
7 تقارير و حتقيقات

لقـد تعرض ابنـاء شعبنـا الكورد
ـــة ظـــاملـــة مـن الفــيلـيـني حلــمل
االقـصـاء والـتهـميـش واحملـاربـة
والـقـــتـل ومـــــصــــــــــادرة االمـالك
والـــنفــي والــتـهجــيـــــر مــن قـــبل
ـــى ــــوري عل الـنــظـــام الـــديـكـتـــات
ــــرغــم مــن كـــــونهــم شـــــريحــــة ال
عـــراقـيـــة اصـيلـــة مــن مكـــونـــات
ــــــا الـعــــــراقــي عــمــــــومــــــًا شـعــبــن
ـــكــــــــــــــــــوردي عــلــــــــــــــــــى وجــه والــل

اخلصوص.
الــتقــت )املــــدى( الـــســيـــــد علــي
مهــدي الفيلـي رئيـس اجلـمعيـة
الـثقــافيــة االجـتمــاعيــة للكــورد
ـــــــى ـــــــوقـــــــوف عـل الـفـــيـلـــيـــني لـل
طبـيعتهـا واالنـشطـة التي تقـوم
بها من اجل خدمة ابناء شعبنا

من الكورد الفيليني.
وقـد حتدث رئيـس اجلمعية عن
ــــأســيـــس واهــــداف اجلــمعــيــــة ت
فقـال، ان جمعـيتنــا لم تتــأسس
بعــد الــسقــوط، وامنــا تــأســست
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تقـول لـينـا/ امليـزة الـتي متـتعت
بهــا يف )روزا اليــوسف( احلــريــة
بـالكـتابـة وبحس عـراقي اصيل،
ــــــوضــــــوعــــــات وكــتــبــت يف كـل امل

)سياسية، اجتماعية، فنية(.
وانـا حاليـًا متوقفـة عن الكتـابة
ــــــــذرت نـفــــــســـي إذا أردت النـــي ن
الكـتابة سـأكتب لصحـافة بلدي

فقط.
)لـيـنــا مــدحـت مـظلــوم( حتـمل
العــراق يف تفـاصـيل حيــاتهـا يف
الكلمة واسلوب احلياة والطعام

والزي، حتى انها نقول:
ــــــًا احــــــاول ان اعــــــزز "الشـعــــــوري
عــــــراقــيــتــي واتـكـلــم بـلـهـجــتــي
العــراقيــة من اول احلــوار حتـى
ـــــد هـــــويــتــي ويف آخـــــره لــتـــــأكــي

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

نساء مغتربات

رافقـني يف الغربـة جواد سلـيم والغزايل والـتفاصيـل العراقيـة الصغرية
للفـضــائـيــات املـصــريــة مـنحـته
الـــســمـــــة العـــــراقــيـــــة إذ اعـــــددت
بــــرامجـيـــات مــنهـــا: )اخلـــارطـــة
الفـضيـة العـراقيـة( أحتــدث فيه
عن شخصـيات عـراقيـة وعن دور
السفـارة العـراقيـة يف مصـر بعـد
سقـــــوط الــنـــظـــــام وهل قـــــامــت
بـدورهـا جتـاه اجلـاليـة العـراقيـة

يف مصر؟
اجابتني بقلق كبير:

- كنــا نتـوقـع من سفــارة العـراق
يف مصـر ان تكون على قـدر كبير
من االحساس باملواطن العراقي
هنـاك، فانهـا لم تعقـد نشـاطات
جتــمع بــني العــــراقـيـني وتـــــؤلف
بـيـنهـم وتـــربــطهـم بـــوطـنهـم وال
حتـــاول ان تـتـخلــص مـن دورهـــا
كـــــواجهــــة رسـمـيـــــة فقـــط علــــى
العكــس من بـــاقي الــسفــارات يف
مــصـــر حـيــث تعـمـل علــــى عقـــد
نشـاطـات وجتمعـات واحتفـاالت
حتـضــر فـيهــا اجلـــاليــات ويكــون
حـضـــورهـم لقـــاء محـبـــة ولقـــاء

مواطنة.
هل من عودة الى الوطن؟!

- اجابتني بتنهدة وحسرة :
من الـصـعب العـودة الــى العـراق

االن !!

