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نوزاد بولص الحكيم

 عقـد اليـوم فـي بلـدة عنـكاوة أجتماع ضم 
االشـورية  السـريانية  الكلدانيـة  االحـزاب 
مشـتركة  عمـل  ورقـة  حـول  للتباحـث 
منـه  تجعـل  العـراق  فـي  شـعبنا  لمطاليـب 

. الوطـن  فـي  شـريكا حقيقيـا 
الحركـة  مقـر  فـي  األجتمـاع  وعقـد 
الديمقراطيـة األشـورية فـي بلـدة عنـكاوا 
مجموعـة  وبحثـت  أحـزاب  عشـرة  بحضـور 
هـذه  وتتلخـص  الموحـدة  المطاليـب 
الـوزراء  مجلـس  قـرار  بتفعيـل  المطاليـب 

- اذاعة الفاتيكان 
فـي وقـت تسـتمر فيـه العمليـات العسـكرية 
بهـدف تحريـر الموصـل مـن قبضـة داعـش 
أجرى القسم اإليطالي في راديو الفاتيكان 
مقابلـة مـع بطريـرك بابـل للكلـدان لويس 
سـاكو الـذي شـاء أن يسـلط الضـوء علـى 
خصوصـا  والمشـردين  المهجريـن  معانـاة 
بعـد أن تحدثـت األنبـاء الـواردة مـن المدينة 
العراقيـة عـن نـزوح أكثـر مـن سـبعة عشـر 
مـن  والعشـرين  الثامـن  يـوم  شـخص  ألـف 
شـباط فبرايـر الماضـي وثالثـة عشـر ألفـا 

آخريـن يـوم الجمعـة الفائـت.
الوضـع  سـاكو  البطريـرك  وصـف 
الرجـال  هـؤالء  أن  إلـى  الفتـا  بالمأسـاوي، 
والنسـاء واألطفـال المشـردين يقيمـون فـي 
الخيـام، ويفتقـرون إلـى التيـار الكهربائـي 
والميـاه والطعـام وكل مـا يوفـر لهـم الحياة 
ينتظـرون  هـؤالء  أن  وأكـد  الكريمـة. 
مسـاعدة اآلخريـن، خصوصـا وأنهـم يعانـون 
خـالل  السـيما  الصحـراء،  فـي  البـرد  مـن 
سـاعات الليـل، وأشـار غبطتـه إلـى أن هـؤالء 
التعـرض ألعمـال  مـن  يخافـون  المشـردين 
يدركـون  ال  وهـم  بالثـأر  واألخـذ  االنتقـام 
متـى سـتنتهي هـذه الحـرب. كمـا أن بعـض 
فـي  لهـم  ملجـأ  وجـدوا  النازحيـن  هـؤالء 
األحيـاء الشـرقية مـن مدينـة الموصـل التـي 

حررتهـا مؤخـرا القـوات النظاميـة العراقيـة.
إلذاعـة  حديثـه  فـي  سـاكو  وأوضـح 
إلـى  اليـوم  تحتـاج  البـالد  أن  الفاتيـكان 
والمغفـرة  السـالم  إلـى  الجميـع،  ارتـداد 
والتخلـي عـن االنتقـام وإعـادة إعمـار البـالد 
بـأن  وذكـر  العـام.  بالخيـر  والتفكيـر 
المسـتقبل ال يأتـي بعصـا سـحرية إذ ال بـد 
مـن صنعـه معـا. هـذا وتحـدث غبطتـه عـن 
وجـود بعـض المؤشـرات التـي تحمـل علـى 
األمـل فـي بغـداد، الفتـا علـى سـبيل المثـال 
مـن  الشـيعة  الشـبان  بعـض  مجـيء  إلـى 
النجـف للمشـاركة فـي رتبـة درب الصليـب 
يـوم الجمعـة الفائـت. هـذا وعبـر سـاكو فـي 
الختـام عـن أملـه بـأن تتبـع تحريـر الموصـل 

المصالحة والوحدة المرتكزة إلى الوطن. 
أعضـاء  هـم  العراقييـن  جميـع  أن  وأكـد 
العائلة البشرية الواحدة وأن الدين هو شأن 
شخصي وبالتالي ينبغي أال يشكل حاجزا 

األشـخاص. بيـن 
علـى صعيـد آخـر، أطلقـت بطريركيـة بابـل 
الماضيـة  القليلـة  األيـام  خـالل  للكلـدان 
نـداء مـن أجـل تقديـم الدعـم المالـي إلعـادة 
نينـوى  سـهل  فـي  المهدمـة  القـرى  إعمـار 
حيـث يقيـم المسـيحيون الذيـن نزحـوا أمـام 
الزحف الداعشـي. وقد وجه هذا النداء إلى 
والجماعـات  واألبرشـيات  الرعايـا  مختلـف 
والتـي  العالـم  حـول  المنتشـرة  الكلدانيـة 
وحثـت  عراقييـن  مهاجريـن  مـن  تتألـف 
البطريركية في هذا النداء كل الجماعات 
الكلدانيـة فـي العالـم علـى مواصلـة دعمها 
السـخي لمشـاريع إعـادة اإلعمـار. فـي سـياق 
آخـر، عبـرت البطريركيـة الكلدانيـة عـن 
تأييدهـا لتعييـن مراقبيـن دولييـن مهمتهـم 
قبـل  مـن  محتملـة  انتهـاكات  مراقبـة 
القـوات المسـلحة التـي تقاتـل ضـد تنظيـم 
الدولـة اإلسـالمية، هـذا فضـال عـن السـعي 
محتمـل  صـدام  وقـوع  دون  الحيلولـة  إلـى 
والحكومـة  المركزيـة  الحكومـة  بيـن 
المسـتقلة في كردسـتان العراق بشـأن إدارة 

المحـررة. المناطـق 

بتاريـخ  الثالثـة  جلسـته  فـي  العراقـي 
محافظـة  بأسـتحداث  الخـاص   2014/1/21
المتواجـدة  للمكونـات  نينـوى  سـهل 
السيااسـية  الصراعـات  عـن  وابعـاده   ، فيـه 

. والعسـكرية 
 ومطالبـة مجلـس االمـن الدولـي بأصـدار 
ومطالبـة  المكونـات  قرارلحمايـة 
بالدسـتور  األلتـزام  العراقيـة  الحكومـة 
سـهل  بلـدات  وتأهيـل  بأعمـار  واألسـراع 
الطابـع  ذات  القوانيـن  وتعديـل  نينـوى 

البطاقـة  كقانـون  والعنصـري  الدينـي 
.  26 المـادة  وتحديـدا  الوطنيـة 

ومنهـا  أخـرى  ملفـات  مناقشـة  تـم  كمـا 
قانون األنتخابات وعمل تجمع التنظيمات 

لشـعبنا  السياسـية 
الثالثـاء  صحفيـا  مؤتمـرا  عقـد  كمـا 
فـي تمـام السـاعة 11 صباحـا وعلـى قاعـة 

عنـكاوا. فـي  االكاديمـي  المركـز 

                      التفاصيل ص2

أجتماع موسع ألحزاب شعبنا في عنكاوا 
تطالب بإستحداث محافظة سهل نينوى 

العبادي يصل أربيل ويجتمع 
بالرئيس بارزاني 

بمناسـبة الثامـن مـن آذار عيـد المـرأة العالمـي، تتقـدم 
والتبريـكات  التهانـي  بأسـمى  سـورايا  صحيفـة  أسـرة 
للمرأة في العالم والعراق واقليم كوردستان وخصوصا 
المـرأة السـريانية التـي كانـت لهـا وقفـة مشـرفة ودور 
بـارز فـي التقليـل مـن محنـة ومعانـاة شـعبنا المهجر من 
العـودة  أبنـاء شـعبنا  ولبقيـة  لهـا  نتمنـى  نينـوى.  سـهل 
السـريعة الى مناطقهم التاريخية والعيش بأمن وسـالم 

وكرامـة فـي أرض االبـاء واالجـداد .
كل عيد والمرأة بخير..............

بالرئيـس مسـعود  والتقـى  أربيـل  العاصمـة  العبـادي  العراقـي حيـدر  الـوزار  رئيـس  وصـل 
فـي  العسـكرية  القطعـات  زيـارة  مـن  األنتهـاء  بعـد   ، أقليـم كوردسـتان  رئيـس  بارزانـي 

السـليمانية  ثـم  ومـن  أربيـل  وزيـارة  الموصـل 
وذكـر المكتـب اإلعالمـي لرئاسـة الـوزراء ، أن »العبـادي التقـى، مسـاء الثالثـاء، برئيـس 
إقليم كوردستان مسعود البارزاني، وجرى خالل اللقاء استعراض االنتصارات المتحققة 
فـي معركـة تحريـر الموصـل والتشـديد علـى ضـرورة إدامـة زخـم الحـرب والتأكيـد علـى 

تعزيـز العمـل بيـن المركـز واإلقليم«.
وأضـاف البيـان أن »المجتمعيـن شـددوا علـى ضـرورة توحيـد الخطـاب السياسـي لمـا يمـر 
بـه البلـد مـن تحديـات تتوجـب العمـل المشـترك مـن اجـل تجاوزهـا، فضـال عـن مناقشـة 
أزمـة النازحيـن وبـذل المزيـد مـن الجهـود بشـأنها، إضافـة للتنسـيق والتفاهـم المشـترك 
بيـن مختلـف صنـوف القطعـات العسـكرية مـن بينهـا البيشـمركة فـي محاربـة عصابـات 

داعـش اإلجراميـة«.
وكان رئيـس الـوزراء العراقـي حيـدر العبـادي، قـد وصـل الثالثـاء، إلـى مطـار أربيـل الدولـي 

فـي إقليـم كوردسـتان عقـب انتهـاء زيارتـه لمحافظـة الموصل.
يذكـر ان هـذا هـو اللقـاء السـادس الـذي يجمـع بيـن رئيـس اقليـم كوردسـتان مسـعود 
البارزانـي ورئيـس الحكومـة العراقيـة حيـدر العبـادي منـذ تولـي األخيـر منصـب رئيـس 
الوزراء، فقد حصلت 6 لقاءات بينهما لحد اآلن، ثالث لقاءات كانت بزيارة العبادي الى 
اربيـل، وتـم لقـاء آخـر حينمـا توجـه البارزانـي الـى العاصمـة العراقيـة بغـداد، أمـا اللقـاءان 

اآلخـران فقـد كانـا ضمـن فعاليـات مؤتمـر األمـن العالمـي الـذي أقيـم فـي ميونيـخ.

سورايا تهنئ المرأة في عيدها  
وتتمنى لها الحياة السعيدة 

البطريرك ساكو يتحدث إلذاعة الفاتيكان عن معاناة العراقيين 
النازحين ويحث الجميع على االرتداد إلى السالم
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عقـد رؤسـاء وممثلـو االحـزاب الكلدانيـة 
صبـاح  )المسـيحية(  االشـورية  السـريانية 
يـوم الثالثـاء المصـادف 7 آذار 2017 بقاعـة 
المركـز االكاديمـي االجتماعي بعنكاوا، 
المطالـب  مؤتمـرا صحفيـا حـول مذكـرة 
القوميـة الموقعـة مـن قبـل أحـزاب شـعبنا 

والتـي سـتبعث الـى الرئاسـات الثـالث.
وحـدة  علـى  للتأكيـد  المؤتمـر  هـذا  جـاء 
ألبنـاء  والمطالـب  السياسـي  الخطـاب 
شـعبنا الكلدانـي السـرياني االشـوري علـى 
مسـتوى العراق واالقليم من خالل ممثليه 
الوطـن  فـي  األوضـاع  اليـه  آلـت  مـا  بعـد 
وهجمـات  مسـتمرة  السـتهدافات  وتعرضـه 
داعـش لمناطقنـا  احتـالل  آخرهـا  منظمـة 
أدت  التـي  نينـوى  وسـهل  الموصـل  فـي 
علـى  وجـوده  هـددت  الـى كارثـة حقيقيـة 
الشـعور  مـن  وانطالقـا  التأريخيـة  أرضـه 
المخاطـر  وكل  شـعبنا  ازاء  بالمسـؤولية 
المذكـرة  هـذه  خـالل  مـن  تواجهـه  التـي 
الثـالث  االتحاديـة  الرئاسـات  نطالـب 
ورئاسات اقليم كوردستان العراق بتحقيق 
األمـل  وتعيـد  الثقـة  تعـزز  التـي  مطالبنـا 
وترسـيخ  أفضـل  غـد  أجـل  مـن  والبسـمة 
الشـراكة وتعميـق روح التآخـي فـي الوطـن 
رقـم  القـرار  تفعيـل  علـى  المؤتمـر  وأكـد 
المرقمـة  بجلسـته  الـوزراء  لمجلـس   )16(
)3( بتأريـخ 2014/1/21 الـذي أقـر الموافقـة 
المبدئيـة علـى اسـتحداث محافظـة نينـوى 
واستكمال االجراءات التشريعية واالدارية 

القـرار. لتنفيـذ  المطلوبـة 
 ومـن جهـة أخـرى طالـب المؤتمـر مجلـس 
أجـل  مـن  قـرار  بإصـدار  الدولـي  األمـن 
وأن  نينـوى  سـهل  فـي  المكونـات  حمايـة 
يكـون لبعثـة األمـم المتحـدة فـي العـراق 
األمنيـة  األوضـاع  مراقبـة  حـق  )يونامـي( 
والتنموية والحد من سياسات سلب اإلرادة 
نينـوى  سـهل  عمـوم  فـي  الهيمنـة  وفـرض 
الغـرض  لهـذا  مكاتـب  انشـاء  خـالل  مـن 

بالـالزم. للقيـام  مراقبيـن  وتنسـيب 
منطقـة  ان  االحـزاب:  ممثلـي  وأضـاف 
سياسـية  صراعـات  شـهدت  نينـوى(  )سـهل 
والحكومـة  كوردسـتان  اقليـم  بيـن 
الطائفيـة  الصراعـات  وكذلـك  االتحاديـة 
العراقـي  الشـعب  مكونـات  مختلـف  بيـن 
وتغييب رأي اهلها قسـرا في رسـم مسـتقبل 
المنطقـة، لـذا نطالـب بإبعـاد سـهل نينـوى 
أهلهـا  واعطـاء  السياسـية  الصراعـات  عـن 
كامـل الحـق فـي رسـم مسـتقبل منطقتهم 
بعيـدا عـن الضغـوط مـن أي طـرف كان 
وأن يكـون ألبنـاء المنطقـة )سـهل نينـوى( 
منطقتهـم  بـإدارة  الدسـتوري  حقهـم 

وحمايتهـا.
وأمـا علـى مسـتوى االقليـم فأكـد المؤتمـر 
التجـاوزات  مشـكلة  انهـاء  ضـرورة  علـى 
التـي طالـت مناطقنـا بأسـرع وقـت ممكـن 
الجذريـة  والحلـول  االجـراءات  وبإتخـاذ 
اقـرار الحكـم الذاتـي  الـى  لهـا باالضافـة 
لشـعبنا فـي مناطـق تواجـده ضمـن االقليـم 

نالـت  التـي  واالضطهـاد  الظلـم  واقـع  مـن 
الكلدانـي  الشـعب  ومسـتقبل  مـن حاضـر 
االعمـال  بدايـة  منـذ  االشـوري  السـرياني 
بحقـه  والتهميـش  واالقصـاء  االجراميـة 
والتـي بـدأ تأثيرهـا يتسـع ويتركـز بشـكل 
واضـح وملمـوس بعـد احـداث تغييـر نظـام 

الحكـم فـي العـراق  عـام 2003 .

وأيضـا تـم التطـرق الـى دور الحكومتيـن 
العراقيتيـن فـي بغـداد واربيـل الخـذ زمـام 
تبنـي هـذا الحـدث المصيـري ألبنـاء شـعبنا 

دون ضغـط وأكـراه.
مصيـر  ان  علـى  ايضـا  المؤتمـر  ركـز   
هـو  الشـعب  بيـد  المطالـب سـتكون  هـذه 
ينسـجم  بمـا  رأيـه  ويعطـي  سـيتابعها  مـن 

يعيشـه. الـذي  العـام  والوضـع 
تفصيليـة  اجابـات  المؤتمـر  اعطـى  وقـد 
لحالـة ابنـاء شـعبنا نازحـا وهـو خـارج ديـاره 
خـارج  وهـو  الحيـاة  مصاعـب  بـه  تتالطـم 

شـامايا. سـعيد  االسـتاذ  قدمهـا  بلداتـه 
الهـدوء  مـن  حالـة  المؤتمـر  علـى  خيـم   
والصراحة والحرية في طرح االسـئلة التي 
تخـص هـذا المؤتمـر على قيادات تنظيمات 
ابناء شـعبنا الكلداني السـرياني االشـوري. 
واألبتعاد عن كل التخندقات او التحزبات 
الطائفية التي ال تخدم هذه المطالب بما 
يمليـه الواجـب الواطنـي فـي الحفـاظ علـى 
االرض والشـعب موحـدا تحـت رايـة تجمعنـا 
المسـتقبلية  الحيـاة  فـي  مسـارنا  وتحـدد 

بهـذا الوطـن.
للمؤتمريـن  توجيههـا  تـم  التـي  االسـئلة 
والكرديـة  العربيـة  لغـات  بثالثـة  كانـت 
وأيضـا كانـت هنـاك خالصـة  والسـريانية 
بأللغـة  بالمؤتمـر  حـوار  مـن  دار  لمـا 
يونـادم كنـا  االسـتاذ  قدمهـا  االنكليزيـة 
الديمقراطيـة  للحركـة  العـام  السـكرتير 
االسـس  فيهـا  وضـح  والتـي  االشـورية 
شـعبنا  ابنـاء  اليـه  يصبـوا  لمـا  الحقيقيـة 
اضطهـد  الـذي  الشـعب  هـذا  لمسـتقبل 
ولـم  ونصـف  سـنتين  مـن  ألكثـر  وتهجـر 
يسـتقر وتعـاد الحيـاة لمناطقـه ليومنـا هـذا 

. التحريـر  رغـم 
املنـا كبيـر جـدا نحـن الشـعب الكلدانـي 
هـذه  بتحقيـق  االشـوري   السـرياني 
لتنظيـم  االمثـل  الـدور  وأعطـاء  المطالـب 
التـي  هويتنـا  وتفاصيـل  الداخليـة  امورنـا 
تثبـت انتماءتهـا وأرثنـا االصيـل فـي بلداتنـا 

نينـوى. بسـهل 
المتفرقـة  اللقـاءات  تـم اجـراء  وبعـد ذلـك 
وجهـات  لمعرفـة  التنظيمـات  رؤسـاء  مـع 
نظرهـم وأنطباعهـم حـول اهـداف المؤتمـر  
التذكاريـة  الصـور  التقـاط  الـى  اضافـة 
صالـة  فـي  الكريـم  للحضـور  الجماعيـة 
والمغـادرة. التوديـع  ثـم  ومـن  االسـتقبال 

االجتمـاع  فـي  المشـاركة  األحـزاب  ان 
هـي: الوثيقـة  عـن  الموقعـة 

1- الحركة الديمقراطية األشورية .
2- المجلـس الشـعبي الكلدانـي السـرياني 

األشـوري .
3- المجلس القومي الكلداني .

4- حركة تجمع السريان .
5- حزب بيث نهرين الديمقراطي .

6- أتحاد بيث نهرين الوطني .
7- الحزب الوطني األشوري .

8- كيان أبناء النهرين .
9- المنبر الديمقراطي الكلداني .

10- منظمة كلدو أشـور للحزب الشـيوعي 
الكوردستاني.

