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أتـفق رئــيس مــجـلس الــنـواب مــحـمـد
ان العربي احللبوسي مع رئيس البر
مشعل السلمـي على ضرورة التنسيق
ــاني والــتــشــاور لـــدعم الــعــمـل الــبــر
ــــــــــشـــــــــتــــــــــرك ودعم الــــــــــعـــــــــربـي ا
جـــهــود الـــعــراق في إعـــادة اإلعــمــار
وإســنــاد جــهــود الــعـراق فـي تــقـد
الـعون لالجـئ والـنـازح الـعراقـي
والــــقــــضــــاء عــــلى جــــيــــوب داعش 
واسـتـكـمـال مـحـاربـة اإلرهـاب فـكـريا
بدعم مـكافـحته أمـنيا وعـسكـريا. وأكد
السـلمي خالل مؤتـمر صحـفي مشترك
مع احلـلبوسي فـي ختام مـباحـثاتـهما
ـقـر األمـانـة الـعـامـة لـلـجـامـعـة امس 
الـعـربـيـة في الـقـاهـرة (عـمق الـعالقات
ـــان الـــعـــربي مع الــتـي تـــربط الـــبــر

مجلس النواب العراقي).
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زيد مشيـراً الى إنه ( االتفاق عـلى ا
مـن الــتــعــاون والــتـنــســيـق وتــوحــيـد
همة واقف جتاه القـضايا العربـية ا ا
واالسـتــراتـيــجـيــة في جـمــيع احملـافل
ـا فـيه مـصـلـحة اإلقـلـيمـيـة والـدولـيـة 
الـشــعب الــعـراقي الــشــقـيق والــشـعب

العربي الكبير).
ــــان وجــــدد الــــســـــلــــمي (دعم الــــبــــر
العربي ألمن واستقرار العراق ودعم
مـؤســسـاته الـدســتـوريـة خــاصـة بـعـد
ــان انــتـــخـــاب كل من رئـــيــسـي الــبـــر

واجلمهورية).
ــان الـعـربي يـدعم مـضـيــفـاً إن (الـبـر
تـعـزيز الـعالقـات العـربـية  – العـربـية
ــسـتـويـات الــرسـمـيـة أو سـواء عـلى ا

الشعبية).
 مـن جـــــهــــتـه أشـــــاد احلــــلـــــبـــــوسي
ـــان الــــعـــربـي في دعم بـ(دور الــــبــــر
ـبـاشر الـقـضـايا الـعـربيـة واهـتـمامه ا

بـاالجـتـهاد االكـثـر نحـو حث طـلـبة
الـدراسات الـعـلـيا عـلى الـبحث في
ــة االبــادة اجلــمــاعـيــة الــتي جــر
حـــــــدثـت بــــــحـق االيـــــــزيـــــــديــــــ
سـيـحـيـ والـتركـمـان الـشـيـعة وا
والـشـبك الـشيـعـة والـكاكـائـي في
سـنـجـار " شـنـكـال" وسـهـل نـيـنوى
ولـكن حلــد االن لم ارى ايـة رسـالـة
ة نوقشت دكتواره عن هذه اجلـر
في اقـليم كـوردستـان باسـتثـناء ما

جرى في  .
جـامــعـة بـغــداد حـيث  مـنــاقـشـة
ــوســومــة ــاجــســـتــيــر ا رســالــة ا
(الــســبــايــا.. دراســة اجــتــمــاعــيــة
مـيـدانـيـة لاليـزيـديـات اخملـتـطـفات
في الـعـراق) لـلـطــالـبـة (رنـا جـاسم
مــحــمـــد حــمــزة) واخــــــذت درجــة

امتياز .
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{ هــنــالك جــهـــد تــوثــيــقي عـــمل عــلــيه
الــعــشــرات من االيــزيــديــ في تــاطــيـر
اسي والـنـكـبات الـتي تـعـرضوا وابـرز ا
ـاضـية لـهـا في ظـرف االعـوام االربـعـة ا
ــكن ان تــبــرز ..مــاهـي االفــكــار الــتي 
ؤلفات وابراز مكتبة خاصة بجمع تلك ا

ؤلفات ? بهذه ا
 - لــقــد نــال االيــزيــديــون الــقــسط
األكـبــر من افـعــال االبـادة عــلى يـد
تــنــظــيم داعـش االرهــابي: الــقــتل
والـســبي واخلــطف والــتـشــريـد
واالسـتـبـعـاد اجلـنسـي ....الخ  لذا
نود ان يكرس اجلهد بوساطة هذا
نـاسبة االعمـال لتـهيـئة األرضيـة ا
لـلــتـحـرك والـتـواصل مع االخـرين
ـكن من أجل الــسـعـي إلنـقــاذ مــا 
انــقــاذه من جــهــة وفــضح جــرائم

داعش االرهابي من جهة أخرى.
وفي هـــذا الــســـيــاق يـــاتي الــدافع
ـتـنـوعة األسـاسي ألعـداد الـكتب  ا
وبلغـات مختـلفة   لـغرض تعريف
ة اجملتـمع الدولي على أفـظع جر
لإلبـادات اجلــمـاعــيـة الــتي حـدثت

