االنقالب()30الفاشل في تركيا
بعد مرور عام على
العدد

اربیل

اربيل
مبناسبة مرور عام عىل االنقالب الفاشل يف تركيا قال رئيس الوزراء
الرتيك بينايل يلدرم يف خطاب له :قبل كل يشء يجب أن الننىس ما
تعرضنا له ،ان االحداث التي تعرضت لها تركيا يف ليلة االنقالب
الفاشل كانت هجمة من قبل ثلة من سلييل الخيانة الذين ترسبوا
اىل داخل الجيش الرتيك ،هؤالء كانوا من اتباع شخص معتوه يعترب
نفسه خطيبا ً للكون ،نحن تعرضنا لهجامت من قبل ثلة من مصايص
و املتعطشني للدماء حيث قاموا بقصف بناية برملانهم ود ّمروا
مقر رشطة الحركة الخاصة التي تقوم مبواجهة االرهاب بواسطة
املروحيات (هيليكوبرت) والطائرات الحربية ،وقصفوا املدنيني العزل

اربیـل
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ودهسوهم بالدبابات ،حيث مل نرى يف التاريخ عمل مقرفا كهذا،
2017االرهابية مقتل  250من مواطنينا وجرح اكرث
تموزالشبكة
15هذه
سببت
من  2000اخرين ،وقال يلدرم يف خطابه ان الشعب الرتيك برهن
للعامل اجمع انه شعب دميقراطي وسنستمر عىل هذا النهج ،وقد
اوضح هذا الشعب بأن ارادة الشعب و حكومة منتخبة من الشعب
عن طريق الدميقراطية هام فقط من يديران قيادة الدولة ،وليست
جامعات مسلحة ،وهذه من اقوى االلتزامات القانونية املتعلقة
بالدميقراطية ،ونحن كدولة استطعنا ان نجتازهذا االمتحان الصعب
مرفوعي الرأس.
اقراء الحديث الكامل في ص 3

العدد ()30
 15تموز 2017

جريدة سياسية ثقافية
مستقلة عامة نصف شهرية

مشروع تركماني لتفعيل برلمان االقليم

بينهم ،كما ولــنــا مــشــروع لتفعيل
البرلمان .واضاف في حال عدم توصل
االطراف إلى أية حلول مرضية ،فانه
من الطبيعي أن تناط رئاسة البرلمان
إلــى التركمان أو اي مكون اخر
لحين اجــراء االنتخابات البرلمانية
وانتخابات رئاسة االقليم ،والتي لم
تبقى على اجرائها سوى اشهر قليلة،
ألن انتخابات البرلمان و رئاسة االقليم
ستجري في تشرين الثاني من العام
الجاري.

اربيل  /خاص

ان للشعب التركماني كمكون اساسي
في االقليم مشروعا خاصا لتفعيل
البرلمان واعـــادة تطبيع العالقات
بين الحزب الديمقراطي الكردستاني
وحركة التغيير ،وفي حديث له لجريدة
اربيل يقول عماد رفعت عضو مجلس
محافظة أربيل وعضو قيادي في
قائمة أربيل التركمانية :نحن كتركمان
مستعدون للقيام بالتوسط بين االطراف
خصوصا ً بين الحزب الديمقراطي
الكردستاني وحركة التغيير من اجل
تطبيع االوضــاع واعــادة العالقات

اقراء التقرير المفصل حول هذا الموضوع ،في
ص10

جامعة تركية تقوم بفتح مركز لتعليم اللغة
التركية في جامعة صالح الدين بأربيل

تحت شعار (اللغة التركية
في جميع ارجــاء العالم) تقوم
جامعة تركية بفتح مركز لتعليم
اللغة التركية في جامعة صالح
الدين في محافظة اربيل يوم
الثالثاء  .2017/7/ 11جامعة
يوزنجي يل التركية قامت بفتح
مركز لتعليم اللغة التركية في

جامعة صــاح الــديــن ،وبهذه
المناسبة يقول احمد دزه يي
رئيس جامعة صــاح الدين،
الغرض من فتح هذا المركز هو
لتسهيل شؤون الذين يرغبون
باالستمرار واكمال دراستهم
الجامعية في تركيا وتعد هذه
خطوة مهمة في هذا المجال.

التركمان و مشكلة داعش
( الجزء الثاني )
عبدالسالم عبدالمجيد
شاكر استاذ جامعي
abdulselam.shakir@su.edu.krd
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وحضر مراسيم افتتاح المركز
سنان جلبي وزير العدل لحكومة
اقليم كردستان ونائب قنصل
الجمهورية التركية في اربيل
ورئيس جامعة صــاح الدين
ورئيس جامعة ( يوزنجي يل)
باالضافة الى عدد من رؤساء
الجامعات و المنظمات.
الدكتاتورية أسوأ
أنواع الفساد
محمد واني

m.wany@yahoo.com
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مطالبة بتأمين ممر آمن ألهالي تلعفر

أربيل /الوكاالت
طالب المرصد العراقي لحقوق االنسان
الحكومة العراقية تأمين ممر آمن ألنقاذ سكان
قضاء تلعفر غرب الموصل ،واشار المرصد
في تقرير له ان الصمت الحكومي ازاء
جرائم داعش التي ارتكبتها بحق المدنيين
من التركمان المحاصرين في قضاء تلعفر
اليحمل أي مبرر ،ألن داعش قامت بقتل 200
مدني من اهالي القضاء رميا ً بالرصاص
قبل اسبوعين بسبب محاولتهم الهروب وترك
مفارقة..
مقاربة

القضاء .وفي لقاء له مع المرصد العراقي
لحقوق االنسان ،طالب حسن توران عضو
مجلس النواب العراقي عن المكون التركماني
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي البدء
بعمليات تحرير قضاء تلعفر من قبضة
داعــش ،واعلن تــوران يجب على قوات
التحالف قصف اهداف لداعش داخل قضاء
تلعفر ،وعلى القوات العراقية تأمين ممر
آمن من اجل انقاذ سكان القضاء ألن حياتهم
محفوف بالمخاطر.

سردار كوبرلو

عالقات األطراف
التركمانية في أربيل و
كركوك
احمد سيديعقوب

15

15

serdarkoprulu@gmail.com

ahmed.yakub.87@gmail.com
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التركمان و
مشكلة داعش

