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نوزاد بولص الحكيم

االمريكـي  الخارجيـة  وزيـر  أشـاد 
وبسـالة  بشـجاعة  تيلرسـن  ريكـس 
فـي  كوردسـتان  بيشـمركة  قـوات 
حربهـا ودحرهـا الرهابيـي داعش،مهنئـا 
حققتها،مقدمـا  التـي  باالنتصـارات 
هـذه  شـهداء  وذوي  لعوائـل  تعازيـه 
االرهـاب. علـى  الحـرب  فـي  القـوات 

تلقـاه  هاتفـي  اتصـال  فـي  ذلـك  جـاء 
مسـعود  كوردسـتان  اقليـم  رئيـس 
بارزانـي مـن تيلرسـن مسـاء الخميـس، 
اقليـم  رئاسـة  مـن  بيـان  افـاد  مـا  وفـق 

الجمعـة،(. كوردسـتان، 
بالرئيـس  االمريكي،اشـاد  الوزيـر 
فـي  السياسـية  والقيـادة  بارزانـي 
الخـاص  لقرارهـم  كوردسـتان 
مـن  رفيـع  وفـد  وايفـاد  بتشـكيل 
بهـدف  بغـداد  الـى  كوردسـتان  اقليـم 
السياسـية،  القضايـا  علـى  التفـاوض 
انـه يفضـل  تأجيـل االسـتفتاء  معلنـا 
فـي اقليـم كوردسـتان ، مجـددا دعمـه 
االقليـم  بيـن  والمفاوضـات  للحـوار 

. وبغـداد 
بارزانـي  الرئيـس  شـكر  جانبـه  مـن 
مثمنـا  االمريكـي  الخارجيـة  وزيـر 
قدمتهـا  التـي  والمسـاعدات  الدعـم 
بيشـمركة  لقـوات  المتحـدة  الواليـات 

كوردسـتان فـي الحـرب علـى ارهابيـي 
وفـدا  ان  علـى  مؤكـدا   . داعـش 
سـيزور  كوردسـتان  اقليـم  مـن  رفيعـا 
بشـأن  قريبـا الجـراء محادثـات  بغـداد 
القضايـا المتعلقـة بمسـتقبل العالقـات 

وبغـداد. كوردسـتان  بيـن 
وحـول الدعـوة الـى تأجيـل االسـتفتاء، 
وزيـر  كوردسـتان  اقليـم  رئيـس  ابلـغ 
التعايـش  ان  االمريكـي،  الخارجيـة 
مـع  لبنائـه  كوردسـتان  سـعت  الـذي 
الماضـي  فـي  سـواء  العراقيـة  الدولـة 
المختلفـة  االخـرى  المراحـل  فـي  او 

لـم يتحقق،لـذا قـرر شـعب كوردسـتان 
. طريقـه  اختيـار 

للوزيـر  بارزانـي  الرئيـس  قـال  كمـا 
االمريكي،بـأن السـؤال المطـروح هـو، 
لمسـتقبل  الضمانـة  او  البديـل  ماهـو 
شـعب كوردسـتان فـي تحديـد مصيـره، 

؟ االسـتفتاء  تأجيـل  مقابـل 
كوردسـتان،  رئاسـة  بيـان  وختـم 
باالشـارة الـى ان الجانبيـن اتفقـا علـى 
التنسـيق والتعـاون والتواصـل فـي كل 
الخطوات والمسـتجدات السياسـية في 

. لمسـتقبل ا

تـم صبـاح اليـوم الخميـس 27 تمـوز اختيـار  
االعالميـة والناشـطة المدنيـة )الرا يوسـف 
زرا (مديـرا لناحيـة القـوش خلفـا للمديـر 

المقـال فائـز عبـد ميخـا.
وعقـد مجلـس ناحيـة القوش جلسـة خاصة 
القـوش  ناحيـة  مديـر  علـى  للتصويـت 
ترشـح شـخصان  قـد  الجديـد حيـث كان 
فقـط وهمـا الرا زرا وغـزوان القـس يونـان.
وفـي حديثهـا لموقـع عنـكاوا كـوم, قالـت 
زرا »عقـد المجلـس البلـدي لناحيـة القـوش 
صبـاح اليـوم جلسـة برئاسـة سـليمان حسـن 
اعضـاء  جميـع  وبحضـور  المجلـس  رئيـس 
المجلـس و ممثـل مجلـس محافظـة نينـوى 

هاشـم البيرفكانـي«
واضافـت زرا »بعـد اجـراء عمليـة التصويـت 
السـري بحضـوري وزميلـي المرشـح غـزوان, 
اعلـن المجلـس عـن حصولـي علـى تصويـت 

جميـع اعضـاء المجلـس باالجمـاع«
سـيرفع  البلـدي  المجلـس  ان  زرا  وقالـت 

اعالم البطريركية
 على ضوء لقاء غبطة البطريرك مار لويس 
باسـيليوس  مـار  ومعاونـه  سـاكو  روفائيـل 
يلـدو مـع سـعادة السـفير العراقـي فـي لبنـان 
الدكتـور علـي عبـاس بنـدر العامـري واألب 
ألبرشـية  العـام  النائـب  روفائيـل طرابلسـي، 

الى رئاسة مجلس النواب العراقي 
الى رئيس الجمهورية العراقية 

الى رئيس مجلس الوزراء العراقي 
الى الراي العام الدولي والمنظمات الدولية 

العاملة في العراق 
قبـل أيـام قـام أحـد المواطنيـن مـن أهالـي 
سـهل نينوى في بلدة كرمليس المسـيحية 
هـذه  فـي  البلديـة  أراضـي  علـى  بالتجـاوز 
المسـيحيون  فيهـا  سـكن  التـي  القصبـة 
منذ المئات من السنين ، وظهر في الفديو 
أثنـاء إزالـة التجـاوز مـن قبـل فـرق البلديـة 
الهـادي  )عبـد  المدعـو  وتصرفـات  حقـد 
حسـن سـعيد ( تصرفـات وتهديـدات غريبـة 
باسـم الحشـد الشـعبي والمرجعيـة موجهـة 
الـى قائممقـام قضـاء الحمدانيـة وتهديـده 
لـه مباشـرة أثنـاء ممارسـة أدائـه الوظيفـي 
مـن المدعـو القائـد فـي ميلشـيات الحشـد 

الشـعبي المقربـة مـن حنيـن قـدو 
تصرفـات  يشـبه  الـذي  االسـلوب  هـذا  ان 
حـزب البعـث المقيـت اليختلـف عمـا قـام بـه 
داعش من تهديد للمسيحيين في المنطقة 
والتـي الزالـت مسـتمرة لحـد هـذا اليـوم فـي 
المناطـق التـي دخـل فيهـا الحشـد الشـعبي 

وخاصـة التابعـة الـى حنيـن قـدو .
لعـودة  قلـق  مصـدر  أصبحـت  والتـي 
المسيحيين الى قراهم وبلداتهم التاريخية 

. نينـوى  سـهل  فـي 
مـن هنـا نطالـب المجتمـع الدولـي وقـوات 
بواجباتهـا  بالقيـام  الدوليـة  التحالـف 
مـن  المسـيحيين  لحمايـة  المنطقـة  فـي 
االنقـراض بسـبب تصرفـات الذيـن سـيطروا 
والمليشـيات  الديـن  باسـم  المنطقـة  علـى 
التي أعطيت لها الشـرعية من قبل مجلس 
حيـث  الـوزراء  ومجلـس  العراقـي  النـواب 

ليتـم  اليـوم  جلسـة  بخصـوص  كتابـا 
المصادقة عليه من قبل مجلس المحافظة 
والمحافظ ومن المؤمل ان تباشر بمهامها 

المقبـل. االسـبوع  مطلـع 
هـذا  تشـغل  امـرأة  اول  الرا  تكـون  وبهـذا 
مديـر  ثانـي  وهـي  القـوش  فـي  المنصـب 
لناحية القوش بعد سـقوط النظام السـابق 
فـي عـام 2003 حيـث شـغل المنصـب منـذ 
ذلـك الوقـت فائـز عبـد جهـوري الـذي اقيـل 

بيروت الكلدانية، وبالتنسيق معهما، قررت 
البطريركية تأمين تذكرة سفر للعائالت 
مـن  العـودة  فـي  طوعـا  الراغبـة  المتعففـة 

لبنـان الـى العـراق.
 جاء هذه القرار انطالقا من أن الكنيسة 
أم وحاضنـة ألوالدهـا ورسـالتها تتركـز فـي 

يرفعـون رايـات الحسـين وعلـي وفـي جميـع 
المناطق المسيحية وهو أمر مخالف لقيم 
علـى  أحـد  يجـرأ  ،ولـم  السـلمي  التعايـش 
أي  فـي  الحالـة  بهـذه  المسـيحيين  أهانـة 
وقـت يذكـر مثـل هـذه الفتـرة بعـد تحريـر 
هـذه المناطـق ،والتـي تـدل على مخطاطات 
مـن قبـل بعـض الـدول االقليميـة ضـد كل 

. االقليـات المتعايشـة فـي سـهل نينـوى 
العراقيـة  الحكومـة  نطالـب  هنـا  مـن 
التابعـة  المليشـيات  بأخـراج  االسـراع 
وتسـليمها  المنطقـة  فـي  الشـعبي  للحشـد 
الـى الشـرطة االتحاديـة والقـوات المحليـة 
التـي  نينـوى  سـهل  وحراسـات  األمـن  مـن 
دخـول  قبـل  البلـدات  هـذه  تحـرس  كانـت 
الحكومـة  نطالـب  ،كمـا  اليهـا  داعـش 
العراقيـة بتطبيـق المـادة 140 مـن الدسـتور 
وتسـليم هـذه المناطـق الـى أبنائهـا وأجـراء 
االسـتفتاء فيهـا لتقريـر مصيرهـا  وتوحيـد 
سـهل نينـوى الـذي تـم تجزئتـه الـى قسـمين 
وهـذه هـي أحـدى المخاطـر علـى مسـتقبل 
االقليـات وخصوصـا المسـيحيين فـي سـهل 

. نينـوى 
وأخيرا نداؤنا الى أحزاب وممثلي شعبنا في 
مجلـس النـواب العراقـي بتوحيـد المواقـف 
والوقـوف بيـد واحـدة أمـام هـذه التحديـات 
والتهديـدات مـن قبـل بعـض ازالم السـلطة 
الشـعبي  الحشـد  أسـم  تحـت  العسـكرية 
التـي سـيكون لـه مخاطـر علـى مسـتقبل 
مجلـس  مـن  أنسـحابهم  واعـالن  المنطقـة 
التهديـدات  هـذه  بسـبب  العراقـي  النـواب 
التيـارات  مـن  المسـالم  لشـعبنا  المسـتمرة 
الدينيـة فـي بغـداد والمحافظـات العراقيـة.

  
          منظمة سورايا للثقافة واالعالم   

مؤخـرا مـن قبـل مجلـس محافظـة نينـوى 
القـوش لناحيـة  البلـدي  والمجلـس 

الرا يوسـف زرا مـن مواليـد 1982 و فـي عـام 
2006 حصلـت علـى شـهادة البكالوريـوس 
المحاسـبة. قسـم  واالقتصـاد  االدارة  فـي 
وناشطة مدنية في مناطق سهل نينوى في 
مجال التعايش السـلمي ومسـؤولة الرابطة 
فـي  بـارز  وعضـو  القـوش  فـي  الكلدانيـة 
كافـة األنشـطة المدنيـة ومنهـا نشـاطات 
منظمـة سـورايا للثقافـة واالعـالم وشـبكة 

مكونـات كوردسـتان .
لالنتخابـات  ترشـحت  قـد  زرا  وكانـت 
البرلمانيـة العراقيـة عـام 2014 عـن قائمـة 
شـالما وحصلـت علـى أعلـى االصـوات فـي 

القـوش. ناحيـة 
الرا  الكلدانيـة  القـوش  ألبنـة  مبـروك 
والـى  القـوش  لناحيـة  مديـرا  زرا  يوسـف 
المزيـد مـن االبـداع فـي خدمـة أبناء شـعبنا 
المنطقـة  سـورايا وجميـع المكونـات فـي 

المقـام األول فـي تجسـيد إنجيـل المحبـة 
تجـاه الفقـراء والمهجريـن.

لبنـان  رئيـس جمهوريـة  ان فخامـة   علمـا 
العمـاد ميشـال عـون وعـد اإلبـاء البطاركـة 
عـن  الغرامـات  برفـع  لـه  زيارتهـم  خـالل 

العائديـن.

سـورايا /متابعة 
  بحضـور غبطـة البطريـرك مـار لويـس روفائيـل سـاكو، بطريـرك بابـل علـى 
الكلدان عقد مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك مؤتمره الخامس والعشرين 
فـي الفتـرة مـا بيـن 9و11 آب /أغسـطس 2017، فـي المقـر الصيفـي للبطريركيـة 
مـار  الكاردينـال  الغبطـة:  اصحـاب  فيـه  شـارك  )لبنـان(،  الديمـان  المارونيـة 
بشـاره بطـرس الراعـي، بطريـرك انطاكيـا  وسـائر المشـرق للموارنـة، وابراهيـم 
اسـحاق سـدراك، بطريـرك اإلسـكندرية لألقبـاط الكاثوليـك، ومـار إغناطيـوس 
األنطاكي،ويوسـف  الكاثوليـك  السـريان  بطريـرك  يونـان،  الثالـث  يوسـف 
للـروم  وأورشـليم  واإلسـكندرية  المشـرق  وسـائر  أنطاكيـة  بطريـرك  العبسـي، 
كاثوليكـوس   ، العشـرين  بـدروس  وكريكـور   ، الكاثوليـك،  الملكييـن 
ممثـال  شـوملي،  وليـم  والمطـران  الكاثوليـك،  لألرمـن  كيليكيـا  بطريـرك 
رئيـس األسـاقفة بيرباتيسـتا بيتسـاباال، المدبـر الرسـولي لبطريركيـة الالتيـن 
المطـران  البابـوي  السـفير  سـيادة  االفتتـاح  جلسـة  فـي  وشـارك  القـدس،  فـي 
غبريالـه كاتشـا، مسـتنيرين بكلمـة الـرب يسـوع: »سـتعانون الشـدة فـي العالـم، 
موضـوع  اآلبـاء  تـدارس   .)33/16 )يوحنـا  العالـم«  غلبـت  قـد  إنـي  ثقـوا  ولكـن 
المؤتمر:«األوضـاع الكنسـية والسياسـية فـي بلـدان الشـرق األوسـط«. وأوضـاع 

المسـيحيين فـي العـراق ..    التفاصيـل ص3

الرئيس بارزاني لوزير الخارجية االمريكي: الكورد 
اختاروا طريقهم بعد فشل التعايش مع العراق

الرا يوسف زرا  أول شخصية نسائية من شعبنا 
تنتخب مديرا لناحية القوش 

مؤتمر بطاركة الشرق يختتم أعماله في 
لبنان والمؤتمر القادم يعقد في أربيل 

بطريركية الكلدان تؤمن تذكرة العودة للعائالت الكلدانية 
المتعففة الراغبة في العودة من لبنان الى العراق

 منظمة )سورايا( تقدم مذكـرة أحتجـاج الى 
الرئاسات الثالث
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تحقيقات

تقوم مفارز الشرطة بمتابعة 
الشوارع واالزقة ومنع السيارات 

من الوقوف في المناطق 
المتاخمة لشارع 120 مقابل 
شركة بابلون و)108( ومنعهم 
من الجلوس والوقوف الحتساء 

المشروبات هناك، وتم تنظيف 
المنطقة واليستطيع أحد 

التجاوز على الشوارع ليال كما 
كان في السابق

سورايا / خاص 

 وفـي نفـس الوقـت كثـرت فيهـا حـاالت 
مواطنـي  علـى  واالعتـداءات  التجـاوز 
وأهالـي البلـدة مـن قبـل بعـض السـكارى 
فـي  المشـاكل  مـن  الكثيـر  وحـدوث 
فـي  بمقـدوراالدارة  يكـن  لـم  البلـدة 
وبعـد  عليهـا،  السـيطرة  مـن  الناحيـة 
بعـض  فـي  وتغيـرات  أداريـة  أجـراءات 
والشـرطة  األسـايش  ومنهـا  المديريـات 
والحـوادث  للحـاالت  متابعتنـا  وبعـد 
شـاهدنا  الموسـم  هـذا  فـي  وقعـت  التـي 
تطـور ملحوظـا فـي أداء مديريـة شـرطة 
عنـكاوا حيـث كانـت مديريـة االسـايش 
تقـوم بالكثيـر مـن هـذه المهـام بسـبب 
ضعف أداء الشرطة في واجباتهم ،واليوم 
نـوري  فخرالديـن  المقـدم  أسـتالم  وبعـد 
مهـام مديريـة شـرطة عنـكاوا ،وبالتعـاون 
مـع مواطنيـن وأهالـي عنـكاوا ، أختلـف 
فـي  الحظنـا  كمـا  البلـدة  فـي  الوضـع 
شـهدت  حيـث  االخيريـن  الشـهرين 
عنـكاوا القـاء القبـض علـى بعـض مـن 
تنتشـر  كانـت  التـي  الدعـارة  شـبكات 
فـي الفنـادق وبعـض الكافتريـات كمـا 
والمتجاوزيـن  المقصريـن  محاسـبة  تـم 
وتشـخيص حاالت االعتداء ومكافحتها 
فـي هـذه الفتـرة، وحضـرت سـورايا احـدى 
وخاصـة  الشـرطة  مديريـة  أجتماعـات 
اللقاء مع مندوبي الفنادق والكافتريات 
وأصـدرت التعليمـات الخاصـة بهـم موقعـة 
من قبل مدير ناحية عنكاوا والمديرية 
شـرطة  ومديريـة  للسـياحة  العامـة 
عنكاواحيـث تـم تبليغهـم فـي االجتمـاع 
علـى أصـدار الباجـات الخاصـة بالعامليـن 
وااللتـزام  صدورهـم  علـى  ورفعهـا 
بتعليمات الزي الخاص  وخاصة للنساء 
العامـالت كمـا تـم محاسـبة المتجاوزين 
القـاء  وتـم  قانونـي  بشـكل  وتغريمهـم 
القبـض علـى بعـض المجرميـن فـي نفس 
الفتـرة ، وفـي نفـس السـياق قـال المقـدم 
أنـا  سـورايا  لجريـدة  نـوري  فخرالديـن 
مسـتعد مـن اجـل خدمـة أهالـي عنـكاوا 
واطلـب مسـاعدتنا وتزويدنـا بالمعلومـات 
مـن قبلهـم كـي نتمكـن مـن الوصـول 
الـى الجريمـة والمتجاوزيـن كمـا شـكر 
أهالـي عنـكاوا علـى أعطـاء المعلومـات 
فـي  الجريمـة  لمكافحـة  األكيـدة 
أن  أتعهـد  هنـا  مـن  نـوري  وقـال  البلـدة، 

أكـون خادمـا لشـعب عنـكاوا وأهاليهـا 
مـن  هنـاك  وليـس  القانـون  تطبيـق  فـي 
هنـاك  أذا كان  القانـون  مـن  أعلـى  هـو 
تعـاون بيـن االدارة والشـرطة والمواطنيـن 
التـي  عنـكاوا  فـي  ماالحظتـه  وهـذا 
شـبكات  مـن  بتنظيفهـا  سـنقوم 
محـل  وهـي  والمتجاوزيـن  الدعـارة 
أعتزازنـا وتقديرنـا وال سـيادة ألحـد غيـر 
القانـون ونحـن مقبليـن علـى االسـتقالل 
المؤسسـات  بنـاء  االن  مـن  نقـوم  ونحـن 
الحكوميـة القـادرة علـى حمايـة جميـع 
المكونـات التـي سـتنطلق مـن عنـكاوا 
نحو بناء الدولة الكوردستانية القادمة.
ومـن أجـل تسـليط الضـوء علـى ماقامـت 
بـه المديريـة فـي هـذه الفتـرة القياسـية 

نوجزهـا مايلـي:
للدعـارة  علـى شـبكتين  القبـض   : أوال 
وبعـض  الفنـادق  فـي  موجـودة  كانـت 
الـى  وأحالتهـم  وكشـفهم  المناطـق 
وسـط  مـن  العـرب  مـن  وهـم  القضـاء 
االيرانيـات،  مـن  وعـدد  بغـداد  ومدينـة 
أعترفـوا بقيامهـم بهـذه االعمـال وخاصـة 
الشـبكة  األخيـرة التـي كانـت تقودهـا 
هربـت  حيـث  بغـداد  مـن  المدعـو)و.ع.م( 
وبعـد  أربيـل  فـي  الفنـادق  أحـد  الـى 
تـم  الشـرطة  مفـارز  قبـل  مـن  متابعتهـا 
فتـاة   )13( ومعهـا  عليهـا  القبـض  القـاء 
الـى  وأحيلـت  أيـام  قبـل  عليهـا  أعترفـوا 
المحكمـة لمحاكمتهـا بموجـب المـادة 
)3( بغـاء مـن قانـون العقوبـات العراقـي .
يلتقـي  عنـكاوا  شـرطة  مديـر  ثانيـا: 
فـي  والكافتريـات  الفنـادق  بمندوبـي 

ا  و عنـكا
الثقافـة  جمعيـة  مقـر  فـي  التقـى   
عنـكاوا  شـرطة  مديـر  الكلدانيـة 
وممثلي مدير الناحية والدوائر بمندوبي 
الفنـادق والكافتريـات فـي حـدود ناحيـة 
الجديـدة  التعليمـات  حـول  عنـكاوا 
المقـدم  وتحـدث  بهـا،  وااللتـزام  للعمـل 
فخـر الديـن نـوري مديـر شـرطة عنـكاوا 
واإلجـراءات  التعليمـات  عـن  واالطـراف 
التـي تتخـذ فـي حالـة وجـود المخالفـات 
عنـكاوا  أهالـي  خدمـة  علـى  وأكـد 
التـي  المدينـة  أهميـة  علـى  والحفـاظ 
احتضنـت الجميـع وضـرورة التعـاون بيـن 
األهالي والمؤسسـات، وأكد على ضرورة 
مـع  التعامـل  وحـول  القوانيـن،  تطبيـق 

أي  هنـاك  ليـس  نـوري  قـال  المخالفيـن 
شـخص أعلـى مـن القانـون ولهـذا علينـا 
محاسـبة الجميع، وعملنا سـيكون بهذا 
االتجـاه وتـم مناقشـة التعليمـات الخاصـة 
األماكـن  هـذه  فـي  العامليـن  بمالبـس 
والنـوادي  الكافتريـات  فـي  وخاصـة 
والفنـادق وضـرورة أن يكـون هنـاك بـاج 
علـى صـدر العامليـن والبطاقـة الصحيـة 

. المشـاريع  صاحـب  لـدى 
موقعـة  التعليمـات  مـن  نسـخة  وهـذه 
مـن قبـل مديـر ناحيـة عنـكاوا  ومديـر 
العامـة  المديريـة  وممثـل  الشـرطة 
التعليمـات  هـذه  ومـن يخالـف  للسـياحة 

. القانـون  بموجـب  يحاسـب 
وحضر اللقاء :

مديـر   - نـوري  فخرالديـن  المقـدم   -1
واالطـراف عنـكاوا  شـرطة 

مديـر    - جرجيـس  هيثـم  المقـدم   -2
المكافحـة  شـرطة 

3- الرائـد بـرزو تحسـين - مديـر مركـز 
شـرطة حديـاب 

4- الرائد كاروان مامند - مدير مركز 
شرطة عنكاوا 

قاطـع  امـر   - عثمـان  رزكار  الرائـد   -5
للمـرور  عنـكاوا 

6- ئاسـو عبـد السـتار - ممثـل مديـر عـام 
سـياحة أربيل 

مديريـة  ممثـل   - مجيـد  هندريـن   -7
عنـكاوا  ناحيـة 

ثالثا: القاء القبض على الشخص الذي 
قـام بأطـالق النـار ليـال علـى أحـد البيـوت 
وأحالتـه  دركـة  منطقـة  فـي  السـكنية 

الـى المحكمـة .
شـخص كان  علـى  القبـض  رابعا:القـاء 
يتعامـل بعملـة الـدوالر المـزورة )س.ب.ع( 
وكان يقوم ببيعها في أحد الكافتريات 
وهـو سـاكن فـي ناحيـة )خبـات( والقـاء 
القبض على المتهم الثاني المدعو )م.د( 

الجريمـة  بارتكابهمـا  االثنـان  واعتـرف 
بتوقيفهمـا  التحقيـق  قاضـي  واقـر 
ومحاسـبتهما حسـب المـادة )281 /ق.ع(.
القـاء  تـم   2017/7/23 بتاريـخ  خامسـا: 
تكسـي)م.ط.م(  سـائق  علـى  القبـض 
بسـبب تحرشـه باحدى البنات الكرديات 
)شـاري  فـي  عليهـا  االعتـداء  ومحاولـة 
زيريـن( وهـي كورديـة تقيـم فـي كنـدا 

. كوردسـتان  الـى  رجعـت 
سادسـا: بتاريـخ2017/7/31 القـاء القبـض 
علـى سـائق تكسـي )م.ن.م( لقيامـه فـي 
وتحـرش  بمراقبـة   6 27علـى28/  ليلـة 
الطبيـة  الشـركات  أحـدى  منتسـبة 
خروجهـا  عنـد  الجنسـية  هولنديـة  وهـي 
مـن احـد المطاعـم فـي ناحيـة عنـكاوا 
واالعتداء عليها وتم تقديمه للمحكمة 

اعترافـه. بعـد   )400( بالمـادة 
بمتابعـة  الشـرطة  مفـارز  تقـوم  سـابعا: 
مـن  السـيارات  ومنـع  واالزقـة  الشـوارع 
الوقـوف فـي المناطـق المتاخمـة لشـارع 
و)108(  بابلـون  شـركة  مقابـل   120
ومنعهـم مـن الجلـوس والوقـوف الحتسـاء 
المشـروبات هنـاك، وتـم تنظيف المنطقة 
واليسـتطيع أحـد التجـاوز علـى الشـوارع 

. السـابق  فـي  ليـال كمـا كان 
واخيـرا هنـاك خطـوات جديـرة باألهتمـام 
مديـر  نـوري  الديـن  فخـر  عليهـا  أكـد 
العمـل  هـو  واالطـراف  عنـكاوا  شـرطة 
بالقانـون وتعـاون االهالـي معهـم إلعطـاء 
الفنـادق  أصحـاب  وتعـاون  المعلومـات 
والكافتريـات للقيـام بواجباتهـم لحماية 
المتجاوزيـن  مـن  وتنظيفهـا  عنـكاوا 
وبائعـي  الطـرق  وقطـاع  والمجرميـن 
مـن  سـتبدأ  الخطـوات  أولـى  وأن  الهـوى 
االداريـة  المؤسسـات  لبنـاء  عنـكاوا 
أحتـرام  اجـل  مـن  والشـرطة  واألمنيـة 
القانـون وتطبقـه وبنـاء مؤسسـات الدولـة 

االسـتقالل. بعـد 

 تقرير عن نشاطات مديرية شرطة 
عنكاوا وتفاعلها مع المواطنين

المقدم فخر الدين نوري: عنكاوا ستكون الخطوة 
االولى لبناء مؤسسات الدولة القادمة 

شهدت عنكاوا هذه االيام تطورات على صعيد الخدمات في مجال  السياحة حيث 
يزور المدينة االف السياح خاصة من وسط وجنوب العراق وانتشرت الفنادق 

والمطاعم والكافتريات في هذه البلدة التي أكتظت بالزوار وتعددت أماكن الترفيه 
فيها بحيث أصبحت مالذا للكثير من السياح في موسم الصيف ، ،
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تنتهـي هـذه األحـداث وأن تخرج سـوريا 
منهـا قويـة مزدهـرة آمنة. المسـتقبل ليس 
والحيـاة  للسـام  بـل  والحـرب  للعنـف 
المشـتركة. إن الوحدة القائمة على أساس 
المواطنـة والتـي متنتهـا األحـداث خافـا 
لمـا كان يريـد البعـض، سـوف تسـتمر، 
والمصالحـات التـي تحصـل هنـا وهنـاك 
نبقـى  وسـوف  ذلـك.  علـى  دليـل  خيـر 
متشـبثين بأرضنـا مـن أجـل بنـاء الوطـن 

الـذي نريـد، وطـن الحريـة والكرامـة.
نتابـع  إننـا  المقدسـة:  االراضـي  فـي 
باهتمـام كبيـر معانـاة الشـعب الفلسـطيني 
مصيـره  تقريـر  إلـى  يسـعى  وهـو 
ومـن  ارضـه.  علـى  سـيادته  واسـتعادة 
يتعرضـون  التـي  اليوميـة  المضايقـات 
الهويـة  للمقدسـيين  فقـدان  خطـر  لهـا 
بنـاء  واسـتمرارية  الشـمل  لـم  وانعـدام 
المسـتوطنات ومصـادرة األراضي. نحن 
واالمنـي  االقتصـادي  الوضـع  أن  نعلـم 
أبنائنـا  مـن  الكثيريـن  هجـرة  إلـى  أديـا 
المسـيحيين مـن فلسـطين، لكـن االرض 
المقدسـة بحاجـة الـى حضورهـم حتى لو 
لـزم تقديـم بعـض التضحيـات مـن أجـل 
الوصـول الـى حل سياسـي تكـون القدس 
مقدسـة  ومدينـة  لشـعبين  عاصمـة  فيـه 

للجميـع. مفتوحـة 
االردن  دور  نثمـن  إننـا  األردن:  فـي 
عـن  دفاعـا  االخيـرة  األزمـة  حـل  فـي 
األقصـى  المسـجد  فـي  المصليـن  حريـة 
ودور الوصايـا الهاشـمية علـى االماكـن 
فـي  والمسـيحية  االسـامية  المقدسـة 
للمهجريـن  اسـتضافته  ونقـدر  القـدس. 
السـوريين والعراقييـن. إننـا نصلـي كـي 
يبقـى االردن واحـة أمـن وسـام الهلـه، 
ونموذجا للعيش المشـترك بين المسـلمين 

بـه. يحتـذى  والمسـيحيين 
فـي مصـر: إلى أبنائنا فـي مصر الخالدة، 
بلد التاريخ والحضارة وكنيسـة الشـهداء، 
نوجـه كلمـة تضامـن وتقدير ودعـوة إلى 
الرجـاء وسـط كل التحديـات. ونتضامـن 
فـي الصـاة معهـم شـكرا هلل الـذي حفـظ 
بـه  مـرت  مـا  كل  فـي  صامـدة  مصـر 
اهلل  ونشـكر  العاصفـة،  األحـداث  بعـد 
علـى حيويـة الكنيسـة روحيـا ورعويـا. 
للحفـاظ  الشـجاعة  مواقفهـم  نقـدر  وإننـا 
اإلستشـهاد،  حتـى  القويـم  إيمانهـم  علـى 
دفاعهـم  ونثمـن  الحـي،  للمسـيح  شـهادة 
عـن وطنهـم، ضـد مـن أراد هدمـه، فـي 
وحـدة مـع شـركائنا فـي الوطـن، إخوتنـا 
الصعوبـات  كل  متحمليـن  المسـلمين، 
معـا  فهيـا  نـوع.  كل  مـن  والمشـقات 
نواصـل الطريـق الصعب لبنـاء بلد يتمتع 
فيـه كل مصـري بالمواطنـة الحقـة، دون 
النظـر إلـى انتمائه الديني، بلـد يعيش فيه 
مصانـة،  اإلنسـانية  وكرامتـه  المصـري 
حـرا فـي التعبيـر عـن رأيـه دون خـوف 
مـن أي تهديـد، يشـارك فيـه المواطن في 
المتبـادل  اإلحتـرام  يسـوده  وطـن  بنـاء 
وتحكمـه العدالـة والمسـاواة، ورفض كل 
فكـر هـدام يقسـم أبنـاء الوطـن الواحـد، 

حتـى نبنـي مسـتقبا أفضـل.
فـي  وإخواننـا  أبنائنـا  إلـى  لبنـان:  فـي 
إلـى مـا عبرنـا  نقـول، باإلضافـة  لبنـان 
إن  الجمهوريـة،  رئيـس  لفخامـة  عنـه 
هـذا الوطـن كنـز ثميـن تجـب المحافظـة 
التـي  ومميزاتـه  ثقافتـه  وعلـى  عليـه 
الوطنـي  ميثاقـه  بفضـل  اكتسـبها 
والدسـتور وخبرتـه فـي ممارسـة العيـش 
والمسـلمين،  المسـيحيين  بيـن  المشـترك 
أسـاس  علـى  والمشـاركة  المسـاواة  فـي 
السياسـية  الجماعـة  ونناشـد  المواطنـة. 
فيـه العمـل الجـاد على حماية هـذا الوطن 
فـي  الجميـع  ومشـاركة  مكوناتـه،  بـكل 
إقصـاء  أي  دون  مـن  واإلدارة  الحكـم 
ألحـد بحكـم النفـوذ الحزبـي أو السياسـي 
كبلـد  لبنـان  دور  وتعزيـز  المذهبـي،  أو 
المنطقـة. فـي  ولقـاء  وانفتـاح  اسـتقرار 

نداء عام
لقـد حـان الوقـت لكـي نطلـق نـداء نبويـا 
شـهادة للحقيقة التي تحررنا حسـب روح 
اإلنجيـل، فنحـن مدعـوون إلـى التمسـك 
لرسـالتنا.  واألمانـة  المشـرقية  بهويتنـا 
المؤتمنيـن  البطاركـة  نحـن  ويؤلمنـا، 
علـى »القطيـع الصغيـر«، جـرح نـزوح 
المسـيحيين مـن أراضيهـم األصليـة فـي 

األوسـط. الشـرق 

الظالمـون  عتـى  مهمـا  أنـه  نذكركـم 
الجهـال  وزاغ  وتصميـم،  معرفـة  عـن 
مسـتغلين سـعينا إلـى السـام، ال بـد لعدل 
السـماء أن ينتصـر! دعوتنـا اليـوم لكم أن 
تضحـوا كالخميـرة في العجيـن، وكالنور 
المضـيء فـي عالـم متعطـش إلـى الروح 
الـذي يحيـي. سـنبقى متجذرين في أرض 
اآلبـاء واألجداد، متطلعيـن برجاء »فوق 
فيـه  نـرى  مسـتقبل  إلـى  رجـاء«  كل 
مكوناتنـا التراثيـة العريقـة التـي تميزنـا، 
غنـى لنـا ولمجتمعاتنـا وللكنيسـة الجامعة 

شـرقا وغربـا.
علينـا أن نتمسـك بواجـب إعـان الحقيقة 
شـرعية  بشـجاعة  نؤكـد  وأن  بالمحبـة، 
فصـل الديـن عـن الدولـة وعـن الشـؤون 
حيـث  أوطاننـا،  دسـاتير  فـي  العامـة 
الحقـوق  فـي  متسـاوين  الجميـع  يعيـش 
أو  الديـن  إلـى  النظـر  والواجبـات، دون 
كـي  منـه  بـد  ال  شـرط  وهـذا  الطائفـة. 
المكونـات  وسـائر  المسـيحيون  يطمئـن 

بادنـا. فـي  الصغيـرة 
نداء إلى األسرة الدولية

إننا نناشـد منظمة األمـم المتحدة، والدول 
سـوريا  فـي  بالحـرب  مباشـرة  المعنيـة 
والعراق وفلسـطين، إيقاف الحروب التي 
ظهـرت غايتها واضحة فـي الهدم والقتل 
والتشـريد وإحيـاء المنظمـات اإلرهابيـة 
وإذكاء روح التعصـب والنزاعـات بيـن 
األديـان والثقافـات. إن اسـتمرارية هـذه 
الحالـة، والعجـز عـن إحال سـام عادل 
وإهمـال  المنطقـة،  فـي  ودائـم  وشـامل 
عـودة الاجئيـن والنازحيـن والمهجريـن 
إلـى أوطانهم وممتلكاتهـم بكرامة وعدل، 
لوصمـة عـار فـي جبيـن القـرن الحـادي 

والعشـرين.