ـ

ـــــذ بـــبعـــض مـــــرة أخـــــرى واســـتل
إنثياالت احلنني والغربة.

ورغـــم ان هجـــــرة ابــي كـــــان لهـــــا
ظـرفـًا خـاصـًا وغــامضـًا اال أنـني
وأمـي حــرمـنـــا الكـثـيــر مـن مـتع
ــــــاة إذ مـهـــمــــــا تـعـــيـــــش يف احلـــي
مجتـمع يقبلـك ويسـامحك وال
يتــوجـس مـنك ال يـســـاوي ذلك
ـــــدك رمبـــــا حلـــظـــــة وانـــت يف بل
يتخيلها البعض عاطفة وشعور
رومــــانـــسـي مـبـــــالغ فـيـه، اال انه
ـــــــاه، فـــنـحـــن حـــني واقـع وعـــــشـــن
نـسمـع شخصـًا يتـكلم بـاللهجـة
العـراقية أو نسمع أغنية عراقية
أو نـــرى أي شـيء جـــاء مـن ارض

الوطن ننشد اليه بكل حنني. 
لقد كتبـت عن كاظم الـساهر يف
مصـر وعن فـؤاد سـالم، ويـوسف
الـعانـي وعن كل رجل وامـرأة من
العراق يـصلون الـى مصـر وكنت
أتـصدى لهم باحلوار عن العراق
وعــن أوضـــــاعهــم هــنـــــاك حــتـــــى
حـــدود مـنـــزلـنـــا يف مــصـــر أرض
عــراقيــة مئــة بــاملئــة حـيث جتــد
ـــــــــو الـهـــيـل وعـــــــــدة ــــــشـــــــــاي اب ال
االستـكانـات العـراقيـة والسـماور
واالكــل الــعــــــــــــــراقـــــي.. وكـــــبــــــــــــــة
احلـــــــــــامـــــض حــــتـــــــــــى عــــمـلــــي
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- انا كنت عند بيت خالي. 
ـــــى الفـــــور بخـــــالــي فـــــاتـــصـل عل
لـيـتــــأكــــد مـن تــــواجــــدي، وحـني
هــاتف خـــالي اسـتخــدم اسلــوبــًا
افزع خالي فيه، واغلق الهاتف.

* هل تعيشني يف القاهرة ؟
- فــاجـبتـه بنـعم، فـســألـني مــرة

أخرى:
* ما هو مصدر رزقكم؟

- فـــاجـبـته عـــايــشـني مـن امـــوال
أبي فهو ترك لنا ما يكفينا ..

ثـم نـظــر نحــوي نـظــرة مــرعـبــة
مهددة وسألني 

* أختي تتعاونني معنا؟
- فـأخبـرته عـندهـا بأنـني إذا لم
التـحق بهــذه الـطــائــرة ســأفقــد
سـنـــــة كـــــاملـــــة مـن دراسـتـي الن

االمتحانات على األبواب.
نظــر ألي بتـردد غــريب، ثم اشـار
ـــــواقـف بجـــــانــبــي للـــــشخـــص ال

قائالً: دعها تذهب.
وكـنــت اتلفـت، ولـم اصـــدق انهـم
سيتـركـونني أغـادر الـى طـائـرتي
وكـــانـت تـلك آخـــر أيـــام دخـــولـي

الى العراق وأرضه.
اال إن دعــوتي الـى مـؤمتـر املـدى
مــنحـتـنـي فـــرصـــة جـــديـــدة كـي
أجــرؤ علــى الــدخــول الــى بلــدي
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القــاهــرة واالقــامــة فـيهــا حـتــى
هذه اللحظة.

الن مــصـــــر بلــــد يـــشـبـه العــــراق
بحضـارته وناسه واحـتضانه، اال
ان وطـنـي خـتـمـت حــــروفه علـــى
قلــبــي املــنـــتفـــض دومـــــــًا بحـــبه
واجهـنـي رجـــال نـظـــامـه بحقـــد
ارعـبـنــي وجعلـنـي ال أدخل أرض

العراق منذ عام )1979(.
حتى هذه اللحظة.