ان العربي ان العراقي في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع رئيس البر dLðR∫ رئيس البر
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يحل عـليـنا عام  2003 فيـأخذنـا في حلم جـميل كـبراءة أحالم األطـفال
ينـقلـنا الى عـصـر اشراقـة فجـر جديـد فـيه كل شواخص اجملـد وعنـفوان
ـان ترتـسم على وجـوهنـا ومظـاهر الكـبريـاء يرفـعنـا عالـياً ونـفـحات األ
اً الـضحك السـرور جتعـلنـا نغـرق في الضـحك بال سبب (وقـد قيل قـد
بال سـبب من قـلـة األدب) ونـسـمـات احلـريـة تـشـرح قـلـوبـنـا واشـراقـات
األمل تـلهم نـفـوسـنا بـالـفـرح والـسعـادة والـعـيش الـرغيـد وأجـواء احملـبة
جتمع الـقلـوب في قلب واحـد ينـبض بايـقاع مـهيب وأيـدي الكـرماء تـنشر
ـســتـقـبل تــرسم هـالــة من نـورٍ لـرجــالٍ ونـسـاءٍ اخلـيـر والــعـطــاء وآفـاق ا
مالئـكـيـون تـشع وجـنـاتـهم بــلـون بـنـفـسـجي كـأنه قـوس قـزح يـعـطـون وال
يأخـذون وأرض خـضـراء جتـود بـكل مـا لذ وطـاب ومـا تـشـتـهيـه األنفس
عـنـوي من الـقمـقم يـضع كـنوز عـلي بـابا ـارد ا وب كل آن وآن يـخـرج ا
بـ أيـديـنـا ونـحن عـنـهـا مـعــرضـون ويـنـتـشـر الـنـاس في قـصـور عـالـيـة
وحدائق غنّاء جتري من حتتـها األنهار وقد حقق الـله سبحانه وعده ألننا
قــوم صــاحلــون. ولــيـس غــريــبــاً أن يــرى االنــســـان في احالمه خــيــاالت

ضحك واخلزعبالت واخلرافات. رعب وا الالمعقول وا
وفـجـأة.. تـنـتـهـي أضـغـاث األحالم الـتي يـرى فــيـهـا االنـسـان أنـواعـاً من
اخمللوقـات والعـوالم واألحداث التي ال نـهايـة لها وال حـدود ألسرارها وال
تفـسيـر أللـغازهـا وهي في احلـقيـقـة وليـدة حلظـات كـلمح الـبـصر يـعيش
النـائم كل تـفـاصيـلـهـا الغـريـبـة ثم تتـحـول الى كـابوس مـرعب يـقـلب تلك
ـعــبــرة عن الــغــضب االلــهي لــقـومٍ ال الــصـور الــورديــة الى أضــدادهــا ا
لؤه الـسخام تخيـم عليه الظلـمة واالنتكاس يفقهون ويـنقلهـا الى فضاءٍ 
والـيـأس والـكـآبـة والـبـكـاء وذل العـيـش والـتـشـاؤم والكـراهـيـة عـلى أرض
ـلح وعـافتـهـا حتى حـشـائش أعالف احلـيـوانات تـنـحني مجـدبـة أكـلهـا ا
فيـها النـخلـة البـاسقـة ذالً وهوانـاً تشكـو ظلم االنـسان لـلنـخلـة واالنسان
وتنهش فيه أيـادي األموات األحيـاء في رحاب اآلفاق الـبنفسـجية الـقاتمة

الكئيبة التي تطلق مخلوقاتٍ بأنيابٍ ومخالب تأكل الثمر واحلجر بنهم.
رعـب الذي كلما ارد ا وتسرق اللـقمة من أفواه اجلـياع يأتمـرون بأمر ا
خرج مـن القـمـقم داس عـلى اكـواخ الصـفـيح الـتي يـسـكنـونـهـا وفـتح لهم

سرادق العزاء والبكاء وهم صاغرون.
ـزعـجـة والـرؤى الـغــريـبـة والـكـوابـيس الـتي وتـسـتـمـر سـلـســلـة األحالم ا
حـصـلت بـسـبب وجـبـة الـفالفـل الـثـقـيـلـة في سـاعـات مـتـأخـرة من الـلـيل
وبـفــعل الـرعب الــذي تـولـده هــذه الـكــوابـيس تـرتــفع األكف الى الــسـمـاء
بالدعاء لدفع كل مكروه والرؤيا الزالت مستمرة ويستجاب الدعاء فينزل
ـطـر مـدراراً بـزخّـاتٍ شـديـدةٍ ولـكن من الـقـطـران الـذي يـعـمي األبـصـار ا
ويُـغرق األرض ومـا عـلـيـهـا بـالـسـواد ثم يـصـحـو ذلك الـنائـم الغـارق في

القطران.
ويـقفـز من مـضـجـعه مـرعـوبـاً وهـو اليزال حتـت تأثـيـر الـكـوابـيس يـعـتريه
الـذهـول والـهـلع واخلـوف عـلى صـوت طـرقٍ شـديـد عـلى بـاب الـدار لـعدم

