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   ا�$�����ت 

   ا�$!*�� -

�� �� ا���اق  -��P$/� �	��!Oوع �* ا�%��ر ا��U� �3 ةH&
CBRI   

   إی�5ن أآ'م ا
��3ت�...................ا
';� ���3 وا
';� :�5ن��   -١

....  ا
� ��C ا
(ی�� أ�C3 �! ا
-'وری�ت أن ن���و
B �� ا
#;A ا
'اه!-٢
  �ل ;��� دان�

  زی�8 ا
J#��........... آ'آ#ُك *��5ُ� ا
�'اق 
/�Gّ وا
 �م  -٣

٤-  ���/5
  إی�5ن أآ'م ا
��3ت�......... ا
M#آ� وا
 	�! وا

......... ت/��' ت4#ي ���� ان���م وت��� ا
 �م وتO�3 *! اه��5م :���� -٥
                            ��Q' ا
�/��'ي                                            

���ء ا
 �م  -٦ STآ�ت ح !.....   *#ا'�  �Vی( 

  #از أ��!�........  �(ی�� ��م ا
5(ی�� ا
��ض/� -٧

٨-��
  ض�^ ی[ن ی#ن\.......... ]'ی��� إ
Z ا
 �م ...  ا
�(ا
� ان���

  �Vی( �'آ�ت...... ا
 �م ن[*� ان �ن��؛ ان �ن ;83 آ8 ش�ء -٩

  ن#ر ��ض8 *�3س...... و وح(ة أ����cT.... ت�(د أدی�ن�c و;#���ت�c.. ن��#ى -١٠

١١- f�5g
  ;�J ی#�^ ���........  ا
�5(ان�� *'اق �hJ' ی��-! ا


�i.j ا
�	�5 �! شg'ة ا
�#ت  -١٢ .........8�/� ��  *�Jم ش�
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١٣- �Qأن5#ذ GJ��
��ح *'ی�3 . د.... *�3ـــــــ�ت �� ]'یــS ا
 �م ؛ ا
  *�3س

١٤-  G
�[ ��).. رض� اB�* n(ا
��# وا
� ��C �� ح��ة ا��م */� �! ا
  ��ح *'ی�3 *�3س .د

���ء ا
 �م-١٥ �� ���'�
  اده� ا��5*�8.......  دور ا

  ��Q' ا
�/��'ي...... �f5�g ��#اضf ی 8g در�ً� آ�3'ًا �� ا
���ی� -١٦

 �Zc *#دة.... یM'��� أن أآ#ن �Qرتp) أ�# �'ی�( ا
�[ی[ 
Vي ح�� -١٧

١٨-  '.  ا:�' ای/��.... ا
 �م ا
����� ان ن(رك ��ه�� ا

  اب ح�� *� Z..  ا
� ��C ]'ی���� -١٩

  إ�'اه�� ;#ری�
Z ......  أ��q#ا *! ا
 �م و
�\ ا�� �م-٢٠

  ش'ی�ن �(ن� .....  .(ر ن�ی^ ��رس -٢١

� �م ر�r ا.����ت�� -٢٢ �ً�� ���
��s	�ن�� ا .......��'* �/*  


( */#آ�.......    �'ا*� ت�#5 -٢٣�.  


����5g ا
��� ا
��3/� و
� �ه� آ8 ادی�ن ��M' ;�� ا
� ��C وا
���ی� -٢٤ ...
�� ش�0��  *�(و 


�............ت��ی� ..  ا;��Jد -٢٥���
  *5' ا

٢٦-  ����
  ��ح �'آ�\ ا
8�5g.....   ا
 �م ض�5ن t.�5د ن�ر ا


 �م ش��8 ..  
 �م ذات� ان� ���(؛ اول .4#ة  -٢٧  ت� �' ------ و�#
 Gت�	
  ا
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  ر;�� *3#ش..........................................  آ'آ#ك 
5! حS ا
��3ء؟  -٢٨

 ا.��ف �! ا
�M5'آ�ت – ��Qواز| وە} ت�کە .�yی ه�و�ەش -٢٩
� �T'
  دان� نەوزەر �Qف .... ا


�4ى رؤَ
Z :�روةردة و �َ�'آ'دن 
� ]�ش�: -٣٠َ��Vآ �
 Zش��T Zان)�َ
  ....*َ�'ا;�(ا

��� وا
��/�� �� ت���5 ا
 �م �� ا
f5�g5 ا
�'ا;� '�
ه�#ا ��ح�5د ....  دور ا
Z
�*   
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  ا�$!*�� 

�� �� ��gل ���ء ا
 �م وا
���ی� وا
� ��C وا
��(دی� ��	
 ت��3' ا
ق �M	8 و;3#ل ا.' �! ا
��#ل ا
�5'��� ا
g(ی(ة �� ا
��4�5 *5#�� وا
�'ا

.�ص، آ#ن هiا ا
��8 ا
�5'�� ����:' ه�� وه��ك، وی[ال �� ]#ر ا
�	#ی!، 
��5ت
��� ا
�3#ث وا
(را��ت و ا Sو� B�
p . أ.iا ]'ی�B �� اه��5م i


��ت ووض��c �� آ��ب �! ا
��5وت ��	
ت��3' ���وت 5g� f5Q#*� �! ا
Mل، وت(.8 ض5! �83 ن�g5
وض5! . ' :���� ا
 �ما
g(ی(ة وا
�5c5 �� هiا ا

�� ارض�� 
5[ی( �! �cت p
iآ ،!�q�3ح

/�5�c5! وا  ��'�5
ا
��ت ت#��' ا

��'اد ���5 ی�� ���ء ا
 �م،  ��/� �c� 8 ا��سQت، �! ا��5
ا
�3#ث وا
ا
�Q ZنG ت#��' ��Jدر �! ارض ا
#ا;f *! ت�gرب و;�J واراء، ح#ل 


� آ���� ت�/�8 ا
��^ وح8 ا
�[ا*�ت و���ء � � f5�g� ء��� Z
ا
 �م و�# ا
  .ی #د� ا���'ار وا
 /� اه/� 

 G ��ی��3' ا
f5�g5 ا
�'ا;� �� G ا
�(ی( �! ا
4'وح�ت وا�	�ر و
 ،���:ا
#;�fT ا
���ت�� �! ا
��5�g5ت ا
��5(دة �! ا
�#اح� ا
�#���، ا
(ی���، ا

���(ا ا
���T�4 وح�Z ا�5�Q*��، ح�O  آ�نA روح ;3#ل ا.' و B�� 8����
ا
 Oح� ،���*! ای� تJ#رات وت#�cQت � T�� ،��3(ة �� ا
f5�g5، �� ��'ات ��
 
� ت�(ث ای� اش��3آ�ت *���� او ا��c(اف */Z ا
c#ی� �! ;83 ض( ا.'ى، أ

�c

� ت	! �(رو�� او ���4  �cنj� A/Jا، وان ح)Q ح�ت ض���� � Sو�  .  


p ��ن ا
�(یO *! ا
�5ض� وا����دة i
�! ت�gر�B، واح(ة �! 
�c�* ����	
�( �! ا ��

�G ا
�5c5 ا���� ن�\ ا
#;A ی��ن� هiا ا
f5�g5 . ا


��ت ا
�� ت��م ه�� وه��ك، �! ا8Q ح8 ا
�[ا*�ت ���/
�� ا
#;A ا
��ض' و��� 
ونM' :���� ا
 �م وا
���ی� ا
 /�5، ی��ن� �! ;/� و*� ت��g ه�i ا�#ر 


p ;/� اi4/��ت، وآJ5
���ء ��م ح����، وا Z

�5'�� ح#ل آ���� ا
#�#ل ا
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�\ �� ا
��5�g5ت ا
�� شc(ت ا
�[ا*�ت، �8 ح�Z �� ا
f5�g5 ا
#اح( ای-�، 
 ��
ف �!  ا
�(وات �� *5#م ا
�'اق ح#ل ه�i ا
��5ه�� وا
�5 *�(ت ا وأ

��ت ح8 ا
�[ا*�ت، */�B ی��3' نM' آ�G �! ه�i ا
�#*�� اح(ى ���� �;�* �c


���ء ا
 �م ونM' ت G�
��#��' ا
�5'�� وا
�5/#��ت *! ا�� ����
/p ا
cg#د ا

/#;#ف */Z ا��3ب *(م وQ#د او ت'اfQ :���� ;3#ل  �5/ 
:���� ا
���ی� ا
 C�� �

��ت ا
�� ی5	! �! .�
�c ت'��0 :���� اا.' �� ا
#;A ا
��ض'، وا

ان ه�i ا�	�ر تjت� �! و;3#ل ا.'و�B5c  آ�5 ه#، و
�\ آ�5 ن'ی(، و.��� 
  .ا
#ا;f ا
�#��، و�! ا
c5g#ر ا
j�5:' و ا
B�� ':V5 او

ا
�(یO *! ت�gرب ا
�M#ب �� ���ء ا
 �م وا
���ی� ه� واح(ة �! 
 �5c� ل�g5
�� ��/�� �� هiا ا'gن ای� تj� p
i
ا
i���5  �� نM' :���� ا
 �م، و

��
��5ت ا
 نM'ت آ� ن�! ����Q ا
Z و���'ك ا:'ا � ��3/��  و��'ون �� ا
آ�5 ��'ى ا�	�ر و اراء Q(ی'ة وت ��S ا
#;#ف *�(ه�، �Qءت . :���� ا
 �م

 B�[ا;� �� ت��'�
�! آ��ب �! ه�� وه��ك، آ�5 ان�c ���3! �(ى � �]� ا
�'د ا
�f ا
��5ه�� و اراء ا
�� ت�� ا
� ��C وا
���ی� و;3#ل ا.'، وا
�� ت�( 

* Z�3ت ،C��� �c�

�M5ریf ا
��q�3 ا��س �� ����
/Z ض#ء� ا�	�ر ا
 ':Vت ��

/�5�c5! آ� ی��'وا ا
Z ا
[وای� ا
���� ا ��'�
� ��3� او ت�#�' ا

Z/* )*� �5 ی� 85�

�3#ل ا
��(دی� وا
��#ع وا f5�g5
�� ا�c5/��  ت* ��  Sت��� 
p
  .ذ

  

��5ت ا
��  ادرAQ �� هiا ا
	��ب  ت �/�c ا
�(ی( �! ا
��gرب   
 ا
ا
�5/�� ا
�� تVآ( */Z وQ#د ا�\ ;3#ل ا.' ا
��5/^، وا
�#ار وا
���ی� 
 �c�� ه� آ� ت ���د'M��5ه�� ون
وا
� ��C ا
(ی��، وه# �� ی(*#ن� 
�'��0 ت/p ا

آ�5 ان ا
�c�� ��3 ا��/A5c ا�	�ر� �! رؤى */��5 ر���� . ا��Qل ا
��د��
 �iه f5Q ن�� p
i
 ،!�����Q !�qح�� �c�3ؤى �� آ��ب ی�( �ن آ�ت'
ا�	�ر وا
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�8 ی�( *��� � �*(ا 
i3ل ا
5[ی( �! ا
cg#د ن�# نM' ا
5[ی( �!  �5c� 4#ة.
 C�� �� وع ��/�، وا.' ی �ه�'M5
:���� ا
 �م، ��( ی#�' ���ل �� رؤی� 
Q'اء درا�� ��(ان��، آ�5 ی5	! ان ی	#ن ����ح� *(اد ح5�ت  O�3ح
ا��ق 

 ;83 ����5، او �'آ[ :����، و;( ت��C ا��ق ا
����5! ت#*�� �icا ا
�J#ص �!
�M	8 اآ3' *! اه��5 اه��5م �����q ا
 �م و�S �(ی�ت�c ا
#ا���، و
�\ آ�5 
 ��3
�8 ;( ی�J#ر ا ،!������ ����J� د ات��;�ت و'g� �c��3 ان
ی�J#ر ا
 Zcان� '���� ی��� ان ا f� ��� !* �c-�� ،!��/��5
ان Q/#س ا

GQ#� ی�iل ای� cQ#د ���5 ی�� ت'��0 ا
 �م ��! ا�'اد ا
��دی�! و 

/��5�g5ت ا
��5/��، آ�5 ��! ا�'اد ا
f5�g5 ا
#اح( ای-� !�5��5
ه�i .  ا


� ی #د� � � f5�g� د#Qه��5 وj���5ت �Qءت �! ا�	�ر آ��ب ی� #ن 
ا
4
'ی�� ا���'ار وا��ن و��B ا�\ ا
��� ا
�M5'ك  و;(�#ا ن�5ذج ��5c *! ا

  .ا
�� ن��' ��c ا
Z :���� ا
���ی� و ���ء ا
 �م

ان ا
�85 �! ا8Q نM' :���� ا
 �م وا
���ی� وا
� ��C، ی�G/4 ان 
. ن#�' ا
�J5در ا
�5'��� وان نf5g ا�	�ر ا
�� تVدي ا
Z ت���S هiا ا
c(ف

 !��
��5ت �! ������� ن��#ى وآ'آ#ك، ا

p ��ن ا*(اد وت�(ی� ه�i اi

� /�5، ( ا
�(ی( �! ا
5	#ن�ت ا
�#��� وا
(ی��� وا:��� ا
��5/�� �! ت��-��ن

 p3ش��� و���، *'ب، آ#رد وت'آ�5ن وش ،��Tآ�آ� ،���� ����، ای[ی(ی�، ��
��T�c�و�r'ه� �! ا:���ت وا
4#اT^، ه� �'�� 
��3ء Q #ر ) و��ر
�� و

�
��! ه�i ا
5	#ن�ت  و���ء Q #ر ا
� ��C و نM'ه� 
	8 ا ��q
آ�5 ان�c . 'ا;��!ا

	� ی'ى ا
f�5g آ�^ تZ�3 اوا�' ا
 �م ��! ا
��5�g5ت ��'�.  
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  ا�1	�ر ا�$!� ت �/��Kب 

��5ت ��( ا*�ن � ����  ت� �! .�
�c ا���م 

�( ت� ا.���ر ه�i ا
��5ت ح�O ت� �'زه� 
	� تf34  ا
5��c�� �5T �� آ��ب، �*���دن� 
ا
�(ی( �! ا

Z
�jن�c ا;'ب ا Aت ش�رآ �� نc(ف ا
�B، وه� ا�-8 �� �� ا��/� �! ���
 �� B*#اول آ��ب �! ن C3J�� يi
5 ����، آ� تi.j �	�ن��c �� ا
	��ب ا
�� ا
 ،�*' � B5c� !	5ب ���� �/\، ی#/��� A3آ� �cل  و.��� ان�g5
هiا ا

  .و��'��  ا
c(ف ��B ای-� �4'ی�� ا�'ع

اح(ا ��� �#ءا، *! آ���� ادراج */�B ��ن �� ن'Q#� ه�� ه# ان ی�! 
 !� 'qة واآ'	� !� 'qاآ ��g/
��5ت و�S ت / /�c، ح�O ن�;��M �� ا
ه�i ا
]'ی��، ح�Z ات���� ان ن(ر�cQ و�S ت / 8 و�#
�c ا
���، ���cك ا���ذ 
ت آ�5 ار�8 ��� Gوه��ك آ�ت ،���J
ا
����g ا
iي ��ه� ����، آ�5 ه��ك ا

،�cت�Qآ��ب ه#اة ن�� ��
�3�� A�5 آ�نT�5

j� pن ا.���ر ا
4'ی�� اi
ه8 ....   
 S8 و�-��g(ی�، ام ا
������5!؟، ه8 ن���ر انiهG و�S ا
�'وف ا
 p
i
 ،��#�J

��ب؟ ح���� آ�ن ا�' �rی� �� اا
� / 8 أم ن(ر�cQ ح G ا
ات���� ان ن���ر ه�i ا
4'ی�� ون8�j ان ن	#ن ��4��! و 
�\ ���c ای� ح	�5 ، 
آ�5 ن8�j ان ی��c5c ا
B/�� '�r �� ��3، وه� ادرا�cQ و�S ت / 8 
 8�5 ����، و
�\ ا
�c5 ای�5c ت	#ن �� ا
3(ای� او ای�5c �� ا
��cی�، /
 �c
و�#
ا
�c�� �� �c5 �! ا�	�ر وتJ#رات، وه� ��5c ��� اذا ت��8 وت��h' �! آ8 

  .آ��ب ا
Z ا.'

��
 �Qءت �� هiا ا
	��ب آ��/� ا
�c5 ه� � �ه�5 ا
f�5g، وا
����Qت ا

��3ن اه��5 آ8 ���
� و�#;��c، ح��j� �cن ت'ت�i.j�� �c3 �	�ن��c �� اه��5 
�����q ا
���ی�  ����
�#اءا �� ا����دة ���c آ�5دة ��c �! ا
5#اد ا
�5'��� ا
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و���ء ا
 �م او ا]�ع */Z ا�	�ر Q(ی(ة ��i.j ]'ی��c �� ا
��(ی( *! ای� 
���ء ا
 �مزاوی� ی�� ا Z

�4'ق ���c ا .  

  

�� �� ا���اق ��P$/� �	��!Oوع �* ا�%��ر ا��U� �3 ةH&
CBRI  


�� �� ا
�'اق ه# �'ن��� ان �ن� �J5/
 �����q
�'ن��� �( ا
g #ر ا

���ون �f �'آ[�� iی��  ) ���– PANA   - 5'أة
زا
� ا
��^ ض( ا  ( ��

� ��ن 
��5ی� وت�/�� ا]( آ'آ#ك و ���5Q3'ن��� )  ��ل �� ن��#ى
ویc(ف ا
��! ���/^ ا
�#���ت �� ������� آ'آ#ك  ��
�J5/
 �����q
ا
Z �( ا
g #ر ا

 و� �5' ح�Z  ان، ٢٠١١�(أ ت���i ا
M5'وع �� آ�ن#ن ا
�qن� . ون��#ى
ه# واح( �! ���
��ت ا
M5'وع  ) ٢٠١٢ -���ت �� ���ء ا
 �م(و�M'وع 


�� ا
�� ن�iت �� ������� ن��#ى و�J5
آ'آ#ك �� �8�3 نM' :���� ا
 �م وا
 '.  .و;3#ل ا

  

 Gه�ت، �! ت(ری�gم �! *(ة ات� 

��3ء ا B
اه��5 ا
M5'وع ه� ت��و

(ى  �*#
ا*����! ا
Z تjه�8 ;(رات ن�4Mء ا
 �م، و�# ا
Z ر�f و ت���5 ا

��-�ی� ���ء ا
 �م، وت���8 دور ر�Qل ا
(ی! وا
5'أة وا
�3Mب  !�5�c5
�� ا
���ء ا
 �م، وه�i ات�gه�ت ���5Q واح(ة ت	85 ا.'ى ��شp، وه# ��  ��/5*
ی��4 
/M5'وع اه��5 ا
	�3'ة، �نB �� آ8 زاوی� او آ8 ����5 �! ���5ت 
 �cت، آ�5 انiن� ); 'qاو اآ ��
ا
f5�g5 ا
5(ن� �� ن��#ى وآ'آ#ك ��g( ان ���

c�iا ا
�g5ل، وه� ن��5c� �4 ا�A5c �� زی�دة اه��5م ����5ت ا.'ى ای-� 
 Sو� '.
�� و;83 ا�J5

/M5'وع ا
iي یc(ف ا
Z نM' :���� ا
 �م وا G ت�

B
  .ا
5(ی�ت ا
��3(ة 
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  ا�$���!�  

��5�ت *! ا
���ی� و���ء ا
 �م �!  ���. ���آ�نA �	'ة ا*�ن � �

A������5 آ'آ#ك ون��#ى،  �����q
�3'ن��� �( ا
g #ر ا ����
ا
�M5ریf ا

�Qءة �! ا8Q ر�( هiا ا
�g5ل آ�5 ا�/��� �5[ی( �! ا
�5'�� وا
�5/#��ت *! و

����Qت و�'زه� و�������c، ت� ��
�ه��5م  ��g
 8�	Mان ت� ت )�����ء ا
 �م، و 


5(ة ا�3#*�! �� شc' ت5#ز   ���� 5
 و��(�� ٢٠١٢ا*�ن *! ان4�ق ا
C�5
 ا
�'�� ا��م ا.'ی! ای-�  و�/��� ا
�(ی( �! ا
����Qت أرتjی�� ت5(ی(ه� 

 و�� ت/p ا
��'ة و�/��� ا
�(ی( �! ا
5 �ه�5 ٢٠١٢ �! شc' اب ١٠
�hی� ال 

5#ض#ع �� �;�* 'qآ�
�! �#ر و���ت، و أرت��� ان ن��J ا
5 �ح� 
5 ����، و�'زه� وا.���ر ا�-�Q �c�� 8ء و�S ا*��3رات *(ی(ة، 
��ا
��ص 

،�
��5

/J#رة او ا �3 �
�� وه� ت��8 ر��
� ��م، او ت��8 ��/#�� �#اءا 
B�  .و�	'ة ت �*( */�c� Z ا.' و ا
���ی� ��B وا
�3#ل 

  ��ح\�ت  �* �� ذآ�ه� 

��5ت �� هiا ا
	��ب  آ��c3، اآ�دی�5#ن، و����#ن وآ��ب رأي
. ا
 Bدت�� Gن�Q Z
و��J#ص ت#زی��c �� ا
	��ب، ت� ��B �'ا*�ة اه��5 ا
��5ل، ا

 C3Jی �	
��5ت ا
�� A�5Q �� ا
	��ب، ی5	! 
/	��ب نM' ای-� 
ض5! ا
 ،B
5 ���� وا
�cg ا
'ا*�� 
ن���Qت�c :�ن�� �� ا��آ! ا.'ى، ��( اش�رة ا
Z ا
وه� �'�� 
f5g هiا ا
�(د �! ا
�J��5! وا
�3ح�q! وا
����J! �� �34#ع 

��3
  .واح( 
	� ی ���دوا �! ا�	�ر ��-�c ا

��5ت �
� ا
	��ب �	�� ا��م ا
�(ی( �! ��J#ص ت / 8 وQ#د ا
 �c��
�G، ه8 ن��J � �ح� 
/��T[ة ���c او ، ام و��� 
(ر�Q آ����ا

 !������5/
 8 / �� �c�-��5؟، ام ه8 ن/�
ام ح G ) ن��#ى وآ'آ#ك(ا
ن 
	8 ���ل  ،��#�J

� �rی� �� اj � Aآ�ن  �iی�؟ ، ه)g�ا
�'وف ا

،، Bن��	�   �c�� )8 واح	
،،، ا
����g آ�نA ا*�5ل راC���� ،��T ا��ق اهB��5، و
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�G ا
�� ت�� ���ء ا
 �م وح8 ��رحZ/*  �3 ا
�(ی( �! ا�	�ر وا
ا
�[ا*�ت، وآ���� ا
����f� 8 ا
��^ وا
��(دی� وا
��#ع وا
� ��C، ه�i ا
��5ه�� 
 �� ��q�3
ا
�� ت�( ان �! اآq' ا
��5ه�� ای�ءا 
�ه��5م �! ;83 ا
5'اآ[ ا

��

�، و.��� �� ا
��5�g5ت ا
�� شc(ت ن[ا*�ت وح'وبا.  


5[ی( �!  ��'�
ا
5 �ه�5ت ا
�� و�/��� آ�نA آ�q'ة، وح�و
�� ت#��' ا
 8-��� ا.���ر ا#�� Aوآ�ن ،���� 5
ا
����Qت ای-� �! .�ل ت5(ی( ��'ة ا

p ا.�'ن� اه� i
��( ذاتB ، و �	Tش� �
j � ب��	

	� ی#ضf �� هiا ا �c��

�c�� . ،ب��	

�، وض�A �� ا��� !� 'qاآ ��
��� ا
	��ب ا
�M5رآ�! ار�/#ا 
 f�5g/
 ��'�
وا
��3  ت� ا.���ر ���ل واح( 
�c ���، و
	! �! ا8Q  ت#��' ا

 f;#� �� ب��	

� ی�� نM'ه� �� ا ��
��5ت ا
ت�c ���� نM' ا��� 'M��) ���

��3ء ا
 �م –www.tfpb.org .(   

 !� )�ا
�#ل ان أي cQ( او � �ه�5 �� �8�3 نM' :���� �� ا
��cی� 
����Q آ�3'ة ا
Z نM' :���� ا
 �م  ���5�g� ن�  Bذات )��ا
 �م ه# T�Q[ة 
 ��5c� ل�5! .� ،^��
�icا ا
�g5ل �! ا8Q  ت���S  ا
 �م وت�/�8 ا ��'�5
وا
��cQت#ا ��

�3-�� ا
��3 ���5	! �! ت�gوز ا
	�q' �! ا
���3ت وا
��(ی�ت ا 
 B#ن�ت	و� Bا]'ا� f�5Q ن� ��*8 ت���ه� وت��3دل)� f5�g� S8�3 ت���� ��

�ccQت#ا ��
  .ا
�#ار �� �8�3 ا
#�#ل ا
Z ا
�/#ل 
/�M5آ8 ا

 �c�5�;�5 وc��5ردی�، و�ه#	

/�h ا�� !��
ا�' ا.' ه# ان ه��ك ���
'Mوه# ن ،B/Qون�85 �! ا B�
 و�-5#ن�5c ا
iان ی��/��ن ��3ش'ة ��5 نc(ف ا
ن�� 
� ن�(د  :���� ا
 �م، ��( وض���ه�5 ض5! ا
	��ب، وهiا �! ح��c، او
���، :�ن�� ان�c � �ه�5 �� ت�'ف ا.'ی! '�

/�h ا����5ت ��� 
ه/Z ن�83 ا


/�h ا
	#ردی� ای-� *! ا
��ت ���ء ا
 �م�� ��3
  .*/Z �� ی	�3#نB ا



�^ وا*(اد هiا ا
	��ب �jن ا
�85 �� هiا اjوام و�� ت)
�g5ل */Z ا
 ���5Q ���5، ;'اء وآ��ب، آ� ن �ه�Q �c/5ن�� ��
ی��3' ا�'ا ��5c، وه� � Vو
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�� نM' وت'��0 :���� ا
�*�^ وا
 �م، ونfgM ا
�35درات ا
�� ت�� هiا 
ا
�g5ل �� ان ن(*# ا
5 �ه�5! وآ8 �! ی'ی( ان ت�Cg ه�i ا
cg#د،،، ه# 

�5
ت ح�Z ن�5	! �! ت�[ی[ ا��ق ا
5#اضZ/* �3 آ���� ه�i ا
�#*�� �! ا�
�( ان ت'ا��B زرع ا
 �م �� ����5�g، ا
iي یcM( ت�h'ات وت�#ت *(ی(ة 
 ��h�وت'��0 ا
��5ه�� ا
�� ت(*# 
/�#ار ا
��3ء وا
� ��C و;3#ل ا
��#ع وا
��(دی� 

Bن�ت#	� f�5Q !�� �5/ 
  .ا
#�#ل ا
Z ا��ق ارحG ت�B�� #5 ���ه�� ا
���ی� ا

  ك �$�ذا؟
	��ى وآ�آ�

��5ت  �Qءت �! ن��#ى وآ'آ#ك، وه� �'�� 
�( �! اش�رة ان ا

�����دة ���c، وه� ر��
� ی��/�c آ����c ا
Z آ8 ا
�'اق،  !������5
���ء ا�

��، آ#ن�c  ت��C ا
�3ب �J5
ر��
� ��م و د*#ة 
��� ا
��(دی� وا
���ی� وا

����: 'M8 نQا !� )cg

i3ل ا
5[ی( �! ا �cم ا���� 
 ا
 �م، �3(ون :���� ا
�( ان ن��c �� ا
3(ای� ���ء �f5�g ی #د� ا���'ار وا
 �م، أذ  S! ت���	ی5

Sم وآ�^ ی���� 
و�هf;#� ��5 ا
������5!  �� ا
�'ی�4 ا
�'ا;�� . �� ه# ا
 )��
�� و.��� ��
��*��3ر ان�c ض5! ا
S[��5 ا
���5زع */��c، ن8�j ٢٠٠٣ا 

�iل ا
5[ی( �! ا
cg#د وار��ل ا�	�ر ا
���، �! ا
5 �ه�5!  ���� 5
�� ا
 f� ،دا)g� 'Mت� �	
 'M�

#��8T ا*�م وا �cتوار��ل ن 0 �! ���
5 ���� و�#;f نM'ه� �� ا
	��ب،،، وتf�gM ا.'ی! 
�'ا*�ه� �� اش�رة ا
Z ا

���5Q ��/5Mوی �c� �'�:jل ت�g� Bل،،،،،  أن�g5
�� �� هiا ا��	/
 .B�/* ان )� 
ان ت	#ن � �ه�5ت�c آ�3'ة و� �5'ة ن�c یq5/#ن ن�3 ا
�Mرع، �/�\ �#ز 

� او وضf واح(ة �� هiا ا
	��ب ه� ا
��cی� وان�5 ه�  ا
3(ای� 
M5#ار ���
 f� وع'M5

#ا ا
cg#د ن�gح هiا اi�]#ی8، ش�آ'ی! آ8 ا
iی! ��ه5#ا ����، و

���'ن� ی�( �#دت�� 
/f�5g، و�3'وك 
/��T[ی! و
# ان آ8  ���� 5
�! ��ه� �� ا
 S�� �5 تc� م وه�����T[ا، �نB ی �ه� �� د�g* f/� ا
�#ار وا
���ی� ا
Z ا

  .ا
��qء وا
��(ی'



14 

 

 ��
5 ���� ی�� ا
������5! ا
و��5 ان ا
5#ض#ع ، اي �#ض#ع ا
 �iاق، ن���( ان ه'�

�� �� ا�J5/
 �����q
�'ن��� �( ا
g #ر ا iت��� B/5Mی

5 ���� �� د�g* f/� اه��5م ا
�'�� ه�
��( ذات�c، اذ �� �ه� ه�i ا �c5
 ا
 !��
�� و���ء ا
g #ر ا
�����q وا
��;�ت �J5

5#اض�f ا
�� ت�� ا
�#ار وا��
��5ت ا
�� و�/���، واآq'ه� /
ا
5	#ن�ت ا
��5/�� �� ا
������5!، آ�5 و��� 

����5
��! د��� هiا ا
	��ب، ت�3! �(ى اه��5م ا���ء ا ��q
���3ء Q #ر ا !��
��! ا
5	#ن�ت ا
�c�� ��/��5، وه� ح���� ت�	' �;��/
 �����
  .وأ��cر ا
#BQ ا

��5ت ا
�� ت�'ؤن�c ت-�^ 
ا.�'ا، ن8�j ان ی	#ن ا
� )cg��5T وا
 ،���5�g� ا�'اد !�� �c���'م وت� 
ش��� ا
Z ذاآ'ت	� ح#ل اه��5 نM' :���� ا

ك �! ;83 اي آ�تG، ت��g اي ش�ء، ��c ت�3' واذا وردت ��ح�� ه�� او ه��
5 ����، و
	! و��� 
�f�gM ح'ی� ا
'أي /
*! رأیB، وت�3' *! ا
�cg ا
'ا*�� 
وا
���3' تjت� *5/�� اح�'ام آ8 ا
�#�cQت، ون���( ان ه�i ���و
� ای-� �� 
ن�\ ا
5-�5ر ا
��ص ��M' :���� ;3#ل ا.'، ا.�'ا ان �Qءت ای� ا.�4ء 

�ء �� B/�� '�r ن��iر 
/f�5g، ون8�j ان ی	#ن �#ى ، ه�#ة 
h#ی� او ش
S��#�
  . �'ت وت�(ث �� أي *85 ،،،،، و�! اn ا

                                                                                  

