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نوزاد بولص الحكيم

اعالم البطريركية الكلدانية - بغداد
شـفيعهم  عيـد  بمناسـبة  الكلـدان  الـى  رسـالة  فـي 
الرسـول تومـا، دعـا البطريـرك مـار سـاكو السياسـيين 
تقوقعهـم  مـن  الخـروج  إلـى  وتنظيماتهـم  الكلـدان 
وتناقضاتهـم لتوحيـد رؤيتهـم وصفوفهـم ومـد يدهـم 
إلى السياسيين األخرين من » المكون« المسيحي« 
السـالم  تحقيـق  فـي  لإلسـهام  األخـرى  والمكونـات 
واالسـتقرار والعيـش الكريـم لنـا ولمواطنينـا جميعـا. 

وفيمـا يلـي نـص الرسـالة:
رسـالة إلـى الكلـدان بمناسـبة عيـد شـفيعهم الرسـول 

تومـا 3 تمـوز
بسرور واعتزاز أهنئ بنات وأبناء الكنيسة الكلدانية 
في العالم، بعيد شـفيعهم مار توما الرسـول الذي يقع 
فـي الثالـث مـن شـهر تمـوز مـن كل عـام، والـذي إليـه 

يعـود تبشـير بالدنـا مـا بيـن النهرين والهند.
هـذا العيـد هـو فرصـة للتأمـل الفـردي والجماعـي فـي 
إيمـان تومـا: »ربـي والهـي« وعيـش زخـم هـذا اإليمـان 
فـي تفاصيـل حياتنـا اليوميـة، والشـهادة لـه أينمـا كنا 
ومهمـا كان الثمـن. لقـد دعـي التـؤام ألنـه تـؤام معنـا.
أدعـو اإلبـاء األسـاقفة والكهنـة والرهبـان والراهبـات 
إلـى تعميـق فهمنـا الالهوتـي للكنيسـة  والمؤمنيـن، 
ورسـالتها فـي واقـع النـاس اليـوم وظروفهـم القاسـية، 
واحـدة  عائلـة  لتكـون  وحدتهـا  لترسـيخ  والسـعي 
السـماح  وعـدم  والخدمـة،  والمحبـة  اإليمـان  يجمعهـا 

لالختـالف بالـرأي، وهـو أمـر طبيعـي، أن يتحـول إلـى 
التـي  وهـي  وكبيـرة  فالتحديـات كثيـرة  المقاطعـة، 
ينبغي أن تجذبنا وتوحدنا. وعندما يشارك كل واحد 
الكنيسـة.  تزدهـر  ومواهبـه  مسـؤوليته  بحسـب  منـا 
فالكنيسـة ليسـت البطريـرك وال االكليـروس، كلنـا 
البعـض  ببعضنـا  مرتبطـون  كلنـا   ،“ الكنيسـة   «
وشـركاء ومسـؤولون، لذا لنتكاتف ونتعاون من اجل 

مسـتقبل أفضـل. وهـذا كان الدافـع لتأسـيس الرابطـة 
الكلدانيـة التـي ينبغـي دعمهـا معنويـا وماديـا.

هـذه  وتتوطـد  اإليمـان،  هـذا  فينـا  يترسـخ  وحتـى   
االهتمـام  ينبغـي  المشـترك،  العمـل  ويتعـزز  الوحـدة، 
والروحيـة  واإلنسـانية  الفكرية)الثقافـة(  بالتنشـئة 
والليترجيـة والنظاميـة عنـد االكليـروس والمؤمنيـن، 
والتـي مـن المؤسـف لقـد بـدأت بعض جوانبها تتراجع.
كذلـك أدعـو السياسـيين الكلـدان وتنظيماتهـم إلـى 
رؤيتهـم  وتناقضاتهـم لتوحيـد  تقوقعهـم  الخـروج مـن 
وصفوفهـم ومـد يدهـم إلـى السياسـيين األخريـن مـن 
» المكون« المسيحي« والمكونات األخرى لإلسهام 
فـي تحقيـق السـالم واالسـتقرار والعيـش الكريـم لنـا 
»ابتـغ  للسـالم  جميعـا  فلنسـع  جميعـا.   ولمواطنينـا 

السـالم واتبعـه« )مزمـور 15/34(.
مثلمـا  علينـا  تؤثـر  لـم  لكنهـا  أزمـات،  علينـا  مـرت 
أثـرت نكبـة تهجيـر المسـيحيين مـن الموصل وبلدات 
سـهل نينـوى، فقـد أخليـت قـرى كاملـة مـن سـكانها 
األصلييـن. كمـا ان الغـرب سـاهم فـي هجـرة العديـد 
مـن هـذه العائـالت المهجـرة، واألرقـام صعبـة التقديـر. 
إن البقاء والثبات والتمسك باألرض وبكل ما تحمله 
مـن معـان وأبعـاد هـدف وطنـي ومسـيحي سـام، لذلـك 
أدعـو الجميـع إلـى اإلسـهام الفعلـي فـي عـودة كريمـة 

للنازحيـن إلـى بلداتهـم وبيوتهـم.

سورايا - متابعة
فـي  السياسـية  األحـزاب  رؤسـاء  أكـد 
أحاديثهـم لمؤتمـر )مسـتقبل المسـيحيين 
فـي العـراق ( المنعقـد فـي مقـر البرلمـان 
االوربـي بالعاصمـة البلجيكيـة بروكسـل، 
فـي  الذاتـي  بالحكـم  مطالبتهـم  علـى 
المجتمـع  نينـوى ومطالبـة  منطقـة سـهل 
الدولـي للمسـاهمة فـي إعـادة إعمـار وتأهيل 

عنهـا. الذاتـي  والدفـاع  المنطقـة 
المؤتمـر  هـذا  مـن  األولـى  الجلسـة  بـدأت 
المنعقـد تحـت شـعار »مـن أجـل مسـتقبل 
مـن  ترحيبيـة  العـراق« بكلمـة  مسـيحيي 
قبـل السـيد الرس ادتكسـون »شـكر فيهـا 
الحاضريـن واسـتعدادهم للحـوار مـن أجـل 

مناطقهـم فـي سـهل نينـوى«.
واضـاف »أنـه زار مناطـق سـهل نينـوى ورأى 
حجم الخراب والدمار فيها، ، مؤكدا على 
أنتـم  تحـددوه  أن  يجـب  »مسـتقبلكم  أن 
ألنـه  األوربـي،  البرلمـان  فـي  نحـن  وليـس 
يترتـب علينـا توفيـر المنـاخ والبيئـة إلجراء 
أسـفه  مبديـا  ومشـاورات«،  بنـاءة  حـوارات 
لمقاطعة بعض األحزاب للمؤتمر وفي ذات 

الوقـت محترمـا لقرارهـم بالمقاطعـة.
الجلسـة الصباحية ادارتها السـيدة كينس 
االيرلندية عضوة البرلمان االوربي الجلسة 
للحريـات  »الترويـج  عنـوان  تحـت  جـاءت 
الدينيـة« بالتعـاون مـع المفوضيـة األوربيـة 
واالتحـاد األوربـي، حيـث أثنـت فـي حديثهـا 
لمشـاركة  المؤتمـر  هـذا  منظمـي  علـى 
الديـن  ورجـال  السياسـيين  مـن  الكثيـر 

والمؤسسـات المجتمعيـة« مؤكـدة علـى أن 
الحلـول »ممكنـة ولكـن يجـب أن تأتـي 
عليكـم  ولهـذا  المشـكلة،  صاحـب  مـن 
البرلمـان  فـي  وجودكـم  مـن  االسـتفادة 
االوربـي«. ومشـددة علـى أنـه »ال يمكـن ان 
تتـم المصالحـة إال بالتعـاون مـع البرلمـان 

األوربـي«.
بعدهـا القيـت العديـد مـن المداخـالت مـن 
الدينيـة  القيـادات  مـن  الحاضريـن  قبـل 
المطاليـب  وتقديـم  لشـعبنا  والسياسـية 
إعمـار  وأهمهـا  المنطقـة  ألبنـاء  الملحـة  
وتمتعهـا  وتأهيلهـا  نينـوى  سـهل  منطقـة 
بالحكم الذاتي للمحافظة على ما تبقى 
السـرياني  الكلدانـي  الشـعب  أبنـاء  مـن 
المضطهـدة  والمكونـات  فيهـا  اآلشـوري 
والتركمـان  األيزيدييـن  وباألخـص  فيهـا 

والشـبك.
الجلسـتين  إدارة  علـى  تنـاوب  كمـا 
أعضـاء  مـن  عـدد  والمسـائية  الصباحيـة 
الـدول. مختلـف  ومـن  األوربـي  البرلمـان 
أيضـا  تحـدث  ادكتسـون  الرس  السـيد 
عـن »أهميـة منـح الحكـم الذاتـي مبديـا 
العراقـي«، وركـز علـى  إحترامـه للدسـتور 
»إيجـاد الترتيبـات األمنيـة إلتاحـة المجـال 
للمهجريـن للعـودة إلـى ديارهـم« مخاطبـا 
شـجاعتكم  »بفضـل  الحاضريـن  جميـع 
المسـؤولية  مـن  كبيـر  بقـدر  وتحليكـم 
ثمينـة  وفرصـة  مهمـة  أمامنـا  سـيكون 
مبينـا  شـعبكم«.  إلـى  النظـرة  لتغييـر 
إرادة  إلـى  تحتـاج  اإلجتماعـات  »هـذه  أن 

سياسـية وقيـادات سياسـية مـن أجـل الدفـاع 
العـراق.« فـي  المسـيحيين  عـن 

الفكـري  المنتـدى  مديـر  تحـدث  بعدهـا 
المبذولـة  »الجهـود  عـن  ديهـان  يوهانـس 
طيلـة ثـالث سـنوات لمسـاعدة المسـيحيين 
إليصـال صوتكـم إلـى البرلمـان األوربـي« 
مؤكـدا أنـه »لشـرف عظيـم أن يعمـل مـع 

وألجلهـم«.  العراقييـن  المسـيحيين 
حضـر المؤتمـر بطريـرك انطاكيـا وسـائر 
للكنيسـة  االعلـى  والرئيـس  المشـرق 
مـار  العالـم  فـي  االرثوذكسـية  السـريانية 
افـرام الثانـي كريـم، وبطريـرك أنطاكيـا 
مـار  والبطريـرك  الكاثوليـك  للسـريان 
اغناطيـوس يوسـف الثالـث يونـان، ورئيـس 
األرثودكـس،  للسـريان  بلجيـكا  ابرشـية 
ورئيس ابرشية الموصل واربيل وكركوك 
للسـريان الكاثوليـك المطـران مـار يوحنـا 
المونسـنيور  والراهـب  موشـي  بطـرس 
صاموئيل أزدمير، وعدد من اآلباء الكهنة 
من مختلف الطوائف السريانية واألرمنية، 
وممثـل وزارة الخارجيـة األمريكيـة وعـدد 
األوربـي  البرلمـان  فـي  البرلمانيـن  مـن 
رئيـس  وممثـل  واربيـل،  بغـداد  وبرلمانييـن 
السـيد  العبـادي  حيـدر  العراقـي  الـوزراء 
والسـيد  بلجيـكا،  فـي  العراقـي  السـفير 
فوزي فرنسو حريري ممثل مسعود بارزاني 
رئيـس اقليـم كوردسـتان، هوشـيار سـيويلي 
الخارجيـة  العالقـات  مكتـب  مسـؤول 
الكوردسـتاني  الديموقراطـي  للحـزب 
االتحـاد  فـي  األقليـم  حكومـة  وممثـل 
االوربي  وممثلين عن الشبك واأليزيديين.
وقـدم سـيادة المطـران  مـار يوحنـا بطـرس 
 - الموصـل   - اسـاقفة  رئيـس   - موشـي 
وكركـوك - واقليـم كوردسـتان العـراق - 
للسـريان الكاثوليـك - كلمـة فـي مؤتمـر 
بروكسـل قـال فيهـا ». كفانـا مـن الوعـود 
إلـى  نحتـاج  إننـا  المعسـولة،  والكلمـات 

محسوسـة. وقائـع 
                ) نص الكلمة في ص2..(

أعلنـت المتحدثـة باسـم الخارجيـة األمريكيـة، هيـذر نويـرت، عـن موقـف بالدهـا 
العـراق،  اسـتقر  »اذا  قائلـة:  بإقليـم كوردسـتان،  اإلسـتفتاء  إجـراء عمليـة  مـن 
وإذا قـرر الكـورد إجـراء عمليـة اإلسـتفتاء، فهـذا شـأن داخلـي خـاص بالعـراق«.
جاء ذلك خالل ردها على اسـئلة مراسـل شـبكة رووداو اإلعالمية في الواليات 
المتحـدة األمريكيـة، حـول موقـف الواليـات المتحـدة مـن المقـال الـذي نشـر 
فـي الواشـنطن بوسـت لرئيـس إقليـم كوردسـتان مسـعود البارزانـي، وقالـت »ال 
زالت المعارك مستمرة ضد تنظيم داعش، وهذا األمر هو من اولويات الواليات 
المتحـدة األمريكيـة، وقـد يكـون مـن اولويـات العـراق ايضـا، وخصوصـا فـي 

الفتـرة الحاليـة، ونحـن ندعـم الحكومـة العراقيـة«.
واضافـت نويـرت، »يجـب ان نركـز فـي المرحلـة الحاليـة علـى محاربـة عناصـر 
داعـش، وقـد نـزح الكثيـر مـن المواطنيـن تاركيـن منازلهـم ومدنهـم بسـبب هـذا 
التنظيـم، نريـد القضـاء نهائيـا علـى عناصـر داعـش، وعنـد اسـتقرار الوضـع فـي 
العـراق وعـودة المواطنيـن الـى منازلهـم ومدنهـم، عندئـذ اذا قـرر العـراق، أو اذا 

قـرر الكـورد إجـراء اإلسـتفتاء فهـذا شـأن داخلـي«.
لـه  مقـال  فـي  اشـار  قـد  البارزانـي،  مسـعود  كوردسـتان،  إقليـم  رئيـس  وكان 
نشـر فـي صحيفـة الــ »واشـنطن بوسـت« األمريكيـة، انـه »حـان الوقـت لكـي 
يعلـن الكـورد عـن قرارهـم النهائـي بشـأن إجـراء اإلسـتفتاء«، داعيـا فـي الوقـت 
الشـعب  قـرار  ان يحترمـوا  الـى  الدولـي  والمجتمـع  »واشـنطن  مـن  نفسـه كل 

الكـوردي«.

البطريرك لويس ساكو يدعو السياسيين الكلدان وتنظيماتهم إلى الخروج من 
تقوقعهم وتناقضاتهم لتوحيد رؤيتهم وصفوفهم 

رؤساء األحزاب والتنظيمات السياسية لشعبنا يطالبون 
بالحكم الذاتي وأستحداث محافظة في سهل نينوى 

الخارجية األمريكية: إجراء اإلستفتاء في 
إقليم كوردستان هو »شأن داخلي«
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تحقيقات

ال تخافوا منا فنحن لسنا 
داعش، ولم يذكر في تاريخ 
شعبنا سوى األمانة والحرص 
والتفاني واإلخالص. لسنا 
دعاة حرب، والتخريب ليس 
نهجنا، وال هو من شيمتنا، 

فالتربية التي تربينا 
عليها هي قائمة على أسس 

إنسانية، وقيم وأخالق 
بشرية

 سورايا - متابعة
ومدينـة   ،2٠14 عـام  حزيـران  منـذ 
مهـد  القديمـة،  نينـوى  الموصـل، 
وقـرى  مـدن  إلـى  وصـوال  الحضـارات، 
سـهل نينـوى، تعانـي مـن قالقـل وتهجير 
غيـر  كوننـا  ورغـم  وسـلب.  وقتـل 
أن  مـن  مقتنعـون  أننـا  إال  سياسـيين، 
مصيـر هـذه المنطقـة، وبالـذات مصيـر 
بحكمـة  متعلـق  المسـيحي،  شـعبنا 
قيـادات دولكـم، وبسياسـة المتسـلطين 
بيـن  إنـه  بلدانكـم،  فـي  والمتنفذيـن 

وحكامكـم.  رؤسـائكم  أيـدي 
الكثيـر  مـن  ومللنـا  بـل  لقـد سـمعنا، 
المطمئنـة،  األقـوال  ومـن  الوعـود  مـن 
ولكـن إلـى حـد هـذا اليـوم لـم نحصـل 
ملمـوس  عمـل  أو  ضمـان  أي  علـى 
يخلـق فينـا األمـل والرجـاء. نعـرف أن 
مـا يهـم حكوماتكـم، حسـب نظرهـا 
قبـل كل  هـو مصلحتهـا  وتقديراتهـا، 
أن  يمنـع  ال  هـذا  ولكـن  مصلحـة. 
تفكـروا أن فـي العـراق شـعبا ومكونـا 
أرضـه  فـي  العيـش  حـق  لـه  أصيـال 
بكرامـة. واعلمـوا أننـا لسـنا غـزاة وال 
دخـالء فـي المنطقـة، بـل نحن أصحاب 
أرض ولغـة وتاريـخ وحضـارة. أرض لـم 
نغتصبها من أحد بل هي إرث ورثناه من 
آبائنـا. ولغـة نتخاطـب ونكتـب ونصلـي 
بهـا. وتاريـخ صنعتـه رجاالتنـا، وحضـارة 
بنتهـا حكمـة أجيـال مـن سـبقونا. وقد 
إلـى مناطقنـا منـذ  المسـيحية  دخلـت 
يـد  علـى  للمسـيحية  األولـى  القـرون 
التقليـد،  يقـول  كمـا  الرسـول،  تومـا 
وعلـى يـد تلميـذي يسـوع أداي ومـاري 
فأعتنقهـا  المؤرخـة.  الوثائـق  حسـب 

النهريـن.  بيـن  مـا  معظـم سـكان 
العديـدة  االضطهـاد  حمـالت  ورغـم 
ضـد  الفـرس  شـنها  التـي  والمتكـررة 
والتـي  العـراق  أرض  علـى  المسـيحية 
آبائنـا،  مـن  اآلالف  استشـهاد  إلـى  أدت 
يشـهد  وتنشـطت.  المسـيحية  ازدهـرت 
ووديانهـا،  أرضنـا  تربـة  ذلـك  علـى 
آباؤنـا  عمـل  فقـد  وجبالهـا.  وسـهولها، 
فـي مجـال النسـك، واالعمـار، والتعليـم 
وعلمـوا  المـدارس،  ففتحـوا  والتأليـف، 
فـي  وكتبـوا  العلـوم،  مختلـف  فيهـا 
مختلف المجاالت، ليس فقط الدينية 
والفلسـفية  الطبيـة  أيضـا  ولكـن 

وغيرهـا. والفلـك 
بشـكل  المسـيحيين  عـدد  تضـاءل 
كبيـر خاصـة بعـد دخـول اإلسـالم فـي 
نهاية القرن السـادس، وألسـباب عديدة، 
النـاس  وإرغـام  الجزيـة،  فـرض  منهـا: 
علـى اعتنـاق اإلسـالم، وحصـر أعمالهـم 
ونشـاطاتهم وتحركاتهـا. وهـذا مـا أراد 
داعـش أن يطبقـه ويفرضـه علينـا فـي 
عصرنـا، عصـر التطـور والحريـة. فكان 
فـي  المسـيحيين  وجـود  انحصـر  أن 
نينـوى  سـهل  مناطـق  وفـي  الموصـل، 
وقـرى الشـمال، خاصـة فـي قـرى دهـوك 

وزاخـو. والعماديـة 
 ،2٠٠3 عـام  صـدام  ضـد  الحـرب  ومـع 
العسـكرية  الميليشـيات  قيـام  وبسـبب 
التنظيمـات  ولتوغـل  الطائفيـة، 
ودينيـا،  فكريـا  المتطرفـة  اإلرهابيـة 
وفقـدان  الدولـة  فـراغ  اسـتغلت  والتـي 
العـراق،  فـي  الوضـع  تـأزم  األمـن، 
المسـيحيين  أوضـاع  أيضـا  واسـتاءت 
قسـم  تعـرض  حيـث  كبيـر،  بشـكل 
كالخطـف  إجراميـة  ألحـداث  منهـم 
منهـا  ينجـو  ولـم  والقتـل،  والتعذيـب 
حتـى رجـال الديـن، مسـتغلين الوضـع 
بـه  تتمتـع  الـذي  الجيـد  المالـي 
عـالوة  العراقيـة،  المسـيحية  الجماعـة 
أو  دوليـة  حمايـة  وجـود  عـدم  علـى 
لبقيـة  هـو  كمـا  خاصـة،  ميليشـيات 
المكونـات، توفـر لهـم األمـن واآلمـان.
المسـيحيين،  رهبـة  مـن  زاد  وممـا 
وجعلهـم يقتنعـون أن هنـاك مـن يريـد 
إخـالء العـراق مـن المسـيحيين، كانـت 
فـي  النجـاة  سـيدة  كنيسـة  حادثـة 
بغـداد فـي 31 تشـرين األول عـام 2٠1٠، 
عقبتهـا سـيطرة داعـش علـى مناطقنـا 
وطردنـا مـن بلداتنـا وقرانـا، واالسـتيالء 

ممتلكاتنـا. علـى 
وقـوات  المسـلحة  القـوات  نشـكر  وإذ 
المسـلحة  الحشـود  مـع  البيشـمركة 
المجحفلـة معهـا علـى تحريـر بلداتنـا، 
يـزال  اال ان الوضـع األمنـي عندنـا ال 
غيـر مسـتقر، والمسـتقبل غيـر واضـح، 
ومدننـا  قرانـا  تحريـر  بعـد  حتـى 
مـن  بلداتنـا  تطهـرت  لقـد  المسـيحية، 
داعش المسلح اال ان الفكر الطائفي 
ال يزال موجودا لدى السنة كما لدى 
فقدنـا  لقـد  بنـا،  المحيطيـن  الشـيعة، 

الثقـة بجيراننـا ولـم نعـد نشـعر بأمـان، 
ونحـن بحاجـة الـى مـن يعيـد إلينا هذه 
الثقـة، ولـن يتـم ذلـك اال اذا كانـت لنا 
إدارة ذاتيـة وحمايـة مـن ابنائنـا. كفـى 
مـا اصـاب منطقتنـا مـن حـروب وقتـال، 
وال نريـد ان تكـون منطقتنـا منطقـة 
السياسـية  الصراعـات  نتيجـة  اقتتـال 

التسـلطية.  واالطمـاع 
فـإن كانـت رغبتكـم أن نبقـى هنـا!، 
داعـش  عنـا  تبعـدوا  ان  يكفـي  فـال 
المسـلح الـذي انتهـى أمـره وابعـد عنـا 
الفكـر  مـن  احمونـا  ولكـن  موخـرا، 
اذهـان  علـى  المتسـلط  المتطـرف 
الدراسـية  المناهـج  الكثيريـن نتيجـة 
وخطـب الجوامـع، والقـرارات المجحفة 
بحقنـا والتـي ال تراعـي ظروفنـا، ونظرة 
القبـول  وعـدم  االخـر  ورفـض  التعالـي 
بـه. واعملـوا علـى تعميـر بلداتنـا وإعـادة 
لنـا  وسـهلوا  اليهـا،  الطبيعيـة  الحيـاة 
فـي  بأمـان  فيهـا  العيـش  أمكانيـة 

ذاتيـة تضمـن  وبـإدارة  منطقـة محميـة 
المسـلوبة.  حقوقنـا  لنـا 

جغرافيـة  خارطـة  رسـم  يمكـن  اال 
جديـدة لهـذه المنطقـة وتوحيدهـا ثـم 
جديـدة  اداريـة  وحـدات  الـى  تقسـيمها 
ضمـن  ذاتيـة،  بـإدارة  تتمتـع  صغيـرة، 
مسـمى  تحـت  كبيـرة،  اداريـة  وحـدة 
سـهل  مقاطعـة  او  محافظـة  او  اقليـم 
حمايـة  لنـا  يكـون  ال  ولـم  نينـوى. 
مكونـات  جميـع  تحتضـن  دوليـة 
قرانـا  عـزل  نريـد  ال  المنطقـة.  هـذه 
عـن  مسـتقلة  منطقـة  فـي  ومدننـا 
بلدنـا العـراق، وال نريـد انفصالنـا عـن 
بقيـة المكونـات المحيطـة بنـا. نحـن 
شـعب واحـد ومكـون واحـد رغـم تعـدد 
نتمتـع  ان  هـو  نريـده  مـا  تسـمياتنا، 
بكامـل حقوقنـا مواطنيـن مـن الدرجة 
االولـى، فـال تنتهـك كرامتنـا. واعلمـوا 
علـى  سـلبا  يؤثـر  تأخيـر  يـوم  أن كل 
وشـيوخنا  وشـبابنا  أطفالنـا  نفسـية 
ونسـائنا. وقـد سـيطرت العقـد النفسـية 
علينـا جميعـا. وأصبحنـا كلنا معاقين. 
جيراننـا  فـي  الثقـة  كل  فقدنـا  لقـد 
الذيـن بعـد مـا كنـا أصدقـاء وتربطنـا 
وإياهـم عالقـات طيبـة، انقلبـت األمـور 
وصـاروا هـم أنفسـهم أعـداء لنـا، وسـبوا 
وأحرقوهـا،  بيوتنـا  ونهبـوا  أموالنـا 
حرمـة  وانتهكـوا  حضارتنـا  ودمـروا 

