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نوزاد بولص الحكيم

سورايا/ باسم روفائيل-تللسقف
بدأت عوائل تللسقف بالعودة التدريجية 
مـن  فيهـا  الحيـاة  امـل  لينبعـث  اليهـا 
فقـد  وابنائهـا،  باهلهـا  وتزهـو  جديـد، 
لـم  ممـن  العوائـل  مـن  عـدد  شـرعت 
تتضرر في بيوتهم بالعودة والسـكن في 

. تللسـقف
حيـث بلـغ مجمـوع العوائـل العائدة لغاية 
 2017 شـباط   17 االثنيـن  اليـوم  هـذا 

45عائلـة.
العائـدة  العوائـل  مـع  االلتقـاء  وتـم 
عليهـم  باديـا  والسـرور  الفـرح  فوجدنـا 
وبيوتهـم. قريتهـم  فـي  موجـودون  وهـم 
وحـول كيفيـة توفيـر المـاء والكهربـاء 
يـوزع  تنكـر  وجـود  عـن  العوائـل  ابلغـت 
المـاء مقابـل مبلـغ مالـي وان الكهربـاء 
تم الحصول عليها من المناطق القريبة 
مـن مقـرات البيشـمركة المتوفـرة فيهـا 

الكهربـاء.
منازلهـم  المتضـررة  العوائـل  امـا 
فـي  يـوم  كل  يتواجـدون  فالجميـع 
تللسـقف ويقومـون بتنظيـف مسـاكنهم 
وبانتظـار  البسـيطة  االضـرار  وتصليـح 
الكلدانيـة  للرابطـة  االعمـار  لجنـة 

قالـت منظمـة »هيومـن رايتـس ووتـش« فـي 
الخميـس 2017/2/16  يـوم   تقريـر قدمتـه 
إن قـوات تقاتـل ضـد تنظيـم )داعـش( مـن 
أجـل اسـترجاع بلـدة و4 قـرى قـرب الموصـل 
أو  بهـا  أضـرارا  وألحقـت  منـازل  نهبـت 
الهـدم بيـن تشـرين  دمرتهـا. وقعـت أعمـال 
الثانـي 2016 شـباط 2017، دون أي ضـرورة 
عسـكرية ظاهـرة، وهـو مـا يرقـى لمصـاف 

الحـرب.  جرائـم 
وثقـت هيومـن رايتـس ووتـش أعمـال نهـب 
وحـرق لمنـازل فـي قريتيـن جنـوب شـرقي 
المسـيحية،  بخديـدا  بلـدة  الموصـل: 
المعروفـة أيضـا بالحمدانيـة أو قـره قـوش. 
المختلطـة  والبسـاطلية  الخضـر   وقريـة 
وقعـت  ومسـيحيين.   سـنة  مـن  السـكان 
اسـترداد  بعـد  والتدميـر  النهـب  أعمـال 

القريتيـن مـن داعـش، بيـن نوفمبر/تشـرين 
الثانـي 2016 ويناير/كانـون الثانـي 2017. 
عـدة منهـا »وحـدات  قـوات  تتواجـد هنـاك 
حمايـة سـهل نينـوى« و«الفرقـة التاسـعة« 
بالجيـش العراقـي، وعناصـر شـرطة محليـة 
طبقـا  بخديـدا،  فـي  االتحاديـة  والشـرطة 
قابلتهـم  وسـكان  بالمنطقـة  لعسـكريين 

ووتـش. رايتـس  هيومـن 

اعالم البطريركية
انطلـق وفـد مـن كنائـس بغـداد الكلدانيـة قـدر عددهـم باكثـر مـن 700 شـخص فـي 
موكـب مـن 13 باصـا كبيـرا وعـدد مـن السـيارات الخاصـة صبـاح يـوم الجمعـة 17 
شـباط 2017 الـى محافظـة بابـل فـي اكبـر تجمـع كنسـي لزيـارة اثـار ومعالـم المدينة.
وقـد رافـق الوفـد سـيادة المطـران مـار باسـيليوس يلـدو، المعـاون البطريركـي وعـدد من 

االبـاء الكهنـة واالخـوات الراهبـات ومسـؤولي اللجان واالخويات.
الراعـوي ألبرشـية  للمجلـس  االجتماعيـة  اللجنـة  برنامـج  الزيـارة ضمـن  هـذه  وتأتـي 

أبينـا البطريـرك مـار لويـس روفائيـل سـاكو. بغـداد، برعايـة غبطـة 

اعالم البطريركية
مسـاء الجمعـة 17 شـباط 2017 وفـي مقـر 
/ عنـكاوا  ببلـدة  الصيفـي  البطريركيـة 
ابينـا البطريـرك مـار  أربيـل أسـتلم غبطـة 
لويـس روفائيـل سـاكو جائـزة الكردينـال 
أسـاقفة  رئيـس  كونيـك  فرنـس  الراحـل 
الـى  الجائـزة  وسـلم  النمسـا.  فيينـا/ 
النمسـا  مـن  قـدم  رسـمي  وفـد  البطريـرك 
ورئيـس  شـوير  مانفريـد  المطـران  برئاسـة 
مؤسسـة برو ارينتي الدكتور يوهان مارتي 

داداس.. سـالومير  والعميـد 
تقديـرا   « الجائـزة:  منـح  بيـان  فـي  وجـاء 
لجهـود البطريـرك المتميـزة فـي الحفـاظ 
علـى حقـوق المسـيحيين، المؤمنيـن شـهود 

االنجيـل منـذ ألفـي سـنة«.
الوفـد  يلتقـي  سـوف  المناسـبة  وبهـذه 
وبعـض  والمهجريـن  أربيـل  فـي  باألسـاقفة 

عـن  لهـم  ليعربـوا  نينـوى  سـهل  بلـدات 
جانبهـم. الـى  ووقوفهـم  تضامنهـم 

الكبيـرة. االضـرار  باعمـار  لتقـوم 
فـي  قـداس  أقيـم  خاصـة  مراسـيم  وفـي 
السـبت  يـوم  كوركيـس  مـار  كنيسـة 
2017/2/17 وبحضـور  غبطـة البطريـرك 
الكنيسـة  رئيـس  سـاكو  لويـس  مـار 

وباقوفـة ، بـدأت الحيـاة الطبيعيـــــة الـى 
بلـدة تللسـقف.

وجـاء هـذا القـداس بعـد عـودة العشـرات 
الـى  التللسقفيــــــــــــــة  العوائـل  مـن 
ديارهــــــــــــا بعـد تهجيـر قسـري ألكثـــــــــر 

الكلدانية في العراق والعالم وبمشاركة 
سـيادة المطـران مـار ميخائيـل مقدسـي 
واالباء الكهنة األفاضل ووفود كنسـية 
مـن أوربـا وبمشـاركة حشـود مؤمنـة مـن 
أهالي تللســــــــــــــــــقف و القوش و باطنايا 

مـن ثالثيـن شـهرا . ومـن خـالل موعظتـه 
أكـد سـيادة البطريـرك سـاكو انـه لـن 
سـيواصل  و  شـعبه  أبنـاء  عـن  يتخلـى 
وبلـدات  لقـرى  الدعـم  اليصـال  جهـوده 

. نينـوى  سـهل  فـي  شـعبنا  أبنـاء 

تللسقف أول بلدة مسيحية في سهل نينوى تعود الحياة اليها 

»هيومن رايتس ووتش«: رصدنا أدلة على أعمال نهب وحرق 
واسعة لحقت بالدور السكنية في بخديدا بعد تحريرها

وفد كبير من كنائس بغداد 
الكلدانية يزور محافظة بابل

غبطة البطريرك مار لويس روفائيل 
ساكو يستلم جائزة الكردينال فرنس 

كونيك / النمسا
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االهليـة  الجامعـات  مـن  الكثيـر  توجـد 
وطريقـة  لكـن كخصوصيـة  العـراق  فـي 
فـي  عالميـا  المتبعـة  الحديثـة  التدريـس 
نـدر  ومـا  قلـة  الكاثوليكيـة  الجامعـة 
فـي  وبالتحديـد  العـراق  فـي  وجودهـا 
عنـكاوا فمـن هـذا المنطلـق تـم التفكيـر 
مـن قبـل مجلـس امنـاء الجامعـة وبموافقـة 
العلمـي  والبحـث  العالـي  التعليـم  وزارة 
اقليـم كوردسـتان كفكـرة متطـورة  فـي 
اهليـة  جامعـة  بإنشـاء  متكامـل  لمشـروع 
منتقاة والول مرة بالمنطقة الجل تدريس 
العلوم المتطورة وباللغة االنكليزية فقط  
بمـوازاة الجامعـات االمريكية والبريطانية 
واالسـترالية التـي مـن الممكـن مسـتقبال 
دراسـتهم  لتكملـة  خريجيهـا  اسـتقطاب 

معوقـات.. بـدون  العليـا 

امكانيات الجامعة االكاديمية واالدارية
علـى  وتحتـوي  مرتبـة  اقسـام  للجامعـة 
مـن  العديـد  لتسـتوعب  جيـدة  مسـاحة 
عـالوة  الطلـب  عنـد  والفعاليـات  االنشـطة 
الـى وجـود سـبعة اقسـام مجهـزة بالكامـل 
مجمـوع  مـن  االعـزاء  طلبتنـا  السـتقبال 
عشـرة اقسـام تـم طلبهـا مـن وزارة التعليـم 
والبحـث العلمـي فـي االقليـم واقـرت رسـميا 
سـبعة اقسـام فقـط لتركيـز الجهـود عليهـا 

الحالـي. الوقـت  فـي 
الكلمـة  بمعنـى  اكاديميـة  جامعـة  انهـا 
شـاملة لجميـع ابنائنـا الطـالب مـن جميـع 
جديـد  طـراز  وهـي  والثقافـات  االديـان 
للتعليـم فـي العـراق الجديـد وموقعهـا فـي 
ناحيـة عنـكاوا علـى طريـق بحركـة فـي 

 .189 منطقـة 
مـن  مزيـد  علـى  الحصـول  ويمكـن 
فـي  العـام  الموبايـل  رقـم  علـى  المعلومـات 
البريـد  الجامعة)07506013333(وعلـى 
 e-mail/info@cue.edu.krd االلكترونـي 
وموقـع حـرم الجامعـة الكاثوليكيـة علـى 
طريـق بحركـة خلـف كنيسـة ام النـور في 

عنـكاوة.
مـزودة  قاعـات  علـى  الجامعـة  تحتـوي 
بنظـام تكييـف مركـزي ومؤثثـة بأحـدث 
الحديثـة  االيضـاح  ووسـائل  المقاعـد 
اللغـة  لتعلـم  صـوت  للتعليـم كمختبـرات 
الشـروحات  توضيـح  وانظمـة  االنكليزيـة 

المسـتويات. بكافـة 
الدكتـور  االسـتاذ  هـو  الجامعـة  رئيـس 
علـوم  فـي  اسـتاذ  كاكـو  الديـن  صـالح 
سـابقا  الديـن  صـالح  بجامعـة  االقتصـاد 
التـي  الدوليـة   سـابس  جامعـة  رئيـس  ثـم 
اصبحـت جامعـة اربيـل الدوليـة عـام 2015 
المعـروف   العراقيـة  الكفـاءات  احـد  انـه 
الجامعيـة  االدارة  فـي  العمليـة  بخبرتـه 
اكتسـبها  التدريسـية  وخبرتـه  لسـنوات 
بعـد هجرتـه الـى نيوزلنـدا وأسـتمر هنـاك 
بعدهـا  عائلتـه  مـع  سـنة   16 مـن  الكثـر 
رجـع الـى موطنـه لتكـون لـه بصمتـه فـي 

االولـى  السـنة  الـى  سـيحولون  فأنهـم 
لتدريسـهم منهـاج المـادة للقسـم الـذي تـم 

اختيارهـم فيـه ولمـدة اربعـة سـنوات .
بالنسـبة لطلبتنـا العراقييـن مـن النازحيـن 
كانـوا  الذيـن  مـن  اربيـل  مدينـة  الـى 
منضوييـن فـي الدراسـة سـابقا بـأي جامعـة 
السـورية  الجنسـية  مـن  وأيضـا  محليـة 
ولهـم الرغبـة باالنضمـام للدراسـة فـي هـذه 
الوثائـق  تقديـم  الممكـن  فمـن  الجامعـة 
القسـري  نزوحهـم  تثبـت  التـي  المطلوبـة 
ليكـون لهـم اسـتثناء لدعمهـم بمصاريـف 
السـنة  منتصـف  اعلـن  كمـا  الدراسـة 
لهـؤالء  دراسـية   منحـة   75 عـن  الماضيـة 
الطلبـة  كمبـادرة اولـى مـن ادراة الجامعـة 
لتشـجيعهم علـى الدراسـة ولتهدئـة نزيـف 
مـدة  االقـل  علـى  العـراق  مـن  الهجـرة 
قـرار  عوائلنـا  عنـد  يتغيـر  لربمـا  الدراسـة 
كسـبنا  قـد  سـنكون  وبذلـك  الهجـرة 
هـذه العوائـل للحفـاظ عليهـم مـن مغـادرة 
العـراق وأيضـا خصصـت الجامعـة 15 مقعـد 
ابطـال  مـن  الشـهداء  البنـاء  كمنحـة 

بالخدمـة. والمسـتمرين  البشـمركة 
مـن خـالل لقائـي ببعـض الطلبـة الدارسـين 
ايجابيـة  ردودهـم  كانـت  الجامعـة  فـي 
مفعمة باالمل والحيوية بالدراسة في هذه 
الجامعـة لمـا لهـم مـن ايمـان بـأن جهودهـم 
سـتكون مثمرة ومسـتقبل واعد بعون الله.
اسـاتذة  توظيـف  فرصـة  الجامعـة  لـدى 
االختصاصـات  وفـق  اجانـب  او  عراقييـن 
اسـتقطاب  فـي  للجامعـة  المطلوبـة 
بالعـودة. الراغبيـن  العراقيـة  الكفـاءات 
بالنسـبة القسـام الجامعـة فأنهـا متكاملـة 
االيضـاح  لوسـائل  والتأثيـث  االقسـام 
  Smart Board Whit Board بنوعيـن  وسـبورات 
اضافـة والكومبيوتـر والخـاص بالتشـغيل 
طاقتنـا  بكامـل  مسـتعدون  االن  ونحـن 
واليـوم  الجامعـة  فـي  التدريـس  لديمومـة 
الفضـل  ويرجـع  لشـيء  بحاجـة  لسـنا 
للجهـة الممولـة مـن قبـل مجلـس اسـاقفة 
الجامعـات  وأسـناد  الفاتيـكان  فـي  رومـا 
اسـتراليا  مـن  كال  فـي  الكاثوليكيـة 
واميـركا وبذلـك فأننـا حصلنـا علـى سـمة 
ازدواج  لشهادة التخرج من جامعتنا بشعار 

وطننا العراق وبلدان العالم لدور جامعتنا 
اللقـاء  االجنبيـة  الخبـرات  بأسـتقدام 

. االنكليزيـة  وباللغـة  المحاضـرات  
رئيـس  السـيد  مـع  جولـة  لنـا  كانـت 
تدريـس  قاعـات  علـى  لالطـالع  الجامعـة 
بأحـدث  المجهـزة  والمختبـرات  الطلبـة 
وصـوت  صـورة  االيضـاح  ووسـائل  االثـاث 
اللغـة  لتعليـم  طالـب  لـكل  مفصولـة 

جـدا. حديثـة  بطـرق  االنكليزيـة 
وايضـا شـاهدت الخريطـة الموضـح عليهـا 
اقسـام وقاعـات الجامعـة وكيفيـة رسـمها 
نسـتنتج  التـي  الهندسـية  الطـرق  بأحـدث 
منها بأسـتغالل كامل المسـاحة للمرافق 
العلمية والخدمية التي تشـملها الجامعة. 
حيـث  مـن  الوصـف  كاملـة  الجامعـة 
واالقسـام  الجامعـة  ورئاسـة  االقسـام 
االداريـة فيهـا وال ينقصهـا شـيء لحسـاب 
كافـة التفاصيـل الدقيقـة فيهـا بكامـل 

الدقـة.
لكافتيريـة  زيـارة  ايضـا  لـي  كانـت  
االحتياجـات  بكامـل  المجهـزة  الجامعـة 
الترفيهيـة وشاشـة تلفـاز كبيـرة لتكـون 
االسـتراحة  فتـرة  لقضـاء  يصلـح  مـكان 

. المحاضـرات  تتخلـل  التـي 
وفي نهاية جولتي التي قضيتهــــــا في هذه 
الجامعة الفتيــــــة تبلورت لدى العديد من 
األفـكار التـي ستسـهم فـي وضــــع التعليـم 
انشـاء  تـم  مـا  إذا  العـــــــــراق  فـي  العالـي 
مختلفـــــــــــة  محافظـات  فـي  منهـا  عـددا 
الجامعــــــــــــات  هـذه  فبمثـل  العـراق  فـي 
المواصفـات  وبكامـل  المتطـورة 
السـتغاللها  والمشـتركة  المطلوبـــــــة 
الثقافيـة  االنشـطة  كافــــــــة  اقامـة  فـي 
المنظمـات  عمـل  ورش  وايضـا  والدينيـة 
والدوليـة  الحكوميـة  والمؤسسـات 
ومـكان  المـال  العراقيـة  للدولـة  سـتوفر 
االسـتضافة للمحاضريـن االجانـب لتوفـر 

فيهـا. الجامعـي  السـكن 

الكاثوليكيـة  الجامعـة  وأدارة  تأسـيس 
وبرعايـة البطريكيـة الكلدانيـة واشـراف 
مباشـر من قبل مجلس اسـاقفة الكنائس 
المبلـغ  لتخصيصهـا  رومـا  فـي  العالمـي 
المطلـوب إلنشـاء هـذا الصـرح العلمـي فـي 

العـراق.
الجامعة في تواصل مسـتمر مع الجامعات 
لتحديـث  ترعاهـا  التـي  االجنبيـة  الثالثـة 
مناهجها العلمية بموازاة ما يدرس لديهم.

