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نوزاد بولص الحكيم

سورايا-اعالم البطريكية الكلدانية
منـذ سـنتين ونصـف هجـر تنظيـم الدولـة 
اإلسالمية مسيحيي الموصل وبلدات سهل 
نينوى التي كانوا يعيشون فيها منذ آالف 
السـنين. واليـوم، بفضـل القـوات المسـلحة 
علـى مختلـف صنوفهـا تـم تحريرهـا، لكن 
العديـد مـن هـذه البيـوت دمـرت أو أحرقـت 
أو نهبـت، وكذلـك الكنائـس والمؤسسـات 

الخدميـة والبنـى التحتيـة.
هؤالء المسـيحيون المهجرون، بحاجة إلى 
إعانتهـم علـى إصـالح بيوتهـم وتأثيثهـا قـدر 

اإلمـكان، وإعـادة المـاء والكهربـاء اليها.
مـار  البطريـرك  ابينـا  غبطـة  لقـاء  وفـي 
لويـس روفائيـل سـاكو بأسـاقفة الكلـدان 
فـي العـراق 2017/1/23 تقـرر البـدء بعمليـة 
االعمار والتبرع لها. وقد تشـكلت لجنتان 
كنسـيتان مـع الرابطـة الكلدانيـة وشـباب 

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، السـبت 28 يناير/كانون الثاني، إن سـلطات المطار 
منعـت 5 عراقييـن ويمنيـا مـن السـفر للواليـات المتحـدة تنفيـذا لقـرار ترامـب بحضـر 
الجمعـة،  علـق،  ترامـب  دونالـد  األمريكـي  الرئيـس  وكان  للعراقييـن  التأشـيرات  منـح 
السـماح بدخـول الالجئيـن إلـى الواليـات المتحـدة لمـدة أربعـة أشـهر، كمـا منـع مؤقتـا 
الزائرين من سـوريا و6 دول إسـالمية أخرى، قائال إن الخطوات هذه ستسـاعد في حماية 
األمريكييـن مـن الهجمـات اإلرهابيـة.  وأفـاد ترامـب بـأن إدارتـه بحاجـة للوقـت لتطويـر 

عمليـات فحـص أكثـر صرامـة للمعطيـات عـن الالجئيـن والمهاجريـن والـزوار.
إيـران والعـراق وليبيـا والصومـال والسـودان  الـدول السـت هـي  البيـت األبيـض إن  وقـال 

واليمـن.
ومـن جهـة اخـرى أعلـن الرئيـس األمريكـي، دونالـد ترامـب، الجمعـة 27 يناير/كانـون 
الثانـي، أنـه يعتـزم منـح األولويـة خـالل النظـر فـي طلبـات اللجـوء فـي أراضـي الواليـات 

المتحـدة للمسـيحيين مـن سـوريا. 
وفـي رده علـى سـؤال حـول هـذا الشـأن، قـال ترامـب، خـالل مقابلـة مـع »شـبكة البـث 
المسـيحية« )»CBN«(: »نعـم، إنهـم )المسـيحيون( يتعرضـون لتعامـل سـيء جـدا، مـن 
المسـتحيل، أو مـن الصعـب جـدا علـى األقـل أن تصـل إلـى الواليـات المتحـدة حـال كونك 
مسـيحيا من سـوريا، وإذا كنت مسـلما لكان ذلك بإمكانك، لكن إذا كنت مسـيحيا 
فهذا كان أمرا مستحيال تقريبا«. وأشار ترامب إلى أن المسيحيين في سوريا يتعرضون 
لمعانـاة بشـكل أكبـر بسـبب أعمـال اإلرهابييـن، موضحـا: »أنهـم )اإلرهابيـون( يقطعـون 
رؤوس الجميـع، لكـن رؤوس المسـيحيين قبـل غيرهـم، وأعتقـد أن هـذا غيـر منصـف علـى 

اإلطـالق، ولـذا سنسـاعدهم )سنسـاعد المسـيحيين(«.
وكان الرئيـس األمريكـي الحالـي تعهـد مـرارا خـالل حملتـه االنتخابيـة بالدفـاع عـن 
المسيحيين في الشرق األوسط، لكن تصريحاته الجديدة جاءت على خلفية التوقعات 
بتصديقـه، فـي أقـرب وقـت، علـى مرسـوم يمنـع دخـول جميـع الالجئيـن مـن سـوريا إلـى 

الواليـات المتحـدة.
يذكر أن مركز »Pew« لألبحاث قال، في أكتوبر/تشرين األول من العام الماضي، إن 
الواليات المتحدة اسـتقبلت، خالل سـنة 2016 المالية، بشـكل عام، 38 ألفا و901 الجئ 

مسـلم، و37 ألفا 521 الجئا مسـيحيا.  

كرم االلقوشي - خاص - خورنة القوش
تمكنـت قـوات الجيـش العراقـي والحشـد 
الشـعبي صبـاح اليـوم الجمعـة 27 كانـون 
اربـع مختطفـات  مـن تحريـر   ،217 الثانـي 
مسـيحيات مـن اهالـي برطلـة فـي منطقـة 
تلكيـف  لقضـاء  التابعـة  عليـا  شـريخان 
قـد  داعـش  نينـوى، كان  شـمال محافظـة 
سـهل  لمناطـق  احتاللـه  بعـد  احتجزهـم 

.2014 أب  منـذ  نينـوى 
المختطفـات هـم كل مـن ) االم حنـه متـي 
ابراهيـم 86 سـنة ، وبناتهـا باسـمة و سـهام 
يتحـاوز  ال  التـي  مريـم  الطفلـة  و  زكـي 
عليهـم خـالل  عثـر  سـنوات  العشـر  عمرهـا 
عمليـة التفتيـش بعـد تحريـر المنطقـة مـن 

داعـش.
قائممقـام قضـاء تلكيـف السـيد باسـم بلو 
تحـدث لمراسـل موقـع » خورنـة القـوش » 

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، 
عـن صـدور أوامـر باعتقـال محافـظ نينـوى 
إلـى  وإحالتـه  النجيفـي  أثيـل  المقـال 
حـال  فـي  المختصـة  القضائيـة  الجهـات 
أشـارت  فيمـا  الموصـل،  بمدينـة  تواجـده 
إلـى أن مهمـة مسـك األرض داخـل أحيـاء 

عمليـة   « ان   « قائـال  االلقوشـي«،  كـرم 
تحريـر المختطفـات تمـت صبـاح اليـوم فـي 
منطقـة شـريخان عليـا القريبـة من منطقة 
الرشـيدية التابعـة لقضـاء تلكيـف خـالل 
للجيـش  والتفتيـش  التمشـيط  عمليـات 

الشـعبي«. والحشـد 

إلـى  أوكلـت  للمدينـة  األيسـر  السـاحل 
نينـوى. وشـرطة  العراقـي  الجيـش  قـوات 

العميـد  القيـادة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
يحيى رسـول في تصريح صحفي، »بعد أن 
تحقـق النصـر فـي السـاحل األيسـر لمدينـة 
الموصـل وطـرد عناصـر التنظيـم اإلرهابـي 

واضـــــاف بلو، كان للمقاتـــــل سلمـــــــان اسو 
أمـر فـوج حشـد الموصـل دور كبيـر ومهـم 
في عملية التحرير ونقل المختطفات الى 
تلكيـف ومـن ثـم ايصالهـم الـى اقربائهـم 

بسالم.

األرض  مسـك  مهمـة  أوكلـت  )داعـش(، 
الجيـش  قـوات  إلـى  السـاحل  أحيـاء  داخـل 
العراقـي البطلـة وباشـتراك شـرطة نينـوى«.
وأضـاف أنـه »فيمـا يخـص الحشـد الشـعبي 
لمحافظـة نينـوى سـيكون تواجـده خـارج 
فـي  للموصـل  األيسـر  السـاحل  أحيـاء 
المناطـق والقـرى التـي تكـون أكثـر أمانـا 
وبعيـدة عـن التمـاس مـع العـدو السـيما وأن 

السـاحل األيمـن لـم يحـرر لحـد اآلن«.
وأشار رسول إلى أن »هناك أمر إلقاء قبض 
بحـق أثيـل النجيفـي، وهنـاك أوامـر صـدرت 
فـي حـال تواجـده داخـل السـاحل األيسـر أو 
مدينـة الموصـل سـيتم إلقـاء القبـض عليـه 
وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة«.
وكان النجيفـي أعلـن، اليـوم السـبت، عـن 
تكليـف قـوات »حـرس نينـوى« التي يشـرف 
عليهـا بمسـك 30 حيـا فـي الجانـب األيسـر 
مـن مدينـة الموصـل، فيمـا أشـار إلـى قـرب 
بيـن  للتنسـيق  شـعبية  مجالـس  تنظيـم 

المواطنيـن وتلـك القـوات.

تلكيـف  لخـط  األولـى  اللجنـة  البلـدات: 
القـوش باشـراف االب سـاالر بـوداغ والثانيـة 

لكرمليـس باشـراف االب ثابـت حبيـب.
 واللجنتان تنسقان مع مسؤول الرابطة د. 

آمانج فرنسيس.
وإلسراع عملية االعمار وتمكين الراغبين 

مـن العـودة تـم جمـع المبالغ االتية:
البطريركيـة الكلدانيـة: ثالثمائـة مليون 

دينـار عراقي
ابرشية أربيل: مائة مليون دينار عراقي

دينـار  مليـون  خمسـون  الموصـل:  ابرشـية 
عراقـي

ابرشـية كركوك: خمسـة وعشـرون مليون 
دينـار عراقي

دينـار  مليـون  عشـرون  البصـرة:  ابرشـية 
قـي ا عر

فـي  الكبيـر  التحـدي  هـذا  ولمواجهـة 

الدولـي  المجتمـع  ندعـو  كمـا  عودتهـم. 
األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  خصوصـا 
العـراق  األوروبـي وحكومـة  االتحـاد  ودول 
للمسـاعدة فـي عمليـة اإلعمـار هذه وتطوير 
إلتاحـة  اسـتثمارات  وخلـق  البلـدات،  هـذه 
رزقهـم،  وتأميـن  لسـكانها  عمـل  فـرص 
وزرع األمـل فـي قلوبهـم للبقـاء فـي وطنهـم 

وتاريخهـم! هويتهـم  علـى  والحفـاظ 
مـن  مهجـرة  عائلـة   1667 اسـتفتاء  تـم 
تللسـقف وباقوفـا وبطنايـا حـول الرغبـة في 
العـودة فـكان الجـواب ان 1300 تـود العـودة 
والقيـام  الطبيعيـة  الحيـاة  وبـدء  سـريعا 
يشـجع  سـوف  هـذا  إن  أراضيهـا.  بزراعـة 

أيضـا.  العـودة  علـى  االخريـن 
وقـد تبيـن مـن خـالل الكشـف األولـي ان 

نسـبة األضـرار هـي كاآلتـي:
تللسقف: %15

الحفـاظ علـى مناطقنـا التاريخيـة، ندعـو 
أبرشـياتنا ومسـيحيينا في الداخل والخارج 
وتسـهيل  اخوتهـم  بيـوت  إصـالح  لدعـم 

بعـض  فـي  واضـرار  نهـب  فقـط  باقوفـا: 
ت لبيـو ا

باطنايا: 80% انها بلدة منكوبة
تلكيف: %5 

كرمليس: %30
مـن اجـل ان تكـون العمليـة أكثـر تنظيما 
تتضمـن  للعمـل  آليـة  اللجنتيـن  وضعـت 
تسجيل أسماء الراغبين في العودة وتوثيق 
اضرار بيوتها، وسـوف تشـرفان مباشـرة على 
العائـالت،  الـى  النقـود  تعطـى  ولـن  العمـل 
تدفـع  سـوف  يعمـل  ان  يرغـب  مـن  لكـن 
البلـدات  هـذه  أهالـي  العمـل.إن  أجـور  لـه 
حقولهـم  مـن  األلغـام  رفـع  الـى  بحاجـة 
ليتمكنـوا مـن زراعتهـا منـذ هـذا الموسـم، 
خيريـة  مشـاريع  الـى  يحتاجـون  كمـا 
كهربـاء  ومولـدات  خيـري  كمسـتوصف 

البقـاء. علـى  للمسـاعدة 

البدء بإعادة إعمار البلدات الكلدانية: تللسقف، باقوفا، باطنايا، تلكيف، كرمليس

أول بلد عربي  تحرير اربع مختطفات مسيحيات كانوا في قبضة داعش 
ينفذ قرار ترامب بمنع دخول 
الالجئين إلى الواليات المتحدة

العمليات المشتركة تصدر أوامر باعتقال
 أثيل النجيفي ومحاكمته
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زيان ميراني، زوجة فاضل ميراني قيادي 
بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

و سكرتير المكتب السياسي للحزب.
ديناميكيـة،  سـيدة  يـادكار(  )ام   
طمـوح، تخصـص جانبا من اهتماماتها 
عـن  مايميزهـا  الخيريـة،  لالعمـال 
انهـا   – المسـؤوالت  مـن   - قريناتهـا 
متحـررة، تمـارس العديـد مـن االنشـطة 
فـي آن واحـد، فهـي مصـورة فوتوغرافيـة 
فـي مجـال حقـوق  وناشـطة  وصحفيـة 
المـرأة والطفـل، وهـي – كمـا تقـول – 
مدينـة فـي هـذا وذاك الـى زوجهـا الـذي 
الـى  ووقـف  تشـجيعها  فـي  يتـوان  لـم 
جانبهـا فـي صقـل مواهبهـا وتنميتهـا.
فـي   بالعمـل  مشـغولة  زيـان  السـيدة   
تسـتأثر  )روناهـي(  الخيريـة  منظمتهـا 
بجـل اهتماماتهـا، الخيريـة التـي بـدأت 
فـي رعايـة االيتـام فـي دهـوك ثم امتدت 
الـى مكفوفـي وايتمـام اربيـل والسـيما 

فـي االعيـاد والمناسـبات.
ثـم بـدأت العمـل فـي )روناهـي( وروناهـي 
تعنـي النـور، باللغـة الكورديـة والبدايـة 
متواضعـة  كانـت   – تقـول  كمـا   –
)سـليم  السـيد  مـن  بتشـجيع  وكانـت 
كرافي( رئيس منظمة كاوا االسبانية 
الـذي اقتـرح عليهـا – فـي اواخـر عـام 
1999- افتتـاح فـرع لمنظمتـه الخيريـة 
وكانـت  اربيـل،  مدينـة  فـي  )كاوا( 
فقـدان  بعـض حـاالت  ترعـى  المنظمـة 

البصـر. 
وزميالتهـا  ميرانـي  زيـان  اسـتقلت  ثـم 
عـن )كاوا( للبـدء فـي مرحلـة جديـدة 
مـع )روناهـي( التـي لـم تعـد انشـطتها 
البصـر فحسـب  تقتصـر علـى معالجـة 
وتوعيـة  النسـاء  لتطـال  امتـدت  بـل 
النسـاء فـي القـرى واالريـاف مـن خـالل 

خاصـة. توعيـة  دورات 

 مجلة روناهي 
باللغـة   – روناهـي  مجلـة  صـدرت  ثـم 
الكوردية – لتغطية انشطتها المنظم 
الخبـرة  اكتسـاب  وبعـد  وفعالياتهـا، 
)روناهـي(  تمـاس  خـالل  مـن  الالزمـة 
مـع بعـض المنظمـات العالميـة، تغيـرت 
والسـيما  روناهـي  وواجبـات  مهمـات 
بعـد حـرب تحريـر العـراق حيـث اوكل 
والتنسـيق  المسـاعدة  مهمـة  لروناهـي 
توزيـع  فـي  العالميـة  المنظمـات  مـع 
المسـاعدات االنسـانية على المواطنين 
المهجريـن – العائديـن – الـى مناطـق 
وكويـر  وشـنكار  وزمـار  مخمـور 

 . أخـرى  ومناطـق 
طمـوح  والتـزال  روناهـي  تواصلـت  ثـم 
زيـان ميرانـي لـم يعـد يقـف عن مشـارف 
روناهـي بـل اخـذت ابعادا اخرى تتجسـد 

. )J.K( فـي مركـز

اهتمامات زيان ميراني
ومـن اهتمامـات زيـان ميرانـي االخـرى، 
التصويـر  فـن  عنـد  الوقـوف  مـن  البـد 
ان  عنـه  تقـول  الـذي  الفوتوغرافـي 
مبكـر  وقـت  الـى  يعـود  بـه  اهتمامهـا 

االبـداع.
الثالـث  وزيـان تحظـر األن لمعرضهـا   
وهـي  العـام   هـذا  فـي  سـيقام  الـذي 
تحـب )الغـروب( الـذي يحتـل عـددا مـن 

صدورهـا.
)زيـان  السـيدة  التقـت  )سـورايا(    
روناهـي  منظمـة  مقـر  فـي  ميرانـي( 
هـذا  لنـا  وكان  أربيـل،  فـي  الخيريـة 

: يـث لحد ا

س: ماهي االهداف الرئيسية للمنظمة؟
علـى  تعمـل  خيريـة  مؤسسـة  نحـن  ج: 
مسـاعدة الناس المحتاجين والمعوزين 
االخيرتيـن  السـنتين  خـالل  وخاصـة 
الذيـن  والالجئيـن  المهجريـن  ومنهـم 
االخيـرة،  اآلونـة  فـي  أعدادهـم  تزايـدت 
والمسـتهدفين مـن برامجنـا هـم االيتام 
واالطفـال  والعجـزة  والمكفوفيـن 
والمسـنين وتقديـم الخدمـات الصحيـة 
باالضافـة  العيـون  مجـال  فـي  وخاصـة 

مجمع دارا شـكرا لالجئين السـوريين 
أخـرى  مجمعـات  زيـارة  جـدول  ولدينـا 

والمسـيحيين. االيزيدييـن  لالخـوة 
جمـع  حملـة  لدينـا  ميرانـي.  وتضيـف 
االماراتيـة  القنصليتيـن  مـع  التبرعـات 
المسـاعدات  وتوزيـع  والكويتيـة 
النازحيـن  مجمعـات  علـى  الغذائيـة 
مـع الهـالل االحمـر الكويتـي، اضافـة 
الـى ذلـك لدينـا عقـود مـع المستشـفى 
والمستشـفى  أربيـل  فـي  التركـي 

السـويدي.

المنظمة  عمل  استراتيجية  ماهي  س: 

القادم؟
ج: نحـاول االن تقويـة العالقـات والعمـل 
وتركيزنـا  االجنبيـة  المنظمـات  مـع 
حاليـا علـى محافظـة نينـوى والمناطـق 
كـور،  ميرسـي  منظمـة  مـع  المحـررة 
فـي  للعمـل  جاهـزة  مشـاريع  وهنـاك 
المجـال الصحـي والثقافـي واالنسـاني 
الصناعيـة،  االطـراف  مشـروع  وخاصـة 
ونأمـل توطيـد العالقـات مـع منظمـات 
المجـاالت  هـذه  فـي  تعمـل  أخـرى 

)سـورايا( كمنظمـة 
النازحيـن  مـن  متطوعـا   120 وهنـاك 
البرامـج  هـذه  لتنفيـذ  والالجئيـن 
ميرسـي  االمريكيـة  المنظمـة  مـع 
للفئـات  ثقافيـة  دورات  ولدينـا  كـور، 
باشـراف  (سـنة   18  -  9( مـن  العمريـة 
اختصاصييـن فـي مختلـف المجـاالت.
النسـتطيع  نحـن  ميرانـي،  وقالـت 
العمـل فـي المجمعـات لوجـود مؤسسـة 

فيهـا. البارزانـي 
كلمة أخيرة ل )سورايا(

ميرانـي: نحـن نتطلـع للعمـل والتعـاون 
ونسـعى  المسـيحيين  االخـوة  مـع 
فـي  الصحيـة  الخدمـات  لتقديـم 
المجمعـات ونأمـل أن يكـون أول عمـل 
مـع  بالتعـاون  )روناهـي(  لمنظمتنـا 
مجمعـات  أحـدى  فـي  سـورايا  منظمـة 
فـي  وسنسـتمر  المسـيحيين  االخـوة 
الصحيـة  الخدمـات  لتقديـم  العمـل 
أمـل  وكلنـا  واالنسـانية  والثقافيـة 
للنازحيـن  وخاصـة  المزيـد  نقـدم  أن 
واعتـزازي  شـكري  مـع  والالجئيـن 

الغـراء. لجريدتكـم 
زيـان  السـيدة  أن  بالذكـر  والجديـر 
الماضـي  السـبت  يـوم  منحـت  ميرانـي 
1/21الدكتـوراه الفخريـة مـن المركـز 
لجهودهـا  وذلـك  الدولـي  االلمانـي 
المبذولـة وانجازاتهـا فـي مجـال عملهـا 
رسـمي  احتفـال  فـي  لالنسـانية  خدمـة 

بأربيـل. روتانـا  فنـدق  فـي  اقيـم 

منظمـة  تأسـيس  بعـد  تبلـور  ولكنـه 
قـرى  فـي  نشـاطاتها  وأقامـة   روناهـي 
كانـت  حيـث  كوردسـتان  واريـاف 
تنـال  كانـت  التـي  الصـور  تلتقـط 
شـاهدوها  الذيـن  معظـم  استحسـان 
لمعـرض  نـواة  لديهـا  تكونـت  حتـى 
فوتوغرافي اقامتة في اربيل عام 2004.
 وزيـان تقـول انهـا )لـم تكـن تدري انها 

موهوبة(!!
بامكاناتهـا  )الثقـة(  وهـذه   
الفوتوغرافيـة جاءتهـا بعـد – ثنـاء – 
اربيـل  فـي  الفوتوغـراف  فنانـي  بعـض 

سـعدي. فـارس  الفنـان  والسـيما 
انـه  التصويـر  عـن  ميرانـي  وتقـول   
يختلف عن عملها في منظمة روناهيه 
فـي  انسـاني  عمـل  هـو  الـذي  الخيريـة 
االسـاس ويتحمل الفشـل والنجاح على 
عكـس التصويـر الـذي هـو فـن قوامـه 

فـي  للنسـاء  توعيـة  دورات  اقامـة  الـى 
االيتـام. وخاصـة  واالريـاف  القـرى 

س: ماهي مجاالت عمل المنظمة االخرى؟
العـراق  فـي  االوضـاع  تغييـر  بعـد  ج: 
عـام 2003 شـاركنا فـي االشـراف علـى 
االنتخابـات مـع منظمـة ndi  المعهـد 
عمـوم  فـي  االمريكـي  الديمقراطـي 

كوردسـتان. واقليـم  العـراق 

س: هل هناك فكرة للعمل مع النازحين ؟
لدينـا  النازحيـن،  لقضيـة  بالنسـبة  ج: 
بالتعـاون  بالعيـون  خاصـة  طبيـة  فـرق 
مع وزارة الصحة في اقليم كوردسـتان 
يقـدم  متنقـل  مستشـفى  وهنـاك 
الخدمـات الطبيـة فـي القـرى وجبهـات 
ولمجمعـات  للبيشـمركة  القتـال 
وهـذا  السـوريين  والالجئيـن  النازحيـن 
طبيـة  باجهـزة  مجهـز  المستشـفى 
خاصـة بالعيـون، وقـد قمنـا بزيـارات الى 

سورايا تزور منظمة )روناهي( الخيرية وتلتقي 
بالسيدة زيان ميراني وحديث حول مسيرتها 
وعملها االنساني وطموحها الدائم في خدمة 

المحتاجين وخاصة النازحين والالجئين

)روناهي( التي لم تعد انشطتها 
تقتصر على معالجة البصر فحسب 
بل امتدت لتطال النساء وتوعيتهم 

في القرى واالرياف

هناك مشاريع جاهزة للعمل 
في المجال الصحي والثقافي 
واالنساني وخاصة مشروع 

االطراف الصناعية

,,

,,,,

,,

,,,,
زيان ميراني: نسعى لتقديم الخدمات للنازحين 
وأول عمل لمنظمة )روناهي( سيكون بالتعاون 
مع منظمة سورايا لمساعدة االخوة المسيحيين

