاعية لألربيليين طوال التاريخ،ورممت مرات عديدة
وعلى مر التاريخ تغيرت تسمية ابوابها،رممت قلعة
اربيل سنة  1190م من قبل السلطان مظفر الدين كوك
بورو عندما كان اميرا للمدينة ،وبعد تطويق القلعة من
قبل نادر شاه في عام  1731م الحقت اضرار بالغة بها ،ثم
رممت مرة اخرى من قبل العثمانيين سنة 1849م،وفي
سنة  1940م اجريت اصالحات على باب االحمدية،واالن
بعد ان استملكت البيوت وتم شراؤها من ساكنيها
سترمم مجددا .لقلعة اربيل ثالثة ابواب الباب االول [
الباب الكبير ] الذي يواجه سوق القيصرية والباب الثاني[
الباب الصغير ] الذي يواجه محلة خانقاه و حمام علي آغا
والباب الثالث[ باب االحمدية ]الذي يواجه ناحية عينكاوة .

كنعان مفتي المدير السابق لدائرة االثار في اربيل
تحدث لجريدتنا حول ابواب القلعة قال :مرت قلعة
اربيل بمراحل زمنية عديدة وكانت تحتوى على اكثر من
 600بيتا،ولم تبق على هيكليتها و هندستها المعمارية
القديمة،و تم ترميمها عام  1860م على يد المعماري
والمهندس الشهير اسماعيل سنيي و دامت الى نصف
القرن الماضي ثم هدمت.لكن المعلومات المتوفرة تؤكد
على ان باب االحمدية كان باب صغيرا قليال مايستخدم
وكان يعرف بأسم باب عينكاوة،وفي عام  1940م رمم
وسمي بباب االحمدية.نسبة الى اسم اول متصرف لواء
اربيل احمد افندي والذي يستخدمه لذهابه وايابه من و
الى مقر عمله وحول الباب الصغير قال المفتي:في بداية
القرن الماضي الحاج علي آغا صاحب حمام علي افتتح
هذا الباب الذي يقع قبالة حمام علي وهذا لتسهيل
اعمال االربيليين الذين يقرب مقار اعمالهم اسفل هذا
الباب،وقدم كنعان المفتي لجريدتنا معلومات اخرى

عن اثار مدينة اربيل:يروى ان قبل مايقارب من قرنين
قبل االن كان بابا صغيرا في غرب المدينة لكن يجهل
مكانه،وكان هذا الباب يعرف باالبواب السرية،وكان
يستخدم من قبل الدولة أليصال الرسائل و امور الدولة
في الحاالت الطارئة،وظهرت احداها في تلة [ قارنجة
داغي]و االخرى كانت في تلة [ كلك مشك ].واضاف
هذا الخبيرفي مجال االثار ان الحكومة التسطيع بذل
الجهود من اجل الكشف عن هذه االبواب ألن المنطقة
اكتظت بالسكان و بنيت عليها بيوت و عمارات.
وكان للباب الكبير تسميات عديدة منها[ بيوك قابي
و سراي قابسي وقشلة قابسي ] وكان يوصد هذا
الباب مع اذان العشاء ماعدا باب صغير يسمى ب [
زابطة قابسي]وكانت الشرطة تؤدى فيه الخفارة.
وشيار حيدر رجل دين قال:المواطنون كانوا كثيرا
مايستخدمون الباب الكبير لقربه من سوق القيصرية
وكان الباب يتكون من مسلكين مسلك خاص للرجال
اما الباب االخر كان مخصصا للنساء وكان الباب شبه
مغلق،وسبب انشاء طريقين للباب الكبير كانت النسوة
الالئي يذهبن الى الكهريزات او المقابر يستحرمن رؤيتهن
من قبل الرجال الغرباء .وعن الطريق الخاص بالنسوة
صبيحة خاتون احدى النسوة االربيلليات ومن سكنة
قلعتها تقول لجريدتنا:نحن عندما كنا نسكن القلعة و
ننوى زيارة المقابراو الكهريزات كنا نستخدم هذا الباب
ذهابا و ايابا حتى اليرانا رجل اجنبي أي غريب ولم يحدث
اختالط بين الرجال و النساء.وحول الموضوع نفسه يقول
زكريا سيد جالل استاذ جامعي :والدي كان يعمل حدادا
في سوق القيصرية وكنا نستخدم الباب الكبير والطريق
المخصص للرجال عندما كنا نذهب الى المحل وعند
عودتنا الى البيت،وفي اوقات اخرى كنا نستخدم الباب
الصغير الذي يقع قبالة حمام علي آغا ،اما بخصوص باب
االحمدية يقول سيد جالل عندما كنا في ريعان شبابنا
كنا نذهب الى باب االحمدية ونجتمع هناك وكنا نتمتع
بمنظر المدينة الذي كان يعطي جمالية اشبه بالخيال
والاستطيع ان اصف تلك االوقات التي كنا نتمتع بها.