الهدف من انشاء هذه الجامعة
الفتيـة  المتطـورة  الجامعـات  مـن  هـي   
افتتحـت بشـهر كانـون  االول عـام 2015 
وبعـد شـهر مـن ذلـك التاريـخ بنفـس العـام 
اعلن عن فتح باب التقديم فيها لخريجي 
االعداديـة الفـرع العلمـي واالدبـي والتجاري 
القبـول المعلنـة مركزيـا  وبنفـس شـروط 
ان  علـى  الحكوميـة  الجامعـات  لباقـي 
يكـون الطالـب خريـج الدراسـة االعداديـة 
بمعـدل 55% علـى االقـل  ويمكـن  تقديـم 

التاليـة:- لالقسـام  الطالـب 
علـم  المحاسـبة.-  الدوليـة.-  العالقـات   -
المعلومـات.-  تكنولوجيـا  االقتصـاد.- 
االنكليزيـة.-  اللغـة  الكومبيوتـر.-  علـوم 

الشـرقية. الدراسـات 

الممنوحة  والشهادة  الدراسة  سنوات 
للطالب المتخرج من هذه الجامعة

هـذه  فـي  الفعليـة  الدراسـة  سـنوات 
تعلـم  الجامعـة هـي خمسـة بضمنهـا سـنة 
اسـاس  تعتبـر  التـي  االنكليزيـة  اللغـة 
فـي  الكبيـر  الـدور  للجامعـة   ، الدراسـة 
االعتـراف الرسـمي بالشـهادة التـي سـتمنح 
اتفاقيـات  بفضـل  مسـتقبال  للمتخرجيـن 
الجامعـات  قبـل  مـن  المشـترك  التعـاون 

... بهـا  القرينـة  االجنبيـة 
تهيـأة  عاتقهـا  علـى  اليـوم  الجامعـة  تأخـذ 
الدراسـة  مـن  متمكننـا  ليكـون  الطالـب 
باللغـة االنكليزيـة  ولجميـع المـواد وذلـك 
باللغـة  صـارم  المتحـان  الطلبـة  بأخضـاع 
االنكليزية لفرزهم حسب المستوى الذي 
سيدرسـون بـه السـنة االولـى، امـا الطـالب 
الذين سـيجتازون االمتحان بدرجة النجاح 

اللوغـو لجامعتيـن امريكيـة واسـترالية اي 
  Double Degree Sertificat ما تسمى
للطالـب  تمنـح  التـي  المزدوجـة  الشـهادة 
االسـتفادة  مسـتقبال  ليتمكـن  المتخـرج 
بنفـس  العليـا  دراسـته  مواصلـة  فـي  منهـا 

. الراعيتيـن  الجامعتيـن  هاتيـن 
لحـد  اقبـال  يشـهد  لـم  قسـم  اليـوم  لدينـا 
ممـا  الشـرقية  الدراسـات  قسـم  وهـو  االن 
علـى  الضـوء  تسـليط  علينـا  سـيترتب 
مـع  الـدوري  باالجتمـاع  الموضـوع   هـذا 
خطـة  لوضـع  السـريانية  الثقافـة  مديريـة 
متكاملـة السـتقطاب شـريحة مـن طلبتنـا 
االعـزاء بعـد شـرح مـدى االسـتفادة مـن هذا 
التخصـص للحفـاظ علـى تراثنـا الشـرقي 
التدريـس  طـرق  فـي  المهـارات  وتدعيـم 

للمعلميـن. الحديثـة 

 مساعي الجامعة في دعم الطالب
ضعيفـي  مـن  طالبنـا  دعـم  الممكـن  مـن 
االحـوال الماديـة ولديهـم الرغبـة بالدراسـة 
االقسـاط  مبلـغ  بتخفيـف  بجامعتنـا  
تـم  التـي  الجامعـة  فـي  عليهـم  الدراسـية 
توزيعهـا بخمسـة دفعـات تسـهيال لحالتهـم 

الماديـة.
بالنسـبة لراتـب االسـتاذ المحاضـر لدينـا 
اسـكان  مـع  دوالر  الفـي  الـى  يصـل 
فـي  التدريسـيين  مجمـع  ضمـن  مجانـي 
اسـتالم  بصـدد  االن  ونحـن  الجامعـة  
العديـد مـن السـير الذاتيـة المقدمـة لنـا 
ايطاليـا  مـن  االجانـب  التدريسـين  مـن 
بالتدريـس  يرغبـون  وأميـركا  واسـتراليا 

الجامعـة. لـدى 
كما اننا على اسـتعداد السـتضافة كافة 
الفعاليـات  وحتـى  والنـدوات  المؤتمـرات 
تقيمهـا  التـي  االنسـانية  واالنشـطة 

المدنـي. المجتمـع  منظمـات 
لجعـل  نمهـد  اننـا  علـى  اعلـن  ان  وأود 
فـي  الثقافـات  تالقـي  محطـة  جامعتنـا 

الجامعة الكاثوليكية في عنكاوا رمز أكاديمي متطور للتعايش االنساني
سورايا - وليد يلدا متوكا 

تحقيقات
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موفق حـداد

خـالل اربعـة ايـام تحـدث معـي الكثيـر مـن 
االيزيـدي  للشـأن  والمتابعيـن  الصحفييـن 
حـول قصـة تنفيـذ طفلييـن كانـا ايزدييـن، 
االسـالمية  الديانـة  اعتنـاق  علـى  واجبـرا 
علـى نهـج داعـش وتنفيـذ عمليـة انتحاريـة 
عديـدة،  مواقـف  تلمسـت  الموصـل،  فـي 
ومـن خـالل متابعتـي للعديـد مـن صفحـات 
اعـدت،  التـي  التقاريـر  او  الفيسـبووك 
تأكدت وكما قلت في اكثر من مناسبة 
ان االبـادة مسـتمرة، والجهـود والمحـاوالت 
لتشـويه صـورة االيزيديـة مـن قبـل تنظيـم 

ومنظمـة. داعـش كبيـرة 
ايزدييـن غـدرا بهـم تنظيـم  قيـام طفلييـن 
اخريـن  مئـات  كمـا  وتعرضـوا  داعـش، 
او  الدمـاغ،  غسـيل  لعمليـات  اقرانهـم  مـن 
واالحـالم  الدينـي  العاطفـي  التجييـش 
ليكونـوا  التهيئـة  او  بالجنـة،  الموهومـة 
منـذ  داعـش  نهـج  هـو  انتحاريـة  مشـاريع 
علـى  تأكيـده  ولكـن  ظهـوره،  بدايـات 
المرحلـة  هـذه  فـي  االيزيديـة  االطفـال 

باالطفـال المسـلمين الذيـن كانـوا تحـت 
يريـد  اي  سـنوات،  ثـالث  لمـدة  سـيطرته 
القـول ان هنـاك مشـاريع انتحاريـة اخـرى، 
اليسـتطيع أحـد ان ينكـر ذلـك االمـر وهـو 
تحـدي امـام السـلطات العراقيـة قبـل غيرها 
فـي ايجـاد صيغـة او أليـة للتعامـل مـع هـذا 

. تعميـم  وليـس  وحديـة  بجديـة  الملـف 
- العملية استعرضت الكثير من االفكار 
واالراء التـي هاجمـت االيزيديـة وحاولـت ان 
تضعـه فـي خانـة المجتمـع المتهـم ، وهـذا 
مـا كان يعلنـه االيزيديـة منـذ البدايـة رغم 
المناشدات المستمرة والكثيرة لاليزيدية 
االطفـال  يجنـد  داعـش  تنظيـم  ان  مـن 
االيزيديـة ويدربهـم لكـي يكونوا مشـاريع 
هنـاك  لـم تكـن  ، كـن السـف  انتحاريـة 
تقاتـل  التـي  القـوات  مـن  ايـة خطـط ألي 
داعش ال في العراق و الفي سوريا ألحتواء 

)حريـر(. فـي  االخيـر  مثـواه  الـى  )فرنسـو( 
للشـعب  جسـيمة  خسـارة  إستشـهاده  كان 
الكوردسـتاني عامـة وللحـزب الديمقراطي 
وخسـارة  خـاص،  بشـكل  الكوردسـتاني 
والسياسـة  والرياضـة  للثقافـة  فادحـة 

كوردسـتان. فـي  واالدارة 
بعـد انتفاضـة آذار 1991 اصبـح عضـوا فـي 
برلمـان كوردسـتان ثـم محافظـا للعاصمـة 
مـن  العديـد  عملـه  خـالل  انجـز  اربيـل، 
لمدينتـه  جليلـة  خدمـات  وقـدم  المشـاريع 
مـن  بالرغـم  اهلهـا،  واحـب  احبهـا  التـي 
بسـبب  القاسـية  االقتصاديـة  الظـروف 
الحصـار العراقـي المفـروض علـى االقليـم، 
وقلـة  العـراق،  علـى  المفـروض  والدولـي 
وإحتفـظ  الماليـة.  والتخصيصـات  المـوارد 
فـي  العامليـن  مـع  صميميـة  بعالقـات 
المجالين الثقافي والرياضي عبر تشجيعه 
المسـتمر لهم وتذليل المصاعب والعراقيل 
امـام ادائهـم، وتشـييده لمبنـى قصـر الفنـون 
وإشـرافه  ذاتيـة،  وبجهـود  العاصمـة  فـي 
المباشـر علـى ترميـم وتوسـيع ملعـب االدارة 
المحليـة الـذي يحمـل اسـمه اآلن، وتهيأتـه 
الدوليـة  البطـوالت  القامـة  يصلـح  بحيـث 
الـى  إضافـة  القـدم،  كـرة  فـي  واالقليميـة 
الرياضيـة  باالسـرة  الخـاص  إهتمامـه 
التـي  المكاسـب  مـن  العديـد  وتحقيـق 

للعيـان. شـاخصة  مازالـت 
وكاتبـا  ومسـاهما  قارئـا  الشـهيد  كان 
والمـدارس  التيـارات  فـي  متميـزا  صحفيـا 
الفكريـة وأعلـن انحيـازه التـام الـى جانـب 
العدل والحقائق الراسـخة واختيار الوقوف 
بـكل  التعسـف  ومجابهـة  الظلـم  ضـد 
ونظراتـه  وطروحاتـه  آراؤه  امـا  أشـكاله. 
لـأدب والسياسـة والرياضـة فكانـت تتسـم 
بالعمق والغزارة، بحيث كان نموذجا رائعا 

بعـض  عنـد  سـنتوقف  اخـرى  معانـي  لـه 
عـن  الينفـك  انـه  تؤشـر  منهـا  المحطـات 

االيزيديـة: ابـادة  علـى  التوقـف 
- مـن خـالل هـذا االمـر يريـد تنظيم داعش 
التأكيـد علـى نهجـه فـي بذل كل الجهود 
هـي  طريقـة  وافضـل  االيزيديـة،  البـادة 
تهيئـة اطفـال االيزيديـة ليكونـوا مشـاريع 
انتحاريـة، هـو دليـل علـى انـه اليريـد لهـذا 
العـرق ان يمتـزج بيـن افـراده بـكل السـبل 
هـو  يقدمهـم كأنتحاريـون  بـل  الممكنـة 

افضـل سـبيل للتعامـل معهـم.
- قيـام تنظيـم داعـش بعمليـات غسـل دمـاغ 
القبـض  القـي  الذيـن  االيزيديـة  لالطفـال 
عليهـم وتـم خطفهـم فـي ظـروف التوصـف 
والعشـرين  الواحـد  القـرن  فـي  ونحـن 
هـي  انتحـار  مشـاريع  ليكونـوا  وتدريبهـم 
اغضبـه  قـد  داعـش  تنظيـم  ان  علـى  دليـل 
جعلـه  البـل  االيزيديـة،  وصمـود  دفـاع 
أي  يبـذل  لذلـك  العالـم  امـام  اضحوكـة 
جهد ليظهر الصورة المعاكسة اي تشويه 

ايضـا. االيزيديـة  صـورة 
ليكونـوا  االيزيديـة  االطفـال  اعـداد   -
مشـاريع انتحاريـة مـن قبـل تنظيـم داعـش 
هـو تأكيـد علـى اسـتمرار داعـش فـي نهجه 
كسـب  بعدمـا  االيزيديـة  صـورة  لتشـويه 
االيزيديـة تعاطفـا دوليـا كبيـرا واصبحـت 
يهـدد  الـذي  المشـروع  االيزيديـة  قضيـة 
وفكريـا  عسـكريا  داعـش  علـى  القضـاء 
والحقـة  متقدمـة  مراحـل  فـي  وثقافيـا 

. دوليـا  مسـتمرة 
افـكار  يواجهـون  الذيـن  انظـار  توجيـه   -
مـن  العمليـة  هـذه  الـى  داعـش  تنظيـم 
اطفـال  تجنيـد  اسـتطاع  التنظيـم  ان 
الحـال  فكيـف  اخـر  دينـي  مكـون  مـن 

في الثامن عشـر من شـباط 2001 إرتكبت 
فئـة آثمـة، جريمـة نكـراء فـي مدينـة أربيل 
حريري/عضـو  فرنسـو  فاغتالـت  اآلمنـة، 
الديمقراطـي  للحـزب  المركزيـة  اللجنـة 
الثانـي  الفـرع  مسـؤول  الكوردسـتاني 
للحـزب. ذلـك االسـتهداف للشـهيد فرنسـو 
أثـارت فـي نفـوس الكوردسـتانيين الكثيـر 
من االسـئلة التي التحمل اال جوابا واحدا 
هـذا  بحـق  أوامـره  أصـدر  الـذي  أن  وهـو: 
الشـهيد والمجـرم الـذي نفـذ تلـك العمليـة 
كانـا  اليـوم،  ذلـك  فـي  الغـادرة  الجبانـة 
وضرورتـه  فرنسـو  أهميـة  جيـدا،  يـدركان 
وسـيرته النضاليـة الناصعـة، وكانـا يعرفـان 
بأنـه مثقـف لـم يعـرف اليـأس وكاتـب جـاد 
وبتلـك  عمـالق..  وسياسـي  بـارع  وصحفـي 
أليـام،  وربمـا  لسـاعات  فرضـا  الجريمـة 
واألفئـدة  النضـرة  العقـول  علـى  الصمـت 
الشـعب،  وهـذا  الوطـن  لهـذا  المخلصـة 
أمـام  الوقـوف  يسـتطيعا  لـم  ولكنهمـا 
صـورة الشـهيد او حتـى مشـاهدة جماهيـر 
كوردسـتان الوفيـة وهـي تـودع إبنهـا البـار 

والحـد مـن اسـتمرار هـذا الموضـوع.
وصفـت  التـي  السـلبية  التعليقـات   -
االنتحارييـن مـن انهـم أيزيديـة كانـت فـي 
بعـض المواقـع تحمـل اتهـام صريـح وواضـح 
لاليزيديـة وفـي بعضهـا يريـدون ان يقولـوا 
فـي  ايضـا  االيزيديـة  هـم  هـا  انظـروا   –
صفـوف داعـش – فشـتان بيـن الحالتيـن. 
الن الكثير من البسـطاء سـيصدفون ذلك 
ويعممونـه مسـتقبال فـي تهمـة مجتمـع هـو 
داعـش  تنظيـم  لظهـور  االكبـر  الضحيـة 

االن. الـى 
الموضـوع  هـذا   – آخـرا  وليـس  اخيـرا   -
يحتمـل الكثيـر مـن المشـاكل مسـتقبال 
فليـس هنـاك رؤيـة واضحـة لـدى السـلطة 
الطريقـة  حـول  العراقيـة  االمنيـة  والقـوى 
التـي تـم فيهـا خطـف االطفـال االيزيديـة 
الدمـاغ  غسـيل  لعمليـات  واخضاعهـم 
وتهيئتهم ليكونوا مشـاريع انتحارية، وهو 
مـا يتطلـب عـدم معاملتهـم كمـا عناصـر 
قانونيـة  اليـة  وايجـاد   ، البالغيـن  داعـش 
مشـاريع  فـي  وادخالهـم  معهـم  للتعامـل 
العالج النفسـي والتأهيل المجتمعي لكي 
يعـودوا ايزدييـن انقيـاء اسـوياء - مواطنيـن 
واصبحـت  اقربائهـم  مـن  االالف  فقـدوا 
سـبايا  وامهاتهـم  شـقيقاتهم  مـن  االالف 
الــ  منـذ  داعـش  تنظيـم  قبـل  مـن  وعبيـد 
3 مـن شـهر آب اغسـطس 2014 كمـا هـو 
حـال الطفليـن الذيـن فقـدا اكثـر مـن 35 
التنظيـم،  قبضـة  فـي  ذويهـم  مـن  شـخصا 
واصبحـوا ضحيـة صـراع عقيـم نهاياتـه غير 
محكمـة  خطـط  وجـود  بغيـاب  واضحـة 
للتعامـل مـع االثـار التـي نتجـت مـن غـزوة 
والمنطقـة  خاصـة  االيزيديـة  علـى  داعـش 

عـام. بشـكل 

للشـخصية التـي تتوافـق آراؤهـا وافكارهـا 
وقناعاتهـا مـع مواقفهـا التـي اثـارت اعجـاب 
وكان  قـرب،  عـن  معـه  تعامـل  مـن  كل 
عنيـدا ضـد جميـع أنـواع الظلـم والتعصـب 
واالسـتغالل وسـمحا بسـيطا متفهمـا نبيـال 
النـاس  لوجـع  يتوجـع  المظلوميـن،  مـع 

االنسـانية. وحاجاتهـم 
كان الشـهيد يتجول بشـكل الفت للنظر 
واالسـتنتاجات  الخالصـات  أعمـاق  فـي 
الـى  الجميـع  ويدعـو  القيـم،  السـتيعاب 
الوقـوف موقـف المتأمـل الواعـي السـتيعاب 
مايمكـن  واسـتعادة  االصيلـة  القيـم 
علـى  ينطـوي  بمـا  جديـد  مـن  اسـتعادته 
وتسـهم  التعقيـد  تتجنـب  وقيـم  مضاميـن 
بشـكل فاعـل فـي تبديـد الظـالم والعتمـة 

والتاريخيـة. العلميـة  التحليـالت  وفـق 
فـي  يكـون  ان  اختـار  فرنسـو  الشـهيد 
حياتـه مقاتـال صلبـا صامـدا فـي الخطـوط 
الكـورد  أعـداء  مـع  للمواجهـة  األماميـة 
وكوردسـتان، لذلك تحولت مراسـيم عزائه 
الـى كرنفـال جماهيـري واسـع شـارك فيهـا 
حبـا  مواطـن،  مليـون  نصـف  مـن  اكثـر 

لـه. ووفـاء 
الكورديـة  المكتبـة  الشـهيد  أثـرى 
بالعديـد مـن الكتـب والمقـاالت التي تعنى 
الحاضـر المسـتند علـى المبـادىء والقيـم 
االنسانية االصيلة، وكان يتعقب االحداث 
يثيـر  الـذي  المتنـور  الصحفـي  النـه كان 
للحريـات  االنتصـار  اتجـاه  فـي  الحـراك 
علـى  احـد  محاسـبة  واليحـاول  االعالميـة 
رأيـه، وفـي سـجل حياتـه الحافـل بالمجـد 
وسـيرته الذاتية وارتباطه بصناعة االحداث 
نجـده المثـال العظيـم للبطولة والتضحية، 
وعنـد وضـع الحـدث المأسـاوي الـذي أودى 
بـان  نالحـظ  التاريـخ،  ميـزان  فـي  بحياتـه 
واالعتـزاز  التقديـر  يسـتحق كل  الشـهيد 
ونفهـم مـن خـالل ذلـك بأن الماضي متصل 
الواقـع  مـع  نتعامـل  والننـا  بالمسـتقبل.. 
وحاجاتـه لتنفيـذ مافـي اذهاننـا فإننا ندرك 
التـي  الشـهادة  نحـو  والتطلعـات  الرغبـات 
ذكـرى  فـي  التضحيـة.  رمـوز  اسـمى  هـي 
واخالصـه  وفـاءه  نسـتذكر  إستشـهاده 
للنهـج الـذي سـار عليـه دون أن يحيـد عنـه 

واحـدة. للحظـة 

   في ذكرى إستشهــاد حريــري..
نستذكر وفاءه واخالصــه للنهــج الذي سار عليــه

- قيام تنظيم داعش بعمليات غسل 
الذين  االيزيدية  لالطفال  دماغ 

القي القبض عليهم

وصفت  التي  السلبية  التعليقات   -
االنتحاريين من انهم أيزيدية كانت 
اتهام  تحمل  المواقع  بعض  في 