نداء إلى قداسة البابا فرنسيس
مـن لنـا سـوى بطـرس - الصخـرة نلجـأ 
خليفـة  يـا  إليكـم،  نتوجـه  فإننـا  إليـه؟ 
بطرس الرسـول، قداسـة البابا فرنسـيس، 
نلبـي  أن  مسـتعدون  بأننـا  ونذكركـم 
المخلـص  باتبـاع  القداسـة  إلـى  دعوتنـا 
علـى درب آالمـه. ولكننـا نمثـل كنائـس 
عهـد  منـذ  شـرقنا  أرض  فـي  نشـأت 
الرسـل، ولهـا العريـق مـن لغـة وثقافـة 
وحضـارة، أضحـى وجودهـا فـي خطـر 
مؤتمـرات  فـي  شـارك  حقيقـي. جميعنـا 
ننقـل  أن  وحاولنـا  ومقابـات،  ونـدوات 
لحـق  الـذي  الظلـم  بشـاعة  العالـم  إلـى 
تلـك  لسـنا  ولكننـا  المسـيحي.  بشـعبنا 
»األمـة« الممتدة شـرقا وغربـا، وال تلك 
المـال،  عمالقـة  اهتمـام  تسـترعي  التـي 
ولقـد أضحينـا ذاك »القطيـع الصغيـر« 
والمسـالم! فلم يبق سـواك يا قداسـة البابا، 
لتدعـو الممثليـن عـن المتحكمين بمصائر 
توبخهـم  بـل  تذكرهـم  كـي  الشـعوب، 
بـأن اإلسـتمرار بتهجيـر المسـيحيين مـن 
مشـروع  بالتأكيـد  هـو  األوسـط  الشـرق 
إبـادة، وهـو كارثـة إنسـانية، بـل نيـل من 

المعمـورة. حضـارة 
وقـد قـرر المجلـس عقـد مؤتمـره المقبـل 
فـي البطريركيـة الكلدانيـة فـي أربيـل - 
العـراق، مـا بيـن 14 و18 أيـار 2018، 
بضيافـة البطريـرك مـار لويـس روفائيل 
سـاكو، تحـت عنـوان »الشـبيبة عامـة 

رجـاء فـي بلـدان الشـرق األوسـط«.
خاتمة

الكرسـي  المبـارك،  المـكان  هـذا  مـن 
الديمـان،  فـي  المارونـي  البطريركـي 
المكـرس علـى اسـم أمنـا مريـم العـذراء 
سـيدة اإلنتقـال التـي سـنحتفل بعيدهـا فـي 
االسـبوع القـادم، وقـرب وادي القديسـين 
الـذي يعبق بشـذى أريج النقاوة والقداسـة 
والشـهادة للـرب يسـوع وإلنجيلـه حتـى 
مشـاعر  نجـدد  بـه،  حبـا  اإلستشـهاد 
التضامـن  وعواطـف  األبويـة  المحبـة 
والتعاضـد مـع أبنائنـا فـي الشـرق الذيـن 
يؤدون الشـهادة للرب يسـوع وسـط عالم 
العاتيـة  األمـواج  تتاطمـه  مضطـرب 
جميعـا  ونمنحهـم  وجودهـم،  مهـددة 
بقـول  مذكرينهـم  الرسـولية،  بركتنـا 
فـي  الشـدة  »سـتعانون  اإللهـي:  معلمنـا 
هـذا العالـم، فتشـجعوا. أنـا غلبـت العالـم 
ال  هـو،  أنـا  تشـجعوا،   ،)33 )يـو16: 
تخافـوا )مـت14: 27(... هـا أنـا معكـم 
كل األيـام حتـى انقضاء الدهـر )مت28: 

»)20

اختتـم مجلـس بطاركـة الشـرق الكاثوليك 
الـذي  والعشـرين  الخامـس  مؤتمـره 
آب  و11   9 بيـن  مـا  الفتـرة  فـي  عقـد 
2017، فـي المقـر الصيفـي للبطريركية 
موضـوع  اآلبـاء  وتـدارس  المارونيـة. 
المؤتمر: »األوضاع الكنسـية والسياسـية 

الشـرق األوسـط«. بلـدان  فـي 
كلمـة  عقبتهـا  بصـاة  الجلسـة  بـدأت 
ترحيـب للكاردينـال الراعـي، تكلـم فيهـا 
عـن معانـي عقـد المؤتمـر على مشـارف 
والمؤمنيـن  والحبسـاء  القديسـين  وادي 
وكلمـة  والصـاة،  باإليمـان  الصامديـن 
الـى  فيهـا  أشـار  يونـان  للبطريـرك 
التحديـات التـي تواجـه مسـيحيي الشـرق 
فـي هـذه الظـروف وكيفيـة العمـل علـى 
الفاتيـكان  لسـفير  ثالثـة  وكلمـة  تذليلهـا، 
فـي بيـروت ذكـر فيهـا باهتمـام الكرسـي 
الرسـولي بمسيحيي الشـرق، وخصوصا 
الشـرق  أجـل  مـن  األسـاقفة  بسـينودس 
االوسـط، وبنداءات البابا فرنسـيس بشأن 
وشـهادتهم  المسـيحيين  وجـود  اهميـة 
وثباتهـم فـي هـذا الشـرق، رغـم المحـن 

والصعوبـات.
أوال: اللقـاء المسـكوني وزيـارة رئيـس 

الجمهوريـة
لتـدارس  مسـكونيا،  لقـاء  المجلـس  عقـد 
الشـؤون الراعويـة والوطنية المشـتركة، 
حيـث ثـم تبـادل اآلبـاء آراءهم حـول هذا 
الموضـوع واألوضاع الراهنـة في بلدان 
التـي يجـب  الشـرق األوسـط، والحلـول 
اتخاذهـا مـن أجـل حمايـة أبنـاء كنائسـنا 
وحفظهـم علـى أرض الوطـن، وحمايـة 
حقوقهـم كمواطنيـن أصيليـن وأصلييـن. 
وبعـد الظهـر، توجـه الجميع الـى القصر 
فخامـة  للقـاء  بعبـدا  فـي  الجمهـوري 
رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال عـون 
التـي  الخمـس  النقـاط  علـى  وإطاعـه 
تداولـوا فيهـا، وطلـب توجيهاتـه بشـأنها.
والسياسـية  الكنسـية  األوضـاع  ثانًيـا: 

ونـداءات
عـرض كل واحـد مـن اآلبـاء البطاركـة 
األوضـاع فـي بـاده، ووجهـوا نـداءات 

إلـى أبنائهـم وإخوتهـم فيهـا:
فـي العـراق: نعرب ألبنائنـا وإخواننا في 
العـراق عـن سـعادتنا بتحريـر الموصـل 
وقـرى وبلـدات سـهل نينـوى مـن تنظيـم 
داعـش اإلرهابـي، وعـن تضامننـا معهـم 
ووقوفنـا إلـى جانبهم وقد هجـروا وعانوا 
الكثيـر. كمـا نعبر عن قلقنا من اسـتمرار 
والخطابـات  الظامـي،  داعـش  فكـر 
التحريضيـة، ومنـاخ الصراعات في هذه 
المسـؤولين  جميـع  نناشـد  لـذا  المنطقـة. 
فـي الحكومـة المركزيـة وحكومـة إقليـم 
احتـرام  الدولـي  والمجتمـع  كردسـتان 
حقـوق المسـيحيين والمكونـات الوطنيـة 
األخـرى فـي تقرير مسـتقبل بلدهم، بعيدا 
عـن الضغوطـات، لكـي ينالـوا نصيبهـم 
اإلدارة،  فـي  المشـاركة  مـن  العـادل 
وعـدم  السياسـية،  والحيـاة  والتوظيـف، 
والجغرافـي.  التاريخـي  وضعهـم  تغيـر 
ونشـجع أبناءنـا علـى البقـاء فـي أرضهم 
وترسـيخ حضورهـم، والمحافظـة علـى 
حضارتهـم واالسـهام مـع مواطنيهـم فـي 
بنـاء دولـة مدنيـة حديثـة، دولـة العدالـة 
والقانـون، دولة تضمـن المواطنة الكاملة 
الدينيـة  انتماءاتهـم  تعدديـة  مـع  للجميـع 

واإلتنيـة. والمذهبيـة 
فـي سـوريا: نتوجـه إلـى أبنائنـا وإخواننا 
وتضامـن  محبـة  بكلمـة  سـوريا  فـي 
فـي  بالرجـاء  التمسـك  إلـى  وندعوهـم 
تعصـف  التـي  الداميـة  األحـداث  خضـم 
التـي  الدمـاء  سـدى  تذهـب  لـن  ببلدهـم. 
أهرقـت والخـراب الذي حصـل. ال بد أن 
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مؤتمر مجلس بطاركةالشرق الكاثوليك يناشد الحكومة المركزية وحكومة إقليم 
كوردستان احترام حقوق المسيحيين والمكونات األخرى بعيدا عن الضغوطات 

إعلالن  بواجلب  نتمسلك  أن  علينلا 
نؤكلد  وأن  بالمحبلة،  الحقيقلة 
الديلن  فصلل  شلرعية  بشلجاعة 
العاملة  الشلؤون  الدوللة وعلن  علن 
فلي دسلاتير أوطاننلا، حيلث يعيلش 
الحقلوق  فلي  متسلاوين  الجميلع 
والواجبلات، دون النظلر إللى الديلن 
بلد  ال  شلرط  وهلذا  الطائفلة.  أو 
منله كلي يطمئلن المسليحيون وسلائر 
بالدنلا فلي  الصغيلرة  المكونلات 

فلي  وإخواننلا  ألبنائنلا  نعلرب   
بتحريلر  سلعادتنا  علن  العلراق 
الموصلل وقلرى وبللدات سلهل نينلوى 
اإلرهابلي،  داعلش  تنظيلم  ملن 
وعلن تضامننلا معهلم ووقوفنلا إللى 
جانبهلم وقلد هجروا وعانوا الكثير. 
كملا نعبلر علن قلقنلا ملن اسلتمرار 
فكلر داعلش الظالملي، والخطابلات 
التحريضيلة، ومنلاخ الصراعلات في 

المنطقلة هلذه 
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ـــا!!سرطـــا مسوق  
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َشيًنا ... َشيًنا ... وَىر 
َشيًنا وَىل دَعرًةا 

 َشيًنيًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا ِاديٌوّم َشيًنا وشًلًما 
لدَعرًةا مًلــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن 
َةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا،وَىرًىَدٌك،مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا 
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًيــْةًٌا دأًنشًيٌوةًٌا وٍعدًةا 
بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
َخنٌو(، وةٌكٌيَرن مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ومبٌوِقرلٌي 
بٌوًقًرا خَبًشا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 

اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل )سٌوًرًيا( 
ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ 
... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ؟ 
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 
ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن؟ وًاكًٌا 

واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا بَدشًةا دنٌينٍوا 
دَعرَةن بَشيًنا ودًلا )ًداِعش(! وعَمرًةا وِبنًًيا 
دًلا دًاِعش!ودَعرًةا باٌيًقًرا،  وِاديٌوّم فٌيشٍلى 
لًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي ةًلٌة ِشنٍْا مَلرَخقًةا َالٌيؤًةا 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 

ٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا سٌوًذًيا شٌج
ِاسًلمًيًةا )ًداِعش(،ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، 
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 
َرًبا وَممرعًًنا بدَةٌكَرخ  وًادٌي َشّنًةا دةًلٌة 
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 

ن بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُو
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، ِاًلا َىر 
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

ٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  واٌيةٌوةًٌا َخّد ًو
ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل 
َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 

ا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا ومٌوشلًمنٍْ
بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا 
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا 

قٌي َفٌةًنا َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا، دًلا َشٌب
َشٌبًطًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةًرن 
سٌوًرًيا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا بَشيًنا 
وشًلًما مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك نَيًخا لًعًلم 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ةٍخيٌة نٌيًشا )) ِلًشَنن سٌوريًًيا 
(ِشرشًيٌوةًٌا وخٌوًدًةا ( ˇ

سيوما سورييا عنكٌبا: سوريا/ ˇ

ˇخزيرن

ˇخدبشبا

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

فٌيشــًلُى مزٌوَيخــًةا ٍعــدًةا دســَبرةًٌا جًبـــو     
(لًةوًةٌبـــــــــٍـْا 2َمكنشًــــــــا ) دَعنًكبًٌــــــــا / 

ــًةا    ــن َدش ــًةا ِم ــذخًقٍنا بــَالٌيؤًةا وَخيًلن وَم
ــا   ــا دنٌوًفًقــ ــّد زٌوًيخًــ ــوِؤو َخــ ــٍوا وَمــ دنٌينــ
ددٌورًةا دًمـــــــــري َافـــــــــٍريم ســـــــــٌورًيًيا 
ــٌورًيًيا   ــًنا ســ ــل ِلشًــ ــٍذا ليٌولًفنًــ دةًلةٌَِعســ
ــُوم     ــا بيـــ ــدًةا َرمًشـــ ــا دٍعـــ ــو ًاًوًنـــ جًبـــ

ــٌيقُوم  ــًبا بســـ  2017/ ايًٌـــــر/ 29دةٍرينبَشـــ
ــٌوٍريٍلى    ــَدٌك مشـ ــر ًىـ ــا، وَىـ ــةًٌا دَعنًكبًٌـ مًبـ
ــٍذا    ــيًنا بىدٌيــــ ــًةا دَشــــ ــا بقَبلــــ زٌوًيخًــــ
ــًنا   ــًةا بِلًشـ ــًةا عٌيرًًقيـ ــُوٌجٌيةًٌا َاٌةًرًنيـ َوبسـ

( 13مري افريم سورييا )دزوخيا دنوفقا ددورةا 
ˇديولفنا لشنا سورييا مبٌةا دعنكٌبا

 

ــٌورًيًيا، وبًــٌةًرُى فٌيشــٍلى ِقريًــا ًيلُوًفــا )      س
َيعقـــُوَ َيوِســـً َبىـــًنم( ِاَجـــرةًٌا دَقدٌيًشـــا 

ــنً   ــليًخا َوبِلًشـ ــُول شـ ــٌورًيًيا، وًاف َفولـ ا سـ
ــُون مًطيبٍْـــا ِةشـــبُوخًةا د)   ًىـــَدٌك زٍمّلّىـ
ــَةر     ــٌورًييًةا ، وبً ــةًٌا س ــن قنٌي ــٌوَيى ( ِم ًىٍليل
ــٌون    ــقُوًفا َاٌبــ ــُورًا ًاِفســ ــى ٌكــ ــُى قٍراٍلــ ِمنًــ
ــا     ــّد ؤًخخًــ ــٌو( َخــ ــرٍبيل عٌيســ ــرًا ) َشــ مَيقــ
ِاَوجًنليًٌــــا ِمــــن كــــةًٌبًٌا َقدٌيشًــــا بِلشًــــًنا     

ٍلى ًاٌبـــٌون مَيقـــرًا ســـٌورًيًيا،وًىَدٌك مـــٌوقرٌب
ــا ِكرًيـــا      ــّد َمملًلـ ــٌو( َخـ ــل َجلـ ) َعًمانٌوٍايـ
خمـــــٌوِةةٍلى جًبـــــٍوى َعـــــل ًاَننًقيـــــٌوةًٌا    
دَملفـــٌوةًٌا دِلًشـــًنا ســـٌورًيًيا َومعـــٌوحبٍلى  
ــا   ــةًٌا مًللًفًنـــــ ــٌوةًٌا َربـــــ وبقٌوَبلًطيٌبـــــ
ــًنا     ــّد َدشـ ــد َخـ ــو ( بَيـ ــؤام ًيكـ ددٌورًةا ) عـ

 دقًلـــــدًا دِدرعًــــــا ، وبًــــــٌةًرى قٍراًلــــــىُ 
ًمخــــــُورًةا ) َفــــــروٌين ِشــــــمعُون ( خــــــدًٌا 
ــرًةا    ــم ) دَعـــ ــفٌيرًةا بِشـــ ــٌوخًةا َشـــ مشـــ
لَدشـــــًةا دنٌينـــــٍوا( مٌوبِســـــمًلُى لِلبٍْـــــا 
ِدمًطيٌبــــٍـْا وِكنشًـــا، وًاف ىًـــَدٌك قٍراًلــــُى    
ــا    ــٌو ( َمملًلــــ ــا َرفــــ ــًةا ) َزرٌيفًــــ ًيلُوفــــ
دًيلُوفٍْـــــا َنفٌيقٍْـــــا ، وبًـــــٌةًرُى فٌيشــــــٍلى    

ا ددًوًذةًٌا قـــدٌيم جلٌيًخـــا ؤٌوذًيـــةًٌا وًشـــكلٍْ
وًىشًــــيًةا ِمــــن اٌويًبًٌــــا وَمفرًينــــٌوةًٌا )    
ــد ًاــاِرن و نــٌور عــؤًام ( ،َوخَبــرةًٌا      َاحَم
ــىْدًوةًٌا     ــنٍْا وَسـ ــا  َدشـ ٌٍٍيـ ــلّىُون مفٌو فٌيشـ
داٌيًقـــرًا َعـــل ًيلُوفٍْـــا َقـــدًميٍْا وًيلُوفٍْـــا     
ــُون   ــا مؤٌوٍللّىــــــ ــا ، َوخبٌوًةمًــــــ َنفٌيقٍْــــــ

ــ   ــُوةًٌا ًمًرًنًيـــ ٍـْا ؤلـــ ــ ــٌون مًطيٌبــــ ًةا ) َاٌبـــ
ــرًا    ــِاً دٌكٌي ــًنا ســٌورًيًيا، وًف دَبشــَمًيا ( بِلشً
ــن )   ــٌةًخا ِمـــ ــٌوٍرًلُى مِلـــ دًادٌي دٌورًةا مشـــ

(  2017/ ايًٌـــــر/ 24ولَىـــــل   _/ نٌيًســـــن 24
( ًيلُوًفــــا 33واٌيّىــــوًا ِمنًينًــــا دًيلُوفٍْــــا ) 

ــاِلم     ــًرا) سً ــٌون مَيق ــى َاٌب ــًةا، واٌيٍل وًيلُوف
يـــــه دُوًذةًٌا ، َعَطـــــالًلى( مَىـــــدًيًنا دكَل

ــٌو(    ــل َجلـــ ــرًا ) َعًمانٌوٍايـــ ــٌون مَيقـــ وَاٌبـــ
ًخيـــــُورًا َعـــــل ًادٌي دٌورًةا َدةًلَةِعســـــٍذا) 

ــ  ، ــُو (   13يـــ ــؤًام ًيكـــ ــًنا ) ِعـــ ( َومَشمًشـــ
ــلّىُون   ــا ددُورًةا ، فٌيشــــ ــوًا َملًفنًــــ اٌيّىــــ
ــٍذا   ـًْىةًٌا مَيقـ ــا َابًٌــــ ًًدًا زٌوًيًخـ ٍـْا  ــ مًطيٌبــ

قًلـــا دِلًشـــًنا وِكنًشـــا َرًبـــا ِمـــن ًيؤُوفٍْـــا خَب
وَمــردٌوةًٌا وٍذًشـــٍنا دشٌوٌةًاسٍْـــا وَممـــٌةًلنٍْا  
ــّد    ــدٌيًنًيا وَخــ ــًيا مــ ــًيةًٌا َدكنٌوشــ دمَطْكســ
ِمنًينًــــــا دَملًفنٍْــــــا دِلشًــــــًنا ســــــًورًيًيا    

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لٌومًدًٌا  ؟... رًما مبًَةو
؟  و) ًداِعش(  برُوكِسل(د)
    

 

 يسكسر ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

ا ًبـَةر  ـذمٍٍْـ ـِفنٍْا ، ـلًفا ِشَا ِبش ٍخيٍلا ) َكبٌيًرا ( ِمن
ـــِف ــّاًبـــَةر وٍنا ذٍُّخـــّاوا ـرمٍْـ ــَد   . ٍناذٍُّخـ  وَىـــر ًىـ

ــٌوٍررٍل  ــٌواً ا مشـ ــدٍّ  خَبًريـ ــٌوً ٍيا َخـ ــدًًٌا دذـ  لٌوًمـ
ــًر  ــًةا دَبمدٌي دعٌيـ ــل(نٍّـ ــ  ا  )برٌوكِسـ ــدًٌا ددًخـ خـ

 َاشعٌيةً نًًيـٍْةً ا،رًاا مًلـٍْة ًوَان دًعشر يةً ا لَعَمن و
ــ مشــٌورٌيًلًىــَد   و محلــة  )  رًااُ  َمَســًًةا دعًم

 شــًةا دنٌينــو ا ُخذٌيٌبــــٍا دَد دًمـــٍْة ًواً ا (راإلعمــا
َََكسًيــــٍْةً ا اً ا وٍعـــدًاا بر ًشـــنٌو َوبعٌوٌدًرًنـــا دم

ــًٍْىَةند ــٍا دفٌيــدلىٍُّون  ، مَيًــٍذا َابًٌـ ــَرن ٍننًينٍْ واك ٌي
 اٌيٍلـــ َممرًعًنـــا وومبـــٌوِلرلٌب بـــٌوًلًرا خَبًشـــا 

ًفيشـــٌوُ، ، ًلـــا كٌيـــدعٍُّ     .. َبًـــُور ا كـــل َيوًمـــا
كٌيــَدعٍُّ ؟ ُ، ًلــا ٌوُ، ًلــا كٌيــَدعٍُّ  ... َفلَــَدعــرٌو

رىٌيبًًٌيا  اٌيَمن بةًىو ا خٌورًَرن ِمن ٍرنًيا د) ًداِعش(و
؟ وًاكً ـــا بَدشـــًةا  رًاا دًمــــٍْة ًوَانوِبنًيًنـــا وعًمـــ

ــا    ــٌوُ، داًىوًي ََلب ــُوَ ب ــو ا وادي ا بَشــيًن  دنٌين
رًاا وِبنًًيـا  عًمو  ٍؤلومًبَةر خٌورًًرا مدٌينًٍّةا دًم

ًًًرا !!ودًعــ !ٌوًلــا َلل ٍّ فٌيشــٍل    رًاا بــاٌي وِاديــٌو
ًـًةا َالٌيـًًاا   ٌواً ا ًانٌب اًلـة  ِشـنٍْا مَلرخً  لًةوًاٌب

زدٌيًعـا ِمـن   ا ًيىًٍّوا َعَمن ذـٌورً ِمن  َاا َرن َاؤًلًيا واٌي
لًةا دَدشًةا ٍيا بًدولًةا ِاذًلمًيًةا، ونًفًانٌب  ىٌيبًٌ

ــُوَ دنٌينو ا، ــد 2014/ 6/8يـــ ــن ٌورِب ٍل  مبـــ َعَمـــ
ًًًيا ــٌي ــ مشـ ــا بعُوًلًنـ ــدَاك رٌوا َرًبـ وًادٌي   ُ،، وبـ

َشــنًٍّةا داًلــة  َلكمٌيــرٌواً ا دنِفًلــُ  بر ًشــا د ًنشٍٍْــا  
ــٍذا، ــوىٌوىــِةَومة َبرٌي ــا   لىٍُّون بًى ــا  كُوًم َيوًم

 ُ،شعٌيَةن، ِاًلا َىـر َاُخـٌ  ًفيشـوٌ   َذَبب ددَشلعٌب َا
دًاٍاا ِمـن  ِاَلن ًولٌيةً ا بشـًريًا د  ُ دٌيًل ُ،ِكمَىيِمنٌو

ــا  دَاا َرن  ــل ( ًجًوٍيـ ــن ) برُوكِسـ ــا ِمـ ــا !ًلـ ــن  ِاًلـ ِمـ
ِان جَببٍٍْـا َاو  وٍ ًشـٍنا دٍعـدًاا و   ِمشَةاًلنٍْا ذـٌوً ٍيا، 

ًًًيـــا    ٍو ،ٍعـــدًاا اًىـــوٌيَلن َخـــدٍّ ٍؤٌبًيًنـــا فُولٌيٌَي
ــدًٌا وذيًًٌســـ ــرٌيًرا  ًٌـ ــًةا ًيا َشـ ــُوعًةا مٌودَرشـ ًفسـ

ًاًواً ا وِلَـــٍذا، وًىًنـــا ل ٌوًمـــدًٌا  لشـــًريًةا دَعســـ
وًاف اٌيٍلـ  َذـٌبَرن    ،ا ٌيدٌيًعا َبيًنـة  ذـٌوً يٍ  فٌيشٍل  

ــا   ــدًع خًرًي ــٌيمًةارًاا ل ــة   وَشــينًيًةا، َبس اٍخي
ًًَنا َيــ  ــ   (حكــذ  ا ــب )  ةً ًياشــٌول  َدذــٌوً ٍيا وَب
 َاًلًىـــــا ددًرٍعـــــا َاا ًرن وًمرًيـــــا   !! )َبلًـــــٌوٌد(

فًةا ، وًلا لشـيً شًلًما بَشيًنا َو )ٍبية َنىذٌين( وًدَعر
 . وفٌوشٌون بَشيًنا دَىيًيٌوَان ...

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا  ًن
ًٍا . بٌب  وًاِفن منٌوا  نٌي

ًًا لًعًلذ َىٌبٍل  ًمرًيا ونٌوىرٌو    نَي
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍل .

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

رًكـــا َاٌبـــٌون  َفَريًٌنِفًٍلـــ  بٌوٌبـــةً نٌوٍاى  
ــا  ــدٍّ   مَعليً ــكُو( َخ ــل لــوٌي  ذً ــري رُوفً ٍاي ) مً

اًلـة  (  ،3عَبـرًاا د)  بفٌورًذـا ددك ًـرًا  بٌوًيًنا 
ًًيٍٍْا  (ُنكبـــةلـــةٌونًبا ) ِشـــنٍٍْا دذـــٌوً ٍيا مشـــٌي

، وًادًا ًما دّاٍاٍلـ   دًمـٍْة ًوا ًا دَدشًةا دنٌينو ا
 جبًو ى : 

 ًلُ  َفَريًٌركـــــــٌوا ًا َكلًديـــــــًةاامُوخـــــــو 
ًِ لَةوَخرًاا شيٌواً ُى َوشٌجٌيشٌواً ُى َعمٌيًًةا ب

وِبنًينٍْـا َاخـًةيٍٍْا    ،لٌية ًا لعًمرًاا دًبةٍْادَعَم
ــذٌيٍبا ــًيةًٌا ُخ ــدًعرًاا دِاِششٍْ ــًلُ  ،، وَم  دفٌيش

 لةونبا( شْنا 3) بدٌكرا د بوينا دفطريركوٌةا كلديةا
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ــادلــَعرَللــٌوا ًا    مًلة ًوَايــ ٍْ ًعرًاا دًجلُويٍْ
ــدٍَّ   ًَ ــا دفٌيشــلىٍُّون خبــٌوًررًا ًانــٌب م َخــدٍّ كمً

ــن  ــذٍخا ِم ــَي ــا . دًاِعــش(ا ًا د)دًٌايٍْ وَىــر رىٌيبًٌيً
ــَد ًًيــــةً ٌوُ، ب ٌ بــــاًمرىًــ ــٌوا ًا ًاَنن  اَيًٌيفــ

ًًيٍٍْا ِل دُوعــًةا َد لفًيشــًةا بــَامٌينٌوا ًا  مشــٌي
ــردٌوا ًا وٍرنيًــا   ــًكًنا ًاٌدٌي َم ًَنًــا ِخش د  وَعم

ــش( ــْـٍا وًكــــــــذُوزًوا ًا   )دًاِعــــــ ، وَمملٍلـــــــ
َاويًـةً ا،و  ىًـٍدا  د ًوا ًا دكٌوًاشٍْـا ب ِمن َخـ خفٌي

ًَنٌوا ًا    ف ــٌول ــة  ش ــًةا َبينً ــُ  نفٌيل ــة ًا دٌيًل نٌي
َمن دكذ  لٌبلفٌوا  ددَشًعٌيرًًليًةا وِالٍليًما ،

بعبًٌـدًٌا  خٌوشًبنٍٍْا وِمنـدًينٍٍْا  ًخٍررَلي ، وًانٌب 

 لَدعة ٌيــٌد  زدُوعــة ًادرجًٌشــًةا عَليــ  خــدًٌا 
( دٌيمُوٌجًرفً يًةا  حـٍاُوٌجًرًثيًةا )دَىًييٌوَاي  

ــًة ــًةاوًاودٌيةً ًني ــا  ا واٌومةً ًني ــَد   اٌينً ، وىً
برجًٌشًةا داٌية ٌوَاي  وًخَيي  اٌيًلُ  فٌيشـًةا  

ًَــا َربًــا   ًِن وَىــر ًىــَد     (خبَــركبر) ب
ًَلبًــا َفَريًٌركــٌوا ًا ِمــن كَليــ   ًًرًا ك بــاٌي

، وَخًـٌوا ًا وَشـرٌيرٌوا ًا   دَا عًية ًا جًًوًنًيـٍْة ًا
ــا  ــٍْة ًا داىًويً ــكٌينٍٍْا دًانــٌب ِفنًيـ باٌيَديــ   دَش

ــو  َاشــــًررًا وفسًــــًًةا وَخةٌيــــةٌوا ًا   جبًــ
ًٍْوا ًا ) ، وًرخٌوًلــــا َدعة ٌيَةيــــ  ِمــــن خلٌيــــ
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 شًلًما عَليكُون ...

ا ًبـَةر  ـذمٍٍْـ ـِفنٍْا ، ـلًفا ِشَا ِبش ٍخيٍلا ) َكبٌيًرا ( ِمن
ـــِف ــّاًبـــَةر وٍنا ذٍُّخـــّاوا ـرمٍْـ ــَد   . ٍناذٍُّخـ  وَىـــر ًىـ

ــٌوٍررٍل  ــٌواً ا مشـ ــدٍّ  خَبًريـ ــٌوً ٍيا َخـ ــدًًٌا دذـ  لٌوًمـ
ــًر  ــًةا دَبمدٌي دعٌيـ ــل(نٍّـ ــ  ا  )برٌوكِسـ ــدًٌا ددًخـ خـ

 َاشعٌيةً نًًيـٍْةً ا،رًاا مًلـٍْة ًوَان دًعشر يةً ا لَعَمن و
ــ مشــٌورٌيًلًىــَد   و محلــة  )  رًااُ  َمَســًًةا دعًم

 شــًةا دنٌينــو ا ُخذٌيٌبــــٍا دَد دًمـــٍْة ًواً ا (راإلعمــا
َََكسًيــــٍْةً ا اً ا وٍعـــدًاا بر ًشـــنٌو َوبعٌوٌدًرًنـــا دم

ــًٍْىَةند ــٍا دفٌيــدلىٍُّون  ، مَيًــٍذا َابًٌـ ــَرن ٍننًينٍْ واك ٌي
 اٌيٍلـــ َممرًعًنـــا وومبـــٌوِلرلٌب بـــٌوًلًرا خَبًشـــا 

ًفيشـــٌوُ، ، ًلـــا كٌيـــدعٍُّ     .. َبًـــُور ا كـــل َيوًمـــا
كٌيــَدعٍُّ ؟ ُ، ًلــا ٌوُ، ًلــا كٌيــَدعٍُّ  ... َفلَــَدعــرٌو

رىٌيبًًٌيا  اٌيَمن بةًىو ا خٌورًَرن ِمن ٍرنًيا د) ًداِعش(و
؟ وًاكً ـــا بَدشـــًةا  رًاا دًمــــٍْة ًوَانوِبنًيًنـــا وعًمـــ

ــا    ــٌوُ، داًىوًي ََلب ــُوَ ب ــو ا وادي ا بَشــيًن  دنٌين
رًاا وِبنًًيـا  عًمو  ٍؤلومًبَةر خٌورًًرا مدٌينًٍّةا دًم

ًًًرا !!ودًعــ !ٌوًلــا َلل ٍّ فٌيشــٍل    رًاا بــاٌي وِاديــٌو
ًـًةا َالٌيـًًاا   ٌواً ا ًانٌب اًلـة  ِشـنٍْا مَلرخً  لًةوًاٌب

زدٌيًعـا ِمـن   ا ًيىًٍّوا َعَمن ذـٌورً ِمن  َاا َرن َاؤًلًيا واٌي
لًةا دَدشًةا ٍيا بًدولًةا ِاذًلمًيًةا، ونًفًانٌب  ىٌيبًٌ

ــُوَ دنٌينو ا، ــد 2014/ 6/8يـــ ــن ٌورِب ٍل  مبـــ َعَمـــ
ًًًيا ــٌي ــ مشـ ــا بعُوًلًنـ ــدَاك رٌوا َرًبـ وًادٌي   ُ،، وبـ

َشــنًٍّةا داًلــة  َلكمٌيــرٌواً ا دنِفًلــُ  بر ًشــا د ًنشٍٍْــا  
ــٍذا، ــوىٌوىــِةَومة َبرٌي ــا   لىٍُّون بًى ــا  كُوًم َيوًم

 ُ،شعٌيَةن، ِاًلا َىـر َاُخـٌ  ًفيشـوٌ   َذَبب ددَشلعٌب َا
دًاٍاا ِمـن  ِاَلن ًولٌيةً ا بشـًريًا د  ُ دٌيًل ُ،ِكمَىيِمنٌو

ــا  دَاا َرن  ــل ( ًجًوٍيـ ــن ) برُوكِسـ ــا ِمـ ــا !ًلـ ــن  ِاًلـ ِمـ
ِان جَببٍٍْـا َاو  وٍ ًشـٍنا دٍعـدًاا و   ِمشَةاًلنٍْا ذـٌوً ٍيا، 

ًًًيـــا    ٍو ،ٍعـــدًاا اًىـــوٌيَلن َخـــدٍّ ٍؤٌبًيًنـــا فُولٌيٌَي
ــدًٌا وذيًًٌســـ ــرٌيًرا  ًٌـ ــًةا ًيا َشـ ــُوعًةا مٌودَرشـ ًفسـ

ًاًواً ا وِلَـــٍذا، وًىًنـــا ل ٌوًمـــدًٌا  لشـــًريًةا دَعســـ
وًاف اٌيٍلـ  َذـٌبَرن    ،ا ٌيدٌيًعا َبيًنـة  ذـٌوً يٍ  فٌيشٍل  

ــا   ــدًع خًرًي ــٌيمًةارًاا ل ــة   وَشــينًيًةا، َبس اٍخي
ًًَنا َيــ  ــ   (حكــذ  ا ــب )  ةً ًياشــٌول  َدذــٌوً ٍيا وَب
 َاًلًىـــــا ددًرٍعـــــا َاا ًرن وًمرًيـــــا   !! )َبلًـــــٌوٌد(

فًةا ، وًلا لشـيً شًلًما بَشيًنا َو )ٍبية َنىذٌين( وًدَعر
 . وفٌوشٌون بَشيًنا دَىيًيٌوَان ...

