
لرئيس وأنشطة متنوعة مساهمات فاعلة 

في  اآللوسيتيسير جامعة ابن رشد الدكتور 

 رحلته إلى أربيل
 مكتب إعالم جامعة ابن رشد في هولندا

 
والثامن من  ولفي إطار رحلته للمشاركة في مؤتمر أربيل للمدة بين األ

، شارك رئيس جامعة ابن رشد في هولندا بعدد من 2102آيار مايو 

سواء منها ما ارتبط مباشرة بالمؤتمر أم تلك التي والفعاليات األنشطة 

وقد حضر جانبا من تلك . جرت على هامشه في خارج أيام االنعقاد

األنشطة عدد من الزميالت والزمالء العاملين في الجامعة وسنعمل على 

.. استكمال تقريرنا  الصحفي هذا بتلك األنشطة حال ورود التفاصيل إلينا

 :ا الموجز الخبري لجانب من تفاصيل مساهمات رئيس الجامعةوإليكم هذ

من النخبة لقاء تداولي مع فخامة رئيس إقليم كوردستان في إطار وفد 

 :المشاركة في مؤتمر أربيل

 

   



استقبل فخامة رئيس إقليم كوردستان األستاذ مسعود البارزاني وفدا كبيرا 

وقد شارك معالي . أربيلمن بين نخبة الشخصيات التي شاركت في مؤتمر 

رئيس جامعة ابن رشد األستاذ الدكتور تيسير اآللوسي في الوفد وقدم 

مداخلته بشان األوضاع العامة واألحداث الجارية وخلفية العقبات 

المستعصية وضرورة إطالق حوارات بناءة يشترك فيها ممثلو المجتمع 

ى قضايا الفساد وشدد على أن النظر إل. كافة من دون استثناء أو إقصاء

يجب أن يؤخذ بعين الجدية وروح مسؤول بمعالجة جوهرية حاسمة 

وبشأن النفط فإن النظر إليه ال يأتي من أرقام وتناسبات كم هي األرباح 

والخسائر فتلكم أشكال تناول ال تحل جوهر القضية القائمة على مماطلة 

 أو تعّمدادية في إصدار قانون النفط من جانب أطراف تدير الحكومة االتح

أما في .. في اتخاذ صيغ ال تتناسب واالتفاق أو اإلجماع الوطني من طرفها

دعم أكبر مستقبل العملية السياسية ومسيرة البالد فأكد على ضرورة 

لحماية الفديرالية والتضامن مع إقليم كوردستان عبر عدد من المسارات 

لتحالف بين حركة امسيرة الحريات وتطمين الحقوق وتفعيل تعزيز منها 

التحرر الكوردية والتيار الوطني الديموقراطي واالرتقاء به لمستويات 

كالت اقتصا اجتماعية شنوعية جديدة فيما أشار إلى أهمية العناية بحل م

نسبة الفقر فيها يعاني منها المجتمع واتخاذ كوردستان نموذجا حيث تدنت 

في % 98بمستوى الـ في أربيل فيما ما زالت % 30إلى حدود تحت الـ

مؤكدا على أهمية الدراسات األكاديمية ومراكز البحث ! ريف السماوة

 .  العلمي واستثمار العقل العلمي بطريقة ناضجة سليمة

 

 

 

 
 زيارة لمكتب المجلس الشعبي الكلداني السرياني اآلشوري في عينكاوة

8\5\02:   



Fout 

 

زار الدكتور تيسير اآللوسي رئيس أخرى، في إطار أنشطة متنوعة و

الشعبي الكلداني السرياني جامعة ابن رشد في هولندا، مكتب المجلس 

اآلشوري في عينكاوا، جاء ذلك في إطار مشاركته في تمثيل وفد التجمع 

ن األمين العام للتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية الذي تشكل م

