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 العراق. –محافظة دهوك ، بيباد في قضاء عمادية ܒܝܬܒܝܕܐفي قرية  1954تيري كنو بطرس، ولد عام 

  أكملتعلم في مدارس مختلفة )بسبب ظروف الحرب( من بيباد قريته إلى دربنديخان والعودة إلى بيباد ودهوك وبغداد، حيث 

 .                          1976في بغداد عام  ةرمعهد اإلداالدراسة االبتدائية والمتوسطة واالعدادية، ومن ثم 

بقرار من اللجنة المركزية   1979لحين حليها عام  1973في كنيسة مار عوديشو من أيار عام  عضو لجنة الشباب األشوري

                    1976أب  -1975وبضغوط من السلطات الحاكمة، وسكرتير اللجنة تموز األثورية للطائفة 

. استقال  2003، عضو قيادة الحزب منذ بداية الثمانينات وإلى عام أب  1973أب    11منذ    عضو الحزب الوطني األشوري

 .                                                                              2009من عضوية الحزب في أب 

لحين نزوح كل قوى المعارضة   وبأمر من قيادة الحزب الوطني األشوري  1984عام    التحق بالتجمع الديمقراطي األشوري  

 .                                                                                                1988نحو   إيران وتركيا عام 

نشاطات   إلدارة القائمة    ، وعضو اللجنة الطالبية األشورية1976_1974  لألعوام  في معهد اإلدارة  األشوريينمسؤول الطلبة  

 .                                                                               األشوريينالطلبة الجامعيين 

ية المعينة من قبل الجهاز   األمني لحين فصله من قبل الهيئة االدار  1974عضو النادي الثقافي االثوري في بغداد منذ عام  

 العراقي، وعضو لجنتها الثقافية.                                                                            

 أبجد في المانيا في فيزبادن وعضو هيئات إدارية عدة فيها.                              عضو النادي الثقافي األشوري

 .                                           رك في مؤتمرات ولقاءات قومية عديدة ممثال للحزب الوطني األشوريمشا

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة المؤلف 

الحياة جميلة وتستحق أن تعاش، ولكن هذه الحياة تحتمل صور وطرق عديدة لكي يعيشها المرء، فالحياة التي نعيشها لو بقت  

فالحياة لكي تكون جميلة يجب أن تتنوع فيها الصور واألحداث   .نمطية واحدة، لكانت مملة يهرب منها اإلنسانعلى صورة  

 الرب تقر بها.  والمذاق وكل ما يحدث فيها. فالحياة والجمود أمرأن متضادان ال يلتقيان وال حتى إرادة األفكارو

تابة. الكتابة هي فعل تبشير بكل جديد وقيم وهي نقل خبرة. وفي ألجل الحياة وبأفضل صورها من كل النواحي، كانت الك

الكون، دائما هناك جديد. وهناك على الدوام من يطلب وال يرتوي من التعلم واكتساب خبرات لم   ألوانالحياة المتشكلة من كل  

 يعرفها، لكي يتمتع بحياته ويرشف منها كل ما هو جميل وطيب المذاق.

صماء نردد ما قيل لنا. ويعيش اغلب الناس سذاجة التعلق بالشعارات وبالموروث. ويكونون آالت  ون  يريد البعض لنا أن نك

أحيانا، تيارا كبيرا يحاول سحب كل الناس خلفه في طريق ال نهايته مغلقة ال خروج منها. ال أمل ال تطلع واقعي فقط شعارات  

، والعداء. ولذا، فحينما تنتقد التيار السائد، ولو في واإلبادةوالتدمير،    تنادي بالقتل،  كبيرة ال بل أحيانا شعارات همجية ألنها

الن هؤالء    ، فأنك حتما تسبح ضد هذا التيار، ولذا فاللعنات تالحقك أينما سرت.مجال ضيق، محاط أو مسيطر عليه من األقوى 

 عن التيار، معناه الضياع. انهم باألحرى قطيع. من يخرج يعتقدون إن

الكثير منها   أننشرت على موقعي عنكاوا وأي الف كموقعين رئيسين، ولكني الحظت   هذا الكتاب وهو مجموعة مقاالتفي 

 أعيد نشره على مواقع وصحف أخرى وبدون إذن في الغالب. 

وما الفكرية هي  نحاول قول ما نعتقده حقيقة وال نملك احتكار الحقيقة. الن الحقيقة السياسية واالجتماعية وعم  في هذه المقاالت

تعبير عن المصالح أكثر مما هي حقيقة مطلقة. الن الحقائق االجتماعية والسياسية تتغير بتغير ولو جزئ صغير من الظروف  

أقولها في الغالب تسبح ضد التيار السائد، تيار    المحيطة بالمشكلة موضوعة البحث. وعليه إن هذه الحقيقة التي أدعو إنني  

األخر. يكون األخر وحقوقه وعدم تقبله. في مثل هذا الواقع الداعي إلى التروي وإلى التعايش وإلى تقبل  المطلقات ونكران  

منبوذا أو صوتا وحيدا أو أصوات منفردة تصرخ وتعيد سماع أصداء أصواتها. الن الجماهير صماء غالبا متعطشة لالنتقام 

 وللهرولة خلف الشعارات السهلة والبسيطة.

شعبنا المؤمنون   تسمية كمثال كنا ندعو إلى التروي والتبصر قبل قول كل ما ال يقال. وكان المطلوب من أبناءففي مسالة ال

االتهامات  كانت سهامهم أكثر سمية من غيرها. فطالتنا    لألسفانه ويا    إال، أن يكونوا أكثر تبصرا في أقوالهم.   باألشورية

على اتساع نطاقهم يؤمنون بان كل الكلدان المتكلمون بالسورث كلغة األم    يةاألشورومن عدة جهات. فالمؤمنون ب  المختلفة

إن الكلدان وغالبيتهم قد ال تؤمن    إال. لهم ما لنا وعليهم ما علينا،  أشوريون  وكل السريان المتكلمون بالسورث أو سوريويو هم  

رعيتها    نيسة التي لم يكن لديها مانعا ما ليكتب أبناءبذلك وهم سائرون خلف قيادة الكنيسة التي لها تطلعات مختلفة. وهذه الك

مع االسف لم تكن   . فالكنيسة الكلدانيةأشوري  بالتأكيد لديها موانع ليقولوا    إنها  االفي باب االنتماء القومي عربي أو كوردي.  

القوي وأين كان هذا القوي . وكان على أحزابنا وبعض  مع الحق، كحق مجرد في اغلب االحيان. بل كانت في الغالب مع 

. فالقدسية لم ولن تكون في التسمية األمورأن تكون أكثر وعيا وان تسهل    االتهامات، الشخصيات التي ظلت تصرخ وتوزع  

لم يلقن في أسرته على ذلك،    ألنه  أشوريبقدر ما هي في مضمون االنتماء القومي. فالكلداني أو السرياني، الذي لم يعش قط ك

القومي بيسر وبسهولة أكثر ممن وعوا انتمائهم القومي وتمسكوا بمظاهره. وكان علينا العمل   انتمائهمتنصلوا من  يمكن أن ي

ما كان ممكنا تجاهلها   األشوريةشعبنا من أيادينا أو أن يتجهوا اتجاها متطرفا لالنفصال. فالتسمية  وبكل قوة لكيال ينسلخ أبناء

ركمانية، إذا مسالة التسمية لم تكن السبب. بل وبالحق العناد الغبي للجدال والنقاش في الدائرة في حالة تجاهل التسمية الت  اال

  المغلقة. 

تضخيم الذات ومنجزات التاريخ مسالة منتشرة بين كل أمم الشرق أوسطية، وكأن هذا التضخيم هو الذي يمنح لها   إن حاالت

لتنا كلنا مزرية وبائسة قياسا إلى مواطني الدول المتقدمة. ولكن البوس األمان من الواقع المزري. ولعدم طمس الحقيقة فحا

األخر. فكلنا النزال نتغنى بالتاريخ في الوقت الذي ال يعمل  واالزدراء الذي نعيشه هو مختلف في النسبة أو قياسا أحدنا إلى  

القديمة   نريد إعادة األمجاد   نافي كل أعمال  ألننا،  لنا هذا التاريخ شيئا. بل بالعكس قد يكون التاريخ أحد أسباب واقعنا المزري

وال نبدأ العمل لتحسين أوضاعنا وزيادة مصادر قوتنا لنطلب االكثر. كنت استمع إلى شخص أمريكي مختص بالتاريخ فقال  

ال يعيب أميركا،    إن هذا  اال التاريخية كاذبة وحتى مكتشف أميركا ومن منحها اسمه وكيف منحها هذا االسم.    األمورإن اغلب  

الن الناس مقتنعة به وال ضير منه. فالواقع إن أميركا التي يكاد تاريخها يتكون من سلسلة من االكاذيب، هي اليوم أكبر دولة  

 في العالم وأفواها وهي قبلة لكل شعوب العالم مهما قيل في معاداتها.

نشرت في أوقات مختلفة    ، وهذا ليس تكرارا ممال، الن المقاالتواالتجاهمتقاربة في المضمون   بين دفتي هذا الكتاب مقاالت

نقدية لواقع شعبنا ولبعض المعتقدات والنظريات التي    وللرد على آراء معينة، وان لم يشر المقال اليها غالبا. كما سنجد مقاالت



 

 

سياسية نقدية، فيها بعض الحدية في النقد تجاه فصائل  نجد مقاالتتنتشر فيه، ونعتبرها أمور سلبية يجب التخلي عنها، كما س 

ولية في النقد الذي حضت به من لدي.  ولعل مرد ذلك باألساس وقيادتها لها األ  األشورية. ولعل الحركة الديمقراطية  ومواقفها

إنجازات  من  تدعيه  و  لما  أي  امكانياتوقدرات  ولعله  الواقع.  في  ملموس  غير  إطالق اغلبها  في  قياداتها  بعض  لتسرع  ضا 

تصريحات رنانة وال تناسب المواقف السائدة.  وأكثر هذه التصريحات أما أن يكون مستعجال وخاطئا في الزمان والمكان أو  

 ال يكون واقعيا فيما ذهب اليه.

المقاالت  مما يقترفون    امتعاضيعن  النقدية ال تعبر عن كرهي وحقدي تجاه هذا الفصيل السياسي. بقدر ما تعبر    إن هذه 

كمؤمن بان الحقائق في السياسة نسبية وتعبر غالبا عن الزاوية التي ينظر اليها المرء للقضية   ويستعجلون في قوله. وإنني  

، بل األشوريةالمدار بحثها. لذا رأيت غالبا، ومن وجهة نظري إن هناك، ليس فقط أخطاء تقترفها قيادة الحركة الديمقراطية  

أن تكون الوحيدة في    ألجلشيء    أي. ولعل أحد أهم ما يجب مالحظته هو إن الحركة مستعدة القتراف  األخطاءأكثر من    هناك

 تبقي الوحيدة المستأثرة بقرار شعبنا ودون أدنى لحظة تفكير.  ولكيالساحة القومية، 

ان يجب أن أتطرف اليها بصراحة أكثر  عايشت أمور كثيرة ك  وخصوصا إنني    أدرك إن هناك قصور كبير في كتابة المقاالت

متعددة،    وبتفصيل أكبر. ولعل مسالة الكفاح المسلح وما رافقته من الظروف واالحوال كان يجب أن يكون موضع لمقاالت

المستقبل، ولكيال يتم استغالل    ألجيالوأكثر شموال مما ورد، ليتم كشف كل الحقائق بشأن هذا الكفاح المسلح، لكي يكون درسا  

أخفقت في التوسع فيها بسبب عامل الزمن، وكلما كنت أود العمل عليها، تشغلني   إنني    االذه المسالة من قبل البعض عاطفيا.  ه

 االوليات إن شاء هللا.إحدى ِإن الكتابة بشأن هذا األمر ستكون  االأمور أخرى عنها. 

     2020 أذار     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قومية عامة  مقاالت

 

 األشورية الحركة القومية 

  

 

وهو تقسيم شعبنا )الكلداني   إالعديدة لكتاب مختلفين، ولكنها تتفق في الغالب في مسار واحد.    مقاالت  االخيرة  اآلونةنشرت في  

 .والمستقبل ،والثقافة ،واللغة ،التاريخغم وحدة رللوحدة فيه،  أثر ( وشرذمته وإزالة أيالسرياني األشوري

التاسع   الكتاب بدأت حركة الوعي القومي لشعبنا منذ منتصف القرن  عشر، بفعل عوامل عديدة شرحناها نحن وغيرنا من 

شعبنا يعانونها. ومنها االنقسام العشائري    مرارا. وكانت حركة الوعي القومي هي الرد العملي لحالة الشرذمة التي كان أبناء

كإطار  ( ܐܬܘܪܝܐ )  األشوريةالتسمية    اختيار. ولقد كان الرواد القوميون، باعتقادي منصفون ومحقون في  والمنطقيةوالمذهبي  

إن    اال  وأحقية،األخرى والموازية وهي السورايي ال تقل عنها صحة  موحد لكل العشائر والمذاهب. بالرغم من إن التسمية  

ذات التاريخ الطويل   األشوريةإلصاق التسمية بكنائس معينة كان يمكن أن يجعل بعض االطراف حساسة منها. ولكن التسمية  

المنطقة التي   من تأطير هذه التسمية لتطلق على أبناء،  عام  االلفلما يقارب    امتدوالمجيد والتي تمكنت خالل عمرها الذي  

 .رين وما جاورها وخصوصا في الشمال الشرقي والشمال الغربي من بيت نهرينحكمتها كلها وخصوصا بين النه 

التي فتت شعبنا.    االنقسامعوامل    وتجاوزالدافعة لخلق الحماس والتآزر والتالف    بداء االنتاج القومي الموحد، بشكل المقاالت

الحماسية لدفع الشباب ليكون  واألغانيد فكانت الصحف مثل ناقوشا وغيرها تعزز هذا التوجه. وبداء الشعراء في نشر قصائ

في تحقيق االستقالل والحكم   األمممشاعل نشر الوعي وتحقيق اآلمال والطموحات. وكانت اآلمال والطموحات تتمحور كبقية  

نتمى. كان أمام  كنيسة ا  شعبنا والي  والقوي ولكل أبناء  األمنوتبني مستقبلهم    األمة  الذاتي وبناء حالة قومية تحافظ على أبناء

شعبنا من المذابح ومنها مذابح بدرخان بك التي شملت مناطق واسعة ابتداء   رواد حركة العمل القومي ما كان يحدث ألبناء

من بوتان وباتجاه الشرق، ولحقتها مذابح أمير رأوندوز محمد كورا متجها نحو مناطق شعبنا في حكارى وجنوبا نحو مناطق  

الطائفية والعشائرية في شعبنا في تحييد بعض    االنقساماتمناطق طور عابدين. وقد تم استغالل    إلىا  زاخو وسهل نينوى ومار

األخرى. وهكذا تم قهر شعبنا وتدمير وسلب ممتلكاته وسبي بناته وقتل  ومن ثم اكتساحه بعد التخلص من االطراف    أطرافه

االنقسامات وخلق حالة موحدة، ولم تكن غايتهم صهر طرف في أخر،    تجاوز هذهه. كانت غاية القوميين  واسر الكثير من أبناء

تقدما    أكثرتجاوز حالة إلى حالة  أساسا لم تكن هناك أطراف تختلف في التكوين لكي تنصهر، بل كانت الغاية    ألنهبل وحدة،  

الن هذا الخيار وبعد أن تم إعادة هو الخيار المالئم حسب اعتقادهم. و( ܐܬܘܪܝܐ)  األشوريةوقوة ووحدة. وكان خيار التسمية  

فانه لم يعد ، تعميده بالمقومات القائمة من اللغة المحكية والعادات والتقاليد المتوارثة والتاريخ بما فيه تاريخنا المسيحي المجيد

 .اهنةبل شمل كل الحقبة من الفترة السومرية إلى المرحلة الر، ق م 612ق م إلى  1800فقط يشمل الفترة الممتدة من 

، هكذا كانت حركة  أخروالن الوعي القومي هو دعوة وكل دعوة تبتدأ في زمن ومكان معين، وقد تنبت نتائجها في مكان  

إن أول تحرك  االالتي ابتدأت في ارمي ومناطق جنوب شرق تركيا الحالية وسهول العراق الحالي.  األشوريةالدعوة القومية 

  بتنظيمه البطريرك ومن ثم ما قام    1895عام  اومتاناياسياسي تحت إطار الدعوة القومية، كان في أورميا بتأسيس شوشاطا 

، وتلته في عام  أيضا  أورميمن عائلة أبونا االلقوشية العريقة. بعد ذلك في    نالشمعونييون، سليل البطاركة  مار بنيامين شمع

، بقيادة الدكتور فريدون اتورايا. ومنذ ذاك توالت األشوريتحت تسمية الحزب االشتراكي    أشوري  تأسيس أول حزب    1917

، ومحاولة طرح قضية شعبنا أمام  األشوريينأشورية، أو السريان    أو الكلدو  األشوريةالتحركات القومية لشعبنا تحت التسمية  

 في أورميوالجلسة المنعقدة  االولى  هذه التحركات، التحالف مع الحلفاء في الحرب العالمية   أوائلولعل من   .المحافل الدولية

وما طالب به    1919ؤتمر السالم في عام  ، وتلتها مشروع اغا بطرس في مإنكليزيبحضور قناصل روسيا وفرنسا وموفد  

.ورغم المذابح والقتل والتنكيل واالرهاب مثل مذبحة سميل فان الحركة  1932لعام  ( ܕܐܡܝܕܝܐ ܪܫܐ مؤتمر راس عمادية )

وكانت اغلبها   رياضي،إنساني أو    بصورة نشاط ثقافي أو  أي  ،  مختلفة  بأشكالبل استمر وتلونت  ،  لم تخمد  لشعبنا،القومية  

حركة تحديثية قادتها اللجنة الثقافية للشباب   شعبنا. ففي إيران ابتدأت  وفي مختلف مناطق تواجد أبناء  األشوريةالتسمية  تحت  

الحديثة المحكية. وهكذا في العراق   كتب ومؤلفات باللغة السريانية  وأصدرت  شأمگ لگقامت بإصدار مجلة  التي  و  األشوري

 تم تأسيس أحزاب   االربعينياتوسوريا ولبنان وحتى في روسيا لم تتوقف التحركات في إذكاء العمل القومي. في العراق ومنذ  



 

 

في الستينيات ما عرف باسم الصيعتا وفي نهاية الستينات    وتلته(  ܐ ܚ ܚ)  األشوريةتحاد والحرية  االمثل حزب    أشوريةسياسية  

المتواجدة   ومن ثم األحزاب،  الذي أحدث انبثاقه صدى قوي على مستوى المنطقة،  العالمي  األشوريتحاد  اال انبثق    1968

الحركة االشتراكية و  و المتغيرون زمنيا    األشوريةوبيت نهرين والحركة الديمقراطية    األشوريحاليا مثل الحزب الوطني  

شعبنا    تضم مختلف أبناء  كانت هذه األحزاب،  ومنذ ذاك،  وغيرها من األحزاباالشورية التي انبثقت في السبعينيات  األشورية

خطوات وممارسات جديدة لكي    إلىتموز والذي كان بحاجة    17ومن مختلف الطوائف. وفي نهاية الستينيات حدث انقالب  

القيادة   وحاولتفحدث االنفتاح السياسي  ،  1963لحزب البعث وممارساته في عام    االسودكرة السجل  تمحي أو تزيل من الذا

لذلك    اختارت  للحوار الوطني مع مختلف االطراف. وكان عليها أن تتحاور مع شعبنا ولذا فإنها  أخر  إسلوبالسياسية اتباع  

ايشاي مار  قداسة  ثم  ،  شمعون  أوال  مالك  ،  العالمي  شورياألتحاد  اال  حاورت ومن  ياقو  مالك  المرحوم  برئاسة  وفده  ومع 

بالسريانيةإسماعيل للناطقين  الثقافية  الحقوق  بمنح  الخاص  البيان  السياسية   . ومن هنا خرج  للقيادة  تقديم مطالب شعبنا  وتم 

بية عملت تحت اليافطة إلى تحركات جماهيرية وشع  باإلضافة  األشوريينوبشكل رسمي. وكل هذه الممارسات حدثت باسم  

التي دخلت حوارات ونقاشات من خالل أعضاءها مع االتحاد  ،  األشوريينوحركة الطلبة الجامعيين  االندية  ومنها    األشورية

الطلبة   العراق بصفتها تحرك يمثل  العام لطلبة  العراق واالتحاد  الحين من    األشوريينالوطني لطلبة  وكانت تضم من ذاك 

في   األشوريةشعبنا تحت التسمية  أحزاب  شعبنا. أو لجان الشبيبة الكنسية التابعة لكنيسة المشرق. كما شاركت    أبناءمختلف  

والتجمع   األشوريةالديمقراطية    والحركةومنها بيت نهرين  ،  الكفاح المسلح ضد النظام بعد اندالع الحرب العراقية اإليرانية

  السياسي تأثيره يكون لهذا الحضور والنشاط    أن. ومن الطبيعي  األشوريتحاد الديمقراطي  ومن ثم اال   األشوريالديمقراطي  

اتسعت تبعا لهذه    األشوريةولذا فانتشار واتساع دائرة المعرفة بقضية شعبنا تحت التسمية  ،  ةواالقليميعلى الساحة الوطنية  

والبد  ،  النشاطات كان  يكن    مؤطرهتكون    أنالتي  ولم  ما  وهي    االالرواد    أمامبتسمية  بينها  للخيار  محددة  تسميات 

 .واحد ،ومضمون ،واحدة  ،حالة)اتورايي(. وكل هذه التسميات تعبر عن  األشورية أو( كلدايالسريانية)سوراي( والكلدانية)

ل بيان مجلس قيادة الثورة حول الحقوق تم تثبيت حق شعبنا التعلم بلغته من خال  أنالمثير هو انه في بداية السبعينيات وبعد  

بل كانت تشجع    ،األماهتمام بالنشر وبتوسيع التعلم بلغة  أي  ممن لم يكن لها    أخرى  أطرافالثقافية للناطقين بالسريانية، تدخلت  

رغم انه كان   والتي لم تكن مستعملة في الحياة اليومية، االدبيةصراحة التعريب. تدخلت لكي تفرض رؤياها في التعليم باللغة  

المحكية والتي تكونت من مختلف له باللغة  البدء  اللغة    جاتيمكن  لتشمل  التطوير  ثم يتم  المصطلح    أو  االدبيةشعبنا، ومن 

 .تبدأ أنتسميتها القديمة. ومن خالل هذا الصراع وصراع الخط وغيره تم وأد التجربة قبل 

كما يحلو للبعض، بل تمتد جذورها مع    2003ليست وليدة تحرك حزب معين، وليست أبنة    األشوريةالحركة القومية    إن  إذا

والترك والفرس. ولكن هذه الحركة مرت    واألرمنحال شعبنا كحال الكورد    باورباانتشار الوعي القومي في المنطقة متأثرا  

التاريخية.    أرضه تثبت شعبنا حرا في    أن  ولتنموا وتبقي وتحا   أنبمراحل مختلفة وقدمت التضحيات الكثيرة لكي تتمكن من  

هذا العصر عن    أبناءي  تلكي تستف  أكثر  أوتنتظر مائة سنة    أن  بإمكانهاكنيسة معينة وما كان    أبناءوهذه الحركة لم تولد لتضم  

مختلفة    أثنيةليسوا    األشوريةفي مفهوم الحركة القومية    األشوريين  إذاتسمية يفضلون لكي تؤطر العمل القومي لكل شعبنا.  أي  

يحترم جهد    أنهم كل هؤالء. وان كان الحد مالحظات على التسمية فعليه    األشوريون  .السريان اليوم  أويتسمى بالكلدان    عمن

لها من خالل كل من يريد   التي يتعرض  التي قدمت والمخاطر  الوجود. لكي يرث    أن شعبه والتضحيات    أرضه يزيله من 

  .خهومكانته وتاري

اثنيات مختلفة تقسم هذا الشعب    يمرروا ما يعتقدون من إن هناكمحاولة البعض اللعب على كلمات ومصطلحات لكي    إن

يكون حرا وسيد نفسه. وبعد   أنشعبنا في  أومتصارعة، هي في الحقيقة المشاركة الفعلية في وأد حلم أمتنا  أقساموتحوله إلى 

اللغة الواحدة تلمنا وتشملنا، وال يمكن المجادلة في وحدة تاريخ شعبنا، يحاولون التسويق للتعدد االثني    إنالجميع    أدرك  أن

 .أثنية أووحدة اللغة والتاريخ والجغرافية ال تعني بالضرورة وحدة قومية  إنبحجة 

القومي لشعبنا، ال يمكنهم في    باألشوريةالمؤمنين    إن المنتمين إلى  الحوالامن    أي حالكتسمية تؤطر العمل  التمييز بين   ،

مشروعية ما   أو  باألحقيةذلك يعني التسليم للطائفيين    أساستمييز على  أي  كنسي، الن    أوطائفي    أساسالحركة القومية على  

وسيذهب شعبنا ضحية مثل هذا الشر، حينما يتم تجريده من كل    همأعمال يقعوا في شر    أنينادون به. ولكن الطائفيين يمكن  

عل قومي حقيقي وخصوصا انهم سيصدمون في تعريف ذاتهم للعالم وللمنتمين إلى تحركهم، حينما ال يمكن التمييز بين الناس  ف

 .االنتماء الطائفي في الحياة اليومية، بل فقط حينما يتجه إلى الكنيسة أساسعلى 

يحصل   أنمخارج متعددة لتحقيق وتأطير العمل القومي لشعبنا، وذلك لكي يتمكن من    األشوريةلقد قدمت الحركة القومية  

القانونية،   الثالثية  بالتسمية  القبول  وذلك من خالل  وفعليا.  قانونيا  السرياني  أي  عليها ويجسدها  ( وهذه األشوري)الكلداني 

الوثائق، ولكنها ليست ملزمة االستعمال كلما سئل الدوائر الرسمية وما يخرج منها من    أروقةالتسمية هي تسمية تسري في  

  إدخاله ولكن قانونيا سيتم    ، يشاءحسبما    أشوري    أوسرياني    أويقول كلداني    أن. فيمكن وبكل بساطة  انتمائه القوميالفرد عن  

سيتعرض لخطر عدم التحقق،    أيضاتجسيد حقوقه  امكانية    إنتقسيم شعبنا، سيعني    إن.  األشوريفي خانة الكلداني السرياني  



 

 

لكي يتم تفعيل بعض   أوشعبنا لكي يتم تجسيد المقررات القانونية.    أبناءالن القانون في الغالب يشترط توافر نسبة معينة من  

التعليم والتعلم بلغة   اللغة وبالتالي    يلحقهتقسيم شعبنا قد    إن . كما  األمالحقوق، مثال  التعليم عدم تنفيذ حق  امكانية  تقسيم اسم 

 .حدث في حالة تقسيم شعبنات أنلما يمكن  كأمثلةوالتعلم. 

ت  جا ، معتمدا على الواقع الكنسي، متناسيا انه حتى هذا الواقع قد تغيير بعد مواألكثريةالبعض ال يزال يعيش في وهم انه    إن

كان هذا البعض قد تمكن من   وإذا ل.  الهجرات المختلفة التي عانى منها شعبنا، وبعد عملية انتشار الوعي القومي بوحدة الك

الكنائس لم يكن لها    إن  االسفالوحيدة التي تمثلهم، ومع    وإنهاالطائفة في الكنيسة    أبناءحصر   يعرف   أنمانع في  أيبعض 

التهميش، لم يعد حقا يدرك   أوهذا البعض وفي ادعاء كاذب بمحاولة صهر    إن.  االكورد ليس    أوالمنتمين اليها على انهم عرب  

عربيا، بما يعنيه ذلك من احتمالية كبيرة لتغيير اللغة والعادات   أو يكون كورديا    أنالمصطلحات، فهو يقبل    أومعنى الكلمات  

ذوبانه في هذه التسميات. ولكنه ال يقبل التسمية المشتركة والتي تعني الحفاظ على   والتقاليد واالنسالخ من تاريخه واحتمال

مطالب  أي  تاريخ الكنيسة التي تمثلهم حسب اعتقاد البعض ال يبرز لنا    إنخاصة به. ال بل    أثنيةمن مميزات    يدعيهكل ما  

وصمتها    االنفال  أبانشعبنا    ألبناءمن مائتي قرية    أكثر  إزالة  أبانللحفاظ على اللغة والعادات والحقوق. ولعل موقف الكنائس  

الدفاع عن التمايز   أن  ي، يظهرإنسان    والكنائس التاريخية ويعتبر بحق ارث    االديرةقرى من  المريب، بما كانت تضمه هذه ال

  التشتت. في المخيلة، ادعاء كاذب حقا. اليوم وفي الحالة التي يعيشها شعبنا من    اال  ةاالثني بين مكونات شعبنا الغير الموجود

لم يتواصلوا مع بعضهم البعض بمختلف   إنشعبنا    فأبناءاصله،  بات من الضروري االنتباه للمحافظة على لغته وتراثه وتو

 انتماءاتهم الكنسية، فسينصهرون في الشعوب التي يعيشون بينها. وحينها لن تفيدنا الحروب المفتعلة الحالية. 
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 األشورية وطن في مفهوم الحركة القومية ال

   

 

  

والمذهبية، كان الوطن وأرض الوطن  ، كمفهوم لوحدة شعبنا فوق العشائرية األشوريةخالل ظهور وتنأمي الحركة القومية 

وكانت الحدود التي تقسم الوطن، تقريبا شبه مفتوحة   واضحا،والسلطنة العثمانية(  إيرانوبالرغم من انقسامه بين دولتين ) 

بشكل رمزي. من   اال ،إلى القرى والمساحات الواسعة قرب الحدود  تتعدوالحكومات وسلطتها كانت في المدن الكبرى. ولم 

 قدرة على التفاعل، بالرغم من صعوبة المواصالت. وأكثر أسهلشعبنا   ان التواصل بين أبناءهنا ك

والغاية، ودونها   األملوالوطن كان مركزه العاطفي هو نينوى، فننوي )نينوى( كانت ذاك الفردوس المفقود. والوصول اليها 

، ليس الوطن في نهاية القرن  األشوريةاإلمبراطورية  نالوطن في زم  إنتهون كل الغايات. ولكن ما لم نتمكن من استيعابه 

في  األشوريينالتاسع عشر والعشرون وال نزال كذلك في بدايات القرن الواحد والعشرون. فإذا كان الوطن في زمن 

حقيقي.  مما هو  أكثرتصورنا هو تلك الجنة التي كنا نحكمها ونعيش ونتعايش فيها تحت ظل سلطتنا، وهو تصور عاطفي 

ولكن ظهور   ،فقط، بفعل أكثريتها العددية. ليس هذا أخرىفان الوطن في زمننا الحالي، تعيش وتتحكم فيه شعوب 

في الشرق   االنساحة مفتوحة للتعايش. وما يحدث  أقربالمؤسسات الدولية وعقد اتفاقيات عابرة للحدود، جعل من الوطن 

  عصر والعمل باالتفاقيات الدولية بحجة الخصوصية القومية الدينية.ال من ولوجبسبب تمنع هذه الدول  اال، االوسط

  جراء ما أصابنا من المذابح والقتل والسبي، من قبل جيراننا، حتى فضل الكثير من أبناء بوطننا، حدثتالتي تتحكم  األكثرية 

تم   أنوالقتل والسبي في كل أوان، منذ  الجزية قديماالكلي واالنصهار في الجيران، للتخلص من  انتمائهمجلدتنا التخلي عن  

وتها، يجب التعايش معها والعمل من أجل ا. قد تكون بعض الحقائق قاسية، ولكن رغم قسألراضينااالحتالل االستيطاني 

انه من الحيف زوال ثقافة وحضارة بشرية من  االقلالفكر القومي مشتعال وفاعال، فعلى  أوالبقاء والحفاظ على الجذوة 

ينطلق من القائم، )دون  أنولكن العمل يجب   .األخرينالوجود. والعمل من أجل الحفاظ على هذه الثقافة هو من واجبنا قبل 

 نسيان الطموح(. 

 ،اإلنساناالسم هو  ألرضلقد يكون لها وقع جميل ومحبب لنا، ولكن من يمنح  أسماء، بيت نهرين، أشوروطننا،  أو أرضنا

سيفرض اسمه عليها. وهذا الفرض الذي يحاول البعض رفضه، والذي أؤمن انه   فاألخروتركناها،  األرضفان تخلينا عن 

تواجدنا   أمالتي ستمنحنا حقوقنا،  ييأتي من نيات صادقة، ولكنها ساذجة، لن يفيد ولن يغير من واقع األمر. فهل التسمية ه

وبرغبة األكثرية، ما الذي سيتغير   أشوركوردستان تحول إلى إقليم اسم  إني القانون السائد؟ فلنفرض وفرضنا حقوقنا ف

غير انه قد يشبع نرجسية   ءشيال   ، في ظل القوانين السارية؟واالجداد االباءشعبنا المتبقين على أرض  ألبناءبالنسبة 

 البعض ممن يعيشون في المهاجر.

 ،واألمسفيها، الن تواجدهم ليس اليوم  األخرين  أحقيةال غبار عليها، ولكن هذا ال يلغي  األرضي في الوطن وف أحقيتنا إن

من يسكن هنا منذ خمسمائة سنة، لماذا  أحقيةكنا نريد المجادلة في  وإذالما ال يقل عن خمسمائة سنة.   االقلبل يرقى على 

  .أبدأ األرضهذا المسار فان الحروب لن تنتهي من على وجه  سكن قبلهم بتسعمائة سنة مثال؟ ولو تتبعنا عمننسكت 

،  االصيلليست هناك أرض خالية من التنوع، والدليل تواجدنا في بلدان الغربة وتمتعنا بجنسياتها وكل ما يتمتع به المواطن 

وغيرهم. كل المطالب تبقي مشروعة، مادامت ال تلغي   ،يالمان أو ،كندي أو ،سويدي أو ،أمريكي وأم أبالذي من  أي 

تجاوز  مغير  وأراضيناوان تبقي قرانا   وأموالنانطالب بالحفاظ على ممتلكاتنا  إن. نعم من حقنا االيديولوجياشرعية مطالب 

تصاغ في  أنطالبنا يجب كورديا. ولكن كل م أوعليها، وان يتم التعامل معنا بنفس المعاملة مع األكثرية، سواء كان عربيا 

 إطار التعايش والمساواة. 

هناك   إنصح  إنالبشر،  أنواعبين الناس، مع مختلف  الذي يساويفي الدول التي هاجرنا اليها، نتعايش وبفعل القانون 

،  االصالءد البل أبناء إنمفروض علينا كما قلنا بفعل القانون. ال بل  األمر. ولكن لنقل مع مختلف الثقافات، وهذا أنواع

يتعايشون مع هذا التعدد الثقافي، ويقبلون بغالبيتهم التضحيات التي يتطلبها هذا التعايش. فما المانع من رؤية ذلك في أرض  

وقتال وتعرضنا للمذابح، ولكننا هنا ال نريد   التاريخ صراعاتنعم لنا في أي التعايش هناك تاريخي.  إنالوطن، وخصوصا 

تاريخية    ألسبابخطاب يشم منه رائحة االنتقام والكره فأي تكون نظرتنا مستقبلية،  أنيجب  إذالمستقبل. الثأر، بل نريد بناء ا

شعبنا يعيش في اغلب دول العالم، بفعل  إنمحفل دولي، فسنكون من الخاسرين، وخصوصا أي  أمامدينية، نقوم بطرحه  أو

 صنعه كلنا سوية.ن أن. فكيف في وطن نريد األخرشيوع خطاب التسامح وتقبل 

 إنمطالبتنا بتغيير تسمية كوردستان، كون هذه التسمية قومية،  إنالوطن ليس شعار يطرح، بل هو معايشة ووجود وتفاعل. 

ندرك حدود مطالبنا  أنمن الحصافة والذكاء السياسيين،   إنذكرت  مقاالتي إحدى، في امكانية، ولكن هل فيه  أحقيةكان فيه 

مع مطلبنا،   ايجابيامن التعامل  أنفسهمال يتمكن بسبب الموازين داخل الكورد  األخر  أنعلى تنفيذها. ولنفترض  األخروقدرة 

. ولكن الذي ءشيال  أو ءشي كل  أماسياسية  إنها. األرضنترك لهم  أنكانت في الغالب  االسفومع  ؟ماذا ستكون ردة فعلنا
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، لكي يفرض أقواهاوليس  االطراف أضعف األمورعلى موازين  تأثيرههنا هو الطرف الذي  ءشيال   أو ءشيكل يطالب ب

 والمبنية على المواثيق الدولية. األساسيةالوطن ال يبنى بفرض الشروط، بل بالتوافقات   إن إدراكيالشروط. رغم 

. هكذا  أرضهواالستثمار والبناء فيه، ومن ثم التكاثر على الشروط لالحتفاظ بالوطن، هو العودة اليه،  وأساسشروط  أول

سنظل   أمحركات سياسية تعمل من أجل العودة،  االيامنعمر الوطن، وان نفرض شراكتنا. فهل سنجد في مقبل  أنيمكن 

البعض يريد وطنا خاليا من كل من يقول عنهم الغرباء، وان لم يعيش   إننحارب من بعيد على وطن تركناه ومن ثم بكيناه. 

 أكدناال وجود له، ال في التاريخ وال في الجغرافية. وكما  . وهكذا احتمالأشوريكون اسمه  إن، ولكن المهم أشوري فيه أي 

زرعها ويتمتع بثمارها. وهذا أمر ال وي األخرالفارغة يسكنها  فاألرضالسياسية والجغرافية ال تقبالن الفراغ.  إنمرارا 

 محفل. يمكن االعتراض عليه، في أي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الحياة  عودة

 

ونحن نقطع المسافة بين قرية هيس ومركيجيا، إلى المقرات التي كانت   بقرب من القرى القريبة من الزاب  عندما كنت أمر

 . كنت أتسال مع نفسي يا رب هل سيأتي يوما ويعود أهالي هذه القرى المتناثرة على هذه المساحة؟              األعلى تقع على الزاب

تجاه قمة سريزر العالية والتي تكاد تسيطر على  بأبصارناتنا. ومن مالخثا كنا نرنو  كانت )مالخثا( هي الموقع الدائم الستراح 

 كل المواقع، كانت قمة استراتيجية سيطر عليها جيش النظام ومن هناك كان يهدد مناطق واسعة. 

الستينات من القرن   كانت القرى التي نمر بها والحقيقة هي أثار مندرسة لقرى كانت هنا، الن أهلها نزحوا عنها منذ بداية

الماضي. فعامل الزمن وعوامل أخرى كثيرة عملت عملها لهدم دورها وتدمير بساتينها. أقول، كان هذا التساؤل دائم االطالل  

والحضور في كل رحلة الذهاب إلى مهمة أو العودة منها. كانت قرى عين ننوني ودوري ومركيجيا وهيس وموسكا وتوتي 

ز وكاني بالف من منطقة برواري باال، تدب فيها الحياة بشكل خجول.  أي كان يسكنها بعض شمايي وجديدة وتاشش وبا

االفراد. ولكن قرى مالخثا وخوارا وبوتارا واقري وسردشتي وبيت بالوك وايت وبيت شميايي، ساكتة فال بساتينها عامرة وال  

 .وال كنائسها مهلهلة لمجد الرب كما كانت في خوالي االيام  تنانيرها حامية وال كوانينها )من كانونا( ساخنة وال بيادرها صاخبة

قبل ايام بثت قناة عشتار الرائدة تحقيقا مصورا نقلنا من القنوط واليأس، إلى مرحلة ارتسمت على وجوهنا البسمة.  فها هو  

ر عدة، هناك حركة دؤوبة مرة أخري دبيب الحياة يدب فيما كنا نعتقده زال والميت ال تدب فيه الحياة. بكل صمت منذ أشه

يقول العمل ها أنا ذا أمامكم شامخا حقيقيا صلبا ناطقا بالوجود الجديد وجود حي يتطلع  أنوشجاعة عالية وتصميم بارز على 

يسكنها أهلها من الذين هجروا منها. لتتواصل حلقة    أنللمستقبل. نحن هنا للعمل الحقيقي، فالدور تشيد والكنائس تعمر وبشرط  

إلى الخابور، في شريط جميل ومتناسق يزرع األمل ويبني المستقبل ويعيد للمنطقة وجهها الحقيقي الملون    من الزاب  القرى

والتطور وللمنافسة في جلب كل جديٍد، ليحول المنطقة ليس فقط إلى أشهر منطقة    لإلبداعأبناؤها،    وامكانيهبأناسها وبساتينها  

 استقرارا واقل معاناةً. وأكثرغناً  أكثر عل حياة سكانهاللتفاح اللذيذ، بل لكل ما يمكن أن يج

القرى وستعم كهربة القرى مما سيسهل الحياة كثيرا. ولن تكون القرى منعزلة باردة في الشتاء    ستجري السواقي بسواعد أبناء

الناصع، الذي لن يكون عقبة بعد اليوم الن، الطرق ستكون مسلوكة.   باألبيضالقارص. بل ستكون هذه القرى عرائس مكللة  

سيكون االبيض الناصع، سببا لمزيد من الثراء، فالناس أنواع منها من يحب الثلج ومنها من يحب البحر. وثلجنا سيكون سببا  

ودّنا على انه قادر على صنع العجائب  ع  فإنساننا المبدع     يلعب وان يلهو فيه ويتزلج وان ينعم بهدوء المنطقة.  أنلجلب من يود  

 فقط أتركوه حرا، وطمأنه انه محمي بقانون واحد مع الكل، فسترون االبداع الحقيقي.

وإنها وأية فرحة  العجاف.  السنين  بعد كل هذه  نفرح  أن  التي  اليس من حقنا  الحقيقية،  قيل وما بث  تت   الفرحة  ما  جاوز كل 

ما كنا نتمناه من عملنا هو ضمان حقوقنا كشعب وكمواطنين، وأعاده إعمار قرانا    كشعارات لالستهالك وذر الرماد، فكل

شعبنا إلى الجذور. وقد خسرنا في تحقيقه الكثير، جراء رغبة البعض لالستحواذ على قرارنا السياسي. وها هو   وعودة أبناء

اليوم ها هي االيادي الطيبة تبعث الحرارة فيها. وها  يتحقق بثبات. نعم الجذور التي بفقدها تناثرنا في كل أزجاء العالم،    االن

هي تمتد لتتفرع ولتقوى ولترتفع أغصان الثبات واالستقرار. لتنتشر ظالل المحبة والفرح لتجلب النسيم العذب ايام القيض في 

 عز تموز.

حيالت، أو صورت كذلك، لكيال يتم التحدث قد تكون من المست الخطوة التي كنا نعتقد إنها الخطوة االهم منذ سنوات، إنها إنها

عنها، ولكيال تدرج كمطالب قومية وينكشف المستور. ولكن اليس من حقنا أن نطرح تساؤال منطقيا وهو لماذا كل هذا السكوت 

وما   المريب. اليس من حقنا أن نقول السكوت المريب. نعم انه حقنا، الن العمل المنجز يتخطى كثيرا ما جال في خيال البعض

العراق تفتح ذراعيها   اليوم كردستان  البعض.  الذين    ألبنائهاروجه  إذ كذب  الذين رحلوا عنها قسرا وفي ظروف عصيبة. 

ممدودة لكي تحقق عودة الحياة إلى   األياديالكورد أعداءنا فنحن شعبان حقا، ولكن يجب أن نتعايش. وكل    خوةيدعون إن اال

شعبنا عودوا، ولكن بتخطيط وبالتعاون   ألبناءشامخا.  وال نقول اكتفوا ال بل زيدوا ونقول    الجذور. وها هو الدليل أمامكم ساطعا

مع اللجان المشكلة لغرض بناء وتطوير القرى. ففي القرى ستدرسون لغتكم وتتوفر فيها اغلب المتطلبات العصرية. ناهيك  

خير. إذا علينا أن    بألفاالقتصادية تبشر    مالتتب واآلعن النظافة والجو الصحي. كما إن المنطقة تبشر بالخير فاألمان مس

 نسمع صوت العقل ونحدد خيارنا على أساسه، وكفانا الهرولة خلف المزايدين. 

وهي خطوة استحداث محافظة إدارية مشتركة تضمنا نحن   اال  ؟ليست هذه الخطوة تكملة لخطوة حقيقية نحن بحاجة ماسة لهاأ

تتعايش وان تقيم منطقة عامرة   أنان مع أخوتنا من الشك واالزيدية. ن هذه المكونات الثالثة يمكن لها  السري  األشوريينالكلدان  
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والقدرة على هضم التطورات الثقافية   واألبداعها معروف عنهم الجد  أبناء  إنتتطور بفعل    أنومنتجة.  أي يمكن لهذه المنطقة  

شعبنا في محافظات دهوك    كردستان العراق سيحقق التواصل التام مع أبناء  مبإقلي  اإلداريةوالعلمية.  وان ربط هذه المنطقة  

  أسجل   أنحدود. هنا أود    وأربيل إداريا وتنمويا وتعليميا، وال نقول اجتماعيا الن كل العراق مرتبط اجتماعيا وال تقسمه أي

  ل من شارك في تحقيق هذا الحلم الجميل إدارة ي، لكشكري وتقديري لهذا الجهد الرائع، هذا الجهد القومي والوطني واإلنسان  

نرى قرانا عامرة وشعبنا يرفل بالسالم والهدوء    أن  ألجلنحن من عملنا سنوات طويلة    أمتنانا وتمويال وتنفيذا. أسجل لهم عظيم  

 واالستقرار. 

تعمل كل السواعد الخيرة من أجل إقرار    أنوهو عمل قانوني، حيث يجب    إال،  أخرهذا العمل بحاجة إلى عمل    إنبالطبع  

واضحا بحقوقه وإقرارا واضحا بالغبن الذي تعرض له، وإقرارا واضحا بعمقه التاريخي والحضاري،    ا وإقراراوحدة شعبن

 يجب أن تقر وتشرعن في بغداد وهي من صلب عمل السياسيين. األموروهذه 

 2006شباط 

 

 

  



 

 

 أنا الإ...األكثريةيمتلكون  كلهم

  

  

إقامة الفاشي. كانت تعقد لقاءات بين أطراف المعارضة حينها، بغية  البعث  النظام  الكفاح ضد  جبهات عراقية   أبان مرحلة 

، ويملكون  األكثريةالبعثيين العراقيين الموالين لسوريا، على انهم    إصرار   تمت مواجهتها  النظام. وكان من العقد التي  إلسقاط

مليوني عضو في العراق. وعلى هذا األساس كانوا يطالبون بزعامة المعارضة. بالطبع انهم كانوا يحسبون كل من هو بعثي 

كان البعثيون   إنأنفسهم    يسألواما يتم القضاء على بعض رموز السلطة القائمة. ولم  وان كان من مؤيدي صدام، سيلتحق بهم حال

لم يهم البعثيين الموالين لسوريا.    األمر العراقيون حقا بعثيين، أم انهم التحقوا بالحزب ليضمنوا مستقبلهم ومستقبل عوائلهم. فهذا  

 يادة مختلفة.بل على أساس ق ،مختلففمعارضتهم لنظام لم تكن على أساس نهج 

هذه    اإلسالميونأما   لتطبيق  أخز  وجه  وهو  للشريعة  القوانين  مخالفة  عدم  أو  اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  شعار  فيطرحون 

المسلمين  إن، ولهم الحق في القول أكثريةالشريعة. وحجتهم إنهم أكثرية الشعب العراقي ويحق لهم ذلك. طبعا انهم كمسلمين 

  والسؤال الذي يليه أي     األكثرية من هذه األكثرية من المسلمين تريد تطبيق الشريعة أم ال؟  إنل  ولكن السؤال هو ه   أكثرية.

المعتمدة  ،الشافعي  أبن مالك، أمأم  أبن حنبل،  أم    ،حنفيةنوع من الشريعة، هل الشريعة التي تعتمد على تفسيرات   على    أم 

تحدث بها مطلقا وكأن الشريعة،   أحدفال      اإلنسانمع حقوق  للشريعة؟  أما تعارض الشريعة    االثني عشريالتفسير الشيعي  

 صنوان. العالمي لحقوق اإلنسان  واالعالن

أهل العراق.  ولذا فهم الذين يحددون وجه الحضاري. وان العراق على هذا األساس، هو جزء أكثرية يطرح العروبيون إنهم 

الخالدة )برسالة خالدة  من األمة الرسالة  أمثال صدام وعفلق فكيف بدون رسالة خالدة؟( وعلى أساس    أنجبت  العربية ذات 

. وهات يا حروب بدون واإلمبرياليةلتحقيق الوحدة العربية. لكي تقارع أوكار الصهيونية واالستعمار    أكثريتهم، سيعملون

 بقدرة قادر الي انتصارات مدوية تهز عروش وكروش االعداء.  اإلعالم تتحولولكنها في  ،هزائمنهاية وهات هزائم تتلو 

% من الشعب  80ونبوبالسر وبلشاصر، انهم يشكلون    رنبوخذ نصمن صلب  أي    يطرح االخوة المؤمنين بأصالتهم الكلدانية

على أساس هذه  )المسيحي( في العراق، ولذا يحق لهم أن يستأثروا بهذه النسبة مما يمنح للمسيحيين من المناصب. كما انه  

حبذا   وياوات  اندرج االسماء الثالثة كتسمية لشعبنا، واالفضل مع و  أن  وا،لو قبل  األشوريينيسبق اسمهم، اسم    أنالنسبة يجب  

الكلدان    أدرجلو   بين  كفاصل  التركمان  السريان  واألشورييناسم  يليهم  لنا  واألرمن،  يقدم  ولم  هذه  أحد.   عملوا كل  ، متى 

أشوريي   يطرحون؟  اليس من المعقول وجود كلدان يؤمنون انهم    فيماوهل كل من يقول انه كلداني يؤيدهم    ؟االحصاءات

 حرب الردود. إلشعالالقومية كلداني المذهب؟ هذا كمثال وليس 

كدي  االصيل، من صلب أشور بانيبال وسركون اال  األشوريالشعب  ألكثرية  نفسها كممثلة    األشورية  تطرح بعض األحزاب

هؤالء. أقول   أحدهؤالء أو من صلب فالح من فالحي بستان  أحد من صلب أنا هل  أدرىال  أنا شخصياوحمورابي. والحقيقة 

، ولذا  قطاريةالتي يحاول البعض تشويهها بالقبول باسماء    أصالته ، كما يمثلون  وأكثريتهيقولون انهم يمثلون حقيقة الشعب  

االصح واالكثر أصالة، وتجري    ألنهفقط    األشوريينتأخذ بكلمتهم ورأيهم وتدرج اسم    أنية  فالمفروض بالجمعية الوطنية العراق

 في عروقهم الدماء الزرقاء. 

من    أكثرمعهم منذ    اي ألنهي اأما االخوة السريان فيقولون انهم يمثلون األكثرية الساكتة التي ترغب بالوحدة تحت تسمية سور

اسم السورايي في الدستور القادم ولتالفي كل  إدراج الفي عام. وعلى أساس تمثليهم الصامتون من القول والصراخ فيفضلون 

 القطارية.ية والتسم االشكاالت

الكادحة أو  من األقليات المسحوقة )أو    بأنني  من هذه االكثريات، دائما يتم إشعاري    من أي  إنني    أبدأأما أنا المسكين فلم اشعر  

 بمطالبنا.    لألكثرياتالمزعجة    األقلياتنحن كلنا نحتسب من    االكبرترفع صوتها. والمشكلة    أنالمستضعفة( والتي ال يحق لها  
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 معابد الكذب والخداع الذاتي لنهدم

  

تقال برغم النتائج التي سوف تتبعها. ولكن السياسة ال تتعامل مع    أنالحقيقة يجب    إن الحقيقة مطلوبة لذاتها، وقد يقال  قد تكون  

ال تتعامل مع جرم،    السياسة ال تعترف بالعدالة المطلقة، ألنها  أي إنمع موازين القوى.    االحيانالحقائق، بل تتعامل في اغلب  

إلى العدالة والحق من منظار مختلف. وبالتالي فان السياسة ال تقول    إنسانية  مجموعة    أو  إنسان    بل مع حالة ينظر فيها كل  

 الحقيقة، بل ما يراه السياسي من خالل منظاره للحقيقة. 

ي. معادية أو مساومة للحق الطبيع  يمكن النظر اليها على إنها  أحيانا لكي يطرح آراء قد ال تكون شعبية. أي  يضطر اإلنسان  

القارئ توجهه نياته    لشعبنا. وهو أي  اإلعالم التابعةالقارئ يحكم على ما يقرا من معلوماته التي أمتلكها من خالل وسائل  

الحسنة واعتقاده الراسخ بأن ما يمتلكه من المعلومات صحيح ال غبار عليه. ولكن الكاتب قد يمتلك مصادر معلومات أخرى 

أو مساومة أو انهزامية. مشكلة  إستسالميةالقراء يعتبروها  إنطرح آراء غير مستحبة أو ي أن أكثر صدقية، يمكن من خاللها 

قيلت قد تثير أمور كثيرة يصعب تصديق تأثيراتها أو تثير يأسا وقنوطا غير مبررين ولذا فالكاتب   إن  بعض المعلومات إنها

 يحاول االلتفاف وقول ما يريد قوله مواربة.

التي اعتقد   اآلراءدور شعبنا.  وانتقد بعض    وتضخيموسلبيتهم    األشوريمن خالل كتاباتي التي انشرها أنتقد أطراف في شعبنا  

وأرى   أشوري    إيحاد العالج للحالة أو الوضع الذي يعيشه. فأنا أوال أؤمن بأنني    بيع الوهم للشعب أكثر مما تحاول  تحاول  إنها

أبن تلكيف والقوش وبرطلة   إنيعتقد بسهولة    األشورياألخرى. فضل واالنسب لتطلق على شعبنا بكل مسمياته  هذه التسمية االف

متوازن مع  إنسان  انه   . ولغتهم هي لغته، وتاريخهم هو تاريخه. أيأشوريونوشقالوة وطور عابدين وأورمي وسالمس هم 

، قد تصل هذه الصعوبة إلى  األشوريالبعيد صعوبة في فصل الكلداني عن    الكلداني سيجد في األمد  إننفسه وادعائه. بالمقابل  

.  واألرض يمتلكون نفس المقومات القومية بالحقيقة. وهي التاريخ واللغة    واألشوريينرفض الكثير من الكلدان. الن الكلدان  

كمكونات ال عالقة لهم    والسريانية  دانيةوما ينطبق على الكلدان ينطبق على الجزء السرياني. ما يتصف به المؤمنون بالكل

، يجزؤون الشعب ويعملون فيه مشرحتهم وحسب رغبتهم. انهم سيجدون صعوبة نإقصائيياألخر. انهم  أو أحدهم ب  باألشوريين

عم من    أبناء  يتقبلوا بوجود كلدان لهم  أنيتم قبول أبن منطقة الصبنة مثال أو    أن بعد ان تذهب سكرة هذا االندفاع الكلداني في  

مشيئة،  األشوريين على  يعتمد  القومي  االنتماء  أن  صحيح  استحداث    إن  إال .  إلى  تذهب  ال  خواص   أمةالمشيئة  بنفس 

 ولكن مغايرة لها باالسم فقط أو المذهب الديني. ،األخرىاألمة

كنا وحزبه الذي ال يشبع للمناصب والمواقع والتي  أو لنقلها صراحة، من نهم السيد يونادم    األشوريينمعاناة الكلدان من    إن

المتشنجة التي تم حشرنا فيها.   األشوريين  إنلهفها لنفسه ومحازبيه. ال يعني   العداء هو هذه الحالة  أعداءهم، الن ما يخلق 

أو بنغالدش عن باكستان.    الباكستان عن الهند  اختلفتكما    األشوريينالبعض يحاول تبرير اختالف الكلدان عن   إنويؤسفني  

وجد البنغال    أنبعد    ديني بحت. وفي الحالة الثانية  أساستم استحداث دولة على    وهي مقارنة خاطئة جدا، ففي الحالة االولى 

قومي بنغالي. أي   أساسمسلمي باكستان الغربية فضلوا االنسالخ وتأسيس دولة على    انهم مضطهدين من أخوتهم بالدين أي

 وأهل السند والقبائل الشمالية في باكستان الغربية. االوردوان البنغالية كانت موجودة ثقافة ولغة وهي تختلف عن 

عن أخطأنا ال   أتغاضىعبنا الموحد. أن  هي أفضل تسمية لش  األشوريةأؤمن أن    إنني  ولكن من جانب أخر هذا ال يعني وبما   

شعبنا ممن يقولون انهم كلدان أو سريان.  وهذا أيضا ليس صك براءة الذمة   ، بحق أنفسنا وبحق أبناءأشوريينبل خطأي انا ك

 لمن يؤمن انه كلداني أو سرياني.

تعالج،   أنويال.  هنالك مشاكل حقيقية يجب  لو كان وضعنا عال العال لما كان حالنا بهذا الحال، ولما مالنا الدنيا صراخا وع

 . االلتقاءوهذه المعالجة ال تحدث بالذهاب إلى اقصى اليسار أو اقصى اليمن أيخلق أسباب موضوعية لعدم 

 االحقاد  زرع المزيد من  اال ما هو  األشوريينما يقوم به بعض  إنفي التعصب لتسمية ومن كثرة التعصب لها يتم تشويهها.  

، فكل ما يعرف ال يقال وبعضهم ال يعرف شيئا، ولكن هللا َمنَّ عليه بوسيلة فيستغلها أبشع استغالل. وشعبنا صار اال  ليس

على تسمية ما فانه من الغالبين. وكأن    باإلصرارمختبر جرذان كل يجرب عليه تسمية أو يطرح عليه حلول سحرية ويعده انه  

 امج طموحة وممكنة التنفيذ وتستند على حقائق الواقع وليس على الخيال. الغلبة والفوز في تسمية وليست في بر

  اإلمبراطوريات في الواقع المزري الراهن الذي وصل اليه شعبنا )بكل تسمياته(. انه ليس بحاجة للنفخ في قربة مزروفة اسمها  

ور وال تنتخب لنا ممثال في البرلمان. ولن  العظيمة أو نصيبين وأورهي.  فهذه لن تبني لنا صرحا وال تضع لنا مادة في الدست

الوردية.   األحالمما يمكن على بياعي    هذا الواقع المزري بحاجة إلى الطرق بأقوى   إنشعبنا.    ألبناء  توفر وظائف وأعمال

ة كاتب يكتب في ليست مهن  جاداألمالتغني ب  إنطرف كان.     وهمية، من أي  على من ظل يكذب وال يزال يكذب بإنجازات
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ه هو مخدر يرينا الدنيا  الشأن السياسي. بل هي مهنة شاعر أو دجال يريد الهاء الناس عن واقعهم. التغني بالماضي وأمجاد

 كالحة السواد.  صورها. وفي الواقع إنها بأحلى

مطرقة المباركة في كل خاليا وتالفيف يصل إلى جلد الذات أحيانا، وتدخل هذه ال  أن لم تعمل مطرقة النقد، والنقد الذي يجب    إن

أدمغتنا وتهز كل هلوساتنا وبطوالتنا الوهمية وتعيدنا عراة مبينة كل عيوبنا وكاشفة كل عوراتنا، فلن نتمكن من البناء. وقد 

نقداً   إشباعهاالتي يجب أن يتم    واألمور. ولتحديد بعض المواقع  باألخطاء  االعتراف أول خطو للبناء،    إنقال المثل الفرنسي  

نكون مؤثرين في الواقع   أنالواقع الذاتي. لكي نتمكن من    إلصالحخطوات الواجب اتخاذها    إدراجوتوبيخاً وفضحاً ومن ثم  

 الموضوعي هنا بعض المؤسسات والطروحات الواجب وضعها تحت مطرقة النقد.

 الكنيسة

وعندما نقول الكنيسة فنحن نعنيها بكل أجزاءها. فالمؤسسة مترهلة ال حياة فيها، وان ظهر بصيص نور من مكان ما، سرعان   

الخوف    إنالرسالة فيه.     إيصال  البالية التي ال تتماشي مع العصر ومتطلباته وإسلوب  األفكارما يتم إطفائه لصالح الجمود و 

كنيستنا    إن بكل تفرعاتها( من الوافدين الجدد، يظهر كم    وإنطاكياكنيسة )المشرق بكل تفرعاتها،  الذي بداء يدب في أوصال  

  ،  إنساننا  تخلق في    أن  وحاولت  الكنيسة تحاول  إن  .إنسان  البشارة إلى كل    متقوقعة على نفسها، تاركة لرسالتها في إيصال

السماء. فالكنيسة وهي تحمل من  االتي  ، بحجة انتظار الفرج  األمهعلى  الخنوع الذليل الراضي بواقعه والمستكين      اإلنسان

صاحب    إنسان   الجدير بحملها والتبشير بها،    تخلق وان تبني هذا اإلنسان   أن هذه البشارة العظيمة، كان يجب    واجب إيصال 

  إنها   إال واقعها مزري    إنبرغم إدراكها  من هللا. كنيسة    عنفوان محب لحريته ويصون كرأمته الن الحرية والكرامة اإلنسانية

 ذاتها وإعادة لحمة وحدتها، بحجج ما عاد أحد يهتم بها.  إلصالح ال تقدم على خطوات أساسية

 السياسية األحزاب

أمورنا بأفضل الوسائل وبأقل    . بل السياسة هي الدرب الذي يوصلنا إلدارةاالوهامعملية بيع    لم تكن السياسة في يوم من االيام  

، لكي تقدمه نظريا وعمليا.  الخسائر. ونتائج مسودة الدستور واضحة العيان. فهل تقدم أحد وتسال ما كان في جعبة األحزاب

صير،  لم يعد مبررا. فكلنا كنا نعلم الم  االيديولوجياسال اللبن لن يجدي نفعا. وان محاولة وضع اللوم على    أنالتباكي بعد    إن

لتبيان    ولكننا سرناه بإصرار فأين معول من يحفر  النفخ في بوق    األسبابعجيب.  الواقع. وهنا لن ينفع معنا  لهذا  الحقيقية 

 االيديولوجيا، بل أين وضعنا المنفعة العليا، وهل كان لنا تصور واضح لهذه المنفعة؟ 

 المؤسسات القومية

شعبنا، يعتقد انه   ون في فعل ما. ولكن من هو مقتدر في فعل ما من أبناءان اغلب هذه المؤسسات يقف خلفها أناس مقتدر 

يملك ناصية كل العلوم والمعارف. فتتخبط هذه المؤسسات ال في حزبية مقيتة، بل في فردية مدمرة. فأصحاب المؤسسات  

 ى.األخروب يمتلكونها ويديرونها على هواهم، ولم يتعلموا من تجارب تقع في بلدانهم، من مؤسسات للشع

التكفيرية والتحقيرية لألخر   اآلراءالتي تجعله بعيدا عن واقعه الحقيقي. تستشري فيه كل    األفكارشعبنا كل    تستشري بين أبناء 

الكلدان والعكس صفاألشوريون  ببساطة بضاعة العاجز.    والمخونة له.  ألنها يخونون بعضهم    األشوريونحيح، ويخونون 

الواقع وسبل حلها. فكل واحد يعتقد انه يحمل الحل السحري،  إشكاالت  البعض، ولم نجد يوما جلسات الحوار المتحضر لطرح  

اتباعه ودون مسالة لكيال يتم التشويش على أفكاره. وهنا ال مجال للحوار، بل يطلب منا ان نكون   إال،  االيديولوجياوما على  

 ها. أساليبرشية كاهن يدعي العصمة، وليس في رحاب السياسة وتالوينها وتعدد أبرعية في 

يوضح، هل   أنالوحدة مصطلح ملتبس يجب    إنجل مشاكلنا سوف يتم حلها. ولكن الحقيقة    إنبمجرد طرح هذا الشعار نعتقد   

  اف معلومة، ويتم تحديدها وتحديد مسار اإلنجازات الوحدة هي اجتماع أرادات حرة. إلنجاز أهد  أمالوحدة هي طاعة أمر واحد،  

بالحوار. الن السياسة هي أوال وأخيرا تحقيق مصالح. المطروح من قبل أغلب منظرينا هو الوصف االول، وهو الوصف 

 ر. حر ال تنتظروا أمة وشعب ح إنسان  ا حرا. وبال إنسان  عبد وليس  إنسان  الذي يلتقي مع الكنيسة في خلق 
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 باتت ضرورة ملحة  األشوري وحدة القرار 

  

  

إقامة   دولة    خالل استضافتها، من قبل برلمان بالدها لمحت وزيرة خارجية السويد السيدة ماركوت فالستروم إلى تأييدها 

لخاصة. وخصوصا انهم اثبتوا  شعب أخر على وجه هذه المعمورة يستحقون دولتهم ا  الكورد كأي  إنكوردستان. ونحن نقول،  

. اإلرهابيةلمحاربة القوى    االنشعورا عاليا بالمسؤولية، من خالل مشاركتهم في تحالفات دولية سواء بشكل مباشر كما هو قائم  

المنطقة والمتمثلة بنظام صدام حسين. أو من خالل    إحدىأو بشكل غير مباشر حين تم إسقاط   أعتى قالع الدكتاتورية في 

 تمكنهم السباحة بنجاح في بحر السياسة المتالطم في المنطقة.

  االولكن تأييدنا لهذا الحق الطبيعي والمقر من قبل األمم المتحدة، من خالل إقرارها بحق الشعوب في تقرير مصيرها. يجب  

ومنها شعوب    ،مثل هذه الدولة سيكون عامال سلبيا في نظر شعوب أخرى تشارك الكورد العيش في المنطقة  إقامة  إنينسينا  

سريعة    واألرمن. لو لم يتم اتخاذ إجراءات  األشوريينوتأسيس وجود حضاري فاعل وكبير مثل    تسبق الكورد في اإلقامة

لي السياسي.  القرار  في  لطمأنتهم وضمان مشاركتهم  لهذه وحقيقية  س من خالل دمى سياسية. بل من خالل ممثلين حقيقين 

 وإداريا.  ،واجتماعيا ،وسياسيااالطراف، ليتم التأكد من إقرار الضمانات المطلوبة قانونيا، 

ولكن وفي خضم التعدد السياسي لألشوريين خصوصا، والصراعات التي بينهم ألسباب اغلبها واهي، فان ظهور مثل هؤالء 

لم يعملوا من أجل ترسيخ وحدة قرارهم السياسي وتحديد سقف    إنيكون صعبا ويمكن التشكيك في مصداقيتهم.  الممثلين قد  

 معقول وملبي لطموحات الناس العاديين للمطالب القومية الموحدة. 

يكون كورديا وخصوصا ما عانته األقليات الكوردية من   أناألشوريون واألرمن فقط. بل بمكن  والخوف ليس من نصيب  

أبان عهد   الكورد وباألخص  السنة من  يد  الكورد كبقية   اإلمبراطوريةاالزيدية والعلوية، على  الشيعة  العثمانية. وما عاناه 

المباشر   السنة  أبان تحكم  المباشر.  صحيح  الشيعة من تهميش  إقامة   إن أو غير  في حالة  دولة    الحكم هنا سيكون كورديا، 

كوردستان، ولكن تجارب التاريخ وعمق االنتماء الطائفي لكل االطراف، سيكون عامال مهما لدفعهم للمطالبة بأمور تحفظ  

إقامة  المذهبية. من هنا فان  الدينية أو  تأييد هذا    إنشعارا يطلق، بل  الدولة ليس    مصالحهم وتحمي وجودهم وخصوصيتهم 

يتم دفع كل المكونات لكي تلتف    أن  به  األخرى. ولذا من المفترضالشعار يتطلب خطوات من الطرفين الكورد والمكونات  

العمل من أجل   الكبرى. ومن هنا يجب  الدولية والدول  المنظمات  المطلب وتدعمه وتسوقه في  يكون إعالن دولة    االحول 

أو الجنوب السوداني. ولذا فالمفترض   أرتيريااألمر الواقع، كما حدث في    لموازين القوى على األرض، أيكوردستان خاضعا  

المكونات من   لاألشوريينمن مختلف  ليس  العمل من خالل تحالف واسع،  إقامة وواألرمن والعلويين واالزيدية    قف عجلة 

ل دفع المجتمع للحصول على تعهدات ذات مصداقية عالية وقابلة  الدولة. بل ألجل الحفاظ على المصالح العليا لهم، من خال

الوثوق وملزمة قانونيا من الدولة المنوي إقامتها. لمنح المكونات كامل الحقوق، للمشاركة الفعالة في القرار والتمتع بالحريات  

 الجديدة سيسير نحو التقدم واالستقرار. م وتطويرها.  لكي نتمكن من القول، أن قطار الدولة  تهايالتامة للحفاظ على خصوص

يكون خطها   أنالعمل من أجل،  األشوريينولكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة على القوى السياسية لهذه المكونات وباألخص  

من يكونوا أسيادا في أرضهم ولن يقبلوا بأفل    أنوخطابها السياسي من الوضوح بمكان، لكي يدرك الكل انهم عازمون على  

المساواة التامة في الدولة المنوي إقامتها. وهذا الخطاب ليس عنصريا وليس استسالميا كما قد ينظر اليه بعض االطراف من 

، بل هو واضح ويحقق الغاية التي نصبو اليها في الحفاظ على الذات، ودولة ذات مصداقية ال تحتسب  األشوريينالكورد أو  

المجتمع الدولي في الحقيقة لم يتفحص الواقع   إن  االالكورد استحقوا احترام المجتمع الدولي.    إننا  بين الدول الفاشلة. فرغم قول

كوردستان كمثال مستقبلي. ولو تفحص هذا المجتمع هذه العالقات لشاهد الخلل    إقليم  الداخلي والعالقات ما بين مكونات أبناء

يسيطر على المجتمع وتوجهاته    أنالسني والذي يكاد    أخرى لصالح اإلسالممتنفذة من ناحية، ومن ناحية    الكبير ولصالح أحزاب

وفرض رؤياه عليه. ليس من خالل االقناع العقلي، بل من خالل الفرض واالرهاب المعنوي وغيرها من االساليب المرفوضة  

 برؤساء العشائر )االغوات(. في المجتمعات ذات الصبغة التعددية، متكأ إلى تحالفه القوي مع القوى المحافظة المتمثلة 

يتطلب    ألنهبالطبع سطر أماني ومطالب على الورق، ولكن تحقيقها في الواقع هو األمر االكثر صعوبة    األمورمن أسهل   إن

التنظيمات  شيء    وقبل أي لقيادات  الذات. وهذه موجه  العراق األشورية  السريانية  )الكلدانية  األشوريةاالنتصار على  ( في 

التام    اإلدراكا وتركيا باألخص. بقدر توجيهه إلى القيادات الفاعلة في المجتمع الكوردي. وأعني االنتصار على الذات  وسوري

أي اشيء. بل التقدم خطوات وليس خطوة   إليمانهمكل قائد ليس هو وحده في الساحة. وان التعنت والتمترس لن يحققا    إن

يتم اإلدراك   أن. أما كورديا فيجب  أعالهة فاعلة وموحدة لطرح الخطاب المشار اليه  واحدة نحو تفعيل العمل المشترك وبناء قياد

مستقبل الشعب وسالمته منوطان بالسالم الداخلي. المبني على انتشار واسع للتعليم المدني المنفتح على العلوم العصرية    إن



 

 

جعل القيم العشائرية بديال للقانون المدني الذي يجب وقدرات رؤساء العشائر، ومحاوالتهم    أظافروالثقافات المختلفة. وأقلمة  

 يظلل الجميع.  أن

القول الفصل في    2003ولحد عام    1991من عام    امتدتخالل سنوات طويلة   منوطا بطرف واحد. وهو    األشوريينكان 

ر مما هو إنجاز حقيقي  ، التي تمكنت من تسويق خطاب ديماغوجي، يلعب على العواطف أكثاألشوريةالحركة الديمقراطية  

والمصالح الحزبية للحركة الديمقراطية    االمكانياتوواقعي يمكن تلمسه والبناء عليه. وبقدر ما كان سقوط النظام بابا لتوسيع  

ابتدأت العمل العلني مع بداية كانت قد  التي تم الحجب عنها أو تحجيمها والتي    لألطرافانه من جانب أخر كان    إال.  األشورية

وحزب بيت نهرين، ومن ثم اتحاد بيت نهرين الوطني،    األشوريتسعينيات من القرن الماضي أيضا. مثل الحزب الوطني  ال

 القيام بخطوات واسعة نحو الظهور ونشر خطاب سياسي مغاير لما كانت تروجه الحركة. 

يكون هذا القرار ضعيفا وقابال لتقديم    أن  القرار السياسي بيد طرف معين، اظهر كم يمكنوحدانية  مع  األشوريينتجارب    إن

الشخصية   المصالح  التعامل معها. حيث وألجل عيون  التي يتم  المصالح  ارتبط بعمق وسعة  لو  تنازالت كبيرة وخصوصا 

أظهرت    واالنية كما  ومستقبله.  الشعب  بوحدة  تتعلق  قد  قومية  بمصالح  التضحية  وذات   إنيتم  المتعادية  الحزبية  التعددية 

. وخصوصا األشوريةفي تقليم أظافر الحركة الديمقراطية    إالتكون قومية(. لم تساعد    أندات المختلفة )ليس بالضروري  االجن

مهمة لصالح الناس ومنها    المدعوم ماليا وبقوة، والذي حقق إنجازات  األشوريبعد ظهور المجلس الشعبي الكلداني السرياني  

 بناء االف البيوت في القرى المدمرة لعودة أهلها اليها.

دولتهم المستقلة والتي قد تضم    التوجه نحو دعم مطلب الكورد في إقامة  قيقي، وهو احتمالأمام مفترق طريق ح  األشوريون  إذا

في مراحلها االولية كوردستان العراق وكوردستان سورية ومن ثم كوردستان تركيا. دوليا، انه تغيير جيوسياسي كبير، على 

ة الراهنة. والمسؤولية تقول انه بقدر احتياجهم لألخر فان ان يكونوا بمستوى المسؤولية التي تلقيها عليهم اللحظاألشوريين

. وانهم يمكن ان يلعبوا ورقتهم السياسية بذكاء لو تمكنوا من حشد قوتهم السياسية الداخلية والخارجية  لهماألخر أيضا محتاج  

ر والمشاركة فيه وتخصيص شعبنا ووضع اليه التخاذ القرا  خلف هذه الورقة. فداخليا على االقل يجب تفعيل تجمع أحزاب

يكون في البداية هناك تنسيق بين القوى   أنسكرتارية له تتابع الشؤون الخاصة به وكذلك تنفيذ قراراته. كما انه من الضروري  

القيام بعمل مشترك ومدروس    العسكرية المختلفة لألشوريين، وتبادل المعلومات العسكرية والسياسية واالستخباراتية.  وامكانية

 يسجل في خانة بدء تحرير مناطق شعبنا التي تم االستيالء عليها من قبل داعش.  أنكن يم

االخيرة  السنوات  في  يمكن    لقد تالعبت  التي  االطراف  النشطاء   أنبعض  على  نحسبهم  مما  أكثر  المغامرين  على  نحسبها 

اهية لألخر ألسباب قومية أو دينية أو  ، من خالل استحضارهم الماضي وشحن الناس بالكراألشوريينالسياسيين بعواطف  

األخر  هذا، وكمية هائلة من الصراخ والكلمات البذيئة بحق    إاللهم،    ءشي  بسبب ما وقع فيه. ولكن هذه االطراف لم تقدم أي

م في الداخل  مجتمعه  إيقاع يعيدوا ضبط    أن  األشوريينمجرد إفراغ الشحنات المحتبسة في غير موقعها. على    اال والتي ال تكون  

في العراق وسوريا وتركيا    األشوريةكل التنظيمات    إنوالخارج، في الوطن والمهجر، والوقت الحالي مهيئ لهذا، وخصوصا  

تتشارك مع أطراف كوردية في مواقف مشتركة كثيرة.  وبالتالي زوال الكثير من الشكوك التي كانت تنتاب بعض االطراف  

فعلى مستوى س المواقف.  هذه  المنظمة  من  تقيم  أيضا  والحزب  األثورية  وريا  والتنظيم   األشوريالديمقراطية  الديمقراطي 

  األشوريالسرياني عالقات جيدة وتحالفية مع االطراف الكوردية. وفي المهجر يكاد التوجه العام ينحصر بما يقرره االتحاد  
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 خطابنا هل يساعد على الهجرة؟ 

  

منذ سنوات ونحن وغيرنا يدق ناقوس الخطر على وجودنا في أرض الوطن. ونحاول ويحاول كل الخيريين لتوضيح األسباب  

ساكو   لويس  مار  البطريرك  غبطة  ولكن صرخة  وعسى،  لعل  اآلراء  الكلدانية  وإعالنهوإعطاء  منكوبة،  الكنيسة    .كنيسة 

ت شعبنا وأكثرها تأثيرا. وبالتأكيد ان ما يقوله ليس رد فعل أنى لفعل صدرت من أكبر مؤسسا  ألنها  باعتقادي كانت أقوى

 معين، بل هو نتيجة للمعاناة الحقيقية، واال ما صدرت.

المطلع على تاريخ شعبنا في القرون االخيرة، سيجد تمازج االصول العشائرية المختلفة في قرى السهول والوديان بين الجبال، 

  حرك من منطقة إلى أخرى الزم شعبنا منذ زمن بعيد قد يكون إلى ما قبل مذابح التتر بحق أبناءوسيجد ان حركة الهجرة والت

كنيسة المشرق. فمن الواضح ان هناك حركة واسعة من منطقة أربيل الحالية أو حذياب باتجاه جبال حكارى العصية، ولكن  

الحركة أو الهجرة    وهذهلى السهول، ولكن بمجموعات صغيرة. ها إأعادت تصدير أبناء  الن حكاري كانت قليلة الموارد فإنها

مجموعات   بل ان الهجرة حدثت جماعيا في الغالب، أي  ،هذا كانت في إطار الوطن التاريخي لشعبنا وفي البيئة ذاتها، ليس  

.  تي تتعرض لالنسالخالفردية ال  كانت معا، مما ساعد على الحفاظ على اللغة والدين، بعكس الحالت  وان كانت صغيرة فإنها

. وكما هو واضح ويحافظوا على عملهم الزراعي والرع  المهنة، فالمهاجرونكما ان هذه الهجرات لم تغيير أدوات االنتاج أو  

مدينة   السهول حول  منطقة  إلى  وان  شمال  ومن  منطقة طورعابدين  إلى  أورمية  من  تمتد  التي  الجغرافية  المنطقة  هذه  ان 

واحدة بالنسبة للشعب وكان يتحرك فيها عاديا في رحلة كوزي وزومي السنوية للرعي. وما الحدود الموصل، اعتبرت منطقة  

. والغريب ان البعض يعيب على بعضنا انه ليس عراقيا الن أجداده كانوا  االمن صنع لحظة ليس    االالحالية بعمر الزمن  

يفتخر ولكنه  الموصل،  سهول  إلى  وشتاء  حكاري  جبال  إلى  صيفا  وغيره    يرحلون  الحجازي  فيصل  أو    االلبانيبالملك 

 الفلسطيني.

سكتت الكنيسة طويال على الهجرة وعلى تهديد الوجود وعلى ما تعرض له شعبنا وخصوصا حينما كانت المؤسسة الوحيدة 

التي تتوافق مع الذكرى التاسعة والتسعون للمذابح التي اقترفت بحق شعبنا في األراضي التركية  ونحن في هذه االيام .لشعبنا

السياسية فيها، خسر شعبنا في تلك المذابح ليس ممتلكاته وأراضيه،  رجاالت  و  الحالية، وبتخطيط مسبق من السلطة العثمانية

ين قتيل وضائع. ونزول شعبنا من جباله الحصينة الممتدة من أواسط االناضول إلى  فرد منه ب  ألفبل خسر سبعمائة وخمسون  

في  القامشليالمنطقة الواقعة في شمال الموصل في القرى أو قريبا من القرى العائدة لشعبنا أو المناطق الممتدة من حلب إلى 

االعتداء المتكرر من المناطق القريبة من بحيرة وان    سوريا الحالية، وكان قسم من شعبنا قد تم تهجيره انقاذا له ولعقيدته من

وبحيرة أورمية إلى روسيا في أواخر القرن التاسع عشر باتفاق بين كنيسة المشرق والكنيسة االرثوذكسية الروسية. وبعد  

 يا.شعبنا إلى منطقة الخابور الواقعة في سوريا حال هاجر قسم ال بأس به من أبناء 1933مذبحة سميل في عام 

األخرى، التي قصمت ودمرت شعبنا كانت في أوائل الستينات حينما تعرضت قراه إلى عملية حرق كما ان موجة الهجرة  

. ان  1961واعتداء في الغالب من قبل القوات المسمية فرسان صالح الدين )جتة، الجحوش( مع بدء الحركة الكوردية عام  

الموجة تمتعت بخصائص عديدة والفتة، فه إنهاهذه  حدثت في   ي برغم من كونها حدثت جماعيا وكانت داخليا من ناحية 

  ان قرى ال بل مناطق مثل )نيروا وريكان وبرواري باال ومناطق زاخو وصبنا وبري كارا ونهلة( بغالبية سكانها   االالعراق.   

لكي تحد من    االطرافضات مع أحد  شعبنا قيادة واضحة تحدد المسار له. أو تدخل في مفاو  هاجرت دون ان يكون ألبناء

داخلية، اعتبرت  الهجرة  ان  قلنا  وكما  مذابح  الخسائر.  منذ  عاشه شعبنا  الذي  القومي  الوطن  بمقياس  كانت خارجيا  ولكنها 

إن المدينة وتأثيرها واألموال التي أتت جراء   االشعبنا حاولوا السكن قريبين من بعضهم البعض،    المغول. وبرغم ان أبناء

مل في المرافق الخدمية في الغالب. جعلت الكثيرين يتمسكون بالحياة فيها، هاربين من حياة القرى الصعبة والتي كان تحفها  الع

الذي   من األرض. فهذا اإلنسان    المخاطر الكثيرة. قد يكون عامل افتقاد شعبنا لقيادة مسموعة عامل كبير في انسالخ اإلنسان  

المتتالية، وعمليات البناء من الصفر كل مرة، وعدم وجود قيادة تعيه بأهمية البقاء والنضال،    صارت جزء من ذاكرته المذابح

لم يعد لديه عامل األرض مهما، الن عملية إنقاذ النفس من خطر القتل والفقر، صار أهم. وبناء على ذلك وفي أول بوادر  

، والتي سبقتها عمليات واسعة لتفريغ 1973ين  صعود التوجه القومي المتعصب والرافض لألخر وخصوصا بعد حرب تشر

ببعض المظاهر الديمقراطية، نرى في   األمورالمؤسسات المهمة من غير العرب وخصوصا شركات النفط، ورغم تغليف  

شعبنا المتمكنين ماديا إلى خارج العراق، وخصوصا بعد عمليات تهجير من    موجة هجرة واسعة من أبناء  1977_1973عام  

بالتبعية. وبعد ذلك كانت الحروب المتتالية كفيلة بقلع كل من حاول التشبث باألرض والوطن. ومن العوامل التي ساعدت  سموا  

باعتقادنا هو ان رجال الدين أيضا استساغوا العيش في المدن، ولم يشجعوا الناس للعودة، بل الكنيسة كلها لم تتحدث عما حدث  

 رى وكل ما فيها من االثار التاريخية وخصوصا االديرة والكنائس القديمة. ويحدث وخصوصا أبان عملية إزالة الق



 

 

شعبنا أو بقية المكونات    انتابتفي ظل الصراخ القومي والديني للشريك المجاور. لم يهتم أحد ال بالمشاعر وال بالمخاوف، التي  

إفقار    ا حال لمعضلة ما، ولم تنظر للمسالة إنهاالغير اإلسالمية وال العربية. ال بل ان بعض االطراف قد رأت في عملية هجرتن

للوطن من غناه الحقيقي. لم يهتم أحد أن التاريخ المأساوي للمعايشة وخصوصا اعتبار األقليات الدينية في المنطقة ضيوف  

، وهي عندما يجب ان يقدموا الشكر للغالبية على استضافتهم. هناك مالحظة جديرة باالهتمام لم يتم فحصها بدقة ودراستها

أو سلب وسبي بنات األقليات    وبابتزازتخلخل للسلطة أو ضعف. فان جماهير األكثرية كانت تقوم بالهجوم    يكون هناك أي

المسيحية واليهودية التي كانت تعيش في المدن. وهذه العملية لم تحدث مرة واحدة في تاريخ العراق والمنطقة، بل تكررت  

طبيعي لألقليات للسلطة القوية. هذا ال يعني ان السلطة كانت تحمي األقليات، ولكنها كانت اذكى  مرارا، ومن هنا كان الميل ال

في االستفادة منهم ومن أموالهم وامكانياتهم. ان ادعاء ان المكونات عاشت بسالم هو ادعاء كاذب ويخفي خلفة عملية نفاق 

 مكروهة.

الوطن من    وإفراغنعانيها، يكاد ان يكون أمر ساهم في عملية التهجير  وحلولنا للمشاكل التي    ءشيولكن كل ما ذكرته أعاله  

أصحابه. ان خطاب بعض تنظيماتنا السياسية، يكاد ان يكون محرضا على الهجرة من حيث يدري أو ال يدري. فرغم ان  

أفضل. فخطاب أحزابنا   كان ممكنا وكان يمكن ان يتطور بصورة  1992ان تعايشنا مع الكورد بعد عام    اال وضعنا ليس مثاليا.  

إلى الكورد.   النفاق  الذي كان توددا لحد  الوقت  انه صراع وقتال    االأو بعضها على االقل في  الخارج كان يصور  انه في 

وفرض الوجود. وحينما كان يصيب شعبنا أيمكروه كمقتل أو اختطاف فرد واحد، كان صراخ هذه التنظيمات يعلى في الخارج 

وصعوبة التعايش. في مجال أخر كانت مؤسسات أخرى تعمل وبجد من أجل شرذمة قوى شعبنا،   متهما الجميع باضطهاد

كثيرة. ولعل مسالة تعليم اللغة أو التعليم بها، خير مثال على ذلك    بسبب العناد وان أدى األمر إلى تأخر شعبنا في مجاالت

 ة فقط وليس تعلم كل المواد بها.حيث ان الخالفات بين بعض االطراف، جعل الغالبية تقتنع بتعلم اللغ

وحاليا القوميين الكلدان نغمة أعداء شعبنا. وبالرغم ان هذه النغمة يختلف معناها لدى األشوريينتتركز في خطابات القوميين  

ها أعداء  العادي إشارة، بانه مهدد أربعة وعشرون ساعة يوميا من مؤامرات يقوم ب  ان انتشارها يمنح لإلنسان    االالطرفين،  

شعبنا المفترضين. دون ان نمنح ألنفسنا فرصة ونتساءل لماذا أعداء شعبنا؟ وهل حقا ان شعبنا بالقوة والسطوة والسيطرة التي 

رفع المسؤولية الذاتية عن الواقع الحالي أو جزء منها على  االتفترض في ان يكون له أعداء؟ ولكن الحقيقة ان النغمة ما هي 

ران شعبنا بما قام به في تاريخنا القريب والبعيد، وهذه العداوة كانت في الغالب ألسباب السلب والنهب مغلفة االقل. لقد قام جي

القيم العشائرية والدينية والقومية، وتحدث اعتداءات في الوقت    األخر جراء إستحكامبادعاءات دينية. وتحدث بين الحين و

يتم التضخيم فيها كثيرا واألمر المأساوي ان هذا التضخيم ال يخدم وجود شعبنا،    انه  االالحاضر أيضا، ولكنها بوتيرة قليلة،  

 الهروب. االبل ينقلب وباال علينا حينما يصل األمر للقول بانه ال حل 

المعالجة    رغم السلبيات التي رافقتها، قد تكون الخطوات التي قادها السيد سركيس اغاجان من أهم الخطوات التي حاولت

ية لواقع النزوح ومحاولة جمع الناس والشعب ليكون له صوت قوي. وليتمكن بالتالي من فرض مطالبه على أرض  الحقيق

ان اغلب االطراف وقف موقف المتفرج أو انتظار االستفادة الذاتية. فلم يتم تحريك نشاط حقيقي لترسيخ نتائج هذه  االالواقع. 

االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية التي قادتها أحزابنا   الخطوات. سؤال قد يتبادر إلى ذهن الخيريين وهو ماهي المساهمة

كي على الوجود وتنشر االتهامات المختلفة، أقول ماهي الجهود التي صرفتها في  ومنظماتنا وخصوصا المهجرية التي تتبا

  الوطن لترسيخ الوجود؟ الجواب سيكون بالتأكيد سلبيا جدا.

عوامل تاريخية معروفة للجميع، وال يمكن إعادة التاريخ إلى الوراء، ولكن    شعبنا ال يعيش وضعا مثاليا، ولكن صار أقليةبفعل

يمكن قراءته واالستفادة من تجاربه المريرة على شعبنا وكل شعوب المنطقة. شعبنا مهدد بوجوده، الرتباط الوجود بالوطن،  

بل سياسيا وحقوقا   ،ديموغرافياقائم، ليس  كيف يمكننا العمل وماهي الخطوات التي يجب ان نبتدأ بها لكي نحصن الوجود ال  إذا

 ؟ هنا هو السؤال.وامتيازات
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 تحية لفضائياتنا 

   

وتاريخهم. من هنا كانت    ، وديانتهم  ،وعاداتهمان لم نقل كل الناس، فغالبيتهم العظمى تميل إلى تعظيم وحتى تقديس لغتهم،  

لالنفصال عن شعوب أخرى، ألجل ان تعمل للحفاظ على    أالشعوب تتوحد ألجل نيل استقاللها من المحتل أو المستعمر أو تلج

اتسمت   التي  الحركات  الفكرية من قبل بعض  الطروحات  العنصر في بعض  اللغة والتاريخ والعادات والدين أو حتى  نقاء 

 ة والفاشية.بالعنصرية مثل النازي

لم يكن غاية بحد   الدولة  التي ذكرناها أعاله ومنها أيضا سن    ،ذاتهاإذا االستقالل وبناء  بل ألجل تحقيق أمور أخرى منها 

القوانين التي تتالءم وما ذكرناه أعاله. ان عامل اللغة طرح لسبب أخر هو ان الناس تتفاهم بها ومن خاللها يولد شعورا بوحدة 

تنطق بلغته ولذا فالدولة    ن بها، كما ان الشعوب ستفهم كل ما تريده الطبقة السياسية والثقافية والعلمية، ألنهاما يشمل الناطقي

 أمور الناس المتوحدين باللغة لتحقيق أمانيهم. ضرورة إلدارة

لتي اقترفت بحقه فانه  بفعل المذابح الكبيرة ا  وألنهوالن شعبنا منقسم بين دول متعددة والن أراضيه قسمت بين هذه الدول،  

وال نقول الدولية والن االضطهاد مورس بحقه بشكل مضاعف. فقد كان اضطهاداً    صار أقليةغير مؤثرة في السياسية االقليمية

دينيا وقوميا، فقد انتشرت فيه ظاهرة الهجرة. فاليوم لن نجد عوائل ليس لها أقارب في المهجر ومن الدرجة االولى    مركباً 

جعلت من الصعب لشعبنا ان يطالب باالستقالل أو الدولة لتحقيق ما    األمورأبنة أو البعض األم واالب، كل هذه    ونعني أبن أو

والتنظيمات السياسية لم تدرج بند االستقالل في برامجها إلدراكها    تصبو اليه كل الشعوب. وألجل ذلك فان اغلب األحزاب

 تنظيم بالخيالية والالعقالنية.مثل هذا البند يعني وصم ال إدراج التام ان  

الدولة وأجهزتها  التمثيل في مؤسسات  الديمقراطية وضمانات لحقهم في  الحريات  ولذا أيضا كان خيارهم االهم هو توفير 

بالحفاظ    ألنهالمختلفة، لكي يتمكنوا من ان يعملوا من أجل الحفاظ على نقاء وتطور لغتهم وعاداتهم وتدريس تاريخهم ودينهم،  

 هذه السمات يمكن المحافظة على الشعب مستمرا.على 

شعبنا هو صعوبة تأثيره على الدول التي يتواجد، مما صعب من مهمته للعمل    ان الصعوبة التي واجهها السياسي من أبناء  اال

بات، وضمن  شعبنا في المغتر  هذه المهمات كان وجود جاليات كبيرة من أبناء  أصعبمن أجل تحقيق أهدافه المشروعة. ومن  

نقاط القلق للمفكر أو السياسي في شعبنا  أحدإطار مغريات حضارية كبيرة وعدم وجود موانع دينية. فالهجرة كانت من ناحية 

كما    غير ملزمة بان تعيش تطلعات أباءها. حرة وإنها تأثير، وخصوصا االجيال الجديدة التي تشعر إنها خارج إطار أي ألنها

 في المغتربات.  الناشئهذا الجيل  دان متعددة ذو لغات وسمات مختلفة خلق مصاعب للتواصل بين أبناءان تربيتها في بل

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى وجود قناة أو قنوات فضائية خاصة بنا لخلق التواصل المفقود بين الوطن والمهاجر وبين 

 أجزاء الوطن االصلي أيضا والمقسم بين دول متعددة. 

األمن واألمان لنا   وترسيخظل عدم وجود دولة تقوم بمهام الحفاظ وتطوير سماتنا القومية وتطوير قدراتنا االقتصادية    إذا في

األخر  ب  الشعب. والذي يتمكن من االعتراف   كانت خياراتنا محدودة وهي النظام الديمقراطي القادر على احتضان كل أبناء

الشعب كلهم   األخر هو خلق تواصل بين أبناءى تطوير ذاته ألجل تطوير الكل. والخيار  المختلف ويمنحه الحصانة والقدرة عل

تصطدم بتعدد اللغات التي    بوسيلة عابرة للحدود وغير خاضعة للمنع، وكانت القنوات الفضائية واالنترنيت وان كانت االخيرة

فضائية بما تمثله من سهولة التواصل وعدم بذل مجهود ان القنوات ال  االنستعملها والتي قد تقف عاجزة عن خلق التواصل.  

تبقي الوسيلة االكثر قدرة وتأثيرا في شعبنا الذي يتصف بأمية ساحقة وخصوصا من   كبير لخلق أو للقدرة على التواصل فإنها

 تجاوز قراء هذه اللغة الخمسة بالمائة منهم.  ناحية لغته التي قد الي

المحكية تبقي وسيلة عصرية وعملية لخلق التواصل وهو شرط مهم لبقاء شعب واستمراره وتأثره    إذا القنوات الفضائية ولغتها

 بالمحيط والعالم ايجابيا، وأخذه بكل ما يساعد على تطوير كافة قدراته.

الترحيب   فان  الفضائية  ومن هنا  أبقنواتنا  و أمر مفهوم وخصوصا عندما تكون مفتوحة لكل اآلراء وان ال تكون متعصبة 

محصور لفئة ما أو حزب ما، أي ان تتمكن من ان تدخل كل بيت بدون خلق حواجز مصطنعة أمام أداء رسالتها الضرورية  

 لشعبنا. 



 

 

أربعة قنوات فضائية والمحك أمام هذه القنوات هو مدى تمكنها من إرضاء الجمهور الواسع ذو الميول    االنصار شعبنا يمتلك  

ى الدوام الميول السياسية، بل الميول الفنية والدينية والتربوية، ومدى كون القناة حيوية وقادرة المختلفة، فالجمهور ال تجذبه عل 

 على شد انتباه المشاهد ببرامجها المختلفة.

الناس حقا متعطشة لموعد  البث الحي تظهر قناة أخرى جميلة وحية وجعلت  إذا مع انطالق قناة عشتار بست ساعات من 

افتتاحها والتي تبلغ أسبوعا واحدا فقط.     االنافتتاحها. ولحد   عملت في فترة   إنها  االفعشتار لم تخب ضننا قياسا إلى فترة 

أوصلت رسالة غير مباشرة    الشعب كما إنها  ستكون لكل أبناء  التحضير لالنطالق على خلق حالة ذهنية لدى المترقب، إنها

من الوطن وليس الوطن فقط، بل من الجذور عندما عملت على بث صور قرانا الجميلة التي للجميع ذكريات ال    ميع إنهاجلل

 تمحى فيها. 

شعبنا المبتلى بالكثير من األمراض ومنها اللهجات   أدت رسالة مهمة وخصوصا ألبناء  إنها  االقناة سورويو تبث من السويد  

واالسماء فطرحت نفسها قناة شعبنا بكل فئاته ولهجاته ومناطقه عندما نوعت برامجها بشكل تام وخصوصا عندما تستضيف 

ناطق، والمشاهد يرى انهم يمكنهم التفاهم برغم تكلمهم بهذه اللهجات المتعددة، أشخاص متعددين من مختلف اللهجات والم

 ولعل دور المذيع يوسف طورويو وحيويته وقدرته على التفاهم بكل لهجات شعبنا كان دورا مؤثرا في انتشار هذه القناة.

التي بثت لفترة محدودة ولكن أغلقت   ASSYRIAها قناة أشور  ت قد سبق  توان كان  قناة بيت نهرين الفضائية تبقي القناة االولى

لم تتنوع بشكل تام في برامجها، فهي تعتمد باألساس    شعبنا وذلك ألنها  ألسباب مادية، فان تأثيرها يكاد يكون في جزء من أبناء

شكل جيد،  مجهزة ب  االستوديوهاتعلى جهود مديرها الدكتور سركون داديشو كما ان نوعية الصورة فيها ليست جيدة وال  

تبث ولكن يبقي انه يجب ان تخرج من قوقعة كونها تسير فقط بما يؤمن به السيد سركون داديشو   مشكورة ألنها  طبعا إنها

 فعليها ان تخاطب جميع الميول لكي تتمكن من ان تدخل وان تؤثر وتؤدي رسالتها. 

القناة   لم أتمكن من      ألننيال يمكنني أن أقول عنها شيئا    إنني    اال األخرى والتي تبث من الوطن أيضا فهي قناة أشور  أما 

بال شك تقوم بأداء رسالة مهمة في   إنها  التقاطها بسبب موانع فنية فهي تبث على قمر نيل سات مما يحد من رقعة استالمها،

لم تتمكن من ان تخرج   ا إنهاشعبنا من مختلف المناطق والدول واللهجات، ولكن يعاب عليها أيض نقل هذا التواصل بين أبناء

 من قوقعتها الحزبية حسب ما نقل الي، وهذا سيؤدي إلى ان القناة أيضا تحد من مدى انتشارها بنفسها.

ابوابها   اليها بفتح  المشاهد  القنوات مدعوة لسحب  فبالتأكيد ان هذه  فيه ميول متعددة ومتنوعة  الشعوب  يبقي ان شعبنا ككل 

والتطلعات فبعد ان تمكنت العربية من سحبنا من مشاهدة الجزيرة وتمكنت عشتار من سحبنا    األفكارو  ونوافذها لمختلف اآلراء

االجنبية وسحبنا كلنا لمشاهدتها بال    تعلى االقل، ندعو قنواتنا لسحب أطفالنا من مشاهدة القنوا  االنمن مشاهدة العربية حتى  

شعبنا وبقاء مميزاتنا القومية أو صفاتنا القومية    ت اال وهي التواصل بين أبناءاستثناء، عندها تتحقق أهم رسالة لهذه الفضائيا

الجميع، ان هذه   التأثيرحية وفاعلة وقادرة على   للتواصل مفهومة من  لغة موحدة  المحيط وعندها تتمكن من ان تخلق  في 

شعبنا في العراق وظهرت لهجة محكية  وكركوك بين لهجات    الفضائيات يمكن ان تكون مدرسة جديدة. فكما وحدت الحبانية

  أن تقوم بهذا الدور على مستوى رقعة انتشارنا العالمي، ولكن يجب ان ال تنسى إنها  فضائياتنامفهومة من الجميع. لذا على  

 يجب ان ال تتحول إلى مدرسة جامدة تنفر المشاهد منها. 

أما حول بعض التهجمات التي خصت بها قناة عشتار وهي لم تفتح أو لم تتوضح بعد سياستها اإلعالمية فكنا نود التريث بها  

ان هذه التهجمات انطلقت من جهة واحدة، وهذه الجهة ينطبق عليها مثلنا الشعبي والذي   االلحين توضيح هذه السياسة عمليا،  

على الدوام بارد، وهذه الجهة وكل الجهات بالنسبة لها عمالء ومخربون وووو وهللا يكفينا  يقول ان الثلج ال يترك عادته فهو  

 شر من ال يتعلمون. 
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 رقابهم األشوريون وصراعاتهم.. رغم السيف المسلط على 

  

أشوريتي أتتني بالوالدة من   أنتجته قريحتي، ان أشوريتي نتيجة لعمل قمت به وال إلنجاز توجت به حياتي وال أبداع  لم تكن 

، هل هي اللغة المحكية والتي نسميها  األشورية. ولكن من الصعب توضيح ما هي  االليس    أشوريةأشورية، وفي قرية    أب وأم  

هي كل ذلك مع الشعور رها، أم  وإنها  السورث، أم هي الدبكات والمالبس واألمثال والتاريخ أم هي األرض بجبالها ووديانها

 اس على بعد منك بهذا المسافة أو تلك يتمتعون أو يمارسون ما تمارسه وتتمتع به من ميزات محددة يحسها المقابل. نباالرتباط ب 

تركنا عبادة    ألنناأشوريين    بعد ان صرنا مسيحيين لم نعد    إنناسمعت كما سمع أمثالي من أباءنا أو أمهاتنا أو االكبر سنا،  

هذا اليقين عند الناس  أتى  ولكن من أين    .لم يحتو على األصنام وال عبدو الثيران  األشوريينران أو األصنام رغم ان تاريخ  الثي

( إلى سورايي )سريان( أو مشيخايي )مسيحيون( ال أحد يدرك ذلك، ولكنه كان  أشوريوناتورايي )البسطاء عن تحولنا من  

القديم قطعه االيمان الجديد،    األشوريبادة أخرى. إذا حتى لدى األميين هناك ارتباط بينهم وبين  يقينا وتحذيرا لعدم العودة إلى ع

  أناس رواية من    بهم، إنها  ابتلينابشكل فلسفي كما يفعل بعض المثقفين الذين    األمورولكن الفالح األمي ال يمتلك أدوات توضيح  

فرق بالسبريتا )االدبية( أو السواديتا )المحكية( لقبلها وحاول أبعادها عن    ان رأوا صفحة مكتوبة بالسورث )السريانية(، ال

لم تكتب بلغتنا اال كتب الصالة أو هكذا  ألنهأو كتب الصالة،  االنجيلمقدسة تخص  االيدي أو ان تدوسها األقدام العتقاده إنها

 ولكنه ال ينكر أصالة الجذور.  ،المسيحي، انه فخر االيمان باأليمان ءشياعتقد غالبية الناس. إذا انهم يفسرون كل 

من المعيب  أشوريتنا أو كلدانيتا أو سريانيتنا بهذه السوقية المبتذلة التي تمالء صفحات مواقعنا.    من المعيب ان نحاول ان نثبت  

أو حمورابي حملة مشعل النضال والوعي القومي    رنبوخذ نص  أشور بانيبال، أوأو    ،الثانيان اعتبر ان سركون االكدي أو  

والدينية على واقع    وااليديولوجيةالمفاهيم السياسية    إسقاطومن الغباء    أصالوالوطني في زمن لم يكن له لهذه المفاهيم وجود  

 أخر مختلف كليا.

أو حتى من أوالد البستاني   أشوري  من أوالد ملك    قلت انه ال يمكنني ان اثبت إنني      ألننينوات تم صلبي والتهجم على  قبل س 

المنطقة من مختلف  التهجم على حينما قلت ان دماءنا مختلطة، نتيجة الختالط الشعوب  الذي كان يعمل في حديقته، وزاد 

وميين الجدد، المحملين بكم هائل من المفاهيم العنصرية والتعصب النابع من واقع مرير،  القوميات واالديان، من لدن أدعياء الق

 ال يرى حال اال في التشبث أكثر وأكثر باالنغالق والمزيد من التعنت وطرح الشعارات المستحيلة. 

الدم والعنصر وال  لم تكن يوما دعوة عنصرية، ألنها  األشوريةالدعوة    هي حركة    األشوريةسحنة، بل  ال تعتمد على نقاء 

أرادات تغيير بنية المجتمع بحيث يكون الوالء لشيء اعلى من    ما بعد العشائرية، اجتماعية ألنها  إنقاذيهاجتماعية سياسية  

ة العشيرة والكنيسة انه المصالح القومية العليا، تلك المصالح التي تنخلق وتترسخ بتطور الحركة القومية والتي تحقق الحماي

منظمات وإعالم  وتبشير ومطالب سياسية  العمل السياسي من خالل إقامة اتبعت إسلوب ها، وسياسية ألنهاواألمان لكل أبناء

للحفاظ وتطوير المكون القومي بكل كنائسه وتسمياته وعشائره وقراه وجباله وسهوله، أرادت    االدنىواضحة اعتبرت الحد  

صرة اللغة والعادات  أسهول الموصل وأورميا الذين تربطهم    القرى في جبال المنطقة وأبناء  ءجمع العشائر واالفراد من أبنا

القتل واالضطهاد والتنكيل المتتالي والمتعدد في مراحل التاريخ،  جات والتاريخ المشترك، والدين الواحد والذين تعرضوا لمو

بعد ا ترك وبناء مستقبل أفضل لها. وكان على هذه الحركة المفي كتلة موحدة ترتقي في مصالحها إلى حماية الذات بشكل مش

السهول أو ممن تعلم في المدارس واطلع على ما يختمر في الشعوب الجارة مثل   العشائرية والتي انطلقت من مثقفين من أبناء

ا يحاول ضم كل هذا الخليط  االتراك والكورد واألرمن والعرب، ان تختار اسما يربطها ويؤطر عملها الثقافي والسياسي، اسم

من قبل الجوار.    واالهانةالمنعزل عن بعضه البعض والمتصارع أحيانا بعضه مع البعض، رغم تعرضه للمذابح والتنكيل  

فترة من العمل السياسي واالستقالل لشعبنا في الماضي وتيمنا بما هو    وأطول  )اتوراييا( تيمنا بأقوى  األشورية  اختياروتم  

هو ثابت في مراحل من التاريخ الكنسي، وكان االعتماد في عمل هذه الحركة على    الفالحيين األميين وما  أقوالي  مغروس ف

كانت تمتلك السالح   كانت تمتلك استقاللية نسبية وألنها  كقوة الن هذه العشائر كانت منظمة هرميا وألنها  االغلب  علىالعشائر  

قوة يحسب حسابها )الكورد كانوا يقولون في مثلهم بما معناه الرجال في المنطقة ثالثة    كانت تعتبر من قبل الجيران  وألنها

االسم   اختيارالتياري والزيباري والشنكاري( )وهذا االعتماد أيضا شاركنا فيه كل من العرب والكورد(. وكان يمكن ان يتم  

المعنى   ان  اعتقد  السرياني )سورايا( وال  أو  فيهما    صرةواالالكلداني )كلدايا(  ما. ولكن على   ءشيوالتاريخ كان سيختلف 

انه تم استبعاد تسمية كلدايا وسورايا ألنهما استعملتا في تسمية أحد كنائس شعبنا بهما كنيسة بابل على الكلدان )الكنيسة   االرجح

لم تستعمل   األشوريةاالرثوذكسية في حين ان التسمية    المنشقة عن كنيسة المشرق والتابعة لكنيسة روما(، والكنيسة السريانية

وهو خطاء ان كان له مبرر حينها فكل المبررات قد زالت االن ليعود اسم الكنيسة   1976كاسم مرادف لكنيسة اال بعد عام  

عد منتصف القرن بمعناها حركة قومية تؤطر العمل السياسي لشعبنا، تم استعمالها ما ب  األشوريكما كان. الحظ ان تسمية  

باعتناقهم المسيحية، وهذا يتوافق مع استعمال التسمية    األشوريةالتاسع عشر، رغم ان الناس العاديين كانوا يعتقدون انهم تركوا  



 

 

التسمية العربية كتسمية قومية لشعوب    إدراجالكوردية كتسمية قومية لعشائر ومجموعات بشرية ذات سمات لغوية معينة ومع  

 بشرية عديدة.  ومجموعات

أسماء عديدة وال يزال بعض االلمانيللشعب   التاريخ  في  أوربيا.  الدعوة  انبثاق هذه  القومية منذ  الحركة  فيه  ، والذي نمت 

الدويتش، في االنكليزية اليزالون يطلقون عليهم   أنفسهم، ولكنهم هم يقولون عن  وااللمانالجيران يطلقونها عليه، مثل الجرمان  

مسالة طبيعية ان يكون لشعب ما    مشكلة ألنها  نسيين االلمان، والسويديين التسك، ولكنهم ال يعانون من أيالجرمان، والفر

تسميات تاريخية مختلفة، ألسباب طبيعية، مثل ارتقاء بعض االسماء مرحليا، أو ان تكون أسماء قريبة من جيران معينين  

الشعوب    وألغلبارس عادات وتقاليد معينة. وهكذا بالنسبة للفرنسيين  بالنسبة لهم يشمل االسم كل من ينطق لغة معينة أو يم

حالها حال العربية والكوردية، وخصوصا   األشوريةالتي اتجهت منحا قوميا في مسيرتها. ولكن لعدم نضوج الحركة القومية 

أكثر   أفقدتهابل تعرضت لمذابح كبيرة لم تتمكن من ان تقيم دولتها وال مؤسسات قومية قوية، ال  األشوريةان الحركة القومية 

األساس    من نصف شعبها مع تنوع أسباب المذابح. صارت مسالة التسمية أحد المسائل التي يحاول البعض االتجار بها وكإنها

ي كل كبقية الحركات القومية المجاورة، تطالب بالوحدة ف  األشوريةوليس المكون الحامل لها هو المهم، ان الحركة القومية  

شيء ويكاد ان يرعبها التعدد، ولو ال حظنا العمل الحثيث لتوحيد مؤسساتنا بمختلف توجهاتها أو توحيد الخط أو توحيد اللهجات  

كما قلنا لم تقم دولتها وتسن قوانينها وتتطور طبيعيا كما    نحو التعددية، ألنها  األشوريةألدركنا مدى حساسية الحركة القومية  

با بالخصوص، كما ان هذه الحركة لم تمتلك اقتصاد قومي يوحد الناس في مصالحهم ويوفق  ر القومية في أو  تطورت الحركات 

 بينهم وبين مشاربهم المختلفة. 

على المنطقة ورغم انه كان حكما صوريا بمعنى ان حضوره   اإلسالميسنة من الحكم    ألفأم أبينا فان حوالي أكثر من    شئنا

الناس على    كان دوريا في فترات الغزو القرى المنعزلة، اال ان تقسيمه   أساسواستحصال الجزية والسبي وخصوصا في 

الدين، وتمييز أصحاب دين معين اقتصاديا واجتماعيا بمميزات أفضل من غيرهم ترك أثره في الناس وفي تصورها لشكل  

العثمانية الدولة  قيام  ومع  والدول.  الشعوب  ا  تكوين  بعض  على  الملة  صفة  عن  بإضفاء  مستقلة  كهيئة  واعتبارها  لكنائس 

ترسخ هذا  ومنح زعيم الكنيسة صفة الممثل لهذه الملة مع منتصف القرن السادس عشر. وخالل القرون االخيرة االيديولوجيا

ئزاز، رغم  التقسيم حتى كاد ان يكون حقيقة ثابتة وال نزال نعيش أثاره وتداعياته لحد االن في التراشق اإلعالم ي المثير لالشم

 ان الكل االن أمام مصير واحد ال يخيرهم وال يبشرهم اال بالزوال االبدي.

نحن نعيش في حالة يمكن ان يقال عنها الزمن السريع أو المتسارع، بما يتضمنه من المعارف المختلفة والتطورات ومعرفة 

ي حين ان أجدادنا وغالبيتهم كانوا إلى فترة قريبة التفاصيل اليومية لألحداث، مما يسمح للناس بقياس الزمن بصورة طبيعية، ف

يستعملون نفس المحراث ونفس الكانون والتنور وكور الحدادة المستعمل في زمن أجدادهم في نينوى وقراها أو بابل ونجوعها، 

بعين سنة بطول كان الزمن ثقيل، ولو اضفنا عليه الكوارث واألمراض واالوبئة المختلفة ألدركنا ان الناس كانت تعتبر ار

قرن أو أكثر، الن اغلبهم كانت ذاكرتهم ترتبط بحدث معين، كان يقولوا من زمن المرض أو من زمن ذبح الثور االحمر أو  

من زمن مذابح بدرخان بك. في هكذا حالة والتي عاشها أجدادنا قبل مائة سنة وأكثر. كانت اغلب القرى مكتفية ذاتيا والتبادل 

سنة محفوفا بالمخاطر السرقة والسلب والقتل ألجل   ألفالمناسبات وكان الوضع األمني خالل أكثر من  بينها ال يجري اال ب

أبناء المناطق من  الكثير من  المذابح المغولية وأخالء  شعبنا ونال الخالص من    مجرد سلب قميص، وزاد األمر تعقيدا مع 

ال تهوي السفر، بل كانت تستقر وتتآزر في قراها خوفا من الغريب   التجاء إلى الجبال العصية. إذا الناس كانت ال تتحرك ألنها

كان يمنح الطمأنينة لما بعد حياة    ألنه  بقيومما يأتيه. في مثل هذه الحالة ال يمكن انتاج فكر قومي وال وطني، ولكن الديني  

االهم انه كان الوحيد الذي يفك الخط  العذاب والخوف المعاش، والن ممثل الدين ظل معهم يعايشهم ويعاني مثلهم في قرأهم و

األخرى، والحالة  من االديان   بقيأو من   شعبنا أو من تحول إلى اإلسالم المتعلم. وهذه كانت حياة اغلب الناس سواء أبناء أي

  اءالتي حاول الناس تنظيمها كانت التحالف في عشائر والتحصن في مناطق صعبة الوصول اليها، مثل مناطق حكاري ألبن

أديانها بمختلف  والعشائر  بالسلب    شعبنا،  بالحق  الخاص  قانونها  االستقرار    فيماوقومياتها سنت  عدم  حالة  مما رسخ  بينها 

والحروب المستمرة. ولكنه حمى االفراد في مجموعة لن تتخلي عنه أبدا ومهما كان ما فعله في قول يردده العرب أنا وأخي  

الغريب. ولكن بفعل الصدمة االوربية وما أتت به من معارف وعلوم وأبحاث حدث شرخ   على أبن عمي وانا وأبن عمي على

كبير في العقلية الجامدة والتي لم تتغير منذ مئات السنين، صدمة جعلت الناس تتسائل وتبحث عن طريق مماثل لعل وعسى 

 ان يغير من واقع الحال. 

صفة الدولة العصرية على حالة ال   إضفاءأشورية، فها نحن نحاول      ال نزال نجتر ما رضعناه من الثقافة العربية، ونسميه

ان   فصحيح  مجازيا،  اال  التسمية  بهذه  تسميتها  واسعة،األشوريينيمكن  مناطق  احتلوا  مؤقت    القدماء  احتالل  هذا  ولكن 

ا أو ذاك من الحكام، وفي اغلبها  بوجود هذ  تتأثروموضعي، ارتبط بوضع ممثلي السلطة في موقع القيادة ولكن الناس العادية لم  

وخصوصا في القرى والمناطق البعيدة عن الجيوش التابعة للحكام، الن االحتالل لم يحول معتقدات الناس أو لغاتهم أو حتى  

القوانين التي يسيرون بها، والمهم لالحتالل كان الجزية التي كانت تجبى باسم الملك وليس الدولة. وهذا األمر ينطبق على 



 

 

والدول مجازا، لغاية نشؤ الدولة العصرية والدول القومية مع بداية القرن السابع عشر. وال   غلب ما نسميه اإلمبراطورياتا

والدول ما قبل ظهور    يزال مجال فخرنا هو الجيش القوى وليس االستمرارية والعدالة والعصرنة، لقد كانت اإلمبراطوريات

م وحتى األراضي كانت ملكا للحاكم وليس للرعية وكان يمكن للحاكم التصرف بها حسبما  الدول الوطنية تنسب كل شيء للحاك

 شاء، إذا أين الدولة القومية؟

العادي يفتخر بدينه وبعشيرته وقريته وال بيته في مناطقنا المتراجعة إلى الخلف في كل    قبل أكثر من مائتي عام كان اإلنسان  

( أو )مله ت( أو حتى لم تكن هناك كلمات مثل )عما( أو)الشعب(  يات مثل )أمتا( أو )األمةالحياة. ولم يكن هنالك تسم  مجاالت

هذه المصطلحات لكي نخرج من تحت عباءة السلطان ونتحول إلى احرار وقلنا   ذناأو )گه ل( كانت هناك رعية السلطان. وأخ

بمفهومها السياسي أو حتى بعض العرب عن وجود األمة األشوريين، إذا اغلب إسقاطات  واألشوريةالعربية والكوردية  األمة

األخرى بدفع الغريب التخلص أخداها من    حاولت  قديما، ليس صحيحا. واال لما كانت هناك عشائر ومذاهب متصارعة لحد إنها 

لمذهبي وكان المذهب  منذ أمد طويل، ان التعاطف كان على أساس الديني وا  لالعتداء من حسبته غريمها، وذابت في األمة

واألمر لم يكن خطاء أو تخلف بقدر ما كأنه حالة معاشه من الكل، حيث ان المفاهيم االجتماعية   .نسانيعتبر السياج الحامي لإل

 وهي حالة لم نعشها. ايجابيهوالسياسية تتوالد نتيجة لتطورات اقتصادية 

اال المؤثرات  السياسية ووصول  التطورات  ان  المفهوم  التي  صار من  الشعوب  حققتها بعض  التي  والنتائج    انتهجتوربية 

، مع التنبيه واألشوريينكورد والعرب  لالمفهوم القومي مثل اليونان وااللبان والصرب وغيرهم مثاال يحتذي لألرمن ومن ثم ل

 انتصار للشعوب وتحررها.والقومية في تحقيق  استعملت بعد الوعي بدور األمة ان التسميات الثالثة االخيرة

صار أقليةال تذكر وقراه باتت خاوية، وفي تركيا    كإيرانمشرد في أربعة اصقاع العالم، وفي موطنه،    األشورياليوم شعبنا  

الحال هو كذلك، وكانت قد بقت لشعبنا قوة في العراق وسوريا، ولم يتمكن الوطنان من استيعابنا، وان تدعنا نعيش في ظل  

ي نتفاخر بها. وقامت داعش مؤخرا بأخر اجتياحاتها ألخر مواقعنا الثابتة والمستمرة، وال يزال البعض في مرحلة  أثارنا الت

بالتسمية  التالعب  أو من خالل  البشر  ازالتها وهي  تم  قد  التحقيق  أدوات  تحقيقها الن  يمكن  المزايد، طارحين شعارات ال 

 .األمة لفرض الطفولي على أبناءالمتعمد على إظهار التفوق المرضي وا واإلصرار 

ولو تتبعنا مسالة القوات المسلحة والتي هي علنية، وردود الفعل عليها ألدركنا مدى المزايدة الكالمية حولها، فرغم ترحيبنا 

للمشاركة على البقاء والمشاركة في الجهد الفعلي لتحرير األرض كمقدمة    وإلصرارهتقدم أمل جديد لشعبنا    الشخصي بها وبإنها

في حين انه  االيديولوجياالسياسية لما بعد ذلك، فان البعض يزايد بان تكون هذه القوة مستقلة كليا عن أيتعامل أو مشاركة مع 

ليس لها تلك الموارد وال القدرات المادية والسياسية واللوجستية لكي تحقق ذلك، وبحكم ذلك فهي مضطرة للتعامل مع القوى  

 لكي تكون في الصورة. المحلية وتنسق

الطرق   أو كنائس، نحاول بكل  أو تسميات  ان    إيجاد نحن كشعب  في حين  البعض،  يفرقنا ويبعدنا بعضنا عن  ما  وتضخيم 

األخرى ترى ان االختالف طبيعي، ولكنهم يحاولون إيجاد ما يوحدهم، فحتى أوربا أمام تضخم دور أميركا واقتصادها الشعوب  

جل ما يوحدها لكي تتمكن ان تتنافس في عالم اليوم، والكل يعلم مدى قرب أوربا وأميركا الحضاري. فهل  اال العمل من أ  ترلم  

 نتعلم؟
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 من حق شعبنا أن يمتلك دولته الخاصة

  

)ك س ا( ان يمتلك دولته الخاصة به، وال اعتقد ان هناك  ال  في منطق القانون ومنطق الحق ومنطق شريعة األمم يحق لشعبنا  

من سيعارض المقولة أعاله، فمسالة ان كل شعب من حقه ان يقيم دولته مسالة محسومة دوليا وقانونيا وحقوقيا، ولكن السياسة  

لكم    وأؤكديزان االرباح والخسائر، وكل طرف يعمل من أجل ان يكون هذا الميزان لصالحه،  م  ليست قانونا وحقوقا فقط، إنها

دولتنا ال)ك س ا(، لكان الجميع ترجانا لكي نقيم هذه الدولة.  ولكننا لسنا    يخسر شيئا من إقامة  إنسان    لو انه لم يكن هنالك من  

، وما  االيديولوجياا اربحه قد يمثل خسارة لألخر، أي من  في جزر معزولة، نحن محاطون بشعوب وأمم ودول وقوميات، م 

. إذا الربح والخسارة أساس العملية السياسية، فلو كان أي منا يمتلك مليون االيديولوجياأخسره قد يمثل ربحا لألخر أي من  

وهكذا طوعا ورغم صلة الرحم؟ الربح والخسارة   ألخيهمنها  ألفولكن دينار ايام زمان، هل كان مستعدا ليتنازل عن  ،دينار

في موازين القوى    ألنهأيضا تعتمدان على ميزان القوى، فقد يتنازل طرف ما اليوم عن حقه أو يسكت ان هضم هذا الحق  

كه  يمني النفس بالحق الطبيعي والقانوني الذي يمتل  إذاصراع يدخله قد يجعله يخسر أكثر مما يمتلك حاليا،    ضعيف وفي أي

وينتظر ويعمل لتتبدل موازين القوى وحينها يطالب برفع سقف المطالب، لحين الوصول إلى مبتغاه وهي هنا دولته الخاصة  

أجل   ليست من  الشعب استمرار وتطوره    امتالكبه )الشعب(. والدولة  الذي من خالله يضمن  الوعاء  الدولة فقط، بل هي 

يمتلك عنوانه الخاص وهي الدولة. ولتوضيح ما ذكرته    ألنهليس مجهول،  ومشاركته في المسيرة اإلنسانية وهو معروف و

أعاله، ننقل لكم تجربة روسيا في منتصف التسعينيات حينما كانت تترنح مثقلة بمشاكلها المتعددة، فقد اضطرت إلى توقيع 

جزيرة مقابل ان يتم منحها  اتفاقية ساخالين والتي بموجبها منحت لشركات أجنبية رخصة للعمل واستكشاف الثروات في ال

، لقد دخلت الشركات في المفاوضات مع روسيا وهي تدرك عمق ازمتها ولذا فقد حصلت منها على كل ما االرباححصة من  

التي تمتلك   الشاسعة )أكبر دولة في    األسلحةأرادت، اال ان روسيا  العالم مرات عدة، واألراضي  لتدمير  النووية بما يكفي 

الطبيعية الكثيرة وشعب متطلع إلى التقدم واالزدهار وحضارة وتراث غنيين، عادت وبعد ان غيرت موازين    العالم( والثروات

 القوى لفرض شروطها وتحكمها بثرواتها في اتفاقية ساخالين الثانية.

ب بمطالب  ما دونت أعاله هو من بديهيات السياسة، ولكن هذه البديهيات تنقلب لدى البعض رأسا على عقب، فالبعض يطال 

هي أساسا محقة ولكنها غير موضوعية من الناحية القدرة على التحقيق، أو من ناحية ان المنطقة الجغرافية غير مهيئة لتتقبل 

األخرى غير المهيئة لهذا االستحقاق المحق، أي ان المطالب هي قفز في    األمورمثل هذا األمر، أو ان الشعب أساسا مع كل  

ق قفز  واستيعابها المجهول، وهو  الممكن هضمها  الحقوق  رقعة  لتوسيع  بجد  العمل  أو من  االنتظار  أكثر من  قاتال  يكون  د 

نا أم أبينا. هذا إذا كانت رسالتنا تحقيق  ئأساسا سنعيش مع هذا الجوار ش  ألنناوممارستها ويمكن للجوار الجغرافي ان يتقبلها،  

يؤيدوننا    االيديولوجيارى، فنحن لن نجعل  با الحرب فهي الطامة الكحقوقنا والعيش بسالم وجوار طيب أما إذا كانت رسالتن

بل سيضعنا تحت المجهر ليكشف   ،تطورنافي مطالبنا ولن نجعلهم يطمئنون لمرامينا، ولذا فسيعمل الجوار الجغرافي للحد من  

 شيء بات مكشوفا.وكل  ويتأملنوأي انا ووضع الكوابح أمامها بكل الطرق، فالعالم اليوم يتابع ويتفحص 

يعتقد انه في ظل السلطات التي ليست من   ألنهبل لكي تقوم بمهام أكثر للشعب المطالب بها،  ،لذاتهاإذا الدولة ليست مرغوبة 

 . اإلنسانشعبه يتم غبن حقه، وهذا االعتقاد مبني على ما يشعره 

ل التي نالت استقاللها ودخلت المحافل الدولية بأعلى ما يمكن في تجربتنا العراقية والعالم ثالثية أيضا اكأد اجزم إن غالبية الدو 

من رفع الصوت، كانت النتيجة وباال على الشعوب أكثر مما هي تحقيق المزيد من الحقوق والمنافع، لو استثنينا فئة متحكمة  

قدم التكنولوجي والعلمي كان من  قياسا بما صرنا نمتلك وقياسا بالت  فأوضاعنافي السلطة لمدى العمر، والبعض لما بعد الوفاة،  

 كنا نتمتع به في فترة االستعمار.  عماتراجعت كثيرا  االوضاعولكن الواقع يؤكد ان هذه  ،كثيراالمفترض ان تكون أفضل 

فيه نتنفس ومن خالله    ألننا كل إنجاز يتحقق يجب ان يتم بالمشاركة وبالمعاونة وبإقناع المحيط، فالمحيط بالنسبة لنا ضروري  

التي  عامل ونتواصل، وعليه فوجود خالفات بيننا وبين المحيط على أمور محددة، ال يجب ان يمنعنا من ان نتعامل باألمورنت

نشترك فيها، ومطالبنا ومرامينا هي ما يجب ان نحققه لشعبنا أوال وأخيرا في إطار المحيط االول الكوردستاني والثاني العراقي  

العراق كالكورد هو أمر غير منطقي وال يتفق    ا يطرحه البعض من رفض ما حققه بعض أبناءوالثالث االقليمي، فعليه ان م

  والثأر. مع السياسة والتعامل بها، ووفي كل االحوال يتفق مع االحقاد 

ياتنا  واليوم ونحن ندخل معترك طرح المطالب ومنها الحكم الذاتي لشعبنا ال)ك س ا( ،ليس علينا ان نتفحص قدراتنا وامكان

فقط، بل الجوار الجغرافي وموقفه وكيف يمكننا ان نقنعه أو ان نشاركه، فالحكم الذاتي أيضا لن يقام في الفراغ بل سيقام في  

بتكوينها   فالمنطقة  المسلمين والشبك والعرب، ومن هنا  االزيدية والكورد  الكورد  إلى  أو    الفسيفسائيمنطقة تضمنا إضافة 

لما نطالب به وليكن   االصلح  نتحاور مع كل هذه المكونات ونتفق على الصورة التي نرى إنها  العراق مصغرا، فانه يجب ان 

 ،مطلبا لكلنا وليس لطرف واحد، فوهللا ومهما اعتقد أي منا انه قوي ويتمكن من فرض أرادته فانه سيأتي اليوم الذي سيطالب



 

 

طرف بالغبن هو شرارة لعدم االستقرار وللتغيرات   استشعار أي، ال بل ان  االيديولوجيابل سيتم الفرض عليه لكي يكون ك

التي يجب ان تحصل وتمنح لكل ذي حق حقه. لم تكن السياسة وحقوق الشعوب يوما تطبيقا لقانون يحقق ميزان العدالة، لقد  

خل عليها من مفاهيم وقيم  يميز سياسة اليوم عن األمس هو ما د   التاريخية، اال ان ما  االدواركانت دوما ميزان قوى، وفي كل  

إنسانية، ال بل انه بات مطلوبا وملحا ان يتم تحديد الكثير من صالحيات الدولة،    تحد كثيرا من ممارسات قمعية أو تعتبر غير  

ت  فالدولة التي يحق لها ان تقوم بما تراه بشعبها أو جزء منه يجب ان يتم سن قانون ما يحد من ذلك، فتحت ذريعة السيادة اقترف

لكي    الجنس البشري كما هو جاري في دارفور اليوم، وعليه فانه من واجب السياسي القائد  الجرائم الكبرى أو جرائم إبادة

بنظر االعتبار ويعمل بكل قوته لتقوية ورقته التفاوضية، واالوراق التفاوضية كما اسلفنا في    األموريحقق أهدافه ان يأخذ هذه  

كالريح التي قد يكون سبب هبوبها رفرفة جناحي فراشة في غابات   مقالة سابقة تتكون من أمور كثيرة وتتأثر بأمور كثيرة إنها

 هبات هواء أخرى اليها.  انضماماألمازون ونحن نشعر بها ريحا قوية بعد ان تكون قد تضخمت وكبرت وقوت شدتها بفعل 

أي في  ومهما  أساسيا  يكون  الديموغرافي  والموجو  فالعامل  الفاعل  الديموغرافي  العامل  تفاوضية،  األرض ورقة  على  د 

والمشارك بكل قوة في دعم السياسي، حتى لو كان هذا العامل متكونا من توجهات كثيرة اال ان العمل من أجل خلق توافق  

بالرغم من ان السامع والمراقب قد يجد   عام خلف السياسي أمر مهم لكي تكون كل االصوات متجهة نحو هدف واحد، أي

 ستكون في مرحلة ما متوحدة في المطلب، وهذا من عمل السياسي الذكي.  نهااصوات متعددة وتوجهات مختلفة اال إ

األخر بحقنا الذي نراه حقا مشروعا، بل بالعزف على المشترك التحالفات الوطنية أمر مهم وهذه التحالفات ال تكون بمطالبة  

شعب، لوجدنا لغة المصالح والمنافع هي التي   أو أي إنسان  إنجاز سياسي حققه أي   من المصالح والمنافع، ولو نظرنا إلى أي

مرحلة    كانت وراءه، وليس شعارات وصياح ونحيب وال حتى تقديم التضحيات الجسام، فبعد كل ما يجري وجرى في أي

 مسالة لم يكن اال جراء العودة إلى لغة المصالح المشتركة.  تاريخية نرى ان حسم أي

أن تبيد خصومها، وهذه ممارسة ال حضارية   ان بعض األمم كانت تبيد أو تحاولى  األولطبعا ان التاريخ يرينا في مراحله  

مورست في مراحل تاريخية الن الشعوب وحسها لم يكن بهذا التقدم، والثقافة كانت همجية وتبيح   مرفوضة ومشمئزة اال إنها

بما يالئم هذه الثقافة، فممارسة اإلعدام كان    كل شيء تقريبا. اال ان تطور الشعوب ثقافيا عمل على تطوير الوسائل السياسية

ولكن التطورات الحاصلة على المستوى الثقافي فرض الغاء هذا الحق من القانون في الكثير    ، بهأمر سيادي للدولة الحق القيام  

 كليا من كل القوانين في كل الدول.  إللغائهمن الدول والعمل جار 

معركة سياسية ان يحضر لها أدوات النجاح، فال يكفي ان يتم طرح شعار لكي   ه أيوهكذا على القائد أو السياسي قبل دخول

يتحقق المطلوب، نعم يمكن ذلك في حالة وجود شعب ما في منطقة خالية وواسعة وهذا الشعب كله خلف القائد، ولكن هذا  

 المثال الطوباوي غير موجود في الواقع منذ بدء التاريخ.

واجبا ان يكون لشعبنا صوتا موحدا، ولنترك مسالة من يكون في المقدمة فالكل سيشاركون أو اليوم صار مطلوبا ومحقا و

يجب ان يشاركوا بصورة أو أخرى من أجل تحقيق الهدف المنشود والمتفق عليه بين النخب السياسية، وهنا أود ان اذكر ان  

أمر غير محمود، فالجماهير وبفعل بساطتها تحب  مسالة إدخال الجماهير كلها وبشكل مباشر في القرار السياسي قد يكون  

في   أمواجها    األموروترغب  بين  لكل ممارستها والسباحة  السياسة هي ممارسة معقدة، ال يمكن  الواضحة، ولكن  البسيطة 

تطرح والتكهن بما ستؤول نتيجة قراراتها. إذا علينا ان نمنح الفرصة للنخب لكي تحدد وتوضح االهداف والوسائل وبعد ذلك 

 األمر وبشكل مبسط وواضح للجمهور لكي يستفتي أو لكي يقنع بالمقترح المطروح. 

اليوم صار من الواجب أيضا عمل ورشة عمل لكي تضع القانون أو المشروع القومي لشعبنا ال)ك س ا( من خالل دراسة  

وكذلك ما المشتركات المشجعة لتحقيق    سياسيا وديموغرافيا واقتصاديا   الوضع الداخلي أو الذاتي  كل ما اثرناه أعاله، أي

 الغايات مع الجوار الجغرافي أو الوطني أو االقليمي، ومن ثم تحرك الكل بتنسيق لخدمة الهدف المنشود.

وسيبقي من حقنا ان نمتلك دولتنا الخاصة، ولكن الدولة التي نريدها بالتفاهم مع كل الشعوب الشقيقة لنا في الجوار الجغرافي،  

ه، وهذا أيضا هذه الدولة دولة لجميع العراقيين بصفتهم هذه، ولكن بحقوق أكثر للفرد وبمساواة تامة بين كل أبناءوقد تكون  

خيار عصري وجيد والعامل عاد مرة أخرى ونتيجة لدور االقتصاد في حياة الدول والمنافسة الشديدة إلى التكتالت الكبرى 

ة الكبيرة مع ضمان المساواة بين كل مكونات هذه الدولة، سواء كانت دول أو والدول ذات االمكانيات البشرية واالقتصادي

 قوميات أو افراد.

  

  

 



 

 

 ؟أينإلى ...وخياراته شعبنا

   

القريب كانت هناك تضحيات يقدمها شعبنا كضريبة النتمائه الوطني    وباألمسالقريب كانت هنالك تفجيرات الكنائس،    باألمس

القريب كنا نستلم تهديدات بالرحيل وترك كل ما نملك،    وباألمسواالكثر مرارة كضريبة لكونه يحمل هوية دينية مخالفة،  

 . االيديولوجيا)بتشديد الياء( بما يتوافق وأيديولوجيات القريب فرض علينا أن نلبس وأن ننتزي  وباألمس

لم نكتف بأحالمأحالهااليقظة وما    ، أحالم عند سقوط صنم صدام راودتنا األحالم إلى    ، بل  الديموقراطية والسالم والعودة 

 ان وكلكم تعلمونه وما أمره. لتالمس سقف السماء، وكان ما ك بأحالمناالوطن ولو في زيارات سنوية، ال بل طرنا 

بالجهل المطبق    المؤسف عندما نحاول وضع النقاط على الحروف أما نتهم باالنهزامية أو الخيانة أو في أبسط االحتماالت

بمسار التاريخ وبالديالكتيك الذي يتحكم في مسار الشعوب، واألمر المثير للمرارة إن القوميين أو القوميون المتعصبين من  

شعبنا صاروا يتكلمون بلغة ومصطلحات الرفاق لينين وماركس، لكي يعلموننا انهم مثقفون، فهذا البعض ال زالت عقدة   أبناء

 البعث تتحكم فيه وال يرى الثقافة اال باستعمال المصطلحات الماركسية.

حد    ألقصىموز، ويكثف اللغة  قلت في مقالة ما ان هناك فرق بين الشاعر والكاتب السياسي، فالشاعر يتعامل بالمشاعر والر

بما يمنح لمخيلة المتلقي لكي تأخذ دورها في التفاعل مع الكلمة أو الشعر، ولذا فستجد ان للشعر عدد من التفاسير بقدر عدد  

  وهذا هو الجرح ومنه يسيل القيح،   االلم القراء، ولكن السياسي يريد ان يأخذ بيد القارئ ويقول له هذا هو الداء، ومن هنا هو  

وال يوجد لكلمة السياسي اال تفاسير محدودة، أما االتفاق أو تطوير الكلمة ولكن لبعضنا تفاسير أخرى وهو أسهلها إلصاق  

 بمن لم يتم االتفاق معهم ودون محاكمة النص محاكمة سياسية. تهمة الخيانة أو السذاجة أو المصالح االنية

وال بضاعتي، ولذا حاولنا بكل الطرق والوسائل العمل من أجل الخروج من    تيعاد، فلم تكن هذه  ال أود ان الهيكم باألحالم

كنا ندرك ان التسمية بال شعب    ألننانفق التسمية بأقل الخسائر، أي ان نخرج شعبنا من هذا النفق المظلم باقل الخسائر الممكنة،  

بكل العراقيين، ومن أجل تطوير ثقافته وعصرنتها    ال معنى لها، ولذا فمن أجل شعبنا وبقائه وتمتعه بحقوقه وامتيازاته إسوة

أبناء المشروعة ان نقنع  الطرق  العصر وامكانياته، حاولنا بكل  قيمة اإلنسان    لكي تجاري  المتنورين ان  ومحافظته   شعبنا 

نحمله، فهل  وتطوير موروثه الثقافي أفضل من التمسك بتسمية معينة ال تقدم وال تؤخر الن التسمية تخضع للموروث الذي  

والسريانية)برغم    ن الكلدانيةاهي في عاداتها وتقاليدها ولغتها وكل موروثها التاريخي، أم هي بالتسمية، وهكذا األمر    األشورية

 ايماننا ان موروث هذه التسميات واحد(، فما فائدة تسميات ال تحمل من موروثها شيئا؟ 

لة هي طرح مخاوف غير موجودة، برغم من كل التجارب المريرة التي  عندما يقال التحصن للمستقبل يرى البعض ان المسا

يتحرك بشكل يومي وهذا التحرك يؤتي ثمارا له فالمستقبل والتحدث عنه بالنسبة   وألنهعشناها وال نزال نعيشها. ال بل البعض  

ممثل لشعبنا ويكفي المؤمن شر  غير منظورة االبعاد واالهداف. فالمهم ان رأبي ياقو في البرلمان    لهذا البعض هي مؤامرة

تنظيم من تنظيمات شعبنا عالقة حسنة ولو سالم    ماذا سيجلب لنا رأبي ياقو الوحيد االحد، والذي ال تربطه بأين  السؤال. ع

خير   بألف  وكالم. ناهيك عن جيراننا االقربون، ولذا فالبعض أختصر نضال أمتنا بفوز وخسارة رأبي ياقو، فان فاز فاألمة

 خسر فالشماعة موجودة والكورد يمكن ان يقال عنهم كل شيء!وان 

باألمان وبالمستقبل    اختصروااألخرون  و بهذه االضافة  ذاك، وكأن شعبنا سينعم  أو  بإضافة هذا االسم  الهزيمة واالنتصار 

، فالم ينتصر الواعد. وهكذا يكون الضحك على ذقون من يقول بوضع برامج وتخطيطات نظرية وتهيئة مستلزمات نجاحها

تخطيط يريد البعض جرنا اليه،    األشوريون على طالبي توحيد التسمية والم يفعل الكلدان ذلك، والم ينتصر رأبي ياقو، فعن أي 

ممن ال عمل لهم اال تسطير كلمات  ( ̥ܐܚܫܘܒاليس ذلك ترف فكري، يمارسه بعض ممن يجلس خلف شاشة الكومبيوتر )

 مقدرتهم أو ثقافتهم، وكما قال أحدهم، ماذا ستفعل القلم كم من االعداء ستقتل؟  تبيانل

ال نتمنى للعراق أيسوء، ولكن اتخاذ المحاذير أمر واجب، ان بلدنا على برميل ديناميت. بفعل إشاعة االيديولوجيات الظالمية 

مشكوك في أمرك. ان صعود النبرة الطائفية والتي   نكوإ  االيديولوجياوالتي تقول لك شئت أم أبيت إنك مغاير وأنك لست ك

لون واحد على الحياة،    إضفاء  الدينية ذات الصبغة الواحدة، والتي تتفق كلها باالستراتيجية، أي  استفحلت بفعل تعددية األحزاب

 نعارض ان يمارس جعل النيرة الطائفية هي االبرز واالكثر مالحظة، فها هي كل مظاهر الحياة تصطبغ بلون واحد، نحن ال

األكثرية )لقد نبهت   األخرون اعتقادهم أو أيمانهم، ولكن أن يتم سرقة بيتنا المشترك، وجعله في خدمة طائفة معينة بحجة إنها

 كثيرا من هذه األكثرية(، فهل سيفرق هذا عّما فعله صدام وزبانيته؟

قيمة للحياة. ويمكنه أن يقتل وان يبرر كل فعلة، فما يفعله   اليوم القانون يطبق بحسب القوي، أو من قبل من ال يراعي أي

الصدر ومن يحتمي بعباءة السيد السيستاني على رغم تقديرنا العالي لهذا   أنصارفأر العوجة يمارسه مثله  وأنصارالزرقاوي 
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 فرق بينهم، فإذا الشخص بعينه، فلواله لخرج كل شيء عن نطاق السيطرة. وبحسب ما يرغب الزرقاويين والصداميين فال

كان الزرقاوي قد قال ان اندالع الحرب االهلية في العراق هو أملهم للبقاء فيه، فصدام قالها قبله، انهم لن يتركوا العراق اال  

 خرابا يبابا. 

ي  ولكن التساؤل هو ان كنا نالحظ كل هذا، فهل نحن متعظون مما جرى لنا ويجري، وهل نقوم بالتخطيط لمستقبلنا أم نكتف

لما خططنا    ونهيئ، أم نشمر عن السواعد ونترك التوافه ونخطط لما نريد  االيديولوجيابانتصارات وهمية نخدع أنفسنا بها قبل  

 نمارس السياسة.  له، أي

ن أشوريي  )كلدان  ك  سؤال يؤرقني وقد يؤرق الكثيرين، اال هو لو )ال سمح هللا( واندلعت الحرب االهلية في العراق. فهل نحن  

متِهيئون   حا  االحتماالت؟  لهذهسريان(  سنلم  اننا  عمان،  جاأم  في  نشتي  أو  ونصطاف  أخرى  مرة    ، وطهران  ،ودمشقتنا 

وإسطنبول؟ كما نعت رأبي ياقو من فر من الذبح على الهوية قبل سنتين.  انه سؤال مشروع والسياسة هي ان تأخذ احتياطاتك 

ام  ألسواء ن  االحتماالت.  ان  البعض منا  باسم  يريد  الدوالرات  يتمكن من حلب  بلدنا لكي  أخرى في  إلى الجئين مرة  تحول 

 الالجئين وتتوزع بحسب المشاركة وحسب المكانة.

انه ال يعمل مع   اال في أخر لحظة، لكي يفرض    األخرينالمؤسف وبالرغم من كل ما سبق ان البعض وقد نجح في هذا، 

األخرون ألجل وحدة القرار، والطرف المنتصر أو القائد أو  يتنازل    االلفشروطه، وهو ال يهمه )ماذا( بقدر )من(. وللمرة  

االنية  االوحدالممثل   المصالح  في مستنقع  اال من طمر  تفيد  التي ال تخدم وال  السمجة  لبعته  والذاتية ومن خدع   باقي على 

 رات كشعارات صدام. بشعا

والشعب الواعي ال يبنيان مستقبلهما على األماني، بل على الدراسة  قد يكون هذا جرس إنذار، وأتمنى أن يخيب، ولكن األمة

والخطط الواقعية والقابلة للتنفيذ. ماذا سنفعل لو اندلعت الحرب االهلية في العراق؟ بالتأكيد اننا لن ندخل فيها طرفا، وبالتأكيد 

نا ال نريدها.  ولكن أمام االصطفاف وارتفاع النغمة الطائفية وإذا كانت الجرة قد سلمت هذه المرة فهل يمكننا ان نضمن  ان

سالمتها في المرة المقبلة. وجرتنا هي العراق ايها االخوة واالخوات، العراق الذي يجلس االن على فوهة اتون يمكن ان ينفجر  

 في أية لحظة. 

ك ثالث قوى عراقية مسيطرة على المشهد السياسي العراقي. وهي الشيعة العرب، والسنة العرب، والكورد  من الواضح ان هنال

بشيعتهم، وسنتهم. ومن الواضح ان الثقة بين العرب السنة والشيعة معدومة. ومن الواضح ان الكورد يمكن أن ينفضوا أياديهم  

بمظالم الكورد ومطالبهم، وان يصر الشيعية على السير    العتراف من التحالف مع الشيعة.  في حالتين محددتين وهي عدم ا

ان يقدموا   الدينية بشكلها العلني أو المبطن.  ومن الواضح ان السنة العرب يمكن في هذه المجاالت  ةإقامة الدولفي طريق  

روحاتهم لكي تسود في المجتمع  التنازالت العديدة للكورد، فالقوى التي تتفاوض يمكن لها ان تمنح الصدارة للعلمانيين ولط

السني أو في الدولة، وللشيعة حليف محتمل واحد وهو إيران المهددة بالعزل عن المجتمع الدولي، وللسنة حلفاء اقوياء في 

 الساحة الدولية وهي االردن والسعودية وبعض دول الخليج.

ريق االسهل وهو حصر منطقتهم وعدم تعريضها  لتطورات سلبية سيكون أمامهم الط  احتمال  من المحتمل ان الكورد في أي

مناوشة سنية شيعية   لي حصر أثار الحرب إلى جنوب منطقتهم واالستفادة من أياللتدمير أمام طموحات غير واقعية، وبالت

كورد لن لتقوية أوراقهم التفاوضية. واالتكال على تطوير بنيتهم االقتصادية والسياسية ونسج عالقات دولية قوية. المهم ان ال

يكونوا طرفا مباشرا في أيحرب أهلية.  أما التركمان فوضعهم أيضا صعب لكونهم منقسمين بالنصف بين السنة والشيعة، 

التركماني  الحس  ان  أيحرب لصالح أي طرف ونعتقد  التدخل في  الكردي سيمنعهم من  والجوار  التركي  العامل  ثقل  ولكن 

فوضعه مختلف، صحيح انه لن يكون طرفا في أيحرب أهلية وليس من مصلحته  سيطغي على كل حس طائفي فيهم. أما شعبنا،  

غطاء قانون ويكون كل شيء   ذلك، اال ان الحرب االهلية قد تؤثر تأثيرا سلبيا جدا فيه. الن الحرب االهلية تتميز بزوال أي

الحرب االهلية على أساس   العارية، والتي يفتقدها شعبنا. كما ان  القوة  لعوامل  الديني مع  خاضع  التسامح  طائفي لن تعني 

األخرى، بل تعني ارتفاع االحتقان الديني ليشمل الكل.  فالكل عدو لحين إثبات العكس، وبالتالي فان وضعنا سيكون  المكونات  

وكلنا في مركب    في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بل الذي يفيدنا ان ندرك اننا شعب واحد  األشوريةوال    مأساويا ولن تفيدنا ال الكلدانية

أشوريين، بل نحن له غرباء مختلفون   ان كنا كلدانا أم    يسألناواحد وكلنا أمام مخاطر مشتركة والذي يريد التخلص منا لن  

 وكل مختلف ملعون! أمام القراءة أعاله، علينا ان نعي اين تقع مصالح شعبنا، ومع من يجب ان نتحالف ولماذا؟ 

على ان الكورد يرغبون ان يكونوا   فباإلضافةحلفاء لشعبنا في الوقت الراهن،    أقربجعلهم  يكاد الكورد ينفردون بميزات ت

  األمور منفتحة. فبالتأكيد يرغبون في إظهار هذه    وإعالم وثقافةجزء من العالم الحالي بما فيه من اتفاقيات ومواثيق واقتصاد  

ستاني بعدالة ومسؤولية. ناهيك ان الكورد يحملون أو يبشرون  في واقعهم اليومي من خالل التعامل مع مكونات المجتمع الكرد

في برامجهم بقيم دولة القانون، الدولة التي ال تفرق بين مواطنيها بسبب الدين أو القومية أو االنتماء السياسي.  طبعا ال ندعي 

التي نسكنها بغالبيتها أما تقع في كردستان   تتجه نحو هذا المنحى. كما ان المناطق  األموران كل شيء متحقق مائة بالمائة اال ان  



 

 

القومي المتعدد. كما ان   االختالط خط الحدود الفاصل بين كردستان العراق والمناطق العربية أو ذات    بمحاذاتالعراق أو  

وال وان ما  القيادات الكردية بخبراتها السياسية ومعايشتها لعصرها جعلتها تدرك ان الدولة االيديولوجية في طريقها إلى الز

يتحكم في الدولة اليوم هو مصلحة الشعب أوال وأخيرا، وان أحد أهم أسس ازدهار هذه المصلحة هي الحريات التي تجعل 

وأكثر أي    بل كان سوطها أقوى  ،الشعبالناس تدرك مصالحها الحقيقية وليس أبواق وشعارات االيديولوجية التي لم ترحم  

أم بغيرها.    انجراف نحو الحرب االهلية والذي يعمل له بعض ساستنا بإرادتهم الكورد في أيالما من سياط المستعمرين. ان  

االحوال سيغلقون مناطقهم أمام زحف أثارها ويكتفون بالعمل من أجل عدم انجراف كردستان العراق اليها. اليس    أسواءفي  

اليوم كشعب بمختلف تسمياته أن نحدد خياراتنا وحلفاؤنا و اننا معهم سنكون أكثر قدرة على العيش مطلوبا منا  من نضمن 

 السوي وأكثر قدرة على تطوير قيمنا وتجليات هويتنا القومية والوطنية واإلنسانية انه سؤال المرحلة؟ 
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 الماضي وأحماله                       

  

.  لكل أمة ماض ولكل  إخفاءه فيه يعني تزويره إلخفاء ما يراد    ، وكل تدخل من اإلنسان  الماضي هو ما مضى من االيام

مؤسسة ولكل شخص ماض، هذا الماضي يمكن ان يقرا قراءة مختلفة بحسب الثقافة والعمر والهوى، ولكن ان يتم صناعته  

 تاريخ العراق، فهو تزوير وتشويه.أو إعادة النظر فيه كما فعل النظام السابق في 

ولكن الماضي ومساره    ،الخبرات التاريخ يعبر عن هذا الماضي، عما حدث ولماذا حدث، ونستفد من الماضي وتجاربه بتراكم  

ويخلط بين المقدرة    االوهام  أسيريعيش    إذا كان أساسا لما نعيشه حاليا فان استحضاره ال يصنع المستقبل، بل يجعل اإلنسان  

 ماضيه.  ما كان وخصوصا لمن تمتع بقدرات عالية فيو

  التي نحتفل بها هذه االيام   األشوريةوبما لها من ماض، ولنقل يمثله حاليا ورمزيا على االقل السنة    األشوريةعلى مستوى أمتنا  

. ولكن ال تمثل ماضيا فقط  وان تتحقق لكل منكم أمنياتكم الطيبة  االوقات  أجمللكم جميعا فيها    أتمنى   والتي  6757وهي سنة  

تأسيسية في الحضارة اإلنسانية فمن الطب والهندسة وعلم الفلك والرياضيات    حضارية وبحق إنجازات  السنوات، بل إنجازات

اإلنجازات إلى  الكثير، ومن   والكتابة والصناعة  اريدو وأور وبابل واكد ونينوى وأشور ونمرود والكثير  العسكرية، ومن 

 رهي ونصيبين وجنديشابور وساليق طيسفون إلى الالهوت والترجمة والتبشير. أمة تحمل كل هذا الكم الهائل من اإلنجازاتأو

الحضارية، واليوم تعيش واقعا مزريا منقسمة على ذاتها ومشتتة في بقاع األرض وال تتمكن من ان تأخذ قرارا، بل تحيل كل  

والدليل ما حدث في الدستور العراقي وما حدث في التوزير وما حدث في المجلس األمن قراراتها لألخرين لكي يفتوا فيه،  

القومي العراقي وما حدث ويحدث في الدستور الكردستاني وما حدث في المجلس السياسي الكردستاني عندما طالب فصيل  

 سياسي بان يختار االخوة الكورد ممثلينا في هذا المجلس. 

ان تضع قدمها على الواقع لكي تنطلق منه وتبني مستقبال أفضل من الحال    من الصعوبة لها ان تحاول ان أمة لها هذا المجد،  

امكانيات.  ففي الماضي كانت   يقول وبأي  أحدولكن ال    ،شائعأمر  إلعادته  القائم.  فالتطلع إلى الماضي والحنين اليه والتوق  

امكانيات ما جاورها، ولذا فرضت ذاتها على الكل كصاحبة القرار. ولكن اليوم كل  امكانيات أمتنا أفضل أو جعلت أفضل من  

منا بما ال يمكن ان إخفاءه عن العين العادية وليس البصيرة.  وسيبقي البعض يمنون الناس والسذج بطروحات    الجوار أقوى

قول باستحالة ذلك. وهذا البعض ال يهمه ان خرج  حال من االحوال فكل موازين القوى ت  هي من التاريخ وال يمكن تحقيقها بأي

ومستقبلها إلى الجحيم. فالمستقبل هو لنا  بل يهمه ان يضرب غريمه بكل قوى ولتذهب األمة  ،بقيمن تبقي منا إلى الهجرة أو  

 منطلق ينطلقون؟  ولكن دون ان يقولوا لنا كيف؟ ومن أي ،يقولونكما 

رى من تلك التي تقف سدا منيعا في تطور شعبنا وتطور المراحل السياسية التي يمكن العوائق الكب  أحدالماضي يكاد ان يكون  

شيء. وليتحول األمر إلى ايدي   أو الان يمر فيها. فال زال البعض يتعامل في مجال حقوقنا ودورنا بطريقة أما كل شيء  

إنسانية، أما   ن زاوية مصالحهم، فهذا األمر صفة  أم أبوا فهم سينظرون لألمر م  شاءوا  خريناألأو إلى الزمن، و  األخرين

قط، فالجالسين في الغربة مثلي أو البعيدين عن المسار والواقع يطرحون كل ما يخطر  أهميةالزمن فهو الغدار الذي ال نوليه 

لشعار، وهذا الشعار قد  أما ماذا يحيق بالذي يتواجد على األرض فليس مهما ذلك، المهم واالهم ا  .إنسان   وما ال يخطر في بال  

 استوردناه من الماضي والمؤسف من ماضي الفاشلين. 

وعلى المستوى التنظيمات السياسية في شعبنا فالماضي أما مشوه أو مبتور أو يخاف االقتراب منه أو هناك تابو مفروض  

 حوله. 

ال يخاف من الماضي فالماضي    ألنهوبكل اقتدار وبال خوف وبال خجل يعلن ماضيه كما هو    األشوريها هو الحزب الوطني   

وكل السلبيات ان وجدت كانت سلبيات العمل أيلم تكن سلبيات مخطط لها. فالحزب الذي انخرط في عملية لتعليم السورث  

في نشاطات قومية  األشوريينرية.  هذا الحزب الذي جمع الطلبة الجامعيين موقع أو ق وفي أي أعضاءهمركز تواجد   وفي أي

أعلت من شأن الوعي القومي ونشرته بكل السبل. الحزب الذي عمل على تطوير مؤسسات شعبنا دون ان يستولي عليها. 

ادرة لتخريب أو لتسيس  ب  وتفان دون ان تصدر من قبل أعضاءه أي  بإخالصالحزب الذي خدم أعضاءه المؤسسات القائمة  

ال بل حتى رجال دين من مختلف الرتب.   واالدباء. الحزب الذي في مدرسته تخرج العشرات من الكتاب والشعراء  األموركل  

على   الحفاظ  الذي حاول  األمة  االسيجةالحزب  تتعري  لكي  تدميرها  يحاول  ولم  أيالقومية  بال  أو   وتبقي  قيادة  أو  حصانة 

ب لن يخاف من ان يقول نعم ان السيد وليم شاؤول )الذي يقومون بتعيير الحزب به وكأنه الوحيد ممن  مرجعية. هذا الحز

كانوا أعضاء    وغيرهم الكثيراختار مسارا أخر( ورعد ايشايا والمرحوم عمانوئيل بادل واكنس جبرائيل مرزا وروميل موشي  

أمرا أخرا فهم احرار ولكن الحزب سار وفق ما ارتضته   اروااختفي الحزب الوطني أو كانوا قياديين ولعبوا دورهم وعندما  

أعضاءه   شعبنا. وإنجازات  حزبية وقومية وبدون مساعدة اال من قالئل من أبناء  الغالبية. فالحزب حقا كان صاحب إنجازات



 

 

ما يريدون فانه يقول   عضو فيه كان يستقطب الكثيرين. والحزب الوطني إذ حاول البعض صنع تاريخه بحسب معروفة وكل

للجميع هذا تاريخي وهذه هي أعمالي، وال اعتقد ان هناك من يعرف ما كان يجري ويحدث أكثر من الحزب وأعضاءه أنفسهم، 

بحق   الحقائق  قد ذكر بعض  أعضاءه  كان بعض  وإذا  كان،  أي  يشوه سمعة  ما  ينشر  ولم  يهن  لم  انه  فخرا  الحزب  ويكفي 

. والحزب كونه مؤسسة مكونة من أعضاءه يمتلك الكثير من المعلومات الموثقة وغير  اضطراراه هؤالء  فهذا عمل  االيديولوجيا

ووحدة قراراها والعمل الجاد من أجل تكثيف كل كل هذه السنين اال ان مستقبل األمة  األمورالموثقة ويعرف كيف سارت  

 القوى في اتجاه واحد كان هم الحزب الدائم. 

وم البعض بصنع تاريخ مزيف لهم ولألخرين، انهم يخافون من الماضي وحقائقه. ان نور الحقائق يعميهم ولذا في مقابل هذا يق 

تراهم يلجؤون    خريناألكل شيء.  وعندما يتسرب شيء من الحقائق ولو من قبل    إخفاءتراهم في محاوالت دائمة للتستر و

، وما سبب الوثائق التي االتهامات وللكل. واال ما سبب كل هذه  عورتهمالتهم وذلك إلخفاء    بأشنعجلدتهم    بعض أبناء  اتهامإلى  

 من صحتها. أحدلم يتأكد 

الماضي بقدر ما هو مدرسة للتعليم والتطوير، وخصوصا ان استغلينا نقاط الضعف التي واكبت المسيرة، اال انه لدى البعض 

وكأني به يحتاط للمستقبل    االيديولوجياعبع مرعب لكيال يتم الكشف عنه ولذا يلجأ وبشكل دائم للتشويه سمعة  وكما اره انا ب

 لم يكونوا أفضل مني! االيديولوجياويقول ان كنت كذا في حال الكشف فان  

نشره كما يعمل كبار رجال أمر خاص به، ومن حقه    ألنهالماضي الشخصي، أيماض أيفرد، من حق الفرد ان يتستر عليه  

ولكيال تقع في نفس األخطاء. ولكن عندما    ،لمقبلةالسياسة والفن واالدب حينما ينشرون مذكراتهم لكي تتعلم منهم االجيال ا

لصوص فهذا أمر حقا محير. ومرض مزمن ال يؤذي الفرد   بأنهم االيديولوجيااألمر يتهم كل    وإلخفاء    سرق  ما قديكون أحد  

. ففي مرحلة االنتخابات للبرلمان العراقي مثال ظهر انقساماتجعلها تتقاتل وتتحارب وتزداد  بل ينشر أمراضا في األمة  ،ذاته

الديمقراطية   للحركة  داعم  ناشط  مالك  لنكن  يكيل    األشوريةالسيد  وهو  أميركا.  في  فرعها  مسؤول  سابقا  االتهامات  كان 

ولكنه  لشخصيات مفضوحة،  وبأكاذيب  نشطاء    شعبنا  كأحد  الشخصي  تاريخه  لتحرير وتناسى  الديمقراطية  الجبهة  داعمي 

فلسطين حينما كانت في أوج نشاطاتها االرهابية والمتحالفة مع النظام الصدامي. شخص مثل السيد لنكن مالك سيعمل الكثير  

شارك السيد لنكن مالك بصفته   1979يار  ا  19التهم. وهذا التعامل ليس ببعيد ففي    بأشنع  يناألخرمن أجل طمس ماضيه باتهام  

والذي اقيم في كنيسة تذكار   فيتنامناشطا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في احتفال الذكرى الرابعة النتصار    هذ أي

، وهذه  ةاألشوريكاليد في كاليفورنيا. وقد استمر في نشاطه مع هذه الجماعات إلى ان انتقل إلى تمثيل الحركة الديمقراطية  

 فهو أخر من يجب ان يفعل ذلك.  االيديولوجياولكن ان يعير  ،جيدةخطوة 

ان هذا الوقت يأتي بعد    من المؤسف، ولكن وقت الحقائق البد ان يأتي، برغم انه  أصحاب اإلنجازات  انهم منالكثيرين يدعون  

ب ان لم يكن كله. ولنا أمثلة ال تعد وال تحصى عن ان يكون الشعب قد دفع الكثير من ماله وجهده ووقته في أمر جله كذ

اإلنجازات عن  والكذبة  اإلنجازات  االكاذيب  وسرقة  ويكفي.  الوهمية  يفيد  قلنا  لما  كأمثولة  فصدام  لألخرين،   الحقيقية 

التأثير على قرارنا السياسي ولتكن   بإزاحةاليوم، ونعمل من أجل بناء مستقبل أفضل لشعبنا    فهال نكون أبناء الماضي من 

مصلحة شعبنا كما نراها اليوم والنابعة من قدراته وامكانياته وبدون انتقاص أو تضخيم لننطلق    المصلحة التي سنتفق عليها أي

 نحو المستقبل؟

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 في الوعي القومي

  

مثل اليابان والصين   االسيويةيه المقلد، ولو نظرنا إلى تجارب  ان التقليد قد يفيد في مرحلة ما في الوصول إلى ما وصل ال

الغربية كمرحلة أولى في طريق االنتاج الصناعي وتطوير المنتج لحد   جات، سنجد ان هذه الدول قامت بتقليد المنتأسياونمور  

صل إلى ما حققه االصل فانه على  نظرنا من منظار أخر للتقليد، فانه لكي ي  التنافس مع االصل على السعر أو الجودة. ولكن لو

القائم بالتقليد هضم التجربة المراد تقليدها، وباألخص في التجارب الثقافية والقانونية والسياسية لكي يصل إلى التعايش معها 

 . وإشاعتهاوتطبيقها 

قة اإلدراك التام للمتطلبات القومي، الذي هو بالحقي   تسميته بالوعيهو ما اصطلح على    واالختالفومن المسائل المثيرة للنقاش  

التقدم   الواجب توافرها لكي تقوم أمة من األمم بالنهوض من نكسة أو نكبة الم بها أو لكي تسير في المستقبل بطريق نحو 

 تلك من نساء ورجال متساوون في الحقوق والواجبات، واإلدراك التام األمة  والتطور الدائم، وبالتالي اإلدراك التام بان أبناء

 حقا ان ما يراد الوعي بشأنه هو أمة أو قومية واحدة وال خالف عليها. 

