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سورايا - خاص
وصـل السـبت 2017/1/7 وفـد مشـترك مـن 
الرابطة الدولية للجينوسـايد والمحاميين 
الدولييـن الـى العاصمـة أربيـل وكان فـي 
للتوثيـق  وفـد منظمـة شـلومو  أسـتقبالهم 
كل مـن خالـص إيشـوع رئيـس المنظمـة و 
كامـل زومايـا مسـؤول العالقـات الخارجيـة 
ونـوزاد بولـص سـكرتير المنظمـة  ،وقـال 
كبيـرا  دوليـا  وفـدا  إن   زومايـا  كامـل 
قـرى  يـزور   وسـوف  السـبت  أربيـل  وصـل 
وقضـاء  المحـررة   نينـوى  سـهل  وبلـدات 
التـي  االنتهـاكات  علـى  للوقـوف  سـنجار 
تعرض لها شـعبنا المسـيحي من الكلدان 
,واأليزيدييـن  واالرمـن  اآلشـوري  السـريان 
للمناطـق  زيارتهـم  جانـب  الـى  والشـبك 
العراقـي  الجيـش  ايـدي  علـى  المحـررة 
والبيشـمركة وقـوات ابنـاء شـعبنا البطلـة 
، وأضـاف زومايـا ان الوفـد سـيقيم حلقـة 
الجماعيـة  باالبـادة  التعريـف  فـي  دراسـية 
تقديـم  وكيفيـة  االنتقاليـة  والعدالـة 
المختصـة  الدوليـة  للمحاكـم  التقاريـر 
بهـذا الشـأن بمشـاركة ممثلـي المكونـات 

سورايا - وكاالت
عقـد السـبت فـي العاصمـة العراقية،بغـداد 
االجتمـاع الثالـث للمجلـس األعلى للتعاون 
االسـتراتيجي بيـن تركيـا والعـراق، وتـرأس 
بـن علـي يلدريـم،  التركـي  الـوزراء  رئيـس 
ونظيـره العراقـي حيـدر العبـادي االجتمـاع.
وقـد بحـث الطرفـان الموضوعـات الحيويـة 
فـي  التعـاون  وافـاق  البلديـن  تهـم  التـي 
المجـاالت كافـة وامكانيـة بنـاء وتطويـر 
والسياسـية  االسـتراتيجية  العالقـات 
واالقتصاديـة التـي تحقـق مصالـح البلدين.
وجـاء فـي البيـان أن الجانبيـن اتفقـا علـى 

النقـاط التاليـة:
1- أكـد الطرفـان تبنيهمـا تحقيـق األمـن 
اإلرهـاب  ومكافحـة  المتبـادل  واالسـتقرار 
ووحـدة  سـيادة  احتـرام  اطـار  فـي  سـوية 
األراضـي الـذي يمثـل أسـاس العالقـات بيـن 

البلديـن.
معسـكر  أن  علـى  الطرفـان  أكـد   -2

عراقـي. معسـكر  هـو  بعشـيقة 
موقفـه  علـى  العراقـي  الجانـب  أكـد   -3
يبـدأ  وأن  بعشـيقة  تجـاه معسـكر  الثابـت 
قواتـه  سـحب  بخطـوات  التركـي  الجانـب 
الجانـب  وأكـد   ، الملـف  هـذا  ينهـي  وان 
واحتـرام  العـراق  بوحـدة  التزامـه  التركـي 

. سـيادته 
4- أكد الطرفان على أهمية رفع مستوى 
التعاون التجاري واألقتصادي بين البلدين 
وفـي مجـال أعمـار المناطـق المتضـررة مـن 
ومذكـرات  االتفاقـات  وتفعيـل  اإلرهـاب، 

التفاهـم الموقعـة بيـن الطرفيـن.
5- اتفـق الطرفـان علـى زيـادة التعـاون فـي 
إدارة ميـاه نهـري دجلـة والفـرات والمشـاريع 

المائيـة المشـتركة.
6- تشيد الحكومة التركية باالنتصارات 
التـي حققتهـا القـوات المسـلحة واالمنيـة 
نينـوى  تحريـر  عمليـات  ضمـن  العراقيـة 
والقضـاء علـى عصابـات داعـش اإلرهابيـة.

السـماح  عـدم  علـى  الطرفـان  أكـد   -7
علـى  ارهابيـة  منظمـات  اي  بتواجـد 
اراضيهمـا وعـدم القيـام بـأي نشـاط يهـدد 
واتفـق  البلديـن.  لـكال  القومـي  االمـن 
مجـال  فـي  سـوية  يعمـال  أن  الطرفـان 
مكافحـة االرهـاب و داعـش مـع التحالـف 

الدولـي.
8- أكـد الطرفـان علـى ضـرورة عمـل قفـزة 
شاملة في مجال الثقافة والسياحة لغرض 
تقويـة االواصـر الثقافيـة واالجتماعيـة بيـن 
لتالحـم  الفرصـة  واتاحـة  البلديـن  شـعبي 

مواطنـي البلـد.
9- اتفـق الطرفـان علـى ايجـاد التفاهـم فـي 
تحديـد المصالـح والتحديـات المشـتركة 
برؤيـة اسـتراتيجية والعمـل سـوية مـن اجـل 
الـى  باالضافـة  المنطقـة  واسـتقرار  امـن 
مـن  التـي  العوامـل  جميـع  علـى  القضـاء 
المنطقـة  واسـتقرار  امـن  تهـدد  ان  شـأنها 
ومن ضمنها االستقطاب الطائفي واالثني.

K24 – اربيل
الفرنسـي  القنصـل  قـال 
دومنيـك  اربيـل  مدينـة  فـي 
ماس ان العالقات الفرنسـية 
لمـا  ستسـتمر  الكورديـة 
داعـش  تنظيـم  دحـر  بعـد 
مشيرا الى ان زيارة الرئيس 
اولونـد  فرانسـوا  الفرنسـي 
لكوردسـتان كانـت بهـدف 
تعزيـز العالقـات بيـن باريـس 
الجنـود  وتفقـد  واربيـل 
يقاتلـون  الذيـن  الفرنسـيين 
كوردسـتان  فـي  داعـش 
مشـيرا الـى أن تاشـيرة الدخـول الفرنسـية متاحـة لـكل مـن يقـدم الوثائـق المطلوبـة 

الشـروط. ويسـتوفي 
الفرنسـي  الدعـم  اسـتمرار  تعنـي  اولونـد  الرئيـس  »زيـارة  ان  وقـال مـاس لكوردسـتان24 

الطرفيـن«. بيـن  العالقـات  وتواصـل  القليـم كوردسـتان 
وزار الرئيـس الفرنسـي فرانسـوا اولونـد اقليـم كوردسـتان يـوم االثنيـن قادمـا مـن بغـداد 
اقليـم  رئيـس  مـع  الفرنسـي  الرئيـس  وتفقـد  مهيـب  بشـكل  كوردسـتان  واسـتقبلته 
كوردسـتان والمسـؤولين الكـورد خنـادق القتـال واطلعـوا علـى آخـر تطـورات المعـارك مـع 

تنظيـم داعـش.
وقـال مـاس ان »زيـارة الرئيـس اولونـد االولـى كانـت فـي ظـرف حـرج عـام 2014 وكـرر 
الزيـارة عـام 2017 وهـذا يـدل علـى عمـق العالقـة بيـن الطرفيـن فعالقاتنـا مسـتمرة مـع 

كوردسـتان وهـي لـم تنشـأ بنشـوء تنظيـم داعـش ولـن تنتهـي بانتهائـه«.
واشـار مـاس الـى قـدم العالقـة بيـن فرنسـا واقليـم كوردسـتان مذكـرا بجهـود السـيدة 
دانيـال ميتيـران فـي انشـاء منطقـة آمنـة للكـورد بعـد انتفاضتهـم علـى النظـام العراقـي 

السـابق عـام 1991.
ومن جهة منح تاشـيرة الدخول الفرنسـية قال ماس ان »قوانين منح التاشـيرة متشـابهة 
فـي كل دول االتحـاد االوروبـي وقـد تـم منـح نحـو 5000 مواطـن مـن اقليـم كوردسـتان 
تاشـيرة دخـول فرنسـا خـالل العـام الماضـي حيـث يتـم منحهـا لـكل مـن يقـدم وثائقـه 

ويسـتكمل الشـروط المطلوبـة«.

والمنظمـات المدنيـة العاملـة بهـذا الشـأن 
لإلسـتفادة مـن خبـرات الوفـد الدولـي فـي 
الجماعيـة  اإلبـادة  جرائـم  توثيـق  عمليـات 
، وبـدء الوفـد فـي أول أيـام زيارتـه بجولـة 
فـي مراكـز تواجـد المهجرييـن مـن أبنـاء 
أعضـاء  برفقـة  عنـكاوا  بلـدة  فـي  شـعبنا 
الهيئـة االداريـة لمنظمـة شـلومو للتوثيـق . 

لعلمـاء الجينوسـايد واسـتاذه فـي المحرقـة 
واإلبـادة الجماعيـة الدراسـات الجامعيـة في 
المتحـدة  الواليـات   ، سـتوكتون  برنامـج 

األمريكيـة.
سـتانتون  غريغـوري  الدكتـور  ثانيـا: 
اإلبـادة  الدراسـات  فـي  باحـث  أسـتاذ  هـو 
جـورج  جامعـة  فـي  والوقايـة  الجماعيـة 
األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات   ، ميسـون 
ومديـر  الجماعيـة  اإلبـادة  مراقبـة  ورئيـس 
الكمبـودي  الجماعيـة  اإلبـادة  مشـروع 
اإلبـادة  إلنهـاء  الدوليـة  الحملـة  ومؤسـس 

. الجماعيـة 
فيكتوريـا  ايريـن  الدكتـورة  ثالثـا. 

دعوتـه  تـم  قـد  الدولـي  الوفـد  ان  علمـا 
شـلومو  منظمـة  قبـل  مـن  رسـمي  بشـكل 
مـع  ميدانيـا  التنسـيق  ويتـم  للتوثيـق 
منظمـة االيزيديـة للتوثيـق ويؤلـف الوفـد 

: مـن  كال  مـن 
اوال: الدكتـورة أليسـا يـودن فـون فوركـن 
الدوليـة  الرابطـه  لرئيـس  االول  النائـب 

آيـرس  بوينـس  جامعـة  اسـتاذة  ماسـيمينو 
فـي  دوليـة  وباحثـة  االرجنتينيـة ومحاميـة 
الرابطـه  فـي  وعضـوة  الجينوسـايد  علـم 

. الجينوسـايد  لعلمـاء  الدوليـة 
فيرمـون  يـان  القانونـي  الخبيـر  رابعـا: 
األميـن العـام للرابطـة الدوليـة للمحاميـن 

. بلجيـكا  مـن  وهـو  الديمقراطييـن 
مسـؤول  زومايـا  كامـل  الناشـط  خامسـا: 
شـلومو  لمنظمـة  الخارجيـة  العالقـات 

ثيـق للتو
رئيـس  هورمـي  حسـو  الناشـط  سادسـا: 

هولنـدا. فـي  االيزيدييـن  مؤسسـة 
ومـن المؤمـل ان يلتقـي الوفـد بحكومـة 
مـع  وايضـا  وبرلمانـه  كوردسـتان  اقليـم 
االبـادة  بموضوعـة  المعنيـة  المؤسسـات 
الجماعيـة , كمـا سـيكون للوفـد الزائـر 
االقليـات  هـذه  مـن  نخـب  مـع  لقـاءات 
الجينوسـايد  موضـوع  حـول  للتابحـث 
واخيرا سـيتم تنظيم ورشـة عمل عن اليات 
الجماعيـة  االبـادة  حـول  التقاريـر  كتابـة 
هـذه  توصيـل  فـي  العمـل  اليـات  وايضـا 
القضيـة الـى المحكمـة الجنائية الدولية.

بدعوة من منظمة شلومو للتوثيق 
وصول وفدي الرابطة الدولية لعلماء الجينوسايد والمحامين الدوليين الى أربيل 

المجلس األعلى للتعاون االستراتيجي بين تركيا والعراق 
يتفق على تسع نقاط

القنصل الفرنسي: عالقاتنا 
باربيل ستستمر بعد داعش 

والفيزا الفرنسية متاحة
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تـم يـوم الخميـس 19 كانـون االول 2013 
 ” سـورايا   ” لمنظمـة  الرسـمي  االفتتـاح 
للثقافـة واإلعـالم واالعـالن عـن بـدء اعمـال 

. لهـا  االول  الكونفرانـس 
اقيـم  الـذي  االفتتـاح  برنامـج  وتضمـن 
فـي  االهليـة  مارقـرداغ  مدرسـة  قاعـة  علـى 
عنـكاوا ، الوقـوف دقيقـة صمـت على ارواح 
العـراق  وشـهداء  “سـورايا”  شـعبنا  ابنـاء 
الحكيـم  بولـص  نـوزاد  القـى  بعدهـا   ،
فيهـا  عبـر  سـورايا  منظمـة  بأسـم  كلمـة 
ولـكل  للحضـور  وشـكره  سـعادته  عـن 
ارسـاء االسـس الصحيحـة  مـن سـاهم فـي 
صرحـا  بأعتبارهـا  المنظمـة  لتأسـيس 
عاليـا لخدمـة ابنـاء شـعبنا فـي المجـاالت 
نبـذة  قـرأ  كمـا   ، واإلعالميـة  الثقافيـة 
علـى  وحصولهـا  المنظمـة  تأسـيس  عـن 
األجـازة الرسـمية مـن دائـرة المنظمات غير 
الحكوميـة فـي اقليـم كوردسـتان ، واكـد 
خـالل  مـن  ستسـعى  المنظمـة  ان  علـى 
امانـي  تحقيـق  الـى  وبرنامجـا  اهدافهـا 
واالرتقـاء  وإعالميينـا  مثقفينـا  وتطلعـات 
الثقافـي  موروثنـا  علـى  والحفـاظ  بهـم 

لشـعبنا. والتأريخـي  والحضـاري 
سـعيد  توفيـق  االعالمـي  الزميـل  والقـى 
كلمة بأسـم وفود سـهل نينوى المشـاركة 
القوش/تللسـقف/  مـن  الكونفرانـس  فـي 
باطنايـا/ تلكيـف /باقوفة/بغديدا/برطلـة/
اشـار  زاخـو  كرمليس/بعشـيقةوبحزاني/ 
فيهـا الـى عمـل المنظمـة في هذه المنطقة 
. كمـا القـى نقيـب صحفيـي كوردسـتان 
ازاد حمـه اميـن كلمـة بالمناسـبة واكـد 
السـريانية  الصحافـة  تطويـر  علـى ضـرورة 
مـن خـالل منظمـة سـورايا واثنـى علـى دور 
المنظمـة فـي العمـل الصحفـي واالعالمـي 
حنـا  قرياقـوس  الخـوري  القـى  كمـا   ،
بيـن  والوحـدة  للسـالم  كلمـة  البرطلـي 

. ابنـاء شـعبنا الموحـد 
بقصائـد  شـعبنا  شـعراء  حناجـر  وصدحـت 
روح  عـن  وعبـرت  المناسـبة  بهـذه  تغنـت 
 ، “سـورايا”  شـعبنا  ابنـاء  بيـن  الوحـدة 
دورا  الشـعبية  الفلكلوريـة  للفـرق  وكان 
فرقـة  قدمـت  حيـث  االفتتـاح  برنامـج  فـي 
القـوش وفرقـة قـره قـوش للفنـون رقصـات 
تأريـخ واصالـة فنـون  ودبـكات عبـرت عـن 
ونالـت  الحضــور  أمتعـت  شـعبنا  وفلكـور 
المقـدم  العـرض  خـالل  مـن  استحســــانهم 
لمناطـق  المميـزة  الفلكلوريـة  والمالبـس 

. شـعبنا 
امسـية  اقيمـت  اليـوم  نفـس  مسـاء  وفـي 
وإعالميـي  مثقفـي  شـرف  علـى  فنيـة 
نينـوى  بلـدات سـهل  القادميـن مـن  شـعبنا 
علـى قاعـة فنـدق كالسـي احياهـا الفنـان 

المنظمـة  أن  شـعبنا  وإعالميـي  مثقفـي 
القضايـا  خدمـة  فـي  بمسـيرتها  مسـتمرة 
المجـاالت  كافـة  فـي  لشـعبنا  القوميـة 

وهنيئـا لشـعبنا تحريـر بلداتـه التـي كانـت 
واألرهـاب  الظـالم  قـوى  قبـل  مـن  محتلـة 
لهـا  السـريعة  العـودة  متمنينـا  )داعـش( 
فـي ظـل نظـام ديمقراطـي تعـددي يحمـي 
حقـوق المكونـات األصيلـة التـي تعرضـت 
للتهميـش والتنكيـل والقتـل علـى الهويـة 
بعد سـقوط النظام البائد ، ومن هنا نعلن 
عـن مسـاندتنا للحقـوق الكاملـة لشـعبنا 
بالعيـش الرغيـد والحفـاظ علـى كرامتـه 
بعيـدا عـن التعصـب واالفـكار الشـوفينية 
الدولـي  المجتمـع  ونطالـب  المقيتـة 
الصغيـرة  المكونـات  عـن حقـوق  بالدفـاع 
التـي أصبحـت ضحيـة للتيـارات االسـالمية 
أقتلعـت  التـي  واالرهابيـة  والطائفيـة 
وأصبحـت  االنسـاني  والفكـر  الحضـارة 
األخـرى  العرقيـة  األقليـات  مصيـر  تهـدد 
واأليزيديـن  المسـيحيين  مثـل  العـراق  فـي 

وأخريـن.
الكاملـة  الحقـوق  بنيـل  نطالـب  كمـا 
الحكـم  ومنهـا  نينـوى  سـهل  فـي  لشـعبنا 
الذاتـي وحـق تقريـر المصيـر لنـا وللشـعوب 
األخـرى تضمـن لهـم حـق الحيـاة الكريمة 
محافظـات  وتشـكيل  المعاصـرة  الحـرة 
خاصة للمكونـات الدينيــة المختلفــة في 