سورايا - خاص- رئيس التحرير

ميراني مع رئيس التحرير

تحقيقات
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موفق حـداد

إنطلـق تنظيـم الدولـة االسـالمية فـي العـراق والشـام 
) داعـش ( بعـد تمـرده علـى مرجعـه االساسـي )تنظيـم 
باقيـة  االسـالم  دولـة   : شـعار  يحمـل  وهـو  القاعـدة( 
وتتمدد ، وتحول هذا الشعار إلى عنوان لهذا التنظيم 
االرهابي يتردد صراخا تليه عبارة ) تكبير( ، وهكذا 
باسـم إلههـم عاثـوا فـي األرض فسـادا وقتـال وتنكيـال 
ونحـرا بالسـيوف وتمثيـال بالجثـث وحرقـا للبشـر وهـم 
أحيـاء ومـا إلـى ذلـك مـن ممارسـات تتعفـف عـن فعلهـا 
تجـري تحـت  األعمـال  هـذه  ، كل  الضـواري  أشـرس 
اسـم وراية االسـالم واالسـالم منها براء، لكن ما يثير 
االسـتغراب أن المراجع الدينية االسـالمية مازالت في 
موقـف ضبابـي مـن إدعـاءات هـذا التنظيـم الذي يدعي 
أن ممارسـاته لهـا تشـريعاتها اسـتنادا إلـى آيـات قرآنيـة 
أو أحاديـث نبويـة، فلـم نسـمع فتـوى شـرعية ببطـالن 
هـذه االدعـاءات بـل جـل مـا صـدر عـن هـذه المراجـع 
أن التنظيـم خـارج عـن االخـالق واالنسـانية والرحمـة 
ومـا إلـى ذلـك مـن مفـردات لكنـه  ) ليـس خارجـا عـن 
التنظيـم  أتبـاع  ولـم تصـدر فتـوى بتكفيـر   ) الديـن 
باعتبارهـم يـرددون الشـهادتين ومـن ردد الشـهادتين ال 
يجـوز تكفيـره،  السـؤال هـو: هـل ترديـد الشـهادتين 
جـواز سـماح بالقتـل والتنكيـل ومحـو اآلخـر وتقطيـع 
الجثـث؟ ومـن هـذا المنطـق والمنطلـق وجـد التنظيـم 
بالشـهادتين  واحتمـى  لممارسـاته  شـرعية  حمايـة 
ضامنـا عـدم محاسـبته شـرعيا فـزاد فـي غيــه وازداد 
شراسـة وفعـل مـا فعـل وشـاهدنا أفعالـه الخسيسـة عبـر 
مـا وثقتـه وسـائل االعـالم المحليـة والعالميـة، بـل لقـد 
تباهـى التنظيـم بنجـاح )غزواتـه( مسـتعيدا ايـام بدايـة 
ظهور االسـالم في الجزيرة العربية وانتشـى بما حقق 
مـن )مكاسـب( فـي العـراق وسـوريا مـا دفعـه إلـى نشـر 
اوربـا والغـرب عمومـا وتمـادى فـي  عصاباتـه فـي دول 
بمحـو  منـذرا  السـعودية  لتشـمل  وتهديداتـه  شـعاراته 
الكعبـة والقضـاء علـى نظـام الحكـم فيهـا آمـال أن 
مـن  قاطبـة،  العربـي  الخليـج  دول  فـي  يتمـدد الحقـا 
هنـا جـاء تخـوف ايـران مـن نجـاح التنظيـم فـي إحـداث 
خـرق أمنـي يتمكـن فيـه التنظيـم مـن التسـلل إلـى 
ايـران وبـث ممارسـاته بارسـال انتحارييـن يبثـون القلـق 
السـلطة  سـيحرج  ممـا  االيرانييـن  المواطنيـن  لـدى 
فـي ايـران، ربمـا هـذا التخـوف االيرانـي هـو مـا دفعهـا 
إلـى تجنيـد االالف مـن االيرانييـن لمقاتلـة التنظيـم 
خـارج حـدود ايـران للحفـاظ علـى ايـران آمنـة مطمئنة 
وليحسب موقفها الحقا موقفا ايجابيا في مكافحة 
إلـى  الدخـول  مـن  التنظيـم  تمكـن  لقـد  التنظيـم، 
عديـدة  السـباب  العـراق  فـي  احتلهـا  التـي  االماكـن 
التدريبـي  والضعـف  الترهـل  هـو  مقدمتهـا  فـي  لعـل 
والتسـليحي للجيـش العراقـي وقـوات الشـرطة بسـبب 
الفسـاد المالـي الـذي كان وراء المواقـف التـي جعلـت 

التـي  والصلـوات  واالمنيـات  الدعـوات  هـي  كثيـرة 
تنطلـق مـن هنـا او هنـاك، وال نعتقـد ان مكانـا فـي 

البؤس التي عاشها في سوريا وايران، وهنا بدأ الشارع 
يتسـاءل عـن وضـع المالكـي قبـل 2003 ووضعـه بعـد 
بيـن  المعيشـية  انقلبـت حالتـه  التاريـخ وكيـف  هـذا 
إلـى أصحـاب  وأقاربـه  أوالده  ليتحـول  ليلـة وضحاهـا 
شـركات ومقاوليـن وأغنيـاء فئـة )خمـس نجـوم(، والن 
األمـور ماعـادت تحتمـل فقـد )أجبـر( علـى التخلـي عن 
العبـادي  حيـدر  الدكتـور  ليتولـى  الحكومـة  رئاسـة 
خيـرا،  واستبشـروا  العراقيـون  فهلـل  المهمـة  هـذه 
وبطـأ  تأخيـرا  لمسـوا  بعـد  مـا  فـي  غالبيتهـم  لكـن 
فـي االجـراءات المنتظـرة ولكـن وكمـا اثبتـت األيـام 
فـان العبـادي كان ينجـز طبختـه علـى نـار هادئـة مـن 

االجنـاس  كل  مـن  ابنـاؤك  عيـون  والـوان  بشـرات 
..مـن شـدة الـورد العراقيـة الذيـن يزحفـون ويحثـوت 

اليـك.. الخطـى 
بطـن  مـن  أخرجهـا  يونس..يـارب  كلهـا  »نينـوى   
صفحـات  عبـر  منشـورة  عبـارة  اللـه«  يـا  الحـوت 
والقـوة  االمـل  بـكل  وشـحنتني  شـدتني  التواصـل 
بـان القـادم افضـل واجمل..نعـم ياموصـل مـن حقـك 
علـى  ..ونمسـح  ..نناغيك..ندللـك  نناجيـك  ان  علينـا 
بايادينـا..  وبيوتـك  ومحالتـك  وطرقـك  دروبـك  كل 
ونغسـلها بدمـوع عيوننـا مـن دنـس االوغـاد، فقـد طال 
الفـراق وكان بطـن داعـش اظلـم واقسـى وأمـر مـن 

يونـس. سـيدنا  علـى  الحـوت  بطـن 
انبيـاء  وكل  وشـيت  دانيـال  النبي..يـا  ايهـا  يونـس 
واوليـاء اللـه الذيـن اسـتقروا فيـك، وكان مقامهـم 
لتخـرج  ربكـم  ومجـدوا  ترابك..ادعـوا  فـي  االخيـر 
مدينتكـم مـن بطـن داعـش، حـوت الظلم والوحشـية 
ياجوامـع  والعشـرين..كبري  الواحـد  القـرن  فـي 

ضبـاط الشـرطة عبـارة عـن تجـار جـل همهـم هـو ابتزاز 
الغـرض  كاذبـة  غالبيتهـا كيديـة  بذرائـع  المواطـن 
اختالقهـا هـو السـتالم الرشـاوي الكبيـرة مـن أنـاس 
فوجـدوا  وشـاية  ضحيـة  يكونـوا  أن  حظهـم  شـاء 
أنفسـهم أمـام سـلطة التهتـم بالحقيقـة قـدر اهتمامهـا 
الموقـف  وهـذا  أكثـر  يدفـع  لمـن  ونصرتهـا  وميلهـا 
خلـق بالتالـي كرهـا للسـلطة مـن قبـل المواطن الذي 
المؤسسـات  مـع  احتـكاك  أي  مـن  يتخـوف  أصبـح 
االمنيـة خشـية الدخـول إلـى أماكـن تصعـب مغادرتهـا 
إال لمن كان وراءه حزب متسلط أو سياسي بارز وإال 
فهـو فـي غياهـب سـجون يـكاد الخـروج منهـا يكـون 
مسـتحيال، هـذه االمـور جـرت بعلـم )وشـبه مباركـة( 
مـن رئيـس الحكومـة السـابق نـوري المالكـي الـذي 
يختلـف  بشـكل  تصرفاتـه  فـي  الدكتاتوريـة  مـارس 
اسـتالمه  قبـل  العراقييـن  بـه  )بشـر(  عمـا  تمامـا 
لمهمـل  محاسـبة  وال  لسـارق  حسـاب  فـال  السـلطة 
وال تحقيـق فـي تسـلل االرهـاب إلـى المـدن وال نصـرة 
لمـا  متابعـة  وال  تهمـة  بـدون  أعوامـا  قضـى  لسـجين 
آلـت إليـه االوضـاع االقتصاديـة والمعاشـية والتدريسـية 
فحـل الخـراب فـي العـراق بينمـا  )القائـد الضـرورة( 
المالكـي يعيـش فـي عالـم الخطابـات والتصريحـات 
عـن ماضيـه الشـخصي أيـام كان بيتـه الـذي ورثـه عـن 
أبيـه مجـر كـوخ طينـي ونظـام الطعـام فيـه اليتعـدى 
فـي معظـم االحيـان وجبتيـن ال أكثـر متفاخـرا بأيـام 

واآلهـات  الكلمـات  منـه  وتنطلـق  اال  اليـوم  االرض 
حـول مدينـة الموصـل التـي لـم تعـد مدينـة عراقيـة 
او منطقـة جغرافيـة محـددة ضمـن مسـاحة العـراق.
لقـد تحولـت الموصـل الـى عالـم، بـل هـي اليـوم كل 
وبيتنـا  يامدينتنـا  عنـك  يتحـدث  والـذي   ، العالـم 
وامنـا وحبيتنـا وشـوقنا وعشـقنا، ويشـاركنا فـي هـذه 
العواطف ماليين اوربما مليار انسان يشعر بانسانية 
أخيـه االنسـان الـذي تعـددت صـور معاناتـه ومأسـاته 
المطـرود-  االسـير-  –المحاصـر-  المعـذب  فهـو 
النـازح- المهاجـر- الفقيـر بعـد غنـى -وال..بعـد عـز 

كان.
اليـوم ننطلـق اليـك ياموصلنـا بسـواعد االبطـال مـن 
كل التشـكيالت والقـوات واالشـخاص والقوميـات 
خـط  مـن  ..ننطلـق  واالثنيـات  والطوائـف  واالديـان 
واحد..وقلب واحد.. وهدف واحد ..هو ان نفك أسرك 
..مدينـة الحدبـاء  الربيـع  ..مدينـة  يامدينـة االنبيـاء 
حسـب  وزرقـاء  وحمـراء  وشـقراء  وسـمراء  ..يافيحـاء 

حيث إعادة تنظيم الجيش والشرطة والقوات الساندة 
والسـيطرة على نوعية السـالح وجودته واختيار القادة 
بـدء  ليعلـن  السـاعة  دنـت  حتـى  األكفـاء  الوطنييـن 
االقليـم  مـع  بالتفاهـم  الدولـة  تنظيـم  علـى  الحـرب 
فـي  نجـاح  تحقيـق  مـن  فتمكـن  السـاندة  والقـوات 
القضـاء علـى التنظيـم أثلـج صـدور العراقييـن الذيـن 
عـادت ثقتهـم بالعبـادي وازداد احترامهـم لـه، ومـا أن 
التنظيـم  حقيقـة  ظهـرت  حتـى  البدايـة  سـاعة  دقـت 
وشـاهدنا بـأم أعيننـا االشـخاص المنتميـن لـه ليقـروا 
بأنهم تطوعوا لل )جهاد( طمعا في مكاسـب ومغانم 
وعدهم بها التنظيم لم يحصلوا منها إال على سـراب 
وتبيـن مـن إعترافاتهـم بأنهـم مـن حثالـة البشـر ومـن 
السـابقين  السـجناء  مـن  ومجاميـع  المجرميـن  عتـاة 
الحقائـق  هـذه  المجتمـع،  لفظهـم  الذيـن  واللقطـاء 
تضـع المجتمـع الدولـي أمـام مسـؤولية جسـيمة البـد 
مـن المشـاركة فـي وضـع حـد لهـا فالعـراق بجيشـه 
وشـرطته والبيشـمركة والقوات السـاندة والمتطوعين 
قـد إدى مـا عليـه مـن واجـب خـدم فيـه الوطـن والعالـم 
مـن  إذن  بـد  فـال  المتوحـش  التنظيـم  هـذا  شـر  مـن 
أنجـزه  فمـا  الدولـي  المسـتوى  علـى  عمليـة  خطـوات 
جـدا  غاليـا  ثمنـه  كان  مبيـن  نصـر  مـن  العراقيـون 
فـي  إستبسـلت  طاهـرة  زكيـة  دمـاء  الثمـن  ..كان 
الوطـن، هـذه االمـور ليسـت غريبـة علـى  الدفـاع عـن 
إلـى  السـباقون  النشـامى  فهـم  والعراقييـن  العـراق 
فـي  واختالفاتهـم  خالفاتهـم  يطـوون  الوغـى  سـوح 
المحـن التـي تهـدد سـالمة بلدهـم، أيـام وتنتهـي محنـة 
الوطـن  ويعـود  الموصـل  مدينـة  مـن  االيمـن  الجانـب 
مـا  ليصلحـوا  المواطنـون  ويعـود  عهـده  سـابق  الـى 
خربـه المخربـون وتعـود البسـمة إلـى وجـوه االطفـال 
وتبعـث  االسـواق  وسـتزدهر  بهـم  المـدارس  وسـتمتلئ 
الحيـاة مـن جديـد، سـنفتح سـجل الحسـابات لنقـدم 
الكشـف الحقيقـي بمـن كان مواطنـا أمينـا صالحـا 
ولنحاسـب مـن اسـتغل مأسـاتنا وتاجـر بـآالم وعذابـات 
أيـام  الذيـن قضـوا معظـم  النازحيـن مـن المسـؤولين 
تسـلطهم في سـفرات شـبه سـياحية وبمسميات خدمية 
)ومـا  والباطـن شـئ آخـر  الظاهـر شـئ  وطنيـة لكـن 
خفـي هـو األعظـم( وسـنثير االف االسـئلة عـن أبنـاء 
الفاحـش  غناهـم  عـن  بدمائنـا  المتاجريـن  هـؤالء 
المصفحـة  وسـياراتهم  االمنيـة  حماياتهـم  وعصابـات 
وتصرفاتهـم الطائشـة التـي وصلـت حـد قتـل مواطنيـن 
أبريـاء لـم يفسـحوا لموكبهـم المجـال لتجاوزهـم فـي 
الشـارع العـام أو لتأخـر تلبيـة طلـب )فحـم أركيلـة( 
وعـن حقـوق المواطنيـن الضعفـاء أمـام بطـش هـؤالء 
المارقيـن وسـنالحقهم جماهيريـا وقضائيـا وهـم وإن 
لهـم  اآلخـرة  حسـاب  فـان  الدنيـا  حسـاب  مـن  أفلتـوا 
الخداعـة  مظاهرهـم  لهـم  تشـفع  ولـن  بالمرصـاد 
فقـد حـدد  والتديـن  بالفضيلـة  الـكاذب  وتمسـكهم 
العراقييـن حقيقتهـم فـي شـعار: )باسـم الديـن سـرقونا 
الحراميـة( وإن غـدا لناظـره قريـب .. بـل قريـب جـدا، 
بالعـودة إلـى مـا وصـل إليـه التنظيـم فـان شـعاره )دولـة 
إلـى  وعمليـا  واقعيـا  تحـول  وتتمـدد(  باقيـة  االسـالم 
)دولـة االسـالم باليـة وتتفتـت( ..وقـد تفتتـت والحمـد 

للـه.

وبحزانـي  والسـاعة  الموصـل  وكنائـس  ومسـاجد 
وقـرى  والبوسـيف  وكرمليـس  وتلكيـف  وبعشـيقة 
وشـمر  والعـرب  والكـوران  والكاكئيـة  الشـبك 
البيوتـات  وكل  والسـبعاويين  وطـي  والحديدييـن 
وآل  وكشـمولة  القـدو  وحمـو  األغـا  بيـت  العريقـة 
رشـان والموالـي وكـوران والبرزنجـي وروزبيـان وكل 

الموصـل. مـاء  مـن  شـرب  مـن 
اعناقكـم  فـي  ..امانـة  حسـناء  صبيـة  الموصـل 
واياديكم.. هي امكم واختكم وبنتكم وشرفكم 
اليـه  تسـيرون  الـذي  وقدركـم  وعزكـم  وعرضكـم 

شـئ. كل  تسـتحق  ..تقدموا..فالموصـل  ..تقدمـوا 
الحـوت يلفـظ انفاسـه االخيـرة وقـوات البيشـمركة 
االبطـال وبواسـل الجيـش العراقـي وقـوات مكافحـة 
االرهاب والعشـائر والحشـد بكل اسـمائه ومسـمياته 
يتقـدم اليـك ياموصلنـا الحبيبـة واللقـاء قريـب ان 
كلهـا  »نينـوى  نـردد  ان  اال  لنـا  وليـس  اللـه  شـاء 

يونس..يـارب أخرجهـا مـن بطـن الحـوت يـا اللـه«.

   دولــــة االسالم .. باليـــة وتتـفـتـت

      ظهرت حقيقة التنظيم وشاهدنا بأم أعيننا 
االشخاص المنتمين له ليقروا بأنهم تطوعوا 

لل )جهاد( طمعا في مكاسب ومغانم وعدهم بها 
التنظيم لم يحصلوا منها إال على سراب وتبين 

من إعترافاتهم بأنهم من حثالة البشر ومن عتاة 
المجرمين ومجاميع من السجناء السابقين واللقطاء 

الذين لفظهم المجتمع

,,
,,

نينـــوى تتحـــــرر وتخــــرج من بطـــن الحــــوت!

عبدالستار رمضان
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ـــــــا!!سرطــــــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِمن بًٌةر خٌوًرًرا، ًاًرا 
اٌيٌة دًعرًةا ؟ 

ˇوِاَمٌةي؟وَايَكًنا؟
ما بعد التحرير، هل من عودة ؟ 

 ومتى ؟ وكيف ؟

 

 سرجيس ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

... ًبَةر خٌوًررًا دَدشًةا دنٌينٍوا ِمن َقّدم 
َيرًخا وًما دخٍزيلّىُون بَنْي َعَمن ِمن خذًٍبا 
وَميقٌودٍْا دًبَةْيه وَفرَقعًةا وجنًبًٌا بَيد 
دًاِعش رىٌيبًًٌيا، وِمن ًبَةر َةرٍةين ِشنٍْا وَاُخيٌن 

بًةوًةٌبٌوةًٌا، وَبنًطرًا ًادًا يًوًما سٌوًذٍيا 
دخٌوًرًرا، واٌيَمن بةًىوًيا دًعرًةا، وَىر 
ًىَدٌك ايّىٌيِون ّىوًا بكَليه ِمنًينٍْا بىًن سَفر 
َزٌبًنا د)سٌوًرًيا( ًكٌةِبن ّىوًا َعل ًةوًةٌبٌوَةن 
وطَرَةن ِمن ًمةًٌْوَةن كفٌيشٍْا، وجبًو ِمنًيًنا 

 لي ِجليُوًنًيا)( دفٌيدٍلا خًبوًقا دٌي45د)
كٌةٌيٌبلٌي َومبٌوِقرلٌي   (عمودي الصحفي

بٌوًقرًا ًاَننًقًيا وِميٌن كٍلى َعَمن مشٌيًخًيا، 
واٌيٍلى َبقُوٍرا كل يًوًما:ًفيَشُخ،ًلا 
كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ،ًلا كٌيَدّعُخ ... أزًَلن ًلا 
كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ!!!.واٌيّىًوا 

ًما )اٌيَمن ِبةىًٍوا خٌوًرَرن بٌوًقَرن كل يًو
ِمن)ًداِعش( دِكَمرخقَلن ِمن َاٌةَرن َاؤًلًيا 

اٌيّىًوا  4105ومَايٌك ًانٌي َيْوًمةًٌا ِمن َشّنًةا 
َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا وردٌيًفا ومبٌورِبًزا، 
وِمن ًبَةر ًادًا خٌوًررًا دبٍراٍلى وًىَدٌك كَليه 

ّىُون اٌيّىًوا أًنشٍْا فِؤخلّىُون وِاًلا ًما دخٍزل
َممرًعًنا َوكمٌيرًا َرًبا دنِفٍلى بٍرًشا دأًنشٍْا 
َبرٌيٍذا،ِمن ًبَةر ًىٍدا ًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا، َسَبب 
ددَشلعٌي َةشعٌيَةن،ِاًلا َىر َاُخيٌن ًفيَشخ 
ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن وًلٌيةًٌا بشًرًيا ددًاٍةا 

ٍيا ِمن جًًوٍيا  دَاٌةَرن ِمن ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذ
ِان جَببٍْا َاو ( ُمخِلصونوَجّنًبٍذا مىٌومنٍْا )

ًوٍلا عَليه ٍعًدة ًٌا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا، 
دشٌوخَلفًةا دِذنَيه وَةمًخلًيَةْيه 
ومٌوشَكخًةا َخّد ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًًٌسًيا 
َشرٌيرًا ِمطل َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا 

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

َوذىٌيبًٌٍيا، ِاًلا اٌيٍلى  (متطرفونسًوًفنٍْا )
كٌوًةشٍْا وِخذًيٍنا بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلًميًةا، 
وكَطلَبُخ ِمن كَليه ًةوًةٌبـٍـْا بًاٍدا َشّنًةا 

ِِّنب دسوًذٍيا مشٌيًخيٍْا، دةىًٍوا دَذمًخ ا 
( صبورينمَذمًخٍنا َلخًددٍْا،وَنجٌيذ رٌوًخا )

وًمرًيا َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةًرن َاؤًلًيا ٍبيٌة 
َنىذٌين وَدعرٌي كَليه سٌوًذٍيا بَشيًنا َامٌيًنًيا 
مًلٌةًوَةْيه، وكَلن اٌيٌةَلن َسٌبرًا خَبْيًلًوَةن 

رًجا...وفٌوشٌون دَجيًسا عٌيرًًقًيا وٍفشَم
 بَشيًنا.

ا ِمن بَنًي َعَمن سِىٌدلّىُون ةًلةًٌا سٌوًذٍي
ًاِرشكًٌيًةا  سٌوًرًيا  َبفنٌيةًٌا د) جٌَدٌير( جًو 

دمدٌيّنًةا َبٌجَدر َقّدم ٍعادًٌا دموًلدًٌا دًمَرن 
/ ًكنُون 45يُوم دَشبةًٌا وٍرش دَشّنًةا َخدًةا 

، وًانٌي ًسىدٍْا اٌيًنا ) َامٌير   4102َقّدًمًيا / 
ٍري مَمخيٍْا ٌكُؤر ًيوًنن، سٌيًنان َسمٌير، ًاًزد ( وة

َوكذيٍىا ) ةًٌِار َنعٌيم ، ًمارِةن َحمٌيل ( 
وبًىًنا ِعًدًنا داٌيًنا سٌوًذٍيا  مسٌوقًبًلا  

ئشُوع  دزٌوًيًخا  بٍعادٍْا دًموًلدًا دًمَرن
مشٌيًخا وٍرش دَشّنًةا 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 سوريا/ عنكٌبا: ؤالخ سركيس

ــةٌي      ــَور َمـ ــٌي ) َانـ ــا َربـ ــٌونًيا مًنًخـ ــٍلى مشـ فٌيشـ
 ِمـــن ًعلًمـــا ًىًنـــا وَلٌجنٌونٍْـــا َ ًينًيٍْـــا     ًىـــًدًيا (

ــًبا   ــُوم دةًلٌةبَشــ ــًم يــ ــا َدًعلــ ــٌون 3وخَليٍْــ / ًكنــ
ــٌةٍلى  4102ةَرًيًنـــــا /  ــا  مًبـــــةًٌاومٌيـــ دَعنًكبًٌـــ

ــٌومًرا )   ــو بعــ ــنٍْا 54وىــ ــا  ( ِشــ ــّد كٌورًىًنــ خَبــ
 فٌيشٍلى ًامٌينًاٌيٌة.ًلا  َعسًقا

عِبـــــٌدلّىُون خٌوذًقٍنـــــا دقبٌَـــــرًةا َوؤلـــــُوةًٌا    
ٌي َىـــــًدًيا ملًنًخـــــا َومنشـــــٌونًيا ) َانـــــَور َمـــــة

ًكنــٌون أخــًري/    /5(بــَؤفًرا ديــُوم دَارَبعبَشــًبا   
ــُون    4102 ــرةي  ـــــ ــدًةا دًمـــــ ــو ٍعـــــ ٌي جًبـــــ

ــا   ــًةا ِخًنـ ــنٌوٌة   وَقدٌيشـ ــا َوبٍرًشـ ــةًٌا دَعنًكبًٌـ مًبـ
ــري   ــٍذا) ًمــ ــًذفُولٌيطٍْا ًرم اٌيًقــ ــًذًوةًٌا دِمطــ ًمــ
ــار    ــري َبًشـ ــمعُون ، ًمـ ــا ِشـ ــُوَ َؤلٌيبًٌـ ٌجرٌيٌجُورٌيـ
َمـــَةي َورًدا ، ًمـــري ٍطيًمـــةًٌاُوَ دٍبيـــٌة َشـــًميٌن، 

ــَر    ــَةي َشـــ ــٌد َمـــ ــُوَ ًدوٌيـــ ــري نٌيقُودٌيمـــ  (ًمـــ
ــقُوفٍْا   ــَةن ًاِفســــ ــا َابًًٌىــــ ــٌةٍذاَوبطٌوًيبًٌــــ   مَيــــ

 ، وًا  فٌيشــــلّىُون ىٌدٌيــــٍذا وَكىنٍْــــا مَطــــذٍقا  
مَيقـــًرا ) َبًشـــار دٍبيـــٌة كٌيكـــٌي( وَىـــًدمٍْا وٍرش     
ــا)    ــٌوريًًيا ًاٌةُوًرًيـ ــًدًيا سـ ــا َكلـ ــا َعممًًيـ دًموةبًٌـ

ــَورجٌيس(   ــدٌين جٌيـ ــمس َالـ ــوًزاد   َشـ ــًرا ) َنـ ومَيقـ

خوذقنا دقٌبرةا وؤلوٌةا ملنخا ) انور مةي ىديا( 
 مبٌةا دعنكٌبا

 

ــل(  وَفركيًٌــــا دًىــــادٌي ( ٍى ــا اٌيلــــٌو) ًارٍبيــ ًاربًعــ
ومَيقـــًرا )   ومَيقـــًرا ) نُوَفـــل دٍبيـــٌة ًعـــاجٌو (   

ــا   ــُورمٌيزد( نًِطـــــرأرًًزا دٍرش ًموةبًٌـــ ــاًلن ىـــ ًىـــ
دًاٍبيــــل ، ومَيقــــًرا) َحًلــــل َخبٌيــــب(  دًىوَفرًكــــا

ــَدبًرًنا ــا، مـ ــةًٌا دَعنًكبًٌـ ــاِلؤ  َدفنٌيـ ــًرا ) ُخـ ومَيقـ
ئشـــُوع ( ٍرش دمَطَكســـًةا َدشـــلُومٌو دًشـــَطرًةا ،  

مَيقــــًرا) َســــَعد ًطنٌيــــُوَ ( َىــــًدًما دًموةبًٌــــا  و
،وًفقـــــُود نٌوَىـــــدًرا ) َر  دٍىوَفركيًٌــــا دنٌينـــــٍوا  