شـــدنـي احلـــزن الـــذي تـــوقـــد يف
ـــــد يف ـــــريـق العــنــي وجـههـــــا والــب
عــيــنهـــــا، تــتحـــــدث وهــي تــبــتـلع

غصة دموعها املكابرة إذ تقول:
كنت طـالبـة باجلـامعـة وكنت يف
زيــارة القــربــائـي يف العــراق ولـم
يـبق علــى اقالع الـطــائــرة ســوى
ربع ســاعـــة حتــى جـــاءني واحــد
من )املـشـــوربني( بــزي عــسكــري

موجها حديثه نحوي قائالً:
- أخت )لينا مدحت ناظم( ؟!

فـــأجـبـته بـنعـم، فقـــال عـنـــدهـــا
تفـــضلــي معــنـــــا وأخـــــذنــي الـــــى
غرفـة باملـطار فـيها شخـص بزي

عسكري وراح يستجوبني:
* كنـت يف العـــراق عنــد مَـْن من

العوائل؟!
- فاجبته وانا خائفة:
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لـكل الـــذيـن تــنكـــروا للـــوطـن يف
الغــــربـــــة، هل املـــطلــــوب مـنــــا ان
نــستقـيل من وطـننــا كي يقـبلنـا

اآلخر ؟!
كـانت )لـينـا( من الـذكـاء وكـأنهـا
تقرأ أسئلتـي فحني رأت دهشتي
بــثقـلهــــا الـــشــــديــــد بــتفــــاصــيل
الـــوطـن الـصـمـيـمـيـــة اجـــابـتـنـي

قائلة:
- تـركت العـراق وانـا صغيـرة، اال
انـني كـنت ازور االهل بـاسـتمـرار
ـــــدي كـــــان اهل )أبــي وأمــي(، وال
معماريـًا معروفًا عـمل على مزج
املـعمــار القـدمي بـاحلـديـث وكنـا
مـستقـرين يف العـراق حتـى عـام
)1968( اال ان أبي شعـر ان شيـئًا
مـــا لــن يكــــون علـــى مـــا يـــرام يف
العـــراق وان حلـظـــة املغـــادرة قـــد
أزفت فــوافق علــى دعــوة ارسلهــا
ــــــد( ــــــرحــــــوم )الـــــشـــيـخ زاي لـه امل
للـتخلـص مـن ضغــوط مقـنّعــة،
اال انها كـانت تـشكل عبئـًا ثقياًل
على نفسه بعدها سافر أبي الى
لـبـنــان تــاركــًا )ابــو ظـبـي( وتــويف

هناك عام .1971
لم نـستـطع انـا ووالــدتي العـودة
الـــــى بغــــداد السـبــــاب عــــديــــدة،
وقـــــررت والـــــدتــي الـــــسفـــــر الـــــى

ـ ـ

ـ ـ ـ

الـــــريحـــــانــي، النه مـن مـــــديـنـــــة
ـــــاس ــــــوصل وايـــضـــــًا عــن )عــب امل
محـمـــود العقــاد( الــذي جــذوره

عراقية هو اآلخر.
نبـــرة اعتــزازي بهـــويتـي احيــانــًا
اجـــدهـــا حـــالـــة مـــرضـيـــة فـــانـــا
غـادرت العـراق مع عــائلتـي منـذ
ان كـــان عـمـــري سـبع سـنـــوات أو
أكـثـــر بـقلـيل. وانـنـي واثقـــة مـن
حـقيقـة معـينـة وهـي "ان البـيئـة
الـتـي ال يـــركــــز املغـتــــرب علــيهـــا
وعلــى احتــوائهــا سيـضيـع عنهـا
بـاغتـراب دائـم" واقصـد بـالبـيئـة

)الوطن االم(.
ـــــذا فـــــانــي اخــتـــــزلـــت العـــــراق ل
بجـمـيع عـــذابــــاته وضـمـمـته يف
روحـي ونبـضي وأنفـاسي. واقـول
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املـنــــاسـبــــات ارتـــــدي الهــــاشـمـي،
والـصـــايـــة، و)الـبـــراق( و)الــسـبع
عـيـــون( لقــد حــولـنــا بـيـتـنــا انــا

وأمي الى واحة عراقية، قائلة:
- كل شيء حملته معي يف رحلة
الغـربــة من لـوحـات جـواد سلـيم
ـــــــى )ورد وأغـــــــانـــي الـغـــــــزالـــي ال
الــيـــــاس، وابــــســـط الـــتفـــــاصـــيل

