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نوزاد بولص الحكيم

البطريرك لويس روفائيل ساكو
  إن دعوتـي ودعـوة »الرابطـة الكلدانيـة« 
المسـيحي«،  »المكـون  تسـمية  تبنـي  إلـى 
تسـمية  إيجـاد  إلـى  الحاجـة  مـن  نابعـة 
موحدة عملية تحتضن جميع المسيحيين 
ال  التسـمية  هـذه  الراهنـة.  المرحلـة  فـي 
تتعـارض مـع التسـميات القوميـة الخاصـة 
واألشـوريون  والسـريان  الكلـدان  القائمـة: 
واألرمـن، وال خيـار لنـا سـوى تسـمية واحـدة 
وتحافـظ  والمطالـب  المواقـف  لتوحيـد 
بالتالـي علـى التسـميات القوميـة المدرجـة 
فـي الدسـتور المركـزي ونتمنـى أن يـدرج 
فيـه اسـم السـريان. نحـن لـم نطالـب بتغييـر 
التسـميات التـي وردت فـي الدسـتور، وإنمـا 
دعونا الى التوافق فيما بيننا لتداول تسمية 
تجمـع وال تفـرق. وقـد رأينـا أن »المكـون 
المسـيحي« تسـمية أكثـر انتشـارا محليـا 
ودوليـا. هـذا رأي لـم نفرضـه على احد كما 
لـم نتخـل عـن تسـميتنا الكلدانيـة حتـى 

بالطائفيـة! نتهـم 
علـى  االتفـاق  يتـم  أن  اقترحتنـا  قـد  كنـا 
تسمية موحدة على أساس االنتماء القومي 
البعـض،  عنـد  التعصـب  بسـبب  نفلـح  فلـم 
ومصالـح البعـض اآلخـر. صراحـة ال نفهـم 

سـبب هـذه الحساسـية!
االنترنـت«  »نشـامى  يخلقهـا  المشـكلة 
يعرفـون  والذيـن ال  الخـارج  فـي  المقيمـون 
واقعنـا المؤلـم وال يقـرأون مـن التصريحـات 
سـوى العنـوان! كمـا أن األحـزاب السياسـية 
وتمسـكها  لتبعيتهـا  آخـر  سـبب  هـي 

بمصالحهـا!.
مقبـول  مخـرج  إيجـاد  مـن  البـد  إخـوة،  يـا 
لتشـظينا وتبعيتنـا لهـذا وذاك. ان مناطقنـا 
بيـن  مجـزأة  نينـوى  سـهل  فـي  المحـررة 
المركـز واإلقليـم؟ وثمـة مـن األحـزاب مـن 
اإلقليـم  مـع  هـي  ومـن  المركـز  مـع  هـي 
وفصائـل  دولـة«  أو  »إقليـم  بــ  تحلـم  ومـن 
عسـكرية للحمايـة، فـي حيـن لـم تتمكـن 
الحراسـات السـابقة مـن العـودة إلـى بيوتهـا 
يفتقـرون  بتصـوري  هـؤالء  كل  وبلداتهـا. 
واضحـة  ورؤيـة  والحكمـة  العقالنيـة  الـى 

البلـد. عمـوم  فـي  لمسـتقبلنا 
رؤيـة  إلعـداد  معـا  للتفكيـر  ضـرورة  ثمـة 

للنوايـا  المتحـدة  االمـم  سـفيرة  زارت 
اإلزيديـة  الكورديـة  الشـابة  الحسـنة، 
»الدولـة  تنظيـم  قبضـة  مـن  الناجيـة 
مـراد،  ناديـة  داعـش،  اإلسـالمية« 
المنـزل الـذي كانـت تقيـم فيـه بقريـة 
قبـل  سـنجار  لقضـاء  التابعـة  كوجـو 
آب  فـي  للمنطقـة  التنظيـم  اجتيـاح 
2014، مطالبـة بمحاكمـة مـن بايعـوا 

داعـش.
مـن  تبقـى  مـا  إلـى  عـادت  مـراد  ناديـة 
أجـزاء  الدمـار  طـال  الـذي  منزلهـا 
فـي  شـقيقتها  بصحبـة  منـه  كبيـرة 
مشـهد مؤثـر كانـت الدمـوع والحنيـن 
أفـراد  بقيـة  أصـوات  كانـت  أليـام 
أسـرتها الكبيـرة – الذيـن قتـل داعـش 
عـددا منهـم فيمـا اليـزال اآلخـرون بيـد 
تملـئ  مجهـوال-  ومصيرهـم  داعـش 
اعـالم  لوسـائل  مـراد  وقالـت  المـكان. 
إنـه  اإلعالميـة،  رووداو  شـبكة  بينهـا 
لـم يبـق فـي المنـزل أي مـن مقتنيـات 
والدتهـا »ألحملهـا معـي ولم أجد سـوى 
هـذا الـرداء ألخـي األكبـر الـذي كان 
مضيفـة:  لنـا«،  بالنسـبة  األب  مثابـة 
والجئـة  ويتيمـة  ضحيـة  »أصبحـت 
ورسـالتي للعالم هي أن يلتفتوا إلينا«.
المجتمـع  مـن  »أطلـب  وتابعـت: 
شـيخ  ومـن  عامـة  بصـورة  اإلسـالمي 
أن  الجميـع  ومـن  خاصـة  األزهـر 
وعلـى  هـذا  بنـا  فعـل  مـن  يرحمـوا  ال 
الجهـات القضائيـة العراقيـة أن توافـق 
السـترداد  محكمـة  افتتـاح  علـى 
اآلالف  ألن  الدواعـش،  مـن  حقوقنـا 
مالبـس  سـوى  لديهـم  تبـق  لـم  مثلـي 
بعـد  وأمهاتهـم«،  وآبائهـم  إخوانهـم 
داعـش. يـد  علـى  وقتلهـم  اختطافهـم 
العسـكرية  القـوات  »أطالـب  وتابعـت: 
يفلـت  ال  بـأن  الشـعبي  والحشـد 

مسيحية عراقية موحدة يخرج منها وثيقة 
تمثل مشروعا كامال واقعيا للعيش بسالم 
وفـي  المركـز  فـي  مواطنينـا  مـع  وأمـان 
اإلقليم بشكل ثابت ودائم يضمن حقوقنا 
ومسـاواتنا ويؤمـن حياتنـا وتراثنـا ومناطقنا 

ولغتنـا وعقيدتنـا وتقاليدنـا.
هـدف  أن  فمـي  بمـلء  للجميـع  أعلـن  أنـي 
ويبقـى  كان  الكلدانيـة  البطريركيـة 
جهـودا  بذلـت  وقـد  الجميـع،  خدمـة  هـو 
كبيـرة السـتقبال المهجريـن مـن الموصـل 
لهـم  العـون  وقدمـت  نينـوى  سـهل  وبلـدات 
القوميـة  هويتهـم  إلـى  النظـر  دون  مـن 
الكلدانيـة  عنـكاوا  وبلـدة  المذهبيـة  او 
نمـوذج، كمـا مكنـت 800 طالـب جامعـي 
مـن كافـة المكونـات مـن متابعة دراسـتهم 
وإطعامهم وأقامتهم بكركوك. الكنيسـة 
بهـؤالء  اهتمامـا كبيـرا  أولـت  الكلدانيـة 
المسـيحي  إيمانهـا  مـن  انطالقـا  األخـوة 
ومسـؤوليتها األخويـة ودافعـت عـن حقوقهم، 
وبـدل كلمـات الشـكر والتشـجيع لـم تلـق 

النقـد! سـوى 
الكنيسة الكلدانية مؤمنة باالنفتاح على 
ودفـع  الجسـور  مـد  علـى  وتحـرص  الـكل 
عمليـة الحـوار والتسـامح إلـى األمـام ونشـر 
والتعايـش  والمواطنـة  االحتـرام،  مفهـوم 

السـلمي.
باالنتقـادات  اهتـم  ال  شـخصيا  إننـي   
إنمـا أخـذ  الرخيصـة والشـائعات الصفـراء، 

والبنـاءة. المسـؤولة  بالمقترحـات 

والكيجلـة(  والخواتنـه  )المتيوتـه 
وجميـع مـن بايعـوا داعـش ورحبـوا بهـم 
هـؤالء  أن  إلـى  مشـيرة  العقـاب«،  مـن 
كانـت  أن  بعـد  ملثميـن  »جاءونـا 
امهاتنـا تخبـز لهـم وقامـوا بتكفيرنا«.
العـراق  فـي  »الجميـع  أن  وتابعـت 
وكوردسـتان يشـهدون علـى عـدم اقـدام 
اي شـخص ايزيـدي بتفجيـر نفسـه أو 
االعتـداء علـى اآلخريـن«، الفتة إلى أن 
أعدائنـا  مـن  االنتقـام  يـوم  هـو  »اليـوم 
والحكومـة  العبـادي  مـن  واطلـب 
تحقيـق  فـي  مسـاعدتنا  العراقيـة 
نسـتطيع  والثقـة  فبالعدالـة  العدالـة 

بيوتنـا«. إلـى  الرجـوع 
ناديـة مـراد التـي ولـدت عـام 1993، هـي 
إحـدى ضحايـا تنظيـم داعش الذي قام 
باختطافها بعد أن تمكن من احتالل 
منطقتهـا وقتـل أهلهـا فـي القريـة مـن 
أخوانهـا،  مـن  سـتة  و  أمهـا  بينهـم 
لمجلـس  معاناتهـا  نقـل  واسـتطاعت 
األمـن بجلسـة خاصـة عقـدت فـي 16-
كشـابة  قصتهـا  فيهـا  وروت   2015-9
محتجـزة  كانـت  إزيديـة  كورديـة 
 16 فـي  تتـوج  أن  قبـل  داعـش،  لـدى 
المتحـدة  األمـم  سـفيرة   ،2016 أيلـول 
فـي  حصلـت  كمـا  الحسـنة،  للنوايـا 
13 /12 /2016 علـى جائـزة »سـاخاروف« 
مـن قبـل البرلمـان األوروبـي مـع لميـاء 
قبـل  مـن  اختيارهـا  الـى  بشـار، اضافـة 
مجلـة تايـم كواحـدة مـن الشـخصيات 
الــ 100 األكثـر تأثيـرا فـي عـام 2016.
اإلزيديـة،  الكورديـة  الشـابة  وعقـدت 
مـن  العديـد  الماضيـة  الفتـرة  خـالل 
اللقـاءات مـع عـدد كبيـر مـن الرؤسـاء 
وتحدثـت  العالـم،  فـي  الـوزراء  ورؤسـاء 
للكـورد  الجماعـة  االبـادة  عـن  معهـم 

داعـش. يـد  علـى  االزيدييـن  رشيد صوفي- السومرية نيوز-اربيل
المستشـار  محمـود  كفـاح  اعتبـر 
إقليـم  رئيـس  بمكتـب  اإلعالمـي 
السـبت،  البارزانـي،  مسـعود  كردسـتان 
األخيـرة  النفطيـة  اإلتفاقيـات  إبـرام 
مـع روسـيا بدايـة جديـدة للمزيـد مـن 
اإلتفاقيـات مـع دول العالـم فـي مجـال 
زعمـاء  أن  الـى  اشـار  فيمـا  الطاقـة، 
احترامهـم  أكـدوا  الكبـرى  الـدول 
الرادة شـعب كردسـتان وتعهـدوا بدعـم 
بشـأن  وبغـداد  االقليـم  بيـن  الحـوار 

االسـتقالل.
وقـال محمـود فـي حديـث لــ السـومرية 

نيوز«
» إن إبرام اإلتفاقيات النفطية األخيرة 
مـع روسـيا بدايـة جديـدة للمزيـد مـن 
اإلتفاقيـات مـع دول العالـم فـي مجـال 
الطاقـة«، مشـيدا بــ »تصريحـات رئيـس 
حكومـة إقليـم كردسـتان نيجيرفـان 
دليـل  اإلتفاقيـات  تلـك  بـأن  البارزانـي 
علـى عـودة الثقـة بإقليـم كردسـتان«.

وأضاف محمود:
» أن الدبلوماسية التي يقودها الرئيس 
مسـعود البارزانـي فـي تمتيـن العالقـات 
والمحيـط  العالـم  دول  معظـم  مـع 
الفتـا  ثمارهـا«،  تأتـي  بـدأت  اإلقليمـي 
إلـى أن »تميـز اإلقليـم بسـمعته العاليـة 

بكبريـات  دفعـت  النواحـي  كل  مـن 
الـى  روسـيا  ومنهـا  العظمـى  الـدول 
السياسـية  العالقـات  بتطويـر  البـدء 

االقليـم«. مـع  واالقتصاديـة 
زعمـاء  أن   « محمـود:  كفـاح  وتابـع 
أكـدوا  الكبـرى  الـدول  معظـم 
كوردسـتان  شـعب  الرادة  احترامهـم 
االقليـم  بيـن  الحـوار  بدعـم  وتعهـدوا 
االسـتفتاء  موضـوع  فـي  وبغـداد 
»الخطـاب  أن  موضحـا  واالسـتقالل«، 
علـى  دائمـا  يؤكـد  الكوردسـتاني 
تحقيـق مانريـده بالحـوار والمفاوضـات 
خيـار  وال  العراقييـن  شـركائنا  مـع 

الحـوار«. سـوى 
إقليـم  حكومـة  رئاسـة  وكانـت 
الجمعـة  أمـس  أعلنـت،  كردسـتان 
وزراء  رئيـس  أن   ،)2017 حزيـران   2(
بارزانـي،  نيجيرفـان  كردسـتان  إقليـم 
روسـيا  جمهوريـة  رئيـس  مـع  عقـد 
اجتماعـا  بوتيـن  فالديميـر  االتحاديـة 
رفيـع  وفـد  مشـاركة  هامـش  علـى 
فـي  اإلقليـم  حكومـة  مـن  المسـتوى 
المنتـدى االقتصـادي العالمـي بمدينـة 
أن  مبينـة  الروسـية،  بطرسـبورك  سـان 
الرئيـس الروسـي أبـدى دعمـه لالتفـاق 
والشـركات  كردسـتان  بيـن  الموقـع 
العاملـة فـي قطـاع النفـط فـي روسـيا.

نادية مراد تزور منزلها بقرية 
كوجو في سنجار وتطالب 
بمحاكمة من بايعوا داعش

البطريرك ساكو يدعو الى التسمية الموحدة 
للمسيحيين والوقوف امام تحديات المرحلة الراهنة

مبلـغ  تخصيـص  تـم  المحـدودة  الديانـات  اوقـاف  ديـوان  موازنـة  مـن  بالرغـم 
)225 ( مائتـان وخمـس وعشـرون مليـون دينـار وذلـك لغـرض ترميـم الكنائـس 
والمـزارات ودور العبـادة للمسـيحين وااليزيدييـن والصابئـة المندائييـن فـي عموم 
تـم  حيـث  التشـغيلية  الديـوان  موازنـة  تخصيصـات  وضمـن  العـراق  محافظـات 
اعـداد كشـوفات مـن قبـل لجـان مشـكلة فـي الديـوان وهـي حاليـا فـي مرحلـة 

بالتنفيـذة. المباشـرة 
 هـذا فضـال علـى قيـام كـوادر الديـوان الهندسـية والفنيـة بأعـداد الكشـوفات 
التخمينيـة لالعمـال الخدميـة والبنيـة  التحتيـة لمناطـق سـهل نينـوى وسـنجار 
هـذه  فـي  نينـوى  محافظـة  فـي  المسـؤولة  االداريـة  الجهـات  مـع  وبالتنسـيق 
المناطـق ، ويتـم تقديمهـا الـى صنـدوق اعمـار المناطـق المتضـررة مـن العمليـات 
قيـام قسـم  ، مـع  بهـا الحقـا  تقريـر  التنفيـذ وسـيتم تقديـم  االرهابيـة لغـرض 
شـؤون المواطنيـن فـي الديـوان بمتابعـة موضـوع تعويضـات المواطنيـن المتضررة 
لمتابعـة  الديـوان  فـي  تشـكيل مكتـب  مـن خـالل  المناطـق  هـذه  فـي  دورهـم 

المعامـالت

كفاح محمود للسومرية نيوز:
 ال خيار اال الحوار

رئاسة الوزراء تستجيب 
لرفع المغبونية عن 
الموظفين المسيحيين 

ضحايا االرهاب
فـي  كنـا  يونـادم  النائـب  نشـر 
الوثيقـة  الشـخصية  صفحتـه 
عـن  المغبونيـة  لرفـع  الخاصـة 
الذيـن  المسـيحيين  الموظفيـن 
التهديـد  بسـبب  الوظيفـة  تركـو 

. كنـا  وقـال  واالرهـاب 
السـيد  اسـتجابة  عاليـا  »نقيـم 
لنـداءات  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
عـن  المغبونيـة  لرفـع  االسـتغاثة 
الـى  اضطـروا  الذيـن  الموظفيـن 
االسـتقالة  او  الوظيفـة  تـرك 
االرهـاب  تهديـدات  وطـأة  تحـت 
االسـباب  مـن  غيرهـا  او  الداعشـي 
التـي  الصعبـة  الظـروف  ظـل  فـي 
نناشـد  وعليـه  البـالد.  بهـا  مـر 
الضحايـا  الموظفيـن  مـن  اهلنـا 
لالسـتفادة  القـرار  يشـملهم  ممـن 
الوظيفيـة،  حقوقهـم  وحفـظ  منـه 
الداخـل  فـي  مكاتبنـا  وان 
والخـارج سـتكون مسـتعدة البـداء 
المطلـب«. النجـاز  التسـهيالت 

كجةجي: تخصيص 225 مليون 
دينار لترميم الكنائس والمزارات 

ودور العبادة
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الحديث عن اعمار بيوت عوائلنا المتضررة 
هـذه  الشـاغل  الشـغل  بخديـدا  فـي  اصبـح 
المتواجديـن  عوائلنـا  مـن  للعديـد  االيـام 
فـي الداخـل والخـارج لمـا لألمـر مـن اهميـة 

قصـوى لمسـتقبل عوائلهـم.
باالحـرى  او  الحاصـل  االعمـار  لكـن 
يرتقـي  ال  المواطنيـن  لبيـوت  الترميمـات 
لمسـتوى االعمـار الـذي نتـوق اليـه وكمـا 
كانـت بيوتنـا قبـل التهجيـر القسـري مـن 
بلدتنـا لمـا خلفـه لنـا الدواعـش مـن دمـار 
الموجـودة  االحصائيـات  وحسـب  شـامل 
لـدى اللجنـة واالسـباب معروفـة ومنهـا عـدم 
كفايـة االمـوال لشـمول جميـع الوحـدات 
المعنـى  صـح  أن  بالترميـم  السـكنية 
اصبـح  وكذلـك  الجهـات.  مختلـف  ومـن 
الـى  عوائلنـا  مـن  للعديـد  هجـرة  لدينـا 
البـالد طـوال مـدة تهجيرنـا اضافـة  خـارج 
المنطقـة  اسـتقرار  فـي  االمـل  انعـدام  الـى 
والعامـل االمنـي بعـد عـودة النازحيـن وعـدم 
توفـر مصـادر للعيـش بالشـكل الـذي يسـد 
لبيوتهـا كل  التـي سـترجع  العوائـل  رمـق 
هـذه االمـور سـتخلف لنـا ال محالـة تسـاؤل 
واضـح وصريـح وهـو مـن سـيضمن عودتنـا 
مناطقنـا؟ فـي  حياتنـا  وأسـتمرار  جميعـا 

لحـد  المنغصـات  مـن  العديـد  توجـد   
والتـي  العـودة  موضـوع  تقبـل  فـي  اليـوم 
تنفجـر  ان  يمكـن  كامنـة  قنبلـة  تمثـل 
االراضـي  موضـوع  وأهمهـا  لحظـة  بـأي 
المتنـازع عليهـا بيـن الحكومـة المركزية 
وحكومـة اقليـم كوردسـتان والتـي كان 
االشـكالية  هـذه  حـل  الممكـن  مـن 
سياسـيا بيـن الطرفيـن مـن اول جلسـة مـن 
جلسـات صياغـة الدسـتور العراقـي الجديـد 
فـي مجلـس النـواب العراقـي لكـي ال يبقى 
نموذجـا  اصبـح  الـذي  جحـا  كمسـمار 

. العالقـة  المواقـف  لتشـبيه 
الموافـق  الخميـس  بخديـدا  فـي  جولتـي 
العديـد  لهـا  كانـت   2017 حزيـران   1
باألمـل  زاهـر  لمسـتقبل  التطلعـات  مـن 
اقصـى  والـى  مناطقنـا  مـن  العديـد  فـي 
المسـافات حـول بخديـدا التـي كانـت قبـل 
بأالطفـال  تعـج  بيوتنـا  القسـري  التهجيـر 
والنسـاء والشـيوخ واليـوم اشـاهدها تفتقـر 
الصرخـات  ولتلـك  التجمعـات  لتلـك 
الطفالنـا وهـم يلعبـون او تجمعـات شـيوخنا 
الكازينوهـات  فـي  وشـبابنا  المقاهـي  فـي 

ومالعـب الرياضـة وغيرهـا، شـاهدت بعـض 
ترميمهـا  تـم  التـي  المتفرقـة  البيـوت 
لجنـة  قبـل  مـن  او  اهاليهـا  قبـل  مـن  امـا 
مشـكورة  تعمـل  التـي  الكنسـية  االعمـار 
فـي التنسـيق مـع المنظمـات الدوليـة التـي 
بيـوت مناطـق  تأهيـل  فـي  للعمـل  تطوعـت 

نينـوى. سـهل 
لجنـة  لمقـر  زيـارة  لـي  كانـت  وأيضـا 
مـع  اللقـاء  تـم  حيـث  الكنسـية  االعمـار 
رئيـس  نائـب  الكاتـب  فـرج  المهنـدس 
اللجنـة الكنسـية لالعمـار ليطلعنـا علـى 
اعـادة  اجـراءات  فـي  المتبعـة  االمـور  اهـم 
وضعهـا  تـم  أليـة  وحسـب  البيـوت  اعمـار 
هـذه  لتأهيـل  االساسـية  أللبنـة  لتكـون 
المسـاكن فـي البلـدة حيـث اطلعـت علـى 
تفاصيـل العمـل وتـم تلخيـص عمـل اللجنـة 

كاالتـي:-

 سورايا - متابعة

وليد متوكا - سورايا

العاشـرة البشـع  الذكـرى  أمـس  يـوم  مـرت 
مدينـة  مسـيحيي  طالـت  التـي  الحـوادث 
تابعـة  سـيارة  اوقفـت  حينمـا   الموصـل 
لمسلحين مجهولين سيارة تقل االب رغيد 
المرافقيـن  الشمامسـة  مـن  وثالثـة  كنـي 
بعـد انتهائهـم مـن قـداس يـوم االحـد حيـث 
وامـام  النهـار  وضـح  فـي  اسـتهدافهم  تـم 
احـد  يحـرك  ان  دون  المنطقـة   سـكان 
سـاكنا ويسـعى اليقـاف شـالل الـدم الـذي 

.. الحزيـن  اليـوم  ذلـك  فـي  تفجـر 
فـي  المسـيحيون  كان   2007 عـام  ففـي 
مدينـة الموصـل يخوضـون غمـار حـرب مـن 
طـرف مجهـول كان يسـتهدفهم بـدم بـارد 
العـام  هـذا  يكـن  ولـم  النهـار  اوقـات  وفـي 
انطالقـة لتلـك الحـرب الخفيـة بـل ابتـدات 
بسلسـلة هجمـات طالـت دور العبـادة فـي اب 
)اغسـطس( مـن عـام 2004 ومـن ثـم توالـت 
االعـوام الحزينـة التـي حصـدت ارواح رجـال 
الديـن كاالب بولـس اسـكندر الـذي كان 
االول  تشـرين  مـن  العاشـر  فـي  استشـهاده 
)اكتوبـر( عـام 2006 كان باكـورة شـهداء 
المسـيحية فـي العصـر الحديـث فيما توالت 
بتوالـي  لتخفـي  تباعـا  الحزينـة  االنبـاء 
االعوام الجهات والدوافع التي انتهت بتلك 
الحـوادث التـي زرعـت االلـم فـي كل بيـت 
مسـيحي ..االب رغيـد كنـي يخبـر مرؤوسـه 
جنـان  الـى  سيسـبقه  بانـه  رحـو  المطـران 
االب  نـال  فقـد  عـام  مـن  باقـل  الملكـوت 
رغيد كني الشهادة في الثالث من حزيران 
)يونيـو( مـن العـام 2007 ليلحقـه المطـران 
مـار بولـس فـرج رحـو بالحادثـة المشـهودة 

) )فبرايـر  شـباط   29 فـي  اختطـف  حيـث 
مـن العـام 2008 ليعثـر فيمـا بعـد علـى جثتـه 
فـي  المهجـورة،  المقابـر  احـد  فـي  ملقـاة 
الرابـع عشـر مـن اذار )مـارس( مـن العـام ذاته 
. فاالب رغيد وبقية الكهنة هم رعاة بذلوا 
انفسهم بالقول والفعل من أجل رعيتهم ؟؟ 
والتضحيـة بالنفـس أسـمى أنـواع التضحيـة

- األب رغيد كني في سطور 
ولد األب رغيد في الموصل في 1972-2-18 
وأخذ سر المعمودية في كاتدرائية الشهيدة 
مسـكنتة. ودخـل المدرسـة وأكمـل دراسـته 
االبتدائية في مدرسة بابل للكلدان وتقدم 
مـن المناولـة األولـى فـي نفـس الكاتدرائية 
وتخـرج مـن ثانويـة الموصـل الفـرع العلمـي 
جامعـة  فـي  الجامعيـة  دراسـته  أكمـل  ثـم 
الموصل فرع الهندسة المدنية وتخرج سنة 
فـي  الموصـل  أبرشـية  فـي  خـدم  1993وقـد 
زمـن المطـران كوركيـس كرمـو الراحـل 
ورشـحه للدراسـة فـي رومـا. وابتـدأ دراسـته 
لغايـة   1996 سـنة  والالهوتيـة  الفلسـفية 

 .2001
السـويد  قصـد  االنجيليـة،  رسـامته  بعـد 
ليتمـرن علـى الخبـرة الكهنوتيـة مـع احـد 
إخوتـه مـن كهنـة أبرشـية الموصـل والـذي 
السـويد منـذ عـام 1992  فـي  يخـدم حاليـا 
وهـو األب ماهـر ملكـو. ومنـذ ذلـك الحيـن 
كان يتـردد إلـى السـويد لخدمـة الجاليـة 

خاصـة. بصـورة 
 وقد رسم كاهنا في روما عام 2001. شارك 
في عدة نشاطات دينية وثقافية واجتماعية 
في مجاالت المخيمات وإقامة المحاضرات 
وإعـداد القداديـس ورياضـات روحيـة وتوعيـة 
الشـباب وتوجيههـم وإرشـادهم نحـو الطريـق 

الصحيـح، طريـق الـرب يسـوع. وكانـت آخـر 
زيـارة لـه إلـى السـويد 2006/11/1 إلـى 31/ 
2006/11 وبعدهـا عـاد إلـى الموصـل ليخـدم 
فـي  القـدس  الـروح  كنيسـة  فـي  أبرشـيته 

الموصل.
الشمامسـة  إخوتـه  بقيـة  مـع  وأستشـهد 
النـور فـي  يـوم 2007/6/3 فـي حـي  الثالثـة 
الموصـل فـي مثـل هـذه االيـام مـن عام 2007 
يـد  طالتـه  ان  بعـد  رغيـد  االب  عنـا  رحـل 
الغـدر والتخلـف , رحـل عنـا جسـديا لكـن 
ذكراه ستبقى الى االبد عالقة في االذهان 
, سـتبقى ماثلـة امـام العيـون لمـا قدمه هذا 
الشـخص مـن حـب وتضحيـة لـكل الذيـن 
عرفـوه وخصوصـا البنـاء خورنتـه ) خورنـة 

الـروح القـدس ( فـي الموصـل . 
لقـد جعـل مـن هـذه الخورنـة اسـرة واحـدة 

بالرغـم مـن كبرهـا وتعـدد اجناسـها اذ انهـا 
ابرشـية  فـي  الخورنـات  اكبـر  مـن  كانـت 

الموصـل . 
اهتـم بـكل كبيـرة وصغيـرة , بـكل ملتزم 
وغير ملتزم وجعل من هذه الكنيسة خلية 
نحـل تعمـل ليـل نهـار فـي خدمـة الرعيـة . 
لمـا  تختـاره  ان  كانـت  اللـه  ارادة  لكـن 
انهـا   , اسـمى  هـو  لمـا   , واكبـر  اشـد  هـو 
باعلـى  للمسـيح  وحبـا  للـه  حبـا  الشـهادة 
بعـد مـرور هـذه  .. هكـذا  درجاتهـا ورقيهـا 
زال  فمـا  ؟؟  حصـل  مـاذا  العشـر  السـنوات 
الشـهداء  وبقيـة  ورفاقـه  رغيـد كنـي  األب 
يشـهدون  المسـيحي  لأليمـان  يشـهدون 
لمحبـة المسـيح بالقريـب يشـهدون )أحبـوا 
اعدائكم باركوا العنيكم( ؟؟ فالموصل 
اليوم أصبحت خالية من سكانها االصالء 

لسبب كونهم مسيحيين ؟؟ خلت الموصل 
مـن المسـيحيين مـن قبـل نفـس الجماعـات 
سـنوات  عشـرة  قبـل  رغيـد  قتلـت  التـي 
والمطـران فـرج قبـل تسـعة سـنوات وهكـذا 

؟؟ واالخريـن  أسـكندر  االب 
مـاذا حصـل بعـد ؟؟ كنيسـة الـروح القـدس 
التـي قـدس بهـا الشـهيد رغيـد أخـر قداسـه 
تـم  القـدس  روح  بعيـد   2007  -6  -3 يـوم 

تفجيرهـا مـن قبـل قـوى الشـر.
مـاذا حصـل بعـد ؟؟ المقبـرة التـي دفـن فيها 
الشـهيد رغيـد كنـي فـي كرمليـس حتـى 
هي االخرى طالها التخريب من نفس قوى 

الشر.
مسيرة الشهادة لاليمان المسيحي مستمرة 
مـن  تخافـوا  )ال  الجسـد  بقتـل  تنتهـي  وال 

الذيـن يقتلـون الجسـد(.

في الذكرى العاشرة إلستشهاد األب رغيد كني ورفاقه الشمامسة

اللجنـة سـيكون صالحـا لسـكن العائلـة 
علـى اقـل تقديـر.