ــا     ــُوًدا دٍىوَفركيًٌـ ــمعُون ( ًفقـ ــاِمر ِشـ ــا، ) ًعـ َالًفـ
، وٍذًشــٍنا  دَخْيًلــًوةًٌا دنًطٌوذًيــةًٌا َدشــًةا دنٌينــٍوا   

ــا   ــةًٌا دَعنًكبًٌـــ ــا  مًبـــ ــٍنا ددٌوًذةًٌا ذُو ًٍيـــ وٍذًشـــ
 وَممـــــــــٌةًلنٍْا دمَطَكسًيـــــــــــْةًٌا  دشٌوٌةًاْســـــــــا

وَجبٍْــــا وشٌوٌةًاسٍْــــا  دَعَمــــن  َدكنٌوشــــًيا مــــدٌينًًيا 
ــ    وأًنشــًوَةْيه  ن بَنــْي  دخمٌوســًيا وِكنًشــا َرًبــا  ِم

ــًةا دنٌينـــٍوا،   ــن دَدشـ ــَدٌك مـــٌوقِرٌبٍلى  َعَمـ وَىر ًىـ

ــب  ــًرا ) َنٌٌي ــًيا    مَيق ــا  كنٌوش ــًدًما دًزوًع ــِؤر ( َى ًن
ــ    ــّد َمملًلــــــ ــٌوذيًٍيا َخــــــ ــةًٌا  دســــــ وةٌونٌيــــــ

ــةًٌا ــى   ،كرٌيــ ــرٌوٍةى وَخٍشــ ــل كمٌيــ مُوخٍواٍلى َعــ
َرًبـــا وَممرًعًنـــا خلٌوســـًرًنا دمشـــٌونًيا َخٌبـــٍرى 
َعزٌيـــًزا وَدكَليـــه بَنـــْي َعَمـــن ســـٌوًرًيا َوقِبلٍلـــى 
ــن    ــوًةفٌوةًٌا بًىـــ ــةًٌا لًشـــ ــٌوةًٌا َربـــ قٌوَبلَطيبـــ

وًبــــَةر شـــٌوًلًما دخٌوذًقٍنــــا فٌيشــــًلُى   ،ؤلـــُوةًٌا 
ى مًبوكًبــــا َرًبــــا  وفٌيشــــًلُى مشــــٌونٌيةًٌا شــــَلِد

ــًةا    ــٌوًرا دقيًم ــٌة قٌب ــو ٍبي ــرًةا جًب ــٍةى ) قٌبٌي َبًم
ــاٍلى (َبٌجٍديـــٍدا ــا جٍنـ ــٍرى . وَةًمـ ــا َفٌجـ ... وخَبًشـ

َرًبــا وَممرًعنــا َمقربًٌــا ســٌيعًةا دًســـيُومٌوةًٌا     
ــا د )   ــَفر َزٌبًنــ ــوريادســ ــٍذا  بٌوًي( ســ ـــاٍْا َمريــ ــــ

ًدًيا ( وِخًشــــنٍْا لًشــــنٌويًةا مًنًخــــا ) َانــــَور َىــــ    
ــل      ــاٍلى وَيّىبٌِ ــا خًمٍس ــا  ددَاًلًى ــا َ ًينًيٍْ َلٌجنٌونٍْ

  ْه َؤبًرا )مَسرًبنٌوةًٌا( وخٌوملًًنا .   يَدأًنَش

 

 ريناكنون ة

 

 

 

ــرٌةٌوةًٌا   ــعٌيةًٌا وَيــــــ ــا وَةشــــــ ويٌولًفنًــــــ
وًةودٌيــــــةًٌا وسًــــــةرٌوةًٌا وَاٌةلٌيطــــــٌوةًٌا 
ــا   ــٌوةًٌا وخٌومًلنًــــ وَمــــــردٌوةًٌا وِجليُونــــ
وًقنٌونًــــا وِزدقٍْــــا َوكنٌوشــــًيا شــــٌبُو  ِمــــن 
َةشــــًرٍذا َودًذٍشــــا وِقــــذًيٍنا ... وَشــــرًكا..    
ــيُومٌوةًٌا    ــٍرش ًسـ ــا لـ ــن ِمنًيًنـ ــا دًىـ وفٌوًةًخـ

ــٌي)  ــُوعًةا  َربـ ــم )) ًفسـ ــب ( بِشـ ــوَةر َنٌٌيـ َكـ
ــا    ــل اٌورًخـ ــٍوى: كـ ــى جًبـ ــًةا ((  أٍةٍلـ ًاٌةَينـ
ــَدٌك    ــر ًىـــ ــُوعًةا ... وَىـــ ــرًيا بًفســـ ِكمًشـــ
ــُوعَةن وِبــــــــــــد  ــٌوٍراَلن ًفســــــــــ مشــــــــــ

 مَةممٌوُخًلُى((

 

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4102ًداِعش 
ًةا يوبدًنٌوةً ا َامٌيًنًم

 لَعَمن سٌورًًيا

 
 يكُون...شًلًما عَل

َخللللٌد نٌيًشللللا َرًبللللا ً للللةً ا  مرٌيًمنللللًةا فٌيشللللًلُ  
مَطَكسلللللًةا دسلللللٌوًرًيا دَملللللردٌ ةً ا  دَكلللللرمِلش 

 يُوًدًعلللللا ًبلللللَةر دخلللللٌورًًرا دَدشلللللًةا دنٌينلللللو ا 
 4102نٌيًشللللللللللا بِشلللللللللل    ًداِعللللللللللش   َخللللللللللٌد

 (بللللللًدنٌو ةً ا َامٌيًنيللللللًةا لَعَمللللللن سللللللٌوًرًيا ًمو
ا للللللْل مبلللللٌوِىرًلُ  ً لللللو ا َخلللللٌد كًملللللا شٌوًال  

قًطًللللللا َعَملللللن مًلًنلللللا َب ًعن ا  ِمَنيللللل َممللللل 
مًلًنلللللا    ًملللللٌ  اٌيل للللل    بلللللِدًما َىرٌيلللللًرا    َ 

َللللللللن    ًملللللللا ٌيل للللللل  ا نًيًنلللللللا     ًبلللللللَةر ِىط
ِشللللًمنْ ا  دسللللُو ًخن ا    دك رل لللل  ًان ًاللللن نٌيًشللللا  

    ِمَنيللللل  جٌونْ لللللا دًمللللللْلةً ً َةن سلللللٌو يًًيةً ا   
، ؤٌ رًيللللللللللا 0111يًلللللللللللا ، مس  0101سللللللللللي و 

 4101، ًمللللللللللللللللللرة  دشللللللللللللللللللٌو ً بًٌا  0191
 َميَقلللللللدًةا دًداِعلللللللش لًبلللللللةْ ا دسلللللللٌوً ي ا    (

ًَِملللللللللة   ًفيشلللللللللٌوُي   . 4109  مَبقلللللللللرٌ ُي 
بِقطًللللللا بلللللدًما َىرٌيلللللًرا  َبللللل ٌيًرا    ًالللللَد   

ةً ا َالٌيلللللللل ًةا    َاللللللللر ًاللللللللَد     ًة ًةٌبللللللللٌو
( دِجليُوًنلللللللا 19ا  ًرعٌبٌيلللللل  ِمنًيًنللللللا   بًاللللللو  

بَشلللللللٌنًةا  ً لللللللو اشلللللللٌور رَلن دمد سلللللللٌوًرًيا( 
 4102َخللللللٌدًةا   ةر يللللللن ًالِللللللٌيْن َ شَبِعسلللللل  ا، 

، ابيلللللم ( دًموًللللللدًٌا دًملللللَرن  شلللللُو  مشلللللٌي ً    
َخلللللٌد فٌورًسلللللا در ّ َشلللللٌنًةا َخلللللدًةا اٌيلللللة َلن  

ً ل للللا ِاَلللللن  ،َرًبللللاًشللللا ًاَننًقًيللللا َخللللٌد نٌي َسللللٌبًرا
بَايًمنلللللللللٌوةً ا دخَملللللللللِةَةُخل   بشلللللللللٌورًًرا َ 

دًعلللللللرًةا َىلٌوللللللللًةا  د ٌيل للللللل  ًاًدا نٌيًشلللللللا  
مًللللللللللْلة ً َةن  ًبللللللللَةْين بَدشللللللللًةا دنٌينللللللللو ا 
دفٌيشلللللًلُ  كٌِيشلللللًةا بَيلللللد َاكًسلللللنًا ًد للللللًةا 
ِاسللللًلمًيًةا ً للللو عٌيللللًرا  ًشللللا    ًداِعللللش( ،     

  ا  ِمشللللللَةاًلنْ ا كَطلللللللَبُ  ِمللللللن كلللللل  َجٌبلللللل 
داٌ مللللللللةَ ن  َعَمللللللللن سللللللللٌوًرًيا ًة دٌيللللللللةً نًيْ ا 
َ ملللللدٌينًيْ ا  سيًًٌسللللليْ ا  مٌو ًدن لللللا َ كنٌوشللللليًيْ ا    
ددًاوًيلللللا ًالللللد ا َشلللللٌنًةا ِمنك لللللُون  َعمك لللللُون     
برُ ًخللللللا  َن ًشللللللا  َفٌ للللللًرا  ِلًبللللللا َخللللللٌد     
 بلللللللللللَامٌينٌوةً ا  شلللللللللللٌوٌبًقًنا  خٌوًسلللللللللللًيا  

ا ِمطللللللل   ر ُخملللللللٌوةً ا  خٌوًبلللللللا  ًا يلللللللٌوةً 
خٌوًيلللللدًٌا ةخ يلللللة  َخلللللٌد ِشلللللًما دٌيل للللل  ًىلللللٌدَمن 

( ِشللللن ا  4111 ِمللللَنن ِمللللن َىللللٌد  ِبللللش  ٌ ًدًنللللا      
 سللللٌوًرًيا( ،  َاللللر ًاللللَد   ِشللللَمن ٌيل لللل  اٌيللللة ٌ َةن  
 َةشللللللللللللعٌيَةن  اٌ مللللللللللللَةن  ًة ديللللللللللللَةن   
 َسلللللللًِريٌوَةن  ِلًشلللللللَنن  َملللللللة َلْين َ عًيللللللللْلَدن  

   َمعرًبنللللللللٌوَةن  دَخيللللللللٌوَةن دكَمِِلَ  ل لللللللل 
بك لللل  يللللُو  ، سللللٌوًرًيا ٌيل لللل  ِشللللمًا دًة دٌيللللَةن  
 اٌ مللللللللللللَةن َجَبللللللللللللرًةا َ مشللللللللللللٌي ًيًةا ،  
َ بعٌودًرًنللللا دَاًلًاللللا ًمرًيللللا دَدعللللرٌ  كَليلللل    
ًة ًةٌبللللللللللْ ا  َملللللللل خًقن ا بًاللللللللد ا َشللللللللٌنًةا    
 ةًاوًيلللللللا مبٌوَرك لللللللًةا  ملٌيلللللللةً ا َشللللللليًنا    
 شلللللًلًما  دًعلللللرًةا دسلللللٌوً ي ا بك للللل  اٌيًقلللللًرا  

ا  شللللللٌوٌبً ا  خ للللللارٌ ةً ا   ا للللللدًرا  ىٌوًلًسلللللل 
. ك لللللل  َشللللللٌنًةا  َعَمللللللن سللللللٌوًرًيا بللللللْلًطبًٌةًٌا  
َ برٌيكً لللللا  َاة َرن عٌيلللللًرا  كٌورِدسلللللًةن بك للللل     

 ُخلللللللللللٌوةً ا ...خٌوًيلللللللللللدًٌا  ًا يلللللللللللٌوةً ا  ِف  
  فٌوشٌون بَشيًنا.  

 

 سوريا/ اربيل: سيوما سورييا  

 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن 
 

لٌوًمدًٌا ىًطرًةا دفٌيشل   ٌيٌدٌيًعا  ً و 
دًمودًعنٌوةً ا  َشة َاسًةا ِجليُوًنًيا 

دَشَبكًةا دكٌوًنيْ ا دكٌورِدسًةن 
 بًشوًةفٌوةً ا دَممة ًلنْ ا دكٌوًنيْ اَ 

ِْ ا ًار شكً يًةا  َبمٌدٌيٌنًةا دًارب ي  مَش ل
رَبعبَشًبا يُو  دَا دِاىل يًما دكٌورِدسًةن

 ، ي / ا/ بيم( 4102/ ًكنٌون َىٌدًمًيا / 01
َ بطٌوًيبًٌا دىيٌْنًةً ا َاة يً يًةً ا  ىيٌْنًةً ا 

ةً ا كٌو ِدسًةًنيًةً ا  عٌيً ًىيًةً ا، لْليٌوًدًعًي
مَيقًرا   َ بشٌوًرًيا دلٌوًمدًٌا مُوخك ال   

َنوً د ًفولُوؤ ( مَسٌدًرًنا ًجًوًنًيا دَشَبكًةا 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن
 

 ر ّ دمَطَكسًةا دسٌوًرًيا دَمردٌ ةً ا 
دشٌوة َاسًةا دًاد ا  َع   نٌيًشا يُودًًٌعا 

ًاَننًقيٌوةً ا مٌونا ر ا َع  َشَبكًةا  
عًةا درٌ ًخا دفٌوخًلنًُ  ِمط   ًر

 (التعايش السلميشًلًما   ة ٌويًيدخ
ً و كٌورِدسًةن  ًسعٌوةً ا   شٌوٌبًقًنا

ٌبٌوةً ا د  دىْ ا  دكٌوًنيْ ا ب ٌي  ا لَعًر
دفٌيشلٌاُون ع ي  ا   جدٌيشْ ا  

نكٌيلٌوةً ا  َةاَمشًةا مًلوبًدنٌوةً ا  َ 
،  بًَةر شْ ا   اٌيبًٌي ا بَيٌد كٌوًن

مٌوىر بلٌاُون َخٌدكًما ةٌ ًنلْليًةً ا 

ا  َميدٌَعًةا خُبٌورً ا دَشَبكًةا بِلًشنْ 
ِْ ا   كٌوردًًٌيا ،  َعرًبًيا ،  مَش ل

 ًفِاّ دك ٌيًرا  دَشَبكًةا   اٌين لٌيًمًيا ( 
خِبشًلُ   ِمنًيًنا  ِمن مَطَكْسًيةً ا دكٌونًًشا 
ًِلُ ٌي ً و جٌيٌ ًلا   مٌدٌيًنًيا دك
ِْ ا   دًب ٌ  يًةً ا    دىْ ا دكٌوًنيْ ا  ِمن مَش ل

ا دا وَف كيًٌةً ا دِاىل يًما   كً ٌبًش
مشٌيً يْ ا ، ًايمٌيدًنيْ ا ،   مَطَكْسًيةً ا ِمن  

ؤ ًبًايْ ا ، ًةًني ا ، ًكًكًايْ ا   ًفارًسن(َ  ِدش
يْ ا ، يٌاودًٌيْ ا ، َبًاًايْ ا ، ًاِمندًً

           .ًمنْ ا((ل مٌوِش

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4102ًداِعش 
ًةا يوبدًنٌوةً ا َامٌيًنًم

 لَعَمن سٌورًًيا

 
 يكُون...شًلًما عَل

َخللللٌد نٌيًشللللا َرًبللللا ً للللةً ا  مرٌيًمنللللًةا فٌيشللللًلُ  
مَطَكسلللللًةا دسلللللٌوًرًيا دَملللللردٌ ةً ا  دَكلللللرمِلش 

 يُوًدًعلللللا ًبلللللَةر دخلللللٌورًًرا دَدشلللللًةا دنٌينلللللو ا 
 4102نٌيًشللللللللللا بِشلللللللللل    ًداِعللللللللللش   َخللللللللللٌد

 (بللللللًدنٌو ةً ا َامٌيًنيللللللًةا لَعَمللللللن سللللللٌوًرًيا ًمو
ا للللللْل مبلللللٌوِىرًلُ  ً لللللو ا َخلللللٌد كًملللللا شٌوًال  

قًطًللللللا َعَملللللن مًلًنلللللا َب ًعن ا  ِمَنيللللل َممللللل 
مًلًنلللللا    ًملللللٌ  اٌيل للللل    بلللللِدًما َىرٌيلللللًرا    َ 

َللللللللن    ًملللللللا ٌيل للللللل  ا نًيًنلللللللا     ًبلللللللَةر ِىط
ِشللللًمنْ ا  دسللللُو ًخن ا    دك رل لللل  ًان ًاللللن نٌيًشللللا  

    ِمَنيللللل  جٌونْ لللللا دًمللللللْلةً ً َةن سلللللٌو يًًيةً ا   
، ؤٌ رًيللللللللللا 0111يًلللللللللللا ، مس  0101سللللللللللي و 

 4101، ًمللللللللللللللللللرة  دشللللللللللللللللللٌو ً بًٌا  0191
 َميَقلللللللدًةا دًداِعلللللللش لًبلللللللةْ ا دسلللللللٌوً ي ا    (

ًَِملللللللللة   ًفيشلللللللللٌوُي   . 4109  مَبقلللللللللرٌ ُي 
بِقطًللللللا بلللللدًما َىرٌيلللللًرا  َبللللل ٌيًرا    ًالللللَد   

ةً ا َالٌيلللللللل ًةا    َاللللللللر ًاللللللللَد     ًة ًةٌبللللللللٌو
( دِجليُوًنلللللللا 19ا  ًرعٌبٌيلللللل  ِمنًيًنللللللا   بًاللللللو  

بَشلللللللٌنًةا  ً لللللللو اشلللللللٌور رَلن دمد سلللللللٌوًرًيا( 
 4102َخللللللٌدًةا   ةر يللللللن ًالِللللللٌيْن َ شَبِعسلللللل  ا، 

، ابيلللللم ( دًموًللللللدًٌا دًملللللَرن  شلللللُو  مشلللللٌي ً    
َخلللللٌد فٌورًسلللللا در ّ َشلللللٌنًةا َخلللللدًةا اٌيلللللة َلن  

ً ل للللا ِاَلللللن  ،َرًبللللاًشللللا ًاَننًقًيللللا َخللللٌد نٌي َسللللٌبًرا
بَايًمنلللللللللٌوةً ا دخَملللللللللِةَةُخل   بشلللللللللٌورًًرا َ 

دًعلللللللرًةا َىلٌوللللللللًةا  د ٌيل للللللل  ًاًدا نٌيًشلللللللا  
مًللللللللللْلة ً َةن  ًبللللللللَةْين بَدشللللللللًةا دنٌينللللللللو ا 
دفٌيشلللللًلُ  كٌِيشلللللًةا بَيلللللد َاكًسلللللنًا ًد للللللًةا 
ِاسللللًلمًيًةا ً للللو عٌيللللًرا  ًشللللا    ًداِعللللش( ،     

  ا  ِمشللللللَةاًلنْ ا كَطلللللللَبُ  ِمللللللن كلللللل  َجٌبلللللل 
داٌ مللللللللةَ ن  َعَمللللللللن سللللللللٌوًرًيا ًة دٌيللللللللةً نًيْ ا 
َ ملللللدٌينًيْ ا  سيًًٌسللللليْ ا  مٌو ًدن لللللا َ كنٌوشللللليًيْ ا    
ددًاوًيلللللا ًالللللد ا َشلللللٌنًةا ِمنك لللللُون  َعمك لللللُون     
برُ ًخللللللا  َن ًشللللللا  َفٌ للللللًرا  ِلًبللللللا َخللللللٌد     
 بلللللللللللَامٌينٌوةً ا  شلللللللللللٌوٌبًقًنا  خٌوًسلللللللللللًيا  

ا ِمطللللللل   ر ُخملللللللٌوةً ا  خٌوًبلللللللا  ًا يلللللللٌوةً 
خٌوًيلللللدًٌا ةخ يلللللة  َخلللللٌد ِشلللللًما دٌيل للللل  ًىلللللٌدَمن 

( ِشللللن ا  4111 ِمللللَنن ِمللللن َىللللٌد  ِبللللش  ٌ ًدًنللللا      
 سللللٌوًرًيا( ،  َاللللر ًاللللَد   ِشللللَمن ٌيل لللل  اٌيللللة ٌ َةن  
 َةشللللللللللللعٌيَةن  اٌ مللللللللللللَةن  ًة ديللللللللللللَةن   
 َسلللللللًِريٌوَةن  ِلًشلللللللَنن  َملللللللة َلْين َ عًيللللللللْلَدن  

   َمعرًبنللللللللٌوَةن  دَخيللللللللٌوَةن دكَمِِلَ  ل لللللللل 
بك لللل  يللللُو  ، سللللٌوًرًيا ٌيل لللل  ِشللللمًا دًة دٌيللللَةن  
 اٌ مللللللللللللَةن َجَبللللللللللللرًةا َ مشللللللللللللٌي ًيًةا ،  
َ بعٌودًرًنللللا دَاًلًاللللا ًمرًيللللا دَدعللللرٌ  كَليلللل    
ًة ًةٌبللللللللللْ ا  َملللللللل خًقن ا بًاللللللللد ا َشللللللللٌنًةا    
 ةًاوًيلللللللا مبٌوَرك لللللللًةا  ملٌيلللللللةً ا َشللللللليًنا    
 شلللللًلًما  دًعلللللرًةا دسلللللٌوً ي ا بك للللل  اٌيًقلللللًرا  

ا  شللللللٌوٌبً ا  خ للللللارٌ ةً ا   ا للللللدًرا  ىٌوًلًسلللللل 
. ك لللللل  َشللللللٌنًةا  َعَمللللللن سللللللٌوًرًيا بللللللْلًطبًٌةًٌا  
َ برٌيكً لللللا  َاة َرن عٌيلللللًرا  كٌورِدسلللللًةن بك للللل     

 ُخلللللللللللٌوةً ا ...خٌوًيلللللللللللدًٌا  ًا يلللللللللللٌوةً ا  ِف  
  فٌوشٌون بَشيًنا.  

 

 سوريا/ اربيل: سيوما سورييا  

 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن 
 

لٌوًمدًٌا ىًطرًةا دفٌيشل   ٌيٌدٌيًعا  ً و 
دًمودًعنٌوةً ا  َشة َاسًةا ِجليُوًنًيا 

دَشَبكًةا دكٌوًنيْ ا دكٌورِدسًةن 
 بًشوًةفٌوةً ا دَممة ًلنْ ا دكٌوًنيْ اَ 

ِْ ا ًار شكً يًةا  َبمٌدٌيٌنًةا دًارب ي  مَش ل
رَبعبَشًبا يُو  دَا دِاىل يًما دكٌورِدسًةن

 ، ي / ا/ بيم( 4102/ ًكنٌون َىٌدًمًيا / 01
َ بطٌوًيبًٌا دىيٌْنًةً ا َاة يً يًةً ا  ىيٌْنًةً ا 

ةً ا كٌو ِدسًةًنيًةً ا  عٌيً ًىيًةً ا، لْليٌوًدًعًي
مَيقًرا   َ بشٌوًرًيا دلٌوًمدًٌا مُوخك ال   

َنوً د ًفولُوؤ ( مَسٌدًرًنا ًجًوًنًيا دَشَبكًةا 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن
 

 ر ّ دمَطَكسًةا دسٌوًرًيا دَمردٌ ةً ا 
دشٌوة َاسًةا دًاد ا  َع   نٌيًشا يُودًًٌعا 

ًاَننًقيٌوةً ا مٌونا ر ا َع  َشَبكًةا  
عًةا درٌ ًخا دفٌوخًلنًُ  ِمط   ًر

 (التعايش السلميشًلًما   ة ٌويًيدخ
ً و كٌورِدسًةن  ًسعٌوةً ا   شٌوٌبًقًنا

ٌبٌوةً ا د  دىْ ا  دكٌوًنيْ ا ب ٌي  ا لَعًر
دفٌيشلٌاُون ع ي  ا   جدٌيشْ ا  

نكٌيلٌوةً ا  َةاَمشًةا مًلوبًدنٌوةً ا  َ 
،  بًَةر شْ ا   اٌيبًٌي ا بَيٌد كٌوًن

مٌوىر بلٌاُون َخٌدكًما ةٌ ًنلْليًةً ا 

ا  َميدٌَعًةا خُبٌورً ا دَشَبكًةا بِلًشنْ 
ِْ ا   كٌوردًًٌيا ،  َعرًبًيا ،  مَش ل

 ًفِاّ دك ٌيًرا  دَشَبكًةا   اٌين لٌيًمًيا ( 
خِبشًلُ   ِمنًيًنا  ِمن مَطَكْسًيةً ا دكٌونًًشا 
ًِلُ ٌي ً و جٌيٌ ًلا   مٌدٌيًنًيا دك
ِْ ا   دًب ٌ  يًةً ا    دىْ ا دكٌوًنيْ ا  ِمن مَش ل

ا دا وَف كيًٌةً ا دِاىل يًما   كً ٌبًش
مشٌيً يْ ا ، ًايمٌيدًنيْ ا ،   مَطَكْسًيةً ا ِمن  

ؤ ًبًايْ ا ، ًةًني ا ، ًكًكًايْ ا   ًفارًسن(َ  ِدش
يْ ا ، يٌاودًٌيْ ا ، َبًاًايْ ا ، ًاِمندًً

           .ًمنْ ا((ل مٌوِش

  

داعش 2014 اإلبادة 
مستمرة لشعبنا سورايا 

ˇ
ـا!!ـــا مسوقسرطــ  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :سٌورًًياسورًًيا ،سٌورًًيا، 
ونٌيًشا  َسٌبًرا
 !لدعًرًةا  دًديُوقٌوةً ا

 ، سورايا ، سورايا:سورايا
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 يسكسر ؤالخ 
  

 شًلًما عَليكُون ...