فـي دسـتوره الدائـم
واليكم نص التصريح الصحفي لمؤتمر 

اعالن مطالب ابناء شعبنا.
 3  /7 الموافـق  الثالثـاء  اليـوم  هـذا  تـم 
المؤتمـر الصحفـي لتنظيمـات ابنـاء شـعبنا 
فـي المركـز االكاديمـي االجتماعـي فـي 
عنـكاوة وأسـتهل المؤتمـر قـراءة مفصلـة 
للمطاليـب المتفـق عليهـا  فـي االجتمـاع 
االثنيـن  يـوم  مسـاء  تـم  الـذي  المغلـق 
واالجوبـة  االسـئلة  الموافـق 3/6  وكانـت 
شـعبنا  ابنـاء  لطمـوح  تتمحـور  المطروحـة 
فـي  الطبيعيـة  لحياتـه  العـودة  فـي  وأملـه 

ارضـه.
 فـكل مـا تـم طرحـه كان يصـف شـكل 
الحكـم الـذي سـتتخذه هـذه التنظيمـات 
قبـل  مـن  نينـوى  سـهل  مناطـق  ألدارة 
المطالـب  وفـق  شـعبنا  ابنـاء  تنظيمـات 
شـعبنا  ألبنـاء  يكـون  ان  وبعـد  المعلنـة 
كلمتـه الحاسـمة فـي اسـتفتاء شـعبي بعـد 

اللـه. بعـون  الميمونـة  العـودة 
جميـع المطالـب التـي اعلنـت هـي مسـتقاة 

المناطـق  لهـذه  المسـتقبلية  فـاالدارة  اذن 
ال  كجـزأ  المنطلـق  هـذا  مـن  سـتكون 
يتجـزأ لـكل مـا يطمـح اليـه الشـعب فـي 
وبأتفـاق  هـاديء  وعيـش  آمـن  مسـتقبل 
جميـع االطـراف المعنيـة مـن قريـب وبعيـد 
ألن تقريـر مصيـر هـذا الشـعب ال يمكـن 

عنهـم. بمعـزل  يتخـذ  ان 
وحول سـؤال مراسـل جريدة وموقع سـورايا 
شـعبنا  ابنـاء  لتنظيمـات  وجـه   والـذي 
فـكان يتمحـور حـول اهـم التداعيات وردود 
االفعال التي ستتولد في حالة عدم تنفيذ 
هذه المطالب كليا او جزئيا؟ وهل هناك 
من ضمانات تم الحصول عليها من جهات 

رسـمية متنفـذة ذات العالقـة؟
فكانت االجابة واضحة ومقتضبة وصفت 
اشـوري  سـرياني  كلدانـي  كشـعب  بأننـا 
المطالـب  هـذه  لوضـع  وعملنـا  سـعينا 
ارادتنـا  بكامـل  اجمـع  للعالـم  وأعالنهـا 
او  اقليميـة  او  محليـة  ضغـوط  اي  ودون 
دوليـة وسـنبقى نناضـل مـن اجـل تحقيقهـا 

الزمـن. طـال  مهمـا 

,,

,, ,,

,,

أول تجمع سياسي لتوحيد المطالب والخطاب القومي في أجتماع ضم 
كافة القوى والتنظيمات السياسية والقومية لشعبنا سورايا في عنكاوا 

سورايا - وليد متوكا 

تحقيقات

للتأكيد على  المؤتمر  جاء هذا 
والمطالب  السياسي  الخطاب  وحدة 
السرياني  الكلداني  شعبنا  ألبناء 

االشوري على مستوى العراق واالقليم 
من خالل ممثليه بعد ما آلت اليه 

األوضاع في الوطن وتعرضه 
وهجمات  مستمرة  الستهدافات 
منظمة آخرها احتالل داعش 

نينوى الموصل وسهل  لمناطقنا في 

جميع المطالب التي اعلنت هي 
مستقاة من واقع الظلم واالضطهاد 

التي نالت من حاضر ومستقبل الشعب 
الكلداني السرياني االشوري منذ بداية 
االعمال االجرامية واالقصاء والتهميش 
بحقه والتي بدأ تأثيرها يتسع ويتركز 
بشكل واضح وملموس بعد احداث تغيير 
نظام الحكم في العراق  عام 2003 
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سليمان آليخان 

باطنايـا هـو اسـم عريـق الحـدى قرى بلدات 
السـرياني  )الكلدانـي  السـورايا  شـعبنا 
لسـهل  الشـمالي  الجـزء  فـي  اآلشـوري( 
يجـب  التسـمية  اصـل  ولمعرفـة  نينـوى، 
علينـا ان نعـرف لغـة اهـل باطنايـا اآلصليـة 
ولهجتهـم، فأهـل باطنايـا يتكلمـون اللغـة 
السريانية بلهجتها المعروفة بالسورث، لذا 
فمـن المحتمـل ان يكـون اصـل التسـمية 
إمـا مـن اللغـة اآلشـورية األكديـة، أو مـن 
المحتملـة  فالمعانـي  اآلراميـة،  السـريانية 
تكـون: قـد  »باطنايـا«  التسـمية  لتفسـير 

يصيـب  مـرض  )وهـو  العمـش  بيـت   -1
ضعيفـة  التسـمية  هـذه  لكـن  العيـن(: 
وركيكـة، كمـا انهـا ال تطابـق مـع واقـع 

القريـة. هـذه 
2- بيـث طينـا )بيـت الطيـن( : وهـي تسـمية 
سريانية آرامية قريبة للفظ االسم الحالي  
وللواقـع التـي عاشـته باطنايـا، وقـد يكـون 
أحيانـا  الطيـن  إلسـتعمال  نظـرا  االسـم 
ألغـراض البنـاء، لكـن التسـمية تبقـى غير 
مقنعـة نظـرا إلسـتعمال الطيـن ايضـا فـي 

بقيـة القـرى و البلـدات المحيطـة.
3- بيتـا تنيـا )البيـت الثانـي(: وهـي تسـمية 
اسـتخدمت  انهـا  يقـال  أكديـة،  آشـورية 
الـى  تحولـت  باطنايـا  ان  علـى  للداللـة 
بيـت ثانـي لجيـش االمبراطوريـة اآلشـورية 
لكـن  نينـوى،  مـن  المنسـحب  و  المنهـار 
هـذه الفرضيـة ال تملـك ادلـة نصيـة تثبـت 

ذلـك.

الباطنـاوي،  والواقـع  اللفـظ  فـي  التطابـق 
انهـم متفانـون  باطنايـا  اهـل  فمـن صفـات 
فـي العمـل و يتنافسـون علـى التقـدم فيمـا 

واوروبـا التـي تخلـى شـعبها عـن هـذه القيـم 
التي هي أساس قيام حضــــــــــــــــارة القارتين. 
طوني نيسي نائب رئيس االتحاد المسيحي 

العالمي لمنطقة الشرق األوسط: 
ومركـزه  العالمـي  المسـيحي  االتحـاد 
فـي  مسـجلة  عالميـة  جمعيـة  نيويـورك، 
األمم المتحدة وتعنى بشـؤون المسـيحيين 
فـي العالـم، يرأسـها اللبنانـي – االمريكـي 
الحـزب  فـي  مسـؤول  حكيـم  جوزيـف 

األمريكـي. الجمهـوري 
بالنسـبة إلـى نيسـي، سـيكون وقـع انتخـاب 
مسـيحيي  الـى  بالنسـبة  ايجابيـا  ترامـب 
الشـرق األوسـط، غيـر ان مسـيحيي الشـرق 
من واجبهم العمل على رفع مشروع موحد 
الى االدارة االمريكية وهذا ما يجب على 
مسـيحيي الشـرق القيام به بادىء ذي بدء، 

4- بيـث طنانـا )بيـت الغيـرة و التفانـي( : 
وهـي تسـمية سـريانية آراميـة ، تمثـل اقـرب 
وأصح احتمال للتسمية الحالية، من حيث 

سورايا - أليتيا 
للواليـات  رئيسـا  ترامـب  دونالـد  انتخـب   
سـتتغير  ومعـه  األمريكيـة،  المتحـدة 
السياسـة األمريكيـة تجـاه العالـم والشـرق. 
الـكل يعلـم أن الرئيـس الجديـد سـينفتح 
علـى روسـيا التـي التجـأ اليهـا المسـيحيون 
منعا لتمدد داعش في الشـرق، ولمعرفة ما 
سـتقوم بـه االدارة االمريكيـة الجديـدة فـي 
اليتيـا  اجـرت  الشـرق  مسـيحيي  مـا خـص 
االتحـاد  رئيـس  ميسـو  جونـي  مـع  مقابلـة 
نائـب  نيسـي  وطونـي  العالمـي،  السـرياني 
رئيس االتحاد المسـيحي العالمي لمنطقة 

االوسـط.  الشـرق 
 عبـر جونـي ميسـو عـن حماسـه النتخـاب 
ترامب، وهو على ثقة أن االدارة االمريكية 
اهتمامـا  المسـيحيين  سـتولي  الجديـدة 

أكبـر مـن االدارة السـابقة.
مـع  قويـة  صداقـة  تربطـه  الـذي  وميسـو 
مستشـاري ترامـب اللبنانييـن، سـيقوم علـى 
رأس وفـد سـرياني رفيـع المسـتوى بالتوجـه 
الـى أمريـكا لتهنئـة اإلدارة الجديـدة ورفـع 
مطالـب المسـيحيين فـي الشـرق، كذلـك 
المطالبة بعقد مؤتمر عالمي للمسـيحيين 
فـي أمريـكا لدعـم الوجـود المسـيحيي فـي 

الشـرق.
وبمـا يخـص تحريـر الموصـل، يـرى ميسـو 
الموصـل  الـى  يعـودوا  لـن  المسـيحيين  أن 
عـن  وكشـف  هنـاك،  دوليـة  بحمايـة  إأل 
الـى  تهـدف  المسـتوى  رفيعـة  اتصـاالت 
اقامـة منطقـة حكـم ذاتـي شـمال العـراق 

والتركمـان. اليزيدييـن  للمسـيحيين، 
ترامـب  مـع  قائـال،  حديثـه  ميسـو  وأنهـى 
امريـكا  الـى  المسـيحية  القيـم  سـتعود 

بينهـم، الـى جانـب طغيـان اللغـة السـريانية 
بسـبب  باطنايـا  فـي  الحيـاة  علىنواحـي 
تديـن معظـم سـكان باطنايـا عـن طريـق 
اإليمـان و الطقـس المسـيحي المشـرقي.

قـد اعتـاد الناطقـون بالسـريانية ان يلحقوا 
االمكنـة  اسـماء  قبـل  »بيـث«  لفـظ 
مجتمـع  أو  العائلـة  أو  للبيـت  إشـارة  فـي 
تسـقط  العامـة  كانـت  و  )قبيلـة(،  معيـن 
اليـاء والثـاء، و تضـاف البـاء الباقيـة الـى 
العديـد مـن  ان هنـاك  القـرى، كمـا  اسـم 
سـريانية  عمرانيـة  لمجتمعـات  األسـماء 
األصـل تنتهـي باليـاء واأللـف، وتنطبق على 
تسـمية »باطنايـا« الحالتيـن القواعديتيـن 
الـى  أقـرب  هـي  باطنايـا  إذا   ، السـابقتين 

. طنانـا«  »بيـث  عبـارة 
المصادر :

1- موروث شفوي .
2- كتاب »باطنايا بيت الغيرة و التفاني«، 
نـوح شـمعون بوليـزا ، دار فينـوس للطباعـة 

والنشـر، سـان دييكو - كاليفورنيا .
بيـن  والتأثيـر  التأثـر  »مظاهـر  مقـال   -3
عصـر  فـي  والعربـي  السـرياني  األدبيـن 
النهضة اإلسـالمية«، د. حنان عبد المنعم، 
جامعـة القاهـرة ، مجلـة سـفروثا،5 / 2014.

مسـيحيي  سـتضع  أمريـكا  أن  شـك  وال 
الشـرق مـن جديـد علـى الخارطـة العالميـة 
ليـس فقـط ألن ترامـب مهتمـا بهـذا، إنمـا 
المستشـارين  مـن  كبيـر  عـدد  لوجـود 

بـه. المحيطيـن  المسـيحيين  اللبنانييـن 
ترامـب  احيـط  االخيـرة،  الفتـرة  خـالل 
بمجموعة من رجال األعمال والمستشارين 
الـذي  اللبنانييـن  والسـريان  الموارنـة 
ونذكـر  األوسـط،  الشـرق  جيـدا  يعرفـون 
منهـم زيـاد عبـد النـور، وليـد فـارس، غبريـال 
صوما وسـواهم، وهؤالء غادروا لبنان خالل 
مـن  يعملـون  برحـوا  ومـا  األهليـة  الحـرب 

كذلـك. ولبنـان  الشـرق  مسـيحيي  اجـل 
ترامب بالنسبة الى نيسي هو ضد اإلرهاب 
والمنظمـات المنضويـة تحـت جناحـه، رجـل 
علـى  يسـاوم  وال  الدينيـة  بالحريـة  يؤمـن 

أو  كبـر  مهمـا  المسـيحية  المجموعـات 
االقليـات  بحمايـة  يؤمـن  حجمهـا،  صغـر 
العرقيـة والدينيـة ولـن يسـاوم علـى الوجـود 
أنـه  الرغـم  علـى  الشـرق  فـي  المسـيحي 
إنمـا  خطاباتـه،  خـالل  لبنـان  يذكـر  لـم 
سـتتوضح رؤية االدارة االمريكية بالنسـبة 
فـي  فأكثـر  أكثـر  ولبنـان  الشـرق  الـى 

المقبلـة. االشـهر 
المسـيحيون في الشـرق بالنسـبة الى نيسي 
صحـي،  غيـر  أمـر  وهـذا  لديهـم  المشـروع 
عليهـم تجميـع صفوفهـم وتوحيـد المشـروع 
ورفـع هـذا المشـروع الـى االدارة األمريكيـة 

الجديـدة.
فـي  ترامـب  دعمـوا  الذيـن  اللبنانيـون  أمـا 
مستشـارين  منهـم  اختـار  والذيـن  حملتـه 
هـي  لهـؤالء  الفكريـة  فالخلفيـة  لـه، 
بمـا  ولكـن  اآلراميـة،  السـريانية  العقيـدة 
يكـون  أن  يمكـن  ال  أمريكييـن،  أنهـم 
عملهـم كأمريكييـن  فـي  تضـارب  هنـاك 
الشـعب  خدمـة  هـي  عملهـم  أولويـة  ألن 
االمريكـي، ولكـن، خبـرة هـؤالء الواسـعة 
في شـؤون الشـرق األوسـط سـتكون فاعلة 
فـي توجيـه سياسـة ترامـب الجديـدة وإدارة 
بالشـكل  االمريكيـة  االدارة  بوصلـة 

لصحيـح. ا
وسـيضغط االتحـاد المسـيحي العالمـي مـن 
قلـب امريـكا مـن أجـل حمايـة مسـيحيي 
الشـرق، ومكتـب الشـرق األوسـط سـيتابع 
عملـه مـن لبنـان ليكـون صلـة وصـل بيـن 
علـى  الداخـل  وتوعيـة  والخـارج،  الداخـل 
المعطيـات  وتأميـن  الخـارج  يطلبـه  مـا 
إلـى اإلدارة األمريكيـة الجديـدة لتسـهيل 

والشـرق. اللبنانـي  الداخـل  مـع  تعاطيهـا 

هذه هي خارطة طريق ترامب بالنســبة لمســيحيي الشــرق

اللغــوية وجــذوره  »باطنايــا«  اســم 

اراء

إقليـم  حکومـة  قامـت   1999 سـنة  فـي 
الديانـة  کتـب  بطباعـة  کوردسـتان 
فـي  التعليـم  لمناهـج  وأضافتـه  اإليزديـة 
مـدارس المناطـق اإليزديـة. وقـد شـارکت 
ومـن خـالل  المشـروع كطابـع  فـي هـذا 
مـن  والمئـات  األحـرف  آلالف  طباعتـي 
الکلمـات والعشـرات مـن األبيـات الدينيـة 
والمسـماة بـ«سـبقة« في الديانة اإليزدية، 
بعـض  فـي  أکثـر  أتعمـق  أن  اسـتطعت 

الديـن. هـذا  جوانـب 
الکريـم  رمضـان  شـهر  فـي  أنـه  أتذكـر 
الکتـب  هـذه  بطباعـة  منشـغال  کنـت 
وتسـبب ذلـک فـي انتقـادي مـن قبـل بعـض 
المعـارف الذيـن کانـوا يقولـون أن العمـل 
»حـرام«  وطباعتهـا  الکتـب  هـذه  علـی 
خاصـة فـي شـهر رمضـان. وقبـل عـدة أيـام 
أيضـا قمنـا بزيـارة لمعبـد اللـش وهنـاک 
أجـل  مـن  تعالـی  للـه  بالدعـاء  توجهنـا 
نصـرة وسـعادة شـعبنا. وهنـا أيضـا تعرضنا 
إن  قالـوا  الذيـن  البعـض  مـن  للنقـد 
»الدعـاء فـي هـذا المـکان ليس جائزا!«.
هـذا  يـزور  مـن  أول  لسـنا  نحـن  طبعـا 
المعبـد وهـي ليسـت زيارتنـا األولـی أيضـا. 
کمـا أننـا قمنـا قبلهـا بزيـارة العديـد مـن 
شـرف  مـزار  مثـل  المقدسـة  األماکـن 
وباعـدری  ديربـون، شـاريا  مـزارات  الديـن، 
و ... الـخ. مثلمـا زرنـا المعابـد المقدسـة 
لمسـيحيي کوردسـتان أيضـا فـي القوش، 
بيشـابور، ميدياد، دوري ...الخ. إضافة إلی 
المـزارات المقدسـة لمسـلمي کوردسـتان 
العالـم  مـزار  الجزيـري،  المـال  کمـزار 
والشـيخ الکبيـر أحمـد خانـي وغيرهـم. 
وخـالل کل تلـک الزيـارات کنـا نتوجـه 
شـعبنا  نصـرة  أجـل  مـن  للـه  بالدعـاء 

وسـعادته.
الحقيقـة أن کل هـذه المعابـد والمزارات 
وديـن  ثقافـة  تاريـخ،  مـن  جـزء  هـي 
واحـدة  وکل  الکوردسـتاني.  المجتمـع 
فـإذا  خصوصيـة.  ولهـا  مقدسـة  منهـا 
کنـا نٶمـن بصـدق بـأن کل المکونـات 
واحـد  علـی کل  انـه  يعنـي  فهـذا  إخـوة 
منـا أن يحتـرم مقدسـات اخيـه وإن کان 
عـدد هـذا المكـون شـخص واحـد فقـط. 
وهـذا ليـس إثمـا، إلن کل مـا هـو مقـدس 
مقـدس  يکـون  أن  المفـروض  ألخـاک 

أيضـا. لديـك  تقديـر  وموضـع 
نشـرت  أعـوام  عشـرة  قبـل  أنـه  أتذکـر 
وتطرقـت  )سـيالف(  مجلـة  فـي  مقالـة 
فيهـا الـی موضـوع تأسـيس الدولـة وقلـت 
إنـه مـن المفـروض بدايـة أن نقـوم بهـدم 
عـن  المکونـات  تبعـد  التـي  األسـوار 
األسـوار  هـذه  أن  يبـدو  ولکـن  بعضهـا. 
مازالـت قائمـة ومسـألة أخـوة المکونـات 
مازالت مجرد کالم عند بعض األطراف 
أصـال.  بهـا  يۆمـن  ال  مـن  أيضـا  وهنـاک 
وهـذا بإعتقـادي يعتبـر تهديـدا للتعايـش 
السـلمي وعرقلة کبيرة أمام کل خطوة 

ننشـده. الـذي  االسـتقالل  بإتجـاه 
عـن  الحديـث  بصـدد  أننـا  وبمـا  هنـا 
وهـٶالء  ومقدسـاتە  اإليزيـدي  المجتمـع 
مـن مکونـات هـذا البلـد ويبلـغ تعدادهـم 
يقـارب  مـا  الکبـری  کوردسـتان  فـي 
المليون نسمة. أي أننا نتحدث عن ديانة 
وثقافة وتاريخ مقدس لنا ککل. لذلک 
فـإن المشـارکة الفعليـة والحقيقيـة فـي 
بهـؤالء  الخاصـة  وألعيـاد  المناسـبات 
األخوة يعتبر بداية مهمة لتطبيق مفهوم 
أشـکال  أجمـل  ومـن  السـلمي.  التعايـش 
هـذه المشـارکة الفعليـة الحقيقية )علی 
الربيـع  فـي  نخـرج  أن  المثـال(  سـبيل 
لقطـف  اإليزديـة  والبنـات  الشـباب  مـع 
أزهـار الربيـع ألسـتقبال عيـد »سەرسـال« 
رأس السـنة. وفـي الطوافـات نعـد الطعـام 
ونسير معهم نحو قمم الجبال والمزارات 
وفـي األعيـاد أيضـا نـزور بيوتهـم لتقديـم 
فـي  أنـه  هـذا  مـن کل  واألهـم  التهانـي. 
أوقـات الشـدة والمصائـب نمسـک بإيديهـم 
الدعـاء  فـي  أصواتنـا ألصواتهـم  نضـم  و 
للـه القديـر ونهتـف للنصـر والتغلـب علـی 
»هـول  عالـي  وبصـوت  بثقـة  المصائـب 

ملـکا«. طاوسـي  هـوال 

اإليزيديون بوابة 
العيش المشترك 

في كوردستان

 ريميل صومو

بلدة باطنايا المنكوبة بعدسة )سورايا(



2017              8






 459www.sorayapress.com
info@sorayapress.com




ˇ

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

 

  
 شًلًما عَليكُون ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 َ ٌوشٌون بَشيًنا.