كيف كان استقبال شهر رمضان في السابق ؟
المواطن التركماني االربيللي الحاج علي
ولي حول قدوم هذا الشهر المبارك يقول :
ان شهر رمضان شهر مبارك و كلنا نستعد
و نتهيأ لقدومه ولنا عادات وتقاليد
عديدة تخص هذا الشهر لكنها تكاد تزول و
تختفي،ويضيف الحاج علي من خالل بعض
االمثلة ويقول :في الماضي كان الناس
يقومون بتقديم المعونات و الصدقات
وثمة جوامع تعد مآدب االفطار و تكثر
الزيارات بين الناس و تكثر قراءة المناقب
النبوية،وهناك لعبة رمضانية تركمانية
شهيرة [ سيني زرف ] تمارس هذه اللعبة
في ليالي شهر رمضان في مقاهي اربيل،
لكن االن تلك العادات و التقاليد تكاد
تزول و تختفي رويدا رويدا،ونحن في االيام
االخيرة لشهر شعبان ولم تبق اال ايام
قالئل لقدوم هذا الشهر المبارك ولم تتم
التحضيرات بالمستوى الالئق على عكس
السنوات الماضية حيث كنا نستعد قبل
اشهر ألستقبال هذا الشهر العظيم،ويعتقد
الحاج علي ان بعضا من وجهاء المدينة
حتى االن ماضون على عاداتهم و تقاليدهم
القديمة يستقبلون و يودعون هذا الشهر
و اتمنى ان تدوم هذه التقاليد كى التختفي
و تزول ألن مدينة اربيل واهلها وقلعتها
الشامخة تبدو اجمل بعاداتها و تقاليدها.
الحاج مجيد الحاج جميل احد شخصيات
هذه المدينة يقول:كان لهذا الشهر المبارك
في الماضي خصوصيته،حيث كل عائلة في
هذه المدينة تستقبل هذا الشهر المبارك
بقدر استطاعتها و امكانياتها  ،و يضيف ان
الناس يتعاونون اكثر فيما بينهم خالل هذا
الشهر وسمعت من والدي ان احد اصدقائهم

وقع في ضيق مالي بسب الديون واجبرته
حالته ان يبقى في منزله موصدا االبواب
على نفسه و كانت حالته مزرية ،ولما عرف
اصدقاؤه اجتمعوا و قرروا ان يتبرع كل منهم
باربعة دنانير وقد جمعوا مبلغا الباس به
سلموا المبلغ اليه فسدد به ديونه وعاد الى
مزاولة اعماله وبهذا تغير حاله من عسر الى
يسر بفضل اهلل و همة اصدقاءه المخلصين
 ...هكذا كان اباؤنا يتعاونون فيما بينهم
وهكذا كانت االخالق التي يتحلون بها .كان
الناس في الماضي يستقبلون هذا الشهر
المبارك بالسرور والسعادة والطمأنينة
وكانت العادات السائدة في هذا الشهر هي
اعداد وتحضير انواع االكالت وخاصة لو
صادف هذا الشهر فصل الشتاء حيث يتم
اعداد االرزاق و االحتياجات الشتوية مثل
[ البرغل و الحبية و الجرش و الشعرية
المحلية وتجفيف قشور القرع و البادنجان
و الخيار و تجفيف الباميا و تعليقها
بواسطة االبرة و الخيط ) و االحتفاظ بتلك
المواد لفصل الشتاء وكثيرا منهم يربون
العجل في بيوتهم ويتم ذبحه قبل بداية
الشتاء و يعدون من لحمه القاورمة و
الباسطرمة و يستخدمونها في فصل الشتاء.
الحاج جميل مال محمود احدى الشخصيات
المشهورة في مدينة اربيل وهو صاحب
دكان صغير في محلة العرب ويذكر الفرق
بين الماضي و الحاضر ويقول:على الرغم
من ان التعاون بين الناس موجود االن
واصبح سمة االربيليين ،لكن الناس كانوا
في السابق اسعد من االن و مرتاحون
نفسيا،وكانوا يتعاونون فيما بينهم
اكثرخاصة خالل هذا الشهروكانوا يتبادلون