ان  امـا  مخيـرا  يكـون  المسـتفيد   -4
خـالل  بنفسـه  النواقـص  كافـة  يصلـح 
او  اللجنـة  قبـل  مـن  تحديدهـا  يتـم  فتـرة 
يتم االسـتعانة بحرفيين من اهل المنطقة 
علـى  السـكنية  بالوحـدة  العمـل  لتنفيـذ 
المتفـق  المواصفـة  وضمـن  وجـه  اكمـل 

. اللجنـة  مـع  عليهـا 
سـيتم  المقـررة  الفتـرة  انتهـاء  بعـد   -5
تحديـد موعـد لحضـور اللجنـة الى الوحدة 

االنجـاز. وتقييـم  للكشـف  السـكنية 
شـخص  اي  يتقـدم  ان  الممكـن  مـن   -6
لتسـجيل بيتـه الواقـع خـارج اعمـال خطـة 
سـير التقسـيم للتصميم االسـاس لبخديدا 
ويتعهـد صاحـب الـدار خطيـا بأعـادة ترميـم 
ان  امـل  علـى  الخاصـة  نفقتـه  علـى  بيتـه 
الترميـم  علـى  المصروفـة  المبالـغ  تعـوض 

الحقـا.
فقـط  تشـمل  الترميـم  لجنـة  اعمـال   -7
هيـكل البيـت ودواخلـه وملحقاته المدمرة 
باالجهـزة  البيـوت  هـذه  تجهيـز  وليـس 

االثـاث. او  الكهربائيـة 
وجميـع  وسـاق  قـدم  علـى  مسـتمر  العمـل 
اهالينـا متفائليـن خيـر برجوعنـا لمناطقنا 
المحالـة رغـم الهاجـس االمنـي او العمراني 
للبنية التحتية غير مضمون لكن الشعب 
يريـد الرجـوع وفتـح صفحـة للتعايـش مـع 
االخـرى  والمكونـات  االقليـات  جميـع 

شـرط االمـان.
لغايـة  العـام  الوضـع  تلخيـص  ويمكـن   

يلـي:- كمـا  اعـاله  التأريـخ 
1-  مشـاهدة العديـد مـن قواتنـا المسـلحة 
البلـدة  ابنـاء  مـن  لهـا  السـاندة  والجهـات 
ودوريـات  تفتيـش  نقـاط  بشـكل  منتشـرة 

التصميـم  خارطـة  اللجنـة  قسـمت   -1
تـم  مناطـق   10 الـى  لبخديـدا  االسـاس 
ترميزهـا بالحـروف االنكليزيـة كقواطـع 

بالعمـل. منهـا  لالنطـالق 
2- العمـل تـم مـن مركـز البلـدة الى االمام 
وبشكل حلقي بوجبات ضمن سقف زمني 
بمعدل 20 - 30 بيت كل وجبة حيث يتم 
االتصـال بالعوائـل بواسـطة الخلـوي لكـي 
الحضـور  بموعـد  المنـزل  صاحـب  يبلـغ 
وبحضور اللجنة الكنسـية ليتم الكشـف 
عـن اضـرار بيوتهـم موقعيـا وتحديـد المبلغ 

المطلـوب للترميـم.
3- يتم تحديد موعد ثاني بعد عشـرة ايام 
تقريبـا للحضـور ثانيـة للبيـت ليتـم تحديد 
المبالـغ النقديـة حيـث سـيتم التوقيـع على 
تركـه  او  تأجيـره  وعـدم  بالسـكن  تعهـد 
فـارغ فبعـد اكمـال ترميمـه مـن قبـل هـذه 

ومراقبة لمختلف اتجاهات البلدة. 
2- الوضـع الخدمـي والبنيـة التحتيـة مـن 
كهربـاء ومـاء فـي بعـض المناطـق ورصـف 
الشـوارع الرئيسـية بمادة االسـفلت وتشـجير 
مشـجعة  ليسـت  التحتيـة  البنيـة  واعـادة 
ومنـذ  ملحـوظ  نقـص  لوجـود  االن  لحـد 
خروجنـا منهـا وليـس كمـا يحصـل اليـوم 
لبلـدات ابنـاء شـعبنا االخـرى مثـل باقوفـا 
وتلسـقف وأيضـا برطلـة والسـبب هـو ضعـف 
االمكانيـات الماديـة الواصلـة للمؤسسـات 
الخدميـة الموجـودة فـي قرةقـوش وحسـب 
تصريحـات العديـد مـن االفـراد مـن الذيـن 

بالموقـع. قابلتهـم 
3- رجـوع العوائـل المسـيحية و حتـى مـن 
منظمـة  آليـة  وحسـب  مسـتمر  المسـلمين 
االمنيـة  القـوة  قبـل  مـن  بالتسـجيل 
 ) الشـعبية  الحمايـة  )وحـدات  المسـيطرة 
بموافقـات   بشـكل  بالمنطقـة  والموجـودة 
مـن قبـل مركـز الشـرطة واالمـن الوطنـي.
او  كهربائيـة  تجهيـزات  اي  التوجـد   -4
صحيـة  مسـتلزمات  او  غذائيـة  مسـاعدات 
او مطبخيـة تـوزع لعوائلنـا الراجعـة لبدايـة 
االن  منهـا  والمطلـوب  حياتهـا  انطـالق 
التواجـد والعيـش بالمنطقـة بعـد توقيعهـا 
تأهيـل  ألكمـال  بالسـكن  تعهـد  علـى 
لترميـم  كشـرط  فيهـا  والعيـش  بيوتهـا 
الدوليـة  المنظمـات  نفقـة  علـى  بيوتهـا 

الكنيسـة. وبكفالـة 
ورغـم  للعـودة  ومؤهـل  جيـد  العـام  الوضـع 
بالعـودة  تفـاؤل  وهنـاك  المعوقـات  كل 
فـي  المشـترك  والعيـش  اهالينـا  قبـل  مـن 
بغديـدا بشـرط الحمايـة الدوليـة وأحتـرام 
التدخـل  وعـدم  المنطقـة  خصوصيـة 
بالحريـات الشـخصية لالقليـات المتواجـدة 

المسـيحيين. وخاصـة  بالمنطقـة 

سورايا في رحاب بخديدا بعد التحرير ولقاء مع نائب رئيس لجنة االعمار الكنسية
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ترامــــب.. لــص أم غبــي؟

موفق حداد

واألشـجان، تزاحمـت علـى مسـمع ومـرأى الكاتـب أنبـاء 
ومشـاهد الفواجـع والكـوارث والمجـازر والموبقـات التـي 
إقترفهـا وألحقهـا أجنـاد جهنـم القـرن الحـادي والعشـرين 
ـ ُغـزاة داعـش ـ بـأرض الرافديـن، فكانـوا ُجنـاة ُعتـاة، 
ليـس لبربريتهـم ضريـب، وال لشـرورهم مثيـل فـي حقـب 
التاريـخ. فأفعالهـم الشـنعاء فـي مـدن الموصـل وصـاح 
نينـوى وجبـل  الديـن وأألنبـار وكركـوك وسـهل مـروج 
سـنجار والشـرقاط بلغ صراخها الوجيع وسـخامها الكثيف 

عنـان السـماء!
     منـذ ثاثـة أعـوام وأنـا أحيـا ـ مـع آخريـن نظيـري 
ـ كمـا لـو كنـُت تحـت غمامـة سـوداء وسـيعة البقعـة، ال 
يحلـو لـي فيهـا إبتسـام وال انشـراح وال مـرح وال إنشـاد 
أن  شـأنها  مـن  كّلهـا  فهـذه  وعـزف،  واسـتئناس  وغنـاء 
ووقـع  العيـش  وأوجـاع  الشـجون  وطـأة  عّنـي  تخفـف 
األنبـاء المؤلمـة الـواردة مـن أصقـاع العالـم فـي أعقـاب 
عـام 2001، وأخبـار أوضـار المجتمعـات  فـي أرجـاء 
 .2010 عـام  أعقـاب  فـي  المجـاورة  واألقطـار  الوطـن 
عـاوًة علـى تلـك األحـوال العالميـة الموحية بتفاقـم ترّدي 
األوضـاع، وغيـاب التفـاؤل بالتحّسـن وانقشـاع الضبابيـة 
والتشـاؤم، تضاعفـت المسـاوئ ِحـّدة وحجًمـا فـي أحـوال 
الوطـن بغـزوة) داعـش( الظاميـة فـي حزيـران 2014، 
وسـرعان مـا تـوارد علـى لـوح خاطـري ورؤيتـي، فـي 
هـدأة األنـواء والضجيـج والعتمـة، مشـاهد ُمَجندليـن مـن 
األخيـرة،  أرماقهـم  فـي  وجرحـى  ومغدوريـن  شـهداء 
كمـا تـواردت علـى سـمعي أّنـات متصاعـدة مـن حناجـر 
وعويـل  األيتـام،  وصـراخ  والمحترقيـن،  المختَطفبـن 
األرامـل، وغصـص المعّذبين، واألصـوات المخنوقة التي 
تحـاول صدورهـا عـن ثغـور المغتَصبـات مـن ِقبـل أجنـاد 
داعـش، ومـن أفـواه ضحاياهم من جـوع وعطش ومرض 
وذبـح المئـات فـي األنحـاء والزوايـا والمخابـئ والعـراء.
     وسـَط هـذه الحـاالت النفسـية، كيـف يتسـّنى للكاتـب 
والمفّكـر واألديـب أن يبـدع فـي مجالـي الفكـر، ورحـاب 
الخيـال إلبـداع ِصًيـغ الجمـال، ورسـم الروائـع، وتجسـيم 
والخيـر  للتحابـب  يدعـو  أن  يسـتطيع  وكيـف  الفضائـل؛ 
والسـام؟! وكيـف يهـزج الشـاعر إزاء مأسـاة أو مجزرة، 
والمضنكيـن  الحزانـى  تسـلية  بقصـد  المنشـد  وَيطـَرب 
والمنكوبيـن والمضطهديـن فـي مياديـن الحيـاة ؟! وكيـف 
آذار  فـي  وكردسـتان  نينـوى  ربـوع  فـي  للعـازف  ُيتـاح 
ونيسـان هـذا العـام، والحـال فيهمـا هذه الحال من مسـاوئ 
وضـراوة واحـزان وأوجـاع وخـراب وحريـق وفواجـع، 
تقّطـع النياط أنباؤها ومشـاهدها، وتسـتدّر العبرات؟! حتًما 
كّل هـؤالء المبدعيـن والُمنِشـئين ال تؤاتيهـم تلـك الحـاالت 
مشـاعرهم  خلـت  إذا  إال  وُينِشـئوا  ُيبدعـوا  أن  المأسـاوية 
ِضمـن جمهـرة  فهـؤالء  وتعاطـف،  ومـرارة  تبريـح  مـن 
الامباليـن بغيـر أهوائهـم وماهيهـم! فهـم ـ يـا َلتفاَهِتهـم ـ 

أوانهـا  قبـل  عجولهـا  تفطـم  )المسـتوردة( 
أعشـاب  بنكهـة  المطعمـة  القشـدة  لتوفيـر 
الُمنتجـة  المراعـي«  »شـركة  مـزارع 
بأمريـكا الاتينيـة وترسـلها إلـى »اليانكـي« 
األشـقر صاغـرة مطمئنـة مـن انـه سـيحمي 
خيامهـا، وسـينوب عـن فرسـانها األشـاوس 
وعـن خيولهـا التـي لـم تخـض حربـًا منـذ 

وقـرون. قـرون 
نجـح  ألنـه  لصـًا،  يكـون  قـد  ترامـب، 
باالسـتياء علـى أمـوال طائلة تـوازي إنتاج 
السـعودية لعاميـن كامليـن مـن النفـط )وفـق 
سـعر البرميـل اليـوم(، وهـذا النجـاح ليـس 
مرتبطـا بـذكاء ترامـب بقـدر ارتباطـه بغباء 
مـن  ومخاوفـه  وهلوسـاته  اآلخـر  الطـرف 
اقتـراب لحظـة المواجهة الحقيقيـة بعد عقود 

مـن الحـروب بالنيابـة، مـع إيـران طبعـا.
لكـن ترامـب الـذي سـار كالخـروف خلـف 
انـه  ظهـر  الصحـراوي،  البتـرول  رائحـة 
سـاذج تمامـا إلـى حـد الغبـاء، بـل ثبـت إن 
السـمك  وتحديـدا  السـمك،  كذاكـرة  ذاكرتـه 
الـذي يسـيل لعابـه للُطعـم متناسـيا همجيـة 

الصيـاد. ووحشـية 
ربمـا نسـي ترامـب إن 16 سـعوديا كانـوا 
إرهابيـا ممـن هاجمـوا برجـي  ضمـن 19 
ومـن  نيويـورك،  فـي  العالمـي  التجـارة 
المرجـح انـه نسـي جنسـية بـن الدن زعيـم 
القاعـدة اإلرهابيـة. وربمـا نسـي إن بضـع 
مئـات مـن االنتحارييـن السـعوديين فجـروا 

ال يملكـون المشـاعر اإلنسـانية والوطنيـة، وينطبـق عليهم 
بيـت شـاعر:

             َتًبا ِلمن  ُيمسي  وُيصبُح  الهًيا
             وَمراُمُه  المأكوُل  والمشروُب

كما ينطبق عليهم مضمون بيت المتنّبي:
             في الناِس أمثلٌة تدوُر حياُتها

             كمماِتها    ومماُتها  كحياِتها                                                                            
      مع كل هذا المد من الطوفان المهلك والمبكي، ُذِهلُت 
أّي ذهـول إذ بـدا لـي كثيـرون هنـا وهنـاك وهنالـك فـي 
كردسـتان والوسـط والجنـوب مـن أرض الوطـن، وكأنهـم 
ُترتكـب  التـي  واآلثـام  المآسـي  هـذه  تماًمـا عـن  بعيـدون 
علـى مسـرح الحيـاة المشـهودة اآلن ومنـذ نيسـان 2003 
وحزيران 2014. فتسـاءلُت في صمتي:هل الرقص الئق 
فـي المجـازر والمآتـم؟ هـل اإلحتـراب واإلقتتـال والسـلب 
والنهـب والخطـف والحرق والتهديد والوعيد وسـَط الِمَحن 
سـمات  مـن  الجسـام  واألحـداث  الهوجـاء  والعواصـف 
والوطـن؟  هلل  واإلخـاص  والرشـاد  والتعايـش  التحّضـر 
مـاذا يـروم كتيـرون ضمـن شـعب هـذا الوطـن المنكـوب 
مـن خـال تكالبهـم وتنافرهـم وأحقادهم وخياناتهم بأشـكال 
عديـدة، وإفسـادهم وانتماءاتهـم إلـى من ينـوون امتصاَص 

دماِئهـم، واسـتعبَاَدُهم وَمحَقُهـم تاريخـا ووجـوًدا؟!
       أال يكتفـي هـؤالء الكثيـرون بمـا هـم فيـه مـن تخّلـف 
شـنيع، وتصـارٍع شـائن، وتعـاٍد وتنابـز، ومسـارِهم نحـو 
أقـوى  ليكونـوا  الهاويـة،  شـفير  مـن  ودنّوهـم  المجهـول، 
يقتـدوا  أن  مـن  بـداًل  األوضـاع،  تحّسـن  لعرقلـة  سـبب 
بآخريـن سـبقوهم نحـو اإلرتقـاء والصـاح  والفـاح حيـن 
نبـذوا المسـاوئ، وَركنـوا إلـى التآخـي والتعايـش المثمـر 
المزدهـر؟! فكبـف يتسـّنى للفضـاء واألكارم والمفّكريـن 
رِضًيـا  عيًشـا  يعيشـوا  أن  والفّنانيـن  واألدبـاء  والكّتـاب 
يرفعـون فيـه شـأن الوطـن بيـن األمـم الراقيـة المزدهـرة 
فـي حيـن هـذه النخبـة الجاّدة الغيـورة المنِتجة تعيش وسـَط 
شـعٍب َتِعـّج فيـه هـذه الكثـرة الفوضويـة المرِبكـة المؤِذيـة 
للمجمـوع وصالِحـه العـام بسـبب ِحـّدة التناحـر واإلقـاق 

العميـاء؟! الفتـن  واسـتزراع 
قال شاعر مؤمن:

      يا صديقي، إن مضى الوقُت نزاًعا وحروبا
     واستمّر الحاُل  مثل األمِس  صعًبا  وعصيبا
     فادخِل المخَدَع واركع واسكِب النفَس  سكيبا
: ضاقت،  فافتِح  الباَب   الرحيبا      ُقل يا ربُّ

وقال شوقي:
             إالَم  الُخلُف    بينُكُم    إالما

ة الكبرى عاما ؟              وهذي الضجُّ
             وفيَم  يكيُد   بعُضُكُم   لبعٍض

             وُتبدوَن   العداوَة  والِخصاما؟! 

أنفسـهم بمناطق النزاع السـاخنة فـي العراق 
وغيرهـا..  وسـوريا 

التقاريـر  ترامـب  ينسـى  أن  يمكـن  وهـل 
االسـتخبارية و الصحفيـة التـي تشـير إلـى 
إن قنـوات معقـدة بداياتهـا فـي دول الخليـج 
يتـم  السـعودية،  رأسـها  وعلـى  العربيـة، 
خالهـا ضخ األمـوال الطائلة إلى المنظمات 
وغيرهـا  وداعـش  كالقاعـدة  اإلرهابيـة 
منـذ عقـود، ويقـوم أثريـاء وأمـراء وحتـى 
متوسـطي الحـال مـن دول الرمـال النفطيـة 
بالتبـرع لتلـك المجاميع اإلرهابية التي يزعم 
ترامـب انـه يحاربهـم ووصفهـم باألشـرار، 

باألخيـار..!! يحاربهـم  مـن  ووصـف 
أتمنـى علـى ترامـب أن يكشـف عـن عـدد 
قبـل  مـن  داعـش  ضربـت  التـي  الغـارات 
يكشـف  أن  وأرجـو  وحلفائهـا؟  السـعودية 
عمـن يقاتـل داعش، ومن يسـاند من يقاتلهم؟
هـل الغبـي ترامـب ال يفقـه إن ابسـط إنسـان 
شـرق أوسـطي يعلـم إن جميـع المنظمـات 
التـي نشـرت اإلرهـاب وصـور  التكفيريـة 
واألطفـال  النسـاء  وَسـَبت  والذبـح  القتـل 
وارتكبـت مجـازر بشـعة بحـق اإلنسـان فـي 
الشـرق األوسـط وفـي أفريقيـا وأوربا وحتى 
فـي عقـر دار ترامـب أفنـدي، هـي منظمات 
الـذي يعـد  الوهابـي  الفكـر  تتبـع  راديكاليـة 

الديـن الرسـمي للسـعودية؟
اقتـرح علـى ترامـب وطاقمـه إن يراجعـوا 
للمنظمـات  والمذهبيـة  العقائديـة  الخلفيـة 

بوكـو  داعـش،  القاعـدة،  مثـل  اإلرهابيـة 
حـرام، النصـرة، أبـو سـياف، أنصـار بيـت 
األقصـى وغيرهـا مـن التسـميات لعصابات 
تكفيريـة إجراميـة وحشـية، وسـيجدوا إنهـا 
جميعـا ترضـع مـن ضـرع البقـرة الوهابيـة 
السـعودية، وعلـى ترامـب أن ال ينسـى إن 
لنشـر  دوالر  مليـار   87 أنفقـت  السـعودية 
الفكـر الوهابـي وفـق مـا قالـه باحـث عراقي 

باالسـتناد لكتـاب أجانـب معتبريـن.
عانيـُت  عراقـي،  إيزيـدي  كمواطـن  أنـا 
مـن تمـدد الفكـر الوهابـي وتـم تشـريد نحـو 
نصـف مليون إنسـان من أهلـي وقتل خطف 
واسـتعباد نحـو 10 آالف آخريـن اغلبهم من 
األطفـال والنسـاء، وتم بيـع اآلالف من بناتنا 
ونسـائنا واغتصابهـن مـن قبل أنصـار الفكر 
الوهابي السـعودي، أقول لترامب: تعسـا لك 
ولديمقراطيـة بـادك التـي تدفعـك للتحالـف 

مـع اإلرهـاب مقابـل 380 مليـار دوالر..
 وأخشى أن تقوم بتفجير نفسك وأنت تصيح 
إلـى جنـة الوهابييـن  »اهلل اكبـر« للدخـول 
لـو  الخمـور والداعـرات والمخنثيـن  حيـث 
كمـا  لـك،  أخـرى  مليـارات  بضعـة  دفعـوا 
الجميلـة  إيفانـكا  اختطـاف  يتـم  أن  أخشـى 
والمتاجـرة بها جنسـيا، أمـا »المدام ميانيا« 
سـيتم قتلها ببساطة الن الوهابيين ال يريدون 
العجائـز اللواتـي ال يصلحـن للنـكاح، و إذا 
أصدقـاءك  تسـال  أن  عليـك  تصدقنـي  لـم 

السـعوديين. الوهابييـن 

     فـي يـوم22 نيسـان 1996 كان كاتـب هـذه السـطور 
يسـمع أزيـز طائـرات إسـتطاع  عدوانيـة محّلقـة فـوق 
مـرج ناحيـة )نمرود ـ الخِضرـ البسـاطلية( وهـو آنئٍذ على 
تّلـة آثاريـة ُتحـاذي ُجـب وديرمـار بهنـام الشـهيد القائم منذ 
1500 عـام، فكانـت هـذه النفثـة الوجدانيـة بعـد سـاعات 

قائـل مـن تاشـي هديـر الطائـرات المزعـج: 
     ] بعـد كـّد الصيـف وَجنـي الخريـف وُجهـد واحتبـاس 
الشـتاء، ال بـّد مـن اسـتجمام واسـتراحة مـن كال وعنـاء 
إلراحـة الذهـن والجسـم واليـراع، فـا معـدى حينئـٍذ مـن 
ُيسـتغنى عـن  هـدأة واسـترخاء وغنـاء وترتيـل، كمـا ال 
قسـط مـن ضحك ومرح يبـّددان ما رافق ظروف الشـهور 
المنصرمـة من جد واهتمام وهمـوم ومنّغصات ومثّبطات. 
ولكـن كيـف يتأّتـى للمفّكـر أو الكاتـب أو األديـب أن ُيغّنـي 
لـه  يتيـح  الزاهـي؟! وكيـف  الربيـع  ويبتهـج ويهـزج فـي 
مزاجـه الحّسـاس أن يغتبـط بتنّشـق األريـج مـن كل زهـر 
بديـع، ودونـه غـول فظيـع، وعدوٌّ طـاٍغ، ُتزمجـر طائراُته 
فـي فضـاء وطنـه، وقـرب منَسـِكه أو منتَجعـه أو مـأواه؛ 
وُتنـذُر بالبـاء والحـرق والتدميـر، قادمـات من ديـار نائية 
عبـر البحـار؟! وكيـف تَدُعـه زمجـرة الطائـرات أن يجنـي 
شـقائق النعمـان لتقديمهـا هديـة إلـى قرينـة أو حبيبـة أو 
صبّيـة، فـي حيـن طائـرات الشـؤم والخـراب توحـي لـه 
بهديرهـا صـَوَر النجيـع واألشـاء والسـعير فـي األرجـاء 

والمياديـن والمنشـآت؟
     كيـف يسـتطيع شـاعر بليـغ رهيـف الحـس أن ينظـم 
وألّمـه  أغـرودة،  ولطفلـه  وهيـام،  أنشـودة حـب  للحبيـب 
قصيـدة، فـي حين أقـدام عسـاكر األغراب األعداء تسـحق 
النرجـس، وتـدوس السـندس والزهـور الغّضـة بالبسـاطيل 
فـي ربوعنـا الحبيبـة بيـن زاخـو وبيخـال، وبيـن الـزاب 
وبنجويـن، وبيـن الخازر والشـّال؟! فها هي نمرود ُتنَتَهب 
كنُوُزهـا وآثارهـا، ومـروج نينـوى َتنتِحـب، حيـث البابونغ 
َمـن يقطفنـي  يتـأّوه هامًسـا:  » مـا لـي ال أجـد بجانبـي 
ويريحنـي مـن ِحملي كسـابق أعوام الَرَغـد، قبل أن ُيميتني 
الجفـاف التمـوزي، وتذرونـي الريـاح؟!« وهاهـي الزنابق 
الصغيـرة تتململ، والسـنابل تتشـّكى من نـدرة الحاصدين، 

والسـنونوهات تتـوارى وتهجـر أعشاشـها! [
*     *    *    *     *  

     ِغـّب انصـرام أعـوام علـى ذلك الربيع المثَقل بالتباريح 

الشـرق  بالمحـاور  يسـمى  مـا  عـن  بعيـدا 
مواليـة  دول  فيهـا  تتخنـدق  التـي  أوسـطية 
إليـران و أخـرى للسـعودية، فإيـران ليسـت 
بحاجـة لمحـاٍم أو لصـوت إعامـي مغمـور 
مثلـي، كمـا انـه لـن يضـّر السـعودية أن ال 

الوهابـي. توجهاتهـا وهواهـا  مـع  اتفـق 
عـن  يبحـث  ترامـب،  األمريكـي  الرئيـس 
مصالـح بـاده، وهـذا مـن حقـه، ألنـه خال 
أدائه القسـم الرئاسـي قال »أقسـم أننى سأنفذ 
الواليـات  رئيـس  منصـب  مهـام  مخلصـا 
المتحـدة األمريكيـة، وسـأعمل بأقصـى مـا 
لـدي مـن قدرة علـى صيانة وحماية دسـتور 

الواليـات المتحـدة والـذود عنـه«.
حقـه  فمـن  أساسـا،  أعمـال  رجـل  وألنـه   
عقليتـه  ويوظـف  منصبـه  بيـن  يمـزج  أن 
»البزنسـية« ليحقـق أرباحـا لبـاده، وهـذا 
مـا فعله بشـكل ممتـاز أثناء زيارتـه األخيرة 
للسـعودية، حيـث جعـل كل أبقـار السـعودية 

   كيــف ..؟!  وكيــف ..؟!  
اراء

مـن  يقتـرب  االسـالمية  الدولـة  تنظيـم 
العراقييـن  علـى  اثقـل  ان  بعـد  نهايتـه 
واعتـداء  وسـرقة  فسـادا  وعـاث  كثيـرا 
الـدور  علـى  واسـتيالء  وحرقـا  وقتـال 
الممارسـات  هـذه  فـي  وهـو  والممتلـكات 
الوحشـية لـم يفـرق بيـن مسـلم ومسـيحي 
وكاكئـي  وشـبكي  وايزيـدي  وصابئـي 
فقـد جعـل مـن الجميـع اهدافـا مشـروعة 
لغلمانـه يفعلـون مايشـاؤون بـال وازع مـن 
ضميـر يدعوهـم للرحمـة واحتـرام االنسـان 
كونـه مخلـوق اللـه السـماوي الذي يحتل 
بـل  السـوداء، مئـات  راياتهـم  تعالـى  اسـمه 
حصيلـة  هـم  والثكالـى  اليتامـى  االف 
هـذه السـنوات التـي اقتربـت مـن ثالثتهـا 
وسـيول مـن الدمـاء البريئـة سـفكت بـال 
والعقـول  والكراهيـة  الحقـد  اال  سـبب 
عصابـات  غلفـت  التـي  الصفـراء  العفنـة 
الدولـة االسـالمية المجرمـة، النصـر يلـوح 
الحـزن  صفحـة  وسـتطوى  االبـواب  علـى 
والرعـب ليفتـح العراقيـون صفحـة جديـدة 
عنوانها العمل واالعمار والعودة الى الديار 
والعيش المشترك القائم على اسس قوية 
ومتينـة مـن االحتـرام المتبـادل فالفاجعـة 
التـي مـرت بنـا اليجـب ان تمـر بنـا ونمـر 
نفتـح  ان  علينـا  بـل  الكـرام  مـرور  بهـا 
لنصحـح  الصعبـة  والـدروس  العبـر  سـجل 
المجتمعـي  السـلم  باتجـاه  حياتنـا  مسـار 
والتعـاون والصفـح والتسـامح الننـا مررنـا 
بتجارب التجاذبات والمماحكات وكانت 
النتائـج ان تغاضينـا وسـكتنا عـن تغلغـل 
مـن  تمكنـوا  والذيـن  بيننـا  المفدسـين 
تحقيـق موطـئ قـدم اسـتطاعوا  تعظيمـه 
كانـت  ارهابيـة  خاليـا  وتشـكيل 
)ولالسـف( سـببا فـي تمكـن االرهـاب مـن 
السيطرة بدون صعوبة تذكر على العديد 
مـن مدننـا وبلداتنـا وكان مـاكان عندمـا 
عصابـات  بدخـول  البعـض  وجـوه  تهللـت 
نعمـة  ظاهرهـا  شـعارات  تحـت  التنظيـم 
وباطنهـا نقمـة فبمجـرد تمكـن التنظيـم 
مـن السـيطرة علـى الموقـف حتـى كشـف 
عـن وجهـه القبيـح وانيابـه الفتاكـة وحلل 
المحرمـات وحـرم المحلـالت وفـق فلسـفة 
هـذه  وخسـة  زيـف  كشـفت  شـيطانية 
بلداتنـا  علـى  تكالبـت  التـي  العصابـات 
اللـه(،  )أجلكـم  المسـعورة  كالـكالب 
المعـارك  غبـار  انجـالء  بعـد  علينـا  إذن 
آخـر  وطـرد  الناجـز  النصـر  واعـالن 
مجـرم مـن العـراق، علينـا أن نرتـب أوراق 
حياتنـا باسـلوب يتناسـب مـع مـا خلصنـا 
إال  لنـا  حيـاة  ال  أن  أثبتـت  تجـارب  مـن 
بالتكاتـف والتعـاون واالحتـرام المتبـادل 
والديـن  القوميـة  عـن  النظـر  بغـض 
والمذهـب والمعتقـد، نحـن فـي العـراق فـي 
مركب واحد وأي عطب يصيب المركب 
سيهددنا جميعا بالغرق ولن يفيد ساعتها 
النـدم وسـيكون االوان قـد فـات ، مـن هنـا 
البـد مـن العمـل علـى تنشـيط المنظمـات 
التـي ترعـى وتشـجع علـى القبـول بالتنـوع 
الثقافـي والقومـي والدينـي والبـد للنخـب 
الثقافيـة ان تقـوم بواجبهـا تجاه المجتمع 
التنـوع  مفاهيـم  لشـرح  عـام  بشـكل 
يسـوده  جديـد  عـراق  بنـاء  فـي  واهميتـه 
السالم ويسكنه ابناؤه بمستوى متكافئ 
وعلى درجة واحدة من الحقوق والواجبات 
لنتمكـن مـن تعويـض مـا خسـرناه علـى 
مدى ثالث سـنوات واللحاق بركب الدول 
المتقدمة التي سبقتنا باشواط ومسافات 
بعيـدة ولنحتفـظ بذكريـات هـذه الفتـرة 
واحفادنـا  الوالدنـا  نحكيهـا  المظلمـة 
تكرارهـا  لتجنـب  ودروسـا  عبـرا  لتكـون 
مسـتقبال .. كل النجاح والتوفيق لقواتنا 
البيشـمركة  ولرجـال  البطلـة  االمنيـة 
الشـجعان والمتطوعيـن فـي قتـال االرهـاب 

البغيـض.

