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نوزاد بولص الحكيم

سورايا: لؤي فرنسيس
الحكوميـة  الدوائـر  جميـع  تباشـر  غـدا 
دوامها في تللسقف،جاء ذلك في االجتماع 
االخيـر الـذي عقـده السـيد عصمـت رجـب 
للحـزب  عشـر  الرابـع  الفـرع  مسـؤول 
السـيد  مـع  الكوردسـتاني  الديمقراطـي 
عبـد السـام رئيـس مجلـس القضـاء ومديـر 
وحضـور  البلديـة  ومديـر  تلكيـف  شـرطة 
مسـؤول  مـزوري  الديـن  محـي  الشـيخ 
قرياقـوس  ناطـق  والسـيد  الفـرع  عاقـات 
الرابـع عشـر  للفـرع  العاملـة  الهيئـة  عضـو 
كاك  تلكيـف  محليـة  لجنـة  ومسـؤول 

يلـدا.
مـع  الحقيقـة  جريـدة  اسـرة  لقـاء  وفـي 
السـيد عصمـت رجـب حـول االجتمـاع قال :
الـى  االهالـي  جميـع  عـودة  مـع  نحـن 
مناطقهـم لتخفيـف معانـاة النـزوح عنهـم.
مجلـس  رئيـس  السـيد  توجيـه  تـم  وقـد 
شـعبان  السـام  عبـد  السـيد  القضـاء 
الدوائـر  جميـع  تبليـغ  فـي  دوره  لممارسـة 
داخـل  مـن  عملهـم  لممارسـة  الحكوميـة 
قصبـة تللسـقف ، فمديريـة التربيـة عليهـا 

للحـزب  عشـر  الرابـع  الفـرع  مسـؤول  قـال 
السـاتر  عـن  الكوردسـتاني  الديمقراطـي 
الـذي تـم انشـاؤه فـي مناطـق سـهل نينـوى .
بعد أن كثر الحديث عنه واستغله البعض 
االقليـم  لحكومـة  ويسـيء  لينتقـص 
والحـزب الديمقراطـي الكوردسـتاني،بينما 

راح البعـض يتظاهـر مـن أجـل إزالتـه.
حيـث قـال السـيد عصمـت رجـب : نحـن ال 
نمـارس الخـداع والتضليـل بحـق أحـد وال 
يليق بنا هذا،لذا نعمل بشفافية وسياستنا 
واضحـة سـيما فـي هـذه المرحلـة، كوننـا 
اسـتثنائية  وظـروف  طارئـة  بحالـة  نمـر 

الجميـع. لـدى  معلومـة 
وتابـع القـول: ولمـن اتهـم حكومـة اإلقليـم 

بعـزل المناطـق فـي سـهل نينـوى فهـل كان 
حـزام بغـداد لعـزل بغـداد عـن العـراق، الـم 
علـى جميـع  السـاتر موجـودا  هـذا  يكـون 
االراضـي  تحريـر  قبـل  البيشـمركة  حـدود 
التي تم تحريرها مؤخرا في سـهل نينوى؟ 
بغـداد  بيـن  االخيـرة  االتفاقيـة  فـي  حيـث 
واربيـل وضعـت الخطـط العسـكرية ووزعت 
المهام القتالية مقسمة بين جميع القوات 
االمنيـة ورسـمت المناطـق لتحـرك جميـع 
المعطـات  المهـام  حسـب  كا  القـوات 
لهمـا ، وكان للبيشـمركة مناطقهـا فمـن 
والمناطـق  نفسـها  حمايـة  تعـزز  ان  حقهـا 
وضـع  او  بسـاتر،  كان  ان  بهـا  المكلفـة 
امكانياتهـا  العسـكرية بحسـب  المعـدات 

وخططهـا باتفـاق قادتهـا بحسـب مايرونـه 
مناسـبا .

عاقـة  لـه  ليـس  الموضـوع  ان   : موضحـا 
شـيء  الن كل  الشـبك،  مناطـق  بتقسـيم 
المعلـوم  ومـن  المعركـة،  يخـدم  ان  يجـب 
بـان هنـاك اماكـن مازالـت موبـوءة بفكـر 
داعـش االرهابـي، وان وضـع السـواتر لفصـل 
المناطـق عـن بعضهـا حالـة تضعـف تواصـل 
االخريـن  مـع  داعـش  فكـر  يحمـل  مـن 
االرهابـي  داعـش  فكـر  بـان  نعلـم  كوننـا 
يشـبه مرض السـرطان وانتشـاره خطر على 

المنطقـة.
مشـيرا الـى ان : البيشـمركة كانـت قـد 
الحتـال  االول  اليـوم  منـذ  سـاتر  حفـرت 
حمايـة  بهـدف  للموصـل  االرهابـي  داعـش 
حمايتهـا  تحـت  كانـت  التـي  المناطـق 
بحسـب  تتغيـر  السـاتر  لهـذا  والمواصفـات 

. العسـكرية  الحاجـة 
الفتـا الـى ان : مواصفـات هـذا السـاتر هـي 
مواصفـات سـاتر عسـكري حقيقـي لكـي 
المناطـق  فـي  البيشـمركة  اليتمركـز 
القرى،ولابتعـاد  مـن  ويخرجـون  الماهولـة 
عـن عسـكرة الشـارع المدنـي داخـل القـرى 
والمـدن ، لذلـك وجـب بنـاء مواقـع وربايـا 

عليـه.
مؤكـدا : ان الرئيـس بارزانـي فـي جميـع 
خطاباتـه ولقاءاتـه يذكـر الكـورد الشـبك 
بانهم في قلب كوردسـتان وليس علينا ان 
نعتبـر هـذا السـاتر تقسـيم سياسـي كـون 
حدود كوردسـتان سـوف يقررها االسـتفتاء 

للمناطـق خـارج ادارة اإلقليـم.

بلديـة  ومديريـة  المـدارس  تاهيـل  اعـادة 
ودائـرة  واجباتهـا  ممارسـة  عليهـا  تلكيـف 
المركـز  تاهيـل  العـادة  نينـوى  صحـة 
للقريـة  اسـعاف  سـيارة  وارسـال  الصحـي 
وتوجيـه قـوات االسـايش االبطـال لتسـهيل 
المـاء  دائـرة  ،واسـتنفار  المواطنيـن  عـودة 

مـع  العمـل  لتسـريع  الكهربـاء  ودائـرة 
قاضـي  ووجـود  تلكيـف  شـرطة  تكليـف 
تقديـم  لغـرض  القريـة  فـي  محكمـة 
االرهابـي  داعـش  تنظيـم  ضـد  الدعـاوي 

االهالـي. قبـل  مـن  المجـرم 
مبروك ألهالي تللسقف العودة والبناء.  

بـدأت صبـاح يـوم الجمعـة 2 كانـون االول 
الدولـي  ظبـي  ابـو  مؤتمـر  اعمـال   2016
المهـدد  الثقافـي  التـراث  علـى  للحفـاظ 
بالخطـر فـي مناطـق الصراعات، بمشـاركة 
وفـود عالميـة مـن 44 دولـة وفـي مقدمتهـا 
السـيد  القـى  حيـث  الفرنسـية  الحكومـة 
فرانسـوا  الرئيـس  ممثـل  النكـو  جـاك 
افتتـاح  فـي  بالمناسـبة  كلمـة  هوالنـد 
الشـيخ  سـمو  ممثـل  بعـد كلمـة  المؤتمـر 
دولـة  عـن  نهيـان،  آل  زايـد  بـن  محمـد 
االمـارات العربيـة المتحـدة وايضـا السـيدة 
لمنظمـة  العامـة  المديـرة  بوكوفـا  ايرينـا 
االمـم المتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم 
هـذا  برعايـة  قامـوا  الذيـن  )اليونسـكو(، 

المؤتمـر.
  والقـى السـبت غبطـة البطريـرك سـاكو 
كيفيـة  عـن  كلمـة  المشـاركين  امـام 
والمسـيحي  العراقـي  التـراث  حمايـة 
وجوامـع  وكنائـس  ومبـان  مواقـع  مـن 
المهتمـة  الـدول  وسـيدعو  ومخطوطـات 
بالتـراث الـى المسـاهمة فـي توثيـق وحفـظ 

يوحنـا  المطـران  األخيـرة  االونـة  فـي  زار 
الموصـل  أسـاقفة  رئيـس  موشـي  بطـرس 
للسـريان  وكوردسـتان  وكركـوك 
بالرئيـس  والتقـي  أوربـا  الكاثوليـك 
الفرنسـي فرانسـوا هولنـد . وحـول الزيـارة 
مناقشـتها  تـم  التـي  المهمـة  والنقـاط 
فـي  األخيـرة  جولتنـا  أثنـاء  سـيادته  قـال 
أوروبـا، كان لنـا الشـرف أن نلتقـي بدولـة 
الرئيـس فرانسـوا هولنـد رئيـس دولة فرنسـا 
المتضامنـة معنـا، ودار الحديـث بيننـا حول 
بلداتنـا،  تحريـر  بعـد  منطقتنـا  مسـتقبل 
حـل  الـذي  الدمـار  حجـم  لدولتـه  وبينـا 
التـي  الـدور  وخاصـة كثافـة  بلداتنـا،  فـي 
الرعـب  الـذي خلـق  أحرقهـا داعـش، األمـر 
فـي  عزيمتهـم  وأهبـط  أبنائنـا  نفـوس  فـي 
العـودة إليهـا، حيـث وجـدوا فـي عملية حرق 
مسـتقبا.  فيهـا  لوجودنـا  تهديـدا  دورنـا 
وعليـه طلبنـا مـن دولتـه أن يسـعوا جهدهـم 
لمناطقنـا،  الحمايـة  تأميـن  علـى  للعمـل 

االصيـل،  العراقـي  التـراث  هـذا  وصيانـة 
المحتلـة  المناطـق  تحريـر  بعـد  خصوصـا 
مـن العصابـات االرهابيـة التـي نفوذهـا لـن 
تفكيـك  الن  عسـكريا  بدحرهـا  ينتهـي 

طويـا. زمنـا  يتطلـب  ايديولوجيتهـا 

وتقديـم ضمانـات لنـا، وإصـدار قـرار دولـي 
الـدول  قبـل  مـن  محميـة  مناطقنـا  يجعـل 
المتحالفـة. فأبـدى دولتـه اسـتعداده للعمـل 
الشـديدة  رغبتـه  لنـا  مؤكـدا  بوسـعه،  مـا 
لبقائنـا فـي مناطقنـا، مـع دعمـه الكامـل 
الجمعيـات  مسـؤولي  مـع  لقائنـا  لنا.وفـي 
فرنسـا  فـي  كان  إن  الكبيـرة،  المانحـة 
علـى  رغبتهـم  لنـا  أكـدوا  ألمانيـا،  فـي  أو 
مواصلـة دعمهـم المـادي لنـا، وقـد وضحنـا 
لمناطقنـا  الحمايـة  تأميـن  بعـد  أنـه  لهـم 
تأتـي الحاجـة بالدرجـة األولـى إلـى تأميـن 
الخدمـات الضروريـة مـن المـاء والكهربـاء 
ثـم  األخـرى،  الخدميـة  المشـاريع  ومـن 
أبنائنـا،  القيـام بإعـادة بنـاء وتأهيـل بيـوت 
بذلـك،  القيـام  مـن  ماديـا  تمكنهـم  لعـدم 
وذلـك  فيهـا،  والعيـش  اسـكانهم  لتسـهيل 
قبـل العمـل علـى بنـاء وتأهيـل كنائسـنا، إذ 
ال معنى من تأهيل كنائسـنا ما لم يكن 

بلداتنـا. فـي  سـاكنون  مؤمنـون  هنـاك 

بدء اعمال مؤتمر ابو ظبي الدولي 
بمشاركة غبطة البطريرك ساكو

ال معنى من تأهيل كنائسنا ما لم يكن 
هناك مؤمنون ساكنون في بلداتنا

المطران بطرس موشي 

الى أهالي تللسقف.. 
عودوا الى دياركم.. البلدة تنهض من جديد

   عصمت رجب.. 
حدود كوردستان سوف يقررها اإلستفتاء 

للمناطق خارج إدارة اإلقليم 
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تقرير / مهند االومري 
اعـداد النازحيـن بلغـت اكثـر مـن 85 الـف 
نـازح منـذ بـدء عمليـات تحريـر نينـوى الـى 
العراقيـة  الحكومـة  مـن  ومانـراه  اليـوم 
هـي فقـط اعـان عـن اعـداد النازحيـن. فـا 
خدمـات ال مسـاعدات تصـل النازحيـن فـي 
اال  العراقيـة  الحكومـة  قبـل  مـن  الخيـم 
الشـيء القليـل عـن طريـق ماتسـمى بـوزارة 
الهجـرة والمهجريـن والـكل يتسـاءل ايـن 
العـام  ونصـف  عاميـن  منـذ  التجـارة  وزارة 
نينـوى  عـن  منقطعـة  التموينيـة  والمـواد 
االن  نينـوى  اهالـي  تعويـض  اليتـم  لمـاذا 
مـن  هـي  التـي  المـواد  هـذه  عليهـم  وتـوزع 
حكومـة  ميزانيـة  وايـن  مسـتحقاتهم 
نينـوى لمـاذا الخيـم لـم تكـن بالمسـتوى 
المطلوب. فمع ازدياد موجة البرد القارص 
الـذي تعـرض لهـا العـراق زادت مـن معانـاة 
فـي  المخيمـات،  داخـل  النازحيـن  مئـات 
وانقطـاع  الوقـود  فـي  الحـاد  النقـص  ظـل 
وان  الغذائيـة  والمـواد  الكهربائـي  التيـار 
بكاملـه  الليـل  يقضـون  األسـر  غالبيـة 
الوقـود  و  االغطيـة  نقـص  جـراء  نـوم  دون 
العاتيـة  والريـاح  االمطـار  موجـة  وتسـببت 
فـي مخيمـات الخـازر وحسـن شـام وجدعـة 
خـال اليوميـن الماضييـن بانهيـار العديـد 
مـن الخيـم اضافـة الـى تسـرب الميـاه الـى 
ام  النازحـة  وتقـول  كثيـرة.  خيـم  داخـل 
محمـد فـي مخيـم جدعـة : نعاني من البرد 
والعاصفـة ومـن ميـاه االمطـار الـى تسـربت 
الـى داخـل الخيـم، كمـا ان طـرق المخيـم 
غيـر المعبـدة تحولـت الـى طـرق موحلـة مـا 
النـازح  وقـال  الخيـم.  مـن  الخـروج  يصعـب 
عبدالله حازم في مخيم جدعة الذي كان 
اسـقطتها  التـي  خيمتـه  بترميـم  مشـغوال 
الماضيـة  الليلـة  خـال  القويـة:  الريـاح 
هطلـت امطـار غزيـرة، ودخلـت الميـاه الـى 
الخيمـة التـي حولـت ارضيتهـا الـى بركـة 
مـن الوحـل، كمـا ان الطـرق فـي المخيـم 
تسـاءلت  بينمـا  واالوحـال.  الميـاه  تغمرهـا 
الموصـل  مـن  بيـت  ربـة  الجبـوري  وضحـى 
التـي  المليـارات  »ايـن  الخـازر  مخيـم  فـي 
والحكومـة  البرلمـان  قبـل  مـن  تخصـص 
ايـن  النازحيـن،  وايـواء  لمسـاعدة  العراقيـة 

واجبـات  عليهـم  كانـت  مثلمـا  العراقيـة 
وجامعتـه  وبيوتـه  أموالـه  تـرك  وأغلبهـم 
ومسـتقبل  ومسـتقبله  ومدرسـته  وكليتـه 
والدولـة  آمنـة،  أرض  إلـى  وصـوال  أبنائـه 

بتطهيـر كامـل البلـدة.
أيضا ولنفس السبب أعاه لم نتمكن من الوصول 

الـى ديـر مار أوراها.
وقـدم السـيد صفـاء اليـاس شـرحا حـول مهـام قـوات 
قـوات  مـع  يتواجـدون  حيـث  حاليـا  نينـوى  سـهل 
بيـن  الموجـود  األمامـي  السـاتر  علـى  البيشـمركة 

وباطنايـا. تلكيـف 
واالعـام  للثقافـة  سـورايا  منظمـة  تتابـع  وسـوف 
وجريـدة سـورايا جميـع التطـورات فـي مـدن وبلـدات 
سـهل نينـوى المحـررة ومـن المؤمـل أن تبـدأ الدوائـر 
تللسـقف  بلـدة  فـي  أعمالهـا  بمباشـرة  الحكوميـة 
التابعـة لقضـاء تلكيـف هـذا االسـبوع لتأهيـل هـذه 

المناطـق وعـودة االهالـي الـى بلـدة تللسـقف .

تكـون قـد أعـدت العـدة مسـبقا لمعالجـة 
إلـى  المخيمـات  تتحـول  أن  األمـر ال  هـذا 
والنـواب  والمسـؤولين  للـوزراء  معـارض 
المجلـس  واعضـاء  المحافظـة  ومسـؤولي 
النازحيـن  بمعانـات  والمتاجـره  للتصويـر 
وتمثيليـات  ومسلسـات  فصـول  وإنهـاء 
الغـذاء  وسـال  الغذائيـة  المـواد  توزيـع 
التـي ال تكفـي شـخصين لوجبـة واحـدة ، 
أمـا أهلنـا المتعبيـن مـن شـدة بـرد الخيـام 
والمتوشـحين بغزارة المطر فلم يسـتفيدوا 
مـن هـذا األمـر ولـن يسـتفيدوا منه مادامت 
 .. الصحيـح  بشـكلها  تعالـج  ال  األمـور 
أو  دولـة  مـن  اسـتجداء  ليسـت  التبرعـات 
العـراق  أبنـاء  النازحـون  أحـد  أو  شـركة 
ليسـوا بحاجـة إلـى كذابيـن ومسـتعرضين 
مسـاعدات  أو  خيمـا  منهـم  ينتظـروا  كـي 
أو أمـور تعينهـم وتقـي أطفالهـم وشـيوخهم 
الشـتاء  بـرد ومطـر  وعجائزهـم ومرضاهـم 
.. وطالـب الناشـطون ان تتذكـر حكومـة 
نينوى حال الفقراء والمساكين النازحين 
االن فـي المخيمـات ومـا ياقونـه مـن شـدة 
البـرد وقسـوته ومسـاعدتهم بقـدر مـا يدفـع 
عنهـم اذى البـرد مـن لبـاس وكسـاء وغطاء 

وغـذاء.