ًًليُوًننننا د سننننٌوًرًيا     بديًشننننَر   بًىنننِ ًينًيًنننننا د
ِِ َوشَبً  نننن  ا،   بَشننننن ًخا َةنننند ًةا    ةٍريننننِ ًالْننننٌي

بينننند   دًيوًلنننندًٌا دًيننننَرن اشننننُو  يشننننٌيً ا  7102
، وبًىنننِ رٌورًسنننا دٍر   مبَ نننرةً ا دب ينننخ    ننن    

نًخينننًخا َةننند   َشنننن ًخا َةننندًةا اٌينننخ َلِ َسنننٌبًرا ويً  
وَرًبننننا ،ًول ننننا ًاَلننننِ   نٌيًشننننا ًاَننًاًيننننا وَالٌيننننً ا   

و وٌيل نننندخَمننننًخَةُةل و بشننننٌورًًرا وبَىيًمنننننٌوةً ا  
 خ ًوَةننننننننِنمًل َقلٌولننننننًخا دًعننننننرًةا ًاًدا نٌيًشننننننا

درٌيشننًلُو يٌْيشننًخا بَينند   وًبننَخِيِ بَدشننًخا دنٌينننٍوا 
 ًخا جًبننو عٌيننًرً وًشننا   ا ًدولننًخا ًاسننًلمًيَطكً ننًن

ًٌَبنن  ا  ًداًعنن     وًيشننَخاًلنِ ا  ، يَطلننَبُ  ًيننِ يننذ 
داٌوينننخَ ن وَعَمنننِ سنننٌوًرًيا ًةودٌينننخً نًيِ ا َويننندٌينًيِ ا  

ددًىوًينننا ًىننند ا  يِ ا ويٌوذًدن نننا َوينٌوشنننيًيِ اوسيًًٌ ننن
نك نننننُون وَعمك نننننُون برُوًةنننننا وَن ًشنننننا  َشنننننن ًخا ًي

وشننننٌوٌبًاًنا وَرٌجننننًرا وًلًبننننا َةنننند  وبننننَايٌينٌوةً ا 
وةٌوًسننًيا وُرُةمننٌوةً ا وةٌوًبننا وًاويننٌوةً ا ًيطننذ    
ةٌوًينندًٌا ةة يننخ  َةنند  ًشننًما دٌيل ننو ًقنند َيِ وًيننَنِ ًيننِ 

، وَىننر    سننٌوًرًيا  ًشننن ا  7111   َقنند   ًبنن  ًٌوًدًنننا 
ًىننَد   ًشننَمِ ٌيل ننو اٌيننخ ٌوَةن وَةشنن ٌيَخن واٌويننَخن       

َسننننننًْريٌوَةن وًلًشننننننَنِ وَيننننننخ َلِيِ  وًةوديننننننَخن و
َوعًيننننننننننننِنَدن وَي ًخننننننننننننٌوَةن  دَةيننننننننننننٌوَةن   

ل ننو ًشنننًما  ديَمًْلَ  ل ننو بك نننذ يننُو  ، سنننٌوًرًيا يٌ  
ًََبنننننرًةا َويشنننننٌي ًيًخا ،   دًةودٌينننننَخن واٌوينننننَخن 
َوب ٌودًرًنننننا دَاًلًىننننا ًيرًيننننا دَدعننننرٌ  يَلينننن    
ًةوًةٌبنننننِ ا وَيننن ةًان ا بًىننند ا َشنننن ًخا  وةًىوًينننا   

ويلٌينننخً ا َشنننيًنا وشنننًلًما ودًعنننرًةا   يبٌوَري نننًخا 
بك نننننذ اٌيًانننننًرا وُىننننندًرا وقٌوًلً نننننا   دسنننننٌوًذي ا

.وي نننننذ َشنننننن ًخا وَعَمنننننِ وشنننننٌوٌبً ا وة نننننارٌوةً ا 
برٌيكً نننننا وَاة َرن عٌينننننًرً  سنننننٌوًرًيا بنننننِنًطبًٌخًٌا وَ 

ويٌورًدسنننننننًخن بك نننننننذ ةٌوًيننننننندًٌا وًاوينننننننٌوةً ا    
ًًا   ًَيً نننننا عٌيًرًقًينننننا ور يشنننننَمر وًر ُةنننننٌوةً ا  و

   .بًدي ٌوةً ا َربخً ا ... ورٌوشٌون بَشيًنا

ا ًيِ بَنًي َعَمِ سُىٌدلى ُون ةًلخ ًا سٌوًذي 
ًًو  ًٌَدٌير   ًاُرشكً يًخا  سٌوًرًيا  َبْنٌيخ ًا د  

ديدٌين ًخا َبٌجَدر َقد   ع ادًٌا ديوًلدًٌا دًيَرن 
/ ًينُون 72يُو  دَشبخ ًا وٍر  دَشن ًخا َةدًةا 

، وًانٌي ًسىدِ ا اٌيًنا   َايٌير   7102َقد ًيًيا / 
ًًد   وة ٍر  مَم يِ ا ي ُ ر ًيوًنِ، سٌيًنان َسمٌير، ًا

َوي يٍىا   ة ًًار َن ٌي  ، ًيارًةن َحمٌيذ   
وبًىًنا ًعًدًنا داٌيًنا سٌوًذي ا  ي ٌوقًبًلا  

اشُو   دًٌوًيً ا  ب  ادِ ا دًيوًلدًا دًيَرن
يشٌيً ا وٍر  دَشن ًخا 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ؤخل سرجيس سوريا/ عقيبوٌةا: ˇ

رٌيشنننل و ًدرًينننا وسنننٌيًما يَطكً نننًنا دًولنننًخا  
ًاسنننًلًميًخا جًبنننو عٌينننًرً وًشنننا    دًاًعننن       
ًسنننوًرًنا يَليننن  عٌيننن ًًقي ا سنننٌوذًيي ا يشنننٌيً يِ ا  
ًْشننننل و ًعَلينننن  َشننننن ًخا    جبًننننو ًرنًينننننِنخ ًا دي

ًًبًٌيًننننننِنخ ًا      7102 ثالالالالال    َقننننند يٌي ةًلنننننخًٌا 

وشنننننبٌَاًخا َاو  واٌينًننننا : ةَرينننننًخا  إختيالالالالارا  
ىَبلننننًخا دَيك  ًننننا وَيننننَداة ًا َاو شننننَالًخا    

المغالالالالادرة، وإمالالالالا د الالالال    دًةودٌيننننخ ًا ًاسننننًلًميًخا  

 ، وَىننننر ىًننننَد    الجزيالالالالإ، وإمالالالالا إستنالالالالا  ا سالالالال     
ًايرلى نننُون ًلنننا ًلنننا ًلنننا !!!   يَليننن  سنننٌوًذي ا

وةُريلى ننننننُون وشننننننٌبالى ُون ًيخ ًوَةِينننننن ،   
  لهجمالالالإالحملالالالإ او ا وبًىنننو ًشنننوًرا دَيَ ننناًخا  

ددًعنننننرًةا يٌدٌين نننننًخا دًينننننوُ    وَدشنننننًخا   
دنٌينننننٍوا ىًننننَد   يٍ لى ننننُون َةنننند يًما  ًنشِ ننننا 
دَدعنننرٌ  لًبَخِيننن  ، وَىنننر ًىنننَد   ً ك ل نننو     
َابًٌننننا َيىنًننننا   َشننننرب يذ عٌي ننننٌو   َقنننند يٌي     
َينننٌدً ا  ُةرٌيبًٌنننا َوىننندٌيًما  جًبنننو ع ننندًةا   
دَدينننننننرًا دًينننننننر  َبىنننننننَن   دسنننننننُوذًيي ا  

ا  بنننننَخدًنا دًينننننوُ   وٌيل نننننو  َقنننننخ ٌولٌيًايِ 
يننننٌوريرًا ويٌوعليًننننا  ايٌِننننًدة ى ويم ًل ننننا   

  مقالالالالالالا لو بشًننننننوًةرٌوة ًا َعنننننن  قً بننننننخً ن ا   
  يشنننيًٌِ ًيخ ًا  صالالالا لوَةِيًلنننًوة ًا وسٌيً ننن ًيخ ًا  

يَدينِ ننننا بَاننننًكا بًننننَخر دعًننننرة ى لننننَديرًا     
يَاننند   َةننند يًما يًويِ نننا  ًبنننَخر َيننندًعرًةى   

ًنا دًدولننًخا ًاسننًلًميًخا  ًيننِ  اٌينندًا ديَطَك ًنن  
  دًاًعنننننن  ، ورٌيشننننننلى ُون يننننننٌودعرًا ًيننننننِ 

ِ َةِيًلنننًوة ًا دُ يننندًا َعًميًنننا     ق ًبنننخً ن ا ًيننن 
ًْننننننناالحشالالالالالالالد الشالالالالالالالع   دشنننننننٌولًطنٌوة     دَناٌي

عٌيرًًقيننننًخا يًويًننننا دَةدبَشننننًبا  درٌينننندل و   
دٌيل ننننو نٌْيًلنننننا ىًننننِ َدينننننرًا     7102/ 00/ 71

ًانننننننا مًبنننننننخ ًا د  ي نننننننُ ر ًالنننننننًي    برٌوة
يٌيلُوي يننننخذ ا ًيننننِ َةدنًننننا   01قٌورًباٌيننننخ  

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
داعشرٌبلى موُخكد ˇ

 

ًًودًا ًيننِ      ديٌدين ننًخا ديًننوُ   ًيننِ بًننَخر ًبنن  
ًٌُوًن ط نننِنا  َِةرة ينننِ ًشننننِ ا ًيننن  َشنننلَطنًخا دًا

  ًال نننو. و ًيرل نننو َابًٌنننا   َشنننرب يذ  الجهالالالاديي  
عٌي ننننٌو   دَويٌيلننننٌوة ًا د  رننننرًان  رننننٍر   :  

ا بًينننخ  ًاًننننا ٌينننُون ر ٌيً نننا وَةًشنننًنا وَياٌيًبننن  
ًُدل و َابًٌنننا   َشنننرب يذ   وَ ننند  ًعنننًدًنا ، وينننٌو
ًًنننننٌي دٌوًينِ ننننا    : ر ٌيً نننا  ٌيننننٍون  بننندًعرًةا 
وَاة ًذًوة ًا ياٌودشِ ننننننا  و اًديننننننًخا دًىنًننننننا 
َدينننرًا  درٌيشنننلٌي جًبنننٍوى  وقننندٌ الٌي َشنننن ًخا    
وَرلج ننا  دٍرشًننًنا دَديننًرا، وَىننر َ نند  ًعننًدًنا    

لىًننننٌد َايًكًنيننننٌوة ًا مجٌيننننرًا ٌيننننُون  اًديننننخ ى  
ةٌبٌينننرًةا وبٌيشنننًخا ، وًادًا ًينننندٌ  يَممنننُر  
ٌَ َ شًننننا َربًننننا، َوخمننننٌوًةةل و َابًٌننننا     ًلنننن
َشننرب يذ  ٍر  دَديننرًا ديًننر  َبىننَن  وةًننخ ى     
ًسنننرًا : وٌيًلنننُو دًعنننرًةا وبًنينننًخا دي دًقنننرًا    

  ًدًىنننا النسالالاليإل ا اتمالالالاس  وًنننًردًٌا ينٌوشنننًيًيا   
اٌوة ًا َيبٌيننننننرًةا، وًقا ًييًننننننا  ٌيًلننننننُو َع نننننن

ًُدل و: ُةنننُور لًبَخِيننن  ، يٌوًقدٌيَلِيننن    وينننٌو
% وُةٍدال ننننو َابًٌننننا    01ًيَنينننن  قٌوربًٌاٌيننننخ   

َْ ننًخا وَي ننَمك ًخا دًانننٌي    َشننرب يذ  :دٌيًلننُو ق

  وبٌولًبل  نننننا َبيًننننننخ    الالالالالو  ا يدٌيننننن ًوة ًا  
ًةوديًننننننِنخ ًا بًىنننننٌد رنٌينننننخ ًا ًبنننننَخر ًينننننا   

عَ ننناخ ًا َربنننخ ًا    دبٍرال نننو ٌيًلنننُو  وًلٌينننخ ًا 
ٌّ ٌيى نننوًُا  ًعننن ي ا وةيٌيل نننا َعنننذ  ًاًلنننا َاُةننن
َسنننٌبرًا ، َوةنننًدرل و َابًٌنننا  َشنننرب يذ  جًبنننو    
َدينننرًا  َعننن  ق ًبنننخً ن ا وَةِيًلنننًوة ًا ط ٌينِ نننا 
دَضنننًكا ًينننِ سٌيً ننن ًيخ ًا دسنننٌوًذي ا وط ٌينِ نننا  
 لٌيبِ ننننننا وَاسًنننننن  ا دَابًٌنننننن  ا دَناٌيْننننننٌوة    

ًٌمِ   ا بًبلٌيُون   لكٌوًنًشا د   ًة

  درٌيشنننننننلى ُون رلٌي ُِ نننننننا  كتا الالالالالالالو  الالالالالالالا ليو    
َوسنننكٌيمِ ا ًينننِ سٌوًذيننننن ا عٌيننن ًًقي ا  ًيطنننذ     
قرًبًٌنننننا ورًلًشنننننا  يَطكً نننننًنا ددًولنننننًخا   
ًاسنننننًلًميًخا  دًاًعننننن   ، وَرنننننا   دي ٌينننننرًا    
ِْ نننا  ًينننِ  درٌيشنننلى ُون سنننٌوًذي ا  ب ٌينننًرً ردٌي
َْلنننننننًخا ديَطكً نننننننا   دَ ًد  ة نننننننٌيِ     ن
جًبدشِ ننا َذب نننا ، واٌيى نننوًا ًينًيًننننا  دسنننٌوًذي ا  
ًًودًا ًينننِ   يٌيليُوًننننا      جًبنننو عٌينننًرً  ًبننن  
َقننننند   ديبًٌشنننننًخا ويٌبٌوشنننننًيا  َايرٌيًكًينننننا  

وًدًىنننننننننا رٌيشنننننننننلى ُون    7110بَشنننننننننن ًخا 
 قٌورًباٌيخ 

 

ًْنًننننننننا وَةشنننننننن ٌيخ ًا وَيننننننننرة ٌوة ًا    ويٌول
وًةودٌيننننننخ ًا وسًنننننن رٌوة ًا وَاة لٌيطننننننٌوة ًا  

ًًليُونننننننٌوة ًا وةٌومًلنًننننننا وَيننننننردٌوةً  ا و
ًُدقِ ننننا َوينٌوشننننًيا شننننٌبُوً ًيننننِ   وًقنٌونًننننا و

َودًذش نننننا وًقنننن ًين ا ... وَشنننننرًيا..   َةشننننًرذ ا 
ورٌوًةًةنننا دًىنننِ ًينًيًننننا لنننٍر  ًسنننيُويٌوة ًا   

َينننوَةر َنبٌينننِ   بًشننن     ًر نننُوعًخا   َربنننٌي  
ًاة َيننننًخا      ة ل نننو جًبنننٍوى: ينننذ اٌورًةنننا    
ًْ نننننُوعًخا ... وَىنننننر ًىنننننَد      ًيمًشنننننرًيا ب
يشننننننننننننٌوٍراَلِ ًر ننننننننننننُوعَخن وًبنننننننننننند  

 يَخممٌوُةًلُو  

 

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4102ًداِعش 
ًةا يوبدًنٌوةً ا َامٌيًنًم

 لَعَمن سٌورًًيا

 
 يكُون...شًلًما عَل

َخللللٌد نٌيًشللللا َرًبللللا ً للللةً ا  مرٌيًمنللللًةا فٌيشللللًلُ  
مَطَكسلللللًةا دسلللللٌوًرًيا دَملللللردٌ ةً ا  دَكلللللرمِلش 

 يُوًدًعلللللا ًبلللللَةر دخلللللٌورًًرا دَدشلللللًةا دنٌينلللللو ا 
 4102نٌيًشللللللللللا بِشلللللللللل    ًداِعللللللللللش   َخللللللللللٌد

 (بللللللًدنٌو ةً ا َامٌيًنيللللللًةا لَعَمللللللن سللللللٌوًرًيا ًمو
ا للللللْل مبلللللٌوِىرًلُ  ً لللللو ا َخلللللٌد كًملللللا شٌوًال  

قًطًللللللا َعَملللللن مًلًنلللللا َب ًعن ا  ِمَنيللللل َممللللل 
مًلًنلللللا    ًملللللٌ  اٌيل للللل    بلللللِدًما َىرٌيلللللًرا    َ 

َللللللللن    ًملللللللا ٌيل للللللل  ا نًيًنلللللللا     ًبلللللللَةر ِىط
ِشللللًمنْ ا  دسللللُو ًخن ا    دك رل لللل  ًان ًاللللن نٌيًشللللا  

    ِمَنيللللل  جٌونْ لللللا دًمللللللْلةً ً َةن سلللللٌو يًًيةً ا   
، ؤٌ رًيللللللللللا 0111يًلللللللللللا ، مس  0101سللللللللللي و 

 4101، ًمللللللللللللللللللرة  دشللللللللللللللللللٌو ً بًٌا  0191
 َميَقلللللللدًةا دًداِعلللللللش لًبلللللللةْ ا دسلللللللٌوً ي ا    (

ًَِملللللللللة   ًفيشلللللللللٌوُي   . 4109  مَبقلللللللللرٌ ُي 
بِقطًللللللا بلللللدًما َىرٌيلللللًرا  َبللللل ٌيًرا    ًالللللَد   

ةً ا َالٌيلللللللل ًةا    َاللللللللر ًاللللللللَد     ًة ًةٌبللللللللٌو
( دِجليُوًنلللللللا 19ا  ًرعٌبٌيلللللل  ِمنًيًنللللللا   بًاللللللو  

بَشلللللللٌنًةا  ً لللللللو اشلللللللٌور رَلن دمد سلللللللٌوًرًيا( 
 4102َخللللللٌدًةا   ةر يللللللن ًالِللللللٌيْن َ شَبِعسلللللل  ا، 

، ابيلللللم ( دًموًللللللدًٌا دًملللللَرن  شلللللُو  مشلللللٌي ً    
َخلللللٌد فٌورًسلللللا در ّ َشلللللٌنًةا َخلللللدًةا اٌيلللللة َلن  

ً ل للللا ِاَلللللن  ،َرًبللللاًشللللا ًاَننًقًيللللا َخللللٌد نٌي َسللللٌبًرا
بَايًمنلللللللللٌوةً ا دخَملللللللللِةَةُخل   بشلللللللللٌورًًرا َ 

دًعلللللللرًةا َىلٌوللللللللًةا  د ٌيل للللللل  ًاًدا نٌيًشلللللللا  
مًللللللللللْلة ً َةن  ًبللللللللَةْين بَدشللللللللًةا دنٌينللللللللو ا 
دفٌيشلللللًلُ  كٌِيشلللللًةا بَيلللللد َاكًسلللللنًا ًد للللللًةا 
ِاسللللًلمًيًةا ً للللو عٌيللللًرا  ًشللللا    ًداِعللللش( ،     

  ا  ِمشللللللَةاًلنْ ا كَطلللللللَبُ  ِمللللللن كلللللل  َجٌبلللللل 
داٌ مللللللللةَ ن  َعَمللللللللن سللللللللٌوًرًيا ًة دٌيللللللللةً نًيْ ا 
َ ملللللدٌينًيْ ا  سيًًٌسللللليْ ا  مٌو ًدن لللللا َ كنٌوشللللليًيْ ا    
ددًاوًيلللللا ًالللللد ا َشلللللٌنًةا ِمنك لللللُون  َعمك لللللُون     
برُ ًخللللللا  َن ًشللللللا  َفٌ للللللًرا  ِلًبللللللا َخللللللٌد     
 بلللللللللللَامٌينٌوةً ا  شلللللللللللٌوٌبًقًنا  خٌوًسلللللللللللًيا  

ا ِمطللللللل   ر ُخملللللللٌوةً ا  خٌوًبلللللللا  ًا يلللللللٌوةً 
خٌوًيلللللدًٌا ةخ يلللللة  َخلللللٌد ِشلللللًما دٌيل للللل  ًىلللللٌدَمن 

( ِشللللن ا  4111 ِمللللَنن ِمللللن َىللللٌد  ِبللللش  ٌ ًدًنللللا      
 سللللٌوًرًيا( ،  َاللللر ًاللللَد   ِشللللَمن ٌيل لللل  اٌيللللة ٌ َةن  
 َةشللللللللللللعٌيَةن  اٌ مللللللللللللَةن  ًة ديللللللللللللَةن   
 َسلللللللًِريٌوَةن  ِلًشلللللللَنن  َملللللللة َلْين َ عًيللللللللْلَدن  

   َمعرًبنللللللللٌوَةن  دَخيللللللللٌوَةن دكَمِِلَ  ل لللللللل 
بك لللل  يللللُو  ، سللللٌوًرًيا ٌيل لللل  ِشللللمًا دًة دٌيللللَةن  
 اٌ مللللللللللللَةن َجَبللللللللللللرًةا َ مشللللللللللللٌي ًيًةا ،  
َ بعٌودًرًنللللا دَاًلًاللللا ًمرًيللللا دَدعللللرٌ  كَليلللل    
ًة ًةٌبللللللللللْ ا  َملللللللل خًقن ا بًاللللللللد ا َشللللللللٌنًةا    
 ةًاوًيلللللللا مبٌوَرك لللللللًةا  ملٌيلللللللةً ا َشللللللليًنا    
 شلللللًلًما  دًعلللللرًةا دسلللللٌوً ي ا بك للللل  اٌيًقلللللًرا  

ا  شللللللٌوٌبً ا  خ للللللارٌ ةً ا   ا للللللدًرا  ىٌوًلًسلللللل 
. ك لللللل  َشللللللٌنًةا  َعَمللللللن سللللللٌوًرًيا بللللللْلًطبًٌةًٌا  
َ برٌيكً لللللا  َاة َرن عٌيلللللًرا  كٌورِدسلللللًةن بك للللل     

 ُخلللللللللللٌوةً ا ...خٌوًيلللللللللللدًٌا  ًا يلللللللللللٌوةً ا  ِف  
  فٌوشٌون بَشيًنا.  

 

 سوريا/ اربيل: سيوما سورييا  

 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن 
 

لٌوًمدًٌا ىًطرًةا دفٌيشل   ٌيٌدٌيًعا  ً و 
دًمودًعنٌوةً ا  َشة َاسًةا ِجليُوًنًيا 

دَشَبكًةا دكٌوًنيْ ا دكٌورِدسًةن 
 بًشوًةفٌوةً ا دَممة ًلنْ ا دكٌوًنيْ اَ 

ِْ ا ًار شكً يًةا  َبمٌدٌيٌنًةا دًارب ي  مَش ل
رَبعبَشًبا يُو  دَا دِاىل يًما دكٌورِدسًةن

 ، ي / ا/ بيم( 4102/ ًكنٌون َىٌدًمًيا / 01
َ بطٌوًيبًٌا دىيٌْنًةً ا َاة يً يًةً ا  ىيٌْنًةً ا 

ةً ا كٌو ِدسًةًنيًةً ا  عٌيً ًىيًةً ا، لْليٌوًدًعًي
مَيقًرا   َ بشٌوًرًيا دلٌوًمدًٌا مُوخك ال   

َنوً د ًفولُوؤ ( مَسٌدًرًنا ًجًوًنًيا دَشَبكًةا 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن
 

 ر ّ دمَطَكسًةا دسٌوًرًيا دَمردٌ ةً ا 
دشٌوة َاسًةا دًاد ا  َع   نٌيًشا يُودًًٌعا 

ًاَننًقيٌوةً ا مٌونا ر ا َع  َشَبكًةا  
عًةا درٌ ًخا دفٌوخًلنًُ  ِمط   ًر

 (التعايش السلميشًلًما   ة ٌويًيدخ
ً و كٌورِدسًةن  ًسعٌوةً ا   شٌوٌبًقًنا

ٌبٌوةً ا د  دىْ ا  دكٌوًنيْ ا ب ٌي  ا لَعًر
دفٌيشلٌاُون ع ي  ا   جدٌيشْ ا  

نكٌيلٌوةً ا  َةاَمشًةا مًلوبًدنٌوةً ا  َ 
،  بًَةر شْ ا   اٌيبًٌي ا بَيٌد كٌوًن

مٌوىر بلٌاُون َخٌدكًما ةٌ ًنلْليًةً ا 

ا  َميدٌَعًةا خُبٌورً ا دَشَبكًةا بِلًشنْ 
ِْ ا   كٌوردًًٌيا ،  َعرًبًيا ،  مَش ل

 ًفِاّ دك ٌيًرا  دَشَبكًةا   اٌين لٌيًمًيا ( 
خِبشًلُ   ِمنًيًنا  ِمن مَطَكْسًيةً ا دكٌونًًشا 
ًِلُ ٌي ً و جٌيٌ ًلا   مٌدٌيًنًيا دك
ِْ ا   دًب ٌ  يًةً ا    دىْ ا دكٌوًنيْ ا  ِمن مَش ل

ا دا وَف كيًٌةً ا دِاىل يًما   كً ٌبًش
مشٌيً يْ ا ، ًايمٌيدًنيْ ا ،   مَطَكْسًيةً ا ِمن  

ؤ ًبًايْ ا ، ًةًني ا ، ًكًكًايْ ا   ًفارًسن(َ  ِدش
يْ ا ، يٌاودًٌيْ ا ، َبًاًايْ ا ، ًاِمندًً

           .ًمنْ ا((ل مٌوِش

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4102ًداِعش 
ًةا يوبدًنٌوةً ا َامٌيًنًم

 لَعَمن سٌورًًيا

 
 يكُون...شًلًما عَل

َخللللٌد نٌيًشللللا َرًبللللا ً للللةً ا  مرٌيًمنللللًةا فٌيشللللًلُ  
مَطَكسلللللًةا دسلللللٌوًرًيا دَملللللردٌ ةً ا  دَكلللللرمِلش 

 يُوًدًعلللللا ًبلللللَةر دخلللللٌورًًرا دَدشلللللًةا دنٌينلللللو ا 
 4102نٌيًشللللللللللا بِشلللللللللل    ًداِعللللللللللش   َخللللللللللٌد