استخدام جرس الباب النقطاع الكهرباء.
 توجه الى الباب يفتحها فيجد أمامه موظف جباية أجور الكهرباء يسلّمه
بـلغ ثالثـة مالي ديـنار وهو الـذي صحى قائـمة اجـور الشهـر السـابق 
من كوابيس أحالمه تواً ليـدخل في كابوسٍ أشد وقعـاً فلم حتمله ساقاه

فيسقط مغشياً عليه.
ولو كان يعرف ما ينـتظره لفضل أن يبقى غـارقاً في كابوس القطران من

.. ألن أن يـدخل في كـابـوس مـديـونـيـة الـثالثـة ماليـ
اخلـروج مـن كـابــوس الــقـطــران أهــون من كــابـوس
الثالثة مالي وألنـه ينتهي بـاالستيـقاظ من النوم..
ولـكن كــيف الــسـبــيل لـلــخــروج من كـابــوس قـائــمـة
اليـــ الــثـالثــة. وهـــو ال يـــســتـــهـــلك من الـــطـــاقــة ا
الكهـربائـية سـوى تشغـيل بضع مـصابـيح وتلـفزيون

لكها. ومروحة وثالجة ان كان 

الرأي العربي فـقير وحـرية التعـبير مكـلفة في االقـطار العربـية وقد تؤدي
ـــوت او الــــســـجن او االخــــتـــفـــاء وهــــذا مـــا حـــصـل مع االعالمي الى ا
السعودي جالل خاشقـجي الذي حاول ان يتحرر من الـقيود التي تكتف

لسانه فوقع في فخ حبال السلطة. 
ـا في اغـلب الـدول ال يـحـدث هـذا مع الـصـحـفـيـ الــسـعـوديـ فـقط وا
ثال.  العربية التي حتكمها زمر االرهاب والطغاة كالعراق على سبيل ا
خـاشـقجـي كاتـب ومـحلـل في الـشـأن السـيـاسي الـعـربي وعـمل فـي عدة
مــنــاصـب صــحــفــيـــة واداريــة اهــمــهـــا كــمــديـــر مــكــتب لـــرئــيس جــهــاز
مـلكـة العربـية الـسعوديـة في لندن االستخـبارات الـسعودي في سـفارة ا
وواشنـطن وايـضـاً رئيـسـا لـتحـريـر جـريـدة الوطن وهـذا مـا عـزز عالقاته
العربيـة والدولية  خـاصة مع اصحاب الـشأن ورجاالت الدولـة فيذكر انه
قرب للرئـيس التركي رجب اردوغان وتربـطه عالقة برجل االعمال من ا

السعودي الوليد بن طالل.  
حاول في مـقـاالته ان يـطـرح ارائه التـحـرريـة الـتي تنـتـقـد سيـاسـة الـدولة
مـلكـة ضد شـعبـها والشـعوب الـعربـية االخرى القمـعيـة التي تـمارسـها ا
ورفع صوته اكثـر بعد احداث مشـروع االصالح الكوميدي الذي كاليمن

ستقبل محمد بن سلمان.  اشرع به ملك ا
ونتيجة لتلك االراء التي طرحها خاشقجي كافأته احلكومة بقصة اختفاء

ال تُعرف حلد االن خيوطها. 
صادف الثـاني من شهر تشـرين االول/ اكتوبر دخل ففي يوم الثالثـاء ا
ملـكة السعـودية في اسطـنبول. هذا ولن يخرج خاشـقجي من قنـصليـة ا
ومـقـتـول حـتى ـنـفـاه ان دل عـلى شيء فـهـو ان الـعـربي مـحـتـجـز حـتى 
ومــســمــوم حـتـى لـو هــرب الى كــوكب اخــر. ال عــجب من ذلك ــهـجــره
اولها ناجي الـعلي الذي قتلـته السلطة الـعربية وسط لندن فاالمثلة كثـيرة
وال انتهي بسمير عـبيد الكاتب العراقي جلرائم قامت بها فرشات رسـمه
الذي بقي مـعتـقال بسراديـب مجهـولة تـسكنـها الـفئران واجلـراذان قرابة

العام. 
ا رُسل الى الـسعودية ا يكـون خاشقـجي معتـقالً في القنـصليـة ولر ر

ا يكون قد قُتل.  او لر
حلـد االن ال احــد يـعــرف مــا الـذي جــرى له. بــغض الـنــظــر عن شـخص
هل يـحق حلـكـومة تـدعي االصالح ان تـعـامل احد خاشـقـجي وتـوجهـاته

ربكة?  تحررين في االراء بهذه الطريقة ا ا
ال عجب في ذلك فـأنهـا حكـومة تـشبه مـافيـة العـراق التي تـقتل من يـقول

احلق دون اي خوف من قضاء او رأي عام. 
 اذا بقـيت احلالـة علـى ما هـو علـيه في االقطـار الـعربـية من قـتل وخطف
ونـفي لـلـمـتـحــررين او اصـحـاب الـرأي فـسـيـكــون الـوطن الـعـربي حـكـراً
فالشعب الذي ال رأي له ال يـختلف عن الذباب : مافيات وذبابـات لطبقتـ