أو السريانية، جمعيها    أو الكلدانية  معينة، تلك التي تسمى باألشورية  كأمة أو كمجموعة سكانية  إنناالحقيقة التي يجب ان تدرك  

انية، اال انه يظهر انه لم يتكون لدينا أحد أهم مجموعة بشرية متحدة في التاريخ واللغة والعادات والتقاليد والجغرافية السك

قريحة ستالين اال انه يبدو شرطا   جانتتااال وهو المصالح المشتركة، وبالرغم من هذا الشرط كان من    لوحدة األمة   االسس

أساسيا لكي يتبلور عمل قومي مستند إلى وعي حقيقي. فالشروط التي جعلت األمم تتوحد وتعمل من أجل رفعتها وعزها والتي 

  توافرت لألمم االوربية لم تتوفر لحد االن لألمم الشرقية وباألخص القائمة في منطقتنا، فحتى األمم التي سبقتنا في النهوض

ها أو المنتمون  دولة قائمة ليس الن أبناء  كيانات سياسية تضمها بما فيها الدولة، مثل العرب والترك، يتبين إنها  وفي إقامة

للغالبية فيها توحدهم مشاعر االعتزاز والفخر للعمل تحت راية ما يرفعون من الشعارات، بل توحدهم على االكثر عداءات 

 يرة وتنبت بينهم خالفات أكثر مما بينهم وبين أعداءهم المشتركين.ولكن تفرقهم أمور كث ،مشتركة

الظاهرة للعيان والتي تبرز التمايز القومي    باالهتمامات ال خالف ان الوعي القومي يبدأ في مرحلته التبشيرية أو الرومانسية،  

، ومنها اللغة التي تتحول في الفكر القومي إلى  األخر، أي يمكن تسميتها االهتمامات بالبنية التحتية للفكر القوميبالمقارنة مع 

 بأحدالمقدسات، وبالنسبة لنا فاللغة أيضا مقدسة بسبب استعمالها في الطقوس الدينية وما نعلمه من تكلم السيد المسيح    إحدى

البس، ويحاول الرواد لهجاتها. وكذلك التاريخ والعادات والتقاليد والتراث من االغاني واألمثال الشعبية والرقص الشعبي والم

األخرى محاوال االبتعاد االوائل أو حتى التيار المتبني لألفكار القومية إلى ان يجذر االختالف وبكل التفاصيل عن القوميات  

المقبولة، وسبب ذلك ان القوميين   األمورعنها، بالرغم من التشابه والتقليد أمران عاديان ويحدثان في المجتمعات وهما من  

ات بنظر االبن، وهكذا يحدث  ههي أفضل من كل األم أم في نظرهم هي األم، واألم أيلون في ظل مفاهيم مقدسة، واألمةيعم

، ان يتم تقديس أمور ومفاهيم هي في الحقيقة ال تحتمل كل هذا بل يصبح تقديس هذه المفاهيم عقبة كأداة في طريق تطور األمة 

المفكر أو السياسي أو حتى من يح آنيةالن  أو مستعصية يصطدم بهذه المقدسات التي ال تنتهي،    اول طرح حلول لمشاكل 

لألمة ومن يمثل وجودها يعاني المنغصات والمعيقات واالضطهاد والتشرذم ألجل عدم    أو الوحدة األساسية  ويترك اإلنسان  

مميزة اال عالمة  ما هي  المقدسات  منها، وهذه  أهم  المقدسات  وناقل  ان حامل  بتطور    إدراك  واالمكانيات    االزمانتتطور 

 والقدرات.

  وااللحان الغناء    لوحدنا تشترك فيه أمم وقوميات متعددة، فلو الحظنا إسلوب  امتالكهاليوم اصبح من الواضح ان ما ندعي  

مكونات هذه    المستعملة وحتى المالبس، ندرك اننا والكورد والفرس والترك واألرمن نكاد نشترك بنسبة كبيرة من  وااليقاعات

)كلدانية كأمة  لنا  اقرب  هو  الذي  اللغوي  الجذر  في  اختالفنا  من  بالرغم  القومية  المميزات  أو  القومية    سريانية  التفاصيل 

انه من    أشورية( بان هذه األمم قد أخذت عنا، اال  التي ذكرتها ويمكننا االدعاء  اقدم األمم من بين  اننا  العرب، ورغم  مع 

 ا سلب حقهم في التمتع بذائقتهم المتكونة عبر الزمن والتي تكونت لدى الفرد منهم.الواضح انه ال يمكنن

القواسم المشتركة من الذائقة إلى التطلعات السياسية العليا مثل القوانين والقيم   إيجادولتكوين االوطان وبناءها يتطلب اليوم  

المتكون نتيجة التعايش المستمر وأهم ما يجب ان نقره وان ال    العليا للعيش واالقتصاد، وهذه كلها تأتي نتيجة للمشترك الثقافي

لبناء الوطن الواحد، والذي يدرك الجميع انه ال بد ان يقوم لكي   نتغاضى عنه هو المصلحة المشتركة لكل المكونات األساسية

 يعيش الجميع بأمان وسالم. 

قوى أخرى جديدة وشابة ومندفعة اليه، هو تجاهل معيار   وإضافةوالغريب في خطابنا القومي، والذي يرمي إلى تجذير الوعي  

والتي ال يراد من خلفها  األم()  المصالح، وهذا متأتي من النظرة الرومانسية والتي تدعي بان العمل القومي هو من أجل األمة

بل أداء واجب ورد    مصلحة، فكلنا عندما نرعي أمهاتنا عند تقدمهن في السن ال نرمي إلى تحقيق مصلحة ما منظورة،  أي



 

 

دين نشعر اننا مقيدون به جراء ثقافتنا    الواجب هوالجميل، ولكن كل هذا أيضا هو مصلحة في حقيقة األمر، فرد الجميل وأداء  

 التي تربينا عليها ويجب ان ندفعه.

سم مشتركة، فكم باألحرى األخرى يتطلب البحث عن المشترك، أو حتى خلق قواأو األمم  لشعوب  امع    االوطانوإذا كان بناء  

اليوم نحن مطالبون بترسيخ المشترك فينا وتجذيره وخلق المصالح اليومية المشتركة والتي يجب ان تترسخ ان كنا صادقين 

 في اننا أمة واحدة، خارج إطار صراعاتنا التافه. 

أمور قد نعتقدها جوهرية، ولكننا    ومن هنا يجب ان نعمل على اإلدراك التام ونشر هذا اإلدراك باننا يمكن ان نختلف على

ما يراد منا ان ندفعه نتيجة لحملنا المشترك الديني الواحد     متحدون على أمور أخرى أيضا هي جوهرية، فلو تطلعنا اليوم إلى

إلى   المشتركات والمصالح ألدركنا كم نحن بحاجة  الزمن، وبقدر ترسخ  تجاوز بعض خالفاتنا ولنتركها لكي تحل بمرور 

مية بيننا بقدر ما سيكون حل المختلف عليه اليوم أكثر سهولة وأبسط، ال بل قد تكون مشكلة ما اليوم منظورا اليها من اليو

 المستقبل مشكلة بسيطة وسهلة مهما نعتقدها اليوم نحن عسيرة وصعبة.

يشترك في التاريخ، ويشترك في اللغة ويشترك في الكثير من تفاصيل التراث الشفهي والعادات والتقاليد   إنسان    إذا هناك  

  الرائع الذي بثته قناة عشتار مع أبناء   البرنامجويشترك في االنتماء إلى أرض واحدة مهما كانت اليوم مقسمة )ولو شاهدتم  

التقيتم  شعبنا في روسيا ألدركتم معنى   شعبنا من إيران ألدركتم ذلك( فرغم انهم من   بأبناءاالنتماء إلى أرض واحدة، ولو 

مواطني روسيا وإيران اال انهم يعتزون بان أرضهم التاريخية هي بيت نهرين وقبلتهم هي نينوى وبابل، ونشترك ونتعرض 

 دات اال وهو االنتماء الديني.بسبب هذا المشترك إلى أبشع المذابح واالضطها باألمساليوم وتعرضنا 

ان الوعي بأهمية هذه المشتركات، يتطلب منا ان نعمل معا، وهنا هي المصلحة، ونعبر عنها حينما يحاول كل منا السكن 

األخر ويتمثل ذلك في واحد أمام    وإننايحمل هذه المشتركات، هناك نوع من الوعي التاريخي باننا مشتركون    نبالقرب من م

شعبنا في بغداد والتي نشرت على هذا    عن مناطق سكن أبناء  المناطق التي حاولنا السكن فيها، ويمكنكم الرجوع إلى مقاالت

 الموقع لتالحظوا تركزهم في مناطق معينة مدفوعين برغبتهم للحفاظ على هويتهم. 

التي بدأنا بها العمل القومي ستتالشى أمام قوة مصالح المجموعات واالفراد وحتى بين  ان العاطفة لن تدوم أبدا، والرومانسية 

الهوية لصالح ما يعتبره    أبناء القومية أو أجزاء من تجليات هذه  البعض تقبل ان ينسلخ من هويته  الواعي ندرك ان  شعبنا 

مدعاة للتعيير أو االنتقاص، االهم هو ان نرسخ ضروريا وهو التقدم االقتصادي والعلمي واألمان، وهذا ال يجب ان يكون  

بل عن    ،القوميةالمصالح اليومية التي تجعلنا مترابطين وترينا كم هو مهم وأساسي هذا الترابط في الدفاع ليس عن هويتنا  

 .كأفرادي وجودنا اإلنسان 

جودنا القومي عليها، وهذا قد ال يتحقق لترسيخ المصالح المشتركة، وبناء و  اليوم نحن مطالبون بوضع التصورات األساسية

اال بخلق التواصل اليومي، من خالل المدارس المشتركة واإلدراك التام ان التعليم بلغتنا األم مفيد لمستقبل الفرد أيضا كما هو  

لتط العليا  القاعدة  أو  الوعي بالمتطلبات  المشتركة، وبث  المجموع، وكذلك بالمصالح االقتصادية  ور وترسيخ مفيد لمستقبل 

وجودنا وتمثيلنا في المشروع السياسي، وضرورة العمل من أجل ان نتمكن من الوصول    أهميةوجود أي شعب، والقواعد هي  

، في  األشورية  السريانية   إلى حالة يمكننا ان نسن قوانين تعبر عن مصالح وتطلعات هذه المجموعة البشرية والمسماة الكلدانية

تؤمن ليس بالمشتركات الموجودة بل بالمصالح الضرورية التي تربطنا، سيجد    ا من خلق قاعدة أساسية ولو تمكن  مستقبل االيام

بل لم يكن هناك وعي بالمصالح   بتاتاشعبنا ان ما أثير من مشاكل واختالفات لم يكن اال عدم فهم وإدراك الجميع ان ال خالف 

 للجميع.  المشتركة واألساسية

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األشوري الخطاب السياسي

  

ها الحضارية، الممتدة االطراف، التي دأم حكمها أكثر  األشوريون، احفاد اإلمبراطورية العظيمة بقوتها العسكرية وإنجازات

 عام..  ألفمن 

وأطراف   الصين  إلى  المسيح  السيد  رسالة  حملة  األمم.  أسيااألشوريون  بين  الحضارة  وناشري  الثقافية  الصروح  بناة   ،

المذابح والمآسي    حاملواألشوريون،   القديم خالل المائة سنة االخيرة، ال تذكر ذاكرتهم اال  التراث، وعوا تاريخهم  كل هذا 

الجماعية.    الهروب  العظيمة، وواقعهوعمليات  إمبراطوريتهم  قوة  بين  ما  المقسمة  ذاكرتهم  المأساوي، كيف  األشوريون  م 

والجوار والعالم، هل لهم خطاب سياسي؟ وان وجد هذا الخطاب، فهل هو مقنع    أنفسهميعالجون أمورهم، بأية لغة يخاطبون  

 أوال ومن ثم لألخرين؟ ألنفسهم

العجالة معالجة إسلوب الخطاب السياسي    اننا نود في هذه  لنا مثل هذا الخطاب أصاألشوريأو مضمون  ال. فما  ، ان كان 

الشعور   إنماء، ليس اال كلمات مشحونة بالعاطفة القومية التي تحث على  األشورياصطلحنا على تسميته الخطاب السياسي  

األخر، يقرأها باالنتماء القومي، دون ان توضح سبل العمل وإلى ما يرمي اليه صاحب الخطاب. كلمات تصطف وراء بعضها  

تضي ال  حين.  بعد  لينساها  على  القارئ  والحقد  الكره  غرائز  أو  مشاعر  أثارة  غير  جديدا  شيئا  إدراكه  إلى    االيديولوجيا ف 

األخر وال نجد في تسرد وتمال صحفنا في ذم    واالفتخار بالماضي واالستعالء على المحيط، استنادا على هذا الماضي. مقاالت

ونحن المساكين الذين ال حول لهم وال قوة، لم   االيديولوجيا  اغلبها تحليل ألسباب ما وصلنا اليه، اال نادرا، سبب كل مصائب

 يكن لنا ذنب فيما وصلنا اليه.

شعبنا وكأنه كتلة واحدة، يتجاهل ان الشعب يعيش في بلدان مختلفة بأنظمتها السياسية، ال بل يمكن   خطاب يتوجه إلى أبناء

 .والدولية أو انه يعيش خارج العصر لصراعات االقليميةالقول متناقضة ومتعادية، وكأن شعبنا يعيش خارج إطار ا

أو تركيا أو في بلدان المهجر بذات اللغة والمصطلحات،   ،إيران أو    ،سورياأو    ،العراقفي    شوريخطابنا السياسي يتوجه لأل

سها منذ عصر التبشير  على العمل القومي(. ال تزال كلماتنا هي نفإضافتها  )ال بل ال يالحظ وجود هذه الدول والمصاعب التي  

القومي، وكأننا لم نضف جديدا إلى وعينا ولم نمتلك تجارب جديدة وال نعيش وقائع مختلفة. فنحن ال نزال نبشر ونوعي بنفس  

 المصطلحات والصياغات التي استعملها رواد العمل القومي، أمثال نعوم فائق وفريدون اثورايا وأشور يوسف وغيرهم. 

شعبنا، يجعلنا نعيش حالة   ه المتغيرات التي حدثت خارج إطار أرادتنا القومية، وعدم توضيحها ألبناءان عدم الوعي بمثل هذ

ضبابية تكون فيها أهداف نضالنا القومي غير واضحة. ان عدم أخذ المعطيات الوارد ذكرها، يشل قدرتنا على وضع تصور  

التناقضات  ألسلوبسليم   القومي وبرمجته واستغالل  الدولية لصالح تطوير   االقليمية  النضال  والدولية والقوانين والمواثيق 

 قدرات شعبنا وترسيخ حقوقه.

يجد فيه دعوات تنمي حالة تطرف في طرح االهداف التي يبتغيها، مع ان هذه   األشوريان المطلع على الخطاب السياسي  

 ور، مما يخلق اليأس والقنوط واالبتعاد عن العمل السياسي. مستحيلة في المدى المنظ  بل إنها  ،واقعيااالهداف ال يمكن بلوغها 

 األخر دون ان يقدم البديل. الحالي ينمي حالة الحقد والكراهية ضد   األشوريان جل الخطاب السياسي 

علينا    االيديولوجياأشوريين محكومين بالتعايش مع الكورد والعرب وغيرهم من الشعوب، وعوض ان نظل نلعن كل    فنحن ك

في كل االحوال ال يمكننا ان نلغيهم باللعن  ألنهظروف يمكننا ان نتعايش سلميا، أية ان نوضح صورة المعايشة هذه وفي ظل 

والكره، كما انهم ال يستطيعون ذلك من خالل توسيع مدى االضطهاد الذي يمارسونه بحق شعبنا. ان تمتعنا بحقوقنا المشروعة 

 ( عامل استقرار للدول وللمنطقة وشعوبها. هو كذلك ألنهيجب ان يصور )

من حقنا ان نعادي ونعارض السلطات واالنظمة التي ال تستجيب لحقوقنا المشروعة أو تمارس االضطهاد ضدنا، ولكن ليس  

الواقعية لنضالنا، الن مثل هذ للسياسة أو في طرح االهداف  القائمة سواء في ممارستنا  الدول  امكاننا ان نلغي حقيقة  ا في 

التجاوز يمكن ان يؤدي إلى وضع عقبات أمام عملنا القومي. بيث نهرين التاريخية تقتسمها اليوم عدة دول وذلك أمر يتوجب 

 مراعاته في خطابنا السياسي.

(، ولكن  األخر لهمضحية محاوالت الغاء  األشوريين)علما ان    األشورياألخر وتأثيراته في المستقبل  ان خطابنا السياسي يلغي  

حتى لو    -يمكننا فعل ذلك    تمكنوا من الغاء تأثيرنا في قرارهم السياسي )على االقل وقتيا(، ولكننا ال  االيديولوجياالمصيبة ان 

. وهكذا نحن نضع تصورات  بأيدي األخرينبل   ،بأيديناالن مقدرات الوضع، اقتصاديا وسياسيا وديموغرافيا، ليست    -تمنيناه 

 وأهداف العمل القومي. ألسلوبخيالية 



 

 

تحقيق الهدف )وعلى مراحل(،   يةامكانشعبنا بجدوى العمل السياسي و  لكي يكون خطابنا السياسي واضحا ومجديا يقنع أبناء

تتعامل مع الواقع،   أشوريةعليه ان ينطلق من الواقع بما يعنيه ذلك من مصداقية في الطرح والممارسة. فرغم وجود تنظيمات  

والممكن،    مال، العودة إلى الخطاب الذي يلغي الحدود بين اآلاألشوريةانه يالحظ ان بعضها، في خطابها الموجه للجماهير  اال  

 .(آنيةالمهجر )بغاية تحقيق مكاسب حزبية إعالمية ومادية  أشوري وخصوصا في خطابها الموجه إلى 

مسطورة لما سبق وقاله العديد من كتابنا القوميين، فأننا نطرح بعض  وليكن مقالنا أكثر وضوحا، وليس مجرد إضافة كلمات  

 النقاط التي نرى أهمية مالحظتها عند توجيه خطابنا لألشوريين أو غيرهم ممن نريد كسبهم في صف قضية شعبنا:

حاليا، وان يتم صياغة هذا   بحقوقه )السياسية والثقافية والدينية( في إطار الدول القائمة  االقراريرمي نضال شعبنا إلى   -أوال  

إنسانوية وممارسة سياسية ديمقراطية    الطرح باإلدراك الواعي بانه ال يمكن تحصيل هذه الحقوق اال بنمو وتطور ثقافة ليبرالية  

 لتي نتعايش معها. األغلبيات اطة السياسية لدى لوااليمان الذي ال يشوبه أيشك في التداول السلمي للس

وتبيان فوائد ذلك، سواء في التطور   ،ير المفهوم العلماني لممارسة السلطة السياسية وضمان حقوق اإلنسانتنمية وتطو  -ثانيا  

االجتماعي أو االقتصادي، الذي يجلبه مثل هذا االلتزام لشعبنا وللشعوب التي نتعايش معها على حد سواء.  ان هذا األمر يجب  

 في الحياة اليومية.  أثرها ال تجد ل أقوالان يقترن بالممارسة وليس مجرد 

محاولة العمل السياسي بصورة علنية كلما اتيح منفذ لذلك، الن الغاية من العمل السياسي ليست النضال دون هدف، بل   - ثالثا  

، كما ان النضال السري ينمي لدى الكثيرين حالة العمل االستخباراتي الذي ال األشوريلتحقيق أهداف سياسية محددة لشعبنا  

قلة ال يمكن محاسبتها، كما    ألهواءبل ربما تسيء للعمل القومي وتخضعه    ،تخدمتج عنه سوى جمع المعلومات التي قد ال  ين

ينمي روح العداء والبغضاء، فكل من ليس من التنظيم هو عدو أو عميل أو جبان وغيرها من المصطلحات المنقولة والتي ال  

 تخدم العمل القومي.

على الساحات الوطنية، ونشرها وتعميمها على الفعاليات   األشوريوانين وطنية ترسخ الوجود السياسي  طرح مشاريع ق  -رابعا  

 السياسية والثقافية للشعوب التي نتعايش معها. 

وفي المهجر ال بد من التوصل لصيغة عمل قومي تستوعب االنتماءات الوطنية المختلفة لألشوريين، والعمل على    -  خامسا

ضات الحاصلة جراءها على أساس اننا معرضون لنفس االخطار، وتوجيه خطابنا السياسي للدول والشعوب التي إزالة التناق

هاجرنا اليها على أساس دعم شعبنا سياسيا في وطنه ألجل إزالة الظلم المحيق به عبر العمل على تطوير قوانين البلدان التي  

 ن عن الدولة. وفصل الدي جئنا منها باتجاه ترسيخ حقوق اإلنسان 

شعبنا تجهل الكثير عن الشعوب التي تعيش معها في الوطن الواحد )والعكس صحيح أيضا(،   المالحظ ان اغلب أبناء  -سادسا  

الواجب يحتم تشجيع   الفكري، ومحاولة معرفة  األشوريينان  االنفتاح  ينطبق على على  معه. )وهذا  التعايش  األخر وكيفية 

 المهجر أيضا(.

محاربة كل التوجهات والممارسات الشمولية، الفكرية والسياسية، باعتبارها العدو االول للتعايش السلمي بين الشعوب،    -ا  سابع

 لمثل هذه التوجهات والممارسات.  وباعتبارنا الضحية االولى

طأ فيه ليكون مجديا ومقبوال  نبتغي اجتثاث مواقع الخلل والخ فإننا، األشورياذ نطرح هذه اآلراء حول الخطاب السياسي  إننا

والثقافية   السياسية  والتوجهات  الشعوب  من  وأصدقاءه  ومناصريه  شعبنا  عموم  التيألللدى  فالعربي  ن  كثريات  بينها،  عيش 

والكردي والتركماني والفارسي وشعوب الدول التي نتعايش معها في المهاجر ال يعرفون شعبنا اال من خالل الخطاب الذي  

ينا إقناعهم بقضيتنا وعدالتها ومشروعيتها للحصول على دعمهم. علينا ان نقنعهم ان قضية شعبنا هي قضيتهم ، وعللهمنوجهه  

 إنسانية.  جميعا، الن منطلقاتها 

 وشعبنا يجب ان يعي صعوبات قضيته على حقيقتها ليتسلح بما يذلل هذه الصعاب. 

  

  

  



 

 

 تنقل االجزاء إلى الفكري  1واللغة والتاريخ الثالثية الصعبة  القومية

  

ضروريا، وخصوصا ان ما ذكرته جاء ردا ولم ينشر   أراه    ألننيهنا قد أكرر بعض ما قلته سابقا،    أبتدأ أود القول إنني  

التي نعانيها في التسمية، فلحد االن هناك التباسات من بعض المناقشين   اإلشكاليةحل    أحاولال   كموضوع مستقل، وثانيا إنني  

ليط الضوء على ما اعتقده حقائق يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار عند مناقشة االسم واالنتماء  لألمر من الطرفين، بل أحاول تس

القومي والتاريخ المكتوب أو المنقول شفاها ومن أهم الحقائق التي يجب ان نلفت النظر اليها باعتقادنا المتواضع هو عملية  

ياسية والثقافية والدينية والقانونية يتم إسقاطها على التاريخ االسقاطات التي يقوم بها بعض االشخاص، فأفكارنا ومفاهيمنا الس 

بحقيقتها بل بتصورنا عنها، نقوم بإسقاط وعينا وإدراكنا لكل التراث   األمورالممتد الكثر من ستة االف سنة، ولذا فنحن ال نأخذ  

ولة والدين والقومية وحتى اللغة لم  ي والتطورات التي لحقت به على الماضي ورجال الماضي، فمصطلحات مثل الداإلنسان  

 لتها أو كشفها بأدوات اليوم.أتكن كما نفهمها نحن حاليا لكي نقوم بمس

ال مراء ان الفكر القومي )أو حتى القومية كمصطلح سياسي أيديولوجي( هو مصطلح حديث نسبيا وان هذا المصطلح مستورد 

 ي اتخذناه نحن بشكله الجاهز، وحسب النظريتين الفرنسية أو االلمانيةمن أوربا التي هضمته بمراحله المختلفة في الوقت الذ

ن التعريف لم  ا   أي  .وهاتين النظريتين لمفهوم وتعريف القومية مبنى على مصالح بلديهما في الصراع على االلزاس واللورين

فيه، أي الوطنية  المصلحة  الحاق  يكن علميا كليا بل دخلت  الوطنية في  المصلحة  االلزاس واللورين اضطرهما    ان تحقيق 

لوضع تعرفين مختلفين لمصطلح القومية )تعريف المصطلح أيضا أيديولوجي مصلحي وليس علميا، فالتعاريف العلمية ال  

تختلف اال بظهور حقائق كانت مجهولة حين وضع التعريف، ولكن في حالتنا التعريفين المشار اليهما أعاله ظهرا في وقت 

 واحد(.

لثامنن عشر كانت المقاطعات تلحق بهذه اإلمبراطورية أو تلك أما حسب القوة العسكرية أو بالوراثة من خالل  قبل القرن ا

اقطاعية معينة وعند زواجه من أميرة وريثة لمقاطعة أخرى كانت المقاطعتين تتحدان برغم اختالف   الزواج، كان يرث أمير

مة هي شرعية القوة أو شرعية الدماء الزرقاء )الساللة(، وبتوسع الطبقة  كانت شرعية الحكو.  اللغة أو حتى التباعد في الحدود

مفاهيم   واكتشافاتها، ظهرت  أوربا جراء مستعمراتها وصناعاتها  على  التي هطلت  الثروات  نتيجة  )البرجوازية(  الوسطى 

القومي والدولة القومية ذات الحدود    سياسية نابعة من مصلحة هذه الطبقة التي أرادت الحفاظ على امتيازاتها، فكان انبثاق الفكر

وبضاعتهم، هذا الفكر لم يلد بين يوم وضحاه، لقد انبثقت أفكارا متباعدة وتم تطويرها تدريجيا بتطور    االيديولوجياالمغلقة أمام  

سا كدولة الطبقة الوسطى في أوربا، لحين اكتمال مالمحها في منتصف القرن التاسع عشر، وخالل هذه الفترة ظهرت فرن

قومية واسبانيا وايطاليا والمانيا وهلموا جر من الدول القومية التي ظهرت ابتداء من بداية القرن التاسع عشر، وهنا نود التأكيد  

 ان االيديولوجية القومية لم تلد من ذاتها، بل توفرت الظروف الموضوعية لوالدتها فانبثقت بشكلها النهائي. 

مع فرنسا وتاليا مع الواليات االلمانية، عالقة متينة مبنية على المصالح المتبادلة وخصوصا    نيةكانت عالقات السلطنة العثما

الطرفين   العثمانية  االوربيينمصلحة  السلطنة  قد بدأت باالستقالل   في وجود روسيا ضعيفة، كما ان مستعمرات  االوربية، 

هذه    الستلهامباط الشباب االتراك والذين درسوا في أوربا  ان هذا األمر دفع بالض.  مستلهمة الفكر القومي االوربي الغربي

النظرية أو الفكرة لبعث نهضة في السلطنة العثمانية، وحيث ان السلطنة في حقيقتها لم تكن تركية صرفة بل إسالمية فقد انتقل 

،  وأروبالواسع بين لبنان  هذا الفكر إلى العرب والكورد، العرب الذين أتاهم  الفكر القومي من مصدر أخر وهو التواصل ا

تأثر   الفترة  أبناءاألشوريينوفي نفس  لنقل  التسمية    أو  الفكرة ولم يجدوا أفضل من  لتحتضن حركتهم    األشوريةشعبنا بهذه 

ن  لم يكن رد فعل ضد الكلدا   األشوريةالقومية، لكي يميزوا نفسهم عن الكورد واالتراك والعرب والفرس، واستعمالهم للتسمية  

خضاع اأشوريون، ولم يتم    أو السريان، فالقوميون االوائل وحتى االن يفترضون انه من الطبيعي ان يكون الكلدان والسريان  

فأين   ،فما دأمت )اللغة والتاريخ والدين واألرض مشتركة  خاطئجادة ألنهم لم يعتبروا األمر أصال    ،لةأاألمر من قبلهم لمس

دعاة قوميين وال عالقة لهم بالمذهب الديني، اال ان أحد أهم مشاكلنا   ألنهموائل خلال في نظرتهم  األشوريون االالخلل(؟ لم يجد  

ككناية عن  ( ܡܠܬ األشوريون استعملوا كلمة ملت )التي لم نعرها انتباها اننا كنا نعيش في بيئة مذهبية بامتياز، فالقوميون  

ففي السلطنة كانت تعيش ملل كثيرة    . تعني مذهب ديني أكثر منها قومية أو شعبالقومية علما ان الكلمة في استعمالها التركي  

من هنا اننا والعرب والكورد واالتراك والكثير من الشعوب   .برئيسها بفرمان سلطاني  واغلبها معترف بها ويتم االعتراف

ذناه بحلته النهائية ونحن فكريا نعيش  أخذنا بالفكر القومي دون ان نهضمه ودون ان يكون نتاج ظروف موضوعية حقيقية، أخ

أخذنا الفكر القومي ونحن تأسرنا اليقينيات الدينية في الوقت الذي كان مذهب الشك يسود أوربا، كما لم تتوفر    .عصور مظلمة

له    التي احتضنته الطبقة الوسطى وخلقت  االوربي،له قاعدة اقتصادية اجتماعية لكي تحتضنه، مثلما كان مع الفكر القومي  

المساعدة بكل   له يد  العمل ومدت  الفكر    أشكالها.اليات  اتخذنا  الحقيقية. ونحن  القومي كان تعبيرا عن مصالحها  الفكر  الن 

واالضطهاد،   الظلم  من  للتخلص  سالحا  ذلك  شعوبالرأينا    ألنناالقومي  في  االقتصادية    . ينجحون  العوامل  نعير  ان  دون 
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  األشوري أهمية تذكر، ال بل ان الفكر القومي في منطقتنا وخصوصا    افقة لهذه العوامل أيوالتطورات الفكرية والسياسية المر

 بعد اقتصادي.  ليس له أي

القومية، تبقي إنها حقوق شعب بمميزات لغوية وثقافية   إلحقاقكانت حالة أو محاولة    مع كل السلبيات التي رافقت الدعوة 

الشعب حسب انتماءه المذهبي، بل ان الشواهد    لم تمييز بين أبناء  األشوريةعوة القومية  ودينية وتراثية وتاريخية معينة، وان الد

، ونذكر منهم جدنا توما يوسف  األشوريالكنيسة الكاثوليكية كانوا فعالين جدا في العمل القومي    تؤيد ان الكثيرين من أبناء

بمار بنيامين شمعون، بالرغم من  ن ومعه مختار أرادن التصاالتهممن قبل االتراك العثمانيي 1918توما الذي تم إعدامه عام 

 كونهما كاثوليكي المذهب. 

من قبل المرحوم اغا بطرس، ليس بسبب    أشوري  في سهول نينوى لم تنتشر الدعوة القومية، بالرغم من تلوينها باسم الكلدو

نطقة كانت منطقة سهلية ال يمكن التحصن فيها وكانت  بل بفعل عوامل جغرافية وسياسية، بمعنى ان الم  ،الشعبعدم انتماء  

تعتمد على التبادل التجاري مع الموصل في مجمل حياتها بعكس المناطق الجبلية التي كانت مكتفية ذاتيا في اغلب مواردها،  

ان الحركة القومية   كما  .بل اليساري والشيوعي بالتحديد  ،القوميولكن ليس    ،السياسيتبقي القوش استثناء هي نشط فيها العمل  

شعبنا في    لم تحرز انتصارا مشهودا، بمعنى انتصار يسجل للتاريخ تغييرا ايجابيا للشعب ما ساعد على ابتعاد أبناء  األشورية

 السهل أكثر لعدم االلتحاق بها. 

نتشار الوعي القومي، ولذا  انتشر المذهب الكاثوليكي بعد ا  إيرانارتباط الوعي القومي والتسمية بالثقافة عملية واضحة ففي  

في   االولية، ونجاحها كان نسبيا  المراحل  في  الكلدنة واجهت صعوبات جمة،  الثورة    أي  االخيرة  اآلونةفان عملية  بعد  ما 

أما في سهل العراقي فان انتشار المذهب الكاثوليكي وتبني    . الفعالين على الساحة  األشورييناإلسالمية وهجرة اغلبية القوميين  

  .حسب ما باتت تسمى  بالملة الكاثوليكية أو الكلدانية  السلطنة العثمانية  واعتراف عشر،    الثامنفي نهاية القرن    التسمية الكلدانية

إذا    .سة له الجأه على الدوام إلى حضنهافي السهل بقوة حماية الكني  سبق كثيرا انتشار الوعي القومي، كما ان شعور اإلنسان  

عمال ال عالقة لهم   األشوريقوة االنتماء المذهبي جعل بعض االطراف أو غالبيتها غير المتعلمة حينها ترى في الفعل القومي  

، وهذ  1بين القوردايي والكلدايي شعرة وما بين نسطورنايي وكلدايي جبل  به انه عمل جهة غريبة، حتى شاعت مقولة ان ما

الحالة وجدت في عوائل انقسمت على نفسها أو قرى انقسمت بين المذهبين، فالنسطوري كان أكثر فعالية في العمل القومي  

اال انه    ،الكاثوليكي  اتباع المذهب  إلى شموله بعض  باإلضافةنقيض قرينه الكاثوليكي، طبعا في العراق. ان الوعي القومي  

يدعو إلى العمل القومي   1915و الشهيد أشور يوسف الخربوطي الذي استشهد في مذابح  توسع ليشمل االخوة السريان فها ه

االسم الطائفة   األشورياالسم    أي  ،تحت هذا  انه من  الحالية وبالرغم من  تركيا  في  مواليد خربوط  انه كان من  برغم من 

نعوم فائق، بالرغم العداء    معلم األمة   أشهرهمال بل صار العمل القومي ينتشر على يد كوكبة من المتعلمين ولعل  .  السريانية

 المذهبي الشديد بين المذهبين النسطوري واليعقوبي. 

 امفي مؤتمر باريس للسالم مثال وفق وفد واحد في الوصول عن شعبنا، وكان الوفد برئاسة المطران )بطريرك الحقا( مار أفر

  اب سعيد بلقاء نو  األمريكي ولسن حيث خاطبهم قائال إنني    ومؤلفا من عشرة أشخاص وقد استقبل من قبل الرئيس  ،رصومب

)انظر  حرية باالستقالل وال بد لي من السعي االكيد في سبيل إحقاق حق هذه األمة  األشورية  –أمة قديمة العهد وأمتكم الكلدانية

لمركب لشعبنا، وكان مقبوال من  بقلم روبين بيت شموئيل(، هنا نجد أيضا االسم ا  1919األشوريون في مؤتمر الصلح باريس  

الشعب ولم يعتبر تضحية قومية واعتبر أمرا اعتياديا، علما ان الوفد كان برئاسة مطران سرياني وضم كلدانيون ونساطرة، 

 ال بل ان الوفد نظمته جمعية اسسها كاهن كلداني.

القوميون   إحقحمل  التضحيات ألجل  وقدموا  به  وبشروا  القومي  الفكر  أبناءاألشوريون  الشعب، وعانوا من   اق حقوق كل 

اال ان حملة مشعل الوعي القومي لم يكونوا   .الصدود الذي كانوا يقابلون به من قبل فئات من الشعب ألسباب مذهبية واضحة

عتبر منزهين عن األخطاء التي باتوا يعانون منها، فلم يعيروا أهمية كافية لمراكز القرار في الطوائف، هذه المراكز التي ا 

 عملية الوعي القومي هي عملية سلب رعية من بين ايديها وخلق مراكز قرار موازية لها.

استثنائية    كتسمية رسمية للمنتمين للكنيسة الكاثوليكية لم تقم بينهم أو لم يبشروا قوميا بها، عدا حاالت  منذ اتخاذ التسمية الكلدانية

وال يختلف عن نظيره تاريخ الكنيسة   .التي طبعت باسم تاريخ الكنيسة الكلدانية  أو بعض الكتب  مثل تسمية اللغة باللغة الكلدانية

وهو نفس تاريخ الكنيسة المشرقية أو النسطورية اال في السنوات ما بعد انشقاق كنيسة المشرق. ولكن هذه    .الشرقية بشيء

اسمه القومي المميز،    الجزء تعايش معها وكإنها  شعبنا، وهذا  أم أبينا اتخذت طابعا مميزا لجزء كبير من أبناء  شئنا التسمية  

يعتبر هذه التسمية صادقة وصحيحة فأن الكلداني يعتبر هذه التسمية االن صحيحة وصادقة، إذا المسالة االكثر    األشوريفكما  

ما في تبنيه التسمية ال يري خطاء    ألنهفانا ال يمكنني تبديل مشاعر شخص ما،    .أهمية هي المشاعر  أهمية التي ال نوليها أي

ان  .  ان التسمية هنا هي موروث من موروثاته فكيف له الحق بالتصرف به وهو استلمه هكذا  .  التي ورثها عن أباءه  الكلدانية

 . ال يتنافرون مع هذه التسمية  الناسلم يقوموا بالخطوات االصح في جعل    األشورياألمر االكثر وضوحا ان المنتمين للتيار  



 

 

، يرفضونها للكره الذي يكنه األشوريةيكادون يشعرون ان الرافضين للتسمية    األشوريةالبعض منا نحن الداعين للتسمية  ان  

 رسالتهم ال يجدون أي   اال انهم عندما يعجزون عن إيصال  ،وألسباب طائفية، وهذا شعور قد ال يكون صادقا البتة  ةألشوريل

ولكن   ،شائبةبذاتها    األشوريةلدينا ال يشوبها شائبة، قد ال يشوب الدعوة    األشوريةالدعوة  علما ان مصداقية    .تبرير أخر لألمر

مما خلق فجوات بين الدعاة أو    ين/األخرعلى    استعالئيالدعاة قد يشوبهم شوائب، وقد يحملون فكر طائفي أو استغاللي أو  

قرج   بأنهماألخرى شعبنا من الطوائف  ى وصف البعض لبعض أبناءاألخرى، وهل ننسشعبنا من الطوائف  المبشرين وأبناء

 . 1(األشوريين)نور 

األمر أكثر صعوبة على الفهم هو عملية إسقاط ما نحن فيه من وعي قومي وسياسي وفكري على فترة من التاريخ ال يمكن  

 ر نبوخذ نصشلمانصر الثالث أو سركون الثاني أو فال اعتقد ان سركون االكدي أو حمورابي أو  .ان تحتمل كل هذه النقاشات

ال بل انهم لم يكونوا بالقداسة والهيبة التي نريد ان نصورهم فيها، بل انهم كانوا   .كانوا يفهمون في القومية أو التنظير القومي

 . ع هذا الطرف أو ذاكأو لتالقي مصالحهم م  ةمهر امرأمستعدين ليتنازلوا عن مناطق من بلدانهم أو أجزاء من شعوبهم ألجل  

  . من قربهم من طبقة الفقراء والعبيد المتكلمين بلغتهم والذين كانوا يسكنون مدينتهم  ألعدائهم،إلى الطبقة الغنية    أقربانهم كانوا  

إذا إسقاط النظرية القومية على فترة تسبق ظهور النظرية القومية بأكثر   .كانوا يعيشون عصرهم  ألنهم  ،بهميوهذا كله ال يع

كما يروها وال    األمورالذين يأخذون    ،شعبنا  عملية خداع للمتلقي، للقارئ من أبناء  .من خمسة االف من السنين أمر مجحف

يخضعوها للمسالة العقلية، لقد كان الملوك حينذاك ملوكا أكثر من كونهم أشخاصا منتمون لبيئة ثقافية تراثية تاريخية لغوية 

ال بل لهذا االله أو ذاك، الناس كانت على    .مجردة هي العامل االهم في الخضوع لهذا الملك أو ذاككانت القوة والقوة ال  .معينة

الوراثة السلمية أو باستيالء أحد القواد أو األمراء    دين ملوكها، وملوكها أما كانوا يأتون بعملية انتقال السلطة بشكل طبيعي أي

الن هذه المفاهيم    .ى القوة ولم يعتمد على مفاهيم الشرعية التي نفهمها االنوكال األمرين كان يعتمد عل  .على السلطة بالقوة

ضرورة لتبرير توليهم أمر العباد أصال، مثل  ان ملوكنا الذين نفتخر بهم لم يجدوا أي  طويلة،أتت بعد نضال اإلنسانية لحقب  

ملوك اروبا في العصور الوسطى حيث برروا ذلك بسبب جريان الدماء الزرقاء في عروقهم، نعم استند البعض إلى ان االله  

برير ولكن في المراحل المتأخرة وهذا تقدم في المسار اإلنساني خطوة كبيرة في ان الملك وجد انه من الضروري ت  ،اختارتهم

 سبب تحكمه في العباد.

األخر كان موجودا، وكان ان االنتماء بالمفهوم الذي نفهمه اليوم لم يكن قد ظهر، ولكن التعايش والشعور الفطري بالحاجة إلى  

يعيش في نينوى بشخص يعيش في أشور    إنسان    يسكنها، فماذا يربط    إلى القرية أو المدينة التي كان اإلنسان    باألصلاالنتماء  

شيء، ألنهما مكتفيان ذاتيا في كل شيء تقريبا.    سون كيلومترا وهما ال يحتاجان بعضهما البعض في أيعلى بعد ما يقار الخم

من االشخاص وبكل االتجاهين مما    االالففبين بغداد والموصل ورغم المخاطر ينتقل عشرات    ،وميبعكس اليوم ومتطلبات ال

والكتاب وغيرها من الروابط   اإلعالم والمدراسامل  يخلق تواصل ضروري لبناء شعور بالوالء للمشترك، ناهيك عن عو

 التي ما كانت موجودة حينذاك.

مشتركة    األموران الصيرورة التاريخية جعلتنا شعبا واحدا، بلغة وعادات وتاريخ ومخاوف وأرض وآمال واحدة، كل هذه  

كره وحقد الضعيف الذي عندما ال يجد القدرة بل هو نوع من الكره والحقد،  ،بالضبطواالسم فقط يفرقنا وبالحقيقة ليس االسم 

 الناس اليه.  بأقربعلى مقارعة من يعتقد انه المعتدي عليه يفرج عن كربه 

اليه    الكلدانية تدعو  ما  نفس  إلى  ان  األشوريةستدعو  ويقولون  تواضعا  أكثر  الكلدان  يكون  وقد  مستقلة    األشوريين،  قومية 

لكي تثبت أقدامها    وبالنتيجة ان الكلدانية  .شيء واحدواألشوريين  النهاية سيجد الكلدان انهم  ولكن ب  بأنفسهم،وليصفوا أمورهم  

وقد يفكرون بعكس ذلك انهم ال يحتاجون   .تحتاج إلى سنين طويلة من التضحيات  في التربة ويكون لها صدى ما لألشورية

أي يريدو  إلى  ما  على  سيحصلون  وهم  قوية  التاريخ  في  فجذورهم  بقوتهم  شيء  المعاند   الديموغرافية،ن  تفكير  هذا  ولكن 

عملت ما علي وليشكل الكلدان ان لم يرضوا قوميتهم الخاصة، انهما   إنيالذي يقول  األشوريوالمكابر، ال يختلف عن تفكير 

 وجهان لعملة واحدة.

عي تام بان وجودهم مرتبط أحدهما الحل هو الحل الواقعي المكرر أكثر من مرة ان االتفاق بين االطراف الثالثة يتطلب و

كونهم كذلك، وقد يتعجبون ان جماعة )شمختلك قر تلوخ   ينظرون حقيقة لهم  خريناالألخر، وانهم شعب وأمة واحدة وان  اب

ب  التسمية ال يمكن ان تحل بتبني أحد التسميات الثالثة، بل بتسمية مركبة وموحدة، وان الشع  إشكالية(* ليسوا شيئا واحدا، ان  

فرد واحد، كما ان الدولة العراقية عندما تخصص موارد للتدريس والثقافة واإلعالم     ألالعيبيجب ان ال يدفع ضريبة نتيجة  

الثالثة، وهل يمكن لهذه االطراف االستفادة من األمر لو وزعت  مثال هل تتمكن من توزيع هذه الحصص على االطراف 

هنالك متعصبين اشد التعصب، متعصبين لحد المقت، اناس ال يهمهم ان تتقسم  األموال وجزأت. ها وقد ظهر ان في كل طرف  

اشعر بالضعف في تفسير هذه    إنسان    أكثر فقط للتنفيس عن أحقاد دفينة، ارجو المعذرة للعبارة االخيرة، فانا أيضا كاألمة

عاجز لحد الشلل التام،    األخريات، إنني  الحالة المرضية التي تضحي بوحدة شعبنا من أجل بقاء تسمية واحدة فقط وإزالة  

التسمية الواحدة فقط وهي هنا   يفالمقترح الذي نقدمه يظهر التسميات الثالثة، بشكل متوازن ولن يلغي االخيرتين، أما متبن



 

 

متعددة، ولكنها تتكلم ولكنها بهذه الحالة ستظهر كتسميات لشعوب    والسريانية  فلن يقدروا على منع ظهور الكلدانية  األشورية

 لغة واحدة ولها تاريخ واحد.

القولين أعاله قد ال يعبران عن حقيقة العالقة بين أطراف شعبنا، ولكنهما قيال وسببا الم كثيرا وترديدي لهما هو من باب    1

 نقدي.

كل، وهنا هي تعبيرا انهم يروننا  ش  االخوة العرب بلغتنا ويقولون كلمات فيها الخاء لكثرة وجوده في لغتنا بأي  يستهزأ* أحيانا  

 واحدا ونحن ال نرى ذلك.
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 اللغة 2واللغة والتاريخ الثالثية الصعبة  القومية

  

% من الناطقين بها  5كما شاخت لغتنا، فبالكاد يعرفها قراءة وكتابة    اللغة هذا الكائن الحي، الذي ينمو ويكبر وأحيانا يشيخ،

 وصح القول فينا الناطقين بالسريانية.

عقل يخزن التجارب   نسان إل، والن لالخواص والكلمات، بل ابتدأت نطقا وصوتا بتطور اإلنسان  متكاملةلم تبتدأ اللغة وهي 

، ويعطي العمل فعله لكي يمارسه أو لكي يطلب  ميز بينهالكي ي هااالشياء أسماء منحمن  تمكن هذا اإلنسان بينها كما  ويقارن

أو اشياء أو لغات    المتكلم بها مواجهة أعمال   ممارسته، ولكي تتطور اللغة وتتوسع ولكي تضم كلمات جديدة فعلى اإلنسان  

ق. م ان يسمي مكوك    1200يعيش في عام      إنسان  يعيش في الصحراء اسما للبحر أو    إنسان    جديدة فال يعقل ان يسمي  

يحتاجه العمل   الفضاء، الن اللغة بذاتها ال يمكن ان تتطور اال بفعل الكتابة والتفكير ووضع نصوص قد تحتاج لصياغة تعابير

 االبداعي كقصة الخليقة وككتابة القوانيين. 

، واللغة ليست خط الكتابة الذي خلطوا  هذا اإلنسان    التلحا  إنسانية وتطورت تبعا  حاجة    في الحقب القديمة تكونت اللغة ألنها

التي كان يتكلم بها أهل العراق القديم، كتبت بخط مسماري وهذا واضح من  األشوريةبينهما بعض المؤرخين، فاللغة االكدية 

األرامي كخط لكتابة    مسمىوالاللقى وااللواح الطينية، وبتطور الحياة ووسائل االتصال اتخذ أهل العراق القديم الخط االبجدي  

كان الخط االسهل ويتكون من أبجدية ال تتعدي اثنين وعشرين حرفاً، ومنها يمكن تكوين كلمات ال حصر لها،    ألنهلغتهم،  

أو    األشوريينوهنا حدث تطور هائل في سهولة تعلم الكتابة والقراءة في الوقت الذي حدثت اإلشكالية اللغوية التي يقال ان  

حقيبة سفر يمكن ان ترمى بعد ان اتمت مهمتها أو قميص ينزع ليلبس غيره، حتى    العراق القديم قد غيروا لغتهم وكإنهاسكان  

نعم االحرف وخط الكتابة ولكن   لو افترضنا ان العملية استمرت قرون طويلة سيكون قبول فرضية تغيير اللغة عسيرا، أي

 اللغة فال اعتقد ولألسباب التالية.

من الشعب صاحب   أرقىلكي يتم تغيير اللغة يجب توفر عوامل مهمة، ومنها ان تكون اللغة الجديدة لشعب ذو حضارة  أوال_  

أي القديمة،  مجاالت  اللغة  في  بالدونية  والشعور  واالعجاب  االنبهار  الحالة    بفعل  في  متوفر  غير  وهذا  ، األشوريةشتى، 

الميالد أي  والسابع  الثامناألشوريون غيروا لغتهم مع القرن  فالمفترض ان   في أوج قوتهم    األشوريينعندما كان    من قبل 

 مرحلة نينوى حدث في نهاية القرن السابع قبل الميالد.األشورية،حسب ما تذكره لنا كتب التاريخ وسقوط الدولة 

رض سواء بواسطة القانون أو القوة الجبرية ثانيا_ يتطلب تغيير اللغة بالصورة المراد تسويقها لنا، استعمال عامل القوة أو الف

 األشوريين لم يكن بقدرة    ألنهوهذا غير ممكن    الجديدة،على تعلم لغة أخرى، أو تخصيص معلمين لتعليم اللغة    اإلنسان    إلجبار

فما كان ت،  واالتصاالتخصيص عدد كبير من المراقبين أو القوات لفرض هذا األمر، كما انه ونتيجة لصعوبة المواصالت  

 يمكن تنفيذ األمر.

ثالثا_ يمكن االستنتاج ان األمية كانت متفشية في المجتمعات حينذاك، فعدد الملمين بالقراءة والكتابة كان عدداً محدوداً جداً  

غيير  % من الشعب وهذه نسبة كبيرة مقارنة بذلك الزمان، إذا مع تفشي األمية يمكن االستنتاج ان مسالة ت1وقد يكون اقل من 

اللغة يشوبه صعوبة كبيرة جدا، الن األمي لكي يتعلم لغة ما يحتاج إلى احتكاك يومي بالناس ويحتاج إلى ان يكون تعلم اللغة  

 معامالته اليومية.  لتمشيهأمر ضروري 

حال من    كن بأيدليل عليه، فال يم   اللغة الجديدة وهذا ليس هناك أي  رابعا_ يتطلب تغيير اللغة ان تكون األكثرية من أبناء

 .األشوريكانوا األكثرية، بين السواد في المجتمع  باألرامييناالحوال االستنتاج ان من سموا 

التي هي   باألبجديةمن هنا يمكننا االستنتاج ان عملية التغيير الحقيقي التي حدثت هي ترك الكتابة بالخط المسماري والكتابة  

األخرى وتأخذ منها مصطلحات باللغات   التأثرالقول ان اللغة ككائن حي دائمة    عملية تطور طبيعي للخط المسماري، ويمكن

 وكلمات جديدة وهذا ال يعيب اللغة.

ت ليست دراسة تاريخية لتطور اللغة بقدر ما هي  جات التي يمكن ان نخرج بها، وأرغب التأكيد ان هذه االستنتاجا االستنتا

 اللغوي في مجتمعنا. التطور  أي ،مقارنة منطقية لمسار العملية

بما ان الشعوب القاطنة في هذه المنطقة التي تمتد مما يسمى اليوم بالجزيرة العربية وبالد الشأم والعراق هي من االصول 

المشتركة، فالبد ان تكون لغتهم ذات جدر مشترك، وإذا اكدنا على االسس التي تجعل اللغة تتطور ندرك ان التطورات التي  

لم تكن كبيرة، بسبب عوامل عديدة وهي التشابه الجغرافي وكون االختراعات    الساميةغة التي سميت باللغة  حدثت في هذه الل

واالكتشافات قليلة وتعد نادرة، إذا بقت اللغة واحدة في اإلطار العام مع االختالفات اللهجوية وبعض المفردات الدخيلة نتيجة 

ديثة والتي قد ال يعلم بها أحد أقسام من مستعملي هذه اللغة، من هنا نقدر لالختالط بشعوب أخرى أو نتيجة لالكتشافات الح
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على القول ان الشعب العراقي القديم لم يبدل لغته بلغة أخرى بقدر تبديل احرف الكتابة وضم مصطلحات أو أسماء لمخترعات  

غيرهم  من  وأخذوها  يعرفوها  و  .لم  القديم  العراقي  الشعب  بين  االهم  الفارق  ان  االختالط  اال  هو  الشأم  بالد  ساكني  بقية 

والكلدان اتخذوا واألشوريين  بالسومريين وتأثر الشعب العراقي القديم بهم و بثقافتهم وتراثهم حتى ان االكديين والعموريين  

أخرى ولكن بنفس الصفات، كما اتخذوا قصة الخليقة كأحد اسس بناءهم الديني   بأسماءمن الهة السومريين الهة لهم وان كان  

ومنبع اليقين لديهم، كما انهم نسبوا سلسلتهم الملكية لسلسلة الملوك ما قبل الطوفان، ولكن من الواضح ان التأثير السومري 

ددة لحملة هذه اللغة المشتركة كما ان ظهور دول  ت المتعجاكان ضئيال بسبب المو واألشوريين  والعموريين    االكديينعلى لغة  

 على انقاض الدويالت السومرية ساعد على اندماج السومريين في القادمين الجدد.  االقوامقوية لهذه 

أو)  سورث  وسميت  لها  رسمية  لغة  أورهي  لهجة  من  الكنيسة  اتخذت  النهرين  بالد  في  المسيحية  انتشار  بداية   ܠܫܢܐ مع 

ب وال تقرا، وبذا استقرت لهجة أورهي على سياقها وكان تطورها فقط بتنظيم قواعدها وادخال الكلمات االلب تكت ( ܐܣܘܪܝܝܐ

والمصطلحات التي احتاجت لها في العلوم والفلسفة التي توسعت، بتوسع التعليم وكثرة المدارس واالديرة والكنائس، من هنا  

األخرى في الجوار التي دخلت عليها من اللغات    التأثيراتحكية بفعل  بقت هذه اللهجة بثباتها في الوقت الذي تطورت اللغة الم

 أصال لم تكن لغة العلم والثقافة بل كانت لغة الحياة اليومية.  الجغرافي وخصوصا ان اللغة المحكية لم تلتزم قواعد صارمة ألنها

 ت النهائية بهذا الخصوصجا االستنتا

والكلدان،    واألشوريين  االكديينهي لهجة من لهجات اللغة التي كان يتكلم بها أجدادنا من    ان اللغة التي نسميها اللغة السريانية

ال يمكن ان يكونوا قد استبدلوا لغتهم بلغة   القدامىكما ان أجدادنا    .كلوليست لغة غريبة عنهم كما يحاول البعض االيحاء بذ

 أخرى لعدم توفر أسبابا منطقية لهذا األمر.

اصبحت اللغة الرسمية المكتوبة واللغة الوحيدة للثقافة والتبادل العلمي، كما حصل مع لهجة لندن عندما اتخذت   ان هذه اللهجة

أشوريتنا   كلغة رسمية لكل سكان بريطانيا، وسميت لغتنا هذه بالسورث وهذا منذ أكثر من الفي عام وليس عيباً وانتقاصاً من 

أو اللغة السريانية، الن هذه التسمية جاءت في إطار تطورها الطبيعي والمنطقي    السورثبأو كلدانيتنا ان نستمر في تسمية لغتنا  

جهة علينا. كما ان محاولة البعض تجاهل ان التسمية لها من العمر واالستمرار لمدة الفين من   ولم يتم فرضها من قبل أي

لكي   لألخرين  الشرعية  ويمنح  تاريخية مضيئة  لحقبة  غبنا  يعتبر  من   يسمواالسنيين،  نزيد  وهنا  القومية.   بتسمياتهم  اللغة 

 بل نخلق محاور جديدة لالختالف والتضاد.  ،التوحيديمصاعب عملية الحوار  

والمصطلحات، بالطبع    األلفاظشعبنا، ولكنها بحاجة إلى تطوير وعصرنة    ان هذه اللغة هي عامل توحيد لكل تسميات أبناء

ي التي اتخذت لغتها لغة رسمية للمسيحية تقع هوراهذه اللغة اال أنه بلهجة جنوب العراق، فب هناك فرع ال يزال يكتب ويقرأ  

حالية، أما لهجة جنوب العراق من هذه اللغة التي تكلم بها أجدادنا هي اليوم ما يسمى باللغة  في تركيا ال  شمال العراق الحالي أي

تبديل وتغيير منذ ما قبل الغزو اإلسالمي، قد يفيد المختصين    المندائية، علما ان اللغة المندائية المكتوبة لم يدخل عليها أي
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 المعاصر فكري  األشوريعن مزالق الفكر القومي 

  

الكتاب   وبوحدة شعبنا بكل تسمياته،   األشوريةبالتسمية    المؤمنيننشر االستاذ حبيب تومي مقالة نقدية حول محاولة بعض 

 بفرض أنفسهم أوصياء على الكل ومحاولين فرض معتقداتهم على الجميع. إياهممتهما 

محاولة نقدية، والنقد ليس بالهجاء، بل هو محاولة لتصحيح ما   في البداية أود ان اشكر السيد حبيب تومي لمقالته القيمة، ألنها

خطاء، والخطاء بنظر الكاتب هو محاولة الكتاب الذين وردت أسماءهم في مقالته على اعتبار النساطرة والكلدان  أعتبره الكاتب  

يتفقون على اننا شعبا واحدا، ولكنهم أيضا يختلفون، في   أسمائهموالسريان شعبا واحدا، وهنا أود ان أشير ان الكتاب الواردة  

 هي االسلم واالصح، اال انهم يختلفون، في وجوب اطالق أي األشوريةان التسمية  ، فهم يتفقون علىاالتسمية الواجبة اطالقه

هي التي يجب ان تطلق    األشوريةتسمية، فبحسب علمي ان السيدان أشور كيوركيس وأبرم شبيرا يصران على ان التسمية  

من الذين طرحوا   االوائلالذي كان من  شخصيا واعتقد ان االستاذ زيا نمرود كانون)  تسمية أخرى، اال إنني    وال تصح أي

أشورية، في نهاية السبعينيات من القرن الماضي في ندوة عقدت في الجمعية الثقافية للناطقين   اقتراح اطالق التسمية الكلدو 

ر في بالسريانية، واعتقد ان السيد اسكندر بيقاشا كان حاضرا للندوة تلك( يتفق معي ان المصلحة القومية تتطلب ان نتحاو

فرض ما نؤمن به على الجميع، فالمصلحة القومية هي المعيار وهي الواجبة االتباع، واننا ال    بإمكاننا األمر ونتناقش وليس  

الكتاب، ويعتبر  والشعب على مذبح التسمية. السيد حبيب تومي، في الوقت الذي يرفض آراء    يمكننا ان نضحي بوحدة األمة

يجاهرون بما يؤمنون، وهذا حق مكفول لهم، ألنهم يجاهرون برأيهم من خالل    ألنهمصياء،  محاولة لفرض أنفسهم أو  ذلك

مؤيدا، اننا لسنا بشعب واحدا أو  جميع  الالقلم، وليس من خالل البندقية، ولكن السيد تومي يمارس نفس الشيء، عندما يصدم  

 أمة واحدة، فأرضا رأيه كحقيقة ثابتة ال تقبل الجدل. 

سيد حبيب تومي سيتفق معي في ان االيدولوجية القومية، هي فكرة ذات منشأ أوربي، وتطورت بفعل التطورات اعتقد ان ال

االجتماعية واالقتصادية للمجتمع االوربي، الذي فرض تطورا سياسيا، نتيجة لبروز الطبقة الوسطى )البورجوازية الصغيرة(، 

ا البورجوازية  لبروز  نتاج  أو  فكر  القومي هو  القوانيين فالفكر  في  التطور  فمن  أوربا،  في  باهرة  نتائج  لصغيرة، وقد حقق 

  تحت واقعة    والحريات الفردية إلى بروز الدول القومية، واستقالل بعضها في ظل الفكر القومي وباألخص الدول التي كانت  

 االستعمار العثماني وباألخص في شرق ووسط أوربا. سلطة 

الف الان النجاحات التي تحققت في ظل  القومي، جعلت كل الشعوب  واالستعمار تتطلع إلى أخذه   نظل الطغيا  واقعة فيكر 

والعرب    األشوريينكنموذج لها في تطوير شعوبها وحقوق تلك الشعوب، ومنها شعوبنا الشرق أوسطية من السريان الكلدان 

 اش االن.والكورد، ومنها من نجح في مساعيه ومنه من فشل، ألسباب ال محل لها من النق

فكان الوضع مختلفا، فالتقسيم كان اليزال متبعا على أسس الملة، وتعني المذهب الديني، وهذا   أما في ظل السلطنة العثمانية

تغيير يذكر لمدة أربعة قرون، في الوقت الذي    عليه أي  النظام كان سائدا منذ أمد بعيد، ونظام السلطنة كان جامدا، لم يطرأ

من أوربا، لم يكن نتاج تطور    الحياة، فأن ما تأثرنا به والالتي  خطوات إلى األمام في مختلف مجاالت  كانت فيه أوربا تقفز

االقتصادية والقانونية واالجتماعية وبالتالي    بأبعادهبل نتاج أخذ تجربة ناجحة، وطبقت بشكل مجتزئ عن الواقع القائم،    ،طبيعي

 السياسية.

ولم تأت التسمية من قبله، ويكرام وصل المنطقة في أوائل القرن العشرين، والعمل    ويكراملم يبدأ    األشوريوالعمل القومي  

التاسع عشر، وكانت زهريرا   القرن    بالسريانية  تصدر من أورمي وهي أول صحيفة تصدر  بهراالقومي بدأ مع منتصف 

أمثال أشور يوسف الخربوطي صاحب    األشوري، وتتوجه اليهم، كما ان رواد العمل القومي  األشوريينوكانت تنطق باسم  

يلتقيا ويكرام، والوفد   لم  فائق،  اثورايا ونعوم  لعدم   إلى مؤتمر فرساي  األشوريمهديانا  انقسامه  بقدر  التسميات،  لم تقسمه 

 أشوري  د من جانبه، والمطالب التي قدمت، لم تلحظ التقسيم الطائفي، بل قدمت باسم كل الشعب، الكلدوالتواصل، فكل اجته

 السرياني، كشعب واحد. 

المانيا وفرنسا، أي الفلسفي كل من  الذي كان منشأه  القومي  اتخذ صفتان، االولى   والفكر  القومي،  للفكر  الفكرية    المرجعية 

والتي تقول ان االنتماء القومي واجب وحتمي في حالة توفر بعض الشروط، ومنها وحدة اللغة    واعتمدتها المدرسة االلمانية،

والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك، أما المدرسة الفرنسية، ففي الوقت الذي تقر به بأن الوحدة القومية تعني توافر شروط  

ي االنتماء إلى أمة، وال يخفى على كاتبنا العزيز ان تبني المدرستين لم الفردية ف اإلرادة  على   تؤكد   معينة مما ذكرناه، اال إنها

يتم للحقيقة المطلقة، فال حقيقة مطلقة في السياسة، بل التبني تم لتحقيق مصلحة وطنية أو قومية، وكان سبب تبني المدرستين  

واللورين،   االلزاس  على  الصراع  الشعبين، هو  مفكري  قبل  تطالب  فألمانيامن  اللغة    كانت  المنطقتين من  لهجة  لقرب  بها 

المنطقتين يفضلون البقاء مع فرنسا، ناهيك ان فرنسا كانت لها مستعمرات كبيرة    االلمانية، وفرنسا كانت تمانع بحجة ان أبناء



 

 

، ومن جية ليست دائما حقائق ثابتةوالوطنية مثل الجزائر، فكما ترى سيدي الكاتب ان االيديول  اعتبرتها من ضمن أراضيها

  اإلطالقة( ال يمكن لها ان تكون بهذه  واألشوريينالكلدان والسريان    حقنا ان نقول ان أيديولوجيتك في اننا شعوب متعددة )أي

بحقك في اختيار انتمائك القومي بكل حرية، ال بل سنقف معك في ان تتمتع بكامل حريتك هذه،    اعترافناالتي تسوقها لنا، مع  

 مفروضة عليهم أمور ال يؤمنون بها، على شرط ان ال تكون هنالك أمة مختلقة. فراد مضطهدون أوفال أمة حرة فيها ا

، وسيادتكم  شوريةاأل، واقصد هنا انا الذي يدعي بإننا هل يؤكد  رى َالواقع وبعض التاريخ، لن  ونستقرأ واالن سيدي الكاتب لنأت  

 أمة وشعب واحد. الذي تدعي بالكلدانية، هل نحن من أمتان مختلفتان أم من

سنندج، كلهم من اتباع    أشوريي)وي  اوي والسيناانا افهم كل ما ينطق به االلقوشي والتلكفي والعينكاوي والشقالوي والمرك

هذه   لفهم  الجديد  من  للدراسة  أو  لمترجم  بحاجة  ولست  جرا،  وهلم  ومانيكش  أرادن  لهجة  عن  ناهيك  الكاثوليكية(  الكنيسة 

والمدعيين بالكلدانية،   )فال قومية بال لغة( أما إذا ايدتنا في ان المدعيين باألشورية  ونه اللغة الكلدانيةاللهجات، ولنقل ما تسم

 شر االستطالة. كفيتنينتكلم كالنا السورث، فقد  ألنناكالهما يتحدثان باللغة السريانية، وهذا صحيح 

أو لهجة فيينا أو بيرن، اال ان وجود اللغة المكتوبة يسهل  وأؤكد لك ان االلماني في هامبورغ يجد صعوبة في فهم لهجة باير  

لهم األمر، وهكذا الفرنسي من أهل باريس، إلى الفرنسي من مقاطعة بريتانيا أو كورسيكا، فلماذا هؤالء قومية واحدة ونحن  

 ال؟

وكان للمكتبة قسم    االصدقاءالتي اعيش فيها، بمعية بعض    المكتبات في المدينة االلمانية  ألحدىقبل سنوات كنت في زيارة  

كتاب عنوانه   ألخذيهتم بالكتب الشرقية، فوجدنا فيها بعض الكتب، وقام صاحب المكتبة بعرض بعض الكتب علينا، فسارعت  

المهم انا قرأت    الكتاب، فقلت ساريك بعد ان نخرج من هنا،  ألخذتاريخ الكنيسة الكلدانية، وتعجب أحد االصدقاء لمسارعتي  

الكتاب واعطيته للصديق الذي كان قد تعجب من أخذي الكتاب، فقلت اطلع عليه انه سيفيدك، وللعلم ان الصديق أخذ الكتاب  

ولم يعيده لي أبدا برغم مطالباتي المتكررة، فماذا وجدنا سيدي الكاتب في الكتاب الموسوم بتاريخ الكنيسة الكلدانية، سيدي لم  

ف عن تاريخ الكنيسة الشرقية )النسطورية( اال ببعض أسماء البطاركة من الذين جلسوا على الكرسي الرسولي  اختال اجد أي

 ياواسحق وأبرم ونرس  ياوي وبابان بمار ادي ومار ماري وتوما الرسول، ومرورا ببدألورثة كنيسة كوخي، فكالهما يب

الكبير والقوش وعوديشوالصوبا وطيم الكبير والدير  المالفنة والعلماء والبطاركة    امساي وخ تاوس  وهلم جرا من جهابذة  

سنة من االنقسام الكنسي    ةثالثمائواألمكنة التي سكنها الكرسي البطريركي، فإذا كان التاريخ واحدا كل هذا الزمان فهل من  

 ؟ال يوجد فاصل وطني بينهما  يمكن ان نخلق أمتان مختلفتان، علما ان غالبيتيهما يسكنان العراق، أي

لماذا نقر بان االلماني في ميونخ وااللماني في هامبورغ هما من أمة واحدة على الرغم إن وحدتهم السياسية لم تتحقق اال قبل 

 مائة وخمسون عاما فقط؟ هل ان فرض القوانيين الموحدة بفعل سلطة سياسية قوية هو العامل أم المصلحة وحقائق التاريخ؟ 

تي انتمى اليها من العراق، وهي منطقة صبنا، اغلب القرى من المذهب الكاثوليكي، وبيننا  عزيزي حبيب تومي في المنطقة ال

األخر عمومة، بعضنا نسطوري )تسهيال للتفريق( وبعضنا    أبناء  وج ال بل الصلب، أياالتز  قرابات ليس من ناحية األم أي

فهل البازي    ؟ني، فهال فككت لي هذه االحجية التي ال افهمهاوالكاثوليكي يقول انه كلدا  أشوري  كاثوليكي، النسطوري يقول انه  

متكثلك، وفي الحالة    أشوري  من بادرش أو االرادني أو الهمزيكي أو الكوماني المتحد مع الكنيسة الكاثوليكية هو كلداني أم  

ستجد في عائلة   إنك   لتيارية وثانيةترفض كلدانيته، ألنه أوال يتكلم لهجة أهل صبنا والقريبة من اللهجة ا  إنكالثانية، اعتقد  

تبيح كل المحذورات  اإلرادة  السرياني( وهل حرية    األشوريداني  لأساس تقسم الشعب )الك  ، فعلى أيواألشوريواحدة الكلداني  

 واحداها وحدة الشعب، أم اننا بحاجة لقوة تفرض وحدتنا القومية بفعل قانون صارم. 

، يمارس هذا االدعاء بفوقية مدانة ومستهجنة، فال فوقية أو استاذية في االنتماء،  األشوريةان بعض المدعيين ب  أنكرال    إنني  

أمة واحدة، فيجب ان نمارس هذا االنتماء بتساوي ومحبة وسالسة، وبدون ادعاء كاذب، ولكن في نفس الوقت    فإذا كنا أبناء

 ي الكاتب.ألسباب غير مفهومة وغير منطقية، أمر مستهجن سيدتفتيت األمة

طائفة كان الضحية فيحب ان تستثمر ألجل حرية وحقوق كل أبنائه،   ان الدماء التي قدمها شعبنا على مذبح حريته، من أي

والمسالة ليست تعدد القوميات بل بكل بساطة تعدد التسميات، وهذه حالة أتت نتيجة لواقع تخلفنا، ولكون الكنيسة السند الوحيد 

شعبنا ان حلها لن يكون   وحل إشكالية تعددية التسميات، سيأتي عندما يدرك أبناء   عن األخرينمتميزة    لحمايتنا ككيان أو فئة

شعبنا ان هذه التسمية تمثلهم، وان انضوائهم في ظلها سيمكنهم من ممارسة    بالتعصب لهذه التسمية أو تلك، بل بقدر شعور أبناء

 بتشرذمنا.   كل حقوقهم، التي يمكن تحقيقها بوحدتنا، وليس

  

 



 

 

 المؤامرةاألشوريون ونظرية 

  

، وكتبة التاريخ التبريري. كتاب التاريخ المؤامرةشيوع االيمان بنظرية  ،قتامة في هذا الشرق شعبنا  قد تكون أحد أكثر مأسي

فنحن من ينطبق عليهم القول    األخرين.لدينا ليس من مهمتهم تحليل وكشف الحقائق، بل التبرير، ولصق خطأي انا وأخطأنا ب

االستعمار،   االكثر شيوعا  واالغنية  الغرباء،  سببه  بنا  لحق  ما  بيضاء وكل  فأيادينا  خلفه،  أمامه وال من  باطل من  يأتيه  ال 

ه ولواردنا الزيادة لقلنا البرجوازية الصغيرة التي وبمساندة القوى االستعمارية الغاشمة سرقت قوت العمال وثروات البلد وكدست

في البنوك اإلمبريالية، وكذلك أذناب االستعمار من الرجعية المحلية التي لفظها المجتمع وتعيش لكونها مدعومة من االستعمار  

 القديم والحديث.

طبعا هذا الخطاب ال يزال شائعا، والعجيب الغريب ان اليسار واليمين يتفقان في ان سبب مصائبنا هو االستعمار أو الغريب، 

ل قدوم االستعمار كنا نعيش في بحبوحة وكان الجو الربيع والعيش بديع وكل شيء بمبي. هذا على نطاق شعوب وكأننا قب

لم يخوننا االنكليز، ان اليهود سيعملون كل شيء من أجل محو   المنطقة.  أما على نطاق شعبنا، فتسمع غالبا النغمة التالية، لو

مكن ان نتطور بسرعة، ولذا منحوا الحكم إلى العرب، لكي يظلوا يستغلونهم. يمكن  اننا ي  أدركوااسمنا من الوجود، ان االنكليز  

ان نكتب أمثلة كثير، واقوال عديدة، من أمثال ما ذكرته أعاله ال بل وصل الخيال ببعض الكتاب إلى االدعاء ان السيد المسيح 

ترينا    ، وتنمي فينا شعور الزهو الفارغ، ألنهاينخراأليهودية لتدميرنا، وهذه االقوال ترمي سبب مصائبنا على  مؤامرة  هو  

 كم نحن مهمين، وكم نحن أبرياء مما نحن فيه.

عن الواقع.   نتائهيباالسم )الذي ال زلنا مختلفين عليه(، فسنبقي ضائعين لهم الن لنا ماض عظيم، الن لنا ما انجزه من ننتمي 

ومتطلباته، والماضي   زمانها  أدركتماضينا، متناسين ان هذا الماضي صنعه شعب منظم وقيادة واعية    طالبين ما يناسب أمجاد

 ال يعود الن التاريخ ال يكرر نفسه، وكما قيل ان كرر التاريخ نفسه فتلك مهزلة. 

يمتلكها شعبنا سواء في مراحل اإلمبراطورية االكدية أو البابلية اعتقد ان امتالك شعب تاريخ من المنجزات الحضارية كالتي  

أو الكلدانية، أو مرحلة انتشار المسيحية، ان هذا االمتالك وما يخلقه من زهو، يجعل الفرد يعيش في الماضي    األشوريةأو  

يرمي األسباب على قوى خارقة،  الهنيء، الن واقعه مخالف لكل منجزات أجداده، وان صحـى على الواقع المأساوي، عليه ان  

، إذا األمور أصعبقد ال تحس بوجوده في حقيقة األمر.  ولكن كيف لسلف كل هذه المنجزات ان يقر بواقعه المرير، هذا من 

ان واقعه من صنع قوى دولية كبيرة تمتد بين اضداد ال يربطها رابط، من االنكليز المالعين إلى اليهود ورغبتهم االنتقام لما  

لكورد سالبين أراضينا وممتلكاتنا، إذا كل قوى العالم تكالبت ضدنا لكيال يكون لنا وجود تحت  ااقترفناه بحقهم إلى العرب و

 لنا من مساكين. الشمس، يا

فالكل يعمل من أجل مصالحه الخاصة، والدول لم     يقال ان االنكليز استغلونا لمصالحهم الخاصة، وما الجديد في هذا القول،

النساطرة في منتصف القرن التاسع األشوريينبدا جمعيات خيرية ولم تدع ذلك، لقد وصل االنكليز إلى مناطق سكنى  تكن أ

عشر، وهم كانوا يخططون لالستيالء على المنطقة، وكل السبل كان ممكنا استغاللها لهذه الغاية، ووجدوا شعباً ساذجاً يؤمن  

، وبالتأكيد ال يريدون لهم الضرر، لقد تعاملنا مع السياسية الدولية كتعاملنا بين افراد  مسيحيين هم أخوة لهم بأن المسيحيين أي

القرية الواحدة، اعتقدنا ان القيم السائدة في القرية، وكلمات المبادئ والقيم كلمات مقدسة، لم ندرك وال نزال ان السياسية هي 

 ذهب في مهب الريح.تكديس أو جمع عناصر القوة، لكي تكون ورقتنا رابحة وال ت

كنا منقطعين عن العالم، لعصور طويلة، فمن العلم ما كنا   إنناصحيح اننا كنا متعبين من ثقل ما مارسه الجوار بنا، وصحيح  

كتبنا المقدسة، وما كان يساعدنا على المقاومة على الرغم هذا االنحطاط الفكري واالقتصادي هو نوع    أحرفنعرف غير فك  

كون في بعض السلبيات التي نراها االن حينذاك ايجابية، وهذه االيجابية كانت تمسكنا ببعض القيم رغم كل  من العناد، وقد ي 

  ما قلته أعاله.

تقريبا في هذا القرن توقفت إبداعاتنا، وبدا دورنا   ألنهإذا واجهنا العصر االوربي التاسع عشر، بأدوات وأفكار القرن العاشر،  

 بة القاضية هي االكتساح المغولي. يضمحل تدريجيا، وكانت الضر

طبعا اننا لم نكن الوحيدين في هذه المواجهة الخاسرة، فخسر االتراك والعرب والكورد واألرمن، اال ان تأثيرات الخسارة  

علينا كانت واضحة أكثر، ألسباب عديدة، منها قلة عددنا، ومنها المذابح التي اقترفت بحقنا والتي اجبرت أكثر من نصف 

ا لهجرة مناطق سكناه، والنزوح إلى مناطق أخرى، مع ما رافق ذلك من عدم االستقرار المالزم لنا لحد االن، كما ان شعبن

شعبنا بعضهم    تأثير االنقسام المذهبي، كان شديد الوطأة علينا، حيث ان هذا االنقسام سلخ من شعبنا الكثير، ال بل حول أبناء

يبتسم    شعبي المخالف لي بالمذهب  تخور وارى أخي من أبناءتي  ء وشماتة، فها انا قولألخر أعداء في اغلب االحيان، عدا

 عبارة قاسية ولكن عفوا يجب ان تقال الحقائق، ويكفي ان نخفي الوقائع ببرقع المؤامرات الدولية.  إنها  شأمتا من محنتي،



 

 

تتكرر وتعاد وشعبنا ينخدع    فالتجارب تكاد  نتعظ، فباألمس خرجنا نتصايح في فعلينا ان نقول ما نحسه  مرة وأخرى وال 

شوارع الغرب وفي غرف الدردشة وعلى صفحات االنترنيت، نتهم هذا الطرف أو ذاك بانه يعمل لمصالحة. ولم يسال أحد 

األخرى على ذلك.   ولماذا ال نعمل نحن أيضا لمصالحنا.  ومن ثم نحسب مصالحنا على قدر قوتنا، ونتفاوض مع االطراف  

لماذا تتكرر هذه التجربة وال نتعظ منها، إذا كان أخي وأبن أمتي وممن يصمون أذاننا صباح مساء، يتنكر لي ويعمل لمصلحته،  

سبيل    علما ان المشترك بيننا أكثر وال يبعدنا غير انتماء سياسي أو رؤية مغايرة للمشهد أو رؤية أخرى للسبيل الواحد أي

تفقه اال ترديد ما يقال لها، وبالتالي هدم   األخر، اليس في هذه العملية محاولة صنع ببغاوات ال  أدين، فلماذا  إحقاق حقوق األمة

 المجتمع وبالتالي كذب االدعاءات القائلة بالعمل من أجل الشعب. 

أ مكونات المنطقة، فلن نبد  أضعفان لم نخرج من نرجسيتنا، ونقر بكل ما نتصف به من ضعف وتشرذم، ان لم نقر بأننا  

، بل سنبقي نجد تبريرات للواقع المرير، من أمثال المؤامرات، لكي نشبع نرجسيتنا باننا  األموربوضع تصورات لمعالجة  

نا مركز الصدارة  وأمهمين ولنا دور، والقوى العظمى مهتمة بنا وهي منشغلة ليل نهار في كيفية وضع العراقيل أمام تقدمنا وتب

تقدم، غير خداع الذات بتصورات وهمية وصنع أبطال نمنحهم كل صفات التجرد والنزاهة    أبدا أيفي هذا العالم. ولكننا لم نقل  

 وكأنهم لم يكونوا من البشر. 

التسميات هي من عندنا نحن نصر على اطالقها ولم يفرضها علينا ال   نحن أبناء التسميات، وكل  شعب واحد، مهما كانت 

المجاورة، ونحن القوميات  الكرد    االستعمار وال  ان جيراننا من  الشاكلة،  هذه  على  ولسنا وحدنا  المذاهب،  هذه  اعتنق  من 

ها التفاهم مع من يتكلم لهجة والعرب، لهم نفس المعاناة، ال بل لهم إشكاليات أكبر ففي الكردية هنالك لهجات ال يمكن ألبناء

كرمانجي تطغي على الكردي لزمن ليس ببعيد، ولكن ولديهم انتماءات مذهبية متعددة، وكانت أسماء العشائر أو حتى ال  .أخرى

هنالك حل، الثقافة واإلدراك بأن المصلحة هي بالنهاية مشتركة وحدت المختلفين، فالشيعي من خانقين )كردي فيلي( والسني  

لهم يقولون  )سوراني( والعلوي من تركيا والكرمانجي السني وااليزيدي ك  نيةامن دهوك )شافعي بهديناني( والسني من السليم

 العرب، فمن يوقفنا عن التوافق، هل هي مؤامرات العرب أم الكورد أم غباءنا! لألخوةبالكوردية، وهكذا األمر بالنسبة 

، وهذه البداية كانت في منتصف القرن التاسع عشر، وصار لهذه القضية  األشوريةلقد بدأ العمل السياسي لقضيتنا تحت التسمية  

المتحدة وسابقتها عصبة األمم، وللقضية ملفات في وزارات الخارجية للدول الكبرى، ولم تكن البداية    األمم  أروقةملفات في  

األخرى، بل الن المنادين بالعمل القومي استخدموا هذه التسمية وكان ممكنا استخدام تحت هذه التسمية لعداء مع التسميات  

لسنا منهم، وانتم وانا    إنناولكننا بغباء مطلق، نتنكر لكل هذا.  فقط لكي نقول    ،ماالمسالة لم تكن لعداء    أي  أو السريانية  الكلدانية

كلها لنا، فلنتمتع بحقوقنا، المهم مضمون الحقوق، ليست التسمية فقط مدار   تسمية إنها  وهو منهم، فلنأخذ الحقوق تحت أي

ا وأي أما  للشهداء، برغم من  إعالم  وعلى يوم الشهيد، ونحاول ان نصنع ألنفسنا    وألوانهالخالف، فنحن نختلف على العلم  

از فتطاول على العلم القومي وحاول تغيير الوانه، فإذا  ، حتى ان حزبا سياسيا لم يجد ما يتباهى به كإنجاألموررمزية هذه  

الجميع كان يشعر  اتفاق واسع بحكم استمرارها ولكون  المقدسات، الن حولها  الرمزية والتي تعتبر نوعا من  كانت مسالنا 

شعبنا أو قوميتنا بحاجة صارت مدار خالف ومدار صراع ومدار تبادل التهم، فهل أمتنا أو    األموربعائديتها اليه، إذا كانت هذه  

ايها السادة، وهل االعداء سيكيلون لنا ما نكيله نحن ألنفسنا، ولكن مرة أخرى نحاول رمي ادراننا ونجاستنا على   لألعداء

 ومؤامراتهم المزعومة. االيديولوجيا

.  بتنا مجموعات من الكذبة لوجياااليديوان معاولنا نشطة لندك بها كل صرح، ان كان قد بقي لنا مثل هذا الصرح، ونلوم  

. إلى متى نبقي نردد كلمات االفتخار والتعالي واالستكبار واالحتقار  االيديولوجياالمنافقين، الذين يقولون ما ال يضمرون، ونلوم  

،  االيديولوجياعلى    دينا، فكفى باهلل عليكم رمي ادراننااواقعنا، من صنع اي  ألنهلألخر، ونحن أولى من يجب ان يتم احتقاره،  

 ضمير هذا الضمير. لكي ننأم قريري العين، مرتاحي الضمير، واال بئس من

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 ماذا لو؟ 

 

(( في السورث )ان( بكسر االلف وسكون النون من تراث شعبنا والتي تقابل كلمة ))لو(( بالعربية، إنكلمة ))  حكاية عنتحكي  

كيس من القنب( ويرموها  جوال ) (( في  إنا واتفقوا على ان يضع كل منهم كلمة ))وتقول الحكاية ان عشيرة جمعت كل رجاله

(( في الجوال، وبعد انتهاء الجميع من هذه العملية تم ربط إنتباعا ونطقوا كلمة ))  اتوااالعلى، وقد فعل الجميع بان    في الزاب

لو عادت؟    درا(( أي  إنولكن فجأة قال أحدهم وماذا ))، وتم رميها في الزاب،  هأو فتحته ربطا محكما لكيال تخرج من  لفم الجوا

تعني التشبث بالماضي،    عادوا إلى المربع الصفر مرة أخرى. هذه ال ))ان أو لو(( قد ال تكون مرغوبة في الحكم، ألنها  أي

وتحمل الشعب لنتائج هذه األخطاء وعدم    ن للتشبث بالماضي، ولكن هذا شيء، واستمرارنا باألخطاءهيوانا حقيقة من الكار

 .ولكن لمرات عدة، أمر أخر ،االولىالقدرة أو الرغبة في محاسبة المخطئ ليس للمرة 

جارب خلف الظهر وعدم  وان نستفيد من تجاربنا، فمسالة رمي الت   نبتدأان    أردناوهكذا نحن نعود إلى المربع الصفر كلما  

حقها، وعملية تبويس اللحى المستمرة لدينا ولنترك الماضي ونحن أوالد اليوم، الشائعة بيننا تجعلنا    إعطاءهااالنتباه اليها وعدم  

 .حقا فاقدي الذاكرة، وتجعلنا ال نستفاد من تجاربنا، برغم غنى هذه التجارب بدروس كثيرة ال تعوض

  إن ( وقد رحبنا بذلك، ورغم  أشوري  واستعملت التسمية الثالثية )كلداني سرياني    األشوريةراطية  قمالحركة الدي  أقرتأخيرا  

والذي صارت الحركة صاحبته    2003تشرين االول    المنعقد فيكان قد طرحها في مؤتمر بغداد    األشوريالحزب الوطني  

لماذا؟ الن الحركة استغلت   تدرون الحزب،    برأي  وراعيته في طروحات أعضاء الحركة ومسانديها ومؤازريها، ولم يؤخذ

المؤتمر وقامت بدعوة االشخاص الموالين لها أو المتأثرين بخطها والذين كانوا مستعدين للبصم لها مهما قالت، السؤال، ماذا 

قد )حلينا   حول هذه المسالة الم نكن  األشوريلو كانت الحركة أكثر حصافة ودخلت حقا حوارا صريحا مع الحزب الوطني  

مشكلة التسمية في الدستور ومشكلة تقسيم  شعبنا على االقل( ولكانت مشاكلنا المستعصية قد ازيحت أو أحداها على االقل، أو  

التي لحقت بشعبنا وبمصالحه كل هذه   االضرارلما شاركت الحركة في وزر تحمل مسؤولية االنقسام التسموي، ومن سيدفع  

 .على التسمية المركبة والتي نحرتها الحركة بممارساتها السياسية الغير السليمةالحركة   المدة نتيجة إصرار

والسائرين على خطاها، إلى متى سنبقي ندفع ضرائب أخطاء البعض    ومؤيديهاهل من مجيب من أخوتنا من منظري الحركة  

هي في خدمة فرد وحزب أم    دفع كل الضرائب، فهل األمة  والبعض منكم يبرر لها كل شيء واعنيها كل شيء، وعلى األمة

نا أو شعبنا في خدمة  العكس؟ وتعاملكم وسكوتكم عن هذه الممارسة تعني لنا ان سكوتكم على األمر هو تأييدكم لتكون أمت

 .في خدمة األمة الحركة وليس كما تدعون إنها

في مؤتمر المعارضة العراقية المنعقد    األشوريالديمقراطية بمشاركة الحزب الوطني  األثورية  ماذا لو قبلت الحركة والمنظمة  

شعبنا إلى صغير وكبير،    سيم أحزابوالذي كلف شعبنا الكثير من الهيبة والمكانة واالتهامات وتق  1999في نيويورك عام  

التي  الممارسة  ادخال شعبنا في مثل هذه  اليهما وعدم  المرسل  الحزب  لنداء  الحركة والمطكستا  التنظيمان  لو استمع  وماذا 

فقد خسرنا هيبة وجهدا وخلقنا صراعا من ال شيء. وبرغم ذلك شارك الحزب   ، ولذااصرا عليها  ولكنهماستخسرنا كلنا،  

اقتراح عودة كل الجئ    أشوريا قد قدم من قبل الحزب الوطني، وهو  في المؤتمر وكان االقتراح الوحيد    ألشورياالوطني  

. في هذا المؤتمر كان السيد شمائل ننو  1933شعبنا العراقي إلى بلدهم وليس الجئ فترة معينة، في إشارة إلى الجئ عام  

ن أصحاب الشهداء والتمثيل لنا وليس الحد، في الوقت الذي شاركت عدة يصرخ في قاعات الفندق الذي انعقد فيه المؤتمر نح

العربية، فمن خسر ولماذا ومن كان السبب، وهل تم محاسبته، يا منظري ومؤيدي    كوردية وعدد كبير من األحزاب  أحزاب

 والسائرين على درب الحركة؟ 

األخرى لشعبنا من ارسال العرائض الغير الموثقة والتي تناقض أحداها  لقد نبهنا مرارا وتكرارا إلى العملية الغبية والمهينة  

تسمية تجمع وتحقق وحدة شعبنا، يمكنكم    فيها انه مع أي  األشوريعند الصراع على التسمية، والتي اكد الحزب الوطني  

خر فرصة في جمعية أشور  االطالع على موقفه من خالل االطالع على النقاشات التي جرت حينها وأخرها التي جرت في أ

بانيبال قبل إقرار مسودة الدستور، وقد فتحت مرحلة العرائض جرحا في شعبنا وحققت غايات المخربين، وهي تقسيم شعبنا  

، وعدم استعمال التسمية ال المركبة وال الثالثية، فمن كان البادئ في هذه الحملة  التي أدت إلى التخريب واألشوريإلى الكلداني  

 مما أدت إلى بناء تالحم قومي وشعبي، هل تم محاسبة من كان السبب يا منظري ومؤيدي ومسايري الحركة؟ أكثر 

مع طرح االستاذ سركيس اغاجان بالمطالبة بالحكم الذاتي باعتباره سقفا جديدا    األشوريمنذ البدء اصطف الحزب الوطني  

يد هذا الطرح لما فيه من االيجابيات لشعبنا، ايجابيات سياسية وان  ومعقوال وممكن ان يتحقق لشعبنا، وقد طالبنا الجميع بتأي

الطرح مستعملة كل األسلحة اإلجرامية   إلفشالتحقق فله ايجابيات في كل مناحي الحياة. وقد دخلت الحركة ومؤيديها المعركة  

الذاتي، وقد نبهنا االخوة في   المشروع، أي الحكمومنها شتى االتهامات البغيضة بحق االستاذ سركيس اغاجان وكل مؤيدي  



 

 

دهم ضروري لكيال يتم استغالل معارضتهم ويفسر على انه انقسام في شعبنا مما سيعني ترجيح كفة المطلب يالحركة ان تأي

بعد الموافقة على الحكم الذاتي، على نوعية الحكم   يتحججواان  وألعضائهااالقل سقفا أو حتى تناسي مطالبنا. ويمكن للحركة 

الجغرافيالذات الطرح  .ي وصالحياته ومداه  الحركة قد وقفت موقفا عدائيا ومتزمتا من  الكثير من هذا    .اال ان  وقد خسرنا 

  الموقف، وقد وقف منظري ومؤيدي والسائرين على خطى الحركة موقفا مؤيدا لتنظيمهم، ألنهم يعملون على أساس ان األمة

بحق  يالالمسوؤلمن يدفع ضرائب الخسائر التي الحقها موقف الحركة واالن  .في خدمة الحزب والحزب في خدمة الشخص

األحزاب قيادات شعبنا من مختلف  الرخيصة بحق  االتهامات  الفترة وخصوصا  والكنائس وال زالت بعض    شعبنا كل هذه 

م الذاتي لتسويق حتى بعد ان باتت تستعمل كلمة الحك  االصوات المؤيدة لخط الحركة تنسج االكاذيب وتنشرها حول المسالة،

  ودون تغييرها حتى؟  125مطلبها الغير المبرر والمستند إلى المادة 

اليوم باتت الحركة تقر بتسمية مطلب شعبنا بالحكم الذاتي، راجعوا مقالة االستاذ خوشابا سوالقا، ولكن دون ان تقر حقيقة  

والقضائية، ودون ان تحدد ما هو الحكم الذاتي وكيف بالحكم الذاتي لشعبنا بتفاصيل صالحياته، وهي التشريعية والتنفيذية  

يتوافق مع المحافظة، علما ان صالحيات المحافظة اقل بكثير من صالحيات الحكم الذاتي، وبرغم إقرارانا ان هناك تطورا 

  ا، اال ان هذا تطرحه بشكل رؤية خاصة به  جزئيا ملحوظا، وهو ان الحركة تطرح الحكم الذاتي وكأنه من بنات أفكارها ألنها

األخرى هي  ندرك ان ما كل ما يتمناه المرء يدركه، اال ان الخطوات    وألنناالتطور بحاجة لخطوات كثيرة أخرى تتبعها،  

االقرار بالواقع الموضوعي المتواجد على األرض وهو ان يكون الجميع صوتا واحدا ضمن إطار واحد من أجل هدف واحد، 

ار ومن خالل تفسير نفس الهدف. ماذا لو كانت الحركة قد اقرت ذلك منذ البدء ولم تركب  ولتكن الخالفات ضمن هذا اإلط

راسها وتتعمد االساءة للجميع وتجدد الجروح الدائمة والمستحدثة من قبلها، ال بل تخلق جروحا جديدة من الصعب اندمالها.  

السكوت والصمت،    يناألخرت شعبنا ومطلوب من  جاوزات االخالقية بحق تنظيما تلتنظم اقتراف كل هذه ال  زواال هل يجو

للحكم    ايوب عصر يمكنه ذلك؟ انه سؤال برسم منظري ومؤيدي الحركة. وماهي التفاصيل والتوضيحات التي تم إضافتها  فأي

    ده من كل ما يتعلق بالحكم الذاتي؟يالذاتي لكي يكون االن مرغوبا، اليس تجر

لتحجج بان الحكم الذاتي مبهم أمر مثير للشفقة حقا، الن المطالب الدستورية ال تكون ان محاولة منظري ومؤيدي الحركة ا

التفاصيل، ألنها بكل  أبناء  واضحة  المفاوض من  إقرارها سيكون على  بأكبر    ستكون مبادئ حقوقية، وبعد  المطالبة  شعبنا 

تنا وقوتها، اافقة مع مقدرتنا السياسية ونوعية تحالفصالحيات لهذا الحكم الذاتي ومن ثم الوصول إلى الحلول المعقولة والمتو

أما ان يقوم أنصار الحكم الذاتي بنشر كل تفاصيل الحكم الذاتي، فهذا يعني فرض مطلب وشرط على جميع االطراف  دون 

ؤسساتية في الدخول في مرحلة التفاوض، وهذا يتعارض مع االيمان باننا نريد عراقا مبني على القيم الديمقراطية وعلى الم

األخر منذ البداية، مما يشكل انتهاكا  شعبنا أمام    تسير شؤونه. وهذا يعني إظهار نقاط القوة والضعف لدى المفاوض من أبناء

المفاوضات، وهذا يعني منح األسلحة للمعارض لكي يدخل من التفاصيل ويخرب العمل كله. فلو رجعتم إلى تفاصيل    ألسلوب

  وإحدى كانت االقرار بها من قبل من بيده السلطة ومن ثم الدخول في التفاصيل،  حقوقية سترون ان الخطوة االولىعملية  أي

كوردستان بهذا الحق وبالتسمية المركبة لشعب واحد، وهذا   خطوات االقرار قد دخلت حيز الوجود باقرا مسودة دستور إقليم

بمطلب الحكم الذاتي ان كان صادقا، فها هو يقر   البون بان يقر االقليمكان أحد اعتراضات أنصار الحركة عندما كانوا يط

    فاعلون؟ أنتمبذلك، وما 

طالبا عقد    2002في حزيران  عام    األشوريماذا لو استمع السيد كنا وحزبه إلى المذكرة السرية التي ارسلها الحزب الوطني  

اجتماعية لكي نحضر أنفسنا وشعبنا لما هو مقبل للعراق، وقد    اجتماعات سرية ولو على استكان شاي، ولو بصورة لقاءات

ذكرت المذكرة ان ال محال فالعراق مقبل على الحرب وعلينا ان نحضر أنفسنا، ولم نسمع منهم ولحد االن أيخبر، وبعد شهرين  

يس مطلوبا من السياسي العلم كيف ستسير هذا المنحى، ال  األمورتم تذكير السيد كنا بمضمون المذكرة فقال انه لم يكن يعلم ان  

األخرى قد جلسا  ان لم تكن استقراء لالتي.  ماذا لو كان الطرفان وبعض االطراف    األمور، وماهي خلفيات  األمورتسير  

ال تحاسبوه، الم    اوتناقشا وتفاهما حول دور شعبنا ومستقبله الم يكن أفضل، ومن كان سبب عدم حدوث ذلك، حاسبوه، لماذ

 تفضلواهل شعبنا أو نحن فاقدي الذاكرة مثلكم،    الحركة،ع شعبنا خسائر نتيجة لذلك، ماذا ستقولون يا منظري ومؤيدي  يدف

 وقولوا لنا ماذا جنينا، من رفضنا ذلك؟ 

بقبوله   2002ماذا لو وفر السيد كنا لنا ولشعبنا المهازل التي حدثت في اجتماعات المعارضة العراقية في لندن نهاية عام  

شعبنا في العراق سيتمثل بشخص واحد ، ونحن   ، والذي كان مفاده ان أي حزب من أحزاباألشوريعرض الحزب الوطني  

سنقبل بتمثيل الحركة بشخصين على ان يكون الشخص الثاني السيد يونان هوزايا، في الجلسة المخصصة لترشيح ممثل شعبنا  

، فدعا بعض وادعى انهم ممثلين عن حزب في  كنا تعيين ممثلي األحزاب   إلى قيادة المعارضة، فرفض المقترح، وأراد السيد

فرض   وحاول  االجتماع،  في  االصليين  ممثليه  كان  الذي  ممثلي   االيديولوجياالوقت  بين  اتهامات  ونشر  مختلفة’  باسماء 

، وقبل بتخفيض نسبة شعبنا   حضورهم ، بغية الحد من األشوريةاألخرى تمس بعض أعضاء الوفود  المعارضة من القوميات 

على الصيغة التي كان الحزب   إال، ولكن لم يتحقق االجتماع    المعارضةلكي يضمن ان يكون هناك ممثل واحد لشعبنا في قيادة  



 

 

الوطني قد اقترحها، وتحت شروط معلنة ومعروفة ولكن الحركة وقيادتها لحستها بعد ان تمكن السيد كنا من عرض تواقيع  

األخر كان السيد البرت يلدا، فهل  في قيادة المعارضة العراقية و  األشوريةشيحه كأحد شخصين يمثالن المعارضة  المؤيدة لتر

التي تلت   اإلشكالياتان منظر ي الحركة مستعدين لمناقشة ذلك أمام شعبنا، ونقد وتحميل المسؤولية لمن كان المتسبب بكل  

 امات التي اقرت في مؤتمر لندن على ممثل شعبنا في قيادة المعارضة؟ ذلك؟ ولماذا لم يتم العمل بالشروط وااللتز

فصائل شعبنا بما لديها من آراء وأفكار، وما كانت قد دخلت سجال التخوين   األشوريةماذا لو حاورت الحركة الديمقراطية  

ن الذي تحول بين ليلة وضحاها من والعزل والتهكم والتحكم، أما كان لشعبنا ذلك أفضل وأكثر مجلبة للفوائد، فسركيس اغاجا

  2002من عميل بعثي إلى قومي شريف نهاية    األشوريقومي ووطني شريف إلى اداة لتحقيق أجندة كوردية والحزب الوطني  

ومن ثم إلى مستكرد وبيت نهرين عميل كوردي وحزب االتحاد الديمقراطي الكلداني عميل كوردي ومن ثم فصيل    2004إلى  

هل في هذه التحوالت ما ينبئ بان هناك استراتيجية للعمل القومي أو   .ن وبين وهكذا مرورا بكل فصائل شعبناقومي واالن بي

حتى شعورا باالنتماء القومي أو حتى غيرة قومية، لكيال نقول فهم ووعي قومي، ماذا يرد منظري الحركة ومؤيديها والسائرين  

موحد أو حتى عقد مؤتمر قومي لتحقيق أجندة شعبنا؟ ومتى كانت القوى    قومي  على خطاها؟ هل بهذه السياسة يمكن خلق رأي

من العمالء، إلى المأجورين إلى الغير الواعين، إلى اللذين ال يعرفون   االتهامات،السياسية تجتمع وبعضها يكيل لألخر كل هذه  

 خلفيات األحداث وهلم جر؟

الحركة وقيادت لممارسات  انتقاداتنا  لو تم مناقشة  إلى قضية  ماذا  الهروب  السياسية، مناقشة سياسية ونقطة بنقطة، وليس  ها 

بهما وبخلفياتهما، وإلصاق صفات النزاهة والوعي والقراءة المستقبلية والواقعية   أدرىالشهداء والكفاح المسلح واللتان نحن  

  دتها في أمور شخصية تتعلق بأيقيا  ومعرفة نبض الشارع وغيرها بقيادة الحركة، ففي الوقت الذي ال يتهم أحد الحركة أو

نرى أعضاء ومنظري الحركة ومن يستعمل االسماء المستعارة والتي تكثر في مراحل معينة وتختفي   .عضو من أعضاءها

في مراحل أخرى، يشنون أبشع واقذر حرب ضد كل من قال ان الحركة مخطئة في الموقف الفالني، وليس ببعيد االتهامات   

اغ االستاذ سركيس  شاماياضد  السادة روميو حكاري وسعيد  أو  أفراو  اجان،  بيتو وحكمت حكيم وووووو  ابلحد  م ونمرود 

ورجال الدين من قداسة مار دنخا وقداسة مار ادي وغبطة مار دلي وغيرهم ، ان قائمة ضحايا الحركة ومنظري الحركة ال 

االنتقادات التي تقال، بل يتم الهروب دائما إلى مدح    تنتهي أبدا، ولكن المعيب ان ال يتم الرد عن االتهامات  التي ترد وعن

خصال أعضاء قيادة زوعا، فهل نحن حقا بحاجة إلى ذلك لكي نصحح األخطاء؟، أو لكي نعرف على االقل أسباب الممارسة  

 ؟نيرونا باهلل عليكم أو التصرف الفالني، فقد نكون نحن على الخطاء،  الفالنية

عض الكتاب قد وصف بساطة عيش االستاذ سركيس اغاجان، ولكنهم ليال نهار يمدحون بخصال  لقد جن جنون البعض الن ب .

ولهم األمر مباح ومحبذ ومرغوب، عجبا ويا للهول ويا لو، لو لم تكوني قد عدتي من    يناألخرعيب ممارسة    افلماذ  ،قادتهم

 .النهر

من الفقرات التي قراتها وال تنمحي من ذاكرتي فقرة من رواية الغثيان لسارتر، ترمي إلى القول ان ال هدف من كل شيء  

مؤيديها، ففي الوقت الذي يعتبر النقد السياسي من  السكوت أو الصمت، وهذا ما اتعلمه من منظري الحركة و  فاألفضلتعمله،  

المنظرون كل نقد    ألنه  االعمالل  انب فيه. يعتبر هؤالء  للسياسي خيارات متعددة، ويبين خلل ما يسير  الطريق ويمنح  ينير 

ماذا لو تم االجابة    لسياسة الحركة كفرا البد لقائله من ان يرمى في اتون النار، كما كان يفعل مع سحرة القرون الوسطى. أقول

انه السؤال الذي ال اكف من  ،  ولو مرة واحدة عن تساؤالتنا الكثيرة عن أسباب مواقف الحركة. بدال من كيل التهم لنا ولغيرنا

انهم ال يمكنهم ان يجيبوا عليه، ألنهم أنفسهم ال يدركون، فهم بانتظار التعليمات واالرشادات وهم مستعدون   وأدركترديده  

ية م ستهو رأيكم بال  بالحكم الذاتي الحركي االن بعد ان تبنته الحركة، وما  رأيكمهو    ولكن السؤال االخير ما  ، ترويجهاولصقلها  

الحركة. حول   تبنتها  ان  بعد  الحركية  ولقيادتها    األمورالثالثية  للحركة  انتقاداتنا  دارت  مقاالتنا  في  مذكورة  أعاله وغيرها 

ر من االخوة في الحركة المشاركة في تطوير  ظ. كنا ننتمأجورة  تقبض أو تسرق أو إنها  االسياسية وليس حول اتهامها بإنه 

الحوار القومي والوعي السياسي وزيادة عوامل الترابط بين كل الفعاليات القومية من خالل استعمال لغة محترمة للتخاطب  

.  ن السبكا  هامات التي ال يعقلها عاقل وال يقبلها منطق، أي، بدال من هذا كله كيل لنا ولغيرنا كل االت لألسف  وللحوار، ولكن يا

ولكن نقد الحركة كفر ال يغتفر. نيرونا باهلل عليكم، وهل ستبقي   ،ومعقولاالتهامات بحق الكل أمر مقبول    توجيهالشتيمة وف
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 !ايتها األرض يبتلعينايوم قلت انشقي و

 

سقت إلى خدمة االحتياط للمرة الثالثة لو حسبنا سوقي مرة لمدة خمسة عشر يوما، وفي مدينة الموصل كان    1982في عام  

بشار من    هللا  بصديق كوردي اسمه عبدتعرفت هناك    أول تجمعنا في مركز للتدريب قبل نقلنا إلى مواقع أخرى، المهم إنني  

المسلحة تلقيت حينذاك من صديقي هذا دعوة لاللتحاق بالمعارضة  السياسية وقد  للحديث في   ، مدينة زاخو، وتعرفنا ساقنا 

كنت منتميا لحزب داخل في مفاوضات حول هذه المسالة مع أطراف    ولكنني في حينها لم البها ولم اقل لصديقي حقيقة إنني  

وهذا الصديق كنا ننزل بعد الدوام إلى الموصل للتجول وتمضية الوقت    واالهم من كل ما سردته لكم هو إنني    .شعبنا  بناءمن أ

ما   وشاهدت  انظر، وعندما نظرت  بمعنى  ما  لناحية  بعيونه  اشار  اليه مستفسرا  بمعصمه وعندما نظرت  لكزني  يوم  وفي 

جال من المنظر المشمئز الذي شاهدته والذي كان عبارة عن راهبة بمالبسها  بتلعيني، خاشاهدت، قلت انشقي ايتها األرض و

البيضاء داللة على البراءة، ولكن هذه الراهبة كانت قد وضعت على الجانب االيسر من صدرها على موضع القلب صورة 

ال هوادة فيها حربا قال عنها  لصدام من تلك التي كانت تعلق بالدبابيس، نعم صورة لصدام المجرم، الذي كان قد اشعل حربا  

رونالد ريغان حرب ستنتهي بال منتصر، أيبال شيء. هذه    ممعنى وقال عنها المرحو  ف حرب الالينيج يالمرحوم ليونيد بر

ر قرانا وما  يبتدم  1977صدام هذا الذي كان قد بداء ومنذ عام  .  الحرب التي كان وقودها شبيبتنا العراقية بكل فئاتها وتالوينها

صدام هذا الذي كان قد حاول فرض تدريس تفسير القران على  .  من كنائس اثرية قديمة قدم المسيحية في بالد النهرين  فيها

البشع كانت تلك الراهبة تعلقه على  ئأبنا نا، صدام الذي لن تنتهي مقالتنا لو استمرينا في تعدد جرائمه، صورة هذا المجرم 

انشقي و إنها  .هذا األمر لصديقي  أفسربتلعيني فكيف  اصدرها، نعم قلت يا أرض  قد ال تعترف  تشترك معي    فهذه الراهبة 

ولكنني ال يمكنني ان اتنصل من هذه الشراكة في الهوية مع هذه الراهبة لصديقي، حتى لو دخلت في مجادلة    المسيحية،بالهوية  

وا نظرها إلى ان ما تفعله هو محاولة لطعن كل عراقي  تبريرية باننا ال ننتمي إلى مذهب واحد، والظاهر ان رؤساءها لم يلفت

 .في صميم قلبه كما انه يتعارض مع القيم التي ترهبت من أجلها

في    ها كانوا الوسيط األقوىمنذ أكثر من ثالثة قرون سارت الكنيسة المارونية في طريق التعريب، ال بل ان رجالتها وأبناء

فة العصرية صفة االنتماء القومي، وليس االنتماء البدوي الذي كان يعرف به قبل ذلك، نشر مفهوم العروبة ومنحه هذه الص

أبناء الغالب وكانت تعنيهم وكان  للبدو في  المارونية    حيث ان العرب كانت تقال  المدن يستنكفون من هذه الصفة. ومصير 

وقوتها   ين.األخربحاجة لدعم   ةأقلية مستضعفاليوم  والكنيسة معروف للقاصي والداني فبعد ان كانوا قلعة حصينة وقوية باتوا  

وفرضهم عليها   حملة العروبة،  في رئاسة الجمهورية اهتزت، بسبب الحروب التي شنت عليها، نتيجة الستضعافها من قبل  

الفلسطينية، حيث صار لبنان مسرحا لها ن قبل العرب ت. انه رد الجميل مأترتع فيه ما ش  ،وعلي لينان منظمات االبوات 

هي   بالتجارب ويحاول بكل السبل العمل على تعريبنا، فها   االتعاظللموارنة اللبنانيين. ولكن البعض ال يزال مصرا على عدم 

وراهباتها وفي اغلب الروضات التي تديرها تكلم وتعلم االطفال بالعربية، ولعل ما شاهدته في أحدى روضات   الكنيسة الكلدانية

منقوال على قناة عشتار كان حقا أمرا مثير للتساؤل، فلو كان األمر في بغداد لقلنا لربما ولعل وغيرها من الكنيسة في زاخو  

شعبنا يتمتعون بحق التعليم بلغة األم، فهو أمر غير    حروف التبرير، ولكن في زاخو حيث ال يوجد من يتكلم العربية، وأبناء

ترى؟ أم ان الراهبات    فكيف سيكون مستقبلهم الوظيفي يا  غة السائدة في االقليمتعلموا لغتهم والليمنطقي وغير سليم، فلو لم  

حتى لو كان هذا األمر ممكنا، السؤال   ، ولكنشعبنا المنتمين لها مستقبال وظيفيا في بغداد؟  منوا ألبناءضقد  الكلدانية والكنيسة

تأثير على أطفاله وتغيير لغتهم، وكيف يتم تعيين راهبة ال بتغيير هوية الشعب من خالل ال  حق تقوم الكنيسة الكلدانية  هو بأي

على تراث كنيسة المشرق    تعرف لغة األم، ان كانت الحجة هي عدم معرفتهم بها؟ وهل بهذه الطريقة تحافظ الكنيسة الكلدانية

 حقا؟

الشعب    المناطق التي كان لغة أبناءوالقديمة بنشر التعليم بلغة األم وحتى في    األشوريةة المشرق  سففي الوقت الذي تقوم كني

شعبهم في العالم مثل دول االتحاد السوفياتي السابق كما شاهدنا في القداس    ت نتيجة االنقطاع عن التواصل مع أبناءرقد تغي

لمهاجر  عكس هذا األمر، ال بل انه حتى في ا  الذي اقامه غبطة مار كوركيس صليوا في موسكو، نرى ممارسة الكنيسة الكلدانية

 .تصر الكنيسة على نشر العربية، وكأننا احفاد عدنان وقحطان

رفضه تمتع شعبنا بحقوقه المنصوص عليها في كل المواثيق الدولية بحجة رفضه   باألمس كرر أحد مطارنة الكنيسة الكلدانية

منطقتهم للحكم الذاتي الخاصة، نحن ال نعترض على رأيه الخاص، ان قال انه رايه ولكن ان   انفصال المسيحيين، أو إقامة

 .لكنيسة فهو أمر غريب ومستهجن جدا بصفته يعبر عن رأيا يلبس الرأي

من الواضح ان المطران هذا، ال يزال يحن إلى واقع الذمي، ويخاف من تحرر الشعب وان يكون لهذا الشعب مؤسساته القوية  

لتي يمكن ان تخطوا به إلى األمام ليس في المجال الثقافي فقط، بل في المجال االجتماعي واالقتصادي، ال بل ان وجود  وا



 

 

الشعب جراء انقسامه المذهبي،  مؤسسات شرعية منتخبة من قبل الشعب سيزيل الكثير من االختالفات التي زرعت بين أبناء

 .ران هذاولعل هذا األمر هو الذي يرعب أمثال المط

من الواضح ان اللعب السياسي الذي يريدون بعض رجال اللعب فيه سيكون مردوده سلبيا جدا عليهم ان كانت مواقفهم ضد  

كشعب وأمة   ين، وكمجموعة حضارية ثقافية اجتماعية أينمتساويين مع بقية المواط  كأفرادالشعبية القاضية بان نكون  اإلرادة  

العرب والكورد والتركمان، واال لماذا الحالل على العرب والكورد والتركمان حرام علينا ايها  من    أشقاءنامتساويين أيضا مع  

 .المطران المبجل

حق لشعبه هذا ان كان المطران من شعبنا؟ هذا المطران   هذا المطران الذي يظهر قوته وحضوره واندفاعه في رفض أي 

ببنت شفة يوم هدم صدام كنائسنا وقرانا يوم فرض تعليم تفسير  الذي يتمكن من إظهار شجاعته في رفض حقوقنا، لم ينبت  

 يوم ويومالقران، يوم فرض على شعبنا ان يكتبوا في حقل القومية عرب يوم علقت الراهبة صورة المجرم على صدرها،  

اغلب زعماء كثيرة، ولكن بال وجل وبال خوف من هللا ومن المستقبل ومن صحوة ضمير يرفض حق، اقرنا فيه    وهي االيام

 .حق يستند على الشرعية الدولية ألنهالعراق، 

لتعليم أطفالنا السورث، والتكلم معهم بهذه اللغة الجميلة   ، الم يحن الوقت لتعود كنيستنا الكلدانيةاألمورالم يحن الوقت لتعديل  

ها مع شعبهم وحقه في التمتع بكل  االت رجوبعض  وتعليمهم االغاني والصلوات بها، الم يحن الوقت لكي تقف كنيستنا الكلدانية

هذه الحقوق الشرعية. ان محاولة وضع العصى وعرقلة مسيرة الشعب، من خالل مثل هذه التصريحات الغير المسؤولة أمر  

  خطير بات من الواجب ايقافه أو التوقف عن ممارسته، وبات من الواجب على مسؤولي شعبنا ان يعملوا بجد من أجل ان ال 

 وبأيديدكتاتورية بغيضة ويجب ان ال نقبل بها  أعتىشعبنا، فقد رفضنا ذلك في ايام  ض بفرض التعريب على أبناءيقوم البع

وبالمشاركة الوطنية مع كل القوميات   ابأراداتنمن هو منتمي الينا، فلنا لغتنا ولنا ثقافتنا ونحن يجب ان نصنع مستقبلنا القومي 

 .بالمساواة التامة وليس اقل من ذلكوشعوب العراق كافة بأخوة وتعاون و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نحو مجلس سياسي لشعبنا 

 

منذ سنة تقريبا، وبرغم من نشاطه الملحوظ، يبقي لدي شعور    األشوريبرغم من تأسيس المجلس الشعبي الكلداني السرياني  

بالخطط المستقبلية، ورغم ان المجلس الشعبي بوجود نقص ما في طريقة تسير أمور شعبنا وباألخص السياسية والتي تتعلق  

ارى ان وجوب وجود مجلس سياسي نشط    قد بادر إلى تأسيس مجلس سياسي استشاري اال إنني    األشوريالكلداني السرياني  

 .وفاعل ليتخذ القرارات السياسية بعد دراستها دراسة مستفيضة أمر أكثر من الضروري

أمر حيوي وعامل تطوير الرؤى السياسية وكسب الخبرة وكلها ستكون لخدمة الشعب،   سياسية في شعبنا  ان تواجد أحزاب

فمهما كانت الخالفات السياسية بين مختلف الفصائل، فال بد وان يأتي اليوم الذي سيلتقون جميعا، واضعين الخبرات المكتسبة 

ماهية هذه الطاولة التي ستجمع ن  دوما السؤال عوالعالقات المقامة على طاولة واحدة ليستفيد منها الشعب، ولكن كان هناك  

 .القائمة التخاذ قرار ما الجميع، لكي يتمكنوا من ان يتخذوا أو يتناقشوا في كل االحتماالت 

طرف كان هذا الموقع قد سلم    موقع يحتلونه، ومن قبل أي   شعبنا وأي  خبرة ألبناء  باعتقادي ان على الجميع ان يعرف ان أي

شعبنا يجب ان يتم استغالله من أجل توسيع افق وقدرة وامكانيات شعبنا في العمل السياسي وفي القدرة على  لهم، هو مكسب ل

 .قرار يتم أخذه المناورة والحصول على أكثر ما يمكن من المردودية الي

قرار يتخذ  ان أيولكنها بالتأكيد ستكون اضافة نوعية، لقدرات شعبنا،  إضافيةمجلس سياسي لشعبنا، خطوة لتأسيس مؤسسة 

كوردستان والذي خصص  إلقليم  فيه سيكون له قدرة كبيرة على ان ينفذ على أرض الواقع، كمثال التواجد في مجلس الرئاسي  

السياسي الوطني وكمثال أبعاد شعبنا عن التواجد   المجلسفيه لشعبنا مقعدين واللذات ظال شاغرين، وكمثال أبعاد شعبنا عن  

، لو خرج القرار بترشيح شخص ما من هذا المجلس، فانه سيجد طريقه حتما للتنفيذ، فلن يتم التعلل  في مفوضية االنتخابات

فال المثالين االخيرين،  بالتجاهل كما في  أو  الكلمة،  الثقل وبما سيمثله من وجود مبعدم وحدة  السياسي بما سيمثله من  جلس 

العرا في  له  التخطيط  يتم  ما  كل  على  مطلعة  فاعلة  واالسكرتارية  إقليمقليمق  وبرلمان  العراقي  البرلمان  في    ، وخصوصا 

وزارة االقليم، يمكن  تحضير أجندة للمجلس لكي يبدي رايه فيها،    كوردستان والقرارات التي ستخرج من الوزارة الفدرالية أو

لشعبنا وحينها سيكون   الذاتي  الحكم  انبثاق  لحين  قد يكون عمل مرحلي  السياسي  تنفيذية وتشريعية والمجلس  لشعبنا سلطة 

 .الشعبية، وبالتالي هذه السلطة ستدير أمر شعبنا وفق القانون المسن لهذا الغرض شرعية منبثقة من االرادة

ن، فمن ال يريد ان يتنازل ويسلم  يبالطبع ان الجلوس على طاولة واحدة، ال يعني ان الخصومة قد زالت بين االفرقاء السياسي   

را لذلك، ولكن كسياسي يمكنه التحاور مع خصمه ويناقشه ويفند حججه، إذا معضلة  طالحزب الفالني ليس مضعلى فالن من  

الفيتوهات التي يحاول البعض التمسك بها في عصر الديمقراطية والتعددية، ال داعي لها فالكل يجب ان يحضر بالتساوي  

تت وجودها  بومصلحة الكل، وما دأمت كل االطراف قد اثصلحة األمة، فالنية ما دأمت مااليديولوجياوليس الحد الفضل على  

 .يناألخرن موفرض الشروط وطلب امتيازات  التكابر عنبهذا القدر أو ذاك، إذا علينا الكف 

 وتصوري للمجلس السياسي لشعبنا، هو

مزود بصالحية اتخاذ القرار في جلسات    ان يكون كل حزب سياسي ممثل بشخص واحد، يمكنه من اتخاذ القرار، أي _1

الجلسة المقبلة قبل أسبوع   ببرنامج يفضل تزويد أعضاء المجلس السياسي من قبل السكرتارية  اإلشكاالت  المجلس، ولتالفي  

من عقد الجلسة، لكي يدرسها كل حزب، ويتخذ قراره الخاص فيها، ولكن قرارات المجلس يجب ان تكون باألكثرية لتفادي 

 .في عمليهالشلل 

منطقة   قبل إقامة  ينشاأخر    إقليم  وزراء في أي  كوردستان أو أي  كل وزراء شعبنا في الوزارة الفدرالية أو وزراء إقليم _ 2

 .الحكم الذاتي لشعبنا

 .كوردستان أعضاء البرلمان االتحادي )الفدرالي( وأعضاء برلمان إقليم _ 3

 شعبنا  ال نملك محافظ من أبناء محافظة تواجدوا، حيث معاوني المحافظ في أي _4

 .أعضاء مجلس المحافظات _ 5

أو رئاسة    برئاستهولتالفي الخالفات السياسية ولوجود اجماع كبير على شخصية االستاذ سركيس اغاجان، يكون المجلس  

 .ذلك شاءادورية ان 



 

 

تنتقص من مكانة المؤسسات القومية القائمة، ولكنها باعتقادي   هذه التصور ليس مقدسا وال الفكرة، ولكنها فكرة أخرى، ال

تغنيها وتضيف عليها، ال بل تنضج الفعل السياسي وتخرجه من التحزب المقيت، وتتمكن من المحافظة على السقف السياسي  

زالت قبل الدخول في  االختالف لحد التدمير الذاتي من خالل تقديم البعض تنا  لمفاجأةلمطالب شعبنا، دون ان يتعرض شعبنا  

حوار سياسي جاد. ان المجلس سيتمكن أيضا بهذه الصورة من سحب البساط من تحت أقدام ممن يريدون ان يفرضا أنفسهم   أي

الحريات وأخذ موقعه كشعب ذو   الناطقون الرسميون باسم شعبنا، وخصوصا ممن ال ينظرون إلى تقدم شعبنا في مجاالت

ه، يدركون ان شعبا بهذه الصفات قد ال يحتاجهم وقد يجد طرق أخرى لتحقيق طموحاته وأحالم  ألنهم  بسعادة،مميزات حضارية  

  .الطرق التي ستوفرها له منجزات شعبه والمؤسسات المنبثقة لتجسيد هذه المنجزات أي

تجارب   من  نتعلم  ولكي  الدوام،  على  نفعل  كما  هدره  وعدم  الزمن،  استغالل  من  نتمكن  نكررها   جياااليديولولكي  ولكيال 

وخصوصا التجار الفاشلة، ولكي نعتمد على الروح الوحدوية التي خلقها استشهاد المطران مار بولص فرج رحو، علينا ان  

إلى األمام خطوة أخرى بهذا المقترح أو بغيره ويقينا في شعبنا سيمكننا ان نجد أفكارا نيرة كثيرة وأفضل مما مطروح   نخطو

 .بأعاله لخدمة الشع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هل لنا خارطة الطريق للعمل القومي؟ 

 

قد ال يمكن وضع خارطة واضحة للعمل القومي، عند البدء به، بل يتطلب األمر تجارب كثيرة. وقد تكون تلك التجارب مريرة 

االمكانيات. ولكن التجارب والتضحيات ستؤدي أو الشعب الكثير. وهذا األمر يمكن فهمه، الن ال أمة تولد متكاملة  وتكلف األمة

حتما إلى التفكير بوضع ولو إطار نظري لمثل هذه الخارطة. ونحن نقدر القول اليوم، ان شعبنا وبرغم قلة عدده، ورغم ما  

ون مدار ه واجب العمل من أجل وضع مثل هذه الخريطة، لكي تكعلي أبناء  .من المحن واآلالم وما قدمه من التضحياتاصابه  

في دارسة   اختلفت  مهما  وتوجهات  وقيادات  لتحقيق،  قابلة  أهداف  تعني  الطريق،  خارطة  ان  وتطوير.  وتعديل  وتمحيص 

متفقة في العام. وليس كما نشاهد ونقرأ اليوم، فهناك تضارب واختالف كبير في كل شيء، وهذا االختالف   التفاصيل اال إنها

 ضوابط.   والتضارب هو بال أي

رئيسية، ا الذي يحدد فضاء العمل القومي، الذي في إطاره يكون العمل. باعتقادي ان فضاء العمل القومي، يحدده ثالثة عوامل  م

بالتأكيد ستدفع العمل  وكل منها يؤثر في هذا الفضاء بشكل ما، سلبا وايجابا، وحينما تكون تلك العوامل قوية ومترابطة، فإنها

تطور. والعوامل الثالثة هي التاريخ والجغرافية والسكان. فالتاريخ وهو عامل عاطفي فعال في ترابط نحو التقدم والالقومي  

، اال انه يمكن  األمة  كلها وحدة واحدة. التاريخ بقدر كونه عامل فعال في توحيد أبناء  يعمل من أجل جعل األمة، انه  األمة  أبناء

في حالتنا نحان يكون عامل سلبي،   بإنجازاتكما  تاريخ كبير وعظيم  إلى  فنحن نستند  التي هي مدار فخر  ن.  العسكرية  ه 

العلوم واالبتكارات المتعلقة بتسهيل    دفع مسيرة البشرية خطوات كبيرة إلى األمام، أيه في مجال  البعض، واالهم إنجازات

وعمل يؤثر في حياة    بإنتاجر على شيء مضى، وليس فخرا  فخ  ألنه  نتيجة،  بأيالحياة. ان االستناد إلى التاريخ وحدة، لن يأتي  

سلبيا.  ان سلبية عامل التاريخ تظهر بوضوح في حالة، تظافر العاملين الناس الحالية، مما يجعلهم يقفون منه موقفا ايجابيا أو 

يكفينا ان نكون    وكأنهنوم في احضانه  االعتماد على التاريخ والضدك، سواء بشكل متعمد أو ال واالكثر سلبية هو    االيديولوجيا

 أهمية.  احفاد من صنعه، وال نعير للواقع أي

الجغرافية، عامل مهم في تحديد طريق العمل القومي ووضع رؤية أو خارطة الطريق له. فالجغرافية تحدد الحدود التي يتحرك  

تتعامل معها خارطة الطريق، وتحدد طرق التعامل  العمل القومي، وبالتالي الجيران أو الشعوب الجارة التي يمكن ان  فيها  

البناء  معهم. مبينة   المنتشرة بينهم، وحتى  انتشارهم، وتاريخهم والمعتقدات  فالجيران وقوتهم وكيفية  التعامل.  لهذا  األسباب 

يس معرفة مبنية على طرق التعامل معهم. ومن هنا أهمية معرفتنا بجيراننا، معرفة حقيقية، علمية، ولاالجتماعي لهم يؤثر في  

المعرفة عامل محايد،  االحقاد   لنعرف  .  االستفادة منها،  العدد  يمكن  قوته وضعفه. مثال  يفكر وماهي عوامل  األخر وكيف 

قد   الكبير لدى من نعتقده خصما،  إلى عشائر متخاصمة ومذاهب متحاربة  السكاني  انقسامه  يكون في غير صالحنا، ولكن 

السكان، وهم مجموعة الناس الذين تهتم بهم خارطة الطريقة، والتي من يمكننا من االستفادة من ذلك.   متنافسة، قد    وأحزاب

االهتمام بالسكان وبناء اسس قوية ليكونوا قوة يعتد بها، وزرع  أجل بناء مستقبل أفضل لهم وضعت اسس هذه الخارطة. ان  

سياسية أو تحالفات، يمكن ان تضمن حقوق هؤالء السكان، قات األمل من خالل تعويض النقص الكبير في السكان مثال، بعال

خارطة للطريق، تخص عملنا القومي، هو األمل،    وكسب ثقتهم بالعمل القومي والمراحل التي يمر بها. أمر مهم لنجاح أي 

 . ناومطالب  ناوحات ربط ينكون واقعي نان  يناولكي نزرع األمل لديهم عل

حد، فان الجغرافية والسكان يمكن ان تقسم، فحينما ننسب أنفسنا لتاريخ واحد يمتد من أور وبابل  ان كان التاريخ يمكن ان يو

ويمر بالكراسي البطريركية وما انتجه شعبنا في ظل المسيحية. فان الجغرافية تقسمنا إلى إيراني وتركي )نسبة إلى ونينوى،  

  فأننا شاري( والكورد،  اومحاطين بالتركمان )ه  إيرانا، فان كنا في  وسوري ولبناني. كما ان الجيران يقسموننالدولة( وعراقي  

ولكن توزيعنا على االكثر هو بشكل جزر في مناطق غالبيتها كوردية   والعرب،وسوريا محاطين بالكورد في تركيا والعراق 

طة الطريق، ولكن على واقع شعبنا على خار  األمر، ليسكبير لهذا    تأثيرأم أبينا، سيكون هناك    شئناحاليا. وتبعا لهذه األمر  

 تأثيراته.  درجة سلبيتهالحد من    وكيفية  التأثيرمن كل النواحي، فانه يجب تحديدها ومعرفة نوعية  من كل النواحي. وعندما أقول  

المتعارضة لمن نعيش معهم، وهم في الغالب كورد وعرب. وهذا الحظناه في العراق خال السنوات  من االهداف    تتأتىالسلبية،  

نكون نحن العنصر االضعف في المؤثر على الواقع وهو السكان. وعلينا البحث وتقوية العناصر  الماضية. وخصوصا حينما 

ووجود طاغي للكورد، والذي يكاد يمتد من سالمس شمال شرق    يرالجغرافي المرالواقع  االيجابية ان وجدت. وفي ظل هذا  

ومن بحيرة وان شماال   وديار بكر في تركيا غربا.  نوفي مارديفي شمال غربي سورية  أورمية في إيران إلى كوباني وعفرين  

ن على المنطقة، وان كانوا اعيننا، وان نكذب على أنفسنا، ونقول ان الكورد طارئيإلى سهل نينوى جنوبا، ال يمكننا ان نغمض  

االقل. ان من يرمي   العثمانية علىوجودهم القائم وهو وجود قبل قيام الدولة  قد اتوا بعدنا بأكثر من الفي سنة أو أكثر. المهم  

 الرمال ضنا منها ان العدو ال يراها.مثل هذه االقوال يحاول تقليد النعامة، بإخفاء راسها في 



 

 

عمل القومي، يتطلب إظهار وتبيان ما هو موجود على أرض الواقع، وتحديد العوامل السلبية أو  ان وضع خارطة الطريق لل

وخارطة الطريقة هي قراءة للواقع كما هو لكي يتم    االيجابية الموجودة، لكي نحذر السلبيات ونقوي االيجابيات على االقل.

القوميين، مبنية على دراسة موضوعية، وليس على آمال    رؤية موحدة لهذا الواقع مما يخلق وحدة فكرية للناشطينتكوين  

 ة القائمة.ييمكن تحقيقها. ويلغيها الواقع القائم ونوعية العالقات السياسوطموحات ال 

بعد ان يتم دراسة ما تقدم بالتفصيل، يأتي وقت تحديد االهداف المرمي الوصول اليها على المدى القريب أو البعيد. والمؤسف  

اغلب االحيان على التضحية بالمصالح القومية   يعمالن فياتجاهان في طريقة تحديد االهداف، وهذين االتجاهين  هناك  ان  

االتجاهات.  من  لشعبنا،   أحد  كفة  ترجيح  يمكن   واحداها، هي أجل  نظرة  كانت  وان  كما هو، وهي  الحالي  بالوطن  التمسك 

نا. وهذه النظرة أتت من الواقع المرير الذي نمر به كشعب كلداني سرياني إنجاز فعلي لشعب  يالحظ فيها أيمناقشتها، اال انه ال  

أو سوري. فهي تتمنى بروز قوة الدولة لتحقيق األمن. دون االخذ بنظر االعتبار ان تحقيق األمن  أو كشعب عراق    أشوري  

في دوامة من حكومات أمنية   بقاءنا  ولم يحقق بناء دولة عصرية، وبالتالي  ،أمن  يحقق أيوالتضحية بكل شيء من أجله، لم  

خارجي(. أما االتجاه الثاني والمنخرط    دولة حقيقية، ودائما بحجة األمن )داخلي أولم تتطور، ولم تتمكن من وضع اسس بناء  

جد لكي أجل تفكيكها إلى اقاليم، فانه أيضا، وعلى مستوى شعبنا، ال يعمل بفي التوجهات التي تقول بتقنين الدولة والعمل من 

  يمكن االستناد اليها، تجربة إقليم   قوانين فعليةخرجت، ولكنها لم تتحول إلى  يتم إنجاز الكثير له. وان كانت بعض المسودات قد  

 كوردستان كنموذج.

في أخر    الحقوق والقوانينالسياسية مع االسف ال تتعامل مع    وقانوني، ولكنحق    ألنهيحاول البعض االدعاء بفرض ما نريده،  

شعبنا، ممن استهوتهم مقولة الشعب  تتعامل مع موازين القوى. وهذا األمر يكاد المبتدئ بالسياسة يدركه، اال أبناء األمر، إنها

االصيل. فبالرغم من عدم رغبتنا في المجادلة حول هذه المقولة، اال ان تحقيقها يحتاج إلى وعي قانوني ودستوري واجتماعي.  

نفس ما قلناه مرارا بوجوب العمل مع القوى الليبرالية    ق األقليات في االكثريات التي نتعايش معها، أيوانتشار الوعي بحقو

المنطقة لكي نتمكن من ان نقتنص حقوقنا من هؤالء الجائعين للسلطة والقوة. ان المطالبة بدعم دولي لتحقيق المطالب  في  

األخر، هذا األمر الذي، يستغربه  المطالب في فخ العنصرية ونكران حقوق  الكثير من االحيان يتم تشويهه، حينما يقع  أيضا في  

بدعمهم. فالمظلوم من المفروض ان ال يتحول إلى ظالم وان كان بالكالم. والمؤسف ان المطالبين بالفرض  كل من نطالب  

نسيانه حينما نطرح مطالب تلغي   جزء من هذه القوة، بل يطلبونها من المجتمع الدولي، الذي نحاول  يملكون أي  بالقوة، ال

الدولي هو مجموعة من الدول، ذات المصالح المتضاربة، وبالتالي علينا ان نكون بمستوى من األخر، متناسين ان المجتمع  

 البعض فيها ويحاول دعمنا لكسب هذه القوة إلى جانبه. مجال( لكي يطمع  القوة )في أي

بموازين القوى، ويتصارع ألجل البقاء، يطلب المساندة والدعم، وليس ان نكون حمل ثقيل  األخر من جيراننا أيضا محكوم  أن  

وهذا ال يعني ان ال نطالب وال نعمل من أجل إقرار حقوقنا، بل ان نحدد كيف ومتى. وان نعمل من أجل ايجاد أوراق عليه.  

ء في الحالة الراهنة، فان وضعنا هو كمتسولين على مائدة لألخر ان ينجذب اليها، لكي يطلب التحالف معنا. أما البقاقوة، يمكن  

ن في كل االحوال بحاجة إلى حليف قوي، حليف دولي ومحلي اننا بحاجة إلى التحالف مع القوى القائمة حإذا ن اال.ليس  اللئام

يسيرون إلى األمام   يناألخرتأتي. الن  فعالية، ساكتين منتظرين متغيرات قد تأتي أو ال    يمكننا البقاء بال أيعلى األرض، وال  

 دائمة الن في حالة حركة دائمة، ولن ينتظروا لحين ان نقرر ان نبدأ. اننا بحاجة    مومطالبهم وه  رؤاهمأو يتعاملون ويطرحون  

بشكل التي يمكن االستثمار فيها ألجل تحقيق وجود قوي لنا، ولعل نقطة المهجر ان استثمرت  نبحث عن المزيد من نقاط  

جيدة. المهجر الذي يمكن ان يستثمر في البناء وتطوير البني التحتية والبني االقتصادية صحيح، باعتقادي يمكن ان تأتي بنتائج  

البنية  لألحزاب  ولهذا األمر هناك مهمة  العاملة.    لأليدي الجالبة لألموال والمشغلة     القانونية واألمنيةللعمل من أجل تطوير 

حول المهجر هو ايجاد وسائل لجذب الشباب المهجري إلى العودة، ومعايشة    ش فيها. ومن واجب األحزابللمناطق التي نعي

التغني به، إلى حالة العمل    العمل القومي من حالة الرومانسية القومية، أيخراج  البناء والتطور وترسيخ الجذور. إل  مغامرة 

 ترسيخ الوجود.  الفعلي، أي

 

 

 

 

 

 



 

 

 ؟ من هم أعداء شعبنا

 

سؤال يتبادر إلى الذهن دائما حينما نسمع من بعض النشطاء وهم يكررون مرة بعد أخرى، هذه الكلمة أعداء شعبنا يريدون  

سبب. ولعل أسهل أسباب العداوة الطمع بما    القضاء علينا. الحقيقة العداوة أيضا لها مسببات، وال يمكن ان تظهر بدون أي

النزاع على ممتلكات أو ألسباب دينية أو تاريخية. كل هذه يمكن ان تكون أسبابا للعداوة، حتى تملك، وقد يتطور األمر بسبب 

بين شخصين فردين، ولكن العداء بين شعبين قد يكون كما في حالتنا ألسباب تاريخية. كان يكون مترسخا في عقول أحدهم  

. وهذا األمر يمكن تلمسه من شعبنا وموقفه من المأسي والحروب والمذابح التي حدثت في التاريخ من شعب ضد شعب أخر

والحركة القومية التركية، جراء ما حدث في التاريخ القريب والممتد لمائتي سنة الماضية.    الشعب الكوردي والسلطة العثمانية

ثت بين شعوب أخرى  الباقي في الذاكرة، أو الذي تمكن شعبنا من االحتفاظ به مكتوبا. ولكن مثل هذه األحداث حد  ألنهوالحقيقة  

أيضا، وشعبنا عانى كثيرا في مناطق أخرى، فبعد ان كان األكثرية في المنطقة المعروفة بالعراق وسوريا الحاليتين تحول 

إلى أقلية، بفعل الضغوط والمذابح والقوانين المجحفة. وكمثال ان الشعب االلماني والفرنسي عانا كثيرا من العداء التاريخي  

    يإنسان  تجاوز هذه المرحلة بحلول مبتكرة وبنشر فكر  ر والجنرال شارل ديغول وتمكنا من  اووم كونراد ادينبينهم، لحين قد

 .ييرهغ ونشر التاريخ كما حدث وتقبل ما حدث، ألنه لم يعد من الممكن ت

ستراتيجية وعلى ضوء  نحن كشعب، ال زلنا ال نملك قيادة موحدة وال دولة لها مصالح محددة لكي يمكن ان تحدد مصالحنا اال

هذه المصالح يمكن تحديد العدو من الصديق. في عنوان لمقاله قال االستاذ انطوان صنا )ال أصدقاء لشعبنا في الوطن(، وهو  

شيء. نحن مع االسف حتى القوى التي نملكها والتي يمكن ان    صحيح، فمن يكون صديقا لجهة ال يمكن ان يستفيد منها بأي

 !دقاء، نفرط فيها وندمرها. الن عدونا االول هو نحننسوقها لنكسب االص

لنأتي إلى األرض التي نتباكى عليها، هذه األرض تركناها في الغالب اثناء ثورة ايلول ضد الحكومات العراقية المختلفة. نعم 

واغلب من هاجر   تعرضنا لالعتداء من قبل أذناب السلطة وخصوصا من قوات الجتا، ولكننا لم نرتبط باألرض. بل تركناها

كلمة في    ألقيت، حينها شخصيا ورغم صغر سني  1973لم يتعرض لظلم مباشر. لنتذكر الهجرة الكبرى التي ابتدأت في عام  

بذلك، كنا كأعضاء   نكتفلجنة الشباب االثوري في كنيسة مار عوديشو على أعضاء اللجنة عن الهجرة ومخاطرها، ولم  

لهجرة وضرورة التشبث بالبقاء، واذكر ان لم تخني الذاكرة اننا دعونا االستاذ خوشابا  نبشر ضد ا  األشوريللحزب الوطني  

محاضرة قومية في لجنة الشباب وكانت حول الهجرة أيضا. ورغم نشاطنا كحزب وكلجان الشباب وكالنادي   أللقاءسوالقا  

. وكانت بال أسباب مباشرة أبدا. فالحكومة ةموغرافيكبير في خلخلة أوضاع شعبنا الدي  تأثيرالثقافي، اال ان تلك الهجرة كان لها  

كان قد قدم للتفاوض حول حقوق    األشوريكانت ال تزال في سالم مع الحركة الكوردية والحزب الشيوعي يعمل علنا، والوفد  

ا  األشوريين الحكومة  العراقية.  الحكومة  العراقية، والمار شمعون كان قد رفض وعلنا عرض  الحكومة  لعراقية أخذت مع 

ت السفر حتى لمن لم يكن يملك شهادة  انح جوازم كانت ت  خطوة واحدة نشرت الدعايات وسهلت عملية الخروج، بحيث إنها

الجنسية العراقية، وتلقفها شعبنا. من كان سبب هذه الضربة القاضية على شعبنا؟ الم نكن نحن، علما ان المهاجرين في تلك  

 من المتعلمين، ومن الطبقة المتوسطة.؟الفترة أو غالبيتهم كانوا 

في ظروف الحرب العراقية اإليرانية، تأسس لشعبنا تنظيمات سياسية، كان يمكن ان تكون ذات دور فاعل في تحديد مستقبل 

 ، ومن ثم االتحاد الديمقراطياألشوريوكبيت نهرين وكالتجمع الديمقراطي    األشوريةأفضل لشعبنا، كالحركة الديمقراطية  

 ألفومروا بهذه التنظيمات، ولم يلتحق بها اال ما ندر. لو كان لنا    إيران، هرب االالف من شبابنا من الحرب وإلى  األشوري

إلى عشرين في   لنا. ولكن بقي عشرة  القوة أفضل بكثير  الحاملين لألسلحة، لكان ميزان  المناصرين والفعالين  أكثر من  أو 

كان من حملة الشهادات. نعم كانت هناك مشاكل،    إيران وفقط. علما ان اغلب من عبر إلى  الحركة ومثلهم أو اقل في التجمع  

اال ان الكثرة أحيانا تتغلب على المشاكل، ولعل قلة العدد، وقلة الموارد، كانت سببا، لعدم احتسابنا في جبهة جود، والتي قلت  

ستاني، ان لم تقبلوا التجمع، فنحن ال مانع لدينا لقبول  في اجتماع مع عضو من اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكورد

 .الحركة. ولكنا كنا ضعفاء وقليلي العدد

حينما تحررت المناطق من سلطة صدام، وإذا كنا نبكي على األرض التاريخية وحقنا المسلوب، كم منا عاد إلى هذه األرض،  

اقام مصلحة أو مصنع؟ كم حزب م  ىكم منا اشتر العاممنزل أو أرض أو  ة هناك دعا إلى استثمار حقيقي في  لن أحزابنا 

ولم يرد ان يسمع أحد، الن الجميع انتشوا ببطوالت متخيلة تم سوقها. لو كنا    الوطني للدعمالمنطقة، عدا شعار رفعه الحزب  

لنا التنازالت،    واوقدموازين كثيرة. لتودد الناس الينا،  ت معلى االقل نشكل عشرون بالمائة من سكان المنطقة االن، لتغير 

عشرين بالمائة، ومع الة إعالمية واقتصادية مخطط لها، لكانت عملت الكثير الكثير. ولما حاولنا معالجة خيباتنا بتاريخ مضى  

 .زفناها ونحن نهربنولكن كل الفرص است ،به يتغنىوبعضهم ال يزال 



 

 

انهم يريدون ان يترجم كل شيء إلى   ،منظمات حقوق اإلنسانفي السياسة الصداقة تعني المصالح، السياسيين ليسوا رؤساء  

البنادق، اعداد الدوالرات، من هنا تنبع الصداقة السياسية، أما ان نتصورها كالصداقة بين  اعداد، اعداد االصوات، اعداد 

ويفكر من يدعو هناك نوعا من المصلحة. فهل فكرنا    شخصين فهو وهم، حتى بين شخصين يجب ان تكون الميول مشتركة أي

 .القيم على الشعب وكأنهحق، يسمح كل واحد ان يحدد أعداء شعبنا  الجميع أعداء شعبنا حقا. وبأي

وتنفيذ  التخطيط  في  شعبنا  ممثلي  بمشاركة  ونطالب  ومساواتانا،  حقوقنا  نريد  نحن  عالي  بصوت  ولنقولها  حقوق،  لنا  نعم 

األخر، اليس مطلوبا  على هويته. ولكن لكي نفرض هذه الحقوق على    السياسيات، وفي تمكينه من تطوير ثقافته والمحافظة

االتحاد حولها. يقول السيد كنا ان السيد مسعود البرزاني قال له، انه مؤيد لوحدة شعبنا، ولكن ماذا يفعل لو انه في زاخو التقى 

  األشوري منهم نحن كلدان، اال ينطبق المثل    مطرانا فقال له نحن لسنا منهم نحن سريان، وعنكاوا التقى أخر فقال له نحن لسنا

األخر ان يكون أكثر  ي كي خارو )الجوز من الداخل يفسد(. أبسط مفاهيم السياسية، تقول انه ليس مطلوبا من  اوعلينا كوزا مك

ل منا وكل  وبكل انقساماتنا ان يقروا ما نريد، وك  يناألخرقومية منك، وخصوصا هو من شعب وأمة أخرى. نحن نطالب  

 .يريد  حزب حسبماتسمية وكل 

وكيف نبني الصداقات، وكيف نكسب االصدقاء. لكي  األصدقاء،نحن بأمس الحاجة إلى االصدقاء، وليكن شعارنا كيف نخلق 

شعبنا الباقين على األرض، من ترسيخ وجودهم وتطويره، ونحن    نتمكن وبمعيتهم ان نبني مستقبل مستقر، قد يمكن ألبناء

 .عضدهم سنكون

اصدقكم القول، لو اننا قدمنا ملفا كامال وموثقا بأمالكنا    .ولكن لكي نكسب االصدقاء، علينا ان نتعلم كيف نتحدث، كيف نطالب

جاوز، فان الكثير من ذلك سيحدث. تحالما يتم حل ال  سيسكنونهاتجاوز عليها وبشكل قانوني، وقلنا ان أصحابها  مالفعلية وال

من زرع    إنسان    وان تشرب وان تزرع، فمن الصعب منع    تأكلتجاه شعوبها، الشعوب تريد ان  ولكن للدول مسؤوليات  

منتوج يدخل في    دولة ان تتركه. الن أي  أراض صالحة للزراعة متروكة، الن أصحابها بعيدين عنها، انه أمر، ال يمكن الي

 .بهذا الشكل أو أخر النهاية في الميزانية

وهي االستفتاء، قانونيا العراق منح حق تقرير المصير للكورد، وهناك العشرات من االتفاقيات بين  وفي مسالة المثارة حاليا  

االطراف تتضمن مثل هذا البند، ما حدث انه يمكن معارضة االستفتاء، ألنه كما هو حق للكورد، فالرفض كذلك حق للناس 

عدائية. في المقابل كان يجب التأكيد على ان اجراء االستفتاء  هستيريا  ولكن عندنا ظهر وكإنها .بالموضوع رأيهاللتعبير عن 

جاوزات، وتسمية الدولة والمسال التربوية وحق المشاركة تالحل قضية  له مشروط بتلبية حقوقنا المشروعة. ومنها    اوتأييدن

القوانين لت القومية  اوافق مع تطلعتفي القرار والتنفيذ، وتعديل  والدينة. السياسية وكل سياسي يفهم انه في  ت شعبنا وهويته 

مراحل التغييرات تحدث المطالبات الكبرى وتحدث المساومات الكبيرة. فهل تحركنا كذلك. يقول السد كنا ان السيد مسعود 

ويحددوا المطالب بشكل واضح سواء   سيجتمعونشعبنا ويحددوا مطالبهم ويقدموها، فهل    البرزاني طلب منه ان يجمع أحزاب

ها وفي علمهم انهم يمارسون عملية سياسية، وليس مثاليات منظمات  ن على ضوء بروكسل أو المطالب السابقة. وهل سيقدمو

اننا بارعون في تضييع  قلنرى هل سنبحث عن أعداء شعبنا، أم علينا ان نكسب االصد    .حقوق اإلنسان اء، وبالسياسة. أم 
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 ين العودة إلى البدء النهر أبناء

 

، ومن خاللها إلى قواعدها  األشوريةالنهرين رسالة تحت عنوان رسالة مفتوحة إلى قيادة الحركة الديمقراطية    نشر حزب أبناء

حمد سعيد الحركة والذي رفض الرسالة جملة وتفصيال، فهو أ  لي بعض االصدقاء رأي  أرسلومؤازريها المحترمين.  وقد  

احمد سعيد الحركة هو انه يمكن التملص منه    ودة إلى بيت الطاعة. والشيء الجيد في رأيالنهرين الع  بان على أبناءيعتقد  

التحدث باسم الحركة في أيباعتباره غير   ولكن ان يعي   ،الرسالةعلى    بإيجابيةلحظة. ولذا نتمنى ان ترد الحركة    مخول 

 معضلة.  بقاء الممارسات واألخطاء لن يحل أيسيق مع نالطرفان ان الت

والحزن، فانا شخصيا قد عبرت    لألسيمؤسسة من مؤسسات شعبنا هو مدعاة    انقسام في أي  ان االنقسام أي  أسجلد ان  أو

مؤسسة هي ملك لشعبنا، وما تملكه من خبرات وامكانيات هو ملك بالنهاية لهذا الشعب، بغض النظر ان  ة  وقلت ان أيمرار  

 جمعت وراكمت ألجله. يستعمل هذه االمكانيات والقدرات لغير ماالبعض 

السرياني وقضيته القومية.. باتت معقدة جدا ال سيما في ظل   أشوري   ))ال شك إن المرحلة الراهنة التي يمر بها شعبنا الكلدو

التجاذبات الداخلية التي يشهدها من جهة، وغياب قيادته السياسية وعدم تحقق الوحدة القومية ولو بأدنى مستوياتها من جهة 

 ((.إلى جانب الدور السلبي الذي يلعبه باستمرار حلفاء األمس في تغذية وديمومة هذا الواقع عبر مختلف الوسائل.  أخرى

أود ان اعلم من يتم مخاطبته في هذه الفقرة، يا ترى منذ متى لم تكن قضيتنا معقدة جدا، وما دور السياسي، اليس العمل للتغلب 

ننتظر من حليفنا أو من ندعي انه حليفنا، ان يقوم بالمهمة بدال عنا؟ ولماذا   ا؟ ولماذنجازاتعلى التعقيدات وفتح الطريق لإل

يتغاضى عن مصالحه، ألجل من؟ هل ألجل عيوننا السود مثال؟ أود فقط ان أوجه انظار كاتبي هذه الفقرة هل سمعوا  نريده ان  

راتنا وامكانياتنا وبزيادة وتقوية تحالفاتنا، وحتى  ينشره من وجهت له الرسالة؟ لماذا ال نحاول ممارسة العمل بقدبالخطاب الذي  

حلفاء األمس لم يعودوا كما كانوا باألمس، هل عملنا للتحضير لتحالفات منطقية وقابلة للتطوير ولزيادة ميزان لو كنا نعتقد ان  

ا المؤسف تضعنا اليوم  ))كل ذلك وغيره من القراءات إزاء واقع شعبنالقائم ألجل حفظ الحصص مثال؟  شعبنا في الصراع  

 (( عملنا القومي برمتهجميعا في موقف مراجعة الذات وإعادة الحسابات باليات 

أخوتي االعزاء اسمحوا لي ان أقول انكم لم تراجعوا الذات أبدا. وال ترغبون من التعلم من التجارب أبدا. الن مراجعة الذات  

 التعلم من التجارب. وتعني حقا اليات جديدة! تعني 

فاحصة لقضية شعبنا على مدى أكثر من خمسة وعشرين عاما الماضية حتى االن، فإننا سنجدها بال شك في  متأنية ))فبنظرة  

ال بل تُعد مأساوية في الكثير من ثناياها، على الرغم من محاوالت تجميلها بمنح وإقرار بعض الحقوق هنا وهناك،  تراجع..  

 )) .المشروعة مستويات طموحاته وتطلعاته  ألدنىهة، ولم ترتِق إطالقا بمجملها ناقصة أو مشوّ والتي كانت 

، ماهي البدائل التي تم طرحها خالل هذه الخمسة  اثناياهإذا قضية شعبنا في تراجع مستمر، ال بل تعد مأساوية في الكثير من  

جزء من قيادة الحركة خالل كل تلك   كنتم  وأنتموالعشرون السنة، لعدم تراجع ولعدم وصول األمر إلى الوضع المأساوي،  

االقل في الواحد والعشرين الماضية ان لم تكن في الخمسة والعشرون سنة الماضية. ان مراجعة الذات تعني طرح المدة على  

  المسؤولية. فقط أود ان اعرف كيف يمكننا تشخيص السلبيات بكل هذه العمومية والتي يراد منها رفع العتب، وتحمل    األمور

بعض   لتعديلها  وتحريك  مقترحاتكم  فاين  ومشوهة،  ناقصة  الحقوق  كانت  وإذا  الواقع.  يغير  الهواء  بعض  لعل  االغصان 

 وتطويرها؟ 

))ففي االقليم.. فقد شهدنا االنتهاك تلو االنتهاك طيلة هذه الفترة بدءا من التعمد في تجاهل مبدأ شراكة شعبنا الحقيقية في العملية  

  اركنا في وضع حجرها األساس، ومرورا بهضم حقوقه االدارية والتجاوز واالستيالء على أراضيه، وانتهاء السياسية التي ش

 (( .انا الداخلية.. وغيرها من الملفات االستراتيجية التي تمس شعبنا في الصميميابالتدخل السافر في قض

الشراكة   مبدألحكم الذاتي في السماء، اكدت مرارا على وفي مقالة تحت عنوان لم نقل اننا نريد ا 2008تشرين االول  29في 

الشراكة وحق الفيتو للمكونات، اين  مبدأعلى  أكدناللعراق الموحد،  أشوريةوفي رؤية   1995كمثال، ال بل اننا في عام وهذا  

تنظيماتنا السياسية من هذا الطرح، ليس بالقبول أو الرفض، بل بالحوار حوله، لتطويره أو اغناءه. إذا كان هناك من كان بقية  

النظر    أكد السافر في قضولفت  التدخل  تكوينه االياحول األمر. ماهي طرق  الذي كنتم جزء من  داري انا من قبل االقليم، 

ن، نحن كلنا حينما ال يمكننا الحوار. وفي خضم كل ما كان يحدث كما  ئومرة أخرى نحن المخطوالسياسي؟ أخوتي االعزاء  

حدثت في التسعينيات، كان نضال الحركة متجها إلى كيفية، العمل من أجل سد   منها إنهاتقولون في فقرتكم أعاله والتي افهم  

على الساحة السياسية، وبأخس الطرق، كنشر اتهامات بالعمالة مرة للنظام ومرات مات شعبنا  االبواب أمام حضور بقية تنظي

وتشاركون معهم في وقف اقتتالهم الكوردي الكوردي، كما سمعنا. في عام للكورد الذين كنتم تعملون معهم وتحكمون معهم  



 

 

التي ال    1984خريف   لصحيفة خيروتا  افتتاحية  علما  نشرت  أحد  لمضمون   إنهايذكرها  نشرا ووضوحا  االكثر  الصحيفة 

جزء من الشعب العراقي. أقول في تلك االفتتاحية لفت النظر  حقوقنا، ال بل من ذلك الزمان طالبنا بالمشاركة في القرار كوننا  

ية أخرى، حينما  بمظالت قانون  يستضلواسيطلبون ان  شعبنا بطريقة سلسلة وهادئة واال فانهم    التعامل مع أبناء  ضرورةإلى  

شعبنا ألنه يمتلك القوة. ماذا كان توقع  على أبناءالبعض يقسوا  رأيتيشعرون باننا نقسو عليهم أو نظلمهم، وكان ذلك بعد ان 

أمامهم بنشر االكاذيب، هل كان عليها ان تلم  ان تسد كل االبواب    ان تعمل وحركتكم تحاول  األشوريةالبعض من االطراف  

ورغم عدم نجاح الحركة في مسعاها اال  ترحل أو تعلن االستسالم، أم انه كان عليها ان توضح وتفند ما تم نشره.  جويالتها و

أبدا. والدليل اتهاماتكم التعميمية لم تتنصلوا من هذه الممارسات    وأنتماستمرت على هذا المنوال، ومع االسف ال تزال،    إنها

 ترى ما ال تروه. اضد أطراف شعبنا بعد االنتخابات ألنه

 (())ومن الطبيعي هنا أن نُحّمل المسؤولية المباشرة للحزب الديمقراطي الكردستاني كونه الحزب الحاكم طيلة هذه الفترة

لية ما  وال أبدا ليس طبيعيا أبدا، بل الطبيعي ان نتحمل مسؤولية ما عملنا وما لم نعمل، ولنقلها صراحة اننا لم نتحمل مسؤ

شعبنا أو بعض    بإظهار سلطتنا من خالل بعض االلسن الكريه ضد بعض أبناء  شغولينالواجب على اعناقنا، وكنا م حملناه من  

 .الوطن، وبصورة مستفزةشركاءنا في 

القتل و  االستهدافالكثير من    2003))أما بالنسبة للمناطق التي تقع تحت سيطرة بغداد، فقد شهد شعبنا وكما تعلمون، منذ عام  

الهوية وإقصائه من المشاركة السياسية الحقيقية، إلى جانب حرمانه من حقوقه كشعب أصيل.. مما دفعه إلى ترك مناطقه، على  

إلى االقليم.. ومن ثم الهجرة إلى خارج الوطن، وبذلك فقد تناقصت أعداده بشكل كبير.. ناهيك عن معاناة أهلنا في واللجوء  

 ((لرؤية الواضحة لمستقبل هذه المنطقة بعد المآسي التي تعرضت لها على يد عصابات داعش ظل غياب اسهل نينوى في 

كما نستشف من الفقرات أعاله،  اإلقليم  كل هذا والبعض قال انهم في اصطياف، وإذا كان شعبنا مظلوما ومقتوال ومضطهدا في  

في ذلك، علما انكم تدركون ان  األحزاب  دوركم ودور بقية  لجاء شعبنا إلى االقليم؟ ولماذا هاجر إلى الخارج، ما كان  لماذا  

ربع سكانه، نزلوا فجاءة عليه وهم بحاجة لكل البنى التحتية   راتقريبا بمقد  أي  إنسان    حينها استوعب أكثر من مليون  في  اإلقليم  

لي حول المسالة، ولوال بعض الكنائس  الضرورية. فما كان دور أحزابنا كلها؟ هل وجهتم نقدا لدورها السلبي والال أباوالمواد  

األخر، لكانت قد وقعت كوارث أكبر. لنتذكر ماذا عملت اللجنة الخيرية وكيف عمرت الدور في المجتمع المدني    ومنظمات

والتي لم يتمن أحد ان يعيش فيها، ولكنه وقف وبكل صالفة ضد مشاريع   تلك الدور التي هلل لها البعض،بداية التسعينيات  

المشاريع ورغم قابليتها للنقد وللتعديل واقتراح سبل أفضل، ولكن أحزابنا لم تستفد منها وتقوي لسيد سركيس اغاجان. هذه  ا

خالل نشاطات وفعاليات تظهر وجودنا ومشاركتنا في الحياة في االقليم. ان المشاركة ليس  واألرض من    الروابط بين اإلنسان  

تمكنتم من فرضه على االجهزة األمنية، وعلى حراس الغابات وعلى البشمركة.    أشوري  من طرف واحد، بل متبادلة، فكم  

العام    عن االقليم، ال بل دفعت نحو ذلك االتجاه من خالل تعبئة الرأيلقد كانت أحزابنا بغالبيتها تعيش حالة غربة    أخوتي،

 وخصوصا في المهجر بهذا االتجاه.

كانت وال زالت   ع شعبنا المرير الذي فُرض عليه عبر سياسات ووسائل أقل ما يُقال عنها إنها))وانطالقا من هذه الرؤية لواق

يقينا أنه مطلب جماهيري ُملح ال سيما في هذه المرحلة المصيرية والمفصلية من مجحفة   وغير أخالقية، وتلبية لما نشعر 

 )) .تاريخه

القيادة    ذكرتموهان ما     ، بمعنى إنهااألشوريةالديمقراطية    الحالية للحركةأعاله ليس رؤية، بل هو مشاركة فعلية في رؤية 

لكم وبثقة ومشتركة مؤسفة، تظهر انكم بدال من ان تتطورا، تراجعتم عن الكثير من اآلمال التي وضعت عليكم. ان نزرؤية  

ذات مصداقية وقدرة وامكانيات، وعدم قدرتكم على النجاح، باعتقادي يجب    االنتخابات ورغم ضم قائمتكم وجوهاعالية في  

على النقد. ما حدث في االنتخابات الحالية حدث   الجرأة واالنفتاحتضيعون أو تلغون الخطوات االيجابية من نوع  ان ال يجعلكم  

عراق سابقا حدث بمساعدة أطراف أخرى، والاإلقليم  وكانت هناك دالئل على ان نجاح البعض في انتخابات  قبلها وقبلها،  

ولكن حصلتم أيضا على اصوات يمكن التشكيك فيها، ألنه من   ،االنتخاباتدخلتم هذه    وأنتمواليوم  ونتيجة لحسابات سياسية.  

ك نتيجة أخطاء اليس كذلك؟ ولكن التشكيك قد يكون بمقدار ما حصل كل طرف. إذا ليس هناهذه الكمية    تأتيغير المعقول ان  

 األخر.أحد أفضل من  

في تحقيق  اليه شعبنا  الواقع نحو ما يصبو  تغيير هذا  باتجاه  التصدي  لنمضي معا نحو  اليكم صادقين مخلصين  يدنا  ))نمد 

المشروعة، وذلك بالتنسيق المشترك ودون تحفظ في الوطن والمهجر، ولنضع االليات والفعاليات القومية المناسبة  طموحاته  

  .)) شعبناومستوى التحديات التي يمر بها التي ترتقي 

 ةالديمقراطيالحركة    األخر، أيال غبار على مد اليد، ال بل ال غبار على العمل المشترك أو حتى الوحدة في حالتكم مع الطرف  

، أبدا فكلما اجتمعت االطراف واالمكانيات قوت المقدرة على مواجهة الصعاب، ولكن ليس بإخفاء األخطاء والخطايا،  األشورية



 

 

لم تعملوا غير ذلك ايها االخوة، اين المعالجة اين وضع االصبع على الجرح. ولكن ما يمكن ان يقال هنا أيضا، هو لماذا انكم 

؟ إذا كان األمر هو التنسيق المشترك. اليس مطلوبا ان يتم ضم كل االطراف تحت خيمة واحدة، بحيث  ياااليديولوج استثنيتم  

شعبنا، وليس لكم حقا أخالقيا   ومهما كان رأيكم فيهم فهم من أبناء  االيديولوجياشرعية التحدث باسم شعبنا. ان ال يمكن سلبكم 

ان  ان تفرضوالتحاولوا   ذلك. ال بل  البعض وذلك    االيديولوجيا  غير  لدسائس  بالسياسية    لقلة خبرتهمسيكونون صيد سهال 

يس من واجبكم ضمهم إلى العمل المشترك لكي يتم ألوسهل نينوى. فاإلقليم  وخصوصا في  اليومية في مناطق تواجد شعبنا  

 تنويرهم بما يحدث؟ 

01/06/2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االفراد والجماعات حقوق 

 ـ نوهدرا األشوريينللعراق الموحد لنخبة من المثقفين  أشوريةقراءة في رؤية 

  

التكوين، كيف لنا ان نوفق ما بين حقوق االفراد وحقوق الجماعات؟ انه    فسيفسائيفي بلد كالعراق متعدد القوميات واالديان،  

 . ونبني الثقة المطلوبة، هذه الثقة المفقودة منذ انشاء العراق كبلد وان شئتم إنها األمورسؤال يجب االجابة عليه، لكي تستقيم  

األخرى، نراها  مل الخوف لديها كل الجماعات من  في الشرق مفقودة منذ زمن غابر. فالجماعات المختلفة، ونتيجة لتراكم عوا

متقوقعة في ذاتها غير قادرة لالنفتاح، الذي يساعد في خلق المجتمع الوطني السليم. يكون أساسه االنتماء إلى وطن، ففي وطننا 

البلد   السنية بحكم  الطائفة  القوميات و  تأسيسه ولحدالعروبة منذ    باسمالعراق، استمرت  دافعة  إلى  الطوائف  االن.   األخرى 

الطائفة، ال فهذا ليس غايتنا، ولكن لتبيان    توجيه االتهام إلى مجموع أبناء  البتةالهامش، وإذا قلنا الطائفة السنية، فهذا ال يعني  

راد أحد  الطائفة الشيعية، وإذا أ  الحقيقة فالحكم لم يخرج عنها على الرغم من ان أكثر الطوائف اإلسالمية عددا هم من أبناء

المزايدة بالقول ان العروبة هي التي كانت حاكمة فالغريب ان في خالل أكثر من سبعين عاما من عمر العراق الحالي لم يظهر 

 غبار على عروبة شيعة العراق.  حاكم عروبي شيعي، على الرغم عدم وجود أي

أننا نعود إلى التذكير بأن الشعب العراقي  ولكيال نخرج عن إطار البحث هذا، المخصص لبحث حقوق االفراد والجماعات، ف

العراق يتوزع إلى   والتركمان واألرمن، واالنتماء الديني ألبناءواألشوريين  يتكون من القوميات التالية وهم العرب والكورد  

االرثو والسريان  والشرقيين))النساطرة((  الكلدان((   (( الكاثوليك  والمسيحية)  والسنة(  الشيعة   واالزيديةذكس(،  اإلسالم) 

تجاوزنا مسالة حقوق االفراد المندائيون.ان غاية بحثنا هذا هو توضيح حقوق الجماعات المكونة للشعب العراقي، إذا    والصابئة

تداول السلطة    بأحقيةالمعارضة العراقية قد وجدت لها الحل باتباع الديمقراطية السياسية، واالقرار    التي سنقر بأن أحزاب

 لمي يكون الحكم فيه لصناديق االقتراع. س بأسلوب

أحزاب  ان  أمنا بصحة  السلطة    ولو جدال  استالمها  حالة  في  الديمقراطية،  توجهاتها ستمارس  بمختلف  العراقية  المعارضة 

هذه   تلفة؟ علما بأن أبناءخأو الطوائف الدينية الم  القوميات،  العوائل العراقية، أوأو    ،الجماعاتالسياسية، ما الضامن لحقوق  

موعات المكونة للشعب العراقي هم مواطنون في البلد وليسوا دخالء أو مهاجرين قدموا اليه. ان واجبنا كعراقيين نرغب جالم

البلد عن   السياسي ويبعد  الصحيحة لالستقرار  أبنائه ويضع االسس  بلدنا على اسس صحيحة يؤمن مستقبل جميع  بناء  في 

ا القاه حتى االن من الدمار على الرغم  ظاحث عن النعوامل التدخل االجنبي.  يدعونا للب م االصلح واألمثل لبلدنا لكي نبعده عمَّ

 من غناه االقتصادي والحضاري. 