االفطار وكانت والدتي تقوم بتوزيع
كمية ارغفة من الخبز على الجبران.
اجواء مدينة اربيل في شهر رمضان
المبارك غير اجواء االشهر االخرى حيث
ابواب الجوامع تكون مفتوحة و الصائمون
ينتظرون اذان المغرب في باحاتها و
تمتليء باحة الجوامع بأنواع الحلويات
و العصائر و التمر ،الناس يفطرون مع
اذان المغرب والفرحة تغمر قلوبهم.
سعيد محمد البالغ من العمر  35عاما
وهو من مواطني مدينة اربيل يتحدث لنا
ويقول بانه يستقبل شهر رمضان المبارك
بقلب ملؤه السعادة و السرور ويضيف ان
شهر رمضان العظيم شهر الطاعة والغفران
والتقرب الى اهلل ،ويستطرد قائال ان تركمان
مدينة اربيل يشتاقون لقدوم هذا الشهر
ويستقبلونه بكل ود واحترام ويهتمون
بعاداتهم و تقاليدهم الرمضانية ،وانتقد

هذا المواطن الطريقة التي يستقبل بها
هذا الشهر المبارك هذه االيام و يقول ان
عادات و تقاليد غربية تسود على مجتمعنا
سنة تلو االخرى و اليستقبل هذا الشهر
باالحترام الالئق به مثال في السابق كان
اصحاب المطاعم و المقاهي يغلقون ابواب
محالهم طوال هذا الشهر احتراما له،وكان
البعض منهم يراجع الجهات المختصة
للسماح له بفتح محله خالل هذا الشهر
وذلك من اجل بعض المسافرين القادمين
الى المدينة و اصحاب االحتياجات الخاصة و
المرضى والذي سمح ديننا الحنيف االفطار
خالل السفر اوالمرض حتى يشفون ،لكن
االن االكثرية من اصحاب المطاعم و المحالت
يزاولون اعمالهم ويفتحون المطاعم و
المقاهي الن االجازة اصبحت دون مقابل
و يسمح للكل بفتح ابواب مطاعمهم و
مقاهيهم كأننا لسنا في هذا الشهر العظيم .
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دراسة تاريخ التركمان في
المدارس