الصغيرة.
كـنـت ارى الـــوطـن يف كل خـطـــوة
أقوم بـها يف عملي. وكـان احلافز
ــــــى اعــــــداد ــــــذي يـــــشــــــدنــي ال ال
الـبــــرامجـيـــات الـتـي احـــرص ان
تكــون ذوات اصــول عـــراقيــة، هــو
حافز داخلي نفسي عميق سببه

حبي الكبير لوطني.
فـــــمـــــثـاًل كـــــتـــــبـــــت عـــــن جنـــــيـــــب

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

وســط العــنف املـتــــواصل وحــــاالت
اجلـنـــون املـــؤقـت تـبـتعـــد األشـيـــاء
اجلميلـة عنـا ومتتنع طيـور احلب
عـن الـتغــريــد  ، وبــدال مـن سـمــاع
أنـاشيـد العشق ومـوسيـقى احلـياة
ـــــــســــمـع أصـــــــــوات املـفـخـخـــــــــات ، ت
والــــرصــــاص وصــــافــــرات سـيــــارات
اإلسعــــاف،الن الــــزمـن زمـن حــــرب
واملــوسيقــى من اشـد اعـدائـه. قبل
اشهــــر حتــــدث احــــد طالب مـعهــــد
املــوسيقـى يف إحـدى املقــابالت مع
صحـيفــة املــدى كـيف كـــان يخفــى
الــــة الـكـمــــان الـتــي يحـمـلهــــا عـن
األنـظــار النه يخـشــى ان يـتعــرض
الــــى القـتل بــسـبـب حـمـلهـــا! كـــان
ـــــرا يف عــمـــــره ذلــك الفــتــــــى صغــي
ولكنه كـان كبيرا يف طـريقة عزفه،
ــــــصـغـــــــــــار مــــن وشـــكـــــــــــا زمـالئـه ال
معـاناتهـم ، اكد احـدهم انه يـؤجر
سيـارة تـاكـسي يف الـذهـاب واإليـاب
مـن مـنـــــزله الــــى املـعهــــد، رغـم ان
ذلـك يكـلفه كـثـيــــرا ولكـن اخلـــوف
على حيـاته اكبر. فهل وصلـنا الى
هـذا املـستـوى؟ هل بـدا العـراقيـون
يكرهون املوسيقى ، يقولون انه ملا
استـتب االمـر خلالفـة طــالبـان يف
افغـانـستـان  فــان اول شيء قـامـوا
بــه ، انــهـــــم حـــــــــطـــــمــــــــــــــــوا اآلالت
ــــــوا كل مــن ـــــة وعـــــاقــب ـــــوســـيقــي امل
يحملها معللني ذلك بانها اآلالت
الـتي يعـزف بهــا الشـيطـان!!  قبل
ايام رفض مديـر شركة بيع اآلالت
مــــوســيقـيــــة  يف احــــدى ضــــواحـي
بغداد، اية مقابلة صحفية ، وقال
بوجه يقـطر حـزنا وهـو يشيـر الى
صــورة شــاب وسـيم وضـعت جـــانبــا
وظهر عليهـا شريط اسود " كل ما
فعله انه اجـرى مقـابلـة يف احـدى
القنـوات فهل يـستحـق ان يقتل" ،

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

أ.د محمد يونساملوسيقى والباليه ..  وحكايات مع العنف والتخلف
تبـحث اجلــامعــات املـتقــدمــة دائمــاً وبجهــود حثـيثــة عن
اجلــديــد املـتنــاسق مـع احليـــاة ومتـطـلبــاتهـــا يف املنــاهج
الـعلـمـيــــة جلـمــيع اقـــســــام الـكلـيــــة )الـعلـمـيــــة واالدبـيــــة
والتـطـبيـقيــة( واالخــذ مبــا يــرفـع من املــستـــوى العلـمي
للطـالب والـباحـث وبالـتالـي حتقق الكلـية واجلـامعـة ثم
الــبلــــد اخلــطــــوة املــتقــــدمــــة يف اجملــــاالت االقـتــصــــاديــــة