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا  ًن
ًٍا . بٌب  وًاِفن منٌوا  نٌي

ًًا لًعًلذ َىٌبٍل  ًمرًيا ونٌوىرٌو    نَي
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍل .

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ًًا رٌبٌيًعًيا ،  4بدكً رًا  ) َزٌبًنا )  رذَف( لنٌوًف
 2013ذٌوًرًيا ( جبًو مٌدٌينًٍّةا دَعنًكبًٌا  َشنًٍّةا 

ًنا ) ر َزٌبا  ذٌيعة ًا دًذيُومٌوا ًا دذَفَمًربًٌ
بًىن فٌورًذا ا وَبذك ًية ًا ذٌوًرًيا ( َاىنًٍْيةً 

ِجلُوًنًيا وَعذ ذٌوًكَييٍْن بٌَوًورًا ديُوًدًعا  
ٍَا ًلَلن جبًو ًانٌب جَمٍلـْـٍا وذَفذ َزٌبٍنا  ودَمم

(( دٌكرا رٌبيعيا لنوفقا سفر زٌبنا )) سوريا ˇ
 

ًًًلا ِعلًيا  َلدٍّا وِخ و ٍْا وبًَرُخوًلٍلـٍْ َ ًةا ب
ذٌورًييًةا ًطلُومٍٍْا د) دًاِعش ( ِمَل اٌومَةن  

، ذٌوًرًياَعَمن يه بَنبٍْ كلٍَََََََََََََََمية ًا وَدعر ا  دًلا
ََيٌبٌوا ًا  وبىًن فٌورًذا  َمًرٌبٌوُ، لٌوَبل

دمشٌوِافَليه َربة ًا لكَليه ًكة ُوبٍٍْا 
ِان  ( ذٌوًرًياًةا جبًو ذَفر َزٌبًنا د)بًٌَبكة يٍْ

وكل ًيا َاو لٌوردًًٌيا َاو َعرًبًيا، بِلًشًنا ذٌورًي
يُونٌوَان ذٌورًييًةا بكل ًطٌبًةا َشنًٍّةا وِجل

ًَا وطٌوًورًا   ..وشٌووًش

                                                                            
         ذٌيعًةا دًذيُومٌوا ًا 

 

نمٍي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لٌومًدًٌا  ؟... رًما مبًَةو
؟  و) ًداِعش(  برُوكِسل(د)
    

 

 يسكسر ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

ا ًبـَةر  ـذمٍٍْـ ـِفنٍْا ، ـلًفا ِشَا ِبش ٍخيٍلا ) َكبٌيًرا ( ِمن
ـــِف ــّاًبـــَةر وٍنا ذٍُّخـــّاوا ـرمٍْـ ــَد   . ٍناذٍُّخـ  وَىـــر ًىـ

ــٌوٍررٍل  ــٌواً ا مشـ ــدٍّ  خَبًريـ ــٌوً ٍيا َخـ ــدًًٌا دذـ  لٌوًمـ
ــًر  ــًةا دَبمدٌي دعٌيـ ــل(نٍّـ ــ  ا  )برٌوكِسـ ــدًٌا ددًخـ خـ

 َاشعٌيةً نًًيـٍْةً ا،رًاا مًلـٍْة ًوَان دًعشر يةً ا لَعَمن و
ــ مشــٌورٌيًلًىــَد   و محلــة  )  رًااُ  َمَســًًةا دعًم

 شــًةا دنٌينــو ا ُخذٌيٌبــــٍا دَد دًمـــٍْة ًواً ا (راإلعمــا
َََكسًيــــٍْةً ا اً ا وٍعـــدًاا بر ًشـــنٌو َوبعٌوٌدًرًنـــا دم

ــًٍْىَةند ــٍا دفٌيــدلىٍُّون  ، مَيًــٍذا َابًٌـ ــَرن ٍننًينٍْ واك ٌي
 اٌيٍلـــ َممرًعًنـــا وومبـــٌوِلرلٌب بـــٌوًلًرا خَبًشـــا 

ًفيشـــٌوُ، ، ًلـــا كٌيـــدعٍُّ     .. َبًـــُور ا كـــل َيوًمـــا
كٌيــَدعٍُّ ؟ ُ، ًلــا ٌوُ، ًلــا كٌيــَدعٍُّ  ... َفلَــَدعــرٌو

رىٌيبًًٌيا  اٌيَمن بةًىو ا خٌورًَرن ِمن ٍرنًيا د) ًداِعش(و
؟ وًاكً ـــا بَدشـــًةا  رًاا دًمــــٍْة ًوَانوِبنًيًنـــا وعًمـــ

ــا    ــٌوُ، داًىوًي ََلب ــُوَ ب ــو ا وادي ا بَشــيًن  دنٌين
رًاا وِبنًًيـا  عًمو  ٍؤلومًبَةر خٌورًًرا مدٌينًٍّةا دًم

ًًًرا !!ودًعــ !ٌوًلــا َلل ٍّ فٌيشــٍل    رًاا بــاٌي وِاديــٌو
ًـًةا َالٌيـًًاا   ٌواً ا ًانٌب اًلـة  ِشـنٍْا مَلرخً  لًةوًاٌب

زدٌيًعـا ِمـن   ا ًيىًٍّوا َعَمن ذـٌورً ِمن  َاا َرن َاؤًلًيا واٌي
لًةا دَدشًةا ٍيا بًدولًةا ِاذًلمًيًةا، ونًفًانٌب  ىٌيبًٌ

ــُوَ دنٌينو ا، ــد 2014/ 6/8يـــ ــن ٌورِب ٍل  مبـــ َعَمـــ
ًًًيا ــٌي ــ مشـ ــا بعُوًلًنـ ــدَاك رٌوا َرًبـ وًادٌي   ُ،، وبـ

َشــنًٍّةا داًلــة  َلكمٌيــرٌواً ا دنِفًلــُ  بر ًشــا د ًنشٍٍْــا  
ــٍذا، ــوىٌوىــِةَومة َبرٌي ــا   لىٍُّون بًى ــا  كُوًم َيوًم

 ُ،شعٌيَةن، ِاًلا َىـر َاُخـٌ  ًفيشـوٌ   َذَبب ددَشلعٌب َا
دًاٍاا ِمـن  ِاَلن ًولٌيةً ا بشـًريًا د  ُ دٌيًل ُ،ِكمَىيِمنٌو

ــا  دَاا َرن  ــل ( ًجًوٍيـ ــن ) برُوكِسـ ــا ِمـ ــا !ًلـ ــن  ِاًلـ ِمـ
ِان جَببٍٍْـا َاو  وٍ ًشـٍنا دٍعـدًاا و   ِمشَةاًلنٍْا ذـٌوً ٍيا، 

ًًًيـــا    ٍو ،ٍعـــدًاا اًىـــوٌيَلن َخـــدٍّ ٍؤٌبًيًنـــا فُولٌيٌَي
ــدًٌا وذيًًٌســـ ــرٌيًرا  ًٌـ ــًةا ًيا َشـ ــُوعًةا مٌودَرشـ ًفسـ

ًاًواً ا وِلَـــٍذا، وًىًنـــا ل ٌوًمـــدًٌا  لشـــًريًةا دَعســـ
وًاف اٌيٍلـ  َذـٌبَرن    ،ا ٌيدٌيًعا َبيًنـة  ذـٌوً يٍ  فٌيشٍل  

ــا   ــدًع خًرًي ــٌيمًةارًاا ل ــة   وَشــينًيًةا، َبس اٍخي
ًًَنا َيــ  ــ   (حكــذ  ا ــب )  ةً ًياشــٌول  َدذــٌوً ٍيا وَب
 َاًلًىـــــا ددًرٍعـــــا َاا ًرن وًمرًيـــــا   !! )َبلًـــــٌوٌد(

فًةا ، وًلا لشـيً شًلًما بَشيًنا َو )ٍبية َنىذٌين( وًدَعر
 . وفٌوشٌون بَشيًنا دَىيًيٌوَان ...

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا  ًن
ًٍا . بٌب  وًاِفن منٌوا  نٌي

ًًا لًعًلذ َىٌبٍل  ًمرًيا ونٌوىرٌو    نَي
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍل .

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ًًا رٌبٌيًعًيا ،  4بدكً رًا  ) َزٌبًنا )  رذَف( لنٌوًف
 2013ذٌوًرًيا ( جبًو مٌدٌينًٍّةا دَعنًكبًٌا  َشنًٍّةا 

ًنا ) ر َزٌبا  ذٌيعة ًا دًذيُومٌوا ًا دذَفَمًربًٌ
بًىن فٌورًذا ا وَبذك ًية ًا ذٌوًرًيا ( َاىنًٍْيةً 

ِجلُوًنًيا وَعذ ذٌوًكَييٍْن بٌَوًورًا ديُوًدًعا  
ٍَا ًلَلن جبًو ًانٌب جَمٍلـْـٍا وذَفذ َزٌبٍنا  ودَمم

(( دٌكرا رٌبيعيا لنوفقا سفر زٌبنا )) سوريا ˇ
 

ًًًلا ِعلًيا  َلدٍّا وِخ و ٍْا وبًَرُخوًلٍلـٍْ َ ًةا ب
ذٌورًييًةا ًطلُومٍٍْا د) دًاِعش ( ِمَل اٌومَةن  

، ذٌوًرًياَعَمن يه بَنبٍْ كلٍَََََََََََََََمية ًا وَدعر ا  دًلا
ََيٌبٌوا ًا  وبىًن فٌورًذا  َمًرٌبٌوُ، لٌوَبل

دمشٌوِافَليه َربة ًا لكَليه ًكة ُوبٍٍْا 
ِان  ( ذٌوًرًياًةا جبًو ذَفر َزٌبًنا د)بًٌَبكة يٍْ

وكل ًيا َاو لٌوردًًٌيا َاو َعرًبًيا، بِلًشًنا ذٌورًي
يُونٌوَان ذٌورًييًةا بكل ًطٌبًةا َشنًٍّةا وِجل

ًَا وطٌوًورًا   ..وشٌووًش

                                                                            
         ذٌيعًةا دًذيُومٌوا ًا 

 

نمٍي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لٌومًدًٌا  ؟... رًما مبًَةو
؟  و) ًداِعش(  برُوكِسل(د)
    

 

 يسكسر ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

ا ًبـَةر  ـذمٍٍْـ ـِفنٍْا ، ـلًفا ِشَا ِبش ٍخيٍلا ) َكبٌيًرا ( ِمن
ـــِف ــّاًبـــَةر وٍنا ذٍُّخـــّاوا ـرمٍْـ ــَد   . ٍناذٍُّخـ  وَىـــر ًىـ

ــٌوٍررٍل  ــٌواً ا مشـ ــدٍّ  خَبًريـ ــٌوً ٍيا َخـ ــدًًٌا دذـ  لٌوًمـ
ــًر  ــًةا دَبمدٌي دعٌيـ ــل(نٍّـ ــ  ا  )برٌوكِسـ ــدًٌا ددًخـ خـ

 َاشعٌيةً نًًيـٍْةً ا،رًاا مًلـٍْة ًوَان دًعشر يةً ا لَعَمن و
ــ مشــٌورٌيًلًىــَد   و محلــة  )  رًااُ  َمَســًًةا دعًم

 شــًةا دنٌينــو ا ُخذٌيٌبــــٍا دَد دًمـــٍْة ًواً ا (راإلعمــا
َََكسًيــــٍْةً ا اً ا وٍعـــدًاا بر ًشـــنٌو َوبعٌوٌدًرًنـــا دم

ــًٍْىَةند ــٍا دفٌيــدلىٍُّون  ، مَيًــٍذا َابًٌـ ــَرن ٍننًينٍْ واك ٌي
 اٌيٍلـــ َممرًعًنـــا وومبـــٌوِلرلٌب بـــٌوًلًرا خَبًشـــا 

ًفيشـــٌوُ، ، ًلـــا كٌيـــدعٍُّ     .. َبًـــُور ا كـــل َيوًمـــا
كٌيــَدعٍُّ ؟ ُ، ًلــا ٌوُ، ًلــا كٌيــَدعٍُّ  ... َفلَــَدعــرٌو

رىٌيبًًٌيا  اٌيَمن بةًىو ا خٌورًَرن ِمن ٍرنًيا د) ًداِعش(و
؟ وًاكً ـــا بَدشـــًةا  رًاا دًمــــٍْة ًوَانوِبنًيًنـــا وعًمـــ

ــا    ــٌوُ، داًىوًي ََلب ــُوَ ب ــو ا وادي ا بَشــيًن  دنٌين
رًاا وِبنًًيـا  عًمو  ٍؤلومًبَةر خٌورًًرا مدٌينًٍّةا دًم

ًًًرا !!ودًعــ !ٌوًلــا َلل ٍّ فٌيشــٍل    رًاا بــاٌي وِاديــٌو
ًـًةا َالٌيـًًاا   ٌواً ا ًانٌب اًلـة  ِشـنٍْا مَلرخً  لًةوًاٌب

زدٌيًعـا ِمـن   ا ًيىًٍّوا َعَمن ذـٌورً ِمن  َاا َرن َاؤًلًيا واٌي
لًةا دَدشًةا ٍيا بًدولًةا ِاذًلمًيًةا، ونًفًانٌب  ىٌيبًٌ

ــُوَ دنٌينو ا، ــد 2014/ 6/8يـــ ــن ٌورِب ٍل  مبـــ َعَمـــ
ًًًيا ــٌي ــ مشـ ــا بعُوًلًنـ ــدَاك رٌوا َرًبـ وًادٌي   ُ،، وبـ

َشــنًٍّةا داًلــة  َلكمٌيــرٌواً ا دنِفًلــُ  بر ًشــا د ًنشٍٍْــا  
ــٍذا، ــوىٌوىــِةَومة َبرٌي ــا   لىٍُّون بًى ــا  كُوًم َيوًم

 ُ،شعٌيَةن، ِاًلا َىـر َاُخـٌ  ًفيشـوٌ   َذَبب ددَشلعٌب َا
دًاٍاا ِمـن  ِاَلن ًولٌيةً ا بشـًريًا د  ُ دٌيًل ُ،ِكمَىيِمنٌو

ــا  دَاا َرن  ــل ( ًجًوٍيـ ــن ) برُوكِسـ ــا ِمـ ــا !ًلـ ــن  ِاًلـ ِمـ
ِان جَببٍٍْـا َاو  وٍ ًشـٍنا دٍعـدًاا و   ِمشَةاًلنٍْا ذـٌوً ٍيا، 

ًًًيـــا    ٍو ،ٍعـــدًاا اًىـــوٌيَلن َخـــدٍّ ٍؤٌبًيًنـــا فُولٌيٌَي
ــدًٌا وذيًًٌســـ ــرٌيًرا  ًٌـ ــًةا ًيا َشـ ــُوعًةا مٌودَرشـ ًفسـ

ًاًواً ا وِلَـــٍذا، وًىًنـــا ل ٌوًمـــدًٌا  لشـــًريًةا دَعســـ
وًاف اٌيٍلـ  َذـٌبَرن    ،ا ٌيدٌيًعا َبيًنـة  ذـٌوً يٍ  فٌيشٍل  

ــا   ــدًع خًرًي ــٌيمًةارًاا ل ــة   وَشــينًيًةا، َبس اٍخي
ًًَنا َيــ  ــ   (حكــذ  ا ــب )  ةً ًياشــٌول  َدذــٌوً ٍيا وَب
 َاًلًىـــــا ددًرٍعـــــا َاا ًرن وًمرًيـــــا   !! )َبلًـــــٌوٌد(

فًةا ، وًلا لشـيً شًلًما بَشيًنا َو )ٍبية َنىذٌين( وًدَعر
 . وفٌوشٌون بَشيًنا دَىيًيٌوَان ...

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا  ًن
ًٍا . بٌب  وًاِفن منٌوا  نٌي

ًًا لًعًلذ َىٌبٍل  ًمرًيا ونٌوىرٌو    نَي
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍل .

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ًًا رٌبٌيًعًيا ،  4بدكً رًا  ) َزٌبًنا )  رذَف( لنٌوًف
 2013ذٌوًرًيا ( جبًو مٌدٌينًٍّةا دَعنًكبًٌا  َشنًٍّةا 

ًنا ) ر َزٌبا  ذٌيعة ًا دًذيُومٌوا ًا دذَفَمًربًٌ
بًىن فٌورًذا ا وَبذك ًية ًا ذٌوًرًيا ( َاىنًٍْيةً 

ِجلُوًنًيا وَعذ ذٌوًكَييٍْن بٌَوًورًا ديُوًدًعا  
ٍَا ًلَلن جبًو ًانٌب جَمٍلـْـٍا وذَفذ َزٌبٍنا  ودَمم

(( دٌكرا رٌبيعيا لنوفقا سفر زٌبنا )) سوريا ˇ
 

ًًًلا ِعلًيا  َلدٍّا وِخ و ٍْا وبًَرُخوًلٍلـٍْ َ ًةا ب
ذٌورًييًةا ًطلُومٍٍْا د) دًاِعش ( ِمَل اٌومَةن  

، ذٌوًرًياَعَمن يه بَنبٍْ كلٍَََََََََََََََمية ًا وَدعر ا  دًلا
ََيٌبٌوا ًا  وبىًن فٌورًذا  َمًرٌبٌوُ، لٌوَبل

دمشٌوِافَليه َربة ًا لكَليه ًكة ُوبٍٍْا 
ِان  ( ذٌوًرًياًةا جبًو ذَفر َزٌبًنا د)بًٌَبكة يٍْ

وكل ًيا َاو لٌوردًًٌيا َاو َعرًبًيا، بِلًشًنا ذٌورًي
يُونٌوَان ذٌورًييًةا بكل ًطٌبًةا َشنًٍّةا وِجل

ًَا وطٌوًورًا   ..وشٌووًش

                                                                            
         ذٌيعًةا دًذيُومٌوا ًا 

 

نمٍي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

 وثم ماذا؟... بعد مؤتمر 
)بروكسل( و)داعش(....؟  

ˇخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللط أحملر
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:اُوَشعًنا َعَمن سٌوًرًيا
دًلا دًاِعش، َشيًنا 

ˇَوشًلًما !
 

)) برٌيــــٌك دًاٍةا َبشٍمى عَليـــكُون ....  شًلًمـــا
ˇدًمريًا َىٍليلٌوَيى (( 

ًوى دًدوٌيـــٌ  ...    اُوَشـــعًنا اُوَشـــعًنا  اُوَشـــعًنا َلـــ
مشٌيًخيٍٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا ؤروُخلّىُون مًبةًٌا 

ــعًنا!   ــًبا داُوَشـ ــُوٌ دَخٌ بَشـ ــا بيـ مبونًينٍٍْا َودَعنًكبًٌـ
َعَمن بَنيٍْ كٍلى بٌوًقرًا وِميٌن مبٌوِقرلٌي لّىُون دفٌي 

بــَاٌةرًا َاو َللــٌوةًٌا، اٌيٍلــى   )ســٌوًرًيا(ِان  مشــٌيًخًيا
قـــُوٍرا كــــا َيومًــــا  وكـــا ًشعةًٌا:ًفيَشــــُ  ، ًلــــا   َب

ّعُ  كٌي ّعُ ,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَ ّعُ  ... أزًَلـن ًلـا كٌيـ َ   
اٌيَمن بـــٌوًقًرا).واٌيّىـــوًا ... َفلَطـــُ  ًلـــا كٌيـــَ ّعُ  

وًاكًٌـا بَ شـًةا دنٌينـٍوا     بةىًٍوا خٌوًرَرن ِمن ) دًاِعـش( 
 اِعـش(! بَطلبٌوُخ دةىًوًيا دَعرَةن دًلـا )دً واديُوٌ 

وًانـٌي ِبـش ًزودًا ِمـن َةرٍةيـن     واُوَشعًنا دًلـا دًاِعـش!   
ــنٍٍْا  ــٌوذَي     ِش ٌٍْةًوَةن وق ــ ــن ًمـ ــ ًةا ِم ــًةا َالٌي مَلرخًق

اٌيّىوًا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعـا  وَاؤًلًيا وَاٌةَرن 
ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا ب ًولًةا ِاسًلًميًةا)دًاِعش(ونَفلًةا 

ــا ســٌوًرًيا،وَىر  مدنٌينــٍوا، ودَدشــًةا  بــٌورِبٍٍلى َعمً
ــ َةٌكَرخ     ــا ب ــا وَممرًعنً ــا َربً ــّ  َخشً ــَ ٌ  َد ًادًٌا  ىً

َيومًــا َمرٌيــرًا وَشــّنًةا دَةرٍةي َلكمٌيــرٌوةًٌا دنِفًلــُى 
ٍٍا،َومةٌوىـةلّىُون بـًةوًةٌبوةًٌا     بٍرًشا دأًنشٍْـا َبرٌي
َربةًٌا بىًو َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشلعٌي َةشـعٌيَةن،  

ًىًنا ِخٍوًا وَمٍدًعًنا ِاًلا َىـر َاُخـيٌن ًفيَشـ      وَقّ مٌي
ــن    ــةًٌا بشــًرًيا ددًاٍةا ِم ــن وًلٌي ــى ِاَل ــَن  دٌيٍل ِكمَىيِم
جًًوٍيــا  دَاٌةَرن ًاوٍكيــٌة ِمــن ِمشــَةاًلنٍٍْا ســٌوًذٍيا،  ِان     

وًٍلـا عَليـ     َلبٍٍْا َاو ٍع ًةا َاو َدًقًلا دَمردٌوةًٌا،
ًْلًيَةيٍْــــ   َوشــــٌبٌيَليٍْ  دمَشــــخَلفًةا دِذنَيــــ  وَة

ــا     ــا فُولٌيطٌيًقيً ــّ  ؤوٌبًينً ــةٌوةًٌا َخ ــَكخًةا واٌي ومٌوش
ــٌوةًٌا      ــ ٌوةًٌا وًاويـ ــا َدةرٌيـ ــرٌيرًا مطـ ــًيا َشـ وسيًًٌسـ

مطـــا  شـــًريًةا  َويـــ ٌيًعا وًفســـُوعًةا مٌودَرشـــًةا
ــا    ــا قرًبًٌ ٍٍا، وًىنً ــا  دَعســًقًوةًٌا وِقطــ ــٍلى ِجليً فٌيش

ــى  ــلًمنٍٍْا دٌيٍلـــ ــٌوًذيٍٍْا ومٌوشـــ ــٌة ســـ ــوًف َبيًنـــ نٍٍْا ًســـ
َوذىٌيبًٌٍيــا  وًاا اٌيٍلــى كٌوًةشٍْــا  (متشــ دينَوخلٌي ٍْا)

وِخـــًٍيٍنا بِشـــًما دًةودٌيـــةًٌا ِاســـًلًميًةا دِمطـــا     
، ِاًلا اٌيٌة أخًينًٍْوةًٌا واٌيسـُوٍذا  وعٌوٌةرًاَشلٌيطٌوةًٌا 

ٍٍٍنا ًةوٍْديًـةًٌا     كنٌوشًييٍٍْا وَمٍدٌوةًًٌنٍيا َبينًـٌةّىُون وأخـ
،دًلا َشــٌبقٌي َفــٌةًنا  يٍْةًًٌنًيةًٌاوَةشــعاٌينًــا َســجيًٌٍْاةًٌا  

ــا ددًرٍعــا َاٌةًرن   َشــٌبًطًيا دمَفروشــلّىُون،وًمرًيا َاًلىً
َاؤًلًيا ٍبيٌةَنىـٌٍين وَدعـرٌي ًانـٌي سـٌوًذٍيامًلٌةًوَةيٍْ      
ˇ...وفٌوشٌون بَشيًنا.

ˇ

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌ  
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ˇسوريا/ عقيبوٌةا: ؤخل سرجيس

فٌيشـــٍلى ِدرًيـــا وســـٌيًما مَطكًســـًنا دًولـــًةا  
ــش(      ــاٌ ) دًاِعـ ــًر  وًشـ ــو عٌيـ ــًلًميًةا ًلـ ِاسـ

ًًٍقٍيا    ســٌوذًيٍيا مشـــٌيًخيٍٍْا   سًــوًفًنا كَليــ  عٌيـــ
ــّنًةا    ــ  َشــ ــٍلى ِعَليــ ــٍْةًٌا دكِفشــ ــو ِفنًيـــ لًــ

ــٍْةًٌا )    4102 ــةًٌا جًبًٌيًــــ ــّ مٌي ةًلـــ ثالالالالال    َقـــ

(واٌينًــــا : ةَركــــًةا وشــــبٌَقًةا َاو   إختيالالالال    
ــَقلًةا    ــَ اةًٌا َاو شــ ــا وَمــ ــًةا دَمٌكسًــ ىَبلــ

 لمغالالالال   إم  إفالالالال    الالالال   دًةودٌيــــةًٌا ِاســــًلًميًةا )

ــَ ٌ    لجزيالالالالإم  إفالالالال  إستمالالالال      الالالال     ــر ىًــ (، وَىــ
ــا !!!   كَليـــ  ســـٌوًذٍيا ِامرلّىـــُون ًلـــا ًلـــا ًلـ

ــ ،    ــٌبقلّىُون ًمٌةًوَةيٍْــــ ــُون وشــــ وةروكلّىــــ
(  لحملالالالإ ا   لةجمالالالإ وبًىـــو ًشـــوًفا دَمَســـقًةا )

ــًةا    ــوؤو   وَدشـــ ــًةا دًمـــ ــرًةا مٌ ٌيّنـــ ددًعـــ
أًنشٍْــــا دنٌينــــٍوا ىًــــَ ٌ  مٍ لّىــــُون َخــــّ كًما 

ــى     ــَ ٌ  ِ ٌكٍلـ ــر ًىـ ــ  ، وَىـ ــرٌي لًبَةيٍْـ دَدعـ
ــّ مٌي     ــٌو(  َقــ ــرٍبيا عٌيســ ــا ) َشــ ــا َكىنًــ َابًٌــ
ــ ًةا   ــو ٍعـ ــ ٌيًما  ًلـ ــا َوىـ َمـــٌ ًدا  ُخرٌيبًٌـ
ــُوذًيٍيا   ــَنم  دســـــ ــري َبىـــــ ــرًا دًمـــــ دَديـــــ
ــٌةٌولٌيًقيٍٍْا  بـــــَةًِنا دًمـــــوؤو  وٌيٍلـــــى   َقـــ
مــــٌورمرًا ومٌوعليًــــا  ايٍْــــً ٍةى وكم ًٍلــــا  

ًٍبــــــةًٌٍنا )بشًــــــوًةفٌوةًٌ ــم ق ( فقالالالالالال  ل  ا َعــــ
( مشـــيًٍْخًيةًٌا  صالالال   وَخيًٍْلـــًوةًٌا وسٌيًســـًٍيةًٌا )

ــَةر دعًــــرٍةى لــــَ يرًا      ــا بَاــــًكا بًــ مٍَينٍْــ
ــ ًعرِةى    ــَةر َمـ ــا  ًبـ ــّ كًما يًومٍْـ ــّ ٌ َخـ مَقـ
ــًلًميًةا     ــًةا ِاس ــًنا دًدول ــ ًا دمَطَكسً ــن  اٌي ِم
) دًاِعـــــش(، وفٌيشـــــلّىُون مـــــٌودعرًا ِمـــــن    

ــ  ًٍبـــةًٌٍنا ِمـ يًٍْلـــًوةًٌا دؤومـــ ًا َعًمًيـــا )   ن َخق
دشـــــــٌولًطنٌوٌة  ( دَنقٌيًفـــــــا لحشالالالالالالالي  لشالالالالالالال   

ــ ٍلى    ــًبا  دفٌيــ ــا دَخ بَشــ ــًةا يًومًــ عٌيرًًقيــ
دٌيٍلــــى نفٌيًلــــا ىًــــن َديــــرًا      4102/ 00/ 41

مًبــــــةًٌا د) ٌكـــــــُ ر ِالـــــــًي (  برٌوخًقـــــــا  
ــٌة  ــا   01قٌورًباٌيــ ــن َةِنًــ ــةٍذا ِمــ كٌيلُوٍميــ

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
رٌبلى داعشموُخكد ˇ

 

ــش زً    ــَةر ِب ــن بً ــوؤو  ِم ــًةا دمً ــن دمٌ يّن ودًا ِم
ــنٍٍْا ِمـــ  ــن ِشـ ْـٍا  نَةرٍةيـ ــ ــلَطنًةا دًاٌجُوِنسٍطـ َشـ

ــرٍبيا   لجةالالال  يي ) ــا ) َشـ ( ِاٍلـــى. وأِمرٍلـــى َابًٌـ
عٌيســــٌو ( دَوكٌيلــــٌوةًٌا د) رــــرًان  فــــٍر ( : 
ــٌة     ــا بًيـ ــًنا وَكاٌيًبـ ــا وَخًشـ ــوون ف ٌيًخـ ــا ٌيـ ًاًنـ
وَدــّ  ِعــً ًنا ، ومــٌوزودٍلى َابًٌــا ) َشـــرٍبيا(     

ا اًلنـــٌي دٌوًكنٍٍْـــا  : ف ٌيًخـــا  ٌيـــٍون  بـــ ًعرةً  
ًٍيـــــًةا دًىنًــــــا    وَاٌةًذًوةًٌا مقٌودشٍْـــــا  وًد
ــّنًةا     ــ ٌٍالٌي َشـ ــٍوى  وقـ ــلٌي ًلـ ــرًا  دفٌيشـ َديـ
ــً ًنا     ــّ  ِع ــر َد ــًرا، وَى ــًنا دَدي ــا  دٍرشً وَفلٍج
ًٍيــــٍةى  لىًــــٌ  َايًكًنيــــٌوةًٌا  مجٌيــــرًا ٌيــــوون ًد
ةٌبٌيــرًةا وبٌيشــًةا ، وًادًا ِمنــ ٌي كَممـــرو     

ٌَ َدشًــــا َر ــ ــا)  ِلــ ــٌوِةةٍلى َابًٌــ بًــــا، َوِــ
ــَنم وخًــٍةى      ــري َبى ــرًا دمً ــرٍبيا( ٍرد دَدي َش
ــرًا     ــًةا دٌكًٍقـ ــرًةا وبًنيـ ــُى دًعـ ــرًا : وٌيًلـ ًسـ

ــًيًيا )  ــًردًٌا كنٌوشـ ــا  لمسالالاليإل   اتمالالال س  وجـ ( ًدًىـ
وًقٍاًمًيـــــا  ٌيًلـــــُى َعســـــقٌوةًٌا َكبٌيــــــرًةا،    
ــ    ــ  ، مٌوِق ٌيَليٍْـ ــُور لًبَةيٍْـ ــٌوزودٍلى: ُخـ ومـ

ــ  ــ  قٌوربًٌاٌيــ ــا )  01ٌة ِمَنيــ ــى َابًٌــ ٍٍاٍلــ % وُخ
ــَمٌكًةا   ــًةا وَمســـ ــُى قَفخـــ َشـــــرٍبيا( :دٌيًلـــ

ــًٍوةًٌا )  ــٌي مٌٍيـــ ــا  الالالالال     دًانـــ ( وبٌولًبلًٍـــ
َبيًنــٌة ًةودًيـــٍْةًٌا بًىــٌ  فنٌيــةًٌا ًبــَةر مًــا       
ــةًٌا     ــقةًٌا َربـ ــةًٌا عَسـ ــُى  وًلٌيـ ــى ٌيًلـ دبٍراٍلـ
ِاًلــا َاُخــيٌن ٌيّىــوًُخ  ِعــٍٍيا وةكٌيٍلــا َعــا       

ــِ ر  ــٌبرًا ، َوخـ ــو   َسـ ــرٍبيا( ًلـ ــا) َشـ ٍلى َابًٌـ
ًٍبـــةًٌٍنا وَخيًٍْلـــًوةًٌا  عٌينٍْـــا  َديـــرًا  َعـــم ق
دَضـــًكا ِمـــن سٌيًســـًٍيةًٌا دســـٌوًذٍيا و عٌينٍْـــا 
ــٌوٌة   ٍٍا دَنقٌيفــــ ــ ٍٍا دَابًٌــــ ــ ــا وَاسًــــ ؤلٌيبٍْــــ

 لكٌوًنًشا د)) ِةٌجمٍْا بًبلٌيُون(( 

ــا كت  الالالالالالالو  الالالالالالال  لي   ) ــلّىُون فلٌيخٍْـــــ ( دفٌيشـــــ
ـــٍا   ــن سٌوًذيــ ــكٌيمٍٍْا ِمـ ــا   َوسـ ًًٍقٍيا  ِمطـ ــ عٌيـ

ــًةا    ــًنا ددًولـــ ــا  مَطكًســـ ــا وفًلًشـــ قرًبًٌـــ
ــرًا     ــٍاد دٌكٌيـــ ــش( ، وَفـــ ــًلًميًةا) دًاِعـــ ِاســـ
دفٌيشــلّىُون ســـٌوًذٍيا  بعٌيــًر  ردٌيفٍْـــا  ِمـــن   
ــٌين(    ــا  )دَؤًدٌ خســـــ ــًةا دمَطكًســـــ نَفلـــــ
ِل شٍْــا َذٍبــا ، واٌيّىــوًا ِمنًينًــا  دســٌوًذٍيا     

ــ   ــن ) مٌيليُوًنـ ــش ًزودًا ِمـ ــًر   ِبـ ــو عٌيـ ا( ًلـ
َقــــّ ٌ دكبًٌشــــًةا وكٌبٌوشــــًيا  َامرٌيًكًيـــــا     

وًدىًــــــــا فٌيشــــــــلّىُون      4110بَشــــــــّنًةا 
 قٌورًباٌيٌة

 

نِو ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيا

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعَمن سٌوًرًيا:اُوَشعًنا 
دًلا دًاِعش، َشيًنا 

ˇَوشًلًما !
 