 

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

   ٌَ ًَيًخا  ًدًل  َىٌرٍلى ًمىًيا ًٌَوىى
ًِ  ِاٍ ى.  َامٌيًنًيا دًد

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

 ا

ٌَمَةو  ٍدل  ِمشَةاً نٍَا در ل ِاَمًوًٌ ًا رًردٌ  ا
 مًطفٌيًلا 

ِر  َبىىٌو بًُِما َبَ ىًٌ ًا ٍَْيَن  دٌبًخا  
 رَدٌرشٌيًلا 

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

ا ِشَم  رىًٍبا  َِشِمَ ِمَ ًىًش   رَىدشٌ  ًًٌا ًوًم
 ًٌٌبٌيىًا 

ٌَمَةن  ِسٌرىًا ِر     ََادَنَ ِمشَةاً نٍَا دَيَ ا
 َمطفٌيًلا 

ٌَ َيا دَر   ِر  ٍمخىٌيٍلى ِدًما دَعَمَ  ٍبية   
 ٍَْنٌريًلا

ًٍَا  ِر  َمىىٌيًلُى ََمكِفنٌيًلُى  ََمًيا شُخة
 رَمشٌيًلا

ََبٍليل دً ا َبىًوا رشٌر ٌيًلُى ًَاًٌو ٍبية َ 
 بىٌيىًا  رٍلى

ًٌٌََن دَر  ُدني ٌيًلُى ََاًٌ َان بِشًما ِر   ٍداا
 َمسك يًلا

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

ٌَمَةن ِر   ًا   ِمَ ىًَ ٍَْرٍَا دًٌََدٌية ًا ًاًٌو ا
 ُدىٌبٌيًلا 

َُ ًٌََو رٍلى ًعلًما ِر  مطدٌيًلا   بًكى

 شبط
 

ََُم    َؤً ًوًٌََو َُدزاَ    رٌوا ٌ  شِر َل  ؤ
 َشفٌيًىا

 َعًما  شٌيًطا رًىُدش َبة اٌو َبمىًٌ  كٌيىًا

ًًا ٍ ى ًِفى ُور ُون َوط ً ا  ِاديٌو  َيوًما ِعًش
 َ دعٌيةَُن 

ٌَ ًٌَشدٌيَةن رِملًُى  ًٌٌَ ًا طُوًيا دَدبٌيًلا ا ٍداا
 أرٌومًةا

ٌرَشا ًًٌا ًشا َع  ََيٌرًشا وطٌيًلا   ٌيََعمًَ بَي
 ًمٍيا ًٌور 

ش ِمَن  رَل  رًخشٌىوٌيَلَ ِمسٍكنٍَا ََاًٌ َان ِب
 َعةٌيًىا

زَ َ َبيَن  ِاَمًوًٌ ًا َيًما رَرلًدا َاًبا مرٌواِب
 َ عُواًا 

ًًٌَ ًا  ِ بةُدٌوًم شَلَ ٍِْخًكا ا در ل َاًٌ ًا
 ََ مًحٍيا 

  ًيا َِ َرَ ًٌٌبٌيىًا دٍُيَلَ ِا

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

ًٌٌَ ًا علٌو   ًيا بٌيًشا  مِسيٍلى ريٌىوًا َ ىش
 ًرفُوًاا

ٌَ   ًمىًيا ً ا  ٌَايًٌا بىًاًدا بًاَاا ُدطٌية  ؤ
 ًمٍشاٍ ى 

ُدًلفًضا ِ ًرا درٌواِد ًةن َبمًرا دمًسا ِر  
 ًمُخٌيًلُى 

 ِفىًما د ٌيُفو ٍرا ٍَا رًرك ٌ  مٌ  اٌيٍرا دً ا 
 ًدٍرريا 

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

 رًملى شةَُر ًيا َبى َ ًطًنا ِشمشٌو   ٍٍْناً ُى 

ًٌٌَ ى َمَ اٌيٍرا اٌيٍشى  َعَمَ شٌوِااٍ ى بَنفى
 ًاايً ُى 

ٌَن دٌيشٍَا ِمَ ًمٌ   بَاوًلةى بًفيشٌية
ًًا  ٌَن ًعو  بَطلرٌية

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

ًِشا ُور ُون ًما عٌينى دزياىل َعَمَ رلى 
 ىوىل  فريًا 

 رل ُدش ِااًيا باٌيشىُخٌرلى  بسًفىًا دَمطًيا 

ًًا در لىَ   مكل ؤًٍ   ًرفُواًا ....                ِعًش

    

 

َمِي ˇ

اً كًم ˇ

ˇدًااٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَفؤًةا  1991/ ًاَدر/ 5
دًاَدر... وِاَمٌةي ِبةىُوًيا 

 نَفؤًةا َعل دًاِعش   ؟

 ربعبشباا
 ادر

ًٌٌرا    55دّايٌك دّاٍمَرن بًىو ِمنًيًنا عٌبٌيرًرا     ِِ ( َوبر
َشرررَةاًةا  1991( ِشرررنٍلا َنَفرررؤًةا دًاَدر َشرررن ًةا  72

ًَررا  دٍخررارٌوةًٌا وًمرررٌوةًٌا دِامٍايًدررا دٌٌورِداررًةن  ِا
ًداِعررش َىررر َعَدررس اٌوًريررررًرا لٌيشررٍا  وَىررل ِاديررُو   

ٌَِ     !مٌيكًٌرا  ٌيٍا  َبيًنَةن وَىر ًلِيش َبيًنَةن د وَىرر ًىر
ٌَرررمِاش      ِ  نٌيًشررا ًكررةًٌا د لٌيشررًاُ  مرٌيًدنررًةا َخرر
مَطَكسررًةا داررٌوًرًيا دَمررردٌوةًٌا ويُوًدًعررا ًبررَةر     
ِ  نٌيًشرا بِشرد   ًداِعرش       دخٌورًًرا دَدشًةا دنٌينرواا َخر

ًِنٌووةًٌا َامٌينًيرررًةا ََسَدرررس ارررٌوًرًيا(    7112 ًموبررر
ًَُ  ًوررواى  َو ٍَررررلا  مبررٌوِمر ِ  ًٌدررا شٌوًا مًلًنررا  َخرر

ًِِما َمرٌيررًرا ؟ َومًلًنررا ؟ وًمررٌ      َبةًطًاررا َعَدررس برر
ٍَر  ًا  ًىرس نٌيًشرا ِشرًدنٍلا       اٌيٍا  ًبَةر ِمطَاس ؟ ودٌٌر

وَميَةًِةا دًداِعرش  ةًًٌوَةن داُوذًخٍنا وجٌونٍلا دًمررل
ًٌِا   . 7112ًَبةٍلا داٌوًذٍيا  ََس خر ٌٍا ًبٍسرا   ٌَِ وَىر ًى

ٌبررًةا َوبشرردًا د   نَفررؤًةا َربررةًٌا وَخيًانررًةا َوَبيٌ  
ومَبةررررٌوُ  ارررٌوًذٍيا ( َارررةٌوٌبًاا َعرررل   ًداِعرررش(  

ًَررا  ِبررةىُوًيا ًاٍدا نَفررؤًةا ؟؟؟ اِلَمررٌةي ًليشررٌوُ  وِا
ِِ َىررر  ٌَِ  بِةطًاررا برر وًةٌبررٌوةًٌا ًما َمرٌيررًرا  وًةًىرر

ًِنٌوةًٌا وًٌدررا َاٌَيررؤًةا ؟ ٌررٌةٌبَاس ًوررواى َعررل ًموبرر
ِ   َوبفٌورًاررا دراش َشررن ًةا َخررًِةا اٌيررةٌ   ََررس َخرر ى ًوا 

ًَررا   ًَررا  ِ  نٌيًشررا ًاَننًةًيررا َرًبررا دَدعررَرُ  ِا َاررٌبًرا َخرر
ََس ََرررس دَخرررِةَةُخٍا  بشرررٌورًًرا      !!!دعرررر ٍَرررا ِا ًو

َوبَىيًدنٌوةًٌا وٌيٍا  ًاًدا نٌيًشرا ددًعررًةا َماٌوَرًةا    
َِشرررًةا دنٌينرررواا دلٌيشرررًاُ     مًلرررررلٌةًوَةن وًبرررَةيلس ب

ُُ ِمرس ٌرل     رىٌيبًًٌيا ًداِعش(د ٌفٌيشًةا بَيِ   ٌَطارَب
ًَنٍلا داٌومةٌَ  وااددًىر  ن وَعَدس اٌوًرًياَجٌبٍذا وِمشَةا

ِ    برُوًخررا و ًَِبررا َخرر وشررٌوٌبًةًنا  َنثًشررا وَلٌرررًرا و
ِ        وِرُخدٌوةًٌا  ًٌِا ةٍخيرٌة َخر وًاويرٌوةًٌا ِمطرل خٌوًير

ًَِشرًنا   ِشًدا  ٌِ ًٌِا َارًعا وَخر ِ َمس وِمرَنس     وُخ دٌيٍار  ًمر
ِ   َاًَفيٍلا ِش ٌَِ  ِمس َم اٌيرٌةٌوَةن  ٍنْا  اٌوًرًيا(  وَىر ًى

يًةا ٌيًارُ  ِمرس   ًيواٌومَةن وًةوديَةن ارٌور  وَةشسٌيَةن
ًًَىررا ًمرًيررا   خًيًةااٌومررَةن مشرريٌ    َوبسٌودًرًنررا دَا

 ٍِا َشرن ًةا وَمرذخًةٍنا بًىر   دَدعرٌي ٌَايه ًةوًةٌبرررٍلا 
بٌكررل  ا َشرريًنا وشررًاًدا ودًعرررًةا داررٌوًذٍيا اًيررًمدد

ٌٌرررل  ًرااٌيًةرررًرا وِىرررِ َاٌةَرن عٌيرررًر  وٍخرررارٌوةًٌا .و
ًٌِا وًاويٌوةًٌا .......وٌٌورِداًةن بٌكل خٌو ولٌوشٌون  ًي

 بَشيًنا.

 

  ٌِ ِمررس َلاررةًٌا   (55ةًٌا  نِفةٍارر  ِمنًينًررا َخرر
ًًِيا( وٌيًاررررررُ  َلاررررررةًٌا  ٌَارررررر د  َرٌديًررررررا 
    ٌِ َامًديرررًةا َمردٌوةًًٌنيرررًةا جًًوًنيرررًةا بَيررر
ًِيررررًةا كًررررةًٌا   ٌَا ٌنٌوشررررًةا دَمررررردٌوةًٌا 
َِشًررررنٍلا   اررررٌورًيًيا    ًَررررةًٌا  دَعنًكبًٌررررا وَبة
مٌوردًٌيًررررا  َعرًبيًررررا( َوخِبشررررٍا  ِمنًينًررررا   

ا وٍمامررررٍذا ًاَننًةيٍلررررا ومَشررررخافٍلا ماررررُواٍل
َِشًررًنا ويٌوًَفنًررا      وًررو َخةٍاررررلا ايًٌسًرريٍلا و
وَةشرررررررسٌيةًٌا وَيررررررررٌةٌوةًٌا وًةودٌيرررررررةًٌا 
وًاررررثرٌوةًٌا وَاٌةٌَيطررررٌوةًٌا وَمررررردٌوةًٌا    
وِجايُونررررررٌوةًٌا وخٌومًلنًررررررا وًمنٌونًررررررا   

 من فذيسٌةا دعمن

 

  ٌِ ِمررس َلاررةًٌا د    (55ةًٌا  نِفةٍارر  ِمنًينًررا َخرر
ًًِيا( وٌيًارررُ  َلارررةًٌا َامًديرررًةا      ٌَاررر َرٌدًيرررا 
ٌِ ٌنٌوشرررررًةا  َمردٌوةًًٌنيرررررًةا جًًوًنيرررررًةا بَيررررر
ًِيرررررًةا ًكرررررةًٌا دَعنًكبًٌرررررا   ٌَا دَمرررررردٌوةًٌا 
ًَِشرررررنٍلا   ارررررٌورًيًيا  مٌوردًًٌيرررررا   ًَرررررةًٌا  وَبة

ا َعرًبيًررررررا( َوخِبشررررررٍا  ِمنًينًررررررا ماررررررُواٍل  
وٍمامررٍذا ًاَننًةيٍلررا ومَشررخافٍلا وًررو َخةٍاررررلا   
ًَِشرررررًنا ويٌوًَفًنرررررا وَةشرررررسٌيةًٌا   ايًًٌسررررريٍلا و
وَيرررررررررٌةٌوةًٌا وًةودٌيررررررررةًٌا واًررررررررثرٌوةًٌا   
وَاٌةٌَيطررررٌوةًٌا وَمررررردٌوةًٌا وِجايُونرررررٌوةًٌا   
وخٌومًلنًررررا وًمنٌونًررررا وِودمٍلررررا َوٌنٌوشررررًيا    
شرررٌبُو  ِمرررس َةشرررًرٍذا َودًذٍشرررا وِمرررذًيٍنا ...      

 من فذيسٌةا دعمن

ًٌا.. ولٌوًةخًررررا دىًررررس ِمنًينًررررا َررررراش    وَشررررر
ٌَررروَةر َن ٌيررر  ب ( بِشرررد    ًاررريُومٌوةًٌا َربرررٌو  

 اَةررررار اب رررسبلٌوارررًةًنا ِبرررش َعسرررًةا  
ٍَرررر  وًررررواى    ِمررررس بًررررَةر عبًٌرررررًةا   ((  أٍة

وَلارررررررٌو دَيررررررةٌير ِمررررررس َةرٍةيررررررس ِشررررررنٍلا 
مؤااَىرررُون َخيلًارررًوةًٌا عٌيرررذًًمٍيا وٍليشرررَدرًجا 

َِدًخيرررررًةا   ِاا  د دًاِعرررررش( ًخيررررررًةا   وذٌيرررررر
ٌِيٌلنًرررررةًٌا    ٌَرررد َلاطٌياىرررُون ِمرررس م مشرررٌيًةا و
وًمررررررلٌةًوةًٌا دمشررررٌوَِطنى ًواَىُون ِعاَيرررره 
ًِ  ِشرررررنٍلا ودٍعرررررراى َدشرررررًةا دنٌينرررررواا    مررررر
ًَررررا دٌيٍارررر  اررررنٌيًةا مَلررررس     ملًررررذًوٍةى   ِا

 دَمسٍدراى وًيٍةٌب وًواى.....  

سمِي ˇ

ًَكًم ا ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَفؤًةا  1991/ ًاَدر/ 5
دًاَدر... وِاَمٌةي ِبةىُوًيا 

 نَفؤًةا َعل دًاِعش   ؟

 ربعبشباا
 ادر

ًٌٌرا    55دّايٌك دّاٍمَرن بًىو ِمنًيًنا عٌبٌيرًرا     ِِ ( َوبر
َشرررَةاًةا  1991( ِشرررنٍلا َنَفرررؤًةا دًاَدر َشرررن ًةا  72

ًَررا  دٍخررارٌوةًٌا وًمرررٌوةًٌا دِامٍايًدررا دٌٌورِداررًةن  ِا
ًداِعررش َىررر َعَدررس اٌوًريررررًرا لٌيشررٍا  وَىررل ِاديررُو   

ٌَِ     !مٌيكًٌرا  ٌيٍا  َبيًنَةن وَىر ًلِيش َبيًنَةن د وَىرر ًىر
ٌَرررمِاش      ِ  نٌيًشررا ًكررةًٌا د لٌيشررًاُ  مرٌيًدنررًةا َخرر
مَطَكسررًةا داررٌوًرًيا دَمررردٌوةًٌا ويُوًدًعررا ًبررَةر     
ِ  نٌيًشرا بِشرد   ًداِعرش       دخٌورًًرا دَدشًةا دنٌينرواا َخر

ًِنٌووةًٌا َامٌينًيرررًةا ََسَدرررس ارررٌوًرًيا(    7112 ًموبررر
ًَُ  ًوررواى  َو ٍَررررلا  مبررٌوِمر ِ  ًٌدررا شٌوًا مًلًنررا  َخرر

ًِِما َمرٌيررًرا ؟ َومًلًنررا ؟ وًمررٌ      َبةًطًاررا َعَدررس برر
ٍَر  ًا  ًىرس نٌيًشرا ِشرًدنٍلا       اٌيٍا  ًبَةر ِمطَاس ؟ ودٌٌر

وَميَةًِةا دًداِعرش  ةًًٌوَةن داُوذًخٍنا وجٌونٍلا دًمررل
ًٌِا   . 7112ًَبةٍلا داٌوًذٍيا  ََس خر ٌٍا ًبٍسرا   ٌَِ وَىر ًى

ٌبررًةا َوبشرردًا د   نَفررؤًةا َربررةًٌا وَخيًانررًةا َوَبيٌ  
ومَبةررررٌوُ  ارررٌوًذٍيا ( َارررةٌوٌبًاا َعرررل   ًداِعرررش(  

ًَررا  ِبررةىُوًيا ًاٍدا نَفررؤًةا ؟؟؟ اِلَمررٌةي ًليشررٌوُ  وِا
ِِ َىررر  ٌَِ  بِةطًاررا برر وًةٌبررٌوةًٌا ًما َمرٌيررًرا  وًةًىرر

ًِنٌوةًٌا وًٌدررا َاٌَيررؤًةا ؟ ٌررٌةٌبَاس ًوررواى َعررل ًموبرر
ِ   َوبفٌورًاررا دراش َشررن ًةا َخررًِةا اٌيررةٌ   ََررس َخرر ى ًوا 

ًَررا   ًَررا  ِ  نٌيًشررا ًاَننًةًيررا َرًبررا دَدعررَرُ  ِا َاررٌبًرا َخرر
ََس ََرررس دَخرررِةَةُخٍا  بشرررٌورًًرا      !!!دعرررر ٍَرررا ِا ًو

َوبَىيًدنٌوةًٌا وٌيٍا  ًاًدا نٌيًشرا ددًعررًةا َماٌوَرًةا    
َِشرررًةا دنٌينرررواا دلٌيشرررًاُ     مًلرررررلٌةًوَةن وًبرررَةيلس ب

ُُ ِمرس ٌرل     رىٌيبًًٌيا ًداِعش(د ٌفٌيشًةا بَيِ   ٌَطارَب
ًَنٍلا داٌومةٌَ  وااددًىر  ن وَعَدس اٌوًرًياَجٌبٍذا وِمشَةا

ِ    برُوًخررا و ًَِبررا َخرر وشررٌوٌبًةًنا  َنثًشررا وَلٌرررًرا و
ِ        وِرُخدٌوةًٌا  ًٌِا ةٍخيرٌة َخر وًاويرٌوةًٌا ِمطرل خٌوًير

ًَِشرًنا   ِشًدا  ٌِ ًٌِا َارًعا وَخر ِ َمس وِمرَنس     وُخ دٌيٍار  ًمر
ِ   َاًَفيٍلا ِش ٌَِ  ِمس َم اٌيرٌةٌوَةن  ٍنْا  اٌوًرًيا(  وَىر ًى

يًةا ٌيًارُ  ِمرس   ًيواٌومَةن وًةوديَةن ارٌور  وَةشسٌيَةن
ًًَىررا ًمرًيررا   خًيًةااٌومررَةن مشرريٌ    َوبسٌودًرًنررا دَا

 ٍِا َشرن ًةا وَمرذخًةٍنا بًىر   دَدعرٌي ٌَايه ًةوًةٌبرررٍلا 
بٌكررل  ا َشرريًنا وشررًاًدا ودًعرررًةا داررٌوًذٍيا اًيررًمدد

ٌٌرررل  ًرااٌيًةرررًرا وِىرررِ َاٌةَرن عٌيرررًر  وٍخرررارٌوةًٌا .و
ًٌِا وًاويٌوةًٌا .......وٌٌورِداًةن بٌكل خٌو ولٌوشٌون  ًي

 بَشيًنا.

 

  ٌِ ِمررس َلاررةًٌا   (55ةًٌا  نِفةٍارر  ِمنًينًررا َخرر
ًًِيا( وٌيًاررررررُ  َلاررررررةًٌا  ٌَارررررر د  َرٌديًررررررا 
    ٌِ َامًديرررًةا َمردٌوةًًٌنيرررًةا جًًوًنيرررًةا بَيررر
ًِيررررًةا كًررررةًٌا   ٌَا ٌنٌوشررررًةا دَمررررردٌوةًٌا 
َِشًررررنٍلا   اررررٌورًيًيا    ًَررررةًٌا  دَعنًكبًٌررررا وَبة
مٌوردًٌيًررررا  َعرًبيًررررا( َوخِبشررررٍا  ِمنًينًررررا   

ا وٍمامررررٍذا ًاَننًةيٍلررررا ومَشررررخافٍلا ماررررُواٍل
َِشًررًنا ويٌوًَفنًررا      وًررو َخةٍاررررلا ايًٌسًرريٍلا و
وَةشرررررررسٌيةًٌا وَيررررررررٌةٌوةًٌا وًةودٌيرررررررةًٌا 
وًاررررثرٌوةًٌا وَاٌةٌَيطررررٌوةًٌا وَمررررردٌوةًٌا    
وِجايُونررررررٌوةًٌا وخٌومًلنًررررررا وًمنٌونًررررررا   

 من فذيسٌةا دعمن

 

  ٌِ ِمررس َلاررةًٌا د    (55ةًٌا  نِفةٍارر  ِمنًينًررا َخرر
ًًِيا( وٌيًارررُ  َلارررةًٌا َامًديرررًةا      ٌَاررر َرٌدًيرررا 
ٌِ ٌنٌوشرررررًةا  َمردٌوةًًٌنيرررررًةا جًًوًنيرررررًةا بَيررررر
ًِيرررررًةا ًكرررررةًٌا دَعنًكبًٌرررررا   ٌَا دَمرررررردٌوةًٌا 
ًَِشرررررنٍلا   ارررررٌورًيًيا  مٌوردًًٌيرررررا   ًَرررررةًٌا  وَبة

ا َعرًبيًررررررا( َوخِبشررررررٍا  ِمنًينًررررررا ماررررررُواٍل  
وٍمامررٍذا ًاَننًةيٍلررا ومَشررخافٍلا وًررو َخةٍاررررلا   
ًَِشرررررًنا ويٌوًَفًنرررررا وَةشرررررسٌيةًٌا   ايًًٌسررررريٍلا و
وَيرررررررررٌةٌوةًٌا وًةودٌيررررررررةًٌا واًررررررررثرٌوةًٌا   
وَاٌةٌَيطررررٌوةًٌا وَمررررردٌوةًٌا وِجايُونرررررٌوةًٌا   
وخٌومًلنًررررا وًمنٌونًررررا وِودمٍلررررا َوٌنٌوشررررًيا    
شرررٌبُو  ِمرررس َةشرررًرٍذا َودًذٍشرررا وِمرررذًيٍنا ...      

 من فذيسٌةا دعمن

ًٌا.. ولٌوًةخًررررا دىًررررس ِمنًينًررررا َررررراش    وَشررررر
ٌَررروَةر َن ٌيررر  ب ( بِشرررد    ًاررريُومٌوةًٌا َربرررٌو  

 اَةررررار اب رررسبلٌوارررًةًنا ِبرررش َعسرررًةا  
ٍَرررر  وًررررواى    ِمررررس بًررررَةر عبًٌرررررًةا   ((  أٍة

وَلارررررررٌو دَيررررررةٌير ِمررررررس َةرٍةيررررررس ِشررررررنٍلا 
مؤااَىرررُون َخيلًارررًوةًٌا عٌيرررذًًمٍيا وٍليشرررَدرًجا 

َِدًخيرررررًةا   ِاا  د دًاِعرررررش( ًخيررررررًةا   وذٌيرررررر
ٌِيٌلنًرررررةًٌا    ٌَرررد َلاطٌياىرررُون ِمرررس م مشرررٌيًةا و
وًمررررررلٌةًوةًٌا دمشررررٌوَِطنى ًواَىُون ِعاَيرررره 
ًِ  ِشرررررنٍلا ودٍعرررررراى َدشرررررًةا دنٌينرررررواا    مررررر
ًَررررا دٌيٍارررر  اررررنٌيًةا مَلررررس     ملًررررذًوٍةى   ِا

 دَمسٍدراى وًيٍةٌب وًواى.....  