سـهل نينـوى وسـنجار ومناطـق أخـرى .
المزيـد  والـى  شـعبنا  أبنـاء  لـكل  تحيـة 
مـن االنجـازات لتطويـر الحركـة الثقافيـة 
واإلعالميـة لشـعب ” سـورايا “ ودمتـم فـي 
والتعايـش   والحريـة  السـلم  تعزيـز  مسـيرة 

وأقليـم كوردسـتان. العـراق  فـي 

المبـدع يوسـف عزيـز ، حيـث امتـع الحضور 
 ، التراثيـة  شـعبنا  ألغانـي  المميـز  بأدائـه 
ومشـاركة عـدد مـن الموهوبيـن مـن ابنـاء 

. المنفـرد  والعـزف  الغنـاء  فـي  شـعبنا 
كانـون   20 الجمعـة  الثانـي  اليـوم  وفـي 
كالسـي  فنـدق  قاعـة  وعلـى   2013 االول 
االول  الكونفرانـس  عقـد  عنـكاوا  فـي 
للمنظمـة وبحضـور اكثـر مـن 170 منـدوب 
“سـورايا”  شـعبنا  بلـدات  مختلـف  مـن 
حيـث تـم قـراءة ومناقشـة برنامـج واهـداف 
الـى  باألضافـة  تحقيقهـا  وآليـة  المنظمـة 
واآلراء  المقترحـات  مـن  الكثيـر  طـرح 
الختـام  وفـي   . المنظمـة  برنامـج  لتطويـر 
تـم اقـرار برنامـج المنظمـة واقـرار شـعارها 
بكافـة  شـعبنا  وحـدة  علـى  يـدل  الـذي 
البرنامـج  علـى  الموافقـة  وتمـت  تسـمياته 
فـي  مسـتقبال  للمنظمـة  مقـرات  وفتـح   ،
سـهل  فـي  وخصوصـا  مختلفـة  مناطـق 

. وخارجـه  العـراق  وداخـل  نينـوى 
للمنظمـة  عمـل  ورقـة  اعتمـدت  كمـا   
المختلفـة  الفعاليـات  مـن  العديـد  بإقامـة 
فـي المجـاالت الثقافية والفنية واإلعالمية 
هـذه  بمختلـف  المهرجانـات  وإقامـة 

الفعاليـات.
وبمناسـبة الذكـرى الثالثـة لعقـد المؤتمـر 
األول وإفتتاح المقر الرسـمي نعلن لكافة 

المقـر  ابـواب  ، وان  الثقافيـة واالعالميـة  
السـتقبال  مفتوحـة  للمنظمـة  العـام 

. وآرائكـم  طروحاتكـم 

نعلن لكافة مثقفي وإعالميي شعبنا أن 
المنظمة مستمرة بمسيرتها في خدمة 

القضايا القومية لشعبنا في كافة المجاالت 
الثقافية واالعالمية

نطالب بنيل الحقوق الكاملة لشعبنا في 
سهل نينوى ومنها الحكم الذاتي وحق 

تقرير المصير

نوزاد بولص: المنظمة ستسعى من خالل 
اهدافها وبرنامجا الى تحقيق اماني 

وتطلعات مثقفينا وإعالميينا واالرتقاء 
بهم والحفاظ على موروثنا الثقافي 

والحضاري والتأريخي لشعبنا

ازاد حمه امين نقيب صحفيي كوردستان: 
اكد على ضرورة تطوير الصحافة 

السريانية من خالل منظمة سورايا واثنى 
على دور المنظمة في العمل الصحفي 

واالعالمي
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في الذكرى الثالثة إلفتتاح مقر منظمة سورايا للثقافة واإلعالم وإنعقاد 
المؤتمر األول لها بحضور جماهيري ورسمي كبير والمسيرة متواصلة

سورايا - متابعة

كوردستان  برلمان  واعضاء  وإعالمية  وثقافية  سياسية  شخصيات  بحضور 
 ، المقدسي  سرود  والدكتور  يلدا  كمال  النائب  من  كل  شعبنا  ابناء  من 
رئاسة  من  والدكتور غازي صابر  كوردستان  اقليم  في  المصري  والقنصل 
االقليم واللواء خضر رئيس رابطة االنصار الشيوعيين ومديرعام الشؤون 
المسيحية في االقليم خالد البير ومدير ناحية عنكاوا جالل حبيب ونقيب 
صحفيي كوردستان وعدد من الشخصيات العاملة في االقليم وممثلي االحزاب 
شعبنا  وإعالميي  مثقفي  من  ووفود  وشخصيات  المدني  المجتمع  ومنظمات 

)سورايا( من مختلف المناطق وبحضور جماهيري كبير. 
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موفق حـداد
العراقـي  الجيـش  قـوات  تمكنـت  أن  بعـد 
البيشـمركة  ورجـال  االتحاديـة  والشـرطة 
والحشـود بمختلـف تسـمياتها مـن تحريـر 
بلـدات شـعبنا فـي سـهل نينـوى كان البـد 
بالعـودة  قرارهـم  اتخـاذ  مـن  للنازحيـن 
التشـرد  عـبء  مـن  تخلصـا  الديـار  إلـى 
التـي  المؤجـرة  والبيـوت  الكرفانـات  فـي 
ظـل  فـي  ومعنويـا  ماديـا  أثقلـت كاهلهـم 
شـحة المداخيـل الماديـة وصعوبـة التأقلـم 
تمامـا مـع أماكـن إقامتهـم الحاليـة وتغيـر 
للكثيـر  بالنسـبة  االجتماعـي  الوضـع 
الكورديـة  اللغـة  موضـوع  السـيما  منهـم 
التـي يجهلهـا أغلـب المقيميـن فـي بلـدات 
بعـض  يخلـق  مـا  وهـو  كوردسـتان  اقليـم 
أمـر طبيعـي  وهـو  التعامـل  فـي  الصعوبـات 
فقـد  األسـاس  هـذا  وعلـى  عليـه،  غبـار  ال 
إلـى  بالعـودة  الغالبيـة  لـدى  رغبـة  لمسـنا 
الوضـع  وتحمـل  لالسـتقرار  طلبـا  الديـار 
السـكني حتـى فـي البيـوت المهدمـة ربمـا 
بدافـع الحنيـن والمشـاعر االنسـانية التـي 
يتحلى بها االنسـان المسـيحي الذي يفخر 
بذكرياتـه مهمـا تقـادم عليهـا الزمـن، فمـن 
شـبه المسـتحيل أن ينسـى أهلنـا وبالـذات 
التـي  الروحيـة  الطقـوس  منهـم  الكهـول 
مفصـال  وتشـكل  الكثيـر  لديهـم  تعنـي 
مهمـا فـي حياتهـم اليوميـة، وفـور التحريـر 
الروحيـون  والقـادة  المسـؤولون  توجـه 
ممثلـي  وحشـود  واالداريـون  والسياسـيون 
البلـدات  إلـى  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 

 علم ودستور ومجلس أمة                                   
                كل عن المعنى الصحيح محرف

عند البحث في الدولة، أي دولة، يفترض أن نتحرى 
الثـالث،  وسـلطاتها  ودسـتورها،  شـعبها،  أوضـاع  إن 
ونظامها السياسـي واالجتماعي وأوضاعها المجتمع 
ونوعيـة حكامهـا  والبيئيـة،  والثقافيـة  االقتصاديـة 
ومؤسسـاتها الدسـتورية وإعالمهـا وصحافتهـا. وحيـن 
الراهنـة،  العراقيـة  الدولـة  بأوضـاع  البحـث  يبـدأ 
فينطبـق عليهـا بدقـة كبيـرة قـول الشـاعر معـروف 

الرصافـي:

ومراسـلو الفضائيات السـتطالع ردود أفعال 
لبيـان  المحـررة  البلـدات  فـي  المتواجديـن 
االجابـات  فكانـت  العـودة  مـن  موقفهـم 
صادمـة تمامـا أظهـرت بمـا اليقبـل الشـك 
فـي  وتناقضـا  الـرأي  فـي  وتباعـدا  تشـتتا 
سـرعة  إلـى  يدعـو  فمسـؤول  التصريحـات، 
العـودة واسـتغالل الزمـن العـادة الحيـاة الى 
تتأخـر  أن  آخـر  يـرى  بينمـا  البلـدات  هـذه 

ناموا وال تستيقظوا 
                 ما فاز إال النوم

وباختصـار شـديد، أن الحكومـة الطائفيـة الحاليـة، 
مصابـة  السياسـي،  اإلسـالم  أحـزاب  تقودهـا  التـي 
بمـرض الجـذام الطائفـي، ومـا ينجـم عنـه من فقدان 
الحس بأوجاع ومصائب الشعب اليومية، إضافة إلى 
إصابتهـا بمـرض السـرطان الخبيـث الـذي ال يمكـن 
الشفاء منه، ألنه وصل إلى مراحله األخيرة التي ال 

بـد أن تقـود إلـى الوفـاة العاجلـة أو اآلجلـة.
لـن يتوقـف المـوت والدمـار بالعـراق مـا لـم يتخلـص 
التـي حطـت  اللعينـة  أردان وجراثيـم الطائفيـة  مـن 
والعراقيـات وخنقـت  العراقييـن  علـى صـدور  بثقلهـا 
أنفاسـهم ومرغـت كرامتهـم بالتـراب، وأدت إلـى موت 
مئـات اآلالف مـن أبنـاء وبنـات هـذا الشـعب المسـتباح 
مـن  األجنبـي  االحتـالل  صـور  وبشـتى  بالطائفيـة 

الـدول المجـاورة وقـوى اإلرهـاب المحلـي والدولـي.
األخيـرة  اإلجراميـة  العمليـات  بـإن  البعـض  يعتقـد 
الجرحـى  مـن  والمئـات  العشـرات  بحيـاة  أودت  التـي 
والحكومـة  للدولـة  مفاجـأة  جـاءت  والمعوقيـن 
بهـذا  مخطئـون  وهـم  والقضـاء،  النـواب  ومجلـس 
التقديـر. فالسـبب يعرفـه القاصـي والدانـي، السـبب 
يكمـن فـي النظـام السياسـي الطائفـي القائـم، فـي 
فـي  المذلـة،  ومحاصصاتهـا  الطائفيـة  الحكومـة 
وجـود  فـي  والمذهبـي،  والدينـي  القومـي  التمييـز 
المليشـيات الطائفيـة المسـلحة، فـي اسـتمرار وجـود 
المالـي  والفسـاد  الحكومـي  اإلرهـاب  مـارس  مـن 
واإلداري واإلفسـاد، ومـا زال فـي السـلطة وفـي أعلـى 

والبائسـة. الهشـة  العراقيـة  الدولـة  مراكـز 
علـى مـن يحتـرم نفسـه مـن الكتـاب والصحفييـن 

الحالـة الكارثيـة  المحـررة واطلعـوا علـى 
التي أصيبت بها بلداتنا والدمار الذي حل 
كانـوا  جميعـا  لكنهـم  التحتيـة  بالبنيـة 
ماديـا  هولهـا  رغـم  بالنتائـج  مسـرورين 
مفضليـن بلـدة مدمـرة علـى وجـود لتنظيـم 
المثـل  يقـول  فيهـا كمـا  إجرامـي وحشـي 
يرضـى  المـوت  يشـوف  اللـي   (: الشـعبي 
االعـالم  وسـائل  واحتشـدت  بالسـخونة( 

علـم ودستور ومجلس أمة  
                 كل عن المعـنى الصحيح محرف

أسماء ليس لنا سوى ألفاظها 
                 أمـا معانيهـا فليست  تعرف

من يقرأ الدستـور يعلم أنه 
                 وفقـا لصك االحتالل مصنف

كلمـة  اسـتبدل  إذ  الكبيـر،  للرصافـي  ومعـذرة 
االحتـالل بالطائفيـة، فيصبـح البيـت الشـعري علـى 

التالـي: النحـو 
من يقرأ الدستور يعلم أنه 

                 وفقا لصك الطائفة مصنف
مع واقع وجود أشـكال من القوى والدول المجاورة 

المحتلة للعراق بصيغ وأدوات وأساليب جديدة.
ويضـاف إلـى ذلـك مـا قالـه الشـاعر الكبيـر معـروف 

الرصافـي أيضـا
يا قوم ال تتكلموا 

                 إن الكالم محرم
ليتذكـر  الراهنـة  الحقيقـة  هـذه  يصـدق  ال  ومـن 
وهـادي  شـياع،  اللـه  عبـد  كامـل  الرائـع  اإلنسـان 
المهـدي، ومئـات غيرهـم، الذيـن أرسـلتهم المليشـيات 
الدولـة  أجهـزة  فـي  والعاملـة  المسـلحة  الطائفيـة 
القبـر،  إلـى  الـوزراء  لرئاسـة  الجعفـري  منـذ مجـيء 
إضافـة إلـى مـا حصـل أخيـرا مـع السـيدة الفاضلـة 
والصحفيـة أفـراح شـوقي، التـي أنهكهـا االختطـاف 
المليشـياوي-الحكومي، وأبكاها بمرارة قولها بأن 
»المعاملة كانت زينة!!!«، تماما كما كان يطلب 
من ضحايا صدام حسـين أن ال يتحدثوا بما حصل 
البيـت  فـرض  يريـدون  إنهـم  لهـم.  فالويـل  وإال  لهـم 

للرصافـي: الثانـي  الشـعري 

والحصـول  الحالـة  توثيـق  لحيـن  العـودة 
األمـان  بتوفيـر  دوليـة  ضمانـات  علـى 
ماليـة  تعويضـات  توفيـر  مـع  للعائديـن 
يتمكن فيها المواطنون من إعادة بناء ما 
تهـدم مـن بيوتهـم ومـا سـرق مـن محالتهـم 
ألـم يخطـر ببـال   .. وممتلكاتهـم، عجبـي 
هـؤالء السـادة بـأن العـودة قادمـة المحالـة؟ 
بعـد  الحالـة  لتـدارس  يجتمعـوا  ألـم 
بعمليـة  المسـؤولون  فوجـئ  هـل  التحريـر؟ 
التحرير أم أنهم كانوا يائسين منها؟ هنا 
تتكـرر حالـة مسـؤولي شـعبنا مـن تقاطـع 
واختـالف فـي الـرأي والقـرار وهذا والله أمر 
مـن  العـادي  المواطـن  ثمنـه  يدفـع  محـزن 
أبنـاء شـعبنا الـذي وضـع ثقتـه بأشـخاص 
لفـرض  أو  بالقـرار  االسـتفراد  ارادوا  ربمـا 
إرادة شـخصية وإلغـاء اآلخـر ربمـا مـن بـاب 

وعمـوم اإلعالمييـن، أن يـدرك بوضـوح بـأن محاولـة 
إبعاد أو صرف أنظار الشعب عن السبب األساس في 
مـا جـرى ويجـري بالعـراق منـذ إسـقاط الدكتاتورية 
األهـوج  الدكتاتـور  وسـلطة  الغاشـمة  البعثيـة 
للشـعب  مؤذيـة  حسـين،  صـدام  النزعـة  والسـادي 
األوضـاع  إدامـة  فـي  وتسـاهم  بمصالحـة  ومضـرة 
السـيئة والجرائم البشـعة التي ترتكب بحقه والتي 
يعيـش تحـت وطأتهـا الشـعب العراقـي. إن اإلرهابييـن 
الذيـن يقتلـون أبنـاء وبنـات الشـعب يوميـا مأجـورون، 
جـاءوا خصيصـا إلنجـاز هـذه المهمـة مقابـل إيمـان 
مشـوه ومزيـف، أو مقابـل نقـود قـذرة مدفوعـة سـلفا، 
الكثيـر  الشـيء  أموالـه  مـن  يدفـع  الشـعب  ولكـن 
جـدا للحكومـة وأجهـزة األمـن والشـرطة والقضـاء 
ليتصـدوا لهـذه الجرائـم البشـعة، ولكنهـم، وبسـبب 
طبيعتهـم الطائفيـة السياسـية، عاجـزون عـن إنجـاز 
»مهـور!«  ذاتـه  السياسـي  النظـام  المهمـة، ألن  هـذه 
من داخله، وال يمكنه التصدي لمثل هذه الجرائم 
البشعة واليومية التي تحصل ببغداد وبمدن عراقية 
أخـرى، وال يمكـن إصالحـه بـذات القـوى التي تقوده 
السياسـية  الطائفيـة  بجراثيـم  ملوثـة  ألنهـا  اليـوم، 
التـي تتسـبب بـكل ذلك!!ليـس أمـام الشـعب العراقي 
الجـذري  التغييـر  إنـه  ووحيـد،  واحـد  حـل  غيـر 
المحاصصـي،  الطائفـي  النظـام  تغييـر  الشـامل، 
بنظـام مدنـي ديمقراطـي اتحـادي وعلمانـي يسـتند 
إلـى دسـتور ديمقراطـي وحيـاة مدنيـة وديمقراطيـة. 
وإلى أن يقتنع الشعب وقواه الوطنية والديمقراطية 
والشـريفة بضـرورة التغييـر ويتحمـل مسـؤولية ذلـك، 
سـيبقى الشـعب يعانـي الكثيـر مـن اآلالم والكـوارث 
والمـوت والتعويـق والبـؤس بسـبب وجـود هـذا النظام!