البروفيسور الدكتور كاظم حبيب ومساهمة فاعلة من األستاذ نهاد القاضي 

رئيس المعهد الكوردي للدراسات والبحوث، رئيس اللجنة التحضيرية 

وكان باستقبال الوفد السيد شمس الدين كوركيس نائب . لمؤتمر التجمع

اب العراقي رئيس المجلس واألستاذ خالص إيشوع عضو مجلس النو

ورئيس قائمة المجلس الشعبي والسيد اسطيفو حبش عضو الهيأة التنفيذية 

والسيد سامي نوح مسؤول مكتب أربيل والسيد هاالن هرمز عضو 

المجلس الشعبي، بدأ اللقاء بالترحيب الحار من ممثلي المجلس الشعبي 

لدفاع بالوفد وأعضائه وباإلشادة باألدوار المهمة التي ينهضون بها في ا

عن حقوق الشعب الكلداني السرياني اآلشوري وعموم الشعب العراقي 

الشعب الكلداني ثم تّم عرض تفاصيل من معاناة .  وأطيافه ومكوناته

والحمالت اإلرهابية التي طاولتهم وحمالت التهجير السرياني اآلشوري 

وغيرها من المشكالت وأبرزها في مجالي الصحة  تغيير الديموغرافيوال



إذ يعاني أبناء القصبات والمدن واألقضية ذات الغالبية الكلدانية . التعليمو

السريانية اآلشورية من إهمال عميق الخطورة في مجال التعليم على سبيل 

بمقررات تجمع  وممثليه في اللقاء المجلس الشعبيوأشاد أعضاء  ...المثال

التي تعبر عن شوري آلالتنظيمات السياسية لشعبنا الكلداني السرياني ا

الدكتور حبيب والوفد  وقد عبر .وتطلعاته وأهدافه الشعبرأي عموم 

 لشعبللحقوق المشروعة ل ممساندتهعن و م الثابتالمرافق له عن وقوفه

بالد، فيما أشار رئيس شعوب الكونه أحد أقدم شوري آلالكلداني السرياني ا

لوسي إلى أن جامعة ابن رشد وعضو األمانة العامة للتجمع الدكتور اآل

لكل الوقائع واألحداث الحلول الناجعة تقتضي متابعة قانونية وقضائية 

كما . الجارية والوقوف بوجه اإلهمال والتسويف المقصود في جانب منه

تحالفات عريضة في مستوى الحركة الوطنية الديموقراطية في تتطلب 

ع حملة سور ممتدة دوليا أمميا من أجل أوالبالد فضال عن تنسيق وجس

وفي مجال التعليم أشار إلى فرص مشروعات ميدانية .. تضامنية فاعلة

عملية الحتضان آالف من شبيبتنا ومئات الكوادر لتمكينها من االنتساب 

للتعليم الجامعي األولي والعالي بما يكفل حقوقهم الثابتة فضال عن تأهيل 

يع استجابة التعليم باللغة األم حيثما دعت الحقوق التي أقرها التشر

وتم االتفاق على ضرورة التنسيق بالخصوص  ...لنضاالت مضنية طويلة

وكذلك بشأن مختلف القضايا للوصول إلى نتائج فعلية تضمن حقوق 

ها التي ذاتالوفد بالحفاوة  غادر اللقاء  ختاموفي  .مسيحيي الوطن كافة

إلنسانية ا القضايفي خدمة االنجاح والموفقية ب مع كبير األمانياستقبل بها 

 .ما بين النهرينلشعوب العادلة 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



عضوية األمانة العامة للتجمع تجديد انتخاب الدكتور تيسير اآللوسي ل

 :العربي

 