 . سوى بالطن
ـتحـررين وهي بهذا ال السعـودية اجـرمت بحق الصـحفـي السـعودي ا
تــخــتــلف عــمــا تــقــوم به عــدوتــهــا الــلــدود ايــران ضــد اصــحــاب الـرأي

ناهض لوالية الفقيه.   والصحفي ا
ـتـحـرر غـالـبـا مـا تـكـون هـنـاك جـبـهتـ او اكـثـر ويـحق في دول الـعـالم ا
للكاتب او الصـــــــحفي قول ما يشاء بـــــــحق اي جبهة يُشــــــــتبه بها
ـساعـدة الـسـلطـة بـحمــــــــــايـته بـخالف الدول وتقـوم اجلـبـهة االخـرى 
العـربــــــــــيـة التي حتـكـمـها احـزاب عـديـدة والتي يـخـتـلف كل حزب عن

االخر بكل شيء سوى التشابه بشيئ هما السرقات والقتل. 
ـسـتـهـتـرة فـفي الـعـراق تـتـعـارك االحـزاب فـيـمـا بـيـنـهـا كـعـراك الـديـوك ا

وتـتـوحـد خــنـاجـرهـا امـام صــحـفي ال سالح له سـوى
الـقـلم لــتـقـلـتـه حتت شـمس الـضــحى. فال فـرق بـ
ــمـلــكــة وال تــشـتت تـفــرد حــكــومـة ال ســعــود في ا
مـافــيـات الــعــراق فـكل طــرق خـصــامــهم تـؤدي الى

وت. وت او ا ا

وكـان السـلمي قـد شدد في كـلمـته لدى
ـان العربي افتـتاح أعـمال مـؤتمر الـبر
ــان فـي الــقـــاهـــرة امـس  (دعم الـــبـــر
الــعـــربي لـــلـــعــراق فـي إعــادة إعـــمــار
ــنـاطق احملـررة الـتي دمـرهـا تـنـظـيم ا
ــــــــــــضـي داعــش اإلرهـــــــــــــــــــابـي وا
قـدمـــــــــاً في مـسـيـرة الـتـنمـيـة تـلـبـية
لتـطلـعات الشـعب العـراقي في العيش
).بــدوره دعــا احلــلــبــوسي في الــكــر
كلمته الى (وضعِ برنامجٍ عربي واسعٍ
وشامل للقضاء على اإلرهاب) مطالباً
بأن (تكون الدول التي قارعت االرهاب

محاربته عسكريا وأمنيا).
ـــــــان مــــــــشـــــــيــــــــدا بـ (دور الـــــــبــــــــر
ـؤسسـات الـتـشريـعـية في الـعـربي وا
الـدول الــعـربـيــة إلسـنــاد الـعـراق في
عـملـية إغاثـة النـازح والالجـئ من
ؤتـــــــــمرات خالل تفعيل بــــــــعض ا
ــسـاعـدة والـضــغط عـلـى احلـكــومـات 
ـلف احلـكـومـة الـعــــــــراقـيـة في هـذا ا
اخلــــاص بــــإغــــاثــــــــــــة الــــنــــازحــــ
وإعادتـــــــــــهم إلى ديارهم ســــــــا

بـعـد الـعـمــلــــــــــيـات الـعـسـكـريـة ضـد
تنظيم داعش اإلرهابي).

وانـتـصـرت عـلـيه هي من تـشـرف عـلى
هذا البرنامجِ). 

الى ذلك بـحث احلـلبـوسي مع نـظـيره
صري علي عـبد العال خالل لـقائهما ا
امس سـبل (تـنشـيط الـتـعاون الـنـيابي
والــتـــشــريـــعي بــ مـــصــر والـــعــراق
تـمـهـيـدًا لـعـقـد اتـفـاقـيـات مـسـتـقـبـلـية

تخدم البلدين).
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داعــيــا إلى (تــفــعــيل جلــان الــصــداقـة
ـشتـركـة بـ الـبـلـدين) كـمـا اسـتـقبل ا
صري سامح شكري وزير اخلارجية ا
احلـلبـوسي وهنـأه على (إتـمام عـملـية
انـتـخـاب رئـيس اجلـمهـوريـة وتـكـليف
رئـــيس الـــوزراء اجلــديـــد بـــتـــشــكـــيل

احلكومة).
ــصـريـة مـؤكــداً ( ثـوابت الــسـيــاسـة ا
جتــاه الـــعــراق وأبــرزهـــا دعم وحــدة
الـعـراق وسـيـادته عـلى كـافـة أراضـيه
ـــؤســـســات وثــقـــة مـــصــر فـي قــدرة ا
الـوطـنـيـة الـعـراقـية عـلـى جتـاوز كـافة
الـعقـبـات وتشـكيل حـكـومة تـمثل كـافة
أطـــيــاف الــشـــعب الــعــراقـي وتــعــكس

الهوية الوطنية العراقية). 
وكــان احلــلــبــوسي قــد وصل في وقت
ســــابـق من يــــوم امس االربــــعــــاء الى
الـقـاهـرة لـلمـشـاركـة في اعمـال مـؤتـمر

ان العربي.  البر
من جــهـــة اخــرى اعــلن الـــنــائب طالل
ه امس طـعـنـا لدى الـزوبـعي عن تـقد
احملـكـمـة االحتـاديـة بـجـلـسـة انـتـخاب
احلــلــبـوسـي الـتـي جـرت فـي مـنــصف

اضي. الشهر ا
ه وعـزا الــزوبــعي في تــصــريح تــقـد
الـطـعن الى (اخملـالـفـات الـكـثـيـرة التي

رافقت اجللسة).
مشيراً الى انه (طالب ببطالن انتخاب

ان).  رئيس البر

عــــمل الــــفــــريق حتـت الــــســــيـــادة
العراقية وواليته القضائية.