واالجتماعية والسياسية والثقافية.
ومما يـؤسف له ان املناهج يف جامعاتنـا مصابة باخلمول
ان لــم يكـن بـــالـــشلل حـيـث نــصحـــو- بعـــد فـــوات األوان-
فنجـد انفـسنـا قـابعني يف آخـر الـركب وقـد اتـسعت الهـوة
بـيـنـنــا وبـني اآلخــريـن. وتعــزى األسـبــاب املـبــاشـــرة لهــذا
التخلف، الـى جانب تخلخل االوضـاع السياسيـة وتدهور
احلــــالــــة االقـتــصــــاديــــة، تــطـيــــر الـكـثـيــــر مــن القـيــــادات
االكادميـية )من رؤساء األقـسام وحتى رؤسـاء اجلامعات(
من الـتطـويـر وحتــاشي التـغييـر خـوفـاً من تهــويشـات قـد
يحــدثهـا الـطلبــة األتكــاليــون- املتقـاعـسـون، دون االخـذ
بنظـر االعتبار مصلـحة البلد وتـطلعات الطلـبة اجملدين
نحـو االفـضـل. وال يقتـصـر هــذا علـى الـكليــات العلـميـة،

فالكليات اإلنسانية تعاني األمر واالدهى!
فلو اخـذنا مـناهج اقـسام الـلغة العـربيـة يف جميع كلـيات
اآلداب والتربية وغيـرها لوجدنـا انها جتتر مـواداً عمرها
عقــود متــراكمــة من الـسنـني دون أي تطـويـر أو تغـييـر أو
تعــديـل أو تبـــديل. فعلـينــا ربـط املــراحـل التــاريـخيـــة من
مـراحل األدب العــربي مـثالً بقــرينـاتهـا زمـنيــاً من اآلداب
العـــامليــة االخــرى وان نــرفع احلــواجــز املفــروضــة ونفـهم
الــطــــالــب ان األدب يف العــــالـم ال يــنحــصــــر بـني األدبـني
العـربي اجلــاهلي واملعـاصـر فقـط، بل هنـاك آداب عـامليـة
أخـــرى كـثـيـــرة وعـــريقـــة واصـيلـــة، يجـب ان نــطلـعه علـــى
اآلداب االغـريقيـة والـرومـانيـة والقـرون الـوسطـى وعصـر
النهـضة واحلـديث واملعـاصر يف كل الـدنيا. وبـذلك نفتح
امــــامه مجـــاالت املعـــرفـــة واملقـــارنـــة والـنقــــد ونكـــشف له

مجاالت الدراسة والبحث والتغيير.
لقـد أدخلت مـادة االدب املقـارن الـى منـاهـج اقسـام اللغـة
العـــربـيـــة حـــديـثـــاً، وهـي علـــى اهـمـيـتهــــا الكـبـيـــرة جـــداً
لـلطــالب، لـكنهــا تبقـى قـاصـرة الفـائـدة ومحــدودة النفع
النهــا مجــرد تعــريفــات جــامــدة ونـصــوص مـحنـطـــة من
الـضـــروري تعـــريف الـطـــالـب بـــاالدب العـــاملـي )ســـاعـتـني
اسبـــوعيــاً يف الــسنـــة  الثـــالثــة( قـبل ان يـصـطــدم بــاألدب
املقــارن يف الــسنــة الــرابعــة وبــذلك تـكتـمل الـصــورة امــام

الطالب وتتأكد االستفادة من األدب املقارن.
ويف كل األحــــــوال فــــــالــــــوقــت اخملـــصـــص لـألدب العــــــاملــي
اسبــوعيــاً هي ثقـافـة عـامــة لتـرسـيخ معلـومــات الطــالب
اجلــامـعي وتــزيــد من قــوة شخـصـيتـه يف اجملتـمع وداخل
القــاعــة  الـــدراسيـــة فيـصـبح بــامكــانه احلــديـث عن ابــرز
ادبــاء العــالم واجتـاهــاتهـم الفكـريــة والفـنيـة والـتعــريف

بأشهر مؤلفاتهم.