الغرور والتعالي أو السـباب شـخصية بحتة.
مسـألة العـودة أكبـر مـن أن يتالعـب بهـا 
مكانتهـم  بلغـت  مهمـا  معـدودون  أفـراد 
إرادة  متجاهليـن  واالجتماعيـة  السياسـية 
المواطنيـن ورغباتهـم والتحـاور معهـم بغيـة 
الوصـول إلـى القـرار األصـح واألجـدى، لقـد 
آن األوان لعقـد نـدوات جماهيريـة مفتوحـة 
ويسـمع  ويسـمع  المسـؤول  فيهـا  يسـمع 
والبـأس باللجـوء إلـى الجهـات الحكوميـة 
الدوليـة والمراجـع الكنيسـة  والمنظمـات 
لتكـون لهـا مشـاركة ولـو مـن بـاب تقديـم 
النصـح والمشـورة فموضـوع العـودة موضـوع 
تاريخي وليس نزهة أليام معدودات وليأخذ 
الموضـوع وقتـا مهمـا طـال وصـوال للتوافـق 
على القرار األفضل  حينها سيتحمل كل 

لسـان. وللتاريـخ  قـراره..  مسـؤولية 

عودتنا الى الديار .. سالم دائم أم هدنة مؤقتة؟

مسألة العودة أكبر من أن يتالعب بها أفراد معدودون مهما بلغت 
مكانتهم السياسية واالجتماعية متجاهلين إرادة المواطنين ورغباتهم 

والتحاور معهم بغية الوصول إلى القرار األصح واألجدى

,,

,,

جرائم بشعة ترتكب بالعراق واألحزاب الحاكمة سادرة في غيها!

كاظم حبيب
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ـــــــا!!سرطــــــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِمن بًٌةر خٌوًرًرا، ًاًرا 
اٌيٌة دًعرًةا ؟ 

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

 ومتى ؟ وكيف ؟

 

 سرجيس ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رًجا...وفٌوشٌون دَجيًسا عٌيرًًقًيا وٍفشَم
 بَشيًنا.

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

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

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

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

ئشُوع  دزٌوًيًخا  بٍعادٍْا دًموًلدًا دًمَرن
مشٌيًخا وٍرش دَشّنًةا 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 سوريا/ عنكٌبا: ؤالخ سركيس

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

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

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

عِبـــــٌدلّىُون خٌوذًقٍنـــــا دقبٌَـــــرًةا َوؤلـــــُوةًٌا    
ٌي َىـــــًدًيا ملًنًخـــــا َومنشـــــٌونًيا ) َانـــــَور َمـــــة

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

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

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

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

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

خوذقنا دقٌبرةا وؤلوٌةا ملنخا ) انور مةي ىديا( 
 مبٌةا دعنكٌبا

 

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

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

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

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

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

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

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

ــًةا دنٌينـــٍوا،   ــن دَدشـ ــَدٌك مـــٌوقِرٌبٍلى  َعَمـ وَىر ًىـ

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

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

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

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

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

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

  ْه َؤبًرا )مَسرًبنٌوةًٌا( وخٌوملًًنا .   يَدأًنَش

 

 ريناكنون ة

 

 

 

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

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

 مَةممٌوُخًلُى((
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 شًلًما عَليكُون ...

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

بينننند   دًيوًلنننندًٌا دًيننننَرن اشننننُو  يشننننٌيً ا  7102
ٍَنننرةً ا دب ينننخ  و ننن  ، وبًىنننِ  ٌورًسنننا در        مب
َشنننن ًخا َةننندًةا اٌينننخ َلِ َسنننٌبًرا وًينًخينننًخا َةننند      
نٌيًشننننا ًاَننًاًيننننا وَالٌيننننًوا وَرًبننننا ،ًول ننننا ًاَلننننِ      
دخَمننننًخَةُةل و بشننننٌورًًرا وبَىيًمنننننٌوةً ا وٌيل ننننو  

نٌيًشننننننا دًعننننننرًةا َقلٌولننننننًخا ً ننننننننشخ ًوَةن  ًاًدا 
وًبننَخيشِ بَدشننًخا دنٌينننو ا د ٌيشننًلُو  فٌيشننًخا بَينند   
ًٌننو عٌيننًر  وًشننا      َطكً،نننًا ًدولننًخا ًاسننًلمًيًخا 
ًٌَبنن  ا وًيشننَخاًلن شا      ُِ ًيننِ  ننا   ًداًعنن   ،  َللننَب
داٌوينننخَ ن وَعَمنننِ سنننٌوًرًيا ًةودٌينننخً نًي شا َويننندٌينًي شا  

ذًدن نننا َو نٌوشنننيًي شا ددًىوًينننا ًىننند ا  وسيًًٌ،ننني شا ويٌو
َشنننننن ًخا ًينك نننننُون وَعمك نننننُون برُوًةنننننا وَن ًشنننننا  
وَ ٌجننننًرا وًلًبننننا َةنننند  وبننننَايٌينٌوةً ا وشننننٌوٌبًاًنا 
وةٌوًسننًيا وُرُةمننٌوةً ا وةٌوًبننا وًاويننٌوةً ا ًيلننا    
ةٌوًينندًٌا ةة يننخ  َةنند  ًشننًما دٌيل ننو ًقنند َيِ وًيننَنِ ًيننِ 

ًشننن ا)  سننٌوًرًيا  ، وَىننر     7111َقنند   ًبنن  ًٌوًدًنننا    
ًىننَد   ًشننَمِ ٌيل ننو اٌيننخ ٌوَةن وَةشننٌٍيَخن واٌويننَخن       
وًةوديننننننَخن وَسننننننفًريٌوَةن وًلًشننننننَنِ وَيننننننخ َليشِ   
َوعًينننننننننننننشَدن وَيًٍخننننننننننننٌوَةن  دَةيننننننننننننٌوَةن   
د َمفًلَ  ل ننو بك نننا يننُو  ، سنننٌوًرًيا ٌيل ننو ًشنننًما    
ًََبنننننرًةا َويشنننننٌي ًيًخا ،   دًةودٌينننننَخن واٌوينننننَخن 

ًنننننا دَاًلًىننننا ًيرًيننننا دَدعننننرٌ   َلينننن    َوبٌٍودًر
ًةوًةٌبننننن شا وَيننن ةًان ا بًىننند ا َشنننن ًخا  وةًىوًينننا   
يبٌوَر  نننًخا ويلٌينننخً ا َشنننيًنا وشنننًلًما ودًعنننرًةا    
دسنننننٌوًذي ا بك نننننا اٌيًانننننًرا وُىننننندًرا وقٌوًلً،نننننا  
وشنننننٌوٌبً ا وة نننننارٌوةً ا .و  نننننا َشنننننن ًخا وَعَمنننننِ 

عٌينننننًر  سنننننٌوًرًيا بننننننشًلبًٌخًٌا َوبرٌيكً نننننا وَاة َرن   
و ٌورًدسنننننننًخن بك نننننننا ةٌوًيننننننندًٌا وًاوينننننننٌوةً ا    
ًًا   ًَيً،نننننا عٌيًرًقًينننننا و  يشنننننَمر وً وُةنننننٌوةً ا  و

 .  بًد  ٌوةً ا َربخً ا ... و ٌوشٌون بَشيًنا

ِ ا دنٌوةًًما وَةي شا َيِ َديَىيًمًاًنا أًن
 وًاً ِ منٌوة  نٌي  ا . بٌي

ًًٍل  َىٌبل و ًيرًيا ونٌوىرٌو    نَيً ا ل
 َايٌيًنًيا دًدًنِ ًال و.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 ٌيشننننل و يشننننٌونًيا يًنً ننننا َربننننٌي   َانننننَور َيننننخٌ   
 ًيننننِ ًعلًمننننا ًىًنننننا وَلٌجنٌون شننننا َ ًينًي شننننا  ًىننننًدًيا  

/ ً نننننٌون 3وَويش ننننا َدًعلننننً  يننننُو  دةًلخ بَشننننًبا    
وىنننو دَعنًكبًٌنننا  مًبنننخًٌاويٌينننخ ل و  7102ةَرًيًننننا / 

ًلنننا  خَبننند   ٌورًىًننننا َع،نننًاا  ًشنننن شا 10بٍنننٌويًرا  
  ٌيشل و ًايٌينًاٌيخ .

عًبننننننٌدلى ُون ةٌوذًقن ننننننا دقبٌَننننننرًةا َو لننننننُوةً ا   
ٌ  َىنننننًدًيا  ًنً نننننا َوينشنننننٌونًيا   َاننننننَور َينننننخ  

ً ننننٌون أةنننًر /   /4 بنننَو ًرا دينننُو  دَارَبٍبَشنننًبا  
ٌي وَقدٌيشنننًخا ًٌنننو ع ننندًةا دًينننرة   نننُون  7102

مًبنننننخً ا دَعنًكبًٌنننننا َوبر ًشننننننٌوة  ًينننننً ًوةً ا ًةًننننننا 
دًيلنننننننننننً  ُولٌيل شا ًر  اٌيًاننننننننننن  ا  ًينننننننننننر  
ًٌرٌيٌجُورٌيننننُول َ لٌيبًٌننننا ًشننننمٍُون ، ًيننننر  َبًشننننار 
َينننَخ  َورًدا ، ًينننر  ط يًمنننخً اُول دب ينننخ  َشنننًمٌ ،    

  ًينننننر  نٌياُودٌيمننننننُول ًدوٌيننننننٌد َيننننننَخ  َشننننننَر  
وَ ىن شننا    يَيننخ ذ ا َوبلٌوًيبًٌننا َابًًٌىننَخن ًاً ،نناُو  شا   

، وًا   ٌيشننننلى ُون ىٌدٌينننن  ا يَياننننًرا      يَلنننن ق ا 
َبًشننننار دب يننننخ   ٌيكننننٌي  وَىننننًدي شا ور   دًيوةبًٌننننا 
َعممًًيننا َ لننًديًا سننٌوريًيًا ًاة ُوًرًيننا  َشننم  َالنندٌيِ    

ًًاد ًىنننننننادٌ     ًٌينننننننَورًٌي   ويَيانننننننًرا   َننننننننو
ًٍنننا اٌيلنننٌو  ًارب ينننا  ويَيانننًرا     وَ ر يًٌنننا دى  ًارب

ويَيانننننًرا   ًىننننناًلِ   نُوَ نننننا دب ينننننخ  ًعننننناًٌو   
ًًا در   ًيوةبًٌنننا دًىوَ رً نننا   ىنننُوريٌيدد  نًًلنننرأرً

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
رٌبلى داعشموُخكد ˇ

 

 دًاب يننننا ، ويَياننننًرا  َبًلننننا َةبٌينننن   يننننَدبًرًنا   
ويَيانننًرا   ُةننناًلو اشنننُو       َد نٌينننخً ا دَعنًكبًٌنننا، 

ر   ديَلَك،نننننننننًخا َدشنننننننننلُويٌو دًشنننننننننَلرًةا ، 
ٍَد ًطنٌيننننُول   َىننننًدًيا دًيوةبًٌننننا  و يَياننننًرا  َسنننن

،وً اُود نٌوَىنننندًرا   قنننندٌي دى وَ ر يًٌننننا دنٌينننننو ا 
َر  َالًفنننننننا،   ًعننننننناًير ًشنننننننمٍُون   ً انننننننُوًدا    
دى وَ ر يًٌنننننا دَةيشًلنننننًوةً ا دنًلٌوذًينننننخً ا َدشنننننًخا   

ددٌوًذةً ا ذُو ًي نننننا  مًبنننننخً ا ، وذ ًشنننننن ا  دنٌيننننننو ا
وَيمننننننخ ًلن شا   وذ ًشننننننن ا دشٌوة ًاسشننننننا دَعنًكبًٌننننننا 

ًَب شننننننا َد نٌوشننننننًيا ينننننندٌينًًيا  ديَلَك،ًيننننننننشخً ا و
دخمٌوسننننًيا  وشٌوة ًاس شننننا  دَعَمننننِ  وأًنشننننًوَةيش    

وَىر ِ بَنننيش َعَمننِ دَدشننًخا دنٌينننو ا، وً نًشننا َرًبننا  ًينن
ًنننُور   َىننًدًيا   ًىننَد   يننٌوقُرٌبل و يَياننًرا   َن ٌينن    

ًًوًعنننننا   نٌوشنننننيًا دسنننننٌوذيًي ا َةننننند  َيملًلننننن     د

يُوةو ال و َعنننا  مٌينننرٌوة ى  ،وةٌونٌينننخً ا  رٌينننخً ا 
وَةش نننو َرًبنننا وَيمرًعًننننا وٌوسنننًرًنا ديشنننٌونًيا  
َةٌبنننر ى َعدٌينننًدا وَد َليننن  بَننننيش َعَمنننِ سنننٌوًرًيا      
َوقًبلل نننو قٌوَبلَليبنننٌوةً ا َربنننخً ا لًشنننوًة ٌوةً ا  

وًبنننننَخر شنننننٌوًلًما دةٌوذًقن نننننا  ،بًىنننننِ  لنننننُوةً ا
و ًبنننننا َرًبنننننا  ى بَك ٌيشنننننًلُو يشنننننٌونٌيخً ا شنننننَلًد

ًٌننو ب يننخ  قٌبننٌوًرا دقيًمننًخا     و ٌيشننًلُو قٌبٌيننرًةا 
... َ ٌجنننر ى . وَةًينننا ًن نننال و  َبًمننخ ى   َبٌجد يننند ا 

وخَبًشننننا َرًبننننا وَيمرًعنننننا َياربًٌننننا سننننٌيًٍخا    
ًٌَبًنننا د      نننننا شا  بٌوًي  سننوريادًسننيُويٌوةً ا دسننَفر 

ًدًيا َيرينن  ا وًةًشننن شا لًشنننٌويًخا يًنً ننا   َانننَور َىنن   
  َلٌجنٌون شننننننا َ ًينًي شننننننا  ددَاًلًىننننننا خًم، ننننننال و  

 ش َ بننننننًرا  يَ،ننننننًخنٌوةً ا   يوَيى بًٌننننننا َدأًنَشنننننن 
  وةٌو ًًنا .   

 

ِمُي ˇ

اًلكًي ˇ

ˇدًارب يا

  

qˇ

ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سورًًيا ،سٌورًًيا، سٌورًًيا: 
َسٌبًرا ونٌيًشا 

 دًديُوقٌوةً ا لدعًرًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

 يسكسر ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

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

بينننند   دًيوًلنننندًٌا دًيننننَرن اشننننُو  يشننننٌيً ا  7102
ٍَنننرةً ا دب ينننخ  و ننن  ، وبًىنننِ  ٌورًسنننا در        مب
َشنننن ًخا َةننندًةا اٌينننخ َلِ َسنننٌبًرا وًينًخينننًخا َةننند      
نٌيًشننننا ًاَننًاًيننننا وَالٌيننننًوا وَرًبننننا ،ًول ننننا ًاَلننننِ      
دخَمننننًخَةُةل و بشننننٌورًًرا وبَىيًمنننننٌوةً ا وٌيل ننننو  

نٌيًشننننننا دًعننننننرًةا َقلٌولننننننًخا ً ننننننننشخ ًوَةن  ًاًدا 
وًبننَخيشِ بَدشننًخا دنٌينننو ا د ٌيشننًلُو  فٌيشننًخا بَينند   
ًٌننو عٌيننًر  وًشننا      َطكً،نننًا ًدولننًخا ًاسننًلمًيًخا 
ًٌَبنن  ا وًيشننَخاًلن شا      ُِ ًيننِ  ننا   ًداًعنن   ،  َللننَب
داٌوينننخَ ن وَعَمنننِ سنننٌوًرًيا ًةودٌينننخً نًي شا َويننندٌينًي شا  

ذًدن نننا َو نٌوشنننيًي شا ددًىوًينننا ًىننند ا  وسيًًٌ،ننني شا ويٌو
َشنننننن ًخا ًينك نننننُون وَعمك نننننُون برُوًةنننننا وَن ًشنننننا  
وَ ٌجننننًرا وًلًبننننا َةنننند  وبننننَايٌينٌوةً ا وشننننٌوٌبًاًنا 
وةٌوًسننًيا وُرُةمننٌوةً ا وةٌوًبننا وًاويننٌوةً ا ًيلننا    
ةٌوًينندًٌا ةة يننخ  َةنند  ًشننًما دٌيل ننو ًقنند َيِ وًيننَنِ ًيننِ 

ًشننن ا)  سننٌوًرًيا  ، وَىننر     7111َقنند   ًبنن  ًٌوًدًنننا    
ًىننَد   ًشننَمِ ٌيل ننو اٌيننخ ٌوَةن وَةشننٌٍيَخن واٌويننَخن       
وًةوديننننننَخن وَسننننننفًريٌوَةن وًلًشننننننَنِ وَيننننننخ َليشِ   
َوعًينننننننننننننشَدن وَيًٍخننننننننننننٌوَةن  دَةيننننننننننننٌوَةن   
د َمفًلَ  ل ننو بك نننا يننُو  ، سنننٌوًرًيا ٌيل ننو ًشنننًما    
ًََبنننننرًةا َويشنننننٌي ًيًخا ،   دًةودٌينننننَخن واٌوينننننَخن 

ًنننننا دَاًلًىننننا ًيرًيننننا دَدعننننرٌ   َلينننن    َوبٌٍودًر
ًةوًةٌبننننن شا وَيننن ةًان ا بًىننند ا َشنننن ًخا  وةًىوًينننا   
يبٌوَر  نننًخا ويلٌينننخً ا َشنننيًنا وشنننًلًما ودًعنننرًةا    
دسنننننٌوًذي ا بك نننننا اٌيًانننننًرا وُىننننندًرا وقٌوًلً،نننننا  
وشنننننٌوٌبً ا وة نننننارٌوةً ا .و  نننننا َشنننننن ًخا وَعَمنننننِ 

عٌينننننًر  سنننننٌوًرًيا بننننننشًلبًٌخًٌا َوبرٌيكً نننننا وَاة َرن   
و ٌورًدسنننننننًخن بك نننننننا ةٌوًيننننننندًٌا وًاوينننننننٌوةً ا    
ًًا   ًَيً،نننننا عٌيًرًقًينننننا و  يشنننننَمر وً وُةنننننٌوةً ا  و

 .  بًد  ٌوةً ا َربخً ا ... و ٌوشٌون بَشيًنا

ِ ا دنٌوةًًما وَةي شا َيِ َديَىيًمًاًنا أًن
 وًاً ِ منٌوة  نٌي  ا . بٌي

ًًٍل  َىٌبل و ًيرًيا ونٌوىرٌو    نَيً ا ل
 َايٌيًنًيا دًدًنِ ًال و.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