شًلًمـــا عَليـــكُون .... )) برٌيــــٌك دًاٍةا َبشٍمى 
ˇدًمريًا َىٍليلٌوَيى (( 

اُوَشـــعًنا اُوَشـــعًنا اُوَشـــعًنا َلـــ .ى دًدوٌيـــٌ  ...     
مشٌيًخيٍٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا ؤر.ُخلّىُون مًبةًٌا 
ــعًنا!َومب.نًينٍٍْا    ــًبا داُوَشـ ــُوٌ دَخٌ بَشـ ــا بيـ دَعنًكبًٌـ

مبٌوِقرلٌي بٌوًقرًا وِميٌن كٍلى بَنيٍْ َعَمن  دفٌي لّىُون
مشــٌيًخًيا )ســٌوًرًيا(ِان بــَاٌةرًا َاو َ لــٌوةًٌا، اٌيٍلــى     
َبقـــُوٍرا كــــا َيومًــــا  وكـــا ًشعةًٌا:ًفيَشــــُ  ، ًلــــا   
كٌي ّعُ ,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَ ّعُ  ... أزًَلـن ًلـا كٌيـَ ّعُ     
ن ... َفلَطـــُ  ًلـــا كٌيـــَ ّعُ  .واٌيّىـــوًا بـــٌوًقرًا)اٌيَم
بةىًٍوا خٌوًرَرن ِمن ) دًاِعـش( وًاكًٌـا بَ شـًةا دنٌينـٍوا     
واديُوٌ بَطلبٌوُخ دةىًوًيا دَعرَةن دًلـا )دًاِعـش(!   
واُوَشعًنا دًلـا دًاِعـش! وًانـٌي ِبـش ًزودًا ِمـن َةرٍةيـن       
ــٌوذَي      ٌٍْةًوَةن وق ــ ــن ًمـ ــًِةا ِم ــًةا َالٌي ــنٍٍْا َررخًق ِش

ًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعـا  وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىوًا َعَمن سٌوًذ
ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا ب ًولًةا ِاسًلًميًةا)دًاِعش(ونَفلًةا 
ــا ســٌوًرًيا،وَىر   دَدشــًةا دنٌينــٍوا، ومبــٌورِبٍَلى َعمً
ــ َةٌكَرخ ًادًٌا      ــا ب ــا وَممرًعنً ــا َربً ــّ  َخشً ــَ ٌ  َد ىً
َيومًــا َمرٌيــرًا وَشــّنًةا دَةرٍةي َلكمٌيــرٌوةًٌا دنِفًلــُى 

ا َبرٌيٍذا،َومةٌوىـةلّىُون بـًةوًةٌبوةًٌا   بٍرًشا دأًنشٍْـ 
َربةًٌا بىًو َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشلعٌي َةشـعٌيَةن،  
وَقّ مٌي ًىًنا ِخَوًا وَمَدًعًنا ِاًلا َىـر َاُخـيٌن ًفيَشـ     
ــن    ــةًٌا بشــًرًيا ددًاٍةا ِم ــن وًلٌي ــى ِاَل ــَن  دٌيٍل ِكمَىيِم

ٍيا،  ِان جًًوٍيــا  دَاٌةَرن ًاوٍكيــٌة ِمــن ِمشــَةاًلنٍٍْا ســٌوذً    
وًٍلـا عَليـ     َ بٍٍْا َاو ٍع ًةا َاو َدًقًلا دَمردٌوةًٌا،

ًْلًيَةيٍْــــ  َوشــــٌبٌيَليٍْ   دمَشــــخَلفًةا دِذنَيــــ  وَة
ــا     ــا فُولٌيطٌيًقيً ــّ  ؤ.ٌبًينً ــةٌوةًٌا َخ ــَكخًةا واٌي ومٌوش
ــٌوةًٌا      ــٌِوةًٌا وًاويـ ــا َدةرٌيـ ــرٌيرًا مطـ ــًيا َشـ وسيًًٌسـ

شـــًريًةا َويـــ ٌيًعا وًفســـُوعًةا مٌودَرشـــًةا مطـــا  
ــا     ــٍلى ِجليً ــا فٌيش ــا قرًبًٌ دَعســًقًوةًٌا وِقطــٍذا، وًىنً
ــوًفنٍٍْا    ــلًمنٍٍْا ًســـ ــٌوًذيٍٍْا ومٌوشـــ ــٌة ســـ ــى َبيًنـــ دٌيٍلـــ
ٍْا)متشــ دين( َوذىٌيبًٌٍيــا  وًاٌ اٌيٍلــى كٌوًةشٍْــا  َوخلٌي
وِخـــذًيٍنا بِشـــًما دًةودٌيـــةًٌا ِاســـًلًميًةا دِمطـــا     

ا واٌيسـُوٍذا  َشلٌيطٌوةًٌا وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًينًٍْوةًٌ
كنٌوشًييٍٍْا وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبينًـٌةّىُون وأخـٍذٍنا ًةوٍْديًـةًٌا    
اٌينًــا َســجيًٌٍْاةًٌا وَةشــعيٍْةًًٌنًيةًٌا،دًلا َشــٌبقٌي َفــٌةًنا     
ــا ددًرٍعــا َاٌةًرن   َشــٌبًطًيا دمَفر.شــلّىُون،وًمرًيا َاًلىً
َاؤًلًيا ٍبيٌةَنىـذٌين وَدعـرٌي ًانـٌي سـٌوًذٍياًرٌةًوَةيٍْ      

ٌوشٌون بَشيًنا....وف ˇ

ˇ

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

ونٌوىرٌوٌ  نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا 
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

خ سرجيسسوريا/ عقيبوٌةا: ؤال ˇ

فٌيشـــٍلى ِدرًيـــا وســـٌيًما مَطكًســـًنا دًولـــًةا  
ــش(      ــاٌ ) دًاِعـ ــًر  وًشـ ــو عٌيـ ــًلًميًةا ً ـ ِاسـ
سًــوًفًنا كَليــ  عٌيـــذًًقٍيا ســٌوذًيٍيا مشـــٌيًخيٍٍْا     

ــٍلى   ــٍْةًٌا دكِفشــ ــو ِفنًيـــ ــّنًةا  ًــ ــ  َشــ ِعَليــ
ــٍْةًٌا )    4102 ــةًٌا جًبًٌيًــــ ــّ مٌي ةًلـــ ثالالالالال    َقـــ

(واٌينًــــا : ةَركــــًةا وشــــبٌَقًةا َاو   إختيالالالال    
ــَقلًةا    ــَ اةًٌا َاو شــ ــا وَمــ ــًةا دَمٌكسًــ ىَبلــ

 لمغالالالال   إم  إفالالالال    الالالال   دًةودٌيــــةًٌا ِاســــًلًميًةا )

ــَ ٌ    لجزيالالالالإم  إفالالالال  إستمالالالال      الالالال     ــر ىًــ (، وَىــ
ــا !!!  ِامرلّىـــُون ًلـــا كَليـــ  ســـٌوًذٍيا ًلـــا ًلـ

ــ ،    ــٌبقلّىُون ًمٌةًوَةيٍْــــ ــُون وشــــ وةر.كلّىــــ
(  لحملالالالإ ا   لةجمالالالإ وبًىـــو ًشـــوًفا دَمَســـقًةا )

ــًةا    ــوؤ.   وَدشـــ ــًةا دًمـــ ــرًةا مٌ ٌيّنـــ ددًعـــ
ٍِلّىــــُون َخــــّ كًما أًنشٍْــــا  دنٌينــــٍوا ىًــــَ ٌ  م
ــى     ــَ ٌ  ِ ٌكٍلـ ــر ًىـ ــ  ، وَىـ ــرٌي لًبَةيٍْـ دَدعـ
ــّ مٌي     ــٌو(  َقــ ــرٍبيا عٌيســ ــا ) َشــ ــا َكىنًــ َابًٌــ

ــ ــ ًةا  َمـ ــو ٍعـ ــ ٌيًما  ً ـ ــا َوىـ ٌ ًدا  ُخرٌيبًٌـ
ــُوذًيٍيا   ــَنم  دســـــ ــري َبىـــــ ــرًا دًمـــــ دَديـــــ
ــٌةٌولٌيًقيٍٍْا  بـــــَةًِنا دًمـــــوؤ.  وٌيٍلـــــى   َقـــ
ًٍِلــــا   مــــٌورمرًا ومٌوعليًــــا  ايٍْــــً ٍةى وكم

ــم قًذبــــــةًٌٍنا )  ( فقالالالالالال  ل  بشًــــــوًةفٌوةًٌا َعــــ
( مشـــيًٍْخًيةًٌا  صالالال   وَخيًٍْلـــًوةًٌا وسٌيًســـذًيةًٌا )

ــ  ــا بَ ــ ــَةر دعًــــرٍةى لــــَ يرًا   مََينٍْــ ًكا بًــ
ــ ًعرِةى    ــَةر َمـ ــا  ًبـ ــّ كًما يًومٍْـ ــّ ٌ َخـ مَقـ
ــًلًميًةا     ــًةا ِاس ــًنا دًدول ــ ًا دمَطَكسً ــن  اٌي ِم
) دًاِعـــــش(، وفٌيشـــــلّىُون مـــــٌودعرًا ِمـــــن    

ــ  ن َخيًٍْلـــًوةًٌا دؤ.مـــ ًا َعًمًيـــا )   قذًبـــةًٌٍنا ِمـ
دشـــــــٌولًطنٌوٌة  ( دَنقٌيًفـــــــا لحشالالالالالالالي  لشالالالالالالال   

ــ  ــا دَخ بَشــ ــًةا يًومًــ ــ ٍلى عٌيرًًقيــ ًبا  دفٌيــ
دٌيٍلــــى نفٌيًلــــا ىًــــن َديــــرًا      4102/ 00/ 41

ُِر ِالـــــــًيس(  برٌوخًقـــــــا   مًبــــــةًٌا د) ٌكـــــــ
ــٌة  ــا   01قٌورًباٌيــ ــن َةِنًــ ــةٍذا ِمــ كٌيلُوٍميــ

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
رٌبلى داعشموُخكد ˇ

 

ــن     ــش ًزودًا ِم ــَةر ِب ــن بً ــوؤ.  ِم ــًةا دمً دمٌ يّن
ــنٍٍْا ِمـــ  ــن ِشـ ْـٍا  نَةرٍةيـ ــ ــلَطنًةا دًاٌجُوِنسٍطـ َشـ

ــا ) لجةالالال  يي ) ــرٍبيا  ( ِاٍلـــى. وأِمرٍلـــى َابًٌـ َشـ
عٌيســــٌو ( دَوكٌيلــــٌوةًٌا د) رــــرًانس فــــٍر ( : 
ــٌة     ــا بًيـ ــًنا وَكاٌيًبـ ــا وَخًشـ ــو.ن فٌِيًخـ ــا ٌيـ ًاًنـ
وَدــّ  ِعــً ًنا ، ومــٌوز.دٍلى َابًٌــا ) َشـــرٍبيا(     
: فٌِيًخـــا  ٌيـــٍون  بـــ ًعرًةا اًلنـــٌي دٌوًكنٍْـــا     
ًَيـــــًةا دًىنًــــــا    وَاٌةًذًوةًٌا مقٌودشٍٍْـــــا  وًد

ــ ٌٍ   ــٍوى  وقـ ــلٌي ً ـ ــرًا  دفٌيشـ ــّنًةا َديـ الٌي َشـ
ــً ًنا     ــّ  ِع ــر َد ــًرا، وَى ــًنا دَدي ــا  دٍرشً وَفلٍج
ًَيــــٍةى  لىًــــٌ  َايًكًنيــــٌوةًٌا  مجٌيــــرًا ٌيــــو.ن ًد
ةٌبٌيــرًةا وبٌيشــًةا ، وًادًا ِمنــ ٌي كَممـــر.     
ــا)   ــٌوِةةٍلى َابًٌــ ٌَ َدشًــــا َربًــــا، َوبــ ــ ِلــ
ــَنم وخًــٍةى      ــري َبى ــرًا دمً ــرٍبيا( ٍرد دَدي َش

ــرًةا   ــُى دًعـ ــرًا : وٌيًلـ ــرًا  ًسـ ــًةا دٌكًَقـ وبًنيـ
ــًيًيا )  ــًردًٌا كنٌوشـ ــا  لمسالالاليإل   اتمالالال س  وجـ ( ًدًىـ

وًقٍاًمًيـــــا  ٌيًلـــــُى َعســـــقٌوةًٌا َكبٌيــــــرًةا،    
ــ    ــ  ، مٌوِق ٌيَليٍْـ ــُور لًبَةيٍْـ ــٌوز.دٍلى: ُخـ ومـ

ــٌة   ــ  قٌوربًٌاٌيــ ــا )  01ِمَنيــ ــى َابًٌــ ٍَاٍلــ % وُخ
ــَمٌكًةا   ــًةا وَمســـ ــُى قَفخـــ َشـــــرٍبيا( :دٌيًلـــ

ــذًوةًٌا )  ــٌي مٌَيـــ ــا  ( الالالالال     دًانـــ وبٌولًبلًٍـــ
َبيًنــٌة ًةودًيـــٍْةًٌا بًىــٌ  فنٌيــةًٌا ًبــَةر مًــا       
ــةًٌا     ــقةًٌا َربـ ــةًٌا عَسـ ــُى  وًلٌيـ ــى ٌيًلـ دبٍراٍلـ
ِاًلــا َاُخــيٌن ٌيّىــوًُخ  ِعــذٍيا وةكٌيٍلــا َعــا       
ــو     ــرٍبيا( ً ـ ــا) َشـ ــِ رٍلى َابًٌـ ــٌبرًا ، َوخـ َسـ
َديـــرًا  َعـــم قذًبـــةًٌٍنا وَخيًٍْلـــًوةًٌا  عٌينٍْـــا 

ةًٌا دســـٌوًذٍيا و عٌينٍْـــا دَضـــًكا ِمـــن سٌيًســـذًي
ــٌوٌة   ــٍذا دَنقٌيفــــ ــٍذا دَابًٌــــ ــا وَاسًــــ ؤلٌيبٍْــــ

 لكٌوًنًشا د)) ِةٌجمٍْا بًبلٌيُون(( 

ــا كت  الالالالالالالو  الالالالالالال  لي   ) ــلّىُون فلٌيخٍْـــــ ( دفٌيشـــــ
ــا     ــذًًقٍيا  ِمطـ ـــٍا عٌيـ ــن سٌوًذيــ ــكٌيمٍٍْا ِمـ َوسـ
ــًةا    ــًنا ددًولـــ ــا  مَطكًســـ ــا وفًلًشـــ قرًبًٌـــ
ــرً    ــٍاد دٌكٌيـــ ــش( ، وَفـــ ــًلًميًةا) دًاِعـــ ا ِاســـ
دفٌيشــلّىُون ســـٌوًذٍيا  بعٌيــًر  ردٌيفٍْـــا  ِمـــن   
ــٌين(    ــا  )دَؤًدٌ خســـــ ــًةا دمَطكًســـــ نَفلـــــ
ِ  شٍْــا َذٍبــا ، واٌيّىــوًا ِمنًينًــا  دســٌوًذٍيا     
ــا(    ــن ) مٌيليُوًنـ ــش ًزودًا ِمـ ــًر   ِبـ ــو عٌيـ ً ـ
َقــــّ ٌ دكبًٌشــــًةا وكٌبٌوشــــًيا  َامرٌيًكًيـــــا     

وًدىًــــــــا فٌيشــــــــلّىُون      4110بَشــــــــّنًةا 
 قٌورًباٌيٌة

 

نِ. ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيا

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َشيًنا ... َشيًنا ... وَىر 
َشيًنا وَىل دَعرًةا 

 َشيًنيًةا !

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ˇشًلًمـــا عَليـــكُون ....  

اٌيٍلى ِمندٌي ًاَننًقًيا ِاديٌوّم َشيًنا وشًلًما 
لدَعرًةا مًلــٌْةًوَةن وِفنًيــْةًٌن 
َةشعٌيةًٌنًًيــْةًٌا،وَىرًىَدٌك،مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا 
دعَمرًةا دًمــٌْةًوةًٌا دسوًذٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا ددنٌينٍوا 

 2017/ايًٌر/ 2بيُوم ةًلٌةبَشًبا  َومشٌوٍريلّىُون
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًيــْةًٌا دأًنشًيٌوةًٌا وٍعدًةا 
بٍرًشنٌووةًٌا َابًٌىٍْا مَيقٍذا ) حُورح َجخُوًلا، ًيوًنن 
َخنٌو(، وةٌكٌيَرن مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون ومبٌوِقرلٌي 
بٌوًقًرا خَبًشا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 

اٌيٍلى َبقُوٍرا كل َيوًما  وكل )سٌوًرًيا( 
ًشعةًٌا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ ًلا كٌيَدّعُخ 
... أًزَلن ًلا كٌيَدّعُخ ... َفلَطُخ ًلا كٌيَدّعُخ؟ 
.واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن ِمن ) 
ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــٌْةًوَةن؟ وًاكًٌا 

واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا بَدشًةا دنٌينٍوا 
دَعرَةن بَشيًنا ودًلا )ًداِعش(! وعَمرًةا وِبنًًيا 
دًلا دًاِعش!ودَعرًةا باٌيًقًرا،  وِاديٌوّم فٌيشٍلى 
لًةوًةٌبٌوةًٌا ًانٌي ةًلٌة ِشنٍْا مَلرَخقًةا َالٌيؤًةا 
ِمن ًمــٌْةًوَةن وقٌوذَيني وَاٌةَرن َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن 

ٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا سٌوًذًيا شٌج
ِاسًلمًيًةا )ًداِعش(،ونَفلًةا دَدشًةا دنٌينٍوا، 
ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر ًىَدٌك خَبّد َخًشا 
َرًبا وَممرعًًنا بدَةٌكَرخ  وًادٌي َشّنًةا دةًلٌة 
َلكمٌيرٌوةًٌا دنِفًلُى بٍرًشا دأًنشٍْا 

ن بًةوًةٌبوةًٌا َربةًٌا بًىو َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُو
َيوًما أكُوًما َسَبب ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، ِاًلا َىر 
َاُخيٌن ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن ًولٌيةًٌا بشًرًيا 
ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاٌةَرن ًاوٍكيٌة ِمن ِمشَةاًلنٍْا 
 سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا دَمردٌوةًٌا،

ٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  واٌيةٌوةًٌا َخّد ًو
ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل 
َدةرٌيؤٌوةًٌا وًاويٌوةًٌا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةًٌا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنٌة سٌوًذيٍْا 

ا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا ومٌوشلًمنٍْ
بِشًما دًةودٌيةًٌا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةًٌا 
وعٌوٌةًرا، ِاًلا اٌيٌة أخًيْنًوةًٌا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةًًٌنٍيا َبيًنٌةّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةًٌا اٌيًنا 

قٌي َفٌةًنا َسجيًٌْاةًٌا وَةشعيٌْةًٌنًًيةًٌا، دًلا َشٌب
َشٌبًطًيا دمَفِرشلّىُون،وًمريًا َاًلًىا ددًرٍعا َاٌةًرن 
سٌوًرًيا )ٍبيٌةَنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا بَشيًنا 
وشًلًما مًلٌةًوَةْيه ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما 
ˇدُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... وفٌوشٌون بَشيًنا.

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا أًن
 وًاِفن منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك نَيًخا لًعًلم 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ةٍخيٌة نٌيًشا )) ِلًشَنن سٌوريًًيا 
(ِشرشًيٌوةًٌا وخٌوًدًةا ( ˇ

سيوما سورييا عنكٌبا: سوريا/ ˇ

ˇخزيرن

ˇخدبشبا

ˇ

ريياسو ˇ

ˇ

ˇ

فٌيشــًلُى مزٌوَيخــًةا ٍعــدًةا دســَبرةًٌا جًبـــو     
(لًةوًةٌبـــــــــٍـْا 2َمكنشًــــــــا ) دَعنًكبًٌــــــــا / 

ــًةا    ــن َدش ــًةا ِم ــذخًقٍنا بــَالٌيؤًةا وَخيًلن وَم
ــا   ــا دنٌوًفًقــ ــّد زٌوًيخًــ ــوِؤو َخــ ــٍوا وَمــ دنٌينــ
ددٌورًةا دًمـــــــــري َافـــــــــٍريم ســـــــــٌورًيًيا 
ــٌورًيًيا   ــًنا ســ ــل ِلشًــ ــٍذا ليٌولًفنًــ دةًلةٌَِعســ
ــُوم     ــا بيـــ ــدًةا َرمًشـــ ــا دٍعـــ ــو ًاًوًنـــ جًبـــ

ــٌيقُوم  ــًبا بســـ  2017/ ايًٌـــــر/ 29دةٍرينبَشـــ
ــٌوٍريٍلى    ــَدٌك مشـ ــر ًىـ ــا، وَىـ ــةًٌا دَعنًكبًٌـ مًبـ
ــٍذا    ــيًنا بىدٌيــــ ــًةا دَشــــ ــا بقَبلــــ زٌوًيخًــــ
ــًنا   ــًةا بِلًشـ ــًةا عٌيرًًقيـ ــُوٌجٌيةًٌا َاٌةًرًنيـ َوبسـ

( 13مري افريم سورييا )دزوخيا دنوفقا ددورةا 
ˇديولفنا لشنا سورييا مبٌةا دعنكٌبا

 

ــٌورًيًيا، وبًــٌةًرُى فٌيشــٍلى ِقريًــا ًيلُوًفــا )      س
َيعقـــُوَ َيوِســـً َبىـــًنم( ِاَجـــرةًٌا دَقدٌيًشـــا 

ــنً   ــليًخا َوبِلًشـ ــُول شـ ــٌورًيًيا، وًاف َفولـ ا سـ
ــُون مًطيبٍْـــا ِةشـــبُوخًةا د)   ًىـــَدٌك زٍمّلّىـ
ــَةر     ــٌورًييًةا ، وبً ــةًٌا س ــن قنٌي ــٌوَيى ( ِم ًىٍليل
ــٌون    ــقُوًفا َاٌبــ ــُورًا ًاِفســ ــى ٌكــ ــُى قٍراٍلــ ِمنًــ
ــا     ــّد ؤًخخًــ ــٌو( َخــ ــرٍبيل عٌيســ ــرًا ) َشــ مَيقــ
ِاَوجًنليًٌــــا ِمــــن كــــةًٌبًٌا َقدٌيشًــــا بِلشًــــًنا     

ٍلى ًاٌبـــٌون مَيقـــرًا ســـٌورًيًيا،وًىَدٌك مـــٌوقرٌب
ــا ِكرًيـــا      ــّد َمملًلـ ــٌو( َخـ ــل َجلـ ) َعًمانٌوٍايـ
خمـــــٌوِةةٍلى جًبـــــٍوى َعـــــل ًاَننًقيـــــٌوةًٌا    
دَملفـــٌوةًٌا دِلًشـــًنا ســـٌورًيًيا َومعـــٌوحبٍلى  
ــا   ــةًٌا مًللًفًنـــــ ــٌوةًٌا َربـــــ وبقٌوَبلًطيٌبـــــ
ــًنا     ــّد َدشـ ــد َخـ ــو ( بَيـ ــؤام ًيكـ ددٌورًةا ) عـ

 دقًلـــــدًا دِدرعًــــــا ، وبًــــــٌةًرى قٍراًلــــــىُ 
ًمخــــــُورًةا ) َفــــــروٌين ِشــــــمعُون ( خــــــدًٌا 
ــرًةا    ــم ) دَعـــ ــفٌيرًةا بِشـــ ــٌوخًةا َشـــ مشـــ
لَدشـــــًةا دنٌينـــــٍوا( مٌوبِســـــمًلُى لِلبٍْـــــا 
ِدمًطيٌبــــٍـْا وِكنشًـــا، وًاف ىًـــَدٌك قٍراًلــــُى    
ــا    ــٌو ( َمملًلــــ ــا َرفــــ ــًةا ) َزرٌيفًــــ ًيلُوفــــ
دًيلُوفٍْـــــا َنفٌيقٍْـــــا ، وبًـــــٌةًرُى فٌيشــــــٍلى    

ا ددًوًذةًٌا قـــدٌيم جلٌيًخـــا ؤٌوذًيـــةًٌا وًشـــكلٍْ
وًىشًــــيًةا ِمــــن اٌويًبًٌــــا وَمفرًينــــٌوةًٌا )    
ــد ًاــاِرن و نــٌور عــؤًام ( ،َوخَبــرةًٌا      َاحَم
ــىْدًوةًٌا     ــنٍْا وَسـ ــا  َدشـ ٌٍٍيـ ــلّىُون مفٌو فٌيشـ
داٌيًقـــرًا َعـــل ًيلُوفٍْـــا َقـــدًميٍْا وًيلُوفٍْـــا     
ــُون   ــا مؤٌوٍللّىــــــ ــا ، َوخبٌوًةمًــــــ َنفٌيقٍْــــــ

ــ   ــُوةًٌا ًمًرًنًيـــ ٍـْا ؤلـــ ــ ــٌون مًطيٌبــــ ًةا ) َاٌبـــ
ــرًا    ــِاً دٌكٌي ــًنا ســٌورًيًيا، وًف دَبشــَمًيا ( بِلشً
ــن )   ــٌةًخا ِمـــ ــٌوٍرًلُى مِلـــ دًادٌي دٌورًةا مشـــ

(  2017/ ايًٌـــــر/ 24ولَىـــــل   _/ نٌيًســـــن 24
( ًيلُوًفــــا 33واٌيّىــــوًا ِمنًينًــــا دًيلُوفٍْــــا ) 

ــاِلم     ــًرا) سً ــٌون مَيق ــى َاٌب ــًةا، واٌيٍل وًيلُوف
يـــــه دُوًذةًٌا ، َعَطـــــالًلى( مَىـــــدًيًنا دكَل

ــٌو(    ــل َجلـــ ــرًا ) َعًمانٌوٍايـــ ــٌون مَيقـــ وَاٌبـــ
ًخيـــــُورًا َعـــــل ًادٌي دٌورًةا َدةًلَةِعســـــٍذا) 

ــ  ، ــُو (   13يـــ ــؤًام ًيكـــ ــًنا ) ِعـــ ( َومَشمًشـــ
ــلّىُون   ــا ددُورًةا ، فٌيشــــ ــوًا َملًفنًــــ اٌيّىــــ
ــٍذا   ـًْىةًٌا مَيقـ ــا َابًٌــــ ًًدًا زٌوًيًخـ ٍـْا  ــ مًطيٌبــ

قًلـــا دِلًشـــًنا وِكنًشـــا َرًبـــا ِمـــن ًيؤُوفٍْـــا خَب
وَمــردٌوةًٌا وٍذًشـــٍنا دشٌوٌةًاسٍْـــا وَممـــٌةًلنٍْا  
ــّد    ــدٌيًنًيا وَخــ ــًيا مــ ــًيةًٌا َدكنٌوشــ دمَطْكســ
ِمنًينًــــــا دَملًفنٍْــــــا دِلشًــــــًنا ســــــًورًيًيا    
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 شًلًما عَليكُون ...

ا ًبـَةر  ـذمٍٍْـ ـِفنٍْا ، ـلًفا ِشَا ِبش ٍخيٍلا ) َكبٌيًرا ( ِمن
ـــِف ــّاًبـــَةر وٍنا ذٍُّخـــّاوا ـرمٍْـ ــَد   . ٍناذٍُّخـ  وَىـــر ًىـ

ــٌوٍررٍل  ــٌواً ا مشـ ــدٍّ  خَبًريـ ــٌوً ٍيا َخـ ــدًًٌا دذـ  لٌوًمـ
ــًر  ــًةا دَبمدٌي دعٌيـ ــل(نٍّـ ــ  ا  )برٌوكِسـ ــدًٌا ددًخـ خـ

 َاشعٌيةً نًًيـٍْةً ا،رًاا مًلـٍْة ًوَان دًعشر يةً ا لَعَمن و
ــ مشــٌورٌيًلًىــَد   و محلــة  )  رًااُ  َمَســًًةا دعًم

 شــًةا دنٌينــو ا ُخذٌيٌبــــٍا دَد دًمـــٍْة ًواً ا (راإلعمــا
َََكسًيــــٍْةً ا اً ا وٍعـــدًاا بر ًشـــنٌو َوبعٌوٌدًرًنـــا دم

ــًٍْىَةند ــٍا دفٌيــدلىٍُّون  ، مَيًــٍذا َابًٌـ ــَرن ٍننًينٍْ واك ٌي
 اٌيٍلـــ َممرًعًنـــا وومبـــٌوِلرلٌب بـــٌوًلًرا خَبًشـــا 

ًفيشـــٌوُ، ، ًلـــا كٌيـــدعٍُّ     .. َبًـــُور ا كـــل َيوًمـــا
كٌيــَدعٍُّ ؟ ُ، ًلــا ٌوُ، ًلــا كٌيــَدعٍُّ  ... َفلَــَدعــرٌو

رىٌيبًًٌيا  اٌيَمن بةًىو ا خٌورًَرن ِمن ٍرنًيا د) ًداِعش(و
؟ وًاكً ـــا بَدشـــًةا  رًاا دًمــــٍْة ًوَانوِبنًيًنـــا وعًمـــ

ــا    ــٌوُ، داًىوًي ََلب ــُوَ ب ــو ا وادي ا بَشــيًن  دنٌين
رًاا وِبنًًيـا  عًمو  ٍؤلومًبَةر خٌورًًرا مدٌينًٍّةا دًم

ًًًرا !!ودًعــ !ٌوًلــا َلل ٍّ فٌيشــٍل    رًاا بــاٌي وِاديــٌو
ًـًةا َالٌيـًًاا   ٌواً ا ًانٌب اًلـة  ِشـنٍْا مَلرخً  لًةوًاٌب

زدٌيًعـا ِمـن   ا ًيىًٍّوا َعَمن ذـٌورً ِمن  َاا َرن َاؤًلًيا واٌي
لًةا دَدشًةا ٍيا بًدولًةا ِاذًلمًيًةا، ونًفًانٌب  ىٌيبًٌ

ــُوَ دنٌينو ا، ــد 2014/ 6/8يـــ ــن ٌورِب ٍل  مبـــ َعَمـــ
ًًًيا ــٌي ــ مشـ ــا بعُوًلًنـ ــدَاك رٌوا َرًبـ وًادٌي   ُ،، وبـ

َشــنًٍّةا داًلــة  َلكمٌيــرٌواً ا دنِفًلــُ  بر ًشــا د ًنشٍٍْــا  
ــٍذا، ــوىٌوىــِةَومة َبرٌي ــا   لىٍُّون بًى ــا  كُوًم َيوًم

 ُ،شعٌيَةن، ِاًلا َىـر َاُخـٌ  ًفيشـوٌ   َذَبب ددَشلعٌب َا
دًاٍاا ِمـن  ِاَلن ًولٌيةً ا بشـًريًا د  ُ دٌيًل ُ،ِكمَىيِمنٌو

ــا  دَاا َرن  ــل ( ًجًوٍيـ ــن ) برُوكِسـ ــا ِمـ ــا !ًلـ ــن  ِاًلـ ِمـ
ِان جَببٍٍْـا َاو  وٍ ًشـٍنا دٍعـدًاا و   ِمشَةاًلنٍْا ذـٌوً ٍيا، 

ًًًيـــا    ٍو ،ٍعـــدًاا اًىـــوٌيَلن َخـــدٍّ ٍؤٌبًيًنـــا فُولٌيٌَي
ــدًٌا وذيًًٌســـ ــرٌيًرا  ًٌـ ــًةا ًيا َشـ ــُوعًةا مٌودَرشـ ًفسـ

ًاًواً ا وِلَـــٍذا، وًىًنـــا ل ٌوًمـــدًٌا  لشـــًريًةا دَعســـ
وًاف اٌيٍلـ  َذـٌبَرن    ،ا ٌيدٌيًعا َبيًنـة  ذـٌوً يٍ  فٌيشٍل  

ــا   ــدًع خًرًي ــٌيمًةارًاا ل ــة   وَشــينًيًةا، َبس اٍخي
ًًَنا َيــ  ــ   (حكــذ  ا ــب )  ةً ًياشــٌول  َدذــٌوً ٍيا وَب
 َاًلًىـــــا ددًرٍعـــــا َاا ًرن وًمرًيـــــا   !! )َبلًـــــٌوٌد(

فًةا ، وًلا لشـيً شًلًما بَشيًنا َو )ٍبية َنىذٌين( وًدَعر
 . وفٌوشٌون بَشيًنا دَىيًيٌوَان ...