املناهج اجلامعية.. دعوة للتغيري 

رئيس اجلمعية الثقافية االجتماعية للكورد الفيليني 

بقـــــايـــــا نـــظـــــام صــــــدام يعــــــرقلـــــون مــنح اجلــنــــســيـــــة لــنـــــا

ـــي شـــــــــــاركـــن يف دورات ـــــــــــوات الـل
اخليــاطــة كمــا اعـطـينــا مكــائن
خـيـــاطـــة انـتـــاجـيـــة لعـــدد مـن
الـنسـاء لكـي يحصلـن رزقهن يف

منازلهن عن طريق اخلياطة.
واخــيــــرًا متــنــــى الـــســيـــــد علــي
الـفـــيـلـــي رئـــيــــــس اجلـــمـعـــيــــــــة
ـــــشـعـــب اســـتـقـــــــرار الـعـــــــراق ولـل
العراقي السالم واحملبة والوئام.
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اجلــمعـيـــة كـمـيـــات كـبـيـــرة مـن
املـــســـاعـــدات املـــاديـــة لـلعــــوائل
املـــــتــعــفــفــــــــــــــــة ولــالرامــل وذوي
االحتياجـات اخلاصة والـيتامى
ومنحـت اجلمعيـة )150( ماكـنة
خـيـــاطـــة صـنـــاعـيــــة للـنـــســـاء
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وكـنـــا نـصـــدر جـــريـــدة حـمـــريـن
االسبـوعيــة ولكنهـا تـوقـفت عن
الـصــدور بـسـبب الــوضع املــادي

الصعب للجمعية.
وفــيــمـــــا يخـــص الــنـــشــــاطــــات
ـــــســــــانـــيــــــة قــــــال: قــــــدمـــت االن
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ـــاالكـــراد الـعقـــارات اخلـــاصـــة ب
الفيليني..

وامـــا عـن الـلجـــان املـــوجـــودة يف
اجلــمعـيـــة فقـــال يف اجلــمعـيـــة
عـــدد مـن الـلجـــان ولـكل مــنهـــا
مهـمـــة تقـــوم بهـــا واللجـــان هـي
الثقـافيـة والقانـونيـة والعالقات
والـلـجـــنــــــــة الـــتـــنــــظـــيـــمـــيــــــــة،
وبخـــصــــوص املــــرأة قـــــال نحــن
نـؤمـن مبسـاواة املـرأة مع الـرجل
ــــا يف كل املــيــــاديــن وقــــد فـــتحــن
مـنتــدى خــاص بــاملــرأة الـفيـليــة
واقــــمــــنــــــــــــا عــــــــــــددًا مــــن دورات
اخليـاطـة والكـومبيـوتـر للـنسـاء
والــرجــال وميـنح املــشــاركــون يف
تلـك الدورات شـهادات وال يـدفع
ــــدورات املـــشــــارك أي مــبـلغ فــــال

مجانية.
وحتـــدث رئـيـــس اجلــمعـيـــة عـن
النشاط الثقايف للجمعية وقال
ــــســـبـــب الـــنــــشــــــاط الـــثـقــــــايف ب
الـظــروف احلــاليــة شـبه معـطل
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عن جهـود اجلـمعيـة يف املتـابعـة
القـــانـــونـيـــة الســتفـــادة حقـــوق
ــــــدى الـفـــيـلـــيـــني فـقــــــال كــــــان ل
اجلـمعـيـــة محـــامـيـــان يقـــومـــان
بـتـعقـيــب القــضـــايـــا املــتعـلقـــة
بـــاالخـــوة الـــذيـن مت االسـتـيالء
على امالكهم واموالهم وهجروا
ــــى ايــــران أو غــيــــرهــــا ظلــمــــًا ال
وتـعيـينـهم يف دوائـر الـدولــة عن
طــريـق اجلمـعيــة، وقــد نــاشــدنــا
بعــدد من اخملــاطبـات الـرسـميـة
املــســؤولـني يف الــدولــة مـن اجل
رفـع احلـجـــــــــــــز عــــن امـالكـهــــم
واعــــــــادتـهــــــــا الـــيـهـــم، ولـألسـف
الشديد فان ازالم النظام البائد
ممـن حــافـظـــوا علــى مـــواقعهـم
وتـسللـوا الـى الـدوائـر يعـرقلـون
معامالت منح اجلنسية لالكراد
الفـيليـني كمـا وجـدنـا صعـوبـات
ــــى وعــــراقـــيل يف احلـــصـــــول عل
فــــــــرص عـــمـل لـهـــم. ولـآلن لـــم
حتـــســم العـــديـــد مـن قــضـــايـــا
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كـمـــا نعـمـل علـــى نــشـــر مـبـــادئ
الــدميقــراطيــة وأســس اجملتـمع
املـــدنـي واشـــاعـــة مـبـــادئ الــسلـم