عبدالسالم عبدالمجيد شاكر استاذ جامعي ،باحث و كاتب
الجزء الثاني و االخير
إن تشتيت منطقة توركمن إيلى ذات الغالبية
التركمانية بين مناطق المكونات األخرى ،سيؤدي
إلى تشتيت سكان التركمان ،وهذا األمر سيشكل
تهديدا الستحقاقات هذا الشعب في المستقبل
المنظور.وثمة موضوع أخر يشكل أهمية
قصوى بالنسبة للتركمان وهو االستفتاء المزمع
إجراؤه في  25أيلول من العام الجاري ،إذ إن
تصويت األكراد باإليجاب قد يؤدي إلى وقوع
صدام كردي -عربي في المناطق ذات الغالبية
ِ
التركمانية ،وبالتالي يتعرض التركمان لمجازر
كبيرة –القدرهللا.-
وفي حال تعرض التركمان لمثل تلك المشاكل،
من العسير جدا الدفاع عن وجودهم بسبب عدم
امتالكهم لقوات عسكرية نظامية كالشيعة والسنة
واألكراد ،وهذا بدوره يشكل نقطة سلبية بالنسبة
ً
فضال عن تشتتهم وعدم امتالكهم لمنطقة آمنة
لهم،
تحميهم من المخاطر ،كما أن ضعف التركمان في
الجانب السياسي يشكل عائقا أمام إيصال صوتهم
ومشاكلهم لألمم المتحدة والقوى الدولية النافذة،
في حال وقوع مثل تلك الصدامات في مناطقهم.
إن قوات البيشمركة تقوم بحماية كركوك
ومايجاورها والسكان من التركمان ،لكن ال يمكن
قول الشيء نفسه للمناطق األخرى ،وإن المعضلة
الكبرى التي يواجهها التركمان هو عدم امتالكهم
قوة عسكرية موحدة ،حيث يتوزعون بين قوات
الحشد الشعبي الشيعية و العشائر العربية السنية
ً
فضال عن قوات البيشمركة الكردية ،وإن مساعي
توسيع هذه القوات لنفوذها في المنطقة ستؤثرسلباُ
في التركمان.
فإذا ما أراد التركمان حماية وجودهم وهويتهم
فأمامهم ثالثة خيارات ،أولها فصلهم مذهبيا
بين السنة والشيعة ،ألنه بإمكان التركمان السنة
استغالل ورقة تركيا بهدف االتفاق مع األكراد
وربطهم بإقليم كردستان ،والمطالبة بتطبيق المادة
الخامسة من دستور اإلقليم ،لضمان مستقبلهم
وذلك بإدارة مناطقهم بأنفسهم عن طريق الجلوس
على طاولة المفاوضات مع الجانب الكردي.
أما التركمان من المذهب الشيعي باالبتعاد عن
المفاهيم القومية ،واختيار عامل المذهب ،فبإمكانهم
نيل الدعم اإليراني لحماية مناطق وجودهم وذلك
باالتفاق مع الشيعة العراقيين ،لكن هذا الخيار
سيضر بالتركمان في الجانب القومي.
والخيار األخير يكمن في توحيد التركمان
تحت راية توركمن إيلى وفي منطقته ،وتقديم
مشروع تأسيس منطقة توركمن إيلى ذات الحكم
الذاتي ،التي تفصل المناطق الكردية عن المناطق
العربية ،وعلى األمم المتحدة و تركيا كسب التأييد
الدولي لهذا المشروع،إذ إن حال التركمان حال
المسيحيين الذين قدموا مشروعاً لتأسيس منطقة
لهم في سهل نينوى .وبإمكان مشروع كهذا أن
صدام كردي-عربي محتمل.
يمنع وقوع ِ
وختاما ندعو األطراف التركمانية أن تأخذ هذا
الموضوع المصيري محمل الجد ،ألنه مسألة
بقاء ،وتعمل على تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش
وذلك قبل وقوع الفأس بالرأس ،بغية الوصول
إلى نتائج للتفاوض عليها مع اإلدارتين في بغداد
وأربيل؛ وذلك لضمان مستقبل شعبهم

اربیل

التركمان مستعد للتوسط بين الحزب
الديمقراطي الكردستاني و حركة التغيير

اربيل  /خاص

بعد اجتماعات عديدة عقدت بين
األطراف السياسية العاملة في اإلقليم ،لن
تثمر عن نتيجة ،و األوضاع تسير نحو
اإلرباك والتوتر يوماً تلو اآلخر.
ويقول مسؤول تركماني :نحن كقومية
تركمانية مستعدون للتوسط بين األطراف
المختلفة ،ونكون جزءاً من الحل لتطبيع
األوضاع ،ومن الطبيعي أن يتولى
تركماني رئاسة البرلمان لحين إجراء
االنتخابات.
عماد رفعت عضو مجلس محافظة
أربيل وعضو قيادي في قائمة أربيل
التركمانية ،في حديث له لجريدة أربيل
قال :التركمان شعب مسالم ومع التعايش
واألمان ،لذا نحن كتركمان نستطيع
أن نتوسط بين الحزب الديمقراطي
الكردستاني وحركة التغيير من أجل

تفعيل البرلمان و تطبيع األوضاع
المتجمدة في اإلقليم التي أثرت سلباً في
جميع األفراد ،وأضاف هذا المسؤول
أنه فيما لو لم يصل الحزب الديمقراطي
الكردستاني وحركة التغييرإلى حل من
أجل تفعيل البرلمان ،عندئذ من الطبيعي
أن يمنح منصب رئاسة البرلمان للدورة
الحالية للتركمان او المكون اآلخر داخل
البرلمان لحين إجراء انتخابات البرلمان
ورئاسة اإلقليم الذي يستغرق عدة شهور
ألن نهاية ت 2من العام الجارى هي موعد
إجراء االنتخابات البرلمانية ورئاسة
اإلقليم .وعن مسألة قيام أحد األطراف
التركمانية بهذه المبادرة من عدمه ،قال
رفعت:طرحنا هذا الموضوع في أماكن
و مؤسسات إعالمية ،لكن في حال عدم
التوصل إلى حل هذه األزمة وإبقاء
الوضع معلقاً ،عندئذ نحن كتركمان نقترح

مشروعنا هذا لمعالجة األوضاع ونقدمه
إلى األحزاب واألطراف السياسية العاملة
في اإلقليم والسيما الحزب الديمقراطي
الكردستاني و حركة التغيير ،وحول
الموضوع نفسه قال مسؤول تركماني
طلب عدم ذكر اسمه ،أعتقد أن ممثلينا
في البرلمان بإمكانهم القيام بهذا المهام،
ألنهم ممثلون متمكنون ،وحول موضوع
عدم توحيد التركمان في مواقفهم وعدم
وجود اتفاق بين األطراف التركمانية
حول تفعيل البرلمان و تحديد ممثل من
التركمان لمنصب رئاسة البرلمان ،قال
هذا المسؤول :أنا أعتقد أن التركمان
يتفقوا فيما بينهم حول مسألة مهمة كهذه،
خالفاً لحاالت أخرى نجد فيها أعضاء
التركمان في الدورة الحالية أنهم متفقون
وموحدون في مواقفهم حيال جميع
المسائل و المشاريع.

األحزاب التي حصلت على إجازة العمل في بغداد
عليها أن تعقد مؤتمرها خالل ثالثة أشهر

اربيل  /خاص

األحزاب واألطراف التركمانية التي
حصلت على إجازة العمل الحزبي في
الحكومة العراقية والتي يبلغ عددها سبعة
أحزاب تركمانية ،من بينها فقط حزبان
عقدا مؤتمرهما ،وبُنيا على الشروط
التي فرضت على األحزاب لقاء منحها
إجازات العمل ،إذ يجب على كل حزب
حاصل على اإلجازة أن يعقد مؤتمره بعد
مرور ثالثة أشهر على منحه اإلجازة،
لكن فقط حزب التنمية التركمانية و
اإلصالح والتقدم التركماني هما اللذان
عقدا مؤتمرهما في حين لم يعقد أي حزب
من األحزاب الخمسة الباقية مؤتمرها
على الرغم من حصولها على إجازة
العمل الحزبي في الفترة الماضية ،ووفقا
ً للمعلومات التي حصلت عليها جريدة
أربيل أن ثمة شهراً واحداً فقط أمام
األحزاب لعقد مؤتمرها ،وهذه األحزاب
هي( :حزب العدالة التركماني – حزب
القرار التركماني – حزب الجبهة
التركمانية العراقية –حزب توركمان
إيلي -الحركة القومية التركمانية ).
مصدر في الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات العراقية الذي رجح عدم
الكشف عن هويته قال :للحصول على

رخصة العمل الحزبي،وضع قانون
األحزاب عدة شروط على األحزاب
واألطراف السياسية الراغبة في
الحصول على رخصة العمل الحزبي
 ،والشروط هي :امتالك مقر للحزب
وهوية ألفين عضو وبعد الحصول على
اإلجازة يجب على الحزب الحاصل

على اإلجازة أن يعقد مؤتمره بعد مرور
ثالثة أشهر من حصوله على اإلجازة،
ً
فضال عن
وبحضور ممثلين عن الهيئة
شروط أخرى،وأضاف المصدرفي حالة
عدم توفر أحد تلك الشروط في الحزب
الحاصل على اإلجازة ستسحب منه
اإلجازة .
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الذكرى السنوية األولى النتصار الديمقراطية الكبير الذي حققناه
بينالي يلدرم (*)