   �01 دو�/� 
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  ث$�
	� وا��-" س&�� ا��-"

  كركوك  -  البياتي أكرم إيمان

 والمبشرة إليه الداعية األصوات ترتفع التعايش عن اليوم نسمع ما اًكثير

 تحت البقاء من بدالً الظل معها ونشرت البلدان خيمته غطت إن بالسالم

 في تحدث التي المشاكل بذنب يرمون من وكثيرون الحارقة، االختالف شمس

 أو يشالتعا تطبيق ضعف إلى األوطان في داخلياً يحدث الذي والعنف العالم

  .والدين واللون والعرق للطائفة التعصب يسود حيث المواطنون بين انعدامه

  الحل؟ هو التعايش مفهوم انتشار هل

 في والعيش التجمع حب فطرة على اهللا خلقه بطبعه، اجتماعي اإلنسان

 شكالً يشابهه ما كل إلى واالنجذاب الحب مع أيضاً ولد لكنه مجموعات

 هذا لكن ذلك، في يخالفه ما كل إلى وتردداً قلقاً نفسه في ويجد وميوالً وفكراً

 اإلنسان تماماً، العكس على والنزاع الخالف يحب بطبعه اإلنسان أن يعني ال

 الشعور بهذا يبعث ما كل إلى ويميل الداخلية والسكينة السالم إلى يميل بطبعه

 لذلك اختراقات حدثت وان وشخوص وأفعال مواقف من محيطه من داخله

 لم إن تزول ما وسرعان األشكال من شكل بأي الغالبة ليست فتكون لقانونا

  .معها تتولد قد أخرى ضغوط بسبب تتفاقم
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 مع أو بيننا قرار أو فكرة آو رأي في ونختلفُ عنك واختلفُ عني تختلف أن

 ال هذا الدينية مذاهبنا أو قومياتنا أو ديننا أو انتماءاتنا في نختلف أن ثالث،

 وهم، وهي هو وأنت أنا باأللوان ملونون أننا يعني أنما و أعداء اأنن يعني

 واألصفر األحمر كما األرض على شيء لكل التنوع وهبت قد نفسها الطبيعة

 ال كما وهناك، وهنا هنا بفراشاتها تنشر راحت واألبيض واألزرق واألخضر

 واحداً وباًث ترتدي أن وال الطعام من واحداً صنفاً حياتك طوال تأكل أن يمكن

 للفطرة مخالف ذلك كل اآلخرين، عن تنعزل أن وال  تغييره، أن دون

 في ولذة الفاكهة لتنوع لذة نجد نحن التنوع، عن وتبحث تمل التي اإلنسانية

 نهاراً أو ليالً وليست بديع تعاقب في والنهار الليل بين تتبدل الحياة كون

 الحر بين تندرج وإنما واحداً فصالً ليست الفصول بان وسعداء  فحسب،

  .والثلوج والبرق والرعد والضباب الرياح وبين والرطوبة والمطر والبرد

 إلبداع ودليل بعينه الثراء هو هذا أن والتنوع باأللوان األرض لنا اهللا خلق 

 واالختالف التنوع هذا مع التعامل نجيد ونحن بالفطرة وولدنا سبحانه الرب

 حياتنا، وطقوس وأوضاعنا أمزجتنا ويناسب يرتغ في يجعلنا ألنه ونحبه بل

 ونتعايش نتعارف ذلك، لنا اإلسالم يقول كما لنتعارف وقبائل شعوباً ولدنا

 وبناءها وصالحها الحياة لجمال ونشدو و معاً ونسافر معاً ونأكل معاً ونعمل

  األرض؟ في اهللا خليفة اإلنسان أوليس معاً،
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 في معه لنحي اآلخر مع مشتركة طةنق عن نبحث أن هو فعله علينا ما كل

 زاوية في منهما كل يقف رجالن هنالك أن تقول قديمة قصة هنالك سالم،

 يقف ألنه سبعة، الرقم انه على األول يقرأه متصلين خطين من شكل وبينهما

 التي الحادة الزاوية عند يقف ألنه ثمانية، الثاني ويقرأه الخطين، التقاء عند

 ثمانية هو الرقم أن الثاني وقال سبعة هو الرقم أن ألولا قال الخطين، كونها

 انه وقال لحوحاً كان والثاني  سبعة هو الرقم أن على مصراً كان األول لكن

  اآلخر، احدهما وضرب وتشاجرا صوتهما وارتفع ذلك على واختلفا ثمانية،

 اآلخر يقف حيث ليقف خطوات بعض احدهما يتحرك أن األسهل من وكان

 إال يحتاج األمر يكن لم معه، وسيتفق اآلخر رآه ما يرى سوف وحينها

 على احد هناك ليس فغالباً اآلخر، نحو الصحيحة والخطوة والتفكير الصبر

 الفيل قصة يتذكر واغلبنا الواحد، للموضوع مختلفة نظرات هنالك وإنما خطأ

 ما اآلخر وقال كبيرة أقدام إال الفيل ما األول قال عميان، أربعة تلمسه الذي

 كانوا كلهم طويل خرطوم انه الرابع وقال أنياب انه آخر وقال ذيل إال هو

 لكن ذهنه، في فعالً به امن وما به فعالً أحس ما قال وكلهم صواب على

  .جميعاً قالوا ما باجتماع كانت الحقيقة

 أن دون لكن عنك يختلف إنسان مع واحد بمكان تعيش أن التعايش هو هكذا

 بتطرف، تعامله أو تؤذيه أو تعاديه فال تجاهه مشاعرك على تنوعال هذا يؤثر
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 بعضنا مع نتعايش كنا إن وخير نعمة واختالفنا وتلوين تنويع فاختالفنا

  .ولنظرته ولفكره لآلخر واحترام واهتمام بحب البعض

 منه أجزاء كلنا نرى الذي الفيل وهي ثمانية والرقم سبعة الرقم إذناً فالحياة

 السالم فينا ويعم والصورة النظرة لتكتمل اآلخر ولنحب نتعايشول فلتعاون

  .النفوس رخاء ويسود السالم وحولنا

  

  

  

  

----------------------------------------------  

  البياتي اكرم ايمان

  .العراق وخارج داخل في الجوائز من بالعديد قصصها فازت كركوك من وقاصة كاتبة

   المجاميع من العديد لها طبعت – العراقيين والكتاب دباءلأل العام االتحاد عضو

  iman.akraam@gamil.com.العراق وخارج داخل في القصصية

  



19 

 

  

   ا�����b ا�*��� أ�&b �� ا��0ور��ت أن 
���و�L �� ا��-_ ا��اه� 

  

   ن��#ى –ت/��' / دان��ل ;��� 

)
�8 وأ�C3 �!  ا
� ��C ا �5c5
ی�� وا
���ی� ا
 /�5 أ�C3 �! ا
5#اض�f ا

� آ�'ی� ��
ا
-'وری�ت أن ن���و
B �� ا
#ضf ا
'اه! و.��� ��( أن أ�C3 ا

�
��

#�Q ا
���8 �� ا
#;A ا#�	�
  .��h'ة ��( هiا ا
�4#ر ا

 ����: �cدی� و��)��
 ور��5 هiا ا
�4#ر آ�ن�'ن�A أ�C3 و��/� نM' ا
����q ا
�
4'ف و�	8 أش	�
�c وأن#ا*�c ون�! ن��� أن �� �8 ا�Q#اء ا
�M5#ن� ا

 ���T�[م �! �'ا*�ت دی��� و#�

� ا��
وا
�#ت'ات ا
�5 �ر*� ا
�� یcM(ه� ا
 !����( أن أ�C3 ا
(ی! �J(را 
/��';� وا
�[اع وا
J'اع  ��#J.و*';�� و

���(ام اtن �ن ا
�M#ب وا�;#ام �� ���/^ ���ع ا
��م ، وهiا ی�#د إ
Z �#ء ا
 Z/* Z/*ا� Z

� ا
�J#د إ��
��ا
(ی! آ���8 
/�J#ل */Z ا
5	��G ا
(ن�#ی� و
OqQ ا
-��ی� ، وهiا ا
�#ع �! ا
 ���� ت��3' �! ا.4' أن#اع ا
 ����ت 

  .وا.4' ���آ� ود��را ش��� 

 !�� �5/ 
ت وا
	�G ا
 �5وی� أآ(ت */Z ا
� ��C ا
(ی�� وا
���ی� ا��'
ا
أرادت أن ت#ح( ا��� �'���c ر�r ا.��ف ا���Qس وا�
#ان ا
M3'ی� و
  .ا
0 .. وا*'اق 

 إآ'ا� �� "نiآ' ه�� ��#ض ا
M#اه( إذ ی�#ل ت�3رك وت��
Z �� ا
�'ان ا
	'ی� 
) " ص ( وی�#ل ا
'�#ل ��5( " ت��ون#ا */Z ا
3' وا
��#ى " وی�#ل " ا
(ی! 

; !� 8Jن�� وا�.'ة أن ت)
p�4 وت��4 �! ح'�p وت��# أ�-8 أ.�ق أه8 ا
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 p5/� !5* " �/* م��tع ( وی�#ل ا" ( �	�
*�ش'وا ا
��س إن *��M ح�#ا إ
  ".وان ��� �	#ا */�	� 


���ی� ا
 /�5 وا
#ا;f إن ا
5'ء إذا ن�' ��ه�i ا
M#اه( �� ا�t�م آ/�c أآ(ت 
�5#ض#ع ح'ی� ا
�(ی! ا
�� ا;'ه� ا
�'ان ا
	'ی�  ��/��5
إ
Z ت/p ا
�35دئ ا
 S5*ی�� �� أ)
�5#ض#*��  ی �B إ ا*�'اف �jن�c ��� ��3دئ ا
� ��C ا

 B5�; )��  .���ن�B و أروع �#ر� و ا


(ی�ن� �� C�� �
وا
C��J إن ا�t�م 
� ی	! وح(� �� اش��5
Z/* B ��3دئ ا
 �c/�g5 ���� ت�#ل �� إن
  .ا

C� 5
��: ;�ل ا
 �( ا ، �	�-h3� Z
رآ#ا �*��	� ، أح3#ا أ*(اءآ� ، أح �#ا إ
 �	�
  ا
0...�/#ا �8Q ا
iی! ی ��#ن إ


� ��ن آ8 ا�دی�ن ا
 �5وی� تc(ف إ
Z ش�ء واح( وه# ���ء اtن �ن ��
��و
  .و����r ا
��J�M اtن �ن�� */Z أ��س ا
��� و ا
�35دئ

5���ن [
B ا Sوی��� Z/q5

 ��دة ا
������ وا
���ة ا�����O ی��� اtن �ن 
'���  .ار ا
�� � و ا��! ا�5�Q*� ا
'وح� وا


��3 ا
�/�5ء إذ  ی�#ل اح(ه�  8�5Q '��
# ا��'ض�� ان اf5�Q : ه��ك ت��
 8c� ن واح( أو �� ;'ی� واح(ة�	�5وی� �� � 
ت ا��'
ا�ن��3ء وأ���ب ا
ن�J#ر أن ی�8J ا
��ف ����c أو ا.��ف أو ن[اع آ�  ی5	! ذ
p ، إذن �� 

�

�5ذا ی�f ا �g���
�ف وا
�[اع أو ا
J'اع ��! �Vی(ي أو أن�Jر أو أت�3ع ا
ت ا
 �5وی� ��
 G3 ی�#د آ�5 ذآ'ن� إ
Z �#ء ا���(ام ��'
ا�ن��3ء وأ���ب ا
 ���4
اtن �ن ا
(ی! وانB ی��Z/* )5 ا
M	/��ت وی�'ك ا
5-5#ن وهiا ه# ا


� ی8J إ
Z �'ح/� ا
�4'ف وه�� ی3(أ ا
��ف ��! ا�دی�ن��
�� وإذا ا
	3'ى ، و

� إ
Z ا
J'اع وا
����g ی��'ق ��
��ا��5'ت ا
��ف یVدي إ
Z ا
�[اع و

 \���
  .ا�.-' وا
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 G�

� ه# ا
4'یS إ
Z ا��
��
�رت��ء و Z/q5
إذن ا
� ��C ه# ا
4'یS ا
�	8 ش�  �/� Z/* ��/�gوح وی'
وا
 ��دة وانB ی��� ا
c#اء ویc4' ا
�/G وا

'ت�43! ��5 ه# اآ3' �! أن� �� وانB ��(س �5! .�ل ا
� ��C نg( أن� �� �
  .ی(*#ن� إ
Z ا���'ار ا
'وح� 

 ��Q#5
���ی�م وا
 �#ات ا S/وآ8 �� ی�� ��
ا
� ��C ی��� أن ن� � ا
�5ض� ا�

� إ
Z ا
���ی� ��
��وإن�� ن��
� ا
�/#ب وا�رواح ون(*# ا
Z ا
�G وا
#�Tم و

 �5/ 
 .ا

  

  

  

  

 ----------------------------------------------------  

 دانيال قاسم 

 وهو نينوى لمحافظة التابعة االقضية احد قضاء في ولد وإعالمي كاتب  قاسم دانيال
 الصحف من العديد في صحفيا مراسال عمل اإلعالم مجال في ويعمل صحفي كاتب

  .الكترونية ومواقع والجرائد

 الشرق جريدة في ذلكوك فيها محررا ثم ومن الموصل راية جريدة في مراسال عمل 
    .                                                                   نينوى إذاعة وفي الفضائية العراقية قناة في مراسال ويعمل اليومية

Danial_qaseem@yahoo.com 
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  ا���مو �/�eّ ا���اق �3�$ُ� آ�آ�ُك

  ن��#ى / ا
J#�� زی�8

  

 ��i ا
�'اُق ی�B/ُ5 ا
iي ا
8�5g ا
#BُQ ذ
p ا
iه! إ
Z ی��3دُر آ'آ#ك ;/�� إذا
 أ����� رآ�[ٌة ��c آ�3'ا د
�� ا
��ری�� 
�B�ِ5 ی��4 ا
iي ا
#BQ هiا ، ا
ِ�َ(م
�� 'Mن Bرت#� B�5Q'وت Z

� إ��

�c �5! ، ا
��ر�Q ا�. f�4� اُق ی'�
 أن ا

ِ̂ ا
#��ِء ��fَ3 أن 
/f�5g ی3'هَ! 
¢�

� ی�8ُc ه�� �! وا��/
 ُی jُل ح�! ��
�'اُق ، 
!* Bآ'آ#َك ��3'ُز ه#ی� Z/* B�/T��.   


�c ا
iآ'ی�ت �! ا
	�q' ا
 4#ر ��! ن�'أ ا
iات�� ��'َت�c ت����J إذا آ'آ#ُك ، 
 ا
#ح(ُة ْتو
( ��c�5 ، آ��#ن��c *'ش */Z ت�'�fُ ;#ٍة آ8ّ أّن ی���� ن�/5ُّ\ ���(ه�
�cَء و���Q ^
¢�
��5 ، وار�ً� �ً� ��ر ح�Z ا
�G¥ أورَق و���c ا'� �c8 �نqّ5ت 
fَ;#� G/�

�/Gُ ا
�'اق Q � �! ا�� !� B��c� ي أنihی Zح� '.¦ ���� !� 

� g

iا ، ا Aْ�َ/.ُ �3 آ'آ#ُك/;.   


/���ی� ��qل .�َ' ت8q5 أن�c نgُ( ;/�� ت�ری��c �� ت����5 إذا آ'آ#ك �5/ 
 ا
�cّن� ���q5� ّ̂ 
/#]! آ �c��� )ت�#ح f� ، ا
�'Q\ زه'َة 
/#ح(ِة 
��8َ5 ا���

fَ-�
 ا
�'اق ح(ی�َ� ت[اُل و آ�نAْ آ'آ#ُك .. ا
�3�5 حgِ' �#َق ا
��3ء حgَ' و
�c� ); Aْ*زر �� Bرود أن#اع آ8§ أرض#

���4 ا �ic
 ا
���� ��[ت�c ا
�(ی�� 

�c�	ون ����
   ..ا
��ص وأری�cg ا
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 ن�# ��B وی�cMّ* 'ُ�4 ا
��5ُم ی��3 َشْ�ِ'ه� ��/Z ، ا
�Gّ �(ی�َ� ت8q5 آ'آ#ك
 ن�# ا
�'اق �#ا�� ه� وا
�� ، ا
5(ی�� ه�i *�#اَن �(ر� */Z ح��� أ.'ى ¦��ق
��Q �4ء�
   .ا
 �م وواح� ا

)�
 Aِ;'5ُ\ أشM
 ;4'ِة أول¥ أرضZ/* �c و��Aْ4 ا
�(م ��i آ'آ#ك */Z ا

�c �[اوجا
 و�icا �4't�5(س ا
 رح�c5 �! ا
5M � ا
�4^ أ
#اُن و
(ْت ا
8q5�
 �iان ه#
 ه#یُ� ت�c�ُ5g وا
�#���ت ا
/�gcت ح�O �! را��T ت�#*� ا�

   ..ا
�'اق حA5�. Z/* �c��3Q �ً��5Q §G ا
�� ا�رض ه�i إ
Z ان��5ء

  

 وحGّ �رضا حG§ ا
�/��� ��i أوَده� */Aْ5 ا
�� ا
#��� ا�م¥ ه�i .. آ'آ#ك
 ا�م 
�c�� �ic ]�*ً� ا
[ی�#ن أش�gَر ی[ر*#ن ا����ء � �رع ا
 �م وحGّ ا
�#ة
��
ء و
(ْت اVَء ه���   ..واح(ة �4ٍ! �! ت#اTَ� ا�

  

 ا
5q5'ة وا
gM'ُة ، أ*(اٌء 
/�5gِل وش8�5Q §p آ�c�� ¥8 وآ3' آ'آ#ك آ3'ْت
'ُq	ی �cوَل .. را����� ¥'M
 ی�ّ'َق أن * Z .. �#داء T�5��c �ً5�r �� ی��0َ أن ا
!�� ح[ٌن ی3(أ *�(ه� ، ا
�h� �� Gّgَ'ه� ی/�� آ� آ�3ِ'ه� إ;��َع وح�وَل ا�.#ة 

�̈��M'ی�ن ت 'ي ا
gM#ن وت�ّ� �'ح��c �#اZ/* )T یZh4 ی��# �cأی�� .. !ّ	
 
 وأ*�دْت و�[;��c ا
5�r ©'Mِ� ن�# ا��(ْت زر*#ه� ا
�� ا�ش�gر .�ل �! ی(ا

 اّت�cِم �! ا
cg5#ل �! ا�ت� ا
5	ُ' هiا ی�5ّ	َ! أْن ;83 ا
�'اق أ��B إ
�c Zی#�َ�
GTi
   ..ا
��#ن �! ا
	�q' أ�	Z ا
iي ا
 ���ری# ذ
p ی��د  آ� ، ا

)�
 Aْ34ش ¥̂  ا
�3�5 یُ( و��Aْ وQ#ده�، ;��#ِس �! ا
��';� *�#ان وح(ت�c آ
�c
 �ً�Jُر وأ*�دْت ، ح�gأش �c��ّ�[اء و'�J/
 cت �روح)h� �iُر ه�gا�ش 


��ٍ� آZ/* ©8 ت�#5 !� �cح��ِت..   
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 */Z ا
Q#5#د ا
8�5g ا
��#َع أ����c�ُ ت8ُq5 وآّ�� 
/�'اق ;/�3 تZ�3 آ'آ#ُك
�c8ُ وت�8 .. أرضq5ت BَQاق و'�
�� ���B ی-�ء ا
iي ا
8�5g ا�� 8َ3�� � 
f�5g
�jن آ�3'ًة ��Mرًة ا
��د�� 
ªی�م وی��4 ا Aَ�3
�jه/B ض�َق ��5c ا  ی5	! 

»ت� !� BQ#ن أن .�ر	ی B

/�(.8 دوُر  �� BونVش ، 
�ِ( ی5	! و �;'��
 أن ا

/(.#ل ا
�3َب ت(ّق .. Aْ
 ، ��آ��Z/* !�3Q �c �#�#�ً� ;[ح ا
�#س أ
#اُن ��5زا

Aْ
 إی#اء */Z ;�درًة ا�ّم و��زا
A ش'��تZ/* �c ت�5# ا
[ی�#ن Jr#ُن و��زا
�cT���  ..وا
 �م 
/�Gّ ا
�'اق *��5َ� آ'آ#ُك و��زا
Aْ .. ا�*(اء آ�( �! أ

  

  

  

  

  

  

----------------------------------------------------  

   وصحفي كاتب – الصوفي زينل -

   تلعفر – نينوى

   العراق في والكتّاب األدباء إتحاد عضو_ 

   العراقيين الصحفيين اتحاد عضو_ 

 zeynalsoffy@yahoo.com : اإللكتروني البريد_ 
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  ا��Uآ� وا��K	� وا�$/�!�

  

  إی�5ن أآ'م ا
��3ت�

��5c آ3'ُت  ی5	��� أن ! آ	8 ]�8  ی5	�B أن ی� Z ح	�ی�ت ]�#
�B آ�Aُ أن�
 )/.� �/�

� آ8  �cوی'�
 �c�/��� !� ��5* �c�*)��أن Z ت/pَ ا
�	�ی� ا
�� ا

 ا
��cر دون �3'ر ��� �ن� 
/�#م �c(وء وا
�� آ�Aُ ا]/�c�� �c3 أح��نً� أی-ً� ��
�	8 ا�� �م وت��cJ */�§ دون  ��3r'
أح�c3 وآ�نA *��5 ا
��#ن� ت��Jع 
 �J�
تg� '�i(دًا �'ة وا:���!، �� آ�ن ی�g/�� أ�-/�r Z/* �c'ه� ه# أن ا
آ�نA ت-� �cM(ًا ت�q5/�ً� تB*)�3 وت3(ع ���c�� 8�Q �5� ��5* B ح	�ی� �r' آ8 

#�4
� ا
�� آ�

�c �! ;83 وا
(ي§ �8 وت�#;A *�(ي */Z ح	�ی�ت ا f5ا�� Aُ
 !� �� Aُ�3ات ح�! أ�#�� )�� � ���ا
��J ا
J5#رة ا
�� آ�A ا;'أه� 

�g5�ت ا�]��ل Sُ/أُت أت�)�  .ا
5(ر�� و

 !� �*#5gو� '	 
آ�نA *��5 ت�-' ����� ا
�Mي و���c آ#ب آ�3' �! ا
	 

��3Q B�� 85ً� ش�cً� �� ا�ش#اك وا
 	�آ�! و�/��� واح(ة، آ�نA ت�'غ ا '

���J^ ا
����J وت#زع ا
 	�آ�! وا�ش#اك �� �5g#*�ت ;'یB�� �3 وت�'ك 
��! ! ا
5/��� �� ح��� ا
����J وح�(ة �c
�4�وت3(أ � 'د ا
�	�ی� وه� ت�'ك أ

�3'ا*� �Q*/� ��� أت��8 أن ا
J#ت ;�دم �! �	�ن �� �! ا
�-�ء  �cآ�� f�أ��
)�5
  :ه� ;f4 ح�� ت��(ُث وت���ُ\ وت�^ وت�M5 وت�M'�� ه�i نوان ا
�f4 ا

 �/T�* ،!آ��� 
آ�ن ی� �	�ن �(ی�� داT'ی�، ت��� ���c :�ث أ���ف ���/�� �! ا
ا
 	�آ�! و*�T/� ا�ش#اك و�/��� وح�(ة ت��� ���(ًا *! �'آ[ ا
5(ی�� 
��5'ده�، 
� ی	! أي �! ا�ش#اك وا
 	�آ�! ی�G ا
5/��� أو ی/��c�� G أو 

إ
��c ��� �ن�c�* ��/��� �c �� ا
M	8 و�ن�c أ;/�� �� ا
5(ی�� و�! دون ی��'ب 
 �� �c�

�M* �c'ة آ�3'ة آ�5 ا
�3;�!، وآ�نA ا
5/��� ت��'ب إ \�/� �/T�*
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	! دون Q(وى دو�ً� آ�نA ت��ن� ا
J( وا��c[اء  �c/5M

�ن-�5م  �
���و

� ت	! ت	ُ! �ح( �! �Q'ان�c ا pَ

��( أو ا
-���hوا
��5داة ور�r ذ.  

 Bات'��� !�5���� '	 
ی��� آ8 �! ا�ش#اك وا
 	�آ�! دا.83Q 8 آ�3' �! ا
�8 و��.�4!  ���/5
�5
B و]�B5 ا
�/# ���gه/�! و������! أ�' اg�و�'ح�! 
 �c���. 8� B��'�;ا Gنi
 \�
 �c5(ی�� و]'ده� و�#ت
*/��c ����5! ن���c �! ا

Z/* A3وذات ی#م ه ،�cووح(ت �c�* 83g� A� ا
5(ی�� ری�ح ;#ی� ش(ی(ة ض'
ا
 	' ونq'تB �� آ8 �	�ن ��Jرت ح�3تB ا
�3-�ء ا
���� ����:'ة ه�� وه�� و 


�[ع��  .   ه�� وه��ك و;( أ����c هiا ا��' 

 '	 
راحA ا�ش#اك وا
 	�آ�! ت��ول ن�8 ا
��3ت ا
�3-�ء وإ*�دة ���ء 83Q ا
 ی�8ُ5 �#ى ح�3ت ;/�/� آ8 
	��c آ�نA تg( �� ذ
��M� pَ آ�3'ة �	ً� �c�� 

 Zت ح��*� 
�'ة و ت	�د ت��5Q 8Jً� إ
Z �'آ[ ا
5(ی��، ح�و
#ا وح�و
#ا 
���( وت'ددت ;83 أن ت��'ب  !� pَ
��4#ا �! ا
��G، آ�نA ا
5/��� ت'ا;Gُ ذ
وت�'َض */��c ا
5 �*(ة، وا��#ا �ن�c آ�ن#ا ����Q إ
Z آ8 �'د 
� �*(ه�، 

�#اQت�85 أض��ف �� �'*�ن �� ت�� Aن�	ز ��gن� '*� ا
Z/* ���/5 ا 
Bن�	� Z
ش	'ت�c ! ی�5/#ن و �� ه� إ د;�ST و أ*�دت ��5'ده� 83Q ا
 	' إ

 �c
 ���� 

�8g وا
�(م 
�c�/���5 ا��ا�ش#اك وا
 	�آ�! وه� ی�M'ون 
 ،�ً��5Q �c� ی #c� '�3	
��A ا
 	' ا �� �c�� أ.�'ًا أن ت��� �c�/* و*'ض#ا

  .�c ا
�	�ی� إ
Z ه��وت��


��5 ه# ا
��#ع و
! ی���c أ�(ًا �c# ن��5 �! ن�� اn �� هiا �* �� �cی�� و�� 
 �5�ا
	#ن، �(و�ً� ��g( ���� ا.��ف �� 
#ن ا
M3'ة وا.��ف �� ا
/�h ور

�gcت ودو�ً� ��	#ن ه��
pَ ا.��ف �� ا
�#��� وا
(ی!  !� �cذات �h/
�� ا

 وا
���5(ات ا�5�Q*�� وا
 �����، وه� ن��5 
����رف وا
i5هG وا��	�ر
 Aآ�ن #
 '� 
ون���ی� ون���ون آ��
#ان �� ه�i ا
���ة �/! ت	#ن 
���ت�� ذات ا
�/#ن واح(، �! ه�� یjت� ��c#م ا
���ی� �f ا�.' �8Q ا
��� ا
'�r( و
���ة 


#ان أ�	�رن� وأ
#ان �M'ت�� و�� ن�85 �! أ��5ء وأ
��بj�     .�/#ن� 
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�B یGg أن ن�iآ' أن ا.��ف ��� �!  85�
ح�Z ن�5	�c� !� ! ا
���ی� وا
 ��! هiا ا
	#ن ا
	Gg�� '�3 أن ن��83 ا.��ف ون��'�B أیً� آ�ن ن#*B و 
 !��/��5
��! ا 8��	�
�� آ/�ً� �c# ی��S ا�gف ه# أ�' ای��.ن� Z أن هiا ا

�5g
��  .f أ.�'ًا إ
Z ا
q'اء وا
�	��8وه# ��[ة و
�\ *�3ً� �� أي ��� وی�#د 

أن� وأنA آ�j'اد �� هiا ا
f5�g5 */��� ا�c�Qد tی�gد ���M� ��4'آ� �f ا�.' 
 ���
��-�� ا
��3 و G��
 �! ا
O�3 *! ن��ط ا.��ف ��د��� ن��� ��ً� ً)�
�� دا.8 �(ورن� ا
 �م، */��� أن ن(رس ون��/� ون�'أ ونg'ب �� آ8 */� أو 


55	! أن ت �ه� �� ��c ا�.' وا
��'ب �! *�
B5 وإی�gد ا
��4�5 �	'ة �! ا
ا
�M5'آ� ا
�� ��[رع ���c آ�ن� ن�3ت�ت اt.#ة وأش�gر ا
�¢.� وهiا 
! ی	#ن 

# ان(���g �� ا
f5�g5 و
� ن��3( أو ن��[ل ;/�ً� �! ا
��#ع وان  ن'�� أي  إ

�#/; G س وآ��

# آ�� �	'ة �M	8 ;��4، ویGg */��� اح�'ام ا Zح� �c
 !
���/��! ن�! وه� �� �	'ة أو رأي أو ��� أو أ�'ًا و
(ن� */���5Q Bً� وهiا 

5'ون� وان(�f� ��g ا
�5c� f5�g5 آ�ن 
#ن�� أو دی�ن��� أو �� ���Jات #
 ی�� إ
�iه��3 أو 
f� ���h ا
�jآ�( */Z أن ا
���ی�  ی��� أ�(ًا ا
iو��ن ا
	/� وإن�5 

���
ظ */Z ا
c#ی�، و
��iآ' دو�ً� ;�J ا
5/��� وا
M#آ� وا
 	�! ان �gم �f ا
وحi3ا 
# �J; �c�� ��/�Q �� ;83 ا
�#م �]��
�� و أح( ا
��J �� ری�ض�� و 

 .�(ار���

----------------------------------------------------  

 

    ايمان اكرم البياتي 

 .لجوائز في داخل وخارج العراقكاتبة وقاصة من كركوك فازت قصصها بالعديد من ا

 طبعت لها العديد من المجاميع – عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب العراقيين 
  iman.akraam@gamil.com.القصصية في داخل وخارج العراق
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���� ت�gي ت/���  ث!��� اه�$�م 3� وت&�9 ا���م وت�	� ا 
�!�م 

                                                                            '��Q ي'��/�
  ا

  

�� ت/��'، �f5�g شc( ا�.�'ة ا
q�:� ا
 �#ات .�ل'r 5#�8، �(ی��
 ت�3ً� ا
'qی� أآ���/
 !�� ،B���[أ )����5�8 ]5\ و���و
� ا
��^ ���c ��د ��#ات 
 ا

  .ا
#Q#د وا:�3ت

 pأن ش '���* �Qا *! .�رiه f5�g5
  ا�ن�ن�� نM' �� �/�3ً� دورًا 
�A3 ا
���T�4
 وت#ا�8 ا
�5�5[ة ا�5�Q*�� *�;�ت�c أه/�c *! ُ*'ف �(ی�� �� وا

�cT�������c، ���5 أ �(أت ا
�� ا
��;�ت ت/p �! أ;#ى آ�نA ر��5 ا
�'وف أن إ 
�ً� ش��ً� ت�#د�M� Z
  . *c(ه� ���S إ


� ٢٠٠٨ إ
Z ٢٠٠٤ �!  �#اتا
 .�ل 8g ت ST�:#
 *�( ت/��' �� ا
'���5 ا
��( أنB إ �iه�3ً� ���/��! 
�J�M! زواج p
ت *M'ات �A/g ذ��
���8 ا 
 ا
5(ن� ا
f5�g5 ����5ت �! ا
	�q' أ.iت ا
�� وا
��#ع وا
���ی� ا
 �م :����
Z/* �c/ه�، آ�ه'Mن )����ت أن  f�5g
 ا�.' ور�� ا
ُ�';� أن ی��! */Z ا

  .�gc'ة وأ�'ًا �c(�� ودورًا و���;�! أش�ء �#ى ی�/^ 
� وان���م

 أن�c ی'ون آ�ن#ا اt*�م، و��8T *3' ت/��' *! ی �5#ن آ�ن#ا �5! ا
	�q'ون،
Aت�� ��c*�5 ح�ل أذه�ن�c ی'اود وا
��^ ا
5#ت وآ�ن د.#
�c، ی5	!  �(ی�� 

،�c5��� �c�	

 زاروه� أن و��( ا
�#م و#gاوت# �� �c*آ� أدرآ#ا ش#ار Aآ�ن 
p/8 تT��#
 ;( ا
[ی�#ن أ�Jrن ی�Mه(ون وه� �5Q/� ه� وآ� ������g� ،�c ا

A45(ی�� أح�
�� �#اه�، �� */Z ت 5# آ�نA ا
�� ا
��^ أدوات *! *#ضً� 
 و� �ت�! ا��#اق ش�ه(وا ��ً�، ا
5(ارس وی'ت�دون ��ً� ی/�3#ن ا�]��ل ش�ه(وا
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!��

#ح�M ت/��' ی�J#ا أن �(ل و��ت#ا وا
'��ن، ا�� �cی��3'ون ً�q� ی����/
 

�c ا
5(ی�� أن �	�ن�c أدرك أن ��( وا
 �م وا
��#ع �ً��5Q �� ی5	! و�
 أن 

 ��'اده� ن� �ً� وا���'ارًا أ��ً� أح(ث ا
iي ا��' ا�.'، *! ��5[ل ���c ی���
����c وا
�	��8 ا
��Jه' 
��#د.  