 (بللللللًدنٌو ةً ا َامٌيًنيللللللًةا لَعَمللللللن سللللللٌوًرًيا ًمو
ا للللللْل مبلللللٌوِىرًلُ  ً لللللو ا َخلللللٌد كًملللللا شٌوًال  

قًطًللللللا َعَملللللن مًلًنلللللا َب ًعن ا  ِمَنيللللل َممللللل 
مًلًنلللللا    ًملللللٌ  اٌيل للللل    بلللللِدًما َىرٌيلللللًرا    َ 

َللللللللن    ًملللللللا ٌيل للللللل  ا نًيًنلللللللا     ًبلللللللَةر ِىط
ِشللللًمنْ ا  دسللللُو ًخن ا    دك رل لللل  ًان ًاللللن نٌيًشللللا  

    ِمَنيللللل  جٌونْ لللللا دًمللللللْلةً ً َةن سلللللٌو يًًيةً ا   
، ؤٌ رًيللللللللللا 0111يًلللللللللللا ، مس  0101سللللللللللي و 

 4101، ًمللللللللللللللللللرة  دشللللللللللللللللللٌو ً بًٌا  0191
 َميَقلللللللدًةا دًداِعلللللللش لًبلللللللةْ ا دسلللللللٌوً ي ا    (

ًَِملللللللللة   ًفيشلللللللللٌوُي   . 4109  مَبقلللللللللرٌ ُي 
بِقطًللللللا بلللللدًما َىرٌيلللللًرا  َبللللل ٌيًرا    ًالللللَد   

ةً ا َالٌيلللللللل ًةا    َاللللللللر ًاللللللللَد     ًة ًةٌبللللللللٌو
( دِجليُوًنلللللللا 19ا  ًرعٌبٌيلللللل  ِمنًيًنللللللا   بًاللللللو  

بَشلللللللٌنًةا  ً لللللللو اشلللللللٌور رَلن دمد سلللللللٌوًرًيا( 
 4102َخللللللٌدًةا   ةر يللللللن ًالِللللللٌيْن َ شَبِعسلللللل  ا، 

، ابيلللللم ( دًموًللللللدًٌا دًملللللَرن  شلللللُو  مشلللللٌي ً    
َخلللللٌد فٌورًسلللللا در ّ َشلللللٌنًةا َخلللللدًةا اٌيلللللة َلن  

ً ل للللا ِاَلللللن  ،َرًبللللاًشللللا ًاَننًقًيللللا َخللللٌد نٌي َسللللٌبًرا
بَايًمنلللللللللٌوةً ا دخَملللللللللِةَةُخل   بشلللللللللٌورًًرا َ 

دًعلللللللرًةا َىلٌوللللللللًةا  د ٌيل للللللل  ًاًدا نٌيًشلللللللا  
مًللللللللللْلة ً َةن  ًبللللللللَةْين بَدشللللللللًةا دنٌينللللللللو ا 
دفٌيشلللللًلُ  كٌِيشلللللًةا بَيلللللد َاكًسلللللنًا ًد للللللًةا 
ِاسللللًلمًيًةا ً للللو عٌيللللًرا  ًشللللا    ًداِعللللش( ،     

  ا  ِمشللللللَةاًلنْ ا كَطلللللللَبُ  ِمللللللن كلللللل  َجٌبلللللل 
داٌ مللللللللةَ ن  َعَمللللللللن سللللللللٌوًرًيا ًة دٌيللللللللةً نًيْ ا 
َ ملللللدٌينًيْ ا  سيًًٌسللللليْ ا  مٌو ًدن لللللا َ كنٌوشللللليًيْ ا    
ددًاوًيلللللا ًالللللد ا َشلللللٌنًةا ِمنك لللللُون  َعمك لللللُون     
برُ ًخللللللا  َن ًشللللللا  َفٌ للللللًرا  ِلًبللللللا َخللللللٌد     
 بلللللللللللَامٌينٌوةً ا  شلللللللللللٌوٌبًقًنا  خٌوًسلللللللللللًيا  

ا ِمطللللللل   ر ُخملللللللٌوةً ا  خٌوًبلللللللا  ًا يلللللللٌوةً 
خٌوًيلللللدًٌا ةخ يلللللة  َخلللللٌد ِشلللللًما دٌيل للللل  ًىلللللٌدَمن 

( ِشللللن ا  4111 ِمللللَنن ِمللللن َىللللٌد  ِبللللش  ٌ ًدًنللللا      
 سللللٌوًرًيا( ،  َاللللر ًاللللَد   ِشللللَمن ٌيل لللل  اٌيللللة ٌ َةن  
 َةشللللللللللللعٌيَةن  اٌ مللللللللللللَةن  ًة ديللللللللللللَةن   
 َسلللللللًِريٌوَةن  ِلًشلللللللَنن  َملللللللة َلْين َ عًيللللللللْلَدن  

   َمعرًبنللللللللٌوَةن  دَخيللللللللٌوَةن دكَمِِلَ  ل لللللللل 
بك لللل  يللللُو  ، سللللٌوًرًيا ٌيل لللل  ِشللللمًا دًة دٌيللللَةن  
 اٌ مللللللللللللَةن َجَبللللللللللللرًةا َ مشللللللللللللٌي ًيًةا ،  
َ بعٌودًرًنللللا دَاًلًاللللا ًمرًيللللا دَدعللللرٌ  كَليلللل    
ًة ًةٌبللللللللللْ ا  َملللللللل خًقن ا بًاللللللللد ا َشللللللللٌنًةا    
 ةًاوًيلللللللا مبٌوَرك لللللللًةا  ملٌيلللللللةً ا َشللللللليًنا    
 شلللللًلًما  دًعلللللرًةا دسلللللٌوً ي ا بك للللل  اٌيًقلللللًرا  

ا  شللللللٌوٌبً ا  خ للللللارٌ ةً ا   ا للللللدًرا  ىٌوًلًسلللللل 
. ك لللللل  َشللللللٌنًةا  َعَمللللللن سللللللٌوًرًيا بللللللْلًطبًٌةًٌا  
َ برٌيكً لللللا  َاة َرن عٌيلللللًرا  كٌورِدسلللللًةن بك للللل     

 ُخلللللللللللٌوةً ا ...خٌوًيلللللللللللدًٌا  ًا يلللللللللللٌوةً ا  ِف  
  فٌوشٌون بَشيًنا.  

 

 سوريا/ اربيل: سيوما سورييا  

 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن 
 

لٌوًمدًٌا ىًطرًةا دفٌيشل   ٌيٌدٌيًعا  ً و 
دًمودًعنٌوةً ا  َشة َاسًةا ِجليُوًنًيا 

دَشَبكًةا دكٌوًنيْ ا دكٌورِدسًةن 
 بًشوًةفٌوةً ا دَممة ًلنْ ا دكٌوًنيْ اَ 

ِْ ا ًار شكً يًةا  َبمٌدٌيٌنًةا دًارب ي  مَش ل
رَبعبَشًبا يُو  دَا دِاىل يًما دكٌورِدسًةن

 ، ي / ا/ بيم( 4102/ ًكنٌون َىٌدًمًيا / 01
َ بطٌوًيبًٌا دىيٌْنًةً ا َاة يً يًةً ا  ىيٌْنًةً ا 

ةً ا كٌو ِدسًةًنيًةً ا  عٌيً ًىيًةً ا، لْليٌوًدًعًي
مَيقًرا   َ بشٌوًرًيا دلٌوًمدًٌا مُوخك ال   

َنوً د ًفولُوؤ ( مَسٌدًرًنا ًجًوًنًيا دَشَبكًةا 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن
 

 ر ّ دمَطَكسًةا دسٌوًرًيا دَمردٌ ةً ا 
دشٌوة َاسًةا دًاد ا  َع   نٌيًشا يُودًًٌعا 

ًاَننًقيٌوةً ا مٌونا ر ا َع  َشَبكًةا  
عًةا درٌ ًخا دفٌوخًلنًُ  ِمط   ًر

 (التعايش السلميشًلًما   ة ٌويًيدخ
ً و كٌورِدسًةن  ًسعٌوةً ا   شٌوٌبًقًنا

ٌبٌوةً ا د  دىْ ا  دكٌوًنيْ ا ب ٌي  ا لَعًر
دفٌيشلٌاُون ع ي  ا   جدٌيشْ ا  

نكٌيلٌوةً ا  َةاَمشًةا مًلوبًدنٌوةً ا  َ 
،  بًَةر شْ ا   اٌيبًٌي ا بَيٌد كٌوًن

مٌوىر بلٌاُون َخٌدكًما ةٌ ًنلْليًةً ا 

ا  َميدٌَعًةا خُبٌور ًا دَشَبكًةا بِلًشنْ 
ِْ ا   كٌوردًًٌيا ،  َعرًبًيا ،  مَش ل

 ًفِاّ دك ٌيًرا  دَشَبكًةا   اٌين لٌيًمًيا ( 
خِبشًلُ   ِمنًيًنا  ِمن مَطَكْسًيةً ا دكٌونًًشا 
ًِلُ ٌي ً و جٌيٌ ًلا   مٌدٌيًنًيا دك
ِْ ا   دًب ٌ  يًةً ا    دىْ ا دكٌوًنيْ ا  ِمن مَش ل

ا دا وَف كيًٌةً ا دِاىل يًما   كً ٌبًش
مشٌيً يْ ا ، ًايمٌيدًنيْ ا ،   مَطَكْسًيةً ا ِمن  

ؤ ًبًايْ ا ، ًةًني ا ، ًكًكًايْ ا   ًفارًسن(َ  ِدش
يْ ا ، يٌاودًٌيْ ا ، َبًاًايْ ا ، ًاِمندًً

           .ًمنْ ا((ل مٌوِش

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4102ًداِعش 
ًةا يوبدًنٌوةً ا َامٌيًنًم

 لَعَمن سٌورًًيا

 
 يكُون...شًلًما عَل

َخللللٌد نٌيًشللللا َرًبللللا ً للللةً ا مرٌيًمنللللًةا فٌيشللللًلُ  
مَطَكسلللللًةا دسلللللٌوًرًيا دَملللللردٌ ةً ا  دَكلللللرمِلش 

 يُوًدًعللللا ًبلللللَةر دخللللٌورًًرا دَدشلللللًةا دنٌينلللللو ا   
 4102نٌيًشللللللللللا بِشلللللللللل    ًداِعللللللللللش   َخللللللللللٌد

 (بللللللًدنٌو ةً ا َامٌيًنيللللللًةا لَعَمللللللن سللللللٌوًرًيا ًمو
ا للللللْل مبلللللٌوِىرًلُ  ً لللللو ا َخلللللٌد كًملللللا شٌوًال  

قًطًللللللا َعَملللللن مًلًنلللللا َب ًعن ا  ِمَنيللللل َممللللل 
مًلًنلللللا    ًملللللٌ  اٌيل للللل   بلللللِدًما َىرٌيلللللًرا    َ 

َللللللللن    ًملللللللا ٌيل للللللل  ا نًيًنلللللللا     ًبلللللللَةر ِىط
ِشللللًمنْ ا  دسللللُو ًخن ا    دك رل لللل  ًان ًاللللن نٌيًشللللا  

    ِمَنيللللل  جٌونْ لللللا دًمللللللْلةً ً َةن سلللللٌو يًًيةً ا  
، ؤٌ رًيللللللللللا 0111يًلللللللللللا ، مس  0101سللللللللللي و 

 4101، ًمللللللللللللللللللرة  دشللللللللللللللللللٌو ً بًٌا  0191
 َميَقلللللللدًةا دًداِعلللللللش لًبلللللللةْ ا دسلللللللٌوً ي ا    (

ًَِملللللللللة   ًفيشلللللللللٌوُي  . 4109  مَبقلللللللللرٌ ُي 
بِقطًللللللا بلللللدًما َىرٌيلللللًرا  َبللللل ٌيًرا   ًالللللَد   

ةً ا َالٌيلللللللل ًةا    َاللللللللر ًاللللللللَد     ًة ًةٌبللللللللٌو
( دِجليُوًنللللللا 19ا  ًرعٌبٌيلللللل ِمنًيًنللللللا  بًاللللللو 

بَشلللللللٌنًةا  ً لللللللو اشلللللللٌور رَلن دمد سللللللٌوًرًيا(  
 4102َخللللللٌدًةا   ةر يللللللن ًالِللللللٌيْن َ شَبِعسلللللل  ا، 

، ابيلللللم ( دًموًللللللدًٌا دًملللللَرن  شلللللُو  مشلللللٌي ً    
َخلللللٌد فٌورًسلللللا در ّ َشلللللٌنًةا َخلللللدًةا اٌيلللللة َلن  

ً ل للللا ِاَلللللن  ،َرًبللللاًشللللا ًاَننًقًيللللا َخللللٌد نٌي َسللللٌبًرا
بَايًمنلللللللللٌوةً ا دخَملللللللللِةَةُخل   بشلللللللللٌورًًرا َ 

دًعلللللللرًةا َىلٌوللللللللًةا  د ٌيل للللللل  ًاًدا نٌيًشلللللللا  
مًلللللللللْلة ً َةن  ًبلللللللَةْين بَدشلللللللًةا دنٌينللللللللو ا    
دفٌيشلللللًلُ  كٌِيشلللللًةا بَيلللللد َاكًسلللللنًا ًد للللللًةا 
ِاسللللًلمًيًةا ً للللو عٌيللللًرا  ًشللللا    ًداِعللللش( ،     

  ا  ِمشللللللَةاًلنْ ا كَطلللللللَبُ  ِمللللللن كلللللل  َجٌبلللللل 
داٌ مللللللللةَ ن  َعَمللللللللن سللللللللٌوًرًيا ًة دٌيللللللللةً نًيْ ا 
َ ملللللدٌينًيْ ا  سيًًٌسللللليْ ا  مٌو ًدن لللللا َ كنٌوشللللليًيْ ا    
ددًاوًيلللللا ًالللللد ا َشلللللٌنًةا ِمنك لللللُون  َعمك لللللُون     
برُ ًخللللللا  َن ًشللللللا  َفٌ للللللًرا  ِلًبللللللا َخللللللٌد     
 بلللللللللللَامٌينٌوةً ا  شلللللللللللٌوٌبًقًنا  خٌوًسلللللللللللًيا 

ا ِمطللللللل   ر ُخملللللللٌوةً ا  خٌوًبلللللللا  ًا يلللللللٌوةً 
خٌوًيلللللدًٌا ةخ يلللللة  َخلللللٌد ِشلللللًما دٌيل للللل  ًىلللللٌدَمن 

( ِشللللن ا  4111 ِمللللَنن ِمللللن َىللللٌد  ِبللللش  ٌ ًدًنللللا     
 سللللٌوًرًيا( ،  َاللللر ًاللللَد   ِشللللَمن ٌيل لللل  اٌيللللة ٌ َةن 
 َةشللللللللللللعٌيَةن  اٌ مللللللللللللَةن  ًة ديللللللللللللَةن   
 َسلللللللًِريٌوَةن  ِلًشلللللللَنن  َملللللللة َلْين َ عًيللللللللْلَدن  

   َمعرًبنللللللللٌوَةن  دَخيللللللللٌوَةن دكَمِِلَ  ل لللللللل
بك لللل  يللللُو  ، سللللٌوًرًيا ٌيل لللل  ِشللللمًا دًة دٌيللللَةن  
 اٌ مللللللللللللَةن َجَبللللللللللللرًةا َ مشللللللللللللٌي ًيًةا ،  
َ بعٌودًرًنللللا دَاًلًاللللا ًمرًيللللا دَدعللللرٌ  كَليلللل    
ًة ًةٌبللللللللللْ ا  َملللللللل خًقن ا بًاللللللللد ا َشللللللللٌنًةا    
 ةًاوًيلللللللا مبٌوَرك لللللللًةا  ملٌيلللللللةً ا َشللللللليًنا   
 شلللللًلًما  دًعلللللرًةا دسلللللٌوً ي ا بك للللل  اٌيًقلللللًرا 

ا  شللللللٌوٌبً ا  خ للللللارٌ ةً ا  ا للللللدًرا  ىٌوًلًسلللللل
. ك لللللل  َشللللللٌنًةا  َعَمللللللن سللللللٌوًرًيا بللللللْلًطبًٌةًٌا  
َ برٌيكً لللللا  َاة َرن عٌيلللللًرا  كٌورِدسلللللًةن بك للللل    

 ُخلللللللللللٌوةً ا ...خٌوًيلللللللللللدًٌا  ًا يلللللللللللٌوةً ا  ِف  
  فٌوشٌون بَشيًنا.  

 

 سوريا/ اربيل: سيوما سورييا  

 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن 
 

 سوريا/ اربيل: سيوما سورييا  

 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن
 

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4102ًداِعش 
ًةا يوبدًنٌوةً ا َامٌيًنًم

 لَعَمن سٌورًًيا

 
 يكُون...شًلًما عَل

َخللللٌد نٌيًشللللا َرًبللللا ً للللةً ا مرٌيًمنللللًةا فٌيشللللًلُ  
مَطَكسلللللًةا دسلللللٌوًرًيا دَملللللردٌ ةً ا  دَكلللللرمِلش 

 يُوًدًعللللا ًبلللللَةر دخللللٌورًًرا دَدشلللللًةا دنٌينلللللو ا   
 4102نٌيًشللللللللللا بِشلللللللللل    ًداِعللللللللللش   َخللللللللللٌد

 (بللللللًدنٌو ةً ا َامٌيًنيللللللًةا لَعَمللللللن سللللللٌوًرًيا ًمو
ا للللللْل مبلللللٌوِىرًلُ  ً لللللو ا َخلللللٌد كًملللللا شٌوًال  

قًطًللللللا َعَملللللن مًلًنلللللا َب ًعن ا  ِمَنيللللل َممللللل 
مًلًنلللللا    ًملللللٌ  اٌيل للللل   بلللللِدًما َىرٌيلللللًرا    َ 

َللللللللن    ًملللللللا ٌيل للللللل  ا نًيًنلللللللا     ًبلللللللَةر ِىط
ِشللللًمنْ ا  دسللللُو ًخن ا    دك رل لللل  ًان ًاللللن نٌيًشللللا  

    ِمَنيللللل  جٌونْ لللللا دًمللللللْلةً ً َةن سلللللٌو يًًيةً ا  
، ؤٌ رًيللللللللللا 0111يًلللللللللللا ، مس  0101سللللللللللي و 

 4101، ًمللللللللللللللللللرة  دشللللللللللللللللللٌو ً بًٌا  0191
 َميَقلللللللدًةا دًداِعلللللللش لًبلللللللةْ ا دسلللللللٌوً ي ا    (

ًَِملللللللللة   ًفيشلللللللللٌوُي  . 4109  مَبقلللللللللرٌ ُي 
بِقطًللللللا بلللللدًما َىرٌيلللللًرا  َبللللل ٌيًرا   ًالللللَد   

ةً ا َالٌيلللللللل ًةا    َاللللللللر ًاللللللللَد     ًة ًةٌبللللللللٌو
( دِجليُوًنللللللا 19ا  ًرعٌبٌيلللللل ِمنًيًنللللللا  بًاللللللو 

بَشلللللللٌنًةا  ً لللللللو اشلللللللٌور رَلن دمد سللللللٌوًرًيا(  
 4102َخللللللٌدًةا   ةر يللللللن ًالِللللللٌيْن َ شَبِعسلللللل  ا، 

، ابيلللللم ( دًموًللللللدًٌا دًملللللَرن  شلللللُو  مشلللللٌي ً    
َخلللللٌد فٌورًسلللللا در ّ َشلللللٌنًةا َخلللللدًةا اٌيلللللة َلن  

ً ل للللا ِاَلللللن  ،َرًبللللاًشللللا ًاَننًقًيللللا َخللللٌد نٌي َسللللٌبًرا
بَايًمنلللللللللٌوةً ا دخَملللللللللِةَةُخل   بشلللللللللٌورًًرا َ 

دًعلللللللرًةا َىلٌوللللللللًةا  د ٌيل للللللل  ًاًدا نٌيًشلللللللا  
مًلللللللللْلة ً َةن  ًبلللللللَةْين بَدشلللللللًةا دنٌينللللللللو ا    
دفٌيشلللللًلُ  كٌِيشلللللًةا بَيلللللد َاكًسلللللنًا ًد للللللًةا 
ِاسللللًلمًيًةا ً للللو عٌيللللًرا  ًشللللا    ًداِعللللش( ،     

  ا  ِمشللللللَةاًلنْ ا كَطلللللللَبُ  ِمللللللن كلللللل  َجٌبلللللل 
داٌ مللللللللةَ ن  َعَمللللللللن سللللللللٌوًرًيا ًة دٌيللللللللةً نًيْ ا 
َ ملللللدٌينًيْ ا  سيًًٌسللللليْ ا  مٌو ًدن لللللا َ كنٌوشللللليًيْ ا    
ددًاوًيلللللا ًالللللد ا َشلللللٌنًةا ِمنك لللللُون  َعمك لللللُون     
برُ ًخللللللا  َن ًشللللللا  َفٌ للللللًرا  ِلًبللللللا َخللللللٌد     
 بلللللللللللَامٌينٌوةً ا  شلللللللللللٌوٌبًقًنا  خٌوًسلللللللللللًيا 

ا ِمطللللللل   ر ُخملللللللٌوةً ا  خٌوًبلللللللا  ًا يلللللللٌوةً 
خٌوًيلللللدًٌا ةخ يلللللة  َخلللللٌد ِشلللللًما دٌيل للللل  ًىلللللٌدَمن 

( ِشللللن ا  4111 ِمللللَنن ِمللللن َىللللٌد  ِبللللش  ٌ ًدًنللللا     
 سللللٌوًرًيا( ،  َاللللر ًاللللَد   ِشللللَمن ٌيل لللل  اٌيللللة ٌ َةن 
 َةشللللللللللللعٌيَةن  اٌ مللللللللللللَةن  ًة ديللللللللللللَةن   
 َسلللللللًِريٌوَةن  ِلًشلللللللَنن  َملللللللة َلْين َ عًيللللللللْلَدن  

   َمعرًبنللللللللٌوَةن  دَخيللللللللٌوَةن دكَمِِلَ  ل لللللللل
بك لللل  يللللُو  ، سللللٌوًرًيا ٌيل لللل  ِشللللمًا دًة دٌيللللَةن  
 اٌ مللللللللللللَةن َجَبللللللللللللرًةا َ مشللللللللللللٌي ًيًةا ،  
َ بعٌودًرًنللللا دَاًلًاللللا ًمرًيللللا دَدعللللرٌ  كَليلللل    
ًة ًةٌبللللللللللْ ا  َملللللللل خًقن ا بًاللللللللد ا َشللللللللٌنًةا    
 ةًاوًيلللللللا مبٌوَرك لللللللًةا  ملٌيلللللللةً ا َشللللللليًنا   
 شلللللًلًما  دًعلللللرًةا دسلللللٌوً ي ا بك للللل  اٌيًقلللللًرا 

ا  شللللللٌوٌبً ا  خ للللللارٌ ةً ا  ا للللللدًرا  ىٌوًلًسلللللل
. ك لللللل  َشللللللٌنًةا  َعَمللللللن سللللللٌوًرًيا بللللللْلًطبًٌةًٌا  
َ برٌيكً لللللا  َاة َرن عٌيلللللًرا  كٌورِدسلللللًةن بك للللل    

 ُخلللللللللللٌوةً ا ...خٌوًيلللللللللللدًٌا  ًا يلللللللللللٌوةً ا  ِف  
  فٌوشٌون بَشيًنا.  

 

 سوريا/ اربيل: سيوما سورييا  

 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن 
 

 فًسًعاٌيًلُ  َمرٌيرٌ ة ًا  لًقٌدًما ك  اٌيَمن

شر ال   فٌورًسا خَلًشا َايك  ىَرٌبةً ًنا مَميًنا 
 ًان ًككْ ا

كًميٌوة ًا َدشٌِيلٌوة ًا دَالَب  خٌومًلًنا 
 َبلًكا

ًِا دَالٌي ٌ ة ًا ...بك   ًما داٌية   ِع يْ ا بر ًف
  ًَون ِمن َخيًلا َ شٌِيلٌوة ًا 

جًو ًفوًخا لاٌيًقا بقَلعًةا َامٌيًناٌية  
ًاول اٌيل   َيدٌيدًا ًسك  ك ا ًسنَدُي لك   َخٌد 

اًيا.لك   َخٌد ِمَنن جٌودًا ًسنَدُي ِال   ًخَ ن ِش
 ِمَنن ؤ مدًا 

 ًًوُا ؤٌ ً ة ًا  عُو  ا  دَخٌدكًما  سًبْ ا ًم ٌ  
 ِدىنْ ا عٌبدلاُون ىرًبًٌا 

 جًو اٌو  ا ً م ا جًو ِمنًيًنا دًلا خٌوًةًما 

ًًِلا  َخٌدكًما فًيًشا  ك ا َخشٌبن  َخٌدكًما ِبن
 جٌومًشا دبٌيشٌوة ًا 

ˇ          جلوٌةا من اٌةور الٌةذوٌةا دمنديْنا أخذنا
 

... ًاًاا ٌيًلُ  جًو ًفة ًا دَةشعٌية ًا ... ِىطًما .
  مٌيرًةا دًةنٌيل   جًلن   ً ِمًرُا لعًٌبُو  ا 

ِْ ا ... َةشعٌيةَ ن ًاعَن ًلُ   جًو َشوفْ ا مَش ل
 جًويًْوًمَةن ًاوًفنْ ا 

ًيا َمرَكٌبًةا دسًَبن َرخٌوًىا  اُ ًةنًبشِة  (... 
 ًيا س ٌينًةا  دًمَرن نُوي

اٌيل   ِاًلا ًاًاا ٌيًلُ  مَشَين  شٌبٌيًعيًةا  ... ًا  ل 
 ِاًسا  

ًاًاا ٌيل   ر ىدًا ف قٌيرًةا ... رًِىدًلُ  جًو 
 ِخلم   ًىٌد  ًمرًا  دَملكٌوة ًا 

 َبلًكا دًىِب  خًدرًةا عًٌبُورًةا 

اٌيَمن دَاخٌ  َم َمي جًو شَبقًةا  بَشيًنا داًو 
ًِا   ر ًف

َايك  دعًِبر ًخمُ ًىا ر ّ س ٌينًةا... مِلة ًخا 
 بٌوّ َارٌيكً ا ِمن َ ٌبًنا 

ًِق   َابٌيًدا ...  ًىٌد  دَسقِبَلن َيًما جًو خ
اٌيَمن ِب ًمًيا خِبلًما دِبرًسًياٌيَوي....جًو 

 َاة رًا دِمندًينْ ا أخٌُِ ن ا 

جًمبُوي ا ِشًمنْ ا  دًىطُونْ ا  َيدَع  َرًبا 
 َف ؤُ ف ا

خٌ  جًو َخرة ًا جًمبُوي اٌيَوي  سًَبب  َا
َدجمٌوبي ا َلن مًطَش  َخٌد ِشًما َايك  َجمًا 

 َبيًةًيا اٌيًمًنا 

داًو ا مٌوًلًيا جًو ًفة ًا دَ ٌبًنا ... ًيَل ًةا 
 دسًٌبًةا امٌيًشا بِدًما ِمن ًدرًا دَسن  رٌيٌب

َِلًةا دبًب   َع  جلٌية ًا  َدبنُونًُ    ن
 مَسيبً ن ا 

 ُا ًانٌي َدخَملقٌي   ًَوي   ًجلًويْ ا بَيًما ّاً ً 

َايك  ِف   عٌ ا دًشل ا نٌونْ ا ِمن َخ ًا َدس ٌينًةا 
ًَمرٌيًكا َا  سوٌيد َا   ...جًو اٌ رَخي  

 اٌ سةرًلًيا َا  َفرَديًسا َا  جٌيَاًنا .        