سمِي ˇ

ًَكًم ا ˇ

ˇدًارٍبيل

  

5/ آذار/ 1991 إنتفاضة 
آذار... فمتى اإلنتفاضة 

على داعش ؟

ˇخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط أحمـر
ـا!!ـــا مسوقسرطــ  
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 :سٌورًًياسورًًيا ،سٌورًًيا، 
ونٌيًشا  َسٌبًرا
 !لدعًرًةا  دًديُوقٌوةً ا

 ، سورايا ، سورايا:سورايا
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 يسكسر ؤالخ 
  

 شًلًما عَليكُون ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َسننننننًْريٌوَةن وًلًشننننننَنِ وَيننننننخ َلِيِ  وًةوديننننننَخن و
َوعًيننننننننننننِنَدن وَي ًخننننننننننننٌوَةن  دَةيننننننننننننٌوَةن   

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

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

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

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

   .بًدي ٌوةً ا َربخً ا ... ورٌوشٌون بَشيًنا

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

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

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

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

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

 من فذيسٌةا دعمن

 

ؤخل سرجيس سوريا/ عقيبوٌةا: ˇ

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

ًًبًٌيًننننننِنخ ًا      7102 ثالالالالال    َقننننند يٌي ةًلنننننخًٌا 

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

المغالالالالادرة، وإمالالالالا د الالالال    دًةودٌيننننخ ًا ًاسننننًلًميًخا  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
داعشرٌبلى موُخكد ˇ

 

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

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

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

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

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

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

َْ ننًخا وَي ننَمك ًخا دًانننٌي    َشننرب يذ  :دٌيًلننُو ق

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

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

ًٌمِ   ا بًبلٌيُون   لكٌوًنًشا د   ًة

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

وًدًىنننننننننا رٌيشنننننننننلى ُون    7110بَشنننننننننن ًخا 
 قٌورًباٌيخ 

 

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

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

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

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

 يَخممٌوُةًلُو  
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نَفؤًةا  1991/ ًاَدر/ 5
دًاَدر... وِاَمٌةي ِبةىُوًيا 

 نَفؤًةا َعل دًاِعش   ؟

 

ًٌٌرا    55دّايٌك دّاٍمَرن بًىو ِمنًيًنا عٌبٌيرًرا     ِِ ( َوبر
َشرررَةاًةا  1991( ِشرررنٍلا َنَفرررؤًةا دًاَدر َشرررن ًةا  72

ًَررا  دٍخررارٌوةًٌا وًمرررٌوةًٌا دِامٍايًدررا دٌٌورِداررًةن  ِا
ًداِعررش َىررر َعَدررس اٌوًريررررًرا لٌيشررٍا  وَىررل ِاديررُو   

ٌَِ     !مٌيكًٌرا  ٌيٍا  َبيًنَةن وَىر ًلِيش َبيًنَةن د وَىرر ًىر
ٌَرررمِاش      ِ  نٌيًشررا ًكررةًٌا د لٌيشررًاُ  مرٌيًدنررًةا َخرر
مَطَكسررًةا داررٌوًرًيا دَمررردٌوةًٌا ويُوًدًعررا ًبررَةر     
ِ  نٌيًشرا بِشرد   ًداِعرش       دخٌورًًرا دَدشًةا دنٌينرواا َخر

ًِنٌووةًٌا َامٌينًيرررًةا ََسَدرررس ارررٌوًرًيا(    7112 ًموبررر
ًَُ  ًوررواى  َو ٍَررررلا  مبررٌوِمر ِ  ًٌدررا شٌوًا مًلًنررا  َخرر

ًِِما َمرٌيررًرا ؟ َومًلًنررا ؟ وًمررٌ      َبةًطًاررا َعَدررس برر
ٍَر  ًا  ًىرس نٌيًشرا ِشرًدنٍلا       اٌيٍا  ًبَةر ِمطَاس ؟ ودٌٌر

وَميَةًِةا دًداِعرش  ةًًٌوَةن داُوذًخٍنا وجٌونٍلا دًمررل
ًٌِا   . 7112ًَبةٍلا داٌوًذٍيا  ََس خر ٌٍا ًبٍسرا   ٌَِ وَىر ًى

ٌبررًةا َوبشرردًا د   نَفررؤًةا َربررةًٌا وَخيًانررًةا َوَبيٌ  
ومَبةررررٌوُ  ارررٌوًذٍيا ( َارررةٌوٌبًاا َعرررل   ًداِعرررش(  

ًَررا  ِبررةىُوًيا ًاٍدا نَفررؤًةا ؟؟؟ اِلَمررٌةي ًليشررٌوُ  وِا
ِِ َىررر  ٌَِ  بِةطًاررا برر وًةٌبررٌوةًٌا ًما َمرٌيررًرا  وًةًىرر

ًِنٌوةًٌا وًٌدررا َاٌَيررؤًةا ؟ ٌررٌةٌبَاس ًوررواى َعررل ًموبرر
ِ   َوبفٌورًاررا دراش َشررن ًةا َخررًِةا اٌيررةٌ   ََررس َخرر ى ًوا 

ًَررا   ًَررا  ِ  نٌيًشررا ًاَننًةًيررا َرًبررا دَدعررَرُ  ِا َاررٌبًرا َخرر
ََس ََرررس دَخرررِةَةُخٍا  بشرررٌورًًرا      !!!دعرررر ٍَرررا ِا ًو

َوبَىيًدنٌوةًٌا وٌيٍا  ًاًدا نٌيًشرا ددًعررًةا َماٌوَرًةا    
َِشرررًةا دنٌينرررواا دلٌيشرررًاُ     مًلرررررلٌةًوَةن وًبرررَةيلس ب

ُُ ِمرس ٌرل     رىٌيبًًٌيا ًداِعش(د ٌفٌيشًةا بَيِ   ٌَطارَب
ًَنٍلا داٌومةٌَ  وااددًىر  ن وَعَدس اٌوًرًياَجٌبٍذا وِمشَةا

ِ    برُوًخررا و ًَِبررا َخرر وشررٌوٌبًةًنا  َنثًشررا وَلٌرررًرا و
ِ        وِرُخدٌوةًٌا  ًٌِا ةٍخيرٌة َخر وًاويرٌوةًٌا ِمطرل خٌوًير

ًَِشرًنا   ِشًدا  ٌِ ًٌِا َارًعا وَخر ِ َمس وِمرَنس     وُخ دٌيٍار  ًمر
ِ   َاًَفيٍلا ِش ٌَِ  ِمس َم اٌيرٌةٌوَةن  ٍنْا  اٌوًرًيا(  وَىر ًى

يًةا ٌيًارُ  ِمرس   ًيواٌومَةن وًةوديَةن ارٌور  وَةشسٌيَةن
ًًَىررا ًمرًيررا   خًيًةااٌومررَةن مشرريٌ    َوبسٌودًرًنررا دَا

 ٍِا َشرن ًةا وَمرذخًةٍنا بًىر   دَدعرٌي ٌَايه ًةوًةٌبرررٍلا 
بٌكررل  ا َشرريًنا وشررًاًدا ودًعرررًةا داررٌوًذٍيا اًيررًمدد

ٌٌرررل  ًرااٌيًةرررًرا وِىرررِ َاٌةَرن عٌيرررًر  وٍخرررارٌوةًٌا .و
ًٌِا وًاويٌوةًٌا .......وٌٌورِداًةن بٌكل خٌو ولٌوشٌون  ًي

 بَشيًنا.

 

س ا دنٌوخًًدا وَخيٍلا َمس َدمَىيِدِاًنا أًن
 وًاِلس منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

نَيًخا ًَسًاد َىٌبٍا  ًمرًيا ونٌوىرٌوٌ  
. ٍَ  َامٌيًنًيا دًدِنُ ِا

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

  عنكٌبا :سوريا/ ؤالخ سرجيس  

ًَِشًنا اٌورًيًيا / ٌُوٌَيةًٌا  ٌِسٍا  مًنةًٌا د مطٌو
ًَاخررٌِيس/ َارِبررل   دَةربٌيررةًٌا  / ٍبيررٌة وًوبًررا دَو

ًٌَةبَشررًبا بسررٌيةُو     / 75بَرمشًررا ديررُو  دة
ًٌررٌِيًدًيا     7112شررَب/ /  بًاًونًررا دِمنطرررُون َا
ِ  َرمًشا مَيةًرًيرا   ٌنٌوشًيًيا  ًكةًٌا دَعنًكبًٌا َخ

ًَِشرررررًنا ارررررٌورًيًيا    بفٌورًارررررا دلٌوةًٌخًًرررررا د
ًٌِا دًافٍذا وًايُومٍلا اٌوذًيٍيا  وبًرعيٌوٌة دخٌوًي
ٌِ ًياُولٍلرا     َومشٌورااَىُون بةَباًةا بَشيًنا بَي

  َوبشررررٌوًرًيا ِلشرررراى ُون    َانررررٌِي و اررررُونيًٌا( 
ِ  َد مٌيًةرررا  دِشرررةًما مَطيبٍلرررا بكًايرررًةا  دَخررر

ٍِلا دَاٌةَرن     ٌِرًا َعرل ذٌوخًرةًٌا داًرى الٌيًةرًا وِى
ًيؤُولٍلرا  نًيًنا ِمرس  َوبطٌويًبًٌا ِموَعَدس واٌومَةن 

َِشًرررًنا وَمرررردٌوةًٌا وَماًفنرررٌوةًٌا      خَبةًارررا د
وَبةًرُى مرٌومِرٌبٍا  ةٌوٍنيرةًٌا مَيةررًا َربرٌي       

َِشًررًنا اررٌورًيًي ا / ٌَرروَةر َنٌٌيررٍ( راش دمنًررةًٌا د
ًَاخرٌِيس /  ٌُوٌَيةًٌا دَةربٌيةًٌا د ٍبيٌة وًوًبا دَو

ٍَ  وًررررًوُىَُاُخٌ  َمةرٌبررررُوُ   ل َارِبرررر أِمر
مٌوَباَطيبٌوةًٌا َربةًٌا ٌَكل ًمرا دمرٌومِرٌبٍا    

ًًٌااٌيٌة عٌوٌدًرًنرررا  َفَةُخرررًةا زٌوًزًناٌيرررٌة وارررٌو
ًَِشرررًنا ارررٌورًيًيا ودٌيًاًناٌيرررٌة   دًىًنرررا مًنرررةًٌا د

ٍِا   ًةاَسررٌيسًةا ٌٌيشًرري واررٌوًيًسا َربًررا َىًرر
ٍَ  َارررٌبراى َةرمٌيرررةًٌا َجَبررررًةا     ومُوخرررواا

ددًلررِيش بررًامٌينٌوةًٌا َوةرٌيررؤٌوةًٌا وِنؤخررٌوةًٌا   
ٌَرروَةر َعررل ًاَننًةيررٌوةًٌا      ٍَ  َربررٌي  َوخررٌوِةة

ِ  دلٌوةًٌخًررررا دمنًررررةًٌا   لٌوراًررررا  دٌيٍارررر  َخرررر
 وًا   وَخةٌيرررةٌوةًٌا الٌيرررٌةٌوَةن  َةشرررسٌيةًًٌنًيا

 ٌَِ ِ  مررٌومِرٌبٍا  ىًرر ًياُوًلررا ِمررس ًياُولٍلررا     َخرر
  )  ّ ًَِشًنا اٌورًيًيا   يًوِاف َعٌبٌِيشرُو دمًنةًٌا د

ٌَ ِ  َمداًاررا  ريًررا بِشررد دًياُولٍلررا دمنًررةًٌا   َخرر
وَبرررةراى مرررٌوِمرٌبٍا  ًياُوًلرررا   َيسةرررُوٌ  (    
ٌَرًيا  بىًس لٌورًارا   ًٌِنرًا ( َمخرًا  وًياُولًةا   

ِ  ًٌدرررا َمشةٍارررررلا  وِلشررراى ُون جاٌيخٍلرررا     َخررر

دمنٌةا دلشنا رمشا ميقريا بفورسا دفوةخا 
 مبٌةا دعنكٌباسورييا 

 

ٌَشٌيذًوةًٌا  دمًنةًٌا  ِمرس وٌويًبًٌرا ُ د. َارًاا      و
ِ  لٌوشًررًةا  ِنسَدررة / مَفسررًةًنا دمنًررةًٌا      وَخرر

/  2دنٌيشًررا دمنًررةًٌا دلٌيشررًاُ  لٌةٌيُخررًةا يررُو   
ًٌِمًيا /      َوخُبٌوًةًمرا لٌيشراى ُون    7112ٌُنرٌون َمر

ٌِيٍلا دمنًررررةًٌا َدمَشرررركًننٍل   مفٌوجٌلريررررٍرا  ا  َخرررر
وٌيًدًناٌيررررٌة جَلَريرررره َربًررررا    (متربعررررون 

ٌَررد  مَلرَدرررًةا دىًررس لٌوًانًررا مةٌودشًررا     د
  ومٌوبِسدٍا  ًىًنرا  واٌيًبا َمدٍطيَاس َنٌيًشا 

  وخَبرًةا لٌيشراى ُون  َرمًشا َِاًبا دمًطيٌبررٍلا 
ًٌِا خشًدٌيةًٌا مًشروَةلةًٌا     وًلرِيش  ُخةٌيدٍلا  خُب

ٌٌٌيرًا دارٌيسًةا ٌٌيشًريًةا    ٌَيًنا د  ٌرل ِمرس   ِمرٌة
ًِمٍلا د. َخبٌيٍ َخًنا  يًوِاف َمَةي مُوزٌي   د.  َى

لَرنسررٌي   د. َاررًاا  ِنسَدررة   َابًٌررا مَيةرررًا د. 

ٌَرروَةر َنٌٌيررٍ (    ّ    َربًررسُ  . اًرراِمر وُورٌيشررُو
ِودًرشًررا ومنًررةًٌا َامٌينًررًةا  ٌيًاررُ  َكاًفنررٌوةًٌا 

َِرًشنٌيةًٌا خًٌبًشا ٌل ِمس    ِرًبس. .  واٌيسًةا م
ٌَرروَةر َنٌٌيررٍ ُ راًشررًنا دمًنررةًٌا   د. َارررًاا      
ِنسَدة ىٌورِمزدُ مَفسًةًنا   د.يًوِارف َمرَةي   
مُوزٌي ُ َمِرشًرًنا   د. رُوِبرس ٍبيرٌة َشردُوٍايلُ     
   ُ ّ َمِرشًررررًنا   َابًٌررررا د. اًرررراِمر وُورٌيشررررُو

     71اى ُون مبٌيٍارررررلا   ولٌيشررر َمِرًشرررًنا ((
ِمررس َنفٌيةٍلررا   ِعسرررٌيس( ًياُوٍلررررلا وًياُولًيررررلةًٌا 

ٌِرًا شررةٌيةًًٌيا وٌويًبًٌيًررا  ِمررس ىاوَلرٌيًٌررا   دِارر
ًًَياونٌوَىًِرا. دَارِبل ًَِشَنس اٌورًيًيا َاو   ٍنًخا 

َِفِا    ًادًا  وِشرشًررًيا وًةودٌي ٌَكررل َمررس دمررُو
ٌٌِيرًا وَل ًَِشًنا مشٌوخًبا    اًيا(.َوى
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دًاَدر... وِاَمٌةي ِبةىُوًيا 
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ًٌٌرا    55دّايٌك دّاٍمَرن بًىو ِمنًيًنا عٌبٌيرًرا     ِِ ( َوبر
َشرررَةاًةا  1991( ِشرررنٍلا َنَفرررؤًةا دًاَدر َشرررن ًةا  72

ًَررا  دٍخررارٌوةًٌا وًمرررٌوةًٌا دِامٍايًدررا دٌٌورِداررًةن  ِا
ًداِعررش َىررر َعَدررس اٌوًريررررًرا لٌيشررٍا  وَىررل ِاديررُو   

ٌَِ     !مٌيكًٌرا  ٌيٍا  َبيًنَةن وَىر ًلِيش َبيًنَةن د وَىرر ًىر
ٌَرررمِاش      ِ  نٌيًشررا ًكررةًٌا د لٌيشررًاُ  مرٌيًدنررًةا َخرر
مَطَكسررًةا داررٌوًرًيا دَمررردٌوةًٌا ويُوًدًعررا ًبررَةر     
ِ  نٌيًشرا بِشرد   ًداِعرش       دخٌورًًرا دَدشًةا دنٌينرواا َخر

ًِنٌووةًٌا َامٌينًيرررًةا ََسَدرررس ارررٌوًرًيا(    7112 ًموبررر
ًَُ  ًوررواى  َو ٍَررررلا  مبررٌوِمر ِ  ًٌدررا شٌوًا مًلًنررا  َخرر

ًِِما َمرٌيررًرا ؟ َومًلًنررا ؟ وًمررٌ      َبةًطًاررا َعَدررس برر
ٍَر  ًا  ًىرس نٌيًشرا ِشرًدنٍلا       اٌيٍا  ًبَةر ِمطَاس ؟ ودٌٌر

وَميَةًِةا دًداِعرش  ةًًٌوَةن داُوذًخٍنا وجٌونٍلا دًمررل
ًٌِا   . 7112ًَبةٍلا داٌوًذٍيا  ََس خر ٌٍا ًبٍسرا   ٌَِ وَىر ًى

ٌبررًةا َوبشرردًا د   نَفررؤًةا َربررةًٌا وَخيًانررًةا َوَبيٌ  
ومَبةررررٌوُ  ارررٌوًذٍيا ( َارررةٌوٌبًاا َعرررل   ًداِعرررش(  

ًَررا  ِبررةىُوًيا ًاٍدا نَفررؤًةا ؟؟؟ اِلَمررٌةي ًليشررٌوُ  وِا
ِِ َىررر  ٌَِ  بِةطًاررا برر وًةٌبررٌوةًٌا ًما َمرٌيررًرا  وًةًىرر

ًِنٌوةًٌا وًٌدررا َاٌَيررؤًةا ؟ ٌررٌةٌبَاس ًوررواى َعررل ًموبرر
ِ   َوبفٌورًاررا دراش َشررن ًةا َخررًِةا اٌيررةٌ   ََررس َخرر ى ًوا 

ًَررا   ًَررا  ِ  نٌيًشررا ًاَننًةًيررا َرًبررا دَدعررَرُ  ِا َاررٌبًرا َخرر
ََس ََرررس دَخرررِةَةُخٍا  بشرررٌورًًرا      !!!دعرررر ٍَرررا ِا ًو

َوبَىيًدنٌوةًٌا وٌيٍا  ًاًدا نٌيًشرا ددًعررًةا َماٌوَرًةا    
َِشرررًةا دنٌينرررواا دلٌيشرررًاُ     مًلرررررلٌةًوَةن وًبرررَةيلس ب

ُُ ِمرس ٌرل     رىٌيبًًٌيا ًداِعش(د ٌفٌيشًةا بَيِ   ٌَطارَب
ًَنٍلا داٌومةٌَ  وااددًىر  ن وَعَدس اٌوًرًياَجٌبٍذا وِمشَةا

ِ    برُوًخررا و ًَِبررا َخرر وشررٌوٌبًةًنا  َنثًشررا وَلٌرررًرا و
ِ        وِرُخدٌوةًٌا  ًٌِا ةٍخيرٌة َخر وًاويرٌوةًٌا ِمطرل خٌوًير

ًَِشرًنا   ِشًدا  ٌِ ًٌِا َارًعا وَخر ِ َمس وِمرَنس     وُخ دٌيٍار  ًمر
ِ   َاًَفيٍلا ِش ٌَِ  ِمس َم اٌيرٌةٌوَةن  ٍنْا  اٌوًرًيا(  وَىر ًى

يًةا ٌيًارُ  ِمرس   ًيواٌومَةن وًةوديَةن ارٌور  وَةشسٌيَةن
ًًَىررا ًمرًيررا   خًيًةااٌومررَةن مشرريٌ    َوبسٌودًرًنررا دَا

 ٍِا َشرن ًةا وَمرذخًةٍنا بًىر   دَدعرٌي ٌَايه ًةوًةٌبرررٍلا 
بٌكررل  ا َشرريًنا وشررًاًدا ودًعرررًةا داررٌوًذٍيا اًيررًمدد

ٌٌرررل  ًرااٌيًةرررًرا وِىرررِ َاٌةَرن عٌيرررًر  وٍخرررارٌوةًٌا .و
ًٌِا وًاويٌوةًٌا .......وٌٌورِداًةن بٌكل خٌو ولٌوشٌون  ًي

 بَشيًنا.