عٌيًرًقًيننننا  ًنننننا  ٌيشننننل و يشننننٌونًيا ًي ننننُوًرا وَايً  
يًنً نننننا   يٌوننننننٌدر ًٌينننننَور ٌي  ًُورُو     سنننننٌوًرًيا

ًًٍلننن      ًًَينًي شنننا وَةي شننننا َدل ، ويٌيننننخ ل و َلٌجنٌون شنننا 
بًاُرشنننننك يًخا نٌو  ًرًينننننا  وًةوًةبنننننٌوةً ا   بنننننَاة ًرا

بٍنننٌويًرا قُرٌبل نننو يٌدٌين نننًخا د  ب ننن ٌوة  دًلٌبننًنِ  
ًٍلنننننخً ا  ًشنننننًالل و ًينننننوًةا وً ننننن  ،  ًشنننننن شا94   ب

/ ً نننننٌون  01 دشننننٌوًةًقا دًلًبننننا يننننُو  عرٌوٌبننننًخا   
، ًينننِ ًيوًلنننًدا دًينننخً ا د  بًلنًًينننا  7102َقننند يًًيا / 

، ًبننننَخر َيرَةاننننًخا دَعَمننننِ سننننٌوًرًيا     ةرٌوٌبننننًخا
  7109  ًداًعننن    َشنننن ًخا  بَيننٌد  َةيشًلنننًوةً ا دًةشنننٌو ً ا 

َوشننًكنل و مًبننخً ا دَعنًكبًٌننا  ً ننخ ًةا ةننًدا َشننن ًخا     
وَىنننر ًىنننَد   ةُر ل نننو وشنننًبال و َاة ر ى وةُدقل نننو  
اَلة ًرا دًلٌبنننننننًنِ َعننننننن  ًةوًةٌبننننننننن ا أةننننننن  ن ا     

 شونيا منخا ) مونٌدر جيورجيس زورو( جٌلنوْنا مشينْياا دسوريا مقرٌبا بوْياا لةمطكس

 

بنننننًالٌيوٌوةً ا  ًينننننِ َدشنننننًخا دنٌيننننننو ا  يَ،نننننَب     
،   بنننندًعرًةا ً خ ًوَةيشنننن َسننننٌبًرا  ة،نننٌيرٌوَةي   

 ًنننا يًنً ننا ًيننِ َةنند  يَشخ ًاًسننن شا  دب يننخ     ًيوٌيى ننًوا َا

 ةنننٌوٌدًرا دةٌوًيننندًٌا  دًسنننف  ا وًيننندٌوع شا دَ لنننًدي شا    
ًَلنننًخا َاينًينننًخا وَيردٌوةً نًينننا    وًشنننوًة ٌوةً ا مب ا

، وًيشننننننننننَخاًلنًا دًقنلننننننننننرُون وَسننننننننننفًريًخا 
ًٌنننننو ًينننننخً ا د  بًلنًًينننننا   وًا      َيردٌوةً نًًينننننا 

د  ًيشننَخيًىن شا  دَىننًدي شا  دلٌوًينندًٌا   اٌيى ننًوا ًيننِ َةنن 
ًيشًخاًسننننننًًيا َقننننند يًًيا  ديَلَك،نننننًخا دسنننننٌوًرًيا 

، وًا  اٌيى ننننًوا ًقيُوًيننننا  دَيننننردٌوةً ا ويُودًًٌعننننا  
ًَربيًينننًخوًيشنننًخ ا .نًيً نننا اًلًنا دَدشنننًخا دنٌيننننو ا 

ًَبننننًرا وةٌوً ًنننننا  ًًٍلنننن  َىٌبل ننننو ًيرًيننننا  ، و ل
 . اّلًنَشي ش

مطكســــــــةا دســــــــوريا دمـــــــــردوٌ ا   
 ويودعــــا

ِمُي ˇ

اًلكًي ˇ

ˇدًارب يا

  

qˇ

ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سورًًيا ،سٌورًًيا، سٌورًًيا: 
َسٌبًرا ونٌيًشا 

 دًديُوقٌوةً ا لدعًرًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

 يسكسر ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

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

بينننند   دًيوًلنننندًٌا دًيننننَرن اشننننُو  يشننننٌيً ا  7102
ٍَنننرةً ا دب ينننخ  و ننن  ، وبًىنننِ  ٌورًسنننا در        مب
َشنننن ًخا َةننندًةا اٌينننخ َلِ َسنننٌبًرا وًينًخينننًخا َةننند      
نٌيًشننننا ًاَننًاًيننننا وَالٌيننننًوا وَرًبننننا ،ًول ننننا ًاَلننننِ      
دخَمننننًخَةُةل و بشننننٌورًًرا وبَىيًمنننننٌوةً ا وٌيل ننننو  

نٌيًشننننننا دًعننننننرًةا َقلٌولننننننًخا ً ننننننننشخ ًوَةن  ًاًدا 
وًبننَخيشِ بَدشننًخا دنٌينننو ا د ٌيشننًلُو  فٌيشننًخا بَينند   
ًٌننو عٌيننًر  وًشننا      َطكً،نننًا ًدولننًخا ًاسننًلمًيًخا 
ًٌَبنن  ا وًيشننَخاًلن شا      ُِ ًيننِ  ننا   ًداًعنن   ،  َللننَب
داٌوينننخَ ن وَعَمنننِ سنننٌوًرًيا ًةودٌينننخً نًي شا َويننندٌينًي شا  

ذًدن نننا َو نٌوشنننيًي شا ددًىوًينننا ًىننند ا  وسيًًٌ،ننني شا ويٌو
َشنننننن ًخا ًينك نننننُون وَعمك نننننُون برُوًةنننننا وَن ًشنننننا  
وَ ٌجننننًرا وًلًبننننا َةنننند  وبننننَايٌينٌوةً ا وشننننٌوٌبًاًنا 
وةٌوًسننًيا وُرُةمننٌوةً ا وةٌوًبننا وًاويننٌوةً ا ًيلننا    
ةٌوًينندًٌا ةة يننخ  َةنند  ًشننًما دٌيل ننو ًقنند َيِ وًيننَنِ ًيننِ 

ًشننن ا)  سننٌوًرًيا  ، وَىننر     7111َقنند   ًبنن  ًٌوًدًنننا    
ًىننَد   ًشننَمِ ٌيل ننو اٌيننخ ٌوَةن وَةشننٌٍيَخن واٌويننَخن       
وًةوديننننننَخن وَسننننننفًريٌوَةن وًلًشننننننَنِ وَيننننننخ َليشِ   
َوعًينننننننننننننشَدن وَيًٍخننننننننننننٌوَةن  دَةيننننننننننننٌوَةن   
د َمفًلَ  ل ننو بك نننا يننُو  ، سنننٌوًرًيا ٌيل ننو ًشنننًما    
ًََبنننننرًةا َويشنننننٌي ًيًخا ،   دًةودٌينننننَخن واٌوينننننَخن 

ًنننننا دَاًلًىننننا ًيرًيننننا دَدعننننرٌ   َلينننن    َوبٌٍودًر
ًةوًةٌبننننن شا وَيننن ةًان ا بًىننند ا َشنننن ًخا  وةًىوًينننا   
يبٌوَر  نننًخا ويلٌينننخً ا َشنننيًنا وشنننًلًما ودًعنننرًةا    
دسنننننٌوًذي ا بك نننننا اٌيًانننننًرا وُىننننندًرا وقٌوًلً،نننننا  
وشنننننٌوٌبً ا وة نننننارٌوةً ا .و  نننننا َشنننننن ًخا وَعَمنننننِ 

عٌينننننًر  سنننننٌوًرًيا بننننننشًلبًٌخًٌا َوبرٌيكً نننننا وَاة َرن   
و ٌورًدسنننننننًخن بك نننننننا ةٌوًيننننننندًٌا وًاوينننننننٌوةً ا    
ًًا   ًَيً،نننننا عٌيًرًقًينننننا و  يشنننننَمر وً وُةنننننٌوةً ا  و

 .  بًد  ٌوةً ا َربخً ا ... و ٌوشٌون بَشيًنا

ِ ا دنٌوةًًما وَةي شا َيِ َديَىيًمًاًنا أًن
 وًاً ِ منٌوة  نٌي  ا . بٌي

ًًٍل  َىٌبل و ًيرًيا ونٌوىرٌو    نَيً ا ل
 َايٌيًنًيا دًدًنِ ًال و.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

عٌيًرًقًيننننا  ًنننننا  ٌيشننننل و يشننننٌونًيا ًي ننننُوًرا وَايً  
يًنً نننننا   يٌوننننننٌدر ًٌينننننَور ٌي  ًُورُو     سنننننٌوًرًيا

ًًٍلننن      ًًَينًي شنننا وَةي شننننا َدل ، ويٌيننننخ ل و َلٌجنٌون شنننا 
بًاُرشنننننك يًخا نٌو  ًرًينننننا  وًةوًةبنننننٌوةً ا   بنننننَاة ًرا

بٍنننٌويًرا قُرٌبل نننو يٌدٌين نننًخا د  ب ننن ٌوة  دًلٌبننًنِ  
ًٍلنننننخً ا  ًشنننننًالل و ًينننننوًةا وً ننننن  ،  ًشنننننن شا94   ب

/ ً نننننٌون  01 دشننننٌوًةًقا دًلًبننننا يننننُو  عرٌوٌبننننًخا   
، ًينننِ ًيوًلنننًدا دًينننخً ا د  بًلنًًينننا  7102َقننند يًًيا / 

، ًبننننَخر َيرَةاننننًخا دَعَمننننِ سننننٌوًرًيا     ةرٌوٌبننننًخا
  7109  ًداًعننن    َشنننن ًخا  بَيننٌد  َةيشًلنننًوةً ا دًةشنننٌو ً ا 

َوشننًكنل و مًبننخً ا دَعنًكبًٌننا  ً ننخ ًةا ةننًدا َشننن ًخا     
وَىنننر ًىنننَد   ةُر ل نننو وشنننًبال و َاة ر ى وةُدقل نننو  
اَلة ًرا دًلٌبنننننننًنِ َعننننننن  ًةوًةٌبننننننننن ا أةننننننن  ن ا     

 شونيا منخا ) مونٌدر جيورجيس زورو( جٌلنوْنا مشينْياا دسوريا مقرٌبا بوْياا لةمطكس

 

بنننننًالٌيوٌوةً ا  ًينننننِ َدشنننننًخا دنٌيننننننو ا  يَ،نننننَب     
،   بنننندًعرًةا ً خ ًوَةيشنننن َسننننٌبًرا  ة،نننٌيرٌوَةي   

 ًنننا يًنً ننا ًيننِ َةنند  يَشخ ًاًسننن شا  دب يننخ     ًيوٌيى ننًوا َا

 ةنننٌوٌدًرا دةٌوًيننندًٌا  دًسنننف  ا وًيننندٌوع شا دَ لنننًدي شا    
ًَلنننًخا َاينًينننًخا وَيردٌوةً نًينننا    وًشنننوًة ٌوةً ا مب ا

، وًيشننننننننننَخاًلنًا دًقنلننننننننننرُون وَسننننننننننفًريًخا 
ًٌنننننو ًينننننخً ا د  بًلنًًينننننا   وًا      َيردٌوةً نًًينننننا 

د  ًيشننَخيًىن شا  دَىننًدي شا  دلٌوًينندًٌا   اٌيى ننًوا ًيننِ َةنن 
ًيشًخاًسننننننًًيا َقننننند يًًيا  ديَلَك،نننننًخا دسنننننٌوًرًيا 

، وًا  اٌيى ننننوًا ًقيُوًيننننا  دَيننننردٌوةً ا ويُودًًٌعننننا  
ًَربيًينننًخوًيشنننًخ ا .نًيً نننا اًلًنا دَدشنننًخا دنٌيننننو ا 

ًَبننننًرا وةٌوً ًنننننا  ًًٍلنننن  َىٌبل ننننو ًيرًيننننا  ، و ل
 . اّلًنَشي ش

مطكســــــــةا دســــــــوريا دمـــــــــردوٌ ا   
 ويودعــــا

ِمُي ˇ

اًلكًي ˇ

ˇدًارب يا

  

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       
سًنننوًرًنا 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
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
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  

 

 

 

 

 

 

  

 سوريا/ جٌبدد/ سيوما سورييا

ٌنوةل ةوًٌىىىوٌذً سىىىّو ذٍي ٌلّدو ٌ ىىىن سىىىّورذيذا   سىىى َذ س  ً ىىى ا ِمىىىن ي
ٌذىىىىىو  ٌّ ىىىىىدّي    ًنىىىىىوًًٌ  ي فًّيىىىىىوًٌذ دد  ًٌذيوًًٌ دمدّي ًٌرلشىىىىى

ّمىىىدن  ٍسىىىادّذً دمووًٌىىىدّذً دمذىىى  ل    ًنوًًٌ ي ّجىىىد ر  وٍرش دش ىىى
ّمىىىدنمذيذا /   42يىىىوة  دش ىىى وٌذً  خ ىىىدةًًٌ  ،   4102/ كًًٌىىىوةل 

ًذال س ىىٌّي ،    ًممّيىى  ٌكىى،ةر يذىىونذن، سىىّي ًذىىا د  َّ سذىىٌدٍيً ًّي ًٌنىى و
ًِر ن  ىىىىىىىىّي  ،  ًٌزذد   وة ٌٍا د ةٌذ ٍري مممخيٍيىىىىىىىا و كىىىىىىىىني

ًذىىىىا سىىىىّو ذٍيا     ًذىىىىا ِسىىىىدذنذا دًّي ٌذ ٌ ٌّيىىىىن   وي مذىىىىارِةل 
مسىىىىّوّ ذ ًٌا  دزّويذخذىىىىا  يٍ ىىىىادٍيً دمذووًٌىىىىدذً دمذىىىى  ل    

ًنوًًٌ خ ىىىىدةًًٌ   ٌنوةل ئشىىىىوةي مشىىىىّيخذا وٍرش دش ىىىى دفّيشىىىى 

  ةلٌةا من بيْن عمن سوريا سىدلّىُون قّدم عادا ديلدا  ببٌجدد

 

ًٌ ًٌىىا     ٌنىىوةل يي ىىّد ًيّيىىدذةًٌذ د  ٌّيّ ٍيىىا س ىىن ًيّيىىدذةٌذً دِن ّطّي 
ٌذىىىىىّد م   ىىىىىدذنّوةٌذً خ  ًٌشىىىىىوًًٌ و شىىىىىفّي وًًٌ   ً وِسىىىىىوٌذ و

  ًّي ًٌىىىا م  وذنىىىّوةٌذً امكىىىوًًٌ  ًو ٌ يىىىو ًن انىىىو د
ٌ ىىىن     ًٍاةٌذً وِخٌىىىوٌذً وكم ٌىىىّوةًٌذ د  ٌّي ّذٍيىىىا  س ىىىن س  وسىىى

ًذيذا.  سّورذيذا ٍش

ٌ ىىىىن سىىىىّورذيذا ي  ّيىىىى ذً ..     نيذخذىىىىا و ذ ًٌىىىى  وسذىىىىٌدٍيً دس 
ّمطًٌ ٍيىىىىىا و ًٌ  ومذىىىىىوةًًٌ  ًٌفىىىىىوٌذً  ًٌ ًٌشٍيىىىىىا   وةمٍيىىىىىا وِن

ًو ًٌىىىو ًييديىىىو وشىىىيدً  سىىىورًيا   و  ٌّي ّذٍيىىىا د
ًييىىىىىىى ًر.. وًلىىىىىىىوجة وًو ىىىىىىىارة  و ج ًىىىىىىىا  

  ًوقت و ًإلرهاييني

 

 

 

 

 

 

  

 سوريا/ جٌبدد/ سيوما سورييا

ٌنوةل ةوًٌىىىوٌذً سىىىّو ذٍي ٌلّدو ٌ ىىىن سىىىّورذيذا   سىىى َذ س  ً ىىى ا ِمىىىن ي
ٌذىىىىىو  ٌّ ىىىىىدّي    ًنىىىىىوًًٌ  ي فًّيىىىىىوًٌذ دد  ًٌذيوًًٌ دمدّي ًٌرلشىىىىى

ّمىىىدن  ٍسىىىادّذً دمووًٌىىىدّذً دمذىىى  ل    ًنوًًٌ ي ّجىىىد ر  وٍرش دش ىىى
ّمىىىدنمذيذا /   42يىىىوة  دش ىىى وٌذً  خ ىىىدةًًٌ  ،   4102/ كًًٌىىىوةل 

ًذال س ىىٌّي ،    ًممّيىى  ٌكىى،ةر يذىىونذن، سىىّي ًذىىا د  َّ سذىىٌدٍيً ًّي ًٌنىى و
ًِر ن  ىىىىىىىىّي  ،  ًٌزذد   وة ٌٍا د ةٌذ ٍري مممخيٍيىىىىىىىا و كىىىىىىىىني

ًذىىىىا سىىىىّو ذٍيا     ًذىىىىا ِسىىىىدذنذا دًّي ٌذ ٌ ٌّيىىىىن   وي مذىىىىارِةل 
مسىىىىّوّ ذ ًٌا  دزّويذخذىىىىا  يٍ ىىىىادٍيً دمذووًٌىىىىدذً دمذىىىى  ل    

ًنوًًٌ خ ىىىىدةًًٌ   ٌنوةل ئشىىىىوةي مشىىىىّيخذا وٍرش دش ىىىى دفّيشىىىى 

  ةلٌةا من بيْن عمن سوريا سىدلّىُون قّدم عادا ديلدا  ببٌجدد

 

ًٌ ًٌىىا     ٌنىىوةل يي ىىّد ًيّيىىدذةًٌذ د  ٌّيّ ٍيىىا س ىىن ًيّيىىدذةٌذً دِن ّطّي 
ٌذىىىىىّد م   ىىىىىدذنّوةٌذً خ  ًٌشىىىىىوًًٌ و شىىىىىفّي وًًٌ   ً وِسىىىىىوٌذ و