��ت ا
�#م f�5g
 �� وی�5�g#ن ،)ا
��س .-' (ا
5#ح( *�(ه� �� ی�Mرآ#ن ا
 �#;�c �! وی�3-�#ن ،)ت/��' ;/�� (
(ی�c وح-�ري ت�ری�� ��َ/� أ�'ز

� �T'
 ا;��Jدی�، ا
5(ی�� ر�T آ�ن أن ��( ]#ی/� 
��'ة ا
#ح�M *�ش ا
iي ا
��( ی(ًا ی';J#ن ا
f�5g و��ت �J;ي (ر'�
 ی�'�#ن�c، ش���3 ر;�J أشc') ه'

 وا
��J ا
�'ی�� ���ح�دیO ا
/�O/: 8 وی�-#ن واح(ة، �T(ة� */Z ویg/ #ن
�5! ت/��' أ;ZJ �� ی��� �! تf5g وا
�[اء ا
�'ح ����8 و��تA ا
�'ا���، 

  .و��c4 ی���

 *T�M'ی� وش���3، ر���5 *(ة، �cQت ان�gز� �� ��هA5 ت��S �� أن شp و
 أن */Z ه�� ا
f�5g ی��S ��/�� إ*���� و��/� أن إ وإ*����، :����� ودی���،

ِ� �� وا�آ3' ا��'ز آ�ن دوره�َ 85M
 �(ی���c ت�ری0 �� �#داء ���� و]� ا
Cی(ة ���� و��)Q ]	ت'ت �c�� ة���
�jن واtی�5ن ا�.' اح�'ام */Z ا �� 

�c�5gی 'q�5 أآ� ،�c;'ی� �	ت/ �/��#
 ی5-� 
� ا
iي) ت/��' ت/�[ی#ن (ه� ا
Z/* B ��jات �#ى ت#�� f� أ]��ف ��! ا
��;�ت ور�0 ا
	�q' ح�S نBأ إ أر

��4�5
  .ا

!	
 f� p

5(ی�� ذ�� �Q��� Z
 ا*��3ر ���' یJ�� i.j^ ه�دف إ*�م إ
�cص وض���

#Q#د ا
�(ث ن�8 *�( ا 8Tن وأش��ص و��#
 ا
Q��5'ة ی��و

�(��ء �cT���
����S أ C
�J� G��	و� ��Qj�� ،�c*آ�5 أوض� �cأن �Q��� Z
 إ
�#ا;�c ا
�c#ض� ����q

�	#ن ا p

�'��0 �5'ًا ا
#ا;f ذ 'qت أآ�;��/
 

،��*�5�Q
 ���� ا�� A;'�  ا*��3ر ���! ا�.f� i تf5g، ا
����q أن شp و
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�ً� ت��� ا
5(ی�� أن��r �ً����: �ًMو�/��ً� �#ح ،'��/
 اه��5م وQ#د *(م �8 �� 
�icا ،Gن�g
  .ن��ا
5( ا
�V5 �ت �! و ا
'���5 ا
�cgت �!  ا

 آ� ٥٠ ا
r 8�#5'ب ت/��' ;-�ء �'آ[ وه� ت/��' �(ی�� شc(ت •
 ا
5#ا]��! �! ا
�(ی( ض����c راح ٢٠٠٤ *�م ��( آ�q'ة *�^ اح(اث

A�35(ی�� وا�
 ]���T �'اع و ا�'ی	�� * 	'ی� 
�5/��ت �'آ[ ا
 ح�g ح�O �! ا
�'ا;�� ا;-�� اشc' �! واح(ة وه� ��#ات 
�(ة

   )ا
�5((  .ا:�� ت�#*�c و ا
 	�ن
   

  

----------------------------------------------------  
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 �3اhi ���ء ا���م

   ن��#ى – �Vی( �'آ�ت ح ! 

  

Sو]'ی ��'gة وه(ف وت'	� Bك ان'��/
 Sذه��� و]'ی �
. ا
 �م ه# ح�
'�qوه�دى و� �� �
� �/5#س و�r' �� #س ���( و�q� م ه# ش�ء� 
انB ، وا

�
انB *85 ون���g و�#ق . ش�ء ش��J و����� روح� و*5/� ��/� ودو
  . آ8 ش�ء انB ]'ی�� 
/���ة

 B5/وی�� 'M
ان ا
���34 ا
M3'ی� 
� A ش'ی'ة وان�5 ان �ن ه# ا
iي ی��8 ا
�)��وان ا
���34 ان �ن�� �� ا
	�q' �! ، ور��5 ی#ر:B ا
� ا��Qل ا
�� ���ت� 

وا
'�3r �� ت���4 �� ی��'ض �8�3 ، اح��ن ت�G/4 ا
��#ق وا
��gح
�cن�(وان ، ]5#ح�تن �ن�� تp/�5 ان�ن�� ا
�#ی� وا
'�3r �� ا
�p/5 ا) ا

  ).ا
cM'ة(وا
 �4'ة وحG ا
�c#ر وآ G ا*�gب ا
��س

 ن�f �� آ#ارث �M'ی� �	
 �*]�
،   �� ی�G/4 ��� ض'ورة ت#B�Q ه�i ا
�#ا��3Q اذا أردن� أن ن-5! ا
 �م، أن ن�/8 ا
� ح( �� �! ا���(اد ا
��س 

��Z5 ا
�'ب آ�5 ی �5 ����°
ووا�c ، GQ ا
��/ #ف ان	/�[ي �'ت'ان( ر�8
 Z583 آ8 ش�ء �� ه� ح; �c5-�5ر أن ی�
أي ان �ن ی'ی( ا
��gح �� هiا ا

  . و
�5ذا ت�jM، ا
�'ب

�
��
، �#اء آ�ن هiا ا�:' .�'ا أو ش'ا، ان اش��ص ا
iی! 
�c أ:'ه� �� هiا ا
�c�/* '4� ه�ت، *�دة، ت�gث ات��3 ذات :r3#ن أو. رr'ی �c� ط�Mن �� 

 Z/* ی��#;#ن �cن�� ت��� ت/p ا
5/	�ت ا
�� ی�M'ون ً�hا�� B�� ن#/h� ی
�c�� ه�'�r .�c/�3� ی��'ض �� Z/* G/h�

��gح �� ا��، و:�ن�� ذ
p اح �س 



32 

 

���ء */Z �� ادرآ#� �! ن�gح �c
، ان�� ;( ن�Jدف " و:�
�q اح�'ام ا�.'ی! 
ن�! 
 �� �3g'ی! */Z رد ا
�(اء 
�c ا
	'اه�� و��h ا
��3 �! ا
��س 
��،  و

8q5
�� 8q5
�8 ی��h3 ان ن��gوز ا
'وح ا
M'ی'ة 
(ى ان �ن وان ، و����/� ا
 f�58 */��� ان ن��� �
 Bاذ  ان C�� �
ن �Z ا
� ت���S ا
'�3r ان �ن�� �� ا


�(اء ن�#ن��� ا أن�� ن �f�4 �! ن�ح���� أ ن���8 هiا ا
�(اء، ا
��س �! ا
�M#ر 
B/q5� .�c�[ا#* �� '�h

��c ا
C��J و�� ی��M� !� B�* �Mرآ� ا�� p
أ�� . وذ


/M'ور ا
�� ی��ن��c ، اذا أ*#زن� ا
��c وت/p ا
�M5رآ� �Q�* )g��5ل أن ن�
�
��
  .ا

��� آ�G ا
��ری0 ا
�Z ت�(س  �� �)gی� �� ن'M
�� یfgM ا
M' وا
�[وات ا
'M
�� وا
�[وات ا
M'ی'ة وذ
p ی�#د ا
� اح	�م ا
�، ا
�'وب وا[�

وان���ت ا
�� تVدي ا
� �'*� ات��ذ ا
�'ار،  و���5 ان�c آ�نA �'ه#ن� 
���M واح(  Z-� �5�� ) )T��
و�� ی���i �! ;'ارات وه�� نg( )  ا
p/5–ا

ا
����� وا
��5'ی! ا
 �����! ی'�Q#ن ا��3ب ا
�'وب و�r'ه� �! ا�#ر 
  .ا
�Z ت�/S ا
�M5آ8 ا
� ان �ن

  

 Bاتi����ء ا
 �م ی�#GQ ان ت	#ن ن��4 ان4�ق ه� ان �ن  �
 ��� ���و
وا
��س أن� �c، ��� �'وف ا
J'ا*�ت ا
(ا./�� ت�Cg ات��;��ت ا
 �م أح��ن� 

���ء ��م ح���� Sن�درا �� ت�� �c�	

 �م یGg ان یZ�3 . �� ای��ف ا
���ل و��
�! ا
J#اب أن ا
�j4 ی���ج ان �� و���� أن ن�ح± ��(ر . �! ت�A ا
� �#ق

B3	ان �ن ی'ت �
 ، أ�� ا
���34 ذات�c �� ی5	! أن ت�Z/* ،Z4 ا;8 ا �cن�

��س ه� ا
iی! ی��#ن �� ا
�j4 ح�! یr#J#ن ;-�ی� وأح	���، تJ(ر أح	����� 


p ���ه� ، iوآ ���
ان ا
iي ن�G ان ن3'ز� �� هiا ا
 ��ق ه# ان ]���3 ا
�gوات ��/��
��� وا'�

�� �� ت[ال �	'�� ا��
ه�ت و��8T ا*�م �� �#رت�c ا
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B�/* f5�g5
، ض( ا
 �م او j�c� '�rة 
��3ء ا
 �م،  وت'��� ا]��ل وت��q^ ا
 ت�(م �� ح���� ا�' �#ى اr'اض ا
��3 �! ا
��س ��3�5
��� ا'�
  . وان ا

 Z/* ول)
ن�# و*/Z �8�3 ا
�q5ل  ت[ال ���ه� ا
��ری0 ت(رس �� f�5Q ا
 Z/* 'J�

�c ا Gی! آ�i
یJ#ر 
/(ار��! ان ا
��دة ا
� 	'ی�! �� ��ده� ا

ح�'ام �8 ا
��(ی\�� ���5 –�� ح�! ان�c . ا�.'ی! أ��4ل و]��#ن Q(ی'ون 

� #ا �� وا;f ا��' و�� ���� –ا
��/ #ف ان	/�[ي )  �'ت'ان( ر�8(ی'ى  


�c ا
�#��S �� ا Gآ� !��Qح�! ن���� ت ا��
��دة *(د آ�3' �! ا�'اد ا�� ا
وهiا ی��� */��� �'ا��Q �#;��� �! ا
��ری0 وی �#GQ */��� ا
B�� O�3 . ا.'ى


$/j.� ���$��ه�Q N(ًا ،b	�P5 ا�KU��� lا���ر� ".�
��� اج	�  ت �K� ،
 L	ل ا�����K �� ��1� ا��0، آ� 
�M �P�mق ا��� L/�%� # ا���	وا�$�اض

&
 o�Hآ$� ه� و� L$.ء -&�ل و���&� p	iا��� ت�* ا س�س ا�� �!Oج��ر ا� ��
ا �1 ا��� ت�* ه� ا �1ى ا��آ	4ة ا ��ز ���!	h ا س�!�ار وا���م وه� �� 

L!	!�  .�%e ان 
$�0 ج$	�� �� س&	5 ت

  

----------------------------------------------------  

   تلكيف – نينوى –مؤيد بركات حسن = 

   بغداد –لسفة في جامعة المستنصرية طالب دكتوراه ف

  مدرس مساعد في فاكولتي العلوم التربوية في جامعة دهوك 

  ناشط مدني ومهتم بدراسات السالم و التسامح 

moaedbrakat@gmail.com  
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  س�م �*��� ا���ض/� ا�$*���

  ا
5#�8-أ��! �#از

  

!
 ا
�'ب �!ز *�ش �! إ أ���د� ی(رك و ����� ی��c و
! ا
 �م ی�'ف 
���ره� واآ�#ى وا
�'اب وا
(��ر  ���دة و ا���'ار ��rب *�ش �! أ

Zض#�
 ا)�  .وا
j54ن��� وا
 	��� ا
c(وء �! 


�3(أ  �! ون�S/4 أ��]#ن إ
��c د*� ا
�� ا
��ض/� ا
5(ی�� ���C ر�� �� او

�5 ا
5(ی�� ت/p ��5ء �! ه��ك��
 آ�ن وإذا ، ا
 �م ی #ده� ا
�� ا
5(ی�� ا


�� ا
5(ی�� 
�/p ��	��/� �#رة ر�� ;( ا
iآ' ]�G ا
�#ن�ن� ا
��/ #ف���
 �� ا
�' ز�!�r ن��s� �� اiه ،!�]

� ز���� ا��
 أ�#ات �! اذان�� ��A5� B ا
iي ا

8����
 �! *�#ن�� واد��A ا
(.�ن را��T �! ان#��� وتA�3M وان��gرات ا
�8 ا
��ض/� ا
5(ی�� ت/p �#رة ����دة أح#��Q �� وا
����g، ا
5#ت ����' �� 

 ارض�� */Z وت';( ���T�5 �� ت�#م آ�نA ا
�� ا
�3-�ء 
/��T�5 ح����Q اش(
   .ا
[��ن هiا ;83 وا��ن و�	#ن ���Jء


�� ه� �8 ا������ ا
�	'ة ه� ��
 �م�q5
 آ8 �! ت8�g ان شjن�c �! ا
�� ا
 و]5#ح�ت أ���ل #B�Qت شjنB �! ا
iي ا
 /#ك ا
 �م أي �c# ��ض/� �(ن� �(ن��


� �	�ن أي �� اtن �ن��
��.   


�5 ت��/#ا�* �� أذه�ن	� ��  ار�5#ا .. ]���T أو :���� او ����� .�ف 

	��c وأ�	�ره� وت4/��ت�c وأش	�
�c أ
#ان�c ���/�� وQ#ه� ����J�� ا�ی�دي 
��

/-�c�� ���h �	�ن  ا
�/#ب ��¢ )��

C وا
	'� وا�J5
 .. ا
��J�M وا
 أ����cT ن�#س ���c ت�Z��J ا
�� ه�i �(ی�� أي ا
��8 وان��'وا ا
�	'ة ت�j/#ا
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S/م وی�� 
.. اB/Q �! ون�85 ن	( ان و*/��� ون����5 نB/�j �� هiا .. ��cT�5 �� ا

� A ه� ��
 آV � 8و
�� ه� �8 أ.'ى دون و�cQ ¦.' دون ]'ف � Vو

 نM' �� ا
'آ�[ة وه# ��سا� ه# �8 ا�ه� ا
(ور ی�f اt*�م و*/Z ا
�'ا;��!
�*#
  .ا
��س ��j	�ر وا
';� ا
 �م :���� ت��j\ �� ا


�� ا
� ��C  �	'ة */Z أ�� ی ��( 
/ �م ا
�f/4 ان �J5
 ا
iات ون	'ان وا

�[ام
��� وا�� �! �	�ن آ8 �� ا
�'ا;��! آ8 ��ن 
��� اشp و ا���/�، 

 �م ی��V#ن  ا
�'اق .�ر]��� ���
��3�5 وا f/4�
 . أ�-8 
5 ��83 وا
��5 و��5ء ارض ��
�'اق B	/5ات �! ی'�. S5*رة و*�#ل ز��� و#��� 
Gا�]��ف ���(د أ��8 وش� Gاهi5
 �(ی�� 
��3ء .�3J ارض ه# وا�دی�ن وا
��/p أشB3 ��ض/� ��
ف ;83 أ��]#ن إ
��c د*� ا¦ !�� 
 �#ى ن���ج و ا

Z��5 وإدراك *S�5 و��c ا
��#س 
��Jء 
 .�ر]� ر�� �� ا
�/�� و;�B�5  �ما

�i5(ی�� ه
  .وت	#ی��ت�c ا

 ا
5(ی�� أ�\ ��rب �8 �� ����زع ]'ف أي ی(��B ا
iي ا
�3ه� ا
5q! إن 
 ا�رض iQور �� 
�-'ب ا
 /�3 تj:�'� ی�5( ا
 �م ��c وا;J( ا
��ض/�
 و;( ]#ی/� ;'ون� 
/��#س ر���� ی5 � و;( ز��B ی4#ل ;( وأ
�5 ح[ن� وی��	\

   .ا
��د�� ا���Qل :f� B�5ت(

�� Gن�g
 ا
#*� ت�S�5 �� ی �ه� ���jن ا
��� ��ن ا
#;A ذات و�� ا.' ا

V 5و
�� واtح �س�� ��gن� ت)/�
�3�5 �#ی� ا
���ی� �jه��5 وی�M'ن� وش���3 �� 


���ء ا
���رب ی��� ��
 �م وا
#�Tم�8 وا�دی�ن وا
�#���ت ا
i5اهG آ8 ��! وا 
!��   .*�#ان�c آ�ن ��5c فا�]�� آ8 


��5 �	'ة ه� ا
 �م �	'ة ان و��5 اذا�* �h3ان ی�  او iQور أي 
�c ت	#ن 
5 �
�5  ا
�G ت��� ا
 �م آ/�5 ن ش���J، اr'اض أو ������ ارت�3]�ت
 وا

5���ن وأ��ن[
�G وا�� ش�#ب وت��� �(ن ت�jM أن ی5	! ا
��5ه�� و��ic و
S/أ;#ام وت� �c��5ت وت��g� �� 8� م� 
 *�#ان�! وا
 �م ��
�G . ا
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��-�ء آ����5 وت';( أح���� �� ت��� ا
�� ا
��ض/� 
/5(ی�� ��رزی! !�� 
  .ت�	�'ن� �! Q[ء وتC3J أ��Qن��

)� إ
�B ن8J أن ی5	! وآ�^ و��ه��B ا
 �م �h[ى ن��c أن أردن� �� اذا 
�� و
 او وا
J'اع  ا
�[اع أ]'اف ��! ��M'آ� ���'��ت نg( ان */��� �B، ون�#ا�8

��
 ا
�� ت/p او ا
 �م ت���S ]'یS �� ت�^ ا !�Vم ت� 
�� 
���ی� و�� 
�5/ 

��دات ت�85q و;�� ���ه�� �! ا
�J#ر، �' */Z ا�� ،)�
���
 ا
� G وا


��ت  ا
�M5'آ�، ا
��ری��� ا�ح(اث وا
�J5ه'ة،���
 ا
#اح(، ا
(م  ا
�(ی�5، ا
'�J5
 .�ل �[ده' *'اق �� ا��Z5 ا
c(ف ذ
p آ8 �! واه�  ا
�M5'ك، ا


C وا
���T�4 ا
��^ أش	�ل �! ش	8 أي �!�J5
 �! و�r'ه� ا
��J�M وا
   .*3#ره� ی5	!  ا
�� ا
�M5'آ�ت


��M'ك f� ن �ن��tون���*8 ا �c�� وع'M5� ی��� ��
 �م  ا
5 �(ی�، ا
 �م 
���� ا
��5#ر وا
�	' ا
 /�� ا
��8 ا
Z ا����د ��/�5 زوای� �� ا
#;#ف *! دوا


�M5*' ا
��*G و�� ا.��ف ��#
� �8 �� ا
5M\ ت�A وا
��� ا
�#ا]^ و 

'أي��  
/#د ی� (  ��-; . �c/� �/� !� 8آ p/ت ���

 �م أ���� وا
��5ن� ا 

/� ��5ت ��B �	�ن  ح�ل إ
Z ح�ل �! ی��/�� ح���� �T�4ر
 ا
c#ی� وتZ�3 ا

  .وا���'ار وا��ن ا
 �م ی #د� �-�ء و  وا
� G #ىا
c *'ا;� ا
��5#ن�

------------------------------------------ ----------  

  ام اف الموصل اذاعة  في يعمل أمين فواز 

   سنوات خمس من اكثر منذ الصحفي العمل يمارس

  donjuanff@yahoo : االلكتروني البريد
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  ا���م إ���M r!��... ا 
�!��	� ا��*ا�� 

t	4ن ض� p

	��ى  -��  

  


� �� وی���S ی5' أن ی5	!  ا
 �م �jن ا����5 ا
��gرب أآ(ت 'gت��ه� ی 
�� وت��ون�gای !�� ��ا
 ا
3/(ان �� و.��� ا
�M#ب �! ش�G �ي ا
5	#ن�ت 

 ��(دة أه(اف وذات .�ر�Q� ��Q(ة ن���Q �ًQءت ا
�� ا�ز��ت �! ت��ن�

�/S و����ری#ه�ت Zض#�

� �t'اره� آg ' ا
��;� ا��
�� ت/pَ ت���S و

  .ا�ه(اف

 ح�ت �� ا�ز��ت �! ]#ی/� *�#د ]�/� ��c �' ا
�� ا�ح(اث و��( ا
�'اق
 وا;��Jدی� �5�Q*��ا ا
��;�ت أ]�ر �� و.��� ا
5 �(ی� ا.���ق �!

�M'ی� �#ارد �! ی/�5	B �� �! ا
'Z/* �r وا
���ون�� 8	Mی�ً� ت]. �ًTدرة ه��; 
�� �

�c ح��hن�� ا������ Sة .�4 و�'�J; ا��( ]#ی/� أو B/���
 .�ن� �! 

  .���(�� ح-�ری� وح�
� ن#*�� ن�/� إ
Z ا
����� ا
3/(ان

 ا
�(.�ت Q'اء و���(ة r'ی�3 ح�
� ا
'ا�(ی! وادي ��د �� یg'ي �� إن
�cت�Q'��ُو ��

� إن ا.�'ا;�c ی5	!  ���ه� �� ش���3 وض�A ا 'gح5/� ت !� 

�4�
 ا�5�Q*� ا
���5 �� ان���
�� ا
�(ا
� إQ'اء إ
Z ا
�cد�� وا
3'ا�� ا
���� 
 أن ��( ا
��آ�5 ا����T��q ا
�'وف Q'اء ا
�5'وض� ح�
� �ن�c وا


�5(�� ا
��5#*� ا
�M5آ8 �! 
�(ی(ا إ
Z ا
�'اق ت�'ض�� ا
�� ا
�'ب ���c و
A�J* B� A�]�4;�ت وا���
 إ
Z ا
�'اق 
���8 ٢٠٠٣ *�م وا
�5دی� ا
M3'ی� ا
�/( ا
�'اق �jن ت�'ی��c ی5	! أوض�ع f;وا Aل ت��ح�
� ا��
�� ن���B إ���ط و


/(و
� ا
����� ا
Z�3 وآiQ 8ری� و�J#رة �cت� �Vو� A�/.ی( و)�
 �! ا
 ]����T ح'ب أ�#اب إ
Z و�#ً ا
���T�4 و���c ش�B3 �	#ن�ت ��! ا
�#ارق
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���ه/�� (دو
�ً� ت�'ف(، #
  �! ت5	�A ا
�� ا
���دات �! ا
�/� ض�5' �! ی��� 

�� �! ��T]Q ح�
� وت���S ا
C/ 5 وا
J(ام ا
�(ه#ر ح�
� إی��ف�J5
 ا

���[#
��! ا p/5(�#*� ا�]'اف ت
 وا
5#روث 'ا;�ا
� ا
��ری0 .�رج ا
  .ا
'ا�(ی! وادي 
G�M ا
�-�ري

�����5� ی�^ ا
�'اق �jن أ.'ى �'ة یVآ( �V5ش' ن�'ج ا�ی�م ه�i اح(ث و
Z/* ی( ت(ه#ر أ*��ب)Q �� �
 رش(ه� إ
Z ا
�J�5ر*� ا
 ����� ا
	�8 ت�( 

���5�/� ا
���زت �3(أ و�S وت�85
 أ�	�ره� و]'ح ا
�#ار ]�و
� إ
Z وا
g/#س ا
 ا
(��#ری� 
/�#ا*( ا
��Q[ ا
�S�34 �� ا
���3ت وإزا
� ا
��gح�ت ���Sت أ]' ��

��

� ا
(و
� ��V �ت 
��3ء ا
#]�� ا
�#ازن �! ح�
� تg ( ا��
�� �� ا
M'اآ� و
��! ا
�#ا�S �! ح�
� وت�[ی[ �cQ أی� �! ات��ذ� �� ا
��'د و*(م ا
�'ار ات��ذ 
 یM	�ن آ#ن�J �5cديوا;� ا
 ���� ا
�g5ل �� و.��� ا
 ����� ا
�#ى

 وی(�f ا
#ا;Z/* f �/3ً� ی��	\ اح(ه�5 �� اض4'اب وأي واح(ة 
�5/� و�cQن
��gت��  .ا�5�Q*� ا
�#ازن ا.��ل 

 ���د� واض�ً� و��ً� ا
�'اق �#�^ �Qءت ;( ا
(��#ری� ا
��5ه�� إ
Z ا
�#دة إن
 د��#ر یVآ( وآ�5 ���دة ذات � ��/� واح(ة ات��دی� دو
� ا
�'اق c5Q#ری� �jن

�jن ا
3�د G�M

/ /�4 ا
�(اول وإن ا
�5(اول وإن وش'ی���c ا
 /�4ت �J(ر ا 

/�c�5 را�-� ا
�'ا;�� ا
 ���� وإن ا
(ی�5'ا]�� ا
4'ق و*3' �/�5ً� ی�� 


/(.#ل ������ ;#ى أی� أ��م ا
4'ق وإr�ق ا
��T�4 ا
��c4' أو ا
��J'ي 
 ا
'��ه�� ./S و�c(ف ��5*�اQ ا
5 �#ى */Z وأ�� ا
 ����� ا
��(دی� ض5!

��*�5�Q�5
� ا���5qر �sن ا
�5
� اQtد ا�3/
 ا
��5#*� �(.�تB وت4#ی' 
 ود���c ا
3�د �����'ار ا
	��s� 8نB ا;��Jدي ا�t�ح ت���S إ
Z و�#ً
 ���/�� ���ه' �! ا
�#م یg'ي �� *	\ */Z ا���م إ
Z وا��� .4#ات

�5
� ا
� �د �ت���� ;83 �! ا
���8 وا.�'اق
 إ
�B ت�M' �� وإن واtداري ا
��
�5ن�� ا
�[اه� ه�'3
��� ا
(ورة و��i ا
�5ض�� ا
 �#ات و.�ل �jن�c ا���
 ا

Z
) أ
^ ١٩ (*/Z ی(ه� وض�A ;( ا
�qن�� ا
5'ح/� ���J^ إ
Z و�#ً ا�و
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 ا
iي ا
�4' هiا أ��م ��[م ا
#;#ف ا
�#ى ه�i �! ی�G/4 وذ
p � �د ;-��
8	Mوات �� �ً�ن[ی ی'q
�5
�� ا
  .وا;��Jدی� ا

��5
�� ا����� ا
��#ان .�ل و�! �sن�� �(ء */Z و*#دًة

�(ا
� ا
5'ت�3 �� 
��

� �� ت�gوزه� ی5	!  .�4'ة *��3 أ��م �sن�� ان��� 8Jن� �
 ان���
�� ا
�(ا
 ا
��J�M ا
�-�ی� ���8 و;�م آ'د���ن ا;/�� ��8 آ�5 ا
��م ا
��# وإ�(ار

 �� ن#*�� ن�/� إح(اث ذ
p ی'ا�S أن ویGg ا
�-��T إ]�ره� �� ��cوو�
���3ء وا
M'وع ا���5qر *5/�� fری�M5
 وا
iي 
/�3Mب، ا
�85 �'ص tی�gد ا

�3��� ا�]'اف و���� وا
��5ه( ا
����gت �! 
/�'ی�g! و.��� ���c أن�M
 ا
 ا�ز��ت ح8 إ
Z إض��� ا
�'ا;�، ا
f5�g5 �!% ٦٠ یM	/#ن ا
iی!