عندما يكون 
االرهاب مفيدا 

يعقوب أفرام منصور

خدر خالت بحزاني 

)من وحي أيام الحصار وهجمة داعش جالب الدمار( 
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ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َشيًنا ... َشيًنا ... وَىر 
َشيًنا وَىل دَعرًةا 

 َشيًنيًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا ِاديٌوّم َشيًنا وشًلًما 
لدَعرًةا مًلــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن 
َةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا،وَىرًىَدٌك،مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا 
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًيــْةًٌا دأًنشًيٌوةًٌا وٍعدًةا 
بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
َخنٌو(، وةٌكٌيَرن مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ومبٌوِقرلٌي 
بٌوًقًرا خَبًشا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 

اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل )سٌوًرًيا( 
ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ 
... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ؟ 
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 
ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن؟ وًاكًٌا 

واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا بَدشًةا دنٌينٍوا 
دَعرَةن بَشيًنا ودًلا )ًداِعش(! وعَمرًةا وِبنًًيا 
دًلا دًاِعش!ودَعرًةا باٌيًقًرا،  وِاديٌوّم فٌيشٍلى 
لًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي ةًلٌة ِشنٍْا مَلرَخقًةا َالٌيؤًةا 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 

ٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا سٌوًذًيا شٌج
ِاسًلمًيًةا )ًداِعش(،ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، 
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 
َرًبا وَممرعًًنا بدَةٌكَرخ  وًادٌي َشّنًةا دةًلٌة 
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 

ن بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُو
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، ِاًلا َىر 
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

ٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  واٌيةٌوةًٌا َخّد ًو
ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل 
َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 

ا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا ومٌوشلًمنٍْ
بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا 
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا 

قٌي َفٌةًنا َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا، دًلا َشٌب
َشٌبًطًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةًرن 
سٌوًرًيا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا بَشيًنا 
وشًلًما مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك نَيًخا لًعًلم 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ةٍخيٌة نٌيًشا )) ِلًشَنن سٌوريًًيا 
(ِشرشًيٌوةًٌا وخٌوًدًةا ( ˇ

سيوما سورييا عنكٌبا: سوريا/ ˇ

ˇخزيرن

ˇخدبشبا

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

فٌيشــًلُى مزٌوَيخــًةا ٍعــدًةا دســَبرةًٌا جًبـــو     
(لًةوًةٌبـــــــــٍـْا 2َمكنشًــــــــا ) دَعنًكبًٌــــــــا / 

ــًةا    ــن َدش ــًةا ِم ــذخًقٍنا بــَالٌيؤًةا وَخيًلن وَم
ــا   ــا دنٌوًفًقــ ــّد زٌوًيخًــ ــوِؤو َخــ ــٍوا وَمــ دنٌينــ
ددٌورًةا دًمـــــــــري َافـــــــــٍريم ســـــــــٌورًيًيا 
ــٌورًيًيا   ــًنا ســ ــل ِلشًــ ــٍذا ليٌولًفنًــ دةًلةٌَِعســ
ــُوم     ــا بيـــ ــدًةا َرمًشـــ ــا دٍعـــ ــو ًاًوًنـــ جًبـــ

ــٌيقُوم  ــًبا بســـ  2017/ ايًٌـــــر/ 29دةٍرينبَشـــ
ــٌوٍريٍلى    ــَدٌك مشـ ــر ًىـ ــا، وَىـ ــةًٌا دَعنًكبًٌـ مًبـ
ــٍذا    ــيًنا بىدٌيــــ ــًةا دَشــــ ــا بقَبلــــ زٌوًيخًــــ
ــًنا   ــًةا بِلًشـ ــًةا عٌيرًًقيـ ــُوٌجٌيةًٌا َاٌةًرًنيـ َوبسـ

( 13مري افريم سورييا )دزوخيا دنوفقا ددورةا 
ˇديولفنا لشنا سورييا مبٌةا دعنكٌبا

 

ــٌورًيًيا، وبًــٌةًرُى فٌيشــٍلى ِقريًــا ًيلُوًفــا )      س
َيعقـــُوَ َيوِســـً َبىـــًنم( ِاَجـــرةًٌا دَقدٌيًشـــا 

ــنً   ــليًخا َوبِلًشـ ــُول شـ ــٌورًيًيا، وًاف َفولـ ا سـ
ــُون مًطيبٍْـــا ِةشـــبُوخًةا د)   ًىـــَدٌك زٍمّلّىـ
ــَةر     ــٌورًييًةا ، وبً ــةًٌا س ــن قنٌي ــٌوَيى ( ِم ًىٍليل
ــٌون    ــقُوًفا َاٌبــ ــُورًا ًاِفســ ــى ٌكــ ــُى قٍراٍلــ ِمنًــ
ــا     ــّد ؤًخخًــ ــٌو( َخــ ــرٍبيل عٌيســ ــرًا ) َشــ مَيقــ
ِاَوجًنليًٌــــا ِمــــن كــــةًٌبًٌا َقدٌيشًــــا بِلشًــــًنا     

ٍلى ًاٌبـــٌون مَيقـــرًا ســـٌورًيًيا،وًىَدٌك مـــٌوقرٌب
ــا ِكرًيـــا      ــّد َمملًلـ ــٌو( َخـ ــل َجلـ ) َعًمانٌوٍايـ
خمـــــٌوِةةٍلى جًبـــــٍوى َعـــــل ًاَننًقيـــــٌوةًٌا    
دَملفـــٌوةًٌا دِلًشـــًنا ســـٌورًيًيا َومعـــٌوحبٍلى  
ــا   ــةًٌا مًللًفًنـــــ ــٌوةًٌا َربـــــ وبقٌوَبلًطيٌبـــــ
ــًنا     ــّد َدشـ ــد َخـ ــو ( بَيـ ــؤام ًيكـ ددٌورًةا ) عـ

 دقًلـــــدًا دِدرعًــــــا ، وبًــــــٌةًرى قٍراًلــــــىُ 
ًمخــــــُورًةا ) َفــــــروٌين ِشــــــمعُون ( خــــــدًٌا 
ــرًةا    ــم ) دَعـــ ــفٌيرًةا بِشـــ ــٌوخًةا َشـــ مشـــ
لَدشـــــًةا دنٌينـــــٍوا( مٌوبِســـــمًلُى لِلبٍْـــــا 
ِدمًطيٌبــــٍـْا وِكنشًـــا، وًاف ىًـــَدٌك قٍراًلــــُى    
ــا    ــٌو ( َمملًلــــ ــا َرفــــ ــًةا ) َزرٌيفًــــ ًيلُوفــــ
دًيلُوفٍْـــــا َنفٌيقٍْـــــا ، وبًـــــٌةًرُى فٌيشــــــٍلى    

ا ددًوًذةًٌا قـــدٌيم جلٌيًخـــا ؤٌوذًيـــةًٌا وًشـــكلٍْ
وًىشًــــيًةا ِمــــن اٌويًبًٌــــا وَمفرًينــــٌوةًٌا )    
ــد ًاــاِرن و نــٌور عــؤًام ( ،َوخَبــرةًٌا      َاحَم
ــىْدًوةًٌا     ــنٍْا وَسـ ــا  َدشـ ٌٍٍيـ ــلّىُون مفٌو فٌيشـ
داٌيًقـــرًا َعـــل ًيلُوفٍْـــا َقـــدًميٍْا وًيلُوفٍْـــا     
ــُون   ــا مؤٌوٍللّىــــــ ــا ، َوخبٌوًةمًــــــ َنفٌيقٍْــــــ

ــ   ــُوةًٌا ًمًرًنًيـــ ٍـْا ؤلـــ ــ ــٌون مًطيٌبــــ ًةا ) َاٌبـــ
ــرًا    ــِاً دٌكٌي ــًنا ســٌورًيًيا، وًف دَبشــَمًيا ( بِلشً
ــن )   ــٌةًخا ِمـــ ــٌوٍرًلُى مِلـــ دًادٌي دٌورًةا مشـــ

(  2017/ ايًٌـــــر/ 24ولَىـــــل   _/ نٌيًســـــن 24
( ًيلُوًفــــا 33واٌيّىــــوًا ِمنًينًــــا دًيلُوفٍْــــا ) 

ــاِلم     ــًرا) سً ــٌون مَيق ــى َاٌب ــًةا، واٌيٍل وًيلُوف
يـــــه دُوًذةًٌا ، َعَطـــــالًلى( مَىـــــدًيًنا دكَل

ــٌو(    ــل َجلـــ ــرًا ) َعًمانٌوٍايـــ ــٌون مَيقـــ وَاٌبـــ
ًخيـــــُورًا َعـــــل ًادٌي دٌورًةا َدةًلَةِعســـــٍذا) 

ــ  ، ــُو (   13يـــ ــؤًام ًيكـــ ــًنا ) ِعـــ ( َومَشمًشـــ
ــلّىُون   ــا ددُورًةا ، فٌيشــــ ــوًا َملًفنًــــ اٌيّىــــ
ــٍذا   ـًْىةًٌا مَيقـ ــا َابًٌــــ ًًدًا زٌوًيًخـ ٍـْا  ــ مًطيٌبــ

قًلـــا دِلًشـــًنا وِكنًشـــا َرًبـــا ِمـــن ًيؤُوفٍْـــا خَب
وَمــردٌوةًٌا وٍذًشـــٍنا دشٌوٌةًاسٍْـــا وَممـــٌةًلنٍْا  
ــّد    ــدٌيًنًيا وَخــ ــًيا مــ ــًيةًٌا َدكنٌوشــ دمَطْكســ
ِمنًينًــــــا دَملًفنٍْــــــا دِلشًــــــًنا ســــــًورًيًيا    

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َشيًنا ... َشيًنا ... وَىر 
َشيًنا وَىل دَعرًةا 

 َشيًنيًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا ِاديٌوّم َشيًنا وشًلًما 
لدَعرًةا مًلــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن 
َةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا،وَىرًىَدٌك،مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا 
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًيــْةًٌا دأًنشًيٌوةًٌا وٍعدًةا 
بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
َخنٌو(، وةٌكٌيَرن مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ومبٌوِقرلٌي 
بٌوًقًرا خَبًشا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 

اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل )سٌوًرًيا( 
ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ 
... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ؟ 
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 
ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن؟ وًاكًٌا 

واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا بَدشًةا دنٌينٍوا 
دَعرَةن بَشيًنا ودًلا )دًاِعش(! وعَمرًةا وِبنًًيا 
دًلا دًاِعش!ودَعرًةا باٌيًقًرا،  وِاديٌوّم فٌيشٍلى 
لًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي ةًلٌة ِشنٍْا مَلرَخقًةا َالٌيؤًةا 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 

ٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا سٌوًذًيا شٌج
ِاسًلمًيًةا )ًداِعش(،ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، 
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 
َرًبا وَممرعًًنا بدَةٌكَرخ  وًادٌي َشّنًةا دةًلٌة 
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 

ن بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُو
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، ِاًلا َىر 
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

ٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  واٌيةٌوةًٌا َخّد ًو
ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل 
َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 

ا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا ومٌوشلًمنٍْ
بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا 
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا 

قٌي َفٌةًنا َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا، دًلا َشٌب
َشٌبًطًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةًرن 
سٌوًرًيا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا بَشيًنا 
وشًلًما مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك نَيًخا لًعًلم 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ةٍخيٌة نٌيًشا )) ِلًشَنن سٌوريًًيا 
(ِشرشًيٌوةًٌا وخٌوًدًةا ( ˇ

سيوما سورييا عنكٌبا: سوريا/ ˇ

ˇخزيرن

ˇخدبشبا

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

فٌيشــًلُى مزٌوَيخــًةا ٍعــدًةا دســَبرةًٌا جًبـــو     
(لًةوًةٌبـــــــــٍـْا 2َمكنشًــــــــا ) دَعنًكبًٌــــــــا / 

ــًةا    ــن َدش ــًةا ِم ــذخًقٍنا بــَالٌيؤًةا وَخيًلن وَم
ــا   ــا دنٌوًفًقــ ــّد زٌوًيخًــ ــوِؤو َخــ ــٍوا وَمــ دنٌينــ
ددٌورًةا دًمـــــــــري َافـــــــــٍريم ســـــــــٌورًيًيا 
ــٌورًيًيا   ــًنا ســ ــل ِلشًــ ــٍذا ليٌولًفنًــ دةًلةٌَِعســ
ــُوم     ــا بيـــ ــدًةا َرمًشـــ ــا دٍعـــ ــو ًاًوًنـــ جًبـــ

ــٌيقُوم  ــًبا بســـ  2017/ ايًٌـــــر/ 29دةٍرينبَشـــ
ــٌوٍريٍلى    ــَدٌك مشـ ــر ًىـ ــا، وَىـ ــةًٌا دَعنًكبًٌـ مًبـ
ــٍذا    ــيًنا بىدٌيــــ ــًةا دَشــــ ــا بقَبلــــ زٌوًيخًــــ
ــًنا   ــًةا بِلًشـ ــًةا عٌيرًًقيـ ــُوٌجٌيةًٌا َاٌةًرًنيـ َوبسـ

( 13مري افريم سورييا )دزوخيا دنوفقا ددورةا 
ˇديولفنا لشنا سورييا مبٌةا دعنكٌبا

 

ــٌورًيًيا، وبًــٌةًرُى فٌيشــٍلى ِقريًــا ًيلُوًفــا )      س
َيعقـــُوَ َيوِســـً َبىـــًنم( ِاَجـــرةًٌا دَقدٌيًشـــا 

ــنً   ــليًخا َوبِلًشـ ــُول شـ ــٌورًيًيا، وًاف َفولـ ا سـ
ــُون مًطيبٍْـــا ِةشـــبُوخًةا د)   ًىـــَدٌك زٍمّلّىـ
ــَةر     ــٌورًييًةا ، وبً ــةًٌا س ــن قنٌي ــٌوَيى ( ِم ًىٍليل
ــٌون    ــقُوًفا َاٌبــ ــُورًا ًاِفســ ــى ٌكــ ــُى قٍراٍلــ ِمنًــ
ــا     ــّد ؤًخخًــ ــٌو( َخــ ــرٍبيل عٌيســ ــرًا ) َشــ مَيقــ
ِاَوجًنليًٌــــا ِمــــن كــــةًٌبًٌا َقدٌيشًــــا بِلشًــــًنا     

ٍلى ًاٌبـــٌون مَيقـــرًا ســـٌورًيًيا،وًىَدٌك مـــٌوقرٌب
ــا ِكرًيـــا      ــّد َمملًلـ ــٌو( َخـ ــل َجلـ ) َعًمانٌوٍايـ
خمـــــٌوِةةٍلى جًبـــــٍوى َعـــــل ًاَننًقيـــــٌوةًٌا    
دَملفـــٌوةًٌا دِلًشـــًنا ســـٌورًيًيا َومعـــٌوحبٍلى  
ــا   ــةًٌا مًللًفًنـــــ ــٌوةًٌا َربـــــ وبقٌوَبلًطيٌبـــــ
ــًنا     ــّد َدشـ ــد َخـ ــو ( بَيـ ــؤام ًيكـ ددٌورًةا ) عـ

 دقًلـــــدًا دِدرعًــــــا ، وبًــــــٌةًرى قٍراًلــــــىُ 
ًمخــــــُورًةا ) َفــــــروٌين ِشــــــمعُون ( خــــــدًٌا 
ــرًةا    ــم ) دَعـــ ــفٌيرًةا بِشـــ ــٌوخًةا َشـــ مشـــ
لَدشـــــًةا دنٌينـــــٍوا( مٌوبِســـــمًلُى لِلبٍْـــــا 
ِدمًطيٌبــــٍـْا وِكنشًـــا، وًاف ىًـــَدٌك قٍراًلــــُى    
ــا    ــٌو ( َمملًلــــ ــا َرفــــ ــًةا ) َزرٌيفًــــ ًيلُوفــــ
دًيلُوفٍْـــــا َنفٌيقٍْـــــا ، وبًـــــٌةًرُى فٌيشــــــٍلى    

ا ددًوًذةًٌا قـــدٌيم جلٌيًخـــا ؤٌوذًيـــةًٌا وًشـــكلٍْ
وًىشًــــيًةا ِمــــن اٌويًبًٌــــا وَمفرًينــــٌوةًٌا )    
ــد ًاــاِرن و نــٌور عــؤًام ( ،َوخَبــرةًٌا      َاحَم
ــىْدًوةًٌا     ــنٍْا وَسـ ــا  َدشـ ٌٍٍيـ ــلّىُون مفٌو فٌيشـ
داٌيًقـــرًا َعـــل ًيلُوفٍْـــا َقـــدًميٍْا وًيلُوفٍْـــا     
ــُون   ــا مؤٌوٍللّىــــــ ــا ، َوخبٌوًةمًــــــ َنفٌيقٍْــــــ

ــ   ــُوةًٌا ًمًرًنًيـــ ٍـْا ؤلـــ ــ ــٌون مًطيٌبــــ ًةا ) َاٌبـــ
ــرًا    ــِاً دٌكٌي ــًنا ســٌورًيًيا، وًف دَبشــَمًيا ( بِلشً
ــن )   ــٌةًخا ِمـــ ــٌوٍرًلُى مِلـــ دًادٌي دٌورًةا مشـــ

(  2017/ ايًٌـــــر/ 24ولَىـــــل   _/ نٌيًســـــن 24
( ًيلُوًفــــا 33واٌيّىــــوًا ِمنًينًــــا دًيلُوفٍْــــا ) 

ــاِلم     ــًرا) سً ــٌون مَيق ــى َاٌب ــًةا، واٌيٍل وًيلُوف
يـــــه دُوًذةًٌا ، َعَطـــــالًلى( مَىـــــدًيًنا دكَل

ــٌو(    ــل َجلـــ ــرًا ) َعًمانٌوٍايـــ ــٌون مَيقـــ وَاٌبـــ
ًخيـــــُورًا َعـــــل ًادٌي دٌورًةا َدةًلَةِعســـــٍذا) 

ــ  ، ــُو (   13يـــ ــؤًام ًيكـــ ــًنا ) ِعـــ ( َومَشمًشـــ
ــلّىُون   ــا ددُورًةا ، فٌيشــــ ــوًا َملًفنًــــ اٌيّىــــ
ــٍذا   ـًْىةًٌا مَيقـ ــا َابًٌــــ ًًدًا زٌوًيًخـ ٍـْا  ــ مًطيٌبــ

قًلـــا دِلًشـــًنا وِكنًشـــا َرًبـــا ِمـــن ًيؤُوفٍْـــا خَب
وَمــردٌوةًٌا وٍذًشـــٍنا دشٌوٌةًاسٍْـــا وَممـــٌةًلنٍْا  
ــّد    ــدٌيًنًيا وَخــ ــًيا مــ ــًيةًٌا َدكنٌوشــ دمَطْكســ
ِمنًينًــــــا دَملًفنٍْــــــا دِلشًــــــًنا ســــــًورًيًيا    

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

 األمان... األمان ... ثم 
األمان حتى العودة اآلمنة!

ˇخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط أحمـر
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:اُوَشعًنا َعَمن سٌوًرًيا
دًلا دًاِعش، َشيًنا 

ˇَوشًلًما !
 

)) برٌيــــٌك دًاٍةا َبشٍمى عَليـــكُون ....  شًلًمـــا
ˇدًمريًا َىٍليلٌوَيى (( 

ًوى دًدوٌيـــٌ  ...    اُوَشـــعًنا اُوَشـــعًنا  اُوَشـــعًنا َلـــ
مشٌيًخيٍٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا ؤروُخلّىُون مًبةًٌا 

ــعًنا!   ــًبا داُوَشـ ــُوٌ دَخٌ بَشـ ــا بيـ مبونًينٍٍْا َودَعنًكبًٌـ
َعَمن بَنيٍْ كٍلى بٌوًقرًا وِميٌن مبٌوِقرلٌي لّىُون دفٌي 

بــَاٌةرًا َاو َللــٌوةًٌا، اٌيٍلــى   )ســٌوًرًيا(ِان  مشــٌيًخًيا
قـــُوٍرا كــــا َيومًــــا  وكـــا ًشعةًٌا:ًفيَشــــُ  ، ًلــــا   َب

ّعُ  كٌي ّعُ ,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَ ّعُ  ... أزًَلـن ًلـا كٌيـ َ   
اٌيَمن بـــٌوًقًرا).واٌيّىـــوًا ... َفلَطـــُ  ًلـــا كٌيـــَ ّعُ  

وًاكًٌـا بَ شـًةا دنٌينـٍوا     بةىًٍوا خٌوًرَرن ِمن ) دًاِعـش( 
 اِعـش(! بَطلبٌوُخ دةىًوًيا دَعرَةن دًلـا )دً واديُوٌ 

وًانـٌي ِبـش ًزودًا ِمـن َةرٍةيـن     واُوَشعًنا دًلـا دًاِعـش!   
ــنٍٍْا  ــٌوذَي     ِش ٌٍْةًوَةن وق ــ ــن ًمـ ــ ًةا ِم ــًةا َالٌي مَلرخًق

اٌيّىوًا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعـا  وَاؤًلًيا وَاٌةَرن 
ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا ب ًولًةا ِاسًلًميًةا)دًاِعش(ونَفلًةا 

ــا ســٌوًرًيا،وَىر  مدنٌينــٍوا، ودَدشــًةا  بــٌورِبٍٍلى َعمً
ــ َةٌكَرخ     ــا ب ــا وَممرًعنً ــا َربً ــّ  َخشً ــَ ٌ  َد ًادًٌا  ىً

َيومًــا َمرٌيــرًا وَشــّنًةا دَةرٍةي َلكمٌيــرٌوةًٌا دنِفًلــُى 
ٍٍا،َومةٌوىـةلّىُون بـًةوًةٌبوةًٌا     بٍرًشا دأًنشٍْـا َبرٌي
َربةًٌا بىًو َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشلعٌي َةشـعٌيَةن،  

ًىًنا ِخٍوًا وَمٍدًعًنا ِاًلا َىـر َاُخـيٌن ًفيَشـ      وَقّ مٌي
ــن    ــةًٌا بشــًرًيا ددًاٍةا ِم ــن وًلٌي ــى ِاَل ــَن  دٌيٍل ِكمَىيِم
جًًوٍيــا  دَاٌةَرن ًاوٍكيــٌة ِمــن ِمشــَةاًلنٍٍْا ســٌوًذٍيا،  ِان     

وًٍلـا عَليـ     َلبٍٍْا َاو ٍع ًةا َاو َدًقًلا دَمردٌوةًٌا،
ًْلًيَةيٍْــــ   َوشــــٌبٌيَليٍْ  دمَشــــخَلفًةا دِذنَيــــ  وَة

ــا     ــا فُولٌيطٌيًقيً ــّ  ؤوٌبًينً ــةٌوةًٌا َخ ــَكخًةا واٌي ومٌوش
ــٌوةًٌا      ــ ٌوةًٌا وًاويـ ــا َدةرٌيـ ــرٌيرًا مطـ ــًيا َشـ وسيًًٌسـ

مطـــا  شـــًريًةا  َويـــ ٌيًعا وًفســـُوعًةا مٌودَرشـــًةا
ــا    ــا قرًبًٌ ٍٍا، وًىنً ــا  دَعســًقًوةًٌا وِقطــ ــٍلى ِجليً فٌيش

ــى  ــلًمنٍٍْا دٌيٍلـــ ــٌوًذيٍٍْا ومٌوشـــ ــٌة ســـ ــوًف َبيًنـــ نٍٍْا ًســـ
َوذىٌيبًٌٍيــا  وًاا اٌيٍلــى كٌوًةشٍْــا  (متشــ دينَوخلٌي ٍْا)

وِخـــًٍيٍنا بِشـــًما دًةودٌيـــةًٌا ِاســـًلًميًةا دِمطـــا     
، ِاًلا اٌيٌة أخًينًٍْوةًٌا واٌيسـُوٍذا  وعٌوٌةرًاَشلٌيطٌوةًٌا 

ٍٍٍنا ًةوٍْديًـةًٌا     كنٌوشًييٍٍْا وَمٍدٌوةًًٌنٍيا َبينًـٌةّىُون وأخـ
،دًلا َشــٌبقٌي َفــٌةًنا  يٍْةًًٌنًيةًٌاوَةشــعاٌينًــا َســجيًٌٍْاةًٌا  

ــا ددًرٍعــا َاٌةًرن   َشــٌبًطًيا دمَفروشــلّىُون،وًمرًيا َاًلىً
َاؤًلًيا ٍبيٌةَنىـٌٍين وَدعـرٌي ًانـٌي سـٌوًذٍيامًلٌةًوَةيٍْ      
ˇ...وفٌوشٌون بَشيًنا.

ˇ

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌ  
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ˇسوريا/ عقيبوٌةا: ؤخل سرجيس

فٌيشـــٍلى ِدرًيـــا وســـٌيًما مَطكًســـًنا دًولـــًةا  
ــش(      ــاٌ ) دًاِعـ ــًر  وًشـ ــو عٌيـ ــًلًميًةا ًلـ ِاسـ

ًًٍقٍيا    ســٌوذًيٍيا مشـــٌيًخيٍٍْا   سًــوًفًنا كَليــ  عٌيـــ
ــّنًةا    ــ  َشــ ــٍلى ِعَليــ ــٍْةًٌا دكِفشــ ــو ِفنًيـــ لًــ

ــٍْةًٌا )    4102 ــةًٌا جًبًٌيًــــ ــّ مٌي ةًلـــ ثالالالالال    َقـــ

(واٌينًــــا : ةَركــــًةا وشــــبٌَقًةا َاو   إختيالالالال    
ــَقلًةا    ــَ اةًٌا َاو شــ ــا وَمــ ــًةا دَمٌكسًــ ىَبلــ

 لمغالالالال   إم  إفالالالال    الالالال   دًةودٌيــــةًٌا ِاســــًلًميًةا )

ــَ ٌ    لجزيالالالالإم  إفالالالال  إستمالالالال      الالالال     ــر ىًــ (، وَىــ
ــا !!!   كَليـــ  ســـٌوًذٍيا ِامرلّىـــُون ًلـــا ًلـــا ًلـ

ــ ،    ــٌبقلّىُون ًمٌةًوَةيٍْــــ ــُون وشــــ وةروكلّىــــ
(  لحملالالالإ ا   لةجمالالالإ وبًىـــو ًشـــوًفا دَمَســـقًةا )

ــًةا    ــوؤو   وَدشـــ ــًةا دًمـــ ــرًةا مٌ ٌيّنـــ ددًعـــ
أًنشٍْــــا دنٌينــــٍوا ىًــــَ ٌ  مٍ لّىــــُون َخــــّ كًما 

ــى     ــَ ٌ  ِ ٌكٍلـ ــر ًىـ ــ  ، وَىـ ــرٌي لًبَةيٍْـ دَدعـ
ــّ مٌي     ــٌو(  َقــ ــرٍبيا عٌيســ ــا ) َشــ ــا َكىنًــ َابًٌــ
ــ ًةا   ــو ٍعـ ــ ٌيًما  ًلـ ــا َوىـ َمـــٌ ًدا  ُخرٌيبًٌـ
ــُوذًيٍيا   ــَنم  دســـــ ــري َبىـــــ ــرًا دًمـــــ دَديـــــ
ــٌةٌولٌيًقيٍٍْا  بـــــَةًِنا دًمـــــوؤو  وٌيٍلـــــى   َقـــ
مــــٌورمرًا ومٌوعليًــــا  ايٍْــــً ٍةى وكم ًٍلــــا  

ًٍبــــــةًٌٍنا )بشًــــــوًةفٌوةًٌ ــم ق ( فقالالالالالال  ل  ا َعــــ
( مشـــيًٍْخًيةًٌا  صالالال   وَخيًٍْلـــًوةًٌا وسٌيًســـًٍيةًٌا )

ــَةر دعًــــرٍةى لــــَ يرًا      ــا بَاــــًكا بًــ مٍَينٍْــ
ــ ًعرِةى    ــَةر َمـ ــا  ًبـ ــّ كًما يًومٍْـ ــّ ٌ َخـ مَقـ
ــًلًميًةا     ــًةا ِاس ــًنا دًدول ــ ًا دمَطَكسً ــن  اٌي ِم
) دًاِعـــــش(، وفٌيشـــــلّىُون مـــــٌودعرًا ِمـــــن    

ــ  ًٍبـــةًٌٍنا ِمـ يًٍْلـــًوةًٌا دؤومـــ ًا َعًمًيـــا )   ن َخق
دشـــــــٌولًطنٌوٌة  ( دَنقٌيًفـــــــا لحشالالالالالالالي  لشالالالالالالال   

ــ ٍلى    ــًبا  دفٌيــ ــا دَخ بَشــ ــًةا يًومًــ عٌيرًًقيــ
دٌيٍلــــى نفٌيًلــــا ىًــــن َديــــرًا      4102/ 00/ 41

مًبــــــةًٌا د) ٌكـــــــُ ر ِالـــــــًي (  برٌوخًقـــــــا  
ــٌة  ــا   01قٌورًباٌيــ ــن َةِنًــ ــةٍذا ِمــ كٌيلُوٍميــ

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
رٌبلى داعشموُخكد ˇ

 

ــش زً    ــَةر ِب ــن بً ــوؤو  ِم ــًةا دمً ــن دمٌ يّن ودًا ِم
ــنٍٍْا ِمـــ  ــن ِشـ ْـٍا  نَةرٍةيـ ــ ــلَطنًةا دًاٌجُوِنسٍطـ َشـ

ــرٍبيا   لجةالالال  يي ) ــا ) َشـ ( ِاٍلـــى. وأِمرٍلـــى َابًٌـ
عٌيســــٌو ( دَوكٌيلــــٌوةًٌا د) رــــرًان  فــــٍر ( : 
ــٌة     ــا بًيـ ــًنا وَكاٌيًبـ ــا وَخًشـ ــوون ف ٌيًخـ ــا ٌيـ ًاًنـ
وَدــّ  ِعــً ًنا ، ومــٌوزودٍلى َابًٌــا ) َشـــرٍبيا(     

ا اًلنـــٌي دٌوًكنٍٍْـــا  : ف ٌيًخـــا  ٌيـــٍون  بـــ ًعرةً  
ًٍيـــــًةا دًىنًــــــا    وَاٌةًذًوةًٌا مقٌودشٍْـــــا  وًد
ــّنًةا     ــ ٌٍالٌي َشـ ــٍوى  وقـ ــلٌي ًلـ ــرًا  دفٌيشـ َديـ
ــً ًنا     ــّ  ِع ــر َد ــًرا، وَى ــًنا دَدي ــا  دٍرشً وَفلٍج
ًٍيــــٍةى  لىًــــٌ  َايًكًنيــــٌوةًٌا  مجٌيــــرًا ٌيــــوون ًد
ةٌبٌيــرًةا وبٌيشــًةا ، وًادًا ِمنــ ٌي كَممـــرو     

ٌَ َدشًــــا َر ــ ــا)  ِلــ ــٌوِةةٍلى َابًٌــ بًــــا، َوِــ
ــَنم وخًــٍةى      ــري َبى ــرًا دمً ــرٍبيا( ٍرد دَدي َش
ــرًا     ــًةا دٌكًٍقـ ــرًةا وبًنيـ ــُى دًعـ ــرًا : وٌيًلـ ًسـ

ــًيًيا )  ــًردًٌا كنٌوشـ ــا  لمسالالاليإل   اتمالالال س  وجـ ( ًدًىـ
وًقٍاًمًيـــــا  ٌيًلـــــُى َعســـــقٌوةًٌا َكبٌيــــــرًةا،    
ــ    ــ  ، مٌوِق ٌيَليٍْـ ــُور لًبَةيٍْـ ــٌوزودٍلى: ُخـ ومـ

ــ  ــ  قٌوربًٌاٌيــ ــا )  01ٌة ِمَنيــ ــى َابًٌــ ٍٍاٍلــ % وُخ
ــَمٌكًةا   ــًةا وَمســـ ــُى قَفخـــ َشـــــرٍبيا( :دٌيًلـــ

ــًٍوةًٌا )  ــٌي مٌٍيـــ ــا  الالالالال     دًانـــ ( وبٌولًبلًٍـــ
َبيًنــٌة ًةودًيـــٍْةًٌا بًىــٌ  فنٌيــةًٌا ًبــَةر مًــا       
ــةًٌا     ــقةًٌا َربـ ــةًٌا عَسـ ــُى  وًلٌيـ ــى ٌيًلـ دبٍراٍلـ
ِاًلــا َاُخــيٌن ٌيّىــوًُخ  ِعــٍٍيا وةكٌيٍلــا َعــا       

ــِ ر  ــٌبرًا ، َوخـ ــو   َسـ ــرٍبيا( ًلـ ــا) َشـ ٍلى َابًٌـ
ًٍبـــةًٌٍنا وَخيًٍْلـــًوةًٌا  عٌينٍْـــا  َديـــرًا  َعـــم ق
دَضـــًكا ِمـــن سٌيًســـًٍيةًٌا دســـٌوًذٍيا و عٌينٍْـــا 
ــٌوٌة   ٍٍا دَنقٌيفــــ ــ ٍٍا دَابًٌــــ ــ ــا وَاسًــــ ؤلٌيبٍْــــ

 لكٌوًنًشا د)) ِةٌجمٍْا بًبلٌيُون(( 

ــا كت  الالالالالالالو  الالالالالالال  لي   ) ــلّىُون فلٌيخٍْـــــ ( دفٌيشـــــ
ـــٍا   ــن سٌوًذيــ ــكٌيمٍٍْا ِمـ ــا   َوسـ ًًٍقٍيا  ِمطـ ــ عٌيـ

ــًةا    ــًنا ددًولـــ ــا  مَطكًســـ ــا وفًلًشـــ قرًبًٌـــ
ــرًا     ــٍاد دٌكٌيـــ ــش( ، وَفـــ ــًلًميًةا) دًاِعـــ ِاســـ
دفٌيشــلّىُون ســـٌوًذٍيا  بعٌيــًر  ردٌيفٍْـــا  ِمـــن   
ــٌين(    ــا  )دَؤًدٌ خســـــ ــًةا دمَطكًســـــ نَفلـــــ
ِل شٍْــا َذٍبــا ، واٌيّىــوًا ِمنًينًــا  دســٌوًذٍيا     

ــ   ــن ) مٌيليُوًنـ ــش ًزودًا ِمـ ــًر   ِبـ ــو عٌيـ ا( ًلـ
َقــــّ ٌ دكبًٌشــــًةا وكٌبٌوشــــًيا  َامرٌيًكًيـــــا     

وًدىًــــــــا فٌيشــــــــلّىُون      4110بَشــــــــّنًةا 
 قٌورًباٌيٌة
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ٌ د
ــُو
بيـ
ــا 
ًكبًٌـ
َعن
د

ّىُون
 ل
فٌي
د

 
َمن 
 َع
َنيٍْ
ى ب
كٍل
يٌن 
وِم
رًا 
ٌوًق
 ب
لٌي
ِقر
بٌو
م

ـى     
ٌيٍلـ
، ا
ةًٌا
ــٌو
َ ل

َاو 
رًا 
َاٌة
بــ
ِان 
ًيا(
ٌوًر
ســ
ا )
ًخًي
شــٌي
م

ــا   
ًلــ
 ،  ُ

َشــــ
ًفي
ةًٌا:
ًشع
ـا 
كــ
  و
ــــا
ومً
ا َي
كــــ
ٍرا 
ــُو
َبقـ

     ُ
َ ّع
كٌيـ
ـا 
ن ًل
زًَلـ
. أ
..  ُ

َ ّع
 كٌي
ًلا
ُخ 
عَر
, َد
,, ُ
 ّع
كٌي

ٌيَم
ا)ا
ًقرً
ـــٌو
ا ب
ـــوً
ٌيّى
وا
.  ُ
َ ّع
كٌيـــ
ــا 
 ًلـ
ــُ 
َطـ
َفل
 ...