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا  ًن
ًٍا . بٌب  وًاِفن منٌوا  نٌي

ًًا لًعًلذ َىٌبٍل  ًمرًيا ونٌوىرٌو    نَي
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍل .

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

رًكـــا َاٌبـــٌون  َفَريًٌنِفًٍلـــ  بٌوٌبـــةً نٌوٍاى  
ــا  ــدٍّ   مَعليً ــكُو( َخ ــل لــوٌي  ذً ــري رُوفً ٍاي ) مً

اًلـة  (  ،3عَبـرًاا د)  بفٌورًذـا ددك ًـرًا  بٌوًيًنا 
ًًيٍٍْا  (ُنكبـــةلـــةٌونًبا ) ِشـــنٍٍْا دذـــٌوً ٍيا مشـــٌي

، وًادًا ًما دّاٍاٍلـ   دًمـٍْة ًوا ًا دَدشًةا دنٌينو ا
 جبًو ى : 

 ًلُ  َفَريًٌركـــــــٌوا ًا َكلًديـــــــًةاامُوخـــــــو 
ًِ لَةوَخرًاا شيٌواً ُى َوشٌجٌيشٌواً ُى َعمٌيًًةا ب

وِبنًينٍْـا َاخـًةيٍٍْا    ،لٌية ًا لعًمرًاا دًبةٍْادَعَم
ــذٌيٍبا ــًيةًٌا ُخ ــدًعرًاا دِاِششٍْ ــًلُ  ،، وَم  دفٌيش

 لةونبا( شْنا 3) بدٌكرا د بوينا دفطريركوٌةا كلديةا
2014/ اب / 7 – 6ددشةا دنينوا  دسوذيا  ˇ

ــادلــَعرَللــٌوا ًا    مًلة ًوَايــ ٍْ ًعرًاا دًجلُويٍْ
ــدٍَّ   ًَ ــا دفٌيشــلىٍُّون خبــٌوًررًا ًانــٌب م َخــدٍّ كمً

ــن  ــذٍخا ِم ــَي ــا . دًاِعــش(ا ًا د)دًٌايٍْ وَىــر رىٌيبًٌيً
ــَد ًًيــــةً ٌوُ، ب ٌ بــــاًمرىًــ ــٌوا ًا ًاَنن  اَيًٌيفــ

ًًيٍٍْا ِل دُوعــًةا َد لفًيشــًةا بــَامٌينٌوا ًا  مشــٌي
ــردٌوا ًا وٍرنيًــا   ــًكًنا ًاٌدٌي َم ًَنًــا ِخش د  وَعم

ــش( ــْـٍا وًكــــــــذُوزًوا ًا   )دًاِعــــــ ، وَمملٍلـــــــ
َاويًـةً ا،و  ىًـٍدا  د ًوا ًا دكٌوًاشٍْـا ب ِمن َخـ خفٌي

ًَنٌوا ًا    ف ــٌول ــة  ش ــًةا َبينً ــُ  نفٌيل ــة ًا دٌيًل نٌي
َمن دكذ  لٌبلفٌوا  ددَشًعٌيرًًليًةا وِالٍليًما ،

بعبًٌـدًٌا  خٌوشًبنٍٍْا وِمنـدًينٍٍْا  ًخٍررَلي ، وًانٌب 

 لَدعة ٌيــٌد  زدُوعــة ًادرجًٌشــًةا عَليــ  خــدًٌا 
( دٌيمُوٌجًرفً يًةا  حـٍاُوٌجًرًثيًةا )دَىيًيٌوَاي  

ــًة ــًةاوًاودٌيةً ًني ــا  ا واٌومةً ًني ــَد   اٌينً ، وىً
برجًٌشًةا داٌية ٌوَاي  وًخَيي  اٌيًلُ  فٌيشـًةا  

ًَــا َربًــا   ًِن وَىــر ًىــَد     (خبَــركبر) ب
ًَلبًــا َفَريًٌركــٌوا ًا ِمــن كَليــ   ًًرًا ك بــاٌي

، وَخًـٌوا ًا وَشـرٌيرٌوا ًا   دَا عًية ًا جًًوًنًيـٍْة ًا
ــا  ــٍْة ًا داىًويً ــكٌينٍٍْا دًانــٌب ِفنًيـ باٌيَديــ   دَش

ــو  َاشــــًررًا وفسًــــًًةا وَخةٌيــــةٌوا ًا   جبًــ
ًٍْوا ًا ) ، وًرخٌوًلــــا َدعة ٌيَةيــــ  ِمــــن خلٌيــــ
 (.الضغوبات 
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 شًلًما عَليكُون ...

ا ًبـَةر  ـذمٍٍْـ ـِفنٍْا ، ـلًفا ِشَا ِبش ٍخيٍلا ) َكبٌيًرا ( ِمن
ـــِف ــّاًبـــَةر وٍنا ذٍُّخـــّاوا ـرمٍْـ ــَد   . ٍناذٍُّخـ  وَىـــر ًىـ

ــٌوٍررٍل  ــٌواً ا مشـ ــدٍّ  خَبًريـ ــٌوً ٍيا َخـ ــدًًٌا دذـ  لٌوًمـ
ــًر  ــًةا دَبمدٌي دعٌيـ ــل(نٍّـ ــ  ا  )برٌوكِسـ ــدًٌا ددًخـ خـ

 َاشعٌيةً نًًيـٍْةً ا،رًاا مًلـٍْة ًوَان دًعشر يةً ا لَعَمن و
ــ مشــٌورٌيًلًىــَد   و محلــة  )  رًااُ  َمَســًًةا دعًم

 شــًةا دنٌينــو ا ُخذٌيٌبــــٍا دَد دًمـــٍْة ًواً ا (راإلعمــا
َََكسًيــــٍْةً ا اً ا وٍعـــدًاا بر ًشـــنٌو َوبعٌوٌدًرًنـــا دم

ــًٍْىَةند ــٍا دفٌيــدلىٍُّون  ، مَيًــٍذا َابًٌـ ــَرن ٍننًينٍْ واك ٌي
 اٌيٍلـــ َممرًعًنـــا وومبـــٌوِلرلٌب بـــٌوًلًرا خَبًشـــا 

ًفيشـــٌوُ، ، ًلـــا كٌيـــدعٍُّ     .. َبًـــُور ا كـــل َيوًمـــا
كٌيــَدعٍُّ ؟ ُ، ًلــا ٌوُ، ًلــا كٌيــَدعٍُّ  ... َفلَــَدعــرٌو

رىٌيبًًٌيا  اٌيَمن بةًىو ا خٌورًَرن ِمن ٍرنًيا د) ًداِعش(و
؟ وًاكً ـــا بَدشـــًةا  رًاا دًمــــٍْة ًوَانوِبنًيًنـــا وعًمـــ

ــا    ــٌوُ، داًىوًي ََلب ــُوَ ب ــو ا وادي ا بَشــيًن  دنٌين
رًاا وِبنًًيـا  عًمو  ٍؤلومًبَةر خٌورًًرا مدٌينًٍّةا دًم

ًًًرا !!ودًعــ !ٌوًلــا َلل ٍّ فٌيشــٍل    رًاا بــاٌي وِاديــٌو
ًـًةا َالٌيـًًاا   ٌواً ا ًانٌب اًلـة  ِشـنٍْا مَلرخً  لًةوًاٌب

زدٌيًعـا ِمـن   ا ًيىًٍّوا َعَمن ذـٌورً ِمن  َاا َرن َاؤًلًيا واٌي
لًةا دَدشًةا ٍيا بًدولًةا ِاذًلمًيًةا، ونًفًانٌب  ىٌيبًٌ

ــُوَ دنٌينو ا، ــد 2014/ 6/8يـــ ــن ٌورِب ٍل  مبـــ َعَمـــ
ًًًيا ــٌي ــ مشـ ــا بعُوًلًنـ ــدَاك رٌوا َرًبـ وًادٌي   ُ،، وبـ

َشــنًٍّةا داًلــة  َلكمٌيــرٌواً ا دنِفًلــُ  بر ًشــا د ًنشٍٍْــا  
ــٍذا، ــوىٌوىــِةَومة َبرٌي ــا   لىٍُّون بًى ــا  كُوًم َيوًم

 ُ،شعٌيَةن، ِاًلا َىـر َاُخـٌ  ًفيشـوٌ   َذَبب ددَشلعٌب َا
دًاٍاا ِمـن  ِاَلن ًولٌيةً ا بشـًريًا د  ُ دٌيًل ُ،ِكمَىيِمنٌو

ــا  دَاا َرن  ــل ( ًجًوٍيـ ــن ) برُوكِسـ ــا ِمـ ــا !ًلـ ــن  ِاًلـ ِمـ
ِان جَببٍٍْـا َاو  وٍ ًشـٍنا دٍعـدًاا و   ِمشَةاًلنٍْا ذـٌوً ٍيا، 

ًًًيـــا    ٍو ،ٍعـــدًاا اًىـــوٌيَلن َخـــدٍّ ٍؤٌبًيًنـــا فُولٌيٌَي
ــدًٌا وذيًًٌســـ ــرٌيًرا  ًٌـ ــًةا ًيا َشـ ــُوعًةا مٌودَرشـ ًفسـ

ًاًواً ا وِلَـــٍذا، وًىًنـــا ل ٌوًمـــدًٌا  لشـــًريًةا دَعســـ
وًاف اٌيٍلـ  َذـٌبَرن    ،ا ٌيدٌيًعا َبيًنـة  ذـٌوً يٍ  فٌيشٍل  

ــا   ــدًع خًرًي ــٌيمًةارًاا ل ــة   وَشــينًيًةا، َبس اٍخي
ًًَنا َيــ  ــ   (حكــذ  ا ــب )  ةً ًياشــٌول  َدذــٌوً ٍيا وَب
 َاًلًىـــــا ددًرٍعـــــا َاا ًرن وًمرًيـــــا   !! )َبلًـــــٌوٌد(

فًةا ، وًلا لشـيً شًلًما بَشيًنا َو )ٍبية َنىذٌين( وًدَعر
 . وفٌوشٌون بَشيًنا دَىيًيٌوَان ...

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا  ًن
ًٍا . بٌب  وًاِفن منٌوا  نٌي

ًًا لًعًلذ َىٌبٍل  ًمرًيا ونٌوىرٌو    نَي
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍل .

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

رًكـــا َاٌبـــٌون  َفَريًٌنِفًٍلـــ  بٌوٌبـــةً نٌوٍاى  
ــا  ــدٍّ   مَعليً ــكُو( َخ ــل لــوٌي  ذً ــري رُوفً ٍاي ) مً

اًلـة  (  ،3عَبـرًاا د)  بفٌورًذـا ددك ًـرًا  بٌوًيًنا 
ًًيٍٍْا  (ُنكبـــةلـــةٌونًبا ) ِشـــنٍٍْا دذـــٌوً ٍيا مشـــٌي

، وًادًا ًما دّاٍاٍلـ   دًمـٍْة ًوا ًا دَدشًةا دنٌينو ا
 جبًو ى : 

 ًلُ  َفَريًٌركـــــــٌوا ًا َكلًديـــــــًةاامُوخـــــــو 
ًِ لَةوَخرًاا شيٌواً ُى َوشٌجٌيشٌواً ُى َعمٌيًًةا ب

وِبنًينٍْـا َاخـًةيٍٍْا    ،لٌية ًا لعًمرًاا دًبةٍْادَعَم
ــذٌيٍبا ــًيةًٌا ُخ ــدًعرًاا دِاِششٍْ ــًلُ  ،، وَم  دفٌيش

 لةونبا( شْنا 3) بدٌكرا د بوينا دفطريركوٌةا كلديةا
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ــادلــَعرَللــٌوا ًا    مًلة ًوَايــ ٍْ ًعرًاا دًجلُويٍْ
ــدٍَّ   ًَ ــا دفٌيشــلىٍُّون خبــٌوًررًا ًانــٌب م َخــدٍّ كمً

ــن  ــذٍخا ِم ــَي ــا . دًاِعــش(ا ًا د)دًٌايٍْ وَىــر رىٌيبًٌيً
ــَد ًًيــــةً ٌوُ، ب ٌ بــــاًمرىًــ ــٌوا ًا ًاَنن  اَيًٌيفــ

ًًيٍٍْا ِل دُوعــًةا َد لفًيشــًةا بــَامٌينٌوا ًا  مشــٌي
ــردٌوا ًا وٍرنيًــا   ــًكًنا ًاٌدٌي َم ًَنًــا ِخش د  وَعم

ــش( ــْـٍا وًكــــــــذُوزًوا ًا   )دًاِعــــــ ، وَمملٍلـــــــ
َاويًـةً ا،و  ىًـٍدا  د ًوا ًا دكٌوًاشٍْـا ب ِمن َخـ خفٌي

ًَنٌوا ًا    ف ــٌول ــة  ش ــًةا َبينً ــُ  نفٌيل ــة ًا دٌيًل نٌي
َمن دكذ  لٌبلفٌوا  ددَشًعٌيرًًليًةا وِالٍليًما ،

بعبًٌـدًٌا  خٌوشًبنٍٍْا وِمنـدًينٍٍْا  ًخٍررَلي ، وًانٌب 

 لَدعة ٌيــٌد  زدُوعــة ًادرجًٌشــًةا عَليــ  خــدًٌا 
( دٌيمُوٌجًرفً يًةا  حـٍاُوٌجًرًثيًةا )دَىًييٌوَاي  

ــًة ــًةاوًاودٌيةً ًني ــا  ا واٌومةً ًني ــَد   اٌينً ، وىً
برجًٌشًةا داٌية ٌوَاي  وًخَيي  اٌيًلُ  فٌيشـًةا  

ًَــا َربًــا   ًِن وَىــر ًىــَد     (خبَــركبر) ب
ًَلبًــا َفَريًٌركــٌوا ًا ِمــن كَليــ   ًًرًا ك بــاٌي

، وَخًـٌوا ًا وَشـرٌيرٌوا ًا   دَا عًية ًا جًًوًنًيـٍْة ًا
ــا  ــٍْة ًا داىًويً ــكٌينٍٍْا دًانــٌب ِفنًيـ باٌيَديــ   دَش

ــو  َاشــــًررًا وفسًــــًًةا وَخةٌيــــةٌوا ًا   جبًــ
ًٍْوا ًا ) ، وًرخٌوًلــــا َدعة ٌيَةيــــ  ِمــــن خلٌيــــ
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 شًلًما عَليكُون ...

ا ًبـَةر  ـذمٍٍْـ ـِفنٍْا ، ـلًفا ِشَا ِبش ٍخيٍلا ) َكبٌيًرا ( ِمن
ـــِف ــّاًبـــَةر وٍنا ذٍُّخـــّاوا ـرمٍْـ ــَد   . ٍناذٍُّخـ  وَىـــر ًىـ

ــٌوٍررٍل  ــٌواً ا مشـ ــدٍّ  خَبًريـ ــٌوً ٍيا َخـ ــدًًٌا دذـ  لٌوًمـ
ــًر  ــًةا دَبمدٌي دعٌيـ ــل(نٍّـ ــ  ا  )برٌوكِسـ ــدًٌا ددًخـ خـ

 َاشعٌيةً نًًيـٍْةً ا،رًاا مًلـٍْة ًوَان دًعشر يةً ا لَعَمن و
ــ مشــٌورٌيًلًىــَد   و محلــة  )  رًااُ  َمَســًًةا دعًم

 شــًةا دنٌينــو ا ُخذٌيٌبــــٍا دَد دًمـــٍْة ًواً ا (راإلعمــا
َََكسًيــــٍْةً ا اً ا وٍعـــدًاا بر ًشـــنٌو َوبعٌوٌدًرًنـــا دم

ــًٍْىَةند ــٍا دفٌيــدلىٍُّون  ، مَيًــٍذا َابًٌـ ــَرن ٍننًينٍْ واك ٌي
 اٌيٍلـــ َممرًعًنـــا وومبـــٌوِلرلٌب بـــٌوًلًرا خَبًشـــا 

ًفيشـــٌوُ، ، ًلـــا كٌيـــدعٍُّ     .. َبًـــُور ا كـــل َيوًمـــا
كٌيــَدعٍُّ ؟ ُ، ًلــا ٌوُ، ًلــا كٌيــَدعٍُّ  ... َفلَــَدعــرٌو

رىٌيبًًٌيا  اٌيَمن بةًىو ا خٌورًَرن ِمن ٍرنًيا د) ًداِعش(و
؟ وًاكً ـــا بَدشـــًةا  رًاا دًمــــٍْة ًوَانوِبنًيًنـــا وعًمـــ

ــا    ــٌوُ، داًىوًي ََلب ــُوَ ب ــو ا وادي ا بَشــيًن  دنٌين
رًاا وِبنًًيـا  عًمو  ٍؤلومًبَةر خٌورًًرا مدٌينًٍّةا دًم

ًًًرا !!ودًعــ !ٌوًلــا َلل ٍّ فٌيشــٍل    رًاا بــاٌي وِاديــٌو
ًـًةا َالٌيـًًاا   ٌواً ا ًانٌب اًلـة  ِشـنٍْا مَلرخً  لًةوًاٌب

زدٌيًعـا ِمـن   ا ًيىًٍّوا َعَمن ذـٌورً ِمن  َاا َرن َاؤًلًيا واٌي
لًةا دَدشًةا ٍيا بًدولًةا ِاذًلمًيًةا، ونًفًانٌب  ىٌيبًٌ

ــُوَ دنٌينو ا، ــد 2014/ 6/8يـــ ــن ٌورِب ٍل  مبـــ َعَمـــ
ًًًيا ــٌي ــ مشـ ــا بعُوًلًنـ ــدَاك رٌوا َرًبـ وًادٌي   ُ،، وبـ

َشــنًٍّةا داًلــة  َلكمٌيــرٌواً ا دنِفًلــُ  بر ًشــا د ًنشٍٍْــا  
ــٍذا، ــوىٌوىــِةَومة َبرٌي ــا   لىٍُّون بًى ــا  كُوًم َيوًم

 ُ،شعٌيَةن، ِاًلا َىـر َاُخـٌ  ًفيشـوٌ   َذَبب ددَشلعٌب َا
دًاٍاا ِمـن  ِاَلن ًولٌيةً ا بشـًريًا د  ُ دٌيًل ُ،ِكمَىيِمنٌو

ــا  دَاا َرن  ــل ( ًجًوٍيـ ــن ) برُوكِسـ ــا ِمـ ــا !ًلـ ــن  ِاًلـ ِمـ
ِان جَببٍٍْـا َاو  وٍ ًشـٍنا دٍعـدًاا و   ِمشَةاًلنٍْا ذـٌوً ٍيا، 

ًًًيـــا    ٍو ،ٍعـــدًاا اًىـــوٌيَلن َخـــدٍّ ٍؤٌبًيًنـــا فُولٌيٌَي
ــدًٌا وذيًًٌســـ ــرٌيًرا  ًٌـ ــًةا ًيا َشـ ــُوعًةا مٌودَرشـ ًفسـ

ًاًواً ا وِلَـــٍذا، وًىًنـــا ل ٌوًمـــدًٌا  لشـــًريًةا دَعســـ
وًاف اٌيٍلـ  َذـٌبَرن    ،ا ٌيدٌيًعا َبيًنـة  ذـٌوً يٍ  فٌيشٍل  

ــا   ــدًع خًرًي ــٌيمًةارًاا ل ــة   وَشــينًيًةا، َبس اٍخي
ًًَنا َيــ  ــ   (حكــذ  ا ــب )  ةً ًياشــٌول  َدذــٌوً ٍيا وَب
 َاًلًىـــــا ددًرٍعـــــا َاا ًرن وًمرًيـــــا   !! )َبلًـــــٌوٌد(

فًةا ، وًلا لشـيً شًلًما بَشيًنا َو )ٍبية َنىذٌين( وًدَعر
 . وفٌوشٌون بَشيًنا دَىيًيٌوَان ...

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا  ًن
ًٍا . بٌب  وًاِفن منٌوا  نٌي

ًًا لًعًلذ َىٌبٍل  ًمرًيا ونٌوىرٌو    نَي
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍل .

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

رًكـــا َاٌبـــٌون  َفَريًٌنِفًٍلـــ  بٌوٌبـــةً نٌوٍاى  
ــا  ــدٍّ   مَعليً ــكُو( َخ ــل لــوٌي  ذً ــري رُوفً ٍاي ) مً

اًلـة  (  ،3عَبـرًاا د)  بفٌورًذـا ددك ًـرًا  بٌوًيًنا 
ًًيٍٍْا  (ُنكبـــةلـــةٌونًبا ) ِشـــنٍٍْا دذـــٌوً ٍيا مشـــٌي

، وًادًا ًما دّاٍاٍلـ   دًمـٍْة ًوا ًا دَدشًةا دنٌينو ا
 جبًو ى : 

 ًلُ  َفَريًٌركـــــــٌوا ًا َكلًديـــــــًةاامُوخـــــــو 
ًِ لَةوَخرًاا شيٌواً ُى َوشٌجٌيشٌواً ُى َعمٌيًًةا ب

وِبنًينٍْـا َاخـًةيٍٍْا    ،لٌية ًا لعًمرًاا دًبةٍْادَعَم
ــذٌيٍبا ــًيةًٌا ُخ ــدًعرًاا دِاِششٍْ ــًلُ  ،، وَم  دفٌيش

 لةونبا( شْنا 3) بدٌكرا د بوينا دفطريركوٌةا كلديةا
2014/ اب / 7 – 6ددشةا دنينوا  دسوذيا  ˇ

ــادلــَعرَللــٌوا ًا    مًلة ًوَايــ ٍْ ًعرًاا دًجلُويٍْ
ــدٍَّ   ًَ ــا دفٌيشــلىٍُّون خبــٌوًررًا ًانــٌب م َخــدٍّ كمً

ــن  ــذٍخا ِم ــَي ــا . دًاِعــش(ا ًا د)دًٌايٍْ وَىــر رىٌيبًٌيً
ــَد ًًيــــةً ٌوُ، ب ٌ بــــاًمرىًــ ــٌوا ًا ًاَنن  اَيًٌيفــ

ًًيٍٍْا ِل دُوعــًةا َد لفًيشــًةا بــَامٌينٌوا ًا  مشــٌي
ــردٌوا ًا وٍرنيًــا   ــًكًنا ًاٌدٌي َم ًَنًــا ِخش د  وَعم

ــش( ــْـٍا وًكــــــــذُوزًوا ًا   )دًاِعــــــ ، وَمملٍلـــــــ
َاويًـةً ا،و  ىًـٍدا  د ًوا ًا دكٌوًاشٍْـا ب ِمن َخـ خفٌي

ًَنٌوا ًا    ف ــٌول ــة  ش ــًةا َبينً ــُ  نفٌيل ــة ًا دٌيًل نٌي
َمن دكذ  لٌبلفٌوا  ددَشًعٌيرًًليًةا وِالٍليًما ،

بعبًٌـدًٌا  خٌوشًبنٍٍْا وِمنـدًينٍٍْا  ًخٍررَلي ، وًانٌب 

 لَدعة ٌيــٌد  زدُوعــة ًادرجًٌشــًةا عَليــ  خــدًٌا 
( دٌيمُوٌجًرفً يًةا  حـٍاُوٌجًرًثيًةا )دَىًييٌوَاي  

ــًة ــًةاوًاودٌيةً ًني ــا  ا واٌومةً ًني ــَد   اٌينً ، وىً
برجًٌشًةا داٌية ٌوَاي  وًخَيي  اٌيًلُ  فٌيشـًةا  

ًَــا َربًــا   ًِن وَىــر ًىــَد     (خبَــركبر) ب
ًَلبًــا َفَريًٌركــٌوا ًا ِمــن كَليــ   ًًرًا ك بــاٌي

، وَخًـٌوا ًا وَشـرٌيرٌوا ًا   دَا عًية ًا جًًوًنًيـٍْة ًا
ــا  ــٍْة ًا داىًويً ــكٌينٍٍْا دًانــٌب ِفنًيـ باٌيَديــ   دَش

ــو  َاشــــًررًا وفسًــــًًةا وَخةٌيــــةٌوا ًا   جبًــ
ًٍْوا ًا ) ، وًرخٌوًلــــا َدعة ٌيَةيــــ  ِمــــن خلٌيــــ
 (.الضغوبات 
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 شًلًما عَليكُون ...

ا ًبـَةر  ـذمٍٍْـ ـِفنٍْا ، ـلًفا ِشَا ِبش ٍخيٍلا ) َكبٌيًرا ( ِمن
ـــِف ــّاًبـــَةر وٍنا ذٍُّخـــّاوا ـرمٍْـ ــَد   . ٍناذٍُّخـ  وَىـــر ًىـ

ــٌوٍررٍل  ــٌواً ا مشـ ــدٍّ  خَبًريـ ــٌوً ٍيا َخـ ــدًًٌا دذـ  لٌوًمـ
ــًر  ــًةا دَبمدٌي دعٌيـ ــل(نٍّـ ــ  ا  )برٌوكِسـ ــدًٌا ددًخـ خـ

 َاشعٌيةً نًًيـٍْةً ا،رًاا مًلـٍْة ًوَان دًعشر يةً ا لَعَمن و
ــ مشــٌورٌيًلًىــَد   و محلــة  )  رًااُ  َمَســًًةا دعًم

 شــًةا دنٌينــو ا ُخذٌيٌبــــٍا دَد دًمـــٍْة ًواً ا (راإلعمــا
َََكسًيــــٍْةً ا اً ا وٍعـــدًاا بر ًشـــنٌو َوبعٌوٌدًرًنـــا دم

ــًٍْىَةند ــٍا دفٌيــدلىٍُّون  ، مَيًــٍذا َابًٌـ ــَرن ٍننًينٍْ واك ٌي
 اٌيٍلـــ َممرًعًنـــا وومبـــٌوِلرلٌب بـــٌوًلًرا خَبًشـــا 

ًفيشـــٌوُ، ، ًلـــا كٌيـــدعٍُّ     .. َبًـــُور ا كـــل َيوًمـــا
كٌيــَدعٍُّ ؟ ُ، ًلــا ٌوُ، ًلــا كٌيــَدعٍُّ  ... َفلَــَدعــرٌو

رىٌيبًًٌيا  اٌيَمن بةًىو ا خٌورًَرن ِمن ٍرنًيا د) ًداِعش(و
؟ وًاكً ـــا بَدشـــًةا  رًاا دًمــــٍْة ًوَانوِبنًيًنـــا وعًمـــ

ــا    ــٌوُ، داًىوًي ََلب ــُوَ ب ــو ا وادي ا بَشــيًن  دنٌين
رًاا وِبنًًيـا  عًمو  ٍؤلومًبَةر خٌورًًرا مدٌينًٍّةا دًم

ًًًرا !!ودًعــ !ٌوًلــا َلل ٍّ فٌيشــٍل    رًاا بــاٌي وِاديــٌو
ًـًةا َالٌيـًًاا   ٌواً ا ًانٌب اًلـة  ِشـنٍْا مَلرخً  لًةوًاٌب

زدٌيًعـا ِمـن   ا ًيىًٍّوا َعَمن ذـٌورً ِمن  َاا َرن َاؤًلًيا واٌي
لًةا دَدشًةا ٍيا بًدولًةا ِاذًلمًيًةا، ونًفًانٌب  ىٌيبًٌ

ــُوَ دنٌينو ا، ــد 2014/ 6/8يـــ ــن ٌورِب ٍل  مبـــ َعَمـــ
ًًًيا ــٌي ــ مشـ ــا بعُوًلًنـ ــدَاك رٌوا َرًبـ وًادٌي   ُ،، وبـ

َشــنًٍّةا داًلــة  َلكمٌيــرٌواً ا دنِفًلــُ  بر ًشــا د ًنشٍٍْــا  
ــٍذا، ــوىٌوىــِةَومة َبرٌي ــا   لىٍُّون بًى ــا  كُوًم َيوًم

 ُ،شعٌيَةن، ِاًلا َىـر َاُخـٌ  ًفيشـوٌ   َذَبب ددَشلعٌب َا
دًاٍاا ِمـن  ِاَلن ًولٌيةً ا بشـًريًا د  ُ دٌيًل ُ،ِكمَىيِمنٌو

ــا  دَاا َرن  ــل ( ًجًوٍيـ ــن ) برُوكِسـ ــا ِمـ ــا !ًلـ ــن  ِاًلـ ِمـ
ِان جَببٍٍْـا َاو  وٍ ًشـٍنا دٍعـدًاا و   ِمشَةاًلنٍْا ذـٌوً ٍيا، 

ًًًيـــا    ٍو ،ٍعـــدًاا اًىـــوٌيَلن َخـــدٍّ ٍؤٌبًيًنـــا فُولٌيٌَي
ــدًٌا وذيًًٌســـ ــرٌيًرا  ًٌـ ــًةا ًيا َشـ ــُوعًةا مٌودَرشـ ًفسـ

ًاًواً ا وِلَـــٍذا، وًىًنـــا ل ٌوًمـــدًٌا  لشـــًريًةا دَعســـ
وًاف اٌيٍلـ  َذـٌبَرن    ،ا ٌيدٌيًعا َبيًنـة  ذـٌوً يٍ  فٌيشٍل  

ــا   ــدًع خًرًي ــٌيمًةارًاا ل ــة   وَشــينًيًةا، َبس اٍخي
ًًَنا َيــ  ــ   (حكــذ  ا ــب )  ةً ًياشــٌول  َدذــٌوً ٍيا وَب
 َاًلًىـــــا ددًرٍعـــــا َاا ًرن وًمرًيـــــا   !! )َبلًـــــٌوٌد(

فًةا ، وًلا لشـيً شًلًما بَشيًنا َو )ٍبية َنىذٌين( وًدَعر
 . وفٌوشٌون بَشيًنا دَىيًيٌوَان ...

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا  ًن
ًٍا . بٌب  وًاِفن منٌوا  نٌي

ًًا لًعًلذ َىٌبٍل  ًمرًيا ونٌوىرٌو    نَي
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍل .

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

           سوريا/ القوش: سيوما سورييا

ــ  ــًلُ  بٌوًبيـ ــًةاًةا فٌيشـ ــٌيرًاا  ًيٌدُوًعيـ وَكشـ
ًَـــرًاا ) ًلـــارًا يًوِذـــ  َزرًا (     مدٌيًنيـــًةا مَي
ــُو  (   ــة ًا د ) َالًـ ــة ًا دًمـ مَدبًرنٌيـــة ًا ِلفنٌيـ

وىًـَد    خًل  ِمن مَدبًرًنا ) فً ِاز َعبد مٌيكً ا (، 
/  27ًبا يـــُوَ دَخِمشبَشـــ  فٌيشـــٍل  لٌَيـــرًا 

ــٌوز/  ــُو    2017َامـ ــة ًا دَالًـ ــا َدفنٌيـ مًوابًٌـ
ــًةا   ــًةا دٌيًلًني ــا )ٌيًةٌب ــوي   لًٌووًًل ( للتص

ــ ــذؤُوٍفا ة َل ــونًن ٍ ين َف ــ ًون يً ــارًا َزرًا ( ،) َج  ًل
وَممــــة ًلًنا  بر شًــــنٌوا ًا ) ذــــٍليمًن َخَســــن (  

ــذ    ــو ا) ًىاِشــ ــا دنٌيمــ ــا دى وَفركيًٌــ دمًوابًٌــ
ٌيــــة ًا ًلٍلــــــْـٍا  وفٌيشــــًلُ  لن  الــــٍبًف ًكٌ  ( 

 ٌةاميةا من بيْن عمن مدبرنياّنةٌةا قّد(  ) الرا يوسف زرا

(لفنيٌةا د)القوش ˇ
 

ــًةا (   بــًاويٌوا ًا ــةا ًا ) َبك  ــُ  ًانٍّ ــَد   اٌيًل ، وىً
ًًا بـًادًٌا َدرجًٌـا جبًـو مًـة ًا د )     َلدًميًةا  كًفل

ــَةر نًفَالًــُو  (  ََبً ــًنا لــدٌيذ كلــًةا دم سً
(  1982  واٌيًلُ  ِمن ًموًلـدًٌا )  ( 2003َشنًٍّةا ) 

ُوس لنٌيــــــــةً ا لَســــــــىدٌوا ًا دَبَكلُورٌيــــــــ
منًـة ًا دًخشـٌوبًةا   /  ِالنٌومًيـا ا ومَدبًرنٌواً 

ــًةا بِ  (2006) ــٌيرًاا مدٌيًنيــ ــٌوا  ، وَكشــ ًًييــ
ــو ا    ــًةا دنٌينـ ــًٍْةا دَدشـ ــو دِفنيًــ ــًلًمًيا جًبـ شـ

، وِمشــَةاًلنٌية ًا دَاذــُورًا َكلــدًًيا بــَالًُو  
بَكشــــٌيذًوا ًا مدٌيًنًيـــــٍْة ًا وَىــــًدًما ًجليًــــا 

ــا   ــٌوًرًيا ديُوًدعًــ ــًةا دذــ َََكســ ــَ م وِمَنيــ
وَشـــبًكا دكٌوًنيٍْـــا دكٌورِدذـــًةن ، دٌوا ًا وَمــر 

ــا َدبــًرًاا دَالًــُو    ــارًا  برٌيك ً ــًةا )ًل َكلًدي
 . بَنبٍْ َعَمن ذٌوًرًياَزًرا( لِةمِششًةا َد
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 شًلًما عَليكُون ...