مرت سنة واحدة على تغلبنا على هجوم إرهابي
هو االكثر دموية في تاريخ الجمهورية التركية.
وخالل هذه السنة أثبتت تركيا متانتها وثباتها
وقوتها وقابليتها للتحسن .ومن األهمية بمكان أن
نجري تقيما لهذه السنة التي مرت وأن ننظر إلى
األمام.
وقبل كل شيء يجب أن نتذكر ما الذي واجهناه .فما
عشناه في تلك الليلة كان هجوماً شنه خونة مندسون
في الجيش التركي واتباعا لشخص أبله يرى نفسه
«إماماً للكون» وعلى الدولة التركية .لقد واجهنا
مجرمين قصفوا برلمانهم الوطني ،ودمروا مقر
شرطة المهام الخاصة الذين يقفون في الخطوط
األمامية من حربنا ضد التنظيمات اإلرهابية،
وهاجموا المدنيين العزل بالدبابات ،وقصفوهم
بالطائرات الحربية والحوامات الهجومية .ولم
نشهد في تاريخنا مثل هذه الوحشية .لقد قامت هذه
الشبكة اإلرهابية بقتل  250مواطن تركي وجرح
أكثر من  2000آخرين.
وإذا ما تمعنا في مجريات تلك الليلة سنرى أمرين
نعتز ونفتخر بهما ظهرا خالل هذه التجربة
المريرة جداً .األول :هو شجاعة الشعب التركي
وعزمه .لقد خرج الشعب التركي من كافة شرائح
المجتمع وكافة ألوان الطيف السياسي ،إلى
الشوارع لمواجهة االنقالبيين .وواصلت قنوات
التلفزة بثها على الرغم من التهديدات التي وجهها
االنقالبيون والضغوطات التي مارسوها .وأصبح
الشعب التركي جسداً واحداً.
والثاني :هو إظهار الشعب التركي للعالم أجمع أنه
متمسك بالديمقراطية وسيبقى كذلك على الدوام.
لقد أثبت شعبي أن تركيا ال يمكن أن تُحكم من
قبل مجموعات مسلحة ،وإنما من قبل حكومات
وإرادة شعبية تتولى زمام األمور عبر الطرق
الديمقراطية ،ألن الشرعية األقوى هي الشرعية
الديمقراطية .وقد تجاوزنا ،كبلد ،هذا االمتحان
الصعب في الديمقراطية مرفوعي الرأس.
ولكن السؤال الذي وجهته إلي حفيدتي بكل براءة
ً
ماثال في ذهني وأذهان
في تلك الليلة ،سيبقى
الجميع« :جدي! أليس هؤالء جنودنا نحن؟».
ً
حقيقة ،ما هذه الذهنية والعقلية التي تسمح إلنسان
ما بأن يهاجم بكل وحشية مواطني بلده ومؤسساته
ورموزه وقادته؟
إن جواب هذا السؤال كامن في طبيعة شبكة الخيانة
التي نواجهها .ففي تلك الليلة كنا نواجه شبكة إجرام
كانت تنفذ بشكل أعمى األوامر التي تأتيها من
زعيمها فتح هللا غولن عبر بروفيسور االالهيات.
إننا نتحدث هنا عن شبكة من الخونة وهم يقومون،
ضمن القاعدة العسكرية التي استخدموها مقراً لهم،
بإلقاء التحية العسكرية على مدير إحدى الشركات
التابعة لتنظيم غولن اإلرهابي وصاحب إحدى
المدارس التي يشغلها التنظيم ،حيث أنهم لم ينالوا
نصيبهم من الماضي العريق للجندي التركي والذي
يمتد أللف عام.
وفي األساس كانت حكومتنا على علم بالوجه
الحقيقي لفتح هللا غولن قبل  15تموز/يوليو،
وكانت قد بدأت التحرك قبل ذلك التاريخ .وكنا
نبذل الجهود للكشف عن امتدادات هذا الكيان
ضمن الدولة ،وكنا قد قطعنا أشواطاً هامة على هذا
الصعيد .ولكن المحاولة االنقالبية في  15تموز/
يوليو أظهرت ،وبشكل مؤلم ،تجاوز التهديدات
التي تواجهنا لتوقعاتنا إلى حد كبير ،كما اظهرت
مدى عمقها وتعلقها بالمصائر .كما ظهر مدى
كبر الفخ الذي نصبه فتح هللا غولن للدولة التركية
منذ  40عاماً .لقد تحرك أعضاء تنظيم غولن
اإلرهابي طوال هذه السنوات ،ووفقاً للتعليمات
الصادرة إليهم من قبل فتح هللا غولن« ،ضمن
أكثر المناصب حساسية داخل منظومة الحكم في
الدولة ،دون أن يحس أحد بوجودهم» ،وتسللوا
إلى «كافة مراكز القوة تقريباً» كما تفعل العدوى
التي يتسبب بها فيروس حين يفرض سيطرته على
أعضاء الجسم الرئيسية الواحدة تلو األخرى .وقد
قمنا بإجراء تحقيقات إدارية وجزائية وقانونية
شاملة ،طيلة السنة التالية للمحاولة االنقالبية
الفاشلة في  15تموز/يوليو ،وتم التوصل إلى
الكثير من القرائن الهامة المتعلقة بهذا الكيان الذي
خطط ونفذ المحاولة االنقالبية.
وتظهر القرائن التي بين أيدينا ما يلي :نحن نواجه
منظومة عقائدية ضالة ومغلقة على نفسها أنشأه
ويترأسه فتح هللا غولن .ومهمة المدارس ودور

السكن الطالبية التابعة للتنظيم هي غسل األدمغة
وضم وتجنيد العناصر لصالح التنظيم .وتم ضمان
تسلل أعضاء التنظيم الذين نشأوا هنا والذين أبدوا
«مسيحاً» ،إلى
والءهم لزعيمهم الذي يعتبرونه
ِ
مؤسسات الدولة .وبذلك تم تبوأ المناصب الحساسة
من قبل أناس ينفذون كافة المهام الالقانونية
والالأخالقية ،وفقاً ألهداف التنظيم ،ودون أية
مساءلة .ونصب هؤالء األشخاص الكثير من
الكمائن كمخالفة القوانين أثناء اختبارات انتقاء
الموظفين العموميين ،والتنصت الالمشروع،
واالبتزاز والدعاوى الكيدية .وتم إنشاء مصادر
لتمويل التنظيم من خالل إنشاء كيانات تعمل تحت
يافطة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوقفية.
كما تم تبييض مليارات الدوالرات عبر الشركات
القابضة والمصارف .أما الذراع اإلعالمي للتنظيم
فكان يتولى مهمة الترويج للتنظيم .هل هناك «حركة
تعليمية» تعمل وفق هيكلية الخاليا ،ويتعرفون
على بعضهم بأسماء حركية ،ويخترعون تطبيقات

على قيد الحياة .وأنتهز هذه المناسبة ألحذر كافة
األصدقاء مجدداً في هذا الخصوص.
لقد أظهر الشعب التركي للعالم أجمع بأن الديمقراطية
شيء ليس من السهولة بمكان الحصول عليها ،وإنما
هي قيّمة لدرجة تستحق فيها التضحية باألرواح
من أجلها .والمهمة األولى الملقاة على عاتقنا هي
اتخاذ التدابير الالزمة والكفيلة بعدم مواجهتنا
على اإلطالق لتهديدات مشابهة في المستقبل.
ونبذل أقصى الجهود من أجل ضمان السير بهذه
العملية الصعبة ضمن األطر الدستورية .وأخيراً
يمكننا القول أنها محاولة للقضاء على الديمقراطية
التركية ،ولكن ديمقراطيتنا هي التي تغلبت وفازت.
وبالتالي ،ستكون أهدافنا ومساعينا منصبة من اآلن
فصاعداً على اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل
نقل الديمقراطية إلى أكثر القمم أماناً وأكثر النقاط
نموذجية.