. تنا مقدسـا
أمـا لـو كانـت نيتكـم إفـراغ منطقتنـا 
أنقذونـا  فنرجوكـم  المسـيحيين،  مـن 
وال تتخلـوا عنـا، فـإن أنتـم أهملتمونـا 
علينـا  حكمتـم  قـد  تكونـون 
بنـا  ينتهـي  الـذي  البطـيء  بالمـوت 
التشـتت  مـن  انقذونـا  االنقـراض.  إلـى 

والضياع ومن فقدان هويتنا، واضغطوا 
علـى الـدول التـي تسـتقبل المهجريـن، 
السـفر،  تأشـيرات  ألبنائنـا  تمنـح  أن 
ليـس كأفـراد مبعثـرة، بـل كجماعـات 
وبأعـداد مقبولـة ومحترمـة،  منتظمـة، 
تقيـم فـي منطقـة واحـدة، لكيمـا نقدر 
العيـش معـا، والحفـاظ علـى ما يمكن 
ومـن  تقاليدنـا،  مـن  عليـه  الحفـاظ 

حضارتنـا.  ومـن  قيمنـا، 
ال تخافـوا منـا فنحـن لسـنا داعـش، ولم 
يذكـر فـي تاريـخ شـعبنا سـوى األمانـة 
لسـنا  واإلخـالص.  والتفانـي  والحـرص 
دعاة حرب، والتخريب ليس نهجنا، وال 
هـو مـن شـيمتنا، فالتربيـة التـي تربينـا 
عليهـا هـي قائمـة علـى أسـس إنسـانية، 
وقيـم وأخـالق بشـرية، متمثلـة بأخـالق 
مـن قبـل العـذاب والـرذل والمـوت معلقـا 
علـى  يحافـظ  لكـي  الصليـب،  علـى 
أمانتـه للرسـالة التـي مـن أجلهـا جـاء 
إلـى عالمنـا. إنهـا مسـؤوليتكم ونحـن 
أنتـم  المسـئولية،  هـذه  نحملكـم 
المتحالفـة  الـدول  مـن  معكـم  ومـن 
فكريـا  ومحاربتـه  داعـش  طـرد  علـى 

وجسـديا.
لسـنا  ابنائنـا،  تعذيـب  بقبـول  كفـى 
سـبب  نحـن  نكـن  ولـم  مجرميـن، 
حـروب  ضحيـة  صرنـا  لقـد  وضعنـا، 
علـى  المتكالبـة  األحـزاب  وصراعـات 
السـلطة والسـرقة والفسـاد، نحن شـعب 
ال  أحـد،  مـن  أذيـة  نسـتحق  ال  بـريء 
المذلـة  نقبـل  وال  ماديـة،  وال  معنويـة 
اذا  إال  كان،  سـبب  وألي  أحـد،  مـن 
علـى  والحفـاظ  ايماننـا  سـببها  كان 
قدمنـا  مهمـا  فإننـا  وعليـه  كرامتنـا، 
البناءنـا سـنبقى مقصريـن بحقهـم، هم 
الذيـن اثـروا الهجـرة والغربـة وتركـوا 
علـى  يحافظـوا  لكـي  ممتلكاتهـم 
وكان  الدينيـة،  وقيمهـم  اخالقهـم 
بوسـعهم ان يسـايروا داعـش ويسـاندوه.
مهمـة  فـي  الكنيسـة  احشـرت  لقـد 
تفـوق  وهـي  اختصاصهـا،  مـن  ليسـت 
ومـا  الخيريـن  طيـب  ولـوال  قدراتهـا، 
علـى  القائميـن  أيـد  بيـن  وضعـوا 
لعجـزت  مـوارد،  مـن  الكنيسـة  رعايـة 
الكنيسـة مـن تقديـم أيـة خدمـة مادية 
الدولـة  مسـؤولية  هـي  تلـك  ألبنائهـا. 
اليسـير  الجـزء  سـوى  تقـدم  لـم  التـي 

ذكـره. مـن  المـرء  يخجـل  الـذي 
آذانـا  هـذا  كالمنـا  يلقـى  أن  أملنـا 
إلـى  إليصالهـا  لديكـم  مصغيـة 
بواقـع  ليترجـم  المعنييـن  هـم  مـن 
الوعـود  مـن  وأعمـال ملموسـة. كفانـا 
والكلمـات المعسـولة. إننـا نحتـاج إلـى 

محسوسـة. وقائـع 
المطران 

يوحنا بطرس موشي 
رئيس أساقفة الموصل وكركوك 
وكردستان للسريان الكاثوليك

كلمة سيادة المطران مار يوحنا بطرس 
موشي رئيس اساقفة الموصل وكركوك واقليم 
كوردستان العراق للسريان الكاثوليك في 

مؤتمر بروكسل 

مؤتمر المرحلة االخيرة إلنقاذ المسيحيين في العراق
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تحـت سـيطرة القـوات التابعـة ال بـككا( 
وليـس هنـاك تنسـيق عسـكري جيـد ,لهـذا 
فـان هذه الصراعات السياسـية تتاثر سـلبا 

علـى مسـتقبل المنطقة. 
ثانيـا: مناشـدة الـى الـدول االوروبيـة مـن 
خـال البرلمـان االوروبـي للحفـاظ علـى 
والتـي  سـنجار  فـي  الجماعيـة  المقابـر 
تعتبـر دليـل الثبـات جرائـم داعـش بحـق 
وتشـريحها  وتحليلهـا  وفتحهـا  االيزيديـة 
دوليـا  فيهـا  والتحقـق  وعلميـا  قانونيـا 
والشـئ   )  DNA( ال  فحـص  بواسـطة 
الخطيـر هـو بعضهـا تتعـرض للحـرق .
ثالثـا: قضـاء سـنجار منكوبة بنسـبة %80 
القضـاء  مركـز  فـي  االعمـار  ان  ويبـدو 
اليزيـد عـن 2% امـا فـي ناحية سـنوني قد 
يصـل الـى اكثر من شـنكال بنسـبة ضئيلة 
ويعزى السـبب الى الوضـع االمني وعدم 

وجـود االمان والسـام .
متعـددة  مسـلحة  قـوات  وجـود  رابعـا: 
وعـدم حصر السـاح بيـد الدولة وضعف 
خـارج  مـن  أشـخاص  وجـود  و  القانـون 
المنظمـات  عـزوف  الـى  ادى  الحـدود 
الدوليـة القيـام بواجبها االغاثـي واالنمائي  
وجـود  ايضـا  واالنسـاني  والعمرانـي 
الكثيـر من حـاالت االغتيـاالت في منطقة 
شـنكال بعـد تحريرهـا مـن داعـش والتـي 
تقيـد ضـد مجهـول وقصـف تركيـا للجبـل 
بحجـة وجـود ال بـككا فيهـا كلهـا عوامـل 
نسـبة  زيـادة  علـى  كبيـر  بشـكل  اثـرت 
الهجـرة واالقـال مـن فـرص العـودة .

2: وضع االيزيدية بصورة عامة 
لدينـا تقريـر معلوماتـي موجه الى رئاسـة 
بالشـأن  المعنيـة  والجهـات  المؤتمـر 
فـي هولنـدا  االيزيديـة  المؤسسـة  )اعـداد 
االيزيديـة  لشـؤون  العامـة  المديريـة  مـع 
فقـط  ولكـن  كوردسـتان(  حكومـة  فـي 
للتذكيـر واالحاطـة السـريعة بـان مـن بين 
ايزيديـة  ومختطفـة  مختطـف   )6417(
لـدى داعـش - وبمسـاندة مـن قبـل المكتب 
إقليـم كردسـتان  الخـاص لرئيـس وزراء 
منهـم   )3001( تحريـر  االن  الـى  تـم   -
نسـاء و رجـاال و أطفـاال اناثـا و ذكـورا 
، وبذلـك قـد بقـى ما يقـارب )3416( في 
ايـدي ارهابيـي داعـش ، منهـم مـا يقارب 
)1600( طفـا وشـابا يتـم تدريبهـم علـى 

. االنتحاريـة  والعمليـات  القتـال 
ايزيـدي  طفـل  مـن 1000  أكثـر  هنالـك 
نجـا مـن قبضـة الخافـة االسـامية بعـد 
رحمـة  تحـت  مختلفـة  لفتـرات  قضائهـم 
وليسـت   ، المتطرفـة  الداعشـية  االفـكار 
هنالـك منظمـة انسـانية تسـاعدهم باعـادة 
التأهيـل واغلبهـم يعيشـون فـي مخيمـات 
تفتقـد الـى ابسـط مسـتلزمات الحيـاة للعلـم 
يحتاجـون  والناجيـن  الناجيـات  جميـع 

اليهـم  لجـأ  مـن  لـكل  االقليـم  وابـواب 
مـن  هربـا  أو  واالسـتقرار  لالمـان  طلبـا 
جحيـم التطـرف واالرهـاب فكانـوا نعـم 
وخلقـا  رعايـة  العطـاء  وجزيلـي  الرعـاة 
وتعامـال ومسـاعدة وحمايـة يشـهد بذلـك 
احتـالل  بعـد  االقليـم  سـكن  مـن  كل 
زيـارة  المنطقـة  زار  مـن  وحتـى  العـراق 

. خاطفـة
يلتفـون  خـاص  بشـكل  المسـيحيون   
مـا  خـالل  مـن  البارزانيـة  القيـادة  حـول 
والمواقـف  الواقـع  ارض  علـى  لمسـوه 
فخامـة  لـدن  مـن  وباالخـص  المشـرفة 
كان  الـذي  البارزانـي  مسـعود  الرئيـس 
خيـر ناصـر ونصيـر فـي احقـاق الحـق فـي 
الكثيـر مـن المواقـف والمناسـبات التـي 
المجـال لذكرهـا فهـي معروفـة ومشـهود 

ولهـا. بهـا 
 مـع قـرب اجـراء االسـتفتاء الشـعبي علـى 
اسـتقالل االقليـم دولـة قائمـة بحـد ذاتهـا 
بـرز فـي مسـتهل االخبـار موقـف االسـتاذ 
البارزانـي فـي اعالنـه عـدم ترشـيح نفسـه 
وهـذا  االسـتقالل  بعـد  االقليـم  لرئاسـة 

دمجهـم  بهـدف  التأهيـل  اعـادة  الـى 
إقليـم  حكومـة  وبإسـتثناء  المجتمـع  فـي 
كردسـتان والحكومـة االلمانيـة لم تسـاعد 
أيـة دولـة أخـرى كمـا ننـوه الـى وجـود 
منظمـات وشـخصيات تتاجـر بالناجيـات 
بطريقـة  داعـش(  مـن  )المحـررات 

واخـرى.
3: االيزيدية في سهل نينوى 

منطقـة  فـي  بصـدده  مانحـن  بخصـوص 
بماكتبـه  استشـهد  سـوف  نينـوى  سـهل 
منظمـة  مديـر  عبـداهلل  حسـام  الحقوقـي 
نتكلـم عـن  كنـا  ))ان  للتوثيـق  االيزيديـة 
الحمدانيـة  والـذي يضـم  قضـاء  السـهل 
 – بعشـيقة  ناحيـة   – تلكيـف  قضـاء   –
ناحيـة برطلـة – ناحيـة النمـرود – ناحية 
نتحـدث  اننـا  اي  القـوش  ناحيـة  وانـة – 
عـن مكونـات متعـددة منهـم )االيزيديـون 
الشـبك »سـنة وشـيعة«  والمسـيحيون و 
و العـرب و التركمـان والكـورد( وبنسـبة 
عدديـة متفاوتة حسـب احصائيات البطاقة 
التموينيـة والبطاقـة االنتخابيـة لديـه طبعا 
هنـا الننسـى قضـاء الشـيخان حيـث لديها 
وضعهـا الخـاص وااليزيدية يعيشـون في 

هـذه المنطقـة منـذ االف السـنين .
االسالم بدون عدالة 

كونـي اعمل فـي مجال الجينوسـايد كثيرا 
ماتصادفنـا هـذه المقولـة ) ال سـام بـدون 
عدالـة ( اذن تطبيـق العدالـة بحـق كل من 
تلطخـت اياديهم بدماء اهالي سـهل نينوى 
او مـن شـارك بشـكل واخـر فـي جريمـة 
واالقليـات  لايزيديـة  الجماعيـة  االبـادة 
القضـاء  الـى  الجنـاة  وتقديـم  االخـرى 
سـوف يعجـل مـن ترسـيخ اركان السـام 
واالمـان والـذي سـوف يدفـع النـاس نحـو 

التعايـش والسـلم االهلـي .
طمس الهوية

بهـدف ازالة اثار االيزيدية وقلع جذورهم 
االيزيديـة  المـزارات  جميـع  تدميـر  تـم 

لفخامتـه  شـخصي  حـق  هـو  الموقـف 
وهـو أدرى بتنفيـذه ونتائجـه لمـن غالبيـة 
المسـيحيين مـن اهـل االقليـم والالجئين 
اليـه )ومـن خـالل مـا يدور في المجالس( 
سـتكون  الخطـوة  هـذه  بـان  يشـعرون 
فـي  المسـيحي  للوجـود  النهايـة  بدايـة 
العراق  اذ ان عائلة البارزاني هي الملجأ 
لوجودهـم  األكيـد  والحصـن  اآلمـن 
بـل  وممتلكاتهـم  ارواحهـم  علـى  آمنيـن 
علـى  آمنـون  هـم  االولـى  الدرجـة  وفـي 
العكـس  علـى  واحترامهـم  كرامتهـم 
مـن  االخـرى  المناطـق  فـي  يجـري  ممـا 
واذالل  واسـتغالل  وتهجيـر  وسـلب  قتـل 
فـي  االصيـل  المسـالم  المكـون  لهـذا 
وجـوده علـى ارض بـالد الرافديـن فال أمن 
التهديـد والوعيـد  أمـان ناهيـك عـن  وال 
مقترنـا بالتنفيـذ لمـن ال يذعـن لرغبـات 
والمتطرفيـن  المنفلتـة  العصابـات 
باجبارهـم علـى امـور التناسـب ثقافتهـم 
الدينيـة والتربويـة ناهيـك عـن التعليمات 
والقوانيـن المجحفـة بحقـم ابتـداء مـن 
اجبارهـم  إلـى  وصـوال  الحجـاب  ارتـداء 

واالضرحـة والمراقـد واالن اعيـد اعمـار 
وتـم  وبحزانـي  بعشـيقة  فـي  المـزارات 
جمـع تبرعـات من اهالـي المنطقة وقامت 
ببنائهـا وسـاهمت  الخلمتكاريـة مشـكورة 
اوقـاف االيزيدييـن فـي بغـداد بجـزء مـن 

الدعـم المـادي .
العودة

عدد العوائل االيزيدية العائدة الى بعشـيقة 
وبحزانـي وصلـت الـى حـدود350 عائلة 
ومـن المؤمـل ان العـودة تكون فـي اوجها 
المـدارس  فـي  الرسـمي  الـدوام  بـدا  مـع 
تـم تأميـن  لـو  القـادم  التاسـع  فـي الشـهر 
تتناسـب  وسـوف  جيـد  بشـكل  المـدارس 
الخدمـات  توفـر  فـي  ازديـاد  مـع  طرديـا 
مـن  عـدد  وقيـام  للعـودة  المهمـة  العامـة 
طوعـي  بشـكل  الشـبابية  الكروبـات 
والمسـاهمة فـي تنظيـف المنطقـة ورسـم 
الكثيـر مـن اللوحـات الفنيـة علـى جـدران 
المدينـة والتـي تحـث علـى البقـاء وتحدي 
الصعـاب وأيضـا تدعـو للتعايش السـلمي.

مستقبل المنطقة 
كمـا نعلـم ان مناطـق سـهل نينـوى قبـل 
داعـش كانت تابعة اداريـا للمركز« بغداد  
وتحكـم فعليـا مـن قبـل االقليـم  اربيل  هذا 
فـي  صـراع  بوجـود  ينبـيء  ذاتـه  بحـد 
تدخـات  وجـود  عـن  فضـا  المسـتقبل، 
اقليميـة فـي المنطقـة ولكـن ماهـي الرؤية 

االيزيديـة ليـوم غـد.
االيزيديـون يؤكـدون مـن خـال مصـادر 

القـرار علـى جملـة قضايـا ومنهـا
• االيزيديـون يتفقـون مـع بقيـة المكونـات 
علـى ضـرورة ان تتحـول مناطـق سـهل 
نينـوى الـى ادارة ذاتيـة بشـكل محافظـة 
علـى ان تـدار بالتنـاوب وان يتمتـع جميع 

مكونـات السـهل بحقوقهـم بانصـاف
الـى  اولـي  كحـل  االيزيديـون  يتطلـع   •
ضرورة توسـيع رقعة المناطق الجغرافية 
صاحيـات  ومنـح  بلديـة  اقسـام  وفتـح 

السـكنية  للقـرى والمجمعـات  وامتيـازات 
قراهـا  وبنـاء  حالهـا  تنظيـم  اجـل  مـن 
وعـدم  فيهـا  الخدمـات  كامـل  وتوفيـر 

المـدن مراكـز  مزاحمـة 
• االيزيديـون يتطلعـون الـى توفيـر كامل 
سـهل  لمحافظـة  واالمتيـازات  الحقـوق 
نينـوى بحيـث يمكن لهـا ادارة ذاتها بذاتها 
مـع التاكيـد علـى عـدم اتخـاذ اي مسـمى 
بانهـا  توحـي  بحيـث  للمحافظـة  دينـي 
محافظـة لمكـون ما وانما لجميـع االقليات 

الدينيـة والعرقيـة واالثنيـة.
• االيزيديـون يتطلعـون الـى توفيـر كامل 
الحقـوق مـا وانما لجميـع االقليـات الدينية 

والعرقيـة واالثنية
صعوبـة  الـى  يتطلعـون  االيزيديـون   •
نينـوى  محافظـة  احضـان  الـى  العـودة 
بعدمـا حصـل لهم من اذيـة واهمال متعمد 
قبـل  مـن  بحقهـم  وانتهـاكات  واجحـاف 
المجـاورة. العربيـة  والمجمعـات  القـرى 
ارتباطهـم  الـى  يتطلعـون  االيزيديـون   •
مصالـح  وايضـا  العـراق  بكوردسـتان 
افرادهـم وابناءهـم مـن موظفيـن وعمال , 
امـا المصالـح اقتصاديـة ضرورية ويجب 
ان تؤخـذ بعيـن االعتبـار واالفضـل تـرك 
الخيـار الهـل المنطقة في اقرار مسـتقبلهم 
قويـة  قانـون  بسـلطة  ينـادي  الجميـع   •.
األمـور  مجمـل  علـى  سـيطرتها  تفـرض 
ومحاسـبة كل مـن تعـاون مـع عصابـات 
نهـب  عمليـات  فـي  واشـترك  داعـش 

المواطنيـن. ممتلـكات 
االنتخابـات  قـرب  ان  اعتقـد  ماحظـة: 
العراقيـة وقـرب موعد االسـتفتاء له تاثير 
الخاصـة  القـراءات  معظـم  علـى  كبيـر 
بالمنطقـة )سـهل نينـوى( وقـد يكـون لهـا 
طبيعتهـا  علـى  مسـتقبا  سـلبي  مـردود 
عـن  فضـا  وهويتهـا  وديمغرافيتهـا 

مرتقبـة. اقليميـة  تدخـات 
السـكاني  االيزيدييـن  ثقـل  ان  كمـا 
واضـح فـي المنطقـة , مـع وجـود الشـبك 
ان  يجـب  وعليـه  واخـرون  والكاكائييـن 
علـى  نينـوى  سـهل  فـي  االقليـات  تتفـق 
لهـم  واالداري  السياسـي  النظـام  شـكل 
الموقـف  فـي  يتوحـدوا  وان  مسـتقبا 

. والمطاليـب  والخطـاب 
شـكرا لكل من السـادة )دخيل قاسم حسون 
وزيـر ايزيـدي سـابق، نايـف سـيدو مديـر 
الحقوقـي حسـام  ,الناشـط  ناحيـة سـنوني 
عبـداهلل , الكاتـب خلـدون سـالم النيسـاني, 
الشـاعر سـليمان العـدوي والناشـط ميسـر 
باعـدري،  كاروان  االعامـي  االدانـي 
السياسـي  ,الناشـط  كاشـاخ  ابـو  الناشـط 
باالفـكار  لنـا  لرفدهـم   ) كونجـي  كفـاح 
واالرقـام عـن وضـع االيزيديـة في سـهل 

نينـوى .

الجزيـة  دفـع  أو  االسـالم  اعتنـاق  علـى 
ومصـادرة أموالهـم وأمالكهـم والمغـادرة 
أن  المسـألة  فـي  المؤلـم  اليديـن،  صفـر 
هـذه الممارسـات تجـري بعلـم المؤسسـات 
االمنيـة التـي ال نسـتبعد مشـاركتها فـي 
تخطيـط وتنفيـذ هـذه العمليـات القـذرة.
متوفـر  فاألمـان  االقليـم  فـي  أمـا   
للجميـع  والحريـة  محفوظـة  والحقـوق 
هنـا  مـن  الحيـاة،  سـيدة  هـي  والقوانيـن 
أي  مـن  المسـيحيين  مخـاوف  كانـت 
القيـادة الكوردسـتانية وهـي  فـي  تغييـر 
مخاوف مشروعة  إذ الصورة واضحة عن 
البديـل )السـمح اللـه( للقيـادة البارزانيـة 
ولـم يعـد للوجـود المسـيحي فسـحة مـن 
الزمـن الختبـار ماسـيجري ومـا سـيكون 
وسـيختفي  سـتتضاعف  الهجـرة  فقوافـل 
هـذا المكـون مـن االقليـم كمـا اختفـى 
مـن مـدن العـراق االخـرى بدليـل إغـالق 
واحـدة  دفعـة  بغـداد  فـي  ثمـان كنائـس 
مناطـق  فـي  المسـيحيين  النعـدام 
تواجدهـا وهـذا مؤشـر خطيـر سـيدفع مـا 
تبقـى مـن مسـيحيين فـي المـدن التابعـة 

للحكومـة المركزيـة للمغـادرة باتجـاه 
االقليم في بداية االمر ستعقبه الخطوة 
كليـا  العـراق  مغـادرة  وهـي  األخطـر 
باتجاه الهجرة في دول الضياع والشتات، 
مسـعود  لالسـتاذ  عـذر  )وألـف  شـخصيا 
يتولـى  لـو  نفسـي  مـع  أتمنـى  البارزانـي( 
فخامتـه صفـة )مرجعيـة أو إرشـادية ( أو 
الشـعب الكوردسـتاني  أيـة صفـة تخـدم 
مـن  بـدال  الوظيفـي  العمـل  خـارج  مـن 
مـن  فيهـا  ومـا  السياسـية  المناصـب 
دهاليـز ومخططـات خبيثـة ظاهرهـا حلـو 
الخيمـة  وليكـون  زعـاف  سـم  وباطنهـا 
والشـجرة  الجميـع  يقصدهـا  التـي 
الباسـقة التـي يسـتظل بظلهـا المتعبـون 
وهـو جديـر بذلـك فهـو سـليل المناضـل 
الكبيـر الراحـل الخالـد المـال مصطفـى 
والسـائر  عليـه  اللـه  رحمـة  البارزانـي 
علـى نهجـه والمكمـل لرسـالته، معـذرة 
كانـت  ان  مسـعود  الرئيـس  لفخامـة 
منـي  تطفـال  هـذه  المتواضعـة  مقالتـي 
لكنهـا تبقـى رايـي الشـخصي المتواضـع 

واالحتـرام.   التقديـر  وافـر  ولفخامتـه 

فـي  األوروبـي  البرلمـان  اسـتضاف 
بروكسـل من 28 لغاية 30 يونيو 2017 
مؤتمـرا حـول )مسـتقبل المسـيحيين فـي 
العـراق( وذلـك برعايـة بعـض االحـزاب 
المسـيحية فـي البرلمـان االوروبـي ضمن 
والسـريان  )الكلـدان  اصدقـاء  مجموعـة 
اغلـب  المؤتمـر  وحضـر  واالشـور( 
االحزاب المسـيحية فـي العراق وعدد من 
المنظمـات المدنيـة واالغاثية وايضا ممثل 
عـن الشـبك وعـدد مـن اآلبـاء الكهنـة مـن 
واألرمنيـة  السـريانية  الطوائـف  مختلـف 
األمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وممثـل 
والخارجيـة  االمريكـي  والكونكـرس 
الشـرق  بشـؤون  والمهتميـن  الروسـية 
األوسـط، وعـدد مـن البرلمانين فـي بغداد 
واربيـل، والسـيد فـوزي حريـري الممثـل 
كوردسـتان  اقليـم  لرئيـس  الشـخصي 
وممثـل رئيـس الـوزراء العراقـي حيـدر 
بلجيـكا،  فـي  العراقـي  السـفير  العبـادي 
فـي  كردسـتان  إقليـم  حكومـة  وممثـل 
االتحـاد االوروبـي السـيد دالور ازكاي .
امـا مـا يخـص االيزيديـة وكان هناك كان 
لدينـا كلمـة كرئيـس مؤسسـة االيزيدييـن 
للحديـث عـن اثـار االبـادة الجماعيـة فـي 

سـهل نينـوى.
وكان هنـاك مداخلـة اخرى عـن االيزيدية 
مـن السـيد فكـرت اكريـك رئيـس مجلـس 