أن العمل من أجل ان يتمتع جميع افراد الشعب العراقي بحقوقهم الفردية أمر مطلوب، وواجبنا النضال من أجل تحقيقه، ونقصد  

والمعتقد وحق صيانة كرامة  كحق الحياة، والرأي  المتعارف عليها والموثقة في المواثيق اإلنسانية،بالحقوق الفردية، الحقوق 

وعدم تعرضه للتعذيب والمالحقة اال بأذن قانوني صريح وحق الدفاع عن النفس وحق التجمع واالضراب والتظاهر    اإلنسان  

الشعب    ذات أهداف علنية، ان النضال من أجل ان يتمتع كل أبناء  مات السياسية والثقافية واالجتماعيةظالمن  السلمي وحق إقامة

شريعة  يمكن الي ي الإنسان   ، والتمتع بهذه الحقوق حق  إنسان  العراقي بمختلف تالوينه القومية والطائفية، نراه واجب كل  

هذه الحقوق وعرضته للمهانة   لبت اإلنسان  .  وإذا كانت تجربة الحكومات الدكتاتورية التي سأو قانون ان يسلبها من اإلنسان  

النتائج الوخيمة العاقبة التي أبتلت الشعوب التي تعرضت لهذه المحن    أرتناوالقتل والتشريد تحت مختلف الشعارات الزائفة قد  

 نظام مستقبلي للعراق. نعود للتأكيد على االيمان المطلق بهذه الحقوق ووجوب تطبيقها في أي  فأننابها، 

ان إشكالية العراق ليست فقط في عدم توفير الحريات الفردية فقط، وحتى لو تحقق ذلك، فأنه ليس بكاٍف لخلق االطمئنان اال  

فيه   يتحقق  ان  المختلفة، ال يمكن  والدينية  القومية  بمكوناته  العراقي  فالشعب  الفردية،  الحريات  واالستقرار وضمان تحقيق 

مثل هذه الحريات فقط، الن ما اصطلحنا على تسميته بالنسيج العراقي ليس نسيجا من  االستقرار السياسي في نظام يركن إلى 

مادة واحدة أو خيوط متشابهة.  والنيات الصادقة لمن طرح هذا المصطلح ال تخفي حقيقة الواقع، فليس بالنيات تبني البلدان. 

أتت   االنتخابات  ونتيجة  طبقت  السياسية  الديمقراطية  ان  جدال  فرضنا  تطالب  اإلسالمية  األحزاب  لصالح  فلو  بتطبيق  التي 

ان مجرد تطبيق الشريعة يعني    .دينا  الشريعة واسلمة القوانين، فأين ستظل حقوق االفراد وخصوصا لغير معتنقي اإلسالم

التي  حق سيأتي شخصا من دين أخر ليحدد لي الممارسة االفضل    وهو حق المعتقد، وبأي  لإلنسان    محو أحد الحقوق األساسية

الشريعة إلى ركنين وهما    )تستندمنزل    ألهىيجب ان أمارسها.  كما ان معارضة الشريعة وتطبيقها سيعتبر معارضة ألمر  

(( فأين حرية المعتقد في مثل  فاقتلوهبدل دينه    ))منالنبوية الشريفة( يقول الحديث النبوي الشريف    واألحاديثالقرآن الكريم  

ماضي والمذابح التي تعرضت لها األقليات الدينية باألخص.  يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار،  هذه الحالة.  كما ان مخاوف ال

ذات توجه   القراء، فلو استلمت دفة الحكم وبشكل ديمقراطي أيضا أحزاب  ألذهانونأتي لمثال توضيحي أخر لمقاربة المطلوب  

األخرى.  ومرة أخرى نقول ان تجارب الماضي  لقوميات  لن تسن قوانين تحد من حقوق القومية ل  قومي عربي.  ما الضامن إنها



 

 

النية   معك حسن  فإذا كنت  السياسة،  في  نية  فال حسن  االعتبار،  بنضر  تؤخذ  ان  وأخالقك،      ألننييجب  مشاربك  اعرف 

العراق كلهم   ستسير بحسن نية. ان أبناء  تية. ومن يضمن إنهااال  لألجيالفالمطلوب ليس تحقيق دولة للمتحاورين فقط وانما  

يشاركون في بناء اقتصاده ويشاركون في الدفاع عنه ويعملون من أجل تطوره، وثروة العراق تعود لكل الشعب العراقي،  

وعليه فأن المطلوب للخروج من المستنقع الحالي ليس فقط الدعوة إلى التعددية السياسية وانما إلى التعددية الحضارية والثقافية  

للعراق، ومشاركة كل القوميات كشعوب متساوية بغض النظر عن العدد في تسيير شؤون   القومية والدينية  واالقرار بالتعددية

 العراق، لضمان عدم استغالل موارد البلد لتحقيق أهداف وتوجهات معينة فقط كما هو األمر لحد االن.
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 باألكاذيب مفكر قومي يساري كل اداته كراس دعائي ملئ 

 

  

الرئيس األمر التسمية ولست  ي تذكرت بيان  الفارسي )هم يطلقون عليه هذه  الخليج  انا(  كي جيمي كارتر بخصوص اعتبار 

الماحق، فكان   السوفياتي الساحقمهمة لألمن القومي األمريكي. هذا القرار الذي أوقعنا في حيص بيص عن رد االتحاد    منطقة

 ، هذا االحتالل الذي ساعد على وضع مسمارا اضافيا في نعشه الالحق.ألفغانستانردا اسود باحتاللهم 

ومفهوم األمن القومي. وانا    األشوريةكل هذا خطر ببالي وانا اطالع مقالة االستاذ هرمز طيرو المعنونة بالحركة الديمقراطية  

طروحات اقتصادية وسياسية وعلمية واجتماعية جديدة لكي تحقق لنا الحركة األمن   أجداطالع هذه المقالة كنت بانتظار ان  

القومي، فكما اعرف األمن القومي انه حالة شاملة تتضمن االقتصاد القوي، ونظام مالي متمكن، وحالة أمنية مستقرة، وقوات  

 دفاعية وهجومية مقتدرة، وتحالفات سياسية راسخة، ووحدة داخلية ثابتة. 

يعينا ماذا  فهم  يتطلب  لشعبنا،  القومي  األمن  مناقشة  ولكن  أمر محمود ومطلوب.  للنقاش  الحجم  بهذا  قضية  هذا   هن طرح 

ولكن المضمون يخالف كل ذلك. ولذا فانا اعتقد ان االستاذ هرمز طيرو    ،كعناوينالمصطلح، وليس فقط طرح مصطلحات  

، ودليلنا هو نص المقالة  األشوريةيقوم باستعمال مصطلحات كبيرة وذات مدلوالت استراتيجية ويلبسها للحركة الديمقراطية  

 ي لغايات أخرى؟ترم التي سنأخذها ونناقشها وسنرى هل فيها أيتوجه لمعالجة األمن القومي، أم إنها

للحركة لكي تأخذ بزمام المبادرة من أجل القضاء على حالة الفوضى الفكرية واالجتماعية   مقالته بدعوةيبدا السيد طيرو     .

الحركة التباع سياسة إمكانية  .  ويعزز هذه الدعوة بتساؤل عن  األشوريشعبنا الكلداني السرياني    والثقافية لدى جانب من أبناء

تجنب مخاطر سياسة الفوضى هذه.  وتتماشى مع المكانة التاريخية للحركة.  وكما ترون فان مدخل المقالة يطالب حكيمة ت

الحركة بان تتبع سياسة حكيمة لتجنب مخاطر الفوضى، ويعرض المطالبة بشكل سؤال عن قدرتها في تحقيق هذا األمر.   

ومي المنشود.  بالطبع نحن نسير في حقل الغام سيثير اسئلة عديدة والسؤال يمكن اعتباره جزء أساسي من المطلوب لألمن الق

وشائكة حول تحقيق هذا األمن.  فاألمن القومي وبما هو مصطلح سياسي ملتبس، ألنه بالحقيقة يتحمل ان يقال له االستراتيجية 

السيد طيرو من صفات كتلك التي   خهيسبإلى مراميها.  يتطلب الكثير، ولعل أهم شيء ، إذا سلمنا بما  القومية لوصول األمة 

البعث، على الحركة الديمقراطية  األحزاب  كان يطلقها أنصار   وخصوصا   األشوريةالمدعية بالثورية السابقة ومنها حزب 

ار القانوني  ليسوا  ضمن اإلطاألمة  تفتقد أهم اسس لتكون فعالة اال وهو كون أبناء  كونها تمتلك المكانة التاريخية والفعالة، فإنها

قانونية متعددة ال يمكن    ألنظمةلتحكم الحركة بمسارهم. ، فال يعقل ان تضع الحركة مخططا لألمن القومي لشعبنا وهو يخضع  

 للحركة التحكم بها، وخصوصا انه يعاني التشتت ليس في بلدان متعددة بل تشتتا تسمويا ومذهبيا وقصورا في الوعي القومي. 

أساسا غير مستقلة .  وال يقول لنا كيف يتحقق األمر واألمةحركة بالتأكيد على استقاللية قرار األمة السيد طيروا ال  ويطالب

  أو حتى في مصيرها، باعتبارها أقلية  االيديولوجياالمفروضة عليها أكثر مما تؤثر هي في    للتأثيراتوهي بالفعل تخضع  

رقة هي انه في الوقت الذي تعمل االطراف االقل امتالكا للدور التاريخي  قومية في محيط أكثري متعدد التوجهات.  ولكن المفا

شعبنا من ممارسة    ان لم يكن المشكوك في أمرها. بحسب السيد طيروا، من أجل تحقيق محيط قانوني وسياسي يمكن ألبناء

في هذا الوقت تقوم الحركة ذات    عديد.إشكاالت  نوع من السيادة على أنفسهم ولتحقيق وبناء شرعية قانونية ملزمة ألجل حل  

تحت الحزام من أجل تحقيق مكاسب حزبية.  وذلك من   ضرب األمة  عنها، هيالمكانة التاريخية بتقديم مطالب اقل ما يقال  

كوردستان هذه المقترحات الفضيحة التي لم يكن من وراءها اال محاولة تحسين    خالل تقديم مقترحاتها لتعديل دستور إقليم

هي التي تدفع الثمن من مستقبلها.  دون ان نجد من قبل السيد طيرو وأمثاله ، حتى لو كانت األمةااليديولوجياة لدى  الصور

 أينقد صريح لهذه الممارسة الغبية.

سلمنا بما يستنتج السيد طيروا من خالل االحصاءات التي يطرحها وال يقول لنا كيف توصل اليها. وهل ان ما حصلت    وإذا

 فإنها األولى  وطنية.، وفي حالة  ألحزاب  شعبنا أم هناك أخرين صوتوا    األخرى هو كل أبناءليه الحركة وأحزابنا القومية  ع

؟ ونقول برغم كل ما يذكره السيد  االيديولوجيافضيحة جديدة لمن حاول تضخيم اعداد شعبنا فقط لكي يخلق حالة عداء ضد  

كان من المفترض    ففي الوقت الذي  شعبنا،نرى في الواقع نتائج باهتة، ال بل كارثية على     حركة.لل  طيرو من نسب وإنجازات

لمن يمتلك مثل هذه القوة المفترضة من ان تتمكن من ان تجمع الجميع تحت مظلتها لتحقيق طموحات الشعب ولتحقيق أحد  

اسس األمن القومي.  نرى ان ممارسات هذه الحركة كانت السبب المباشر لعدم تحقيق وحدة القرار ولو من خالل االتفاق على 

مثل تلك التي يزرعها ويشيعها  بأوهام  الحركة على االنفراد برأيها والتحلق به وحيدة متسلحة  وحدة التسمية، التي اصرت  

تها  يحققون شيئا، من خالل محاوال  االيديولوجياالسيد طيرو في ادمغة قيادات الحركة. فال هي حققت ما تريده وال تركت  

جميع االقرار بما تقترحه واال فسيكونون في خانة العمالء وبائعي  فرض رؤيتها، التي لم يكن خلفها، اال التأكيد على ان على ال



 

 

يوازيها  ال  وثقافة  وفلسفة  بفكر  والتغني  شعبنا!،  تنظيمات  بقية  هم  االعداء  وهنا  اعدائي  وعلى  وعلي  والضمير.   الذمة 

نطلع عليها لحد االن، والموجود الذي  في طرحها هو أمر يلغيه الواقع فهذا الفكر والفلسفة المدعي بها والتي لم    االيديولوجيا

أيفكر قومي شعاراتي ال يعالج أي لم يتمكن من جعل    ،مشكلة  اطلعنا عليه ال يختلف عن  العواطف والغرائز،  بل يخاطب 

 يلتفون على هذا الفكر والفلسفة.   االيديولوجيا

عليها  السياسية التي يدعي ان الحركة تمتلكها لم نطلع  لدى السيد طيرو انه يتغنى بأمور ال تطبق في الواقع فالبرامج    ةالمشكل 

ولحد االن اال في مرتين وهي مرة عندما شاركت   1992، ال بل ان الحركة لم تقدم مقترحات علنية وحسب علمنا منذ عام  أبدا

ظة.  ومرة  حوفي أخر ل  مع مجموعة من البرلمانيين في المطالبة بتمديد التعليم السرياني ليشمل المراحل المتوسطة واالعدادية

كوردستان المقترح )المقترحات الفضيحة(.  وحتى لو كانت لها أجندة سرية    أخرى عندما قدمت مقترحات لتعديل دستور إقليم

لم تطبقها في الواقع.  ولعل أهم دليل على ذلك هو تغريدها وحيدة خارج االتفاق العام لمجمل قوانا السياسية.  وبالتالي    فإنها

هناك أسهل    فليس،  (القومي(  ))األمنا التغريد هو بالضد من كل التطلعات التي يتطلع اليها السيد طيرو، ا ولعل أهمها  ان هذ

.  ولكن بما ان السيد طيرو يطرح نفسه مفكرا، فكان عليه ان يخضع  االيديولوجيامن طرح االنتقادات واالنتقاص من قيم  

مثال، ال يمتلك    األشوريف.  فال ندري كيف يحكم ان المجلس الشعبي الكلداني السرياني  لقياس معين أو لميزان معرو  األمور

 الهوية. .  أو ماهي مظاهر وتجليات امتالك ةالمنافسهوية معينة وال يقول لنا ما هي االسس المتعارف عليها لكي تمكنه من 

انه طرح نفسه منافسا للحركة.  وانه قد خرج من سباق العمل السياسي    األشوريالحزب الوطني    طيرو انالسيد    ويدعي

كشخص ال اعرف هذه األسباب فهل له ان ينورني بها؟، وكيف خرج   لشعبنا.  وألسباب باتت معروفة للجميع، والحقيقة إنني  

فالحزب ولكل المراقبين   .التي طرحها بنفسه  لألسسالفتقار  اوما هو  من السباق وهو فعال في كل التجمعات القائمة لشعبنا.   

الخاص، وقد ساهم مع الكل في كل مؤتمرات المعارضة   بأسلوبهولكن    ،شعبنايمات  ظالمحايدين طرح نفسه مشتركا مع كل تن

وما تالها وشارك في كل اللقاءات الخاصة بشعبنا وكان جريئا في طرح رؤيته   1999وخصوصا منذ مؤتمر نيويورك لعام  

لغة الشعارات ولكنه مستمر، لعدم اعتماده على    ،بطيئاوما يريد تحقيقه. والحزب يتقدم بخطوات إلى األمام وان كان هذا التقدم  

 مسؤوالالتباس اال في مخيلة السيد طيرو. الن الحزب كان    والعموميات.  أما من ناحية التباس الذي يعانيه الحزب فال يوجد أي

وواضحا مع نفسه ومع جماهيره ومع شعبه، فأحد مؤسسيه اتهم بانه كان في فترة معينة يعمل لصالح النظام البعثي، فهذا ال 

لم تكن طبيعية أو ان هناك شكوكا معينة، أخذ مبادرة جريئة   األمورالحزب، الن الحزب عندما شعر بان  يفقد من مصداقية  

وهي أبعاد هذا المسؤول ليس عن مواقع المسؤولية بل عن الحزب من خالل إعالن حل الحزب، واالبتعاد الجماعي، ومن ثم 

أيبعد سنة وايام من تأسيس الحزب   1974أب عام    5حدث في  إعادة تشكيل الحزب بمن كان من ثقاة االعضاء، وهذا األمر  

والعشرون من عمره حينذاك، والمأخوذون   الثانية  يتعدىأيقبل أربعة وثالثون عام، ان أعضاء الحزب والذي كان أكبرهم ال  

وعندما شعروا بان هناك  العالمي، قد عملوا بصفاء وبنية خالصة ألجل أمتهم    األشوريبهالة وتاريخ مالك ياقو وسمعة االتحاد  

من كان مشكوكا فيه، وهذا األمر حدث قبل أربعة وثالثون عاما، وخالل كل هذه االعوام    بإبعادشكوكا ما، عدلوا مسارهم  

العمل القومي ولعل أهمها في المجال الطالبي والنادي الثقافي االثوري المركز   كان للحزب ادوارا مشرفة في مختلف مجاالت

، والكفاح المسلح من خالل ارسال عضوين قياديين إلى هناك واالن في المهجر، في كل محطات األشوريةالشبيبة  العام، ولجان  

العمل القومي اثبت الحزب حضورا، ليس حضورا مصلحيا، بل حضورا فاعال مؤثرا وعامال من أجل وحدة القرار السياسي  

تهمة فهذا األمر ال يعني للحزب أي اشيء، ألنه تخلص من هذا    ة بأي، أما القاء القبض على أحد مؤسسيه في الواليات المتحد

  1996كشخص حزبي. ولكن المفارقة التي الحظناها ان النظام قد جند السيد وليم شاؤل للتجسس عام    1974الشخص منذ عام  

في السنوات    ابنحسب المعلومات المنشورة، وهذا يثير لدينا تساؤالت عن سبب حصر النظام كسب جواسيس من داخل شع

شعبنا لكسبهم للتجسس لصالح    ولثقتنا بالسيد طيرو وفكره نطلب منه إجابة فكرية تبرر هذا اللهاث وراء أبناء  ،1997و  1996

النظام في هذا التاريخ، وخصوصا ان التهمة طالت اناس أخرين موجودين في العراق وتم كسبهم لصالح أجهزة النظام خالل  

 نفس الفترة. 

بل شمل حزب بيت نهرين الديمقراطي، والظاهر    ،فقطنايي  السيد طيروا فالخروج من المنافسة ليس من نصيب االترونشكر ا

السيد طيرو عن أحزاب التي يمتلكها    كما قلت سابقا ان معلومات  القليلة  شعبنا وتاريخها ودورها محدود جدا والمعلومات 

ان السيد طيروا الذي يفترض ان يكون مفكرا استراتيجيا وخصوصا    أي    .7من كتيب صغير اسمه الكراس الثقافي رقم    مستلة

التاريخي    اإلطاروهو يعالج عناوين كبيرة ومعقدة كاألمن القومي، ان يكون مطلعا على فكر وتاريخ أحزاب شعبنا وضمن  

 الذي ولدت فيه وواقعها الحالي. 

،  األشوريةنالحظ أيتحرك جدي وفعلي سواء في الطروحات أو العمل الفعلي من قبل الحركة الديمقراطية   في الوقت الذي لم

تناقض   ما خال تقديمها لمذكرة العار التي زينت كمذكرة لتعديل دستور إقليم كوردستان، وهنا اؤكد على كلمة العار هذه، ألنها

يق حقوقنا التي من خاللها سنتمكن من خلق شرعية قانونية ودستورية وفعالة  التيار الشعبي في الوحدة والعمل المشترك وتحق 

السيد طيروا على عدم وجود منافس للحركة. ويعتبره خلل خطير في الديالكتيك، ونذكر السيد   يتأسفلتنفيذ االجندة القومية.   



 

 

ا مصداقية في الواقع، والحقيقة اننا لم نتمكن طيرو ان الديالكتيك لكي يعمل فهو بحاجة لرؤى مختلفة ومتعددة وأصيلة أي ان له

لم تطرح لحد االن حلوال محددة خارج إطار    ممثلة لطبقة اجتماعية في شعبنا، ألنها  األشوريةمن تصنيف الحركة الديمقراطية  

يال صادقا لطبقة اجتماعية  يريد ان يرى تمث   ،غلعم هيالشعاراتية، والتي نعتقد ان السيد طيرو ينبذها، فهو المؤمن بالديالكتيك ال

الكلدانية  الصغيرة  البورجوازية  ظلم  وإزالة  الحكم  في  البروليتارية  حلم  تحقيق  أجل  من  تعمل  التي  العاملة  كالطبقة    ثورية 

 .األشورية السريانية

قاسات زوعا هل حقا بات الزوعاويين اليوم يدركون الحاجة إلى قوى أخرى، أم ان القوى المراد تواجدها يجب ان تكون بم

الخاصة، وهي كما جسدتها النكتة المعروفة )عاش الحزب...... لصاحبه الحزب البعث العربي االشتراكي(( طبعا من هنا  

ولكن الحركة   ،شعبنافيها على ضرورة تواجد قوى سياسية متعددة في    أكدناالسيد طيروا إلى مقاالتنا التي    ندعويسرنا ان  

ان السيد طيروا وهو يتحدث عن األمن القومي لم يدرك كم ان الحركة فرطت بهذا األمن،    وطباليها لم يستمعوا. والغريب

وبأمنها الخاص عندما حولت كل تنظيمات شعبنا في العراق إلى أعداء لها وبممارسات مفضوحة ال بل بممارسات تم التأكيد 

القوم  إنها الحركة.  فال ندري لحد االن ما هو األمن  انعزال  إلى  للحركة ان تحققه وهي تعادي اغلب تؤدي  الذي يمكن  ي 

أمثال   مع  اال  تتحالف  تطلعاتنا، وال  وإلى  الينا  االقرب  الوطنية  االطراف  تعادي  بل وهي  تنظيمات ومؤسسات شعبها.  ال 

م  ه   هذه، والالضاري ومن سار على نهجه. وها هو السيد طيروا بدل ان يكحلها يعميها عندما يصور ان الجميع ضد حركته  

ها، وخصوصا في تربية العجول وتسمينها ونشر أسماء أعضاءها في الفضائح  لهم اال الوقوف موقفا متراص ضد إنجازات 

من    المتتالية. وكل العداء هو بفعل الحسد وتمكنت قوى شعبنا التي تحسد الحركة من دفع القوى الخارجية والتي هي أقوى

مفكر ويميل إلى وضع كل شيء في الميزان، تناسى انه يصف الحركة    إنسان    طيرو كالحركة لكي تعاديها.  بالطبع السيد  

تعادي القوى الخارجية    اشعبنا، ولم يسال نفسه لماذ  تستحوذ على ثقة أكثر من الثمانون بالمائة من أبناء  يرية وإنهاهبالقوة والجما

القوى مهادنة الحركة ودعمها وخصوصا ان ما تطالب به    الحركة وهي بهذه القوة داخل شعبها؟  الم يكن من مصلحة هذه

أساسي في السياسة    مبدامتحقق وليس بحاجة إلى أيتعب ووجع دماغ.  السيد طيرو تناسى أو يريد ان يجعلنا نلغي من عقلنا  

 تلتقإذا لماذا لم     بل المصلحة هي الدائمة.  ،صداقة دائمة  والم يقل دزرائلي في السياسة ال عداوة دائمة وال  .،وهو المصلحة

شيء فيكفيها القائم.  وان لم تصدقونا فعودوا  مصلحة كل االطراف مع الحركة وهي بهذه القوة، وكما قلنا فهي ال تطالب بأي

 اليها. أشرناإلى مذكرة العار التي قدمتها والتي 

مراحل تطور فكر البعث الذي كان من    الخاص، أي نفسإلى االهتمام باألمن    فجأةوهاكم األمن القومي الجديد القديم يتحول  

الرشيدة،  من أجل القائد.  نرى هنا ان االهمية هي في األمن الخاص للحركة وقيادتها    فصار الحقا الحزب واألمة  أجل األمة

وكل ذلك بسبب طروحاتها الفكرية القومييسارية أو القومي    . ؤامرات التي تريد النيل منهاتتعرض يوميا لمئات من الم  التي

ماركسية والمعتمدة على ديالكتيك هيغل الذي سرقه الرفيق ماركس. وها هم القيمين على مقدرات أمتنا يواجهون المخاطر 

سمح هللا خسرنا أحد جهابذة أمتنا.  ولحد االن لم يسال    واالنتباه، واال فالويل لألمة ان ال  والتيقظالحذر    وعليهموالتهديدات  

السيد طيرو كيف سمحت قيادة الحركة لنفسها في التورط في محاولة اغتيال عضو في قيادة الحزب الوطني وهي تعمل من  

 أجل تحقيق األمن القومي؟

أحد، فان تضخيم الذات إلى هذا    يسوء وال نتمناه ال  عضو من أعضاء الحركة الي  في الوقت الذي يؤلمنا لو تعرض أي 

الحركة    إلبعادبدفع القوى الكبرى    المنعوتة بالصغيرة،األحزاب  الحد المفرط، وفي الوقت الذي يشتكون من التهميش ومن قيام  

يع أو  ومصيرها بقيادة الحركة التي لم تفكر يوما بهذه المصير. إذا هناك منتوج جديد للب  عن لعب دورها.  نرى هنا ربط األمة

قراطي، بسبب مواقفها ودوما تبقي هذه المواقف غير متعرض لمخاطر جمة في زمن الحكم الديتقادم لبيعه وهو ان هذه القيادة  

في اللقاءات الخاصة هناك العداء ضد فالن وعالن بسبب الدفاع عن الحق   ولكن  ،اإلعالممعلنة وغير معروفة وخصوصا في  

 القومي!

فهو ال يعرف ان تجمع السريان جزء من المؤتمر الشعبي    البهرا،اال ما تنقله    أأو ال يقر  أال يقروالظاهر ان السيد طيروا  

اد الديمقراطي ح، وهذه العدم معرفة هي التي دعنته للتخمين بان تحالفا بين الحركة وحزب االتاألشوريالكلداني السرياني  

تماد على التحالف مع المطكستا، فحزب االتحاد الديمقراطي الكلداني  الكلداني وتجمع السريان المستقل سيغير الصورة.  وباالع

توضيحا يقول فيه ان ال تحملوا لقاءنا مع الحركة )يا أعضاء الحركة( أكثر مما يحتمل، فنحن التقينا    أصدركان قبل فترة قد  

ون فقط إشارة من الحركة لكي يهرولوا  معكم في إطار لقاءاتنا مع كل أحزاب شعبنا.  ان السيد طير يعتقد ان التنظيمين ينتظر 

وينظموا تحت عباءة الحركة.  السيد طيروا ال يدرك ان تحالف الحركة مع جهة من المطكستا لن يفيدها في العراق أبدا،  

 .إعالم الحركةوخصوصا مع ضمور 

بعد ان يسرد السيد طيرو مكانة الحركة على المستويات القومية والوطنية والدولية، مشيرا إلى مشاركتها السياسية في مجلس 

  طبعا محمال األمر إلى قدرة الحركة وقيادتها ملغيا أي  .من قانون تحرير العراقالمستفيدين  الحكم والوزارة واعتبارها من  

  .وما تبعه والسرقة الواضحة التي مارسها السيد كنا لجهد الشعب وتنظيماته في هذا المؤتمردور لشعبنا وباألخص مؤتمر لندن  



 

 

يلدا انتخبا كممثلين لشعبنا من قبل كل قوانا   ألبرتففي الوقت الذي منح مؤتمر لندن للسيد كنا صفة ممثل الشعب ألنه والسيد  

ي مؤتمر صالح الدين الذي سبق حرب تحرير العراق يلقي كلمة السياسية في قيادة المعارضة العراقية.  نرى ان السيد كنا ف

باسم الحركة متناسيا كل التطمينات التي منحت وكل االتفاقيات التي عقدت والتي على أساسها أيضا تم احتسابه ضمن القوى 

روف المحيطة بالعراق رير العراق. لقد كان حزب بيت نهرين الديمقراطي واضحا في موقفه، ولكن الظحالمستفادة من قانون ت

بطريق أفضل، اال ان عهدنا كان ان الثلج لن يترك صفته    األمورجعلت بقية االطراف تسكت انتظارا للتغيير لعل وعسى تسير  

التنازل من أجل تحقيق وحدة   وفضلفسيظل باردا أبدا.  وستظل الحركة ومؤيديها في نكران دور كل من عمل من أجل أمته 

األ ووحدة  النعمةالقرار  نتيجة  انتحارها  بعد  وباألخص  مكانتها  على  والتأكيد  الحركة  تسويق  محاولة  ان  القومية زا.  ليتها 

ب، ويجب هنا ان ال نعتقد ان افي مساعدة هذه الحركة للسير في جادة الصو  ال تساهم  والوطنية.  هي محاولة غريبة، ألنها

ود، فالمقالة ليست بحث لكي تستفاد منه قيادة الحركة في تحركاتها  الكاتب غير واعي في مسعاه، ال بالعكس، انه أمر مقص

شكوكه    بدأتالذي    ربريق ما عليها ليس اال.  وإعادة تسويقها للجمهو  بإضفاءالمستقبلية، بل كل ما فيه هو تجميل هذه القيادة  

، الن ال أحد هلتسويق أعالبالتعالي وتخرج خارج الجدران. ان هناك محاولة زرع مخاوف من زوال الحركة وهو ضمن ا 

يريد زوالها وهذا الزوال منوط بقيادتها فقط وبممارسات هذه القيادة المصرة على االنفراد واالنعزال وعدم االلتقاء بالتنظيمات  

اتت األخر في لعبة فرق تسد وهي لعبة بالعمل على شق الصف وأبعاد البعض وتقريب    تحاول  األخرى.  وحتى لو التقت فإنها

مفضوحة للجميع. ان تصوير الحركة وهي تحمل اعباء كبيرة ال يمكن الحد تحملها ألمر مثير للشفقة، فالحركة التي لم تتمكن 

بها تسويق نفسها    من ان تطرح ولو تصورا محددا لمستقبل شعبها ووطنها، وكل ما تمكنت من عمله هم صياغة مذكرة حاولت

االفضل لمصالحكم، هذه الحركة    ألننااألخرون.  فنرجو إعادة تأهيلنا  مما يطالب    بأقل  من خالل القول ها ان الحركة تطالب

 ال يمكن ان توصف بما يصفها السيد طيرو. 

ان األمن القومي الذي هو أمر يجب ان نعطيه أهميته الحقيقية، يجب ان ال يسوق ألجل صقل وإعادة تسويق جهة كانت هي  

لقومي )لوحدة القرا القومي(، من خالل وصفها كل االطراف القومية والتي قد ال يدرك السيد  التي كالت كل الضربات لألمن ا

عميلة لهذا الطرف أو  ذاك، فباألمس كان حزب االتحاد الديمقراطي الكلداني  صنيعة الحزب    طيرو مساهماتها القومية، بإنها

الذي تبدل؟، والم يكن نصيب ا  قيادي وأنصار الحركة، فم  يلوكها  مفضلةالديمقراطي الكوردستاني وكانت هذه التهمة علكة  

،احتسابهم في خانة االعداء.  في األشوريوبيت نهرين وبيت نهرين الوطني والمؤتمر الشعبي الكلداني السرياني    ياالتراناي

فهل بهذه الطريقة    األخرى،شعبها وباألخص من التنظيمات    موقف ظهرت الحركة قوية كانت قوتها توجه لضرب أبناء  أي

 يبنى األمن القومي؟

األمن القومي برغم من ارتباطه بالجغرافية، اال اننا سنتساهل ونقول سنخرجه من إطار الجغرافية، ولكن هذا األمن ورغم 

  ذلك بحاجة إلى البحث في ملفات أخرى وهي الملف االقتصادي، والملف السياسي والمالي واالجتماعي، ففي الملف االقتصادي 

يجب ان نوفر قدرات اقتصادية لتحقيق خططنا السياسية ونحن في الملف السياسي بحاجة إلى خلق تفاهمات على االقل على  

  ، ألنها االيديولوجيايمكن أو ليس بقدرة الحركة العمل مع    الخطوط العريضة لبرامجنا المستقبلية، وفي كل من هذين الملفين ال

واالكبر واالفضل وبالسياسة مصدر التفضيل ال يعمل، بل مصدر المصالح وتوافقها، ولعل من    ال تزال تطرح نفسها األقوى

القوى    اإمكانية  أسباب عدم   الوصل مع  قد قطعت كل خيوط  الحركة  القومي هو ان هذه  الحركة في ملف األمن  لعمل مع 

 السياسية االقرب الينا وهي القوى الكوردية والقوى الليبرالية. 

ن ان األمن القومي والذي سرنا به مع السيد طيرو يحتاج إلى نوع ما من السيادة واستقاللية القرار )استقاللية القرار برغم م

هو دائما أمر نسبي(.  ولكن الم تكن معارضة الحركة لمطلب الحكم الذاتي أحد اسس هدم األمن القومي المنشود، اال يعتقد  

التي يعانيها شعبنا ستجد لها الحل فقط في حالة تكوين شرعية قانونية لشعبنا،    ألساسيةالسيد الكاتب ان الكثير من المشاكل ا

وهذه الشرعية ستكون في أول تجلياتها في حالة تمتعنا بالحكم الذاتي. بالطبع ال نتفق مع الكاتب في اعتباره األمن القومي حالة 

عن كمية األمن القومي الذي يجب ان يتحقق، فاألمن القومي ان كان ضروريا فعلينا العمل    ليتساء يمكن كيلها أو قياسها حينما  

 أخرى مررنا على بعضها.  ولكن األمن القومي هي حالة تتشكل من توفر حاالت ،تحقيقهمن أجل 

ب، كنا من مناطق وجمعيات  واللغة واالد  في بداية الثمانينات من القرن الماضي، كنا مجموعة من الشباب التقت على حب األمة

في كنيسة مار عوديشو في منطقة الصناعة ومن الجمعية الثقافية للناطقين  األشوريمختلفة، ولكن جلنا كان من لجنة الشباب 

بالسريانية، وكان منهم االديب والشاعر روبين بيت شموئيل، والكاتب واالديب االب عمانوئيل يوخنا والشاعر واالديب نمرود  

والكاتبيوسف   هوزايا  يونان  والسياسي  شموئيل  والكاتب  بيت  روبين  الكاتب  والشاعر   واالديب  بيقاشا  اسكندر  واالديب 

واالديب نزار الديراني والكاتب اديب كوكا والشاعر المرحوم حورية ادم وغيرهم من الكتاب ممن تخرجوا من مدرسة الحياة 

كأساس للتطور والتقدم، المهم اننا كنا في عمر الشباب وقي    زات هذه األمةوالتجربة اليومية والحب الدائم لألمة ولحامل ممي

التندر فكان البعض يتندر على أحد أعضاء المجموعة بانه عندما يتعلم كلمة جديدة بالسورث يقوم  يهذا العمر     بتأليف كثر 

االخ كان يساعد في نشر هذه الكلمة  قصيدة شعرية فقط لكي يضمنها في شعره ، واعتقد ان التندر وان كان صحيحا اال ان  



 

 

مصطلحات )تعلمها حديثا( كما ان الحركة هي    او  والظاهر ان السيد طيرو يريد ان يربط الحركة بعنوانين  على الجمهور،

 لم تفكر بها أصال.  يمكنها ان تحققها، ألنها  أصال ال تعرفها وال

 عنكاوا  2008 أذار 8

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السرياني  أشوري نقد العقل الكلدو ،نقدفي 

 

العقل   )نقدنشر المفكر المغربي محمد عابد الجابري الكتب التالية والمعروفة بنقد العقل العربي وهي تكوين العقل العربي  

(    3عربي  و العقل السياسي العربي ) نقد العقل ال   (1986)   (2العقل العربي    )نقدبنية العقل العربي    ( و1984( )1العربي  

 (2001( ) 4و العقل االخالقي العربي ) نقد العقل العربي   (1990)

  العربي: نقد، ورد عليه المفكر السوري جورج طرابيشي بالكتب التالية والتي عرفت بنقد نقد العقل العربي وهي نظرية العقل  

 ،و وحدة العقل العربي : نقد   2002ِصدر  ( ،2نقد العقل العربي )ج  ،نقد  العربي: إشكاليات العقل    ( و1نقد العقل العربي )ج

 2004( ،صدر 4نقد العقل العربي)ج ،( و العقل المستقيل في اإلسالم: نقد3نقد العقل العربي )ج

وبدال من الدفاع عن اطروحاته لم يتوان المفكر الجابري من تعيير المفكر جورج طرابيشي بكونه مسيحي وكانت فضيحة    

 حات طويلة وحروب استمر لعدة سنوات واسالت الكثير من الحبرللفكر العربي شغلت صف

 السرياني على موقع زهريرا. أشوري نشر االستاذ هرمز طيرو مقالة عنونها بنقد العقل الكلدو 

الوعي   بنية  في  القصور  تبحث  فلسفية  مقالة  انه سيطالع  يظن  فهو  أعاله،  العنوان  ينخدع من  االجتماعية   بإشكالهوالقارئ 

يلفت النظر ان المقالة هي صياغة سياسية أو قالب انشائي لكي يصل الكاتب    شعبنا، اال ان ما  قافية بشكل عام لدى أبناءوالث

 . االيديولوجياإلى غاية محددة مسبقا وهي مدح فصيل سياسي وذم 

سيرة للشأن العام في العصر الحالي،  أشوريين فوق النقد وخصوصا في المجال الفهم العام للقيم الم  واذ كنت ال اعتقد اننا ك

السياسي   اإلعالم والخطابوان كنت اعتقد أيضا ان الكثيرين منا يستعملون مفردات تماشي العصر وبدت شائعة االستعمال في  

القيم    شعبنا في غالبيتهم لم يتخلصوا من  ين شفاف( اال ان أبناءد  )مثل رجل الدين اإلسالمي وهو يمدح بدينه فقال ان اإلسالم

 شعبنا. العشائرية الدينية بمجالها الضيق والمأخوذ من المحيط أكثر مما يعبر عن الدين الحقيقي ألبناء

، في حين ان المكون العام للعقل ليس السياسة بحد ذاتها ياأليديولوجومنذ البدء يدخلنا االستاذ طيرو في التصنيف السياسي  

كن المجال االكبر واالغلب هو المجال القيمي، فالعقل بما هو اداة لكسب المعارف ول  ،العقلعمل    مجاالت  إحدىفالسياسة هي  

االوسع   وإلعادةوالمهارات   المجال  فالثقافة هي  بالسياسية  ينحصر  الجديد، ال  وأبداع  وتطوير  انتاج  له  يقال  بما  صياغتها 

نقدية معينة   ألداة  األموريخضع الواقع ومسار  اال انه كما قلنا فالسيد طيرو حدد هدف مقالته دون ان    .والرحب لهذا العقل

أوصلته إلى ما وصل اليه، فهو كان يريد الوصول إلى الغاية التي حددها منذ البدء واستعمل كل ما سبق لتحقيق ذلك، وفي  

 لنفس ميزان النقد وأدواته. األموركل  إلخضاعبداعيا ناتج اهذا األمر تخرج المقالة من ان تكون عمال 

قالة النقدية الفكرية تعمل على ايجاد أو طرح مخارج لما يعتقده الكاتب ونتيجة لوضعه الحالة غير المرضية عنها في والم

لدى السيد طيرو هي رؤية شخصية ملتبسة بانتماء سياسي وكل ما يقوله الفصيل السياسي    نلتمسهاميزان النقد، فأداة النقد التي  

تمحيص ونقد وهنا يفقد االستاذ طيرو صفته بوصفه مفكراً،   من المسلمات وال يخضع الي  الذي يسانده السيد طيرو يعتبر لديه

المستخدمة   التفكير واالدوات واألمثلة  بنية  في  الخطاء والقصور  تبيان مكامن  فبدال من  السياسي،  يد  في  اداة  إلى  ويتحول 

بحث عن طرق لبناء مستقبل أفضل، نرى االستاذ لتوضيح الفكر، وكذلك االساليب التي تجعلنا نؤمن باننا كشعب ال زلنا ن

إلى الحل االفضل واالسهل وهو االستراتيجية الشوفينية للقوميات التي نشاركها العيش في المنطقة والتي كما يرى    يلجاطيرو  

المذهبية كاتبنا ترمي إلى فرض العزلة على شعبنا ومن ثم احتوائه وصهره وكذلك العمل على استنهاض النزعات الطائفية و

نزعات ما قبل تكوين األمم،    شعبنا، وهنا إذا نؤكد على وجود مثل هذه النزعات أي  والعشائرية والمنتشرة بين البعض من أبناء

األخر وجعل الذات بريئة ولكن الذئاب  باستنهاضها وإعادة احياءها هو رمي الخطاء والخطيئة على    االيديولوجيافان اتهام  

ن أمتنا وكما يعلم االستاذ طيرو لم تعد تعيش في غالبيتها في الوطن وبين نفس القوميات المار ذكرها اال ان العودة تنهشها.  وال

إلى التكوينات ما قبل القومية ونقصد العشارية والعصبيات القروية والطائفية كانت أكثر انتشارا في المهجر منها في الوطن.   

قول االستاذ طيرو بل لها أسبابها النفسية والمخاوف التي يجابهها الفرد. فهو الخائف على  وبالطبع ان هذه العودة ليست كما ي

ولكنه لم يقدم له هذه المظلة التي تحميه من   ،كبيرهويته نراه يلجا إلى الوحدات االصغر واالكثر قربا من ذاته من تشكيل أخر  

 االنصهار.

عمل العقل    ، بل بحث جانبا معينا من مجاالتاألشوري  العقل لدى اإلنسان    وكما قلنا ان السيد طيرو لم يبحث بنية الفكر أو

وهي السياسية ولذا فهو يدخل في هذا المجال متسرعا لكي يصل إلى غاياته المحددة مسبقا ويقسم االتجاهات الفكرية السائدة  

 وهي:بحسب وجهة نظره في شعبنا 

 االتجاه االشتراكي -



 

 

 االتجاه الديني  -

 االتجاه القومي  -

من منطقة عمادية وكان يتعلم في جورجيا واسمه   أشوري  فالفكر االشتراكي الذي كان أول من ادخله العراق هو شخص  

قرية كان في العمادية رغم ان اسم فاسيلي    بطرس فاسيلي وهذه هي المعلومة التي نمتلكها عنه، بحيث اننا ال نعرف من أي

شعبنا الذين استهوتهم    لكثير من أبناءملجأ  كان هذا الفكر أو االعتقاد واالنتماء السياسي هو    .المنطقةليس مستعمال في هذه  

من جوهره الفكري، حيث ان اغلب الشيوعيين الشرقيين سواء من المسيحيين أو المسلمين لم    خصوصا، أكثر مبادئه السياسية  

بصدفة ما لبدء الخليقة والتي    نهاافهذه الفلسفة الناكرة لبداية الجوهر وايم  يأخذوا من الفلسفة الماركسية اال تطبيقها السياسي.

لم    في غالبيتهمبقت هذه الحقائق عنها غير فاعلة لدى اغلب الشيوعيين. والماركسيين الشيوعيين    ،تقول بالمادة قبل الجوهر

م لشعارات ضبابية عن المساواة االقتصادية  يطرحوا برامج اقتصادية سياسية نابعة من طبيعة وواقع الوطن بقدر من طرحه

إلى مساواتاها بين األمم    باإلضافةبين الفقراء واالغنياء في طرح ساذج لحل المشكل االقتصادي، وهنا كان سبب انتشارها  

ساحة والشعوب في الطرح النظري. كل هذا ال يعني ان ننكر دور الرواد الشيوعيين من حملة االتجاه االشتراكي في تطوير م

المناقشات الفكرية وادخال الجديد للثقافة السائدة والمستكينة والراكدة منذ قرون على حاله. وهنا يجب ان نفرض ان من يتحدث  

في   السائد  الديمقراطي  االشتراكي  االتجاه  من  يكونوا  لم  طيروا  االستاذ  الحزب  األحزاب  عنهم  مثل  االوربية  االشتراكية 

 االشتراكي الفرنسي. والحزبعمال البريطاني االجتماعي االلماني وحزب ال

  سعيد شامايا  فاألستاذ  .  بل هو نقد سياسي واضح  ،فنقد االستاذ طيرو لبعض الشيوعيين السابقين ليس نقدا محددا بموقف فكري

ارها قوميات  لم يغادر موقفه الثابت باننا شعب واحد بخالف االستاذ حبيب تومي الذي مال كثيرا إلى فصل مكونات شعبنا واعتب

ال زال في الوطن واالستاذ تومي يقيم في النروج، في حين ان االستاذ دنخا البازي معروف   شامايا  فاألستاذمختلفة وكما نالحظ  

األخر  عنه انه من مؤيدي وحدة شعبنا وكذلك المرحوم توما توماس. ان صفة ما عندما تطلق على طرف ما يجب ان ال يجرد  

شعبنا للحزب الشيوعي العراقي هو انتماء واعي مارسه اناس رأوا في    أبناء  فانتماءسياسية مرحلية.    منها لمجرد اعتبارات

هذا االنتماء طريقا لتحقيق أهدافا عليا وسامية بنظرهم وحتى لو اختلفنا معهم. فان حقيقة أهدافهم يجب ان ال تنكر. فالمنتمون 

ومجرمين نتيجة هذا االنتماء لكي نبرر لهم االنتماء. فاالنتماء    كفرةلم يكونوا  الوطنية ومنها الحزب الشيوعي العراق    ألحزابنا

األخرى مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني أو حتى  كان من حقهم، ولكن في نفس االتجاه يمكن تفهم من انضم إلى األحزاب

حيث كان يصنف    1968انقالب عام    من تسلمه السلطة بعداألولى  حزب البعث العربي االشتراكي وخصوصا في المرحلة  

أذار لعام    11ومنها بيان  األولى  الناس فيه انه تعلم من تجاربه ولذا ايدت خطواته السياسية    حزب بورجوازي صغير ورأي

الجبهة مع الحزب الشيوعي العراقي. اال ان كل العراقيين   وللتركمان وإقامة  ومنح الحقوق الثقافية للناطقين بالسريانية  1970

أقوىا بانهيار  ولكن  فقط.  القمعية  الشوفينية  وممارساته  البعث  بحزب  ليس  أي  نصدموا  العالمية  الشيوعية  االتحاد   قالع 

ان صدمة الخداع التي مارستها القيادة السوفياتية كانت قوية بما يجعل الكثيرين يتنصل منها. فالديالكتيك لم يعد   .السوفياتي

كتيك وإقحامه في كل األمور ووضع الحتمية التاريخية كأمر مسلم به، لحرى ان تفسير الديامفيدا لكي يفسر كل شيء، وباأل 

 والممارسات. إلى هذا الدين سيدخل الجنة دون النظر إلى االعمال ينتميان من  تقابل طرحكان طرحا مبتذال وسوقيا وهي 

شعبنا، وفي ظله ونتيجة لهذا االعتناق إعادة شعبنا لعب    بناءأما عن االتجاه الديني فالدين المسيحي الذي اعتنقته الغالبية من أ

الفكري والعلمي في جامعات القيم والمنتوج  نصيبين وأورهي وجندي شابور واالديرة   دوره الحضاري في أبداع وتطوير 

ئة أو طليعة الستغالل هذه  والمدن الكثيرة، اال ان قوة الكنيسة وقوة سلطة البطريرك لم تجعله في ان يفكر دنيويا أو ان تقوم ف

سلطة سياسية خاصة بنا. أما    الرابطة أعني الرابطة المسيحية واللغة الواحدة والمنبع والتاريخ والحضارة الواحد، في إقامة

بحثت عن مركزها ومصلحتها الشخصية، فما حدث في أوربا من   الحكم على رجال الدين وعلى مراكز دينية معينة بإنها

بل ان المد القومي هو نتيجة لتطورات اقتصادية   ،تصاعد المد القومي لم يكن نابعاً حقيقاً من المراكز الدينية  التغييرات من

ونمو الطبقة الوسطى )البرجوازية( وفكرية أحدثها فالسفة عصر التنوير. وهذا ما لم يحدث لدينا في كل الشرق، حيث أخذنا  

احل االقتصادية والثقافية التي مرت بها أوربا والتي كان الفكر القومي نتاج لها.، الفكر القومي ونادينا به، دون ان نمر بالمر

تمتلك قوة عسكرية   وبالتالي فتطور الفكر القومي في ظل المؤسسة الدينية وخصوصا الكنيسة الشرقية، كان أمرا طبيعيا، ألنها

شعبنا. وكما نرى ان الفكر القومي    وحيدة القائمة بين أبناءالعشائر قياسا بغيرها.  والن الكنيسة كانت المؤسسة ال  من أبناء

شكيمة.   مؤسسة الكنيسة والمؤسسة العشائرية االدنى مرتبة واألقوى  لها، وهماليكون عابرا    استقوى بمؤسستين أساسا هو أتى 

ونراه من الصراع بين كل   ه نافي ظل مثل هذا التكوين كان ال بد من وجود تناقضات تحدث بين كل االطراف.  وهذا ما شاهد

تحت الرماد، في المهجر    المخبئةالمؤسسات القائمة في شعبنا.  فالمؤسسة العشائرية المندثرة اعيد بعث الدفء في جمراتها  

الواجهة وكان ال بد ان يتأثر مجتمعنا بها كحالة حماية   األشوري إلى  العشائر  قادة  أوال، واعاد احياءها صدام عندما اعاد 

 ليسوا أفضل منا. االيديولوجياوكحالة ان  



 

 

ة أو إقامة دولة مسيحية(. يمكن القول ال يوجد تيار مسيحي سياسي بشكل أيديولوجي في شعبنا )بمعنى تطبق تشريعات مسيحي

األخر سائد اال انه ليس تيارا سياسيا منظما أو مؤدلجاً، والغالب ان منبعه التراث ان االحتماء بالمسيحية المسالمة من غضب 

ان المذهب أو واعتقاد البعض بها وبأثارها الفكرية مثل    الطويل لتنظيمات الملة التي كانت سائدة في زمن السلطنة العثمانية

الك نعيش في الشرق ذمة في يد المسلمين الكرماء الذين تركونا لحد االن احياء. فثقافة    وإننا،  لالطائفة ورئيسها هو ممثل 

المواطني  لكل  الوطن بما هي ثقافة مساواة  لم تنتشر في  الدول  نالمواطنة  ثقافة  ، برغم دينهم ولونهم وجنسهم ولغتهم وهذه 

 م لحد االن في شرقنا.العصرية والتي لم تق

يؤسفنا وفي إطار نقد العقل أو الممارسة في شعبنا، يتم تجاهل حقائق كثيرة اثرت في مسار غالبيته العظمى وبكل طوائفه، 

واضطهاد ممنهجة وعلى أساس ديني في الغالب. ولم يتمكن ومنذ مذابح تيمورلنك    حيث تعرض ومنذ زمن طويل لعمليات إبادة 

لكي يتحول للتفكير في أمور أخرى. فالهم االكبر لديه وفي ظل تلك الظروف كان حماية النفس كشعب أو   من البقاء مستقرا

بقت تدير ما استطاعت    ت اال إنهات، في ظل كل هذه اآلالم تمكنت مؤسسة الكنيسة من البقاء وان انشقت وتشكأفراداسرة أو  

 ادارته. 

القومي   المثقف  الكنسية. ذات    من اتخاذ أي  ياألشورورغم كل شيء لم يتمكن  قرار مهم مهما كان خارج إطار المؤسسة 

األولى التاريخ الطويل في تسنمها المركز االول كممثلة للشعب أو لطوائفه المختلفة. فما حدث قبيل واثناء الحرب العالمية  

وبكل طوائفهم    االيديولوجياالشرقية أما    يدلنا ان القوة الوحيدة التي كان يمتلكها الشعب، كانت العشائر النسطورية والكنيسة

فلم يكن لديهم اال السكوت والقبول باألمر الواقع.  وهذا يدل ان الفكر القومي لم يكن قد استوعب الجماهير الكثيرة رغم ان 

 صارت معهودة ومرغوبة ومعشوقة من الكثيرين.  األشوريةالتسمية القومية 

ميديا. ويمكن  االوضع.  ومن الطرفين المختلفين بعد مؤتمر ريشا د  محركويسة والعشائر هم  وفي أحداث سميل أيضا كانت الكن

القومي كان خارج   الفكر  ان  القوميين    إيرانالكنسي بشكل عام في    اإلطارالقول  الكنائس  األشوريينالن  كانوا من مختلف 

أكثر   واالدب  الثقافة  نشر  ومرحلة  التبشير  مرحلة  في  كانوا  السياسية.وألنهم  التنظيمات  بناء  مرحلة  في   منهم 

يمكن القول ان أول تنظيم سياسي نشاء بعد أحداث سميل وال اعتقد ان أعضاءه كانوا معروفين. اال ان التنظيم كان من أجل 

يشوع  الثأر من مسببي سميل ومن المتخاذلين فيها. ولذا كان التنظيم قد خطط في أول عمل له إلى قتل كل من مار يوسف خنان

م عندما كشف المرحوم جورج والد الشهيدة ماركريت تفاصيل يوقد تم كشف التنظ  .في دوري  اومار سركيس ومار يوااله

العالمية    أشوري  ان أول تنظيم    )للحقيقة  .االمخطط وانه كان مكلفا بقتل مار يوااله وكان اسمه األولى  تأسس بعد الحرب 

وقد استمر التنظيم  ܐ ܚ ܚخيت خيت الب    الثالث كان  اتورايا( والتنظيم، واسسه الشهيد فريدون  األشوريالحزب االشتراكي  

األندية  من نهاية االربعينيات إلى نهاية الخمسينيات اال انه لم ينتشر جماهيريا وان كان االعتقاد السائد انه صاحب فكرة انشاء  

كركر. اال انه انتهى دون ان يخلف    رية. وقد شارك في بعض المظاهرات الشعبية وخصوصا في مظاهرة باباوالجمعيات الخي

لتساعد     .تراثا سياسيا معينا ومحددا الستينات تأسست منظومة معينة  بداية  االجتماعي والرياضي. وفي  العمل  التراث  اال 

كانت تطلق على نفسها اسم سيعتا   استشهاد هرمز مالك جكو واعتقد إنهارت بعد  إنها  اال إنها  الشهيد هرمز مالك جكو وتدعمه، 

اللجنة. وفي هذا اإلطار فال بد من التنويه ان شبانا من المتأثرين بأفكار الملفان نعوم فائق والشهيد أشور يوسف   أي( ܣܝܥܬܐ )

في سوريا، اال   في قامشليالديمقراطية    يةالخربوطي، قد قاموا بتأسيس أول تنظم سياسي مستمر لشعبنا باسم المنظمة األثور

ولكن جل اهتمامه انصب على المجال الثقافي والعلمي كمرحلة أولية تسبق دخول    ،الخبرةم لم يكن ناشطا سياسيا لقلة  يان التنظ

ل اعضائه.  العالمي من خال األشوريكوادره المجال السياسي، ولعله التنظيم السياسي الوحيد الذي شارك في تأسيس االتحاد 

ونشط أكثر في السبعينيات من هذا العصر وخصوصا من خالل نشطاءه في أوربا.  حيث قام بتنظيم الشعب من خالل مؤسسات  

في    األثوريةاألندية  بدورها القومي، والتي صدرت من قبل اتحاد    حويودو( المعروفة)  واتحادات قومية ونشر مجلة خويادة

 ة.السويديالسويد بدعم من الحكومة 

العالمي، وقد جوبه منذ البداية بهجمة كبيرة وخصوصا من قبل النظام العراقي. فقد    األشوريتأسس االتحاد    1968في عام  

اضطرت لكي    النعوت. اال إنها  بأبشعالعالمي وتنعته    األشوريالممولة من قبل النظام تهاجم االتحاد  اللبنانية  كانت الصحف  

الوفد برئاسة المرحوم مالك ياقو مالك اسماعيل في أوائل   تستقدم وفدا منه لكي تتفاوض معه من أجل حقوق شعبنا.  وقد أتى 

 . 1973عام .

لشباب تأسيس حزب قومي اال انهم انكشفوا في فترة التفكير وإقناع البعض بالفكرة  مجموعة من ا  حاولت  1970في بداية عام   

واذكر منهم كل من القس حاليا شليمون ايشو والسيد كوركيس خوشابا وقد تم القاء القبض عليهم فترة في األمن العام ومن ثم  

حزب أخر في كركوك   تأسس  1972يف عام  سراحهم بعد ان تعهدوا عدم العودة إلى مثل هذا األمر. ومن ثم في خر  أطلق

باسم حزب االخاء االثوري وقد اسسه المرحوم توما هرمز ايشو وأبنه الشهيد يوسف توما والسيد يونادم   نيةاوجامعة السليم

بالضرورة عضوا    أي  ،كان في االن نفسه عضوا في اتحاد طلبة كردستان العراق  ،يوسف كنا، علما ان السيد يونادم يوسف كنا



 

 

ي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقد تم مفاتحتي باالنضمام اليه وقد وافقت حينها اال ان من كلف باالتصال بي قد تنصل ف

 من المهمة

بشكل رسمي وان كانت بعض اللقاءات قد حدثت قبل ذلك من    األشوريالحزب الوطني    تأسس  1973تموز من عام    14وفي  

كانت مؤلفة من االخوة وليم شاؤول وبنيامين أبرم حنا وجارلس شمشون    عية. واعتقد إنهاما مجموعة من الشبيبة القومية الج

يكن   ياقو، ولم   يتداولكسو وعامر شمشون كسو وشمشون سركيس شمعون وديفس سركيس وليس كوركيس وكوركيس 

منية بالبحث والتقصي عنه.  ولم  لتأسيسه، لكيال ينزل إلى الشارع وتقوم االجهزة األ األولى  للحزب اسما ما خالل المراحل  

يكن يتسمى باسم حزب البعث االثوري كما يقول االستاذ طيرو.  وانا هنا اراهنه ان كان يعرف حقا تنظيما بهذا االسم أي  

أعداء الحزب أو المختلفين معه أو هو من المعلومات التي يذكرها الكراس   اختالقمن  حزب البعث االثوري. وهذا االسم هو

وإذا كانت معلومات السيد طيرو من    األشوريةالحركة الديمقراطية    واإلعالم فيوالصادر من مكتب الثقافة    7في رقم  التثقي

ميخائيل ممو    باألستاذوالمثقفين في شعبنا. ونتيجة لمتابعتي حول األمر فقد التقيت    على الثقافةاندب    هذا الكراس كلها فإنني  

لم تر النور،  كر بانه كانت هنالك فكرة من هذا القبيل قد طرحها السيد منان بولص.  اال إنهافي يونشوبينك في السويد.  وقد ذ

ندرك بان النظام البعثي ورغم كل االنفتاح الذي مارسه    ألنناشعبنا    واعتقد ان نشر مثل هذه الدعايات هو عملية خداع ألبناء

بحزب يمثل هذه التسمية ألنه حزب يناقض حزب البعث العربي االشتراكي  في بداية السبعينيات، اال انه ما كان مستعدا للقبول  

أي بالبعث،  االدعاء  لهما  يمكن  الذين  فالشعبين  األساس.  من  هما    وايديولوجيته  العراق  في  لهما  كان  ما  احياء  إعادة 

أسيس مثل هذا الحزب يعني  والعرب، الن لكليهما حضارة وإمبراطوريات انطلقتا من أرض العراق، فالسماح بتاألشوريين

شعبنا كلهم جهلة   النقيض الفعلي لطموحات العرب. اال ان من ينشر مثل هذه المعلومات الكاذبة يعتمد على أو يعتقد بان أبناء

من خالل المنطق والعقل. واستناد السيد طيرو إلى مقالة السيد وليم شاؤول هي عملية إجرامية حقا   األمورعلى  يحكمونوال 

والسيد طيرو    .السيد وليم شاؤول لم يذكر اسم حزب البعث االثوري أبدا في مقالته.  الن مثل هذا الحزب لم يتواجد أصالف

اال انه وقع في أخطاء مقصودة للدعاية السياسية من خالل نقل   ،ومن خالل عنوان مقالته، يرغب في ان يطرح نفسه مفكرا

اص لم يقولوا بها. ولكن السيد وليم شاؤول يخلط في التواريخ في مقاله المنشور في حقائق واسنادها إلى أشخ  وكإنهااكاذيب  

من تموز.  واعتقد ان السيد طيرو اعلم بالمقال ولم يقرأه، فاالجتماع الذي   19في عنكاوا كوم.  وليس في    2006تموز عام  13

سياسيا،  السيد وليم شاؤول فيه تقريرا    أقر وقد حضرته شخصيا وقد    1974تموز    15أو    14انعقد في نادي المشرق عقد  

فكرة تأسيس النادي قد نضجت حينها وتم عمل الكثير من أجال إعالن النادي، اال ان الحلقة المركزية في الحزب قد    وكانت 

 بالسيد وليم شاؤول.  وحدث انحلت وتم إعادة تشكيل الحزب من اعداد محدودة من االعضاء ممن كانت عالقتهم غير أساسية 

ان ما تم تأسيسه بوجود السيد وليم شاؤول لم يعمر اال سنة وايام معدودة وما نشأ بعد ذلك تغيير   . أي1974هذا في أوائل أب 

. ويمكن  األشوريكثيرا وخصوصا بعد المؤتمر االول في بغداد من ذلك العام وهذه المعلومات ال ينكرها الحزب الوطني  

يخ الحزب والتي نشرت من قبل قيادة التنظيم الخارجي في الحزب في كانون االول من عام الرجوع إلى النبذة التاريخية لتار

1996. 

  ، حينها  األشوريةأما حزب النسر االسود فهو أيضا من خيال الكاتب أو من خالل الدعايات التي بثتها إذاعة قصر شيرين  

فترة قصيرة في العراق أيضا.  اال انه ال وجود له بالحقيقة. انتشر اسم حزب النسر    االسود، بلولكنها بالتأكيد لم تقل النسر  

الحزب  واألحزاب أو  اليسار  السيد كوركيس خوشابا والقريبة من  العراق هي مجموعة  في  قامت  التي  الشيوعي، األخرى 

المتغير    األشورياألخر الذي تأسس كان الحزب    الذاكرة، والحزبالتقدمي ان لم تخني    األشوريان اسمها االتحاد    واعتقد

الديمقراطية   للحركة  السياسي  المكتب  ننو عضو  السادة شمائيل  بود  األشوريةزمنيا وكان من أعضاءه  غ اوالسيد عوديشو 

النضمام  والسيد شمشون اعتقد انه حاليا في كاليفورنيا. وانحل بعد ان قرر بعض االعضاء ا األشوريعضو الحزب الوطني 

 . 1983في عام  األشورية  الديمقراطيةإلى الحركة 

وخصوصا من الناحية السلبية.   اتخاذ القراراتيؤثر فيها عند  السريان، وماأشوريون وبدال من نقد البنية الفكرية للكلدو

الكورد. في الوقت الذي  العرب و ه بذلكوقصد خريناألاسسوا تنظيمات بدعم من  بأنهميوزع السيد طيرو اتهامات لألخرين 

ما كان في مصلحة القوميتين انشاء مثل هذه التنظيمات لكيال ينتشر الوعي السياسي في شعبنا، الن المنطق يقول ان االعداء  

في قوميات أخرى كما يتهم وينشر االستاذ   ، وانشاء أحزابأبادتهميفضلون ان يبقي أعداءهم جهالء هو أفضل لهم حتى من 

خضعت للنقد العقلي سنرى تفاهتها. اال ان التقاء مصالح االطراف من مختلف القوميات قد يساعد في ذلك،   طيرو عملية ان

بل يدخل في صلب المصالح السياسية والرؤية المختلفة والتي تبيحها الحريات التي  األشوريوهذا ال عالقة له بنقد العقل 

يتهم من قبل السيد طيرو بانه  األشوريةو من بعيد الحركة الديمقراطية يجب ان يتمتع بها الكل. والظاهر ان كل من نافس ول

بل طرح اتهامات على عواهنها ليس أكثر. والحقيقة اننا لم نطلع على مراجع اكاديمية  ،سند، ودون خريناالاداة من صنع  

االن لم نعلم بتقديم رسائل دكتوراه  ، فلحد قومية تقدميةأيديولوجية  تتعلق ببحث العمل السياسي في شعبنا وخلوه من أي

أما إذا كان يقصد مفكرنا بالمراجع االكاديمية بعض الكتابات في بهرا وفي كراريس الحركة فهذا   األمر،وماجستير حول 

وخضعت للمناقشات المستفيضة. ويقول )لقد بذل التجمع  خرجت من جامعات أمر أخر.  فال اعتقد ان أحد يعتقد إنها



 

 

أخرى ، خالل العقود الثالثة الماضية جهودا محمومة على كافة االصعدة من أجل نشر الفكر الناقص بين  أحزابواالتحاد و

الشعب   الواحدة ، فكان منها التعاون المطلق مع القوى التي تعمل على تغذية ونشر النعرة االنعزالية بين أبناءاألمة أبناء

سسات أو جمعيات وأشهرها " جمعية الثقافة الكلدانية" أو دعمه لصحف  الواحد ، وذلك من خالل تأسيس دوائر ومؤ

وفضائيات لنشر الكراهية ، ومثال على ذلك جريدة " قويامن " التي أسسها ويرأس تحريرها نمرود بيتو ، وكذلك فضائية 

Assyrian Sat بطة من مدينة االتي تبث برامجها الهCeres  و ، حيث الزمت هذه  في كاليفورنيا ، أسسها سركون داديش

إلى أجزاء   السريانية أشوريةالكلدو ف الحقيقة ، من خالل االستراتيجية التي تقضي بتفتيت األمةيالفضائية نفسها بتزي

صغيرة ، وخلق كيانات سياسية أو اجتماعية وهمية قائمة على اسس عنصرية ، مع دعم أيمكون يتصف برؤية ضيقة االفق 

 ومتطرفة(. 

عدد من صحيفة   بين كل هذه المكونات ، واعتقد جازما ان السيد طيرو لم يطلع على أيالسيد طيروا  ف ربط فال ادري كي

والتي كنت اديرها   األشوريقويامن، وكذلك انه لم يطلع على صحيفة خيروتا التي كان يصدرها التجمع الديمقراطي 

 بنا وكان سباقا في طرح صيغة التسميات الثالثة أييؤيد وحدة شع  األشوريوعلى الرغم ان الحزب الوطني  .شخصيا

وكذلك في مؤتمره الثاني المنعقد في تموز عام   2003الكلداني السرياني( وذلك في مؤتمر بغداد المنعقد عام  األشوري)

ولكنه يطرح نفسه  معاد،اال انه السيد طيرو يرغب في ضرب الجميع في عملية تقييم سياسية من طرف سياسي  2002

اال ان السيد  .وطروحاته وبين طروحات السيد سركون داديشو شورياألمفكرا.  فهناك تناقض واضح بين الحزب الوطني 

كيف ان السيد طيرو مرة يتهم الشعب وفكره بالضبابية ومرة  أعلم وال  بل كما يقال كغوغائي ال غير.ابل بالناطيرو يخلط الح

ناقص. بعد ان يسرد نبذا من وهل يستقيم األمران ولم افهم ما المقصود بالفكر القومي ال يوتبصر استراتيجبامتالك فكر 

  العالمي، ويعتبرهما من االتجاهات القومية والتي يعتبر إنها األشوريالديمقراطية واالتحاد  تاريخ كل من المنظمة األثورية

شعبنا   حين يجب ان يدور نقدنا حقا لفهم أبناء وفيعبرت عن فهم عميق للتراث والتاريخ.  حصلت على دعم شعبي، ألنها

شيء هو في مدى نجاحه في تحقيق خطوات ملموسة لألمام. اال ان  في نجاح أي األمورلتراث والتاريخ، الن محصلة  ل

 السيد طيرو يعبر عن هذه المهمة العويصة للمفكر ويلجأ إلى تقديم بعض العثرات التي وقعت فيها كل من المنظمة األثورية

  األشورية  ةالديمقراطيتقديم الحركة  اال وهو ،ه الوصول اليهصل إلى لب ما يريدالعالمي، لي األشوريالديمقراطية واالتحاد 

السرياني االصيل والناجح. ويقول )أن الحالة   أشوري كقمة الرؤية الفكرية والسياسية والتي عبرت حقا عن الفكر الكلدو 

السرياني في بالد ما بين النهرين بعد األحداث   يأشور الفكرية والسياسية واالجتماعية والثقافية التي عاشها شعبنا الكلدو

المنطلق األساسي لظهور بؤر وتجمعات وحركات ذات توجهات   الدراسات،كانت وحسب كافة  ،1968 - 1933 - 1915

إلى بعض المراكز الشبابية التابعة للكنائس .   باإلضافة  بصرة( -موصل  -نيةاسليم - بغداد)والجامعات قومية في المعاهد 

مسالة العقل الواعي ما يستحق   واألنهم لم يول الواعي( )الفكرقد كانت برامج اغلب هذه التجمعات تفتقر إلى العقل الواعي و

فظلت برامجهم الفكرية في إطار بدائي.  وبذلك عبروا عن الرؤية القاصرة للواقع الراهن.  وقد كان تأثير هذه  االهتمام.من 

 سلبيا ، مما ادى إلى (:لمثل هذه االيديولوجيا  الرؤية

برغم سردنا لبعض مراحل العمل القومي وكذلك السيد طيرو اال انه يعود ويقول ان وحسب الدراسات القول المار ذكره  

ومن دون ان تصهره  األولى من مقالته فكيف يريد السيد طيرو من العمل القومي ان يكون كامال متكامال منذ اللحظة 

بالتأكيد كانت تمتلك وعيا عقليا وحسب أهدافها  هذه التجمعات افتقرت إلى العقل الواعي، اال إنهاالتجارب، ويقول ان اغلب 

في  األشوريكنت عضوا في لجنة الشباب   ألننيالمرحلية والتي حددتها لنفسها وانا أقول ذلك من خالل تجاربي الشخصية 

ثوريين في معهد  كنت مسؤوال للطلبة األ  كما إنني  1975إلى ايلول  1974كنيسة مار عوديشو وسكرتير لها من تموز 

.  فهذه التنظيمات كانت تمتلك رؤية خاصة بها وبأهدافها  1976إلى سنة  1974ببغداد الرصافة منذ عام من عام  اإلدارة

  منها، تسيرالبعض تجاوزت حتى المنظمات الشبيبة الكنسية منطلقاتها الطائفية لصالح المنطلق القومي.  وكانت انشطة وقد 

. واعتقد ان الكثيرين ممن يتذكرون هذه المرحلة يدركون دور هذه اللجان الشبابية األشوريمن قبل أعضاء الحزب الوطني 

حقيقة لم اطلع عليها. رغم    ألننيفي التقارب بين مكوناتنا القومية. اال ان السيد طيرو يكتب من دراسات ال اعلم من قام بها 

سريانية( علما ان تبني هذه التسمية لم  أشوريةانه يعطي لهذه التجمعات )سببا لتكوين أو ظهور النواة االولى لحضارة كلدو

ومن ناحية أخرى يمنح السيد طيرو لنفسه الحق في ان يقول ان   .2003يكن اال في مؤتمر بغداد في تشرين االول من عام 

كنا ال زلنا نتفاوض على  1982في بداية عام  ألنناوهو تاريخ مشكوك فيه  1979نيسان من عام  12قد تأسست في  الحركة

نمرود بيتو ومجموعة كوركيس    باألخممثال   األشوريالمشاركة في الكفاح المسلح وكنا ثالثة أطراف وهم الحزب الوطني 

ومثلها السيد يونادم كنا، فكيف يستقيم أمر تأسيس قبل اكتمال  شورياألخوشابا وكان يمثلها بنفسه وبقايا حزب االخاء 

التفاوض بشأن األمر؟ ولكننا ال نرغب في ان نعطي لألخرين تواريخ ميالدهم اال ان الفكر النقدي يجب ان يخضع مجمل  

في عقول الجماهير ولم  األمر للنقد والتمحيص. ويقول الكاتب ان الحركة بعد ذلك وجدت المجال مفتوحا أمامها للتغلغل

يذكر لنا هل حدث ذلك بعد استيعاب قيادة الحركة لديالكتيك هيغل أم قبله.  وخصوصا اننا ندرك ان هيغل لم يكن معروفا  

نماذج لتطبيقات الحركة لمقوالت هيغل وخصوصاً  .  وال يذكر لنا السيد طيرو أياألشوريينكثيرا بين القوميين  اومقروء

 المتناقضات.الجوهر والطبيعة وكيف وجدت الحل بين  رها العقل المطلق أيتلك التي يق



 

 

فالحركة   خريناألكمؤتمر للبحث والنقاش والتحاور ويلغي تواجد    2003وفي مثال السيد طيرو يلغي دور مؤتمر بغداد لعام  

روحة، ويقوم الفكر بوضع أساس للوحدة  هللا وتطرح فكرة الوحدة وفكرة الوحدة نفسها هي االط  في مثاله هي العقل المطلق أي

النعوت وشكك    بأبشع، الذي وصفه السيد طيرو  األشوريالذي شارك فيه الحزب الوطني    2003وهو هنا مؤتمر بغداد لعام  

 بطروحاته القومية. 

العقل، وذلك نتيجة عدم إدر  أشوري   الكلدو  نسان  إلوالمفارقات ال تتوقف )فا اكه ولعقود عديدة  السرياني الذي يعيش ازمة 

العقل والطبيعة والقوانين( ال تأخذ السيد طيرو أي الذي عاش    نسان  بارقة الرحمة بهذا األ  للطبيعة الجدلية التي تربط بين 

ل وكيف يعرف هذا الشعب الذي أولم يس  .مس وفي عزلة كبيرة نتيجة لوقوعه في بحيرة معادية له دينياادهورا في ظالم د

ي ال يعرف القراءة والكتابة وكان يتقن السورث فقط واألمر االشد غرابة ان السيد هيغل عاش في القرن  بغالبيته أمي والذ

شعبنا وبجدليته التي استنبطها هو واستفاد منها المرحوم   التاسع عشر أو نهايات القرن الثامن عشر فيكف يعرف بها أبناء

 ماركس. 

سيولد   بالديالكتيك،في التعامل مع الديالكتيك وتفسير الوجود وفهم الواقع    وريةاألشويقول )أن استمرار الحركة الديمقراطية  

وهي بالنتيجة   )االطروحة(سوف يصممها فكر العقل المطلق    السرياني إرادة العقل، التي  أشوري  الكلدو  حتما عند اإلنسان  

تالين والتي ال تقبل عقل أخر اال العقل المستوعب العودة إلى دكتاتورية الرفيق س  ( أياألشوريةعقل الحركة الديمقراطية  

. ولكنني من محبتي أقول رجاء من االخوة في الحركة ان ال تستهويهم مثل األشوريةك وهو هنا الحركة الديمقراطية يللديالكت

أو بمجرد تعامل الحركة    السرياني ستتولد بمجرد فهمه  أشوري  الكلدو   العقل لدى اإلنسان    هذه الطروحات، التي تدعي ان إرادة

وفكرة الوحدة وحتى أبسط مقومات العمل  وتفسير الوجود.  ألنهم الظاهر بهذا التعامل قدر خربوا على األمة  كالديالكتيمع  

وكيف تحقق وما هي االدوات واالطراف  السياسي المشترك.  ولذا ادعوهم للعودة إلى التفسير البسيط وهو اين مصلحة األمة 

في تاريخ الفكر الفلسفي اال ان تطبيقه في السياسية أمر أخر وعفى   يقراالتعامل معها لتحقيق ذلك.  فهيغل ممكن ان    التي يمكن

 عليه الزمن. 

 وأخيرا اطلب المعذرة لطول المقالة، وللخروج إلى مناقشة الشأن السياسي التاريخي ألنه السيد طيرو اضطرنا للدخول فيها. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشحـــــــــــــــــــــن 

  

شحنا    –الشحن وحسب المعجم العربي الحديث الروس تعني نقل البضاعة من رصيف الميناء إلى السفينة ومالها وشحن  

 صدره بالعداوة. امتالءعليه، تعني حقد، والشحناء 

العمل السياسي بحق هو العمل القابل للخالف  مع الحقائق الثابتة والمطلقات االيمانية، ف في العمل السياسي ال يتعامل اإلنسان 

أكثر من أيعمل أخر، الن السياسة أصال هي التوفيق بين المختلفات والمضادات، والسياسي الناجح هو الذي يعبر حقل الغام  

ى االختالفات هذه ويوصل سفينته إلى هدفها، رغم ان الهدف هنا أيضا هو هدف مائع غير ثابت يمكن تقسيمه وتجزئته إل

 مراحل ودائما حسب مصادر القوة.

في العمل السياسي يمكن للمختلفين وأعداء األمس ان يكونوا حلفاء اليوم، ولذا فالسياسي يجب ان يترك دائما صلة الوصل  

لحظة تغيرت    وية باقية لكي يمكنه التراجع ولكي يكون مستعدا لتغيير تحالفاته في أياقائمة أو كما نقول ان يبقي شعرة مع

تبشيرا  مو وليست  المصالح  لتحقيق  عملي  تطبيق  السياسة  باعتبار  المصالح،  ميزان  واختلف  القوة   الديني.   باأليمانازيين 

الماضية شاهدنا وسمعنا عن القتال المندلع بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( وحركة المقاومة اإلسالمية   خالل االيام

الخاصة بالتعامل مع اسرائيل،    األموردلع على أسس من االختالف في وجهات النظر حول  )حماس(.  وباألساس ان االقتتال ان

الثقة بين الطرفين، فكل    انعداماليومية للشعب الفلسطيني حسب المعلن، اال ان االقتتال المندلع يكشف مدى    األموروتمشية  

حقيقة ان اسرائيل ومحاربتها كان أخر ما يهم حماس  فعل المقابل، وال  ةطرف أراد تحصين موقعه من خالل االحتياط من رد

هي التي ابتدأت ممارسة خلق مواقع قوة لها داخل السلطة بالتعارض مع االتفاقيات الدولية المعقودة والتي تحدد    باألساس ألنها

دقية لحد هذه اللحظة على االقل.  عدد االجهزة األمنية.  يبقي ان السياسة تم تغيبها وتم توكيل أمر حل المسالة إلى القوة أو البن

تجاوزه والعمل على اضفاء نوع من التعامل السلس بين االطراف المختلفة.  وهذا  ان الواقع المعاش في غزة ال يمكن بسهولة  

جراء شحن النفوس بين الطرفين بالبغضاء والكره والحق.  وان ما يوحد الطرفين لحد االن هو مجرد االدعاء انهم يكنون  

وليس بناء مستقبل أفضل لشعبهم، والحقد والكره افقان مسدودان يؤديان إلى القتل والتدمير   ،ناإلسرائيلييوحقدا على    كرها

 .مكبوتاته والحاقد عنولو الذاتي لكي يتنفس الكاره 

وممارسات    السرياني( من االحقاد    األشوريمن هذه المقدمة المطولة ننتقل إلى داخلنا وما يراد زرعه في شعبنا )الكلداني  

هات، مرة باسم الشهداء ومرة باسم امتالك الحقيقة ومرة باسم الوحدة اواالنقسام المختلف االتج  التشظيتؤدي بالمجتمع إلى  

على ان السياسية هي بحق ساحة العمل على االختالفات والخالفات، فال سياسة دون    أكدنااننا  ومرة باسم قرار الشعب. ورغم  

يمكن ممارستها اال مع المختلف بغية إقناعه بوجهة نظرنا وجره إلى ساحتنا، والسياسية هي فعل مستمر على    اختالفات وال

األخر المختلف معه الن من يراد إقناعه ان لم يكن له لدينا الدوام.  اال ان التعامل مع االختالفات ومعالجتها يعني احترام  

التعامل معه سياسيا اال بالقوة وحدها وهنا تفتقد السياسية   اننا نتعامل معه ألجل جعله عبدا، وبالتالي استحالة  احترام يعنى 

 المتعارف عليها دورها.

فرصة لكي نقول ان السياسة تلعب دورا محوريا في  عديدة في شعبنا ال يمنحنا    ألطراففاالطالع على الخطاب السياسي  

إلدراك البعض انه .  والكره والبغض هم من أساسيات التعامل أو التي جعلت من أساسيات التعامل  الحياة، بقدر ما ان االحقاد  

قدرة للعودة إلى    ياألخر بحيث تنعدم ألألخرين وان لم يجعله يفقد كل صلته ب  كارهان لم يضع أنصاره في موقع الحاقد وال

وعلى أنصاره    ، فأنه سيخسر الكل بعد انكشاف اللعبة السمجة والمخادعة التي لعبها على األمةاألمة  الواقع ومصالحة أبناء

  بالذات.

  أمته هم أول أعداءه، لن يتمكن من ان يفرق بين الخيط االبيض واالسود،  ان الشخص المشحون بكل ما يجعله يعتقد ان أبناء

فهو مثل الحصان الذي تم ربطه بشكل ال يرى اال ما يراد له ان يرى، وهذا الشخص على الرغم من توفر مصادر المعلومات  

الكثيرة تحت يده، اال انه يخاف ان يطلع عليها ألنه يدرك أو يعتقد بان هذه المصادر ستفتح عيونه على أمور ال يريد ان 

من االب وسطوته يخاف    ها كانت.  انه كالشخص الذي يشكك في ايمان أبائه ولكنه لخوفمهم  وبآرائهيعرفها.  فهو قانع بواقعه  

األخرى، لكيال تسحبه وتبين تفاهة ايمانه، ال بل اننا يمكننا التأكيد على البعض أمر أنصاره بعدم االطالع االطالع على العقائد  

 حددة.مواد ثقافية أو سياسية منشورة من قبل أطراف معينة وم على أي

التخوين والسباب والتهديد     ان هذا الواقع والذي نقر بانه منتشر بشكل واسع، يغيب السياسة والحوار والنقد، ويحل محلها

 إصالحفمن اين يأتي  كذلك،ذكرنا حقيقيا وهو   وهدر الدم.  وهنا ال لغة مشتركة، بل صياح واعالء الصوت وإذا كان ما

 ؟أحوال األمة 

ان هذه  .أم أبينا شئناعاقل أو منصف، ان األمم الضعيفة وهو حال أمتنا   منطقية والتي ال خالف عليها لدى أيال األمورمن 



 

 

زيادة قوتها وأوراقها التفاوضية من خالل التحالفات التي تعقدها، ولعقد التحالفات يجب   األمم تبحث عن أصدقاء، وتحاول

 ألشوريون يعيشون في بقعة تختلط فيها الشعوب واالديان، واإلنسان ان تتوفر ولو أمور مشتركة ومحددة، ومن هنا فا

المخير بمكان سكناه ال يكون مخيرا بجيرانه، اال اذ اختار الهجرة واالبتعاد وحتى في هذه الحالة لن يحدد جيرانه ال بل انه 

 قد ال يعرفهم أبدا.

جيرانهم من المسلمين واالزيدية والشبك وغيرهم، وليس لدى هم من العرب والكورد والتركمان، واألشورييناليوم جيران  

التعايش   العمل من أجل تحسين ظروف  التعايش معهم، ولكن علينا  إذا علينا  الجيران،  شعبنا من خيارات الستبدال هؤالء 

جد طموح يمكن تحقيقه.  هات.  إذا يوجد واقع ال يمكن تغييره، ويواإنسانية وأكثر حرية وأكثر مساواة بكل االتج  وجعلها أكثر  

، ان هذا االيديولوجياان لم يكن كله فجله، ولكن بالعمل وباستغالل أدوات الواقع، وليس السباب ونكران حقوق ال بل وجود  

بقدر كونه موقفا شوفينيا عنصريا لإل،  األمر  تغبية  الحقائق على    نسان  فهو  لكيال يرى  لواصق سوداء على عينيه  ووضع 

 األرض.

األخرى من مكونات الشعب  أو المختلف من القوميات والشعوب    األشوريشعبنا    بما نمارسه سواء ضد المختلف منا من أبناء

العراقي، نكون كمن يصنع حاجزا من الكراهية والعداء بدل من مساحات مفتوحة للحوار والتحاور للقاء والتالقي. ولكي نضع  

قد عملنا ما علينا.  فقد تمكنا من اثبات ان الفالن   ألننا وسنعيش بعدها بضمائر مرتاحة    االيديولوجياى  بعد ذلك كل انتكاساتنا عل

هو الخائن وان الفالن هو الذي يقف في طريق شعبنا.  وكأن الشعوب بهذه الطرق تمارس السياسة والتقدم في مجال إحقاق  

 حقوقها. 

سيارات تسير بسرعة   تنفجر اال في شعبها، ولن تكون معرقلة اال لتطلعات قومها، إنهاان المشحونين اليوم هم قنابل موقوتة ال  

ضد المختلف لن تنتج     كبيرة وبال كابح يكبح سرعتها وبال مقود يوجه اتجاهها، فحالة الصياح والعويل والسباب المستشرية،  

ويا للمفارقة تنتج العقم وهنا المأساة    ه للشعب الفلسطيني، إنهالنا اال ما أنتجته لشعبنا العراقي أبان مرحلة صدام، واال ما أنتجت

والوقائع وال بين الطموح    المبادئال نريد ان نفرق بين الدين والسياسة، وال بين    ألننافنحن ننتج العقم بكل أشكاله والوانه  

 والممكن وال بين حق االختالف وحق التطبيق المختلف وبين الحرية والعبودية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نحو مستقبل أفضل لمسيحي المشرق في أوطانهم 

  

 ورقة مقدمة إلى مؤتمر

 التحالف للدفاع عن حقوق اإلنسان 

 جنيف 

 2005نيسان  17االحد 

  

الغالب.   تعيش في البلدان اإلسالمية أقليات قومية ودينية عديدة، واغلبها تعاني التهميش والتمييز القانوني وبشكل رسمي في  

 وعندما نقول بشكل رسمي نعني ان القوانيين أو تفسيراتها تقر هذا التمييز المقونن ألسباب اغلبها دينية وقومية.

لو تفحصنا تاريخه الحديث في   فإننا)الذي يعرف أيضا باسماء أخرى مثل الكلداني أو السرياني(    األشوريبالنسبة لشعبنا  

ه قتلى. وبعض  من خمسة مذابح كبرى، فقد في كل منها عشرات االالف من أبناء  ألكثررض  القرنين الماضيين لرأينا انه تع

 وكل هذه المذابح اقترفت بحجة الجهاد ضد الكفار. 1917- 1915هذه المذابح أدت إلى فقدان المئات من االالف مثل مذابح 

في   األشوريينان حياة    ارا من المصير المحتوم.األخرى العتناق الدين اإلسالمي فرهذا ناهيك عن اضطرار مئات االالف  

  لم تخلو   المذابح السابقة، اال إنها  بشأن  أسلفناخالية من المذابح الممنهجة كما    السنوات الخمسين الماضية وان كانت تبدو إنها

 جماعية متواصلة.  من مذابح تبدو هينة لشعب تاريخه مذابح وإبادة

الجحيشي الضابط في الجيش العراقي، طليقا وحرا حتى بعد   عبد الكريموالتي بقي مقترفها،    1969فهناك مذبحة صوريا عام  

تراث أجدادنا وعشرات   . وهناك حملة اقتالع تضمنت تدمير أكثر من مائة قرية كانت تضم2003سقوط النظام العراقي عام 

يا بحق، كما تم تدمير إنسان    سنة مما كان سيجعلها تراثا    ألفالكنائس البعض منها من اروع الكنائس المبنية منذ أكثر من  

نوعية من المعيشة الممتدة لعشرات القرون والتي كانت قابلة للتطور في السياق الطبيعي للتطور وليس االقتالع. كما ان العقود 

 تضمنت مذبحة من نوع أخر.خيرة األ

أخرى، سواء كان    حياة الزراعة والرعي إلى العمل في مجاالت  األشوريينفنتيجة للحياة العصرية ومتطلباتها فقد ترك اغلب  

القسري.  مما عنى ليس مجرد ترك مهنهم   الهجرة والتهجير  الحياة أو اضطرارا بحكم سياسات  ذلك اختيارا بحكم تطور 

 بل قرأهم وأماكن عيشهم السابقة التي كانت تمنحهم األمان من االنصهار في بوتقة االكثريات. ،القديمة

البلد،   الحديثة وبفعل قوانيين  العمل  الموجهة فقط، ال بل االنتماء    ال تتطلبكما ان سوق  الرسمية وثقافته  البلد  بلغة  اإللمام 

والثقافية، تعارض كليا مع مصالح شعبنا وخصوصياته القومية والدينية  الذي كان ي  ،لالتجاه السياسي المسيطر على نظام الحكم

في انزواء   أثرويسعى إلى الغاءها ناهيك عن منع استمرارية تراثه وثقافته وتطورها، فال يخفى ما للعامل االقتصادي من  بل

اقبية وجدران الكنائس، وفقدت بذلك فرصة  داخل ولغتنا السريانية األشوريةثقافة القوميات الصغيرة ولغاتها. فانزوت ثقافتنا 

 مواكبة العصر وتطوراته، حتى شاعت مقولة ان لغتنا لم تعد تمنح الخبز، أي ان تعلمها لن ينفع في اشباع البطون الجائعة.

ن كل هذه  اال انه من المؤسف حقا، ا  .اغلب البلدان التي نعيش فيها قد أقرت أو وافقت على االعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 المتحدة وليس اال.  هيئة األممالدول اعتبرت هذه الموافقة أو التوقيع من مستلزمات االنضمام إلى 

أما في مجال التطبيق العملي والفعلي، فان انتهاك هذه الحقوق جار بشكل مستمر وبال حياء، بل ان الثقافة السائدة في هذه  

ار الظلم والعدوان وكذلك العفو من صفات الرجولة الحقة، هذه الصفة التي  البلدان تشجع على هذا االنتهاك، من خالل اعتب

 يمنح لها حق قيادة هذه البلدان فقط.

ان البلدان التي نعيش فيها، على الرغم من غناها االقتصادي ووفرة مواردها الطبيعية والبشرية، وعلى الرغم من ادعاءها  

ا  إنها للثقافة السياسية السائدة، فان تركيزها هو نحو الوحدة  من أمة واحدة وتعمل من أجل الوحدة،  ال ان المالحظ ونتيجة 

السياسية المفروضة فوقيا التي تستهدف حماية االنظمة.  وبالتالي عدم استفادة الشعوب من أيتقارب سياسي في تطوير الحريات 

 الفردية واالجتماعية أو في تطوير القدرات االقتصادية. 

من البلدان الفاشلة، أي ان وضعها في ظل االستعمار كان أفضل مما هو عليه االن،    ان هذه البلدان ينطبق عليها حقا القول إنها

 .المواطنينقياسا بالحريات الفردية والقدرات االقتصادية ومن ناحية توزيع الدخل على  



 

 

ى توسيع رقعة الطبقة الوسطى، هذه الطبقة التي يتم عل عل   نتدابفقد عملت الحكومات السابقة أو التي عملت تحت ظل اال 

اكتافها بناء الوطن وهي التي تضع القوانيين االكثر تسامحا ومسايرة للعصر، اال ان الحكومات االستقاللية عملت على تدمير  

االفق وقليلة العدد،    هذه الطبقة وقسمت المجتمع إلى طبقتين، طبقة غنية جدا ومسيطرة على الحكم وكل مفاصل السلطة وضيقة

 وطبقة فقيرة لم يبق لها اال اللجوء إلى الغيبيات والنكوص نحو الروابط االكثر تخلفا لحماية النفس. 

أما األقليات القومية والدينية وأمام هذا الواقع وأمام فقدان كل القدرات على المحافظة على ثقافتها ومعتقداتها، ونتيجة لبروز  

ويكفرهم )التكفير له تبعات قانونية وليس كما يشاع ان الكفار هم    االيديولوجياسالمي الذي ال يقبل بوتنأمي المد الديني اإل

غير مؤمنين ليس أكثر(، هذا المد الذي تمتع بمساندة مالية وإعالمية مباشرة من الدول أحيانا، أو تمتع بدعمها غير المباشر  

أمام خيارين صعبين، اال وهما أما    فقد شعرت األقليات الدينية والقومية إنها  أحيانا أخرى عبر تغاضيها عنه وعن ممارساته،

االندماج في الرائج والتخلي عن كل الموروث الثقافي أو الهجرة واالغتراب في المنافي خصوصا ان هذه األقليات شعرت  

إلى المال، فلذا نرى حركة الهجرة تشمل معظم  الوحيدة أمام هذا المد العظيم والمتمتع بكل االمكانيات من السلطة    حقا إنها

دولنا التي ولدنا فيها والتي تضم موروثنا الثقافي والتي كانت لنا بلد االصل ونحن من احفاد من بنوها منذ االف السنين، حتى 

إلى    اوطانهارة في  المهاجرين أو لنسب القوميات الصغي  ألرقامها االصليين، وقراءة عابرة  تكاد هذه االوطان تخلو من أبناء

 ها االصليين هي مخاوف حقيقية يتوجب الوقوف عندها ومعالجتها.الوطن تبين ان مخاوف خلو االوطان من أبناء  مجموع أبناء

اقتصادية، ومن    لقد سكت العالم وسكتت أوربا عن محنة األقليات الدينية والقومية في البلدان العربية، ألسباب من الواضح إنها

اضح ان الحرب الباردة لعبت دورا في هذا السكوت، اال ان سقوط الجدار الحديدي كان من المفترض ان يفتح اعين الدول الو

الكبير   االمتحاناألخر من البحر االبيض المتوسط، ولكن الظاهر ان أوربا ترددت أمام  االوربية للمأساة الحاصلة على التخوم  

أو خوفا من أثارة أقلياتها الدينية التي تنتمي للغالبية الحاكمة في البلدان التي تضطهد   في التعامل مع الحق ألجل االقتصاد

 أقلياتها.

ان التعصب الديني والقومي الشائع في منطقة الشرق االوسط، منبعه الثقافة السائدة والموجهة من قبل الحكومات التي تصر 

 ان هو تهديد لإلسالم.انتقاد أو المطالبة بالتغيير في هذه البلد على ان أي

هذه الشعوب على ايدي حكامها، وبالرغم من فقر   حتى نرى ان الطبقات الفقيرة والتي تضم االكثريات المسحوقة من أبناء

الدولية، نرى ان هذه الطبقات العتقادها ان دينها    على المعوناترغم غناها    وعوز هذه الطبقات واالوطان واعتماد بلدانها

األ دين  الصغيرة  وهو  بالقوميات  متعلقا  األمر  يكون  عندما  بدعم حكوماتها  تقوم  السائدة  الثقافة  ولكونها رهينة  كثرية مهدد 

دور ريادي في نقل حقيقة األمر ومن حاول فقد تم تخوينه   واألقليات الدينية وحقوقها، وهنا لم تتمكن الفئة المثقفة من القيام بأي

 والقضاء عليه. 

قومية والدينية في منطقة الشرق االوسط كبيرة جدا، وان حلها ليس ضمن قدرة هذه األقليات، فهي قدمت ان محنة األقليات ال

الثقافية والعلمية الجارية في العالم وتنقل هذه التأثيرات    المتغيراتأصال من تتأثر أوال بكل    كل ما تتمكن من أجل وطنها، ألنها

 ظرة الشك والتكفير أدت بها إلى االنزواء في غيتوهات أو الهروب إلى الخارج. ، ولكن الظلم ونبشكل ايجابي إلى اوطانها

ان معالجة محنة األقليات القومية والدينية، يتطلب من العالم الحر وأوربا خصوصا، العمل بشكل فاعل على تسليط الضوء 

 على معاناة هذه األقليات: 

 على أساس الدين والعنصر القومي االيديولوجياالمواطنين معاناتهم القانونية التي تميز بينهم وبين 

 معاناتهم من تدمير مواطنهم ومعالمهم وموروثهم وهويتهم

 معاناتهم من التهميش الذي يصيب ثقافتهم هذه الثقافة التي خدمت البشرية لقرون طويلة 

إلى االلتزام بالقوانيين والمواثيق الدولية الموقعة ان تسليط الضوء على هذه المعاناة يتطلب أيضا دفع حكومات هذه البلدان  

 من قبل دولها، ودفع الدول التي لم توقع هذه المواثيق للتوقيع عليها وتنفيذ بنودها.

مع ثقافتها، هو بحد ذاته اهانة للكرامة اإلنسانية، هذه    يتنافى  ان تعلل هذه الدول بان تنفيذ االعالن العالمي لحقوق اإلنسان  

 .إنسان  ة التي يمجدها كل الكرام

والتي تقدر بمئات االالف من القتلى في القرنين الماضيين، جراء تمسكه   األشوريان التضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا  

، قد اقترفت من جيران شعبنا، ولم  واالغتصاببهويته القومية والدينية، وكون هذه التضحيات وعمليات القتل والسلب والنهب  

من شعوب بعيدة أتت من اقاصي األرض، وشعبنا يدرك صعوبة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، اال انه يدرك ان له   تحدث

منظومة قانونية يتساوى    على جيرانه دين يجب العمل على دفعه، وديننا اليوم الذي نطالب العالم بمساعدتنا الستيفائه، هو إقامة



 

 

يش معها، الن هذه الشعوب هي التي كانت السبب في كوننا أقليات صغيرة اليوم، كما شعبنا فيها مع بقية الشعوب التي نتعا 

 نطالب بإقرار هذه المسؤولية بشكل واضح في كتب التاريخ التي تدرس لكي نتعلم من هذا التاريخ.

االصلية وباألخص   بلدانهاولتوضيح مقصدنا أكثر في الخطوات التي نراها صائبة للحفاظ على هذه األقليات الدينية والقومية في  

 نرى العمل على توفير القوننة وتنفيذ التالي: فإننا، األشوريشعبنا 

النظام الديمقراطي العلماني، الذي ال يفرق بين المواطنين    االوسط لتبنيالعمل على قيام المؤسسات االوربية بحث دول الشرق  

 ادة من القدرات االقتصادية للدولة وحرمان بقية االديان منها. بحسب انتمائهم الديني، ويشجب من أحد االديان االستف

 وان تعتبره جزءا من منظومتها القانونية. ،العمل على ان تقر هذه الدول وتوقع وتنفذ االعالن العالمي لحقوق اإلنسان

مساواة المجموعات   وقوننة الدستوري الكامل بالحقوق السياسية واالدارية والعمل على ممارستها فعال العمل على االعتراف 

سواء على المستوى القومي أو الديني، بما يعني انشاء مجالس تشريعية موازية تتساوي فيها القدرات التصويتية على    السكانية

 األقليات القومية والدينية.  القوانيين المستحدثة أو المطورة، لعدم فرض قوانين تتنافي مع المعتقدات الضميرية ألبناء

مل على فرض عقوبات دولية فعالة، ودفع المجتمع الدولي لمقاطعة الدول التي تعارض هذه اإلصالحات، والعمل بشكل  الع

 .جدي لدعم كل التوجهات السياسية التي تدعم اإلصالحات والحقوق الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 أجل استمراريتها. وحمايته من  فضح احتماء القوى الظالمية واالنظمة الدكتاتورية باإلسالم

دعم األقليات الدينية والقومية مادياً من أجل نشر ثقافتها وتطويرها، عدا ما يهين الكرامة اإلنسانية ويزرع مسببات الحقد بين 

 المجموعات البشرية.

  والعراق وبقيةبا  كشرط لقيام عالقات سوية بين أور  ات االوربية بالتأكيد الدائم على حقوقنا وضمانهاسقيام المسؤولين والمؤس

 دول الشرق االوسط بما يخص بقية األقليات.

قيام المؤسسات االوربية بأنشاء مؤسسات رقابية وتنبيهية، تراقب وتنبه وتصدر تقارير دورية حول مدى جدية دول الشرق 

تزامات الدول بشأن األقليات  منظومة للعقوبات للدول المنتهكة لهذه االلتزامات، ونعني ال  االوسط في تنفيذ التزاماتها، وإقامة

   القومية والدينية باألخص.

في دول المنطقة ودعم مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا   إلدارتهمراكز لتشجيع الحوار والتسامح وتدريب الكوادر  إقامة

 باألقليات.الخاصة 

ر كثيرا بسبب كون اغلبه كان يعمل ماديا، وخصوصا انه تضر  األشوريكما ندعو دول االتحاد االوربي إلى مساندة شعبنا  

في القطاع الخاص، وهذا القطاع ظل مشلوال ألمد طويل، ويكون الدعم بإعادة انشاء القرى وتحديث بناها التحتية االقتصادية 

النشر    وإقامة كل لالرتقاء بثقافة الشعب وإعادة احياء لغته بش  واإلعالم بلغتنابنى ثقافية مثل المدارس والجمعيات ووسائل 

 فاعل. 

 مختلفة. تهيئة برامج للتأهيل والتدريب في مجاالت

السنين، وهنا نطالب الجميع ببذل يد المساعدة لنا وفي   ألالفاننا كشعوب نود ان نعيش في وطننا، الن هويتنا تجسدت هنالك 

واالستمرار،   التطور  متطلبات  أحد  هو  واألمان  األمن  ان  نؤكد  كما  المجاالت،  التيارات   باإلضافةمختلف  تشجيع  إلى 

الديمقراطية والليبرالية في مجتمعاتنا لكي نتمكن من العيش سوية، ولكي نتمكن من التحاور للوصول إلى بناء أوطان مستقرة  

وقابلة للتطور، فيقينا ان الحوار هو اسلم الطرق للبناء، ولكن الحوار لمن يقبل ان يتحاور معك، ويشعر انك متساوي معه في 

 من غير دينه.  ألنكحوار مع شخص يكفرك ويعتبرك خارج حساباته  لحق والكرامة، وال يمكن إقامةا

 2005 

 

 

 

 



 

 

 ومن يعيد لنا ذاكرتنا؟ 

  

الذي سيظل يبحث عن جذوره، كما هو ديدنه في البحث عن مستقبله.  إذ االنتماء هو هوية    الشعور باالنتماء حق لإلنسان  

كان في إطار إدراك أن لألخرين نفس الحق في االنتماء إلى ما ال ننتمي اليه.  أن هذه الثنائية   صحي، إنشخص، وهو أمر  

األخر هو الذي يمنح لي هويتي، وبدونه ليس لي وجود، أن الهوية هي عملية مقارنة، ما األخر، ستظل تالزمنا، فوجود  أنا و

األخر المغاير. أننا ندرك وجود الليل وصفاته، عند مقارنته بالنهار، فلو لم يكن هناك ليال لما وجد النهار،  أمتلكه، مع ما يمتلكه  

وجودان، ومتكامالن، ونكون ما نسميه اإلنسانية.  فانا لست شيئا دون  األخر مسمه اليوم.  وأنا واولكنهما يتكامالن في شيء  

األخر ليكون نسخة منه، فإنه سيقضي على نفسه. عندها بماذا سيقارن نفسه، ليكون مميزا، األخر، ومن يحاول أن يغير  هذا  

الدخول في دوامة ال قرار لها، فمرة األخر، يعني  ومنفردا بصفات محددة، وبالتالي حامال لهوية معينة.  أن القضاء على  

األخرى المختلف بالعادات والتقاليد، وغيرها المختلف بالمذهب، وقد نصل إلى المختلف بالزي  التخلص من المختلف بالدين و

 واللهجة.!!

والمشرب، والتقاليد،  أتت من االرث الذي ورثه من أبائه )اللغة، الدين، العادات في المأكل    إن الهوية التي يمتلكها اإلنسان  

الهويات   الهوية يجب أن تتعايش مع  الهوية.  ولكن  األخرى في رحاب اإلنسانية.  واال فأن مصيرها  واألمثال(، هذه هي 

مكونات الهوية هي الذاكرة المرتبطة بالمكان، وبما يرتبط بها من الحكايات والبطوالت، وإن كان من الصعب   وأحديالزوال.  

ذاته، من خالل القضاء عليه بشكل مادي أو إجباره    اإلنسان    بإلغاءحكايات والبطوالت من عقول الناس اال الغاء القصص وال

المكان أيضا.  فما سمعناه من قيام نظام طالبان الذي حكم أفغانستان،    إلزالةعلى ترك ما يميزه، اال أنه جرت محاوالت حثيثة  

  األخر ))البوذية بالمكان. أو شاهد يربط الشعب بماضي يمتلكه، ويربطه    لغاء إلميان.  هي محاولة  ا بتدمير تماثيل بوذا في ب

)الهيلنية( من خالل التفاعل الموجود في نحت التماثيل من زمن االسكندر الكبير((. وربطه  اليونانيةكدين، قبل اإلسالم، والثقافة  

ت شاذة ومعيبة، يجب إزالتها من الذاكرة، وكلنا نتذكر  بفكر معين وكأنه كان قبل ذلك غير موجود، أو أن مرحلته السابقة كان

، قياسا أن االفغان، كانوا قد انقطعوا عن البوذية منذ أكثر أفظعالضجة التي رافقت هذا الحدث.  اال أن في وطننا حدث ما هو 

وطننا كان محاولة أكيدة   في  ما حدث  إنعام.  بالرغم من أن هذا ليس مبررا مطلقا لما فعلته طالبان، اال، ونقولها    ألفمن  

القرى بما تح  إلزالة العشرات من  العراقي.  عندما دمر  النظام  أقدم عليه  ما  ذاكرتنا من خالل  الكنائس،  ت أو محو  وي من 

شعب بمكان هو    ارتباطعام.  كي يمحى ارتباطنا بالمكان، ويمحي    ألفواالديرة التي يعود تاريخ الكثير منها إلى أكثر من  

رسالة النظام لنا، ومفادها شئتم أم أبيتم، التعريب هو مصيركم،    ، إنهاوإخفاقاتهه،  بوتقة لكل تاريخه، بحلوه ومره، بإنجازات

 اهتمام إعالم ي.  ن لم يحظ بأيولكن المؤسف أن هذا العمل البربري الشاذ بكل المقاييس، واإلجرامي بكل القواني

ذاكرتنا التي أراد البعض العبث بها، فهل سنسهل لهم المهمة؟ أم نعي المسؤولية الملقاة على عاتقنا في عدم االستسالم،   إنها

من حاول، وأعتقد  مهمتنا كي ال ينجح    إنساننا وتراثنا ومحو ذاكرتنا. إنها  إزالة    وأوله التوثيق التام لكل الممارسات التي حاولت

 انه نجح نسبيا، فهل نحن اليوم بحجم المسؤولية؟ 
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 الفدرالية من وجهة نظر فردية

  

ق كدولة تضم قوميات متعددة،  يعاني العراق مشكلة بنيوية، بمعنى ان بنيته كدولة، هي أحد اسس مشاكله المزمنة، ان العرا

شؤونها،   حرية في إدارة  أي  لألطرافوأديان وطوائف مختلفة، تم تشكيله ليكون دولة مركزية، ال بل مركزية شديدة، ال تترك  

ومنذ تأسيس العراق الحديث، تم ادارته من قبل أو من مدعي، التمثيل القومي العربي، كما ادير بنظم حزبية واحدة لم تترك  

التعبير عن ذاتها)مع استثناءات قليلة(، ان هذه المشكلة المزمنة، ستصاحب أي  األخرى أيابلألحز عراق   متنفس لحرية 

حديث ال يتم أخذ واقع التعدد القومي فيه، وال يتم انصاف القوميات العراقية بشكل سليم، ليتم اطفاء الصراع القومي، المستمر 

هداما ، وتحويله إلى صراع أو تنافس على البرامج االقتصادية، وتغييرات في مجال  في العراق، وقد كان على الدوام صراعا  

 الحريات الفردية. 

كردستان العراق( على الفدرالية للعراق، بحيث تكون هناك    تمت المصادقة في المجلس الوطني الكردستاني، )برلمان إقليم

األخرى هي كردستان العراق. نحن هنا نود التأكيد ان من  والمنطقة  منطقتين فدراليتين واحدة تشمل العراق ذو الغلبة العربية،  

حق أي شعب، ليس فقط حكم فيدرالي، بل من حقه االستقالل وتكوين دولته الوطنية. فهذا الحق ال غبار عليه، ولكن بين الحق  

ل المهم القدرة على ان تعيش هذه وممارسته في الواقع مسافات وحسابات يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار. فليس المهم الدولة، ب

 بل المهم الصالحيات. ،التسميات، وليس المهم والسياسيةالدولة من كل الجوانب االقتصادية 

مثل هذا التوجه. وهذه االطراف لها قدرات   ضإقليمية تعاروللعودة لمناقشة الفدرالية، نود ان نقول ان هناك جهات ودول  

سليمة وصحيحة من ناحية الحقوقية. فيا ترى هل    أكبر من امكانياتنا الذاتية، للدفاع عن الكثير من خياراتنا التي نؤمن إنها

التشبث بطروحات قد تؤخر تقدمنا ونيلنا حقوق مساوية ، يجب  ولكن بتسميات مختلفة؟ انه سؤال  ،للمطروح  المطلوب منا 

االجابة عليه، لكيال نساعد من يود وضع العصا في دواليب بناء عراق حر وديمقراطي وتعددي. المطلوب وكما يقول االخوة  

بحقوق متساوية،   مواطنيهو   مكوناته القومية  فيه كل  مستقر تتمتعالعنب وليس قتل الناطور، إذا الغاية هي تحقيق عراق    الشوام،

هذا العراق عامل استقرار في المنطقة، ويكون مقبوال من الدول الجوار، وليس منبعا لخلق تهديد    غير قابلة للمساومة. ويكون

 بصراعات متجددة، سواء كان هذا الخوف حقيقي أو مدعي به، كما هو االن.

ا وإيران وسوريا.  في تركي  امتدادفي كل دول الجوار. والكورد لهم    امتداداتمن القوميات العربية، التي لها    يتألفونالعراقيون  

أم أبينا لدينا مصالح لدى    شئناإذا نحن    في تركيا وإيران.  امتدادفي سوريا وتركيا وإيران. التركمان لهم    امتداداألشوريون لهم  

دول الجوار، مصالح تتعلق بأخوة لنا في االنتماء القومي، ناهيك عن المصالح االقتصادية، ولهذه الدول أيضا مصالح لدينا، 

ا تعاني من مشاكل  يجب  إقليمية، وقد  تواجه معارضة  الحالي،  بالشكل  المطروحة  الفدرالية  ان  االعتبار.  في نظر  ن تؤخذ 

األخرى مخاوف من ظهور دول جديدة قد تغير خريطتها الجغرافية. وعلى رغم من  وتدخالت غير مستحبة. الن لدى الدول 

رى. اال ان هذه الدول تتخوف من انتقال العدوى اليها، وستعمل كل ما األخان العراقيين ليسوا مسؤولين عما يحدث للدول  

 باستطاعتها لعرقلة انجاح هذه التجربة.

ان ما نحاول طرحه هنا هو وجهة نظر في حل اإلشكالية. والعمل على اطفاء جذوة الصراع القومي وتحويل الصراع إلى 

صراع اقتصادي وقانوني. يستند في تحقيقه لنتائجه المرجوة على صناديق االقتراع. صراع يمكن ان يصطف العربي والكردي  

لقوميات، صراع يمكن تمثيله بالصراع الدائر حاليا في الدول االوربية، والتركماني. مقابل حلف أخر من نفس ا  واألشوري

بين اليمين واليسار. وهو صراع أساسه كيفية توزيع الثروة. الن أوربا تقريبا قد انتهت من مرحلة الصراع القومي، الذي راح  

الذي لم نتمكن من وضع نهاية له   ضحيته عشرات الماليين من البشر. وفي العراق قدمنا الكثير من أجل حسم هذا الصراع

 لحد االن. 

والفكرة التي أود طرحها ليست جديدة. اال انه مع االسف لم تؤخذ حقها في المناقشة. فقد تم طرحها، باسم نخبة من المثقفين  

الوطني  األشوريين للحزب  واجهة  كانت  التي  لحين  األشوري.  المساوا  إعالنه.  بأن  وتتلخص:  العلني،  في العمل  القومية  ة 

. العراق، تستدعي المساواة القانونية، بمعنى ان بناء هيكل الدولة العراقية يجب ان يظهر هذه المساواة، في مؤسساته األساسية

مؤسسات تؤكد هذه المساواة القومية. باعتبار ان مساواة المواطنين ال تحتاج اال إلى االقرار القانوني بذلك. وتتلخص   أو إقامة

 : كما يلي

 والتركمان. واألشوريين  أوال_ االقرار الدستوري بتعدد القوميات العراقية مع ذكرها في متن الدستور وهي العرب والكورد  

 كجزء من ديباجة الدستور العراقي.  العراق رجاال ونساء، واعتماد ميثاق حقوق اإلنسان  واالقرار بالتساوي بين جميع أبناء

 عراقي من غرفتين: ثانيا_ انشاء مجلس وطني 



 

 

من عدد يحدده القانون، على ان يتم تمثيل القوميات العراقية فيه حسب نسبتهم من الشعب العراقي،   ويتألف_ البرلمان:  1 

عضو، وكان    200ولنضرب مثال، فلو افترضنا ان الشعب العراقي عدده عشرون مليون شخص، وكان عدد أعضاء البرلمان  

 هذه العشريين مليون، فمعنى ذلك انه يجب ان يكون للكورد خمسون عضواً. عدد الكورد خمسة ماليين من 

من عدد متساوي من االعضاء لكل القوميات العراقية، كأن، يكون عشرة أعضاء لكل قومية،    ويتألف_ مجلس الشيوخ:  2

ة بين الغرفتين وبالتساوي،  وبالطبع يتم انتخاب أعضاء الغرفتين باالقتراع الحر المباشر، ويتم توزيع الصالحيات التشريعي

القوميات في مجلس    إحدىعلى ان يكون القانون نافذ المفعول، بعد مصادقة الغرفتين عليه، وان يتمتع ممثلي أو غالبية ممثلي  

اعتماد   القدرة على تعطيل القانون عندما يرون انه يمكن ان يؤثر سلبا عليهم من الناحية الحقوقية، أي  الشيوخ بالفيتو، أي

 المعطلة.  قليةاأل

العالقات الخارجية، والمالية، والدفاعية، والتنسيق بين االدارات    ثالثا_ يقوم المركز، ونعني به الحكومة المركزية، بإدارة

 المحلية في الشؤون الصحية والطرق والمواصالت.

هذه الوحدات مجالس تشريعية وتنفيذية منتخبة محليا،    ةرادإرابعا_ تترك للوحدات االدارية أغلب الصالحيات، على أن يقوم ب 

 على ان يراعي فيها التوزيع القومي، وحسب توزيع البرلمان.

)التي نرى ان التوزيع الحالي بشكل المحافظات يفي بالغرض( التي تتماثل قوميا،   اإلداريةخامسا_ يتم التنسيق بين الوحدات   

يجب على كل فرد ان يدرس  واإلعالم،ناهج الدراسية وكل ما يتعلق بالثقافة والفنون أو التي تدرس لغة واحدة، في توحيد الم

لغته القومية، ويفضل تدريس المناهج العلمية باللغة االنكليزية، التي اصبحت لغة العالم الحديث الن الغاية من العلم هي بناء  

نا  ؤ اة. ولتحقيق اعتزازنا القومي اعتقد انه يكفي ان أبنافرد قادر على التكيف والتطور وان يكون مسلحا لمواجهة مصاعب الحي

 يدرسون لغاتهم القومية. كما ان بعض الدروس ستعطى باللغة القومية، مع اعتبار العربية إلزامية لجميع الطلبة في العراق. 

وانين دينية أو تعتبر مقدسة هنا تعني ان ال يتم حكمه بق  والعلمانية  سادسا_ يكون العراق جمهورية تعددية ديمقراطية علمانية

 ال يمكن مسها أو نقدها أو تغييرها، فالذي يضع القوانين هم ممثلي الشعب وهم الذين يمكن لهم تغييرها.

القوميات   المانع من ان يكون رئيس الجمهورية العراقية، رئيسا ذو صالحيات رمزية، ويتم تداول منصبه بين  سابعا_ ما 

 العراقية. 

العراق اليومية مجلس وزراء، الحكومة المركزية على نطاق العراق ككل، ويكون رئيس الوزراء، هو   ثامنا_ يدير شؤون

 رئيس أكبر حزب أو ائتالف، في البرلمان العراقي المركزي، وهكذا بالنسبة للمحافظات، أو الوحدات االدارية. 

ءات الخارجية، ويمتثل ألوامر السلطة جيش وطني محترف، يعمل من أجل الوطن الموحد ضد كل االعتداتأسيس  تاسعا_  

 التنفيذية. 

محكمة دستورية، تنظر في دستورية القوانين، ويكون أعضاءها من مختلف القوميات العراقية، ويتم مسالتهم    عاشرا_ إقامة

، هو ضغوط، وانشاء مجلس عدلي فقط أمام مجلس الشيوخ، وينتخبون لمدى الحياة، ليكونوا غير خاضعين في قراراتهم الي

    الذي يعين القضاة.

ان هذه الطروحات هي للمناقشة وتفعيلها من أجل مستقبل بلدنا، ومن أجل وقف الحروب والمظالم، ومن أجل اسكات القوى  

تمنح كل امتيازات الفدرالية، ولكن باسم    من التدخل في شؤوننا الداخلية أو الحد منها على االقل، بالرغم من إنهااإلقليمية  

 تحقق ذلك من خالل التشاور بين الوحدات االدارية المتماثلة قوميا.  وقد ينقصها الحكومة الفدرالية، اال إنهاأخر، 

 نشر المقال في جريدة بغداد الناطقة باسم حركة الوفاق العراقي والصادرة في بغداد 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حول التسامح 

  

السياسي. ويصح القول أيضا ان عدم    االستقراريصح القول ان العراق ومنذ تأسيسه كدولة ولحد االن يعيش حالة من عدم  

المنتمي إلى األقليات القومية    العراقي بمختلف ميوله مشاربه.  وذاق اإلنسان    نسان  إلاالستقرار اتسم بممارسات جرمية ضد ا

األقليات خصوصا منذ   العراقي عموما وأبناء  وتفاقمت الممارسات الجرمية ضد اإلنسان    والدينية من هذه الجرائم الكثيرة.

 وصول البعث إلى السلطة واحكام سيطرته عليها.  وتفاقم األمر بعد احكام قبضة صدام على العراق. 

المعالجة أهم من وصف الحالة. وقد نشرت قويامن ف افتتاحية عددها عن  هذا كله معروف للقاصي والداني، ولكن تبقي  ي 

التسامح، ولكي يكون مفهوم التسامح مفهوما معلوما ومحددا وليس تسامحا مع استمرار األخطاء والجرائم. أو مع االستمرار 

قول الحقيقة   بها. فهنا ان التسامح يتحول إلى التستر. وعليه فأن التسامح الوطني يتطلب إرادة  بإخفاء الحقائق وعدم االعتراف

قيقة. واالقرار بكل ما تم اقترافه. والتعهد بعدم الرجوع إلى ممارسته في كل االحوال. ان لم يكن التنحي عن مركز  كل الح

القرار كضمانة لعدم تكرار الممارسات التي تم اقترافها بوعي وإدراك تامين. في ظل هذه الحالة يكون للتسامح معنى، ويتم  

ن المالحقة القانونية، ان الغاية من هذا الطرح ليست لفتح باب للمجرم للتهرب في العيش حرا ويعفي م  ضمان حق اإلنسان  

من جريمته، ال بل الغاية منها إدراك واعي باستعصاء أيحل في المدى المنظور لمسالة تخليص الشعب العراقي من الحالة  

االجتماعية  تخليصه  الراهنة،  واألمراض  والحصار  الداخلية  والحروب  الدكتاتورية  و   من  الثأرية  والنظرات 

اللجوء للممارسة حضارية عسى ولعل تنفع مع الزمرة الحاكمة، لحلحلة الوضع واالنتقال إلى بديل ينقلنا   باختصار   االنتقامية،

إلى حالة االستقرار السياسي، وان الطرح يساهم في حالة إقراره من كل القوى لفتح باب أخر لرفض التخندق، يا قاتل أو  

ل هذه الطروحات ال يمكن بناء دولة القانون، ولندرك ان اشاعة مفهوم االنتقام والثأر، تعني استمرار حالة عدم  مقتول، فبمث

 االستقرار الوطني إلى أمد بعيد.

جاءت لتبقي   نهارا إنهااال ان التساؤل المشروع قد يأتي عن ضرورة مثل هذا الطرح من سلطة ال تتوانى عن تذكيرنا ليال  

ستترك الحكم والعراق بلد ينعق فيه الغراب. نحن ندرك ان صدام وبعض زمرته قد قطع كل صلته   برغم انف العراقيين. وإنها

يس مهما الشعب بقدر أهمية استمراره على كرسي الحكم. ولكن لسحب أدوات صدام وهي  حق للشعب العراقي فلوبأي  بالواقع  

كثيرة ومنها من يخاف على مستقبله نتيجة لمشاركته في ممارسات السلطة. يفترض بنا ان نطرح مثل هذه المبادرة ونعمل  

الطبع ليس الغاية من هذا الطرح ان يكون  .  وبوزمرتهبها على المستوى الوطني لكي نفتح ولو كوة في الجدار المحيط بصدام  

بل يجب ان تكون لنا المصداقية لتطبيق ما نطرح، فلقد ولى زمن شاهات إيران الذين كانوا يدعون معارضيهم    ، تكتيكيااألمر  

حوال، حال من اال  تبقي هناك حالة الجرائم ضد اإلنسانية وهي جرائم ال يمكن تبريرها بأي  .ليهم ثم ينقضون عوالئم ومن    لىع

وندرك نحن ان من نفذ هذه الجرائم كان عبداً مأموراً والمجرم الحقيقي يبقي رأس النظام واعوانه االقربين، وهم محددين لنا، 

وجريمة احتالل   وجرائم ضد اإلنسانية يمكن ان تشمل تدمير القرى وجريمة حلبجة، وجرائم االنفال والحرب العراقية اإليرانية

ان هذه الجرائم يمكن وبكل سهولة إدراك ان مسببها االول واالخير هو صدام    ،1991ي لالنتفاضة أذار  الوحش  والقمعالكويت  

 بأسلوبوالزمرة القليلة المحيطة به. فليس صحيحا ان كل تكريتي هو مجرم.  وليس صحيحا ان كل من قادته خطواته أو سيق  

البعث مجرما. وليس صحيحا ان كل ضابط  لالنضمامأخر   التسامح   لحزب  فإذا فتح باب  المسلحة هو مجرم.   القوات  في 

وأمام لجنة مصالحة وطنية من    عدم مالحقة المعترف بها عالنية  وضمان.  االوطني مع االقرار بكل الجرائم التي تم اقترافه

 ،الوطنيإلى الصف  انتقامية أو مالحقة قضائية يساهم في تجريد صدام من اعوان كثيرين. قد يرغبون في االنتقال أعمال  أي

 ولكن خوفهم من المستقبل ومن انتقام الضحايا يمنعهم من ذلك.

اننا ندرك انه ليس هناك تقريبا في العراق اليوم عائلة لم يصبها أذى من النظام الحاكم. ولكن فتح باب التسامح يعني تصفية  

القلوب والبحث عن عوامل االستقرار في ظل حالة شاذة عاشها بلدنا. كما اننا ندرك ان العراق قد قدم من دماء أبنائه الكثير 

لقائمة. كما قدم الكثير في معارضة هذه السلطة. ويهمنا باألساس العراق الشعب وليس العراق الكثير في مغامرات السلطة ا

ا مشوها، ان تقديس األرض  إنسان    ، ال معنى لوطن يحتضن الجثث و  سوي فيها  إنسان    األرض. ألنه ال معنى ألرض ال  

ولتكن األرض أحد وسائلنا لرفاهية هذا    ،ل اإلنسان هي جريمة كبرى، علينا ان نعمل من أج   مقابل استرخاص حياة اإلنسان  

 .اإلنسان

ان تجربة جنوب افريقيا في التسامح الوطني على الرغم بشاعة نظام االبارتايد هي تجربة حضارية يجدر بنا ان نأخذها مأخذ  

 الجد، لكي نتمكن من بناء وطن مبني على قيم التسامح وسيادة القانون.

  

  



 

 

 ة للسلطة في الجمهوريات العراقية!القاعدة االجتماعي 

 

  

ولكن هذا النظام يعتمد على الدستور الذي يسيره،    ،1958تموز    14النظام بعد ثورة    ااختير هذالجمهورية نظام حكم وقد  

التي حكمت العراق واعقبت الثورة المذكورة الن كل   لألنظمةوبالتالي من حقنا استعمال الجمهوريات وهي جمع الجمهورية 

 ها اعتمد دستورا غير شرعي ومغايرا كليا عن سابقه وان كان مؤقتا. من

في الدول ذات النظم الديمقراطية تستند السلطة السياسية وبمختلف اتجاهات المتمسكين بها من اليسار والوسط واليمين على 

لطبقة الوسطى أكثر من القاعدة الواسعة والتي هي الطبقة الوسطى، فالسلطة تعبر بوضوح عن آمال وأماني وأخالق ا

 طبقة أخرى.  تعبيرها عن أي

 تمثل الفئات المسحوقة والمعدومة وإنها وفي الدول ذات النظم الدكتاتورية، يتسلم السلطة على االغلب أطراف تدعي إنها

نظرة متفحصة ودقيقة على تشكيل السلطة وقاعدتها المساندة، نراها سلطة في رأس   ألقيناأتت لخدمة الشعب كله.  ولكن لو 

الشعب بعيد عنها. وباألحرى انه ال يحس بها وبما يجري داخلها من تطورات   هرم تستند على قاعدة ضيقة وقاعدة الهرم أي

عب يكفيه ان يجد العمل ومهما كان وان لم األخر بها. فالشفالطرفين منفصالن لكل واحد مهامه التي ال يهتم  خالفات.أو 

 يجده فانه سيسكت ويصمت ألنه يدرك ان للسلطة عصى غليظة وأثارة غضبها أمر غير محمود ونتائجه وخيمة العاقبة.

بكل السبل توسيع    ، سنرى ان الحكومة الملكية في زمن فيصل االول حاولت1921عام  ولو استقرينا تاريخ العراق منذ نشأته  

ة السلطة االجتماعية من خالل اشراك الجميع في النشاط السياسي والوظيفي ومن خالل توسيع مساحة الحرية وتوسيع قاعد

وزراء من ذوات التوجه العروبي كان يجعل من هذه القاعدة العامة استثناء أحيانا   رؤوساقاعدة الوظيفة الحكومية، اال ان تسنم  

طة وجراء طموحاته وتوجهاته العروبية حتى شبه العراق ببروسيا وسمي ببروسيا  وبعد وفاة فيصل االول وتسنم غازي السل

العرب. عمل على تضيق هذه القاعدة وحوربت التوجهات السياسية وحصر النشاط بمن كان يوالي السلطة القائمة. وتحولت 

على الرغم من كل ما يمكن ان يقال  المنافسين. و  إلسقاط السلطة إلى لعبة يلعبها بعض رجال العهد من خالل أثارة العشائر  

مذابح  وخصوصا  القوميين  وبعض  الكيالني  عالي  رشيد  قبل  من  الحكومة  رئاسة  أبان  وخصوصا  الملكي  العهد  عن 

على محاولة إعادة توسيع األخيرة  . اال انه يالحظ ان النظام الملكي قد عمل وخصوصا في سنواته  1933في أب  األشوريين

 يستفاد منها الجميع.  لإلعمار وصا من خالل محاولة وضع ميزانيةقاعدة السلطة، وخص

االيديولوجية إلى العراق واستقطابها    ما كبل توسيع هذه القاعدة بشكل فعلي وجذري كانت األمية المتفشية، ودخول األحزاب

 الجماهير بفعل خطابها العاطفي والتبسيطي. 

الكريم قاسم لم يشذ عن هذا المنحى، ال   وقائدها عبداألولى  رية العراقية وفي العهد الجمهوري االول ويمكن ان نقول الجمهو

الكثيرين في السلطة السياسة بما جعلها تضم طيف   وأشركبل ادخل الجميع إلى الساحة السياسية.  ومنح للجميع حرية العمل  

ببد كبيرة  تطلعات  إلى  استندت  واسعة  جماهيرية  وقاعدة  السياسية  التنظيمات  من  فيها  واسع  المواطنون  يكون  جديدة،  اية 

االيديولوجية سرقت الطموحات واآلمال التي علقتها الجماهير على هذه الثورة. وخصوصا   متساويين. اال ان حروب األحزاب

دخال مجاميع الفقراء والمعوزين والكادحين إلى الطبقة الوسطى. من خالل إ  . من خاللطموحها بتوسيع قاعدة نظام الحكم

اإل العمال    الزراعي،  صالحنظام  قاعدة  اإلصالح  بإنشاءوتوسيع  ولكن  وعديدة.  كبيرة  ملكيات    مصانع  وتوزيع  الزراعي 

األراضي على الفالحيين قد انقلب ضد الدولة ولم يستفد منه الفالح.  فالبلد الذي كان يصدر منتوجاته الزراعية صار بعد 

ولكن السياسي الذي تحركه عواطفه    ،الشجاععبد الكريم قاسم الوطني    ت. وما عملهجا الزراعي يستورد هذه المنتو  اإلصالح

وليس دراساته المعمقة.، حطمته الصراعات الحزبية واندالع الحركة الكوردية وتدخل دول الجوار بدعم تيارات معينة مثل 

 حزب البعث والقوميين العرب. 

إلى دولة لخدمة االيديولوجية العربية    ،لب من دولة لمواطنيهاشباط االسود، صار واضحا ان مسار الدولة قد انق  8بعد انقالب  

العرب.   القوميين  كل  عليها  اختلف  ترتيب أي    تحديدفي  والتي  على  حتى  اندلعت  والحروب  فالخالفات  لها،  موحد  مسار 

 الشعارات هل يقولوا الوحدة والحرية واالشتراكية أم الحرية االشتراكية الوحدة وهلم جرا. 

ن الدول التي تعمل على خدمة االيديولوجية تحصر همها في توسيع رقعه معتنقي هذه االيديولوجية ومهما كانت  من الواضح ا

واشراكها في الحرب ضد الثورة الكوردية خلق شرخا ليس بين القوميين    1963النتائج. فجلب القوات السورية في صيف عام  

الداخلي. كما ان محاربة كل  بل بين الشعبين وخصوصا الكوردي، أل  ،الطرفيينمن كال   نه اعتبره تدخال في شأن العراق 

العراقي، ساهم في  االيديولوجيات   الحزب الشيوعي  أبناء  إطالقاألخرى وخصوصا  الحرب ضد  القومية   شرارة  األقليات 



 

 

 والدينية.

إذا بات معترفا به ان الدولة هي دولة العرب وترغب في تحقيق حلم العرب في الوحدة والحرية واالشتراكية، وبالتالي عزل  

ضيوف في العراق ليس اال.     بأنهمبقية مكونات المجتمع عن الدولة وخدماتها من ناحية ومن ناحية أخرى اشعار الغير العرب  

الصراعات واألمر االخطر ان صراعات االيديول المصطلحات والكلمات وتفسيرها )مثال  وجيين تكون على االغلب على 

الالهوتية أو في علم الكالم اإلسالمي( وبالتالي استمرار حالة االنقسام األميبي داخل االيديولوجيين واتهام المختلف بالهرطقة 

على الرغم ان السياسة    ويكون الحق دائما للرجل األقوىوهي تستلزم االتهام بالخيانة والعمالة والرجعية ومساندة الحكم البائد.  

 ال تتطلب الحق، بل القدرة على تحقيق اآلمال والبرامج الموضوعة.

الرحمن البزاز لوضع العراق على سكة    لم تختلف الحالة في حكم االخوين عارف اال ان ما يجب التنويه عنه محاولة عبد

البناء   المح  ،كدولةإعادة  البزاز ولكن هذه  ان تحقيق  البعض  فقد اعتبر  فردية  أيضا العتبارات مصلحية  بالفشل.  بات  اولة 

 بالمجهول أو االعداء الحتميين.  ءوالمجيلمراميه يعني أبعادهم عن السلطة 

 18ستخسر كل شيء، وستتكرر تجربة    السلطة إنها  أدركتبداية السبعينيات، وبعد ان    ومع  1968تموز    17بعد انقالب  

لعام    تشرين السلطة واشراك    1963الثاني  أخر وهو توسيع مظلة  االعتراف   االيديولوجيااتجهت منحى  االقل   فيها وعلى 

بيان   فكان  لعام    11بوجودهم.   بالسريانية  وإقامة  1970أذار  للناطقين  الثقافية  الحقوق  ومنح  الشيوعيين  مع   الجبهة 

اآلمال مجدداً بأن العراق    فارتفعتدون ان يمنح لألخرين أي دور سياسي محوري.  الكلدان السريان( والتركمان،  األشوريين)

  6سيضع على سكة إعادة البناء وسيكون العراق وطنا للجميع.  ولكن آمال العراقيين قصيرة األمد فما ان تبينت نتائج حرب  

لسلطة ظهر المجن للجميع، وبدأت باقتطاع  من مضاعفة اسعار النفط بحدود غير معقولة، حتى قلبت ا  1973تشرين االول لعام  

الصالحيات من الحكم الذاتي، وضرب الشيوعيين وكل من اعتقدته السلط تهديدا لها معتمدة على األموال الطائلة التي صارت 

 بحوزتها. 

ألبناء الطفيفة  االستفادة  من  الرغم  لت  وعلى  ذهبت  األموال  غالبية  ان  اال  النفط،  اسعار  زيادة  من  طموحات  الشعب  حقيق 

الطرف المنشق   ن وعلى رأسهم االقرب أييومغامرات من في السلطة والتي كانت محصورة في محاربة االعداء االيديولوجي 

 ولكن ليس نفس القيادة.  ،الشعاراتعنهم والذي يتقاسم معهم نفس 

اناس ليس لهم من علم وفهم   انحصرت في ايديف. هافحتى حزب البعث صار عمليا خارج ،رويدا ريدا تقلصت قاعدة السلطة 

القانون وكلمتهم أوامر واجبة  قانونية ألنهم اعتبروا فوق  للقائد االوحد. والذين كانوا محصنين من كل مسالة  غير قرابتهم 

 األخرى فتركت لدراية القائد المفكر. األمورالتنفيذ، فالشعب بعمومه لم يعد يرغب من الدولة غير توفير لقمة الخبز أما 

العقيمة و الماضي  العراق بلدا وشعبا. يعاد تكرار تجارب  التي توالت على  العاقبة  الوخيمة  اليوم بعد كل األحداث والنتائج 

العراق    ومن الطرفين الشيعي والسني.، يرغبون في إدارة  اإلسالميينواالكثر تخلف منهم وخصوصا    فاأليديولوجيينواالليمة،  

نرى  وبالتالي س  ان داخل كل طائفة هناك تفاسير متعددة لإلسالم  ،المشكلةالن    .هيعتنقون  الذي  اإلسالم  مفهومهم، ولخدمةحسب  

الحروب والتصفيات والقتل المجاني مستمرا وكل واحد يستند إلى حكم هللا. وبدال من انشاء دولة القانون والمساواة والمواطنة 

القوية  يالجميع في بناء دولتهم.  يقوم االيديولوجيوتوزيع السلطات على االقاليم والمناطق لكي يشارك   الدولة  ن ببعث حلم 

 وصار من أولية كل طرف القضاء على غريمه لتحقيق هذا الشعار.  .الضاربة

وباألخص السنة والشيعة منهم وباألخص أنصار السيد مقتدى الصدر، يريدون دولة مغلقة   اإلسالميينوالن االيديولوجيين  

وأو تعاليمهم  أي على  ان  يدركون  والعشائرية، وألنهم  الدينية  القيم  وفق  الدولة  يسيرون  المثقفينتهاون    امرهم، وألنهم   مع 

سيكون وباال عليهم.  فترى الطرفين يرغبون في إفراغ العراق من كل عقل نير أما بالقتل أو بالتخويف لكي يهرب ويهاجر، 

يتم   السبب  العلماءولهذا  المهن    استهداف  وذوي  وأبناءواطباء  لقيادة   الهندسية  يمكن  لكي  التنوير.  قيم  ناقلي  األقليات 

االيديولوجيين من السيطرة على الدولة وتسيير الشعب حسب رغباتها واهواءها. والمهم لتحقيق ذلك هو عودة الشعب إلى  

والمعميين مستعدون   الشعوذة والسحر والتنجيم في قضاء شؤونه وباألخص الطبية فالحبة السوداء كفيلة بصنع المعجزات

 لتوزيعها بالمجان.

في العراق لكي يمكن قل مساحتها  إذا ان قاعدة السلطة بدال من ان تتوسع لكي يعتبر كل مواطن انه يشارك في صنع القرار. ت

 حسب رغباته مستندين إلى كالم هللا الذي ال يفهمه اال القليلين المختارين من قبله.  امعدودين توجيهه ألشخاص
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 مناقشات حول الوحدة

 

 ،هكذاتكتب   ܚܘܝܕܐ ܚܘܝܕܐلعل الكلمة االكثر استعماال في حديثنا السياسي سواء كشعار حقيقي أو مضلل هل كلمة الوحدة )

الوحدة المطلوبة بين    كبيرة.حويادا أو حويودو( الوحدة مطلوبة العتقاد القائل بها ان لها نتائج ايجابية  ،  خويادا  أولكنها تقر

ومسمياته شعبنا  مكونات  الحاقية،  مختلف  عملية  بعض  ،  ليست  يطالب  إنها،  األشوريينكما  االقل   كما  تبعية  عملية  ليست 

وان ، وان ما يصيبه يصيبني انا، األخر هو انا بصورة ماعات راسخة ان بل هي خلق قنا، لألكثرية كما يدعي بعض الكلدان 

ولكن الذي نريده ان يكون هناك توجه   ،الشعاراتوقد يكون ما قلته أيضا ضمن ، مستقبله وبقاءه هو ضمان لبقائي ولمستقبلي

بالتأكيد ان للتربية ؟   للجميععام مشترك نحو هدف واحد. ولكن كيف يمكن خلق هذا التوجه المشترك نحو أهداف معلومة  

رغم عوامل االختالف  ،  فعندما يتمكن المبشر القومي ان يقنع الكل انهم في سلة واحدة في النهاية،  والتبشير القومي دور في هذا

أو   أو مشكلة بنية تحتية،  عندها يمكن ان نقول اننا خطونا للوحدة. نحن ال نعاني ازمة اقتصادية ،  ابرازهاد البعض  يالتي ير

بل نحن نعاني حالة ان مستقبلنا كناس افراد وكمجموعة متجانسة  ،  مشاكل اجتماعية فقط مثل بقية العراقيين أو غالبية العراقيين

بمعنى اننا نعاني استعمارا ،  ورؤيتهم  االيديولوجيايتم صياغته حسب متطلبات  ،  ثقافيا ولغويا وتاريخيا ولها عادات متقاربة

، من خالل هذا االستعمار يحاولون تجريدي من هويتي أو على االقل مسخها، استعمار من شركائي في الوطن، من نوع أخر

سيوجهون مستقبلي   االيديولوجيافان  ،  من خالل افعال مقصودة أو من خالل تجاهل وجودنا. عندما ال يكون قراري بيدي

تحقيق نتائج ندرك اننا ال يمكننا تحقيقها اال بها. غاية الناس الحرية بل ل،  حسب مقتضيات مصالحهم. الوحدة ليست الغاية لذاتها

أو   الثقافي  تكويننا  على  والمبني  وعينا  من  النابع  للحياة  مفهومنا  بحسب  العيش  قدرتنا  في  سعادتنا  نرى  ونحن  والسعادة. 

وعلينا التكيف معها واعتبارها ،  ةشعبنا طبيعية وهي اقل من بقية الشعوب المجاور  الحضاري. عوامل االختالف بين أبناء

 .فلنتقبل التأثيرين، تنوعا جميال. فإذا كان للتاريخ تأثيره فان للجغرافيا أيضا تأثيرها

خالل أكثر من أربعة عشر قرنا، نحن نعيش حالة خاصة يتم فيها تقسيم الناس حسب معتقداتهم الدينية، وتتوزع الحقوق حسب  

عشر نعيش حالة تقسيم ديني ومذهبي، حيث ان كل مذهب يعتبر ملة مستقلة بذاتها. يكون   هذا التوزيع، ومنذ القرن السادس 

بالنسبة ألبناء المسيحيين.  في حالة  البطريرك  أبناء  راسها  المشرق من  السرياني    كنيسة  الكلداني  التقسيم األشوريشعبنا   ،

فوارق يمكن على أساسها اعتبارهم منقسمين، اال رئاسة الكنيسة    هم فوارق لغوية أو تاريخية أو أيالمذهبي لم يترك بين أبناء

لى الكثلكة حدث ببطء وبمرور الزمن   ا  كنيسة السريانيةالالتي يرتبطون بها، الن التحول من مذهب كنيسة المشرق أو مذهب  

وكان فيها تذبذب( حتى    قصيرة ولم تنجح  واستمر من منتصف القرن الثامن عشر )إذا لم نحسب مرحلة يوحنا سوالقا ألنها

بدايات القرن العشرين، حينما استقر الوضع على ما هو عليه االن. التغيير االكثر مالحظة هو ما تم زرعه من عوامل نفسية 

أبناءوهرطقة   الطقس    األخر في  التي حدثت في  للتغيرات  المختلفة.  طبعا  الكنيسة   ،تأثيرالكنائس  ولكن يمكن تفهمه، الن 

التغيير وم  أقدرالكاثوليكية كانت    والسريانية  ةالكلداني التغييرات    ،العصر  سايرةعلى  ولكن مع االسف ان هذا األمر تعدى 

فترة من النهار وليس فقط االلتزام بالفترة الصباحية وغيرها من   عمله في أيوإمكانية  الضرورية مثل تقصير فترة القداس  

بموقعها   البطريركية  شعور  من  قرون  أربعة  ان  القداس.  لغة  طالت  تغييرات  إلى  العصرية  الحياة  تتطلبها  التي  التغييرات 

ل عن هذه الصفة. ولذا  بل فعال، جعلها تجد صعوبة كبيرة في التناز  ،روحياوقدرتها في الحكم والتحكم بمصير الناس ليس  

األخر.  ففي الوقت قدر االمكان االبقاء على سلطتها من خالل تنمية الشعور باالختالف عن    فان هذه البطريركيات تحاول

ويتشاركون في الكثير من القضايا اليومية، وفي الوقت الذي يدعي أباء الكنيسة    يتآلفونشعبنا في الغالب    الذي نجد ان أبناء

 .التحريمشعبنا عوامل االختالف والتنابذ وأحيانا    ار إلى االخوة المسيحية اإلسالمية، فانهم ينمون بين المسيحيين من أبناءليل نه

من جديد، وهذا ما يريده البعض وهو خطر ألنه يضع شعبنا وأمتنا في   أالوحدة ال تعني العودة إلى نقطة الصفر ومن ثم نبد

شخص يحمل ارث هذا الشعب، ان الوحدة تعني ان   الي  أثر والذي قد ال ينتهي اال بانتهاء كل    الفراغ ومتاهة الجدال العقيم

األخر، واحاوره في قناعاته من باب الرغبة في الوصول إلى حل يرضينا كالنا. اننا شعب ال يمتلك دولة أو مؤسسات اتفهم  

انيين محددة لشعبنا. كل ما حدث كان تبشيرا وإقناعا تشريعية شرعية، لكي نتمكن ان نقوم بوضع تسميات جديدة أو فرض قو

 .استمر لقرن ونصف القرن

لتحقيق مصالح    أنظمة توجه  العراق  االيديولوجيانحن جزء من  الدول،    ،إيرانأو    ،سورياأو    ،بقسميه، في  أو غيرها من 

عض والبدء من الجديد، يعني حقا ان كل طرف  وبالتالي نحن مسحوقون قانونيا. ان الرجوع إلى نقطة الصفر التي يلمح لها الب

ه الخاصة والفردية، فالتواصل بين أطراف شعبنا في بلدان  من أطراف شعبنا سيكون ضحية لقوانين بلده والجتهادات أبناء

، ولكننا هنا  شعبنا في دول الجوار أمر خاص بهم  البعض أبناء  قد يعتبرالجوار يكاد ان يكون مقطوعا والتأثير الثقافي منعدما.  

ال نتكلم عن دولة نتكلم عن شعب أو أمة كلهم مرتبطين ببعضهم البعض، ويتوقون حقا لمستقبل أفضل ويا حبذا لو كان مشتركا. 

في المهجر وانقساماته والتي عادت إلى  أما المهاجر فأمرها أمر أخر فوضعها سيكون أخطر بكثير ومن مالحظة حالة شعبنا



 

 

انا العائلية، فاعتقد انه ال يمكن التوسم خيرا في مستقبلنا كشعب يمتلك هوية محددة. ليست غايتي تحريم الحالة العشائرية وأحي

األمر إلى   يتعدىقابلة للنقاش، ولكن في شعبنا    األمورهو موجود، فكل    فيماالنقاش أو أبداء اآلراء في بالقبول أو الرفض  

و يطبقها،  ما  فكرة  أتته  من  كل  ان  بمعنى  دائرة تطبيق،  في  نتوه  وهكذا  لفكرته،  مناصرين  ايجاد  من  أي شخص  يعدم  لن 

 .االنقسامات المتتالية التي ال حد لها

في   األشوريةمن الضروري أخذ الخبرة في الشأن القومي بنظر االعتبار، فرغم التضحيات التي قدمها القسم المؤمن بالتسمية  

القومية، ورغم الطموحات  التسمية ولتحقيق  الشعب ومؤسساته    ظل هذه  انبثقت من خالل نضال  التي  القومية  الرموز  كل 

لتحديد   المجال لألخرين  الشعب وعدم فسح  فيه وألجل وحدة  الكبرى  السياسية  القوى  ان  التسمية، اال  السياسة في ظل هذه 

  نتيجة لهذا التاريخ ولمعرفتها إنهاتقبلها،    كان يمكن االعتقاد إنها  مستقبلنا، بل ان نقوم نحن بدرج خياراتنا، قد قبلت حلول ما

 .مؤثرة وفعالة يمكن ان تكسبها األكثرية، والسبب هو الخبرة امتداداتتمتلك 

اسوق هذا المثل الشخصي. بعد صدور    لالنقسام،ولتقريب مفهوم الخبرة في العمل القومي، والنضج لمعرفة االثار الضارة  

قرار منح الحقوق الثقافية في صيغة الناطقين بالسريانية، وفي حوار مع العم المرحوم تيدي شموئيل والد الفنان المعروف 

في القرار وانا شاب في مقتبل العمر أبديت انزعاجي من كلمة الناطقين بالسريانية،    لني عن رأيأشليمون بيت شموئيل، س

عندما استخرج الشهادة الجنسية العراقية    1948قرج)نور(  بس يوحدونا، عمي تيدي وفي عام  دعهم ينادوننا  ل لي عمي  فقا

اصر على ان يدون لقبه في هذه    ،الن ذكرى مذابح سميل كانت قريبة  يتهم،أشور  وفي ظل خوف الكثيرين من التصريح ب

ن بالسريانية، أدركت بعد خبرات وبعد سنوات في العمل القومي تضمنت  ، وانا المنزعج من تسمية الناطقياالثوريالوثيقة   

ري، بت أدرك كم ان شعبنا بحاجة إلى وحدة حقيقية تلمه وتجعله  جسنوات من العمل السري والكفاح المسلح والعمل المه

جيتها الخاصة والمتزمتة  ت كلها متمسكة بأيديولوأالتي بد  ينتشل نفسه من ما بات ينتظره من المخاوف الحقيقية. األحزاب

كما االفراد ان الحقيقة لدى الكل وللكل ويمكن   أدركت،  فقط تمتلك الحقيقة المطلقة والتي ستنقذ األمة  والتي كانت تعتقد إنها

 .السياسيةالتعايش مع االختالف والتعدد، بشرط االحتفاظ بحد معين من اسس الوحدة ولعل في أهمها اللغة والمشاريع 

( هو حل معقول وخصوصا لو أدركنا ان الحل ال يمنع  أشوري  )كلداني سرياني    على التسمية  باالتفاقوز حالة التسمية  تجاان  

من استعمال أي من المفردات الثالثة لتعني كل شعبنا فرديا، بل ان التسمية الثالثة هي تسمية قانونية، بمعنى ان النصوص  

بشعبنا   الخاصة  ف  ،ستدرجهاالرسمية  اليولكن  أو  االفادة  أو  التفاعل  بما    ي  يتعلق  أو    تأتي غرض  فوائد  من  التسمية  به 

سيدرجون في خانة )كلداني   أشوري    ه ياني أو الذي يقول انر فان الفرد الذي يقول انه كلداني أو الذي يقول انه س  ،تاإلحصاءا

وجد شعب يمتلك مثل هذه التسمية، ولكن لشعبنا (. طبعا أدرك وقع التسمية الثالثية لدى البعض وقولهم ال يأشوري  سرياني  

األخرى في تقوية وجوده وترسيخه، وليس مطلوبا خصوصية خاصة ومشاكل عويصة يجب ان تحل لكي ينتقل إلى المراحل  

نحو   يعوق حركتها  لما  تجد حلول  الحية  الشعوب  ان  واحدة.  كلمة  بانتصار  المشكلة  لحين حل  التحرك  الوقوف وعدم  منا 

 .بل، وعلينا ان، نتحرك نحو المستقبل وهذه التسمية لن تعيق تحركنا جميعا نحو هذا المستقبلالمستق

كان من المؤمل ان يكون طرح مشروع الحكم الذاتي كأحد العوامل الداعمة لوحدة شعبنا، من خالل خلق كتلة كبيرة تؤمن 

در لذلك، وباعتقادي المتواضع ان مثل هذه المشاريع بوا  بدأتبهذا األمر، ومن مختلف التوجهات والتسميات، والحقيقة انه  

أثار التفاف   رأيناومن البحوث. وكما قلت    تكون أكثر تأثيرا في خلق رايا مشتركا وموحدا وترابطا قويا من الكثير من المقاالت

، وهذا كان عامل دفع لبروز توجهات وحدوية قوية ومؤثرة. ومن المفارقات ان  المشروعكبيرة من مختلف االطراف حول  

نرى ان هذا المشروع أو مشروع المطالبة بالمحافظة لكل األقليات المتعايشة في سهل نينوى، الذي تاله، تلقى االعتراضات 

قت من خالل األموال التي يقال ان االستاذ  من االطراف المتزمتة لكل االطراف التسموية. وإذا كان البعض يعتقد ان الوحدة خل

اغدقها على المؤتلفين، فاعتقد ان األمر موهوم أو خاطي بالمرة، فلو لم تكن هذه االطراف حقا مؤمنة بان    اغاجانسركيس  

ي  وتشاركت، مع المالحظة ان االطراف هذه كانت لها ماضي في العمل القومي وفي فترات ترتق  تألفتمصير شعبها واحد لما  

إلى سبعينيات القرن الماضي ان لم تكن قبل ذلك، واالطراف المعترضة اغلبها حديث في الساحة القومية، وليس لديهم من 

سالح اال االدعاء بان من عمل كل السنوات السابقة باع القضية، في تكرار ممل للخطابات العروبية، التي لم نحصد منها نحن  

 .وتدمير البلدان، ورهن ثرواته لتسويق الشعارات ةبر الجماعيوالمقاوالعرب والكورد اال المذابح 

التعليم بالسرياني يعتبر أساس من اسس وحدة شعبنا، فالشعب الذي يتعلم بلغة واحدة ستتقارب ميوله ومشاربه وحتى ردود 

خص االطراف الغارقة  افعاله. ولذا نجد ان بعض االطراف حاربت أو وقفت موقف المتفرج في عملية التعليم السرياني، وباأل

على بعض الممارسات التي   تحفظاتنافي طائفيتها أو االطراف المتعصبة لتسميتها. وتمجيد التعليم بلغة األم يجب ان ال يلغي  

التعليم كثيرا. ولمن يرمي لتحقيق الوحدة فعليه ان يدعم التعليم السرياني بكل جدية   أضررافقته، كتحزيبه كمثال األمر الذي  

 .يخلق الوعاء الموحد والعابر للكثير من الحواجز المصطنعة التي تزرع أمام وحدة شعبناألنه س



 

 

 ياثقافتنا وميزتها وخصوصيتها، يعتبر من اسس المهمة في ترسيخ وحدة شعبنا، صار لشعبنا االن مؤسسات حكومية  ابراز

الثقافة السريانية الدولة، لهذا الغرض مثل مديريات  التعليمأو مديريا  مدعومة من  من واجب هذه المؤسسات    السرياني.   ت 

مثقفونا   يختلط  لكي  االطراف  مختلف  من  ندوات  وعقد  مؤتمرات  وعمل  وغناها،  ثقافتنا  خصوصية    ن ويتشاركوابراز 

التصورات والحلول والحوار. هذه المؤسسات أتت نتيجة لنضال شعبنا من أجل استعادة ولو بعض حقوقه التي سلبت منه  

بحقنا في ان تقوم الدولة برعاية لغتنا وثقافتنا    ثقافة ولغة واحدة. اليوم صار هناك نوع من االعتراف  غناءإلغدرا، وصرفت  

بل ولغة وثقافة سادت قرون عديدة في المنطقة ونبعت    ،فقطألنه واجب عليها كونها لغة وثقافة مواطنين لهذا البلد، ليس هذا  

 .في أرض النهرين

م تاريخ  وباألخص  المسيحيةالتاريخ  بعد  القرون  :  ا  في  تاريخنا  بإنجازات األولى  يتميز  الوسطى  القرون  وحتى   للمسيحية 

ليس فقط    ،لتعليمل  حضارية كبيرة، فعلى مستوى التعليم كانت كل كنيس وكل دير يعتبران مركزا للتعليم، وتم تأسيس جامعات

نصيبين وجامعة أورهي وجامعة جندي شابور، ومدارس الالهوت، بل علوم مثل الرياضيات والطب والفلسفة، مثل جامعة  

صيت عالي مثل الدير االعلى، يعتبر شعبنا شعبا مميزا، ألنه اسس الحضارة في االزمنة القديمة منذ سومر واكد وألنه    ذات

با، فلو ال علماءنا لما  إلى أور  تاليا  وما استنبطه علماءنا إلى العرب وهم نقلوه  نيةالعب دورا مهما في حلقة انتقال العلوم اليون

تمكن العرب من االطالع على علوم وفلسفة اليونان، فعلماءنا كانوا المترجمين وناقلي هذه العلوم. ان التأكيد على هذا الدور  

بل هو تأكيد لدور وطننا العراق في هذه المهمة،    ،فيهوابرازه هو بالتأكيد ليس فقط تأكيد لدور شعبنا ولغرس مفهوم الوحدة  

والمدارس كانت بيد كنيسة المشرق التي كان مقرها في ساليق وطيسفون )المدائن( ومن ثم بغداد    هذه الجامعات  الن إدارة

على    متداداته. ان افتخارنا بتاريخ كنيسة المشرق وهو تاريخ يشرف بحق، الن كل منجزاته اعتمدتاوبقيت في العراق و

كانت محكومة بيد أطراف معادية   التبشير وبطرق سلمية حيث لم تكن هناك دولة تحمي هذه الكنيسة، ال بل يمكن القول إنها

  .لها، ورغم ذلك توسعت ووصل عدد مؤمنيها لثمانين مليون في زمن البطريرك مار طيماتيوس االول

ويزيده خبرة    نسان  ألنه يصقل اإل  ية كانت، عمل ضروري برأيتسم   من تنظيماتنا والي  االنخراط في العمل السياسي الي

من خالل الحوارات اليومية أو النقاشات. العمل والنشاط سيدفع الجميع   خريناالبتاريخه وبحاضره، واالهم يجعله قريبا من  

ا أيضا االنخراط في كل  نحو منتصف الطريق، سيدفع الجميع إلدراك كم ان كل فرد وكل فئة في الشعب غالية ومهمة. وهكذ

المؤسسات الثقافية واالجتماعية أمر مهم ويؤدي إلى نتائج مهمة. قد نجد معيقات نتيجة كوننا من مستويات ثقافية مختلفة أو  

 .من مناطق مختلفة، اال ان االيمان والعزيمة والرغبة في الخدمة العامة يمكن ان تخلق مجتمعا حيا موحدا

الحبانية هنا  في  لهجاتهم،  وكركوك،  من  االفراد  تمييز  يمكن  كان  ما  المدينتين  هاتين  في  مميزة،  وتجربة  معاشة  حياة  ك 

عشيرة أو منطقة انتموا، كانوا يتكلمون لهجة موحدة.    كنيسة أو من أي  وخصوصا االجيال المولودة فيها، الن الغالبية، والي

طبيعي ان تتنوع لهجاتنا فشعبنا يعيش في منطقة واسعة  لو تفحصنا لهجات شعبنا سنجدها كلها تنبع من مصدر واحد، ومن ال

تمتد من سالمس في إيران شرقا إلى طور عابدين في تركيا ومن جنوب الموصل جنوبا إلى ارمينيا وجورجيا شماال، ولكل  

ذاك االصل التي  تنبع من    الشعوب لغاتها ولهجاتها، وقد نتعصب إلى لهجة ما، ولكن كما قلت لو تمعنا في كل لهجة سنجد إنها

األخر، ه من التفاهم أبدا، الذي يمنع حقا هو الوقوف موقفا مسبقا في رفض  تنبع منه لهجتي. وتنوع لهجات شعبنا ال يمنع أبناء

ية، غريبة علينا ونعتقدها دخيلة إلى اللهجة الفالن  وعدم معرفة اللغة قراءة وكتابة. والحال ان الكثير من الكلمات التي نعتقد إنها

 .األخرون، كما أهملوا هم ما يعنيها في لهجتي واحتفظنا نحن بهابها    ظهي في الواقع من أصل اللغة ومترادفة أهملناها واحتف
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 االستقرار السياسي والتقدم االقتصادي هدفنا 

   

حق التضحيات الجسام التي يقدمها أي شعب من تمشروعا يسيظل نضال الشعوب من أجل االستقالل القومي والوطني، هدفا 

أجل تحقيق هذا الهدف، ولكن تبقي اسئلة مشروعة، عن الهدف أو الغاية التي تبيح التضحيات، هل هو االستقالل لذاته هو  

لوطنية المعبرة عن  المطلوب؟ أم لغايات أخرى؟ يرى الشعب ان تحقيقها ال يتم اال بإنجاز االستقالل السياسي وبناء السلطة ا

تطلعاته. ال يمكن وصف العراق، بأنه دولة مستعمرة، وان كانت الحياة فيه أسوء مما كانت في مرحلة االستعمار. فالعراق 

من ناحية القانون الدولي، بلد مستقل، كامل االرادة، ومتساوي مع كل أعضاء الهيئات الدولية. اال ان شعبه يرزح تحت نظام 

والئهم الدائم له، برغم كل المأسي التي   بإثباتضيق االفق إلى أبعد الحدود. فهذا النظام يطالب المواطنين  دكتاتوري غاشم و

جلبها عليهم.  ويستغل كل السبل ألجل اذاللهم، مستغال سيطرته التامة على موارد معيشتهم، وعلى االجهزة القمعية المتعددة، 

ذرة ضمير حي، وال يفكر اال بيومه. والعراق على الرغم من انه مستقل منذ  والتي ينتسب اليها كل من لم يبق في أوصاله  

اال انه كبلد لم يتمتع باالستقرار السياسي الكفيل بتطوير اقتصاده.  وخلق طبقة وسطى يستند عليها في بناء    ،1931أواخر عام  

طوير القابليات وزيادة مساحة الحريات الفردية إنسانية متسامحة. تسمح بتراكم الخبرات وت  مجتمع متماسك، تنتج ثقافة وطنية  

 وبناء المؤسسات الديمقراطية. 

سياسية من مختلف   التي وصلتنا. نشأت في العراق أحزاب  األفكاروالثقافات، وتأثر ببعض    األفكاريتواصل مع    مجتمع،وككل  

الثورية. التي تعمل  لشكل أو بأخر بنمط األحزابمتأثرة بهذا ا االتجاهات وفي مختلف المراحل.  وكانت اغلب هذه األحزاب 

األحزاب ونستثني  ظنها(،  في  )الفاسدة  سبقتها  التي  السياسية  الطبقة  كامل  وازاحة  السلطة  إلى  الوصول  أجل  الكردية    من 

ي تعني ازاحة  أيضا حملت بذرة الثورية، الت  والتركمانية، من غاية السلطة إلدراكها صعوبة هذا الهدف. اال إنها  واألشورية

ولوجية مثالية تفترض وجوده من بين أعضاءها(، علما  ياألخر. وهو في الغالب نظري )يعتمد على ايدالقائم واالتيان بالبديل  

الباردة، والتي اكتوت منطقتنا بنير  ان انبثاق واتساع قواعد هذه األحزاب المنظورة أو غير    نهااجاء خالل مرحلة الحرب 

من ان تكون وطنية بمعنى ان تمثل تطلعات مختلف مواطني البلد من ناحية التوزيع    مكن اغلب هذه األحزابالمنظورة. ولم تت

  أو  صرفهالقومي. ال بل ان بعضها ال يمكن لبعض المواطنين من االنتماء اليه، بسبب طبيعته االيديولوجية. كأن تكون قومية 

القوميات والمذاهب والطوائف العراقية.  اال ان ما   ضم مختلف أبناء  دينية.  يستثنى من ذلك الحزب الشيوعي العراقي الذي

عمله السياسي تأثر كثيرا بارتباطه األممية وسياسات االتحاد السوفياتي، التي تتمحور حول    يؤخذ عليه ان نظرته وإسلوب

ممكن ان يقود السلطة في العراق وبنجاح.   الصراع الدائر مع الواليات المتحدة األمريكية. فالحزب الشيوعي العراقي كان من ال

لو وضع في اعتباره الواقع العراقي، من الناحيتين الذاتية والموضوعية. اال انه فضل االيديولوجية المثالية على استألم السلطة  

العراقي   الوضع  يتطلبها  باستقاللية  الدولية  القوى  مع  والتعدد  )النفطوالتعاون  الجيوبولوتيكي،  والموقع  وعمق ،  القومي، 

 المشاعر الدينية(. 

، فانه ظل قاصرا في ضم العرب، ورغم  األشوريينأما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فأنه على الرغم من ضمه الكثير من  

.  تسميته بالكردستاني وهي تسمية مناطقية، بغرض أبعاده عن االنغالق القومي. اال انه ظل قوميا في تثقيفه لغة وأيديولوجية

بل ،  هذه االحزاب  ولذا لم تتمكن  .وهي تحمل ثقافة ثورية، ال تؤمن اال بالتغيير الشامل والتام  وكما قلنا نشأت اغلب األحزاب

ليس    كان مستحيال عليها ان تبني تيارا ديمقراطيا بالمفهوم الديمقراطي السليم )تعددية تقبل التحكيم إلى صناديق االقتراع(. أي

تمثل بديال للدين  خالصيه  ة أو غيرها من التسميات، فكلها كانت تحمل صفة النقاء الثوري وهي أحزابالديمقراطيات الشعبي

أو احترام ما بينها من جهة، وبينها وبين   انسجامفي المجال السياسي. في ظل مثل هذه االوضاع ما كان ممكنا قيام تعايش أو 

بوجودها. وبالتالي ضاعت علينا سنوات طويلة لبناء سلطة وطنية ديموقراطية،  سلطة لو فرضنا ان السلطة كانت ستقبل    أي

 الكفيلة بخلق استمرارية واستقرار سياسي، والتوجه نحو الهم االقتصادي أو هموم الحريات الفردية.