صريح وواضح لاليزيدية

,,

,,

انتحاريو داعش الجدد محاولة اخرى لتشويه صورة االيزيدية

اراء

رغـم أن االدخنـة والنيـران مـا زالـت تمـأ 
سـماء بلداتنـا المحـررة مـن قبضـة تنظيـم 
زلنـا  ومـا  االرهابـي  االسـالمية  الدولـة 
الفـرح  ابتسـامة  مالمـح  رسـم  بدايـة  فـي 
بأمـل العـودة إلـى الديـار ومخيلتنـا تزخـر 
شـوقا  ترتجـف  وقلوبنـا  الملونـة  بالصـور 
وباطنايـا  بغديـدا  فـي  األحبـة  لقيـا  إلـى 
وتلسـقف وأديرتنـا المقدسـة فقـد فوجئنـا 
) والحقيقـة أن المفاجـأة كانـت متوقعـة 
لـدى الكثيـر منـا ( أقـول فوجئنـا بدبيـب 
خـالف بيـن أبنـاء شـعبنا تصاعـدت وتيرتـه 
إلـى حـد رفـع السـالح بوجـه بعضنـا البعض 
وهناك احتمال كبير أن تصل األمور إلى 
مـا تحمـد عقبـاه فـي ظـل غيـاب الحكمـة 
منطـق  علـى  التباهـي  منطـق  وتغليـب 
تتطلـب  مرحلـة  فـي  والتعـاون  التسـامح 
كل الجهود الخيرة للملمة الجراح وفتح 
صفحـة جديـدة تصـب فـي اتجـاه إعـادة مـا 
الثقـة  وإعـادة  الهمجيـة  العصابـات  دمرتـه 
لبعضنـا والتفكيـر جديـا فـي قـادم األيـام 
إمتـدت  مـن نكبـة  بنـا  لمـا حـل  إحتـرازا 
أكثـر مـن عاميـن ونصـف عانى فيها أهلنا 
مـا عانـوه مـن شـظف عيـش وضياع وتشـتت 
برحيـل عشـرات  بشـرية التعـوض  وخسـارة 
المجهـول  باتجـاه  أبنائنـا  مـن  القوافـل 
األمـر  بالمخاطـر  محفوفـة  هجـرة  فـي 
أرضنـا  علـى  وجودنـا  ظهـر  قصـم  الـذي 
بـزوال  يهـدد  حـد  إلـى  أعدادنـا  بتناقـص 
أمورنـا  ونتـدارس  نلتفـت  لـم  إن  وجودنـا 
القضـاء  يغرننـا  وال  نيـة،  وصفـاء  بجديـة 
علـى تنظيـم الدولـة االسـالمية والنـوم فـي 
أن  البـد  والسـنوات  األيـام  فقـادم  العسـل 
بمسـميات جديـدة  أخـرى  تنظيمـات  يفـرز 
لهـا فكـر واحـد بوجـوه عديـدة مختلفـة، 
كيـف ال وقـد أثبتـت النكبـة األخيـرة أن 
شـعبنا المسـيحي غيـر قـادر )واألصـح أنـه 
اليريـد( الدفـاع عـن نفسـه السـباب نعرفهـا 
علـى  سـنبقى  متـى  إلـى  ولكـن  جميعـا 
هـذه الحالـة مـن االتـكال علـى الغيـر فـي 
حمايـة أعراضنـا وأبنائنـا وبناتنا وأمالكنا 
وأموالنا؟ ما تسـرب قبل أيام من مناوشـات 
بين فصائل شـبابية من أبنائنا كاد يصل 
المزيـد  إلـى  ويـؤدي  المسـلح  النـزاع  حـد 
أمـر مؤسـف  البشـرية بيننـا  مـن الخسـارة 
ومؤلـم جـدا وإن كان أبناؤنـا بهـذه الجـرأة 
فلمـاذا  البعـض  بعضهـم  لقتـل  واالنفـالت 
بوجـه  سـالحهم  واليرفعـون  يرفعـوا  لـم 
المجرميـن السـفاحين مـن أعضـاء تنظيـم 
الدولـة الذيـن سـلبونا كل مـا نملـك مـن 
مادة وقتلوا كل آمالنا وأحالمنا  بالعيش 
بكرامـة فـي وطننـا وعلـى أرض أجدادنـا ؟ 
مـن المعيـب جـدا أن نوجـه فوهـات بنادقنـا 
إلـى بعضنـا بينمـا الفخـر كل الفخـر أن 
تكـون أسـلحتنا عالجـا للقضـاء علـى مـن 
انتهـك كنائسـنا وأحـرق بيوتنـا وسـرق مـا 
جمعنـاه بعـرق الجبيـن وتوارثنـاه مـن االباء 
واألجـداد ، مـن هنـا فـال بـد للحكمـة أن 
تكـون حاضـرة وبقـوة لترشـدنا إلـى جـادة 
الصـواب وتوحـد صفوفنـا لتكبـر البسـمة 
ومـدارس  أسـواق  ولتزدهـر  الوجـوه  علـى 
وشـوارع وكنائـس بلداتنـا ولتعـود المحبـة 
واحـدة،  خيمـة  تحـت  لتجمعنـا  الصافيـة 
تعالـوا لنطـوي صفحـة الخالفـات ولنقترب 
مـن بعضنـا فـي خطـوة مـن هـذا الجانـب 
تقابلهـا خطـوة مـن الجانـب اآلخـر ولنترك 
كفيـل  فهـو  للزمـن  البسـيطة  الخالفـات 
بحلهـا وإذابتهـا لنبـدأ مشـوار حيـاة جديـدة 
متجددة بدون ضغينة وال حقد بل بمحبة 
التسـامح شـعارا متحققـا  وسـالم وليكـن 
لـه  المسـيح  السـيد  أوصـى  كمـا  بيننـا 
المجـد بالغفـران لـأخ الـذي يخطـئ إلينـا 
سـبع  مـرة  سـبعين  بـل  مـرات  سـبع  ال   (:

مـرات ( .

الخالف
 المسيحي-المسيحي

بقلم: خضر دوملي
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ًداِعش ٌيٍلى َىل ًدًىا 
 دمٌيكً ا َبينًَةن !!!

 

  
 شًلًما عَليكُون ...

ًداِعشششش َىشششى ٌيٍلشششى َبيًنشششَةن ََىشششى ً شششِيش َبيًنشششَةن      
دمٌيكً شششا َِبشششش ًاِعشششش اٌيَمشششَ دًبدشششٌ ! ََىشششى ًىشششَش   

مًبششةً ا دَرششىمِلش  ُى مىٌيًمنششًةا َدششٌش ًٌيًشششا    ٌيشششًل
ًًٌٌَ ا َيُوًدًعششا ًبششَةا   مَطَكسششًةا د ششوٌ  ًاًيا دَمششىد

ددشششٌواًًاا دَدششششًةا دًٌينشششويا َدشششٌش ًٌيًششششا بِشششش         
ًموبششششًشًٌوًًٌَ ا َامٌيًنيششششًةا  َدَمششششَ   4102ًداِعششششش 

 شششششٌوًاًياو َمرشششششٌوِوىً ُى ً شششششويى َدشششششٌش رًمشششششا   
ًًًنا َب ًطًلششششا     شٌوًاٍ شششششَشا َممششششمًعٍنا َِمَنيششششً 

ًًًنشششا   ًَمشششٌ  ايٌ  ََ ٍلشششى َعَمشششَ بشششِشًما َوىٌيشششًىا   
  َدر ىٍ شششى ًاً ًىشششَ ًٌيًششششا ِششششًمنٍَا     َةا ِوطَلشششًَبششش

ًًٌََن  شششششٌوايًًيةً ا  د شششششُواًدٍنا ٌٍَْودٍَشششششا دًمششششششَشةً 
ٌَاًيشششا 0111، مٍسيًلشششا  0101َِمَنيشششً    شششي و   ، ؤ

وََميَ شششششششًًٌا  4101، ًمششششششىًٌو دشششششششٌوًَ بًٌا 0191
ٌَُ   4109دًداِعششششش  ًرششششةٍَا د ششششٌوًاٍيا   .َمَر ششششى

 بِ طًلششا بشششًما َوىٌيششًىا  اِلَمششة و ً يشششٌوُ  ًىششَش    
   َبًىششششو  ًًًًٌٌٌََبششششٌوًًٌ ا َا ٌيششششىًًٌا   ََىششششى ًىشششششَ 

ًًشششششا د  شششششٌوًاًياو  15ِمنًيًنشششششا عٌرٌيشششششًىا    و دٍِْليُو
فٌواً شششا بََ رشششة ٌبَلَ ً شششويى َعشششل ًموبشششًشًٌوًًٌ ا  د

َ ششَ َدششٌش َ ششٌرًىا َدششٌش  ٌىًوا دايش َشششٌنًةا َدشششًًٌا اٌيششة  
ًَنً ًيششا َاًبششا   ، ا دعششىَ َدَدعششَىُ  ِاً ششا ً شش   ًٌيًشششا ًا

ًٍَ شششششششششا ِاَ شششششششششَ دَرشششششششششِةًٌَُدٍلى بششششششششششٌواًًاا 
ََبَىيًمنشششششٌوًًٌ ا ٌَيٍلششششششى ًاًدا ًٌيًشششششششا ددًعششششششىًًٌا  
ًًٌََن ًَبشششَةَيَ بَشششششًةا دًٌينشششويا   ًًششششَشة  َولٌو شششًةا 

 ًداِعششششو ، رَطلشششَرُ     ئُى رفٌيششششًةا بَيشششش د ٌيششششًل
ٌَمشششةَ ن ََعَمشششَ      ِمشششَ رشششل ٌٍَْرشششٍما َِمششششَةاً نٍَا دا

ًًيٍَ  ََمشششششششٌينًيٍَا َ يًًٌسششششششيٍَا   ششششششٌوًاًيا ًًٌَدٌيششششششةً  ا 
ََرنٌوشششششيًيٍَا ددًىوًيششششا ًىششششٍشا َشششششٌنًةا   ًٍششششا  َمٌواًد
ًَ ًشششششا ََ ٌ ششششًىا     ًَُدششششا َ ِمنك ششششُون ََعمك ششششُون بى
َِ ًرشششا َدشششٌش َبشششَامٌينٌوًًٌ ا َششششٌوٌبً ًنا َدٌوً شششًيا   
َِاُدمشششٌوًًٌ ا َدٌوًبشششا ًَاَيشششٌوًًٌ ا ِمطشششل دٌوًيششششًٌا  

ِمششَ َوششٌش   ًٌٍديششة  َدششٌش ِشششًما دٌيٍلششى ًوششٌشَمَ َِمششَنَ    
ًًششا     ًٌَد و ِشششٍنا)   ششٌوًاًياو ، ََىششى ًىششَش     4111ِبششش  

ٌَمشششششَةن   ًٌٌََن ًٌََششششششدٌيَةن َا ِششششششَمَ ٌيٍلشششششى اٌيشششششة 
ًًٌََديششششششَةن ََ ششششششفًىيٌوًٌَن َِ ًشششششششَنَ ََمششششششة َ َيَ  
ََعًيششششششششششششَشَشن ََمدًخًشششششششششششٌوًٌَن  دَديشششششششششششٌوًٌَن   

ًما درَمفِلَخخٍلششى بك ششل يششُو  ،  ششٌوًاًيا ٌيٍلششى ِششش     
ٌَمششششَةن  ًًششششا مشششششٌيدًًٌَدٌيششششَةن َا ََبدٌودًا خًيًةا ، 

دَاً ًىشششششا ًمىًيشششششا دَدعشششششىٌو رَليشششششً ًًًًٌٌٌَبشششششششٍَا   
ََمششمدً ٍنا بًىششٍشا َشششٌنًةا  ًًٌَىوًيششا مرٌوَار ششًةا     
َملٌيششششةً ا َشششششيًنا َشششششًلًما َدًعششششىًًٌا د ششششٌوًاٍيا  
بك ششششل اٌيً ششششًىا َِىشششششًاا َوٌوً ًسششششا َشششششٌوٌبًخا     
ًًٌٌَ ا .َر شششششل َششششششٌنًةا ََعَمشششششَ  شششششٌوًاًيا      ٍَدشششششاا

ََ بىٌيكً شششا ََاًٌ َان عٌيشششًىر َرٌواِد شششًةن   بشششَشًطرًٌةًٌا 
بك ششششششل دٌوًيشششششششًٌا ًَاَيششششششٌوًًٌ ا َِ ىُدششششششٌوًًٌ ا ...    

 َ ٌوشٌون بَشيًنا.

 

ًً ًًا أ َ ا دًٌودًًما ََديٍَا َمَ َدمَىيِمِا
 ًَاِ َ منٌوًٌ  ًٌيٍخا . بٌ 

   ٌَ ًَيًخا  ًدًل  َىٌرٍلى ًمىًيا ًٌَوىى
ًِ  ِاٍ ى.  َامٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 ا

ٌَمَةو  ٍدل  ِمشَةاً نٍَا در ل ِاَمًوًٌ ًا رًردٌ  ا
 مًطفٌيًلا 

ِر  َبىىٌو بًُِما َبَ ىًٌ ًا ٍَْيَن  دٌبًخا  
 رَدٌرشٌيًلا 

ًٌٌَ ًا  ًَ ا َشٌر ٌ   ٌَمة ٌو دًدٍيا ٍباا بَنَ  ا
 ٍْوِوطىًا  َا ٌيىًا 

ا ِشَم  رىًٍبا  َِشِمَ ِمَ ًىًش   رَىدشٌ  ًًٌا ًوًم
 ًٌٌبٌيىًا 

ٌَمَةن  ِسٌرىًا ِر     ََادَنَ ِمشَةاً نٍَا دَيَ ا
 َمطفٌيًلا 

ٌَ َيا دَر   ِر  ٍمخىٌيٍلى ِدًما دَعَمَ  ٍبية   
 ٍَْنٌريًلا

ًٍَا  ِر  َمىىٌيًلُى ََمكِفنٌيًلُى  ََمًيا شُخة
 رَمشٌيًلا

ََبٍليل دً ا َبىًوا رشٌر ٌيًلُى ًَاًٌو ٍبية َ 
 بىٌيىًا  رٍلى

ًٌٌََن دَر  ُدني ٌيًلُى ََاًٌ َان بِشًما ِر   ٍداا
 َمسك يًلا

َِرَامىٌو َو   ًًٌََن دلٌيٍ ا   رل ًٌَاٍعا بَفةَ 
 عًليمٍَا َاًٌ اٌو رَشٌر ٌيٍلى 

ٌَمَةن ِر   ًا   ِمَ ىًَ ٍَْرٍَا دًٌََدٌية ًا ًاًٌو ا
 ُدىٌبٌيًلا 

َُ ًٌََو رٍلى ًعلًما ِر  مطدٌيًلا   بًكى

 شبط
 

ََُم    َؤً ًوًٌََو َُدزاَ    رٌوا ٌ  شِر َل  ؤ
 َشفٌيًىا

 َعًما  شٌيًطا رًىُدش َبة اٌو َبمىًٌ  كٌيىًا

ًًا ٍ ى ًِفى ُور ُون َوط ً ا  ِاديٌو  َيوًما ِعًش
 َ دعٌيةَُن 

ٌَ ًٌَشدٌيَةن رِملًُى  ًٌٌَ ًا طُوًيا دَدبٌيًلا ا ٍداا
 أرٌومًةا

ٌرَشا ًًٌا ًشا َع  ََيٌرًشا وطٌيًلا   ٌيََعمًَ بَي
 ًمٍيا ًٌور 

ش ِمَن  رَل  رًخشٌىوٌيَلَ ِمسٍكنٍَا ََاًٌ َان ِب
 َعةٌيًىا

زَ َ َبيَن  ِاَمًوًٌ ًا َيًما رَرلًدا َاًبا مرٌواِب
 َ عُواًا 

ًًٌَ ًا  ِ بةُدٌوًم شَلَ ٍِْخًكا ا در ل َاًٌ ًا
 ََ مًحٍيا 

  ًيا َِ َرَ ًٌٌبٌيىًا دٍُيَلَ ِا

ٌَ َاًٌ َان د     ِر شًلشٍَا ًارً ا َشًلشٍَا ًًًٌما دز
 ًلى ...ًدىٌبٌي

ًٌٌَ ًا علٌو   ًيا بٌيًشا  مِسيٍلى ريٌىوًا َ ىش
 ًرفُوًاا

ٌَ   ًمىًيا ً ا  ٌَايًٌا بىًاًدا بًاَاا ُدطٌية  ؤ
 ًمٍشاٍ ى 

ُدًلفًضا ِ ًرا درٌواِد ًةن َبمًرا دمًسا ِر  
 ًمُخٌيًلُى 

 ِفىًما د ٌيُفو ٍرا ٍَا رًرك ٌ  مٌ  اٌيٍرا دً ا 
 ًدٍرريا 

ا ٌو   بِ شيٌوًٌ ًا دٍمية ًٌ ًَ ا ًمىًيا ًمخٍُ
 ىًويا ٌو   َوٌرىًا 

 رًملى شةَُر ًيا َبى َ ًطًنا ِشمشٌو   ٍٍْناً ُى 

ًٌٌَ ى َمَ اٌيٍرا اٌيٍشى  َعَمَ شٌوِااٍ ى بَنفى
 ًاايً ُى 

ٌَن دٌيشٍَا ِمَ ًمٌ   بَاوًلةى بًفيشٌية
ًًا  ٌَن ًعو  بَطلرٌية

ٌَاًدا ر  ًاٍداً ُى ًٍشا ُور ُون  َؤ ًد و ًَاىو ا
 ًرفُواًا 

ًِشا ُور ُون ًما عٌينى دزياىل َعَمَ رلى 
 ىوىل  فريًا 

 رل ُدش ِااًيا باٌيشىُخٌرلى  بسًفىًا دَمطًيا 

ًًا در لىَ   مكل ؤًٍ   ًرفُواًا ....                ِعًش

    

 

َمِي ˇ

اً كًم ˇ

ˇدًااٍبيل

  

داعش ما زال نائما بيننا 

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 

 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

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًداِعش ٌيٍلى َىل ًدًىا 
 دمٌيكً ا َبينًَةن !!!

 

  
 شًلًما عَليكُون ...