ن  ٍوا     
ٌينـ
دن
ًةا 
َ شـ
ا ب
ًاكًٌـ
( و
ِعـش

دًا
ن ) 
 ِم
ًرَرن
خٌو
ٍوا 
ةىً
ب

ش(!   
ِعـ
دًا
ا )
دًلـ
َةن 
َعر
ا د
وًي
ةىً
ُخ د

بٌو
َطل
ٌ ب

يُو
اد
و

يـن       
رٍة
 َة
ِمـن
دًا 
ًزو
ش 
 ِبـ
نـٌي
وًا
ش! 
ِعـ
دًا
ـا 
دًل
ًنا 
َشع
اُو
و

     
ذَي
ــٌو
وق
َةن 
ٌةًو
ًمـــْـٍ
ــن 
 ِم
ًةا
ٌيــِ
َال
ًةا 
قــ
رخً
َر
نٍٍْا 
ِشــ

ٌوًذ
 س
َمن
 َع
وًا
ٌيّى
وا
ًيا 
ؤًل
ن َا
ٌةَر
وَا

ـا  
ٌيًع
زد
ا َو
ٌيًش
شٌج
ًيا 

ًةا 
َفل
ون
ش(
اِع
ا)دً
يًة
ًلًم
ِاس
ًةا 
ول
ب ً
ٍيا 
ٌيبًٌ
ذى
نٌي 
ن ًا
ِم

َىر  
ا،و
ًرًي
ســٌو
ــا 
َعمً
ٍلى 
ِبَ
ٌور
بــ
وم
ا، 
نــٍو
دنٌي
ًةا 
َدشــ
د

دًٌا     
خ ًا

ٌكَر
 َة
بــ
ــا 
ًعنً
مر
وَم
ــا 
َربً
ــا 
َخشً
ــّ  
َد
  ٌ َ
ىًــ

ــُى 
ِفًل
دن
ةًٌا 
رٌو
مٌيــ
َلك
ٍةي 
َةر
ا د
ّنًة
وَشــ
رًا 
رٌيــ
 َم
مًــا
َيو

ًنشٍْـ 
دأ
ًشا 
بٍر

ةًٌا   
ٌبو
وًة
بـًة
ُون 
لّى
ىـة

ةٌو
َوم
ٍذا،
رٌي
ا َب

َةن،  
عٌي
َةشـ
عٌي 
َشل
دد
ب 
َسَب
ًما 
كُو
ا أ
وًم
و َي
بىً
ةًٌا 
َرب

     
يَشـ
يٌن ًف

ُخـ
ر َا
َىـ
ًلا 
ا ِا
ًعًن
َمَد

ا و
َوً
 ِخ
ًىًنا
مٌي 
َقّ 
و

ِمــن   
ٍةا 
دًا
ا د
ًرًي
بشــ
ةًٌا 
لٌيــ
ن وً
َلــ
ى ِا
ٌيٍلــ
  د

ِمــَن
َىي
ِكم

ٌوذً    
ســ
نٍٍْا 
اًل
ــَة
ِمش
ــن 
 ِم
ــٌة
وٍكي
ن ًا
ٌةَر
دَا
ا  
ًوٍيــ
جً

ِان 
ا،  
ٍي

ةًٌا،
دٌو
َمر
ا د
ًقًل
َد
َاو 
ًةا 
ٍع 
َاو 
بٍٍْا 
 َ

 
    
َليـ
 ع
ٍلـا
وً

  
َليٍْ
ٌبٌي
شــــ
  َو

يٍْــــ
ًيَة
ًْل

وَة
  
َيــــ
ِذن
ا د
فًة
خَل
َشــــ
دم

ــا    
ًقيً
طٌي
لٌي
فُو
ــا 
ٌبًينً
ّ  ؤ.
َخــ
ةًٌا 
ةٌو
اٌيــ
ا و
خًة
ــَك
ٌوش
وم

ةًٌا     
ــٌو
ويـ
وًا
ةًٌا 
ٌِو
ٌيـــ
ةر
ا َد
طـــ

 م
رًا
رٌي
َشـــ
ًيا 
ًســـ
سيًٌ
و

ا  
طـــ
 م
ًةا
شـــ
دَر
مٌو
ًةا 
ُوع
ســـ
وًف
ًعا 
 ٌي
يـــ
َو

ًةا 
ًري
شـــ

ــا    
ليً
 ِج
ٍلى
ٌيشــ
ا ف
بًٌــ
قرً
ــا 
ًىنً
، و
ٍذا
طــ
وِق
ةًٌا 
ًقًو
ســ
دَع

نٍٍْا   
وًف
ـــــ
 ًس
ًمنٍٍْا
ـــل
شــ
مٌو
ا و
ًذيٍٍْ
ـــٌو
ســ
ٌة 
ـــــ
َبيًن
ــى 
ٍلـــ
دٌي

ــا 
ًةشٍْ
كٌو
ــى 
ٌيٍل
ٌ ا
وًا
ا  
بًٌٍيــ
ىٌي
َوذ
ين( 
 د
تشــ
)م
ٍٍِْا
لٌي
َوخ

ـا     
طــ
دِم
ًةا 
ًمي
ــًل
ِاسـ
ةًٌا 
ٌيـــ
ود
دًة
ًما 
ِشـــ
ا ب
ذًيٍن
ِخـــ
و

ًوةًٌ
خًينٍْ
ٌة أ
 اٌي
ًلا
، ِا
ًرا
ٌوٌة
وع
ةًٌا 
طٌو
لٌي
َش

ٍذا  
سـُو
واٌي
ا 

ةًٌا    
ديًـ
ًةوٍْ
ٍنا 
خـٍذ
وأ
ُون 
ٌةّى
ينًـ
ا َب
ةًًٌنٍي
دٌو
َمذ
ا و
شًييٍٍْ
نٌو
ك

ًنا     
ــٌة
ٌي َف
ٌبق
َشــ
ًلا 
ا،د
ًيةًٌ
ةًًٌن
عيٌٍْ
شــ
وَة
ةًٌا 
جيًٌٍْا
َســ
ــا 
اٌينً

ًرن  
َاٌة
ــا 
ًرٍع
دد
ــا 
ًلىً
ا َا
رًي
وًم
ُون،
لّى
شــ
َفر.
دم
ًيا 
ًط
َشــٌب

      
َةيٍْ
ٌةًو
ًر
ًذٍيا
سـٌو
ـٌي 
 ًان
رٌي
عـ
وَد
ٌين 
ىـذ
ٌةَن
ٍبي
ًيا 
ؤًل
َا

وف
...

ًنا.
َشي
ن ب
شٌو
ٌو

ˇ

ˇ

أًن
ًنا 
ِا

يِم
مَى
ن َد
 َم
َخيٍٍْا

ا و
خًًم
نٌو
ا د

ن 
 بٌي

ا .
ٌيٍخ
ٌة ن
منٌو

ِفن 
وًا

 

ًيا 
ًمر
ٍلى 
َىٌب
ًلم 
لًع
ًخا 
نَي

ٌوٌ  
ىر
نٌو
و ى.
ِاٍل
  
ًدِن
ا د
ٌيًنًي
َام

 

 

من
دع

ٌةا 
يس

فذ
من 

 

 

ال
: ؤ
ٌةا
بو
قي
 ع
يا/
ور
س

يس
رج
 س
خ

ˇ

ًةا  
لـــ
دًو
ًنا 
ًســـ
َطك
 م
ًما
ســـٌي
ا و
ًيـــ
ِدر
ٍلى 
شـــ
فٌي

ش(     
ِعـــ
دًا
 ( ٌ
ـــا
وًش
  
ــًر
عٌيـ
ــو 
ً ـ
ًةا 
ًمي
ـــًل
ِاس

ا     
ًخيٍٍْ
شـــٌي
 م
ًيٍيا
ٌوذ
ســ
ٍيا 
ذًًق
عٌيـــ
  
َليــ
ا ك
ًفًن
ــو
سً

ٍلى  
شــــ
كِف
ا د
ــْـٍةًٌ
ًيـــ
ِفن
ــو 
 ًــ

ًةا 
ـــّن
 َشـ
ــ 
َليــ
ِع
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ا )  
ــْـٍةًٌ
يًــــ
جًبًٌ
ةًٌا 
ـــــ
ةًل
مٌي 
ـــّ 
َقــ

 
  
ال 
ثالالالال

 
  
الالالال 
ختي
إ

َاو   
ًةا 
بٌَق
شــــ
ا و
ــًة
كــ
ةَر
ا : 
نًــــ
واٌي
)

ًةا   
َقل
شــــ
َاو 
ةًٌا 
َ ا
َمــــ
ا و
سًــــ
َمٌك
ا د
ــًة
لــ
ىَب

ا )
يًة
ًلًم
ســــ
ا ِا
ــةًٌ
دٌيــ
ًةو
د

 
  
  الالالال
الالال  
إفال
  
 إم
الال  
مغالال
     ل
 الالالال
  
  
الالالال 
ستم
  إ
فالالالال
  إ
إم
زيالالالال
لج
 

   ٌ َ
ىًــــ
ــر 
َىــ
، و
)

ًذٍيا
ـــٌو
 س
ــ 
َليـ
ك

 
ـــا
ن ًل
ـــُو
لّى
مر
ِا

 
 !!!
ــا 
 ًلـ
ـــا
ًل

   ، 
ـــــ
َةيٍْـ
ٌةًو
 ًم
ّىُون

قل
ــٌب
شــــ
ن و
ــُو
ّىــــ

كل
ةر.
و

ا )
قًة
َســـ
دَم
ًفا 
ـــو
و ًش
ًىـــ
وب

 
مالالالإ
ةج
  ل
 ا 
لالالالإ
حم
 ل

 ) ًةا   
ـــــ
َدش
  و
ؤ. 
ــو
ًمـــ
ا د
ــًة
ّنـــ
ٌ ٌي
 م
ًةا
ـــر
ًعــ
دد

ــا 
شٍْــ
أًن
ًما 
ّ ك
َخــــ
ُون 
ّىــــ
ٍِل
 م
 ٌ َ
ىًــــ
ٍوا 
نــــ
دنٌي

ــى    
ٌكٍلـ
 ِ
  ٌ َ
ًىـــ
ــر 
َىـ
، و
  
يٍْـــ
ًبَة
ٌي ل
ــر
عـ
دَد

مٌي    
ــّ 
َقــ
ٌو(  
ســــ
عٌي
يا 
رٍب
َشــــ
ا ) 
نًــــ
َكى
ــا 
بًٌــ
َا َمـــ

ًةا  
ـــ 
 ٍع
ـــو
 ً
ا  
ٌيًم
ـــ 
َوى
ــا 
ٌيبًٌـ
ُخر
ا  
ًد
 ٌ

ٍيا  
ذًي
ـــُو
ســــ

  د
َنم
ـــــ
ىــ
ي َب
ـــر
ًمــــ

ا د
ـــرً
يــــ
دَد

ــى  
ٍلـــ
وٌي
ؤ.  
ـــو
ًمــ
ا د
ًِن
ــَة
بـــ
ا  
ًقيٍٍْ
لٌي
ٌةٌو
ـــــ
َق

ا  
ٍلــــ
مًِ
وك
ى 
ً ٍة
يٍْــــ
  ا
ـــا
ليًـ
ٌوع
وم
رًا 
رم
ـــٌو
مـ

ا ) 
ةًٌٍن
ـــــ
ًذبـ
م ق
ـــــ
َعـ
ةًٌا 
فٌو
وًة
ـــــ
بشًـ

  
  ل
قالالالالالال
ف

 )
ا )
ًيةًٌ
ـــذ
ٌيًس
وس
ةًٌا 
ـــًو
يًٍْل
وَخ

  
صالالال 

 
ةًٌا 
ًخًي
شـــيٌٍْ
 م
)

َ ــــ 
ا ب
نٍْــــ
مََي

رًا   
َ ي
لــــ
ى 
رٍة
عًــــ

ر د
ــَة
بًــ
ًكا 

ى   
رِة
 ًع
َمـــ
َةر 
ًبـــ
ا  
مٍٍْـــ
يًو
ًما 
ّ ك
َخـــ
 ٌ
ـــّ 
مَق

ًةا    
ًمي
ــًل
ِاس
ًةا 
لــ
ًدو
ا د
سًــًن
َطَك
دم
 ًا 
اٌيــ
ــن  
ِم

ــن    
ِمـــ
رًا 
دع
ــٌو
مـــ
ُون 
لّى
ـــــ
ٌيش
وف
ش(، 
ـــــ
اِع
) دً

ِمـــ 
ٍنا 
ــةًٌ
ذًبـ
ق

ا )   
ًيـــ
َعًم
 ًا 
مـــ
دؤ.
ةًٌا 
ــًو
يًٍْلـ
 َخ
ن   
الالال 
شالالالال
  ل
الالالالي
شالالال
لح
 

ـــا
ًفــــ
قٌي
دَن
 )

 
ٌوٌة 
ًطن
ٌول
ـــــ
شــ
د َشــــ 
 ب
دَخ
ــا 
مًــ
يًو
ًةا 
يــــ
رًًق
عٌي

ٍلى 
ـــ 
فٌيـ
  د
ًبا
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رًا    
يــــ
ن َد
ىًــــ

ــا 
ًلــ
نفٌي
ـى 
ٍلـــ
دٌي

ــا  
ـــــ
خًق
رٌو
  ب
س(
ــــًي
لـــ
ر ِا
ـــُِ
ٌكــــ
د) 
ةًٌا 
ـــــ
مًبـ

ٌة 
ٌيــــ
ًبا
ٌور
ق

01 
ــا  
ِنًــ

ن َة
ِمــــ
ٍذا 
ــة
ٍميــ
لُو
كٌي

دا 
سى

نم 
بى

ري 
دم

را 
لدي

ون 
لى

عر
ا د

قي
يذ

ا ع
خْي

شي
م

كد
وُخ

م
عش

دا
ى 

ٌبل
ر

ˇ
 

ــن    
 ِم
دًا
ًزو
ــش 
ر ِب
ــَة
ن بً
ِمــ
ؤ.  
ــو
دمً
ًةا 
يّنــ
مٌ 
د

ِمـــ 
نٍٍْا 
ِشـــ
ـــن 
ٍةي
َةر

 ن
ْـٍا 
ٍطـــ
ِنس
ٌجُو
دًا
ًةا 
َطن
ـــل
َش

(
ي 
  ي
جةالالال
 ل

ا )
بًٌـــ
ى َا
ٍلـــ
ِمر
وأ
ى. 
ٍلـــ
( ِا

 
يا 
رٍب
َشـــ

 : )
ٍر 
فــــ
س 
رًان
رــــ
د) 
ةًٌا 
ـــٌو
ٌيلـ
َوك
( د
ــٌو 
ســ
عٌي

ٌة    
ًيـــ
ا ب
ًبـــ
َكاٌي
ا و
ـــًن
َخًش
ا و
ًخـــ
ٌِي
ن ف
ـــو.
ا ٌي
ًنـــ
ًا

ا(     
ٍبي
ـــر
) َش
ـا 
َابًٌـ
ٍلى 
ز.د
ــٌو
وم
ا ، 
ً ًن
ِعــ
ـّ  
َدـ
و

ـا     
ًكنٍٍْــ
دٌو
ـٌي 
اًلنــ

ًةا 
ًعر
ــ 
 بـ
ٍون 
ٌيـــ
ا  
ًخـــ
ٌِي
: ف

ــا   
نًــــ
دًى
ًةا 
ـــــ
ًدًَي

  و
ـــا
شٍٍْــ
ٌود
مق
ةًٌا 
ًذًو
َاٌة
و

ـــ ٌٍ  
وق
ى  
ــٍو
ً ـ
لٌي 
شـــ
فٌي
  د
رًا
يـــ
َد

ًةا 
ـــّن
ٌي َش
ال

ًنا    
ِعــً 

ــّ  
َد
ــر 
وَى
ا، 
يــًر
دَد
ًنا 
شًــ
دٍر
ا  
ٍجــ
َفل
و

ةًٌا 
ـــٌو
ًنيـ
يًك
ٌ  َا
ىًــــ
  ل
ٍةى
يــــ
ًدًَ

و.ن 
ٌيــــ
رًا 
ٌيــــ
مج

     
ـــر.
َمم
ٌي ك
ــ 
ِمن
دًا 
وًا
ا ، 
ــًة
ٌيش
وب
ًةا 
ــر
ٌبٌي
ة

ا)  
بًٌــــ
ى َا
ةٍل
ٌوِة
بــــ

، َو
ـــا
َربًـ
ــا 
شًــ
َد
 ٌَ
ِلــــ

ى     
ــٍة
وخً
َنم 
ىــ
ي َب
ــر
دمً
رًا 
َديــ
د د
( ٍر
يا
رٍب
َشــ

ًةا  
ـــر
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ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َشيًنا ... َشيًنا ... وَىر 
َشيًنا وَىل دَعرًةا 

 َشيًنيًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا ِاديٌوّم َشيًنا وشًلًما 
لدَعرًةا مًلــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن 
َةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا،وَىرًىَدٌك،مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا 
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًيــْةًٌا دأًنشًيٌوةًٌا وٍعدًةا 
بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
َخنٌو(، وةٌكٌيَرن مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ومبٌوِقرلٌي 
بٌوًقًرا خَبًشا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 

اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل )سٌوًرًيا( 
ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ 
... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ؟ 
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 
ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن؟ وًاكًٌا 

واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا بَدشًةا دنٌينٍوا 
دَعرَةن بَشيًنا ودًلا )ًداِعش(! وعَمرًةا وِبنًًيا 
دًلا دًاِعش!ودَعرًةا باٌيًقًرا،  وِاديٌوّم فٌيشٍلى 
لًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي ةًلٌة ِشنٍْا مَلرَخقًةا َالٌيؤًةا 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 

ٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا سٌوًذًيا شٌج
ِاسًلمًيًةا )ًداِعش(،ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، 
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 
َرًبا وَممرعًًنا بدَةٌكَرخ  وًادٌي َشّنًةا دةًلٌة 
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 

ن بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُو
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، ِاًلا َىر 
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

ٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  واٌيةٌوةًٌا َخّد ًو
ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل 
َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 

ا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا ومٌوشلًمنٍْ
بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا 
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا 

قٌي َفٌةًنا َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا، دًلا َشٌب
َشٌبًطًيا دمَفِرشلّىُون،وًمريًا َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةًرن 
سٌوًرًيا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا بَشيًنا 
وشًلًما مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك نَيًخا لًعًلم 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ةٍخيٌة نٌيًشا )) ِلًشَنن سٌوريًًيا 
(ِشرشًيٌوةًٌا وخٌوًدًةا ( ˇ

سيوما سورييا عنكٌبا: سوريا/ ˇ

ˇخزيرن

ˇخدبشبا

ˇ

ريياسو ˇ

ˇ

ˇ

فٌيشــًلُى مزٌوَيخــًةا ٍعــدًةا دســَبرةًٌا جًبـــو     
(لًةوًةٌبـــــــــٍـْا 2َمكنشًــــــــا ) دَعنًكبًٌــــــــا / 

ــًةا    ــن َدش ــًةا ِم ــذخًقٍنا بــَالٌيؤًةا وَخيًلن وَم
ــا   ــا دنٌوًفًقــ ــّد زٌوًيخًــ ــوِؤو َخــ ــٍوا وَمــ دنٌينــ
ددٌورًةا دًمـــــــــري َافـــــــــٍريم ســـــــــٌورًيًيا 
ــٌورًيًيا   ــًنا ســ ــل ِلشًــ ــٍذا ليٌولًفنًــ دةًلةٌَِعســ
ــُوم     ــا بيـــ ــدًةا َرمًشـــ ــا دٍعـــ ــو ًاًوًنـــ جًبـــ

ــٌيقُوم  ــًبا بســـ  2017/ ايًٌـــــر/ 29دةٍرينبَشـــ
ــٌوٍريٍلى    ــَدٌك مشـ ــر ًىـ ــا، وَىـ ــةًٌا دَعنًكبًٌـ مًبـ
ــٍذا    ــيًنا بىدٌيــــ ــًةا دَشــــ ــا بقَبلــــ زٌوًيخًــــ
ــًنا   ــًةا بِلًشـ ــًةا عٌيرًًقيـ ــُوٌجٌيةًٌا َاٌةًرًنيـ َوبسـ

( 13مري افريم سورييا )دزوخيا دنوفقا ددورةا 
ˇديولفنا لشنا سورييا مبٌةا دعنكٌبا

 

ــٌورًيًيا، وبًــٌةًرُى فٌيشــٍلى ِقريًــا ًيلُوًفــا )      س
َيعقـــُوَ َيوِســـً َبىـــًنم( ِاَجـــرةًٌا دَقدٌيًشـــا 

ــنً   ــليًخا َوبِلًشـ ــُول شـ ــٌورًيًيا، وًاف َفولـ ا سـ
ــُون مًطيبٍْـــا ِةشـــبُوخًةا د)   ًىـــَدٌك زٍمّلّىـ
ــَةر     ــٌورًييًةا ، وبً ــةًٌا س ــن قنٌي ــٌوَيى ( ِم ًىٍليل
ــٌون    ــقُوًفا َاٌبــ ــُورًا ًاِفســ ــى ٌكــ ــُى قٍراٍلــ ِمنًــ
ــا     ــّد ؤًخخًــ ــٌو( َخــ ــرٍبيل عٌيســ ــرًا ) َشــ مَيقــ
ِاَوجًنليًٌــــا ِمــــن كــــةًٌبًٌا َقدٌيشًــــا بِلشًــــًنا     

ٍلى ًاٌبـــٌون مَيقـــرًا ســـٌورًيًيا،وًىَدٌك مـــٌوقرٌب
ــا ِكرًيـــا      ــّد َمملًلـ ــٌو( َخـ ــل َجلـ ) َعًمانٌوٍايـ
خمـــــٌوِةةٍلى جًبـــــٍوى َعـــــل ًاَننًقيـــــٌوةًٌا    
دَملفـــٌوةًٌا دِلًشـــًنا ســـٌورًيًيا َومعـــٌوحبٍلى  
ــا   ــةًٌا مًللًفًنـــــ ــٌوةًٌا َربـــــ وبقٌوَبلًطيٌبـــــ
ــًنا     ــّد َدشـ ــد َخـ ــو ( بَيـ ــؤام ًيكـ ددٌورًةا ) عـ

 دقًلـــــدًا دِدرعًــــــا ، وبًــــــٌةًرى قٍراًلــــــىُ 
ًمخــــــُورًةا ) َفــــــروٌين ِشــــــمعُون ( خــــــدًٌا 
ــرًةا    ــم ) دَعـــ ــفٌيرًةا بِشـــ ــٌوخًةا َشـــ مشـــ
لَدشـــــًةا دنٌينـــــٍوا( مٌوبِســـــمًلُى لِلبٍْـــــا 
ِدمًطيٌبــــٍـْا وِكنشًـــا، وًاف ىًـــَدٌك قٍراًلــــُى    
ــا    ــٌو ( َمملًلــــ ــا َرفــــ ــًةا ) َزرٌيفًــــ ًيلُوفــــ
دًيلُوفٍْـــــا َنفٌيقٍْـــــا ، وبًـــــٌةًرُى فٌيشــــــٍلى    

ا ددًوًذةًٌا قـــدٌيم جلٌيًخـــا ؤٌوذًيـــةًٌا وًشـــكلٍْ
وًىشًــــيًةا ِمــــن اٌويًبًٌــــا وَمفرًينــــٌوةًٌا )    
ــد ًاــاِرن و نــٌور عــؤًام ( ،َوخَبــرةًٌا      َاحَم
ــىْدًوةًٌا     ــنٍْا وَسـ ــا  َدشـ ٌٍٍيـ ــلّىُون مفٌو فٌيشـ
داٌيًقـــرًا َعـــل ًيلُوفٍْـــا َقـــدًميٍْا وًيلُوفٍْـــا     
ــُون   ــا مؤٌوٍللّىــــــ ــا ، َوخبٌوًةمًــــــ َنفٌيقٍْــــــ

ــ   ــُوةًٌا ًمًرًنًيـــ ٍـْا ؤلـــ ــ ــٌون مًطيٌبــــ ًةا ) َاٌبـــ
ــرًا    ــِاً دٌكٌي ــًنا ســٌورًيًيا، وًف دَبشــَمًيا ( بِلشً
ــن )   ــٌةًخا ِمـــ ــٌوٍرًلُى مِلـــ دًادٌي دٌورًةا مشـــ

(  2017/ ايًٌـــــر/ 24ولَىـــــل   _/ نٌيًســـــن 24
( ًيلُوًفــــا 33واٌيّىــــوًا ِمنًينًــــا دًيلُوفٍْــــا ) 

ــاِلم     ــًرا) سً ــٌون مَيق ــى َاٌب ــًةا، واٌيٍل وًيلُوف
يـــــه دُوًذةًٌا ، َعَطـــــالًلى( مَىـــــدًيًنا دكَل

ــٌو(    ــل َجلـــ ــرًا ) َعًمانٌوٍايـــ ــٌون مَيقـــ وَاٌبـــ
ًخيـــــُورًا َعـــــل ًادٌي دٌورًةا َدةًلَةِعســـــٍذا) 

ــ  ، ــُو (   13يـــ ــؤًام ًيكـــ ــًنا ) ِعـــ ( َومَشمًشـــ
ــلّىُون   ــا ددُورًةا ، فٌيشــــ ــوًا َملًفنًــــ اٌيّىــــ
ــٍذا   ـًْىةًٌا مَيقـ ــا َابًٌــــ ًًدًا زٌوًيًخـ ٍـْا  ــ مًطيٌبــ

قًلـــا دِلًشـــًنا وِكنًشـــا َرًبـــا ِمـــن ًيؤُوفٍْـــا خَب
وَمــردٌوةًٌا وٍذًشـــٍنا دشٌوٌةًاسٍْـــا وَممـــٌةًلنٍْا  
ــّد    ــدٌيًنًيا وَخــ ــًيا مــ ــًيةًٌا َدكنٌوشــ دمَطْكســ
ِمنًينًــــــا دَملًفنٍْــــــا دِلشًــــــًنا ســــــًورًيًيا    

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
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 وَىرَشيًنا ... َشيًنا ... 
دَعرًةا وَىل  َشيًنا
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سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

 وشًلًما َشيًناِاديٌوّم اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا 
ــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن لدَعرًةا مًل

مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا ًىَدٌك،،وَىرَةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
يٌوةًٌا وٍعدًةا دأًنًش اةًًٌيــَْوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكس

بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
مبٌوِقرلٌي ومِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ، وةٌكٌيَرن َخنٌو(
وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا  خَبًشا بٌوًقًرا
اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل  )سٌوًرًيا(

,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ
 ؟... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 

وًاكًٌا  ؟ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 

عَمرًةا وِبنًًيا دًلا )ًداِعش(! وبَشيًنا ودَعرَةن 
وِاديٌوّم فٌيشٍلى   باٌيًقًرا، ودَعرًةادًلا ًداِعش!

قًةا َالٌيؤًةا ِشنٍْا مَلرَخ ةًلٌةلًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 
سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا 

ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، ،اِعش(ِاسًلمًيًةا )ًد
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 

َشّنًةا دةًلٌة ًادٌي َرًبا وَممرًعًنا بدَةٌكَرخ  و
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 
َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو 

ِاًلا َىر  َةشعٌيَةن،ُوًما َسَبب ددَشلعٌي َيوًما أك
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

واٌيةٌوةًٌا َخّد  َليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه ًوٍلا ع
لٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل ِؤٌبًيًنا فُو

َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 
ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا 

ةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا بِشًما دًةودٌي
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 

ُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّى
دًلا َشٌبقٌي َفٌةًنا  َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا،

َاٌةًرن َشٌبًطًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًىا ددًرٍعا 
بَشيًنا  سٌوًرًيا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا

مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما وشًلًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ــٌوًرًيا  ــًةا دســـــــ ــٌوقٌيمًلُى مَطَكســـــــ مـــــــ
ــا  ــردٌوةًٌا ويُودًٌعًــــ ــًةا دَمــــ ــدًا ٌيًةٌبــــ خــــ
ــُوو دة  ــيًةا  يــ ــٌيقُوم  دًرشًــ ــًبا بســ ٍرينبَشــ

ــر/ 22 ــًةا   2017/ ايًٌـ ــم كنٌوشـ ــَجرًةا َعـ بزسـ
ــدً  ــردٌوةًٌا دِمن ــا   ًييٍْاًادَم ــةًٌا دَعنًكبًٌ ــو مً جبً

ــٌوةًٌا    ، ــا دزًنًنيــ ــا ٍةٌبيًليًــ ــا بَيومًــ بفٌورسًــ
ــا )  ــٌة نٌيًشـــــ ــةًَا  ةخٍيـــــ ) َدورًا َمردٌوًةًنيـــــ

ــرةً  ــةةًٌا (بنًط ــًةا ) َاّن ــٌوةًٌا  دَبٌك ــل زًنًني ا َع
وبَشـــوًةفٌوةًٌا  دِنشٍْـــا دكَليـــه  ((دَمـــردٌوةًٌا
ٌيَةٌبـــــًةا خَبـــــّد   ، َومشـــــٌوٍررًلُىكٌوًينٍْـــــا 

ــا  ًاَنن ــاَمملًل ــُوؤ    ًقيً ــوًزد َفول ــرًا ) َن ملَيق
ــٌوًرًيا  ــًةا دســــ ــٌةٍرى ( ٍرش دمَطَكســــ ، وبًــــ

ــًةا     ــًةا َقّدًميــــــــ ــٌوِررًلُى ٌيَةٌبــــــــ مشــــــــ
مــــــةٌوجِبرًلُى مَيقــــــرًا َكشــــــٌيًرا) ٌكــــــُؤر 

ــًةامَيقَ  ــٌي ( وًيدُوًعيـــ ــان رًةا ) دُومللـــ ٌفًيـــ
ــٌوًزن   ــرًةا ) ســ ــٌوقِرٌبًلُى مَيَقــ ــل ( ، ومــ َحًلــ

ــ  ــاِرٌف ( ٍرًشـ ــٌوةًٌا  ًعـ ــًةا دَمؤيـ نٌيةًٌا دمَطَكسـ
دَبٌكـــًةا َخـــّد َمملًلـــا خـــَدر َدورًا دَبٌكـــًةا  

ــًيا   ــو كنٌوشــ ــٌوقرٌبًلُى  جبًــ ــَدٌك مــ ، وًاف ىًــ
مَيَقـــــــــرًةا ) ًاًوة خٌوًســـــــــم َالـــــــــدٌين ( 
ًةا  َممًةًلنٌيـــــــةًٌا دًةودٌيـــــــةًٌا زًرِدشـــــــًيي  

ــَوزٌيرٌوةًٌا  ــٌوًكنٍْا وِؤٌببـــــــ ـــْدشـــــــ ًوةًٌا ــــــــ

بفورسا يةٌبةا درشيةا مطكسةا دسوريا دمردوٌةا ويودعا موقيملُى 
مبٌةا دعنكٌبا دمردوٌةنيةا يوٌةاندزنةٌبيليا ديوما  ˇ

ˇ عنكٌبا: سوريا/ رش دسيوموٌةا

 

ــةًًٌنيٍْا  ــا دًةودٌيـ ــدًا َورًًقـ ــا ،   خـ ــن فٌورًسـ بًىـ
مــــةٌوجِبرًلُى وجبًــــو ٌيًةٌبــــًةا ةَرًينٌيــــةًٌا 

ــا     ــِازًا ٌديًٌـ ــًةا ) فًٌـ ــٌيرًةا ِمندًًايـ ــد َكشـ (  بَيـ
ــا    ــدًا َورًًق ــٌوقِرٌبًلُى خ ــر   د.)م ــَخر َاَممٌي َس

ا دَنثشًــــــا  (خــــــَدر ًاَننًقيــــــٌوةًٌا ديُولًفنًــــــ
ــًةا كنٌوشــــًييًةا  ــا أخــــرًةا   وبًنيــ ، وَورًًقــ

ــا  ــن    َمقربًًٌلـ ــاا ( ِمـ ــٌين َعًلـ ــًةا ) َخنـ عًليمـ
بَيــــد ًدورًا دَبٌكـــــًةا    كُوًيًنــــا َبًىاٌيًييًــــا  
َدكنٌوشــــيٍْا ، واٌيــــٌةَلن    ةًٌاجبًــــو ًفقــــٌودوٌ  

ــٌيعًةا   ــًةا ســ ــٌبرًا لشٌوٌةَاســ ــًةا َســ دٌيًلًنيــ
ا بِنشٍْــــا دكَليــــه كُوًينٍْــــا مطــــل فٌوً نًــــ
 .دًدورًا دَبٌكـــًةا جًبـــو َعًمـــا كٌورِدســـًةًنًيا 

                          

 

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل
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 وَىرَشيًنا ... َشيًنا ... 
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ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

 وشًلًما َشيًناِاديٌوّم اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا 
ــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن لدَعرًةا مًل

مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا ًىَدٌك،،وَىرَةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
يٌوةًٌا وٍعدًةا دأًنًش اةًًٌيــَْوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكس

بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
مبٌوِقرلٌي ومِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ، وةٌكٌيَرن َخنٌو(
وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا  خَبًشا بٌوًقًرا
اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل  )سٌوًرًيا(

,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ
 ؟... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 

وًاكًٌا  ؟ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 

عَمرًةا وِبنًًيا دًلا )ًداِعش(! وبَشيًنا ودَعرَةن 
وِاديٌوّم فٌيشٍلى   باٌيًقًرا، ودَعرًةادًلا ًداِعش!