ســادس عـــشــر : اعــتـــرف مــجــلس
الــــنــــواب األســــتــــرالي بــــاإلبــــادة
اجلــمــاعـــيــة بــتــاريخ  26 شــبــاط

.2018
ـان الكـندي يـقر ثـمانـيـة عشـر:البـر
ة ابادة بان داعش قـد ارتكب جـر

. جماعية ضد االيزيدي
{ عـموما كل عـمل يتـخذ صفـة التاريخ
بـعد انـقـضاء عـقـد او اكثـر عـلى احلدث
بـــرايك مـــا هي الـــذي جـــرى تـــوثـــيـــقـه 
ـة ــكن ان تـلـخص جـر االفـكـار الـتي 
االبـادة اجلمـاعـيـة ضـد االيـزيـديـ بـعد

مرور عقد من الزمن عليها ?
ة  -ال يـسـري أي تـقـادم عـلى جـر
االبـادة اجلـمـاعـية  بـصـرف الـنـظر
عـن وقت ارتــــكــــاب ومــــكــــان هـــذه
ـــة واعـــتــقـــد بـــان احلــراك اجلـــر
سـوف يسـتـمر في تـدويل الـقضـية

االيزيدية.
لــلــوصــول الى االقــرار الــقـضــائي
ــة االبـادة اجلــمــاعـيــة الـتي جلـر
ارتــــكــــبه تــــنــــظــــيـم داعش بــــحق
االيـــــــــــــزيـــــــــــــديـــــــــــــ فـي  3 آب
2014.فـــــمسألة جمــــع وتدويـــن
وتــــوثـــــيق أدلـــــة اجلــــرائـم الــــتي
حصلت في سنجار وسهل نينوى
والـتي تـمــثل انـتـهـاكــات جـسـيـمـة
وخطيرة وفق القـانون الدولي تعد
من اهـم االسـس الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــة
ـة الــضـروريـة الكـمـال مـلف اجلـر
فـــالـــســعـى الى تـــوثــيـق اجلــرائم
الــبــشـعــة الـتـي يـنــدى لــهـا جــبـ
الــبــشــريــة مــثل عــمــلــيــات الــقــتل
واالخـــتــــطـــاف وســــبي الــــنـــســـاء
وبـيــعـهن في ســوق الـنــخـاسـة مع
رصـــد هـــذه االنـــتـــهـــاكــات والـــتي
ـة ـا أن اجلــر الزالـت تـرتــكب طــا
مـسـتـمـرة والـضـحـايـا واجملـرمـون
والــــشـــــهــــود مــــوجــــودون وآثــــار
ـة ماثلـة للعـيان  وال حتتاج اجلر
ن يــتـصــدى لـهــا بـتــوثـيــقـهـا اال  
بـشـكـل مهـنـي بحـت مـسـتنـدا عـلى
ـقــاسـات االلــيـات الــقــانـونــيــة و ا
ـعمـول بـها دولـيا ومـعـتمـدا على ا
احلــــقـــائق مـع تـــوثــــيق طــــريـــقـــة
ـعلـومـة حيث أن احلـصول عـلى ا
عـلـومة هـو جـزأ أساسي مـصـدر ا

علومة ذاتها . من ا
وحـقـيـقـة ان عـملـيـة الـتـوثـيق تـقع
على عاتق احلكومة كواجب وطني
بـــاالضــــافـــة الى تـــوفــــيـــر كـــافـــة
ـستـلزمـات اللـوجسـتيـة للـجهات ا
ـنظـمـات الـفـاعـلة في اخملـتـصـة وا
ضـمار مـن أجل توثـيق هذه هـذا ا

اجلرائم بشكل حرفي وقانوني .
{ حـــظــيـت جــيـــنــوســـايــد االيـــزيــديــ
بــاصــداء جـرت مــنــاقـشــتــهــا في اروقـة
مـامدى بـروز وتـكرار جـامعـات عـراقيـة 
مـثل هذه االطاريح والدراسـات وقدرتها
عـلى ابـراز مــا تـعـرضت لـه االيـزيـديـات
ــعــاجلــات الــتي من مــحــنــة الـــســبي وا