سـنجار فـي الخارج 
ومن اهم محاور الكلمة 

1: وضع سنجار
اوال: قضاء سـنجار االن منقسـمة بالشـكل 
التقريبـي التالـي » + - » )60 % تحـت 
سـيطرة بيشمركه حكومة اقليم كوردستان  
30% تحت سـيطرة الحشـد الشعبي  %10 

مجيـد  تاريـخ  البارزانـي  لعائلـة    
المـال  الخالـد  الراحـل  حروفـه  سـطر 
مـن  الرايـة  وتسـلم  البارزانـي  مصطفـى 
الكـرام  وأحفـاده  النجبـاء  أبنـاؤه  بعـده 
دفـة  ادارة  فـي  حكمتـه  مسـتلهمين 
قيـادة اقليـم كوردسـتان العـراق الـى بـر 
يكـن  ولـم  واالسـتقرار  والتقـدم  االمـان 
اهتمامهم منصبا لصالح اهلهم الكورد 
فحسـب بـل تجـاوزه الـى ضـم جميـع ابناء 
العـراق مـن مختلـف القوميـات واالديـان 
وصدورهـم  قلوبهـم  فاتحيـن  والمذاهـب 

اراء

مسعود بارزاني .. المالذ االخير لمسيحيي العراق

االيزيديــة فــي البرلمان االوروبـــي
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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

سورًًيا ،سٌورًًيا، سٌورًًيا: 
َسٌبًرا ونٌيًشا 

 دًديُوقٌوةً ا لدعًرًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 يسكسر ؤالخ 
  

 ةموز

ًً يُوًننننا د سننننٌوًرًيا  بديًشننننَر      بًىنننِ ًينًيًنننننا د
ًٍ،نننن  ا،  بَشننننن ًخا َةنننند ًةا   ةر يننننِ   ِش َوَِب ًالفننننٌي

بينننند   دًيوًلنننندًٌا دًيننننَرخ اشننننُو  يشننننٌيً ا  2017
ٍَنننرةً ا دب ينننخ  و ننن  ، وبًىنننِ  ٌورًسنننا در        مب
َِنننن ًخا َةننندًةا اٌينننخ لاِ َسنننٌبًرا وًينًخينننًخا َةننند      
نٌيًشننننا ًاَننًاًيننننا واالٌيننننًوا وَرًبننننا ،ًول ننننا ًالاننننِ      
دخماننننًخةاُة  و بشننننٌورًًرا وبَىيًانننننٌوةً ا وٌي  ننننو  

نٌيًشننننننا دًعننننننرًةا قا ٌولننننننًخا ً ننننننننشخ ًوةاخ  ًاًدا 
وًبننخايشِ بَدِننًخا دنٌينننو ا د ٌيشننً ُو  فٌيشننًخا بَينند   
ًِننا      ًٌننو عٌيننًر  و طاكً،نننًا ًدولننًخا ًاسننً اًيًخا 
ًٌَبنن  ا وًيشننخااًلن شا      ُِ ًيننِ  ننا   ًداًعنن   ،  لا ننَب
داٌوينننخَ خ وَعَانننِ سنننٌوًرًيا ًةودٌينننخً نًي شا َويننندٌينًي شا  

ذًدن نننا َو نٌوِنننيًي شا ددًىوًينننا ًىننند ا  وسيًًٌ،ننني شا ويٌو
َِنننننن ًخا ًينك نننننُوخ وَعاك نننننُوخ برُوًةنننننا وَن ًشنننننا  
و اٌجننننًرا وًلًبننننا َةنننند  وبنننناايٌينٌوةً ا وِننننٌوٌبًاًنا 
وةٌوًسننًيا وُرُةاننٌوةً ا وةٌوًبننا وًاويننٌوةً ا ًيلننا    
ًِننًاا دٌي  ننو ًقنند َيِ وًيننَنِ ًيننِ  ةٌوًينندًٌا ةة يننخ  َةنند  

ًِننن ا)  سننٌوًرًيا  ، وَىننر     2000قانند   ًبنن  ًٌوًدًنننا    
ًِننَاِ ٌي  ننو اٌيننخ ٌوةاخ وةاِننٌٍيخاخ واٌويننخاخ        ًىننَد   
وًةوديننننننخاخ وَسننننننفًريٌوةاخ وًلًشننننننَنِ وَيننننننخ لايشِ   
َوعًينننننننننننننشَدخ وَيًٍخننننننننننننٌوةاخ  دَةيننننننننننننٌوةاخ   
ًِنننًاا     د َافً َ    ننو بك نننا يننُو  ، سنننٌوًرًيا ٌي  ننو 
ًََبنننننرًةا َويشنننننٌي ًيًخا ،   دًةودٌينننننخاخ واٌوينننننخاخ 

ًنننننا دااًلًىننننا ًيرًيننننا دَدعننننرٌ    اينننن    َوبٌٍودًر
َِنننن ًخا  وةًىوًينننا    ًةوًةٌبننننن شا وَيننن ةًان ا بًىننند ا 
َِنننيًنا وِنننً ًاا ودًعنننرًةا     يبٌوَر  نننًخا وي ٌينننخً ا 
دسنننننٌوًذي ا بك نننننا اٌيًانننننًرا وُىننننندًرا وقٌوًلً،نننننا  
َِنننننن ًخا وَعَانننننِ  وِنننننٌوٌبً ا وة نننننارٌوةً ا ةو  نننننا 

عٌينننننًر  سنننننٌوًرًيا بننننننشًلبًٌخًٌا َوبرٌيكً نننننا وااة َرخ   
و ٌورًدسنننننننًخخ بك نننننننا ةٌوًيننننننندًٌا وًاوينننننننٌوةً ا    
ًًا   ًَيً،نننننا عٌيًرًقًينننننا و  يشنننننَار وً وُةنننننٌوةً ا  و

 ة  بًد  ٌوةً ا َربخً ا ةةة و ٌوٌِوخ بَشيًنا

ِ ا دنٌوةًًاا وَةي شا َيِ َديَىيًاًاًنا أًن
 وًاً ِ منٌوة  نٌي  ا ة بٌي

ًًٍ   َىٌب  و ًيرًيا ونٌوىرٌو    نَيً ا ل
 اايٌيًنًيا دًدًنِ ًال وة

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 ت

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
رٌبلى داعشموُخكد ˇ

 

ِمُي ˇ

اًلكًي ˇ

ˇدًارب يا

  

مؤتمر بروكسل ، هل هو 
مؤتمر األمل األخير؟

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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َ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
دًع
ــُى 
ٌيًلـ
: و
رًا 
ًســـ

رًا  
ًقـــ
ٌكَ
ا د
ــًة
ًنيـ
وب

ا ) 
ــًيًي
ٌوشـ
كن
دًٌا 
ــًر
جـ
و

س  
مالالال 
ات
  
إل 
سالالالي
 لم

ــا 
ًىـ
( ًد

ا،    
رًة
ــــــ
بٌي
ا َك
ٌوةًٌ
ــق
ســـ
 َع
ــُى
ًلـــ
  ٌي
ـــا
ًمًيــ
ًقٍا
و

   
يٍْـــ
ٌيَل
ِق 
مٌو
 ،  

يٍْـــ
ًبَة
ر ل
ـــُو
 ُخ
ى:
دٍل
ٌوز.
مـــ
و

ٌة  
ٌيــــ
بًٌا
ٌور
  ق

يــــ
ِمَن

01
ا )  
بًٌــــ
ى َا
ٍلــــ
ُخٍَا

% و
ًةا  
َمٌك
ـــــ
َمس
ا و
ــًة
خـــ
قَف
ــُى 
ًلـــ
دٌي
: )
يا
رٍب
ـــــ
َش

ا ) 
ًوةًٌ
ـــذ
ٌَيــ
 م
ـــٌي
ًانــ
د

 
  
  
 الالالالال

) 
ــا 
لًٍـــ
لًب
بٌو
و

ـا       
مًـ
َةر 
ًبــ
ةًٌا 
نٌيــ
ٌ  ف
ًىــ
ا ب
ـْـٍةًٌ
دًيــ
ًةو
ٌة 
يًنــ
َب

ا    
ــةًٌ
َربـ
ةًٌا 
ـــق
عَس
ةًٌا 
ٌيـــ
وًل
ُى  
ًلـــ
ى ٌي
ٍلـــ
ٍرا
دب

ـا       
َعـ
ـا 
ٌيٍلـ
ةك
ا و
ذٍي
ِعــ
ُخ  
ــوً
ٌيّى
يٌن 
ُخــ
ا َا
ًلــ
ِا

ــو    
ً ـ
ا( 
ٍبي
ــر
 َشـ
ــا)
َابًٌـ
ٍلى 
ِ ر
خـــ
، َو
رًا 
ــٌب
َسـ

ــا 
ٌينٍٍْـ
 ع

ةًٌا 
ـــًو
يًٍْل
وَخ
ٍنا 
ـــةًٌ
ذًب
م ق
َعـــ
ا  
ـــرً
َدي

ذًي
ًســـ
سٌي
ـــن 
 ِم
ًكا
َضـــ
د

ــا 
ٌينٍٍْـ
 ع

ا و
ًذٍي
ـــٌو
دس
ةًٌا 

ٌوٌة  
ـــــ
ٌيفـ
َنق
ا د
ـــٍذ
بًٌـــ
دَا
ٍذا 
ـــــ
َاسًـ
ا و
ـــــ
ٌيبٍْـ
ؤل

ن(( 
ٌيُو
بل
ا بً
ٌجمٍٍْ
) ِة
 د)
ًشا
ٌوًن
لك

 

(
  
ي 
  ل
الالالالالالال
و  

الالالالالالال
ت  
ك

ــا 
ـــــ
ٌيخٍٍُْ
فل
ُون 
لّى
ـــــ
شــ
فٌي
( د

ــا    
طـ
 ِم
ٍيا 
ذًًق
ٌيـــ
 ع
ـــٍا
ًذيــ
سٌو
ــن 
ِمـ
مٍٍْا 
كٌي
ســـ
َو

ًةا   
ـــــ
ول
ددً
ًنا 
ـــــ
كًس
َط
 م
ــا 
ًشـــ
فًل
ا و
ـــــ
رًبًٌ
ق

ــرً   
ٌيـــ
دٌك
د 
ـــٍا
َفــ
، و
ش( 
ـــــ
اِع
) دً
ًةا
ًمي
ــًل
ســـ
ِا

ا  ـــن   
 ِم
ــا 
ٌيفٍٍْـ
رد
  
ــًر
عٌي
  ب
ًذٍيا
ـــٌو
 س
ّىُون

ــل
ٌيش
دف

ٌين(   
ـــــ
ســ
 خ
ًدٌ
دَؤ
ا  )
ـــــ
ًســ
َطك
دم
ًةا 
ـــــ
لــ
نَف

ٍيا     
ٌوًذ
ســ
  د
نًــا
ِمنًي
وًا 
ّىــ
واٌي
ا ، 
ٍبــ
ا َذ
شٍْــ
  ِ

ا(   
ًنـــ
يُو
ٌيل
 م
ــن )
ِمـ
دًا 
ًزو
ــش 
 ِبـ
  
ـــًر
عٌي
ــو 
ً ـ

ا     
ًيـــــ
ٌيًك
مر
  َا
ـًيا
شـــ
ٌبٌو
وك
ًةا 
شــــ
كبًٌ
ٌ د
ــّ 
َقــ

ًةا 
ـــّن
ـــــ
بَش
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ُون    
لّى
ـــــ
شـــ
فٌي
ـا 
ـــــ
ىًــ
وًد

ٌيٌة
ًبا
ٌور
ق

 

 

نِ.
ˇ ًم

ًلك
ا
ˇ

ٍبيا
ًار
ˇد

  

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،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
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)برُوكِسل(،ًاًرا اٌيٍلى ٌوًمدًٌا َدل
دَسٌبًرا أخًرًيا؟لٌوًمدًٌا   

، مؤتمر بروكسل 
هل هو مؤتمر األمل 

 األخير؟
 

 ....ًقذُوٍيا ذخٌيٍما شًلًمـــا عَليـــكُون 

دعٌيــــًرُ يــــُو   لٌوًمــــدًًٌا دســــٌوًذٍيا مشــــٌورىرٍلى
ــًبا دَار ــر ا  / د28َبعبَشـــ ــًرن دعٌبٌيـــ  2017/ خزٌيـــ

ــً ا َدَبمدٌي َاة ًرا  د ًارىشــــــك ًيً ا (برٌوكِســــــل)ّنــــ
ــا) ــدًٌا داُور ٌ (َبلحيًكـ ــو دخٌوًيـ ــاد ) جًبـ اإلحتـ

ًًًيـا ِاديـٌوّ  َشـيًنا     و  (األوروبي ََن ٌٌ ًا اٌيٍلى ِمنـد
ــدَعرًةا  ً  ــًلًما لـــــــــــ ـــ   ًوَةنوشـــــــــــ  ــــــــــــ

ًًَيـــــــ  ً ا،وَدرًدَدو ،مشٌورٌيًل ُى َمَســـــًً ا  َةشعٌي ً 
ــوًذٍيا دَدشــً ا دٌَينــو ا      ــرًةا دًمــــ   ًوةً ا دس دعَم
ــو ا    ــً ا ددٌَينـ ــٌوًذٍيا دَدشـ ــٌي ًيٍ ا وسـ ـــٍا مشـ ُخذٌيٌبــ

ــٌور يلّدُون ــر  َومشـ ــا دايًٌـ ــٌب ًا/ بَيرًخـ   2017/دعـ
ًًَشــيٌوةً ا وٍعــدًةا     ًَــا دمَكَكسًيــــ  ً ا دأ َوبعٌوٌدًر

ــٍذا   ــا مَيًـ ــنٌووةً ا َابًٌد  ـ ــ  بر ًشـ ــا مـ ًَشٍ ـ ، دٌينًيٍ اوأ
وةك ٌيَرن مبىنًين ٍا دفٌيدلّدُون ومبـٌوِقرلٌي بـٌوًقًرا   
خَبًشــا وِمــٌل كٍلــى بَنــي  َعَمــا مشــٌي ًًيا )ســٌوًرًيا(  
اٌيٍلى َبًُور ا كل َيوًمـا  وكـل ًشع ً اًًفيَشـُ، ، ًلـا     

ــَدعّ   ــا كٌي ًُ ًل ــَر ــدّعُ،,,, َدع ــا  ُ، ...كٌي ــُ، ًل  َفلَك
َما ب ًدو ا خـٌورًَرن  اٌيكٌيَدّعُ،؟ .واٌيّدًوا بٌوًقًرا ً 

) ًداِعـ(( وِبنًيًنـا وعَمـرًةا دًمـــ   ًوَةن؟     رىًَيا دِما 
     ًُ ــٌو ــُو  بَكلبـ ــو ا واديـ ــً ا دٌَينـ ــا بَدشـ وًاكً ـ

مًبـَ ر خـٌورًًرا مدٌيّنـً ا    دَعرَةن بَشـيًنا   دةًدوًيا
ــو ــُو  َدعرٌوبــً ا  دَم ــًرن /  30ؤىل ي ــا َدخزٌي / بَيرًخ
ًًًرا،  !ودَععَمرًةا وِبنًًيا َقلٌوًلا و 2017 رًةا باٌي

ــنٍ ا      ــ   ِش ــٌي ةًل ــً وًةٌبٌوةً ا ًاَ ــٍلى ل ــٌوّ  فٌيش وِادي
ــ  ــً ا َالٌي ــا  َ رَخً ــًوا  ؤًةا ِم ــا واٌيّد َاة َرن َاؤًلًي

ــا َعَمــا ســٌوًذًيا شٌشٌيًشــا َوادٌيًعــا ِمــا ًاَــٌي ذد   ٌيبًٌٍي
ــو ا،   ،بًدولــً ا ِاســًلمًيً ا  وََفلــً ا دَدشــً ا دٌَين

ر ًدـَدو  خَبـّد َخًشـا    ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَد
ــّنً ا دةًلــ      ٌٌ َش ــا بــدَةك َرً  وًاد ــا وَممرًعًن َرًب
ــا    ًَشٍ ــــــ ــا دأ ــُى بر ًشــــــ ــرٌوةً ا دَِفًلــــــ َلكمٌيــــــ
َبرٌيٍذا،َوم ٌود لّدُون بً وًةٌبوةً ا َربـ ً ا بًدـو   
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشـلعٌي َةشـعٌيَ ن، ِاًلـا َدـر     

ٌي ً ا بشًرًيا َاُخٌل ًفيَش، ِكمَديِمَن، دٌيٍلى ِاَلا ًول
ــَ اًلنٍ ا     ــا ِمش ــ   ِم ــا  دَاة َرن ًاوٍكي ــا ًوًوٍي ددًاٍةا ِم

ــدًةا سٌوًذٍيا، ــٍنا دٍع ــدًةا َاو  و وٍذًش ــا َاو ٍع ِان جَببٍ 
ــردٌوةً ا،خَبً ــا دَمــ ــوٌيَلا  ًلــ ــا وةًدــ ــّد ؤىٌبًيًنــ َخــ

ًًًيــا وسيًًٌســـ  ًاويـــٌوةً ا  ًيا َشــرٌيًرا مكـــل  فُولٌيكٌي
ًًْوةً ا ســــشــــًريً ا دَعل وًفســــُوعً ا مٌودَرشــــً ا

ٌيدٌيًعا ِمـا كَليـ    فٌيشٍلى  وِقكٍذا، وًدًنا لٌوًمدًٌا 
وًاف اٌيٍلى  بَني  َعَما سٌوًرًيا وِولًيا َبيًن   سٌوًذيٍ ا 

لـــدَعرًةا َبســـٌيمً ا وَيًٌيـــرًةا  َســـٌبَرن أخًرًيـــا 
ــا َاة ًرن ســٌوًرًيا     ،وَشــينًيً ا ــا َاًلًدــا ددًرٍع وًمرًي

ٌٌ ًاَـٌي سـوٌ   ََدذٌيا( وَدعر ًذٍيا بَشـيًنا وشـًلًما   )ٍبي  
 ..وفٌوشٌون بَشيًنا. ً   ًوَةي   ًقلٌوًلا،

 

ًَ ًَا أ ا ا دٌَوخًًما وَخيٍ ا َما َدمَديِمِا
 وًاِفا منٌوة  ٌَيٍ ا . بٌي

ََيً ا لًعًلم َدٌبٍلى ًمرًيا وٌَودرٌوو  
َِ، ِاٍلى.  َامٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 سيوما سورييا :سوريا/ عنكٌبا

ــً ا  ــٌوقٌيمًلُى َاًكدٌيًميــــــ ــً ا مــــــ َاً ًنيــــــ
( ًيٌدُوًعيــــــً ا  للتــــــدريب ) لَدًرشــــــٌوة ًا 

ًَــــا  ســــً ا َعــــم مَكَكَشرًةا وبَزســــبعٌوٌدًر
خـــــَدر دًًٌعـــــا دســـــٌوًرًيا َ ـــــردٌوة ًا ويوُ 

ــً ا   ــعٌي  ًا ِ ًبيـــــــ ــ  ٌيٌبٌوة ًا دَةشـــــــ  كـــــــ
ــً ا ًَيـ ــا    ِوليُو ًَـ ــا بًاًو ــ  ًا دَعنًكبًٌـ ــو ًمـ جًبـ

 ًامــــُورًا بدــــَدرًةا دســــٌوًرًيا دمَكَكســــً ا
ًًًنـــاَو ٌٌ(( )) ا ـــدر ) مَنف  دلٌوفً ـــان َبـــرًور

ــ  ًا ــ  ًا ب ًلــــ ــا ر( بَي 7،  6،  5)  يًو مًــــ خًــــ
مشــــٌوِةفلّدُون  ، 2017/  عٌبٌيــــرًا َدخزٌيــــًرن

دَعمًلـــــا  ا دٌورًةا ودٌوًكًنـــــاًدـــــٍدجًبـــــو 
ــا  ًًَيـــ ــّد ِوليُو ــا  ِمَخـــ ــا ِمـــ ــٌيًذة ًانًيًنـــ  َكشـــ

دكًفلُ ــٌي جبًــو  وَكشــٌيٍذا عًليمٍ ــا   عًلي مًــ  ًا
شــــيٍ ا مــــٌدٌيًنيٍ ا ودٌوًكنٍ ــــا مَكَكس ــــًي  ًا َدكنٌو

ًَيٍ اِلٍا ويًــــــٌدُوًعيٍ ا بــــــَامٌيًنيٌوة ًا   كــــــ رُو
ــًييً ا)  ــاعي كنٌوشــ ــل اإلوتمــ  ،(التواصــ
فٌيشــــــلّدُون  دٌورًةادًــــــدٌٍا د َوخُبٌوًةمًــــــا
ــرًا َســــــد دًوة ًا  مفٌوجل ٍيــــــا  ًًــــ َعــــــل داٌي

جًبـــــو ًدـــــا   ًفنًي  ًاةمًشـــــوةًفنٍ ا ومًشـــــو  
وفٌيشــــــٍلى مفٌوجل ًــــــا ًاَــــــٌي    ،ددٌوًكنًــــــا

مبٌةا دعنكٌبا جبو مطكسةا دسوريادوكنا دعمال جليونيا  ˇ
 

ــُوؤ ( ر     ــوًاد َفولــ ََــ ــرًا )  ــدد ًوة ًا مَيًــ َســ
ــٌوًرًيا  ــً ا دسـ ــرًا  دمَكَكسـ ــٍ ر   مَيًـ وخًلـ

ــٍ( وَ   ــا يًوِس ــب َخنً ــا) َخبٌي ًًنً ـــٍيًلًيا  مَنف ٍةٌبـ
ــرًورٌ( ــان َبـــ ــٍا ،) دلُوفً ـــ ــٌودك رًاوًفـــ    مـــ

دَمــــردٌوة ًا  دســــٌوًرًيا اٌيًلــــُى مَكَكســــً اد
ــا  ــ   ويُودًًٌعـــــــ ــا بَامٌيًناٌيـــــــ بكٌوًكًســـــــ

جبًــــــو ا ودُوًذة ًا خبٌوًفٍكــــــــ ا مَشــــــ لفٍ  
ــا   ــردٌوة ًا ويُودًًٌعـ ــا دَمـ ًَا َخًًلـ ــًد ــ   ِعـ َبيًنـ

ــا ،  ًَ ــوةًفنٍ ا  وأخر  ــا ًاَــٌي مشً ــوواٌينً ــا  جبً دً
 ًدٌوًكًنا 

 ًاشٌورٌيًنا مٌيكً ٍايل ٍاَشعًيا .-ا

ًٍَدي  ِاسٍكيف ًا ٍاَشعًيا .-   َبر

 ًدٌَيًلا اٌود   َاَدًرُوس .-ج

 َددٌير َؤًباً كٌوَدًا .-د

ًَاِدر مٌوٍشا .-د  ٌَينو ا 

 رًِادًا َححٌي ًساِلم .-و

 رُواٌيا حُوبل عٌوة ًمان .-ا

       ًرَيًٌا َيعًُو  ةاُوًما .-ً

 

اميى ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)برُوكِسل(،ًاًرا اٌيٍلى ٌوًمدًٌا َدل
دَسٌبًرا أخًرًيا؟لٌوًمدًٌا   

، مؤتمر بروكسل 
هل هو مؤتمر األمل 

 األخير؟
 

 ....ًقذُوٍيا ذخٌيٍما شًلًمـــا عَليـــكُون 

دعٌيــــًرُ يــــُو   لٌوًمــــدًًٌا دســــٌوًذٍيا مشــــٌورىرٍلى
ــًبا دَار ــر ا  / د28َبعبَشـــ ــًرن دعٌبٌيـــ  2017/ خزٌيـــ

ــً ا َدَبمدٌي َاة ًرا  د ًارىشــــــك ًيً ا (برٌوكِســــــل)ّنــــ
ــا) ــدًٌا داُور ٌ (َبلحيًكـ ــو دخٌوًيـ ــاد ) جًبـ اإلحتـ

ًًًيـا ِاديـٌوّ  َشـيًنا     و  (األوروبي ََن ٌٌ ًا اٌيٍلى ِمنـد
ــدَعرًةا  ً  ــًلًما لـــــــــــ ـــ   ًوَةنوشـــــــــــ  ــــــــــــ

ًًَيـــــــ  ً ا،وَدرًدَدو ،مشٌورٌيًل ُى َمَســـــًً ا  َةشعٌي ً 
ــوًذٍيا دَدشــً ا دٌَينــو ا      ــرًةا دًمــــ   ًوةً ا دس دعَم
ــو ا    ــً ا ددٌَينـ ــٌوًذٍيا دَدشـ ــٌي ًيٍ ا وسـ ـــٍا مشـ ُخذٌيٌبــ

ــٌور يلّدُون ــر  َومشـ ــا دايًٌـ ــٌبً ا/ بَيرًخـ   2017/دعـ
ًًَشــيٌوةً ا وٍعــدًةا     ًَــا دمَكَكسًيــــ  ً ا دأ َوبعٌوٌدًر

ــٍذا   ــا مَيًـ ــنٌووةً ا َابًٌد  ـ ــ  بر ًشـ ــا مـ ًَشٍ ـ ، دٌينًيٍ اوأ
وةك ٌيَرن مبىنًين ٍا دفٌيدلّدُون ومبـٌوِقرلٌي بـٌوًقًرا   
خَبًشــا وِمــٌل كٍلــى بَنــي  َعَمــا مشــٌي ًًيا )ســٌوًرًيا(  
اٌيٍلى َبًُور ا كل َيوًمـا  وكـل ًشع ً اًًفيَشـُ، ، ًلـا     