 

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4102ًداِعش 
ًةا يوبدًنٌوةً ا َامٌيًنًم

 لَعَمن سٌورًًيا

 
 يكُون...شًلًما عَل

َخللللٌد نٌيًشللللا َرًبللللا ً للللةً ا مرٌيًمنللللًةا فٌيشللللًلُ  
مَطَكسلللللًةا دسلللللٌوًرًيا دَملللللردٌ ةً ا  دَكلللللرمِلش 

 يُوًدًعللللا ًبلللللَةر دخللللٌورًًرا دَدشلللللًةا دنٌينلللللو ا   
 4102نٌيًشللللللللللا بِشلللللللللل    ًداِعللللللللللش   َخللللللللللٌد

 (بللللللًدنٌو ةً ا َامٌيًنيللللللًةا لَعَمللللللن سللللللٌوًرًيا ًمو
ا للللللْل مبلللللٌوِىرًلُ  ً لللللو ا َخلللللٌد كًملللللا شٌوًال  

قًطًللللللا َعَملللللن مًلًنلللللا َب ًعن ا  ِمَنيللللل َممللللل 
مًلًنلللللا    ًملللللٌ  اٌيل للللل   بلللللِدًما َىرٌيلللللًرا    َ 

َللللللللن    ًملللللللا ٌيل للللللل  ا نًيًنلللللللا     ًبلللللللَةر ِىط
ِشللللًمنْ ا  دسللللُو ًخن ا    دك رل لللل  ًان ًاللللن نٌيًشللللا  

    ِمَنيللللل  جٌونْ لللللا دًمللللللْلةً ً َةن سلللللٌو يًًيةً ا  
، ؤٌ رًيللللللللللا 0111يًلللللللللللا ، مس  0101سللللللللللي و 

 4101، ًمللللللللللللللللللرة  دشللللللللللللللللللٌو ً بًٌا  0191
 َميَقلللللللدًةا دًداِعلللللللش لًبلللللللةْ ا دسلللللللٌوً ي ا    (

ًَِملللللللللة   ًفيشلللللللللٌوُي  . 4109  مَبقلللللللللرٌ ُي 
بِقطًللللللا بلللللدًما َىرٌيلللللًرا  َبللللل ٌيًرا   ًالللللَد   

ةً ا َالٌيلللللللل ًةا    َاللللللللر ًاللللللللَد     ًة ًةٌبللللللللٌو
( دِجليُوًنللللللا 19ا  ًرعٌبٌيلللللل ِمنًيًنللللللا  بًاللللللو 

بَشلللللللٌنًةا  ً لللللللو اشلللللللٌور رَلن دمد سللللللٌوًرًيا(  
 4102َخللللللٌدًةا   ةر يللللللن ًالِللللللٌيْن َ شَبِعسلللللل  ا، 

، ابيلللللم ( دًموًللللللدًٌا دًملللللَرن  شلللللُو  مشلللللٌي ً    
َخلللللٌد فٌورًسلللللا در ّ َشلللللٌنًةا َخلللللدًةا اٌيلللللة َلن  

ً ل للللا ِاَلللللن  ،َرًبللللاًشللللا ًاَننًقًيللللا َخللللٌد نٌي َسللللٌبًرا
بَايًمنلللللللللٌوةً ا دخَملللللللللِةَةُخل   بشلللللللللٌورًًرا َ 

دًعلللللللرًةا َىلٌوللللللللًةا  د ٌيل للللللل  ًاًدا نٌيًشلللللللا  
مًلللللللللْلة ً َةن  ًبلللللللَةْين بَدشلللللللًةا دنٌينللللللللو ا    
دفٌيشلللللًلُ  كٌِيشلللللًةا بَيلللللد َاكًسلللللنًا ًد للللللًةا 
ِاسللللًلمًيًةا ً للللو عٌيللللًرا  ًشللللا    ًداِعللللش( ،     

  ا  ِمشللللللَةاًلنْ ا كَطلللللللَبُ  ِمللللللن كلللللل  َجٌبلللللل 
داٌ مللللللللةَ ن  َعَمللللللللن سللللللللٌوًرًيا ًة دٌيللللللللةً نًيْ ا 
َ ملللللدٌينًيْ ا  سيًًٌسللللليْ ا  مٌو ًدن لللللا َ كنٌوشللللليًيْ ا    
ددًاوًيلللللا ًالللللد ا َشلللللٌنًةا ِمنك لللللُون  َعمك لللللُون     
برُ ًخللللللا  َن ًشللللللا  َفٌ للللللًرا  ِلًبللللللا َخللللللٌد     
 بلللللللللللَامٌينٌوةً ا  شلللللللللللٌوٌبًقًنا  خٌوًسلللللللللللًيا 

ا ِمطللللللل   ر ُخملللللللٌوةً ا  خٌوًبلللللللا  ًا يلللللللٌوةً 
خٌوًيلللللدًٌا ةخ يلللللة  َخلللللٌد ِشلللللًما دٌيل للللل  ًىلللللٌدَمن 

( ِشللللن ا  4111 ِمللللَنن ِمللللن َىللللٌد  ِبللللش  ٌ ًدًنللللا     
 سللللٌوًرًيا( ،  َاللللر ًاللللَد   ِشللللَمن ٌيل لللل  اٌيللللة ٌ َةن 
 َةشللللللللللللعٌيَةن  اٌ مللللللللللللَةن  ًة ديللللللللللللَةن   
 َسلللللللًِريٌوَةن  ِلًشلللللللَنن  َملللللللة َلْين َ عًيللللللللْلَدن  

   َمعرًبنللللللللٌوَةن  دَخيللللللللٌوَةن دكَمِِلَ  ل لللللللل
بك لللل  يللللُو  ، سللللٌوًرًيا ٌيل لللل  ِشللللمًا دًة دٌيللللَةن  
 اٌ مللللللللللللَةن َجَبللللللللللللرًةا َ مشللللللللللللٌي ًيًةا ،  
َ بعٌودًرًنللللا دَاًلًاللللا ًمرًيللللا دَدعللللرٌ  كَليلللل    
ًة ًةٌبللللللللللْ ا  َملللللللل خًقن ا بًاللللللللد ا َشللللللللٌنًةا    
 ةًاوًيلللللللا مبٌوَرك لللللللًةا  ملٌيلللللللةً ا َشللللللليًنا   
 شلللللًلًما  دًعلللللرًةا دسلللللٌوً ي ا بك للللل  اٌيًقلللللًرا 

ا  شللللللٌوٌبً ا  خ للللللارٌ ةً ا  ا للللللدًرا  ىٌوًلًسلللللل
. ك لللللل  َشللللللٌنًةا  َعَمللللللن سللللللٌوًرًيا بللللللْلًطبًٌةًٌا  
َ برٌيكً لللللا  َاة َرن عٌيلللللًرا  كٌورِدسلللللًةن بك للللل    

 ُخلللللللللللٌوةً ا ...خٌوًيلللللللللللدًٌا  ًا يلللللللللللٌوةً ا  ِف  
  فٌوشٌون بَشيًنا.  

 

 سوريا/ اربيل: سيوما سورييا  

 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن 
 

 فًسًعاٌيًلُ  َمرٌيرٌ ة ًا  لًقٌدًما ك  اٌيَمن

شر ال   فٌورًسا خَلًشا َايك  ىَرٌبةً ًنا مَميًنا 
 ًان ًككْ ا

كًميٌوة ًا َدشٌِيلٌوة ًا دَالَب  خٌومًلًنا 
 َبلًكا

ًِا دَالٌي ٌ ة ًا ...بك   ًما داٌية   ِع يْ ا بر ًف
  ًَون ِمن َخيًلا َ شٌِيلٌوة ًا 

جًو ًفوًخا لاٌيًقا بقَلعًةا َامٌيًناٌية  
ًاول اٌيل   َيدٌيدًا ًسك  ك ا ًسنَدُي لك   َخٌد 

اًيا.لك   َخٌد ِمَنن جٌودًا ًسنَدُي ِال   ًخَ ن ِش
 ِمَنن ؤ مدًا 

 ًًوُا ؤٌ ً ة ًا  عُو  ا  دَخٌدكًما  سًبْ ا ًم ٌ  
 ِدىنْ ا عٌبدلاُون ىرًبًٌا 

 جًو اٌو  ا ً م ا جًو ِمنًيًنا دًلا خٌوًةًما 

ًًِلا  َخٌدكًما فًيًشا  ك ا َخشٌبن  َخٌدكًما ِبن
 جٌومًشا دبٌيشٌوة ًا 

ˇ          جلوٌةا من اٌةور الٌةذوٌةا دمنديْنا أخذنا
 

... ًاًاا ٌيًلُ  جًو ًفة ًا دَةشعٌية ًا ... ِىطًما .
  مٌيرًةا دًةنٌيل   جًلن   ً ِمًرُا لعًٌبُو  ا 

ِْ ا ... َةشعٌيةَ ن ًاعَن ًلُ   جًو َشوفْ ا مَش ل
 جًويًْوًمَةن ًاوًفنْ ا 

ًيا َمرَكٌبًةا دسًَبن َرخٌوًىا  اُ ًةنًبشِة  (... 
 ًيا س ٌينًةا  دًمَرن نُوي

اٌيل   ِاًلا ًاًاا ٌيًلُ  مَشَين  شٌبٌيًعيًةا  ... ًا  ل 
 ِاًسا  

ًاًاا ٌيل   ر ىدًا ف قٌيرًةا ... رًِىدًلُ  جًو 
 ِخلم   ًىٌد  ًمرًا  دَملكٌوة ًا 

 َبلًكا دًىِب  خًدرًةا عًٌبُورًةا 

اٌيَمن دَاخٌ  َم َمي جًو شَبقًةا  بَشيًنا داًو 
ًِا   ر ًف

َايك  دعًِبر ًخمُ ًىا ر ّ س ٌينًةا... مِلة ًخا 
 بٌوّ َارٌيكً ا ِمن َ ٌبًنا 

ًِق   َابٌيًدا ...  ًىٌد  دَسقِبَلن َيًما جًو خ
اٌيَمن ِب ًمًيا خِبلًما دِبرًسًياٌيَوي....جًو 

 َاة رًا دِمندًينْ ا أخٌُِ ن ا 

جًمبُوي ا ِشًمنْ ا  دًىطُونْ ا  َيدَع  َرًبا 
 َف ؤُ ف ا

خٌ  جًو َخرة ًا جًمبُوي اٌيَوي  سًَبب  َا
َدجمٌوبي ا َلن مًطَش  َخٌد ِشًما َايك  َجمًا 

 َبيًةًيا اٌيًمًنا 

داًو ا مٌوًلًيا جًو ًفة ًا دَ ٌبًنا ... ًيَل ًةا 
 دسًٌبًةا امٌيًشا بِدًما ِمن ًدرًا دَسن  رٌيٌب

َِلًةا دبًب   َع  جلٌية ًا  َدبنُونًُ    ن
 مَسيبً ن ا 

 ُا ًانٌي َدخَملقٌي   ًَوي   ًجلًويْ ا بَيًما ّاً ً 

َايك  ِف   عٌ ا دًشل ا نٌونْ ا ِمن َخ ًا َدس ٌينًةا 
ًَمرٌيًكا َا  سوٌيد َا   ...جًو اٌ رَخي  

 اٌ سةرًلًيا َا  َفرَديًسا َا  جٌيَاًنا .        

 

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4102ًداِعش 
ًةا يوبدًنٌوةً ا َامٌيًنًم

 لَعَمن سٌورًًيا

 
 يكُون...شًلًما عَل

َخللللٌد نٌيًشللللا َرًبللللا ً للللةً ا مرٌيًمنللللًةا فٌيشللللًلُ  
مَطَكسلللللًةا دسلللللٌوًرًيا دَملللللردٌ ةً ا  دَكلللللرمِلش 

 يُوًدًعللللا ًبلللللَةر دخللللٌورًًرا دَدشلللللًةا دنٌينلللللو ا   
 4102نٌيًشللللللللللا بِشلللللللللل    ًداِعللللللللللش   َخللللللللللٌد

 (بللللللًدنٌو ةً ا َامٌيًنيللللللًةا لَعَمللللللن سللللللٌوًرًيا ًمو
ا للللللْل مبلللللٌوِىرًلُ  ً لللللو ا َخلللللٌد كًملللللا شٌوًال  

قًطًللللللا َعَملللللن مًلًنلللللا َب ًعن ا  ِمَنيللللل َممللللل 
مًلًنلللللا    ًملللللٌ  اٌيل للللل   بلللللِدًما َىرٌيلللللًرا    َ 

َللللللللن    ًملللللللا ٌيل للللللل  ا نًيًنلللللللا     ًبلللللللَةر ِىط
ِشللللًمنْ ا  دسللللُو ًخن ا    دك رل لللل  ًان ًاللللن نٌيًشللللا  

    ِمَنيللللل  جٌونْ لللللا دًمللللللْلةً ً َةن سلللللٌو يًًيةً ا  
، ؤٌ رًيللللللللللا 0111يًلللللللللللا ، مس  0101سللللللللللي و 

 4101، ًمللللللللللللللللللرة  دشللللللللللللللللللٌو ً بًٌا  0191
 َميَقلللللللدًةا دًداِعلللللللش لًبلللللللةْ ا دسلللللللٌوً ي ا    (

ًَِملللللللللة   ًفيشلللللللللٌوُي  . 4109  مَبقلللللللللرٌ ُي 
بِقطًللللللا بلللللدًما َىرٌيلللللًرا  َبللللل ٌيًرا   ًالللللَد   

ةً ا َالٌيلللللللل ًةا    َاللللللللر ًاللللللللَد     ًة ًةٌبللللللللٌو
( دِجليُوًنللللللا 19ا  ًرعٌبٌيلللللل ِمنًيًنللللللا  بًاللللللو 

بَشلللللللٌنًةا  ً لللللللو اشلللللللٌور رَلن دمد سللللللٌوًرًيا(  
 4102َخللللللٌدًةا   ةر يللللللن ًالِللللللٌيْن َ شَبِعسلللللل  ا، 

، ابيلللللم ( دًموًللللللدًٌا دًملللللَرن  شلللللُو  مشلللللٌي ً    
َخلللللٌد فٌورًسلللللا در ّ َشلللللٌنًةا َخلللللدًةا اٌيلللللة َلن  

ً ل للللا ِاَلللللن  ،َرًبللللاًشللللا ًاَننًقًيللللا َخللللٌد نٌي َسللللٌبًرا
بَايًمنلللللللللٌوةً ا دخَملللللللللِةَةُخل   بشلللللللللٌورًًرا َ 

دًعلللللللرًةا َىلٌوللللللللًةا  د ٌيل للللللل  ًاًدا نٌيًشلللللللا  
مًلللللللللْلة ً َةن  ًبلللللللَةْين بَدشلللللللًةا دنٌينللللللللو ا    
دفٌيشلللللًلُ  كٌِيشلللللًةا بَيلللللد َاكًسلللللنًا ًد للللللًةا 
ِاسللللًلمًيًةا ً للللو عٌيللللًرا  ًشللللا    ًداِعللللش( ،     

  ا  ِمشللللللَةاًلنْ ا كَطلللللللَبُ  ِمللللللن كلللللل  َجٌبلللللل 
داٌ مللللللللةَ ن  َعَمللللللللن سللللللللٌوًرًيا ًة دٌيللللللللةً نًيْ ا 
َ ملللللدٌينًيْ ا  سيًًٌسللللليْ ا  مٌو ًدن لللللا َ كنٌوشللللليًيْ ا    
ددًاوًيلللللا ًالللللد ا َشلللللٌنًةا ِمنك لللللُون  َعمك لللللُون     
برُ ًخللللللا  َن ًشللللللا  َفٌ للللللًرا  ِلًبللللللا َخللللللٌد     
 بلللللللللللَامٌينٌوةً ا  شلللللللللللٌوٌبًقًنا  خٌوًسلللللللللللًيا 

ا ِمطللللللل   ر ُخملللللللٌوةً ا  خٌوًبلللللللا  ًا يلللللللٌوةً 
خٌوًيلللللدًٌا ةخ يلللللة  َخلللللٌد ِشلللللًما دٌيل للللل  ًىلللللٌدَمن 

( ِشللللن ا  4111 ِمللللَنن ِمللللن َىللللٌد  ِبللللش  ٌ ًدًنللللا     
 سللللٌوًرًيا( ،  َاللللر ًاللللَد   ِشللللَمن ٌيل لللل  اٌيللللة ٌ َةن 
 َةشللللللللللللعٌيَةن  اٌ مللللللللللللَةن  ًة ديللللللللللللَةن   
 َسلللللللًِريٌوَةن  ِلًشلللللللَنن  َملللللللة َلْين َ عًيللللللللْلَدن  

   َمعرًبنللللللللٌوَةن  دَخيللللللللٌوَةن دكَمِِلَ  ل لللللللل
بك لللل  يللللُو  ، سللللٌوًرًيا ٌيل لللل  ِشللللمًا دًة دٌيللللَةن  
 اٌ مللللللللللللَةن َجَبللللللللللللرًةا َ مشللللللللللللٌي ًيًةا ،  
َ بعٌودًرًنللللا دَاًلًاللللا ًمرًيللللا دَدعللللرٌ  كَليلللل    
ًة ًةٌبللللللللللْ ا  َملللللللل خًقن ا بًاللللللللد ا َشللللللللٌنًةا    
 ةًاوًيلللللللا مبٌوَرك لللللللًةا  ملٌيلللللللةً ا َشللللللليًنا   
 شلللللًلًما  دًعلللللرًةا دسلللللٌوً ي ا بك للللل  اٌيًقلللللًرا 

ا  شللللللٌوٌبً ا  خ للللللارٌ ةً ا  ا للللللدًرا  ىٌوًلًسلللللل
. ك لللللل  َشللللللٌنًةا  َعَمللللللن سللللللٌوًرًيا بللللللْلًطبًٌةًٌا  
َ برٌيكً لللللا  َاة َرن عٌيلللللًرا  كٌورِدسلللللًةن بك للللل    

 ُخلللللللللللٌوةً ا ...خٌوًيلللللللللللدًٌا  ًا يلللللللللللٌوةً ا  ِف  
  فٌوشٌون بَشيًنا.  

 

 سوريا/ اربيل: سيوما سورييا  

 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن 
 

       سرجون فولوس  

 

ˇ          جلوٌةا من اٌةور الٌةذوٌةا دمنديْنا أخذنا
 

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4102ًداِعش 
ًةا يوبدًنٌوةً ا َامٌيًنًم

 لَعَمن سٌورًًيا

 
 يكُون...شًلًما عَل

َخللللٌد نٌيًشللللا َرًبللللا ً للللةً ا مرٌيًمنللللًةا فٌيشللللًلُ  
مَطَكسلللللًةا دسلللللٌوًرًيا دَملللللردٌ ةً ا  دَكلللللرمِلش 

 يُوًدًعللللا ًبلللللَةر دخللللٌورًًرا دَدشلللللًةا دنٌينلللللو ا   
 4102نٌيًشللللللللللا بِشلللللللللل    ًداِعللللللللللش   َخللللللللللٌد

 (بللللللًدنٌو ةً ا َامٌيًنيللللللًةا لَعَمللللللن سللللللٌوًرًيا ًمو
ا للللللْل مبلللللٌوِىرًلُ  ً لللللو ا َخلللللٌد كًملللللا شٌوًال  

قًطًللللللا َعَملللللن مًلًنلللللا َب ًعن ا  ِمَنيللللل َممللللل 
مًلًنلللللا    ًملللللٌ  اٌيل للللل   بلللللِدًما َىرٌيلللللًرا    َ 

َللللللللن    ًملللللللا ٌيل للللللل  ا نًيًنلللللللا     ًبلللللللَةر ِىط
ِشللللًمنْ ا  دسللللُو ًخن ا    دك رل لللل  ًان ًاللللن نٌيًشللللا  

    ِمَنيللللل  جٌونْ لللللا دًمللللللْلةً ً َةن سلللللٌو يًًيةً ا  
، ؤٌ رًيللللللللللا 0111يًلللللللللللا ، مس  0101سللللللللللي و 

 4101، ًمللللللللللللللللللرة  دشللللللللللللللللللٌو ً بًٌا  0191
 َميَقلللللللدًةا دًداِعلللللللش لًبلللللللةْ ا دسلللللللٌوً ي ا    (

ًَِملللللللللة   ًفيشلللللللللٌوُي  . 4109  مَبقلللللللللرٌ ُي 
بِقطًللللللا بلللللدًما َىرٌيلللللًرا  َبللللل ٌيًرا   ًالللللَد   

ةً ا َالٌيلللللللل ًةا    َاللللللللر ًاللللللللَد     ًة ًةٌبللللللللٌو
( دِجليُوًنللللللا 19ا  ًرعٌبٌيلللللل ِمنًيًنللللللا  بًاللللللو 

بَشلللللللٌنًةا  ً لللللللو اشلللللللٌور رَلن دمد سللللللٌوًرًيا(  
 4102َخللللللٌدًةا   ةر يللللللن ًالِللللللٌيْن َ شَبِعسلللللل  ا، 

، ابيلللللم ( دًموًللللللدًٌا دًملللللَرن  شلللللُو  مشلللللٌي ً    
َخلللللٌد فٌورًسلللللا در ّ َشلللللٌنًةا َخلللللدًةا اٌيلللللة َلن  

ً ل للللا ِاَلللللن  ،َرًبللللاًشللللا ًاَننًقًيللللا َخللللٌد نٌي َسللللٌبًرا
بَايًمنلللللللللٌوةً ا دخَملللللللللِةَةُخل   بشلللللللللٌورًًرا َ 

دًعلللللللرًةا َىلٌوللللللللًةا  د ٌيل للللللل  ًاًدا نٌيًشلللللللا  
مًلللللللللْلة ً َةن  ًبلللللللَةْين بَدشلللللللًةا دنٌينللللللللو ا    
دفٌيشلللللًلُ  كٌِيشلللللًةا بَيلللللد َاكًسلللللنًا ًد للللللًةا 
ِاسللللًلمًيًةا ً للللو عٌيللللًرا  ًشللللا    ًداِعللللش( ،     

  ا  ِمشللللللَةاًلنْ ا كَطلللللللَبُ  ِمللللللن كلللللل  َجٌبلللللل 
داٌ مللللللللةَ ن  َعَمللللللللن سللللللللٌوًرًيا ًة دٌيللللللللةً نًيْ ا 
َ ملللللدٌينًيْ ا  سيًًٌسللللليْ ا  مٌو ًدن لللللا َ كنٌوشللللليًيْ ا    
ددًاوًيلللللا ًالللللد ا َشلللللٌنًةا ِمنك لللللُون  َعمك لللللُون     
برُ ًخللللللا  َن ًشللللللا  َفٌ للللللًرا  ِلًبللللللا َخللللللٌد     
 بلللللللللللَامٌينٌوةً ا  شلللللللللللٌوٌبًقًنا  خٌوًسلللللللللللًيا 

ا ِمطللللللل   ر ُخملللللللٌوةً ا  خٌوًبلللللللا  ًا يلللللللٌوةً 
خٌوًيلللللدًٌا ةخ يلللللة  َخلللللٌد ِشلللللًما دٌيل للللل  ًىلللللٌدَمن 

( ِشللللن ا  4111 ِمللللَنن ِمللللن َىللللٌد  ِبللللش  ٌ ًدًنللللا     
 سللللٌوًرًيا( ،  َاللللر ًاللللَد   ِشللللَمن ٌيل لللل  اٌيللللة ٌ َةن 
 َةشللللللللللللعٌيَةن  اٌ مللللللللللللَةن  ًة ديللللللللللللَةن   
 َسلللللللًِريٌوَةن  ِلًشلللللللَنن  َملللللللة َلْين َ عًيللللللللْلَدن  

   َمعرًبنللللللللٌوَةن  دَخيللللللللٌوَةن دكَمِِلَ  ل لللللللل
بك لللل  يللللُو  ، سللللٌوًرًيا ٌيل لللل  ِشللللمًا دًة دٌيللللَةن  
 اٌ مللللللللللللَةن َجَبللللللللللللرًةا َ مشللللللللللللٌي ًيًةا ،  
َ بعٌودًرًنللللا دَاًلًاللللا ًمرًيللللا دَدعللللرٌ  كَليلللل    
ًة ًةٌبللللللللللْ ا  َملللللللل خًقن ا بًاللللللللد ا َشللللللللٌنًةا    
 ةًاوًيلللللللا مبٌوَرك لللللللًةا  ملٌيلللللللةً ا َشللللللليًنا   
 شلللللًلًما  دًعلللللرًةا دسلللللٌوً ي ا بك للللل  اٌيًقلللللًرا 

ا  شللللللٌوٌبً ا  خ للللللارٌ ةً ا  ا للللللدًرا  ىٌوًلًسلللللل
. ك لللللل  َشللللللٌنًةا  َعَمللللللن سللللللٌوًرًيا بللللللْلًطبًٌةًٌا  
َ برٌيكً لللللا  َاة َرن عٌيلللللًرا  كٌورِدسلللللًةن بك للللل    

 ُخلللللللللللٌوةً ا ...خٌوًيلللللللللللدًٌا  ًا يلللللللللللٌوةً ا  ِف  
  فٌوشٌون بَشيًنا.  