مشفرة للتواصل فيما بينهم ،ويدرب أعضاءها
على تقنيات التهرب من االستخبارات والتكتيكات
الخاصة بإخفاء انتماءاتهم؟ لقد جرب هذا الجيل
الجديد من التنظيمات اإلرهابية كافة السبل بال
استثناء بهدف القضاء على كل من ال ينتمي
إليهم ،وبذلك لم يعملوا على فرض سيطرتهم على
الحكومة فقط ،بل على الدولة التركية بمجملها،
وفقاً لما تمليه عليهم أطماعهم الضالة .فالشعب
التركي قام ليلة  15تموز/يوليو بإلحاق الهزيمة
بهذه األطماع الضالة والخطيرة بعينها .وأستطيع
القول أننا تمكنا ،وعبر التدابير التي اتخذناها ،من
كسر العمود الفقري للتنظيم ضمن تركيا .ولكن
التهديد ال يقتصر على تركيا فقط ،ألن التنظيم
يملك في الكثير من الدول كيانات مشابهة لما هو
موجود في تركيا ،وهم حالياً يواصلون زراعة
بذور الخيانة في الدول األخرى .وهم في هذه
المرة يلهثون خلف الحصول على نفوذ اقتصادي
وسياسي على الصعيد العالمي ليتمكنوا من البقاء * رئيس وزراء الجمهورية التركية
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بينما نحتفل بانتصار
الديمقراطية ،نستذكر شهداء
 15تموز باجالل واكبار
في ليلة  15تموز  ،2016واجه الشعب
التركي ،محاولة انقالبية فاشلة شنها
مريدون اندسوا في الجيش التركي
والمؤسسات العامة ،وتابعون لفتح الله
غولين الذي يرى نفسه “إماما للكون”.
وكانت محاولة ارهابية لم يشهدها
تاريخنا مثلها حيث استشهد  250من
مواطنينا وجرح أكثر من  2000آخرين.
وقد واجه الشعب التركي االنقالبين
بشجاعة و جسد واحد مواجها
الدبابات ،وشكل دروع بشرية لمنع
احتالل مؤسسات الدولة  ،واثبت انه
ال يسمح للمحاوالت غير الديمقراطية،
وان مستقبل البالد ال تقرره المجاميع
المسلحة ،بل االرادة الوطنية.
وبهذه المناسبة نستذكر عاليا الموقف
البطولي لشهدائنا االعزاء الذين ضحوا
بالغالي والنفيس لحماية الديمقراطية و
مستقبل بالدهم ،معبرين عن الشعور
باالمتنان لجرحانا..
القنصلية العامة
للجمهورية التركية في اربيل

اربیل

اربیل
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أربيل /خاص
أعلنت مكونات كردستان بأنه
اليكون لهم مرشح لمنصب رئاسة
اإلقليم في االنتخابات المرتقب
إجراؤها أواخر العام الجاري،
بسب عدم إمكانية الحصول على
األصوات الالزمة للحصول على
هذا المنصب في اإلقليم ،وثمة
مكونات أخرى كالمكون التركماني
و الكلدو آشور واألرمن و المسيحي
و اإليزيدي و أديان أخرى لم يكن
لهم مرشح لمنصب رئاسة اإلقليم.
في  7حزيران  2017وخالل
اجتماع بين رئيس اإلقليم واألحزاب
واألطراف السياسية العاملة في
اإلقليم ،أقرّ أنه سوف تُجرى في
 6ت / 1من هذا العام انتخابات
رئاسة اإلقليم والبرلمان في آن
واحد ،لكنه اليوجد للمكونات في
اإلقليم أي مرشح لمنصب رئاسة
اإلقليم ،وحول هذا الموضوع قال
سامي شبك رئيس الجمعية اللبرالية
التركمانية لجريدة أربيل:نحن
كتركمان لم يكن لنا مرشح لمنصب
رئاسة اإلقليم ،كوننا لم نستطع
الحصول على الصوت الالزم
لتولي هذا المنصب ،إذاً لماذا
نخوض هذا السباق؟ نعم صحيح أن
التركمان القومية الثانية في اإلقليم،
لكنه يجب أن يحصل المرشح على

أكثر من نصف األصوات ،ويُعد
ذلك بالنسبة للتركمان أمراً صعباً
لذا لم يكن لنا مرشح لهذا المنصب،
وأضاف شبك :وفي هذا الحال يجب
أن يمنح منصب نائب رئيس اإلقليم
للتركمان ليبرهنوا أن التركمان من
القومية الثانية في اإلقليم وحقوقه
مُصانة .وعلى الصعيد نفسه أعلن
واحيد هرمز عضو رئاسة المجلس
الكلداني السرياني اآلشوري في
َ
قائال :إن عدد
اإلقليم لجريدة أربيل
ً
المسيحيين في اإلقليم قياسا إلى الكرد
والتركمان قليل جدا ،نعم صحيح
نحن من أصالء سكان اإلقليم،
وفيما لو كان لنا مرشح لرئاسة
اإلقليم ،الأعتقد أننا سوف نحصل
على األصوات الالزمة لوصول
مرشحنا إلى هذا المنصب ،لذا لم
نرشح أحداً لهذا المنصب ،لكننا
نؤكد مطالبنا السابقة ،وأضاف :من
أجل الحصول على أغلب حقوق
شعبنا ،نحن نساند المرشح األقوى
لهذا المنصب ،حتى نستطيع نيل
أكثرية حقوقنا بعد فوزه .وأشار
هرمز في حديثه :إلى أنه لم يكن
شرطا ً أن يكون لدى كل مكون
مرشح ،ومع أننا لم نستطع من
المشاركة في خوض انتخابات
رئاسة اإلقليم ،فجميعنا نحاول
خلق أجواء ديمقراطية لنبرهن

للعالم أن إقليم كردستان يتمتع بنظام
ديمقراطي .ومن الجدير بالذكر
أن عدد سكان المسيحيين في إقليم
كردستان يبلغ ( )300ألف نسمة
ويعيش أكثرهم في محافظة دهوك،
وأن هذا المكون كالمكونات األخرى
في اإلقليم اليستطيع أن يقدم مرشحا

اربيل  /خاص
معظم األحزاب واألطراف
التركمانية في إقليم كردستان
والمناطق المتنازع عليها يطالبون
بالحكم الذاتي الخاص بهم ،لكن
عضو في المكتب السياسي ألحد
األحزاب التركمانية يعلن :بأنه
في حال تشكيل نظام الحكم الذاتي
سنواجه مشاكل ،ألن ثمة مكونات
أخرى تعيش مع التركمان.
األحزاب واألطراف السياسية
التركمانية في إقليم كردستان
يقرون بوجوب منح الحكم الذاتي
للتركمان من أجل تنفيذ العملية
الديمقراطية ،وتأتي مطالب
التركمان هذه عقب اإلعالن
عن قرار تحديد يوم 9 / 25
 2017/إلجراء عملية االستفتاء،
ثم اإلعالن عن االستقالل .وبهذا
الصدد قال عماد رفعت عضو
مجلس محافظة أربيل ضمن كتلة
قائمة أربيل التركمانية في حديث
له لجريدة أربيل :في الحقيقة
أن التركمان في اإلقليم يشكلون
األكثرية في بعض المناطق ،لذا
يجب أن يمنح التركمان في اإلقليم
الحكم الذاتي بعد االنتهاء من إجراء
االستفتاء وإعالن االستقالل،
مضيفا :أن المسؤولين األكراد
وعدوا التركمان بذلك ،وهم أقروا
بأن التركمان لم يكونوا خطرا ً
على اإلقليم في يوم من األيام ،لذا
يطالبون بتحديد منطقة للتركمان،
وأشار رفعت إلى أنه يجب أن تثبَّت
تلك الحقوق للتركمان في دستور
اإلقليم المرتقب ،موضحاً أن
تطبيق نظام الحكم الذاتي اليعنى
االنفصال مع األخوة األكراد،ألن