جتري في اثر هذا اجلهد العلمي ?
ــنـحـى وبـكل صــراحـة - فـي هـذا ا
اقـول بـان هنـاك مـحاوالت خـجـولة
من بـعض الـطـلـبـة لـلـحـصـول على
مـاجـسـتـيـر والـدكـتوراه فـي بعض
اجلـامـعـات االوروبـيــة والـعـراقـيـة
وبالتـاكيد نثـمن دورهم عاليا وفي
الــــــوقـت الـــــذي كــــــنــــــا نـــــأمـل من
اجلــــامـــعـــات الـــكــــوردســـتـــانـــيـــة
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في عام  2016 وبينـما كان تـنظيم
ـرح الــدولـة االسالمــيـة يــسـرح و
في ثــلث االراضي الــعــراقــيــة دون
وجود بـوادر لطـرده اثر الـعمـليات
العسـكرية الـتي انطلـقت في نهاية
ــذكـــور  وفي خـــضم تــلك الــعـــام ا
االجــواء اصـدر الـنــاشط االيـزيـدي
حــسـو هـورمي  كــتـابه الـذي حـمل
عــنـــوان الــفــرمــان االخــيــر والــذي
تـناول فـيه االبادة اجلـمـاعيـة التي
حـصـلت لاليــزديـ عـلــيـيـد داعش
وقـد صـدر الـكـتـاب ضـمـن سـلـسـلة
دراســـات اصـــدرتـــهــــا مـــؤســـســـة
مــســـارات لــلــتــنــمــيـــة الــثــقــافــيــة
واالعالمـيـة وكان دافـع هورمي في
اصـدار هـذا الـكـتـاب الـوثـيـقـة كـما
دونـهـا بــتـوطـئـة الــكـتـاب  لـغـرض
تعريف اجملتمع العراقي والقاريء
العربي والناطق  بـاللغة العربية
ة  ايـنـما وجـدوا  عـلى افـظع جـر
لالبــادات اجلـمـاعـيـة  الـتي حـدثت
في الـقرن احلـادي والـعشـرين على
ة غير تـبشيرية اقليـة دينية  مسـا
ـنـطـلق سـعى هـورمي ..ومن هـذا ا
لــتـــرســـيخ الــكـــثـــيــر من  االفـــكــار
الحــاطـة الــقــرارات الـدولــيــة الـتي
اســهـمت بـشـكل وبـاخـر  البـراز مـا
تـعـرضت له تلك االقـلـيـة  من ابادة
حـدثـت لـهـا في هـذا الـقـرن  والـتي
سـلط الضـوء عـليـهـا من خالل هذا

احلوار :
{ انت مـن الــنـــاشـــطـــ في ضـــوء مــا
تـعرض له االيزيديون ..برايك كيف تقيم
اجلــــهـــــد الــــدولـي ازاء مــــا اصـــــدى له
ــؤلــفــون والــكــتـاب مـن الــذين بــحــثـوا ا

اصول النكبة ?
- دعـنا في االول نـصـحح مـعلـومة
االسم والتسمـية ونتبنى الـتسمية
االصح وهي (اإلبــادة اجلـــمــاعــيــة
ة ) كوصف لـلجـر ضد اإليـزيديـ
الـــــتـي ارتـــــكــــبـــــهـــــا داعـش ضــــد
اإليـزيــديــ وعـدم اســتـعــمـال أي
مــصـــطــلح آخــر أو بـــديل لــوصف

ة البشعة . اجلر
عن اجلــــهــــد الـــــدولي اقــــول بــــان
ـؤمن االيزيديـون واصدقاءهم وا
بـــالــقـــيم االنـــســـانــيـــة من عـــدالــة
ومـــســاواة وحـــقـــوق االنـــســان لم
يـدخـروا جـهـدا في اسـتـثـمـار كـافة
ـتاحة الطـرق والسبل والـوسائل ا
اليـصال الـقـضيـة بكـافـة جتلـياتـها
من مـــعــانــاة ومــاسِ وانــتــهــاكــات
ـــنـــابـــر حلـــقـــوق االنـــســــان الى ا
ــــيــــة ــــيـــــة واحملــــافل الــــعــــا اال

نصات الدولية. وا
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{ يـاترى كيف كانت االستجابة الدولية
سـتـويات لـكل هذا احلـراك عـلى كـافـة ا
بـــهـــدف تــــعـــريف االبـــادة اجلـــمـــاعـــيـــة
لاليــزيــديـــ  وتــوصــيل الـــقــضــيــة الى

اجملتمع الدولي ?
- فــقـد صـدرت إلى اآلن مــجـمـوعـة
من الـقــرارات الـدولـيـة في احملـافل
ية ومنه التي نابر األ الدولية وا
اطلعت عليها او لدي معرفة بها .
 أوال : انـعـقـاد جـلـسة اسـتـثـنـائـية
جملـلس حقـوق االنـسان في جـنيف
بــتـاريخ   1 ايـلـول  2014 وشـكل
جلـــنــة لــزيــارة الــعـــراق لــتــقــصي

احلقائق عن جرائم داعش.
ـــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــرار الـــــــــــبـــــــــــر

األوروبــــــــــــــــــــــــــــي(2014/2971)
بـتاريخ  27 تشـرين الـثاني 2014
بــشــأن الـــعــراق: اخلــطف وإســاءة

معاملة النساء .
هـــذه أول وثــيـــقـــة دولـــيـــة تــثـــبت
انـتـهاكـات داعش ضـد اإليـزيـدية ال
سيـمـا اسـتـرقـاق الـنـسـاء وجتـنـيد