ناشـطون  اطقلهـا  التـي  الحملـة  وصلـت 
لاسـر  المسـاعدات  مـن  المزيـد  لجلـب 
التـي تسـكن الخيـم ايـن حكومـة نينـوى 
فـي  النازحـات  احـدى  وقالـت  المحليـة؟« 
اسـمها.  عـن  تكشـف  لـم  التـي  المخيـم 
علـى  )سـلم  العراقيـة  باللهجـه  عبـاره 
حكومة نينوى اذا شـفتهم( وجاءت موجة 
االمطـار والثلـوج االخيـرة لتزيـد من معاناة 
المـواد  شـحة  يواجهـون  وهـم  النازحيـن 
الغذائيـة والوقـود. حيـث انتقـد العديـد مـن 
يسـكنون  الذيـن  الموصلييـن  النازحيـن 
الحكومـة  »تجاهـل«  النـزوح،  مخيمـات 
ظـل  فـي  لهـا  يتعرضـون  التـي  للمعانـاة 
تضـرب  التـي  البـرد  وموجـة  العاصفـة 
مطالبيـن  االيـام،  هـذه  والمنطقـة  البـاد 
تجـاه  مسـؤوليتها«  بـ«تحمـل  الحكومـة 
النازحيـن بتقديـم الحاجـات األساسـية فـي 
هـذه الظـروف الجويـة القاسـية، و مناشـدة 
المنظمـات الدوليـة والمحليـة إلـى تقديـم 
العـون ومسـاعدة العوائـل التـي تضـررت مـن 
رئيـس  الدوبردانـي  شـيروان  ويـرى  النـزوح 
شـبكة منظمـات نينـوى ، ان »الحكومـة 
وان  النازحيـن  إعانـة  فـي  فشـلت  العراقيـة 
المسـتوى  الـى  ترتقــــــــــي  ال  المخيمــــــــــات 
والطمـوح الـذي كان البـد ان يكـون فـان 
وعـدم  االساسـية  المسـتلزمات  وجـود  عـدم 
المطلـوب،  بالشـكل  المخيمـات  اكتمـال 
بـدد كل فـرص نجاتهـم فمـا الـذي يمكن 
ان يحـدث السـر واطفـال يفترشـون االرض 
توقـض  ان  البـد  حـاالت  الكارثـة؟  غيـر 
الضميـر النائـم لـدى كل مـن لديـه قـرار 
مـن  نزحـت  التـي  االسـر  تخليـص  فـي 
بطـش داعـش الـى المخيمـات للبحـث عـن 
بـان  درايـة  علـى  تكـن  لـم  التـي  االمـان 
وكمـا  فيهـا«.  سـينتظرهم  والبـرد  الجـوع 
هـو معـروف ان المحافظـات الشـمالية فـي 
االمطـار  بكثافـة  تتميـز  الشـتاء  فصـل 
اثـر  لـه  سـيكون  الـذي  الثلـوج  وتسـاقط 
الناشـطون  المخيمـات وناشـد  سـلبي علـى 
األغطيـة،  بتوفيـر  االنسـانية  المنظمـات 
وقـود  توفيـر  بجانـب  للنازحيـن  والغـذاء 
التدفئـة فنازحـو نينـوى هـم ايضـا مـن أبناء 
الشعب العراقي ولهم حقوق على حكومة 

باسم روفائيل/ سورايا-خاص
الحكيـم  بولـص  نـوزاد  واإلعامـي  الصحفـي  قـام 
باسـم  واإلعامـــــي  سـورايا  جريـدة  تحريـر  رئيـس 
روفائيـل مديـر موقـع تللسـقف وبرفقـة مسـؤول قـوات 
سـهل نينـوى NPF السـيد صفـاء اليـاس وعـدد مـن 
إلـى بلدتـي تللسـقف  القـوات بزيـارة تفقديـة  أفـراد 

المحـررة. وباطنايـا 
واطلـع الوفـد علـى الـدور السـكنية المتضـررة فـي 
البلـدة,  وشـوارع  أزقـة  فـي  الدمـار  وحجـم  تللسـقف 
التعـرض  حـول  شـرحا  اليـاس  صفـاء  السـيد  وقـدم 
 2016  /5/3 فـي  تللسـقف  بلـدة  علـى  األخيـر 
ومشـاركة قوات سـهل نينوى مع قوات البيشـمركة 

البلـدة. داخـل  دارت  التـي  المعـارك  فـي 
ثـم انتقـل الوفـد إلـى بلـدة باطنايـا وشـاهد حجـم 
الدمـار الهائـل للبلـدة حيـث مايقـارب 75% مـن بيـوت 

البلـدة مدمـرة او متضـررة.
العبـوات  مـن  كبيـر  عـدد  شـوهد  الطريـق  وفـي 
الناسـفة التـي تـم إبطـال مفعولهـا مـن قبـل هندسـة 
المجـاورة  المنـازل  مـن  عـدد  وشـوهد  البيشـمركة 
لبعضهـا بمـا يتجـاوز 4 او 5 منـازل مدمـرة بالكامـل 

الحجـارة. مـن  أنقـاض  والتـي أصبحـت مجـرد 
واقتصرت الجولة على شـارع واحد في بلدة باطنايا 
ولـم نتمكـن مـن التجـوال فـي بقيـة المناطـق لعـدم 
كثيـرة  عبـوات  توجـد  حيـث  اآلن  لحـد  تطهيرهـا 
منتشـرة داخـل البلـدة باإلضافـة الـى دور مفخخـة, 
لتقـوم  البيشـمركة  هندسـة  مفـرزة  انتظـار  ويتـم 

الموضـوع  بهـذا  وأخيـرا  أوال  المعنيـة  هـي 
فـي  حـدث  فيمـا  الرئيـس  المسـبب  ألنهـا 
سـيحدث  ومـا  ألبنائـه  حـدث  ومـا  نينـوى 
وأن  الموصـل  ألبنـاء  وتحديـدا  مسـتقبا 

هل الحكومة على علم ان هناك نازحين في الخيام؟ 

سورايا توثق جرائم داعش في قرية باطنايا المحررة
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موفق حـداد

فـارس  وليـد  البترونيـة  غومـا  بلـدة  ابـن  غـادر  عندمـا 
لبنـان قبـل سـتة وعشـرين عامـا الـى الواليـات المتحدة 
مرحلـة  فـي  لتـوه  دخـل  قـد  وطنـه  االميركيـة كان 
وصايـة سـورية طويلـة وقاسـية امتـدت لعقـود. اسـتثمر 
طـوى  ان  بعـد  حياتـه  مـن  الضائـع  الزمـن  الرجـل 
أحـوال  فـي  فخـاض  الوطـن،  أرض  الـى  عودتـه  آمـال 
االكاديميـة  الحيـاة  فـي  وتمـرس  واهوالهـا  السياسـة 
االميركيـة محاضـرا فـي جامعـات واشـنطن وفلوريـدا 
قبـل ان يصبـح عميـدا وباحثـا ومحلـا اسـتراتيجيا ثـم 
مستشـارا سياسـيا للعديـد مـن المراكـز والمؤسسـات 

االعاميـة. والمحطـات  والدوليـة  المحليـة 
 

متخصص بالجماعات االرهابية
اسـتعمالها  واتقـن  المناسـبة  االدوات  فـارس  امتلـك 
بحثيـة  مؤلفـات  ولـه  عـدة،  لغـات  يجيـد  ببراعـة. 
وتياراتـه  االوسـط  الشـرق  ازمـات  تناولـت  ومرجعيـة 
الفكريـة وااليديولوجيـة. واختـص بفكـر الجماعـات 
قضايـا  فـي  قيمـة  آراء  ولـه  المتطرفـة،  الجهاديـة 
مكافحة اإلرهاب. تمكن وليد فارس خال السنوات 
يصبـح  أن  مـن  المتحـدة  الواليـات  فـي  قضاهـا  التـي 
مرجعـا هامـا لصنـاع القـرار االميركييـن فـي القضايـا 
المتعلقـة بالشـرق االوسـط. فجـذب محطـة »فوكـس 
نيـوز« ليصبـح فيهـا خبيـرا اساسـيا لشـؤون المنطقـة. 
واعتمدتـه لجنـة مكافحـة االرهـاب فـي الكونغـرس 

لديهـا. مستشـارا 

مستشار اممي
ليصبـح  االكاديمـي  تدرجـه  فـارس  وليـد  واصـل 
وأعرقهـا.  االميركيـة  الجامعـات  اهـم  فـي  بروفيسـورا 
البرلمـان  يطلعـون  الذيـن  الخبـراء  بيـن  مـن  هـو 
األوروبـي ومجلـس االمـن الدولـي ويقدمـون المشـورة 
بشـأن المسـائل المتعلقـة باالمـن الدولـي والمجتمعات 
الشـرق  فـي  والنزاعـات  والديموقراطيـة  المدنيـة 
االوسـط. كمـا يحاضـر فـي عـدد مـن وكاالت االمـن 

استشـارية  مجالـس  عـدة  ويـرأس  الوطنـي  والدفـاع 
اميـركا  فـي  والتطـرف  االرهـاب  بمكافحـة  معنيـة 

وأوروبـا. الشـمالية 
توقع البروفيسور اللبناني حصول ثورات الربيع العربي 
قبـل اندالعهـا عـام 2011 فـي كتابـه الثـورة القادمـة: 
النضـال مـن اجـل الحريـة فـي الشـرق االوسـط الصـادر 
عـام 2010. لفتـت مداخاتـه وافـكاره مرشـح الحـزب 
الجمهـوري ميـت رومنـي خـال االنتخابـات الرئاسـية 
عـام 2012 فعينـه مستشـارا لامـن القومـي فـي الحملـة 
االنتخابيـة. عـاد بعـد اربعـة اعـوام ليلعـب دورا بـارزا فـي 
حملـة الرئيـس الجمهـوري دونالـد ترامـب الـذي عينـه 
مستشـارا للشـؤون الخارجية ومكافحة االرهاب. فقام 
بجهـود جبـارة مكنتـه مـن حشـد اصوات االميركيين 
مـن اصـول شـرق اوسـطية واسـيوية وافريقيـة لصالـح 

برنامـج الرئيـس ترامـب. فسـجل مفاجئـة مدويـة فـي 
نسـب المقترعيـن مـن االقليـات لصالـح ترمـب.

 

رسول ترامب الى الشرق
أطـل فـارس عبـر مختلـف المحطـات ووسـائل االعـام 
العربية خال حملة ترمب، وكان الواجهة التي اعتمد 
عليهـا الرئيـس المنتخـب فـي التواصـل مـع الجمهـور 
العربـي وبلـدان الشـرق االوسـط، حيـث عـرض فـارس 
وعـود ترمـب االنتخابيـة ونوايـاه تجـاه قضايا المنطقة، 
مفسـرا ومحلـا ومبشـرا بعهـد أميركـي جديـد يضـع 
حـدا للفوضـى الواسـعة التـي خلفتهـا سـنوات حكـم 
ادارة الرئيـس بـاراك اوبامـا المتهمـة بالتخـاذل وضعـف 
الشـخصية القياديـة. ويبـدي البروفيسـور وليـد فـارس 
مـع  تتحالـف  صلبـة  اميركيـة  ارادة  لبلـورة  حماسـة 
دول المنطقـة لهزيمـة تنظيـم داعـش وتحجيـم النفـوذ 
االيرانـي وصـوال الـى اعـادة االسـتقرار المفقـود بأسـرع 

وقـت ممكـن.
ومـا  اللبنانيـة  الحـرب  بشـاعة  اختبـر  الـذي  فـارس 
جسـم  فـي  وانقسـامات  كبيـرة  نـدوب  مـن  خلفتـه 
المجتمع اللبناني، الهارب من نفوذ الوصاية الغريبة، 
والمغتـرب الـذي ارهقتـه مـرارة االقصـاء، اسـتطاع ان 
ويفتـح  امـا،  العميـق  السـواد  ذلـك  مـن كل  يصنـع 
جديـدة  مـرة  ليثبـت  المسـتحيات،  جـدار  فـي  كـوة 
للعالـم، ان اللبنانييـن مهمـا ضاقـت بهـم الدنيـا، فـي 
إمكانهـم ان يصنعـوا مـن عطائهـم وتفانيهـم وقدرتهـم 
علـى النهـوض مـن جديـد متسـعا الحامهـم على أرض 

الواقـع.

وآليـة  الكردسـتاني  للشـان  المتابعيـن  مـن  الكثيـر 
باالتفـاق  ملميـن  غيـر  ربمـا  اإلقليـم  رئيـس  انتخـاب 
الپارتـي  بيـن  سـاريا  مـازال  الـذى  االسـتراتيجى 
الكـردى  والـدور  اإلقليـم  قيـادة  آليـة  واالتحـاد حـول 

والكردسـتاني فـى بغـداد. هـذا االتفـاق منـح االتحـاد 
الجمهوريـة  رئاسـة  منصـب  الكردسـتانى  ألوطنـى 
والـذى تسـنمه وبجـدارة السـيد جـال الطالبانـى منـذ 
2004 ولغايـة وكعتـه الصحيـة، وفـى المقابـل انتخـب 
الشـعب الكردسـتانى الرئيس مسـعود البارزانى رئيسـا 

الفتيـة. للتجربـة  جديـرا  وراعيـا  لإلقليـم 
اليـوم وفـى الوقـت الـذى يعـرض الرئيـس وبـكل رحابة 
بديـل  لترشـيح  السياسـية  الكتـل  امـام  خيـارا  صـدر 
مؤقـت لرئاسـة اإلقليـم لحيـن االنتخابـات ، يجـب ان 
علـى  تفـرض  التزامـات  هنـاك سلسـلة  بـان  ننسـى  ال 
فـؤاد  الرئيـس  كتلـة  وخاصـا  السياسـية  الكتـل 
معصـوم وكتلـة النائـب الثانـى لرئيـس مجلـس النواب 
أرام شـيخ محمـد ايضـا بالتنحـي فـورآ الن مواقعهـم 
والتنـازل   ، للرئيـس  بالنسـبة  سياسـى  باتفـاق  جـاءت 
مـن قبـل الپارتـي لموقـع نائـب رئيـس مجلـس النـواب .
امـا بخصـوص المشـاكل االقتصاديـة .. اذ لـم يتخـذ 
رئيـس اإلقليـم اى مـن القـرارات التـى تخـص الشـأن 
اذ كل   ..... الحقـا  او  سـابقا  المالـى  أو  اإلقتصـادى 
شـخصيات  او  احـزاب  قبـل  مـن  مرشـحون  الـوزراء 
اسـماء  الحكومـة  ترفـع  وثـم  للحكومـة  سياسـية 
الوزراء للبرلمان للتصويت والموافقة على استيزارهم 
... وعلـى سـبيل المثـال رشـح الدكتـور أشـتى هورامـي 
وزيـر  لمنصـب  حاليـا(  والمنبـوذ  سـابقا  )المحبـوب 
وثـم   2006 أيـار  فـى  اإلقليـم  فـى  الطبيعيـة  المـوارد 
200٩ وأخيـرا 2012 وكل مـرة يصـوت عليـه البرلمـان 

... .. ولـم يعينـه الرئيـس  ويمنحـه الثقـة كوزيـر 
الشـركات  كافـة  مـع  النفطيـة  العقـود  تابعنـا  واذا 
علـى  فيـه  المعنيـة  اللجـان  او  البرلمـان  صـادق  اذ 
كافـة االتفاقـات والعقـود النفطيـة الموقعـة مـن قبـل 

الحكومـة والـوزارة .... وليـس رئاسـة اإلقليـم ... وفـى 
كافـة اللقـاءات التـى يسـتقبل فيهـا الرئيـس الوفـود 
االجنبيـة يؤكـد علـى ضـرورة مناقشـة كافـة األمـور 
مـن  والبرلمـان لكونهـا  الحكومـة  مـع  االقتصاديـة 
اختصاصهـم ... ولهـذا اجـزم ان مشـاكلنا االقتصاديـة 
مسـؤولية الجميـع بمـن فيهـم مـن صـوت فـى البرلمـان 

منـذ تأسيسـية ...
القـرار اإلقتصـادى الوحيـد الـذى اتخـذه رئيس اإلقليم 
بخصـوص الوضـع اإلقتصـادى المتـردي هـو تاسيسـه 
والتـى  )جاكسـازى(  اإلقتصـادى  اإلصـاح  للجنـة 
الزالـت تواجـه عقبـات كثيـرة فـى طريقهـا للنجـاح.

امـا بخصـوص األداء البرلمانـى وكمـا يحـاول البعض 
اإلقليـم  بـإدارة  الجديـر  الوحيـد  كالنظـام  تسـويقه 
بأسـلوب ديمقراطى، اذ فشـل فى هذا الهدف وبامتياز 
وكمـا جـاء علـى لسـان السـيد مـا بختيـار سـكرتير 
الكردسـتانى  ألوطنـى  لاتحـاد  السياسـى  المكتـب 
فـى كلمتـه امـام ملتقـى الشـرق األوسـط والمنعقـد 
بتاريـخ 2016/10/27 فـى اربيـل .. بـان البرلمـان مسـير 
المكاتـب  قبـل  مـن  كونتـرول(  ريمـوت   ( بعـد  عـن 
السياسـة والقيادات الحزبية )الغير منتخبة( من قبل 

الشـعب.
لـذا علـى الساسـة الذيـن يطالبـون بالنظـام البرلمانـى 
كنظام الحكم فى اإلقليم ترشيح أنفسهم لعضوية 
وتحمـل  القـرارات  واتخـاذ  فيـه  والتواجـد  البرلمـان 
مـن  كـوادر  قبـل  مـن  وليـس  بنفسـهم  المسـؤولية 
او اكثـر واسـتخدام هـذه  الثالـث  او  الثانـى  الصنـف 
الكـوادر ) كدمـى ( لتمريـر مخططاتهـم واجنداتهـم 
.. هكـذا برلمـان )مسـير( غيـر مؤهـل النتخـاب احـد.
الرئيس ملك للشعب .... وعلى الشعب انتخابه حصرآ.