ا ًبـَةر  ـذمٍٍْـ ـِفنٍْا ، ـلًفا ِشَا ِبش ٍخيٍلا ) َكبٌيًرا ( ِمن
ـــِف ــّاًبـــَةر وٍنا ذٍُّخـــّاوا ـرمٍْـ ــَد   . ٍناذٍُّخـ  وَىـــر ًىـ

ــٌوٍررٍل  ــٌواً ا مشـ ــدٍّ  خَبًريـ ــٌوً ٍيا َخـ ــدًًٌا دذـ  لٌوًمـ
ــًر  ــًةا دَبمدٌي دعٌيـ ــل(نٍّـ ــ  ا  )برٌوكِسـ ــدًٌا ددًخـ خـ

 َاشعٌيةً نًًيـٍْةً ا،رًاا مًلـٍْة ًوَان دًعشر يةً ا لَعَمن و
ــ مشــٌورٌيًلًىــَد   و محلــة  )  رًااُ  َمَســًًةا دعًم

 شــًةا دنٌينــو ا ُخذٌيٌبــــٍا دَد دًمـــٍْة ًواً ا (راإلعمــا
َََكسًيــــٍْةً ا اً ا وٍعـــدًاا بر ًشـــنٌو َوبعٌوٌدًرًنـــا دم

ــًٍْىَةند ــٍا دفٌيــدلىٍُّون  ، مَيًــٍذا َابًٌـ ــَرن ٍننًينٍْ واك ٌي
 اٌيٍلـــ َممرًعًنـــا وومبـــٌوِلرلٌب بـــٌوًلًرا خَبًشـــا 

ًفيشـــٌوُ، ، ًلـــا كٌيـــدعٍُّ     .. َبًـــُور ا كـــل َيوًمـــا
كٌيــَدعٍُّ ؟ ُ، ًلــا ٌوُ، ًلــا كٌيــَدعٍُّ  ... َفلَــَدعــرٌو

رىٌيبًًٌيا  اٌيَمن بةًىو ا خٌورًَرن ِمن ٍرنًيا د) ًداِعش(و
؟ وًاكً ـــا بَدشـــًةا  رًاا دًمــــٍْة ًوَانوِبنًيًنـــا وعًمـــ

ــا    ــٌوُ، داًىوًي ََلب ــُوَ ب ــو ا وادي ا بَشــيًن  دنٌين
رًاا وِبنًًيـا  عًمو  ٍؤلومًبَةر خٌورًًرا مدٌينًٍّةا دًم

ًًًرا !!ودًعــ !ٌوًلــا َلل ٍّ فٌيشــٍل    رًاا بــاٌي وِاديــٌو
ًـًةا َالٌيـًًاا   ٌواً ا ًانٌب اًلـة  ِشـنٍْا مَلرخً  لًةوًاٌب

زدٌيًعـا ِمـن   ا ًيىًٍّوا َعَمن ذـٌورً ِمن  َاا َرن َاؤًلًيا واٌي
لًةا دَدشًةا ٍيا بًدولًةا ِاذًلمًيًةا، ونًفًانٌب  ىٌيبًٌ

ــُوَ دنٌينو ا، ــد 2014/ 6/8يـــ ــن ٌورِب ٍل  مبـــ َعَمـــ
ًًًيا ــٌي ــ مشـ ــا بعُوًلًنـ ــدَاك رٌوا َرًبـ وًادٌي   ُ،، وبـ

َشــنًٍّةا داًلــة  َلكمٌيــرٌواً ا دنِفًلــُ  بر ًشــا د ًنشٍٍْــا  
ــٍذا، ــوىٌوىــِةَومة َبرٌي ــا   لىٍُّون بًى ــا  كُوًم َيوًم

 ُ،شعٌيَةن، ِاًلا َىـر َاُخـٌ  ًفيشـوٌ   َذَبب ددَشلعٌب َا
دًاٍاا ِمـن  ِاَلن ًولٌيةً ا بشـًريًا د  ُ دٌيًل ُ،ِكمَىيِمنٌو

ــا  دَاا َرن  ــل ( ًجًوٍيـ ــن ) برُوكِسـ ــا ِمـ ــا !ًلـ ــن  ِاًلـ ِمـ
ِان جَببٍٍْـا َاو  وٍ ًشـٍنا دٍعـدًاا و   ِمشَةاًلنٍْا ذـٌوً ٍيا، 

ًًًيـــا    ٍو ،ٍعـــدًاا اًىـــوٌيَلن َخـــدٍّ ٍؤٌبًيًنـــا فُولٌيٌَي
ــدًٌا وذيًًٌســـ ــرٌيًرا  ًٌـ ــًةا ًيا َشـ ــُوعًةا مٌودَرشـ ًفسـ

ًاًواً ا وِلَـــٍذا، وًىًنـــا ل ٌوًمـــدًٌا  لشـــًريًةا دَعســـ
وًاف اٌيٍلـ  َذـٌبَرن    ،ا ٌيدٌيًعا َبيًنـة  ذـٌوً يٍ  فٌيشٍل  

ــا   ــدًع خًرًي ــٌيمًةارًاا ل ــة   وَشــينًيًةا، َبس اٍخي
ًًَنا َيــ  ــ   (حكــذ  ا ــب )  ةً ًياشــٌول  َدذــٌوً ٍيا وَب
 َاًلًىـــــا ددًرٍعـــــا َاا ًرن وًمرًيـــــا   !! )َبلًـــــٌوٌد(

فًةا ، وًلا لشـيً شًلًما بَشيًنا َو )ٍبية َنىذٌين( وًدَعر
 . وفٌوشٌون بَشيًنا دَىيًيٌوَان ...

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا  ًن
ًٍا . بٌب  وًاِفن منٌوا  نٌي

ًًا لًعًلذ َىٌبٍل  ًمرًيا ونٌوىرٌو    نَي
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍل .

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

           سوريا/ القوش: سيوما سورييا

ــ  ــًلُ  بٌوًبيـ ــًةاًةا فٌيشـ ــٌيرًاا  ًيٌدُوًعيـ وَكشـ
ًَـــرًاا ) ًلـــارًا يًوِذـــ  َزرًا (     مدٌيًنيـــًةا مَي
ــُو  (   ــة ًا د ) َالًـ ــة ًا دًمـ مَدبًرنٌيـــة ًا ِلفنٌيـ

وىًـَد    خًل  ِمن مَدبًرًنا ) فً ِاز َعبد مٌيكً ا (، 
/  27ًبا يـــُوَ دَخِمشبَشـــ  فٌيشـــٍل  لٌَيـــرًا 

ــٌوز/  ــُو    2017َامـ ــة ًا دَالًـ ــا َدفنٌيـ مًوابًٌـ
ــًةا   ــًةا دٌيًلًني ــا )ٌيًةٌب ــوي   لًٌووًًل ( للتص

ــ ــذؤُوٍفا ة َل ــونًن ٍ ين َف ــ ًون يً ــارًا َزرًا ( ،) َج  ًل
وَممــــة ًلًنا  بر شًــــنٌوا ًا ) ذــــٍليمًن َخَســــن (  

ــذ    ــو ا) ًىاِشــ ــا دنٌيمــ ــا دى وَفركيًٌــ دمًوابًٌــ
ٌيــــة ًا ًلٍلــــــْـٍا  وفٌيشــــًلُ  لن  الــــٍبًف ًكٌ  ( 

 ٌةاميةا من بيْن عمن مدبرنياّنةٌةا قّد(  ) الرا يوسف زرا

(لفنيٌةا د)القوش ˇ
 

ــًةا (   بــًاويٌوا ًا ــةا ًا ) َبك  ــُ  ًانٍّ ــَد   اٌيًل ، وىً
ًًا بـًادًٌا َدرجًٌـا جًبـو مًـة ًا د )     َلدًميًةا  كًفل

ــَةر نًفَالًــُو  (  ََبً ــًنا لــدٌيذ كلــًةا دم سً
(  1982  واٌيًلُ  ِمن ًموًلـدًٌا )  ( 2003َشنًٍّةا ) 

ُوس لنٌيــــــــةً ا لَســــــــىدٌوا ًا دَبَكلُورٌيــــــــ
منًـة ًا دًخشـٌوبًةا   /  ِالنٌومًيـا ا ومَدبًرنٌواً 

ــًةا بِ  (2006) ــٌيرًاا مدٌيًنيــ ــٌوا  ، وَكشــ ًًييــ
ــو ا    ــًةا دنٌينـ ــًٍْةا دَدشـ ــو دِفنيًــ ــًلًمًيا جًبـ شـ

، وِمشــَةاًلنٌية ًا دَاذــُورًا َكلــدًًيا بــَالًُو  
بَكشــــٌيذًوا ًا مدٌيًنًيـــــٍْة ًا وَىــــًدًما ًجليًــــا 

ــا   ــٌوًرًيا ديُوًدعًــ ــًةا دذــ َََكســ ــَ م وِمَنيــ
وَشـــبًكا دكٌوًنيٍْـــا دكٌورِدذـــًةن ، دٌوا ًا وَمــر 

ــا َدبــًرًاا دَالًــُو    ــارًا  برٌيك ً ــًةا )ًل َكلًدي
 . بَنبٍْ َعَمن ذٌوًرًياَزًرا( لِةمِششًةا َد

 

نمٍي ˇ

اًلكًم ˇ
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؟  و) ًداِعش(  برُوكِسل(د)
    

 

 يسكسر ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

ا ًبـَةر  ـذمٍٍْـ ـِفنٍْا ، ـلًفا ِشَا ِبش ٍخيٍلا ) َكبٌيًرا ( ِمن
ـــِف ــّاًبـــَةر وٍنا ذٍُّخـــّاوا ـرمٍْـ ــَد   . ٍناذٍُّخـ  وَىـــر ًىـ

ــٌوٍررٍل  ــٌواً ا مشـ ــدٍّ  خَبًريـ ــٌوً ٍيا َخـ ــدًًٌا دذـ  لٌوًمـ
ــًر  ــًةا دَبمدٌي دعٌيـ ــل(نٍّـ ــ  ا  )برٌوكِسـ ــدًٌا ددًخـ خـ

 َاشعٌيةً نًًيـٍْةً ا،رًاا مًلـٍْة ًوَان دًعشر يةً ا لَعَمن و
ــ مشــٌورٌيًلًىــَد   و محلــة  )  رًااُ  َمَســًًةا دعًم

 شــًةا دنٌينــو ا ُخذٌيٌبــــٍا دَد دًمـــٍْة ًواً ا (راإلعمــا
َََكسًيــــٍْةً ا اً ا وٍعـــدًاا بر ًشـــنٌو َوبعٌوٌدًرًنـــا دم

ــًٍْىَةند ــٍا دفٌيــدلىٍُّون  ، مَيًــٍذا َابًٌـ ــَرن ٍننًينٍْ واك ٌي
 اٌيٍلـــ َممرًعًنـــا وومبـــٌوِلرلٌب بـــٌوًلًرا خَبًشـــا 

ًفيشـــٌوُ، ، ًلـــا كٌيـــدعٍُّ     .. َبًـــُور ا كـــل َيوًمـــا
كٌيــَدعٍُّ ؟ ُ، ًلــا ٌوُ، ًلــا كٌيــَدعٍُّ  ... َفلَــَدعــرٌو

رىٌيبًًٌيا  اٌيَمن بةًىو ا خٌورًَرن ِمن ٍرنًيا د) ًداِعش(و
؟ وًاكً ـــا بَدشـــًةا  رًاا دًمــــٍْة ًوَانوِبنًيًنـــا وعًمـــ

ــا    ــٌوُ، داًىوًي ََلب ــُوَ ب ــو ا وادي ا بَشــيًن  دنٌين
رًاا وِبنًًيـا  عًمو  ٍؤلومًبَةر خٌورًًرا مدٌينًٍّةا دًم

ًًًرا !!ودًعــ !ٌوًلــا َلل ٍّ فٌيشــٍل    رًاا بــاٌي وِاديــٌو
ًـًةا َالٌيـًًاا   ٌواً ا ًانٌب اًلـة  ِشـنٍْا مَلرخً  لًةوًاٌب

زدٌيًعـا ِمـن   ا ًيىًٍّوا َعَمن ذـٌورً ِمن  َاا َرن َاؤًلًيا واٌي
لًةا دَدشًةا ٍيا بًدولًةا ِاذًلمًيًةا، ونًفًانٌب  ىٌيبًٌ

ــُوَ دنٌينو ا، ــد 2014/ 6/8يـــ ــن ٌورِب ٍل  مبـــ َعَمـــ
ًًًيا ــٌي ــ مشـ ــا بعُوًلًنـ ــدَاك رٌوا َرًبـ وًادٌي   ُ،، وبـ

َشــنًٍّةا داًلــة  َلكمٌيــرٌواً ا دنِفًلــُ  بر ًشــا د ًنشٍٍْــا  
ــٍذا، ــوىٌوىــِةَومة َبرٌي ــا   لىٍُّون بًى ــا  كُوًم َيوًم

 ُ،شعٌيَةن، ِاًلا َىـر َاُخـٌ  ًفيشـوٌ   َذَبب ددَشلعٌب َا
دًاٍاا ِمـن  ِاَلن ًولٌيةً ا بشـًريًا د  ُ دٌيًل ُ،ِكمَىيِمنٌو

ــا  دَاا َرن  ــل ( ًجًوٍيـ ــن ) برُوكِسـ ــا ِمـ ــا !ًلـ ــن  ِاًلـ ِمـ
ِان جَببٍٍْـا َاو  وٍ ًشـٍنا دٍعـدًاا و   ِمشَةاًلنٍْا ذـٌوً ٍيا، 

ًًًيـــا    ٍو ،ٍعـــدًاا اًىـــوٌيَلن َخـــدٍّ ٍؤٌبًيًنـــا فُولٌيٌَي
ــدًٌا وذيًًٌســـ ــرٌيًرا  ًٌـ ــًةا ًيا َشـ ــُوعًةا مٌودَرشـ ًفسـ

ًاًواً ا وِلَـــٍذا، وًىًنـــا ل ٌوًمـــدًٌا  لشـــًريًةا دَعســـ
وًاف اٌيٍلـ  َذـٌبَرن    ،ا ٌيدٌيًعا َبيًنـة  ذـٌوً يٍ  فٌيشٍل  

ــا   ــدًع خًرًي ــٌيمًةارًاا ل ــة   وَشــينًيًةا، َبس اٍخي
ًًَنا َيــ  ــ   (حكــذ  ا ــب )  ةً ًياشــٌول  َدذــٌوً ٍيا وَب
 َاًلًىـــــا ددًرٍعـــــا َاا ًرن وًمرًيـــــا   !! )َبلًـــــٌوٌد(

فًةا ، وًلا لشـيً شًلًما بَشيًنا َو )ٍبية َنىذٌين( وًدَعر
 . وفٌوشٌون بَشيًنا دَىيًيٌوَان ...

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا  ًن
ًٍا . بٌب  وًاِفن منٌوا  نٌي

ًًا لًعًلذ َىٌبٍل  ًمرًيا ونٌوىرٌو    نَي
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍل .

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 رش دسيوموٌةا  :سوريا/ ةالسقوفا

َِر   2017/ َامـٌوز/  30يُوَ دَخدبَشـًبا    ٍل ل
دفٌيشًلُ  خمٌوَررًاا بَيٌد ًنة ًا داالذًُوًفا 

َخدٍّ خـٌوٌدرًا كنٌوشـًيًيا   َخيًٍْلًوا ًا دٍفيشَمرًجا ، 
ًًا   ــا اٍخيــة  ِشــًما ) َارمٌيــة ًا دًنمٌووفــة ٌي ذً

جًبـو ى )  اٍل  مٌوخٍكـ ، (وَعَملٌية ًا دفٌونَعًمـا 
َىــــًدًما ُخســــرُو ( َخكــــٌيذ د. َعبــــد دٍبيــــة  

 َعــــل دذــــٌيعًةا دًنمٌوذًــــيًةا  بكٌورِدذــــًةن
لَشـَررًاا  شًوًافٌوا ًا جًبـو فٌونَعًمـا بِااً ًيـا    

ًًـا دَعمًــا دكٌورِدذـًةن  وفسًـًًةا   َعــذ  ،دخٌول
ًاي ٌيــــدًييٍٍْا  ه ذـــٌوً ٍيا ولٌو دًٌٍيـــا  َاُخنًوَايٍْـــ 

ُون ِبــش زُودًا ِمــن )  ومشــٌوِافلىٍّوَشــَبكًنيٍْا ، 
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لٌومًدًٌا  ؟... رًما مبًَةو
؟  و) ًداِعش(  برُوكِسل(د)
    

 

 يسكسر ؤالخ
  

 شًلًما عَليكُون ...

ا ًبـَةر  ـذمٍٍْـ ـِفنٍْا ، ـلًفا ِشَا ِبش ٍخيٍلا ) َكبٌيًرا ( ِمن
ـــِف ــّاًبـــَةر وٍنا ذٍُّخـــّاوا ـرمٍْـ ــَد   . ٍناذٍُّخـ  وَىـــر ًىـ

ــٌوٍررٍل  ــٌواً ا مشـ ــدٍّ  خَبًريـ ــٌوً ٍيا َخـ ــدًًٌا دذـ  لٌوًمـ
ــًر  ــًةا دَبمدٌي دعٌيـ ــل(نٍّـ ــ  ا  )برٌوكِسـ ــدًٌا ددًخـ خـ

 َاشعٌيةً نًًيـٍْةً ا،رًاا مًلـٍْة ًوَان دًعشر يةً ا لَعَمن و
ــ مشــٌورٌيًلًىــَد   و محلــة  )  رًااُ  َمَســًًةا دعًم

 شــًةا دنٌينــو ا ُخذٌيٌبــــٍا دَد دًمـــٍْة ًواً ا (راإلعمــا
َََكسًيــــٍْةً ا اً ا وٍعـــدًاا بر ًشـــنٌو َوبعٌوٌدًرًنـــا دم

ــًٍْىَةند ــٍا دفٌيــدلىٍُّون  ، مَيًــٍذا َابًٌـ ــَرن ٍننًينٍْ واك ٌي
 اٌيٍلـــ َممرًعًنـــا وومبـــٌوِلرلٌب بـــٌوًلًرا خَبًشـــا 

ًفيشـــٌوُ، ، ًلـــا كٌيـــدعٍُّ     .. َبًـــُور ا كـــل َيوًمـــا
كٌيــَدعٍُّ ؟ ُ، ًلــا ٌوُ، ًلــا كٌيــَدعٍُّ  ... َفلَــَدعــرٌو

رىٌيبًًٌيا  اٌيَمن بةًىو ا خٌورًَرن ِمن ٍرنًيا د) ًداِعش(و
؟ وًاكً ـــا بَدشـــًةا  رًاا دًمــــٍْة ًوَانوِبنًيًنـــا وعًمـــ

ــا    ــٌوُ، داًىوًي ََلب ــُوَ ب ــو ا وادي ا بَشــيًن  دنٌين
رًاا وِبنًًيـا  عًمو  ٍؤلومًبَةر خٌورًًرا مدٌينًٍّةا دًم

ًًًرا !!ودًعــ !ٌوًلــا َلل ٍّ فٌيشــٍل    رًاا بــاٌي وِاديــٌو
ًـًةا َالٌيـًًاا   ٌواً ا ًانٌب اًلـة  ِشـنٍْا مَلرخً  لًةوًاٌب

زدٌيًعـا ِمـن   ا ًيىًٍّوا َعَمن ذـٌورً ِمن  َاا َرن َاؤًلًيا واٌي
لًةا دَدشًةا ٍيا بًدولًةا ِاذًلمًيًةا، ونًفًانٌب  ىٌيبًٌ

ــُوَ دنٌينو ا، ــد 2014/ 6/8يـــ ــن ٌورِب ٍل  مبـــ َعَمـــ
ًًًيا ــٌي ــ مشـ ــا بعُوًلًنـ ــدَاك رٌوا َرًبـ وًادٌي   ُ،، وبـ

َشــنًٍّةا داًلــة  َلكمٌيــرٌواً ا دنِفًلــُ  بر ًشــا د ًنشٍٍْــا  
ــٍذا، ــوىٌوىــِةَومة َبرٌي ــا   لىٍُّون بًى ــا  كُوًم َيوًم

 ُ،شعٌيَةن، ِاًلا َىـر َاُخـٌ  ًفيشـوٌ   َذَبب ددَشلعٌب َا
دًاٍاا ِمـن  ِاَلن ًولٌيةً ا بشـًريًا د  ُ دٌيًل ُ،ِكمَىيِمنٌو

ــا  دَاا َرن  ــل ( ًجًوٍيـ ــن ) برُوكِسـ ــا ِمـ ــا !ًلـ ــن  ِاًلـ ِمـ
ِان جَببٍٍْـا َاو  وٍ ًشـٍنا دٍعـدًاا و   ِمشَةاًلنٍْا ذـٌوً ٍيا، 

ًًًيـــا    ٍو ،ٍعـــدًاا اًىـــوٌيَلن َخـــدٍّ ٍؤٌبًيًنـــا فُولٌيٌَي
ــدًٌا وذيًًٌســـ ــرٌيًرا  ًٌـ ــًةا ًيا َشـ ــُوعًةا مٌودَرشـ ًفسـ

ًاًواً ا وِلَـــٍذا، وًىًنـــا ل ٌوًمـــدًٌا  لشـــًريًةا دَعســـ
وًاف اٌيٍلـ  َذـٌبَرن    ،ا ٌيدٌيًعا َبيًنـة  ذـٌوً يٍ  فٌيشٍل  

ــا   ــدًع خًرًي ــٌيمًةارًاا ل ــة   وَشــينًيًةا، َبس اٍخي
ًًَنا َيــ  ــ   (حكــذ  ا ــب )  ةً ًياشــٌول  َدذــٌوً ٍيا وَب
 َاًلًىـــــا ددًرٍعـــــا َاا ًرن وًمرًيـــــا   !! )َبلًـــــٌوٌد(

فًةا ، وًلا لشـيً شًلًما بَشيًنا َو )ٍبية َنىذٌين( وًدَعر
 . وفٌوشٌون بَشيًنا دَىيًيٌوَان ...

 

ن ا دنٌوخًًما وَخيٍٍْا َمن َدمَىيِمِاًنا  ًن
ًٍا . بٌب  وًاِفن منٌوا  نٌي

ًًا لًعًلذ َىٌبٍل  ًمرًيا ونٌوىرٌو    نَي
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍل .

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 رش دسيوموٌةا  :سوريا/ ةالسقوفا

َِر   2017/ َامـٌوز/  30يُوَ دَخدبَشـًبا    ٍل ل
دفٌيشًلُ  خمٌوَررًاا بَيٌد ًنة ًا داالذًُوًفا 

َخدٍّ خـٌوٌدرًا كنٌوشـًيًيا   َخيًٍْلًوا ًا دٍفيشَمرًجا ، 
ًًا   ــا اٍخيــة  ِشــًما ) َارمٌيــة ًا دًنمٌووفــة ٌي ذً

جًبـو ى )  اٍل  مٌوخٍكـ ، (وَعَملٌية ًا دفٌونَعًمـا 
َىــــًدًما ُخســــرُو ( َخكــــٌيذ د. َعبــــد دٍبيــــة  

 َعــــل دذــــٌيعًةا دًنمٌوذًــــيًةا  بكٌورِدذــــًةن
لَشـَررًاا  شًوًافٌوا ًا جًبـو فٌونَعًمـا بِااً ًيـا    

ًًـا دَعمًــا دكٌورِدذـًةن  وفسًـًًةا   َعــذ  ،دخٌول
ًاي ٌيــــدًييٍٍْا  ه ذـــٌوً ٍيا ولٌو دًٌٍيـــا  َاُخنًوَايٍْـــ 

ُون ِبــش زُودًا ِمــن )  ومشــٌوِافلىٍّوَشــَبكًنيٍْا ، 
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نوێنەری زەردەشتییەکان لە وەزارەتی ئه وقاف 
ده گەیه نێت،  ڕای  ئاینیی،  كاروبارى  و 
ئەرکێکی  وەک  کوردستان  زەردەشتییەکانی 
ھەرێمی  ڕیفراندۆمی  لە  پشتگیریی  نشتیمانی 

کوردستان دەکەن.
زەردەشتییەکان  نوێنەری  حیسامەدین،  ئاوات 
ئاینیی  كاروبارى  و  ئه وقاف  وەزارەتی  لە 
حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، بە )باسنیوز(
کوردستان،  »زەردەشتیەکانی  ڕاگەیاند:  ی 
لەژێر ڕکێفی ھیچ حزبێکی سیاسیدا نین، بۆیە 
کاتێک ئێمە پشتگیری لە ڕیفراندۆم دەکەین، 
پرسێکی  پرسە  ئەو  ئەوەیە  لەبەر  تەنھا 
په یڕه وانى  وەک  ئێمەیە  ئەرکی  و  نشتیمانییە 
خۆمان  ئەرێنی  ھەڵوێستی  زەردەشت،  ئاینی 

لەسەر پرسە نشتیمانیەکان ھەبێت«.
گوتیشی: »پڕۆسەی ڕیفراندۆم و سه ربه خۆیی 
ھەموو  خەونی  لەوەی  جگە  كوردستان، 
ھیواو  ئەوەشدا  لەگەڵ  کوردە،  تاکێکی 
کە  بووە  سەربەرزانە  شەھیدە  ئەو  ئەواتی 
لەپێناو  خۆیان  خۆێنی  شەڕەوە  لەبەرەکانی 
پێویستە  بۆیه   بەخشیوە،  نشتیمانە  ئەم  ئازادی 
خوێنی  ئەوەی  بۆ  ڕابگەیەنین  سەربەخۆیی 

شەھیدەکانمان بەھەدەر نه چێت«.

كوردستان  ھەرێمی  لە  گشتپرسی 
بۆ  خۆیشی  پشتگیریی  و  دوابخرێ 
و  ھەولێر  نێوان  دانوستاندنی  و  دیالۆگ 

بەغدا دووپاتكردووەتەوە.
لەوە  جەختی  بارزانی  لەبەرامبەردا 
بااڵی  شاندی  نزیكانە  بەم  كردووەتەوە 
بەغدا  سەردانی  کوردستان  ھەرێمی 
ئەو  لەسەر  گفتوگۆکردن  بۆ  دەكات 
پرسانەی پەیوەستن بە ئاییندەی پەیوەندیی 

نێوان كوردستان و بەغدا.
لەبارەی داواكاری بۆ دواخستنی گشتپرسی 
بارزانی بە وەزیری دەرەوەی ئەمەریكای 
راگەیاندووە، ئەو پێكەوەژیانەی كوردستان 
لە رابردوو و لە قۆناخی جۆراوجۆر لەگەڵ 

دەدا جێبەجێ  بۆ  عێراق ھەوڵی  دەوڵەتی 
نەكرا، ھەر بۆیە گەلی كوردستان بڕیاری 

دا رێگەی خۆی بگرێتەبەر. 
دەرەوەی  وەزیری  بۆ  ئەوەیشی  بارزانی 
پرسیار  كە  خستووەتەڕوو  ئەمەریكا 
گشتپرسی  دواخستنی  لەبەرامبەر  ئەوەیە 
بۆ  ھەیە  بەدیلێك  چ  و  زەمانەتێك  چ 
ئاییندە و دیاریكردنی چارەنووسی گەلی 

كوردستان؟
بۆ  ئامای  راگەیێندراوەکەدا  لە  وەک 
تەلەفۆنییەدا  پەیوەندییە  لەو  ھەر  کراوە، 
ھەردووال بڕیاریان داوە لە ھەموو ھەنگاو 
و پێشهاتە سیاسییەكانی ئاییندەدا ھاوكار و 
ھەماھەنگ و لە پەیوەندیی بەردەوامدا بن.

دەرەوەی  وەزیری  تیلەرسەن،  رێكس 
سەرۆكی  بارزانی،  مەسعود  و  ئەمەریكا 

ھەرێمی كوردستان 
وەزیری  تەلەفۆنیدا  پەیوەندییەكی  لە 
ھەرێمی  سەرۆکی  بە  ئەمریکا  دەرەوەی 
گشتپرسی  پێیانباشە  دەڵێت  کوردستان 
دەڵێت  بارزانی  لەبەرامبەردا  دوابخەن. 
چ  گشتپرسی  دواخستنی  لەبەرامبەر 
ئاییندە  زەمانەتێك و چ بەدیلێك ھەیە بۆ 
گەلی  چارەنووسی  دیاریكردنی  و 

كوردستان؟
پێنجشەممە 2017-8-10،  ئێوارەی رۆژی 
دەرەوەی  وەزیری  تیلەرسەن،  رێكس 
سەرۆكی  بارزانی،  مەسعود  و  ئەمەریكا 
پەیوەندییەکی  كوردستان  ھەرێمی 
پەیوەندییەكانی  و  ئەنجامداوە  تەلەفۆنییان 
نێوان ھەولێر و بەغدا و پرسی گشتپرسییان 

تاوتوێکردووە.
سەرۆکایەتیی  راگەیێندراوێکی  بەپێی 
دەرەوەی  وەزیری  کوردستان،  ھەرێمی 
و  بارزانی  لە  دەستخۆشی  ئەمەریكا 
كوردستان  سیاسیی  سەركردایەتیی 
ناردنی  و  پێكهێنان  بڕیاری  بۆ  كردووە 
بۆ  كوردستان  ھەرێمی  بااڵی  شاندی 
پرسە  لەسەر  دانوساندن  بەمەبەستی  بەغدا 

سیاسییەكان. 
پێیباشە  كە  گوتووە  بارزانی  بە  ئەوەیشی 

زەردەشتیدا  لەئاینی  كه   بەوەشکرد،  ئاماژەی 
مرۆڤبوون لە پێش خاک و نشتیمانە، گوتیشی: 
كه نداوى  واڵتانى  لە  ھیچی  کورد  »گەلی 
عه ربى و واڵته كانى دیكه  كه متر نییە، ئەوان 

بێگومان  خۆیانن،  دەوڵەتی  خاوەنی  ئێستا 
مافەمان  ئەو  کورد  نەتەوەی  وەک  ئێمەش 
ھەیە کە خاوەنی ده وڵه تى خۆمان بین و چیتر 

خۆمان وابەستەی عێراق نەکەین«.

مه كته بی  ئه ندامی  زێباری،  ھۆشیار 
كوردستان،  دیموكراتی  پارتی  سیاسی 
دووپاتی  رۆیته رز،  ھه واڵی  ئاژانسی  بۆ  
سه ربه خۆیی  ریفراندۆمی  ده كاته وه ، 
ئه یلوول  25ی  له   كوردستان،  ھه رێمی 

ئه نجامده درێت و دواناخرێت.
ته له فۆنییه كه ی  په یوه ندییه   به   سه باره ت 
ده ره وه ی  وه زیری  تیله رسن،  ریكس 
بارزانی،  مه سعود  له گه ڵ  ئه مه ریكا، 
تێیدا  كه   كوردستان،  ھه رێمی  سه رۆكی 
ئه نجامدانی  واده ی  كردبوو،  داوای 
زێباری  ھۆشیار  دوابخرێت،  ریفراندۆم 
واده ی  روونیده كاته وه ،  ئاژانسه   ئه و  بۆ 
گۆڕانكاری  و  ئه یلووله   25ی  ریفراندۆم 

به سه ردا نه ھاتووه .
نیگه رانییه كانی  ئاژانسه ،  ئه و  گوێره ی  به  
ریفراندۆمی  ئه نجامدانی  له   ئه مه ریكا 
سه رنجی  البردنی  كوردستان،  ھه رێمی 
پرسانه ی  ئه و  له سه ر  واڵته یه   ئه و 
تێكشكاندنی  وه كو  پێویستترن،  كه  
عێراق  له   ئیسالمی  ده وڵه تی  رێكخراوی 

و شام »داعش«.
دڵنیایی  كوردستان  ھه رێمی  پێشتریش 
ھاوپه یمانان،  و  ئه مه ریكا  داوه ته   ئه وه ی 
كه  ھێزی پێشمه رگه  له  شه ڕكردن له  دژی 
ھه ماھه نگی  و  ده بێت  به رده وام  داعش 
له گه ڵ ھه موو ئه و ھێز و الیه نانه دا ده بێت، 

كه  دژی ئه و رێكخراوه  ده جه نگن.

كوردي

ئەمریکا بۆ بارزانی: پێمانباشە گشتپرسی دوابخەن

ناوچە مەسیحییەكانی  ھێرشی كردە سەر 
لێناوە  ناویان  خۆیان  وەك  و  عیراق 
)قەسابخانە(ی كوشتاریان بۆ دامەزراندن«.
ئاماژەی بەوەش کرد: »لە ساڵی 2014شدا 
بەھۆی  مةسيحييةكان  ڕۆژدا  ھەمان  لە 
لەسەر  و  عێراق  سوپای  كەمتەرخەمیی 
جارێكی  داعش  تیرۆریستانی  دەستی 
و  كوشتن  كارەساتی  تووشی  دیكە 
ھەردوو  لە  بەاڵم  بووینەوە،  ئاوارەیی 
كوردستان  خەڵكی  كارەساتەكەدا 
باوەشمان بۆ دەكەنەوە و ئاوارەكانمان لە 
سایەی حكوومەتی ھەرێمی كوردستاندا 
ئێمەش  ناوچەكانی  دەمێننەوە،  ئارامی  بە 
ئازادی  پێشمەرگە  كە  نەینەوا  دەشتی  لە 

لە  زیاتر  )تەلسقۆف(  وەك  كردوون 
گەڕاوەتەوە،  بۆ  مەسیحی  خێزانی   700
بەاڵم ئەو ناوچانەی كە حەشدی شەعبی 
كردوون،  ئازادی  عیراقی  سوپای  و 
گەڕانەوەی  بە  نادرێت  ڕێگە  ئێستا  تا 

مەسیحییەكان«.
نەوزاد پۆڵس گوتیشی: »مەسیحییەكان بێ 
دوودڵی بە )بەڵێ( دەنگ بۆ سەربەخۆیی 
گەرەنتی  چونكە  دەدەن،  كوردستان 
زێدی خۆیان  لە  مانەوەیان  و  سەالمەتی 
ئەزموونی  كوردستان،  لەگەڵ  مانەوەیانە 
كوردستانیش سەلماندوویەتی كە ھەموو 
بەیەكەوە  دەتوانن  ئایینییەكان  و  پێكهاتە 

بە ئاشتیانە بژین«.