ات والتغييرات  ، نتيجة معاناة شعبنا ووضعه على الهامش في كل التطور  1973تموز    14في    األشوريانبثق الحزب الوطني  

ولتحقيق طموحات شعبنا   العراق،  في  التجارب   األشوريالسياسية  تستفيد من  في خلق مرحلة جديدة،  المشروعة ورغبة 

الذي عاب   الخبرات والقدرات األمر  تراكم في  القادمة بشكل يخلق  إلى االجيال  السياسية ونقلها  الماضية في حركة شعبنا 

ملموسة، كلن يعني اضمحاللها، دون ان تترك للشعب خبرات   جشلها أو عدم وصلها إلى نتائتجارب شعبنا السابقة، حيث ان ف 

ملموسة، وحيث ان كل تجربة سياسية بدأت بمعزل عما سبقها، كما ان انبثاق الحزب جاء في خضم الحرب الباردة، وفي ظل 

ر الواضح للطروحات الماركسية وخصوصاً في البناء عمله، سياسيا وتنظيميا، ولذا نرى التأثي  هيمنة الفكر الماركسي وإسلوب

الحزبي حيث تبنى الحزب للديمقراطية المركزية والشعارات الثورية وهذا مالحظ في النظام الداخلي وفي بيانات الحزب التي 

 اعيد نشر اغلبها على المالء مع بداية التسعينات من القرن الماضي.



 

 

لم تقدم    ة، يرى ان الشعارات الثورية، وان كان هناك مبرر لتبنيها سابقا، اال إنهااال ان الحزب وبعد كل التجارب الماضي

ورفض   التناحري  الصراع  تجذير  غير  ملموسا،  شيئا  كافة  للعراقيين  وال  واإلصرار لشعبنا  الثوري    األخر،  النقاء  على 

مكاسب سياسية   تعمل هذه المعارك على اضافة أيالشعبية بها، ولم  للمعاناةااليديولوجي، وصارت معاركنا خيالية ال عالقة 

شعب.    تقدم حقيقي الي  المعول األساس لقياس أي  السياسية،أو اقتصادية أو في مجال ترسيخ الحريات الفردية، والديمقراطية  

تبار للحقائق ، وفي ظل إعادة االعاألموربواقع    ، وفي إطار تصحيح المنهج، واالعترافاألشوريولذا فان الحزب الوطني  

اقصى طموحاته هي   األشوريالموضوعية وكوننا حزبا يمثل شعبا ال يمثل ثقال ديموغرافيا كبيرا، وباعتبارنا نمثل الشعب  

المشاركة في سلطة ائتالفية، على مستوى المركز، حتى في حالة تطبيق ما نراه صائبا في مستقبل العمل السياسي في العراق، 

لمستقبل العراق الموحد(، فأن الحزب ومعاركه المستقبلية ستتركز على ترسيخ الحقوق والحريات الفردية   أشورية)انظر رؤية  

على حقوق شعبنا   التأكيد  بالطبع  متناسيين  اجمع، غير  في ظل وحدة وطنية األشوريللعراقيين  العراقية  الشعوب  وبقية   ،

ر البناء الروح الدائمة التي ميزت ممارسات حزبنا على الرغم من  تتساوي فيها الشعوب واالفراد، وبالوسائل السلمية والحوا

استعماله بعض الشعارات الثورية، مستثنيا في ذلك موقفه من النظام القائم، ألنه نظام اجرم بحق شعبنا العراقي واقترف كل  

واإلبادة اإلنسانية  الجرائم  بند  في  بحق  تدخل  جرائم  ممارساته  وتشكل  و  الموبقات  يمكن  الشاملة،    بإزالته اال    حه،إصالال 

قانون وان انه فوق كل  له نفسه ان يدعي  ليكونوا عبرة لكل من تسول  القيام  ومحاكمة رموزه  قادر على  الكرامة    بإهانة  ه 

 ، ولكي يتم اشعار الضحايا ان معاناتهم ومن كان سببها لم تنس. لمواطنيه سانيةناإل

وسيلة، ولكننا طالب المشاركة في حكم لتغيير الواقع   بأيةلسنا طالب حكم    ناألننؤمن بالحوار،    أشوري  اننا كحزب وطني  

الوحدة   في  العراقيين،  ان تكون خطواتنا متوافقة مع طموح كل  أجل  العملي، نعمل من  للتطبيق  وقابلة  بخطوات مدروسة 

در المتمكن المسؤول وبين الواجبات الوطنية، وحقوق شعوب العراق، ما بين الحريات الفردية، التي هي أساس بناء الفرد القا

المناطة بكل المواطنين. نعمل من أجل مساواة تامة بين كل المواطنين نساء ورجال من كل القوميات والمذاهب، المساواة  

الشعب   تكوين  في  العددية  نسبتهم  اختالف  من  الرغم  على  متكاملة،  وحدات  باعتبارهم  العراقية،  القوميات  كل  بين  التامة 

ي، نعمل من أجل ان تتوافق طموحاتنا القومية المشروعة مع طموحاتنا الوطنية، اننا نؤمن ان الحريات الفردية حق العراق

سلطة تعبر عن تطلعات وتنوع المجتمع    منها، اال بقانون مسن من ممثلي الشعب اجمع، أي  إنسان    مقدس ال يمكن ان يجرد أي

 وألجل مصالح المجتمع ككل. العراقي،

السياسية واالقتصادية بكل جوانبها، من خالل الحوار المستمر معهم، سواء   األمورع المواطنين العراقيين على حقائق  ان اطال

السياسية، لنتمكن ان نضع المواطن في    تقع على عاتق األحزاب  بشكل مباشر أو من خالل الصحافة الحرة، هي مهمة أساسية 

ان يختار بالشكل السليم ويدرك حقا ان تقع مصالحه السياسية واالقتصادية، وان   موقع المسؤولية ولكي يتمكن هذا المواطن

 ال يندفع وراء الشعارات والطروحات الغوغائية.

انتشار رقعة حضور قد يحد من  الراهن،  الظرف  في  الشعاراتية،  السلمي وبالحوار والبعد عن  العمل  وانتشار    ان خيارنا 

الت الجماهير،  بين  وتواجده  ومخاطبة  الحزب،  الموضوعية  الحقائق  على  المبنية  وغير  الجاهزة  الشعارات  على  تعلمت  ي 

للحوار وتقبل    .الغرائز المستعد  المواطن  للسلطة ويبني  السلمي  بالتداول  لبناء حزب يؤمن حقا  السليم  الخيار  انه  األخر  اال 

ل السلمي، يعني اننا نمنح للسياسة دورها الحقيقي،  ورأيه، وهو المواطن الذي سيكون ركيزة لبناء وطن واستقراره، كما ان العم

 بعدان تم تغيبه، لصالح القوة العارية وال شيء غيرها.

والننا حزب ال يعمل من أجل اليوم، وانما من أجل المستقبل، فأننا نضع في اعتبارنا، ان تحقيق ما نصبوا اليه سيتطلب الجهد 

 نيا أو إقليميا. الكبير في ظل أوضاع غاية في الصعوبة سواء وط

ان الديمقراطية كنظام سياسي، تعني ان السلطة السياسية يتقرر مصيرها من خالل صناديق االقتراع، تعني ان يتم منح افراد  

، بمعنى ))ان حدود حريتي  االيديولوجياخيار، مادام ال يعني الحق في االعتداء على خيارات    الشعب الحق في االختيار، أي

حريتك((، فال وصاية على الفرد الكامل البالغ، اال لموانع قانونية طبيعية، كما ان المواطن ملزم بالحفاظ على    تقف عند حدود

، والتي وافقت  ممتلكات الدولة بحكم كونها ممتلكات عامة، ان التأكيد على الحريات الفردية التي ضمن شرعة حقوق اإلنسان  

لبعض من ان نأخذ مسارا، نراه نحن غير سليم، نتيجة لتطورنا الفكري، ولكن يجب  جل دول العالم، يعني لدينا إزالة مخاوف ا

المقبلة، وخصوصا ان الدول ال تعدل قوانينها كل يوم، وباألخص الدول   لألجيالعلينا ان ال نحدد مفهوم الحرية أو مقدارها  

يات تتطور مع تطور المجتمع، ونحن علينا الدفاع الديمقراطية، التي يأخذ تعديل أيقانون فيها ردحا طويال من الزمن، ان الحر

 عن الحرية ولكننا يمكننا المناقشة حول مداها أو مفهومها. 

من توافر ورسوخ الحريات، واشباع الحاجات المادية له، يأتي من خالل   ت الروحية والثقافية للفرد يتأتىجاان اشباع الحا

العراق، من   اقتصادي مرن، يستغل ثروات  المستلزمات األساسيةوضع نظام  لهم، ونعني باألساس توفير    أجل توفير كل 

المبادرة الفردية، وتراكم   العمل والدورات التدريبية، ونظام الرعاية االجتماعية. ان بناء نظام اقتصادي يعتمد على  مجاالت



 

 

عامة، لهو   ريبي وميزانيةرأس المال وتحديد دور الدولة في وضع السياسات العامة لتوزيع الدخل من خالل وضع نظام ض 

والتي تضر االقتصاد الوطني    كثيرة، أفضل سبل من أجل خلق فرص عمل حقيقية، وليس البطالة المقنعة التي تستنزف موارد  

 من خالل التضخم الذي يستنزف مدخرات المواطنين.

برفع   الدولة  تقوم  بان  تسمح  ال  قد  العراق،  ظروف  ان  عنصحيح  الطرق   مسؤوليتها  منها  ونذكر  المشاريع  من  الكثير 

حاليا، اال ان هذه المشاريع يجب ان تكون مشاريع مربحة تضيف عمالت صعبة لخزينة الدولة،    ت والمواصالت واالتصاال

مشروع خاسر تدعمه الدولة يدفعه المواطن اضعافا، من    م ربحية أيعليها، ويجب ان يدرك المواطن ان عد  الةال ان تكون ع

اليها الحكومات المختلفة، اضرت  العملة الوطنية، وغالء الموارد المستوردة. ان الحلول السهلة التي ألتت  خالل اضعاف 

ي نحد من هذه الظواهر  باقتصادنا الوطني، وعملتنا التي كان سعر رسمي، وأخر متداول في السوق السوداء، ان االوان لك

 المدمرة القتصادنا ومستقبل أجيالنا القادمة.

نظام ضمان اجتماعي، وبناء البنية التحتية لدولة الرفاهية، مع التأكيد  ان امتالك العراق الثروات الطبيعية، سيساعد في إقامة

من خالله توفير العمل أو الدورات    على تربية مدرسية تقدس العمل ومتابعة لكل مواطن من خالل مكاتب للعمل، لكي يتم

 التدريبية، لكي يكون كل مواطن مؤهال للعمل ومنتجا، ودافعا للضرائب.

ان إقامة دولة مستقرة وقابلة للتطور، يتطلب ان تكون هذه الدولة بالضرورة دولة القانون، القانون الذي يعلى وال يعلى عليه، 

ال معنى للحريات الفردية أو النظام الديمقراطي، عندما يكون هناك من يعتقد  قانون فوق الجميع والجميع تحت مظلته، واال  

 انه فوق القانون، وانه غير خاضع للمسالة. 

المبادئ،   البناء، وألنه بواسطة هذا الحوار يمكن تطويرها وألنها  فإننااننا اذ ننادي بهذه  برأينا يمكن ان   ندعو إلى الحوار 

اننا ال يمكننا ان ننطلق من   ألنناوجود، ونحن ندعو دائما االنطالق مما هو موجود،  تتحقق، دون ان نهدم ما هو م ندرك، 

    الفراغ.
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 هل من أمل؟ 

  

آمال العراقيين  القوات العراقية الغازية من الكويت، واندالع انتفاضة أذار، تصاعدت  طرد  بعد انتهاء حرب الخليج الثانية، و 

ة بالدكتاتورية الشوفينية والنظام التوتاليتاري البغيض، وتعلقت عيونهم بقادة  يبإيجاد مخرج مشرف وحل لمشكلة بلدهم المبتل

المعارضة العراقية، الذين كانوا يتنقلون بين مختلف عواصم صنع القرار، وها نحن بعد أكثر من خمس سنوات ونصف من  

أربعة عشر محافظة عراقية من النظام، ال زلنا نلف وندور في الحلقة المفرغة والدوامة المفزعة،     هذا الحدث، الذي حرر

امل في مستقبل مشرف وحياة مستقرة ونظام ديمقراطي، والسؤال من السبب ؟ سؤال مشروع لكل عراقي، كشرعية أي  بال  

 الحل؟ السؤال ما 

من خالله المستقبل الذي سينتظرنا االن استمرت    ونستقرئالواقع،    وقبل الدخول في طرح بعض الحلول، يجدر بنا آن نالحظ

سوي يمكن آن يجد في حال العراقيين آية    إنسان    ، وال نعتقد آن هناك  على ما هي عليه، فبلدنا مدمر البنيان واإلنسان    األمور

التصليح، والتضخم االقتصادي فاق االرقام الفلكية،  بارقة أمل، فالبنية التحتية قد دمرت وما بقي منها تتآكل بفعل االندثار وعدم  

والفقر والعوز اصبحا سمة الحياة في العراق، واألمراض االجتماعية التي رافقت قيام النظام الدكتاتوري، من النفاق والرشوة  

ذي سبقتنا دول الجوار فيه  واالثراء غير المشروع وتفكك القيم االسرية، زادها الفقر تفاقما، ويضاعفها تدني مستوى التعليم، ال

له من   بمسافات كبيرة، فاإلنسان   المواطنة واالسرة،  بقيم  الثقافة والتعليم واالحتفاظ  العيش، ستكون  لقمة  المشغول بتوفير 

ا نسان  إ ا منتجا وال مبدعا، ال بل إننا بعد سنوات لن نجد اال إنسان  لن يكون  األمورالذي حطمته كل هذه   الترف، واإلنسان 

ما سيصل اليه أو وصل،    ةمسؤوليالعادي    إنسانية. وطبيعي إننا ال نحمل اإلنسان    مشوها اجتماعيا، ال يقر قانونا وال قيمة  

ندرك انه ضحية نظام مقيت لم تواجهه البشرية في العصر الحديث، كل الكالم السابق طرح وكأن العراقيين كتلة واحدة،    ألننا

لعراقيين شعب ) مفترض( والحقيقة انه شعوب تتجاذبهم طموحات متناقضة، وآمال مختلفة، وقد زادت  ولكن ندرك كلنا إن ا

ممارسات النظام من حالة االنقسام والتشرذم فيه، كما إن عوامل الثقة تكاد أن تكون مفقودة بين التالوين العراقية، وهي مفقودة 

أحزاب بين  معدومة  الثقة  إن  كما  والنظام،  الشعب  واالحتر  بين  االنقسامات  تنخرها  التي  العراقية،  الداخلي  االمعارضة  ب 

عراقية أو ممثلي قوميات عراقية، وإذا كنا كلنا ندرك الدور الذي لعبه النظام فيما وصل اليه بلدنا  واالقصاء المتعمد ألحزاب

وقياداتها التي لم تستوعب من التجربة  إنساننا، فأن اللوم االكبر يجب أن تتحمله بعض أو أغلبية أحزاب المعارضة  وشعبنا و

أي اشيء يمكنها من طرح ما يمكنها من اكتساب ثقة الشعب العراقي ليلتف حولها ويمنحها ثقته، فشعار الديمقراطية الذي 

األحزاب به هذه  اغلبها    تغنت  اليومية وحمل  التنظيمي وممارساتها  تكوينها  في    أليديولوجياتينفيه  شمولية مفزعة غارقة 

وكإنهاال والمذاهب،  واالديان  القوميات  المتعدد  العراقي  التكوين  تالئم  وال  الحدود،  خارج  من  ومستوردة  بطرحها    تخلف 

اعتبارها البديل للنظام القائم، ترغب في تغيير أشخاص النظام مع بقاء الممارسات إن لم نقل زيادة في الممارسات الرجعية  

 يار . في االخت التي تحد من حرية اإلنسان 

كما يجب أن ندرك آن طروحات وممارسات أحزاب المعارضة العراقية، جعلت الكثير من دول الجوار تفضل نظاما مقصوص 

معينة، وبذا   ولكن بثوب مغاير ومسنود من قوى إقليمية  ،التوسعية االجنحة الحالي على مجيء نظام مغاير يحمل طموحاته  

الجوا الكثير من دول  العراقيون تعاطف  أنفسنا فقد  الماضية خدعنا كلنا  الخمسة  القرار. وخالل السنوات  ر وعواصم صنع 

وتقدم المزيد    من خالل الكفاح الذي ستقوده قيادات المعارضة، التي تتحارب فيما بينها على غنائم آنية  بانتظار الفرج الالتي

ناه هو وجود المنطقة األمنة في شمال الوطن  من االرواح في معركة التنافس على المواقع والمقام، والشيء الوحيد الذي حقق

وقد تحقق بفعل الغباء التام للنظام القائم وليس بفعل نضال أي كان، وحتى هذه الفسحة لم نستطع حمايتها وترسيخها لكي نقدمها  

دي إلى عمليات نموذجا يحتذى به، بل حولناها إلى منطقة الصراع واالقتتال الدائم وعدم التسامح من االقتتال الكردي الكر

أما انتظارنا النقالب عسكري يقوده ضابط شهم وطني بعد    اوز على حقوقهم.تجو ال  نيةاوالتركم  األشوريةاغتيال الشخصيات  

االهانة التي لحقت بالجيش العراقي وهزيمته في الكويت فثبت انه كان وهم محضاً خدعنا أنفسنا كلنا به، فالجيش العراقي  

ئة الصيت التي راح إلى قمع الكورد وعمليات االنفال السياألشوريينالذي شارك في كل مراحله في قمع الشعب من مذابح  

مرورا بقمع االنتفاضة في الجنوب والشمال، اثبت بحق أن قادته كانوا دائما جزاء من  واألشوريين  ضحيتها االالف من الكرد  

العصابة الحاكمة وكانوا عصاها الغليظة على رقاب الشعب، وما بالكم بجيش مسيس حتى النخاع ومزروع بمختلف أجهزة 

 برات و غيرها، وحتى لو تحرك الجيش فتاريخه ينبئ بانه لن يجلب لنا غير صدام باسم مغاير.االستخبارات والمخا

بلدنا، فال زالت دورة الدم هي التي تتحكم، والقوي بالسالح هو    أثبتنا بال أدنى شك ومنذ تأسيس العراق إننا فشلنا في إدارة

ة الراهنة والتي تتمثل بنظام دكتاتوري فاشي ال يصيغ السمع لصوت  ، وغيبنا العقل في تحكيمها، وأمام الحالاألمورالذي يسير  

مه يستغلون الحالة  األخرى للشعب العراقي المسكين بحجج واهية كالسيادة، وال يزال ازالالحق، وال يزال يسبب اآلالم تلو  

تتال، تستغل المنطقة األمنة لتثبت  الراهنة للمزيد من االثراء على حساب الفقراء، ومعارضة متفككة وتنخرها الصراعات واالق



 

 

، ومدى تلهفها المتصاص دماء الشعب من خالل استغالل الموارد البسيطة التي تتمتع بها  األمورللعالم مدى فشلها في تسيير 

 المنطقة، في فرض السطوة واالثراء، وصرف الكثير من الموارد على المليشيات الحزبية دون وجه حق.

وي الراهن، وعدم وجود برنامج واضح وموحد للثوابت التي ستتحكم عمل أحزاب المعارضة العراقية،  أمام الواقع المأسا 

وأمام   الذي جرى،  الرغم من كل  على  السلطة  في  الحاكم  النظام  واستمرار  العراقية،  التالوين  كافة  فيه طموحات  ويظهر 

العراقي  للخالص الوطني، والننا نرى بأنه من حق اإلنسان التجربة التاريخية للعراق، فأننا نرى بأن أية بارقة أمل ال توجد 

، واستمرار الوضع الراهن سيقود إلى  آن يعيش كبقية البشر ويتمتع بخيرات بلده، وان ما اصابه أكثر مما يتحمله اإلنسان  

التدهور االجتماعي والسياسي واالقتصادي، مما يصعب   البشر  المزيد من  أغلى من الشعارات إصالحه، والننا نؤمن بأن 

وااليديولوجيات التي يتغنى بها البعض، والتي لم تطعمنا غير الغربة والفاقة والعوز، فأننا نقدم للجميع االقتراحات التالية، 

وعسى أن ال نتهم بالالوطنية، فأننا ال نفهم معنى للوطنية في بلد تستمر فيه دورة الدم منذ تأسيسه ولحد االن وليس هناك من 

األخر زاد من حالة البطش والقتل والتنكيل أضعاف من سبقه، إننا إذ نتجرأ لتقديم هذه االقتراحات  ا، ال بل كل حكم خلف  يوقفه

بلدنا والحفاظ على السلم االهلي واالستقرار    فذلك الن بارقة األمل تكاد آن تفقد فليس لدينا بديل أمام فشلنا الذريع في إدارة

 و كل القوى الخيرة في العراق للتكاتف والدعوة إلى السياسي، وعليه فأننا ندع

أوال_ الدعوة إلى وضع العراق تحت وصاية األمم المتحدة ولمدة خمس سنوات، تحل فيها كافة القوات والمنظمات والمليشيات  

ترة يتم وضع المسلحة، وتناط مسؤولية حماية األمن الداخلي والخارجي بقوات تابعة لمجلس األمن الدولي، وخالل هذه الف

الساحة ومن ممثلي كل   الفاعلة على  العراقية  القوى  المباشر بين كل  بالحوار  الديمقراطي  المستقبلي  للعراق  العام  التصور 

 القوميات العراقية.

 ثانيا_ الدعوة إلى التسامح الوطني ووقف الدعوات الثأرية واالنتقامية من قبل كل االطراف، لوقف دورة الدم التي أبتلى بها

بلدنا، فهذه الدعوات غير المسؤولة ما هي اال أحد أسباب التخندق الحالي وتمسك كل طرف بمواقفه المتزمتة خوفا من المستقبل  

األخرى، في ظل العداء المستحكم بين الحكم و المعارضة أو بين األخر أو من االطراف  الذي ينتظر كل طرف من الطرف  

ارات االنتقام لن يفيد اال في تقديم المزيد من الضحايا االبرياء الذين يستحقون العيش،  االطراف المعارضة نفسها، ورفع شع

 والم يكفينا ما لدينا من االيتام واالرامل والثكالى؟. 

ثالثا_ أن هذه الخطوات قد ال ترى النور اال باتفاق كل أحزاب المعارضة العراقية عليها وإقناع الدول الكبرى بضرورتها  

 أمام انسداد كل االبواب أمام إيجاد حل لمشكلة تشبث النظام الحالي بالسلطة دون وجه حق. اإلنسانية،

للدولة العراقية،    رابعا_ خالل السنوات الخمس التي يتم وضع العراق فيها تحت االنتداب الدولي، يتم وضع اللبنات األساسية

 وبناء جيش عراقي محترف وقوات شرطة لحماية األمن الداخلي. 

على  خا الديمقراطية،  الدول  وقوات  الكبرى،  الدول  قوات  من  االنتداب  قوات  تتكون  المحيطة    أالمسا_  الدول  قوات  تضم 

 على حساب العراق.اإلقليمية بالعراق، لعدم فتح المجال لتحقيق بعض الطموحات 

ان المجاورة من جراء السياسات  سادسا_ من المؤكد أن االضرار التي لحقت بالعراق شعبا ووطنا، هي أكثر مما لحقت بالبلد

يد النظام من قبل بعض االنظمة يالعراقية من تأ  والشخصيات  التي اتبعها النظام الحالي، وقد حذر الكثير من األحزابالعدوانية  

ن المجاورة التي أصبحت الحقا من ضحاياه، وعليه فأنه من الضروري لخلق حالة االستقرار والتهيؤ للتنمية، إعفاء العراق م

غرامات نقدية عليه، الن مسببها هو نظام غير شرعي استولى على السلطة بقوة   كل الديون المستحقة عليه وعدم فرض أي

 من تجربة أوربا مع المانيا بعد الحرب العالمية الثانية( )االستفادةالسالح. 

ون قيد أو شرط، وتؤكد نبذها للتسلح  سابعا_ تقبل كل القوى المعارضة العراقية كافة قرارات مجلس األمن بشأن العراق د

 وجلب األسلحة الفتاكة، اال ما اقتضى حماية البلد وحدوده. 

الدستور   إلقرارثامنا_ في السنة الرابعة من فترة االنتداب تدعوا القوات المنتدبة الشعب العراقي النتخاب مجلس تأسيسي،  

 الحكومة العراقية، التي ستسلم الحكم من قوات االنتداب الدولية.  العراقي، وعلى أساسه يتم انتخاب البرلمان العراقي وتتشكل

اقية، وال المعارضة دإن ما طرحناه أعاله حالة استثنائية لبلد يمر بحالة استثنائية، فال الحكومة شرعية وتمتلك ضرة من المص

إنها بالالوطنية، ولكن  اثبتت  اتهم  قد  الحالي،  للحكم  المرجو والمشروع  البديل  الذبح    حقا  الوطنية في ظل  السؤال ما معنى 

العراقي. نريد بناء وطن بالسلم وليس على المزيد من الجماجم العراقية، الم تكفينا كل هذه السنوات من   نسان  إلل   المستمر

الكل الدم المراق لحساب حفنة من السياسيين أو لنقل تجار حرب، وهل حقا آن العراق بحاجة للمزيد من الشهداء، نريد من  

األخر كما هو وليس  ب  بأن مسيرة الدم لن توصلنا اال إلى طلب المزيد، نريد دولة تبني بالحب والتسامح واالعتراف   االعتراف

والتركمان واألرمن، دولة للمسلمين والمسيحيين والصابئة المندائيين واليزيدية واألشوريين  كما نريد، دولة للعرب والكرد  



 

 

فهل حقا سنكون   وليس االيديولوجية والشعارات.  ، دولة اتفاق وليس دولة فرض، دولة اقدس ما فيها اإلنسان  مؤمنينغير الوال

 في ان يعيش حرا وسعيدا وبال مخاوف.  هبمستوى المسؤولية ونمنح لشعبنا األمل الذي يستحق
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 نحو هوية عراقية

  

مأخوذة من العروق العربية والتي اطلقت عليه    تسمية يعتقد البعض إنها  العراق، تسمية ال تتعلق بعرق قومي أو ديني، إنها

ورك، وهي مدينة عراقية قديمة، وبالتالي فتسمية تحريف أل لكثرة نخيله ومياهه، وخصوصا في الجنوب، والبعض يعتقد إنها

تسمية   ثير حساسية سلبية لدى أي من العراقيين من اية قومية كان أو مذهب أو طائفة، إنهاالعراق، لعمقها التاريخي، ال ت 

تمثله حق تمثيل، وال تتناقض مع أية هوية أخرى يحملها هذا الفرد، من   تستأثر برضى الجميع، وكل فرد عراقي يعتقد إنها

ددة، وهذا يقودنا إلى االقرار بان الهوية العراقية هي  حيث ان الفرد ليس حامل لهوية واحدة، بل يحمل كل منا هويات متع

 متعددة في تشكليها.  هوية غير قابلة للوجود اال بإقرارها بإنها هوية مركبة، لمجموعة هويات قومية دينية، وهذا يعني إنها

، يل هذه اإلمبراطورياتقامت في العراق الحالي مدنيات وحضارات وإمبراطوريات متعددة، وال يزال هناك من يؤمن انه سل

 ه على الرغم من كل محن الزمان ال يزال من يؤمن بانتسابه الصميمي للسكان االقدم في العراق. تيا آويفتخر بحمله لتسمياتها،  

تحتسب من ما قبل الطوفان الوارد في ملحمة الخليقة،    6752األشوريون في االول من نيسان هذا العام بسنتهم القومية الاحتفل  

ذا، ان تاريخ العراق يمتد لفترة طويلة في القدم، وخالل هذه الفترة الطويلة تعرض العراق لغزوات خارجية واستوطنته اقوام إ

هذه الشعوب ببعضها البعض، وتشكلت لغات وعادات تأثرت بكل    امتزجتمتعددة، وكانت الغلبة في كل مرحلة لشعب ما،  

وانتشرت ديانات عمت بقع مختلفة من العالم، وعلى الرغم من ان الديانات القديمة قادم جديد، أو اثرت فيه، ولدت في العراق  

كانت محلية أو كان لكل مدينة الها خاصا بها اال ان الهة العراق وجدت تأثيراتها في اغلب مناطق الشرق االوسط، وبفعل 

ان فصل الخليقة أو التكوين في التوراة يتطابق   ومعتقداته، والمالحظ بأساطيره السبي البابلي استوطن اليهود العراق وتأثروا  

من اقدم الديانات   مع قصة الخليقة العراقية في كثير من تفاصيله، وفي العراق وجدت المراكز الدينية لليزيدية التي يعتقد إنها

األولى خالل مائتي السنة    المسيحية انتشرت   ومع بداية.  في مختلف دول الشرق  امتدادالمستمرة لحد االن والتي لها    العراقية،

وكونت لنفسها فيه مركزا مرموقا، وخصوصا كنيستها االقدم كنيسة كوخي في المدائن، ومنها تم   الحالي العراق جغرافية في

وسيبيريا   والصين  والهند  فارس  إلى  العراق،  في  منتشرا  كان  الذي  المسيح  السيد  في  واالقنومين  الطبيعتين  مذهب  نشر 

واتصف والجامعات  واالناضول،  والكنائس  االديرة  بتعميم  االنتشار  شمل   هذا  بل  الدينية  العلوم  بتدريس  تكتف  لم  التي 

الرياضيات والفلك والطب والترجمة، كما وجدت فيه مراكز للمذهب المنادي بطبيعة واحدة واقنوم واحد في السيد المسيح، 

المانوية وهي ديانة متأثرة     قرى التابعة له ، كما انتشرتوكان مركزها التكريت ودير مار متي القريب من الموصل وبعض ال

الثامن الميالدي بداء الحضور  المندائية )الصابئية( وفي بداية القرن  الديانة  بالمسيحية ومعتقدات غنوصية، وفيها انتشرت 

دم منهم حياة يمكن وصفها  اإلسالمي مع استيالء المسلمين العرب على العراق ، وقد تعايش العرب المسلمين والعراقيين االق

كانت قائمة على تبادل المصلحة من خالل تزويد السكان ذو الغالبية المسيحية لخزينة الدولة اإلسالمية بأموال الجزية،   بإنها

لغتين وتقديم الخبرات االدارية والعلمية التي كان يفتقر اليها الغزاة الجدد. ولعوامل متعددة ومنها قرب لغة التخاطب حيث ان ال

والعربية هي من منبع واحد، والرغبة في التخلص من الجزية المرهقة، تغير التركيب السكاني إلى أكثرية مسلمة    السريانية

من المسيحيين المتمسكين بتراثهم العراقي القديم والمسيحي االحدث، ومع انتشار رقعة الدولة اإلسالمية دخلت اقوام    وأقلية

ها اإلسالم، وبفعل العامل الديني الذي كان حينذاك ذو تأثير كبير في تحديد الهوية المشتركة، سكن جديدة في إطارها مع اعتناق

غربة في الدولة والتناقض معها لكونهما يحمالن نفس المعتقد    العراق اقوام جديدة من الكورد والتركمان، اللذان لم يشعرا بأي

إلى اللغة والتقاليد، الخالقة لشعور بالمصير المشترك، مع استبعاد العامل   الذي تتبناه، اال ان انتشار الوعي القومي، المستند

االقتصادي، لكون االقتصاد في ذلك الحين كان اقتصادا محدودا وكل قرية أو عشيرة كانت مكتفية ذاتيا، ادى إلى أي الء اللغة  

لهوية، تأثرا بما ورد من الغرب، بعد االنفتاح العثماني  والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك والجغرافية، تأثيرا أكبر في تحديد ا

فيما يخص جنوب شرق تركيا الحالية   واألشوريةعليه، وظهور النزعة الطورانية، التي قابلتها النزعة العروبية والكردية  

 والعراق.

العراقيين الحاليين بمختلف شديد، لكي نتبين ان    باختصاركان من الضروري المرور السريع هذا عبر حلقات التاريخ، ولو  

األخر، اال ان  األخر فأنه ال يعني انه أكثر عراقياً من  انتماءاتهم القومية والدينية هم أهل العراق، وإذا كان فالن قد جاء قبل  

 موضوعنا هو الهوية العراقية، فانه يجب ان نعود إلى التساؤل هل هذه الهوية موجودة أم ال؟

التجمعات المتواجدة بينهم، سيجد شرخا كبيرا وتشكيكا في   السكانية  ان من يالحظ  المهجر، ونوعية العالقات  العراقية في 

وجود مثل هذه الهوية، ال بل حتى الهوية الدينية أو القومية الواحدة اصابها شرخا معينا، سنجد ان هناك عودة إلى الهوية 

ل ان العراقيين كانوا متحدين بفعل قوة جبارة، وأول مازالت االدنى وهي العشيرة والمذهب وغيرها، وهنا ينطرح سؤال، ه

قبل الوعي    مراحل الهويات، أو عادوا إلى المرحلة العشائرية والمذهبية الصرفة، وهي مرحلة ما  أدني تأثيراتها تشرذموا إلى  

 القومي والوطني؟



 

 

سطر    تم    الن فيه.  رابط أخر  ال بد من التأكيد ان ما يربط أو ما يجب ان يربط العراقيين هو )العراق( أكثر من أي  لإلجابة

لم تكن بهذه السالسة أبدا، فالعراق الحديث، والذي تأسس عام  األمورهو منبع ذكرياتهم، اال ان الناس  تاريخهم المديد وككل 

ان تجعل منه الخميرة المكونة للشعور بالهوية المتعددة    فتخر بهذا التاريخ الطويل وتحاول، لم تظهر فيه نخبة مثقفة ت  1921

االلوان الموحدة، بل اضطرت )النخبة المثقفة( وتحت ضغط حملة الشعارات القومية من مختلف االطراف، والذين سيطروا 

عضا، وكل منهم يمد نظره خلف الحدود إلى ما يعينه ، ان يسايروا هذا الشارع ويخون بعضهم بعلى الشارع بفعل بيع االوهام

األخر، المشترك معه في الوطن والمختلف معه في االنتماء القومي أو الديني أو حتى المذهبي، ومن المؤسف ان اغلب على 

واشغاله   اتهإلسكالحكومات التي تسلمت السلطة في العراق الحديث، سايرت الشارع، ليس حبا أو ايمانا بما ينادي به، بل  

الحكومات تعمل من أجل اطالة بقاءها في السلطة لتحقيق  االيدولوجية، وهي أي  مهحقا تحقق أحال بمعارك وهمية، يعتقد إنها

 والعراقيون والعراق يدفع الضريبة التي نراها اليوم. مغانم ومنافع آنية

سابقة، اتسمت بتهميش البعض وتخوينهم، وادعاء   مع االسف ان ما نالحظه اليوم في المهجر، هو رد فعل سلبي لممارسات

 تمثل أيديولوجية معينة، وكم االفواه.  السلطات إنها

 ان تبيان الوجه الناصع لهوية عراقية واحدة يتطلب:

عراقية( ال  )الهوية  التام بان الهوية العراقية هي هوية مركبة من تعددية قومية ودينية وطائفية ومناطقية، وإنها  _ االعتراف 1

 جميلة وغنية بهذه التعددية. 

جية، وباألخص و_ إعادة االعتبار إلى التاريخ العراقي بكل مكوناته وعدم تجاهل الفترات التي ال تتفق مع انتماءاتنا االيديول2

رد وجود نظريات  عربا لمجواألشوريينيين واالكديين  ورم االبالتاريخ القديم وعدم تحميل التاريخ ما ال يحتمل، مثل اعتبار  

سمى الحقا بالجزيرة العربية، وإظهار دور العراقيين منذ سقوط بابل إلى استالء العرب المسلمين    مماتعتقد ان مقدمهم كان  

 على العراق، وعدم تجاهله، وخصوصا شهدت هذه الفترة فترة ازدهار علمي وثقافي وديني كبير. 

 غنى للثقافة العراقية الجامعة.  اقيين، وحقهم في تطوير ثقافاتهم االصلية، ألنها_ االقرار بالتعددية الثقافية والحضارية للعر3

 _ تطبيق الديمقراطية السياسية، الحامية للتعددية الثقافية. 4

ير)تابوهات( أمامه، لكي تتشكل ثقافة عراقية مشتركة قابلة  ض_ ضمان حرية االبداع الثقافي بكل انواعه، وعدم وضع محا5

 إنسانية.  ثقافة    كن االفتخار بإنهاللتطور، ويم

االهتمام بتعريف حقيقي بجغرافية العراق ككل، وتبيان مدى   _ يجب ان تتشكل الهوية أيضا بارتباطها مع الجغرافية، أي 6

 األخرى.قة إلى  طحاجة كل من

تزاز وطني، وهذا دور المثقفين  ان تعدد الهويات يجب ان ال يعتبر مناقضا لهوية عراقية واحدة، بل اغناء، ومجال فخر واع

المتنورين، لكي يتم كشف سلبيات الدكتاتورية ونتائجها، ومحاربة االنعزالية والتعصب بكل أشكاله، وعدم ترك مجال المتاجرة  

يين  باي مشاعر، من خالل توضيح الحقائق الناصعة، والتي تؤكد عراقيتنا جميعا، مهما اختلفنا قوميا ودينيا، فأننا سنبقي متساو 

 إنسانيا ووطنيا.  
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 تحديد مصير العراق من خالل موازين القوى 

  

  

منذ تأسيسه، يعاني العراق خلال بنيويا، يتمثل في تهميش معظم مكوناته القومية والدينية من التعبير الحر عن نفسها، بفعل  

 بالوضع االقليمي، أكثر مما هو نتيجة تعبيرا لوضع داخلي. تسلم السلطة من قبل طائفة معينة، جراء حسابات تتعلق 

ان هذا الخلل تمثل بعدم االستقرار السياسي، الذي طال وشمل معظم الفترة الماضية من تاريخه، من الحروب العشائرية التي 

العسك االنقالبات  إلى  السلطة،  في  معينين  أشخاص  أو  معينة،  نظر  وجهات  لفرض  السياسيون  يشعلها  المتتالية، كان  رية 

القومية، كحركة   القومية الكردية، ولوضع    1933عام  األشوريينوحركات المطالب  في نصابها لم تجد    األموروالحركات 

السلطات المختلفة، والتي كانت تمثل التطلع العروبي، بهذا القدر أو ذاك، اال العنف في اسكات هذه التحركات، مما رسخ في  

بالقوة المجردة، وهكذا لم تجد القوى المعارضة للسلطات اال اللجوء اليها في    األمورلدكتاتورية، وفرض  البلد الممارسات ا

 تحقيق مطالبها. 

بديل مغاير، ونحن نأمل ان   واليوم هنالك بصيص أمل، في فعل ايجابي يرمي إلى تغيير السلطة الدكتاتورية القائمة، وإقامة

المغاير ليس باالسم فقط، وا اليها، لكي تكون شرعية تمثل مختلف طيف  تننما بالممارسة ونوعية الشرعية التي يسيكون  د 

الشعب العراقي، وليس ما تفرضه موازين القوى الحالية، وخصوصا ان المرحلة المقبلة تعتبر مرحلة تأسيسية جديدة للعراق،  

تحقق مصالح كل العراقيين افرادا كانوا أم شعوب، فاالعتماد على موازين القوى الحزبية أو القومية الحالية في فرض رؤى ال  

يعني العودة إلى المربع الحالي، واالنتظار لتغيير هذه الموازين لفرض أمور أخرى، نحن نعني في هذا األمر مستقبل العراق 

تجري في البلد، بل    التي ال يمكن ان تتغير مع كل انتخابات  األموروتكوينه السياسي وهيكلية الدولة وقانونه األساسي، هذه  

 تبقي الجيال عديدة، أما تغيير الحكومات و المجالس التشريعية فمن الطبيعي ان يستند إلى صناديق االقتراع.

تأتي بعد ان قدم العراق وبمختلف   في نظام العراق، والمؤسف إنها  هنعود ونقول ان المرحلة المقبلة وبحق تعتبر مرحلة تأسيس

 ينة، من دماء أبنائه وموارده االقتصادية الكثير الكثير. تكويناته القومية والد

ان إعادة بناء نظام العراق، يجب ان يأخذ في نظر االعتبار فشل التجارب السابقة، ويجب ان يتم بناء هذا النظام على اسس 

 ور.تعمل على استمراره وتطوره دون الدخول بمخضات وثورات أو االستعانة بقوى خارجية لتحقيق هذا التط

 ان االعتقاد ان البعض يمكن ان يقتنع اليوم بالقشور، أو بالتطمينات الشفهية، أو االعتماد

على الثقة أو بالحلف بالشوارب، عمل تخطاه الزمن، ان المراد هو تحقيق بناء نظام يلحظ التنوع القومي في العراق، والمساواة   

، ان تجاهل  لألفرادتساوية في الحقوق والواجبات كما هو بالنسبة  التامة بين مكونات هذا التنوع، على أساس ان الشعوب م

ال تمتلك القوة التي يمكنها ان تحقق بواسطتها تطلعاتها المشروعة،   القوى العراقية التي قد ينظر اليها اليوم على أساس إنها

تغير فيها موازين القوى، ونعود إلى  لحظة ت  يعني وضع اسفين في الوحدة الوطنية، أو ترك الجمر تحت الرماد، يشتعل في أي

في تحقيق مطالب مشروعة للمغبون، ولكن على اإلقليمية  المربع االول، أيوضع عدم االستقرار والتأزم واالستعانة بالقوى  

 حساب الوطن والشعب العراقي. 

لشعبين، وغبن للعراق، وغبن  والتركمان على أساس فصائل سياسية وليس شعوب، هو غبن لهذين ااألشوريينان التعامل مع  

)بين النساطرة    األشوريللحقائق الموضوعية، انهما شعبين حالهما حال العرب والكورد، والتالعب على االنقسام المذهبي  

والكلدان( لتحقيق رؤى عنصرية أو االستخفاف، يعني عدم رغبة القوى التي تعتبر نفسها القائدة، في رؤية الحقائق الساطعة 

والتركمان  األشوريينشمس في عز الظهيرة، ال بل ان اغفال هذا األمر، وهو لن يضر بالعرب والكورد، الن مساواة  سطوع ال

بهما، في الحقوق، بما تمثله هذه المساواة    اة واة من حقوقهما، بل نحن نطالب بالمسضافبالعرب والكورد، ال يعني سرقة أو االنت 

لدولة المزمع إعادة تأسيسها على اسس جديدة، تزيل الغبن التاريخي القائم على الشعب من حقوق التمثيل في مختلف مفاصل ا 

 وبالقوميات المختلفة. بأجمعهالعراقي 

  

  

 

 



 

 

 تغييب العقل 

  

استعملناه  المحمودة، ولو    األمورهبانا هللا عقل لو استعملناه بصورة صحيحة وسليمة، لحققنا لنفسنا ولمن حولنا الكثير من  

في الدماغ،    بصورة سيئة، فسنعمل على التدمير والتخريب، والعقل هو مجموعة الخبرات المكتسبة، التي يراكمها اإلنسان  

الثقافية أو االجتماعية وهلم جر،  ومن هذه المراكمة يمكنه ان يبدع في أمور كثيرة، قد تكون في ساحة حرب، أو الساحة 

اشك إذا انا موجود، إذا     بد ان يكون عقال ناقدا، عقال شاكا، اعتقد ان ديكارت هو القائل إنني  وليتمكن العقل من االبداع، ال

هذا الفيلسوف العظيم والذي يعتبر بحق أحد اعمدة الحضارة الحديثة، يربط الوجود بالشك، والشك هو نقيض اليقين االيماني، 

حث والتطوير والحركة، ان فالسفة عصر االنوار، كان ديدنهم البحث  اليقين يدعو إلى السكون والقناعة، والشك يدعو إلى الب

، الذي من أجله كان كل هذا الجمال وأبداع  في كل اليقينيات، لم يتركوا شيئا لم يبحثوا فيه، لم يبق لديهم من مقدس اال اإلنسان  

را نحو التقدم والتحديث، فلسفة انتجت  الطبيعة، وحدث حراك اجتماعي عظيم، مجتمعات برمتها، أخذت بالفلسفة الحديثة، سي

، مساواة الرجال والنساء، الضمان االجتماعي، ضمان البطالة ومئات االالف من القوانيين التي تحفظ مواثيق حقوق اإلنسان 

ها هذا ت وتطوير قابلياته، ومنوحياته، هذا ناهيك عن التقدم التكنولوجي، الذي يتم وضعه لخدمة اإلنسان    كرامة اإلنسان  

 الجهاز الذي يقبع في زاوية من غرفنا، والذي بواسطته نتخاطب ونتحاور ونتواصل مع مختلف بقاع العالم. 

وي، يسال ارت مصر، واصيب العرب بالصدمة الحضارية، ومنذ زمن الطهطاببليون بونافي بداية القرن التاسع عشر، احتل ن

زال من دون إجابة، ال بل ان دول كانت متخلفة حينذاك، ولكنها استفادت    العرب لماذا تقدمت أوربا وتخلفنا نحن؟ والسؤال ال

، وهكذا نرى اليوم ان اليابان من الصدمة الحضارية، وأخذت بأسبابها، أسباب التقدم االوربي، وهو العقل وتحريره من االوهام

التراث االوربي   التي ال يمكن اعتبارها من وريثي  الدول  التطور(،   ؤمنين)للموكوريا وغيرها من  العنصري في  بالعامل 

 ي.االبداع اإلنسان  تتنافس مع ارقى الدول االوربية، وفي كل مجاالت

بل، خلق نظاما سياسيا قمعيا، هذا النظام الذي فوض فئة    ،واجتماعيا، لم يشلنا ثقافيا  األموران تغييب العقل في التحكم بكل  

  قانات، مما شجع االرهاب، مما ساعد على انتشار نظريات المؤامرة، في كل مجاالت قليلة حق التفكير عن الكل، مما ولد االحت

حياتنا، ان مجتمعاتنا المأزومة وأمام مشكالتها االزلية غير القابلة للحل، بوجود الفئة الحاكمة، وبطانتها ممن يطبلون لها ليل  

بالقيم    ث ح باب ينقل حكامنا إلى الجحيم، لذا نرى هذا التشبنهار، وأمام إدراك حكام المنطقة ان أيتنازل لصالح الشعب، يعني فت 

 والدين، كأخر ما يستر عورتهم. 

اعتمدت في كل حلولها لمشاكل المنطقة على القمع، وتفقير    ان الفئات الحاكمة في المنطقة، هي بؤرة انتاج االرهاب، ألنها

  إللهاءت الضالة والفاقدة للشرعية، عملت كل ما بوسعها،  المجتمع من كل االصوات الداعية للدخول إلى العصر. هذه الفئا

  األفكارالشعب عن المطالبة بالحريات، بحجة القضية الفلسطينية وبحجة الخوف على اإلسالم، من التهديدات الغربية ومن  

أجل    ألطولفي السلطة  الدخيلة وصيانة المجتمع من الدعوات إلى الرذيلة وهلم جرا من األسباب التي سيقت من أجل البقاء  

ممكن. على حساب المجتمع وتطلعات أبنائه المشروعة، واال كيف يمكن لنا ان نفسر ان العالم كله تطور وحقق خطوات إلى  

دول العالم، عدا الدول    ألغلباألمام، سواء في مجال قوننة الحقوق أو زيادة المطردة في الدخول الفردية والناتج االجمالي  

 العربية، لو أخذت كمجموعة، برغم امتالكها )الدول العربية( الثروات الكثيرة. 

على بقاء التخلف، والتخلف   إصرارهمان تشبث الحكام بعدم ادخال اإلصالحات الجذرية إلى البلدان التي يحكمونها، يعني  

المتزمت النابذ لألخر، المتشبث بالماضي وكل ما احتواه،   اإلنسان  األساسي هو التخلف الفكري، هذا النوع من التخلف يخلق  

هؤالء الحكام يعني، انهم على استعداد ان يقودوا شعوبهم إلى الهاوية، لكي    الخائف من المستقبل وكل وعوده، إن إصرار 

ا يحميهم، بعد الفشل الكلي في قيادة  يبقوا في السلطة، ويقودوا مجموعة من العبيد الفاقدة لكل الحريات، ان الحكام لم يجدوا م

كمالذ، يدعون الدفاع عنه، ويشجعون كل الحركات الدينية المتطرفة، وكل ما يحد من    مجتمعاتهم، اال اللجوء إلى اإلسالم

 حريات األقليات والنساء، ال بل يكمون افواه المعرضة من االكثريات بهذه الحجة الواهية التي لم تعد تنطلي على أحد. 

ضمن المنهاج    ي تدخل المنطقة إلى العصر، فيجب ان يتم البدء من الكتاب المدرسي، فيجب ان يكون ميثاق حقوق اإلنسان  لك

المدرسي، فيجب ان تتحول الدولة إلى دولة لكل مواطنيها، ان تكون دولة علمانية، فكفى خداع الناس بخلق مؤسسات تسمى  

سسات لحماية الحكام وااليديولوجيات التي يعتنقونها، المطلوب اليوم حراك اجتماعي دولة إسالمية، وما هي في الحقيقة، اال مؤ

 ، لكي نخرج شعوبنا وأوطانا من هذا النفق المظلم الذي وضعنا فيه حكامنا االشاوس.قوي يصر على اإلصالح 
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 الحركة القومية لشعبنا ومحاولة أعادتها إلى نقطة البدء 

 

 

منذ قرن ونصف القرن وليس منذ مائة عام. بالطبع مثل   األشوريةاثباتات تاريخية لبدء الحركة القومية  بإبراز  نا البعض يطالب

ذلك ال يكون في مقالة سياسية تأخذ صفحة أو صفحتان، ولكنها بحاجة إلى كتاب ودراسات وتوثيق لمراحل العمل القومي،  

ه، سواء كانت تلك التطورات في المواقف السياسية أو الطروحات الفكرية أو  والتطورات التي لحقت به من مختلف االوج

نشاط سياسي اجتماعي ثقافي، لم تنبثق   كأي  األشورية. والحركة القومية  األشوريةالمدى الجغرافي لتوسع الحركة القومية  

ا يمنح من أسباب النمو والتغذية المساعدة كاملة ومتكاملة منذ والدتها. الن هذه الحركة هي نشاط حي ينمو ويتطور، بقدر م

للتطور، وهي هنا النشاط الفكري وتكامل أوجه االنشطة الفكرية والسياسية واالجتماعية لتحقيق الهدف المنشود، اال وهو ان  

 والدولية.اإلقليمية يتمتع الشعب بكل تسمياته بحقوقه المتوافقة مع المقدرة ومع االمكانيات والظروف 

وهي توصيل المعلومات إلى الناس وكانت أهم تلك المعلومات هي    اال لغاية أساسية لم تنتشر الكتابة باللغة السوادية )المحكية(

نشر الفكر القومي وتطوير وعي الناس بكيانهم وبذاتهم، فهذه زهريرا دبهرا التي خرجت كأول صحيفة ناطقة باللغة المحكية 

، لكي تربط الناس بعضهم ببعض وتنشر االخبار واألحداث، وكل لك لخلق ذهنية موحدة  في أورمية  1849تصدر منذ عام  

(. المتتبع لظهور العمل القومي، ال يعتقد ان الناس صحت  1تساعد على خلق شعور عام انطالقة نحو العمل القومي المشترك ) 

الفالنية، ونادت بنفس اللحظة بتأس  فجأة وأدركت إنها القومية  وطرحت الشعارات السياسية وتحدد    يس األحزابتنتمي إلى 

وتتطور    األفكارمن ان تتبلور    األمورال تسير هكذا، بل انه ال بد لخروج مثل هذه    األمورمتطلبات وأهداف العمل القومي.  

القومتوهذه تأخذ وقتها وقد يتطلب ذلك سنوات طويلة وخصوصا ان أتت من مناطق م  . ففي وريةاألشة  يباعدة، كالحركة 

يوسف خربوطي    ألشورالوقت الذي كان يعقد في أورميا المؤتمر القومي اثناء الحرب الكونية االولي، كان النشاط القومي  

انه كانت هناك  إقناعنا  يمكنه  أحد  الموحدة. وبالطبع ال  القومية،  الدعوة  تباشير  ينشر  فائق في طور عابدين  نعوم  والملفان 

ضر المؤتمر القومي وبين شهيد الصحافة أشور يوسف خربوطي والملفان نعوم فائق. اال انه يمكن مباشرة بين من ح  تاتصاال

ان نستنج ان الطرفين قد تأثروا بدعوات سابقة وتطلب األمر سنين لكي يتوصلوا إلى الحالة التي كانوا يعشونها. وال أحد يمكنه  

نسقت أمرها قبل وصولها إلى هناك. وهذه    شعبنا في مؤتمر فرسايمطالب    إيصال   أن يقنعنا إن الوفود الثالثة التي حاولت

هي حقائق يمكن تتبعها في الحركات المتشابهة والموثقة مثل الحركة القومية العربية والكوردية القريبتان منا. فقبل   األمور

لرائجة والسائدة، ، كانت التسميات العشائرية والقبلية والمناطقية هي اواألشوريينانتشار التسميات القومية للعرب والكورد  

للكورد ولكنه يستثني السوران والهورمان وغيرهم، ال بل يمكننا    لاألخر المقابففي مناطق واسعة كان الكرمانج هي التعبير  

وتعبرعن واقع قائم قوي. وكانت هذه العشائر والقبائل من   ،القول ان الزيباري والدوسكي والهركي وغيرها كانت أكثر رواجا 

حدة تتحارب فيما بينها ألسباب مختلفة، وهكذا بالنسبة للعرب الذين وجدوا في البداية صعوبة في تقبل كلمة العرب القومية الوا

المدن المفتخرين بالقاب عشائرهم أو مدنهم. ان الحركة   تعبر عن البدو المتخلفين، بنظر بعض أبناء  التي كانت تعتبر إنها

دهم ألجل أهداف ومصالح أكثر واعلى من أهداف ومصالح العشيرة والقبيلة، وبالتالي  القومية عملت على ارتقاء الناس وتوحي

هو  القومي  الوعي  والن  العشائري.  االنتماء  من  والتجرد  القومي  الوعي  نمو  بقدر  تقلصت  أو  العشائرية  الحروب  توقفت 

ما خلق األرضية المناسبة لظهور الدعوة  باألساس نتاج التطورات االقتصادية وتطور الطبقة المتوسطة االوربية جراء ذلك، م

القومية في بيئتنا ال ينتقص من شأنها كانت بغاية تحقيق أهداف    كونها لم تمر بهذه المراحل، ألنها  القومية، اال ان الدعوة 

والطبقي.   والقومي  الديني  الظلم  من  والتخلص  الحقوق  واستخالص  االستقالل  وغايتها  بحتة   سياسية 

شعبنا سواء كانوا من اتباع كنيسة المشرق   ، بنشر الوعي القومي ووحدة االنتماء بين كل أبناءاألشوريةالقومية    اهتمت الحركة

ولكن التسمية الرسمية كانت كنيسة    ،الكنائس)التي لم تطلق على نفسها التسمية النسطورية اال في العراق حيث عنونت بعض  

 في ديمومة واستمرار الكنيسة( واتباع الكنيسة الكلدانية   األشورييرا لدو الشعب  تقد  1976عام    األشوريةالمشرق واضيفت  

كانت قوية في مناطق أورمية    الروسية. وألنها  األنغليكانية واألرثوذكسيةاالرثوذكسية والكاثوليكية واتباع الكنائس    والسريانية

 . هشعبنا بكل كنائس  قد انتشرت هذه الحركة هناك وعمت كل أبناءالخارجة من سيطرة الكنيسة، ف  منبع الحركة الثقافية العلمانية

والتي تشمل في نضالها كل أقسام شعبنا وكل تسمياته، ويمتد نشاطها في العراق وسوريا  األشوريةولكن الحركة القومية  

استنبطتها من تاريخنا  وإيران وروسيا وتركيا وارمينيا وجورجيا ولبنان ودول المهجر، كانت بحاجة لبعض الرموز التي 

نسبة إلى الحركة التي تبنته، ويوم الشهيد ورجال تحتفي بهم وهم يظمون   األشوريالنهريني، مثل العلم الذي سمي بالعلم 

ومن بينهم على سبيل المثال ال الحصر )مار بنيامين شمعون، نعوم فائق، أشور يوسف  خليطا واسعا من رجال ونساء األمة

د بيرلي، يوسف مالك من تلكيف، ادي شير، توما أودو، أوجين منا، بيرا سرمس، مالك  يالدولباني، ديف يوحنا  خربوطي،

القس بولص بيداري ( وكثيرين غيرهم وهم كما ترون   ياقو، مالك خوشابا، سورما خانم، فريدون اتوراييا، اغا بطرس،

نجيلية والروسية االرثوذكسية. وفي تبني الحركة خليط من الكلداني والسرياني ومن اتباع كنيسة المشرق والكناس اال

انه صار حقا رمزا للحركة القومية،   كانت تتبني رمزا أخذ بعده القومي والسياسي والشعبي، أي للعلم فإنها األشوريةالقومية 



 

 

رن لكون المذبحة  من أب فان تبنيه، قد اقت 7ولم يكن ملكا لحزب أو لشخص صممه. وبالنسبة ليوم الشهيد الذي يصادف في 

حدثت بأمر واضح من دولة في عصبة األمم وبعد انشاء الدول الحديثة ولكون الدولة القائمة بهذه المذبحة حاصلة على  

ضمانة من بريطانيا لكي تراعي حقوق مواطنيها الفردية والجماعية. وبالتالي فان اختيار يوم السابع من أب ارتبط بحدث  

مشاعر ومواقف لصالح الحركة القومية المطالبة بالحقوق السياسية لشعبنا. أيلم يكن اختيارا   ةإلثارسياسي يمكن ان يستغل 

اعتباطيا كما يعتقد البعض. انه محاكمة للنظام العالمي المساند الستقالل دول لضمان حقوق الدول الكبرى، دون مراعاة  

 حقوق الشعوب التي عانت الويالت المختلفة وعلى مدى عصور. 

شعبنا. ولم  ، كان أمرا طبيعيا لتطوير وترسيخ الوعي القومي لكل أبناءاألشوريةمارسته الحركة القومية تحت التسمية ان ما 

األخر، ويطالب  يكن مطلوبا منها االنتظار لزمن اتي يمكن للبعض ان يصحى من سباته ويثور ويقرر انه المنفصل 

بكل شان قومي   في أبداء الرأي إنسان  وإذا كنا نقر بحق كل  والثبور!ويل باستشارته في مضمون الرموز القومية واال فال

من التسمية والرموز والتاريخ واألحداث واالهداف، اال انه وفي كل التاريخ لم تسجل لجهة أو لمجموعة من االشخاص ان  

في حالة شعبنا وأمتنا، حيث حاول طرف  اال قومية.ان لم يستند التغيير إلى شرعية  صحيحا،رمز ما بما تعتقده   ريقامت بتغي 

بل غيرت العلم واالسم   ،بذلك تكتفت أطراف بمحاول تغيير االسم القومي، وأطراف أخرى لم متغيير العلم الشائع، وقا

تستند   تقلد وبتشويه ما تم فعله قبلها. ان الرموز القومية لم متميزة، وهي ال تدري إنها والمناسبات والسنوات لكي تثبت إنها

القومي   بانتمائهمالشعب الواعيين  في بدايتها إلى شرعية قوية، وهذا أمر حقيقي، ولكن هذه الرموز عندما تبناها أبناء

باتت رموز لكل العمل القومي وبمختلف االتجاهات السياسية وفي كل مناطق    ثشرعية شعبية وتاريخية بحي امتلكتالواحد، 

من   تواجد الشعب، وإذا كان بعض الشعب لم يشعر بها ألنه انعزل عن العمل القومي بفعل مؤثرات معينة، فانه كان

األخرى، عدائية ألقسام األمة ألسباب تأتيأتت من نيات صادقة ولم  المفضل العمل على ترسيخها لديهم وتبشيرهم بها ألنها

الن هذه األقسام أصال لم تجد لها دور قومي بصفتها حاملة لتسميات أخرى. وكان يمكننا االعتزاز بها كرموز قومية ألمتنا 

 على االنفصال والتمايز منا، ولكن ذلك غير ممكن في حالة واحدة وهي اإلصرار  أي ال تؤثر سلبا على رأي الواحدة، ألنها

 األخر المغاير. وفي وضع شعبنا وأمتنا وبكل تسمياتها يعتبر ذلك بحق انتحار جماعي.واعتبار النفس 

محاولة لتجريد الفعل القومي    ان محاولة البعض العودة إلى نقطة الصفر في تبني الرموز القومية، ال يمكن ان يفسر اال بإنها

عب في متاهات النقاشات حول الرموز يعني الهاء الشعب وادخاله في  من قوته المعنوية ومسيرته. ال بل ان ادخال الش

صراعات ثانوية لتقسيمه وتشتيته، وخصوصا ان الشعب يمتلك الرموز أصال، وهي من تراثه وليست غريبة عن تاريخه 

قبال. وان أيتالعب  والشعب، ماضيا وحاضرا ومستأكثر من إقرارها لوحدة األمة شيئاالمشترك. ان الرموز بالحقيقة ال تقر 

 ناحية ومن ناحيةيمتلك شرعية قانونية تبيح له التغيير الرموز، هذا من  بها هو تالعب بهذه الوحدة، وخصوصا ان شعبنا ال

أخرى ان هذه الرموز ليست خاصة بشعبنا في العراق فقط، بل هي ملك شعبنا في كل ارجاء العالم. وتغيير الرموز القومية  

اعتقد انه في حالة تحقق  شعب، أمر يدركه جيدا بعض االنفصاليين ومن يقف خلفهم ويدعمهم. إنني هو تالعب بوحدة ال

الحكم الذاتي لشعبنا حينها يمكن ان يجري تغيير لبعض الرموز القومية والتي يمكن ان نطلق عليها التسمية التي ستطلق 

د لسهل نينوى، كافتراض مرة أخرى وليس كاقتراح. ان على منطقة الحكم الذاتي، كافتراض، علم سهل نينوى، ويوم الشهي

السير في درب االنفصاليين يقودنا إلى أمر واحد وهو الرضا بالتسمية المسيحية كخيمة جامعة لنا، وبالتالي التجرد من كل 

 الحقوق القومية والسياسية المرتبطة بترسيخ وتطوير الهوية القومية الواحدة. 

بيوم الشهيد منذ السبعينيات وان كان بشكل رمزي وسري، فلجان الشبيبة في الكنيسة والتي كانت    اننا في العراق كنا نحتفل

، كانت في يوم الشهيد تقدم محاضرات خاصة ويتم األشورياغلبها مسيسة، ويدير الكثير منها أعضاء في الحزب الوطني  

ال ذكر  اليوم على  انه يوم عطلة، ويقتصر  إلى  إشارة  التدريس  الثقافي تعطيل  النادي  أما  الشهيد،  يوم  به  ارتبط  الذي  حدث 

المحاضرات ومعرض كتاب ومهرجان   االثوري، فقد غطى على االحتفال بان عمل في نفس االسبوع أسبوع ثقافي شمل 

د. قامت بأمور تعتبر بحق قضايا لخدمة وترسيخ الوعي القومي الموح األشوريةشعري. إذا ان الحركة القومية تحت التسمية 

التسمية   تبنيها  عليها  يعيب  البعض  كان  الخيار  األشوريةوإذا  عليهم  وكان  القومية  للحركة  المؤسسون  االباء  اجتهاد  فانه   ،

وحقوقه السياسية وحماية وتطوير هويته. ولو بحثنا    وخيارهم سليم. ولكن يبقي ان نقول ان األساس في كل هذا هو اإلنسان  

ى ورموزها، لوجدنا الكثير من االكاذيب في تحديد التسميات والمناسبات، ولكن تلك األمم ال تغير األخرعن الحقائق في األمم  

صارت جزء من ذاكرة الشعب، واالهم فيها رمزيتها وما تقدمه هذه الرمزية وليس مدى قربها من الحقيقة   هذه المناسبات ألنها

 أو بعدها عنها. 

االطراف، فانه من المرشح، ان تظهر لنا في كل فترة مجموعة ما وتقوم بتغيير كل  ولو سرنا على منوال التقسيميين من كل 

شيء وتطالبنا بالبدء من جديد، الن هذه المجموعات قد تختلف مع القائم في تحديد أساس من اسس وجودنا كالتسمية كان 

ت التي يمكن ان نستمدها من تاريخنا  تعتقد ان كوننا اكديين هو االصح، أو السومريين، أو أراميين وهلم جر من التسميا

بهذا التغيير سنعيد   وكأنناميين لعدم الرضا عن تسمية هللا ووجوب تغيره إلى أشور، يالطويل. ال بل وصل هوى ببعض التقس

اسم هللا،  أو اننا حلنا كل مشاكلنا الديموغرافية والسياسية واالجتماعية ولم يبقي لدينا اال مشكلة األشوريةبعث اإلمبراطورية 



 

 

حينما حاول إقناعي بمذهبهم وقال لي هل تعلم ان اسم هللا ياهو، قلت له نعم  هوهذا يذكرني بأحد االخوة من اتباع شهود يهو

مانح وهذا نعرفه نحن من لغتنا وكنيستنا. ان سذاجة التقسيميين والمتطرفين من كل  كل شيء فهو ياهوا أي ألنه حقا واهب

والمزيد من التمترس، والمزيد   التشرذمالحلول للواقع المعقد ألمتنا وشعبنا، من خالل المزيد من  االطراف، تجعلهم يجدون

معقول وإلى االسطورة   ها إلى الالوئتجدها بلج من الطروحات الالعقالنية. وهذه حال األمم التي ال تجد حال لمشاكلها فإنها

تسارع إلى االنتحار قبل حلول موعد الموت  نفسها، وهي ال تدرك إنهاالغيبية تنقذ  األموربهذه  وتعظيم الذات وكإنها

 ايجاد العالج الحقيقي!!! إمكانية الطبيعي أو قبل 

وخرا دطويعاته(  ب_لالستزادة حول الصحيفة وتاريخها ودورها، يرجى مراجعة الكتاب القيم بعنوان بكر المطبوعات )1

 عن منشورات بيت شموئيل  1999للكاتب روبن بيت شموئيل، والصادر عام 

 باقوفا  2010تموز  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أشوريا  الثقافة والسلطة... 

   

أساسا لم نملك سلطة حقيقية وباألخص خالل الفترة التي يمكن ان تدرج ضمن هذه   ألنناقد يكون العنوان متعسفا نوعا ما،  

ممن حاول ان يتمثل أو يدعي السلطة )بمفهومها الشرق   البعض وممارساتهم،المقالة. اال انه ال يمكن أيضا، تناسي أو تجاهل  

الغبي في االستحواذ على كل االدوار ووضعها تح ت أبطه وتسخيرها لترديد الشعارات  أوسطي(، وحاول ممارسة دورها 

، وتحت  ألشوريةا، ألنه في شعبنا والجزء منه المؤمن بالشوريينأ  ، من المثقفينخريناالعلى    سلطالسياسية والدفاع عنها والت

 .، ظهرت اغلب الممارسات التسلطيةاألشورييافطة العمل القومي 

. برز نوع من االنقسام بين من كان األشوريينبحق حاضنة المثقفين القوميين  ، والذي كان  األشوريمع تأسيس النادي الثقافي  

هذا االنقسام مستندا، إلى الدور الذي يؤديه كل طرف،    أخرين. وكانيعتبر نفسه مثقفا، وبمعايير ذلك الزمان، وبين أعضاء  

بين من كان يدعم النشاط االجتماعي والفني، رغم  و  الثقافية.فكان هناك صراع خفي بين المشتغلين بالثقافة ويدعمون االنشطة  

.  االيديولوجياان الفن هو جزء من الثقافة بصورة عامة. كانت هناك نوع من النظرة الفوقية من المحسوبين على المثقفين تجاه  

األخرى(. نوع من  ت  ، السفرات، المسرحيات، واألمسيا)الحفالتواعتبروا ما يقوم به المهتمين بالعمل االجتماعي والفني  

النادي عن بيع المشروبات الروحية   امتناعالترف. رغم انه كان يرفد النادي باألموال الالزمة لدعم مسيرته ككل. في ظل  

 .االجتماعية والثقافية العراقيةاألندية كبقية 

ي فأو، مع رجل دين من الكنيسة في مقابلة تلفزيونية، اجراها مقدم البرامج المميز يوسف بيت طورو وفي تلفزيون سوريو ت

السريانية، يعترف هذا الرجل بانه هو من انشاء وخلق التيار األرامي، ويقول رجل الدين، ان استمد التسمية من االلمان حينما  

ن،  ، ويذكر رجل الدياألشوريةتتكلمون األرامية. وسبب قيامه بهذا العمل لتعرضه، للتجريح من قبل بعض مدعي    أنتمقالو له  

كانوا معروفين بوضع القلم في جيب القميص كعالمة للثقافة. كما ترون ان الغضب والعناد، يمكن ان    األشوريةان مدعي  

يؤدي إلى نشوء حالة انقسامية حادة في الشعب. وسبب ذلك، الن المجتمع فيه تأثيرات عشائرية قوية لحد االن وليس لحد وقت  

 .ها للقومي والمصالح القوميةل أثرهذه الحادثة. وهذه القيم ال 

امتالك الحقيقة، لما    ندعاألخرى ولم    ولو كنا أكثر تواضعا حينذاك، وقبلنا اآلراء  الصراع المنوه عنه أعاله لوكنا بعقلية اليوم،

وخصوصا انه لم يكن لدينا تجارب قومية أخرى معروفة لنا، اال تجربة اللجنة    .اإلنسان حدث. ولكن التجارب هي التي تصقل  

 .ولكن لم نعلم عن تجاربهم ومعاناتهم ومشاكلهم  ،النتاجفي إيران والتي كانت تجربة ناجحة من ناحية    األشورياالدبية للشباب  

أكبر   بمقدار  وانفتحت  أكثر،  بانيبال كانت ناضجة  أشور  بين  ولكن تجربة جمعية  تكامل  الوطنية، وكان هناك  الثقافة  على 

أيضا إلى مساحات أوسع، وحتى نشاطها وأعضاءها كانوا من مناطق    امتداالدوار المختلفة التي كانت تؤديها. ولذا فان صداها  

م اكن من  ل    ألننيان افيها حقها    أقدرمختلفة. علما انه بحسب علمي ليس هناك من كتب في تقييمها لحد االن، وشخصيا ال  

الغير   الطرق  عليها، بمختلف  االستحواذ  أجل  السياسي والعمل من  لم تسلم من تسلط  أيضا  الجمعية  ان هذه  أعضاءها. اال 

 .في حياتنا الثقافية لها االن أثرالشرعية، مما ادى لخمولها لحد انه ال 

الظاهر انه لم يتمكن ان يقوم بدوره أو لم يتم  في دهوك. و  األشوريوفي بداية التسعينيات أيضا، تم انشاء المركز الثقافي  

للثقافة والتثقيف   لها وليس منبرا  السياسي. لكي يكون بوقا  بالتنظيم  اليد عليه وربطه  له بذلك. فسريعا ما تم وضع  السماح 

بوق دعاية،    والحوار المنتج. ورغم استمرار المركز في اصدار مجلته، اال ان تأثيرها كان ضئيال حقا.  وتحول المركز إلى

ودفع من لم يكن من أعضاء أو مؤيدي التنظيم السياسي، دفعهم إلى اصدار كراس أوراق من الوطن التي أظهرت تأثيرا نسبيا  

كانت أيضا بدعم من تنظيم سياسي أخر معارض لمن استولى على المركز الثقافي المؤسس بجهود    ولكنه لم يستمر. ألنها

 .التنظيم صاحب أوراق من الوطن

 صارت أيضاماذا أراد السياسي القيام به؟ الحقيقة انه ال جواب منطقي، فالثقل والمسؤولية التي كان يمكن ان يتوالها المثقفين،  

باسم النشاط الثقافي، تذهب لتكون تحت سلطة السياسي. وبذا فهو   تتأتىجزء من مشاغل السياسي. عمليا وفعليا الموارد التي 

وال دور الحد، اال هو. فالسياسي الفقير ثقافيا يحاول ان   ي، يريد ان يقول انه أب وحامي كل المجاالتحين يدعم النشاط الثقاف

  ولدوره، يغطي فقره، بإظهار انه االب والداعم لمن سماهم بالمثقفين، وهم باألساس لم يكونوا اال بعض المطبلين للسياسي  

يصرح به السياسي. هنا يجب ان ال   ة والمثقفين لكل ما يقوله أووغطاء لممارسة األخطاء وترسيخها ومبررين باسم الثقاف

لها وكإنها المقاليد  الحزب باعتباره سلطة قومية على شعبنا، وسلم كل  الكثيرين ممن استساغ اطاعة  أو   ننسى دور  منزلة 

التي هي محك الحكم على  واضحة، سواء من ناحية التجربة الفعلية و  األمورمنتخبة من الشعب. في الوقت الذي كانت كل  

قضية ما. أو ناحية ان الكثير من ادعاءات السياسي كانت اكاذيب مفضوحة ال تصمد أمام حقيقة دور الدولة وأجهزتها وذلك 

مع   بتناقضها  تتصف  المثقفين  ساقها وساندها بعض  التي  والمبررات  الممارسات  هذه  ان  كما  فعلية.  على سرقات  للتغطية 



 

 

والحريات التي كنا نطالب بها، ال بل سلب الحريات من الناس تحت غطاء الصالح القومي الذي ال أحد    االليات الديمقراطية

ناهيك عن ضياع جهد كبير في التالقي المثقفين مما كان سيخلق اجواء تعمها النقاشات العابرة    السياسي.هو، غير    كان يعلم ما

 .المشاكل اليومية والبعيدة المدى أيضاللشعارات السياسية، لتصل إلى وضع تصورات للكثير من 

الثقافي   الثقافي  األشورياليوم في إقليم كوردستان لنا، المركز  النادي  الكلداني،  الثقافي  . يا ترى ما هو  األشوري، المركز 

م. ولعل أحد نشاطهم؟ اعتقد اننا لو اتينا بمقياس ما سنجد ان النشاط يمكن ان يكون لشيء. وهذا واضح وليس تعسفا في الحك

أهم أسباب ذلك، هو التحكم االيديولوجي، في مثل هذه المراكز. فبدال من ان تكون مفتوحة للحوار والنقاش، وال عالقة إلدارتها 

أوامر منها، صارت بهذه الطريقة أو أخرى بوق دعاية أيديولوجية أما للتنظيم السياسي    بالتنظيمات السياسية، وال تتلقى أي

   .األخر في النقاش الغير المنتهي حول التسمية االحول، مع طرف ضد   أحسن.  أو في وقيادته تحديدا

الثقافي   . قلت له  ، علما انه محسوب على قيادة التنظيم الذي يدعي قيادة األمة األشوريشكا لي محاوري من واقع المركز 

شعلة من نشاط الثقافي القومي،   ثقافية أوكز إلى الة  انفتحوا، افتحوا ابواب المركز للجميع. نعم ليس مطلوبا ان يتحول المر

ولكن ليكن توازن، بين مهامه، االجتماعية والثقافية. ليكن هناك توازن بين انتماء بعض قياداته السياسية وبين حرية الحضور 

ان قد بقي، يدار بحرية وكان نشاطات ثقافية، ومنها نقد التجارب الثقافية أو السياسية. ان هذا المركز لو ك  واالعضاء في إدارة

العام. ولتحول المركز إلى صوت   أعضاءه من مختلف التوجهات السياسية والتسموية. لتحول مقياسا لكي يتم قياس الرأي

من القرن الواحد والعشرون. ألنه كان هناك  األولى  يعانوه. وخصوصا في التسعينيات وحتى العشرية    فيما وضمير الناس  

 .لتغيير. بل لكان قد ساهم في ايجاد حلول حقيقية للكثير من المشاكل التي نعاني منهاآمال في التطور وا

إلى ظاهرة مقرفة وغير مقبولة، وهي تدل إلى الواقع    أشرفيما نشرته قبل هذه المادة، والتي عنونتها بالمطبوع السرياني، لم  

بعض   ان  بمعنى  تأتي  هنا  والتسيس  الثقافية،  المؤسسة  فقط  وليس  الثقافي.  المنتوج  تسيس  وهي  ومدعيها.  للثقافة  المزري 

عروف بانه منتوج ما، وهو م  أصدرالمؤسسات الثقافية، تتعامل مع المنتوج الثقافي حسب الموقف السياسي. فمثال ان كان س  

ينتقد سياسيات الحزب ص، فان ما ينشره أو يدعمه أو يروج له ممنوع من الدخول إلى المؤسسة الثقافية   المحسوبة على 

أمام ظاهرة خطرة حقا. ظاهرة يجب ان نتوقف عندها ونقول هل نحن    فإنناإلى مثل هذا الوضع،    األمورص. عندما تصل  

 مجتمع سوي أم مريض؟

األخر، مع الكوردي والعربي  األخر. انه الصوت الذي نتكلم من خالله مع وت المرن والناشط والمتفاعل مع المثقف هو الص

، وليست طروحات يمكن ان تفتح افاق تبقي شكاوىوالتركماني. كثيرة هي الشكاوى التي سمعتها في زيارتي االخيرة. ولكنها  

ن إطار الطاعة الحزبية المقيتة، يمكنه العمل على الطروحات. يتالقى  لحلول ولخلق بدائل. ولكن المثقف الحر، والخارج م

العمل الثقافي والسياسي في نقطة انهما يدعيان البحث عن الحلول. ولكن في حين ان دوافع السياسية قد تظهر مصلحيته وانيته، 

 .عن المساومات السياسيةاال ان المثقف يرى العمل فتح افاق مستقبلية لتوسيع الحريات ونشر السالم، وبعيدا 

لدعم قضأي انا. مثقفون يعملون من أجل خلق مجال مفتوح   االيديولوجيانحن اليوم بحاجة إلى دور المثقف القادر على كسب 

االقليم، ويعمل من أجل حفظ كرأمتهم ويطرح الحلول الممكنة والمنفتحة للتطور لما    ي ألبناءللنقاش حول المستقبل اإلنسان  

 .انوه من التجاوزات عليهم وعلى تطلعاتهم، بما فيها مشاركتهم الحقة في صنع القراريع

السياسي ليقدم التنازالت، سيحسب كم صوت سيمنحه هذا أو ذاك، ولكن المثقف سيحسبها كم من أفاق التعايش الحر، سيمكن  

األخر وباألخص  تلفة. وعلينا عدم نسيان الحوار مع  األخر ومساواتاه مع الكل. ان للطرفين حسابات مخبحقوق    باإلقراران نفتح  

 .ألنه ليس أمامنا اال طرق محدودة. مع االسف مثقفيهم،مع 

29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ل أحزابنا القومية آم  

  

  

بعيدا    تحرر وطني وقومي،  أحزاب  وشعاراتها السياسية على إنها  أدبياتهافي    صورت نفسها   األشوريان اغلب أحزاب شعبنا  

ث إلى دكان يوجد صوتان، صوت يتكلم مع القوى المهيمنة وأحزابها وصوت يتح  األمر. فلهذه األحزاب  الحقيقة وواقع  عن

تحدث عن هذه القوى  ، الصوت االول يتحدث عن التعددية والديمقراطية والمشاركة، والصوت الثاني ياألشوريةالجماهير  

إلى ان التعايش معها مستحيل، كما ان   األشوريالمهيمنة ديموغرافيا وأحزابها كأعداء سالبي الحقوق، وبالتالي يوجه الفرد  

ملتبسا   غير موجودة، وبالتالي كان خطاب هذه األحزاب  انتباهة وكإنها  اغلب أحزاب شعبنا لم تعر للتقسيمات الحدودية أي

 ومخادعا.

دول وطنية   دائمة، وقد تم إقامة  يخفى على القارئ اللبيب ان الحدود المرسومة حاليا هي حدود شبه دائمة ان لم نقل إنها  ال

تسورها هذه الحدود.  ولهذه الدول قوانين ورموز وتتعايش فيها شعوب بلغات ولهجات وأديان مختلفة.  وشعبنا جزء من هذه 

من التقارب وان كان خفي غير مدرك، اال انه يالحظ في المأكل والسحنة واللهجة    الشعوب.  كل هذه الشعوب شعرت بنوع

شعبنا المتعايشين في البلدان    والذائقة الفنية، بقدر ما كان هذا التمازج قليل اال انه كان كافيا لزرع نوع من التباعد بين أبناء

قطيعة بين مكونات شعبنا تقدر بعشرات السنوات.     ء، فتوجدعداالمختلفة.  والن اغلب هذه الدول كانت على الدوام في حالة  

التكنول الحضارية والتطورات  الطفرات  أبناءوزادتها  بين  قربت  التي  أبناء  جية  بين  الواحد وباعدت  الواحد   الوطن  الشعب 

كل الفارسي ويسمع اشعار  أل اإليراني ظل لسنوات طويلة يطرب للغناء الفارسي ويتلذذ با  فاألشوريوالمقسم بين دول متعددة.   

والروسي. إذا خالل كل هذه    ،والجورجيالتركي والعراقي والسوري، واألرمني،    وريشالشيرازي، وهذا الشيء نفسه لأل 

الغيناه من حساباتنا،   الغينا الحدود من مخيلتنا، نحن أردنا الواقع كما   ألنناالسنين كان هنالك واقع يتكون ونحن في الواقع 

 س كما هو. نشتهي ولي

ان خطاب التحرر الوطني والقومي، يطالب بوضوح بإقامة دولة تخص شعب ما لكي يحقق ذاته ويسن القوانين النابعة من 

قوى استعمارية أو يلمح لذلك،   تراثه وتخدم تقدم شعبه، ولكي يستغل موارد بلده ألجل هذا الشعب، ويعتبر أيقوى أخرى إنها

وتسليم األرض للشعب وممثليه، طبعا هذا الخطاب نجح جزئيا في الدول العربية واالفريقية وأميركا  وبالتالي عليها الخروج  

ة وبعض الدول االسيوية، أقول جزئيا الن اغلب هذه الدول كانت ظروفها أفضل في المرحلة االستعمارية عنها في يالالتين

الوطنية أو الحركات أو المؤتمرات التي قادت هذه الشعوب   ابمرحلة االستقالل، بالطبع خطابنا السياسي شبه أحزابنا باألحز

إلى االستقالل واستعمل نفس لغتها ومصطلحاتها، وهنا أيضا كنا نخادع أنفسنا وكنا نعيش في واقع افتراضي من صنعنا، 

ال الغالبية، وكانت هذه  غالبية تاريخية  فالحركات التي سميت بحركات التحرر الوطني، كانت تعيش في شعوبها التي كانت 

ما ان حررت جزء من األرض  وحقيقية وموجودة وملموسة، واضفت ممارسات هذه الحركات نوع من الشرعية عليها ألنها

اال وسارعت إلى تشكيل مجالس محلية إلدارتها، كما شكلت نوع من الجيش وسلطة سياسية وحتى سلطة تشريعية، واالهم 

قطبين ) الواليات المتحدة األمريكية، واالتحاد السوفياتي( ومن قرار األمم المتحدة بضرورة  استفادت من االنقسام بين ال  إنها

 التخلص من االستعمار. 

ضعيفة ولم تتمكن من ان تخلق لنفسها حلفاء يعتدون    في وطننا الممتد بين كل االوطان الحديثة، وهذه األقلية  أما نحن فأقلية

أقلية  وباإلضافةبهم،   الحالية ان    نافإن  إلى كوننا  ديموغرافيا موزعين بشكل ينشرنا على مساحات واسعة ال يمكن بأعدادنا 

تتمكن من الدعوة   مؤسسات شعبية على المستوى القومي، لكي تدعي أوة  أي  نسيطر عليها، من ناحية أخرى فشلنا في إقامة

لحزبية المبنية في الغالب على شخصنة المواقف  ودولية، بل ان الخالفات ا  بتمثيلها لشعبنا وتتمتع بمصداقية قومية وإقليمية

من التخلص من هذا المنحى التباعدي لدرجة ان الواقع    السياسية أخذتنا في منحى التباعد مأخذا خطيرا لم تتمكن هذه األحزاب

ولو بالحد  صورة    بأي  بإدائه  المفروض عليها والذي حدد واجبها الفعلي واألساسي وخصوصا في العراق وبوضوح تام لم تقم  

انه كان أداء سلبي بشكل تام، ومن الشائع ان ما تضمنه الدستور العراقي ولو بشكله لم يكن نتيجة   االدنى من االيجابية، أي

األحزاب  إلداء األحزاب  هذه  لبعض  والعلماني  الديمقراطي  للنفس  نتيجة  الكردستاني   بل  التحالف  بالذكر  ونخص  الوطنية 

 العراقية )مجموعة اياد عالوي(.والشيوعي العراقي والقائمة 

إذا كان من المفترض ان تدرك أحزاب شعبنا دورها الحقيقي لكي تتمكن من وضع برامج عملها الصحيح بما يحقق أعلى  

أرتدى لباسا ال يالئمه على االطالق من خالل تضخيم دوره و اعطاء فعالية    األشوريةمردودية لفعلها، لكن بعض أحزابنا  

على هذا   اال ان اإلصرار  األمورالدور سواء على المستوى القومي أو الوطني، وكانت على الدوام تكذبه وقائع مخادعة لهذا 

مستوى    لم تكن ثابتة في أي  المنهج، جعل كل أحزابنا تدور في حلقة فارغة من التحالفات والتحالفات المضادة والمثير فيها إنها

كبيرة وأخرى صغيرة، وأطراف ثالثة أو   أحزاب  عمليات تضليلية تدعى إنها  أخرى شاركت في  من المستويات، وأحزاب



 

 

بتمثيل     بالحق عدة أطراف شاركت في خلق انقسامات أو ادعت وجود هذه االنقسامات ومنحت لبعض االفراد شرعية االدعاء

ب، بل ان أطراف حزبية لم تكتف ال يستحقها، في حين ان بعض التسميات المؤيدة لهذا الطرف أو ذاك كان وهميا على االغل

بالمشاركة في تشويه سمعة أطراف أخرى كذبا وزورا، بل طرحت نفسها جهة استخباراتية في شعبنا لصالح جهات وطنية  

لكسب مواقع هزيلة، بل ألتت إلى التهديد بالقتل أو محاولة فعله، كل هذ الممارسات السلبية لم تجعل أحزاب شعبنا تقف ولو 

قيم دورها الحقيقي وقدراتها الحقيقية وخطابها الحقيقي، وكان الدور الحقيقي ألحزاب شعبنا في العراق باألساس  للحظة لكي ت

من  الكثير  تحديد  حضوره،  بتسجيل  ونعني  العتيد،  العراق  دستور  في  وجلي  واضح  شكل  في  شعبنا  حضور  تسجيل  هو 

 السابقة.  الدعاءاتاالضمانات لتحقيق حقوقه وباألخص وحدته التي فقدناها نتيجة 

تحالفات سليمة  حركة تحرر قومي، ولو على المستوى القومي، جعلتها تبتعد عن إقامة  ان وقوع أحزاب شعبنا تحت وهم إنها

على مستوى االوطان وباألخص العراق، وحتى التحالفات التي عقدت كانت عالقات تبعية أو تحولت بفعل األخطاء والتضخيم 

ر هش، انسحب على كل أحزابنا وبالتالي شعبنا، ألنه إذا كان هناك من هو مستعد للتضحية بالكثير من  إلى عالقة تبعية ودو

، في ظل اغماض العيون والتستر عن كل ممارساته من قبل قوى محسوبة على مؤسسات  االيديولوجياأجل سحق أو تهميش  

ور الدوائر ويقوم من يكون أكثر استعدادا للعب هذا الدور ولكن شعبنا في معادلة مقيتة وغير شريفة للتستر على الخطايا، فستد

 بالعكس. 

كلدان و إلى  به، من تقسيم شعبنا  الذي خرج  بالشكل  الدستور  تم وضع  العراق  بفعل مباشر ومتعمد   اليوم وفي  أشوريين، 

ر شعبنا، في الوقت ان القاصي  ، من أطراف حزبية مصرة على محاولة التهميش واالدعاء الفارغ والغبي بتمثيلها لقراوأحمق

القوى الوطنية أيضا تدرك دور وقدرة هذ االطراف، ال بل إنها تدرك وبشكل أكثر قربا من الواقع    والداني، واالغرب ان 

 الحجم الحقيقي لشعبنا وكل فعالياته.

اكذوبة كبرى بالمشاركة، ال بل حركة تحرر وطني، صار حقيقة    اليوم صار حقيقيا ان ادعاء أحزابنا أو تصوير نفسها بإنها

كان من المفترض   إنها  التلهف للمشاركة وبكل السبل في اليات وضع الدستور العراقي، وفي مفاصل السلطة تثبت هذه األحزاب

ان تكون صادقة مع نفسها وجمهورها وان تكون أولياتها واضحة في العمل الوطني المشترك إلقامة دولة يمكن لشعبنا ان  

 تمتع بكل حقوقه كشعب وكأفراد فيها.يعيش وي

االطراف يدعي ان هذه االطراف هي وطنية ال بل يدعي ان لها سبق الريادة في الربط بين الهمين    إعالم بعضعلى الرغم من  

في السنوات الماضية، ان اغلب هذه االطراف استعملت هذه الدعوة  اختبرتالوطني والقومي اال ان الحقيقة الناصعة، والتي 

 فعليا وإعالم يا في شعبنا مارست العكس.  تسويق نفسها إعالم يا لدى االطراف الوطنية اال إنهال

اليوم والدستور العراقي تم التصديق عليه بشكله الراهن، ما هو دور أحزابنا في العراق أوال وفي بقية دولنا الوطنية وفي 

 المهجر؟

 عراقيا 

جدي نفعا بعد االن اال لمكابر، فالبرامج ودور أحزاب شعبنا يتمحور في إطارين صار من المؤكد ان الشعارات القومية لن ت

شعبنا بحقوقه المنصوص عليها دستوريا،    ال ثالث لهما، أولها التقدم بمشاريع قوانين استنادا إلى نصوص الدستور ليتمتع أبناء

دور ألحزابنا السياسية، أما    أي  أجداإلطارين ال  شعبنا، في خارج هذين    وتوفير الخدمات الضرورية لمناطق تواجد أبناء

 النضال لتعديل الدستور في شكل أفضل فهو دور اال انه يتطلب التأني ونفس طويل وإعادة النظر بكل الواقع المعاش.

الخدمي بالخصوص، وتحقيق هذه   النضال المطلبي  القومي وستبرز ورقة  النضال  الدستور ستسقط ورقة  انه بعد سن  قلنا 

 جبهات، اال ان االحتمال  أو محاولة المشاركة فيها، سواء باالنتماء الفعلي أو بشكل إقامة تحالفات واسعة يتطلب إقامة األمور

الثاني لن يكون فعاال ولن يكون ممثلي شعبنا ان كان لنا مثل هؤالء الممثلين عامل جذب لدخول هذه التحالفات، بل سيكونون  

نهم سيكونون أقلية، ولكي يكون لهم دور مستقبلي ومؤثر يجب ان يتحول القانون االنتخابي والوضع كديكور تزيين ال أكثر، أل

  عديدة ال يمكنها تأليف حكومات اال بالتحالف مع أحزاب   حالة وجود أحزاب  السياسي واالقتصادي ما يماثل الدنمارك، أي

 أمام االصطفاف القومي والمذهبي الحالي.  ماليمكن ان تقدم لها تنازالت فعلية، وهذا الوضع بعيد االحت أقلية

وتحالفات    االوفر حظا، فهو الحضور الفعلي في المشهد الوطني من خالل المشاركة الفعالة في تأسيس أحزاب  أما االحتمال 

والطائفية   الرجعية  األفكاروطنية ذات برامج اقتصادية وقادرة على االجتهاد لصالح توسيع الحريات الفردية والتضييق على 

وذات اللون الواحد، توجهات قادرة على ادخال العراق وشعبه في حركة الواقع العالمي ومتطلباته وميزاته، فهذه المشاركة  

ستكون مستندة إلى قاعدة وطنية واسعة    وهذه الفعالية هي المسؤول االكثر فعالية لخدمة شعبنا وبشكل محسوس وفعال، ألنها

تقوقع القومي وان كان مبررا في شكل ما لحد اليوم، اال انه انتفت الحاجة لذلك كليا، ويجب ان نعود  ومدعومة من قبلها، فال

 إلى الواقع الفعلي الذي منه سنستمد قوتنا وقدرتنا على التغيير نحو االحسن.



 

 

 األخرى في أراضي وطننا األحزاباالشورية 

ران وتركيا، لضالة عددنا في البلدين، اال انه يمكن استشفاف دور ما  ال اعتقد أو اؤول على أي دور فعال لشعبنا في كل من إي

شعبنا في سوريا منقسمين   ، فأبناءلألسففي سوريا، ولكن ان اعدنا تجربة العراق في سوريا فالنتائج ستكون أكثر مدعاة  

رات ملحوظة على طريقة الكتابة، وعلى  مذهبيا منذ أمد أكثر بعدا مما هم في العراق، واالنقسام اللهجوي أكثر عمقا بل له تأثي

الحقيقة، واعني  ممسؤولياتهالرغم من كل هذا نقول ان التغييرات المقبلة على سورية يجب ان تضع أحزاب شعبنا هناك أمام 

ر  بين هذا كبي  ءاستثناتحالف واسع من كل االطراف وبدون    المسؤوليات الوطنية والقومية، فالمسؤوليات القومية تعني إقامة

األخر سنة، الن التجربة والممارسة والقدرات هي التي ستحدد مقدار قوة كل طرف،  وذاك صغير، هذه عمره خمسون سنة و

فلعبة االتهامات  واالتهامات  المتبادلة ولعبة التهميش التي مــورست في العراق، اثبتت ان الطرف الذي يحاول ممارستها  

اشد    أللحاق   ضعفنا (  ألكساءعبنا )مهما كانت تسميات هؤالء االعداء واغلبهم مختلق  هو الطرف االكثر استعدادا من أعداء ش

اكتسابها الواجب  الحدين االدنى واالعلى من الحقوق  التحالف يجب ان يستند على تحديد  لشعبنا، وحدة    الضرر به.  وهذا 

 من التأييد.  قاعدة واسعةالتسمية، وحدة الطرف المفاوض، والمستند إلى 

ا يجب ان يتم اإلدراك التام ان ال مجال لشعبنا ليتمتع بحقوقه ان لم يتحالف مع أطراف غير اقصائية. تؤمن بالمواطنة وطني

بالتمايز القومي واللغوي والديني كمكنونات تزين الوطن وتتساوي في القيمة   وتعترفأساسا للحقوق وليس الدين أو القومية. 

 والحضور. 

كطرف قومي ووطني، يمكنا أن تتوحد مع أطراف وطنية أخرى للعمل من أجل وطن سوري    سيةوبعد ان تنجز مهمتها األسا

 رحب ومنفتح لكل االديان والقوميات وكل مواطنيه سواسية أمام القانون واحد أهم مظاهر هذه المساواة هو الحريات األساسية 

 والديني. التعلم بلغة األم وحرية االحتفاء بكل مظاهر االنتماء القومي وحرية

 الشعبية والحزبية وفضيحتناالمهجر 

السياسية،   أحزابنا  فضيحة  تجلت  المهجر  أي  فأغلبهافي  يمتلك  وحتى    ال  وجغرافية  وادارية  وسياسية  قانونية  معلومات 

الوطنية والتي نتحالف والتي يجب ان    لم يدرك الفرق بين حق التمثيل وحق الترشيح، وال عن األحزاب  فأغلبهاديموغرافية،  

نبتعد هن التحالف، وال حتى عن التوزيع الديمغرافي لشعبنا والمناطق االدارية الخاصة به، وال حتى عن موقع برطلة وعين  

 ننادي به من الشعارات والالفتات. ومدى الذين يؤمنون بمانوني أو شقالوا، وال حتى عن اعدادنا وتوزيعنا الطائفي، 

وهمية، واعتبرت مكاسب عظيمة من تحقيق طرف أصال لم يحاول تحقيقها اال متأخرا، وبدفع من   في المهجر تم بيع إنجازات

يا بضرورة التدريس  هو القس شليمون ايشو في سرسنك، وأول من بشر شعب  جهات أخرى، فأول من ابتداء التدريس بالسريانية

وكوادره بندوة اقيمت في دهوك وترأسها السيد روميل شمشون شموئيل عضو اللجنة   األشوريبلغتنا هو الحزب الوطني  

المركزية للحزب حينذاك، وحضرها بعض كوادر الحركة تحت الحاح شديد، وأول من زار البرلمان للدفاع عن ضرورة 

تمتعوا بما تمتعنا به اإلقليم  والحركة، واألمر من هذا كله ان االخوة التركمان في    يناياالتراتدريسها كان وفدا مشتركا من  

وهم لم يكن لهم ولو ممثل واحد في البرلمان أو في الوزارة واالكثر مرارة انهم تمتعوا بما تمتعنا به وأكثر وهم مقاطعين  

ان نيابة رئاسة الوزراء، واالشد مراراً انهم وال االخوة  على الرغم ان الحزبين الكرديين عرضوا على التركماإلقليم  حكومة  

بها، على الرغم انه في   أشوري لم يتاجروا بعملية التدريس بلغتهم مثلما تصرف وال يزال يتصرف طرف اإلقليم العرب في 

 بسبب تحزيب العملية.  شعبنا، قاطع أكثر من نصف عدده التعليم باللغة،

ًً كبيراً وفي عملية مقززة تم تصنيف   كل شيء.  فالشهداء ومن يمتلكهم، والنضال من له شرف التسمي به.  لقد فتح بازاراً

لبيع كل شيء، مقابل ال شيء. اال اكاذيب سوقت بمهارة يحسد عليها أكبر مروجي االعالنات التلفزيونية.  وتم وضع كل 

 ميع وباعهم وهما، وال يزال الوهم الكبير.اآلمال وكل االمكانيات والقدرات لخدمة طرف. ولكن هذا الطرف خذل الج

 مهجريهالمهجر كان الطرف األمن الذي التجاءنا اليه هربا من الظلم واالضطهاد )الديني، القومي، السياسي( ولكننا كجالية  

سه  مارسناها بحق بعضنا البعض وبال خجل وبال تساؤل عن احقية ما ندعيه من تعرضنا للظلم. ونحن نمار  وافراد وأحزاب

شعبنا.  ففي فترة من الفترات، صار تناغماً كبيرا بين المهجر واالوصياء الجدد على   الناس الينا اال وهم من أبناء أقرببحق 

)كلداني، سرياني( ال يتحرك في  أشوري جريين أو غالبيتهم صدقت ان أي اشعبنا.  أو الذين ادعوا انهم أوصياء، لحد ان المه

الدولة، أو يسال وهل نناضل من أجل ان يكون شعبنا    أجهزةولكن اين    ،أحدوصياء الجدد.  ولم يسال  العراق اال بأمر من اال

الذقون، وقد   وتغنى بها   أعجبعبدا لحزب، أو عاريا من قانون يستره أمام محن الزمن.  كانت أكبر عملية للضحك على 

سي نبيه أو حتى نصف سياسي.  ولكن العملية اثبتت اننا سيا هذا التكاذب الذي ما كان يجب ان يصمد أمام أي أعنيالبعض.  

 والشعوب شيئا.  حقا ال نفهم في حقوق اإلنسان  وإنناحقا ال نفهم من السياسة شيئا، 



 

 

وعلى ضوء هذه التحركات. انقسمت تنظيمات شعبنا وضعفت.  وحصل من سوق الشهداء على حصة االسد من كل الدعم  

بل فرطوا بها، فلم   ،يستحسنوهاصوتهم.  وحتى هذه الفرصة لم    ومفضوحة.  مما جعل الساحة ال تسمع االبأكاذيب رخيصة  

يخرج من تحت عباءاتهم ما ينم عن رغبة حقيقة لتصحيح المسارات السياسية.  ألنهم أصال لم يكن لديهم أيوعي وإدراك بذلك،  

السياسي بالدراسات الرصينة وال مراكز إعالم ية توعي الشعب   فلم نشاهد مؤسسات سياسية راقية وال مراكز دراسات ترفد

 بالمخاطر وتوجهه إلى التعايش وااللتحام الوطني.

األخر، مهلهلة ال قواعد حقيقية لها. ال بل ال فكر سياسي لها، غير مواقف متشنجة أحداها ضد    خرجنا من المهجر بأحزاب

 بل رجال الدين.  سياسيون،والتؤمن بمطلقات ال تعمل بها السياسة  أحزاب

المهجري،  لزيارة  بحاجة  الوطن  الوطن.   في  لشعبه  سيقدمه  الذي  ما  يفكر،  ان  عليه  والمطعون،  المثخن  المهجر  واليوم 

والعيش في  االوهام  الستثماره، لنشره مبادئ الديمقراطية والتسامح والقدرة على التكيف مع المتغيرات، والقدرة للخروج من 

 طالقا للمستقبل.رحاب الواقع ان

المهجر في الواقع بحاجة إلى مؤسسات ثقافية اجتماعية عصرية تساعد الفرد منا لكي يندمج في مجتمعه وان ال يذوب. لكي  

تخلق تواصل مع الوطن من خالل زيارات شبابية واستثمارات تجارية سياحية.  المهجر لم يعد ضرورة للسياسي في الوطن،  

 التواصل.  إلعادةطن  بل المهجري هو ضرورة للو

اذكر   لم  بالكلدانيةاألحزاب  مالحظة  تتسمى  ألنها  التي  األرامية،  وألنها  أو  العهد،  اشقاءها   حديثة  منوال  على  تسير  حتما 

 شعب واحد، وان كره الكارهون أبناء ألننا، فهي نتاج ثقافة واحدة األشوريةاألحزاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يالحقنا التاريخ؟ إلى متى 

  

   

، نهرول بكل سرعتنا، ويهرول خلفنا تاريخنا، حامال سياطه، األشوريالشعب الكلداني السرياني    أحيانا اشعر وكأننا نحن أبناء

. فنحن االيديولوجيا، أو في تكذيب تاريخ  االيديولوجيامدميا ظهورنا. محاسبا لنا عن كل فارزة أو نقطة ننساها في محاربة  

نعتقد إننا نمتلك تاريخا عظيما، ال أحد يمتلك مثله. وكل من يدعي ذلك أو يقترب من قول ذلك فهو دجال مفتري. نهرب إلى 

دول ال تمتلك تاريخا، وتعترف بان الكثير من أحداث أو رموز تاريخها صناعة أكاذيب ليس اال. ال بل إن رموزها التاريخية،  

البدايات وال نرغب في توسيع المدارك وفهم يتم تعريتها وكشف كل عيوب الينا في  ها. أما نحن فال نزال متمسكين بما نقل 

األحداث ومحاكمة القضايا محاكمة عقلية لكي ندرك الصحيح من الخطاء. نحن نعتقد بان ما نملكه هو الحقيقة، وال حقيقة 

قة بأكثر من طرف. فكل طرف يشرحها حسب ما تخدمه، غيرها. علما انه ال وجود لحقائق ثابته وخصوصا في األحداث المتعل

 أو حسب ما نقل له، أو حسب مصالحه االنية.

، تعيش االن في المهجر، وهنا أقول شعبنا كله سواء كان في العراق، أو إيران، أو تركيا، أو  األشوريشعبنا    غالبية أبناء

هذه المهاجر، نكتسب هويات جديدة وإضافية، ونتعايش مع مختلف سوريا، أو لبنان، أو دول االتحاد السوفياتي السابق. وفي  

قومية، أو دين، أو لون، أو لغة كانوا. وهذا الظاهر ليس قناعة شخصية أو فهم وإدراك لضرورات التعايش   الناس ومن أي

ولكي أكون أكثر تحديدا، وجيراننا  األخرى. بل األمر مفروض قانونيا علينا. واال كيف نقبل هذا التعايش ونحن،  مع الثقافات  

 أو شركاؤنا في الوطن، ال نتمكن من بناء أسس مثل هذا التعايش؟

، واألشوري النزال، نتحارب على التاريخ، فالعربي يقول بعروبة بلدنا العراق كمثال، والكوردي يقول بان الكورد أقدم االقوام،  

رين، والتركماني يذكرنا باستمراره منذ ايام المعتصم إن لم يكن أقدم. كل يبز الجميع بانه أساس الحضارة والمدنية في بيت نه

وجود. والعراق مرة أخرى كمثال، وليد األمس القريب. وقد تكون    واحد يريد أن يصبغ وجه البلد بصبغته، ناكرا لألخر أي

 مس بيل أمه الشرعية ال غير.

والتداخالت، الحديث كان في الغالب عن الملوك وعن األمراء وعن  في سرد التاريخ، لم يتم دراسة ما حدث للناس وللثقافات

دمرت في الحروب    بعض العلماء. أما الناس وما كان يحدث لهم، فهو مخفي في صفيحات لم يقم أحد لحد االن بتنقيحها، أو إنها

لم تحدث ولم تغيير   ت والجفاف، وكإنهاوالفيضانا  لألوبئةالكبيرة والكثيرة التي حدثت في المنطقة. في سردنا للتاريخ، ال أثر 

في وجود السكان. فقط سرد لبعض المراحل وتكاد أن تطفر أو تلغي سنوات وسنوات من الوجود واألحداث. يا ترى ما أثر  

الطاعون االسود على المنطقة، والذي أفقد أوربا نسبة كبيرة من شعبها. ال أحد يذكر؟ في أحد المرات حدث طاعون في منطقة  

بإعادة صوم نينوى )الباعوثة( وبعد أن صأم الناس ثالث ايام بال اكل وبال شرب زال   نهااكرخ دسلوخ )كركوك( فأمر مطر

هل   االنتشار،  عن  توقف  أو  محلهم.   سألناالطاعون  حل  من  علمنا  وهل  له؟  ضحية  ذهبوا  ممن  السكان  نسبة   كم 

ثت تغييرات سكانية، انتقال سكان من منطقة إلى أخرى، ال بل خية، حدابسبب الحروب واألمراض وألسباب التغييرات المن

حينما كان اهالي الجبال يهاجرون إلى السهول في الشتاء في رحلة سموها كوزي،   أشهرإن هذه التغييرات كان تحدث كل ستة  

يدة واالنتماء واللغة. وفي الصيف إلى قمم الجبال في رحلة سموها زومي طلبا للكالء لحيواناتهم، كما حدثت تغيير في العق

التعايش مع ما حدث ونتقبل أحداثه ونتاجها. الماضي. ال يمكننا إن نعيد صنعها بشكل أخر. وعلينا  الحياة في   وهذه كانت 

وانا أسطر هذه الكلمات، وقع نظري على تنبيه األمم المتحدة من اندثار بعض اللغات من الوجود، ومنها لغتنا، أسمتها األمم  

والكلدانية، وهي مسميات ألمر واحد. هل ندرك ماذا   واألشورية رامية، والتي نتحارب على تسميتها بين السريانيةالمتحدة األ

هو اللغة. هذا يعني بكل بساطة إن الجيل الثاني قد    يعني بالنسبة لنا مثل هذا األمر إن حدث؟ وخصوصا إن رابطنا األقوى

يهتم لمعرفة هذه الكلمات الن ال أحد يستعملها في البيت. ويعني ضياع الترابط    يعرف بعض الكلمات والجيل الذي يليه لن

لنا تاريخيا. فهل وصلت الرسالة لمن ال يفقه في    ، ليس فقط بين االفراد، بل مع األرض التي نقول عنها إنهاالقومي األقوى

أح في  وهو  لألخر  المعادية  وخصوصا  الشعارات  تسكرهم  لمن  شيئا،  الرسالة؟ ضان  األمر  وصلت  هل   األخر؟ 

الغباء، نرسلها لمن يريد أن يدعم   االيديولوجياإن نكرانا لحق   التواجد على ما نقول عنها أرضنا، هو رسالة غاية في  في 

ثقافات والناس، الرسالة التي تتناقض مع توجهات العالم في تعايش ال  رسالة التناقض التام بين الحال وما نريد. إنها  قضيتنا. إنها

  إعالم وطلب رسالة كراهية وحقد، ال يمكن لألخر تقبلها أو فهمها. إن المضمون االنتقامي للكثير مما نرسله، كرسالة    إنها

السرياني   الكلداني  شعبنا  لقضية  القاتلة  الرسالة  الوقت  عين  في  هو  معين،  لواقع  ندرك. األشوريالفهم  ال  ونحن   ، 

األخر، ألنه يقول ما ال نريد سماعه، أو ألنه يريد أن يصحينا من الواقع المخادع  سب واالستهزاء بليس أسهل من التهجم وال

الذي نعيشه، ولكن متى كان بناء األمم بالتهجم والسب واالستهزاء. ال زالت إسرائيل أمامنا رغم كل لعنات االيديولوجيين  



 

 

 ة((، أو رغم اعتبار الصهيونية كمسبة وهي حركة سياسية مثل أيالعرب وقادتهم، رغم ما أطلق عليها من القاب ك))اللقيط

المنطقة المضيئة في المنطقة الحالكة السواد، التي يعمها القتل والدمار الذاتي المستمر، دعوات   حركات أخرى. إسرائيل وكإنها

نحو   لها  منفذ  تجد  لم  التي  على  الدمار  أوال  عليه،  انصبت  التي  المخاألخر،  )الكورد، األخر  العراق  في  الذات  من  تلف 

األشوريون، العلويين تارة ودروز تارة وسنة تارة أخرى( في لبنان )المسيحيين( في مصر األشوريون( في سوريا )الكورد، 

ومثالب   االسرائيليين  القادة  فهمه عورات  يكشف حسب  الذي  االسرائيلي  هناك  إسرائيل  في  الكل.  على  ثم  )االقباط(. ومن 

، وفضائح تاريخهم، ولكنهم ال زالوا يعيشون ويتقدمون ويعطون للعالم مساهمات عظيمة للتطور والتقدم. في حين رموزهم

إنه في بلداننا كل يقفون صفا واحدا خلف القيادات وخلف تاريخ ال يأتيه الباطل ال من أمامه وال من خلفه. وال أحد يجرؤ على 

 ال في تراجع مستمر. الكالم عن مقدساتنا، ونحن وبلداننا ال تز

كل العالم المتحضر، يفكر في المستقبل، وماذا عليه أن يعمل من أجل هذا المستقبل. اال نحن نفكر في الماضي، وماذا علينا 

أن نعمل من أجل اال يتجرأ أيفرد الكالم عنه بالسوء. أما المستقبل فلم يعنينا ولذا نرى أن لغتنا، عنوان وجودنا ووسيلة ترابطنا، 

 ع من بين اللغات التي في مرحلة االندثار والضياع.تض

 تحية للنائمين في التاريخ والالهين عن المستقبل وصناعته والتعايش معه.

 2018شباط  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نحو مؤتمر كلداني ناجح 

 

يهتم بجزء من شعبي إن لم  قد يعتبر البعض ما اكتبه تطفال مني، لشأن ال يخصني. أقول وكيف ال يخصني مؤتمرا  

وكناشط قومي  إنسان  يكن كله، واال ما فائدة كل ما كتبته إن لم يكن لشعبي بكل مسمياته الجميلة والتاريخية. نعم ك

، ولكن كل ما كتبته وكل مجال نشطت فيه كان يرمي يوافق  لدي أفضليات واعتقادات قد يوافق عليها البعض أو ال

التس بكل  شعبي  خدمة  أحببتهإلى  وهكذا  شعبي  ألنه  له.  .ميات  االفضل  اعمل  أن  سأتمنى   ولكنني 

الت، عضوا عامال،  اخالل أكثر من أربعين سنة من العمل التنظيمي السياسي الحزبي. وفي مختلف المواقع والح

طراف،  كادرا متقدما، عضوا قياديا، العمل السري، الكفاح المسلح، المهجر واالجتماعات المهجرية، مع مختلف اال

معشر   إننا  باألشوريينوجدت  القبول  سريعو  إننا  وهي  فريدة،  بميزة  نتميز  السريان،  الجديدة،    ألفكاراالكلدان 

وخصوصا الداعية إلى تأسيس منظمات منشقة، أو جديدة بحجة إن القديمة لم تعد تفي بالغرض أو إن القيادة المتحكمة 

فترة النشاط واالستجابة السريعة والعمل نخمد ونبرد ونعود ليس إلى  بها تسيرها لمصالحها الشخصية، ولكن بعد  

 حيث كنا، بل نجد إننا فقدنا القديم ولم نقتنع بالجديد الذي عملنا له.

وأخرى الكلداني وثالثا األرامي، والكوردي    األشوريإننا مولعين بنظريات المؤامرات، فأحيانا نحن ضحايا التأمر  

الخي ويأخذنا  تتوالعربي  والماسونية  العالمية  اإلمبريالية  مع  بالتحالف  الصهيونية  إن  إلى  لكيال نظهر  أال  مر علينا 

أم لقوة    ،لثروتناأم    ،لقوتناعلينا؟ هل    االيديولوجيام يتأمر  ونقوى ونقود العالم إلى السالم والمحبة. ولكننا لم نسأل عال

 ؟!!!األمورتأثيرنا في مجريات 

ين اليهود وخصوصا أبان فترة الدعوة القومية ضد من حاول أو نظر إلفشال الدعوة القومية  هناك مصطلح شائع ب 

اليهودية وهذا المصطلح ))اليهودي الكاره لنفسه((، ونحن فينا الكثير من ذلك مع االسف، أنا ال أقول ال تخالفني أو  

وسيلة للفناء أو للتخلي عن الدين، فهذا    تبين نقاط الضعف في مشروعي أو خطابي، ولكن أن تحكم عليه بالعدم وبانه

هو القتل وهذا هو الكره. ولذا أخوتي المدعوون والمجتمعون في المؤتمر الكلداني القادم، نحن ننتظر منكم الكثير  

لشعبنا، وأول شيء هو دعم تواجد شعبنا على أرضه التاريخية، والحصول على حقوقه القومية، وبما إننا نقر باننا  

لنا حق تقرير المصير استنادا إلى القانون الدولي. وكل حق نأخذه في هذا الطريق هو واجب على عاتق    قومية فان

كل منا، ولذا فان المطالبة بالحكم الذاتي أو المحافظة هو حق يجب أن نتمتع به وواجب علينا يجب العمل من أجله. 

نوع والقبول باألمر الواقع، دعونا ال نكون اليهودي  ولكن الفناء في الخ  ،الحقوقإذا ليس الفناء في المطالبة ببعض  

شعبنا لالستمرار في البقاء بتوفير كل السبل له لتحقيق    دعونا نساعدال نحب التسمية الفالنية،    ألننا  ،الكاره لذاته، فقط 

 البقاء. وتطوير هذا  

بل هم   ،يكونوا يسوا أعداءكم ولم أشوريين ل ثقوا إن كل خطوة لألمام تخطونها، هي خطوة لألمام لكلنا، من يسمون 

وهذا االختيار لم يكن    األشوريةولكنهم اجتهدوا وقالوا إننا كلنا واحد، واختاروا التسمية    ،مثلكم منادين بمبادئ قومية  

نابعا من توجه طائفي أو عشائري، بل بكل بساطة الن له عمق تاريخي مستمر وألنه في ذلك الحين لم يستعمل في 

هم وكلكم سريان( لم يسرقوا ما ليس لهم.    وأنتم   أنتم في أو كنسي. ولذا فهم )إن صحت هذه هم، ألنهم  توجه طائ  أي

سبقكم كثيرا بالعمل القومي، وهم قد وقعوا في أخطاء عديدة، لم تكن لهم تجارب ولم تكن لهم    إن من يقول باألشورية

سواء شئتم أم ال، فانهم االقرب    األشوريينء  معارف، لقد حفروا في جبل غريب عنهم انه العمل السياسي، وهؤال

طائفة، ولذا فان دراستكم لتجربتهم واألخطاء التي وقعوا فيها، فائدة جمة لكم.   فئة ومن أي جهة ومن أي لكم من أي

تعمل تحت  تقع في نفس أخطاء التنظيمات التي    وجدت إنها  من خالل متابعتي لعمل التنظيمات تحت التسمية الكلدانية

والسريانية، وهذا يدل على إننا واحد. ولكيال يغضب البعض لنقل إننا االقرب إلى بعضنا البعض.    األشوريةالتسمية  

األحزاب والدة  تكرار  خطاء  في  يقعون  واالتهامات  انهم  األميبية  واالنقسامات   عينها.   والمؤسسات 

التسمية   تحت  القومية  الحركة  عملت  أهمها،  األشوريةايجابيا  من  ولعل  ايجابية،  كثيرة  أمور   على 

السريانية باللغة  أي   االهتمام  باستغالل  الكنائس،    ونشرها  لذلك،  اتيحت   وغيرها األندية  فسحة 



 

 

االهتمام بالفن والتراث ونشره وكل ما يتعلق بالفلكلور واالزياء ونشر المعرفة التاريخية ودراسته، على االقل دراسة  

 .أولية لرفع الوعي القومي

االدب    باألدباالهتمام   وتاريخ  الحماسي  القومي  الشعر  والفلسفية  وإبداعاتوخصوصا  والعلمية  االدبية   .الشعب 

السياسي.  والوعي  والتمايز  القومي  الوعي  نشر  أعاله  خالل  ومن  الشبابية  بالنشاطات   االهتمام 

المستمرة    األشورية  وأقدم األحزاب  1917عام    األشوريالسياسية وكان أولها الحزب االشتراكي    تأسيس األحزاب

في   األثورية  أي  1957تموز    15تأسس  التي أسسها االخوة    المنظمة  السريان في سوريا األشوريينالديمقراطية 

التسمية   تحت  السياسية  والحركة  لشعبنا    األشوريةوتركيا.  مختلفة  وكنائس  مناطق  من  أطراف  البدء  منذ  ضمت 

  أشوري القدرة على هذا االختراق؟ أم أنكم حسمتم خياركم إن هناك  حركة القومية الكلدانيةبمختلف تسمياته، فهل ال

 متميز وهناك كلداني متميز وكل واحد له انتمائه القومي الواضح؟

ونشرها والعمل على توسيع مجالها، فهو الطريق االفضل لنشر الوعي    لتكن باكورة عملكم االهتمام باللغة السريانية

 األخر. ت وبتمايزها عن بالذا

األخرى، ولن تميزها اال بعد قراءة  نسخت أحداها عن    أخوتي لقد ملينا من االنشاء والبيانات المتطابقة والتي كإنها

االسم. عليكم وعلينا العمل بخطوات عملية، تشعر المتلقي انه أمام عمل مبرمج تمنحه الثقة لالنخراط فيه، وليس  

جداد والواقع يكذبه. فواقعنا وواقعكم يكذب كل تغني بالماضي، ال بل يجب أن نخجل من خطابات عن عظمة اال

سابقا على االقل ولحد االن للبعض في مؤتمرات وندوات  األشورييناالدعاء باالنتماء لهذا الماضي. أخوتي شارك  

القومي واستحصال حقوق شعبنا،    وسفرات توعية ونقل المناشير وتوزيعها وكل النشاطات التي يتطلبها رفع الوعي

ثقة أنكم تقومون بنفس   ولم يستلموا أمواال من أحد، بل كان النشطاء يتحملون ذلك من جيبهم الخاص، وانا لعلي 

عمل سياسي يرمي لتحقيق الحقوق    أي  إلنجاحالشيء، فهذه ضريبة يدفعها الرواد، ولكن هذا لم يكن وليس كفاية  

ل على حقوقنا علينا التمتع بعوامل قوة، يمكن أن تغيير موازين القوى لصالح  شعب. لكي نستحص  المشروعة الي

طرف تحالفنا معه، هذا إذا لم نستطع امتالك عوامل قوة تفرض نفسها كقوة مستقلة يحسب حسابها في العمل   أي

قوة، أم إننا نعتبر  السياسي. فهل نحن سائرون في هذا الطريق. وهل أبداء الخنوع واالستسالم والمسكنة يعتبر عامل  

 الجواب لكم جميعا.  األخرين،حمال ثقيال على 

شعبكم في إيران أو تركيا أو سوريا،    اهتمام منكم ألبناء  سادتي االعزاء عندما أسمعكم أو أقراء لكم ال استشعر أي 

ية سايكس بيكو  وكان الوجود الكلداني محصور في العراق وفي المهاجرين من أصل العراقي )العراق صنيع اتفاق

أتوا العراق من دول الجوار،    األشوريينان   وتعديالتها( ولعلم بعضكم ممن يرددون المقوالت العربية الفاشية عن

وان كان بعضهم في حكاري فان حكاري كانت تابعة لوالية الموصل وان أهل حكارى كانوا   األشوريين إن أخوتكم 

ول الدافئة داخل الحدود العراقية الحالية. هل تعملون من أجل الكلدان أم من  من السنة في السه  أشهريقضون ستة  

 أجل كلدان العراق؟

، يا ترى هل نقول إن الكلداني  أشوري  هو كل من تكلم السورث وأمن بانه    األشورييقول بكل بساطة إن    األشوري

يست في تعدد القوميات، بل في تعدد التسميات.  هو كل من تكلم السورث وأمن انه كلداني. وهنا سنجد ان المشكلة ل

أ ليست هذه إشكالية في   .وكلداني  أشوري  ان بأمثلة عديدة من قرى تتكلم نفس اللهجة وهي منقسمة إلى  يويمكن االت

الهوية القومية؟ كيف يمكن معالجتها؟ ودون معالجتها سيكون هناك الكثير من اللغط حول الهوية وماهية الهوية.  

 عندما نقول الهوية القومية فإننا نعني )اللغة، والتراث، والتاريخ، والمصالح المشتركة، والعادات االجتماعية(.  علما  

أخوتي للنجاح لسنا محتاجين لعدو وان كان افتراضيا، بل نحن بحاجة لقضية مكتملة العناصر، قضية يمكن الدفاع  

شعب مضطهد ونحن نمتلكها، ولكننا لم نصدر قضيتنا بشكل العام القومي والعالمي معها. قضية    عنها وكسب الرأي

لها بجهلنا وبانقساماتنا وبتركنا الغريب لكي يتحكم فيها. نحن بحاجة لوضع   أكثر االعداء  صحيح، ال بل إننا كنا 

وقع ال يضعكم في م األشوريالمغتصب مثال، علما إن  األشوريبرامج أوليات، هل من أولياتنا القضاء على العدو 

والكلداني هما مسميان لشيء واحد. أم لترسيخ الوعي القومي المميز. بال    األشوريالعدو، بل يقول بكل بساطة إن  

 برامج واضح ال قضية وال نجاح.



 

 

ل نجاح  هو  نجاحكم  للنجاح.   شوريألأخوتي  فلنعمل  لكلنا،  فشل  هو  هللا  سمح  ال  وفشلكم   والسرياني 
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 االزمة السورية ودور تنظيمات شعبنا 

 

 

اندلعت الحالة الثورية التي تعم الكثير من البلدان المنضوية في الجامعة العربية، من حالة إحراق البوعزيزي  

لنفسه في تونس، وخالل ايام تمكنت تونس من التخلص من رئيسها الذي حكمها من خالل االجهزة األمنية، رغم  

ت االيجابية التي كانت تحظى بها تونس من نواحي عدة. لو تفحصنا الحالة التونسية جيدا، فإننا بال ادنى  كل التقييما

شك سنجد، إن الواقع التونسي، مثل مستوى التعليم واالنفتاح االجتماعي ونوع من التعددية السياسية والفكرية،  

ت ضد الرئيس زين العابدين وفي االن ذاته جااواالنفتاح على أوربا، كان عامال حاسما في تقصير فترة االحتج

كان عامال مهما في عدم قيام حرب أهلية، ومحدودية العنف الحكومي المستعمل. وهذا األمر يمكن أيضا إن يالحظ  

كدولة ال زالت تحترم الذات وتعتبر نفسها نموذجا في المنطقة ساعد   في مصر، فمصر رغم األمية والفقر، اال إنها

اال إن تمكن الفكر الديني المتعصب من التغلغل فيها    مصر من االسواء. إلنقاذاتخاذ القرار المناسب  الجيش في

ومحاولة السيطرة على الدولة وتوجيهها، سيكون سببا في انحالل الدولة وتحولها إلى أمارات متحاربة على نفسها،  

القائم بخدمة الجميع من خالل منظور واحد وهو   الدولة األمر وتتالفاه، لكي تبقي الدولة ذلك الجهاز تعإن لم 

مصرتيهم. ولكن المفارقة إن مصر وليبيا وسوريا واليمن، كلهم قالوا نحن لسنا تونس. في إشارة ضمنية إلى انهم  

دول قوية وتونس دولة ضعيفة، حسب مقاييسهم لقوة الدولة، والتي كذبتها سريعا االخبار المتتالية من هذه الدول.  

صدقوا، فهم ليسوا تونس، الن الحدث التونسي إن حدث، فسيكون الدمار والقتال والخراب. ولعل الجميع  أينعم 

في سوريا وليبيا إلى قتال، وكان الحكومة في حالة حرب مع الشعب، الذي تدعي  األموريسال عن سبب تطور 

تكوين النظام السياسي القائم، والتي ال   أسباب تدخل في صلب حمايته وتمثيله والعمل من أجل تحقيق أمانيه! إنها

معارضة أو تعتبرها كفرا وجحودا ونكران نعمة. إن هذه الحكومات ال تعرف شعبا حرا وال تعرف   تسمح الي

كلمة مواطن، بل تعرف قطيع من الرعاء ال غير، وان استعملت مصطلح المواطن فانه لذر الرماد في العيون  

الثقافي واالنفتاح الفكر. ولكن في الحقيقة فانهم يتعاملون مع هذا المواطن   فقط، وكمظهر من مظاهر االدعاء

كحاجة، كشيء عليه الطاعة والخضوع لرغبات القيادة فقط. واالدلة كثيرة ولعل الصور التي تأتينا يوميا من ليبيا  

مجابهتها بالعنف والشدة   انتفاضة في سوريا سيتم  كان من الواضح إن أي  وسوريا وأتتنا من العراق سابقا تكفينا.

المفرطة. الن النظام السوري يؤمن انه قطع كل خطوط الرجعة مع شعبه، فالقضية كانت يا نحن أو هم، نحن هنا  

 التحام بين الشعب والقيادة، الالزمة التي أوجعوا أدمغتنا بها.  هي الفئة الحاكمة وهم تعني الشعب. دون أي

وريا، صعب، ألنه يتم وضعه أمام خيارات صعبة، سواء من قبل الطغمة في س األشوريوضع شعبنا السرياني 

شعبنا. حيث يتم وضعهم أمام خيار تكرار تجربة العراق   الحاكمة أو المعارضة، أو حتى من قبل بعض من أبناء

هميشهم،  بحقهم، أو بين خياري تايد نظام علماني )كما يدعي(، وبين نظام إسالمي يكفرهم ويعمل المزيد من أجل ت

ولو استمعنا إلى بعض من يدعي المعارضة مثل الشيخ العرعور، فانه وبال شك، فالوضع ال يطمئن. وكما قلنا  

القوميات الغير   األخرى أو أبناءفالوضع في العراق ومصر، هو صورة مقيتة لما الت له أوضاع اتباع االديان 

ظام السوري مستغال ما حدث في العراق ومصر، نقول إن  العربية والكوردية. ولمن يحاول منح صك البراءة للن

شعبنا، وتعريب البلد، وفرض التبعيث والتعريب عليهم،   هذا النظام لم يدخر جهدا في العمل من أجل تعريب أبناء

خطير أخر في الخابور كمثال، حيث تم االستيالء على ماءهم، حينما منح قطع  ليس هذا بل انه حاربهم في إسلوب

أراض كبيرة لمؤازريه قرب راس العين، منبع نهر خابور، حيث قام هؤالء المؤازرين بحفر أبار ارتوازية  

مناطق شعبنا،   ألغلبوسحب ماء العين ومن ثم تم تجفيف نهر الخابور، وتدمير الزراعة التي هي المورد الوحيد 

اذيب من ال تزال له ثقة بالنظام  وباألخص سلسلة القرى الواقعة على ضفتي الخابور، ألدركنا بوضوح أك

شعبنا اال نتيجة للسياسات االقتصادية والتنموية والتعامل مع الشعب لهذا   واجهزته. وما الهجرة الواسعة ألبناء

 النظام. 

أشوريين سريان كلدان أو كمسيحيين تقبل العيش في ظل نظام يقوم بتكفيرنا    الحقيقة انه من الصعب علينا سواء ك

اإلسالمية، التي يمكن أن تقوم في المنطقة، الن هذه االنظمة تلغي المواطنة المتساوية. ولكن القبول بالواقع   كاألنظمة



 

 

القائم وعدم تغييره وهو قد وصل إلى عنق الزجاجة. أمر غير مجد الن العملية ستكون وكأنك تقف في وجه مسيرة  

حكمه قد هيا الواقع لمثل هذه الحالة. ال بل انه   وإسلوب  تاريخية واجبة التحقق. إن النظام الدكتاتوري وبممارساته

سبب وصول األمر إلى هذه الحالة التي، ال يمكن فيها إيجاد حلول لمشاكل البلد، اال من خالل ثورة تقلع النظام وقد  

ه النظام السوري  تثير مشاكل أكبر، نتيجة لالحتقان الطائفي المزمن الذي أدخلت البلد فيه. ففي الوقت الذي يتشدق في

وسبقه النظام العراقي البائد بالعلمانية. فان الوقائع تكذب كل ذلك وتؤكد إنه من رسخ الوالء الطائفي والعشائري  

  االيديولوجياواالسروي، حيث وضع لنفسه أسيجة حماية متعددة. ال بل انه من باب الحماية للنظام وراسه قام باشراك  

حايا على العشائر والمذاهب واالديان المختلفة، وهذا النمط وجدناه واضحا في العراق  في جرائمه لتوزيع دم الض

 وسوريا البعثيان. 

تجاوز الحملة القائمة لتغييره، وهو أمر مشكوك فيه، فانه سيخرج مثخنا بالجراح،  إن نجح النظام السوري في  

صا اإلسالمية لضمان بقاءه أو العفو عنه )من وسيساوم القوى الداخلية وخصو ضعيفا واهنا، سيخضع لقوى إقليمية

الغريب مالحظة ان االنظمة القومجية مثل نظام صدام وبشار والقذافي والتي تدعي محاربة اإلمبريالية 

والصهيونية والصليبية، قدمت عروض مغرية للدول الغربية مقابل ضمان بقاءها في السلطة، ولكن لم يتم  

صارت اكسباير(. ودالئل تقديم النظام التنازالت معروفة وواضحة،   إنها انتهى، أي االستجابة لطلبها الن مفعولها

فاالحتجاجات لم تكن قد بدأت حتى قدم النظام العروبي السوري التنازالت العديدة الستمرار بقاءه، اال إن القوى  

سيقدم المزيد والمزيد ومن ثم   تدرك انه التي قدم لها التنازالت تلقفت المعروض، ولم تعطه صك األمان، ألنها

سيرحل غير مأسوف عليه. ولذا علينا أن ندرك إن النظام راحل وان بقي بالصورة في نهاية األمر، وعلى هذا  

 األساس يجب أن تعمل أحزابنا.

ترضى بوضعها أمام خيارين أحالهما مر، رغم إدراكنا إن   أال  األشوريعلى القوى السياسية لشعبنا السرياني 

عها ليس سليما ألسباب ديموغرافية وخريطة المنطقة االقليمية. لكن بات عليهم التعلم من تجربة شعبنا المريرة  وض

في العراق، والخسائر التي تكبدناها جراء عدم العمل سوية وعدم االتفاق على أولياتنا، رغم إننا في العراق تمتعنا  

ها أن نهيئ أمورنا بصورة أفضل، اال إننا انتظرنا وخسرنا  بفترة قدرها أكثر من عشرة سنوات. كان يمكننا خالل

. إن قوانا السياسية في سوريا، قد ال يتمتعون بهذا الترف،  االيديولوجياالكثير من االوراق ولم نتعلم من تجارب 

خبرة   ولكن عليهم أن يتجاوزوا ذلك كله، الن معاناتنا في العراق كانت معاناتهم وعاشوها لحظة بلحظة، وهي

 يجب أن ال يفرطوا بها. 

يجب أن ننوه بان هناك تحركات جيدة، ولكن المطلوب أن نعمل من أجل تقوية أوراقنا السياسية، لتعوضنا عن  

  والوئام الخلل الديموغرافي، من خالل طرح المبادرجات الوطنية التي تضع حلول لمستقبل سوريا يعمه السالم 

إن حال سوريا يجب أن يتغير وان تقوم دولة على أنقاض شبه دولة. دولة    واالستمرارية. والحلول يجب أن تدرك

مؤسسات، تراعي فيها التعددية الدينية من خالل أبعاد الدين عن السياسية. مع طرح كل االنظمة الدينية القائمة 

ن خالل إزالة اسم العربية  دولة تقر بالتعددية االثنية للبلد م   كمثال لسوء الحال وانغالق االفق واالنعزال عن العالم.

من اسم الدولة وكل ما يترتب عليه. وانفتاح التعليم الرسمي على لغات األمم المكونة للشعب السوري. دولة تكون 

دولة قادرة على ربط العراق   دولة القانون في المنطقة، ودولة تكون جسرا بين هذه الدول، ألنها إلرساءمحور 

ل حضاريا واقتصاديا. لقد كانت مرحلة االستعمار هي أفضل مرحلة تمكنت فيها هذه  بلبنان، ليس جغرافيا فقط، ب

البلدان من تطوير بنى مشتركة مثل خطوط انابيب النفط التي خلقت مصالح مشتركة وفرضت حوارا دائما حولها.  

قياسا   ترة الثانيةوهو األمر الذي فشلت في تحقيقه، هذه الدول في الفترة المسماة باالستقاللية، رغم طول الف 

 .باألولى

ان االوان ألحزاب شعبنا لكي تدرك مع من تتحالف ولماذا، فالتحالف بالنتيجة هو لتحقيق أهداف محددة، وليس  

األخر. ولذا فان القول إن تحقيق مصالح شعبنا وحقوقنا المشروعة سيكون  الن االطراف المتحالفة تعشق بعضها 

، الن من تمثله أو تدعي تمثيله هو جزء من الشعب السوري.  المكانة الوطنية لهذه األحزابأساس تحالفنا، ال يضر 

بالتنازل فالتنازالت يجب أن تكون متبادلة، فالوطن هو للجميع، والمعايير الثقافية    االيديولوجياوإذا طالبهم 

 مساواة التامة.مقياس سوى مقياس ال والحضارية والحقوق والحريات الفردية ال تخضع الي



 

 

إن أيتطور ايجابي وخطوة لتحقيق بعض طموحات شعبنا السياسية في سوريا، هو مكسب لكل الشعب في أيمكان  

شعبنا وقواه السياسية ثقال أكبر مما هو في العراق. وعلى   كان. ومن الجدير ذكره إن الواقع السوري قد يمنح ألبناء

، أينما كان، سواء كان  أشوري  المتحدة في سوريا هو واجب كل كلداني سرياني  هذا األساس فدعم قوانا السياسية  

 هذا الدعم ماديا أو معنويا. 

المهمة هي مراقبة   األمورأمر مهم للتخطيط ولتقوية أوراقنا السياسية، ولعل أكثر  اإلقليمية  إن مالحظة وفهم اللعبة  

، لكي تتمكن قوانا من تحديد أفضل المخارج والطروحات لتحقيق  التحركات التركية، وفهم أبعاد اللعبة التي تلعبها

والمستقبلية. إن المبادئ تلهم الناس، ولكن الواقع يفرض عليهم التعامل مع متغيرات عديدة، ولكيال    أماني شعبنا االنية

لميزا المدى  القريبة والبعيدة  وأهدافنا  أن نخضع مطالبنا  النقد وتخضع  يكون شعبنا ضحية مبادئ حالمة، علينا  ن 
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 العيد وكريستوف يلدا وسركون الزار 

 

 العيد 

بعد ايام سنستقبل عيد ميالد رسول المحبة، رسول القيم اإلنسانية. ولكن هل بقي في القلب مكانا للفرحة والسرور  

 القول في هذه العيد؟، ماذا يمكننا كما كان في سابق االيام 

شعبنا، أعزيكم بمن فقدتم وهم كانوا كثيرين وغاليين علينا وعليكم، فقدناهم ليس الن الموت    أخوتي أخواتي أبناء

حالة طبيعية والحياة تستمر رغم ذلك، ال، بل فقدناهم ألنهم كانوا يحملون هذه الهوية التي نحملها، ألنهم كانوا يقولون  

حيين، وألنهم كانوا يفرحون ويسرون باالحتفال بعيد الميالد هذا. أعزيكم الن المزيد منكم ومنا  عن أنفسهم أنهم مسي

في طريق الجلجلة نحو المجهول، تقاذفهم أمواج البحار وعواصف السماء وترميهم شذرا مذرا، في كل االصقاع،  

شعبنا أن نهنئ أنفسنا، وعلى أي اشيء نسانية. ال يمكن في مثل حال  شعور بالكرامة اإل  بال رابط بال هوية بال أي

نهنئ ذاتنا، على واقعنا العصيب، ومستقبلنا المظلم وطريقنا الممتلئ بالمصاعب والمخاوف والرعب. ولد في النفس  

ما  ولكن  سريعا،  يخبو  ال  واألمل  وعسى،  لعلي  قلنا  لشعبنا،  السياسية  القيادات  اجتماع  رأينا  حينما  أمال ضئيال، 

يمارس وشعبنا يرفل بكل مظاهر العز والتقدم والسالم، من خالل البطء وعدم الجدية    كأنهمارس  نالحظه، أن ما ي

  في طرح الجديد، ولعل الكل ال يملك جديدا، وهنا هي الطامة فالكل في دائرة مغلقة من اللف والدوران. عيد وبأي 

 حال عدت أيها العيد. 

 شعبنا  هل سنستفيد من طاقات أبناء

لندن مؤتمر  أبناء  في  كل  يشارك  أن  فكرة  االخوة  بعض  على  طرحت  العراقية  مختلف    للمعارضة  ومن  شعبنا 

النجاح أو التأييد حينها.    تلقالتنظيمات السياسية المتواجدين في المؤتمر في اللقاءات الخاصة بشعبنا، ولكن فكرتي لم  

لمؤثرة التي يمكنهم من خاللها خدمة الشعب  متمكنين وقادرين ولهم مواقعهم الخاصة وا  والمعروف أن لشعبنا أبناء

 رسالته ومطالبه ودعمها والدفع بها إلى مواقع القرار. وإيصال

للحزب   القيادي  المجلس  لعضوية  يلدا  كريستوف  االستاذ  انتخاب  بإعادة  أمثالي  من  الكثيرين  واعتقد  سررت 

مدرك أن امكانيات وقدرات وخبرات    نني  الديمقراطي الكوردستاني، وهنا إذا أهنئه على منصبه وموقعه هذا، فإ

شعبنا معروفون بأنهم    موقع يتسنمه من ناحية ومن ناحية أخرى أن أبناء  االستاذ كريستوف يلدا تؤهله تماما الي

 مبدعون حينما يجدون أنفسهم في الموقع المالئم والقادر على االنتاج والتطوير. 

في موقع مؤثر يمكن أن يخدم شعبه وتطلعات الشعب من خالل هذا  ولكن ليس االستاذ كريستوف يلدا وحده من هو 

ي يجد ووجد الكثيرين ومنهم المرحوم الشهيد فرنسوا الحريري واالستاذ  تانالموقع، ففي الحزب الديمقراطي الكوردس

للعيان التي قدمها ويقدمها البانية    سركيس اغاجان ، اللذان قدما الكثير لشعبهما وال يمكن نسيان الخدمات واإلنجازات

االستاذ سركيس اغاجان، كما يوجد االستاذ فوزي الحريري ، وكذلك في الحزب الشيوعي وحاليا يتواجد البعض  

شعبنا في مواقع إدارية وقيادية في الدولة من خالل عالقاتهم مع أطراف سياسية أخرى كمستشار السيد    من أبناء

والذين نعتقد أنهم يحملون الكم الكبير من الهم القومي،    نتطلع من هؤالء األبناء  المالكي السيد جورج باكوس. إننا 

إنما جاء في أغلبه لتحقيق    نيةاردستووتطلعهم أصيل، ال بل يمكن القول إن انتمائهم إلى هذه الفصائل العراقية والك

، ولكن الواقع القومي وما يتعرض له  واعتقاد خاص   رأي  تطلعاتهم القومية. إننا مدركون أن يكون لهؤالء األبناء

منظمة ومحاولة قلعه من أرضه بكل الوسائل، تتطلب منهم ارتقاء إلى موقع الموحدة والدافع    شعبنا من حملة إبادة

لألمور إلى تحقيق طموحات شعبنا الحقيقية وعدم النظر إلى من طرح أو دعا إلى تحقيق تلك الطموحات. إن أحد  

وجود خالفات غير منطقية تعرقل دفع مطالب شعبنا إلى األمام بين بعض من هذه االطراف،  أسباب عدم تقدمنا هو 

وتصفية الخالفات الخاصة من خالل المواقف القومية، مما يجعل شعبنا يدفع الكثير، والمطلوب ليس اال أن ينظروا  

 إلى مطالب شعبهم بغض النظر عن خالفاتهم. 



 

 

منصبه هذا نعيد أملنا بان نراه يخطو المزيد من الخطوات في طريق التقدم  إننا إذا نهنئ االستاذ كريستوف على  

 واالرتقاء في مواقعه وأن يكون تلك اليد المساعدة لتحقيق آمال شعبه.

 سركون الزار

 

قبل فترة اطلعت على ما كتب عن محاول السيد يونادم كنا ترشيح السيد سركون ال زال ليكون الممثل المسيحي في  

أو ممن يعرف بواطن    األشوريةراء، والظاهر أن من كتب ذلك كان من صفوف الحركة الديمقراطية  مجلس الوز

فيها. ففي الوقت الذي نهنئ السيد سركون الزال على منصبه هذا، متمنين أن يجعله في خدمة وطنه وشعبه،   األمور

إنها باعتقادي مهمة رغم  البيئة  أن وزارة  العر   وخصوصا  في  كذلك  أخر  ليست  البيئة  العراقي، الن  السياسي  ف 

ومنعها األندية  اهتمامات الناس وخصوصا الحكومة، وباألخص أن الحكومة الظاهر قد نظفت البيئة مسبقا بغلقها  

وقريبا إن شاء هللا فرضها الملبس الموحد نساء ورجاال وبذا فإن البيئة  ،لإلنسان الكحول وتقيدها للحريات األساسية

أود القول إن البيئة في العراق مدمرة حقا، ومن دمرها هي   ألنه لن يكون فيها المخالف. اال إنني  ستكون نظيفة  

الممارسات الحكومية السابقة وخصوصا في زمن الطاغية وما أعقبها في زمن حرية القتل والتدمير والتخوين. ولذا  

شعبنا    دراته وامكانياته، والتي يمتلكها أبناءق  إلظهارفاعتقد أن السيد سركون الزار ممكن أن يجعل وزارته موقعا  

ألنهم مجدون في العمل وتقديم االفضل، ومن هنا اقترح على السيد سركون الزار أن يخدم العراق من خالل برنامج  

المنطقة الواقعة غرب الموصل نحو الحدود السورية، باعتقادي أنه لو تشاركت الحكومة   وإصالحواسع لتشجير  

حكومة إقليم كوردستان وحكومة محافظة الموصل في خطة لتشجير هذه المنطقة الواسعة، فإن خير ذلك  العراقية و 

إلى طبيعتها كمنطقة زراعية ومجلبة   المنطقة  بإعادة  بالبيئة ويتعلق  الشمالية كلها. وهذا أمر يتعلق  المنطقة  سيعم 

 للخير، بدال من تركها تزحف على ما تبقي من أراضي العراق.

ما لفت نظري في توزير السيد سركون الزار، أننا ال نتعلم من الدروس، فحسب علمي أن السيد سركون الزار  ولكن  

سياسيا ولنصيب العمل القومي أمرا جديدا، وهذا ليس انتقاصا من   األشوريةلن يضيف لنصيب الحركة الديمقراطية  

ة سياسية هناك حساب ربح وخسارة، وتوزير  عملي  شخص السيد سركون الزار، بل إن الواقع يقول ذلك. ففي أي

والخسارة   الربح  من خالل حساب  قلنا  كما  أنه  اال  به،  االدعاء  يمكن  للحركة  حقا  كان  وإن  السيد سركون الزار 

السياسية لن يضيف أي اشيء على حساب وحدة وتمتين العمل القومي أو حتى على حساب الحركة كتنظيم سياسي.  

د منحت لشخص مقابل خدمات قدمها ويراد تكريمه، ولكننا وحسب متابعتنا لم نجد أيجهد  يمكن القول إن الوزارة ق 

متميز من قبل السيد سركون الزار، اال إذا تم اعتبار ذلك كعربون شكر للسيد يونادم كنا، جراء تصريحاته الغير  

  أنور جبلي شابو الذي لم يقدم أيالمنطقية والغير المالئمة لواقع ما يتعرض له شعبنا. وهذا يذكرنا بتوزير السيد  

رسالة سياسية اال محاولة تكريم أشخاص من خالل ذلك. إن شعبنا بأمس الحاجة إلى عوامل زيادة رقعة ولحمة 

تحالفه في هذه الظروف، وعليه باعتقادنا أنه من خالل مثل هذه الممارسات يمكننا أن نقدم رسالة سياسية لشعبنا  

بيد واحدة من أجل إنقاذ شعبنا، ومع االسف أن توزير السيد سركون الزار انصب في  وهي أننا كلنا واحد ونعمل  

   خانة الحجي شيء والعمل شيء أخر، فهل نعود ونقول إن الثلج لن يترك عادته وسيبقي باردا.
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 الفصل الثاني 

 في نقد الممارسات

 العرضحالجية

  

  

 

اللهجة   في  إدارةالعريضة  إلى  شخص  يقدمه  مكتوب  طلب  عن  كناية  دائرة    العراقية  كل  أمام  سابقا  وكان  مسؤول،  أو 

 عرضحالجي أو أكثر يقوم بسطر مطاليب المواطنين الن اغلبهم كانوا أميين. 

االتفاق على ارسال قداسة  شعبنا جزء من الشعب العراقي أدمنوا العرائض. ففي بداية الثالثينات من القرن الماضي تم   وأبناء

شمعون ليمثل شعبنا في المداوالت الجارية بشأن استقالل العراق وليضمن حقوقنا في العراق الذي كان على طريق   مار ايشاي

تطير( بين البلدان والمدن الحقته    الحصول على استقالله. اال ان البرقيات وهي نوع أخر من العرائض، ولكن طيارة )أي

 اص الذين أيدوه سابقا مدعين بانه ال يمثلهم.. وطارت الحقوق وأتت سميل وما لحقها! ومن نفس االشخ

وحسب قدرتي قد حاربت، ولو بالقلم أو القول وهو أضعف االيمان، من أجل   لست معاديا للديمقراطية، بل يمكنني الزعم إنني  

بين الديمقراطية والفوضى، وما يجري االن هو عين  الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية، ولكني أدرك إن هنالك فرقا  

 والتدنيس!  ،والتدمير ،والتخريب ،الفوضى

مصيري ترفض أن تتفق أن يكون لها اسما موحدا.   امتحانأمة أو شعب أو قومية سموا ما شئتم، ال تعرف لها اسما وهي أمام  

لكي تحدد االسم ومن ثم بانتظارها  العالم سيتوقف  ان  باعتقادها  التي   وهي  االنتظار  لعبة  نعيد  المسير. وها  العالم  يستأنف 

 .يرتئيهمارسها العرب لحين قرر العالم ان يفرض عليهم الحل الذي 

 فهل ننتظر أن تفرض القوى العراقية علينا الحل الذي سيرونه االصوب!

 انه سوق أو بازار المطالب والعرائض.

تبصم   الغالب،  بأسماءوكل عريضة  في  بدون   عديدة ووهمية  أحيانا  أسماءهم  تدرج  الحقيقية  االسماء  النزير من  والبعض 

هذا    بإضافةوبدون سؤال وتقدم إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمعية الوطنية العراقية تطالب    استشارة

 تمثل األكثرية.   االسم أو ذاك، وتقول وتؤكد إنها

قلية، فنحن ال  األ  وال يوجد ممثلين لرأي  في الرأي األكثرية ففي شعبنا ال يوجد أقلية)بالمناسبة ان كل تنظيماتنا يدعون تمثيل  

 ككل(!!!  نؤمن باألقليات من كثرة ما أوصمنا )بكسر الصاد( باألقلية

 مسؤولية واالستخفاف بالهم الوطني والقومي لشعبنا.  ان ما يجري حاليا هو أمر في غاية الخطورة والال

 نيران الحقد والكراهية بين مكونات شعبنا.  ان ما يجري هو اشعال

 لحد الموت.. وهنا لوكان الموت فرديا لما ناقشناه، ولكنه موت أمة وشعب وقومية.  على الرأي انه إصرار 

 وفرض أمر..  حقود نتن، ال يميز بين حرية الرأي انه إصرار 

 : وليأتي من بعده الدمار!انه إصرار 

 ة بالمنقذين.يالمبتل ويحاول فرض نفسه منقذا لهذه األمةشيء من جعبته، اخراج  كل يحاول

اليم )بفتح   سيبلعنااننا كالغرقى، بدال من إنقاذنا نرى منقذينا المتعددين كل واحد يجر بنا إلى جهة ما، لحين خوار قوانا وحينها  

 الياء( بسهولة ولن تقوم لنا قائمة! 

 أو الكلدانية.  يةاألشوربنفس المضمون، ولكن تختلف بتأييد تسمية معينة، كان تؤيد  تعالوا واقرؤوا العرائض المقدمة، إنها



 

 

أو   ألخيهكل يجمع قواه، أو ما يسمى قواه، كذبا وزورا وبهتانا من أجل ضرب أخاه في المقتل وهو يحسب انه لن تقوم قائمة  

 عدوه االزلي. 

ية التاريخ   من االحقاد    ولينتقمحرب البسوس. كل يستل خنجره المسنون لهذا اليوم التاريخي لكي يضرب ضربته القاصمة    إنها

 ومن عدوه اللدود الذي يقف حجر عثرة أمام طموحاته. وليضرب ضربته المميتة االن االن وليس غدا! 

 ، هم من السياسيين أم من المشعوذين.هل هؤالء، أو من يقوم بمثل هذه االفعال أو االعمال 

ة االنتقام، من غريمه ومن عدوه  هل السياسي يمكنه ان يقدم على أمٍر، يدرك انه سيضر شعبه وأمته، ولكن يشبع لديه شهو

 اللدود. هذا الذي يزرعه بعض سياسيينا، أو ممن اصطلحنا على تسميتهم بسياسينا. 

ماذا ننتظر من سياسي يعمل كل جهده ليشوه سمعة طرف أخر من شعبه وبأقذر الوسائل، بدءاً بالتزوير واالتهام والوشاية 

القتل.. كل همه أن يثب للبعث!! ووالتهديد ال بل محاولة  بالعمالة   االيديولوجيات إنه الشريف الوحيد، فاتهم البعض بالعمالة 

واستعان بكل شخص، ال بل نصب أشخاصا ممثلين ألحزابهم خارجها أو طردوا منها لكي يثبت لألخرين انه   للصهيونية!!  

 يحظى بالتأييد الالزم.

بقري، ها هي تتوسع وتأخذ مداها. وكل يقول )ما في حدا أحسن من حدا( هذه اللعبة القذرة، التي أبتدعها السياسي الالمع والع

 سياسة الحد القاطع. فأما انت معي بالمطلق أو انت عدوي لحد القتل.  ويا روح ما بعدك روح! إنها

 سياسة فرض أمر واقع والتي أعجب البعض بها وحاول فرضها. إنها

ومن كل اتجاه. فها هو الدكتور يرد الصاع لمن اتهمه بقائمة مفبركة ومملوءة  وها هي ردود الفعل ال تأتي فرادا، بل جمعا  

 األخر حشر اسمه دون ان يستشار.األخر مسميات بذات العائدية والبعض نصفها وهمية ومعظم النصف   بأسماء

ب فيمن اتهم الدكتور القابع  األخرى، ولكنها تشبهها في المضمون. ومقتلها لن يصيقائمة أو عريضة تعادي العرائض    إنها

. الم يقم غريمه بالمثل؟ فلماذا ال يقدم عليها أيضا! وهو الدكتور أمام كأمرته وهو يلقي الكالم على عواهنه، بل سيصيب األمة 

 !!علماال

صا  فإذا كان غريمه يمكن ان يصنع من شخص مفرد حزبا اسمه حزب بيت نهرين الديمقراطي، فهو أيضا قادر ان يدعم أشخا

 االتجاه الوطني، خصوصا هم بعدد ال يستهان بهم.  - األشوريةليكونوا الحركة الديمقراطية 

 ضحية هذا الصراع!فلتتأجل االن من أجل االنتقام! وال بأس ان تكون األمةأما مصالح األمة 

يزول مبرر ادعاء البعض انه ممثلها الوحيد واالوحد!  األمةالمهم ان يحقق االنتقام غرضه! اليس بزوال  وال بأس ان تزول األمة

 باتت عاقرة بعد ان انجبت القائد االوحد. كما قال أحدهم: ان األمة 

عندما انقسمت الحركة وكنت شخصيا حينها في المناطق المحررة مع التجمع الديمقراطي    1986)لعلم البعض انه في عام  

ء الصراع بين طرفي الحركة المنقسمة على نفسها وتطويقه من االنجراف التي ألنهاوكجزء من وساطتي ومحاو  األشوري

إلى التصفيات الجسدية فقد اقترحت حينها ان يقوم الطرف المنقسم بتذييل اسم الحركة باسم أو صفة أخرى للتمييز وللتخلص 

 حرب تولد حروبا.  لحركة.( إنهامن إشكالية تشابه االسماء وحرب ادعاء حقوق التصرف باالسم وشرعية تمثيل ا

 أشوريةو  كلدانية  تولد حروبا كلدانية  أشورية. إنها  كلدانية، وال حرب سريانية  كلدانية، وال حرب سريانية  أشوريةفليست حرب  

وكبيتة كبيتة    وديمقراطية ديمقراطية  ةاتراني  واترانيةزوعاوية  ، وبهذا ستمتد لتولد حربا زوعاوية  وسريانية سريانية  أشورية

)من كوناشا بمعنى التجمع( )باعتبار أحزابنا أما تحمل اسم الحزب أو الحركة   ةوكوناشيت)من كبا بمعنى الحزب( وكوناشيتة 

 أو كوناشا أو تحمل في اسمها كلمة الوطنية أو الديمقراطية!(. ما هي الصورة التي نريد ان نقدمها للعالم عن أنفسنا؟

األخر، ليست صورة اناس حقودين يمتلكهم حب الثأر واالنتقام من ذواتهم؟ اليس  أليست صورة مهرجين يتالعبون بمصيرهم.  أ

 األخر؟ األخر، ذات من كياني؟ اليس وجودي مشوها وناقصا دون هذا  األخرى أو ينتمي إلى الحزب الذي يحمل التسمية 

ل فرض ايمانه الذي ال يتزعزع علينا علما ان السياسة ال تتقبل الحقائق المطلقة. كل يحاول فرض حقائقه علينا.. وكل يحاو

 وعلما ان السياسة هي مساومة للوصول إلى االنسب واالكثر مالئمة، وليس الصح المطلق والجامد.

هي حركة العالم الصح  فالصح اليوم قد يعتبر خطأ غدا لتغيير أحد مكوناته أو موازين القوى المكونة لما قبلناه صحا. وهذه  

اليوم، وغدا العمل من أجل االصح، والعالم دائما في حالة تغير ال تتوقف. اال نحن الجامدين إلى االبد، المتحصنون بحصوننا 

 األخر! هل الحالة هذه أيضا من مؤامرات العرب أو الكورد أو الصهيونية أو اإلمبريالية؟واسوارنا وأحقادنا، بعضنا تجاه 



 

 

واالنتقام والتفرد من ممارساتنا؟ هل    ليست لعبة االحقاد  أضاعتنا هي التي تعود الينا؟ الم تكن االسماء من انتاجنا؟  ليست بأ

ان البعض بما يعملوه، وهم في أميركا أو أوربا! اننا غيبنا العقل.  أردناه مستريحا، وفوضنا أمر التفكير  أذيأتي أحد ويدندن في  

العقل المغيب فانه بدا يضرب في كل اتجاه، فال رادع يردعه وال ضمير يستوقفه. فالضمير نائم  لألخرين. وعندما صحا هذا  

 في سرير االنتقام والحقد! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الضـحالـة 

  

  

عندما يكون الماء غير عميق، نسميه ماء ضحل، وعندما يكون ضحال وغير متحرك أي ال يجري نسميه ماًء راكداً وعندما   

ويحاول    األموريبقي راكداً لمدة طويلة نسميه ماء اسنا وهو الماء ذو الرائحة الكريهة العفنة، والعقل عندما ال يتعمق بظواهر  

لكي يفرز الصح من الخطاء يكون   األمورائق، يكون عقال ضحال، وعندما ال يناقش هذا العقل  إدراك أبعادها ليتوصل إلى الحق

ال  ابل نجعله أسير الة يتحكم البعض بها من بعد يكون عقال اسنا يفرز أعماال وأقو  ،العقلعقال راكداً، وعندما ال نستعمل هذا  

 كريهة وإجرامية.

أبجد، وكان حاضرا في زيارة المانيا السيد الشماس  األشوريارية للنادي الثقافي  قبل سنوات عدة كنت عضوا في الهيئة االد 

في دهوك )حاليا عضو المجلس الوطني الكردستاني عن الحركة الديمقراطية    األشورياندريوس يوخنا رئيس المركز الثقافي  

ل نفس الصفة وهي الثقافة، وكون النظام الداخلي  نحم  ألننا( وكان من الطبيعي ان يلتقي بنا كون اهتمامنا مشترك  األشورية

مرتبط بالحركة    األشوريمعرفة كم المركز الثقافي    للنادي الذي انتمي اليه يحرم دعم طرف سياسي أو مذهبي بعينه، فحاولت

 اعرف إنها    عنها، ألننيالسيد الشماس اندريوس    بإجاباتمن خالل طرح بعض االسئلة التي لم اقتنع    األشوريةالديمقراطية  

تعاون ان تم    في نفسي كنت مصمما على عدم الوقوف في وجه أي   حال وكاذبة بالحقيقة ولو إنني    بأحسنوغة  ااجابات مر

المانيا للحركة الديمقراطية   عندما رأى  حينها، و  األشوريةاالقرار به، وكان يرافق السيد الشماس اندريوس مسؤول تنظيم 

وسمع استفساراتي، لم يتمالك نفسه فقام مزمجرا معربدا مزبدا واصبعه موجهة لي قائال انت عميل انت جاسوس انت مخرب  

في المانيا، اذكر هذه الحادثة ليس      ألننيخرجت سالما    ثالثة تهم صدامية كل منها عقوبتها اإلعدام وشكرت ربي إنني    أي

 ستنتاجات التي يمكن ان نخرج بها لمعرفة الضحالة وأسبابها.اال ألهميةالشخص بل  ألهمية

ت التي تسير الغرائز، فالشخص أعاله  جافالضحالة العقلية والثقافية تأتي من عدم استعمال العقل اال بأدنى درجاته، هذه الدر 

ور، اال ان الذي دفعه انتزمر معا و ا خالصي فقد كان صديقا ونسإولو ادنى شك بي وب  ،لم يمارس ما مارسه ألنه يمتلك حقا

الهجوم أو  الخوف هي حالة غريزية ال فكرية، تندفع االعضاء لوقف  النفس عند  الخوف، والدفاع عن  الممارسة هو  لهذه 

االعتداء سواء كان اعتداء حقيقيا أو متخيال، فهذا الشخص ما كان له في السياسة خبرة حقيقية اال تجربة في االتحاد الوطني  

في تنظيمات البعث الطالبية، ونحن ندرك ان تنظيمات البعث ما كانت مكانا الكتساب تجارب توسع المدارك،   ق أيلطلبة العرا

وهي تجربة اقل ما يقال    .  ونشاطاتهم وحتى عالقاتهم الجنسية  خريناالبل كانت حلقات الستألم األوامر ونقل التقارير عن  

اكشف اسرارا في    إنني    أحسا الشخص عندما سمع ما أقوله حول دحض اقوال الزائر  هذ  ،اإلنسانإنسانية    تهين    فيها إنها

المركز، وألنه كان يشعر بنفسه   الذين منحوه هذا  الجدد،  الخطورة تهدده في منصبه ومكانته لدى زعمائه    كطاووس غاية 

كان يدافع عن    االتهامات لييهه هذه  بتوج  . تنحني له، شعر ان مكانته ستهتز وعرشه سيزول  جاتما هم اال دجااألخرين  و

نفسه، ألنه لم يستلم مكانته نتيجة للمعارف والخبرات التي يمتلكها فالحظ هو الذي جعله قائدا لكي ينفخ ويتوعد ويهدد، ولو في 

اعتيادي  بالطبع ال اعتقد ان قيادته انبته على مثل هذا التصرف، ألنه تصرف    .في المانيا  األشوريمجتمع صغير كمجتمعنا  

 الخصوم وحشرهم في زاوية الدفاع عن الذات.   إلسكاتممارس، بل يمكن القول ان هنالك تشجيعا على مثل هذه الممارسات،  

ولكن بالعقود تعيدنا للتمسك   ،بالسنواتالضحالة الفكرية أو الثقافية تكاد ان تغرقنا في يم ال قرار له، تسحبنا إلى الخلف ليس  

يست مالئمة ال للزمان وال للمكان، ويا ليت تمسكنا بهذه القوانيين لقلنا انه لدينا قانون نتمسك به، بل هو  بقيم وعادات وقوانين ل

 كله ادعاء فارغ وتكاذب مفضوح ينكشف في أول تجربة. 

نزواء والتقهقر الحقيقة المدوية، أما التفكير المرن والعميق والمتزن فماله اال  مظاهر الضحالة تكاد تشيع في المجتمع على إنها 

والصمت وان حاول البعض رفع راية قول الحقيقة سيجدون أمامهم من يسكتهم ويوصمهم بما وصمت انا، ولم افعل اال ما  

يأمرني به النظام الداخلي للمؤسسة التي كنت انتمي اليها، هذه الفقرة ليست تبريرا للذات أو هربا من تحمل المسؤولية، ولكنها  

ه في كل مؤسساتنا وأغلب مواقف هذه المؤسسات، هذه المواقف التي شجعت على شيلني وأشيلك باسم  واقع حال يمكن تلمس

قيادتها، وكل يسير في فلك ال يسال عن المصير فمادام اليوم عال فالف لعنة على الغد، وان كان الغد يتحمل    ووحدانية  األمة

 ضريبته أبنائي وأحفادي. 