بعـد أن تمكنـت قـوات الجيـش العراقـي والشـرطة 
االتحاديـة ورجـال البيشـمركة والحشـود بمختلـف 
تسـمياتها من تحرير بلدات شـعبنا في سـهل نينوى 
كان البد للنازحين من اتخاذ قرارهم بالعودة إلى 
الديـار تخلصـا مـن عـبء التشـرد فـي الكرفانـات 
ماديـا  كاهلهـم  أثقلـت  التـي  المؤجـرة  والبيـوت 
ومعنويـا فـي ظـل شـحة المداخيـل الماديـة وصعوبـة 
التأقلـم تمامـا مـع أماكـن إقامتهـم الحاليـة وتغيـر 
الوضع االجتماعي بالنسـبة للكثير منهم السـيما 
أغلـب  يجهلهـا  التـي  الكورديـة  اللغـة  موضـوع 
مـا  وهـو  اقليـم كوردسـتان  بلـدات  فـي  المقيميـن 
أمـر  وهـو  التعامـل  فـي  الصعوبـات  بعـض  يخلـق 
فقـد  األسـاس  هـذا  وعلـى  عليـه،  غبـار  ال  طبيعـي 
الديـار  إلـى  بالعـودة  الغالبيـة  لـدى  رغبـة  لمسـنا 
حتـى  السـكني  الوضـع  وتحمـل  لاسـتقرار  طلبـا 
في البيوت المهدمة ربما بدافع الحنين والمشـاعر 
المسـيحي  االنسـان  بهـا  يتحلـى  التـي  االنسـانية 
الـذي يفخـر بذكرياتـه مهمـا تقـادم عليهـا الزمـن، 
وبالـذات  أهلنـا  ينسـى  أن  المسـتحيل  شـبه  فمـن 
تعنـي  التـي  الروحيـة  الطقـوس  منهـم  الكهـول 
لديهم الكثير وتشـكل مفصا مهما في حياتهم 
اليوميـة، وفـور التحريـر توجـه المسـؤولون والقـادة 
الروحيـون والسياسـيون واالداريـون وحشـود ممثلـي 
منظمـات المجتمـع المدنـي إلـى البلـدات المحـررة 
أصيبـت  التـي  الكارثيـة  الحالـة  علـى  واطلعـوا 
التحتيـة  بالبنيـة  حـل  الـذي  والدمـار  بلداتنـا  بهـا 
رغـم  بالنتائـج  مسـرورين  كانـوا  جميعـا  لكنهـم 
وجـود  علـى  مدمـرة  بلـدة  مفضليـن  ماديـا  هولهـا 
لتنظيـم إجرامـي وحشـي فيهـا كمـا يقـول المثـل 
الشـعبي :) اللـي يشـوف المـوت يرضـى بالسـخونة( 
الفضائيـات  ومراسـلو  االعـام  وسـائل  واحتشـدت 
البلـدات  فـي  المتواجديـن  أفعـال  ردود  السـتطاع 
فكانـت  العـودة  مـن  موقفهـم  لبيـان  المحـررة 
االجابـات صادمـة تمامـا أظهـرت بمـا اليقبـل الشـك 
تشـتتا وتباعدا في الرأي وتناقضا في التصريحات، 
فمسـؤول يدعـو إلـى سـرعة العـودة واسـتغال الزمـن 
العـادة الحيـاة الـى هـذه البلـدات بينمـا يـرى آخـر 
أن تتأخـر العـودة لحيـن توثيـق الحالـة والحصـول 
علـى ضمانـات دوليـة بتوفيـر األمـان للعائديـن مـع 
توفيـر تعويضـات ماليـة يتمكـن فيهـا المواطنـون 
سـرق  ومـا  بيوتهـم  مـن  تهـدم  مـا  بنـاء  إعـادة  مـن 
مـن محاتهـم وممتلكاتهـم، عجبـي .. ألـم يخطـر 
المحالـة؟  قادمـة  العـودة  بـأن  السـادة  هـؤالء  ببـال 
ألـم يجتمعـوا لتـدارس الحالـة بعـد التحريـر؟ هـل 
فوجـئ المسـؤولون بعمليـة التحريـر أم أنهـم كانـوا 
يائسـين منهـا؟ هنـا تتكـرر حالـة مسـؤولي شـعبنا 
مـن تقاطـع واختـاف فـي الـرأي والقـرار وهـذا والله 
أمـر محـزن يدفـع ثمنـه المواطـن العـادي مـن أبنـاء 
ارادوا  ربمـا  بأشـخاص  ثقتـه  وضـع  الـذي  شـعبنا 
االسـتفراد بالقـرار أو لفـرض إرادة شـخصية وإلغـاء 
أو السـباب  والتعالـي  الغـرور  بـاب  ربمـا مـن  اآلخـر 
أن  مـن  أكبـر  العـودة  مسـألة  بحتـة،   شـخصية 
يتاعـب بهـا أفـراد معـدودون مهمـا بلغـت مكانتهـم 
السياسية واالجتماعية متجاهلين إرادة المواطنين 
ورغباتهـم والتحـاور معهـم بغيـة الوصـول إلـى القرار 
نـدوات  لعقـد  األوان  آن  لقـد  واألجـدى،  األصـح 
جماهيريـة مفتوحـة يسـمع فيهـا المسـؤول ويسـمع 
ويسـمع والبـأس باللجـوء إلـى الجهـات الحكوميـة 
لتكـون  الكنيسـة  الدوليةوالمراجـع  والمنظمـات 
لها مشـاركة ولو من باب تقديم النصح والمشـورة 
فموضـوع العـودة موضـوع تاريخـي وليـس نزهة أليام 
معـدودات وليأخـذ الموضـوع وقتـا مهما طال وصوال 
سـيتحمل  حينهـا  األفضـل   القـرار  علـى  للتوافـق 

كل مسـؤولية قـراره.. وللتاريـخ لسـان.

العودة بين االسراع 
والتريث

تجربة النظام البرلماني فشلت فى اإلقليم.. 
المطلوب نظام رئاسي منتخب من الشعب

    تحت هذا العنوان كتب فوزي فرنسو 
حريري مقاال بحث فيه شكل النظام الذي 

يليق باقليم كوردستان، والسيد فوزي 
شغل منصب وزير الصناعة في الحكومة 

االتحادية وهو نجل المناضل الكوردستاني 
الكبير وشهيد كوردستان فرنسو حريري.

البروفيسور اللبناني توقع 
حصول ثورات الربيع العربي قبل 
اندالعها عام 2011 في كتابه 

الثورة القادمة: النضال من اجل 
الحرية في الشرق االوسط الصادر 

عام 2010 

براء صبري

من هو وليد فارس... 
مستشار الرئيس 

ترامــب؟

,,

,,

,,

,,



2016                  4






 455www.sorayapress.com
info@sorayapress.com









 

( َالفي ٌْن . 053)  ˇ

كنون قدميا    

طــــــا مسوقــــــــــــــــا!!سر   

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًاًرا ، ِمن بًٌةر خٌوًرًرا
؟  رًةااٌيٌة دًع

؟وِاَمٌةي؟وَايَكًنا ˇ
ما بعد التحرير، هل من عودة ؟ 

 ومتى ؟ وكيف ؟

 

 سرجيس ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

ًبَةر خٌوًررًا دَدشًةا دنٌينٍوا ِمن َقّدم ... 
خذًٍبا ن وًما دخٍزيلّىُون بَنْي َعَمن ِم َيرًخا

بَيد  بًٌاوجًن وَفرَقعًةاه وَميقٌودٍْا دًبَةْي
يٌن ا وَاُخَةرٍةين ِشنٍِْمن ًبَةر و ،دًاِعش رىٌيبًًٌيا

 ًادًا يًوًما بًةوًةٌبٌوةًٌا، وَبنًطرًاسٌوًذٍيا 
وَىر  ،رًةادًع اٌيَمن بةًىوًياودخٌوًرًرا، 

ًىَدٌك ايّىٌيِون ّىوًا بكَليه ِمنًينٍْا بىًن سَفر 
ن ّىوًا َعل ًةوًةٌبٌوَةن ًكٌةِب سٌوًرًيا(د) َزٌبًنا

وجبًو ِمنًيًنا  طَرَةن ِمن ًمةًٌْوَةن كفٌيشٍْا،و
 خًبوًقا دٌيلي ِجليُوًنًيا)دفٌيدٍلا  (45د)

ِقرلٌي كٌةٌيٌبلٌي َومبٌو  (عمودي الصحفي
 ،كٍلى َعَمن مشٌيًخًياوِميٌن ًاَننًقًيا بٌوًقرًا 

ًلا :ًفيَشُخ،وًمااٌيٍلى َبقُوٍرا كل ًيو
ًلا كٌيَدّعُخ ... أزًَلن ًلا ،كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ

.واٌيّىًوا !!!كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ
ٍوا خٌوًرَرن ًىاٌيَمن ِبةبٌوًقَرن كل يًوًما )

َاٌةَرن َاؤًلًيا ِمن دِكَمرخقَلن  ًداِعش(ِمن)
اٌيّىًوا  4105ومَايٌك ًانٌي َيْوًمةًٌا ِمن َشّنًةا 

 رِبًزا،مبٌووردٌيًفا و َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا
وِمن ًبَةر ًادًا خٌوًررًا دبٍراٍلى وًىَدٌك كَليه 
أًنشٍْا فِؤخلّىُون وِاًلا ًما دخٍزلّىُون اٌيّىًوا 

بٍرًشا دأًنشٍْا  دنِفٍلى َرًبا اَممرًعًنا َوكمٌيًر
ًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا، َسَبب ن ًبَةر ًىٍدا ِمَبرٌيٍذا،

ِاًلا َىر َاُخيٌن ًفيَشخ شعٌيَةن،ددَشلعٌي َة
 ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن وًلٌيةًٌا بشًرًيا ددًاٍةا

 ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍياِمن ِمن جًًوٍيا  دَاٌةَرن 
ِان جَببٍْا َاو  (ُمخِلصونوَجّنًبٍذا مىٌومنٍْا )

عَليه ًوٍلا  َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،ا ٍعًدة ًٌ
دشٌوخَلفًةا دِذنَيه وَةمًخلًيَةْيه 

َخّد ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًًٌسًيا  ومٌوشَكخًةا
 رٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌاَشرٌيرًا ِمطل َدة

ًةا وًفسُوعًةا مٌودَرشًةا ِمطل شًري
دَعسق ًوةًٌا وِقطٍذا، وًىًنا قرًبًٌا ًلاٌيٍلا 
َبيًنٌة سٌوًذيٍْا ومٌوشلًمنٍْا َبسٌيمٍْا ِاًلا َعم 

اٌيٍلى َوذىٌيبًٌٍيا، ِاًلا  (متطرفون) سًوًفنٍْا
، كٌوًةشٍْا وِخذًيٍنا بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلًميًةا

وكَطلَبُخ ِمن كَليه ًةوًةٌبـٍـْا بًاٍدا َشّنًةا 
دةىًٍوا  جِلّنب دسوًذٍيا مشٌيًخيٍْا،دَذمًخا 
( صبورينوَنجٌيذ رٌوًخا )،َلخًددٍْا مَذمًخٍنا

 َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةًرن َاؤًلًيا ٍبيٌة وًمرًيا
بَشيًنا َامٌيًنًيا  سٌوًذٍيا كَليه َنىذٌين وَدعرٌي

وكَلن اٌيٌةَلن َسٌبرًا خَبْيًلًوَةن مًلٌةًوَةْيه، 
...وفٌوشٌون دَجيًسا عٌيرًًقًيا وٍفشَمرًجا

 بَشيًنا.

طــــــا مسوقــــــــــــــــا!!سر   

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًاًرا ، ِمن بًٌةر خٌوًرًرا
؟  رًةااٌيٌة دًع

؟وِاَمٌةي؟وَايَكًنا ˇ
ما بعد التحرير، هل من عودة ؟ 

 ومتى ؟ وكيف ؟

 

 سرجيس ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

ًبَةر خٌوًررًا دَدشًةا دنٌينٍوا ِمن َقّدم ... 
خذًٍبا ن وًما دخٍزيلّىُون بَنْي َعَمن ِم َيرًخا

بَيد  بًٌاوجًن وَفرَقعًةاه وَميقٌودٍْا دًبَةْي
يٌن ا وَاُخَةرٍةين ِشنٍِْمن ًبَةر و ،دًاِعش رىٌيبًًٌيا

 ًادًا يًوًما بًةوًةٌبٌوةًٌا، وَبنًطرًاسٌوًذٍيا 
وَىر  ،رًةادًع اٌيَمن بةًىوًياودخٌوًرًرا، 

ًىَدٌك ايّىٌيِون ّىوًا بكَليه ِمنًينٍْا بىًن سَفر 
ن ّىوًا َعل ًةوًةٌبٌوَةن ًكٌةِب سٌوًرًيا(د) َزٌبًنا

وجبًو ِمنًيًنا  طَرَةن ِمن ًمةًٌْوَةن كفٌيشٍْا،و
 خًبوًقا دٌيلي ِجليُوًنًيا)دفٌيدٍلا  (45د)

ِقرلٌي كٌةٌيٌبلٌي َومبٌو  (عمودي الصحفي
 ،كٍلى َعَمن مشٌيًخًياوِميٌن ًاَننًقًيا بٌوًقرًا 

ًلا :ًفيَشُخ،وًمااٌيٍلى َبقُوٍرا كل ًيو
ًلا كٌيَدّعُخ ... أزًَلن ًلا ،كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ

.واٌيّىًوا !!!كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ
ٍوا خٌوًرَرن ًىاٌيَمن ِبةبٌوًقَرن كل يًوًما )

َاٌةَرن َاؤًلًيا ِمن دِكَمرخقَلن  ًداِعش(ِمن)
اٌيّىًوا  4105ومَايٌك ًانٌي َيْوًمةًٌا ِمن َشّنًةا 

 رِبًزا،مبٌووردٌيًفا و َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا
وِمن ًبَةر ًادًا خٌوًررًا دبٍراٍلى وًىَدٌك كَليه 
أًنشٍْا فِؤخلّىُون وِاًلا ًما دخٍزلّىُون اٌيّىًوا 

بٍرًشا دأًنشٍْا  دنِفٍلى َرًبا اَممرًعًنا َوكمٌيًر
ًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا، َسَبب ن ًبَةر ًىٍدا ِمَبرٌيٍذا،

ِاًلا َىر َاُخيٌن ًفيَشخ شعٌيَةن،ددَشلعٌي َة
 ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن وًلٌيةًٌا بشًرًيا ددًاٍةا

 ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍياِمن ِمن جًًوٍيا  دَاٌةَرن 
ِان جَببٍْا َاو  (ُمخِلصونوَجّنًبٍذا مىٌومنٍْا )

عَليه ًوٍلا  َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،ا ٍعًدة ًٌ
دشٌوخَلفًةا دِذنَيه وَةمًخلًيَةْيه 

َخّد ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًًٌسًيا  ومٌوشَكخًةا
 رٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌاَشرٌيرًا ِمطل َدة

ًةا وًفسُوعًةا مٌودَرشًةا ِمطل شًري
دَعسق ًوةًٌا وِقطٍذا، وًىًنا قرًبًٌا ًلاٌيٍلا 
َبيًنٌة سٌوًذيٍْا ومٌوشلًمنٍْا َبسٌيمٍْا ِاًلا َعم 

اٌيٍلى َوذىٌيبًٌٍيا، ِاًلا  (متطرفون) سًوًفنٍْا
، كٌوًةشٍْا وِخذًيٍنا بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلًميًةا

وكَطلَبُخ ِمن كَليه ًةوًةٌبـٍـْا بًاٍدا َشّنًةا 
دةىًٍوا  جِلّنب دسوًذٍيا مشٌيًخيٍْا،دَذمًخا 
( صبورينوَنجٌيذ رٌوًخا )،َلخًددٍْا مَذمًخٍنا

 َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةًرن َاؤًلًيا ٍبيٌة وًمرًيا
بَشيًنا َامٌيًنًيا  سٌوًذٍيا كَليه َنىذٌين وَدعرٌي

وكَلن اٌيٌةَلن َسٌبرًا خَبْيًلًوَةن مًلٌةًوَةْيه، 
...وفٌوشٌون دَجيًسا عٌيرًًقًيا وٍفشَمرًجا

 بَشيًنا.

طــــــا مسوقــــــــــــــــا!!سر   

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًاًرا ، ِمن بًٌةر خٌوًرًرا
؟  رًةااٌيٌة دًع

؟وِاَمٌةي؟وَايَكًنا ˇ
ما بعد التحرير، هل من عودة ؟ 

 ومتى ؟ وكيف ؟

 

 سرجيس ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

ًبَةر خٌوًررًا دَدشًةا دنٌينٍوا ِمن َقّدم ... 
خذًٍبا ن وًما دخٍزيلّىُون بَنْي َعَمن ِم َيرًخا

بَيد  بًٌاوجًن وَفرَقعًةاه وَميقٌودٍْا دًبَةْي
يٌن ا وَاُخَةرٍةين ِشنٍِْمن ًبَةر و ،دًاِعش رىٌيبًًٌيا

 ًادًا يًوًما بًةوًةٌبٌوةًٌا، وَبنًطرًاسٌوًذٍيا 
وَىر  ،رًةادًع اٌيَمن بةًىوًياودخٌوًرًرا، 

ًىَدٌك ايّىٌيِون ّىوًا بكَليه ِمنًينٍْا بىًن سَفر 
ن ّىوًا َعل ًةوًةٌبٌوَةن ًكٌةِب سٌوًرًيا(د) َزٌبًنا

وجبًو ِمنًيًنا  طَرَةن ِمن ًمةًٌْوَةن كفٌيشٍْا،و
 خًبوًقا دٌيلي ِجليُوًنًيا)دفٌيدٍلا  (45د)

ِقرلٌي كٌةٌيٌبلٌي َومبٌو  (عمودي الصحفي
 ،كٍلى َعَمن مشٌيًخًياوِميٌن ًاَننًقًيا بٌوًقرًا 

ًلا :ًفيَشُخ،وًمااٌيٍلى َبقُوٍرا كل ًيو
ًلا كٌيَدّعُخ ... أزًَلن ًلا ،كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ

.واٌيّىًوا !!!كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ
ٍوا خٌوًرَرن ًىاٌيَمن ِبةبٌوًقَرن كل يًوًما )

َاٌةَرن َاؤًلًيا ِمن دِكَمرخقَلن  ًداِعش(ِمن)
اٌيّىًوا  4105ومَايٌك ًانٌي َيْوًمةًٌا ِمن َشّنًةا 

 رِبًزا،مبٌووردٌيًفا و َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا
وِمن ًبَةر ًادًا خٌوًررًا دبٍراٍلى وًىَدٌك كَليه 
أًنشٍْا فِؤخلّىُون وِاًلا ًما دخٍزلّىُون اٌيّىًوا 

بٍرًشا دأًنشٍْا  دنِفٍلى َرًبا اَممرًعًنا َوكمٌيًر
ًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا، َسَبب ن ًبَةر ًىٍدا ِمَبرٌيٍذا،

ِاًلا َىر َاُخيٌن ًفيَشخ شعٌيَةن،ددَشلعٌي َة
 ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن وًلٌيةًٌا بشًرًيا ددًاٍةا

 ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍياِمن ِمن جًًوٍيا  دَاٌةَرن 
ِان جَببٍْا َاو  (ُمخِلصونوَجّنًبٍذا مىٌومنٍْا )

عَليه ًوٍلا  َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،ا ٍعًدة ًٌ
دشٌوخَلفًةا دِذنَيه وَةمًخلًيَةْيه 

َخّد ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًًٌسًيا  ومٌوشَكخًةا
 رٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌاَشرٌيرًا ِمطل َدة

ًةا وًفسُوعًةا مٌودَرشًةا ِمطل شًري
دَعسق ًوةًٌا وِقطٍذا، وًىًنا قرًبًٌا ًلاٌيٍلا 
َبيًنٌة سٌوًذيٍْا ومٌوشلًمنٍْا َبسٌيمٍْا ِاًلا َعم 

اٌيٍلى َوذىٌيبًٌٍيا، ِاًلا  (متطرفون) سًوًفنٍْا
، كٌوًةشٍْا وِخذًيٍنا بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلًميًةا

وكَطلَبُخ ِمن كَليه ًةوًةٌبـٍـْا بًاٍدا َشّنًةا 
دةىًٍوا  جِلّنب دسوًذٍيا مشٌيًخيٍْا،دَذمًخا 
( صبورينوَنجٌيذ رٌوًخا )،َلخًددٍْا مَذمًخٍنا

 َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةًرن َاؤًلًيا ٍبيٌة وًمرًيا
بَشيًنا َامٌيًنًيا  سٌوًذٍيا كَليه َنىذٌين وَدعرٌي

وكَلن اٌيٌةَلن َسٌبرًا خَبْيًلًوَةن مًلٌةًوَةْيه، 
...وفٌوشٌون دَجيًسا عٌيرًًقًيا وٍفشَمرًجا

 بَشيًنا.