 

س ا دنٌوخًًدا وَخيٍلا َمس َدمَىيِدِاًنا أًن
 وًاِلس منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

نَيًخا ًَسًاد َىٌبٍا  ًمرًيا ونٌوىرٌوٌ  
. ٍَ  َامٌيًنًيا دًدِنُ ِا

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

  عنكٌبا :سوريا/ ؤالخ سرجيس  

ًَِشًنا اٌورًيًيا / ٌُوٌَيةًٌا  ٌِسٍا  مًنةًٌا د مطٌو
ًَاخررٌِيس/ َارِبررل   دَةربٌيررةًٌا  / ٍبيررٌة وًوبًررا دَو

ًٌَةبَشررًبا بسررٌيةُو     / 75بَرمشًررا ديررُو  دة
ًٌررٌِيًدًيا     7112شررَب/ /  بًاًونًررا دِمنطرررُون َا
ِ  َرمًشا مَيةًرًيرا   ٌنٌوشًيًيا  ًكةًٌا دَعنًكبًٌا َخ

ًَِشرررررًنا ارررررٌورًيًيا    بفٌورًارررررا دلٌوةًٌخًًرررررا د
ًٌِا دًافٍذا وًايُومٍلا اٌوذًيٍيا  وبًرعيٌوٌة دخٌوًي
ٌِ ًياُولٍلرا     َومشٌورااَىُون بةَباًةا بَشيًنا بَي

  َوبشررررٌوًرًيا ِلشرررراى ُون    َانررررٌِي و اررررُونيًٌا( 
ِ  َد مٌيًةرررا  دِشرررةًما مَطيبٍلرررا بكًايرررًةا  دَخررر

ٍِلا دَاٌةَرن     ٌِرًا َعرل ذٌوخًرةًٌا داًرى الٌيًةرًا وِى
ًيؤُولٍلرا  نًيًنا ِمرس  َوبطٌويًبًٌا ِموَعَدس واٌومَةن 

َِشًرررًنا وَمرررردٌوةًٌا وَماًفنرررٌوةًٌا      خَبةًارررا د
وَبةًرُى مرٌومِرٌبٍا  ةٌوٍنيرةًٌا مَيةررًا َربرٌي       

َِشًررًنا اررٌورًيًي ا / ٌَرروَةر َنٌٌيررٍ( راش دمنًررةًٌا د
ًَاخرٌِيس /  ٌُوٌَيةًٌا دَةربٌيةًٌا د ٍبيٌة وًوًبا دَو

ٍَ  وًررررًوُىَُاُخٌ  َمةرٌبررررُوُ   ل َارِبرررر أِمر
مٌوَباَطيبٌوةًٌا َربةًٌا ٌَكل ًمرا دمرٌومِرٌبٍا    

ًًٌااٌيٌة عٌوٌدًرًنرررا  َفَةُخرررًةا زٌوًزًناٌيرررٌة وارررٌو
ًَِشرررًنا ارررٌورًيًيا ودٌيًاًناٌيرررٌة   دًىًنرررا مًنرررةًٌا د

ٍِا   ًةاَسررٌيسًةا ٌٌيشًرري واررٌوًيًسا َربًررا َىًرر
ٍَ  َارررٌبراى َةرمٌيرررةًٌا َجَبررررًةا     ومُوخرررواا

ددًلررِيش بررًامٌينٌوةًٌا َوةرٌيررؤٌوةًٌا وِنؤخررٌوةًٌا   
ٌَرروَةر َعررل ًاَننًةيررٌوةًٌا      ٍَ  َربررٌي  َوخررٌوِةة

ِ  دلٌوةًٌخًررررا دمنًررررةًٌا   لٌوراًررررا  دٌيٍارررر  َخرررر
 وًا   وَخةٌيرررةٌوةًٌا الٌيرررٌةٌوَةن  َةشرررسٌيةًًٌنًيا

 ٌَِ ِ  مررٌومِرٌبٍا  ىًرر ًياُوًلررا ِمررس ًياُولٍلررا     َخرر
  )  ّ ًَِشًنا اٌورًيًيا   يًوِاف َعٌبٌِيشرُو دمًنةًٌا د

ٌَ ِ  َمداًاررا  ريًررا بِشررد دًياُولٍلررا دمنًررةًٌا   َخرر
وَبرررةراى مرررٌوِمرٌبٍا  ًياُوًلرررا   َيسةرررُوٌ  (    
ٌَرًيا  بىًس لٌورًارا   ًٌِنرًا ( َمخرًا  وًياُولًةا   

ِ  ًٌدرررا َمشةٍارررررلا  وِلشررراى ُون جاٌيخٍلرررا     َخررر

دمنٌةا دلشنا رمشا ميقريا بفورسا دفوةخا 
 مبٌةا دعنكٌباسورييا 

 

ٌَشٌيذًوةًٌا  دمًنةًٌا  ِمرس وٌويًبًٌرا ُ د. َارًاا      و
ِ  لٌوشًررًةا  ِنسَدررة / مَفسررًةًنا دمنًررةًٌا      وَخرر

/  2دنٌيشًررا دمنًررةًٌا دلٌيشررًاُ  لٌةٌيُخررًةا يررُو   
ًٌِمًيا /      َوخُبٌوًةًمرا لٌيشراى ُون    7112ٌُنرٌون َمر

ٌِيٍلا دمنًررررةًٌا َدمَشرررركًننٍل   مفٌوجٌلريررررٍرا  ا  َخرررر
وٌيًدًناٌيررررٌة جَلَريرررره َربًررررا    (متربعررررون 

ٌَررد  مَلرَدرررًةا دىًررس لٌوًانًررا مةٌودشًررا     د
  ومٌوبِسدٍا  ًىًنرا  واٌيًبا َمدٍطيَاس َنٌيًشا 

  وخَبرًةا لٌيشراى ُون  َرمًشا َِاًبا دمًطيٌبررٍلا 
ًٌِا خشًدٌيةًٌا مًشروَةلةًٌا     وًلرِيش  ُخةٌيدٍلا  خُب

ٌٌٌيرًا دارٌيسًةا ٌٌيشًريًةا    ٌَيًنا د  ٌرل ِمرس   ِمرٌة
ًِمٍلا د. َخبٌيٍ َخًنا  يًوِاف َمَةي مُوزٌي   د.  َى

لَرنسررٌي   د. َاررًاا  ِنسَدررة   َابًٌررا مَيةرررًا د. 

ٌَرروَةر َنٌٌيررٍ (    ّ    َربًررسُ  . اًرراِمر وُورٌيشررُو
ِودًرشًررا ومنًررةًٌا َامٌينًررًةا  ٌيًاررُ  َكاًفنررٌوةًٌا 

َِرًشنٌيةًٌا خًٌبًشا ٌل ِمس    ِرًبس. .  واٌيسًةا م
ٌَرروَةر َنٌٌيررٍ ُ راًشررًنا دمًنررةًٌا   د. َارررًاا      
ِنسَدة ىٌورِمزدُ مَفسًةًنا   د.يًوِارف َمرَةي   
مُوزٌي ُ َمِرشًرًنا   د. رُوِبرس ٍبيرٌة َشردُوٍايلُ     
   ُ ّ َمِرشًررررًنا   َابًٌررررا د. اًرررراِمر وُورٌيشررررُو

     71اى ُون مبٌيٍارررررلا   ولٌيشررر َمِرًشرررًنا ((
ِمررس َنفٌيةٍلررا   ِعسرررٌيس( ًياُوٍلررررلا وًياُولًيررررلةًٌا 

ٌِرًا شررةٌيةًًٌيا وٌويًبًٌيًررا  ِمررس ىاوَلرٌيًٌررا   دِارر
ًًَياونٌوَىًِرا. دَارِبل ًَِشَنس اٌورًيًيا َاو   ٍنًخا 

َِفِا    ًادًا  وِشرشًررًيا وًةودٌي ٌَكررل َمررس دمررُو
ٌٌِيرًا وَل ًَِشًنا مشٌوخًبا    اًيا(.َوى

 

سمِي ˇ

ًَكًم ا ˇ

ˇدًارٍبيل

  

 

  95سورايا 

 خط أحمر
 نَفؤًةا دًاَدر... وِاَمٌةي ِبةىُوًيا نَفؤًةا َعل ًداِعش   ؟ 1991/ ًاَدر/ 5

 إنتفاضة آذار... فمتى اإلنتفاضة على داعش ؟ 1551/ آذار/ 9
 شًلًما عَليكُون...

لشَقلًةا دٍخارٌوةًٌا وًمرٌوةًٌا دِاقٍليًما دكٌورِدسًةن، ِاًلا َعَمن  1991( ِشنٍْا لنَفؤًةا دًاَدر َشّنًةا 72( َوبِدٌكًرا ) 55دّايٌك دّاٍمَرن بًىو ِمنًيًنا عٌبٌيًرا ) 
ـًا فٌيشٍلى وَىل ِاديُوم   وَىر ًىَدٌك فٌيشًلُى مرٌيًمنًةا َخّد نٌيًشا مًبةًٌا دَكرمِلش مَطَكسًةا  !مٌيكًٌا ًداِعش َىر ٌيٍلى َبيًنَةن وَىر ًفِيش َبيًنَةن دسٌوًريــ

مبٌوِقرًلُى جًبٍوى ًموبًدنٌووةًٌا َامٌينًيًةا لَعَمن سٌوًرًيا( َو 7112دسٌوًرًيا دَمردٌوةًٌا ويُوًدًعا ًبَةر دخٌوًرًرا دَدشًةا دنٌينٍوا َخّد نٌيًشا بِشم ) ًداِعش 
وجٌونٍْا مًلًنا َبقًطًلا َعَمن بِدًما َقرٌيًرا ؟ َومًلًنا ؟ وًميٌن اٌيٍلى ًبَةر ِقطَلن ؟ ودٌكرٍلى ًاف ًىن نٌيًشا ِشًمنٍْا  دسُوذًخٍنا )َخّد كًما شٌوًاٍلـٍْا 

ٌبًةا َوبشًما د) سٌوًذٍيا ( َسقٌوٌبًلا َعل وَىر ًىَدٌك ٍكا ًبٍعاَلن خدًٌا نَفؤًةا َربةًٌا وَخيًلنًةا َولبٌي. 7112وَميَقدًةا دًداِعش لًبةٍْا دسٌوًذٍيا ةًًٌوَةن دًمـٍْ
كٌةٌبَلن جًبٍوى وكًما وًةٌبٌوةًٌا َالٌيؤًةا ؟ًما َقرٌيًرا  وًةًىَدٌك بِقطًلا بِدَىر ًفيشٌوُخ وِاًلا  ِبةىُوًيا ًاٍدا نَفؤًةا ؟؟؟ ومَبقرٌوُخ اِلَمٌةي) ًداِعش(  

ًوٍلا ِاَلن دخَمِةَةُخٍلى  !!!ّىًوا َلن َخّد َسٌبًرا َخّد نٌيًشا ًاَننًقيًا َرًبا دَدعَرُخ ِاًلا ًلا دعرَلنَعل ًموبًدنٌوةًٌا َوبفٌورًسا دٍرش َشّنًةا َخدًةا اٌيٌة
، كَطلَبُخ ِمن  رىٌيبًًٌيا)ًداِعش(د َيدبشٌورًًرا َوبَىيًمنٌوةًٌا وٌيٍلى ًاًدا نٌيشًا ددًعرًةا َقلٌولًةا مًلـٌٍْةًوَةن وًبَةيٍْن بَدشًةا دنٌينٍوا دفٌيشًلُى كفٌيشًةا ب

وًاويٌوةًٌا ِمطل خٌوًيدًٌا ةٍخيٌة َخّد  وشٌوٌبًقًنا وِرُخمٌوةًٌا  َنثًشا وَفٌجًرا وِلًبا َخّد برُوًخا و ٍواددًى ن وَعَمن سٌوًرًياكل َجٌبٍذا وِمشَةاًلنٍْا داٌومةٌَ
يًةا ٌيًلُى ِمن ًيواٌومَةن وًةوديَةن سٌور اٌيٌةٌوَةن وَةشعٌيَةنٍنْا )سٌوًرًيا(، وَىر ًىَدٌك ِمن َقّدم َالًفيٍْا ِشدٌيٍلى ًقّدَمن وِمَنن  وُخدًٌا َارًعا وَخٌد ِلًشًنا ِشًما

بٌكل اٌيًقًرا  ا َشيًنا وشًلًما ودًعرًةا دسٌوًذٍيالًيًمدد ٍدا َشّنًةاوَمذخًقٍنا بًى ، َوبعٌودًرنًا دَاًلًىا ًمرًيا دَدعرٌي كَليه ًةوًةٌبـٍْاخًيًةااٌومَةن مشٌي
 وفٌوشٌون بَشيًنا. ًيدًٌا وًاويٌوةًٌا .......َاٌةَرن عٌيًرق وكٌورِدسًةن بٌكل خٌووٍخارٌوةًٌا .وٌكل  ًراوِىد

................................................................................................. 

 من إصدارات شعبنا ) رديا كلدايا(    من فذيسٌةا دعمن

ِمن جَملةًٌا د) َرٌدًيا َكلـًدًيا( وٌيًلـُى جَملـةًٌا َاقًميـًةا َمردٌوةًًٌنيـًةا ًجًوًنيـًةا بَيـٌد كنٌوشـًةا دَمـردٌوةًٌا           (55ةًٌا )نِفقٍلى ِمنًيًنا َخٌد
ا وٍمامـٍذا ًاَننًقيٍْـا ومَشـخلفٍٍْا جًبـو     َكلًديًةا مًبةًٌا دَعنًكبًٌا وَبةًلةًٌا ِلًشنٍٍْا ) سٌورًيًيا، قٌوردًًٌيا، َعرًبًيا( َوخِبشٍلى ِمنًيًنـا ملـُواٍْ  

نـٌوةًٌا وخٌومًلًنـا   َخقٍلـْـٍا سيًًٌسيٍٍْا وِلًشًنا ويٌولًفًنا وَةشـعٌيةًٌا وَيـرٌةٌوةًٌا وًةودٌيـةًٌا وسًـثرٌوةًٌا وَاٌةلٌيطـٌوةًٌا وَمـردٌوةًٌا وِجليوُ      
ب ( وَشرًكا.. وفٌوًةًخا دىًن ِمنًيًنا لٍرش ًسيُومٌوةًٌا َربٌي) َكـوَةر َنيٌيـ  وًقنٌوًنا وِزدقٍٍْا َوكنٌوشًيا شٌبُوق ِمن َةشًرٍذا َودًذٍشا وِقذًيٍنا ... 

وَفلجـٌي مٍؤالىـُون   ِمـن ًبـَةر عبًٌـرًةا دَيـةٌير ِمـن َةرٍةيـن ِشـنٍٍْا        ((  أٍةٍلـى جًبـٍوى     القرار األصـعب بِشم )) فٌوسًقًنا ِبش َعسًقا، 
د)دًاِعـــش( خًميـــًةا قشـــٌيًةا وَكـــم َفلطٌيلىـــُون ِمـــن مٌديٍْنًـــــةًٌا ومًــــٌٍْةًوةًٌا   َخيًٍْلـــًوةًٌا عٌيـــذًًقٍيا وٍفيشـــَمرًجا زذٌيــــٍاا ِلمًخيـــًةا 
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ًٌٌرا    55دّايٌك دّاٍمَرن بًىو ِمنًيًنا عٌبٌيرًرا     ِِ ( َوبر
َشرررَةاًةا  1991( ِشرررنٍلا َنَفرررؤًةا دًاَدر َشرررن ًةا  72

ًَررا  دٍخررارٌوةًٌا وًمرررٌوةًٌا دِامٍايًدررا دٌٌورِداررًةن  ِا
ًداِعررش َىررر َعَدررس اٌوًريررررًرا لٌيشررٍا  وَىررل ِاديررُو   

ٌَِ     !مٌيكًٌرا  ٌيٍا  َبيًنَةن وَىر ًلِيش َبيًنَةن د وَىرر ًىر
ٌَرررمِاش      ِ  نٌيًشررا ًكررةًٌا د لٌيشررًاُ  مرٌيًدنررًةا َخرر
مَطَكسررًةا داررٌوًرًيا دَمررردٌوةًٌا ويُوًدًعررا ًبررَةر     
ِ  نٌيًشرا بِشرد   ًداِعرش       دخٌورًًرا دَدشًةا دنٌينرواا َخر

ًِنٌووةًٌا َامٌينًيرررًةا ََسَدرررس ارررٌوًرًيا(    7112 ًموبررر
ًَُ  ًوررواى  َو ٍَررررلا  مبررٌوِمر ِ  ًٌدررا شٌوًا مًلًنررا  َخرر

ًِِما َمرٌيررًرا ؟ َومًلًنررا ؟ وًمررٌ      َبةًطًاررا َعَدررس برر
ٍَر  ًا  ًىرس نٌيًشرا ِشرًدنٍلا       اٌيٍا  ًبَةر ِمطَاس ؟ ودٌٌر

وَميَةًِةا دًداِعرش  ةًًٌوَةن داُوذًخٍنا وجٌونٍلا دًمررل
ًٌِا   . 7112ًَبةٍلا داٌوًذٍيا  ََس خر ٌٍا ًبٍسرا   ٌَِ وَىر ًى

ٌبررًةا َوبشرردًا د   نَفررؤًةا َربررةًٌا وَخيًانررًةا َوَبيٌ  
ومَبةررررٌوُ  ارررٌوًذٍيا ( َارررةٌوٌبًاا َعرررل   ًداِعرررش(  

ًَررا  ِبررةىُوًيا ًاٍدا نَفررؤًةا ؟؟؟ اِلَمررٌةي ًليشررٌوُ  وِا
ِِ َىررر  ٌَِ  بِةطًاررا برر وًةٌبررٌوةًٌا ًما َمرٌيررًرا  وًةًىرر

ًِنٌوةًٌا وًٌدررا َاٌَيررؤًةا ؟ ٌررٌةٌبَاس ًوررواى َعررل ًموبرر
ِ   َوبفٌورًاررا دراش َشررن ًةا َخررًِةا اٌيررةٌ   ََررس َخرر ى ًوا 

ًَررا   ًَررا  ِ  نٌيًشررا ًاَننًةًيررا َرًبررا دَدعررَرُ  ِا َاررٌبًرا َخرر
ََس ََرررس دَخرررِةَةُخٍا  بشرررٌورًًرا      !!!دعرررر ٍَرررا ِا ًو

َوبَىيًدنٌوةًٌا وٌيٍا  ًاًدا نٌيًشرا ددًعررًةا َماٌوَرًةا    
َِشرررًةا دنٌينرررواا دلٌيشرررًاُ     مًلرررررلٌةًوَةن وًبرررَةيلس ب

ُُ ِمرس ٌرل     رىٌيبًًٌيا ًداِعش(د ٌفٌيشًةا بَيِ   ٌَطارَب
ًَنٍلا داٌومةٌَ  وااددًىر  ن وَعَدس اٌوًرًياَجٌبٍذا وِمشَةا

ِ    برُوًخررا و ًَِبررا َخرر وشررٌوٌبًةًنا  َنثًشررا وَلٌرررًرا و
ِ        وِرُخدٌوةًٌا  ًٌِا ةٍخيرٌة َخر وًاويرٌوةًٌا ِمطرل خٌوًير

ًَِشرًنا   ِشًدا  ٌِ ًٌِا َارًعا وَخر ِ َمس وِمرَنس     وُخ دٌيٍار  ًمر
ِ   َاًَفيٍلا ِش ٌَِ  ِمس َم اٌيرٌةٌوَةن  ٍنْا  اٌوًرًيا(  وَىر ًى

يًةا ٌيًارُ  ِمرس   ًيواٌومَةن وًةوديَةن ارٌور  وَةشسٌيَةن
ًًَىررا ًمرًيررا   خًيًةااٌومررَةن مشرريٌ    َوبسٌودًرًنررا دَا

 ٍِا َشرن ًةا وَمرذخًةٍنا بًىر   دَدعرٌي ٌَايه ًةوًةٌبرررٍلا 
بٌكررل  ا َشرريًنا وشررًاًدا ودًعرررًةا داررٌوًذٍيا اًيررًمدد

ٌٌرررل  ًرااٌيًةرررًرا وِىرررِ َاٌةَرن عٌيرررًر  وٍخرررارٌوةًٌا .و
ًٌِا وًاويٌوةًٌا .......وٌٌورِداًةن بٌكل خٌو ولٌوشٌون  ًي

 بَشيًنا.

 

س ا دنٌوخًًدا وَخيٍلا َمس َدمَىيِدِاًنا أًن
 وًاِلس منٌوٌة نٌيٍخا . بٌي

نَيًخا ًَسًاد َىٌبٍا  ًمرًيا ونٌوىرٌوٌ  
. ٍَ  َامٌيًنًيا دًدِنُ ِا

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

  عنكٌبا :سوريا/ ؤالخ سرجيس  

ًَِشًنا اٌورًيًيا / ٌُوٌَيةًٌا  ٌِسٍا  مًنةًٌا د مطٌو
ًَاخررٌِيس/ َارِبررل   دَةربٌيررةًٌا  / ٍبيررٌة وًوبًررا دَو

ًٌَةبَشررًبا بسررٌيةُو     / 75بَرمشًررا ديررُو  دة
ًٌررٌِيًدًيا     7112شررَب/ /  بًاًونًررا دِمنطرررُون َا
ِ  َرمًشا مَيةًرًيرا   ٌنٌوشًيًيا  ًكةًٌا دَعنًكبًٌا َخ

ًَِشرررررًنا ارررررٌورًيًيا    بفٌورًارررررا دلٌوةًٌخًًرررررا د
ًٌِا دًافٍذا وًايُومٍلا اٌوذًيٍيا  وبًرعيٌوٌة دخٌوًي
ٌِ ًياُولٍلرا     َومشٌورااَىُون بةَباًةا بَشيًنا بَي

  َوبشررررٌوًرًيا ِلشرررراى ُون    َانررررٌِي و اررررُونيًٌا( 
ِ  َد مٌيًةرررا  دِشرررةًما مَطيبٍلرررا بكًايرررًةا  دَخررر

ٍِلا دَاٌةَرن     ٌِرًا َعرل ذٌوخًرةًٌا داًرى الٌيًةرًا وِى
ًيؤُولٍلرا  نًيًنا ِمرس  َوبطٌويًبًٌا ِموَعَدس واٌومَةن 

َِشًرررًنا وَمرررردٌوةًٌا وَماًفنرررٌوةًٌا      خَبةًارررا د
وَبةًرُى مرٌومِرٌبٍا  ةٌوٍنيرةًٌا مَيةررًا َربرٌي       

َِشًررًنا اررٌورًيًي ا / ٌَرروَةر َنٌٌيررٍ( راش دمنًررةًٌا د
ًَاخرٌِيس /  ٌُوٌَيةًٌا دَةربٌيةًٌا د ٍبيٌة وًوًبا دَو

ٍَ  وًررررًوُىَُاُخٌ  َمةرٌبررررُوُ   ل َارِبرررر أِمر
مٌوَباَطيبٌوةًٌا َربةًٌا ٌَكل ًمرا دمرٌومِرٌبٍا    

ًًٌااٌيٌة عٌوٌدًرًنرررا  َفَةُخرررًةا زٌوًزًناٌيرررٌة وارررٌو
ًَِشرررًنا ارررٌورًيًيا ودٌيًاًناٌيرررٌة   دًىًنرررا مًنرررةًٌا د

ٍِا   ًةاَسررٌيسًةا ٌٌيشًرري واررٌوًيًسا َربًررا َىًرر
ٍَ  َارررٌبراى َةرمٌيرررةًٌا َجَبررررًةا     ومُوخرررواا

ددًلررِيش بررًامٌينٌوةًٌا َوةرٌيررؤٌوةًٌا وِنؤخررٌوةًٌا   
ٌَرروَةر َعررل ًاَننًةيررٌوةًٌا      ٍَ  َربررٌي  َوخررٌوِةة

ِ  دلٌوةًٌخًررررا دمنًررررةًٌا   لٌوراًررررا  دٌيٍارررر  َخرررر
 وًا   وَخةٌيرررةٌوةًٌا الٌيرررٌةٌوَةن  َةشرررسٌيةًًٌنًيا

 ٌَِ ِ  مررٌومِرٌبٍا  ىًرر ًياُوًلررا ِمررس ًياُولٍلررا     َخرر
  )  ّ ًَِشًنا اٌورًيًيا   يًوِاف َعٌبٌِيشرُو دمًنةًٌا د

ٌَ ِ  َمداًاررا  ريًررا بِشررد دًياُولٍلررا دمنًررةًٌا   َخرر
وَبرررةراى مرررٌوِمرٌبٍا  ًياُوًلرررا   َيسةرررُوٌ  (    
ٌَرًيا  بىًس لٌورًارا   ًٌِنرًا ( َمخرًا  وًياُولًةا   

ِ  ًٌدرررا َمشةٍارررررلا  وِلشررراى ُون جاٌيخٍلرررا     َخررر

دمنٌةا دلشنا رمشا ميقريا بفورسا دفوةخا 
 مبٌةا دعنكٌباسورييا 

 

ٌَشٌيذًوةًٌا  دمًنةًٌا  ِمرس وٌويًبًٌرا ُ د. َارًاا      و
ِ  لٌوشًررًةا  ِنسَدررة / مَفسررًةًنا دمنًررةًٌا      وَخرر

/  2دنٌيشًررا دمنًررةًٌا دلٌيشررًاُ  لٌةٌيُخررًةا يررُو   
ًٌِمًيا /      َوخُبٌوًةًمرا لٌيشراى ُون    7112ٌُنرٌون َمر

ٌِيٍلا دمنًررررةًٌا َدمَشرررركًننٍل   مفٌوجٌلريررررٍرا  ا  َخرررر
وٌيًدًناٌيررررٌة جَلَريرررره َربًررررا    (متربعررررون 

ٌَررد  مَلرَدرررًةا دىًررس لٌوًانًررا مةٌودشًررا     د
  ومٌوبِسدٍا  ًىًنرا  واٌيًبا َمدٍطيَاس َنٌيًشا 

  وخَبرًةا لٌيشراى ُون  َرمًشا َِاًبا دمًطيٌبررٍلا 
ًٌِا خشًدٌيةًٌا مًشروَةلةًٌا     وًلرِيش  ُخةٌيدٍلا  خُب

ٌٌٌيرًا دارٌيسًةا ٌٌيشًريًةا    ٌَيًنا د  ٌرل ِمرس   ِمرٌة
ًِمٍلا د. َخبٌيٍ َخًنا  يًوِاف َمَةي مُوزٌي   د.  َى

لَرنسررٌي   د. َاررًاا  ِنسَدررة   َابًٌررا مَيةرررًا د. 