  ًّي ًٌىىىا م  وذنىىىّوةٌذً امكىىىوًًٌ  ًو ٌ يىىىو ًن انىىىو د
ٌ ىىىن     ًٍاةٌذً وِخٌىىىوٌذً وكم ٌىىىّوةًٌذ د  ٌّي ّذٍيىىىا  س ىىىن س  وسىىى

ًذيذا.  سّورذيذا ٍش

ٌ ىىىىن سىىىىّورذيذا ي  ّيىىىى ذً ..     نيذخذىىىىا و ذ ًٌىىىى  وسذىىىىٌدٍيً دس 
ّمطًٌ ٍيىىىىىا و ًٌ  ومذىىىىىوةًًٌ  ًٌفىىىىىوٌذً  ًٌ ًٌشٍيىىىىىا   وةمٍيىىىىىا وِن

ًو ًٌىىىو ًييديىىىو وشىىىيدً  سىىىورًيا   و  ٌّي ّذٍيىىىا د
ًييىىىىىىى ًر.. وًلىىىىىىىوجة وًو ىىىىىىىارة  و ج ًىىىىىىىا  

  ًوقت و ًإلرهاييني

 

 

 

 

 

 

  

 سوريا/ جٌبدد/ سيوما سورييا

ٌن ةلًةوًٌىىىوٌذًًسىىىّ  ذٍ  ٌلّىو ٌ ىىىنًسىىىّ  ذ ذاًًًسىىى َذًس  ً ىىى اًِمىىىنًي
ٌذىىىىى ً ٌّ ىىىىىىّ   ً ًٌَدً ًنىىىىىوًًًًٌي فًّيىىىىىوًٌذ ًٌذيوًًًٌٌَمىّ  ًٌ لشىىىىى

ّمىىىىن ًٍسىىىاٌَّذًًٌَم وًٌىىىىّذًًٌَمذىىى  لًًً ًنوًًًٌي ّجىىىى  ً وٍ شًٌَش ىىى
ّمىىىىنمذيذاً/42ًًً ىىى ة ًٌَش ىىى وٌذًًًخ ىىىىةًًًٌ ،4102ًًً/ًكًًٌىىى ةلً

ًذالًس ىىٌّي ،ًًً ًممّيىى ًٌكىى،ة ً ذىى نذن،ًسىىّي ًذىىاًدً ًَّسذىىٌىٍيًًًّ  ًٌنىى و
ًِ ًن  ىىىىىىىىّي ً،ًًًٌزذًٌَ ًوة ٌٍاًدًةٌذ ٍ يًمممخيٍيىىىىىىىاًو كىىىىىىىىن 

ًذىىىىاًسىىىىّ  ذٍ اًًًً ًذىىىىاًِسىىىىىذنذاًًٌَّ  ٌذ ٌ ٌّيىىىىنً ًوي مذىىىىا ِةلً
مسىىىىّ ّ ذ ًٌاًًٌَزّو ذخذىىىىاًًيٍ ىىىىاٌٍَيًًٌَمذ وًٌىىىىىذًًٌَمذىىىى  لًًًً

ًنوًًًٌخ ىىىىىةًًًًٌ ٌن ةلًئشىىىى ةيًمشىىىىّيخذاًوٍ شًٌَش ىىىى ٌَفّيشىىىى 

  ةلٌةا من بيْن عمن سوريا سىدلّىُون قّدم عادا ديلدا  ببٌجدد

 

ًٌ ًٌىىاًًًً ًٌَ  ٌّيّ ٍيىىاًس ىىنًً ّيىىىذةٌذًًٌَِن ٌنىى ةلًيي ىىّىًً ّيىىىذةًٌذ ّطّي 
ٌذىىىىىّىًم   ىىىىىىذنّ ةٌذًًخ  ًٌشىىىىىوًًًٌو شىىىىىفّي وًًًًًًًٌوِسىىىىىوٌذ و

 ًًّ  ًٌىىىاًم  وذنىىىّ ةٌذًًامكىىىوًًًًًٌو ٌ يىىىوًًن انىىىوًد
ٌ ىىىنًًًً ًٌَ  ٌّي ّذٍيىىىاًًس ىىىنًس  ًٍاةٌذًًوِخٌىىىوٌذًًوكم ٌىىىّ ةًٌذ وسىىى

ًذيذا. ًسّ  ذ ذاًٍش

ٌ ىىىىنًسىىىىّ  ذ ذاًي  ّ ىىىى ذًً..ًًًً نيذخذىىىىاًو ذ ًٌىىىى ًوسذىىىىٌىٍيًًٌَس 
ّمطًٌ ٍيىىىىىاًو ًًًٌومذىىىىى ةًًًٌ ًٌفىىىىىوٌذًً ًٌ ًٌشٍيىىىىىاً   ةمٍيىىىىىاًوِن

ًو ًٌىىىوًًييى ىىىوًوشىىىيىً ًسىىى  ً اًًًو  ٌّي ّذٍيىىىاًد
ًييىىىىىىى ً ..ًوًلىىىىىىى جةًوًو ىىىىىىىا ةًًو ج ًىىىىىىىا ً

ً ًوقت وًًإل هاييني

ً

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سورًًيا ،سٌورًًيا، سٌورًًيا: 
َسٌبًرا ونٌيًشا 

 دًديُوقٌوةً ا لدعًرًةا !

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   ةرييننننِ ًالِننننٌي

بينننند   دًيوًلنننندًٌا دًيننننَرن اشننننُو  يشننننٌيً ا  7102
مبَ نننرةً ا دب ينننخ  و ننن  ، وبًىنننِ  ٌورًسنننا دري      

وًينًخينننًخا َةننند   َشنننن ًخا َةننندًةا اٌينننخ َلِ َسنننٌبًرا   
نٌيًشننننا ًاَننًاًيننننا وَالٌيننننًوا وَرًبننننا ،ًول ننننا ًاَلننننِ      
دخَمننننًخَةُةل و بشننننٌورًًرا وبَىيًمنننننٌوةً ا وٌيل ننننو  
ًاًدا نٌيًشننننننا دًعننننننرًةا َقلٌولننننننًخا ً نننننننن خ ًوَةن  
وًبننَخي ِ بَدشننًخا دنٌينننويا د ٌيشننًلُو  ٌِيشننًخا بَينند   
ًٌننو عٌيننًر  وًشننا      َطكً نننًا ًدولننًخا ًاسننًلمًيًخا 

ًٌَبنن  ا وًيشننَخاًلن  ا      ًد ُِ ًيننِ  ننا  اًعنن   ،  َللننَب
داٌوينننخَ ن وَعَمنننِ سنننٌوًرًيا ًةودٌينننخً نًي  ا َويننندٌينًي  ا  
وسيًًٌ ننني  ا ويٌونًدن نننا َو نٌوشنننيًي  ا ددًىوًينننا ًىننند ا   
َشنننننن ًخا ًينك نننننُون وَعمك نننننُون برُوًةنننننا وَن ًشنننننا  
وَ ٌجننننًرا وًلًبننننا َةنننند  وبننننَايٌينٌوةً ا وشننننٌوٌبًاًنا 

ُةمننٌوةً ا وةٌوًبننا وًاويننٌوةً ا ًيلننا   وةٌوًسننًيا وِر
ةٌوًينندًٌا ةة يننخ  َةنند  ًشننًما دٌيل ننو ًقنند َيِ وًيننَنِ ًيننِ 

  ًشننن ا)  سننٌوًرًيا  ، وَىننر   7111َقنند   ًبنن  ًٌوًدًنننا    
ًىننَد   ًشننَمِ ٌيل ننو اٌيننخ ٌوَةن وَةشنن ٌيَخن واٌويننَخن       
وًةوديننننننَخن وَسننننننًِريٌوَةن وًلًشننننننَنِ وَيننننننخ َلي ِ   

َةن  دَةيننننننننننننٌوَةن َوعًيننننننننننننن َدن وَي ً ننننننننننننوٌ  
د َمًِلَ  ل ننو بك نننا يننُو  ، سنننٌوًرًيا ٌيل ننو ًشنننًما    
ًََبنننننرًةا َويشنننننٌي ًيًخا ،   دًةودٌينننننَخن واٌوينننننَخن 
َوب ٌودًرًنننننا دَاًلًىننننا ًيرًيننننا دَدعننننرٌ   َلينننن    
ًةوًةٌبننننن  ا وَيننن ةًان ا بًىننند ا َشنننن ًخا  وةًىوًينننا   
يبٌوَر  نننًخا ويلٌينننخً ا َشنننيًنا وشنننًلًما ودًعنننرًةا    

ك نننننا اٌيًانننننًرا وِىننننندًرا وقٌوًلً نننننا  دسنننننٌوًني ا ب
وشنننننٌوٌبً ا وة نننننارٌوةً ا .و  نننننا َشنننننن ًخا وَعَمنننننِ 
سنننننٌوًرًيا بنننننن ًلبًٌخًٌا َوبرٌيكً نننننا وَاة َرن عٌينننننًر    
و ٌورًدسنننننننًخن بك نننننننا ةٌوًيننننننندًٌا وًاوينننننننٌوةً ا    
ًًا   ًَيً نننننا عٌيًرًقًينننننا و  يشنننننَمر وً وُةنننننٌوةً ا  و

 .  بًد  ٌوةً ا َربخً ا ... و ٌوشٌون بَشيًنا

ًاًنا أًنا دنٌوةًًما وَةي  ا َيِ َديَىيمًِ 
 .وًاً ِ منٌوة  نٌي  ا  بٌي

نَيً ا لً ًل  َىٌبل و ًيرًيا ونٌوىرٌو   
 ًنِ ًال و.َايٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

عقيبوٌةا: ؤخل سرجيسسوريا/  ˇ

 ٌيشنننل و ًدرًينننا وسنننٌيًما يَلكً نننًنا دًولنننًخا  
ًٌنننو عٌينننًر  وًشنننا    دًاًعننن        ًاسنننًلًميًخا 
سًنننوً ًنا  َليننن  عٌيننن ًًقي ا سنننٌونًيي ا يشنننٌيً ي  ا  
ًِشننننل و ًعَلينننن  َشننننن ًخا    ًٌننننو ً نًينننننن خ ًا د 

ًًبًٌيًننننننن خ ًا      7102 ثالالالالال    َقننننند يٌي ةًلنننننخًٌا 

َر نننننًخا وشنننننبٌَاًخا َاو  واٌينًننننا : ة 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 !!!    َليننن  سنننٌوًني ا

وةِر لى ننننننُون وشننننننٌبالى ُون ًيخ ًوَةي نننننن ،   
  لالالالإ او الهجمالالالإالحم وبًىنننو ًشنننوً ا دَيَ ننناًخا  

ددًعنننننرًةا يٌدٌين نننننًخا دًينننننوِ    وَدشنننننًخا   
دنٌينننننويا ىًننننَد   يويلى ننننُون َةنننند  ًما أًنش  ننننا 
دَدعنننرٌ  لًبَخي ننن  ، وَىنننر ًىنننَد   ً ك ل نننو     
َابًٌننننا َ ىنًننننا   َشننننرب يا عٌي ننننٌو   َقنننند يٌي     
ًٌنننو ع ننندًةا    َينننٌدً ا  ُةرٌيبًٌنننا َوىننندٌيًما  
دَدينننننننرًا دًينننننننر  َبىنننننننَن   دسنننننننُونًيي ا  

لٌيًاي  ا  بنننننَخدًنا دًينننننوِ   وٌيل نننننو  َقنننننخ ٌو
يننننٌوريرًا ويٌوعليًننننا  ايٌ ننننًدة ى و موًل ننننا   

  مقالالالالالالا لو بشًننننننوًة ٌوة ًا َعنننننن  قً بننننننخً ن ا   
  يشنننيٌ ً ًيخ ًا  صالالالا لوَةي ًلنننًوة ًا وسٌيً ننن ًيخ ًا  

يَدين  ننننا بَاننننًكا بًننننَخر دعًننننرة ى لننننَديرًا     
يَاننند   َةننند  ًما يًوي  نننا  ًبنننَخر َيننندًعرًةى   

ديَلَك ًننًنا دًدولننًخا ًاسننًلًميًخا   ًيننِ  اٌينندًا  
  دًاًعنننننن  ، و ٌيشننننننلى ُون يننننننٌودعرًا ًيننننننِ 

ِ َةي ًلنننًوة ًا دِ يننندًا َعًميًنننا     ق ًبنننخً ن ا ًيننن 
ًِننننننناالحشالالالالالالالد الشالالالالالالالع   دشنننننننٌولًلنٌوة     دَناٌي

عٌيرًًقيننننًخا يًويًننننا دَةدبَشننننًبا  د ٌينننندل و   
دٌيل ننننو نٌِيًلنننننا ىًننننِ َدينننننرًا     7102/ 00/ 71

مًبنننننننخ ًا د    نننننننُور ًالنننننننًي    برٌوةًانننننننا 
 ٌيلُوي يننننخن ا ًيننننِ َةدنًننننا   01قٌورًباٌيننننخ  

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
رٌبلى داعشموُخكد ˇ

 

ًًودًا ًيننِ      ديٌدين ننًخا ديًننوِ   ًيننِ بًننَخر ًبنن  
ًٌُوًن ل نننن  َِةرة ينننِ ًشنننن  ا ًيننن  ا َشنننلَلنًخا دًا

  ًال نننو. وأًيرل نننو َابًٌنننا   َشنننرب يا  الجهالالالاديي  
عٌي ننننٌو   دَو ٌيلننننٌوة ًا د  رننننرًان   ننننري   :  
ًاًننننا ٌينننِون  وٌيً نننا وَةًشنننًنا وَ اٌيًبنننا بًينننخ     
ًِدل و َابًٌنننا   َشنننرب يا   وَ ننند  ًعنننًدًنا ، وينننٌو
ًًنننننٌي دٌوً ن  ننننا    :  وٌيً نننا  ٌيننننوين  بننندًعرًةا 

ًخا دًىنًننننننا وَاة ًنًوة ًا ياٌودش  ننننننا  و  ًدينننننن
ًٌنننويى  وقننندٌ الٌي َشنننن ًخا     َدينننرًا  د ٌيشنننلٌي 
وَ لج ننا  دريشًننًنا دَديننًرا، وَىننر َ نند  ًعننًدًنا    
مجٌيننننرًا ٌيننننِون   ًديننننخ ى  لىًننننٌد َايًكًنيننننٌوة ًا  
ةٌبٌينننرًةا وبٌيشنننًخا ، وًادًا ًينننندٌ   َممنننِر  
ٌَ َ شًننننا َربًننننا، َوخمننننٌوًةةل و َابًٌننننا     ًلنننن
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 يَخممٌوُةًلُو  

 

qˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سورًًيا ،سٌورًًيا، سٌورًًيا: 
َسٌبًرا ونٌيًشا 

 دًديُوقٌوةً ا لدعًرًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 يسكسر ؤالخ 
  

 شًلًما عَليكُون ...

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

بينننند   دًيوًلنننندًٌا دًيننننَرن اشننننُو  يشننننٌيً ا  7102
ٍَنننرةً ا دب ينننخ  و ننن  ، وبًىنننِ  ٌورًسنننا در        مب
َشنننن ًخا َةننندًةا اٌينننخ َلِ َسنننٌبًرا وًينًخينننًخا َةننند      
نٌيًشننننا ًاَننًاًيننننا وَالٌيننننًوا وَرًبننننا ،ًول ننننا ًاَلننننِ      
دخَمننننًخَةُةل و بشننننٌورًًرا وبَىيًمنننننٌوةً ا وٌيل ننننو  

نٌيًشننننننا دًعننننننرًةا َقلٌولننننننًخا ً ننننننننشخ ًوَةن  ًاًدا 
وًبننَخيشِ بَدشننًخا دنٌينننو ا د ٌيشننًلُو  فٌيشننًخا بَينند   
ًٌننو عٌيننًر  وًشننا      َطكً،نننًا ًدولننًخا ًاسننًلمًيًخا 
ًٌَبنن  ا وًيشننَخاًلن شا      ُِ ًيننِ  ننا   ًداًعنن   ،  َللننَب
داٌوينننخَ ن وَعَمنننِ سنننٌوًرًيا ًةودٌينننخً نًي شا َويننندٌينًي شا  

ذًدن نننا َو نٌوشنننيًي شا ددًىوًينننا ًىننند ا  وسيًًٌ،ننني شا ويٌو
َشنننننن ًخا ًينك نننننُون وَعمك نننننُون برُوًةنننننا وَن ًشنننننا  
وَ ٌجننننًرا وًلًبننننا َةنننند  وبننننَايٌينٌوةً ا وشننننٌوٌبًاًنا 
وةٌوًسننًيا وُرُةمننٌوةً ا وةٌوًبننا وًاويننٌوةً ا ًيلننا    
ةٌوًينندًٌا ةة يننخ  َةنند  ًشننًما دٌيل ننو ًقنند َيِ وًيننَنِ ًيننِ 

ًشننن ا)  سننٌوًرًيا  ، وَىننر     7111َقنند   ًبنن  ًٌوًدًنننا    
ًىننَد   ًشننَمِ ٌيل ننو اٌيننخ ٌوَةن وَةشننٌٍيَخن واٌويننَخن       
وًةوديننننننَخن وَسننننننفًريٌوَةن وًلًشننننننَنِ وَيننننننخ َليشِ   
َوعًينننننننننننننشَدن وَيًٍخننننننننننننٌوَةن  دَةيننننننننننننٌوَةن   
د َمفًلَ  ل ننو بك نننا يننُو  ، سنننٌوًرًيا ٌيل ننو ًشنننًما    
ًََبنننننرًةا َويشنننننٌي ًيًخا ،   دًةودٌينننننَخن واٌوينننننَخن 