قًةا َالٌيؤًةا ِشنٍْا مَلرَخ ةًلٌةلًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 
سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا 

ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، ،اِعش(ِاسًلمًيًةا )ًد
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 

َشّنًةا دةًلٌة ًادٌي َرًبا وَممرًعًنا بدَةٌكَرخ  و
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 
َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو 

ِاًلا َىر  َةشعٌيَةن،ُوًما َسَبب ددَشلعٌي َيوًما أك
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

واٌيةٌوةًٌا َخّد  َليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه ًوٍلا ع
لٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل ِؤٌبًيًنا فُو

َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 
ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا 

ةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا بِشًما دًةودٌي
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 

ُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّى
دًلا َشٌبقٌي َفٌةًنا  َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا،

َاٌةًرن َشٌبًطًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًىا ددًرٍعا 
بَشيًنا  سٌوًرًيا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا

مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما وشًلًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ــٌوًرًيا  ــًةا دســـــــ ــٌوقٌيمًلُى مَطَكســـــــ مـــــــ
ــا  ــردٌوةًٌا ويُودًٌعًــــ ــًةا دَمــــ ــدًا ٌيًةٌبــــ خــــ
ــُوو دة  ــيًةا  يــ ــٌيقُوم  دًرشًــ ــًبا بســ ٍرينبَشــ

ــر/ 22 ــًةا   2017/ ايًٌـ ــم كنٌوشـ ــَجرًةا َعـ بزسـ
ــدً  ــردٌوةًٌا دِمن ــا   ًييٍْاًادَم ــةًٌا دَعنًكبًٌ ــو مً جبً

ــٌوةًٌا    ، ــا دزًنًنيــ ــا ٍةٌبيًليًــ ــا بَيومًــ بفٌورسًــ
ــا )  ــٌة نٌيًشـــــ ــةًَا  ةخٍيـــــ ) َدورًا َمردٌوًةًنيـــــ

ــرةً  ــةةًٌا (بنًط ــًةا ) َاّن ــٌوةًٌا  دَبٌك ــل زًنًني ا َع
وبَشـــوًةفٌوةًٌا  دِنشٍْـــا دكَليـــه  ((دَمـــردٌوةًٌا
ٌيَةٌبـــــًةا خَبـــــّد   ، َومشـــــٌوٍررًلُىكٌوًينٍْـــــا 

ــا  ًاَنن ــاَمملًل ــُوؤ    ًقيً ــوًزد َفول ــرًا ) َن ملَيق
ــٌوًرًيا  ــًةا دســــ ــٌةٍرى ( ٍرش دمَطَكســــ ، وبًــــ

ــًةا     ــًةا َقّدًميــــــــ ــٌوِررًلُى ٌيَةٌبــــــــ مشــــــــ
مــــــةٌوجِبرًلُى مَيقــــــرًا َكشــــــٌيًرا) ٌكــــــُؤر 

ــًةامَيقَ  ــٌي ( وًيدُوًعيـــ ــان رًةا ) دُومللـــ ٌفًيـــ
ــٌوًزن   ــرًةا ) ســ ــٌوقِرٌبًلُى مَيَقــ ــل ( ، ومــ َحًلــ

ــ  ــاِرٌف ( ٍرًشـ ــٌوةًٌا  ًعـ ــًةا دَمؤيـ نٌيةًٌا دمَطَكسـ
دَبٌكـــًةا َخـــّد َمملًلـــا خـــَدر َدورًا دَبٌكـــًةا  

ــًيا   ــو كنٌوشــ ــٌوقرٌبًلُى  جبًــ ــَدٌك مــ ، وًاف ىًــ
مَيَقـــــــــرًةا ) ًاًوة خٌوًســـــــــم َالـــــــــدٌين ( 
ًةا  َممًةًلنٌيـــــــةًٌا دًةودٌيـــــــةًٌا زًرِدشـــــــًيي  

ــَوزٌيرٌوةًٌا  ــٌوًكنٍْا وِؤٌببـــــــ ـــْدشـــــــ ًوةًٌا ــــــــ

بفورسا يةٌبةا درشيةا مطكسةا دسوريا دمردوٌةا ويودعا موقيملُى 
مبٌةا دعنكٌبا دمردوٌةنيةا يوٌةاندزنةٌبيليا ديوما  ˇ

ˇ عنكٌبا: سوريا/ رش دسيوموٌةا

 

ــةًًٌنيٍْا  ــا دًةودٌيـ ــدًا َورًًقـ ــا ،   خـ ــن فٌورًسـ بًىـ
مــــةٌوجِبرًلُى وجبًــــو ٌيًةٌبــــًةا ةَرًينٌيــــةًٌا 

ــا     ــِازًا ٌديًٌـ ــًةا ) فًٌـ ــٌيرًةا ِمندًًايـ ــد َكشـ (  بَيـ
ــا    ــدًا َورًًق ــٌوقِرٌبًلُى خ ــر   د.)م ــَخر َاَممٌي َس

ا دَنثشًــــــا  (خــــــَدر ًاَننًقيــــــٌوةًٌا ديُولًفنًــــــ
ــًةا كنٌوشــــًييًةا  ــا أخــــرًةا   وبًنيــ ، وَورًًقــ

ــا  ــن    َمقربًًٌلـ ــاا ( ِمـ ــٌين َعًلـ ــًةا ) َخنـ عًليمـ
بَيــــد ًدورًا دَبٌكـــــًةا    كُوًيًنــــا َبًىاٌيًييًــــا  
َدكنٌوشــــيٍْا ، واٌيــــٌةَلن    ةًٌاجبًــــو ًفقــــٌودوٌ  

ــٌيعًةا   ــًةا ســ ــٌبرًا لشٌوٌةَاســ ــًةا َســ دٌيًلًنيــ
ا بِنشٍْــــا دكَليــــه كُوًينٍْــــا مطــــل فٌوً نًــــ
 .دًدورًا دَبٌكـــًةا جًبـــو َعًمـــا كٌورِدســـًةًنًيا 

                          

 

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وَىرَشيًنا ... َشيًنا ... 
دَعرًةا وَىل  َشيًنا

!َشيًنيًةا   

سورايا، سورايا ، سورايا: 
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 العودة
 

ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

 وشًلًما َشيًناِاديٌوّم اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا 
ــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن لدَعرًةا مًل

مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا ًىَدٌك،،وَىرَةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
يٌوةًٌا وٍعدًةا دأًنًش اةًًٌيــَْوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكس

بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
مبٌوِقرلٌي ومِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ، وةٌكٌيَرن َخنٌو(
وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا  خَبًشا بٌوًقًرا
اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل  )سٌوًرًيا(

,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ
 ؟... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 

وًاكًٌا  ؟ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 

عَمرًةا وِبنًًيا دًلا )ًداِعش(! وبَشيًنا ودَعرَةن 
وِاديٌوّم فٌيشٍلى   باٌيًقًرا، ودَعرًةادًلا ًداِعش!

قًةا َالٌيؤًةا ِشنٍْا مَلرَخ ةًلٌةلًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 
سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا 

ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، ،اِعش(ِاسًلمًيًةا )ًد
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 

َشّنًةا دةًلٌة ًادٌي َرًبا وَممرًعًنا بدَةٌكَرخ  و
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 
َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو 

ِاًلا َىر  َةشعٌيَةن،ُوًما َسَبب ددَشلعٌي َيوًما أك
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

واٌيةٌوةًٌا َخّد  َليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه ًوٍلا ع
لٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل ِؤٌبًيًنا فُو

َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 
ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا 

ةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا بِشًما دًةودٌي
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 

ُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّى
دًلا َشٌبقٌي َفٌةًنا  َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا،

َاٌةًرن َشٌبًطًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًىا ددًرٍعا 
بَشيًنا  سٌوًرًيا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا

مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما وشًلًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ــٌوًرًيا  ــًةا دســـــــ ــٌوقٌيمًلُى مَطَكســـــــ مـــــــ
ــا  ــردٌوةًٌا ويُودًٌعًــــ ــًةا دَمــــ ــدًا ٌيًةٌبــــ خــــ
ــُوو دة  ــيًةا  يــ ــٌيقُوم  دًرشًــ ــًبا بســ ٍرينبَشــ

ــر/ 22 ــًةا   2017/ ايًٌـ ــم كنٌوشـ ــَجرًةا َعـ بزسـ
ــدً  ــردٌوةًٌا دِمن ــا   ًييٍْاًادَم ــةًٌا دَعنًكبًٌ ــو مً جبً

ــٌوةًٌا    ، ــا دزًنًنيــ ــا ٍةٌبيًليًــ ــا بَيومًــ بفٌورسًــ
ــا )  ــٌة نٌيًشـــــ ــةًَا  ةخٍيـــــ ) َدورًا َمردٌوًةًنيـــــ

ــرةً  ــةةًٌا (بنًط ــًةا ) َاّن ــٌوةًٌا  دَبٌك ــل زًنًني ا َع
وبَشـــوًةفٌوةًٌا  دِنشٍْـــا دكَليـــه  ((دَمـــردٌوةًٌا
ٌيَةٌبـــــًةا خَبـــــّد   ، َومشـــــٌوٍررًلُىكٌوًينٍْـــــا 

ــا  ًاَنن ــاَمملًل ــُوؤ    ًقيً ــوًزد َفول ــرًا ) َن ملَيق
ــٌوًرًيا  ــًةا دســــ ــٌةٍرى ( ٍرش دمَطَكســــ ، وبًــــ

ــًةا     ــًةا َقّدًميــــــــ ــٌوِررًلُى ٌيَةٌبــــــــ مشــــــــ
مــــــةٌوجِبرًلُى مَيقــــــرًا َكشــــــٌيًرا) ٌكــــــُؤر 

ــًةامَيقَ  ــٌي ( وًيدُوًعيـــ ــان رًةا ) دُومللـــ ٌفًيـــ
ــٌوًزن   ــرًةا ) ســ ــٌوقِرٌبًلُى مَيَقــ ــل ( ، ومــ َحًلــ

ــ  ــاِرٌف ( ٍرًشـ ــٌوةًٌا  ًعـ ــًةا دَمؤيـ نٌيةًٌا دمَطَكسـ
دَبٌكـــًةا َخـــّد َمملًلـــا خـــَدر َدورًا دَبٌكـــًةا  

ــًيا   ــو كنٌوشــ ــٌوقرٌبًلُى  جبًــ ــَدٌك مــ ، وًاف ىًــ
مَيَقـــــــــرًةا ) ًاًوة خٌوًســـــــــم َالـــــــــدٌين ( 
ًةا  َممًةًلنٌيـــــــةًٌا دًةودٌيـــــــةًٌا زًرِدشـــــــًيي  

ــَوزٌيرٌوةًٌا  ــٌوًكنٍْا وِؤٌببـــــــ ـــْدشـــــــ ًوةًٌا ــــــــ

بفورسا يةٌبةا درشيةا مطكسةا دسوريا دمردوٌةا ويودعا موقيملُى 
مبٌةا دعنكٌبا دمردوٌةنيةا يوٌةاندزنةٌبيليا ديوما  ˇ

ˇ عنكٌبا: سوريا/ رش دسيوموٌةا

 

ــةًًٌنيٍْا  ــا دًةودٌيـ ــدًا َورًًقـ ــا ،   خـ ــن فٌورًسـ بًىـ
مــــةٌوجِبرًلُى وجبًــــو ٌيًةٌبــــًةا ةَرًينٌيــــةًٌا 

ــا     ــِازًا ٌديًٌـ ــًةا ) فًٌـ ــٌيرًةا ِمندًًايـ ــد َكشـ (  بَيـ
ــا    ــدًا َورًًق ــٌوقِرٌبًلُى خ ــر   د.)م ــَخر َاَممٌي َس

ا دَنثشًــــــا  (خــــــَدر ًاَننًقيــــــٌوةًٌا ديُولًفنًــــــ
ــًةا كنٌوشــــًييًةا  ــا أخــــرًةا   وبًنيــ ، وَورًًقــ

ــا  ــن    َمقربًًٌلـ ــاا ( ِمـ ــٌين َعًلـ ــًةا ) َخنـ عًليمـ
بَيــــد ًدورًا دَبٌكـــــًةا    كُوًيًنــــا َبًىاٌيًييًــــا  
َدكنٌوشــــيٍْا ، واٌيــــٌةَلن    ةًٌاجبًــــو ًفقــــٌودوٌ  

ــٌيعًةا   ــًةا ســ ــٌبرًا لشٌوٌةَاســ ــًةا َســ دٌيًلًنيــ
ا بِنشٍْــــا دكَليــــه كُوًينٍْــــا مطــــل فٌوً نًــــ
 .دًدورًا دَبٌكـــًةا جًبـــو َعًمـــا كٌورِدســـًةًنًيا 

                          

 

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وَىرَشيًنا ... َشيًنا ... 
دَعرًةا وَىل  َشيًنا

!َشيًنيًةا   

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

 وشًلًما َشيًناِاديٌوّم اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا 
ــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن لدَعرًةا مًل

مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا ًىَدٌك،،وَىرَةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
يٌوةًٌا وٍعدًةا دأًنًش اةًًٌيــَْوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكس

بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
مبٌوِقرلٌي ومِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ، وةٌكٌيَرن َخنٌو(
وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا  خَبًشا بٌوًقًرا
اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل  )سٌوًرًيا(

,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ
 ؟... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 

وًاكًٌا  ؟ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 

عَمرًةا وِبنًًيا دًلا )ًداِعش(! وبَشيًنا ودَعرَةن 
وِاديٌوّم فٌيشٍلى   باٌيًقًرا، ودَعرًةادًلا ًداِعش!

قًةا َالٌيؤًةا ِشنٍْا مَلرَخ ةًلٌةلًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 
سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا 

ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، ،اِعش(ِاسًلمًيًةا )ًد
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 

َشّنًةا دةًلٌة ًادٌي َرًبا وَممرًعًنا بدَةٌكَرخ  و
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 
َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو 

ِاًلا َىر  َةشعٌيَةن،ُوًما َسَبب ددَشلعٌي َيوًما أك
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

واٌيةٌوةًٌا َخّد  َليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه ًوٍلا ع
لٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل ِؤٌبًيًنا فُو

َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 
ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا 

ةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا بِشًما دًةودٌي
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 

ُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّى
دًلا َشٌبقٌي َفٌةًنا  َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا،

َاٌةًرن َشٌبًطًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًىا ددًرٍعا 
بَشيًنا  سٌوًريًا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا

مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما وشًلًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

)) ِلًشَنن سٌورًيًيا ِشرًشيٌوةًٌا ةٍخيٌة نٌيًشا 
(( وخٌوًدًةا ˇ

جًبـــو  افٌيشــًلُى مزٌوَيخــًةا ٍعــدًةا دســَبرةًٌ    
ًةوًةٌبـــــــــٍـْا ل(2دَعنًكبًٌــــــــا / َمكنشًــــــــا )
ــذخًقٍنا  ــًةا   وَم ــن َدش ــًةا ِم بــَالٌيؤًةا وَخيًلن

ــوِؤ  ــٍوا وَمــ ــا   دنٌينــ ــا دنٌوًفًقــ ــّد زٌوًيخًــ َخــ
ددٌورًةا دًمـــــــــري َافـــــــــٍريم ســـــــــٌورًيًيا 

ــٍذا  ــٌورًيًيا  دةًلةٌَِعســ ــًنا ســ ــل ِلشًــ ليٌولًفنًــ
ــدًةا    ــا دٍعـــ ــو ًاًوًنـــ ــُوم  جًبـــ ــا بيـــ َرمًشـــ
ــٌيقُوم  ــًبا بســـ  2017ايًٌـــــر/ / 29دةٍرينبَشـــ

ــةًٌا دَع ــامًبـ ــٌوٍريٍلى  ، نًكبًٌـ ــَدٌك مشـ ــر ًىـ وَىـ
ــا  ــيًنا ب زٌوًيخًــــ ــًةا دَشــــ ــٍذابقَبلــــ  ىدٌيــــ

ــُوٌجٌيةًٌا َاٌةًرَو ــًنا ًنبسـ ــًةا بِلًشـ ــًةا عٌيرًًقيـ يـ
ــٌورًيًيا ، وبًــٌةًرُى فٌيشــٍلى ِقريًــا ًيلُوًفــا )    س

دَقدٌيًشـــا َيعقـــُوَ َيوِســـً َبىـــًنم( ِاَجـــرةًٌا 
ــٌورًيًيا،    ــًنا سـ ــليًخا َوبِلًشـ ــُول شـ وًاف َفولـ

ــُون مًطيبٍْـــا ًىـــَدٌك ِةشـــبُوخًةا د)  زٍمريلّىـ
ــٌورًييًةا    ــةًٌا س ــن قنٌي ــٌوَيى ( ِم ــَةر ًىٍليل ، وبً

ــ ــٌون  ِمنًــ ــقُوًفا َاٌبــ ــُورًا ًاِفســ ــى ٌكــ ُى قٍراٍلــ
ــٌو(   ــرٍبيل عٌيســ ــرًا ) َشــ ــا   مَيقــ ــّد ؤًخخًــ َخــ

ِمــــن كــــةًٌبًٌا َقدٌيشًــــا بِلشًــــًنا    ِاَوجًنليًٌــــا 
ًاٌبـــٌون مَيقـــرًا  وًىَدٌك مـــٌوقرٌبٍلىســـٌورًيًيا،

ــا ِكرًيـــا      ــّد َمملًلـ ــٌو( َخـ ــل َجلـ ) َعًمانٌوٍايـ
خمـــــٌوِةةٍلى جًبـــــٍوى َعـــــل ًاَننًقيـــــٌوةًٌا    

َومعـــٌوحبٍلى دَملفـــٌوةًٌا دِلًشـــًنا ســـٌورًيًيا 
ــا  بو ــةًٌا مًللًفًنـــــ ــٌوةًٌا َربـــــ قٌوَبلًطيٌبـــــ

ــو (  ــؤام ًيكـ ــًنا    ددٌورًةا ) عـ ــّد َدشـ ــد َخـ بَيـ
ــا  ــدًا دِدرعًــــ ــُى ، دقًلــــ ــٌةًرى قٍراًلــــ وبًــــ

ــ ــمعُون ( ًمخــــ ــروٌين ِشــــ ــدًٌا ُورًةا ) َفــــ خــــ

ديولفنا لشنا ( 13زوخيا دنوفقا ددورةا مري افريم سورييا )
 سورييا مبٌةا دعنكٌبا

 ةٍخيٌة نٌيًشا

(( )) ِلًشَنن سٌورًيًيا ِشرًشيٌوةًٌا وخٌوًدًةا  ˇ

ˇ

 

بِشــــــم ) دَعــــــرًةا مشــــــٌوخًةا َشــــــفٌيرًةا 
ــٍوا(   ــًةا دنٌينـــ ــا  لَدشـــ ــمًلُى لِلبٍْـــ مٌوبِســـ

ــٍـْا و ــا،ِدمًطيٌبـــ ــُى  ِكنشًــ ــَدٌك قٍراًلــ وًاف ىًــ
ــا     ــا دًيلُوفٍْ ــٌو ( َمملًل ــا َرف ــًةا ) َزرٌياً ًيلُوف

ــا ، ٌيَنف ــٍلى  قٍْ ــٌةًرُى فٌيش ــةًٌا  وبً ــا ؤٌوذيً جلٌيخً
ــيًةا وًشـــــكلٍْا د ــدٌيم وًىًشـــ ــن دًوًذةًٌا قـــ ِمـــ

ــاِر  و    ــد ًطـ ــٌوةًٌا ) َاَاـ ــا وَمفرًينـ طٌويًبًٌـ
ــًؤام (  ــٌور عــــ ــلّىُون ،نــــ ــرةًٌا فٌيشــــ َوخَبــــ

ــىْدًوةًٌا   مفٌوجٌل ــنٍْا وَس ــا  َدش ــرًا ٍي ــل داٌيًق َع
ــا َقــــــدًميٍْا وًيلُوفٍْــــــا َنفٌيقٍْــــــا     ، ًيلُوفٍْــــ
َوخبٌوًةًمـــــــا مؤٌوٍللّىـــــــُون مًطيٌبــــــــٍـْا   

دَبشـــــَمًيا (  ) َاٌبـــــٌون  ؤلـــــُوةًٌا ًمًرًنًيـــــًةا 
بِلًشـــــًنا ســـــٌورًيًيا، وًفـــــِاي دٌكٌيـــــرًا دًادٌي 

/ نٌيسًــن  24ِمــن )   دٌورًةا مشــٌوٍرًلُى مِلــٌةًخا 

ــل   _ ــر/ 24ولَىــــ ــوًا (  2017/ ايًٌــــ واٌيّىــــ
( ًيلُوًفـــا وًيلُوفـــًةا، 33ِمنًيًنـــا دًيلُوفٍْـــا ) 

ــ   ــًرا) سً ــٌون مَيق ــى َاٌب ــالًلى( واٌيٍل اِلم َعَط
ــه د  ــدًيًنا دكَليـــــ ــٌون مَىـــــ ُوًذةًٌا ، وَاٌبـــــ

ًخيـــُورًا َعـــل مَيقـــرًا ) َعًمانٌوٍايـــل َجلـــٌو( 
 ( 13) يـــــــــ  ،ًادٌي دٌورًةا َدةًلَةِعســــــــٍذا 

ــًنا ــُو (  َومَشمشً ــؤًام ًيك ــا   ) ِع ــوًا َملًفنً اٌيّى
ٍـْا ً دًا  ددُورًةا  ــ ــلّىُون مًطيٌبـــــــ ، فٌيشــــــ
ــا  ــٍذا و زٌوًيخً ـًْىةًٌا مَيق ــ ــن َابًٌـ ــا ِم ــا َربً  ِكنشً

ــا  ــا خَبقًل ــردٌوةًٌا   ًيؤُوفٍْ ــًنا وَم ــٍنا دِلشً وٍذشً
ــٌةًلنٍْا ــا وَممــــ ــًيةًٌا  دشٌوٌةًاسٍْــــ دمَطْكســــ

َدكنٌوشـــًيا مـــدٌيًنًيا وَخـــّد ِمنًيًنـــا دَملًفنٍْـــا 
.وأنًشًوَةَيه دَنفٌيقٍْا  دِلًشًنا سًورًيًيا ˇ

 

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وَىرَشيًنا ... َشيًنا ... 
دَعرًةا وَىل  َشيًنا

!َشيًنيًةا   

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

 وشًلًما َشيًناِاديٌوّم اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا 
ــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن لدَعرًةا مًل

مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا ًىَدٌك،،وَىرَةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
يٌوةًٌا وٍعدًةا دأًنًش اةًًٌيــَْوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكس

بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
مبٌوِقرلٌي ومِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ، وةٌكٌيَرن َخنٌو(
وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا  خَبًشا بٌوًقًرا
اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل  )سٌوًرًيا(

,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ
 ؟... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 

وًاكًٌا  ؟ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 

عَمرًةا وِبنًًيا دًلا )ًداِعش(! وبَشيًنا ودَعرَةن 
وِاديٌوّم فٌيشٍلى   باٌيًقًرا، ودَعرًةادًلا ًداِعش!

قًةا َالٌيؤًةا ِشنٍْا مَلرَخ ةًلٌةلًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 
سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا 

ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، ،اِعش(ِاسًلمًيًةا )ًد
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 

َشّنًةا دةًلٌة ًادٌي َرًبا وَممرًعًنا بدَةٌكَرخ  و
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 
َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو 

ِاًلا َىر  َةشعٌيَةن،ُوًما َسَبب ددَشلعٌي َيوًما أك
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

واٌيةٌوةًٌا َخّد  َليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه ًوٍلا ع
لٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل ِؤٌبًيًنا فُو

َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 
ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا 

ةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا بِشًما دًةودٌي
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 

ُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّى
دًلا َشٌبقٌي َفٌةًنا  َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا،

َاٌةًرن َشٌبًطيًا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًىا ددًرٍعا 
بَشيًنا  سٌوًريًا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا

مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما وشًلًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ــٌوًرًيا  ــًةا دســـــــ ــٌوقٌيمًلُى مَطَكســـــــ مـــــــ
ــا  ــردٌوةًٌا ويُودًٌعًــــ ــًةا دَمــــ ــدًا ٌيًةٌبــــ خــــ
ــُوو دة  ــيًةا  يــ ــٌيقُوم  دًرشًــ ــًبا بســ ٍرينبَشــ

ــر/ 22 ــًةا   2017/ ايًٌـ ــم كنٌوشـ ــَجرًةا َعـ بزسـ
ــدً  ــردٌوةًٌا دِمن ــا   ًييٍْاًادَم ــةًٌا دَعنًكبًٌ ــو مً جبً

ــٌوةًٌا    ، ــا دزًنًنيــ ــا ٍةٌبيًليًــ ــا بَيومًــ بفٌورسًــ
ــا )  ــٌة نٌيًشـــــ ــةًَا  ةخٍيـــــ ) َدورًا َمردٌوًةًنيـــــ

ــرةً  ــةةًٌا (بنًط ــًةا ) َاّن ــٌوةًٌا  دَبٌك ــل زًنًني ا َع
وبَشـــوًةفٌوةًٌا  دِنشٍْـــا دكَليـــه  ((دَمـــردٌوةًٌا
ٌيَةٌبـــــًةا خَبـــــّد   ، َومشـــــٌوٍررًلُىكٌوًينٍْـــــا 

ــا  ًاَنن ــاَمملًل ــُوؤ    ًقيً ــوًزد َفول ــرًا ) َن ملَيق
ــٌوًرًيا  ــًةا دســــ ــٌةٍرى ( ٍرش دمَطَكســــ ، وبًــــ

ــًةا     ــًةا َقّدًميــــــــ ــٌوِررًلُى ٌيَةٌبــــــــ مشــــــــ
مــــــةٌوجِبرًلُى مَيقــــــرًا َكشــــــٌيًرا) ٌكــــــُؤر 

ــًةامَيقَ  ــٌي ( وًيدُوًعيـــ ــان رًةا ) دُومللـــ ٌفًيـــ
ــٌوًزن   ــرًةا ) ســ ــٌوقِرٌبًلُى مَيَقــ ــل ( ، ومــ َحًلــ

ــ  ــاِرٌف ( ٍرًشـ ــٌوةًٌا  ًعـ ــًةا دَمؤيـ نٌيةًٌا دمَطَكسـ
دَبٌكـــًةا َخـــّد َمملًلـــا خـــَدر َدورًا دَبٌكـــًةا  

ــًيا   ــو كنٌوشــ ــٌوقرٌبًلُى  جبًــ ــَدٌك مــ ، وًاف ىًــ
مَيَقـــــــــرًةا ) ًاًوة خٌوًســـــــــم َالـــــــــدٌين ( 
ًةا  َممًةًلنٌيـــــــةًٌا دًةودٌيـــــــةًٌا زًرِدشـــــــًيي  

ــَوزٌيرٌوةًٌا  ــٌوًكنٍْا وِؤٌببـــــــ ـــْدشـــــــ ًوةًٌا ــــــــ

بفورسا يةٌبةا درشيةا مطكسةا دسوريا دمردوٌةا ويودعا موقيملُى 
مبٌةا دعنكٌبا دمردوٌةنيةا يوٌةاندزنةٌبيليا ديوما  ˇ

ˇ عنكٌبا: سوريا/ رش دسيوموٌةا

 

ــةًًٌنيٍْا  ــا دًةودٌيـ ــدًا َورًًقـ ــا ،   خـ ــن فٌورًسـ بًىـ
مــــةٌوجِبرًلُى وجبًــــو ٌيًةٌبــــًةا ةَرًينٌيــــةًٌا 

ــا     ــِازًا ٌديًٌـ ــًةا ) فًٌـ ــٌيرًةا ِمندًًايـ ــد َكشـ (  بَيـ
ــا    ــدًا َورًًق ــٌوقِرٌبًلُى خ ــر   د.)م ــَخر َاَممٌي َس

ا دَنثشًــــــا  (خــــــَدر ًاَننًقيــــــٌوةًٌا ديُولًفنًــــــ
ــًةا كنٌوشــــًييًةا  ــا أخــــرًةا   وبًنيــ ، وَورًًقــ

ــا  ــن    َمقربًًٌلـ ــاا ( ِمـ ــٌين َعًلـ ــًةا ) َخنـ عًليمـ
بَيــــد ًدورًا دَبٌكـــــًةا    كُوًيًنــــا َبًىاٌيًييًــــا  
َدكنٌوشــــيٍْا ، واٌيــــٌةَلن    ةًٌاجبًــــو ًفقــــٌودوٌ  

ــٌيعًةا   ــًةا ســ ــٌبرًا لشٌوٌةَاســ ــًةا َســ دٌيًلًنيــ
ا بِنشٍْــــا دكَليــــه كُوًينٍْــــا مطــــل فٌوً نًــــ
 .دًدورًا دَبٌكـــًةا جًبـــو َعًمـــا كٌورِدســـًةًنًيا 

                          

 

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َشيًنا ... َشيًنا ... وَىر 
َشيًنا وَىل دَعرًةا 

 َشيًنيًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا ِاديٌوّم َشيًنا وشًلًما 
لدَعرًةا مًلــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن 
َةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا،وَىرًىَدٌك،مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا 
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًيــْةًٌا دأًنشًيٌوةًٌا وٍعدًةا 
بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
َخنٌو(، وةٌكٌيَرن مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ومبٌوِقرلٌي 
بٌوًقًرا خَبًشا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 

اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل )سٌوًرًيا( 
ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ 
... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ؟ 
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 
ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن؟ وًاكًٌا 

واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا بَدشًةا دنٌينٍوا 
دَعرَةن بَشيًنا ودًلا )دًاِعش(! وعَمرًةا وِبنًًيا 
دًلا ًداِعش!ودَعرًةا باٌيًقًرا،  وِاديٌوّم فٌيشٍلى 
لًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي ةًلٌة ِشنٍْا مَلرَخقًةا َالٌيؤًةا 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 

ٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا سٌوًذًيا شٌج
ِاسًلمًيًةا )ًداِعش(،ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، 
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 
َرًبا وَممرعًًنا بدَةٌكَرخ  وًادٌي َشّنًةا دةًلٌة 
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 

ن بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُو
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، ِاًلا َىر 
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

ٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  واٌيةٌوةًٌا َخّد ًو
ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل 
َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 

ا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا ومٌوشلًمنٍْ
بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا 
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا 

قٌي َفٌةًنا َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا، دًلا َشٌب
َشٌبًطًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةًرن 
سٌوًرًيا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا بَشيًنا 
وشًلًما مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك نَيًخا لًعًلم 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ةٍخيٌة نٌيًشا )) ِلًشَنن سٌوريًًيا 
(ِشرشًيٌوةًٌا وخٌوًدًةا ( ˇ

سيوما سورييا عنكٌبا: سوريا/ ˇ

ˇخزيرن

ˇخدبشبا

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

فٌيشــًلُى مزٌوَيخــًةا ٍعــدًةا دســَبرةًٌا جًبـــو     
(لًةوًةٌبـــــــــٍـْا 2َمكنشًــــــــا ) دَعنًكبًٌــــــــا / 

ــًةا    ــن َدش ــًةا ِم ــذخًقٍنا بــَالٌيؤًةا وَخيًلن وَم
ــا   ــا دنٌوًفًقــ ــّد زٌوًيخًــ ــوِؤو َخــ ــٍوا وَمــ دنٌينــ
ددٌورًةا دًمـــــــــري َافـــــــــٍريم ســـــــــٌورًيًيا 
ــٌورًيًيا   ــًنا ســ ــل ِلشًــ ــٍذا ليٌولًفنًــ دةًلةٌَِعســ
ــُوم     ــا بيـــ ــدًةا َرمًشـــ ــا دٍعـــ ــو ًاًوًنـــ جًبـــ

ــٌيقُوم  ــًبا بســـ  2017/ ايًٌـــــر/ 29دةٍرينبَشـــ
ــٌوٍريٍلى    ــَدٌك مشـ ــر ًىـ ــا، وَىـ ــةًٌا دَعنًكبًٌـ مًبـ
ــٍذا    ــيًنا بىدٌيــــ ــًةا دَشــــ ــا بقَبلــــ زٌوًيخًــــ
ــًنا   ــًةا بِلًشـ ــًةا عٌيرًًقيـ ــُوٌجٌيةًٌا َاٌةًرًنيـ َوبسـ

( 13مري افريم سورييا )دزوخيا دنوفقا ددورةا 
ˇديولفنا لشنا سورييا مبٌةا دعنكٌبا

 

ــٌورًيًيا، وبًــٌةًرُى فٌيشــٍلى ِقريًــا ًيلُوًفــا )      س
َيعقـــُوَ َيوِســـً َبىـــًنم( ِاَجـــرةًٌا دَقدٌيًشـــا 

ــنً   ــليًخا َوبِلًشـ ــُول شـ ــٌورًيًيا، وًاف َفولـ ا سـ
ــُون مًطيبٍْـــا ِةشـــبُوخًةا د)   ًىـــَدٌك زٍمّلّىـ
ــَةر     ــٌورًييًةا ، وبً ــةًٌا س ــن قنٌي ــٌوَيى ( ِم ًىٍليل
ــٌون    ــقُوًفا َاٌبــ ــُورًا ًاِفســ ــى ٌكــ ــُى قٍراٍلــ ِمنًــ
ــا     ــّد ؤًخخًــ ــٌو( َخــ ــرٍبيل عٌيســ ــرًا ) َشــ مَيقــ
ِاَوجًنليًٌــــا ِمــــن كــــةًٌبًٌا َقدٌيشًــــا بِلشًــــًنا     

ٍلى ًاٌبـــٌون مَيقـــرًا ســـٌورًيًيا،وًىَدٌك مـــٌوقرٌب
ــا ِكرًيـــا      ــّد َمملًلـ ــٌو( َخـ ــل َجلـ ) َعًمانٌوٍايـ
خمـــــٌوِةةٍلى جًبـــــٍوى َعـــــل ًاَننًقيـــــٌوةًٌا    
دَملفـــٌوةًٌا دِلًشـــًنا ســـٌورًيًيا َومعـــٌوحبٍلى  
ــا   ــةًٌا مًللًفًنـــــ ــٌوةًٌا َربـــــ وبقٌوَبلًطيٌبـــــ
ــًنا     ــّد َدشـ ــد َخـ ــو ( بَيـ ــؤام ًيكـ ددٌورًةا ) عـ

 دقًلـــــدًا دِدرعًــــــا ، وبًــــــٌةًرى قٍراًلــــــىُ 
ًمخــــــُورًةا ) َفــــــروٌين ِشــــــمعُون ( خــــــدًٌا 
ــرًةا    ــم ) دَعـــ ــفٌيرًةا بِشـــ ــٌوخًةا َشـــ مشـــ
لَدشـــــًةا دنٌينـــــٍوا( مٌوبِســـــمًلُى لِلبٍْـــــا 
ِدمًطيٌبــــٍـْا وِكنشًـــا، وًاف ىًـــَدٌك قٍراًلــــُى    
ــا    ــٌو ( َمملًلــــ ــا َرفــــ ــًةا ) َزرٌيفًــــ ًيلُوفــــ
دًيلُوفٍْـــــا َنفٌيقٍْـــــا ، وبًـــــٌةًرُى فٌيشــــــٍلى    

ا ددًوًذةًٌا قـــدٌيم جلٌيًخـــا ؤٌوذًيـــةًٌا وًشـــكلٍْ
وًىشًــــيًةا ِمــــن اٌويًبًٌــــا وَمفرًينــــٌوةًٌا )    
ــد ًاــاِرن و نــٌور عــؤًام ( ،َوخَبــرةًٌا      َاحَم
ــىْدًوةًٌا     ــنٍْا وَسـ ــا  َدشـ ٌٍٍيـ ــلّىُون مفٌو فٌيشـ
داٌيًقـــرًا َعـــل ًيلُوفٍْـــا َقـــدًميٍْا وًيلُوفٍْـــا     
ــُون   ــا مؤٌوٍللّىــــــ ــا ، َوخبٌوًةمًــــــ َنفٌيقٍْــــــ

ــ   ــُوةًٌا ًمًرًنًيـــ ٍـْا ؤلـــ ــ ــٌون مًطيٌبــــ ًةا ) َاٌبـــ
ــرًا    ــِاً دٌكٌي ــًنا ســٌورًيًيا، وًف دَبشــَمًيا ( بِلشً
ــن )   ــٌةًخا ِمـــ ــٌوٍرًلُى مِلـــ دًادٌي دٌورًةا مشـــ

(  2017/ ايًٌـــــر/ 24ولَىـــــل   _/ نٌيًســـــن 24
( ًيلُوًفــــا 33واٌيّىــــوًا ِمنًينًــــا دًيلُوفٍْــــا ) 

ــاِلم     ــًرا) سً ــٌون مَيق ــى َاٌب ــًةا، واٌيٍل وًيلُوف
يـــــه دُوًذةًٌا ، َعَطـــــالًلى( مَىـــــدًيًنا دكَل

ــٌو(    ــل َجلـــ ــرًا ) َعًمانٌوٍايـــ ــٌون مَيقـــ وَاٌبـــ
ًخيـــــُورًا َعـــــل ًادٌي دٌورًةا َدةًلَةِعســـــٍذا) 

ــ  ، ــُو (   13يـــ ــؤًام ًيكـــ ــًنا ) ِعـــ ( َومَشمًشـــ
ــلّىُون   ــا ددُورًةا ، فٌيشــــ ــوًا َملًفنًــــ اٌيّىــــ
ــٍذا   ـًْىةًٌا مَيقـ ــا َابًٌــــ ًًدًا زٌوًيًخـ ٍـْا  ــ مًطيٌبــ

قًلـــا دِلًشـــًنا وِكنًشـــا َرًبـــا ِمـــن ًيؤُوفٍْـــا خَب
وَمــردٌوةًٌا وٍذًشـــٍنا دشٌوٌةًاسٍْـــا وَممـــٌةًلنٍْا  
ــّد    ــدٌيًنًيا وَخــ ــًيا مــ ــًيةًٌا َدكنٌوشــ دمَطْكســ
ِمنًينًــــــا دَملًفنٍْــــــا دِلشًــــــًنا ســــــًورًيًيا    

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َشيًنا ... َشيًنا ... وَىر 
َشيًنا وَىل دَعرًةا 

 َشيًنيًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا ِاديٌوّم َشيًنا وشًلًما 
لدَعرًةا مًلــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن 
َةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا،وَىرًىَدٌك،مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا 
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًيــْةًٌا دأًنشًيٌوةًٌا وٍعدًةا 
بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
َخنٌو(، وةٌكٌيَرن مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ومبٌوِقرلٌي 
بٌوًقًرا خَبًشا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 

اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل )سٌوًرًيا( 
ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ 
... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ؟ 
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 
ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن؟ وًاكًٌا 

واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا بَدشًةا دنٌينٍوا 
دَعرَةن بَشيًنا ودًلا )ًداِعش(! وعَمرًةا وِبنًًيا 
دًلا دًاِعش!ودَعرًةا باٌيًقًرا،  وِاديٌوّم فٌيشٍلى 
لًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي ةًلٌة ِشنٍْا مَلرَخقًةا َالٌيؤًةا 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 

ٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا سٌوًذًيا شٌج
ِاسًلمًيًةا )ًداِعش(،ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، 
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 
َرًبا وَممرعًًنا بدَةٌكَرخ  وًادٌي َشّنًةا دةًلٌة 
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 

ن بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُو
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، ِاًلا َىر 
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

ٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  واٌيةٌوةًٌا َخّد ًو
ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل 
َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 

ا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا ومٌوشلًمنٍْ
بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا 
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا 

قٌي َفٌةًنا َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا، دًلا َشٌب
َشٌبًطًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةًرن 
سٌوًرًيا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا بَشيًنا 
وشًلًما مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك نَيًخا لًعًلم 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ةٍخيٌة نٌيًشا )) ِلًشَنن سٌوريًًيا 
(ِشرشًيٌوةًٌا وخٌوًدًةا ( ˇ

سيوما سورييا عنكٌبا: سوريا/ ˇ

ˇخزيرن

ˇخدبشبا

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

فٌيشــًلُى مزٌوَيخــًةا ٍعــدًةا دســَبرةًٌا جًبـــو     
(لًةوًةٌبـــــــــٍـْا 2َمكنشًــــــــا ) دَعنًكبًٌــــــــا / 

ــًةا    ــن َدش ــًةا ِم ــذخًقٍنا بــَالٌيؤًةا وَخيًلن وَم
ــا   ــا دنٌوًفًقــ ــّد زٌوًيخًــ ــوِؤو َخــ ــٍوا وَمــ دنٌينــ
ددٌورًةا دًمـــــــــري َافـــــــــٍريم ســـــــــٌورًيًيا 
ــٌورًيًيا   ــًنا ســ ــل ِلشًــ ــٍذا ليٌولًفنًــ دةًلةٌَِعســ
ــُوم     ــا بيـــ ــدًةا َرمًشـــ ــا دٍعـــ ــو ًاًوًنـــ جًبـــ

ــٌيقُوم  ــًبا بســـ  2017/ ايًٌـــــر/ 29دةٍرينبَشـــ
ــٌوٍريٍلى    ــَدٌك مشـ ــر ًىـ ــا، وَىـ ــةًٌا دَعنًكبًٌـ مًبـ
ــٍذا    ــيًنا بىدٌيــــ ــًةا دَشــــ ــا بقَبلــــ زٌوًيخًــــ
ــًنا   ــًةا بِلًشـ ــًةا عٌيرًًقيـ ــُوٌجٌيةًٌا َاٌةًرًنيـ َوبسـ

( 13مري افريم سورييا )دزوخيا دنوفقا ددورةا 
ˇديولفنا لشنا سورييا مبٌةا دعنكٌبا

 

ــٌورًيًيا، وبًــٌةًرُى فٌيشــٍلى ِقريًــا ًيلُوًفــا )      س
َيعقـــُوَ َيوِســـً َبىـــًنم( ِاَجـــرةًٌا دَقدٌيًشـــا 

ــنً   ــليًخا َوبِلًشـ ــُول شـ ــٌورًيًيا، وًاف َفولـ ا سـ
ــُون مًطيبٍْـــا ِةشـــبُوخًةا د)   ًىـــَدٌك زٍمّلّىـ
ــَةر     ــٌورًييًةا ، وبً ــةًٌا س ــن قنٌي ــٌوَيى ( ِم ًىٍليل
ــٌون    ــقُوًفا َاٌبــ ــُورًا ًاِفســ ــى ٌكــ ــُى قٍراٍلــ ِمنًــ
ــا     ــّد ؤًخخًــ ــٌو( َخــ ــرٍبيل عٌيســ ــرًا ) َشــ مَيقــ
ِاَوجًنليًٌــــا ِمــــن كــــةًٌبًٌا َقدٌيشًــــا بِلشًــــًنا     

ٍلى ًاٌبـــٌون مَيقـــرًا ســـٌورًيًيا،وًىَدٌك مـــٌوقرٌب
ــا ِكرًيـــا      ــّد َمملًلـ ــٌو( َخـ ــل َجلـ ) َعًمانٌوٍايـ
خمـــــٌوِةةٍلى جًبـــــٍوى َعـــــل ًاَننًقيـــــٌوةًٌا    
دَملفـــٌوةًٌا دِلًشـــًنا ســـٌورًيًيا َومعـــٌوحبٍلى  
ــا   ــةًٌا مًللًفًنـــــ ــٌوةًٌا َربـــــ وبقٌوَبلًطيٌبـــــ
ــًنا     ــّد َدشـ ــد َخـ ــو ( بَيـ ــؤام ًيكـ ددٌورًةا ) عـ

 دقًلـــــدًا دِدرعًــــــا ، وبًــــــٌةًرى قٍراًلــــــىُ 
ًمخــــــُورًةا ) َفــــــروٌين ِشــــــمعُون ( خــــــدًٌا 
ــرًةا    ــم ) دَعـــ ــفٌيرًةا بِشـــ ــٌوخًةا َشـــ مشـــ
لَدشـــــًةا دنٌينـــــٍوا( مٌوبِســـــمًلُى لِلبٍْـــــا 
ِدمًطيٌبــــٍـْا وِكنشًـــا، وًاف ىًـــَدٌك قٍراًلــــُى    
ــا    ــٌو ( َمملًلــــ ــا َرفــــ ــًةا ) َزرٌيفًــــ ًيلُوفــــ
دًيلُوفٍْـــــا َنفٌيقٍْـــــا ، وبًـــــٌةًرُى فٌيشــــــٍلى    

ا ددًوًذةًٌا قـــدٌيم جلٌيًخـــا ؤٌوذًيـــةًٌا وًشـــكلٍْ
وًىشًــــيًةا ِمــــن اٌويًبًٌــــا وَمفرًينــــٌوةًٌا )    
ــد ًاــاِرن و نــٌور عــؤًام ( ،َوخَبــرةًٌا      َاحَم
ــىْدًوةًٌا     ــنٍْا وَسـ ــا  َدشـ ٌٍٍيـ ــلّىُون مفٌو فٌيشـ
داٌيًقـــرًا َعـــل ًيلُوفٍْـــا َقـــدًميٍْا وًيلُوفٍْـــا     
ــُون   ــا مؤٌوٍللّىــــــ ــا ، َوخبٌوًةمًــــــ َنفٌيقٍْــــــ

ــ   ــُوةًٌا ًمًرًنًيـــ ٍـْا ؤلـــ ــ ــٌون مًطيٌبــــ ًةا ) َاٌبـــ
ــرًا    ــِاً دٌكٌي ــًنا ســٌورًيًيا، وًف دَبشــَمًيا ( بِلشً
ــن )   ــٌةًخا ِمـــ ــٌوٍرًلُى مِلـــ دًادٌي دٌورًةا مشـــ

(  2017/ ايًٌـــــر/ 24ولَىـــــل   _/ نٌيًســـــن 24
( ًيلُوًفــــا 33واٌيّىــــوًا ِمنًينًــــا دًيلُوفٍْــــا ) 

ــاِلم     ــًرا) سً ــٌون مَيق ــى َاٌب ــًةا، واٌيٍل وًيلُوف
يـــــه دُوًذةًٌا ، َعَطـــــالًلى( مَىـــــدًيًنا دكَل

ــٌو(    ــل َجلـــ ــرًا ) َعًمانٌوٍايـــ ــٌون مَيقـــ وَاٌبـــ
ًخيـــــُورًا َعـــــل ًادٌي دٌورًةا َدةًلَةِعســـــٍذا) 

ــ  ، ــُو (   13يـــ ــؤًام ًيكـــ ــًنا ) ِعـــ ( َومَشمًشـــ
ــلّىُون   ــا ددُورًةا ، فٌيشــــ ــوًا َملًفنًــــ اٌيّىــــ
ــٍذا   ـًْىةًٌا مَيقـ ــا َابًٌــــ ًًدًا زٌوًيًخـ ٍـْا  ــ مًطيٌبــ

قًلـــا دِلًشـــًنا وِكنًشـــا َرًبـــا ِمـــن ًيؤُوفٍْـــا خَب
وَمــردٌوةًٌا وٍذًشـــٍنا دشٌوٌةًاسٍْـــا وَممـــٌةًلنٍْا  
ــّد    ــدٌيًنًيا وَخــ ــًيا مــ ــًيةًٌا َدكنٌوشــ دمَطْكســ
ِمنًينًــــــا دَملًفنٍْــــــا دِلشًــــــًنا ســــــًورًيًيا    

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َشيًنا ... َشيًنا ... وَىر 
َشيًنا وَىل دَعرًةا 

 َشيًنيًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا ِاديٌوّم َشيًنا وشًلًما 
لدَعرًةا مًلــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن 
َةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا،وَىرًىَدٌك،مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا 
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًيــْةًٌا دأًنشًيٌوةًٌا وٍعدًةا 
بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
َخنٌو(، وةٌكٌيَرن مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ومبٌوِقرلٌي 
بٌوًقًرا خَبًشا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 

اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل )سٌوًرًيا( 
ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ 
... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ؟ 
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 
ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن؟ وًاكًٌا 

واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا بَدشًةا دنٌينٍوا 
دَعرَةن بَشيًنا ودًلا )ًداِعش(! وعَمرًةا وِبنًًيا 
دًلا دًاِعش!ودَعرًةا باٌيًقًرا،  وِاديٌوّم فٌيشٍلى 
لًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي ةًلٌة ِشنٍْا مَلرَخقًةا َالٌيؤًةا 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 

ٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا سٌوًذًيا شٌج
ِاسًلمًيًةا )ًداِعش(،ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، 
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 
َرًبا وَممرعًًنا بدَةٌكَرخ  وًادٌي َشّنًةا دةًلٌة 
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 

ن بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُو
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، ِاًلا َىر 
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

ٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  واٌيةٌوةًٌا َخّد ًو
ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل 
َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 

ا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا ومٌوشلًمنٍْ
بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا 
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا 

قٌي َفٌةًنا َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا، دًلا َشٌب
َشٌبًطًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةًرن 
سٌوًرًيا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا بَشيًنا 
وشًلًما مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك نَيًخا لًعًلم 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ةٍخيٌة نٌيًشا )) ِلًشَنن سٌوريًًيا 
(ِشرشًيٌوةًٌا وخٌوًدًةا ( ˇ

سيوما سورييا عنكٌبا: سوريا/ ˇ

ˇخزيرن

ˇخدبشبا

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

فٌيشــًلُى مزٌوَيخــًةا ٍعــدًةا دســَبرةًٌا جًبـــو     
(لًةوًةٌبـــــــــٍـْا 2َمكنشًــــــــا ) دَعنًكبًٌــــــــا / 

ــًةا    ــن َدش ــًةا ِم ــذخًقٍنا بــَالٌيؤًةا وَخيًلن وَم
ــا   ــا دنٌوًفًقــ ــّد زٌوًيخًــ ــوِؤو َخــ ــٍوا وَمــ دنٌينــ
ددٌورًةا دًمـــــــــري َافـــــــــٍريم ســـــــــٌورًيًيا 
ــٌورًيًيا   ــًنا ســ ــل ِلشًــ ــٍذا ليٌولًفنًــ دةًلةٌَِعســ
ــُوم     ــا بيـــ ــدًةا َرمًشـــ ــا دٍعـــ ــو ًاًوًنـــ جًبـــ

ــٌيقُوم  ــًبا بســـ  2017/ ايًٌـــــر/ 29دةٍرينبَشـــ
ــٌوٍريٍلى    ــَدٌك مشـ ــر ًىـ ــا، وَىـ ــةًٌا دَعنًكبًٌـ مًبـ
ــٍذا    ــيًنا بىدٌيــــ ــًةا دَشــــ ــا بقَبلــــ زٌوًيخًــــ
ــًنا   ــًةا بِلًشـ ــًةا عٌيرًًقيـ ــُوٌجٌيةًٌا َاٌةًرًنيـ َوبسـ

( 13مري افريم سورييا )دزوخيا دنوفقا ددورةا 
ˇديولفنا لشنا سورييا مبٌةا دعنكٌبا

 

ــٌورًيًيا، وبًــٌةًرُى فٌيشــٍلى ِقريًــا ًيلُوًفــا )      س
َيعقـــُوَ َيوِســـً َبىـــًنم( ِاَجـــرةًٌا دَقدٌيًشـــا 

ــنً   ــليًخا َوبِلًشـ ــُول شـ ــٌورًيًيا، وًاف َفولـ ا سـ
ــُون مًطيبٍْـــا ِةشـــبُوخًةا د)   ًىـــَدٌك زٍمّلّىـ
ــَةر     ــٌورًييًةا ، وبً ــةًٌا س ــن قنٌي ــٌوَيى ( ِم ًىٍليل
ــٌون    ــقُوًفا َاٌبــ ــُورًا ًاِفســ ــى ٌكــ ــُى قٍراٍلــ ِمنًــ
ــا     ــّد ؤًخخًــ ــٌو( َخــ ــرٍبيل عٌيســ ــرًا ) َشــ مَيقــ
ِاَوجًنليًٌــــا ِمــــن كــــةًٌبًٌا َقدٌيشًــــا بِلشًــــًنا     

ٍلى ًاٌبـــٌون مَيقـــرًا ســـٌورًيًيا،وًىَدٌك مـــٌوقرٌب
ــا ِكرًيـــا      ــّد َمملًلـ ــٌو( َخـ ــل َجلـ ) َعًمانٌوٍايـ
خمـــــٌوِةةٍلى جًبـــــٍوى َعـــــل ًاَننًقيـــــٌوةًٌا    
دَملفـــٌوةًٌا دِلًشـــًنا ســـٌورًيًيا َومعـــٌوحبٍلى  
ــا   ــةًٌا مًللًفًنـــــ ــٌوةًٌا َربـــــ وبقٌوَبلًطيٌبـــــ
ــًنا     ــّد َدشـ ــد َخـ ــو ( بَيـ ــؤام ًيكـ ددٌورًةا ) عـ

 دقًلـــــدًا دِدرعًــــــا ، وبًــــــٌةًرى قٍراًلــــــىُ 
ًمخــــــُورًةا ) َفــــــروٌين ِشــــــمعُون ( خــــــدًٌا 
ــرًةا    ــم ) دَعـــ ــفٌيرًةا بِشـــ ــٌوخًةا َشـــ مشـــ
لَدشـــــًةا دنٌينـــــٍوا( مٌوبِســـــمًلُى لِلبٍْـــــا 
ِدمًطيٌبــــٍـْا وِكنشًـــا، وًاف ىًـــَدٌك قٍراًلــــُى    
ــا    ــٌو ( َمملًلــــ ــا َرفــــ ــًةا ) َزرٌيفًــــ ًيلُوفــــ
دًيلُوفٍْـــــا َنفٌيقٍْـــــا ، وبًـــــٌةًرُى فٌيشــــــٍلى    

ا ددًوًذةًٌا قـــدٌيم جلٌيًخـــا ؤٌوذًيـــةًٌا وًشـــكلٍْ
وًىشًــــيًةا ِمــــن اٌويًبًٌــــا وَمفرًينــــٌوةًٌا )    
ــد ًاــاِرن و نــٌور عــؤًام ( ،َوخَبــرةًٌا      َاحَم
ــىْدًوةًٌا     ــنٍْا وَسـ ــا  َدشـ ٌٍٍيـ ــلّىُون مفٌو فٌيشـ
داٌيًقـــرًا َعـــل ًيلُوفٍْـــا َقـــدًميٍْا وًيلُوفٍْـــا     
ــُون   ــا مؤٌوٍللّىــــــ ــا ، َوخبٌوًةمًــــــ َنفٌيقٍْــــــ

ــ   ــُوةًٌا ًمًرًنًيـــ ٍـْا ؤلـــ ــ ــٌون مًطيٌبــــ ًةا ) َاٌبـــ
ــرًا    ــِاً دٌكٌي ــًنا ســٌورًيًيا، وًف دَبشــَمًيا ( بِلشً
ــن )   ــٌةًخا ِمـــ ــٌوٍرًلُى مِلـــ دًادٌي دٌورًةا مشـــ

(  2017/ ايًٌـــــر/ 24ولَىـــــل   _/ نٌيًســـــن 24
( ًيلُوًفــــا 33واٌيّىــــوًا ِمنًينًــــا دًيلُوفٍْــــا ) 

ــاِلم     ــًرا) سً ــٌون مَيق ــى َاٌب ــًةا، واٌيٍل وًيلُوف
يـــــه دُوًذةًٌا ، َعَطـــــالًلى( مَىـــــدًيًنا دكَل

ــٌو(    ــل َجلـــ ــرًا ) َعًمانٌوٍايـــ ــٌون مَيقـــ وَاٌبـــ
ًخيـــــُورًا َعـــــل ًادٌي دٌورًةا َدةًلَةِعســـــٍذا) 

ــ  ، ــُو (   13يـــ ــؤًام ًيكـــ ــًنا ) ِعـــ ( َومَشمًشـــ
ــلّىُون   ــا ددُورًةا ، فٌيشــــ ــوًا َملًفنًــــ اٌيّىــــ
ــٍذا   ـًْىةًٌا مَيقـ ــا َابًٌــــ ًًدًا زٌوًيًخـ ٍـْا  ــ مًطيٌبــ

قًلـــا دِلًشـــًنا وِكنًشـــا َرًبـــا ِمـــن ًيؤُوفٍْـــا خَب
وَمــردٌوةًٌا وٍذًشـــٍنا دشٌوٌةًاسٍْـــا وَممـــٌةًلنٍْا  
ــّد    ــدٌيًنًيا وَخــ ــًيا مــ ــًيةًٌا َدكنٌوشــ دمَطْكســ
ِمنًينًــــــا دَملًفنٍْــــــا دِلشًــــــًنا ســــــًورًيًيا    

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل
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ده رباره ی واژۆكردنی ئه و ڕێككه وتننامه یه ی 
ئه مڕۆ له  سان پترسبۆرگ له  نێوان وه زاره تی 
هه رێمی  حكوومه تی  سروشتییه كانی  سامانه  
ڕووسی  ڕۆسنه فتی  كۆمپانیای  و  كوردستان 
سه رۆك  بارزانی  نێچیرڤان  ئاماده بوونی  به  
وه زیرانی هه رێمی كوردستان و قوباد تاڵه بانی 
جێگری سه رۆك وه زیران واژۆ كرا، نێچیرڤان 
بارزانی له  لێدوانێكی ڕۆژنامه وانیدا ڕایگه یاند : 
به پێی  و  بازرگانییه   ڕێككه وتێكی  »ئه مه  
ڕیككه وتنه كه ش ئه وان سه رمایه ی خۆیان له  
به كاری  هه رێمی كوردستان ده خه نه  گه ڕ و 

پۆتن راشیگەیاندووە« پاڵپشتی لەو رێككەوتنە 
و  كوردستان  هەرێمی  لەنێوان  كە  دەكات 

واژۆ  رووسی  نەوتی  بواری  كۆمپانیاكانی 
كراون«.

كارەكانی   2017 حوزەیرانی  2ی  رۆژی 
سان  لە  جیهانیدا  ئابووریی  كۆڕبەندی 
رۆژ  بۆدووەم  ڕووسیا،  پترسبۆرگی 
كۆڕبەندەشدا  ئەو  لەپەراوێزی  بەردەوامبوو، 
حكومەتی  سەرۆكی  بارزانی  نێچیرڤان 
پوتن  ڤالدمیر  لەگەڵ  كوردستان،  هەرێمی 

سەرۆكی رووسیا كۆبووەوە.
لەراگەیەنراوێكدا  هەرێم  حكومەتی  ئەمەو 
رایگەیاند« پوتین خۆشحاڵیی خۆی بەسەردانی 
نێچیرڤان بارزانی سەرۆكی حكومەتی هەرێم 
لە  جەختی  و  دەربڕی  پترسبۆرگ  بۆسان 
پەرەپێدانی پەیوەندییەكانی رووسیا و هەرێمی 
بواری  لە  بەتایبەتی  كردەوە  كوردستان 
هەرێمی  گوتی«  ڕوسیا  سەرۆكی  ئابووریدا. 
كوردستان سەركەوتووانە شەڕی تیرۆریستانی 

كردووە.