ًداِعشششش َىشششى ٌيٍلشششى َبيًنشششَةن ََىشششى ً شششِيش َبيًنشششَةن       
دمٌيكً شششا َِبشششش ًاِعشششش اٌيَمشششَ دًبدشششٌ ! ََىشششى ًىشششَش    

مًبششةً ا دَرششىمِلش  ُى مىٌيًمنششًةا َدششٌش ًٌيًشششا    ٌيشششًل
ًًٌٌَ ا َيُوًدًعششا ًبششَةا   مَطَكسششًةا د ششوٌ  ًاًيا دَمششىد

ددشششٌواًًاا دَدششششًةا دًٌينشششويا َدشششٌش ًٌيًششششا بِشششش         
ًموبششششًشًٌوًًٌَ ا َامٌيًنيششششًةا  َدَمششششَ   4102ًداِعششششش 

 شششششٌوًاًياو َمرشششششٌوِوىً ُى ً شششششويى َدشششششٌش رًمشششششا    
ًًًنا َب ًطًلششششا     شٌوًاٍ شششششَشا َممششششمًعٍنا َِمَنيششششً 

ًًًنشششا   ًَمشششٌ  ايٌ   ََ ٍلشششى َعَمشششَ بشششِشًما َوىٌيشششًىا   
  َدر ىٍ شششى ًاً ًىشششَ ًٌيًششششا ِششششًمنٍَا     َةا ِوطَلشششًَبششش

ًًٌََن  شششششٌوايًًيةً ا  د شششششُواًدٍنا ٌٍَْودٍَشششششا دًمششششششَشةً 
ٌَاًيشششا 0111، مٍسيًلشششا  0101َِمَنيشششً    شششي و   ، ؤ

وََميَ شششششششًًٌا  4101، ًمششششششىًٌو دشششششششٌوًَ بًٌا 0191
ٌَُ   4109دًداِعششششش  ًرششششةٍَا د ششششٌوًاٍيا   .َمَر ششششى

 بِ طًلششا بشششًما َوىٌيششًىا  اِلَمششة و ً يشششٌوُ  ًىششَش    
   َبًىششششو  ًًًًٌٌٌََبششششٌوًًٌ ا َا ٌيششششىًًٌا   ََىششششى ًىشششششَ  

ًًشششششا د  شششششٌوًاًياو  15ِمنًيًنشششششا عٌرٌيشششششًىا    و دٍِْليُو
فٌواً شششا بََ رشششة ٌبَلَ ً شششويى َعشششل ًموبشششًشًٌوًًٌ ا  د

َ ششَ َدششٌش َ ششٌرًىا َدششٌش  ٌىًوا دايش َشششٌنًةا َدشششًًٌا اٌيششة  
ًَنً ًيششا َاًبششا   ، ا دعششىَ َدَدعششَىُ  ِاً ششا ً شش   ًٌيًشششا ًا

ََبَىيًمنششٌوًًٌ ا     ًٍَ ششا ِاَ ششَ دَةششِةًٌَُدٍلى بشششٌواًًاا 
ٌَيٍلشششششششى ًاًدا ًٌيًششششششششا ددًعشششششششىًًٌا َولٌو شششششششًةا    

ًًٌََن ًَبشششَةَيَ بَشششششًةا دًٌينشششويا د ٌيششششلً   ُى ًًششششَشة 
 ًداِعششششو ، رَطلشششَرُ  ِمشششَ رشششل      ئرفٌيششششًةا بَيشششش 

ٌَمششششةَ ن ََعَمششششَ  ششششٌوًاًيا  ٌٍَْرششششٍما َِمشششششَةاً نٍَا دا
ًًيٍَ ًٍشششششا  ًًٌَدٌيشششششةً  ََمششششششٌينًيٍَا َ يًًٌسشششششيٍَا َمٌواًد ا 

ََرنٌوششششششيًيٍَا ددًىوًيشششششا ًىشششششٍشا َششششششٌنًةا ِمنك شششششُون   
ًَ ًششششا ََ ٌبشششًىا َِ ًرشششا َدشششٌش   ًَُدشششا َ ََعمك شششُون بى
َبشششَامٌينٌوًًٌ ا َششششٌوٌبً ًنا َدٌوً شششًيا َااُدمشششٌوًًٌ ا    
َدٌوًبششا ًَاَيششٌوًًٌ ا ِمطشششل دٌوًيشششًٌا ًٌٍديششة  َدشششٌش     

ًًششا    ِشششمًا دٌيٍلششى ًوششٌشَمَ َِمششَنَ   ًٌَد ِمششَ َوششٌشش ِبششش  
و ِششششٍناس   شششٌوًاًياو ، ََىشششى ًىشششَش   ِششششَمَ ٌيٍلشششى   4111

ٌَمششششششَةن ًًٌََديششششششَةن  ًٌٌََن ًٌََشششششششدٌيَةن َا اٌيششششششة 
ََعًيششششششششَشَشن   ََ شششششششفًىيٌوًٌَن َِ ًششششششششَنَ ََمشششششششة َ َيَ 
ََمدرًبًششششٌوًٌَن  دَديششششٌوًٌَن درَمفِلَككٍلششششى بك ششششل  

ٌَمشششَةن يشششُوش ،  شششٌوًاًيا ٌيٍلشششى ِشششش مًا دًًٌَدٌيشششَةن َا
ًًششششششا دَاً ًىششششششا ًمىًيششششششا  مشششششششٌي ََبدٌودًا كًيًةا ، 

دَدعششششىٌو رَليششششً ًًًًٌٌٌَبششششششٍَا ََمششششمدً ٍنا بًىششششٍشا 
َشششششٌنًةا  ًًٌَىوًيششششا مرٌوَار ششششًةا َملٌيششششةً ا َشششششيًنا 
َششششششًلًما َدًعشششششىًًٌا د شششششٌوًاٍيا بك شششششل اٌيً شششششًىا  
ًًٌٌَ ا .َر شششل    َىاششششًاا َوٌوً ًسشششا َششششٌوٌبًكا ٍَدشششاا

ََ بىٌيكً شششششا َششششششٌنًةا ََعَمشششششَ  شششششٌوًاًيا بشششششَشًطرًٌةًٌا 
ََاًٌ َان عٌيششششششًىر َرٌواِد ششششششًةن بك ششششششل دٌوًيشششششششًٌا  

 ًَاَيٌوًًٌ ا َِ ىُدٌوًًٌ ا ... َ ٌوشٌون بَشيًنا.

 

ًً ًًا أ َ ا دًٌودًًما ََديٍَا َمَ َدمَىيِمِا
 ًَاِ َ منٌوًٌ  ًٌيٍكا . بٌ 

   ٌَ ًَيًكا  ًدًل  َىٌرٍلى ًمىًيا ًٌَوىى
ًِ  ِاٍ ى.  َامٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

  ما سوريياسوريا: طويٌبا / سيو

بيششششُوش دًًٌمَندَسششششى ِمششششَ َيىدًششششا دشششششرٌَ    
 و  ٌيششششششٍلى وطٌيًلشششششا  ، بشششششا 4110   َششششششٌنًةا

ًِسشششششًطا     َىًسشششششٌو َدىٌيشششششىٌو و بَيشششششٌش   ًاٌٍُْو
 ََبسشششششٌواًدًناََاىٌيرًًٌيشششششا ًًٌٌٍِْمشششششا بٌيًششششششًيا 

ًًا  ًك يًلششششششا  ٌٍَْودًششششششا  ًششششششو  ََمسششششششِ ًش
َىشششًشًما  َ شششىشًا  اٌيٌىشششوًا، مشٌيٌنشششًةا دَااٍبيشششل

ًًيششششششششششًةا دٍَْرًششششششششششا د ششششششششششٌيدًةا  ٌَ ِونطى
ًًًيا  َِمشششششَةاً ًنا    دٌيمُووًىًطيًششششا رٌواِد ششششًة
دِ ىعًششششا ًٌَاًيًنششششا دٍَْرًششششا َاٌيٌىششششوًا َدششششٌش     
ًًيًششششششا َرشششششششٌيىًا  َُبًٌا مىٌيششششششىًا ٍَِْليُو ًرششششششة 

َُيًششا َ يًٌسًششًيا َابًششا    ًٌٌٍَى  ًَبى َاٌيِلششى َ ششىش
ًًا َابًششششششا  دَعمًششششششا درٌواِد ششششششًةن   دٌو ششششششًى

ًًًيشششا َدًٍَْرشششا د  ٌيمُووًىًطًيشششا بِا شششٍكيًما ًًٍْو
ًًًيا  بِا شششششششششٍكيًما دٌيًلًنًيشششششششششا  رٌواِد شششششششششًة

ًٌٌَ ًا ََاًٌ  ٌيطششٌوًٌ ًا       ًَششىد ًًا َابًششا  َدٌو ششًى
َ ُو ٌيطٌيً يششششششًةا  َمششششششَشبًىًٌوًٌ ًا   ًششششششو 

، ًَبشششششَةا ًَفشششششىًًٌا ِاوٍليًمشششششا درٌواِد شششششًةن 
 ٌيششششٍلى َىشششًشًما   ، اُؤؤاو  0110دًادًٌا َششششٌنًةا   

ًًَ درٌواِد شششًةن  ًَبشششَةا  ٌيششششٍلى    ًششو َ شششى
ىاوَ ىرًيشششششششا  دًاااششششششششكً يًةا د  َااٍبيشششششششلو ،  
ََمًششششششوًًٌ ًنا   ًَُيشششششا مىٌيشششششىًا  َاٌيٌىشششششوًا ًوى
ًًا َ اٌيشششششششش ًا  ًِسششششششششًطا َِم َىبششششششششةً  ًَاٌٍُْو
ََعششششٌيًنا ََىشششى ًىشششَش    ٌيششششٍلى َدشششٌش اامششش ًا    

 دسىدا ) ٌفرنسو خريري(بدوٌكرا دسىدوٌةا 
 

ًًًيا َ ٌيشششششششششَليً دٌواًوٍنششششششششا     رٌواِد ششششششششًة
ل و َعششششششٌشٍعادًا ٌويًششششششٍاى َدششششششٌش   َرىًٌيرًٌششششششدب

ٌوًٌِ لٌىُون رنٌوششششًيًيا  ََعمًمًيشششا  َاًبشششا   مشششش 
َ لٍبشششششا  111،111ً شششششويى  ِبشششششش َا  ِمشششششَ   

، دٌوًبشششششا َااُدمشششششٌوًٌ ًا ً شششششويى  دِمليشششششُونو
ًِسشششًطا مششششٌيًكًيا  ًٌَيًلشششًوًٌ ًا   َاٌيٌىشششوًا ًاٌٍْو
دِ ششششششششششَمىًٍْا  بششششششششششٌوًاًيا  َدعَسشششششششششىًًٌا  

اًا َدعَرششششى  ََدششششٌش ِمششششَ  ًةا  ِمششششَ ًدِدشششششةٌيًني

َدٌرششٍما  َِ ويٍَششا  َوششمٌيٍرا  دَاَاًبنًششا  َايشًششا    
ََمششششة ًَمًيا     ًًًيا وٌواًدًيشششا مًنًكشششا  ًٌَششششدٌيةً 
ََمً وًينًششا   َمًلششا مٌوؤَطف ًششا دٍبيششة  َبَىً ًششٌ    

ٌَُ  مىُومنششششٌوًٌٍى  و َبىًششششَ َيومًششششا بشششششرَ ى
ًٍى  شًاشًششششا داُدشششششٍلى ِاَ يششششً ،    َعٌوىششششًش

، ٍةى   َدىٌيشششششى و َ ٌيششششششٍلى وٌرٌيشششششىًا مًبششششش 
ًٌَدشششششة ًا دَ شششششىشٍَا   ششششششٌوٌبًكا َاٌيً شششششىًا  م

 دَعَمَ  ٌوًاًيا  َوٌوادًًٌيا َعٌيىًًوًيا ..

 

َميا ˇ

اً كًم ˇ

ˇدًااٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  
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ًداِعش ٌيٍلى َىل ًدًىا 
 دمٌيكً ا َبينًَةن !!!

 

  
 شًلًما عَليكُون ...

ًداِعشششش َىشششى ٌيٍلشششى َبيًنشششَةن ََىشششى ً شششِيش َبيًنشششَةن       
دمٌيكً شششا َِبشششش ًاِعشششش اٌيَمشششَ دًبدشششٌ ! ََىشششى ًىشششَش    

مًبششةً ا دَرششىمِلش  ُى مىٌيًمنششًةا َدششٌش ًٌيًشششا    ٌيشششًل
ًًٌٌَ ا َيُوًدًعششا ًبششَةا   مَطَكسششًةا د ششوٌ  ًاًيا دَمششىد

ددشششٌواًًاا دَدششششًةا دًٌينشششويا َدشششٌش ًٌيًششششا بِشششش         
ًموبششششًشًٌوًًٌَ ا َامٌيًنيششششًةا  َدَمششششَ   4102ًداِعششششش 

 شششششٌوًاًياو َمرشششششٌوِوىً ُى ً شششششويى َدشششششٌش رًمشششششا    
ًًًنا َب ًطًلششششا     شٌوًاٍ شششششَشا َممششششمًعٍنا َِمَنيششششً 

ًًًنشششا   ًَمشششٌ  ايٌ   ََ ٍلشششى َعَمشششَ بشششِشًما َوىٌيشششًىا   
  َدر ىٍ شششى ًاً ًىشششَ ًٌيًششششا ِششششًمنٍَا     َةا ِوطَلشششًَبششش

ًًٌََن  شششششٌوايًًيةً ا  د شششششُواًدٍنا ٌٍَْودٍَشششششا دًمششششششَشةً 
ٌَاًيشششا 0111، مٍسيًلشششا  0101َِمَنيشششً    شششي و   ، ؤ

وََميَ شششششششًًٌا  4101، ًمششششششىًٌو دشششششششٌوًَ بًٌا 0191
ٌَُ   4109دًداِعششششش  ًرششششةٍَا د ششششٌوًاٍيا   .َمَر ششششى

 بِ طًلششا بشششًما َوىٌيششًىا  اِلَمششة و ً يشششٌوُ  ًىششَش    
   َبًىششششو  ًًًًٌٌٌََبششششٌوًًٌ ا َا ٌيششششىًًٌا   ََىششششى ًىشششششَ  

ًًشششششا د  شششششٌوًاًياو  15ِمنًيًنشششششا عٌرٌيشششششًىا    و دٍِْليُو
فٌواً شششا بََ رشششة ٌبَلَ ً شششويى َعشششل ًموبشششًشًٌوًًٌ ا  د

َ ششَ َدششٌش َ ششٌرًىا َدششٌش  ٌىًوا دايش َشششٌنًةا َدشششًًٌا اٌيششة  
ًَنً ًيششا َاًبششا   ، ا دعششىَ َدَدعششَىُ  ِاً ششا ً شش   ًٌيًشششا ًا

ََبَىيًمنششٌوًًٌ ا     ًٍَ ششا ِاَ ششَ دَةششِةًٌَُدٍلى بشششٌواًًاا 
ٌَيٍلشششششششى ًاًدا ًٌيًششششششششا ددًعشششششششىًًٌا َولٌو شششششششًةا    

ًًٌََن ًَبشششَةَيَ بَشششششًةا دًٌينشششويا د ٌيششششلً   ُى ًًششششَشة 
 ًداِعششششو ، رَطلشششَرُ  ِمشششَ رشششل      ئرفٌيششششًةا بَيشششش 

ٌَمششششةَ ن ََعَمششششَ  ششششٌوًاًيا  ٌٍَْرششششٍما َِمشششششَةاً نٍَا دا
ًًيٍَ ًٍشششششا  ًًٌَدٌيشششششةً  ََمششششششٌينًيٍَا َ يًًٌسشششششيٍَا َمٌواًد ا 

ََرنٌوششششششيًيٍَا ددًىوًيشششششا ًىشششششٍشا َششششششٌنًةا ِمنك شششششُون   
ًَ ًششششا ََ ٌبشششًىا َِ ًرشششا َدشششٌش   ًَُدشششا َ ََعمك شششُون بى
َبشششَامٌينٌوًًٌ ا َششششٌوٌبً ًنا َدٌوً شششًيا َااُدمشششٌوًًٌ ا    
َدٌوًبششا ًَاَيششٌوًًٌ ا ِمطشششل دٌوًيشششًٌا ًٌٍديششة  َدشششٌش     

ًًششا    ِشششًما دٌيٍلششى ًوششٌشَمَ َِمششَنَ   ًٌَد ِمششَ َوششٌشش ِبششش  
و ِششششٍناس   شششٌوًاًياو ، ََىشششى ًىشششَش   ِششششَمَ ٌيٍلشششى   4111

ٌَمششششششَةن ًًٌََديششششششَةن  ًٌٌََن ًٌََشششششششدٌيَةن َا اٌيششششششة 
ََعًيششششششششَشَشن   ََ شششششششفًىيٌوًٌَن َِ ًششششششششَنَ ََمشششششششة َ َيَ 
ََمدرًبًششششٌوًٌَن  دَديششششٌوًٌَن درَمفِلَككٍلششششى بك ششششل  

ٌَمشششَةن يشششُوش ،  شششٌوًاًيا ٌيٍلشششى ِشششش مًا دًًٌَدٌيشششَةن َا
ًًششششششا دَاً ًىششششششا ًمىًيششششششا  مشششششششٌي ََبدٌودًا كًيًةا ، 

دَدعششششىٌو رَليششششً ًًًًٌٌٌَبششششششٍَا ََمششششمدً ٍنا بًىششششٍشا 
َشششششٌنًةا  ًًٌَىوًيششششا مرٌوَار ششششًةا َملٌيششششةً ا َشششششيًنا 
َششششششًلًما َدًعشششششىًًٌا د شششششٌوًاٍيا بك شششششل اٌيً شششششًىا  
ًًٌٌَ ا .َر شششل    َىاششششًاا َوٌوً ًسشششا َششششٌوٌبًكا ٍَدشششاا

ََ بىٌيكً شششششا َششششششٌنًةا ََعَمشششششَ  شششششٌوًاًيا بشششششَشًطرًٌةًٌا 
ََاًٌ َان عٌيششششششًىر َرٌواِد ششششششًةن بك ششششششل دٌوًيشششششششًٌا  

 ًَاَيٌوًًٌ ا َِ ىُدٌوًًٌ ا ... َ ٌوشٌون بَشيًنا.