ما بعد التحرير، هل من 
عودة؟ ومتى؟ وكيف؟

 

 

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
داعش لىرٌبموُخكد ˇ

  

ˇ
طــــــا مسوقــــــــــــــــا!!سر  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًاًرا ، ِمن بًٌةر خٌوًرًرا
؟  رًةااٌيٌة دًع

؟وِاَمٌةي؟وَايَكًنا ˇ
ما بعد التحرير، هل من عودة ؟ 

 ومتى ؟ وكيف ؟

 

 سرجيس ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

ًبَةر خٌوًررًا دَدشًةا دنٌينٍوا ِمن َقّدم ... 
خذًٍبا ن وًما دخٍزيلّىُون بَنْي َعَمن ِم َيرًخا

بَيد  بًٌاوجًن وَفرَقعًةاه وَميقٌودٍْا دًبَةْي
يٌن ا وَاُخَةرٍةين ِشنٍِْمن ًبَةر و ،دًاِعش رىٌيبًًٌيا

 ًادًا يًوًما بًةوًةٌبٌوةًٌا، وَبنًطرًاسٌوًذٍيا 
وَىر ًىَدٌك  ،رًةادًع اٌيَمن بةىًوًياودخٌوًرًرا، 

 ايّىٌيِون ّىوًا بكَليه ِمنًينٍْا بىًن سَفر َزٌبًنا
طَرَةن ن ّىوًا َعل ًةوًةٌبٌوَةن وًكٌةِب سٌوًرًيا(د)

 (45د)وجبًو ِمنًيًنا  ِمن ًمةًٌْوَةن كفٌيشٍْا،
عمودي  خبًوًقا دٌيلي ِجليُوًنًيا)دفٌيدٍلا 
ِقرلٌي بٌوًقرًا كٌةٌيٌبلٌي َومبٌو  (الصحفي

اٌيٍلى و ،كٍلى َعَمن مشٌيًخًياوِميٌن ًاَننًقًيا 
ًلا كٌيدّعُخ,,, :ًفيَشُخ،وًماَبقُوٍرا كل ًي

ًلا كٌيَدّعُخ ... أزًَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... ،َدعَرُخ
.واٌيّىوًا بٌوًقَرن كل !!!َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ

 ًداِعش(ٍوا خٌوًرَرن ِمن)ًىاٌيَمن ِبةيًوًما )
ومَايٌك ًانٌي َاٌةَرن َاؤًلًيا ِمن دِكَمرخقَلن 

اٌيّىوًا َعَمن سٌوًذًيا  4105َيْوًمةًٌا ِمن َشّنًةا 
وِمن ًبَةر ًادًا  رِبًزا،مبٌووردٌيًفا و شٌجٌيًشا

خٌوًررًا دبٍراٍلى وًىَدٌك كَليه أًنشٍْا 
فِؤخلّىُون وِاًلا ًما دخٍزلّىُون اٌيّىًوا 

بٍرًشا دأًنشٍْا  دنِفٍلى َرًبا اَممرًعًنا َوكمٌيًر
ًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا، َسَبب ن ًبَةر ًىٍدا ِمَبرٌيٍذا،

ِاًلا َىر َاُخيٌن ًفيَشخ شعٌيَةن،ددَشلعٌي َة
 ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن وًلٌيةًٌا بشًرًيا ددًاٍةا

 ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍياِمن ِمن جًًوٍيا  دَاٌةَرن 
ِان جَببٍْا َاو  (ُمخِلصونوَجّنًبٍذا مىٌومنٍْا )

عَليه ًوٍلا  َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،ا ٍعًدة ًٌ
دشٌوخَلفًةا دِذنَيه وَةمًخلًيَةْيه 

َخّد ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًًٌسًيا  ومٌوشَكخًةا
 رٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌاَشرٌيرًا ِمطل َدة

ًةا وًفسُوعًةا مٌودَرشًةا ِمطل شًري
دَعسق ًوةًٌا وِقطٍذا، وًىًنا قرًبًٌا ًلاٌيٍلا 
َبيًنٌة سٌوًذيٍْا ومٌوشلًمنٍْا َبسٌيمٍْا ِاًلا َعم 

اٌيٍلى َوذىٌيبًٌٍيا، ِاًلا  (متطرفون) سًوًفنٍْا
، كٌوًةشٍْا وِخذًيٍنا بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلًميًةا

وكَطلَبُخ ِمن كَليه ًةوًةٌبـٍـْا بًاٍدا َشّنًةا 
دةىًٍوا  جِلّنب دسوًذٍيا مشٌيًخيٍْا،دَذمًخا 
( صبورينوَنجٌيذ رٌوًخا )،َلخًددٍْا مَذمًخٍنا

َنىذٌين  َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةرًن َاؤًلًيا ٍبيٌة وًمرًيا
بَشيًنا َامٌيًنًيا  سٌوًذٍيا كَليه وَدعرٌي

وكَلن اٌيٌةَلن َسٌبرًا خَبْيًلًوَةن مًلٌةًوَةْيه، 
 ...وفٌوشٌون بَشيًنا.دَجيًسا عٌيرًًقًيا وٍفشَمرًجا

ِمن جَملةًٌا  (45ةًٌا ) نِفقٍلى ِمنًيًنا َخٌد
ا يًةوٌيًلُى جَملةًٌا َاقًمد) َرٌدًيا َكلًدًيا( 

َمردٌوةًًٌنيًةا ًجًوًنيًةا بَيٌد كنٌوشًةا 
ا دَعنًكبًٌا دَمردٌوةًٌا َكلًديًةا مبًةًٌ

ةًلةًٌا ِلًشنٍْا ) سٌورًيًيا، قٌوردًًٌيا، وَب
َعرًبًيا( َوخِبشٍلى ِمنًيًنا ملُواٍْا 
وٍمامٍذا ًاَننًقيٍْا ومَشخلفٍْا جًبو 
 َخقٍلــْا سيًًٌسيٍْا وِلًشًنا 

 

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ؤخل سرجيس عقيبوٌةا: سوريا/ ˇ

ــٍلى  ــًةا  فٌيشـ ــًنا دًولـ ــٌيًما مَطكًسـ ِدرًيـــا وسـ
ــ   ــو عٌيـ ــًلًميًةا جًبـ ــش(   ِاسـ ــام ) دًاِعـ ًرق وًشـ

سًـــوًفًنا كَليـــه عٌيـــذًًقٍيا ســـٌوذًيٍيا مشـــٌيًخيٍْا  
ــٍلى عِ  ـــْةًٌا دكِفشــ ــو ِفنًيـــ ــّنًةا  جبًــ ــه َشــ َليــ

ــّدم  4105 ـــْةًٌا )  ٌيَقـــ ــةًٌا جًبًٌيًــــ ثالالالالال    ةًلـــ

: ةَركـــــًةا وشـــــبٌَقًةا َاو واٌينًــــا  (إختيالالالالارا  
ــًةا ــَقلًةا    ىَبلــ ــَداةًٌا َاو شــ ــا وَمــ دَمٌكسًــ

ــًلًميًةا ) المغالالالالادرة، وإمالالالالا دفالالالال    دًةودٌيــــةًٌا ِاســ

ــَدٌك  الجزيالالالالإ، وإمالالالالا إعتمالالالالا  ا  الالالال      ــر ىًــ (، وَىــ
ــٌوًذٍيا ــُون ًلـــا كَليـــه سـ ــا !!! ِامرلّىـ  ًلـــا ًلـ

، ًمٌةًوَةْيــــــه وشــــــٌبقلّىُون وةِركلّىــــــُون
( الحملالالالإ او الةجمالالالإ )َمَســـقًةا د وبًىـــو ًشـــوًفا

ــرًةا  ــًةا   ددًعـــ ــوِؤ   وَدشـــ ــًةا دًمـــ مٌدٌيّنـــ
كًما أًنشٍْــــا دنٌينــــٍوا ىًــــَدٌك مٍؤلّىــــُون َخــــّد

ــَدٌك ِ ٌكٍلـــى      ــه ، وَىـــر ًىـ ــرٌي لًبَةْيـ دَدعـ
ــرٍبيل عٌيســــٌو(  َقــــّدمٌي      ــا َكىنًــــا ) َشــ َابًٌــ

ــا َو ــٌدخًبا  ُخرٌيبًٌـ ــدٌيًما  َمـ ــدًةا ىـ ــو ٍعـ جًبـ
ــرًا د ــَندَديـــــ ــري َبىـــــ ــُوذًيٍيا ًمـــــ م  دســـــ

ــٌةٌولٌيًقيٍْا  ــ َقـــ ــَةدًنا دًمـــ ــى بـــ وِؤ  وٌيٍلـــ
ــًدٍةى  ومٌوعليًــــا  ارمًرمــــٌو وكمؤًٍلــــا  ايٌْــ

ــم قًذ ــوًةفٌوةًٌا َعــــ ــةًٌبشًــــ  (مقالالالالالالا لون) ٍنابــــ
ــيًٌْخًيةًٌا فصالالالا لذًيةًٌا )وسٌيًســـوَخْيًلـــًوةًٌا  ( مشـ

بًــــَةر دعًــــرٍةى لــــَديرًا   بَضــــًكا مَزينٍْــــا 
ــدًعرِةى   ــَةر َمـ ــا  ًبـ ــّدكًما يًومٍْـ ــّدم َخـ  مَقـ

ــدً  ــن  اٌي ــًناِم ــًلًميًةا   ا دمَطَكسً ــًةا ِاس دًدول
ِمــــــن وفٌيشــــــلّىُون مــــــٌودعرًا  ،) دًاِعــــــش(

ــ   ) ن َخْيًلـــًوةًٌا دِؤمـــدًا َعًمًيـــا  قذًبـــةًٌٍنا ِمـ
ــٌولًطنٌوٌة  ( دَنقٌيًفـــــــاالحشالالالالالالالد الشالالالالالالالعبي دشـــــ

ــدٍلى    ــًبا  دفٌيــ ــا دَخدبَشــ ــًةا يًومًــ عٌيرًًقيــ
دٌيٍلــــى نفٌيًلـــــا ىًــــن َديـــــرًا     4102/ 00/ 41

مًبـــــــةًٌا د) ٌكـــــــُؤر ِالـــــــًي (  برٌوخًقـــــــا 
ــٌةقٌورًبا ــ 01 ٌيــ ــا   ةٍذاكٌيلُوٍميــ ــن َةدنًــ ِمــ

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
داعش لىرٌبموُخكد ˇ

 

ــوِؤ    ــًةا دمً ــن   دمٌديّن ــش ًزودًا ِم ــَةر ِب ــن بً ِم
ــ  ــنٍْا ِمـ ــن ِشـ ـْا  نَةرٍةيـ ــ ــلَطنًةا دًاٌجُوِنسٍطـ َشـ

ــى( الجةالالالاديين) ــرٍبيل  ِاٍلـ ــا ) َشـ ــى َابًٌـ . وأِمرٍلـ
ــٌوةًٌا د) رــــرًان  فــــٍر (   : عٌيســــٌو ( دَوكٌيلــ

ــا    ــًنا وَكاٌيًبـ ــا وَخًشـ ــِون فؤٌيًخـ ــا ٌيـ ــٌة ًاًنـ بًيـ
وخَبـــّد ِعـــًدًنا ، ومـــٌوِزدٍلى َابًٌـــا ) َشـــرٍبيل( 
ًًنــــٌي دٌوًكنٍْــــا    : فؤٌيًخـــا  ٌيــــٍون  بـــدًعرًةا 

ًىنًــــــا وَاٌةًذًوةًٌا مقٌودشٍْــــــا  وخباًزيــــــًةا د
ــّنًةا     ــدٌٍالٌي َشـ ــٍوى  وقـ ــلٌي جًبـ ــرًا  دفٌيشـ َديـ
ــًدًنا     ــّد ِع ــر خَب ــًرا، وَى ــًنا دَدي ــا  دٍرشً وَفلٍج

َايًكًنيــــٌوةًٌا  ٌدمجٌيــــرًا ٌيــــِون خباًزيــــٍةى  لىًــــ 
ةٌبٌيـــرًةا وبٌيشـــًةا ، وًادًا ِمنـــدٌي كَممـــِر  

ــا  ــا َربًــ ٌَ خَبشًــ ــ ــٌوِةِلــ ــا) ، َوخمــ ةٍلى َابًٌــ
م وخًــٍةى َشــرٍبيل( ٍرد دَديــرًا دمًــري َبىــنَ   

ــرًا     ــًةا دٌكزًقـ ــرًةا وبًنيـ ــُى دًعـ ــرًا : وٌيًلـ ًسـ
ــًيًيا )  ــًردًٌا كنٌوشـ ًدًىـــا  (المسالالاليإل ا اتمالالالاعي وجـ

ةًٌا َكبٌيــــــرًةا، َعســــــقٌووًقٍاًميًــــــا  ٌيًلــــــُى 
ــه   ــه ، مٌوِقدٌيَلْيـ ــُور لًبَةْيـ ــٌوِزدٍلى: ُخـ ومـ

ــٌة   ــه قٌوربًٌاٌيــ ــا )  % 41ِمَنيــ ــى َابًٌــ وُخٍزاٍلــ
ــرٍبيل(  ــٌي   َش ــَمٌكًةا دًان ــًةا وَمس ــُى قَفخ :دٌيًل

ــذًوةًٌا ) ــٌة   الالالالالو را مزٌيـــ ــا َبيًنـــ ( وبٌولًبلٍ ـــ
ــا    ــَةر ًمـــ ــةًٌا ًبـــ ــٌد فنٌيـــ ـــْةًٌا بًىـــ ًةوديًــــ

ــُى   ــى ٌيًلـ ــةًٌا    دبٍراٍلـ ــقةًٌا َربـ ــةًٌا عَسـ وًلٌيـ
ِاًلـــا َاُخـــيٌن ٌيّىـــوًُخ  ِعـــذٍيا وةكٌيٍلـــا َعـــل 

ــٌبرًا ،  ــو    َسـ ــرٍبيل( جًبـ ــا) َشـ ــِدرٍلى َابًٌـ َوخـ
َديـــرًا  َعـــم قذًبـــةًٌٍنا وَخْيًلـــًوةًٌا طعٌينٍْـــا 

ذًيةًٌا دســـٌوًذٍيا وطعٌينٍْـــا دَضـــًكا ِمـــن سٌيًســـ
ــٌوٌة    ــٍذا دَنقٌيفــــ ــٍذا دَابًٌــــ ــا وَاسًــــ ؤلٌيبٍْــــ

  ((ُون)) ِةٌجمٍْا بًبلٌيلكٌوًنًشا د

ــا  كتا الالالالالالالو بالالالالالالالابليون  ) ــلّىُون فلٌيخٍُْـــــ ( دفٌيشـــــ
ــذًًقٍيا  مِ    ــن سٌوًذيـــــٍا عٌيـ ــكٌيمٍْا ِمـ طـــل َوسـ

ــًةا    ــًنا ددًولـــ ــا  مَطكًســـ ــا وفًلًشـــ قرًبًٌـــ
ِاســـــًلًميًةا) دًاِعـــــش( ، وَفـــــٍاد دٌكٌيـــــرًا    

ِمـــن  دفٌيشـــلّىُون ســـٌوًذٍيا  بعٌيـــًرق ردٌيفٍْـــا 
( نَفلـــــــًةا دمَطكًســـــــا  )دَؤًدم خســـــــٌين  

جِبدشٍْــا َذٍبـــا ، واٌيّىـــوًا ِمنًيًنـــا  دســـٌوًذٍيا  
ــا(    ــن ) مٌيليُوًنـ ــش ًزودًا ِمـ ــًرق  ِبـ ــو عٌيـ  جًبـ

َامرٌيًكًيـــــا    َقـــــّدم دكبًٌشـــــًةا وكٌبٌوشـــــًيا
وًدًىـــــــــا فٌيشـــــــــلّىُون    4110بَشـــــــــّنًةا 

 قٌورًباٌيٌة

 

ــرٌةٌوةًٌا    ــعٌيةًٌا وَيــــــ ــا وَةشــــــ ويٌولًفنًــــــ
ــٌوةًٌا   ــةرٌوةًٌا وَاٌةلٌيطــــ وًةودٌيــــــةًٌا وسًــــ

ــردٌوةًٌا وِجل ــا وَمــــ ــٌوةًٌا وخٌومًلنًــــ يُونــــ
 َوكنٌوشــــًيا شــــٌبُوق ِمــــنوًقنٌونًــــا وِزدقٍْــــا 

.. ... وَشـــــرًكاًذٍشـــــا وِقــــذًيٍنا  َةشــــًرٍذا َود 
ــا ــا  وفٌوًةًخـ ــن ِمنًيًنـ ــيُومٌوةًٌا   دًىـ ــٍرد ًسـ لـ

ــوَةر نَ  ــٌي) َكـ ــُوعًةا  َربـ ــم )) ًفسـ ــب ( بِشـ حٌيـ
ــا     ــل اٌورًخـ ــٍوى: كـ ــى جًبـ ــًةا ((  أٍةٍلـ ًاٌةَينـ

ــ  ــُوعًةا ... وَىـــ ــرًيا بًفســـ ــَدٌك ِكمًشـــ ر ًىـــ
ــد   ــُوعَةن وِبــــــــــ ــٌوٍراَلن ًفســــــــــ مشــــــــــ

 مَةممٌوُخًلُى((

 

ˇ
طــــــا مسوقــــــــــــــــا!!سر  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًاًرا ، ِمن بًٌةر خٌوًرًرا
؟  رًةااٌيٌة دًع

؟وِاَمٌةي؟وَايَكًنا ˇ
ما بعد التحرير، هل من عودة ؟ 

 ومتى ؟ وكيف ؟

 

 سرجيس ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

ًبَةر خٌوًررًا دَدشًةا دنٌينٍوا ِمن َقّدم ... 
خذًٍبا ن وًما دخٍزيلّىُون بَنْي َعَمن ِم َيرًخا

بَيد  بًٌاوجًن وَفرَقعًةاه وَميقٌودٍْا دًبَةْي
يٌن ا وَاُخَةرٍةين ِشنٍِْمن ًبَةر و ،دًاِعش رىٌيبًًٌيا

 ًادًا يًوًما بًةوًةٌبٌوةًٌا، وَبنًطرًاسٌوًذٍيا 
وَىر ًىَدٌك  ،رًةادًع اٌيَمن بةىًوًياودخٌوًرًرا، 

 ايّىٌيِون ّىوًا بكَليه ِمنًينٍْا بىًن سَفر َزٌبًنا
طَرَةن ن ّىوًا َعل ًةوًةٌبٌوَةن وًكٌةِب سٌوًرًيا(د)

 (45د)وجبًو ِمنًيًنا  ِمن ًمةًٌْوَةن كفٌيشٍْا،
عمودي  خًبوًقا دٌيلي ِجليُوًنًيا)دفٌيدٍلا 
ِقرلٌي بٌوًقرًا كٌةٌيٌبلٌي َومبٌو  (الصحفي

اٌيٍلى و ،كٍلى َعَمن مشٌيًخًياوِميٌن ًاَننًقًيا 
ًلا كٌيدّعُخ,,, :ًفيَشُخ،وًماَبقُوٍرا كل ًي

ًلا كٌيَدّعُخ ... أزًَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... ،َدعَرُخ
.واٌيّىوًا بٌوًقَرن كل !!!َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ

 ًداِعش(ٍوا خٌوًرَرن ِمن)ًىاٌيَمن ِبةيًوًما )
ومَايٌك ًانٌي َاٌةَرن َاؤًلًيا ِمن دِكَمرخقَلن 

اٌيّىوًا َعَمن سٌوًذًيا  4105َيْوًمةًٌا ِمن َشّنًةا 
وِمن ًبَةر ًادًا  رِبًزا،مبٌووردٌيًفا و شٌجٌيًشا

خٌوًررًا دبٍراٍلى وًىَدٌك كَليه أًنشٍْا 
فِؤخلّىُون وِاًلا ًما دخٍزلّىُون اٌيّىًوا 

بٍرًشا دأًنشٍْا  دنِفٍلى َرًبا اَممرًعًنا َوكمٌيًر
ًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا، َسَبب ن ًبَةر ًىٍدا ِمَبرٌيٍذا،

ِاًلا َىر َاُخيٌن ًفيَشخ شعٌيَةن،ددَشلعٌي َة
 ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن وًلٌيةًٌا بشًرًيا ددًاٍةا

 ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍياِمن ِمن جًًوٍيا  دَاٌةَرن 
ِان جَببٍْا َاو  (ُمخِلصونوَجّنًبٍذا مىٌومنٍْا )

عَليه ًوٍلا  َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،ا ٍعًدة ًٌ
دشٌوخَلفًةا دِذنَيه وَةمًخلًيَةْيه 

َخّد ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًًٌسًيا  ومٌوشَكخًةا
 رٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌاَشرٌيرًا ِمطل َدة

ًةا وًفسُوعًةا مٌودَرشًةا ِمطل شًري
دَعسق ًوةًٌا وِقطٍذا، وًىًنا قرًبًٌا ًلاٌيٍلا 
َبيًنٌة سٌوًذيٍْا ومٌوشلًمنٍْا َبسٌيمٍْا ِاًلا َعم 

اٌيٍلى َوذىٌيبًٌٍيا، ِاًلا  (متطرفون) سًوًفنٍْا
، كٌوًةشٍْا وِخذًيٍنا بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلًميًةا

وكَطلَبُخ ِمن كَليه ًةوًةٌبـٍـْا بًاٍدا َشّنًةا 
دةىًٍوا  جِلّنب دسوًذٍيا مشٌيًخيٍْا،دَذمًخا 
( صبورينوَنجٌيذ رٌوًخا )،َلخًددٍْا مَذمًخٍنا

َنىذٌين  َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةرًن َاؤًلًيا ٍبيٌة وًمرًيا
بَشيًنا َامٌيًنًيا  سٌوًذٍيا كَليه وَدعرٌي

وكَلن اٌيٌةَلن َسٌبرًا خَبْيًلًوَةن مًلٌةًوَةْيه، 
 ...وفٌوشٌون بَشيًنا.دَجيًسا عٌيرًًقًيا وٍفشَمرًجا

ِمن جَملةًٌا  (45ةًٌا ) نِفقٍلى ِمنًيًنا َخٌد
ا يًةوٌيًلُى جَملةًٌا َاقًمد) َرٌدًيا َكلًدًيا( 

َمردٌوةًًٌنيًةا ًجًوًنيًةا بَيٌد كنٌوشًةا 
ا دَعنًكبًٌا دَمردٌوةًٌا َكلًديًةا مبًةًٌ

ةًلةًٌا ِلًشنٍْا ) سٌورًيًيا، قٌوردًًٌيا، وَب
َعرًبًيا( َوخِبشٍلى ِمنًيًنا ملُواٍْا 
وٍمامٍذا ًاَننًقيٍْا ومَشخلفٍْا جًبو 
 َخقٍلــْا سيًًٌسيٍْا وِلًشًنا 

 

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ؤخل سرجيس عقيبوٌةا: سوريا/ ˇ

ــٍلى  ــًةا  فٌيشـ ــًنا دًولـ ــٌيًما مَطكًسـ ِدرًيـــا وسـ
ــ   ــو عٌيـ ــًلًميًةا جًبـ ــش(   ِاسـ ــام ) دًاِعـ ًرق وًشـ

سًـــوًفًنا كَليـــه عٌيـــذًًقٍيا ســـٌوذًيٍيا مشـــٌيًخيٍْا  
ــٍلى عِ  ـــْةًٌا دكِفشــ ــو ِفنًيـــ ــّنًةا  جبًــ ــه َشــ َليــ

ــّدم  4105 ـــْةًٌا )  ٌيَقـــ ــةًٌا جًبًٌيًــــ ثالالالالال    ةًلـــ

: ةَركـــــًةا وشـــــبٌَقًةا َاو واٌينًــــا  (إختيالالالالارا  
ــًةا ــَقلًةا    ىَبلــ ــَداةًٌا َاو شــ ــا وَمــ دَمٌكسًــ

ــًلًميًةا ) المغالالالالادرة، وإمالالالالا دفالالالال    دًةودٌيــــةًٌا ِاســ

ــَدٌك  الجزيالالالالإ، وإمالالالالا إعتمالالالالا  ا  الالالال      ــر ىًــ (، وَىــ
ــٌوًذٍيا ــُون ًلـــا كَليـــه سـ ــا !!! ِامرلّىـ  ًلـــا ًلـ

، ًمٌةًوَةْيــــــه وشــــــٌبقلّىُون وةِركلّىــــــُون
( الحملالالالإ او الةجمالالالإ )َمَســـقًةا د وبًىـــو ًشـــوًفا

ــرًةا  ــًةا   ددًعـــ ــوِؤ   وَدشـــ ــًةا دًمـــ مٌدٌيّنـــ
كًما أًنشٍْــــا دنٌينــــٍوا ىًــــَدٌك مٍؤلّىــــُون َخــــّد

ــَدٌك ِ ٌكٍلـــى      ــه ، وَىـــر ًىـ ــرٌي لًبَةْيـ دَدعـ
ــرٍبيل عٌيســــٌو(  َقــــّدمٌي      ــا َكىنًــــا ) َشــ َابًٌــ

ــا َو ــٌدخًبا  ُخرٌيبًٌـ ــدٌيًما  َمـ ــدًةا ىـ ــو ٍعـ جًبـ
ــرًا د ــَندَديـــــ ــري َبىـــــ ــُوذًيٍيا ًمـــــ م  دســـــ

ــٌةٌولٌيًقيٍْا  ــ َقـــ ــَةدًنا دًمـــ ــى بـــ وِؤ  وٌيٍلـــ
ــًدٍةى  ومٌوعليًــــا  ارمًرمــــٌو وكمؤًٍلــــا  ايٌْــ

ــم قًذ ــوًةفٌوةًٌا َعــــ ــةًٌبشًــــ  (مقالالالالالالا لون) ٍنابــــ
ــيًٌْخًيةًٌا فصالالالا لذًيةًٌا )وسٌيًســـوَخْيًلـــًوةًٌا  ( مشـ

بًــــَةر دعًــــرٍةى لــــَديرًا   بَضــــًكا مَزينٍْــــا 
ــدًعرِةى   ــَةر َمـ ــا  ًبـ ــّدكًما يًومٍْـ ــّدم َخـ  مَقـ

ــدً  ــن  اٌي ــًناِم ــًلًميًةا   ا دمَطَكسً ــًةا ِاس دًدول
ِمــــــن وفٌيشــــــلّىُون مــــــٌودعرًا  ،) دًاِعــــــش(

ــ   ) ن َخْيًلـــًوةًٌا دِؤمـــدًا َعًمًيـــا  قذًبـــةًٌٍنا ِمـ
ــٌولًطنٌوٌة  ( دَنقٌيًفـــــــاالحشالالالالالالالد الشالالالالالالالعبي دشـــــ

ــدٍلى    ــًبا  دفٌيــ ــا دَخدبَشــ ــًةا يًومًــ عٌيرًًقيــ
دٌيٍلــــى نفٌيًلـــــا ىًــــن َديـــــرًا     4102/ 00/ 41

مًبـــــــةًٌا د) ٌكـــــــُؤر ِالـــــــًي (  برٌوخًقـــــــا 
ــٌةقٌورًبا ــ 01 ٌيــ ــا   ةٍذاكٌيلُوٍميــ ــن َةدنًــ ِمــ

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
داعش لىرٌبموُخكد ˇ

 

ــوِؤ    ــًةا دمً ــن   دمٌديّن ــش ًزودًا ِم ــَةر ِب ــن بً ِم
ــ  ــنٍْا ِمـ ــن ِشـ ـْا  نَةرٍةيـ ــ ــلَطنًةا دًاٌجُوِنسٍطـ َشـ

ــى( الجةالالالاديين) ــرٍبيل  ِاٍلـ ــا ) َشـ ــى َابًٌـ . وأِمرٍلـ
ــٌوةًٌا د) رــــرًان  فــــٍر (   : عٌيســــٌو ( دَوكٌيلــ

ــا    ــًنا وَكاٌيًبـ ــا وَخًشـ ــِون فؤٌيًخـ ــا ٌيـ ــٌة ًاًنـ بًيـ
وخَبـــّد ِعـــًدًنا ، ومـــٌوِزدٍلى َابًٌـــا ) َشـــرٍبيل( 
ًًنــــٌي دٌوًكنٍْــــا    : فؤٌيًخـــا  ٌيــــٍون  بـــدًعرًةا 

ًىنًــــــا وَاٌةًذًوةًٌا مقٌودشٍْــــــا  وخباًزيــــــًةا د
ــّنًةا     ــدٌٍالٌي َشـ ــٍوى  وقـ ــلٌي جًبـ ــرًا  دفٌيشـ َديـ
ــًدًنا     ــّد ِع ــر خَب ــًرا، وَى ــًنا دَدي ــا  دٍرشً وَفلٍج

َايًكًنيــــٌوةًٌا  ٌدمجٌيــــرًا ٌيــــِون خباًزيــــٍةى  لىًــــ 
ةٌبٌيـــرًةا وبٌيشـــًةا ، وًادًا ِمنـــدٌي كَممـــِر  

ــا  ــا َربًــ ٌَ خَبشًــ ــ ــٌوِةِلــ ــا) ، َوخمــ ةٍلى َابًٌــ
م وخًــٍةى َشــرٍبيل( ٍرد دَديــرًا دمًــري َبىــنَ   

ــرًا     ــًةا دٌكزًقـ ــرًةا وبًنيـ ــُى دًعـ ــرًا : وٌيًلـ ًسـ
ــًيًيا )  ــًردًٌا كنٌوشـ ًدًىـــا  (المسالالاليإل ا اتمالالالاعي وجـ

ةًٌا َكبٌيــــــرًةا، َعســــــقٌووًقٍاًميًــــــا  ٌيًلــــــُى 
ــه   ــه ، مٌوِقدٌيَلْيـ ــُور لًبَةْيـ ــٌوِزدٍلى: ُخـ ومـ

ــٌة   ــه قٌوربًٌاٌيــ ــا )  % 41ِمَنيــ ــى َابًٌــ وُخٍزاٍلــ
ــرٍبيل(  ــٌي   َش ــَمٌكًةا دًان ــًةا وَمس ــُى قَفخ :دٌيًل

ــذًوةًٌا ) ــٌة   الالالالالو را مزٌيـــ ــا َبيًنـــ ( وبٌولًبلٍ ـــ
ــا    ــَةر ًمـــ ــةًٌا ًبـــ ــٌد فنٌيـــ ـــْةًٌا بًىـــ ًةوديًــــ

ــُى   ــى ٌيًلـ ــةًٌا    دبٍراٍلـ ــقةًٌا َربـ ــةًٌا عَسـ وًلٌيـ
ِاًلـــا َاُخـــيٌن ٌيّىـــوًُخ  ِعـــذٍيا وةكٌيٍلـــا َعـــل 

ــٌبرًا ،  ــو    َسـ ــرٍبيل( جًبـ ــا) َشـ ــِدرٍلى َابًٌـ َوخـ
َديـــرًا  َعـــم قذًبـــةًٌٍنا وَخْيًلـــًوةًٌا طعٌينٍْـــا 

ذًيةًٌا دســـٌوًذٍيا وطعٌينٍْـــا دَضـــًكا ِمـــن سٌيًســـ
ــٌوٌة    ــٍذا دَنقٌيفــــ ــٍذا دَابًٌــــ ــا وَاسًــــ ؤلٌيبٍْــــ

  ((ُون)) ِةٌجمٍْا بًبلٌيلكٌوًنًشا د

ــا  كتا الالالالالالالو بالالالالالالالابليون  ) ــلّىُون فلٌيخٍُْـــــ ( دفٌيشـــــ
ــذًًقٍيا  مِ    ــن سٌوًذيـــــٍا عٌيـ ــكٌيمٍْا ِمـ طـــل َوسـ

ــًةا    ــًنا ددًولـــ ــا  مَطكًســـ ــا وفًلًشـــ قرًبًٌـــ
ِاســـــًلًميًةا) دًاِعـــــش( ، وَفـــــٍاد دٌكٌيـــــرًا    

ِمـــن  دفٌيشـــلّىُون ســـٌوًذٍيا  بعٌيـــًرق ردٌيفٍْـــا 
( نَفلـــــــًةا دمَطكًســـــــا  )دَؤًدم خســـــــٌين  

جِبدشٍْــا َذٍبـــا ، واٌيّىـــوًا ِمنًيًنـــا  دســـٌوًذٍيا  
ــا(    ــن ) مٌيليُوًنـ ــش ًزودًا ِمـ ــًرق  ِبـ ــو عٌيـ  جًبـ

َامرٌيًكًيـــــا    َقـــــّدم دكبًٌشـــــًةا وكٌبٌوشـــــًيا
وًدًىـــــــــا فٌيشـــــــــلّىُون    4110بَشـــــــــّنًةا 

 قٌورًباٌيٌة

 

ــرٌةٌوةًٌا    ــعٌيةًٌا وَيــــــ ــا وَةشــــــ ويٌولًفنًــــــ
ــٌوةًٌا   ــةرٌوةًٌا وَاٌةلٌيطــــ وًةودٌيــــــةًٌا وسًــــ

ــردٌوةًٌا وِجل ــا وَمــــ ــٌوةًٌا وخٌومًلنًــــ يُونــــ
 َوكنٌوشــــًيا شــــٌبُوق ِمــــنوًقنٌونًــــا وِزدقٍْــــا 

.. ... وَشـــــرًكاًذٍشـــــا وِقــــذًيٍنا  َةشــــًرٍذا َود 
ــا ــا  وفٌوًةًخـ ــن ِمنًيًنـ ــيُومٌوةًٌا   دًىـ ــٍرد ًسـ لـ

ــوَةر نَ  ــٌي) َكـ ــُوعًةا  َربـ ــم )) ًفسـ ــب ( بِشـ حٌيـ
ــا     ــل اٌورًخـ ــٍوى: كـ ــى جًبـ ــًةا ((  أٍةٍلـ ًاٌةَينـ

ــ  ــُوعًةا ... وَىـــ ــرًيا بًفســـ ــَدٌك ِكمًشـــ ر ًىـــ
ــد   ــُوعَةن وِبــــــــــ ــٌوٍراَلن ًفســــــــــ مشــــــــــ

 مَةممٌوُخًلُى((

 

ˇ
طــــــا مسوقــــــــــــــــا!!سر  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًاًرا ، ِمن بًٌةر خٌوًرًرا
؟  رًةااٌيٌة دًع

؟وِاَمٌةي؟وَايَكًنا ˇ
ما بعد التحرير، هل من عودة ؟ 

 ومتى ؟ وكيف ؟

 

 سرجيس ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

ًبَةر خٌوًررًا دَدشًةا دنٌينٍوا ِمن َقّدم ... 
خذًٍبا ن وًما دخٍزيلّىُون بَنْي َعَمن ِم َيرًخا

بَيد  بًٌاوجًن وَفرَقعًةاه وَميقٌودٍْا دًبَةْي
يٌن ا وَاُخَةرٍةين ِشنٍِْمن ًبَةر و ،دًاِعش رىٌيبًًٌيا

 ًادًا يًوًما بًةوًةٌبٌوةًٌا، وَبنًطرًاسٌوًذٍيا 
وَىر ًىَدٌك  ،رًةادًع اٌيَمن بةىًوًياودخٌوًرًرا، 

 ايّىٌيِون ّىوًا بكَليه ِمنًينٍْا بىًن سَفر َزٌبًنا
طَرَةن ن ّىوًا َعل ًةوًةٌبٌوَةن وًكٌةِب سٌوًرًيا(د)

 (45د)وجبًو ِمنًيًنا  ِمن ًمةًٌْوَةن كفٌيشٍْا،
عمودي  خبًوًقا دٌيلي ِجليُوًنًيا)دفٌيدٍلا 
ِقرلٌي بٌوًقرًا كٌةٌيٌبلٌي َومبٌو  (الصحفي

اٌيٍلى و ،كٍلى َعَمن مشٌيًخًياوِميٌن ًاَننًقًيا 
ًلا كٌيدّعُخ,,, :ًفيَشُخ،وًماَبقُوٍرا كل ًي

ًلا كٌيَدّعُخ ... أزًَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... ،َدعَرُخ
.واٌيّىوًا بٌوًقَرن كل !!!َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ

 ًداِعش(ٍوا خٌوًرَرن ِمن)ًىاٌيَمن ِبةيًوًما )
ومَايٌك ًانٌي َاٌةَرن َاؤًلًيا ِمن دِكَمرخقَلن 

اٌيّىوًا َعَمن سٌوًذًيا  4105َيْوًمةًٌا ِمن َشّنًةا 
وِمن ًبَةر ًادًا  رِبًزا،مبٌووردٌيًفا و شٌجٌيًشا

خٌوًررًا دبٍراٍلى وًىَدٌك كَليه أًنشٍْا 
فِؤخلّىُون وِاًلا ًما دخٍزلّىُون اٌيّىًوا 

بٍرًشا دأًنشٍْا  دنِفٍلى َرًبا اَممرًعًنا َوكمٌيًر
ًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا، َسَبب ن ًبَةر ًىٍدا ِمَبرٌيٍذا،

ِاًلا َىر َاُخيٌن ًفيَشخ شعٌيَةن،ددَشلعٌي َة
 ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن وًلٌيةًٌا بشًرًيا ددًاٍةا

 ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍياِمن ِمن جًًوٍيا  دَاٌةَرن 
ِان جَببٍْا َاو  (ُمخِلصونوَجّنًبٍذا مىٌومنٍْا )

عَليه ًوٍلا  َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،ا ٍعًدة ًٌ
دشٌوخَلفًةا دِذنَيه وَةمًخلًيَةْيه 

َخّد ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًًٌسًيا  ومٌوشَكخًةا
 رٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌاَشرٌيرًا ِمطل َدة

ًةا وًفسُوعًةا مٌودَرشًةا ِمطل شًري
دَعسق ًوةًٌا وِقطٍذا، وًىًنا قرًبًٌا ًلاٌيٍلا 
َبيًنٌة سٌوًذيٍْا ومٌوشلًمنٍْا َبسٌيمٍْا ِاًلا َعم 

اٌيٍلى َوذىٌيبًٌٍيا، ِاًلا  (متطرفون) سًوًفنٍْا
، كٌوًةشٍْا وِخذًيٍنا بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلًميًةا

وكَطلَبُخ ِمن كَليه ًةوًةٌبـٍـْا بًاٍدا َشّنًةا 
دةىًٍوا  جِلّنب دسوًذٍيا مشٌيًخيٍْا،دَذمًخا 
( صبورينوَنجٌيذ رٌوًخا )،َلخًددٍْا مَذمًخٍنا

َنىذٌين  َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةرًن َاؤًلًيا ٍبيٌة وًمرًيا
بَشيًنا َامٌيًنًيا  سٌوًذٍيا كَليه وَدعرٌي

وكَلن اٌيٌةَلن َسٌبرًا خَبْيًلًوَةن مًلٌةًوَةْيه، 
 ...وفٌوشٌون بَشيًنا.دَجيًسا عٌيرًًقًيا وٍفشَمرًجا

ِمن جَملةًٌا  (45ةًٌا ) نِفقٍلى ِمنًيًنا َخٌد
ا يًةوٌيًلُى جَملةًٌا َاقًمد) َرٌدًيا َكلًدًيا( 

َمردٌوةًًٌنيًةا ًجًوًنيًةا بَيٌد كنٌوشًةا 
ا دَعنًكبًٌا دَمردٌوةًٌا َكلًديًةا مبًةًٌ