نايي، بالطبع  اتيال االخ روميل شمشون شموئيل عضو قيادة االترغي التجربة الفاشلة اللنعود إلى تجربة أخرى عشتها وه 

بة السيد شاهين )الذي اصيب صدفة بدال من السيد روميل(، ولكن من  الم يعلم بخلفيات مسالة اص  األشوريالحزب الوطني  

حينذاك والتي كان السيد يونادم يوسف كنا وزيرا فيها  مقر فرع دهوك للحركة خرجت المعلومات وعمت، والحكومة القائمة  

، األشورية خوتهم األحزابنايي كل ما فعلوه انهم نقلوا مظلوميتهم ألاهي التي حققت وقضائها هو الذي اصدر االحكام، االتر



 

 

ضاء قياديون في الحركة  ، تصديق تكذيبات الحركة، ولكن بعد كل هذا الزمن وبعد ان اكدها أع فما كانت ردة فعل هذه األحزاب

السيد روميل شمشون بل ان مثل هذه الممارسة ان    ألهميةمن خالل استقاالتهم، هل تحرك أحد لكي يدين الممارسة، أيليس  

وهذا يؤكد إن أغلب تنظيماتنا ال يهتم    .من بني جلدته  باألخرين،  عمت فستشل العمل القومي وتدمره وتجعله اشالء كل يحتمي  

كان سببا ليعيشوا احرارا في بيئات غريبة    متناسين ان االهتمام بحقوق اإلنسان    نيةأبقدر اهتمامه بمصلحة    األشوري  باإلنسان  

عنهم، لم يتم تدارك الكثير من الممارسات بل تم غض الطرف عنها لحين استفحالها وشيوعها واعتبارها ممارسات طبيعية  

يتم السكوت عنه، وادخال الكنيسة ورجالها في السياسة مرة ومرة الدعوة إلى  وعادية في العمل السياسي، فالكذب الفاضح  

من السلب العلني حدثت باسم مساعدة المناضلين والمقاتلين  خروجهم من السياسة النقيضين يتم القبول بهما، ال بل ان حاالت

 كل من ال يكذب فهو جبان رعديد.ين وي)القروتاني( واعتبر ممارسيها أبطاال، أما الكذب فاعتبر من شطارة السياس

الضحالة هذه الحالة المستشرية اعطت لكل شخص الحق في التكفير واالفتاء بالقتل وافناء للخصوم، لمجرد انهم يخالفون في   

  ت ما دمرضت جحيم صدام  اإذا هربت أو ع  االرأي، هذه الضحالة لم تسمح بطرح سؤال منطقي لمن يقترف هذه الجرائم لماذ

اال يثبت هذا األمر كذب ودجل الشعارات القومية والحقوق واإلنسانية والوطنية، فلبنة الوطن والقومية   ؟مارسه  تمارس ما

 نسانية هو الفرد الواحد، ان لم نحترمه فلن نحترم المجموع، وان لم نحترم عقله فهل سنحترم حقوقه ونعمل من أجلها.واإل

الدستو  الذي نعيشه بعد مسودة  القبور  للجميع، هذا  في صمت  الجاني االكبر معروف  العراقي، هل تم محاسبة أحد، ان  ر 

التي أوصلتنا إلى هذا الدرك، كلها مكشوفة، كان هنالك شخص استغل ببراعة رغبة الجميع في    الجاني واالساليب واالعمال

ي الغنائم على من  الكل، ووزع  أقدام  البساط من تحت  القومي، وقد سحب  للعمل  طيعه طاعة عمياء، وهو بكل بداية جديدة 

أحد ان كنت زاهدا في المناصب لماذا استوليت عليها جميعا    يسألهيطالبون بمناصب، ولكن لم    االيديولوجياصالفة يقول ان  

ه  منا صب كيف سيمكنهم من إظهار سياستهم بشكل عملي، ان ما يقولون االيديولوجيالك ولزبانيتك؟ لم يسال أحد ان لم يستلم 

في صحفهم محتاج إلى ان يحتك بالواقع وهذا يحدث من خالل مناصب وادارات يستلمونها في الدولة، وكانت النتيجة عندما  

رأى البعض تكويشته على كل االمتيازات، ان وقفوا وبصراحة ال مراء فيها، هذه الصراحة تقول مصالحك ليست مصالحنا،  

ت من أجل ما لنا، ولتذهب إلى الجحيم، وهكذا كان فلم يذهب شخصا إلى الجحيم  ال بل ان أمتك ليست أمتنا وسندافع وسنستمي

الكلدان، محاسبة من فرط بالوحدة، وإعالن  بل وحدة الشعب، ولذا أنصح الوحدويين من االخوة الذين يقولون عن أنفسهم 

 ئذان أصحابها. البراء منه قبل كل شيء ليكون لقولهم صدى، مع عدم اضافة أسماء وهمية أو من دون است

القادرة والمتمكنة من فرض اجندتها، وهذا البعض لم يدرك   ان ضحالتنا السياسية جعلتنا نعتقد أو البعض من أنه القوة األقوى 

على رؤوسهم خرين  االيان   الطاولة  وقلب  البساط  من سحب  يمكنهم  المستور  والتكتيكات وكشف بعض  التحالفات  ببعض 

أصبحوا أعداء بعد استيالء أحدهم على كل المغانم، واليوم إن تحدث    فاألخوةلعبة على وعلى اعدائي  ورؤوس الجميع، كانت  

بالواقع، وان اصدر الوحدويون التجديد الخامس يصدر االنفصاليون التجديد السادس عشر    خريناالالبعض بالتاريخ يتحدث  

وأشبعنا أكاذيب منذ    انكساراذاقنا ا إعالم حزبأما رفع    .األخران لم يكن السابع عشر وكل يريد الحصول على حقوقه بركل 

على صدام بعد ما سمي بأم المعارك، أو بالتمسك بجمال عبد الناصر بعد   انهالتخمسة عشر سنة، فيذكرني بالمدائح التي  

 الستة، أو البكاء على كيم ايل سونغ بعد وفاته.  حرب االيام

ألنه يتكلم السورث    أشوري  يقر إنه    من هو المتأشور، فكيف إلنسان    أدرىأشور، وال  والضحالة تسمح لنا بأن نقول المت 

والمتأشور وبين    األشوريهل لهذا البعض ان يفرق بين    ؟وتاريخ ويمارس عادات معينة ان يكون متأشورا  ألرومةوينتسب  

ان اندفاع البعض في االنفصال لحد الشماتة أو زرع    ؟والكلداني  األشوريالكلداني والمتكلدن والسرياني والمتسرين ال بل  

في مسيرة التراجع، فما جرى    ال بل هي قائدتنا  ،متمكنة منا  ،والضغائن يرينا كم ان الضحالة شائعة بيننا  المزيد من االحقاد  

بين شخصين وكان صراع كسر    في مسودة الدستور ايها السادة وحسم األمر بهذا الشكل هو الصراع على المصالح االنية

فهل نترك الموتى لكي يقبروا   العظم أقول مرة أخرى دفع شعبنا ثمنه ويسير في تأجيجه بعض السذج وذوي النيات الحسنة.
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 انا قومي؟ هل

  

   

  ء بمليالواعي والقادر والبالغ ان يختاره  النتماء السياسي وااليديولوجي وبضمنه االنتماء القومي هو خيار من حق اإلنسان ا

االنتماء القومي يتداخل فيه أمران أساسيان وهما الوالدة والخيار، تلعب والدة الفرد في اسرة ما دورا محوريا في   .حريته

بطبعه ميال لما تعود عليه، فمثال توضيحيا اننا في العراق ما كنا متعودين على وضع اللبن فوق    المشاعر القومية، فاإلنسان 

مع كل حدث    يتالءم الطماطة، أعتقد أنه لو كنا شاهدنا شخص يفعل ذلك لقلنا انه مجنون أو مخربط، برغم من نعتنا لشخص  

دة المانيا جارة لنا عملت لنا عشاء المانيا وكان من ضمنه بانه مثل الطماطة، ولذا فعند حضوري إلى المانيا وفي دعوة من سي

كل وبالسالطة فقلت ان السالطة طيبة ولكن ال  باأل عن رأي  سألتنيسالطة الطماطة مخلوطة باللبن وبعد ان انتهينا من االكل 

 ا.االن متعود على وضع اللبن على الطماطة وصار لي شيئا عادي تعمليها مرة ثانية، برغم من إنني 

إذا التعود يلعب دورا كبيرا في الشعور باالنتماء القومي، فنحن في أسرنا نتعود على مأكل ومشرب ونكات وقصص وأحاديث  

وجداني، ولذا فان كل ما يرتبط بأصحاب هذه اللغة واألمثال والحكايات    ارتباطوأمثال ولغة وايحاءات معينة. ويكون لنا معها  

في ملكيتها يكون جاذبا لنا ولعل التاريخ يلعب أيضا دوراً كبيرا في تنمية الشعور باالنتماء    التي ندعي ملكيتها أو المشاركة

باإلنجازات  ومليئاً  االغلب ناصعا  على  القومي  التاريخ  ويكون  اليه،  ننتمي  اننا  اسرنا  تعلمنا من  الذي  للقوم  أو    لقوم محدد 

مهم  اوالمف أمر  يخلق  أعاله  قلته  ما  كل  والبطوالت،  من  خر  جر  وهلم  المشتركة  والقرابات  المشتركة  المصالح  وهو  أخر 

 المشتركات التي ال تنتهي.

يغير أو يتلبس انتماء قوميا جديدا اال إذا تعرض   إنسان    الواعي، وال أظن ان    أما الخيار في االنتماء القومي فهو خيار اإلنسان  

التماهي مع    سان  ن. فيقرر اإلدبلداننا خوفا من التعرض لالضطهالمغريات مصلحية أو تحوطا للمستقبل أو وهو الشائع في  

 القومية االصليين. االكثريات لالنصهار فيها وهذا النوع من الناس يكاد ان يكون االكثر تعصبا النتمائه الجديد من أبناء

ܐܐوكنت في البصرة جنديا، قال لي صديقي اننا نحن القوميين قالها بالسورث )  1977في عام   غضبت عليه كثيرا،   (ܘܡܬܢܝ  ̈

أمتي، بل العتقادي إن من يحق له ان ينعت بانه قومي هو من قدم التضحيات الجسام ألمته، وكان   أحبما كنت      ألننيليس  

 أهمها الحياة أي ان القومي بنظري كان من استشهد ألجل أمته ومبادئها أو ألجل تجسيد حقوقها. 

ها االحياء  ي التي توجهني أكثر مما هو الواقع والحقيقة، فالحقيقة ان األمم تحتاج ألبناءكانت نظرة رومانسية للعمل القومي ه

وال قيم   أكثر مما تحتاج للشهداء، فالشهيد ورغم تبجيلنا له اال انه سيبقي في إطار التبجيل ولن ينتج شيئا جديدا لألمة، ال أبناء

 وال نظريات وال أي اشيء أخر.

ماء القومي وهذا االرتباط الذي اضفنا له صفة المقدس وكل ما يتعلق بهذا االنتماء. صرنا نعيش المبادئ وفي إطار هذا االنت

السامية في واقع يتطلب منا أن نتحاور، أن نتقاتل أن نتكاذب أن ندعي ما ال نملك وهذه كلها ال ارتباط بها مع المقدس اال  

 ل القومي يقف عند حدوده.التبشير الرومانسي الذي قمنا به وتصورنا ان العم

سقت هذه المقدمة لرغبتي الرد على من يحاول تجريد الناس من وعيها ومن هويتها بجرة قلم الن هؤالء الناس ال يتفقون معهم  

المتفق عليه أكثر من المختلف اال انهم وانسياقا من رغبتهم أو وعيهم     بأنهمفي أمر ما، وليس في أمور أخرى وقد يكون 

 . واألمورحقيقة وحدهم يخونون كل من ال يتفق معهم في أصغر الشؤون يمتلكون ال

به )مرة بفتح ومرة بضم االلف( كان كل من سمع مصطلحا يحاول ادخاله في مقالة. فنرى    ابتليناففي الصراع التسموي الذي  

ت الفطاحل حاول  الكتبة  أحد من  ان ال  ونرى  واحدة،  وأمة  لقومية  المتعددة  القومية  الكل  الهويات  ولكن  الهوية،  كلمة  فسير 

 كلمات ومصطلحات قد ال يتطلبها المقال. إطالقمستعجل لكي ينطح من يراه غريمه أو عدوه اللدود، فيحاول 

طرحت ما عرفته من   لي تلقيت بعض الردود التي تجردني من انتمائي القومي أو تخونني لمجرد إنني األخيرة وبعد المقالة  

بالضد لكل من   أقف  والتصرفات واالدعاءات التي قيلت والتي تقال. وموقفي معروف إنني    األمورل  تحلي  الحقائق وحاولت

اعتقد ان هذه المؤسسة بنيت بمال      ألننيتسوله نفسه تدمير مؤسسات شعبنا. سواء من اتفقت مع قيادتها أو مدبرها أو لم اتفق،  

اً على كم من مصاعب وكم من الوقت والمال رأيته يصرف من أجل بناء  كنت شاهد   وألننيشعبنا وعلينا تطويرها ال هدمها. 

كلمة اسف   مؤسسوها إن شعبنا بحاجة اليها، ورأيت ان بعض هذه المؤسسات تهدم بليلة وضحاها ودون ان أي  اعتقدمؤسسة 

 بكينا مؤسسات هدمناها بكل عنجهية وتعصب اعمى.  وياماوالحيض عن شرفها(،  )وغالبا من قبل من يدعي الدفاع عن األمة 
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، وأعتقد إن أغلب رجال الكنيسة من وإصالحوي في أن الكنيسة الشرقية بحاجة إلى تطوير  اقد اكون متفق مع نيافة مار ب

الكثير من   يعتقدون بضرورة تطوير الكنيسة.  والكنيسة ادخلت  ،قداسة البطريرك وغبطة المطارنة ونيافة االساقفة والمهتمين

. نعم من حقة ان  يرتأهالتي جعلتها تعيش، ولكنني لست مع نيافته في أما أن يقبلوا ما يطرحه أو إنه سيعمل بحسب ما    األمور

التكلم باسم  الكنيسة وان يؤسس لنفسه كنيسة أخرى، ولكن بعد ايقافه من المجمع السنهاديقي ال يحق له أخالقيا  يخرج من 

كنيسة بالغالبية المطلقة لقادتها رفضت طروحاته، أو رفضت هذه الطروحات زمنيا، ووفرت لنيافته مخرجا الكنيسة. الن هذه ال

فيه الكثير من عالمات    ،عليه  رسيالذي    خيارالمشرفا كان سيمكنه من إظهار قدراته التنظيمية واالدارية وااليمانية، اال أن  

 . االستفهام، وهذه العالمات تم توضيحها أكثر من مرة

ولكن هل من الضروري أن يكون التأييد بهذه الصفاقة والسوقية واالكاذيب،  ،نيافتهقد اكون متفق مع البعض في حقهم لتأييد 

مع قدسية قرارات المجلس السنهاديقي وموقع   تتالءمالتي ال تترك مجال اللتقاط االنفاس والتفكير مليا بمخارج مشرفة وحلول  

 قداسة البطريرك؟

كشخص كنت وخالل أكثر من ثالثين عاماً في الصف    ، اال إنني  هذا الوقت الذي أمضيته وال أدعي اإلنجازاتلدي ومع كل  

من االنتقاص من التزامي القومي والوطني.   القومي حتى من كنت اختلف معهم ما كان لديهم ولم يتمكنوا في يوم من االيام

و خير وإنجاز لألمة والشعب شيء والتصرفات الرعناء التي نراها والتي ولكن االنتماء والمحبة والرغبة في عمل كل ما ه 

أمتي مهما كان خالفي معه على أنه    رأيناها شيء أخر.  فأنا ال أتمكن من االيمان بان محاولة قتل ولو شخص واحد من أبناء

زامي القومي قويا، ال أتمكن من  عمل قومي وخصوصا لو كان هذا الشخص محسوبا على التيار القومي. وأنا ومهما كان الت

 االيمان ان هدم مؤسسات شعبنا بكل سهولة وخفة وال مسؤولية ان كان فيها أصال مسؤولية هو عمل قومي.

وأنا ال أتمكن من أن أحسب ما حصل كل هذه السنين عمال قوميا وأنا أرى بأم عيني كل المحاوالت الجارية لحصر القرار  

ص ممن ال يدركون اال النظر إلى مستقبلهم الشخصي والعمل من أجل استمرارية التمتع بمصالحهم القومي بيد حفنة من االشخا

ووحدتها. وصراع التسموي لم يكن ليكون بهذه الحدة، وكان يمكن التخفيف من تأثيراته مهما كانت الخسائر التي تلحق باألمة

ل االدوات وليس بقرارات عشوائية تصدر من سلطة تحسب السلبية كثيرا لو أدرنا صراعنا السياسي في إطار مطبخ متكام

 نفسها فوق األخطاء والمحاسبة. 

إنجاز تحقق كان بفضل التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا. وأغلب هذه التضحيات ذهبت اليوم سدًى الن من استلم    إن أي

تكفي   سبه، مستعمال التضحيات والشهداء، وكإنهاكان أن يحا  أيا، حسب إن القيادة معقودة له وليس من حق  األمور  دفة إدارة 

 وتكفي شهادة لحسن السيرة والسلوك.   لتحقيق اإلنجازات

ليست بحاجة لطبالين، الن صدام كان يمتلك أكبر زمرة من الطبالين يتوزعون من الخليج إلى المحيط ال بل زرع  اليوم األمة

أو بعض االطراف يجب أن ال تتباهي بكثرة المنتمين. فالبعثيين ولمدة أكثر من ةالكثيرين منهم في أوربا وأمريكا. واليوم األم

بررة،   الواعية والمقتدرة والقابلة للحياة بحاجة ألبناءثالثين عاما كانوا االكثر عددا لحد ان البعض قدرهم بخمسة ماليين. األمة

  ولن تتقدم األمة اإلشكاالت  واألخطاء لن نحل    األموره بإخفاء  بمعنى من يقدر على الكالم وقول الحقيقة مهما كانت مرة، ألن

 وتستفحل لحد استحالة ايجاد الدواء للداء. األموربحقوقها المشروعة، بل ستتراكم  تحظىولن 

ون ان الذين يحسبون القوميين هم فقط من يوالي فصيل سياسي واحد واغلبهم ممن يعيش في بلدان االغتراب. فهم كذبة ودجال

بان التعددية والنظام الديمقراطي لهم هو االفضل. وهذا مذكور في أوراق لجوئهم أو ملفات نيلهم لجنسياتهم   أقرواألنهم كلهم 

الجديدة، ولكنهم يريدون التعامي عن الحقيقة باصطناع واقع يرتضونه ألنفسهم ولكي يقولوا إننا انجزنا ما علينا، أو تهربا من  

ي بينتها وما هو قائم االن من إعادة إعمار القرى التي لم يعمر فصيلهم منها شيئا حقيقيا رغم كل الدعم  الحقيقة القاتمة والت

 والتطبيل والتزمير كل هذه السنوات.

ان الفصيل السياسي الذي لم يتوقف يوما من إدخال شعبنا في معارك وهمية، يعبر عن ثقافة التنظيمات الشمولية التي ما  

قة اال من فم الرفيق السكرتير العام أو القائد الملهم. فمعارك الفصيل ابتدأت باالترانايي )توضيحا قلت ان كانت تقبل الحقي

الكثيرين تعلموا من تجربة االترانايي، بمعنى إنهم لم يعودوا يخافون من البقرة المقدسة بعد ان انكشف المستور وهذا ما فعله 

اعتقدوه دائما( وانتقلت إلى الحزب الكلداني وتحولت إلى الكورد وخاللها البرت يلدا االترانايي كل هذه السنين فقد قالوا ما  

سركون داديشو وتلفزيون عشتار ومار دنخا ومار عمانوئيل دلي وأخرأ وليس أخيرا االستاذ سركيس  و  يوفوزي الحرير

فقال إنه أحد أفضل الشخصيات القومية، ألنه   شخصيا لم أعرفه أو التقيه    ألننيالذي سالت يوما السيد يونادم كنا عنه   اغاجان

 في حينها كان يقدم المساندة والدعم لحزب السيد يونادم ويؤمن له االتصال بقيادة البارتي والقائمة تطول.

في األحالم العيش  تبعية وليس عبودية وليس  ليس  القومي،  والوقائع، األوهام  أو    االلتزام  الحقائق  الوردية. بل هو مواجه 

الفصيل السياسي الذي المته كلمات مقالتي السابقة، أقول لو ضغطتم على قيادة فصيلكم السياسي منذ ان أبتدأ صراخنا   وألنصار



 

 

وشكوانا باالرتفاع، لكان لفصيلكم ولقضيتنا ولواقعنا شأنا أخر، ولكنكم فضلتم ورغم كل التكذيبات التي تتدفق من الوطن   وأنينا 

 على دعم كل ما يقال لكم من قبل هذه القيادة والدفاع عنه. 

اليوم ليس مطلوبا أن أن أكون قوميا أو ال فهذا لن يكون هبة من أحد. أنا الوحيد ومن خالل الممارسة سأوضحه وأرسخه.  

أدافع عن هل انا قومي أم ال، بل المطلوب ممن صدق االكاذيب المتتالية والتي كشفها الزمن ان يقول لمن روج لها لماذا كان  

 ها وفصائلها؟ وضد أبناء كل هذا الحقد الذي زرعتموه في األمة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يطالب بإعدام دويخ نوشي الصورة التي جعلت البعض 

  

 

في السياسة، هناك فصل بين الحدث وأسبابه، فمثال خبر احترق مصنع، يمكن ان ينشره اليميني واليساري والليبرالي والقومي 

العنصري، ولكن سيختلفون حول أسباب الحريق في التحليل لحين اثبات الوقائع حقائق معينة أدت إلى احتراق المصنع. ومثال 

و األمر الذي ال يمتلكه أحد في السياسة رغم ادعاء البعض بها. ولكن هذا البعض يصر  أخر هو االستقاللية، االستقاللية ه

المصطلح   هذا  استعمال  و  وكأنهعلى  حقا،  القرار  استقاللية  االستعمال    االيديولوجيايمتلك  في  مقبول  غير  ال.  وهذا كذب 

السياسي. ألنه يخدع الناس والذي يخدع مرة يخدع أكثر من مرة أيضا.  والذي يخدع الناس ال يمكن ان يخدمهم والذي ال 

يستنكر على   اال كاذب. ومن  ليس  فهو  الناس  ان يخدم  قوة على الحوار مع    وجياااليديوليمكن  األخر، والتعاون معه ألنه 

األرض، ولكنه يتحالف مع طرف أخر ويقبل ان يكون على االقل ضيفا على طرف ويتلقى منهم المساعدة، وهذا الطرف  

وثالثة. وانه    ثانيةمرة و   أمة التي تعاون وتحاور معها الطرف االول، فهو يخدع األمة  بل من أبناء  ، أمتنا  أيضا ليس من أبناء

 ال يتعلم مما لحق بنا. 

ولكن المقارنة بين هذه المقابلة التي اجراها السيد نينوس    (،2)الرابط رقم    ما قاله السيد كنا  ألغلببالرغم من تقييمي االيجابي  

(،  1)الرابط رقم    ياألشورمع السيد عمانوئيل خوشابا سكرتير الحزب الوطني    بأيامتيرنيان والمقابلة التي اجراها بعدها  

 ،العسكريتظهر النفاق والكذب من طرف السيد تيرنيان ومصدر معلوماته. فهو يركز كثيرا على انه يعلم وله خبرة بالعلم  

، كما انه وحسب علمه العسكري يجب ان يكون الدويخ نوشي  ساتريمكن ان تحفر أو ممرات أو  أنفاقولكنه ال يعلم ان هناك 

رمون لكي يتأكد من انهم يقاتلون واال فهم غير ذلك، ويطالبهم هم والوحدات التابعة للمجلس الشعبي المالبس وهم ي  متسخى

وحزب بيت نهرين واتحاد بيت نهرين بشهادة االستقاللية وإظهار عدم ارتباطهم ومصدر تمويلهم وكونهم يعملون ألجل أمتنا.  

، ويقر بكل ما يقولوه  األشورية، التي تديرها الحركة الديمقراطية ولكنه يقول وبملء الفاه انه يدعم وحدات حماية سهل نينوى

وال اعرف شخصيا من اين يمكن جلب هذه الشهادة، هل من السيد   لماذا،وما يدعوه وبدون تمحيص أو شهادة. وال اعرف  

 مسعود البرزاني أم السيد جالل الطالباني أو من السيد يونادم كنا. 

نوشي نعم وبكل صالفة يلعنهم، وهم على االقل ذهبوا تطوعا ومؤمنين بهدف واحد يعتقدون انه   السيد تيرنيان يلعن الدويخ

كيلومترات من العدو، ولكنه يجاهر بمساندته لقوات حماية سهل    ثالثيخدم بقاءهم على أراضيهم. وهم على بعد اقل من  

رات من الكيلومترات ان لم نقل أكثر من مائة. ولكنهم يتدربون في جمجمال وعلى بعد العش  ،الهدفنينوى وهم يدعون نفس  

ولكنه ينكر على    حماية سهل نينوى )ال اعلم كم وحدة هم؟( ووحداتوالسيد نينوس تيرنيان يفتخر بمن هم مع الحشد الشعبي  

ل  الدويخ نوشي العمل ألنهم يجلبون العار والخطر على أمتهم وشعبهم حسب اقواله!!! وبكل صراحة وغضب وعنجهية يقو

وليس مذيعا.  ال  قائد األمة  وكأنهوأحزابها ومؤسساتها ان تستأذنه في كل عمل تقوم به  انا كنينوس انكركم، وكان على األمة

ولكن دون ان تنزل دماءهم على    ،إعدامهمبل يطالب بتسليم الدويخ نوشي إلى دولة يمكن ان تحاكمهم ويقول ويجب ان يتم  

أيتم حقدا مثل هذا. ساعة من المقابلة حاول السيد نينوس تيرنيان وبكل السبل إظهار المقابل األرض لكيال تتسخ األرض. فهل ر

كاذبا، ولم يقم بعمله اإلعالم ي وهو تقديم المعلومة للمتلقي أو المشاهد.  بل حاول تلقين الناس بما يريد هو. وهذا األمر يعتبر  

إعالم ي يحترم نفسه. السيد تيرنيان أثارته قيام أحد قيادات الدويخ  كفرا بالعمل اإلعالم ي المستقل الذي يدعيه وكل عمل  

عمل   وكأنهكيسو بتقديم هدية إلى غبطة مار ميلس وهي عبارة عن درع أو شعار الدويخ نوشي.     ألبرتنوشي وهو االخ  

 القيام بهذا العمل ومن هم لكي يقوم بتقديم الهدية؟؟؟؟؟!!! يجيزون ألنفسهميشكل كفرا، فكيف  

على كل ما يقول وخصوصا وجوب وجود تحالف مع القوى    كناالسيد نينوس تيرنيان السيد    كنا، يوافقي مقابلته مع السيد  ف

الفاعلة على أرض وخصوصا جيراننا الكورد. الذين استعان بهم بريمر لحماية منطقة سهل نينوى وحسب السيد كنا. ولكنه  

لعبة أو يسيرون وحسب رغبات حكومة االقليم. فهل في هذا عمل    بأنهمإياهم  يتهجم على الحزب الوطني والدويخ نوشي متهما  

إعالم ي حقا؟ وهل في هذه المقارنة مصداقية ما؟ كما انه يوافق السيد كنا عندما يستغرب من قوله القوات، ولكنه ال يسال عن 

عمل الحركة    تيرنيانار الذي يقيس به السيد  وحدات وليس وحدة حماية سهل نينوى؟ السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ما هو المعي

مساعدة من الحزب الوطني من قبل حكومة   والحزب الوطني؟ ولماذا لهذا حرام ولألخر حالل؟  رغم عدم ثبوت تلقي أي

ومن الحزب الديمقراطي الكوردستاني غير التعاون الالزم؟ الذي تستلزمه كونهم ضد جهة واحدة وهي داعش.  فيما اإلقليم  

ليكتي وال نعرف كمية  تتدرب في مواقع تابعة ال  ان وحدات حماية سهل نينوى التي نحترم اندفاع وتطوع افرادها، إنها   ثبت

  تساؤل ألنه من الطبيعي ان يتعاون الحلفاء ضد العدو المشترك. المساعدة التي تتلقاها منه. وان لم تثر المسالة لدينا أي

السيد تيرنيان يقول وبتايد ضمني من السيد كنا ان الدويخ نوشي ال يتعدون الخمسة عشر شخصا، رغم ان هؤالء االشخاص 

يتبادلون القيام بواجب الحراسة على محور بيقوبا أي كلمجموعة تبقي أسبوعا أو أكثر. لتحل محلها مجموعة أخرى. وهذا هو  



 

 

يمكن ان  فأننا ون أسلحة.  ولكن لو وفرنا األسلحة ووحدة القرار والتخطيط النزيه، االمكان وال يمكن جلب افراد وهم ال يحمل

وان نكون قوة يحسب حسابها في القرار لتحرير المنطقة، وبالتالي المطالبة السياسية مقابل ذلك. ولكن    االيديولوجيانجلب  

 قومي؟الظاهر ان القوة سبعين هي التي تحدد توجهات الناس وليس القرار ال

س بوك ان صورة الدويخ نوشي وهو بجانب قتلى  يالسيد نينوس تيرنيان يستشهد بالفيس بوك ويقول هناك من يقول في الف

وتم نشرها تكرارا   باآلالفالدواعش تضر أمتنا. ولكن عندما يقول السيد عمانوئيل خوشابا ان هذه الصورة جلبت اليكات  

وهنا تثور ثائرة السيد تيرنيان ويصرخ ويهدد ويتوعد   (.نشر صور القتلى  أحبال      ألننيومرارا )شخصيا انا لم اعد نشرها  

انه أراد حجة لكي يقطع المقابلة. السيد    بقطع المقابلة، ألنه ال يمكنه ان يقوم بمقابلة من شخص يستند على الفيس بوك. أي

يونادم ك للسيد  النجيب  كالطالب  الذي كان وديعا ويسمع  الوقت  في  االخ عمانوئيل  تيرنيان  المقابلة مع  بداية  فانه ومنذ  نا.  

في المقابلة مع السيد كنا.    وباألخص خوشابا، أرادها مقابلة لتكذيبه وتكذيب الدويخ نوشي. وكلمة الدويخ نوشي كان يستعملها  

ة األم. ورغم استنكار السيد  تسمية غريبة ويصعب عليه نطقها ألنه ال يعرفها أو يجدها غير الئقة وهو المذيع بلغتنا، لغ  وكإنها

وحدات سهل نينوى وهي ليست صحيحة   التي نشرتهاشيء في الصور الدعائية    لنشر هذه الصورة اال انه لم ينطق بأي  تيرنيان

 طرف. مواجهة مع أي لم يدخلوا أي بأنهموالننا نعلم 

وحسب معلومات    األمورالستفهام ودحض بعض  السيد تيرنيان وغيره من مقدمي البرامج أو المقابالت، ال يتوقف دورهم على ا

حول    هم الشخصية ورؤاهمارأمقابلة معه وأبداء    بإجراءالذي يقومون    أي  ،ثابته. ال بل يحاولون توجيه وتعليم وتثقيف المقابل

الشأن   في  المسموح  الغير  األمر  وهو  من    اإلعالمي،المسالة.  االكبر  الوقت  على  المذيع  يستحوذ  ما  غالبا  بل  المقابلة ال 

 وخصوصا حينما تكون مع شخص ليس من توجهاتهم. 

ولكن لماذا هذا التهجم؟  الظاهر ان مشاركة الدويخ نوشي في التصدي للهجوم على محور باقوفة قبل ايام. حيث تم ايقاف 

الرهابيين  الهجوم، والذي كان من خالل سيارات مفخخة وإرهابين تم قتل عدد منهم وتم نشر صورة للدويخ نوشي بجانب ا

القتلى أو انكشاف قضية التدريب في جمجمال البعيدة وتحت حماية القوة سبعون كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. ومن  

اجتياح منطقة الخابور. أي ان   كانت سبب  عنق الحقيقة ويحاول اتهام الدويخ نوشي وصورهم بإنها  تيرنيان يلويهنا فالسيد  

خابور   في  حدث  الذي  في الهجوم  صورت  التي  الصورة  سببه  باقوفة،  محور  في  داعش  هجوم  قبل  وكان 

الذي يرحب    باقوفة!!!!!!!!!!!!!! الوقت  وفي  قبلها.  أم  الصورة  بعد نشر  أتتنا  المصائب  إذا كانت كل  لنا  يقول  ولكنه ال 

ا في تدمير أمتنا وهجوم  بوحدات حماية سهل نينوى ويفتخر بمن هم مع الحشد الشعبي، يقول ان الدويخ نوشي سيكونون سبب 

أي أخرى دون  علينا ومرة  في مسح    االرهابيين  الرغبة  أو  المزروع  الحقد والكره  أو سبب مقنع غير    االيديولوجيامعيار 

المصريين  وذبح  المطرانين  وخطف  والخابور  والموصل  نينوى  سهل  في  حدث  ما  وكان  الذاكرة.  من  ازالتهم  ومحاولة 

كان رسالة معطرة وهدية محالة من االرهابيين ألمتنا ولمسيحي المنطقة. قبل فترة قال  بالذبح،وتهديد اقباط سينا  نواألثيوبيي

مع الكورد هو سبب هجوم داعش على قرى الخابور.  انهم يبررون  األشوريينبعض المتعاطفين مع النظام السوري ان تحالف  

األخرون من كل  بل يريد ان يتجرد    ،بهذانعا. ولكن السيد تيرنيان ال يقبل حتى  كل شيء وال يريدون لشعبنا اال ان يظل خا

 قيمة وكل انتماء ألنهم ليسوا من وحدات حماية سهل نينوى. 

اليوم كان يفترض بكل قوانا السياسية ومؤسساتنا اإلعالمية وكنائسنا، ان تقف موقف واضح، وموحد الن وجودنا مهدد حقا  

فصائل ووحدات عسكرية متعددة، بل العمل وبشكل سريع لتوحيد   بأنشاءمن المفترض أصال عدم القيام  وليس توقعا، وكان  

منبر واحد يتكلم باسم الكل.  ولكن هذا التشرذم والذي برره الكثيرون خدم مصالح أطراف عديدة    الخطاب السياسي، وإقامة

انا وألجل تحقيق انتصارات صغيرة على خصومها في  بات واضحا ان بعض قو  واألخطروالشعب.  على حساب مصالح األمة 

هم االعداء وليس داعش وال األمة  ووجودها. فاغلب قوانا بات يرى ان خصومه من أبناءمستعدة ان تدمر مستقبل األمةاألمة

 . االيديولوجيا

 عنكاوا  2015نيسان  28

 

 

 

 

 

  



 

 

 كة المطالب القوميةتناقضات العمل القومي بين حركة التحرر الوطني وحر

 

شعبنا، ففي الوقت الذي يسوقون للوحدة الوطنية في رفضهم    من المجحف به قيام بعض االطراف باللعب على مشاعر أبناء

للحكم الذاتي، رغم ان الحكم الذاتي لشعبنا ال يتعارض مع وحدة ترأب الوطن، وهو هنا العراق. ومن جانب أخر ورغم قبولهم  

تشكيل اقاليم فدرالية أخرى مستقبال واستنادا إلى إمكانية  لمشكلة الكردية ال بل العراق الفدرالي، بما يعنيه من  بالحل الفدرالي ل

في النظرة واالتجاه، يطالبون بمطالب في مناطق معينة هي  متعادينالدستور الساري، فان هذا البعض والمتشكل من طرفين 

 .من مطالب التحرر القومي أو بما يعني االستقالل

، يعني اعتبار كل القوى التي تستولي  األشوريمضمون حركة التحرر القومي واالخذ به كحل لمشكلة شعبنا الكلداني السرياني  

فترضنا بحدها االدنى، هم مستعمرون، والواجب هو العمل على طردهم واحالل على أراضينا التاريخية باتساعها أو حتى لو ا

شعبنا محلهم وتشكيل سلطة سياسية جديدة تعبر عن الواقع الجديد. أي ان مفهوم التحرر الوطني أو القومي يعني ان يتم    أبناء

رض االصليين محلهم. ان نشر مثل هذه المفاهيم  األ  اعتبار العرب والكورد مستعمرون، وبالتالي الواجب ازاحتهم واحالل أبناء

مستحيلة التحقيق،   أهدفالخاطئة والمثيرة لالشمئزاز، يعني فيما يعنيه زرع بذور الياس والقنوط من العمل القومي بوضع  

الت القومي للفرد من شعبنا عمرا قصيرا. هذا ناهيك ان متطلبات تحقيق أو العمل من أجل  حرر  مما يجعل من عمر العمل 

القومي غير موجودة، فمثال ال توجد في الحقيقة أرض خالصة يتواجد عليها شعبنا لوحده، ولها حدود مع الجوار االقليمي، 

وهو أمر أساسي للشروع بحركة التحرر القومي، ناهيك عن الوحدة القومية المصابة بشروخ التسميات واالنقسام الطائفي مما  

ن حيزا واسعا للتدخل في الشأن القومي، ال بل ان بعض االطراف تلجا إلى الخصوم أو  يمنح الخصوم أو االعداء المفترضي

للتقوي بهما، واالكثر أي الما ان أجزاء كبيرة من شعبنا حاولت المفترضين  انتمائهم   االعداء  مؤسسات معينة سلخهم من 

جزء من االكثريات وليس لهم شأن بدعاوي العمل القومي، وفضلوا في الغالب االنتماء المصلحي االني، ولذا فاعتبروا أنفسهم  

الع الغالبية  القومي من  االنتماء  البتر، وسحب  إلى  الناس  يلجا هؤالء  العوائق،  أمام كل هذه  أبناءظالقومي.  شعبنا،    مى من 

ء.!! ومن  من الشعب، غير مدركين أو غير مهتمين باألرض التي يتركوها من أرض االبا  مانحين شرف هذا االنتماء ألقلية

األخر  ما يخص البعض بتهمة االحتالل ويبرء  نالخطاب المزدوج يكشف عن ازدواجيته وقصر نظره حي   فان هذاناحية أخرى  

فهو طارئ  أ ضيقة وحسابات سياسية مبنية على انه ال يصح اال ما كان سابقا متحققا، وكل ما يطر من ذلك، وفق مصالح آنية

لسابق ليس العودة إلى االف السنين إلى الخلف، وتذكر اإلمبراطورية العظيمة، وليس  ومستحدث وخارج إطار المعقول. وا

العودة إلى الفتوحات المسيحية بما واكبها من حركة علمية وثقافية خدمت البشرية ودفعتها لتصل إلى ما وصلت اليه اليوم. بل 

ة شبيه بنظام صدام وان لم يقولوا ذلك، حينما يطالبون  العودة إلى نظام وسلطة سياسي  العودة إلى ما سبق التغيير االخير، أي

مطامح العودة هي العودة إلى فترة السلطنة العثمانية، مانحين تركيا السلطة الوطنية على جزء كبير من   واقصى  بالمركزية.

أمر مثير حقا ومفرح حقا، ولكن هن والعرب،  الكورد  المساواة مع  الشعارات بطلب  تلوين  ان  يطالبون  أراض شعبنا.  ا ال 

بالمساواة القانونية بين الشعوب الثالثة، بل األمر هو المساواة بما حصل عليه الكورد والعمل من أجل إقامة الفدرالية الخاصة  

بشعبنا، متناسين ان شروط الفدرالية هي ان تكون هنالك محافظة أو أكثر، وهذا غير موجود، ومتناسين التداخل الكبير بين  

عبنا وأراضي جيراننا الكورد بما يجعل إقامة أي حدود ادارية مستقلة أمر شبه مستحيل، ومتناسين انه لتحقيق  ش  أراض أبناء

هذا المطلب هناك أمران يجب ان يقوم بها شعبنا، أما العمل من خالل االليات القائمة، وهي اليات ديمقراطية يضبطها الدستور 

ون هذا المطلب، والكورد ليسوا مستعدين ليكونوا في هذه الحالة االصدقاء ألنهم الساري، وهذا األمر يحتاج إلى أصدقاء يساند

وان بقيا يصرخان ويتعاركان كل وقتهم من أجل    أفرام  وابلحدسيعملون على تجزئة مناطقهم بأنفسهم، والسيدان يونادم كنا  

لعرب سيساندوننا في مطلبنا ألنهم بحاجة لقوة تحقيق هذا الحلم فانه لن يسمع أحد صوتهما، وال نعتقد ان السنة والشيعة من ا

شعبنا. أو العمل بالقوة والفرض، وهو أمر فندنا إمكانية   الكورد في البرلمان أكثر مما هم بحاجة لعضوي البرلمان من أبناء

ن هدف البعض محاربة القيام به لعوامل ديموغرافية واضحة، اال ان اكنفينا بالقوة المستعملة في إعالمنا الداخلي واال إذا كا

  !!شعبنا وترك الساحة خالية لمن يقال انهم استلوا على أراضينا الواقع الراهن لحين خروج أخر فرد من أبناء

بالفاشل، فرغم من ان هناك أحدى وعشرون دولة   التشبه  إلى  الفلسطينيين هو دعوة  ان ما يطرح من تشبيه وضعنا بحال 

الوسائل   بكل  وايدت  ودعمت  الفلسطينية،ساندت  سبعة    القضية  من  أكثر  إلى  أمتد  الذي  السياسي  الدعم  أو  باألموال  سواء 

وخمسون دولة إسالمية، اال ان واقع الفلسطينيين تحول من بؤس إلى بؤس اشد، ومن تقسيم مناطقهم بين االردن ومصر إلى  

ذلك من عمليات قتل بشعة مارسها كل   وية، مع ما رافقاومنطقة فتح  تقسيمها وحسب االيديولوجيات بين منطقة حمساوية

ا وديعا ورحوما. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، ان هذا  إنسان    األخر، بما اظهر االسرائيلي قياسا بهما  طرف ضد الطرف  

اق بمركز إلى أثارة مسالة التحرر القومي والوطني. متناسين دعواتهم الدائمة لوحدة العر  التشبيه يعود إلى نغمة االحتالل، أي

قوي، ليس الن المركز القوي هنا يمثل الحل الناجع لمشاكل العراق الحالية، بل العتقاد هذا البعض ان المركز القوي سيحد  

من مطالب الكورد إلى حدها االدنى، وكأني بهم يقولون ان لم نتمكن من الحصول على ما حصل عليه الكورد، فلنعمل أو  



 

 

وكان كل المشاكل القومية تحل بهذه الصورة الخيالية واالعتباطية. والجماعة عندما يدعون    لنبشر بالحد من طموحات الكورد،

إلى العراق الموحد ال يدركون ان هذا العراق هو الذي شرع اإلقليم الفدرالي ومنحه شخصيته القانونية، بما سمح لبقية الدول 

 .أربيلاإلقليم لكي تفتح لها قنصلياتها في عاصمة 

العراق الحالي وهو يدار من قبل المركز، أي من بغداد، حتى سرت نكتة ان ال يحق تعيين فراش )الفراش هو من منذ تأسيس  

الش بعمل  يقوم  وأحيانا  الموظفين  بن  االوراق  بنقل  العمل   يايقوم  سلم  في  مرتبة  اصغر  وهو  الموظفين،  متطلبات  وجلب 

وباسم بغداد استولت أطراف عديدة على السلطة، واستغلتها لتحقيق  مدينة دون موافقة بغداد،  دائرة وفي أي الوظيفي( في أي

مأربها، ونشر أيديولوجيتها، ال بل تم استغالل أموال العراق ألجل نشر االيديولوجيات المتطرفة واالرهاب، وتم استغالل هذه 

 . ات الرسالة الخالدةالواحدة ذه دون استشارة العراقيين، وباسم األمةاألموال لتدمير العراق وقتل أبناء

ان تغيير واقعنا القومي أمر مطلوب وكل التنظيمات تعمل أو تدعي العمل من أجل ذلك، ولكن هذا التغيير ال ينطلق من فراغ، 

بل يجب ان ينطلق من مسلمات معينة، وواقع شعبنا في العراق ليس سليما البتة، ال بل ان هناك تهديدات جدية لوجوده، وهناك  

طلباته، وهناك تهميش لدوره، والمؤسف ان لعبة التهميش التي نشعر بها كشعب من ضمن الشعوب العراقية، مارسناه  لمت  أهمال

شعبنا، فليس من حقنا لوم    األخر، في بادرة منحنا فيها الشرعية للبقية لتهميشنا، فعندما نكون مستعدين لقتل أبناءأحدنا ضد  

األخر، على بث االتهامات  الكاذبة أحدنا ضد    نتجرأل اننا نمنح الشرعية لقتلة شعبنا، وعندما  على قتلهم لنا، ب  االيديولوجيا

 .لشعبنا كله أو تهديده كله للشك به المتالكه هوية محددة خريناالفيجب ان ال نستغرب اتهام 

ينطلق شعبنا في بقية رقع تواجده من أرض بيت  ان تغيير واقعنا القومي في العراق كان يجب ان يكون السابقة التي منها   

ولكن المزايدين وطرحة الشعارات البراقة والتي ال تستقيم مع اقوالهم ذاتها، ال يتركون مجاال للهدوء وللبناء ولتراكم   نهرين،

  .إلى االفضلالخبرات واالمكانيات ولهضم ما يتم تحقيقه لالنطالق 

في بث    بصيص أمل بقدر ما تساهم  الديماغوجية، والتي ال يمكن ان تمنح لشعبنا أييجب ان يتم تعرية مثل هذه الخطابات  

الياس، لقد وصل األمر بالبعض لدرجة انهم ال يمانعون من ان يترك كل شعبنا أراضيه وممتلكاته ومؤسساته فقط لكيال يعترف  

 ؟؟ لألعداءن شعبنا بوجود أمثال هؤالء بحاجة بواقع سياسي قانوني قائم. انهم بحق قتلة الشعب ورأميه إلى المجهول، فهل ا
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 استاذ خوشابا سوالقا: لنعمل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

 

 

نشر االستاذ خوشابا سوالقا مقالة على موقع عنكاوا بعنوان )رؤية استراتيجية للماضي والحاضر من أجل المستقبل القومي  

 .(األشوريالكلداني السرياني لشعبنا 

 :والذي يهمنا منها بقدر تعلق األمر بموضوعنا هي الفقرة الخاصة بالمحور السياسي القومي والتي يقول فيها

 ثانيا: المحور السياسي القومي))

اسة االقصاء والتهميش  األخر وعدم االيمان بسيانطالقا من ايماننا بالنهج الديمقراطي وبالتعددية الحزبية والسياسية وقبول  

شعبنا، وااليمان بان الشعب مصدر السلطات عليه بالتالي    واالستئثار بالقرار السياسي على المستوى القومي والوطني ألبناء

من العمل السياسي على الساحة القومية. لذلك يتطلب من المؤسسات السياسية    االيديولوجياعدم االيمان بمصادرة آراء وحرية  

شعبنا التي تمتلك قرارها السياسي المستقل في هذا المجال فتح الحوار الصريح والصادق مع بعضها وبدون شروط    بناءأل

 ..مسبقة ألجل توحيد الرؤى واآلراء وبالتالي توحيد الخطاب السياسي لها على المستوى القومي والوطني للعمل المشترك

ق أي طرف من االطراف السياسية العاملة على الساحة القومية وتقييمه يكون أما تقرير الحكم النهائي في كل شان قومي بح

ان يجعل من نفسه بديال للجماهير، ومعيارا   -كائنا من يكون-من حق جماهير الشعب وليس ذلك من حق أي طرف سياسي  

في العمل السياسي الجماهيري االيجابي.((    ، هذه الرؤية في العمل السياسي تعتبر قمة الممارسة الديمقراطيةااليديولوجيالتقييم  

 انتهى االقتباس 

هذه الروحية الجديدة لدى االستاذ خوشابا سوالقا، ولكن الذي ال زلت بحاجة إلى االستفسار عنه، هو هل    أحييأوال، أود ان  

، األشوريةقراطية  ان ما طرحه الكاتب هي رؤية شخصية أم انه توجه حزبي حيث ان الكاتب عضو في قيادة الحركة الديم

المقال منشورا، ولذا فانه ال يمكن االستنتاج الصحيح ان كان    أجدفمن خالل اطالعي على مواقع الحركة أو القريبة منها لم  

الديمقراطية   الحركة  توجهات  في  تطور  القبول  األشوريةهناك  والتهميش  با  في  االقصاء  بمحاوالت  االيمان  وعدم  ألخر 

 .السياسي، أم ال واالستئثار بالقرار

اعتبر ما جاء فيها تغييرا    ال أود ان تعتبر مداخلتي هذه على مقالة االستاذ خوشابا سوالقا تهليال ومسارعة العتقاد البعض إنني  

وبعض قياديها، اال ان تجاهل الطروحات االيجابية أمر غير منطقي وغير   األشوريةحقيقيا في ممارسات الحركة الديمقراطية  

 .أيضاسليم 

عليه،  العمل  كلنا  واجبنا  من  أمر  السلبي  مساحة  أخذ  على  ويعمل  الساحة  ويقحم  يتطور  لكي  ودفعه  االيجابي  مع  التفاعل 

وخصوصا انه بات واضحا ان شعبنا وبكل مؤسساته السياسية والدينية واالجتماعية والثقافية يعيش حالة ازمة خانقة ال يمكن  

بحل االزمة السياسية   ،من أجل فك عقدة هذه االزمات وأولها يكون  الجميعب ان يعمل  ه. بل يجان تبقي مستحكمة برقاب أبناء

المباشرة وليس مع قيم دينية الهوتية أو مع بنى فوقية تكون نتيجة لتطورات ثقافية   بحكم ان السياسة تتعامل مع المصالح 

 .سياسية اجتماعية وبالتالي تحتاج إلى زمن وامكانيات أكبر

اننا اعتقد  كنت    ال  بالمبادرة ونوعها وان  يتعلق  فاألمر ال  المقترحات    سأعيد بحاجة لطرح مبادرجات جديدة،  كتابة بعض 

أوال القناعة بانه ال بد من الخروج من عنق الزجاجة الحالي واال   ولكننا بالضرورة بحاجة إلى الفعل المباشر أي  ،المساعدة

حاولة استغالل روح العمل الجماعي من أجل فرض اشتراطات تنسف العمل وعدم م  األخر العقالنيةفالجميع خاسرين، واألمر  

 .المشترك

فإنني   تنظيمها  وكيفية  المبادرة  ناحية  هناك مجلس سياسي يضم   من  يكون  ان  الضروري  بانه من  اعتقادي  على  زلت  ال 

إلى الشخصيات التي    باإلضافةفي أحزاب شعبنا المؤمنة بوحدته القومية برغم تعددية اسمائه التاريخية،  األولى  الشخصيات  

األحزاب في  قوية  العراقي وحركة    لها مراكز  الشيوعي  والحزب  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  مثل  العراقية  الوطنية 

البرلمان االتحادي واالقليمي إلى هيئة المجلس االتحاديين واالقليم  الوزراءالوفاق العراقي وغيرها، مع ضم   يين وأعضاء 

 .السياسي

شعبنا في مختلف مفاصل السلطة واستغالل   ان الغاية من توسيع هيئة المجلس السياسي هي االستفادة القصوى من تواجد أبناء

 .تفق عليه في المجلس السياسيهذا التواجد للعمل من أجل تطوير أداء شعبنا ونشر تطلعاته وما يرمي اليه وتنفيذ الم



 

 

العامة، ويقوم بتوزيع االدوار بين أعضاءه، ويكون بمثابة   المجلس السياسي لشعبنا يجب ان يعمل من أجل رسم السياسية 

الكلداني السرياني   العليا ويرتبط مع الحفاظ على استقالليته المؤسساتية برئاسة بالمجلس الشعبي   األشوريالهيئة السياسية 

السياسية ليتحول إلى ورشة من لجان تختص بأمور معينة وتكون اداة   يجب ان يتخلص من محاولته مجاراة األحزاب  الذي

 .، لتنفيذ مقررات المجلس السياسيوقانونية واختصاصيةتشريعية 

ها الجسم  التي يصيب ب  لتشنجاتلالرتباكات وا  ان عدم وضوح عمل مؤسساتنا وحدودها يكاد يكون أحد العوامل األساسية

القيميين على شعبنا ومقدراته،  أنفسهم  البعض  الوضوح هذا كان سببا العتبار  القول ان عدم  السياسي لشعبنا، ال بل يمكن 

لكي يتعلم   الباهظة، ان هذا البعض يعتقد انه ال بد لكل شعب من تجاربه الخاصة ووجوب دفعه للضرائب ولألسفوالظاهر، 

 !!!اال من تجاربها الخاصة فالشعوب، بحسب هؤالء، ال تتعلم

ولكن هذه التعددية تتوحد بخطاب موحد   ،الحزبيةان التعددية السياسية التي نتغنى بها جميعا يجب ان تظهر بتعددية الرؤى  

  .األخر العراقي من خالل المجلس السياسيتجاه 

جميع قيادات الصف السياسي المؤمن بوحدة المسالة المهمة التي يجب ان نسارع إلى تنفيذها، هي التطبيق الفعلي لمبادرة  

الشخصية، واعتبارها حالة خاصة    وأخرجاهاشعبنا،   التنازالت  بوتقة  فيها والعمل على يجب    إنقاذيهمن  الشكليات  تجاوز 

 مرن قابل للتنفيذ، وترك التراكمات السلبية لممارسات البعض، ليس على أساس، عفي هللا عما سلف،  وإسلوببرنامج محدد  

 .بل على أساس االهم ومن ثم المهم

نحن ندرك اليوم ونعي ان تدخل بعض االطراف في مسائل لم يكن من واجبهم التدخل فيها، ومحاوالت هذا البعض االستيالء  

 .على قيادات مؤسسات عريقة أو توجيهها بما يلبي مصالحه، كان موقفا تدميريا وغير مقبول

لتسيير مؤسسات ثقافية واجتماعية، وكل من وقف بالضد من هذه الممارسات اتهم   وعلى هذا المنوال تحركت نفس الجهات

 .التهم بأشنع

اال ان معالجة ذلك اليوم يجب ان تمر من خالل الحوار وإدراك الجميع انه ال سبيل لتكرار تلك الممارسات الخاطئة البتة، فكل  

ة عملها، يعتبر ذلك عرقلة لعمل شعبنا وتطوره في جانب من مؤسسة من مؤسسات شعبنا يتم تقسيمها أو يتم العمل على عرقل

 .جوانب الحياة التي يجب ان نهتم بها كلها

األخرى، ليست ملزمة ان تأخذ بالطبع كل المؤسسات السياسية لشعبنا، وكل الشخصيات الوطنية لشعبنا العاملة في األحزاب

الحياة يؤثر بهذه النسبة    فالكل يتأثر ويؤثر، وكل مجال من مجاالتشهادة االستقاللية أو القرار المستقل من أي طرف أخر،  

تجاوز ذلك، والتنازل عن كرسي االستاذية المانحة لشهادات استقالل القرار السياسي أمر  أو تلك في القرار المتخذ، وعليه ان  

شعبنا في قيادات    أبناءوإمكانية    يجب ان يكون من أولى أوليات االطراف الراغبة في العمل الجماعي، واالستفادة من زخم

   .الوطنية األحزاب

خراج شكل ومضمون الدعوة أمر سهل ويمكن االتفاق عليه، لو حسنت النيات وعرفنا حقا الواقع البائس الذي إان مشكلة  

واتخذوا   القومي،  العمل  تشتيت  على  بكل جهدهم  عملوا  البعض، ألنهم  نتاج عمل  بالضرورة من  الواقع هو  نعيشه، وهذا 

 وتتجاوزإلى حافة الهاوية، فيجب على السياسة ان تفعل فعلها    ، واليوم وصل شعبناااليديولوجياالقرارات من وراء ظهر  

 .الكل إلنقاذمرحليا على االقل    األموربعض 

خوشابا سوالقا اال ان تعذر حصولي على عنوانه البريدي جعلني احولها    لألستاذوددت ان تكون هذه المقالة رسالة شخصية  

 بر.إلى مقالة للمناقشة العامة ولعل في ذلك فائدة أك
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 األشوريينقلوب   تأسرمنى يوخنا ياقو  

   

في حكومة إقليم كوردستان، استقالته اعتراضا على    توش وزير النقل واالتصاالاقبل حوالي سنة قدم االستاذ جونسون سي

تم طردهم من قبل منظمة داعش بعد اجتياح الفارين من نينوى وسهله ممن    األشوريينبواجبها تجاه  اإلقليم  عدم قيام حكومة  

مناطقهم. وفي حينها لم تؤخذ االستقالة جراء تسارع األحداث مكانتها من التقدير أو لكون السيد الوزير ممثال عن المجلس  

 والذي كان يرتبط بالحزب الديمقراطي الكوردستاني بعالقات قوية جدا.  األشوريالشعبي الكلداني السرياني  

انسحبت الدكتور منى يوخنا ياقو من اجتماع للجنة صياغة دستور االقليم، اعتراضا على تجاهلها وتجاهل مطالب    وباألمس

بهذا االنسحاب مواقع التواصل االجتماعي، ترحيبا بهذه الخطوة التي اعتبرها البعض جريئة جدا،    فأشعلتلشعبنا،    أساسية

  شعبهم، لظهر اسمها في مقدمة االسماء. شعبية بين أبناء األشوريينثر استفتاء اليوم عن أك أعلنوشخصيا اعتقد انه لو 

األخر، وهذه نتيجة طبيعية لكونه شعب  يقف شعبنا على مفترق الطرق، وكل الطرق تكاد تؤدي إلى مصير أكثر ظالما من  

تكاد هذه الهوية تختصر كل شيء. وال    تعرض للمذابح والقتل والتنكيل جراء حمله هوية دينية مغايرة لألكثرية.  في منطقة

نريد ان نضع اللوم على الجيران فقط، ولكن بسبب الدين أيضا انقسم شعبنا إلى مذاهب، عملت بعضها على سلخه من هويته  

القومية ولعبت دورا كبيرا في تعريبه وباألخص الكنائس التي ارتبطت بروما من مختلف التسميات. ونتيجة لهذا الواقع، يكاد 

إيجاد الحلول لمشاكله، أمر صعب جدا، وخصوصا مع قيام بعض جيراننا بالتمسك بجعل الشريعة اإلسالمية المصدر األساسي  

للتشريع، رغم ان العالم كله بات يدرك ان الدول التي قامت بفرض الشريعة أو فرضها كمصدر أساس للتشريع، تعاني تخلف  

 وتصدع الوحدة الوطنية.

ان نمنح الفرص لألخرين لكي يرتبوا حالهم لعلهم ينظرون بعدها   بإمكاننايهمنا باألساس حقوق شعبنا، ولم يعد    كأشوريين

بعين العطف إلى قضيتنا.  ولقد كان أملنا كبير بقيام حكومة االقليم، بالعمل من أجل تعميم القيم الديمقراطية والحريات الفردية،  

أخر ما يهمها هو  اإلقليم  الثقل يميل لطرف ما. اال ان األحداث المتتالية اثبتت ان حكومة    والمساواة بين المكونات برغم من ان

قضية شعبنا ومعاناته. ان دعوتنا للتعاون والتعاضد مع حكومة وبقية مكونات االقليم، والتي لم أخفيها يوما ما، رغم تهجم  

النتائج المرجوة منها. فانين أب شعبنا ومخاوفهم على القدرة للبقاء في أرضهم التاريخية   ناءالبعض، باعتقادي لم تعد تعطي 

يكادان يطغيان على كل تفكيرهم. وهم يشعرون كالمحصور في جزيرة صغيرة وينتظرون قدوم مد هائل يقتلعهم من جذورهم. 

 واالهم ان هذا االقتالع قد يكون أخر ما يوحي بوجودهم على األرض كأمة لها مميزاتها الخاصة. 

ي نيتي التهجم، فالهجوم اللفظي لم يكن يوما ما طريقة لعالج المشاكل، فانا مدرك انه ال بد للتعاون، بين ممثلي كل ليس ف

بنجاح يضمن الحريات والمساواة للجميع. ولكن    األمورتدير    هيكليةلبناء    لكي يمكن ان نضع اللبنات األساسيةاإلقليم  مكونات  

 ، ومحاولة لوي الذراع من خالل اشعال حروب بينهم على أسس داخلية، ال يبشر بأي رييناألشوباعتقادي ان تجاهل مخاوف  

ليس ذنبهم، فهم لم يقوموا بخصي رجالهم، بل ذنب من رفع سيف هللا   مرتبطين بهذه األرض، وكونهم أقلية ألشوريينفا خير.

أقلية. ان السياسي الناجح ليس من    الضحية ونعتها بإنهاأكبر وذبحهم. وعلى من قام بهذا ان يكفر عن جرائمه. وليس تجاهل  

 بالقوة، بل ان يحول االنين إلى نغمات الفرح والسعادة.  االيديولوجيايتمكن من ان يسكت انين 

  ، اعتبروه نصرا رغم انه ليس كذلك بالمعنى الحقيقي. ولكنه نوع من األشوريينمن هنا أقول ان مجرد موقف تحدي شعره  

يتجاهلون وجود   الكورد  العالم، ان ممثلي  ليسمع  العالي،  شعوب االقليم. فال تم ذكرهم وذكر    أقدموهم  األشوريينالصراخ 

معاناتهم في ديباجة المقترحة للدستور، وتم تجاهل مخاوفهم من اسلمة القانون والحياة االجتماعية، وتم اقصاءهم من المشاركة  

. في ظل مثل هذه الظروف ال يمكننا اال ان نؤيد موقف الدكتورة منى يوخنا ياقو في  لإلقليماليومية  الفعالة في تحديد السياسة  

 ال تمثل أي اشيء. انسحابها من االجتماع عندما تشعر حقا بالتجاهل وكإنها

صوتها. كان بشار االسد وصدام   إليصالان الظلم وحش ال يشبع، ولكن الضحية شأت أم أبت ستتحرك وتقوم بما يمكنها  

وغيره يطرحون أنفسهم كصمام أمان للمنطقة، بعد ان حولوا المجتمعات إلى تكتالت منغلقة، افادهم األمر في السيطرة عليها 

الوطن، هذا الرابط الي يجعلهم يتعاطفون بعضهم مع    لمدة كبيرة، ولكنها جعلت الكراهية والحقد ينموا ولم يعد يربط أبناء

على رؤوس االشهاد انهم سيتركون البلد خرابا. بات علينا ان نتعلم من   أعلنوااألخر، وهم كانوا يدركون ما هم فاعلون ألنهم 

اإلقليم كانت الطريق إلى الدمار. من هنا ادعوا القيادات السياسية في    التجارب التي كانت قائمة في المنطقة والتي ثبت إنها

علهم الصراع السياسي ان ينسوا واجبهم في بناء الدولة على أسس صحيحة. وان يكون األساس في بناء لالنتباه إلى ان ال يج

ممن ال يهمهم اال استمرار سيطرتهم الغير    االغوات،المجتمع الحريات وليس المساومات السياسية مع طبقة رؤساء العشائر  

 القانونية وال االخالقية على الناس.



 

 

، يةإصالحبيرة في حركة التغيير التي انشقت عن االتحاد الوطني الكوردستاني، فرغم رفعها شعارات  لقد كانت خيبة أملنا ك

وااليديولوجية اإلسالمية، ان تحكمت في   رجعية ألجل الحكم، ان األحزاب  كانت مستعدة للتعاون مع أكثر األحزاب  اال إنها

ليس التنمية بل كيفية تكبيل المجتمع والفرد وخضوعه للجماعة والتي    يعني انه سيسير إلى الخراب فالمهم بالنسبة لهماإلقليم  

  السياسي. هي بعرفهم اإلسالم

 أي الف 2015أب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المشاركة في اللعبة السياسية

 

 

 

 

أو    ،اجتماعيةقضية    سياسي يتعلق بأيقرار    لم يشارك شعبنا، سواء من خالل االفراد أو من خالل تنظيماته سياسية، في أي

أو قانونية، على مر تاريخ العراق. سوى النادر منها، وهي المتعلقة بقضية التسميات وغيرها التي تم    ،اقتصاديةأو    ،سياسية

آنية اجتهادات  الكلداني   معالجتها بحسب  تعبيرا حقيقيا عن مطالبات شعبنا  تعبر  لم تكن  قوة،  تعتمد على موازين   ومصالح 

 .األشوريالسرياني 

شعب، ال تعتمد على إقرار فقرة من الفقرات، بل تعتمد على مجمل المتطلبات الحياتية  ال يخفى على أحد ان إحقاق حقوق أي

العراق، وخصوصا من ناحية الحريات    لشعب ما. وفي الوقت الذي ال يمكننا فصل الكثير من المتطلبات الفردية لكل أبناء

. اال انه حتى في مثل هذه المتطلبات قد يكون هناك تباين ما، وخصوصا ان اتب وتوفر الخدمات األساسيةواالسعار والرو

أبناء بالبنية    اغلب  المتعلقة  المتطلبات  الوسطى، هذا ناهيك عن  الطبقة   ،والقانونية  ،واالجتماعية  ،الثقافيةشعبنا يحسب من 

 والسياسية.

 المنطقة األمنة ومن ثم إقامة ة في تاريخ العراق وتاريخ شعبنا من ضمنه، إقرار إقامةكانت أولى بوادر اشراقة مرحلة جديد

المتمثلة حينها بالحركة الديمقراطية وفي المنطقة، حيث كان هناك أمل ان يكون لشعبنا وقواه السياسية  لتسيير األمور إدارة

ه المهجرية المتطلعة إلى الدعم والمساندة.  اال انه مما يؤسف مع قوته ليس العددية فقط، بل قوت يتالءم، دور كبير، األشورية

 .  ألبنائهتم استنزاف هذا الدور من خال اشعال صراعات داخلية غير ضرورية ه ان له،

أطراف العمل من أجل رفد، المؤسسة السياسية القائمة، سواء البرلمان أو  المشاركة السياسة حينها حاولت من خارج

أو القيادات السياسية، بآراء ومطالب لتحقيق بعض المطالب التي تساعد في مشاركة شعبنا السياسية، اال   المجلس التنفيذي

انتباه، بل أختصر اغلب عمله في الشأن   ان المشارك السياسي باسم شعبنا كان في واد أخر، ولم يعر هذه المحاوالت أي

   متلك واقعا مجسدا.الداخلي وتصفية حسابات وصراعات وهمية، لم تكن أي منها ت 

أدت فيما بعد إلى قيام حكومة االقليم،  حكومة إقليمية المنطقة األمنة وإقامة لقد هللنا ودعمنا واغلبنا وبقدر المستطاع إلقامة

من خالل الدعم الخارجي. ولكن هذين التغييرين لم يحققا لشعبنا المشاركة في  وكذلك دعمنا وفرحنا بتغيير النظام الذي أتى

القرار السياسي لقيام عراق تعددي يضمن حضورنا في المشهد السياسي واالجتماعي. ولم يتمكن العراقيين من االستفادة  

اوف المتبادلة وخروجها من قمقمها  منهما في إعادة تشكيل عراق يتطلع إلى المستقبل.  بل ان ما حدث هو انفجار لكل المخ

األخر. وظهر بوضوح هذا األمر من خالل محاولة أطراف من السنة والشيعة وتطلع كل طرف إلى القضاء على الطرف  

شعبنا واالزيدية والصابئة المندائية ومن ثم االلتفات للتخلص من الدخيل في   للتخلص من األقليات المتواجدة بينها مثل أبناء

شعبنا من البصرة ومناطق في االنبار ومناطق من بغداد وديالي واستهدفوا  ثرية من الطائفة المقابلة. وتم تهجير أبناءاألك

كان ما حدث في زاخو ومناطق من دهوك، انذارا باننا نعيش في حالة يمكن ان يقوم اإلقليم في الموصل، وفي   بضراوة

 إلى مستوى المخاوف والوقائع.  ترتقغطاء وحتى المعالجة لم  ليس لنا أي الغوغاء فيها باستهدافنا بسهولة تامة.  أي

على رغم من كوننا مكونا صغيرا عدديا، مقارنة بالشيعة والسنة والكورد، اال انه يبقي اننا مكون متميز.  وكوننا مكونا  

لقول اننا نرمي إلى بناء عراق جديد  متميزا بميزات خاصة به، كان يتحتم مساواتاه في الدستور مع بقية المكونات، ليمكن ا

 بمشاركتهم كلهمتجاوزنا كليا واقصاءنا ليس اعتمادا على االلية الديمقراطية، فهم يقولون خال من الظلم والتهميش. اال انه تم 

اعتبارهم ب من البرلمانرغم اختالف قوتهم العددية. فيما تم محاولة تعديل وضع االخوة التركمان من خالل القانون الصادر 

المكون القومي الثالث بعد العرب والكورد. وعليه فمن واجبنا العمل بكل الطرق لتحقيق مساواة مكوننا مع المكونات  

واإلقليم  في العراق كله  اليومية الجارية ه، وهذا يتحقق بمشاركتنا بفعالية في اللعبة السياسة األخرى حفاظا على مصالح أبناء

صماء حين تعلق األمر بتوزيع   تد. ففي السابق كان ممثلونا في السلطة التشريعية أو التنفيذية االأيضا وعلى مختلف الصع

التي تؤثر تأثيرا كبيرا  األموروحتى العالقات الداخلية أو الخارجية، هذه   السلطة وقوتها وتحديد االوليات الوطنية والميزانية

االعتراض اال حينما   إصبعشعبنا لم يرفعوا  ممثلوتان وهي ان بعض في دورنا في الوطن. وهنا تذكرني صورة تكررت مر

 شعبهم من غير تنظيمهم.   بينوا معارضتهم لتوزير أحد أبناء

ينشر من ان اللعب مع الكبار يفقد الصغار كل مقومات استقاللهم، اال انه بات واضحا ان سكوتنا وصمتنا   مماوعلى الرغم 

. ولذا  مقومات الحياةقضم كل ما نملك لحد تجريدنا من كل  األخرى، التي تحاول الطراف عنا ا يرضوالقبول بالفتات لم 

فانه بات اليوم مطلوبا منا تقوية دورنا في العملية السياسية، لكي نتمكن من تقوية وتطوير حقوق شعبنا ومكانته بين مكونات  

اصة بشعبنا، باعتبار شعبنا قوة واحدة وان اختلفت العراق. وهذه التقوية ستكون بمختلف الطرق واحداها تكوين قوى خ

 أطرافه سياسيا.



 

 

يجب ان نتحرك على االبواب المتبقية لكي نتمكن   فأنناتغيير فيه،  وإذا كان الدستور العراقي قد تم تلغيمه ويصعب اجراء أي

جلس االتحادي على أساس من تقوية دور شعبنا وقوته السياسية.  من خالل وحدتنا والعمل كخلية واحدة لتشكيل الم

كل المكونات متساوية القوة التصويتية    ممثلوالمكونات وليس على أساس االقاليم والمحافظات.  وهذا يعني ان يكون 

والمكانة وان يكون هنالك ضمانات مثل حق الفيتو وان اعتبره البعض معيقا.  أو وضع قوانين دستورية ملزمة ال يمكن 

واعتباره جزء من الدستور بكل مكوناته، من االسس الديمقراطية  ثل ميثاق حقوق اإلنسان المساس بها من أي طرف، م

والحريات الفردية والمساواة في كل النواحي، يعتبر من القوانين التي ال يمكن المس بها في مختلف المراحل. بالطبع مع 

ألخرى مثل المفوضية العليا لالنتخابات في العراق أو في  اموازاة ذلك بالمطالبة بمشاركتنا بفعالية في المؤسسات الدستورية 

 المؤسسات السياسية المستقلة. غيرها مناالقليم، أو 

لقد تبين ان العرب بشيعتهم وسنتهم والكورد على االقل قد وضعوا استراتيجية خاصة بهم، وهي ال عراق بدون كامل حقوق 

جزء من العراق، وما نريده ال   ألنناه مثلهم من حقنا ان يكون لنا دور مكونهم، وهو حق تمام ال يمكن المجادلة فيه، وعلي

  ، بل ان عدم االقرار بما نطالب به يعني سرقة حق مشروع لنا ومنحه لألخرين.االيديولوجيانسرقه من 
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 بدائلنا؟ ماذا عن أرادتنا المشتركة، عن 

 

  

مهمة وحقيقية، ان لم تتحد غالبية قواه السياسية واالجتماعية والثقافية في إطار يؤدي    شعب ان يحقق إنجازات  يمكن الي  ال

إلى استنهاض هم كل مواطن نحو الهدف المعلن. فما بالنا ونحن ال نواجه هجمة خطرة قد تزيل كل وجود لنا في أرض شعبنا 

ولكن   ،رسمياك توقع واسع ان المنطقة قد تنخرها االنقسامات والتغييرات الجغرافية ان لم يكن بشكل  االصلية فقط، بل هن

  1967حزيران  6قبل  حزيران لن يكون كما قبله، كما كان ما    10بشكل فعلي أو أمر واقع. ولذا قلنا في مقالنا السابق ان ما بعد  

 ات جديدة سادت الفكر السياسي.بل طالت المنطقة تغييرات واسعة وتوجه بعدهليس كما 

مللنا من الخطاب المكرر والذي لن يستفاد   وأننامن ان شعبنا هو صاحب األرض    األشوريةبغض النظر عما سيقوله غالة  

االنقاذ؟  أم علينا ان نفكر  يأتينامنه شعبنا شيئا.  ماذا علينا ان نفعل؟  هل نفتت جهدنا ونتطلع صوب بغداد أو جنوبا أكثر لكي 

لعب الورقة أعاله من   بالبدائل الواقعية القائمة أو التي يمكن ان تكون بدائل في حالة اننا لم نخسرها. حاول البعض وبسذاجة

مسبقا كل اعتداء واهانة أو اعاقة أو    اننا ندينشعبنا. وبالرغم من    معينة باالعتداء على أبناء  ألطرافخالل اتهامات وجهت  

ما ال تتحمل ومن ثم إعادة تفسيرها بحادثة منعزلة ان    األمورشعبنا وطموحاته، ولكن تحميل    مؤثر يؤثر سلبا على أبناء  أي

  ت قد حدثت فهي مدانة بالتأكيد، باعتقادي لعبة غبية وال تقدم ان لم تؤخر.كان

شعبنا    باعتقادي كان موقف البشمركة في حالة قضية بغديدا سليما من ناحية النيات وقاموا بواجبهم كما صمد الكثير من أبناء

ع أخطاء في الممارسة أو في التخطيط أو على البقاء على أرضهم. وهذا ال يعيب وقو  إصرارافي قصبتهم دفاعا عنها أو  

ينتظر منهم مواجهة جيش يقوم باستعراض استيالئه   بسيطة الالتصريح. ولكن بالتأكيد ان حراس الكنائس المتسلحين بأسلحة 

نادمية يو  مزايدات  األخر. من هنا هل يمكن لقياداتنا وبعيدا عن أيعلى الدبابات وصواريخ سكود، وله دوافع دينية مقيتة ضد  

 أو غيرها لتحقيق رؤية موحدة يمكن العمل عليها أم ال؟ هذا هو السؤال الذي علينا االجابة عليه؟ 

الوطنية العراقية قد اقرت هذا    لقد تم طرح مسالة حق تقرير المصير لشعب كوردستان ليس االن ولكن مرارا وكل األحزاب

، فها هي  تمارس لعبة لن يأتي زمانها  انت في ذلك الزمن تعتقد إنهاالكوردستانية. وان ك  األمر ضمن اتفاقياتها مع األحزاب

السياسة الخاطئة والغير الحكيمة للسيد رئيس الوزراء العراقي االستاذ نوري المالكي تصلنا بسرعة البرق إلى هذا االستحقاق. 

 ل أمر ال مفر منه دون االقرار العلني به؟ ان لم يكن واقعيا وممكن التطبيق دوليا، فهل هناك مانع من تحققه على األرض بشك

لقد طرح السيد رئيس إقليم كوردستان االستاذ مسعود البرزاني، وبشكل مباشر حق شعب إقليم كوردستان تقرير مصيره من 

ستكون لصالح    خالل استفتاء يقوم به البرلمان وان وافق هذا البرلمان على نتيجة االستفتاء. التي تتفق غالبية المحللين على إنها

 والحكومة تحقيق ذلك باعتباره رغبة الشعب. اإلقليم إعالن االستقالل، فانه سيكون ملزما لرئاسة 

 اين نحن من ذلك؟ 

قد ال يعرف الكثيرين ان غالبية أراضي شعبنا وقراه وأصول سكانه هي من ضمن حدود إقليم كوردستان الحالي، أيعدا سهل  

شعبنا في سهل نينوى من ناحية توفير الحد االدنى    هذه السنوات موقفا جيدا ولصالح أبناء  نينوى، وكان موقف البشمركة خالل

يطالب بضم هذه المناطق إلى إقليم  اإلقليم  من األمن واالستقرار فيه. والموقف االخير في بغديدا كان أخر شهادة على ذلك.   

ن، بالطبع ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه، فالمساومات السياسية  غرافيا وسكانيا إلقليم كوردستاج  امتداداكوردستان باعتبارها  

قد تفرض التخلي عن هذا المطلب أو ذاك لصالح تحقيق مطلب أكثر أهمية.  ان سهل نينوى ليس ايقونة مقدسة في أجندة  

 الساسة في إقليم كوردستان في حالة عرض مطالب أو تحقيق مطالب أخرى.

اسة من الحصول على تأييد حر ونتيجة لتوافق المصالح من قيادة مشتركة من أحزابنا، فاني ولكن في حالة تمكن هؤالء الس

اعتقد ان هذه القيادة أو الساسة لن يفرطوا في هذه الورقة التي يمكن استعمالها دوليا لصالح تحقيق مصالحهم.  وهذا ال يعني  

لو تحقق   هإدارة أموردور شعبنا في صنع القرار وطريقة    االستسالم لمطالب الساسة الكورد، بل محاولة وضع رؤية لمستقبل

 األمر.

من هنا لو كان سياسينا جادين عليهم اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق االجماع والكف عن الصراع الطفولي الذي تطرحه  

تكراره من عدة أطراف   صاحبة الفضل بعد موافقتها على طرح الذي تمر  .  وكإنهااألشوريةأطراف في الحركة الديمقراطية  

في شعبنا وعلى مدى سنوات وكانت هي الوحيدة مع بعض االطراف االنفصالية في شعبنا تعترض عليه. ان على قيادة تجمع 

أحزابنا ان تجتمع وان ال تنتظر دعوة البدء من هذا الطرف أو ذاك، بل يكفي ان يقوم أحدهم بالتحرك لتحقيق االجتماع وذلك 

 م اسس الوحدة وهوي السكرتارية الخاصة به، تقود العمل في مثل هذه الحالة. لفقدان التجمع أه



 

 

المتعلقة بحقوق اإلنسان   السيد ضياء بطرس مثال بصفته  دعوة هذه االطراف لالهتمام بمصير اإلقليم  في    فهل ننتظر من 

كل االطراف بما    رالعائق وتجتمع بحضو  تجاوز هذاستتمكن من    الدفاع عنه.  أم ان إنها  الذي تدعي هذه األحزاب  اإلنسان  

 النهرين والحزب الديمقراطي الكلداني وتقرر الصالح والموقف الواجب اتخاذه. فيها أبناء

الحالية أو التي نراها بالصورة الحالية، قد تختلف تفاصيلها كليا بعدة فترة    األمورأقول ان    آمال كاذبة فإنني  أي  وبعيدا عن  

النظر لما حصل من األحداث في لبنان    أعدناقصيرة.  فقد تظهر قوى جديدة ترث الحالية أو تزول دعاوي لصالح أخرى، ولو  

عجب من التحالفات التي قامت بين االطراف المختلفة والتغييرات التي حصلت  ولحد االن سنجد ال  1975نيسان عام    13بعد  

الواقع. من هنا نقول ان تحصين وجود شعبنا وتقويته   له دور مستقبلي وطني وإقليمي أمر وإمكانية  على أرض  ان يكون 

 وليس بخسائر قد تقودنا إلى خسارة الوجود. ضروري لكي نخرج من المنتظر بأوراق أقوى
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 زوعا تطور نوعي 

  

المنعقد في    األشوريةعن اجتماع اللجنة المركزية للحركة الديمقراطية    2014حزيران    27اطلعت على البيان الصادر في  

شعرت بنوع من االرتياح حيال ما ورد فيه. بقدر شعوري باالسى والحزن لتأخر الكثير من    دهوك. ال أخفيكم القول إنني  

ان هذه المواقف تم المناداة بها، ولم تكن تختلف عن الواقع الحالي اال بان الوجه  المواقف االيجابية سنوات طويلة، وخصوصا  

لحد التطابق كما درجت    آراؤناليس بالضرورة ان تتفق     برقع وبرقع.  بألف  يتخفتبين بشكل مباشر ولم    لإلرهابالحقيقي  

األخر في نقاط االختالف. وليس  نتفهم دوافع  عادة اللقاءات العربية، والتي تدعي تطابق وجهات النظر.  بل من الضروري ان  

. ولكن المصير ليس قابل لالختالف، وليس كل ترحيب بخطوة ما، على انه إعالن  األمورمن الضروري ان نتحد في كل  

ظروف  لنسيان الماضي. ولكن ما نراه ايجابيا يجب ان يدرس ويقوم وينشر وينقد أيضا في النقاط التي نراها غير متوافقة مع ال

 أو حقائق الواقع.

األخر ورفضه،  الحقيقة التي يجب ان يدركها اغلب سياسينا، هي ان االرهاب نتيجة وليس وليد صدفة. انه نتيجة ثقافة كره  

الفئة الحاكمة.  وما االدعاء بقبول هذا   الملون بلون دماء شعوبنا المختلفة عن  التاريخ  األخر اال كذبة كبيرة، تؤكدها حقائق 

تالي فان الصراع الذي برز علنيا وبشكل مباشر، ليس وليد مخططات خارجية، وانما هذه المخططات استفادت من واقع  وبال

سنة هو عمر الدولة العراقية. فالصراع    تسعينأي حكومة في المنطقة معالجته على مدى ما يقارب أكثر من    حال، لم تحاول 

تحدد سياسة المنطقة، وان تغلف أحيانا وتلبس شعارات توحيدية تحت راية   السني الشيعي كان على الدوام هو البوصلة التي

حالة شاذة لواقع وطني جميل وبراق. هي حالة اعتيادية في   وكأنهالعربية. كما ان االختراق األمني الذي نحب ان نردده األمة

سنة. ان أحد مشاكل   ألفن أكثر من  ظل التوجهات الطائفية والصراع الطائفي الذي يلبس كل تحرك سياسي في المنطقة م

رؤية وطنية مستعينا    العراق المزمنة هي عدم وجود رؤية وطنية حقيقية. بل كل طرف يحاول ان يفرض رؤيته على إنها

صراع داخلي لو أمنا حقا برؤية وطنية موحدة.    بالقوى الخارجية أو بالقوات المسلحة التي كان يجب ان تبقي بعيدة عن أي

ق هنا هو تعبير عن الخوف على ما بات شبه هوية.  فرغم مشاركة العرب السنة والعرب الشيعة باللغة الواحدة فاالخترا

ان     األخر من نفس الطائفة كان هو االفضل واالكثر قبوال.يوحد، اال ان صراعهم الطائفي له االولية. والتحالف مع    مماوالكثير  

صرفة،  على العراق، ومحاولة سلخ العراق من عراقيته، لم تكن بدوافع قومية  محاولة عرب السنة فرض واقع قومي عروبي  

العددية والمعنوية لقربها من حليفها المذهبي اإليراني. ان ما حدث في   بل كانت بدوافع طائفية لالنتصار على قوة الشيعة 

ع الشيعة وقوتها السياسية والعودة الموصل وفي المحافظات السنية لم يكن وليد صدفة، بل وليد مخطط داخلي يرمي القتال

. وساعد على ذلك األخطاء الكارثية للقيادة الشيعية. فاهتمام الشيعة كان منصبا على المناسبات  2003عام  كان سائدا قبل    إلى ما

نموذج    الدينية أكثر مما هو على العمل من أجل بناء هوية وطنية عراقية عابرة للهويات الطائفية والقومية من خالل تبني

كل هذه المكونات مع تمتعها بكامل حقوقها القومية والدينية. وهيهات ان يعود الماضي ولذا نقول لمن يريد ان    يضموطني  

  10ليس اال، فالعراق سيؤرخ بما بعد    يقظة  حزيران الفائت انه مجرد أحالم   10يرجع عقارب الساعة الم ما كانت عليه قبل  

 . 2014حزيران 

اننا يجب ان ندرك ان    ورغم ايمان أبناء  القانون، اال  التام بالقانون وسلطته، وكونهم أول من يرحب بشيوع تطبيق  شعبنا 

البنيوية. ومنها   العراق  لمشاكل  االختراقات دون حلول جوهرية  لن تكون مطبقة وقادرة على حل مثل هذه  القانون  سلطة 

تام والكامل. وتشريع كل القوانين المسهلة لذلك. ولتحقيق كل الغايات، على الشيعة وقواها  بالتأكيد العمل على النظام الفدرالي ال

السياسية ان تؤمن    األمورالسياسية عدم استعجال   القوى  للواقع ان يكون أفضل مما هو عليه. بل على كل  وكان ال يمكن 

القرار السياسي. وذلك النعدا الفعلية في  المشاركة  التي تسمح بمرحلة طويلة من  الثقة  السياسية، تلك  الثقة بين االطراف  م 

 مثل هذه الحكومة ان ال نجد فيها أحزاب  توافرها لتشكيلالتي يجب    األموربتشكيل حكومات األكثرية السياسية. ولعل من أهم  

للقومي والطائفي. وهذا   ة وطنية عابر  القومية بكل تالوينها، بل أحزاب  اإلسالمية بشيعتها أو سنتها أو األحزاب  مثل األحزاب

 لن يتحقق اال بعد ان يتمتع كل العراقيين وتتمتع كل المكونات العراقية بكامل حقوقها الفردية والجماعية.

التعبير عنه.  وعليه باعتقادنا ان الدعوة إلى    ذكرناه أعاله يعرفه اغلب أبناء  ما الكثيرين يقدرون على  شعبنا، وان لم يكن 

المنطقة وهم الذين يعرفون الصديق من غيره.   شعبنا ألنهم أبناء  والمحمية بقوات دولية ومشاركة من أبناءالمنطقة األمنة،  

بصورة جدية أكثر. ان النظام الفدرالي يجب ان يفسح المجال لشعبنا لكي يمكنه   األموريجب ان تكون حالة طارئة لمعالجة  

بنفسه، قانونيا وتنمويا وثقافيا. وبالتالي   هإدارة شؤونته المستقبلية، من خالل  العمل من أجل الحفاظ على ارثه الحضاري وتطلعا

أمرا مفرغا منه، أي المطالب بها صار  المحافظة  للتخلص من   ان تشكيل  الشبك،  ولذا فان دعوة االخوة  يجب ان يتحقق، 

يا واالعتماد على الذات وبمشاركة معنا ومع االخوة االزيدية لتحقيق حلم راعتمادهم على حليفهم الطائفي صارا أمرا ضرو

ولكن   ،ضروريةها تنمويا وقانونيا وتربويا. نعم ان المنطقة األمنة  والمسالمة والتي تعمل لكي تخدم أبناء  المحافظة المختلطة

إلى المواثيق الدولية ومنها حق الشعوب في تقرير  علينا النظر أبعد من ذلك أيضا وهذا حقنا، استنادا إلى أرادتنا المشتركة و



 

 

مصيرها، ولذا فان المنطقة األمنة والتي ليست سجنا كما ادعى البعض، بل حالة خاصة لما بات يهدد الوجود، يجب ان تسمح 

 لتطويرها إلى حالة قانونية ادارية وتنفيذية ضمن الفدرالية العراقية المستقبلية. 

اطلع كفاية على ))إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب االصيلة(( الذي استند البيان اليه، حيث  لم    يبقي ان انوه إنني  

انه اتفاق غير ملزم اال لمن وقعه، وليس    لفت نظري انه صادر من الجمعية العامة وليس كقانون ملزم من مجلس األمن، أي

ه معلومات لالستزادة فأهال بها. كما ان مسالة الشعوب االصيلة انا بطبيعة الحال ولمن ل  أفسرهالمجتمع الدولي، كما    إرادة

شعوب متميزة تتعرض للتهديد باعتقادي   بالنسبة لنا ستكون ذات إشكالية ممكن ان يحاججنا بها البعض، ولكن مسالة إرادة

 سيكون أمرا مهما االشارة اليه.

كة وأنصارها، االنضواء في العمل الجماعي وتحت الراية  ولكي تتظافر جهود الجميع من أجل تحقيق أهداف شعبنا، على الحر 

القومية لشعبنا واالحتفاظ برايتهم الحتفاالتهم الخاصة، ألنه بات أمرا مدركا للجميع ما الغاية من توزيع هذه الراية على الجميع 

والقدرة االخالقية لممارستها.  االمكانيةنفس الغاية االقصائية التي يقوم بها كل من يعتقد في ذاته  أبان احتفاالت وغيرها، إنها

دعاوي   انه نداء من أجل انخراط كوادر وأعضاء زوعا في العمل القومي بشكل ال يجعل لهم ميزة ال مبرر لها أصال وتحت أي

ة ويا حبذا لو خرج المسؤول االول للحركة الديمقراطية إلى العلن وبشكل تصريح بالصوت والصور وليس إعالمية.    إعالنية

 النهرين.  مؤكدا تغييرات حقيقية في مسيرة زوعا ومنها التعامل مع كل فصائل شعبنا باحترام بما فيهم أبناء

 تحياتي لكل جهد يبذل في الطريق الصحيح ومنتظرا المزيد من اآلراء لدفع المسيرة نحو االفضل
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 السجن حقا؟  صليواهل يستحق الوزير سركون الزار 

  

  

القرارات والمواقف، نجد ان استهداف المكون المسيحي حقا أو شعورا، يسير   المتوقع من  في العراق بلد العجائب، وغير 

لدنا المثالي الذي  بخطى حثيثة ومعلنة وكأنه شعار يقول إلى متى البقاء. ارحلوا عنا يا مسحيي العراق، ليصفو لنا الجو ونبني ب

بل   ،اليوماألشوريون الكلدان السريان واألرمن( ليس  . على االقل هذا شعور عام يكاد يشعر به المسيحيين )بأنفاسكميتلوث  

كما يحلو للبعض، اال ان   2003منذ ان بداء استهدافهم. والحقيقة ان هذا االستهداف لم يتوقف يوما، منذ زمن بعيد وليس منذ  

ان في تلك السنوات، بطرقة غير معلنة ومبطنة، من خالل التعليم أو القوانين أو التهجير وتدمير القرى والممتلكات  االستهداف ك

 واالبنية التراثية والكنائس الموغلة في القدم، بحجة القضاء على العصاة.

في مكتبها السياسي، سيجدون   ، التي هو عضواألشوريةطبعا ان أنصار السيد سركون الزار وأنصار الحركة الديمقراطية  

من الضرورة التشديد على ان االستهداف هو لكونه مسيحي في بلد إسالمي.  ومن متابعتنا للقضية بعد صدور هذا القرار كان 

واضحا هذا التوجه، وهو توجه مناقض لمسار الحركة وتحالفها مع دولة القانون أو السير حسب مشيئتها، لحد ان السيد الوزير  

الزار كان من المصوتين على قانون الجعفري، الذي دعمته هذه الكتلة وهو قانون رفضه بعض النواب الشيعة ألنه   سركون

 غير عصري. 

الحكم على السيد الوزير كان بتهمة االضرار بالممتلكات العامة، وهو قابل للتمييز، بمعنى انه يمكن ان يلغى أو ان يخفف أو  

أشوريا، كانت كبيرة    الحكم غير نهائي، ولكن الضجة التي أثارها    و غيرها. وبالتالي فهو أيان يعفى منه، ألسباب قانونية أ

وهذا نابع من التوجهات السياسية للقارئ أو المعلق. فكما قلنا في محاوالت فاشلة وغير موفقة حاول أنصار الوزير االتكاء  

المسيحيين مستهدفون من قبل أجهزة الدولة والقوى السياسية   من اناألخيرة    اآلونةعلى المشاعر التي انتشرت وبقوة جدا في  

فعلته داعش وتفجيرات    فمماالفاعلة.  والمسيحيين ال يحتاجون بالحقيقة إلى قرارات واحكام لكي يترسخ هذا الشعور لديهم.  

إلى موافقة البرلمان على    هم بصورة فردية لترك محالتهم ومناصبهم وممتلكاتهم المستمر منذ مدة.الكنائس واستهداف أبناء

كان كافيا لترسيخ هذا الشعور لدى أكثر المؤمنين بوحدة الشعب العراقي.    .  أحد الوالدين  أسلم هم لو  نص يجيز اسلمة أبناء

  تعتبر   ها اال إنهاابمنخرطة بفعالية في السياسية اليومية وهي ورغم قلة نو  األشوريةوأقول فاشلة الن الحركة الديمقراطية  

 نفسها حليفا لدولة القانون، القائمة الشيعية ذات التوجهات الدينية الواضحة. 

أما من يخالف التوجه السياسي للسيد الوزير فانه بالتأكيد، يرى فيه فضحا لنهج الحركة السياسي ولممارسة خال الوزير السيد 

االستيالء على أموال عامة. وهنا نحن نذكر الجميع بان القرار غير  يونادم كنا. في اتباع كل الطرق لتقوية مواقعهم بما فيها  

 نهائي ويمكن ان ينقلب إلى عكسه وخصوصا انه وبشهادة الخبير القانوني طارق حرب شابته أخطاء قانونية. 

إلى االزيدية   إلضافةبااال اننا نوجه اسئلتنا إلى الدولة بأجهزتها المختلفة، ونقول مسبقا، إن المسيحيين هم أول فئة أو مكون  

والمندائيين ممن يرحب بان يستظل بمظلة القانون. وليت القانون الواضح والعادل يسري على كل شيء. ولكن ان يأتي هذا  

الحكم بعد سلسلة من الخطوات واالفعال التي تمت على مستوى العراق ضد المكون المسيحي، فماهي الرسالة التي يمكن ان  

تأجيل القرار أو االنتظار لحين يكون القرار جزء   باإلمكانهها الدولة لمواطنيها المسيحيين؟ الم يكن  يوجهها العراق أو توج

نه حضر جلسة المحاكمة، والمعتقل، علما ا.  ولماذا يكاد ان يكون الوزير االول المستهدف  خريناالمن قرارات عامة تشمل 

اليس من حقنا إذا ان   .  كلهم خارج سلطة القانون العراقي االن  خريناالوالن من وردت بحقهم التهم من المسؤولين الكبار  ا

هل وجدت السلطة القضائية وكلنا يعلم ان القانون    نسألنرفع عالمة االستفهام مقرونة بعالمة التعجب؟ واليس من حقنا ان  

أقول هل وجدت هذه السلطة في المسيحيين    ائع.قبين الناس فكلهم عنده سواسية وهو ينظر للو  يميز كما يقال اعمى، بمعنى انه ال  

ذاك الحائط الناصي الذي من خالله يمكنها ان تثبت قوتها وتطبق قوانينها؟ باعتقادي ان المسيحيين كانوا سيرحبون بالقرار 

أو    أدنىدون   المسروق، ومعروفون  مواربةشك  العام  المال  في حماية  بدوره  يقوم  ان  تمكن من  قد  القضاء  هذا  كان  لو   ،

ولكن الواقع  ،وممتلكاتهمقرار أو لو كان هذا القانون تمكن من حمايتهم وحماية أموالهم   اللصوص علنا، ولم يصدر بحقهم أي

يقول عكس ذلك تماما فالقضاء والقانون اغلقوا عينهم عن رؤية ما يتعرض له المسيحيين والمندائيين واالزيدية من االنتهاكات.  

عن سر قوته وجرأته، فقال انه في الحرب بدا بالخصم الذي راه خائفا ومرتعدا، فهجم عليه وهكذا يقال انه سئل عنترة بن شداد  

األخر ممن الخائفين، ومن هنا ذاع صيته وعم الخبر عن شجاعته. فبات الشجعان يخافونه قبل مواجهته، فهل تلعب السلطة إلى  

كنا أيضا نتمنى ذلك ولكن األمنيات أمام المشاهد تبقي أمنيات    ؟باألضعفالقضائية ومحكمة النزاهة هذا الدور، بان ابتدأت  

 تتبخر أمام الواقع المرير.
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 األشوريون يصعدون إلى السماء 

   

  

العنوان كان يطرق على عقلي وكأنه يحث على الظهور   العنوان أعاله، ليس مطابقا تماما لما تحويه هذه المقالة، اال انه أي

ومهما كانت المبررات. هل هناك عالقة عكسية بين الضعف وتصاعد المطالب، بمعنى هل كل ما يضعف المرء أو الشعب،  

لسماء، حينما ال  حالة الصعود إلى عنان ا  تتصاعد مطالبه، وبما ال يتوافق مع قدراته االدارية أو السياسية أو الديمغرافية، إنها

الحال. في بداية السبعينيات من القرن الماضي، وعند تأسيس لجنة لشؤون المسيحيين،    وواقعتتناسب المطالب مع القدرات  

والتي ارتبطت بقيادة الثورة الكوردية، وكانت برئاسة المرحوم كوركيس مالك جكو، التحق بعض الشباب بهم وكانوا مندفعين  

وكانت قريته( ضاعت من أيادينا، وهؤالء يطالبون    أشوريةنينوى، فقال كلمته، كوري كافانا )قرية    جدا ويدعون إلى تحرير

 بنينوى! 

من حق امتالك دولته الخاصة )وهذا وضحته من خالل مقالة  األشوريحال من االحوال، تجريد الشعب  جدليا، ال يمكن بأي

حق طبيعي لكل شعوب األرض، وألنه مقر أمميا بمبدأ حق الشعوب في  ان من حقنا ان نمتلك دولة(، ألنه    نشرتها بعنوان،

الطبيعي ليس ملزمان سياسيا، وخصوصا عند عدم توافر، مستلزمات معينة  القانوني والحق  الحق  تقرير مصيرها. ولكن 

أو شبه اجماع على ووجود اجماع  واإلرادة  لتجسيد هذا الحق. ومنها التواصل والتواجد الديموغرافي على بقعة أرض معينة،  

 ذلك. ومع االسف ان الخطابات التي يقول بها هذا البعض ال تساعد على ظهور االجماع أبدا.

، وهذا قد ال يمكن نكرانه، وخصوصا األشوريجلدتنا، بان األرض تاريخيا هي للشعب    من أبناءاألشوريينيجادل بعض  

يقول    األشوريبل مع ما هو واقع والمثل    ،كانرى السياسية ال تتعامل مع ما  حينما يقترن الكالم بصفة تاريخية، ولكن مرة أخ

ما ترجمته ال تقل أبي وأباك، بل قل حملي وحملك )ما تقدر على حمله(. ويحاول البعض تشبيه قضية شعبنا بقضية الشعب 

عودتهم المظفرة، وهنا هم يتناسون ان اليهود،   شعبنا كلهم، ومن ثم  اليهودي أو العبري، ولذا فانه ال مانع لديهم من هجرة أبناء

المطالبة بالدولة، بنوا اسس واقعية لقيام دولتهم، وأهما كان تواصل سكاني جغرافي وحضور ديموغرافي   مبدأقبل تطبيق  

تحت قيادة  مما لدى جيرانهم العرب.  هذا ناهيك عن قوة عسكرية قوية توحدت جميعها  معتبر، وبنية اقتصادية وعلمية أقوى

ولكنها فاعلة. ففي زمن قرار األمم المتحدة بتقسيم أرض فلسطين، كان عدد اليهود   ،صغيرةواحدة، عدا منظمات متطرفة  

  % من السكان، وقد قرروا بغالبيتهم ومن خالل ممثليهم المطالبة بدولتهم الخاصة.14بحدود 

كان ان يسكنها أو ان يستفيد منها وان بقت    س من حق أي أشورية، فلي  ، وبما ان األرض تاريخيا  يطالب ويقولوالبعض  

فارغة أو غير مستغلة.  وهذا تعامل قروي ساذج، ينقل التعامل مع الممتلكات الفردية في قرية ما إلى مدى أوسع وهو التعامل 

للزراعة وهي  مع أراض شاسعة وخصبة. فبالرغم من عدم واقعية المطروح، الن الناس لن تنظر إلى أراض فارغة صالحة 

دولة مسؤولة لن تقبل ذلك، ألنه يعتبر تخريبا اقتصاديا متعمدا. من هنا فان الدولة المسؤولة وان لم    تبور وتخرب.  كما ان أي

إنها للفالح، اال  بالنهاية استفادة جماعية، وهذا واضح في    ستعمل على االستفادة منها، ألنها  تمنح األرض كملكية خالصة 

إلى  التعامل مع م  الماضي. فحولت  القرن  الخمسينيات  وبداية  االربعينيات  نهاية  في  الذين هجروا  العراقيين  اليهود  متلكات 

للدولة. وليس لي علم حقيقي عن أراض شعبنا في تركيا، وكيف تصرفت بها   عرصات تباع لسنوات محددة وبعدها تعود 

مة التركية أيضا تؤجرها لمدة تسعة وتسعون عام لشخص الحكومة التركية، حقا، ولكن حسب معلومات متناقلة فان الحكو

 يقوم باستغاللها لصالحه ومن ثم تعود للدولة أو تصبح ملكا صرفا للشخص المؤجر وهذا عائد للقانون الساري المفعول.

، وخصوصا شورياألشعبنا    من هنا نستنتج ان حكومة إقليم كوردستان ال يمكنها قانونيا التصرف بالممتلكات الفردية ألبناء

بالبيع أو الشراء أو غيرها، اال لدواعي مثل المصلحة العامة. وحينها عليها تعويض المتضرر أو ورثته أو وكالءه تعويضا 

مجزيا. ولكن نحن هنا ال نناقش مثل هذه االوضاع، بل نناقش، الوضع القانوني أو الفضاء القانوني الذي تخضع له األرض 

فحتى   تلك.   بان التاريخية  الجميع  يقر  عندما  الشائع،  النفاقي  الحوار  خالل  من  حاصل  وهذا  الجميع  إقرار  افترضنا،  لو 

القانون الذي    هم االقدم وهم أصل الوطن وغيرها من التعابير، فان األمر الواقعي ال يتغير، الن القانون الحاكم هواألشوريين

 وضعته القوة المسيطرة على األرض فعليا.

نيا أيضا، علينا التكلم بالقانون وليس بالعواطف التي ال تعرف الحدود، ال يمكن تجريد الكورد من مواطنيتهم وال  طبعا وقانو

من كونهم أصالء. أوال ألنهم متواجدين قبل وجود الدولة العراقية، التي اعتبرت كل من كان موجودا قبل تاريخ معين مواطن.  

شعبنا أو المسيحيين الذين كانوا يقطنون هذه البقاع، ونتيجة اعتناقهم    ر منهم هم من أبناءواألمر الثاني اننا لو أدركنا ان الكثي

اللغة التي نتكلمها لها خصوصية  الدين اإلسالمي، تجردوا من لغتهم واغلب عاداتهم، وهو أمر مؤسف، اال انه حدث الن 



 

 

  ألننا ط االصالة بالتحول الديني، حينها ستسقط اصالتنا  مسيحية، وقداسة أتت من كون كل كتبنا الدينية بهذه اللغة. فهل تسق

 تحولنا إلى المسيحية.

مرة أخرى القضية ليست رفع شعارات وخداع السذج الذين ال يمكنهم معرفة الحقائق، بل في الغالب تسيرهم العواطف. ان  

نة وهم ينزلقون إلى الجحيم. لقد  من واجب السياسي ان يواجه شعبه بالحقائق وليس من واجبه ان يخدرهم ويوعدهم بالج

ان البعض يتهمني بتهم شتى، ولكن ال   فعلها من قبل بعض الحكام والنتائج مرئية أمام اعيننا على طول وعرض المنطقة.

ن  ان يعملوا ماألشوريينمجال للعواطف في عالم السياسة البارد حتى االنجماد. انه عالم المصالح والتوازن بينها، ولذا فعلى 

أجل الحد من الخسائر وزيادة المكاسب، وليس من واجبهم لعب دور القاضي من يستحق ومن ال يستحق، وباألخص ان ال 

 . إليهمأحد مستعد ان يستمع 

، ليست كيف تتقدم أمتهم ويستقر شعبهم ويتطور مفهومهم للحقوق، بل هي كيف ينكرون على األشوريينمشكلة بعض  

وقهم، في تكرار للموقف التركماني السابق، في حين ان في العالم وفي العراق وفي بيت نهرين متسع من  حق  االيديولوجيا

مركزية االدارية إلى الحكم الذاتي ومن المكان ليتمتع الجميع بحقوقهم. فالكورد تطوروا في طرح مطالبهم السياسية، من الال

واقعية، والدولة  كإمكانية يطرحون االنفصال ليس كخيار نظري، بل ثم الفدرالية واالن هم بحكم التمتع بالكونفدرالية و

االكثر تضررا أو عداء لمثل هذا االنفصال )تركيا( تستقبلهم وتسمح بدخول قواتهم وباألسلحة وبرموزهم القومية أراضيها 

يين وغيرهم من اسلحتنا األشوريون والكورد والشيوعلكي يعبروا إلى كوباني، في حين ان نفس الدولة جردتنا كلنا نحن 

، فهل يستوعب البعض مدى التغييرات  1988، أبان االنفال عام باإلبادةلكي تسمح لنا العبور إلى إيران، ونحن مهددين 

 الحاصلة؟ 

الغاية، افادة  األشوريينمن هنا عندما نطرح آراء بخصوص مستقبل   والقبول بان يصيبهم الضرر أو    االيديولوجيا، ليست 

األخر أيضا قد يستفاد. عوتهم للسكنية واالستسالم. ولكن نحن نطرح الممكن والذي يمكن لهم فيه ان يستفاد، دون ان ننكر ان  د

ان تعمل من أجل توحيد رؤياها الحقيقة.  وكفى لها ان تلعب اللعبة الخبيثة المتكرر    األشوريةاليوم مطلوب من القوى السياسية  

الكثير من   األشوريون، فبعض االطراف، يقبل بكل ما يملي عليه، ولكنه في المهجر يلعب االضرار بمستقبل  والتي تلحق 

ليس   لألخر،  والعداء  التعصب  مستقبل    ،هذاورقة  ان  ندرك  ان  يجب  االصوات.  بعض  لكسب  العداء  في  المزايدة  بل 

 قيق آماله المستقبلية وليس العكس.أهم من كل أحزابهم وقياداتهم، وهي التي أتت لخدمة الشعب ولتحاألشوريين
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 األشوريالعشائرية في المجتمع 

العشيرة والقبيلة ظاهرة اجتماعية رافقت تطور المجتمعات اإلنسانية، وهي من المفترض ان تكون مرحلة من مراحل هذا  

تجاوزنا هذه الظاهرة إلى ظاهرة اجتماعية  كان من المفترض ان نكون قد  التطور.  وبحسب الزمان واالحوال التي نعيشها  

 .سياسية جديدة اسمها المرحلة القومية والتي تصب كل العشائر والقبائل في بوتقة واحدة كبيرة، لها مصالح مشتركة محددة

عشيرة فانا اعرف انتمائي    أيإلى    أنتميلني شخص عن عشيرتي، فقلت بالحق انا ال  أكنا جالسين في حفلة عرس، عندما س

فرد الشخص منتفخا أوداجه وبفخر كبير وقال انه تياري العشيرة. (، ܒܝܬܒܝܕܐالقومي واالصغر هو انتمائي لقريتي بيباد)

  الي  أنتميقلت إنني ال   ألنني كان هناك نغمة من التكبر وتضخيم الذات في لهجته وفي نفس الوقت نغمة من االستصغار بي  

اال   أخرى،  ةجله  وارية منهم إلى أيإلى اللهجة التيارية والبر  أقربقريتنا من ناحية اللهجة هم    وفي الحقيقة ان أبناء  عشيرة.

إلى منظومة اجتماعية سياسية اقتصادية مثل العشيرة ويكون لها راس واحد سمى في لغتنا السورث ب ملك   تنتم ان قريتنا لم 

ال اعتقد ان مجتمعا بشريا خال من  (. ܡܠܟܐ واعتقد ان هذه التسمية الملك هي نوع شاذ من التصغيرات لتسمية ملكا )( ܡܠܟ)

السياسية  والقبليةعشائرية  ال االقتصادية  االجتماعية  التنظيمات  من  شابهها  ما  بإنها،  أو  تتميز  لمرحلتين    والعشائرية  تمتد 

اقتصاديتين وهما مرحلة الرعي ومرحلة الزراعة وبالتالي فالعشائرية وقيمها وقوانينها تمتد للمرحلتين وان باختالفات طفيفة 

 .ةفي حدتها في المرحلة الزراعي

تزول أو تندثر تسمية أو قيما بمجرد اندثار النظام االقتصادي الذي يدعمها   والن العشائرية نتاج نظام اقتصادي فالمفترض إنها

يحتمي بقيمها وباستمرارية هذه القيم، بالطبع ان النظام االقتصادي المتطور وقيام الدول القومية صهر العشائر في نظام    والذي

في الدولة متمثلة   قتصادية وأمنية وحماية اجتماعية، كما ان قيام مثل هذه الدول جعل القوة الفعلية أو األقوىأكبر وأكثر قدرة ا

 .خليطا من العشائر والقوميات والمذاهب واالديان، هذه المدن التي صهرت الكثيرين في بوتقة واحدة تضمفي المدن التي 

تبنينا أو استلهمنا المبادئ والدعوة القومية، ولكننا لم نحقق الدولة القومية، اننا تركنا    أشوريين  اال ان المشكلة في واقعنا اننا ك

لم ترتقي    الكثير من االرتباطات العشائرية ولكننا لم ننصهر في بوتقة متكاملة مندمجة، حدثت أمور من هذا القبيل اال إنها

 أشوريي حبانية  يران االبعد عن العشائرية وقيمها وإ  أشوري  لتكوين طبقات منسلخة حقا من العشائرية، ونالحظ ذلك في  

الحرب   بعد  الحريات وخصوصا  بعض  وتطور  القومي  المد  ورسوخ  االقتصادية  للتطورات  ونتيجة  إيران  في  وكركوك، 

المدني وما فوق العشائري  طموحات إيران الفارسية كان التطور إلى االتجاه    الي  األشوريوعدم تهديد التحرك    العالمية الثانية

 ܕ ܐܪܥܐ ال بل حتى الطائفي، اال ان هذه التطورات بقت محكومة بعمل قومي في أرض الحلم بيت نهرين أو ارعا داتور )

مى مجددا الشعور ا حيث تن  1979أرض أشور ولذا فالتطور المؤمل قد افتقد زخمه وخصوصا بعد ثورة الخميني عام  ( ܐܬܘܪ 

المقيت وبدعم م مت الهجرة بشكل كبير مما يهدد وجود شعبنا هناك باالندثار. ويبقي  ان جهات كنسية معروفة وتنالطائفي 

،  شعبنا من كل االصقاع ومن كل العشائر والقرى والمناطق  فنتيجة الختالط أبناء،  وكركوك  األخران وهما الحبانيةالنموذجان  

كانت ،  وخصوصا من نواحي انتشار لهجة محكية موحدة للتخاطبمن التجانس كان ملحوظا في هاتين المدينتين    إلى نوعادى  

ولكن بتخفيف لحد التقارب مع   ،والموسيقيمع انتشار نغمة أو لحن لهجة أورمي الجميل ، خليطا ناجحا من كل لهجات شعبنا

مع مقدم االالف من العوائل  منتشرة في هاتين المدينتين وانتقلت إلى بغداد    األشوريةلحن تياري والقوش. كانت الدعوة القومية  

المهاجرة من قراها في دهوك وأربيل والموصل جراء الحرب بين الكورد والحكومة. من الواضح ان التمازج واالختالط  

شعبنا ويجعل الكثير من العصبيات العشائرية والطائفية تزول    وعلى المدى البعيد يزيل الكثير من الحواجز بين مختلف أبناء

أو منطقة حكم ذاتي( لكي يتطور   )دولةنموذج    اال اننا كشعب لم نتمكن من تطوير حركة العمل القومي باتجاه إقامة،  وقد تندثر

 .شعبنا في بوتقتها ويتمكن من التخلي عن المباهاة بأمور هو ال يعيشها

إنها فالعشائرية بما  قلنا،  ا  كما  الخاصة بها من  قيمها  اقتصادية، فان لها  لكرامة والشرف واألمن واألمان ظاهرة اجتماعية 

والحريات ومفاهيم عن الحق والباطل، فمثال كان من قيم العشائر ان ما تم سلبه من عشيرة أخرى يعتبر حقا وبطولة ويمدح  

وينشر صيت من قام بهذا العمل البطولي في حين ان نفس الشيء يعتبر في الحكم المدني سرقة وتتلطخ شمعة مقترفه بالعار.  

الكبرى مثل الحرب، اال ان الحروب كانت تقع بين  وبرغم ت القرارات  التشاور قبل اتخاذ  متع بعض العشائر بنوع من قيم 

األسباب، مثل التجاوز على المراعي أو خطف فتاة وان كان بنية الزواج أو حتى قتل كلب لعشيرة    وألتفهالعشائر على الدوام  

ين الواحد لم يكن حائال دون وقوع حرب بين عشيرتين من نفس الدين، أو من قبل أحد افراد عشيرة أخرى، وبالطبع ان الد

تحالف أطراف من عشار مختلفة االديان ضد تحالف أخرى من عشائر أخرى وبنفس الصفة، وهذا ال ينطبق على المرحلة  

المسيحيين في السلطنة   إلبادة  اإلسالممن القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين عندما تحالفت العشائر تحت راية  األخيرة  

 .العثمانية

ذاتية مفضوحة، ألنها تكاذب  العشائري هو عملية  االفتخار  ان  إلى    وبالطبع  بل  العشائر ال  قيم هذه  إلى  لم تستند  باألساس 

ها، فالواقع  أحد أبناءالوراثة، أي ان الشخص الذي يفتخر بعشيرته وبانتمائه لهذه لعشيرة لم يعيش قيمها بل فقط ألنه سليل من  



 

 

تخر بهذا االنتماء كميزة كان السابقون يدعونها، فلتقريب المسالة للوضوح فالحالي ال يسمح لنا بان ندعي االنتماء العشائري، ون

  مع نذكر هنا بعض قيم العشائرية التي الغتها ممارسات العصر والواقع القومي المزري ورغم من ايجابية بعض القيم اال إنها

  .العشائر االسف زالت مع زوال العنفوان الفردي المستمد من الحرية التي كان يتمتع بها أبناء

)الجريمة(   لحد  متطرفا  االستقالل  كان  األمر  هذا  في  والعشائري،  الفردي  فهذا   بقيمناالجريمة    وأعنياالستقالل  المدنية، 

أخرى وهو مطمئن إلى ان عشيرته ستقف بصفه مهما تكن إلى قتل شخص من عشيرة    االستقالل الفردي يؤدي باإلنسان  

العواقب مستندا إلى القانون العشائري، السائد والقائل انا وأخي على أبن عمي وانا وأبن عمي على الغريب، وبالرغم من ان  

مثال، فهو قانون سائد  المثل عربي اال انه كان قانونا عشائريا سائدا في كل العشائر في المنطقة. وفي مسالة قتل لغسل العار  

بل كقانون مخفف للجرائم المقترفة ويسمى جرائم الشرف، هذا القانون هو من مخلفات  ،اجتماعيوال زال سائدا ليس كعرف 

القيم العشائرية. كما ان العشيرة لم تكن تنظر إلى الدولة حينذاك أو حتى االن في بعض المناطق اال كسلطة غاشمة ترغب في  

ها وان تحميهم وان تسن ها للجيش، وتعتقد العشيرة ان من حقها ان تمارس سلطاتها على أبناءب وسوق أبناءاستيفاء الضرائ

ها، وهذه كما ترون كلها ممارسات تدعيها الدولة وال تعطي الحق فيها قوانينها الخاصة وان تحكم بين المتخاصمين من أبناء

في بدايات تأسيسي العراق ولمنتصف الخمسينيات وكذلك   رأيناهتهالكة كما  كون الدولة ضعيفة ومت  جهة. اال في حاالت  الي

 .في أواخر السنين من عمر النظام الصدامي البعثفاشي

أي  بين  الحرب  إعالن  فكان  الحرب،  إعالن  المدعي  االستقالل  هذا  اطر  الزمان    ومن ضمن  ذلك  معايير  يعتمد  عشيرتين 

رة يعتبر أمرا البد ممن إعالن الحرب لكي يعود الحق إلى أصحابه، وبالعموم وممارساته، فكان التعدي على مراعي العشي

، ولذا فكان من المالحظ ان يكون هناك  انتزاع أيحق، فالحق كان بيد األقوى  يمكننا القول ان القوة كانت العامل الحاسم في أي

 .تكتالت من عشائر عدة يواجه تكتل أخر، وكل يبحث عن مصالحة وحسب قوته

الذي يشعر بالتهديد المستمر سواء    وأولية بعد حاجته إلى الغذاء، ولذا فاإلنسان    إلى األمان حاجة أساسية  ان حاجة اإلنسان  

كفرد أو كمجموعة معينة ذات صفات محددة، سيعملون على ايجاد اسس أو أساليب لتحقيق هذا األمان سواء بشكل فعلي أو 

( مهدد فعليا في وجوده ليس كفرد في الغالب بل كثقافة مميزة  األشوريالكلداني السرياني  )  األشوريتخيلي، واليوم الفرد  

ولدت ونشات وترعرعت في بقعة معينة نسميها في الغالب بيت نهرين أو ارعا داتور )أرض أشور( في ظل هذا التهديد 

وص إلى مراحل ما قبل القومية، في حين يمكننا  الجدي، ولالنقسامات الحاصلة في المجتمع وباتجاهات مختلفة نرى عملية النك

اسس وجودنا كشعب،    بإنها  التعايش مع المرحلة ما بعد القومية مع محافظتنا على قيمنا أو مميزاتنا التي نتفاخر بها ونشعر

ايجاد حلول م االجتماعي، يعمل على  السياسي  في واقعنا  الحالية  التهلهل  لحالة  نتيجة  البعض  ان  بذلك  ستنبطة من واعني 

)كم الفردي  يجد خالصه  الحالة كل جزء  هذه  في  لعل وعسى  مكوناته  االجزاء  جتصغير  النظر عن مصير  موعة( بغض 

األخرى، بالطبع هذا الحل كان تجربة مورست مرارا في شعبنا وفي مكوناتنا االصغر، العشائر أو الطوائف، اال ان هذا األمر  

اجتياح عشائر حكاري وسقوطها قبل منتصف القرن التاسع عشر بيد قوات بدرخان بك،  كان على الدوام وباال على الجميع، ف

واحتل أراضيهم ودمر قرأهم وخصوصا في سهل موصل    لم يعنى لألخرين أي اشيء غير انهم اصبحوا لقمة سائغة لمن أتى

عن شعبهم وقبولهم بتسجيلهم    واقضية عمادية وزاخو إلى مناطق ازخ ومناطق من طورعابدين، وابتعاد من تسمى بالكلدان

أو غيرها، وهذا هو حال من    لم يمنع عنهم تدمير القرى التي كانت تقول بالكلدانية  كعرب وككورد في االحصاءات السكانية

 .يريد بنا النكوص إلى المرحلة العشائرية، التي ال يتقبل بها العصر واقتصاده وقانونه وممارساته وحقوقه

بنا العودة القهقري إلى ماض، وحقا لم يكن مجيدا، اال في مخيلتنا، ولكنه مرض الهروب من الواقع   العشائرية مرض من يريد

ماض لم يكن حقا كذلك، واالدهى ما في األمر ان كل الجوار االقليمي يتطور أو يكاد يخرج من هذا  ن  بتصوير متخيل ع

ر بأدواته، وليس بأدوات ما قبل مائتي عام، فلكل زمان الطور بتقوية االواصر ما فوق العشائرية، لكي يواجه تحديات العص

 .ندرك اننا نعيش في قرية كونية اسمها األرض ألننااسلحته وقوانينه وقيمه وعلينا التكيف معها 

فمجتمعنا  ( األشوري)الكلداني السرياني  األشوريككل مجتمع حي يمر بالمراحل التاريخية المختلفة، هكذا هو حال مجتمعنا 

وبرغم عظم الضربات التي كيلت له وخصوصا مع بدايات القرن العشرين وإلى االن، ورغم كل التضحيات التي قدمها هذا  

الشعب المكافح والمستبسل ألجل قيمه، فانه ال بد من ان يجد طرقه نحو المستقبل األمن والمطمئن، فالعشائرية كقيم وكوجود  

وأمن ذاتي من كل مكونات    لجديد والمنبثق من التعايش المشترك في ظل قوانين وإدارةوكحقوق ستندثر لصالح المجتمع ا

فيه لن يتمكن من الحياة واالستمرار   شعبنا، العشائرية كانت من الماضي والماضي زال ولن يعود والمكون العشائري بكل ما

ن المالئم مع المستقبل اال وهو التماسك القومي  في الحاضر وسرعته وقيمه واقتصاده، ان مستقبلنا هو في اندماجنا في المكو
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 لسنا بسقط المتاع 

  

يسقط الكثير من المسيحيين في العراق صرعى التفجيرات والعمليات اإلجرامية التي يقترفها المجرمون من حملة شعارات  

ايتام البعث الفاشي، ويأتي سقوط القتلى من المسيحيين كحالة عامة يعيشها كل العراقيين، اإلسالموية والقومجية العروبية من  

 من كل القوميات واالديان والمذاهب.

الفم، ان هناك حدا   ءوبملياال إنه حين يتم قتل المسيحيين لكونهم مسيحيين، فعندها علينا ان نتوقف وان نقول بكل صراحة  

وأننا لن نرضى ألنفسنا ان نكون أهل الذمة بعد االن ولن نرضى ان نعيش بمنة وفضل من أحد. وانه يجب ان نضمن مستقبلنا  

ه وبالتساوي. بقليل الكالم بتلك الحرارة التي يحتضن فيها كل أبناء  نا من خالل بناء عراق يحتضن هؤالء األبناءومستقبل أبناء

 وطننا العراقي الحبيب. من المساواة مع بقية أبناء بأقللن نرضى  اننا

وبخاصة شبكة االنترنت، أخبارا عن تخصيص منطقة أمنة أو ادارية للمسيحيين العراقيين في اعقاب   اإلعالم،وسائل    تناولت

 ما تعرضوا ويتعرضون له من حملة إرهابية منظمة.

ثوقة عن "المقترح" )إذا جاز لنا اعتباره مقترحا باألساس(، فان السيد يونادم كنا ورغم عدم وجود اية تفاصيل أو تقارير مو 

السرياني( صرح في أكثر من مناسبة ان المسيحيين ال   األشوري)أحد أعضاء المجلس الوطني المؤقت عن شعبنا الكلداني  

وانه يريد األمن للعراقيين اجمع وليس للمسيحيين   العراق حالهم حال البقية  يقبلون بمنطقة أمنة، فهم سيعيشون مع بقية أبناء

 فقط.

 ال نفضل أنفسنا على الغير. وأنناالتصريح رائع من ناحية تبيان كم نحن أخوة لألخرين 

والتصريح رائع وربما يكون مؤثرا ايجابيا عندما يحاول السيد كنا تسويق نفسه لالنتخابات المقبلة، فذلك طموح يضمنه القانون 

 ا ولكل العراقيين وانه أمر يتوقف على السيد كنا في اختيار ما يحقق له تسويق طموحه االنتخابي. للسيد كن

 الكلداني السرياني في العراق؟  األشوريشعبنا  ولكن ماذا عن مئات االالف من أبناء

 االالف من المرعوبين منهم، من انذارات المتأسلمين؟  رأي عشرات عن ربهل التصريح يع

 ريح يعبر عن عشرات الشهداء االبرياء والمئات من اليتامى من ضحايا العمليات االرهابية الموجهة ضدهم؟ هل التص

الفتاتين اللتين تم خطفهما واغتصابهما ومن ثم بيعهما لمجموعة من المراهقين الذين ظلوا يفعلون   هل التصريح يعبر عن رأي

 فعلتهم الكريهة بهن لمدة أربعة ايام لحين هربهن؟ 

 هل التصريح يعبر عن المذبوحين إسالميا؟

المنظمات   انذارات  من  ورعبا،  خوفا  بيوتهم  في  وقبعوا  الدراسة  مقاعد  تركوا  الذين  الطلبة  مئات  عن  يعبر  التصريح  هل 

 الجهادية؟ 

ان )عفوا  هل التصريح يعبر عن االف العوائل من الذين تركوا دورهم وخرجوا إلى المنافي الداخلية أو الخارجية طلبا لألم

 االصطياف بحسب السيد كنا(؟

 ال.. وألفال 

ان التصريح أعاله وغيره من التصريحات التي سبق للسيد كنا وأخرين ترويجها، مثل تبرير االعتداءات على الكنائس يوم  

التبشيريين رغم    أكداالحد الدامي في أب المنصرم سواء من حيث سببها، حيث   علمه ان  السيد كنا ان سببها هو ما اسماه 

الكنائس المستهدفة جميعها اطالقا كانت كاثوليكية وهي من الكنائس العريقة في العراق والتي لم ولن ترتبط بقريب أو ببعيد  

ة األمريكية )الحظ ان السيد أبراهيم الجعفرْي زعيم حزب الدعوة اإلسالمية، رفض رفضا مطلقا ادعاءات  يبالكنائس اإلصالح

عتداءات بالتبشيريين(. أو من حيث هدفها حيث ادعى السيد كنا ان الهدف كان تعطيل انعقاد المجلس وربط السيد كنا لتلك اال

  وانتهاء بالتصريحصفة السياحة واالصطياف على نزوح وهجرة االف العوائل المسيحية،    بإضفاءالوطني العراقي!!!! مرورا  

 االخير حول المنطقة األمنة. 

 حالة الذل التي عشناها والتي يراد لنا ان نعيشها. ان مجمل هذه التصريحات تعبر عن 

 تعبر بحق عن الدونية الذموية )الذموية تصريف لحالة أهل الذمة( التي الصقت بنا على مدار أربعة عشر قرنا ليس اال. إنها



 

 

أوطاننا هي مكرمة يجب    نعم، فانه بسبب طول مدة الحالة الذموية التي عشناها بتنا نعتبر ان مجرد بقاءنا على قيد الحياة في 

م ه، وهذا ما تعبر عنه تصريحات اإلسالمويين المتطرفين في مواقعهم على االنترنت أو في إعالمواالمتنانان نقابلها بالشكر  

 الموجه.

 موقع أو اية مسؤولية ان يرتقوا إلى روحية المواطنة. على مسؤولينا في أي

 ، وان كوننا مسيحيين ال ينتقص قيد انملة من حقوقنا كمواطنين. خريناالالمواطنين وى مع كل اان يدركوا اننا يجب ان نتس

ان هذا الموقف يجب ان ال يفسر بالعداء لألخرين، فليس في مطالبتي بالعيش بالحرية والكرامة اإلنسانية والمساواة اية دالئل 

 عدائية. 

ال ينتقص من    خريناالن ضروري. الن تمتعنا بحقوقنا وبالمساواة مع  المنطقة األمنة يعتبر أكثر م  ووفق هذا السياق فان إقامة

 على هضم حقوقنا وزرع بذور التفرقة واالنتقاص وارواء بذرة الدونية والفوقية يعني اإلصرار   حقوقهم شيئا. وان اإلصرار 

 تدمير قرانا وتشويه تاريخنا وهلم جرا.ب على استمرار االهانة والظلم التاريخي المحيق بنا بدءا بالمذابح المتكررة وانتهاء

بحق العراقيين عامة والكورد خاصة، ارتقى الكورد    بعد ما مارسه النظام البعث الفاشي السابق من المذابح وعمليات اإلبادة

 بمطالبهم نحو الفيدرالية، أي ان يحكموا أنفسهم بأنفسهم. 

. وهذه نتيجة طبيعية ومنطقية افرزتها ممارسات القتل والتدمير  اليديولوجياافالشعب الكردي وقياداته السياسية لم تعد تثق بحكم  

التي مارستها الحكومات المتعاقبة ضدهم.  فكانت النقلة السياسية النوعية والواعية للقيادات الكردية في تطوير مطالبها بما  

وألن والشعاراتية.   السياسية  المزايدات  عن  بعيدا  شعبها،  وطموح  نبض  واالزدهار   هايعكس  األمان  تحقق  المطالب  بهذه 

 .واالستقرار السياسي، والتطور الثقافي، واالجتماعي ،االقتصادي

أي ان القيادات السياسية الكردية وبدراية وتفاعل مع الظرفين الذاتي والموضوعي حققوا لشعبهم منطقة أمنة محمية بقوتهم  

وتمكينهم من وضع   مطالبهمالكثير من االستقرار النفسي الذي يمكنهم من تطوير  شعبها    الذاتية. وبذا تحقق لديها ولدى أبناء

خطط مستقبلية تخدم تحقيق طموحاتهم. وهذه هي بالضبط مهمة ومسؤولية اية قيادة سياسية إذا أرادت تجسيد التزامها طموح  

تخدم وتحقق طموح    وبها من حيث إنهاخالص القيادات لشعاشعبها عمليا ال شعاراتيا. وهذا هو بالضبط معيار الحكم على  

 شعبها ال ان تجعله مادة في سوق المزايدات لتحقيق مآرب شخصية.

 طهاد المستمر؟ ضفهل كان ذلك خيانة للعراق ولشعبه؟ أم كان تحقيقا لطموحات مشروعة لشعب اكتوى بنار الظلم واال

 يقينا انه كان تحقيق لطموح مشروع. 

سياسيينا يسارعون إلى الرفض القاطع والمسبق لكل ورقة يمكن استعمالها لتطوير حقوقنا رغم ان تفاصيل  فما بال بعض  

 الورقة ليست بالمعروفة؟

 ودراستها قبل الحكم عليها بالرفض المطلق؟  األمورلماذا ال يعطون ألنفسهم ولشعبهم وأصدقاءهم فرصة التريث لمعرفة 

للتعاطي مع  أم تراهم يفتقرون إلى الحكمة وا    األمورلقدرة في اختيار الردود الدبلوماسية الرمادية التي تبقي الباب مفتوحا 

 بحسب األحداث والتفاصيل؟

اليس من حقنا ان نشكك ان هناك عملية بيع مصير شعب من أجل كرسي بائس في الحكم؟ ولن تخدم الكاريزما أو الدونكيشوتية 

 رير مواقف "القيادات التاريخية" في إزالة هذه الشكوك.أو ارتال المتهافتين على تسويق أو تب

ال تتناقض    ما بالهم ال يستغلون بعض الطروحات أو وقائع االرهاب الموجه ضد شعبنا في رفع سقف المطالب خاصة وإنها

 يها؟الكلداني السرياني عل األشوريمع الوحدة الوطنية العراقية التي ال يمكن الحد ان يشكك في حرص شعبنا 

 ؟خريناالشعبنا أو من السياسيين  لصالح من يتم الرفض دون مشاورة أحد من أعضاء البرلمان من أبناء

ان المزايدات بالشعارات الوطنية لن يفيدنا في شيء إذا فقدنا جل شعبنا    أبهذه الطروحات يريد السيد كنا بناء العمل المشترك؟

يفيدنا حقا هو وضع النقاط على االحرف. لم وال يتحدث أحد عن مخيمات أمنة    في "المصايف" السورية واالردنية. ان ما

 محمية. 



 

 

الدولة العراقية من  المنطقة األمنة هي منطقة ادارية تحقق أمنها ذاتيا من خالل التجانس بين أبناء ها ومن خالل مؤسسات 

ة اوقوات الدولية فيها عن دورها في البصرة والسمالمنطقة.  وال يزيد دور ال  قوات أمن وشرطة وادارات وغيرها من أبناء

 وبغداد وبقية أجزاء العراق. 

إذا كان البعض ال يريد ذلك، فلماذا إذا طالب قبل عام بمنطقة ادارية في سهل الموصل؟ أم ترى ان متطلبات الطموح الشخصي 

 هي غير متطلباته قبل عام!! في هذه االيام

لممارسات تقول اوفاإلنذارات  لكونهم مسيحيين. وهذا ليس محض افتراض أو قول مختلق،  ان المسيحيين في العراق مهددون  

 وتشهد بذلك. 

بل وإلى اليوم لدى الكثيرين   ،القريبويجب ان نتعامل مع هذا الواقع ونتائجه بذهنية متحررة من الذهنيات السياسية إلى األمس  

والقوميات واالديان    الوطنية" و"الوحدة الوطنية" من أجل هضم حقوق اإلنسان  اإلرادة  في بلداننا والتي تستغل شعارات مثل "

 القليلة العدد، أو ما اصطلح على تسميته باألقليات. 

 حت يافطات الشعارات الوطنية البراقة. فهل نسينا ان مذابح سميل وحلبجة واالنفال واالهوار ارتكبت جميعها ت

ان حماية المسيحيين العزل هي مسؤولية الدولة العراقية التي من صميم واجباتها حماية مواطنيها مهما كان دينهم أو عرقهم.   

ي نقدم قرابين  يسبب كان. فانه ليس مطلوبا منا ان نبق  وإذا كانت الدولة ال تتمكن من ممارسة هذا الدور األساسي المناط بها، ال

 ان يقول لنا إلى متى االنتظار؟  إنسان  االنتماء لحين ان يفرغ الوطن منا؟ هل ل 

أشوريين، أول من يدعم الدولة لممارسة واجباتها وصالحياتها، فنحن ندرك ونساند احتكار الدولة لممارسة    اننا كسريان كلدان  

ال. فنحن بشر أوال   وألفغودو، فال    ءمجين. ولكن ان يطلب منا انتظار  ستمارس القوة لتطبيق القانو  القوة، إلدراكنا إنها

نا مستقبل زاهر وان يعيشوا في سالم وأمان. وان لم  ئوأخيرا، ونحب الحياة التي وهبها هللا لنا ونخاف عليها. نحن نريد ألبنا 

 .خريناالنا عن البديل، ال نهضم حقوق نا، فمن حقنا الطبيعي البحث عن البديل، خصوصا اننا ببحثئ يتم توفيره لنا وألبنا

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ال للشماتة.. ال لالستهانة..

  

االستاذ سركيس اغاجان، ال بل    لقد تملكنا الفرح ونحن نشاهد عمليات إعادة االعمار التي قامت بها مجموعة خيرة بإدارة

باألمل ونحن نرى قرى ما كنا نتوقع عودة الحياة اليها، تدب فيها الحياة، وأخذنا الخيال نحو   وامتالءنا تملكتنا السعادة والحبور  

المدافئ والجلسات الشتوية حولها، والسهر ات  تصور بعيد للحياة المستقبلية فيها. فكنا نرى عودة االعراس الخريفية ودف 

بتنا    ألننا، شهرتا(، وهذا كله حق لنا  ܫܗܪܬܐالصيفية، وتكسير البيض في عيد القيامة المجيد والسهرات الدينية في الكنائس ) 

 نقدر على الحلم وال على ايقاد الدفء في مخيلتنا لكي تعمل.  سنوات كثيرة ونحن ال

والمطلوب دعمها بكل السبل  باإليجابية يمكن وصفها اال في ظل كل هذه اآلمال التي عقدناها على هذه الهمة والعملية التي ال

التي تعودنا عليها من البعض الذي ظل    لكي تأخذ مجراها نحو التجسيد الكامل والحقيقي، ولكي تخرج عن الدعاية المجانية

الينا النفير. خرجت االنباء  العير وال في  المقدسات، وهو ال في  بسقوط وتهدم جسر    يتاجر بالقضية والشهداء والدفاع عن 

الخبرين المتعلقين بهاتين الحادثتين يشم منهما رائحة   أمنطقة النهلة والقاعة المبنية في قرية مركيجيا. والمؤسف ان من يقر

يشم من خالل قراءة الخبرين ان الناشر ال يهمه من    ولكن اإلنسان    ،الحادثالشماتة وليس التقويم.  فالخبران يشيران إلى  

 لكم؟األخرى، وليقول لنا الم أقل  الشماتة بمن قام ببناء الجسر والقاعة والتشكيك بكل المشاريع األمر اال 

الظاهر ان سكوت القائمين على قيادة المشروع وعدم االسراع بإعالن الخبر منح لكل شخص الحق لكي يتشكك في كل العملية 

 ومنح لمن ينشر االخبار أو يتصيد األخطاء المصداقية. 

غاية هذه المشاريع هي عين المراد وال اعتقد ان هناك من يقف بالضد    ا علينا ان نفصل بين الغاية والتنفيذ، فالغاية أيمن هن

منها. بل المطلوب مساندة ودعم هذه المشاريع لكي تتطور وتشمل مختلف مناحي الحياة بالتجديد والتطوير وإعادة بعث األمل  

 ويم والنقد لكي يتم فصل المسيء وتحسين االداء وإزالة األخطاء.فيها. ومن أساليب المساندة هي التق

، في المدن الجنوبية وخصوصا في بغداد والبصرة كان قد انمحى منذ  أشوري  ال خالف ان وجودنا كشعب سرياني كلداني  

القرون   في  بقاءه  على  وأراألخيرة  سنوات طويلة. وحافظ شعبنا  الموصل ودهوك  في  والقصبات  القرى  وبالتالي  في  بيل. 

الشعور الجمعي الحالي لشعبنا وحنينه هو للقرية التي يعتبرها جذره األساس ومنها انطلق. وإذا فاالهتمام بالقرية هو االهتمام  

اليه، محموال بكل ما اكتسبه اإلنسان   القرية.  وهنا فالقرية هي   بالجذر ويعني العودة  من الخبرات خالل فترة ابتعاده عن 

 تي انحصرت فيها كل ممارسة لعاداتنا القومية أو الدينية بحرية ولذا فستبقي القرية الحلم المراد العودة اليه. البوتقة ال

ضربت   وبالخطوات التي اقدمت عليها اللجنة التي يترأسها االستاذ سركيس اغاجان، فقد كانت موفقة في أمور كثيرة ومنها إنها

ي شحذ المخيلة وزرع األمل واالهم ان القول اقترن بالفعل ال بل ان الفعل سبق القول شعبنا ف  على الوتر الحساس لدى أبناء

يلتفت اليها في خضم الحماسة   في أحيانا كثيرة.  ولكن يبقي دائما في أيعمل قصور أو أخطاء أو حتى جرائم متقصدة. قد ال

كثيرين ودعمهم ومساندتهم العاطفية على االقل، يتم واالندفاع، وهنا مربط الفرس كما يقال.  فالعمل الذي حاز على تأييد ال

المق المهندسين أو  العاملين في المشروع نفسه، سواء من  اليه المرء، أي من قبل  لين أو بعض اوضربه من حيث ال يفطن 

مخطط السليم لها أسباب تتعلق أما بالغش في المواد أو بعدم وضع ال  االعمال، فانهيار جسر نهلة وقاعة االستقبال في مركيجي

 أو بسرقة المواد من قبل جهات معينة. 

إخفاء سرقاتها وتالعبها كل هذه السنوات بالتشكيك    المشروع وإعادة الثقة به واسكات االلسن المتشككة والتي تحاول  وإلنجاح 

القائمة على هذه المشاريع ونخص بالذكر االستاذ سركيس  االخرينب القيام بالتالي لكي .  فانه مطلوب من الجهة  اغاجان 

نحمي العمل واألمل ونعيد الثقة التي يحاول البعض زعزعتها، ومنهم أعضاء هذه اللجنة وخصوصا عندما يكتمون نشر خبر  

 سقوط الجسر أو القاعة لكي يمنحوا للمتصيدين الفرصة الكاملة لفعل فعلهم الخبيث.

جنة تحقيقية نزيهة مؤلفة من مهندسين ذو خبرة ومن اداريين ورجال مشهود ولذا فعلى اللجنة القائمة، القيام وفورا بتشكيل ل

التي حدثت. ومعاقبة من كان السبب، معاقبة قانونية مع تحميله   االنهياراتلهم بالنزاهة والعمل النظيف، لكشف أسباب هذه  

ن من قام بمثل هذه العملية والتي يشم من  كل الخسائر سواء بالمواد أو الزمن أو األموال المصروفة بمعنى معاقبة متعددة.  ال

والترصد، فقد قام بذلك لمحاولة سرقة أموال مخصصة للشعب ولم يكن هو من دفعها أو    وراءها جرم مع سبق اإلصرار 

شارك في دفعها.  كما ان من قام بهذا الفعل فقد شارك في تعريض حياة اناس أبرياء إلى الخطر، ناهيك عن االخطار التي 

قد تشيع حالة الخيانة والسرقة )واني شعلي قابل   أخطر بكثير من األموال ألنها  ان تحدث نتيجة فقدان الثقة حيث إنهايمكن  

 مال أبويا(. 



 

 

ولذا فنعود ونكرر انه في الوقت الذي ال نقبل بالشماتة من قبل البعض الذي حضر نفسه مسبقا لنشر الكثير من خالل مواقع  

نقول يجب عدم   فأنناغاية. أو القيام بنشر األخطاء التي تصيدها في مواقع أخرى ومن ثم نقلها عنها.  فضائحية اسسها لهذه ال

  األشوري شعبنا    االستهانة باألموال المخصصة لشعبنا والتي له الحق وحده االستفادة منها وكذلك عدم االستهانة بحياة أبناء

 شيء أخر. ا الشعب وليس اليالسرياني الكلداني فكل ما يجب عمله هو لصالح هذ

إلى اقتراحنا تشكيل لجنة تحقيقية مختصة، نقول ان على اللجنة المختصة بتنفيذ هذه المشاريع، تشكيل هيئة   باإلضافة   فإنناولذا  

كل   من  والصادر  الوارد  تقيد  تقوم  األمورادارية  وان  مسؤولية   بإخضاع .  تتحمل  مختصة  هندسية  لمكاتب  مشاريعها  كل 

  ،جميلها. وان يكون للهيئة االدارية مراقبين يزورون مواقع العمل لكشف الخلل أو التسيب بالعمل. نعم الثقة شيء  أعمال 

انه حر في ممارساته وال   أحسشخص وخصوصا اذ    يمكن معرفة متى تهتز مصداقية أي   ولكن التأكيد والمراقبة واجبة، فال

سرقة، ولذا فاالعتقاد السائد ان االوربيين أكثر أمانة منا من ناحية سرقة أموال  رقيب عليه. كما قيل ان األموال السائبة تعلم ال

يمكن  تدرك ان اإلنسان  الدولة هو هراء، ولكن كل ما في األمر ان الدولة قد وضعت ضوابط كثيرة للحد من السرقات. ألنها

 ان تنجر يده عندما ال يجد محاسبة أو مراقبة. 

يدة تعلم تحمل المسؤولية. فكفانا العمل وكأن الناس قصر ال يتحملون مسؤولية ممارساتهم، وخصوصا علينا ان نؤسس لثقافة جد

ان هذه الممارسات تتعلق باألموال المخصصة للشعب وتتعلق بحياة افراد هذا الشعب، الذي ندعي كلنا اننا نعمل من أجل 

 خالصه وتقدمه وتطوره. 

 جب ان يعاقب المسيء. ولكي نعيد الثقة يجب ان نتقبل النقد وي

 2006أذار  30

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السياسة أيها السادة؟  اين...ولكن

  

عقد في خرطوم مؤتمر للقمة العربية رفع فيها الته الشهيرة الثالثة، ال صلح، ال تفاوض،   1967الستة لعام    بعد حرب االيام

هذه البلدان   ها. ومنذ ذلك الحين والعرب ونحن أبناءب   ال للصلح مع اسرائيل وال للتفاوض معها وال لالعتراف   . أياعتراف  ال

نتيجة لمواقف   1948منطقة الشرق االوسط ندفع هذه الضرائب منذ    لهذا الموقف.  ال بل نحن أبناء  باهظةندفع ضرائب  

ي. ان مواقف الدول  القيادات العربية التي لم تساير المتغيرات الدولية. وبروز مكانة مجلس األمن كمشرع ومنفذ للقانون الدول

األخر، أدت إلى وقوع االنقالبات العسكرية المتتالية بحجة إنقاذ فلسطين.   والتي كانت للمزايدة أحدها على    العربية غير العقالنية

مثال.  وبالنتيجة ال فلسطين انقذت وال الشعوب تقدمت. ال بل ال زالت تتراجع القهقري. ال أود االستطالة في هذا األمر ألنه  

باسم المبدئية تغيب السياسية، وباسم المبدئية يغيب الحوار والمؤسف انه في كل هذه السنين    لحال بعض أطرافنا السياسية، إنها

 المغيب االكبر كان الشعب. 

قطعية    ايار الماضي بيان بمقدمة تاريخية طويلة. اال انه ينتهي بقرارات  20بتاريخ    األشوريالوطني    إعالم التجمع  أصدر

)مطالب(. من المهم لفت النظر اليها وتمحيصها والقاء الضوء عليها لتبيان السلبيات وااليجابيات ان وجدت طبعا االثنتان.  

القومي، واعتباره مع   األشورييلي: )عدم السماح لكائن من كان التالعب باالسم    من قراراته مااألولى  يقول البيان في الفقرة  

ارثاً عراقياً نقياً يجب الحفاظ عليه وصونه من خالل االقرار به دستورياً فهو   األشوريةالثقافة والحضارة  و  األشوريةاللغة  

أشورياً. اذ حيثما ذكر العراق ذكرت أشور تلك القوة العظمى التي حركت عجلة    شأن العراقيين جميعاً قبل ان يكون شأنا ً

 مازالت رغم كل المعاناة(. التطور البشري لما يزيد عن ثالثة االف سنة و

فهذه الفقرة تطالب من الجمعية الوطنية العراقية.  بعدم السماح لكائن من كان التالعب وإلى أخر الفقرة، أوال ما شأن الجمعية 

حقيق  تشريعات لت  بإصداربذلك؟ أم تطالبونها    تأمرونهاالوطنية في خالفاتنا الداخلية؟ أهي حقا المرجع االخير لحسمها؟ أم انكم  

البيان صدر   التيار   الناس بأنهم أي  إليهامالطلب؟  كل هذا يبقي غير معلوم بشكل واضح، بقدر وضوح ان  قيادة ومؤيدي 

والكلداني وكذلك السرياني والعربي والكردي هي ارث عراقي. أما   واألكدىوالسومري    األشورييعملون. فتاريخيا االسم  

وال يمكن    واالمتزاجال ندري هل يقصد نقاء الدم أم الثقافة. وكليهما قابالن للتفاعل    النقاء فال يمكن تحديده، وخصوصا اننا

قد تكون   األشورية، برغم ايماننا ان  األشوريعزلهما وخصوصا في الثقافات الحية. طبعا اسم العراق ليس فقط مرتبط باالسم  

  والمانوي يات االنفة الذكر، ومرتبط باالسم االزيدي والمندائي  هي المرحلة االطول في تاريخه. اال ان اسم العراق مرتبط بالتسم 

والعباسي والمعتزلة والحسين وغيرها من االسماء التي لها تأثيرها في العراق. وقد يكون تأثيرا ايجابيا أو سلبيا، فاسم هتلر  

ولكن االن ما الحال؟    ،بهالفخر  مرتبط باسم المانيا، كما اسم صدام مرتبط باسم العراق، وكون أشور قوى عظمى أمر ممكن  

باحث منصف عندما يدرس الفترة الممتدة بين االلف والثمان مائة قبل الميالد والقرن السادس ما قبل الميالد ال بد ان   ان أي

غريق .  فهذا ال غبار عليه، ولكن بعد ذلك، وخصوصا اننا استعمرنا من قبل الدول المجاورة أو من االاألشوريينيذكر اسم  

ومن العرب. والتاريخ غالبا يذكر الدول والحكام، فهل يعني مصدري البيان تاريخيا أم حتى االن؟ ان األمر الواضح في الفقرة 

بحجة األشوريينالتالية والتي تقول )عدم اللجوء إلى ابتكار صيغ توفيقية وأسماء مركبة أو طائفية أو مذهبية وفرضها على  

. فاألشوريون ال يقبلون اال بأشوريتهم االصيلة باختصار  أشرناإلى ذلك من سلبيات وترسبات الماضي كما    الوفاق والتفاهم وما

االبية والشعب الذي صمد هذه القرون كلها ورفض كل الحلول لقاء كل المغريات، لقادر على ان يصبر ويصمد أمام محنته 

 ومن أجل وجوده عهوداً أخرى(. 

أشوريتهم    ال يقبلون اال باألشوريينعملية توافقية.  باختصار ان البيان يقول ان    ض واضح اليهنا من الواضح ان هنالك رف

 هذا البيان عن رأيه بمن يقول عن نفسه انه كلداني أو سرياني، لقال انهم   أصدرممن  أي سألنامتأكد لو  االصيلة االبية. إنني  

أشوريون أصالء يرفضون تسميتهم    . ولكن البيان يتناسى ان من نقول انهم  أشوريين أصالء. وهذا في الحقيقة رأي انا أيضا

من اصدره. علما ان مقررات    برأي   رأيهممختزال  األشوريين. ثانيا ان البيان يتكلم باسم كل  باألصالءفكيف الحال    ألشورييناب

، مثلما يفعل أنصار األشوريةندري هل تم سحب هويتهم  األخرى ال تقول ذلك. فال    وبيانات األحزاب  2003مؤتمر بغداد لعام  

  أسقط السيد يونادم كنا بسحب هوية ممثلينا في الجمعية الوطنية وحصرها به. برغم لقاء بهرا مع أحدهم كممثل لشعبنا. أو كما  

ادرين على سحب النظام الصدامي جنسيات بعض مبدعي الشعب العراقي لمجرد انهم عروه وانتقدوا ممارساته. وهل هم بق

كل الحلول ويفتخر بذلك. لم يذكر   األشورييناالصيلة االبية؟ واألمر المستغرب ان يتحدث البيان عن رفض    األشوريةالهوية  

بل بالعناد. اطلع على    ،بالعقللنا تلك الحلول المرفوضة وهنا أيضا نكرر لعبة االفتخار بمواقف ال عالقة لها بالسياسة وال  

شوريته ال سمح هللا ويقدم إلى هذا المحفل العراقي الشرعي والتشريعي بصيغ ومقترحات  أالذي ال يقبل ب  األشوريلتالية ) الفقرة ا

شوريين  الصامدة. نقول له ومن خاللكم ايها السادة: ال شأن لأل  األشوريةوبدائل وحلول يحاول من خاللها زعزعة الحالة  

ولكنه ليس مخوال بتقرير مصير ومستقبل أمة ال   ،العناوينبالذي ينكر قوميته وذاته! فهو حّر في اختيار ما يطيب له من  

 يرضى ان يكون فرداً فعاال بين صفوف أبنائها(. 
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يذهب إلى الجحيم فهو ل  وريين به. أيشالذي يقبل بالصيغ التوفيقية، ال شأن لأل  األشوريمن الواضح ان البيان يؤكد على ان 

الصامدة. ولكن هذه الزعزعة لم توضح لنا كيف تحث في الحالة الصامدة واغلب    األشوريةناكر لقوميته ويريد زعزعة الحالة  

، األشورية  يستعملون هذه التسمية كعنوان لهم. فهذه الغالبية ومعها بقية المساومين من األحزاب   أشوريين. المن يؤمن انهم  

حل اشطب عدوك   فأحسن! وهكذا تكون الرجولة وهكذا نجد حلوال لمشاكلنا،  قادر ليسوا مخولين لتقرير مستقبل األمةبقدرة  

األمان   بر  إلى  المخالفون  يأت  ولم  يتحاوروا كثيراً  الم  فالحوار ال يجدي،  عنه،  أو من ال ترضى  .  األشوريأو معارضك 

وافاألشوريين الكلدان  يحبون  انهم  مثل  اثبتوا  التسمية    ،أنفسهملسريان  يقبلون  الذين ال  والسريان  الكلدان  في  المشكلة  ولكن 

  باألخوة االصيل يجب ان يتخذ قراره ويشطبهم من ذاكرته. وإلى المزيد من المواقف التي تذكرنا    .  ولذا فاألشوري األشورية

 لعوا على الفقرة التالية: العرب مثل قول بعض زعماءهم لمعارضيهم فليشربوا من البحر، تعالوا واط

وربما ظهور قومية جديدة في   األشوريينبحجة تجزئة    األشوريةواللغة والثقافة    )إذا تعذر البعض عن االقرار دستورياً باألمة

األشوريون مجزئون ومنذ عهود طويلة كما مّر. وان ظهور قومية جديدة أو عدمه موضوع أكبر من  الدستور، نقول لهم:  

 أشوريتنا ولغيرنا الحق في ان يريد ويسعى إلى ما يشاء(.  فنحن نريد  الحالية للبت فيه. األشورييندرة مق

األشوريون مجزئون ومنذ عهود طويلة. وان ظهور قومية جديدة أو هل قرأت عزيز القارئ هذه الفقرة، أرجو إعادة قرأتها،   

مشاكلنا    إحدىليست  ألقارئ ولماذا تأسستم؟، ولما تناضلون ايها االشاوس؟،  ا  ليتساءعدمه موضوع أكبر من مقدرة الخ.  الن  

هذه التسميات، بالتوضيح وخلق كل ما يقربنا أحدنا   هذا التشتت في التسميات. واليس من واجب التنظيمات التقريب بين أبناء

قومية؟، أم ان السياسية لديكم ايها السادة أما انت األخر اليس من واجب التنظيمات السياسية محاولة ايجاد حلول لمشاكلنا المن  

معي أو انت عدوي، ارجو ان ال تحسبوا أنفسكم السيد جورج بوش، فهو قالها وهو يملك األموال واالساطيل والتكنولوجيا 

؟ األشوريين إمكانياتببل لمن يساند القتلة والمجرمين.  اليس من واجبكم ايها السادة االرتقاء  ،بالرأيوقالها ليس لمن يخالفه 

الملوك وورثتهم فهل يجب    واالصح عن عنادنا؟ فنحن أبناء  أراناوهل يجب ان نظل عهود طويلة أخرى مشتتين وال نزيح عن  

وورثة الملوك.  لماذا تفترضون فيكم فقط الصحة؟ لماذا تخرجون من المجال السياسي إلى االيمان الديني؟،   ان يتنازل أبناء

االيام الذي ال من  يوم  في  تكن  لم  السياسة  ان  النقاش.   يقبل  يصل      لكيال  ليستمر،  مجاالته  وخلق  حوار  بل  وتشبث،  عناد 

، أو  األشوري، يقولون أما ان ترضوا باالسم  األشوريالمتحاوران إلى الحرب أو القطيعة، وهكذا السادة في التجمع الوطني  

ما   أخرى. وهذا  قومية  لكم  االخوة  اذهبوا وسجلوا  )ايها  كلماته.  كلمته وهذه هي  للعناد  يبقي  ولكن  بالساسة،  تالفيه  نحاول 

والمحافل   العلمية  المجامع  واستشارة  االستئناس  نرى وجوب  جديدة(  قومية  استحداث  )احتمالية  الرابعة  النقطة  بخصوص 

والمجمع العلمي في طهران والمجمع االكاديمية في المنطقة كالمجمع العلمي العراقي والمجمع العلمي في دمشق والقاهرة  

وغيرها، وكان لها ماٍض وأرض وشأن في    أو كلدانية  وجود قومية سريانية  أكدوا العلمي التركي والجورجي...الخ. فأن هم  

 م(.ا مسيرة العراق الحضاري أو نفوا مثل هذا الوجود. عندها يكون القرار لكم ايها السادة الكر

 عليكم من ينتخب عضو الجمعية الوطنية العراقية التاريخ أم الشعب الحي. السياسة تتعامل مع ايها االخوة في التجمع بحق هللا

على النساطرة المتكثلكين، ولكن الواقع اليوم يقول ان هنالك غالبية أو مجموعة   أطلقتالواقع، ولنقل معكم ان التسمية الكلدانية،  

التسمية. وإذا اتيت بدليل سيأتيك    كبيرة من السكان تسمى نفسها بالكلدان وتعرف نفسها  ، وإذا اعتقدت انه معاند  بأدلةبهذه 

اننا    1992مكابر. في عام    أنكالعتقد   الكردستاني، يقول ما معناه  المجلس الوطني    وأنتمكتب أحدهم عريضة إلى رئاسة 

د، فمثل هذا الشخص هل تريد ان تقنعه يقصد الكور وأنتم. اننا هنا يقصد الكلدان، األشوريةشاركنا في القضاء وتدمير الدولة 

بنا أحدنا لألخر. فمهما قالت المجامع العلمية فالسياسة تتعامل بالواقع. وهذا أهم ر أم بالحوار وخلق كل ما يق  بهذا األسلوب

 ويوافقهممؤمنين بعدالة قضية فلسطين ونذالة اليهود فعلى العالم ان يقتنع بذلك    اما داموشيء لم يفهمه العرب، فاعتقدوا انهم  

 الوطنية العراقية ان تتخذه بعد االستفسار أو االستفتاء برأي  في كل اعتقاداتهم. فما هو القرار الذي تريدون من الجمعية  الرأي

األشوريون يطالبون باستحداث  المجامع العلمية، الم تقولوا فليسجلوا قومية أخرى في النقطة التي سبقتها. اليس عجبا كل هذا )

ص لجمع نسبة عالية من  محافظة خاصة بهم وعلى أرضهم أشور على ان تكون مرتبطة بالمركز مع العمل الجاد والمخل 

هذه المحافظة وبما   المهجرين منهم فيها. لكي يستطيعوا المحافظة على موروثهم الثقافي واللغوي والحضاري ضمن إدارة

يخدم العراق كله(. شكرا ايها االخوة انكم جمعتمونا على أرض أشور. ولكن نسيتم ان أرض أشور كانت تتوسع وتمتد أحيانا 

لمتوسط، ال بل ضمت دلتا مصر أيضا، وأحيانا كانت تنكمش لتصبح مدن قليلة، ولكن االهم هل وفرتم  إلى البحر االبيض ا

ما أو. وليلعن هللا الحوار ووجع الرأس. أود ان أقول ان  االمحافظة الجديدة، أم انكم ستديرونها ب   شوريين متطلبات إدارةلأل

التاريخ، ويعت في  يعيشون  زالوا  العالم  بعض مفكرينا وساستنا ال  العالم. وعلى  نبز  ان  الكبير، يمكن  االرث  بهذا  اننا  قدون 

بنا بحجم ما كان لنا في التاريخ، وهذا البعض مستعد ان يقول ان النضال والمواقف الثابتة والمبادئ ستوصلنا إلى    االعتراف

 ما نؤمن به، والمشكلة اننا جميعا ال نعمل بقدر ثقل المهمة التي نلقيها على عاتقنا.



 

 

وأهداف متوسطة البعد وأهداف بعيدة المدى، اال ان بعض سياسينا يبدؤون بالدعوة للنضال   صحيح ان السياسة فيها أهداف آنية

القريبة، فنحن في عملنا السياسي نريد كل شيء أو ال شيء،    لألهدافالبعيدة المدى ونحن ال نملك أدوات النضال    لألهداف

 قرنا على رأينا، وهكذا السياسة واال بال شيء. وليذهب العالم إلى الجحيم ما لم ي
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 أين ديمقراطيتكم؟ أشوريتكم؟ أين 

 قراءة في مذكرة المكتب السياسي للزوعا 

  

نتفاجأ   الديمقراطية    بإصدارلم  للحركة  السياسي  إقليم  األشوريةالمكتب  فهذا حق   لمذكرته بشأن دستور  العراق،  كردستان 

 وواجب، ولكن المفاجأة كانت في المضمون التهديمي للمذكرة.

تأتي بمضامين   5،  4،  3وفي المواد    تنقلها حرفيا، فإنها  األخرى ال بل إنهافالمذكرة اذ تعيد تكرار بعض ما اتفقت عليه األحزاب 

 وخروج على اجماعها.هي انتقام من األمة

ارى نفسي مضطرا    ة تحاشي استعمال بعض الكلمات والمصطلحات، اال إنني  راننا في الوقت الذي نكرر ونعيد القول بضرو

كانت    باألجماعيقبل    وذلك الن ما تتضمنه هذه المذكرة من التفاف على االجماع الشعبي. والذي لم  للقسوة في بعض التعابير

. وهذا أمر ان اختلفنا األشورياإلقليم    مطالباته أكثر راديكالية بمعنى ذهب بعيدا في المطالبة لحد تحرير أرض أشور أو إقامة

معه ولكن ال يضر االجماع في نقطة المطالبة بالحكم الذاتي. في حين ان مذكرة الحركة تنسف كل شيء وبال مبرر معقول  

ستقود منطقة   وبالتالي فإنهاتمثل األمة  تقول إنها  لحكم الذاتي فان الحركة ستكون أحد المستفيدين من ذلك. ألنهافلو تحقق ا

الحكم الذاتي تشريعيا وتنفيذيا.  ولكن يبدو ان في األمر ما هو أدهي وأكثر ريبة ال تفصح عنه المذكرة المذكورة ويعرفه فقط  

ومقدراتها وطموحاتها. انه رد لألمة التي احتضنتهم العجيب على االضرار باألمة  بإصرارهم.  أعضاء المكتب السياسي للزوعا

أمتهم طعنة ال يمكن تفسيرها اال باالنتقام،    وقدمت لهم الكثير الكثير، وها هم اشاوس الحركة يوجهون لمن كانوا يقولون إنها

 ين. أو باستالم األوامر من مكان ما للوقوف هذا الموقف المش

 مقدمة هي آية في النفاق السياسي. األشوريةتتضمن مذكرة المكتب السياسي للحركة الديمقراطية  

فما يقال ويمارس في منابر الحركة أو التي تتبعها ليس ممارسة ديمقراطية بقدر ما هو بالحقيقة كل ما يعزز التناحر والتباعد 

حركة متمثلة بمناصريها وأعضاءها من كلمات الحقد والشتيمة لكل بعكس ما تتضمنه المقدمة هذه وبعكس ما توجهه ال  أي

  األشوري التي تنادي وتعمل في إطار إعادة بناء وترسيخ وتمتين العالقات االخوية بين الشعبين    األشوريةوالتنظيمات    األحزاب

 مكانة.والكوردي على أساس من الوضوح وفي إطار تمتع كال الشعبين بما يستحقانه من الحقوق و

انهزامية تطالب   وغالبيتها بطرح مذكرتها هذه والتي ال يمكن القول عنها اال بإنهافالحركة كانت تعد العدة لالنتقام من األمة

األخرى،    األشوريةوالشخصيات    من الحركة، بل من األحزاب  تأت الجميع بالركوع. فحيث ان المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا لم  

 من افشال المطالب وخذالن الجميع وفي مقدمتهم الشعب!فانه ال بد 

وشخصيات أكثر قدرة على    من أحزاب  بل أتى  ،الحركةفالطرح الحقيقي لحقوق وطموحات شعبنا ما دأم لم يأِت من خالل  

شعبها، كان ال بد  الفهم السياسي الواعي والتي تقدر ان تقدم خدمات حقيقية لشعبها وتعمل من أجل ضمانات حقيقية لمستقبل  

 من االنتقام!! 

، أو ان الحركة ذاهبة في بازارها )اسواقها( ومستعدة لبيع الشعب  إلرادتهافأما ان يستسلم الجميع ويركع أمام الحركة ويخضع  

ين مذكرتها التي ال تعبر عن واقع االجماع القومي القائم حاليا في سقف المطالب  امبخس االثمان من خالل مضأوقضيته ب

 سياسية وإطارها.ال

ات عديدة للعمال اتفقت على المطالبة برفع اجر العامل وحددت سقف  ابالفكرة إلى اذهانكم أكثر.. تصوروا ان نق  أقربولكي  

 مطالبتها بمطلب ممكن التحقيق ولنفترضه عشرون دوالرا للساعة الواحدة. 

ة أخرى عن  ابت وقنوات وأطر الحوار، تخرج نقوفجأة، ومن دون سابق تشاور أو حوار مع هذه النقابات رغم وجود دعوا

مستعدة للقبول بدوالرين للساعة الواحدة، وإذا تفضل أصحاب العمل وكانوا أكثر كرما ورغبوا بمنح   االجماع وتقول كال إنها

 لذلك!نرجوهم اتباع السياقات القانونية   فأننادوالرات  خمس

 كة.هذا هو خالصة مضمون مذكرة المكتب السياسي للحر

األخيرة   اآلونةمستعدة لبيع كل اآلمال التي عقدت في    فهي تقدم نفسها بانه في حال قبولها محاورا وحيدا من طرف شعبنا فإنها

أبناء  وإنها على رؤوس  شعبنا  مطالب  لتهديم سقف  حقيقة مستعدة  يقارب  الذي  السقف  هذا  على  أجمعت  التي  وتنظيماته  ه 

 طموحات وامكانيات شعبنا. 



 

 

من    هو.......... سياسي وليس طرح سياسي )يمكنكم انتقاء أي  األشوريةما طرحه المكتب السياسي للحركة الديمقراطية    ان

 الصفات التي يطلقها أنصار الحركة لمخالفيهم ووضعها في الفراغ فانه سيالئم كصفة لهذا الطرح(.

كتب السياسي للحركة أو تقويله ما لم يقله، فأني أدعوكم لمناقشة  ولكيال اتهم بالمغاالة وتقديم قراءة وتحليل مغلوط لمذكرة الم

 فقرات المذكرة ومقدمتها التي تبتدأ بعبارة: 

العام...( وتستمر المقدمة في الحديث عن    كردستان العراق المطروح على الرأي   )اطلعنا على مسودة مشروع دستور إقليم

تجاوز لني بالعبارة. )فإننا نقدم اليكم مالحظاتنا وآراءنا حول هذا الدستور  دور الحركة السياسي ورؤيتها للعيش المشترك وتنته

 السرياني(. األشوريالتهميش الحاصل لشعبنا الكلداني 

 لم نورد االقتباسات الكاملة لنص المقدمة ألنه يمكن للقراء االطالع على نصها في موقعي زهريرا وعنكاوا. 

الحركة وإعالمها وتصريحات مناصريها، يعكس ازدواجية خطاب الحركة السياسي.  ألنشطةنص مقدمة المذكرة، للمتابعين 

 األشوريوالكراهية بين الشعبين    لألحقاد   تأجيجحيث تقدم خطابين متناقضين. أحدهما هو ما يصرح به قادتها وأعضاءها من  

تركة والعالقة التاريخية والشعب الكردي والكوردي. وخطاب أخر نقرأه في هذه المذكرات عن العيش المشترك والمعاناة المش

 الشقيق.. يا لعجبي من هذا النفاق الذي ال يدانيه نفاق أخر!