سوپای  دەستی  كارەساتی  دوو  یادی   «
عیراق دەكەنەوە«

لە   2017/8/7 دووشەممە  رۆژی 
ھەولێر  شاری  عەنكاوەی  شارۆچکەی 
بەیەكەوە  ئاوارەكان  و  مةسيحييةكان 
یادی ئەو دوو كارەساتەیان كردەوە كە 
ھاتوون  تووشی  عیراق  دەستی  لەسەر 
لەپێناو  دا  بەڵنیان  یادكردنەوەكەدا  لە  و 
بە  دەنگ  )بەڵێ(  بە  قوربانیانەدا  ئەو 

سەربەخۆیی كوردستان بدەن.
لە ساڵڕۆژی ئەو دوو كارەساتەدا نەوزاد 
سورایا  ڕێكخراوی  سەرۆكی  پۆڵس، 
وەك  ڕۆژێكی  »لە  گوتی:  )باسنیوز(  بۆ 
ئەمڕۆدا و لە ساڵی 1933 سوپای عیراقی 

هۆشیار زێباری: ریفراندۆم له  واده ی 
دیاریكراوی خۆیدا ئه نجام ده ده رێت

مةسيحييةكان: بێ دوودڵی بە )بەڵێ( دەنگ بۆ 
سەربەخۆیی كوردستان دەدەین

زەردەشتیەکان: پێویستە سەربەخۆیی ڕابگەیەنین بۆ 
ئەوەی خوێنی شەهیدانمان بەهەدەر نه چێت

-11 )ھەیینی،  شەوی  ھێرشەكەی  دوای 
میحوەری  سەر  بۆ  داعش  8-2017(ـی 
ھێزی  لەالیەن  تێكشاندنیان  داقووق  و 
پێشمەرگەوە، کە بووە ھۆی شەھیدبوونی 
ئێستا دۆخی میحوەرەکە  پێشمەرگە،  سێ 

ئارامبووەتەوە.
بەرپرسی  قادر،  حاجی  محەممەد  لیوا 
تۆڕی  بە  پێشمەرگە  داقووقی  میحوەری 
دوای  راگەیاند،  رووداوی  میدیایی 
داقووق  میحوەری  لە  داعش  ئەوەی 
)بەدیاریكراوی لە چەمی رۆخانە(، ھێرشی 
بۆ  پێشمەرگە،  سەنگەرەكانی  سەر  كردە 
پیشمەرگەیان  سەنگەرێکی  ماوەیەك 
سنوورەكە،  لە  پێشمەرگە  ھێزی  گرت، 
شەڕەكە  دایە وە،  وەاڵمی  بەتووندی 
دواجار  بوو،  بەردەوام  بەرەبەیان  تاوەكو 

تێكشكێنران.
داقووقی  میحوەری  بەرپرسی  بەگوتەی 
ھێزی پێشمەرگەی كوردستان، لەو شەڕەدا 
سێ  پێشمەرگە شەھید  و حەوتی دیکەش 
بریندار بوون، تەندروستیی بریندارەكانیش 
داعش  زیانەكانی  »ھەرچەندە  جێگیرە 
بەتەواوەتی نەزانراون، بەاڵم زیانی زۆریان 
لەو  زۆر  خوێنێكی  چونكە  ھەبووە، 

ناوچەیەدا دەبینرێ  كە تێیدا شكاون«.
جەخت  قادر  حاجی  محەممەد  لیوا 
داقووق  دۆخی  ئێستا  لەوەی،  دەکاتەوە 
لە  پێشمەرگەش  ھێزی  بووەتەوە،  ئاسایی 
ئەگەرێكی  ھەر  بۆ  تەواودایە  ئامادەباشی 

شەڕ.
وردەکاریی ھێرشەکە

چەکدارانی داعش له  دوو قۆڵه وه  ھه شت 
له   كاكه ییه كانیان  فه وجی  سه نگه ری 
كردبووه   داقووق  شارۆچكه ی  سنوری 
چه كداری   20 له   زیاتر  ئەوان،  ئامانج. 
ره شاده وه   شاره دێی  له   کە  بوون،  داعش 

ھاتبوون.
فه رمانده ی  جێگری  فه ره ج،  ئاسۆ  عه قید 
میدیایی  تۆڕی  بە  پێشمه رگه   نۆی  لیوای 

داعش،  »چەکدارانی  راگه یاند  رووداو 
ھێرشه كه یان  ھێنابوو،  زۆریان  ھێزێكی 
به ڵكو  نه بوو،  سه نگه ر  یه ك  بۆ  ته نیا 
ئامانج،  كرده   سه نگه ره كانیان  ھه موو 
ھاتنه   ئازایانه   زۆر  پێشمه رگه كان  به اڵم 
شه ڕكردن  كاژێرێك  دوای  و،  ده ست 

ھێرشه كه یان تێكشكاند«.
جاری  ئه مه   ھه فته دا،  یه ك  له ماوه ی 
سه نگه ری  داعش  چه كدارانی  دووه مه ، 
ئامانج،  ده كه نه   كاكه ییانه   پێشمه رگه   ئه و 
سنوری  له   گونده كانیان  پاراستنی  كه  

داقووق له ئه ستۆدایە .
فه رمانده ی  كاكه یی،  موەفه ق  موالزم 
سریه ی یه كی فه وجی كاكه ییه كان دەڵێ 
بوونەته   ماوه یه كە  كاكه ییه كان  »گونده  
داعش  چەکدارانی  داعش.  ئامانجی 
گوندانەدا  ئەو  بەسەر  ده ست  ده یانه وێت 
بگرن، یان زیانیان پێ بگه یه نن، ھێرشه كه ی 
ئه م شه ویشیان بۆ ئه و مه به سته  بووە، به اڵم 

زوو به  ئاگا ھاتین و تێكمانشكاندن«.
داعش،  ھێرشه كه ی  ده ستپێكردنی  له گه ڵ 
كاكه یی  خۆبه خشی  چه كداری  به ده یان 
ھاوکاریی  ئەوەی  بۆ  ھه ڵگرت  چه كیان 
پێشمه رگه  بکەن، سەید نەجات دەروێش 
یەکێکە  ساڵه،    70 ته مه نی  کە   کاکەیی 

لەوان.
كاكه یی،  ده روێش  نه جات  سه ید 
پێشمه رگه ی خۆبه خش دەڵێ »كاتێك ئێمه  
بوو،  ناوچه كە،  شه ڕه كه  قورس  گه یشتینه  
وه كو پێشمه رگه ی خۆبه خش ھاوكاریمان 
داعش  له   سه نگه رەمان  ئه و  كردن، 
كاتی  ماوه یه كی  بۆ  كه   وه رگرته وه،  
ده ستیان به سه ردا گرتبوو، سوپاس بۆ خوا 

ھێرشه كەیان ئامانجەکەی نه پێكا«.
كه ركووك  باشووری  له   كاكه ییه كان 
حه وت گوندیان ھه یه ، ھاوسنورن  له گه ڵ 
ره شاد،  و  ریاز  حه ویجه ،  شارۆچكه ی 
گه مارۆی  له ژێر  ساڵێكه   نزیكه ی  كه  

پێشمه رگه  و ھێزه  عێراقییه كان دایه .

وردەکاریی هێرشەکەی داعش بۆ سەر 
سەنگەرەکانی پێشمەرگە لە داقووق
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لـَمـّا اعتليتْم صـَهـَْوةَ المجــدِ وســـِرتـُم قـُُدمـــا 
وقَف التاريخُ إجــاالً لكـُم وتـَبـَسَّـــــــــمــــــا 
دوَّن في ســِـــــــفرِ الماحـِمِ أروعَ ملحـَمــــــه
عن فـِتيةٍ صـيدٍ سـَــقـَوا أرَض ســميَل بالـدِّمـا 
نـِلتـُم المجَد تـَليــداً أْرخـَصتـُمُ الجـَماجـِــمــــــا
فـَحاكَ حبلَ المشـــانـِق ترتـَقوهُ سـُـــــــلـّمــــــا
نحو الذرى والكبرياء فاستقبلتكـُم الّســـــــمــــا
بمزاميـــَر عـَذبـــةٍ داؤدُ كان تـََرنـّـــمــــــــــــا
بـِمـِثِلها أنَشــــــــَدها وصاغَ منها نـَغــَمـــــــــا
في صـَـولة الحقِّ كنتم أشــاِوســـاً أكارمــــــــا
يوَم انتفـَضتـُم كاألســـــــود لتوقـِظوا النُّومـــا
فكتبتـُم أبلغَ درسٍ لْم تـُمسـِــــــكوا قـَـلـَـمـــــــا
ووعيناُه منهـَجاً لم نْسـتـَشــِـــــْر مـُعــلِّـمــــــا
حاطـَ بكم جمعٌ َزنيْم ِمن كّل صــوبٍ قـَـِدمــــا
حاموا كغــِربان شـَـــرٍّ أو ذئابٍ أو بـُـَومــــــا
واســتـَباحوا وحلـّـلوا ماكاَن َدوماً حـُـُرمــــــا
لْم يـُبالوا قتَل شــــــيخٍ أو رضيعٍ ما فـُطـــِمـا
دّنـســــــوا كـلَّ مقـدَّسٍ يســــــــوعـَـنا مريـَما
حتى البياعُ الطاهرْه من إثـِْمهـم لم تســــلــَما
خســـــئوا بيوُت الربِّ صـــامدة ٌ لن تـُهـَدمـا

حين انـبـَريـْتـُْم لـَهـُُم البأُس كـان الحـَكـَمــــــا 
أتـَْرعـْتـُُم أعـداَءكـُْم سـُـّماً صـَديـداً عـَلـْقـَمــــا 
بصـُدورٍ عاريةٍ واجهـتـُم الموتَ ومــــــــــــا 
هـِبُتم قيوداً كّبـلْت أقدامـَـكم والمـِعـصـَـمــــــا
أحفاَد ذاك الجيلِ هـُّبوا واستحضروا الهـِمـَما
شـُـّدوا العزيمةَ وانهضوا لنرفـَـَع العـَلمـــــــا
بعزمـِنا ببأسـِــنا ســــوف نـُحيُل الحـُلـُـمــــــا
حقيقةً ناصعــةً بيضــاَء تعـلو القـِـَمـمــــــــــا
سـَـنســتعيدُ حقوقـَنا حتماً ولن نـُهـَزمــــــــــا
سـَـنكتـُُب التاريخَ صـِدقاً سُنسـِمعُ الُصـُمـــمـا
فســائلوا األّيامَ عـَّنـــا واســتنطـِقوا األَممـــــا
نحُن اختـَرعنا الحروْف ِمـّنا األنــاُم تـَعـَـلَّمـا
سـَــلوا مجنَّحاتـِـنا أســواَرنا والُرقـُـمـــــــــــا
قد مـَشـَـــيناُه دربـَنا بواثـِق الخـُطـْوِ كـمــــــا 
أســـافــُنا إذ نزفوا نـَجيعـَـهم فرسـَـمـــــــــا
درباً لنا نســلـُـكـُه نـَنـَـْل خـُلوداً أعـظـَـمــــــا
مـَــمــا واكتـَسـَـْت ســميُل دماً عظاَمـهم والرِّ
بـِشـهيدٍ تــِلوَ شــهيـدٍ تألألوا أنجـُمــــــــــــــا
ســميْل كْم كابـدِت قهراً لم تـَشـْـتكي ألــَمــــا

ســميلُ في ضميـرنا لفظٌ يـُعـَـطِّــر الفـَــمـــا 

سـطـور لسـّميل 

القصـة واقعيـة بشـخوصها وفاعليها 
الدمويـة،  حلقاتهـا  ومرتكبـي 
جغرافيـة  بقعـة  القصـة  ومـكان 
وبالتحديـد  كوردسـتان  فـي  محـددة 
بجبلهـا  تفتخـر  التـي  سـنجار  فـي 
العصـي علـى الخنـوع , والضحايـا 
زلـن  مـا  االيزيديـات  السـبايا  مـن 
يلعقـن جراحهـن لوحدهـن تـارة فـي 
الشـتات االوروبـي , او فـي القـرى 
االيزيديـة المدمـرة عـن بكـرة ابيها، 
لـم  الـذي  داعـش  سـجون  فـي  او 
ولـن يلـد التاريـخ ابشـع منـه واكثـر 
بغـض  فالروايـة  وتوحشـًا،  همجيـة 
النظـر عـن كاتبهـا وجامـع حكايتها، 
اليوميـة  وبغـض النظر عـن حبكتها 
اذ رسـمت الصـورة برتـوش  فهـي 
اقتربـت مـن الصـورة الحقيقية على 
االرض والقصـد هنا رواية )عذراء 
سـنجار( لكاتبهـا )وارد بدر السـالم( 
الـذي كتـب الحكايـة ثـم تخلـى عنهـا 
وعـن اكبـر رموزهـا وهـي )ناديـة 
النوايـا  سـفيرة  لقـب  حاملـة  مـراد( 
انتحـل  هـل  والسـؤال  الحسـنة، 

؟ اخـرى  شـخصية  الكاتـب 
ام تلبـس صـورة بطـل لـم يكـن اهًا 

؟ لها 
ام انـه مجـرد يتخلـى عـن قناعاتـه 

مـن اجـل موقـف آنـي ؟
كل  فـي  لكنـه  سـره  نعـرف  ال 
سـريع  زئبقـي  تحـول  االحـوال 
بعيـد  مبدئـي  غيـر  سـاذج  غاضـب 
الروايـات  كتـاب  صدقيـة  عـن 
العالمييـن . وقولنـا هـذا لـه ما يبرره 
فــ )نادية مراد( ليسـت امـرأة تبحث 
عـن شـهرة وال هـي تمثـل دوراً  او 
تتقمـص شـخصية ديكورية ممنتجة،  
بشـعة  لجريمـة  ضحيـة  هـي  انمـا 
ورسـالتها تمثـل معاناتها وجراحاتها 
وأحزانهـا الـذي ال يمكـن تصورها، 
مثلمـا هي تمثل احزان االف النسـاء 
اغتصابهـن  تـم  اللواتـي  والفتيـات 
انظـار  مـن  ومسـمع  مـرأى  علـى 
الحسـنة  النوايـا  فلقـب  لـذا   . العالـم 
ان  كاهلهـا  علـى  يلقـي  ذاتـه  بحـد 
تكـن ذات نوايا طموحـة، وان تكون 
هـذه النوايـا حسـنة، وحسـن النوايـا 
اليكـون اال بعـرض الرسـالة علـى 
ذاك،  او  لهـذا  تحيـز  دون  الجميـع 
فالهـدف ان يسـتمع اليهـا العالـم بكل 
وبـكل  ومذاهبـه  ودياناتـه  اعراقـه 
مناطقـه وقاراتـه وان تصغـي اليهـا 
توجهاتهـا  اختـاف  علـى  البشـرية 
واال  وافكارهـا  واحزابهـا  والوانهـا 

السـيما  نيتهـا،  حسـن  تفقـد  سـوف 
اعـرق  مـن  واحـدة  تمثـل  وانهـا 
الديانـات فـي كوردسـتان وجوبهـت 
الامبـرر  الحقـد  مـن  بالكثيـر 
والمضاعـف مـن فئـة تلبسـت الديـن 
ومـن   , وبهتانـًا  زورًا  اإلسـامي 
فئـة اخـرى لـم تصطـف الـى جانـب 
داعـش لكنهـا سـكتت او راوحـت او 
تلـكأت فـي التعبيـر عـن الموقـف او 
ولـم  الجريمـة  مـع  خفيـة  تواطئـت 
يكـن تضامنهـا بقـدر حجـم الجريمـة 
الحـق  عـن  والسـكوت  المروعـة 
الذرائـع ,  ايـًا كانـت  خيانـة كبـرى 
لذلـك نقول شـكرًا إلقليم كوردسـتان 
االزيديـة  الديانـة  ادخـل  ألنـه 
العـراق  تاريـخ  فـي  مـرة  الول 
وادخلهـا  الدراسـية  المناهـج  الـى 
الوقـاف  وزارة  ضمـن  كمديريـة 
الحاضـن  وهـو  الدينيـة  والشـؤون 
اإلعامـي  والمـروج  المأسـاة  لهـذه 
العالـم  مسـتوى  علـى  األكبـر 
وشـكرا  البريئـات،  السـبايا  لحقائـق 
ان  الـى  تنبـه  لـكل صـوت عراقـي 
هـو  االيزيدييـن  بحـق  يرتكـب  مـا 
ابـادة جماعيـة )جينوسـايد( , ولكـن 
الشـكر االعمـق لامـم المتحـدة التي 
منحـت الديانـة االيزديـه ألول مـرة 
باسـم المجتمـع الدولي قـوة اعتبارية 
كبـرى، وسـلطت عليهـا االضـواء، 
وابعـدت الشـبهات عـن هـذه الديانـة 

التوحيديـة. 
النوايـا الحسـنة  ومنـح لقـب سـفيرة 
خرجـت  ضحيـة  واشـهر  الكبـر 
اسـر  ومـن  المأسـاة  عمـق  مـن 
التـي  مـراد(  )ناديـة  وهـي  داعـش 

علـى  االصـوات  مـن  فيضـان  بـدأ 
لجائـزة  يرشـحها  العالـم  مسـتوى 
نوبل للسـام . وتعبيرًا عن سـلميتها 
وتسـامحها وتصالحهـا مـع االخرين 
االسـامية  الدينيـة  المراجـع  زارت 
علـى  اخيـرًا  وأقدمـت  والمسـيحية، 
وهـي  اليهوديـة  المراجـع  زيـارة 
االسـام  كمـا  توحيديـة  ديانـة 
والمسـيحية وهـذا امـر طبيعـي جـدا 

عملهـا، بحكـم 
الـى  تذهـب  لـم  مـراد(  )ناديـة  فــ 
وال  العـرب  علـى  لتتآمـر  اسـرائيل 
علـى القـدس، ولم تذهـب لعقد صفقة 
تجاريـة او سياسـية، او لتبريـر اي 
موقـف من كا الجانبين االسـرائيلي 
الـى  ذهبـت  انمـا   , الفلسـطيني  او 
نسـوية  حقوقيـة  اجتماعيـة  منابـر 
لطـرح قضيتهـا في دولة هي نفسـها 
نفـس الدولـة التـي تتوجـه اليهـا كل 
فصائل السـلطة الفلسطينية،  ونفسها 
دبلوماسـية  بعاقـات  المرتبطـة 
 , والمغـرب  ومصـر  االردن  مـع 
وبعاقـات تجاريـة مـع دول الخليـج 
عـن  سـرية  وبعاقـات  العربـي، 
الـدول  بـكل  ثالـث  طـرف  طريـق 
وال  االخـرى  واالسـامية  العربيـة 
نسـتثني احـداً  . ثمـة حقيقة خضراء 
انتصـرت  مـراد(  )ناديـة  ان  جليـة 
علـى جاديهـا وعلـى قاتليهـا وعلى 
ألهبـت  بأنهـا  جلدتهـا  بنـي  قاتلـي 
العالمـي  والضميـر  العـام  الـرأي 
بقضيـة كانـت خافتـة ومغيبـة   وهذا 
االنتصـار هـو الـذي ادخـل الرعـب 
فـي قلـب داعش ودق في نعشـه اخر 
مسـمار وقلـع كل جـذوره الفكريـة، 
الضحيـة  تنتصـر  ان  جميـل  فكـم 
القاتـل  علـى  والقتيـل  الجـاد  علـى 

. السـجان  والسـجين علـى 
بـدر  )وارد  روايتهـا  كاتـب  امـا 
سـنجار((  ))عـذراء  فـي  السـالم( 
ربمـا حـاول بسـوء نيـة اغتصابهـا 
طريـق  عـن  أخـرى  مـرة  معنويـًا 
براءتـه مـن مأسـاتها دون ان يعلـم 
ومـن  منـه  تتبـرأ  التـي  هـي  انهـا 
السـريعة،  االيدولوجيـة  تحوالتـه 
وتذبـذب مواقفـه وتضعـه فـي الظـل 
الشـمس  ضـوء  تحـت  هـي  وتبقـى 
الكبـر  وسـاردة  كاتبـة  تبقـى  النهـا 
روايـة حقيقـة مـن خـال معايشـتها 
الحـداث الروايـة فـا اصـدق منهـا 

. اجمـل  وال 

تاريخـًا  يمثـل  ال  الروائـي  هـذا  ان 
متسلسـًا مـن الثبـات والرسـوخ في 
المواقف وبهذا الموقف اسـاء لنفسـه 
ولصدقيـة حكاياتـه ولنظـرة القـارئ 
لــ  نقـول  روايتـه،  الـى  المسـتقبلية 
االيزيدييـن  ان  السـالم(  بـدر  )وارد 
والشـعب الكوردي بشـكل عام اوفى 
وقنصليـة  الفلسـطينية  للقضيـة  منـه 
بأعلـى  تتمتـع  اربيـل  فـي  فلسـطين 
درجـات التقديـر والحرية، والتزاور 
والسـلطة  االقليـم  ساسـة  بيـن 
الفلسـطينية مسـتمر، وحـل الدولتيـن 
هـو الـذي تتبنـاه السـلطة الفلسـطينية  
المجتمـع  وكل  كوردسـتان  واقليـم 
البشـري بمـا فيها )ناديـة مراد( التي 
صرحـت بذلـك فأين وجـه الغرابة ؟
بنسـاء  التقـت  وانهـا  السـيما 
فلسـطينيات ويهوديـات واتفقـت مـع 
اعتبـار  مشـروع  علـى  منظمـات 
يومـًا  عـام  كل  مـن   )8/3( تاريـخ 
فـي  المأسـاة  هـذه  إلنعـاش  عالميـًا 
الوشـم  كمـا  وحفـره  العالـم  ضميـر 
علـى حجـر فـي الذاكـرة االنسـانية،  
مـن  المـدارس  بطلبـة  التقـت  كمـا 
الفلسـطينيين واليهـود مـا يعنـي انهـا 
فـي  الزيتـون  تحمـل غصـن  كانـت 
يدهـا وليـس سـكيناً  لطعـن اي احد،  
هـل يتذكـر )وارد بـدر السـالم( مـا 
المبـدع  الفلسـطيني  الشـاعر  قالـه 

بسيسـو:- معيـن 
انتصـر صـاح الديـن فأصبـح بطا 
عربيـًا .. لـو انهـزم صـاح الديـن 

لـكان جاسوسـًا كورديـًا
واال مـا معنى ان ينسـى هـذا الكاتب 
ذو التوجـه القومـي المتقوقـع تهافـت 
كل  مـن  العـرب  وتزاحـم  وتكالـب 
حـدب وصـوب لزيارة اسـرائيل في 
حيـن يسـتكثر ذلـك علـى ضحيـة ال 
مأسـاتها  لهـا سـوى عـرض  هـدف 

علـى القاصـي والدانـي .
بـدر  )وارد  خسـر  نقـول   ً ختامـا 
امـا  االخريـن  قبـل  نفسـه  السـالم( 
الكـورد االيزيديـون وكلهـم شـرفاء، 
والديمقراطيـة  الحريـة  وانصـار 
وحقـوق االنسـان فـي العالـم وكلهـم 
شـرفاء هـم مع الضحايـا االيزيديات 
معبـد  حرمـة  ومـع  البريئـات, 
النبـع االبيـض  اللـش الراقـد قـرب 
ثيـاب  ونقـاء  وطهـر  بيـاض  مثـل 
بحـر  وال  الجميـات،  االيزيديـات 

. صغيـرة  زيـت  ببقعـة  يتلـوث 

عــذراء سنجــار 

تبقـى عـذراء رغـم خيانـة راوي حكايتهـا

فوزي االتروشي

موفق حداد

ال تُلمني في هواها 
أنا مفتوٌن ِبَبهاها

ُتِحّبني وُأِحّبها
وليس غيرها

تهواني وأهواها
وال أروُم ِسواها
وال تروُم ِسواَي

َفِلَم  الَمام ؟!
*   *     

دعَك من لومي يا صاِح    
َدعني في الغرام

ال تلمني في هواها
أنا مسحوٌر في َبهاها
ال تلمني في ِعشِقها

َيسَحُرني ُمحّياها 
وَصوُتها وِجيُدها
َدعني في الهيام !

يعقوب أفرام منصور

من ذكريات غرام الِصبا
ال  تُلمنـي
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سـنقرأ نصـًا واحـدًا من هـذه النصوص 
راهنـاً - وبعدهـا ننتقـل إلـى نصـوص 
أخـرى فـي محـاوالت الحقـة  - والذي 

يحمـل عنـوان ) مطـر اليقظـة(. 
اليقظـة حالـة عـدم السـبات أو النـوم . 
الحيـاة  وبـدء  منهمـا  الخـروج  أو هـي 
يطـرح  النـص  هـذا  وفـي  جديـد.  مـن 
الشـاعر بهنـام عطـا اهلل هماً  ذاتياً  لكنه 
ممتـزج بهـم جمعـي. وهـذا الهـم يتجلى 
التعبيـر  صـح  إن  اإلنتمائيـة؛  بالـذات 
االنتمـاء  البحـث عـن جـذور  أعنـي   .
النفـس  علـم  وبلغـة  األصـول  وتشـكل 
الشـعور باألنـا أو الهويـة ولكـن بلغـة 
)نحـن(.  بالــ  الشـعور  االجتمـاع  علـم 
الشـاعر إذن ينتقـل مـن السـؤال » مـن 
أنـا إلـى مـن نحـن » . المطر هـو حالة 
إنـذار لهذا السـبات، وكأنه اقتحام لحالة 
السـبات التي انتابت » الـ )نحن( . هذا 
فـي مرحلـة  الدخـول  إذن هـو  المطـر 
جديـدة وهـي الشـعور بهـم مـن نحـن . 
لنـرى كيـف عالـج عطـا اهلل فـي نصـه 
لـألرق  كان مصـدرًا  الـذي  ألهـم  هـذا 
لديـه . يقـول النـاص )الشـاعر( :مسـلة 
مـن  زلنـا نصـوغ نصوصهـا/  مـا   /..
بقايـا القديسـين / ومن ضـوء المصابيح 
/ خرافـة بيضـاء / ال تمحـو مـن ذاكـرة 
أناشـيدنا  تجتـاح  /عطورهـا  الكـون 

الهاطلـة / مـع مطـر اليقظـة. )1(                                
نحـن نعـرف ان المسـلة عمـود رخامي 
عـرف فـي الحضـارات القديمة لتسـليم 
اآللهـة  مـن  والتشـريعات  التعليمـات 
فـي  حمورابـي  ومسـلة   . النـاس  إلـى 
أنموذجـا  القديمـة  العراقيـة  حضارتنـا 
مـن  ينطلـق  الشـاعر  المسـات.  لهـذه 

ربما هناك شيء ينتظر فراقك
أو.... أو...سيكون لك موعد 
هنا أو هناك أو ربما ال يكون 
في ذاكرتك كثير من االحام 

تسقط كل يوم 
لكن البد أن يكون هناك شيء

يجعل من ال شيء شيئا
أو يسقط ...هكذا يكون حلمك 

ويتأمـل  القمـر  الـى  ينظـر  الـكل 
تـك ر صو

 الكل يحاول التسلق الى احامك 
أو ربما يسقط ....لكن ال تقف

ال بد ان تجد ضوء األمل 
فتواجدك بين أحضان بغديدى

يـدل الـى أن صـوت الناقـوس قـد 
إقتـرب

هـذا المفهـوم ليسـتثمره أو يوظفـه فـي 
حقيقـة الجـذور اإلنسـانية النتمائه. فهو 
لتاريخـه  مصـدرًا  ألنهـا  عليهـا  يتـكأ 
الجمعـي. إال أن مـا يميز هذه )المسـلة( 
إنهـا حاضـرة فـي كيانـه الراهـن. فهـو 
ال يـزال يصـوغ نصوصهـا  بمعنى ان 
نصهـا األصلـي مـا يـزال هـو المهيمـن 
علـى وعيـه الراهـن . إنـه غيـر منقطع 
ومـن   . لهـا  اسـتمرار  هـو  بـل  عنهـا 
الدائمـة  المشـاركة  هـذه  جـاءت  هنـا 
فـي صياغـة نصوصهـا. ولسـُت معنيـا 
إال  المسـلة،  هـذه  هويـة  بتحديـد  هنـا   ً
انـه، وعلـى مـا يبـدو، أنهـا تقـف بمثابة 
حاجـز لخـروج الــ )نحـن( إلـى النـور 
سـماها  أو  دعاهـا  ولذلـك   . والحريـة 
) خرافـة بيضـاء ال تمحـو مـن ذاكـرة 

الكـون( 
خرافـة بيضـاء قـد تكـون رمـزًا لبراءة 
إلـى  وليـس  أصولهـا  ونقـاء  المسـلة 
أصولهـا الباطنيـة ذات البعد الشـيطاني 
المثـال. مـن هنـا أزليتهـا  علـى سـبيل 
فـي ذاكـرة الكـون. ومـن هنـا ديمومـة 
أناشـيد  علـى  وعبقهـا  عطورهـا 
الشـاعر، الـذي ينتمي إلى هـذه الخرافة 
مطـر  مـع  تتزامـن  ولكـن  البيضـاء، 
اليقظـة لقـوة تلـك الديمومـة وخلودهـا. 
وصـورة الوجـود تسـير علـى منواليـة 
هـذه الديمومـة . يقـول عطـا اهلل :هكـذا 
كل شـيء يمضـي ملونـا / فـي أحضان 
أصابـع  الفجـر/  وأغانـي   / الـكام 
                         )2( المربكـة.  والفوضـى  النهـارات 
عنـد  الكـون  صـورة  هـي  إذن  تلـك 
بالكـون  الكـون  أقصـد  وال  الشـاعر. 
اإلجتماعـي  بالمحيـط  بـل  الفيزيائـي 
التاريخـي الـذي يحيـط بالشـاعر. وقـد 
بالفوضـى  التاريـخ  ذلـك  كل  أوجـز 
فوضـى  يعيـش  الشـاعر  المربكـة. 
هويتـه  وتشـتت  الجمعـي  تاريخـه 
محنـة  يعيـش  والشـاعر  االنتمائيـة. 
البحـث عـن الـذات، أو ذاتـه الجمعيـة 
النـاص  يقـول  التحديـد.  وجـه  علـى 
:إنـه بحـث دائـم /عـن كلمـات رشـيقة / 
مثـل رشـاقة أمـي / السـاقط مـن نبـض 
الفـردوس / فهـي بهجـة تهندم أسـمالي/ 
ُتهنـدس أعضائـي ... ترتبهـا / قطعـة 
/علـى  بصماتـي  ُتهـذب   / قطعـة   ..
تلـوذ  حرائـق   / مهملـة  أوراق  مسـلة 
فـي معطفـي الشـتوي / لئـا يبتـل بمـاء 
النهـر / مـن عطرهـا المؤثث بالضجيج 
/ إبتسـامة ثكلـى / وقامـة تطـوف علـى 
شـامة النهد / شـعر كأمـواج المحيطات 
نبضـي/  يدغـدغ   / مودتـي  يقايـض   /

ُتبعثـر أبجدياتـي / مطـرًا للنـدم وأخرى 
تركـن / فـوق قصيـدة لـم أحلـم بهـا / 

 )3( أجنحتـي.   تتسـع  بمـا  أكممهـا 
األم  رمزيـة  علـى  أعلـق  أن  أريـد  ال 
فـي هـذا المقطـع مـن النـص. ال أريـد 
القـول ان الشـاعر متعلـق تعلـق اوديبي 
بـاألم. بـل سـوف أنقـل تلـك الرمزيـة 
ينتمـي  الـذي  الجمعـي  الوعـي  إلـى 
إليـه. وال أريـد كذلـك أن أحـدد هويـة 
هـذا الوعـي الـذي يقصده الشـاعر. من 
الفردوسـية  األصـول  هـذه  كانـت  هنـا 
الخفيـة العجيبـة لهذه األم، وهي تصوغ 
شـخصية الشـاعر وأبجديتـه وصورتها 
الـذوات  عـن  تميـزه  التـي  الراهنـة 
األخـرى. ولعـل عنـوان المجموعـة قـد 
الجـواب،  البحـث عـن  علـى  يسـاعدنا 
فهـو بحـث عـن هوية أخـرى وحضور 
آخـر ولكنـه حضـور مغـرق باإلشـراق 
البحـث  وهـذا  بالسـعادات.  ومفعـم 
الدائـب عـن هويـة هذا الوعـي الجمعي 
دفـع الشـاعر إلـى القـول فـي المقطـع 
األخيـر مـن النـص علـى النحـو التالـي 
:يسـتيقظ وهجـي / فمنـذ عصـور/ كان 
مجـدي يتبعثر كالسـدوم / يتوسـل لمدن 
الصحـو / يقـرأ طالعهـا / يغزو بواباتها 
وبقايـا  خرابـي  ترتـب   / دائمـا  إنهـا   /

صمتـي /  أقاصـي الـكام.  )4(        
الشـاعر.  لـدى  اإلنطـاق  نقطـة  فهنـا 
تمـرد،  هيـاج،  ثـورة،  لحظـة،  إنهـا 
إجتيـاح لمـا سـاكن، خامـد، هامـد فـي 
سـبات فـي هـذا الوعي، إنـه يتكئ على 
تلـك المصابيـح والشـموع التـي تطلقهـا 
)المسـلة( بيـن حين وآخـر، ألنها غائرة 

فـي أعمـاق هـذا الكـون الفسـيح .
  إحاالت

* بهنـام عطـا اهلل، هكـذا أنـت وأنـا وربمـا 
تمـوز  دار  شـعرية،  مجموعـة  نحـن، 
دمشـق،  والتوزيـع،  والنشـر  للطباعـة 

.2012 سـورية،
)1( هكذا أنت وأنا وربما نحن: ص 17

)2( المصدر نفسه: ص 18
)3( المصدر نفسه: ص ص 18- 19

)4( المصدر نفسه: ص 20

عليك التمسك بأحامك
وحلق في فضاءات طفولتك

روح  إبتسـامتك  مـن  وإجعلـي 

ن طمئنـا ال ا
وضوء اإلنطاق 

حيث تبعدك عن الهوس الذهني
ضجيـج  الكثيـر/  ينتظـرك  ربمـا 

األطفـال
المرح والبراءة / الروح واأللعاب

كلها أحامك
أبحري وحلقي معها 

فما أجملها/ كلها احامك  
إجعلي ذاكرتك أقوى من عمرك

وامسحي غبار الظام من خديك 
إعلمي اعلمي أن 

الطيور والعصافير تغني 
انطلقي انطلقي انطلقي

الى صندوق العابك 
وإرسمي زخرفات حبك 

وال تترددي ...فاحامك تنتظرك

د. بهنام عطاالله

األدبية

د. ابراهيم الخزعلي

خـرائــط الضيــــاع قصة قصيرة جدا

َتـَوّجـس

خاطرتان

منذ ليلة مضت وعام يراوح مكانه 
كما الجندي المستجد، حين أطلق ساقه للريح 

هرول صوب المجهول
كان حزنه يغمر الوجوه المتربة

يبرح من حلم صيفي يتمطى آخر الليل الثقيل
يطلع من برج دبابة تائهة تنحدر صوب الجنون

ملقية وراء سرفاتها رعب الزمان 
المتخمـة  جيوبنـا  مـن  اآلهـات  إنطـاق  منـذ  نعـم 

اآلمـال  فسـقطت  الجبـل  ترنـح  بالفـراغ، 
تجاوزت مدى أعمارنا

هناك ... استسلمت عيوننا 
لافتات بيضاء أو سوداء ال فرق 

الفتات محمولة فوق مناكب الفقراء
مثل أحام مفخخة

فأين تذهب أحامنا بعد اآلن ؟
ومن أي حاوية تنطلق اآلهات وتترنح السواقي ؟

تدور مثل نبي هائم بين السهول
يبشر الغياب بالعويل والنحيب واألفول

يلتحف العالم بعباءته، فيا أيها:
الحزانى/ الفقراء / الكناسـون/ الصابرون/ األرامل/ 

المطلقـات/ الفاحون/ العمال
صوركـم  ارفعـوا  الضيـاع  شـوارع  فـي  اصطفـوا 
المسـبيين الملـوك  إطـارات  فـي  القديمـة، ضعوهـا 
ارفعوا عيونكم نحو السماء وأعلنوا شارة الهزيمة 

بـدون خـوف أو وجـل واحفـروا بيـن الجبـاه دولـة 
القبـل

وأرخبيـات  البحـار  عبـاب  بيـن  نحيبكـم  ادفنـوا 
العيـون فـي  إطفؤهـا  المحيطـات 

احرثوا المياه والهواء اشحذوا منشوراتكم 
الصفراء والبيضاء والحمراء

اهربوا إلى اقرب جرح لن يندمْل
لترسموا فوق شفاه العذارى

خرائط الضياع وشواهد القبل
ومن أوراق التاريخ وتضاريْس الجغرافيا
إشفطوا إخضرار الحياة إمضغوا الكام ..