تطبيق هكذا نظام معمول به لدى
أغلب بلدان العالم ،وهي مسألة
طبيعية جداً والتحدث مشاكل،
ألن التركمان شعب مسالم ويريد
أن يعيش في سالم.
وفي الوقت نفسه قال آزاد
كورجي مسؤول فرع أربيل
للجبهة التركمانية العراقية ونائب
رئيس مجلس محافظة أربيل في
حديث له لجريدة أربيل :ينبغي
في البداية أن ينفذ بعض من
الحقوق لتركمان اإلقليم ،ثم يمنح
الحكم الذاتي لهم ،ويرى كورجي
أنهم يجب أن يقدموا مطالبهم
لكلتا الحكومتين في العراق
واإلقليم؛ لكي يعلموا الجهة التي
ستوفر أكثر الحقوق للتركمان،
حتى يتم التفاوض معها ،وفي
حال منح تلك المطالب للتركمان
فأنا أحبذ أن نبقى ونكون مع
كردستان ،ونتجنب المشاكل
المذهبية بين السنة و الشيعة،
وأضاف كورجي :يجب أيضاً
اإلقرار بعلَم التركمان ونشيدهم
وجعل اللغة التركمانية لغة
رسمية في البالد ،كما يجب
أن تمنح المناصب السيادية في
الرئاسات الثالث (نائب الرئيس)
ً
فضال عن مجلس القضاء والهيئة
العليا المستقلة لالنتخابات و
مجلس أمن اإلقليم ،وتخصص
للتركمان نسبة ( ) 10%من
ميزانية اإلقليم ،كما يمنح (
 ) 20%من المناصب الستة
للتركمان ،وتُعاد صفات ومعالم
تركمانية إلى المناطق التي أزيلت
منها ،واالهتمام بها مجدداً ،وفي
المناطق التي لم يستطيع التركمان
الوصول إلى البرلمان والمجلس

يجب اإلبقاء على نظام الكوتا،
وفي حال تنفيذ تلك المطالب
كلها ،حينئذ أعتقد يمنح الحكم
الذاتي للتركمان كحق قومي في
اإلقليم.
وحول تنفيذ المطالب تلك قال
ساالر أربيلي عضو المكتب

لرئاسة اإلقليم .أما ممثل األرمن في
إقليم كردستان آراز شاهين أعلن
ً
قائال :عددنا قليل
لجريدة أربيل
والنستطيع أن نخوض سباقا ًكهذا،
لكن على الفائز بهذا المنصب احترام
حقوق المكونات في اإلقليم وتنفيذ
مطالبهم ،وجدير بالذكر أن مكونات

اإليزيديين و األديان الصغيرة
مثل الكاكائية و اليهود و الشبك و
األكراد الفيليين اليستطيعون خوض
هذا السباق االنتخابي للحصول
على منصب رئاسة اإلقليم ،لكنهم
يطالبون كبقية المكونات بصون
حقوقهم بعد انتخابات رئاسة اإلقليم.

معظم األحزاب واألطراف التركمانية تطالب بالحكم الذاتي

السياسي لحزب توركمان ئيلي
لجريدة أربيل :إن تلك المطالب
المذكورة آنفاً تحمل طابعا نظرياً،
إذ اليعيش التركمان في أي بقعة
لوحده ألنه في أكثر المناطق
والسيما في كركوك يعيش
التركمان مع العرب واألكراد؛

لذا يكون تطبيق نظام الحكم
الذاتي أمراً صعباً ،مضيفا أنه
يجب على التركمان أن يفكروا
بمطالب أخرى،ألن تطبيق نظام
الحكم الذاتي موضوع نظري
واليمكن تنفيذه على أرض
الواقع.
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الدكتاتورية أسوأ
أنواع الفساد

محمد واني
المشكلة أن الفساد بكل أنواعه وأشكاله تحول في
العراق إلى ظاهرة اجتماعية وسياسية ،ومن أسوأ
أنواع الفساد بالطبع «الدكتاتورية الطائفية» التي بدأت
تترسخ اآلن في العراق وتأخذ أبعادا خطيرة.
إن كان الفساد يعني استغالل السلطة من أجل المنفعة
العامة ،فإن معظم الساسة الجدد اليوم في العراق الذين
تحولوا فجأة من مجرد الجئين فقراء يعيشون على
الفتات الذي تقدمه لهم «دوائر الهجرة والتجنيس»
في الدول الغربية ،والذي لم يكد يسد رمقهم ورمق
أطفالهم إلى أصحاب نفوذ وسلطة واسعة وأصبحوا
من أصحاب الماليين ،فبعد أن كانوا يسكنون في شقق
مهلهلة بسيطة وبإيجار شهري زهيد تدفعه الدولة،
ً
وفلال
أصبحوا يملكون أبراجا مشيدة وبيوتا فاخرة
كاملة من مجاميعها ،وبعد أن كانوا يعجزون عن
دفع سعر تذاكر السفر بالطائرات ،أصبحوا يملكون
طائرات خاصة تنقلهم إلى حيث يريدون ،ومن كان
يرى حال أحدهم وهو يبيع السجائر و»السبح»
والساعات اليدوية في إحدى الدول العربية ليقدر على
إعالة نفسه وأسرته ،وحاله اليوم وهو يملك الماليين
ويسيطر على خزائن الدولة وأموالها «المتلتلة»،
ويعقد الصفقات بالمليارات ويصرف على المؤتمرات
والحفالت الغنائية بالعمالت الصعبة ،من دون رقيب
أو حسيب ،فإنه سرعان ما يدرك أنه استغل منصبه
وصفته الرسمية أسوأ استغالل للوصول إلى غاياته
وأهدافه الشخصية والحزبية والمذهبية ،فأصبح هؤالء
هم من يهيمنون على مقدرات الدولة ومؤسساتها
الحيوية.
وما يثير الدهشة أن معظم الذين يديرون دفة البالد
اليوم هم من الجماعات اإلسالمية «الشيعية»؛ حزب
الدعوة «اإلسالمية» وتيار الصدر «اإلسالمي»
والمجلس األعلى «اإلسالمي» وتيار اإلصالح
«اإلسالمي» والفضيلة «اإلسالمية» ،ليس فيهم ملحد
وال علماني وال جاهل أو متجاهل بأمور الدين ،وال
فيهم بعثي عروبي وال وهابي حاقد وال معاد لفكرة
اإلمامة والتشيع ،كلهم من الدائرة الفكرية الواحدة
نفسها ،وكل واحد منهم يحسب نفسه مرجعا دينيا
وحجة من حجج اإلسالم ،وي ّدعي العفة والنزاهة مع
أن الفساد ال يخرج من بينهم وال يتعدى سواهم؛ ألنهم
هم الحكام الفعليون للبالد.
فلو كان عندنا نظام قضائي مستقل ونزيه وغير
دسيس ،قادر على محاسبة هؤالء المسؤولين
الفاسدين ،لما وصلت الحال إلى ما هي عليه اآلن من
تفاقم وتأزم ،إذ المؤتمر إصالحيا ينفع معهم والتشريع
برلمانيا يغيرهم والمشاريع تسوية تعيد إليهم العافية.
المشكلة أن الفساد بكل أنواعه وأشكاله تحول في
العراق إلى ظاهرة اجتماعية وسياسية ،ومن أسوأ
أنواع الفساد بالطبع «الدكتاتورية الطائفية» التي بدأت
تترسخ اآلن في العراق وتأخذ أبعادا خطيرة.
ففي ظل نظام كهذا يتحول العراق إلى ملك بحت
للطائفة اليشاركها فيه أحد ،ومن اليعجبه فليخرج
منه ،على حد قول النائبة عن ائتالف رئيس الوزراء
«حنان الفتالوي» عندما قالت« :العراق بلد الحسين
ومن ال يعجبه فليضرب رأسه بالحائط وليخرج منه».
هذا النهج الشوفيني في الحكم اليمكن أن ينجح في
بلد متعدد األعراق واألديان مثل العراق ،وقد أفرز
أهواال ومصائب ومقابر جماعية وعمليات «األنفال»
وقصف المدن بالقنابل الكيمياوية سابقا ،وسينهي البقية
الباقية من العراق ويحولها إلى دويالت وكانتونات ،ثم
أثراً بعد عين!