 

ًً ًًا أ َ ا دًٌودًًما ََديٍَا َمَ َدمَىيِمِا
 ًَاِ َ منٌوًٌ  ًٌيٍكا . بٌ 

   ٌَ ًَيًكا  ًدًل  َىٌرٍلى ًمىًيا ًٌَوىى
ًِ  ِاٍ ى.  َامٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

  ما سوريياسوريا: طويٌبا / سيو

بيششششُوش دًًٌمَندَسششششى ِمششششَ َيىدًششششا دشششششرٌَ    
 و  ٌيششششششٍلى وطٌيًلشششششا  ، بشششششا 4110   َششششششٌنًةا

ًِسشششششًطا     َىًسشششششٌو َدىٌيشششششىٌو و بَيشششششٌش   ًاٌٍُْو
 ََبسشششششٌواًدًناََاىٌيرًًٌيشششششا ًًٌٌٍِْمشششششا بٌيًششششششًيا 

ًًا  ًك يًلششششششا  ٌٍَْودًششششششا  ًششششششو  ََمسششششششِ ًش
َىشششًشًما  َ شششىشًا  اٌيٌىشششوًا، مشٌيٌنشششًةا دَااٍبيشششل

ًًيششششششششششًةا دٍَْرًششششششششششا د ششششششششششٌيدًةا  ٌَ ِونطى
ًًًيا  َِمشششششَةاً ًنا    دٌيمُووًىًطيًششششا رٌواِد ششششًة
دِ ىعًششششا ًٌَاًيًنششششا دٍَْرًششششا َاٌيٌىششششوًا َدششششٌش     
ًًيًششششششا َرشششششششٌيىًا  َُبًٌا مىٌيششششششىًا ٍَِْليُو ًرششششششة 

َُيًششا َ يًٌسًششًيا َابًششا    ًٌٌٍَى  ًَبى َاٌيِلششى َ ششىش
ًًا َابًششششششا  دَعمًششششششا درٌواِد ششششششًةن   دٌو ششششششًى

ًًًيشششا َدًٍَْرشششا د  ٌيمُووًىًطًيشششا بِا شششٍكيًما ًًٍْو
ًًًيا  بِا شششششششششٍكيًما دٌيًلًنًيشششششششششا  رٌواِد شششششششششًة

ًٌٌَ ًا ََاًٌ  ٌيطششٌوًٌ ًا       ًَششىد ًًا َابًششا  َدٌو ششًى
َ ُو ٌيطٌيً يششششششًةا  َمششششششَشبًىًٌوًٌ ًا   ًششششششو 

، ًَبشششششَةا ًَفشششششىًًٌا ِاوٍليًمشششششا درٌواِد شششششًةن 
 ٌيششششٍلى َىشششًشًما   ، اُؤؤاو  0110دًادًٌا َششششٌنًةا   

ًًَ درٌواِد شششًةن  ًَبشششَةا  ٌيششششٍلى    ًششو َ شششى
ىاوَ ىرًيشششششششا  دًاااششششششششكً يًةا د  َااٍبيشششششششلو ،  
ََمًششششششوًًٌ ًنا   ًَُيشششششا مىٌيشششششىًا  َاٌيٌىشششششوًا ًوى
ًًا َ اٌيشششششششش ًا  ًِسششششششششًطا َِم َىبششششششششةً  ًَاٌٍُْو
ََعششششٌيًنا ََىشششى ًىشششَش    ٌيششششٍلى َدشششٌش اامششش ًا    
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ًًًيا َ ٌيشششششششششَليً دٌواًوٍنششششششششا     رٌواِد ششششششششًة
ل و َعششششششٌشٍعادًا ٌويًششششششٍاى َدششششششٌش   َرىًٌيرًٌششششششدب

ٌوًٌِ لٌىُون رنٌوششششًيًيا  ََعمًمًيشششا  َاًبشششا   مشششش 
َ لٍبشششششا  111،111ً شششششويى  ِبشششششش َا  ِمشششششَ   

، دٌوًبشششششا َااُدمشششششٌوًٌ ًا ً شششششويى  دِمليشششششُونو
ًِسشششًطا مششششٌيًكًيا  ًٌَيًلشششًوًٌ ًا   َاٌيٌىشششوًا ًاٌٍْو
دِ ششششششششششَمىًٍْا  بششششششششششٌوًاًيا  َدعَسشششششششششىًًٌا  

اًا َدعَرششششى  ََدششششٌش ِمششششَ  ًةا  ِمششششَ ًدِدشششششةٌيًني

َدٌرششٍما  َِ ويٍَششا  َوششمٌيٍرا  دَاَاًبنًششا  َايشًششا    
ََمششششة ًَمًيا     ًًًيا وٌواًدًيشششا مًنًكشششا  ًٌَششششدٌيةً 
ََمً وًينًششا   َمًلششا مٌوؤَطف ًششا دٍبيششة  َبَىً ًششٌ    

ٌَُ  مىُومنششششٌوًٌٍى  و َبىًششششَ َيومًششششا بشششششرَ ى
ًٍى  شًاشًششششا داُدشششششٍلى ِاَ يششششً ،    َعٌوىششششًش

، ٍةى   َدىٌيشششششى و َ ٌيششششششٍلى وٌرٌيشششششىًا مًبششششش 
ًٌَدشششششة ًا دَ شششششىشٍَا   ششششششٌوٌبًكا َاٌيً شششششىًا  م

 دَعَمَ  ٌوًاًيا  َوٌوادًًٌيا َعٌيىًًوًيا ..

 

َميا ˇ

اً كًم ˇ

ˇدًااٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  
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ًداِعش ٌيٍلى َىل ًدًىا 
 دمٌيكً ا َبينًَةن !!!

 

  
 شًلًما عَليكُون ...

ًداِعشششش َىشششى ٌيٍلشششى َبيًنشششَةن ََىشششى ً شششِيش َبيًنشششَةن       
دمٌيكً شششا َِبشششش ًاِعشششش اٌيَمشششَ دًبدشششٌ ! ََىشششى ًىشششَش    

مًبششةً ا دَرششىمِلش  ُى مىٌيًمنششًةا َدششٌش ًٌيًشششا    ٌيشششًل
ًًٌٌَ ا َيُوًدًعششا ًبششَةا   مَطَكسششًةا د ششوٌ  ًاًيا دَمششىد

ددشششٌواًًاا دَدششششًةا دًٌينشششويا َدشششٌش ًٌيًششششا بِشششش         
ًموبششششًشًٌوًًٌَ ا َامٌيًنيششششًةا  َدَمششششَ   4102ًداِعششششش 

 شششششٌوًاًياو َمرشششششٌوِوىً ُى ً شششششويى َدشششششٌش رًمشششششا    
ًًًنا َب ًطًلششششا     شٌوًاٍ شششششَشا َممششششمًعٍنا َِمَنيششششً 

ًًًنشششا   ًَمشششٌ  ايٌ   ََ ٍلشششى َعَمشششَ بشششِشًما َوىٌيشششًىا   
  َدر ىٍ شششى ًاً ًىشششَ ًٌيًششششا ِششششًمنٍَا     َةا ِوطَلشششًَبششش

ًًٌََن  شششششٌوايًًيةً ا  د شششششُواًدٍنا ٌٍَْودٍَشششششا دًمششششششَشةً 
ٌَاًيشششا 0111، مٍسيًلشششا  0101َِمَنيشششً    شششي و   ، ؤ

وََميَ شششششششًًٌا  4101، ًمششششششىًٌو دشششششششٌوًَ بًٌا 0191
ٌَُ   4109دًداِعششششش  ًرششششةٍَا د ششششٌوًاٍيا   .َمَر ششششى

 بِ طًلششا بشششًما َوىٌيششًىا  اِلَمششة و ً يشششٌوُ  ًىششَش    
   َبًىششششو  ًًًًٌٌٌََبششششٌوًًٌ ا َا ٌيششششىًًٌا   ََىششششى ًىشششششَ  

ًًشششششا د  شششششٌوًاًياو  15ِمنًيًنشششششا عٌرٌيشششششًىا    و دٍِْليُو
فٌواً شششا بََ رشششة ٌبَلَ ً شششويى َعشششل ًموبشششًشًٌوًًٌ ا  د

َ ششَ َدششٌش َ ششٌرًىا َدششٌش  ٌىًوا دايش َشششٌنًةا َدشششًًٌا اٌيششة  
ًَنً ًيششا َاًبششا   ، ا دعششىَ َدَدعششَىُ  ِاً ششا ً شش   ًٌيًشششا ًا

ََبَىيًمنششٌوًًٌ ا     ًٍَ ششا ِاَ ششَ دَةششِةًٌَُدٍلى بشششٌواًًاا 
ٌَيٍلشششششششى ًاًدا ًٌيًششششششششا ددًعشششششششىًًٌا َولٌو شششششششًةا    

ًًٌََن ًَبشششَةَيَ بَشششششًةا دًٌينشششويا د ٌيششششلً   ُى ًًششششَشة 
 ًداِعششششو ، رَطلشششَرُ  ِمشششَ رشششل      ئرفٌيششششًةا بَيشششش 

ٌَمششششةَ ن ََعَمششششَ  ششششٌوًاًيا  ٌٍَْرششششٍما َِمشششششَةاً نٍَا دا
ًًيٍَ ًٍشششششا  ًًٌَدٌيشششششةً  ََمششششششٌينًيٍَا َ يًًٌسشششششيٍَا َمٌواًد ا 

ََرنٌوششششششيًيٍَا ددًىوًيشششششا ًىشششششٍشا َششششششٌنًةا ِمنك شششششُون   
ًَ ًششششا ََ ٌبشششًىا َِ ًرشششا َدشششٌش   ًَُدشششا َ ََعمك شششُون بى
َبشششَامٌينٌوًًٌ ا َششششٌوٌبً ًنا َدٌوً شششًيا َااُدمشششٌوًًٌ ا    
َدٌوًبششا ًَاَيششٌوًًٌ ا ِمطشششل دٌوًيشششًٌا ًٌٍديششة  َدشششٌش     

ًًششا    ِشششًما دٌيٍلششى ًوششٌشَمَ َِمششَنَ   ًٌَد ِمششَ َوششٌشش ِبششش  
و ِششششٍناس   شششٌوًاًياو ، ََىشششى ًىشششَش   ِششششَمَ ٌيٍلشششى   4111

ٌَمششششششَةن ًًٌََديششششششَةن  ًٌٌََن ًٌََشششششششدٌيَةن َا اٌيششششششة 
ََعًيششششششششَشَشن   ََ شششششششفًىيٌوًٌَن َِ ًششششششششَنَ ََمشششششششة َ َيَ 
ََمدرًبًششششٌوًٌَن  دَديششششٌوًٌَن درَمفِلَككٍلششششى بك ششششل  

ٌَمشششَةن يشششُوش ،  شششٌوًاًيا ٌيٍلشششى ِشششش مًا دًًٌَدٌيشششَةن َا
ًًششششششا دَاً ًىششششششا ًمىًيششششششا  مشششششششٌي ََبدٌودًا كًيًةا ، 

دَدعششششىٌو رَليششششً ًًًًٌٌٌَبششششششٍَا ََمششششمدً ٍنا بًىششششٍشا 
َشششششٌنًةا  ًًٌَىوًيششششا مرٌوَار ششششًةا َملٌيششششةً ا َشششششيًنا 
َششششششًلًما َدًعشششششىًًٌا د شششششٌوًاٍيا بك شششششل اٌيً شششششًىا  
ًًٌٌَ ا .َر شششل    َىاششششًاا َوٌوً ًسشششا َششششٌوٌبًكا ٍَدشششاا

ََ بىٌيكً شششششا َششششششٌنًةا ََعَمشششششَ  شششششٌوًاًيا بشششششَشًطرًٌةًٌا 
ََاًٌ َان عٌيششششششًىر َرٌواِد ششششششًةن بك ششششششل دٌوًيشششششششًٌا  

 ًَاَيٌوًًٌ ا َِ ىُدٌوًًٌ ا ... َ ٌوشٌون بَشيًنا.

 

ًً ًًا أ َ ا دًٌودًًما ََديٍَا َمَ َدمَىيِمِا
 ًَاِ َ منٌوًٌ  ًٌيٍكا . بٌ 

   ٌَ ًَيًكا  ًدًل  َىٌرٍلى ًمىًيا ًٌَوىى
ًِ  ِاٍ ى.  َامٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

  ما سوريياسوريا: طويٌبا / سيو

بيششششُوش دًًٌمَندَسششششى ِمششششَ َيىدًششششا دشششششرٌَ    
 و  ٌيششششششٍلى وطٌيًلشششششا  ، بشششششا 4110   َششششششٌنًةا

ًِسشششششًطا     َىًسشششششٌو َدىٌيشششششىٌو و بَيشششششٌش   ًاٌٍُْو
 ََبسشششششٌواًدًناََاىٌيرًًٌيشششششا ًًٌٌٍِْمشششششا بٌيًششششششًيا 

ًًا  ًك يًلششششششا  ٌٍَْودًششششششا  ًششششششو  ََمسششششششِ ًش
َىشششًشًما  َ شششىشًا  اٌيٌىشششوًا، مشٌيٌنشششًةا دَااٍبيشششل

ًًيششششششششششًةا دٍَْرًششششششششششا د ششششششششششٌيدًةا  ٌَ ِونطى
ًًًيا  َِمشششششَةاً ًنا    دٌيمُووًىًطيًششششا رٌواِد ششششًة
دِ ىعًششششا ًٌَاًيًنششششا دٍَْرًششششا َاٌيٌىششششوًا َدششششٌش     
ًًيًششششششا َرشششششششٌيىًا  َُبًٌا مىٌيششششششىًا ٍَِْليُو ًرششششششة 

َُيًششا َ يًٌسًششًيا َابًششا    ًٌٌٍَى  ًَبى َاٌيِلششى َ ششىش
ًًا َابًششششششا  دَعمًششششششا درٌواِد ششششششًةن   دٌو ششششششًى

ًًًيشششا َدًٍَْرشششا د  ٌيمُووًىًطًيشششا بِا شششٍكيًما ًًٍْو
ًًًيا  بِا شششششششششٍكيًما دٌيًلًنًيشششششششششا  رٌواِد شششششششششًة

ًٌٌَ ًا ََاًٌ  ٌيطششٌوًٌ ًا       ًَششىد ًًا َابًششا  َدٌو ششًى
َ ُو ٌيطٌيً يششششششًةا  َمششششششَشبًىًٌوًٌ ًا   ًششششششو 

، ًَبشششششَةا ًَفشششششىًًٌا ِاوٍليًمشششششا درٌواِد شششششًةن 
 ٌيششششٍلى َىشششًشًما   ، اُؤؤاو  0110دًادًٌا َششششٌنًةا   

ًًَ درٌواِد شششًةن  ًَبشششَةا  ٌيششششٍلى    ًششو َ شششى
ىاوَ ىرًيشششششششا  دًاااششششششششكً يًةا د  َااٍبيشششششششلو ،  
ََمًششششششوًًٌ ًنا   ًَُيشششششا مىٌيشششششىًا  َاٌيٌىشششششوًا ًوى
ًًا َ اٌيشششششششش ًا  ًِسششششششششًطا َِم َىبششششششششةً  ًَاٌٍُْو
ََعششششٌيًنا ََىشششى ًىشششَش    ٌيششششٍلى َدشششٌش اامششش ًا    

 دسىدا ) ٌفرنسو خريري(بدوٌكرا دسىدوٌةا 
 

ًًًيا َ ٌيشششششششششَليً دٌواًوٍنششششششششا     رٌواِد ششششششششًة
ل و َعششششششٌشٍعادًا ٌويًششششششٍاى َدششششششٌش   َرىًٌيرًٌششششششدب

ٌوًٌِ لٌىُون رنٌوششششًيًيا  ََعمًمًيشششا  َاًبشششا   مشششش 
َ لٍبشششششا  111،111ً شششششويى  ِبشششششش َا  ِمشششششَ   

، دٌوًبشششششا َااُدمشششششٌوًٌ ًا ً شششششويى  دِمليشششششُونو
ًِسشششًطا مششششٌيًكًيا  ًٌَيًلشششًوًٌ ًا   َاٌيٌىشششوًا ًاٌٍْو
دِ ششششششششششَمىًٍْا  بششششششششششٌوًاًيا  َدعَسشششششششششىًًٌا  

اًا َدعَرششششى  ََدششششٌش ِمششششَ  ًةا  ِمششششَ ًدِدشششششةٌيًني

َدٌرششٍما  َِ ويٍَششا  َوششمٌيٍرا  دَاَاًبنًششا  َايشًششا    
ََمششششة ًَمًيا     ًًًيا وٌواًدًيشششا مًنًكشششا  ًٌَششششدٌيةً 
ََمً وًينًششا   َمًلششا مٌوؤَطف ًششا دٍبيششة  َبَىً ًششٌ    

ٌَُ  مىُومنششششٌوًٌٍى  و َبىًششششَ َيومًششششا بشششششرَ ى
ًٍى  شًاشًششششا داُدشششششٍلى ِاَ يششششً ،    َعٌوىششششًش

، ٍةى   َدىٌيشششششى و َ ٌيششششششٍلى وٌرٌيشششششىًا مًبششششش 
ًٌَدشششششة ًا دَ شششششىشٍَا   ششششششٌوٌبًكا َاٌيً شششششىًا  م

 دَعَمَ  ٌوًاًيا  َوٌوادًًٌيا َعٌيىًًوًيا ..

 

َميا ˇ

اً كًم ˇ

ˇدًااٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًداِعش ٌيٍلى َىل ًدًىا 
 دمٌيكً ا َبينًَةن !!!

 

  
 شًلًما عَليكُون ...

ًداِعشششش َىشششى ٌيٍلشششى َبيًنشششَةن ََىشششى ً شششِيش َبيًنشششَةن      
دمٌيكً شششا َِبشششش ًاِعشششش اٌيَمشششَ دًبدشششٌ ! ََىشششى ًىشششَش   

مًبششةً ا دَرششىمِلش  ُى مىٌيًمنششًةا َدششٌش ًٌيًشششا    ٌيشششًل
ًًٌٌَ ا َيُوًدًعششا ًبششَةا   مَطَكسششًةا د ششوٌ  ًاًيا دَمششىد

ددشششٌواًًاا دَدششششًةا دًٌينشششويا َدشششٌش ًٌيًششششا بِشششش         
ًموبششششًشًٌوًًٌَ ا َامٌيًنيششششًةا  َدَمششششَ   4102ًداِعششششش 

 شششششٌوًاًياو َمرشششششٌوِوىً ُى ً شششششويى َدشششششٌش رًمشششششا   
ًًًنا َب ًطًلششششا     شٌوًاٍ شششششَشا َممششششمًعٍنا َِمَنيششششً 

ًًًنشششا   ًَمشششٌ  ايٌ  ََ ٍلشششى َعَمشششَ بشششِشًما َوىٌيشششًىا   
  َدر ىٍ شششى ًاً ًىشششَ ًٌيًششششا ِششششًمنٍَا     َةا ِوطَلشششًَبششش

ًًٌََن  شششششٌوايًًيةً ا  د شششششُواًدٍنا ٌٍَْودٍَشششششا دًمششششششَشةً 
ٌَاًيشششا 0111، مٍسيًلشششا  0101َِمَنيشششً    شششي و   ، ؤ

وََميَ شششششششًًٌا  4101، ًمششششششىًٌو دشششششششٌوًَ بًٌا 0191
ٌَُ   4109دًداِعششششش  ًرششششةٍَا د ششششٌوًاٍيا   .َمَر ششششى

 بِ طًلششا بشششًما َوىٌيششًىا  اِلَمششة و ً يشششٌوُ  ًىششَش    
   َبًىششششو  ًًًًٌٌٌََبششششٌوًًٌ ا َا ٌيششششىًًٌا   ََىششششى ًىشششششَ 

ًًشششششا د  شششششٌوًاًياو  15ِمنًيًنشششششا عٌرٌيشششششًىا    و دٍِْليُو
فٌواً شششا بََ رشششة ٌبَلَ ً شششويى َعشششل ًموبشششًشًٌوًًٌ ا  د

َ ششَ َدششٌش َ ششٌرًىا َدششٌش  ٌىًوا دايش َشششٌنًةا َدشششًًٌا اٌيششة  
ًَنً ًيششا َاًبششا   ، ا دعششىَ َدَدعششَىُ  ِاً ششا ً شش   ًٌيًشششا ًا

ًٍَ شششششششششا ِاَ شششششششششَ دَرشششششششششِةًٌَُدٍلى بششششششششششٌواًًاا 
ََبَىيًمنشششششٌوًًٌ ا ٌَيٍلششششششى ًاًدا ًٌيًشششششششا ددًعششششششىًًٌا  
ًًٌََن ًَبشششَةَيَ بَشششششًةا دًٌينشششويا   ًًششششَشة  َولٌو شششًةا 

 ًداِعششششو ، رَطلشششَرُ     ئُى رفٌيششششًةا بَيشششش د ٌيششششًل
ٌَمشششةَ ن ََعَمشششَ      ِمشششَ رشششل ٌٍَْرشششٍما َِمششششَةاً نٍَا دا

ًًيٍَ  ََمشششششششٌينًيٍَا َ يًًٌسششششششيٍَا   ششششششٌوًاًيا ًًٌَدٌيششششششةً  ا 
ََرنٌوشششششيًيٍَا ددًىوًيششششا ًىششششٍشا َشششششٌنًةا   ًٍششششا  َمٌواًد
ًَ ًشششششا ََ ٌ ششششًىا     ًَُدششششا َ ِمنك ششششُون ََعمك ششششُون بى
َِ ًرشششا َدشششٌش َبشششَامٌينٌوًًٌ ا َششششٌوٌبً ًنا َدٌوً شششًيا   
َِاُدمشششٌوًًٌ ا َدٌوًبشششا ًَاَيشششٌوًًٌ ا ِمطشششل دٌوًيششششًٌا  

ِمششَ َوششٌش   ًٌٍديششة  َدششٌش ِشششًما دٌيٍلششى ًوششٌشَمَ َِمششَنَ    
ًًششا     ًٌَد و ِشششٍنا)   ششٌوًاًياو ، ََىششى ًىششَش     4111ِبششش  

ٌَمشششششَةن   ًٌٌََن ًٌََششششششدٌيَةن َا ِششششششَمَ ٌيٍلشششششى اٌيشششششة 
ًًٌََديششششششَةن ََ ششششششفًىيٌوًٌَن َِ ًشششششششَنَ ََمششششششة َ َيَ  
ََعًيششششششششششششَشَشن ََمدًخًشششششششششششٌوًٌَن  دَديشششششششششششٌوًٌَن   

ًما درَمفِلَخخٍلششى بك ششل يششُو  ،  ششٌوًاًيا ٌيٍلششى ِششش     
ٌَمششششَةن  ًًششششا مشششششٌيدًًٌَدٌيششششَةن َا ََبدٌودًا خًيًةا ، 

دَاً ًىشششششا ًمىًيشششششا دَدعشششششىٌو رَليشششششً ًًًًٌٌٌَبشششششششٍَا   
ََمششمدً ٍنا بًىششٍشا َشششٌنًةا  ًًٌَىوًيششا مرٌوَار ششًةا     
َملٌيششششةً ا َشششششيًنا َشششششًلًما َدًعششششىًًٌا د ششششٌوًاٍيا  
بك ششششل اٌيً ششششًىا َِىشششششًاا َوٌوً ًسششششا َشششششٌوٌبًخا     
ًًٌٌَ ا .َر شششششل َششششششٌنًةا ََعَمشششششَ  شششششٌوًاًيا      ٍَدشششششاا

ََ بىٌيكً شششا ََاًٌ َان عٌيشششًىر َرٌواِد شششًةن   بشششَشًطرًٌةًٌا 
بك ششششششل دٌوًيشششششششًٌا ًَاَيششششششٌوًًٌ ا َِ ىُدششششششٌوًًٌ ا ...    