ــَدعّ   ــا كٌي ًُ ًل ــَر ــدّعُ،,,, َدع ــا  ُ، ...كٌي ــُ، ًل  َفلَك
َما ب ًدو ا خـٌورًَرن  اٌيكٌيَدّعُ،؟ .واٌيّدًوا بٌوًقًرا ً 

) ًداِعـ(( وِبنًيًنـا وعَمـرًةا دًمـــ   ًوَةن؟     رىًَيا دِما 
     ًُ ــٌو ــُو  بَكلبـ ــو ا واديـ ــً ا دٌَينـ ــا بَدشـ وًاكً ـ

مًبـَ ر خـٌورًًرا مدٌيّنـً ا    دَعرَةن بَشـيًنا   دةًدوًيا
ــو ــُو  َدعرٌوبــً ا  دَم ــًرن /  30ؤىل ي ــا َدخزٌي / بَيرًخ
ًًًرا،  !ودَععَمرًةا وِبنًًيا َقلٌوًلا و 2017 رًةا باٌي

ــنٍ ا      ــ   ِش ــٌي ةًل ــً وًةٌبٌوةً ا ًاَ ــٍلى ل ــٌوّ  فٌيش وِادي
ــ  ــً ا َالٌي ــا  َ رَخً ــًوا  ؤًةا ِم ــا واٌيّد َاة َرن َاؤًلًي

ــا َعَمــا ســٌوًذًيا شٌشٌيًشــا َوادٌيًعــا ِمــا ًاَــٌي ذد   ٌيبًٌٍي
ــو ا،   ،بًدولــً ا ِاســًلمًيً ا  وََفلــً ا دَدشــً ا دٌَين

ر ًدـَدو  خَبـّد َخًشـا    ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَد
ــّنً ا دةًلــ      ٌٌ َش ــا بــدَةك َرً  وًاد ــا وَممرًعًن َرًب
ــا    ًَشٍ ــــــ ــا دأ ــُى بر ًشــــــ ــرٌوةً ا دَِفًلــــــ َلكمٌيــــــ
َبرٌيٍذا،َوم ٌود لّدُون بً وًةٌبوةً ا َربـ ً ا بًدـو   
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشـلعٌي َةشـعٌيَ ن، ِاًلـا َدـر     

ٌي ً ا بشًرًيا َاُخٌل ًفيَش، ِكمَديِمَن، دٌيٍلى ِاَلا ًول
ــَ اًلنٍ ا     ــا ِمش ــ   ِم ــا  دَاة َرن ًاوٍكي ــا ًوًوٍي ددًاٍةا ِم

ــدًةا سٌوًذٍيا، ــٍنا دٍع ــدًةا َاو  و وٍذًش ــا َاو ٍع ِان جَببٍ 
ــردٌوةً ا،خَبً ــا دَمــ ــوٌيَلا  ًلــ ــا وةًدــ ــّد ؤىٌبًيًنــ َخــ

ًًًيــا وسيًًٌســـ  ًاويـــٌوةً ا  ًيا َشــرٌيًرا مكـــل  فُولٌيكٌي
ًًْوةً ا ســــشــــًريً ا دَعل وًفســــُوعً ا مٌودَرشــــً ا

ٌيدٌيًعا ِمـا كَليـ    فٌيشٍلى  وِقكٍذا، وًدًنا لٌوًمدًٌا 
وًاف اٌيٍلى  بَني  َعَما سٌوًرًيا وِولًيا َبيًن   سٌوًذيٍ ا 

لـــدَعرًةا َبســـٌيمً ا وَيًٌيـــرًةا  َســـٌبَرن أخًرًيـــا 
ــا َاة ًرن ســٌوًرًيا     ،وَشــينًيً ا ــا َاًلًدــا ددًرٍع وًمرًي

ٌٌ ًاَـٌي سـوٌ   ََدذٌيا( وَدعر ًذٍيا بَشـيًنا وشـًلًما   )ٍبي  
 ..وفٌوشٌون بَشيًنا. ً   ًوَةي   ًقلٌوًلا،

 

ًَ ًَا أ ا ا دٌَوخًًما وَخيٍ ا َما َدمَديِمِا
 وًاِفا منٌوة  ٌَيٍ ا . بٌي

ََيً ا لًعًلم َدٌبٍلى ًمرًيا وٌَودرٌوو  
َِ، ِاٍلى.  َامٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 سيوما سورييا :سوريا/ عنكٌبا

ــً ا  ــٌوقٌيمًلُى َاًكدٌيًميــــــ ــً ا مــــــ َاً ًنيــــــ
( ًيٌدُوًعيــــــً ا  للتــــــدريب ) لَدًرشــــــٌوة ًا 

ًَــــا  ســــً ا َعــــم مَكَكَشرًةا وبَزســــبعٌوٌدًر
خـــــَدر دًًٌعـــــا دســـــٌوًرًيا َ ـــــردٌوة ًا ويوُ 

ــً ا   ــعٌي  ًا ِ ًبيـــــــ ــ  ٌيٌبٌوة ًا دَةشـــــــ  كـــــــ
ــً ا ًَيـ ــا    ِوليُو ًَـ ــا بًاًو ــ  ًا دَعنًكبًٌـ ــو ًمـ جًبـ

 ًامــــُورًا بدــــَدرًةا دســــٌوًرًيا دمَكَكســــً ا
ًًًنـــاَو ٌٌ(( )) ا ـــدر ) مَنف  دلٌوفً ـــان َبـــرًور

ــ  ًا ــ  ًا ب ًلــــ ــا ر( بَي 7،  6،  5)  يًو مًــــ خًــــ
مشــــٌوِةفلّدُون  ، 2017/  عٌبٌيــــرًا َدخزٌيــــًرن

دَعمًلـــــا  ا دٌورًةا ودٌوًكًنـــــاًدـــــٍدجًبـــــو 
ــا  ًًَيـــ ــّد ِوليُو ــا  ِمَخـــ ــا ِمـــ ــٌيًذة ًانًيًنـــ  َكشـــ

دكًفلُ ــٌي جبًــو  وَكشــٌيٍذا عًليمٍ ــا   عًلي مًــ  ًا
شــــيٍ ا مــــٌدٌيًنيٍ ا ودٌوًكنٍ ــــا مَكَكس ــــًي  ًا َدكنٌو

ًَيٍ اِلٍا ويًــــــٌدُوًعيٍ ا بــــــَامٌيًنيٌوة ًا   كــــــ رُو
ــًييً ا)  ــاعي كنٌوشــ ــل اإلوتمــ  ،(التواصــ
فٌيشــــــلّدُون  دٌورًةادًــــــدٌٍا د َوخُبٌوًةمًــــــا
ــرًا َســــــد دًوة ًا  مفٌوجل ٍيــــــا  ًًــــ َعــــــل داٌي

جًبـــــو ًدـــــا   ًفنًي  ًاةمًشـــــوةًفنٍ ا ومًشـــــو  
وفٌيشــــــٍلى مفٌوجل ًــــــا ًاَــــــٌي    ،ددٌوًكنًــــــا

مبٌةا دعنكٌبا جبو مطكسةا دسوريادوكنا دعمال جليونيا  ˇ
 

ــُوؤ ( ر     ــوًاد َفولــ ََــ ــرًا )  ــدد ًوة ًا مَيًــ َســ
ــٌوًرًيا  ــً ا دسـ ــرًا  دمَكَكسـ ــٍ ر   مَيًـ وخًلـ

ــٍ( وَ   ــا يًوِس ــب َخنً ــا) َخبٌي ًًنً ـــٍيًلًيا  مَنف ٍةٌبـ
ــرًورٌ( ــان َبـــ ــٍا ،) دلُوفً ـــ ــٌودك رًاوًفـــ    مـــ

دَمــــردٌوة ًا  دســــٌوًرًيا اٌيًلــــُى مَكَكســــً اد
ــا  ــ   ويُودًًٌعـــــــ ــا بَامٌيًناٌيـــــــ بكٌوًكًســـــــ

جبًــــــو ا ودُوًذة ًا خبٌوًفٍكــــــــ ا مَشــــــ لفٍ  
ــا   ــردٌوة ًا ويُودًًٌعـ ــا دَمـ ًَا َخًًلـ ــًد ــ   ِعـ َبيًنـ

ــا ،  ًَ ــوةًفنٍ ا  وأخر  ــا ًاَــٌي مشً ــوواٌينً ــا  جبً دً
 ًدٌوًكًنا 

 ًاشٌورٌيًنا مٌيكً ٍايل ٍاَشعًيا .-ا

ًٍَدي  ِاسٍكيف ًا ٍاَشعًيا .-   َبر

 ًدٌَيًلا اٌود   َاَدًرُوس .-ج

 َددٌير َؤًباً كٌوَدًا .-د

ًَاِدر مٌوٍشا .-د  ٌَينو ا 

 رًِادًا َححٌي ًساِلم .-و

 رُواٌيا حُوبل عٌوة ًمان .-ا

       ًرَيًٌا َيعًُو  ةاُوًما .-ً

 

اميى ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)برُوكِسل(،ًاًرا اٌيٍلى ٌوًمدًٌا َدل
دَسٌبًرا أخًرًيا؟لٌوًمدًٌا   

، مؤتمر بروكسل 
هل هو مؤتمر األمل 

 األخير؟
 

 ....ًقذُوٍيا ذخٌيٍما شًلًمـــا عَليـــكُون 

دعٌيــــًرُ يــــُو   لٌوًمــــدًًٌا دســــٌوًذٍيا مشــــٌورىرٍلى
ــًبا دَار ــر ا  / د28َبعبَشـــ ــًرن دعٌبٌيـــ  2017/ خزٌيـــ

ــً ا َدَبمدٌي َاة ًرا  د ًارىشــــــك ًيً ا (برٌوكِســــــل)ّنــــ
ــا) ــدًٌا داُور ٌ (َبلحيًكـ ــو دخٌوًيـ ــاد ) جًبـ اإلحتـ

ًًًيـا ِاديـٌوّ  َشـيًنا     و  (األوروبي ََن ٌٌ ًا اٌيٍلى ِمنـد
ــدَعرًةا  ً  ــًلًما لـــــــــــ ـــ   ًوَةنوشـــــــــــ  ــــــــــــ

ًًَيـــــــ  ً ا،وَدرًدَدو ،مشٌورٌيًل ُى َمَســـــًً ا  َةشعٌي ً 
ــوًذٍيا دَدشــً ا دٌَينــو ا      ــرًةا دًمــــ   ًوةً ا دس دعَم
ــو ا    ــً ا ددٌَينـ ــٌوًذٍيا دَدشـ ــٌي ًيٍ ا وسـ ـــٍا مشـ ُخذٌيٌبــ

ــٌور يلّدُون ــر  َومشـ ــا دايًٌـ ــٌبً ا/ بَيرًخـ   2017/دعـ
ًًَشــيٌوةً ا وٍعــدًةا     ًَــا دمَكَكسًيــــ  ً ا دأ َوبعٌوٌدًر

ــٍذا   ــا مَيًـ ــنٌووةً ا َابًٌد  ـ ــ  بر ًشـ ــا مـ ًَشٍ ـ ، دٌينًيٍ اوأ
وةك ٌيَرن مبىنًين ٍا دفٌيدلّدُون ومبـٌوِقرلٌي بـٌوًقًرا   
خَبًشــا وِمــٌل كٍلــى بَنــي  َعَمــا مشــٌي ًًيا )ســٌوًرًيا(  
اٌيٍلى َبًُور ا كل َيوًمـا  وكـل ًشع ً اًًفيَشـُ، ، ًلـا     

ــَدعّ   ــا كٌي ًُ ًل ــَر ــدّعُ،,,, َدع ــا  ُ، ...كٌي ــُ، ًل  َفلَك
َما ب ًدو ا خـٌورًَرن  اٌيكٌيَدّعُ،؟ .واٌيّدًوا بٌوًقًرا ً 

) ًداِعـ(( وِبنًيًنـا وعَمـرًةا دًمـــ   ًوَةن؟     رىًَيا دِما 
     ًُ ــٌو ــُو  بَكلبـ ــو ا واديـ ــً ا دٌَينـ ــا بَدشـ وًاكً ـ

مًبـَ ر خـٌورًًرا مدٌيّنـً ا    دَعرَةن بَشـيًنا   دةًدوًيا
ــو ــُو  َدعرٌوبــً ا  دَم ــًرن /  30ؤىل ي ــا َدخزٌي / بَيرًخ
ًًًرا،  !ودَععَمرًةا وِبنًًيا َقلٌوًلا و 2017 رًةا باٌي

ــنٍ ا      ــ   ِش ــٌي ةًل ــً وًةٌبٌوةً ا ًاَ ــٍلى ل ــٌوّ  فٌيش وِادي
ــ  ــً ا َالٌي ــا  َ رَخً ــًوا  ؤًةا ِم ــا واٌيّد َاة َرن َاؤًلًي

ــا َعَمــا ســٌوًذًيا شٌشٌيًشــا َوادٌيًعــا ِمــا ًاَــٌي ذد   ٌيبًٌٍي
ــو ا،   ،بًدولــً ا ِاســًلمًيً ا  وََفلــً ا دَدشــً ا دٌَين

ر ًدـَدو  خَبـّد َخًشـا    ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَد
ــّنً ا دةًلــ      ٌٌ َش ــا بــدَةك َرً  وًاد ــا وَممرًعًن َرًب
ــا    ًَشٍ ــــــ ــا دأ ــُى بر ًشــــــ ــرٌوةً ا دَِفًلــــــ َلكمٌيــــــ
َبرٌيٍذا،َوم ٌود لّدُون بً وًةٌبوةً ا َربـ ً ا بًدـو   
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشـلعٌي َةشـعٌيَ ن، ِاًلـا َدـر     

ٌي ً ا بشًرًيا َاُخٌل ًفيَش، ِكمَديِمَن، دٌيٍلى ِاَلا ًول
ــَ اًلنٍ ا     ــا ِمش ــ   ِم ــا  دَاة َرن ًاوٍكي ــا ًوًوٍي ددًاٍةا ِم

ــدًةا سٌوًذٍيا، ــٍنا دٍع ــدًةا َاو  و وٍذًش ــا َاو ٍع ِان جَببٍ 
ــردٌوةً ا،خَبً ــا دَمــ ــوٌيَلا  ًلــ ــا وةًدــ ــّد ؤىٌبًيًنــ َخــ

ًًًيــا وسيًًٌســـ  ًاويـــٌوةً ا  ًيا َشــرٌيًرا مكـــل  فُولٌيكٌي
ًًْوةً ا ســــشــــًريً ا دَعل وًفســــُوعً ا مٌودَرشــــً ا

ٌيدٌيًعا ِمـا كَليـ    فٌيشٍلى  وِقكٍذا، وًدًنا لٌوًمدًٌا 
وًاف اٌيٍلى  بَني  َعَما سٌوًرًيا وِولًيا َبيًن   سٌوًذيٍ ا 

لـــدَعرًةا َبســـٌيمً ا وَيًٌيـــرًةا  َســـٌبَرن أخًرًيـــا 
ــا َاة ًرن ســٌوًرًيا     ،وَشــينًيً ا ــا َاًلًدــا ددًرٍع وًمرًي

ٌٌ ًاَـٌي سـوٌ   ََدذٌيا( وَدعر ًذٍيا بَشـيًنا وشـًلًما   )ٍبي  
 ..وفٌوشٌون بَشيًنا. ً   ًوَةي   ًقلٌوًلا،

 

ًَ ًَا أ ا ا دٌَوخًًما وَخيٍ ا َما َدمَديِمِا
 وًاِفا منٌوة  ٌَيٍ ا . بٌي

ََيً ا لًعًلم َدٌبٍلى ًمرًيا وٌَودرٌوو  
َِ، ِاٍلى.  َامٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 سيوما سورييا :سوريا/ عنكٌبا

ــً ا  ــٌوقٌيمًلُى َاًكدٌيًميــــــ ــً ا مــــــ َاً ًنيــــــ
( ًيٌدُوًعيــــــً ا  للتــــــدريب ) لَدًرشــــــٌوة ًا 

ًَــــا  ســــً ا َعــــم مَكَكَشرًةا وبَزســــبعٌوٌدًر
خـــــَدر دًًٌعـــــا دســـــٌوًرًيا َ ـــــردٌوة ًا ويوُ 

ــً ا   ــعٌي  ًا ِ ًبيـــــــ ــ  ٌيٌبٌوة ًا دَةشـــــــ  كـــــــ
ــً ا ًَيـ ــا    ِوليُو ًَـ ــا بًاًو ــ  ًا دَعنًكبًٌـ ــو ًمـ جًبـ

 ًامــــُورًا بدــــَدرًةا دســــٌوًرًيا دمَكَكســــً ا
ًًًنـــاَو ٌٌ(( )) ا ـــدر ) مَنف  دلٌوفً ـــان َبـــرًور

ــ  ًا ــ  ًا ب ًلــــ ــا ر( بَي 7،  6،  5)  يًو مًــــ خًــــ
مشــــٌوِةفلّدُون  ، 2017/  عٌبٌيــــرًا َدخزٌيــــًرن

دَعمًلـــــا  ا دٌورًةا ودٌوًكًنـــــاًدـــــٍدجًبـــــو 
ــا  ًًَيـــ ــّد ِوليُو ــا  ِمَخـــ ــا ِمـــ ــٌيًذة ًانًيًنـــ  َكشـــ

دكًفلُ ــٌي جبًــو  وَكشــٌيٍذا عًليمٍ ــا   عًلي مًــ  ًا
شــــيٍ ا مــــٌدٌيًنيٍ ا ودٌوًكنٍ ــــا مَكَكس ــــًي  ًا َدكنٌو

ًَيٍ اِلٍا ويًــــــٌدُوًعيٍ ا بــــــَامٌيًنيٌوة ًا   كــــــ رُو
ــًييً ا)  ــاعي كنٌوشــ ــل اإلوتمــ  ،(التواصــ
فٌيشــــــلّدُون  دٌورًةادًــــــدٌٍا د َوخُبٌوًةمًــــــا
ــرًا َســــــد دًوة ًا  مفٌوجل ٍيــــــا  ًًــــ َعــــــل داٌي

جًبـــــو ًدـــــا   ًفنًي  ًاةمًشـــــوةًفنٍ ا ومًشـــــو  
وفٌيشــــــٍلى مفٌوجل ًــــــا ًاَــــــٌي    ،ددٌوًكنًــــــا

مبٌةا دعنكٌبا جبو مطكسةا دسوريادوكنا دعمال جليونيا  ˇ
 

ــُوؤ ( ر     ــوًاد َفولــ ََــ ــرًا )  ــدد ًوة ًا مَيًــ َســ
ــٌوًرًيا  ــً ا دسـ ــرًا  دمَكَكسـ ــٍ ر   مَيًـ وخًلـ

ــٍ( وَ   ــا يًوِس ــب َخنً ــا) َخبٌي ًًنً ـــٍيًلًيا  مَنف ٍةٌبـ
ــرًورٌ( ــان َبـــ ــٍا ،) دلُوفً ـــ ــٌودك رًاوًفـــ    مـــ

دَمــــردٌوة ًا  دســــٌوًرًيا اٌيًلــــُى مَكَكســــً اد
ــا  ــ   ويُودًًٌعـــــــ ــا بَامٌيًناٌيـــــــ بكٌوًكًســـــــ

جبًــــــو ا ودُوًذة ًا خبٌوًفٍكــــــــ ا مَشــــــ لفٍ  
ــا   ــردٌوة ًا ويُودًًٌعـ ــا دَمـ ًَا َخًًلـ ــًد ــ   ِعـ َبيًنـ

ــا ،  ًَ ــوةًفنٍ ا  وأخر  ــا ًاَــٌي مشً ــوواٌينً ــا  جبً دً
 ًدٌوًكًنا 

 ًاشٌورٌيًنا مٌيكً ٍايل ٍاَشعًيا .-ا

ًٍَدي  ِاسٍكيف ًا ٍاَشعًيا .-   َبر

 ًدٌَيًلا اٌود   َاَدًرُوس .-ج

 َددٌير َؤًباً كٌوَدًا .-د

ًَاِدر مٌوٍشا .-د  ٌَينو ا 

 رًِادًا َححٌي ًساِلم .-و

 رُواٌيا حُوبل عٌوة ًمان .-ا

       ًرَيًٌا َيعًُو  ةاُوًما .-ً

 

اميى ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)برُوكِسل(،ًاًرا اٌيٍلى ٌوًمدًٌا َدل
دَسٌبًرا أخًرًيا؟لٌوًمدًٌا   

، مؤتمر بروكسل 
هل هو مؤتمر األمل 

 األخير؟
 

 ....ًقذُوٍيا ذخٌيٍما شًلًمـــا عَليـــكُون 

دعٌيــــًرُ يــــُو   لٌوًمــــدًًٌا دســــٌوًذٍيا مشــــٌورىرٍلى
ــًبا دَار ــر ا  / د28َبعبَشـــ ــًرن دعٌبٌيـــ  2017/ خزٌيـــ

ــً ا َدَبمدٌي َاة ًرا  د ًارىشــــــك ًيً ا (برٌوكِســــــل)ّنــــ
ــا) ــدًٌا داُور ٌ (َبلحيًكـ ــو دخٌوًيـ ــاد ) جًبـ اإلحتـ

ًًًيـا ِاديـٌوّ  َشـيًنا     و  (األوروبي ََن ٌٌ ًا اٌيٍلى ِمنـد
ــدَعرًةا  ً  ــًلًما لـــــــــــ ـــ   ًوَةنوشـــــــــــ  ــــــــــــ

ًًَيـــــــ  ً ا،وَدرًدَدو ،مشٌورٌيًل ُى َمَســـــًً ا  َةشعٌي ً 
ــوًذٍيا دَدشــً ا دٌَينــو ا      ــرًةا دًمــــ   ًوةً ا دس دعَم
ــو ا    ــً ا ددٌَينـ ــٌوًذٍيا دَدشـ ــٌي ًيٍ ا وسـ ـــٍا مشـ ُخذٌيٌبــ

ــٌور يلّدُون ــر  َومشـ ــا دايًٌـ ــٌبً ا/ بَيرًخـ   2017/دعـ
ًًَشــيٌوةً ا وٍعــدًةا     ًَــا دمَكَكسًيــــ  ً ا دأ َوبعٌوٌدًر

ــٍذا   ــا مَيًـ ــنٌووةً ا َابًٌد  ـ ــ  بر ًشـ ــا مـ ًَشٍ ـ ، دٌينًيٍ اوأ
وةك ٌيَرن مبىنًين ٍا دفٌيدلّدُون ومبـٌوِقرلٌي بـٌوًقًرا   
خَبًشــا وِمــٌل كٍلــى بَنــي  َعَمــا مشــٌي ًًيا )ســٌوًرًيا(  
اٌيٍلى َبًُور ا كل َيوًمـا  وكـل ًشع ً اًًفيَشـُ، ، ًلـا     

ــَدعّ   ــا كٌي ًُ ًل ــَر ــدّعُ،,,, َدع ــا  ُ، ...كٌي ــُ، ًل  َفلَك
َما ب ًدو ا خـٌورًَرن  اٌيكٌيَدّعُ،؟ .واٌيّدًوا بٌوًقًرا ً 

) ًداِعـ(( وِبنًيًنـا وعَمـرًةا دًمـــ   ًوَةن؟     رىًَيا دِما 
     ًُ ــٌو ــُو  بَكلبـ ــو ا واديـ ــً ا دٌَينـ ــا بَدشـ وًاكً ـ

مًبـَ ر خـٌورًًرا مدٌيّنـً ا    دَعرَةن بَشـيًنا   دةًدوًيا
ــو ــُو  َدعرٌوبــً ا  دَم ــًرن /  30ؤىل ي ــا َدخزٌي / بَيرًخ
ًًًرا،  !ودَععَمرًةا وِبنًًيا َقلٌوًلا و 2017 رًةا باٌي

ــنٍ ا      ــ   ِش ــٌي ةًل ــً وًةٌبٌوةً ا ًاَ ــٍلى ل ــٌوّ  فٌيش وِادي
ــ  ــً ا َالٌي ــا  َ رَخً ــًوا  ؤًةا ِم ــا واٌيّد َاة َرن َاؤًلًي

ــا َعَمــا ســٌوًذًيا شٌشٌيًشــا َوادٌيًعــا ِمــا ًاَــٌي ذد   ٌيبًٌٍي
ــو ا،   ،بًدولــً ا ِاســًلمًيً ا  وََفلــً ا دَدشــً ا دٌَين

ر ًدـَدو  خَبـّد َخًشـا    ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَد
ــّنً ا دةًلــ      ٌٌ َش ــا بــدَةك َرً  وًاد ــا وَممرًعًن َرًب
ــا    ًَشٍ ــــــ ــا دأ ــُى بر ًشــــــ ــرٌوةً ا دَِفًلــــــ َلكمٌيــــــ
َبرٌيٍذا،َوم ٌود لّدُون بً وًةٌبوةً ا َربـ ً ا بًدـو   
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشـلعٌي َةشـعٌيَ ن، ِاًلـا َدـر     

ٌي ً ا بشًرًيا َاُخٌل ًفيَش، ِكمَديِمَن، دٌيٍلى ِاَلا ًول
ــَ اًلنٍ ا     ــا ِمش ــ   ِم ــا  دَاة َرن ًاوٍكي ــا ًوًوٍي ددًاٍةا ِم