اربیل

الدكتور حازم رئيس قسم اللغة التركية يتحدث لجريدة اربيل:
خريجو قسم اللغة التركية بأمكانهم ان يخدموا في
المدارس التركمانية وفي جميع مجاالتها

أربيل  /خاص

رئيس قسم اللغة التركية بجامعة
صالح الدين يعلن ان قسم اللغة التركية
تطورفي معظم المستويات وقدم ويقدم
له دعم ومساندة كبيرة من قبل الجامعات
والمنظمات التركية ،ويضيف ان
خريجي قسم اللغة التركية يستطيعون ان
يقدموا خدمات كبيرة للمجتمع التركماني
في االقليم.
تأسس قسم اللغة التركية في جامعة
صالح الدين عام ( 2009-2008
) في اربيل كثاني قسم للغة التركية
يؤسس في اقليم كردستان ،قبله كان
قسم اللغة التركية موجودا في جامعة
كويسنجق،لكن اغلق.
وعن اهمية قسم اللغة التركية قال
الدكتور حازم رئيس قسم اللغة التركية
في جامعة صالح الدين في حديث له
لجريدة اربيل :اسس قسم اللغة التركية
في جامعة صالج الدين عام ( -2008
 ) 2009وقبل في العام نفسه ()61
طالبا ،لكن تزداد طلبات قبول الطالب
في هذا القسم ،فمثال ً العام الماضي فتحنا
باب القبول ل ( ) 50طالباً ،لكن ارسل
لنا اكثر من ( )100طالب وبمساندة و
تعاون وزارة التربية والسيد فخرالدين تم
قبول عدد منهم في المدارس التركمانية
في اربيل ،وقسم منهم يدرسون في قسم
اللغة التركية بدون مقابل .واضاف:
استطعنا فتح قسم لدراسة ( الماجستير
) داخل قسم اللغة التركية وتم قبول
الطالب حتى يتمكنوا ان يحصلوا على
شهادات عليا ويصبحوا كوادر جيدة
في مجال اللغة واالدب التركي .وعن
مستوى خريجي قسم اللغة التركية في
جامعة صالح الدين قال الدكتور حازم:
الطالب يعملون في المجاالت المختلفة
بصورة جيدة باالخص في المدارس
التركمانية في اربيل ،كما ونريد ان
نؤسس معهدا لرفع مستوى وتعليم
المصطلحات التركية ،ألن قسما من

اساتذة اللغة االنكليزية والعربية يعرفون
مصطلحات غير تركية لكنهم في
المصطلحات التركية ليسوا بالمستوى
المطلوب،أما بصدد تعين خريجي قسم
اللغة التركية يقول الدكتور حازم:نحن
نشخص الطالب الجيدين منهم للمدارس
التركمانية لذا قامت وزارة التربية
ودائرة وقف توركمان ايلي بتعيين اكثر
من ( )40خريجا واكثر من ( )11طالبا
منهم من تخرج من قسم اللغة التركية،
مضيفا ان خريجي قسم اللغة التركية

التركية بترميم بناية قسم اللغة التركية
وخصصت مايقارب من (  )150الف
دوالرا لمختبر الصوت ومستلزمات
اخرى للقسم .واشار رئيس قسم اللغة
التركية في جامعة صالح الدين الى
التعاون التام بين القنصلية التركية وقسم
اللغة التركية ،وفي الفترة القادمة سيتم
فتح دورة للموظفين واساتذة الجامعات
والمواطنين وستأخذ القنصلية التركية
في اربيل نفقات و تكاليف الدورة على
عاتقها وتستغرق الدورة ستة اشهر

استطعنا فتح قسم لدراسة (الماجستير) داخل
قسم اللغة التركية وتم قبول الطالب حتى
يتمكنوا ان يحصلوا على شهادات عليا ويصبحوا
كوادر جيدة في مجال اللغة واالدب التركي
بأمكانهم ان يعملوا اينما شاءوا في
الدوائر و المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية مثل القنصليات ومؤسسات
اخرى وقد َطلب منا مرات عديدة ان
نرسل لتلك المؤسسات خريجين من قسم
اللغة التركية للعمل لديهم.أما بخصوص
التعاون والدعم قال الدكتور حازم :يجب
ان نقدم شكرنا قبل كل شيء لجامعة
بيلكنت التي قدمت لنا الدعم والعون
بصورة مستمرة منذ اليوم االول من
افتتاح القسم والى يومنا هذا ،مثال ًفي
العام الماضي قامت جامعة بيلكنت بفتح
قاعة (فيدو كونفرانس) و توفير جميع
مستلزماتها ،كما وقام معهد ( يوس
ايفر) بالتعاون معنا من خالل توفير
الكتب ،واستطيع ان اقول ان الكتب
المرسلة التوجد حتى في جامعات بغداد
حيث .ارسلوا لنا كتبا ً بقيمة ( )80الف
دوالرا ،كذلك قامت منظمة (تيكا)

ويشارك ثالث مجموعات لمدة شهرين
في الدورة ،حيث ان االساتذة والموظفين
استفادوا كثيرا ًمن هذه الدورة.واستمر
الدكتور حازم في حديثة قائال :لنا
عالقات علمية مع جامعات تركية حيث
تم التوقيع على  17بروتوكوال ،وتم
في  11من تموز  2017وبالتعاون مع
جامعة ( يوزنجي ييل) التركية وضع
نظام امتحانات (تومر) أي مركز تعليم
اللغة التركية ،وهذا النظام اليوجد له
مثيل ال في العراق وال في االقليم ،النظام
هذا يسهل امر الطالب واليحتاج الطالب
ان يذهب الى تركيا ليدرس اللغة لمدة
عام ،حيث ان بأمكانه ان يتعلم في هذا
المركز واالمتحانات ستكون معترف بها
من قبل جميع الجامعات التركية وتكون
شهادة رسمية ومعترف بها ،كما ويوفر
للطالب اجور دراسة الدورة  ،والذهاب
من والى الدورة ،والطعام.
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اربیل
عالقات األطراف التركمانية
في أربيل و كركوك

احمد سيد يعقوب
منذ فترة طويلة أشعر بأن العالقات بين
األطراف التركمانية العاملة في أربيل تعاني
من فتور غير مبرر  ،ووفق كل المعايير و
المقاييس أن تركمان مناطق أربيل و كركوك
و الموصل و ديالى وسائر مناطق العراق
األخرى هم من قومية واحدة و شعب واحد
وعرق واحد ،وتشير المصادر التأريخية
أن تركمان العراق شعب واحد على الرغم
من انتشارهم في مناطق مختلفة من العراق
واإلقليم ،فهم ينتمون إلى قومية واحدة
ويمتلكون لغة واحدة و ديناً واحداً ولهم عادات
و تقاليد خاصة بهم ،واألهم من كل ذلك هم من
عرق واحد.
وممّا هو جدير بالذكر أريد أن شيرإلى العالقات
الهزيلة بين األحزاب واألطراف التركمانية
العاملة في أربيل وكركوك ومناطق أخرى
في العراق واإلقليم ،إذ اليزور أحدهم اآلخر
إال ماندر وذلك في مناسباتهم و نشاطاتهم ،
ولحد اآلن لم يتعارفوا فيما بينهم ،والجميع
ينادون بالقضية التركمانية ،وإذاما سألتهم يُقرُّ
كل منهم بأنه يناضل من أجل نيل التركمان
حقوقه ومطالبه وحقوق أفراده وحريتهم،
ولكن أنفسهم أحدثوا فراغا ً وشرخا ً واسعا ً في
صفوفهم ممّا ادي إلى التشتت والتفرقة وعدم
توحيد كلمتهم وعدم تثبيت مواقفهم في الساحة
السياسية ،نعم ،صحيح أن هناك اختالفاً في
جغرافية كركوك و أربيل ،و لكل منطقة
سلطة مختلفة ،لكنهم يستطيعون أن يستفيدوا
من تجارب بعضهم ليتعاونوا فيما بينهم في
المسائل السياسية واالجتماعية و الثقافية،
والسيما ممثلو التركمان في البرلمان و مجالس
المحافظات في العراق و اإلقليم ،وكان ينبغي
أن يكون أحد األطراف مبادراً لتهيئة األجواء
و عقد اجتماع شامل أو عقد مؤتمر وطني عام
للتعارف فيما بينهم و اإلطالع عن كثب على
مشاكلهم ومطالبهم  ،وأن يتعاونوا فيما بينهم
في بغداد وأربيل لتثبيت مطالب شعبهم ونيلها،
وأعتقد أن ثمة تقارباُ بين مشاكل الجميع و
ً
فضال عن توطيد العالقات و توحيد
مطالبهم ،
المواقف تجاه السلطة في العراق و اإلقليم،
وذلك للضغط عليهم أكثر.
وأعتقد أن توطيد العالقة بين أفراد شعب واحد
يعيش في منطقتين مختلفتين و بين سلطتين
مختلفتين ،وهم يسعون لتحقيق هدف واحد
وهو تحقيق أماني شعبهم و تطلعاتهم من جميع
ً
مثال بارعاً ليس
النواحي ،حتما سيكون ذلك
على مستوى العراق فحسب ،وإنما على صعيد
الشرق األوسط أيضاً ،لذا أطالبهم ليبادر احد
منهم بأن يلعب هذا الدور المتميز ويقوم بهذا
العمل الذي سيكون انعطافة سياسية حديثة في
العمل السياسي ،وسينتج نتائج مثمرة لمصلحة
الشعب التركماني ،وعندئذ لم يتجرأ أحد أن
يقول أنتم التركمان لستم أصحاب مواقف
موحدة ،و أنتم مشتتون.