 َ ٌوشٌون بَشيًنا.

 

ًً ًًا أ َ ا دًٌودًًما ََديٍَا َمَ َدمَىيِمِا
 ًَاِ َ منٌوًٌ  ًٌيٍخا . بٌ 

   ٌَ ًَيًخا  ًدًل  َىٌرٍلى ًمىًيا ًٌَوىى
ًِ  ِاٍ ى.  َامٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ًًَرةٌو   مش:ٌٍْيَوارٌيس 

ٌَمَةو  ٍدل  ِمشَةاً نٍَا در ل ِاَمًوًٌ ًا رًردٌ  ا
 مًطفٌيًلا 

ِر  َبىىٌو بًُِما َبَ ىًٌ ًا ٍَْيَن  دٌبًخا  
 رَدٌرشٌيًلا 

ًٌٌَ ًا  ًَ ا َشٌر ٌ   ٌَمة ٌو دًدٍيا ٍباا بَنَ  ا
 ٍْوِوطىًا  َا ٌيىًا 

ا ِشَم  رىًٍبا  َِشِمَ ِمَ ًىًش   رَىدشٌ  ًًٌا ًوًم
 ًٌٌبٌيىًا 

ٌَمَةن  ِسٌرىًا ِر     ََادَنَ ِمشَةاً نٍَا دَيَ ا
 َمطفٌيًلا 

ٌَ َيا دَر   ِر  ٍمخىٌيٍلى ِدًما دَعَمَ  ٍبية   
 ٍَْنٌريًلا

ًٍَا  ِر  َمىىٌيًلُى ََمكِفنٌيًلُى  ََمًيا شُخة
 رَمشٌيًلا

ََبٍليل دً ا َبىًوا رشٌر ٌيًلُى ًَاًٌو ٍبية َ 
 بىٌيىًا  رٍلى

ًٌٌََن دَر  ُدني ٌيًلُى ََاًٌ َان بِشًما ِر   ٍداا
 َمسك يًلا

َِرَامىٌو َو   ًًٌََن دلٌيٍ ا   رل ًٌَاٍعا بَفةَ 
 عًليمٍَا َاًٌ اٌو رَشٌر ٌيٍلى 

ٌَمَةن ِر   ًا   ِمَ ىًَ ٍَْرٍَا دًٌََدٌية ًا ًاًٌو ا
 ُدىٌبٌيًلا 

َُ ًٌََو رٍلى ًعلًما ِر  مطدٌيًلا   بًكى

 يلْدا دُخووْوا
 

ََُم    َؤً ًوًٌََو َُدزاَ    رٌوا ٌ  شِر َل  ؤ
 َشفٌيًىا

 َعًما  شٌيًطا رًىُدش َبة اٌو َبمىًٌ  كٌيىًا

ًًا ٍ ى ًِفى ُور ُون َوط ً ا  ِاديٌو  َيوًما ِعًش
 َ دعٌيةَُن 

ٌَ ًٌَشدٌيَةن رِملًُى  ًٌٌَ ًا طُوًيا دَدبٌيًلا ا ٍداا
 أرٌومًةا

ٌرَشا ًًٌا ًشا َع  ََيٌرًشا وطٌيًلا   ٌيََعمًَ بَي
 ًمٍيا ًٌور 

ش ِمَن  رَل  رًخشٌىوٌيَلَ ِمسٍكنٍَا ََاًٌ َان ِب
 َعةٌيًىا

زَ َ َبيَن  ِاَمًوًٌ ًا َيًما رَرلًدا َاًبا مرٌواِب
 َ عُواًا 

ًًٌَ ًا  ِ بةُدٌوًم شَلَ ٍِْخًكا ا در ل َاًٌ ًا
 ََ مًحٍيا 

  ًيا َِ َرَ ًٌٌبٌيىًا دٍُيَلَ ِا

ٌَ َاًٌ َان د     ِر شًلشٍَا ًارً ا َشًلشٍَا ًًًٌما دز
 ًلى ...ًدىٌبٌي

ًٌٌَ ًا علٌو   ًيا بٌيًشا  مِسيٍلى ريٌىوًا َ ىش
 ًرفُوًاا

ٌَ   ًمىًيا ً ا  ٌَايًٌا بىًاًدا بًاَاا ُدطٌية  ؤ
 ًمٍشاٍ ى 

ُدًلفًضا ِ ًرا درٌواِد ًةن َبمًرا دمًسا ِر  
 ًمُخٌيًلُى 

 ِفىًما د ٌيُفو ٍرا ٍَا رًرك ٌ  مٌ  اٌيٍرا دً ا 
 ًدٍرريا 

ا ٌو   بِ شيٌوًٌ ًا دٍمية ًٌ ًَ ا ًمىًيا ًمخٍُ
 ىًويا ٌو   َوٌرىًا 

 رًملى شةَُر ًيا َبى َ ًطًنا ِشمشٌو   ٍٍْناً ُى 

ًٌٌَ ى َمَ اٌيٍرا اٌيٍشى  َعَمَ شٌوِااٍ ى بَنفى
 ًاايً ُى 

ٌَن دٌيشٍَا ِمَ ًمٌ   بَاوًلةى بًفيشٌية
ًًا  ٌَن ًعو  بَطلرٌية

ٌَاًدا ر  ًاٍداً ُى ًٍشا ُور ُون  َؤ ًد و ًَاىو ا
 ًرفُواًا 

ًِشا ُور ُون ًما عٌينى دزياىل َعَمَ رلى 
 ىوىل  فريًا 

 رل ُدش ِااًيا باٌيشىُخٌرلى  بسًفىًا دَمطًيا 

ًًا در لىَ   مكل ؤًٍ   ًرفُواًا ....                ِعًش

    

 

َمِي ˇ

اً كًم ˇ

ˇدًااٍبيل
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 زریان ئەحمەد 
شەهیدبوونی  ساڵوەگەڕی  16ـەمین  ئەمڕۆ 
فەرەنسۆ هەریری یە و کوڕێکی لە لێدوانێکدا 

باس لە میراتەکەی دەکات. 
فەرەنسۆ  شەهید  کوڕی  هەریری،  فەوزی 
پارتی  سیاسیی  مەکتەبی  ئەندامی  هەریری ی 
ساڵوەگەڕی  لە  کوردستان  دیموکراتی 
شەهیدبوونی باوکیدا بە )باسنیوز(ی راگەیاند، 
سەربەخۆیی  باوکی  سەرەکیی  ئامانجی 
هەموو  ئەو  ئیمە  »دەیگوت  بوو،  کوردستان 
ئەوە  دا  شەهیدەمان  هەموو  ئەو  خەباتەو 
هەنگاوی یەکەم بوو، بەاڵم هەنگاوی کۆتایی 

ڕاگەیاندنی سەربەخۆی کوردستانە«.
فەرنسۆ هەریری، کە هاوواڵتییەکی مەسیحیی 
شارەدێی   1937 ساڵی  لە  بوو،  کوردستان 
لە  شەقاڵوە  شارۆچکەی  بە  سەر  هەریری 
ساڵی  لە  بووە.  دایک  لە  هەولێر  پارێزگای 
1961ـوەوە چووەتە شاخ و بووەتە پێشمەرگە. 

k24 - سورايا
وه ك   2001/2/18 رۆژی  زووی  به یانییه كی 
ئۆتۆمبێله كانی  كاروانی  به   پێشوو  رۆژه كانی 
دیموكراتی  پارتی  ی  لقی2  باره گای  به ره و 
رۆژه   ئه و  هه ولێرده ڕۆیشت،  له   كوردستان 
سه ركرده ی  هه ریری  فڕه نسۆ  بۆ  بوو  جیاواز 
ئاهه نگی  به شداریكردنی  بۆ  خۆی  و  پارتی 
قوتابیان  یه كێتی  دامه زراندنی  ساڵڕۆژی 
به اڵم  ئاماده كردبوو،  حزبه كه ی  الوانی  و 
ره وتێكی  به   سه ر  چه كداری  گروپێكی 
له سه ر  كوردستان،  له   ئیسالمی  توندڕه وی 
شه قامی 60 مه تری شاری هه ولێر بۆسه یه كیان 

بۆ دانابووه وه  و تیرۆریان كرد.
فرانسۆ  كه   هه ولێر  خه ڵكی  هه موو  رۆژه   ئه و 
هه ریری له  ناویاندا زۆر دیار و خۆشه ویست 
بوو، شۆك به رۆكی گرتن و زۆربه ی خه ڵكی 
ئه و  تیرۆركردنی  بۆ  هاوشێوه   كوردستانیش 
كوردستان  دیموكراتی  پارتی  سه ركرده یه ی 
دژه   ده نگی  و  ناڕه زایه تی  و  بوون  ره شپۆش 
شاری  كۆاڵنه كانی  و  كوچه   خه ڵك  تیرۆری 
و  كوردستان  هه رێمی  پایته ختی  هه ولێری 

شاره كانی دیكه ی كوردستانی ته نیبووه وه  .
فڕه نسۆ هه ریری به  نه ته وه  ئاشووری و به  ئایین 
الوێتییه وه   سه رده می  له   به اڵم  بوو،  كریستیان 
چه وسانه وه ی  دژی  خه باتكردن  بۆ  چه كی 
پێكهاته كانییه وه   هه موو  به   كوردستان  گه لی 
پێشمه رگانه بوو  له و  یه كێك  و  شان  كردبووه  
بزووتنه وه ی  رابه ری  بارزانی  مسته فا  له   كه  
زۆر  كوردستانه وه   گه لی  رزگاریخوازی 

نزیكبوو.
رۆڵێكی  شاردا  و  شاخ  خه باتی  سااڵنی  له  
و خه ڵكی  حزبه كه ی  له ناو  و  هه بووه   دیاری 
پله   له و  به تایبه تی  بوو،  ناسراو  كوردستان 

بارزانی  و  دەکرد  سەرۆکایەتی  کوردستان 
سەیری  خۆی  نزیکی  کەسێکی  وەک  باوک 

دەکرد. 
گەورەی  کوڕی  کە  هەریری،  فەوزی 
بووە  ساڵ  سێ  تەمەنی  هەریری یە،  فەرەنسۆ 
 34 تەمەنی  تا  پێشمەرگە،  بووەتە  باوکی  کە 
ساڵی نەیتوانیوە باوکی خۆی ببینێت، »من لە 
سااڵنی نەوەدەکاندا توانیم باوکم بناسم و ببمە 

هاوڕێیەکی نزیکی«. 
فەرەنسۆ هەریری جێدەستی لە خەباتی شاخ و 
پلەی  دوایین  دیارە،  شاری گەلی کوردستان 
ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی بوو و یەکێک 
بوو لە سەرکردە هەرە نزیکەکان لە مەسعود 

بارزانی. 
فەرەنسۆ هەریری، کە لە ساڵی 1996 تا 2000 
ئابڵووقەی  سەرەڕای  بوو،  هەولێر  پارێزگاری 
بە  کوردستان،  هەرێمی  لەسەر  ئابووری 
وچان،  بێ  خەباتێکی  و  کەم  داراییەکی 

چەندین پرۆژەی گەورەی )بۆ ئەو کات( لە 
هەولێر ئەنجام دا، کە گرنگترینیان بونیاتنانەوە 
وەرزشی  یانەی  یاریگای  گەورەکردنی  و 
لە  هونەر  کۆشکی  دروستکردنی  و  هەولێر 
وەک  شەهیدبوونیشی،  دوای  و  بوون  هەولێر 
رێزێک بۆی، یاریگای یانەکە بە ناوی فەرەنسۆ 

هەریری کرا.
دا،  پێ  ئاماژەی  هەریری  فەوزی  هەروەک 
بۆ  خانووێکیشی  تەنانەت  هەریری  فەرەنسۆ 
نەهێشت،  بەجێ  خۆی  پاش  لە  خێزانەکەی 
وەک  »ئێمە  دەژیا،  ئاسایی  خەڵکی  هەروەک 
لە  جگە  هەریری  فەرەنسۆ  شەهید  بنەماڵەی 
چاکەکان و خەبات و تکۆشانەکەی باوکمان، 

هیچمان بەمیرات بۆ نەماوەتەوە«. 
ژمارەیەک   ،2001 شوباتی  18ـی  رۆژی 
هەولێر،  مەتریی   60 شەقامی  لە  تیرۆریست 
کردەوە  ئامانجی  کردە  هەریری یان  فەرەنسۆ 

چەپەڵەکانیان و شەهیدیان کرد.

بەرپرسی  ساڵیش  چەندین  ماوەی 
و  نیشتمانی  پەیوەندییە  ناوەندی  مەكتەبی 

كوردستانییەكانی پارتی بوو.
سیاسەتمەدارێكی  ئەوەی  سەرباری  هەریری 
رۆڵێكی  بوو،  بیرۆكە  خاوەن  و  سەركەوتوو 
وەرزش  كەرتی  پێشخستنی  لە  بەرچاوی 
پشتیوان  و  هەبوو  كوردستان  هەرێمی  لە 
و  بوو  الوان  و  وەرزشوانان  هاندەری  و 
مافەكانیان  بەدەستهێنانی  بۆ  یارمەتی دەدان. 
و  نۆژەنكردنەوە  یەكەمی  بەرپرسیاری  و 
فراوانكردنی یاریگای وەرزشی هەولێر بوو و 
پارەیەكی زۆریشی بۆ وەرزش و وەرزشوانان 
لە پرۆژە و  لە زۆرێك  خەرجكرد. بەشداری 
مۆدێرنیزەكردنی  و  جوانكاری  چاالكییەكانی 
شاری هەولێری كرد و بە پشتیوانێكی بە هێزی 
پرۆژەكانی پەرەوەردە، تەندروستی و وەرزشی 
لە هەولێر داده نرا. دوای شەهیدبوونیشی هیچ 
بە  بانكی  حسابێكی  یان  زه وییه ك  و  خانوو 

ناویه وه  نەبوو.
بەجێهێشت  خۆی  بەدوای  كە  ئەوەی 
پڕشنگدار  مێژوویەكی  و  پێشمەرگە  ناسناوی 
وەرزشوانان،  جەماوەر،  بۆ  خۆشەویستی  لە 

هونەرمەندان، قوتابیان و الوان بوو.
دوای  رۆژ  دوو  فڕەنسۆ  شەهید  تەرمی 
 2001 شوباتی   20 رۆژی  لە  شەهیدكردنی 
هەریر  شاره دێی  لە  دایكبوونی  لە  شوێنی  لە 
بە  كەس  ملیۆن  نیو  لە  زیاتر  بەشداری  بە 

خاكسپێردرا.
حكومەتی  شەهیدكردنی  دوای  رۆژ  سێ 
وەرزشی  یاریگای  ناوی  كوردستان  هەرێمی 
بەناوی  كردی  و   گۆڕی  هەولێری 
فره نسۆ  شه هید  نێوده وڵه تی  یاریگـــــــای 

هەریری بەناو كرد.