ــدًةا سٌوًذٍيا، ــٍنا دٍع ــدًةا َاو  و وٍذًش ــا َاو ٍع ِان جَببٍ 
ــردٌوةً ا،خَبً ــا دَمــ ــوٌيَلا  ًلــ ــا وةًدــ ــّد ؤىٌبًيًنــ َخــ

ًًًيــا وسيًًٌســـ  ًاويـــٌوةً ا  ًيا َشــرٌيًرا مكـــل  فُولٌيكٌي
ًًْوةً ا ســــشــــًريً ا دَعل وًفســــُوعً ا مٌودَرشــــً ا

ٌيدٌيًعا ِمـا كَليـ    فٌيشٍلى  وِقكٍذا، وًدًنا لٌوًمدًٌا 
وًاف اٌيٍلى  بَني  َعَما سٌوًرًيا وِولًيا َبيًن   سٌوًذيٍ ا 

لـــدَعرًةا َبســـٌيمً ا وَيًٌيـــرًةا  َســـٌبَرن أخًرًيـــا 
ــا َاة ًرن ســٌوًرًيا     ،وَشــينًيً ا ــا َاًلًدــا ددًرٍع وًمرًي

ٌٌ ًاَـٌي سـوٌ   ََدذٌيا( وَدعر ًذٍيا بَشـيًنا وشـًلًما   )ٍبي  
 ..وفٌوشٌون بَشيًنا. ً   ًوَةي   ًقلٌوًلا،

 

ًَ ًَا أ ا ا دٌَوخًًما وَخيٍ ا َما َدمَديِمِا
 وًاِفا منٌوة  ٌَيٍ ا . بٌي

ََيً ا لًعًلم َدٌبٍلى ًمرًيا وٌَودرٌوو  
َِ، ِاٍلى.  َامٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 سيوما سورييا :سوريا/ عنكٌبا

ــً ا  ــٌوقٌيمًلُى َاًكدٌيًميــــــ ــً ا مــــــ َاً ًنيــــــ
( ًيٌدُوًعيــــــً ا  للتــــــدريب ) لَدًرشــــــٌوة ًا 

ًَــــا  ســــً ا َعــــم مَكَكَشرًةا وبَزســــبعٌوٌدًر
خـــــَدر دًًٌعـــــا دســـــٌوًرًيا َ ـــــردٌوة ًا ويوُ 

ــً ا   ــعٌي  ًا ِ ًبيـــــــ ــ  ٌيٌبٌوة ًا دَةشـــــــ  كـــــــ
ــً ا ًَيـ ــا    ِوليُو ًَـ ــا بًاًو ــ  ًا دَعنًكبًٌـ ــو ًمـ جًبـ

 ًامــــُورًا بدــــَدرًةا دســــٌوًرًيا دمَكَكســــً ا
ًًًنـــاَو ٌٌ(( )) ا ـــدر ) مَنف  دلٌوفً ـــان َبـــرًور

ــ  ًا ــ  ًا ب ًلــــ ــا ر( بَي 7،  6،  5)  يًو مًــــ خًــــ
مشــــٌوِةفلّدُون  ، 2017/  عٌبٌيــــرًا َدخزٌيــــًرن

دَعمًلـــــا  ا دٌورًةا ودٌوًكًنـــــاًدـــــٍدجًبـــــو 
ــا  ًًَيـــ ــّد ِوليُو ــا  ِمَخـــ ــا ِمـــ ــٌيًذة ًانًيًنـــ  َكشـــ

دكًفلُ ــٌي جبًــو  وَكشــٌيٍذا عًليمٍ ــا   عًلي مًــ  ًا
شــــيٍ ا مــــٌدٌيًنيٍ ا ودٌوًكنٍ ــــا مَكَكس ــــًي  ًا َدكنٌو

ًَيٍ اِلٍا ويًــــــٌدُوًعيٍ ا بــــــَامٌيًنيٌوة ًا   كــــــ رُو
ــًييً ا)  ــاعي كنٌوشــ ــل اإلوتمــ  ،(التواصــ
فٌيشــــــلّدُون  دٌورًةادًــــــدٌٍا د َوخُبٌوًةمًــــــا
ــرًا َســــــد دًوة ًا  مفٌوجل ٍيــــــا  ًًــــ َعــــــل داٌي

جًبـــــو ًدـــــا   ًفنًي  ًاةمًشـــــوةًفنٍ ا ومًشـــــو  
وفٌيشــــــٍلى مفٌوجل ًــــــا ًاَــــــٌي    ،ددٌوًكنًــــــا

مبٌةا دعنكٌبا جبو مطكسةا دسوريادوكنا دعمال جليونيا  ˇ
 

ــُوؤ ( ر     ــوًاد َفولــ ََــ ــرًا )  ــدد ًوة ًا مَيًــ َســ
ــٌوًرًيا  ــً ا دسـ ــرًا  دمَكَكسـ ــٍ ر   مَيًـ وخًلـ

ــٍ( وَ   ــا يًوِس ــب َخنً ــا) َخبٌي ًًنً ـــٍيًلًيا  مَنف ٍةٌبـ
ــرًورٌ( ــان َبـــ ــٍا ،) دلُوفً ـــ ــٌودك رًاوًفـــ    مـــ

دَمــــردٌوة ًا  دســــٌوًرًيا اٌيًلــــُى مَكَكســــً اد
ــا  ــ   ويُودًًٌعـــــــ ــا بَامٌيًناٌيـــــــ بكٌوًكًســـــــ

جبًــــــو ا ودُوًذة ًا خبٌوًفٍكــــــــ ا مَشــــــ لفٍ  
ــا   ــردٌوة ًا ويُودًًٌعـ ــا دَمـ ًَا َخًًلـ ــًد ــ   ِعـ َبيًنـ

ــا ،  ًَ ــوةًفنٍ ا  وأخر  ــا ًاَــٌي مشً ــوواٌينً ــا  جبً دً
 ًدٌوًكًنا 

 ًاشٌورٌيًنا مٌيكً ٍايل ٍاَشعًيا .-ا

ًٍَدي  ِاسٍكيف ًا ٍاَشعًيا .-   َبر

 ًدٌَيًلا اٌود   َاَدًرُوس .-ج

 َددٌير َؤًباً كٌوَدًا .-د

ًَاِدر مٌوٍشا .-د  ٌَينو ا 

 رًِادًا َححٌي ًساِلم .-و

 رُواٌيا حُوبل عٌوة ًمان .-ا

       ًرَيًٌا َيعًُو  ةاُوًما .-ً
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ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)برُوكِسل(،ًاًرا اٌيٍلى ٌوًمدًٌا َدل
دَسٌبًرا أخًرًيا؟لٌوًمدًٌا   

، مؤتمر بروكسل 
هل هو مؤتمر األمل 

 األخير؟
 

 ....ًقذُوٍيا ذخٌيٍما شًلًمـــا عَليـــكُون 

دعٌيــــًرُ يــــُو   لٌوًمــــدًًٌا دســــٌوًذٍيا مشــــٌورىرٍلى
ــًبا دَار ــر ا  / د28َبعبَشـــ ــًرن دعٌبٌيـــ  2017/ خزٌيـــ

ــً ا َدَبمدٌي َاة ًرا  د ًارىشــــــك ًيً ا (برٌوكِســــــل)ّنــــ
ــا) ــدًٌا داُور ٌ (َبلحيًكـ ــو دخٌوًيـ ــاد ) جًبـ اإلحتـ

ًًًيـا ِاديـٌوّ  َشـيًنا     و  (األوروبي ََن ٌٌ ًا اٌيٍلى ِمنـد
ــدَعرًةا  ً  ــًلًما لـــــــــــ ـــ   ًوَةنوشـــــــــــ  ــــــــــــ

ًًَيـــــــ  ً ا،وَدرًدَدو ،مشٌورٌيًل ُى َمَســـــًً ا  َةشعٌي ً 
ــوًذٍيا دَدشــً ا دٌَينــو ا      ــرًةا دًمــــ   ًوةً ا دس دعَم
ــو ا    ــً ا ددٌَينـ ــٌوًذٍيا دَدشـ ــٌي ًيٍ ا وسـ ـــٍا مشـ ُخذٌيٌبــ

ــٌور يلّدُون ــر  َومشـ ــا دايًٌـ ــٌبً ا/ بَيرًخـ   2017/دعـ
ًًَشــيٌوةً ا وٍعــدًةا     ًَــا دمَكَكسًيــــ  ً ا دأ َوبعٌوٌدًر

ــٍذا   ــا مَيًـ ــنٌووةً ا َابًٌد  ـ ــ  بر ًشـ ــا مـ ًَشٍ ـ ، دٌينًيٍ اوأ
وةك ٌيَرن مبىنًين ٍا دفٌيدلّدُون ومبـٌوِقرلٌي بـٌوًقًرا   
خَبًشــا وِمــٌل كٍلــى بَنــي  َعَمــا مشــٌي ًًيا )ســٌوًرًيا(  
اٌيٍلى َبًُور ا كل َيوًمـا  وكـل ًشع ً اًًفيَشـُ، ، ًلـا     

ــَدعّ   ــا كٌي ًُ ًل ــَر ــدّعُ،,,, َدع ــا  ُ، ...كٌي ــُ، ًل  َفلَك
َما ب ًدو ا خـٌورًَرن  اٌيكٌيَدّعُ،؟ .واٌيّدًوا بٌوًقًرا ً 

) ًداِعـ(( وِبنًيًنـا وعَمـرًةا دًمـــ   ًوَةن؟     رىًَيا دِما 
     ًُ ــٌو ــُو  بَكلبـ ــو ا واديـ ــً ا دٌَينـ ــا بَدشـ وًاكً ـ

مًبـَ ر خـٌورًًرا مدٌيّنـً ا    دَعرَةن بَشـيًنا   دةًدوًيا
ــو ــُو  َدعرٌوبــً ا  دَم ــًرن /  30ؤىل ي ــا َدخزٌي / بَيرًخ
ًًًرا،  !ودَععَمرًةا وِبنًًيا َقلٌوًلا و 2017 رًةا باٌي

ــنٍ ا      ــ   ِش ــٌي ةًل ــً وًةٌبٌوةً ا ًاَ ــٍلى ل ــٌوّ  فٌيش وِادي
ــ  ــً ا َالٌي ــا  َ رَخً ــًوا  ؤًةا ِم ــا واٌيّد َاة َرن َاؤًلًي

ــا َعَمــا ســٌوًذًيا شٌشٌيًشــا َوادٌيًعــا ِمــا ًاَــٌي ذد   ٌيبًٌٍي
ــو ا،   ،بًدولــً ا ِاســًلمًيً ا  وََفلــً ا دَدشــً ا دٌَين

ر ًدـَدو  خَبـّد َخًشـا    ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَد
ــّنً ا دةًلــ      ٌٌ َش ــا بــدَةك َرً  وًاد ــا وَممرًعًن َرًب
ــا    ًَشٍ ــــــ ــا دأ ــُى بر ًشــــــ ــرٌوةً ا دَِفًلــــــ َلكمٌيــــــ
َبرٌيٍذا،َوم ٌود لّدُون بً وًةٌبوةً ا َربـ ً ا بًدـو   
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشـلعٌي َةشـعٌيَ ن، ِاًلـا َدـر     

ٌي ً ا بشًرًيا َاُخٌل ًفيَش، ِكمَديِمَن، دٌيٍلى ِاَلا ًول
ــَ اًلنٍ ا     ــا ِمش ــ   ِم ــا  دَاة َرن ًاوٍكي ــا ًوًوٍي ددًاٍةا ِم

ــدًةا سٌوًذٍيا، ــٍنا دٍع ــدًةا َاو  و وٍذًش ــا َاو ٍع ِان جَببٍ 
ــردٌوةً ا،خَبً ــا دَمــ ــوٌيَلا  ًلــ ــا وةًدــ ــّد ؤىٌبًيًنــ َخــ

ًًًيــا وسيًًٌســـ  ًاويـــٌوةً ا  ًيا َشــرٌيًرا مكـــل  فُولٌيكٌي
ًًْوةً ا ســــشــــًريً ا دَعل وًفســــُوعً ا مٌودَرشــــً ا

ٌيدٌيًعا ِمـا كَليـ    فٌيشٍلى  وِقكٍذا، وًدًنا لٌوًمدًٌا 
وًاف اٌيٍلى  بَني  َعَما سٌوًرًيا وِولًيا َبيًن   سٌوًذيٍ ا 

لـــدَعرًةا َبســـٌيمً ا وَيًٌيـــرًةا  َســـٌبَرن أخًرًيـــا 
ــا َاة ًرن ســٌوًرًيا     ،وَشــينًيً ا ــا َاًلًدــا ددًرٍع وًمرًي

ٌٌ ًاَـٌي سـوٌ   ََدذٌيا( وَدعر ًذٍيا بَشـيًنا وشـًلًما   )ٍبي  
 ..وفٌوشٌون بَشيًنا. ً   ًوَةي   ًقلٌوًلا،

 

ًَ ًَا أ ا ا دٌَوخًًما وَخيٍ ا َما َدمَديِمِا
 وًاِفا منٌوة  ٌَيٍ ا . بٌي

ََيً ا لًعًلم َدٌبٍلى ًمرًيا وٌَودرٌوو  
َِ، ِاٍلى.  َامٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

دع  يــد ِشــم )َِفًٍلــى كــ  ًبًٌا َخــدة ًا ٍ يــ    
ــ ــ  ر    ادكوين  ــوا ب ــ ا دَين ــو دش ــيا جب شذش

ــٌيً يٍ ا سُويسًــــاٌي  خــــوررا(  ــ  ًا ) مشــ ( منًــ
ــً ا  ــً ا   2017َقدًميـ ــا َوفًرسـ ــا سٌويًبًٌـ ) د ِمـ

مجعيــــ  ) ا ً ـيًــــكنٌوشــــً ا دَخــــدًيب َلسًفًوٌ 
، َسبًعـــا َقـــّدًمًيا )  (حديـــــال للكفـــا ا 

ًًنٌوة ًا َامًن( ٌَوًسكٍ ا ، 500  )يـً ا  سٌوًكًما وَمف
ٌٌ َعزٌيـز دٍبيـ   ةًلـلٌ    (، فٌيشـٍلى سبٌيًعـا   وًٌاا

 شذشيا جبو دشةا دنينوا بٌةر خوررا ادعٌةيد دكويْن
 ،/ َددـُوو دًدـًور جًبـو دٌَوَدـدرًا    مَبكبًعا  

كنٌوشً ا دَخدًيب خدًا  وًفٍاش مٌودك رًا دٌيًلُى
رٌومًشيً ا ، اٌيًلُى شٌوة َاسً ا َاًكدٌيميًٌيً ا ًلا 

ا دٍبيـ   ؤًوًبيٍ ـا   لًفنٍ ـ ك ًٌبًشـا مَ قيًًما بيًـٍ د  
ــ   ــ  ِمـ ــ لفٍ ا ديٌ ًلنًوة ًابكَلـ ــُى ،  مَشـ واٌيًلـ

بِاقٍليًمـا   بَيٌد َواٌيرٌوة  َوًويـٌوة ًا فسٌيسً ا 
، واٌيٍلـــــى ر ش  2012دكٌورِدســـــً ن َشـــــّنً ا/ 

 .َدكنٌوشً ا) د. َخبٌيب َخًنا َمنؤٌور ( 
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ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)برُوكِسل(،ًاًرا اٌيٍلى ٌوًمدًٌا َدل
دَسٌبًرا أخًرًيا؟لٌوًمدًٌا   
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 ....ًقذُوٍيا ذخٌيٍما شًلًمـــا عَليـــكُون 

دعٌيــــًرُ يــــُو   لٌوًمــــدًًٌا دســــٌوًذٍيا مشــــٌورىرٍلى
ــًبا دَار ــر ا  / د28َبعبَشـــ ــًرن دعٌبٌيـــ  2017/ خزٌيـــ

ــً ا َدَبمدٌي َاة ًرا  د ًارىشــــــك ًيً ا (برٌوكِســــــل)ّنــــ
ــا) ــدًٌا داُور ٌ (َبلحيًكـ ــو دخٌوًيـ ــاد ) جًبـ اإلحتـ

ًًًيـا ِاديـٌوّ  َشـيًنا     و  (األوروبي ََن ٌٌ ًا اٌيٍلى ِمنـد
ــدَعرًةا  ً  ــًلًما لـــــــــــ ـــ   ًوَةنوشـــــــــــ  ــــــــــــ

ًًَيـــــــ  ً ا،وَدرًدَدو ،مشٌورٌيًل ُى َمَســـــًً ا  َةشعٌي ً 
ــوًذٍيا دَدشــً ا دٌَينــو ا      ــرًةا دًمــــ   ًوةً ا دس دعَم
ــو ا    ــً ا ددٌَينـ ــٌوًذٍيا دَدشـ ــٌي ًيٍ ا وسـ ـــٍا مشـ ُخذٌيٌبــ

ــٌور يلّدُون ــر  َومشـ ــا دايًٌـ ــٌبً ا/ بَيرًخـ   2017/دعـ
ًًَشــيٌوةً ا وٍعــدًةا     ًَــا دمَكَكسًيــــ  ً ا دأ َوبعٌوٌدًر

ــٍذا   ــا مَيًـ ــنٌووةً ا َابًٌد  ـ ــ  بر ًشـ ــا مـ ًَشٍ ـ ، دٌينًيٍ اوأ
وةك ٌيَرن مبىنًين ٍا دفٌيدلّدُون ومبـٌوِقرلٌي بـٌوًقًرا   
خَبًشــا وِمــٌل كٍلــى بَنــي  َعَمــا مشــٌي ًًيا )ســٌوًرًيا(  
اٌيٍلى َبًُور ا كل َيوًمـا  وكـل ًشع ً اًًفيَشـُ، ، ًلـا     

ــَدعّ   ــا كٌي ًُ ًل ــَر ــدّعُ،,,, َدع ــا  ُ، ...كٌي ــُ، ًل  َفلَك
َما ب ًدو ا خـٌورًَرن  اٌيكٌيَدّعُ،؟ .واٌيّدًوا بٌوًقًرا ً 

) ًداِعـ(( وِبنًيًنـا وعَمـرًةا دًمـــ   ًوَةن؟     رىًَيا دِما 
     ًُ ــٌو ــُو  بَكلبـ ــو ا واديـ ــً ا دٌَينـ ــا بَدشـ وًاكً ـ

مًبـَ ر خـٌورًًرا مدٌيّنـً ا    دَعرَةن بَشـيًنا   دةًدوًيا
ــو ــُو  َدعرٌوبــً ا  دَم ــًرن /  30ؤىل ي ــا َدخزٌي / بَيرًخ
ًًًرا،  !ودَععَمرًةا وِبنًًيا َقلٌوًلا و 2017 رًةا باٌي

ــنٍ ا      ــ   ِش ــٌي ةًل ــً وًةٌبٌوةً ا ًاَ ــٍلى ل ــٌوّ  فٌيش وِادي
ــ  ــً ا َالٌي ــا  َ رَخً ــًوا  ؤًةا ِم ــا واٌيّد َاة َرن َاؤًلًي

ــا َعَمــا ســٌوًذًيا شٌشٌيًشــا َوادٌيًعــا ِمــا ًاَــٌي ذد   ٌيبًٌٍي
ــو ا،   ،بًدولــً ا ِاســًلمًيً ا  وََفلــً ا دَدشــً ا دٌَين

ر ًدـَدو  خَبـّد َخًشـا    ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَد
ــّنً ا دةًلــ      ٌٌ َش ــا بــدَةك َرً  وًاد ــا وَممرًعًن َرًب
ــا    ًَشٍ ــــــ ــا دأ ــُى بر ًشــــــ ــرٌوةً ا دَِفًلــــــ َلكمٌيــــــ
َبرٌيٍذا،َوم ٌود لّدُون بً وًةٌبوةً ا َربـ ً ا بًدـو   
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشـلعٌي َةشـعٌيَ ن، ِاًلـا َدـر     

ٌي ً ا بشًرًيا َاُخٌل ًفيَش، ِكمَديِمَن، دٌيٍلى ِاَلا ًول
ــَ اًلنٍ ا     ــا ِمش ــ   ِم ــا  دَاة َرن ًاوٍكي ــا ًوًوٍي ددًاٍةا ِم

ــدًةا سٌوًذٍيا، ــٍنا دٍع ــدًةا َاو  و وٍذًش ــا َاو ٍع ِان جَببٍ 
ــردٌوةً ا،خَبً ــا دَمــ ــوٌيَلا  ًلــ ــا وةًدــ ــّد ؤىٌبًيًنــ َخــ

ًًًيــا وسيًًٌســـ  ًاويـــٌوةً ا  ًيا َشــرٌيًرا مكـــل  فُولٌيكٌي
ًًْوةً ا ســــشــــًريً ا دَعل وًفســــُوعً ا مٌودَرشــــً ا

ٌيدٌيًعا ِمـا كَليـ    فٌيشٍلى  وِقكٍذا، وًدًنا لٌوًمدًٌا 
وًاف اٌيٍلى  بَني  َعَما سٌوًرًيا وِولًيا َبيًن   سٌوًذيٍ ا 

لـــدَعرًةا َبســـٌيمً ا وَيًٌيـــرًةا  َســـٌبَرن أخًرًيـــا 
ــا َاة ًرن ســٌوًرًيا     ،وَشــينًيً ا ــا َاًلًدــا ددًرٍع وًمرًي

ٌٌ ًاَـٌي سـوٌ   ََدذٌيا( وَدعر ًذٍيا بَشـيًنا وشـًلًما   )ٍبي  
 ..وفٌوشٌون بَشيًنا. ً   ًوَةي   ًقلٌوًلا،

 

ًَ ًَا أ ا ا دٌَوخًًما وَخيٍ ا َما َدمَديِمِا
 وًاِفا منٌوة  ٌَيٍ ا . بٌي

ََيً ا لًعًلم َدٌبٍلى ًمرًيا وٌَودرٌوو  
َِ، ِاٍلى.  َامٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 رديا كلديا

َيرًخـا دايًٌـر   ( 56َـو ،   ة ًا )َِفًٍلى ِمنًيًنا َخٌد
ــًدًيا( وٌيًلــُى      2017 ــا َكل ــ  ًا د) َرٌديً ــا َلل ِم

ًَيً ا بَيـٌد   ًَيً ا وًًو َلل  ًا َاقًميً ا َمردٌوةً 
كنٌوشً ا دَمردٌوة ًا َكلًديً ا مًب ًٌا دَعنًكبًٌـا  
وَب ًل  ًا ِلًشنٍ ا ) سٌورًيًيا، قٌوردًٌيًـا، َعرًبيًـا(   
ــا    ًًيٍ  ََن ــا ملــُواٍ ا وٍمامــٍذا ًا َوخِبشــٍلى ِمنًينً

ــ ــًنا  ومَشـ ــيٍ ا وِلًشـ ـــ ا سيًًٌسـ ــو َخًٍلــ  لفٍ ا جًبـ
ــ  ًا   ــرة ٌوة ًا وًةودٌي ــا وَةشــعٌي  ًا وَي ويٌولًفنً
ــردٌوة ًا   ــٌوة ًا وَمــــ ــًٌرٌوة ًا وَاة لٌيكــــ وسًــــ
ًَـــا واىدقٍ ـــا   وِوليُوَـــٌوة ًا وخٌوً ًنـــا وًقنٌو

ًرٍذا َودًذٍشـا وِقـذًيٍنا   َوكنٌوشًيا شٌبُوُ ِما َةشـ 
ــر     ــا لـ ــا ِمنًيًنـ ــا دًدـ ــرًكا.. وفٌوًةًخـ ... وَشـ

 ما     ما فذيس  ا دعما

 
ََحٌيب  ( بِشـم  َعسَكر ًسيُومٌوة ًا َربٌي) َكوَةر 

ــًلًما  ))  ــزًا َدشـ ــا رىمـ ــز  َعنًكبًٌـ ــاوا رمـ عنكـ
ــ   ــا ((  الس ــودً ــو د  د ا مً ــى جبً ً )) أٍةٍل

ــ     ــا روٌي ٌوةً اَبينً ــا كرًٌبيً ــَ ر يًومً ــا بً يًومً
َمدخًنًيا وَمعربًٌيًـــا ،  رٌيًشـــاٌي  ، فَعممٍ ـــا 

  ًُ ــزٌو ًَا دخًــ ــًد ــي ِعــ ــا بدًــ ًَشًــ ــا دَبر اىدقٍ ــ
َ مَبعربًٌا كًفيشٌي ٌيدٌبٌيلــٍ ا دًلـا   ًيا  فٌورشـٌو

ــا   ًَشٍ  ــ   أ ًُ اىدْقَبينً ــزٌو ــدخًنا  ، ك ً ــُون مَب د
ـــ ا  ــٌي مٌولفٍشــــ ــ  ًا   كًفيشـــ ــٌوة  ًةودٌيـــ لفـــ

ــرٌب  ًا  ــرًا   ... واٌومــ ً يٌوة ًا وَش ــى  مً ((.واٌيل
 دفٌورشًــــًنا مَيًــــرًا ) ًفولــــُو  ِشــــمعُون   

وؤُورًةا دِولـــدًا َاًمًنـــا ) نـــُوف ًا  (اٌيســـَ  
 َنلٌيل ًكًكا (.

 

اميى ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سورًًيا ،سٌورًًيا، سٌورًًيا: 
َسٌبًرا ونٌيًشا 

 دًديُوقٌوةً ا لدعًرًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
ˇرديا كلديا 

 

ن ا دنٌوخًًما وَخي ٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوة  نٌيخ ا . بٌي

نَيًخا لًعًلم َىٌبل ى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِال ى.