حيدر بقال  ...صوت من السماء
اربيل

حيدر عبدالرحمن حاج حسين النجارولد عام
 1926في محلة السراي بقلعة اربيل،كان
منذنعومة اضفاره مولعا بالغناء والطرب
وكان عاشقا لصوت المطرب الشهير
ْ
وبدا بالعمل في صغره
شهابا اربيللي،
لشغف العيش ،ولذا لم يستطيع ان يدخل
المدرسة ،عندما بلغ الثامنةعشر من عمره
عمل في علوة المخضرات و الفواكة في
اربيل ،استمر في عمله هذا لسنوات وينسب
لقب البقال اليه نسبة الى عمله في مجال
البقالة،ويمتلك العم حيدر صوتا شجياَ
َ
يطرب اذهان الجميع وكان اهل اربيل جميعا
يحبونه ويقدرونه ،ويشتهر البقال في جميع
ارجاء المدينة وخارجها ،ويسرد لنا ابن
شقيق الحاج حيدر السيد فؤاد بقال حكايات
عن المرحوم الحاج حيدر ويقول:نحن
في هذه العائلة نمتلك كلنا اصواتا جميال
وشجيا لكن الحاج حيدر كان يتفوقنا في
صوته واداءه و اسلوبه في اداء المقامات و
القوريات،على الرغم انه لم يدع ان يسجل
صوته في آلة المسجل الصوتي،وكان غناءه
واداءه تنحصر في المجلس فقط وكان يغنى
و يطرب الحاضرين للفرحة و التسامر
بين اصدقاءه،ويقول السيد جالل خضر له
خبرة واسعة عن حياة المطربين االربليين
القدامى:ان المرحوم حاج حيدر سرد لى
مرة ليقول:عندما كنت طفال ً كنت ارافق
والدي ونذهب لمجالس رجال وشخصيات
كبار في اربيل مثل مضيف احمد عثمان
اول متصرف في لواء اربيل و مضيف علي
باشا الدوغرمجي و أديب آغا االسعدي،
وكنت استمع الى اصوات شجية تلك
االصوات االربليية في تلك المجالس ومن
تلك االصوات صوت شهابا االربيللي الذي
كان االبرز بين االصوات،ويستمر المرحوم
حيدر بقال ليسرد لي ذكرياته الماضي
ويقول:على الرغم لم يسمح لي بالدخول
الى تلك المجلس والجلوس معهم،لكنني
كنت استمع من خالل الشباك،وعلى اثر
ذلك تعلمت اصول المقام وكيفية اداءه،وثم
تقرب من شهابا وفي العصر ذلك كنا
نحن المطربون كثيرون مثل:شوكت
سعيد والحاج فائق بزركان والحاج جميل
القبقبجي و مام بيرداود الملقب ب (كوره )
أي بيرداود الضرير،وهؤالء كانوا مطربو
ذلك العصر و تتلمذوا على يد مطرب اربيل
الكبير شهابا،لذا أنا اعتبر نفسي من طالب
مدرسة شهابا،وعلى اثره اشتهر الرمرحوم
الحاج حيدر في جميع ارجاء اربيل و
العراق،ويضيف السيد فؤاد بقال ابن
شقيق المرحوم حاج حيدر ويقول،ان عمي
المرحوم لم يكن ولهانا ً بصوت شهابا فحسب
انما كان ايضا ُ معجبا ً بأصوات سيدمردان و
الحاج عبدهللا دفزن أي ( ناقر الدف ) وبهذا

الصدد يقول السيد جالل خضر ،ان الحاج
عبدهللا دفزن كان يمتلك صوتا جميال ًوكان
يقراء المناقب النبوية الشريفة واينما كان
الحاج عبدهللا موجود كان الحاج حيدر و
اخوه الحاج محسن متواجدان هناك الى انتها
المنقبة.وكان للمرحوم الحاج حيدر عالقات
مع الكثيرين من المطربين مثل طاهر توفيق
و رسول كردي،ويقول الفنان الكبيراالستاذ
باكوري في الستينيات القرن الماضي نقلت
خدماتى الحكومية من كويسنجق الى اربيل
و تعرفت على المرحوم الحاج حيدر عن

طريق المطرب المرحوم طاهر توفيق وحيث
قال لي طاهر اليوم اعرفك بمطرب اخر من
اربيل ذوصوت جميل،وفعال ً تعرفت على
المرحوم الحاج حيدر و استمعت الى صوته
وكان صوتا َ جميال َ ذو طابع خاص،واحببت
صوته،ولم يكن الحاج حيدر صوته جميل
َ
رجال طيب المعشر ويحب
فحسب انما كان
النكات ويحلو المجلس به ،وباالخص
المجلس الذي يحيا من قبل الفانون طاهر
توفيق و رسول كردي يزداد المجلس جماال
ًو طيبا ً واوضح االستاذ باكوري ان المرحوم
الحاج حيدر كان يغنى بالتركمانية و الكردية
وغنى ايضا ًمع المطربين طاهر توفيق و
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رسول كردي و محمد جزا و عايشة شان و
جاميلة سائق ومشكو بصورة ثنائية،وكان له
قابلية في أداء المقامات والقوريات،وكان له
خبرة بأداء المقامات مثل( البيات و الحجاز
و السيكاه و الحسيني) وقوريات دلّي حسن
و اليتيمي،وانا كنت اعزف على آلة العود
وكان يفرح بعزفي لذا عندما كان يستدعي
لحفلة ما كان يطالبني بمرافقته.يسرد لنا
السيد فؤادبقال ابن شقبق المرحوم الحاج
حيدر البقال اخر لقاءه بعمه ويقول:بعد اداءه
فريضة الحج،تمرض عمي وسافر الى

بريطانيا لغرض العالج وكنا في توديعه
الى بغداد ألن السفر انذاك كان عن
طريق بغداد وعندما وصلنا الى ناحية
قوش تبة اوقف السيارة وترجل منها و
توجهة نحومدينة اربيل و ووضع يده
على اذنه كما كان عادته اثناء الغناء ْ
بدا
بأداء المقام و القوريات و اودع مدينته
اربيل وابكانا جميعنا هذا الموقف ،وذهب
الى بغداد ومن هناك الى لندن.وفي 4
 1979 /12/فارق الحاياة وفارق محبيه
ومحبي صوته وفنه الجميل وفارق مدينته
الجميلة اربيل و دفن في المقبرة الكبيرة
في مدينة اربيل.