ٌَرروَةر َنٌٌيررٍ (    ّ    َربًررسُ  . اًرراِمر وُورٌيشررُو
ِودًرشًررا ومنًررةًٌا َامٌينًررًةا  ٌيًاررُ  َكاًفنررٌوةًٌا 

َِرًشنٌيةًٌا خًٌبًشا ٌل ِمس    ِرًبس. .  واٌيسًةا م
ٌَرروَةر َنٌٌيررٍ ُ راًشررًنا دمًنررةًٌا   د. َارررًاا      
ِنسَدة ىٌورِمزدُ مَفسًةًنا   د.يًوِارف َمرَةي   
مُوزٌي ُ َمِرشًرًنا   د. رُوِبرس ٍبيرٌة َشردُوٍايلُ     
   ُ ّ َمِرشًررررًنا   َابًٌررررا د. اًرررراِمر وُورٌيشررررُو

     71اى ُون مبٌيٍارررررلا   ولٌيشررر َمِرًشرررًنا ((
ِمررس َنفٌيةٍلررا   ِعسرررٌيس( ًياُوٍلررررلا وًياُولًيررررلةًٌا 

ٌِرًا شررةٌيةًًٌيا وٌويًبًٌيًررا  ِمررس ىاوَلرٌيًٌررا   دِارر
ًًَياونٌوَىًِرا. دَارِبل ًَِشَنس اٌورًيًيا َاو   ٍنًخا 

َِفِا    ًادًا  وِشرشًررًيا وًةودٌي ٌَكررل َمررس دمررُو
ٌٌِيرًا وَل ًَِشًنا مشٌوخًبا    اًيا(.َوى

 

سمِي ˇ

ًَكًم ا ˇ

ˇدًارٍبيل
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ًٌٌرا    55دّايٌك دّاٍمَرن بًىو ِمنًيًنا عٌبٌيرًرا     ِِ ( َوبر
َشرررَةاًةا  1991( ِشرررنٍلا َنَفرررؤًةا دًاَدر َشرررن ًةا  72

ًَررا  دٍخررارٌوةًٌا وًمرررٌوةًٌا دِامٍايًدررا دٌٌورِداررًةن  ِا
دًاِعررش َىررر َعَدررس اٌوًريررررًرا لٌيشررٍا  وَىررل ِاديررُو   

ٌَِ     !مٌيكًٌرا  ٌيٍا  َبيًنَةن وَىر ًلِيش َبيًنَةن د وَىرر ًىر
ٌَرررمِاش      ِ  نٌيًشررا ًكررةًٌا د لٌيشررًاُ  مرٌيًدنررًةا َخرر
مَطَكسررًةا داررٌوًرًيا دَمررردٌوةًٌا ويُوًدًعررا ًبررَةر     
ِ  نٌيًشرا بِشرد   ًداِعرش       دخٌورًًرا دَدشًةا دنٌينرواا َخر

ًِنٌووةًٌا َامٌينًيرررًةا ََسَدرررس ارررٌوًرًيا(    7112 ًموبررر
ًَُ  ًوررواى  َو ٍَررررلا  مبررٌوِمر ِ  ًٌدررا شٌوًا مًلًنررا  َخرر

ًِِما َمرٌيررًرا ؟ َومًلًنررا ؟ وًمررٌ      َبةًطًاررا َعَدررس برر
ٍَر  ًا  ًىرس نٌيًشرا ِشرًدنٍلا       اٌيٍا  ًبَةر ِمطَاس ؟ ودٌٌر

وَميَةًِةا دًداِعرش  ةًًٌوَةن داُوذًخٍنا وجٌونٍلا دًمررل
ًٌِا   . 7112ًَبةٍلا داٌوًذٍيا  ََس خر ٌٍا ًبٍسرا   ٌَِ وَىر ًى

ٌبررًةا َوبشرردًا د   نَفررؤًةا َربررةًٌا وَخيًانررًةا َوَبيٌ  
ومَبةررررٌوُ  ارررٌوًذٍيا ( َارررةٌوٌبًاا َعرررل   ًداِعرررش(  

ًَررا  ِبررةىُوًيا ًاٍدا نَفررؤًةا ؟؟؟ اِلَمررٌةي ًليشررٌوُ  وِا
ِِ َىررر  ٌَِ  بِةطًاررا برر وًةٌبررٌوةًٌا ًما َمرٌيررًرا  وًةًىرر

ًِنٌوةًٌا وًٌدررا َاٌَيررؤًةا ؟ ٌررٌةٌبَاس ًوررواى َعررل ًموبرر
ِ   َوبفٌورًاررا دراش َشررن ًةا َخررًِةا اٌيررةٌ   ََررس َخرر ى ًوا 

ًَررا   ًَررا  ِ  نٌيًشررا ًاَننًةًيررا َرًبررا دَدعررَرُ  ِا َاررٌبًرا َخرر
ََس ََرررس دَخرررِةَةُخٍا  بشرررٌورًًرا      !!!دعرررر ٍَرررا ِا ًو

َوبَىيًدنٌوةًٌا وٌيٍا  ًاًدا نٌيًشرا ددًعررًةا َماٌوَرًةا    
َِشرررًةا دنٌينرررواا دلٌيشرررًاُ     مًلرررررلٌةًوَةن وًبرررَةيلس ب

ُُ ِمرس ٌرل     رىٌيبًًٌيا ًداِعش(د ٌفٌيشًةا بَيِ   ٌَطارَب
ًَنٍلا داٌومةٌَ  وااددًىر  ن وَعَدس اٌوًرًياَجٌبٍذا وِمشَةا

ِ    برُوًخررا و ًَِبررا َخرر وشررٌوٌبًةًنا  َنثًشررا وَلٌرررًرا و
ِ        وِرُخدٌوةًٌا  ًٌِا ةٍخيرٌة َخر وًاويرٌوةًٌا ِمطرل خٌوًير

ًَِشرًنا   ِشًدا  ٌِ ًٌِا َارًعا وَخر ِ َمس وِمرَنس     وُخ دٌيٍار  ًمر
ِ   َاًَفيٍلا ِش ٌَِ  ِمس َم اٌيرٌةٌوَةن  ٍنْا  اٌوًرًيا(  وَىر ًى

يًةا ٌيًارُ  ِمرس   ًيواٌومَةن وًةوديَةن ارٌور  وَةشسٌيَةن
ًًَىررا ًمرًيررا   خًيًةااٌومررَةن مشرريٌ    َوبسٌودًرًنررا دَا

 ٍِا َشرن ًةا وَمرذخًةٍنا بًىر   دَدعرٌي ٌَايه ًةوًةٌبرررٍلا 
بٌكررل  ا َشرريًنا وشررًاًدا ودًعرررًةا داررٌوًذٍيا اًيررًمدد

ٌٌرررل  ًرااٌيًةرررًرا وِىرررِ َاٌةَرن عٌيرررًر  وٍخرررارٌوةًٌا .و
ًٌِا وًاويٌوةًٌا .......وٌٌورِداًةن بٌكل خٌو ولٌوشٌون  ًي

 بَشيًنا.

 

  ٌِ ِمررس َلاررةًٌا   (55ةًٌا  نِفةٍارر  ِمنًينًررا َخرر
ًًِيا( وٌيًاررررررُ  َلاررررررةًٌا  ٌَارررررر د  َرٌديًررررررا 
    ٌِ َامًديرررًةا َمردٌوةًًٌنيرررًةا جًًوًنيرررًةا بَيررر
ًِيررررًةا كًررررةًٌا   ٌَا ٌنٌوشررررًةا دَمررررردٌوةًٌا 
َِشًررررنٍلا   اررررٌورًيًيا    ًَررررةًٌا  دَعنًكبًٌررررا وَبة
مٌوردًٌيًررررا  َعرًبيًررررا( َوخِبشررررٍا  ِمنًينًررررا   

ا وٍمامررررٍذا ًاَننًةيٍلررررا ومَشررررخافٍلا ماررررُواٍل
َِشًررًنا ويٌوًَفنًررا      وًررو َخةٍاررررلا ايًٌسًرريٍلا و
وَةشرررررررسٌيةًٌا وَيررررررررٌةٌوةًٌا وًةودٌيرررررررةًٌا 
وًاررررثرٌوةًٌا وَاٌةٌَيطررررٌوةًٌا وَمررررردٌوةًٌا    
وِجايُونررررررٌوةًٌا وخٌومًلنًررررررا وًمنٌونًررررررا   

 من فذيسٌةا دعمن

 

  ٌِ ِمررس َلاررةًٌا د    (55ةًٌا  نِفةٍارر  ِمنًينًررا َخرر
ًًِيا( وٌيًارررُ  َلارررةًٌا َامًديرررًةا      ٌَاررر َرٌدًيرررا 
ٌِ ٌنٌوشرررررًةا  َمردٌوةًًٌنيرررررًةا جًًوًنيرررررًةا بَيررررر
ًِيرررررًةا ًكرررررةًٌا دَعنًكبًٌرررررا   ٌَا دَمرررررردٌوةًٌا 
ًَِشرررررنٍلا   ارررررٌورًيًيا  مٌوردًًٌيرررررا   ًَرررررةًٌا  وَبة

ا َعرًبيًررررررا( َوخِبشررررررٍا  ِمنًينًررررررا ماررررررُواٍل  
وٍمامررٍذا ًاَننًةيٍلررا ومَشررخافٍلا وًررو َخةٍاررررلا   
ًَِشرررررًنا ويٌوًَفًنرررررا وَةشرررررسٌيةًٌا   ايًًٌسررررريٍلا و
وَيرررررررررٌةٌوةًٌا وًةودٌيررررررررةًٌا واًررررررررثرٌوةًٌا   
وَاٌةٌَيطررررٌوةًٌا وَمررررردٌوةًٌا وِجايُونرررررٌوةًٌا   
وخٌومًلنًررررا وًمنٌونًررررا وِودمٍلررررا َوٌنٌوشررررًيا    
شرررٌبُو  ِمرررس َةشرررًرٍذا َودًذٍشرررا وِمرررذًيٍنا ...      

 من فذيسٌةا دعمن

ًٌا.. ولٌوًةخًررررا دىًررررس ِمنًينًررررا َررررراش    وَشررررر
ٌَررروَةر َن ٌيررر  ب ( بِشرررد    ًاررريُومٌوةًٌا َربرررٌو  

 اَةررررار اب رررسبلٌوارررًةًنا ِبرررش َعسرررًةا  
ٍَرررر  وًررررواى    ِمررررس بًررررَةر عبًٌرررررًةا   ((  أٍة

وَلارررررررٌو دَيررررررةٌير ِمررررررس َةرٍةيررررررس ِشررررررنٍلا 
مؤااَىرررُون َخيلًارررًوةًٌا عٌيرررذًًمٍيا وٍليشرررَدرًجا 

َِدًخيرررررًةا   ِاا  د دًاِعرررررش( ًخيررررررًةا   وذٌيرررررر
ٌِيٌلنًرررررةًٌا    ٌَرررد َلاطٌياىرررُون ِمرررس م مشرررٌيًةا و
وًمررررررلٌةًوةًٌا دمشررررٌوَِطنى ًواَىُون ِعاَيرررره 
ًِ  ِشرررررنٍلا ودٍعرررررراى َدشرررررًةا دنٌينرررررواا    مررررر
ًَررررا دٌيٍارررر  اررررنٌيًةا مَلررررس     ملًررررذًوٍةى   ِا

 دَمسٍدراى وًيٍةٌب وًواى.....  

سمِي ˇ

ًَكًم ا ˇ

ˇدًارٍبيل

  

ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَفؤًةا  1991/ ًاَدر/ 5
دًاَدر... وِاَمٌةي ِبةىُوًيا 

 نَفؤًةا َعل دًاِعش   ؟

 

ًٌٌرا    55دّايٌك دّاٍمَرن بًىو ِمنًيًنا عٌبٌيرًرا     ِِ ( َوبر
َشرررَةاًةا  1991( ِشرررنٍلا َنَفرررؤًةا دًاَدر َشرررن ًةا  72

ًَررا  دٍخررارٌوةًٌا وًمرررٌوةًٌا دِامٍايًدررا دٌٌورِداررًةن  ِا
ًداِعررش َىررر َعَدررس اٌوًريررررًرا لٌيشررٍا  وَىررل ِاديررُو   

ٌَِ     !مٌيكًٌرا  ٌيٍا  َبيًنَةن وَىر ًلِيش َبيًنَةن د وَىرر ًىر
ٌَرررمِاش      ِ  نٌيًشررا ًكررةًٌا د لٌيشررًاُ  مرٌيًدنررًةا َخرر
مَطَكسررًةا داررٌوًرًيا دَمررردٌوةًٌا ويُوًدًعررا ًبررَةر     
ِ  نٌيًشرا بِشرد   ًداِعرش       دخٌورًًرا دَدشًةا دنٌينرواا َخر

ًِنٌووةًٌا َامٌينًيرررًةا ََسَدرررس ارررٌوًرًيا(    7112 ًموبررر
ًَُ  ًوررواى  َو ٍَررررلا  مبررٌوِمر ِ  ًٌدررا شٌوًا مًلًنررا  َخرر

ًِِما َمرٌيررًرا ؟ َومًلًنررا ؟ وًمررٌ      َبةًطًاررا َعَدررس برر
ٍَر  ًا  ًىرس نٌيًشرا ِشرًدنٍلا       اٌيٍا  ًبَةر ِمطَاس ؟ ودٌٌر

وَميَةًِةا دًداِعرش  ةًًٌوَةن داُوذًخٍنا وجٌونٍلا دًمررل
ًٌِا   . 7112ًَبةٍلا داٌوًذٍيا  ََس خر ٌٍا ًبٍسرا   ٌَِ وَىر ًى

ٌبررًةا َوبشرردًا د   نَفررؤًةا َربررةًٌا وَخيًانررًةا َوَبيٌ  
ومَبةررررٌوُ  ارررٌوًذٍيا ( َارررةٌوٌبًاا َعرررل   ًداِعرررش(  

ًَررا  ِبررةىُوًيا ًاٍدا نَفررؤًةا ؟؟؟ اِلَمررٌةي ًليشررٌوُ  وِا
ِِ َىررر  ٌَِ  بِةطًاررا برر وًةٌبررٌوةًٌا ًما َمرٌيررًرا  وًةًىرر

ًِنٌوةًٌا وًٌدررا َاٌَيررؤًةا ؟ ٌررٌةٌبَاس ًوررواى َعررل ًموبرر
ِ   َوبفٌورًاررا دراش َشررن ًةا َخررًِةا اٌيررةٌ   ََررس َخرر ى ًوا 

ًَررا   ًَررا  ِ  نٌيًشررا ًاَننًةًيررا َرًبررا دَدعررَرُ  ِا َاررٌبًرا َخرر
ََس ََرررس دَخرررِةَةُخٍا  بشرررٌورًًرا      !!!دعرررر ٍَرررا ِا ًو

َوبَىيًدنٌوةًٌا وٌيٍا  ًاًدا نٌيًشرا ددًعررًةا َماٌوَرًةا    
َِشرررًةا دنٌينرررواا دلٌيشرررًاُ     مًلرررررلٌةًوَةن وًبرررَةيلس ب

ُُ ِمرس ٌرل     رىٌيبًًٌيا ًداِعش(د ٌفٌيشًةا بَيِ   ٌَطارَب
ًَنٍلا داٌومةٌَ  وااددًىر  ن وَعَدس اٌوًرًياَجٌبٍذا وِمشَةا

ِ    برُوًخررا و ًَِبررا َخرر وشررٌوٌبًةًنا  َنثًشررا وَلٌرررًرا و
ِ        وِرُخدٌوةًٌا  ًٌِا ةٍخيرٌة َخر وًاويرٌوةًٌا ِمطرل خٌوًير

ًَِشرًنا   ِشًدا  ٌِ ًٌِا َارًعا وَخر ِ َمس وِمرَنس     وُخ دٌيٍار  ًمر
ِ   َاًَفيٍلا ِش ٌَِ  ِمس َم اٌيرٌةٌوَةن  ٍنْا  اٌوًرًيا(  وَىر ًى

يًةا ٌيًارُ  ِمرس   ًيواٌومَةن وًةوديَةن ارٌور  وَةشسٌيَةن
ًًَىررا ًمرًيررا   خًيًةااٌومررَةن مشرريٌ    َوبسٌودًرًنررا دَا

 ٍِا َشرن ًةا وَمرذخًةٍنا بًىر   دَدعرٌي ٌَايه ًةوًةٌبرررٍلا 
بٌكررل  ا َشرريًنا وشررًاًدا ودًعرررًةا داررٌوًذٍيا اًيررًمدد

ٌٌرررل  ًرااٌيًةرررًرا وِىرررِ َاٌةَرن عٌيرررًر  وٍخرررارٌوةًٌا .و
ًٌِا وًاويٌوةًٌا .......وٌٌورِداًةن بٌكل خٌو ولٌوشٌون  ًي

 بَشيًنا.

 

  ٌِ ِمررس َلاررةًٌا   (55ةًٌا  نِفةٍارر  ِمنًينًررا َخرر
ًًِيا( وٌيًاررررررُ  َلاررررررةًٌا  ٌَارررررر د  َرٌديًررررررا 
    ٌِ َامًديرررًةا َمردٌوةًًٌنيرررًةا جًًوًنيرررًةا بَيررر
ًِيررررًةا كًررررةًٌا   ٌَا ٌنٌوشررررًةا دَمررررردٌوةًٌا 
َِشًررررنٍلا   اررررٌورًيًيا    ًَررررةًٌا  دَعنًكبًٌررررا وَبة
مٌوردًٌيًررررا  َعرًبيًررررا( َوخِبشررررٍا  ِمنًينًررررا   

ا وٍمامررررٍذا ًاَننًةيٍلررررا ومَشررررخافٍلا ماررررُواٍل
َِشًررًنا ويٌوًَفنًررا      وًررو َخةٍاررررلا ايًٌسًرريٍلا و
وَةشرررررررسٌيةًٌا وَيررررررررٌةٌوةًٌا وًةودٌيرررررررةًٌا 
وًاررررثرٌوةًٌا وَاٌةٌَيطررررٌوةًٌا وَمررررردٌوةًٌا    
وِجايُونررررررٌوةًٌا وخٌومًلنًررررررا وًمنٌونًررررررا   

 من فذيسٌةا دعمن

 

  ٌِ ِمررس َلاررةًٌا د    (55ةًٌا  نِفةٍارر  ِمنًينًررا َخرر
ًًِيا( وٌيًارررُ  َلارررةًٌا َامًديرررًةا      ٌَاررر َرٌدًيرررا 
ٌِ ٌنٌوشرررررًةا  َمردٌوةًًٌنيرررررًةا جًًوًنيرررررًةا بَيررررر
ًِيرررررًةا ًكرررررةًٌا دَعنًكبًٌرررررا   ٌَا دَمرررررردٌوةًٌا 
ًَِشرررررنٍلا   ارررررٌورًيًيا  مٌوردًًٌيرررررا   ًَرررررةًٌا  وَبة

ا َعرًبيًررررررا( َوخِبشررررررٍا  ِمنًينًررررررا ماررررررُواٍل  
وٍمامررٍذا ًاَننًةيٍلررا ومَشررخافٍلا وًررو َخةٍاررررلا   
ًَِشرررررًنا ويٌوًَفًنرررررا وَةشرررررسٌيةًٌا   ايًًٌسررررريٍلا و
وَيرررررررررٌةٌوةًٌا وًةودٌيررررررررةًٌا واًررررررررثرٌوةًٌا   
وَاٌةٌَيطررررٌوةًٌا وَمررررردٌوةًٌا وِجايُونرررررٌوةًٌا   
وخٌومًلنًررررا وًمنٌونًررررا وِودمٍلررررا َوٌنٌوشررررًيا    
شرررٌبُو  ِمرررس َةشرررًرٍذا َودًذٍشرررا وِمرررذًيٍنا ...      