 

ˇرديا كلديا

 

ˇسوريا/ عقيبوٌةا: ؤخل سرجيس

فٌيشلللل ى ِدرًيلللا وسلللٌيًما مَدوًللللًنا دًوللللً ا  
ِاسلللًلًميً ا ً لللو عٌيلللًر  وًالللا    دًاِعللل       

سلللٌويًيي ا مشلللٌيًخي ٍْا  ًسلللوًفًنا يَليلللً عٌيللل ًًقي ا 
ِِشللللل ى ِعَليللللً َاللللن ً ا     ًللللو ِفنًيللللللٍْ  ًا دي

ثالالالالال    َقلللللد مٌي ةًلللللل ًٌا ةًبًٌيًلللللللٍْ  ًا      2014

 واٌينًللللا : ةَريلللللً ا والللللبٌَ ً ا َاو  إختيالالالالارا  
ىَبلللللً ا دَمو لًللللا وَمللللَداة ًا َاو اللللَ لً ا    

المغالالالالادرة، وإمالالالالا د الالالال    دًةودٌيلللل  ًا ِاسللللًلًميً ا  

 ، وَىللللر ىًللللَدك   الجزيالالالالإ، وإمالالالالا إستنالالالالا  ا سالالالال     
ِامرلى لللُوً ًللللا ًللللا ًللللا !!!   يَليلللً سلللٌوًيي ا

وةِريلى للللللُوً واللللللٌب لى ُوً ًم  ًوَةيٍْللللللً،   
  الحملالالالإ او الهجمالالالإ وبًىلللو ًالللوًفا دَمَلللل ً ا  

ددًعلللللرًةا مٌدٌين لللللً ا دًملللللوِ    وَدالللللً ا   
أًنش ٍْللللا دنٌينللللًوا ىًللللَدك  مً لى للللُوً َخللللد يًما 

دَدعلللرٌل لًبَ يٍْلللً ، وَىلللر ًىلللَدك  ِ و ل لللى     
َابًٌللللا َيىنًللللا   َاللللرب يَ عٌيلللللٌو   َقللللد مٌي     
َملللٌدً ا  ُخرٌيبًٌلللا َوىلللدٌيًما  ً لللو ع لللدًةا   
دَديلللللللرًا دًملللللللرل َبىلللللللَنم  دسلللللللُويًيي ا  
َقللللل  ٌولٌيً ي ٍْا  بلللللَ ًِنا دًملللللوِ   وٌيل لللللى  
مللللٌورمرًا ومٌوعليًللللا  ايٍْللللًدة ى ويم ًل للللا   

  مقالالالالالالا لو ا َعللللللم قً بلللللل ً ن ا  بشًللللللوًةفٌوةً 
  مشللليًٍْخًي  ًا  صالالالا لوَخيًٍْللللًوة ًا وسٌيًلللل ًي  ًا  

مَزين ٍْللللا بَاللللًوا بًللللَ ر دعًللللرة ى لللللَديرًا     
مَ لللد   َخلللد يًما يًوم ٍْلللا  ًبلللَ ر َملللدًعرِةى   
ِمللن  اٌيللدًا دمَدَولًللًنا دًدولللً ا ِاسللًلًميً ا    
  دًاِعلللللل  ، وفٌيشلللللللى ُوً مللللللٌودعرًا ِمللللللن 

يًٍْللللًوة ًا دِ ملللدًا َعًميًلللا     ن َخق ًبللل ً ن ا ِمللل 
ًِلللللللاالحشالالالالالالالد الشالالالالالالالع   دالللللللٌولًدنٌوة     دَن ٌي

عٌيرًًقيللللً ا يًومًللللا دَخدبَشللللًبا  دفٌيللللدل ى   
دٌيل للللى نٌِيًللللللا ىًللللن َديلللللرًا     2016/ 11/ 20

مًبللللللل  ًا د  ي لللللللُ ر ِاللللللللًي    برٌوخً لللللللا 
يٌيلُوم يلللل ي ا ِمللللن َةِنًللللا   30قٌورًباٌيلللل   

 من فذيسٌةا دعمن

ودًا ِمللن دمٌدين للً ا دمًللوِ   ِمللن بًللَ ر ِبلل   ً   
َاللللَدنً ا دًاٌةُوِنلد للللٍْا  نَةرة يلللن ِالللن ٍْا ِمللل 

  ِال لللى. وأِمرل لللى َابًٌلللا   َالللرب يَ  الجهالالالاديي  
عٌيلللللٌو   دَويٌيلللللٌوة ًا د  رللللرًان  فللللًر   :  
ًاًنلللا ٌيلللِوً ف ٌيًخلللا وَخًشلللًنا وَياٌيًبلللا بًيللل      
وَ لللد  ِعلللًدًنا ، وملللٌوِ دل ى َابًٌلللا   َالللرب يَ  

ا اًلنللللٌي دٌوًين ٍْللللا : ف ٌيًخلللا  ٌيللللًوً  بلللدًعرةً  
وَاة ًيًوة ًا م ٌودا ٍْللللللا  و اًزيللللللً ا دًىنًللللللا 
َديلللرًا  دفٌيشللللٌي ً لللًوى  وقلللدٌ الٌي َالللن ً ا    
وَفلج للا  دًراًللًنا دَديللًرا، وَىللر َ للد  ِعللًدًنا    
مجٌيللللرًا ٌيللللِوً  اًزيلللل  ى  لىًللللٌد َايًوًنيللللٌوة ًا  
ةٌبٌيلللرًةا وبٌيشلللً ا ، وًادًا ِمنلللدٌل يَمملللِر  

ٌَ َ شًللللا َر بًللللا، َوِللللٌوِةةل ى َابًٌللللا   ِللللل
َاللرب يَ  ًرد دَديللرًا دمًللرل َبىللَنم وخًلل  ى     
ًسلللرًا : وٌيًللللُى دًعلللرًةا وبًنيلللً ا دي زًقلللرًا    

  ًدًىلللا النسالالاليإل ا اتمالالالاس  وةلللًردًٌا ينٌوالللًيًيا   
وًقا ًميًللللللا  ٌيًلللللللُى َعللللللل ٌوة ًا َيبٌيللللللرًةا، 
وملللٌوِ دل ى: ُخلللُور لًبَ يٍْلللً ، مٌوِقدٌيَليٍْلللً  

% وُخًزال للللى َابًٌللللا    50   ِمَنيللللً قٌوربًٌاٌيلللل 
َِخللً ا وَملللَمو ً ا دًانللٌي    َاللرب يَ  :دٌيًلللُى ق

  وبٌولًبل  لللللا َبيًنللللل     الالالالالو  ا مزٌيللللل ًوة ًا  
ًةوديًلللللللٍْ  ًا بًىلللللٌد فنٌيللللل  ًا ًبلللللَ ر ًملللللا   
دبًرال لللى ٌيًللللُى  وًلٌيللل  ًا عَلللل   ًا َربللل  ًا    
ٌّ ٌيى لللوًُا  ِعللل ي ا وةيٌيل لللا َعلللَ  ِاًللللا َاُخللل

ل ى َابًٌلللا  َالللرب يَ  ً لللو   َسلللٌبرًا ، َوخلللِدر 
َديلللرًا  َعلللم ق ًبللل ً ن ا وَخيًٍْللللًوة ًا  عٌين ٍْلللا 
دَضلللًوا ِملللن سٌيًلللل ًي  ًا دسلللٌوًيي ا و عٌين ٍْلللا  
 لٌيب ٍْللللللا وَاسًلللللل  ا دَابًٌلللللل  ا دَن ٌيِللللللٌوة    

 لوٌوًنًشا د   ِةٌةم ٍْا بًبلٌيُوً   

  دفٌيشللللللللى ُوً فلٌيخُ ٍْلللللللا  كتا الالالالالالالو  الالالالالالالا ليو    
عٌيللل ًًقي ا  ِمدلللَ   َوسلللوٌيم ٍْا ِملللن سٌوًييللللل ا  

قرًبًٌلللللا وفًلًشلللللا  مَدوًللللللًنا ددًوللللللً ا   
ِاسلللللًلًميً ا  دًاِعللللل   ، وَفلللللا د دي ٌيلللللرًا    
ِ ٍْلللا  ِملللن  دفٌيشللللى ُوً سلللٌوًيي ا  بعٌيلللًر  ردٌي
َِللللللللً ا دمَدوًللللللللا   دَ ًد  خللللللللٌين     ن
ِ دا ٍْللا َيب لللا ، واٌيى لللوًا ِمنًيًنلللا  دسلللٌوًيي ا  

ا  ً لللو عٌيلللرً   ِبللل  ً ودًا ِملللن   مٌيليُوًنللل   
َقلللللد   ديبًٌشلللللً ا ويٌبٌوالللللًيا  َامرٌيًوًيلللللا  

وًدًىلللللللللا فٌيشللللللللللى ُوً    2003بَشلللللللللن ً ا 
 قٌورًباٌي  

 

نِِ ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارب يَ

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  
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سورًًيا ،سٌورًًيا، سٌورًًيا: 
َسٌبًرا ونٌيشًا 

 دًديُوقٌوةً ا لدعًرًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
ˇرديا كلديا 

 

ن ا دنٌوخًًما وَخي ٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوة  نٌيخ ا . بٌي

نَيًخا لًعًلم َىٌبل ى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِال ى.

 

ˇرديا كلديا

 

ˇسوريا/ عقيبوٌةا: ؤخل سرجيس

فٌيشلللل ى ِدرًيلللا وسلللٌيًما مَدوًللللًنا دًوللللً ا  
ِاسلللًلًميً ا ً لللو عٌيلللًر  وًالللا    دًاِعللل       

سلللٌويًيي ا مشلللٌيًخي ٍْا  ًسلللوًفًنا يَليلللً عٌيللل ًًقي ا 
ِِشللللل ى ِعَليللللً َاللللن ً ا     ًللللو ِفنًيللللللٍْ  ًا دي

ثالالالالال    َقلللللد مٌي ةًلللللل ًٌا ةًبًٌيًلللللللٍْ  ًا      2014

 واٌينًللللا : ةَريلللللً ا والللللبٌَ ً ا َاو  إختيالالالالارا  
ىَبلللللً ا دَمو لًللللا وَمللللَداة ًا َاو اللللَ لً ا    

المغالالالالادرة، وإمالالالالا د الالالال    دًةودٌيلللل  ًا ِاسللللًلًميً ا  

 ، وَىللللر ىًللللَدك   الجزيالالالالإ، وإمالالالالا إستنالالالالا  ا سالالالال     
ِامرلى لللُوً ًللللا ًللللا ًللللا !!!   يَليلللً سلللٌوًيي ا

وةِريلى للللللُوً واللللللٌب لى ُوً ًم  ًوَةيٍْللللللً،   
  الحملالالالإ او الهجمالالالإ وبًىلللو ًالللوًفا دَمَلللل ً ا  

ددًعلللللرًةا مٌدٌين لللللً ا دًملللللوِ    وَدالللللً ا   
أًنش ٍْللللا دنٌينللللًوا ىًللللَدك  مً لى للللُوً َخللللد يًما 

دَدعلللرٌل لًبَ يٍْلللً ، وَىلللر ًىلللَدك  ِ و ل لللى     
َابًٌللللا َيىنًللللا   َاللللرب يَ عٌيلللللٌو   َقللللد مٌي     
َملللٌدً ا  ُخرٌيبًٌلللا َوىلللدٌيًما  ً لللو ع لللدًةا   
دَديلللللللرًا دًملللللللرل َبىلللللللَنم  دسلللللللُويًيي ا  
َقللللل  ٌولٌيً ي ٍْا  بلللللَ ًِنا دمًلللللوِ   وٌيل لللللى  
مللللٌورمرًا ومٌوعليًللللا  ايٍْللللًدة ى ويم ًل للللا   

  مقالالالالالالا لو ا َعللللللم قً بلللللل ً ن ا  بشًللللللوًةفٌوةً 
  مشللليًٍْخًي  ًا  صالالالا لوَخيًٍْللللًوة ًا وسٌيًلللل ًي  ًا  

مَزين ٍْللللا بَاللللًوا بًللللَ ر دعًللللرة ى لللللَديرًا     
مَ لللد   َخلللد يًما يًوم ٍْلللا  ًبلللَ ر َملللدًعرِةى   
ِمللن  اٌيللدًا دمَدَولًللًنا دًدولللً ا ِاسللًلًميً ا    
  دًاِعلللللل  ، وفٌيشلللللللى ُوً مللللللٌودعرًا ِمللللللن 

يًٍْللللًوة ًا دِ ملللدًا َعًميًلللا     ن َخق ًبللل ً ن ا ِمللل 
ًِلللللللاالحشالالالالالالالد الشالالالالالالالع   دالللللللٌولًدنٌوة     دَن ٌي

عٌيرًًقيللللً ا يًومًللللا دَخدبَشللللًبا  دفٌيللللدل ى   
دٌيل للللى نٌِيًللللللا ىًللللن َديلللللرًا     2016/ 11/ 20

مًبللللللل  ًا د  ي لللللللُ ر ِاللللللللًي    برٌوخً لللللللا 
يٌيلُوم يلللل ي ا ِمللللن َةِنًللللا   30قٌورًباٌيلللل   

 من فذيسٌةا دعمن

ودًا ِمللن دمٌدين للً ا دمًللوِ   ِمللن بًللَ ر ِبلل   ً   
َاللللَدنً ا دًاٌةُوِنلد للللٍْا  نَةرة يلللن ِالللن ٍْا ِمللل 

  ِال لللى. وأِمرل لللى َابًٌلللا   َالللرب يَ  الجهالالالاديي  
عٌيلللللٌو   دَويٌيلللللٌوة ًا د  رللللرًان  فللللًر   :  
ًاًنلللا ٌيلللِوً ف ٌيًخلللا وَخًشلللًنا وَياٌيًبلللا بًيللل      
وَ لللد  ِعلللًدًنا ، وملللٌوِ دل ى َابًٌلللا   َالللرب يَ  

ا اًلنللللٌي دٌوًين ٍْللللا : ف ٌيًخلللا  ٌيللللًوً  بلللدًعرةً  
وَاة ًيًوة ًا م ٌودا ٍْللللللا  و اًزيللللللً ا دًىنًللللللا 
َديلللرًا  دفٌيشللللٌي ً لللًوى  وقلللدٌ الٌي َالللن ً ا    
وَفلج للا  دًراًللًنا دَديللًرا، وَىللر َ للد  ِعللًدًنا    
مجٌيللللرًا ٌيللللِوً  اًزيلللل  ى  لىًللللٌد َايًوًنيللللٌوة ًا  
ةٌبٌيلللرًةا وبٌيشلللً ا ، وًادًا ِمنلللدٌل يَمملللِر  

ٌَ َ شًللللا َر بًللللا، َوِللللٌوِةةل ى َابًٌللللا   ِللللل
َاللرب يَ  ًرد دَديللرًا دمًللرل َبىللَنم وخًلل  ى     
ًسلللرًا : وٌيًللللُى دًعلللرًةا وبًنيلللً ا دي زًقلللرًا    

  ًدًىلللا النسالالاليإل ا اتمالالالاس  وةلللًردًٌا ينٌوالللًيًيا   
وًقا ًميًللللللا  ٌيًلللللللُى َعللللللل ٌوة ًا َيبٌيللللللرًةا، 
وملللٌوِ دل ى: ُخلللُور لًبَ يٍْلللً ، مٌوِقدٌيَليٍْلللً  

% وُخًزال للللى َابًٌللللا    50   ِمَنيللللً قٌوربًٌاٌيلللل 
َِخللً ا وَملللَمو ً ا دًانللٌي    َاللرب يَ  :دٌيًلللُى ق

  وبٌولًبل  لللللا َبيًنللللل     الالالالالو  ا مزٌيللللل ًوة ًا  
ًةوديًلللللللٍْ  ًا بًىلللللٌد فنٌيللللل  ًا ًبلللللَ ر ًملللللا   
دبًرال لللى ٌيًللللُى  وًلٌيللل  ًا عَلللل   ًا َربللل  ًا    
ٌّ ٌيى لللوًُا  ِعللل ي ا وةيٌيل لللا َعلللَ  ِاًللللا َاُخللل

ل ى َابًٌلللا  َالللرب يَ  ً لللو   َسلللٌبرًا ، َوخلللِدر 
َديلللرًا  َعلللم ق ًبللل ً ن ا وَخيًٍْللللًوة ًا  عٌين ٍْلللا 
دَضلللًوا ِملللن سٌيًلللل ًي  ًا دسلللٌوًيي ا و عٌين ٍْلللا  
 لٌيب ٍْللللللا وَاسًلللللل  ا دَابًٌلللللل  ا دَن ٌيِللللللٌوة    

 لوٌوًنًشا د   ِةٌةم ٍْا بًبلٌيُوً   

  دفٌيشللللللللى ُوً فلٌيخُ ٍْلللللللا  كتا الالالالالالالو  الالالالالالالا ليو    
عٌيللل ًًقي ا  ِمدلللَ   َوسلللوٌيم ٍْا ِملللن سٌوًييللللل ا  

قرًبًٌلللللا وفًلًشلللللا  مَدوًللللللًنا ددًوللللللً ا   
ِاسلللللًلًميً ا  دًاِعللللل   ، وَفلللللا د دي ٌيلللللرًا    
ِ ٍْلللا  ِملللن  دفٌيشللللى ُوً سلللٌوًيي ا  بعٌيلللًر  ردٌي
َِللللللللً ا دمَدوًللللللللا   دَ ًد  خللللللللٌين     ن
ِ دا ٍْللا َيب لللا ، واٌيى لللوًا ِمنًيًنلللا  دسلللٌوًيي ا  

ا  ً لللو عٌيلللرً   ِبللل  ً ودًا ِملللن   مٌيليُوًنللل   
َقلللللد   ديبًٌشلللللً ا ويٌبٌوالللللًيا  َامرٌيًوًيلللللا  

وًدًىلللللللللا فٌيشللللللللللى ُوً    2003بَشلللللللللن ً ا 
 قٌورًباٌي  
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تووندوتیژی  »رزگاربووانی  کۆنفرانسی  لە 
ژنی سەرانسەری جیهان،  دەیان  بە  سێکسی« 
دەستدرێژیان  جەنگەکاندا  لەمیانەی  کە 
باسکرد.  خۆیان  چیرۆکەکانی  کراوەتەسەر، 
ئێزدی  کوردی  کچانی  کۆنفرانسەکەدا  لە 
رزگاربووی دەستی داعشیش بەشدار بوون. 

لە  داوایان  بەشداربووان  کۆنفرانسەکەدا  لە 
ترس  بەبێ  کرد  ئێزدی  کوردی  کچانی 
ببێتە  تاوەکو  بکەن،  خۆیان  ئەزموونی  باسی 
رێگری  و  داهاتوو  نەوەکانی  بۆ  ئەزموونێک 

بکرێت لە دووبارەبوونەوەی.
لەدەستی  ئەوانەی  ئێزدی،  کوردی  کچانی 
هەرە  نموونەی  بووە،  رزگاریان  داعش 
زیندووی ئەشکەنجە و تووندوتیژی سێکسی 

بوون لەو کۆنفرانسەدا.
بە  مێرکڵ  ئەنگێال  ئۆی  دی  سی  حیزبی 
ئەو  دیارترین  هاوار،  رێکخراوی  هاوکاری 
ژنانەیان هێنایە پەرلەمانی ئەڵمانیا کە لەکاتی 

شەڕدا، دەستدرێژی سێکسیان کراوەتەسەر.
روت بارنێت، یەکێک لە قوربانیانی شەڕە. ئەو 
هۆلۆکۆست،  پرۆسەی  لە  دایكی  جووە  ژنە 
دەستدرێژی  نازی  ئەڵمانیای  سوپای  لەالیەن 

سێکسی کراوەتە سەر.
تا ئەو کاتەی جووەکان واڵتێکی سەربەخۆیان 
دامەزراند، هەزاران ژنە جوو، بوونە قوربانی 

هێزە دەسەاڵتدارەکان.
لەبارەی کۆمەڵکوژی کوردانی ئێزدی، رووت 
بارنێت بۆ رووداو دەڵێت »ئەوە واملێدەکات بیر 

دەڵێ« له  هه ندێك له  پێكهاته كانمان گوێ لێ 
باشتریان  ده رفه تی  سوننی  كوردی  كه   بووه  
بۆ ره خسێندراوه ، وه كو ده ستخستنی پێویستیه  
مرۆییه  سه ره تاییه كان یاخود هه ندێك جۆری 
خزمه تگوزاری. هه ندێك مه سیحی و ئێزدی و 
شه به ك گازنده ی ئه وه یان كردووه  كه  ئه وان 

له و رووه وه  له  دواوه  دێن.«
حكومه تی هه رێمی كوردستان، به  گرنگییه وه  
له  راپۆرته كه  ده ڕوانێت. بڕیار وایه  له  ماوه ی 
چه ند رۆژی داهاتووشدا وه اڵمی ره خنه كانی 

راپۆرته كه  بده نه وه .
نوێنه ری  عه بدولڕه حمان،  سامی  به یان 
بە   له  واشنتن  حكومه تی هه رێمی کوردستان 
به  جیددی  »ئێمه  ئه و راپۆرته  زۆر  راگەیاند: 
وه رده گرین. خۆشحاڵین كه  دان بەوەدا دەنێت 
كوردستان ناوچه یه كی ئارامه  بۆ ئه وانه ی كه  
ئێزدی، شه به ك و كاكه یی  كریستیانن یاخود 
و  ده كه ین  پاڵپشتیان  ئێمه   توركمانن.  یاخود 
یاساشمان هه یه  كه  زمان و كولتوور و ئایینی 

هه موو كه س له  كوردستان ده پارێزێت.«
یه كگرتووه كان  ویالیه ته   كۆمیسیۆنی 
به   سه ر  نێوده وڵه تی،  ئایینی  ئازادی  بۆ 
حكومه تی فیدراڵی و كۆنگرێسی ئه مریكایه . 
كۆمسیۆنه كه  ساڵی 1998 به  یاسایه كی تایبه ت 

له  كۆنگرێسی ئه مریكا دامه زرا.
كۆمیسیۆنه كه   سه رپه رشتی  كۆمسیار  نۆ 
ده كه ن. پێنجیان لەالیه ن سه رۆكی ئه مریكاوه  
دیكه ش  چواره كه ی  و  ده كرێن  ده ستنیشان 
ئه مه   ئێستا  تاوەکو  كۆنگرێسه وه .  لەالیه ن 
له سه ر  تایبه ت  راپۆرتێكی  جاره   یه كه مین 
ئه وه ش  هۆكاری  بكه ن.  ئاماده   هه رێمێك 
هه روه ك له  راپۆرته كه دا هاتووه  بۆ ئه و رۆڵه  
هه رێمی  حكومه تی  كه   ده گه ڕێته وه   گرنگه  
کوردستان له  دوو ساڵی رابردوودا له  شه ڕی 

دژی داعشدا بینیویه تی.  
و  گشتپرسی  ئه نجامدانی  بڕیاری  هه روه ها 
سه ربه خۆ  ده وڵه تێكی  به   بوون  ئه گه ری 
هۆكارێكی دیكه ی ئاماده كردنی راپۆرته كه یه .

كوردستان،  هه رێمی  ئایینیه كانی  ئازادییه  
راپۆرتێكی  ده ره نجامی  ئه مه   به هێزن.  زۆر 
بۆ  یه كگرتووه كانه   ویالیه ته   كۆمیسیۆنی 

ئازادی ئایینی نێوده وڵه تی. 
تیمێكی  2016ـەوه   ساڵی  پێنجی  مانگی  له  
ئه و  ئاماده كردنی  سه رقاڵی  كۆمیسیۆنه كه  
له   ئایینی  فره چه شنی  راپۆرته كه   راپۆرته ن. 

هه رێمی كورستان، به رز ده نرخێنێت. 
كۆمیسیۆنی  له   لێكۆڵه ر  كادوور،  جومانا 
ئایینی  ئازادی  بۆ  یه كگرتووه كان  ویالیه ته  
كه   ده زانین  »ئێمه   راگەیاند:  بە   نێوده وڵه تی 
و  عێراقه   فره چه شنی  زۆر  ناوچه یه كی  ئێره  
جیاوازی  ئایینی  و  نه ته وەیی  پێكهاته ی  زۆر 
هه رێمی کوردستانیش  هه یه . حكومه تی  تێدا 
گرتووه  .  له وه   رێزی  یاساكانییه وه   له ڕێگه ی 
هه روه ها كورسی په رله مانی بۆ بەشێکی زۆر 

لە پێكهاته كان دابین كردووه ».
له  راپۆرته كه دا، كۆمه ڵێك ره خنه ش ئاراسته ی 
كادوور  جومانا  كراون،  كوردستان  هه رێمی 

لە تەواوی جینۆسایدەکانی رابردوو بکەمەوە، 
کە دووبارەیان دەکەینەوە و دواییش نکۆڵیان 
عوسمانییەکان  جینۆسایدی  وەک  لێدەکەین، 
نکۆڵی  بەرفراوانی  بە  ئێستاش  تاوەکو  کە 
لێدەکرێت. هەروەها هۆڵۆکۆست کە زیاتر لە 
50 ساڵ زیاتری ویست پێش ئەوەی بتوانین 

بە جددیەوە وەری بگرین«. 
 50 لە  زیاتر  یوگسالڤیا،  دابەشبوونی  پێش 
لەالیەن  کۆزۆڤۆیی  و  بۆسنی  ژنی  هەزار 
سێکسیان  دەستدرێژی  بااڵدەستەوە  نەتەوەی 
1998یش  و   1997 سااڵنی  لە  کرایەسەر. 
سەربازانی  لەالیەن  کۆزوڤۆیی  ژنی  هەزاران 
کراوەتەسەر.  سێکیسان  دەستدرێژی  سربیاوە 
کە  قوربانیانەیە  لەو  یەکێک  سیڤاج  نوسرێتا 
چیرۆکی ئەو کاتی بۆ کچە رزگاربووەکانی 

کوردی ئێزدی گێڕایەوە.