 

 سوريا/ اربيل: سيوما سورييا  

 

 مودعنوٌةا لشبكةا دكونْيا دكوردسةن 
 

 ؤًي  سركيس

ˇ          جلوٌةا من اٌةور الٌةذوٌةا دمنديْنا أخذنا
 

  

سرياني
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رایگەیاند،  مووسڵ  ئۆپەراسیۆنی  فەرماندەی 
قەزای تلکێف به  ته واوی رزگار کرا.

ھێزەكانی عێراق بەرەبەیانی روزي پێنجشەممە، 
سەر  كردە  ھێڕشیان  میحوەرەوە  دوو  لە 
لە  ئەوەی  پاش  تلكێف،  قەزای  سەنتەری 
ھێزەكانی  مووسڵ،  ئۆپەراسیۆنی  سەرەتاكانی 
ناوچەكانی دەورووبەری سەنتەری  پێشمەرگە 
قەزای تلكێفیان كۆنتڕۆڵ كرد و رێگەیان بۆ 

سوپای عێراق لە باكووری مووسڵ كردەوە.
فەرماندەی ئۆپەراسیۆنی مووسڵ )عەبدولئەمیر 
فیرقەی  »یەكەكانی  رایگەیاند:  رەشید( 
پشتگیری  بە  یەك  فیرقەی  سێی  لیوای  و  نۆ 
ھێزی  و  نێودەوڵەتی  ھاوپەیمانی  فڕۆكەكانی 
تەواوەتی  بە  تلكیفیان  قەزای  عێراق  ئاسمانی 
زیانێكی  داعش  ئەوەی  پاش  كرد،  كۆنتڕۆڵ 
سەربازی  كەرەستەی  و  گیانی  زۆری 
بەركەوت و دەست بەسەر ژمارەیەكی زۆری 

چەك و تەقەمەنیش گیرا«.
قەزای  سەنتەری  كۆنترۆڵكردنی  ئۆپەراسیۆنی 
تلكێف ھاوكاتە لەگەڵ كۆنتڕۆڵكردنی تەواوی 
ئەوەی  پاش  رۆژێك  مووسڵ،  چەپی  بەری 
تەواوی  كۆنتڕۆڵكردنی  تیرۆر  دژە  ھێزەكانی 

لە  ئێزدی  کوردانی  نوێنەری  شامۆ(  )شێخ   
کەسانەی  ئەو  دەڵێ،  کوردستان  پەرلەمانی 
خۆیان  ئێزدی  کوردانی  نوێنەرایەتی  بەناوی 
کردووە  ئێرانیان  سەردانی  و  ناساندووە 
بە  دەشڵێ،  نین.  ئێزدی  کوردانی  نوێنەری 
بەگ(  تەحسین  )میر  و  )بابەشێخ(  فەرمیی 
رەتیانکردووەتەوە کە ئەو چوارکەسە نوێنەری 

کوردانی ئێزدی بن.
لە  ئێزدی  كوردانی  نوێنەری  شامۆ(  )شێخ 
فەرمیی  ماڵپەڕی  بە  كوردستان  پەرلەمانی 
راگەیاند:  كوردستانی  دیموكراتی  پارتی 
»ئەو چواركەسەی خۆیان كردووەتە نوێنەری 
ئێران  واڵتی  چوونەتە  و  ئێزدی  كوردانی 
ھیچ  و  بووە  ھەواڵگەری  كارێكی  بۆ  ئەوە 
نییە  ئێزدییەوە  كوردانی  بە  پێوەندییەكی 
خۆیان  بەنوێنەری  ئەوانە  ئێزدی  مللەتی  و 
حەشدی  لە  بەشێكن  ئەمانە  چونكە  نازانێت، 
شەعبی و پەكەكەش ھانیان دەدات بۆ ئەوەی 
كێشە بكەوێتە نێو كوردانی ئێزدی و دەیانەوێ 
ئەو  چوارچێوەی  بكەوێتە  شنگال  دەڤەری 

رۆژی 17 تشرینی یه كه می 2016 به  به شداری 
و  عێراقی  ھێزه كانی  له   كه س  ھه زار   100
ئەوەی  پاش  پێكرد.  ده ستی  كوردستانی 
مووسڵ  دەوروبەری  ناوچەكانی  زۆربەی 
ئەمڕۆ  كران،  ئازاد  پێشمەرگەوە  الیەن  لە 
 2017 دووەمی  كانوونی   19 پێنجشەممە 
بەتەواوەتی  مووسڵ  بەری چەپی  ئازادکردنی 

راگەیەن

كوردانی ئێزدی و )میر تەحسین بەگ( میری 
چوار  ئەو  وەاڵمی  لەوەی  دەكەم  ئێزدیان 
نوێنەری  وەك  خۆیان  كە  داوەتەوە  كەسەیان 
ئێمە  مللەتی  دەناسێنن،  ئێزدی  كوردانی 
دەشزانێ  و  دەكاتەوە  لێكجیا  سپی  و  رەش 
بەرژەوەندی  لە  كێ  و  ئەوانە  نوێنەری  كێ 
كوردانی ئێزدی دایە، ئەو رۆژەش بەسەرچووە 
کە خەڵکێک بێت و خۆی بکات بە نوێنەری 

کوردانی ئێزدی.
)شێخ شامۆ( ئاماژەیشی دا، ھەرێمی كوردستان 
بە حكوومەتی خۆمان دەزانین و ئەگەر ھێزی 
لەو  نەبوایە  ھەرێمی كوردستان  و  پێشمەرگە 
ھاتوون  دا  ئێزدی  بەسەر گەلی  كارەساتانەی 
كێ ھاوكار و بەرگری لێدەکردین، )سەرۆك 
بارزانی( چەندین جار ئەوەی دۆپاتكردووتەوە 
چارەنووسی  لە  بڕیار  ئێزدی  مللەتی  دەبێت 
بەشێك  بە  خۆمان  ئێمەش  و  بدەن  خۆیان 
رێگە  و  دەزانین  كوردستان  ھەرێمی  لە 
بە  یاری  ئێزدییەوە  كوردانی  بەناوی  نادەین 

پاشەرۆژمان بکرێ.

گەڕەكانی رۆژھەاڵتی مووسڵی راگەیاند.
عێراق  تیرۆری  دژه   ده زگای  فەرماندەی 
)تالب شه غاتی( لە كۆنفڕانسێكی رۆژنامەوانیدا 
داعش  چه كداری   3300 له   »زیاتر  گوتی: 
رۆژھەاڵتی  گەڕەكەكانی  كۆنتڕۆڵكردنی  لە 
ئۆتۆمبێلی   300 و  كوژراون   مووسڵ 

بۆمبڕێژكراوی داعش پووچه ڵ كراونەتەوە«.
مووسڵ  كۆنترۆڵكردنه وه ی  ئۆپه راسیۆنی 

جێبەجێ  ناوچەكەدا  لە  شیعییەی  ھیاللە 
دەزگایەكی  ھیچ  لە  ئەوەی  لەبەر  دەكرێت، 
شەرعی و یاسایی نوێنەرایەتییان وەرنەگرتووە 
و  تەنها سێ چوار كەسێك بێ ئەوەی كەس 
بەناوی كوردانی  بیانكات بە نوێنەری خۆیان 

ئێزدی كەسابەت دەكەن.
قسەكانی  پشتگیری  من  دەشڵێ،  )شامۆ( 
رووحانی  ئەنجوومەنی  سەرۆكی  )بابەشێخ( 

ئه نجوومه نی  )بابه شێخ( سه رۆكی   
بێئاگاییی خۆی  رۆحانیی ئێزدیان، 
ناوی  به   شاندێك  چوونی  له  
كوردانی ئێزدی بۆ ئێران ده ربڕی 
نوێنه رایه تیی  »ئه وان  گوتی  و، 
قه بووڵیش  و  ناكه ن  ئێزدیان 
و  ئه وان  ناوی  به   كه س  ناكه ن 
ناوی  به   ئه وان،  ئاگاداری  بێ 

ئێزدیانه وه  قسه  بكه ن«.
ئه نجوومه نی  كه   به وه ی  ئاماژه  
ئێزدی  ڕۆحانی خاوه نی كوردانی 
بۆ   )بابه شێخ(  ئایینه كه یانه ،  و 
»پێویسته   ده ڵێ:   24 كوردستان 

شنگال و ناوچه كانی ئێزدیان بگه ڕێنه وه  سه ر ھه رێمی كوردستان؛ من به  )سه رۆك بارزانی(م 
راگه یاندووه  كه  ئێمه  به شێكین له  ھه ره می كوردستان و لێی پاشگه ز نابمه وه ».

یه كیان  به غدایین  و  شنگالی  كه سێكی  چه ند  ئێران،  چوونه ته   ›‹ئه وانه ی  كرده وه ،  جه ختی 
گرتووه  و چوونه ته  ئه وێ، جا بۆیه  ئه وان گوزارشت له  رای ئێزدیان ناكه ن.‹‹

چەندی تەنگ و چەڵەمەكانی كوردستان زۆر 
جەوھەرییە  راستییە  ئەو  بن،  جۆراوجۆر  و 
تەنگ  و  كێشە  و  پرس  كە  دواوە  ناگێڕنە 
پرسە  ئێمە  میللەتی  بنەڕەتیی  چەڵەمەی  و 
نەتەوەیی و كێشە سیاسییەكەیەتی و تەنیاش 
و  جەوھەریی  پرسە  ئەو  چارەسەری  بە 
گرفتەكانی  چارەی  بۆ  دەرگا  سەرەكییە، 
دەگاتە  گەلەكەمان  و  دەكرێنەوە  دیكە 
كەناری ئارامی و ئایندەی ئێستا و نەوەكانی 

داھاتومان رووندەبێتەوە.
بنەمای راستەقینەی پێكهاتنەوەی حیزب و ھێزە سیاسییەكان و یەگرتنەوەی خیتابی سیاسیی 
كوردییش، ھەر ئەم پرسەیە و نە ھیچ پرسێك لەو چارەنوسسازترە كە لەسەری ناكۆك بین و 

نە ھیچ پرسێك لەو ستراتیجیترە تا كۆمان بكاتەوە.
و  الیەنەكان  لێكنزیكبونەوەی  دوای  ھەنگاوی  یەكەمین  كە  پێودانگەشەوەیە  لەو  ھەر 
گفتوگۆكانی پێكهاتنەوە و بە تایبەتیش گفتوگۆ گرنگ و جددییەكانی نێوان پارتی و یەكێتی، 
بڕیاری پێكهێنانی وەفدی كوردستان و رووكردنە بەغدایە بۆ گەنگەشەی راشكاوانەی پرسی 

سەربەخۆیی و ئایندەی پەیوەندی عێراق و كوردستان .
بڕیار وایە بەم نزیكانە وەفدی كوردستان بە یەك خیتاب و تێڕوانینی ھاوبەشەوە بچنە بەغدا، 
بە  بكەن،  واقیعبینانە  و  سەردەمیانە  و  سازندە  گفتوگۆیەكی  بە  دەست  راشكارانە  لەوێ 
تایبەت كە دوا سەردانی سەرۆك بارزانی وەفدە یاوەرەكەی و پێشتریش سەردانی سەرۆكی 
حكومەتی ھەرێم بۆ بەغدا و باس كردنی ئەم خواستەی كورد لەگەڵ عێراقییەكان، زەمینەی 

بۆ كاری وەفدی ئەمجارەی كوردستان رەخساندووە.
و  ئایینزا  و  ئایین  و  نەتەوە  نوێنەرایەتی  سیاسی،  ئەحزابی  لە  وەفدی كوردستان كە جگە 
پێكهاتەكانی گەلی كوردستان دەكات، بابەتی ئایندەی پەیوەندیی نێوان كوردستان و عێراق 

دەخاتە بەر باس و دانوستان و گفتوگۆیەكی جددی كە ئیدی كاتی ھاتووە.
دوو واڵت و دوو گەل كە نەتوانرا نە بە حوكمی زاتی و نە بە فدرالیزم و نە بە رووخانی 
رژێمی تاكە حزبی و نە بە دەستورێكی نوێ پێكەوەژیانی تێدا بەرقەرار بكرێ، لە بەرژەوەندی 
پێكەوەژیانی  جیاتی  لە  پەیوەندییەك  بگەڕێن،  نوێ  پەیوەندییەكی  داڕشتنی  بۆ  ھەردووالیە 
زۆرەملێ و بێ ئاكام، بەتەنیشت یەكەوە ژیانێكی ئارام و دۆستانە لەسەر بنەمای دوو دەوڵەتی 

دۆست و ھاوبەرژەوەندی و ھاوسێ بێنێتەدی.
جیهان و ناوچەكە بە عاقڵمەندانی بەغداشەوە، دان بەم راستییەدا دەنێن كە گەلی كوردستان 
و ھێزە سیاسییەكانی مەترەحیان كردووە. ناتوانن نكۆڵی لەوە بكەن كە ھەموو ھەوڵەكانی 
یەكگرتووی  عێراقێكی  لە  پێكەوەژیانیان  ھەر  نەك  گۆڕانكارییەكان،  ھەموو  و  رابردوو 
و  عێراق  سیمای  بووە  زیاتر  لێكترازان  رۆژ  بە  رۆژ  بەڵكوو  نەھێنایەدی،  ئارەزومەندانەدا 

دەرفەتەكانی پێكەوەمانەوە سات بە سات ئاستەنگتر و بەرتەسكتر بوونەوە.
بزووتنەوەی رزگاریخوازیی كورد گەرچی لە دەسپێكەوە سەربەخۆییخواز بووە و ئەو مافەی 
بە مافی رەوا و بێ چەند و چوونی خەڵكی كوردستان زانیوە، بەاڵم لە ھەموو قۆناغەكانی 
خەباتدا واقیعبین و عەقالنی بووە و ئێستاش لە كاتێكدا خواستی سەربەخۆیی ئاشكراكردووە 
و ھەنگاوی بۆ دەھاوێ، ھەر ئەو واقعبینییەیە وەفدەكەی دەباتە بەغدا و دەخوازێ ئەم پرسە 
بە لێكگەیشتن و تەفاھوم جێبەجێبكرێ و لە جیاتی دژایەتی و رقئەستوری، دۆستایەتی و 

ھاوسێیەتییەكی دڵخوازانەی ستراتیجیی درێژخایەن بە وجود بێنێ.

بابه شێخ: ئه وانه ی بۆ داواكردنی تلکێف بە تەواوەتی ئازاد کرا
هاوكاری چوونه ته  ئێران، نوێنه ری 

ئێمه  نین

شێخ شامۆ: ئەوانەی چوونەتە ئێران نوێنەری کوردانی 
ئێزدی نین؛ پەکەکە و حەشدی شەعبین

بەدیلی پێکەوەژیان
ئاریان فەرەج

كوردي
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عشتار ....
أنَت ارضي , وطني وُمَعلقتي 

ألّنك األوُل 
وألنك األجمُل والَمدَخُل 

واألَوُل .... دائمًا يتقدُم الُخطى 
فقد ُكنَت فاِتحَة األسماِء 

ُحروُفَك , ُتَزيِّن ِرَتاَج سمائي : 
َعيٌن ....

َعباءٌة , َعذٌب وَعزًم 
عيٌن َعَلٌم .... واألعالُم دفٌء وفيٌّ وِظالٌل 

يُن ....  والشِّ
يا - َعشتاُر - َشمِسي وِشراعي 

والشيُن ِشعٌر , وأنَت أجمُل َكِلماتي 
والتاُء ....

ُترٌس , ِتبٌر , ُتراٌب 
وما ُدّق من أديِم األرِض 

وأنَت أرضي 
ألٌف , باٌء , ثاٌء , حاٌء 

َممَلَكُتنا األجمُل 
ُحروٌف بطعِم الشهِد 

التغييرات الكبيرة والمتسارعة التي طرأت على 
مجتمعنـا اثـرت بشـكل سـلبي علـى الكثيـر مـن 
النـاس وافقدتهـم توازنهـم مـا ادى الـى اخاللهـم 
بالمفاهيـم االجتماعيـة واالخالقيـة التـي نشـأوا 
وتربـوا عليهـا وجعلتهـم ينافقـون حتـى انفسـهم 
كـي يصلـوا الـى غاياتهـم بسـرعة ومـن دون بـذل 
اي جهد يذكر مستغلين كره البعض للحقيقة 
والهـروب منهـا بـكالم معسـول يتمنطقـه انـاس 
اعتادوا التمثيل باقنعة مزيفة ومخالب لؤم تنهش 
بمـن لديهـم ميـل لالنجـذاب والرقـص علـى جروح 
االخريـن بنفـاق يعرفـون سـيئاته جيـدا لكنهـم 
يذوبون فيه النهم يريدون تلميع صورهم الباهتة 
مـع قناعتهـم المطلقـة ان المنافـق الـذي يتفنـن 
بادواتـه مرحـب بـه ويتقبلـه المجتمـع !! لكنهـم 
يتناسون ان االقنعة المتوفرة لديهم موجودة عند 
غيرهـم وان تبـادل االدوار مسـتمر ويتغيـر بتغيـر 
االهداف والمواقف . الاريد ان ادخل في تفاصيل 
ربمـا  ،لكـن  تبريـره  مايصعـب  ابـرر  او  مؤلمـة 
الواقـع المريرالـذي نعيشـه وعـدم قناعـة البعـض 
بمـا هـم فيـه وطمعهـم المريـض ادى الـى عشـقهم 
بالضحـك  العيـش  يريـدون  الذيـن  للمنفاقيـن 
الن  اليقبـل  هـذا  وبالتأكيـد   . ذقونهـم  علـى 
بسـبب هـؤالء صـار التعامـل االنسـاني مـن اتعـس 
مايكون لصعوبة اكتشاف المآرب في العالقات 
بشـكل  اساسـاتها  اهتـزت  التـي  االجتماعيـة 
مرعـب وتـاه النـاس بيـن منافقيـن يرتـدون مالبـس 
مهرجيـن ويتقافـزون هنـا وهنـاك لينشـروا وباءهم 
وادى  المجتمـع مصداقيتـه  افقـد  الـذي  القاتـل 
الـى مشـاكل التعـد والتحصـى مـن خـالل ترويـج 
الكـذب وخيانـة االمانـة ،ولكـن الـذي يؤلمنـي 
اكثر وهو المضحك المبكي ان البعض يعتقد 
ان النفـاق مجـرد مجاملـة عابـرة التقـدم والتؤخـر 
وبالتالـي اليعيـر اهميـة الخطـاره المدمـرة للبنـة 
خطـورة  واليـدرك  المجتمـع  لبنـاء  االساسـية 
القادمـة  االجيـال  علـى  وبيعهـا  االقنعـة  اقتبـاس 
ويجعلنـا نتسـاءل برعـب .. تـرى كيـف سـيكون 
محمـد[ص  نبينـا  قـال  ؟  االجيـال  هـذه  شـكل 
].. آيـة المنافـق ثـالث اذا حـدث كـذب واذا وعـد 

مسـامع  طرقـت  المنصرمـة  السـنة  فـي   
المجتمع الدولي نداءات الكورد حول تقرير 
مصيرهم بما في ذلك حق إعالن االستقالل، 
 وفـي هـذه السـنة ومنـذ اطاللتهـا تصاعـدت 
وتسارعت وتيرة تحركات قادة االقليم محليا 
واقليميـا ودوليـا العـداد قبـول فكـرة مصيـر 

الكـورد نحـو االسـتقالل،
يوفـر  ان  يأملـون  قاطبـة  الكوردسـتانيون   
الوضـع )الجديـد الالحـق( األمـن االجتماعـي 
حقوقهـم  يراعـي  وأن  لجميعهـم  والسياسـي 

والمسـاواة، بالعـدل 
هـي  مـن   ، بقـوة  المطـروح  السـؤال  لكـن 
الجهـات أو الـدول التـي تتسـابق باالعتـراف او 

،؟ المسـاعي  هـذه  علـى  االعتـراض 
 وهـل ان المنـاخ اإلقليمـي المحيـط بالكـورد 
تقديـم  فـي  لإلسـراع  اإلقليـم  قـادة  يحـث 

البحـث؟ بسـاط  نحـو  المشـروع 
األوسـط  الشـرق  خارطـة  سـتتغير  كيـف 

فيـة؟ ا لجغر ا
 ، الكوردسـتاني  القـوى  جميـع  أن  هـل   
يشـتد  ام  تتحـد  بعضهـا،  افـكار  المتضاربـة 
أكبـر مكسـب؟ علـى  لالسـتحواذ  تباعدهـا 
أسـئلة كثيـرة وجريئـة تخطـر ببـال الرقيـب 
الفكـر  قـادة  قبـل  مـن  توضيـح  إلـى  تحتـاج 
الثقافـي والسياسـي  مـن مختلـف االتجاهـات.

الٌف ..... حرُف نداٍء للبعيِد 
وأنَت األقرُب من الوريِد 

َعشتاااااااااااااُر 
ُتغادرني جميَع ُحروفي 

َتنشطُر , َتَتّوَحُد 
َتتَجذُر 

وَتتجمُع في حدائَق َجنتي .... َوطني 
ألٌف .... إنجيٌل , واإلنجيُل ُبشرى 

عهٌد جديٌد , وأنَت عهدي 
وأنَت ُبشراّي وعهدي 

الّراء ....
راٌء , الحرُف العاِشِر من الهجاِء 

وحسابه ِمَئتيِن في الُجمِل 
واسُمَك ُكّل ُجملي 

 * * *
َعشتاُر ..... أنَت 

َقصيدتي وتراتيُل ُحروفي 
والّن الوطَن عاِصمُة الُحروِف 

َفُكنَت .... َوُكنُت َحرفًا فيِه 
على أبوابه ....

َصّليُت ِمرارًا : السالُم َعليِك يا َمْرَيْم 
وَصليُت أيضًا 

أبانا الذي في السماواِت 
أبانا الذي َيْزَرُع الُحّب , وُيَقَسُم الخيراِت 

أبانا الذي في السماواِت
َتعاَل َبْيَنَنا 
أِقْم ِعْنَدَنا 

وآْجَعْل من ُقلوِبنا َلَك َمْسَكنا 
أبانا الذي في السماواِت 

أْعِطنا ُخْبَزنا َكَفاَف َيْوِمنا 
وآْغِفْر - يا َرّب - لنا َخطايانا 
إنها َصالتي _ يا عشتار _ 

والّصالُة فرٌض وِسْحٌر 

اخلـف واذا اؤتمـن خـان ، ومـن هنـا نعـرف التدمير 
التسلسـلي الـذي يرافـق النفـاق واالرتقـاء والسـمو 
المرافـق للصـدق الـذي يـزرع الثقـة بيـن الجميـع 
ويـؤدي الـى بنـاء مجتمـع راسـخ قـوي يقتـل اي 
ويطيـح  االنسـاني  التعامـل  فـي  للشـك  بـذرة 
 ، القاضيـة  بالضربـة  المتعبـة  الشـك  بتسـاؤالت 
لـذا اقـول امـا آن اآلوان لمحاربـة هـذه الظاهـرة 
المخيفة والقضاء عليها بكل الوسـائل ، اما آن 
اآلوان للتعـاون المثمـر بيـن االسـرة والدولـة بكل 
مفاصلهـا اضافـة الـى منظمات المجتمع المدني 
والمجتمـع  الفـرد  علـى  النفـاق  مسـاوىء  لشـرح 
وعلـى االجيـال القادمـة التـي مازالـت بـذرة يانعـة 
الصـدق  بمـاء  سـقيها  علينـا  يحتـم  والواجـب 
تتباهـى  رائعـة  ثمـارا  نحصـد  كـي  والكرامـة 
بجودتهـا وتنبـذ كل مزيـف مشـوه الوجـه متلـون 
االقنعـة ،وارد علـى كل مـن يقـول ان هـذا االمـر 
صعـب النـه اسـتفحل ولـن نسـتطيع اسـتئصاله ،، 

االلـف ميـل تبـدأ بخطـوة واحـدة . مودتـي .. 

َفِفيها َنْنَشِطُر َمعًا ... َنتوحُد 
َنذوُب , َنتسامى , ُثَم َنَتالشى 

 * * * *
عشتاااااااااار 

أنَت عنواَن جمالي ....
أنَت أنشوَدُة ُحِبي ..

أنَت تاُج أحالمي 
وشياطيُن العالُم الّسفلي َلْم َتْقَو 

على َشْطِب الجماِل ِبعينيَك 
عشتااااااااار 
أنَت وَطني 
أنَت الَوَطُن 

وأنَت ُحروفي 
وآسمي 

َوَرْسمي 
وَشْمسي 

وأنَت ... أنَت ُفصولي , ُكّل ُفصولي 
تغادرني , ُثَم َتعوُد 

 * * * *
عشتاااااااار

ِمنَك آْخترُت ُحروفي 
وآْمِتداداُت َكِلماتي 

وَعباَءُة َجّدي َقْد إنَتَزَعها » الُعْصَمّلي » 
إنَتَزُعوها - يا عشتار - 

ألَنُهْم َكاُنوا ُمْتَعبيَن وتائهيَن وخاسرين 
ألَنهم كانوا خائفين ...