#�� ا�.'ى وا.����ت�� ،�*�5�Q
�5(�ِ� ا�� ا
 	! أز�� ح�c�� 8 و
�
 ا�ر��� وح�#
�c ا
5 �(ا�� ا
M3'ی� ا
����5 إ
Z و�#ً ا�5�Q*�� وا
�(ا
��J
 وإی�gد ت�c��34 ح�
� و�� 
°ن �ن ا
 ����� وا
�'ی� وا
�(ریG وا
��/�� ا


�'اق ��'�f ا
5��5T ا
��5.�ت�� وا
��3ء ا
 �م ]'یZ/* S ةآ�3' .4#اٍت 
  .ا
�-�ري

----------------------------------------------------  

   نينوى – صحفي كاتب – يونس يزن ضيف 

 العنكبوتية الشبكة على لموقعها ومحدث الثقافية األديب صحيفة تحرير سكرتير يعمل
 .وصلالم صدى صحيفة في الثقافية الصفحة ومسؤول ومحرر). االنترنت(

 في الفضائية الرشيد قناة ومراسل. العراق صدى صحيفة في  محررا يعمل كما
  .الموصل

dafe_yazen@yahoo.com  
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	�؛ ا 
��ن -&5 آ5 ش�ءا���م��

�34 ا  

   نينوى – بركات مؤيد

 التى ال تعرف شيئاً  كثيراً ما يراودنا نحن الشعوبسؤال نعيش بسالم؟ متى

وعدم الشعور ، ما يولد لدينا حالة من الخوف، واضحاً عن مستقبلها

ولعلنا في هذه اآلونة نشهد الكثير من التقلبات والتغيرات على ، باالطمئنان

  .ما يجعلنا نعيش ازمة ثقة، الخ.....الصعيد السياسي وااليديولوجي والعقائدي

وان ما تحمل له االيام ، ه غير مستقروان،  فكل واحد منه يشعر انه مهدد

بوصفه يمتلك ، وان االخر يسلب حقوقه ويتفاخر بذلك، ليست باألخبار السارة

 الى افتعال المشاكل ويولد الحقد والعداء الذي ؤديوهذا ما ي، القوة والجبروت

وعالم الخيال حيث ،  الي احالم اليقظةيلتجاال مبرر له، ما يجعل الكثير منا 

ونرسم حدود الحياة كما نشاه من غير تدخل ، هااضات التى نرغباالفتر

ربما بدافع التهرب من الواقع الذي ، الخاصة بنا) اليوتوبيا(ونضع ، االخرين

ولكن السؤال هنا هل في ذلك حالً للمشكلة؟ ، ييرهوالذي ال نستطيع تغ، يؤلمنا

تفهم االخرين الن المواجهة ومحاولة ، كال،الجواب بكل تأكيد وبكل اختصار 

ومشاركتهم همومهم قد يؤدي الى القضاء على االزمات ، واحترام آرائهم

وهنا يجدر بنا االشارة الى ، والمشاكل التى نعاني منها في حياتنا االعتيادية
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وضرورة التسليم ، ضرورة زرع الثقة ووجوب العمل من اجل الصالح العام

تها على االخرين ليست اال بأن األفكار المتعفنة المنحازة الى تفضيل ذا

  .امرض مدمرة يتوجب معالجتها

 نعرف أنو،  قيمته الحقيقيةنعرف أنو،  جميعاً أن نعيش في سالمحقنا فمن

 العنصرية والطائفية المقيته التى النعرات نتخلص وبشكل نهائي من هذه متى

وهنا اجد نفسي في حاجة للرجوع الى التاريخ من اجل دعم . ال تنفع احدنا

فكلنا نعرف الظروف والحياة ، رائي هذه في السالم وحاجتنا الماسة لها

الصعبة التى عاشتها اوربا خالل فترة الحربين الكونيتين وما خلفتها من دمار 

، وليست على اوربا وحدها بل العالم باسره، على الحضارة االنسانية برمتها

 مسيرة تقدم العقل وايقاف، ولكن ماذا استفادوا غير القتل والسلب والدمار

فقد كان من الواجب على سماسرة الحروب التفكير في التنافس ، االنساني

 في مسائل ضيقة االشريف الذي يفيد االنسانية بدال من تحجيم وتقوقع عقولن

  .ال تجدي نفعاً

حقيقة االنسانية التى تجمع ،  من هنا يتوجب علينا جميعاً التسليم بحقيقة جميلة

انسان قبل ان يكون ايزيدياً او مسلماً او ...  فاألنسان، لهالجنس البشري ك

مسيحياً او صبياً، او ديانة اخرى ينتمى اليها، حتى وان لم تكن معروفة 

 يةفاالنتماءات الدين، للكثيرين، وقبل ان يكون كوردياً او عربياً او تركمانياً
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وهي ليست ،  بعدوالقومية التى كلنا يتفاخر بها ليست اال مسائل نتعلمها فيما

فاالنسان يولد وعقله صفحة بيضاء،  وان ، انسان،سابقة على كون االنسان 

فما دمنا نشترك ، تجارب الحياة هي التى تخط سطورها على هذه الصفحة

فلماذا ال نحول انتماءاتنا الدينية والقومية الي وسيلة من ،جميعاً في االنسانية 

يع االديان واخالق جميع الشعوب الن غاية جم، اجل خدمة البشر جميعاً

ورسم الطريق ، بحسب اعتقادي هدفها واحد هو الوصول الى طريق الحق

ورفض مبدأ  ، وتنادي بضرورة التسامح والتعايش السلمي، الصحيح ألنسان

  . يدوم فترة معينة لكنه لن يستمر ابداًقدالن فرض القوة ، القوة والعنف

ا االمر المهم ،  صدقوني متى ما استطعنا  قرائنا ومسؤولينا من له يد في هذ

ومتى ما استطعنا ان نغرس في قلوبنا ، التغلب على هذه الحواجز الضيقة

فكل ، مفهوم قبول االخر كما هو وليس كما نريد نحن الستطعنا العيش بسالم

فرد منا يمتلك اراء وافكار ربما تكون مغايرة تماماً عن التى لدى االخر،  

فاذا اتفقنا جميعاً ، يكون عامل قوة وليس عامل ضعف يتوجب ان ذاوه

وكانت آراؤنا وافكارنا كلها تدور في محيط واحد وتنحصر في زاوية واحدة، 

فلن نجد في انفسنا الرغبة في العمل والتقدم؛ الن الروح المبدعة التواقة الي 

وقوف التقدم والتمسك بنور الحقيقة تسعى دائماً الى بلوغ اهدافها عن طريق ال

  .عند الكثير من االراء واالخذ بالراي الذي يجده صواباً
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فاالختالفات ،  فاالختالف ال يعني الغاء االخر كما هو رائج لدى البعض منا

كانت عامالً من عوامل النهضة العلمية والثقافية واالقتصادية في البالد 

لذي ننشده فلماذا ال نحذو حذوهم ما داموا قد وصلوا الى السالم ا، الغربية

واخيراً ان دعوتي كمواطن يعيش في منطقة بحاجة ماسة الى ، جميعاً

االستقرار ينتمي بأحاسيسه وجوارجه الي هذه المناطق التي تشهد التعددية 

والنزاع، التى تتكون من اطياف متنوعة من اديان وقوميات ومذهب الي 

،  بانتمائي لهاعتزاو التعايش السلمي يجعلني اشعر بفخر و، والتسامح، السالم

و ان نعمل جميعا من اجل هذا الهدف، الذي ان لم يتحقق فأن االستقرار الذي 

فلتكن دعاؤنا انسانية ، ننشده والتطور الذي نأمله لن يتحقق في وقت قريب

وال ، والتعايش السلمي، قبل كل شيء وليكن شعارنا هو نعم للتسامح

  . وال للحرب، للتعصب

 ----------------------------------------------------  

   تلكيف – نينوى –مؤيد بركات حسن = 

   بغداد –طالب دكتوراه فلسفة في جامعة المستنصرية 

  مدرس مساعد في فاكولتي العلوم التربوية في جامعة دهوك 

  ناشط مدني ومهتم بدراسات السالم و التسامح 

moaedbrakat@gmail.com  
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  و وح*ة أ���i.�.... -��	�ت.�ت�*د أد��
.� و.. 
	��ى

   ت/��'    - ����ى / ن#ر ��ض8 *�3س

                                                                 

. ا
 /�5 ا
���ی� *! واض�� .�ر]� ی'�5#ا أن ا
�M#ب آ8 أو
#ی�ت �! ��ت
 ا
�4#رات 
5#اآ�3 ا
3/(ان آ8 ت4#ر �� ن#*�� ;�[ة یM	8 ا��' هiا آ#ن

�/T�c
��! ا
 /�5 ا
���ی� ���c ا��'ز ا
��#ان ی8q5 ا
�� ا
5(ن �� ا �cن�ت#	� . 


B ن��#ى ������ �� ا
 /�5 ا
���ی� *! ا
�(یO إن �c	ض��� .��� نt�3� 
Z
 ن�\ �� ت��� ا
�� ا
�#���ت ت�(د نg( ا
5(ی�� ه�i �� ا
(ی�ن�ت ت�(د إ

،�/�5
��8J� f �� ا
#رود �! ح(ی�� *��cM �� ی	#ن#ن ح�O ا'
 ا
(ا�T، ا
Oدر  آ8 أن ح��J5
�jن تVآ( ا �i�����5 ه
 أو ����� 
�#��� ی#�ً� ت	! 
� ا

(ی�ن� ����� 8� وزا
A آ�نA ا
�� ا�.#ی� وا
'وا�� ا
��;� ;#ة */Z تVآ( 
����c-�3 ا
5	#ن�ت ه�i ت'، �h� '��
 د
�8 ه# وهiا ان��cT�5 *! ا

�cا��5'اری� ،�cT�4*و Z/* �r'
��c �'ت ا
�� ا
��5وت آ8 �! ا �iه 
����c ا
���� زرع و وح(ت�c ت5[یS �! و�	#ن�ت�c ا
5(ی�� �c/آ Aت آ�ن ���و
�jن واح(ة و�	/�5 ;#ة �	8 ردوا ا
iی! ا
5	#ن�ت ه�i وح	�5 �3J' ��ش/� �iه 

���5وت ت��'ق 
! ا�]��ف � T�� .ا
#]! أ*(اء �! 

 واح( �	�ن �� ا
3/( �	#ن�ت تf5g ا
�� ا
�V5 �ت �! ت3(أ ا
 �م ���*� إن 
Aارة �� وآ�ن)� �iت ه� �V5
 أ���ء آA�5Q 8 ا
�� ا
����Q 8�#5 ا

 ا��! ا
5�ذ ح�O ا
�����5 .�رج �! وح�Z ا
(را��� ���*(ه� �� ا
�����5ت
'�q	/
 ا
 �م وت�cQ f�J �! *�3;'ة ت�'ج آiا
p وزا
A ،ا
�'اق أ���ء �! 

!� �cQ أ.'ى.  
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 وا
5 ���� ا�t�م وی��3' ا
 �م :���� نM' �� ا
	�3' ا
(ور 
ªدی�ن إن آ�5 
 ا
��� �3(أ ت'��Z/* 0 *5/#ا و;( ا
�����5 �� ا
M��5'ة ا�دی�ن وای[ی(ی�
��! ا
�M5'ك �i#ن�ت ه	5
 ا
#BQ وت��4 
�c ;#ة ن��4 یM	8 ذ
p آ#ن ا
�����

�c ا.  

 ���c شc(ت ا
�� ا�*#ام �/�] ا
 �م ���*� �� ن��#ى ������ أ���ء ��ه�
 .�ل �! وذ
p ،ا
�8J آ/�5 
�c آ�نA و �8 و;#��� ]����T ن[ا*�ت ا
3�د

�cرآ�ت�M� �� آ� �����3ت'�M� �c�5gت �c�4#س آ8 ی�5ر�#ن وأن
 ا
���� ا
8	� ��T�[ أو .#ف دون ;#��� أو Gت �! ت'ه��cQ ،أ.'ى O5 /� ن'ى ح�
 ا

 �f ی�Mرآ#ن ت/��' وأ���ء ش���ن �� ��ا
�5g* *�( �� ای[ی(ي �f ی���8
�cووس *�( إ.#ان�[ p/� )رى
 ،���gر ��  )ا���
 راس – �ل �

 ا
�/� ی( ا���c�)c ا
iی! t.#ان�c ا
5 �*(ات �! Q ' �( �� ش�رآ#ا آ�5
  . ا
���4ن�� ����4 �� واtره�ب

Z
 ا
 �� رأس  ا
�5�د أ*��د اح���ت �� وای[ی(ی� ا
�M� !�5/ 5رآ� �QنG إ
 �	#ن�ت آ�M� 8رآ� *! ن�ه�p ت/	�^ �� ا
5 ���� ا
(ی�ن� أ���ء �f ا
�5�دی�
�����5

5 /�5! ا
���� وا�*��د ا
�35رك ر�-�ن شc' �� ا
f� !�5/ 5 ا�� .  


� إن �ن�� ر��
� إ*�4ء */Z ا
�����5 ه�i أ���ء *85 ه	iا��/
 !* �c3م ح� /
 

p وا
i5اهG آ/�c ا
(ی�ن�ت وأنiآ �
 وا
�'ی� اtن �ن�� أ8Q �! ی�5/#ن #���تا

���ء �� ن�gح�c أ��س آ�نA ا
�5g*�� ا
�M5رآ� وأن 
».'ی! ا�jة و*(م 
�c�5/واح(ة آ. 

����' ت	! 
� ا
�����5 ه�i �! ا���
� �#رة وإ*�4ء ا
 �م ���*� إن  
!�c
 ا
�-���ت أ*4#ا ا
�����5 أ���ء أن �8 ا�.'ی! ی�J#ر� آ�5 ا
35 � أو ا

 ه�i �� ا
��5#*� ا�]��ف ��! ا
�M5'ك وا
��� ا
�'ی� ه�i ا8Q �! ا
g �م
���3
  . ا
�'اق �! ا
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 ³
 أ����cT و�#ا;^ �5	#ن�تhJ� �c' *'اق ت8q5 ن��#ى �jن ;/�� 
# ن�3
�'أي واtن�'اد ا
��^ أش	�ل 
	8 ا
'ا�� ��5cا�.'ی! وت .�cو� A/5ح 
 واح(ة آ/Z/* �5 ا
��3ء إرادة �jن Q¢تا
��5 �! ن��#ى ����ء ا
3�5/� ا
 �#ات


h( ی��'ون وه� �	�ن�c اG/r رأي ا
�#��� أو ا
(ی! أ��س */Z ا
�'ق و*(م 

	8 وا��!ن �ا�� ��B ی�85 وأM� 85Q'ق ���� !� �cأرض.  

  

  

 --------------------------------------------- -------    

 تلعفر   / نور فاضل عباس

  كاتب مقاالت 

newnoor@yahoo.com                                                                
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 �	
  ا�%$	# ���0� ��wP �3اق ا��$*ا

�J; ^�#ی ���  

 

 ه� ا
5#�8 �(ی�� ش'ق آ� ٢٨ ت�f ا
�� ا
�5(ان�� ;-�ء ����4
�3�� هhJ�  ��� �i' *'اق
 �! ن �5 أ
^ ١٩٠ �! أآq' ت���ی�  ��ا
�'ا; ا

!���� 5
 ی[ور و�! واح( ��A آjن�c وا�ر�!، وا
�Jر
�� وا
	�آ�� وا
p3M ا
��4�5
� �م ا
#اح( ا
3/( أ���ء ی���ی� ��ن ��#�� ه��ك 
�\ ح�� ی�#ل ا �rر 

  .وا
�';� ا
(ی�� ا.��ف

��
��3 ذو ا
�-�ء �'آ[ ت'�h
�/(ة اي !ا
5 ���� ا
 	�ن �! ا
��Z5 ا �'; 
��� وا
	'دی� وا
	�آ�� وا
5 ���� ا
3M	�� ا
�'ى �f ت�ری��� *�;�ت ;#ش'�
 وا

�� إح(ى �� و��ة ح�
� ح(وث ���( و]�(ة، ���;�ت ��-f� �c ا
�'ى وت'
��� ا
����T ا
�'ى��

/�-�ء ا )gت �� \/g� اء]�
 �� و� /�5 � ���� *#ا8T ا

p
 و
icا ]#ی/�، 
�'ون ت�5( *�;�ت �c/T*#ا ت'�� ه�� ا
��س ح�O ا
g5/\، ذ

� ن��#ى ������ �� ا
#ح�( ا
�-�ء آ�ن )cM;8 او أ���� ح#ادث اي ی�أ���� ; .
 �! اآq' ی��c�4 ا
�� ا
 'ی�ن�� ��(ی(ا �/(ة ه� ا
�5(ان�� ;-�ء �'آ[ ان

!� 5. ^
 وت��� *�5qن�� ت ��5 وه� ;#ش ;'� ر���5 وت(*Z � ��� أ
'T�4

�'اق ا
(اT' ا
��^ أح(اث و��( ا
�-�ء �'آ[ ،ا��#د ا�� أآq' اح�-! 

 ، ا
�-�ء �� وا
gc5'ی! ا
gc'ة �	�G ح gc� G'ة، *�T/� أف *M'ة �!
8T5(ن آ��� �! و� /�5  � ���� *#ا
 �! ا
	��ءات واح�-! �8 ، ا
�'ا;�� ا

�C3J ا��#ال رؤوس وأ���ب و���د
� أ]�3ء )�� !��� �/�/; �Mأ;-�� أن 

  .��B ا
 	�ن ازدی�د � G3 ا
�'اق
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)Qی! و'gc5
 ا
5(ن ان ر�r وا
�85 ا���ن ا
�-�ء هiا �� ا
	3'ى ا
5(ن �! ا
��ic ا
#ا�(ی! 
��(��، أآq' ا
�85 �'ص ���c ت�#�' ���3
 وی�M'وا ا
�5 ���� ا
  .ا
f5�g5 هiا �! Q[ء 
��3J#ا وأراض� دور

Aرات أ���ر ارت�����
 ا
�5 � ا
 ��! �� ا
��4�5 ه�i �� وا
[را*�� ا
 	��� ا

�C3J ا�.�'ة Z/rرات أ���

�'اق ا�� Oا�رض ;��4 ��' ح� ���	 
 �� ا

 ا���ن وا
 G3 *'ا;� دی��ر �/�#ن ٣٠٠ ا
Z و�8 ;( ا
�5(ان�� ;-�ء �'آ[
   .آ�
��J*� ا
���c5 و.��� ا
�85 �'ص وت#�' وا
�(��ت


#ح(ة دور ا�.'ى وا
4#اT^ وا
p3M ا
5 ����! �! ا
(ی! 
'�Qل �
 ا�ه�
����:'Mون C�� �

� ح�O ا )cM��4�5 ت
 �� و ا
�5ض� ��  ]����T اح���ن� ا


�'اآ�5ت ی�#د وهiا ا
��ض' C�� �

�3#ل ه�� ا
(ی! ر�Qل زر*�c ا
�� ا 
�8 اح���تB ا
(ی���، ;�B5 واح�'ام ا�.' �cن#qرآ� وی��M5/
 �� ��3
  .���c ا

�5��� ذات ا.'ى وQ'ا�T وا�J�rب و.4^ ;�8 �! 
�-�ءا �� ا
g'ی�5 ت�(ر 
Z/*'�:ت� f5�g5
.  وا
�qرات اح��د *! ���( ا
�5(ان�� �f5�g ی8�g ��5 ا

Z/g5 ���� روح ت�
 �! ��B ی	! 
� ا
�-�ء ح�O ا
J#ر ��ic ا
��4�5 �� ا
���#�
 ا
3M	�� ا
�'ى ��! ت�f ارض �M'اء ا�ر�! آ�� � ����A ار���� أ���ءا

� 5

ªر�! 
��3#ا ���وا f5g� ��	� !-8 اح�Tا#�
 �(ی�� �! ا
gc5'ة ا
8�#5

� ��'وا ا �� �i��4�5 ه
 وا
#ا�(ی! ا�ر�! ح�ل 
 �ن ی �c�5 ا
�� ا

  .وا
�3�5 ا��8 ارض *���

 ;#ش ;'� �(ی�� ان ر�r ن��#ى ا;-�� �� �#ق ان�M ی�( وا
iي ا
3/(ة �#ق
���� � !	
 �c;#� B�� ل��� p3M/
 '	
 ا
5'آ[ ا]'اف و� ��� وا
�'ب دوا
f�5g

�c�� p، ی�f-3 واiوآ �)Jء ی����
��Mط ا.'ى وا;-�� ا
�#اح� ا 
 .و����c ت�gری�
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 وا
	�آ���! ا
 'ی�ن�� ی��(:#ن ��
5 ����! ���(دة ا
�5(ان�� ;-�ء �� ا
/�hت

(ی�c وا
p3M ا
	'دی� ی��(:#ن �c�h
 ��	3M
 !و
	 ا
	'دی� ا
/�h �! ا
�'ی�3 ا

�c/ی��(:#ن آ f� �c-�� ���'�

/���ه� ا.  

\�
 ت�c' ;( ح�O ا
�'وف �f ا
GTi ی'*Z ح�O ا
��g یB3M �	�ن ا
�-�ء 
�����! وه��ك ه�� ا
����ت  !��
 ا
����ت ت/p إ]��ء ی�� 
	! وا�.' ا


B �! ه� ح�O ا
��4�5 ح	�5ء �! ا
3/(ات أ*��ن او ا
 ! آ�3ر �#ا��4 '�:j�
 ا
Z/* رع�M
  .*/��c ا
 /�4 و
�c ا
�'ى أه�
� ی�'�#ن ��c ا


[را*� اه����5 ا
�-�ء أه�
� أآq' ا
�5(ان�� � ����� �c� ی�#�#ن '�Qj�� 

��#ل ا
�'ى أ���ب 
���c ا
5 /�5! ا
p3M �! ا
�g5ورة ا
�'ى أراض��� 

!��
 .������ �����/�c وت� �� ح�Jده� 

 �� وت�(ث ح(:A ا
�� ا
�h�5'ات آ8 ر�r وو�Tم � �م ت��� ا
�5(ان��

	! و�'ا*�ت�c، ا
�'ا;�� ا
 ����� ا�ح[اب ور�r ا
�'اق، �
 آ8 ه�� ا�ه�

�c5/ة ح���
��  . ���c��4 وت4#ی' و���3 � �م آQj(اده� ی��M#ا ان 

  ---------------------------------------------------   

  متي يوسف قصي

 الحمدانية – نينوى

 وشاعر وكاتب صحفي
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  ��H1x ا��K$� �� ش%�ة ا���ت

8�/� �� ن��#ى/ *�Jم ش�

  

;( ی3(و *�#ان ا
5#ض#ع �ول وه/� r'ی�3 ��� ا
�Mء ، آ�^ ن �f�4 ان 
��5��ت �! �ن�.i ا
�	�5 �! شg'ة :�
 �5�
�M'ات او ر �cن�	را��� �� � 

 !�� 
   .ا


�-�ء ی#م �f�5 �� ر�#ع آ#رد���ن �� �T�;)ا�(ق ن� � ح�! د*�ن� ا� �
 
هiا ا
�J^ ا
�هG، و��� ش(ی�� رح�
�� ا
Z ����4 ت�f ./^ �(ی�� ��*iرى 

�5 ��� *(ة آ�/#��'ات  .. !� ��/3g
ح�O ن[
�� �� �8�5Q 8c ت��� �B ا
��5 ا
*(ة �cQت ی�c�4h �'اش �! ا
3 �ط ا.-'، و��( ا��'اح� ;�J'ة ا.iت 

'-.
�g#ال �� �3�Qت هiا ا
 8c ا�� ..��
i.�� ��� Gا، و��( ان ا.i ا
ت#AcQ ..... وQ(ت شg'ة ت#ت آ�3'ة Q(ا ت05M وح�(ة */Z را��� ;'ی�3 ��� 

 p/ت Aآ�ن ، �c
�� A8 ت ��' ت�Tا#�
ا
��c واذا �� اش�ه( ه��ك ا
�(ی( �! ا
8Tة *#ا'M* !� 'qاآ �cان ت ��8 ت�� f�4� ت O��� '3	
  .ا
gM'ة �! ا

وی� 
B �! ���' ..  ا
Z ا
5	�ن  �� ا
����� ا���[ن� ا
5#;^ وت#AcQ ان� ای-�
�/8�5Q .. ��/�#� �gc و�#;^ ان �ن� ا��8  ���'�
���c تT�* \/g/� ت�	/� ا

 �/T�* ث آ�ن ه��ك�ی! او :'�� )�� Z/*ردی� و#	
و��gن�c3 ا.'ى ت��(ث ا
 �	
��( ا���ر ���#ضC ا�' ، و Z/* A�;و ،p�
ت�(ث ا
 'ی�ن�� وه	iا دوا

��ن� �c�� )ی�/� اح � ���� ، ش�ه(ت ��ن اح(ا �! ا�'اد ا
��T/� ا
	#ردی� ;( 

#ان ا
��آ�c ا
	#رد���ن�� ، ��
���ح �� ���/� �/� �)����� و'�
ت#BQ ا
Z ا
��T/� ا

ت#BQ ن�# ا
��T/� ا
�g5ورة وا*�4ه� ت/p ا
 /� ، �� .. وا
��G وا
�#خ و�r'ه� 
5
��� *! ش	'ه� وت�(ی'ه� 
icا ا'�
�A/g ت/p .. #;^ ح�! ا�(ت ا
��T/� ا
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و��( ه���c نA-c ���ة ��5' ا
[ه#ر �! .. ا
5�ح�� �� د��' ��ح��ت�
 �c�� �5 ; A4*��  ق�;'
ا
��T/� ا
�� ت��(ث ا
 'ی�ن�� و��(ه� آ��5 �! .3[ ا

 ���'�

/��T/� ا
	#ردی� وا
� � ا.' ا*B�4 ا
Z ا
��T/� ا .. �cت ن���
 )��و
 ���'�

��8g � C ���رتZ/* B ا�rن� *'ا;�� ا��/� ، اح( ا
�3Mب �! ا
��T/� ا

 �cای(ی p��Mان ت� ��ت و�! آ8 ت/p ا
�#ا8T ا�M
��5 آ�ن �! ا
�3Mب وا
 B/اق واه'�
  .و�';�Jت ا��/� ت�S5* !* '3 ا��
� ا

)cM5
و�! :� �rدرت ت/p ا
gM'ة ..  وه�� ا.i ا
iه#ل ��� ا
	�q' �! هiا ا
 ا��c�� 'h ، و��( ان ا��/��A، ا
�4�5ء ����8 
#ح(ى ت�A �8 شg'ة


��	�' و
��/�Q �� 8'ى ��ن�'ت ا
Z ا�Jrن�c واورا;�c ا
�-'اء ،وا.iت 
ت'ى ه8 ی5	! 
gM'ة واح(ة ان ت/� ا]��ف ا
�'اق ���5Q ت�A .... ا����

�
#c 

�c و��ic ا�� .. jآ#رد���ن وی��� �c�-ت�� ��
ن�� ان�c شg'ة ا
�#ت ا
�� وا
	#رد'�

�c ا�� Aش#ري ت�ا
5 /� وا
5 ��� .. ي وا
	/(ان� وا

 ����J
  . وای[ی(ي وا

 !� �cن�Jrا Aان ت/� ت� A*�4ا�� ��

�5ذا  ن�.i ا
�3'ة �! ت/p ا
gM'ة ا
����� ����
gM'ة ا
�#ت ا
�(رة ان ت��4 ...ا]��ف ا
�'اق ���5Q و A؟  اذ آ�ن


/���ی� ����ن وت-��! ح���� ��! f�5Q ا ������
.. ]��ف ا
�'اقا
J#رة ا
وf�5Q ������ت .. و..،و..
�5ذا  ت	#ن �h(اد وا
5#�8 وآ'آ#ك ودی�
Z و

  ؟..ا
�'اق و�(نB و;'ا� �8q ت/p ا
gM'ة ا
�4�5ء

�c5
�/(ت�� ت// �^ .. ا Z
ت'آ�� ا
5	�ن ��( ت/p ا
 �'ة ا
�5g/� و]T�* ���3(ی! ا
  ت�3( ا ��
٢٥ا '� � )�� ی��gوز ا
�M'ة  آ� *! �	�ن ا���4ف ، و

د;�ST ش�ء ا
�(ر ان یG4* G�J ���رت�� �� ����4 .�
�� �! ا
#Q#د ا
 	�ن 
��*iري ، ت'Q/�� �! ا
 ��رة  Z
�� وذه��� ا�Q �5رة
������qء ا
 ��رات ا

G4�

��/� �G3 ا �cJن���.. 
�8M ، و�� ه� ا��و
	! آ8 ���وت�� ��ءت 
�5
��gن��3 ���رة اح( ا A�;و Zح� �cه�� Z
رة ت�85 ر;� �h(اد ��#�cQ ا

 ��
j �
 ^�J5
وه�� *'ض�� */�B ..) ت'ی(ون � �*(ة.. .�' ا.#ان ( ا
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 ^;#5
.. ( ��5 آ�ن ��B ا ان ت'8Q �! ���رتB وا.i ی���� ا
 ��رة ;�T�. ا
�\ . ش#ی� ا
��5وة ��(ت .. ���رت	� �� ���c ش� ، 8h�Mش#ی� ت3'د وت )��

G5� A��

# ا)��� ��� *'ی-� :� �/� */��� ورح8  .. )�! ت'وح#ن �� �c
�; ..
 �g�
��� ���رة ا.'ى آ�3'ة ا'�� A�;ن�� ، و�	8 و;83 ان ن��'ك �! ��/; )��و

 ��
���رت�� ( ;/�� 
B ) ؟..� �*(ة( �! ]'از �#آ\ ت�85 ر;� ده#ك ;�ل 
 A/4* ( ل�;) .. .. زی! ( ;�ل ) ن�� ( ;/�� ) *(آ� ح83 �	رت�� � 83�
ار�4# ا

'���
و��� ت� *5/�� ا
 �G ا
Z ��8 اح( ).. وراح ا��3	� ا
Z ا
!��/J5

�� اح( �! ت	#ن#ن و�! .. ن�� ه�i ح� ح���� ا
�'ا;��!... اj ی �
اذ 


�( آ�ن#ا ���5Q ��د;�! .. اي دی! او ای� ;#��� او ح�Z �! ای� �(ی�� او ;'ی�
�����/�c ���� آ#ن�� وآ#ن�c *'ا;�#ن ��� ، �g'دی! �! ا ��

���;-�ت ا

انB ا
�'اق .. ت�'ق ش��V� ، �c/5#ن ��ن�c ش�G واح( �� و]! *[ی[ واح( 
��c ی#م ... وان�c ا
�'ا;�#ن  ��5; ��
٣/٧/٢٠١٢
�( آ�نA ت/p ا
 �'ة ا �� 

��! ا���ء  ��
ن�'ي اروع درس ت�/B�5 *! ا
���ی� ا
 /�5 وا
�3�5 وا
��^ وا;��� ا
�(وات �icا ا*��5د */Z ا
�qا
#]! ا
#اح( ت/���B دون 

  .ا
�J#ص

---------------------------------------------------- 

  عصام شابا فلفل 

  .كاتب وصحفي ، فنان ومؤلف مسرحيات، شاعر يكتب باللغتين السريانية والعربية

  .يعمل سكرتير تحرير جريدة صوت السالم التي تصدر في تللسقف

ء في نينوى واتحدا ادباء الكلدو اشوريين وعضو نقابة صحفيي ناشط مدني وعضو اتحاد االدبا
  .كوردستان في نينوى

مهتم بقضايا التسامح الديني والتعايش السلمي له العديد من المؤلفات الشعرية والمسرحية، كتب 
وطبع له العديد من المؤلفات وعمل مدرسا في معهد الفنون الجميلة و صدرت له اكثر من 

  .واشرف على اصدار مجالت وصحف اخرى في سهل نينوى. رحياصدار شعري ومس
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  أ
$�ذج� ا���eP ؛ ا���م ــ3��M �� h!&ـــــــ�ت

   كركوك –صالح عريبي عباس . د  

 السالم من األهداف النبيلة التي تسعى اإلنسانية الى تحقيقها على يعد    

 تحقيقه  العمل علىأليهامتداد تاريخها الحضاري ، وقد ازدادت الدعوة 

 المتحدة األمموإرساء دعائمه بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية  وقيام 

وقد تأكد هذا المعنى .  تفاهم تجمع الشعوب حول هذا الهدف اإلنساني كأداة

 المتحدة ، األممنحن شعوب :" المتحدة التي جاء فيها األممفي ديباجة ميثاق 

 إيماننا المقبلة من ويالت الحروب ونؤكد األجيالوقد الينا على أنفسنا ان ننقذ 

 ، وبكرامة الفرد ، وبما للرجال والنساء واالمم انبالحقوق األساسية لإلنس

 بالتسامح ، وان أنفسناكبيرها وصغيرها من حقوق متساوية اعتزمنا ان نأخذ 

  ".نعيش معا في سالم وحسن جوار 

فردات أصبح  وما يرتبط به من مالسالم    واليوم نرى ان موضوع 

 العصر وما آل طبيعة بسبب اإلنسانيةضرورة ملحة تشغل بال المجتمعات 

 وثقافية وإيديولوجية إليه من توترات وصراعات ومواجهات عسكرية

 حتى صار بأسره  في العالمقراروحضارية ودينية باتت تهدد األمن واالست

ن مستحيال في  افراد بعض المجتمعات امرا صعبا ان لم يكبين بسالمالتعايش 
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 من أهمية كبيرة في تحقيق االمن واالستقرار للسالمبعض البالد ، ونظرا لما 