 من فذيسٌةا دعمن

ًٌا.. ولٌوًةخًررررا دىًررررس ِمنًينًررررا َررررراش    وَشررررر
ٌَررروَةر َن ٌيررر  ب ( بِشرررد    ًاررريُومٌوةًٌا َربرررٌو  

 اَةررررار اب رررسبلٌوارررًةًنا ِبرررش َعسرررًةا  
ٍَرررر  وًررررواى    ِمررررس بًررررَةر عبًٌرررررًةا   ((  أٍة

وَلارررررررٌو دَيررررررةٌير ِمررررررس َةرٍةيررررررس ِشررررررنٍلا 
مؤااَىرررُون َخيلًارررًوةًٌا عٌيرررذًًمٍيا وٍليشرررَدرًجا 

َِدًخيرررررًةا   ِاا  د دًاِعرررررش( ًخيررررررًةا   وذٌيرررررر
ٌِيٌلنًرررررةًٌا    ٌَرررد َلاطٌياىرررُون ِمرررس م مشرررٌيًةا و
وًمررررررلٌةًوةًٌا دمشررررٌوَِطنى ًواَىُون ِعاَيرررره 
ًِ  ِشرررررنٍلا ودٍعرررررراى َدشرررررًةا دنٌينرررررواا    مررررر
ًَررررا دٌيٍارررر  اررررنٌيًةا مَلررررس     ملًررررذًوٍةى   ِا

 دَمسٍدراى وًيٍةٌب وًواى.....  

سمِي ˇ

ًَكًم ا ˇ

ˇدًارٍبيل
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هه رێمى  سه رۆكى  بارزانى،  مه سعود  سه رۆك 
دۆناڵد  ئه مريكا  سه رۆكى  له   نامه يه كى  كوردستان 

گه يشت. به ده ست  تره مپه وه  
باڵويكرده وه ،  هه رێم  سه رۆكايه تى  ماڵپه ڕى 
ویالیەتە  سەرۆکی  تره مپ،  »دۆناڵد 
بەڕێز  بۆ  نامەیەکدا  لە  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی 
کوردستان  هەرێمی  سەرۆکی  بارزانی،  مەسعود 
نێوان  شەراکەتی  و  هاوکاری  لەسەر  جەختی 
بە  کە  رایگەیاندووە  و  کردووه تەوە  هەردووال 
زاڵ  ئاستەنگەکاندا  بەسەر  دەتوانین  هاوبەشی 

شەهیدبوونی شیفا دەبێتە بەرنامەی سەرەکی 
سلێمانی لە  ژنان  یادکردنەوەی رۆژی 

رۆژی جیهانی ژنان وەکو هەموو ساڵێك لە 
ئەمجارە  بەاڵم  دکرێتەوە،  یادی  کوردستان 
ئەستێرەیەکی  ژنە  لەدەستدانی  ئازاری  بە 

کوردی. میدیای 
رۆژنامەڤانی  گەردی،  شیفا  شەهیدبوونی 
لەکاتی  رووداو  میدیایی  تۆڕی  دیاری 
بەرنامەی  دەبێتە  موسڵ،  شەڕی  رووماڵی 
جیهانی  رۆژی  یادکردنەوەی  سەرەکی 
لەالیەن گۆڤاری ژن  سلێمانی، کە  لە  ژنان 

رێکدەخرێت. مەگەزینەوە 
قوباد  مەراسیمەکە،  ئەجێندای  بەپێی 
حکومەتی  سەرۆکی  جێگری  تاڵەبانی، 
بیانی  دیپلۆماتکارانی  هەرێمی کوردستان و 

دەبن. بەشدار  ژنان  و رێکخراوەکانی 

له   داوامان  خۆئاماده كردن  چوارچێوه ى  له  
بوودجه ى  كه وا  كرد،  هه رێم  حكوومه تى 

هه ردوو هه ڵبژاردنه كان په سه ند بكات.‹‹
»خۆشبه ختانه   ده ڵێ:  عادل(  جووتیار  )د. 

بودجه ى  كوردستان  هه رێمى  حكوومه تى 
كه   كرد،  په سه ند  هه ڵبژاردنه كانى  هه ردوو 
بۆ  دۆالره ،  ملیۆن   20 له   زیاتر  بڕه كه ى 
ئه وه ى ئێمه  ئه و رێكاره  پێویستانه ى سه باره ت 

به  هه ڵبژاردن ئاماده  بكه ین.‹‹
كۆمسیۆنى  ئه نجوومه نى  ئه ندامه ى  ئه و  وه ك 
هه ڵبژاردن و ڕاپرسى له  هه رێمى كوردستان 
گوتى، ئه وان ئاماده كاریى ته واویان كردووه  
ته واو  خۆمان  ئاماده كارى  ›‹ده بێت  ده ڵێ  و 
پێویسته   و،  هه ڵبژاردن  كاتى  بۆ  بكه ین 
رۆژ   )60( له  كوردستان  هه رێمى  سه رۆكى 
په ڕله مان  خوڵى  به   كۆتاییهاتن  ماوه ى  له  
كۆمسیۆنى  له   داوا  ده بێ  هه ڵبژاردن،  و 
ئه نجام  هه ڵبژاردن  كه   بكات  هه لبژاردن 

بدرێت.«

كوردستان له  ئازارى ساڵى 1991.
رۆژێكى  یادى  الیه ك  هه موو  ئه مرۆ 
كوردستان  خه ڵكى  له مێژووى  مه زن 
هه موو   ئاوادا  له رۆژێكى  كه   ده كه ینه وه  
زوڵم  له دژى  به یه كه وه   توێژه كان  و  چین 
به دیهێنانى  له پێناو  راپه رین  زۆردارى  و 
ژیانێكى  و  خۆشگوزه رانى  و  ئامانجه كان 

شایسته  بۆخۆیان.
 یه كێك له  بنه ما سه ره كیه كانى جارنامه ى 
كه   له وه ى  یه   بریتى  مرۆڤ  مافه كانى 
مرۆڤه كان به  ئازادى له دایك ده بن و ده بێـت 
كه رامه تیان  و  ژیان  و  بژین  ئازادى  به  
مرۆڤه كان  هه ركات  بۆیه   بێت.  پارێزراو 
هه ست بكه ن كه  ئه و ئازادى و ژیانه یان لێ 
داگیر ده كرێت و كپت ده كرێت و رێگه  
له بیركردنه وه و ئازادى بیرو ڕایان ده گیرێت 
به ده ست  له پێناو  ده كه ن  خه بات  هه میشه  
له   بوینان  رزگار  مافانه و  ئه و  هێنانه وه ى 

كۆت و به ندو زۆردارى.
له و  كوردستانیش  خه ڵكى  راپه رینى   
قۆناغه و له و ساته  خاڵى وه رچه رخان بو بۆ 
گه النى هه رێمى كوردستان و ناوچه كه ش 
وه  بوه  ده رچه یه ك بۆ رێگرى كردنى رژێمه  
میلله تان زیندون و  بزانن  زۆرداره كان كه  
زوڵم قبوڵ ناكه ن چونكه  راپه رین دواى ئه و 
ئه نفال و كیمیاباران  له   هه مو زوڵمه  هات 
و  گونده كان  خاپوركردنى  و  كردن 
تاوان  بێ  له خه ڵكى  زیندانیه كان  پڕكردنى 
و خه باتگێر له الیه ن رژێمى ده سه التدار، وه  
جوانیه كه ى  كوردستان  گه النى  راپه رینى 
ئایینه كانى  پێكهاته و  هه موو  كه   له وه دابو 
هه رێمى كوردستان كه  وه ك یه ك كه وتبونه  
دیكتاتۆریه ت  ته وژمى چه وساندنه وه و  ژێر 
سه نگه ر  له یه ك  ده نگ  به یه ك  به یه كه وه و 
راپه رین و كۆتاییان به  ده سه اڵتى رژێمێكى 
گه یانده   ئاشتیان  په یامى  هێناو  ئیستبدادى 
ئه و  بزانن  كه   به وه ى  جیهان  هه موو 
میلله تانه ش مافى ژیان و كه رامه تیان هه یه و 

خۆیان ئه و مافه  به ده ست ده هێنن.
راپه رین  یادى  كه   ئه مساڵیش  بۆیه    
ده كه ینه وه  هێشتا مه ترسیه كانى دوژمنان و 
تاریك په رستان به هه مان نه فه سى رژێمه كانى 
رابردوو له سه ر ئه و گه النه  كۆتایى نه هاتوه و 
ده یانه وێ حوكمى  به ناوو شێوازى جیاواز 
له   مه ترسیش  و گه وره ترین  بكه ن  خۆیان 
كه   داعشه   تیرۆریستى  گروپى  ئه مرۆدا 
ده یان  بۆته وه و  ناوچه یه   ئه و  رووبه روى 
شارو ئاوه دانى خاپور كردو ژنان و كچانى 
ئێزیدى و پیكهاته كانى ترى به سه بایه  بردو 
سه دان هاواڵتى مه ده نیان كوشت و ژینگه و 

شارستانیه تیان ناشیرن كرد. 
و  به په یام  گرتن  ده ست  بۆیه    
ئامانجه كانى ڕاپه رین و پارێزگارى كردن 
سه ركه وتنه   زامنى  له ده ستكه وته كان 
بیه وێ  هێزێك كه   و  هه وڵ  هه موو  به سه ر 
ده ستكه وته كان له بار ببات ئه وه ش به ته بایى 
و یه كریزى و رێز گرتن له بنه ماكانى مافى 
مرۆڤ و جێ به جێ كردنى دادپه روه رى 

كۆمه اڵیه تى دێته  دى.
ببێته   ئه مساڵ  مه زنه   یاده   ئه و  هیوادارین   
مایه ى گه رانه وه ى ته بایى و خۆشگوزه رانى 
ماڵى  نێو  رێكخستنه وه ى  و  هاواڵتیان  بۆ 
به   هێنان  كۆتایى  كوردستان  هه رێمى 
بۆجێ  گه رانه وه   الیه نه كان  نێوان  ناته بایى 
مافه كانى  و  داخوازى  كردنى  به جێ 
خه ڵك و پارێزگارى كردن له به رژه وه ندى 
و  به رژوه ندى كه سى  له سه روى  هاواڵتیان 
گوزه رانى  و  ژیان  باشتركردنى  و  حیزبى 
خه ڵك و كۆتایى هێنان به و قه یرانه  ئابوریه  
كوردستان  هه رێمى  رووبه روى  سه خته ى 
وه فاو  باشترین  كه   بۆته وه   خه ڵكه كه ى  و 
ئامانجه كانى  و  خه بات  بۆ  رێزگرتنه  
راپه رین و هاتنه دى ئاواته كانى ئه و خه ڵكه .

ده سته ى سه ربه خۆى مافى مرۆڤ

لە شارۆچکەی عەنکاوه، تەرمی منداڵێکی 
تازەلەدایکبوو لەنێو نایلۆنێلکدا لەنێو زبڵ و 

خاشاک دۆزرایەوە.
پۆلیسی  گوتەبێژی  عەزیز،  هۆگر  نەقیب 

هەولێر 
سێشەممە  رۆژی  بەرەبەیانی  راگەیاند، 
7-3-2017 لەرێگەی پۆلیسی شارۆچكەی 
عەنكاوە ئاگاداركراوەتەوە لەبوونی تەرمی 
منداڵێكی تازە لەدایكبوو، كە لەنێو زبڵ  و 

خاشاكدا فڕێدراوە.
»تەرمەكە  گوتیشی  عەزیز  هۆگر  نەقیب 
ناوكیشی  دانرابوو،  نایلۆنیکدا  لەنێو 
لە رووداوەکە،  لێکۆڵینەوەش  بۆ  نەبڕابوو. 
دادی  پزیشكی  منداڵەكە رەوانەی  تەرمی 

هەولێر كراوە«.

كۆمسیۆنى  ئه نجوومه نى  ئه ندامێكى    
هه لبژاردن و ڕاپرسى له  هه رێمى كوردستان 
كوردستان  هه رێمى  حكوومه تى  رایگه یاند، 
په ڕله مان  هه ڵبژاردنى  هه ردوو  بۆ  بودجه ى 
و  كرد  په سه ند  هه رێم  سه رۆكایه تیى  و 
خۆى  ئاماده كاریى  به   ده ستى  كۆمسیۆنیش 

كردووه  بۆ ئه و پرۆسه یه .
ئه نجوومه نى  ئه ندامى  عادل(  )د.جووتیار 
له   ڕاپرسى  و  هه ڵبژاردن  كۆمسیۆنى 
فەرمیی  ماڵپەڕی  بە   كوردستان،  هه رێمى 
راگەیاند،  كوردستانی  دیموكراتی  پارتیی 
مانگى  6ـى  له   هه ڵبژاردن  چوارچێوه ى  »له  
هه ردوو  به رێوه چوونى  كاتى   2017 11ـه ى 
سه رۆكایه تیى  و  په ڕله مان  هه ڵبژاردنى 
كۆمسیۆن  وه كو  بۆیه   كوردستانه ،  هه رێمى 

. بین«
نامەیەدا،  »لەو  باڵويكردووه ته وه ،  هه روه ها 
بارزانی  سەرۆک  سوپاسی  ئەمەریکا  سەرۆکی 
سەرۆکی  وه ک  هەڵبژاردنیدا  لەکاتی  کە  کردووە 
نامەی  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 
کە  کردووه تەوە  تەئکیدی  و  ناردووە  پیرۆزبایی 
هەن،  رێگاماندا  لە  زۆر  تەحەدیاتی  ئەگەرچی 
ئاستەنگەکاندا  بەسەر  دەتوانین  هاوبەشی  بە  بەاڵم 
بپارێزین  هاوبەشەکانمان  بەرژەوەندییە  و  بین  زاڵ 
و ئاشتی و سەقامگیری و بووژانەوە دابین بکەین«.

و  وتار  دۆکیومێنتاری،  مەراسیمەکەدا  لە 
شەهید  خانەوادەی  بۆ  رێزلێنان  خەاڵتی 

ئامادەکراون. گەردی  شیفا 
رۆژی  15:00ـی  کاژێر  مەراسیمەکە، 
هۆڵی  لە  مارس،  هەشتی  چوارشەممە، 
و،  بەڕێوەدەچێت  سلێمانی  لە  سالم  سینەما 

میدیایی رووداو رووماڵی دەکات. تۆڕی 
ئەستێرەکانی  لە  بوو  یەکێک  گەردی،  شیفا 
لەسەرەتای  هەر  کوردی،  میدیای 
رووداوەوە،  میدیایی  تۆڕی  دامەزراندنی 
-25 رۆژی  بوو،  دەستبەکار  رووداو  لە 
شەڕی  رووماڵکردنی  لەکاتی   2017-2
رووداودا  تیمی  بە  چێنراو  بۆمبێکی  موسڵ، 
شەهید  گەردی  شیفا  لەئەنجامدا  تەقیەوە، 
کامێرامانیشی  مستەفای  یونس  و،  بوو 

بوو. بریندار 

بەتەمەنترین حاخامی جووه كان لەسەرتاسەری 
بەراشی( )زەكەریا  حاخام  ناوی  جیهاندا 
كوردستان  هەرێمی  له   و  كورده   ئه و  یه ، 
كۆچی  ساڵیدا   117 ته مه نی  له   له دایكبووه ، 
به   بایه خی  زۆر  زه كه ریا  حاخام  دواییكرد 
كورد و هه رێمی كوردستان ده دا و هه میشه  

دڵی له  كوردستان بووه .
رابی »زه كه ریا به راشی« یه كێك بوو له  كه سه  
له    1900 ساڵی  ئیسرائیل،  له   پێشه نگه كان 
دایكبووه  و له  شاری قودس ژیاوه ، خاوه نی 
و  منداڵه كانی  له    3 به اڵم  بووه ،  منداڵ   8

هاوسه ره كه ی له  ژیاندا نه ماون.
جێهێشتووه ،  نه وه ی   29 خۆی  دوای 
منداڵی  له   و  منداڵ   72 نه وه كانیشی  له  

نه وه كانیشی  24 منداڵی دیكه ی هه یه .
نافه رمی  به راشی، سه ركرده ی  زه كه ریا  رابی 

كورده  یه هوودییه كانی ئیسرائیل
ساڵیدا   18 ته مه نی  له   به راشی  زه كه ریا 
خانه واده یه كی  له   و  كردووه   هاوسه رگیری 

 10 خاوه نی  باوكی  دایكبووه ،  له   حاخام 
ده كاته   كه   منداڵیان   7 به اڵم  بووه ،  منداڵ 
برا و خوشكی رابی زه كه ریا هه ر به  منداڵی 

مردوون.
 3 و  هاوسه ره كه ی  له گه ڵ   1936 ساڵی 
منداڵیدا چوونه ته  ئیسرائیل و وه ك كرێكاری  

بیناسازی كاریكردووه .
بووه   یه كیك  به راشی  زه كه ریا  حاخام 
كورده   كۆمه ڵه ی  دامه زرێنه رانی  له  
به   ئیسرائیل و گۆڤارێكیان  له   یه هوودییه كان 

كوردی ده ركردووه .
په روه رده و  وه زاره تی  له    1950 ساڵی  له    
و  كاریكردووه   قودس  شاری  له   فێركردن 
له  ساڵی 2012  له  الیه ن لیا ونیس بریكاری 
شه ره فی  بروانامه ی  سااڵچووان،  به   وه زیری 
له م  پێبه خشراوه ،  كه س  به ته مه نترین  وه ك 
سه ركرده ی  نازناوی«  دواییدا  سااڵنه ی 
ئیسرائیلی  یه هوودییه كانی  كورده   نافه رمی 

لێنرابوو«.

سه رۆكى ئه مريكا نامه يه ك بۆ سه رۆك بارزانى ده نێرێت

رۆژی جیهانيــی ژنــان بە رۆحی 
شــیفا گەردییەوە لە ســلێمانی

په یامى ده سته ى 
سه ربه خۆى مافى مرۆڤ 

به بۆنه ى ساڵرۆژى 
راپه رینى خه ڵكى هه رێمى

لە عەنكاوه تەرمی 
منداڵێک لەنێو 
زبڵدان دۆزرایەوە

كوردي

حكوومه تــى هه رێــم، بودجــه ى بۆ هه ردوو هه ڵبژاردنى 
په رله مان و ســه رۆكایه تیی هه رێم په ســه ند كرد

»ســه ركرده ی كورده  یه هوودییه كانی 
ئیســرائیل« كۆچی دواییكرد
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أشـخاص معّينيـن قليليـن للغايـة، وضمـن 
نطـاق ضّيـق فحسـب، هـي حـاالت إيمانية 
رّبانـي،  لنـداء  نـادرة  واسـتجابة  َبحتـة، 
وشـعوب  جماعـات  إلـى  موحـاة  وليسـت 
وقبائـل وأفـراد كثيرين بسـبب إضطهادات 
ومجـازر وتغّيرات مناخية وبيئية وكوارث 
وحـروب وقحط وفيضـان ومجاعة وتمييز 
عنصـري وعقائدي... أقـول: هذه الحاالت 
الفرديـة ) المسـتقاة مـن سـفر التكويـن( ال 
تنطبـق أبـًدا علـى هجرة وتهجيـر وتغريب 

العراقييـن علـى مختلـف أديانهـم. 
كنيسـة  تحـّدي  وجـوب  بخصـوص  2ـ 
العـراق لبواعـث إسـتمرار موجـات هجرة 
وتهجيـر المسـيحيين مـن وطنهـم األصلـي 
وأوصـى  المحاضـر،  إليـه  أشـار  كمـا  ـ 
لهـذا  كأداة  الدائمـة  الصـاة  إلـى  باللجـوء 
وحدهـا  بالصـاة  ليـس  أقـول:  التحـّدي، 
وتتحـّدى  الكنيسـة،  تصمـد  أن  يمكـن 
منـذ  الجاريـة  العارمـة  الهجـرة  موجـات 
أعـوام مـا بعـد حـرب 2003، بـل ينبغـي 
عليهـاـ  فـي التحّدي المقترحـ  أن ال تشـّجع 
األشـكال:  مـن  شـكل  بـأّي  الهجـرة  علـى 
فـي السـكوت عنهـا، بـل عليهـا أن توصـي 
فـي المواعـظ ووسـائل اإلعـام المقـروءة 
ألن  الوطـن،  مغـادرة  بعـدم  والمسـموعة 
المغـادرة تعنـي تناقـص الحضور الكنسـي 
وضعـف اإليمان، وتفاقم الخوف الذي نهى 

لّبيـت دعـوة    فـي يـوم 30ـ10ـ 2010 
مركـز الرجـاء الثقافـي في بغـداد لحضور 
محاضـرة ألقاهـا  القـس الدكتـور فـاروق 
بديـل حمـو، راعـي كنيسـة في أوسـتراليا، 
تناولـت  أفضـل(  بحيـاة  )الحُلـم  وبعنـوان 
مفهـوم الغربة والهجرة إسـتناًدا إلى الكتاب 
المقـّدس، ومـن شـأن مفاهيـم ومعلومـات  
المحاضـرة أن تزيد صبر وإيمان المواطن 
العراقـي المسـيحي كمـا إعتقـد المحاضـر. 
وفـي اليـوم التالـي 31ـ10ـ2010 أبـردُت 
مركـز  مديـر  إلـى  مداخلتـي  إلكترونًيـا 
الرجاء الثقافي، أألسـتاذ هاني قسـطو؛ وقد 
حـوت النقـاط األربـع اآلتيـة، شـئُت تبيانها 
الهجـرة  أوان تصاعـد موجـات  فـي  اآلن 
ونتائجهـا  مضاّرهـا  لهـا  متهافتـة  بوتيـرة 
أحياًنـا  المهاجريـن  علـى  حتـى  السـيئة 

وبعًضـا بعـد ُمـدد متفاوتـة:
1ـ الحـاالت الفرديـة القليلـة جًدا، المسـتقاة 
مـن )سـفر التكويـن(، الموحـاة مـن اهلل إلى 

عنـه السـّيد المسـيح بالقـول: » ال تخافـوا 
....«، وعـدم إعطـاء المثل الـرديء ألبناء 
الكنيسـة من خال مشـاهدتهم بعض أقارب 
الوطـن  يبارحـون  والمطاريـن  القسـس 
للهجـرة، بـل حتـى أفـراد مـن اإلكليـروس 
هاجـروا ويفّضلـون الهجـرة علـى المكوث 
ألصـاة  والصمـود.  للتثبيـت  الوطـن  فـي 
هنـا يجـب أن تكـون مقرونـة بعمـل جـاد 
حثيـث مـن خـال التوعيـة وتبيـان مضـار 