وعلى الرغم من اعتذار الدكتور اآللوسي عن الترشح في انتخابات األمانة 

العامة للتجمع النشغاالته الكثيرة ولظروفه الصحية إال أن إصرارا في 

به لقائمة المرشحين وقد كان من بين الفائزين بعضوية  داخل القاعة دفع

حظي بتأييد عشرات من الحضور إلى جانب نخبة من  عندمااألمانة العامة 

وقراطي خضع إلشراف عدد زوا  بتنافس ديمالزميالت والزمالء الذين فا

وكان الدكتور اآللوسي مصرا على ترشيح عدد . من القضاة والمساعدين

وتبنى النسوي ورشح شخصيا العدد األوفر منهن أكبر من العنصر 

كما أصر على رفض مصطلح داخل خارج بما مناصرة التصويت لهّن؛ 

على أساس الظن بأن التجمع منظمة مجتمع مدني عراقية قد برز كان 

يح فضال عن كونه مصطلحا مسيئا لنخبة العقل الحدود وهو أمر غير صح

لوطنية العراقية ذاتها؛ فنهض الوطني العراقي ووحدة مسار الثقافة ا

األمر الذي  بلدان المنطقة، حدودعابرة لبطبيعة المنظمة كونها بالتعريف 

وتعددية االنتماء سب يتناظهور تمثيل ضرورة في ضوئه ل فعه ألن يدعود

رشح عددا من األسماء من المغرب وشمال فبلدان المنطقة  لمختلف

رشد قد لعب دوره كعادته وكان اآللوسي رئيس جامعة ابن .. أفريقيا

بحيوية في تهدئة األجواء وحل بعض ما كان يعترضها من عقبات ناجمة 



المشاركات  آخر من عدم الوضوح أحيانا لدى بعضربما عن االلتباس  و

   ...والمشاركين في المؤتمر

 

 

 

 :لقاءات متلفزة في الشؤون الحقوقية والثقافية

 
 



 
 نعقاد مؤتمر أربيلالمؤتمر الصحافي األول  قبيل  ا

 
 



 
ممثلي وفي إطار رحلة األسبوع المنصرم التقى الدكتور اآللوسي عددا من 

في مساهمات متنوعة منها ما ركز على رؤيته  الصحف والفضائيات

المخصوصة بشأن مؤتمر التجمع ونتائجه ومنها ما تعلق بأوضاع العراق 

سياسية وآفاق تصحيح العملية الالعامة وكوردستان والعالقات بين أطراف 

وشارك الدكتور اآللوسي . األخطاء بما يخدم إنضاج مسيرة التقدم إيجابا

ن الصحافيين األول والختامي، حيث ي  ر  في تمثيل التجمع العربي في المؤتم  

ال ينعقد الستيالد رقم  التجمع مؤتمرر في المؤتمر الصحافي األول أن ذك

روتيني آخر ومنظمة جديدة بين آالف المنظمات العاملة ولكنه يشكل حدثا 

نوعيا في توقيت متبنى الهدف المرسوم حيث يعبر التجمع بوصفه منظمة 

عابرة للحدود الشرقأوسطية عن وعي جديد للعالقات العربية الكوردية 

كإيران وتركيا في ذات  وليكون الدافع لتشكل منظمات نظيرة في بلدان

سس أممية إنسانية أعلى العربية الكوردية المهام التي ترتقي بالعالقات 

مشيرا في . تؤمن بالمساواة وبحق تقرير المصير لجميع شعوب المنطقة

هذا إلى أهمية الدور الذي تلعبه النخبة الثقافية واألكاديميين ممن يمثلون 

أكد في لقاء مع قناة تلفزيونية   دقوكان  .العقل العلمي لشعوب المنطقة

بثبات مع شعب كوردستان  العربي التجمع ه شخصيا وأخرى إلى أن وقوف

سنعمل على نشر ... ]وما يجري حوله من ضغوط وأعمال عدائية



التسجيالت المتلفزة واإلذاعية والصحفية في عدد الحق آخر من حقيبتنا 

 [األخبارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
المؤتمر الصحافي الختامي بعد انتهاء أعمال                                                     

   مؤتمر أربيل

 

 

 

 

 

 :محاضرة عن العالقات العربية الكوردية في العراق

 

وكان الدكتور تيسر اآللوسي عضو األمانة العامة رئيس جامعة ابن رشد 

اق عبر محاضرة قد غطى محور العالقات العربية الكوردية في العر

مستفيضة وباإلجابة عن عشرات األسئلة والمداخالت التي بحثية أكاديمية 



وقد تضمنت . قدمها أعضاء المؤتمر في جلسة من حوالي الساعتين

المحاضرة عرضا لتاريخ العالقات بين شعوب وادي الرافدين في العراق 

ا في القديم ثم الوسيط منتقال باستفاضة مخصوصة للعالقات وتاريخه

. 3330فيما بعد رسميا وشعبيا تركيز على مجرياتها العراق الحديث مع 

مشيرا هنا إلى جملة العقبات والمصاعب من جهة وااللتباسات التي 

اكتنفت تلك العالقات مقترحا بعض الحلول التي جرى تنضيجها في سياق 

ة الحضور لتكون فكرين  واألساتذالحوارات التي ساهم بها نخبة من الم

ويذكر أن جامعة ابن رشد ... أداة بيد التجمع في المرحلة التالية من عمله

انتهجت سياسة تقديم الدراسات والمعالجات التي تتناول المشكالت الحية 

في مجتمعات المنطقة بما يجعل من الجامعة أداة فاعلة في تناول الواقع 

 ...وخدمة المجتمع وأسس تحديثه وتقدمه واالرتباط به

 