مفارقة ....مقاربة

سردار كوبرولو
من إسطنبول وأطالل الحضارة
الرومانية ومباديء اإلسالم وحضارته
والفتح الذي سجله محمد الفاتح بأحرف
من الذهب في سجل التأريخ وحقق به
نصرا مؤزرا ،نحن مايقارب العشرين
يوما نصطاف في مدن عديدة من تركيا
الدولة المسلمة الجارة ،التي ناصرتنا

ووقفت معنا في الشدائد والتي غدت اليوم
واحدة من مجموعة العشرين ،وددنا أن
ندون بعضا من مالحظاتنا التي سجلناها
في كل المدن ،وإسطنبول الممتدة إلى
أكثر من ١٢٠كم وبعرض ال يقل عن
٤٥كم ،المدينة التي ال ترقد وال تنام،
ينوف عدد سكانها على العشرين مليونا
مع السواح ،وجدناها بعد منتصف الليل
كما في النهار آمنة مستقرة ،فيها المرأة
لوحدها ،والشاب والشيخ يتجول بحرية
وطمأنينة ،ويتنقل الناس بين أحيائها ألن
حركة النقل العام ال تتوقف ليل نهار،
وجدنا المفارقة العجيبة بينها وبين مدننا
بدءاً من العاصمة ،عدا إقليم كردستان ،لم
تعرف األمن ولم تهدأ النفوس المضطربة
الوجلة ألنها تخشى االختطاف والقتل

واإلرهاب غدرا وطمعا في وضح
النهار ،وتألمنا كثيرا وكثيرا ،ووجدنا
المقاربة مع مدن اإلقليم التي كانت المالذ
اآلمن ،واليوم غدت واحة االستقرار،
رأينا أربيل في الليل وقد أرقتها األضواء
وضجيج حركة السواح والساكنين ،ألنك
تجد فيها الطمأنينة ،حيث الساهرون
على سالمة الناس يؤمنون في نفوس
الجميع راحة البال والهدوء والحضور
والسكينة ،وفي هذا المقام نتمنى أن ترفع
السيطرات داخل حدود اإلقليم ،واليوم
بأماني والسيما بعد تحرير
وقلوبنا مألى
َ
الموصل نتمنى أن تنتهي المفارقة وأن
نكون أقرب إلى الحرية والسالم والوئام
واألمن الذي فقدناه مع األسف وكلنا
نقول اللهم آمين...
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اربیل

اللغات األكثر انتشارا في العالم

اربيل

اللغة هي إحدى الركائز المهمة في حياة
البشرعلى سطح البسيطة ،وتُع ُّد هذه اللغات
المختلفة عوامل أساسية للتفاهم فيما بين بني
البشر و تسهيل أمورهم ،وثمة مايقارب ألفين لغة
مختلفة في العالم ،على الرغم من أن بعضاً من
تلك اللغات هي أكثر انتشاراً
ً
واستعماال ،بحيث
تستعملها ماليين من الناس.
ومن اللغات المنتشرة في العالم التي تعد من
لغات األم هي-:
 1اللغة الصينية ،التي شغلت حيزا واسعاًً
لالستعمال في العالم  ،و تتكون من عدة لغات
قديمة من أهمها (مندرين) ،و يبلغ عدد الذين
يستعملون هذه اللغة( )2،1مليار شخص ،و
ثمة مليار شخص يستعمل هذه اللغة ( مندرين )
للحديث.
 2اللغة اإلسبانية :وهي لغة الدولة اإلسبانية ،ويبلغ عدد األشخاص الذين يستعملون هذه اللغة
( )570مليون شخص.
 3اللغة اإلنكليزية :تعد اللغة اإلنكليزية اللغةالعالمية ،لكنها تأتي في المرتبة الثالثة ضمن
تسلسل اللغات المنتشرة في العالم ،كونها تستعمل
من قبل ( ) 360مليون شخص كلغة األم ،ومع

ذلك ثمة نصف مليار شخص يستعمل هذه اللغة
في التعامالت اليومية.
 4اللغة الهندية :يبلغ عدد مستعملي هذه اللغة( )295مليون شخص وتستعمل هذه اللغة في
شرق هندستان و قسم صغير من باكستان.
 5اللغة العربية :تتكون هذه اللغة من لهجاتمختلفة بسبب اختالف في البيئة الجغرافية و
الثقافة وتستعمل من قبل ( ) 280مليون شخص.
 6اللغة البرتغالية :انتشرت هذه اللغة بعد احتاللالبرتغال للبرازيل و الصين و قسم من هندستان،
ويبلغ عدد مستعمليها ( )215مليون شخص.
 7اللغة البنغالية :تسخدم هذه اللغة في دولالبنغالدش و قسم من غرب هندستان ،و يبلغ عدد
مستعمليها ( ) 190مليون شخص.
 8اللغة الروسية :لغة سائدة في روسيا والسوفيت القديمة ،ويبلغ عدد مستعمليها ()145
مليون شخص.
 9اللغة اليابانية :تتكون هذه اللغة من ( )2ألفينإشارة مختلفة ،ويبلغ عدد مستعمليها ()130
مليون شخص.
10اللغة البنجابية :تستعمل هذه اللغة من قبل( )88مليون شخص في منطقة البنجاب و
باكستان و غرب هندستان.

بوتين يتحول إلى قيصر

اربيل

فالديمير بوتين أصبح ممثال ًلنهج جديد في
موسكو ،لقب القيصر يعود اآلن إلى أذهان
المواطنين مجددا ً والذي ألغي بعد الثورة ،وهذا
ما دعا ثالثة من أعضاء البرلمان الروسي أن
يطالبوا بإعادة النشيد الوطنى للبالد ،والذي
كان يستخدم قبل الثورة ،حتى يتالئم مع الرئيس
بوتين.
طالب ثالثة من أعضاء البرلمان الروسي
إعادة النشيد الوطنى للبالد الذي كان يستخدم
قبل الثورة ،إذ إنهم يرون أن النشيد يليق
بالرئيس بوتين ،فرفع هؤالء األعضاء في

البرلمان مطالبهم هذا أمام مجلس الدوما وهو
المجلس األعلى للتشريع الروسي ،ويهدف هذا
المشروع إلى تغيير النشيد الوطني الروسي
الحالي ليحل محله النشيد (اللهم احفظ قيصر)
الذي كان يستخدم إبان حكم عائلة رومانوف
قبل ثورة 1917م  .ويعتقد الكثير من مواطني
الروس أن الرئيس فالديمير بوتين البالغ من
العمر  64سنة يتمتع بخصوصيات القيصر
بانتهاجه نهجاً أبوياً شبه سلطوي ،والكثير
منهم يطلق على البوتين لقب (القيصر) ألنهم
يرون فيه تودده إلحياء عظمة اإلمبراطورية
السوفيتية السابقة وعودتها.

قصة امرأة داعشية بريطانية في الرقة
أربيل  /الوكاالت

سالي جونز بريطانية
الجنسية ،وهي زوجة أحد
مسلحي الدواعش ،وهو أيضا
بريطاني الجنسية ،وبعد مقتل
زوجها في الرقة تنوي اآلن
العودة إلى وطنها ،ولها صديقة
في منطقة القتال تسرد قصتها:
جونز قبل أن تتزوج داعشياً
وتصبح عضوة في هذا التنظيم
ومسؤولة عن تجنيد النسوة إلى
صفوف التنظيم كانت مغنية (
الروك ).
وعائشة مسلحة داعشية
أخرى ،وتعيش في أحد مخيمات
الالجئين في الرقة تحت حماية
المدافعين ،جونز وعدد من
المهاجرات (الدواعش األجانب
كن يرغبن سابقاً
َّ
) الالئي
في االنضمام إلى صفوف

داعش ويشاركن في المعارك،
اآلن يرغبن في العودة إلى
أوطانهن.
وعائشة تقول:إن جونزبلغت
من العمر خمسين عاما عندما
وصلت الرقة ،وتزوجت
الداعش جنيد حسنين ،ولهما
طفل بعمر  12سنة ،وقتل
نتيجة قصف الواليات المتحدة
األمريكية بطائرة مسيرة عام
 ،2015وأرادت أن تعود إلى
وطنها ( بريطانيا ) وسعت و
بكت كثيرا ً ،إال أن التنظيم لم
يسمح لها بالعودة كونها زوجة
أحد مسلحيه ،عائشة قالت :إن
جونز أبلغتني بأنها ترغب في
العودة إلى بلدها ،وقالت عائشة
إن زوجها مغربي الجنسية،
وقبل أن يعلن أبوبكر البغدادي
خالفته في  2014انضم إلى
صفوف هذا التنظيم.
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