أحمەد سید یعقوب

التركمان شعب اساسي واصيل في المنطقة
ويتحلى بتاريخ قديم وصاحب حضارة عريقة
وحكموا المنطقة حقبة زمنية طويلة لكن اجيالنا
واطفالنا ال يعرفون شيئا عن تاريخهم ،والسبب
يعود الى عدم وجود مادة تاريخية كمنهج
دراسي حول تاريخ التركمان في المدارس،وهذا
من ابسط حقوقنا المشروعة وفق جميع
معاير حقوق االنسان و حقوق المكونات .
احيانا تبذل جهود من قبل ممثلينا للحصول
على هذا الحق ،لكن مع االسف اما تهمل
تلك المطالبات من قبل الحكومة واما يغلق
الموضوع الغراض سياسية فيضيع الوقت
وبالتالي يصبح الطلب من الماضي السحيق وال
تجري متابعته ،وأنا اقترح ان لم يدخل االمر
حيز التنفيذ في الوقت الراهن علينا من االن
البدء بتعديل و تصحيح المواد التاريخية التي
تدرس في المدارس على االقل والتي تحمل بين
طياتها مواضيع بمثابة التشهير على الحكومات
التركمانية وتاريخ الدولة العثمانية وكثيرا ما
يوصفون بقطاع طرق او محتلون فهناك تضليل
للحقيقة التاريخية،واجالينا الجديدة ستنمو
على فكرعدائي كبيروسيؤدي ذلك الى رزع بذور
التفرقة بين المكونات،باالخص بين التركمان و
الكرد و المسيحيين والذى هم في غنى عنها ولم
يكن بينهم اي عداء في السابق على االطالق،نحن
التركمان ندعو دوما الى الوحدة و االخوة و المحبة
والنرى اي مشكلة في دراسة تاريخ القوميات
االخرى الى جانب تاريخ التركمان في المدارس
التركمانية،ونحبذ ان يكون اطفالنا على دراية
بتاريخ المكونات االخرى،كما في تجارب دول العالم
بالخصوص الدول التى تتمتع بالتعددية القومية
ونستطيع ان نستفيد من تجربتهم ونتعلم
كيف انهم يتعلمون تاريخ بعضهم ونستفيد
من تلك المواد التاريخية التي يدرسونها في
المدارس كمنهج،كما اننا نستطيع ان نستفيد
من المنظمات االجنبية للتنمية التربوية و
منظمات حقوق االنسان و حقوق المكونات مثل
منظمة [ اليونسيف و يوايندي بي و منظمة باوي
النرويجي ] الناشطة في اربيل.لذا اطالب االطراف
السياسية و المثقفين التركمان بذل مساعي
حثيثة لتنفيذ هذه الفكرة و دراسة تاريخنا
االصيل في مدارسنا التركمانية ،وعليهم توحيد
مواقفهم واصواتهم حول هذه المسألة المصيرية
من اجل ضمان مستقبل شعبنا و اجيالنا .

اربیل

مالحظات حول كتاب (المعلمون قناديل مدينة اربيل)
خاص اربیل

في مطلع العام الجاري نشرت النائبة السابقة في
برلمان كردستان تارا االسعدي ضمن قائمة اتحاد معلمي
كردستان كتابا بعنوان ( المعلمون قناديل مدينة
اربيل) باللغة الكردية و يتضمن الكتاب سيرة حياة (
 ) 300معلما من الذين خدموا في حقبة السبعينيات
والثمانينيات و التسعينيات في مدينة اربيل ....
والمالحظ ان الكاتبة حرفت قومية اكثرية معلمي هذه
المدينة دون الرجوع الى الشخص المعني أي المعلم
وعدم احترامها لعائلة هؤالء المعلمين و تاريخ وحضارة
القومية التركمانية ،و هذا الكتاب الذي ينطوي على
حياة وسيرة المعلمين التركمان كان من االجدر على
معدتها ان تشير في حقل القومية الى انتماء المعلمين
التركمان لقوميتهم ألنه وبشهادة جميع اهالي اربيل
فان جميع المعلمين المحترمين الذين جاء ذكرهم
في هذا الكتاب هم من اصالء القومية التركمانية في
مدينة اربيل وقدموا خدمات جليلة للمسيرة التربوية،
لكن مع االسف ان االسعدي التي اعدت هذا الكتاب
قامت بتغيير قومية هؤالء االساتذة دون الرجوع
الى عائالتهم ،لذا يستوجب على معدة الكتاب ان
تقدم اعتذارا لهؤالء المعلمين ولذويهم و لعوائلهم.

العرض التجريبي لمسرحية (فصلى كول)

سردار كوبرولو

بحضور نخبة كبيرة من الفنانين
واالُدباء و الرواد جرى العرض
التجريبي لمسرحية (فصلي كول)
في قاعة اتحاد الفنانين التركمان
بكركوك  ،والمسرحية تعبر
عن الحالة االنسانية الطبيعية
المغروسة في النفس البشرية
من قبل الخالق حيث تتصارع
فيها الحب والحسد وهاتان
الصفتان المتضادتان ولكل طرف
مبرراته لمواقفه وعليه فان
التصادم مستمر بين النزعتين
الخفيتين عندما يتغلب الشر
فأن جمالية الحياة تتغير وتسوء
ويطغي الخراب وتضطرب األجواء
وتهاجر الطيور المغردة والجميلة
أوطانها الى حيث الالعودة.
النص من تأليف الكاتب محمد
هاشم الصالحي وإخراج الفنان
هشام ناظم وشخوصها االربعة
ثالثة منها ذكور مع شخصية
أنثوية واحدة واستغرق عرضها
زهاء الساعة أعقبته جلسة
نقدية إلثراء العمل وحظي
النص والعمل بإعجاب الجميع.