 

 

 

والعامة  تماعات ثنائية تنسيقية مع الشخصيات والمؤسسات الثقافيةاج

 :ستانالتي تحضر مؤتمر التجمع في كورد

جرى لقاء موسع بين السيد رئيس الجامعة الدكتور تيسير  (1)

تم فيه تدارس آليات تنظيم  ..اآللوسي ومدير دار القصة العراقية

ان وما يتطلب مؤتمر القمة الثقافي العراقي الثاني في محافظة ميس

من تنسيق وآفاق تطويره ودعم مهامه الثقافية في االرتقاء بدور 

األكاديميين والمبدعين والتحول بتلك األدوار لمستويات التأثير 

مناقشة  توتم. إيجابا في عمليات التحديث والتطوير في البالد

مفردات العمل وجدول أعمال المؤتمر فضال عن موضوع 

في إطار أعمال ستمنحها جامعة ابن رشد شهادات التقدير التي 

سماء الشخصيات وسيرها الذاتية والخبراء المؤتمر الثاني وأ

الذين ناقشوا تلك القائمة والنتائج التي تم التوصل إليها إلقرارها 

ارية بالتنسيق ذات الوقت نوقشت جهود التكريم الجوفي .. النهائي

 ار القصةبين مؤسسة سومر للعلوم واآلداب والفنون و د

 ..والترشيحات التي تمت بكوردستان وخارجها بالخصوص



التقى رئيس الجامعة الدكتور اآللوسي الزميالت والزمالء في  (3)

المشارك بمؤتمر أربيل بشكل جماعي وفردي الوفد المغربي 

للبحث في أسس تنشيط العمل هناك بخاصة مع الزميل الدكتور 

ت األكاديمية ميمون الطاهري وتعاونه في مجال الدراسا

المتخصصة بالعلوم السياسية ومع الزميلة األستاذة ليلى شافعي 

عديدة منها ما ن ؤولتوسيع أطر الفعاليات اإلعالمية المناسبة بش

وتم بحث تعزيز محاور جديدة التعليم األلكتروني رتبط بي

الباحثة وكانت في عضوية الوفد الذي تم لقاؤه كل من .. للتعاون

بن دوم والمخرجة  األستاذة شامةناشطة النسوية االقتصادية وال

الفنانة سندس الزيدي فيما كان لنا وقفات داعمة ألنشطة الزميالت 

 ...والزمالء في األطر التخصصية التي نهضوا بها

حضر رئيس جامعة ابن رشد ندوة مخصوصة عن األيزيدية  (0)