 لنا من دراسة أهم العقبات التي تحول دون تحقيقه كما يجب ، ونظرا فالبد

ان استئصال فكرة :"لكثرة هذه العقبات وانطالقا من قول احد المفكرين 

 ونتيجة ، "ال ورم من جسدخاطئة من رأس مواطن ألجدى بكثير من استئص

 فقد ارتأينا ان نختار واحدا الرؤوسلكثرة االفكار الخاطئة التي تعصف في 

 بفكرة ما تطال عقل اإلنسان يبدأالذي ) التعصب(من اخطر العقبات اال وهو 

ووعيه وتسد عليه منافذ التفكير السليم ، فال يرى اال ما في داخل ذهنه وفكره 

 فرصة ليرى جوانب اخرى او اراء اخرى يمكن  نفسهيعطي الخاص ، وال

 وضع في ذهنه فكرة واعتبر انها إنسان او تختلف عنه ، رأيهان تتكامل مع 

الفكرة الوحيدة السليمة ، وما عدا ذلك فهو باطل كله ، بل ربما يتصور ان 

 للحوار محاولة وأيفكره هو الحق وانه قد الهم بهذا الفكر من اهللا ، 

  . وع من عدم طاعة اهللا واالنحراف عن الفكر االلهي  نهيوالمناقشة 

 والقومية والفكرية وحتى الرياضية العنصرية إشكاله بكل لتعصب    ان ا

 وااللتزامات للقوانين خالفاوالذي يمارس من قبل بعض الجماعات واالنظمة 

على  النبيلة القائمة اإلنسانية والقيمالدولية ، ال بل خالفات للشرائع السماوية 

المحبة والتسامح واالعتراف بحقوق االنسان واحترام التعددية القومية 

 بمثابة النار المحرقة الّتي هووالتعددية السياسية والتعددية المذهبية والدينية 

 التعايش المجتمع وتسلب منه روح في من شأنها تمزيق العالئق االجتماعية
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 والقوى البنّاءة الّتي الطاقات  فيه بذور النفاق والفرقة وتقودوتنثرالسلمي 

يجب أن تُصرف في سبيل إعمار المجتمع في حركتها الحضارية باتجاه 

 اخطر اعتبار التعصب الديني من ويمكن .التضاد والصراع الذاتي فيما بينها

 التعصب في التاريخ البشري فهو يتعلق باألخر فكريا ، أي يعتمد على أنواع

عات العقائدية بين الجماعات المؤمنة باألديان االختالفات والخالفات والصرا

وقد زادت حدة التعصب .  واحد الدينالمختلفة او المذاهب المتعددة داخل 

الديني في السنوات األخيرة وظهرت للوجود العديد من الحركات الدينية 

 بالحوار وترى في المواجهة منهجا وحيدا للتعامل مع تؤمنالمتطرفة التي ال 

 في العراق خير دليل على هذه الصراعات وما جرىوما .تلف األخر المخ

وقع ويقع من ضحايا  دليل على بشاعة هذا التعصب ودوره في دمار البلدان 

ويأتي التعصب القومي بالمرتبة الثانية من حيث الخطورة وهنا . وتخلفها

نقول انه الشك ان كل إنسان يرتبط بأرض او قومية او قبيلة فانه يعشقها ، 

هذه العالقة باألرض او القومية او القبيلة ليست غير معيبة فحسب بل هي و

عامل بناء ألبناء المجتمع ، اال ان لهذا االمر حدودا فلو تجاوز الحدود فانه 

فمن يتسلح بهذا التعصب .  ودمار وتفتيت للمجتمع خراب الى عامل ينقلبس

ى ، او يريد ان نجده يسعى الى ان يفرض سيادة وطنه على األوطان األخر

 على القوميات األخرى ، وهذا يؤدي بالنتيجة الى صراع قوميتهتسود 

  .وكراهية وخصام بين الناس على المستوى الداخلي والخارجي
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   وبما ان التعصب يمثل تحديا خطيرا في طريق السالم فالبد لنا من تقديم 

 حدته  شأنها لو اخذ بها ان تعمل على تقليلمنبعض المقترحات التي 

 خصوصا التعصبات التي تؤدي بأصحابها الى بأخروتحجيمه بشكل او 

   :كاألتيالنزوع نحو التطرف ، وهذه المقترحات هي 

 السليم لطبيعة مكونات كل مجتمع من مجتمعاتنا ، فكل مجتمع الفهم .١
 والقوميات واالديان والطوائف ، وبالتالي األقلياتيحوي الكثير من 

م تجاهل او تهميش أي مكون من هذه البد من العمل على عد
المكونات ، والسعي الى االعتراف بها ومنحها الحقوق الثقافية 
والدينية واالدراية من اجل خلق الهوية الوطنية القادرة على التعبير 

  .عن جميع فئات الشعب الواحد
 بين إشكالها االطالع على الخالفات الحقيقية بمختلف ضرورة .٢

ي للبحث عن جذورها ، ومن ثم وضع  والسعاألطيافمختلف 
االليات المناسبة التي من شأنها ان تسهم بشكل او بأخر في حلها 
وتخفيف شدة خطورتها على المجتمع ، فما اكثر الصراعات التي 

 او اغلب االطراف اإلطرافحدثت ومازالت تحدث وسببها ان احد 
  والمسبباتاألسبابيجهل تفاصل القضية الخالفية وال يعرف 

 .الحقيقية 
 البلدان العربية في المناهج فاغلب النظر في المناهج الدراسة اعادة .٣

 واالديان لكنها عموما والثقافاتتعرف الطلبة بمختلف الشعوب 
تتحاشى التعريف بالفئات المحلية الدينية والقومية التي يتعايش معها 
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ى الطالب في حياته اليومية ، بل ان ابناء هذه الفئات هم معه عل
مقاعد الدراسة ، فمثال ان مناهج التاريخ في العراق تقدم للطالب 
العراقي التاريخ العربي فقط مع الغاء تام لدور االكراد والتركمان 
والسريان في صنع هذا التاريخ ، ال بل كثيرا ما يتم ذكر هذه الفئات 
بصورة سلبية باعتبارها عناصر اعجمية دورها تخريبي في التاريخ 

، فكيف ننتظر االخالص واالنتماء الوطني من اناس تنبذهم العربي 
 ، لذا من الواجب ان تكون هناك اعادة ثقافاتنا وتربيتنا الوطنية 

صياغة لهذه المناهج بشكل يقوي شعور االنتماء لدى مختلف ابناء 
كما يجب ان تحتوي المناهج الدراسة على مبادئ . الوطن الواحد

 وحب االنتماء للوطن وروح التضحية ،  المواطنة الصالحةوأساسيات
 األفكار لنفسه وماله وفكره ، وعواقب نسانوطرق ووسائل حماية اال

 . الهدامة واالعمال غير المشروعة
  

 أبناء على ان يكون الرد على المتعصبين صادر من قبل التشجيع .٤
 فهما واكثر ثقافة وانفتاحا أوسعجلدتهم  او دينهم او مذهبيهم ممن هم 

 كل من ينتسب يمثل ان المتعصب ال األخرمحا ، وبذلك يرى وتسا
 . اليهم وال ينجر في اتخاذ مواقف مماثلة

 على القواسم المشتركة فهو سالح فعال للحد من تفشي التركيز .٥
 ثقافة المشتركات ونبذ ثقافات إشاعة ، فالبد من التعصبمرض 

 . المجتمع أطيافاالختالفات بين مختلف 
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باء من أي طرف كانوا ممن يحملون نفسا تعصبيا  السماح للخطعدم .٦
باعتالء المنابر وتحويلها من منابر للبناء الى منابر للفتن والهدم 

 .وتمزيق وحدة االوطان
 فنية من إعمال والفنانين وغيرهم على انتاج للكتاب الحكومات تشجع .٧

 ومسلسالت وافالم تهدف الى نشر المحبة وااللفة والتسامح لياتتمثي
 مناسبة بحق المؤسسات االعالمية إجراءاتلمجتمع ، واتخاذ في ا

  .  تسعى الى نشر بذور الفتنة والتفرقة بين هذا المجتمع اوذاكلتيا
  

  

  

---------------------------------------------------------  

   عباس عريبي صالح.د= 

   واكاديمي جامعي استاذ= 

  كركوك جامعة – التربية كلية في تدريسي= 

  النزاعات وحل السالم وبناء التسام بقضايا مهتم و مدني ناشد= 

  النزاعات وحل الشخصية تنمية حول المدني المجتمع نشاطات في محاضر= 
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��  وا�����b ا��

  )L�3 اz رض� (e��M ا�� �� 3/� ا ��م ح	�ة ��

   عباس عريبي صالح. د 

 لالخر التنازل يعني التسامح ان ناسال بعض عند االولى للوهلة يفهم قد    

 تحث السماوية االديان الن ، ما حد الى الصواب الى مجانب مفهوم وهو

 لسبب اخر دون دين تعاليم في تسامحا هناك يكون ان يعقل فال التسامح على

 االنبياء ودعوات) تعالى اهللا (واحد مصدرها السماوية االديان ان هو بسيط

  .دةواح كلها السالم عليهم

 في معهم فتسامح ، جميعا الناس وسماحته ورفقه بيسره االسالم شمل وقد 

 االفراد بين والتسامح العفو منهج تبني الى ودعا ، واالحكام القضايا من كثير

 ذلك يكون ان في ،وامال والفساد الشر تكرار تجنب اجل من والجماعات

 ولَا الْحسنَةُ تَستَوِي اولَ ﴿ تعالى قوله في نراه ما وهذا ،  لالصالح سبيال

  ﴾ حميم وِلي كََأنَّه عداوةٌ وبينَه بينَك الَّذي فَِإذَا َأحسن هي بِالَّتي ادفَع السيَئةُ

 ارسل وقد . الناس بين والثقة المحبة يجلب ان شأنه من بالحسنى الدفع ان أذ

 ﴿وما  تعالى قال للخلق رحمة) وسلم عليه اهللا صلى (محمد رسوله اهللا

لْنَاكسةً ِإلَّا َأرمحر ينالَمال من اهللا اليرحم (والسالم الصالة عليه وقال ﴾ لِّلْع 
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 ان يجد ) وسلم عليه هللا صلى (المصطفى لسيرة والمتتبع ، ) الناس يرحم

 طالب ابي بن علي االمام والن ، صفاته من المخطئين عن والتسامح العفو

 السائرين خير ومن) وسلم عليه اهللا صلى (اهللا لرسول األنجب التلميذ انك

) وسلم عليه اهللا صلى (اهللا لرسول اتباعه عن يقول كان انه حتى سنته على

 علما اخالقه من يوم كل في لي يرفع ، امه اثر الفصيل اتباع اتبعه كنت(( 

 حياته في وسلوكا منهجا والتسامح العفو كان فقد)) به باالقتداء ويأمرني

 التي الضيقة النظرات فوق التسامي الى يرنو الذي والعفو للحب معلم جعلته

  .وعشائرية وطائفية عنصرية وفئات طبقات الى البشر تقسم

 علي االمام حياة في والتسامح العفو على تدل التي المواقف هي كثيرة    

 فعلى ، العدوانو البغي عن باالبتعاد شجاعته اقترنت فقد عنه اهللا رضي

 يقاتل او بقتال احدا يبدا يوما نجده لم خاضها التي الحروب كثرة من الرغم

 نراه ما وهذا ، الحق الى والرجوع السلم الى الجنوح الى يدعوه ان قبل احدا

 كما . الجمل وقعة اصحاب ومع معاوية ومع الخوارج مع فعله في واضحا

 على االجهاز بعدم رجاله يوصي عليه الخارجين مع معاركه خالل كان

 يعفو كان كما ، االعراض واستحالل المال واغتنام المولي وقتل الجريح

 في واضحا نراه ان يمكن ما وهذا ، اعدائه والد خصومه اخطر مع ويتسامح

 معركة بعد العاص بن وسعيد الحكم بن ومروان الزبير بن اهللا عبد مع فعله

 طلحة به قام ما ذلك ومثال لخصومه املج مروءته كانت ما وكثيرا . الجمل
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 اصحاب يا : فقال مبارزا طلب عندما احد معركة في قريش لواء صاحب

 الى بأسيافنا ويعجلكم ، النار الى بأسيافكم تعجلنا اهللا ان تزعمون ، محمد

 ال واهللا : وقال عنه اهللا رض علي االمام اليه فبرز الى يبرز فأيكم ، الجنة

 فقطع علي فضربه بضربتين فاختلفا النار الى سيفيب اعجلك حتى افارقك

)) عم ابن يا والرحم اهللا انشدك ((: فقال عليه يجهز ان فأراد رجله

  . لساعته مات ولكنه ، عنه فأنصرف..

 على الجمل معركة في صلى فقد المسلمين قتلى يكرم السالم عليه كان كما

 من بعض بفضل ذكروي يذكر اخذ انه بل ال ، وخصومه اصحابه من القتلى

 بكى الجمل معركة في طلحة جثمان راى عندما انه ذلك ومن ، خصومه

 : يقول وهو طلحة وجه عن التراب يمسح وجعل ، لحيته اخضلت حتى

 في جهادك ابعد ، السماء نجوم تحت معفرا محمد ابا اراك ان على عزيز((

 قبل اهللا هقبض لو وتمنى )) ؟ وسلم عليه صلى اهللا رسول عن وذبك ، اهللا

  .سنة بعشرين ذلك

 ويمكن االهانه اليه يوجهون الذين مع حتى متسامحا السالم عليه كان كما    

 قاتل يا (( : له قالت حين طلحة ام صفيه من موقفه خالل من ذلك نرى ان

 وحين ،)) ابنائي ايتمت كما بنيك منك اهللا ايتم ، الجماعة مفرق يا ، االحبة

 المؤمنين امير يا مقالتها أغضبته أتباعه من لرج له قال القول كررت
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 انا ويحك :(الرجل منتهرا فقال ، تسمع ما تقول وهي المراة هذه عن اتسكت

  ).مسلمات؟ وهن عنهن نكف افال ، مشركات وهن النساء عن نكف ان امرنا

 اوالده يوصي كان ما كثيرا وجه اهللا كرم علي االمام فان تقدم عما فضال  
 والعدوان العنف ثقافة ونبذ والتسامح والعفو الحب منهج نيبتب واصحابه

 فيما ميزانا اجعل بني يا (( السالم عليه الحسن البنه وصيته ذلك من ونذكر
 ، لها تكره ما له واكره ، لنفسك تحب ما لغيرك فأحب ، غيرك وبين بينك
 ، اليك يحسن ان تحب كما واحسن ، تظلم ان تحب ال كما تظلم وال

 ترضاه بما الناس من وارض .. غيرك من تستقبحه ما نفسك من حواستقب
  )).نفسك من لهم

    ------------------------------------------------------  

   عباس عريبي صالح.د= 

   واكاديمي جامعي استاذ= 

  كركوك جامعة – التربية كلية في تدريسي= 

  النزاعات وحل سالمال وبناء التسام بقضايا مهتم و مدني ناشد= 

  النزاعات وحل الشخصية تنمية حول المدني المجتمع نشاطات في محاضر= 
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   ا����	� �� ���ء ا���مدور 

   نينوى – اسماعيل ادهم

   بحاجة إلى عصا سحرية نغير بهانحن" 
  نزرع في أذهاننا حبات سالم،  واقعنا األليم

  "  ونجعل منها فيروس محبة يعدي اآلخرين
 

 مصطلح السالم تجريد فاقد للمعنى بدون شعور الفرد لمفاهيم يعتبر  

إبداء ،الحب ،التعاون ،التضامن ،المساواة ،التعايش السلمي ،التسامح (مثل 

ويمكن ) األمان ،األساسيةتبادل األفكار، تحقيق الحاجات ، الحوار ، الرأي 

  . سانية اعتبار هذه المفاهيم مكونات للسالم ومعاني لوجود اإلن

 يعني ان السالم يرتبط بسلوك األفراد كونهم من البشر ويودون ان وهذا

يعيشوا كانسان ذات منظومة قيمية تحدد وتصوغ ما هو الصح والخطأ وفق 

بعض االعتبارات التي تم اكتسابها من خالل مسيرتهم في الحياة من أسالفهم 

ا الغرائز الحيوانية  تحمل في طياتهوثةوالبشر يمتلك طبيعة مور، القدماء 

ورغبته في العيش كإنسان يحمله ، كذلك الراحة واألمان ... ومنها العدوان 

أعباء كثيرة األولى الصراع مع طبيعته والثانية االمتثال للقيم والمعايير 
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باعتباره كائنا اجتماعيا عاقال قابال للتكيف والتطور والتوافق مع متطلبات 

طاع أن يكون ثقافة متراكمة عبر عصور وأجيال الحياة االجتماعية التي است

  .بمختلف الحضارات 

 كانت هذه الثقافة المتراكمة ذات طابع إنساني نابذ للعنف وسلب وكلما

 -الجندر(الحقوق والتفرقة على أساس اللون أو المذهب أو القومية أو الجنس 

فراد في ومحبة للخير والتعاون وتؤمن بالمساواة لجميع األ) ... الجنساني 

  .كانت بوادر أمل في بناء ونشر السالم في العالم ، الحقوق والواجبات 

 يأتي دور التربية في ترسيخ مفاهيم أو مكونات السالم من خالل وهنا  

من أجل خلق جيل واعي ، قيام المؤسسات التربوية بواجبها بأفضل ما يمكن 

الن ،  باألمر اليسير يؤمن بالقيم اإلنسانية ويتجاوز حدود طبيعته التي ليست

هذا الكائن الفريد من نوعه والقابل للتعلم يحتاج إلى بيئة صالحة يترعرع 

فيها على المثل والمبادئ اإلنسانية السمحاء ليكون محبا لنفسه ولآلخرين 

   .التنشئةوهذه البيئة تعتمد على من يقوم بعملية التربية و

تمع في المجاالت كافة  تمثل العنصر األساسي في تنمية المجفالتربية

وبداية حياة كل فرد تبدأ مع األم فهي المعلمة األولى في مدرسة األسرة ، 

حيث تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة ، التي تهيئ الطفل للعيش في العالم الجديد

التي تمتد من الميالد وحتى سن السادسة من أهم وأخصب مراحل حياة 
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يتعلم الطفل خاللها ، نات األولى للشخصيةففيها تتكون وتتبلور اللب، اإلنسان

، أهم اتجاهاته وأنماط السلوك وكيفية التعامل مع اآلخرين واالستجابة لهم

ويعتمد سلوكه على التعاليم والتوجيهات التي يتلقاها من والديه باإلضافة إلى 

وكلما ابتعد الوالدان عن ، مالحظة سلوكياتهم والتعلم من البيئة التي تحيط به 

ستخدام األساليب التربوية غير الرشيدة مع أطفالهم مثل التسلطية ا

 بالشكل الخاطئ وحتى بوالدكتاتورية واالستهزاء والسخرية واستخدام والعقا

بالمقابل يتم التعامل معهم بأسلوب ديمقراطي يتسم بالدفء والحنان ، الدالل 

اطف معهم ويغرز في نفوسهم ثقافة إبداء الرأي واحترام اآلخرين والتع

من خالل إشراكهم في عملية الحوار واتخاذ ) اإلحساس بمشاعر اآلخرين(

ضمنا والى حد ما أشخاص ، القرارات على المستويات المناسبة ألعمارهم 

  .قادرين على توجيه سلوكياتهم إلى ما ينادي به دعاة السالم 

ما ..( ال ينمو ويتبلور إال من خالل وجود الحب واألمان والسالم

فإذا ما فقد الطفل مثل هذه المتغيرات النفسية عندما يراد لها ) سبق وتم ذكره

أن تنمو سيجد نفسه محاطا بمشاعر الكراهية والغيرة والعدوان وهذا ما يسهل 

  .ظهور السلوك المضاد للمجتمع 

 الصعيد لذلك كان من الواجب نشر الوعي بعملية بناء السالم على 

ال تتفاقم المشكلة وتصبح عبأ على المجتمع التربوي والسيكولوجي حتى 
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الن الوقاية و االستباقية في العمل بهذا االتجاه، يجنب ) المحلي والدولي(

حدوث المشاكل والصراعات ويسهل معالجة أسبابها كما يسهل عميلة نشر 

 .السالم وتحقيقه 

 فان المؤسسة التربوية الثانية في عملية إعداد النشء للحياة هي عليه

والتي تتضمن ، لمدرسة بكل مراحلها من رياض األطفال والى الجامعة ا

وضوح الفلسفة التربوية من التربية والتعليم والقائمين بالعملية التعليمية من 

فكل واحدة من ما ذكر ،المربين والمناط إليهم كتابة ووضع المناهج الدراسية 

فراد لذلك كان من يلعب دورا بناءا أو هداما في ترسيخ القيم وتوجيه األ

الواجب وضوح الفلسفة العامة التربية والتعليم إلى جانب وجود خطة ومنهج 

في إعداد القائمين بعملية التعليم واختيارهم وفق ضوابط واختبارات وليس 

فالقائم بعملية التربية والتعليم يجب أن ، ) معدل الدرجات(على أساس الدرجة 

 ويعزز قيم ومبادئ رغوبالسلوك غير الميكون إنسانا بمعنى الكلمة يعدل 

إلكمال ما ، التعاون والتسامح واالحترام ونبذ العنف والتفرقة بكل مستوياتها

بدأته األسرة وليعد قادة لبناء المجتمع يعتمد عليهم في صنع القرار والمحافظة 

على المقومات األساسية التي من شأنها أن تدعم عملية السالم وتعايش 

أما المناهج الدراسية إلى جانب ، ما بينهم وفق نظام العائلة الواحدة األفراد في

المادة العلمية يجب أن تركز على القيم اإلنسانية وعدم التفرقة أو التركيز 

على مكون وإلغاء المكونات األخرى فالمناهج الدراسية لها دور مباشر وغير 
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صة تركز على هذه مباشر في نشر المبادئ والقيم إلى جانب وجود مناهج خا

  .القضايا مثل مادة حقوق اإلنسان والتربية المدنية 

نفسيا ( إلى جانب تحمل الحكومات توفير البيئة اآلمنة المستقرة هذا

وتزويد مواطنيها بمتطلبات المعيشة وتوفير ..) أجتماعيا ،اقتصاديا ،سياسيا ،

من خالل االحتياجات وتوعيتهم بما لهم وما عليهم من حقوقهم وواجبات 

  .سفة قائمة على مبادئ الديمقراطيةإتباع فل

  

  

---------------------------------------------------------  

  أدهم إسماعيل= 

   جامعة دهوك –مدرس علم النفس التربوي = 

  مهتم بقضايا التربية النفسية و التعددية والتنوع= 

  ناشط مدني في مجال التسامح و تنمية الشخصية= 
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  ا������ �� آ&	�ًا درسً� ��%5 ���اض# �%�$# 

'��Q ي'��/�
  ا

  

Z
 ی��� ش����ت �3Qل و��! آ�، ١٢٠ ���# ا
5#�8 �(ی�� r'ب ش�5ل إ

� ���#*� و;#���ت وأدی�ن ]#اT^ �! �	�ن )cMی �cآ8 ت�ری��M� ف��. 

�cت�cQ#ی� ت'	�

#ا;t fه�5ل،ا �! ا
	�q' �! ی��ن� �f5�g وا
���T(ی�، ا�� 
��)�
 ا���'ار �! ا
'Z/* �r ا
�'اق، � �#ى */Z ا�#ء ی	#ن ی	�د ا
 هiا ���ن�ة *'ض �#ضf �� ه�� و
 B�� Aُ، ی��M#ن ا
iي ا
� �3 ا����

،f5�g5

�-f ت��ری' *(ة إ
Z ی���ج ا��' أن ح�O ا !�
 �� ح���� */Z ا
V 5و

/��ری8g�� 0 ه�� و
	�� ه��ك، یg'ي �3�[ B��[ی! �#اi
 إ
3�Q Zً� ی��M#ن ا
G�Q 8	�  .و��م واح�'ام وٍد 

 أن ت ��S و*�;�ت ا
#ا;�� 
/���ی� ���5[ة 
#ح� یg( ی[وره� �! ���gر،
8g ن ت#	�

�3;� أ�#ًة  S[��5
���#ع ت��5[ ا
�� ا ،�cأ]��� )g�� ی[ی(ي ا
�ً 
�Q f� ر��Q �/ 5
 irاء T(ة�� �� ح�ض'ًا ا
	'دي ویG�Q )g، إ
3�Q Zً� ا

،��'�
��! �! وأن ت'آ�5ن�، ا
	�� � ی�'س ا
iي ا
M']� أن ویg( ا 
 وای[ی(ی#ن وأآ'اد وت'آ�5ن *'ب ا
	'دي ا
V 5ول �	�G �� ا
��ض'ی!
  .و� ���#ن و� /5#ن

!	
 ���g (وQ(ت ;(ی� ش��3 ح� ��� �r'ه�، �! أآq' ان��3ه� A3/Q  ح�
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 ً� ای[ی(ي ا
�Mب ذ
p) ح �#�Q Z/* رأس B5 /�) ]�رق زی�د (�(ی�
 ا

'gc5
 ;J( أنB أ.3'ن� و;( ا
 ']�ن، �! ی��ن� وا
iي ا
5#�8، �! ا
fا�#g

�f5g وا
��J�Mت وا�دی'ة وا
	��T\ ا Bی�)J
 أQ'ة 
B ی#�' �� 
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ª]�3ء ا
�5	'رة ا
5'ا��Qت أن ور�r ا
3�د، .�رج ا
��ج �
 ن��ً�، تg(ي 
Oر آ�ن ح�)�
 �� ح�Q[ًا ا
(ی! ا.��ف ی	! 
� ا
�� �(ا;��5c �! أ;#ى ا


��B�/T و��ً�) ���g (�8 �(ی�B، رح�8 ��( وح�Z ا��5'اره�، ��
���A ا �� 
  .ا
#ح�( و��(ه� ���/�c ��3ت ���8،

���3�J آ�ن �[��8 د�f ا
�-#ل  Z
 �� دا��B *! ای[ی(ي ا
�Mب ی �ل أن إ
�� ��� ��Qjب ا
(ی!، �� ��B ی��/^ ���M اه��5م إنB: ش���� #ت�/ وا
،Sی)� Bإن �ن إن �/q�.  

)���ً� أو r'ی3ً� ی	! 
� هiا Q��� ش#راء، ذآ'ى �'ا��� إح��ء �� ن'ى أن�* 
 ر��f ای[ی(ي � Vوٌل ی��(م أن 
/�hی� راcM� �ً�T(ًا آ�ن �8 وا
5 ����، ای[ی(ی�
5��ت �QنG إ
Z زی�G ا
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�M'ات
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�3���5
 وا�� ���ت ���ه�زی�، ت-� وه� زاه��، ا
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/ �م �
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iي ا
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 إ
Z ونAc3 ا
#*� نM' �� ��هA5 :����� و��V �ت �'اآ[ و
#Q#د ا
��ری0،
  .أح(ًا ی�(م  ا
iي وا
��'ق ا
�A�M .4#رة

  

  

  

----------------------------------------------------------  

  altalafary@yahoo.com  التلعفري جعفر

  .الموصل جامعة من القانون شهادة على وحاصل وكاتب صحفي

  .تلعفر في الثقافي المركز مؤسسي من

 واذاعات ومجالت صحف من العراقية االعالمية المؤسسات من للعديد صحفيا مراسال عمل
  .نيةالكترو ومواقع انباء ووكاالت تلفزيوينة ومحطات

 الهدى، (مثل تلعفر مدينة في عدة صحفية ونشرات جرائد اصدار في وكتاب صحفيين مع ساهم
  ).تلعفر القلعة،

  .عراقية ثقافية ومؤسسات وجمعيات نقابات من تقديرية شهادات عدة على حاصل
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 ج�رتo أآ�ن أن �����U) ���" أ�� (ح�� �|ي ا��4�4

Zc� ن��#ى – *#دة   

  

Aا�'أة آ� �c�5Q 
�q�:� ا
�'ارة �/��3c ����� أی�م .5 � �(ى */Z �(را 
 ��، ا
5 ���� ی(ی! آ�ن 
Vي وا
 �( ای[ی(ی� ا
�5c�� !� ��T�4 أ:��ن ر�Qل

/�34*� اراس دار ;�*� و*/Z ح-'ن� ا�ول ا
�#م 'M�
 ،أر��8 �(ی�� �� وا
 'اقا
� �� ا
����34 ا
q'وات ت��ول ن#*B �! ا�ول ه# آ��ب أ�(ار ت#;�f ح�8
�5� �c�� ��4��

Vي �! ]/A3.  وا
��T�5 ا #
 C5 أن ی ��
، �'�� ���(� ی�3د

A�'أح� B��34  أن�" .��� رأی�أ.ZM ا�'أة  ��'

# ح�Z وأت�B/3 ا 
 (�	/�5 ا�ح��ن ��� �� أح[ن�� (Ggن �ن ی��#د أن یtا Z/* �c
#; Z/* 

ت	#ن وان ��/�c �� ت ��(م أن ��
^ �3(أ تS�34و 
/���د ���" أ�/#�. 

��'ف .  