األطفال والقتل وتغير الدين.
ــفــوض الــسـامي ثــانــيـا. تــقــريـر ا
تحدة - جنيف  مناقشة لأل ا
هــذا الــتـقــريــر والـتــصــويت عــلـيه
بـــاإلجـــمـــاع في يـــوم 27-3-2015
ضمن أعمال الدورة الـ  28 جمللس

حقوق اإلنسان في جنيف .
ثــالــثــا: دعــوة الــرابــطــة الــدولــيــة
لـعـلـمـاء اإلبـادة اجلـمـاعـيـة جملـلس
األمـن إلحـالــة داعش إلى احملــكــمـة
بعد زار وفد من اجلنائـية الدوليـة 
ـقـابر ـة وا الـرابـطـة مـسرح اجلـر
اجلماعـية في (سنجـار) شنكال في

يناير 2016.
ـان األوربي حول رابـعا: قـرار الـبر
االعـتـراف بــاإلبـادة اجلـمــاعـيـة في

 04شباط 2016.
خــامــســا: قــرار مــجــلس الــشــيـوخ
األمــريـكي حـول اإلبـادة اجلـمـاعـيـة

الثالثاء  15مارس/آذار 2016.
سـادسـا:وزير اخلـارجـيـة األمـريكي
جون كـيري يقـر باإلبادة اجلـماعية

في  17اذار 2016.
ان سابعا: مجلـس العموم في البر
البـريطاني في  20 نيسان  2016
عـدت اجملازر الـتي يرتـكبـها داعش

ة إبادة جماعية" بانها جر
ثـامنا: اعـتمـدت اجلمـعيـة الوطـنية
الـفـرنـسـيـة اقـتـراح قـرار االعـتـراف
الدولي باإلبادة اجلمـاعية األقليات
الـديــنـيـة فـي سـوريـا والــعـراق في

 25مايس 2016.
تــاســعـا: تــقـريــر جلـنــة الــتـحــقـيق
ستقـلة بشأن اجلمهورية الدولية ا
ـــؤرخ في  16تـــمــوز الـــســوريـــة ا
2016 بـعــنـوان " جـاءوا لـيـدمـروا.
جـــرائم داعش ضـــد اإليـــزيـــديــ "
واكـدت ان (داعش) تــرتـكب اإلبـادة

اجلماعية ضد اإليزيدية.
عــاشــرا : كــنــدا تــعــتــرف بــاإلبـادة
اجلــمــاعــيــة لاليــزيــديــ عــلـى يـد
تــنــظـيم “الــدولــة اإلسالمــيـة17 ”

حزيران 2016.
ـــان حــــادي عــــشـــر : قــــرار الــــبــــر
ــؤرخ في  26 تـــشــرين األوروبي ا
االول   2016 والــــــــــذي يــــــــــخص
مــسـتــقـبل األقــلـيــات في مـحــافـظـة

نينوى .
اثنى عشر : 8 قرارات مـختـلفة من

ان االوروبي . البر
ـان االسكـتلـندي ثالثـة عشـر : البـر
يـعـتـرف بـاالبـادة االيـزيـدية -23-3

.2017
ـــان األرمــني اربـــعــة عـــشــر: الـــبــر
يـعـتـرف بـاالبـادة اجلـمـاعـيـة بـحق
"  17كــانـــون الـــثــاني "اإليــزيــديـ

.2018
خــمــسـة عــشــر: قـــــــرار مــجـــــلس
ـرقم 2379 ـتـحـدة ا األمن بـاأل ا
في  21 ايـــلـــول  2017 تــــشـــكـــيل
فـريق حتــقـيق بـرئــاسـة مـســتـشـار
خـاص لــدعم اجلـهـود الـرامـيـة إلى
مــحــاســبــة جــمــاعــة "داعش" عــلى
من خالل جــرائــمــهـــا في الــعــراق 
جـمع االدلـة وتـخزيـنـهـا ويـكون كل

في القرن الواحـد والعشرين بحق
ة غيـر تبشـيرية. أقلـية دينـية مسـا
ـــؤلــــفـــات وكـــلـي امل بـــان هــــذه ا
احلاوية على شهادات حية لناج
ونــــــاجــــــيــــــات من بــــــراثـن داعش
وافادات لشهود عيان سيساهم في
تعـريف وتـقبل ذلك الـوضع وبذلك
يتحقق غرضها من خالل  التوثيق
وعــلـيه فـان الــهـدف االخـر من هـذه
الـــكـــتب هـــو إلطـالق جـــرس إنــذار
عــسـى أن تــســـمــعـــهـــا احلــكـــومــة
االحتــــاديــــة واجملـــــتــــمـع الــــدولي
ساعـدة  االقليـة الدينيـة االيزيدية
عن طــريـق آلــيـــات مــؤســـســاتـــيــة
تـحدة تـنـفيـذية وهـيـكلـيـات األ ا
ـنظـمات االغاثـية االنـسانـية من وا
جــــهـــة ولــــتـــوثــــيق وفــــضح هـــذه
اجلـــرائم كي تـــصـــبح دلـــيل ادانــة