ةًلةًٌا ِلًشنٍْا ) سٌورًيًيا، قٌوردًًٌيا، وَب
َعرًبًيا( َوخِبشٍلى ِمنًيًنا ملُواٍْا 
وٍمامٍذا ًاَننًقيٍْا ومَشخلفٍْا جًبو 
 َخقٍلــْا سيًًٌسيٍْا وِلًشًنا 

 

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ؤخل سرجيس عقيبوٌةا: سوريا/ ˇ

ــٍلى  ــًةا  فٌيشـ ــًنا دًولـ ــٌيًما مَطكًسـ ِدرًيـــا وسـ
ــ   ــو عٌيـ ــًلًميًةا جًبـ ــش(   ِاسـ ــام ) دًاِعـ ًرق وًشـ

سًـــوًفًنا كَليـــه عٌيـــذًًقٍيا ســـٌوذًيٍيا مشـــٌيًخيٍْا  
ــٍلى عِ  ـــْةًٌا دكِفشــ ــو ِفنًيـــ ــّنًةا  جبًــ ــه َشــ َليــ

ــّدم  4105 ـــْةًٌا )  ٌيَقـــ ــةًٌا جًبًٌيًــــ ثالالالالال    ةًلـــ

: ةَركـــــًةا وشـــــبٌَقًةا َاو واٌينًــــا  (إختيالالالالارا  
ــًةا ــَقلًةا    ىَبلــ ــَداةًٌا َاو شــ ــا وَمــ دَمٌكسًــ

ــًلًميًةا ) المغالالالالادرة، وإمالالالالا دفالالالال    دًةودٌيــــةًٌا ِاســ

ــَدٌك  الجزيالالالالإ، وإمالالالالا إعتمالالالالا  ا  الالالال      ــر ىًــ (، وَىــ
ــٌوًذٍيا ــُون ًلـــا كَليـــه سـ ــا !!! ِامرلّىـ  ًلـــا ًلـ

، ًمٌةًوَةْيــــــه وشــــــٌبقلّىُون وةِركلّىــــــُون
( الحملالالالإ او الةجمالالالإ )َمَســـقًةا د وبًىـــو ًشـــوًفا

ــرًةا  ــًةا   ددًعـــ ــوِؤ   وَدشـــ ــًةا دًمـــ مٌدٌيّنـــ
كًما أًنشٍْــــا دنٌينــــٍوا ىًــــَدٌك مٍؤلّىــــُون َخــــّد

ــَدٌك ِ ٌكٍلـــى      ــه ، وَىـــر ًىـ ــرٌي لًبَةْيـ دَدعـ
ــرٍبيل عٌيســــٌو(  َقــــّدمٌي      ــا َكىنًــــا ) َشــ َابًٌــ

ــا َو ــٌدخًبا  ُخرٌيبًٌـ ــدٌيًما  َمـ ــدًةا ىـ ــو ٍعـ جًبـ
ــرًا د ــَندَديـــــ ــري َبىـــــ ــُوذًيٍيا ًمـــــ م  دســـــ

ــٌةٌولٌيًقيٍْا  ــ َقـــ ــَةدًنا دًمـــ ــى بـــ وِؤ  وٌيٍلـــ
ــًدٍةى  ومٌوعليًــــا  ارمًرمــــٌو وكمؤًٍلــــا  ايٌْــ

ــم قًذ ــوًةفٌوةًٌا َعــــ ــةًٌبشًــــ  (مقالالالالالالا لون) ٍنابــــ
ــيًٌْخًيةًٌا فصالالالا لذًيةًٌا )وسٌيًســـوَخْيًلـــًوةًٌا  ( مشـ

بًــــَةر دعًــــرٍةى لــــَديرًا   بَضــــًكا مَزينٍْــــا 
ــدًعرِةى   ــَةر َمـ ــا  ًبـ ــّدكًما يًومٍْـ ــّدم َخـ  مَقـ

ــدً  ــن  اٌي ــًناِم ــًلًميًةا   ا دمَطَكسً ــًةا ِاس دًدول
ِمــــــن وفٌيشــــــلّىُون مــــــٌودعرًا  ،) دًاِعــــــش(

ــ   ) ن َخْيًلـــًوةًٌا دِؤمـــدًا َعًمًيـــا  قذًبـــةًٌٍنا ِمـ
ــٌولًطنٌوٌة  ( دَنقٌيًفـــــــاالحشالالالالالالالد الشالالالالالالالعبي دشـــــ

ــدٍلى    ــًبا  دفٌيــ ــا دَخدبَشــ ــًةا يًومًــ عٌيرًًقيــ
دٌيٍلــــى نفٌيًلـــــا ىًــــن َديـــــرًا     4102/ 00/ 41

مًبـــــــةًٌا د) ٌكـــــــُؤر ِالـــــــًي (  برٌوخًقـــــــا 
ــٌةقٌورًبا ــ 01 ٌيــ ــا   ةٍذاكٌيلُوٍميــ ــن َةدنًــ ِمــ

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
داعش لىرٌبموُخكد ˇ

 

ــوِؤ    ــًةا دمً ــن   دمٌديّن ــش ًزودًا ِم ــَةر ِب ــن بً ِم
ــ  ــنٍْا ِمـ ــن ِشـ ـْا  نَةرٍةيـ ــ ــلَطنًةا دًاٌجُوِنسٍطـ َشـ

ــى( الجةالالالاديين) ــرٍبيل  ِاٍلـ ــا ) َشـ ــى َابًٌـ . وأِمرٍلـ
ــٌوةًٌا د) رــــرًان  فــــٍر (   : عٌيســــٌو ( دَوكٌيلــ

ــا    ــًنا وَكاٌيًبـ ــا وَخًشـ ــِون فؤٌيًخـ ــا ٌيـ ــٌة ًاًنـ بًيـ
وخَبـــّد ِعـــًدًنا ، ومـــٌوِزدٍلى َابًٌـــا ) َشـــرٍبيل( 
ًًنــــٌي دٌوًكنٍْــــا    : فؤٌيًخـــا  ٌيــــٍون  بـــدًعرًةا 

ًىنًــــــا وَاٌةًذًوةًٌا مقٌودشٍْــــــا  وخباًزيــــــًةا د
ــّنًةا     ــدٌٍالٌي َشـ ــٍوى  وقـ ــلٌي جًبـ ــرًا  دفٌيشـ َديـ
ــًدًنا     ــّد ِع ــر خَب ــًرا، وَى ــًنا دَدي ــا  دٍرشً وَفلٍج

َايًكًنيــــٌوةًٌا  ٌدمجٌيــــرًا ٌيــــِون خباًزيــــٍةى  لىًــــ 
ةٌبٌيـــرًةا وبٌيشـــًةا ، وًادًا ِمنـــدٌي كَممـــِر  

ــا  ــا َربًــ ٌَ خَبشًــ ــ ــٌوِةِلــ ــا) ، َوخمــ ةٍلى َابًٌــ
م وخًــٍةى َشــرٍبيل( ٍرد دَديــرًا دمًــري َبىــنَ   

ــرًا     ــًةا دٌكزًقـ ــرًةا وبًنيـ ــُى دًعـ ــرًا : وٌيًلـ ًسـ
ــًيًيا )  ــًردًٌا كنٌوشـ ًدًىـــا  (المسالالاليإل ا اتمالالالاعي وجـ
ةًٌا َكبٌيــــــرًةا، َعســــــقٌووًقٍاًميًــــــا  ٌيًلــــــُى 

ــه   ــه ، مٌوِقدٌيَلْيـ ــُور لًبَةْيـ ــٌوِزدٍلى: ُخـ ومـ
ــٌة   ــه قٌوربًٌاٌيــ ــا )  % 41ِمَنيــ ــى َابًٌــ وُخٍزاٍلــ

ــرٍبيل(  ــٌي   َش ــَمٌكًةا دًان ــًةا وَمس ــُى قَفخ :دٌيًل

ــذًوةًٌا ) ــٌة   الالالالالو را مزٌيـــ ــا َبيًنـــ ( وبٌولًبلٍ ـــ
ــا    ــَةر ًمـــ ــةًٌا ًبـــ ــٌد فنٌيـــ ـــْةًٌا بًىـــ ًةوديًــــ

ــُى   ــى ٌيًلـ ــةًٌا    دبٍراٍلـ ــقةًٌا َربـ ــةًٌا عَسـ وًلٌيـ
ِاًلـــا َاُخـــيٌن ٌيّىـــوًُخ  ِعـــذٍيا وةكٌيٍلـــا َعـــل 

ــٌبرًا ،  ــو    َسـ ــرٍبيل( جًبـ ــا) َشـ ــِدرٍلى َابًٌـ َوخـ
َديـــرًا  َعـــم قذًبـــةًٌٍنا وَخْيًلـــًوةًٌا طعٌينٍْـــا 

ذًيةًٌا دســـٌوًذٍيا وطعٌينٍْـــا دَضـــًكا ِمـــن سٌيًســـ
ــٌوٌة    ــٍذا دَنقٌيفــــ ــٍذا دَابًٌــــ ــا وَاسًــــ ؤلٌيبٍْــــ

  ((ُون)) ِةٌجمٍْا بًبلٌيلكٌوًنًشا د

ــا  كتا الالالالالالالو بالالالالالالالابليون  ) ــلّىُون فلٌيخٍُْـــــ ( دفٌيشـــــ
ــذًًقٍيا  مِ    ــن سٌوًذيـــــٍا عٌيـ ــكٌيمٍْا ِمـ طـــل َوسـ

ــًةا    ــًنا ددًولـــ ــا  مَطكًســـ ــا وفًلًشـــ قرًبًٌـــ
ِاســـــًلًميًةا) دًاِعـــــش( ، وَفـــــٍاد دٌكٌيـــــرًا    

ِمـــن  دفٌيشـــلّىُون ســـٌوًذٍيا  بعٌيـــًرق ردٌيفٍْـــا 
( نَفلـــــــًةا دمَطكًســـــــا  )دَؤًدم خســـــــٌين  

جِبدشٍْــا َذٍبـــا ، واٌيّىـــوًا ِمنًيًنـــا  دســـٌوًذٍيا  
ــا(    ــن ) مٌيليُوًنـ ــش ًزودًا ِمـ ــًرق  ِبـ ــو عٌيـ  جًبـ

َامرٌيًكًيـــــا    َقـــــّدم دكبًٌشـــــًةا وكٌبٌوشـــــًيا
وًدًىـــــــــا فٌيشـــــــــلّىُون    4110بَشـــــــــّنًةا 

 قٌورًباٌيٌة

 

ــرٌةٌوةًٌا    ــعٌيةًٌا وَيــــــ ــا وَةشــــــ ويٌولًفنًــــــ
ــٌوةًٌا   ــةرٌوةًٌا وَاٌةلٌيطــــ وًةودٌيــــــةًٌا وسًــــ

ــردٌوةًٌا وِجل ــا وَمــــ ــٌوةًٌا وخٌومًلنًــــ يُونــــ
 َوكنٌوشــــًيا شــــٌبُوق ِمــــنوًقنٌونًــــا وِزدقٍْــــا 

.. ... وَشـــــرًكاًذٍشـــــا وِقــــذًيٍنا  َةشــــًرٍذا َود 
ــا ــا  وفٌوًةًخـ ــن ِمنًيًنـ ــيُومٌوةًٌا   دًىـ ــٍرد ًسـ لـ

ــوَةر نَ  ــٌي) َكـ ــُوعًةا  َربـ ــم )) ًفسـ ــب ( بِشـ حٌيـ
ــا     ــل اٌورًخـ ــٍوى: كـ ــى جًبـ ــًةا ((  أٍةٍلـ ًاٌةَينـ

ــ  ــُوعًةا ... وَىـــ ــرًيا بًفســـ ــَدٌك ِكمًشـــ ر ًىـــ
ــد   ــُوعَةن وِبــــــــــ ــٌوٍراَلن ًفســــــــــ مشــــــــــ

 مَةممٌوُخًلُى((

 

 

( َالفي ٌْن . 053)  ˇ

كنون قدميا    

مجٌيًرا   ˇ
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ڕێككه وتن  بۆ  ئه وه ی خواستی خۆی  وێڕای 
له گه ڵ حكوومه تی فیدراڵدا دووپات ده كاته وه ، 
حكوومه تی هه رێمی كوردستان ڕایده گه یێنێ، 
ژێر  بخرێته   كوردستان  هه رێمى  ناكرێت 
بارى پابه ندبوونێكى یاسایییه وه  و له  كۆتاییدا 
هه رێم  خه ڵكى  زیانى  به   قازانج  برى  له  
په رله مانتاره كان  ده بێت  به تایبه تیش  بشكێته وه ، 
له به رده ست  دروستیان  و  ڕاست  زانیاریى 
له   مووچه خۆران  ژماره ى  به   سه باره ت  بێت 
بانگهێشتی  هاوكات  كوردستان.  هه رێمى 
له   كوردستانییه كان  فراكسیۆنه   ئه ندامانى 
خستنه ڕووى  بۆ  ده كات  عیراق  په رله مانى 
ته واوى زانیارییه كان كه  له  الیه ن شاره زایانى 
وردى  به   وه زیران   ئه نجوومه نى  له   دارایییه وه  

به راورد كراون.
سه رۆكایه تیى  له   ڕوونكردنه وه یه ك  ده قی 
به   سه باره ت  وه زیرانه وه   ئه نجوومه نى 
له   كوردستان  هه رێمى  به شه بودجه ى 
ساڵى  فیدرالى  عیراقى  بودجه ى  پڕۆژه یاساى 

2017دا:
به بێ  سااڵنه   فیدرال  عیراقى  حكوومه تى 
له گه ڵ  ڕاوێژكردن  و  به شداریپێكردن 
و  كوردستان  هه رێمى  حكوومه تى 
دامه زراوه كانى، پڕۆژه یاساى بودجه ى فیدرالى 
وه زیران  ئه نجوومه نى  له   و  ده كات  ئاماده  
په رله مانى  ڕه وانه ى  دواتر  ده كات،  په سه ندى 
پێچه وانه ى  ئه مه ش  ده كرێت،  فیدرالى 
هه ردوو  به تایبه تیش  فیدرالى،  بنه ماكانى 
بۆ  داهات  و  ده سه اڵت  له   به شداریى  بنه ماى 
به رژه وه ندیى ته واوى گه النى عیراق هه روه ك 
به  ڕوون و ئاشكرا له  مادده كانى ده ستوورى 

بەهۆی ناکۆکی نێوان الیەنەکان، کۆبوونەوەی 
پەرلەمانی عێراق بۆ ئێوارەی رۆژی یەکشەممە 
پێشنیازی  پڕۆژە  دواخرا،   2016-12-4
لەبارەی  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 
پڕۆژەیاسای بودجەی ســـاڵی 2017 رادەستی 
سەرۆکایەتی پەرلەمـــــــان و لیژنەی دارایی 
گومانـــــیش  کراوە.  عێراق  پەرلەمانی 
بتوانێت  پەرلەمـــان  سبەی   دەکرێت 

کۆببێــــتەوە.
پارتی  فراکسیۆنی  سەرۆکی  گۆران،  خەسرۆ 
دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق بە 
)تۆڕی میدیایی رووداو(ی راگەیاند »ئەمساڵ 
بودجە  پڕۆژەیاسای  لەبارەی  گفتوگۆکردن 
کوردستانییەکان  فراکسیۆنە  لەنێو  و،  جیاوازە 
ناکۆکی هەیە لەبارەی پڕۆژەکە، چونکە پێشتر 
هەبوو،  رێککەوتن  بەغدا  و  هەولێر  نێوان  لە 
بەاڵم ئەمساڵ  فراکسیۆنەکانی کۆمەڵ، گۆڕان 
و بەشێک لە یەکێتی، دەیانەوێت گۆڕانکاری 
لەو رێککەوتنە بکەن، ئێمەش بەبێ راوێژکردن 
لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستکاری 

رێککەوتننامەکە ناکەین«.
»ئێمە  روونیکردەوە  زیاتر  گۆران،  خەسرۆ 
حکومەتی  سەرۆکایەتی  بە  پەیوەندیمان 
سامانە  وەزارەتی  کوردستان،  هەرێمی 
سرووشتییەکان و دارایی هەرێمی کوردستانەوە 
کردووە لەبارەی پشکی کورد و، پڕۆژەیاسای 
بودجە، وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان 
پڕۆژەیەکی بۆ هەموو سەرۆک فراکسیۆنەکان 
هەر الیەنێک  ئەگەر  ناردووە،  کودستانییەکان 
بەمە رازی نەبێت، واتا بە پێشنیازی حکومەتی 

هەرێمی کوردستان رازی نییە«.
لەوە  باس  پارتی  فراکسیۆنی  سەرۆکی 
هەیە  کێشە  پێشمەرگەش  لەسەر  کە  دەکات 

هه مواركردنه كه دا  پڕۆژه ى  ئه لیفى  بڕگه ى  له  
الپه ڕه كانى  سه ر  له   داخه وه   به   كه   هاتووه  
ڕێگاى  له   ئه وه ى  به بێ  بینرا،  میدیا  سۆشیال 
هه رێمه وه   حكوومه تى  فه رمییه كانى  كه ناڵه  
مووچه ى  ناتوانێت  نه ك  بكرێت،  ئاراسته مان 
دابین  كوردستان  هه رێمى  مووچه خۆرانى 
بكات، به ڵكو له  به رامبه ر 300 هه زار به رمیل 
ته نها  مانگانه   هه رێم  ڕۆژانه ،  تێكڕاى  نه وتى 
كراوه ،  دیارى  بۆ  دینارى  ملیار   317 بڕى 
بۆ  پێویست  بودجه ى  بڕى  كاتێكدا  له  
یه ك  داراییى  شایسته ى  ته واوى  دابینكردنى 

باشوور،  پارێزگاکانی  کێشەی  هاوکات 
بەردەم  گرفتەکانی  لە  بوو  دیکە  یەکێکی 
لەوبارەوە  پەرلەمان،  ئەمڕۆی  دانیشتنی 
نوێنەرانی  بەوەکرد،  ئاماژەی  گۆران  خەسرۆ 
بڕیاریاندا  میسان،  و  بەسرە  پارێزگاکانی 
تاوەکو  نەکەن،  پەرلەمان  دانیشتنی  بەشداری 
داواکاری پارێزگاکانیان لە پڕۆژەیاسای بودجە 
جێگیر نەکرێت، بۆیە هاوپەیمانی نیشتمانی لە 
نەگەیشتنە  و  کۆبوونەوەدابوون  لە  بەیانییەوە 
رێککەوتن بۆیە داوایان کرد دانیشتنی ئەمڕۆ 

ئەنجام نەدرێت.
ئێوارەی  بۆ  پەرلەمان  دانیشتنەکەی  هەرچەندە 
فراکسیۆنی  سەرۆکی  بەاڵم  دواخرا،  سبەی 
سبەییش  دانیشتنەکە  هەیە  گومانی  پارتی، 
سەرۆکی  دەکات  باسی  وەک  ئەنجامبدرێت، 
راگەیاندووە،  پێی  یاسا  دەوڵەتی  فراکسیۆنی 
بەهۆی نەگەیشتن بە رێککەوتن و بەردەوامی 
سبەی  دانیشتنەکەی  رەنگە  ناکۆکییەکان، 

ئەنجام نەدرێت.