  أشوري  والن المقدمة هي شكلية وال يوجد فيها ما يؤخذ عليها اال النفاق الواضح، وكذلك استعمال اسم شعبنا مرة بشكل كلدو

  فإننا تثبيت اسم واحد أو صيغة واحدة للتسمية،    ب في مذكرات تحاولالسرياني، وهو أمر غري  األشوريوأخرى الكلداني  

 األخرى وبالتتابع: سننتقل إلى فقرات المذكرة 

المدنية والسياسية ومفاهيم المساواة والحريات ومبدأ فصل السلطات   الثاني الخاص بالحقوق  الباب  )أوال: نشيد بما تضمنه 

بحقوق    اختصتكالتعليم والعمل والصحة، وهو ما ينسجم مع المواثيق الدولية التي    وضمان لحقوق المرأة، والحقوق األساسية

ومضيه اإلقليم  المجتمع في كردستان بشكل خاص، والتي بتطبيقها ستكون ضمانة لتطور  وينعكس ايجابا على حياة    .اإلنسان

 في ركب الحضارة والعصر وانعكاس ذلك ايجابا على عموم العملية السياسية في العراق(

ا قدمته مذكرة الحزب الوطني   ة وأنصارها  التي هاجمها كوادر الحرك  األشوريوكما تالحظون ان الفقرة ال تختلف البتة عمَّ

 المقابلة مع االخت ماري بيت شموئيل. وخصوصا 

ولكن الغريب في نص هذه الفقرة هو ايرادها لتسمية كردستان التي يهاجمها أعضاء الحركة وأنصارها في كل دول المهجر  

 !! التي تتبنى التسمية بالمتاجرة وبيع األمة ليل نهار، وهاتفين بالموت لها ومتهمين األحزاب

أشوريين والتركمان   كردستان بذكر الكلدو  نرى ضرورة تضمين الديباجة ما يؤكد التعددية القومية والدينية لشعب إقليم  )ثانياً:

واتفاقية   أشوري  واألرمن مع أشقائهم الكرد، ومفاهيم العيش المشترك، وذكر ما تضمنته معاهدة سيفر بالنسبة لشعبنا الكلدو

شارة إلى المعاناة والمجازر التي تعرض لها أبان الحرب العالمية االولى، وخاصة بعد حول حقوق شعبنا، واال  1926انقرة  

مذبحتي سميل   )مثل  العراقية  الدولة  على 1969وصوريا    1933تشكيل  فيها  والمشاركة  ايلول  ثورة  أثار  نتج من  وما   ،)

 التي كان لشعبنا نصيبه منها(.   1988النفال عام  عبر التشريد والترحيل والتهجير وثم ا  أشوري  ديموغرافية تواجد شعبنا الكلدو

 األخرى، وكأن الفقرتين متطابقتين، وال تعليق لنا. وهنا أيضا ال تختلف الفقرة مع ما تقدمه األحزاب

إلى )الكلدان   السادسة )أوال( شعبنا  المادة  السريواألشوريينثالثاً: قسمت  الكلداني  اذ نقر بتعدد تسميات شعبنا  اني  (، ونحن 

 (، واستخدام )السريانية( للداللة على لغته وثقافته( أشوري نطالب باستخدام التسمية الموحدة لشعبنا )الكلدو فإننا، األشوري

التسمية الشاملة كمخرج دستوري لحين    إدراج في الوقت الذي اتفقت غالبية تنظيماتنا وشخصياتنا السياسية والثقافية، على  

للداللة على    والسريانية  أشوريتسمية واحدة، تصر الحركة على اللعب بنار التسميات مقترحة التسمية الكلدوالتوصل إلى  

 بفعل ممارسات الحركة وقادتها. أشورياللغة والثقافة بعد ان انتحرت التسمية الكلدو

ل موازين القوى في مسالة ال تتطلب هذا  السرياني، وتتخبط مع تبد  أشوري  ال بل ان الحركة تستعمل في احيان كثيرة الكلدو

 التخبط.

ولكن أخطر ما في المسالة هو اعطاء التبرير للمقابل ان هناك صراعا واختالفا بين كل االطراف حول التسمية ومنح المبررات 

المقترحة أي القبول بالتسمية  التخبط واالختال  لكيال يتم  ف، سيبقي على التسمية الشاملة، وهنا فالمشرع، وفي مواجهة هذا 

 بتقسيمنا إلى شعبين(  التسمية كما وردت في المسودات )أي



 

 

لكيال يقدموا    خريناالستبقي حجر عثرة أمام    ت غير قادرة على تنفيذ مخططاتها فإنهااموهنا ستنتصر الحركة على الكل، فما د

 إنجاز لشعبهم وان كان الشعب ومستقبله هو الضحية! أي

الفقرة   لهذه  بالتسمية    فإننابالنسبة  لتسمية شعبنا حيث ترد في مواضع  الحركة نفسها صيغتان  لماذا تتضمن مذكرة  نتساءل 

)وبينها هذه الفقرة    أشوري  ي السرياني )بينها هذه الفقرة تحديدا!!(، وفي مواضع أخرى( تسمية الكلدورالشاملة الكلداني االشو

 أيضا!!!(. 

 موحدة وانت تستعمل تسميتين؟! تناقض وتخبط هذا ان تدعو إلى تسمية فأي

( والتي نصها:)يضمن هذا رابعا: تأسيساً على مفهوم الشراكة نرى إضافة مادة خاصة في الباب االول )المبادئ األساسية

أشوريين والتركمان، ولهم حق تأسيس ادارات محلية    الدستور الحقوق االدارية والسياسية والثقافية والدينية والتعليمية للكلدو

 في المناطق ذات الخصوصية اللغوية والثقافية والتاريخية وفق السياقات الدستورية.(

 ولكن عطفا على المادة خامسا والتي تنص على:  ،مشكلةبشكله الحالي فال اإلقليم في هذه المادة لو طبقت على 

بعشيقة إلى حدود االقليم، ونرى ان هذه من مسودة الدستور قضائي تلكيف وقرقوش وناحية  خامسا: ضمنت المادة الثانية

التي تكون )سهل نينوى( تتمتع بخصوصية تنوع قومي وديني ويمكن لشعبنا ممارسة حقوقه كاملة فيها وفق الحق االداري  

المحلية في سهل نينوى، وسيتم إقرار  ( ونحن بصدد مشروع اإلدارة125الذي ضمنه الدستور العراقي االتحادي )المادة 

  140المنطقة الحقاً عبر استفتاء خاص حسب السياقات الدستورية )التطبيع واالحصاء وثم االستفتاء وحسب المادة  عائديه

 من دستور العراق االتحادي.(

الحركة على تخفيض سقف المطالب التي يطالب بها شعبنا ومنذ االن   تالحظون وبشكل واضح ال لبس فيه إصرار  فأنكم

فاوضات سياسية، مانحة الفرصة للمقابل للمحاججة بان هناك من قدم سقفا اقل، بما يعنيه ذلك وحتى قبل اية حوارات أو م

من اجهاض وافشال مشروع المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا وحقنا في تشريع قوانينا الخاصة والمالئمة لطبيعتنا وللمستقبل  

 الذي نريد. 

 محلية. ال بصدد مشروع اإلدارة بأنهمان الحركة تقر  واألخطر

المادة    عائديه وان   وحسب  الدستورية  السياقات  وحسب  استفتاء  عبر  الحقا  ستقرر  نينوى  العراق   140سهل  دستور  من 

  مشروع اإلدارة وترصد افشال مشروع الحكم الذاتي بتقديمهم هذا المقترح أي انهم يرغبون عن سابق إصرار االتحادي، أي

 المحلية بمحدودية صالحياته وسلطاته.

 المحلية معمول بها ومنذ االن في المناطق التي نكون فيها االغلبية. دارةفاإل

 شعبنا وال غرابة في األمر. فمديرو النواحي واالقضية والمجالس البلدية التي نشكل فيها األكثرية تدار من قبل أبناء

منطقة في حالة المطالبة بتغيير عائديتها تمر    أليةأما التفاصيل االضافية والتي يدركها كل سياسي مبتدئ بأن العائدية االدارية  

بالمراحل التي تم ذكرها وهي موضحة في الدستور االتحادي، وبالتالي لكي يكون قرار تغيير عائدية اية منطقة دستوريا 

ب فيجب ان يخضع لما يتطلبه الدستور من خطوات، فهذه من بديهيات المسالة وايرادها في مذكرة الحركة انما هو من با

 تقدم شيئا جديدا لم يتطرق اليه أحد!!! االدعاء بإنها

ربط سهل    بشأنما لم توضحه الحركة في هذه المسالة رغم أهمية ووجوب توضيحه هو ما هو موقفها أو برنامجها السياسي  

 من عدمه. هل هي مع هذا الربط أم ال؟ باإلقليم نينوى  

 ات االرتباط أو موعدها.بغض النظر عن تسلسل خطو إجابتهوهذا سؤال تتوجب 

فبغض النظر عن كون نقطة البداية هي في اعتماد الدستور الكردستاني لهذا االرتباط، أو ان تكون نقطة البداية في البرلمان 

 العراقي، فانه يتوجب على الحركة وجميع تنظيماتنا تحديد موقفها بتأييد االرتباط من عدمه.

أو سنة فانه يتوجب على التنظيمات التي تدعي    أشهرلخيار اليوم أو مواجهته بعد  كما انه وبغض النظر عن مواجهة هذا ا

 شعبها.  والمشاركة في قيادتها ان تعلن وتحدد موقفها واضحا ألبناء االنتماء إلى األمة

أبنا استفزازي ال يراعي مشاعر غالبية  وبشكل  المذكرة  لهذه  بتقديمها  الحركة  عليها  اقدمت  التي  الخطوة  بقواه    ءان  شعبنا 

واالجتماعية. هي خطوة أتت لتشكل طعنة في خاصرة الجميع، ان تقديم هذه المذكرة   ،وشخصياته القومية، والثقافية  ،السياسية

 مبرر ومنطق سياسي.  هو تنازل وانتقاص من حقوق شعبنا بال أي



 

 

التوجهات االيجابية والتي تريد تصحيح أوضاع  ان ما اقدمت عليه الحركة هو عمل ينم على القصدية التامة في ضرب كل  

ترد   الشعب يتأمرون عليها ولذا فإنها  من أبناء  خريناالشعبنا. فالحركة أو بعض قادتها باتوا يعتقدون، من نسيج خيالهم، ان  

 بحق الشعب.   بمذكرة كلها مؤامرة

تعمل من أجل تحقيق    الحركة، أو التي ال تزال تؤمن بإنهاي أقدام الكوادر القيادية المخلصة في قيادة  رصار من الملح والضرو

الطموحات المشروعة لشعبنا، أقول صار من الضروري ان تعلن عن مواقفها من بعض القياديين الذين يسحبونهم نحو الهاوية 

نتقام هذه، وصار من  شعور قومي. بل عن االنتقام ولو كان الشعب هو الذي يدفع ضريبة اال  ونحو اتخاذ مواقف ال تنم عن أي

خلفهم إلى الهاوية التي سقطوا   مستعدون لسحب األمة ةالضروري لكل مؤسسات شعبنا ان تعي بان بعض القيادين في الحرك

فيها. فهل تعي هذه المؤسسات الصامتة موقفها وموقعها؟ ان المطالبة بالحكم الذاتي في سهل نينوى كان سقفا للمطالبة بالحقوق،  

شعبنا في دول الجوار، ونحن إذا ال نؤكد انه كان سيتحقق. اال ان مؤشرات كثيرة   كان سيكون سقفا لكل أبناءوهذا السقف  

ن الكورد. نعم انهم أرادوا ويريدون ايقاف هذه المسيرة مسيرة يذلك وخصوصا التأييد من قبل بعض السياسيبإمكانية  تقول  

عتمدين على من باع نفسه لهم وسد اذنيه عن سماع الحقائق الناصعة والتي  تحقيق آمال وطموحات أمة عانت الكثير والكثير، م 

، ولكن نقول األشوريةموجة الحركة الديمقراطية    اال وهيعلى سماع موجة واحدة    ، واإلصرار ادعاءاتهمشف زيف كل  كت

 للجميع ان ما اقترفته الحركة في هذه المذكرة هو اهانة لكل العمل القومي ولدم الشهداء. 
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 كل منا ينضح بما فيه، سيد يعقوب يعقوب  اناء

  

للمنظمة األثورية المقالة حاضرة للنشر، اال ان وصول وفد على مستوى عال  إقليم  )كانت هذه  كردستان    الديمقراطية إلى 

نشرها لكيال يعتبر النشر    لتأجيلمباحثات مع قوانا السياسية لتنسيق العمل. برئاسة االستاذ بشير سعدي، اضطرتني    إلجراء

 ارى انه من حقي نشرها االن عمال بحرية النشر وردا على مغالطات البعض(.  اال إنني محاولة لنسف مهمة المنظمة، 

كنت اعتقد عندما كتبت قراءة في مذكرة المكتب السياسي لزوعا، ان الزوعا سيسارع إلى سحب مذكرته الشاذة في التوقيت 

التسرع بنشرها، اال   ان المكتب السياسي ومن خالل السيد  والمضمون، وسيحمل بعض أعضاء المكتب السياسي مسؤولية 

يعقوب يعقوب نشر ردا اقل ما يقال فيه انه تعمية للقراء وضحك على الذقون وترديد مقولة الشهداء، ولكيال نسئ إلى المكتب  

 ل ما طا  أقولها فانا مستعد للسجاالت  ومن موقع االحترام الكلي سنرد على الرد فقرة فقرة، وإنني    فإنناالسياسي والسيد يعقوب  

 ان اردتموها كذلك. شأنها

ويه، ت ويه اناءنا وما ال يحتأدرك تماما ما يح    وألننيلقد كان عنوان الرد موفقا جدا، فكل اناء بما فيه ينضح حقا يا سيد يعقوب،  

معارض، وال يحتوي   أشوري  ويه، فأناءنا ال يحتوي على محاولة قتل  تويه وعليك االستنتاج بما يحتبعض ما ال يح  فسأذكر

  خريناالشعبنا لدى    ، وال يحتوي على التزوير وال يحتوي على النميمة على أبناءاألشوريينعلى تعذيب وسجن وتشويه سمعة  

ين مختلفين معهم، وال يحتوي  يلكي ننال حظوة، وال يحتوي على إساءة لسمعة مؤسسات عريقة ورجال دين كرماء وسياس

الحقد لتعليمات سرية، و يتحمل  فان هذا االناء ال  اناءه على كل ما سبق  ال يحتوي.. وال يحتوي... وبالتالي من ال يحتوي 

السياسي كم من نص النصيحة واسال أعضاء مكتبكم  الغضب من االساءة وقد يتحمل  قد يتحمل  حة مخلصة  يواالساءة، بل 

ونفذو قد سمعوها  كانوا  ولو  الحزب،  في  وأخوتي  انا  لهم  فيحتوي اسديناها  انائكم  أما  الحال،  هذا  حالكم وحالنا  كان  لما  ها 

 ويه اناءنا. توبالمستمسكات الرسمية كل ما ال يح

انكم لن تستخدموا مصطلحاتي وتعابيري ألنها السيد أم    وتقول سيدي  ايها  القارئ  إلى  القارئ، ولكن اين اسأت  إلى  تسيء 

ولكني   يصيب وان لم يصب فأعضاء الزوعا سيؤمنون به وهذا كفاية.  صارت العبارة لديكم قول يجب ترديده فقط وهو سهم قد

لم    بوضوح وعلنية وباسم معروف وغير وهمي أي األموروجهتها للقارئ هي قول    اعتقد جازما ان االساءة التي تقصد إنني  

 اتخف خلف قناع ما.

ار إلى أخر الفقرة، فاين االهانات سيدي ومتى كنتم من السيد تيري ال يمكن ان يساهم في اغناء الحو  أما عن قولكم ان إسلوب 

كراسكم التثقيفي رقم سبعة،    كما  كان حواركم فيفاذا  رجال الحق ومن أصحاب الحوار قولوا لي باهلل عليكم قد اكون ناسيا.  

 األشورية ة الشرقية  ؟ أكان اغناء حواركم فيما مارستموه مع الكنيسخريناالفكيف سيكون حواركم مع    ألعضائكم،وهو موجه  

ب كل أحزابنا السياسية من سهامكم  اوقداسة مار دنخا؟ أم كان حواركم في التعليمات االنتخابية السرية؟ أم كان حواركم ما اص

فيعرفه الجميع والقدح والذم صناعتكم سيدي. فانا لم اقدح ولم اذم واسال رفاقك في  اي  اقصد اغناء للحوار؟ أما عن مستو

ياسي.  باهلل عليكم قولوا لنا متى دخلتم في الحوار؟ الم يدعونكم مرارا للمشاركة في االجتماعات من أجل الخروج  المكتب الس

 بموقف موحد؟ الم تكن هذه دعوة للحوار، أم ان للحوار عندكم معاني أخرى انا ال أدركها؟

اص والمتمحور حول االساءة بكل ما في جعبته الخ  ن مألوفة)بداية السيد تيري بطرس وكما عودنا على مر سنواته ال يخرج ع

مجاراتهم في نضالهم وتضحياتهم   وبكل ما تجود به قريحته إلى الحركة وأعضائها الذين لم يستطع السيد تيري في يوم من االيام

المو على  ومبداوالقدرة  الظروف  أصعب  في  النضالية  يناضلئ صلة  التي  قضية شعبهم  بعدالة  المطلق  وإيمانهم  ون من يتهم 

يحمل هم شعبه  إنسان   ك أما عن االساءة فإنني   مألوفيأجلها(. والحمد هلل فالكل يعلم ويعرف ان الكتابة حول الحركة لم تكن 

وقناعاتي وان كانت   أقول رأي  فسأظلالتي تمنحها لمناصريكم من خالل تبرير سبابهم،    ويؤمن بالديمقراطية وبحرية الرأي

ب قناعاتكم سيدي. ال  التي  ضد  الممارسات  تقترفونها ال بل كل  التي  الخاطئة  الممارسات  افضح كل  ان  ارى من واجبي  ل 

الممارسات تدخل في باب االجر انه يجب  اتتعمدون ممارستها رغم علمكم ان هذه  السكوت عن    علىم. وهل تعتقد سيدي 

إنني   تعتقد  ولماذا ال  العزيز  أكثر سيدي  اريحكم  لكي  ولكن  الغريب؟  لعبتكم ومنطقكم  تمرروا  لكي  هذه  المشينة   مذكرتكم 

بالحركة وبتاريخها وبممارساتها. وبالقدرة على القراءة المسبقة لسلوك قيادتها وهذا جراء الخبرة وليس    اختصاصيااصبحت  

ديمية بالحركة. وهذا يجب ان يزيدكم فخرا الن هناك من أختص بكم اليس هذا دليل الشهرة والصيت؟  قد نلت شهادة اكا    ألنني

حسنة في حركتكم قالها ومدحها ولم يخف مثل أعضاءكم من السالم على مخالفيهم في االنتماء  ى  ولعلمك ان تيري عندما رأ

 السياسي.

 األشوريعملياً منذ كان عنصراً من عناصر التجمع الديمقراطي  )سيرة هذا الشخص في االساءة إلى الحركة ـ زوعا بدأت  

الذي أنشأه وموله ودعمه سياسياً ومعنويا الحزب الديمقراطي الكردستاني أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، وتواصلت  
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لة عيش اال أن العقدة من  هذه المسيرة معه إلى المهجر وإلى اليوم وبالرغم مما يقدمه هذا المهجر من حياة ورفاهية وسهو

الحركة ـ زوعا بقيت متأصلة في شخص السيد تيري بطرس ولم يستطع الفكاك منها لكونها حالة من الشعور بالنقص متجذرة 

 في الشخصية التي تركت الوطن وساحة النضال الحقيقية واستوطنت المهجر(. 

م  ؟ وهل استال األشورياثناء تواجدي في التجمع الديمقراطي  للحركة   إساءاتناوهال ذكرت  الفألخوش فتاحي  أنتموهللا سيدي 

الذي استلمتموه؟ وهذا مثال ال أكثر يا سيد ياقو قد   الهاونأحد عشرة بندقية الية ونصف الية يعتبر تمويال؟، وماذا عن المدفع  

السياسي يضم اطباء نفسانيين فهال    اعلم ان مكتبكم  أكنلم    ،الكثير. فانا كنت هناك، وأهال بك يا سيد فكاك العقد  نال تعلمو

فككت لي عقدي الزوعاوية التي تذكرها ومشيتم بصورة صحيحة. بمعنى ان ال يكون في مسيرتكم ما يعاب عليه. ان تيري 

والترصد مثل مذكرتكم هذه فيسموها أمر أخر.    ولكن األخطاء المقترفة مع سبق اإلصرار   ، العمليمكنه التعايش مع أخطاء  

فانا ال اتمناه لكم سيدي، هذا الهناء الذي تدعيه والمهجر الذي أخترته. استفسر من رفاقك كم قدمت لكيال  وهناءته  ر  وعن المهج

حتى لو كان ثمنها أمضاءك المقالة   ،الومكلن    ولكن االقدار أمر أخر. ولكن ان رغبت ان تهاجر رغم ذلك فإنني    ،أصله 

 باسمكم. 

ال تدخل في إطار حرية   ( والتي يجب ان تدرك إنها5،  4،  3أت به هي النقاط التي ذكرتها لكم )جالمضمون التهديمي والذي تفا

الحركة في قول ما تريده أو في تحديد نهجها السياسي. بل تدخل في باب اقل ما يقال عليه انه التخريب المتعمد. أو االنتقام أو  

لمتتالي الذي يقوم به الزوعا كل مرة. لقد تمت دعوة الحركة إلى  وهنا ان شعبنا سيدفع ثمن التخريب ا  اعدائي.على وعلى  

مرات عديدة، وكان من المفترض ان تحضر هذه االجتماعات لكي يقدم شعبنا ومؤسساته مذكرة مشتركة   اجتماع األحزاب

وبعد ذلك تقديم   خريناالتعبر عن الجميع وتحقق القدر الكافي من مطالب شعبنا.  ولكن عدم المشاركة وانتظار ما يخرج به  

مطالب هي أساسا متبلورة ومتحققة في الدستور وال يحتاج لتنفيذها اال قوانين من البرلمان االتحادي. هذا معناه ان حركتك 

الحكم الذاتي لشعبنا. فقط ألنه لم يأت منها ليس اال. أما عن   كانت تبيت لهذا األمر. العمل على افشال العملية القاضية بإقامة

دستورية وهذا كما تدرك ويدرك كل سياسي مبتدئ   بل اشترطت إجراءات  ،تنفيهاكردستان فمذكرتكم لم    لحاق المنطقة بإقليما

)إقرار  أي  تحصيل حاصل ألنه ال يمكن اجراء تغييرات ادارية ودستورية اال باتباع الخطوات المنصوص عليها في الدستور.  

االتحادي   البرلمان  في  على  االس  إلجراءقانون  تؤكدون  فقط  انكم  المنطقة(،  عائدية  إقرار  سيتم  االستفتاء  نتيجة  وبعد  تفتاء 

سيكون قرار مستقبل سهل نينوى دستوريا. أما عن االجماع    الواجب اتباعها وهي ستتبع حتما الن بهذا األسلوباإلجراءات  

إلى مستقبل   ندعونقرر مستقبل سهل نينوى، اننا  هو هذا التأييد اإلعالم ي والحزبي والمؤسساتي لهذا المطلب. كما اننا لم  

معين ومحدد. ونريد ان نقنع شعبنا بهذا المستقبل، لكي تأتي نتيجة االستفتاء لصالح ما نراه. والظاهر ان مكتبكم السياسي لم  

يعد يفرق بين المطالب وبين ما يجب ان يتحقق. بين البرنامج وخطواته وبين الواقع. الظاهر انكم تعيشون حالة هلوسة سياسية 

عضاءنا فانت في العراق ويمكنك السؤال عنهم وعن عددهم فانا اعرف ان المؤتمر االخير حضره أكثر من  سيدي. أما عن أ

مائة وعشرة مندوب وأكثر من عشرين ضيفا مختارا من المستقلين. ولكن كل حزب ال يعمل وال يكسب شرعيته بعدده، فحزب  

نحن    ته كما تعملون. إذا نحن لم ندع مثلكم تخويل األمةحسبنا كل عضو وعائل  لوالبعث كما قيل كان يضم خمسة عشر مليون  

، العتقادكم ان  نعمل من أجل الحصول على هذا التخويل وبالطرق القانونية. ولكنكم تحولون النقاش إلى مسالة تخويل األمة

أكثر تمثيال  كردستانية  ال  صوت والتي أتت غالبيتها من المهجر هو تمثيل لألمة. وبهذا المنطق تكون األحزاب   ألفاالربعين  

فأين ذهبت بقية    ألفنسمة؟ وإذا كان عدد شعبنا ستمائة    ألفتعتقدون ان تعداد شعبنا؟ هو مئة    بالتأكيد ال  ألنكملألمة منكم.  

شعبنا. أم انهم كانوا في مصايف سورية واالردن. ومرة أخرى   صوت على اقل تقدير ألبناء  ألفاالصوات من االربعمائة  

ر باننا عقدنا مؤتمرنا في قرية من قرى شعبنا فالمؤتمر الثاني كان في قرية شيوز. والمؤتمر الثالث كان في اينشكي  نفتخ  فإننا

 فسيكون في كوندى كوسا أو كوري كافانا انشاء هللا.  الرابعأما المؤتمر 

تعذيبهم ومنح الفرص لألخرين  شعبنا و  حقائق تتكلم مقدمة مذكرتكم هل هي حقائق الجلوس في المقرات وسجن أبناء  عن أي

هل هذه هي الحقائق؟ اتريد   .األخرى )مثل استعادة بندقية الرفيق ادد وغيرها وغيرها( رغم النصائحلكي يهينونكم مرة تلو  

ان ادخل في التفاصيل الدقيقة؟  ان كان هناك نضال مشترك فهو بين كل الشعوب العراقية ضد النظام البائد واجهزته القمعية  

؟ هذا حق ونحن كنا سنعبر على مالحظتكم بنضال الحركة لو انكم حقا كنتم تراعون مشاعر العيش  إلجراميهالتي ال مثيل  وا

المشترك. أما مشاركة الحركة في انتفاضة أذار فأمر يدعو للضحك اليس كذلك سيدي؟!! فالظاهر انكم لم تكونوا على علم  

النظ ان حاول  االنتفاضة وبعد  بعد  الناس  الوصول من وصل من أعضاء  بان  الجماهير. حاول  قمعها، هربت  ام واجهزته 

مشاركة في االنتفاضة تتحدث؟ أما عن    الزوعا ولكن كانت الجماهير في طريقها إلى جقركا وغيرها من مدن تركيا. فعن أي

شعبنا، ونعمل   حياة فرد من أبناء  ما نمني النفس به هو إنقاذ  فأقصى اقر باننا لم نكن من هواة تقديم الشهداء.    الشهداء فإنني  

شعبنا. أما إذا  إنسانة من أبناء و إنسان   ندرك اننا بحاجة لكل   ألننامن أجل اتخاذ كل المحاذير لكيال تذهب روح بريئة هدرا. 

لى كل واحد  نا الحزن عكان فخركم في الشهداء وعددهم فهذا الفخر ال ندعيه ونتركه لكم. ورغم كل شيء اننا نتأسف ويمأل 

قتال من شهداء أمتنا وخصوصا األخيرة شعبنا ذهب ضحية الغدر والخيانة ونعتبر كل من ذهب ضحية في السنوات  من أبناء

وضحايا االرهاب وبالتأكيد الشهداء الخالدين يوسف ويوبرت    ضحايا الحرب العراقية اإليرانية. وضحايا حرب الخليج الثانية



 

 

وشهداء  وشى بهم وسلمهم للسلطة. فهؤالء جميعا هم شهداء األمة عمنكم للعمل من أجل الكشف  ويوخنا. وسنضع يدنا في يد

 .لهذه األمة بانتمائهكل حزب يقر 

مطلب، الن   لن تقدم أي  فهي في نشر مذكرتك التي تدعي بال مواربة إلى تأهيل الحركة كردستانيا. مقابل إنها  انهزاميكمأما  

 .لإلقليمفي اغلب المناطق ويمكن ان يسير أكثر فأكثر لألمام بتطور واستقرار النظام القانوني الذاتية متحقق  اإلدارة

أما عن قولكم تقديمه هدية، فهو يدل على جهل المكتب السياسي بالسياسة وبالواقع الديموغرافي لما نسميه سهل نينوى. الم 

يمكن ان يأتي بنتيجة القبول لالنضمام. حتى لو رفض القبول يقل لكم أعضاء المكتب السياسي ان طرح األمر على االستفتاء  

شعبنا والعرب القاطنين فيه. الن االزيدية والكرد المسلمين والشبك ستؤيد ذلك. هل قرأتم المنطقة ديموغرافيا وميول كل   أبناء

اقتطاع أجزاء من إمكانية  ا سيعني  ؟ وحتى لو قسم السهل إلى الوحدات االدارية االصغر وهي النواحي، فان هذفئة من سكانها

إقليم إلى  وانضمامها  نينوى  وبقاء    سهل  فماذا  كردستان  الموصل.  في محافظة  انكم   أنتماألخرى خارجه  حينذاك؟  فاعلون 

نتيجة.  فنحن عندما قررنا المطالبة بضم    تصرون على خططكم التي تحركها فقط رغبة في أثارة الغوغاء والتي ال تأتي بأي

قلنا ذلك بوضوح وذكرنا أهم األسباب التي تدعونا إلى    2006سهل نينوى في المؤتمر الثالث للحزب المنعقد في تموز    إقليم

أما   إقليم  أنتمذلك.   انكم تعملون من أجل ليس تقسيم شعبنا بين  الذاتي، اال  الحكم  افشال  الذي تعملون من أجل    ففي الوقت 

األخر سيبقي تحت سلطة كردستان و  سينشأ. بل تقسيم سهل نينوى أيضا فبعضه سينضم إلى إقليمالسني الذي  م  كردستان واالقلي

العرب السنة بما يبشرون به من قوانين إسالمية متشددة. أما مسالة الهدية فنعيد ونقول لكم سيدي هل ان سهل نينوى االن بيدك 

  يقول لماذا وكيف وتعتبرون كل الناس مثلهم؟ وتحت سلطتك؟ لكي نقدمه هدية أم تتعاملون مع من ال يسال وال

وما هي المطالبة بالحكم الذاتي اليس طلب ضمانات؟  أم لديك الضمانة منطقة ادارية. وتقول في الوقت الذي ال تزال مئات 

الكردية وبقاء دون المستويات الالئقة للعيش مقارنة بالبحبوحة التي تعيش فيها مثيالتها من القرى  اإلقليم  من قرى شعبنا في  

لم تسمع بحركة االعمار التي ينفذها االستاذ سركيس اغاجان.   أنكليست اقوالك والظاهر  أالعشرات من قرانا تحت التجاوز.  

قبل البدء   أم ان حفركم لساقية والتطبيل لها ليل نهار كان أفضل من القائم حاليا؟ وخالل وجودكم في الحكم بشكل قوي أي

قرية مبنية برغم من قول البعض ان األموال التي يصرفها السيد سركيس اغاجان كان يستلمها أيضا   بتهميشكم لم تكن هناك

قرية. علما ان السيد سكرتيركم الحالي االستاذ يونادم كنا قال ة السيد يونادم يوسف كنا.  وبالرغم من عدم رفع التجاوز عن أي

تجاوز وليس هناك من    ألصحابهاالحكومة حينها دفعت تعويضات    ان  في مقابلة مع جريدة الشرق االوسط بشأن التجاوزات.

المغرضين )أي قرأناه منذ سنوات، ولو  وهو كالم  فهذا  فمن منكم نصدق؟  بالتجاوزات(!!  ان   االدعاء  نقرأ ونسمع  لم  أننا 

بل آراء االشخاص   ،الحركة  ال تعبر عن رأي  حركتكم طالبت يوما برفع التجاوزات اال في منابر البال تاك والتي تقولون إنها

ذاهبة في بازارها   انوي لوي عنق الحقيقة بقولي ان الحركة تنوي تركيع الجميع وإنها  على بر! أما عن قولك إنني    فأرسونا

ت  بات  )اسواقها( لبيع الشعب وقضيته الخ الفقرة. فكل ممارسات الحركة منذ مؤتمر لندن تدل على ذلك ولم نذكر ما قبلها.  ألنها

معروفة وتعود لتعزف على معزوفة تقديم الزوعا للشهداء فهل تضمن عودة هؤالء الشهداء إلى حضن الزوعا لو عادوا احياء؟  

ومن يؤكد انكم ضحيتم بهم من أجل قضية الشعب وعدالته؟ اليس    أو.أم انهم كانوا سيلتحقون بالتيار الوطني أو ببيت نهرين  

ل شهوتكم للحكم والسلطة والمال؟ إلى متى ستظلون تتاجرون بدماء الشهداء وال اعتقد  ممكنا القول انكم ضحيتم بهم من أج

انهم في مناقشاتكم الداخلية يحظون بهذا التقدير الذي تتاجرون بهم في العلن. ولعلمك فان أمتنا قدمت مئات االالف من الشهداء  

لم نكن يوما    ألننااننا قدمنا القليل من الشهداء والضحايا  وانا افتخر    .إليهمفهل تنسوهم وتتذكرون شهدائكم حينما تحتاجون  

في فترات سابقة    نفكر ونعمل بتهور. ولم نقل أبدا اننا بحاجة للشهداء لكي ينتشر صيتنا أبدا ولم نفكر بذلّك! أما ما تدعيه إنها

 خرين االوجود    موحتى بعدخطت خطوات لتحقيق وترسيخ مكاسب لشعبها لوحدها. فأن ذلك يعود إلى عدم وجود غيرها،  

في العراق وفي    أنكفانهم لم يستطيعوا االتيان بجديد. الم اقل لك سيدي ان الكثير من المعلومات لم تعط لك صحيحة رغم  

 إلى الدستور العراقي ماهي مقترحاتكم بشأنه اليس من واجب األحزاب  فلننأتبلسانه؟،    وتتكلمبغداد وفي المكتب السياسي  

ردستان وتقولون انكم كنتم بيضة وك  ها وتعميمها لفائدة الجماهير؟ ماهي مشاريع القوانين التي قدمتموها في إقليمنشر آراء

 إنجازات   ب كل تنظيم ان ينشر ويعمم ما قدمه سواء تم قبوله أم تم رفضه؟ فعن أيجالقبان في حكومة االقليم؟ اليس من وا

حقيقية وان لم تكن كذلك. اليس كل ذلك في الممارسة الديمقراطية   التي ذكرتها فلنقل إنهاتتحدث؟ أما عن ان منشوراتنا أو النسبة  

كنتم الحزب الحاكم   ، ألنكممككما تدعون من إنجازات  وأنتمالحزب المعارض يقوم بنشر أخطاء الحزب الحاكم؟     عادي؟ أي

حن ذكرنا أخطائكم، ان خطيئتنا الوحيدة الظاهرة هي اننا  ونحن كنا في المعارضة. ولكننا لم نحاول القتل ولم نزور ولم ولم. ن

في كل المفاصل التي كان يمر بها شعبنا ضحينا على المستوى الحزبي ألجل تحقيق شيء لشعبنا. ولكنكم في كل المفاصل 

أدركتم ان االجماع    ألنكمتضحية بسيطة لتحقيق اجماع قوي في شعبنا.    استغليتم ذلك لتحقيق المكاسب الحزبية ولم تقدموا ولو

الفردية التي ال يعلم بها أعضاء  العقل والغاء لدور الفرد الواحد االحد.  والغاء لدور القرارات  القومي يعني تفعيل صوت 

انكم تعشقون    بل يتم تبريرها بعد ذلك. ونعود لمسالة الحقد على الحركة، اعتقد انكم ترغبون في المديح فقط، أي  ،قياديون

بحق شعبنا.   إجرامابل رأيته    ،سليماتفعلون، لماذا تسميه حقدا في الوقت الذي هو نقد لفعل مارستموه ولم أره    ذاتكم وكل ما

دار إصبرأيهم الشخصي. الم تقرأ مقدمة مقالتي وهي تقول )لم نتفاجأ ب  في حين تبررون سباب منا صيركم وزرع االحقاد  



 

 

لمذكرته بشأن مسودة دستور إقليم كوردستان العراق، فهذا حق وواجب( إذا    األشوريةالمكتب السياسي للحركة الديمقراطية  

يؤمن بالديمقراطية وتطوير   إنسان    انا اعطيتك الحق في ذلك ال بل زدته وقلت انه واجب. ألنه حقا واجب كل تنظيم أو  

ذ الحكم الذاتي ولعدم توحيد التسمية في مضمونها الذي يمكن ان يعطي المبرر الحقيقي لعدم تنفي  الحقوق لشعبه. بل قلت رأي

أو اغلبه سيكون ضمن   الطروحات علما ان مستقبل سهل نينوى  فيه كما  اإلقليم  بحجة تعدد  لو لو اجري االستفتاء   ستعلم، 

اجريت مسحا لسكان السهل ولميولهم الحقيقية. حتى لو جلست لوحدك وتمعنت في المسالة ستجد ان زوعا بمذكرته هذه خان 

شروعا ومطلبا لضمان حقوقنا دون سبب حقيقي. بل أما لعدم اإلدراك أو لعدم امتالك القدرة على التحليل واالستنباط.  تطلعا م 

ولكنها ستظهر أو لسبب إعادة تأهيل نفسه على حساب تطلع مشروع لشعب تواق للحرية ولكي    ،نجهلهاأو ألسباب أخرى  

 يمارس العيش في بيئة يصنع قوانينها بنفسه. 

األخرى موقفا موحدا ليظهرنا أمام القوى الكردية  لضير في انفراد الحركة بموقفها بنفسها وعدم مشاركتها التنظيمات  وما ا

النقاط المعترض عليها هي )  ألؤكدتتفق أو تكاد تنقل    كاتفاق الجميع؟ انا ذكرت إنها النفس    لتأهيل( هي نقاط  5،  4،  3ان 

إنجاز حقيقي لحد االن اال على مستوى نشر الوعي    عاويا. الن زوعا لم يقم بأيإنجاز ان لم يكن إنجازا زو  ولضرب أي

القومية    القومي وهو ما مارسته األحزاب النشر لجعل أعضاءها عبيدا لما تقوله  والمؤسسات  األخرى. ولكنها استغلت هذا 

 افرادا ال يعرفون معنى لماذا وكيف.موقع أو مكان.  قيادتها ولم تنشأ افرادا احرارا يمكنهم ان يخدموا أمتهم في أي

الذي يطالنا منكم ومن أعضاءكم   الزعيق والشتم والسب  قانونيا    ألنناوما هذا  أمرا  ان صار  بعد  بإقليم كوردستان.   نقول 

ولكن اين رأيكم كتنظيم وكأعضاء منتمين لهذا التنظيم. أم هي   ،الشخصي  رأيهمانهم يمثلون    رأيكودستوريا. اال تزال عند  

عيط معيط، كل يغني على لياله.  أو هي سياسة مخطط لها فالمهجر المعبأ بفعل إعالم كم ضد الكرد يجب ان يبقي كذلك أما  ش

خطابين سياسيين، وحسب الطلب وليس حسب المنهج والنضال المشترك الذي تدعيه. وإذا    في العراق فاألمر مختلف! أي

اسكات معارضيكم بتشويه سمعتهم وجعل منابركم مرتعا    تحاولون   ايهم فلماذفي قول رأاألخرين  كنتم هكذا تحترمون حقوق  

العريقة؟   المؤسسات  وتخريب  السياسي  والدجل  االكاذيب  اللنشر  بهذه  ولماذهل  الرأي؟،  حرية  تحققون  سيادتكم   ا ممارسة 

في شؤون وشجون    التعبير عن رأيا مثلك ومن حقي  يأشور  الست    .التي اعبر فيها عن رأي  زعالن وغضبان من مقاالتي

 أمتي؟!

اإلقليم  أما عن مطالبتكم بمعالجة أثار ثورة ايلول كما تقول. فأقول لك ما هو العمل الذي عملتموه أبان مشاركتكم في الحكم في  

ذه الثورة؟ أم انكم ه  ألثارت جاالمعال  إحدى عمليات البناء القائمة حاليا  وأليست  ولماذا لم تعالجوا أثار هذه الثورة على شعبنا؟  

 وتريدون تنسيبها لنفسكم. األخرين أو بعد ان ينجزها األخرين بعد ان يثيرها  األمورتثيرون 

شئت أم أبيت هناك دعوة عامة وشاملة لالتفاق على التسمية الثالثية كتسمية موحدة لشعبنا. أما عن اشتراطك مؤتمرا لهذا 

سرياني والذي جمدتم أمانته العامة    أشوري   الذي تحول بفعل فاعل إلى الكلدو   أشوري   األمر فاألمر متروك للمؤتمر الكلدو

ورات ولقاءات  اومش  وقواها. ولم تدروا ان التفويض مشترط بإنجازات  بعد ان اعتقدتم انكم حصلتم على تفويض من األمة

التسمية الثالثية كحل اال ان الغالبية    األشوريطني  وجلسات لألمانة العامة للمؤتمر. وفي مؤتمركم العتيد طرح الحزب الو

  ولكننا اشترطنا ان يبدأ المؤتمر بعد الجلسات االحتفالية أي   ، المؤتمرالصامتة اقرت التسمية المركبة. ولعلمك اننا باركنا نتائج  

تكم مسالة ادرط العقد، ونحرت قيان يستمر من خالل فعالية أمانته العامة. ولكنكم استعجلتم قطف الثمار الحزبية للمؤتمر فف

على مذبح المصالح الحزبية الضيقة. وكم ناشدناكم االلتقاء والعمل المشترك والعمل الحقيقي وليس   التسمية واالتفاق بشأنها

أي لم تعر  في حالة نشوة وسكر  القيادة في زوعا كانت  ان  اال  الشعارات  للعمل   اهتمام الي  طرح  نصيحة ودعوة حقيقية 

رك، المبني على النقاط الحقيقية والواقعية لمديات العمل القومي لشعبنا. إذا ان طرحكم للتسمية المركبة االن هو لصالح  المشت

بانيبال والذي كان االخير ولم تتفقوا على التسمية    و كما فعلتم في اللقاء الذي عقد في جمعية أشورابو  مفصولتانبقاء التسميتان  

واحدة. أما ان الحركة تعمل على إنجاز وتحقيق    ،وأمة  ،واحد  ،شعبتسميتان وكأننا شعبان وليس  الثالثية. وهكذا ادرجت ال

ولكن يحتاج إلى تفعيل وإلى حلفاء. اال ان المطروح الحالي هو سقف    ،متحققمقررات المؤتمر القومي، فاإلنجاز دستوريا  

إلى محافظة مستقلة   ترتقي  المنطقة االدارية والتي قد ال  الذاتي يمتلك سلطات تشريعية  اعلى من  الحكم  عن نينوى. ولكن 

إلى التنفيذية. هذا ناهيك عن تذكيري لك ان مسالة انضمام سهل نينوى قد تكون محسومة وان لم ينضم كله فأجزاء   باإلضافة

ألمر ليس في اليد  منه وهكذا فأهل سهل نينوى تريدونهم منقسمين. واليس المطالبة بالحكم الذاتي ضمانة؟ ولكن تأكيد تحقيق ا

بل يجمع عوامل القوة لتحقيق برنامجه. وأول بوادر هذا العمل    ،يقينيةفنحن نعمل من أجل ذلك. والسياسي ال يعطي تأكيدات  

على الدوام. وهذه المقالة    مفتوحاكان اجتماع أحزابنا لمناقشة المسالة والمطالبة منكم حضورها ولم تلبوا رغم ان الباب كان  

العمل في دستور إقليم كوردستان   إدراجذ الهمم لتأييد المشروع. ان تحقيق األمر إذا يعني  حش  هي ضمن إطار هذه الدعوة أي 

في   ومن ثم تليه خطوات دستورية على المستوى االتحادي أياإلقليم  وبالتالي سيعتبر األمر ملزما ألي حكومة تأتي لتحكم  

األخر  ية وتثقيفية سيتلو أحدها مخطوات سياسية وإعال بغداد. وبعد ان يقر البرلمان األمر يعمل إلى اجراء استفتاء حوله، إنها

 ألخذهابل تحتاج إلى المبادرة    ،سياسةالمضمونة ال تحتاج إلى    المضمونة؟ االعمال   ليست السياسة هذه، أم فقط االعمالأو



 

 

اال تحتاج إلى حلفاء لكي تتحقق وبشكل يتم مراعاة وزن شعبنا فيها واال  ذاتية؟  معروضة، فهل هي معروضة لكم إدارة  ألنها

منطقة مختلطة وتكاد شعوبها    ل سيؤيدك الكرد المسلمين واالزيدية والشبك والعرب في مطلبكم؟ إنهاتحتاج إلى استفتاء وه

من ثالثة أو اثنين من هذه المكونات، فهال فكرتم مرة    واعدادها تتساوي وقد تكون لنا الغلبة اال اننا كشعب ال نشكل الغلبة الي

هل ال زلتم عند رأيكم انكم لم تخفضوا سقف مطالب شعبنا.  أقول، ال بل  أخرى وسحبتم هذه المذكرة التي ال تحقق شيئا؟  و

انكم تعملون بجد من أجل تقسيم سهل نينوى وجعله قسمان، ال بل انكم تبيعون وهم المنطقة االدارية وهي اقل بكثير من الحكم 

شعبنا. في حين ان مشروع    ن مدارة من غير أبناءوبالخليط القائم ستكو  تحققت المنطقة باحتماالته النادرة فإنها  الذاتي وحتى لو

السرياني(، فهل أدركتم مدى التخريب الذي   األشوريالحكم الذاتي يطالب بان تكون المنطقة ذات حكم ذاتي لشعبنا )الكلداني 

البلدان المجاورة، أما عن استعجالي مواجهة الحر  ،لناتمارسه حركتكم؟  ليس   كة مع الفصائل بل لبقية مكونات شعبنا في 

في صدد الدعوة إلى هذه    تواجه أم تريد منا كشعب االنتحار.  ال اعتقد إنني    أنكالكردية وبالقراءة التي سقتها لك االن. فهل  

  أدعوكم  لست من منظري المواجهات والبطوالت الدونكيشوتية وقيل رحم هللا أمرئ عرف قدر نفسه.  إنني   ألننيالمواجهة 

يس إلى تعمية الجماهير بوعود ال أساس لها من الواقع. واؤكد ان القصدية واضحة لكل من يملك البصيرة إلى الوضوح ول

 القصدية الجرمية أو لتركيع الجميع بما فيه شعبنا كله من وراء مذكرتكم المشينة هذه.  أعنى

ة؟، وأدعو مكتبكم السياسي لسحب هذه وبصراحة وبال موارب  وأخيرا اين االهانات واالساءات سيدي؟ الم يكن كل ما قلته رأي

بل تضعنا في موقع الضعيف كشعب يريد تحقيق إنجاز مستقبلي يضمن استمراره واستمرار بقاء   ،شيئاالمذكرة التي ال تقدم  

وتطوير هويته القومية وقدراته االقتصادية والعلمية. وعلى االقل سيذكركم الشعب بإنجاز واحد وهو العودة عن الخطأ وليس 

تقديم الشهداء. كما أود تذكيركم إذا كنتم تريدون ان يكون سهل نينوى تابعا للمركز فلماذا حشرتموه في مذكرتكم وحشرتم  ب

معه انكم ستعملون من أجل ان يكون منطقة ادارية؟ الم يكن كفاية ان تقولوا انكم تعارضون الحاق سهل نينوى بإقليم كوردستان 

من أوراقه السياسية قبل ان    األشوريولكن ما ذكرتموه هو بالضبط محاولة لتجريد المفاوض    وكفى هللا المؤمنين شر القتال؟  

 على وعلى شعبي والكل إلى الجحيم.! هاانيدخل المفاوضات في معادلة عنو
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 ! مراهقة سياسية كفانا

  

بالرغم من ان الدستور ال يعتبر كتابا مقدسا ويمكن التغيير فيه وتعديله، بالرغم من الصعوبات التي وضعها المشرع لذلك. 

وألنه وثيقة اتفاق أخذت وقتا طويال لكي تتبلور، حول الهوية ونظام الحكم والحريات. وبالتالي ال يمكن التالعب به يوميا أو  

 تور تعود كل الشرعيات التي يدعيها حكام البلد من واضعي القانون إلى منفذيه.فإلى الدس المشرع،حينما يرغب 

التغيير فيه. كما تم تحديد حقوق واجبات المواطنين،   ه وإسلوبالعراق صار يمتلك دستورا، تم تحديد نظام الحكم وإسلوب

دستور أمر مشروع، ويمكن تحشيد القوى السياسية المفترض ان يكونوا متساويين بنظر القانون.  وبالطبع المطالبة بتغيير ال

الحقوق   يشاء من  بما  يطالب  وان  يشاء  ما  يقول  ان  لكل مواطن  نفسه، ويحق  الدستور  متن  في  أمر منصوص  لذلك. الن 

إلى   واالمتيازات استنادا إلى الدستور. ولكن العمل السياسي يجب ان يستند إلى االليات التي يحددها هذا الدستور للعمل وليس 

 الصياح والتهديد والوعيد.

السياسة كانت على الدوام تعبيرا عن موازين القوى وليست تعبيرا عن المبادئ والقيم. فيجب إذا على من ينادي بأيشعار ما  

 ان يقيس قواه وامكانياته لكي يتمكن من القول ان كان قادرا على تنفيذ ما يصبو اليه أم ال. 

ين المراهقين ال خالف. والمراهقة هي المرحلة التي يعيش فيها اإلنسان  يلمراهقة السياسية أو السياسمن ااألشورييننعاني نحن  

طارئ سلبي يحد من طموحاته أو ممن يجعله يشعر بالواقع   مع ذاته وخياالته وطموحاته التي ال يحدها شيء. وان شعر بأي 

ر بحالة تبدل فسيولوجي توثر فيه والسياسي المراهق لدينا يمر أو كره شخصي له. فالمراهق يم  من حوله العتبر ذلك مؤامرة

أمام طموحاته  سدا  وبوقوفهم  سند،  ودون  له  بالعداء  ذاك  ويتهم  هذا  يسب  تراه  ولذا  الظاهرة  الفسيولوجية  التغييرات  بهذه 

 .الماورائيالمشروعة أو التي يشرعها خياله الهائم في العالم 

القائ النظام  البعض من مهما كان رأينا في  المكاسب أو ما حققه  البعض من  العراق. ومهما كان رأينا بما حققه  بلدنا  في  م 

االخفاقات ونحن منهم بالطبع. يجب ان ندرك ان تغيير الواقع يمر بعدة الطرق، وال اعتقد ان ما يسير عليه سياسيونا االشاوس  

غيير ما يعتبروه سلبيا، وانا معهم اقر بالسلبيات، ولكن النقاش يسلك أحد الطرق الطبيعية والمالئمة للواقع المعاش في العراق لت

 هو حول االليات والخطاب السياسي المرافق. 

والطرق التي يجب ان يتبعها سياسيونا لتغيير الواقع ومهما كان، ليس بسب فالن أو التهجم على عالن أو رفض ما تم إقراره  

شة التي ال تغيير شيئا اال اشباع نرجسيتنا نحن ونحن فقط. والننا  دغرف الدروالتهجم عليه من على المنابر اإلعالمية أو في  

أشور )األرض( من كل اطيافنا الطائفية والسياسية والعشائرية كنا من دعاة النظام الديمقراطي وبلهفة ما بعدها لهفة.    أبناء

م مراجعة أسماء تنظيماتنا السياسية وستجدون  لحد ان معظم تنظيماتنا السياسية ادرجت صفة الديمقراطي في اسمها ويمكنك

اني محق في ذلك. وقد افرزت الديمقراطية وضعا يمثلنا في البرلمان العراقي ثالثة أشخاص أحدهم قد استوزر فسيخلفه أخر  

ات التغيير  والسيد يونادم كنا. وفي النظام الديمقراطي اليابلحد افرام  ولن ندري من سيكون. إذا بقي لنا عضوان وهما السيد  

األخرى لكي يساندوه في مشروع ما لتغيير الواقع؟ ال بل، هل أو مفاتحة االطراف    بناء تكتلمعروفة. فهل عمل أحدهما على  

عمل أحدهما على تقديم ولو مسودة لمشروع قانون ما؟، الذي نعلمه من متابعتنا لتجربة االستاذ يونادم كنا منذ كان في المجلس 

ولحد االن له ممثالن في مجلس االقليم. انه ورفاقه لم يقدموا ولو مشروع  اإلقليم ي، وحينما كان في وزارة الوطني الكردستان

قرار واحد لكي يصادق عليه المجلس الوطني الكردستاني أو البرلمان العراقي لصالح شعبنا.  ولعل تجربة اللجنة الدستورية  

من المجلس الوطني الكردستاني من خالل عشرة أعضاء على ضرورة    مرة واحدة وكانت الطلب  عدى عنغنية عن التعريف.  

ليس هذا فقط، بل    انجز.ولم يكن هناك شيء قد  األخيرة  استمرار التعليم في المرحلة االعدادية بعد ان حشروا في اللحظات  

اسئلة من المفترض ان    ؟ إنهاأحزابنا مجتمعة أو منفردة على تغيير ما نعتقده مجحفا بحقنا بالوسائل الديمقراطية  هل حاولت

والذين يطلقون العنان لصوتهم ولن اقل ألفكارهم ولسانهم لكي ينطق بما يشاء ودون رقيب أو حسيب    سياسيونايجيب عليها  

 أو حتى مراجعة مع الذات وقياس القول والمطلب مع االمكانيات. 

من عناصر القوة أو حق مشروع في واقع العراق   ،عضان جل خطاب بعض أطرافنا السياسية موجه لمعارضة ما يتمتع به الب

  سأحصلعليه في المقابل؟ هل    سأحصل اليوم. ولم يسال أحد ولو سؤال بسيط، طيب لو جردت هذا البعض من حقه هذا ما الذي  

قوقي التي على فتاة ما لكي نحارب من أجل تجرديهم من حقوقهم؟  والسؤال التالي الست أنا أيضا راغباً في التمتع بكامل ح 

ه، فالسياسية مصالح، ولكن المشكلة وفي إطار نفس القول  ت أراها شرعية؟ لو تمكن البعض من الرد ايجابا لسايرته في محاول

السياسة مصالح، فانا ارى ان هذه المحاوالت والجهود التي تبذل ألجل استنكار ما حققه االخوة الكرد من مواقع   السابق أي

بل يدخل في باب الجريمة القومية ألنه يلهينا    ،شيءد ضائع ويدخل في خانة بذل الجهد من أجل ال  يستحقونها بالفعل. هو جه
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بشيء ال يقف ولم يقف يوما في طريقنا من أجل التمتع بحقوقنا القومية.  بل اننا نحارب حرب ليست حربنا ونساير جهود 

تحت أقدامهم وظهر للعيان انهم قد صاروا من مخلفات الماضي    األرض تهتزالعرب ممن بداء يشعر وكان  العنصرين  بعض  

الكنائس واالديرة   )كانبالحروب والقتل والتدمير.    ءالملي  ،البشع يكفي أمثال هؤالء لو ارتعوا تهديم وتدمير العشرات من 

ي( وتدمير العشرات من القرى بقرار من السلطة رافعة شعارات العروبة، الماضي  إنسان  التاريخية والتي تعتبر بحق ارث 

 .2003نيسان   9ي في االليم الذي جعلونا نعيشه طيلة كل مدة تسلمهم للسلطة في بلدنا لحين سقوطهم المدو

والليبرالية   الديمقراطية  االطراف  خانة  في  أنفسنا  فكريا ونحن نصنف  الينا  االقرب  االطراف  العمل مع  وبدال من محاولة 

بل أبعاد كل االطراف من التعاون معنا، ألنهم باتوا يصنفوننا    ،هدموالمتطلعين إلى تحقيق الحريات الفردية. نعمل من أجل  

 االخرين.  إيصال مطالبة الىعرف ما يريد أو ال يقدر على في خانة من ال ي

فهو كالقول المأثور صيفا وشتاء على سقف واحد    يتغيرالمراهقة السياسية تتجلى أكثر مما تتجلى في خطابنا السياسي الذي ال  

بل نحن    ،السياسيد في خطابنا فنحن لسنا فقط غير معنيين بتغييب الحدو ثابت ال يتغير.في الكتب المقدسة  كاآليات ال بل هو 

لسنا معنيين بتغيير االنظمة. فهي لدينا سواء كانت دكتاتورية أو ديمقراطية، تستمد شرعيتها من القمع والقتل والتدمير، أم من  

لنا    قراءتنا للواقع ولكانتلتغيرت  حساباتنا السياسية    المتغيرات ضمنهذه    أدخلنالو    األمورالدستور ومن الشعب.  بطبيعة  

 نظرة أخرى اليه وإلى اليات تغييره.

شعبنا لالضطهاد الموجه ضدهم بالذات ألنهم مسيحيون، سمعنا سياسيا محنكا يقول،   أبان أحداث تفجير الكنائس وتعرض أبناء

أو   لم يهربوا بسبب االضطهاد  المسيحيين  البلدان   ،الخوفان  في  السياحة واالصطياف  في    بل بكل بساطة ألنهم راغبون 

شعبنا، ولكن ظل البعض يفتح عينيه وفمه على   المجاورة بعد طول مدة الحصار المفروض عليهم. طبعا انصدم غالبية أبناء

جملة   أنكرهاتساعها مشدوها لعبقرية سياسينا المذكور. فالسياسي المشهور لم ينكر الواقع الذي يقره الجميع حتى ممارسيه، بل  

الكن الهجمات على  بانه بسبب ممارسات بعض  وتفصيال وبرر  المسيحية  العراق منذ بداية  الرسولية والتي تتواجد في  ائس 

والنظام   بالديمقراطية  مؤمنا  حقا  كان  ان  تفيده  لن  أطراف  مع  الجسور  مد  لسبب  اال  يكن  لم  ونكرانه  التبشيرية.  الكنائس 

 الديمقراطي التعددي. 

والذود األشوريينلحماية    أشوري  لدردشة بضرورة انشاء جيش  وفي نفس الوقت سمعت سياسي أخر يقول في ندوة في غرف ا

في    يعيشونوتوزيعهم الديمغرافي وهل  األشوريينعنهم. ولم يكلف السياسي أو المستمعين أنفسهم مشقة السؤال عن تواجد  

البديل للمليشيات وللجيوش    بإنشاءة فكيف ستسمح لنفسها  غيتوهات معزولة أم في دولة سيادية تعلن نهارا جهارا محاربتها 

 جيش جديد خاص بقومية معينة. 

ولكن الغاية ليست في تحقيق األمر ال بل    .  افق لتحقيق ما يدعون اليه  إذا اغلب سياسينا يطلقون الكالم على عواهنه وبال أي

عض فتصريح سياسينا  في كل التصريحات وخصوصا في التصريحين في المثالين أعاله.  اال وهي كسب الب،  الغاية هي آنية

على حساب شعبه القاطن في العراق. أما السياسي    ولواإلقليمية  االول كانت غايته دوام استمرار عالقاته أو بعض عالقاته  

 الثاني فكان اقل طموحا فكان يرمي فقط لكسب مستمعيه بتصريحاته الطنانة والرنانة والتي ال يمكن في الواقع تطبيقها. 

في طريقه إلى عقد مؤتمره الثالث مطالب بالعمل من أجل ان يسحب من ورائه كل القوى   األشوريني  واليوم والحزب الوط

في نصابها الحقيقي، فالخطاب الذي تعلمه البعض من حركات   األمورالسياسية. وذلك بوضع    الحية في شعبنا نحو العقالنية

يريدون تسويقه علينا، بالرغم من أنه فشل في كل التجارب التي اقتدت الماركسية الثورية والذين    التحرر الوطني واألحزاب

التطورات الجارية   سايربه. لغاية إظهار فصاحتهم السياسية، ال يالئمنا أبدا، وعلينا تبديله واالعتماد على خطاب سياسي ي

يتم جرنا اليها لم يعد من المقبول الوقوع   على ساحة العمل السياسي أو الثقافي أو القانوني.  ان الجهد المبذول في الحروب التي

نار الغيلة    تطفئفالظاهر ان البعض ليس لديه ما يفعله اال طرح الشعارات التي تشبع النرجسية الشخصية أو    مطباتها.في  

 والحقد ضد من نتعايش معهم في الوطن. 

نا على الكل وان نطرح البدائل التي نود رؤيتها وبما اننا نعيش في النظام الديمقراطي في العراق، فالواجب هو أن نبرز مأخذ

بل ان نوفر مستلزمات تحقيق تلك البدائل من خالل التحالفات    ،فقطتتحقق فليس هناك ما هو مقدس غير قابل للنقد. ليس هذا  

تك ان  قبل  امكانياتنا  للتنفيذ ومعبرة عن  قابلة  ان تكون مشاريعنا وطروحاتنا  المناسبة، ومن خالل  ون معبرة عن السياسية 

طموحاتنا وأحالمنا، رغم ان الواقع يجب ان ال يلغي الطموح، ولكن الواقع يجب ان يصحي الحالم من حلمه والمريض من  
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 المأزق الذي وضعت نفسي فيه 

  

ك االولية. وهناك وانا  إلى دهوك بعد مرحلة سرسن  1961بعد ان نزحنا من قرانا جراء الحرب التي اشتعلت أوارها في عام  

طفل صغير سمعت عن غرق شخص من معارفنا في نهر دهوك، ونهر دهوك حينذاك كان يتسبب في غرق الناس وليس كما 

هو اليوم تحتاج إلى تلسكوب لتكتشف الماء فيه. ال اطيل عليكم ان محطتنا في دهوك لم تطل فقد عدنا إلى قريتنا في صيف 

ل اال شهرا واحدا فحملنا حاجتنا مثل البدو الرحل وانتقلنا إلى قرية شريفة، ومن هناك إلى ريشا وهذه العودة لم تط  1963عام  

دأميديا )سري أميدي(، ومن هناك إلى قرية ايت في برواري باال ومن ثم إلى قرية كوماني وبعدها إلى روبارا وأخيرا استقر  

لتجول على شاطئ دجلة صدمة لي حيث شاهدت نسوة كثيرات  وكان أول خروجي ل  .1964المقام بنا في بغداد في نهاية صيف

اللهجة الفيلية من اللغة الكردية، وكن يبكين   متشحات بالسواد وهن يبكين ويلطمن وبلغة غريبة جدا لي عرفت فيما بعد إنها

كنا نستمتع بالذهاب    أبنهم الغريق في نهر دجلة. وكنت في الصيف اقوم بالسفر إلى قريتنا في بعض السنوات. وككل االطفال

إلى بركة الماء وخصوصا انه كان لدينا واحدة بعمق أكثر من متر ويجري لها الماء النظيف من العين. اال ان الشباب االكبر 

لنا بأنهم سيغرقوننا، طبعا كانت لهم هذه الممارسة لهوا وخصوصا    باإليحاءمنا كانوا يستمتعون بمحاولة تخويفنا من الماء  

 ا يتلقون منا السباب الكثير واالكبر من عمرنا. عندما كانو

حامال سالحي على كتفي متجوال بين القرى مبشرا بميالد جديد.   وعندما التحقت بالكفاح المسلح كمناضل من مناضلي األمة

ي الخروج من كدت أغرق مرة واحدة لوال رحمة هللا ومسارعة أحد االخوة لمساعدت  لم أتمكن من تعلم السباحة برغم من إنني  

وليس أكثر.    سابحااالعلى الثائر في شهر نيسان. ولذا فانا االن أتمكن بالكاد من البقاء خمسة دقائق في الماء    مياه نهر الزاب

شرقي مثل كل القراء   كما ان العمر ال يساعد على التعلم من جديد، بالرغم من ان تعلم أي اشيء ال يحد بالعمر، اال إنني  

 أقول لم يبق في العمر بقية لكي اتعلم السباحة. ولتبرير الكسل

بالرغم من كل هذا لم أجد من الضروري ان اتعلم السباحة، ولكن بعد مقالتي االخيرة.  طالب بعض السادة من مناصري أو  

ة فيزبادن  في البال تاك من مناصري نفس التنظيم في المانيا وخصوصا في مدين  أشوري   ممن يشابهون الهوى السياسي لتنظيم  

(، المانيا الكبيرة ويمر بجانب المدينة التي اسكنها وهي مدينة فيزبادن  أنهربتكتيفي ورمي في نهر الراين. )الراين هو أحد  

عندما اتنقل صرت    اكون أمثولة لمن يرغب أو يتوق إلى تحديهم.  طبعا بت االن في قلق عظيم وال اكتم سرا لو قلت إنني    لكي

الظن بي فأنا أتلفت خوفا وهلعا ورعبا وليس ألمر أخر. وبت ال بل أقسمت    اال تسيئويسرى. وارجو ان  دائم اتلفت يمنى و

اإلرادة حركة أو قشقشة أو هبة هواء تفزعني وتتركني مشلول  ة  بيني وبين نفسي ان ال اقترب من شاطئ الراين الجميل فأي

 أمام تصميمهم على االنتقام مني. 

أو دولية وكما يقال    في العودة لتعلم السباحة أو طلب حماية ألمانية  مام المأزق الصعب الذي وضعت نفسي فيه فكرت مراراا 

صرت احمل كيس االنقاذ من الغرق معي على الدوام، فمن يدري متى يقع   اال ان االهم الذي فعلته هو إنني    أممية،أحيانا  

 المحذور.

إنني   لم يقنعني  المدة  فيه وعملته خالل هذه  ا  ولكن كل ما فكرت  فانا أدرك ان  قمت بالعمل  الجماعة.  لسليم التقاء غضب 

فالمهمة أسهل الن لهم تجارب   أشوري     أقول إنني     ألننيتصميمهم جبار وخصوصا لرجل فقير ومسكين مثلي.  وباألخص  

ي  سابقة على من قال أو نادى بذلك. برغم من ميلي في رعبي الحالي للقول ان التجارب السابقة كانت ريادة في العمل القوم

 وقيادة نحو افاق التحرر القومي ونيل المرام.

فيها ما يخالف الحقيقة. االهم ان الرقم خمسة عشر لم يكن ثابتا فانا استعملته حال    أجدفأنا عدت لقراءة مقالتي السابقة ولم  

وسطا للتذبذب الذي كان يحصل بين رقم عشرين وعشرة ليس اال. كما ان نقدي للسيد أبرم شبيرا انصب في االغلب على  

ع السيئة أو المأساوية، وهي محاولة مكررة  مسؤولية االوضا  خريناال  القومية. وتحميلنقطتين أساسيتين وهي تبرئة الذات  

أشوريتهم أو انتمائهم القومي وهي أيضا حالة    ب  أو عدم االعترافاألخرين  .  وتخوين وقضاياهملما فعله العرب مع أنفسهم  

 األشورية مستوردة من الخطاب السياسي الشمولي وباألخص العروبي. كما يمكن القول عن تضخيم دور الحركة الديمقراطية  

 في محاولة لوضع هالة عليها، تكذبها بعض الوقائع التي اشرت اليها وغيرها الكثير مما اطلعت عليها.

، ليس بسبب نضال األشوريةياني )جمع رأبي( في قيادة الحركة الديمقراطية  اباعرف اغلب االساتذة الر  وبالرغم من إنني  

ضعني في طريقهم لكي نتعارف أو لكي اعلم البعض منهم أو ان اكون مسؤول  وليس مجدا ادعيه، ولكن الظاهر ان الحظ قد و

في تنظيمات أخرى، أو الصديق المفضل لغيرهم حينما كانوا على حالتي مجهولين. فكرت كثيرا في ان استغل األخرين  لبعض  

  ، الطلبلست مستعدا لتقديم   ألننيليس أيضا رأيته حال غير مقبول  هذه المعرفة لكي ينقذوني من المصير المحتوم، اال إنني 

بيده   لمن  تركت مصيري  فقد  ولذا  العليا.  القومية  مهامهم  مثلي، عن  بأمر شخص  اشغلهم  ان  السخافة  انه من  رأيت  ولكن 



 

 

المصير. فانا كشخص تعرضت لمخاطر كثيرة وعشت ايام صعبا ولست وحدي في ذلك فمتى حانت الساعة لن يغيرها اال  

 هللا.

ومهما كان مستواه المادي والوظيفي وتجاربه السياسية، يحق له ان يطرح بعض االسئلة التي تلح   د من هذه األمةولكن كفر

 على عقل كل كائن عاقل وهي التالية: 

حتى   كابينات  ثالثأوال: لقد تسلم السيد يونادم كنا وزارة في حكومة إقليم كوردستان لسنوات طوال لحد صار رقما ثابتا في  

لبعض ديناصور الحكومات المتتالية، لحين تبديله بالسيد يونان هوزايا، وكانت الحركة تمتلك أربعة أعضاء في برلمان ظنه ا

 ليسوا كذلك.  خريناالأشوريين و أشوريون أو كلدو  والزالوا يمتلكون اثنين، فلماذا هم اإلقليم 

الشعب   ممثلومن قائمة التحالف الكردستاني فلماذا هم  ا، أي ضيقة أيضبنفس الطراإلقليم  ثانيا: كان انتخاب ممثليهم في برلمان  

 شعبنا وضمن نفس القائمة ال يمثلون هذا الشعب. معهم من أبناء خريناالواالعضاء 

البرلمان العراقي إلى ممثل لشعبنا وهو حصل على اصوات من غير شعبنا وينادي بالتمثيل   ثالثا: لماذا يصف ممثلهم في 

 شعبنا وهذا األمر ينطبق على الوزراء.  نال يمثلوكل جرمهم انهم من غير قائمة األخرين و اليه.المسيحي حين يحتاج 

ليس من حق  ألهم الحق في االستحواذ على كل شيء. ف  ناعطيوإذا ا لى كل شيء.  لعبة سياسية أو رغبة في االستحواذ ع  اليست

 عمل ذلك.   خريناال

وبسبب الدعم غير المحدود الذي    األشوريةالوضع العام، والكل يدرك ان الحركة الديمقراطية   تستقراكل االطراف السياسية  

وبالتالي تتحمل مسؤوليات كبيرة لما ال اليه األمر من االوضاع    الم.اإلعقدم لها كانت االكبر من حيث المناصرين والتواجد في  

السيئة وخصوصا انتكاسة الدستور التي حاولنا بكل الطرق الوصول إلى حل مقبول لها. اال ان الحركة عملت على ان تمر 

 والشعب.  كل الحلول من خاللها في محاولة لالستحواذ وليس لخدمة األمة

الذات يجب التمجيد هو الدرب االسهل نحو  اان ال يعفينا عن تحمل المسؤوليات بشجاعة وشه  ان تمجيد  مة. ال بل ان هذا 

 السقوط في حضيض التخلف والتراجع والتخبط.

الديمقراطي لممارسة السطلة ولو بحدها    يجب ان تدرك الحركة انه ليس هناك من يريد لها شرا.  فهي قد قبلت باألسلوب

مارست لعبة الوشاية والتزوير أكثر من لعبة   ي يوجه لممارساتها. وبالرغم من اننا ندرك إنهاذبل النقد الاالدنى، وعليها تق

الديمقراطية في الوصول إلى المرامي. فأننا نعود ونقول ان الشر ان كان شرا فقد جاء من ممارسات لم تعد االنوف تتحمل  

المعلومات فقط من البعض يستقي  التخبط  رائحتها. وإذا كان  الواقع   فإننا  ،جهة واحدة ولذا فانه ال يزال يعيش حالة  نعيش 

الصهيونية العالمية   االتهامات علىومراراته التي تدعونا على الدوام لتحمل المسؤوليات بجد لكي نجد الدواء للداء وليس رمي  

 ها أخطاءنا. أمريكي أو االنكلوسكسوني وهلم جر من  المشاجب التي نرمي عليكلوواالستعمار االن
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 األشورية.... األشوريةالعالقات 

  

الشيعية المعارضة في طهران. ان انعقاد هذا المؤتمر وعلى أساس   وانا اكتب هذه المقالة، سمعت عن انعقاد مؤتمر لألحزاب

ويتسلح بوحدته لكي يواجه استحقاقات المستقبل. فالكورد متحدين  طائفي، ينذر بأن كل طرف يحاول ان يوحد صفوفه ورؤيته  

بال   الساحة،، وهم وحدهم في  األشوريينموحدة في إطار الجبهة التركمانية، ماذا عن    نيةاالتركم  في رؤيتهم، واغلب األحزاب

 ووحدة صفوفهم.من أمرين فقط، عدالة قضيتهم المهمشة، تتأتى سند إقليمي أو دولي، ان قوتهم الوحيدة 

شوريين. فالبعض يحاول  ي، يعمل على إحقاق ما لأل نإنسا   أما عن عدالة قضيتهم، فال اعتقد انه بات اليوم من يفكر بها وبمنطق  

، ويجعل من نفسه وصيا علينا. يحدد لنا ما يجب ان نطالب أو يحدد حدود تحركنا.  وإذا لم يعجب  عباءتهان يجعلنا تحت  

يون أو البعض منهم، فما عليه غير التهديد بتقسيم شعبنا وحسب طوائفه وكأنه نحن فقط من أبتلى بالتعدد  األشورالبعض تحرك  

، وحقهم في المشاركة في الوطن اسوة ببقية االطراف، شيء والتطبيق شيئا أخر.  فالواقع األشوريينالطائفي.  فعدالة قضية 

ض شروطه، حتى لو كان يدري ان هذه الشروط، قد تجعل من العراق بلدا وما يجري أمام أعيننا يقول لنا، ان القوي يفر

 تغيير في موازين القوى. تتكرر فيه الحروب والمنازعات عند أي

، ليست ولن تكون مبررا لتقاعسنا عن تحديد اطر العمل المستقبلي، وحدود االختالف، وإطار األشوريان عدالة قضية الشعب  

قضية لن تمنحها جواز مرور إلى تحقيق ذاتها وإعالن  يمكننا من خالله ان ننتظم ونتحرك.  ان عدالة أيالعمل الموحد الذي 

األخرون ال يطبقون الممارسات االخالقية انتصارها.  فالسياسة ليست ممارسة أخالقية، أو هي ليست كذلك في بلداننا. فإذا كان  

فالبعض منا ال يطبقها في   الدولية  السياسة  أبناءفي  الواحد، من خالل خلق وقائع سياسية مبنية على    الوطن، وبين  الوطن 

 موازين القوى الذاتية أو الموضوعية.

لها رافعة أو مدافع صلب يتمتع بالمصداقية، والرؤية  األشوريينان عدالة قضية   ، ولكي تحقق نتائجها، مطالبة بان تكون 

حقيقية   بعقلية براغماتية. تحصد لنا إنجازات   والمتغيراتية القابلة للتعامل مع األحداث  السياسية البعيدة المدى. والمرونة الفكر

 ان تقلعها من جذورها.وريح  ههزويمكن ان توليس شعارات، ال تغني أو تسمن، 

.   خريناالت عن طريق  أت  ، لمجرد، إنهااألشوريةالكتلة    أشورية منفخالل مؤتمر لندن، للمعارضة العراقية تم ابعاد شخصيات  

السياسي   للعمل  إنهااألشوريوهذه عملية تهميش  لدى    ، كما  التأثير  لعوامل  أو حرق ال فرق  اطفاء  كما   األخرين.  عملية 

الكتلة   ثقة  عدم  الممارسة،  هذه  المستقلين    األشوريةأظهرت  ان  لتصورها  خالل  األشوريينبنفسها،  من  حضروا  اللذين   ،

عالمة ضعف يجب    . إنهااألشوريةف على الكتلة  ااألخرى. قد يحاولون فرض رؤية تلك الجهات أو االطرف الوطنية  االطرا

لهذا الشخص أو ذاك. بل هي إطار عمل موحد لتحقيق   األشوريةتمنح الهوية    هي منليست    األشورية  ، فاألحزابرال تتكران  

 ذلك.  أعلنهو كل من  فاألشوريغايات وأهداف معلنة، 

األخر الذي قابل السلبية التي ذكرناها انفا. وهو القبول بالجلوس معا والوصول للحد االدنى، وهو  واليوم بعد التطور االيجابي  

في اللجنة التنفيذية والمتابعة. فان المطلوب هو االسراع في استغالل هذا العامل االيجابي للبناء عليه   ورييناألشتحديد ممثلي 

القضايا المتعلقة بمستقبل العراق.   ألغلبفي خلق مناقشات على مستوى لجان متخصصة. تعالج وتتفق على رؤية موحدة  

  ممارسة السلطة، وتحديد القوانين التي يمكننا ان نتعايش في ظلها    إسلوبومدى تمثيلنا في مختلف هيئات وهيكلية الدولة، و

 أشوريين وعراقيين. ك

يعني   لجان مختصة،  تشكيل  يرى  )ان  التي  الدستورية  القوانين  في  تبحث  التي  الدستورية،  في  اللجنة  تضمينا  األشوريون 

مل على وضع تصورات لسن قوانين مستقبلية لرفع الغبن عن  الدستور العراقي المستقبلي. اللجنة القانونية التي يجب ان تع

أو في مجال تطبيق الحقوق الفردية للعراقيين. وتطبيق  األشوريين. سواء في مجال التجاوزات الحاصلة على أمالك  األشوريين

التربية  األشوريينمواد الدستور بخصوص حقوق   التربية والتعليم، تهتم بمسالة  التاريخ  . لجنة  والتعليم السرياني وتضمين 

  اإلعالم وتهتمالكلدان. لجنة  األشوريينالسرياني في مناهج التعليم العراقي. ورفع التشويه الممارس بحق    األشوريواالدب  

مكن . وغيرها من اللجان التي ي(المسنود من الدولة  األشوريلإلعالم  . ووضع ضوابط  اإلعالم الديمقراطيبوضع مقاييس  

األشوريون بها من أجل إقرارها. ويعمل كل طرف من أجل تطبيقها.  في النهاية ان يكون جهدها منصبا في دراسة واحدة ليتقدم  

لحقوقهم، يمكن ان تلقى المساندة   أشوريةالمختصين في هذه المجاالت، وتنطرح كرؤية  باألشوريينويعمل على االستعانة  

 في المهجر.  األشوريةات واللوبيات والدعم من الجاليات والمؤسس

هو البدء بعمل منظم، والتسرع هو صنو التهور ويتصف بوضع آمال ورفع شعارات    فاإلسراعأقول االسراع وليس التسرع،  

ولكنها في الواقع تبقي آمال غير قابلة أو غير مرغوب في تحقيقها وبالتالي تصبح مخدر لتخدير الشعب أكثر منها    ،كبيرة

 ت منطقية لواقع ما. جامعال



 

 

العاملة في الوطن بمستوى المسؤولية، أم كل طرف يعتبر إنجاز ما إنجازه وحده وعلى  األحزاباالشورية فهل ستكون قيادات 

 الشعب اتباعه على ضوء هذا اإلنجاز، ونبقي في الدائرة الداكنة الحالية؟ انه سؤال يراد له االجابة. 
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 ومؤسسات شعبنا  نعم لتطوير العمل في لجنة تنسيق العمل بين أحزاب

 

 

ومؤسسات شعبنا مذكرتها بخصوص مسودة دستور إقليم كوردستان العراق، وفيها ان  نشرت لجنة تنسيق العمل بين أحزاب

 األخرى مهمة أيضا، اال وهي:أساسيتين، رغم ان بقية النقاط هذا التجمع من أحزابنا ومؤسساتنا قد اقر بأهم نقطتين 

 االقرار بالتسمية الموحدة لشعبنا 

 . باإلقليموالمطالبة بالحكم الذاتي له مع الحاق سهل نينوى 

 لقد كانت هذه الخطوة مهمة جدا لتوحيد خطاب شعبنا تجاه الجميع، وان شذَّ عنه البعض.

ني وتجمع السريان المستقل لم يشاركا في التوقيع على االتفاق رغم ان الطرفين يطرحون  المؤسف ان اتحاد بيت نهرين الوط

نفس الطروحات.. وإذا كان سبب عدم مشاركتهم )كما ورد في تصريح اتحاد بيت نهرين( هو ان مسودة المذكرة لم تشر  

شيء    كانت مطروحة للمناقشة وبالتالي فأن أينقول ان المسودة    فإننا، ةاإلدارة الذاتيبوضوح إلى الحكم الذاتي واشارت إلى 

فيها كان قابال للتغيير لحظة إقرارها وتوقيعها وبما يخدم مصلحة شعبنا واتفاق أحزابه.. علما ان ما تضمنته مذكرة المسودة  

شيئا موحدا ونسختها النهائية هو تقريبا نفس الشيء اال في تغيير المصطلحات المتداولة، فنفس المصطلح يمكن ان ال يعني  

 في تطبيقين مختلفين، وكل مصطلح هو بما يحتويه من الصالحيات وليس بالمصطلح نفسه. 

إلى حزب االتحاد    باإلضافةفي اتحاد بيت نهرين الوطني وتجمع السريان المستقل    لألخوةلذا نرى من واجبنا ان نكرر الدعوة  

 كون لها ولمطالبها زخم أكبر. الديمقراطي الكلداني، ان يلتحقوا بلجنة التنسيق هذه لكي ي 

فقد شذت عن الجميع وحسمت أمرها بتخفيضها لسقف المطالب إلى االدارات المحلية بدال    األشوريةأما الحركة الديمقراطية 

 عن الحكم الذاتي. فال جدوى من دعوتها.

إنها اللجنة  الكلدا  طبعا نحن ندرك من قراءتنا لمالحظات  السرياني، بل طرحت    األشوريني  لم تدع تمثيل مجموع شعبنا 

العربة     مالحظاتها باسم المشاركين فيها فقط وباسم قواعدها المساندة والمؤمنة بخطها، وبالتالي فان البعض عندما يحاول وضع

قبل الحصان في محاولة احراج أعضاء اللجنة يدرك الجميع ان هذه المحاولة فاشلة، الن االطراف المشاركة في اللجنة قد  

ستبقي    األمورقامت بواجبها كمؤسسات قومية تطالب بما تراه مناسبا، ومطلبها هذا لم تفرضه على أحد، وبالتالي ان كل  

مرهونة بالحوار والتعبئة السياسية في عملية تعديل الدستور الكردستاني وإقراره، مثلما هي مرهونة في مرحلتها الالحقة 

التي تسبقه، اإلجراءات قي والتعبئة الجماهيرية في االستفتاء المفروض اجراءه بعد اتخاذ بالعملية السياسية في البرلمان العرا

والتي تأتي خطوة بخطوة، وليس كما يحاول البعض اجهاض مطالب شعبنا بالحكم الذاتي وهي ما زالت في المهد عبر طرحه  

 نه.م 140ألمور اجرائية مقررة في الدستور العراقي االتحادي وخصوصا المادة 

 االجرائية كما هي واردة في الدستور.  األمورالمطلوب أوال ان نحدد جوهر مطالبنا ثم ننتقل إلى 

ان ادعاء البعض ان أطراف اللجنة يقررون مصير سهل نينوى هو ادعاء كاذب ومخادع، وغرضه الصيد في الماء العكر  

 ليس اال.

  م يعتمد ذلك المطلب؟ أم العكس، حيث يطرح المطلب على أبناءمطلب ث  فهل يجب على أي حزب ان يعمل استفتاء قومي الي

الشعب ومحاولة إقناعهم به، وحين التأكد من ان هناك نسبة كبيرة تؤيد المطلب فحينها ان كان يحتاج لالستفتاء فيدعو اليه، 

 عبر قنوات تشريعية أو تنفيذية.  إلقرارهوان لم يحتج فيدعو 

تضع برامجها وعلى أساسها تدعو إلى   برامجها على نتائج االستفتاء أم إنها  لسياسية تعتمدابصياغة أخرى، هل ان األحزاب 

 انتخابات أو استفتاءات أو تشريعات وقوانين وغيرها؟

رغم الطروحات العديدة والتي أوضحت ان مطلب لجنة التنسيق هذه هو مطلب سياسي يراه أعضاء اللجنة أمر حيوي لشعبنا 

يحا البعض  ان  وكإنهااال  المسالة  تسويق  باتباع خطوات محددة    ول  اال  فيها  القرار  يمكن  في مسالة ال  الشعب  القرار عن 

 لمؤيدي خطوات لجنة التنسيق، ولعل من أهم الخطوات هي التالية. ةمقاالت عديدومشروحة ومفسرة في 

تان، وإقرار دستور إقليم كوردستان العراق  بإقليم كوردس  إللحاقها المناطق الواقعة في سهل نينوى كمطلب    إدراج في حالة  

 بان هذه المناطق ستخضع لحكم ذاتي ينبع من أبنائه حينئذ تأتي الخطوات التالية:



 

 

الحكم الذاتي، وعليه    ةإقامة منطقوحق  اإلقليم  تصبح كل حكومة تأتي في إقليم كوردستان العراق، ملزمة بتبني مطلب ضم    -1

 فاتحة الحكومة المركزية بشأن تطبيق الحاق منطقة سهل نينوى بإقليم كوردستان.ستقوم بم اإلقليم فهي أي حكومة 

حكومة    -2 باإلاإلقليم  ستضطر  نينوى  سهل  الحاق  إقرار  تحالفات ألجل  عقد  إلى  الكردستاني  البرلمان    قليموالتحالف  في 

 االتحادي.

أبناء  -3 ليقرر  المسالة سيعرضها لالستفتاء  البرلمان  يريدونه، وحينما يقرون    بعد ان يقر  عدم   باألغلبيةالمنطقة حقيقة ما 

  وال يمكن القبول بالحاق سهل نينوى بإقليم كوردستان فحينذاك تسقط كل الدعاوي الخاصة به، ويعود األمر كما هو االن،  

 قرة في الدستور العراقي. م  الخروج من هذه الخطوات ألنها

وبالتالي فان طلب البعض اجراء االستفتاء قبل أي اشيء أخر هو اجراء غير قانوني أساسا الن البرلمان االتحادي لم يقر مثل 

  تحتاج إلى ما  هذا األمر لحد االن، والبرلمان االتحادي سيقر المسالة حينما تطرح أمامه للمناقشة، ولكي تطرح للمناقشة فإنها

  138)أي  1تحتاج النصف +    فإنها  إلفرارهاالبرلمان(، أما    في جدول أعمال  إلدراجهاأعضاء )هؤالء فقط    10ال يقل عن  

 البرلمان االتحادي.  ألعضاءصوت   275صوتا( من بين 

 بشكل قانوني وسلسل؟ تتوالىمن هذا األمر وهذه الخطوات التي  ومروجيه فأين طارحي االستفتاء 

 .أسلفناولون وضع العربة قبل الحصان كما أم تراهم يحا

 يطرح البعض انه ال يحق لتنظيمات لجنة التنسيق لدعوة إلى مثل هذه المشاريع!! 

 ان طارحي مثل هذه اآلراء يعكسون جهلهم السياسي التام.. 

شاريع السياسية، مشاريع سياسية، فما هو عملها اذن؟ ومهمة من هي طرح الم  السياسية طرحفإذا لم يكن من حق األحزاب  

 ؟إن لم تكن مهمة األحزاب

 اليس بطرحها لمشاريع وتشريعات سياسية وقانونية يمكن لها تطبيق برامجها السياسية المعلنة.

 ، بل هو أيضا مهمة كل حزب لمفرده أيضا.وهذا في الحقيقة ليس مشروطا بمجموع األحزاب

 ن موافقة ممثلي الشعب. حزب القيام به هو تطبيق المشاريع دو ما ال يمكن الي

وتوعية  حواأل سياسيا  بتسويقها  وتقوم  مطالبها  تطرح  التنسيق  لجنة  في  المنضوية  الشعبزاب  ليقوم الحقا   بشأنها  وإعالم 

 بتأييدها.

 وهذا هو باختصار العمل السياسي ضمن االليات الديمقراطية وليس غيره.

لجميع وكل اتخذ قراره بالمشاركة من عدمها. علما ان الدعوات حددت  ، فقد وجهت الدعوة لخريناالأما بشأن عدم مشاركة  

 زمان ومكان االجتماعات والباب كان مفتوحا دوما للمشاركة ولم يشاركوا، فما العمل؟

بالعمل المشترك ان ينتظروا ويطيلوا االنتظار، ربما لسنوات، وان ال    إليمانهمهل كان على الذين قرروا تلبية دعوة االجتماع  

 .خرينااليقوموا بما يروه صحيحا لحين قدوم 

واالتفاق على رؤية  اإلقليم  كما ان غاية االجتماع كانت معروفة ومحددة بطرح ومناقشة اآلراء بخصوص مسودة دستور  

 تعني اغناء لآلراء وتطويرها وتعزيزها.  مشتركة.. وبالتأكيد فان المشاركة االوسع كانت مطلوبة ألنها

الم غير  والمذكرة ولكن  المشاركين  عمل  يعيب  أو  ينتقص  ال  المشاركة  ورفضهم  المشاركة..  عدم  أراديا  قرروا  شاركين 

 متوقف على الالتي   ،قامت بما يمليه عليها واجبها القومي والوطني، وتأييد الطرح من عدمه  المشتركة للجنة التنسيق أبدا، ألنها

 اء الذي سيأتي الحقا وحسب الخطوات المنصوص عليها في الدستور االتحادي. الشعب في االستفت  من عمل اللجنة ورغبة أبناء

ممثلين للمثقفين والقانونيين إلى اللجنة، فاللجنة قد    بإضافةانا اؤيد مسالة زيادة مشاركة أطراف أخرى في لحنة تنسيق العمل  

قانونيا، والعمل الطرح  السياسي وعليها ان تقوم منذ االن بصياغة  الشعب وكذلك مع ممثلي    طرحت طرحها  الميداني في 

ان العمل ال يجب ان ينتهي   األخرى التي تعيش في سهل نينوى لجذبها وكسب دعمها.. أيالخصوصيات القومية والدينية  

لتحديد المدى الجغرافي والمجال الحيوي    الالزمةوالقانونية وتوفير الدراسات  الميدانية  بالطرح السياسي فقط، بل بالمتابعة  

 لسهل نينوى، والمشاريع االقتصادية الممكن إقامتها وكل ما يساعد في تسويق المشروع. 



 

 

يطرح البعض ممن ال يزالون يعيشون في وهم انهم يمتلكون القاعدة الجماهيرية، بأن أعضاء اللجنة ال يمتلكون هذه القاعدة 

ق لهم طرح المطالب السياسية، وكأن طرح المطالب منوط ومحصور فقط بمن له القاعدة الجماهيرية وبالتالي االيحاء بأنه ال يح

)والتي هي أساسا مسالة نسبية(، وليس حقا قانونيا متوفرا للفرد الواحد في ظل النظام الديمقراطي، فكيف ال يكون حقا وواجبا  

 على التنظيمات السياسية. 

ا الخطاب السفسطائي غير المنتج دليل على عدم فهم اليات العمل السياسي الديمقراطي، ناهيك  يبقي ان نقول لهذا البعض ان هذ

 الحزب القائد.أوهام ان هذه الطروحات تدلل على ان هذا البعض ال يزال يعيش 

 تبنت مبادرة السيد سركيس اغاجان..  كما ان البعض يعيب على اللجنة إنها

، والحزب الوطني  1996لم ان بعض االطراف كانت قد طرحت مسالة الحكم الذاتي منذ عام ثم اننا نع  ؟هذا...ما المعيب في  

تبنى المسالة رسميا في مؤتمره الثالث بعد ان استمر في مناقشتها وطرحها في المنابر اإلعالمية منذ تحرير العراق..    األشوري

اسية تخص مستقبل شعب وليست سباقا رياضيا للعدو فالمسالة إذا ليست من قبل من؟ ومن بعد من؟ فالمسالة هي قضية سي

 يحسم النتيجة!!  حيث فارق أجزاء من الثانية

بقدر المسؤولية   اثبتت إنها  حقيقة األمر ان طرح السيد اغاجان، وألسباب عديدة، منح المبادرة قوة كبيرة، ولكن هذه األحزاب

أكبر، ولم تفكر كما يفكر البعض بما ان المبادرة ليست مني فهي القومية عندما تبنت المبادرة أيضا ومنحتها زخما وشرعية  

 حتى لو كانت لصالح الشعب!!  ،تجهضيجب ان 

 اليست محاولة توحيد صوت الشعب في مثل هذه المبادرجات المصيرية أمرا مرحبا به؟

االبواب على مصراعيها لكل مؤسسات  بل هي فتحت    ،الوحيدةصاحبة المبادرة    ولعلم الجميع فلجنة العمل لم تعلن يوما ما إنها

 شعبنا. 

نقول بصوت مجهض  لها صوتا، ولسنا  ان ال يكون  أفضل من  اغاجان  السيد  اللجنة مع صوت  اليس صوت هذه  وأخيرا 

 لمبادرته..

 

االسم   ( بعد ان ثبتاألشوريأحد السادة ذكر ان األحزاباالشورية تحركت لمبادرة طرح التسمية الجامعة )الكلداني السرياني 

 ..الكوردستانيالكلداني في كل من الدستورين العراقي 

المقدمة إلى المؤتمر القومي المنعقد في بغداد في تشرين االول    األشورييبدو ان هذا االخ لم يطلع على ورقة الحزب الوطني  

الحزب    أطلقهاوالقلب التي    قبل عامين من إقرار الدستور العراقي.. كما انه يبدو ليس مطلعا على صرخة العقل  2003عام  

 قبل إنجاز مسودة الدستور العراقي..  2005في اللقاء الموسع ألحزاب شعبنا في جمعية أشور بانيبال صيف 

اللقاءات التي تقام بين  فلماذا هذه الطروحات غير المسؤولة التي ال يراد من وراءها سوى الصيد في الماء العكر وتدمير 

 بنى على المصالح القومية وليس على مبادئ كل حزب لوحده.أطرافنا السياسية والتي ت

، مثلما  األشورينرجو من هذا االخ العودة إلى ما طرحناه عليه ويمكنه ان يطلبها من مقر المكتب السياسي للحزب الوطني  

 يمكنه العثور عليها في ارشيف مواقع االنترنت. 

الوطني أيضا ينادي   اتحاد بيت نهرين  التسمية منذ تأسيسه عام  كما ان  الحقائق والمواقف 1996بهذه  اذن تشويه  فلماذا   ..

 ؟األموروالتجني عليها بفبركات تختلف مع حقائق 

 بتواريخها وتفاصيلها. األمورمعرفة حقائق  انه عصر النور والمعلوماتية حيث يمكن بسهولة لإلنسان 

 مبرر حقيقي، يجرد السريان من هذه الصفة..   ولكنه، ودون أي  ،قومياتوالكلدان    األشوريينفي الوقت الذي يقول ذات االخ ان  

 وشعب واحد.. والبعض يرى ذلك خطأ كبير!! ،وأمة ،قوميةشعبنا بكل مسمياته هو  نحن نقول ان أبناء

 قومية واحدة.؟ فأما هم أيضا قومية أخرى، أو ان الجميع واألشوريينفبماذا يختلف السريان عن الكلدان 

 ثم ان الخالف هو باألساس ليس هل نحن قوميات وشعوب متعددة، فهذه مسالة محسومة..

 والشعب والقومية به. االسماء هو االصح لتسمية هذه األمة الخالف هو أي



 

 

تسميات، لنعمل ال  إحدىمن حق كل منا ان يبشر بما يعتقده االصح لحين التوصل إلى حل واحد.. واالن وإلى حين اتفاقنا على  

االسماء الثالثة في الدستور والقوانين. ولكن التبشير يجب ان ال يوقفنا عن العمل المشترك، فيجب ان ندرك اننا    إدراجعلى  

 ه وليس من أجل التسميات. نعمل معا ألجل الشعب ومستقبل أبناء

د موعد مناقشة وإقرار مسودة دستور إقليم كوردستان  ان المذكرة طرحت للنقاش العام لمدة كافية، وبعد تمدي  إعالم الجميعنود  

ستتقبل منهم المزيد من االقتراحات، واللجنة ستحتاج للكثير من   تذكير الجميع إنها  أعادت األحزاب  2007إلى نيسان عام  

بل بالمتابعة   ،فقط  تريد بالتأكيد تسويق مشروعها والعمل على نجاحه الذي لن يتحقق بطرح الرأي  المعلومات واآلراء ألنها

 على اصعدة مختلفة كما أوضحنا ذلك.

  بالحل المقترح لمشكلة التسمية تقول إنها   ه، وإنهاستعمل من أجل الشعب ومستقبل أبناء  ويجب ان يدرك الجميع ان األحزاب

الغالبية العظمى من أبناء التعايش معها لحين ايجاد حل فاعل لها ومقبول من  بنا الواحد، ولكنني ال ارى شع  مشكلة وعلينا 

  والسريانية  األشوريةتحوي    وفي نفس الوقت نقول ان الكلدانية  والسريانية  تحوي الكلدانية  األشوريةضيرا في ان نقول ان  

السريانية ان  نقول  القومي   األشوريةتحوي    وكما  وبالوعي  بالمسؤولية  عاليا  شعورا  هناك  ان  دليال  هذا  اليس  والكلدانية، 

  األشوريلمصلحة القومية، ولعلم من يردد هذا األمر ويعتقده إنجازا ومستمسكا ضد بعض االطراف، ان الحزب الوطني وبا

 العقيمة. السجاالتوهو أيضا طرح متقدم لم ينتبه اليه مرددي مقوالت إعادة   2002قال بهذا األمر في مؤتمره الثاني عام 

 ا ان نكون صريحين مع أنفسنا.. علينا ان ال نتكاذب على بعضنا.. بل علين

، أم ان أقول له بالضبط التسمية أشوري  كلداني سرياني    أنكان أقول له    علىطفلي ماهي قوميتي؟ هل    يسألنيفهل عندما  

ويتكلم لغتك    أشوري  المتداولة في البيت وان افهمه ان من يقول كلداني ويتكلم لغتك ومن يقول سرياني ويتكلم لغتك ومن يقول  

 وال يختلف عنك اال في التسمية. هو أخوك في القومية واألمة

 ةأحزاب عديدفي شعبنا ال يعني ان شعبنا ليس واحدا.. ففي كل الشعوب التي تعاني مشكلتنا هناك    ةاألحزاب المتعددان وجود  

 وهذا ال يعني ان شعوبها ليست متوحدة..

األمة فكر  الحزبية، ال يجردها من حقيقة كونها عصارة  أحزابنا واختالفاتها، بل وحتى صراعاتها  تعددية  ان  ونخبتها  كما 

منهم، فانه ليس    واألكاديميينشعبنا، وبخاصة المثقفين    دعم جميع أبناء  ىاألحزاب إلالعاملة.. وفي الوقت الذي تحتاج فيه هذه  

 . مأحزاب شعبهمن فوق وبتعال على  واألكاديميينالء المثقفين صحيحا أو مقبوال ان ينظر هؤ

ان تاريخ كل الشعوب اثبت ان فعلها القومي والسياسي يتطور من نشاط افراد فاعلين إلى مؤسسات ثقافية واجتماعية ومن ثم 

نا وبعد ان وصل تطور  عصارة تجربة الشعب فكريا ونخبويا.. فما بال البعض م  أسلفناوالتي تمثل كما    ةأحزاب سياسيإلى  

 فعل شعبنا السياسي إلى مرحلة العمل المنظم ان يعيده إلى مرحلة سابقة من الفردية أو المؤسسة االجتماعية والثقافية.

الوحدة تصنعها االعمال  ااألحزاب وطروحاتهكما ان الوحدة يجب ان ال تبنيها   والقيم والطروحات الصادقة مع   فقط.. ان 

 الناس والنفس..

 األخر يجب ان يتفهم رأيي. األخر يعني ان ن تفهم الرأي ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عزيزي ميرزا كليانا 

  

أو الوطن أو اإلنسانية. اسعدتني    األمة  أبناءاألخرين  ما يفتخر به، اال ما قدمه خيرا لألخرين سواء كان    قد ال يبقي لإلنسان  

طريقة نقدا شخصيا وانتقاصا من شخصي    للتطور، ونقدك لما اكتبه لم أخذه بأيكلماتك ونقدك لي، فالنقد هو طريق االسلم  

فالكتابة أو    وإصالحالغاية منه تعديل    فكريعمل    بالنسبة لي  ومن كتاباتي.   أفكار جديدة  الكتابة اذ تعطي  وتطوير، ولكن 

فإنها مفيدة  ال  مقترحات  القضية  بها  مرت  سابقة  تجارب  من  التطوري  سياقها  تطويرهاتأخذ  نقد .  مراد  من  بد  ال  وبالتالي 

كاتب ال يمتلك الحقيقة    على االقوال التي يعتقدها الكاتب، الن الكاتب وأي  وأصرالممارسات التي يعتبرها الكاتب خاطئة،  

عله يقلع من  يثير الكثير من االسئلة. الن أثارة االسئلة تشحذ الذهن وتج  إنسان    ولكنه    إنسان    المطلقة، فالكاتب هو أساسا  

 . األفكارخموده إلى افاق الحركة وحركة العقل هي التفكير وانتاج 

  ،اإلنسانهي وليدة    ، فاألفكاراألفكارمحايد.  فانا ال أومن بالحياد في مجال    يقينا ال تنتظر مني ان ادافع عن نفسي وأقول إنني  

زازي وايماني بمسيحيتي واعتبرها الدين الحق. سترى المسلم يؤمن بان  هو وليد البيئة التي عاش فيها، فبقدر اعت  واإلنسان  

هو دين الحق. وبقدر ايماني بان كنيستي المشرقية هي أم الكنائس وأفضلها واقومها ايمانا.  فستجد الكاثوليكي يؤمن   اإلسالم

واال االفضل  كنيسته هي  اإل   صحبان  العلوم  ليس مجالهما  والحياد  الحقيقة  إذا  البيئة  ايمانا.  تلعب  الذي  الدين  ومنها  نسانية. 

القومية أو الحزبية أو )االجتماعية دورا كبيرا في االيمان به. السياسة التي تكون الحقيقة فيها تعبيرا واضحا عن المصالح  

وعن عوامل القوة التي يمتلكها السياسي. السياسة ال تتعامل بقانون مجرد وعدالة مطلقة، ان عدالتها وقانونها هما  ( الشخصية

هنا القوة العسكرية وانما كل ما يجعل السياسي قادرا ومتمكنا من تنفيذ برنامجه. وكذلك االتفاقات والمواثيق    أعنىالقوة وال  

 .المصالح وعوامل القوة بين الدول التي وضعت هذه المواثيق الدولية والتي هي تعبيرات عن تصارع

قراءتي   بعد  نزار  )كتاباتك وكتابات    ألغلبتقول  بيتو،  القس عمانوئيل  والخ  (  ، وسأمي زيا من زوعامالخاحبيب تومي، 

 .وميجعلتني انا والكثير من أمثالي الشباب تفتر همتنا وتبرد عزيمتنا من أمتنا ونسحب أنفسنا من كل شيء ق

bar qreti l  sama zoda min ktawyatokh(am iqari) o ktawyate d habib tomi oqasha ammo nazar 

malakha o sami zaya(zowaa) o sharka.. shwaqille ana o rabe akhwati 3leme libben qayer min 

omten o garshikhla ganen min kol mindi omtanaya 

ترى هل نسأل أنفسنا ما الدافع لنا للكتابة، اليس الدفاع عما نؤمن به؟ كل من يمارس فعل الكتابة هو  عزيزي ميرزا كليانا، يا 

الكاتب السياسي من الصعب ان يقال انه ينطق الحقيقة المطلقة، اال في حالة   ،وكما قلت. مؤمن، ولكن لكل مؤمن قبلة إنسان   

إذا   .ل من البيئة والمستوى العلمي واالقتصادي وعوامل اجتماعية كثيرةسرد األحداث والتواريخ. ولكن التحليل يخضع لعوام

بل مبشر.    ،الخبربما ينادي به. فالكاتب هنا ليس بناقل    لإليمانتطلعاته ويرمي لكسب أكبر عدد من الناس    إلظهارالكاتب يكتب  

مدير الموقع ال يدفع لنا من أجل الكتابة. هنا ما دافع االستاذ أمير المالح وزمالئه  ولكننا نكتب مجانا والسيد أمير المالح أو أي

  عمل شيء لكي تتقدم األمة   في انشاء هذا الموقع المميز؟ وما دافع الكتاب وكلهم يعملون مجانا؟، انه دافع قومي بالتأكيد. أي

وليس السباب،   األفكار  تنافحوالحوار.  اإلعالم والفكرالخطى نحو مستقبل أكثر اشراقا. واحد االسس لهذا الخطو هو  وتخطو

 . اآلراء وإظهار غير المالئم والصحيح وهذا كله من وجهة نظر الكاتب، وعلى القارئ االختيار االفضل تنافح

 عزيزي ميرزا كليانا 

وفي زمن توزع شعبنا على أكثر من  (  العراق، سوريا، تركيا، إيران)على بلدان عديدة    في زمن توزعت أرضنا التاريخية

  اربعين بلدا. وفي وقت توزع شعبنا على أكثر من خمسة أو ستة كنائس. وأكثر من ستة عشر حزبا سياسيا قوميا عدا األحزاب 

شعبنا آراء وأفكار مختلفة وان يكون هناك صراع فكري وكل ينادي بانه االكثر توفيقا في    الوطنية. فال بد ان نجد بين أبناء

. ولكن ليس متوقعا ان نتقاذف بالسباب أو بالخنوع والخضوع.  فالغاية . ان هذا األمر متوقع ألنه واقع األمةتمثيل مصالح األمة

ي ربط الشعب كله ببعض البعض. وهذه النعمة التي وفرها لنا الغرب بعلمه وعلمائه، يمكن ان نستفيد من مثل هذه المواقع ه

األرض. وخصوصا في غرف    منابتشعبك وأمتك من مختلف    تعبر الحدود بال استئذان. وفيها تالقي أبناء  منها كثيرا ألنها

 الدردشة الن الكالم فيها يكون بلغة األم.  

واحد فكيف بأناس يربطهم االنتماء ألمة ويفصلهم    فليس الجميع من رأي  فق معي بان االختالف سمة أساسية ستت  إنكاعتقد  

األخرى؟ وحالنا كحال اغلب شعوب العالم، ومن كان في وضعنا وبتخلفنا سيعتبر األمر منتهى الصعوبة في ايجاد  االنتماءات  



 

 

الفكر جيدا لكي نجد الحلول لكي نرتبط بعضنا  حل ألمة في كل هذه االنقسامات. ولكن بقية األمم و جدت، ونحن لم نعمل 

 .أمة واحدة بالبعض ونتناقش ونتحاور ونعي اختالفنا ونعي انه رغم كل هذه الخالفات الطبيعية فنحن أبناء

مشروع لي   من الصعب بمكان ان نرمي الكالم على عواهنه، وان نضع الجميع في سلة واحدة. فقول ما اعتبره حقيقة هو حق

من   يأتيولكن ان يكون البعض قد أمن بأشخاص وتنظيمات وأمن بكل ما تقوله وبعد حين    .إنسان  واعتقد لكل كاتب ولكل  

أو ان اسم ذاك الشخص يتردد   باتصاالتهيقول ان كل ما قاله التنظيم الفالني لم يكن صحيحا. وان الشخص الفالني مثير لشك 

عينه عن سماع ما قيل وما يقال وعن   وأغمضقية. فهذا ليس ذنب الكاتب، انه ذنب من سد اذنيه  كعميل سابق للمخابرات العرا

يجب أيضا    مشاهدة وقراءة ما كتب ويكتب. فإذا كان البعض يعتقد ان فالن هو من جنس االلهة أو المالئكة فهذا ال يعني إنني  

 . بما أمن هذا البعض أؤمنان 

ال يمكنها ان تتقدم وان تتطور.  فال تصدق عزيزي ميرز ان هناك أمة عاشت وتقدمت بنشر    بباألكاذي التي تعيش    ان األمة 

 االكاذيب عن قوتها وقدراتها وقدرات بعض قياديها. 

سيدي العزيز ان البعض إذا كان يصدق مجموعة معينة اضفت على نفسها هالة من القوة ومن القدرات واالمكانيات. فهذا   

ى ضحالة الوعي السياسي لدى الكثيرين ممن لم يفرق بين واجب التنظيمات السياسية والدولة ممن  التصديق كان عالمة عل

 . من الدولة أدنيقوسين أو   قاباعتقد حقا اننا بتنا 

تمتلك مكاتب لدراسة    ،قدرات كبيرة  تأحزاب ذاومكاتبها، وفي هذه الدولة    دواوينهاالعراق في دولة لها    أشوريي  اننا نعيش ك

لكبيرة  واألحزاب اسرا في حقيقة األمر. فالدولة    ،به حال نبوقبل اصدار قراراتها. فليس ما نعتقده انه سر يجب ان   األموركل  

أمر طبيعي.    وهذاتكاد تعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا. وهي تستغل هذه المعرفة لوضع سياساتها وحسب مصالحها  

  أخر ويعمل من أجل مصالح حزبي. فكفى باهلل عليكم من نغمة كشف اسرارنا وخصوصا ان اغلب األحزاب فلن يأتي حزب  

 . أشوريين، فليسوا بحاجة لما نكشفه من االسرار أو نعتقده كذلك فيها أعضاء  األشوريةغير 

 ،ننبهلهم في وضح النهار. وكنا على الدوام  الوردية التي بيعت    أمتنا عدم االنجرار وراء األحالم   كل أبناءاألولى بكان من  

ولكن من سمع؟  وعند وقعت المصيبة يقال انكم تبثون اليأس بين الشباب.  الم يكن اغلب هؤالء الشباب يعيش في الغرب  

شة  غرف الدرد  إحدى.  فماذا فعل هؤالء؟  ادخل سيدي المحترم إلى  انيةويعرف قيم الغرب ويدرك قيمة الحرية والحياة اإلنس

رجال ديننا ومسؤولي تنظيماتنا.  أم ان البعض يعتقد ان هناك تنظيم سياسي واحد فقط   بأغلبوستسمع السباب والقدح والذم  

تجاه محاولة اغتيال صديق ورفيق؟  هل كنت تريد مني ان اسكت    الالمباالة موقف    أقفهو فوق النقد؟ هل كنت تريد مني ان  

ستتقدم بتشويه سمعة فالن   التي تعتقدون إنها  ليه وتشويه سمعتي بالتالي؟ أعتقد ان األمةا  انتمىعن تشويه سمعة تنظيم سياسي  

التي تتقدم بهذه الوسائل ستكون  كثر بحيث لم يعد من شريف اال أشخاص محدودين فقط والجميع ساكت. ان األمة  وعالن، وهم

، وانا ال اريد ألمتي هذا الوضع وهذا المصير.  وكأمثلة خريناالها قبل  أمة عمياء فاقدة البصيرة والبصر، وسيبتلي بها أبناء

وأحقادكم الدفينة المفضوحة    تيري كفاكم دجال ونفاقا وما نواحكم المسرحي. )طرق نتقدمالنصان فهل بهذه ال  هاذانلك  أدرج

سوى خيبات األمل والعزلة، لذا فنصيحتي لك ولقسيسك الصحاف    األدريالتوجه ال تجلب عليكم كما على الذين بقوكم وأنتم  

بيب نفساني قبل أن يدرككم الزمن، وإذا مداراتكم المسيس وبما أن كالكما في المانيا هو مراجعتكم وبأسرع ما يمكن أقرب ط

السرياني وقضيته المقدسة ال تعيروا لها وبحسب مقاييسكم   أشوري لصحتكم ليس في غاية من االهمية ومستقبل شعبنا الكلدو

قد المالزمة لكم،  والع  االنفصامأية أهمية، فعلى االقل توجهوا نحو عوائلكم وأبنائكم وحنوا عليهم كيال تعكسوا عليهم حالة  

فقليال من الرأفة تجاههم، نعم لقد عرفناكم وسيدك القسيس وعرفكم كل من يقرأ سمومكم وخطاباتكم المنحازة والذليلة بأنكم 

الصدمات  ل  سوى أذناب وال تمثل هلوساتكم سوى زوبعة في فنجان والقافلة ستستمر في نضالها و نباح الكالب سيوقفه هو

، كما ولستم سوى وصمة عار في تاريخ شعبنا وهواالتي  الحوزةصحيفة    وافتراءاتال تنفعكم أكاذيب    واالنتكاسات وبالتالي

 ( ،سعيد توما العاجلأتمنى لكم الشفاء  السرياني المعاصر أشوري الكلدو 

  أما النص الثاني 

بة أكبر منكم، انت وأسيادك الكورد الذي تهاجم الحركة من أجله، اللع  األشورييعني ماذا يفعل الحزب الكارتوني الوطني  )

الحركة الديمقراطية   كنتم جالسين في احضان بابا صدام، أبحث عن عمل أخر أو موضوع أخر باهلل عليك غير موضوع 

بطرس يكون موضعه مهاجمة الحركة، بدال ان تكتب مثال عما يعني منه (  أبقاها أستطعمسبة لم )) ، فكلما نقرأ اسم األشورية

اليوم  ج  أبناء المسيحيين من ظلم وإرهاب وهم  والدنيا وين، طبعا %  2تقدير    بأحسنلدتك من  انت وين  العراق  من سكان 

 ( بالمعناة حضرتك في المانيا وما تحس  



 

 

والنظريات، وليس معقوال ان نحدد مواضيعنا بعدد محدد  األفكاراننا أمة حية سيدي العزيز، وفي األمم الحية تمر كل انواع  

ونمنحها زخما ونكشف   األمورمنها بحجة نشر الياس أو عدم كشف االسرار. اننا يجب ان نستكشف كل    ج ال نخرفقرات  من ال

 . عوامل قوتها وضعفها لكي نضعها في خدمة تحقيق أمانينا

اراها منطقية فهذا اعمله  اسئت إلى شخص ما وليس من طبعي االساءة.  ولكن النقد والمطالبة بأمور    انا شخصيا ال اشعر إنني  

والحركة نلتقي بأمور مثل    فأننا  خاطئةبنظري    األشوريةنعم ليست كل أفكار الحركة الديمقراطية    وهذا اعتبره واجبي. أي

أراها   انا ال  الحركة تدعي أمور  المركبة مثال. ولكن  انتقدها    ،وسليمة  صحيحةالتسمية  فانا  اعتبر هذه      ألنني  وأفندهاولذا 

الكثير من الممارسات وانتقدت من ال يؤمن بوحدة شعبنا برغم تعدد تسمياته  االدع اءات عملية لخداع الشعب. وانا انتقدت 

وانتقدت   وحماس وصدام حسين  اوانتقدت حزب هللا  االنتقاد، والكردستانية  لعراقية  األحزاب  واجبي  من  انه  رأيت  عندما 

 .أو موقف أو تصريح وشجعت ومدحت كل ما هو ايجابي في كل تنظيم سياسي

هي المالذ االخير. وهذا خطاء كبير فالمالذ دائما  األشوريةولكن مشكلتنا ستبقي ايمان بعض شبيبتنا بان الحركة الديمقراطية  

، أبان مرحلة الكفاح المسلح، كان الكثير من أعضاء الحركة ممن األشوريهو شعبنا. عندما كنت في التجمع الديمقراطي  

قاالتهم يأتون لزيارتي والحديث معي عن أسباب خطوتهم هذه. كنت دائما أقول لهم إذا كان الحركة والتجمع على يقدمون است 

 .خطاء فثقوا ان أمتنتا في تطلعها لنيل حقوقها هي على حق وثقوا بها

كذبا    األمة  تجاالرمات للغير حقيقة واتها   ولكن من خدع الشبيبة بشعارات كبيرة وإنجازات  ،اليأساليوم ليس نحن من يزرع  

لحد حصول انقسامات في مؤسساتنا وبيوتنا أيضا جراء   .وبهتانا. والمؤسف ان اغلبية هؤالء انساقت مع ما كان يتم تعليمهم به

 .قومية هذه الممارسات الال

الدعايات   األموراليوم علينا ان نضع كل   على الطاولة لكي يتم بحثها ودراستها وعلى من أبتدأ عملية شق الصفوف وبث 

الصحيحة، ان يعيد النظر بكل ما اقترفه وان يعتذر علناً. فهل تريد مني سيدي ان اضع يدي في يد    واالتهامات الغيرالكاذبة  

ويصر على السير بنفس اللعبة وهي خداع الكل    أصر رات الكثيرة من النسيان اال انه  من اتهمني زورنا وبهتانا؟ ورغم الم

 . ألنهم ال يقدرون على ذلك خريناالوليس  وتنظيماتناشعبنا   والمؤسف ان الخداع يطال أبناء

 سيدي العزيز

. وفيه الكثير مما  االرأي بخصوصهوتوحيد  التي يجب ان يتم االتفاق بشأنها األموران وضع شعبنا غير سليم وفيه الكثير من 

 علينا كشفها وتسليط الضوء عليها.  األمورهو معيق لتقدمه وتطوره. ولكي نعالج هذه 

وصلت إلى   إنك  في السويد بما ال يقل عن عشرة اعوام أي إنك تقول سيدي العزيز ان عمرك ستة وعشرون عاما وانا أخمن   

الجديدة. وفي عز مرحلة القدرة على هضم كل ما هو جديد.    األفكارهذا البلد المبارك وانت في عز شبابك وعز مرحلة تقبل  

، ولكن اال ترى ان السويد تطورت وتقدمت رغم قلة الموارد االولية نتيجة لوضع خريناالوانا ال ارغب ان اكون كمن يعلم  

 .ت صعبة وسرية تحت الضوء لحلهاكل المشاكل مهما كان

الموجهة   االتهاماتهم. فانا انقل    أكن بل كنت اطالب بمطالب موضوعية ولم    ، االسراران ما نشرته في مقالي السابق لم يكن من  

 . ، وناقل الكفر ليس بكافرخريناالمن قبل 

ولنثق سوية ان أمتنا وشعبنا على حق وان كان الزوعا واالترانايي على خطاء، فلنعمل   الموفقيةودمتم سيدي العزيز متمنيا لكم  

 .هابل جهد كل أو اغلب أبناء  ،بطرسال يحدده تيري  خلفنا فمصير األمة ولنرمي اليأسومستقبلها من أجل األمة 
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 م لعلما نيتهمستقبل المسيحيين أفضل مع الكورد 

  

الكلداني السرياني   األشوريومؤسسات شعبنا    خبر تقديم مجموعة من أحزاب  أخباريهتحت هذا العنوان نشرت عدة مواقع  

لالستفتاء. والخبر كما  لمذكرتهم المتعلقة بالتعديالت التي يرون اجراءها على دستور إقليم كوردستان العراق المنوي عرضه  

ذكرنا نشر على مواقع عدة، إذا الخبر ليس جديدا وبالتأكيد ان عددا غير قليل من القراء قد اطلع عليه، ولكن المتابعة للخبر  

ومالحظة التعليقات التي بلغت أكثر من مائتي تعليق في موقع العربية، سنقرأ العجائب والغرائب، فستجد من ينسبنا إلى اليونان 

للدول التي حمتنا   واالمتنانحق. بل علينا تقديم الشكر    الفرس ومن يعتبرنا منقرضين ومن يستكثر علينا حتى المطالبة بأيو

حتى االن. وخصوصا اننا نعيش في أرض اإلسالم. وسترى الكثير من العرب ممن يستهين المطالبة باعتبارنا من التوافه، 

مطالب.  وسترى الغالبية متمنية عودة صدام لكي يفرض الوحدة والقانون الصارم.    يوالتي يجب ان ال ترتقي وال يسمح لها بأ

ما قرأناه قيام أحد السادة بنقل قصة    أقسىشعبنا فلعل    وستجد من االخوة الكرد من يرحب بمطالبنا وسترى من يلعننا. أما أبناء

ومن يعارض ولعل    ي. وسترى من يؤيد مطلب األحزاباستشهاد الشاب الصبي اياد طارق في بعقوبة مؤيدا مطلب الحكم الذات

العراقي    األشوريومنو كال؟    -   165التالي    قانظر التعلي)  وجهين اتهامات شنيعة ليالمستغرب هو زج اسمي في التعليقات م

هذا بلدنه .. ووصوليالعراق واحد وراح يبقي واحد غصبا عن كل انبطاحي وانتهازي .. وال يهمكم.. يأبهم،  14/11/2006| 

على   أشوري  اعتذر باسم كل  .. واالقاليم فهذا مستهتر وما عنده ال دين وال قومية والضمواللي يريد التقسيم .. ألخراوب باألول

واليوم هو أحد . هو أحد عمالء النظام البائد(  تيري) المذكور والنضال بواذكركم يا أخواني بالوطن .. هذه االطروحة السخيفة

ال لتقسيم   وألفال  ..  العراق  وأخوتهم أبناءاألشوريينلزرع الفتنة والخالف بين  ...  بيّد من يعرفون أنفسهم..  ائل المستخدمةالوس

في وسط الطريق من أجل حرية العراق وشعب العراق بكل (  طّسة)مأهم غير  ..  الوصوليين  االنبطاحينوهذوله  ..  العراق

الشعب    األشوريهو ان التمثيل السياسي الحقيقي والمنتخب للشعب  ..  ليل ان على ما أقولوأبسط مثال ود..  اطيافه والوانه

الرئاسية  ..  بالعراق  األشوري ببغداد  موجودةمقّراته  وأربيل..  بالزيونة  بدهوك  الر..  مو  الديمقراطية االمؤتمر  للحركة  بع 

بانيشكي    األشورية ببغداد مو  العراق)كان  في شمال  قرية  المتواضعة(..  انيشكي  الكلمة  أختم هذه  ان  أقول وبغيرة  ..  وقبل 

المهم ان االستنتاجات التي .(  عاش العراق وشعب العراق..  بهالن ينقسم العراق وسيبقي وطنا لكل الذين يقدسون تر..  العراقي

بالطبع في الكثير من المواقع يمكنكم    .اإلنسانكان هذا    أي  نخرج بها من قراءة هذه التعليقات مجحفة بحقنا وبحق اإلنسان  

 . إليهمكتابة أي اسم وانتحال اية هوية فال رقيب على ذلك ولذا فالكثير من التعليقات قد ال تكون لمن ادعى انه منتمي 

إقامة في  المشروعة  السلبية تجاه شعبنا ومطالبه  التعليقات  إلى  لنأتي  الذاتي هو تجربة سيا  ولكن  فالحكم  الذاتي.  سية  الحكم 

لحل هذه  يأتي  الذاتي وحسب مواصفاته  فالحكم  ولذا  التهميش  معاناة بعض االطراف من  انه حل إلشكالية  بمعنى  ادارية، 

وهكذا بالنسبة للفدرالية .  اإلشكالية. والحكم الذاتي ال يعني االنفصال كما تصوره الغالبية من المعترضين على هذه المطالبة 

 . ولكن بصالحيات أكبر ،المواصفاتهو حل إلشكالية بنفس 

ان الخوف من االنفصال هو أحد معضالت العرب الدائمة ولعلها معضلة الحركات القومية والشمولية التي ترى قوة الدولة  

التي يخرج كل شيء فيها من المركز. في حين ان التجارب المختلفة ترينا ان الدول التي تتمتع  أو    ،في مركزيتها الشديدة

رغم المحاوالت المتعددة النفصالي مقاطعة   توضيحيوكمثال    قوة،كون أكثر تقدما وأكثر استقرارا ال بل أكثر  بقوانين فدرالية ت

أما  بك التصويت على االنفصال، اال ان الغالبية تخذلهم كل مرة رغم ان الغالبية في المقاطعة هم من الثقافة الفرنسية أي  يك

ا  فرنسيين الفرنسية منذ  بالثقافة  أوطانهم االصليةأو متأثرين  في  باستقالل .  ن كانوا  للمطالبين  ديمقراطي يسمح  وكندا كبلد 

االستفتاء كل عشرة سنوات وال يوجد خوف وهلع من استقالل كيبك ويعتبر أمر عادي من حق السكان    بإجراءمقاطعة كيبك  

يجب االقتراب منها. في حين ان ما يشجع  التمتع به ان أرادوا.  ولكن لدينا يتم تضخيم األمر واعتباره أحد الكبائر التي ال  

التوجه لالستقالل واالنفصال هو القمع والفقر ألسباب قومية ودينية أي التهميش بكل أوجهه.  فلو كان العراقيون سواسية أمام  

 .أخر على هذه الخليقة، فلربما سار المسار في دروب أخرى إنسان  القانون ويتمتعون بالتساوي بكل ما يتمتع أي

ان االنظمة الشمولية التي حكمت بلدنا وضعت مقياسا لكل شيء.  وأهم شيء وضعت مقياسا له هو المواطن الذي يجب ان   

معها بشكل تام.  أي كان على العراقيين  ىيتلبس شعارات ومفاهيمهم محددة للحياة، وان يكون مخلصا لهذه الشعارات ويتماه

داميين وغيرها من المفردات التي نفرتهم من الوطن المتمثل بالذل الدائم والنفاق عرب وبعثيين وص  بأنهمان يقروا ليل نهار  

 .الذي يجب ان ال ينتهي في محبة القائد والحزب الطليعي

السنوات   في  دولها  اعتمدت  التي  االوسط  الشرق  منطقة  في  كان شامال  بل  بحتا،  يكن عراقيا  ولم  ليس  الشمولي  والوضع 

هذه االنظمة الفاقدة الي شرعية.  مما شجعها لتغطية هذا األمر باللجوء إلى شرعية الدين، وهكذا  الخمسين الماضية على مثل  



 

 

ان األرض التي   أدبياتها  إحدىنشر مفاهيم الدين في الحياة وصيرت الوطن أرضاً إسالمياً.  وكمثال ما تقوله حماس في    تبدأ

والمسلمين ال يجوز التنازل عنها أبدا. إذا المعضلة هنا ففي هذا المفهوم والذي هو   استولى عليها المسلمون تبقي ارث لإلسالم

لقطعة أرض  القانون اإلسالمي  يعتبر أي مطالبة بحكم ذاتي تنازل عن أرض إسالمية وتنازال عن شمول  مفهوم إسالمي 

 .المسلمونإسالمية استولى عليها 

التناقض الذي يع وبين واقعهم. وهنا   ،مشونه بين ماضيهم المجيد حسب اعتقادهيان ما يدفع غالبية العرب لمدح صدام هو 

الواقع هو الواقع السياسي أكثر مما هو واقع اقتصادي ثقافي. فالمسلمون ال يطالبون بتوفير وتعزيز الحريات بقدر مطالبتهم 

يطيعونهم من موقع الذليل. طبعا عندما أقول    خرينااليفرضون شروطهم من مركز القوة ويجلعون    بان يكون المسلمون اقوياء

ألنهم من دين أخر. وكذلك العرب أي من يتحدث وينتقص    خريناالبالضبط من يحاول التحدث باالنتقاص من    أعنىالمسلمين  

ن الكثير من المسلمين والعرب يعاضدون الحريات ويعملون من أجل ألنهم ال يقرون بعروبتهم. وهذا يعني ا  االيديولوجيامن 

 .المساواة التامة بين كل االفراد بغض النظر عن الجنس والدين واللسان

ولكن لو حدثته    ،وغيرها، فيمكن للعروبي ان يحدثك عن مجاز دير ياسين وعين البقر  خريناالال يريد البعض رؤية معاناة  

حجة وحجة. ال بل ان الخالفات السياسية بين   بألففسيحاول تبريرها    1917-1915عن مجازر    عن سيمل وصورية وحتى

أطراف من شعبنا جعلت من بعضهم يبرر هذه المجازر. وعند عدم إدراك المخاوف الحقيقة للمقابل سيكون من الصعب تفهم  

عانوا من التهميش والتدمير عانوا من التعريب ويعانون    ،نالكلدان السريان، عانوا من الظلم والطغيا  ما يطالب به.  فاألشوريين

سلمة، حتى وان لم تشمل تغيير الدين، ولكنها تشمل فرض قيم الدين اإلسالمي عليهم بدون وجه حق. ان هذا  وسيعانون من األ

ل قدم  والذي  العريق  االكدية  نيةنساإلالشعب  إمبراطورياته  مرحلة  أبان  سواء  تاريخه  من  مرحلتين  األولى والبابلية    وفي 

المعروفة بالكلدانية. أو في فترة المسيحية، حيث ربط العرب المسلمون بالحضارة من خالل نقلهم   البابلية الثانيةو  واألشورية

اليوم جراء  للعرب علومهم وعلوم الشعوب   األخرى. هذا الشعب الذي ساهم في بناء العراق بكل طاقاته. تستنزف طاقاته 

المخاوف التي يعيشها. ولذا فان غالبيته اليوم تعيش في المهاجر. انه ويرغب بضمانات حقيقية لمستقبله وهذه الضمانات ليست 

مت ضمانات ممارسة حقوقه متوفرة ومادام قادرا على صياغة قوانيين ااالنفصال، فأي عاقل ال يطالب اليوم باالنفصال ماد

ون رهبة وخوف. وما دأمت كل معايير تطوير الهوية القومية قائمة وخصوصا اليوم بعد عيشه اليومية ومادام يدير شؤونه بد

التكنلوجية التي تساعد على كسر الحدود وتواصل الشعوب عبر االقمار الصناعية من توصيل الخبر إلى نشر   التطورات 

 . القيمالثقافة وتطوير 

عانوه، واالعتذار عن ذلك.  يعني بالضرورة القدرة على تكرار كل المعاناة  ، واالقرار بما  األشوريينوهكذا فعدم إدراك معاناة  

ا يحفظ مستقبله ومستقبل    األشوريوبكل أشكالها، مرة أخرى ال بل مرات أخرى. ان مخاوف الماضي، تحتم على   ان يبحث عمَّ

أبناءأبناء الكثير. فهل مطالبة  الكثير  بنا ومؤسساته السياسية كثيرة؟ ولماذا يحاول  شع  ه في وطنه الذي احبه وقدم من أجله 

البعض االنتقاص منا ومن شعبنا ومن طموحاته ما لم يتضرروا؟  وهم بالتأكيد لن يتضرروا اال في إعادة االعتبار لكل الناس 

هناك اليوم  فزمن الدول المستقلة والسيادة المطلقة قد ولى. و.  ولكل المجموعات وهذا منطق العصر على الجميع االلتزام به

ب جرائم كبرى. ال بل ان بعض الدول اقرت الغاء عقوبة  اككائن، يجب ان ال يمس مادام لم يقدم على ارتك  نسان  قيمة لإل

المجرمين فهل يرضيكم إعدامنا اليومي؟  واألم تريدون من شعبنا السكوت وتقديم والء الطاعة وإظهار مظاهر ألعتى  اإلعدام  

عنا؟ ونحن لم نؤذ أحدا غير تقديم كل ما طلبه منا الوطن؟ اننا في خوفنا على مستقبلنا وجدنا حال    الذل واالنكسار لكي ترضوا

 ولكنه يضمن لنا الحد االدنى من حقوقنا فهل تمتعنا بهذا الحد االدنى يؤذيكم؟ ،أحداً ال يؤذي 
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 الجد، يا أحزاب شعبنا؟هل أخذتم تصريحات سليمان يوسف مأخذ 

  

  

السياسي واإلعالم ي   الناشط  ايام صرح  السيد سليمان    األشوريقبل  ان هناك جهات    صاعق وهو  يوسف، بخبرالسوري 

بين مختلف االطراف  .  يةأشور  تخطط الغتيال شخصيات سياسية    أشورية دبت  التي  الخالفات  يتطور    األشوريةرغم  لم 

ع اليد الواحد. ابأص  تتجاوزاال في فترات محددة وبعدد محدد قد ال    ،محاولة القتل أو االغتيال ألسباب سياسيةالخالف إلى  

كانت اغتيال عائلة بيت نمرود في بداية القرن الماضي والتي اتهم البعض بها قداسة الشهيد مار بنيامين شمعون.    أشهرهاولعل  

اولة اغتيال االخ روميل شمشون التي خطط لها بعض أعضاء قيادة الحركة  رغم عدم وجود ادلة قاطعة في االتهام، ومح

  يفتح وال ان االنزالق إلى هذا المعترك وهذا الدرك، سيضر شعبنا كثيرا، ألنه باب جحيم  .  1994عام    األشوريةالديمقراطية  

يال شخصيات سياسية أو اجتماعية أو حتى  اغت  فهذه الممارسة يمكن ان بدأت ان تتيح لألخرين القيام بهذا العمل، أي.  قرار له

منح غطاء لألخرين للقيام بهذه    ان محاولة االغتيال او التهديد به، هو  . أيأشوري  والقاء التهمة على طرف    أشوريةدينية  

منذ عام   منه  في شعبنا. وهذا ما حذرنا  البشعة  عالمها  إ  عند  األشورية  في رسالة كتبتها حينها لألحزاب  1995الممارسة 

 .األشوريبالمحاولة الفاشلة الغتيال االخ روميل شمشون. حينما كنت مسؤوال لقيادة التنظيم الخارجي للحزب الوطني 

.  معروفة الن ما صرح به االستاذ سليمان يوسف كشف المخبئ  طبعا االتهامات موجهة لجهة وان لم يتم تسميتها. اال إنها

تأييدي لبعض توجهات   إنني  وشخصيا ورغم  الجماهيري. اال  أو  المستوى اإلعالمي  الجهة سواء على  من هنا احذر    هذه 

 شعبنا وإيجاد مبررات جديدة لهذه الهجرة.   النزول إلى هذا الدرك، ألنه يعني ما وضحته أعاله ويعني تهجير من تبقي من أبناء

حال    ال يعني بأي  :ولية وتأييد من الجماهيران كل من انجز خطوة ما صحيحة في العمل القومي أو خطوة أخذت صيتا ومقب

ان القوي والمقتدر والصحيح، هو من  .  من االحوال ان يأخذ لنفسه موقع األمر الناهي والمقرر المنفرد على مستوى األمة

 األشوريةاالطراف  وهنا نحن ندرك ان اغلب  .  بالحوار وبالتفاهم  ،يحافظ على اإلنجاز بمحاولة جمع كل القوى حوله ودعمه

الديمقراطي ميالة للحوار وللتعاون. وان    األشوريالديمقراطي والتجمع    األشوريالديمقراطية والحزب    من المنظمة األثورية

.  بالحقائق واألسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار ما  وإعالم الجميعكان من خلف الكواليس أحيانا، المهم ان يكون هناك تعاون  

ة في الدورونوي وكل المنظمات العسكرية والمدنية المختلفة. ملزمين بالتنسيق والتعاون مع الجميع، حتى ان كانت  ان االخو

ان تعاونهم مع طرف كوردي معين وتحالفهم الغير المعلن في أحيان معينة وفي مواقع .  خياراتهم مختلفة أو مخالفة لألخرين

السورية. يجب ان ال يدفعه الحكومة  الذي قد يكون مدمرا لشعبنامعينة مع  الخيار  إلى فرض هذا  أبدا  وكما هو مالحظ  .  م 

وفي أي حال سيتم دعم الطرف الذي مع الجهة المنتصرة لكي يتمكنوا من ان يفرضوا .  الكورد موجودين مع الطرفين  فاألخوة

 شروطهم ومطالبهم. 

ني بان أي خطوة في اتجاه تصفية الخصوم. تعني  المع  إلعالم الطرفمن هنا أود ان أوجه رسالة أخرى إلى أحزاب شعبنا  

ان قيام  .  خصومة مع الكل. ال بل اتهام مباشر بمحاولة تدمير وتهجر شعبنا لترك أراضيه لصالح أطراف يتحالف معها محليا

ان نالحظ  ولكن وها قد مرت أكثر من خمسة ايام دون  .  رسالة قوية لهذه الجهة يعني الكثير في هذه اللحظة  أحزابنا بإيصال

م الصراع بين االطراف اأي محاولة قد تؤدي إلى احتد  دابرفي نصابها ومحاولة قطع    األمورتحركا أو توجها باتجاه وضع  

ر هذه الخطوة المدمرة؟ وهل سنسمع من االخوة  افهل ستسارع أحزاب شعبنا إلى قطع د.  األخرون، يستفيد منها  األشورية

المستحيل    ماونون مع الجميع وسيعملون لصالح شعبنا من خالل العمل السياسي والعسكري، وانهم مالمعنيين ما يفيد بانهم متع

بانهم مشاركون ولو في التفكير بمثل  أي ادعاءالتنمر أو االستقواء على شعبنا لفرض خياراتهم وانهم يستنكرون  اان يمارسو

 اننا بانتظار ذلك انشاء هللا واال..... . هذا األمر
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 أشوريين وأخطاء االستاذ خالد عيسى طه  الكلدو

  

أشوريين، ماذا يقصد بها ولماذا وضعت    نشر االستاذ خالد عيسى طه، مقاال يوم أمس على صفحات أي الف، بعنوان كلدو 

ال يعفينا من ان نصحح   ة،خالد كشخص يطرح طروحات ليبرالية متطور  لألستاذفي التداول السياسي؟ ان احترامنا الشديد  

 .وردت في مقالته المشار اليها انفا معلومات أساسية

الواحد. فأخطاء السيد   األشوريتحمل على دعم ادعاءات البعض لتفريق شعبنا    أود ان أقول ان أخطاء شخص ما، يجب ان ال

التجربة التي مارسها البعث في الشعب   فرض قراراته على كل اطياف الشعب. أو إعادة تطبيق  هيونادم يوسف كنا، ومحاولت

بها ان كل العراقيين بعثيين وان لم يراضوا، وان كل المناصب للبعثيين، وعلى بقية العراقيين ان يعيشوا   وأعنيالعراقي،  

أشوريين لهذه الممارسات، بالرغم من انه ممثل لشعب وليس    برحمة هللا وحده. أقول ان إعادة السيد يونادم كنا ممثل الكلدو

 .شعب الواحدلفصيل سياسي بعينه، ال يعني ان نقوم بتفتيت ال

فأبداء من قول السيد خالد ان بطريرك الكلدان وبقية الكرادلة احتجوا على تسمية جديدة، علما ان البطريرك الحالي غبطة مار 

، والذي انعقد في شهر تشرين االول من العام  األشوريعمانوئيل دلي كان قد شارك بنفسه في المؤتمر الكلداني السرياني  

الذي اقر هذه التسمية كمخرج قانوني، لتعدد التسميات. بل لتنافس التسميات الطائفية مع التسمية القومية الماضي في بغداد. و

 .ان التسمية هي للمحافظة على مصلحة الشعب بالتأكيد. أي األشوريةالموحدة والتي هي 

الكلدان هم    األشوريينيقول السيد خالد ان   تاذنا الفاضل كيف توصلت إلى هذا االستنتاج  ، باهلل عليك اسسامييناريين فيما 

يشتركون في أساس لغوي واحد. وليس على    الساميينمي يعتمد بنظرنا على اللغة.  بمعنى ان  االغريب. فأسس التقسيم الس

الكلدان   لغة واحدة، واعواألشوريين  الدماء والسحنة بالضرورة. فكيف ينتمي  لغويتين؟  وهم يتكلمون  نيها  إلى مجموعتين 

سهل   أشوري  تستند إلى لفظ حرف الخاء، الذي يلفظ من قبل    واحدة مائة في المائة.  يبقي ان بعض غالة المدعيين بالكلدانية

حتى    ،يستقيمهنا ال    حاء بدون نقطة، ولكن الكتابة واألمالء والقواعد اللغوية تبقي واحدة. أي( السريان)  نوطور عابدينينوى  

 .القومي هو أساسا يعتمد على المشيئة. فالمشيئة ال تفرض ايجاد انتماء قومي جديد فقط للتباين لو فرضنا ان االنتماء

؟ الن  الراشدينهل يسمح السيد خالد لنا ان نقول ان العباسيين مختلفون قوميا عن األمويين وانهما يختلفان قوميا عن الخلفاء  

؟ األشوريةهي مرحلة من مراحل الدولة    لسيد خالد ان الدولة الكلدانيةالمعلومات التاريخية؟ اال يعلم ا  بأبسطيتهمنا بالجهل  

الكلدان تعني هنا فئة رجال الدين الذين  )ت. والفئة الداعمة لهذه االسرة كانوا من الكلدان  رولكن االسرة الحاكمة هي التي تغي

فبعد استألم (.  والعلماء المهتمين بالفلك، باعتبار هذه الوظائف كانت متداخلة في ذلك الوقت  والمنجمينكانوا يديرون المعابد  

عون سنة  نبوخذ نصر السلطة وإعادة العاصمة مجددا إلى بابل، لم يتم تغيير الشعب ولغته وعاداته والهته خالل خمسة وتس

 .عام، برغم من بعض فترات انحسار النفوذ  ألفالذي دأم أكثر من  األشوريةمن تاريخ اإلمبراطورية األخيرة 

لم تكن في مصلحة العراق. أوال من المخول    مواقف ال نريد ذكرها ألنها  األشوريينيقول السيد خالد ان لالثوريين ويقصد  

الكيالني أم صدام حسين؟ وهل يريد السيد خالد ان يقول لنا ان الحكومات التي حكمت  بتحديد مصلحة العراق. رشيد عالي  

 األشوريينأبان وبعد تأسيس العراق كانت تمثل أو تعمل وفق مصالح العراق وشعبه وكل اقوامه؟ أما إذا كان يقصد مشاركة 

له في منطقة   لعرب وقد وضعت اللبنة األساسيةفي الجيش الليفي فنقول له ان أول من شارك في تأسيس هذا الجيش كان ا

كما ضم في بدايته الكثير من الكورد. ونود تذكير االستاذ خالد إن نبشه لتاريخ   (.قاعدة الشعيبة القريبة من البصرة)شعيبة  

لك عندما  األشوريون. وذالدفاع عن حياض الوطن، سيثبت له ان أول من دافع عن حياض الوطن وقدم من أجله الدماء كان  

ردوا هجوما تركيا كان قد احتل منطقة رأوندوز. كما نود ان نذكر الكاتب ان أول مذبحة اقترفها الجيش العراقي وبأوامر 

الكيالني، هي مذبحة   التي كان يترأسها حينذاك رشيد عالي  العراقية  والمعروفة باسم األشوريينصريحة من قبل الحكومة 

لتي مجدها العروبيون وجعلوا من مقترفيها أبطاال مثل بكر صدقي. مما جعل العسكريين السكارى مذبحة سميل. هذه المذبحة ا

بعد ثالثة سنوات من  . أي1936واناشيد العروبيين، يقومون بأول انقالب عسكري في الشرق االوسط عام  األشوريينبدماء 

ال المذبحة  هذه  واالطفال،  والشيوخ  النساء  التي طالت  واالنفال  المذبحة  لحلبجة  االبواب  فتحت  الجماعيتي  هذه ةوالمقابر   .

عراقي عربي أو إسالمي ولو ادانة شفهية. اتعلم سيدي الكاتب ان المذبحة ارتكبت باسم    أي كاتبالمذبحة التي لم تجد من  

جها مقترفيها هي عصيان  الجهاد! وان الجهاد كان أمرا حكوميا وان التخطيط للمذبحة تم منذ أمد طويل، وان األسباب التي رو 

. وهل تعلم سيدي ان العصيان، كان عبارة عن مطالب ومنها بناء مستشفى ومدارس في منطقة دهوك. وهذه كانت  األشوريين

 .مطالب لم يتم التفاوض عليها مطلقا



 

 

وتشمل جنوب شرقي  (  النهرينمابين  )  األشوريون موجودون في هذه البقعة التي يسمونها أحيانا بيت نهرين أيسيدي الكاتب  

الوطن المفقود بفعل مئات    لألشوريينولكنه    ،جغرافيتركيا وشرق سوريا وكل العراق وأجزاء من شرق إيران. انه مصطلح  

  األشوريون لم يدخلوا العراق من االردن مع كلوب باشا أو المذابح التي تعرضوا لها. مما قلص اعدادهم إلى ما تراه حاليا.  

 األشوريم كانوا موجودين فيه وهو موجود في قلوبهم يحملوه اينما تواجدوا. فبيت نهرين هو الحلم الذي يحمله  غيره، ألنه

األشوريون خالل اقل من مائتي سنة تعرضوا إلى أكثر من خمسة  وهو الزاد الذي يساعده على االستمرار. سيدي الكاتب  

األشوريون أكثر من  فقد   1917_1915عشرات االالف. وما بين عامي مذابح كبرى، اقلها راح ضحيتها منهم ما ال يقل عن 

 . في قرية صورية، هذا عدا عن القتل الفردي المستمر بحقنا 1969نصف مليون فرد في المذابح. وكانت أخر مذابحنا عام 

من الساعة    بأقلعن بغداد    تبعد  موقع عسكري، فأبسط طالب الجغرافيا. يدرك إنها  والتي اقرك إنها  أما عن موقع الحبانية

بالسيارة، وقد ال تبعد أكثر من ستين كيلومترا. فاين هي من منتصف المسافة بين بغداد وتل أبيب؟ ولماذا ندخل تل أبيب في 

 كل مناقشاتنا وخالفاتنا؟ 

ن ارتباطنا بالوطن يجب  بكل تسمياتهم من النساطرة والكلدان والسريان ينتمون للوطن ويحبون هذا الوطن. وا األشوريينان  

كلهم ليسوا من هواة القتال ألجل القتال، ولكنهم ناضلوا    واألشوريونان ال يفسر بارتباط بالحكم المركزي مهما كان هذه الحكم.  

 . بكل السبل القانونية للحصول على مطالبهم العادلة وسيستمرون في ذلك

عيم باسم هيدو ميدو. والدورة سيدي الكاتب يعيش فيها اغلب اطياف  أما عن الدورة وكيفية بناءها. ففي علمي لم يوجد لنا ز

 .الشعب العراقي وغالبيتها االن من العرب

هم أول من يريد ان يعيش الجميع بمساواة وعدالة وان يتم حفظ حقوق الجميع.  األشوريينوأخيرا نقول لكم سيدي الكاتب ان  

. وأخيرا  بألوانهوان يتم صيانة حقوق األقليات وتمايزها اللغوي والديني وتراثها الغني. لتستكمل صورة العراق الجميل المتعدد  

كم نحن قدماء أ ترى  ،  ةأشوري    6754والتي يصادف اليوم وهي سنة    األشوريةنيسان رأس السنة    من  باألولمن يُعيد    أهنئ

 . سيدي الكاتب
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 مطالبتنا بتثبيت حقوقنا القومية، مطلب وطني ايها السادة 

  

وخصوصا األشوريينالتخاذ موقف من دعم الحلفاء ضد الدولة العثمانية. اال إن    1917إلى عام  األشوريينبالرغم من انتظار  

السريان والكلدان   التاريخية   القاطنينمن  إطار حكاري  الساكنين خارج  الحالية وخصوصا  الداخلية في تركيا  المناطق  في 

يضا وليس األرمن فقط. وهذا يثبت ان المذابح لم تكن موجهة ضد األرمن لمطالبهم القومية،  تعرضوا لمذابح كبيرة طالتهم أ

من السريان والكلدان وكذلك االغريق ولعل من المفارقات في هذا األمر نسيان األشوريينبل ضد كل المسيحيين وخصوصا  

وهم األشوريينب المذابح بحق  ا. ولعل ارتك1914م  الجميع ان فتوة مفتي تركيا بقتل الكفار كانت قد صدرت منذ خريف عا

ر الشهيد مار بنيامين شمعون ومجلس قيادة العشائر التخاذ الموقف في أخر سنة من الحرب طلم يتخذوا موقفا هو الذي اض

اعقاب كل هزيمة تلحق بالقوات  كما انه للتذكير فقط فان مواطنينا العثمانيون كانوا ينتقمون من المسيحيين في  .  العالمية االولى

 .في حربها مع االوربيين. وكما لو كان مواطنيهم المسيحيين هم السبب في الهزائم المتكررة  العثمانية

أبان الحرب العالمية االولى، ال يعني البتة عدم البحث عن الحلفاء وخصوصا    األشوريان خداع الحلفاء ومنهم بريطانيا لشعبنا   

غطاء لهذا األمر. فبريطانيا وعدت العرب    داف الدائم لنا كمسيحيين من أطراف متعددة متخذين اإلسالمونحن نرى االسته

والكورد األشوريينلم تف بوعدها لهم. ووعدت الكرد أيضا، وقد صدرت اتفاقيات لضمان حقوق    بدولة قومية واحدة اال إنها

فهل علينا السكوت واللطم وانتظار رحمة هللا؟ وهللا يقول اطرقوا لكي   1923.ولكن هذه االتفاقيات نقضت باتفاقية لوزان لعام  

يفتح لكم. أم علينا البحث الدائم لحل اإلشكاليات التي تصادفنا.  وهنا نحن ال نصادف إشكالية عادية، بل استهدافنا في الحياة 

ة، لم نطالب بأخذ ما ليس لنا، أو االعتداء  العويص  إلشكاليتناوهو أخر خط للدفاع عن الذات. وفي مجال بحثنا عن مخارج  

طروحات سياسية تطرح وتناقش وتطور. وهذا البحث الدائم عن الحل لم يكن يوما عدائيا، االهم، اال    على حقوق الغير، إنها

 ..ممن اعتبرونا ذمة من هللا في يدهم خريناالإذا اعتبر مجرد البحث عن الحلول اعتداء على حقوق 

 1961كشعب موقف الحياد أيلم يدخلوا الحرب التي اندلعت بين الكورد والحكومة العراقية ايلول  األشوريينوقوف    بالرغم من

بشكل شعب أو تنظيمات سياسية قومية.  اال ان نتائج الحرب كانت وباال عليهم الن اغلب قرأهم دمرت واحرقت وتم سلب  

مة حينذاك، واضطروا للهجرة إلى المدن وهم ال يملكون شروى نقير. ولمن  كل ممتلكاتهم من قبل قوات المتحالفة مع الحكو

سيدرك المعاناة التي عانوها لكي يتمكنوا من بناء ذواتهم من نقطة الصفرة مرة أخرى    الشعب في تلك االيام  يتذكر احوال أبناء

 . ودون ان تمد يد لمساعدتهم في محنتهم هذه

شعبنا بأداء واجبهم    تي اشعلها النظام العراقي ألجل تحقيق طموحات مريضة. شارك أبناءوال  في الحرب العراقية اإليرانية

بين قتيل    ألفشعبنا بما يقارب الخمسون    العسكري كمواطنين عراقيين وقدموا التضحيات الجسام ويقدر عدد ضحايا من أبناء

اليه ذلك من التأثيرات الديموغرافية السلبية لشعبنا. وهذا   ومفقود وجريح وما يقابلهم من الفتيات ممن بقوا بدون زواج وما ادى

وكانت   1988_  1977كله لم يفيدهم في تخليص ما تبقي من قرأهم وكنائسهم واديرتهم التاريخية من التدمير والحرق اعوام  

 .بحق ثروة وطنية قبل ان تكون ثروة مسيحية مشرقية

شعبنا لكي يذهبوا إلى   خرجت للنور، عندما طالب بعض العراقيين من أبناء  لم تكن طروحات أحزابنا وشخصياتنا السياسية قد

.  ولم  1991جورج بوش االب لكي يمنحهم حصتهم من االرزاق والمواد الغذائية بعد اندحار القوات العراقية من الكويت عام  

أبناء الكنائس وخطف  بدء حرق  السياسية قد ظهرت، عند  أحزابنا  نهارا    شعبنا  تكن طروحات  بالفدية وتهديدهم  والمطالبة 

جهار. مما جعلهم يهرون لالصطياف بمئات االالف في دول الجوار. واليوم يؤرق بعض سياسينا ورجال ديننا بعض المطالب  

القومية، فيذهبون لمطالبتنا بان تكون طروحاتنا وطنية.  وال أدرى ما هو مقياس الوطنية لديهم؟ هل هو السير خلف شعار 

الن الدول العربية كلها االن مشغولة للحفاظ على ذاتها من التقسيم الذي قد يطالها .  ة العربية التي لم تتحقق ولن تتحققالوحد

 .يسبب أخر بسبب سياسات حكامها وليس ال

فمن كرخ     .إذا كان للعربي وللكردي وللتركماني موقع في العراق فان العراق باطنه واسطحه كله يذكر شعبنا بما كان لهم فيه

(  تكريت) وتغريت  (  بلد)وبلدا  (  بغداد)وبيتغدا    ( وبابلالكوفة)وعأقوال  (  قادسية)وقاديشتا  (  ميسان)وميشان  (  البصرة)ميشان  

مرورا بنينوى وسهلها وقرانا المرصعة لوديان كردستان العراق كلها تذكرنا بعراقنا. وبتاريخنا الذي سطرناه في العراق كله.   

أصليون له. وهذا لن يتمكن أحد من نكرانه.    ضطهاد الذي عانينا منه شيء أخر. اننا نحب العراق الننا أبناءولكن هذا شيء واال

فنحن الوحيدون الذين ال زلنا نحمل نفحة االستمرارية االزلية لسكان هذا البلد.  أن وطنتينا ليست مصطنعة، بل نابعة من  

ً   حقيقة االنتماء اليه انتماء  . وجدانيا



 

 

في    اوشككوالب بشيء وقد ذبحونا واحرقوا كنائسنا وفرضوا قيمهم علينا وسدوا ابواب الرزق أمامنا. ال بل حاربونا  لم نط

والساسانية، اإلمبراطورية الفارسية    وصمتنا بهتكرار لما    انتماءنا للوطن بسبب ديننا المشترك مع من يدعون انه عدوهم.  إنها

المفقودة؟   نتشارك  ألننا الجنة اإلسالمية   في الدين مع الروم.  ولم يقولوا لنا لماذا هم أعداءهم؟، هل ألنهم حرروا االندلس 

اننا أبناء اننا قد    اههذه االصقاع ال بل انقى أبناء  هم يعرفون كل المعرفة  ممن ال يزالون يتواصلون مع الماضي السحيق. 

الحضاري، ال بل بالكثير من العادات والتقاليد االجتماعية وحتى السحنة.  واالوربي    ، ال بل بالميراثباألجدادنشترك معهم  

مسيحيين   ألننا.  ولكن كل هذا ال يشفع لنا  لألوربيمن قربنا    إذا قابل أي منا فهو ال يفرقنا عن بعضنا البعض.  فنحن أقرب لهم

ي يدهم، وهم احرار في التصرف بهذه الذمة، وهل كان اشياء، اشياء هي ذمة ف  االحوال أهل الذمة، أي  أحسنكفرة.  وفي  

 .العبيد في عصر العبودية اال ذمة في يد صاحبهم

وإذا كان السنة    .  لقد ثبت بالملموس ان نظام الحكم والدولة المقامة على أساس المركزية لم يعد النظام المالئم للحكم في العراق

الدين يعادون   القومية والمتلحفة برداء  السنية  القوى  العراق.  فهم وباألخص  الفدرالية لكوردستان  اليوم  والشيعة يرتضون 

الفدرالية فكرا وممارسة.  ولكن موازين القوى تفرض عليهم هذا القبول وهذا يدركه االخوة الكورد لذا فهم يطالبون بضمانات  

ل وحقيقية  عن  .  لفدراليةجادة  دفاعا  بحق  يعتبر  السابق  المركزي  النظام  عن  الدفاع  االوتوقراطيان  العصر    النظام  في 

الديمقراطي. فنظام الدولة المركزية الشديدة ال يالئم الدول المتجانسة القومية مثل المانيا وغيرها فكيف يالئم بلدا غنيا بشعوبه 

د االن؟  اليس من الواجب التفكير ولو قليال بالحد من االنتحار الجماعي هذا  وأديانه ومبتلى بحروب داخلية منذ تأسيسه ولح

 . والمستمر منذ ستة وثمانون عاما

ان مطالبتنا بالحكم الذاتي هي مشاركة فعالة في بناء الوطن، على أسس راسخة.  من قوانين تضمن حقوق الجماعات واالفراد.  

النسبة لنا أمل بعيد المنال، واالن وبرغم التحسينات الدستورية اال ان الواقع وما  كانت ب  هذه الحقوق التي يدرك الجميع إنها

الوراء  نعانيه   إلى  الرجوع  الدستور ويريد  التحسينات في  السياسية بغالبيتها يعادي  القوى  يلغي كل تحسين.  بل ان موقف 

نفسها بداء الجمود والخمول    أصابتمن الدول التي    وإعادة التجارب الفاشلة في افغانستان وإيران والسودان والسعودية وغيرها

 . ي. ان هذه القوى تريد تغيير الوجوه فقط ان كانت تريد هذا التغييرالتي ال يقرها المنطق اإلنسان  وبالثوابت

افة السائدة ال  اإلسالمية والثق ينطلقون من مطالبهم من األساس القومي. اال ان المجتمع واألحزاب األشوريينوبالرغم من ان 

كمسيحيين ومنطلقين من اسس إسالمية في هذه النظرة، وبالتالي التعامل معنا كأهل الذمة وعلينا تقديم الشكر   تزال تنظر لهم

 .لهم ليل نهار ألنهم قبلوا استمرارنا على ديننا كل هذه السنين واالمتنان

  باألخوة مستجدات السياسية في حسباننا، فكفى باهلل عليكم التغني  الواقعية وال  األمورنعم يجب ان ال نكون خياليين وان ندخل  

فنحن أول من يحترم االخوة ويضحي من أجلها. ولكن لتكن االخوة إذا كانت هناك من أخوة مشرعة بقانون يثبت حقوقنا  

خوتنا المحافظة على ثقافتنا  وكشعب مع بقية مكونات العراق القومية والدينية.  ومن هذه الحقوق ان يمكننا أ  كأفرادالمتساوية 

بقعة من األرض. وان يمكنوننا من أن ندير أمورنا، وان يحترموننا    أيضا ثقافتهم وهي ليست مستوردة من أي  باألصل التي هي  

 .كما نحن وكما يطالبوننا باحترامهم

الممارسة التي تعبر عن المصالح والدفاع عن هذه الثقة.  فالسياسة هي    مجال من مجاالت   لم تكن السياسة في يوم من االيام

المصالح، وبالتالي فالثقة والسياسة أمران متناقضان، ان السياسة هي مجال استشراق المصالح المشتركة لتحقيق االهداف 

القتصادي وبلدا المشتركة، ولذا فالمطلوب اليوم للحفاظ على العراق بلدا موحدا وقابال للتطور ومتمتعا باالستقرار السياسي وا

مسالما، العمل جميعا لتقديم تنازالت علما ان هذه التنازالت ليس من األمالك الخاصة، بل هي الحلول الوسطى التي يتوصل  

  مراءة بلد هي    يقال ان السياسة الخارجية الي.  حرا مستقرا فاعالإنسان    لها كل العراقيين ألجل ان يكون مواطنهم العراقي  

، فالحروب المتتالية التي دخلها العراق هي نتيجة الزمته الداخلية التي استفحلت وبقت بدون حلول منذ أمد  سياسته الداخلية

طويل، وحين يكون للعراقيين افرادا ومكونات، نساء ورجاال، أديان وقوميات صوت موحد ومتساوي في صناعة قرار بلدهم  

 .ن ومع العالمبكل هذه المشاكل مع الجيرا مأزومفحينها لن يكون بلدا 

  

  

 

 



 

 

 لإلعالم الغبي النتائج المأساوية 

 

ت النفطية، وكانت وزارة النفط تصدر مجلة جا، حينما كنت اعمل موظفا في المؤسسة العامة لتوزيع المنتو1978خريف عام  

شهرية اسمها النفط حسب ما اذكر، وتوزع على جميع الموظفين.  في خريف ذلك العام أتت المجلة وبعد ان تصفحتها وجدت  

  ان في المنتصف كانت بعض االوراق بلون بني، يخالف اللون االبيض لبقية أوراق المجلة. فتحت المجلة عليها وإذا بها تضم 

بين طياتها النص الكامل لما سمي باسم الميثاق القومي العربي، والموقع بين قيادات حزب البعث العراقي والبعث السوري.  