اتحاد االدباء فرع كركوك يكرم األديب
رضوان شيخلر
نظم اتحاد األدباء والكتاب فرع كركوك بالتعاون مع منظمة أدباء
التركمان حفال لتكريم الفنان المصور الرائد واألديب رضوان شيخلر
في الساعة الخامسة من عصر يوم األربعاء  ٢٤ايار وذلك في قاعة
رئاسة جامعة كركوك ،استعرض فيه المصورواالديب رضوان
مسيرته الفنية واألدبية وألقيت بعدها كلمات لبعض األدباء
والفنانين الذين أشادو بابداعاته ونتاجاته الفنية وكتاباته األدبية.
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اربیل

داعش تسبب بخسارة اكثر من  35مليار دوالر للعراق

ظهور تنظيم داعش االرهابي و معركة
المواجهة معه تسبب بخسارة اكثر
من [ 35مليار] للعراق ،وفي اطار
مشاريع االعمار ثمة  151مشروعا رهن
التنفيذ في المحافظات المحررة،يأتي
الكشف عن هذا االحصاء متزامنا مع
افتتاح المعرض الثاني في اربيل يوم
االثنين 2017/ 5/ 15ولمدة ثالثة ايام
حول اعادة اعمار المناطق المتضررة.
حامد عبد حمد مسؤول التخطيط
في صندوق اعمار المناطق المتضررة
في العراق قال لـ[كركوك االن]وفقا
لدراسة صندوق اعادة اعمار المحافظات
المتضررة بسبب داعش نحتاج من [
 ] 18 – 15مليار دوالر ،لكن هناك مناطق
كثيرة لم تحرر بعد،لذا نخمن ان تبلغ
تكلفة االعمار [ 35مليار ]،صندوق اعادة
اعمارالمناطق المتضررة تأسس عام
 2016بناء على قرار مجلس الوزراء ،وباشر
بأعماله في العام نفسه في محافظات
[ االنبار -ديالى – صالح الدين – اطراف
بغداد – كركوك – نينوى] ،وقال مسؤول
الصندوق انهم استطاعوا تنفيذ []151
مشروعا في المناطق المتضررة واضاف
انهم قاموا بصياغة خطة ستراتيجية
بالتعاون مع المحافظات و الوزارات في
جميع مرافق الدولة مع طرح المبلغ
الالزم لكل مشروع،وتحدث عن ميزانية
الصندوق واوضح قسما من تللك
الميزانية تسدد من ميزانية العراق منها
[ 248مليار دينار عراقي من ميزانية
العام الجاري و [ 350مليون دوالر] من
البنك الدولي،حيث تم تنفيذ اكثر من
نصف هذه المشاريع في المحافظات
المتضررة من هذا المبلغ.واشار عبد
حمد ان المصرف االلماني خصص [600

مليون دوالر]وسيتم صرف [ 190مليون
دوالر] خالل العام الجاري،اضافة الى [ 100
مليون دوالر ] من دولة الكويت للقطاع
الصحي ،واضاف انهم االن في حوار مع
مصرف التنمية االسالمية لتخصيص [
 700مليون دوالر] لمشاريع االعمار االخرى.
من الجدير بالذكر ان تنظيم داعش
االرهابي قام بالتوغل و احتالل قسم من
محافظات [ الموصل – كركوك – ديالى –
صالح الدين – االنبار ومناطق اخرى ]
منذ عام ،2014ودخل العراق في مواجهات
مع هذا التنظيم االرهابي من خالل
معارك طاحنة تسببت بخسائر جسيمة
في البنية التحتية لتلك المحافظات.
ويشارك في المعرض الثاني ألعادة
اعمار المناطق المتضررة [ ]250شركة
دولية و عراقية اضافة الى [ ]20دولة
عربية و اقليمية و عالمية بهدف