واحلوار ومكافحة اإلرهاب.
مـضيفـًا وبــالتعـاون مع حكـومـة
اقلـيم كـــوردستـــان ودعم الــسيــد
ـــــــارزانـــي رئـــيـــــس مـــــسـعـــــــود الـــب
ـــون اصـــدار االقلـيـم، صـــدر قـــان
اجلـنـــسـيــــة لالكــــراد الفــيلـيـني
الـذيـن سحبـت منهـم اجلنـسيـة
وميـكنهـم احلصـول علـى فـرص
عــمل يف كـــوردسـتـــان ولهــم حق
التملك والعمل بحرية وحالهم
يف ذلك حال أي مـواطن عراقي
كــوردي واحيـانــًا يفـضلــون علـى
الـكـــــوردي لـكــــــونهــم شــــــريحـــــة
مظلومـة طيلة العهود السابقة،
بــالنــسبــة لالخــوة الــذين عــادوا
من ايــران وغيـرهــا من الـبلـدان
مــنحـــو اراٍض سـكـنـيـــة وهـيـئـت

لهم كل املستلزمات للبناء.
كمـا حتـدث الـسيـد علي الـفيلي
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عـــــــــام 1992، وخلــــص أهـــــــــداف
اجلـمعـيـــة بـــالعــمل علـــى اعـــادة
املسفـرين واملهجريـن من الكورد
الـفـــيـلـــيـــني الـــــــى مـــنـــــــاطـقـهـــم
ـــاعـــادة ـــة ب االصلـيـــة واملــطـــالـب
اجلــنــــســيــــــة العـــــراقــيــــــة لهــم،
واملــطـــالـبـــة بـــاعـــادة املـمـتـلكـــات
املغتصـبة منهم وتعويضهم عما
حلـق بهـم مـن اضـــرار، اضـــافـــة
ــــة مخـلفـــات سـيـــاســـة الـــى إزال
الـتـطهـيـــر العــرقـي، واسـتــرجــاع
اسمــاء القــرى والـشــوارع واملــدن
اخلـاصــة بشـرق دجلـة الـتي هي
مــوطـن الفـيلـيني الـــى االسمــاء
األصلـيـــة، وتـنــشـيــط الـثقـــافـــة
وبعـث الـتـــراث الكـــوردي الفـيلـي
وفتـح قنــوات اعـالميــة مـتمـثلــة
ــــالـــصحـف واجملالت واالذاعــــة ب
والـتلفزيـون واملسـرح، واالهتـمام
بــاللهجـة الفـيليـة والعـمل علـى
احـياءهـا وتطـويرهـا يف املنـاطق
الـتي يقـطنهـا الكـورد الفيـليني،
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شـيء ، قبل الـدخـول إلـى املـدرسـة
تــسـمع أصـــوات العـيــارات الـنــاريــة
ـــــــشــكـل ـــــــــو فـــــــــوق كـل شــــيء ب تـعـل
مخيف،وكـان احلياة قد توقفت يف
هــذا اجلــزء مـن بغــداد . حتــدثـت
وكـيلة املـديرة عـن اعداد التـالميذ
الـتي ال تـتجـــاوز املئـــة واخلمــسني
ــــــــة ــــــــراحـل ، االبـــتــــــــدائـــي يف كـل امل
واملتـوسطـة واالعـداديـة ، واشـتكت
مـن اهـم مـــشـــــاكل املــــدرســــة وهــــو
ـــــذي حـــــدثــت قــــــربه مـــــوقـعهـــــا ال
العــشـــرات مــن االنفجـــارات،  ممـــا
جعل اهـالي التالمـيذ يـترددون يف
ـــــائهــم الـــيهـــــا بل ان اجملــيء بـــــابــن
ـــــسـجـلـــني فـــيـهـــــــا الـــبـعــــض مـــن امل
ـــــــى مـــــــدارس اخـــــــرى ـــــــوا ال انـــتـقـل
مـكــــرهـني  . كـمــــا ان عــــدم وجــــود
خــطـــــوط نقـل للــتالمـيــــذ زاد مـن
صعـــــوبـــــة الـــــوضع. اكـــــدت وكــيلـــــة
املـديـرة بـان الـتالميـذ اجلـدد يـتم
اختبارهم حـسب قابلياتهم فمثال
طالب املـوسيقى يـطلب منه إعادة
بعــض الـنــــوتــــات او ضـبـــط ايقــــاع
ــــــــذيـــن ــــــــذ ال مـــثـال امــــــــا الـــتـالمـــي
يتمـتعون مبـرونة أجـسادهـم فيتم
ادخــــالهـم الـــى قــسـم الـبـــالــيه، يف
قــسم املــوسـيقــى يـتعلـم التـالميــذ
ـــــــــى مـخــــتـلـف اآلالت الـعـــــــــزف عـل
املـوسـيقيـة الـشــرقيــة والغــربيـة.
ـــــوســـيقـــــى وتـــبقـــــى مـــــدرســـــة امل
والباليه مـدرسة تخـرج تالميذا
متـميــزين ، ورغـم كل املعـانـاة اال
انك جتـد ان البغـداديني يعـشقون
املــــوســيقــــى وهــم يفــتخــــرون بــــان
ـــــائهــم مــــسـجلــني يف مـــــدرســـــة ابــن
املــوسيقــى والبــاليه ، قـالـت وكيلـة
املــديــرة "لقـــد فتـحنــا هــذه األيــام
ـــــول ونحــن نــنــتـــظـــــر ـــــواب القــب اب