فاستليت هذه الصفحات من المجلة ووضعتها في الدرج االعلى لمكتبي، فشاهد أحد الموظفين هذه الفعلة مني. فاستفسر عن 

خرجت علينا الصحف واالذاعات وكل    1979سأقول لك في حينها، وفي تموز عام  مغزى احتفاظي بهذه الصفحات، فقلت له  

راج نسخة الميثاق القومي وقلت إخلتغيير نظام الحكم بدعم من سورية وقمت انا أيضا ب اكتشاف مؤامرة اإلعالم بخبروسائل 

 . كبيرة فقط بابتسامةللموظف المشار اليه ها ما رأيك، فرد 

البعثي في العراق عام   ، كانت العالقة بين نظامي الحكم في العراق وسورية سيئة في اغلب االحيان،  1968بعد االنقالب 

 الحكومة.، والموجه من قبل  اإلعالم العراقيبعد ان سيطر على السلطة المرحوم حافظ االسد، وكانت التهم التي يكيلها    وسات

النظام كونه   ورجعيته كون عالقاته جيدة مع بعض الدول العربية. وعميل للصهيونية (  نصيريعلوي  )تندرج بين طائفية 

العراق مغلق واحادي الجانب،   اإلعالم فيالصادر عن مجلس األمن. ولكون    242واإلمبريالية كونه يتفاوض ويقبل بالقرار  

النظام السوري،   لم يصلنا ما رد به  السوفغالبا  النظام  اننا يمكن ان نجزم بان  التهماال  للنظام    أو أشنع  ري كان يكيل نفس 

 . العراقي، وال اعتقد انه كانت تعوزه األسباب

النظامين كان   الحسنة بين  العالقات  الواحد.  وفي   اإلعالم يتشدقففي فترات  الشعب  قادة  العربية واالخوية بين  بالعالقات 

كان لبعضهما البعض مؤامرات  ي يح  نا كا  بل  ،واالتهاماتاالوقات التي كانت تسيء العالقة. كان النظامان ال يكتفيان بالسباب  

الماليين من الدوالرات. كما كانا يكتشفان عدد ال يحصى من المؤامرات التي قام بها أحد االطراف ضد    ينتكلف خزينة البلد

العمالة للصهيونية    ة بإضافاألخر، مع زيادة الجرعة  األخر، فكل من يشم منه رائحة المعارضة كان يتهم بانه عميل للنظام  

 .واإلمبريالية

بل في معرفة النتائج المأساوية على الفرد المتلقي لمثل هذه الممارسات المتناقضة.    ،ذكرتهولكن المثير في األمر، ليس فيما  

الشرس، والتي تجعل من نفس الشخص مرة قديسا وقائدا كريما وبطال مغوارا. وبين  التام والعداء  الود  والتي تتوزع بين 

 .عنويوصمه بكل ما يشين من عبارات التخوين والتجريم ومحاولة القتل المادي والم

فما هي النتائج التي يمكن ان يستخلصها الفرد العادي من كل هذا؟ اليس ان كل شيء هو كذب في كذب؟ اليس ان من يعمل 

وال قيم قومية أو وطنية بل مصالح شخصية؟ اليس    مبادئللوصول إلى السلطة، ال بد ان يكون لصا ومحتاال؟ اليس ان ال  

مواطنا ال يبالي اال بالتكالب على الحصول على كل شيء   اإلعالم سيصنعان مثل هذا  سوى زرع قيم النفاق والنميمة والدس؟   

 .لنفسه، وليذهب الجميع إلى الجحيم

أبناء أين نحن  الذي ال يريد االتفاق ع  ولكن  الشعب  العمل  لهذا  للشرف في  ى اسما موحدا، والذي ال يريد ان يضع ميثاقا 

تقد ان من يطلع على حوارنا القومي في وسائل إعالمنا، سيجد ما ذكرته يتكرر السياسي؟  اين نحن من كل ما ذكرته؟ اع

، بشتى خريناالكل    ناألخريوبنفس التفاصيل والغباء. فالمنتسبين لحزب معين ال يريدون رؤية أخطائهم، فيما هم يّوصمون  

، طبعا أعضاء اغلب أحزابنا تمارس هذه (عمالء، لصوص، متكالبون على المناصب، عشائريون، طائفيون وهلم جرا)التهم 

األخر، ليس هنالك من محاولة لإلدراك ان  األخرى.  ليس هنالك من محاولة لتفهم  من أعضاء األحزاب خريناالالعملية ضد  

 . للحرية حدود، وان على اللسان أو القلم مسؤولية قول الحق كما تشاهده على االقل، وليس لوي الحقائق

وعي سياسي واية تجربة   ستتربى في ظله؟ وأي  لأي أجياأبداً.    ي ال ينتهلم إلى ماذا سيوصلنا المسلسل الممل والذي  أود ان اع

وتحويله إلى عبد ذليل. غير قادر إلى فرز الصالح    إنسانية اإلنسان    عملية بشعة ترمي إلى قتل    سيضيف إلى مداركنا. إنها

 .خريناالهذه الخيارات  تؤذمارس خياراته ما لم من الطالح، على االقل كشخص يريد ان ي

في مسالة االنتخابات، وحيث يشيع بازار النقد وكشف المستور. يشيع البعض انهم فقط ممثلي شعبنا بكل تسمياته. وانهم نالوا  

عب المغلوب على البركة من البطريركية. وان بقية القوائم ما هي اال أشخاص متلهفون إلى السلطة والجاه، على حساب الش

الكردية، ولكنهم يتناسون انهم أيضا متحالفون   باعوا القضية، لتحالفهم مع األحزاب  بأنهماألخرى،  أمره. ويتهمون األحزاب



 

 

تبريرا لهذا التناقض ال يجيبوك اال   تسألهمالكردية في انتخابات المجلس الوطني إلقليم كوردستان. وعندما  مع نفس األحزاب

 .بان الحالتين مختلفتين، ولكن ما هي االختالفات، علمها عند ربي

أطراف وطنية  لقد توصلت بعض أحزاب شعبنا إلى نتيجة تقول ان أفضل حل لمشاركتنا السياسية الفعالة هو في التحالف مع 

وحزب بيت نهرين الديمقراطي وحزب    األشوريوالحزب الوطني    األشوريةهي الحركة الديمقراطية    أخرى. وهذه األحزاب

االتحاد الديمقراطي الكلداني. نشر زوعا وبشر بتحالفه مع القوى الليبرالية، قلنا في أنفسنا انه نعم الخيار، فليكن. ولكن بعد  

والمتعددة.  يظهر ان أي من هذه القوى لم تقبل التحالف مع الزوعا، ليس لي علم باألسباب، ولكنه الحاصل. المحاوالت الحثيثة  

ستمشي هذه المرة، ولكن   األمور، حيث اعتقدت ان فأبتدأ بالتقرب إلى أحزاب شعبنا، واسعد هذا التقرب بعض هذه األحزاب

  ل ان الزوعا لم يحضر اال اجتماعا يتيما واحدا مشتركا، مع كل األحزاب التقرب، كان بغرض الهاءها من لعب أي دور. والدلي

ان   ألجل العمل من أجل االنتخابات.  والغريب ان الزوعا لم يحضر االجتماع الذي دعا اليه بنفسه. إذا كانت لعبة مكشوفة أي

القائمة الموحدة. ولكنه كان يبحث عن حليف ق وي يقبله وهذا ما لم يحصل فكان يلهي زوعا تنظيمات شعبنا بالحديث عن 

اللجوء إلى تنظيمات شعبنا.  وحتى هذا اللجوء الذي كان يجب ان يكون درسا لفهم الية العمل المشترك.  حاول زوعا فيها ان  

اية،  ر التحالف منذ البد.  فإنها(هؤالء الشهداء الذين لم يحترم بذلهم لدمائهم أبدا)البطريرك والشهداء    بأسماءيوزع الحصص  

وحزب بيت نهرين    األشوريأما الحزب الوطني  .  ودخله االتحاد الكلداني، ولكنه أيضا خرج هاربا بجلده من طمع القيادة الفذة

. الديمقراطي وحزب االتحاد الديمقراطي الكلداني، فمنذ البداية أعلنوا نيتهم التحالف مع قوائم وطنية أخرى موضحين األسباب

الثالثة   كان هنالك مجال لالنتقاد. نرى حملة مسعورة لالتهامات الرخيصة والشوفينية، بحق هذه األحزابفبدال من انتقادهم ان  

 .وحتى الشعب الكردي، الذي يجب ان نتعايش معه إلى االبد

لت القوى لعلى يقين إذا قا ان مرمى القيادة التاريخية هو شيء واحد فقط، هو ان يكون الممثل الوحيد واالوحد لشعبنا، وإنني 

لهذا الشعب على ان يكون وحيدا، لطار فرحا ولقبل على   البرلمان ممثال  السياسية العراقية اننا سنمنح لك كرسيا أبديا في 

 الفور، اليس هذا هو االستنتاج الذي يمكن ان نخرج به من كل هذه الممارسات المخجلة؟ 

يتعلم الفرد، ويتمكن من الفرز الصحيح؟ اليس إعالمنا غبيا؟ اليس للحقائق، الكاشف عن الخفايا، لكي  اإلعالم الناشرفإذا أين 

قائد الضرورة   كل المشاركين في عملية طمس الحقائق، والتباكي على القائمة الموحدة، هم في الواقع يتباكون على وحدانية

 . في تمثلينا

ما هو نبراس ينير الدروب المظلمة. هو أيضا قاطرة تسحب البشر إلى الظلمة الحالكة، لكي تحولهم إلى االت   اإلعالم بقدران  

 .الموجه  اإلعالم العربيالخالدة. وها نحن نعود القهقري إلى عصر واكاذيب    اإلعالم والقيادةصماء بكماء تردد ما قالته وسائل  
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 الحكم الذاتي لشعبنا افق مفتوح للجميع

  

إلى هجمة بربرية ترمي إلى اقتالعه من   تعرضه االنمشاكل ال حصر لها. ولعل    األشورييعاني شعبنا الكلداني السرياني  

 .للمعاناة هذهجذوره، أو تعرضه للتهديد المستمر بالقتل أو بمحو وجوده من على وجه األرض، خير مثاال 

اليه البعض من   التاريخ المشترك مع المسلمين يعيشون األشوريينبالطبع انا ال اؤيد ما يذهب  الكلدان السريان كانوا طول 

فنحن  برفاهية   فيه.  الذي  الكذب  قبل غيره مدى  قائله  الممجوج يعرف  النفاق  فهذا نوع من  دائم.  الكلدان  األشوريينوبسالم 

مرحلة سالم. هذا إذا قسنا األمر بتاريخ الشعوب، أما إذا قسنا    السريان لم نعرف حقيقة مرحلة مستقرة يمكن تسميتها بإنها

 . مل الصحةاألمر بذاكرة فرد قد يكون األمر محت

إلى استنباط حلول يمكن ان   يلجاالمتعرض للتهديد الدائم سواء في حياته أو اقتصاده أو ثقافته. ال بد له من ان    إذا اإلنسان  

اللجوء   التهديدات. وهذه  أو اعتداء على    ران ال يعتبحلول، يجب    طالستنبا تحميه من هذه  . لمجرد ان بعض  غيرالعدوانا 

الطاعة   خريناالتعودوا ان يكونوا حكاما مباشرين وعلى   .  أو ان هؤالء  (بناء الدول)وا نمطا معينا من العيش تعود خريناال

التامة.  أو الن هؤالء قد خسروا مع من يناهزهم قوة وقدرة وعليه فانهم يتجبرون على الضعيف المهدد والخائف. وهذا أمر  

لم يعد مقبوال وهو ليس صحيحا.  ولكن األمر في الحقيقة هو اشاعة الخوف من ردة فعل أطراف ال عالقة لها بما نطالب  

 .ول لمعالجة مخاوفنا الحقيقية وهذه الحلول بالحقيقة ال تلعب القوة فيها أي دورمن حل أشوريون ككلدان سريان  

اال مركزية االنظمة االقطاعية   يضاهيهاظلت الدولة العراقية على مدى أكثر من ثمانين عاما محكومة بمركزية شديدة قد ال  

غداد. هذا بالطبع عن التعيينات االدارية وما بالكم والثيوقراطية. حتى شاع ان تعين فراش في الناصرية يحتاج إلى موافقة من ب

عن التعليم، الذي صمم لكي يالئم ايدولوجية معينة ويظهر دور طائفة معينة أو دور دين معين.  ان التعليم العراقي كان لخدمة  

اء الوحدة الوطنية الحقيقية ، بحيث استقر أخيرا، لخدمة صدام وهلوساته، ولم يكن يوما تعليما لبناواإلسالم وتطلعاتهمالعروبة  

 .ولم يكن كذلك لترسيخ حرية الفرد

كما ان المشاريع االقتصادية والتسهيالت المالية كانت متوفرة في الغالب في بغداد العاصمة. بحيث ان خمس سكان العراق 

 .موي أخركان يسكن هذه المدينة. وذلك نتيجة هجرة من مناطقها االصلية المحرومة من كل افق اقتصادي وتن

دورة التاريخ إلى تكملة ما كان سابقا ممارسا. وال    إلعادةال يجب ان يكون يوما    2003نيسان    9التغيير أو تحرير العراق يوم  

ولكنه   ،البعضإلى تبديل الطائفة أو االيديولوجية المستفادة بأخرى.  بل إلى قطيعة مع هذا الماضي البشع. والذي استفاد منه  

والقطيعة يجب ان تكون مع كل الميراث الذي ادى إلى والدة االنظمة الدكتاتورية.  .  من الشعب العراقي%  75اضر بأكثر من  

ان هذه القطيعة ووضوح هدفها  .  قطيعة اقتصادية، قطيعة تربوية، قطيعة حقوقية، وبالتالي قطيعة في شكل الدولة المراد قيامها

قيين. ويجب ان يكون أمرا مفهوما لهم جميعا. وهذه القطيعة ستكون  ووضوح واجبها أمر يجب ان يكون على بال كل العرا

 .تساير حركة التاريخ وحركة التطور ومتطلبات الشعب العراقي المستقبلية أم أبينا، ألنها  شئناأمرا واقعيا وفعليا وسيتحقق 

. ومحاولة األشوريوعلى ضوء ما سردناه، نريد العودة إلى مسالة الحكم الذاتي المطروح كمطلب لشعبنا الكلداني السرياني  

، ومن هذا مسيحيتناالبعض يطرح الحكم الذاتي في إطار  البعض تفسيره بتفسيرات غريبة، واعطاءه أبعادا غير مطلوبة. ف

باكستان على أساس ديني، والبعض   األخر يراه عملية تهجير قسري للسكان مثلما حدث اثناء إقامةالمنطلق ينفي ضرورته، و

أساس ديني أو قومي، وهذه   الت  ااالحتماالت كلهاألخر يراه تقوقع أو غيتو على  لها ألسباب  مغلوطة باعتقادي ويتم  رويج 

أو ألسباب تلميع الذات والدخول في المقولة الممجوجة والكاذبة والتي ينفيها التاريخ والواقع   ولوجية وألسباب سياسية آنيةيايد

 . ووئاممن اننا تعايشنا على مر العصور بسالم 

اللغة فيها  الهوية، بما  الحفاظ على  لنا قوميا  الذاتي تعني  بالحكم  فالمطالبة  لنا سن قوانين   وعليه  والعادات والتراث. وتعني 

وتعني    إقليمية واقتصاديا.  اجتماعيا وحقوقيا  العصر  تالئم  حداثية  قوانين  وتعني  االجداد.  المنقول من  الميراث  تحفظ  ذاتية 

ة واحدة  شعبنا من بلدان الجوار والمهجر بمؤسسات شرعية منتخبة من الشعب.  مما سيخلق وحد التواصل مع البقية من أبناء

منطقة للحكم الذاتي تعني باألساس   في الممارسة الثقافية واالجتماعية والتداخل بين المهجر والوطن لخدمة الكل. اال ان إقامة

في   للتشريع  قانونية  اللغوجود مرجعية  التالحم    ة مجاالت  إلى  المؤدي  الفعال  االقتصادي  والربط  االجتماعية  والممارسات 

   .نالمهجروالوط

علمي واطالعي فان الطرح للحكم الذاتي هو لمنطقة سهل نينوى.  ويمكن ان يطلق عليه كذلك أي منطقة سهل نينوى  وبحسب  

أبناء الذاتي، والتي تخص كل من  السرياني    للحكم  الكلداني  االزيدية والشبك،   ، واالخوةاألشوريشعبنا  إلى    باإلضافةمن 



 

 

ي المنطقة. اال ان مميزات المنطقة، قانونيا ستكون أكثر انفتاحا ولن يتم التحكم  الكورد المسلمين والعرب السنة المتواجدين ف

األخر وخلق بدائل للعيش المشترك  وستكون الحياة الثقافية واالجتماعية أكثر قابلية لتقبل  مستمد من شرائع دينية. قانونب  فيها

محافظة إلى منطقة الحكم    أقربالعرب من ان يتعلموا بحسب المنهاج الصادر من    لألخوةالسوي.  في مثل هذه الحالة يمكن  

  األشوريشعبنا الكلداني السرياني    االقليم.  ولكن أبناء  الذاتي. وكذلك االخوة الكورد سيتعلمون بحسب المناهج الصادرة من

منطقة   مرجعية واحدة تمول من قبل ميزانية  السريانية هيستكون مرجعيتهم التعليمية والتي ستشمل كل المدارس التي تدرس  

المنطقة تضم مكونات العراق   إذا أساسا ان.  الحكم الذاتي.  ولكنها ستكون مستقلة في قراراتها من أيضغط للسياسة أو الكنيسة

.  وباألخص إذا علمنا ان منطقة الحكم الذاتي بتاتافي غالبيتها، وبالتالي فان الدعوة التي تقول اننا سنصنع لنا غيتو مرفوضة  

لسهل نينوى ستكون قيادتها مشتركة، من كل اطياف سكان المنطقة، وبالتالي لن يتم تجاهل مكون واحد من سكان المنطقة.  

شعبنا االنتقال إلى المنطقة والعيش فيها فهذا يخضع للمعايير الوطنية    شارك الكل في القرار السياسي.  أما إذا أراد أبناءفسي

 .مواطن عراقي يريد تغيير مسكنه ومكان اقامته ما يطبق على أي أي

رالي، يعني إقرار الطرفين بامتيازاته ان منح الشرعية الكاملة للحكم الذاتي من قبل المركز ومن قبل إقليم كوردستان الفيد

( الشرطة المحلية)االجتماعية والحقوقية والتعليم واللغة والحماية الذاتية    القضاياوخصوصية مرجعية منطقة الحكم الذاتي في  

 .وتمشية أمور العطالت وغيرها مما يمكن ان يستنبطه القانون ويتوسع فيه

شعبنا وحصرهم في هذه المنطقة واحدة.  وخصوصا  ذاتي، لم يطالبوا بتهجير كافة أبناءال مإلقامة الحكوبالتالي فان الداعيين 

شعبنا يمتلكون أراض واسعة ومنها أراض مثمرة ومنتجة في محافظات إقليم كوردستان وباألخص دهوك.  ال    ان غالبية أبناء

منطقة الحكم الذاتي لم ولن    . والمطالبون في إقامةبل انهم قد يشكلون اغلبية في مدن وقصبات وغالبية القرى التي يسكنوها

 .وللعراق ونحن االفضل ممن يستثمرها لصالح الجميعولإلقليم يطالبوا بترك كل هذه الثروات التي هي ثروات لشعبنا 

بحجة حماية المسيحية   أخطاء كبيرة بحق شعبنا وميراثه من اللغة والعادات والتقاليد.  فحاولت  لقد اقترفت الكنيسة الكلدانية

نا ان نرى أغلب كنائسنا وخصوصاً في قرى سهل نينوى تقيم الشعائر ناالنصهار القومي في اإلطار العروبي.  واليوم يحز

الدينية باللغة العربية.  علما ان غالبية السكان تتكلم السورث وان كان بلهجة أهل سهل نينوى. اليس من المهم العودة على 

ان أحد الديون التي  . معهم بلهجتهم ورويدا رويدا إعادة الكلمات والتصاريف القواعدية إلى االستعمال اليومياالقل للتخاطب 

الكلدانية الكنيسة  السريانية  هي على عاتق  ان  وكذلك  اللغة   التي يجب  ولتكن  لغتنا  إلى  العودة  التشجيع  لشعبنا، هي  تدفعها 

في دعم مطلب يحفظ ويصون الهوية   قواهمايث اقتضت الحاجة. وكذلك تسخير  ح  القواميسالمحكية وبعد ذلك يتم صقلها بلغة  

أو بغالبية من أبنائه في أي محنة   بأبنائهالقومية والدينية لشعبنا.  ال بل يجعل هذا الشعب يدرك ان له منطقة خاصة به محمية 

ى وتر المسيحية وان المسحية ليست إذا ان عزف بعض االطراف من رجال الدين الكلدان عل.  ال سمح هللا لو تعرض لها

لعرب  افي ترك لغتنا القومية ألجل التكامل مع  تساهلنابحاجة للحكم الذاتي، هي عودة إلى النغمة السابقة، والتي على أساسها 

هو أحد نتائج حترم يوما هذه الخطوة. بل نحن خسرنا الكثير الكثير ولعل االنقسام التسموي  ت لم    كثريةاال، ولكن  أو االكثرية

 . في ترك ممارسات من الهوية القومية التساهل

الحكومة  يثن  لم  البعثي،  الحكومي وخاصة  الضغط  تتحاشى  لكي  معينة  أطراف  عليه  الذي عملت  التعريب  ان  يعلم  فالكل 

اليه م  التجاوزوأجهزتها من   لتحقيق ما يصبون  فيها  اناس أخرين  التغيير على أراضي شعبنا واالستيالء عليها واسكان  ن 

المادة   المطالبة بتطبيق  العراقي    140الديموغرافي لمناطقنا في سهل نينوى. ولذا فمن حقنا أيضا  الدستور  أثار    إلزالة من 

 . التعريب على مناطق سكنانا

م شعبه. فالرسالة المسيحية تتوجه للكل وتعاضد كل مظلو  للمسيحية رسالة أوسع مما هي لمن يؤمن أو يعمل من أجل أبناء

ومسكين ومهيض الجناح. وتقف مع العدل والحق اينما كان. وهذا مفهوم ومقبول، ولكن السؤال هو أي شعب أكثر منا مهيض  

ديننا ان يقفوا مع شعبهم أوال لكي يحافظ   المسيحية ورجالومطارد؟ أليس من واجب    ،ومشتت  ،ومسكين  ،ومظلومالجناح فقير  

والعمل    ء األقويا  وأبناء  لألقوياءأم ان رجال ديننا يعتقدون ان رسالتهم اإلنسانية موجهة فقط  .  على نفسه كبشر وكثقافة وكمجتمع

 .على صهر الضعفاء فيهم

شعبنا. ويتكامل باالقتراحات وبالطروحات    ولكنه طرح لحل إشكاليات يعانيها أبناء  ،مستعجلةمقترح الحكم الذاتي ليس طبخة 

والقانونية والسياسية.   ،والثقافية  ،االقتصاديةالمتعددة، وهو ليس هرولة بال هدف واتجاه، انه مشروع يتكامل من كل الجوانب  

المتربصين   أليديك  التي يجب ان يتم أي الءها االهتمام التام، هو الجانب السياسي الذي يكاد يتر  األساسية  األمورولعل من  

بل أمر مشكوكا في تحقيقه. لو لم يحصل على مباركة القوى االزيدية   ،فعال بالحكم الذاتي. فالحكم الذاتي سيكون قاصرا وغير  

ان المطالبة بالحكم الذاتي يجب ان ال تكون .  في العمل السياسي ألجل تطبيق هذا الهدف أمر مهم جدا  فإدخالهموالشبك الفعالة.  



 

 

والتراكم إل للبناء  بل مشروعا مستمرا  للبعض.  النرجسية  الطموحات  يلبي  عاطفيا  وبمشاركة شعارا  السبل  بأحسن  خراجه 

 .حقا ارى ان مشروع الحكم الذاتي دون مشاركة االزيدية والشبك مشروع غير متكامل  شركاءنا في منطقة سهل نينوى. إنني  

إذا، الذين يودون محاربة أو معاداة مشروع الحكم الذاتي والذين يستعملون غطاء الدين في هذه المحاربة. حجتهم مردودة  

ه في البناء  الوطن وهي مشاركة كل أبناء  جاتي وقانوني. هو وطني ألنه يلبي أحد احتياإنسان    هو وطني و  فالمشروععليهم  

سانية لها مميزاتها التي يجب ان تطورها وتفتخر بها، وهو يساير المنظومة القانونية لعراق  إن حاجات فئة    الفعال، وهو يلبي

  .واألقليات الغد والمنظومة القانونية الدولية المتوافقة مع حقوق اإلنسان 

روع للتفاوض عليه مرارا هو سقف مطالب علينا إنجاز االليات الالزمة لتحقيقه. وهو مش  أكدناان المطالبة بالحكم الذاتي كما  

وقوى شعبنا بمختلف توجهاتها. انه السقف الذي باعتقادي يجب ان يضمنا جميعاً    نيةامع القوى الوطنية العراقية والكوردست

وفي تفاصيله يمكن ان نختلف. ولكنه هو الذي يجب ان يسوق لألخرين أي القوى الوطنية كمطلب متفق عليه. انه مشروع من  

نتناقش فيه وما هي استفادتنا نحن والوطن منه وما هي اضراره عليهم وعلى الوطن؟ وكيف لمشروع    االخ إلى االخوة لكي 

يستفيد منه مواطنين أصالء من ان يكون مضرا لألخرين؟ انه مشروع لبناء سالم قوي مبني على تمتع الكل بحقوقهم الطبيعية 

تقبلي، عراق المحبة والتسامح والمساواة والحرية واالفق  وليس مشروع فرض أرادات. انه مشروع الذي نرى فيه العراق المس
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 ومع ذلك.. فنحن نرحب 

  

في المجلس الوطني الكردستاني، بعنوان   األشوريةفي المقابلة التي اجرتها مجلة بانيبال مع السيد شمائيل ننو عضو الكتلة  

، ألنه  األخر تحصيل حاصل من تحزيب اإلنجازاتبصراحة، لنقولها صراحة عجبتنا في بعض مداخلها.  وان كان البعض  

دور الشعب وقواه كافة لصالح حزب أو فرد.  فالذي القى استحساننا ان السيد شمائيل وبعد واقع بلداننا المشرقية والتي تغيب 

ستة سنوات من تجربة البرلمان، وسبعة سنوات من تجربة المنطقة.  يعود ويكرر ما قلناه نحن حينذاك، وما ضللنا نؤكده في 

ان قانون انتخاب المجلس الوطني ال يمنح لشعبنا حق   البدء ومنذكل طروحاتنا السياسية. ومن منطلق الصراحة هذه الم نؤكد 

وهو ملحق بقانون انتخاب  الكوردستانية  التمثيل وهو الحق الطبيعي لشعب.  كما ان تخصيص المقاعد الخمسة هو قرار للجبهة  

ه يخص عدد  المجلس الوطني. والنص صريح بأن القرار ككل هو لمرة واحدة. رغم محاولة السيد شمائيل تفسير القرار بأن

المقاعد المخصصة لأل  لإليحاءالمقاعد، في محاولة   شوريين. ويحاول السيد شمائيل أن يبرر عدم بان هناك أمل في زيادة 

االهتمام بتعديل ذلك سببه أوليات فرضت نفسها دائما على البرلمان. متناسيا إن أولى أوليات شعبنا هي إقرار حقاً مشروعاً  

طرحنا األمر منذ البدء محاولين    وألنناهذا الحق من أولى أولياتنا،    إلقراربقية الحقوق.  فإذا كان  من حقوقه وعليه يتم بناء  

.  ويعدنا السيد شمائيل بتصحيح الخلل في  االتهامات الظالمةشعبنا المسالة ومدى أهميتها، فقد تحملنا الكثير من    أبناءافهام  

من االنقسام الواضح بين القوى السياسية وحتى   أشوريا  ولكنه ال يعلمنا كيف في الواقع المعاش    ،المقبلةقانون االنتخابات  

 السياسية.بين الشعب واألحزاب  االنفصام

وفي تقيمه لفوز قائمة الحركة بأربعة مقاعد من الخمسة المخصصة لشعبنا.  يقول انه تزكية لنهج الحركة، والحقيقة التي ال   

الوردية، ان شعبنا أساسا لم يكن قد عرف هذا النهج، عندما جرت االنتخابات.     بها لكيال نعيش في األحالم   بد من االعتراف

لم تنظر لألمر من زاوية المنافسة الحزبية. بل نظرت    األخرى لم تر حينذاك ضرورة للمنافسة مع الحركة ألنهاولكن القوى  

المحسوبين األشوريينتتحقق هذه المصالح. وقد شاركت كل القوى القومية وبعض  لألمر من منظار مصالح شعبنا والمهم ان

على الشيوعيين في دعم مرشحي الحركة. وان الشعب شارك في الممارسة االنتخابية ألنه كان لتوه قد خرج من تحت نير  

بقدر أهمية اثبات الوجود، وهذا ما حصل،   حينذاك ما كانا مهمين  والنهجالقومي. فالبرنامج    واالضطهادعقود من الدكتاتورية  

ولكن كيف سيكون األمر وبعد ستة سنوات من الخبرة والتجربة مع ما تم إنجازه ومع حقيقة الممارسات. انه سؤال نرى من  

  وبعد كل هذه السنين  (.فنحن نرحب بذلك أيضا)على صفحات قويامن  أجابتهعليه السيد شمائيل ننو ولتكن  يجاوب المهم ان 

الشعب بشكل فردي   التي مللنا من الصراخ لحلها وقدمنا الكثير من العرائض أو أبناء  بالتجاوزاتيأتي السيد شمائيل ليذكرنا  

قد األشوريين، يصرح للصحف بأن ال وجود لمثل هذا األمر، وان  األشوريةوجماعي.  في الوقت الذي كان زميله في الكتلة  

  األشورييناضي التي تركوها من الحكومة العراقية.  وكأن الكورد لم يستملوا أضعاف ما استلمه  تسلموا التعويضات عن األر

نظير نفس الكمية من االشجار. ونحن كلنا ندرك ما كانت غاية الحكومة العراقية في دفع هذه التعويضات الهزيلة. ويعزي 

ذان  او  إذناهحنكة السياسية. وكأنه لم يكن هناك من وشوش في السيد شمائيل أسباب بعض السلبيات إلى عدم وجود الخبرة وال

ومنذ البدء، اال انهم صموا هذه االذان عن السماع. وعندما طفح الكيل خرجت التحذيرات بشكل بيانات    األموررفاقه بكل  

 االتهامات. عانينا من جرائها الكثير من الظلم ومن  ومقاالت

متأخراً أفضل من ان ال يأتي أبداً. ومن هنا  )…….( التصحيح، ان كان هناك تصحيح للمسيرة ولألخطاء  يأتيوكما قلنا فان 

المستقل. وهذا جميل ورائع، ولكن هل    األشوريتريد القرار    إنكترحيبنا بهذه الصراحة. اال اننا نود ان نقول للسيد شمائيل  

بث الدعايات المغرضة والبعيدة عن الصدق واالخالق القومية. ان  يمكنكم من خالل الصراع الحزبي والتحارب ومحاوالت  

 يتأتى  األشورياعطى صك حق تمثيله لمدى الحياة لتنظيمك؟ أم ان القرار    األشوريتخلقوا مثل هذا القرار؟  وهل الشعب  

المستقبلي مع كل القوى الوطنية للتعامل    ةإستراتيجي  وبناء   الفاعلة.  األشوريةأوال وقبل كل شيء من خالل حوار كل القوى  

المستقل  والكوردستانية القرار  في كيفية خلق مثل هذا  فكرتم  الكردستانية، وموقع على    وتنظيمكم.  وهل  الجبهة  جزء من 

، يجب ان يسبقها تهيئة األرضية األشوريميثاقها وبالضرورة يجب ان يكون متمسكا بقراراتها. ان المطالبة باستقاللية القرار  

على المستوى الوطني ككل.  وعلى و  لخلق هذا القرار المستقل سواء كان األمر في تجربة إقليم كوردستان العراق أ  األشورية

وانما مجموع    وحنكةخبرة    وذيكل سياسي حصيف   القومي ألي شعب ال يمثله حزب معينا  القرار  ان  سياسية ان يدرك 

 . ولكن بشكل كاريكاتيري ،صدامنعيد اجترار تجربة  فإننااإلدراك، فعاليات هذا الشعب. وان لم يكن هناك مثل هذا 

نعيد ترحيبنا بصراحة السيد شمائيل ننو. اال ان الصراحة تتطلب العودة عن األخطاء واالعتراف بها    وأخيرا وليس أخراً 

نقمة أو تذمر   امتصاصوليس تبريرها. كما ان الصراحة تعني إدراك مواقع الخلل ومحاولة معالجتها بشكل عملي وليس  



 

 

المشتكين، من خالل مقابلة صحفية. وليعذرنا السيد شمائيل لنقول له همسا كما قلنا له الكثير اال ترى ان زمن التغني بالمنجزات  

تدركون انكم حتى لو تمنينا لكم ذلك لما تمكنتم من    وأنتمالحزب القائد قد ولى؟ وكم اضركم تصوير نفسكم حزبا قائدا لألمة  

وانتم فيها الحزب الصغير. كما انكم تتمثلون في الوزارة بوزير واحد، الكردستانية  أوال وأخيرا جزء من الجبهة    ألنكم،  هذا

إلدارة  (  أو ان وزنها التمثيلي في المؤسسات التشريعية يهيئها)القائدة هي التي يمكنها    قيادة يمكنكم التحدث، فاألحزاب  فأن أي 

 .س فعليالمجتمع دون وجود مناف رأمو
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 (االترانايي) األشوريحول تذبذب مواقف الحزب الوطني 

  

والتي يديرها السيد الدكتور سركون داديشو. وبالصدفة سمعته يقرأ مقتطفات    األشوريةباألمس كنت اشاهد قناة بيت نهرين  

دوت كوم. والمسلي في المسالة ان الدكتور سركون وهو يقرأ هذه المقتطفات،   عنكاوامن افتتاحية جريدة قويامن والتي نشرتها  

األخر كان يقول هذا الحزب الحزب الذي يقرأ مقتطفات من افتتاحية جريدته. وبين الحين و  كان واضحاً انه يحاول إخفاء اسم 

(.  كان يقولها بالسورث أشورايا، هذه التسمية الجديدة لشعبنا)  األشوريالذي عرف بمواقفه المتذبذبة.  والذي يضم اسمه كلمة  

ان التذبذب المقصود، هنا هو أما ان تكون معي أو ضدي، والحزب    أخرين هذه التهمة الباطلة والتي ال معنى لها.  ألخوةوقرأت  

الوطني لم يدع يوما انه ضمن هذه المعادلة الغريبة عن السياسية. فالسياسية بما هي فن االدارة، فن التوفيق بين الممكنات، ال  

عمي وأنا وأبن عمي على الغريب. السياسية  تقبل مثل هذا القول القادم الينا من القيم العشائرية والتي تقول انا وأخي على أبن  

تتعامل مع العقل وتفهم به، والسياسية هي الفن المتحرك، الذي ال يعرف الثبات في المواقف، الن الموقف في السياسة هو  

  نتاج ظروف ومتغيرات عدة، وبالتالي فيجب ان تكون المواقف السياسية متغيرة تبعا لذلك. إذا السياسة ليست نظريات وال 

على بعض المواقف المتهم بها الحزب بالتذبذب.  ولنأت  ..  كذلك معادالت رياضية، لتكون لها نتائج ثابتة وعلى مدى الزمن

 لنرى موقف الحزب منها، وهل هي قابلة للصق هذه الصفة به؟ 

 أوال التسمية 

 :حول هذا األمر التالي 2002تموز  12_10المنعقد من  األشوريتقول وثائق المؤتمر الثاني للحزب الوطني 

هي االكثر تمثيال لشعبنا من النواحي التاريخية والنضال السياسي.    األشوريةايمانه بأن التسمية    األشورييؤكد حزبنا الوطني  

ل هذه التسمية ملفات سياسية كثيرة ومعروفة في وطن النهرين واروقة عصبة  حيث عمل شعبنا في ظلها وتراكمت له من خال

 .األمم واألمم المتحدة ودوائر الخارجية في األمم المؤثرة

األخرى. ويعتبرها  متساوية وكل منها تحوي  (  األشورية، السريانية، األرامية،  )الكلدانيةاال ان الحزب يؤمن ان التسميات  

من تاريخ شعبنا الموحد، وإن من يؤمن بهذه التسميات    تاريخية محددة، وهيشعبنا أو جزء منه بها في مراحل  تسميات اتسم بها  

، لم يميزوا بين المنتمين إلى التسميات المختلفة في توزيع  ااضطهد وهعندما  هو فرد له ما لنا وعليه ما علينا. وان أعداء األمة 

 . االسفين بين حاملي هذه التسميات عحاالت وضاضطهادهم اال في 

مبدئيا. ولكنه من ناحية أخرى ال يفرق بين هذه   األشوريةواالن أين التذبذب في موقف الحزب؟، ان الحزب يفضل التسمية  

رض  األخرى. ولكن السياسة ليست ان تفرض أو تفتاألخرى في القيمة واالهمية. بل يؤكد احتواء كل منها  التسمية والتسميات  

ان ما تؤمن به يجب ان يكون هو األمر وان كل ما يغايره ولو بشيء يسير ترفضه. ان الرفض ليس ممارسة السياسة، بل هو 

ممارسة العناد.  ان العناد في موقفنا الحالي يعني الموافقة على تقسيم شعبنا. وهنا مربط الخيل، اننا ال نجد مصلحة لنا في 

األخرى. نحن هنا نعمل بالمصلحة القومية التي ضد الطوائف  األخرين  ة تطلب الحماية من  تقسيم شعبنا، إلى طوائف متقاتل

تضحيات تتطلب  ال  والتي  واقعية  واالكثر  االسلم.  المقاتلين من    نراها  خيال  في  اال  لتقديمها  استعداد  على  ليس  شعبنا 

، وأكثر ترهال بمعنى غير االختراق  قابلية على   أكثر  الدونكيشوتين، الذين ال يرون الحال المزرية لشعبنا، من حيث انه صار

  بهم وبحزبهم. ان خالفنا كحزب مع أي   مترابط، بسبب ممارسات البعض من الذين رأوا إن من مصلحتهم ان يلحقوا األمة 

مسالة ما؟  جهة كانت ال تشمل وال يمكن ان تشمل كل شيء.  بمعنى إذا كان لي خالف مع االتحاد الكلداني الديمقراطي على  

فهل من واجبي ان أوسع الخالف ليشمل كل شيء؟ أم ان من الواجب حصر الخالف قدر االمكان وبالحوار. ان تسمية شعبنا  

يجب ان ال تخرج عن نطاق الحوار. ولكن من جهة أخرى نؤمن ان شعبنا ليس بقادر على تحمل تبعات عدم االتفاق لمدى 

 المسالة باجتماع يضم ممثلي ذي صالحية من الكنائس واألحزاب  ياسم جديد. فلننه  قإطالطويل. كما هو ليس بقادر يوميا على  

والمؤسسات الثقافية والشخصيات االكاديمية. على ان يتم التأكيد عليهم بأن يخرجوا بنتيجة خالل فترة ال تتعدى الثالثة ايام.  

الحامل للتسمية وليس اإلنسان   ة يجب ان تكون اإلنسان أما المحاربون من أجل التسميات فليحاربوا طواحين الهواء. ان الغاي

 ؟نإنسا ، ولكن أي من أجل التسمية، بل كل شيء من أجل اإلنسان  

 األشوريةالموقف من الحركة الديمقراطية 

أي طرف أخر،  عالقة بيننا وبين    نحن ندرك بأننا لسنا في حالة وفاق مع الحركة، وندرك انه لو سكتنا، لما كان هنالك أحلى

اننا نعيش حياة يومية بكل أحداثها   إلننامما بيننا وبين الحركة، ولكننا لن نسكت. أتعلمون لماذا؟   نمارس السياسية، بمعنى 

.  واليوم لو قامت الحركة بعمل محمود فأننا سنكون أول من يشكرها على عملها هذا. وهذا ينطبق على أي حزب  وتناقضاتها



 

 

كلداني سرياني أو وطني عراقي. واليوم لو قام أي حزب يعتبر حليفا لنا، بأي عمل ال نراه سليما   أشوري   أو فصيل سياسي  

مؤذيا لمستقبل شعبنا. اننا نمارس السياسة ونعلم ممارستها بالصورة السليمة. فغدا  لن نشاركه فيه. بل قد ننتقده إذا رأيناه  فإننا

لن يكون االنتماء الحزبي ألجل لقمة العيش. أو ألجل المركز، بل ستقام دولة القانون، وعندها سيكون في العراق مواطن جديد 

لمقدار حرياته، وعندها س تطوير  يبحث عن  السياسي،  لعمله  معنى  أحزابيبحث عن  وليس    يبحث عن    لمقاوالت سياسية 

السابق   الدكتاتور  بأننا لسنا في حالة عداء مع أي جهة سياسية. عدا االرهابيين وموالي  فإذا نحن نعلنها صراحة  التشغيل. 

ن نحملها  وااليديولوجيين الشوفينين العنصرين. ان الحركة في المقام االول واالخير تنظيم في شعبنا وأخطاء السيد يونادم كنا ل

إنسانيا وأخالقيا التنصل منها    . نعم اننا عانينا من ممارسات كثيرة مارسها أعضاء الحركة ضدنا. ومطلوب منهم  ألنصارها

وطلب المغفرة عن هذه الممارسات التي دمرت عالقات اجتماعية ودمرت مؤسسات كان ينتظر منها الكثير.    وتقديم االعتراف

 ي.شعبنا جرفهم تيار الحماسة والتظليل اإلعالم من أبناء اال انهم في النهاية يبقون

.  األشوريأما من يطالبنا بأن نعلن أما تقديم الوالء التام للسيد يونادم كنا أو العداء التام للحركة فأنه ال يعرف الحزب الوطني 

كن للحركة ان تقوم به ويخدم شعبنا، ولكن  انه يفهم السياسية بمفاهيم عشائرية فقط. ونقولها صريحة إذا كان هنالك أمر ما يم 

ر منا  ظبدون التحزب والتطبيل الحزبي الذي يدمرنا ودمر مؤتمر بغداد. فأننا سنساند الحركة لتحقيق هذا األمر. ان شعبنا ينت

فأبناء التخندق فقط.  الوقوف في مواقف  لم تعد هذه    خطوات لألمام، وليس  أبن  األمورشعبنا  شعبنا هو    اءتسليهم، ما يسلي 

 .وضعهم االقتصادي واألمني ،وتحسينخطوات لتوضيح مستقبل أبنائهم وبناتهم، 

 األشوريتحالفات الحزب الوطني 

الحزب مستعد لعقد تحالف طويل األمد، عندما نضع برنامج طويل األمد، برنامج قومي وطني، يحدد لنا ما نريده لوطننا  

مستقبال، وما نريده لشعبنا في هذا الوطن. على ان ال يكون هذا التحالف مطية لتوزير هذا الشخص أو ذاك. بل يجب ان تكون  

حالف طبعا لتحقيق ما نصبوا اليه، ولتحقيق ما نصبوا اليه ال بد لنا من ان ندخل  واضحة تامة. نحن سندخل الت  األموركل  

مرة أخرى ان يكون التحالف واضحا. والحزب    والوزارة، بل. ولكن ان ال ينتهي األمر بدخول البرلمان  والوزارةالبرلمان  

ية في االنظمة الديمقراطية. أما من يبحثون  مستعد للدخول في تحالفات تكتيكية أيضا، وهذه ممارسات سياس  األشوريالوطني  

 على التحالفات التي سميت بالمبدئية والتقدمية والحديدية فعليهم الذهاب إلى كوبا أو كوريا الشمالية. 

في كل تحالفاتنا سنكون صريحين مع حلفائنا وسنقول ما نراه وسنحاورهم. فأما ان يقنعونا أو نقنعهم، وهذه هي وسيلة السياسة  

 .ممارسة الديمقراطيةوال

 الحزب والمطالبة بحصة من المناصب

السليمة ومن خالل   بل بالممارسة  ،ةبأي وسيلان كل تنظيم سياسي، يمارس عمله من أجل الوصول إلى السلطة. ولكن ليس  

ببث    وا وكالعادةقاماالطر الشرعية.  وخالل الفترة الماضية، بعد ان برزت الخالفات مجددا بيننا وبين االخوة في الحركة.   

االترانايي الخالف هو رغبة  ان سبب  هذه    واستماتتهم  دعاياتهم، مدعين  في  كله منحصر  الخالف  ما. وان  للتبوء منصب 

القضية، والن أكثر االخوة في الحركة يتحركون من دون وعي، بل انهم مخدرون، بمخدر النضال والشهداء والمناضل االوحد  

تهم. ولكنهم هل سالوا أنفسهم إذا ما كانت الحركة ال تحب المناصب    فانهم يقومون ببث مثل هذه الدعايات وكإنها القائد.االب 

المناصب    فلماذا حاولت  الطرق احتكار  إنها  لنفسها؟بكل  المناسب. ولم    لحد  المكان   يسألوالم تضع أي شخص مناسب في 

التوظيف من أنصار الحركة؟   البعث؟ وإذا كان الجواب بان الكل يفعل ذلك، أي كل   أنفسهم لماذا فقط   هل عدنا إلى زمن 

مجلس الحكم.  فأن المسالة لم تكن لتنطبق علينا وعلى التركمان، فممثالنا كان ممثال شعب. وكان عليهم النظر إلى كل    أحزاب

ايي وقفوا مع السيد كنا وهم ساهموا في  ما الضير في توظيف أشخاص من االترانايي؟ واالتران  الشعب بسواسية. وثانية  أبناء

للشعب   ليكون ممثال  الشرعية  له  أي منحوا  فكل  األشوريترشيحه.   أتت بمخاض عسير،  الشرعية  ان هذه  بالرغم من    .

المشاركين في مؤتمر لندن كانوا يعلمون ان السيد كنا مستعد لحرمان شعبنا من ان يكون له ممثال. ان لم يكن هو ذلك الممثل.  

ترانايي كانوا يودون رؤية سابقة في وجود ممثل لشعبنا في قيادة المعارضة العراقية، اال ان ممثلنا خذلنا، نعم خذلنا، شر واال

 . الخذالن

 القومي المنعقد السنة الماضية في بغداد  أشوري المؤتمر الكلدو

نيسان من عام   العراق عبر سوريا، وفي مدينة    2003في  إلى  قيادة  قمت بالسفر  االخوة أعضاء  بعدد من  التقيت  قامشلي 

األثورية اجتماع    المنظمة  لعقد  شعبنا  اقتراح ألحزاب  أو  رسالة  بتوجيه  القيام  عليهم  واصريت  بل  وطالبتهم  الديمقراطية، 

لتسيير   موحدة  قيادة  منه  تنبثق  الحزب    األمورمشترك،  قيادة  أعضاء  ببعض  التقيت  وكذلك  طموحاته،   األشوري وتحقيق 



 

 

العاملة في المانيا،   األشوريةقبل سفري كنت قد بدأت نشر الفكرة بين أعضاء التنظيمات    الديمقراطي لهذا الغرض، علما إنني  

شامل   وبحضور ممثلي اغلب أحزابنا السياسية واعلن رغبته بعقد اجتماع األشوريوفي شهر حزيران عقد الحزب الوطني 

بزيارة أعضاء من قيادة المطكستا في بغداد لمقره في بغداد   فوجئموحد. اال ان الحزب  يحضره الجميع لنضع برنامجنا ال

تجاوز هذا طارحا الفكرة التي طرحها سابقا عليهم. ولكن وفد المطكستا طرحها باسمهم وباسم الزوعا، والن الحزب أراد  

فوافق على ذلك. طبعا كان هنالك شروط والتزامات،   األمورالموقف غير السليم وغير الودي. الن المسالة ال تحتمل مثل هذه  

، ولذا سرب الحزب رغبته بعدم ءشياثبتت، انه ليس هنالك من التزام بأي    األمورعلى الجميع االلتزام بها، اال ان مسيرة  

الوضع،   المشاركة، لتصحيح الوضع. وهنا تعرض الحزب لضغوط من جوانب متعددة، لتعديل موقفه، على أمل ان يتم تحسين

 األمورتسير في اإلطار القديم، تحزيب كل شيء، واالنفراد في كل شيء، ووضع    األمورولكن بعد انقضاء المؤتمر، ثبت ان  

على الرف، اننا ولحد االن مع عقد اجتماع لكل االطراف، ولكن في إطار من الوضوح والشفافية والنزاهة، لكي نحقق لشعبنا  

 .ما يصبوا اليه

هو التذبذب في مواقف االترانايي، يقول المثل الشأمي بدك تقتل الناطور واال تأكل العنب، نحن في الحزب الوطني فإذا اين  

 . نود اكل العنب، فهل تلتحقون بأكل العنب، هلموا معا األشوري

 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إدارة الخالف

األخر الشرير، واعتقد  االختالف بين الطرفين، إلى الجيد والشرير، وكل طرف اعتبر نفسه هو الجيد و  ،اإلنسان في البداية قسم  

أو لنقل انه بدون القضاء على الشرير، لن يكون ممكنا القضاء على الشر. ولكن في الحقيقة، ان هذا التقسيم الملتبس،    اإلنسان  

القطعي والمبني على االيمان، كان يعني شيئا أخر، ما هو لصالحي أو يالئم معتقداتي أو عاداتي، هو الصالح وكل ما يخالف 

 .ذلك هو الشرير

، والشرير هو كل ما  ةمع رأي السلط  ، صار الصالح هو كل ما يتوافقالدولة  مي قوة بعض االطراف وتحكمهم باومع تن

ولكن التطور اإلنساني أدرك، ان الخالف أمر حقيقي وواقعي واالهم انه ضروري، لتطوير الحياة اإلنسانية وكل ما يخالفها.  

 يحيط بها. 

سابقا كان الخالف يؤدي إلى القتال، والفائز تكون وجهة نظره هي التي تسود، ولكن الوعي اإلنساني أدرك ان المختلف ليس  

على تحقيق النتائج لصالح المجموع. من هنا تطورت القوانين والنظم   وأقدروأكثر نبال عدوا بالضرورة، بل قد يكون اصدق 

إدارة في  تشارك  انبثاق مؤسسات  السابع عشر  القرن  ومنذ  فشاهدنا  المختلفة،  النظر  تستوعب وجهات  البلدان، تضم    لكي 

في النهاية، لمن ستصوت، هذه الهيئة   خبةالناتوجهات مختلفة ومتعارضة، وقادرة على الجهر برأيها، والقرار كان للهيئة  

 .التي تطورت أيضا من النبالء، إلى كل من يملك أرضا، إلى كل المواطنين رجاال ونساء الناخبة

اتخذت واشاعت هذه الصفة عن تنظيمها، والتنظيم الحديدي كان    كلنا سمعنا عن التنظيمات الحديدية، فالكثير من األحزاب

الرفيق االكبر أو   وخط واحد، والذي كان في الغالب رأي  ختراق فقط، بل ان الجميع على رأي يعني ليس انه مستحيل اال

دت. الن هذه التنظيمات لم  االسكرتير أو الرئيس. ولكن اين اصبحت التنظيمات الحديدية، لقد صارت جزء من التاريخ أو ك

بناء هيئة أو    ،خلقمكن إزالة الخالف، بالتأكيد، من خالل  األخر المخالف. نعم ي   وبحرية قول الرأي  تسمح بالتعددية في الرأي

الماسك بكل السلطات فيها. ولكن بالتأكيد ان هذه المؤسسة أو الدولة، ستنهار وتتمزق الن   أو دولة، تسير برأي  ةأو مؤسس،

 .شيء حي يرغب في التطور هو التعدد نسخ الحياة قطعت عنها، ونسخ الحياة الي

الناجي ومكانته الجنة  ان تقسيم المختلفين    ك أي يمتلإلى أخيار واشرار، هو تقسيم ديني، فالدين يعتبر كل من أمن به، هو 

سيكونون في الجحيم وبئس المصير ألنهم اشرار، الدين احادي، ال يقبل التنوع، ولذا فحتى    خريناالالخالص ألنهم أخيار، و

تسمية مؤسساته هي هرمية دكتاتورية. األوامر تأتي من االعلى نحو االسفل، من هللا ومن ثم الولي أو البطريرك أو أي  إدارة

على األرض. ولن يحل االشكال اإلرادة  ومن يمثل هذه    االهية،إلرادة  اختالف أو معارضة، هي معارضة    ونزوال. وأي  أخرى

يحصل على الرضا الرباني. وكما تالحظون ان ،  وإذا اعترف الخاطئ،  موديتا( ܡܘܕܝܬܐ بالخطاء )   اال بالندم واالعتراف

أعاله األحزاب،  الوصف  على  ينطبق  الرأي  يكاد  ذات  أو  التعددية  الحديدية  تقبل  والتي ال  بب،  الواحد  قبلت  في وان  عضها 

يعتبر خيانة. ولن يحل االشكال اال ،  الفكر االرثوذكسيسادنة  القيادة التي هي    المضاد لرأي  خروج للرأي  الجلسات فان أي

بالخطاء   أو بالنقد الذاتي أو الرديف السياسي لالعتراف،  بأمرين بالفصل من الحزب أو المؤسسة وأحيانا الفصل من الحياة 

ال يمكنه ان يقدم ، وعدم قبول آراء بديلة أو مختلفة هو حكم صادر لجعل المجتمع عقيما الرأي يةالكنسي. ان الرضوخ لوحدان

 .حلوال للمشاكل التي يواجهها

الحرية والتعددية، أدرك    األفكاربعد ان تطورت   قيم  الصالح والشرير هو تقسيم ساذج    ،اإلنسان واشاع عصر االنوار  ان 

للتعددية، وليس بسعة ورحابة التنوع البشري.  ولذا بدأ مشروع االقرار بتعددية اآلراء أو   نابذايماني    مغزىوينطوي على  

 .مع الطبيعة وما أنتجته ويتماشىمجتمع أو كأمر واقعي  لتطور أيحق االختالف، ليس كحق، بل كضرورة 

 باإلفرارلتقبل التقدم والتطور الحضاري بكل أبعاده، لم وال تكتفي    تتهيأ ولكن المجتمعات المتطورة أو التي تفتح ابوابها لكي  

 .االقرار ال معنى له بحق وحرية الراي، بل بوضع اليات وقوانين لكي يظهر ويبان ويؤثر هذا الحق، واال فان

بعدد   االقرار بحق االختالف، يعني باألساس ان المجتمع يخور بحركات غير محدودة، قد تكون بعدد مكونات المجتمع أي

اآلراء  افراده تعايش  ان  وبالتالي  المجتمع.  ويعني حيوية  البديلة  والحلول  المختلفة  والرؤى  الخالفات  تواجد  ازلية  ويعني   ،

انضاجها للخروج بقرارات ترضى الجميع أو الغالبية، هي  إمكانية  لبديلة مع بعضها البعض والقدرة على  والرؤى والحلول ا

التام للجميع  أو الوضوح  البديلة وضع اليات تتسم بالشفافية  مسؤولية كل االطراف في المجتمع أو المؤسسة. ومن الحلول 

 .الصورة اتخاذ القرار وطرق تنفيذه. لكي يكون الجميع في ألسلوب



 

 

، واالصطفاف خلف القائد، وان المخالف دبالرأي الواحبالطبع ال يمكن ان يتغير حال الجميع بين ليلة وضحاها، من المطالبين  

أما عميل أو مجرم، إلى رحاب االحتفاء باالختالف ووضع اليات لعقلنته وقوننته، بل هذا األمر يتطلب حقا بذل جهود يكرس  

طاقاته، ألنه في النهاية لخدمته. وهذا االحتفاء بالمخالف والمختلف يتطلب البدء من الصغر، ولن تظهر لها المجتمع اغلب  

 .أثاره اال بعد سنين طويلة، ولكن المجتمعات التي تريد التطور والبقاء والتماشي مع العصر ومتطلباته، تخطط لسنين طويلة

لرقي والنضوج والوصول إلى قرارات سلمية تضمن تطور المجتمع  والخالف، هو أحد االسس ل  فإدارة االختالمن هنا ان  

 .أو المؤسسة

ولكن بالرغم مما كتبناه أعاله والذي صار معروفا وممارسا في اغلب بقاع العالم، ولنقل الصراحة، في الدول ذات االنظمة 

ن وزيادة االرامل وااليتام وتدمير كل البنى  الوط  الثابتة والتي يحدث فيها انتقال السلطة بسالسة ويسر، وال يتطلب قتل أبناء

. نرى بعض االطراف السياسية في بلداننا، تدعي أو تربط ذاتها بمذهب ودين وتدعوا وان كان بطرق غير مباشرة  األساسية

بيا ودينيا أساس  إلى بناء مجتمع ذات توجهات واحدة، وااللتزام الصارم بالتعاليم الدينية وجعل هذه التعاليم النابذة للمختلف مذه

األخر المختلف، الحياة. وان ما نراه من تحالفات وتقسيمات السلطة بين المختلفين في بلدنا العراق، ليس اشعارا أو إعالنا بقبول  

ولكن خطابها األساسي يبقي على التحريمات    المقاتلين،  ةأي استراح  المتقاتلة،بل هو نوع من تقاسم السلطة بين االطراف  

لحظة شعر أحد االطراف ان موازين القوى تميل لصالحه،    معهم الكعكة. وفي أي   يقاسموالمن اضطرهم الظرف لكي  والنبذ،  

 .فانه ومدفوعا، بما رضعه من التعليمات النابذة والمحتقرة لألخر، سيعمل بكل السبل للقضاء عليه

، والذي يعني العمل من خالل األشوريي السرياني  ومؤسسات شعبنا الكلدان  شعبنا، ورغم ظهور تجمع أحزاب  قوميا بين أبناء

األخر ومشاركته في القرار، ونبذ مفردات مثل العميل والخائن، اال انه من المالحظ ان ظهور هذا التجمع، كان رد فعل قبول  

أنه المتصاص ان تجمع أحزاب... ظهر وك  على حدث هز كيان شعبنا حينها وهو التفجير الذي طال كنيسة سيدة النجاة. أي

في لحظات معينة، ولم يتمكن   النقمة التي كأدت ان تطال الجميع. الن تجمع أحزابنا، في الغالب هو تجمع لقيادات األحزاب

تتحاور فيها كل االطراف، من أجل الوصول إلى قرارات مشتركة، وال حتى القدرة على متابعة   مؤسسة،من ان يتحول إلى  

 .لسياسية اليومية في العراق واالقليم، ومدى تأثير ذلك على شعبنا سلبا وايجاباما يحدث وما يقر في الحياة ا

شعبنا، هناك خالفات سياسية وأحيانا حول التسمية، ولنقر انه يجب التعايش مع التسمية الطويلة والتي حتما سيكون  بين أبناء

ن يسيروا برغباتنا ورؤانا. تبقي الخالفات السياسية، حولها، وهو حق لهم يجب ان ال نعتقد انهم يجب ا  القادمة رأي  لألجيال

شعبنا، كما قلنا، كان يعني طرح الروى على مائدة   تأحزاب ومؤسسا. وظهور تجمع  إدارة األمور  والتي تعني حول إسلوب

أبعاد   الواجب  كان من  بانه  ولنقر  يومي،  بشكل  تعمل  يتطلب مؤسسة  األمر  للجميع. وهذا  أفضل  بما هو  للخروج  النقاش، 

اقش  من الواجهة وخصوصا اننا لسنا نتنافس فقط على المناصب ومن يجب ان يختار الناس لكي يتولوها، بل نحن نن  األحزاب

ذلك على من يجب    داألحزاب بعترسيخ وتمتين وجودنا، ووضعه على السكة الصحيحة قانونيا وسياسيا. ومن ثم لتتصارع  

 .ان ينتخب الشعب لكي تمثله وتدير أموره

تجمع  ، وهي االجتماع المشترك بين أحزاب شعبنا في ظل  إدارة لخالف تتعلق بالية    سرني هذا االسبوع ثالثة أمور، اعتقد إنها

انبثق عنه من مقررات، واألمر   أبناءأحزاب شعبنا وما  االواصر   األخر مشاركة  لتمتين  فيه وهي خطوة مباركة  النهرين 

األخر توقيع بيت نهرين الديمقراطي لمقررات أو  لنختلف ولكن لنتحاور، واألمر    ووضع الخالفات في إطارها الصحيح، أي

هرين من تجمع أحزاب شعبنا لتقول اننا نتفق وان كنا خارجين وكلنا ألجل المصلحة جاوز خروج بيت نتالندا وهي خطوة ت

ولكنها بحاجة لصياغات قانونية لكي تقدم. وهناك وجهة  ،سياسيةالعامة يد واحدة. وباعتقادي انه يمكن اعتبار ما طرح ورقة 

عتقد انه غير مالئم، وال يتوافق مع الحريات،  االديان، الذي ا ازدراءنظر خاص بي وهي ما تطرقت الورقة اليه وهي قانون 

، بحجة االيديولوجياوحتى لو شرع مثل هذا القانون، فان البعض ومن موقع القوة وما في الكتب وتفسيرها، سيقوم بازدراء  

 جزء من االيمان أو المعتقدات أو من أقوال االئمة. إنها
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 االعتذار هل سيكون جزء من ثقافتنا؟

 

 ܡܚܒܬܐ  ܩܢܝ ܦܚܠܬܐ ܛܠܘܒيرد إلى ذهني مقطع من اغنية قد تكون منسية للمطرب شليمون بيت شموئيل، يقول فيها  

ان الكثير    اجد،  دون ان تمسها  األمورهي وال تتوقف وتدور حول  تاعتذر واحصل على المحبة. وانا اراقب سجاالتنا التي ال تن

أو انك على حق في هذا أو ذاك. في سجالنا حول دور االسقف    اخطأت  هو حقا عناد وعدم القدرة على قول إنني   األمورمن  

دون ان يبين اين  ، المشلوح من كنيسة المشرق والملتحق أخيرا بكنيسة روما الكاثوليكية اتهمني أحد السادة صراحة بالطائفية

والطريقة ووضحت بعض الممارسات    ولكنني اعترض على األسلوب ،  ولي ان له كل الحق في التحولكانت طائفيتي هل في ق

، األشوريةوالذي اليزال البعض يعتبره إنجازا للحركة الديمقراطية  ،  عن التعليم السرياني  سجاالتناعلى تلك الطريقة. وفي  

يكذب السياسية  العملية  في  الكل  ان  للقول  بالبعض  األمر  يسرقونيصل  والكل  الديمقراطية ،  ون  الحركة  ان من حق  بمعنى 

ولكنهم حتى هذه القدرة ال   ،يفعلوهااألخرون ال يكذبون أو ال يسرقون وقد ان تكذب وان تسرق. لم اناقش ان كان   األشورية  

. يملكون  

الجميع ان هناك خطاء تم اقترافه وتم االعتذار عنه بنية عدم تكراره، أي ان الدرس من التجربة   افهاماالعتذار فعل يراد منه 

الثقة بالنفس وبالروحية الجديدة  المثل. االعتذار هو فعل  المعتذر عنها قد تم استخالصه وصار معلما يمكن ان يضرب به 

 . المستوجبة لهذا االعتذار، ففعل االعتذار يتطلب العلنية

اء ومنهم اال كلمة اني اسف، س  ىكثير من االحيان قام البعض بالتهجم علي بدال من نقد ما أقوله، وعندما أواجههم ال اتلقفي   

من كذب والكن الكاذب ال يقدر أو ليس بمستوى    نبشكل مباشر أو من خالل رسالة شخصية، هذا ليس اعتذار، هذا معناه خجال

 أكناعتذر عما بدر مني تجاه الشخص الفالني في الموقف الفالني. ال يمكنني كشخص ان    الثقة التامة بالنفس لكي يقول إنني  

انادي الناس بما يقولون عن أنفسهم، يعني االستاذ أو الذي يقول انه استاذ معلم   حقدا ضد أحد من الناس ومرارا قلت إنني  

أي نناديه رأبي وبكل سهولة وبال  ذلك حقه علينا، ألن  مدرس  إنني  مغصة الن  الحقيقة  أجيال. ولكن  من   أجد  ه حقا يربي 

الصعوبة أحيانا ان انادي السيد يونادم كنة بكلمة رأبي ليس انتقاصا منه أو من شخصه بل ألنه باعتقادي ال يستحقها، فلم اجد 

أقول ميقرا أي انه يقوم بتربية االجيال، ولكن احترام الشخص واجب ولذا  يدل على  اجد من    فإنني  المحترم ولذا    منه ما 

 .الصعوبة ان أقول االسقف مشفوعا بلقبه الشور سورو، ألنه لم يحترم هذا اللقب أوال

األخر دون ان يقوم  يسامحو اعتذار، من المعيب ان يطالب أحدنا بان  اعترافيجب ان يكون هناك  المسامحةللحصول على 

االعترافهذا   بفعل  ا  األخر  في  واال حتى  معنى  واالعتذار،  ما  المسيحية ܡܘܕܝܬܐلمسيحية  ثقافتنا  في  ترد  ليست  أ،  التي 

االعتراف   االعتراف على    وبعد  المؤمن  يحصل  لالعتذار  طريق  هي  إعتراف المسامحةوالتي  هناك  الكنائس  بعض  في   . 

الشخصي مع هللا    واستعاضت باالعتراف،  االبتعاد عنه  بدأت  الكنيسة الكاثوليكية والتي باعتقادي إنها  للكاهن مثلشخصي  

والذي يحدث صمتا وجماعيا ومن ثم يقول الكاهن بالطلب من هللا ان يلبي مطلب الجميع في الحصول على العفو والغفران.  

ولكن الخطاء الذي يكون ضحيته اناس وقيم  ،  ي أداء واجباتنا الدينيةف  تساهلناقد تختلف السياقات حينما يكون الخطاء جراء  

القانون الحامي للجميع،  فسياقه شيء أخر،  وقوانين بإرادة  ولكن ألنه ال يوجد في شعبنا قانونا يحمي الجميع وصادر  ،  انه 

  بمسامحة نقوم وكل مرة    إلنناال  فان األخطاء تستفحل وتتفاقم وليس لها ح،  والن شعبنا ال تزال تطغي عليه العواطف،  اشعبن

. ولذا فان تكرار  األمورلم يحدث. وهكذا تكون ذاكرتنا قصيرة ومثقوبة وتخر منها كل    وكأنهالفاعل ونسيان الحدث واألمر  

هللا عما سلف. ونحن إذا ال نطالب بصلب   عفيتجارب األخطاء المقترفة وعمدا يتكاثر ويستفحل وال يمكن حله عن طريق  

فهل ،  ويعتذر عنها مع التأكيد بعدم تكرارها  بأخطائهولكن عليه لكي يكون عضوا عامال وفاعال في المجتمع ان يقر    ،المخطئ

محة ونسيان األخطاء والهفوات. ودائما المسيحية  ادائما بالعفو والغفران والمس  يحظىأم اننا نريد من نؤيده ان  ،  هذا هو الحاصل

 ؟ فهل حقا بهذه الصورة تبنى المجتمعات وتتطور، حاضرة لكي تبرر لنا فعل هذا

بالحقيقة، الحقيقة التي من    مصارحتهمأو الشعب يطلب من القائمين على أموره أو الذين يدعون ذلك، الحقيقة، ان يتم    األمة

ي الوعي الجمعي  الواقع مع الطموح في ظل االمكانيات المتاحة. ومصارحة الناس بالحقيقة تنم  مطابقهخاللها يمكن تبيان مدى  

حينها تتحرك    . كما ان معرفة حقيقة االوضاع تزيد من اللحمة بين مختلف االطراف، ألنهاوزيادتهالمشترك والقدرة على الفهم  

في وضوح وليس في شبه ظالم. هل كان السياسيون معنا صادقون؟ وهل كان السيد أشور سورو معنا صادقا؟ وهنا اتي بهذه  

 .ادعاء خدمة الشعب أو العمل من أجل الوحدة أو حاولت ولتحا  األمثلة ألنها



 

 

الحركة     لنأتي بدعم كامل من  السرياني يسير  التعليم  ان  تقول  السابقة  الدعايات  لقد كانت  كمثال،  السرياني  التعليم  لمسالة 

اعدة الطالب المحتاجين. أمام  ، ودعمهم أمتد لتوفير االبنية، طبع الكتب رواتب المعلمين والنقل ومساألشوريةالديمقراطية  

  وحادا وخصوصامعضلة نجاح التعليم السرياني وعدم فشله والكذب الفاضح فيما نشر، كان من الصعوبة ان تكون واضحا  

سارت بين االطراف المختلفة دون خروجها لإلعالم ، ورغم توضيحاتنا المختلفة حول التعليم اال ان المتاجرة    األموران بعض  

لسنوات طويلة وشاركت أطراف مختلفة في كذبة التعليم السرياني، مدركة مدى االهمية التي يوليها القوميون وكل به استمر  

% 90كان مدعوما لحد    األشوريةالديمقراطية    إعالم الحركة من له شعور قومي تجاه تعليم اللغة. إذا التعليم السرياني وحسب  

في كنيسة مار عوديشو جعل التعليم مجانيا    األشوريقررنا في لجنة الشباب    1974  منها ان لم يكن أكثر في البدايات. في عام

المفقود الشماس دانيال بنيامين    ،ذلكوحققنا   للتعليم وقمت انا واالخ  للتبرع  المتمكنين  ولكن كيف، قمنا بدعوة بعض االباء 

بالسفر إلى كركوك حيث التقينا بالسيد بابا مركو الذي تبرع لنا بالقرطاسية من مخازن تربية كركوك، ونقلناها إلى بغداد، هل 

في كنيسة مار عوديشو، من   األشوريورتها الحركة عما قمنا به في لجنة الشباب  يختلف التعليم السرياني بالصورة التي ص

حيث المضمون وليس من حيث السعة؟ باعتقادي ال، علمان ان التعليم السرياني حق ومقر قانونيا في قانون وزارة التربية  

التعليم هو أمر أساسي وال باس لكي يتحمل  كحق. ولكن لجهل الكثيرين بالقانون وبحقوق المواطن، اعتقدوا ان مجرد السماح ب

المهجر التكاليف، ولكن اين حقوق المواطن، ولماذا الطالب الكوردي والتركماني والعربي توفر له الدولة كل المستلزمات 

حركة لمجرد  كثيرا واتهمنا باننا أعداء ال  سألناهال؟ لم يسال أحد هذا السؤال رغم اننا    األشوريوالطالب الكلداني السرياني  

التابعة  األشوريةأعضاء الحركة واللجنة الخيرية  لإلعالم بدابدأت تتوضح وخالل متابعتي   األمور. األمورتوضيح مثل هذه 

األخر ياتي من وزارة التربية،  لها يقولون ان الحركة تمول جزئيا نقل الطالب وبعض الفوتو كوبي لبعض المواد والتمويل  

تعاني كثيرا جراء عدم دفع وزارة التربية لما يترتب عليها دفعه، أي ان صار من   بدأت  كمية الجزء بحيث إنهاولكنها ال تقول  

بل جزءا يسيرا من تمويل النقل فقط ان كان حقيقة أيضا. طبعا بما نقوله قد نثير ثائرة    ،ادعتهلم تتحمل كل ما    الواضح إنها

اء المسكوت عنه، وكان شعبنا صار اداة لتسويق اكاذيب الناس عليه. اليوم باعتقادي  الكثيرين ممن يقولون علينا السكوت وإخف

بات مطلوبا االقرار بالحقائق كما كانت، ليس عن التعليم بل عن العالقة مع بقية مؤسسات شعبنا  األخيرة  وبعد التطورات  

اذيب. وكل من يخاف من مكاشفة الناس بالحقيقة وكل من لم يقر سيكون مشاركا في تسويق االك  والثقافية،السياسية والدينية  

 .يعني انه يتستر لكي يخفي مشاركته في سرقة الشعب واعتباره غبيا ألنه صدق ما سوق له باسم الشهداء والنضال وغيره

األخص  هل يصح ان يعتبر من خدع الناس واعتبرهم اغبياء ان يكون قائدا لهم، انه السؤال الذي على الناس االجابة عليه، وب

سبب ان يسرق ممتلكاتها. باعتقادي ان كل   من يدعي انه مثقف. هل يصح ان من يشارك في مؤسسة ما واختلف معها الي 

العالم تحاكم من يفعل ذلك، اال نحن أو بعض نحن ممن نطالب بالتسامح والعفو والغفران دون ان يقوم من مارس ذلك ولو  

 .هل يمكن ان ننتطور ونبني ونراكم الخبرات أمام هذه الحالة، باعتقادي ال بنقد ذاتي ولو باعتذار ولو بقول الحقيقة!

13/04/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شعبي يحتفل براس السنة القومية

 

لكل األمم واالقوام والطوائف والمذاهب مناسبات خاصة تستمد مشروعيتها من أحداث التاريخ، وتبين مدى عمق العالقة بين  

فرح على  مفرحة ومسرة ومدعاة لعقد جلسات الطرب وال  االحتفاالت االفراد المحتفلين وبين ماضيهم المشترك. قد تكون هذه  

البابلية، أو مدعاة لالسى واالسف ويعقد فيها ندوات   األشوريةاصوات الغناء والدبكات المختلفة مثل احتفالنا بعيد راس السنة  

أب من كل عام   7وجلسات الستخالص الدروس والعبر والبحث عن انصاف الضحايا والحقيقة، كاالحتفال بيوم الشهيد في  

 .صا في القرون االخيرةكرمز لكل شهداء شعبنا وخصو 

لكل زمان ولكل مكان احتفاله، ففي السابق عندما كنا نعيش في القرى كان االحتفال في الغالب يكون بوضع قبضة من الحشيش  

االكل والمشرب في الغالب الن االول من    واحتفاالتاالخضر في اعلى الباب الخارجي للدار، لم تكن هناك حفالت رقص  

ايام الصوم الكبير، ولذا فقد غطى خشوع وتقشف الصوم على االحتفال بعيد راس السنة القومية أو مقدم نيسان كان يقع بين  

 .مع هذه المناسبة الجليلة تتالءمان  تسمية يمكنالربيع أو أي 

 ،وحضارة  ،وتاريخ  ،بيئةالتي يرسلها احتفالنا بهذه المناسبة، هي اننا واحد واينما كنا، واحد في االنتماء إلى  األولى  الرسالة  

كان يعيش في سالمس واروميا أو ارمينيا أو جورجيا أو روسيا    ولغة. واحد في الفرح وااللم، ليس هناك فرق بين من يعيش أو

  و سهل نينوى. اننا واحد على االقل الن احتفالنا بهذه المناسبة واعتبارنا إنها أو برور أو صبنا أو حكارى أو طور عابدين أ

 .لنا، ملكنا، تاريخنا، مهما قسمتنا الكنائس والجغرافية والعشائر

نوب  اننا من بين النهرين أو األنهر أو الرافدين، وان كنا في استراليا التي فيها االن يحتفل بالخريف أو ج لالثانية تقوالرسالة  

أبناء  وإنناأميركا أو أي منطقة أخرى،   الدجاجة  نتطلع الن تجمعنا هذه األرض االصيلة، كما تجمع األم  ها، أو كما تجمع 

 .فراخها

وبقاؤنا   وجودنا  بان  حقيقي  وعي  وبعد  اليوم  يعترض  من  فان  االحتفال  وحدة  على  السابقون  اجمع  وكما  الثالثة  الرسالة 

كانت. وان أي تجزئة للمتوحد    ةأي ذريعمنها وحدة ممارساتنا وليس تجزئة المتوحد، تحت  واستمرارنا مرهون بوحدتنا و 

يعني الرغبة في تركنا منخوري القوى أمام هجمات االعداء والتي ال يمكن وقفها اال من خالل وحدتنا العابرة للتجزئة الكنائسية 

 .والعشائرية والجغرافية

فنا، فلنا من المشتركات أكبر من اختالفنا، وتوحدنا هو ألجل ترسيخ المشتركات وتطويرها  والرسالة الرابعة تقول انه مهما اختل

 .بمثابة اسس استمرارنا وديمومتنا  ألنها

 وتجاوز، عبورا لترسيخ الوحدة  االحتفاالت المشتركةرسالة العمل القومي، التي تعمل بجد لزيادة طرق وأساليب وايام    إنها

رغم  على مائدة واحدة،    األمة  أبناء  ألجل ان يجمعسباب طبيعية أو اقتصادية أو مذهبية. العمل القومي  االنقسام الذي حدث أل

اليومية     مشرايينهقربانهم المشترك، قربانهم المستمد من جسد أمتهم ودمها والساري في    يتناولوا  ومخاوفهم، لكي همومهم 

هم وأوردتهم. انهم يعودون في كل احتفال توكيد هذا االنتماء الصميمي وهذا التالحم ألجل استمرار بقاءهم واستمرار رفد أبناء

 .بأسباب التمسك بالقربان القومي

حة والحزينة، كرازة مستمرة للبقاء والتمسك بأجمل ما فينا وتبشيره للعالم، ها اننا ورغم  القومية المفر   بأعيادنا ان احتفالنا  

المحن مصرون على البقاء، مصرون على ان نكون تحت الشمس، مصرون ان نصنع وان نرفد العالم بكل ما في طاقتنا لكي  

 .(( وبدوننا ستوصم بالهمجيةنية))اإلنسابنا ستحمل هذه الصفة  مدينة لنا، وإنها تعي اإلنسانية إنها

الرائعة وبدبكاتكم القوية، واثبتوا للعالم انكم تحتفلون بالفرح، فشعبنا ليست   وبأغانيكمشعبي بإعالم كم الجميلة  احتفلوا يا أبناء

كانت نينوى   االيام  البابلية. ففي مثل هذا  األشوريةوالسرور وقمته اكيتو، راس السنة    أياما للفرحكل ايامه حزينة، بل يمتلك  

لمقدمه. قد تكون مدننا وقرانا قد سرقت منا، ولكن االحتفال    االحتفاالت يتزينعشر وفي بابل كان شارع    االثنا  بأيامهتحتفل  

 .لم يتمكن أحد أن يأخذه منا، بل أختلسه البعض ألنه أدرك ان للفرح قوة موحدة أكثر من الحزن

على فعل الخير لذاته ولألخرين. سنة جديدة في تقويم استمرارنا وتقدمنا    وأقدرسرورا    كل عام وشعبي يحتفل باكيتو وهو أكثر

   .وتوحدنا، سنة مباركة وسعيدة، يا شعبي اينما كنت

31/03/2014   



 

 

 الموت على مذبح االيديولوجية

 

)صوم الكبير  بفترة قحط وانقطاع المطر، فعم الجوع وكان ذلك في فترة الصوم    شعبنا أبتلتيحكى ان عشيرة من عشائر  

الناس    باألكلللمسيحيين يدوم خمسون يوما وفي السابق كان يصوموه   اليوم بعد ناقوس العصر(،  النباتي ومرة واحدة في 

ن منه اعفاءهم من الصوم لألسباب جوعى والحيوانات ابتدأت بالنفوق، فذهب كبار رجال القبيلة إلى مطران المنطقة طالبي

داد اقر الرجال  زيه رغم رجاء رجال العشيرة. وعندما ابتدأت الخسائر تأعلى ر  وأصرالتي وضحوها، فأبى المطران ذلك  

من حيواناتهم بدال من تركها تموت ويموتون هم أيضا. ويقال ان العشيرة كبرت    يأكلون  ابتدأوا، وهكذا  ااإلسالم ديناعتناق  

 .تسكن مناطق كثيرة في تركيا وسوريا. وهكذا وعلى مذبح العناد وجمود الفكر خسرنا بشرا وأرضواالن 

نحو االنتصارات،   قبل سنوات قرات الحد كتابنا وهو يطالب بان يكون لنا حزب عقائدي مثل حزب البعث. لكي يقود األمة

وكيف تمكن من خلق أمة قوية، فبعدما كان العرب  ويصهرها في بوتقة واحدة، لم اعرف لحد االن ماهي انتصارات البعث  

إذا كانت يتهمون االستعمار بتقسيم األمة بلدانهم موحدة، هذا  لبقاء  البعث وغيره صاروا يحاربون  العربية، وبفضل نضال 

جميع قوال وكتابة  اتهم ومعتقداتهم على الاررضين قراالكثير مما يكتبه البعض فاألخيرة    اآلونةفي    ونفراءتهمهم وحدة بلدانهم.  

أمتهم مثلما فعل    وفي االنترنت فقط طبعا وليس في الواقع، ألنهم لو كانوا في الواقع بقوة ما يكتبون لنصبوا المشانق ألبناء

 .والمنقذة ،والنقية ،والقومية  ،الثوريةأصحاب االيديولوجيات 

لتحرير مناطق    أشوري   في االنترنيت وعمل قناة في اليوتيوب، مبشرا بتشكيل جيش    أشوري  االخير ظهر نبي    اآلونةوفي   

شعبنا وبموافقة دولية وإقليمية، والتحضير والتدريب كما يقول مستمر. وال اعرف هل انا اعيش في عالم أخر بحيث ال يمكنني  

 ....ودولية وديموغرافية تسمح لمثل هذا الشخص بقول كل ذلك وعلنا ودون اي  ةإقليمي  متغيراتفهم األحداث أم، انه حقا هناك  

القومي   البارازاني رئيس إقليم   األشوريباألمس قرأت رسالة الدكتور سركون داديشو رئيس المؤتمر  إلى االستاذ مسعود 

عنا الذي يعرفه الجميع، ولكن البعض ال يزال  كوردستان.. لم تعد لدي القدرة على التعليق ألنه سيكون أكيد مبتذال، بابتذال واق

 .يتاجر ببضاعته القديمة والكاسدة بال شعور بالمسؤولية ولو اإلنسانية

، ولكن ان يكون كل شيء ضحية للفكر، وبمعنى أعمق أن نضع أنفسنا  الفكر أمر مطلوب لتوضيح الطريق والغاية واألسلوب

وكل من يخرج عن رؤيانا فهو خائن، عميل، بائع لذاته، جبان، فهنا الفكر لن    سدنة فكر معين ونحن من نحدد الصح والخطاء

 .الرؤيابل هو سجن والقتل والنبذ باسم  ،كذلكيبقي 

شعبنا   تسمية  في  حرف  لتغيير  معارضتي  حول  البعض  أي  األشورييناقشني  ( ܐܫܘܪܝܐ إلى   ܐܬܘܪܝܐ )   بالسورث 

بإنها الكاتب  ااالصح وبان بر  ويجادلونني  اليونان تعني إن االشورايي هي   Assyrian اقرها وان  يالفنلندبوال  التي كتبها 

انا ،  واالتورايا نفس الشيء. وانا لم اناقش صحة ذلك أم عدم صحته   أو إنها،  معارضة  لم تثر أي  وأخيرا يقولون بإنها،  االصح

واالهم بالشريعة  وهو االستهانة بشعبنا وبفهمه وبتضحياته، يوبعمل فرد تجاوز كل ثوابتنا األساسيةاناقش مدى قدرتنا على 

 القومية والجهة المخولة للتغيير او تصحيح الثوابت ان كان هناك حقا ضرورة لذلك. 

وهي الكتب التي يمكننا قراتها )بكسر القاف( ( ܘܫܪ ܓ،ܒ،ܐفي كل الكتب القديمة والتي أتتنا مكتوبة بالحرف السرياني )

الزلنا نستعمل نفس اللفظ للحروف كما كان منذ ان انبثقت هذه الحروف. توجد تسمية شعبنا    إلننا ،  حروفها بشكل صحيحولفظ  

وهذه الكتب يرقى بعضها إلى حوالي الفين من  ( ܕܐܬܘܪ ܡܪܥܝܬܐ، ܐܬܘܪܝܐ  ܛܐ̣ܫܒ ܡܢ ܦܠܢ، ܐܬܘܪ وأرضنا بصيغة ) 

ا اتور أو اثور. علما بان كلمة اتور في الغالب تاتي بشكل اثور ال بل ان بعض المؤرخين العرب ذكرها بالعربية أيض،  السنين

إذا (.ܠ،ܘ،ܕ ،ܒ)  ما بعد حروف البدول  يأتيالذي  ،  الحرف القابلة للتركيخليين  االدبية التي تحتم ت  ألسباب تتعلق باللغة السريانية

معقوال ان هذه صيغت وعم انتشارها وسميت  سنة ألنه ليس    2000يرقي استعمال تسمية اتور وبهذه الصيغة إلى ما قبل  

وعلمان أيضا ان التغييرات ،  علما ان مستعمليها هم االقرب زمنيا إلى ما كان مستعمال في زمن نينوى وبابل،  المناطق بها رأسا

 .الثقافية وتأثيراتها كانت نادرة في ذلك الزمان

التسمية    تبدأقبل ان   القومية تحت  إلى ،  منذ حوالي مائة وخمسون سنة( ܬܐܐܬܘܪܝ )   األشوريةالحركة  كان شعبنا مقسما 

،  أورمجنايا، تيارايا، فالناس كانت تنسب نفسها لمن تخاطبه بالسورث إلى المناطق والعشيرة مثل القوشنايا، ومناطق، عشائر

كانت أحيانا تميل إلى    ييا صحيح ان السور  ولكنهم وبين أنفسهم كانوا يسمون أنفسهم سورايي.،  وهكذا،  نحاليا )من انحل(

  وهذا ناتج إلى انهم كانوا محكومين من قبل نظام يقسم الناس إلى أديانهم. اال ان توسع استعمالها وبين أبناء ،  الوجهة الدينية



 

 

وقد يكون بسبب ان الكنيسة ،  شعبنا وشمولها كل الكنائس وكل المتكلمين بالسورث منحها نوع من التسمية القومية. لسبب ما

فضل الرواد القوميين استعمال تسمية اتورايا وبالعربي  ، أيضا ومنذ ذلك الوقت عرفت تحت هذه التسمية والسريانية لدانيةالك

التي كان يجب ان تؤطر تحت تسمية معينة.  ،  وهنا نحن نتحدث عن بدايات الحركة القومية،  ناألخيرتي عن التسميتين  ،  أشوري  

العرب وال المراحل،  كوردحالنا حال جيراننا من  التسمية  ،  اللذين مرا بنفس  عملهم    لتأطيرفقد عانى العرب من اتخاذ هذه 

كلمة  التسميات العشائرية او  لهم تسميات أخرى تعبر عنهم مثل ت كما ان الكورد كان  .بسبب استهزاء أهل المدن بهم، القومي

امتيازات( فقد استقر وعم  ، ة العسكرية والمادية )وظائفالقو، امتلكتاهاولكن الحركتين القوميتين وبسبب القوة التي ، كرمانج

كان يمكن ان تمنع عن أي شخص ال يعترف    لحد ان متطلبات الحياة األساسية،  استعمالهما وانتشر وتم القبول به كأمر واقع

وحينما نطرح مشروع الحكم الذاتي أو  ،  في حين اننا لم نمتلك مثل ذلك  السارية.سواء بشكل متعمد أو بفعل القوانين  ،  بذلك

 .يتم محاربته بمختلف الحجج أما باننا تقسيميون أو اننا ال نطالب الحد االعلى مثل الكورد، المحافظة

عبنا بصيغة  التي ظهرت منذ وصول المطبعة ونشر الصحف والكتب، كتب اسم ش  ةأو سياسيفي كل الكتابات سواء كانت ادبية  

،  احتاجت إلى تضحيات وجهود ثقافية وتبشيرية مختلفة لكي تنتشر( ܐܬܘܪܝܐ )  األشوريةوإذا أدركنا ان التسمية  ( ܐܬܘܪܝܐ )

وإذا أدركنا ان قبول التبشير يكون أسهل من تغييره وباألخص ان تسمية اتوراييا وضعت كتسمية جامعة ما فوق المناطقية 

القرنين الماضيين كانت أسهل  أدركنا ان وسائط تواصل أبناءوإذا  ،  والعشائرية بمعنى ان الحدود لم تكن مانعا ،  شعبنا في 

وإذا أدركنا ،  كما ان السورث كانت لغة التخاطب وهي الوسيلة االكثر فعالية في نشر وبث الوعي القومي والسياسي،  للتواصل

وغيره بالفارسية أو  ،  باإلنكليزيةاألخر  و،ةويقرأ بالعربيلبعض منهم يكتب  شعبنا بعد قرنين من العمل القومي بات ا  ان أبناء

بل  ،  ليست فقط كاذبة( ܐܫܘܪܝܐ التركية أو الفرنسية أو السويدية. ألدركنا إن كل المبررات التي تمنح لكتابة اسم شعبنا ب) 

مؤرخ أخر ويقول بقراءة أخرى فهل علينا  كاتب أو    يأتي. فغدا قد  وثوابتههي عملية إجرامية بحق شعبنا ونضاله وتضحياته  

ان نبدل تسميتنا القومية يا ترى مرة أخرى. اال يدل استعمال البعض لهذه الصورة من التسمية ب شين وليس تاء أوثاء على 

ممن يعرف  ، شعبنا استرخاصهم للثوابت وان كل واحد ممكن ان يجتهد وان يطبق اجتهاده في حقل هو عام ويخص كل أبناء

لن تضيف لحقوق شعبنا وال ألمانيه وال لقوته وال لتوجهاته    اشوراياعرف نفسه باسم اتوراييا. هي عملية واضحة ان استعمال  و

الشاذة،  السياسية أي جديد الصيغة  إلى استعمال هذه  الداعي  التسمية ،  إذا مرة أخرى ما  لنشرها بديال عن  غير بذل جهود 

 .بين من يؤيد اتوراييا ومن يؤيد أشورايا أشوريته رخ في القسم المؤمن بالصحيحة )اتوراييا(. وهذا قد يخلق ش

في زمن نينوى يعرفون أنفسهم، وال تهمني أيهما االصح، المهم هو ان نتمكن من ان نحافظ   األشوريين انا لم اناقش كيف كان  

شيء بال ثوابت،    ال نمنح ألي شخص الحق في التالعب بها. ألنه لن تبقي هناك أمة أو شعب أو أيان  معينة، و  ثوابتعلى  

شعبنا أو على االقل غالبيته واقر    ميا منتخبا من قبل أبناءالفاه لو كان لنا مجلسا قو  ءوبمليأو يمكن التالعب بها. وهنا أقول  

استعمال أشورايا لما كان لدي مانع، ولكن ان يقوم كل شخص وباجتهاد شخصي باستعمال ما يريده، فهل هناك أكثر من هذا  

حاول البعض التالعب ما يريده من ال يريد الخير ألمتنا، أو أعداء أمتنا حسب قول من ينشرون بدعة أشورايا. قبل سنين  

ال يجوز وباجتهاد فردي أو حتى نتيجة خطاء وعدم القدرة على    العلم القومي لشعبنا، ونحن وقفنا نفس الموقف، أي  بألوان

.    الية بشأنهابه بعد ذلك، ان نقوم بتغيير ثوابت اجمع حولها شعبنا وأخذها كرمز تعبر عنه، دون الرجوع إلى    االعتراف

لشعبنا من ناحية   إضافة   ةإلى شين وال تغيير تسلسل االلوان في العلم يمنح أي  التاوفي هذا الشأن، ان ال تغيير    واألمر المؤلم

ان قيام    الحقوق والقوة واالندفاع، بل انه سيقسم المتوحد، أي الذين هم أساسا متوحدين تحت التسمية اتوراييا والعلم المعروف.

فهل سيعرف المتالعبين برموز شعبنا أي   االنقسام.سيف    ونهريش  فهم  .  متنفق بشأنها  ةبتغيير أي منهم دون وجود الي  البعض

 اتجاه خطر وإجرامي يتجهون؟ 

البعض يجادلني ويقول ان هذا التغيير لم يثر أي اعتراض، والناس تستعمل االثنين، ها انا ومنذ ان بداء استعماله أقول انه 

ذلك، ولكن ليس كلهم يكتبون أو يصرحون بما يؤمنون به، ليس هذا بل الطامة    خطاء، واعتقد ان الكثيرين يتفقون معي في

األحزاب الكبرى ان هؤالء المجادلين يمنحون ألنفسهم ولغيرهم حق تمرير أي اشيء على الشعب ان لم يعترض، وينسون دور  

والطليعة القومية التي من واجبها التنبيه للمخاطر، في كل ما يحدث ويطرح ان كان فيه خطر حقا، وهنا انا أقول   نوالمثقفي

 .انكم بمثل هذه الممارسة تبنون لتقسيم أمتكم مرة أخرى وبوعي تام ألنه تم تحذركم من  ذلك

انه ليس تسمية وال تالعب بها، انه حل للحفاظ على  ( شيء أخر،  أشوري  هذا أمر واستعمال التسمية المركبة )كلداني سرياني  

شعبنا من مختلف التسميات سيحتفظ    وحدة شعبنا الذي ورث هذه التسميات ولم يخترعها له أحد، لذا فان كل شخص من أبناء

تها )اللغة، منطقة  بالتسمية التي تتفق مع ضميره وتوجهاته والحقائق التي يعرفها، ولكن أمام القانون و أمام الحقوق وامتيازا



 

 

السرياني   )الكلداني  وهي  واحدة  مظلة  تحت  سيكونون  قانونية(  تبعية  الذاتي،  )األشوريللحكم  ܣܘܪܝ  ، ܟܠܕܝܐ ( 
̄
، ܐ ܐ

 .(ܐܬܘܪܝܐ

انه عمليه قول للجميع انكم واحد من جهة، ومن جهة أخرى تسهيل قوننة حقوقنا التي يجب ان نتمتع بها، وعدم السماح لمن 

بوحدة شعبنا وأمتنا وحقوقها المشروعة، أو يحاول من خالل هذه التعددية الدخول   االعترافيأخذ تعددية التسمية كحجة لعدم 

 .قنا القوميةلخلق صراعات تلهينا عن التمتع بحقو
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 لن نعيش بالشعارات والمزايدات

 

ب قوسين أو أدني من الموت، فاستمرارنا في الحروب الدونكيشوتية، حول أمور اق  إلنناأقول وكلي الم، نعم نحن لن نعيش،  

مستقبال،   االرهاب    ومزايداتنايمكن حسمها  يضربنا  وقت  في  المأساوي  انحدارنا  دليل  لهي  أساس،  أي  على  تبنى  ال  التي 

 .ومصالح االقوياء ويجبروننا على ترك كل ما نملك، طالبين األمان واألمان فقط

مؤامرةأحدهم،   اسميا، عن  عديدة  إلى مصادر  منسوبة  بمقالة  إقليم    إلعادةكوردية صهيونية    يأتيني  يهود  أو  العراق  يهود 

 كوردستان إلى العراق، مبينا ان الكورد يتأمرون، ولكنني لم افهم حقيقة على من يتأمرون في هذه الحالة؟ 

أبناء العراق هم  الكلدان السريان، فأول وجبة منهم قدمت للعراق سبعمائة سنة قبل األشوريينه االصالء حالهم حال  فيهود 

سنة قبل قدوم العرب من الجزيرة، وقد تم طردهم مع إسقاط الجنسية العراقية عنهم ال لسبب، بل فقط    ألفالميالد، يعني  

طبخات أو نشر تبريرات،    خطبلمؤامرة وللكونهم يهود، وتلقفتهم اسرائيل اناس مستويين ومتمكنين ومقتدرين. إذا لسنا بحاجة  

م الغربة وإعادة  فاليهود ليس من حقهم العودة إلى بلدهم العراق فقط، بل ومن حقهم استألم تعويض مجزي عما لحق بهم من اال

، كل ممتلكاتهم اليهم، وتقديم اعتذار علني وإقرار بعدم تكرار ما حدث بحقهم. وإذا لم نكن بهذا المستوى فان ادعاءاتنا القومية

 .والوطنية، واإلنسانية باطلة، وكاذبة

العالم لكي ))تغتصب((    إنها مسالة السذاجة، فمن ناحية نتهم الحركة الصهيونية بالعمل من أجل تهجير يهود العراق وكل 

  إنها   فلسطين مجاراة للفكر القومي العربي، ومرة نقول انهم يتأمرون للعودة إلى العراق وهو وطنهم ومن حقهم العودة اليه.

مفارقة ان نقول ان الكورد يحاربوننا، ولكننا نقول انهم يتأمرون لجلب يهود من أصل إقليم كوردستان؟ فأما الكورد يريدون 

تنويع مجتمع إقليم كوردستان أو انهم عنصريين ال يريدون أحد ان يشاركهم في السلطة والثروة والوطن، يجب ان نفهم اليس  

 كذلك؟

الكوردية، وقد تختلف طموحاتنا مع طموحات الشعب الكوردي وتتناقض، ولكن علينا ان نعمل   ابنختلف مع بعض األحز

قد ال يقرأها اال    من أجل الحصول على حقوقنا دون ان نبخس حق الكورد بحقوقهم. والمؤلم اننا نبخسهم هذا الحق في مقاالت

بفرض حقوقنا على الكورد وغيرهم، ودون ان نقوم  عدد محدود من الناس، ونقوم بعمل تنفيس لغضب مكبوت، دون ان نقوم

بتوجيه غضبنا إن كان محقا، واؤمن ان جله محق، إلى طريق لخلق وسائل وامتالك أدوات لنفرض هذا الحق على من نعتقد 

خا ال يفهمون،  مس  من ال يؤيدونه  انه سلبه منا. اننا نحارب بعضنا البعض، وكل منا يستل سيفه حامال انجيل الحق، عامال من  

. ولكن حاملي رايات الحق ال يقولون لنا ماذا سنفعل، بل فقط يسقطون جم  يديولوجيته الحمقاءان لم يكونوا عمالء واتباع أل

األخر، وهذه كلها لن تنتج بديال، غير التنفيس والذي لن يستفاد منه في النهاية اال من يقف في هم وحقدهم على اب غضبهم وسب

 .وقه المشروعةوجه شعبنا وحق 

نعير الكورد بانهم وافدون، وهذا اسفين يدق في أساس مطالبنا القومية، فالقانون العراقي األساسي عرف العراقي بانه كل من 

الذي لم يكتسب الجنسية التركية أو جنسية أحدى   –كان في العراق بتاريخ معين )كل عثماني مولود هو ووالده في العراق  

في تركيا أو   1924/ أب /    6إلى    1921/ أب /    23اقامته، عادة من    ةالعثمانية بصلي كانت تكون الدولة  األخرى التالبالد  

مكتسبا الجنسية العراقية وفق المادة الثامنة ب((  هناك مواد أخرى   العثماني يعتبراألخرى التي كانت تكون الدولة  أحدى البالد  

لو اطلعنا عليها لما سمحنا ألنفسنا التكلم عن من هو عراقي ومن هو غير عراقي لو كنا حقا نفتخر بالعراق وبعراقيتنا. ونتهم  

ت لم يكن أبدا طريقا لتحقيق المطالب، بل بل نخدع الذات وخداع الذا  ،أنفسناالكورد باحتالل مناطقنا، وهنا نحن لسنا نغالط  

يسمح   1924لعام    24كان طريقا للضياع والتيه كما هو حالنا. وكما قلت هنالك مواد كثيرة في قانون الجنسية العراقية المرقم  

لشعارات ونلوم للكثيرين بالتجنس وقد استقاد الكورد والعرب منها لكي يتجنسوا بالجنسية العراقية، أما نحن فقد بقينا نرفع ا

مذبحة سميل والعوائق التي وضعت أمام تجنسنا ضربة حتى لحاملي الجنسية العراقية من خالل    تبأنهم غرباء، وكان  خريناال

الكوردي،   العراقية. والغريب ان بعض من يكتب ناكرا عراقية  الجنسية   يتفاخرفرض تعهد االثوريين علينا كشرط لحمل 

والتي استحقها لمجرد بقاءه في تلك البلدان لمدة ما بين سبعو وخمسة سنوات. األلمانية  مريكية أو  أو األ  األستراليةبجنسيته  

فهل هذا الشخص مستعد لكي يعيره السويدي أو االلماني أو البريطاني بانه ليس من هذه البلدان، الن يعتبر ذلك موقفا عنصريا  

 نروج؟وشوفينيا؟ كم من المواقف المزدوجة نعيش وكم اكاذيب 

لم يكن فيها اال الكوردي، وكانت تستعمل في توصيف أحزابها كلمة   . أيصرفهالكوردية في بدايتها قومية    كانت األحزاب

وطني بحسب الكورد، ويشمل كل من سكن   م الكوردي، ولكنها ومنذ االربعينيات باتت تستعمل كلمة كوردستاني، وهو مفهو



 

 

شعبنا في الحركات الكوردية )ثورة    ذا الفهم أخذ بعده العملي من خالل مشاركة أبناءالمنطقة التي تعرف لديهم بكوردستان. وه

أو ثورة كوالن وخاللهما عرف أنواع مختلفة من طرق المشاركة، مشاركة هرمز مالك جكو والتي كانت    1961أيلول لعام  

ضاء أخرين مثل ماركريت وغيرها وكانت  مشاركة إلى حد كبير مستقلة، ولكنها متحالفة مع الحركة الكوردية، مشاركة أع

أي الكوردية  الحركة  وبعد    في صلب  الكوردستاني.  الديمقراطي  الحزب  األوامر من  لجنة شؤون   1974تتلقي  تأسيس  تم 

ولم تكن الكوردستانية المسيحيين والتي كانت برئاسة المرحوم كوركيس مالك جكو وهي أيضا كانت تعتبر من هيئات الثورة 

مؤسسات الحزب الديمقراطي الكوردستاني. لقد نجح الكورد في تسويق نظرتهم لألمور من خالل زخم المشاركات مستقلة عن  

الغير الكوردية وخصوصا اال شورية وبعض العربية وتحالف مع الحزب الشيوعي العراقي بمختلف انتماءات أعضاءه. ليس  

الحزب الشيوعي العراقي وأحزاب شعبنا الحركة الديمقراطية الكوردية و هذا، بل ونتيجة للتحالف الموضوعي بين األحزاب

لكوردستان العراق جزء مهما  يوحزب بيت نهرين، كان شعار الحكم الذاتي الحقيق األشوريوالتجمع الديمقراطي   األشورية

 .من شعارات أحزابنا المرفوعة حينها

تحالفات واالنتماءات فانهم لم ينكروا انتمائهم القومي ومهما كان  شعبنا، ورغم كل ال  نتيجة للوعي القومي المتجذر بين أبناء

المنصب الذي تسنموه في الحركة الكوردية، واألمثلة الواضحة من هرمز مالك جكو وماركريت جورج وفرنسوا الحريري 

 .األشوريةوالعاملين حاليا. ال بل ان البعض منهم يزايد ويرفض التسمية المركبة ويصر على 

أمتنا في القدرة على العمل، ولكن دون االنصهار في البوتقة   لتقت رؤية الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعض أبناءإذا ا

انتمائهم القومي كان في أحيانا كثيرة صلفا  عن    الكوردستانيةالمنتمين للحركة  األشوريينالكوردية، ال بل بمكن القول ان دفاع  

 .ولكنه واقع وحدث اتأييدوحديا. وما ذكرته أعاله ليس دفاعا وال 

في الخط    وكأنهممن هنا ندرك ان المزايدين وحملة الشعارات القومية المتطرفة وباألخص المعاديين للكورد والمؤيدين للعراق  

كبيرة،   بأزمةت غوغائية لن تقدم ولن تؤخر في مسار حركتنا القومية التي تمر  األمامي للدفاع عنه، ليسوا اال مطلقي اصوا

 .جراء الهجرة واالنقسام المذهبي المدعوم كنسيا وشركاء الوطن

خيار أخر، فلو لم    قد يجادلني البعض ويقول انه لو لم يكن الكورد موجودين لكان وضعنا أفضل، وهو افتراض ال يمنح أي 

الكورد موجودي أو  يكن  العرب. فهل حالنا مع هؤالء كان ماضيا أفضل  أو  الفرس  لكان هناك  أو  التركمان،  لكان هناك  ن، 

سيكون مستقبال أفضل؟ يمكن استنباط الجواب من االحوال الحالية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، متى كانت األمم تختار 

أو شركاءها، ولكن كل األمم تتبع سياسات تتوافق مع    جيرانهات  أو شركاءها في الوطن؟ ال اعتقد ان هناك أمة اختار  جيرانها

 .وضعها لكي تتمكن ان تعيش أو تتعايش مع الجيران

 ولكن ما العمل؟

من خالل الحوار وليس    يأتي، بل  خريناالالعمل هو في تمتين الوحدة الداخلية، وتمتين هذه الوحدة لن يأتي بفرض رؤية على  

، وتجاوزيلة يمكن اتباعها لكي يكون الحوار ناجحا. برغم كل ما تعرضنا له، من حملة تقتيل وإرهاب واهانة لدينا اال بدائل قل

من خالل قواها    األمة  رد فعل منا غير الصراخ وطلب العون. كما قلنا وكررنا مرارا، إن إقامة  اال ان الفاعل لم يشعر بأي

ن تكون من أوراق القوة لدينا، يمكن استعمالها في المفاوضات واللقاءات، السياسية، تحالفات وطنية سليمة هي ورقة يمكن ا

ومهما كانوا حلفاءنا، فانهم في مفترق الطرق،   خريناالبل جريمة كبرى. الن    ،خطاءولكن االعتماد الكلي على ذلك ليس  

سيختارون مصالحهم. وفي االغلب الحلفاء االقوياء ال يستسيغون حلفاء ليس لهم من عمل سوى الصراخ وطلب النجدة، بل  

باننا لسنا  خرين  اال  ألشعارحلفاء يضيفون إلى قوتهم قوة محسوسا بها. ومن هنا على قوانا السياسية ان تستنبط طرق وأساليب  

، وليس شرطا إعالن ذلك والتباهي به، بل مجرد وصول الرسالة فان المرسل اليه سيفهم. وكل هضمهاتلك اللقمة التي يسهل 

هذا ال يستدعي انكار احقية فالن أو عالن في الوطن، الن انكار حق الناس في وطنها الذي عاشت فيه أجيال وأجيال هو  

من مثل هذا الموقف، فكيف لنا ان نمارسه. ناهيك ان هذا االنكار ليس من السياسية،   موقف شوفيني عنصري، ونحن نعاني

بل مواقف صلبة تعبر عن اناس متشنجين ليس اال، والمرير في األمر ان المقابل يدرك ان من يقول بذلك ال يملك أي اشيء  

  ألف المرسل، تدل على الحنكة والدراية وزرع  رسائل وردود قوية دون كتابة عنوان    لكي يؤثر فيه. فيما تبني ورقة إيصال 

 .األخرعامل للحذر والحيطة لدى  

شعبنا، مستعد لعمل أي اشيء لتحقيق مصالحه الذاتية مستغال ثغرات   في ظل موازين القوى الحالية، وإدراكنا ان بعض أبناء

لكي   ئنا فرصة اومجالتوى وان ال نمنح لشركارفضها بشكل تام، علينا أن نكون أرقى مس  ائناتاريخية ومذهبية ال يمكن لشرك

أو القوميات أو غيرها. ولكن هذا الذكاء ال   جزء من حقوق اإلنسان  يضروننا من حيث ال يدرون، أو من خالل االقرار بإنها

لى الكل يعني ان نسب وان ننكر وان نطعن بدون بسبب بهم.  ان البعض ومن خالل مجالسهم الوثيرة يفتون ويعتقدون بان ع



 

 

احد من    ان يرف لهم جفن. ولم يقل لنفسه أي  االتهامات دونان يتبع ومن ال يتبع فهم مستعدين للتهجم عليه واتهامه بشتى  

، كم بيت دخلت وكم رسالة اطمئنان ومحبة وثقة أوصلت، وكم شرح تاريخي مبني  األمورهؤالء وماذا فعلت لكي أصحح  

 .على الحقائق وضحت

 شاءوا يهددون ويمنحون الصفات الوطنية والقومية أو يسلبونها كيفما    نراهمال يهشون ذبابة تقف على انفهم،  ففي الوقت الذي  

 ومن يبحث عن الكعكة وعلى حساب وحدة شعبنا ومستقبلة، يزدادون شراهة وشراسة. 

 

12/05/2013   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ل الثالثلفصا

شخصيات من شعبنا

 عنا بين اپرم الذي رحل

 

 

كيسو، يخبرني بالخبر الغير المنتظر والذي صعقني حقا، عن  ألبرتأذار الحالي، تلقيت اتصاال من االخ  29صباح يوم الجمعة الموافق 

 طويلة.  لفترة األشوري رحيل الصديق ورفيق الدرب االخ بنيامين اپرم حنا، أحد مؤسسي وقيادي الحزب الوطني  

، في شهر أب من ذلك العام  األشوري حيث انتميت إلى الحزب الوطني   1973بين كما كان شائعا مناداته، إلى عام  باألختعود معرفتي 

ترسخت المعرفة أكثر، ففي هذا التاريخ، تم أبعاد السيد  1974أو لنقل بعد التأسيس بفترة اقل من شهر. وبعد الخامس من أب من سنة 

عالن عن حل الحزب. ولكن الحقيقة ان االعالن تم لبعض المنتمين ممن شككت القيادة الجديدة  وليم شاؤول من قيادة الحزب، وتم اال

السيد وليم شاؤول. حيث كنت قد طرحت شكوكي بمسؤوليته وبما يحكى ويقال عنه   ألبعادبتوجهاتهم. وكنت من االشخاص المؤيدين 

كيس ياقو. بعد أبعاد السيد وليم شاؤول عن القيادة، تسنم قيادة  في شهر أيار من نفس العام، في اجتماع حزبي منفرد مع االخ كور

واالتصاالت  )بين( وكوركيس ياقو )جورج باكوس( ونمرود بيتو. زادت الصالت  أبرم حناالمرحوم بنيامين  وهم  أخوة الحزب ثالثة

الخلية المؤلفة من االخ شموئيل بيتو  والتواصل مع االخ بين وباال خص انه صار يقود خاليا تهتم بالشأن الثقافي. وكانت أحداها 

وسركون ريحانة وانا. وفي تلك السنة، وبعد أبعاد وليم شاؤول من القيادة، أقرت القيادة التوجه إلى النادي الثقافي االثوري في بغداد  

وليم بتأسيسه. ومن خالل  لدعم نشاطه واالستفادة من النشاطات والمحاضرات التي تقام فيه. ومقاطعة نادي سنحاريب الذي قام السيد  

إلى كونه ناطقا غير معلن بتوجهات مجموعة كبيرة عرفت   باإلضافةبين أبرم، فكان  باألخالنادي والنشاط الطالبي، زاد االحتكاك 

بالمستقلين أو الطلبة الجامعيين في النشاطات التي كانت تقام في النادي الثقافي. كان أحد المسؤولين األساسين للطلبة  

.  وغالبا كان هذا المسؤول من أعضاء الحزب الوطني منتخب لهمالجامعيين، والتي كان في كل كلية أو معهد هناك مسؤول ورييناألش

  1976_1973في بغداد في تلك السنوات وباألخص من عام  األشوري  الجامعيأو من أصدقاءه. ولذا فان النشاط الطالبي  األشوري 

 .األشوري زب الوطني كان بتوجيه من قيادة الح

وسرعة بديهية، تجعله    بالجرأة ولباقةوكان يتمتع بحضور متميز  ومثقفا،بين أبرم لم يكن قائدا طالبيا وحزبيا فقط، بل قائدا متفوها 

 ثراكت التي بدأت ت  المحظوراتيكون حاضرا في كل المواقف. ولهذه الصفات وخصوصا الجرأة والقدرة على التحدي دون الوقوع في 

بعض المواقع وتحديها أو   واقتحامبه.  أما لعدم قدرتهم على مجاراته في الجرأة   الظنونن ظ.كان البعض ي 1974وخصوصا بعد عام 

 .الموجهة من أطراف كانت لها ارتباطاتها،  وأرادت ان تخفيها باتهام االحرين جراء بعض التعليمات

روميل    في ذلك كل من االخوة عامر شمشون واالخ وعاونهفي كليه العلوم بغداد  األشوريينففي النشاط الطالبي، وكان ممثال للطلبة  

وحقهم في  األشوريينفي الكلية وكان مدافعا شرسا عن حقوق الطلبة  األشوري موشي، كان قائدا حقيقيا، في إثبات الوجود الطالبي  

 .تبيان وجودهم في النشاط الطالبي، كحالة خاصة بيهم

دي الثقافي االثوري، وبعد تحول النشاط إلى ضرورة تطوير النادي وترسيخ التوجهات القومية، كان وبمعية االخوة نمرود بيتو وفي النا

خوشابا سوالقا    باإلخوة. وباألخص التيار المتمثل األخرى وكوركيس ياقو، القادة الفعليين لدعم المستقلين وخصوصا التيارات القومية 

بقيادة جديدة أكثر حدية وقدرة على مواجهة التحديات. وكذلك حينما انفصل   تيانوأبرم شبيرا ونوئيل دأود لتغيير قيادة النادي واال

الحزب وجماهيره عن المجموعة أعاله واضطر وألسباب مختلفة لقيادة التوجه لوحده وبدعم جماهيره. مما دعاه الستألم قيادة النادي.  

مختلفة. وكان االخ بين أبرم، راس الحربة في اغلبها. مما كان  وجداالتكانت مثل هذه النشاطات تترافق بنشاطات ثقافية وندوات 

 .جدال يحسم لصالح توجهات الحزب وخياراته. في كل ذلك مستعمال قدرته الثقافية وميزاته الشخصية التي ذكرناه أعاله  يجعل أي

يجة لمتغيرات ومتطلبات العمل الحزبي، تم إضافة كل من االخوة ديفس سركيس وأشور سمسون وتيري كنو  وفي بداية الثمانينات ونت 

تنشيط الحزب أكثر. فتم والول مرة إقرار جمع االشتراكات الحزبية والتي كانت محضورة   بطرس إلى قيادة الحزب، والتي حاولت 

كفاح المسلح، ضد الحكم القائم. حيث نوقشت القضية مرارا، وانقسمت القيادة  زيادة في الحيطة والحذر. ومواجهة قضية المشاركة في ال

األخر االخ نمرود بيتو تقريبا، إلى طرفين. ضم الطرف االول االخ بين وكوركيس ياقو وديفس سركيس وأشور سمسون والطرف  

اك رغم تواجد بعض الشكوك، لكسب التجربة  األخر كان يود االشتروانا. الطرف االول له شكوكه المعقولة والحقيقية والطرف  

 .والدخول في الحالة الوطنية

ولكن بحله جديدة، وهي انه هناك   ،أخريالمشاركة مرة   وطرحت مسالةفي تلك الفترة تم سوقي مرة أخري إلى خدمة االحتياط. 

، والن حزبنا كان باألساس فكرة االتحاد  . حسب ما وصلنااألشوريالعالمي من خالل التجمع الديمقراطي   األشوري حضور لالتحاد  

شعبنا في المهجر. فقد تم بحث األمر مرة   يحقق بعض شروط االخوة المعترضين، ومنها التواصل مع أبناء وألنهالعالمي،  األشوري 

اح المسلح، على ان أخرى، وخصوصا انه تم عرض اسمي من قبل البعض لكي التحق. وهكذا قررت القيادة الموافقة على التحاقي بالكف

، وفي أب من  األشوري التحقت بالكفاح المسلح من خالل التجمع الديمقراطي   1984ما يمكن. في أيار  أسرعأزودهم بالتقييم االولي في 

التي   تلك السنة أرسلت التقييم االولي والذي كان سلبيا جدا. التحاقي بالكفاح المسلح ورغم التحاق االخ أشور وزوجته االخت شميران

عشر  اأي تقريب كانت أيضا عضوة حزبية، جعلنا ننقطع تقريبا عن الحياة الحزبية الفعلية. لحين بداية التسعينيات من القرن المنصرم 

https://ankawa.com/forum/index.php/topic,932082.msg7649934.html#msg7649934


 

 

األخر، قدم مساجين وشهداء،  الفصيل   األشورية سنوات، وهي كثيرة لحدوث متغيرات وباألخص ان االخوة في الحركة الديمقراطية  

 .لشعبنا م الرأي العاي توجهات  أثرت كثيرا ف

، ولكن بين الذي كان يمكن ان يكون له مستقبال كبيرا وزاهرا في بلد يتوجه إلى بناء االليات الديمقراطية، ولقيادة البلد نحو بر األمان

، الحروب المتتالية، كان أيضا ضحية من ضحايا. ما فرضه النظام البائد، من حروب وتكبيل االيادي وتكميم االفواه، واالكثر تأثيرا

التي جمدت النشاط الحزب تقريبا. لكون اغلب المنتمين من الجيل الشاب، ممن شملهم السوق إلى الخدمة العسكرية. وما رافق ذلك من 

  ابيص مصاب ألقلالبعد وعدم التنسيق في الحضور واللقاء. بين الحامل لصفات الجراءة واللباقة وسرعة البديهية، كان عاطفيا، يهتز 

  .به صديق أو قريب. وكانت الدموع تجد طريقها سريعا على خدوده، حينما يسمع بان أحد االصدقاء أو االخوة قد فارق الحياة

طاحونة تطحن في كل االتجاهات. فليس مهما ان تقتل أو تموت بالجسد. بل في كثير من  الحرب لمن لم يعايشها حقا، ال يعلم إنها

  وكأنهاألخر، بالبديل  انبالبديل. وكأن العراقيين اصابهم العقم، من االتي  تيانوالمبدعة والقادرة على اال وثابةالاالحيان تقتل، الروح 

 .دورك إلى الغير المرئي اختصاراألقليات، سيتم  من أبناء كالحالت وكون محكوم عليهم، تناسخ القائم ليس اال. في ظل مثل هذه 

كان منفتحا لكل الخيارات في التعامل مع القوى القائمة في المنطقة   األشوري ان الحزب الوطني   وهكذا خالل التسعينيات وبرغم من

ولكن بخطوات مدروسة. اال انه تعرض لحملة شعواء طالت قيادته وتاريخه، متهمة إياه بانه عميل البعث.   ،لذلكاألمنة. وأبدي استعداده 

داته وال حتى كوادره لم يظهر اسمه في قوائم العمالة أبدا. ولكن الحملة أثرت نفسيا وبعد ذلك عميل أطراف أخزي.  رغم ان أي من قيا

أتت من أطراف كان الكثير منها يعتبر من االصدقاء.  أو سكتت أطراف عنها، رغم كونها تعلم الحقيقة،  على الكثيرين، وخصوصا إنها

  .اظهر المعدن الحقيقي والرخيص لهم ألنهي الكثيرين، سلبا ف إثرولكنها سكتت لضمان مستقبلها الشخصي. وهذا األمر 

  متتجاذبهشعبنا باتت  وخصوصا ان ابناءرحل االخ بين اپرم، تاركا لنا سؤال ما العمل، في خضم الواقع المرير الذي وصلنا اليه. 

ة  ي ذو خصوص ركته كشعبمشافيه ركوب الموجة لقيادته نحو المجهول. عكس تطلعاته في   أطرف  المختلفة، وتحاول التوجهات 

  .حضارية في قيادة البلد. رحل االخ والصديق بين تاركا إرثا من العمل الصادق والمخلص والمبني على قيم تتميز بنكران الذات

وممن كانوا له أصدقاء وهم كثر وتعازينا الحارة  األشوري رحمة عليك وتعازينا الحارة لكل االخوة ممن مروا بالحزب الوطني  ألف

   .لالحت مريم خنينيا رفيقته وزوجته ولكل افراد العائلة. ورحيلك خسارة لنا جميعا أخي بين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 توما هرمز ايشو في ذمة الخلود 

 

تلقيت باألمس نبأ وفاة السيد توما هرمز، بالرغم من أن الموت حق، وهو سيطرق كل االبواب، وليس هناك من هو باقي خالد  

 .على هذه األرض، اال ان بعض الناس مهما اختلفنا معهم فكريا، ال يمكننا اال ان نقدر دورهم ومكانتهم

لرجل ليس هذه العالقة، بقدر ما كانت ادواره التي لعبها، وخصوصا ، اال أن ما شدني إلى اقرابة تربطني بتوما هرمز عالقة 

 .المتباعدة التي التقيناها تاللقاءافي توجيهي، رغم 

زارنا في دارنا في منطقة كمب السارة ببغداد، ودار حديث بين المرحوم توما هرمز ووالدي عني وعن دراستي    1969في عام

الكثير م  فشكا له والدي من إنني   ن المجالت، وكنت حينها اقرأ مجالت كثيرة وخصوصا التي كانت تخص االطفال  اقرأ 

واليافعين، فطلبني لكي احضر عنده. وعندما حضرت ومعي بعض المجالت التي كنت اقراها كانت مفاجأة والدي انه نصحني  

من عمري مطالب   ةعشر سنسة  بقراءة كتب أكثر أهمية وتخص شعبنا. وكانت نقطة تغيير في حياتي، فانا اليافع البالغ خم

عمري واقرأ كالبالغين. اعتقد ان المرحوم توما أو الخال توما كما كنت أناديه أراد لنا انا وأقراني البلوغ السريع.   أتجاوزبأن 

عمرنا ألنه كان يريدنا ان نقوم بمهمات أكثر أهمية، انه كان يرى خطرا محدقا بشعبنا علينا ان نكون مستعدين نتجاوزان  

 .لمواجهته، ان نكون رجال كاملي القوة العقلية

، اسمه كان أشوري  جاء إلى زيارتنا الخال توما ومعه أبنه الشهيد يوسف وفاتحني باالنتماء إلى حزب    1972في خريف عام  

ب. بالرغم من  االخاء االثوري، أو الب الب، ووافقت على ذلك اال ان المسؤول الذي انيطت مهمة تثقيفنا به لم يؤدَّ ي الواج

 .1973أب  11في  األشوريانتظاري الطويل لكي يتصل بنا. ولكن في نشاط أخر التحقت بالحزب الوطني 

ال يمكننا ان نوفي الخال توما حقه، فالرجل ضحى من أجل مبادئه، أي ما تضحية ولم يطلب من أحد عرفانا وال مقابل، فأبنه 

، وعائلته تلقت الكثير من المآسي واالحوال الصعبة والخطرة. أما التضحيات المادية  (يوسف  )الشهيدهو أحد الشهداء الخالدين  

بعد اتحاد حزب االخاء االثوري، مع االتحاد )  األشوريةبعدئذ اسمه الحركة الديمقراطية    أصبحالتي ضحى بها لتنظيمه والذي  

ومستق)  األشوريالتقدمي   فينوس  بابي  المعروف  خوشابا  كوركيس  أخرينجماعة  الوطني  (  لين  الحزب    األشوريرفض 

  كما ان المرحوم الخال توما كان يمتلك أمالك واسعة في دهوك تم االستيالء عليها ولم يستلم أي .  االنضمام إلى هذا االتحاد

 . تعويض عنها

فالمعاناة تجبر    الخال توما برز في الحقل القومي صاحب آراء قومية متشددة تصل أحيانا لحد التطرف. وهذا ليس خيارا،

على الخيار، ومعاناة شعبنا كبيرة، وكانت خيارات الخال توما حدية وقطعية. فبرغم النصائح الكثيرة التي قيلت له    اإلنسان  

، لحين القاء  وبعد ترحيل القرية  في بغداد  بترك المناطق الخاضعة للنظام البائد، اال أنه أصر على البقاء في قريته بليجاني

سراحه، عاش مع أبنته الكبرى مريم وزوجها. إلى ان جاء أجله    إطالقفي سنواته االخيرة، بعد  .  1988ه عام  القبض علي

 .ميالدية 1924سنة فهو من مواليد عام  81المكتوب يوم االربعاء الخامس والعشرون من ايار الحالي عن عمر يناهز 

ه لن يمنحنا تجربة اضافية، بل يعيد تجاربنا الخاصة باسم أخر،  في شعبنا نحتفل ونقدر ونثمن من نتفق معه. ولكن من نتفق مع

 .ولكن ان نثمن شخص نختلف معه فهنا التجربة التي تمتلك طعما ولذة

. إذ أنه في األشوريفأنا والخال توما تغيرت خياراتنا، فهو كان زوعاويا، وأنا مع االترانايي، وملتحق بالتجمع الديمقراطي  

، متخفيا بلباس الكهنة، وصدفة مر في الطريق األشوريةزار مقر الحركة الديمقراطية    1985بداية عام  أو    1984نهاية عام  

. اال أنه وبرغم تنكره قال لي كيف حالك، لم   التي كنت اسلكها، كان برفقة أشخاص اعرفهم، لم يتجرؤوا على السالم عليَّ

  1983شكرا انا بخير وانت ولم اسمع شيئا. وهذا كان أخر لقاء، اللقاء قبل االخير كان عام  جاوبتهولكنني  ،األمراعرفه أول 

. حيث نصحني بااللتحاق بالحركة، اال أن خياراتنا في الحزب  أزورهمفي كركوك في دارهم، فكلما تواجدت في كركوك كنت  

ذا من حقه ألنه كان يعتبرني قريبا له وخياراتنا كانت غير ذلك. واعتقد انه كان يعرف ذلك بوضوح وكان األمر يؤلمه. وه

بل للعائلة كلها، لمعرفتي بصدق    ، لهحقا كنت أكن له وداً صادقا، ليس    . اال إنني  القرابةالسياسية في الشرق تتأثر بمعيار  

 .نواياها في االلتزام القومي، ولكنني أيضا كنت صادقا في انتمائي السياسي وخيار فصيلي السياسي

 يعرف الكثيرون الخال توما، ألنه أحبَّ على الدوام ان يكون الجندي المجهول. أن يعمل من خلف الكواليس، ان يقدم ما  قد ال

بعد ان غزت الشعرات البيض رأسه، لم    بإتقانفهذا الشخص الذي اجاد لغة األم  .  يقدر عليه، ال بل أكثر مما يقدر عليه غالبا

ميز، فمبشورنا القوميين حينذاك كانوا على االغلب في العشرينات من عمرهم اال عدد  يكن مبشرا قوميا عاديا، بل شخص مت



 

 

ضئيل من أمثال الخال توما. وتبشيره القومي ربطه بعمل سياسي نشط، وخصوصا من خالل حزب االخاء االثوري وذراعه  

كانوا من أنصار االخاء االثوري في حين  نية  السليماحينذاك النادي الثقافي االثوري فرع سليمانية. فاذكر إنَّ جّل الطلبة في  

 .األشوريان العكس كان حينذاك في بغداد حيث غالبية الطلبة من أنصار الحزب الوطني 

للخال توما حسب علمي مؤلفات بالسورث لم يتم نشرها، اطلعت على أحداها في فترة الثمانينات، ال أتفق مع أغلب ما طرحه  

 . وقابال للتمجيد والنقد ،والرفض ،للقبولقي نشاطا فكريا قابال في هذا المؤلف، اال أنه يب

شعبه وجسد هذا الحب واالنتماء بفعل فكري وتنظيمي وتضحيات حقيقية. ان الخال توما فكرا   وأحباليوم نودع شخصا انتمى  

 .سواء كنت معه أم ال ألنه شخص من شعبنا، هذا الذي فعل الكثير الكثير،( بضم الياء)وممارسة يجب ان يدرس وان يدرس 

ه وخصوصا االخ فوزي وبناته وخصوصا االخت أميرة الناشطة في مجال في النهاية ال يسعني اال ان أوجه تعازي إلى أبناء

 .رحمة على روحه وألف واإلعالم.الفكر 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ولكن ال للتوظيف السياسي.. أبونا مؤرخ فذ هرمز

 

 

عليها. والن   تمقاالت اطلععلى قراءة كتابات االستاذ هرمز أبونا سواء كانت كتب تصدر أو    المواظبينكنت وال ازال من  

وقد  .عليه في معرفة هذا التاريخ  االتكالاالستاذ أبونا مؤرخ اتعب نفسه بمتابعة تاريخنا الوسيط والحديث، فانا ارى انه ممكن  

وهنا ال غبار عليه، الن حدث واحد في التاريخ مثل معركة   .عطي لمسار التاريخ وأسباب ذلكتختلف معه في التفسيرات التي ت 

واترلو مثال يمكن ان يصدر عنها مئات الكتب وكل كاتب يفسر ما حدث فيها حسب قراته الخاصة، فكيف بتاريخ شعب لم 

ود االستاذ المؤرخ هرمز أبونا لطرقه مجال البحث أو ندرة من كتبه منهم. وهنا علينا حقا ان نشيد بجه  ،يكتب أبنائه تاريخهم

 . شعبنا عن أسباب األحداث وليس مجرد سرد لها كما حدث مع مؤرخين أخرين سبقوه من أبناء

. ففي الوقت الذي نؤيده في الكثير مما يذهب اليه كأحداث ومسبباتها، اال انه من السذاجة  أيديولوجيةهرمز أبونا رؤية    لألستاذ

مثل هذه المفاهيم يعتبر أمر   فإشاعةالتامة اليوم الحكم على واقع بما حدث في فترة بعينها. أو تجريم الحفيد لما اقترفه الجد.  

 . لبغض بين أبنائها ودائما استنادا إلى أحداث التاريخا إسفينودق  بل جريمة أخرى تقترف بحق األمة ،خطراليس 

ولكن التوظيف السياسي   ،الحسنةقد ال يكون االستاذ أبونا راغبا في الوصول إلى ذلك. ومن حق الرجل ان نحكم عليه بالنيات   

 .الذي يحصل لدى الكثيرين هو الخطر وعلى االستاذ أبونا مالحظة ذلك والتأكيد على عدم صحته وشرعيته

قرأته من وجهات نظر مختلفة   يتم  ان  في    ألنناتاريخنا يجب  تفيدنا  قد  بعبر ودروس  ذلك بال شك، وسنخرج  سنستفيد من 

التركيز عليها بنظري هي. اذ نقول ان كنيسة المشرق كانت تضم الماليين من االتباع  حاضرنا.  ومن النقاط المهمة التي يجب  

نظام سياسي وخصوصا ان األسلحة  إلقامة  نفسه، إذا لماذا لم يتم توظيف ذلك سياسيا؟ أي    حوالمؤمنين، فالسؤال الذي يطر

اث. يجب البحث عن أسباب ذلك وعدم ايجاد  التي كانت تستعمل في ذلك الوقت كانت من انتاج الحداد الذي كان ينتج المحر

ولكن من حقنا معرفة ذلك لكي نستفيد. فكيف لكنيسة تضم هذا  ،اليومالتبريرات فقط. وهذا ال ينتقص من دور كنيسة المشرق 

ا إلى الكم الهائل من المؤمنين ان ترخي الرأس أمام ذابحها بكل وداعة ودعة؟ وهل كان موقفها حينذاك موقفا صحيحا واستناد

تمكن من    اشعبنا تم ذبحهم في مذابح تيمورلنك، لماذ  معطيات واحوال ذلك العصر؟ ان التاريخ يذكر لنا ان الماليين من أبناء

 ذلك؟ 

شعبهم بكل سهولة؟ هل لمجرد دفعهم لاللتحاق بهم،  لمضطهديلماذا تحول بعض دعاة الوحدة مع كرسي روما إلى مساندي 

تقدهم الجديد ونكرانا لكل قيم االخوة القومية المعبر عنها باللغة الواحدة والعادات والدين المسيحي  أم مرة أخرى تماثال مع مع

الواحد.  لكي يحصلوا على الثقة التامة بهم على حساب بني جلدتهم. ان االسئلة التي يمكن ان تثار في هذا اإلطار كثيرة وجدية. 

السياسي، بل لمعرفة ة  يواعليها يجب ان تمنح فرص متس  لإلجابةولكن   للتوظيف  لوجهات نظر مختلفة، ليس مرة أخرى 

 .التاريخ على حقيقته

األخر  ، بقدر اهتمامهم اعتبار  ان بعض المروجين آلراء وكتابات االستاذ هرمز أبونا ال يهمهم ضرورة صيانة وحدة األمة

تحقيقا لحقد تاريخي أو لحقد نتيجة أحداث التاريخ ال  من بني جلدتهم غريما يجب ان يضرب بضربة قاضية.  ومرة أخرى  

يمكن تغييرها وال يمكن تبديل نتائجها. وهنا نرى ان االستاذ أبونا يحمل روح وحدوية صادقة ونحن ال نعتقد ان يرمي إلى ما 

 .مدعي االعجاب بيرمي اليه 

يها. وكانت هذه حقيقته منذ القرن الخامس الميالدي،  صار من المؤكد ان شعبنا بات يحمل تعددية في الكنائس التي ينتمي ال

لم تكن محسوسة جدا في اإلطار القومي الن الحس القومي أساسا أو البناء على    تاريخ أول انقسام في كنيسة الرب. اال إنها

ر. إذا التعايش مع األساس القومي هو فكر أوربي وليد ما بعد القرن السابع عشر وتبنيناه نحن في منتصف القرن التاسع عش

التاريخ وأحداثه في كل خالفاتنا. كحالة الحماة    استقدام نتعددية كنائسنا صار أمرا ضروريا. والتعايش الذي نعنيه ان نكف ع

والكنة، فيجب ان ندرك اننا شعب حي والخالفات تحدث بين االحياء وليس األموات. وهذه الخالفات يجب ان تحل، بما يحقق  

اف المختلفة وليس، بما يقتل أو يبيد المختلف. ونحن اذ كنا في ساحة البناء كما ندعي فعلينا إدراك ان لكل  مصالح كل االطر

نحن لسنا في حروب القرون الوسطى وما قبلها، حيث ما كان    طرف من المختلفين مصالح مشروعة يجب ان تراعي. أي

 . الغير المشروطتامة أو االستسالم  الغريم إبادةبإبادة يرضى المحارب، اال 
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ان واقعنا اليوم ومهما كان سلبيا، علينا التعايش معه وإدراك أبعاده والعوامل المؤثرة فيه سلبا وايجابا. فإعادة التاريخ إلى 

حتى على صغائر    االتفاقالواجهة بالشكل الذي يتم، لن يغير من الواقع شيئا. بل قد يزيد من االحتقان ويعمل من أجل عدم  

ومرة أخرى على أحداث ما بقدرتنا تغييرها أو التأثير فيها. ومن هنا باعتقادي المتواضع ان نعمل على عقلنة العمل .  األمور

على انه شعب واحد، وبالتالي يمتلك أهداف موحدة    السياسي واعتماد معيار المصلحة العليا لشعبنا الذي تتفق االغلبية العقالنية

 . كون من االصوات الفاعلة فيهومن الضرورة ان يمتلك صوت موحد يت 

ال نعتقد واعتقد ان القراء قد يجارونني في هذا االعتقاد، ان التاريخ يمكن ان يمنح ألي طرف منا صك البراءة.  فالبحث فيه 

 األخر على باطل. فالحق والباطل ليست مسالة أومفيد فقط لمعرفة الحقيقة واالستفادة منها، وليس للقول اننا على حق وان  

تتداخل فيها مؤثرات كثيرة ومنها  إيمانية  قضية جنائية لكي يحكم عليها حاكم استنادا إلى قانون. بل الحق والباطل هنا مسائل  

الش الحق والباطل هنا تتعلق بهوية ما وبمصلحة ما. وهنا يصبحان جزء من  صية  خالغيبيات والعادات وغيرها.  وبالتالي 

والقرارات    ج إطار االحقاد  رفكريا والنظر إلى مجريات التاريخ خا   بارتقاء اإلنسان  الفردية غير الممكن فصلها عنه، اال

 .االنية

تمس بكيان   منهما مسالةويمكننا هنا ان نقول، ان عدم االقرار بمسالة تعدديتنا الكنسية، واعتبار حق الفرد في االنتماء إلى أي  

واالستنتاجات التي يخرج بها علينا االستاذ هرمز   قالكلدانية للحقائكنيسة  كل المؤمنين. سببا في رفض الكثير من المنتمين لل

ليس دحضا لما    التي ولد في حضنها. أي  أبونا. فأبونا يعتبر في نظر الكثيرين مارقا ألنه يعتبر بنظرهم خائنا لكنيسته الكلدانية

كنيسة المشرق لما يكتبه باعتباره طعنا بمصداقية الكنيسة يكتبه باألساس. وعلى نفس النسق يمكن اعتبار ترويج بعض اتباع  

وشرعيتها.  وهنا نقول يا حبذا لو كان جهد االستاذ أبونا موجها باألساس لمن ال يقر بوحدة شعبنا أو بتسميته التاريخية،   الكلدانية

 . باب حقائق التاريخ والواقع والمصالح بل من ،الكلدانيةالكنيسة  وليس من باب الطعن أو االنتقام التي قد يشعر بها أبناء
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 من وحي وفاة المرحوم نورالدين القس زيا بوبو ..... الموت 

  

 أقربهذه ليست سيرة ذاتية للمرحوم نورالدين القس زيا بوبو، فهناك بالتأكيد من هم أفضل مني لكتابة مثل ذلك ألنهم كانوا  

 اليه مني، ولكنها حوار مع الذات ومع الموت ومع الخالف واالختالف.

في كنيسة مار عوديشو في    ياألشور، حينما كنا نعمل في لجنة الشباب  1975أو    1974تعرفت على المرحوم حوالي عام  

منطقة كراج األمانة أو الصناعة في بغداد. حيث علمنا من خالل االخ شموئيل بيتو ان بعض الشباب في الموصل قد اسسوا  

أيضا.   للشباب  فعندلجنة  لجنة    لذا  قبل  من  بها  مكلفين  برحلة  الموصل  إلى  بغداد،    األشوريينالجامعيين    الطلبة سفرنا  في 

نشاطاتنا. استغلينا المناسبة للتعرف على أعضاء لجنة الشباب   ألحدىبالطلبة الجامعيين في جامعة الموصل ودعوتهم     لاللتقاء

هذه كانت  .  األخرىالتقيت هناك بالمرحوم والسادة ميخائيل ججو واشمائيل وبعض الوجوه  .  وباسم لجنة شباب مار عوديشو

ءاتنا الذي استمر متقطعا رغم اشتراكنا في مرحلة الكفاح المسلح. الن الخالفات السياسية والتنظيمية كانت  فاتحة تعارفنا ولقا

 .حاجزا لاللتقاء بين االصدقاء الذين ربطهم الكفاح ألجل تحقيق أهداف األمة

معه كل اآلالم وكل الذكريات   اليوم رحل نورا كما كنا نناديه أو الدكتور هرمز كما بات يعرف في الكفاح المسلح. رحل وحمل

ولكن السؤال الذي سيبقي يتردد في .  بمرها وحلوها. كما رحل الكثيرون وكما بات منتظرا لنا، اننا إلى هذا الدرب سائرون

ننتقد بحدة؟ ان  نتقاطع،  ان  الفترة      ذهني، ماذا عن خالفاتنا؟ هل كانت تستحق  تعرفت وعرفت    1975_1973في نفس 

املين في المجال القومي اليوم. في تلك الفترة كانوا وكنا في نظر بعضنا البعض عضد وساعد ورفيق الدرب وعرفني اغلب الع

، وان نتغنى بمجدها وتاريخها التليد لكي نكون  وان لم نكن في تنظيم موحد. كان يكفي ان نرفع شعارات العمل من أجل األمة 

 والمخاوف. غامباألل ءالمليجزء من الجوقة الصداحة في هذا الحقل 

وتتنوع على األساس االيديولوجي، فكلها كانت قومية وكفى. لم   تتأسسلم نختلف نحن من كنا في تنظيمات مختلفة. والتي لم  

، بعث  ، حقوق األمةاألمة.  تاوشعار  ،وطقوس  ،وممارسة  ،طرقكانت تبشير أكثر مما هي    تكن هنالك طرق مختلفة، ألنها

ن بالخوف من المدينة على االكثر خوف البسانه لمن ولد فيها. ألنه جعلنا في محيط أخر محيط يختلف  . كنا شباب مأخوذياألمة

بعد ان كان عالمنا القرية واهتماماتها أو العابها. كبرنا على الخوف والرعب والفقر، بعد ان تركنا (.  دينيا وقوميا)عنا كليا  

إذا  .  ال يمكن ان تنقل الحقل والبيدر وحتى الماشية تركت لمن كان األقوىقرانا التي احرقت وخسرنا كل ما كنا نملك ألنه  

األخر.  أحدنا    نتفادىوصرنا  .  سرعان ما دب الخالف وبتنا نسمع نغمات أخرى هذا عميل وذاك خائن، وهذا مساوم وذاك بائع

االنقسام    يأكلهم  الواحدةلمسيرة األمةالمنتمون    من التباعد.  االتهامات والمزيدالن اللقاء معناه المزيد من الغضب والمزيد من  

لقد   الحد،  االوراق، وبقينا  والتشرذم، ولم يقف عند هذا  االتجاهات، وخلط  األمس من مختلف  التشرذم وشق رفاق  تجاوز 

دقاء واالخوة هم االصا  ووصلت الخسارة إلى كياننا ذاته، فه...  اآلمال أمل تلو األمل  قوة ونخسرنخسر جهدا ونخسر  ....  نخسر

 المساحة. يمالتاركين للفراغ لكي  وجداالتهم ويرحلونوالرفاق يتركون أوراقهم وخالفاتهم 

 ولكن كان فخري واعتزازي    ،لمسيحيتيلست ناكرا  ...  اعتقد باننا سنرضى يوما بصفة المسيحي...  ذات يوم قلت لصديقي

كنت اراه نتاج شعبنا. وكنت اراه      ألننيخ كنيسة المشرق،  شخصيا كنت اعشق قراءة تاري...  أشوريتي كلدانيتي سريانيتي

  مسحيتنا تلونت بامتياز ولم يكن مسيحيا كليا. رغم ان    ياأشور  دورا ثانيا تلعبه أمتنا في المسار البشري. ولكن هذا العشق كان  

بمعتقدات الهوتية نابعة من أرض النهرين، من حضارة بابل ونينوى. ولذا فالمسيحية ا كانت عندي تنازل عن البعد الحضاري  

لقد  .  واللغة والمشاركة السياسية والقانون  ،بالعلمولن تهتم  .  ممارسة طقوس  لقضيتنا القومية وحصرها في البعد الديني، أي

األخر، نحمل كل ما نعتقده ونؤمن  واحد تلو  .  مارسته وأمنت به، وها نحن ننهزم من الحياة  كان قولي هذا انكسارا وهزيمة لما

 به ونرحل ونترك خلفنا الصمت....

هل كانت قدرا محتوما؟ لكي يتمكن الزمن من ان يرسم بريشته خطوطه البيضاء في شعرنا ويظلل تجاعيد  ...  معاركنا خالفاتنا  

مها من الكتب التي كنا نتبادلها، بلهفة وأحيانا بسرية؟ أم انه طيش شباب لم نخرج منه اال  وجهنا، لكي نكسب حكمة لم نتعل

هي بغداد التي كنت    هي موصل مرتع نورا تستباح وال يسمح له بان يواري فيها، وها  ها.  نازفي الجرح وخاسري العمر

تنبت، لكي  الجبين  بعرق  وار  ازرعها شعارات  سافر  ببعيد، كالنا  عنها  يحقق  وانا  ولم  وأولهم    ، شيئاتحل  الكثير  بل خسر 

 العمر....

ملفات دولية يجب ان   األشوريةان للقضية    ألحدهمماهي التجربة التي سننقلها لألخرين، في مجادلة على صفحات الويب قلت  

، هل هذا ما  األشوريةفاتك  شعبنا. فقال بما معناه اللعنة على قضيتك ومل  كسبناها بدماء ودموع وجهد أبناء  ألنناال نفرط بها،  



 

 

سوف نأخذه معنا اللعنة؟ نم صديقي في راحة أبدية فانت خرجت من دائرة اللوم والعتب الذي اليزال يهطل علينا، نم قرير  

 .العين في انتظار رحمة السماء
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 عنا، وبقت التساؤالتارتحل .... يوخنا أمتا

 

 ، والحقيقة ال اعرف له اسم أخر غيره. شخص ضعيف البنية، يتكلم بعشق عن األمة (األمة)عرف بهذا االسم، يوخنا أمتا  

المسجلة، منها ما  الذاكرة، المسجلة والغير  للتساؤل أيضا. واليوم كل يرحل ويحمل معه جزء من  والتضحية، ولكنه مثير 

 تاريخا ومنها سيطويه النسيان.سيصبح 

ياقو مالك اسماعيل. والذي كان قد وصل العراق على راس    ك توفي مال  1974في الخامس والعشرون من كانون الثاني عام  

. من األشوريوكنا نحن الشباب أعضاء الحزب الذي عرفناه الحقا باسم الحزب الوطني  .  العالمي  األشوريوفد من االتحاد  

وبالتالي كنا مسؤولي السيارات التي قامت . م التنظيمية لمراسيم الدفن التي جرت في كنيسة مار زيا في كرادة مريمقام بالمها

طبعا لم يكن كل المشاركين في تنظيم المراسيم من . شعبنا  بنقل الناس لحضور مراسيم الدفن والتي حضرها االالف من أبناء

الكناس   ااستعننكانوا يديرون األمر. وقد    أعضاء الحزب. اال ان أعضاء الحزب هم من بكل لجان الشباب وأعضاءها في 

من  )السيارات. وكان من المفترض ان يقوم مسؤول السيارة    إحدىوكان من نصيبي أيضا ان اكون مسؤوال على  .  حينذاك

مالك ياقو ودوره في العمل  بالكالم عن المرحوم  (  اربعين شخصا أو أكثر  يحوالسيارات النقل الكبيرة والتي كانت تستوعب  

القومي للتبشير  لم  .  القومي، واستغالل األمر  إلى مناطقهم، ناداني شخص  الناس  بالواجب واعدنا  ،  ه اعرف  أكنبعد ان قمنا 

وأبدى اعجابه بما تكلمت به في السيارة، وطلب مني ان نلتقي مستقبال.  أثار شكوكي هذا االندفاع من شخص ال تعرفه، وقمت  

في كنيسة مار عوديشو وكان في االن نفسه عضوا في الحزب وهو االخ   األشوريد االصدقاء في لجنة الشباب  أح  بإبالغ

وهذا كان  .  الشماس دانيال بنيامين، بشكوكي حول الشخص وعلينا ان نكون حذرين منه  المفقود في حرب العراقية اإليرانية

 اليوم.يوخنا أمتا الذي عرفته بهذا االسم منذ ذلك 

القومية، كان يكتب شعرا   ولكن انتماءه السياسي بقي لغزا. رغم انه كان من الموصل    ،قومياال اعلم ارتباطات يوخنا أمتا 

كوركيس    في كنيسة مار  األشوريفي الموصل مجموعة من الشبيبة القومية، وكان الكثير منهم يعملون في لجنة الشباب    توكان

الموصل كانت سيئة. وكان االعتقاد انه    بمجموعات ولكن عالقته  .  الجامعيين وطلبة االعدادياتهم من الطلبة    أو  في الموصل

 مع السيد يونادم كنا دور في ذلك أم ال أم انه كان ادعاء منه ليس اال.  لقرابتهيميل إلى مجموعة السليمانية. وال اعرف هل كان  

ظاهر كان البعض يعاديه، وعاد إلى العراق. والعراق في بداية الحرب  اعلم انه ترك العراق لفترة ما، وكان في لبنان وهناك ال

العراقية اإليرانية. والتقيت به مرة أخرة، وادعى انه مع حركة تحرير أشور. وكانت حديثة االنبثاق في شيكاغو من عدد  

. األشوريةلحركة الديمقراطية  وأبدى رغبته لاللتحاق با.  العالمي  األشوريأو عن االتحاد    ىأحزاب أخرمحدود ممن خرج عن  

 يوخنا أمتا. فما كنا نتكلم عنه همسا، ها هو يقوله وبكل صراحة وبدون خوف أو وجل، وتزداد االسئلة.  يفاجئناومرة أخرى 

، على الزاب،  األشوريةالتحقت بالكفاح المسلح وفي شهر تموز كنت في زيارة إلى مقر الحركة الديمقراطية    1984في عام  

خرج يوخنا أمتا لعمل ما وما شاهدته صعقني حقا. لقد كنت قد سمعت  ( سكرتير الحركة)واقفان انا والسيد نينوس بثيو ونحن 

اليه مصيره، في سجن الحركة، ولكن ما رايته، جعلني أقول لنينوس إذا كان مذنبا لماذا لم تقتلوه،   بعض تفاصيل عما ال 

  رأيتنعم  تيري،ينيه غائرتان في محجريهما، فقال وهو يمر بنا هل ترى أخ وتركتموه بهذه الصورة؟ لقد كان شبه اعمى، ع

بهذه الصورة، ولكي يبرر نينوس القسوة والوضع، الصق به تهم أخرى، غير تهمة العمالة    إنسان    ان يكون مصير    وتألمت

 للنظام.

لكي ينقل أخبارهم )ويلتحق بهم    يأتيلهم ان النظام جنده لكي    أعلنوما علمته من قصة يوخنا أمتا انه التحق بالحركة وكان قد  

ولكنه كان قد اعترف مسبقا. وبالتالي كان الخيار أما قبوله كعضو (  أو يقوم بالتخريب لم اعرف بالحقيقة المهمة الموكل بها

ولكنهم وبالتفاف غير نزيه القوا القبض عليه. وتم سجنه وتعذيبه وتكليفه بمهمات شاقة .  بعيدا عنهمموثوق أو الطلب منه البقاء  

والبعض يقول انه تم  .  المؤسف ان من انقلب عليه كانوا أصدقاءه أو معارفه من الموصل.  خريناالهو وغيره من المساجين  

الداخل من  أتت  بأوامر  تطور  .  اعتقاله  تدراماتيكيوفي  والهرب ،  حرسهم  إقناع  من  السجناء  من  وغيره  أمتا  يوخنا  مكن 

 وااللتحاق بالنظام مرة أخرى. 

 ،سطحية  تويوخنا أمتا رغم دوره الهامشي كما هو واضح لدى االطالع على هذه القطعة. اال انه كانت له عالقات ومعرفة ليس

ليم نفسه للسلطات لم يؤثر على سجانيه ومن عذبه ومن  ولكنها في احيان عميقة بالنشطاء القوميين. ورغم ذلك فان نزوله وتس

 اهانه.



 

 

بالتسبب بها. طالبا مني   أشوري  لي من شيكاغو قصة مقتل شقيقته، والتي اتهم فيها فصيل    أرسلفي منتصف التسعينيات  

 ا غبار الزمن. يوما لنزيح عنه يأتيوالقصة التي كتبها بخط يده ال تزال في محفوظاتي، قد . نشرها، ولكنني لم افعل

قد لم أتمكن من مد يد      ألنني  علياكولتعذرني في  .  ليرحمك هللا يوخنا، وليحاسبك على حسانتك وسيئاتك، فانه نعم المحاسب

 ولكن هل سنستفاد من دروس الماضي، . العون لك

 ؟ فرغم كل االلم وكل ما لحق به لم يشي بأحد، وهذا واضح للكل. خريناالدروسنا ودروس 
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 وترجل قاطيني عن جواده، في وداع خونكو اشمائيل ننو 

 

 

من يكفكف الدمع يا اشمائيل، البعد حارق والسنوات تبعد أكثر. والشعارات تتحارب وتتناحر بدل ان تتعانق. لما حل كل ذلك، 

؟  الطاوالتحول التاريخ والعمل؟ الم نوصل المناشير من تحت  سهرالم نقضي الليالي في ال  الصداقة،الم نشرب الكأس بحب 

(؟ وهي داللة المحبة والود  1لما اصطفينا كل على جانب؟ الم ننادي البعض بخونكو )ولكن لما وهذه ال لما تكاد تخنقني.  

واآلمال… اسئلة تبقي تحيرني وتجعلني ادور في دائرة فارغة من    األفكارالفائق، لما لم تتالقي االذرع في العمل، كما تالقت  

 .المتاهة الغير المفهومة

عشنا لقاءنا على حب واحد؟ لقد عشقنا القضية وكانت تدخل في تفاصيل كل دقائق  لما لم نتمكن من ان نعيش خالفاتنا كما  

  ابتعدت عشق ال نرتوي منه من كثرة ما تحدثنا عنه. اال ان طرق الحب الصوفي قد أبعدتنا،    كأنهحياتنا، وكان حبا وولها. عشقا  

واألمل والمرتع  القلب  حيث  هناك.  الساحة  لترك  البعض  اضطر  حينما  المسافات  وأبعدتنا  البعض  عن  بعضنا   .طرق 

. كنت اعتقد اننا سنتحاسب أو نتناقش أو نتعاتب. ولكنك اسرعت  وابتعدتأخر لقاء، قبل سنوات كان في أربيل، حينما سلمت 

والطرق، ولكن    األفكاركل منا باتجاه! تغيير الشكل والملمح، وتتغير    يتغير  ،باإلنسانله من زمن! ما يفعل    باالبتعاد، ياه يا

يبقي يحن للماضي، ويبقي هذا الماضي ناصعا، لم يتلوث بالمصالح وانا وانت. كان بودي ان نتعاتب وان نكتفي لكي    اإلنسان  

اال على  أملي  تخن  الم  يعود،  لن  برحيلك  يعود.  لن  الذي  الماضي  ونعيد  نحاول؟نجلس  ان  قبل  فرحلت   قل، 

( كبارا، نحن بحاجة؟ الم تفكر ولو لحظة، قبل الرحيل، كم نحن بحاجة إلى كل يد وكل ساعد وكل تجربة. 2إلى كم قاطيني )

، ولكن عندما تنظر إلى الساحة  (، اين ما التفت ستجد خلكو ما، مدعي بالبطوالت واإلنجازات3يكثر االن الكثير من خلكو )

 …و، ستجد الهباءيا خونك 

أيضا سترحل؟ فمن يحل محلك،   إنكستجد قوافل المشردين والهاربين تتالحق. وانا منهم خونكو، وانا منهم، ولكن ما تصورت  

مرارا، ان من يرحل سيجد الكثير ممن يتسابق لكي يأخذ مكانه. كم اتمنى ان يكون هذا اللي قلناه وصدقناه صحيحا،   قلناصحيح  

 .كم اتمنى ذلك

ليل  في ليليثا، وان كانت  الجان سهلة ومعروفة.  ي كل صوب من حياتنا سنجد  بيننا    فاألصعبثا  التي هي منا وتنبت  الليلياثا 

 وتتسمى باسمنا. وكل ليليثا بحاجة للبطل قاطيني، لكي يقضي عليها بالعالج أو الخالص. فهل كان هذا موعد رحيلك خونكو؟ 

والعقول، وال زال بحاجة إلى قاطيني، يقوم له بقوة وجرأة، لما استسلمت وترجلت    خونكو، ال زال العمل بحاجة إلى االيادي

 .وتركت الساحة خالية

 والكلمات تخنقني … فال قدرة لي بعد اعذرني خونكو  وألفادور 

 فما اقترفته بحقنا كان كبيرا كبيرا… رحلت والحقل والبيدر بحاجة اليك

 تيري 

 االخ والتصغير هنا داللة المحبةخونكو هي تصغير لكلمة خونا  1

 

 أشورية قاطيني بطل ملحمة شعبية  2

 

 الكاذب وعدم المقدرة  والتفاخريمثل االدعاء  خلكو هو أبن خالة قاطيني وهو 3

 

 

 

 



 

 

 سورما خانم بطلة من شعبي

 

النهرين الكثير من ردود الفعل والمقطع هو ))اال إذا كانت المبررات    أثار مقطع كتبه السيد نينوس بثيو في رده على رسالة أبناء

، ال بل عند البعض منهم األسباب تعود إلى تراكمات متخلفة متوارثة من زمن حكاري وتفاعلت األمورشخصية وشخصنة  

ولكن يبدو انهم لم   ،زوعان البعض ال يزال يحتفظ بها رغم سنوات قضوها في مدرسة  ويبدو أ  1933في أحداث سميل عام  

النهرين، بان   يستوعبوا درسا أوليا من فكر ومبادئ زوعا.(( متهما بعض من خرج من الحركة وأسس فيما بعد حزب أبناء

من نقد هذه العودة غير الحميدة للماضي،  دوافعهم عشائرية وانتقامية لما حدث في حكاري ومن ثم أبان أحداث سميل. وبدال  

واتهام رفاق الدرب بان ما يسيرهم هو الفكر العشائري وانهم لم يستوعبوا حقا فكر الحركة، كل فترة انتسابهم اليها، وهو اتهام  

المتمرسة، تسمح بصعود أناس عشائر القيادات  يون يجب أن يوجه إلى قيادات الحركة أن كان األمر صحيحا، فكيف بهذه 

ليتبوؤوا مناصب قيادية، دون أن ينتموا حقا إلى الفكر القومي العابر للعشائرية. وهناك سؤال يطرح ذاته وهو الم يكون دفع  

 .المبادئ والقيم التي ينادون بها متجاوزينبعض القيادات لألمام ألسباب انتخابية ولتحقيق مكاسب محددة، 

. ولكن واحتفاالت التمجيدقيادته، لكنا اليوم نمدح تلك القيادات ونعمل لها تماثيل  لو كان تاريخنا قد سار باتجاه ما خططت له  

  األمر كان مخالف لذلك، فقد كان نصيب شعبنا في النتيجة النهائية الهزيمة، التي أنجبت انقسام أخر وهو هجرة الكثير من أبناء 

 .اها وصمتهاءشعبنا إلى سوريا. وانقسام القيادة المتبقية أو انكف

لالنتقام   تأسيس مجموعة  الماضي، تم  القرن  االربعينيات من  في منتصف  الشخصيات،  قبل بعض  تداوله من  تم  ما  حسب 

السر، ألنه كان مكلفا  أفشيلضحايا سميل، وكان أحد أعضاء المجموعة هو المرحوم جورج )والد الشهيدة ماركريت(، الذي 

ر إن الخطة كانت تقتضي قتل مار يوسف ومار سركيس ومالك خوشابا على  برواري باال. والظاه  أسقفها  باغتيال مار يواال

أساس انهم كانوا سببا مباشرا فيما لحق بشعبنا. نحن هنا نسرد ما سمعنا، طبعا الخطة كما قلت فشلت وتم القبض على المجموعة  

تنفذ. هل كانت هذه المجموعة مستقلة   الن المسالة أساسا لمو  بعد تعهدهم عدم تكرارا ما خططوا له،  وأطلق سراحها بعد ذلك،

أم انه كان لها ارتباط بحزب خيت خيت الب، هذا أيضا ال يزال في المجهول. ولكن هذه المجموعة كانت من الشباب المندفع  

شيئا    له  لو تحقق ما خططت له، ستجلب أضرار أكبر لشعبنا ولما حققت   لهاواعتقد وبحسب تفكيرنا اليوم، كانت نتائج أعما

ملموسا. بل كان يمكن أن يستشري فعل االنتقام بين مختلف أطرافه المتصارعة أو المختلفة. اسرد هذه القصة لكي أنوه فقط 

نعم كان يمكن أن يتم التقليل أو التغيير    إن الكثيرين ورغم الم سميل وما تاله، لم يحمل العائلة البطريركية نتائج هذا الحدث. أي

ر لما حدث في سميل، ولكن األكثرية كانت في طرف معين. وبالتالي كانت الشرعية متوفرة، حسب القواعد أو اتخاذ اتجاه أخ

التي كانت سارية حينذاك. ما يتم سرده في الغالب عن أقوال أشخاص، وتقييماتهم والتي حتما تأثرت بنتائج سميل وتأثرت  

شعبنا من أورمي،    كم على األحداث. مثال مسالة هروب أبناءباالنتماءات وتأثرت بمواقف شخصية. يعتبر استسهاال في الح

 األشوريينوتحميل سورما خانم نتائجها، استنتاج خاطئ، مبني على أخبار كاذبة، وعلى عدم الدراية بالواقع، فمن هرب لم يكن  

دأت تقل تدريجيا، وبعثة اغا ، والسبب إن أسلحة وذخيرة المدافعين عن أورمي بنكل المسيحييأي    . فقط، بل األرمن أيضا

منها خبر ما، والقوات التركية والعشائر الكوردية كانت تقترب تدريجيا، فخيار الخروج وااللتحاق باغا بطرس    يأتبطرس لم  

 .ما وقواته صار أمر واقع، واال كان الناس يشعرون بدنوا أجلهم. ولم يكن خيارا اتخذ براحة بال أو بمؤامرة

العشائرية. فحتما كان هناك تأثير    األفكاروتعمل في وسط ذكوري تسوده    امرأةكانت متعلمة وكانت    إنهاسرما خانم ونتيجة  

لهذا األمر على بعض القيادات، والن القيادات كانت عشائرية، فكريا وواقعا، فالمسالة االهم التي افتقدوها، بعد خالفاتهم هو  

ده. ولكن وبحسب المتعارف عليه، فان البيت البطريركي لم يتخذ قرارات كل طرف على ما يعتق  عدم التواصل، وإصرار 

القصوى، وعدم القدرة على التواصل، جراء الظروف التي كانت سائدة، سواء من الناحية  ةحاالت الضرور انفرادية، اال في 

 .األمنية أو حتى التسهيالت المتوفرة مثل البرقيات أو التلفونات

القرن الماضي وعند حدوث قضية االنشقاق الكنسي، كتب شخص ما من طرف اتباع التقويم القديم، في منتصف الستينات من  

بأنهم كانوا عمالء   البطريركية  المار شمعون وللعائلة  اتهام مباشر التباع  المقالة  الجمهورية، وفي  مقالة نشرت في جريدة 

ك. ولكن لم يسال أي أحد ولماذا كانت الوزارات العراقية  في مسايرة مفضوحة للفكر القومي العربي السائد حينذا  لإلنكليز.

تسير بمشورة االنكليز، ولماذا كان الملك والجيش يسيرون بمشورة االنكليز، علما إن االنكليز وبحكم انتدابهم على العراق،  

طبيعي أن يكون لهم تلك كانت لهم عالقات مع كل القوى العراقية وخصوصا العشائر العربية والكوردية. وبالتالي كان من ال 

لعائلة البطريركية، يدعون به وهو  ا. ولكن ما أود االشارة اليه، إن الرهان الذي كان معادي  األشوريةالعالقة مع القيادات  

العراق وطننا وعلينا أن نعمل بما تقرر حكوماته، وان سار في سنوات معينه وكأنه الرهان المنتصر، ولكن بالنهاية اثبت أن 
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ولحد االن    1961أيلول عام    11ولعل ما حدث منذ بداية الحرب الكوردية في    .ة العراقية لم تكن أبدأ، دولة مواطنيهاالدول

فاغلب قرانا تم حرقها من قبل أنصار الحكومة وتحت   اهمية.يثبت إن هذه الدولة لم تحترم مواطنيها أبدآ، وال الت تطلعاتهم أي  

قرانا   تركنا  قواتها. وهكذا  النظام  أنظار  بعد سقوط  ما حدث  ولعل  األرض.  على  بقي  لمن  سائغة  لقمة  وممتلكاتنا  وأموالنا 

الصدامي وما عاناه شعبنا، وبمختلف طوائفه حتى تلك الطوائف التي عرف عنها السلم والخضوع والعمل بحسب ما تقره  

 .، انه الرهان الخاسر نفسهالدولة واألكثرية العربية، لم تنج من الفكر الذي اقترف مذابح سفر بلك أو سيفو

سورما خانم لم يكن لها أي دور، أبان ترك عشائر شعبنا مناطقهم واالنتقال إلى أورميه، فالقائد كان مار بنيامين شمعون،  

أبناء بدأت بحق  قد  التي كانت  األسلحة، والمذابح  قلة  الدافع أيضا  تقع شمال وغرب منطقة   وكان  التي  المناطق  في  شعبنا 

،  1914قد خرج بالقضاء على الكفار منذ خريف عام    وكان فرمان مفتي الديار العثمانية  .األرمنالتي لحقت ب، وكذلك  العشائر

عودة مع السلطات العثمانية، ولكن ما كان يحدث لم يترك   وحاول شعبنا وقيادته بمختلف السبل عدم الوصول إلى نقطة الال

 .ورميه خيار البطريرك والقيادة العشائرية المجتمعة معهأي مجال لخيارات. فكان خيار االنتقال إلى أ

برز دور سورما خانم بعد مقتل أخيها مار بنيامين شمعون. فال اعلم لماذا تحمل وزر أمور لم يكن لها يد فيها. انه الفكر   

 .الزمنيوتسلسلها  األمورالعشائري مرة أخرى، الذي يريد تصفية حسابات ضيقة وال يبالي بحقائق 

في قرية بيبيدي ومن ثم نقلت إلى الموصل،    امالك أو أموال للعائلة البطريركية، فكل ما نعرفه، انه تم إسكانهاأي  ال اعلم عن  

الظروف يعج بالضيوف من   الكل، أي كان وبرغم  البطريركي كان يعتبر بيت  البيت  إن  وكانت تعيش كفافا، مع اإلدراك 

اطلعنا على ظروفهم في قبرص، العتصر قلبنا الما لمعاناتهم، وللضغوط االنكليزية عليهم من مختلف القرى والعشائر. ولو  

خالل تقليص المعونات التي كانت تصلهم. وفي كل الظروف كانت سورما خانم تدير شؤون العائلة بحكم كونها االخت والعمة 

نا نعلم ما عانته في سفرتها إلى لندن وكيف تم تأجيل مرة  االكبر والمتعلمة والمنفتحة على ما يحدث في العالم. واالن كلنا بت

تلو المرة انتقالها إلى جنيف، بحكم مصالح بريطانيا الخاصة. والتي لم تكن هي على االطالع عليها. أو لم تحسب حسابها. إن  

ماعها الستشارات معينة، اعتقدتها  لم تقع في حسابات خاطئة نتيجة الست  سورما خانم أبنة لشعبنا وأبنة بارة، وهذا ال يعني إنها

وتدرك كل   قديسة  سليمة. وفي الوقت الذي نطالبها بانه كان من المفترض أن تكون بدرجة القديسة وبفهم وإدراك االهي، أي

ولم تر خالل سنوات ثالثة أخوه لها يموتون باسم القضية وهم على   ،لم تكن أبنة زمان ووضع معين  الخفية، وكإنها  األمور

األخر مار التوالي هرمز الذي أعدم في الموصل، وقداسة مار بنيامين الذي استشهد بفعلة وجريمة سمكو الشكاك، وأخيها  

 .والعشائر المزرى والذي لم تكن تملك لوحدها مفاتيح حل مشاكله بولص شمعون. هذا من ناحية ومن ناحية وضع األمة

الديار وكان خروجهم في الخريف، الم يكن خطاء كبير ذلك، وهما يدركان إن    لقد خرج مالك خوشابا وأغا بطرس للعودة إلى

ولكن انقسموا   .الثلوج تكسوا منطقة حكاري من منتصف شهر تشرين االول، وان ال أحد لهم هناك لكي يدعمهم ولو بالمؤن

ا كانا مع جيشهما وكانا قائدين فذين ولهم قبل أن يصلوا. ولذا عادوا خالي الوفاض مع انتحار القائد البريطاني الذي أيدهم. انهم

صوتهم المسموع، لما لم يتمكنا من التوصل إلى حل لمعضلة أي اتجاه يأخذون، أورمي أم حكاري؟ الم يكن الموقف مفصليا  

 وتبعته نتائج أخرى؟ 

ومن خالل   تلكهااليوم مطلوب أن ندرس ماضينا وان نعطي كل شخص حقه، ونقيم حقيقة موقفه من خالل الحقائق التي نم

واالتهامات  وقد تظهر حقائق أخرى تغير فهمنا لألمور، ولكن التراشق    اخضاع ما نسمع ونقرأ للمنطق والواقع القائم حينذاك.

، باعتقادي لن تخدم أي اشيء وال حتى الحقيقة التي يتحارب الجميع تحت رايتها.  األموروالتي لم تبنى على حقائق    المتبادلة

األخر سنيا، وكانا يصرخان ويتجادالن ردي هذه القصة، وهي عن عراقيين كان في أميركا أحدهم كان شيعيا ويحكي على الو

وكأنهم على وشك القتال، فسال أحد األمريكان عن سبب الصراخ والجدال، فقال له على الوردي انهما يتجادالن عن إيهما 

بعلي و فلنأتي  األمريكي  فقال  أم عمر،  على  على حق  فقيل  كان  الحقيقة.  ونعرف  ونسألهم    ألف قبل    ماتاولكنهما    ،لهعمر 

وثالثمائة سنة، فرد األمريكي وهل هما مجنونا لكي يتعاركا على أمر حدث قبل هذه المدة ولن يغيره أي منهما. جدالنا يشبه 

دة، الن مبررات قيامها ووجودها  أحيانا هذا الجدال، انه ليس من أجل الحقيقة، بل من أجل العشيرة، العشيرة التي لم تعد موجو

زال بعد أن بتنا نمتلك بيوتا وأراض زراعية ونعمل في مصانع أو شركات، ونخضع لقوانين مدنية ونمارس عادات أخرى.  