ديانة ووجودا وفيها قّدم األستاذ الدكتور كاظم حبيب توضيحات 

ضافية عن مؤتمر التجمع العربي  وموضوع انعقاده بأربيل في 

السيد خيري بوزاني مدير عام شؤون هذه الظروف أعقبه 

بالحديث عن األيزيدية  األيزيدية في حكومة إقليم كوردستان

بمعلومات وافية تؤكد توحيديتها فضال عن أمور عديدة تخص 

فتاح على اآلخر تركيبة المجتمع األيزيدي وموقع المرأة فيه وان

وأجاب . بما يلبي التعايش السلمي والبحث عن العدالة والمساواة

ها عدد من المشاركين والمشاركات في حعن أسئلة عديدة طر

وكان تداخل الدكتور اآللوسي قد انصب على . مؤتمر التجمع

توكيد المصارحة بشأن حقائق تاريخية وما تعرض له األيزيديون 

ف أشكالها وهو ما ينبغي كشف الغطاء من حمالت إبادة بمختل

عنه بال حرج من طرف إذ أنه ال يعبر سوى عن طبيعة 

كما أكد ضرورة . الصراعات الدموية التي يلزم انتهاؤنا منها

تعريف المجتمع بتفاصيل مهمة عن األيزدية بما يلبي تطمين 

مؤكدا من . التفاعل إيجابا وال يبقي األمور على حاالت االنغالق

خرى على أهمية التعليم الحر الذي يتاح للجميع من دون جهة أ

تمييز باإلشارة هنا إلى حق األيزيدية بااللتحاق بمراحل التعليم 

كافة من دون تردد ألية أسباب كانت تضغط عليهم بخاصة في 



خشيتهم من الديانات التبشيرية التي مارس بعض أتباعها 

وكان ... حوارية محاوالت في التعرض لهم تاريخيا بطريقة غير

وبمزيد من اختتم اللقاء باالتفاق على ضرورة زيارة معبد اللش 

 ...التفاعالت التضامنية

 

 
 

 

 
 



 
 

وعلى هامش األنشطة الرئيسة األخرى، جرت أيضا لقاءات  (4)

وحوارات متنوعة منها تلك التي تمت مع الزمالء قادة التيار 

ة تطمين حاجات مسيرالديموقراطي العراقي وبحث آفاق التقدم ب

وحل مشكالته المتفاقمة بتنوعات مدخالتها ومنها  الشعب العراقي

س السلم األهلي واالرتقاء شؤون مكافحة الفساد وتطمين أس

. سات والبحوث الكفيلة بمعالجة ذلك ودورنا في هذه المهامبالدرا

فضال عن جوانب تخص التعليم بعامة والجامعة العراقية بخاصة 

جهود النشر  ة إلى مهام تتعلق بمعاضدةوجرت اإلشار.. 

ليات تحديثه وتوسيع انتشاره بما يخدم الصحافي واإلعالمي وآ

 .مجمل عملية التطور المنشودة

وطوال يوم كامل تمت مشاركة الزميالت والزمالء في جولة  (5)

تعرف إلى معالم كوردستانية وفي أثنائها كانت هناك حوارات 

امعة ابن رشد الثقافية وهنا عديدة بخاصة منها بشأن أنشطة ج

جانب من صور تجمع عدد من الزميالت والزمالء في تلك 

 :الرحلة



 

 
             

 

 

 

 

 :اجتماعات لمجلس الجامعة  

وعلى هامش تلك األجواء، عقد مكتب رئاسة الجامعة اجتماعا مطوال في 

س أربيل بحضور السادة رئيس الجامعة الدكتور تيسير اآللوسي ونائب رئي

الجامعة الدكتور صباح قدوري وعميدا كلية إدارة األعمال الدكتور عامر 

المقدسي وكلية القانون والسياسة الدكتور سمير جميل حسين وعدد من 

في مدينة أربيل سواء من داخل  صادف وجودهمالزميالت والزمالء الذين 

لق وقد تمت مناقشة جملة من األمور منها ما يتع.. العراق أم من خارجه

بالتعاون العلمي مع الجامعات الكوردستانية ومنها ما يتعلق بضم أساتذة 

. جدد واستقبال طلبة يرغبون في متابعة دراساتهم العليا في الجامعة

وكان الزمالء الحضور . وشؤون طباعة المجلة ومفردات برامجية أخرى

يل قد اتصلوا بعدد من الجامعات وممثلي المؤسسات األكاديمية بغرض تفع



الصالت فضال عن مشاركات علمية في المؤتمرات مثل مشاركة الزميل 

كما تقرر عقد . الدكتور قدوري بمؤتمر الجامعة المستنصرية العلمي

االجتماع الموسع لمشاركة الزمالء أعضاء المجلس والهيأة العامة للجامعة 

منتصف حزيران يونيو القابل وتم االتصال بالخصوص بالزميل مدير 

.  شؤون أعضاء هيأة التدريس بالجامعة الدكتور صالح كرميان إدارة

يذكر أن الجامعة تلقت عروضا عديدة بفتح فرعها رسميا بأربيل وتفعيل 

كما .. التعاون مع جامعة البصرة على وفق مشروع محدد بالخصوص

نوقشت مساهمتنا في تنظيم مؤتمر القمة الثقافي العراقي الثاني بمحافظة 

 ..ميسان

 

 

 

 