اجمعوا التمتمات بين الصدور
فحبيبتي ما زالت منتصبة كأعمدة النور

تعلك حبها القديم / الجديد
تلقيه بين أروقة األزقة المتربة

تدور به ناحبة عند البيوت المطرزة 
بالشناشيل القديمة وهي تحمل أثداءها الثكلى

محرومة من هواء الغيرة والدهشة
تبحث عن أغنية يتيمة تدور كالطاحونة با إنحناء

مثـل هوامـش فـي آخـر الكتـاب أو أسـوار الحصون 
المنيعـة... حيـث مـواء القطـط ونبـاح الكاب 
وهي تتسرب أمام وجهها المغروس باألسى 
فتمرق كالطائر فوق )رؤوس الحراب( )1(

مـا  كل  ولتقـذف  المدرسـي  اإلصطفـاف  خـال 
لديهـا مـن تفاهـات، حيـث تلمـع جباههـا فيمـا )وراء 
الصـدور  باتجـاه  مراياهـا  تعكـس   )2( الروابـي( 

بالرضـاب المبتلـة  والقبـات  الناعسـات 
بالبسمات الفريدة والموت المجاني

تأتـي حبيبتـي  المسـاء  فمنـذ حـب مضـى وصمـت 
تحـت  الرصيـف  علـى  لتنـام  زمـان  مـن  الغائبـة 

العـراق أضويـة 

إشارات 
)1( إشـارة إلـى نشـيد )الحـت رؤوس الحـراب(، الذي كان 
ُينشـد خـال االصطفـاف الصباحـي في مـدارس العراق في 

الخمسـينيات من القـرن الفائت.
للشـاعرة  شـعرية  مجموعـة   :  : الروابـي  وراء  مـا   )2(

. دكسـن  زهـور  العراقيـة 
الشـعرية  المجموعـة  نصـوص  مـن ضمـن  القصيـدة   )3(
مـن  لمجموعـة  األطفـال(،  حليـب  )الدمـوع  المشـتركة 

.2007 عـام  صـدرت  والعـرب،  العراقييـن  الشـعراء 

كرستينــا وحلمهــا األكبــر

إسـتيقظ صباحـا كعادته، فرآها ليسـت 
مـع حـزن  تتأمـل،  كانـت  هـي،  كمـا 
شـفيف  يشـوبها، فيما الغيوم المدلهمة  
فسـحة  إاّل  تمامـا،  السـماء  تحجـب 
صغيـرة  تخللـت  منها الشـمس لتبعث 
اليهـا، وهـي  رسـالة حـب صباحيـة  

تركـن فـي زاويـة  مـن النافـذة.
شـيئا فشـيئا راح يدنـو منهـا ، وقبل أن 
ينحنـي ليشـم عطرهـا، إمتـّد قلبـه مـن 
بيـن أضلعـه اليهـا ليـدرك كنـه كآبتهـا 
لـه،  تقـول  خلجاتهـا،  فاستشـف    ،
يعـّد  الـذي  الضّيـق  ان عالـم غربتـك 
ُصلْبـُت  أنـا   الـذي  كاألنـاء  أنفاسـك، 
بـه، معزولـة عـن عالمـي الـذي ولدُت 
والفراشـات  والشـجر  النهـر  فيـه، 
والفضـاء الّرحـب، بينمـا  هـو يصغي 
الـى هسـيس احاسيسـها، وإذا بصـوت  
ينطلـق مـن داخل القفـص المعلق على 
وسـاد  كذلـك.  وأنـا   : قائـا  الجـدار  

التأمـل جـو الغرفـة!

خاطرة )1(
ادرك معنـى االضمحال، التاشـي، 

االندثار 
لكن طيفك ال يشوبه االضمحال 

وال يدركه التاشي 
وال يقربه االندثار 

فهو كنقشة على حجر
كتعلق طفل بإمه 

هذا طيفك معي، يازمني، 
يحاصرني، يشدني اليك، 

علـى  اقـوى  فـا  نحـوك،  يجذبنـي 
. منـه  االخـاص 

خاطرة )2(
كانـت تتملمـل تملـل السـليم ، تنسـاب 
كالمـاء الـزالل مـن ينبوعه ، كريشـة 

تتهـادى في النسـيم .
بـاهلل يـا هاجـري أقلـل تنائيـك وأكثـر 

تدانيـك ..
أأبقى أشـكو نواك، وأتجرع حسـرات 

حرمانك ..
فمـازال طيفك شـاخصا فـي ناظري، 

ال تأفل شمسـه  
وذكراك في خاطري ال تمحى 

يشـكو  ال  بالعطـاء  ينبـض  وقلبـي 
ب لنضـو ا

 سرجون شعبو/ فرنسا

قتيبة آل محسن

تنهدات الماضي.. رؤية نفسية لبعض نصوص مجموعة
 )هكذا أنت وأنا وربما نحن( 

الناقد األكاديمي الراحل 
شوقي يوسف بهنام/ جامعة الحمدانية
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اسعد عباس  صالح سركيس د.بهنام عطاالله
عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

بلــدة  2017يف   /7/30 األحــد  يــوم  عقــد     
تللســقف التــي أعيــدت اليهــا الحيــاة بعــد 
 ، البيشــمركة  قــوات  أيــدي  عــى  تحريرهــا 
عنــوان  تحــت  مفتوحــة  جامهرييــة  نــدوة 
االســتفتاء(  وعمليــة  الدســتور  )مــروع 
ــو  ــرو عض ــم خ ــد الحكي ــا  د.عب ــدث فيه تح
ــة  ــن قامئ ــتان ع ــتورية يف كوردس ــة الدس اللجن
تطــرق  الكوردســتاين  الدميقراطــي  الحــزب 
مــروع  يف  املكونــات  حقــوق  اىل  فيهــا 
نينــوى  ســهل  وخصوصيــة  األقليــم  دســتور 
ــم  ــذي يض ــة ال ــة والعرقي ــة األثني ــن الناحي م
مكونــات مختلفــة، وحساســية الوضــع يف هــذه 
ــذه  ــق ه ــيايس وعم ــتقبلها الس ــة ومس املنطق
املنطقــة األســرتيجي وأهميــة بنائهــا وتأهيلهــا 
ــة  ــق املهم ــن املناط ــح م ــأن تصب ــة ب ــرة ثاني م
ــاركة  ــر املش ــا ع ــر مصريه ــتقبل، وتقري يف املس
يف األســتفتاء القــادم لتقريــر مصــري شــعب 

كوردســتان.
أســئلة  بعدهــا جــرت مداخــات وطرحــت 
ــكل شــفافية  ــا املحــارض ب ــة أجــاب عليه واقعي

بحضــور  نخبــة مــن الصحفيــن واإلعاميــن 
ــدين  ــع امل ــامت املجتم ــي منظ ــن وممث واملثقف
يف عنــكاوا ، اعلنــت ســورايا عــن بــدء العــد 
التنــازيل لــوالدة اول صحيفــة مســتقلة، سياســية 
ثقافيــة عامــة ، تعنــى بالشــأن القومــي إىل 
والوطنيــة  الكوردســتانية  الشــؤون  جانــب 

واالقليميــة والدوليــة.
تحــدث يف البدايــة الصحفــي واالعامــي نــوزاد 
ورئيــس  االمتيــاز  صاحــب  الحكيــم  بولــص 
تحريــر الجريــدة عــن فكــرة تأسيســها والهــدف 
مــن أختيــار أســم ) ســورايا ( ألول جريــدة 
ــي  ــة صحفي ــدى نقاب ــم تســجيلها ل مســتقلة ،ت
 2013  /8  /13 )687(يف  بالرقــم  كوردســتان 
ومبوجــب قانــون العمــل الصحفي املرقــم )35 ( 
لعــام 2007 والــذي تــم أقــراره يف 22/ 9 /2008 
مــن قبــل برملــان كوردســتان ، تــم األعــان عــن 
تأســيس الجريــدة يف نفــس اليــوم ، ويف مقرهــا 
الكائــن يف عنــكاوا والتــي ســتصدر باللغتــن 

ــة . ــع) 16 ( صفح ــة بواق ــة والرياني العربي
يصــدر  ان  تقــرر  التــي  الصحيفــة  وتحمــل 
األول مــن  التجريبــي ))صفــر((، يف  عددهــا 
ايلــول القــادم اســم ))ســورايا(( تعبــرياً عــن 
ــاين  ــداين الري ــعبنا الكل ــات ش ــوم وتطلع هم
اآلشــوري يف كل مــكان، وحــدد موعــد إصدارهــا 
يف األول والخامــس عــر مــن كل شــهر لغايــة 
ــة العــام الحــايل، فيــام ســينتظم صدورهــا  نهاي

ــادم. ــام الق ــع الع ــذ مطل ــبوعياً من اس
وســتعنى ))ســورايا(( التــي ســتوزع يف الداخــل 
والثقافيــة  السياســية  بالشــؤون  والخــارج، 
ــة، فيــام ســتويل  واالجتامعيــة وباملــرأة والطفول

يف مثــل هــذا اليــوم وقبــل أربعــة أعــوام مضــت 
صــدرت األجــازة الرســمية  ل “جريــدة ســورايا” 
وهــي جريــدة سياســية ثقافيــة نصــف شــهرية، 
ــة  ــع مختلف ــدة مواضي ــداد الجري ــت أع وتضمن
ومواضيــع  والتاريــخ  واالدب  السياســة  يف 
االخبــار  مــن  اىل عــدد  باالضافــة  اجتامعيــة 
 16 وبواقــع  املتوســط  بالحجــم  والجريــدة 
صفحــة، واليــوم تصــدر بواقــع 8 صفحــات 
ألســباب ماديــة بســبب األزمــة االقتصاديــة 

ــة .. ــاح املنطق ــي تجت الت
ــاد الشــمعة الخامســة  ــل بإيق ــوم اذ نحتف  والي
للجريــدة، نعاهــد شــعبنا ســورايا باالســتمرار يف 
ــا  ــذي يخــدم القضاي ــد ال ــدة املحاي ــج الجري نه
وكوردســتان  العــراق  يف  لشــعبنا  املصرييــة 
,ومســتمرين يف املســرية الصحفيــة املهنيــة مــن 
أجــل حقــوق كل املكونــات العراقيــة التــي 
ــام  ــم كوردســتان بالتأخــي والوئ تعيــش يف أقلي
، ومنــي قدمــا يف تطويــر الحركــة االعاميــة اىل 
جانــب أخواننــا الزمــاء يف كوردســتان والعــراق 
،كــام ســاهمت )ســورايا( وتســاهم يف نقــل 
التــي تخــص  االحــداث واألخبــار والتقاريــر 
أبنــاء شــعبنا ونــر ثقافتــه وفلكلــوره وتاريخــه 
املعــارص بعيــدا عــن التعصــب والتقوقــع يف 

وقضايــا شــعبنا يك نتــر عــى جميــع املؤامــرات 
التــي تحــاك ضــد حقوقــه وتواجــده يف مناطقــه 
التاريخيــة يف ســهل نينــوى ، وكلنــا أمــل يف 
تحقيــق وحــدة شــعبنا بــاألرادة الحــرة ألبنائــه 
بــدون أي متيــز ومشــاركة الجميــع يف صنــع 
ــرار الســيايس والخطــاب القومــي املوحــد . الق
ســورايا توحــد شــعبنا وتطلعاتــه نحــو املســتقبل 
اىل  الريعــة   نحوالعــودة   .… األمــام  واىل 

مشــريا اىل مواقــف التحالــف واملجتمــع الــدويل 
تجــاه هــذه املنطقــة التــي يعيــش فيهــا شــعبنا 
األيزيديــن  الكــورد  أخوانهــم  مــع  ســورايا 

ــن. ــبك وأخري والش
ــش  ــقف تعي ــة تللس ــرأن مدين ــر بالذك والجدي
حيــاة طبيعيــة بعــد عــودة األهــايل اليهــا حيــث 
ــارس  ــة مت ــن 700 عائل ــر م ــدة أك ــاد اىل البل ع
يســكن  التــي  البلــدة  يف  الطبيعيــة  حياتهــا 
فيهــا املســيحيون الكلــدان والتــي تتبــع لقضــاء 
تلكيــف ، وشــارك يف النــدوة أكــر مــن 120 
ــي  ــا االعام ــدة وأداره ــاء البل ــن أبن ــخصا م ش
ــم رئيــس منظمــة ســورايا  ــص الحكي ــوزاد بول ن
للثقافــة واالعــام ،وجــاءت ضمــن مــروع 
مــن  بدعــم  املكونــات  بحقــوق  التعريــف 
منظمــة NED األمريكيــة ونفــذ مــن قبــل 
مــع  بالتعــاون  الجريئــة  الشــبيبة  منظمــة 
منظمــة ســورايا للثقافــة واالعــام، وعقــدت 
فيهــا  وأســتضيف  عنــكاوا  يف  االوىل  النــدوة 
فرســت صــويف عضــو برملــان أقليــم كوردســتان 
مبشــاركة ممثــي جميــع مكونــات كوردســتان . 

قــادة  كونهــم  بالشــباب  خاصــاً  اهتاممــا 
املســتقبل، إىل جانــب ســعيها لتكــون واحــة 
ــف  ــكار واالراء واملواق ــع االف ــة لجمي دميقراطي
ووجهــات النظــر املوضوعيــة، إلتزامــاً منهــا 
بحريــة الــرأي والتعبــري وحريــة الحصــول عــى 
املعلومــات، ويف اطــار احــرام اآلخــر واالســتامع 
اليــه وفــق مبــدأ متــازج االراء خدمــة للمصلحــة 
العامــة وكانــت ارسة تحريــر الصحيفــة قــد 
والصحفيــن  االعاميــن  مــن  نخبــة  دعــت 
ــدين  ــع امل ــامت املجتم ــي منظ ــن وممث واملثقف
ــورايا((  ــر ))س ــوم مبق ــاوري الي ــامع تش اىل اجت
بآرائهــم  لاســتئناس  واإلعــام  للثقافــة 
الصحيفــة،  اولويــات  حــول  وماحظاتهــم 
حيــث  واتجاهاتهــا،  اهدافهــا  لهــم  وبينــت 
ماحظــات  الحارضيــن  مــن  العديــد  ابــدى 
قيمــة واراء ســديدة، مــن أجــل نجــاح ســورايا 
يف مســريتها، ومــن أجــل ان تكــون صوتــاً مؤثــراً 
وملتزمــاً وفاعــاً يف الســاحة االعاميــة، معربــن 
ــع  ــف املواضي ــا مبختل ــتعدادهم لرفده ــن اس ع
واالفــكار  والتحليــات  واالنشــطة  واألخبــار 
والنتاجــات الثقافيــة واالجتامعيــة والنقديــة، 
لــكل  ومــن اجــل ان تكــون خيمــة فعليــة 
ــة  ــام الحــرة واالصــوات واملواقــف االيجابي االق
ــوق  ــة ف ــة العام ــع املصلح ــي تض ــة الت امللتزم

جميــع كل االعتبــارات االخــرى.
عنــوان الجريــدة / أربيــل /عنــكاوا /املدخــل 
الرئيــي /الفــرع الخامــس/ قبــل متثــال مريــم 
العــذراء . واملراســلة تكــون عــر االمييــل التــايل 
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الخنــادق الفئويــة التــي التخــدم وحــدة شــعبنا 
ــيايس . ــه الس وخطاب

ــاء شــعبنا  ــدة ندعــو أبن ــذه املناســبة العتي وبه
القوميــة اىل  ومؤسســاته وتنظيــامت شــعبنا 
أبنــاء  لجميــع  والكلمــة  الخطــاب  وحــدة 
شــعبنا تحــت أســم ســورايا الــذي يوحــد أبنائــه 

بعــد  نينــوى  ســهل  يف  التاريخيــة  مناطقنــا 
أن تــم تحريرهــا مــن دنــس دولــة الخافــة 

)داعــش(. األســامية 
ســهل  يف  محافظــة  أســتحداث  اىل  ونتطلــع 
ــى  ــذايت لشــعبنا ع ــم ال ــق الحك ــوى وتحقي نين
ــاركة  ــر املش ــريه ع ــر مص ــق تقري ــه و ح أراضي
ــم  ــع أقلي ــة م ــري املنطق ــى مص ــتفتاء ع يف االس

كوردســتان يف يــوم 2017/9/25 . 

كتــاب  نحــن  ونصــدح  نكتــب  عندمــا 
وصحفيــوا ســورايا  بــكل كلمــة او عبــارة 
فأننــا نكتــب الحــدث او الخــر او املقــال 
الجــل خــري مجتمعنــا العراقــي ومتاســكه 
هــذه  ســورايا  عــر  الخــري  بــذرة  لنــزرع 
صــدرت  التــي  االوىل  املبــادرة  الجريــدة 
ــاء  الول مــرة يف 14 اب عــام 2014 لخــري ابن

شــعبنا.
ســورايا  جريــدة  حــول  نجتمــع   اليــوم 
لنحتفــل بأيقــاد الشــمعة الخامســة ملناســبة 
عيــد تاسيســها الرابــع حيــث تجمعنــا اليــوم  
كأبنــاء بــررة مــن ســورايا لنحتفــل ونهنــأ 
بعدهــا  ومــن  بتأسيســها  لبعــض  بعضنــا 
تأســيس منظمــة ســورايا للثقافــة واالعــام يف 

اقليــم كوردســتان.
ــام  ــة واالع ــورايا للثقاف ــة س ــخرت منظم س
وجريدتهــا ســورايا كل الجهــود والطاقــات 
الجــل إعــاء شــأن االقليــات املهمشــة ومنــذ 
ــذي  ــوم ال ــأيت الي ــراق لي ــد يف الع ــن بعي زم
فكــر بهــذا االمــر  رجــال نــذروا انفســهم 
ــق العــدل واملســاواة وأرجــاع حقــوق  لتحقي
االقليــات  مــن  املهمشــة  الرائــح  هــذه 
وذلــك مــن خــال ضــم ممثليهــم ومثقفيهــم 
تحــت ظلهــا ومعرفــة احتياجاتهــم وارشاكهــم 
والنــدوات  املؤمتــرات  مــن  بالعديــد 
تصــب  التــي  العمــل  واملحــارضات وورش 
ــة وتشــجيع هــذه  نتائجهــا جميعهــا يف توعي
وكيفيــة  طلــب حقوقهــم  عــى  االقليــات 

متابعــة النظــم القانونيــة لطلبهــا.
جميــع  نحــث  العزيــزة  املناســبة  فبهــذه 
والعاملــة  القرينــة  واملؤسســات  االفــراد 
والثقافيــة  االنســانية  املجــاالت  يف جميــع 
ايجــاد  الجــل  معنــا  للتضامــن  واالغاثيــة 
حلــول توافقيــة ناجعــة ومســتدمية تنهــي 
وتبنــي  الطائفــي  والتمييــز  االحتقانــات 
جســور املــودة واالمــل عــى اســس املصالــح 
ــركة  ــداف املش ــة وااله ــة والثقافي االقتصادي
ــراق  ــا الع لخــري االنســان واالنســانية يف بلدن

الصديقــة. وبلدانهــم 
صحيفــة ســورايا هــي نتــاج عــن مطلــب 
ــوى  ــي ســهل نين ــن مثقف رشيحــة واســعة م
ــا  ــوزع فيه ــرى ت ــو ودول اخ ــوك وزاخ وده
ومنهــم مــن هاجــر ومنهــم مــن بقــى يف 
ارض الوطــن او الجــوار ليســتهلوا وجودهــم 
ــم  ــا يه ــة وم ــل الحقيق ــن بنق ــك االماك يف تل

ــة. ــات العراقي ــار االقلي ــن اخب م
اثبتــت ســورايا جدارتهــا وبفــرة قصــرية جــدا 

بــأن تتوســع وتدخــل يف كل حــارة وبيــت.
امــا بالنســبة ملشــاركات ســورايا يف املناســبات 
الدينيــة والرفيــة والثقافيــة فهــي االوىل  
بتلبيتهــا ملــا لهــا مــن خصوصيــة وأحــرام 
لــدن الكثــري مــن األطيــاف ونجاحهــا بعمــل 
ــف  ــع كاف الطوائ ــوي م ــل اخ ــبكة تواص ش
واالديــان مبنيــة عــى االحــرام والتعــاون 
ــه  ــد الل ــق ليمج ــان خل ــر كأنس ــب االخ وح
عــام  االرض...كل  عــى  االوحــد  خالقنــا 

ــام.    ــري وس ــف خ ــع بأل والجمي

وليد متوكا

كل عام وسورايا 
بألف خير

منظمة )سورايا( تعقد ندوة حول 
الدستور واالستفتاء في بلدة تللسقف

إطفاء الشمعةالرابعة لجريدة سورايا وإيقاد الخامسة ومستمرون في المسيرة 
لخدمة الصحافة الحرة المستقلة

هــا هــو العــدد صفــر مــن ))ســورايا(( يمــزق كل حواجــز 
الصمــت واالنتظــار، منطلقــا مثــل حمامــة الــى فضــاءات 
الحريــة ليحــط بيــن ايديكــم، حامــا امــا بــان تكــون 
ــي  ــى تجســيد تســميتها الت ــة عل ــة امين ــذه الصحيف ه
ــع مــن جهــة، وان تتحــول  ــى ارض الواق ــا عل ــز به تعت
ــى رافــد حيــوي مهنــي محايــد مــن روافــد االعــام  ال
المنــوع، والجهــد الصحفــي لشــعبنا الــى جانب شــقيقاتها 
ــز  ــذي يقف ــم ال ــل الســؤال األه الصحــف االخــرى، ولع
ــاذا  ــرى )) لم ــاؤالت الألخ ــع التس ــا جمي ــدر ربم ليتص
ــمية  ــك تس ــل هنال ــار، ه ــة باختص ــورايا ؟(( ولإلجاب س
أخــرى أبلــغ وأروع وأصــدق مــن هــذه الكلمــة لتمثــل 
ــم يحــن  ــم أل ــه؟؟(( ث ــمياته وطوائف ــة تس ــعبنا بكاف ش
الوقــت لنغــادر، أو علــى األقــل ليغــادر ، البعــض أنانيتــه 
ــا حــد التطــرف وإشــعال  القوميــة، التــي وصلــت أحيان
ــي  ــن، ولنلتق ــع اآلخري ــة م ــارك اإلعامي ــق المع حرائ
جميعــا فــي منتصــف الطريــق، لنصافــح بعضنــا ونســامح 
بعضنــا ونحــب بعضنــا، ونتعاضــد مــع بعضنــا ولنهمــس 
لبعضنــا بمحبــة وقناعــة وإيمــان، بعيــدا عــن كل العقــد 

والخافــات القوميــة، نحــن ســورايا.
مــن هنــا.. فــإن هــذه المولــودة الجديــدة، هــذه الطفلــة 
ــرف  ــز وتتش ــي اذ تعت ــا.. وه ــم جميع ــة ملكك اإلعامي
ــارة،  ــا وحض ــعبنا تاريخ ــة لش ــميات القومي ــكل التس ب
وعطــاء وفــداء وإبداعــا، وتــرى فــي هــذا التنــوع قاعــدة 
صلبــة لصــوت قــوي، وإلرادة حيويــة ولفعــل مؤثــر علــى 
األرض تحــت رايــة ســورايا،  وفــي مواجهــة التحديــات 
ــات،  ــف الجه ــن مختل ــعبنا م ــف بش ــت تعص ــي بات الت
ــي  ــة الت ــتراتيجيات المتطرف ــض الس ــع بع ــة م متزامن
تســتهدف إفــراغ الشــرق األوســط مــن مكــون أساســي 
ــت  ــا أقدم ــل م ــن، ولع ــكانه األصليي ــات س ــن مكون م
ــة  ــات اإلرهابي ــض الجماع ــه بع ــدم علي ــزال تق ــا ت وم
المرتبطــة باإلخــوان وبعــض الجهــات الســلفية فــي مصــر 
ــم  ــة واثاره ــم الديني ــهم ورموزه ــاط وكنائس ــد األقب ض
ــل،  ــر دلي ــا خي ــوريا وغيره ــي س ــك ف ــة وكذل الحضاري
ــز مــن أجــل أن  مــا يشــكل واحــدا مــن أقــوى الحواف
ــم  ــفافا، واأله ــانيا وش ــا، وإنس ــل روحي ــون رد الفع يك
ــا،  ــا وأجدادن ــأرض ابائن ــن خــال التمســك ب ــا، م عملي
ــى  ــادرة عل ــدة الق ــدة الواع ــة الواح ــال الكلم ــن خ م
نشــر قيــم الســام والمحبــة والتعايــش واإلنفتــاح  علــى 
اآلخــر، وتجســد رســالة رمزنــا الروحــي  الشــامخ، الســيد 
المســيح )) احبــو اعداءكــم وأحســنوا الــى مبغضيكــم(( 
ــة  ــالة المحب ــتكون رس ــورايا.. س ــالة س ــان رس ــك ف لذل

ــل كل شــيء. ــع وقب للجمي
الــى ذلــك.. فان سياســة وســتراتيجية الصحيفة، ســتكون 
وبــا منــازع سياســة اعاميــة محايــدة نزيهــة.. تحتــرم 
ــن  ــا للجميع..م ــح صفحاته ــر، وتفت ــرأي اآلخ ــرأي وال ال
أجــل أن تجســد فعــا التنــوع القومــي والثقافــي عبــر 

جهــد مهنــي مســؤول.
وحيــث وجهنــا رســائل عديــدة، عبــر البريــد األلكترونــي 
ــعراء  ــن والش ــاب والمثقفي ــن الكت ــعة م ــات واس لقطاع
والصحفييــن والسياســيين والنقــاد والفنانيــن والمحلليــن 
واالقتصادييــن فــي الداخــل والخــارج لإلســهام فــي رفــد 
ــد اســتجاب عــدد  ــه مناســبا ، وق ))ســورايا(( بمــا يرون
كبيــر باالخــص عبــر الكتابــات االدبيــة، كمــا ســياحظ 
القــارئ فــي صفحاتنــا الداخليــة، فاننــا مــن هنــا..
نكــرر ونجــدد دعوتنــا للجميــع، للكتابــة الينــا.. وإضــاءة 
صفحــات ))ســورايا(( بمــا يرونــه مناســبا وجديــرا 
بالنشــر.. فــي ))ســورايا(( إنطلقــت ألجلكــم.. وبكــم 

ــير.. ــتواصل المس ــا وس ــتعزز حضوره س

رئيس التحرير

   سورايا
األعالن عن بدء أعمال منظمة سورايا    لماذا؟ والى أين؟

للثقافة واألعالم

سورايا رمز وحدتنا وهويتنا القومية والثقافية

ــم )1( لســنة )2011(  ــون رق ــن القان  بموجــب المــادة ) 10 و 11 ( م
الخــاص بالمنظمــات غيــر الحكوميــة في أقليــم كوردســتان ، تم منح 
ــة  ــرة المنظمــات غيرالحكومي ــي دائ األجــازة الرســمية والمســجلة ف
التابعــة لرئاســة مجلــس وزراء أقليــم كوردســتان بالرقــم )1025ـ ك ( 
فــي 2013/8/19 بأســم ) منظمــة ســورايا للثقافــة واألعــام ( ومقرهــا 
العــام فــي أربيــل عاصمــة أقليــم كوردســتان ـ عنــكاوا والكائــن فــي 
شــارع هريــم مقابــل مدرســة مــار قــرداغ األهليــة ، وســيتم األفتتــاح 
الرســمي للمنظمــة قريبــا وســتعمل هــذه المنظمــة فــي محافظــات 

العــراق وأقليــم كوردســتان وفــي بلــدان المهجــر.
منظمــة ســورايا تعنــى بالشــؤون الثقافيــة واألعامية لشــعبنا الكلداني 
الســرياني اآلشــوري ، وجــدت فــي هــذا األســم الــدالالت والمعانــي 
ــتكرس  ــة وس ــة والثقافي ــة والديني ــعبنا القومي ــدة ش ــة لوح الحقيقي
ــن  ــن واألعاميي ــد المثقفي ــل توحي ــن أج ــل م ــا للعم ــل جهده ج
ــام  ــدة والوئ ــة والوح ــرا للمحب ــن جس ــمى ليك ــذا المس ــت ه تح
ــل  ــن أج ــيرتها م ــة مس ــتواصل المنظم ــعبنا ، وس ــاء ش ــة أبن لكاف
ــراق  ــي الع ــه المشــروعة ف ــة وحقوق ــا شــعبنا المصيري ــة قضاي خدم
ــد  ــام بع ــذا الع ــا له ــة برنامجه ــتعلن المنظم ــدان المهجــر ، وس وبل
األفتتــاح الرســمي ومــن المزمــع ان تعقــد مؤتمرهــا العــام األول هــذا 
العــام بمشــاركة ممثلــي ومندوبــي جاليــات المهجــر والوطــن مــن 
تســمياتنا الجميلــة كافــة ، ونعلــن لجميــع مثقفينــا وأعاميينــا بــأن 
ــام  ــة األع ــي الثقاف ــا ف ــم خدماتن ــة مفتوحــة لتقدي ــواب المنظم أب
ــدة  ــال جري ــن خ ــريانية م ــا الس ــا وصحافتن ــأن ثقافتن ــاء ش وأع
ــس  ــي نف ــا ف ــام ومقره ــل أي ــا قب ــان عنه ــم األع ــي ت ــورايا الت س

ــر المنظمــة . مق

تنتهــي اليــوم األحــد 9/8 المهلــة النهائيــة لتقديــم اســماء المرشــحين إلنتخابــات 
مجالــس المحافظــات فــي إقليــم كوردســتان.

صــرح سربســت ئاميــدي رئيــس المفوضيــة العليــا لإلنتخابــات فــي العــراق ان فتــرة 
ــك  ــوم 9/8 لذل ــتنتهي الي ــم س ــات اإلقلي ــس المحافظ ــحين لمجال ــم المرش التقدي
ــددة،  ــرة المح ــال الفت ــم خ ــم قوائمه ــية تقدي ــات السياس ــع الكيان ــب بجمي نهي
ــرى،  ــة اخ ــرة طويل ــد لفت ــي للتمدي ــال الكاف ــة المج ــس للمفوضي ــە لي ــد ان ونعتق
وبخافــە فــإن اي كيــان ال يقــدم مرشــحيە خــال هــذە الفتــرة ســنعتبرە منســحبا 

ــة. ــة اإلنتخابي مــن العملي
ــية  ــات السياس ــن الكيان ــر م ــم كبي ــاص ان قس ــح خ ــي تصري ــي ف ــد بامرن واك
والمرشــحين اليلتــزم باإلجــراءات والمعاييــر والنظــام الخــاص بالحمــات اإلنتخابيــة، 
ــي  ــر الت ــزام بالمعايي ــية اإللت ــات السياس ــحين والكيان ــع المرش ــوا جمي ــذك ندع ل
وضعتهــا المفوضيــة، واال ان المفوضيــة ســتضع العقوبــات االزمــة لــكل حالــة  

ــال. ــذا المج ــي ه ــن ف ــنكون حازمي وس

ألول مرة
العذراء مريم تضىء باشراقتها 

الروحية مدخل عنكاوا
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سربست ئاميدي..
اليوم هو الفرصة األخيرة لتقديم قوائم 

اسماء المرشحين إلنتخابات مجالس 
محافظات اإلقليم

التســجيل القانونــي لجريــدة ســورايا لــدى نقابــة صحفــي 
بموجــب  القانونــي  اإلســتحقاق  ونيــل  كوردســتان،  اقليــم 
المــادة الثالثــة مــن قانــون العمــل الصحفــي فــي كوردســتان 
ومنــح   2008/9/22 فــي  والمصــدق   2007 لعــام   35 المرقــم 
اإلجــازة الرســيمة المســجلة بالرقــم )687( فــي 2013/8/13.

إستجابة لمطالبات رئيس 
قائمة المجلس الشعبي 

المحكمة االتحادية العليا 
تنصف المكونات الشعبية 

بحظر التملك ألغراض التغيير 
السكاني

اتوقع حصول تغييرات وهزات 
كبيرة على الساحة الشرق 

اوسطية وما يؤلمني اننا غير 
متهيئين لهذه الهزات
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