ايصال الشركات و المعامل الى الحكومة
العراقية وصياغة خطة االعمار.
قالت ماجدة سلمان المستشارة في
مجال التنسيق بين رئيس لجنة تحضير
المعرض لـ[ كركوك االن ] الهدف من
افتتاح المعرض الثاني هو من اجل
تعريف حجم مشاريع صندوق اعادة اعمار
المناطق المتضررة بالشركات الدولية
و المعامل ليكونوا على دراية بتلك
المشاريع ليختاروا القطاع الذي يتمكنون
من استثماره ،والهدف االخر لهذا المعرض
هو االعداد لوضع خطة برنامج معدة
لما بعد حرب داعش و القيام بأعادة
االعمار في تلك المناطق.وفي فترة
ثالث سنوات مضی تفقد داعش اكثرية
المناطق التي كان يسطر عليها نتيجة
للعمليات العسكرية وانحصر وجود
هذا التنظيم في مساحة صغيرة جدا.

معركة تحرير نينوى دخلت شهرها السابع
و االن بلغت مرحلتها النهائية وانحسرت
المعارك في الساحل االيمن لمدينة
الموصل،واكثرية المناطق المحررة من
قبضة داعش لم يعد اليها اهلها النازحين
لعدم توفير الخدمات الرئيسية،هذا
ناهيك عن تدمير الدوائر الحكومية و
الدور السكنية كما والحقت اضرارا بالغة
بالقطاع العام للكهرباء والمياه و القطاع
الصحي،ووفقا للمسؤولين السياسيين
و العسكريين انه خالل العام الجاري
ستكون نهاية الحرب مع هذا التنظيم
ومن االن سيتم اتخاذ التدابير الالزمة و
االستعدادات لخوض المعركة النهائية
مع هذا التنظيم الشرس في قضاء
حويجة بمحافظة كركوك ومناطق اخرى
التي تعد اخر معاقل داعش في العراق.

منظمة هيومن رايتس وتش  :اهالي الموصل يتعرضون للتعذيب الجسدي من
قبل قوات تابعة للحكومة

اعلنت منظمة هيومن رايتس وتش ان
قوات تابعة للحكومة العراقية ومن
بينهم الحشد الشعبي متهمون بأعتقال
و تعذيب اهالي الموصل،وفي تقرير لها
اكدت المنظمة ان قوات تابعة للحكومة
العراقية اعتقلت بصورة عشوائية
في نهاية هذا الشهر ( )100شخص و تم
تعذبهم اثناء التحقيق معهم،وتحدثت
المنظمة مع ثآلثة اشخاص كشهود
عيان من منطقة الحضر والذين اعتقلوا
من قبل قوات الحشد الشعبي ويقول
احد الشهود عندما كانت المعارك تدور
في المنطقة حاولنا الهروب الى مناطق
آمنة واثناء ذلك اعتقلنا ولمدة  15يوما
في احدى بنايات مدرسة واحيانا اخرى
يتم حبسهم في البيوت التي تحت
سيطرة الحشد ويتم التحقيق معهم
فيما اذا كانوا على عآلقة بداعش وفي
كلتا الحالتين يتم تعذيهم وضربهم
بواسطة الكیبالت النحاسية قبل اطالق

سراحهم مع مجموعة اخرى،ووفقا
لتقرير المنظمة انها سمعت في السابق
حاالت مماثلة وتم عرض المسألة على
الحكومة لكن على مايبدو ان عمليات
االعتقاالت و التعذيب مستمرة .وطالب
من حيدر العبادي رئيس وزراء الحكومة
العراقية بأصدار اوامره لمنع قوات
الحشد الشعبي بالكف عن عملية
البحث و االعتقاالت و التعذيب،وبعد
ايام من حملة االعتقاالت اجتمع
مسؤولون اداريون لمحافظة نينوى
مع مسؤولين في قضاء الحضر وطالبوا
اتخاذ السبل القانونية لمنع االعتقاالت
واطالق سراح االبرياء منهم بأسرع
وقت ،من الجدير بالذكر ان قضاء الحضر
يبعد مسافة  80كم جنوب نينوى وفي
نهاية الشهر الماضي تم تحرير هذا
القضاء من قبل قوات الحشد الشعبي
بمساندة القوة الجوية العراقية..
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