 .وليست خائنة وال عميلة سورما خانم أبنة متميزة من بنات شعبنا
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 زعماءنا لم يكونوا قديسين وال مجرمين

 

إلى كونها   دراسة تاريخية،  اثيرت أمور باعتقادي خرجت من كونها  التي دارت على صفحات عنكاوا كوم،  النقاشات  في 

حقائق جديدة.  ان التاريخ ورجالته هم جزء من موروث هناك معلومات أو  موقف ثابت ال يتغير بمرور الزمن وان ظهرت  

يجب هنا اتهام أحد ألنه لم يطلع على وثائق قد    ه الحق في دراسة هذا الموروث واعطاء وجهة النظر فيه، واللشعب، وألبناءا

وبرغم من بعض الوثائق قد تظهر حقائق جديدة، اال ان الموقف يجب ان يكون النقد والتصحيح    .ال تكون متوفرة أو متداولة

ومار بنيامين شمعون وغيرهم   خانم  بطرس وسورما  فمالك خوشابا ومالك ياقو واغاوتبيان األخطاء الستخالص الدروس،  

بل رموزا لشعبهم. ان واجبنا    ،العوائلصاروا ملك شعبهم وهم لم يعودوا ملك عشائرهم وعوائلهم، ألنهم ليسوا رموزا لهذه  

ان يصححوا    يخطئوا اويعد بوسعهم ان    ، وخصوصا لزعماء لم االتهامات واالتهامات المتبادلةاليوم هو الخروج من دائرة  

 .ألنهم رحلوا عنااخطأهم، 

كان شعبنا وال يزال ينقسم إلى طوائف دينية متعددة وكان ينقسم إلى عشائر)عشيرتي( والفالحين العاملين في القرى تحت 

العليا وتياري السفلى وباز رحمة االغوات الكورد أو العرب أو غيرهم حسب موقعهم )رهتي( ومن عشائرنا البارزة تياري  

في شعوب المنطقة    تالطائفي والعشائري والفالحي اثر في شعبنا كما اثر  تور وتخوما وجيلو. هذان التقسيمااوديزى وك

بصورة اقل وذلك لكثرة عددهم مما هيأهم للسيطرة على بعض المقدرات التي تمكنوا    التأثير  التي تعاني نفس مشاكلنا وقد يكون 

 .زء منها في تمتين هوية قومية أكثر وضوحا مناج من استغالل

اال انه أيضا كان من    ،  ثناء اغا بطرس الذي يمكن ان يقال عنه انه صنع قيادته بنفسهتقيادات شعبنا كانت قيادات العشائر، باس

مع الحقيقة أبدا. ألنهم كانوا  يتنافىتنا كانت عشائرية كمكون وحتى كتفكير وانتماء ال اداالعشائر، وبالتالي ان قولنا ان قي أبناء

 ى أبناء بيئتهم وال يمكن لومهم على ذلك، ال بل ان القيم العشائرية كانت مطلبا ومقياسا للقوة والرجولة والكرامة وحت  أبناء

 .التمثل برجال العشائر شعبنا من الرهتى كانت تحاول

الحركة القومية، هي حركة سياسية ثقافية اجتماعية، وهي حركة عابرة للعشائرية، تعتبر العشيرة والقيم العشائرية معيقات  

ا الحركة القومية كإطار كررنا مرارا اننا استوردن   الشعب وتمكنه من الحصول على حقوقه واستقالله.تقف في وجه تطور  

استوردنا نموذجا ناجحا في أوربا،   .لعملنا القومي، ولكن لم تكن حالة مختلقة عندنا نتيجة تراكمات ثقافية واقتصادية وقانونية

ونحن والعرب والكورد واألرمن والترك    .من ثالثة قرون  ألكثركان نتاج حركة اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة ومستمرة  

ا هذا النموذج دون ان نمر بالمراحل التي مرت بها في أوربا. وبالتالي كان علينا ان نخلق إطار قومي يشعر الجميع حقا  أخذن

باالنتماء اليه وينمي لديهم األمان والتطلع للمستقبل الزاهر. الحركة القومية وعدت بذلك، ولكن النتائج كانت مخيبة لآلمال. 

بل هي معيقة للدولة الوطنية أيضا، المؤسسة التي بنيت على مقياس    ،ناشئةلحركة قومية    العشيرة واستمرارها ليست معيقة

حركة قومية أو وطنية عابر للعشائر وال يمكنها بالحقيقة التعايش مع القيم العشائرية. والمفارقة الكبيرة في شعبنا ان تقسيماته  

شائر ال يمارسون أي من قيمها وال يعيشون بيئتها، ولهذا داللة كبرى  الع  العشائرية والفخر بها ال تزال متداولة رغم ان أبناء

واألمر الثاني ان الشخص العشائري وغيره ال يزال مفتقدا    .وهي تعني فشل الحركة القومية في ان تكون البديل للعشائرية

أو المؤسسات    ومية من خالل األحزابشعبنا في إطار الحركة الق  لألمان ولمستقبل مطمئن، بالرغم من انخراط الكثير من أبناء

 .وغيرها ،واالجتماعية ،والخيرية ،الثقافية

إذا كانت لدينا قيادات عشائرية تقود حركة بمطالب قومية، وهو أمر صعب جدا ان يحقق نتائج، ولكن الواقع كان كذلك فان  

وتعترف بقيادة    تأتمرأو    تنضوي تحت رايتها القوة كانت بيد هذه القيادات، وبيد الكنيسة الشرقية التي كانت كل العشائر السبعة  

العشار من    نتيجة ألوضاعد  لها، وهو نظام ول  نالمار شمعو اليه، فتمكنت  الحاجة  شعبنا، وكان نظاما ناجحا ألنه ولد من 

من ثالثة قرون، اال ان هذا النظام كان بحاجة إلى تجديد وتطوير يالئم التغييرات التي حدثت في المنطقة.   ألكثرالمقاومة به  

العثمانية السلطنة  فالعش  ومنها محاولة  الجميع.  التي كان يمكنها  فرض سطوتها على  لم يعد   مجابهةائر  الكوردية،  العشائر 

على  ان رغبة السلطنة في توسيع رقعة سيطرتها الداخلية وخصوصا    .هذه العشائر المدعومة من السلطنة  مجابهة  بإمكانها

يجة لثورات هذه البلدان الممالك الشبه المستقلة مثل العشائر السبعة، ترافقت مع فقدان هذه السلطنة لمناطق واسعة في أوربا نت

ومن هنا كان هناك ميل ليس لتوسيع رقعة دافعي الضرائب، بل الميل لالنتقام من المكون الديني المماثل للذي   .االستقاللية



 

 

ان سرعة التطورات وانعزال العشائر السبعة عن العالم جعلت من الصعوبة عليها هضم   حقق انتصارات في ساحات أخرى.

 .ولذا فقد بقت على نظامها القديم أو العلوم أو االدارة. األفكارسواء على المستوى  التطورات الحديثة

أما القوميين المثقفين والغير المنتمين للعشائر وكان اغلبهم أما من منطقة أورمية أو جورجيا أو طورعابدين فهم كانوا يمتلكون 

بنيامين شمعون    ال كان يتطلب القوة وتجييش الناس. ولذا فان انخراط مارولكنهم لم يمتلكوا القوة، والح  ،الحديثةالقلم والثقافة  

الذاتي. وهذا يشبه ما حدث للحركة   لاالستقالفي    في الحركة القومية منحها تلك القوة، التي كانت بحاجة لها، لتحقيق آمال األمة

القومية الكوردية، بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حيث تم منح قيادة الحزب للمال مصطفى البارازاني القائد العشائري  

د، ولكي أكبر لحركة المثقفين الكور ةمصداقيبالمطالب القومية الكوردية والذي كان يمتلك ماضيا نضاليا، لكي يمنح  المنادي

 .يمدهم برجال العشائر المسلحة

للنصر   السلطنة    ألفيقال ان  انهزمنا في أورميا، تحت ضربات قوات  الكل يتنصل منها، وعندما  الهزيمة  أب، ولكن عند 

  ، وكانت العائلة الشمعونية أكثر ممن تحمل وزر االتهام، بحجة إنها خريناالالعثمانية، كل حاول وضع المسؤولية على عاتق  

مازق، ولكن في الحقيقة ان هذه العائلة كانت بال قائد حقيقي، فحتى سورما خانم لم يكن لها تلك القوة    هربت وتركت الناس في

عن الناس، فهرب الناس من   بعيدينالعدو يطوق المدينة والقادة العسكريين    الت، حاالتاأو الدراية للتصرف في مثل هذه الح

 .كنهم إنقاذهالموت المحقق لينقذوا ما يم 

انه    1985قلت الحد اصدقائي عام    في مقالة سابقة تطرقت إلى ان اتهام مالك خوشابا بالعمالة أمر غير صحيح، واتذكر إنني  

ان   .لو كنا كلنا توحدنا خلف مالك خوشابا لكان مصيرنا أفضل، ولكن عين األمر لو كنا كلنا توحدنا خلف العائلة الشمعونية

، بل األمورم  اولكنهما سيمارسان عين الشيء عند احتد  ،اختالففيهما    رأيينالحقيقة انقسامنا، ليس إلى  ما اضرنا في    أكثر

 .من كان يتربص بشعبنا استفاد كثيرا من هذا العداءولكن  ،قتال، وان لم ينشب بينهم متعادينإلى فريقين 

ولكن   ،وأحيانا التضحية بكل شيء من أجل إظهار الفرادة والتمييزوالتعصب له    من الممارسات العشائرية االعتزاز بالرأي

وبخصوص العالقة مع القوى   يتفق بشأنه.هي ما  فوق كل شيء، ومصلحة األمة  في العمل القومي يتم وضع مصلحة األمة

قصوى من شعبنا في تحقيق  والفرنسيين أرادوا االستفادة ال  نكليزن االنقو ا  الكبرى حينها، ونقصد باألخص بريطانيا وفرنسا.

وحتى قبول العراق في األمم األولى  مصالح معينة، فمقابل ما وعدت بريطانيا شعبنا به وخصوصا قبل واثناء الحرب العالمية  

نوب  ج ان يكون لها نصيب من جهد شعبنا لترسيخ سلطتها في الجزيرة وبعض مناطق    المتحدة، كانت فرنسا أيضا تحاول

مثل مالك قمبر. في مؤتمر ريشا دأميديا )سري أميدي( اتفق القادة مجتمعين األشوريينها لبعض رؤساء  تركيا من خالل وعود

شمعون، المطران يوسف خنانيشو، االسقف زيا سركيس، االسقف    ايشا  على مطالب معينة وكان الموقعون عليها كل من )المار

اقو ملك اسماعيل، ملك خنانو التخومي، زادوق بيت مار شمعون(  يواالها، ملك خوشابا ملك يوسف، ملك زيا ملك شمزدين، ي

ولم يكن بينهم سورما خانم وان كانت تعتبر المستشارة الخاصة لمار شمعون وموجهته، بعد تقديم المطالب انقسم القادة، وكانت  

عميلة   تهم العائلة الشمعونية بإنهاالنتائج مأساوية، والتي يعلم بها الكل. وفي مثل هذه الحالة الكل يحاول التنصل، والبعض ا

االستعمار واالنكليز، سيرة على ما تم بثه من قبل الحكومة العراقية التي كان لها في كل وزارة مستشار بريطاني، ال يقرر 

لذي لم يتم  الوزير اال بعد أخذ رايه. ان العائلة الشمعونية كونها قائدة ووريثة ما بنيامين شمعون، وحافظة النظام الموروث وا

تغييره بعد، كانت تمثل هذا الطرف من شعبنا الذي اعلن ثورته من أجل مطالبه القومية، وتحالف مع أطراف دولية، وكان  

هذا كله بعلم جميع قادة شعبنا وقادة عشائره، وبالتالي فان اتصال العائلة بالحلفاء وأخذ مشورتهم على االقل من كان يتعاطف  

لم تكن بصورة معلومة بالتفاصيل للجميع، ان قيادة  االتصاالت  كان أمرا حتميا، لكن الخطاء هو ان    منهم مع قضايا شعبنا،

اتهموا مالك    خريناحقيقية تضم كل القادة لكي يتم فيها اتخاذ القرارات. و  ةإقامة مؤسسشعبنا لم تكن على إدراك تام لدور  

الع  اخوشاب اتهام  على  رد  العراقي  للنظام  ليس بالعمالة  الكبير،  الثمن  شعبنا  دفع  والنتيجة  تحديدا،  وسورما  الشمعونية  ائلة 

  الناحية السياسيةذلك من الناحية الديمغرافية حينذاك وترتب عليه االن أيضا، بل من    ىه وما ترتب علباستشهاد االالف من أبناء

شعبنا إلى أجزاء جديدة. وهذه الحالة وهذا    ناهيك عن ازدياد تقسيم  .حيث شل الرعب شعبنا لسنوات عن المطالبة السياسية

وطائفيا   حزبيا  السياسية  قوانا  انقسام  ان  حيث  االن،  ولحد  الماضي  القرن  من  التسعينيات  بداية  منذ  بامتياز  نعيشه  الدرس 

كون دائما  ه المهاجرين وتقلص حجمه ديمغرافيا وتهميشه سياسيا. التوصيف يوتأثيرات العشائرية، دفع ثمنها شعبنا من أبناء

وان نتوقف من الوقوف   نتعظأسهل من العالج، ولكن من واجبنا وصف وتحليل األحداث كل من وجهة نظره لكي يمكننا ان  

ال . من المالحظ ان عدم قدرة قادتنا حينذاك واليوم أيضا من معرفة ما يدور في اروقة تغييرمواقف ثابتة وحدية وال تقبل 

يمنعهم من اتخاذ القرارات الصحيحة. أحداث سميل كانت ضرورية لتحقيق طموحات بعض  السياسة الدولية وحتى الوطنية، 

انقالب تاريخي على مفهوم أهل    األشوريةالمطالب    ترى فيالقادة العراقيين من الذين رضعوا الثقافة العثمانية، والتي كانت  

والعسكريين العراقيين. فالحكومة   نالسياسييض القادة  الذمة، الذي وان لم يكن في القانون العراقي اال انه كان في ذهنية بع



 

 

، ومنها حجز مار شمعون في جمعية الشبان المسيحيين ومنها مطالبته األشوريين  ألضعاف  ةإجراءات محددكانت قد اتخذت  

ا هي مشاعر ومخاوف بالتوقيع والموافقة على االسكان كما أرادت الحكومة ودون ان يعرف أبعاده. هذه الحكومة لم تكن تعلم م

األخرى. ان الخيارات شعبه من الكنائس    مذابح كبيرة قلصت نصف عدد اتباعه ومن أبناء  وشعبه منهو  الخارج    نالمار شمعو

ولكنها قد تكون على المدى البعيد صحيحة والعكس أيضا صحيح، فخيارات قادتنا كلهم ثبت    ،قصيرةقد تكون خاطئة لفترة  

قوة القرار السياسي واالقتصادي والعسكري(. فالعراق تقويته )إلى    تؤدأدت إلى ضعف الشعب ولم    ألنهاكانت خاطئة    إنها

الذي اعتقده مالك خوشابا المالذ االخير لشعبنا وعلينا القبول بما يراه قادته، لم نتمكن من العيش فيه بحرية وأمان منذ تأسيسه، 

الخالف الكوردي العربي الذي جعلنا نخسر قرنا وممتلكاتنا في مناطق دهوك  فكنا نحن ضحايا الخالفات السياسية وضحايا  

 .ومناطق أخرى من أربيل، ونحن أم نكن جزء من الصراع

كل قرار، هو درس يمكن استخالصه    ألبعادان االرتقاء بمفهوم االنتماء القومي وبناء مؤسسات تقرر قوميا بعد دراسة وفهم  

ولحد اال ن. ان كل قائد من قادة شعبنا كانت له مصادره األول  منذ ما بعد الحرب العالمية    نالسياسيي من تجربة خالف قادتنا  

ه المصادر انكليزية أو فرنسية أو عربية أو أمريكية، ولكن لم يتم يوما وضع ما تزوده هذه التي يعتمد عليها، سواء كانت هذ

المصادر في دائرة نقاش جماعية وكل يعطي ما لديه من المعلومات، أي ان انقطاع التواصل وعدم الثقة هي علة من عللنا 

العاجي وهو يعتقد بانه يمتلك الحقيقة الكاملة، وال يريد المستمرة، والتي ال نزال نعيشها، فكل قائد من قادتنا يعيش في برجه  

في    خريناالخشية من ضياع النصيب من الكعكة أو خشية من مشارك    األخرين من منافسيه أو اقرانه، بما لديه  ان يزود  

    . النصر

16/09/2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هل كان هؤالء عمالء حقا؟

 

العميل هو شخص االكثر أهمية في كل مكان وزمان للمؤسسات المنتجة للبضائع هكذا يعرف العميل بالحقيقة، ولكنه في اللغة 

 العربية له مفهوم أخر، العميل هو الجاسوس، أو الذي ينقل ما يقوله ويخطط له الناس أو الحكومة أو أي جهة إلى الحكومة 

والمفروض   االيديولوجي.  لإليمان  بسبب  أو موقع أو للحماية أو  ،أموالأو الدول االجنبية مقابل    الحاكم،الحزب    الوطنية أو

في العميل ان يكون عين النظام والحزب والدول االجنبية في الشعب والمؤسسات المعنية أو الدولة. يحصي عليهم انفاسهم. 

الدول   المفهوم فالعميل ليس من يتجسس لصالح  األخرى فقط، بل هو من يتجسس داخل الدولة وعلى شعبها لصالح  وبهذا 

ملتبس فمن ناحية ان الدولة التي يفترض بها حماية المواطن وحريته وقدرته    ممفهووهو    النظام والحزب أو الفئة الحاكمة. 

على قول رايه بكل حرية، تكون في الكثير من االحيان هي التي تقوم بخرق ذلك من خالل عمالء أو جواسيس داخليين، ليس  

يالئم توجهها الديني أو االيديولوجي أو االقتصادي.    أو الغير المقبول، بل لقمع كل ما ال  الخاطئلمعرفة توجهات الناس لتغيير  

األجنبية االنتماء الوطني، بمعنى ان معرفة ما تخطط له الدول أو المنظمات    حمي ويدعمومن ناحية أخرى ان هذا المفهوم ي

الترحيب  هو موقف وطني بامتياز يجب ان يقابل بو  .لتحصين الوطن من كل النواحي  من خطوات ضد الوطن، هو عمل يؤدي

ية كان مفهوم العميل هو الشخص الذي يلبي رغبات السلطة  رولكن في بلداننا الشرق أوسطية أو ذات السلطة الدكتاتو  .والتقدير

. وكما ترون ان مفهوم الوطن والشعب الواحد بالكاد ان  بالضد من أماني الشعب أو الشعوب أو الطوائف أو حتى األحزاب

السلطات أو حتى المعارضات المختلفة التوجهات، هنالك معي أو ضدي، ولكي احمي نفسي   يكون موجودا في فكر وممارسة

 .من اعدائي فعلي ان اتغدى بيهم قبل ان يتعشوا بي، ومعارضة اليوم ان استلمت السلطة ستمارس نفس الشيء

رتب لنا االخ الدكتور وليم اشعيا    حضر الشماس كوركيس بيت بنيامين داشيتا إلى العراق في أوائل الثمانينات من أميركا، ولذ

بيني   النقاش  احتد  الحوار معه  أخرين وفي  ننو وأخوة  بيت شموئيل واشمائيل  وبينه حول لقاء معه ضمني واالخوة روبن 

 ((. وسها بوسهادااليد الي ما تكدر د))حتى قال لي المثل العراقي الموقف من  سلطة البعث وممارساتها، 

ما للمقاومة  إمكانية  هذا الواقع وهذه المفاهيم تعامل الكثيرين مع واقع شعبهم، شعروا انهم ضعفاء وليس لديهم  مثل    في ظل   

الثقافة موجودة واقر   الواقع كما هو، وهذه  التعامل مع   استسالميه،  قد تفسر في احسن االحوال كممارسة  إنهابولذا فعليهم 

تعبيرها عن االستسالم لواقع مرير. ففي حين ان االقرار بالواقع مطلوب لتوضيح بقدر    اعجاب أو تقدير،ولكنها ال تعبر عن  

شعبنا تحت ظل حكومات ال ترحم أبدا،    ومعرفة االبعاد، اال انه يجب ان نفكر بالحلول المطلوب. لقد عاش اغلب أبناء  األمور

،  أي معارضة علنية  عواقب  ألنهم يدركونجدا،  كانت في الغالب حذرة  أفعالهم وباألخص بعد مذبحة سميل،  ولذا فان ردود  

ن من واجبنا ان أف  .حينما نتحدث عن العمالة والعمالء  فإنناان التضحيات في شعبنا غالية ومحسوسة جدا. وعليه    وندركيو

و االخطار التي ان نأخذ الضحايا الذين كانوا نتيجة عمالة فالن أو عالن أ  كذلك  بنظر االعتبار، كما اننا يجب   األمورنأخذ هذه  

على عالتها واتهام  األمورونحدد حقيقة موقف شخص ما. وليس طرح   األمورم. لكي تستقيم لهنتيجة أعما تعرضت لها األمة

من خالل عدم تفهم الناس لهم. فهل يمكنني في ظل مثل    .الناس والتضحية بهم وتجريحهم وجعلهم يعيشون حالة االلم االبدي

قول ان الشماس كوركيس رحمه هللا كان عميال وهو الذي خدم ثقافتنا من خالل كتبه وشعره وكذلك لغتنا  ان أ  اعاله  الحوار

من عمره، نتيجة لخبرة أو ياسا أو لتأثره األخيرة  من خالل مطبعته، رغم انه صار استسالميا لواقع معين خالل السنوات  

 ؟بصهره إقليمس كنجي

لنفترض حسن نية   األطفال في شعبنا كانوا يعرفون ان السيد وليم شاؤول، كان عميال للنظام البعثي!!ه حتى  يقول أحد كتابنا ان

الكاتب في مثل هذه العبارة، ولكن هل حقا ان السيد وليم شاؤول بهذا المفهوم كان عميال، فالعميل من المفترض ان يكون  

أمامه أو من خالل موقعة إلى الجهات التي يعمل لها بالسر؟ أو به ان ينقل ما يقال    واال كيف سريا، وان ال يعرف به أحد،  

ممارسة دور الشرطي   تفي العمالة هو السرية التامة، الن العمالة ليس  ممفهوفأهم    عميل.كيف للناس ان تثق به وهي تدرك انه  

لضد من مصالح الشعب أو القمعي أو حتى الوظيفي. إذا ان معرفة الناس بان الشخص الفالني يعمل لصالح جهة معينة وبا

يمكن ان يجمع مجموعة من الناس، يعني الغاء إمكانية القيام بهذا الدور وانتفاء مفهوم العمالة.   ،رأي إطاأو المنظمة أو  األمة

س اال ان هؤالء النا .عمالء النظام لم تكن لها حقيقة من الواقع بأنهم بآناسومن هنا نرى ان الكثير من الدعاوي التي الصقت 

الناس ان تكون لهم   ربما كانت لهم رؤية أخرى، غير السائدة، وقد تكون هذه الرؤية سليمة أو غير سليمة، ولكن من حق 

المعين. وحتى   لإلطارالخاصة وان يطرحوها ويروجوا لها، وباألخص في حالة عدم وجود توافق يضم غالبية المنتمين    رؤاهم

األكثرية مع احترام   ولكن بالعموم ان اإلطار الضامن للمختلفين، سيسير برأي  أيهارلها حق قول    في هذا الحالة فان األقلية

ومخاوفها. وهنا اتحدث عن وليم شاؤول في السبعينيات وليس في التسعينيات من القرن الماضي، فما اتهم به في    حق األقلية



 

 

لم يذكر ذلك في االوراق الرسمية التي تطلب ذكر  وهو    1996الواليات المتحدة األمريكية انه صار عميال للنظام العراقي عام  

وم العمالة بوليم شاؤول مثال هو اتهام مباشر لمن يطلقه في الغالب، فكيف لشخص عميل ه . ان إلصاق مفاألمورمثل هذه  

انه وكريه لحد ان االطفال في الشارع تعرف عمالته ويعرف اسرارا كثيرة وال يقوم بكشفها. ولو عرف من يعمل ألجلهم  

 .يحفي كل تلك االسرار لكانت عقوبته شديدة القسوة

اتفقت األكثرية عليه،   لما  اتخذ موقفا مغايرا  العمالة بمالك خوشابا يوسف، ألنه  إلصاق مفهوم  لقد شاع وعلى نطاق واسع 

ن متفقا على كل ه االكبر كان الخروج عن االجماع في مؤتمر ريشا دأميديا بعد ان كاأاعتراضه، وخط  يخفومالك خوشابا لم  

ليس   فادح،  خطاء  يعتبر  ما  بقدر  عمالة  يعتبر  ال  الخطاء  وهذا  تسمح   ،بالنتائجمقرراته،  التي  السياسية  بالممارسة  ولكن 

العام في حاالت  ،باالختالف معينة للحفاظ على المصالح العليا. هنا سنواجه أمرين مهمين وهما    ولكنها تدعوا إلى االتفاق 

المصالح العليا، وهل كان قوميا أو كنسيا أو عشائريا. فإذا كان قوميا وهو مفهوم ملتبس هنا، الن قطاعات واسعة تحديد مفهوم  

والسريانية، هنا سنجني على   بالكلدانية المتسمينشعبنا من    كان مغيبا من مؤتمر ريشا دأميديا، وباألخص أبناء  األمة  من أبناء

نعم االندفاع والفخر يدعياننا لفعل ذلك الن مثل هذه المؤتمرات وبالقوة التي أظهرتها   ة. أيحركتنا القومية بمنحه هذه الصف

، وبالتالي كان ينقص المؤتمر لم تضم مختلف التوجهات في األمة   كان مدعاة وال تزال لالعتزاز، اال انه يجب االقرار بإنها

كل الحاضرين للمؤتمر أعاله كانوا من كنيسة المشرق من اتباع المار  الكثير لكي يحقق التمثيل القومي. أما كنسيا فالظاهر ان  

،  حسب ما يشاع  شمعون، ومالك خوشابا كان الوحيد الذي لم يكن من هذه الكنيسة، فهو كان من اتباع الكنيسة االنجيلية  ايشاي

ب ان المؤتمر لم يكن شامال. أما  والمؤتمر لم يضم كلدان وال ارثوذكس أو كاثوليك سريان في صفوفه، وهنا أيضا نقع في مط

عشائريا فالواضح ان المؤتمر كان يمثل مصالح عشائر على االغلب، ألنه ضم رؤساء العشائر ورجال الدين الكبار، فمثال 

الكبرى   والمدن والقرىبروار، وغيب مرة أخرى دور أهل السهول    أسقفكان تمثيل برور وصبنا من خالل ماريواالها وهو  

كن القول ان مؤتمر ريشا دأميديا كان مؤتمرا قوميا أوليا وفيه نواقص عديدة، بالرغم من ان مقرراته كان سيستفاد فيه. إذا يم

إلى ان مقرراته لم تكن بعيدة عن الواقعية السياسية. وكان المؤتمر سيؤدي   باإلضافةمنها كل قاطني قضاء دهوك في حينها  

شمعون، توازي قوة أطراف أخرى في المنطقة كالعشائر الكوردية. من هنا    يإلى خلق كتلة موحدة وقوية برئاسة مار ايشا

يجب أخذه بنظر    يمكن القول انه تنطبق على موقف مالك خوشابا مفهوم المصالح المغايرة وهو مصطلح سياسي بامتياز، أي

ولقد حاول ان يراهن على مفهوم    األغلبية.رأي ان موقفه يحقق مصالح  واقع، كما انهاالعتبار في الممارسة السياسية كأمر 

الحديثة، مضحيا ببعض   العراقية  الكثير مستقبال.    التي اعتبرها مؤقتة، ولكنه اعتقد ان رهانه سيكسب األمة  األمورالدولة 

العائلة   فرهان  اشيء،  أي  يحقق  لم  واختلفا الحقا  متفقين  دأميديا  ريشا  مؤتمر  من  خرجا  الذين  الطرفين  رهان  ان  والواقع 

كان من نتائجه الالحقة ما حدث في سميل )على ان ال يفهم اننا نحمل نتائج المذبحة لهذه المواقف، الن قضية   البطريركية

( ورهان مالك خوشابا  األشوريسميل ونتائجها يتطلب دراسة الوضع الوطني العراقي والجوار والوضع البريطاني والوضع  

ولكن لم تقم في العراق منذ تأسيسه دولة المواطنة ونتائج   قة كانت هناك صورة للدولة، أيضا فاشال ألنه بالحقي  افرزته االيام 

ذلك نراها االن. من هنا نرى بان محاولة البعض إلصاق تهمة العمالة بمالك خوشابا ليست صحيحة وليست سليمة واضرت 

  ياقو،الك خوشابا أو عائلة مار شمعون أو مالك  العمل القومي كثيرا. ان قولنا هذا ال يمنع من توجيه النقد لمواقف اتخذها م

ولكن فهم االتجاه على انه موقف سياسي نابع من رؤية خاصة يجعل مفهوم العمل القومي أوسع مما حاول أو يحاول البعض  

العمالة، هذا الشخص الشجاع والذي يد رك تحديده. يبقي ان نقول انه من الواضح ان مالك خوشابا ال تنطبق عليه مفاهيم 

الجميع شجاعته في حروب أورميا وفي عملية أخذ الثأر، اال ان هذه الشجاعة تبقي شجاعة عشائرية، التي ترى الحق في  

ان   التي يمكنوالتضحيات  األخرين  في الحسبان، وخصوصا ردة فعل    األمورصالحها وتأخذ قرارها دون ان تأخذ الكثير من  

ا األمر كل زعماء العشائر أو الذين من خلفيات عشائرية قريبة. ويحضرني هنا قول  يتطلبها الموقف الشجاع. ويستوي في هذ

  1973في كنيسة مار عوديشو معه في عيد الميالد عام    األشوريلنا في اجتماع ضمنا نحن أعضاء لجنة الشباب    ياقومالك  

ألجل وضع مجموعة لكي تحتفظ به، أي ان   يستبسلون في القتال من أجل تحرير جبل ما ولكنهم ما كانوا يعملون  اانهم كانو

عملية التحرير لم تكن لتحرير تربة وطنية بل عملية كر وفر عشائري، والفخر والصدى الذي يحدثه االنتصار الذي لم يكن  

 .تحسب نتائجه وال فوائده

)كما سميت(    المركزية للطائفة األثوريةفي السبعينيات أيضا كان من الشائع ان يطلق على المرحوم شليمون بكو، رئيس اللجنة  

بانه عميل للحكومة العراقية، هنا كما ترون كلمة عميل للحكومة )هناك انفصال واسع بين العراقيين بمختلف انتماءاتهم القومية  

كانت على   والدينية والسياسية والحكومة( لم يشعر العراقيين أبدا ان الحكومة تمثلهم أو تمثل وطنهم، ان المعارضة والتي

يتعاون مع  أو  تتفق على ان من يعمل  الغالب،  في  االتجاهات ومتعادية  المعارضة مختلفة  الشعب ولكن هذه  الدوام غالبية 

ليس الشخص المدني الذي يعمل ويؤمن بمشروع الدولة القائم، بل حتى المنتسب األمني الذي تتطلب  والحكومة هو عميل لها،  

منية مثل اعتقال المجرمين أو متابعة اللصوص وغيرها كان يعتبر عميال للحكومة ولم يعتبر يوما  منه وظيفته القيام بالمهام األ 



 

 

السوريين   جازما  واعتقد  العراقيين  جميع  الن  وطنيا.  واجبا  يؤدي  مف  نواللبنانييموظفا  حول  الوطن هيختلفون  ماهية  وم 

 .والمواطنية لحد العداء

، وهي اللجنة المركزية للطائفة االثورية، اإلدارة شؤونهمدنية ارتضتها الكنيسة لنفسها  لقد كان السيد شليمون بكو رئيسا لهيئة  

انه ارتضى ،  يوما بانه يقوم بثورة قومية أو احياء األمة  يدعوبحكم منصبه كان عليه ان يلتقي ويتلقى توجيهات الحكومة، ولم  

يمكن ان تعارضه الختالل موازين   الذي ال  ،األخرتطلبات  السبل الممكنة مع مراعاة م   وبأحسنما هو موجود،    لنفسه إدارة

والمطالبة بحقوقها وتحدي كل العالم من أجلها، حاولنا ان نضع    القوى الفاضح. ولكن نحن القوميين والننا رفعنا راية األمة

ي )بقوميين(. وبالرغم من كل ما لحق الجميع في سلتنا، فأما ان يكونوا مثلنا في اندفاعنا وتهورنا أحيانا أو هم ليسوا باألمتناي

من   الذي كان الكثير  بالسيد شليمون بكو وغيره بقوا يحفظون الود ويحترمون العالقات االجتماعية واالهم كان يهمهم اإلنسان  

  .القوميين مستعدين للتضحية به على مذبح الشعارات

، ولم يكن واسعا ورحبا إقصائيد تم تضيقه وجعل منه مفهوما  ان من أهم ما نخرج به هنا هو ان مفهوم األمتانيا أو القومي ق

األخرى التي يتم تحديدها فوقيا من قبل  ليضم مختلف اآلراء والتوجهات، ان مفهوم األمتنايا صار مثل المفاهيم االيدولوجية  

  بات وتطلعات أبناء بالضد من رغ  المخلص.  الصحيح أو الوطني  قوى ترى بان لها وحدها الحق في تحديد من هو القومي

األخر. ليس عيبا ان نعيد النظر بتاريخنا األمر الذي نعانيه اليوم من النظرة المسبقة والمتشككة بالرأي  .بمختلف مشاربهم  األمة

للماضي بدعوة محاولة   أسريوندرسه على ضوء ما بتنا نمتلكه من أدوات فكرية ومفاهيم سياسية حديثة، ولكن العيب ان نبقي  

 .بانه قدم لهم ما ال يستحقونخرين، االنسيانه، وكان البعض من خالل دعوة نسيان الماضي يحاول ان يمني 

ان التركيز على الشخصيات الواضحة، والتي اعلنت مواقفها ورؤيها مهما اختلفنا معها، قد سمح لمن كان عميال حقيقيا لحزب  

، ان يقوم بمهامه دون ان يردع أو  ول ان يندس في مجتمعنا محاوال زرع الخالفات واالحقادالبعث واجهزته ولكل من حا

تلتهي عن حقيقة تعرضها لهجوم غير مرئي أدواته قد يكونون   يكشف. الن توجيه التهم لمن ينادي بموقف مغاير قد جعل األمة

 .يضاوكل ذلك مقابل مكانة أو مال أو اضطرارا أ، األمة من أبناء

تمثل الحقيقة،  ان من األخطاء الكثيرة التي اقترفت في حق مسيرة حركتنا القومية هو قطع التواصل، وافتراض كل جهة إنها

المخالف، وهذا األمر يمنحنا الحق في القول ان الكثير من المفاهيم العشائرية والقروية والتي    وعدم القدرة على سماع الرأي 

مع الحركة القومية، ماتزال فاعلية في حياتنا اليومية رغم اننا بتنا نلبس أحدث االزياء االوربية. األمم    تؤامتخالف المدنية التي  

ها بسهولة أالفاعلة تستفاد حتى من المخالفين ممن يعيشون على هامش الحياة فهي تحسب لكي أمر حسابه، وال تضحي بابن

 دون، ألنهم بالنهاية يريدون الخير ألمتهم.وبيسر، بل تتمسك بهم وتمنحهم فرص العيش وقول ما يري

 



 

 

 الرابع الفصل 

 حول التسمية وصراعاتها مقاالت

 . . .! صراع الهويات

 

 

في كل النقاشات التي تثار حول التسمية أو الوحدة القومية، تنطلق كلمات أو مصطلحات كقذائف المدفع وكحواجز تقف أمام  

والعبور. ومن هذه الكلمات القومية، الهوية، الحضارة، التاريخ، التسمية   التجاوزالمتحاورين أو توضع عنوة كتحدي صعب  

االيديولوجيون،  (  إذا كان قد بقي منها شيئا)المقدسة. والن المتناقشين أو المتحاورين أو المتحاربين لالستيالء على االسالب  

وحقوقه. مستغلين ترديدهم للمصطلحات    اإلنسان  ينطلقون من الحقائق المطلقة وال يقبلون اال بما أمنوا به وال يهمهم مصير  

 المذكورة أعاله، ارتأينا العودة اليها، لنعرف معانيها ومدى تطابقها مع واقعنا.  

القومية هي دعوة أيديولوجية تدعو إلى ان االشخاص الذين يتكلمون لغة واحدة ولهم تاريخ، وأرض وعادات وتقاليد واضاف 

دولتهم الموحدة والمستقلة وغير   المشتركة. فانهم يجب ان يناضلوا ويعملوا سوية من أجل إقامة  لها المرحوم ستالين المصالح

مع تطور الطبقة    باألصحالخاضعة الحد. ألنهم يشكلون شعبا واحدا أو أمة واحدة.  علمان ان هذه الدعوة انبثقت أو تطورت  

  عمرها علىي نتاج هذه الطبقة بامتياز. أي ان الدعوة القومية  ال بل ان الدعوة القومية ه(.  المتوسطة)البرجوازية االوربية  

أبعد تقدير بحدود ثالثمائة عام. وليست منذ زمن سنحاريب ونبوخذنصر.  صحيح ان مشاعر الود كانت قائمة قبل ذلك بين 

القومية لم تكن قائمة   المتكلمين بلغة مشتركة وخصوصا عند لقائهم في موقع غريب أو بعيد.  اال ان الدول قبل شيوع الدعوة

والكلدان فأيضا األشوريينعلى اسس القيم القومية المشتركة. بل قامت على اسس التوريث أو القوة أو االستيالء. أما في زمن  

  على القوة والضم واالستيالء. وهذا األمر  دولتهم قائمةومثلهم مثل الدول التي كانت قائمة قبل اقل من اربعمائة عام. فكانت  

والكلدانية   األشوريةمن السنيين مارسه وكأنه أمر طبيعي. اذ تطبيق المبدأ القومي على الفترة    بألفينال يعيبهم الن من خلفهم  

 .مالئم وغير صحيح وليس أمرا طبيعيا وينم عن جهل كبير بمسار التاريخ اإلنساني رغي

لها فتأثرت بما حدث في أوربا والنجاحات التي أتت نتيجة  عنوانا  هذا االسم  اتخذت من  أو التي    األشوريةأما الدعوة القومية  

هذه الدعوة.  وهذا األمر ينطبق على العرب والكرد والفرس وحتى االتراك أصحاب السلطة والقوة. وكانت مرامي القوميين  

يخصوا نضالهم    األشوريون لمون  العثماني شأنهم شأن الكرد والعرب. والرواد القومي  واالضطهادالتخلص من الظلم  األشوريين

. وفشلهم في تحقيق حلمهم ليس  (ألنهم أمنوا على الدوام بأنهم أمة واحدة)بل كانوا يعلنون نضالهم لجميع األقسام    ، منهمبطائفة  

إذا بماذا يختلف .  بل ممكن انهم لم يدرسوا خطواتهم ولم يشكلوا تحالفاتهم بشكل سليم  ،دعوتهممعناه انهم كانوا على خطاء، في  

عن الكلداني بن الصفات التي منحت أو التي اعتبرت أسسا واجب توفرها للقومية لكي تكون واحدة؟ هل يختلفون    األشوري

بكل العشائر أو أهل مختلف القرى والمناطق التي   لطتاخت  بمن يقول انه كلداني، وانا اعتقد إنني    اختالطيباللغة؟ أنا وحسب  

والقوشنايي وتلكبنايي وعنكاوايي وشقلونايي ودهوكنايي وصبنايي (  أهل سنندج في إيران)خرجوا منها الكلدان، من سينايي  

إنني(  االخيرتين في تركيا)ومنكشنايي وعقرايي ومركايي وهربولنايي وحسنايي   اتذكره اال  لم  ذكرت كل     والمعذرة لمن 

لمترجم    اللهجات الرئيسية التي ينطق بها من يسمى أنفسهم بالكلدان.  بكل مثل هذه اللهجات التقيت ولم أحتج في يوم من االيام

معهم وفهموها. ولم اشعر انهم يتكلمون (  القريبة من اللهجة التيارية)لكي يترجم لي عنها.  بل فهمتها وتكلمت بلهجتي الصبنيتا  

، بل شعرت انهم ينطقون بعض الكلمات بصيغة أخرى أو كلمات هي أساسا مرادفات موجودة في قاموسنا اللغوي بلغة أخرى

يتكلمون بنفس    واألشوريوكل وحسب منطقته.  فانا والكلداني الهمزاني أو االرادني نتكلم بنفس اللهجة، والكوماني الكلداني 

الف اللغة يتطلب تعلمها لكي تفهمها.  ولكنني لم اتعلم لغة لكي افهم وهذا ينطبق  اللهجة. إذا عامل اللغة المختلف انتفى، الن اخت

 .بسالسة ويسر بلغتهم المشتركة يتفاهمونفهم  واألشوريينشعبنا من الكلدان  لكل أبناء

، قد تكون بلهجات مختلفة في عصورهم القديمة كانوا شعبا واحدا. وتكلموا لغة واحدةواألشوريين  برغم من ايماني ان الكلدان  

  األشوريةإذا الغينا تاريخ اإلمبراطورية  )أيضا.اال انه أمر ليس بذي بال أمام أكثر من الفين من السنين من هذا التاريخ المشترك  

نا  . تحت قيادة واحدة وهي قيادة المستعمر الواحد بعد سقوط أخر عاصمة كبيرة لشعب(برمته وتاريخها في المرحلة الكلدانية

، وحمل تراثها. والذي يدعي الطرفان انه  1552ق م وقيادة كنيسة المشرق لحين االنقسام الثاني عام    539وهي بابل عام  

مثل توما ادو وأوجين منا وادي شير وغيرهم من   تراثهما.  وإذا كان الكلدايي يفتخرون بتراث المبدعين الجدد من األبناء

 .وقد كتبوا بلغتهم ويفتخرون بهم أيضا ،يعتبرونهم منهم األشوريينفان  جهابذة المالفنة

موحدة، فاين االختالف   أ ليستوالرقص الشعبي وااللحان الكنسية واالغاني الشعبية والقصص التراثية،  ونعود إلى االزياء  

، فانا عراقي ولي هويتي العراقية وافتخر بها، ومن جراء هذه الهوية األمورالقومي واين الهوية المختلفة؟ الهوية تتجسد بهذه  



 

 

نتشاب بأمور  متأثر  أو  اتشابه وأمتلك خصائص  لنا  انا  المنطقة  فانا وأهل  العراق  العراقيين. وانا من شمال  نحن  كلنا  فيها  ه 

مشتركات معينة قد ال يشاركنا فيها أبن الجنوب، وانا مسيحي وانا اتشارك مع المسيحيين كلهم في قيم مسيحية عامة معينة. 

ة المشرق نتشارك في قيم معينة على االقل على االقل في الصالة الربانية، وانا من كنيسة المشرق، فانا وكل المنتمين لكنيس

في االيمان بطبيعتين واقنومين في السيد المسيح. وانا أبن بيباد قريتي واتشارك مع أهلها في أمور كثير على االقل في أكلة  

دعي انه  ومن هذه الهويات فانا والذي ي  .وهلم جر من الهويات التي أمتلكها. ولكل هوية خصائص معينة(.   خمسا البيبادي)

كلداني نتشارك في هويات متعددة ومنها الهوية العراقية والشمالية والمسيحية، ولكن أهم هوية نتشارك فيها هي الهوية القومية،  

ان تجليات الهوية القومية من اللغة والتاريخ والتراث والعادات والتقاليد واألرض كلها واحدة، فبماذا نختلف انا والكلداني.  

ولكننا    ،واحدأمتان. اننا    وإننا قوميتان    وإنناة التي نحاول ان نطلقها على أنفسنا. إذا كذب من قال اننا شعبان  نختلف بالتسمي

ومن أجل    ومن أجل هذا اإلنسان    ،اإلنساننحمل تسميات متعددة والحل هو في حل اإلشكالية هذه.  وليس هنالك من مقدس اال  

من قاموسهم من أجل هذه    يولوجيون من الطرفين فهم مستعدون ان يزيلوا اإلنسان  ضمان مستقبله علينا ان نعمل. أما االيد

 .التسمية أو تلك

  ، عندها يخضع لكل مغريات الحياة. اإلنسان  ومضطهداإذا كان حامل التسمية فقيرا وغير ملم بلغته وحقوقه غير مضمونة  

ع به غيره وان ال ينتقص من حقوقه أي اشيء. وألجل ذلك قد  السوي يتطلب الحياة وليس الموت، ويريد ان يتمتع بكل ما يتمت

في قالعهم الحصينة    الرابضينيتخلى تدريجيا عن لغته ويندمج في الذين يتمتعون بكل الحريات والحقوق لكي يكون مثلهم، أما  

 . وكلداني من أجل التسمية المقدسة أشوري بل هم مستعدون للتضحية بأخر  ،هذافال يهمهم 

والمخترعات وسبل عيش. ولذا فبالرغم    األفكارية حضارة أو مدنية باسم شعب معين تعني ما انتجه هذا الشعب من  ان تسم

هو أمر    وحضارة كلدانية  أشوريةإلى حضارة    تجزئتها. اال ان  ةالتأسيسيتعتبر من الحضارات    األشوريةمن ان الحضارة  

اال ما يقارب الخمسة   األشوريةلم تحكم اإلمبراطورية    الكلدانية  فاألسرةعلى كل الحقائق.    وتجاوزمجحف وغير موضوعي  

حضارة مميزة عن حضارة الشعب واالسر الحاكمة السابقة.  واذ كانت   إلنتاجوالثمانون عاما، وهذه الفترة غير كافية أبداً  

ازمنة موغلة في القدم.  وما ميز بابل في زمن   بل في لدانية.  لم تكن في زمن االسرة الك  بابل قد انتجت بعض العلوم فإنها

الكلدانية الكلدانية  االسرة  اليها.  أما ادعاء البعض ان االسرة  المنسوبة  المعلقة  نزعت إلى السالم بينما   هو السبي والجنائن 

، فهو هراء يكذبه دخول نبوخذ الحاكمة في أشور ونينوى ونمرود ودورشيروكين إلى الحرب والقتال  األشوريةنزعت االسر  

على بابل نفس الحروب التي دخلها اسالفه من حكام مثل سركون    األشورينصر أبن نبو بالسر الحاكم المعين من قبل الملك  

الكلدانية . إذا اين الخالف الذي أنتجته حضاريا االسرة  باألسريأكثر    بقساوةالثاني واسرحدون وأشور بانيبال. بل والتمثيل  

؟ وهذا األمر يثبت من انهم كانوا شعبا واحدا لكون اتجاهاتهم العسكرية ومخططاتهم تتجه نحو اتجاه واحد. أما إذا كان  ةحاكمال

قد تكلدن بمجرد تغيير االسرة الحاكمة القصيرة العمر على أساس ان الناس   األشوريالبعض يعتقد وبدون مبرر ان الشغب  

 . ناحية تأكيد وحدتنا على االقل على دين ملوكها. فاألمر مقبول من

ق م   539العظيم على االقل منذ سقوط بابل عام  األشوريولكنه نفس التاريخ  ،العبارةالتاريخ الكلداني العظيم، ال غبار على 

يا  اننا انتجنا حضار  إلثباتولحد انقسام الكنيسة المشرقية. انهم نفس االشخاص الذين نمجدهم ونفتخر بهم ونطرح اسمائهم  

التالية   االسماء  فلنراجع  السياسية.  للسلطة  امتالكنا  عدم  برغم من  مهما  برديصان، ططيانوس،  ابرسر) أمرا  الكاتب،  بيون 

المدينة، نصيبين أورهي  شمعون برصبعاي، أبرم، نرسي، اسحق بن الحنين، حنين بن اسحاق، ال بختيشوع، ثابت بن قرة،  

الصوا، خ الكبير، عوديشو  الدير  القرداالمدينة،  االسماء واألحداث مثل مذابح  امس  االربيلي ووغيرهم من  خي، كوركيس 

ليست هي نفسها هذا التاريخ، فإذا كان التاريخ المشترك أحد دعائم الوحدة فاين االنقسام في أ  االربعين عام ومذابح المغول،  

 تاريخنا، اليس هو نفسه؟

، والمشكلة في والسريانية  والكلدانية  األشوريةثالثة، استعملت تاريخيا وهي  االسم المقدس، هنا مربط الخيل، فهناك تسميات  

من هللا، فهو كامل تام الكمال. ال يأتيه باطل من خلفه وال من أمامه،   نما كاالمقدس انه ال يقبل الحوار. فالمقدس من هللا وكل  

وللتبديل   للتحوير  للمناقشة،  قابل  غير  ا) انه  لتحقيق مصلحة  كان  ل(لشعبوان  مستعدون  المقدس  أمام  فالكل  الي  الغ  تقديم، 

وهو الحد الذي عنده تراق الدماء رخيصة.  فالمقدس هو الشرف والشرف عند الشرقي أخر المطاف. وتصطف    ،والرخيص

المقدسة، وهو هنا االسم.   الحياض  يقترب من  فالويل لمن  المتحاربين والمقاتلين حذرة مستعدة  بعيد   إلنناجيوش   منذ زمن 

أو الكلداني، بل لألخر الذي ال يتسمى بأي من هاتين التسميتين. ونحن مستعدون لتضيع االكثر   ضيعنا الحياض ليس لألشوري

للكلداني سارق نضال وجهد    وال نتنازل ولو الذي يريد ان يزيل اسمنا وهويتنا وحضارتنا    وال لألشورياألشوريينبشيء 

بتأسيس منظمة    1974قامت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام    .ذه الطرفة المعبرةلكم ه  وألذكر.  المقدسة  الكلدانية
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 الحسابات السوقية والعناد 

  

  

.  (تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي)   وتنظيمات شعبنا بما ينطبق عليه المثل العراقي  وأحزاب  الرابع للمؤسسات خرج االجتماع  

فاالندفاع واآلمال التي بنيت على الدعوة لعقد االجتماع االول تالشت وخبأت وحل محلها التجهم والقنوط والسؤال االزلي يا  

 ترى ندرك ما نفعل؟

 تسمية الكلدو  أعارضشخصيا ال    ات السيد يونادم كنا. بالرغم من إنني  المسار الذي يسير به األمر لحد االن متطابق مع حساب

ولكن في العراق فقط. اال ان هذه التسمية ستكون   ،كشعبتحقق أمرا مهما هو وحدتنا في القانون العراقي    أشوريون. ألنها

ان الكثير من المسؤولين العراقيين   المؤقت. كماالدولة    مستعملة في قانون إدارة  مفروضة بفعل عوامل متعددة وأولها إنها

. إذا حسابات السيد كنا وتنظيمه زوعا خريناالباتوا يستعملونها في اشارتهم الينا هذا إذا تم االشارة الينا ولم نستعض بكلمة  

رأسهم   خريناالرب  ألنهم يعتقدون انهم منتصرون في كل االحوال وليض  ،تسير بهذا االتجاه. فال يتعبون أنفسهم بأي حل

فأنه   ،بالصخر ان لم يرضوا بما قسم لهم. أما عن تهجم السيد كنا على تدخل رجال الدين في شؤون هي ليست من شؤونهم

ألمر عجيب. فباألمس كان يتم الترويج لهذا المرشح للمجلس الوطني على انه رجل البطريرك، وباألمس روج لتوزير فالنة  

يرك، وباألمس قال السيد أبراهيم الجعفري انه سيختار من اختارها البطريرك ألنه رجل دين ويحترم على انه اختيار البطر

هل الن البطريرك قال انه ال يحق الحد التكلم باسم الكلدان اال من اختاره    ؟...يتدخلوارجال الدين. فلماذا اليوم يجب ان ال  

 .ال ألنه ال يحقق مصالح آنيةالكلدان. أم ان ما كان باألمس صحيحا صار اليوم مرذو

وكل شيء    األمورإذا ان حضور ممثلي زوعا لهذه االجتماعات هو لذر الرماد في العيون فحساباتهم تنبئ لهم بان ال تبدل في  

 ! بجدية تامة األمورعلى ما يرأم والمهم ان نسجل الحضور لتوجيه رسائل إلى الجماهير ان زوعا مهتم باألمر ويأخذ 

 ، النتيجةوفؤاد بوداغ، تكاد تتطابق مع حسابات السيد يونادم كنا في    أفرام   وابلحدبات السادة الدكتور حكمت حكيم  أما حسا

زودتهم بطاقة (،  عندما نقول البطريرك نقصد غبطة مار عمانوئيل دلي  )وهنا ولكنها تختلف في االتجاه. فرسالة البطريرك

حل. فالمهم لديهم ان يتم ذكر الكلدان لوحدها واالفضل ان جاءت قومية أخرى   أيغريبة للمعاندة وعدم الرغبة للوصول إلى 

. ولكن الترتيب الثالث محجوز للتركمان ايها السادة؟ وبرغم من إقرارنا بان الشعور يلعب دورا مهما في األشوريةبينها وبين  

واحدة. إذا ان المسالة هي في    ، وأرض  ،وتاريخ  ،توعاداقوميات بلغة    ثالثتحديد االنتماء القومي. ولكن الغريب ان هنالك  

، يمكننا ان أفرام  ابلحدبه. وبالممارسات والتهكمات التي سار عليها السيد    وأتشفىرأس غريمي وأجعله تحت األقدام    أحطمان  

ان لغة التشفي هي  األشوريون عن بكرة أبيهم. ولكن بمانستشف لو انه كان بقوة الكورد والشيعة، أو لو ترك له األمر الزال 

بل هو    ،للمستقبلالنتقام، ال ينظر  في ابالرغبة    ءوالمليفالمتشفي    ،م لن يفكر بالمستقبل مطلقاا أفر  ابلحدالسائدة فان السيد  

 . والشعب شخص يعمل آنيا وبشكل غريزي، ولن يحس من يعيش هذه الحالة مدى االجحاف الذي يتم ممارسته بحق األمة

بطة مار عمانوئيل دلي كانت غريبة في مضمونها وتوقيتها. صحيح انه كانت هنالك بوادر إلى انه يمكن  الحقيقة ان رسالة غ

أشوريون هو      بأنهموات، وقلنا انه للتفاوض، اال ان تنازل غبطته عن رعيته ممن يؤمنون  ا ان يتم طرح تسمية ثالثية مع و

وكذلك بعض كلدان عراق وسورية. انه بهذه الرسالة طرح   أشوريتهم   عمل غير مسؤول البتة. فأكثرية كلدان إيران يؤمنون ب

فمصيرهم إلى المجهول أو إلى بئس المصير. والظاهر من    خروناالنفسه بطريركا فقط لمن يقول انه كلداني القومية. أما  

لن ليوضح  النية  إلى هذه  الرسالة ان وراء االكمة ما وراءها. وحبذا لو كان من دفع بهذا االتجاه سليم  أدت  التي  الخلفيات  ا 

المواقف المتشنجة والتي ظهرت بشكل الفت. حين تقول الرسالة ان ليس من حق أي شخص التكلم باسم الكلدان ان لم يختاره 

الواحدة بسبب  الكلدان. وهذه إشارة واضحة للسيد يونادم كنا، فهل يتم التضحية بوحدة الشعب الواحد والقومية الواحدة واألمة

والشعب والقومية في حالتنا فأنا أراها واحدة في  الذين يفرقون بين مصطلحات األمة  لألخوةالمعذرة  )ترى    رفات فرد ما ياتص

 (. المعنى

ترى؟ ومطرانا    تحقيقا لرغبة من يا  عن أبنائه ممن يقولون بالكلدانية  باألشوريةبطريرك يصدر أمراً بفصل أبنائه ممن يقولون  

قدمنا تضحيات كثيرة وغالية   باننا  بها    وإننايصرح  النساطرة، فماذا قدم  المقصود  الكلدان)  خريناال األشوريون  ، (ويقصد 

. وهم أباء المضحين  وهكذا كل واحد صار يتحدث بالتضحيات والشهداء وكأنهم كلهم المسؤولون الوحيدون عن هذه األمة

شعار في زمن الشعارات فان عمل فالن قبح فسأتبعه ألنه لم    عب والكنيسة المقدسة والتاريخ، إنهاوحدة الش  والشهداء، فاين

 . التي كل شيء فيها مباحيعد ما يعيب في هذه األمة



 

 

ة التي ال يفكر البعض في نتائجها على نفسية الفرد عكنا نتمنى ان يتم االتفاق على تسمية موحدة. لكي نخرج من هذه المعم

، والمشكلة ان  ومقتولالتي ال يكون فيها اال قاتل  الرومانية  في حلبة صراع الديوك أو المصارعة    وأدخلوناته للمستقبل.  ونظر

 .البعض يرى في هذه المسالة حلبة لتصفية حسابات شخصية مع أطراف أخرى على حساب وحدة الشعب واألمة

والسريان، فهم شعب واحد وقومية واحدة ولهم لغة وتاريخ واحد،  ين  واألشوريالكل يدرك انه ليس هنالك انفصال بين الكلدان   

تسميات سمىَّ بها هذا الشعب عبر مراحله التاريخية أو نتيجة لالنقسامات الكنسية. وبعض أجزاء هذا الشعب   ثالثولكن هنالك  

 تسمية من المؤمن بوحدة شعبه حينما يطلق أي   والثالث بالسريانية. اال ان باألشوريةاألخر االحق و يرى في التسمية الكلدانية

األخرى ضمنا. اال ان ما نراه االن من طروحات غير مسؤولة هو فصل هذه االجزاء بعضها هذه التسميات يعني التسميات  

 . عن البعض وبأيادينا وبسكاكيننا التي شحذناها مسبقا

هو    ،أو مطرانا ما  األشوريلسادة في التجمع الوطني  ان محاججة البعض بما صرح ويصرح به السيد سركون داديشو أو ا

مستعدة للحوار والنقاش ولها خبرة سياسية وتنظيمية   األشوريأمر مرفوض. الن هنالك مقابلها جهات متعددة في الطرف  

الجأ   . أما الغرور بلغة االرقام فيجب ان ال يخدع أحد، فال أحد يدري ما يخبئه لنا القدر غدا، وترون إنني  تستفاد منها األمة

التي تنتج من هذه الحقائق   مستفيضةبائس وغير المستعد لغده بدراسة  لغة ال  إلى القدر ألنها مبنية على الحقائق والتوقعات 

 . وليس إلى خياالت وتمنيات غير حقيقية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 !!!!االراميون.... انها لمهزلة

 

  

وغيرها فكتبه مثل تاريخ كنيسة المشرق وتاريخ االدب األرامي    .بة تاريخنا المديداالبير أبونا ليس كاتبا حديث الدخول إلى بو

ان يوجه له سيبقي  والبير أبونا رغم كل النقد الذي يمكن    .كانت لنا مراجع نتعلم منها ونستقي المعلومات حول تاريخنا المجهول

 .اصوابمن الشوامخ في عصرنا وحامل مشعل التنوير، وسيفوز بشرف انه اجتهد وقال ما يراه 

تبقي يمكننا ان نشكك في نزاهة وغاية البعض من طرح تسميات معينة لشعبنا كحل لما نعانيه من مشكلة التسمية، اال انه  ال   

األخر، واألمر نحن لسنا في مركز القرار حيث ان رفضنا لمتقرح هو من باب الرأي   ال،لنا كلمة ونظرة نقدية لهذا الجهد. أو

 الغالبية.  رغم قبوليكن هو المقترح الوحيد والمأخوذ كحل نهائي ونحن اتينا على رفضه   ان ما اقترح لم ،األخر

ولكن الخطاء  حقيقية وال اعتقد ان هناك من يشكك فيها،    إذا انا لن اناقش المراحل التاريخية التي طرحها االب البير أبونا ألنها

البداية األمر منذ  فهم مضمون  في  نقول    .أحيانا يكون  اننا عندما  يعتقد  أبونا  البير  االب  أو   األشوريةبالقومية  والظاهر ان 

الحضارات أو المراحل التاريخية  الرجال والنساء ممن خلقوا    هؤالء نقول باننا من صلب    فإننا،  األشورية  السريانية  الكلدانية

 ،الحضارة  نعم نحن أبناء  غير صحيح، أيوهذا    .ءهموان دماءنا صافية نقية وهي من دما  ،أو السياسية التي تطبعت باسمهم

هؤالء، ولكن هناك بالتأكيد تواصل حضاري وثقافي،  ولكن لسنا نؤمن ان هناك دماء زرقاء أو دما نقية تجري في عروقنا من  

مفهوم نازي  فالمفهوم القومي المبني على العرق هو    .العنصريعرقي بالمفهوم    طابع  والمضمون القومي هنا ال يحمل أي

تنتمي وتمتد في التاريخ لتتواصل مع    اجتماعية وقيمإلى ثقافة ولغة وتقاليد  إنسانيا، االنتماء القومي هو االنتماء    وليس مفهوما  

بعد   والسورايي  وأشور  وبابل  واكد  عرق سومر  من  باننا  نقول  ان  السذاجة  من  باعتقادي  لسنا  ونحن  المسيحية.  المرحلة 

حدث  الاألشوريين ما  يدرك  وكلنا  المراحل قدماء  نتيجة  حدثت  التي  واالختالطات  بها  مر  التي  التاريخية  والمراحل  لبلدنا 

شعبنا المتكلم بالسورث، جعلت القيمة الدينية هي العليا وهي  من المسيحية ضمت أبناءونتيجة لسواد فترة  ،التاريخية الطويلة

الدماء    اختالطن ندرك ان المسيحية المشرقية ضمت شعوب عديدة وهذا األمر سهل  نح  .والتواصل  التزاوجالعامل األساس في  

ولكن المسيحية أيضا سهلت انصهار الكثيرين في بوتقة ثقافية حضارية معينة.   .عالقات اجتماعية عابر للغات  وسهل إقامة 

الثقافية  عتنق المسيحياو  أفغانيوبالتالي قد يكون هناك من هو من أصل فارسي أو تركي أو   البوتقة  لشعبنا  ة وانصهر في 

في البوتقة   واوانصهر  اإلسالم  واشعبنا ممن اعتنق  شعبنا حتما، كما هو حال المئات من أبناء  ه وساللته سيكونون من أبناءفأبناء

 العربية أو الكوردية. 

العرق   باننا من  العرق األرامي، وخصوصا  يقابله عدم قدرتنا على اال  األشوريبالطبع ان عدم االدعاء  باننا من  ان  دعاء 

ما   بشكل  سيبقي  مثل    هالمي األرامي  دقيق،  بشكل  محدد  وغير  معروف  والبابلي  واالكادي    األشوريتحديد  إمكانية  غير 

االدبية    بالسريانيةالمصطلح عليها  رجع إلى االصل  ييمكن ان    فيها الكثير مما  اليوم،  والسومري. كما ان اللغة التي تربطنا

 الدخيل( وتصريفاتها تختلف عن السبريتا؟ وهو فرع من األرامي كما يقال، ولكن بالتأكيد ان اللغة اليومية )وهنا ال نقصد 

إشكالية  ، تبقي أيضا  األشوريان مسالة تسمية شعبنا والتي ينبذها االب البير أبونا، وهي تسمية الثالثية، الكلداني السرياني  

قال بصنع هوية الفهم، فلحد االن لم يدعي أحد اننا نصنع قومية جديدة بهذه التسمية كما يدعي البعض، لحد ان البعض  في  

وغيره يقول ان سرياني األخر يقول انه كلداني )كلدايا(  )اتورايا( و  أشوري   جديدة، ولكن الكل يدرك ان هناك من يقول انه  

واحد، بدليل وحدة اللغة والتاريخ فت، اال ان الداعين بها جميعهم من قومية وأمة وشعب  )سورايا( وهذه التسميات وان اختل

مرحلة المد القومي، وبالتالي لم تقم طبقة  سياسية تحكمه في    بمؤسسة  يحظىوالتراث واألرض والقيم، ولكن الن شعبنا لم  

التسميات وألسباب    يتأرجحلشعب بقي  احاكمة أو مؤسسة حاكمة بترسيخ تسمية واحدة تضم كل هؤالء، فان هذا   بين هذه 

الكنيسة  سورا حول المنتمين اليها لحد ان بعض الكنائس كانت  كل هذه الكنائس وبناء   تمسك الكنيسة وعدم رغبتها دمج أبناء

  س لها أي المحرمات. فالطرح الواجب باعتقادي ليس بطرح اقتراح تسميات ليتعتبر ان الدخول إلى كنائس أخرى يعتبر من  

السنوات   يتعدىعدد ضئيل من بناء شعبنا في سوريا ولبنان وهو أيضا أمر حديث ال  شعبنا، سوى    لدى أبناء  نيةاقيمة وجد

الماضية. ان زيادة االسماء المتداولة يعني زيادة التشتيت والتشرذم، ويعني صعوبة االختيار، وبالتالي  العشرة أو الخمسة عشر  

 حل.   في ايجاد أي نية السليمة وان توفرت فان نتائجها تبقي وخيمة العاقبة ولن تساهمالنعتقد ان  فإننا

شعبنا في   ال يمكن الركون إلى ما يطلقه بعض المؤرخين من ان اللغة األرامية قد حلت محل اللغة التي كان يستعملها أبناء

  أشور فهم كانوا من أبناءمدينة بابل ومدينة    ديين، لم يكونوا فقط أبناءو البابليين وقبلهم االكااألشوريينأشور وبابل، فالواقع ان  

https://ankawa.com/forum/index.php?topic=318109.msg3993877#msg3993877


 

 

فالتواصل بين المدن والقرى وحتى بين االرياف، ولو علمنا ان الريف كان مكتفيا ذاتيا حينذاك من كل شيء،    المدن وأبناء

شعب أخر بالتغلغل المدعي به، وكيف يمكن  لغة   القرى بعضها البعض كان صعبا وغير يومي، مما يعني انه ال يمكن فرض  

من األراميين كانت االبجدية الفينيقية والتي كتبوا بها بعد  األشوريينوال يكتب، ان ما أخذه  ذلك والشعب بغالبيته أمي ال يقرأ

 فة. مختل بأبجديةالشعوب لم تتغير لغتهم لما استعانوا ذلك. فتركيا واذربيجان وتركمانستان وغيرها من 

ذوي االصول  شعبنا في العراق أو من    شعبنا وليس فقط أبناء  من المهم اإلدراك ان مسالة تسمية شعبنا هي مسالة تهم كل أبناء

أو ال ندري، ومن هنا  سنعمل على تسمية شعبنا في كل بلد باسم معين مؤسسين لتقسيمة من حيث ندري    فإنناواال    .العراقية

القوميين ان يتصدوا لها ويحسموها،  ولكن على    ءبرأي الخبراة القومية وان كان يجب االستئناس  يجب ان نعرف ان التسمي

دول الجوار مثل إيران وتركيا وسوريا  ولبنان في    هالمتداداتشعبنا أو    اهمية لوجود ألنه من الظاهر ان البعض ال يعير أي  

اعتقادي، نعم انه أمر مقصود لدى البعض. ان وضع التسمية  هل هو أمر مقصو أم ال، بحسب    .ودول االتحاد السوفياتي السابق

السرياني هناك، وكذلك في تركيا وإيران   األشوريستكون حال إلشكالية    الثالثية يسمح لشعبنا في سوريا بان يستعملها ألنها

األمريكية   المتحدة  الواليات  في  في  منذ زمن، ال بوهي مستعملة  قال  االستاذ غسان شذايا  ان  ان األخيرة  مقاالته    إحدىل 

والكلدان للدخول تحت تسمية توافقية واحدة، لكيال يغبن حقهم، والمؤسف ان األشوريينالخارجية األمريكية أوصت بإقناع  

الخير   لنا  إقليم كوردستاالغريب يريد  إقرار مسودة دستور  اليس  الثالثية وبالحكم  ونحن نرفسه بعناد واستهتار.  ن بالتسمية 

 على ذلك دليل على ما قلته.  الذاتي وردود فعلنا  

من ينادي  ان    .قومية جديدة  اختالق  حقا لمهزلة ان يصر البعض ورغم كل التوضيحات على وصف التسمية الثالثية بإنها  إنها

يدور في دوامة الشك وعدم  لتقسيم شعبنا أو لجعله  بذلك باعتقادي ليس جاهال، بقدر ما هو شخص يحاول ان يمرر أجندة معينة  

لم يسرق   باألشوريذكر. فالمتسمي  ما يريدون ونبقي نحن خارج كل الحقوق وكل    ذبتنفي  خريناالاالستقرار لحين ان يقوم  

وهو األمر المؤسف، أي  األخر فالمانح هنا هو   .األشوريمن الكلداني شيء، وال يمكن للمتسمي بالكلداني ان يسرق شيئا من 

ان يشكرها ليل نهار، ولكن في داخلنا نتصارع على هذه الهبة اننا لم نأخذ حقا بقدر ما نلعب لعبة من أخذ هبة من جهة وعليه  

 لمن تكون وكيف تقسم.  

ب االغلب النصيهم من يستحوذ على    باألشوريةيطبل البعض ويزمر على النصيب من الكعكة، ويقول ويدعي بان المتسمون  

نعلم جميعا ان القائم حاليا منه، في الوقت الذي   خريناالوأخذه البعض ألنفسهم وحرموا    هوكان هناك نصيب لشعبنا تم تحديد

بل فقط   ،شعبناوهو لن يكون نصيب كل    .هو تحالفات حزبية سياسية ليس اال.  ونصيب شعبنا سنأخذه في منطقة الحكم الذاتي

كم الذاتي. أما بقية  حوالشبك القاطنين في منطقة النطقة وسيشاركنا في هذا النصيب االخوة من االزيدية  القاطنين في هذه الم

يسكنوها، والدستور العراقي واضح في هذا المجال، عندما يقول  شعبنا فنصيبهم هو من نصيب المحافظات واالقاليم التي    أبناء

وليس على االقوام واالديان والطوائف، والكل يدرك هذا اال   نسبة سكانهابتوزيع الثروات على المحافظات واالقاليم حسب  

شعبهم، ألنهم لم يتمكنوا    والتخندقات وشعارهم هو على وعلى اعدائي، واعدائهم هم أبناءانهم يريدون زيادة لهيب الخالفات  

 لألخر اف. القول  في يوم من االيام

البعض العناد وقت تجمعنا كان نصيب    اال اننا في أي .  حول طاولة مستديرة وقررنا الحللو كانت النيات صافية حقا، لتجمعنا  

ومتناسي مرة أخرى   السكانية للبعضاال وهو تقسيم شعبنا مستندين إلى مسالة النسبة    .ومحاولة فرض واقع ال يمكن القبول به

ان السنوات تمر واالعتراضات   .واحدةاننا شعب وأمة  ان الثروات ال توزع على القوميات. مادامت األكثرية والوقائع تقول  

لطرح مقترحات جديدة، وسلسلة المقترحات لن   األقالمتقدم وليس هناك بادرة لحل، وعندما تم الوصول إلى هذا الحل، انبرت  

ى الحد الذي يمكن النهريني، األمم تحصر خياراتها إلتنهي، فاليوم يطرحون األرامي وغدا االكادي وبعده السومري و غيره 

االطراف وبغالبية واضحة  أخترنا التسمية الكلداني السرياني فيه ان تختار ما بين أمرين أو ثالثة، ونحن كشعب ومن كل  

ولكنه الخيار الممكن، لكي نحصل على حقوقنا، ولشعبنا واالجيال القادمة ، وبملء الفم نقول انه ليس الخيار االسلم  األشوري

ولحين ذلك فالكلداني يمكنه ان يقول انه كلداني ردا على سؤال عن    .على المستقبل أيضار ذلك، فنحن لن نستولي  منه حق تغيي

تحقيق الحقوق القومية   ألغراضوالسرياني مثلهم، اال انهم من الناحية الحقوقية والقانونية شعب واحد  كذلك    واألشوريهويته  

. ان البعض باعتقادي يخاف من المستقبل ومن خيار االجيال القادمة، انهم بهذه وغيرها من متطلبات وحدة األمةواالحصاء  

 الحرب المعلنة على وحدة شعبنا يريدون ان يستولوا على المستقبل أيضا!!!   

وتجلياتها هي ، فالهوية القومية أشوري  و كلداني سرياني أشور أو كلدأ أشوري سواء كانت كلداني أو سرياني أو  التسميةان 

 ذاتها في كل هذه االحوال، ومن يقول بغير ذلك فهو جاهل ليس اال. 
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 حروب الهوية والتسمية

  

عشر سنين، عقد    2015و   2005قبل حوالي عشر سنوات كتبت مقالة بعنوان صراع الهويات، وبين    أي  2005أب  17في  

جراء التعصب   :واحد، ونحن ال نزال ندور في فلك الجهل والصراع الغير المجدي والذي أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها

الينا  أقربالمذهبي المزروع فينا لكره من هو   الناس  .  الناس  ، وهكذا الشعوب تخطاوكل المجموعات يمكن ان  ،  تخطاكل 

ولنفترض ان دعاة  .  سبب  عار دائمي ال يزول وال يمحى الي  وكأنه  وبخطائها واألمم، ولكن ال يتم التشهير بها على الدوام  

الصائب  األشوريةالتسمية   الخيار  في  ليس    .أخطأوا،  حقيقةوهذا  او  افتراض،    ،رأي  الخيار    ألننيبل  كان  انه  يقينا  اعتقد 

الجينية حينما تتكلم عن    باألبوةالحكيم، بل الن األمم ال تفكر  اخيقارم أو  امن صلب أشور بانيبال أو شمير  ألنناليس    :الصائب

فيقينا ليس فقط ال يوجد عرق خالص صافي، لم تخالطه دماء أخرى. بل ال توجد هوية قومية خالصة .  تراثها ومفردات هويتها

  ، بعيدةوقد تكون    خريناالخص أمة ما وحدها، بل اللغة والعادات والتقاليد واألمثال وطراز البناء واالزياء كلها تتأثر بما لدى  ت

التي نقول عنها الهوية. ألنه األمر الطبيعي    األمورولكن التأثير وصل وصار جزء منها. وهذا األمر ال يعيب الهوية أو مجموع  

 ن منعزلين منغلقين عائشين على ما تلقيناه قبل أكثر من الفين وخمسمائة سنة.وبالعكس هوان نكو

التوارث في شعبنا إلى ما يقارب االربعة االف سنة أو أكثر. فنحن نعتبر أنفسنا وهذا االعتبار محق من أوجه  تمتد سلسة 

كننا ال نعتبر الكيشيين جزء من هذه الوراثة مثال،  والبابلية. ول  واألشوريةية  األموركثيرة، ورثة للحضارة السومرية واالكدية و

المقدوني وورثته جزء من هذه  روال نعتبر ثالثمائة السنة التي حكمنا فيها اليونان من اسكند. ألنهم أتوا من خارج بيت نهرين

حكم   نعتبر  وال  من    نالميدييالوراثة  جزء  بناء  في  دور  وله  المسلمين   حكم  ورثة  نعتبر  ال  اننا  كما  منه  جزء  والفرس 

 لهويتنا التاريخية.   المكون

كان شعبا واحدا بلغة واحدة أو هكذا انتهي مع بداية االلف (  أشور  بابل،،  أكدسومر،  )الشعب الذي عاش في بالد الرافدين  

يمك لغة وثقافة وهنا ال  الميالد.  قبل  تتأثر الثالث  لهجات  ان تكون هناك  الطبيعي،  األمر  لهجات ألنه  بعدم وجود  الجزم  ننا 

مفاهيم  .  بالمحيط معروفة،  تكن  لم  الميالد  بعد  عشر  الثامن  القرن  ولبدايات  الفترة  تلك   ، والدولة  ،والوطنية  ،القوميةفي 

أخر.  واالستقالل اشيء  أي  يتبعون  مما  أكثر  يتبعون حكامهم  الناس  تعرض  ولكنه كشع.  كان  كثيرة وسردت    لمتغيراتب 

 .اليومية، خصوصا الدين والعمل اليومي واللغة المستعملة األموربعضها، وان كان يحكم نفسه في 

هنا  .  حيث فقد استقالله السياسي.  ق م  539االكثر تأثيرا وتغييرا في مساره التاريخي هو سقوط بابل عام    األمورباعتقادي   

الكلدان    ولنقلبالد النهرين    أود ان ادخل في عجالة إلى أمر حدث خالل هذه الفترة أو ادع البعض انه حدث. وهو تبني أبناء

باعتقادي ان النظرية غير منطقية، قد يكون هناك تبني للخط األرامي وهو أمر ممكن. وخصوصا    ، اللغة األرامية،واألشوريون

تجاوز الواحد من االلف أو اقل.  يلو علمنا ان من كان يعرف القراءة والكتابة في ذلك الزمن كان عدد محدود من الناس، قد ال  

مثقفي ذلك الزمان، يمكن انهم وكحال مثقفي اغلب االزمان أرادوا  وان عملية تبني هذه أدخلت كلمات جديدة في اللغة ال بل ان  

إظهار مهاراتهم فكتبوا بلهجة من كتب قبلهم بهذا الخط. ولكن ان نقول ان الشعب وهو في الغالب االعم أمي ويسكن أماكن 

خرى. فهو أمر من سلطة سياسية أو عسكرية أو حتى ميزات أ  متباعدة وطرق المواصالت صعبة، ولم يكن لألراميين أي

ولكنها    ،استمرتمن هنا ان لغة الشعب  .  وما اقتناع البعض به اال استسالما لحل يغنيهم عن البحث والتدقيق  .المستحيالت

. ولكن للسنين تأثير على الحجر فهل ال يكون له األشوريةتدريجيا طعمت بكلمات أخرى لم يتم استعمالها في اللغة االكدية  

األخر  واألمر  .  كاللغة؟ وما وصلنا اليوم من هذه اللغة تأثرت بالمحيط وبالتطورات وبلغة الكنيسة أيضا  تأثير على أمر حي

ية واألرامية والعبرية، من أصل واحد ولغتهم األمورو  والكلدانية  األشوريةيؤخذ بنظر االعتبار، ان الشعوب أو القبائل    الذي ال

ا دخلها من مفردات كان قليال وذلك الن التغييرات الفكرية والعلمية كانت نادرة في  في ذلك الحين كانت قريبة باعتبار ان م

 ، االزمانالطبيعي للغة المستعملة في تلك    االمتدادذلك الوقت. من هنا نقدر ان نقول ان ما نستعمله من اللغة اليومية االن هو  

 الطويلة بنظر االعتبار. ولكن مع االخذ بنظر االعتبار الظروف والتأثيرات والمدة الزمنية

فما بعد اعتناق الدين المسيحي، تغيرت أمور كثيرة،  . ولكن المتسارع للدين المسيحي ،التدريجياألخر اعتناق شعبنا واألمر  

  تالعالقاإلقامة  االيمان    يشترطوا رغم ان المسيحيين االوائل لم  وأخوة أخرى،    من أي  أقوىاإليمانية  ومنها صارت االخوة  

فحتى الزواج كان يحدث بين الناس من مختلف االديان لحين استيالء المسلمين   .االجتماعية التي أساس الترابط بين الناس

كانت تشترط فهم الدين والقناعة التامة به لقبول االنتماء اليه، وعلى    ىاألولال بل ان المسيحية في القرون .  على هذه المنطقة

المش في كنيسة  االشبين  االقل  ليس  قريوا وهو  لكل طفل شخص نسميه  الروحي. كان هذا    ،الشائعرق حيث كان  االب  بل 



 

 

في شيوع    إثرولكن االنتماء الديني،  .  االب الثاني للطفل  تلقائيا   حسبالشخص الذي يتعهد بتعليم الطفل مبادئ الدين وكان ي

من سوريا الحالية، إشارة إلى المبشرين االوائل قدموا    تىباألحرى تسميتين، سورايا والتي تعني اتباع من أ  تسمية جديدة أو

اليوم سوريا    مما ليس مهما كثيرا)نسميه  تفاصيل تسمية سوريا ألنه  في  الدخول  باعتقادنا  ليس مهما  . والتسمية (ومن هنا 

ه اليهود، يهوه أو ايل أو  من كتاب التوراة، وهي األرامي، والتي كانت تعني في الغالب الغير المؤمن باال  والمتأتيةاألخرى  

 بدأت، اال ان الناس  خريناالمع    والتزاوجهنا ورغم ان الدين المسيحي لم يكن سياجا خالصا يمنع االختالط    هللا،االها أو  

المشرق أو  وظهر للمسيحيين في  .  تسمية سورايا لكل معتنق للدين المسيحي، وأراميا لكل من بقي على عقيدته السابقة  بإطالق

في المناطق التي كانت تحت حكم الفرثيين أو الفرس، قيادة من نوع أخر، قيادة يتوجهون اليها في شؤونهم الدينية، قيادة تتحكم  

االكل والصوم الموحد، وحتى  الموحد والزي  الموحدة والطقس  الصالة  لم  .  بترسيخ مفاهيم مركزية مثل  القيادة  ولكن هذه 

لناس لها، لكي تتحول إلى قيادة سياسية. بمعنى ان تشكل لنفسها قوة ودولة وتحمي المؤمنين والتابعين  ان تستغل طاعة ا  تحاول

وليس من الطبيعي ان نقول ان المسيحية اثرت فينا فقط من الناحية . لها. رغم سهولة امتالك األسلحة وانتاجها في ذلك الحين

كما ان معتقدات    وأراماياردات لغوية وكما قلت تقسيم الناس إلى سورايا  اثرت في أمور كثيرة من مف  الدينية، بل يمكن إنها

 صبغة مسيحيةوالشعبية السابقة واضفاء    واالحتفاالت الدينيةالناس السابقة اثرت في المسيحية حينما تم تبني الكثير من االعياد  

ل فرض على الناس تقسيما جديدا، أهل الذمة من  هذا االحتال  .األخر هو االحتالل اإلسالميالتاريخي    المتغيروكان  .  عليها

عليهم الجزية، وهذه    الذمة فرضتأو القتل. أهل    إلسالما  أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والصابئة، ومن لم يكن منهم فأما

كان   والن اإلسالم الجزية كانت تتبع اهواء الحكام وبيت المال، فان كان خاويا فتزيد، والن الناس كانوا فالحيين في الغالب،  

يمنح مزايا كثيرة للرجال خصوصا، الزواج والطالق، االسالب والغنائم، والتخلص من الجزية، واالهم ان المسلم كان يمكن  

يأمر   الدين صار سيدا  خريناالان  في  ممن هم غير مسلمين ويستغلهم ألنه بحكم  الدخول  الكثيرين الختيار  دفع  . كل ذلك 

عن مشاركة المسيحيين السريان في تقدم الحضارة اإلسالمية، فهذا في المدينة حيث كانت الحاجة إلى  أنقروإذا كنا اإلسالم.  

األخر ويعمل به ما بشاء  مال أو مفتي ان يفتي بكفر    ولكن في القرى والكفور كان يمكن الي.  خبراتهم العلمية والثقافية ماسة

  تحت أي   رين إلى اإلسالم. وبعد التحول كان يمنع عودة من اعتنق اإلسالمواالخبار ما كانت تصل اال بعد ان يتحول الكثي

وحدثت تأثيرات دخلت في صلب االيمان أيضا فمسالة الصور التي تشددت فيها كنيسة المشرق  .  ظرف إلى عقيدته السابقة

 لتي تبيح قتل كل أو فرض اإلسالممثال كانت بتأثير من اإلسالم. ومسالة تعميد االطفال كان بتأثير من القوانين اإلسالمية ا

الناس حسب أديانهم. .  على كل من ليس من أهل الذمة التأثير االكبر الذي حدث مع االستعمار اإلسالمي كان تقسيم  ولكن 

وهذا التقسيم لم يكن تقسيما طبيعيا أي ان الناس تنتمي إلى أديان مختلفة ويكون هناك تقارب  .  وتةات متفرجاووضعهم في د

صحيح ان تأثير الدين في تقسيم المجتمع  . بل كان التقسيم قانوني. االديان المختلفة منتمين لدين معين أكثر مما بين أبناءبين ال

القيم والقوانين والممارسات اإلسالمية و  الحقوق  صار قانونا، يفرض  ولكن كما قلنا في اإلسالم  ،والمسيحية  الزرادشتيةبداء مع  

راجع  )بعض االديان مثل المسيحيين واليهود تم الفرض عليهم ارتداء زي معين    كأمر واقع يجب االلتزام بها. ال بل ان أبناء

 ولكن كانت هناك ميزة ما ال تزال .  وخصوصا في ازمنة بعض الخلفاء مثل عمر بن عبد العزيز أو المتوكل(  قوانين عمر

باقية، فالخالفة العباسية مثال كانت تتعامل مع المسيحيين على االغلب من خالل بطريرك كنيسة المشرق، ألنه كان في بغداد، 

 ولكن في ظل تعامل قانوني واحد. ،البطاركةأو ان الوالة كانوا يتعاملون مع 

في اليونانية  المسيحيين من خالل البطريركية    وفرض سيطرتها على المنطقة، كان التعامل مع  ومع استيالء الدولة العثمانية 

ثالثمائة  وخالل أكثر من  .  األخرياتالبدء، اال انه فيما بعد، تم ترسيخ نظام الملل، حيث تم التعامل مع كل ملة كجهة مستقلة عن  

لم    ان الكنيسة الكلدانية  وعلى الرغم من.  أمة وشعب واحد  من نظام الملل، ترسخ مفهوم االنقسام والتباعد بين بين أبناء  سنة

الملل ومحاولة البعض ترسيخ االنقسام بخلق أسس    تقسيمميالدية. اال ان    1780تنقسم من كنيسة المشرق فعليا اال بعد عام  

 وهمية سواء دينية أو اجتماعية له، جعل البعض يعتقد ان هناك تمايزا حقا بين المكونات الطائفية لشعبنا. 

أشوريون   سورايي او نعم ان كنيسة المشرق ضمت شعوبا من أصول مختلفة، ولكن المتكلمين بالسورث هم شعب واحد، هم  

واليوم ال معنى أبدا لصراع التسميات، الن أي .  هذه التسميات تليق بهم  تسمية منأو كلدان، وعندما أقول أو فهذا معناه ان أي  

انتاج شعبنا وجزء طويل أو قصير من تاريخنا، والمفترض ان نحتفي بها، الن ازالتها من دفتر  من هذه التسميات هي لنا ومن  

خيار تم اختياره    اليوم هناك.  ذكرياتنا أما ستجعل منا ذو أصل مجهول أو تترك فراغا مبهما في المسيرة التاريخية لشعبنا

 األشوريم اختيار الكلداني أو السرياني، ولكن لنفترض ان  ، وكان يمكن ان يتاألشوريالحركة القومية لشعبنا وهو    لتأطير

االستفادة من مرحلة مراحل  الناس من  يفكر  ان  الضير من  فما  االثرية  االكتشافات  أحدثته  الذي  للصيت  نتيجة  اختياره  تم 

  ن األخيرتيان التسميتين    علما.  تاريخهم لنيل حقوقهم. وهنا نحن نتحدث في أواسط القرن التاسع عشر وظروفه الفكرية والعلمية

 الرابع أوجين   الكلدان وعلى االغلب ان البابا  وتسميةكانتا مستعملة في تسمية الكنائس. كاستعمال بطريرك بابل على الكلدان  

م، انطلق من حقيقة ما وهي   1445أب من سنة    7عندما اصدر برأته بوجوب تسمية المتحولين إلى الكاثوليكية بالكلدان في  



 

 

نيسة كانت في الغالب تعرف لدى الدوائر الغربية باسم الكنيسة النسطورية. فمن المحال تسميتهم النساطرة الكاثوليك.  ان الك

السريانية  الكنيستين  اسم  في  مستعملة  كانت  السريان  تسمية  ان  وكذلك  كلدان.  تسمية  اختار  والسريانية   ولذا    االرثوذكسية 

 وليس االصول الجينية للناس.. التسمية القومية في خيار ت األقوىكان األشوريةالكاثوليكية. من هنا فان 

شعبنا من مختلف    على االقل من حيث نظرتها ألبناء  ، هي حركة في الغالب علمانيةاألشوريالحركة القومية تحت المسمى  

التطور نحو    ب واالديان وان حاولتوليس ممكنا لها ان تكون كذلك في نظرتها لبقية المذاه.  الطوائف المذهبية في المسيحية

وهذه  . ضم أو محاولة ضم االخوة المندائيين واالزيدية. واعتقد ان المحاوالت جارية وعلى على المستوى الفكري على االقل

قي متأتية من االمكانيات الواقعية لهذه الحركة أمام امكانيات العرب والكورد وليس من الحد من الطموح الحقيإمكانية  العدم  

 لها.

. فان هذا المضمون يؤكد على حقائق معينة وهي ان خالص شعبنا أو أمتنا األشوريةلو نظرنا إلى مضمون الحركة القومية  

ت التي  ءابنا. وللتخلص من المذابح واالعتدا  خريناالمن أجل التخلص من تحكم  (  وحدة)هو في العمل بصورة جماعية أو 

ولكن مما تتكون أمتنا، في هذا المنظور، انهم كل المتكلمون بالسورث أو لشانا  .  بلدنا لصالح شعبناتطالنا، واستغالل خيرات  

  األشوريةوبالتالي فان تعريف مضمون الهوية  .  سوريايا وأحيانا سمى باسم لشانا كلدايا أو اتورايا وهي مسميات لنفس الشيء

.  ح لها. اعتمادا على اللغة وليس على الكنيسة وليس على التسمية أيضاحددت اإلطار الفكري الواض  األشوريةأعاله يعني ان  

عليك ان    يسرق تراثي أو ال يعترف بوجودي، فهذا يعني ان تقول لألشوري  األشوريواليوم عندما يأتي الكلداني ويقول ان  

القومية، وتبنيها على أسس جديدة تاريخك وكل مفاهيمك  في.  تتنصل من كل  الكلداني  األخر حينما تضطره سيعود    ولكن 

دون ان يتبنى    األشوريةوهنا عاد إلى مضمون  .  أو باألحرى السورث  ويعترف ويقول ان الكلدان هم كل من تكلم الكلدانية

 التسمية فقط.

عن   بمعزل  الكلدان  وجود  تبرير  باعتقادي  حاولوا  الكلدانية،  للتسمية  المتبنين  من  االخوة  بعض  مع  متعددة  حوارات  في 

حبيب تومي قبل سنوات قال ان كلدان سهل نينوى أتوا هجرة من وسط    االستاذ المرحوم. ففي حوار سابق مع  األشوريين

. طبعا هذا غير ممكن  ، والقول ال يسنده أي سند تاريخي وال منطقيع عشر الميالديابوجنوب العراق الحالي أبان القرن الر

ومن استقراء التاريخ نالحظ ان أهل المنطقة خالل القرون المذكور كانوا يتعرضون فالناس تهاجر في الغالب طلبا لألمان.  

إلى الجبال    ءللجووالهجمات والمنطقة برمتها كانت ساحة للصراعات المختلفة. مما اضطر الكثيرين    تاالعتداءالسلسلة من  

واألمر  .  العصية للحفاظ على أنفسهم وعلى معتقداتهم. في حين ان وسط العراق وجنوبه باألخص كان أكثر أمنا، عدى بغداد

ان أجدادهم أتوا من    ي امااألخر ان الكثير من الساكنين في قرى ومدن سهل نينوى سيجدون لهم أصول من قرى الجبال. أ 

 الناس   في  غيرت  يما لذ  ونتسألأمام هذه الحقيقة    للفحصجبال. وحينما نخضع مقولة الكلداني  اشيتا أو غيرها من مناطق ال

الكلدان. في الحقيقة التغيروا من    بحيث فهل هذا التغيير يبح او يسمح بالقول ان    شيء اال المذهب الديني  األشوريون إلى 

 الكلدان واالشوريون قوميتان مختلفتان؟ 

الهوية واحدة، فلما التسميات المختلفة؟ هنا هو السؤال، واعتقد ان االجابة الواقعية   او مفرداتأو أسس إذا، إذا كانت تفاصيل 

شعبها. سيرا على مخطط غريب   ان تلغي أي دور أو تطلع سياسي ألبناء  بعض الكنيسة التي حاولت  له انه بسبب الكنيسة أو

ت هويتهم القومية  ا. متناسين ان من مهمة الناس الحفاظ وتطوير مفردان مهمة الكنيسة هي الحفاظ على الدين وليس القومية

تهم وتطلعاتهم.  جاوان يتمتعوا بخيرات بلدهم ويطوروا وبشكل مستقل ثقافتهم ويسنوا قوانينهم التي تلبي احتيا  .التي اليها ينتمون

 لالعتراف(  والشرقية بفرعيها  الكلدانية)الكنيستين    أبناء  ألغلب، والتوجه العام  واألشورية  والتعريف المتطابق للهوية الكلدانية

.  أمام إشكالية كبيرة وهي الهوية أساسا كإطار، يعني وضع محتوى الحركة القومية تحت التسمية الكلدانية األشوريةبالتسمية 

أكثر من   لحد  أو متشابه  الهوية متطابق  إذا كانت مفردات  المتأتي سيكون  السؤال األساسي  هذا االنقسام   افلماذ%  95الن 

تفتخر وتضم   األشورية، ال بل ان الحركة القومية  تاريخناوتشتيت الجهد، هل فقط ألجل التسمية والتسميتان من تراثنا، ومن  

يلغون المرحلة    ببابل كافتخارها بنينوى.  في حين ان المدعين بالكلدانية  ركلدانية وتفتخال  بالمرحلةالكلدان ضمنها وتعترف  

وكم ال   األشوريةمن تاريخهم ويعتبرونهم اغراب ليس اال. هذا ناهك عن ان كلدان إيران يعترفون بهويتهم القومية  األشورية

الس  القومي  التحرك  تراثه  باس به من سريان تركيا وسوريا، ال بل ان  التنظيمات    األشوريةرياني يستمد قوته من  واغلب 

الكلداني السرياني  )لوحدها أو تستعمل التسميات الثالثة  األشوريةالسياسية العاملة في هذا الطيف من شعبنا تعترف بالتسمية 

ا ومانكيش ودهوك ونزوال إلى األخر ان الكثير من كلدان مناطق زاخو وصبنواألمر  (.  األشوريالسرياني  )أو  (  األشوري

تسمية المتأشور عليهم وهم يفتخرون بنفس الهوية التي   إطالق. فهل من الالئق  األشوريسهل نينوى يعتزون بانتمائهم القومي  

ان   بالحركة القومية الكلدانية  أو  أسئلة محورية باعتقادي على من يتصدي للعمل بالتسمية الكلدانية  يدعون الدفاع عنها؟ إنها

الصراع    فعالمشعبنا واحدا    مفهوم وإذا كان مفهوم الهوية لدى كل أبناء  ان الهوية ليست كلمة نطلقها وكفى.  إنها.  يعالجها



 

 

فيه وترك معالجة    وعالمواالخير جزء من تاريخنا وعلينا ان نتصالح معها.    باألول المستديم ألجل تسمية هي   االستمرار 

ان التسمية .  ل تثبيت حقوق شعبنا ودعم شعبنا للتشبث باألرض وترسيخ مفاهيم الهوية المشتركة لديهاالكثر الحاحا. مث  األمور

رضى الكثيرين هو اتفاق للحفاظ على الحد االدنى من حقوقنا ووجودنا في ظل الصراع التناحري الغير  تلقالثالثية والتي لم 

وخصوصا بعض الموتورين ممن يحاربون ألجل فتات المصالح .  المجدي والذي يحاول البعض ان يجعله أما قاتل أو قتيل

الهوية التي يظل يستعملها كمفردة ولكنها    مفرداتالفردية وأقسام من الكعكة لغايات شخصية. وليس لترسيخ الحقوق وتثبيت  

   لديه فقط عنوان واحد هو التسمية.
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 ، انا عنصري أشوري انا 

  

  

  األشوريولكن الستعمالي االسم     ..لي موقعا في تصنيف العنصرية وبين صفوفها  أجدارجو ان ال يستفز العنوان أحدا، فانا ال  

شعبي هذه الصفة التي اعتبر نفسي بعيدا عنها، فانا اعتز    البعض من أبناء  علىيطلق  (  األشوريالكلداني السرياني  )لشعبنا  

 .األخرى سواء كان من العرب أو الكورد أو التركمانالقوميات  أشوريتي ولكنني ال اكره أي من أبناء ب

الحق لفهم  أكثر مما هو  الفهم  أو لغط ما، وهو أيضا لسوء  الكثير من االحيان سوء فهم  ايماني يحدث في  فبالرغم من  يقة.  

أمة وقومية وشعب واحد،   ، هم في الحقيقة أبناءواألشوريالشخصي ان من يطلقون على أنفسهم االسماء السرياني والكلداني 

البتة المنادين   .وال اختالفات بينهم  بها وبتمايزها عن   نبالسريانية والمؤمنوفاالختالف االكثر الذي يمكن مالحظته هو ان 

ويقولون اننا نحترم كل القوميات فاصلين ما  واألشورية أنفسهم ويبعدونها عن المنادين بالكلدانية  نوالكلدانية يعزلو وريةاألش

للمؤمنين   .بيننا بالنسبة  األمر  حيثوكذا  كحال    والسريانية  والكلدانية  األشوريةيعتبرون    بالكلداني  حالها  مختلفة  قوميات 

والعربية بأما   .الكوردية  والسريان    فأغلبهم  ألشوريةاالمؤمنون  الكلدان  بان  وكلهم  واألشوريينيؤمنون  الشعب  نفس    هم 

أشوريين    هذا بشكل عام.  ولكن يوجد في الكلدان من يقولون انهم   .أشوريون والذي يفصل في كل االحوال هو المذهب الديني

 .ولكنهم شعب واحد ،مختلفةهم قوميات واألشوريين ن والسريان ويوجد في الكلدان من يؤمن ان الكلدا .. وفي السريان كذلك

الداعين   ان  فيهم ألسباب سياسية وثقافية    كل األمة  يجمعون  باألشوريةوكما تالحظون  القومي  الوعي  وهذا نابع من تجذر 

 .وجغرافية

 ألشورية باوانا شخصيا منتمي لحزب قومي ووطني يتسمى    :كانتماء لها  ألشوريةباانا ممن ولد وترعرع في بيت واسرة تؤمن  

وخالل هذه الفترة دخلت تجارب مختلفة من النضال سواء كان سريا أو في الكفاح المسلح   :منذ أكثر من ثالث وثالثين عاما

مرحلة الطالبية وعشت مراحل العمر من ال  :سواء كان من خالل واجهات كنسية أو طالبية أو ثقافية أو اجتماعية  :أو علنيا

 .األشوريوالعمل الوظيفي، وكلها في العراق ولم انكر يوما انتمائي القومي ( عدة مرات)والخدمة العسكرية 

وأراد بعض العنصريين التالعب على   األشوريةغير انه في العراق وحده كانوا يطلقون علينا االثوري وهي نفس التسمية  

الحظ ان العرب وكتابهم في القرون السابقة    .وتبعات تاريخية وقومية وسياسية  ،ونتائجاختالف الثاء والشين وتحميلها مفاهيم  

 .التي بدا العرب باستعمالها في القرن االخير( أشور)س ولي ( اثور )كانوا يستعملون تسمية 

أو على االقل ان  األشوريينالشوفينية العربية في بحثها عن جذور لها في أرض العراق ان تروج نظرية فناء    بل وقد حاولت 

 . وليس الحد حق انتزاع ذلك منا :عرب العراق هم احفادهم نازعين بذلك حقنا في االنتماء إلى تسميتنا ووجودنا وجذورنا

فحاولوا بشتى الطرق تعميم هذه الفكرة وجعلها    ،ولكن ألنهم أرادوا اعتبارنا غرباء ألجل االنتقاص من حقوقنا ومن مكانتنا 

  هذا األمر بشكل تام. ولم يعد يوجد في العراق من يروج أو يدعي   أفشل أمراً مسلما به. ولكن نضال شعبنا بكل قواه القومية  

وفصلنا عن أجدادنا، اال البعض من العنصريين الحاقدين ممن يريدون ان تستمر    األشوريينانقراض    أي ادعاءهذا األمر.  

 . معاناتنا وتهميشنا

في مقاالتنا، ولعل سبب كتابتي لهذه   األشوريةاثيرت تساؤالت من بعض االطراف بسبب ترديدنا للتسمية  األخيرة    اآلونةفي  

  أنكر ان التساؤالت اثيرت من قبل أشخاص نكن لهم كل االحترام والتقدير.  علما اننا، وعلى االقل انا شخصيا، لم    المقالة هو

أصح االسماء التي يجب ان تستمر في تسمية شعبنا وأمتنا الواحدة. ولكنني في نفس الوقت قلت وبكل    األشوريةايماني بان  

به الكلداني والسرياني. اال في مواضع محددة حينها يجب التحديد، فمثال عند ايراد  فاعني    األشوريعندما أقول    وضوح إنني  

 .فيحب حينها التحديد لتوضيح األمر للقارئ ألشوريةاأو المسماة ب المسماة بالكلدانية  عبارة األحزاب

القومية   بأي انتقاص حينما يكتب كاتب ترعرع في اسرة كلدانية  أحسال    لقد اقريت واكدت مرارا إنني   عبارة الشعب أو 

للسرياني  الكلدانية وهكذا  وأمم   ..ويحسبني ضمنهم  شعوب  انهم  يعني  وهو  المختلفة  التسميات  يطلق  من  مع  هي  مشكلتي 

 . وقوميات مختلفة

جبنا العمل من أجله. ولكن هذا ال يتناقض البتة مع استمراري فهذا مطلبنا ووا  .مع اية تسمية توحدنا كشعب في النهاية  كما إنني  

الكلداني السرياني )  فتوحيد تسميتنا بذكر االسماء الثالثة أي  .وليس اسم أخر  األشورياسم شعبنا بالشعب    في الكتابة في مقاالتي

 .اختلفنا على أي من هذه التسميات هي االصحهو عملية وضع الجميع أمام حقيقة ال تقبل الجدل باننا واحد وان ( األشوري



 

 

إذا استعمال التسمية الثالثية الشاملة هو حل إلشكالية موجودة لدينا.  وهو حل مؤقت، قد يستمر اعواما عديدة أو عقودا قادمة، 

إقرار تسمية  وعندها سيكون الحل النهائي ب  الفرقة.الحساسيات وروح    وتجاوزوبحسب قدرتنا على التفاعل بعضنا مع البعض  

ان رغبنا به، فهو غير ممكن التحقق حاليا. وسيكون ممكنا بعد    احبذه وحتى. ولكن هذا الحل ال  الثالثةواحدة من التسميات  

األخر ويقبله كما هو ويدرك بان أي طرف ليس كما ، وحينها وحينما يعرف كل واحد عن  العمل الفعلي والمشتركفترة من  

عندما يدرك كل طرف ان االطراف    ، أيخريناالواحد وهم يتأمرون على    لهم رأي  ص أييتصور هو كالبنيان المرصو

األخر مسالة سهلة األخرى فيها آراء مختلفة ومتباعدة أحيانا، فحينذاك ستكون مسالة التوصل إلى حل مناسب وال يثير نفور  

خجل من ان أقول شعبنا الكلداني ان تم اختيار تسمية وسنرضى جميعا بالحل وسنستعمله كتسمية موحدة لنا جميعا. وانا لن أ

كتسمية وحيدة    الكلداني كأفضل التسميات. ولن اتهرب من استعمال تسمية شعبنا السرياني حينما يتم إقرار التسمية السريانية

. األشوريينان السريان  كإشارة لشعبنا الواحدة والمتكون من الكلد  األشوريةالتسمية    سأستعمللشعبنا. ولكن إلى ذلك الحين  

الثالثة كلما   المعقول ان نبقي نكرر االسماء  أو    أردنافمن غير  فليذكر كل منا ما يراه االفضل  ولكن    ،االصحذكر شعبنا. 

 . ليعتبرنا واحدا وليس ثالثة شعوب أو أمم أو قوميات

ان الغالبية باتت مقتنعة بالحل   ،في الحرب التسموية ليس بنيتنا إعادة األمر فاعتقد جازما  المهاتراتبعد كل ما قرأناه من  

الحالي والذي يعني ذكر االسماء الثالثة في الخطابات الرسمية والقانونية لحين الوصول إلى حل باختيار تسمية واحدة من  

تاريخ شعبنا في كل مراحله وتاريخ الكنيسة وتاريخ الفعل  التسميات الثالثة. من خالل هيئة شرعية وقانونية فيها مختصون ب 

 .القومي

وحسب فهمنا    إلنناأما عن عودة البعض إلى القول بالقوميات المختلفة فنحن لحد االن ال نزال غير مقتنعين بهذا التوصيف.  

ن حساسية البعض من طرح مسالة  واحد. ا  ،وشعب  ،وأمة ،قوميةلمدلول مفردة القومية يتأكد لنا ان هذه االطراف الثالثة هم  

ان يؤمن   هي أفضل التسميات، ومن حق من ينادي بالكلدانية  األشوريةبان    أؤمنخاصة. يثير االستهجان، فمن حقي أن  إيمانية  

هي االصلح وكذا بالنسبة للمؤمن بالسريانية. ولكن ليس من حق أحد ان يفرض تسمية ما ويجب ان تقال    ان التسمية الكلدانية 

نفسي    أعلنليس من حقي ان  .  والثبور والعودة إلى نقطة الصفر وعودة النقاشات التافهة التي عشناها بال مبرر  ال الويلوا

وال الكلدان قد اختاروا    األشوريينوليس من حق أحد ان يعتقد انه الناطق باسم الكلدان، ألنه ال    ألشوريةبا ناطقا باسم المنادين  

 . باسمهمشخصا بعينه ناطقا 

ان المفروض ان نعبر هذا المنحدر الذي يأخذنا بعيدا ونعمل لما بعد المرحلة الراهنة. ان الطروحات السياسية الناضجة التي  

والمساندة ولنترك هذا الحوار العقيم، فما توصلنا   توصلت اليها أحزابنا وشخصياتنا القومية والثقافية. بحاجة إلى الدعم بالرأي

 . كبيرة لألمام وإلى يوم نتوصل إلى اسم واحد ال يثير حزازيات بين الجميعبشأنه كان خطوة 

تجاه "  عنصري "الذي يصون ويحترم الكرامة اإلنسانية، ولكنني أيضا    اإلنسان    ،لإلنسانعنصريتي ايها االحبة القراء هي  

كل ما يسحبه إلى الخلف، ومنها موضوع    راميااحب له كل الخير وكل ما يجعله يتقدم الخطى إلى األمام    شعبي بمعنى إنني  

ولكنها قد تجدد طروحات    ،بقراءتهاقد يتلذذ القراء  سجالية  مسالة    بل أقول ألنها  ،لشيءاألخر. ال  التسمية وأثارتها بين الحين و

 . عقيمة وصلت لحد كيل المسبات وجداالتغبية 

تهمه مصلحة أمته الواحدة فالمهم لديه ان ينتصر بذكر ما ينادي كل مرة، ال    األموراكاد اجزم ان من يريد طرح هذه    إنني  

حق يتمكن طرف ما من انتزاعه   به. ولو كان على حساب شعبه على المدى البعيد، ال بل ان البعض مستعد ليتنازل عن أي

 . لمجرد انه باسم ال يؤمن به أو يكرهه أو لديه حساسية منه

فافية وعدم التزمت، فانا وحسب ايماني ان أبن القوش وتلكيف وشقالوة وديانا وبغديدا بسالسة وش  األموردعوة لتفهم    إنها

أشوريون وهذا ايماني الذي أبشر به والمعذرة لعدم   وبروار وطورعابدين كلهم    وأورميوبليجاني    يوكرملس وعنكاوا وبيبد

هذه    ذكري كل مدننا وقرانا الجميلة، فلماذا يغضب ايماني هذا البعض، في حين انا ال أغضب من ما يؤمنون به بان أبناء

 ..القرى والمناطق هم كلدان أو سريان

التبشير بما أؤمن به، وحين التي عرف شعبنا بها    نتفق على تسمية موحدة أي  اليس من حقي  الثالثة  التسميات  واحدة من 

 .على عدم التزامها ما بقيت مصرافحينذاك عاتبوني إذا 

  

 



 

 

 ...؟حلمنااين 

  

لن (  الشعب)ومجموعة بشرية نسميها  (  الوطن)االدعاء بالوطنية، ليس وطنية. فالوطنية والشعور باالنتماء، ألرض نسميها  

صحيح ان تواجدنا فيما سمى الحقا  .  االيديولوجياان ما نمارسه في الغالب هو تقليد لما نشاهده ونراه لدى  .  يخلقا وطنا وال شعبا

والصراخ. ولكنه لم يتعد ذلك، ان ما وحدنا  ،والعصبية ،والتشريب ،واليابسةيتوحد حول اكلة الباجة العراق، خلق منا لملوم، 

فالوطن يتطلب وجود  .  أزياء نلبسها ويمكننا تغييرها حينما تتغير المودة  إنها.  والقيم العليا  هو الغرائز وليس اآلمال واألحالم

 والواجبات، مواطنين احرار في التعبير عن ذواتهم. مواطنين متساويين في الحقوق 

مؤسسات    مسكانية تديرهالذي يعني ذلك السياج الذي يضم مجموعة    ابمفهومهال اعلم حقا منذ متى تم استعمال كلمة الوطن،  

احة في الصحراء،  وتربى وله فيه ذكريات، ممكن ان يكون و  ،اإلنسانمكان نشاء فيه    فكلمة الوطن العربية قد تقال الي.  معينة

 الخيم تقام، قرية صغيرة، ولكنه بالتأكيد لم يكن مؤسسات وتشريعات وحدود. مجموعة منممكن ان يكون 

في العراق نادينا باننا شعب عراقي. وزايدنا بعضنا على البعض في هذه المناداة. ولكننا عملنا كل جهدنا إلى تحطيم معنى  

طن والمواطنة يتطلبان المساواة، ونحن في عملنا )الوطني( رفضنا المساواة وقمنا  فكما قلنا الو.  الوطن والمواطن والشعب

بفصل مجموعات قومية وطائفية وحزبية ونعتناها بالخيانة.  وهذا لم يقتصر على طرف معين، بل كل طرف شعر بقوته 

ميلة االستعمار وخصوصا البريطاني، ع  فقد تم وصم النخبة السياسية في العهد الملكي بإنها. مارس ذلك وبكل همة وإصرار 

عميلة اإلمبريالية واالستعمار، أما القوميين العرب فقالوا عمالء االستعمار    ةأي النخب  توسعوا قليال وقالوا إنها  نوالشيوعيو

لتاريخ استألم الحكم   سنة، أي أربعيناال سنوات قليلة. لنقل اقل من  هكل هذا والعراق ما كان قد مر على تأسيس. والصهيونية

تنموية غاية في القصر    وكمؤسساتأي ان تجربته كوطن وكدولة  .  ومن والهم من األحزاب   يينمن قبل مجموعة من العسكر

كلمات  اننا وصمنا كل من اختلفنا معه باننا استرخصنا شعبنا ومسؤولينا واالهم  .   وما كان يمكن نعتها أو وصفها بتلك الصفات

واسترخصنا أهم أسس قيام الدولة حينما تحول كل واحد منا إلى قاضي  .  ئن لمجرد االختالف في الجزئياتمثل العميل والخا

التيوشرطي. وخصوصا األحزاب   التخلص من معارضيها ولم تكن هناك أسهل من تهمة   السياسية  البلد وأرادت  حكمت 

 الخيانة والعمالة لكي تلصقها بها.

في    من مدعي الوطنية. هللوا لما مارسه رشيد عالي الكيالني وبكر صدقي باألشوريين  ولكن الشيوعيون والقوميين وغيرهم

وكل من موقعه، فبعضهم ألنهم اعتبروا بكر صدقي تقدميا ألنه قال العرب جرب. وبعضهم ألنهم    .1933عام  مذبحة سميل  

ان   للمط  األشورييناعتبروا  يتطاولون  الموت ألنهم  انهم  كفار نصارى يستحقون  يكفيهم  بلد إسالمي. ولم  في  البة بحقوقهم 

 بأنهموهؤالء كلهم نعتوا الكورد  .  األخر بحجة انهم انفصاليونوالبعض  .  يعيشون في هذا البلد دون ان يتم أخذ الجزية منهم

كافي، بل ان خصوم القيادة والصهيونية. وليس هذا ب  لإلمبرياليةعميلة    إسرائيل ثانية. ونعتوا قيادات الكورد بإنها  يريدون إقامة

نعتتها األحزاب القيادة باشد ما  أنفسهم، مارسوا ونعتوا  الكورد  واإلسالمية  (  ؟)والوطنية  (  القومية)العروبية    الكوردية من 

وهكذا كان العراقيين مع مواطنيهم اليهود أبان الفرهود أو  (.  له    قوة  التي تحافظ على شرع هللا وكان هللا عاجز ال  المؤمنة أي)

 . 1968بعده مرورا بحمالت اإلعدام في بداية انقالب البعث عام 

السريان  )ولكن   البعض  (األشوريينالكلدان  بعضهم  نعت  في  يقصروا  لم  هذا،  مقالنا  موضوع  والنعوت    بأشنع ،  الصفات 

والذي يعملون من أجل نيل حقوقهم المسلوبة من قبل العرب والكورد والفرس والترك،    واالتهامات . فهم القوميون والمناضلون

لالستعمار   ومرات  لمعارضيها  ومرة  القائمة  للحكومات  مرة  والعمالة،  الخيانة  صفات  معارضيهم  الباس  في  يتوانوا  لم 

 البريطاني.

والكل   باالتهامات، ل لنفس االرث. ويتم التراشق  الحام  الحرب مشتعلة بين مؤيدي ومعتنقي التسميات على حساب اإلنسان  

من قبل أصحاب    األشوريينيتم اتهام  (.  الوطن)أمنها االكثر بعدا عن  أخسران، ال يجد له مأوى، اال في ديار الغربة ولعل  

م في التعريب وتقديم  صنيعة االستعمار االنكليزي.  تسمية وقضية وهدفا، وينسون هؤالء ان انغماسه  بأنهماألخرى،  التسميات  

من يتهم أحد    األشوريةوالغريب ان من بين معتنقي التسمية  .  التنازالت لم ينقذهم ولم يفدهم ولم يترك لهم ما جمعوه بكد الجبين

عمالء االنكليز، وكانوا هم الطرف الوطني.  وينطبق عليهم المقولة نفسها، التي تنطبق على مؤيدي التسميات    بأنهماالطراف  

مات  ا بانهم كانوا عمالء الحكومة؟ هذه التبادلية من االتهامات  واالته  من يتهمهألخرى. أما الطرف المتهم بالعمالة فهو يتهم  ا

الجماعي عراقيا  االنتحار  باألحرى هي طريق  أو  نمتلك مبادئ، كانت  اننا  أو  لنا قضية  بان  المتبادلة، والتي تجعلنا نشعر 

 .ا وتسمياتهميأشور وقومياته و



 

 

. وخالل سنتين، اتخذ االنقالبيون توجها، أكثر انفتاحا، سواء كان األمر 1968مع قيام انقالب السابع عشر من تموز عام  

 11. اال ان هذا التوجه، جعلهم يقرون بيان ناس والقومياتاللتركيز وتقوية سلطاتهم، أو ان األمر كان حقا وعيا منهم بحقوق 

وكان لشعبنا حقوق يجب ان تقر. ونتيجة الن شعبنا  .  الوطنية والحقوق الثقافية للتركمان والناطقين بالسريانيةأذار، والجبهة  

باقي  (.  يا اقاال اتور)  األشوريينكان اال كثر تنظيما فتمكن من الحصول على البث االذاعي باسم صوت    المؤمن باألشورية

يطالبوا بان يكون لهم صوتهم الخاص، بل انصب جم فعلهم على تغيير هذه الصوت  األخرى لم  التسميات    أخوتنا من أبناء

وعندما تم الضغط والعمل من  .  نشرات االخبار باللهجة االلقوشية  إحدىإلى إذاعة الناطقين بالسريانية، وان تكون    األشوري

، وليس بالحديثة، رغم ان  ةالسريانية القديمغة  أجل تعليم اللغة في المدارس، تدخلت نفس القوى من أجل ان يكون التعليم بالل

اللغة أهمية أصال. وهكذا تم طبع الكتب ووضعت على االرفف. وخالل المؤتمر الذي اداره   المتدخلين لم يكن يعير  اغلب 

ى الحكم أشوريين هم من طرح ترسيخ حقوق شعبنا وصوال إل    بأنهم  القائلينصدام حسين حينما كان نائبا في قاعة الخلد، كان  

العرب كانوا محتلي االندلس ولكن  في مغالطة متناسيا انهم أي) باألندلسبه للقول على هذا يجب ان نطالب  حديالذاتي. مما 

االصالءاألشوريين العراق  مواطني  شعبنا    (.هم  بحقوق  تطالبان  مذكرتين  صدرت  االعوام  تلك  باسم  احدإوفي  هما 

وهكذا كان .  يةأشور  ووزعتا على الناس خفية أو من خالل تنظيمات سياسية    األشوريينريان  األخرى باسم السواألشوريين

أي    القديمة،  بالسبريتا أي  حينما تم إقرار التعليم باللغة السريانية، تدخل البعض من أجل ان يكون تعليم السريانية  1992عام  

اليومية. علما ان اغلبهم لم يدفع أبناء  ةالمستعمل الكنيسة والتي ال نستعملها في حياتنا  للتسجيل في المدارس التي تعلم في  ه 

.  ال يتكلمونها، وليست لغتهم األم  ألناسبل بالتي تدرس بالكوردية. والمفارقة ان التعليم المسيحي كان بالعربية،    ،بالسريانية

  أفرام أحدنا لألخر، ففي منتصف السبعينيات، اقامت وزارة التربية مهرجان سمى بمهرجان    واتذكر حادثة تعبر عن مدى غبن 

القديس والشاعر المعروف وحنين   أفرامبحوثهم حول هذين العالمين، مار    أللقاءحنين، ودعت اليه الخبراء والعلماء والباحثين  

في كنيسة مار    األشوريراف بنا في لجنة الشباب  واتصلت أط.  بن إسحاق الطبيب والمترجم المعروف في العصر العباسي

قام    عوديشو في منطقة الصناعة. لمشاركة جوقتنا في هذه المناسبة، وقد وافقنا برحابة الصدر واتذكر ان االب فليب هيالي

الكلمة التي   للفرقة. ولكن مع االسف يوم المهرجان وفي  القاها أحد المطارنة تم    ألقيتبتدريب إضافي  الكنيسة  والتي  ذكر 

للتراث االفر  الكلدانية الدراوالكنيسة االرثوذكسية كحاملة  ت جامي، وتم تجاهل كنيستنا، مستغلين غياب رجال كنيستنا من 

العليا واقتصر الحضور حينها على نيافة مار سركيس، وحينها قلت وبصوت واضح ان لم يتم االعتذار واالشارة إلى كنيسة  

نسوا تم االعتذار لكنيستنا وشاركنا في المهرجان ولكن األمر    بأنهمان، وبعد أخذ ورد والقول  سنترك المهرج  فإنناالمشرق  

 أدركنا ان األمر لم يكن نسيانا بل تناسي.  إلنناصة غترك 

دفعني لكتابه هذه االسطر، هو عودة البعض وخصوصا في ظل فشل محاوالت الوحدة الكنسية، والتي لم يحاول أحد ان   ما

والشعب في تلك االوقات والتي    إلى التخوين المتبادل، دون مراعاة لواقع الظروف التي مرت بها األمة.  أجل تحقيقهايعمل من  

 تكاد ان تتكرر حاليا أيضا. 

وفي السلطة التي    العروبية،وطن ووطنية يتحدث البعض.  هل الوطنية والوطن يتجسدان فقط في الحكومات    ال اعلم عن أي

وتتساوي هذه المناطق  . فقط، أم ان الوطن متساوي بكل مناطقه من البصرة إلى زاخو ومن رطبة إلى خانقينتنبثق من بغداد 

ان ما حدث هو ان البعض اقر بالواقع القائم حينذاك، ليس الن من فرض الواقع  .  بالمكانة وبالدور في تشكيل الوعي الوطني

في ضل    شعب والتسميات كلها معرضة لتتناثر وتسير مع هبات الهواء. اليوم الوطن وال.  كان وطنيا، بل ألنه كان األقوى

 الوراء. محاوالت إعادة عقارب الساعة إلى 

. لكي يتم أخذها  جميعالصار من حقنا ان يكون لنا تصور للوطن وللعالقة بين مكوناته. ومن حقنا ان نناقشها وبكل حرية مع  

لنا وحينها وببنظر االعتبار. واال في أي حالة فرض   الوطن ليس صالح  فيه، يعني ان  لم نشارك  النظر عن  غتصور  ض 

السبل لترسيخ حقنا في أرضنا، ألنها  أاالمكانيات والقدرات، من حقنا ان نلج الهم تعني    لكل  أرضنا كما هي أرضهم وهذ 

من هذه الكنيسة أو تلك، من هذه التسمية    شعبه سواء كان  األخر من أبناءللذي هو مستعد ان يخون   العرب والكورد والتركمان.

ب من أخذها منه وليس من ا أو تلك، األحرى به ان يحاول ان يظهر قدراته وامكانياته في أخذ الحقوق التي يدعيها من بين اني

 المشابه له في الواقع والمعاناة. 

الوقائع وأسباب اتخاذ القرارات المختلفة من  بعرض  على أساس العميل والخائ والوطني البطل، التاريخ يقرأ التاريخ ال يقرأ

الكثيرين.  أطراف كان يجب ان يتوحدوا في قرارهم التسقيط التي احترفها البعض لن .  وحينها يمكن ان ينصف  ان عملية 

لتحقيق رؤية مشتركة اليوم أرى ان أفضل السبل  .  ككرة الثلج تكبر وتكبر تأخذ معها الجميع إلى الهاوية  تتوقف عن حد، بل إنها

عنا،    خراال، هي البحث عن مصالحنا العامة المشتركة، ماذا نريد، وليس ماذا نعمل لكي يسكت  ياأشور  للوطن كلدانيا سريانيا  

 عنكاوا ماذا نريد وكيف نحقق ما نريده، طبعا هذا إذا تمكنا من ان نقوم بذلك وشعبنا في أرض الوطن وليس في المهاجر.



 

 

 لماذا؟......دمير الذاتيكل هذا الت

  

حوار أو نقاش حر.    والمسمى(  الذي لم نعد ندري ما نسميه لكيال يغضب منا أحد)شعبنا    المتابع للقتال الشرس الدائر بين أبناء

شعبه المختلفين معه. والطعن يكون دائما في الموجع،   تفكير، لطعن أبناء  ، ودون أيحسامهمتشاق  سيجد ان الكل مستعد إل

يكيل   الذي  يجرم  ان  يمكن  ما  وبكل  يليق.  ال  ما  بكل  المقابل  باتهام  المقابل،  كرامة  فيفي  الدول    االتهامات  قوانيين  ظل 

هي مقارعة الحجة بالحجة، طرح الوقائع والبدائل،   الحريةالديمقراطية.  فليس من الحرية، تلطيخ سمعة المخالف بالرأي.  

األحزاب  بعض    وقيادات  تقويم المسيرة وتبيان األخطاء. الحرية ال تقبل المعصومين، مثلما نرى االن. فالبعض يجعل األحزاب

السلطات هو المعرض    الهة نزلوا من السماء، ال يأتيـهم الباطل ال من أمامهم وال من خلفهم. ان الذي يدعي بامتالك كل  م وكأنه

للنقد ألنه يدعي. وعليه تحمل مسؤولية االدعاء. ان البعض يستل سيفه من الغمد، ليس لشيء قرأه وكان خطأ، ال بل لمجرد  

، المهم التهجم  إمالئيةوجود اسم معين. أي ال يهم المضمون. والبعض ان لم يجد شيئا لينتقده في خصمه، نراه يتهجم ألخطاء 

 واسكات اصوات.

قبل فترة طرح أحد االخوة من االلقوشيين، رأيا في تدريس السريانية، ولقد كان هذا رأيا قابال للمناقشة، قابال للتطوير، قابال   

حصان النضال القومي، كان الهجوم، ونبش الماضي والمناقشة على   ممتطىأو لرفضه وبحجج.  ولكن الذي رأيناه من    ألخذه

المذكور، بل كان تأييد الغالبية، نكاية   لألستاذيه، لم يرتق نقاشهم إلى مستوى الطرح الجميل اسس االنتماء السابق. حتى مؤيد 

 . بأعدائهم الوهميين

يدور قتال شرس وعلى كافة الجبهات، حول التسمية. من حق كل شخص ان يدلو بدلوه، ولكن ليس من حق أحد ان يتهم. فمنذ 

ك عدة عرائض قدمت إلى قيادات الدولة العراقية، لتفضيل هذه التسمية أو تلك.  القومي. هنال  أشوري  المؤتمر الكلدو  اختتام

مؤتمر    . وهي نفس الوضعية التي رافقت أعمال معيبةفي ظل مثل هذه الوضعية الناس  الاليست المسالة مهزلة؟ هل سيحترمنا  

أعمال  التي رافقت  الوضعية  نفس  العراقية وهي  للمعارضة  نيويور  لندن  في  مؤتمر  اال  تحل  لم  االخيرتان  والوضعيتان  ك 

مآسي تسحبنا من هوة   اللحظات االخيرة. من السبب في وصول األمر لهذا الوضع الذي ال يمكن وصفه اال بالمأساة؟، إنها

 .ألخرى

تعاملوا مع    األشوريةبالمؤمنون   انهم  الراهن.  الوضع  من مسؤولية  ترفع وكأنهم  ب   من يختلف معهم،يتحملون قسطا وافراً 

الكلداني، والفين سنة من ترسخ سورايي، ومن ترسخ   اربعمائة سنة من ترسخ االسم  للحقيقة. متناسين  الحاملين  الوحيدين 

الطائفي. متناسين ان العروبة فرضت نفسها فوقيا ومن خالل دولة وقوانين. أما نحن فال نملك ذلك، فكل ما كان علينا   صراعال

  .ناالكاديمييلجنة من    التاريخ واللغة، وأيب  للتوصل إلى حل. أو تحويل األمر إلى مختصين  ناسالرة  عمله، هو التبشير ومحاو

 تتنفق كل مراجعنا السياسية والكنائسية والثقافية واالجتماعية، على ان يكون رأيهم هو الحاسم. ولكننا كمؤمنين باألشورية

القانون وقوة توفر    تسمية صحيحة، استدنا من جيراننا العرب األسلوب والوسيلة، ونحن لم نكن نملك، ما يملكون من قوة 

رغبة   هي عملية هروب، إنها  ،الكردية بأثارة الخالف  أو بعض األحزاب  مخالفينالالسلطة والمال.  ان اتهام    أي  ،فرص العمل

محاولة العيش في خيال وليس في الواقع.  فنحن ندرك منذ محاوالتنا التبشير القومي، ان المشكلة موجودة،   في عدم العالج، إنها

شعبنا    ءللحل باعتبار ان ما سيقول فالن، سيكون الفصل و سيتم العمل به.  لم ندرك عمق الهوة التي بنيناها بين أبنا   أولم نلج

من ذلك.  والسياسة هي اقتناص   احد  يستفيد  لكيالاألخرون من خالفاتنا، ولكن العاقل هو من يحل مشاكله  الواحد.  قد يستفيد  

تجربة الكورد،    تأملواشعبه.    فيد أبناءت الفرص، فمن ثبت ورسخ وجوده االن فانه سيستفيد مستقبال.  ليس شخصيا، بل سيس

دائما في    جميعالالكبيرة، تضع    ع السلطة بينهم، وال يحاولون تهميش أحزابهم، مهما كانت. ان األحزابكيف يقومون بتوزي

مذكرة سرية على كل من    األشوريطرح الحزب الوطني    2002الصورة. أما نحن، فأنظروا ما عملنا، في شهر حزيران  

الديمقراطية   الديمقراطي،    األشوريةالحركة  بيت نهرين  فمن  وحزب  قائمة. وعليه  العراق عملية  في  التغيير  ان  فيها  يقول 

واجبنا ان نلتقي ونحدد ما نوده لمستقبل شعبنا. وقال الحزب وبالحرف الواحد اننا ندرك ان البعض قد ال يودون اللقاء لكيال 

لوصول إلى قواسم مشتركة. مستعد للقاء والمناقشة ل  األشوري. لذا فان الحزب الوطني  معينةبأطراف    كاعتراف يفسر ذلك  

في    اإلجابة.االن ينتظر الحزب    ولحد  اجتماعي،تحصل كواجب    وأهداف محددة، حتى بشكل لقاءات اجتماعية، بمعنى إنها

مع السيد يونادم كنا، وذكره بالمذكرة السرية التي قدمها الحزب وسبب عدم    األشوريأميركا التقى مسؤول الحزب الوطني  

تسير بهذه الصورة.  أي ان أميركا عازمة   األموردرك ان  ي، فقال انه لم يكن  2002وهذا كان في نهاية أب    االجابة عليها.

على السيد كنا، االتفاق على ان نحدد    األشوريفي نفس الوقت طرح السيد مسؤول فرع الحزب الوطني  !  على إسقاط النظام

إذا كان لكل   قده، مع توفير الفرصة للحركة بعضو واحد زائدا، أيأعضاء الوفد إلى مؤتمر المعارضة العراقية المزمع ع



 

 

حزب ممثل واحد فليكن للحركة اثنان مشترطان ان يكون الثاني السيد يونان هوزايا. لم يقبل السيد كنا بهذا الحل، وماطل إلى 

.  والسيد كنا كان مستعدا ان العربية والكردية ضاقت ضرعا بأحزابنا ومطالبها  اللحظات االخيرة، إلى درجة ان األحزاب

يرض اتفاق ال  كل  بهينسف  عند ى  الوفود.  أعضاء  أخطا  المؤتمر  انعقاد  وعند  الشعب.  على حساب حقوق  كان  لو  حتى   ،

والسيد فوزي الحريري وغيرهم.    أفرام  ابلحدشعبنا. أمثال السيد    من أبناء  خريناالبعدم ضم االعضاء    أشوريةاجتماعهم ككتلة  

يلدا ليمثال شعبنا في قيادة المعارضة. ووقع الجميع على ان يكون العمل جماعيا.    وألبرتنتخبت الكتلة كل من السيدين كنا  وقد ا

ان السيد كنا لحس التوقيع ولم يكن الحبر قد جف بعد.  فقد كان ممثال    خطوة، االوان يستشاروا قبل األقدام على اتخاذ أية  

انه وفاألشوريةللكتلة   اال  بداية عام  ،  الدين  للمعارضة في صالح  اجتماع  أول  للحركة. وفي   2003ي  نفسه كممثل  طرح 

في كل ممارساته على انه ممثل   أصر. اال انه  األشوريةاسي المؤقت كان ممثال عن شعبنا بصفة انه مرشح الكتلة  ئالمجلس الر

دوت كوم،   عنكاوال الحركة. ونشرته حينذاك  يمثل في مجلس الحكم قال انه ممث  عمنللحركة. وعندما سئل في ديترويت  

عندما يقول السيد مسعود البرزاني انه ممثل الحزب    شعبنا،فمن كان ممثل    الزوعاويوالمفارقة إذا كان السيد كنا يمثل الشعب  

الديمقراطي الكردستاني فهذا صحيح، الن ممثلي الكورد هم خمسة، أي ان الخمسة بمجموعهم هم ممثلي الشعب الكردي. 

زب. وعند ميع. ولكنه أصر ويصر على ان يكون ممثال للحجليكون ممثال لل  األشوريةولكن لنا ممثل واحد، وانتخب من الكتلة  

اجراء التعينات في مختلف المناصب لم يستشير أي شخص أو مؤسسة من مؤسسات شعبنا، وبالتالي ان األخطاء تصبح ككرة 

 . والمحسوس ئيتكبر يوما بعد أخر، وردود االفعال تكون بمستوى المر لجالث

ض الممارسات السلبية التي ال يمكن اال ولكن من أجل بع  ،وعياألخر، االخوة المصرين على الكلدانية، ودون  ومن الجانب  

ادانتها. علما ان بعضها كان لقلة الخبرة والحنكة السياسية. يقودوننا نحو التفرقة البغيضة، والمؤلم حقا ان البعض يقولها بملء  

مارس، انه أمر مشين انه أمر مؤلم حقا، هذا الذي ي  .قوله هذا يخلق هذه الحقيقة أي اننا شعبان  وكانالفم. نحن شعبان مختلفان،  

نقدر اال على تدمير    ان نقوم بتفتيت شعبنا من أجل اشباع غرائز الحقد والكراهية. والمؤلم اننا ال نقدر اال على ايذاء أنفسنا، ال

قد    والعيالمين، اننا نحن الكلدان  1992في مذكرة قدمها إلى البرلمان الكردستاني عام    أفرام  دعبدا الحمستقبلنا.  يقول السيد  

. كم هو مؤلم هذا األمر، انه يمنح تاريخا طويال لعداء مختلق، ولكنني  األشوريةاتحدنا وتمكنا من القضاء على اإلمبراطورية 

، ءوالسيعندما سمعته يؤكد على وحدتنا القومية، يجب باعتقادي ان يقال الجيد  أفراموجدت تطورا في فكر السيد عبد االحد 

 . لمجرد االختالف فهذا أمر مرفوض، أخالقيا خريناالئ إلى سمعة ولكن ان نخلق اتهامات ونس

أشوريون، وظلينا نفتخر بهذه التسمية.، في احتفاالتنا واغانينا. ويقول أحد االخوة    يقول أحد االخوة إننا ومنذ صغرنا تعلمنا اننا  

كلدانيا. هكذا نحن جبهتان متحاربتان من أجل ماذا؟ من  كلداني وسابقي كلدانيا وأموت    الكلدان، عمري عشرون عاما إنني  

مندفعة في العمل القومي. وكنت أبين األخطاء المقترفة، فقالت لي   أشوريةأجل التدمير الذاتي، قبل سنوات كنت اناقش سيدة  

ي، وبحجة انه جديد سيقترف  اننا جدد على العمل السياسي فال بد من ان نقترف األخطاء. فقلت لها ان كل من يبدأ العمل السياس

، اليس دورها نقل خبراتها لك. لكي  قيادتكنبدأ دائما من الصفر، وثانيا ما دور    إلننالن نتقدم أبدا،    فإننامثل هذه األخطاء.  

،  ياأشور  لست    أنكتبتدئي من حيث ما انتهوا. واال كيف تتقدم الشعوب؟ فأقول للمثالين الذين دونتهما أعاله، ومن قال لك أخي  

، انه أمر مشين ومقرف هذه الحروب مضامينهي مسميات، أم    واألشورية  ومن قال لك أخي انك لن تبقي كلدانيا، هل الكلدانية

ة الكريهة التي تستنزفنا كلنا وتجعلنا عراة، أمام عهذا القتال الذي ال يترك مجاال للتراجع، مجاال اللتقاط االنفاس، هذه المعم

 . تنا مكشوفة، فهل من ستر يستر عورتناالكل، عراة نحن، وعور

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 منجلنا المكسور 

  

ولكنه في الواقع ال يعمل، أو ان قدراته معطلة   ،فيهذو المنجل المكسور هو من يكون في الحقل والمحسوب على العاملين  

يقول ان الصوت العالي    األشوريعلى الدوام كان صوت الغوغاء يعلو على صوت العقالنيين، والمثل   .لسبب من األسباب

التسمية وبالرغم من ان البعض الح على  عفي معم   .يأتي من الصفيحة الفارغة ضرورة  ة الجداالت التي حدثت في مجال 

التركيز أيضا على حقوقنا الواجب التمتع بها والتي يجب ان نعمل على تدوينها في الدستور.  اال ان صوت من عمل بكل جد 

أكثر بهمة   عداواتجدران العزل والتباعد والتنافر كان االعلى، ال بل ان هذا الصوت قد تمكن من خلق    وهمة على إقامة

وخيانة    ات الوحدويين أمثالي وانزوت خجال بعارها المدوي والمشين حاملة تهم بيع األمةفي الوقت الذ خفت اصو  .يحسد عليها

أبناء تنتهي اال بأن يقوم  المقدسة وما خلق االبليس من تهم ال  التاريخية  أنفسهم رسميا على صفحات   األمة  التسمية  بتأبين 

ها، هربا من العار وخجال من الفضيحة التاريخية التي اسمها الصحف والجرائد والمجالت معلنين وفاتها لندرة المنتمين الي

المقابل والمكون من لحمها    باألخرأمة ال تعرف مصلحتها، وتبيع مستقبلها ألجل ماضيها، وتستقوي   على تحطيم غريمها 

 . ، ألنه ينافسها على مساحة الضوء الشحيحةولسانهاودمها 

ها البررة وهذه الحركة القومية اتخذت لنفسها التسمية  يات القرن الماضي بهمة أبناءان الحركة القومية لشعبنا ابتدأت منذ بدا

تعني  فإنها  األشوريباالسم  ة  بالمنادا  كانت تعي إنها  تؤكد إنها  األشورية، وكل االثباتات التي خلفتها الحركة القومية  األشورية

لم تكن ترمي إلى الحاق   فإنها  األشوريةهذه الحركة القومية باتخاذها التسمية    وان  .حتما القسم الكلداني والسرياني من األمة 

بل ان وعي الرواد االوائل كان بهذا   .هنري بطرس كيفا أو غيره من لف لفهم  واألستاذ  أفرام  ابلحدضرر أو تجاهل السيد  

هذه التسمية سيمكنهم من ان يحققوا مراميهم هي الصحيحة وتحت ظل    األشوريةالشكل الذي اقتنعوا من خالله ان التسمية  

القومي لم يخصوا أهدافهم بالطرف النسطوري   دي لهذا اللقب استعملته يبالرغم من عدم تأي )القومية، علما ان رواد العمل 

ال بل ان اغلبية هؤالء الرواد لم يكونوا نسطوريين بل من مختلف كنائس شعبنا    .األشوريةالمقتنع بغالبيته بالتسمية  (  للضرورة

لرواد آمال واسعة بتحقيق ما هو أكثر من بعض  لان جل غاية الرواد كان إحقاق حقوقنا القومية وفي وقتها كانت  .  األخرى

-   1917اعوام    المتتالية وباألخص  مذابحالعقب  الميزان الديموغرافي الهائل الذي ا  اختاللبعد  .  الحقوق التي ننادي بها االن

ان العودة إلى الصحف  .  شعبنا بكل طوائفه الدينية وبكل تسمياته  لقد كان األمل بإقامة دولة تضم كل أبناء  .سميل  ومذبحة  1915

فأنهم رموا   األشوريةة  وكتابات الرواد من ذاك الزمان تؤكد ما ذهبنا اليه من انهم أدركوا ضرورة الوحدة وانهم باتخاذه التسمي

 .في ظلها، علما ان الحقوق ومضمونها هو واحد وال خالف عليه إلى ضم كل مكونات األمة

األرض بحثا عما يؤكد مذهبهم في التسمية، ان كل ما فعلوه نشروا    شبإذا ان الرواد لم يبحثوا في بطون الكتب ولم يقوموا بن 

شك في انه يعمل  لم يخالجه أي  األشوريةقائد في الحركة القومية   انه االصح، ولكن اؤكد مرة أخرى ان أي  مقتنعونما كانوا 

وفد شكل للمطالبة بحقوق الشعب ضم افرادا من كل أجزاء   وانه يضحي في سبيل كل هذه االجزاء وان أي  لكل أجزاء األمة

 .األمة

ق الشعب، لم يفكر الرواد ان نكون عبيد، بل رجاال ونساء احرار، نعيش برؤوس  بل كانت تحقيق حقو ،التسميةالغاية لم تكن 

عالية، نبني وطننا ونعيش من خيراته، نتعلم لغتنا ونطور ثقافتنا، وترون ان كل هذه االهداف مشتركة، والدماء التي سالت 

 .الشعب ولم تكن من طائفة معينة فقط  بناءكانت أيضا دماء من كل أ   األشوريةمن أجل تحقيق هذه االهداف تحت ظل التسمية  

يقتحم المشهد السياسي افرادا وتنظيمات كل همها تفتيت حقيقة اننا شعب واحد وأمة    جرأةواليوم وبكل فخر واعتزاز وبكل  

الء االبطال  واحدة وقوم واحد، ولكننا ككل جيراننا نختلف بالعشائر والقبائل والقرى وحتى بالمذاهب، فما العلة في ذلك، ان هؤ

 .نجاح ال يجدون اال ما يجمع لكي يهدوه ولكي يشتهروا من خالل الدعوة لتفتيته وانهم بحق ينجحون وأي الميامين

طائفة بنضالهم القومي، الم يحترموا هذه االنتماءات، هل ان    الي  األشوريةانه سؤال بسيط هل اساء رواد الحركة القومية  

بطائفة معينة؟ إذا اين المعضلة التاريخية التي يراد تصحيحها، هل بتفتيت الشعب، وما   أهداف هؤالء الرواد كانت خاصة

، يقينا ال توجد حقوق اضافية  بأسمائهالجديد الذي سينضاف في الحقوق باستعمال تسميات أخرى لهذا الشعب الذي يتم المتاجرة  

ها ومستقبلهم ووحدتهم، ماذا ى حساب أمة وأبناءمدفوعين لتبوء صدارة المشهد السياسي وان كان عل  ألشخاصبل مصالح  

بالسرياني أو الكلداني أو األرامي مثال، لن يضاف شيئا ولن نخسر شيئا، في الحقوق ولكن سنخسر    األشوريلو بدلنا االسم  



 

 

بمئات االالف  (  العينبضم  )تعريف قضية عرفت    إلعادةوتراكماتها، والجهد الذي يمكن ان يبذل    وتفاعالتهاالقضية    امتداد

 . نكران من الضحايا ودماءهم، انه حقا لنكران وأي

كل ما دونته أعاله انا مقتنع به بل مؤمن ايمانا مطلقا، ولكن االيمان واالقتناع شيء والواقع السياسي شيء أخر، ان الواقع هو  

أكثر، ولذا كنت وال زلت من المؤمنين والمدافعين   للعمل  نفسه، في الوقت الذي يدفع االيمان اإلنسان    الذي يفرض على اإلنسان  

عن تسمية قانونية دستورية لشعبنا تخرجنا من ورطة تعددية التسميات التي لم نكن نحن من أبتكرها، بل ورثناها، وان هذه  

القانونية والدستورية لن تمنع أخي المؤمن بالكلدانية  أشوري   قول انه  من ان ي  واألشوريمن ان يقول انه كلداني    التسمية 

 . معون في شعب معرف دستوريا باسم واحدتوالسرياني من ان يقول انه سرياني، ولكنهم قانونيا يج 

شعب ال يحترم حتى ما أصبح يشكل لدى الغالبية ثوابت أو متفق عليه، أو مبادر اليه أوال، فان البعض وبال خجل    إلنناولكن  

 . يمد يده للتالعب بهذه المبادرجات التي ما الحقت الضرر بأحد بل كان من الممكن ان تكون نقاط تالقي، واليكم البعض منها

كعنوان لقضيتنا، اليوم نحن نتصارع ( ܐܬܘܪܝܐ )و    األشوريةهو اتخاذ التسمية  ان من المبادرجات الحركة القومية لشعبنا،  

كتاب اجانب لتأكيد نظريته. وكأن    بأسماء ، وكل منا يأتي  (ܐܫܘܪܝܐ ) واألرامية و  والسريانية  بينها وبين التسميات الكلدانية

الثانية  ألناسالمسالة هي هنا وليست في االستمرارية وتحقيق حقوق   هي   دمرهم وأفقدهم أملهم الظلم والعدوان. والمبادرة 

بعلمهم    اتخاذ علم يرمز إلى هذا الشعب وهو ليس علما حزبيا ولم يكن طائفيا. وبعد أكثر من ربع قرن خرج مدعي السريانية

خاص وتالهم مدعي الكلدانية. ال بل ان بعض ممن لم يكن لهم أي دور بادر واقترح تغير تسلسل االلوان في العلم وحاول ال

تطبيقه لكي يقال ان من قام بهذا هو فالن. والمبادرة الثالثة هو اتخاذ يوما للشهيد ليرمز إلى كل شهداءنا. وها اننا نحتفل بيومين 

الضرر بأي جهة. وكان من الممكن اتخاذها   أللحاق  ترمالثة. ان هذه المبادرجات لم تكن طائفية ولم  للشهيد وقد يكون في الغد ث

رمزا لكل الشعب. ولكن من يرى انه ليس من هذا الشعب هذه نتائجه وهذا سيكون رد فعله ألنه أساسا ال يؤمن اننا شعب 

 .جب ان تؤخذواحد.، بل ان البعض يعمل وكأننا شعوب متعادية وبينها ثارات ي

والزمن يسير إلى األمام وكل يعمل ألجل تجميع مصادر القوة لكي يتمكن من تحقيق أكثر ما هو ممكن لشعبه. اال نحن فنعمل  

 .خالص لتدمير وتحطيم ما بقي لدينا من مصادر القوة وخلق نقاط لمزيد من العداء واالختالفإبكل جد و

رئة أمام المارة وال من يشتري وال من يعاين تي أخر زمان. نرمي بضاعتنا المهونحن المدعون بالمثقفين أو الكتاب أو مهرج

وصياحنا يعود صداه إلى أذاننا الصماء، التي لم تفهم ان العصر اليوم هو عصر كيل الضربات للخصم. فالبضاعة التي يسيل 

الذي سيكون حطب   ان اسمه مقدس اال اإلنسان  أو الكلداني أو السرياني. وكل يدعي    األشورياللعاب لها هي التي تدمي العدو  

أصحاب   أمثالي  من  الوحدويين  لكل  والعار  والخزي  الدامية.  حربنا  أصحاب    المناجلورماد  وليعش   المناجلالمكسورة. 
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 ! * صفعة ماركريت فيكلوند 

 

الذي حدثني عن رد عضوة   ،زيارة قصيرة إلى السويد االسبوع الماضي التقيت الكاتب والمربي الفاضل االستاذ بولس دنخافي  

التحقيق   التعاون بمسالةالسريانية، ردا على رسالتهم بشأن  األندية  مجلس النواب السويدي السيدة ماركريت فيكلوند على اتحاد  

بأوامر من السلطة العثمانية. وكنت استمع إلى تلفزيون األولى،  ا اثناء الحرب العالمية  حول المذابح التي اقترفت بحق شعبن

سورويو استمعت إلى ردها مقروء بصوت االستاذ صبري يعقوب. وقام السيد نبيل مروكي بنشر مقالة على صفحات عنكاوا  

ارى     ألننيالخ نبيل مروكي حول عنوان مقاله  ال اتفق مع ا  كوم بعنوان ماركريت فيكلوند صوت صارخ في البرية. اال إنني  

لم تصرخ في شعبها كما فعل يوحنا المعمدان مبشرا بقدوم السيد المسيح.    ان السيد ماركريت فيكلوند لم تصرخ في البرية. ألنها

صفعة ان تقوم هذه  بل كان قولها وكالمها صفعة قوية وهذا تعبير مهذب مني عما مارسته السيدة فيكلوند. ألنه بحق أكثر من 

السيدة الفاضلة، والتي هي من أحد بلدان شمال أوربا والبعيدة كل البعد عن الحدث مكانا وزمانا. بالعمل من أجل التحقيق حول  

مع    ،المذبحة اإلنساني  تعاطفها  األبناء  ،وأبناؤهم  ،الضحاياومارست  ولكن  وورثتهم.  الكذبة    واحفادهم  والورثة  واالحفاد 

ى القميص ولونه واسمه ان كان قميصا حقا أم اسمال بالية. فبالنسبة للسيدة فيكلوند اننا شيء واحد وأمر واحد يتحاربون عل

الفرق بين   االتراك أيضا لم كما    (.هيو)و(  تا )وبين  (  أونو )و(  انا)وقضية واحدة، ونحن نرطن بلغة واحدة فهي قد ال تفهم 

يميزوا بينها ولم يفرقوا، فكان السيف هو الحد وهو الفعل وهو الحدث، فكانت الدماء تراق وتسال وتصبغ القرى والبوادي  

أشوريا، لكي يتم    والسهوب وفجاج الجبال، ولم يتعب االتراك أنفسهم عناء سؤال ان كان هذا يتسمى كلدانيا أو سريانيا أو  

يعبر عن المذبوح تعبيرا ناصعا. وكان هناك حوالي نصف مليون ضحية قتلوا بدم بارد، ونحن نحاول بكل  الذبح كل بطريقة ل

على االسماء   نقسمهماألخر وبكل ما تمثله قيم العشائرية من العناد والتصلب ان نوزعهم أو  صالفة وبكل حقد دفين أحدنا على  

بحق الضحايا   في قمة العمل من أجل االعتراف  أعصابتاه، بكل برودة  ويا خجل.  والدم ال يقسم، ألنه أختلط بتربة النهرين

يردون انهم لن يتعاونا ، األمة ومن أجل إحقاق ولو جزء من حق للدماء التي سالت يتدافع الغريب مادا يده. والبعض من أبناء

للتعنت والنعدام الرؤية وللتصلب اال بإزالة االسم الفالني واال بتثبيت اسمهم الوحيد االوحد. ويتم في كل مرة ه دم ما بني 

القضية ولم يعرها   لم يعمل من أجل هذه  الفعل  قام بهذا  الحالة.  والغريب ان من  لهذه  الصفة االكثر مالئمة  وللغباء وهي 

 .على االسم السرياني واإلصرار  األشورياهتمامه، ولكن عندما أحس بقرب نضوجها تقدم الصفوف طالبا حذف االسم 

إلى   وامتدت  األشوريةشعبنا في سهول أورميا تحت التسمية    حركة الوعي القومي بين أبناء  ابتدأتقبل قرن ونصف قرن  

جبال حكاري ووصل صداها إلى ماردين وأمد بظهور الشهيد أشور يوسف الخربوطي ونعوم فائق. فكل ما عمله رواد العمل  

وشعب واحد. فلم يفرقوا بين من نادى بانه   واحدة   ،أمةون، بأنهم يعملون من أجل  القومي هؤالء انهم كانوا يعتقدون ال بل يؤمن

اعتبروهم   بل  أخرى،  تسمية  بأية  أو  وارثوذكسي  وكاثوليكي  لم    نسطور  الكل.  الكل ألجل  مع  يعملون  لهم  أخوة  أشوريين 

لتعصب ما ألنه ما كانت موجودة بشكل أيديولوجي لكي يتعصبوا لها. بل كان خيارهم المنطقي   األشوريةيختاروا التسمية  

( ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ  ܐܬܘܪ )أو اتور وان تواجد أخوتهم على ترأب نينوى وأشور التاريخية    ألثور  امتداداألنهم اعتبروا أنفسهم  

الكلدان    على هذه االستمرارية. وإنني    دامغادليال   باسم  لماذا ال نتسمى  قال  لو ان أحدهم  يقين  السريان ( ܟܠܕܝܐ )لعلى  أو 

اال انهم لم يثيروا هذا التساؤل ألنه لم يكن واردا أساسا في بالهم، فلم    ما.  إلى حللكان قد حدث نقاش وتوصلوا  (̤ ܣܘܪܝܐ )

يخطر على بالهم ان يأتي بعدهم بمائة وخمسون سنة افرادا يشككون في وحدتهم القومية ويعتبرون أنفسهم غرباء عن االجزاء 

 .في الوقت الذي لم يتشكك في ذلك الغريب البعيد وال الجار القريب ؛األخرى

 أيضا،  األشوريون والسريان، وغدا سيقولون واألراميينيقول المؤمنون بالكلدانية، انهم يقرون ويعترفون ويحترمون قرار  

ا قد د، وغواألشوريونالكلدان  وقد يقولون النحاليي أيضا، والسريان ال يكذبون خبرا فهم يقولون انهم يحترمون ويقرون ب

انقسمنا، ولكن هل سيقبلون باألراميين كقومية   إلى كم اسم  يهمهم  بالسينايي فهم ال  أو  يقولون بااللقوشنايي كقومية مستقلة 

الئل فيقولون اننا شعب واحد أمة واحدة فرقتنا التسميات، ولكننا حقيقة واحدة. فكل الد  األشوريينمستقلة عن السريان؟ أما  

تقول بذلك من اللغة والتاريخ واألرض وشهادة الغرباء من أمثال ماركريت فيكلوند وغيرها وشهادة الذابحين أيضا. أي ان  

 . باسم الحرية تفرق، ولكنهما تفرقان شعبا إلى أقسام، وشعوب بمميزات واحدة ومتطابقة  باسم الحرية تفرق والسريانية  الكلدانية

مية، في ظل كل مراحل النضال السابقة، لنقل ما كان هناك وعي بالهوية. ولكن عندما نمى الوعي  نعم لقد اختلفنا على التس

ان   حرية هذه؟ انا افهم ان يكون من حق اإلنسان  وعي هذا وأي صار يطالب بهوية مغايرة باالسم وتحمل ذات التجليات. أي

ان يقتل    ان ينفذ كل ما يخطر في باله. هل من حق اإلنسان    يقول رأيه وان يكون حرا في خياراته. ولكن هل من حق اإلنسان  

بحجة انه حر؟  وها هي عملية قتل أمة تحدث أمام اعيننا وبدم بارد. ففي الوقت الذي يصرخ ويعلو صوت الغرباء لدعمنا  



 

 

ي الحرية ايها االخوة  ومساندة قضيتنا. نحن ال نختلف على أولياتها وأهدافها، بل نختلف ان كان لنا قضية أصال. فهل هذه ه

 ؟وهل بهذه الطريقة سنحصل على حقوقنا ونصل إلى أهدافا ونخطو خطوات نحو األمام

الدولية. كان رد أحد االخوة    األشوريةعندما ذكرت مرة ان هناك ملفات تحت بند القضية   بان اذهب انا   علىفي المحافل 

األخرى تعمل بجد وتقدم التضحيات واحدة تلو  ا؟ علما ان األمم  وملفات قضيتي إلى الجحيم. هل سمعتم جهال وغباء مثل هذ

األخر ال األخرى لكي تكتمل ملفاتها ولكي يتم االخذ بها ولكي يتم اعارتها االهتمام الالزم.  ولكن الحقد الذي نكنه أحدنا تجاه 

 ضم كل الجهود من أجل العمل لالعتراف حقد أخر. والدليل ان السيدة ماركريت فيكلوند ارسلت رسالة تطالب ب  يماثله أي

بالمجازر التي اقترفت بحق شعبنا في تركيا والضحايا لعلم الجميع لم يكونوا فقط نساطرة. بل من كل طوائف شعبنا وللذي ال 

 يصدق عليه االطالع على الكتب التي توثق هذه المرحلة وهي عديدة. وكان الرد غير المنتظر، رد من تجرد من كل القيم 

 . ، بل السرياني فقط وال غيراألشوريعندما ال يتم استعمال االسم  غيرها،اإلنسانية، انهم سيؤيدون جهود السيدة فيكلوند و

.  فعملوا في هذه  ان التعبير عن االختالف لم يصل إلى رفض التسمية فقط، بل إلى رفض كل ما تم أبداعه كرمز لهذه األمة

 .العمل وبكل صالفة وبوعي تام على زيادة عوامل الفرقة والتشتت وعوامل عرقلة العمل الموحد وتدميرا، أيالرموز تفتيتا 

والشعب    ، وكان الجهد لم يكن جهد األمةاألشوريةلقد جعل البعض من التسمية سببا لهدم كل ما بنته القضية تحت اليافطة  

 . والشعب األمة وكأن الضحايا والشهداء لم يكونوا أبناء

ان اعطيهم حقهم في القول والتصريح   والسريانية، وحاولت جهدي ان افهم مشاعر أخوتي ممن يتسمون بالكلدانية لقد حاولت

ليست فقط مشاعر واحاسيس   األموروتصرفاتهم الصلفة، ولكن    األشوريةباسمهم وانتقدت بمرارة تصرفات بعض مدعي  

 .لهدم كل أواصر الوحدة وكل هذا الجهد لخلق مبررات للتباعدوخصوصا عندما نرى كل هذا الحقد 

جورج منصور ارجو ان تكونوا قد اتفقتم   لألستاذباألمس كان االستاذ مسعود البارازاني في مقابلته مع محطة عشتار يقول  

حقا ان نصل إلى هذا الدرك   السرياني، لقد شعرت بالعار األشوريعلى التسمية أخيرا. عندما استعمل االسم الثالثي الكلداني  

أكثر منا أو يشعرون بها أكثر من    بآالمنايشعرون    خريناال. نعم ومرة أخرى وفي كل مرة نجد ان  والالمسوؤلية  الالمباالةمن  

  البعض منا.  هل نسينا حملة العرائض والعرائض المضادة التي ارسلت إلى كل الجهات ويا خجلتاه، ان كنا نخجل. وما أقوى

 . ان كان فينا احساس وقدرة على الخجل! صفعة ماركريت فيكلوند

ماركريت فيكلوند كانت عضو في البرلمان السويدي، عملت جهدها مع منظمات شعبنا في السويد من أجل ادانة تركيا بسبب  

بحوالي نصف مليون،  شعبنا في أوائل القرن العشرين والذين يقدر عددهم بحسب المتوارد من االخبار    مجازرها ضد أبناء

 .أيلون ان هؤالء النصف مليون كان على قيد الحياة لكان عددنا اليوم أكثر من عشرة ماليين نسمة
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 ! حقا ،وانه لكذلك

  

البعض نشرها، حرب التسميات تطرق الصديق االب عمانوئيل يوخنا إلى الظاهرة التي يريد  ..  في مقالته بعنوان حربنا االهلية

ووصف األمر بانه مقزز. وأثار األمر بعض السادة القراء، أو الحقيقة ان المقزز (  بالسورث) يا  اأشور  وهي ظاهرة نشر اسم  

لم تثرهم ككلمة قيلت في المقالة ألنهم يستعملون كلمات أكثر فجاجة وغير الئقة ضد معارضيهم في الرأي. بل ان الذي أثارهم  

الشعب  أكثر هجوم   لهذا  اكتشفوه دون غيرهم وأرادوا تسويقه  الذي  أو كنزهم  الذهبية.  فكرتهم  االب عمانوئيل يوخنا على 

 المسكين والمبتلى بالتسميات المتعددة وكإنه ال تكفيه، فأتوا ببدعة جديدة ومقززة هي بدعة ابتكار اسمنا القومي بالسورث  

لمن هب ودب لكي يبتكروا لها اسما وينشروه ويستعملوه بال عواقب أو حتى   يا، وكأننا أمة ال تمتلك ذاكرة ومستباحةاأشور

 .ردة فعل

ة بتعددية التسمية بحاجة لحل اإلشكالية وليست بحاجة يالمبتلان السادة المنوه عنهم أعاله ليسوا بأكثر من تجار القومية. فاألمة

بل محاولة الستحالة    ،حالليست    دة وإشكالية جديدة. إنهاهي تسمية جديدة وبدعة جدي (  بالسورث)لتسمية جديدة. وأشورايا  

وتاريخها وذاكرتها.    . انه استرخاص األمة(بالسورث)لن يتفق مع أشورايا  (  بالسورث)يتفق مع االسم اتورايا    ايجاد حل. فمن ال

ض علينا كأمر واقع من خالل استعمالها  تفر  فنحن لحد االن ال ندري من اين اتونا بهذه التسمية المقززة فعال. فهي مقززة ألنها

مقززة فعال الن    . إنهاولم يعلمنا أحد كيف فرضت على األمة  وهي مقززة فعال ألنه لم يجر الحوار بشأنها    اإلعالم.في وسائل  

ماهية ما ن  يسال ع مستباحة لكل من يريد أن يفرض أي اشيء يريده، دون ان    ان األمة  بإهانة.  باإلهانةهذه التسمية تشعرنا  

اننا نريد لشعبنا مرجعية معينة تحدد   .بعضاليفرضه وفائدته أو ضرره. وهذه هي أحد أوجه حربنا المستمرة منذ أمد مع  

 .اذهانهم م يريدون شعبنا ساحة مستباحة لما تتفتق عنه هذا البعض، واألمور

نفس    ، إنهالينةيجة التأثير الفارسي غيرنا الشين إلى التاء أو التاء المهو أشورايا ولكن نت (  السورث )يقال لنا ان اسمنا بلغتنا  

المتأثرين، ونستوعب ما يطلقه   فنحن  أو ممن يدعون هذا األمر األخرين  لعبة سورايا،  علينا ونتقبله وننفذه. ونفس هؤالء 

الفارسية اتخذتها لغتها    ةاإلمبراطورية حتى ان  كانت اللغة العالمي(  األرامية، السريانية)ستجدهم يدعون ويفتخرون بان لغتنا  

 ؟ أدرىفي مراسالتها الرسمية. فكيف يستقيم األمرين ال 

يقال إن أشورايا أصح من اتورايا، ولم يطلعنا أحد على وثيقة رسيمة أو كتاب أو رقيم. في الوقت الذي لنا االالف من الكتب  

  لألخوة أما إذا كان  .  يقار ولحد االنخ وأمثال ا  اشعيا ، ابتداء من سفر  (اتورايا)التي تذكر التسمية    ومئات االالف من المقاالت

بها. هذا إذا كان األمر يستحق    فليزودونامن مؤيدي هذه التسمية المبتدعة من تحليالت أو اكتشافات أخرى تؤيد وجهة نظرهم  

 . نا وانقساماتنالن تضيف شيئا، اال زيادة معانات  أساسا نشر هذه التسمية اللقيطة. ألنها

لغوية متمكنة ومؤلفة من اناس مشهود لهم باالستقاللية الفكرية وعفة اليد وعدم الرضوخ    مجامعالشعوب التي تحترم نفسها لها  

اال للضمير والمصلحة العليا. هذه المجامع تضيف كلمات جديدة أو تصيغها لكي تدخل قاموسها ككلمات جائز استعمالها. أما  

  ، االجتهادالتاريخي الذي ورثناه وعشنا معه منذ طفولتنا خاضع الجتهادات كل من يريد االجتهاد، ليس فقط  نحن فحتى اسمنا

 .بل الفرض كأمر واقع

اننا منذ ما يقدر االلفين    نأشور. متناسيإاله  نسبة إلى  (  بالسورث) يحاول البعض تفسير األمر ان شعبنا يجب أن يسمى بأشورايا  

ه الكون وأبنه يسوع المسيح كمخلص لنا ورفضنا االله أشور كاله لنا. وألجل ايماننا الجديد قدمنا الماليين من السنين قد أمنا بال

يود العودة   عمنمن الشهداء وفي ظله لعبنا دورا حضاريا رائدا سيبقي العالم يتذكر أبد الدهر. ففي الوقت الذي ال اعتراض لنا  

من منطلق ايماننا بحرية العقيدة. اال اننا ال نقبل تشويه اسمنا القومي جراء اعتقادات البعض.    وعبادتهأشور    باإللهإلى االيمان  

اتخذناها تسمية بعد ان أمنا   وإننا(  اسيريان)تحريف السمنا باليوناني    السوراييواليس هذا تكرارا لما نقوله جميعا من ان  

 بالمسيحية؟ 

 حرف من حروف اسمه؟ حاولوا ان تقولوا أو ان تنشروا العرب بااللف أي   أي شعب من الشعوب المجاورة لنا سيقبل بتغير

، بماذا سيجيبكم، هل سيقبل؟ بعاشور؟ حاولوا ان تنادوا أشور  اسيقبلونهحرف أخر، هل    ارب، أو الكورد ب االغراد أو أي

 الن يعتبر العرب والكورد وأشور المسالة اهانة شخصية؟ 

جعل    بقلبه. أي  األشوري، تشويه العلم  األشوريةاضي حاول أعضاء الحركة الديمقراطية  في بداية التسعينات من القرن الم 

 ،االجتهاداللون االحمر فوق واالزرق تحت، بحجة ان دماء الشهداء يجب ان تعلى على كل شيء. قلت حينذاك من حقكم  

اجتها تنفيذ  األمةدولكن  إجرامية بحق  العلم  كم عملية  بدون    األشوريينأخذ مكانته وكل    ياألشوروالشعب. الن  يستعملونه 



 

 

تبديل فيه سيكون عمال كارثيا الن    اعتراض أي انه عامل توحيد، يرمز لنا كلنا وكل واحد منا يشعر انه علمه بحق. ان أي

قسامات. كما ولكن حتما الكثيرين سيعارضونكم وبذا نخلق من رمز يوحدنا إلى أمر مساعد لترسيخ االن  ،يؤيدونكمالبعض قد  

ال تفرضون قوانينكم عليهم، وبذا بدال من علم واحد سيكون لنا    ألنكمالعالم،    أشوري  ان تغير العلم ال يمكنكم فرضه على  

 علمان، وها انا أكرر هذا لمن يحاول نشر هذا االسم فهل من يسمع؟

كنا نحن من يفعل ذلك فما بالكم بالغريب؟ وإذا    إنساننا؟ إذا  لماذا هذا االسترخاص باسمنا القومي؟ لماذا هذا االسترخاص ب 

ليتأمروا علينا؟ لماذا نستبيح ساحتنا، ونطبق كل ما نفكر به؟ نحن لسنا ضد   لألعداءكنا نحن من يفعل كل هذا فهل نحن بحاجة  

ان يفكر الن هللا اعطاه هذه الملكة. ولكن التطبيق فقط فيما يخصه   إنسان    ولكننا ضد حرية التطبيق. فمن حق أي   ،التفكيرحرية  

ومن حقي الحفاظ على نقاء اسمي. وأمتلك في (  اتورايا بالسورث)  أشوري  وحده. أما فيما يخصني فيجب ان اسال بشأنه. فانا  

 . اعتبر تشويه اسمي عملية مقززة أو أكثر وهذا من حقيفرد أخر. و هذا الميراث مثلما يمتلك أي
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