به   »من  گوت  رووداوی  بە  سیڤاج  نوسرێتا 
بكه ن.  قسه   ئێزدی ده ڵێم كۆڵنه ده ن و  ژنانی 
ئه و  باسی  مابم  ژیاندا  له   رۆژ  یه ك  هه تا 
ده ستدرێژه یه  ده كه م كه  به سه ر هه زاران ژنی 
وه ك مندا هاتووه . ده بێت چوارده وره كه شمان 
ژنانیش  بن.  هاوكار  و  بزانن  تاوان  به   ئه وه  

ده بێت هێزبده ن به  یه كدی«.
سەر  دەستدرێژیکردنە  و  بەدیلگرتن 
هەرە  نمونەی  ئێزدی،  کوردی  ژنانی 
وەرگرتنە  کەڵک  تۆمارکراوی  و  زیندوو 
لەالیەن  ژێردەست  پێکهاتەی  ژنانی  لە 
کە  ره شۆ،  سه لوا  هێرشکارەوە.  هێزی 
بووە،  داعشدا  دەستی  لەژێر  مانگ  هەشت 
بۆ  کراوەتەسەر،  دەستدرێژی  جار  چەندین 
ئەو حاڵەتانە، داوای هێز  دووبارەنەبوونەوەی 

و دەسەاڵتێکی خۆیی دەکات. 

پشتگیری  و  پاڵپشتی  دیانا  مەسیحییەكانی 
دەكەنەوە  دووپات  ریفراندۆم  بۆ  خۆیان 
بە  ئەوان  دەنگی  دەكەن  ئەوە  بۆ  ئاماژە  و 
لە  چونكە  كوردستانە،  سەربەخۆی  بۆ  بەڵێ 
زیاتر  بۆ  پارێزراوە،  ئەوان  مافی  كوردستان 
بۆ  بەڵێ  بە  دەنگ  مافەش  ئەو  پاراستنی 

سەربەخۆیی كوردستان دەدەین.
دیانا  لە  مەسیحییە  هاوواڵتیەكی  یاقو(  )شم 
دیموكراتی  پارتی  فەرمیی  ماڵپەڕی  بۆ 
بۆ  بەڵێ  هەزارجار  گوتی:  كوردستان 
كوردستان،  سەربەخۆیی  و  ریفراندۆم 
سەربەخۆیی  و  ریفراندۆم  ئەوەی  لەبەر 
بۆ  خۆشی  و  خێر  مایەی  دەبێتە  كوردستان 
ئێمە و ئازادبوونی ئێمە لە زوڵم و زۆرداری 
كە  عێراق  دوایەكەكانی  لە  یەك  حكوومەتە 
و  چەوسێنراونەتەوە  ئێمە  مێژوو  درێژایی  بە 
بە  حكوومەتە  ئەو  لەبەر  هەر  لەناوبراوین، 
پارچەكانی  لە  مەسیحی  خێزانی  هەزاران 
كوردستان  هەرێمی  ئاوارەی  عێراق  دیكەی 

و ئەورووپا بوونە.
) سەرگیز حەنا( كەسێكی دیكەی مەسیحیە 
سۆران  سنووری  دەكەوێتە  كە  هەودیان  لە 
دیموكراتی  پارتی  فەرمی  ماڵپەڕی  بۆ 
سەربەخۆیی  كاتێك  هەر  دەڵێ:  كوردستان 
راگەینرا پێكهاتەكانی مەسیحی وەكو هەموو 
دەژین،  ئاسوودەیی  بە  كوردستان  خەڵكی 
لە دەشتی  چونكە چەندین خزم و كەسمان 
نەینەوا هەن بەردەوام داواكاری ئەوان ئەوەیە 
بگەڕێنەوە سەر هەرێمی كوردستان بۆ ئەوەی 
مووسڵ  حكوومەتی  زۆرداری  و  زوڵم  لە 

ڕزگار بن، بۆیە ئێمە وەك خەڵكی مەسیحی 
چاوەڕوانی 9/25 دەكەین بۆ ئەوەی بە بەڵێ 
كوردستان  سەربەخۆیی  بۆ  خۆمان  دەنگی 
دەشتی  لە  ناوچەكانی خۆمان  و گەڕانەوەی 

نەینەوا بۆ سەر هەرێمی كوردستان بدەین.
لە  دیكەیە  هاوواڵتیەكی  كلدۆ(  )هورمز 
دیموكراتی  پارتی  فەرمی  ماڵپەڕی  بۆ  دیانا 
لەگەڵ  ئێمە   %100 دەڵێ:  كوردستان 
ئەوە  چونكە  كوردستانداین،  سەربەخۆیی 
هیچ  دەژین،  لێرە  ئێمە  ساڵە  دەیان  بە 
ئاسوودەی  بە  زۆر  و  نەبووە  كێشەیەكەمان 
لەگەڵ برا موسلمانەكان ژیاوین و حكوومەت 
درێغیان  هیچ  پەیوەندیدارەكانیش  الیەنە  و 
بۆیە  ئێمە،  كردنی  هاوكاری  لە  نەكردووە 
دەمانەوێت هەر لەو خۆشیەدا بژین، ئەوەش 
بە ریفراندۆم و سەربەخۆیی كوردستان زیاتر 

بە دی دێت.
) هارون هورمز( ئەویش خەڵكی هەودیانە، بۆ 
ماڵپەڕی فەرمی پارتی دیموكراتی كوردستان 
دیار كرد، مەسیحییەكانی كوردستان و عێراق 
لەگەڵ ریفراندۆم و سەربەخۆیی كوردستانن، 
پارێزراوە،  ئێمە  مافی  كوردستان  لە  چونكە 
پێشمەرگە قارەمانەكان لەسەر خاكی ئێمە لە 
دەشتی نەینەوا خوێنی خۆیان ڕشت و گیانی 
ناوچەكانی  ئەوەی  بۆ  كرد  بەخت  خۆیان 
ئێمە ئازاد بكرێن و بگەڕێنەوە سەر هەرێمی 
كوردستان، بۆ ئەوەی بە ئازادی بژین و هەر 
بۆ  بەڵێ  بە  خۆمان  دەنگی  بین  خۆشیدا  لە 

سەربەخۆیی كوردستان دەدەین«.

كوردي

ئەمریکا: ئازادی ئایینی لە هەرێمی کوردستان رێزی 
لێگیراوە

لەبەردەستە  ڕۆژمان   85« گوتی:  )باسنیوز( 
بخرێتە  ڕۆژ  و  شەو  پێویستە  ڕیفراندۆم،  بۆ 
سیاسییەکانەوە  هێزە  لەالیەن  و  یەکتر  سەر 
کاتەی  ئەو  و  بکرێت  ناوخۆیی  گفتوگۆی 
بۆ  حزبەکان  نوێنەری  لەبەردەستمان  ماوە 
رێفراندۆم دیاری بکرێت، چونکە ئەو ماوەی 
بۆ  بکەین  تەرخانی  دەبێ  دەستمانە  لەبەر 

دەنگدەری کورد  بۆ  متمانە  دووبارە  ئەوەی 
کە  بگەڕێندرێتەوە  کوردستان  خەڵکی  و 
تەبایی و سەقامگیریی سیاسی بەرقەرار بێت 
و بۆ ئەوەی زۆرترین جەماوەری کوردستان 

بەشداری بکات.«
گوتیشی:  شیوعی  حزبی  سەرکردەیەی  ئەو 
دژی  نەیگوتووە  الیەنێک  هیچ  ئێستا  »تا 
ریفراندۆمم، باس لە گرفتەکان دەکرێت، هەر 
دەکات،  قسە  خۆیەوە  ڕوانگەی  لە  حزبێک 
لە  گەورەترە  زۆر  نیشتمانی  پرسی  وایە  پێم 
حزبەکان و دۆخی کوردستان بە زۆر قۆناغدا 
تێپەڕێنن،  قۆناغەش  ئەم  دەکرێت  تێپەڕیوە، 
دروست  کۆمیسیۆن  پێکەوە  توانیان  چۆن 
پێکبهێنن،  مرۆڤ  مافی  دەستەی  و  بکەن 
و  بکەون  ڕێک  دەتوانن  ئەوەش  لەسەر 
ناکرێت لەم پرسەدا عینادیی سیاسی بکرێت«. 
لەسەر  حزبەکان  »دەبێت  خستەڕوو  ئەوەشی 

ئەم پرسە خۆیان یەکال بکەنەوە«.

شیوعی  حزبی  سیاسیی  مەکتەبی  ئەندامێکی 
کوردستان ئاماژە بەوە دەکات کە دەبێ پرسی 
ریفراندۆم گەروەتر لە هەموو پرسەکانی دیکە 
مامەڵەی لەگەڵ بکرێت و دەشڵێت: »گرنگە 

حزبەکان ڕێک بکەوتن«.
مەکتەبی  ئەندامی  ئەحمەد،  هەندرێن 
بۆ  کوردستان،  شیوعیی  حزبی  سیاسیی 

مەسیحییەکانی دیانا پشتگیری خۆیان 
بۆ ریفراندۆم دەربڕی

حزبی شیوعی: پێویستە الیەنەکان لەبارەی 
ڕیفراندۆمەوە واز لە عینادیی سیاسی بھێندرێت

کچانی کوردی ئێزدی چیرۆکی مانەوەیان لەژێر دەستی 
داعش گەیاندە مێرکڵ

سەرۆکی لێژنەی بەدواداچوونی مۆلیدەکان لە پارێزگای هەولێر ڕای گەیاند: »بە پێشبینیی من 
کارەبای هەولێر دەبێت بە 24 کاتژمێر«.

ئەندازیار قارەمان مەولوود، سەرۆکی لێژنەی بەدواداچوونی مۆلیدەکان لە پارێزگای هەولێر بە 
)باسنیوز(ی ڕاگەیاند: »بە پێشبینیی من کارەبای شاری هەولێر دەبێت بە 24 کاتژمێر، واتە کارەبای 

مۆلیدە و نیشتمانی بەیەکەوە 24 کاتژمێر کارەبا بۆ هاوواڵتییان دابین دەکەن«.
پێویستە 6 کاتژمێر جارێک  دابین دەکەن،  بۆ هاوواڵتییان  دەشڵێت: »کاتێک مۆلیدەکان کارەبا 
مۆلیدەکانیان بکوژێننەوە، ئەمەش بۆ ئەوەی مۆلیدەکە پشوو بدات، لەو حاڵەتەشدا ئەگەر کارەبای 

نیشتمانی هەبوو، ئەوا باشە، ئەگەر نەشبێت، ئەوا دواتر مۆلیدەکان کاریان پێ دەکرێتەوە«.
سەرۆکی لێژنەی بەدواداچوونی مۆلیدەکان لە پارێزگای هەولێر گوتیشی: »هیوادارین کارەبای 

نیشتمانی بۆشاییەکان پڕ بکاتەوە«.

ئەگەر هەیە کارەبای هەولێر ببێت 
بە 24 کاتژمێر
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كثيـر  اإلنسـان  حيـاة  فـي  الامحـدود 
وغيـر محـدد وال حـدود لـُه، ولكـن ذاك 
الامحـدود مـا يكـون؟! معاني، أشـياء، 
سـلوكيات وقيـم جميلـة ونـادرة عندمـا 
تأخـذ مداهـا ومعناهـا فـي حيـاة أي فرد 
عندهـا ال يكـون لهـا حـدود، ألنهـا تمتـد 
فـي داخلـه كمـا النبـع المتدفـق مـن بيـن 
معـروف  مصدرهـا  الجبـال،  صخـور 
ولكـن إلـى أيـن تجـري وأيـن تصـب ال 
وتصلـح  ونقيـة  هـي صافيـة  نعـرف؟! 
للشـرب، تصلـح إلرواء جسـد اإلنسـان 
وتنعـش روحـه ويكون لهـا مذاق خاص 
علـى الرغـم مـن أن المـاء ال مـذاق لـه! 
ويهـب  يولـد  الامحـدود  ذلـك  كذلـك 
ويمنـح ويوسـع ويعلـم ويعطـي ويزيـد 
ويؤثـر ويحـّد حـدود لـكل مـا مـن شـأنِه 
أن يبقيـه أن يكـون فـي طـور التطـور، 
حـدود  بـا  يكـون  أنـه  يعنـي  ببسـاطة 
حينمـا اإلنسـان ذاتـه بمعرفتـه وقدرتـه 
يجعلـه  نفسـه  وسـيطرة  ضبـط  علـى 
كذلـك، يجعلـه الـكل من الكل فـي حياته 
وليـس الجـزء من الـكل أو فاصلة توقفه 

حٍد.  عنـد 
لكـن الحيـاة ال تصفى ممـا فيها ومياهها 
البـد مـن أن تتكـدر حينمـا طفـل صغير 
يرمـي حجـر فيهـا ُمحـاوال اللعـب بهـا 
وتسـلية نفسـه! كمـا أن سـمائها عندمـا 
التحليـق  مـن  الطيـور  تمنـع  تمطـر 
فـي  تبقـى  يجعلهـا  ممـا  فضائهـا،  فـي 
جحورهـا مختبئـة! هكـذا أيضـا بعـض 
التصرفـات والسـلوكيات الغيـر مقبولـة 
مـن قبـل البعـض تجعل ذلـك الامحدود 
نفسـه  اإلنسـان  وتجعـل  حـدود  تحـده 
بحياتـه!  فـي كل شـيٍء  يكـون محـدود 
محـدود الثقـة، محـدود الصبـر، محدود 
الهبـة والقـدرة .. االسـتقالية .. الكلمـة 
 .. الخلـق   .. النفـس   .. الظهـور   ..
اإلمكانيـة   .. اإلدراك   .. المصالحـة 
 .. الكفـاح   .. األمـل   .. االسـتطاعة   ..
المثابـرة .. الحنيـن .. المحبة .. اإليمان 
.. القـوة .. الهـدف .. الصنع .. السـؤال 
.. الشـعور .. اإلرادة .. الخطـوة ..... 
تتمثـل  التـي  إنسـانيتِه  فـي  ومحـدود 
بـكل هـذه مجتمعـة بهـا، أليـس كذلـك؟! 
أدنـى تصـرف خاطـئ فـي أحـدى هـذه 
تأثيـر  لهـا  سـيكون  بالتأكيـد  المذكـورة 
وتجـاه  نفسـه  تجـاه  إنسـانيته  علـى 
اآلخريـن وتجعلهـا محددة فـي حدودها. 
الجهـد  إلـى  العامـل  يدفـع  الـذي  فمـا 
أملـُه  أليـس  الدائـم،  والعمـل  والمثابـرة 
يحقـق  أن  فـي  الامحـدود  وطموحـِه 
كيانـه ويزيـد مـن رزقـه؟! أمـا الطبيـب 
مرضـاه،  لمـداواة  بـه  يدفـع  الـذي  مـا 
أليسـت رسـالته وأملـه الامحـدود فـي 
شـفائهم وإنقاذهـم مـن مرضهـم؟! ومـا 
الـذي يدفـع اإلنسـان من االسـتمرار في 
الحيـاة؟ أليـس رغبتـِه مـن أجـل البقـاء 
؟! ومـا الـذي يدفـع بالوالديـن فـي الجهد 
الحثيـث بالحيـاة؟ أليس من أجـل أبنائهم 
ومسـتقبلهم وحيـاة أفضل بـا حدود لهم 

عوائـق؟!  أو 
لهـا  يعطـي  معانـي  جميعهـا  هـذه 
والوجـود  الحيـاة  فـي  الدائـم  الحضـور 
سـعينا  أن  وبالتأكيـد  الامحـــدود، 
للمعكـوس والضـد منهـا، فأنـه سـيحدها 
الكثيـر مـن الحواجـز وينقطـع تواصلها 
ويكـون تواجدهـا مثـل عدمهـا، لـزوال 
ألننـا  وأيضـا  بقائهـا  وقصـر  معناهـا 
أوقفنـا تقدمهـا وتواصلهـا وزرعنا بذرة 

فيهـا!  اليـأس 
فلنجعـل لـكل شـيٍء جميـل ال حـدود لـه 
فـي حياتنـا، لكـي ال نعيـش حيـاة محددة 
معيـن  نطـاق  مـن ضمـن  ومحصـورة 
بـكل مـا فيـه مـن محـدود، بـل لنخطـو 
ونعبـر لـكل ممكـن فـي الحيـاة ليكون له 
حضـور فـي حياتنـا وحضـور فـي حياة 
معناهـا  للحيـاة  يعطـي  وأيضـا  اآلخـر 
وجمالهـا الامحـدود بـكل عمـل نقوم به 
أو خطـوة نتقـدم بها، هـي حياة يجب أن 
نسـعى فيهـا لتسـعى فـي داخلنا وترسـخ 

كل جميـل فيهـا فينـا.

حدود الالمحدود

 مـرت أشـهر طـوال على تحرير سـهل 
لـم  العـودة  قضيـة  زالـت  وال  نينـوى، 
تحسـم. بحجـة أن تحريـر المحافظـة لـم 
يكتمـل بعـد. بالرغـم مـن عـودة أهالـي 
المناطـق المحررة فـي أغلب محافظات 
العـراق، وعودة أهالي السـاحل األيسـر 
وبعـض مـن األيمـن .. فـي الموصـل. 
إليهـا.  الطبيعيـة  شـبه  الحيـاة  وعـودة 
الخدميـة  المؤسسـات  باشـرت  وقـد 
بتقديـم الخدمـات للمواطنيـن العائديـن، 
الحمدانيـة  قضـاء  مركـز  فـي  وحتـى 
)قـره قـوش( قـد أفتتحت بعـض الدوائر 
الرسـمية أبوابهـا للمراجعيـن مـن الذين 
كانـوا ضمـن المناطـق التـي كان تنظيم 
الدولـة اإلسـامية )داعـش(، قـد إحتلهـا 
وحضـي بتأييـد قسـم كبيرمنهـم وبقيـت 
سـهل  كل  إلحتـال  إنطـاق  كنقطـة 

نينـوى !!. 
وال زالـت أسـئلة مبهمة تخـص المنطقة 
وهويتهـا وإنتماءاتهـا. ومـا هـي النقـاط 
المتنفـذون  وضعهـا  التـي  المشـتركة 

لمعالجـة هـذه القضيـة؟.
إنهـاء  يجـب  اإلنسـاني،  المنظـور  مـن 
المهّجريـن  وإعـادة  النـزوح  أزمـة 
األرض  أصحـاب  أرضهـم.ألن  إلـى 
أولـى بهـا، وال تهـاون فـي ذلـك. فـي 
إنتظـار وضـوح المواقـف لتّبنـي طرحًا 
الوطـن  إسـتقالية  يعـزز  موضوعيـًا 
وسـيادة أراضيـه، ويؤكـد علـى الهويـة 
العراقيـة المشـتركة والموحـدة للجميـع. 

نينـوى  سـهل  أهالـي  يتمنـاه  مـا  وكل 
الذاتيـة  اإلدارة  حريـة  إعطائهـم  هـو 
العراقيـة  الدولـة  مشـروع  إطـار  فـي 
داعـش.  بعـد  مـا  لمرحلـة  الموحـدة 
ليتسـنى لهـم المباشـرة بإعمـار بلداتهـم 
وتأميـن الحيـاة اليوميـة تدريجيـًا. وعدم 
إقحـام مناطقهـم فـي الخافـات مـا بيـن 
بغـداد وأربيـل. بل العمل الجاد لتشـجيع 
التاريخيـة  العاقـات  وديمومـة  حفـظ 
المشـتركة بيـن جميـع مكونـات المنطقة 
ككل. وال بـد مـن قيـام مجلـس النـواب 
لمناقشـة  خاصـة  جلسـة  بتخصيـص 
هـذه القضيـة الوطنيـة الجـادة والملحة، 
لوحـدة  الحقيقـي  الدفـاع  والعمـل علـى 
األرض والتـراب العراقـي وتأكيد روح 

المواَطنـة. 
أن  شـأنها  مـن  التـي  التدابيـر  ووضـع 
المنطقـة  خصوصيـة  علـى  تحافـظ 
وهويتهـا وثقافتهـا، بعيـدًا عـن الوعـود 
الفوقيـة.  والنظــــرة  والممـــــاطات 
ويجـب إعتبـار إنهـاء قضيـة النازحيـن 
قويـًا  إرتباطـًا  مرتبطـة  ومعاناتهـم، 

العراقـي. التـراب  وحـدة  بقضيـة 
فـي  المتصيـدون  يسـتغل  ال  كـي   
خصوصيـة  موضـوع  العكـرة  الميـاه 
فيرتكبـون  والعرقيـة،  الدينيـة  المنطقـة 
نفـس األخطـاء الكبيـرة التـي وقـع بهـا 
السياسـيون الذيـن أسـتغلتهم التنظيمـات 
إسـقاط  علـى  فعملـوا  اإلرهابيـة، 
معظـم محافظـات العـراق بيـد داعـش، 
وبالتالـي سـقوط المنطقـة ككل بمسـتنقع 

الدواعـش. 
النظـر  فـي  الحكومـة  تعمـل  لـم  وإن 
لوضعيـة وقضيـة سـهل نينـوى بشـكل 
أن  برلمانيينـا  فعلـى  ورسـمي،  جـاد 
يعملـوا علـى تدويل قضيتنا والدفاع عن 
هويتنـا وتحشـيد الـرأي العـام ووسـائل 
اإلعـام العالميـة والدوليـة، ومشـاركة 
للسـام  الُمحبـة  والشـعوب  الحكومـات 
فـي صياغـة مشـروع دولـي مـن شـأنه 
والعمـل  العـودة  أحقيـة  علـى  الحفـاظ 
علـى تعزيـز العيـش المشـترك مـع بقية 
أطيـاف المجتمـع العراقـي ككل، ضمن 

تلـك الرقعـة الجغرافية المعروفة سـلفًا. 
القيـام  الفضائيـة  قنواتنـا  علـى  كمـا 
بثـورة إعاميـة وطـرح القضيـة للرأي 
العـام العالمـي بـروح الوحـدة الوطنيـة 
توحيـد  أجـل  مـن  لشـعبنا.  والقوميـة 
الكلمـة والدفـاع عـن الهويـة المشـتركة 
وبطريقـة مؤثـرة فـي المجتمـع الدولي. 
وعلـى الجميـع التنسـيق مـع منظمـات 
المجتمـع المدني العاملة في بغداد وإقليم 
معهـا  الصـادق  والتعـاون  كردسـتان، 
لحـل القضية جغرافيًا، والسـعي إلبراز 
العمـق التاريخـي والـروح الثقافيـة التي 
إنتظـار  فمرحلـة  األهالـي.  بهـا  يتمتـع 
الحقـًا،  سـتنتهي  العينيـة  المسـاعدات 
لتبـدأ مرحلـة تأهيـل المناطـق المحـررة 
بـا مواطنيـن  فـاألرض  والمتضـررة. 

مجـرد تـراب بـا مـاء. 
فالنازحـون بحاجـة إلى مـن يعيدهم إلى 

شـعور  ويمنحهـم  وديارهـم،  مناطقهـم 
شـمل  ليلتئـم  العـراق،  إلـى  اإلنتمـاء 
الجميـع وينسـوا ألـم التهجيـر القسـري، 
أراضيهـم  فِاحـة  فيعيـدوا  ليعـودوا 

جديـد.  مـن  وإعمارهـا 
ويعيدوا مكانتهم في المجتمع العراقي. 

