
طالق رسائل إاإليطالية تتواصل في  UPP ، منظمةلتعزيز مجتمع مؤمن بالتعددية والتماسك

 سالم ووئام من ناحية النمرود

 

 تقرير / أيهم بويا

 

شباب   المتعايشة في ناحية   الطوائفضمن  و  ومن كال الجنسين،  شبابالمن    عددمع   النمرودقام فريق مركز 

عيسو  ب يعقوب حسّو األستقبال الوفد، إ. حيث كان في  وأخته سارة  مار بهنام الشهيديندير    إلى زيارة ب  النمرود،

 .2020تشرين الثاني   5. وذلك يوم الخميس مدير الدير

 -منظمة )جسر إلى   أهداف  عنحدثت فالنتينا فريق علي، رئيسة فريق مشروع معًا للسالم، في بداية الزيارة ت

UPPهداف  أحدى  إ هي: " لى الديرإحيث تعتبر هذه الزيارة    ،للسالم_معًا#  مشروع  وكذلك عن عمل  ،( اإليطالية

العالقات  إرسال رسائل سالم    المشروع في االندماجي وان هكذا فعالية تسهم في اعادة  االجتماعية والتماسك 

المهمة في  الشريحة  يعتبر  الذي  الشباب  فئة  للسالم"  "معا  مشروعنا  يستهدف  نينوى، حيث  بين سكنة سهل 

السالم لترسيخ ثقافة  أساسا قويا  فإننا نضع  يقين تام انه بتفعيل دور الشباب في هذا الشأن  ألننا على   برامجنا 

 ." ت في سهل نينوىوزرع المحبة والوئام بين المكونا

مفهوم التعايش الذي وصفه بأنه أحد المفاهيم المحورية   إلىتحدث االب يعقوب حسّو   بعد الترحيب بالوفد الزائر،

المجتمعي  التماسك  لتعزيز  دفع  اإلنسانية بشكل سليم، وتحويله إلى قوة  المجتمعات  التنوع في  إلدارة  الهادفة 

العالم. ألن ا السالم بين شعوب  المجتمعات وتحقيق  اإلنسانية، في  لتسوية العالقات  مطلقة  لتعايش، كضرورة 

 .واألديان واألوطان

  " األب حسو  األديان ش  وأضاف  لكي يعيش اإلنسان في ظل أّن السالم رسالة األديان السماوية وأّن هذه  ّرعت 

نسان يحمل جميع القيم إالسالم هو الوجود الفطري في أعماق كل  وإن عرفنا   الطمأنينة والسالم واألمن واألمان.

األخالق الكامنة في مصطلحاته العريضة السلم، والسالم، والسالمة، والتسليم، واالستسالم، والبراءة من كل و

السماوية والشرائع الربانية وهناك سالم بين الدول، وهناك سال  ،العيوب م  فإنه روح الديانات وغاية الرساالت 

بشرية، وهناك سالم داخل األسرة، وهناك سالم بين المرء وذاته . فالسالم بيئة مشجعة لإلبداع، بين جماعات 

فهو الذي يحفز الناس على اإلبداع وزيادة الجمال واإلنتاج، حيث ينقل اإلنسان إلى آفاٍق سماوية روحانية عالية،  

الشّعوب والمكونات، ويقرب بين الناس ويجمعهم على   إذ يشجع على انتشار الروحانيات والسكينة ويشيعها بين

 ".أساس المحبة والتعايش

وبعدها قام األب يعقوب حسو مع الوفد الزائر في زيارة ميدانية داخل أروقة الدير حيث شرح للوفد بعض  هذا 

  دير.جدران القاعات وبوابات ال  الدينية الموجودة على  والنقوشات  لرسومات واللوحاتدالالت ومعاني ا

إلى   )جسر  المنظمة  صممته  مشروع  #معًا_للسالم هو  إن مشروع  بالذكر  الجدير  (   UPP  -ومن  اإليطالية 

وهو مشروع لبناء السالم. ويهدف    2019الدولية. تم إطالق المشروع في أوائل عام   Malteserوتموله منظمة  

نينوى.    المشروع إلى تعزيز دور الشباب والثقافة وتعزيز التماسك االجتماعي في محافظة 



  ببناء ثالثة  UPP يتضمن المشروع محتويين: فعاليات وأنشطة البناء في المجتمع. بالنسبة لعنصر البناء، قامت

مراكز شبابية، كل منها به ملعب رياضي، وأعاد تأهيل مركز رابع. عالوة على ذلك، يشمل المشروع بناء أو 

إعادة تأهيل ستة مساحات مجتمعية: إعادة تأهيل نادي قرقوش الرياضي، إنشاء حديقة في برطلة، تأهيل المكتبة  

 .الحديقة في نمرود العامة وحديقة في تلكيف، إنشاء ملعب في بحزاني ، وإعادة تأهيل

أو إعادة تأهيلها لتنظيم األنشطة والفعاليات المجتمعية.  UPP تستخدم األربعة التي تم إنشاؤها  مراكز الشباب 

والكرة   القدم  مثل كرة  الرياضية،  األنشطة  تشمل  ونمرود وتلكيف وطوبزاوة.  في سيد حمد  موجودون  وهم 

أيًضا تنظيم األنشطة الفنية، مثل الرسم والرسم والحرف اليدوية  الطائرة وكرة السلة والتزلج وتنس الريشة. يتم  

الكمبيوتر،  أساسية في  األمية، ودروس  تعليمية: محو  تدريبات  أيًضا  المشروع  يتضمن  الموسيقى.  ودروس 

األولية، ودروس في مواضيع مدرسية مختلفة. النوع األخير من األنشطة في مراكز   وتدريب على اإلسعافات 

ز على التراث الثقافي للعراق ونينوى وسيشمل ورش عمل وزيارات ميدانية لمختلف المواقع الدينية  الشباب يرك

 .والتراثية

في  االجتماعي  التماسك  لدعم  التعليم  قطاع  في  أيًضا  المشروع  يعمل  الشباب،  في مراكز  األنشطة  باستثناء 

النفسي للمعلمين وسيتم دعم األنشطة المتعلقة   المدارس. يتم تنظيم الدورات التدريبية على تعليم السالم و الدعم

لألطفال  .بهذه الموضوعات 

التجول بسبب جائحة فيروس كورونا. لكن مشروع   وعلى الرغم من إنه تم تعليق األنشطة منذ إعالن حظر 

  "معًا للسالم" يتواصل بوصفه مشروعا رائداً في إطالق حملة التوعية والرسائل الوقائية حول فيروس كورونا 

لتثقيف السكان   من خالل فرق من المراكز التي تجولت في مناطق وقرى سهل نينوى حامالً كتيبات وملصقات 

بالتوصيات   االخذ  مع  أعاله،  المذكورة  الى المراكز  تدريجيًا  استأنفت  النشاطات  وأّن  كورونا.  ومنع فيروس 

اشخاص للوقاية والحذر من انتشار    10الصحية الالزمة وعلى ان يكون عدد المستفادين في كل مركز ال يتعدى  

 فايروس كورونا.

 