ًنننننا دَاًلًىننننا ًيرًيننننا دَدعننننرٌ   َلينننن    َوبٌٍودًر
ًةوًةٌبننننن شا وَيننن ةًان ا بًىننند ا َشنننن ًخا  وةًىوًينننا   
يبٌوَر  نننًخا ويلٌينننخً ا َشنننيًنا وشنننًلًما ودًعنننرًةا    
دسنننننٌوًذي ا بك نننننا اٌيًانننننًرا وُىننننندًرا وقٌوًلً،نننننا  
وشنننننٌوٌبً ا وة نننننارٌوةً ا .و  نننننا َشنننننن ًخا وَعَمنننننِ 

عٌينننننًر  سنننننٌوًرًيا بننننننشًلبًٌخًٌا َوبرٌيكً نننننا وَاة َرن   
و ٌورًدسنننننننًخن بك نننننننا ةٌوًيننننننندًٌا وًاوينننننننٌوةً ا    
ًًا   ًَيً،نننننا عٌيًرًقًينننننا و  يشنننننَمر وً وُةنننننٌوةً ا  و

 .  بًد  ٌوةً ا َربخً ا ... و ٌوشٌون بَشيًنا

ِ ا دنٌوةًًما وَةي شا َيِ َديَىيًمًاًنا أًن
 وًاً ِ منٌوة  نٌي  ا . بٌي

ًًٍل  َىٌبل و ًيرًيا ونٌوىرٌو    نَيً ا ل
 َايٌيًنًيا دًدًنِ ًال و.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 سوريا/ عنكٌبا: ؤالخ سركيس

 

خوذقنا دقٌبرةا وؤلوٌةا ملنخا ) انور مةي ىديا( 
 مبٌةا دعنكٌبا

 

ِمُي ˇ

اًلكًي ˇ

ˇدًارب يا
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)العمـــــلية الجبانــــــة (

                   ) الراحة األبدية لشهداء سورايا األبرار.. واملوُت 

والعاُر  للجبناء القتلة اإلرهابيني(.
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 سەعید عەبدواڵ
بااڵی  شاندێکی   2017/1/7 شەممەی  ڕۆژی 
ڕێكخراوی جینۆسایدی جیهانی بگەنە هەولێر 
سەردانی  و  دەمێننەوە  هەفتە  یەك  لە  زیاتر  و 
گۆڕە بەکۆمەڵەکان و بەتایبە نزیکی شنگالیش 

دەکەن.
لەم بارەوە نەوزاد پۆڵس، سكرتێری ڕێكخراوی 
)باسنیوز( بە  دیکۆمێنتکردن  بە  بۆ  شلۆمۆ 
لەسەر  توێژینەوە  »بەمەبەستی  ڕاگەیاند  ی 
دۆسیەكانی جینۆسایدكردن كە لە دوو ساڵی 
داعش  تیرۆریستانی  دەستی  لەسەر  ڕابردوودا 
ڕێكخراوی  داوەتی  لەسەر  دراون،  ئەنجام 
وەفدێكی  دیكیۆمێنتكردن  بە  تایبەت  شلۆمۆ 
گەورەترین  كە  جیهانی  جینۆسایدی  بااڵی 
ڕێكخراوە لەو بوارەدا دەگەنە شاری هەولێر و 
چەندان كۆنفرانسی زانستی و خولی جیاوازە 

دەكەنەوە.
ڕۆژی  شاندە  »ئەو  کرد  بەوەش  ئاماژەی 
دۆسیە  تەواوی  و  هەولێر  دەگەنە  شەممەی 
پێكهاتە  جینۆسایدی  لەسەر  ئامادەكراوەكان 
ئایینی و نەتەوەییەكان دەبینن و تێبینی لەسەر 

و  کتێب  بەرگ  هەزاران  بە  »داعش 
دەستنووسی ئایینیی تێد سووتاندووە« 

ڕۆژى   عێراقییەکان،  میدیا  زانیاریی  بەپێی 
لە  عێراق  سوپای  هیزەکانی  چوارشەممە 
مووسڵداتوانیویانە،  ئازادکردنی  پرسۆەی 
گەورەترین  بە  کە  »ئەلتاهیرە«  کڵێسەی 

کوردستان،  ڕۆژنامەنووسانی  سەندیکای 
ڕۆژنامەنووسێک   2016 ساڵی  لە  ڕایگەیاند، 
تیرۆر کراوە و چوار ڕۆژنامەنووسی دیکەی 
کەناڵەکانی ڕاگەیاندندنی هەرێمی کوردستان 

هەڕەشەی کوشتنیان لێ کراوە.
سلێمانی،  شاری  لە  شەممە2017/1/7،  ڕۆژى 
کوردستان،  ڕۆژنامەنووسانی  سەندیکای 
ئازادیی  لە  داکۆکی  لیژنەی  ڕاپۆرتی 
باڵو  کوردستانی  هەرێمی  ڕۆژنامەنووسانی 
کردەوە و ڕایگەیاند: »ساڵی 2016 ساڵێکی پڕ 
لە پێشێلکاری بووە بەرانبەر بە ڕۆژنامەنووسانی 
ساڵەدا)  لەو  تەنیا  جۆرێک  بە  کوردستان، 
)80( بە  بەرانبەر  پێشێلکاری  حاڵەتی   )45

ڕۆژنامەنووسان تۆمار کراوە.«
بەپێی ڕاپۆرتەکەی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی 

نێودەوڵەتییەکان بكرێن.
تا  2014وە  ساڵی  لە  داعش  چەکدارانی 
پێشمەرگەی  هێزەكانی  لەالیەن  تێشكانیان 
گۆڕی  و  كوشتن  تاوانی  دەیان  كوردستان، 
و  مووسڵ  دەشتی  ناوچەكانی  لە  بەكۆمەڵیان 
حكوومەتی  داوە،  ئەنجام  ناحیەكانی  و  قەزا 
ناساندنیان  بەمەبەستی  كوردستانیش  هەرێمی 

وەك جینۆساید وەفدێكی بااڵی پێكهێناوە.

پاش  داعش  دەکرێت چەکدارانی  لەوە  باس 
 10 لە  زیاتر  کڵێسەیە  ئەو  سەر  بۆ  هێرش 
نوسخە  لە هەزار  )زیاتر  بەرگ کتێب  هەزار 
پەیوەندیی  سێی  لەسەر  یەک  کە  دەستنووس( 
بە زانایانی ئیسالمییەوە بووە، سووتاندوویانە و 
بەگشتی وێرانکارییەکی زۆریان تێدا کردووە.

ساڵی  ژووئەنی  مانگی  لە  داعش  چەکدارانی 
2014 هێرشیان کردەوە سەر پارێزگای نەینەوا 
و بەتایبەتی شاری مووسڵ و شنگال و جیا لە 
جینایەتێکی زۆری مرۆیی، بە دەیان کڵێسە و 
شوێنی ئایینیی مەزهەب و ئایینزا جیاوازەکانیان 

لەو شارە و دەوروبەری وێران کرد.
ڕێکەوتی  مووسڵ  ئازادکرنەی  پرسۆەی 
هاوپیەمانیی  هاوبەشیی  بە   17  -10-  2016
نیودەوڵەتیی لەدژی داعش، هێزی پێشمەرگەی 
کرد  پێ  دەستی  عێراق  سوپای  کوردستان، 
قەزا  چەندین  کوردستان  پێشمەرگەی  هێزی 
مووسڵی  دەوروبەری  کوردستانیی  ناحیەی  و 
خاکی  کە  بووە  جێگیر  تێیدا  و  کرد  ڕزگار 
ئێستاش  هەتا  پرسۆەیە  ئەم  کوردستانن. 
مووسڵ  گەڕەکی   48 نزیکەی  و  بەردەوامە 

لەدەستی داعش ڕزگار کراوە.

ڕۆژنامەنووس  دوو  و  دراوە  ڕۆژنامەنووسێک 
ڕۆژنامەنووسیش  چوار  و  کراون  دەستگیر 

هەڕەشەیان لێ کراوە.

دەدەن، جگە لەوەش سەردانی مەیدانی ئەنجام 
دەدەن بۆ شوێنەواری گۆڕە بەكۆمەڵەكان.

مانەوەیان  ماوەی  لە  شاندە  »ئەو  گوتیشی: 
كۆنفرانسێكی زانستی ئەنجام دەدەن، هەروەها 
دۆسیەكانی  كارمەندانی  بۆ  راهێنانیش  خولی 
دەكەنەوە  ئیتنیكی  و  ئایینی  جینۆسایدی 
جیهانی  ستاندەری  شێوەیەكی  بە  تاكوو 
دەزگا  ڕادەستی  و  بكرێن  ئامادە  دۆسیەكان 

لە  ناسراوە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  کڵێسەی 
دەستی داعش ڕزگار بکەن.

کڵێسەی  »نوون«  ماڵپەڕی  ڕاپۆرتی  بەپێی 
بە   کە  »قەرەقۆش«  شاری  نزیک  لە  ئەلتاهیرە 
باشووری  لە  ناسراوە،  بە«بەغدیدا«  مەسیحی 

ڕۆژهەاڵتی مووسڵ هەڵکەوتووە.

لە ساڵی 2016 ڕوژنامەنووسێکی  کوردستان، 
کەناڵی ئاسمانی ) K TV(شەهید بووە. هەروەها 
ئۆتۆمبێلی  تەقاندنەوەی  و  تیرۆرکردن  هەوڵی 

له  تۆڕه  كۆمه الیه تییه كانى عێراق وێنه  پاپا نووئێلى به غدا باڵو كرایه وه  كه  كچێكى قه شه نگ 
بۆنه ى سه رى ساڵى نوێوه ، دیارى به سه ر  به   بینیوه  و  له  شارى به غدا ڕۆڵى ئه و كه سایه تییه ى 

مندااڵندا دابه ش ده كات.
 »: ناوى » سه ما وائیلی«ـیه  و ڕای گه یاند  نوئێل،  پاپا  به   به غدا خۆى كردووه   له   ئه و كچه ى 
و  گه ڕام  به غدا  جاده كانى  له   كاتێ  به اڵم  هه ستم،  كاره   به و  له وه ى  بووم  دوودڵ  یه كه مجار 

زه رده خه نه ى مندااڵن و خه ڵكیم بینی، دوودڵییه كه م نه ما«.
ئه و كچه  ده شڵێت :« من ته نها خزمه تێكى بچووكم به  كۆمه ڵگاكه م كردووه  و به هیوام سااڵنه  
بتوانم دووباره ى بكه مه وه ، هیواداریشم به هه مان شێوه  كه سانى دیكه  ئه و هه نگاوه  بنێن بۆ ئه وه ى 

هیچ نه بێت زه رده خه نه یه ك بخه ینه  سه ر لێوى مندااڵن«.
و  ئاشتى  ساڵێكى  هیواى  و  ئه ركه   له و  بووه   له گه ڵیدا  كه   كرد  هاوڕێكه ى  سووپاسی  دواتر 

سه قامگیرى بۆ عێراق و جیهان خواست.

هەرێمی  داهاتی  لە  گۆڕانکاری  وایە،  پێی  کوردستان  هەرێمی  حکوومەتی  وەزیرێکی 
سیستەمی  لە  گۆڕانکاری  بۆ  خەریکن  وەزیرانەوە  ئەنجومەنی  لە  و  ئاراوە  دێتە  کوردستان 

مووچە.
وەزیرێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە نەیویست ناوەکەی ئاشکرا بکرێت، بە )باسنیوز(
ی ڕاگەیاند: “ئێستا وەزارەتی سامانە سرووشتییەکان لە هەوڵدایە بۆ کۆکردنەوەی داهات و 
ئەو پارەی لە نەوت دەست دەکەوێت، چونکە قەرزی کۆمپانیاکان لەسەر حکوومەت سووک 

کراوە”.
لە  لەوە کراوە کە گۆڕانکاری  باس  ئەنجومەنی وەزیران،  ناو  “لە  ئەوەشی ڕوون کردەوە: 
سیستەمی مووچەدا دەکرێت بەاڵم دیار نییە بۆ مانگی یەک فریادەکەوێت یان بۆ مانگەکانی 
داهاتوو«. گوتیشی: ”ئەمساڵ گۆڕانکاری لە ئابووریی کوردستان ڕوودەدات و باش دەبێت«.

پێشتر د. ئاراس خۆشناو، سەرۆکی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژی لە ئەنجومەنی وەزیرانی 
داهاتی هەرێمی  بەرزبوونەوەی  بەهۆی  ڕاگەیاندبوو کە  )باسنیوز(ی  بە  هەرێمی کوردستان 
مووچەی  پاشەکەوتی  ڕێژەی  بیانییەکان،  کۆمپانیا  قەرزی  کەمبوونەوەی  و  کوردستان 
فەرمانبەران کەم دەکرێتەوە و ئەو بڕە پارەیەی وەک مووچە بە فەرمانبەران دەدرێت، زیاد 

دەبێت.

جیهانــی  جینۆســایدی  بــااڵی  شــاندێکی 
دەکــەن کوردســتان  هەرێمــی  ســەردانی 

 گەورەترین کڵێسەی ڕۆژهەاڵتی ناوڕاست لە مووسڵ لە 
دەستی داعش ڕزگار کرا

ڕۆژنامەنووسێک کوژراوە و چوار ڕۆژنامەنووس 
هەڕەشەی کوشتنیان لێ کراوە

وەزیرێکی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستان: گۆڕانکاری لە سیستەمی 

مووچەدا دەکرێت

به وێنه : كچێك له  به غدا خۆى ده كات 
به  پاپانووئێل
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المـارد الرافديـني سينتفـض من تحـت رماد الحقـد الداعشـــي 

العـودة  لسـاعة  التنازلـي  العـد  بـدأ  لقـد 
المؤسسـات  وفتـح كافـة  للديـار،  الميمونـة 
الخاصـة  المصالـح  وحتـى  الحكوميـة 
للرجـوع  والدعـوة  المنطقـة  إلحيـاء  اعالنـا 
بـد  ال  العـودة  لكـن  جزئـي،  بشـكل  ولـو 
اآلبـاء  أرض  ألنهـا  اللـه  شـاء  ان  منهـا 
مهمـا  وتزدهـر  تصـان  ان  ويجـب  واألجـداد 
مـرت عليهـا مـن صعـاب وظلم وإسـتبداد. فما 
كان للمـارد الرافدينـي إال أن ينتفـض مـن 
تحـت رمـاد الحقـد الطائفـي الدفيـن، الـذي 
حرق كل شيء ثمين في بلدي ليموه كل 
الحقائـق للعيـان متناسـيا بـأن شـعب العـراق 
األصيـل بـكل مكوناتـه ال يقبـل وال يتقبل 
كل  فباتـت  الداعشـي،  والحكـم  الطغيـان 

بدايـة  منـذ  التقطـت  التـي  الصـور  فـكل 
بخديـدا  الـى  بهنـام  مـار  ديـر  تحريـر 
لنـا  الـى برطلـة، نقلـت  وكرمليـس وصـوال 
ارضكـم  إن  مفادهـا:  فقـط  واحـدة  رسـالة 
أرض محروقـة أزيـل عنهـا كل أثـر مسـيحي 
السـالح  بقـوة  أصيـل  وتراثـي  وحضـاري 
إنهـا  األشـرار،  الكفـرة  الدواعـش  وهرطقـة 
التـي ختمـت كل  الشـريرة  البصمـة  نفـس 
منطقـة دخلـت عليهـا منظومة الشـر وأعوانه 
الدواعـش األنجـاس، مـرت الريـاح الداعشـية 
عنهـا،  الظاهـري  الشـر  غمامـة  وانزاحـت 
مـن  مـع  المتعاونيـن  ومطامـع  اثـار  لكـن 
كانوا اسـيادهم موجودين وال تزال الخاليا 
النائمـة مسـتوطنة فـي العديـد مـن مناطقنـا 
الخرافـة،  دولـة  بايعـوا  الذيـن  المجـاورة 
وفعلـوا  سـنتين  مـن  ألكثـر  واحتضنوهـم 
مـا فعلـوا مـن أعمـال مشـينة بحـق جيرانهـم 
العراقيـة  المكونـات  مـن  المسـالمين، 
لتهجيرهـم  يائسـة  محاولـة  فـي  األصيلـة 
هـوالء  مـن  الجميـع  بـأن  متناسـين  لألبـد، 
الصابريـن هـم علـى بعـد بضـع كيلومتـرات 
يراقبونهـم عـن كثـب، وينتظـرون يـوم الفـرج 
لعودتهـم امنيـن، واالنتقـال الـى أي محافظـة 
ال  والـروح  مـكان  فـي  الجسـد  ألن  بديلـة 

واألجـداد. اآلبـاء  أرض  فـي  متعلقـة  تـزال 

القـوى متكاتفـة ألجـل ارجـاع العـراق وأهلـه 
ورجوعهـم  الحقيقـي  لكيانـه  الطيبيـن 
الرافدينـي  المـارد  امنين.هـذا  ألماكنهـم 
الحقائـق  كل  ويشـخص  ويقاضـي  سـيثأر 
الماضيـة  الفتـرة  خـالل  علينـا  مـرت  التـي 
أمهـات  الثكالـى،  لوجـوه  البسـمة  ليعيـد 
بأجوبـة  ويطالـب  والمفقوديـن  الشـهداء 
ومـن  وسـرق  واغتصـب  قتـل  لمـن  صريحـة 
ثـم حـرق ليمحـي بصماتـه الشريرة.سـيمهد 
بتعويـض  للمطالبـة  الرافدينـي  المـارد  هـذا 
حسـم  الجـل  منـه  بـد  ال  ومعنـوي  مـادي 
لسـنين...  توارثـت  التـي  المشـاكل  كافـة 
هجرنـا  مـن  ليفضـح  المـارد  سـيظهر  نعـم 
واحتـل بيوتنـا وكنائسـنا وأحرقهـا. ولنعـود 

ونقـرأ  لنشـاهد  الداعشـي  االحتـالل  بعـد 
حقدهـم  تؤكـد  التـي  الظالمييـن  رسـائل 
ومنعنـا  مناطقنـا  احتـالل  فـي  وغطرسـتهم 

مسـتقبال. بهـا  المطالبـة  مـن 
لقـد صـدر القـرار األوربـي بتأهيـل مناطقنـا 
للعيش بها ثانية معززين مكرمين، وسنرى 
االيـام القادمـة مـاذا يخبـىء لنـا القـدر بعـد 
التحريـر النهائـي لمدينـة الموصـل الحدباء، 
أن  وإمـا  وحريـة،  بأمـان  نعيـش  أن  فإمـا 
نطلـب كلنـا بصـوت واحـد الحكـم الذاتـي 
معضلـة  حـل  بعـد  التأريخيـة،  لمناطقنـا 
إدارة  لتحديـد  الدسـتور  مـن   140 المـادة 
احتـرام  بـكل  عليهـا  المتنـازع  المناطـق 

وتصافـي.