 فڕەنسۆ هەریری، سیمبولی پێكەوە ژیان 
بوو

ڕەشی  دەستی  ئێستا،  لە  بەر  ساڵ   )16(
فەرەنسۆ  شەهید  خوێنی  بە  تیرۆرستان 
ئامانجی  تەنها  كە  بوو،  سوور  هەریری 
ئەو  بوو،  كوردستان  خزمەتكردنی 
خەڵكی  تەواوی  بۆ  كارەساتەیش 

كوردستان جەرگبڕ بوو.
ڕۆژە  پیاوی  هەریری،  فەرەنسۆ   
نموونەی  بوو،  خەبات  سەختەكانی 
پێكەوە  و  لێبوردەیی  و  هاوبەشی  ئەو 
ژیانەی تەواوی نەتەوە و پێكهاتە و ئاینە 
ئەوەیش  كە  بوو،  كوردستان  جوداكانی 
ڕەنگدانەوەی سیاسەتی پارتی دیموكراتی 
ئامانجە  لە  یەكێكە  و  كوردستانە 
پاشەكشەی  هەرگیز  و  سەرەكییەكانی 
لێناكات، هەر بۆیە تیرۆركردنی تووڕەیی 
خەڵكی كوردستانی بە دوای خۆیدا هێنا 
ویژدانەكانی،  بە  هاونیشتیمانییە  هەموو  و 
ئاینییەوە،  و  نەتەوەیی  جیاوازی  بەبێ 
بە  هەموو  و  شەقامەكان  سەر  ڕژاندە 
لەبەرانبەر  ناڕەزایەتییان  دەنگ،  یەك 

تاریكیپەرستەكان دەربڕی.
دیموكراتی  پارتی  فراكسیۆنی  لە  ئێمە   
كوردستان،  پەرلەمانی  لە  كوردستان 
هەریری  فڕەنسۆ  شەهید  سااڵنێك  كە 
درێژە  بە  خۆمان  كردووە،  سەرۆكایەتی 
دەزانین،  ئامانجانە  و  ڕێباز  ئەو  پێدەری 
لە  تیرۆركردنەكەیشی،  ساتی  هەتا  كە 
پێناویدا خەباتی دەكرد و بەڵێنیش دووبارە 
و  النەدەین  مەبدەئە  لەو  كە  دەكەینەوە، 
كە  بارزانی،  پیرۆزی  ڕێبازی  لەسەر 
ئینساندۆستییە،  و  عەدالەتویستی  ڕێبازی 
هەموو  بۆ  و  خەبات  لە  دەبین  بەردەوام 
نە  دەكەینەوە،  دووبارە  الیەكیشی 
دوژمنانی  نە  و  تیرۆرستان  نە  و  تیرۆر 
كوردستانیش، ناتوانن لەو خەباتە ساردمان 
بە دەستهێنانی مافە  پێناو  لە  بكەنەوە، كە 
ڕەواكانی گەلەكەمان، سااڵنێكە دەستمان 
هەزاران  كاروانەیشدا  لەو  و  پێكردووە 

شەهیدمان بەخشیون.
تیرۆرستانی  بۆ  نەفرەت  تر،  جارێكی   
پاكی  گیانی  بۆ  ساڵو  و  تاریكیپەرست 
سەرجەم  و  هەریری  فەرەنسۆ  شەهید 
ڕزگاریخوازی  ڕێگای  شەهیدانی 
و  نەمر  بارزانی  سەروەریان  كوردستان، 

كاكە ئیدریسی هەمیشە زیندوو دەنێرین.
 

فراكسیۆنی پارتی دیموكراتی كوردستان
18ی شوباتی  2017

رۆژی 18 شوباتی 2001 لەكاتی رویشتن بۆ 
سەر كارەكەی لە شەقامی 60 مەتری هەولێر 
لە الیەن گرووپێكی توندرەوی ئیسالمی تیرۆر 
كرا، پێشتر دوو جار لە سااڵنی 1994 و 1997 

لە هەوڵی تیرۆركردن رزگاری ببوو.
ناحیەی  لە   1937 ساڵی  لە  هەریری  فڕەنسۆ 
هه ریر سەر بە پارێزگای هەولێر لە بنەماڵەیەكی 

كریستیانی ئاشوری لە دایكبوو.
لە  هەولێرە  المعلمين«ی  »دار  دەرچووی 
دەیەی  سەرەتاكانی  لە  و   1960 ساڵی 
پارتی  ریزەكانی  لە  رابردوو  سەدەی   60
و  كردووە  كاری  كوردستان  دیموكراتی 
هەروەها مامۆستای بیركاری بووه  و كه سێكی 
وه رزشوان و وه رزشدۆست بوو و یاریزانێكی 

باش بوو.
نەمر  بارزانیی  نزیكەكانی  كەسە  لە  هەریری 
ناو  لە  گرنگی  بەرپرسیارێتی  چەندین  و  بوو 
پارتی و شۆرشی كورد لە كاتە جیاوازەكاندا 

هەبوو.
پاش نسكۆی شۆڕشی ئەیلول لە ساڵی 1975 
بنەماڵەكانیان  و  پێشمەرگە  هەزاران  وەك 
بە   1979 ساڵی  لە  بوو.  ئێران  ئاوارەی 
پارتی  ناوەندی  كۆمیتەی  یەدەكی  ئەندامی 
دیموكراتی كوردستان هەڵبژێردرا و دواتر  لە 
ئەندامی كۆمیتەی  بە  كۆنگرەكانی 11 و 12 

ناوەندی هەڵبژێردرایەوە.
سیاسی  و  پێشمەرگاتی  ژیانی  ماوەی  لە 
لە  حكومی  و  حزبی  بەرپرسیارێتی  چەندین 
قوناغە جیاوازەكاندا پێسپێردرا، لەوانە سەرۆكی 
كوردستان،  پەرلەمانی  لە  پارتی  فراكسیۆنی 
پارێزگاری هەولێر و وەزیری كابینەی سێیەمی 
حكومەتی هەرێم و دواجاریش بەرپرسی لقی 

دووی پارتی بوو.

گەلی  و  خاک  بۆ  دڵسۆزیی  بەهۆی  هەریری 
خۆشەویستی  بووەتە  هەرزوو  کوردستان، 
شۆڕشی  سەرکردایەتیی  و  پێشمەرگە 
بارزانی،  مستەفا  کە  ئەیلوول،  رزگاریخوازی 
هەرێمی  سەرۆکی  بارزانیی  مەسعود  باوکی 

ئه ندامی  وه ك  راپه ڕین  دوای  پۆستانه ی  و 
به رپرسی  و  هه ولێر  پارێزگاری  و  په رله مان 
هه ریری  فڕه نسۆ  زیاتر  وه ریگرت،  لقی2 
هه ولێر  خه ڵكی  و  نزیككرده وه   خه ڵك  له  
ئه ویان  یادگاره كانی  و  خزمه ت  هێشتا 
به   یاریگا  دیارترینیشیان  و  بیرنه چووه ته وه  
فرانسۆ  نێوده وڵه تییه كه ی هه ولێره  كه   ناوبانگه  
دوای  و  درووستیكرد  شاره كه دا  له   هه ریری 

تیرۆركردنیشی به  ناوی خۆیه وه  كرا.
تیرۆركردنی فڕه نسۆ هه ریری وه ك راچه نینێك 
تاقمانه ی  و  ده سته   و  گروپ  ئه و  دژی  بوو 
له   و  هه ڕه شه   سه رچاوه ی  ببوونه   كاتانه   ئه و 
ژێر ناوی ئاییندا كار و كرده وه ی تیرۆریستیان 
شه هیدكردنی  دوای  بۆیه   هه ر  ئه نجامده دا، 
تیرۆر  دژی  خه ڵك  به ره ی  هه ریری  فڕه نسۆ 
له   زیاتر  كوردستان  خه ڵكی  بوو،  پته وتر 
باشتر  و  تێگه یشتن  تیرۆر  مه ترسییه كانی 
ده ستیانكرد به هاوكاریكردنی هێزه  ئه منییه كانی 

كوردستان.
تیرۆركردنی فڕه نسۆ هه ریری له  ئاستی ناوخۆ و 
هه بوو،  ده نگدانه وه ی  ده ره وه ی كوردستانیش 
ماوه یه كی زۆر پرسه ی جه ماوه ری بۆ فرانسۆ 
جیاوازه كان  توێژه   و  چین  و  دانرا  هه ریری 
دژی  هوتافكێشان  به   ئاسته كاندا  هه موو  له  
تیرۆركردنی ئه و سه ركرده یه ی پارتی خۆیان 
ده گه یانده  شوێنی پرسه كه  كه  له  هۆڵی زه ردی  
شاری هه ولێر دانرابوو و سه ركردایه تی پارتی 
خه ڵكی  ئاپۆڕای  له   پێشوازییان  شوێنه دا  له و 

پرسه بار ده ركرد.
 

شه هید فڕه نسۆ هه ریری
كورته یه ك ده رباره ی شه هید فرانسۆ هه ریری

فڕەنسۆ تۆما هەریری 16 ساڵ بەر لە ئێستا لە 

فەوزی هەریری: فەرەنسۆ هەریری تەنانەت 
خانوویەکیشی بۆ خێزانەکەی بەجێ نەهێشت

ئاشــوورییه كی كوردســتانی بۆ واڵته كه ی ژیا

پەیامی فراكسیۆنی 
پارتی لە 
ساڵوەگەڕی 
تیرۆركردنی 

شەهیدی سەركردە 
فڕەنسۆ هەریری

كوردي

وێنه كانی شه هید فڕه نسۆ هه ریری له  سه رده مه  جیازوازه كاندا
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والسـنطور التـي كلهـا أختراعـات فـي زمن 
سـومر. يقولـون السـبب فـي هجرتهـم مـن 
فـي  الزراعـي  االزدحـام  سـومر كان  ارض 
لبحهـث  أرضهـم  تركـو  ولذلـك  سـومر 

مواطـن  مليـون  نصـف  هـؤالء  عـدد  يبلـغ 
ويتألفـون مـن 2000 عشـيرة فـي محافظـات 
امبولـو. هنالـك شـيء غريـب جـدا عنهـم، 
يرفضـون أن يسـمون أنفسـهم أي شـي آخـر 

غيـر أنهـم عراقيـون .
وعندهـم  سـومر  أهـل  مـن  أنهـم  ويقولـون 
معلومات عن تاريخهم الذي يثير الدهشة؛ 
يعرفـون أسـماء مـدن تاريخيـة فـي العـراق، 
وحـكام  اآللهـة  عـن  األسـاطير  حافظيـن 
سـومر والتـي مكتوبـة فـي كتـب التاريـخ 
وعندهـم كثيـر مـن أالشـياء التـي تقربهـم 

مـن العراقييـن 
طريقـة  األفارقـة؛  بقيـة  عـن  وبعيديـن 
سـومر،  أهـل  مثـل  بالضبـط  زراعتهـم 
يسـتخدمون  وحتـى   العراقيـة  األكالت 
اآلالت الموسـيقية مثـل الخشـبة، الربابـة 

أماكن أخرى قبل 3000 سنة وما حافظوا 
وفضلـوا هويتهـم العراقيـة مـن ذلك الوقت.
االجتماعيـة  والعلمـاء  المؤرخيـن 
هـذا  عـن  يتسـاءلون  واألنثروبولوجيـا 

الموضوع وال يجدون أجوبة لهذه األسئلة:
السـومرية؟  الحكمـة  يعرفـون  أيـن  مـن 
طريقـة  واالسـاطير؟  التاريـخ  القصـص، 

الموسـيقية؟  اآلالت  الزراعـة؟ 
كتـب  فـي  مكتوبـة  أالشـياء  هـذه  كل 
التاريـخ والكننـا نعـرف هـذه األشـياء مـن 
»أهـل  اإلثـار  وجـود  بعـد  سـنة   100 قبـل 
عراقـو« مـن أفقـر المواطنيـن فـي تنزانيـا، 
90 % منهـم أميـون فـال يسـتطيعون القـراءة 

والكتابـة... فهـذه المعلومـات مـن أيـن؟
»بلـد  يقولـون  العـراق  عـن  تسـألهم  لمـا 
األم«  و«بـالد  الحكمـة«  »أهـل  أور«، 
ولكـن ال يعرفـون شيئــــــا عـن دولـة العـراق 
اإلمبراطوريـة  يسـموها  اآلن  لحتـى  اآلن، 
مـن  وأفضـل  مختلفـون  بأنهـم  ويشـعرون 

األفارقـة. بقيـة 

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

قبَل ثالثة آال ِف عام صرخ نبيُّك داوود
 متسائاًل: لماذا ضّجت األمم؟

ِلَم ُتفكُّر 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، ُمخّلَص األنام، ترى تفاُقَم السوء

الذي وجَب أن َينَحِسَر وبتقّلص .
وتلحُظ كم يتضاعُف البالء والشر

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

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، َفِغبَّ الثالثين قرًنا

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

وُتبِصُر  سلوّك ملوِكهم ورؤسائهم وأحزاِبهم!
وقد 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.
فحتَّام، يا  ُقّدوس القّديسين،؟

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

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

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 الطغاةُّ في غّيهم.
لت قصاَصك، حتى اليوم، فأنكَر وجوَدَك الُعتاة والُجناة . أجَّ

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

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

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

أّن الطمَع والتسلطَن علُّة  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 ربَّ 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
وَيحلَّ 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، ربَّ الكل، رحماك !

وِرفًقا بنا ـ كما تشاُء إرادُتَك ـ وَترتئي  رأفُتك !
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االجتماعيـة  المتغيـرات  ظـل  فـي 
واالنكسارات التي يتعرض لها االنسان 
مـن خـالل ظهـور بعـض الحـاالت التـي 
تعد ظاهرة الهروب من الواقع االسـري 
بمردوداتهـا  المخيفـة  الظواهـر  مـن 
ونتائجها السـلبية حيث تشـكل نسـبة 
عاليـة فـي مجتمعنـا اليـوم والتـي تربك 
مـن  المجتمـع  فـي  متعـددة  مفاصـل 
جراء الضغوطات النفسية والمنغصات 
التـي يتعـرض لهـا االنسـان فـي الشـارع 
وفـي البيـت وقـد تتشـابه تلـك الحـاالت 
الظـروف  وفـق  واخـرى  منطقـه  بيـن 
وحتـى  بـل  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
الجوانـب السياسـية تأثيراتهـا النفسـية 
إضافـة الـى الجوانـب االجتماعيـة التـي 
االسـري  الجانـب  جـراء  مـن  تنعكـس 
الضغـط  مـن  حالـة  وتكـون  يكـون 
النفسي على الفرد تظهر على السطح 
وهنـاك حـاالت تـكاد تكـون فرديـة او 

االرتـداد.  مجتمعيـة عكسـية 
وهـذا مـا رأينـاه اليـوم مـن وجـود ظاهـرة 
غريبـة تتفاقـم وتتصاعـد بلغـة صامتـة 
تشـكل  حيـث  الحـال  واقـع  يترجمهـا 
الضغوطات النفسية نسبة كبيرة على 
الشخص ومن خالل العادات والتقاليد 
االجتماعيـة التـي تقـف بعـض االحيـان 
عائـق او مشـجع لتلـك الحالـة وبـكل 
الفضيحـة ومـن  و  الخـوف  تجـرد مـن 
التزامـات الشـريك االخـر لـذا اصبحـت 
تداعيـات اهمالهـا اكبـر مـن االهتمـام 
باألسـرة واالبنـاء وتركهـم لـدى رعايـة 
داخليـة  ضغوطـات  بحجـة  االخريـن 
الـى  للسـفر  تدفعهـم  خارجيـة.  ومنهـا 
العـالج او العمـل الن المسـتقبل مزدهـر 
فـي دول الغـرب ومـردود مالـي افضـل . 
االمـال  وتبقـى  المعانـاة  تبـدأ  هنـا 
بعـد  والقهـر  االنهيـار  نهايتهـا  معلقـة 
ان ضـاق ذرعـا مـن الشـريك والتنصـل 
عن مسؤولياته ومخالفة الشرع وإعالن 
لـه.  الحاضـن  بيتـه  فـي  التمـرد  حالـه 
والمحللـون  االطبـاء  اكتشـف  حيـث 
كبيـر  الخطـورة  حجـم  النفسـيون 
لديهـم  تتولـد  األبنـاء  نفسـية  علـى 
واالنفعـال  والعنـف  الكراهيـة  صفـات 
بمظاهـر  تتمظهـر  ملعونـة  سـلوكيات 
وانتهـاك  السـيئة  االسـرية  التربيـة 

 . االبنـاء  كرامـة 
واخيـرا بـودي ان نتبـادل االراء مـع وزارة 
شـؤون األسـرة فـي بلـورة سياسـة الدولـة 
متطـورة  عمـل  وبرامـج  بوضـع خطـط 
والتصـرف  االسـرة  ازدهـار  لجـل  مـن 
االيجابي بين االزواج والتكلم بأسلوب 
االحترام ونبذ اقتراف االخطاء القاتلة 
فـي  النفسـية  العقـد  مـن  والتخلـص 
خطـوات  ورصـد  الشـائكة  العالقـات 
المجتمـع  منظمـات  مـع  التعـاون 
المدنـي ودعمهـا معنويـا وماديا والسـهر 
وتقييـم  االتفاقيـات  تنفيـذ كل  علـى 
مسـتقبل  علـى  الحضـاري  انعكاسـها 
متكاتفـة  اسـرة  لتكـون  االسـرة 
والحنـان  الحـب  بأواصـر  ومترابطـة 

النفـس. وضبـط  والثقـة 

  ظاهرة الهروب    
من الواقع االسري

مزمــــور مــــن هــــذا الزمــــان

يعقوب أفرام منصور
أربيل

ثقافية

ريــم البــازي 

أهل »عراقو« مجموعة عرقية من أصل عراقي في تنزانيا
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عندما تنتهي الحرب
تصمت المدافع

ويتخلى ازيز الرصاص عن أجوائنا
وتصبح الطائرات حمامات سالم

عندها تهمس النسوة مع بعضهن
ويدق الرب طبول السالم

عندما تنتهي الحرب 
تتوقف اصوات الساسة

يصمت المذيع عن الكالم 
تهاجر أغلب الفضائيات أعشاشها

إلى حيث الحروب الجديدة
حيث لم يبق لها ما تتسلى 

عندما تنتهي الحرب
سأرسم شامة على صدر بخديدا
شامة يشع نورها ببالغة النجوم
ألن النواقيس لما تزل صامتة
تجر وراء أهوالها حبال سريا

وتوقد نارا ليس كنار الظالميين
أصدقاء األمس ابتلعتهم المعارك

ولفظتهم األوطان
وتركت سيرهم الذاتية

في متحف الشهداء
بكنيسة مار يوحنا 
عندما تنتهي الحرب

ال نرى أحبابا عن يميننا 
أو يسارنا

ألنهم تشتتوا في أصقاع العالم
وتركوا صورهم العتيقة 

وذكرياتهم على مساطب صدئه
فال تحية

وال سالما 
ألن الشوارع غدت فارغة 

وما عادت تستقبل أقدام المارين
والبيوت تنتظر األحباء الراحلين

فال محالت وال بسطات في الشوارع
عندما تنتهي الحرب

تتثاءب أيادي المنتصرين 
V بعالمة

وسيحلق هذا الوطن عاليا
مثل العصافير

فيجمع أحالمنا الباقية
ويلقي بها في مهب الريح

فقد ضجت التواريخ بمأسينا
ألنني كلما حدقت فيها

بحجة النسيان
تركت رماد البيوت 

المستباحة
تخرج كالعنقاء 
من باطن األرض

في البدء كان الكلمة
ما بين الثرثرة والكالم الرزين

تقسو الكلمات حينا
وحينا تلين

خط بلون الدم
وخيط بلون الياسمين

تعربد الكلمات وقد تستكين
رخيصة حينا

وحينا كما الدر الثمين
عقد من ماس 
وعقد من طين

تنساب حينا
وحينا تسكن كالسكين

و يعود باالحزان 
فال فرق ان فرخ عندي 

او غادرني قليال 

يجمعهمـا، وكانـت ذاكرتهمـا ترقـص فـوق 
السـرير الكبيـر ويحتضـن االوالد والبنـات 

بانتشـاء وتجـدد .
حتـى  يمتـد  نـوم  فـي  غارقـان  همـا  اآلن 
منتصف النهار، العمل لديهما سوى التهام 
الطعـام والتفـرج علـى التلفزيـون، يحسـبان 
ليذهبـا  التقاعـدي  الراتـب  السـتالم  االيـام 
كل عـام الـى الداء العمـرة وربمـا الذهـاب 
احـد  مـع  الصيـف  فـي  الوطـن  شـمال  الـى 

 . االوالد 
الطـرف  فـي  فراشـه  علـى  جالـس  رجـل 
االيمـن مـن الغرفـة اشـيب الشـعر،  متجعـد 
الوجـه يـكاد الوهـن يهلـك جسـده، يتحـرك 
بعـكازه، متقاعـد عـن الحركـة اال لقضـاء 