)��ء �f أ�5�Q*�ت� ��تA ر�-B�� B ت�A/3 أن Vل ه�Q'
 تM	�c/ ا
q�:� ا
��)J

��5ن آ�ن� أ�5�Qع أول و*�( ا
/�/�� وا����� وا
h(اء ا
�4#ر */Z ا 
" ;/�3 ��� ی����ن ای[ی(ی� ا
��T�4 �! وذآ'ت �S3 آ�5 وه�5 و��م
�3
��! ا.��ط وت���S موا
 � ا
 /�5 ا
���ی� */Z"و;��� S[��5
 وا�;-�� ا

 اt.�3ری� ا
5#ا;f و*/Z ا
�J^ �� ;'أن� ;( آ��" � �ءا. ن��#ى ������ ��

��5ه'ة" .3'ا A:)ش ن�ح�� �� ح#�
��� ا��
 ا;-�� �! وه# ت/	�^ 
�-�ء ا

��! */��c ا
���5زع�� ��/;tا ��#	�
 ا
���زع وهiا ن��#ى ������ �� ا
�5/�� وا
  .أ*#ام .5 � �! أآq' و��i ا
�'اق �� ا
 	�ن� ا
��(اد أQ'اء ��یf�5 #ه

)� 
 ;�دری! ا
�#ش أه�
� أن ی'ى �c# ا
���ه'ات 
�ic ا
V5ی(ی! �! آ�ن 
Vي ا
��� " Z/* f�� ��#	�
 Z/* '�r ا
5 ���� ا�راض� ��#زیf ا��5'ار �! ا
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!���� 5
�(.#ل ی �5#ا 
! وأن�c ا '�r !���� 5

/4�5 ا�� Zح� #
 اض4'وا 
�c/��

ª� ��qى و*���� ی�	/� آ�ن، �� �5�  . ی�#ل 

)#� ا
�r Z'ه� أو أوای[ی(ی� ا
5 /�5 ا
�#ا8T �! ا
�(ی( زح^ أن ی'ى) �'ی� أ
��-; ت��h' إ ��ه# ن��#ى ������ �� ا
5 ���� ا�r/��3 ت 	��c ا
�� ا


/S[��5 دیr#5'ا�� ���� 5
�A��;�� B وأن، ا ��#	�
 ������ �� ا
�5/�� ا

S[��� ���� � '�h �� �	��� ;��4) ٥٢ (ت#زیf �! ن��#ى !���� 5
 ه# ا

M5'وع أو
Z و.4#ة �(ای� B�)ه '�gc5#ا]! ; 'ي ت/
 ��� 5
 ا
�'اق �! ا
�rی� أ����� ح5/� ی'اه� وه# �c
  ��B��4 �! ا
5 ��� ا
5#ا]! ]'د إ

�
��
��  .ا
��رج ا
Z ]'د� و

 ی'اه� ه5#م �! �(ر� �B ��ی	! آ8 ;�ل ��(" و��د;�" ش����" ن�أن � آ�ن 
Vي
 وا
'�Qل أن� (ا�ر��� ن�! ����� آ�نA واح(ة �Q � /g/(تB و����ء 
B و]���
�:�q

B ی	'ر آ�ن، )ا#�� ا
3/( هiا أنjM �! ن�! ا��/��! ا
�'اق أه8 ن�! (

ف ;83¦ !�� 
�4
�5، ا
�-�رات �! ا
 آ8 ت'ك 
# رو��j'ا 
	��B أض�ف و
!���� 5
��;� أن� ت/ �^ ا !
  !... ح(ث ��5c ات'آ�c و

  

��)�* A3/[ B�� ^Mآ G3� B-ع ر�#��/
 �*�5�Q��! ا ^T4#ا
 وا�دی�ن ا
 ��� B��4	�A ا�.�'ة ا
��'ة و�� ت/	�^ ;-�ء �� ت/ �^ ن�ح�� ی 	! �jنB ;�ل

�:�: 8Tا#* '�r ���� � ^�-5'ارة وی� #
 ا
��4�5 8ش	 إ
�B �¢ال ت'ی! 
��ت ��
5	�ن B3ری�3 أش]�
/��#ان�ت  �cی���'ون أن�س أن Z
 وا
����8 ا
����� ا

Q B#ا�� آ�ن ���-' ��j/#ب  :!	
 !� '�r ��5#ل
 ا
��س آ8 ی	#ن أن ا

B3ء أشVc�
�jآ�( �Qرتp آ�A إن أن�، �q� p��4��، �	�#ا ا
iی! �� !
 pأؤذی 
�	�م 8��� أي �� �	! أو *��ر أش�'ي أن 
� ی�Sو *'ا;�� �#ا]�� �jن� و

���� حS أو ا
(و
� حZ/* S ت�gوز و�� ا
�' :�c�5 أ��/p ��د�A ا
�'اق �! 
  ...ا�.'ی!
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�" �Qرة �p ا;83  أن�: ( Q#ا�B �	�ن.(  

Zcل وأن�)g
 وان[*� ا
'د *! أن� وت#;�A آ��B �! ا
�( هiا *�( ����� ا
ن ر�-B �]'ی� و�! آ��B �! ا�.'ان ا
J(ی��ن B-ر� )�� Bذات �
 ی	! 

�4'ی��" �������T�4*j ر�-A�'* G3� B و;��c، ���-'ة و �)���   


Vي �
��ب أرى وأن� ی#م آ8 أ�#ت أن� ی�/� ی	!  � ��	
���� أ��م ت#Q( ا
�� ا 
 ا
�gQ)5 ا
� 	'ی� وا
5c'ات ا
5(ر*�ت إ ی 	��c ی�( 
� �gc#رة، ���8


�'��ن�ت�� ��/ 5
 .5\ �! أآi�� 'q ا
�(اس �#ت ���c أ�f5 *(أ 
� ، ا
��ت ا
�3Mب وأرى �-A ��#ات�M
� �c أح( ی#م آ8 ی[ورون�c وا�5� و
�gc35
 ا
� �و�� 
'ؤی� أ���(، *r f� �c;�M'ا�� �#*( */Z وآjن�c وا
5/#ن� ا

� �c وا
'اه�3ت�5� ��	T�5
 � �ء ا
��;#س ُیَ(ق أن fَ�ِ�ُ، ا
#;#رة و�#Q#ه�c ا

�/� و ا�ح( )��
 ا
 �� رأس 
�/� تJ(ر ا
�� ا
8�5g ا
G�J ��#ات أ���(، ا


�/� أن�c أنc-#ا" ��دح� وا�ذان ا
�/#ب 
���'ق )��
 ه#، ا
�g5( وا
�5�د ا
 وی�4h! ا
��gب ی'ت(ی! وه! ا
5 ����ت ا
� �ء أش�ه( وأن� ح[ن� �(ى ی(رك

!cات وی 'ن رؤو�'��� آ8 ���( هiا أن أ*'ف آ�A، وا
�#ف ا
'ه�3 تª5ه� 
)�3
 �! ت��C أراه� ��Z ن� � �Vال �! ت�A3، ا
��� واtن �ن�� ا�.�ق *! ا
 وا��! ا
 �م" ]�
�3 ا
�iراء 
/ �(ة ��c أت�'ب" ش��5 وأش�8 أزوره� � Q(ی(

��[#
  .  وأ���ء� 


� نi.j و���� ا
	�م ن��3دل آ��، "��� Q/ �ت�� أ��5'ت ا�ر��� ن�!� � '��h�
 ا
g
�4'ی�� ا
�'ا;�� 
/h S[��5'ا��ا �c�� �3ح�ت أح(ى و�� . وه[ر �[حJ
 ا

 ا
�5-(ة */Z یg/\ و
Vي �4#ري أت��ول 
#ح(ي، ا
�cد�T ا
	#رد���ن��

� ا
�g5ورة f� م��5ن ��
 B�/5Q ر�Z �4#ري *! شh/��� أح�دیO و��( و

  )�Qرت�؟ ت	#ن� أن ت#ا���! ه8 ( ��3�5 أ����" *�ری�
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B�
'وح" ان��Jرا إ ت	! 
� ��Bو�#ا� هiا Q#ا C�� �

#BcQ ن�'ت، وا
 �م ا 
��� ��j� �c���.�3 أ/�� ، ��� �� ا
�/G �! و��ی�f3 �#ا���� */Z إ ت(ل ت	! 
� أ

  ...� S3 ا���iان �� ا.'ى 
/�/#ب ی(.8

 --------------------------------------------------------  

   عودة سهى

   ىنينو - الموصل  

   مقاالت كاتبة 

  والتسامح والتعايش السالم بقضايا ومهتمة مدنية ناشطة
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   ا��!	!� ان 
*رك ��ه	� ا �1ا���م


	��ى – ا�/	� اث	�  
   


^ �! ;#���ت و�iاهG وادی�ن ���/�� وت���ی� jت� ��
آ�q'ة ه� ا
��5�g5ت ا
�3
�� ت��� � �م وو�Tم ت��'م ��-�c ا���� ��
¢�� �c���  .� ا�.'���5 

  
�� ی#f5�g� )Q أو ش�G ی�	#ن �! �5g#*� أو ��� واح(ة �! ا
��س وإن�5 
أآq' ا
��5�g5ت وان 
� ی	! آ/��5�g� �cت ���#*� ���/�� ���3 ا.����ت 

� ن��' �ن� �� دی�� أو *';�  !��� �c��� �5�� �c�:أو ت#ار ���3
ا
�� اآ� �c�3 �! ا

����� و./��� */Z ه�i ا�رض 
�	#ن ���c شc#دا أو �iه�3 وإن�5 ت#ار:��ه� ���5 

���5 اn ن��� �	8 ا.����ت�� �#ی� دون أي �#ارق *';�� أو دی��� أو �iه��3 

  .أو ;#���
  


M3' آ/�c �� �وون �	8 ا
��Jت وه�i ا
�#ارق إن وQ(ت �� ی��� هiا أن �� 
�� ا
5'ت�3 ه��ك �! ه# �� ا
5'ت�3 ا�و
Z أو ا
�qن�� �8 أن آ8 ا
M3' ه� 

��;� آ���Tت ا�رض  !* !T�	
ا�و
Z و�! �c/�Q ه	iا ه# اn ا
iي ��[ هiا ا
 �i8 �! ه�g�
��� B �Q و f� م�ن و���j� �c�/* ����
وأ*��4 آ8 ش�ء 
 �c� أن ی5/ �c�� '��
 أن ی���ت�c�/* 8 وی[رع ا �c�/* ی��� ��Q ا�رض

  ..'ا�� ود��را
  

 Z/* ���
ه�i ا�رض � �م �f آ8 ا
M3' �� ا.��ف ��!  �/	8 إن �ن حS ا
 �5�* )g5أن ن هiا وذاك إن�5 آ/�� �� �وون أ��م اn و�� */��� ن�! ا
M3' إ
� �م ���5 ����� وا
 �م ا
����� ه# �� دا.8 آ8 إن �ن �� ن���ج  ���
اn و


5! ی(
�� */�B و�� */��� إ أن ن(رك ��ه�� ا µg�/أو ن B�* O�3أن ن '.�
 B�� ب'���
 �c� Bرآ�M�
ون��'م آ8 أ�	�ر� و*�داتB وان أردن� ا�آq' �! هiا ��

 'qأآ B5cون� 'q8   أآ	� Sوح ���
ون��4 
q� B/�5 ن��4 �ن� �� �! حS �� ا
�� نp/5 ون��8  أن ن�'ر 
».'ی! �� یGg أن ی	#ن#ا و�� */�B/�� �c و*/��� 
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��� ا
M3'  أن ن �' أن� �� 
�(�� اtن �ن�� 
�[رع 8	
وان ،ا
��' وا
 �م 
و�[وا
�c  ی	#ن ���� ح����� ن���� �! أ*�5;��  ��م ����f و;��� وارض�ءات 

B�/* آ�� �� Z
  .ن�#د إ
  

 B�� ���

p ا��' ا
��5( وإن�5 ه# *�c� ��/5 ا�.' و;#3
B واi� \�

 �م ��
�M'اآ� دا.f5�g� 8 واح(،  تB�� ':V ا.����ت، وإن5 ،B
� ت	#ن �J(ر ;#ة 

�	8 �� یp/5 �! ��#��ت   ���
�/	8 �'د �� أي �f5�g �! ا
��5�g5ت ح'ی� ا
 Bوان ی�5رس ح� ،f5�g5
ن ی���5 إ
Z أي �5g#*� �� دا.8 ذ
p ا B/هVت
 ':Vت
��� و��55ر�� آ8 ����(اتB ا
(ی��� وا
(ن�#ی� ��'ی� ت��� */Z أن ��

�jن� �� ون��( ح ���ت�� �! Q(ی( و
���Z/* C ا�.'ی! وت��
^ ا
���م �/��	' ��/� 
 ���
��ت�gه�� ن�! أی-� و Cت�� Zح� 'M3
��� ت��g آ8 ��� ا#/; �� G�
ی����f ا

  .ا
��' وا
 �م وازده�ر */Z ه�i ا�رض
  

---------------------------------------------------------  

  اثير ايليا 

    الموصل- نينوى 

  صحفية وعضو ناشط في مجال المجتمع المدني  كاتب مقاالت 
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b�ا�������!��M  

   عيسى حنا االب

 عصر ومصر مفرداته ومصطلحاته كما أن له مفاهيمه وأفكاره لكل

الخاصة به، ولكن سرعان ما تتبدل هذه المفردات والمصطلحات وكذلك هذه 

ت  فتظهر مفردا  ثم تسودومن, المفاهيم واألفكار بتبدل هذا العصر

وهذا إن دل . ومصطلحات أخرى كما تظهر وتسود فيه أفكار ومفاهيم أخرى

 شيء فإنما يدل على سرعة التغيير التي تحدث في الزمن بفعل حركة على

  .الحياة الصاعدة

 بعد أن سادت، أمس، مفردات ومصطلحات معينة كمفردة الجدال وهكذا

التسامح والنقاش فإن مفردات ومصطلحات أخرى أخذت تسود اليوم ك

والحوار والديمقراطية وغيرها من المفردات والمصطلحات التي أمست لغة 

  .العصر الراهنة

 كانت مفردة التسامح مهمة وأساسية أود التطرق إليها، في هذا المقال، ولما

  .طريقاً إلى نشرها وبالتالي عيشها في واقع حياتنا اليومية الراهنة

   عن نشأة هذه المفردةنبذة
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وهذه الكلمة معربة عن اللغة الفرنسية . ي اللغة هو التساهل فالتسامح

tolerance احترام حرية اآلخر الفرنسي، وتعني، حسب قاموس الالروس 

وجاءت في قاموس العلوم . وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه السياسية والدينية

 يعني قبول آراء اآلخرين وسلوكهم على toleranceاالجتماعية أن مفهوم 

الختالف، وهو يتعارض مع مفهوم التسلط والقهر والقمع والعنف، ويعد مبدأ ا

  . )١(هذا المفهوم أحد أهم سمات المجتمع الديمقراطي

 هذه المفردة ألول مرة على اثر حركة اإلصالح الديني التي قامت ظهرت

واسفرت عن نشوب صراعات . في اوروبا في القرن السادس عشر الميالدي

الكاثوليك والبروتستانت انتهت بالتسامح المتبادل بين ونزاعات دينية بين 

  .هذين الفريقين أو هذين الطرفين

 القرن التاسع عشر انتشر هذا المفهوم ليشمل مجال الفكر وحرية وفي

  .التعبير وكذلك جوانب اجتماعية وثقافية

 في وقتنا الراهن فإن هذا المفهوم ال يقتصر على الدين حسب، بل أما

كما .  الفكري باحترام أفكار وآراء اآلخرين وعدم التعصب لهانبيشمل الجا

                                                           

 دی��� رؤی�"  "آ��ب �� وا
M5#ر" وا
� ��C اtی[ی(ی� ا
(ی�ن� :"*/# .(ی(ة ���( ا
(آ�#ر ���ل أن�' )١(
C�� �/
 . ٦١ ص ٢٠١٢ *�م ده#ك �ن.� ���34. رش�( ��Q )5#ت��ر ا
(آ�#ر إ*(اد". وا
 �م 
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يشمل الجانب السياسي أي ضمان الحريات األساسية الفردية والجماعية مع 

  )٢(.انتهاج المساواة والديمقراطية في تقرير المصير

   المعاصر للتسامحالمفهوم

فهو يعني .  المفهوم المعاصر للتسامح ال يختلف كثيراً عن المفهوم القديمإن

اليوم االحترام، القبول، التقدير للتنوع الثري كما أنه يعني الوحدة في التعددية 

  .وأخيراً االعتراف باآلخر وبحقوقه

 هذا الصدد جاء في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المنعقد في باريس وفي

 في المادة األولى من إعالن المبادئ ما نصه ١٩٩٥ تشرين الثاني ١٦يوم 

إن التسامح يعني االحترام والقبول والتقدير الثري لتنوع لثقافات عالمنا "

. وإنه الوئام في سياق االختالف. وأشكال التعبير والصفات اإلنسانية لدينا

وليس واجباً أخالقياً فحسب، وإنما هو واجب سياسي : "وتضيف الوثيقة قائلة

م، يسهم في إحالل ثقافة والتسامح هو الفضيلة التي تيسر قيام السال. وقانوني

  )٣(" السالم محل ثقافة الحرب

                                                           

�S ا
J5(ر ن�\ )٢(� 
 .ا
 ٢٠١١ ���. ده#ك. ��� ���34. دو�/� .-' وت�(ی� إ*(اد" وا
��#ع ا
� ��C ��3دئ "آ��ب *! ن�ً� )٣(

 .٢٠ ص
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 والقبول تقداته أن التسامح يعني االعتراف باآلخر وبحقه في اختيار معكما

  . بأن  يتمتع اآلخر بالحق نفسه كما يعني أال أحد يفرض أراءه على اآلخرين

هو الشيء األول :  هذا العرض لمفهوم التسامح يتبين لنا شيئان أساسيانمن

وهذا التنوع ليس عمل اإلنسان بل عمل اهللا الذي . وجود االختالف والتنوع

أراده أن يكون مصدر غنى وثراء ووحدة وتكامل وليس مصدر نزاع 

 كانت الوحدة ولما كان التكامل افلوال هذا االختالف والتباين، لم. وخصام

.  هذا التنوعثانياً وجوب اتخاذ موقف إزاء. شأن الوحدة القائمة بين األزواج

وهو ليس موقف الرفض أو التجاهل أو االقصاء أو االبعاد كما حدث ذلك في 

التاريخ البشري ويضمنه التاريخ الديني وكانت له نتائج وخيمة وكارثية على 

على العكس، قبول هذا . البشرية جمعاء وما زلنا نعاني منها إلى يومنا هذا

وكذلك . بيرة موهوبة وممنوحة لناالتنوع كنعمة عظيمة معطاة لنا وكعطية ك

احترامه واالعتراف به طريقاً إلى حل االشكالية التاريخية والتي ما زالت 

 بالتنوع يعني بولفالق. قائمة إلى يومنا هذا أال وهي إشكالية األنا واآلخر

  القبول بحل هذه االشكالية بصورة صحيحة وسليمة وبشكل نهائي وأخير
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   وركائز التسامحدعائم

 إذا أردنا أن يقوم ويدوم هذا التسامح فيما بيننا نحن معشر البشر وأهل ماأ

األديان، مسيحيين ومسلمين وايزيديين وصابئة فال بد من إرسائه على دعائم 

  :وهذه الدعائم والركائز للتسامح هي ثالثة. قوية  وأسس متينة وثابتة

كما جاء في  أو الركيزة األولى هي االعتراف بحقوق اإلنسان الدعامة

 اني تشرين الث١٦وثيقة إعالن المبادئ العالمي بشأن التسامح والصادر في 

فال يقوم . ، هذه الوثيقة التي ربطت بين التسامح وهذه الحقوق١٩٩٥عام 

تقول هذه الوثيقة في بندها . تسامح من دون هذا االقرار بحقوق اإلنسان

ل أو التساهل بل التسامح هو إن التسامح ال يعني المساواة أو التناز"الثاني 

قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق اآلخرين في التمتع بحقوق 

وال  يجوز بأي حال من . اإلنسان وحرياته األساسية المعترف بها عالمياً

والتسامح . األحوال االحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم األساسية

  " األفراد والجماعات والدولممارسة ينبغي أن يأخذ بها 

 أو الركيزة الثانية هي سيادة الديمقراطية إذ ال يمكن أن يقوم الدعامة

التسامح في ظل الدكتاتورية التي تمارس القهر والقمع والظلم على الشعب 

  . المسكين واألعزل
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  : الثالثة األخيرة هي السالمة و الركيزالدعامة

وة والعنف وإلغاء اآلخر واقصائه حينما  التسامح ال يتوافق مع وجود القإن

فال بد من . ال يشاطر اآلخر األنا عين اإليمان والقناعات واألفكار واآلراء

فال تسامح عندما يكون منهج أو . قيام هذا السالم والبد لهذه القيمة أن تسود

  .أسلوب العنف أو القوة هو السائد في المجتمع والعالم

   التسامح، ولكن لماذا؟

ما قلناه سابقاً قد يشكل جواباً إلى جانب من هذا السؤال في حين ان ما  إن

  . سنقوله اآلن قد يجيب إلى الجانب اآلخر منه

 حسب وثيقة إعالن المبادئ الصادرة بشأنه، أمر ضروري في فالتسامح،

العالم اليوم بسبب وجود التنوع في كل بقعة من بقاع العالم وأن تصاعد حدة 

لنزاع بات خطراً يهدد ضمناً كل منطقةً وال يقتصر هذا عدم التسامح وا

  )٤(. الخطر على بلد بعينه بل يشمل العالم بأسره

والتسامح ضروري بين األفراد وعلى صعيد :  هذه الوثيقة قائلةوتضيف

  )٥(... األسرة والمجتمع المحلي

                                                           

�jMن ا
�35دئ إ*�ن و:��� )٤( C�� �
 ١. ٣ ا
�jMن ا
�35دئ إ*�ن و:��� )٥( C�� �
 ٢. ٣ ا
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 أن التسامح ضروري على الصعيد الفكري إذ يؤدي إلى احترام أراء كما

وفي الوقت ذاته يضمن ويكفل .  عن الغلو والتعصبعيداًار اآلخرين بوأفك

على الصيد السياسي، الحريات األساسية للفرد والجماعة مع انتهاج سياسة 

  .المساواة والديمقراطية في تقرير المصير

 على الصعيد الديني فهو يحترم حرية اآلخر الشخصية وعقائده أما

ه في ممارسة هذه الشعائر والعقائد وشعائره وطقوسه الخاصة به، وحق

  .بطريقته هو وليس بالطريقة التي يريدها له اآلخر

 إلى ذلك، فإن التسامح ضروري من أجل استتباب السالم وباإلضافة

فالطريق إلى السالم، شأن . العالمي ومن أجل التنمية والديمقراطية في العالم

تقول الوثيقة المذكورة . التنمية والديمقراطية، يمر، والشك، عبر التسامح

ومن الجوهري لتحقيق الوئام على المستوى الدولي أن يلقى التعدد : "أعاله

 جانب األفراد والجماعات نالثقافي الذي يميز البشرية قبول واحترام م

فبدون التسامح ال يمكن أن يكون هناك سالم وبدون السالم ال يمكن . واألمم

  .)٦(ةأن تكون هناك تنمية أو ديمقراطي

                                                           

�jMن ا
�35دئ إ*�ن و:��� )٦( C�� �
 ١. ٢ ا
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   التسامحمهمة

 كان التسامح بهذه الضرورة أي بهذه القيمة والقدر واألهمية، فال بد من لما

العمل على زرعه ونشره وترسيخه باعتباره حاجة إنسانية أساسية ملحة 

والسيما في بلدان الشرق األوسط المضطربة والتي عرفت ومازالت تعرف 

قصاء لعدم إيمانها باالختالف ثقافة القوة والعنف والرفض والتهميش واال

 التسامح من أجل قيام مجتمع حضاري متماسك يسوده افةوبسبب غياب ثق

  .االحترام وتقبل اآلخر

أفراداً وجماعات ودوالً :  هذه المهمة تقع، والشك، على الجميعإن

وحكومات كما تقع على عاتق المؤسسات الدينية كالكنائس والجوامع التي 

روح التسامح من خالل خطبها ومواعظها وكذلك من يجب عليها أن تشيع 

  .خالل المجالت والكتب التي تصدرها

 تقع هذه المهمة على عاتق المؤسسات التعليمية والتربوية وكذلك

تكتب . واإلعالمية كاألسرة والمدرسة والمعهد والجامعة واالعالم بكل أنواعه

ألفراد وعلى صعيد والتسامح ضروري بين ا: "الوثيقة اآلنفة الذكر قائلة

األسرة والمجتمع المحلي، وإن جهود تعزيز التسامح وتكوين المواقف القائمة 

على االنفتاح واصغاء البعض للبعض والتضامن ينبغي أن تبذل في المدارس 

 وعن طريق التعليم غير النظامي وفي المنزل وفي مواقع العمل، توالجامعا
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طلع بدور بناء في تسيير التحاور وبإمكان وسائل االعالم واالتصال أن تض

والتعايش بصورة حرة ومفتوحة وفي نشر قيم التسامح وابراز مخاطر 

   )٧(. الالمباالة تجاه ظهور الجماعات واأليدولوجيات غير المتسامحة

 ان هذه المهمة تقع على المؤسسات العالمية كمنظمة اليونسكو التي وأخيراً

القيمة وترسيخها وذلك من خالل اصدار ال تألو جهداً في سبيل إشاعة هذه 

وثيقتها الشهيرة بهذا الشأن وكذلك من خالل برامجها وخططها التي تنظمها 

وأخيراً من خالل تخصيصها ليوم عالمي للتسامح يحتفل به في السادس عشر 

من شهر تشرين الثاني من كل عام كيوم عالمي للتسامح وذلك عبر تنظيم 

 بالتعاون مع المؤسسات لمتسامح،ثقافة ورسالة اأنشطة وبرامج خاصة لنشر 

التربوية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ووسائل االعالم في 

  .كل منطقة

   إلى التسامحالطريق

 إننا نعتقد بأن أمر تحقيق هذه المهمة الجليلة والمنوطة بنا جميعاً لن يتم 

 كما في بنانا االجتماعية إال عبر اجراء تغيير جذري في ذهنيتنا الحالية

فما زالت ذهنيتنا ذهنية اقصائية ورافضة لآلخر تؤمن بالقوة والعنف . السائدة

                                                           

�jMن ا
�35دئ *�نإ و:��� )٧( C�� �
 ٢. ٣ ا
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والقمع والقهر واالستبداد واالستبعاد من أجل فرض واقع معين أو فرض 

فهذه الذهنية ما زالت بعيدة من تقبل . آراء وأفكار وعقائد ومعتقدات معينة

وما نشهده اليوم من مظاهر . كل مفروض مرفوضذهنية التسامح، علماً بأن 

  . وظواهر خطيرة إن هي إال نتاج هذه الذهنية أو هذه العقلية

 تبدل هذه الذهنية وكذلك هذه البنى االجتماعية ستتبدل حتماً طرق ومع

  .التفكير والسلوك القديمة بطرق أخرى جديدة تالئم وذهنية التسامح هذه

  .لتواصل والمشاركة هذه الطرق فهي الحوار واأما

 الحوار يترافق ويتوافق، والشك، مع التسامح وليس مع القوة ذلك أن إن

طبيعة الحوار كطبيعة التسامح تفترض وتتطلب االختالف إذ ال معنى وال 

قيمة وال جدوى لحوار فيه فرض أو اتفاق أو تطابق في اآلراء أو في 

  .وجهات النظر بين المتحاورين

فال تكون هناك . صل يتفق هو اآلخر وطبيعة التسامح أن اسلوب التواكما

قطيعة أو مقاطعة أو انغالق أو انعزال بل انفتاح طالما أننا نحن جميعاً بشر 

وطالما أننا نكون هذه األسرة البشرية الكبيرة، على الرغم من كل االختالفات 

اتصال ولذا فعلى األعضاء أن يكونوا في . واالنتماءات االجتماعية والسياسية
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ومن شأن . وتواصل مع بعضهم البعض يقوم على التفاهم واالحترام المتبادل

  .هذا التواصل أن يكون عامل تقريب ووحدة وكذلك مصدر قوة وغنى وثراء

وهكذا نكون مشاركين بل شركاء .  تتناسب المشاركة مع التسامحوأخيراً

بالتهميش في كل مناحي الحياة كما في اتخاذ القرارات لئال يشعر أحد 

واالقصاء والسيما الفئات المستضعفة مع وجوب عدم الخلط أو التداخل بل 

باحترام استقاللية الميادين مع ضرورة قيام تعاون وتنسيق بين مختلف 

  .الفرقاء واألطراف

  :المصادر

دهوك . إعداد الدكتور جوتيار محمد رشيد، مطبعة خاني" رؤية دينية للتسامح والسالم "كتاب
٢٠١٢. 

 .٢٠١١دهوك . إعداد وتقديم خضر دوملي، مطبعة خاني" مبادئ التسامح والتنوع الثقافي "تابك

  

--------------------------------------------------------  

   حنا عيسى االب

   عقرة- الكلدانية الكنيسة

   دين وكاتب مقاالت في مجال  التعايش والتسامح رجل
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        صناعي معلم/  المهنة

      أطفال ألربعة وآب متزوج
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�#ا�8 ����! ا
��#ع ا
M3'ي #�Qو ش�5



92 

 

 ![#
�� ��Z/* B ش��� ا
��س و�O روح ا��8 �� ���ء اوا
����q و
�/S ا
 85�
��.  

�� Z

� و;(�� ا
5#ض#ع ا��
/�c�5 و*�(�� *�دا ا
Z ا
5(ر�B �� ��3ح ا
�#م ا
... B5/�5/
 ��� " أنc3'ت �! ���Z ا
�	'� ا
B�)�5 �! ;83 �/�� و�/�B5 و;�

 A5#ض#ع ی��
�'�� ا pِ�/*" !  

 �5c�/* ا " ردتi	م ��دام ه� ����' وآ'د���ن  ![#
اودي ان � ��83 ا
;/#ب �g'وحB ت��(ى ا
��j5 وتVآ( */Z زرع ا
B3�5 وا
 ��د� ��! ا
��س 

�  )  ا
�'اق(5 ��83 زاه' 
3/(ن� ا
�[ی[ا
5/#ن�! وت���ءل 

 B���

5#ض#ع وآ/�B5/�� A ا�� B5(ر�
�B ا
��/�B5 �� ا�c
ت�:'ت ادار� وا
 Bح#
 Z/* B��/وت� B5�'�  ).ح	B5 ا
�#م(

 

--------------------------------------------------------  

  خدر نايف فارس 

   الموصل–بعشيقة = 

 كاتب قصص ومقاالت= 

 مجله التراث الشعبي ألعاب ١٩٧٥تم بقضايا التراث الشعبي وأول موضوع كتبته سنه مه
 الصبيه في بعشيقه وبحزاني 

 مستمر بكتابة مواضيع  خاصه بالمورث الشعبي 

ghanmspo@yahoo.com 
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��
�K�~� �	ا����1ت�� ر�" ���م ��ً� ا��  

  آ'آ#ك - �*'� */�

A 
 : أ;#ل  )Q#د �'ق، ی#Q#� وق'�

���ی� ، ]���3 و �(ی�c أ�' ا�� �� 
 ا.����ت و ا
����ت وQ#د ر�r ا
���ی� 
	! إن�gزًا 
�\ ا
�'وق ان�(ام �8

 �! ا
	�q'ی! �f أ.�/^ أ;#ل 
iا ، Q(ًا آ�3' إن�gز ه# ا
��' و�cQت ت�3ی! و
 و ت�(  �'وق �! ا
i� .... 0ه�3ً� و دی��ً� و یً��	' و �����ً� ا
��3�3 �(ی��� أ���ء

 ZJت� �rر p
�8 ��ً� ا
��� �� r-�ض� أرى  ذ #Qأر �c
 '��
 ��5Qً� ا

�c أحG و �� Gأح � ��

/���م أ��Z و  �5� اn أ�jل إن �ن آ8 
��B�/* f أ;(ر 

]* 8Qو S��#�
  .اt*�ن� و ا

  ه�i وQ#د �/#  ا
�#��� ا
���ة زوای� �! زاوی� �� ]�رئ ��(وث ض�' و
�M' ���! ا�.#ة ای�c ن��) �M' (ُآّ�� 
�5 ا
�#ادث µ4ون��/� ُن� !� ��T�4.أ 
�c��#ون ���
�J
 !� 8Qرت��ء ا��� ت��(ر أن  أ.�;��، و �����5 ا �iه 
�\، ا�.-' وُن�'ق ا
�cوی� إ
Z ا�.�4ء��
��  �! .j4 آ8 آ���3 �/#  
��T�4.أ  Z/* J;��� ورق '�h� ووض���� Aأ;(ا���، ت� fآ�( ��'ت�j�
�� 
��-�� ون ��C ا;(ا��� ت�Q#� A#د ��  ا
Z ن��'  أن �M'ط ،��3
 ون	'ر  ا
G/[ #��
 او ا
���5ز*� ا�]'اف �! ]'ف ح�ول اذا �'ة �! �آq' وا
 �5ح ا

�5����5

�	'ار �ن��  ا
 �م  
�/#ل ا
'ض#خ *(م ا�� Q[ح#ا ن	 ' أن ی5	��� 
��M�

���' وا
��GJ ا Z

'�r ا
45' إ�� !� �cة ح�3ت'�hJ

� �;�c4 و
	! ا 
   .ا�
� ت��/B أن ی5	!  �� ا
�3gل ;�5 �� ش'و.ً� ت G3 وت	'اره� �h[ارة

 '���
 Z
 ا
 /G ون�'ك ت�M� ���5g'آ� ح-�رة ��M'ك، تjری0 ه��ك أن� �� ا
 أ��Qل إ
Z وت �5' وا
	'اه�� ��(ا
 ی�#
( ;( او ن���g إ
Z یVدي   �ن�Q Bن3ً�
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 ا
iی! ا�����T أ��Qل ;�د�� Gذن �c
 ا���ء 
�c33ّ� �c وض���h ح�( �� ی��M#ا أن 
!* )J; دون أو )J;.   