ووثيقة ارشيفية من جهة ثانية .
وبصراحة هنـاك محاولة رائعة من
ــدني " مـيــسـر االداني " الــنـاشط ا
ـكـتـبـة خـاصـة فـي تـاسـيس  نـواة 
ــــطـــــبـــــوعــــات بـــــا في بـــــاعـــــذرة 
ــنــشــورات الــتي تــتــنــاول هــذه وا
ـة عـلى كـافــة الـصـعـد وهـو اجلـر

جهد يحترم .
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{ هل هـنـالك ثـمـة جـهـود البـراز قـضـية
االيـزيـديـ بـصــور اخـرى دون الـتـحـدد
ـــؤلــفـــــــــــات مـــثـل اعــداد بــالـــكـــتـب وا
بـانـورامـا ومـتـاحـف خـاصـة لـهـذا االمـر
ومــا هي االفــكــار الــتي تــتــلــخص بــهـذا

االمر برايكم ?
ـــــتـــــاحـف هي -انـــــا اؤمـن بـــــان ا
الـذاكـرة احلـيـة لـلشـعـوب ومـرآتـها
بل هـي الــشـــكـل األبــسـط واألكـــثــر
حيويـة من أشكال الـتجذر باالرض
ومــا نـحـن بـصــدده االن تــمــثل في
الـوقت ذاته تسـجـيال موثـقا لـتراث
هي داعش القذر وجرائمه الكبيرة 
طـريــقــة تــأكــيــديــة لــوجــود ابــنـاء
ـــســتـــمــر في االيـــزيــديـــة احلي وا

ادي احلـيـاة ووسـيـلة لـلـحـضـور ا
والـثـقافي واالنـسـاني في الـتعـبـير
عن مـعــانـاة شـعـب مـحب لـلــحـيـاة
رغم تـــكـــرار  " 74 فـــرمـــاً " ابـــادة
هم تحف اجلزء ا جماعية ويـعد ا
من عـملية احلـفاظ على ذاكرة هذه
الـفـرمــانـات ال سـيـمــا انـهـا تـوثق
اذن جـــرائم االبـــادة اجلـــمـــاعـــيــة 
عـلـيـنـا الـعـمل اجلـدي جلـمع صور
قابر اجلماعية ومقتنيات شهداء ا
من الـبسـة واحـذية واكـسـسوارات
مع جـــمع أســمـــاء الــضـــحــايــا من
شــهـداء ومـفـقـودين بـاالضـافـة الى
اسماء اخملتطف من اجلنس مع
شهادات " مـكتوبة وفـيديو" وإبراز
ــســتــخــدمـة الــقــصص الــفــرديـة ا
لــتــســـلــيط الـــضــوء عـــلى الــســرد
ة من خالل فـيلم التـاريخي لـلجـر
وثـائـقي وصـور فـوتـغـرافـيـة تـبـ
مشـاهد من احـتفـال اهالي سـنجار
بــعـيــد جـمــايـا شــرفـدين واحلــيـاة
االنـثوغـرافـيـة الـيـوميـة لـلـمـجـتمع
ثم يـصل الـى مـرحـلة الـسـنـجـاري 
ـــة بــــارشـــفــــة الــــقـــصص اجلــــر
واجــراءات الـلــقـاءات مع الــشـهـود
والــبـــيـــشــمـــركه وجـــيع اصـــنــاف
ـقــاومــ في اجلـبل ــقـاتــلــ وا ا
ـنـطـقـة واخـيرا مـرحـلـة مـا بـعد وا
ــة بــتـــصــويــر وتـــســجــيل اجلــر
ـدمرة وتـوثيق الـبـيوت واالمـاكن ا
ـهجـورة احملـررة وحـياة والـقـرى ا

النازح في اخمليمات .
ـتحف ذا فـائدة عـلمـية كي يـكون ا
واسـعـة  يــجب ان يـشــمل القـسـام
عـدة مـنـها قـسم الـوثـائق والـصور
واألفالم الـوثـائــقـيـة الــتى تـعـرض
شــهـــادات عــيــان قـــسم األرشــيف
لـــيـــشـــمل اكـــبـــر قـــدر من الـــكـــتب
ــة ــتـــعــلـــقــة بـــاجلــر واجملـالت ا
وبــلــغــات مـخــتــلـفــة وعــلــيه ادعـو
القـائمـ على الـشأن االيـزيدي في

تحف . السعي الجناز هذا ا
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بدعم الـدولة الـعراقـية حكـومة وشـعبا
خالل مــــــــرحــــــــلــــــــة احلــــــــرب ضــــــــد

تنظيم داعش اإلرهابي).
مـــشـــيـــرا إلى أنـه (بـــفـــضل اجلـــهـــود
ــــان ــــســــانـــــدة من جـــــانب الـــــبــــر ا
الـعــربي والـدول الـعــربـيــة واجملـتـمع
الــدولي تــمــكن الــعــراق وشــعــبه من
ـتطرف) دحر هـذا التـنظـيم اإلرهابي ا
.وأعــــرب احلــــلــــبـــوسـي عن أمــــله في
(اســـتــمـــرار الـــتــنـــســيـق والــتـــشــاور
ـــــــــــــــــــــــــان مـــع الـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــر
كـافحـة اإلرهاب فـكريـا بعد العـربي 