قالوا : َدْعها , َدْعها - يا سمعاُن - وآنصِرْف 
- عباءتي يا َرُجُل ! , فأنا َلْم أْفعُل شيئًا 

- دعها يا سمعاُن , وإاّل !! 
وألنُه َبسيٌط 
وألنُه بريٌء 

َظّل ُيالِحُقُهم .... ُيالِحُقُهْم 
َحّتى  إْسْتْشَهَد

رّباه، باِرَئ األكواِن وكائتاتها    
ذا الجالِل والمجِد في َعالِء ُقدِسَك :

قبَل ثالثة آال ِف عام صرخ نبّيك داوود
ت األمم؟  متسائاًل: لماذا ضجِّ

ِلَم ُتفّكر الشعوب في عمل الباطل؟
فتآمر ملوك األرض ورؤساؤها ...

» تأمروا عليك وعلى مسيِحك«،
» مناديَن بتقطيع ُقيوِدك وقيوِد مسيِحك عليهم.«

واآلن بعد الثالثة آالف التي وّلت
ها أنت، ُمخلَِّص األنام، ترى تفاُقَم السوء

الذي وجَب أن َينَحِسَر وبتقّلص .
وتلحُظ كم يتضاعُف البالء والشر

ِخالًفا للمأموِل والمرجو والمرصود
من األنام والُحّكام بعَد ذيوِع رسالِة مسيِخك.

فقروٌن عديدة من نهضٍة وتنويٍر للشعوِب أنجبت
إنتشاَر بيوِت العبادة ومعاهِد اإليمان

ومَواعظ الهداية والرجاء والمحّبة
ومؤسسات »األمن« والعدالة والسالم 

لكّن البشرية إنحّطت أخالُقها، وساءت نزعاُتها
أجل، يا رحمان، َفِغّب الثالثين قرًنا

من انبعاِث ذلك الصراخ وذاك الهتاف
ها أنت ترى أحواَل ِعباِدك بيَن لفيِف األمم!

وُتبِصُر  سلوّك ملوِكهم ورؤسائهم وأحزاِبهم!
وفد اتخذوا عباَدك حطًبا لنيران أطماعهم

ومألوا البسيطَة وسماَءهًا َجوًرا وفساًدا
وحروًبا وفجوَرا وإرهاًبا وكفًرا

وإلحاًدا وانحراًفا وشذوًذا
وغمروا اليابسَة والبحاَر واألجواَء

بأطماٍع ال تكتفي، بل غَدت لهم أرباًبا.
فحّتام، يا  ُقّدوس القّديسين،؟

حّتام هذا السعير والُسعار
في الفجر والليل والنهار؟
وإالَم هذا الخراُب والدمار

وهذه الدماء وهذه األحقاد؟!
قبل عقود، يا حليم، أبلغَت براياك ِعبَر األتبياء

أنك ـ يا إاله العدل والرحمة والحق ـ
أنت الذي ُتعاقب وتقاصص الظالمين واألشرار.
وها إن عباَدك المؤمنين المضَنكين المسحوقين

ينتظرون إنزال عقاِبَك بآالٍف من ُمستِحّقيه
ويتطّلعون إلى إلحاِق قصاِصَك بآالٍف من ُمنكريه

في حين يسرُح الظالمون والمذِنبون، ويمرح المجِرمون
وفي كل يوم يقضي بسببهم مليون بريء ومسكين

غدًرا وجهًرا وُظلًما وعدواًنا !
َحجبَت  عقابك، يا أهلل، حتى اآلن، فتمادى الطغاّة في غّيهم.
أّجلت قصاَصك، حتى اليوم، فأنكَر وجوَدَك الُعتاة والُجناة .

فالكبائر يقترفونها، والجرائر يجترحونها
ومع ذلك، ما بِرَح المؤمنون بُقدرِتك ومشيئِتك

ينتظرون رؤية نزوِل عقاِبك وقصاِصك
على ُمستِحّقيهما، وعلى ُمنِكري صدورهما عنَك.

رّبنا الحليم الُمحيط بكِل خاٍف وُمعَلن
يقيًنا، أهُل الصالح والِعرفان عّلموا البشرية

أّن الطمَع والتسلطَن عّلة  شقاء وشرور اآلدميين
لكن الطامعين والُمتسّلطين نبذوا التعليَم النبيل

وأبوا التخفيَف من ُغلوائهم في اهتمامهم
حتى إنهم ال يستغفرون ذنوَبهم، وال يسترحمون ُجوَدَك.

فإليَك نبتهل يا رّب العباِد واألكوان
أن ُتسِبَغ على براياَك أجمعين غيَث رحمتك الشاملة

وغوَث نورك الهادي، وعوَنَك ألجِل إسعاِف األرامل
واليتامى والمعَدمبن والمشّردين

والمضطَهدين والمنكوبين والمَهّجرين.
فأنت، يا رحوم، يا معوان

خيُر َمالٍذ وَموئٍل لألنام في كل أن
وفي ذا اآلِن العصيب هذه األيام

فبَل أن َينفَد صبُرَك العجيب
وَيحّل يوُم إنزال غضِبك الصاِعق
على السلطات الغطريسة الباغية

وعلى البشرّية المتمّردة عليَك وعلى مسيِحك.
َرحماَك، اللهّم، رحماك

فالمّتقون  َيعلمون أّن في غضِبَك الُمقِبل
ال مكاَن فيه  ِل »نوٍح« جديد قبَل وبعَد »الطوفان« اآلتي

وما عاَد  ُيجدي فيه وجود »إبراهيَم« آَخر
ليرجوَك تخليَص أنفاٍر صالحين

من » سدوم » و »عمورة » هذا الزمان !
فرحماَك ،إالَهنا، رّب الكل، رحماك !

وِرفًقا بنا ـ كما تشاُء إرادُتَك ـ وَترتئي  رأفُتك !

1ـ 

2ـ

3ـ 

4ـ 

5ـ 

6ـ   

7ـ

8ـ 

9ـ 

10ـ 

11ـ

12ـ 

13ـ 

14ـ 

15ـ 

16ـ 

17ـ 

18ـ 

َعشتاُر ... أرضي , وطني وُمَعلَّقتي 

هناء احمد الداغستاني

النفـــاق ... اقنعـة للبيــع 

 نمرود قاشا 

مزمور من هذا الزمانمزمور من هذا الزمان

هل سيرفرف علم 
كوردستان امام مبنى 

االمم المتحدة؟

يعقوب أفرام منصور
أربيل

جالل مرقس

ثقافية
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رأيتهم عند الساحل
كان الظالم يلبس 

سواده
والسياف يتقدم

المالئكة
بمالبسهم البرتقالية

صفقت الرمال
وهاجت األمواج 

منتشية بقدومهم
عند ساحل 

البحر المتوسط
أسمع خطى أقدامكم

تحت ذرات الرمال
ويسمع البحر
وقع قلوبكم

وتحت صبركم 
يموت الظالم
الرياح تصفر 

عند خط االفق
هم وقفوا 

مرفوعي الرأس
يرسمون بدمائهم 

على الرمال
نشيد التحدي

أخيرا ....
هلل الغيم 
وهو ينتظر 

هطول الدم المقدس
عند سواحل )درنه(

حيث المؤمنون 
ودماؤهم

اختلطت بشوق البحر 
وزرقة موسيقى الدم

الماضـي،  القـرن  سـبعينيات  منتصـف  فـي 
تأتـي  الموصـل  أهـل  مـن  معلمـة  كانـت 
العطلـة  خـالل  بالسـيارة  بحزانـي  لقريتنـا 
بناتنـا  علـى  محاضـرات  وتلقـي  الصيفيـة 
برنامـج  إطـار  فـي  األميـات  مـن  ونسـائنا 

الـذي  الفضـاء  مـن  الشـاعر  عـود  تنطلـق 
ينتمي اليه : فضاء الشعر والحلم والخيال 
الرومانسـي ،انـه اليعـد بشـي لكنـه سـيفعل 
او كثيـرا  يـراه هـو عظيمـا  الكثيـر ممـا 
او افضـل مالديـه تجـاه مـن ينتظـرون وعـوده 
اثمـن  هـي  القصيـدة  ..والن  حولـه  ممـن 
ايقونـة  او  عالمـة  سـيعلقها  فانـه  مالديـه 
..والنـه  ابوابهـم   : االخريـن  عتبـات  علـى 
الشـعر  هـي  مسـالمة  منطقـة  الـى  ينتمـي 
فانه يعدهم باالمان ..والنه شاعر ويدرك ان 

العـراق فـي ظروفنـا الحاليـة، وكان الفـارق 
المعلمـة  تلـك  إن  وأيضـا  جـدا..  شاسـعا 
الذهـاب  عنـاء  تتكبـد  كانـت  الموصليـة 
الصغيـرة  لقريتنـا  الموصـل  مـن  واإليـاب 
ألكثر من شهرين على ما أظن، في سبيل 
إنقاذ بنات جنسـها من األمية، وطبعا بدون 
لالختـالف  حضـور  أي  هنالـك  يكـون  أن 
حيـث  المذهبـي،  أو  القومـي  أو  الدينـي 
االيزيدييـن. الغالبيـة مـن قريتنـا هـم مـن 

أيـة  علـى  اآلن  الصعـب  مـن  انـه  اعتقـد 
معلمـة موصليـة أن تذهـب للتعليـم بإطـراف 
الموصـل بمناطـق سـكنى األقليـات وغيـر 
إن  بـل  أمنيـة،  ألسـباب  ليـس  األقليـات، 
أو  ابنتـه  تـداوم  أن  يقبـل  يعـد  لـم  اغلبنـا 
زوجتـه بمنطقـة بعيـدة نسـبيا عـن منطقـة 

يحرسه رجل غليظ يقف كعمود من صخر صلد
ينظر الي بأهتمام كلما هممت بفتح الباب 

تعيدني عينيه الناريتين فأنكفيء كقط خجول 
وحارس الجبل يبتسم كتمساح خبيث 

وقطار الكهولة وصلني والحارس مازال ...
ينتظر ...يصرخ فؤادي 

متى ضحكت آخر مرة ...؟
هل كنت لوحدك؟؟

ترضع من ترياق إنتظاراتك 
وصمتك البائت 

ما الذي اورثه لك جدك 
غير جبل أحمر...لم يكن احمرا يوما 

وباب صغير مطلسم بالخوف 
وحارس البوابة مازال واقفا ينظر اليك 

مبتسما بخبث التماسيح 
وانت تنتظر خائفا والحارس أيضا ينتظر 

في يوم توقف الحارس وقال لقد انتهت مهمتي 
أقفل باب الجبل أألحمر ومضي..صرخت فيه 

ــ توقف ..ما هي مهمتك ؟
ـــ هذا الباب هو لك وحدك 

ومهمتي أن اسمح لك بالدخول .
ــ كنت اريد الدخول 

رسـائل  كتابـة  حتـى  اليجيـدون  الذيـن 
ذلـك  بـاداء  الشـاعر  لهـم  ..فيتبـرع  الغـرام 
الدور..الفضـاء يعـرض مـن يغامـر بالخـوض 
فيه الى الخسـائر ومن هنا الشـاعر يسـتبق 
هـذه النتيجـة بتحديهـا ورفـض الخسـائر..
الفضاء يفتقر الى الفرح ومهمة الشاعر ان 

يصنعـه ويوزعـه بعدالـة علـى الجميـع
لديهـم  االبصـار  حاسـة  الفضـاء  شـخوص 
فضـاء  ..فهـو  مجهـدة  العيـون   : ووسـائلها 
متعـب ومجهـد وبحاجـة الـى امـل يبعـث فيه 

الشـاعر الـروح وتلـك مهمـة يؤديهـا 
..سـيؤديها  كثيـرة  كلهـا  االفعـال  فهـذه 
الشـاعر ..النـه رجـل افعـال وليـس رجـل وعـود 
النظريـة  تغيـر  ان  تريـد  القصيـدة  وكان 
مـن  انـه  او  بالوعـود  الشـاعر  تسـم  التـي 
الذيـن يقولـون مـا اليفعلـون ..فالشـاعر هنـا 
الشـاعر  عـن  السـائدة  الثقافـة  هـذه  يغيـر 
ويجعلـه رجـل افعـال وليـس رجـل كلمـات 
ووعـود ..مـع ان افعالـه مـن جهـة مـا ليسـت 
سـوى وعـود بمعنـى اخـر النهـا افعـال شـعرية 
يصعـب تحقيقهـا فـي ارض الواقـع ..فتحرير 
المعـادي  وموقفـه  عدائيتـه   : مـن  الفضـاء 
..مهمـة  والفـرح  والبصيـرة  والحـب  للفـن 

حينهـا. األميـة«  »محـو 
تلـك المعلمـة الجميلـة كانت ترتدي غالبا 
تـي شـيرت نصـف ردن، وتنـورة إلـى مـا تحـت 
فاحمـا  اسـودا  شـعرها  وكان  ركبتيهـا، 
وقصيـرا.. وكان لسـانها عذبـا حيـث كان 
الذيـن كنـا نمـرق مـن  تطلـب منـا، نحـن 
اتـروح  حبـاب  »ممكـن  أحيانـا   المدرسـة 
تشـتري لـي بطـل بيبسـي بـارد؟« وبطبيعـة 
الحـال سـعيد الحـظ فينـا مـن كان يقـع 
لشـراء  عليـه  الموصليـة  المعلمـة  اختيـار 
البيبسـي المنعـش لهـا فـي تلـك العصريـات 

القائظـة. الصيفيـة 
عندمـا  أمـس  ليلـة  القصـة  هـذه  تذكـرت 
جافانـي النـوم.. وبـدأت أقـارن تلـك المعلمـة 
النسـاء الموظفـات فـي عمـوم  األنيقـة مـع 

جدي كان رجال حزينا 
يسكن لوحده في آخر عربة لقطار البضائع 

لذلك حين اسمع صفير القطار 
أفرح بلقائه ألنه كان يحكي لي عن الجبال 

كمن يتكلم عن صديق 
ويقول ان الجبل يزعل ويغضب 

ومن اليحبه اليسمح له بتسلقه 
وكان صوته الحزين ينساب في أذني 
كحليب األمهات في جوف الرضيع 

مرة سألته :ـ
ــ لم أنت حزين ياجدي 

نظر بعيدا وصمت 
حكايات جدي عن الجبال جعلتني أحلم 

ان يكون لي جبل لوحدي 
بصخوره الحمراء والسوداء والصفراء

واشجاره ودببه وذئابه وثعالبه 
وطيوره وشالله وكهفه العميق

وقبعة الثلج البيضاء على رأسه أألقرع
حين مات جدي اصبحت مالكا لجبل يعود له 

ورثه عن جده بوصفه تقليدا عائليا 
جبل أحمر لكنه لم يكن 
احمرا يوما له باب صغير 

جانبا كبيرا من تحقيق االمان يؤسس له 
بالحـب ..فـان يعـد العشـاق بالمـؤازرة بسـحر 

. الـذي يملكـه  الكلمـات 
ثقته العالية بقدراته الحلمية تجعله رافضا 
للخسـائر ..علـى الرغـم مـن عظـم التحديات 
الشـعرية  بعدالتـه  ..لكنـه  تواجهـه  التـي 
يعـد الجميـع بحصـة مـن الفـرح ...وهكـذا 
فانـه سـيفعل الكثيـر مقابـل ثمـن بسـيط 
جـدا هـو ابتسـامتهم بوجهـه ..التـي تعنـي لـه 
الكثيـر المـوازي للكثيـر مـن وعـوده لهـم 

مـن جهـة القيمـة المعنويـة والروحيـة.
فالفضاء الذي يعيش فيه الشاعر يبدو من 
جهـة القـراءة التفكيكيـة مرتسـما علـى 
واجهـة  اليمتلـك  الفضـاء   : االتـي  النحـو 
ثـم  ومـن  بالفـن  اليهتـم  انـه  او  جماليـة 
فـان الشـاعر يعـده بجعـل الفـن واجهـة علـى 
بوابـات المجتمـع : البيـوت ..وعبـر انمـوذج 
القصيـدة  وهـو  عليـه  يشـتغل  الـذي  الفـن 
فضـاء  فهـو  االمـان  الـى  يفتقـر  ..الفضـاء 
عدائـي ..حتـى فـي الشـوارع ومهمـة الشـاعر 

تغييـره الـى فضـاء للسـالم .
الفضـاء يفتقـر الـى لغـة الحـب بين العشـاق 
بمعنـى ان اميـة الحـب منتشـرة بيـن اطرافـه 

سكانهم ويحبذ أن تكون بين نفس أبناء 
مذهبهـا..! وهـذا األمـر ينطبق على األغلبية 

منـا جميعـا.
مختلـف  علـى  القهقـرى  نعـود  إننـا  وارى 
جميعـا،  لنـا  معـروف  والسـبب  األصعـدة، 
يتـم وصمنـا  منـه كـي ال  نتهـرب  لكننـا 
بأننا نغرد خارج السرب الذي دخل بنفق ال 

نهايتـه. أيـن  أحـدا  يعلـم 
ال أنسـى إن أوجـه التحيـة لتلـك المعلمـة 
وربمـا  اسـمها،  اعـرف  ال  التـي  الموصليـة 
سـنة..   70 إلـى   65 بحـدود  حاليـا  عمرهـا 
بالصحـة  ويمدهـا  يوفقهـا  أن  اللـه  وأسـال 
والعافية ألنها قدمت خدمة جليلة ألمهاتنا 
وشقيقاتنا قبل نحو 40 عاما مضت بسرعة 

فائقـة.

ــ لكنك لم تطلب مني ...
كان عليك ان تطلب فقط 

ـــ كنت خائفا منك 
ـــ تلك مشكلتك...ومضى 

أألن عرفت لم جدي كان حزينا 

..مـع  لتحقيقهـا  الحلـم  اليكفـي  شـاقة 
ذلـك الشـاعر يحـاول ..واليطلـب ثمنـا سـوى 

.. ابتسـامتهم 
وان كان النـص قـد كتـب فـي هـذه الفتـرة 
الخطـاب  لغـة  شـعرنة  علـى  يعمـل  فانـه 
وكانـه  االنتخابـات  لمرشـحي  االعالمـي 
فيـه  يبـث  الناخبيـن  الـى  خطابـا  يوجـه 
وعوده الشعرية ..التي هي سخرية من وعود 
الساسـة ..فعالمـات الفضـاء العراقـي ماثلـة 
فـي معجـم القصيـدة مـن مثـل : االمـان / 

.. حصـة / وعـود / الخسـائر / الشـوارع 
الـدراج  اليومـي  يسـتثمر  الغريـب  ريـاض 
هـذه  وفـي  العراقيـة  الحيـاة  تجربـة  فـي 
الحيـاة خطابـات  هـذه  علـى  تهيمـن  االيـام 
ويعيـد  الشـاعر  يسـتلها  التـي  المرشـحين 
تنسـيقها مـن جديـد برؤيـة شـعرية سـاخرة 
وحزينة في وقت واحد ..متفائلة ومتشـائمة 
ايضـا ..فـي ان واحـد ...النـص/ لـن أعدكـم 

بشـيء
النص : رياض الغريب

لن أعدكم بشيء/ لكني سأفعل الكثير/ 
أبـواب  علـى  معلقـة  القصائـد  سـأجعل 

تكـم بيو

الشـوارع أكثـر أمانـا مـن ذي قبـل/ سـأكون 
لمـن  حـب/  رسـائل  اكتـب  أن  حريصـا/ 
عاشـقة/  أو  عاشـقا/  اخـذل  لـن  يحتاجهـا/ 
واحـد  لـكل  وتكـون  الخسـائر/  سـأرفض 
لكتابـة  اخطـط  الفـرح/  مـن  حصـة 
المجهـدة/  عيونكـم  عـن  تدافـع  قصيـدة/ 
وتمنـح قلوبكـم أمـال يشـبه وردة فـي حلـم/ 
لنتفق...أنـا شـاعر/ وانتـم بحاجـة لقصيـدة 
مختلفة/ لنتبادل الحاجة معا/ سأمنحكم 
وجهـي  فـي  ستبتسـمون  وانتـم  القصيـدة/ 

ذلـك يكفينـي  صباحـا/ 
بعدهـا/ لـن أعدكـم بشـيء/ لكنـي سـأفعل 

الكثير

د. بهنام عطاالله

في انتظارهم 
عند

 ساحل البحر

خدر خالت - بحزانيتلك المعلمـة الموصليـة..!!

الفـن واجهـة على بوابـات المجتمـع ...
نص )لن أعدكم بشيء( للشاعر رياض الغريب.. أنموذجا

د. احمد جارالله 

جــــدي الحـزيــــن والجبــــل

حسين رحيم/ الموصل

االدبية
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اسعد عباس  د.بهنام عطااللهصالح سركيس
عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

مــع أكــر مــن )35( دولــة و)670( دار نــر تشــارك 
وزارة الثقافــة بإقليــم كوردســتان للمــرة األوىل يف معــرض 
ــوم  ــح ي ــذي افتت ــاب رقــم )48( وال ــدويل للكت القاهــرة ال

2017/1/26 ويســتمر ملــدة أســبوعني.
 ويقــع جنــاح الــوزارة مــع أجنحــة الــدول يف القاعــة 
الرئيســية والتــي افتتحــت فيهــا فاعليــات املعــرض بحضــور 
رئيــس الــوزراء املــري ووزيــر الثقافــة، وعــدد مــن 

املســؤولني والدبلوماســيني الدوليــني.
 وقــد أحدثــت مشــاركة وزارة ثقافــة اإلقليــم حيويــة 
ــر  ــن يتوقــون إىل الكث ــر مــن الحضــور الذي ونشــاط الكث
ــذا  ــه. وه ــوردي وقضيت ــعب الك ــن  الش ــة  ع ــن املعرف م
مــا كنــا نرجــوه وطالبنــا بــه مــن ســنوات.. ونأمــل العــام 
القــادم أن تتوســع املشــاركة بعــدد مــن دور النــر يف 
اإلقليــم، وهــي جديــرة بــأن تكــون شــكرا لــكل مــن أســهم 

ــك.  . يف ذل

للمرة األولى وزارة الثقافة بإقليم كوردستان 
في معرض القاهرة الدولي للكتاب

 تبدأ يوم االربعاء االول 
من شباط القادم فعاليات 
الدورة الثانية للملتقي 
الدولي للسينما ضد 
االرهاب »دورة التعايش 
والسلم« في اربيل ، 
بمشاركة 9 دول و 32 
فيلما.والدول المشاركة 
في المنتدى هي اقليم 
كوردستان. العراق . 
مصر . سوريا . فلسطين 
. بلجيكا . صربيا . 
سويسرا .بريطانيا. وسوف 
يحضر الملتقي وفد فنى 
مصري كبير يرأسة 
نقيب السينمائيين العرب 
و ضيوف ومخرجين من 
العراق و سوريا وبلجيكا.
وسيقام الملتقى في 
اروقة وصاالت سينما 
ميكامول باربيل وهناك 
فقرات عديدة للملتقى 
غير عروض االفالم منها 
ندوات خاصة حول السينما 
واالرهاب و دورة سينمائية 
للسينمائيين الشباب 
على هامشه وتستمر عدة 
ايام من قبل مخرجين 
سينمائيين كبار من 
مصر.النجاح للملتقى 
الذي حققت دورته االولى 
نجاحا كبيرا

 . قـررت اللجنـة العليـا المشـرفة علـي فعاليـات الملتقـي االدولـي لسـينما 
ضـد االرهـاب الـدورة الثانيـة انتخـاب الكاتـب والناقـد العراقـي الكبيـر 

مهـدى عبـاس رءيسـا للجنـة التحكيـم .. بلتوفيـق والنجـاح

تسعة دول و 32 فيلما
في الملتقى الدولي للسينما ضد االرهاب في اربيل

في مؤتمر صحفي وبمشاركة  ممثلي مكونات كوردستان المختلفة أعلن في عاصمة 
االربعـاء   يـوم  مكونـات كوردسـتان  شـبكة  أعمـال  بـدء  عـن  أربيـل  أقليـم كوردسـتان 
2017/1/18 ، حضرته القنوات الفضائية والوكاالت االعالمية والصحفية الكوردستانية 
والعراقيـة ، فـي بدايـة المؤتمـر تحـدث نـوزاد بولـص المنسـق العـام للشـبكة عـن الهـدف 
مـن تاسـيس هـذه الشـبكة وضـرورة عملهـا فـي تعميـق روح التعايـش السـلمي والتسـامح 
فـي كوردسـتان والسـعي الـى ضمـان حقـوق المكونـات الصغيـرة التـي تعرضـت لإلبـادة 
والتنكيـل والتهميـش مـن قبـل الجماعـات االرهابيـة ، بعدهـا القيـت كلمـات وتعريـف 
ببرنامج الشـبكة باللغات الكوردية والعربية واالنكليزية من قبل ممثلي المكونات .
والجديـر بالذكـر ان الشـبكة تضـم عـدد مـن منظمـات المجتمـع المدنـي التـي تعمـل 
فـي مجـال األقليـات وحقـوق المكونـات لمختلـف محافظـات االقليـم وتضـم منظمـات 
مـن )المسـيحيين، األيزيديـة، الزرادشـتية، الكاكئيـة )يارسـان (، والصابئـة المندائيـن، 

واليهـود ،والبهائييـن ،واإلسـالم (.

األعالن عن شبكة مكونات كوردستان

الناقد مهدى عباس
 رئيسا للجنة التحكيم في الملتقى 
الدولي لسينما ضد االرهاب باربيل

صور من مركز قضاء تلكيف التقطتها سورايا تظهر 
فيها مكتبة كنيسةالمشرق االشوريةبعد حرقها والعبث 

بها من قبل عصابات داعش االرهابي 2017-1-21