عیراقى فیدرالدا چه سپێنراوه .
كوردستان  هه رێمى  حكوومه تى  كاتێكدا  له  
ڕۆڵ و چاالكى و ماندووبوون و خه مخۆریى 
په رله مانى  له   كوردستانییه كان  فراكسیۆنه  
عیراق به رز ده نرخێنێت به  ئاراسته ى پاراستنى 
چاككردنى  و  هه رێم  بااڵكانى  به رژه وه ندییه  
له   كردن  فشار  و  خه ڵك  گوزه رانى  و  بار 
زووتر  هه رچى  بۆ  فیدرالى  حكوومه تى 
یاساییه كانى  دارایییه   شایسته   خه رجكردنى 
شایسته ى  به تایبه تیش  كوردستان،   هه رێمى 
داراییى مووچه خۆران كه  مافێكى ده ستوورى 
هه ر  به اڵم  كوردستانه ،  هه رێمى  یاساییى  و 
به   پێویستى  له مڕووه وه   پڕۆژه یه ك  و  هه وڵ 
لێكۆڵینه وه  و دیراسه ى وردى شاره زایان هه یه  
له سه ر بنه ماى داتا و ژماره  و سوودوه رگرتن 
گفتوگۆ  و  دانوستان  پێشووى  ئه زموونى  له  
به غدا،  و  هه ولێر  نێوان  ڕێككه وتنامه كانى  و 
له نێوان  ژماره   به   زاستیانه   به راوردكردنێكى 
بژارده كان، بۆ ئه وه ى به  شێوه یه كى كردارى 
هه رێمى  ناكرێت  چونكه   بكرێت،  جێبه جێ 
پابه ندبوونێكى  بارى  ژێر  بخرێته   كوردستان 
به   قازانج  برى  له   كۆتاییدا  له   و  یاسایییه وه  
به تایبه تیش  بشكێته وه ،  هه رێم  خه ڵكى  زیانى 
و  ڕاست  زانیاریى  په رله مانتاره كان  ده بێت 
به   سه باره ت  بێت  له به رده ست  دروستیان 
ژماره ى مووچه خۆران له  هه رێمى كوردستان 
دابینكردنى  بۆ  پێویست  بودجه ى  بڕى  و 
ته واوى ئه و مووچانه  و به راوردكردنى له گه ڵ 
بودجه ى  پڕۆژه یاساى  هاوپێچى  خشته كانى 

فیدرال.
ئه وه ى  لێكدانانه وه ش،  ئه م  ڕۆشناییى  له به ر 

هەرێمی  پێشنیازەکەی  پڕۆژە  »ئێمە  دەڵێ  و 
پەرلەمان  سەرۆکایەتی  داوەتە  کوردستانمان 
و لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق، بەمەبەستی 
کێشە  هاوکات  رێککەوتن.  و  تاوتووێکردن 
لەسەر پێشمەرگە هەیە، ئێمە داوامان کردووە 
100 هەزار پێشمەرگە لە پڕۆژەیاسای بودجە 
پێداویستیی  مووچە،  دەبێت:  بکرێت،  جێگیر 
مەشق و راهێنانیان لەالیەن حکومەتی عێراقەوە 

دابین بکرێت«.
جەخت  پارتی  فراکسیۆنی  سەرۆکی 
فراکسیۆنە  وەکو  ئێمە  »ئەگەر  لەوەدەکاتەوە 
کوردستانییەکان یەکدەنگ نەبین، ئەوا ئەوەی 
عێراق   سەرۆکوەزیرانی  عەبادی،  حەیدەر 
دەیەوێت پەسەند دەکرێت« و، دەشڵێت »هێشتا 
گۆڕانیش  و  یەکێتی  پڕۆژەکەی  پێشنیازی 
ئەوە  هەڕەشەی  بەغدا  لە  نەکراوە،  پەسەند 
دەکرێت، ئەگەر ئەو پێشنیازە پەسەند بکرێت، 
ئەوا پشکی هەرێمی کوردستان بۆ 13% کەم 

دەکەنەوە«. 

كوردستان  هه رێمى  مووچه خۆرانى  مانگى 
كه  ژماره یان نزیكه ى 1 ملیۆن و 400 هه زار 
دیناره   ملیار   880 نزیكه ى  مووچه خۆره،  
كۆى  ژماره یه ش  ئه م  له ناو  مانگێكدا،  له  
هه زار   730 نزیكه ى  هه رێم  كارمه ندانى 
كارمه نده  و بۆ هه ر مانگێك پێویستییان به بڕى  
له  مووچه   ئه مه  جگه   دینار هه یه،   ملیار   685
كه سوكارى  و  خانه نشینان  به خشینه كانى  و 
پێداویستییه   خاوه ن  و  شه هیدان  سه ربه رزى 
تایبه ته كان و قوتابیان و سوودمه ندانى دیكه ى 
چاودێریى كۆمه اڵیه تى كه  به  هیچ شێوه یه ك له  

پڕۆژه ى هه مواركردنه كه دا  ئاماژه ى پێنه دراوه .
گه ره نتیكردنى  له پێناو  و  مه به سته   ئه و  بۆ 
داراییه كانى  شایسته   ته واوى  دابینكردنى 
كوردستان،  هه رێمى  مووچه خۆرانى 
ئاماده ییى  كوردستان  هه رێمى  حكوومه تى 
و  دانوستان  بۆ  ده رده بڕێت  خۆى  ته واوى 
حكوومه تى  له گه ڵ  به رهه مدار  گفتوگۆى 
كه   ده كه ینه وه   دووپات  ئه وه ش  فیدرالى، 
شایسته   ته واوى  دابینكردنى  به رامبه ر  له  
هه رێمى  مووچه خۆرانى  داراییه كانى 
ئاماده ى  هه رێم  حكوومه تى  كوردستان، 
به   فیدرال،  حكوومه تى  له گه ڵ  ڕێككه وتنه  
پابه ندبوونێكى  هه ر  سه پاندنى  پێچه وانه وه  
یه كالیه نه  به بێ هه بوونى ڕێككه وتنى هاوبه ش، 
جێبه جێكردنى  به   ناچار  كوردستان  هه رێمى 

ناكات.
فراكسیۆنه   ئه ندامانى  به ڕێزان  لێره شه وه  
كوردستانییه كان له  په رله مانى عیراق بانگهێشت 
خستنه ڕووى  به مه به ستى  هه ولێر  بۆ  ده كه ین 
ته واوى زانیارییه كان كه  له  الیه ن شاره زایانى 
وردى  به   وه زیران   ئه نجوومه نى  له   دارایییه وه  
به راورد كراون و، هه ڵبژاردنى باشترین بژارده  
كه  له  به رژه وه ندیى خه ڵكى كوردستاندا بێت 
به تایبه تیش  داتاكان،  و  ژماره   بنه ماى  له سه ر 
به   كه   مووچه خۆران  كه مده رامه تى  چینى 
له الیه ن  هه رێمه وه   به شه بودجه ى  بڕینى  هۆى 
زۆریان  زیانى  عیراقه وه   فیدرالى  حكوومه تى 

به ركه وتووه .

سه رۆكایه تیى ئه نجوومه نى وه زیرانى
 هه رێمى كوردستان

حكوومه تی كوردستان: ناكرێت بخرێینه  به ر بارى پابه ندبوونێكى یاسایییه وه  
و قازانجیشی نه بێ.. له  فراكسیۆنه كان ڕوونكردنه وه ی ده وێ 

کۆبوونەوەی پەرلەمانی عێراق دواخرا

ئێران فشاری له  سه ر ئه و موسوڵمانانه ی واڵته كه ی زیاتر كردووه ، كه  له م دواییانه دا ئاینه كه ی 
خۆیان گۆڕیووه  و بوونه ته  مه سیحی.

لە  لەگەڵ 18 رێکخراوی دیکەی مافی مرۆڤ،  ئیران  نێودەوڵەتیی مافی مرۆڤی  کەمپیەنی 
بەیاننامەیەکی هاوبەشدا داوای کۆتایی هێنان بە ئازاردنی ئەو کەسانە دەکەن کە لەم دواییانەدا 

ئایینی مەسیحییان هەڵبژاردووە و بوون به  مه سیحی.
لە به شێكی بەیاننامەکەدا هاتووە، بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی لە هاوینی رابردوودا گوشاریان 
ئاییه نه كه ی خۆیان  خستووه ته  سه ر ئه و كه سانه ی کە پێشتر موسوڵمان بوون له م دواییانه دا 

گۆریووه  و بوون به  مه سیحی.
هه روه ها له و بەیاننامەدا هاتووه : ته نها له  مانگه كانی بەهار و هاوینی رابردوودا 79 کەس لەو 
مەسیحییانە لە ناوچە جیاجیاكانی ئێران دەست بەسەر کراون و زۆربەیان لە چەند رۆژێكه وه  

هەتا مانگێک لەژێر لێپرسینەوە دابوون.

نداوای راگرتنی فشاره كانی 
سه ر مه سیحییه  نوێیه كانی ئێران 

ده كرێت
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بخديدا وسهل نينوى
يتنفسان هواء الحرية بعد عهد الظالم

وسـاطينهم  امرائهـم  تعاليـم  التخاذهـم 
كمرجـع وسـيرة عملهـم أليومـي متناسـين 
واالوليـاء  الرسـل  وجميـع  اللـه  بـأن 
االعمـال  هـذه  مـن  بـراء  الصالحيـن 
المشـينة لانسـانية ولحيـاة االنسـان الـذي 
دعـدوش  ليأتـي  حـال  بأحسـن  اللـه  خلقـه 
القـرن  فـي  العالـم  علـى  ليملـي  المخـرف 
عمرهـا  وبـدع  بتعاليـم  والعشـرين  الواحـد 
ولـن  الوثنيـة  الجاهليـة  بدايـة عصـر  منـذ 

مجتمـع... بـأي  بتطبيقهـا  يعقـل 
ان مـا حصـل بقـره قـوش/ بخديـدا وباقـي 
الهيـن   باالمـر  ليـس  المسـيحية  بلداتنـا 
ولـن يمـر مـرور الكـرام علـى نفـوس جميـع 
اجمـع  العالـم  وعلـى  المسـالمين  اهاليهـا 
الننـا تلقينـا رسـائل حقـد وضغينـة وخبـث 
مـن هـؤالء االشـرار التـي تمـادوا وتطاولـوا 
بهـا علـى رموزنـا الدينية المتمثلة بصليبنا 
وسـيدنا  قديسـينا  وشـخوص  المقـدس 
ومطارينـا  مريـم  العـذراء  وأمـه  المسـيح 
وقساوسـتنا وحتـى امواتنـا الراقديـن علـى 
رجـاء القيامـة، فـأي معنـى يـراد مـن ذلـك 
بكسـر الصلبـان وتدميـر التماثيـل وتمزيق 
الصـور وتفجيـر الكنائـس واالديـرة ونبـش 
القبـور  مـن  امواتنـا  رفـاة  واخـرج  القبـور 
جعـل  مـن  يـراد  معنـا  ...أي  بـكل صافـة 
للتحقيـق  قاعـة شـرعية  الكنيسـة  حرمـة 
مـن  والقصـاص  االعدامـات  ولتنفيـذ 

بأفعـال الرذيلـة مـن سـرق وحـرق وتدمير ان 
يحافـظ علـى بيوتنـا سـالمة أمانـة عندهـم 
جـزاء عشـرتنا الطويلـة معهـم سـنون طـوال 
وبتبـدد  نثـق  ولكـي  والضـراء...  بالسـراء 
شكنا بالعيش االمن معهم في المستقبل
بعـد كل الـذي حصـل وتـم جـرده وتوثيقـه 
مـن بيـوت وكنائـس وأديـرة وقبـور وتوثيـق 
ماحم النبش والدمار ال يسعنا االن اال ان 
نقول لهؤالء  اننا ال نأمن عيش مستقبلنا 
معكـم بجوارنـا النكـم بحـق اثبتـم سـوء 
نيتكـم تجـاه كل مـن خالفكـم العقيـدة 
شـعوب  كل  حثالـة  يـا  السـليم  والـرأي 

االرض.
سـتبقى كنائسـنا وأديرتنـا وقبورنـا وبيوتنـا 
وتشـويه  ودمـار  نهـب  مـن  بهـا  لحـق  ومـا 
شـاهد حـي ووصمـة عـار بكـم وبنسـلكم 

المخالفيـن لـه بالرأي..فـأي معنـى سـنفهم 
مـن هـذه التصرفـات الهمجيـة ومـا حصـل 
طـول فتـرة السـنتين  بداخـل بيوتنـا آالمنـة 
التـي كان مـن المفـروض إن كان  بعـض 
ايديهـم  تلطخـت  اللذيـن  مـن  جيراننـا 

مـن  وكل  والعراقييـن  العـراق  اعـداء  يـا 
سـاندكم ورعاكـم الننـا نختلـف عنكـم 
وعـن شـرعكم الداعشـي الـذي حلـل لكـم 
النهـا  بـه  القيـام  وتجنـب  علينـا  حـرم  مـا 

شـيطانية... رذيلـة  افعـال 
كنـا نعـرف بـأن الدنيـا ومـا خلـق بهـا مـن 
اللـه الطبيعـة بعظمتهـا  مخلوقـات وسـخر 
لخدمة هذا االنسان بغض النظر عن دينه 
او عقيدتـه ليأتـي اليـوم دعدوش الشـيطاني 
لينحـر ويجـز الرقـاب لهـذا االنسـان وذاك 
الشـرائع  لـكل  اعتبـار  ودون  اللـه  وبأسـم 
كل  حفيظـة  اثـار  مـا  هـذا  السـماوية 
المسـيحيين  العالـم مسـلمين قبـل  شـعوب 
لمـا  المندانييـن  والصابئـة  وااليزيدييـن 
والحيـاة  التصـرف  بشـاعة  مـن  شـاهدوه 
وأخيـرا لـم يبقـى لنـا نحـن سـكان مناطـق 

سهل نينوى وجبال سنجار سوى االمل في 
الحفـاظ علـى مـا تبقـى لنـا مـن اثـار وتراث 
وحولهـا  كنائسـنا  وبنـاء  ترميمـه  لنعيـد 
شـعب  بأننـا  للعالـم  لنقـول  اآلمنـة  بيوتنـا 
الشـعوب  لجميـع  والخيـر  الحيـاة  يحـب 
التـي  المـرة  التجربـة  هـذه  لكـن سـتبقى 
ورسـوم  كتاباتنـا  تزيـن  حلـق  بهـا  مررنـا 
اطفالنـا وأجيالنـا الصاعـدة لتكـون شـاهد 
حـي الضطهادنـا وسـوء معاملتتـا فـي بلدنـا 
وبوضـح النهـار وتحـت انظـار ممـن كانـوا 
يدعـون بأنهـم سـيحفظون االمـن والسـام 
وتخلـوا  خذلونـا  لكنهـم  مناطقنـا  فـي 
عنـا فـي احـرج الظـروف ليتركونـا نواجـه 
مصيرنـا المحتـوم امـا بالبقاء في مناطقنا 
عينـا  ليملـوا  الدواعـش!!!  حكـم  تحـت 
شـروطهم العقيمـة او اختيـار طريـق الهـرب 
العشـوائي تاركيـن كل شـيء فـي ارضنـا 
والخيـار  اآلمـن...  العـراق  كردسـتان  الـى 
بأنفسـنا  للنجـاة  الحـل  كان  االخيـر 
لترقـب مـا سـيؤول اليـه الحـال لنعـود اليـوم 
بخجـل الـى اراضينـا وقلوبنـا محطمـة لمـا 
قرأنـا وشـاهدنا مـن اثـار دمـار للحيـاة فـي 
مناطقنـا ليجرنـا الحـال للتسـائل عـن مـن 
ومـن  لبلداتنـا؟  التحتيـة  البنيـة  سـيعمر 
ايقوناتنـا  سـيرجع  ومـن  ؟  بيوتنـا  سـيعمر 
المقدسـة لكنائسـنا الشـاهقة واخيـرا مـن 
بالعيـش  واالطمئنـان  ابتسـامتنا  سـيرجع 
فـي مكاننـا الـذي يومـا مـا قـد غـدر بنـا 
جيراننـا ليطمـع بخيراتنـا التـي جمعناهـا 
وبركـة  الليالـي  وسـهر  السـنين  بتعـب 
خالقنا االوحد؟ ...فهل من مجيب حكيم 

يعلـن لمـاذا فعـل بنـا األوبـاش ذلـك؟

الســـاعة التـــي توقـــظ المؤمنيـــن لإلســـراع 
الـــى صـــالة الصبـــر او صـــالة الرمـــش 
ـــن  ـــات م ـــر المئ ـــن أم ـــس، كان يعل والقدادي
الكهنـــة والمطارنـــة والبطاركـــة والشمامســـة 
اويعلـــن   . المؤمـــن  الشـــعب  وجمـــوع 
ايذانـــا برحيـــل أحـــد ابنـــاء باخديـــدا الـــى 
العالـــم االخـــر. او قـــدوم احـــد احبـــار 
بمواعيـــد  النـــاس  تذكيـــر  او  الكنيســـة 
ـــاهدا  ـــرج ش ـــد الصـــوم . كان الب ـــار بع االفط
حيـــا علـــى ازقـــة باخديـــدا التـــي كانـــت 
تحتضـــن العشـــاق وحفـــالت االعـــراس، 
وبعـــض المشـــاجرات وتجمعـــات الشـــباب 
ـــى  ـــاهدا عل ـــدوات، كان ش ـــات والن واالخوي
رياضـــات درب الصليـــب واالالم والقيامـــة 
. راقـــب الدخاخيـــن المنبعثـــة مـــن تنانيـــر 
ـــاق  ـــزا الرق ـــت تعجـــن خب ـــي كان ـــدا الت بخدي
ـــة.  ـــة والهريس ـــل البرم ـــد وتعم ـــة العي وكليج
وســـجل أصـــوات الباعـــة فـــي اســـواق 

ـــت  ـــي مازال ـــية الت ـــات القدس ـــك الرن و.... تل
ــذي  ــالح الـ ــك الفـ ــي آذان ذلـ ــا فـ رناتهـ
كان يحـــرث فـــي اقاصـــي عقاربخديـــد او 
ـــوب  ـــو  يج ـــدي وه ـــي الباخدي ـــك الراع ذل
ـــرع  ـــاب المس ـــك الش ـــزروع وذل ـــات ال طرق
ــي  ــة فـ ــعنا المباركـ ــان اوشـ ــب اغصـ لينصـ
ـــالت  ـــل غ ـــن أج ـــا م ـــرك به ـــل تب ـــل هل حق
وفيـــرة... راقـــب البـــرج والناقـــوس طوابيـــر 
ـــودة  ـــول وع ـــرعين نحوالحق ـــن المس الفالحي
الحصاديـــن فـــي المســـاءات بعـــد يـــوم 
جهيـــد. والحركـــة الدائبـــة فـــي البيـــادر 
العاجـــة باتربـــة الغـــالت، راقـــب الشـــيوخ 
ــرة  ــاء قنطـ ــي أفيـ ــئ فـ ــت تتكـ ــي كانـ التـ
اينـــا وأزقـــة مارحانـــا وســـمقو فذلـــك 
والغتـــرة  اليشـــماغ  لفـــة  يعتمـــر  الـــذي 
وراقـــب  االفنديـــة،  وســـيدارة  والعقـــال 
ـــة  ـــأ األزق ـــت تم ـــي كان ـــال الت ـــرح االطف ف
ــك  ــوس تلـ ــة . كان الناقـ ــا البريئـ بقهقهاتهـ