تأهيـل  علـى ضـرورة  التأكيـد  ويجـب 
والعبـر  الـدروس  وطـرح  المواطنيـن 
العاقـات  بنـاء  شـأنها  مـن  التـي 
العشـائر  بيـن  المسـتدامة  المجتمعيـة 
الخبـزة  ومقاسـمة  كافـة.  العراقيـة 

والضـراء.  السـراء  فـي  العراقيـة 
بالقيـم  النابـض  الشـعب  ذات  فهـو 
الطيبـة  وروحـه  بعفويتـه  األخاقيـة 
ع صدر إنسـانيته،  التـي مـا زالـت تّرصِّ
لينهـض مـن كبوتـه وهـو حامـٌل لـواء 
العـراق خفاقـًا بين أنـوار الثقافـة واللغة 

المشـترك. والتاريـخ 

عودة سهل نينوى

غسان سالم شعبو 

سهى بطرس قوجا
وأغرق بعدها في تسىآلي الطويل                                                                           
عن الغاية الُقصوى من وجودي                                                                             
في  عالٍم جعله البشر ُدنيا أباطيل وأنانيات وأطماع                                                       
نائًيا عن الثالوث األمثل: ألحق والعدل والحب                                                             
يندُر فيه الصدق والِطيبة                                                                                     
يكثر فيه المسحوقون بمصائب ومظالم                                                                     
ويزَخر فيه موِسرون المبالون                                                                              

وكثير من القيعان مزروعة بالُجثث 
والحرائق واألشاء واألنقاض                                       
بداًل من الُسنُدس والكروم والدوالي والِجنائن                                                               
وصار أحُد الرؤساء يتباهى بساحه » أّم القنابل »!                                                        

ونظيره َيعتدُّ بإنتاجه » أبا القنابل ّ»!             
                                                                             *      *              
في أصقاع عديدة وأمصار كثيرة                                                                           
شبابها بالسفاسف والثرثرات الهون                                                                           
شباٌب ٌقنٌَّع، ال خيَر فيهم                                                                                     
على ُعسٍف وفهٍر ال يتمّردون                                                                               
على َضيٍم وبلوى صامتون                                                                                  
وفي الجهالة والعبث سادرون                                                                               
ال يرنون إلى المعالي والِقَيم                                                                                 
وال يطمحون إلى نيل الجواهر والآللئ                                                                     
أبصاُرهم نحَو الثرى والحسك والدغل                                                                      

وليس نحَو الشمس والُثَرّيا وسوِح العمل          
                                                                         *      *            
من األعماق تنطلق تباًعا تنّهداتي                                                                           
فمنذ يفاعتي تطلُّعت تحو تحقيق أشواقي                                                                    
برؤية عالٍم  جلُُّه خيٌر وُمُثٌل وجمال                                                                         
قال عنه أِلّباء ، رَسَمُه أنبياء وحكماء                                                                       

ولما رسمُت للناس من حولي أمنياتي                                                                       
وأبديُت مامَح حياِة ُمثلى                                                                                    
ُتدَرُك ِبَمساِع حميدة ُفضلى                                                                                  
ألفيُت أفرَب الناس إلّي ال يفقهون لغَة نفسي                                                                
حتى قال بعُضهم إني من كوكٍب آَخر                                                                       
فكم بالحِري يبعُد موقف األباِعِد عّني                                                                       
في جسومهم وعقولهم ونفوسهم!                                                                            
فهم ال يقّرون طموحي ومرامي                                                                             
وأشواُفهم غيُر أشواقي                                                                                       
وهموهم غير همومي                                                                                        
وأحامهم غير أحامي                                                                                      
أمانيهم توازي األرض                                                                                      
أمانّي ُتداني الغمام                                                                                           
وفي حين أجُدني مكّبا بقيود الماّدة، خانقَة الروح                                                        
أجدهم بأصفاِد التقاليد البالية راضين                                                                         
وِلِنير العبودية والماذِّ وِلَجّاديهم مستسلمين                  
                                                                              *      *               
بعد هذا السيل من نجاواَي وخواطري                                                                      
لجأُت إلى كشكولي أقلُّب  أوراقه                                                                           

فعثرتث فيه على ما يخفف شجوني وأساَي :
 في الناِس أمثَلٌة َتدوُر حياُتها 

                 كمماِتها، ومماُتها كحياتها  
                        ألمتنّبي(
 لبيُب  القوِم  تأ َلُفه  الرزايا  

                 ويأُمُر بالرشاِد فا  ُيطاُع                                                                      
فا  تأمل  من الدنيا  صاًحا   

                 فذاك هو الذي ال ُيستطاُع  
                        ألمعّري( 

زحفت كتائب الُعتمة وأنا وحيد في مخدعي                                                              
هجعت عيون الورى بصهباء 

الوسن ولم تغمض مقلتي                                                   
هيمنت السكينة على الطبيعة محبوبتي                                                                      
وصرُت  أعي وشوشات الحفيف وهينمات النسيم                                                         
وأسرح بعيًدا في سهوب التأّمات                                                                           
فكل ما حولي ظام وسكون ورهبة                                                                         

يوحي بجال وقدرة البارئ األعظم     
                                                                               *      *              
لبثُت طويًا منتظًرا غيث عرائس اإللهام                                                                
ألناجيها وأناشَد ِرفَدها وَغوَثها وَعطاءها                                                                  
ففي الفؤاد ِضرام شوٍق عارم                                                                                
إلى قلب صديٍق رقبٍق ودود                                                                                 
إلى صدِر رفيقٍة حنون                                                                                       
ُتحِسُن العزف على أوتار األمل البّسام                                                                      
أطّل على الفضاء الر حيب الهادئ من نافذتي                                                             
أتيه في مجالي السماء بباصرتي                                                                            

 مناجاة وخواطر في الدجى

يعقوب أفرام منصور
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األشـياء تداخلـت فـي ذهنـه، ودائمـا لـم يكـن يعـرف مـاذا 
فـورا  فكـر  العالـم،  بهمـوم  المنشـغل  وهـو  بنفسـه  سـيفعل 
بمغـادرة المنـزل، ان يذهـب الـى مركز المدينـة ويجلس في 
المقهـى، هنـاك توجـد مرايـا كثيـرة، هنـاك يتضاعـف مئـة 
مـرة ذات الرجـل المهجـور. يسـتطيع ان يدخـن وهـو يتطلع 
الـى السـماء .. بإمـكان المرء ان يقضي سـاعتين هناك حتى 

الهريـع االخيـر مـن الليـل .. انـه منتصـف الليـل.
 أرسـل بطلـب قـدح مـن الجعـة، تنـاول القـدح برغبـة لـم 
يعهدهـا مـن قبـل لـم يكـن قدح جعة بل إرتشـف حيـاة كاملة، 
وهـو ينظـر بولـه اليهـا، كانـت تفعـل مثلـه وعيناهـا اكثـر 
امتـاًء وتوهجـا، وكلمـا تحركـت جانبـا تنعكـس صورتهـا 
فـي مـرآة كبيـرة تختفـي كل الصـور الجانبية األخـرى، كأن 
المـكان لـم يكـن فيه سـواها ماثـا للحضور حتـى االصوات 
لئـا  الـى همـس حـذر  تاشـت وخفـت حدتهـا واسـتحالت 
يحـدث أمـر صعـب التكهـن بـه كوجـود غير مرئـي ملموس 
لكنـه حضـور أزلـي طاغي على قـارب إنقاذ فينتشـل غرقى 
كانـوا منـذ بـدء الخليقـة بانتظاره وهو يأتي عبـر لجة الظام 
الدامـس كالرؤيـة متخطيا حدود البحر نحو اليابسـة، لينتشـل 
االذرع الممـدودة اليـه وبزينـة كاملة وهيبة متماسـكة يقترب 

مـن احبائـه ومريديه. 
 اقتربـت منها وجلسـت أمامهـا ال أدري ماجعلنا نضحك معا 
كان ضحـكا متواصـا  جعـل الحضـور مـن رواد المـكان 
يحدقـون بنـا، وممـا لفـت انتباهـي انهـا لـم تعـر لذلـك أي 
إهتمـام كانـت تريـح جسـدها بإرتخـاء واضـح فـوق مقعدهـا 

وحقيبتهـا الصغيـرة تسـتقر جاثمـة عنـد حافـة المنضـدة.
 جـاء النـادل وقـدم لنـا زجاجتين من الجعـة وقدحين فارغين 
سـكبت فـي قدحهـا كفايـة  فالتمعـت عيناهـا بتوهـج مفاجيء 
ونظـرت الـي بتامـل هـاديء كأنهـا تكتشـفني جالسـا أمامهـا 
لقـد باغتهـا ذلـك الحضـور األزلـي بلحمـه ودمـه وصوتـه 

وبوقـع خطواتـه علـى بـاط المـكان فـي هـواء المطعم.
 فـي سـاعات يحلـم فيهـا المـرء أن يكـون فـي حظـرة زائـر 
عزيـز عليـه اللقـاء المفاجـيء اللقـاء العزيـز المرتقـب منـذ 
حقبـة مـن زمـن ثقيـل مـر عليهـا وهـي فـي كابـوس الفـراق 
اللعيـن . ومـن متاهـة االنتظـار القاتل تصغي السـمع برهافة 
الحـدود لهـا لتسـتمع الـى خطـوات قادمـة لـم تكـن تتوقعهـا 
الموحشـة  غرفتهـا  بـاب  علـى  متانيـة  خفيفـة  ...وطرقـات 
المليئـة بالمرايـا والثيـاب غيـر المدشـنة وحقائـب صغيـرة 
تسـتبدلها كل صبـاح، تفـرغ االولـى مـن محتوياتهـا لتمـأ 

االخـرى بـذات الحاجيـات الصغيـرة.
 فجـأة يمتـأ المـكان بحضـور أزلـي تحتمـي بـه الـروح مـن 
شـيطانها القاسـي ومن سـاعاتها الثقيلة ومن خطوات الزمن 

المرهقـة لتبـدل بخطـوات قـادم طال االنتظـار اليه

من أنتم تدخلون القصيدة  
بدم ثعبان بارد وتسكنون بها 

حتى السطر اآلخير؟ 
من أنتم تبيعون أخوتي

وثمار وجه أمي وكل ما موجود  
في البستان الكبير ؟ 

من أنتم  تغمسون أيديكم  
في أوردة اهلل لتحيلوا النقاء 

الى رقاقة تحكم في أعلى الرأس  
تمنعني من التفكير ؟ 

من أنتم تقضمون أرغفة الحضارة  
وتلطخون المسات بالدم 

تلوثون بابل .. سومر .. وأشور ؟ 
أنتبهوا نحن هنا .. نحن موجودون 

الرمـق  حتـى  العـراق  نتنفـس  نحـن 
ألخيـر   ا

أنتبهوا فمرايا السماء 
ال تعكس وجوهكم 

خذوا نساءكم المصابات بالسواد  
خذوا أسلحتكم المحشوة بالخراب  

خذوا خمركم 

الذي اليشبه ما تقدمه ميزوري 
في حانات الخلود 

خذوا كل شيء وارحلوا 
فالمناخ في العراق اليائمكم 

فالمناخ عندنا 

تعبث األفكار في خاطري 
أتساءل : ال شيء .. 

سوى انني بعد طول انتظار 
أتساءل :أما زلت أيتها السنابل 

في هذا الربيع زاهية ؟ 
أما زال ذلك الكائن الصغير الملون 

الذي أسميناه معا 
آذار يدب على الدروب ؟ 

دروب الحقول الغًناء 
أما زالت اللقالق تعشعش فوق قبابك 

يا يعقوب المقطع ؟ 
أباقية بصمات العشاق الرقيقة 

في أزقة الشارع العام 
وهمسات الصبايا 

خلف األعمدة والجدران 
هل ما زال السنونو مع انثاه 

ينظف حبات نزقه 
على أرض الرواق ؟ 

فقط أتساءل .. 
هل كل شيء في مكانه ؟ 

هل أن أحدا مًس الذكريات ؟ 
هل أحدا قطع عنق الحكاية ؟ 

أم كل شيء انمحى 
ال أثر ...ال ذكرى... 

ال نبات... ال روح 
وبات الكون با لون 

حتى الصخور يا صاحبي 
تنأ لسمعنا ...أنها باتت نثار 

يا بئسنا حين تصبح أحامنا قاتمة 
تتوالى في كل ليلة على وسائدنا القلقة 

بئسنا ...فقد مًل مًنا صمتنا 
مًل مًنا حتى عجزنا

د. بهنام عطاالله

األدبية

زاهر دودا

عبد المسيح بدر حنو

صباح الكاتب

نبأ حسن الشمري

مخطوطة أخرى
من سيرتي الحربية

االنـتـظــــار قصة قصيرة بخــديــدا

إحتفلي يا متاحَف الشمِع بفجائعنا 
بألسنِة الناِر وزناخاِت األغنياِء 

 َ شـريَط  سـأقص  لسـانِك  راحـِة  فعلـى 
الطفولـِة علـى مقـاسِِ حدقاتـي وأخطـه 

!! الهزيمـِة  طاولـِة  علـى 
ألقـي بـِه علـى مسـاطِب أسـواقِِ الباعـِة 
المحظوظيَن وَسماِسـرِة السـوقِِ السوداِء 

/ البيضـاِء..ال فـرَق ..
انه حلمي األعرج

يمشي على عكازِة الهزائِم
وشرفات الغياِب 

مغاليق النشوِة 
تشهق في )مقرتايا(

)ربـان  مـن  بالقـرب  السـيدة(  أو)ديـر 
هرمـز(

يمتد مثَل غيمٍة 
)الشيخ متى( حطْت على أنفاسِِ

أو قايِة )إبن العبري( )1(
هابطة من نعش على راحِة يدي

فمنذ أن ولدْت أول كلمة
تركت هلعي فوَق سبطاناِت البنادق

وجزئياِت الحلم
أرخت للجروِح باغاتها

ألنني لم أَر سوى بريق الملح
يتكئ على أصابعي 

وكلما رأيتَك أقضم صدأ الزمان
أرتب عظاَم الموتى

تنفرط كلماِتي مثَل عزف نشاز
أما أنَت …

فيوم سلخوَك من بقاياَك 
وأخرجوَك من عقارِب قانون الوقِت

خارَج إطارِِ الساعِة
أبكاَك الوقت مثَل عويل الراجماِت

واصوات البنادق العوراء
مثَل شظايا تدنو مني / تلملم فوَضاَي

الجنـوِد  ناقـاِت  فـوَق  بهـا  وتلقـي 
ِة ر لمجنـز ا

محطـاِت  فـي  الرسـائل  تلقـى  كمـا 
ر نتظـا ال ا

والتوساِت في بريد قلم السرية الثانية
مثلـَك أيهـا الـورق الشـاحب فـي دفتـِر 

ذكـرى
أتلو سيرتي الحربية

أو...
مثلَك أيها الغارق في غياب المتاهات

يوَم طردوَك من جنِة الخراِب
حاصروَك باألساِك الشائكة

ومدافعِِ الهاونِِ وال... أر.. بي..جي 7
برطوباٍت تضج بعزلتَك

في )الفتحِة( أو …
متسـع  لـك  ليـس   )2( )كـودو(  فـوَق 

قـت للو
حيث وخزات الـ 106 الساخنة

عند لفِة )َكْرَدَمنْد( )3(
أو …

فوَق نقالِة األسماء 
جرحًا باردًا 

جرحًا ما زاَل يلملم خيباته
في مستشفى )ديانا( 

وما زاَل ‘يلقن األصدقاء
والشعراَء الملوثيَن بالقصائِد

درسًا في األرق الموبوء الساقِط 
في أرخبياِت ومتاهاِت القحطِ 

1984                                           
هوامش 

فـي  قديمـة  تاريخيـة  ألديـرة  أسـماء   )1(
بالعـراق.  نينـوى  محافظـة 

)2( و)3( أسـماء جبـال تقـع فـي كوردسـتان 
العـراق، منطقـة حـاج عمـران.

في مواســم الشقـــاء

ليتنا نعود الى اصولنا
الى بداياتنا الحيوانية !

بوجه الَتمّدن ليتنا صمدنا
وال تركنا الوصايا األرضية

أن ال نقاتل بعضنا
ال نشتهي الى حيواٍن مثلنا !

ال نحلف برأس َيشبهنا
ال نعبد .. ال نخضع .. ال ُنكّفر غيرنا

ثـم  والجيـوش  القصـور  نبنـي  ال  أن 
باألخـاق نتاجـر 

مـع  البنـوك  فـي  الشـرف  ونصـون 
اموالنـا

كـم ابتعدنـا عـن ذواتنـا واقتربنـا مـن 
الهـاك

بأوامـر شــرعيـــة، بتجـــارة وطنيـة 
يأتينـا المـوت 

انظـروا الـى الـدواب والـى الطيـور .. 
كل الطيـور

قوت يومها بيومها ُمَتخمة
بشريعتها متنعمة

ال تعـرض أعشاشـها للبيـع أو تسـتغل 
المنكـوب باإليجـار

سند ملك العقار بأفراخها الصغار
كل السماء لها وكل البحار

صادقة الحب متواضعة مع القرين
اء متماسكين اء والّضرِّ في الّسرِّ

في التربية والتعليم 
تجاهد تكافح الكبار

ُتخلد األموات بمواصلة النضال
تغّرد في كل صباح مع أول شعاع
وجودنا خالد وستصمد حضارتنا

سنبقى ننشد ونعلن
لنوقظ بصوتنا الجميل غيرة النيام

ليتنا صمدنا

مـــــــن أنـتـــــــم ؟

لم تهلك 
من ضمر السنين 

هي عبق المؤمنين 
الخالدين 

على السام حافتهأ
من أرض نينوى 
أرض اهلل االولى

رنت بأجراسها الترتيل 
األرض الخضراء 

الماء الجاري
أشجار الزيتون 

هي الماذ الوحيد
في أطيافهم شعار

الحياة تجمعنا 
ال نقتل ...النسلب... النهجر 

نحن في الحيا إال ضيوف 

عمر الصالح

الثالثـة  الذكـرى  علينـا  )مـرت 
إلجتيـاح عصابـات داعـش اإلرهابية 
وكانـت  عراقيـة،   محافظـات  عـدة 
األحـداث  مـن  لسلسـلة  بدايـة  تلـك 
الرهيبـة كالمجازرالدموية والتهجير 
وتفجيـر  اآلثـار  وتخريـب  والسـبي 
المـزارات المقدسـة الـى مـا النهايـة 
مـن األعمـال المريعـة التـي ال تخطر 
ببـال أحـد حتى في أسـوء الكوابيس. 
عـودة  لخبـر  فعـا  فرحـت  البارحـة 
الطفلـة )كرسـتينا( ألهلهـا بعد خطف 
دام لثـاث أعـوام . اتمنـى أن تطـوى 
هـذه الصفحـة القاسـية مـن التاريـخ 
بالخيـر  الجميـع  ينعـم  العراقـي وأن 

والسـام(. والمحبـة 
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اسعد عباس  صالح سركيس د.بهنام عطاالله
عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

االعالمــي  للتدريــب  االملانيــة  األكادمييــة 
للثقافــة  ســورايا  منظمــة  مــع  بالتعــاون 
ــة  ــن كتاب ــة ع ــة تدريبي ــت ورش ــالم أقام واالع
دلوفــان  املــدرب  بــارشاف  الخربيــة  القصــة 
بــرواري عــى قاعــة املنظمــة ولاليــام 5 و 6 و7 

.2017 حزيــران 
الناشــطات  مــن  عــدد  الــدورة  يف  وشــارك   
ــع  ــات املجتم ــن منظ ــباب م ــطني الش والناش

املــدين واملواقــع األلكرتونيــة .
ــى  ــهادات ع ــع الش ــدورة بتوزي ــت ال وأختتم
املشــاركات واملشــاركني يف الــدورة مــن قبــل 
ــب  ــوزاد بولــص ونائ رئيــس منظمــة ســورايا  ن

الرئيــس حبيــب حنــا يوســف واملــدرب الــدويل 
ــرواري . ــان ب دلوف

املشاركني:
1- رائدة ججي سامل.                

2- أشورينا ميخائيل ايشعيا. 
3- دانيال زهري أندراوس.

4- رنية يعقوب توما.
5- هدير صباح كوندا.

6- برناديت أسطيفان شعيا.
7- روزين جوبل عثان.

8- نينوى نادر مويش.

وصول وجبة ثانية من المسيحيين األسرى الذين حررهم الجيش العراقي من 
قبضة داعش من المدينة القديمة من الموصل...وهم كل من :

أدمون اسحق عوديشو بريخا
سمر يوسف عبد نعوم

سعد جمال سعيد بهنام مطلوب
تم تسليمهم لمركز شرطة الحمدانية في بغديدا ..

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 - 07706455661 
soraya_press@yahoo.com األيميل

غرزانيات

منــذ فتــرة بعيــدة وشــعبنا المســيحي فــي 
العــراق وخاصــة فــي ســهل نينــوى يســعى 
ــهل  ــي س ــة ف ــى محافظ ــى الحصــول عل إل
ــم  ــى إنشــاء أقلي ــم الســعي إل ــوى ومــن ث نين
ــدان  ــورايا ) الكل ــعبنا س ــي لش ــم ذات ذو حك
الســريان اآلشــوريين( فيهــا . فجــاء مؤتمــر 
لتحقيــق  لهــم  بروكســل فرصــة حقيقيــة 
ــذ  ــع والمســلوب من حلمهــم )حقهــم ( الضائ
أكثــر مــن 2000 عــام . وهــذه الفرصــة 
كادت تطيــر مــن بيــن أيديهم بســبب إعتكاف 
الحركــة  مثــل  الحضــور  مــن  بعضهــم 
الديمقرطيــة اآلشــورية )زوعــا( والبطريرك 
ــول  ــا أود أن أق ــس ســاكو وهن ــي لوي الكلدان
بعــض الكلمــات لزوعــا : إن إســتئثارك 
بالقــرار السياســي والحــل والربــط كما تشــاء 
طــوال هــذه المــدة مــن حياة شــعبنا لــم تجلب 
لنــا إال اإلنقســامات المتكــررة وإن عصر أن 
نكــون أهــل ذمــة لديــك أيضــًا قــد ولَّــى الــى 
غيــر رجعــة فأنــت التمثــل كل الشــعب بــل 
ــاك تنظيمــات  ــه فهن ــر من ــت جــزء صغي أن
وأحــزاب كثيــرة فــي شــعبنا وهنــاك أيضــًا 
الكاثوليكــي  بشــقيها  الســريانية  الكنيســة 
واألرثوذكســي . ونتمنــى منكــم و مــن غبطة 
البطــرك ســاكو أن تلحقــوا قطــار المطالبــة 
بحقــوق شــعبنا وأن التعرقلــوا هــذه المســيرة 
القوميــة والفرصــة األخيــرة للحصــول علــى 
حقوقنــا القوميــة قبــل فــوات اآلوان نعود الى 
ــان  ــواب البرلم ــن مــن ن المؤتمــر فالمتحدثي
األوربــي كانــوا واضحيــن فــي طروحاتهــم 
ونقاشــاتهم وخاصــة حمــل حــل المشــكلة 
ــا فالســيد  ــا ورجــال دينن ــا وأحزابن لتنظيماتن
الرس ادتكســون ممثــل الحــزب الديمقراطي 
المســيحي الســويدي فــي البرلمــان األوربــي 
للحضــور  كامــه  موجهــًا  حرفيــًا  قــال 
المســيحي العراقــي : مســتقبلكم يجــب أن 
تحــددوه أنتــم وليــس نحــن . وقالــت الســيدة 
ــي  ــان االورب ــي البرلم ــة ف ــس اإليرلندي كين
أيضــًا : إن الحلــول ممكنــة ولكــن يجــب 
أن تأتــي مــن صاحــب المشــكلة . الموقــف 
ــرًا  ــه اليبشــر خي ــي الغامــض كعادت األورب
أبــدًا بوضــع حــل المشــكلة علــى أكتــاف 
المســيحيين وكأن للمســيحيين قــوة عســكرية 
ــم  ــم وأقليمه ــرة لترســم حــدود محافظته كبي
ويؤمــن حقوقهــم المشــروعة والضائعــة بين 
األقليــم والحكومــة المركزية ولــو كان األمر 
باألســاس بأيديهــم لمــا حضــروا مؤتمــر 
بروكســل ؟؟؟ّ؟!!! نتمنــى أن يعــي شــعبنا 
هــذه المرحلــة الدقيقــة والصعبــة التــي يمــر 
ــة  ــة الضيق ــات الحزبي ــع النزاع ــا ووض به
جانبــًا وعــدم التلهــي بالقشــور وبالمناصــب 
والكراســي والمــال وأن تتكاتــف كل الجهــود 
إلســتحداث محافظــة خاصــة بنــا فــي ســهل 
نيننــوى ومــن ثــم إنشــاء أقليــم خاص حســب 
الدســتور العراقــي ويتحقــق حلمنــا الضائــع 
ــات الســنين . وأتمنــى مــن الشــعب  ــذ مئ من
الكــردي والعربــي فــي العــراق أن يتفهمــوا 
موقفنــا ومطالبتنــا بمحافظــة ومــن ثــم أقليــم 
وحكــم ذاتــي وهــذا مــن حقنــا المشــروع فمــا 
تطالبــوه لكــم مــن حقــوق طالبــوه لنــا أيضــًا 
فنحــن الشــعب األصيــل فــي هــذه المنطقــة 
ولســنا دخــاء ؟؟؟!!! وبإنتظــار تحقيق الحلم 
الضائــع أو ضيــاع الفرصــة األخيرة لشــعبنا  

أتمنــى لكــم كل الخيــر

 جورج غرزاني – ناشط سرياني

مؤمتر بروكسل 
والفرصة األخرية 

هذا الرجل الطاعن في السن ليس داعشي. وليس من القرون الوسطى، بل 
رجل مسيحي كان أسيرا لدى دولة الخرافة االجرامية، في احدى سراديب 

المستشفى الجمهوري في الساحل االيمن من الموصل.
موسى خضر ابلحد... من اهالي بعشيقة.

زار منظمة سورايا الكاتب الكبير يعقوب افرام منصور واهدى نسخة من 
كتابه )األماني واألهواء بين الدين والدنيا( الى رئيس ومدير تحرير جريدة 

سورايا.. شكرا للكاتب الكبير والى المزيد من االبداعات والعمر المديد
هيئة تحرير جريدة سورايا 

»صبيحة يوسف توما« ناجية اخرى 
من برطلة ومن المحررات ايضا

 من سجن داعش في الموصل     

الوجبة األولى من المسيحيين 
المختطفين لدى داعش، حيث تم 
تحريرهم اول امس الجمعة في 
المستشفى الجمهوري بالموصل

  األكاديمية االلمانية للتدريب 
تقيم ورشة صحفية في 

منظمة سورايا 