بازرگانیی  ڕێككه وتنێكی  ئه مه   ده هێنن. 
ڕۆسنه فت  كۆمپانیای  له گه ڵ  مه ودادرێژه  
گه وره كانی  هه ره   كۆمپانیا  له   یه كێكه   كه  
بواری وزه  له  ڕووسیا. ئێمه  پێمان وایه  دوای 
هه رێمی  له   بارودۆخ  كه   ساڵه   هه موو  ئه و 
زۆر  وزه دا  بواری  له   به تایبه تی  كوردستان 
خراپ بوو، ئه م ڕێككه وتنه  ده ستپێكردنێكی 
تازه  ده بێت  له  بواری وزه دا بۆ به ره وپێشبردنی 
و  هه رێمی كوردستان  نێوان  په یوه ندییه كانی 

ڕووسیا« 
سه رۆك  لێدوانه كه یدا   دیكه ی  به شێكی  له  

گوتی:  كوردستان  هه رێمی  وه زیرانی 
باش  سه ره تایه كی  ببێته   ئه مه   »هیوادارین 
درێژخایه ن  ئابووریی  په یوه ندییه كی  بۆ 
نیشانه ی  ئه مه ش  بێگومان  و  ڕووسیا  له گه ڵ 
گه ڕانه وه ی متمانه یه   دوای چه ند ساڵێك له و 
دا  ڕوویان  كوردستان  هه رێمی  له   كێشانه ی 
كه  به هۆی بڕینی بودجه ، شه ڕی دژی داعش 
و هاتنی زیاتر له  ملیۆنێك و هه شتسه د هه زار 
ئاواره  و په نابه ری ده ستی تیرۆ دروست بوون، 
سه ره تایه كی  ئه مه   كێشانه   هه موو  ئه و  دوای 
بازاڕه كانی  بۆ  متمانه   گه ڕانه وه ی  بۆ  باشه  

هه رێمی كوردستان.« 
به ڕێز  له گه ڵ  كۆبوونه وه ی  به   سه باره ت 
ڕووسیاش،   سه رۆكی  پوتن-ی  ڤالدمیر 
جه نابی  له گه ڵ  كۆبوونه وه   »له   گوتی: 
و  دووقۆڵییه كان  په یوه ندییه   پوتن،  سه رۆك 
نێوان  له   ئابووری  بواری  به ره وپێشه وه بردنی 
باس  كه   بوون  ته وه رانه   له و  هه ردووالدا، 
كۆبوونه وه كه ش   دیكه ی  ته وه رێكی  كران. 
باسكردنی شه ڕی دژی داعش و تیرۆریستان 

بوو.« 
وه زیران  سه رۆك  لێدوانه كه یدا  كۆتاییی  له  
ببێته   ڕێككه وتنه   ئه م  »هیوادارین  گوتی: 
سه رتایه ك بۆ ڕێككه وتنی زیاتر له  داهاتوودا 
بواره كانی  و  وزه   بواری  له   واڵتان  له گه ڵ 

دیكه دا.«

لە   2017 ئایاری  31ی  چوارشەممە  رۆژی 
كۆچی  هەولێر  شاری  لە  خۆی  ماڵەكەی 

دوایی كرد.
عەزیز  هاوڕێی  سیاسەتمەدار  و  تێكۆشەر 
شیوعی  حزبی  پێشوتری  سكرتێری  محەمەد 

عێراق كۆچی دوایی كرد.
هاوڕێ عەزیز محەمەد، سكرتێری پێشووتری 
سیاسەتمەداری  و  عێراق  شیوعی  حزبی 
ملمالنێیەكی  پاش  گەلەكەمان،  گەورەی 
سەخت لەگەڵ نەخۆشیدا رۆژی چوارشەممە 
لە  خۆی  ماڵەكەی  لە   2017 ئایاری  31ی 

شاری هەولێر كۆچی دوایی كرد.
لە   1924 ساڵی  لە  محەمەد  عەزیز  هاوڕێ 
لەدایكبووەو  هەولێر  نزیك  بێركۆتی  گوندی 
و  نیشتمانی  خەباتی  بۆ  خۆی  ژیانی  كۆی 

چینایەتی تەرخان كردبوو.
ژمارەیەکی  بەئامادەبوونی  لەرێوڕەسمێکدا 
و  حکومی  و  حزبی  لەلێپراسراوانی  زۆر 
و  تێكۆشەر  هاورێی  تەرمی  هاوواڵتییان، 
لەگۆڕستانی  محەممەد  عەزیز  سەركردە 
بەخاک  لەهەولێر  شیوعی  حزبی  شەهیدانی 

سپێردرا.
پێشووی  سکرتێرانی  رێوڕەسمەكەدا  لە 
و  دێرینەکانی  هاوڕێ  شیوعی، 
محەممەد  عەزیز  هاورێ  کەسوکارەکەی، 
عێراق  شیوعی  حیزبی  پێشووتری  سکرتێری 

لە شاری هەولێر بەخاکسپێردرا.
بەرەبەیانی رۆژی پێنجشەممە 1ی حوزەیرانی 
محەممەد  عەزیز  هاورێ  تەرمی   2017
شیوعی  حیزبی  پێشووتری  سکرتێری 
سیاسی  مەکتەبی  بارەگای  هێنرایە  عێراق 
هاوڕێ  لەوێ  و  کوردستان  شیوعی  حیزبی 
دێرینەکانی و سکرتێرانی پێشووی حیزبەکەو 
کەسوکارەکەی ئامادە بوون، پاشان رەوانەی 
گۆڕستانی شەهیدانی حیزبی شیوعی لە شاری 

هەولێر کرا.
تەموزی  1ی  لە  عەبدواڵ  محەممەد  عەزیز 
هەولێر  نزیک  )بێرکۆت(ی  لەگوندی   1924
 2017 ئایاری  31ی  رۆژی  دایکبووەو  لە 
دوایی  لەهەولێر کۆچی  ساڵیدا  لەتەمەنی 93 

کرد.

ژیاننامەی تێكۆشەر و سیاسەتمەدار 
عەزیز محەمەد

رێككەوتی  لە  عەبدوڵاڵ  محەممەد  عەزیز 
)بێركۆت( گوندی  لە   1924 تەموزی  1ی 
بووە،  دایك  لە  هەولێر  شاری  نزیك  ی 
باوكی كوردێكی هەژاری جوتیاری گوندی 
)بێركۆت( بووە، دایكی كچە مەال بووە و لە 
ناوچەكانی وان و باش قەالوە هاتۆتە هەولێر، 

دایكی خەڵكی باكووری كوردستان بووە.
زۆر  تەمەنێكی  لە  محەممەد  عەزیز  هاورێ 
بچووكدا لەگەڵ دایكیدا دێنە شاری هەولێر و 
باوكی و دایكی بۆ هەتا هەتایە بەجێدەهێڵن. 
لە مزگەوتی )ابو بكر( فێری قورئان خوێندن 
بەحركە  و  شاوەیس  و  پیرزین  لە  و  دەبێت 
دەرسی فەقێی دەخوێنێت، بەاڵم دواتر واز لە 

خوێندنی فەقێی دەهێنێ.

لە مااڵن كار دەكات  ئەو كات  دایكی كە 
دەینێرێتە قوتابخانە و بە هۆی زیرەكییەكەیەوە 
راستەوخۆ لە پۆلی سێی سەرەتایی دایدەنێن، 
بیر  سەرەتایی  قۆناغی  كردنی  تەواو  دوای 
لە  دەكاتەوە  خوێندنەكەی  كردنی  تەواو  لە 
پەیمانگای  لە  یاخود  پیشەسازی  پەیمانگای 
پێگەیاندنی مامۆستایان، بەاڵم بە داخەوە ئەم 
دەبوو  ئەمە  بۆ  چونكە  دی،  نایاتە  ئاواتەی 
بكاتەوە،  بچووك  خۆی  تەمەنی  ساڵ  دوو 
بەاڵم  بوو  ئاسان  كارێكی  ئەمە  ئەگەرچی 
قوتابخانە  لە  وازهێنانی  دوای  نەكرا.  بۆی 
ماوەیەك بێكار دەمێنێتەوە، پاشان بە هاوكاری 
چەند هاوڕێیەكی لە فەرمانگەی دابەشكردنی 
خۆراك و ناوخۆیی دادەمەزرێ و بۆ ماوەی 

سێ ساڵ لەوێ كار دەكات.
لە بەهاری ساڵی 1948ز ژیان و كاری خۆی 
بە حیزبی شیوعی بۆ هەتا هەتایی دەبەستێتەوە 

و دەست بە كاری حیزبی دەكات.
چاالكی  سەرەتای  1940-1941ز  ساڵەكانی 
ساسی ئەو بووە، كە لە هەمان كاتدا كۆمەڵێك 
گەنجی خوێنگەرم پاڵنەر و هاندەری بوون بۆ 
مامۆستای  لەوانە  ژیانی سیاسییەوە،  نێو  هاتنە 

ناوداری كورد)عزەدین فەیزی(.
كۆمەڵەی  بە  پەیوەندی  سەردەمەدا  لەو  هەر 
)هیوا(وە دەكات و لە ئایاری ساڵی 1941زدا 

دەبێتە ئەندامی كۆمەڵەی هیوا.
كۆمەڵەی  ئەندامی  دەبێتە  1942زدا  ساڵی  لە 
)بڵێسە(ەوە  ناوی  بە  گەل كە رۆژنامەیەكیان 
قەڵەم  لە  ماركسی  بە  خۆیان  و  دەردەكرد 

دەدا.
كۆنگرەی  دوای  1945زدا  ساڵی  زستانی  لە 
یەكەمی حزبی شیوعی عێراقی دەبێتە ئەندامی 

ئەو حزبە.
لە 13-10-1948ز دا دەخرێتە بەندیخانەوە تا 
ئابی ساڵی 1958ز واتە بۆ ماوەی )10( ساڵ 

لە زینداندا دەمێنێتەوە.
لە  زینداندا  لە  مانەوەی  سااڵنی  ماوەی  لە 
عەرەبی  زمانی  فێری  خوێندنەوەوە  رێگای 
دەبێت و هاوكات چەندین كتێبی ئەدەبی و 
چیرۆك و رۆمان و كتێبی سیاسی هەمەجۆر 
دەخوێنێتەوە، هەروەها بەشێكی زۆری شاكارە 
ئەدەبییەكانی ئەدەبیاتی رووسی و ئینگلیزی و 
ئەڵمانی دەخوێنێتەوە، سەرەڕای خوێندنەوەی 
بەرهەمەكانی )تەها حسین( و )نجیب محفوز( 

و بەرهەمی تری نووسەرانی عەرەب.
ساڵی  تا  1964ز  ساڵی  لە  محەممەد  عەزیز 
شیوعی  حزبی  گشتی  سكرتێری  1993ز 
بایەخی  پڕ  خزمەتێكی  و  بووە  عێراقی 
بە  ناوچەكە  و  عێراق  دۆزی  بە  پێشكەش 

گشتی كردووە.
كەسایەتییە  لەو  یەكێكە  محەممەد  عەزیز 
الیەن  لە  دا  1986ز  ساڵی  لە  شیوعییانەی 
لینین(ی  حزبی شیوعی سۆڤیەتییەوە )وسامی 
»ئەستێرەی  میدالیای  هەروەها  پێدەبەخشرێ، 
لە  ئەفریقای  و  ئاسیا  کیشوەری  گەشە«ی 
پێبەخشراوە،  رووسیاوە  لەالیەن   2007 ساڵی 
کە لەدوای نێلسۆن ماندێال دووەم کەسە ئەو 

میدالیایە وەردەگرێت.

كوردي

پۆتین: هەرێمی كوردستان سەركەوتووانە شەڕی 
تیرۆری كرد

نێچیرڤــان بارزانــی: ڕێككه وتــن له گه ڵ ڕۆس نه فت ده ســتپێكی 
تــازه  ده بێــت له  بواری وزه دا 

پێكهاته   هه موو  له   پێكهاتبێت  كه   شاره زایان 
نه ته وه یی و ئاینی و مه زهه بییه كانى نه ینه وا به  
هه ماهه نگی ته واو له گه ڵ هه ردوو حكوومه تى 

عێراقی فیدڕاڵ و هه رێمى كوردستان«.
مه ده نییه   حاكمه   ئه و  كارى  ده كات،  داواش 
كاتیی  ماوه یه كی  بۆ  ئه نجوومه نه كه   و 
الیه نه   سه رجه م  له گه ڵ  به هه ماهه نگى  بێت 
په یوه ندیداره كان، تا ئه و كاته ى هه موو دۆخه كه  
ئه وكات  و  خۆى  ئاسایی  بارى  ده گه ڕێته وه  
ڕاشی  عێراقی،  ده ستوورى  ده كرێته   ڕوو 
هاوپه یمانى  نوێنه رانى  له گه ڵ   »: ده گه یه نێت 
كه   كردووه ،  به دی  ئه وه مان  نێوده وڵه تى، 

ئه وانیش بیرۆكه یه كی هاوشێوه یان هه بووه  كه  
ڕه نگه  بۆ حوكمكردنى پارێزگاكه  په نا بۆ ئه و 

سیناریۆیه  ببه ن«.
كۆمه ڵگاى  له الیه ن  بیرۆكه كه ى  به هیوایه  
نیوده وڵه تى و هاوپه یمانى نێوده وڵه تى و هه موو 
ئاسایی  ئه وانه ى به الیانه وه  گرنگه ، كه  ژیانى 
لێبكرێت  پشتیوانی  بگه ڕێته وه ،  پارێزگاكه   بۆ 
بۆ ئه وه ى له  قۆناغى داعشیی ڕزگاریان ببێت 
داواى  و  كۆمه الیه تی  كێشه ى  نییه   دوور   »:
تۆڵه نكردنه وه  له م الیه ن و له و الیه ن درووست 
گومانلێكراوێك  له هه ر  تۆڵه   ناكرێت  ببێت، 

بكرێته وه  ئه گه ر به  پێی یاسا نه بێت«

ئێزدییه كان  نوێنه رى  له   یه كێك  ده خیل،  ڤیان 
له دواى  ده كات،  داوا  عێراق،  په رله مانى  له  
داعش،  چه نگ  له   نه ینه وا  ڕزگاركردنى 
دابنرێت،  پارێزگاكه   بۆ  مه ده نى  حاكمێكى 
كێشه ى  داعش،  دواى  نازانێت  به دووریشى 
كۆمه الیه تی درووست ببێت به تایبه ت كێشه ى 

تۆڵه كردنه وه  له  گومانلێكراون.
ئه ندامى  ده خیل،  ڤیان  كورد  په رله مانتارى 
ڕای  به یاننامه یه كدا،  له   عێراق،  په رله مانى 
به سه ر  سه ركه وتنه كان  دواى   »: گه یاند 
كه   نه ینه وا  پارێزگاى  له   به تایبه ت  داعش، 
چه نگ  له   به ته واوه تى  بووه ته وه   نزیك  له وه  
بكرێت،  ڕزگار  تیرۆریستییه   ڕێكخراوه   ئه و 
دانیشتووانى  به رامبه ر  ئه وه ى  نه هێڵین  پێویسته  
ئه و پارێزگایه  ڕوویدا دووباره  ببێته وه ، چونكه  
داعش  له سه رده مى  ته نها  نه هامه تییه كانیان 
پێش  ساڵ   10 له   به ڵكو  پێنه كردووه ،  ده ستی 

داعشه وه  هه یه ».
و  ئێستا  بۆ  ئه وه ى  كه   كرد،  له وه ش  باسى 
ڕاسته قینه ى  كۆنترۆڵكردنى  گرنگه ،  داهاتوو 
نه ینه وا  پارێزگاى  و  به تایبه تى  مووسڵه   شارى 
مووسڵ  پێمانوایه ،   »: ده شڵێت  به گشتى، 
ده سه اڵتى  به   مه ده نییه   به  حاكمێكى  پێویستى 
ئه نجوومه نێكى  به   بێت  پشتبه ستوو  و  جیاواز 

هاوڕێ عەزیز محەمەد كۆچی دوایی كرد
تەرمی هاورێی تێكۆشەر و سەركردە 

عەزیز محەممەد بەخاکسپێردرا

ڤیان ده خیل: پێویسته  دواى داعش حاكمێكى مه ده نى
 بۆ نه ینه وا دابنرێت
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 مهــا.. هــل قلــت عــون؟ لكــن العمــاد 
ــة  ــّوأ ســدة رئاســة الجمهوري ــم يتب عــون ل
اللبنانيــة إال أواخــر العــام2016 مــا دفعنــي 
ــأ،  ــذا الخط ــق علــى ه يومهــا إلــى التعلي
بــل الســقطة فــي حينــه، بالكتابــة علــى 
ــا  ــاده أنه ــا مف ــبوكية( بم ــم )الفيس صفحته
»بشــرى خيــر للعمــاد عــون الــذي يســعى 
وبشــّق األنفــس ليصيــر الرئيــس وانتــم 
اختصرتــم عليــه كثيــرا وجعلتمــوه رئيســا 
بجــرة قلــم«.  إثــر ذلــك صحــح المســؤول 
اإلعامــي الخبــر وحــذف تعليقــي أيضــا. 
 2016 عـام  حصـل  أنـه  القصيـد  بيـت   
فتـرة  تخللتـه  جـدا  عسـير  مخـاض  بعـد 
علـى  زادت  الرئاسـي  للكرسـي  شـغور 
بـل  خالهـا  عـون  العمـاد  كان  العاميـن، 
جاهـدا  يسـعى  وسـنوات  بسـنوات  وقبلهـا 
فـي سـبيل اعتـاء هـذا المنصـب، السـيما 
عقـب عودتـه من منفاه االختيـاري بباريس 
عـام 2005 الـذي قصـده بعيـد عقـد اتفـاق 
الطائـف الـذي أنهـى حربـا أهليـة لبنانيـة 
دامـت سـنوات لـم تسـفر عـن شـيء، إلـى 
جانـب مـا خلفتـه مـن دمـاء ومـآٍس، سـوى 
سـجن أحد أطرافها الدكتور سـمير جعجع، 
غريـم عـون فـي الحـرب، ونفـي األخيـر 
الـذي صـارع إلنهـاء االحتـال السـوري 
غيـر المعلـن للبنـان.. فـكان وصولـه إلـى 
سـدة الرئاسـة بعـد كل هـذه السـنوات مـع 
وجـود كل هذه العـداوات ومخلفات الحرب 
فضـا عـن الصراعـات اإلقليميـة، ولبنـان 
أحـد مسـارحها، ضربـا من المسـتحيل دفع 
أحـد رجـال السياسـة اللبنانيين وهو منّسـق 
النائـب  آذار   14 لقـوى  العامـة  األمانـة 
السـابق فـارس سـعيد للتصريـح لصحيفـة 
)الجمهوريـة اللبنانيـة( بخصـوص حظوظ 
فتـرة  خـال  األولـى  الرئاسـة  فـي  عـون 
صـراع الديكة على الكرسـي بالقـول: »إذا 
أنـا ِصـرت بريجيـت بـاردو عـون بيعِمـل 
رئيـس جمهوريـة« فِقـس علـى ذلـك مـدى 

اسـتحالة األمـر!
يكـون هـو وحـده  يـكاد  الحـال  لكـن دوام 

المحـال، فقـد عـاد الجنـرال ليتحالـف مـع 
أعدائه ويشـكل مع حزب اهلل فريقا سياسـيا 
حاربهـا  التـي  سـوريا  وليـزور  واحـدا 
وليتفـق الحقـا مـع صديقـه اللـدود جعجـع 
دعمـت  حينمـا  النقيضيـن  جامـع  فيغـدو 
الاعبيـن  وإيـران،  السـعودية  مـن  كل 
الرئيسـين فـي السـاحة اللبنانيـة، ترشـحه 
للرئاسـة، مضمـون الفـوز مسـبقا، وهكـذا 
عـاد الجنـرال المنفـي قرابـة خمسـة عشـر 
رغـم  الفـراغ  بعـد  رئيسـا  ليغـدو  عامـا 
تجـاوزه الثمانيـن مـن عمـره! متخطيـا كل 
السياسـي  والتوافـق  التـوازن  مسـتحيات 
المعروفـة فـي لبنـان ويحقـق حلمـا طالمـا 
راوده مـذ كان رئيسـا للحكومـة االنتقاليـة 
ولـم يتخـلَّ عنه رغم سـنوات النفي وبلوغه 
مـَن اْلِكَبِر ِعِتّيا ، وليفتح صفحة جديدة أمام 

العام 2017 ليكون 
غيـر  توقـع  عـام 
ربمـا  بـل  المتوقَّـع 
عام تحقيق األحام 
وال  المسـتحيلة. 
ندري هل اسـتطاع 
السياسـي  ذلـك 
اللبنانـي أن )يصير 
بـاردو(  بريجيـت 
مـادام عـون قد غدا 

رئيسـا؟
هـذا  ليـس 
فتحطيـم  وحسـب، 

الواقـع  أرض  علـى  تتالـى  المسـتحيات 
كل،  نقـل  لـم  إن  معظـم،  أشـارت  بعدمـا 
اسـتطاعات الـرأي فـي الواليـات المتحدة 
المرشـح  فشـل  حتميـة  إلـى  األمريكيـة 
عامـا(   71( ترامـب  دونالـد  الجمهـوري 
)االيكونوميسـت(  مجلـة  حـذرت   الـذي 
البيـت  إلـى  وصولـه  أن  مـن  البريطانيـة 
كمـا  عالميـًا،  خطـرًا  سيشـكل  األبيـض 
كان مجـرد ترشـحه للرئاسـة مـادة للتنـدر 
وصلـت حـد ظهـوره فـي إحـدى حلقـات 
المسلسـل الكارتونـي األمريكـي المعروف 
مـن  16عامـا  قبـل  سيمبسـون(  )عائلـة 
المسلسـل  صّنـاع  يشـير  حيـث  انتخابـه، 

بتحريـر الجانب األيمـن منها كاما، فضا 
عـن تقـدم هنـا وتحرير هناك علـى جبهات 
موازيـة، مجـرد التفكيـر فـي تحقيـق ذلـك 
كان عـام 2014 لـم يكـن رجمـا بالغيـب 
بـل ضربـا مـن المسـتحيل، يـوم سـقطت 
نينـوى وسـهلها  محافظـات عراقيـة منهـا 
فـي ثقـب أسـود ظـن البعـض أن هاويتـه ال 
قـرار لهـا وأن دولـة الخافة باقيـة وتتمدد، 
وفقـا لشـعار مزعـوم، لكن الحيـاة الطبيعية 
عادت تسـري في شـرايين الجانب األيسـر 
مـن الموصـل.. حملـة إعمـار هنـا وأخرى 
برعايـة  نينـوى  سـهل  بلـدات  فـي  هنـاك 
جمعيـات ومنظمـات دوليـة سـعيا إلعـادة 
مـن تبقى داخل الوطن مـن أهلها المجلّوين 
قسـرا.. كثيـرون يـرون عـودة المسـيحيين 
إلـى  األخـرى  األطيـاف  سـائر  وأبنـاء 
مواطنهم األصلية من سـابع المسـتحيات، 
االضطهـاد  ضـروب  مـن  القـوه  بعدمـا 
وصنـوف المظالـم وشـطط التطـرف، فـي 
مسـيرة حفلـت منـذ قـرون خلـت بالمرائـر 
والمـكاره واالضطهـادات، لـم يكـن أولهـا 
شـابور  يـد  علـى  األربعينـي  االضطهـاد 
اآلالف  مئـات  سـقط خالـه  الـذي  الثانـي 
مـن الشـهداء المسـيحيين، أعطـوا كنيسـة 
المشـرق اسمها )كنيسة الشـهداء(، ومنحوا 
للحيـاة،  بـذارا  لتكـون  دماءهـم  األرَض 
وصوريـا  سـيفو  مـع  قوافلهـم  توالـت  و 
وسـيدة النجـاة، ولـن يكـون مـا حصـل فـي 
2014 آخرهـا. ومثلهـم االيزديـون الـذي 
عانـوا لقـرون، ومازالـوا، من فتـاوى تبيح 
قتلهـم وبيعهـم في األسـواق وسـبي نسـائهم 
تحـت سـتار مـن الشـرعية المزيفـة. وكـذا 
أبنـاء أطيـاف أخـرى كثيـرة، بـل إن تاريخ 
العـراق حافل بالمآسـي والويـات والتجّبر 
واالسـتقواء علـى الحلقـات األضعـف حتى 
ال يـكاد تاريـخ أي طيـف مـن أطيافـه يخلو 
مـن فتـرة مظلمـة والـكل يشـكو مظلماتـه 

واإلنصـاف.   بالعـدل  ويطالـب 
لكـن الحيـاة مازالـت مسـتمرة والصامدون 
الصابريـن  أبنـاء  هـم  أرضهـم  فـي  اليـوم 
جريانهـا  إلـى  األمـور  وعـودة  باألمـس، 
الطبيعـي ليـس بمسـتعٍص، واالرتـداد عـن 
ليـس ُعضـاال، و  الشـيطان  اتّبـاع غوايـة 
األمـل بدولـة مدنيـة تحفـظ حقـوق الجميـع 
أضغـاث  ليـس  المواطنـة،  أسـاس  علـى 
أحـام، والعيـش المتنوع المشـترك بسـام 
مـع اآلخريـن ليـس بجنـون، أليـس بعـض 
المتهميـن بالجنـون قد صـاروا زعماء دول 

عظمـى؟!
ليـس السـؤال كـم هـو عويـص هـذا األمر، 
أو مسـتحيل؟ إنمـا السـؤال: مـن سـيمتلك 

الشـجاعة ليوبـِـَق المسـتحيل؟ 

جميعـا  نسـاهم  ان  الضـروري  مـن  ان: 
فـي الحفـاظ علـى التنـوع بأعتبـاره نعمـة 
وأنـه امتـداد للحضـارة االنسـانية. وقالت: 
لتأثيـر  حـد  وضـع  الضـروري  مـن  انـه 
وأنعـكاس السـلطة الدينيـة علـى المجتمـع 
والسـلطة السياسـية ألن تدخل الدين يضع 
يعنـي  المـرأة ممـا  لتحـرك وحريـة  حـدا 
الثقافـي  التـراث  مـن  مهـم  جـزء  الغـاء 
واالجتماعـي للمـرأة الـذي يعـد مسـاهمة 
سـوزان  السـيدة  وطالبـت   . المـرأة  مـن 
عـارف بأهميـة ان يكـون هنـاك نسـاء في 
مراكـز صنـع القـرار وضـرورة محاربـة 
الجهل ووضع حد لــتأثير النساء بالعادات 
والتقاليـد الغربيـة عـن التـراث الكـوردي. 

الخاصـة  النـدوة  فـي  المشـاركون  دعـا   
بأحيـاء اليوم العالمي للتنوع في أربيل الى 
وضـع حـد ألنعاكـس تدخـل رجـال الديـن 
في السـلطة وتفعيل دور المرأة في تعزيز 
ثقافـة التنـوع وتمكينهـا بهـدف مسـاهمتها 
 . المجتمـع  وثقافـة  التـراث  حمايـة  فـي 
التـي  النـدوة  فـي  المشـاركات  واشـارت 
اقامتهـا منظمـة سـورايا للثقافـة واالعـام 
تفعيـل وتطبيـق التشـريعات بهـدف حماية 
النسـاء  ودور  مسـاهمة  وزيـادة  التنـوع 
فـي مراكـز القـرار ونشـر مبـادى حمايـة 
النـدوة  الدوليـة.  المقـررات  التنـوع وفـق 
بالتعـاون  سـورايا  منظمـة  اقامتهـا  التـي 
يـوم  فـي  المندائـي  الثقافـي  المركـز  مـع 
22 ايـار فـي مبنـى المركـز بأربيـل كانت 
قـد دعـت الـى: ضـرورة االهتمـام بتنميـة 
االختافـات والتراث الحضـاري والثقافي 
واللغـوي الـذي يتمتع بـه أقليم كوردسـتان 
المؤسسـات  دور  لتفعيـل  الجهـود  وبـذل 
التربويـة فـي مجـال أغنـاء ثقافـة التنـوع 
والعمـل بمـا يجعـل ان يفتخـر جميـع ابناء 
اقليـم كوردسـتان ومـع أختـاف انتمائاتهم 

إلـى أن تسـلم ترامـب مقاليـد الرئاسـة فـي 
الواليات المتحدة األمريكية، ضمن أحداث 
المسلسـل، كان في إطـار )تحذير اميريكا( 
ألنهـم متفقـون مـع الرؤيـة التـي تقـول إن 
األمريكييـن متجهـون نحـو الجنـون. فهـل 
المسـتحيل؟ هـل حقـا  قيـد  الجنـون  ـم  حطَّ
فـي   المتحـدة  الواليـات  ترامـب  سـُيغرق 
أزمـة ماليـة فتغـدو بحاجـة إلـى فـرد مـن 
عائلـة سيمبسـون يخـرج مـن الشاشـة إلـى 
الحيـاة ليصلـح مـا أفسـده ترامـب؟ األمـر 
الـذي لـم يعـد بـدوره مسـتبعدا فـي إطـار 
الواقـع الحالـي، مـع التنويـه بـأن مسلسـل 
بآخـر،   أو  بشـكل  تنبـأ،  ذاك  الكارتـون 
بهجمات الحادي عشـر من سـبتمبر2011 

أعـوام! بخمسـة  وقوعهـا  قبـل 
المسـمى  األسـود  الغـراب  اجتـاح  يـوم 
سـماء  )داعـش( 
وظلـل  الوطـن، 
ضالـه  بجناحـي 
مسـاحًة  وإجرامـه 
وربمـا  قاربـت 
عـن  زادت 
األراضـي  ثلـث 
وأعمـل  العراقيـة، 
فيهـا ظلمـا وجورا 
وحرقـا  وقتـا 
وسـوى ذلـك كثيـر 
تدوينـه  فـي  أريـق 
الحبـر  مـن  كثيـر 
وأكثـر مـن الـدم، سـقط كثيرون في شـرك 
فـي  أمـل  كل  فاقديـن  واإلحبـاط  اليـأس 
ومـازال  لهـم،  بـدا  الـذي  الحـال  صـاح 
يبـدو، مـن المحـال، ومـن يظن أنهـم كانوا 
غيـر محقيـن فـي ذلـك؟ خصوصـا بعدمـا 
طـال الزمـن واألرض مسـلوبة والخيرات 
منهوبـة والحقـوق مفقـودة علـى أكثـر مـن 
صعيـد. لكـن شـعاعا خافتـا من سـنا رجاء 
انبلـج وسـط َدْيُجـور الواقع القاتـم مع تتالي 
األرض،  مـن  الُمغتَصـب  تحريـر  أنبـاء 
أواخـر العـام 2016، بـدءا بقـرى وبلـدات 
سـهل نينـوى وصـوال إلـى تحريـر الجانب 
األيسـر مـن مدينة الموصل مـع أمل قريب 

كوردسـتان  فـي  النسـاء  تاثـر  ان  مبينـة 
وخاصـة باالزيـاء الخليجيـة يعـد تجـاوزا 
علـى التـراث الكـوردي لمـا لهـذا التـراث 
مـن اصالـة والحفـاظ عليـه يعد جـزءا من 
الحفـاظ علـى التنـوع . واشـارت سـوزان 
ان تنظيـم داعـش قـام باسـتهداف المـرأة 
االيزيديـة ألنـه يعـرف مكانـة المـرأة فـي 
تراثنا ومجتمعنا واسـتهدافها هو أستهداف 
الكورديـة.  المـرأة  تحملـه  الـذي  للتـراث 
الديـن  حسـام  أوات  قالـت  جانبهـا  مـن 
ممثلـة الزرادشـتيين فـي وزارة االوقـاف 
مـن  كوردسـتان:  فـي  الدينيـة  والشـؤون 
المهـم ان يكـون لدينـا كنسـاء دورا فاعـا 
خـال  مـن  التنـوع  علـى  الحفـاظ  فـي 

التربيـة ومـن خال التنميـة الثقافية لابناء 
بالفكـر  أقـوال زرادشـت  مسـتندين علـى 
والقـول والعمـل الصالح . واشـارت آوات 
الـى ان : الحفـاظ وتنمية حقوق المرأة يعد 
جـزءا مـن الحفاظ على التنـوع واعتبارها 
عاما للتنشـئة االجتماعيـة الحقيقية ولذلك 
التـراث  علـى  الحفـاظ  الضـروري  مـن 
الثقافـي  التأهيـل  علـى  بالتركيـز  الثقافـي 
لهـا وتعزيـز مكانتهـا االجتماعيـة وتفعيـل 
دور وزارة االوقـاف بدعـم مكانـة المـرأة 
فـي المجتمـع . مـن جانبهـا قالت الناشـطة 
النسـوية فائـزة ذيـاب ان مسـاهمة المـرأة 
فـي الحفـاظ وتنميـة التنوع يبـدأ من خال 
والثقافـة  التعليـم  فـي  المـرأة  دور  تفعيـل 
االخـر  بقبـول  الخاصـة  االفـكار  ونشـر 
وتعزيـز الثقافـة التي تسـتند الى المقررات 
الدوليـة . وقالـت فائـزة : ان تعزيز التنوع 
االخريـن،  قبـل  المـرأة  مسـؤولية  هـي 
ولذلـك فـأن اقامـة هـذا النشـاط هـو جـزء 
مـن اهتمـام الجمعيـة المندائيـة للمسـاهمة 
بتنميـة ثقافـة التنـوع فـي كوردسـتان التي 
احتضنتنـا فـي وقـت بـدأ مامـح التنـوع 
الثقافـي فـي جنـوب العراق تختفي بسـبب 

انتشـار التطـرف الدينـي

لاعتـزاز بالتنـوع الـذي ينعـم بـه االقليـم 
 ( شـعار  تحـت  عقـدت  التـي  النـدوة   .
دور المـرأة فـي الحفـاظ وحمايـة التنـوع( 
وشـارك فيـه مجموعـة مـن الشـخصيات 
النـدوة  النسـوية مـن مختلـف المكونـات. 
والتي افتتحها السـيد نـوزاد بولص الحكيم 
واالعـام  للثقافـة  منظمـة سـورايا  مديـر 
الحضـاري  الثـراء  الـى  فيهـا  اشـار 
والفكـري الـذي ينعـم به اقليم كوردسـتان، 
والـى ضـرورة بـذل الجهـود لحمايتـه و 
الحفظـا عليـه بأأعتباره أرثـا حضاريا لكل 
مكونـات كوردسـتان . واشـار نـوزاد الـى 
ان: التنـوع الثقافـي الـذي يتمتـع بـه أالقيـم 
يجعلنـا امـام مسـؤوليات تاريخة بضرورة 
وضـع الخطـط للحفـاظ علـى هـذا التـراث 
واللغـوي،  الثقافـي  الحضـاري،  واالرث 
واالهم كيف نسـاهم في تفعيـل دور المرأة 
فـي الحفـاظ علـى هـذا التـراث. وأوضـح 
تـوزاد أنهـم يقومـون بعقـد هـذه النـدوات 
سـنويا بهـدف نشـر ثقافـة التنـوع، وجعـل 
االجيـال الجديـدة تتفهـم وتعمـل مـن اجـل 
واالهـم  التنـوع،  ثقافـة  وتنميـة  تعزيـز 
المـرأة.  دور  تفعيـل  فـي  نسـاهم  كيـف 
وقالـت الناشـطة النسـوية سـوزان عـارف 

تفعيـل دور المـرأة وإحيـاء اليـوم العالمي للتنوع في عنكاوا 

الثقافية

د. زهير أبراهيم رحيمو

خضر دوملي

في أيلول من عام 2٠١٣ زار أحد المرجعيات الكنسية المشرقية دولة 
لبنان الشقيقة، وكتب مكتب المرجعية اإلعالمي يومها مجموعة من 

األخبار غطت فعاليات تلك الزيارة التي كانت األولى للمرجعية بعيد 
تسنمه مهام منصبه فأحيطت بتغطية جيدة وحفلت في الوقت نفسه 

بالفعاليات والزيارات واالستقباالت، لعل أبرزها كان اللقاء مع فخامة 
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون..