����د ��� �B ن���  ا
 �م �B ن��� ان�5  ا
J'اع *! ا BQ#�
 ح��ة ا
Z ا

�� ا
 �ح �! .�
�� �(ن���. !� Zض#�
�'��� ون��� ا J�;ن� ( �ديا B�/* �� 

8� �� B	/�5ء ;83 �!  :'وات �! ن��'h

��5/#ا زّ
� ��h' ی�'�J#ن ا
iی! ا 
B�� د*�ی� ����آ�3'ة إ* S�Mه� ��#�ً� ت����� !�� 
 ا
��3ء *j� ��/5ن ن�� ]#ال 

 ی��3 آ�
iي Q(ًا ���3ً]�� !�� 
 .�ل ا
]�5ل هiا ه(م �r'� وُی5َِ	ْ! [#ی/� 
   . ;�8T ای�م

�igور نO�3 ان */��� اذًا ) ح8 و
�M� �c	/� آ8 (آ�م */Z ا
J5'ی#ن رفت�� 
�/	M5
 ا�.�' ���c5g ا
M5	/� ا
�B و�8 
�5 اآ�'اث دون ا
'�T\ و��c33 ا

p
 . ا
��� و�#ء ا
�-��� ا ا
M5	/� �� ی[ی(ون  د.�ء ه��ك ی	#ن ;( وذ
��#ل آ��� أ.�� ^
V5/
 ا
�� ا
��5]' ت�(ي( ;�ل ح�! ت'ی � �'ای! ا
	�(ي 

�� ;(رتp ن�4ق .�رج ت3(وا��
  . )ا
�g#م ن�# ���q ا
��(م �! ی5	�p ا
iي ه# . ا

--------------------------------------------------------  

    عرفة علي

 له كركوك في مدنية مؤسسة من اكثر في وعضو مدنيا ناشطا يعمل ، كركوك من وصحفي كاتب -
 المواقع صحافة مجال في مدربا يعمل المجتمع، في دورهم وتفعيل الشباب تخص ةمدني اسهامات

  .االجتماعية

 فيسبووك صفحة اعداد في له زمالء مع ساهم االجتماعية، المواقع و االلكترونية بالصحافة مهتم -
  .المحافظة تساؤالت و شكاوى لنقل كركوك لمحافظ

 تخص التي الدورات من العديد في شارك سنوات، خمس منذ االعالم و المدني المجتمع مجال في يعمل -
 دولية منظمات اقامتها التي السالم وبناء النزاعات تخفيف في االعالم وسائل ودور السالم وبناء النزاعات

 .كركوك في ومحلية
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   ت�$� ��ا3"

 )
  ن��#ى – */#آ� .�

S/.ُ ن �ن
�jآ8 و
�\ وی��� 
��85 ا ، �*�4���� و ا
��� ا
��س آ8 و
�4#ن��  وإش�3ع ا
��' �'ح/�  ت�gوز ، !	
 ��
#�* ��� ح�Z ت�ihى ��ذا  و;/#
�c�	5ی� ی���
  .وا��ن � �م ا.'ی! �f ا

��� �� ت3(أ وا
����J ا
 ��(ة ا
���ة '�
 و.��� ا
5(ارس .�ل �! وا
��/�� ا
��(ا��T ا
5'ح/�
C *5#دا
f5�g5 ت��3' ا
�� ا��
�4
C ا
  ذ
p نوی	#  ، وا
��(ا��T  ا
5(ارس �� ا
��/��  إن  ، �/��5 وان �ن�B */��5 ���ه� ��*��5د ا
iي ا

'M35 ��3/� ی

�4'ا����� ���ه� إد.�ل .�ل �! '�
 ) ادی�ن (
	��� ا
(ی��� ا
�� �J5(ارس ح
��(ا��T ا) ن��#ى �8c ����4 (�� و.��� ا
�'اق �� ا

،�q� اiوه !� Sح f�5g
 وا
�#��� ا
(ی��� ا
��(دی� آq'ة ���]��� *! و��'وف ا
���: ا
5	#ن�ت ����3 اآq' وی-' ، وآ�ر:� �/�3 ا
��/�� ذ
p �'دود  وإن ،  وا

'�r �5/ 5
��نB  إ*���ده� �! �(ل ا �cأو ی��� �cح� ��  ��/��
 .ا


(.#ل ا
g'س ی(ق *�(�� ا
M5	/� وت3(أ�� Z
 ا
��J اح(ى وی	#ن ا
�J#ف ا
���ا
 (��دة'�
 ��دة ح�J ا��،  ا
�/#م ���� �� ��M'آ� ا
�J#ف ح�O) (ی���ا


�g/\ ����(� ح G آ8 ا
����i *[ل ی�� �jن ی�'ض ��
#اGQ ا
(ی! �� ^� 
�/B ا
�4! ی[ی(  �(ار��� �� ا
����i و
	q'ة ، �B�*�5g .�ص ،8� *5/�� ی��( 
�\ وا
M	8 ا�� �� �� �وون ا
	8 ح�O، ا
�'ز�5
 و ، ���ای�� ح�
B وه�i وا

��#	�� !� f;ن\ ���]��� وا�g�5
 و ، ا
5(ر�� �� *5/� .�ل و�! ، ا
 /��  ا
���A ا
5'ات اح(ى  �� �i�5/ف .�رج ت#�J
ت�'ف ت���'، ا �c�3ش� Zح� و

�c�*�5Q ، )�*و �c
�A ؟ انV� !� Aا�Q�� �c�T3'ا� ا
5	#ن �! أي ) ش3	�� ان� ( 
�	3M
 �Q( شµ وهiا  ، ��ه# ت�'ف ;( او ت�'ف ن�c آiا دی�� ت�8 
� ، ا

،!	
 µ 
 ن'ت	G یg/��� ��5 ����(ه� *! 
�c ن�#ل ا
	�3ر ن�! ان�� ذ
p �� ا
  .دی��� ا.'ی! *! ���/�� ��ن�c ا
i�� 'hJ ا
����i ����/�� ا.�4ء
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 �5� ا*��5ده� �! اآq' ا
'وح */Z ت��5( ا�و�� ش';�� �� ا.�ق ��3دئ ان و
Z/* �3دئ� /�
 و
	#ن ا
���ی�، ا�\ وت�S�5 ان �ن� ا
#اGQ �! ارى  ، �ا

��(ا��T ا
5(ارس
�G ا*�5(ت اذا ا
3/( نc-� ا��س ا�� ا
��/�� �� ا
����J ا
��5�( وا
	��T\ ا
Q� 5( �� ا
(ی�� ا
��/�� ��gل ی	#ن أن، 
 دی! ات�3ع وان�'اد وا

�

p ا
(وi�ی-'،  !	
 ���� ح�T�� ، O(� ت���(� ��5 اآq' ت� ' ا
5	#ن�ت 
( ان . ا
i�� 'hJ وا
��';� ا
��5ی[ روح ی��h� �5' وه# �(ی�B ا
�/i�5  ت�'ی^
��/��
 یGg ا
�hJر ت���iن� وان ، ی��ل آ�5) ا
�Z/* 'g آ�
��� ا
hJ' �� ا

�8 ادی�ن .�ل �! ���/�#ن ��ن�c ت�'ی��c *(م �cواح(�� ان ��/��
 و ا
 ا
�M/� ت/p{ ح�ل ح�
�c ذ
p، ا��ح !ی5	 ی	3'ون و*�(�� ا
M3'ی�،

	! شg'ة 
�C3J ت�5# ا
�� ا
�hJ'ة AQ#ً*إ G3 � وه�) �#ت( ( إ���ده� *(م 

��T(� و*�(ه� }��#�Q آ�3'ة شg'ة 
��h� A5�َ� C3J'ة  ش�/� �5� B/5إن ن� 
�
 �

�#;^ ا
���ی�، *(م �G3 او �M	/� أي �G3 ن���� ت/p انiار Q'س *�( 

�i�5/�
   .ا

 ��/S ی��#ى ا
 /�5 وا
���ی� ا
� ��C روح نM' نو B�3 ارض�J. �� 
��/��
� B33 ت[داد �f5�g ��  ا
(ی�� ا
��/��  داT'ة ت#��f و*(م  ا
 /��  ا  

 ا
� ��C یG/4 ا
	�3' أن �!  ا
'Z/* �r ، ان �ن .�B ان �ن آ'اه��
����5 ا
�hJ' �!  ا
 /�5 وا
���ی� '�. یO�3 ه#  �c،ی��5 آ�^ ی �h'ب ا

�c�* 8� �c3/� B�� p
   .ا
	�3' ذ

-------------------------------------------------------  

  علوكة خالد بـ معروف سليمان خالد -

   ومجتمعي مدني وناشط ومدرس مقاالت كاتب

  الموصل – بعشيقة ناحية
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  *  ا�!	" ا��&	/���%$��� 

ا�����b �*ى  (�b وا������ آ5 ا د��ن ���U -	" ا����و����ه"
   )ا ��4*��

   بابا شيخعيدو

 الحديث عن التسامح في الديانة االيزيدية البد ان يد في البداية وبما اننا نر

 التي اليعرف الكثير من المواطنين الى ، ولو قليال عن الديانة االيزيديةتحدثن

 االف السنين الى االن  اال القليل عن هذه الديانة العريقة التي تمتد  جذورها

 هذه الديانة التوحيدية التي تؤمن باهللا ،بشهادة كتاب ومؤرخين غير أيزيديين

ومالئكته وتبجل جميع االنبياء واالولياء والصالحين ومن مختلف االديان 

 هي ديانة تحث على التسامح ،والمعتقدات وتذكرهم في نصوصها الدينية

 التسامح والتعايش مع على كبيرة والتعايش والتأخي بل قدم أتباعها أمثلة

  .غيرهم من االديان  على أرض الواقع

  المبادرة التي قام بها االيزيدية في في االمر تمثل بشكل رئيسي هذا

 أمير االيزيديين بقطعة أرض من تبرع من القرن الماضي  عندما الثالثينات

يكونوا  لم حيث) عين سفنى ( وقف مزار االيزيديين الى مسلمي الشيخان 

 ساهم االيزيديون آنذاك بل يقتصر االمر عند هذا الحد ولم ،االبضعة عوائل
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 في بداية القرن سنجار  مدينة في االمر نفس و،في بناء مسجد للمسلمين

 ر سنجافقصدوا االرمن العثمانيون بحملة على المسيحيين قام عندماالماضي 

لة أضطهاد من السلطة وتم حمايتهم من قبل االيزيديين رغم تعرضهم الى حم

  .العثمانية آنذاك

 رغم هذا التسامح وحسب االخرين فقد تعرض االيزيديون الى حمالت 

 م ١٨٣٢أضطهاد كثيرة تجاوزت السبعين أشرسها حملة أمير رواندوز عام 

م ونتيجة هذه الحمالت ضاقت ١٨٩٢وحملة الفريق العثماني عمر وهبي عام 

ئا وخاصة في العراق حيث يتواجدون في رقعة تواجد االيزيديين شيئا فشي

قضائي سميل وزاخو من محافظة دهوك في أقليم كوردستان العراق وفي 

  .أقضية سنجار والشيخان وتلكيف وناحية بعشيقة من محافظة نينوى

 مع تأسيس دولة العراق أنفتح العالم على االيزيديين أيضا وشرعوا يتوجهون 

 في بعشيقة القريبة من مدينة الموصل ولو بشكل ضئيل الى المدارس وخاصة

 كان االيزيديون يعيشون الى حد اموبعدها في الشيخان وسنجار ولكن بشكل ع

ما خارج المدن لذا كانوا مهمشين في سياسة الدولة ومؤسساتها لكن مع هذا 

 ،١٩٤٧ أحد وجهاء سنجار لعضوية مجلس النواب العراقي عام نتخابتم أ

 االربعينيات دخل العديد منهم دوائر الدولة وفي ، )مطو آغا خلف( السيد وهو

 يميينكموظفين وأزداد العدد شيئا فشيئا الى أن أرتفعت نسبة المتعلمين واالكاد
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ولكن لم يكن . من مهندسين وأطباء ومحامين ومدرسين وأساتذة جامعيين

 بداية ي عام وأنما وصل أيزيدي واحد الى منصب القائممقام فمدير ايبينهم 

  .لسبعينات ولم يدم أكثر من أشهرا

 فيم تم ترحيل االيزيديين من قراهم ١٩٧٥ نكسة الثورة الكوردية عام بعد

 في تجمعات قسرية وأسكن وجمعهماقضية زاخو و سميل و شيخان وسنجار 

العرب في دورهم وقراهم مع هذا تم تسجيلهم قسرا كعرب من ناحية ومن 

  . لسجون والتعذيب وغيرها ناحية أخرى شملتهم حملة االنفال وا

 تأسيس أول مركز ثقافي اجتماعي تم واقع االيزيدية اذ تغير ١٩٩٢ عام في

 ١٩٩٧والذي أصدر مجلة بنفس االسم وفي عام ) اللش(في دهوك بأسم 

 م عادت القرى ٢٠٠٣سمي أول وزير لهم في حكومة االقليم وبعد عام 

ز اللش الى مراكز فرعية المستعربة الى أصحابها االيزيديين وأنشطر مرك

 أصبح هناك م ٢٠٠٤ وفي عام ،متعددة وظهرت مراكز وجمعيات أخرى

أول وزير أيزيدي في الحكومة المركزية وثالثة أعضاء في الجمعية الوطنية 

  .العراقية ولكن مع األسف لم تكرر هذه الحالة 

يل  بأن االديان وبغض النظر عن التفاصالقائلين هنا ووفقا على قول من 

 بينها المشتركة من الحقائق  العديد  توجد ،الثانوية او الشعائر الخارجية

 الدعوة الى أنبل القيم االخالقية واالنسانية ووضعها موضع وهي ،جميعا
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 التعايش في الخطوط العريضة لو ى وهي  تدعو ال،التطبيق والتختلف فيها

  ) .١(أختلفت في أشكال العقيدة والوانها 

يزيدية حالها حال الديانات االخرى تركز على العديد من القيم  الديانة اال

 فاأليزيدي ،االخالقية واالنسانية النبيلة منها نكران الذات وحب االخرين

عندما يتوجه الى ربه في فجر كل صباح يتوسل اليه أن يعم الخير والسعادة 

ي الخير  أي اليطلب االيزيد،لكل المخلوقات والملل ومن ثم لعائلته ولنفسه

 كما هناك نص ديني أيزيدي ، بل لجميع الناس، من ربه لنفسه فقطالرفاهو

 عن التسأل–أذا رأيت شخصا وأسعفته بصدقة : ( باللغة الكوردية وترجمته 

 محتاج انأي يفترض باأليزيدي تقديم العون والمساعدة الى كل انس) دينه

أذا ( ر وترجمته  بل أكثر من ذلك يقول نص ديني آخ،بغض النظر عن دينه

 يعني قد تستفيد وهذا ،) عند ربك التضيع– وألقيتها في الماء –قدمت صدقة 

 –الحيوانات المائية كاألسماك مثال من الصدقة او الخبز الذي تلقيه في الماء 

واليضيع اجر هذه الصدقة عند .  حتى الحيوانات تستحق الخير والصدقةأي

  . ربنا األكرم 

: يزيدية تركز على الصدق والحقيقة وهناك مقولة دينية  االالديانة ان كما

بأن ( من جهة أخرى ترى الديانة االيزيدية) الصدق سبيل اهللا  ( تهاترجم

 يديينأي ان االيز، أي أن الكاذب هو عدو اهللا ) االنسان الكاذب عدو اهللا 
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 يربون أطفالهم على التمسك بالصدق والحقيقة والعدالة واالبتعاد عن الكذب

  .والنفاق والتنصت على كالم االخرين 

 البحث عن المزيد من النصوص الدينية التي تدعو الى قبول االخر في

 ته مقطع أخر من نص ديني  ترجمهناكوالتسامح وعمل الخير والصدقة ، 

 بيدك كنت العبا تكون أذا– يقوده عنان الحق –ليكن جوادك مرشدا :(  

 : ( تهترجم/ صدق والحقيقة والصبر  ومقطع آخر يؤكد على ال،)الصولة 

 اهللا أن يكون لي نصيب السمح– من كد وعرق الناس انها–الأريد كسوتك 

 –سبع سنوات كاملة رعيت هذا القطيع  (تهومقطع آخر ترجم) فيها أوطمع 

  ) . عرفت انها حرام علي في اآلخرة –لم أذق قطرة حليب 

ليها الديانة االيزيدية للوفاء  سيل معرفة المزيد من االمور التي تدعو اوفي

 االستشهاد بالعديد من النصوص بأستطاعتناوالقيم التي تدعو اليها بقية االديان 

 الصبر والحياء والوفاء والجد في العمل واالبتعاد عن الربا صددالدينية ب

 ،والفحشاء والكذب وغيرها من القيم التي تركز عليها كل االديان والمعتقدات

ميعا على التركيز على القيم النبيلة التي تشترك بها كل االديان أذن لنعمل ج

 حيث كل مؤمن يؤمن أيمانا مطلقا ،والمعتقدات ونترك الثوابت الدينية جانبا

 دينه ولكنه يستطيع أن يتوائم مع االخرين في المجاالت الحياتية بتبثوا

 فكلنا بشر ،نسانية النه لنا مشتركات كثيرة متعلقة باال،أضافة الى القيم النبيلة
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وهذه أسمى عامل مشترك بيننا جميعا كما هناك الوطن فكلنا أبناء هذا الوطن 

 ولنا جميعا ه وتطويرعمارهونحن ملزمون للدفاع عنه وبذل كل الجهود أل

  .نعمه بخيراته والتمتع فيالحق 

 أرى اننا جميعا أعني أتباع الديانات والمعتقدات بل حتى المؤسسات هنا

 محية والتربوية يجب أن نركز على تربية االجيال على المحبة والتساالثقاف

 كاالنسانية والوطنية وعدم ،والتآخي وقبول اآلخر وأبراز العناصر المشتركة

 التطرففسح المجال لنشر روح التفرقة والتطرف والتعصب سواء كان 

  . اوالقومي الديني

نعيش ونتعايش منذ مئات  العراق نفتخر بأننا كوردستان اقليم  في والننا

 والشواهد على ذلك كثيرة، فمن يلقى نظرة على ،السنين بل ربما االف السنين

 وهناك مناطق ،ودياننا وجبالنا يالحظ عشرات القرى المسيحية المتبعثرة

 بل هناك قرى وتجمعات مشتركة بين المسيحيين لاليزيديين، قرى فيهااخرى 

أو سنجار في ) شنكال( ففي قضاء ،زيديين أو بين المسلمين وااليلمسلمينوا

 وفي أكثر قصباتنا ، الواحد هناك المسلمين الشيعة والسنة وااليزيديينمجمعال

 بل الى االربعينات من القرن ،يعيش المسلمين والمسيحيين وااليزيديين

  فهل ،الماضي كان اليهود أيضا يعيشون بيننا ولم تكن هناك اية مشكلة تذكر
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حو الخلف أم أن هناك توجهات  وأفكار دخيلة علينا تفرق بيننا نحن نتراجع ن

  .وتحاول أضعاف لحمة وحدتنا وتحطم أتحادنا وتهزل قوتنا

 االمر يتطلب بذل العديد من الجهود على نطاق واسع، واالكاديميين يجب هذا

ان يكونوا في مقدمة من يحمل هذه الرسالة ويساهم في ترسيخها ونشرها 

 ، روح المحبة والتآخيوزرع الى التوعية الدائمة وأضافة، بالشكل الصحيح

 الجميع وأن يكون الكل سواسية أمام على بعدالةأرى ضرورة تطبيق القانون 

 حيث يأتي هذا عندما تكون ،القانون وبهذا يشعر الجميع باالنتماء للوطن

 تكون الحقوق عندما ويضعف االنتماء ،حقوق الجميع مؤمنة ومضمونة

  . معينة والواجبات على شريحة أخرىلشريحة 

 االمور المهمة االخرى التي تساعد على تنمية المجتمع بهذا االتجاه  من

ينبغي توفير فرص العمل للجميع وخاصة شريحة الشباب ليساهموا في بناء 

وأعمار هذا الوطن الذي هو بأمس الحاجة الى خدماتهم وأن تكون الفرص 

اءة وليست حسب المزاج والمحسوبية والمنسوبية متكافئة حسب االمكانية والكف

  .كما تحصل أحيانا

 منذ أكثر من عقدين برزت ظاهرة غريبة قول أنني وبكل أسى وأسف أ

وعرف دخيل على مجتمعنا وهو نهب وسلب الممتلكات العامة والخاصة 

بأدنى أشارة من ولي أمره أو رئيسه البل أحيانا يلجؤن الى التدمير والحرق 
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 ونحن االيزيديين كان لنا حصة من ، من االساليب غير الحضاريةوغيرها

 والمؤسسات الثقافية واالجتماعية أكثر من مرة الدور من العديدحرق وتدمير 

حيث في اآلونة االخيرة كانت ممتلكات المسيحيين وااليزيديين هدفا للحرق 

بنا من هنا  يفترض .  الحزبيةالمقرات حرقوالسلب والنهب تم بعد ذلك 

 نكون ضد أن في الوسط االكاديمي ألن تأثيره اشمل واكبر، وخاصةجميعا 

 المقصرين سبةهذه الظاهرة الدخيلة والبشعة وأن ندعو جميعا الى محا

 والى نبذ روح العداء واالنتقام التي ال تخدم أية جهة كانت دينية ،والمهاجمين

ونالحظ كيف كان  لنرجع قليال الى الخلف الى الماضي القريب ،أو حزبية

أجدادنا ومن مختلف التوجهات يعيشون ويتعاشون معا وكانهم عائلة واحدة 

ولم نسمع يوما أن يحرق أحدا دار أو دكان جيرانه مهما كانت الدوافع 

 يدعو الى الذي نص ديني ايزيدي منواالسباب ولنرد جميعا هذا المقطع 

  التآخي والمحبة

  :   بالعربية وترجمته

  ؤاخيه أخا  ننريد

   في أفراحنا نسعده

   في همومناونشاركه
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   ما نملك بكل معا ونتساهم

 والمعتقدات وحتى ديان من ان كل االواثقون ليس علينا سوى القول بأننا وهنا

المبادئ والمذاهب الوضعية تدعو الى التسامح والمحبة والتآخي بنفس هذا 

ة والدعوات االتجاه وفيها نفس النصوص و االقوال وااليات و االدعي

  .والتراتيل، وبكل لون ولغة واسلوب و شكل 

  المصادر

  . حسين عالوي .  الدين في صياغة ثقافة التعايش دور

 ٢٠٠٧ – آذار– الثاني العدد– السنة االولى \ المواطنة والتعايش مجلة

اعي  من مجلة اللش الثقافية و االجتماعية التي تصدر من قبل مركز اللش الثقافي واالجتماعداد
 .في دهوك

ملخص هذه المقالة قدمها الكاتب في المنتدى الفكري الذي اقامته جامعة دهوك مع وزارة * 
  ٢٠١١الثقافة والشباب في اقليم كوردستان في منتصف شهر كانون االول 

---------------------------------------------------------  

   عيدو بابا شيخ  =

  ن كوردستانعضو سابق في برلما=  

  سياسي وكاتب مقاالت صحفية منذ اكثر من ثالثية عاما= 

 مهتم بقضايا حقوق االيزيدية =  
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  تعايش .. االقتصاد

  الموصل/  الحياليعمر

  

 أسس استنباط أنماط ممارسة وسلوكيات الحياة اإلنسانية بمختلف إحدى

رف بتراكم إشكالها هي التجارب اإلنسانية السابقة على مر العصور أو ما يع

اإلرث التاريخي، وفي منظومة الحياة والتعايش مع االخر فان التجارب 

اإلنسانية كثيرة في هذا المجال، ومن يريد االطالع فيقرا فهناك الكثير عنها، 

اال أني وجدت أفضل ما دفع اإلنسان للتعايش مع اآلخر بل حتى مع أبناء 

  .ة االقتصاديةجلدته هو االقتصاد وال اقصد الرخاء، بل الحرك

 اختالف االنتماء والقيم يجعل من الصعوبة بمكان أن ندفع الشعوب ان ان

تفهم بعضها البعض وان نجبر اإلنسان لفهم اآلخر والتعايش معه وتبادل 

الثقافات اإلنسانية، فاختالفها أمر يجعل من الصعب التوفيق بينهما خصوصا 

 بد من وجود قاسم في ظل ظروف غير مستقرة تعصف بالمجتمع لذلك ال

مشترك أو آلة يدخل الجميع بها وتكون أسنانها تتعشق معهم، واالقتصاد هو 

  . ما يجعل اإلنسان يتعامل مع أخيه اإلنسان وهوالقاسم وهو اآللة 
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 يكسب قوته من انتشطة اقتصادية يمارسها الزراعة أو التجارة أو فاإلنسان

اإلنسان للتعامل مع من يعمل ، ومصادر القوت هذه تدفع )الحرف( الصناعة 

بها في سبيل تأمين رزقه وعائلته و ما يحتاجه لحياة كريمة، دون النظر إلى 

، لذلك عند حصول التعامل _باستثناء التطرف_ انتماء من يتعامل معه 

 االقتصادي خصوصا إذا كان مستمرا سوف يحصل االنسجام او تواصلوال

امل معه، الن بطبيعة اإلنسان يحاول التوافق الفكري والحيوي بقبول من يتع

  .كسب ود من يتعامل معه بالدينار والدرهم

 وتعايشت مع الكثير من مشاريع وبرامج التعايش السلمي سواء تابعت

الحكومية او الدولية او منظمات المجتمع المدني والتي حاولت ان تضم أسسا 

نوايا الحسنة التي  النبيلة، ورغض النظر عن النسانيةوطرقا لهذه الحياة اإل

حلمها أصحاب هذه المشاريع إال ان الكثير من هذه اآلليات اعتمد وسائل 

او على اقل تقدير ) المحلية(بعيدة عن الواقع وعن السبب الحقيقي للمشكلة  

كانت تنظير أكثر مما هي حلول واقعية، وحتى المشاركين بها كانوا يحاولن 

 وطرق حياة، اال انهم بعد انتهاء إظهار اسما ما لديهم من تفكير وكالم

البرنامج يعود الكثير منهم وهو غير مقنع بما تلقاه، لعدة أسباب أهمها ان 

البرنامج عقد في مكان وظروف تختلف عن ظروف الحياة الطبيعية التي 

 او منتديات وهذا منظماتيعيشها الناس مثال في قاعات مترفة داخل فنادق او 

  .ية للعيش وتقبل األخرما أسميه الظروف المثال
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 بعض هذه البرامج والمشاريع يتم التوسل لكي يتعايشوا سلميا والبعض في

األخر يتم توجيه خطاب للتعايش وقس على ذلك من بارمج ومشاريع كثيرة 

ُأنفق عليها مبالغ طائلة، لفرض التعايش الذي هو سلوك أنساني نابع عن 

تمع أن إحدى أسس بناء السلوك ثقافة، والمعروف في علم النفس وعلم المج

هو ممارسة السلوك نفسه كي يكتشف اإلنسان مواطن القوة والضعف 

  .والحسن والسيئ فيه فيعمل للوصل الى الحالة الجيدة من ممارسة السلوك

 التعامل االقتصادي المباشر فان اإلنسان يحاول بناء سمعة جيدة له وفي

أسس بنائها هو احترام اإلنسان الستمرار التعامل معه وهذه السمعة إحدى 

 مع مرور الزمن حترامبغض النظر عن انتماءه وباستمرار هذا التعامل واال

يحصل االحترام والتقبل المتبادل وصوال للممارسة سلوك التعايش، لذلك فان 

التعامل االقتصادي وحركته هو اآللية المناسبة لجعل المكونات جميعها 

اسبة لحالتها ولواقعها مع وجود المرشدين تتعامل مع بعضها وفق اطر من

  .والمقومين للسلوك فيتم االنتقال من التنظير الى الممارسة

 طويلة خير مثال، ين حصل في مدينة الموصل على مدى قرون وسنوما

فاختالف الناس في انتمائهم الديني والعرقي لم يمنعهم من العيش في مدينة 

ات المختلف سواء كانت رئيسية او واحد والسبب حركة االقتصاد فالمكون

أقلية مارسوا سلوك التعايش فيما بينهم على أساس المواطنة والمدنية مع 
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احتفاظ كل إنسان بانتمائه وقيمه وممارسة طقوسه الدينية أو العرقية بحرية 

بدون ان يؤثر على األخر او يستفزه ألنهم يعلمون أنهم يعيشون في بيئة 

هم الواعي أن أي تعكر للحياة االجتماعية يعني اقتصادية واحدة دون علم

  .اختالل الحياة االقتصادية والعكس صحيح

 يقول البعض جدال ان هذه الكلمات تنظير بحد ذاتها، وقولي ان اول جملة وقد

في هذا المقال تحدثت عن اإلرث التاريخي اإلنساني فلنقرأ ونستفد، أما في 

 أدام اهللا عليهم األمن –دليل وقتنا الحاضر ففي اقليم كردستان خير 

، فالعربي والمسيحي واغلب القوميات والطوائف بل حتى الدول - واالقتصاد 

وجدت منه ساحة اقتصادية للعمل دون النظر الى قومية هذا اإلقليم او قومية 

األغلبية فيه ونرى اليوم رؤوس األموال والثروات البشرية العاملة تجد منه 

  . ش والتعايشملجئها الجيد في العي

 الفرصة لمكونات محافظة نينوى للعمل بحرية وتقليل القيود األمنية إعطاء

المفروضة على النشاط االقتصادي واألسواق مع االهتمام بها من حيث البنى 

التحتية والخدمات البلدية فضال عن دعم المشاريع االقتصادية الصغير 

ء ضمانات أمنية ومالية والمتوسطة وتشجيع العمل الحر ورعايته مع إعطا

للعاملين سيكون عامال مهما بعودة الحياة االقتصادية في هذه المناطق وعودة 

من يعمل بها لكسب قوته مع فتح فرص عمل جديدة آلخرين مما يعطي 
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مساحة للتواجد في منطقة عمل واحدة لعديد من المكونات والتعايش سوية 

ر العالقة االجتماعية في هذه وتفهم كل طرف لآلخر كانسان مع مراقبة تطو

  . بها الى مناطق السكن والتواجد اإلنساني األخرصوالالمناطق ورعايتها و

  ... االقتصادية سلوك أفضل للتعايشفالحركة

  

  

----------------------------------------------  

 عمر صالح الدين الحيالي

 صحفي ومصور فوتوغرافي من الموصل

   وسائل االعالم عمل في العديد من

 شارك بعدة دورات اعالمية وصحفية

che3355@yahoo.com 
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أن� وأنA ون�! ن8�M ا
�'ب �jی(ی��، ��
���ی� ا
 /�5 یB��J �! ی#د ن�� 

�� وا
� ��C واح�'ام ا
��(دی� وا
��#ع و;3#ل ا�.'  �J5
ا
 �م وا
#�Tم وا


�#ار ا
��3ء وا
��5#ح����! أ���ء ا
#]! ا
#اح(  Sم ی���� 
  . وی�85 �! اB/Q وا
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��ی� �/�5 وأ.#ي، ��
���ی� �� ز��ن�� ا
�#م �� أح#��Q أن ن	#ن �� ح#ار وت
ا
 /�5 ه# ی��� و:���� ش�G، ا
iي ی��Z/* )5 ا
���q5! وا
�J/�5! وا
�h#ری! 
�	8 ت�#*�ت�c ا
�����q وا�5�Qt*�� وا
(ی��� ��c ا
iی! ی�#دون ا��'اد 
ء إذا Vن ه� ،��Tي و]�'J�* [��5ح(ة دون ت�';� أو ت#
وا
�5g*�ت ن�# ا

 �c�[�5' ، آ�5 أرادوا أن ی�(�#ا و-
� �م و¦.�ء */��c أن ی	#ن#ا �/��5 ا
 ت(���� *�]���� ا
#]��� ا
4�5'�� وا
�� ت�#دن� إ
Z إح���ر  �5��( ان ن�85 

�c(ف ]'د� وإ�3Qر� */Z ا
c'ب Bو��� Gی'h
و
icا ت'ى ا
��#ف .....  ونi3 ا
Zواح( ح� )/� وإن �! ��-�� و أدري 
�5ذا هiا ا
��#ف �! ��-�� ون�! �! 