/ ويصبـح حتـى التـراب الـذي يسـير عليـه / 
ربيعـا ص39(. خطـاك 

وبما ان الشاعر ملهوف بالحب ويراوده أمل 
بـأن تأتـي الجنـان بـورد الخمائـل ويضمهـا 
إلـى صـدره، يحملـه الشـوق ويسـري بقلبـه 
مثـل رعشـة كهربائيـة بعـد معانـاة طويلـة 
إلـى أنـه يرسـو إلـى نشـيد األمانـي. ) تظـل 
المسـافات / فيمـا بيننـا تتمـادى / ونفتـرش 
الكلمـات الحنـون انتظـاري/ يراودنـي امـل/ 
يسـتمد شـعائره انفاسـي المترعـات/ يرسـم 
ويأخذنـي  النهـار/  عتبـات  علـى  النجـوم 

الشـوق نحـو خمائـل صـدرك ص 80(.
اللغـة طبيعيـا وهنـاك مـن  إن اإليقـاع فـي 
إلـى  بحاجـة  ليـس  الشـعرالعربي  ان  يقـول 
قافية لما في اللغة العربية من إيقاع يسـد 
مسده واإليقاع يعد طقسيا، فهو في النص 
الوجـود  يجسـد  ضـروري  طقـس  الشـعري 
الجماعـي فاإلرتبـاط بيـن الطقـس واإليقـاع 

تعفو مرات ومرات تدين
من الحب دينا

ومن البغضاء دين
الكلمات تبدو الها

وتغدو جانا وشياطين
قد تسمو الكلمات حينا
وقد تنحط في كل حين

طائر السمان
الوجع هو ذات الوجع ... يا جميلة 
فال فرق بين قلب انخلع ... او روح 

عليلة 
و كطائر السمان 
يهاجر وجعي شتاء 

عند التسعين ان وصال اليها ..!؟ 
همـــا اآلن يعانيـان مـن غيـاب الحـب، اقصـد 
ان غيـاب الحـب قـد اولـد األلـم في قلبيهما.. 
فلم تعد الحياة بالنسبة لهما سوى ساعات 
تنخـر  احضانهمـا  فـي  تنـام  وليالـي  تعبـر 
سـرير  معـا.  انهمـا  رغـم  يعيشـانها  بوحـدة 
االيمـن  الغرفـة  طـرف  فـي  ملقـى  خشـبي 
كأنـه تابـوت ينتظـر مـن يرقـد عليـه، سـرير 
االيسـر  الطـرف  فـي  يرقـد  اخـر  خشـبي 
مـن الغرفـة مزينـا بشرشـف وردي ومغطـى 
يلتقيـان  لـم   .. سـميكه  تركيـه  ببطانيـة 
السريران منذ ان افترقا بعد ان كانا سرير 
واحـد وجـاء النجـار ليصنـع منـه سـريرين 
قبـل اكثـر مـن عشـر سـنوات، كان الحـب 

الواقع العياني المرصود وانما يضيف اليها 
الفنان ويعيد تشكيل صياغتها التصويرية 
ومواهبـه  وافـكاره  ومشـاعره  يتمشـى  بمـا 
مـن  الحسـن  الشـعور  مـن  فتكـون مزيجـا 
إن كان  وواقـع  العيانـي  الموجـودات  واقـع 
األفـكار  .فامتـالك  اديـب  كان  او  فنـان 
والمشـاعر وحدهـا ليـس كافيـا ألن يجعـل 
المـرء قـادرا علـى التعبيـر عنهـا وتصويرهـا 
فنيـا، وانمـا هـي الدافـع األساسـي للتعبيـر 
او التصويـر سـواء كان فنيـا أو غيـر فنـي 
بـال  عاريـا   / يسـير  الـذي  النهـر  ايهـا  )يـا 
رقيـب / ملتصقـا بـاألرض محروسـا بأجفـان 
الضفاف / تزدهي الروح من مياهك ص16( 
)ان  الدوخـي  د. حمـد محمـد  الناقـد  يـول 
بالحـب  مسـكون  الفريـد  الرائـد  شـاعرنا 
ألنـه يسـتمد صرخـة هـذا الحـب مـن رمـز 
حقيقـي اليتوقـف عـن إنتـاج الحب والمعنى 
رمـز تعلـم منـه شـاعرنا. )ان ضبـاب المنايـا 
كثيف / وسوط الفواجع اليعرف اإلنتظار 
/ يطارد انشـودة في الشـفاه / ويطول سـجل 
اوتـار  بالمـوت  ويقطـع  إحتضـاري  األعـذاب 

عمـري ص 22(
ومجـاز  تشـبيه  مـن  القوليـة  األسـاليب  ان 
كل  فـي  جوهـر  انهـا  وكنايـة  واسـتعارة 
منهـا والمحـور الـذي تـدور عليـه فهـذا هـو 
علـى  قائمـا  الشـعر  كان  ولمـا  التخيـل، 
التخيـل باعتبـاره لغـة العواطـف والمشـاعر 
المباشـر خصائصـه  الغيـر  التصويـر  كان 
ولـه يليـق وبـه اجـدر وكانـت الصـورة التـي 
مقابـل  الشـعرية  الصـورة  هـي  تسـتخدم 
األسـلوب الخطابـي الـذي يعتمـد التصويـر 
المباشر )قناديل ترسم درب اللهاث / تعانقه 
قبالت الرحيل / وتغفو على شاطئيه الزهور 

مجموعتـه  سـمعان  الفريـد  للشـاعر  صـدر 
سـنة   ) إتهـام  الئحـة   ( المعنونـة  الشـعرية 
2015 تتضمن ثالث عشرة قصيدة تتشكل 
موقف االنسان الرافض للظلم والظالم في 
أي وقـت كان, وهـذا دليـل علـى أن الشـاعر 
حقـوق  عـن  يدافـع  مناضـال  انسـانا  كان 
اإلنسـان عمليـا وفكريـا مـن خـالل قصائدة 
فتبيـن  إتهـام  الئحـة  قصيـدة  وخصوصـا 
عـن  بالدفـاع  القديـر  المحامـي  ذلـك  أنـه 
مخالـب  مـن  مايعتريـه  بـكل  المظلوميـن 
لـم  والرعـب يقـول .) متهـم ألننـي  الشـرور 
تنتـم قصائـدي / لمـن يجـز اعنـاق الطيـور 
/ ولـم تكـن انشـودة / تطـرز باقمـار العفـاف 

ص10(
بالتصويـر  المباشـر  التصويـر  تشـبيه  ان 
اللوحـة  مثـل  مثلـه  يكـون  الفوتوغرافـي 
الفنيـة التـي يبدعهـا الرسـام بريشـته اذ ان 
الحسـية  الموجـودات  التنقـل  اللوحـة  هـذه 
فـي  عليـه  هـي  لمـا  مطابقـا  حرفيـا  نقـال 

فالحزن هو ذات الحزن ... يا جميلة 
الحزن فرح مكبوت 
يحلق فوق الحانات 

و فوق حيطان البيوت 
يبحث عن نافذة مشرعة

او عن خبز مفتوت
فإذا االقداح المترعة 

يلفها العنكبوت 
فالحزن يبقى ذات الحزن ... يا جميلة 

الحزن دمع مكبوت 
يصرخ في حنايا القلب 
فيرتد الصوت سكوت 

مكتوب علينا يا جميلة
 ان نصرخ بصمت حتى نموت

رجـاله  عضـالت  لتحريـك  ومـرات  حاجـة 
خـارج  مايخـرج  وقليـال  التتخشـبا  كـي 
المنـزل ليتسـوق او يشـتري ادويـة الضغـط 
والسكر والقولون والقوة والرؤماتزم وبقية 
فراشـها  ترتـب  .امـرأة  اخـرى  امـراض  مـن 
العشـرين  ابنـة  كانهـا  يـوم  كل  وتتزيـن 
لـون  عليـه  تغلـب  االسـود  الشـعر  ولكـن 
الجفـون  وتهدلـت  الوجـه  وتغضـن  الشـيب 
حـول العينيـن وخلعـت اسـنانها لتزرع اسـنان 
جديدة ، مهتمة بجماله وملبسها وصحتها 
فهي التنقطع عن مراجعة االطباء بشكل 

دوري. 
رجـل وامـرأة فـي غرفـة عاريـة مـن الحيـاة، 
كئيبـة، بـال روح او مطـر او عطـر، يائسـان 
مـن فقـدان العاطفـه وغيـاب الحـب الغزيـر 
ان  ينتظـران  بينهمـا، جسـدان  الـذي كان 
يحمـال علـى سـريرهما نحـو االلتحـام فـي 

قبـر واحـد يتسـع لكليهمـا .

تكشـف  كمـا  عضـوي  صميمـي  إرتبـاط 
ينسـى  ولكنـه  األنثروبولوجيـة  الدراسـات 
أو  القلـب  يثيـر  آخـر فهـو  دورا  ان لإليقـاع 
اإلضطراب في دالالت اللغة وقد يكون في 
المفيـد أن نعـود إلـى كلمـة لحـن فاللحـن 
هـو معنـى الـكالم أو فحـواه ويكون بمعنى 
الرمـز أو اإلشـارة، فاإليقـاع فـي الشـعر هدفـه 
وتفجيـر  الصيغـة  نسـق  أو  الصيغـة  إقامـة 
دالالتهـا  عـن  باللغـة  والنـأي  التكـرار 
/ امـواج فجـري  ترتـدي  العاديـة. ) مواجـع 
يـروع شـوكها نوبـات صمتـي/ اخـاف حبيبـة 
العمر / اخوف ابوح بالسر / اخاف يخونني 
صبـري اخـاف يميتنـي ذعـري/ ويمضي كل 

ماشـيدت ص 91(.
 الشـاعر الفريـد متوثـب كمـا العـادة يخلـق 
مـن الشـعر جمـاال، يكتـب بانتظـام, ينطلق 
نحـو اقاصـي الـكالم ,اليكتنـز في اعماقه 

غيـر الحـب والشـموخ الباذخ

د. بهنام عطاالله

عندما تنتهي 
الحرب

           قصيــدتـان

                 قصة قصيرة

األب معين الحلو / مادبا - االردن 

سيمنطيقا اللغة والرؤيا الشعرية 
في مجموعة ) الئحة اتهام ( للشاعر الفريد سمعان

قراءة: جبو بهنام/ بخديدا

االدبية

سمير اسماعيل الحمداني/ الموصل

حكايــــة امــــرأة
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اسعد عباس  د.بهنام عطااللهصالح سركيس
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والشــخصية  املناضــل  استشــهاد  لذكــري  احيــاًء 
ــداء  ــر اعت ــرى اث ــة ، فرنســو حري السياســية الكوردي
ارهــايب يف اربيــل يف الـــ 18 من فرباير/ شــباط 2001 ، 
يتــم اعــادة عــرض االفــام الفائــزة يف امللتقــي الــدويل 
لســينام ضــد االرهــاب يــوم 18 فربايــر/ شــباط عــى 
خاصــة  مراســيم  ويف  ميكامــول  ســينام  صــاالت 
ــر للجهــات  ــع شــهادات شــكر وتقدي ــا توزي ،تتخلله
ــق يف االول  ــد انطل ــذي كان ق ــى ال ــة للملتق الراعي

ــن . ــتمرت يوم ــاري واس ــباط الج ــن فرباير/ش م
وســيعرض فيلــم عــن حيــاة املناضــل الشــهيد فرنســو 

حريــرى يف بدايــة املراســيم .
واالفــام الفائــزة واملعــادة ســتعرض يف آن واحــد 
ــث يتســنى لجمهــور  ــن ســينامئيتن بحي عــى صالت
اوســع رؤيــة االفــام ،وهــي فيلــم مايكروفــون مــن 
ــازن  ــراج م ــاب اخ ــوك . دي ــراج كرمي ــتان اخ كوردس
ايضــا. وفيلــم جــوان   شــربياىن مــن كوردســتان 
ــروب  ــراق . و اله ــن الع ــرى م ــي الجاب ــرج ع للمخ
اخــراج ذولفقــار املطــرى مــن العــراق ايضــا  . فيلــم 
ياســمن اخــراج  املهنــد كلثــوم  مــن ســوريا. وفيلــم 
ــا.  ــوريا ايض ــف س ــان رشي ــراج كين ــل اخ ــة ام رصخ
وفيلــم 8 اخــراج اســيم ســفايج مــن رصبيا.وســتبدأ 

املراســيم الســاعة الـــ 4 عــرا  .
يف  مســيحياً  مناضــا  كان  حريــري  فرانســو  و 
ــي  ــزب الدميقراط ــمركة والح ــوات البيش ــوف ق صف
الكوردســتاين منــذ أوائــل عقــد الســتينيات مــن 

ــن  القــرن املــايض ، كــام كان أحــد األشــخاص املقرب
مــن الزعيــم التأريخــي الكــوردي مــا مصطفــى 
بــارزاين وتــوىل مســؤوليات عديــدة  خــال عملــه يف 
الحــزب وصفــوف الثــورة الكورديــة يف مراحــل زمنيــة 

مختلفــة .
ــه مــن قبــل  وقــد أغتيــل حريــري مــع احــد مرافقي
ارهابيــن متطرفــن بأربيــل بينــام كان  متوجهــا مــن 
داره اىل مقــر عملــه يــوم 18 فربايــر شــباط 2001 .

عرض افالم تحارب االرهاب بمراسيم في 
ذكرى استشهاد المناضل والشخصية السياسية 

الكوردية فرنسو حريرى

 تمـر علينـا هـذه االيـام ذكـرى عيـد يـوم 
أو  بدعـه  انـه  يقـول  مـن  وهنـاك  الحـب 
اكذوبـة وأنـا أقـول لهـم بـأن العراق القديم 
وقبـل أكثـر مـن خمسـة االف عـام قـدس 
وهـي  الهـة  لـه  وجعـل  وأكرمـه  الحـب 
عشـتار ودعـوا اليـه بقوانينهـم التـي تنظـم 
حياتهـم فالحـب واجـب بالـزواج واسـتمراره 
والحـب قامـوس العائلـة السـومرية والحـب 
االسـاطير  تؤكـد  كمـا  السـماء  ديـن 
السـومرية فجسـدوا حـب المـرأة فـي بـو ابي 
شـبعاد واالميـرة شاشـا وحـب الصديـق فـي 

يقولـون وهـم  وانكيـدو  گلگامـش 
)) مـن اليعـرف كيـف أن يحـب ال يسـتحق 
يعشـقون  وهـم  وكيـف   )) يعيـش  أن 
الموسـيقى فـي كل وقـت ويعتبرونهـا غـذاء 
االلـه  عبـادة  يعتبـرون  وهـم  الـروح وكيـف 

. عبـادة حقيقيـة  بـدون حـب التعتبـر 
بـه  واحتفلـوا  الحـب  أسـس  مـن  هـم  اذا   
بأيـام عديـدة منهـا ايـام رأس السـنة وتتويـج 

خرجنـا يـوم 13 شـباط 2017 فـي احتجـاج 
سـلمي امـام مركـز لالمـم المتحـدة نظـرا 
مـن  نعانيـه  ومـا  ملفاتنـا  تمشـية  لتاخيـر 
لمـدة  وماديـة  وصحيـة  نفسـية  اوضـاع 
الظـروف  الـى  باالضافـة  ونصـف  سـنتين 
الـى  التوجـه  علـى  اجبرتنـا  التـي  القهريـة 
لبنـان البلـد الـذي يسـتضيف اكبـر عـدد 
مـن المضطهديـن مـن دول اخـرى واالهـم 
مـن ذلـك مسـتقبل اطفالنـا فـي ضيـاع وقـد 
الثالثـة مـن التهجيـر بـدون  دخلنـا السـنة 

احالمنـا. لتحقيـق  امـل  بـوادر  ظهـور 

الملك وأكمال الدراسـة وانجاب االطفال.
السـومرية  لگـش  مدينـة  فـي  وهنـاك   
بشـارع  يسـمى  فيهـا  رئيسـي  شـارع  يوجـد 
الموكـب يقـام بـه طقـس مـن الحـب فريـد 
أغلـب نسـاء سـومر  تأتـي  مـن نوعـه حيـث 
والوشـاح  االزرق  الوشـاح  يلبسـن  وهـن 
االحمـر علـى صدورهـن فـي بدايـة الربيـع 
وهـن يسـيرن بذلـك الشـارع والشـباب علـى 

شـابه  تعجبـه  شـاب  كل  الطريـق  جانبـي 
ويقومـون  للمعبـد  ويذهبـا  بيدهـا  يمسـك 

. الـزواج  بطقـس 
الحـب  علـى  يقـوم  لديهـم  شـيء  كل   
والنبغـض  نحـب  كنـا  كمـا  فالنحـب 
ارتقـت سـومر  والنكـره والنقتـل فبالحـب 

. عـراق  يـا  فلترتقـي 
 الباحث اآلثاري عامر عبد الرزاق

انطلقـت ، مسـاء االربعـاء15 فبراير/شـباط ، فعاليـات مهرجـان »أوسـكار إيجبـت« لأفـالم 
الروائيـة القصيـرة والتسـجيلية دورة الفنـان نـور الشـريف، والـذي سيسـتمر مـن حتـى يـوم 

غـد الجمعـة 17 فبرايـر/ شـباط ،علـى مسـرح رومانـس بوسـط البلـد .
وكان الفنان عادل عمار رئيس مهرجان “أوسكار إيجيبت” قد صرح بأن إدارة المهرجان 

قررت إهداء الدورة الرابعة،للفنان الراحل نور الشريف . 
وقـد منـح المهرجـان جائزتـه الفضـل فيلـم ، للفيلـم الكـوردي الوحيـد المشـارك فـي 

ايـاد جبـار. المهرجـان »الجـذور لـن تمـوت« للمخـرج 
 وقـد كـرم المهرجـان ايضـا الفنانيـن المشـاركين فـي انتـاج الفيلـم وهـم محمـود خليـل 

،المنتـج، وخالـد باجـالن ،المصـور، وروز دلشـاد مسـاعد المخـرج.

 ضمـن مهرجـان أوسـكار ايجيبـت الرابـع فـي القاهـرة تـم  تكريـم المخـرج طاهـر سـعيد 
متي في مهرجان أوسـكار ايجيبت الرابع في العاصمة المصريه القاهرة عن مشـاركته 
بفلـم صامـدون وباقـون مـن إخراجـه ... واعـداد كامـل زومايـا.. إنتـاج قناة عشـتار الفضائية
- كمـا جـرى ضمـن  المهرجـان ) أوسـكار ايجيبـت الرابـع ( افتتـاح المعـرض الشـخصي 
للمخـرج طاهـر سـعيد متـي تحـت شـعارصورة لمـا يحـدث لشـعب اصيـل فـي بـالد مابيـن 

النهريـن.

جائزة افضل فيلم من مهرجان 
“أوسكار إيجيبت« للـفيلم 
الكوردي«الجذور التموت«

عيد الحب سومري االصل عراقي البقاء 

تكريم المخرج طاهر سعيد متي في 
مهرجان أوسكار ايجيبت الرابع في 

العاصمة المصريه القاهرة

سهى سليمان: عراقية مسيحية تعيش في لبنان وفي 
صرخة لها الى المجتمع الدولي  