استقبال التالميذ اجلدد".
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يتنافسون بـاحلصول على مقاعد
البنائهم يف هذه املدرسة اجلميلة
املتـميـزة . امـا أالن فقــد تغيـر كل

ـــــــــــوم يف عـل
املـــوســيقــــى

وكيف كــانت
أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

الــــتـالمــــيـــــــــــــذ
تصل الى اكثر
مــــــــــــــــــــــــــــــــن 300

طـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــب،و
الـــزمـــاالت الـتـي

كـان يـرسـل  فيهـا
ـــــذ خالل الـــتالمــي

فــتـــــرات تـــصل الـــــى ســت ســنـــــوات
فيعـود التلمـيذ وقـد اصبح عـازفا
محتـرفـا ، و كـان اهـالي الـتالميـذ
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اعتـذر املـديـر مـؤكــدا انه ال يـريـد
تكـرار املـأسـاة ، وحتـدث كـيف انهم
يـتلقــون تهــديــدات كل يـــوم ، وهم
يخـــافـــون علـــى أنفــسهـم ،فـمهـنـــة
بــيع اآلالت املــــوســيقـيــــة أصــبحـت
مــن املهـن اخلــطـيـــــرة يف بغـــــداد !
وتـكـــــررت القـــصـــــة يف مـحل اخـــــر
حـيـث امـتـنـع العــــاملـــون فـيه عـن
االجابة على االسئلة التي وجهت
لهم وفضلوا الصمت الن السكوت

من ذهب فعال هذه االيام.
ـــــزوراء ، يف مـكـــــان اخـــــر  قـــــرب ال
حتـــدثـت وكـيلـــة مـــديـــرة مـــدرســـة
املـوسيقـى والبـاليه الـسيـدة رجـاء
ـــــة ـــــذهــبــي ـــــد عـــن الفــتـــــرة ال رشــي
للـمدرسة يف الـستينات  يـوم كانت
تضم أسـاتذة أجـانب متخـصصني
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اربيل/ طاهرة داخل

بغداد/ علي املالكي

بغداد/املدى

العدد )722( الثالثاء)18( متوز 2006

NO. (722)Tus. (18) July

رئيس اجلمعية

من نشاطات اجلمعية .. ورشة لتعليم النسوة فن اخلياطة

اجتهت للصحافة وزاولت عملها القل من عام يف
صحيفة )آخر ساعة( الصادرة من مؤسسة أخبار اليوم

ومن هناك عملت مع )روزا اليوسف( التي تعتبرها )لينا
مظلوم( مدرسة )الهواء والفكر( املنفتح والليبرالية

واملشاكسة( وحتوي أهم االسماء الفكرية واالدبية واالعالمية
والفنية.
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