,,

,,
 تاريخ العراق حافل بالمآسي 
والويالت والتجبر واالستقواء 
على الحلقات األضعف حتى 
ال يكاد تاريخ أي طيف من 
أطيافه يخلو من فترة مظلمة

جورجينا بهنام حبابه

مـن يُوبـِـُق املستحيــل؟

ديـر  الموصـل  فـي  ماركوركيـس  ديـر 
العربـي  تـل فـي حـي  عريـق يجثـم علـى 
يعتبـر  وهـو  جناحيـة  فاتـح  نسـر  كانـه 
والتبـرك  للزيـارة  الموصـل  اهالـي  قبلـة 
ينتعـش  حيـث  الربيـع  فصـل  فـي  سـيما 
بخضـرة يانعـة فـي الديـر نفسـه وخارجـه 
تـل  هـي  التـي  المحيطـة  التـالل  فـي 
البسمة وتل الذئب وتل مارميخائيل، وتل 
البسـمة كـرم هـذه السـنة برفـع الصليـب 
الموافـق 24/  مـار كوركيـس  فـي عيـد 
نيسـان /2017. بعـد تحريـر الديـر. قامـت 
بمحاولـة  واإلرهـاب  الكفـر  عصابـات 
تدميـره يـوم 3/9/ 2015 .وبهـذه المناسـبة 
االليمـة كتبـت االبيـات الشـعرية اآلتيـة:

ديرا جذب قلوب الناس وأسر نفوسهم
رفعـو فيـه طلبـالت وقدمـوا نـذورا وكثيرا 

مـن صلواتهم
كل أحد خامس من صوم الرب تجتمع 

أاللوف والقبائل
كوركيـس  يـا  بذكـراك  مبتهجـة 

المعظـم الشـهيد 
رهبانـا عاشـوا برحابـه زمانـا متنسـكين 

بصوامعهـم
أرواحهـم سـمت مـع عطـور البخورمناجيـة 

االلـه خالقهم
أساقفة وكهنة خدموا فيه فترة وتنحيوا
وكانت رفاتهم ذخيرة للدير يفخروا بها 

تاريخهم
تاسـس الديـر علـى اسـمك يـا كوركيس 

كبطل شـجاع
لرسـم  الفنانـون  ألهـم  شـجاعتك  ومـن 

تهـم لوحا
مر بجنباتك رهبانا ومرسلين من أصقاع 

الدنيا وأطرافها
علموا فيه وتربته أخيرا أحتضنت رفاتهم
مـا أروع كنيسـة الديـر الجاثمـة علـى تـل 

وناقوسها
يدعـو السـامعين للصـالة والخشـوع حتـى 

وان كانـوا فـي بيوتهـم
يـوم  كل  تقـرع  الديـر  ناقـوس  دقـات 

سـاكنيه مـن  تقـدم  والصلـوات 
تسـتذكر  والشـفاه  ومسـاء  صباحـا 
سـبقوهم مـن  والقديسـين  الشـهداء 

دير مار كوركيس 
بعد التدمير 

سينهض من جديد
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)مهداة إلى كل النازحين 
داخل الوطن وخارجه(

صرخة تخرج من فم الرفض واأللم 
صرخة بحجم التعب والتشرد واالنتظار
صرخة تهز أركان الضمائر المحنطة 

عيـون تبحـث بيـن األشـاء المبعثـرة فـوق 
أرصفةالحـزن األبـدي وبيـن ركام حرائـق 

المـدن المقهـورة 
صرخـة تبحـث عـن وطـن كان يومـا يزهو 

بالكبريـاء والمجـد والعنفوان ..

تبحـث  سـماءها  النـوارس  غـادرت 
المصعـوق  السـمك  مـن  فريسـتها  عـن 
هيـأت  وقـد  عموديـًا  بالكهرباء،تسـقط 
عيونهـا الثاقبـة تصور اعماق النهر لتلتقط 
اسـماك تاطمهـا االمـواج وترتفـع محلقـة 
المعقوفـة  ومخالبهـا  الحـادة  وبمناقيرهـا 
والمدببة تنتشـل اسـماك عائمة فوق سـطح 
النهـر ،النـوارس فـي دورانهـا وتقاطعهـا 
السـكون  تبـدد  مجلجلـة  اصواتـًا  تطلـق 
وتعطـي السـامع مؤثـرات ال مفـر لـه اال 
بأمواجـه  النهـر  مـاء  اليهـا،  يصغـي  ان 

الهادئة يسـهل للنـوارس االنقضاض،وجه 
الصيـاد الخالي من اي تعابير انسـانية كما 
لـو كان )روبـوت( لـن يأبـه لهـذا المـوت 
الـزري  الشـيطان  هـو  كمـا  الجماعـي 
الـذي يبعـث االسـى، انـه متجهـم حاقـد، 
الحصير،جاثمـا  مـن  بقبعـة  متنكـرا  كان 
فـوق قاربـه المهلهـل الـذي يتوسـطه مولد 
كهربـاء يبعـث الهـاك مـن خـال السـلك 
المغمـور بالمـاء وهو الذي يمزق خياشـيم 
وطوافـات السـمك الصغيـرة التـي ال مفـر 
لهـا سـوى المـوت المحتوم ،هذه االسـماك 
المحـرم صيدهـا ليـس لهـا الحق ان تسـمع 
اسـتغاثة،الحريات اصبحـت  نـداءات  لهـا 
كراهيـات قاتلـة، والصياد لم يشـعر بوخز 
اصـوات  اللحظـات،  تلـك  فـي  الضميـر 
وطيرانهـا  تنقطـع  ال  الهائجـة  النـوارس 
العشـوائي يشكل للناظر مشـهدا كما لو ان 
طائـرة مروحية ترمي مئـات من االوراق 
البيضـاء والرماديـة تسـقط متأرجحة يمينًا 
وشـمااًل، النـوارس ال تعنيها هذه الفوضى 
تلـو  الواحـدة  االسـماك  تلتقـط  دامـت  مـا 
االخـرى ، نـوارس اخـرى جاثمـة علـى 
لتحلـق  سـاعتها  تنتظـر  النهـر  شـاطئ 
ويكـون لهـا نصيب في المشـاركة، مشـهد 
اخـر يقودك وانت تراقـب حركة النوارس 
لـن  انهـا  باالضطـراب  مشـاب  بفضـول 

نحن خطأ الوجود
جئنا للعالم في الزمن الخطأ

ولدنا في المكان الخطأ
نحترق رغم ان أجسادنا من الماء

لـدي خيـال واسـع وأربعـة ميلـون طريقـة 
ء للبكا

مشكلتي ان قلبي كبير للغاية
ووجهي تقرأ فيه النهاية

ولغتي ال تعبر عني
عنف با حدود من صنع

الحضارة واالنسان
فتكوا بنا مثل الفئران 

مـن  وجـدت  بـل  الحـركات  هـذه  تفتعـل 
الصيـد السـهل مبـررًا لها ،حماقـة الصياد 
الـذي  الكئيـب  لها،الصيـاد  العـون  قدمـت 
يبعـث النفـور واليـأس بعشـرات العيـون 
،هـؤالء  اعينهـا  بأطـراف  تنظـر  التـي 
يفوتهـم  ال  كـي  بطيئـة  بخطـى  يمشـون 
المشـهد ، ومـن العابرين مـن توقف ليمتع 
نظـره بدافـع الفضـول او اي شـيء اخـر . 

***
انفجـار مـدوي فـي وسـط الجسـر القديـم 
االجسـاد  مـن  العشـرات  لـه  ،تطايـرت 
ممزقـة لتأخـذ هدفها في وسـط النهر ،هالة 
االبصـار،  تغشـى  التـي  الكبيـرة  الدخـان 
كلهـا  الحديـد  قضبـان   ، الخرسـان  كتـل 
كونـت مشـهدا مروعـا، ازيـز الرصـاص 
،خريـر الماء ،اصوات النوارس الصاخبة 
،صـراخ وعويل العشـرات مـن الناس من 
الذيـن لـم يكملـوا عبـور الجسـر المتقطـع 
االوصـال ، لـم يعـد المراقـب يهمـه االف 
الـذي  االسـى  بـل  المصعوقـة  االسـماك 
يغلـف المـكان وبـدات االجسـاد المحروقة 
اكثـر رعبـا، اختلـط كل شـيء وضاعـت 
الوجـوه في الزحـام، من كان يتأمل اصبح 
جـزءًا مـن المشـهد، مئات النـوارس تحلق 
هاربـة نحـو االفـق الامتناهـي، ومـا يثير 
الدهشـة ان احـد النـوارس لـم يحلـق مـن 

اطعمونا علف االحصنة
ونثار القنابل والشظايا
نساءنا ال تجد القمامة
لتبحث فيها عن طعام

قال ابي مرت بنا سنين
طعامنا االسودين الخبز والماء

لكن ياابي لم تأكلوا
العلف والحشيش والفئران

لم تطبخوا الحصى لاطفال
ارقام ارقام ....ارقام

يزداد نبضي ويرتفع ضغطي
عندما افكر بلغة االرقام

مليونا مهاجر ونازح
مليونا محاصر وعالق
ثاث سنوات طيران

ثاثة هيروشيمات اسقطوا
علينا ونكازاكي اثنين

االالف القتلى با ذنب قتلت
سوى انها في هذه البقعة ولدت

)3( سنوات حصار وقتل ودمار
)36( شهرا خوف ورعب وانتقام

)144( اسبوعا جوع وقلق ومجهول

الشـاطئ وبقربـه مالك الحزيـن واقفا على 
مفتوحـًا  الطويـل  ومنقـاره  واحـدة  رجـل 
النـار عنـد  نحـو السـماء، الشـمس بلـون 
الغـروب وخيوطهـا الفضيـة الواهنـة تزيد 
الظـام الذي ارخى بسـدوله،غاب الجسـر 
صبـي   ، الظـام  وغمـره  ناظـري  مـن 
يرتدي اسـمال ممزقة لم يكترث بيده سـلة 
مـن القصـب يجمـع االسـماك المصعوقـة 
الشـاطيء  نحـو  االمـواج  تقاذفتهـا  التـي 
وحتمـا سـتكون وجبـة عشـاء شـهية لعائلة 
مترفـة بالفقـر المدفـع وتعانـي مـن الفاقـة 
مسـتحيلة  اصبحـت  الرؤيـة  المزريـة. 
لتأمل مشـهد الجسـر وخرير المـاء ومالك 
الحزيـن وقصب الشـاطئ كلهـا اختفت، لم 
يعـد امامـي اال ان اغـادر المـكان وقلبـي 
الرمل،ونـدى  بـذرات  المثقلـة  وروحـي 
المسـاء، ايقنـت ان النـوارس لـن تهاجـر 
المذبوحـة  االسـماك  االف  دامـت  مـا 
تطفـو وبفصـل التكاثـر وبفضـل الصيـاد 
المـكان  لـم يرحـل عـن  )الروبوت(الـذي 

..؟!!
ودجـاج المـاء المتخمـة تغـوص فـي الماء 
وتظهـر فـي مـكان قصـي كمـا لـو انهـا 
تخاتـل الناظـر وتبعد عنه الرؤية ،المشـهد 
يكشـف  الشـمس  ونـور  يتكـرر  الدرامـي 

االطـال..؟

)1008( يومـا رعـب يصعـد مـن المثانـة 
للشريان

)24232(ساعة سجن وسجان وقضبان
هذه ارقامنا

قبل ان يتلوا علينا االرقام
ويخففوا دم المصيبة ولون الكارثة

أتحدث عن ارقام فقط ارقام
ال اتحدث عن الحزن والتشرد والضياع

عن قلوب محطمة وخيام
عن الخوف كل ايامنا خوف

خوف يسلمنا لخوف
عن انسانية مهدورة وكرامة مفقودة

عن العيون جفت فيها المحيطات
االطفال ال يبكون وال 

يضحكون يجفون ويموتون
عن اقليات تاشت واديان
احبتي اخرجوا من ديارهم
قرى خاوية على عروشها

منازل تعوي فيها الريح
كيف اختصر النهاية؟

وعداد البداية خالي من 
األرقام

موانـئ  عنـد  المنتظريـن  وقوافـل  جمـوع 
الغربـة ،تبحـث عنـك يامن ضاعـت حروفه 
بيـن مخالـب الفرقـاء والغربـاء والخصمـاء 
الزمـن  لحظـات  كل  فـي  ينـزف  وطـن 
المسـفوح عنـد بوابـات مـدن االغتـراب .. 

ت  مخيـا
ينزف دما وآلما

جـاءوا مـن خلـف سـياج التأريـخ والتمـدن 
والحضارة ،وداسـت سـنابك خيولهم زهور 

الياسـمين والقـداح والحنـاء 
منذ ذاك الزمن البعيد وأقوام تترا..تترا

األبـواب  مـن  تتسـلل  والزالـت  جـاءت 
يغلفهـم... والحقـد  والطمـع  السـرية 

وأنـت تصـد بصـدرك وصبـرك جموعهـم 
وتدفـع ضريبـة مجـدك وكبريائـك .

صرخة تهز أرجاء ضمائرنا الحزينة ..
والشـهداء  األبريـاء  بـدم  مجبولـة  صرخـة 
أرصفـة  جثثهـم  تتوسـد  الذيـن  المغدوريـن 

الخيـر ياوطـن  المحنة..عنـك 
نبحـث عـن قسـمات وجهـك المفقـودة بيـن 

... الغربـاء  فوضـى 
نبحـث عـن أغـان أهلنـا الطيبيـن المصلوبة 

كلماتهـا فـوق أعمدةالحناجـر المشـلولة 
وطني ..

ياوطني سأبقى أبحث عنك في نفسي 
في تافيف ذاكرتنا المتعبة..

في كل دروب الصبرابحث عنك..
وسأسـال عنـك كل غيمـة خيـر مـرت مـن 

فـوق مدنـك المقهـورة 
وطنـي ياوطنـي مهمـا طالـت سـني الغربـة 
والوحشـة واالبتعـاد سـتبقى ياوطـن الخيـر 

فـي القلـب زهـرة 
أنت الروح 

أنت تاج كل األشياء

د. بهنام عطاالله

األدبية

عصام العبيدي

قتيبة محسن المعماري

د. محمد إسماعيل

نص وتخطيط : موفق الطائي

مقاطع على 
اعتاب الظالم

النــــوارس لــــن تهاجــر

أرقــــــام

قصة قصيرة

أشجارنا تنفض أوراقها كل يوم
فيتساقط معها الشهداء ثمارا

ال مواسم لهم
كل األيام أصبحت مواسم للرحيل

وتلك الباقات
من الصبية

يمرحن كالمائكة حولهم
مع زقزقات الحمام

متجهين نحو السماء

***            
خلف الحاسوب 

جلس الشاعر
ماذا يفعل؟
ال يدري!

ربما يبدأ بكتابة سيرته الذاتية
تلك التي رسمها فوق طرق متربة

ودنسها الغزاة 

***            
يتأرجح الموت على أعتاب الرحيل

يلملم ما تبقى من خواصي
يسرد كل اخطائي

بخاتمة ترتعش من التأنيب
خواصي التي ال أعرف معناها

مثل ابوة متأرجحة 
فوق جبال األقاصي

تلك التي استقبلت نور األبدية
وغسلت شوارعنا بالرماد واألسى

وتلك النايات المتخمة بالحنين
فهي ما برحت تصمت عند الرحيل

وتترك اثرها بعد حين
معلقة اذيالها على أطراف القصيدة

***            
بعد كل فاصل تلفزيوني
تعود المذيعة الى الشاشة

والشهداء ال يعودون
حينها إنطفأ وجدان العالم

الظام مر من هنا
ختم على أفواههم

فا وقت للحب بعد اآلن
فمتـى يخـرج من أبـراج المدافع زهورًا؟ 
ومتـى يخـرج من فوهات البنـادق حبًا ؟

***            
رهائن ينتظرون الموت عند الحدود

وسجون خالية من الضمير
زعماؤنا نائمون في القمم

أحامهم سعيدة
وأحام الشعب كئيبة

فالباء بائي
والعين عراقي

وهم بين الباء والعين
يهرعون باتجاه الحدود

با أقدام

***
عندما طلبوا من األطفال

نطق الشهادتين
رددوا ببراءة

أبانا الذي في السماوات
ليتقدس إسمك
ليأت ملكوتك
لتكن مشيئتك

حينها انهمر الرصاص
على اجسادهم الغضة

فطارت أرواحهم مع المائكة
باتجاه السماوات

أغنيــة لوطــن

كان الجـو ممطـرًا  واألرض أصبحت 
رخـوة .. حمـل كتبـه، وراح يهـرول 
فـي طرقـات القريـة المتعرجـة قاصدًا 
مدرسـته، وقـد تأخر في ذهـاب إليها.. 
وكيـف يفسـر هـذا األمـر أمـام المديـر 
والـذي كان عظيـم الهيئـة عاتيـًا فـي 
تصرفاتـه، يتوعـد كل مـن يغيـب أو 
وأحيانـًا  والتعزيـر  بالضـرب  يتأخـر 
كالصاعقـة  تقـع  ألفاظـًا  عليـه  ينـزل 
فـي أذنـه ويتحجـر فـي مكانـه فيصبـح 
كقـدر أنملة وكعادته الصباحية يتسـمر 
المديـر عنـد بـاب المدرسـة .. كانهيار 
تلـك األفـكار خيالـه ..  ثلجـي جابـت 
فـي  وقوعـه  مـن  بـد  هنـاك  يكـن  لـم 
مـن  يقتـرب  بـدأ  وقـد  الموقـف  هـذا 
المدرسـة، أعترضتـه حصـاة كبيـرة، 
ووقـع مـا لـم يكـن بالحسـبان ! إذ رفـع 
قدمـه فأنزلقـت األخـرى، فتوسـد هـو 
بالبـكاء  فأجهـش  الطيـن!  فـي  وكتبـه 
وأحاطـه الخوف مـن كل صوب، ماذا 
يفعـل ؟ أيـن يتجـه ؟ إلـى البيـت أم إلى 

المدرسـة ؟ 
فـي البيـت األم وقـد أصطبغت مابس 

أبنهـا بالطين ..
في المدرسة المدير وقد تأخر عنها..

آتـى أحـد أصدقائـه ومـد يـده ليسـاعده 
فـي النهـوض أمسـك يـده ...!

وإذا بأمـه توقظـه مـن النـوم للذهـاب 
 ... المدرسـة  إلـى 

كان مجرد حلم.

كان مجرد
حلــــم

قصةقصيرة

2017\5\16                         
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اسعد عباس  صالح سركيس د.بهنام عطاالله
عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

 رئيــس املنظمــة الدوليــة للهجــرة قــال إن 1700 
شــخصا قضــوا أثنــاء عبــور املتوســط عــام 2015 
العــام  يف  و5000  مهاجــر   3700 قــى  بكاملــه 
تهريــب  إن  وليــام اليس ســوينغ  وقــال  املــايض. 
البــر ميثــل ثالــث أكــر نشــاط إجرامــي عاملــي بعــد 
ــتعداد  ــت اىل اس ــدرات. ولف ــاح واملخ ــب الس تهري
املنظمــة مســاعدة الحكومــة الليبيــة بشــأن النازحــن 
املهاجريــن.  مراكــز  والعمــل يف  ليبيــا  يف  داخليــاً 
تشــكل ليبيــا نقطــة مهمــة النطــاق املهاجريــن مــن 
إفريقيــا. وقــال اليس ســوينغ إن جــذور املشــكلة 
تتنــوع بــن الرصاعــات ونقــص امليــاه والتفــاوت 
ــت اىل 9  ــرة. ولف ــة والفق ــدول الغني ــن ال ــر ب الكب
رصاعــات مســلحة وحــاالت طــوارئ إنســانية  متتــد 
يف مناطــق مــن غــرب إفريقيــا إىل الهياماليــا، داعيــاً 
أوروبــا إىل وضــع خطــة شــاملة بشــأن الهجــرة 

والتعامــل معهــا عــى أنهــا واقــع إنســاين يتعــن 
ــه. إدارت

ــر  ــأ الغ ــح بشــأن الخط ــة ســتبس التوضي ــود رشك ت
مقصــود والــذى حــدث يف قطعــة واحــدة فقــط مــن 
ــة  ــام أن الرك ــة. عل ــوى 90 قطع ــل يح ــن مودي ب
املوديــل وعــرض قطعــة  بأســتراد هــذا  قامــت 
واحــدة منــه والتــى صــادف أن كانــت تحمــل رمــز 
مــن  انتبــاه أى موظــف  الصليب)املقــدس( دون 

ــرض. ــن يف املع ــن العامل املوظف
ونحــن نكــن كل إحــرام وتقديــر للطائفــة املســيحية 
الكرميــة ورموزهــا الدينيــة وكذلــك لــكل الطوائــف 

واألديــان .
وألن الركــة حريصــة عــي إرضــاء عمائهــا الكــرام 
وكســب ثقتهــم ، فإننــا نتقــدم لهــم باإلعتــذار عــن 
ــن إســتمرار هــذه  هــذا الخطــأ الغــر مقصــود آمل

الثقــه التــي ال تقــدر بثمــن .
                                            ) رشكة ستبس(

أســدل مؤخــرا الســتار عــى فعاليــات الــدورة 
لحقــوق  الــدويل  الســيناميئ  للمهرجــان  األوىل 
املــرأة يف البيضــاء باإلعــان عــن الجوائــز الكــرى 

والخاصــة.
لــن متــوت” للمخــرج  الجــذور  ونــال فيلــم” 
ــزة الكــرى للمهرجــان  ــار الجائ ــاد جب ــي أي العراق

يف صنــف “األفــام الوثائقيــة”.
مــن جهــة أخــرى، ويف صنــف الفيلــم الــروايئ، فــاز 
عبــد الصمدبوغياســن عــن فيلمــه “لحراميية”كــام 
ــف  ــرص،يف صن ــن م ــد، م ــد الحمي ــم عب ــاز هيت ف
الفيلــم الحقوقــي والوثائقــي عــن فيلمــه “خلــف 

أبــواب الصمــت”.
امــا يف صنــف الفيلــم الــروايئ لحقــوق املــرأة، 
ــن  ــراد م ــر م ــزة األوىل لجعف ــادت الجائ ــد ع فق

ــا. وبخصــوص ســينام الهــواة، فــاز ايــوب  بريطاني
بورهــن مــن الراشــيدية بجائــزة املهرجــان وذلــك 

ــد”. ــه “أحم ــن فيلم ع
وخــص حفــل االختتــام فقــرة تكرمييــة لعــدد 
اىل  باالضافــة  الســينامئية،  الشــخصيات  مــن 
ــكل  ــينامئية ب ــات الس ــن الفعالي ــدد م ــم ع تكري
ان  اىل  االشــارة  والداخلة.تجــدر  كلميــم  مــن 
ــن  ــن الفاعل ــة م ــره مجموع ــام ح ــل االختت حف
لكويــرة  مدينــة  مــن  والرملانيــن  السياســين 
باالضافــة اىل عــدد مــن رؤســاء املجالــس املحليــة 
ــارة اىل ان  ــب االش ــام تج ــة. ك ــم الجنوبي باالقالي
املهرجــان، والــذي نظــم بالتعــاون مــع مجموعــة 
امــل الصحفيــة يعتــر مــن بــن املهرجانــات التــي 
حــازت اعــراف وتقديــر املركــز الســيناميئ املغريب.

ــة  ــة حواري ــن 2017/5/22 جلس ــوم االثن ــدت ي عق
اقامتهــا منظمــة ســورايا للثقافــة واالعــام وجمعيــة 
ــوع  ــي للتن ــوم العامل ــبة الي ــة مبناس ــة املندائي الثقاف
الثقــايف تحــت عنــوان )دور املــرأة يف الحفــاظ عــى 
التنــوع الثقــايف( ومبشــاركة نخــب مــن النشــطاء يف 
ــتن  ــى جلس ــات ع ــوق املكون ــوع وحق ــال التن مج
الشــخصيات  مــن  مشــاركات  خالهــا  قدمــت 
ــص  ــوزاد بول ــة ن ــة بكلم ــدأت الجلس ــوية . ب النس
ــا  ــام بعده ــة واالع ــورايا للثقاف ــة س ــس منظم رئي
بــدأت الجلســة االوىل التــي أدراهــا الناشــط خــر 
ــان جــال وقدمــت ســوزان  ــة في ــي واالعامي دومل
عــارف رئيســة منظمــة متكــن املــرأة كلمتهــا حــول 
دور املــرأة يف املجتمــع وقدمــت طروحــات وأراء 
أغنــت مســرة املــرأة يف املجتمــع الكوردســتاين كــام 
قدمــت ورقــة أخــرى مــن قبــل أوات حســام الديــن 

ممثلــة الزرادشــتية يف وزارة االوقــاف . ويف الجلســة 
الثانيــة التــي أدراتهــا الناشــطة املندائيــة فائــزة 
ذيــاب قدمــت ورقــة مــن قبــل د. ســحر األمــر 
ــة  ــئة االجتامعي ــس والتنش ــم النف ــة عل ــول أهمي ح
للحفــاظ عــى التنــوع وورقــة أخــرى للشــابة حنــن 
عــاء مــن املكــون البهــايئ حــول مفهــوم ودور املــرأة 

ــات  ــادة املجتمع يف قي
 وانتهــت الجلســة الحواريــة بتقديــم االفــكار واالراء 
التــي قدمــت مــن خــال الجلســة والتوصيــات التــي 
خرجــت بهــا الجلســة الحواريــة قدمهــا الناشــط 

خــر دوملــي .
 ومــن املؤمــل ان تشــكل لجنــة خاصــة بنســاء 
ــة التوصيــات التــي قدمــت  املكونــات بعــد دراس
لتفعيــل دور املــرأة يف املجتمــع الكوردســتاين وتقيــم 

ــوع . ــة التن ــا يف حامي دوره

سورايا صوت المهجرين والنازحين صوت األقليات المضطهدة والمجتمع المدني العلماني 
الديمقراطي التعددي .. جريدة اسبوعية سياسية عامة تنتظر اقالمكم 

ومساهماتكم وأرائكم بكل حرية وشفافية وبشكل مهني بعيدا عن 
الطائفية المقيته

لألتصال:الهاتف - ٠77٠645566١ 
soraya_press@yahoo.com األيميل

غرزانيات

قبـل سـنة تقريبـًا كتبنـا مقالـة عـن إهانة 
كمـا   \ بعنـوان  أربيـل  فـي  الصليـب 
فـي بيـروت كذلـك فـي أربيـل \ واآلن 
مـاذا نكتـب كمـا فـي أربيـل كذلـك فـي 
أربيـل ؟! هـذه اإلهانـة للصليـب لرمـز 
المسـيحية األوحـد يبـدو إنهـا أصبحـت 
أربيـل  فـي  تجـدد  طبيعيـة  ظاهـرة 
وعـن سـابق تصميـم وإصـرار وبشـكل 
غايتهـم  أصبحـت  ُانـاس  مـن  متعمـد 
وهـي  للمـرء  جـدًا  واضحـًا  وهدفهـم 
دفـع المسـيحيين المتبقيـن فـي أرضهـم 
وأرض  أرضهـم  وتـرك  الرحيـل  الـى 
آبائهـم وأجدادهـم بطـرق ملتويـة وتندى 
لهـا الجبيـن وإذا كان هـذا األمـر ليـس 
مقصـودًا كمـا يدعي البعض أو أغلبيتهم 
األمـور  هـذه  إن  ؟!  التكـرار  فلمـاذا 
التأتـي مـن فـراغ بـل مـن وجـود الفكر 
اليعتـرف  الـذي  المتطـرف  اإلسـامي 
الشـعب مـع  باآلخـر وتعاطـف أغلبيـة 
وبيـن  بينـه  الفـرق  الـذي  الفكـر  هـذا 
داعـش فباألسـاس داعـش معتمـد علـى 
هـذا الفكـر .وهنـا اقـول للذين يبشـروننا 
واهمـون  فهـم  داعـش  إنتهـاء  بقـرب 
وقليلـو الفهـم واإلدراك . داعـش وليـدة 
أكثـر مـن 1400 عام ولـن ينتهي طالما 
هذا الفكر موجود ؟! ماذا ينفعنا تنديدات 
المسـؤولين فـي أربيـل بـكام ملينـا منه 
وكرهنـاه مـن كثر تكـراره . نريد أفعااًل 
وليـس أقـوااًل بإتخـاذ إجـراءات فوريـة 
بتحويـل المخالفيـن الـى القضـاء العادل 
ال أن يتـم توقيفهـم ثاثـة أيـام ثـم تلفلـف 
القضيـة كالعـادة كما تم فـي العام الفائت 
حيـث تـم لفلفـة قضيـة إهانـة الصليـب 
فـي ماكسـي مـول )على عينـك ياتاجر( 
بحـرق بعـض الصناديـق مـن األحذيـة 
نعالهـا  تحـت  مرسـومة  كانـت  التـي 
الصليـب . على أسـاس تـم تحويلهم كذبًا 
للقضـاء فلـم يكـن ذلـك التصرف سـوى 
النهـار  وضـح  فـي  للمسـيحيين  إهانـة 
نطالـب الجهات الرسـمية في كردسـتان 
الجـد  محمـل  علـى  القضيـة  بأخـذ 
والمؤوسسـات  األشـخاص  ومحاسـبة 
سـنحول  وإال  الصليـب  تهيـن  التـي 
القضيـة الـى منظمـات حقـوق اإلنسـان 
العالميـة والجهات المسـؤولة على هكذا 
تجـاوزات متكـررة . نحـن النلـوم أحـدًا 
إال مسـؤولي تنظيماتنا وأحزابنا القومية 
ورجال ديننا والنشـطاء من أبناء شـعبنا 
والتأخـذ  لهـم  والقـوة  الحـول  الذيـن 
دورهـا فـي الحفـاظ علـى هـذا الشـعب 
ومعتقداتـه وفكره ودينـه أقوالكم التفيدنا 
لنـا  تعيـد  ملموسـة  أفعـااًل  منكـم  نريـد 
كرامتنـا التـي تهان وبشـكل متكرر وإال 
أنتـم التمثلـون شـعبنا \ أصـًا التمثلـون 
شـعبنا\ فـي النهايـة : لـو تـم إهانة إحدى 
مقدسـات المسـلمين فـي اربيـل لقامـت 
أربيـل عـن بكـرة أبيهـا ولم تقعـد ؟؟؟!!! 

والـى إهانـة قادمـة وأكيـدة .

 جورج غرزاني – ناشط سرياني

مجدداً يهان الصليب 
يف أربيل 

منظمة سورايا وجمعية الثقافة المندائية 
وبمشاركة نساء المكونات األحتفاء باليوم 

العالمي للتنوع الثقافي 

تنويه من شركة ستيبس

البيضاء: اختتام فعاليات المهرجان السينمائي الدولي لحقوق المرأة بتكريم نساء من الكويرة والداخلة

مهربو البشر يكسبون نحو ٣5 مليار دوالر سنويا 
على مستوى العالم