  .�Qءت ا
'ی�ح ا
���T�4 ا
�5/�5 ا
�� ت'ی( أن ت�';��


	� ی	#ن ا
���ی� ا
 /�5 ح����ً� ��/Z ا
f�5g أن ی	#ن#ا */Z ح'ص ت�م 
�	8 إرادة وض�5' B�/* ظ���/
 . \�
 �5/ 
و
	! �� ی�/��� دا�5T أن ا
���ی� ا

� ،���/* Gی'r Bنj8 ه# وآ�
�	\ �#ض#ع ��'�� */�q� Zل ا
��5ه� ا
(را��� �
 !���! ذ
c� p# �#ض#ع ح��ة وت�'ی' ��J' وه# Q#از ��' إ
Z ا���ن 

f�5g
  .ا

 ت�ّ#د ی� أ.� ا
�'ا;� أن  ت-f دی�ن�p أو �iهp3 أو ;#���p ش��ً� �/�3ً� و�����ً� 
آ8 �� �� ا
(ی�ن� . 
/��� اtن �ن��، أو آjنp ت�#ل  ت��8 هiا و ت�85 ذاك

�g#ن إی	أن ی Ggی ���. �
j � p
��ً� وذو ;��5 إن �ن�� */��، ��
J�5#د �! ذ
 �5/ 
�8 أن تf�J ا
��' وا
 �م، هiا ه# ا
���ی� ا 'M
 أن ت��( *! ا
 ��
ا
����� ا
iي یGg ان ی3J# إ
�B *��� ا
G�M ذات ا�r/��3 ا
����J ا

���ون �! *5�ء �� ��Qت .�ر�ت(. G3 �ح'�A �! هiا ا
���ی� ا
��ری�� 

  . �� ا
(ا.8


���ح'ات اش�(ت واtن� ���ت إزدادت وت#��A وا
�	��ت ت	#نA ه�� وه��ك ��
 '�q� ل)Q �� A�3أ� ���T�4
�	A وا�Mؤى ت'
وا
����(ات ���راء وا��	�ر وا
و�h/#ط ��! هiا ا
4'ف أو ذاك، وزودت ����Mت �/��3 و�M#ه� و.�4'ة 
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(أ ا
���ی� ا
 /�5 ت�iر ��#ا;G و.��5 وآ�ر:�� ;( ت(وم إذا 
� ی#;��c ;3#ل �3
 C3ی� ;( أ����

��(دی�، �ن هiا ا��وا
� ��C وا
��# وا
5 �واة واt*�'اف 

��3/
  . :��ً� و��3ً� 

���ن#ن ی85M ;�� ا
� ��C و���دة  �c�5�gو� �cأن ت-�3 ;�ن#ن �
*/�Z/* ،B ا
(و
 ���T�4/
 ً�g� C ت� ا
��ن#ن وا
���ن�� وت�[ی[ إح�'ام ح�#ق اtن �ن، و
وإ:�رة ا
��'ات وا
��! وا
��';� وا
���5[ وا
���5c، و r'و �� ذ
s� pن 
 GJ��
ا
� ��C ه# ا
'أ�� وا
'ح�5 واtح �ن إ
Z ا�.' وه# ن��5، ��	\  ا

  .ا
iي ه# ن��5 

 GJ��
��! ا
f�5g وا �5Tا)

�� ا�J5

� ��C ی5( ا
���ی� ا
 /�5  ا
 �م وا�� 
وا
���ی� ا
 /�5 یf�5 ا
���(ق ا
��T�4 ض( . وی#
( ا
G-h وا
��( وا
	'اه��

  . ا
i5اهG ا�.'ى

��� و;A �� زال ا
��^ واtض�c4د ی�5رس ض( أ;/��ت دی��� �� ��� دول 

� ت'ی( ت�'یG ا
��;�ت ��! ش'اCT ا
f5�g5 ا
#اح(#cg� ت�cQ 83; !� �
��
. ا
�#BQ .�ص ا
iی !���q5
! ه�� آ8 ا
��Z/* G رؤ��ء ا
(ول وا
V 5و
�! وا

 Z/* ��#. 8/�
�#ن �! ا
#ا;f و ی�g'أون ;#ل ا
����� أو ردع ا'cی�
 �)�
�����c3 و�	�ن��c، ���ح± إن ا
f5�g5 ;( تj:' �/3ً� �� ت(��' *�داتB وت��
ا
�5g/� وو;#*�c �� ا
��GJ وا
��/^ وا
�gه/�� ونM' :���� ا
	'اه�� 

وأن�� ) (  وا��C ن�! ا�آq' وا��-8( واtن���ص �! دی�ن� أ.'ى ���3رة 

��دی�tك وا'M

� وا�-
��! ). ا
	�' وا �5/ 
آ� ا�(ا 
�\ هiا ه# ا
���ی� ا

�8 إنB اt*��ء وا�t�ءات */Z ا�.'ی! و*(م إح�'ام  f5�g5
�	#ن�ت ا
�jی! دور ا
���q5!؟ وأی! دور و��8T اt*�م وأ���ب ا
��#ل . ����(ات ا�.'

T��#

�ª^ ا
M(ی(  ه��ك و��8T إ*���� وإت�Jل ..... 8؟ا
��'ة ا
�� ت�#د ه�i ا
 C�� �
 ت�(م أ�\ ا
���ی� ا
 /�5 وا ��
�5Qه�'ی� ت ّ#ق وت'ّوج 
/���T�4 ا

����5
�'ا:! ا
���T�4 ا !� B�����
 B����:3/( و
  . وا
iي ه# أ��س ت�(م ا
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.j8 ی��
J'اع ا
��T�4 ی5[ق ا
3/( ت5[ی�� وی� B5 ح�Z ی-�^ و ی��(م �� ،'
�B دا�5T ا
�#ف وا
�iر#M�5*� *3' �'اع ]#ی8 ی�Qtا Bg� ن p	وی��  .

���5��، �(ور ا
�V5 �ت 
وا
���ی� ا
 /�5 ی��� اtن���ح ��! ا
5	#ن�ت ا
اt*���� ه�� �Q �c(ًا �� ت/��3 هiا ا
G/4 ، أ وه# ان ی8�g �! ت'��0 

�� tش�*� :���� ا
���ی� ا
 /�5 ح��Q �/�� �� �8�3  نM' ا
 �م، آ(ور إی�g
^��
  . ا
�#ار و;3#ل ا�.' وت'��0 ���ه�� ا
���ی� ا
����� ونi3 ا

�( ان ی	#ن ه��ك دور  !���q5
اض��� ا
Z دور ا*����! و ا
V 5و
�! وا
 p
i� Z

'�Qل ا
(ی! ا���ض8 �� ت���S ا
� ��C وه� ا�ّو .... �cQا#
�ن�c ا

J�� f5�g5

C و����ی� �/�5ً� 
�#]�( ا
��ح� ا
#اض�� وا
5'¦ة ا
��آ � �
وإح�'ام ;�� وح�#ق ا
5#ا]! وإر��ء ��3دئ ا
���ی� وا
� ��C وإح�'ام 

 ن� Z دور ا
��5ه� ا
(را���، ��Gg إ*�دة ا
��' �� ��دة .  ا
��(دی� p
iآ
�J#رة إ�c�Qدی�  �J#رة �#ح(ة  �c5و ت�(ی ���[#
��� ا
(ی��� وا
��ری0 وا'�
ا

 أو أ���ذ و¦.'، ��5 ی�/S دا.8 ا
J^ أو ا
��*� ا
(را��� ن#*ً� ��! ��/� و¦.'
ی��h3  أن ن'آ[ أی-ً� */Z دور . �! ا
���5[ وا
�ّ��[ �� ش'ح �#ض#ع ��

 Z/* #ن#ا	ر، وأن ی#��)
ر�Qل ا��! وا
M']� �� ح�5ی� آ��� ا
5	#ن�ت و�S ا
8����
 ن��ط ا
����� .��� ��.... ُ./S �/�� و:���� و]��� ودرای� وح��دی� �� ا

وأن ی����#ا */Z ��5/	�ت ا
f�5g . وا
4'ق ا
���� وا
(واT' ودا.8 ا
q	��ت
�5 �واة، وان ی �Z آ8 �! 
V � f;#� Bو
�� إ
Z ت���S ا
�#*�� ا
#ا��� �� 
��gل ح�#ق اtن �ن، و ی�5ر�#ا ا
��^ ض( ���5c� �c إ.�/^ ��B �� ا
35(أ 

Gهi5
  .أو ا
(ی! أو ا

Sادر ت���#�
/5	#ن�ت �!  8�q5�
 ا
���ی� ا
 /�5 أن ت� �وى ا
� G �� ا

ªآq'ی�،  �J���5
ا
�'ا;�� */Z � �#ى �g/\ ا
�#اب وا
�����5ت و*(م ا

و��J�.sر إن�c د*#ة ��د;� ). ا
�	�#;'اط(�8 اt*��5د */Z �3(أ ا
	��ءات
���T�4
iار ح. 
/f�5g أن ن�i3 ا
��^ و ن(.8 �� ح'ب �! شjن�c إش��ل ا
���� ا

 )/3
��(��' ا G3 ��� و ،f�5g/
 �;'�5

�� ا
��ر ��ic ا
��ر ا G/gت �cن� �c��
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��� ا
�� �'ت */���� 
إن�c آ�
 ']�ن ا
iي ی��' Q ( .... أآq' �! ا
�'وب ا
 Sی'�
 ���C اn(ا
�'اق 
���c تjری�B ا (  'qأآ Z
  ��B ٧٠٠٠وا
iي ی�5( إ

  .�! ���د ا
�'اق

�[اوی� ��
�'ب ا�ه/�� ن� �5/ 
 ح#ار �١٨٠-� ا
���ی� ا Oح� ، �Qدر 
 !�� ��*�5�Qرآ�ت إ�M� #ن ه��ك	ت !
��(ه� و ��م ��! أ���ء ا
3/( ا
#اح(، و

�� G �� �وی� f�5g
  !ه�i �#رة ���5T�M أتZ�5 أن  ن'اه�. ا

 C���5

��8 ا�� ��ا
J#رة ا
T���5/� ا
�� ن�/� ��c ه� �#رة ن���cM �#ی� �/�
�
�	�' ا
 /�� وا
��� ا
�M5'ك و���� ا
��� ون��وة ا
-�5'، ا
�� ت�( �! أه� وا

�
�-
��5
�gت 
/��ص �! شC3 ا
��GJ وا
�4'ف وا
�� أ85Q �#رة . ا
 أن .. ��( ./���آ� 
����ر�#ا ( ٠)ا
�'اق 
/f�5g( ن���cM ت�A *�#ان 


�Jن�� ا
 �م). (ت���رآ#ا Z�
 �م ض�5ن t.�5د ن�). و]#�����
  .ر ا

--------------------------------------------------------  

 .صالح سركيس باكوس الجميل

  .كاتب صحفي وإعالمي أكاديمي

  .قضاء الحمدانية ـ قره قوش/  ، نينوى ١٩٦٤مواليد 

  ١٩٨٦جامعة بغداد ـ سنة / كلية اآلداب . حاصل على شهادة البكلوريوس في اإلعالم

 .عضو إتحاد األدباء والكتاب السريان .يين العراقيينعضو نقابة الصحف

 .مدرس اللغة السريانية 

 .مدير تحرير جريدة الحياة الجديدة  ـ نينوى .مدير تحرير جريدة صوت بغدبدا ـ قره قوش

 . مسؤول القسم السرياني في مجلة اإلبداع السرياني وجريدة سورا
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�
   ش��5 �م�� و��  .. ذات� ���م �g1ة اول س�	*؛ ا

   آ'آ#ك – ا
	�تG ت� �'

  

 �/5Q #ن�	و.3' ��3(أ �! �..!	
 ا
#ا;f و�! ;/�5 �	�#�� إ*'ا��� g� �/5Q'د 

�5ذا؟..
	!..ا
�'اق �� �/5#�� وا;�� تg( ان ا
���Q '�3ز إن..ا
�8�3 ا
��در  

  �5�ی��Z ر Z/* م */� ;�رئ أي)* S5/� ت#ا�g
 �-�	�..ا
5g/� هh� �i(ت:ا

	� أ;#ل ..
	!..Q(ا ���3 ���( *'ا;�..�� ن#*� أو آ�q'ا  8	� ��:..A �
 

�/��� �  8� ر�# یO�3 ان ن���' �8 ن ���(ه� أن ن'ی( 
	��� �#Q#دة و

���iن� ..وح�� ��آ�.. !� ���V�  !]��3 ا
5'ة ه�i ا�'ی	� *(ا! 

 م;# و..ا
�4*#ن �'ض ض��ی� و..ا
��V3ء روای� أ��4ل �! 
�\ ا
�'ا;�

C أو *�د�� !� ^ . B���5رحA3 ارض */��c أوض�;A.. و�(ار� ..��
 ��ز
Z/* \ادن� أرض ن�)Qا..�
 وا
/�5M� 8 � ا
��cر ��زال..نc'ا ت��( أو 3Q� ت[ی( 
�Tة ..ه�د���
�icا رض��� أو �r'ن�ه� ن�! 
	���..ن� �c ا '��h�

�\ ��ح�� �ن..ا 

(ی5#;'ا]�� �h/�� دآ��ت#ری� أو..ا
5(ى ���( أو..آ���5وی� أو ن#وی���( او..

�8..ا
�'اق �� ) ا
 ����� ا
J'ا*�ت Bإن pو���(د أ��.   

�c(وء 
	! ���ك ا
(ا./� آ�
�[ف..��]�� دا��� ا
#ا;f �� ه� ا�/��..Bح ان�� :
)'�i�

��J�5ت ا
�iف)...(ا
�3�h)..(ات�cم)..(ا
5���)..(ا��..!��J�5
 وا

Zح�).(S/5�

� ش��/� د��ر ا�/�� ��� ه�i..آ�q'ة و�r'ه�)....ا f4� ت Zح� 
..ت[ی/�c ان ا
�-Z5 ا
(ول 8� ت� �! �! وأآq'ت 3Q'وت�c �! زادت و

ت�g� �cا���(ا��ت..G ان�� ون� B��gن �c� ،��Tا*(ا ���	
 G�Jن �c� ان� �� 
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�g5ن � 'ح�� .�3M و*/Z � 'ح���� */Z ی��'Q#ن ا*(ا��T وت�رآ�!�� ودون 
 ...... ���3 حg#زات 8�
�c و��� 
�c �(�#*� اQ#ر و S��J�
   !!!ای-� ا

 أي..ش��؟؟ أي أو 
B ن��' *! ی'ضZ ان ;83..ن� B؟؟ *! راض ��� �!  
��Jت ش�'� A
 ����5�g ��  و���8 ودور ��GJ أي �� �#Q#دة و��زا
A�-وح Z-أوت� Zض'�  ! .ا��5 أ*4#ن�..ا
�'ا;��! 

�f�5g ن� B *! راض ��� �! �
  ا*�5ر؟؟ وf�5Q #اح�ا


�gنG إ��(اء..�� � ��

p ی�#ل تg(� ا
f�5g ح�O ا �� 8c� � أي Oآ/�5 ح(ی 

����� ن �c�5 آ�5 "ض�ی�"��
85g وت�i'ات..�� )�
 أ ونg( ا
/��ء ان��cء 

!�/�/�

p ی�#ل �! ا �3 ;/�3
   .ا
�(ی! ی(*#ن �! �!" ا
�n)5: "و;�

Bان '�r �5ل..]��3 راض�

�  اA B�� آ�'�!! ���#د ;�ن#ن!!...ی#Q( أ��ن!!..
��ء!!..���'ض ت���!...'cر..ح��ة.. ..��ء ..آ#Jوی p
 وآjن�� ا
����� ی#م 

  !:#ان ��( ��5#ت

  )�
 8�Q رك�cن ��
�M'وق ی�(ك و
! ا
��م دا�\  'g� )r..  

 ا
��ل *! راض�! و
 �� ن��i'..أن� �� *! ..ا
��i' � / 8 وی �5' 
  .�i'ون�..ا�(ا


3'ه� ت���8 
# و )gان��  ت ��� '�iن�..!	
 �
 )gء �! تVی! ه'�i�5
 ا

#ف��� 8� راض انB..ا
#ضf هiا ی��
� أو ی�h' ان ی#د ش��J ا
5�ی�! 


	!..ا
�j4 ض( ا
�cgد در�Qت ادنZ وا
/ �ن..ا
'ض� *��� وا
 	#ت..اذن 
  ا
�j4؟؟؟ ای!
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���� ت	#ن ان .j4 ه8 ^���
 *!  ی�q�3ن  وش��� ش��� ح��تB آg�� 8(� ن���� ا

�	\ أو!!..���cMت��..)g3(ی��! ت
 راض�! 
�\..�����ت *! ی�q�3ن ���5c ا

!* �5c� ن�..!	
 *��ر "*! ا�ن ی�q�3ن تg(اه�5 ض�
��Z/* �5c حJ� ان و
C��� ة'M3
.. .. �5g�ت..����Mت..��#��ت..��#ی�ت..
/�M' � 'ح او" !!.. ا


� و
	!..ت[و�Q ه�;( أ.�'ا ..و و و Bت�� �/��
��( ا ..)gت !�Qو]
 �r' ا
 ه�;( 
	!..*�(ه�5 ا
V3س ح��ة وت �5'.. ..*85 �'��..ت���! ��ی#Q(..راض�!

Z/*�Jأ�ن..و���� ح Gات'
 ی�5�ن ا:��! ا�ن..���3 ا
���ة..ی	�� ا
 وت �5'! واح��د اود 
5 ��83..����..ا
/�8 ح�Z ور��5 ا
��cر

]c5
8 ��
(را�� ا
5 'ح�� او ا
Q !� 8 / 5(ی( وQ[ء..�ا�q5�
 */Ah[ Z وا


���#ل ش���Jت�� Z
 ن�\ */Z ا
�J#ل ا8Q �! ا
����\ انB .....ازدوا��Q ا
 ��GJ ن�\.. ا
�g'ان *�( ��ز�� ن#ع ا
�/��ز ن�\ أو..ا
5(ی' ���رة �#دی8
8Q��3 *8�5" ����� ر[."  

.�� 
 ه#..�5/� ا�A�3 ا
[و�Q..�5/� ن�cإ..ا
#���� *! و..*�B راض�! 
�Q��� �;��
����Q ه�..Q(ی(ة �'اه��  Z
����Q ن�!..ت'آ�� ا
Z ��'ات ا Z
 ا
ی�4;# ا��3# ا]��
�� ت3(ی8 !�c� ن#Mاح(اث �� ی�� �
#Qر �*�gاد "وش'� 

 وأ.�'ا ا
���ة *g/� د�f �� ون �5'"و�r ")�c� '5'ام ;�J و" دار */�

B !� ن[ور �[�! �5'ض ن�Jب�. f�5Q اق ا]�3ء'�
 ا]�3ء..ون��i'..ا

�c��5Q ن#� دو
� ا
Z ا
�'وج ;83 ون5#ت..ا�-8 ا
�'اق .�رج ا]�3ء..آ�ذ
��3�Qت �ن..ا���M� � وای'ان ت'آ�� �c�� ون��ن�..ای-� *'ا;��! ا]�3ء !� 

 ���(ی! 
 �� ]Z/* �����..��3! اه(ار� ن �G�J..و
	! ا
�5ل ونp/5 ا
5'ض
Z/* اiض ه#

��8 ��5#ت..fا�� */Z ��م، */Z ن�Z�� 8J ون�/�..و

 و
#  وآ�#ل ����Mت �(ون" راST �[اج "�ـ وQ# ن� �� راح� */j5[ Zن���،
�'ه� ون�^! ��*�ت '	��
 !�� 
�� ���� 
  ؟؟؟؟! ��ض� أي..
/�5ض� ا
���!..ا
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�jن */�5 اح�4	� ان اود   G�M
 ا
�h5ی' ا
G�M ه# *�
��5 آ(را�� ا
�'ا;� ا

�5ض�B ی�! ا
iي 
#ح�(ا \	�� f�5Q ش�#ب �
��
 ا
�/��Q ��gرت�� وا;'��c  ا

��
� /#ك ��5 	�! ن�Z�� 8 ا
Z..ا
�B ی�! و�! ا
�5ض� ت/�! ا S4'ی
 ا
fQا'�
��تB ا
�/� آ�G آ8 واه(اء �gو� ����/
�� ش';� وا
(ان� 'rو Zوح� 

�� !�34�
  !!!ت��ّ� �^آ...و وا
�/� ا
�-�رة ه� وی�/5#ن�� 
�(ر�#ن�� ا

..A �
 ��/#;� ��5وQ(ت..;(��؟؟؟ ا
5-�..ا��م ا
Z ا
Z/* �M5 ا
�(رة 
(ی�� ا
�M5ی Z

/5-� ��3	'ة ]'ی�� وQ(ن� وان 
��/(� ا
#راء ا ��); Zح� #
( و

\	�
����5" ���( *'ا;� "ه��ك ح���c ا;#ل)!!! ا.�'اع �'اءة (ح���� ��( ) 
�]gان Bوح��..p
i� �!) ح��T (و���ء!!!!  *'ا;� ��دة� �! Q[ءا ن��S ;( و
  .ا
���Q '�3ز ان ا
 �م

--------------------------------------------------------  

   الكاتب تيسير= 

   والتركمانية والكوردية العربية باللغات يكتب – كركوك من وصحفي كاتب

 وكالة – لجميعل الصحة – غدا العراق ( كركوك في المحلية والمجالت الصحف في يكتب
  .الصراحة مجلة – ناو كركوك

 من العديد في وعضو النزاعات وحل السالم بناء مجال في عديدة دورات في شارك= 
 التدريبات و شبابية مجالت عدة في ومدرب وناشط كركوك في المدنية والجمعيات المنظمات
   .الصحية
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  �$� حh ا�&!�ء؟.. آ�آ�ك

   آ�آ�ك–ر-	� 3&�ش 

  

 �3��
�M	8 �� ا Zh4ح� وت� 
ا.�'ة �(أت �'ا�� ت#*�� وإرش�د، ت��gح ا
�/�#ظ، ت-A�5 ه�i ا
3'ا�� ���ء ا�وا�' ا�5�Q*��، وا
�Z/* 85 ت�#ی� 

��5�g5ت ا
��(دی� وا
�� ت-� ا;/��ت ا
��5(دة دی��� وا:��� او  �����
ا
���3 ا

  .;#��� و�iه��3

  

ت�(�B، إن 
� ت�'ك أ:'ًا ��ه'ًا ��c  آ�ن ا
c(ف واض�ً� �! .�ل �� ;(��B و�� 
����: �5J��! ا
��5'ض ان ی	#ن 
/�	#�� وا
 �����! . ت�'ك أ:'ًا ��]�ً� و

 �cاد ���، �ن'�ا
�gنG اآ3' �! ه�i ا
3'ا��، وأن  ی��J' ا�' */Z ا
f�5g
�� Q(ی(ة ی���ج ا
��c ا'gت. 

  


 �*� */Z �(ی�� آ'آ#ك 
� ی	! ا
��#ع وا.��ف وا
��(دی�، ح�
� و
�(ة ا
�q� . �iه A/.اع .��( او �� �، �� إن د'� #c� �c�/* وإن آ�ن ه��ك �'اع

 S[��5
ا
5(ی�� داT'ة ا
�J���5 وا
J'اع ا
 ����، ح�Z أ�A�3 إح(ى ا
��c ا
Z داT'ة  f�)�
ا
�S �� (ا
���5زع */��c، وآ�cQ 8 ت5#ل اح(ى ا;/��ت، 

�، ��Z�3 ض��� ��! ا
��';� ا
��J'ی� ا
�� ی��c�3 ، ا�� �! تf3 وی�T�; f3()ا
��3ء
 Z5��
���ء �(ی��B، وان آ�ن#ا ���/��! *�B؛ 
�Z�3 ا
��T(ة ا� B3ح !���'ی(و� و

�Z/* �c �(ی�� ت�4# �#ق ��' �! ذهG أ�#د��
! ����ب ا
f��45 ا
iی! ��ل 
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�8J ا
�r Zی� ا;8 �! ،�cدون !� 'qاآ ،!����� 
 ن�! ����Q ا
Z ت#*�� ا
B 	* \�
  .ا
Z/q5، آ� ی	#ن#ا ;�دة 
�'��0 ا
��� ا
�M5'ك و

  

آ'آ#ك �(ی�� ت�#ع ]���T و;#��، وا
J'ا*�ت ا
Q#5#دة، ا
	���� وا
��ه'ة، 

	'آ#ك ا
g(ی(ة �����

�c ا:' اآZ/* '3 ا
���3 ا . ' Q Cاذا ُ*5ّ' ش�رع وا���


��ء S:#ر ت#J
ات Q(ی(، ی�'ح أه�
� آ'آ#ك �icا ان�gز، و��� ا

� ی/��A اي  ،�c
ا
V 5و
�! *! هiا ا
g�5[، وح-#ر وا�' 
/�5gه�' ح#
 Sن�ت آ'آ#ك، او ت��3( ]'ی#	� !�� �*�5�Qت#ا�8 ا ' Q ء��� Z
� Vول ا

�/5�	� ��/5�
  .ا��م اي �	#ن ¦.'، آ� ت	#ن ا

  


��3(ة، ت�85 �'ا�� ت���5 ا
f5�g5 وت�#ی� اوا�' �� A �
 ��i �(ة 
�M�5*��، وی��Q
�(.8 ا ،��/��5
رك ���c ا
�5��5! �! ا;/��ت وا
�#���ت ا

���(ًا *! ا
��J'ی�  ��*�5�Qض5! ه�i ا
3'ا��، ح�Z ت��Q C #ر ا
�#ا�8 ا
  .وان�ن��، �	/�� ا���ء آ'آ#ك ��5c آ�� ���/��!

  

ح�! ی4'ح ��� ا
�3Mب �� ی��ن�M� !� B	�ت، �! .�ل ��3' �/�5 
5
 'ح �q� و�S ا
3'ا�� ا
�� ;(���V� �c �ت وا�/#ب ح-�ري */�3M. Z ا

  ، �/ �
�� �8�3  نM' :���� ا
��( ا
��3ء، ��s/#ب Q(ی( ���(ًا *! ا
��^ وا
 Z

� آ�ن�cQ#� A ا��'
�'�r ان ه�i ا B�
، )�! یB5c ا�'(یg( �! ی/��A إ

�'ن��� .�ص �� ت�/�8 ح(ة  Z/* 855#*� ا.'ى ت�gار، و�'�
�! ا���ب ا
�'ا�� ����JJ �� ا
����J، ت�/8 �! وت�'ة ا
J'اع ا
�[اع وا Z/* 85�


 ' Q ء *5'ان� او���ا
���T ا
iي �g5'د اش��ل ���8 ;( ت/��c ن�ر ا
�[اع �ي 
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آ#ن	'ی��، وتC4� Z/* #�4 ا
 �ح� ا�5�Q*�� ���� �'ف *���� اآq' �! ان 
  .ی	#ن ���ً�

  

 �c�Qح� !� 'qء *5'ان� اآ��� Z
����Q ا A �
��! آ'آ#ك  �*�5�Qء ا��� Z
ا
 Gg5(ی��، اذ ی
�	#ن�ت�c، ان آ�ن���T�[ A او *';��، ان�5 ا
�5'ان ی3(أ �! اه8 ا
 ��3/rا G�Jي یi
ان ی	#ن ه��ك ���ء 
�ن �ن ا
�Q ZنG ا
�5'ان، وارت��ب ا

  ا
5	#ن�ت، ان ح�و
A ان ت[ده' �� ا
5(ی��، ه# حS ا
��3ء 
5! ��	#ن؟

  

q	
�' �! ا]'اف ا
�� ت�c# �! ا
��رج، وأول ��ح آ'آ#ك �� زا
f54� A ا
��دة او ا
��gc' او 
�[*[ع ���c اه8 ����c ه# ا.��ف، ان آ�ن �� ا 'cMی
 !��
�f/�3 �! ح/#
�c دون ت�5[  ،���

°ت �ع �� آ8  �/�./g� S#ة ��h'ة ;�

f��[ �ٌه�Q �c3	�4 ی'ت/r !5: f�)8 ی	
و
! ی�^ ]��f *! ! هiا وذاك، ا
;#ت�� (B�5 ا اذا ;#یA آ'آ#ك �jه/�c و*[ت ��[ت�c و�S ا
�#ل ان �4

�#ح(ت��.(  

  

ن �ن �� ،�c�/* ن �ن أ�� ح���� ا
J'اع او ا
���زع، ه# ]���3 �M'ی� 83Qُ ا
 �B���34 ���زع �� آ8 ش�ء، أ�� ا.��ف، إن آ�ن ;#��ً� او ]���Tً�، �/�\ إ

��# ان �ن، 
	� ی� �c�  .�hض#ا *! ح���� وQ#د ا
��#ان ����cذری�� ی�iرع 

  

 �
 Bنjآ �ًTه�د fg4-ی �: ،�c���* ³-5وی �c/آjة وی�M
 نg( ا
GTi ی�Q�c ا
ی�G ان �ن ��8 هiا ��g�� ،B5J'دًا �! ض�5'� . ی��8 ا�'ًا ��	'ًا


B ;�ن#نً� وت��
�( وأ*'ا�ً�، تB��5 *! هiا ا
��8 ! اtن �ن� fوض f5�g5

	! ا
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B5J��) ا
-�5'(ن�� ;'أت ش��ً� *! ا
-�5' �� ان �ن، �Qء *! واذآ' أ. 
انB �� ا
#ا;f ا�'ًا ن �3، ه# ن��ج ا
��� ا�5�Q*�� ا
�� ی��c�/* jM ان �ن أو 

iٍT)�� �c� !�Vان . ی ��s� ،ه�'T�5ن��ج ن �3 �! ض #c
وان �� َنB�/* 83g ا���ءن� 
T�5ض �c*'، او ت'د	�5
�ً� ت�Q�c وت��8 ا�T#ن#ا ذ	ی !* �gت��
'ه� ا
� ��3 ا

 ،�c�� )�  ی��iوا ذراfT، وی��iوا 
�c ای� أه(اف  ،�c�/* واjMن ��
ا
���، ا
  . ��5c آ�نA ن���cgT و.��5

 �ي أرض ن���5، 
�� حS ا
��3ء */��c، ان آ�نA آ'آ#ك او �r'ه� �! ای� 
)/3
 إ و
� A آ'آ#ك،. ر;�� */Z ارض ا
�'اق، آ/�� *'ا;�#ن ن���5 
icا ا

  .*'ا;ً� �hJ'ًا ی���5 ا
�B آ8 *'ا;�

  

---------------------------------------------------------  

  رقية عبوش 

  قاصة و اديبة من كركوك

  ناشطة نسوية وصحفية وناشطة في مجال حل النزاعات وبناء السالم

القصصية و االدبية تكتب في مجاالت االدب والتسامح و التعددية، لها العديد من المؤلفات 
  .ومقاالت صحفية
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