ـــة  ـــمر والحن ـــالت الس ـــرب لحف ـــر وط الخض
مابيـــن  الشـــباب  وحلقـــات  واالعـــراس 
ــم  ــازل وهـ ــطوح المنـ ــوق سـ ــزروع وفـ الـ
ــب  ــرف بحـ ــوب تـ ــات بقلـ ــون الفتيـ يراقبـ
ـــون  ـــوت ويك ـــر البي ـــاء ويعم ـــر اللق ـــد يثم ق

أســـرة.
المعلميـــن  مئـــات  علـــى  شـــاهدا  كان   
والتالميـــذ  والطالبـــات  والطـــالب 
ـــك  ـــات تل ـــون طرق ـــم يجوب ـــن وه والموظفي
البلـــدة المباركـــة طلبـــا للعلـــم وقضـــاء 
إلمـــور يوميـــة . وفـــي الحديـــث عـــن 
ـــا نابضـــا  ـــوس شـــجون، كان قلب ـــرج والناق الب
ــد  ــدا يعيـ ــورا جديـ ــيا ومزمـ ــا كنسـ ومعلمـ

ـــوع  ـــد او جم ـــواق بخدي ـــل أج صـــدى تراتي
ــر فـــرح  ــم بنديراتهـــم ويبصـ ــعنا يرسـ اوشـ
ـــا  ـــوس وموقرتاي ـــار قرياق ـــي م ـــن ف الخديديي
ــوم  ــت اليـ ــا أنـ ــهيد. وهـ ــام الشـ ــار بهنـ ومـ
ــك  ــم جراحاتـ ــن تلملـ ــرج الحزيـ ــا البـ أيهـ
لتنهـــض غـــدا وتواصـــل مســـيرة المحبـــة فـــي 
بخديـــدا، فليـــت قرانـــا المنكوبـــة تحكـــي 
قصـــة الشـــعب المؤمنـــن، شـــعب يحتـــرق 
ــى  ــب حتـ ــب ويحـ ــعب يحـ ــر، شـ بنارالشـ
فـــي أحلـــك األزمنـــة. لـــك منـــي ســـالما 
ـــك  ـــي إجـــالال ل ـــا انحن ـــا أن ـــرج وه ـــا الب أيه
ـــوس رمزالقداســـة واألرض  ـــت أيهـــا الناق وأن

ــن. والوطـ

وليد يلدا متوكا – عنكاوا

يحكـي قصـــة األجيــــــال
بــــرج دمــره الظالميــــــــــون

بـــرج يحكـــي قصـــة األجيـــال ...كان شـــاهدا لعقـــود مـــن الزمـــن علـــى الشـــعب 
الخديـــدي الطيـــب وهـــو يرســـل رنـــات الناقـــوس الـــى موقرتايـــا وباشـــبيتا ومنـــارة 

وبســـلكايا وقديشـــا ومضاعـــة

نوئيل جميل

المغـــول  داعـــش  قبضـــة  مـــن  بلداتنـــا  وباقـــي  بخديـــدا  تحـــررت 
ال  ومرتزقتـــه  اعوانـــه  شـــر  لكـــن  شـــر هزيمـــة،  منهـــا  وهـــزم 
وأديرتنـــا  كنائســـنا  جـــدران  علـــى  ببصماتهـــم  واضحـــة  تـــزال 
دمـــار  مـــن  واعوانـــه  داعـــش  جـــرذان  لنـــا  خلفـــه  لمـــا  وبيوتنـــا 
مـــادي ومعنـــوي مـــن قبـــل مرتزقتـــه المتخلفيـــن  بمعنـــى الكلمـــة 
اللـــه وشـــريعة  بالديـــن  العميـــق  وجهلهـــم  ثقافتهـــم  لضحالـــة 
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كيف تقرأ عطر الروح من جبـك؟
كيف تترك لذاتنا المشتهاة بالمزامير

في ذلك الربيع الجميل ؟
عن ماذا يتحدث صمتك المقام بيننا

وهل نستطيع أن نجمع أصابع التاريخ
في لوحة سريانية خطها نازح من تكريت

منذ مئات السنين
بعد أن حطمت أيادي البرابرة أحجارها

وحل الظام بين أفيائها ؟
عامان ونيف مرا بلون السخام

وطعم الحقد والعفونة
مثل صحراء قاحلة إال من الرمال والغبار 

تلك األشجار والزهور هرعت
TNT خائفة من ذلك الظام ومن أصابع

التي إنتشرت في جبك البهيج
الذي إحتوى ضريحك المقدس 

أنت وفرسانك الشهداء فحولته الى ركام

في ربوعك يا مار بهنام
تشتعل الذكريات وأصوات النواقيس

لم نسمع غير صوت الظام
كل شيء في سماء الدير إرتعش

ترملت بخديدا وأخواتها
واألصدقاء غادروها باتجاه المجهول

فأين انتم اآلن ؟
تعالوا ... لقد خفت النداءات

وجف حبر اللسان
مار بهنام ...

يا أيقونة التاريخ
يا مشعل الحضارة ومنبع اإليمان

ها قد مألت الصدور صبرا
انهم رحلوا وتركوا البيبون والحندقوق

فمهما ابتعدنا عنك
تبقى محشوا في صدورنا وجبهة العين

أنت الوردة والزهر والشجر
أنت الشمس القمر

أين أيقوناتك يا مار بهنام ؟
أين غدا تاريخك والرواق والمكتبة ؟

أين أصبحت المخطوطات النادرة
التي سقطت بيد الجهاء ؟

وذلك النصب األيقوني الذي نحته سامي اللو ؟
وتلك الشجيرات األثيرات المؤثثات

بالزيتون والصفصاف
تعال أيها القديس مار بهنام

أيتها القديسة سارة
أيها الفرسان األربعون المدججون 

بالسهام والدروع
يا مار متى الشيخ

أين أنت اآلن يا أبونا أفرام عبدال ؟
وأنت يا ابونا فرنسيس جحوال ؟

تعالوا الى الدير وقلبه الجب،
الذي ملؤه باألسى والحزن والسخام

تعالوا هنا كما يأتي العائد الى داره 
المدمر والمحروق والمسروق 

بيد المغول بعد أعوام

ستبقى غبار الحرائق والدمار
عالقا في جبهة الغدر

ستبقى كتابات الحقد والغل 
شاخصة في العيون 

الويل لكم يا من أحرقتم مكتباتنا
الويل لكم يا من سرقم مخطوطاتنا

الويل لكم يا من :
أحرقتم ودمرتم وسرقتم كل ذلك الجمال البهي

الويل ..كل الويل لكم !

الساعة العاطلة
تسخر مني كل صباح

وأنا أعرف أنها التحسن رؤيتي !
السماء لفت نجومها وقمرها الوحيد

وشمسها الاهبة
بلحافها األزرق العتيق

ومضت ضاحكة هي األخرى
وحدي اترقب غربان الظام

تتناسل من حولي
لمتعد تراني تلك الساعة

مذ حل ليلي العنيد
اما أنا

فما عدت اتذكرها
إالساعة نادبة حظها

فوق ذلك الجدار .

عنـد سـفح جبـل ألقيـت نظـرة عابـرة علـى الطبيعـة 
الزاهيـة  خضرتهـا  أتامـل  وأنـا  حولـي  مـن  الجميلـة 
وكيانـي  والحجـر  الـزرع  أخاطـب  البضـة  ونظارتهـا 
ملبك بتساؤالت أنتظر منها إجابات مقنعة .. إجابات 
جاهـزة. فقـد مللـت اإلنتظـار وكثـرة التأويـات مـن 
أصحـاب الصحـف والمجـات التـي تمـر علـى األحداث 
والوجـوه وهـي  العيـون  أراقـب  مـرور الكـرام. جلسـت 
الجبلـي  السـفح  علـى  األخضـر  البسـاط  تتوسـد 
األسـى  وشـعور  العيـون  فـي  الخـوف  أتامـل  المتمـوج، 
الـذي يكتسـح الجميـع. تفرسـت فـي الوجـوه كلهـا 
أمـام  والتخـاذل  الجبـن  محياهـا  علـى  إرتسـم  وقـد 
 .. مدننـا  إجتـاح  الـذي  البربـري  والتسـلط  الجبـروت 
بكنفـه  نحتمـي  الجبـل  هـذا  نحـو  خطانـا  فقادتنـا 
مـن غـدر المتصارعيـن علـى سـهلنا األخضـر، وعامات 
الريبـة تمـأل تسـاؤالتنا المليئـة بالسـذاجة التـي غالبـا 
مـا تقودنـا إلـى الشـجار فيمـا بيننـا فنختلـف وننهـي 
التهمتنـا  وقـد  القـوى  منهكـي  العقيمـة  جداالتنـا 
الغيـرة، وفتـك بنـا الحسـد حـد ال يوصـف فـي خضـم 
كآبتنـا وعزلتنـا.. وفـي آخـر النهـار رأيـت إخوتـي وهـم 
الفاسـدون  الـذي ظلمهـم، وساسـتهم  بلدهـم  يلعنـون 
وطنهـم  بمقـدرات  يعبثـوا  أن  إسـتطاعوا  وكيـف 
ويحولوه إلى كابوس، وقد كسروا فيهم كل إبداع. 
تحـت وطـأة التهجيـر. ينتظـرون نهاية هذه المسـرحية 
ويضعـوا  سـتارها،  إسـدال  فـي  فيشـتركون  القـذرة. 
للضميـر  والمخزيـة  المحزنـة  لقصتهـم  خاتمـة 
بتأوهاتهـم  لهـم، محمـا  أدار ظهـره  الـذي  اإلنسـاني 

مـن  العابـرة  األيـام  صـدر  علـى  ليرصعهـا  واآلمهـم 
شـديد:  بأسـف  وقلـت  الضائـع.  مسـتقبلهم 

- يا له من حزن على شعب خط بين أنوار الحضارة 
إشـراقة أمـل للشـعوب المشـرقية، يقضـي مطهـره بيـن 

دياميـس الغربـة اللعينة. 
واقفـا  تـراه  الجديـد.  العالـم  عـار علـى  مـن  لـه  يـا   -
نهايـة  ليكتبـوا  الحضـارة  سـبوا  مـن  أمـام  عاجـزا 
مخيبـة لآلمـال علـى شـعب مقـدام ووطـن كثيـرا مـا 
كتبنا على سـجاته بطوالت العفة والنزاهة والوفاء 
وكانـت مجازاتنـا هـذه النهايـة التـي ال تسـر األحـرار. 
- يـا لـه مـن حـزن علـى والت وقـادة هـذا البلـد الذيـن 

زاغـوا وفسـدوا مـن أجـل حفنـة مـن الـدوالرات.
لـه مـن حـزن علـى رعاتـه الواقفيـن مكتوفـي  يـا   -

األلـم.  فـي صحـراء  الخـراف  أمـام ضيـاع  األيـدي 
يضيعـون  الذيـن  شـبابه  علـى  حـزن  مـن  لـه  يـا   -
فـي  التواصـل اإلجتماعـي  أوقاتهـم علـى مواقـع  جـل 
إجتـرار المواضيـع المائعـة والتدخـل فـي األمـور التـي 
فـي  ويتجادلـون  بعضـا  بعضهـم  فيلعنـون  تعنيهـم  ال 
صراعـات بغيضـة. بـدال مـن مـد الجسـور فيمـا بينهـم 
فيوحـدون بوصلـة الحيـاة مـن أجـل الهـدف السـامي 
مـن  بـدال  الديـار  إلـى  للعـودة  اإلسـتعداد  وهـو  األهـم 

والتشـتت. الضيـاع 
وأخيـرا أقـف مـن عنـد هـذا المنحـدر وأنـا فـي منفـاي 
القسـري .. أنـادي لأليـام الخوالـي أن تعـود فتجمعنـي 
بمـن أحـب ومعـا نجعـل مـن الـا شـيء شـيئا تنعـم بـه 
حياتنـا ونتفاخـر بـه حـال عودتنـا إلـى ديارنـا بعـد أن 

الحـت رايـات التحريـر فـي جبهـات عـدة.

د. بهنام عطاالله

يا لـــــه مــن حـــــــزن

مار بهنام 
 أيقونة التاريخ والمزامير

ليته يعلو ســـقف السماء 
فقد ضاقت بصراخ شـــعبي االمكنة 

أشـــرقت الشمس على بغديدا 
وبكت بمرارة

وغســـلت بنورها آثار السخام 
لكـــن مـــن يمحـــو مـــن قلوبنـــا آثـــار 

ــار الدمـ
نبشت بين الركام 

أبحث عن أحالم العمر 
ما تبقى ؟!!

تئن الحجارة 
أرى فيها مالمح الصبر 
ال ترفعوا هذا الركام 

فهو مقدس
ففيه ضاع تعب الســـنين 

وإنطمرت ذكريات العمر 
ال تمسوه ... ال

فوسط هذا الخراب 
طفولتنـــا ... أمنياتنا ...

 ضحكاتنا ... جلســـات سمرنا
تعالوا معي 

نضع أكاليل الورد 
فهنا يرقد مستقبلنا 

يجثـــم الظلم على فجر أيامنا 
كمـــا الحجر على صدور الراقدين

ما أبشـــع من مر من هنا 
ما أبشع الموت

حين مر من بغديدا 

أكان المـــوت من مر من هنا ؟
أم الشر ؟

أيـــن تراها كانت يد الرب ؟!
حين وضع الشـــر يده على بغديدا؟

نعم بغديدا العروسة 
من أباح للشر 

ـــوب  ـــي ث ـــاض ف ـــوار البي ـــم أس أن يقتح
ـــة  العروس

أن يدنس محرابها 
ينـــزع عنها تيجان براءتها 

ويسرق اللئ أيمانها
نعم بغديدا العروسة 

من أباح للشـــر أن يقتل عريسها؟
طوباك أيتها األرض 

وأنت تشـــربين من دم العريس !؟
طوباك أيتها النار

وأنـــت تلتهمين مجلدات ومخطوطات 
طوبـــاك وأنت تكبرين بإرث العريس 

مـــا باله هواؤك يا بغديدا 
حائر ... تائه

لعله أشـــتاق لنواقيسك الثملة بالمحبة 
ما يبقى لبغديدا حين يســـود الشر 

آه .. آه 
ليته يعلو ســـقف السماء

فقد ضاقت بصراخ شـــعبي األمكنة 
آه ... لهذا الشعب

عله يجد تســـبحة األمان 
الى وليمة األسى 

يدعونه 
ليأكل .. ليشرب 

ويدفع وحده ثمن األسى 
شكرا 

ــا  ــم ... ويدعونـ ــا السـ ــدس لنـ ــن يـ لمـ
ــأكل  لنـ

أليـــس ذاك الـــذي يغمـــس يديـــه .. 
يســـلمني 

أنه زمن أسود
كالطير يفتح للســـماء جناحيه

هكـــذا فتحنا لآلخر قلوبنا 
ــه  ــود، عقلـ ــه أسـ ــر ... قلبـ ــن اآلخـ لكـ

ــود،  أسـ
إنه زمن أسود 

زمن الظلمة 
ونحن باقون فيه النور

إنهاء الياس سيفو

بغديـدا... 
تسبحـة األمـان

ظــــالم

د. هشام عبد الكريم

غسان سالم شعبو
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د.بهنام عطاالله
عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

ــراث  ــف ال ــي( متح ــن فهم ــر )حس ــان القدي ــل زار الفن ــة اربي ــه اىل محافظ ــن زيارت ضم

الرسيــاين بتاريــخ 28-11-2016 لتســجيل حلقــة مــن برنامجــه )زمــان مــع حســن فهمــي( 

ــة . ــاة الغــد األمارتي ــذي تعرضــه قن ال

و التقــى بالســيد )روبــن بيــت شــموئيل( مديــر عــام الثقافــة والفنــون والرسيانيــة والســيد 

)فــاروق حنــا عتــو( مديــر الــراث واملتحــف الرسيــاين و ســجل معــه حــوارا لربنامجــه ، كذلــك 

رحــب بــه مــن قبــل موظفــو املتحــف وعــرب عــن رسوره باملتحــف وحســن الضيافــة وســجل 

كلمتــه يف ســجل زوار املتحــف وحظــي املوجــودون بالتقــاط صــورة تذكاريــة معــه.

وزارة  يف  اليهــود  الكــورد  ممثليــة  اقامــت 

ــم  ــة أقلي ــة يف حكوم ــاف والشــؤون الديني االوق

 71 بالذكــرى   خاصــة  مراســيم  كوردســتان 

للتهجــر القــرسي لليهــود مــن العــراق حرضهــا 

ومحافــظ  كوردســتان  يف  االمريــي  القنصــل 

ــم  ــة يف االقلي ــات الديني ــي املكون ــل وممث اربي

وشــارك وفــد منظمــة ســورايا للثقافــة واالعــام 

بهــذه املراســيم كل مــن نــوزاد بولــص حنــا 

ــب  ــا نائ ــف حن ــب يوس ــة وحبي ــس املنظم رئي

ــرات  ــن البوس ــدد م ــاركة بع ــع املش ــس م الرئي

تعــرب عــن التهجــر القــرسي لشــعبنا ســورايا 

وماتعــرض لــه مــن أبــادة يف 100 عــام املاضيــة 

ــش .  ــام داع ــوى الظ ــد ق ــى ي ــا ع واخره

وهــذا نــص الربقيــة املرســلة باســم املنظمــة اىل 

االخــوة الكــورد اليهــود يف كوردســتان:

 اىل / االخــوة يف ممثليــة الكــورد اليهــود يف 

أقليــم كوردســتان

   نهديكم تحياتنا
مبناســبة ذكــرى معاناة االخــوة اليهــود يف العراق 

وســلخهم مــن جذورهــم يف الوطن،نســتذكر 

هــذه الذكــرى األليمــة ملــا تعــرض لــه املكونــات 

ــة  ــي وخاص ــر عرق ــادة وتطه ــن أب ــة م العراقي

األخــوة اليهــود يف تاريــخ العــراق املعــارص ، وهــا 

ــواء  ــل االج ــات يف ظ ــي املكون ــوم تلتق ــو الي ه

،لبنــاء  كوردســتان  أقليــم  يف  الدميوقراطيــة 

تجربــة جديــدة تقــوم عــى مبــدء التعايــش 

املكونــات  مختلــف  بــن  والتأخــي  الســلمي 

الدينيــة والقوميــة ، وهــذه هــي املــرة االوىل يف 

تاريــخ العــراق املعــارص يحتفــى بهــذه الذكــرى 

وتهجــر  حــرب  املنطقــة  تســود  أجــواء  ويف 

ــل  ــة مث ــات العراقي ــه املكون ــت ل ــرسي تعرض ق

والصابئــة  والشــبك  واأليزديــن  املســيحين 

املندائــن والكاكئيــن وأخريــن  ملحــو وجودهــم 

وتاريخهــم العريــق بعــد إحتــال قــوى الظــام 

نســتذكر  ، وإذ  التاريخيــة  داعــش مناطقهــم 

ــة ناجعــة  ــاء تجرب ــا أمــل ببن ــاة كلن هــذه املعان

بالتأخــي  كوردســتان  أقليــم  يف  للمكونــات 

ــاء مســتقبل  ــن أجــل بن ــد م ــداً بي ــام ... ي والوئ

أفضــل للجميــع .

 ودمتــم يف مســرة  تعزيــز الســلم والحريــة 

والتعايــش   

                                 نوزاد بولص حنا

                               رئيس منظمة 

                              سورايا للثقافة واالعالم

الفنان المصري حسين فهمي 
يزور متحف التراث السرياني في عنكاوا 

منظمة سورايا تشارك في إحياء الذكرى 71 
لتهجير اليهود من العراق