السـماء. الـى 
 وقـال شـيروان الدوبردانـي رئيـس شـبكة 
اليـوم  احتفاليتنـا  نينـوى:  منظمـات 
انطلقت ترسـيخا لثقافة السـالم السـامية، 
التعايـش  مفهـوم  تجسـيد  الـى  سـاعين 
ويمثـل  االطيـاف،  كافـة  بيـن  السـلمي 
الملونـة  الحيـاة  رمـز  االطفـال  تواجـد 
وقبـول اآلخـر رغـم كل االختالفـات، وهـم 
ينظرون معا في سـاعة واحدة الى السـماء 
التي سـتمتلئ بالوان البالونات والطائرات 

وامانيهـم. الوانهـم  لتحمـل  الورقيـة 
واضاف الدوبرداني :كنا  برفقة مجموعة 
أحالمهـم  رسـموا  الذيـن  االطفـال  مـن 
الجميلـة علـى الـورق، وسـاهموا فـي اطالق 
بالونـات بالوانهـا الزاهيـة فـي سـماء اربيـل 
الحبيبـة، ترافقهـا اغاني وموسـيقى وطنية 

وللحـب والسـالم.
منظمـة  رئيسـة  الشـيخ  رجـاء  وذكـرت 
االحتفـال  فـي  كلمتهـا  خـالل  الرجـاء 
ننشـد  ونحـن  اإلرهـاب  نحـارب  ان  :علينـا 
اليريـد  مـن  كل  بوجـه  ونقـف  السـالم 

اعالم شبكة منظمات نينوى

نظمـت شـبكة منظمـات نينـوى ومنظمـة 
الرجـاء وبرعايـة منظمـة ميرسـي كـورب 
اليـوم الجمعـة احتفاليـة السـالم مـن اجـل 
االطفال، والتى أقيمت تحت شعار »السالم 
مـن  العديـد  بمشـاركة  وذلـك  والمحبـة« 
اطفـال اربيـل واالطفـال االيتـام واالطفـال 
النازحيـن، كمـا شـهدت توزيـع الهدايـا و 
تـم اطـالق البالونـات والحمائـم فـي سـماء 
السـالم  نـداء  لتوحيـد  دعـوة  فـي  اربيـل 
وترسـيخ قيـم التسـامح والمحبـة ولتعزيـز 
االرض،  شـعوب  ابنـاء  بيـن  السـالم  قيـم 
حيـث االطفـال، وبالونـات الفـرح، وحمائـم 
مـرة  وألول  للسـالم  يرمـز  ورسـم  السـالم. 
اربيـل احتفاليـة  وفـي سـابقة جميلـة فـي 
المضيـف  المجتمـع  اطفـال  بيـن  تجمـع 
كل  فـي  الفعاليـات  وكانـت  والنـازح 
حضـروا  الذيـن  االطفـال،  باسـم  مـكان 
احالمهـم،  األبيـض  الـورق  علـى  ليرسـموا 
وعلـى البالونـات الملونـة امنياتهـم لتطلـق 

السـالم لنسـتلهم مـن هـذا المفهـوم كيـف 
نحـب الخيـر ونتعـاون مـن اجـل بناء وطننا 
ونتعـاون مـن اجـل يبقـى العـراق بلـد واحـد 
اطفـال  احـد  امـر  ولـي  وأشـار  موحـد، 
المشـاركين فـي الحفـل الـى إن أصحـاب 
وقـوى  ارهابييـن  مـن  األخـرى  األهـداف 
ظالميـة التريـد ان يعـم السـالم لذلـك هـي 
دائما تلجأ إلى اسـتخدام العنف واالرهاب 
هـو  السـالم  :إن  اإلنسـانية، مؤكـدة  ضـد 
التعايـش والمحبـة وروح االعتـراف باألخـر 
نتنافـس  ان  اجـل  مـن  األفـكار  وتالقـح 

. الحيـاة  لبنـاء  منافسـة شـريفة 
اعـالم  مديـر  االومـري  مهنـد  قـال  فيمـا 
كلمتـه  خـالل  نينـوى  منظمـات  شـبكة 
فـي االحتفـال: علينـا ان نحـارب اإلرهـاب 
ونحن ننشد السالم ونقف بوجه كل من 
اليريد السـالم لنسـتلهم من هذا المفهوم 
اجـل  مـن  ونتعـاون  الخيـر  نحـب  كيـف 
بنـاء وطننـا ونتعـاون مـن اجل يبقى وطننا 

ينعـم باالمـن والسـالم،
يليـق  ومشمسـا  جميـال  يومـا  كان  وقـد 

البـارك  حدائـق  ،وكانـت  بالمناسـبة 
مزدانـة بشـعارات تدعـوا للسـالم والمحبـة 
وبوجـود الحاضريـن مـن مختلـف األعمـار 
مـن الشـباب والنسـاء والرجـال واألطفـال 
الشـعب  أطيـاف  لـكل  ممثليـن   ، و 
قدمـت  .ثـم  كوردسـتان  واقليـم  العراقـي 
الموسـيقية  بآالتـه  ليعـزف  المحبـة  فرقـة 
جميلـة  موسـيقية  مقطوعـة  المعروفـة 
للسـالم بعـد ذلـك قدمـت فرقـة معزوفـات 
وطنيـة مـع غنـاء جميـل مسـتعملين آالت 
موسـيقية بسـيطة حيث القت اإلستحسـان 
بـدأت  بعدهـا   ، الحضـور  مـن  والتصفيـق 
وتوزيــــــع  الرسـم  منهـــــا  عديـدة  فقـرات 
وقدمـت  والمحبـة  السـالم  تمثـل  العـاب 
علـى  تراثيـة  ودبكـــــــة  العراقيـــــة  اغانـي 
معظـم  فيهـا  شـارك  الوطنيـة  االغانـي 
التذكاريـة  الصـور  وإلتقطـت   ، الحضـور 
الشـباب  قبـل  مـن  رقصـات  قدمـت  ثـم 
حقـا  لقـد كان  الفعاليـات.  مـن  وغيرهـا 
يومـا جميـال شـارك فيـه العراقيـون وبقيـة 

العزيـز. بلدنـا  فـي  األخـرى  األطيـاف 

وليد يلدا متوكا- بخديدا

شبكة منظمات نينوى ومنظمة الرجاء تقيم احتفالية من اجل االطفال النازحين

أثبتـــت كافـــة الصـــور والمشـــاهد التـــي 
وثقـــت فـــي جميـــع مناطقنـــا فـــي ســـهل 

نينـــوى المنكوبـــة، والتـــي زارهـــا القاصـــي 
والدانـــي مالمـــح الحقـــد الطائفـــي الدفيـــن 

ضـــد مناطقنـــا األمنـــة..

ليس من السهولة أن يحجز احدنا 
مساحة يرسم فيها قلبا ينبض 

للحب...
قلبا محبا للجميع , صافيا , يرسم 

شمسا في عصر يعشق الظالم 
نظيفا في عصر مشوه ..

يكفي انك قبلت المنازلة 
رغم قناعتك - بان الساحة كلها 

ملغومة 
وعرفت أيضا بان بعضا منها 

مهمتها قلع الجذور 
واألخرى ترسم للوطن خطوطا 

حمراء 
والثالثة والعاشرة رايات سود ...

يكفي انك قبلت المنازلة وكفوف 
بعض مصافحيك باردة كالثلج 
كنت متقينا بان الحب يلغي 

الكره, وكنت لها 
كنت متقينا بان الدفء يلغي 

الظالم, وأصبت 
لهذا جعلت كفيك مفتوحة 

للجميع كذراعي بلدتك 
حامال شمعة وحرفا وخطوة واثقة 

أبا جون دخلت المنازلة فارسا, 
وكنت أهال لها 
وترجلت فارسا ...

فارسا يحمل كل معاني الوفاء 
واألصالة

فارسا .... وليس سياسيا في عصر
وفيا للرسالة التي سلمها لك 

)يشوع(
يوم أصبح الساسة فيه عناوين 

لكل شي , إال الجمال 
فكنت أنت األجمل 

 فعذرا لحروف تنحني لك خجلة

أبا جون : 
يكفـي أنهم توحدوا 

معـك في الحب

 نمرود قاشا 

تحت شعار )السالم والمحبة( 
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أحدق فيها
كما يحدق الطفل الصغير بأمه

أحدق فيها وما حولها
من الباب الى النافذة

إلى آخر كتاب على الرف
ألى صورتي المهملة

وانا باللباس العسكري
على جبل كردمند

الى شهاداتي التقديرية
وهي تحوم حول روحي

وتصطف فاتحة جناحها لألثير
إلى دروع اإلبداع

تلك التي أرخت لبوصلة يقظة
وشهادات علمية معلقة في فراغ 

الوقت
هواء يتسلق مخيلتي
الخارج منه يشبهني
الداخل يشبه ظلي

من الصباح حتى الظهيرة
يبقى محمال بالحكايات

وتلك الكلمات ما برحت تئن
من البكاء

 وهي تترجل بإتجاه 
طريق الشهيد مار قرياقوس

وتلك القوافل الراجلة يوم العيد
وهي تدور مثل الطاحونة

في رأسي
تضيق العبارات هذه

وال تتسع الرؤيا
يضيق الليل وال يتسع النهار
تضيق الشوارع تحت أقدام 

المهجرين
هي... هو... مثل رغيف مدمى
هي صحوة ال تشبه المسرات

هي رصاصة ال تسير بإتجاه واحد
هي مجرات تائهة في دواليب 

مكتبة قديمة
هي قميصي الصيفي 

المعلق في خانة الكنتور الرطب
بل هي رقصة للمنافي البعيدة التي 

تنتظرنا 
موصولة بالمخاوف وموسيقى الندم

بل هي الشعر مبلل بالعبارات
مبثوث ومشتت بالكلمات

هي المسرات التي  تختفي رويدا 
رويدا من حياتنا

عاجل ... عاجل اآلن
العالم يدور ونحن ما زلنا كالمياه

في بركة راكدة
ألم يحن الوقت بعد يا سادتي

لكي تنهضوا؟

مـن  المحـررة  والقـرى  المـدن  الـى  )رسـالة    
والتخلـف( العبوديـة  براثـن 

إنه زمن عاصفة الجراد
القادمة من صحراء الدم

في القرن الواحد والعشرين
بتقنيات عصرية رأسمالية

حيث صمتت األفواه الصادقة
وشلت العقول المستنيرة

وذبحت القلوب المحبة للسالم
وكحلم تالشى الجمال والخيال

والشعر والحب
بينما هيمن الجهل والخراب
لكن من تحت هذا الركام 
وحرائق الحقد والعدم والموت

سيبزغ نورك ياوطني
يامهد الحضارات

يا أرض سومر وأكد وبابل وأشور
ومنطلقا للجلجامش 

الذي هام في برية هذا الوجود
للبحث عن أذيال ثوب المسيح.

اننا نحمل المأساة نفسها 
ويربطنا المصير نفسه

في بغداد والقاهرة ودمشق
والذئاب نفس الذئاب

تقتفي أثار ماتبقى
من السائرين على درب الحرية

والسالم والمحبة
في وطننا الموبوء

بفكر الجاهلية والجواري
لكن شمس المسيح ال يمكن 

حجبها 
بأسراب غربان الشر

والظلمة عبيد لوسيفر
القادم من جزيرة الجهل والعبودية

ورغم كل هذا الشر 
ستبقى هاماتنا مشرئبة

نحو غد مشرق
في المسيح يسوع.

أشـبه  العظـم  جـالل  صـادق  رحيـل  يبـدو 
بالعقالنيـة  آمـن  الـذي  فالمثقـف  بالقتـل. 
إنمـا رحـل عـن عالمنـا فيمـا  ودافـع عنهـا، 
وتراكمهـا  االنتصـارات  توالـي  الالعقالنيـة 
الـذي  والفيلسـوف  المعمـورة.  مـدى  علـى 
سـاجل دفاعـا عـن الحريـة، وعـن ثـورة شـعبه 
السـوري حيـن هـب مطالبـا بهـذه الحريـة، 
غادرنـا فيمـا االسـتبداد يرفـع أعالمـه علـى 
جثة بلده. والناشـط الذي كره االسـتعمار، 
ودع هـذه الدنيـا بينمـا االسـتعماران الروسـي 
جوهـرة  حلـب،  مدينـة  ينهشـان  واإليرانـي 

األوسـط. والشـرق  العربـي  المشـرق 
انضـم صـادق جـالل العظـم إلـى كوكبـة 
مـن المثقفيـن السـوريين الكبـار كان فـي 
عدادهـم ياسـين الحافـظ وجـورج طرابيشـي. 
بلدهـم،  عـن  بعيـدا  رحلـوا  جميعـا  وهـم 
الجئين ومنفيين، يكملون تقليدا سبقهم 
وأعمالهـم  حياتهـم  اختزلـت  آخـرون  إليـه 
السـوريين جميعـا  لخـص  واحـد  قائـد  فـي 

وامتلـك الحاضـر واألبـد فـي آن.
ذات  كانـت  العظـم  خصوصيـة  أن  بيـد 
وجهيـن: فهـو أكثـر زمالئـه ومجايليـه صلة 
بمجريـات الحيـاة الثقافيـة والفكريـة فـي 
أوروبـا الغربيـة والواليـات المتحـدة ومتابعـة 
لهمومها، وأهم من ذلك أنه كان أكثرهم 
جهـة  مـن  والحداثـة  العقالنيـة  بيـن  ربطـا 
واألمنـي  العسـكري  االسـتبداد،  ومقاومـة 
أن  ذاك  أخـرى.  جهـة  مـن  والعقائـدي، 

»مـكان ال محـل فيـه للنفـس اإلنسـانية، وال 
للقيم النفسية، نحسبه نحن أسفل سافلين« 
بنظريـات  المتسـلح  النقـدى  المنطـق  بهـذا 
علـم النفـس، ولـج الشـاعر والناقـد الكبيـر 
عبـاس محمـود العقـاد منـذ أكثـر مـن نصـف 
قـرن الـى عوالـم شـعراء مـألوا الدنيـا وشـغلوا 
وابـن  نـواس،  وأبـو  المتنبـي،  منهـم  النـاس، 
الرومـي، محتجـا علـى خلـو ماسـبقه وعاصـره 
من مناهج ونظريات النقد األدبى من منظور 
بكلماتـه  فأثـار  النفـس,  علـم  إلـى  يسـتند 
هـذه مـن الجـدل النقـدى واألدبـى مـا أثـاره. 
بـذات المنهـج النفسـى يأتـى الباحـث العراقـى 
النفـس  علـم  مـدرس  بهنـام  يوسـف  شـوقى 
بكليـة التربيـة جامعـة الموصـل، ليلـج عالـم 
الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي، محاوال 
تحليـل شـعره، وسـاعيا للكشـف عـن نفسـية 
بعنـوان  أخيـرا  الصـادرة  دراسـته  فـى  الشـاعر 
نفسـية«،  رؤيـة  البهلـوان..  وأحـزان  »حجـازى 
مـن  إال  األدب  فهـم  يمكـن  ال  بأنـه  إيمانـا 
النظريـة  وهـى  األديـب،  نفسـية  فهـم  خـالل 
التـى وإن حـاول البعـض التقليـل مـن قيمتهـا 
فـى إضـاءة النـص األدبـي، مـن خـالل الترويـج 
لنظريـات مثـل »مـوت المؤلـف« وغيرهـا، إال 
أنهـا تظـل باقيـة، فـكل نـص أدبـى يفـرض 
المدخل الصحيح له سواء أكان جماليا، أم 

اجتماعيـا أم نفسـيا أم لغويـا.

العقالنيـة والحداثـة والعلمانيـة تبقـى هـواء 
سـاخنا وضجيجـا لفظيـا مـن دون الحريـة 
التي هي وحدها طريق الكرامة اإلنسانية.
فـي  توفـي  الـذي  العظـم  جـالل  صـادق 
مستشـفى برلينـي عـن 82 عامـا، بعـد صـراع 
مـع المـرض، ينتسـب إلـى أكثـر العائـالت 
فـي  وانخراطـا  قدمـا  والسـورية  الدمشـقية 
التاريخ المحلي لبلدها وللمشرق. لقد درس 
الفلسـفة في الواليات المتحدة األميركية 
وأعـد أطروحـة عـن عمانوئيـل كانـط، ثـم 
مـارس التدريـس هنـاك قبـل أن ينتقـل إلـى 
إلـى  ومنهـا  ببيـروت  األميركيـة  الجامعـة 
خصوصـا  صيتـه  ذاع  وقـد  دمشـق.  جامعـة 
مـع كتابـه الشـهير والبالـغ التأثيـر »النقـد 
الذاتـي بعـد الهزيمـة« الـذي صـدر في 1968. 
تناولـت  أخـرى  كتبـا  تـرك  العظـم  لكـن 
العربيتيـن،  والثقافـة  الحيـاة  مـن  جوانـب 
كــ »فـي الحـب والحـب العـذري« و«دراسـات 
الفلسـطينية«  القضيـة  حـول  يسـارية 
و«االستشـراق واالستشـراق معكوسـا« و«ما 
بعـد ذهنيـة التحريـم«. وفيهـا جميعـا تحدى 
المحرمـات وعمـل علـى دحضهـا، بمـا يخـدم 
تحـرر الوعـي واإلرادة اإلنسـانيين ويحاصـر 
والمتعصـب. القروسـطي  التفكيـر  أنمـاط 
وفـي كتابـه الحـواري الضخـم »دفاعـا عـن 
المادية والتاريخ«، تبدى ثراء وعيه وإلمامه 
الفلسـفيين، كمـا تبـدى تمسـكه الصـارم 
ومـن  التقـدم.  وفكـرة  والعقالنيـة  بالعقـل 
الزاويـة هـذه حصـرا، انتمـى إلـى ماركسـية 

)مرثية العب سيرك(
الباحـث بهنـام إحـدى عشـرة قصيـدة  اختـار 
مـن شـعر حجـازي، وسـلط عليهـا أضـواء علـم 
أشـهرها  ولعـل  الحديثـة،  ونظرياتـه  النفـس 
قصيـدة »مرثيـة العـب سـيرك« التـى حـاول 
قراءتهـا نفسـيا.يقول الباحـث العراقـى فيمـا 
)العـب  البهلـوان  عـن  »والمعـروف  يقـول: 
السـيرك( أنه يشـيع الفرح بين الناس، معنى 
أن  العجيـب  ولكـن  الفـرح،  خـزان  أنـه  هـذا 
نكتشـف أن هـذا البهلـوان يعيـش التعاسـة 
بـكل مـا تحملـه المفـردة مـن معنى«:)فـى 
العالـم المملـوء أخطـاء/ مطالـب وحـدك أال 
تخطئـا/ ألن جسـمك النحيـل/ لـو مـرة أسـرع 

أو أبطـأ/ هـوى وغطـى األرض أشـالء(.
يقـول بهنـام: »الشـاعر يقـول منـذ البـدء إن 
عالمنـا هـذا تملـؤه األخطـاء؛ عالمنـا نحـن 
األبريـاء.. المبدعيـن، وعلـى رأسـهم حجـازي، 
هـم غربـاء عـن هـذا العالـم اللعيـن، وطالمـا 
أنـك تتراقـص علـى حبـل نحيـف، وبمـا أنـك 
بهلوان ماهر بل سيد الماهرين، مقدر عليك 
أن ال تخطـئ وأنـت علـى ذلـك الحبـل، ألنـك 
لـو أخطـأت، فسـتهوي، وسـتكون مجموعـة 
أشـالء، ولمـاذا ينبغـى أن ال يخطـئ؟« ويتابـع 
الباحـث العراقـي: »هنـا نبـدأ, بهـذا المنطـق 
الـذى سـينطلق منـه حجـازى لرسـم شـخصية 
نحـن  هـو،  شـخصيته  ثـم  ومـن  البهلـوان، 
أمـام حالـة تمـاه أو تقمـص لرمـوز البهلـوان، 

ال يشوبها شيء من الشعبوية التي تمكنت 
تباعـا مـن أشـكال الماركسـية الشـائعة.

وهـو، بعـد عضويتـه فـي هيئـة تحريـر مجلـة 
»المنظمـة  إدارة  ومجلـس  »خمسـين«، 
جائـزة  وهيئـة  اإلنسـان«،  لحقـوق  السـورية 
الهولنديـة، انتخـب فـي  »األميـر كالوس« 
سـنواته األخيـرة رئيسـا لــ »رابطـة الكتـاب 
السـوريين« التـي واكبـت الثـورة وعبـرت عن 
الرغبـة العميقـة فـي تحريـر العمـل الثقافـي 
عـاش  ومصادرتهـا.  السـلطة  وصايـة  مـن 
العظم قناعاته التي لم يكف عن تغذيتها 
بالمعارف التي تستجد، كما لو أنه تلميذ 
دائـم. وهـذا مـا جعلـه قـادرا، هـو السـبعيني 
ثـم الثمانينـي، علـى مصادقـة أجيـال شـابة 
تديـن كلهـا لـه ببعـض مـا تعلمـت وعرفـت. 
عـاش هـذا األريسـتوقراطي المنحـاز إلـى مـا 
التواضـع  ظنـه محقـا وعـادال بكثيـر مـن 
والدماثـة، ولسـوف يتـم تذكـره بكثيـر مـن 
اإلقـرار والعرفـان اللذيـن لـم يطلبهمـا بتاتـا 

لنفسـه.

البهلوان عند حجازى بطل مجهول، يستطيع 
ومشـاعرهم  اآلخريـن  بعواطـف  التالعـب 

سـلوكهم«. وبالجملـة  وانفعاالتهـم 
علـى هـذا المنهـج النفسـي، قـرأ بهنام قصائد 
حجازى الشـهيرة »األمير المتسـول«، »الوجه 
الضائـع«، »السـجن«، »ال أحـد« »رسـالة الـى 
السـيدة«،  الـى  »الطريـق  مجهولـة«،  مدينـة 
فجـأة«،  »المـوت  »مقتـل صبـي«،  »اغتيـال«، 
القصائـد  تلـك  كل  فـى  »عابرة«.والالفـت 
أنهـا تـدور حـول الضيـاع واالنكسـار والحـزن 
والمتاهـة والغربـة والعـذاب، وهـى موضوعـات 
نفسـية نجـح الباحـث حينـا فـى االقتـراب مـن 
روعتهـا وإضاءتهـا، وأخفـق أحيانـا, بانشـغاله 
بمصطلحـات علـم النفـس التـى أبعدتـه عـن 
االسـتماع  عـن  وصرفتـه  النـص،  جماليـات 
اآلخـر  وأشـجانه.األمر  الشـاعر  أصـوات  إلـى 
الـذى يؤخـذ علـي الباحـث العراقـى أنـه دائـم 
حجـازى  قالهـا  قصيـدة  كل  أن  االفتـراض 
هـى تعبيـر عـن نفسـه، وهـو تأويـل خاطئ، ألن 
الشـاعر هـو صـوت لـكل بنـى البشـر، وليـس 
اإلشـادة  تبقـى  فحسـب.أخيرا  لنفسـه  صوتـا 
أحـد  بشـعر  اهتمـت  التـى  الدراسـة  بجديـة 
أشـهر مـن حملـوا لـواء التجديـد وجمـع بيـن 
األصالـة والمعاصـرة، فـى زمـن لـم يعـد يبالـى 
فيه بالشعر »فن العربية الخالد« كثير من 

النـاس، أو يقيمـون لـه وزنـا

د. بهنام عطاالله

مكتبــــة
 فــي الطابــق

 األول
نخلة

)الى أخي الشهيد علي حسن الذي استشهد 
في الموصل بتاريخ 23 / 12 / 2016 (

جنـدي مـن البصـرة، رأى نخلـة مقطوعـة 
الـرأس فـي أحـد شـوارع الموصـل، فعانقهـا 
دامـع العينيـن، وقـال : أيتهـا الشـهيدة، لـك 
أخـوات شـهيدات فـي مدينتـي .. البصـرة .

النهار
)الى حسب الله يحيى(

ككل صبـاح، اسـتيقظت زهـرة النيلوفـر، 
وصعـدت مـن أعمـاق الميـاه العذبـة، التـي 
تنبـت فيهـا، وتفتحـت أوراقهـا، وهـم الطائـر 

أن  عندهـا  ليلتـه  قضـى  الـذي  الصغيـر، 
يطيـر، لكـن الزهـرة ضمـت أوراقهـا عليـه، 
الحـرب  بغيـوم  ملبـدة  السـماء  رأت  أذ 
فـي  ثانيـة  تغـوص  وهـي  وقالـت  السـوداء، 
الميـاه العذبـة : أيهـا الطائـر، ابـق اآلن بين 

أوراقـي، ان النهـار لـم يـأت بعـد .

لمن تقرع األجراس؟
في الموصل تقرع األجراس اآلن .. 

لطفـل، ولـد فـي المغـارة، تـرج طفولتـه وهو 
فـي المهـد، قنبلـة هـاون طائشـة . لطفلـة 
تفـز  صدرهـا،  فـوق  تنـام  ودميتهـا  نامـت، 
رصاصـة  المنـام،  فـي  تـرى  حيـن  مرعوبـة 

تنـام،  . لصبيـة ال  دميتهـا  قنـاص تصيـب 
رغـم انتصـاف الليـل ، فحلمهـا األول نـدى، 
الموصـل  فـي  الحـرب  نيـران  فـوق  يرفـرف 
. لزوجـة شـابة ، تنـام علـى دمـوع خوفهـا، 
فزوجهـا الشـاب، جنـدي يقاتـل فـي الجبهـة 
الشـرقية مـن الموصـل . ألمـرأة فـي شـتاء 
عمرهـا، اخـذت حـرب ايـران زوجها، وسـرقت 
حفيدهـا  هـو  وهـا  ابنهـا،  الكويـت  حـرب 
يقاتل في أحد شوارع الموصل . ألم صبية 
تحمـل طفلهـا األول ، جنينـا فـي رحمهـا، 
وتركـض هاربـة تحـت نيـران الحرب، بحثا 
عـن نخلـة تضـع طفلهـا فـي ظلهـا اآلمـن، 
فـال تجـد، فـي حـرب الموصـل، غيـر أعجـاز 

نخـل خاويـة طالل حسن / الموصل

قصــــص قصــــيرة جـــــــدا

السائرون 
على درب الحرية

طالب أمين / السويد

 حازم صاغية - بيروت

صادق جالل العظم الذي رحل كما لو أنه قتل

أحمد عبد المعطى حجازى: روعة االقتراب من »مرثية العب سيرك«
محمود القيعى
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ــم الرشقــي يف  ــن يتبعــون التقوي احتفــل املســيحيون الذي
مختلــف أنحــاء العــامل بعيــد امليــاد املجيــد الــذي يصــادف 
ــل  ــام ويح ــن كل ع ــر م ــاين/ يناي ــون الث ــن كان ــابع م الس
بعــد 13 يومــا مــن عيــد امليــاد حســب التقويــم الغــريب.

وشــارك رؤســاء دول وحكومــات يف قداديــس عيــد امليــاد 
التــي أقيمــت يف مختلــف الكنائــس األرثوذكســية مــن 
ــراد يف  ــكو ونوفوغ ــة إىل موس ــة الغربي ــم بالضف ــت لح بي

روســيا.
ويف مدينــة بيــت لحــم بالضفــة الغربيــة تــرأس بطريــرك 
الــروم األرثوذكــس يف القــدس ثيوفيلــوس الثالــث قــداس 
منتصــف الليــل بحضــور رئيــس الســلطة الفلســطينية 
محمــود عبــاس وحشــود املؤمنــن والســياح الذيــن يأتــون 
ــيد  ــكان والدة الس ــارة م ــامل لزي ــاء الع ــف أنح ــن مختل م

املســيح.
ــا  ووســط إجــراءات أمنيــة مشــددة يف مــر، تــرأس الباب
ــة املرقســية  تــوارضوس الثــاين قــداس العيــد يف الكاتدرائي
التــي فقــدت 28 مــن أبنائهــا يف تفجــر اســتهدفها الشــهر 

املــايض تبنــاه تنظيــم داعــش.
وبحضــور الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس وحشــد مــن 
املؤمنــن رفعــت الصلــوات لطفــل املغــارة راجيــة أن يحــّل 

ــا العــامل. ــي يعــاين منه ــات الت الســام وســط العذاب
بدورهــا  األرثوذكســية  الكنيســة  رفعــت  روســيا  ويف 
ــص يف  ــوع املخل ــة يس ــي يف كنيس ــداس لي ــوات يف ق الصل
العاصمــة موســكو ترأســه البطريــرك كريــل وحــره رئيس 
الــوزراء دميــري ميدفيديــف. أمــا الرئيــس فادميــر بوتــن 
فشــارك يف قــداس ليــي يف أحــد األديــرة بضواحــي مدينــة 

ــة. ــال العاصم ــراد ش نوفوغ
ويف جورجيــا التــي اعتنقــت املســيحية يف القــرن الرابــع ويف 
ــرأس  ــوث األقــدس يف العاصمــة تبليــيس ت ــة الثال كاتدرائي
ــة  ــة صحّي ــد أزم ــرة األوىل بع ــاين للم ــا الث ــرك إيلي البطري
قــداس عيــد امليــاد بحضــور أعضــاء مــن الحكومــة وحشــد 

مــن املؤمنــن.

المسيحيون 
األرثوذكس 

يحتفلون بعيد 
الميالد

برعاية وزارة الثقافة والشـباب في حكومة 
مكونـات  شـبكة  مـن  وبمبـادرة  االقليـم 
كوردسـتان التـي تضـم مختلـف مكونـات 
أقيمـت   والقوميـة  الدينيـة  كوردسـتان 
الفـرق  يةلـدا( وبمشـاركة  أمسـية )شـةوي 
والمثقفيـن  الفنانيـن  مـن  وعـدد  الفنيـة 
وممثلـي المكونـات فـي أقليـم كوردسـتان 
ودبـكات  فنيـة  فقـرات  األمسـية  وتتخلـل 
باللغـات  وقصائـد  شـعبية  فلكولوريـة 
الكورديـة والسـريانية وبمشـاركة منظمـة 
األخـوة  مـع  واالعـالم  للثقافـة  سـورايا 
الزرادشـتيين فـي األقليـم والـذي يعـد األول 

. فـي كوردسـتان  نوعـه  مـن 
مـن   21/20 ليلـة  يصـادف  يةلـدا  وشـةوي 

كل عـام وتقـام فعاليـات فـي بعـض المـدن 
مـن أقليـم كوردسـتان سـنويا لتخليـد هـذه 
العـادات التـي كانـت تقـام منـذ زمـن طويـل 
كوردسـتان  لشـعب  الحقيقـي  األرث  وهـي 
مـدى  لتؤكـد  وقومياتـه  أديانـه  بكافـة 
التالحـم والتعايـش التاريخـي فـي االقليـم 

المكونـات. مختلـف  بيـن 

إقامة مراسيم )شةوي يةلدا( في أربيل 

يدا..بيد 
من اجل 

التعايش في 
كوردستان

هـذه  فـي  العراقييـن،  المسـيحيين  الـى  اوجـه  أن  بمـكان  الضـرورة  مـن  انـه  رأيـت  لقـد 
المرحلـة المفصليـة، نـداء أخـوي يخـص مسـتقبلهم الـذي اعتبـره مـن أولويـات خدمتـي. 
تحديـات كبيـرة كالتهجيـر  امـام  المقلـق  الراهـن  الوضـع  معالجـة  سـبيل  فـي  وذلـك 
والهجـرة، والعـودة الـى البلـدات المحـررة، وعمليـة االعمـار، والتشـريعات المجحفـة بحقهـم 

كالبطاقـة الموحـدة والتـي لـم تعـدل!.
 اليـوم يتحتـم عليهـم اال يبقـوا متشـظين أو متفرجيـن علـى المشـهد العراقـي، بـل عليهـم 
ان يوحـدوا صفوفهـم، ويتحركـوا كمـا يتحـرك االخـرون مـن اجـل ايجـاد رؤيـة موحـدة 
وخارطـة طريـق مبنيـة علـى الواقـع بعيـدا عـن الطموحـات غيـر قابلـة التنفيـذ. وخصوصـا 

ان نزيـف الهجـرة متواصـل حتـى مـن المناطـق االمنـة.
لقـد حـان االوان ليتبنـى المسـيحيون مصطلـح »المكـون المسـيحي«، وهـذا ال يتعـارض 
مـع الهويـات الخاصـة التـي تمتـد جذورهـا إلـى االف السـنين، وال ينبغـي تضييـع الوقـت 

فـي تجاذبـات الهويـات؟
النظـر،  وجهـات  تقريـب  بسـهولة  يمكـن  المسـيحيين،  بيـن  مشـتركة  مسـاحة  هنـاك 
وتقديـم ورقـة واحـدة يتفـق عليهـا الجميـع لتحقيـق حقوقهـم فـي معاملتهـم كمـا يعامـل 
اآلخـرون فـي التشـريع والمشـاركة والتوظيـف واحتـرام تاريخهـم وتراثهـم، كمواطنيـن 
اصيليـن وليـس كأقليـة عدديـة، فقيمـة الشـخص تقـوم علـى كفاءتـه وعطائـه وخدمتـه.
 مـن االهميـة بمـكان العمـل علـى اعـادة تنظيـم عالقاتهـم مـع جميـع المكونـات االخـرى 
واسـتعادة الثقـة وروحيـة التعايـش السـلمي مـن اجـل إيجـاد صيغـة إداريـة واضحـة تحافـظ 
علـى حقـوق كل مكـون وخصوصياتـه وكرامتـه وحريـة تقريـر مصيـره بعيـدا عـن اجندة 
الدولـي خصوصـا  المجتمـع  الـى  للتحـرك  الوقـت  الديمغرافيـة. كمـا حـان  التغييـرات 
الواليـات المتحـدة االمريكيـة ودول االتحـاد األوروبـي، للمسـاعدة فـي عمليـة االعمـار 
والبنـاء وتطويـر هـذه البلـدات، وخلـق اسـتثمارات واتاحـة فـرص عمـل لسـكانها، لتأميـن 
رزقهـم فـي وطنهـم، وتشـجيع المهجريـن علـى العـودة بعـد الضمانـات األمنيـة واإلداريـة، 
وارجـاع الممتلـكات الـى اصحابهـا، وتعويـض المتضرريـن، واصـالح بيوتهـم التـي دمرهـا 
تنظيـم داعـش او احرقهـا او نهـب اثاثهـا، واعـادة المـدارس والدوائـر الـى وضعهـا الطبيعـي،
ونحـن ككنيسـة كلدانيـة نضـع أنفسـنا بشـكل كامـل فـي خدمـة جميـع المسـيحيين 
والعراقيين ودعم عملية المصالحة وتعزيز العيش المشـترك ومسـيرة السـالم واالسـتقرار.
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