العديـدة. الهجـرة  ومسـاوئ 
أواسـط  منـذ   2003 قبـل  ألهجـرة  3ـ 
السـتينات، وبعدئـذ حتـى اآلن، لـم تشـمل 

لمسـيحيين ا
 فقـط. فاإلرهـاب المقصود فـي المحاضرة 
جميـع  شـمل  التهجيـر  إلـى  والمـؤّدي 
الغايـة  إذ  المسـيحية،  غيـر  الطوائـف 
القصـوى مـن اإلرهـاب هـي تفريـغ البلـد 
والمتمّيزيـن  والقـدرات  الكفـاءات  مـن 
بشـكل خـاص، فضًا عـن تقتيلهـم وتفجير 
العمـل.  فـرص  مـن  وحرمانهـم  معابدهـم 
وليـس اإلرهـاب فـي العـراق ـ كمـا أفصح 
فقـط،  للمسـيحيين  ـ مقصـوًدا  المحاضـر  
باإليمـان  التشـّبث  عـن  تخّلـوا  وألنهـم 
والثقـة بمازمـة كنائسـهم، إذ الواقع الفعلي 
ألطيـاف وِنَحل وقوميـات المهاجرين تنفي 

تماًمـا. المحاضـر  مقولـة 
كمـا  ـ  التهجيـر  مـن  األهـم  ألهـدف  ـ   4

يريـده المفسـدون فـي األرضـ  هـو إفـراغ 
العـراق وجاراتـه مـن المؤمنيـن الموّحدين 
اإللحـاد  فيهـا  يشـيع  غربيـة  أقطـار  إلـى 
والاأدريـة وضعـف التدّين وعدم ممارسـة 
التقـوى والعبـادة، وتصاعـد نزعات التحلل 
والفسـاد والشـذوذ، ليقتدوا بهم في سـيئاتهم 
ورذائلهـم ومحّرماتهـم وكفرهـم، بـدًءا مـن 
صباهـم وشـبابهم؛ وبعـد العـراق يلـي دور 
األقطـار العربيـة حتًما بعـد عقد أو عقدينـ  
إذا بقيـت الحـال علـى هـذا المنـوالـ  خدمًة 
ألهـداف المفِسـدين فـي األرض الذيـن لـم 
ُيِشـر إليهم المحاضرإطاًقا، وذلك بحسـب 
» مخطط الشـرق األوسـط الجديد«، سـيئ 
الصيـت، وهـو أهـم وأقـوى وأخطـر حلقـة 

فـي هـذا المقصد الشـّرير!
    إلـى هنـا تنتهـي مداخلتي، وأضيف اآلن 

السطور: هذه 
1ـ  فتـح أبـواب الهجـرة مـن قبـل بعـض 
الـدول الغربيـة: ألمانيـا، فرنسـا، إنكلتـرا، 
السـويد، أمريـكا، كنـدا، أوسـتراليا، ناجـم 
عديـدة  عاملـة  أيـاٍد  إلـى  احتياجهـا  عـن 
األصنـاف، فضـًا عن مهـارات وكفاءات؛ 
الـوالدات  قلـة  هـو  اإلحتياجـات  وعامـل 
فـي هـذه األقطـار لعـدم رغبـة شـعوبها في 
اإلنجـاب إطاًقـا أو اإلقتصـار علـى فـرد 

واحـد فقـط.
2ـ  تعقيًبا على رأي المحاضرـ  كما أوردُت 

فـي النقطـة الثالثة من مداخلتيـ  إذ قال )إن 
اإلرهـاب الـذي لحق مسـيحيي العراق كان 
نتيجـة تخّليهم عن التشـّبث باإليمـان والثقة 
بمازمـة كنائسـهم(، أقـول: إن المسـيحيين 
عموًمـا، المنتشـرين في المهاجـر األوربية 
واجهـوا  واألوسـترالية،  واألمريكيـة 
ويواجهـون حالًيا شـّحة كبـرى في الكنائس 
والقسـس، فَغـَدوا أقّل تردًدا علـى الكنائس، 
وبالتالـي أقـّل حرارًة في اإليمـان والتقوى، 
كمـا أقّل التزاًما بـاآلداب وفضائل التربيىة 
المسيحية في مغترباتهم، وبسبب احتكاكهم 
بشـباب الغـرب، ذكـوًرا وأناًثـا، واعتنـاق 
أفكارهـم الماّديـة وِقَيمهـم األدبيـة والُخلقية. 
وأكـرر قولـي السـابق إن اإلرهـاب لم يكن 
موّجهـا إلـى الكنيسـة فقـط، بـل كان إلـى 
وقبـل  العـراق،  وأجنـاس  مؤمنـي  جميـع 
جـرت   ،2003 بعـد  الهجـرة  موجـات 
موجـات عديـدة منـذ السـتينات حتـى نهايـة 
القـرن الماضـي، لكـن المحاضـر لـم ُيِشـر 

إليها.
3 ـ ثمـة بـوادر لوحظـت منـذ شـهور، هي 
حـدوث حـاالت هجرة معاكسـة على نطاق 
ضّيـق، بسـبب كثرة الضرائـب المفروضة 
أسـوًة  توّطنهـم،  بعـد  المهاجريـن  علـى 
األقطـار  معظـم  فـي  األصلييـن  بالسـّكان 
الغربيـة، فضًا عّما سـادها مـن تحلل الِقَيم 
واألخـاق، وعّمها من انحرافات مسـلكية، 
وتاشـي العقائـد اإليمانيـة. وتوّقعاتـي أن 
منهـا  وسـيعاني  سـتتفاقم  المسـاوئ  هـذه 
أكثـر العراقييـن فـي مهاِجِرهـم، ويعيـدون 
النظـر فـي أحوالهـم ومسـتقبل عيشـهم فـي 

المغتربـات.

مـن  حـداد  االحـد  عبـد  يعقـوب  صبـاح 
1948م  لعـام  البصـرة  مدينـة  مواليـد 
فنـان تشـكيلي وهـو ينحـدر باالصـل مـن 
كان  الموصـل  بمدينـة  الحـداد  عائلـة 
اهتمامـه باالشـكال الفنيـة منـذ نعومـة 
اضفـاره  فعندمـا كان يصنـع االشـكال 
المعدنيـة يفـرح بهـا كثيـرا النهـا كانـت 
تمثـل لـه عبـق الفـن وتصـور لـه االشـياء 
كمـا يفهمهـا كفنـان, لـم يـدرس الفـن 
اكاديميـا لكـن وبعـد اكمالـه الدراسـة 
االوليـة دخـل اكادميـة الفنـون الجميلـة 
تعيـن  وبعدهـا  1973م  عـام  منهـا  وتخـرج 
لـم  بسـيطة  بوظيفـة  اكاديميـة  فـي 
ويدخـل  ليتركهـا  طويـال  فيهـا  يسـتمر 
مهنـة  ليمتهـن  الخـاص  القطـاع  مجـال 
فـي  ويعمـل  العيـش  لكسـب  الحـدادة 
المحـال  بأحـدى  عمـر  الشـيخ  منطقـة 
واالبـواب   الشـبابيك  لصنـع  الحديديـة 
فكانت معيشته ميسورة .عاش فترة من 
االكتفـاء والقناعـة الـى ان جـاء لنـا يـوم 
تغييـر نظـام الحكـم عـام 2003 لتدهـور 
اضافـة  البطالـة  بسـبب  الماليـة  احوالـه 
الـى تكفيـره وتهديـده المباشـر مـن قبـل 
عصابـات مسـلحة اقتحمـت بيتـه وطلبـت 
االقنعـة  هـذه  صناعـة  عـن  الكـف  منـه 
التـي تصـور وجـوه االشـخاص واشـكال 
الكائنـات الحيـة والطبيعـة والتـي كان 
يصنعها بالعراق من مواد حديدية والتي 
مـن  واعمالـه  لوحاتـه  صناعـة  اقتصـرت 
بقايـا اللعـب المعدنيـة الفارغة البسـيطة.
كان لـي هـذا اللقـاء مـع الفنـان القديـر 
بعـض  علـى  ليجيبنـي  حـداد  صبـاح 

االسـئلة:-
- ما اسم هذا الفن ؟

انه نوع جديد للفنون التشكيلية اسمه 
الواقعية الحديثة.

ايصالهـا   تريـد  التـي  الفكـرة  ماهـي   -
الواقعيـة  هـذا  فنـك  خـالل  مـن  للنـاس 

الحديثـة؟
اريـد ان اقـول مـن خـالل فنـي انـه ليـس 

عنـد  التشـكيلية  للفنـون  حـدود  هنـاك 
الفنـان مـا دام هنـاك فكـر وارادة حيـاة 

مسـتمرة.
- مـا هـو  مصـدر هـذه العلـب المعدنيـة 
الفارغـة التـي تشـكيل لوحاتـك الفنيـة؟
 انهـا علـب تتجمـع عنـدي فـي المطبـخ 
مختلفـة  غذائيـة  مـواد  بقايـا  مـن 
فيهـا  واحتـار  واالحجـام  االشـكال 
كنفايات تتجمع لدي بكميات كبيرة 
وبـدل التخلـص منهـا فكـرت االسـتفادة 
الوقـت  وبنفـس  مفيـدة  بطريقـة  منهـا 
االشـكال  هـذه  بصناعـة  اسـتثمارها 
منهـا  ابيـع  ان  اسـتطيع  ربمـا  الفنيـة 
مـن  التـي  الفنيـة  المعـارض  احـدى  فـي 

مسـتقبال. فيهـا  المشـاركة  المؤمـل 
والرهبـة  الحـزن  صبغـة  تطغـي  لمـاذا   -
تنشـرها  التـي  الفنيـة  اعمالـك  لجميـع 

االيـام؟ هـذه 
طابـع  اخـذت  اعمالـي  ...اغلـب  صحيـح 
الحـزن والخـوف هـذه الصـورة المأسـاوية 
بهـا  التـي مررنـا  المرحلـة  افرزتهـا  التـي 
خـاص  بوجـه  العـراق  مسـيحيو  نحـن 
حيث تحملنا االم التهجير القسـري بعد 

العـراق  فـي  النظـام  تغييـر  احـداث 
واالبتعـاد عـن الوطـن بـدون رجعـة.
- هل من مهتم بفنك التشكيلي 

هذا؟ وان وجد فمن هم؟
هـذا   لفنـي  مجيـب  مـن  ليـس  ال 

ألن العالـم مهتـم بنـوع اخـر مـن الفنـون 
التشـكيلية الباهضـة الثمـن ويتركـون 
ال  الـذي  الفـن  اسـلوب  مـن  النـوع  هـذا 
والعمـل  الفكـرة  سـوى  شـيء  يكلـف 

اليـدوي. 
-هـل تفكـر بـأن تعـود الـى بلـدك العـراق 

ثانية؟
ال لن ارجع ثانية... وهل تريدني ان ارجع 
مـن  اننـي خرجـت  المحتـم  المـوت  الـى 
العراق اثر تهديد مباشر بقتلي والتمثيل 
بجثتـي الننـي بنظـر المسـلحين مخالـف 
للشـرعية الدينيـة وفنـي وصناعتـي لهـذه 
الشـر  جلـب  اسـاليب  مـن  مـس  االقنعـة 
والشـياطين فـال ادري مـا دخـل الشـيطان 
فـي هـذه الفنـون السـريالية التـي عرفتهـا 
ان  ودون  الخليقـة  بدايـة  منـذ  البشـرية 
بهـا  مهتـم  انـه  القديـم  االنسـان  يعـرف 
ويعتمـد عليهـا فـي حياتـه وال يسـتطيع 

الالسـتغناء عنهـا وبـدون ان يـدري وحتـى 
ان مـا وصلنـا مـن صـور ومعلومـات عـن 
بفضـل  هـو  القديمـة  الحضـارات  واقـع 
االشـياء  لجميـع  والنحـت  الفنـون  هـذه 
التـي كانـت حولـه لذلـك فأننـي اعتبـر 
التـي  الفنـون  اهـم  مـن  والنحـت  الرسـم 
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يعقوب أفرام منصور

الثقافية

ألحلــُم بحيــاة أفضــل

حاوره: وليد يلدا متوكا

ادامـة  الصلـة بيـن شـعوب العالـم قديمـا 
وحديثـا.

شـعورك  تصـف  كيـف   -
يحصـل  لمـا  وشـجونك 
قبـل  مـن  ونهـب  تدميـر  مـن 
العـراق  لحضـارة  الدواعـش 
او  المتاحـف  فـي  القديمـة 
المنتشـرة  االثريـة  المواقـع 

الرافديـن؟ بـالد  فـي 
بأنـه  حصـل  الـذي  اصـف 
خـراب لجميـع مجاالت حياة 
وأنطالقـا  العراقـي  االنسـان 
االنسـان  تأريـخ  بدايـة  مـن 
العراقـي فـي بـالد الرافديـن.

رسـالة  مـن  هـل  اللقـاء  نهايـة  فـي 
بالفـن  المهتميـن  الـى  توجيههـا  تريـد 

؟ نيـن لفنا ا و
اريـد ان اقـول ان عمـر الفـن ال يمكـن 

كانـت  ومهمـا  تقدمـه  يكبـح  ان 
سـيقت  التـي  المتخلفـة  االيديولجيـات 
لنـا مـن دول التخلـف الـى بلدنـا العـراق 
مـن  واخفـوا  دمـروا  مهمـا  الن  العزيـز 
ان  بـد  فـال  والعراقييـن  العـراق  حضـارة 
عـن  رغـم  ثانيـة  العـراق  شـمس  تشـرق 
ارادتهـم وأن هجـروا او قتلـوا الفنانيـن 
الحضـارة  بنـاة  والمثقفيـن 
حضـارة  الن  وديمومتهـا 
وفنون الشعوب ال تكتب 
شـخص  بيـد  توثـق  او 
اشـخاص  عـدة  او  واحـد 
قبـل  مـن  وانمـا ستسـجل 
الفنانيـن  مـن  العديـد 
المنتشـرين  والمؤرخيـن 

اجمـع. بالعالـم 
تشـكيلي  كفنـان  اننـي 
اوجه رسالة الى كل من 
مقابلتـي  يسـمع  او  يقـرأ 
او  منظمـات  مـن  هـذه 
ولهـم  انسـانية  جهـات 
فـي  معـي  بالعمـل  الرغبـة 
مسـتعد  فأننـي  المجـال  هـذا 
بجـل  ألغنائهـم  سـوية  للعمـل 
خبرتي الفنية لخير البشرية بالفن 
التشـكيلي السـريالي  مـن 
المنفعـة  تبـادل  منطلـق 

والخبـرات.
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عند شفة بحر البلطيق 
كان ثمة بجع تتقافز حول 

المحيط
ترسم الدفء على الشفاه

كانت بداية الخريف
حيث الشتاء بدأ بالزحف على 

غابات ستوكهولم
شتاء يغفو تحت الصقيع

أحست به المدينة القديمة 
والقصر الملكي وشارعها الخرافي

مبنى البرلمان التاريخي 
وكاتدرائتها الجميلة

متحف نوبل والقلعة الملكية
أحست به حتى كنيسة القديسة 

كالرا
حاملة ناقوسها الفضي 

وهو يناطح الغيوم
وثمة حمامات بيضاء

صاعدة...
نازلة...

تحوم حول تمثال العذراء
وفي الداخل خشوع المالئكة
تزيدها وقارا أصوات الفرقة 
الموسيقية وهي ترتل للرب 

أبانا الذي في السماوات
ليتقدس اسمك

ليأتي ملكوتك...
ترسل للحاضرين شفرات مؤثثة 

بالحنين 
ستوكهولم القديمة

ما زالت تبث أنينها االسطوري
من بيبانها وشوارعها وأسطح 

القرميد البرتقالية 
وفي ذلك الشارع الحجري

تستقبل كل يوم فيوض الالجئين 
من أبناء بلدي جراء الظالم 

هؤالء المشردون في أصقاع الدنيا

أما حفيدي )كرستيان( 
فهو ما زل يتسكع في فوهة مدفع 

قديم
من آثار الحرب العالمية األولى

ال يدري كم من األبرياء رحلوا 
برميات طلقاته المفجعة

يتقافز مع األطفال كالحمائم 
البريئة دون اكتراث

   
ستوكهولم تغفو على شواطئ 

البلطيق
تنام على صدر الموجات الفضية
و)بخديدا( ما زالت تنام وتنعس 

كل مساء تحت أسر الظالم
تنام على رمش الراحلين الى 

الجهات وبين عيونهم 
تبث لوعاتها وشوقها لي 

بالبريد السريع 
أنا الوحيد

في البلد البعيد
              ستوكهولم 26 سبتمبر 2016

ها نحن راجعون 
كالمطر بعد الجفاف 
ويعلم النهر متى نعود

نجهل ما سيشرق
وراء السهول 

نجهل ما سيمسي 
خلف نجمة التأريخ 

لكننا نعرف بأمر السور 
وبواباته الخضراء 

نعرف المسيح 
وكيف غادر الصليب 

وما ستكون المشاهد األخيرة
أيها النهر الكبير 
أصرخ في الضفاف 

فيرتد صوتي 
من باشطابيا للنمرود 

آشور تنهض .. 
صرت قيثارة بال وتر 

وأمة تتسرب من جراحها األمنيات 
وصوتا غاب عن مآذن العيد 

ذات يوم سوف نمضي
وتبقين .. كما أنت في حلتك 

المفقودة 
بخيط القالدة المقطوع 
يا غرة المهرة الجموح 

سوف نكفكف الدموع 
نخيط جروح الصباح 

وننشد فوق المباني المحطمة 
اغان للعائدين 

يعلم النهر متى نعود

هـذه الرتبـة واسـند لـه مناصـب كثيـرة فـي 
واليـة بغـداد وكان عضـوا فـي مجلس ادارة 
بغـداد )مجلـس امانـة العاصمـة( سـنة 1897 
وكان له الدور في مد انابيب المياه الول 
مرة في بغداد وكانت هذه العائلة مشهورة 
بتجارة الصوف وتولت فتح اول سـينما في 
بغـداد واول مـن سـعى فـي تصديـر التمـور 
السـوس  تصديـر  فـي  وسـاهم  الخـارج  الـى 
الـى امريـكا واشـغل فـي العهـد العثمانـي 
رئاسـة محكمـة تجـارة بغـداد ومـن ابنـاء 
الـذي حـل  العائلـة نصـوري عيسـائي  هـذه 
الطائفـة  لرئاسـة  باشـا  يعقـوب  محـل 
اللـه  رزق  العائلـة  هـذه  ومـن  المسـيحية 
مهنـدس  منصـب  اشـغل  الـذي  عيسـائي 
ترعة السويس كونه خريج كلية هندسة 
باريـس وكان اديبـا بارعـا وانتقلـت رئاسـة 
وعمانؤيـل  هنـري  الـى  الثقافـي  المجلـس 
امـا  عيسـائي.  نصـوري  ابنـاء  عيسـائي 
مـن  العائلـة  هـذه  فـان  نـازو  بيـت  مجلـس 
فـي  اشـتهرت  التـي  المسـيحية  العوائـل 
والمـال  واالدب  بالعلـم  القـدم  منـذ  بغـداد 
مقـام  العائلـة  ولهـذه  والثـراء  والتجـارة 
كريـم عنـد اهـل بغـداد وفـي العـراق بفضل 
الذكـر  لهـم  فـكان  االسـرة  هـذه  اعيـان 
جيـال  البغداديـون  يذكـره  الـذي  الحميـد 
اللـه  نعمـة  العائلـة  هـذه  ومـن  جيـل  بعـد 
عنـوان  نـازو  وكان  نـازو  بـن  شـمعون  بـن 
هـذه العائلـة ومجلـس عائلـة نـازو فـي حـي 
النصـارى فـي بغـداد مـن المجالس الحافلة 
االديـان  مختلـف  مـن  المتردديـن  بكثـرة 
والمذاهـب حيـث العالـم واالديـب والشـاعر 

توقف ثالثة من الشباب أمام باب مغلق أعلى 
سطح مبنى مرتفع، بجانبهم سمسار نحيف 
بمالمح متجاعده رسمها الزمن والسنين،قال 
بصـوت قـوى ال يتناسـب مـع عجـزة: هـا هـى 
الحجـرة الوحيـدة الخاليـة التـى اخبرتكـم 
إياهـا أسـتاذ رؤوف. ولكـن ال يسـكنها أحـد 
والشـأن  األمـر  وأنـت صاحـب  قلتـه  والسـبب 
.وضـع صديقـة يديـه علـى كتفـه : رؤوف ال 
ينبغى أن تقيم فى تلك الحجرة لقد انتحر 
فيهـا يومـا« رجـال« وجميـع الحـى يقـول أنهم 
يسـمعون صوتـه وأضـواء تخـرج أحيانـا منهـا .
ظـل  فـى  أمامـى  بديـل  ال   : يبتسـم  رؤوف 

الالهـوت  يوسـف غنيمـة كان مـن علمـاء 
ومـن المراجـع المشـهورة فـي اللغـة العربيـة 
وكان لـه مجلـس ثقافـي يعقـده فـي داره 
والعلمـاء  والـوزراء  االدبـاء  فيـه  يجتمـع 
فـي  والنقاشـات  االحاديـث  حيـث  وسـواهم 
وكان  واالدب  والثقافـة  والعلـوم  الفنـون 
موصوفـا بجليـل الصفـات وقـد كتـب عـدة 
مؤلفات منها تجارة العراق ونزهة المشتاق 
فـي تاريـخ يهـود العـراق وتاريـخ مـدن العـراق 
وكتـاب الحيـرة المدينـة والمملكـة توفـي 
سـنة 1950 واشـغل مناصـب عليـا كثيـرة .
وال عيسائي بيت من بيوت المسيحيين في 
بغـداد واسـرة شـريفة مـن االسـر المعروفـة 
االماجـد  عائلـة  وهـي  المعـدودة  والعوائـل 
فـي  السـاكنة  الونـد  اليـاس عيسـائي  وال 
بغـداد منـذ زمـان طويـل عائلـة سـار ذكرها 
وبـان فضلهـا فقـد كانـت لهـا الرياسـة على 
وكانـوا  بغـداد  فـي  المسـيحية  العوائـل 
علـى  وحنـان  وشـفقة  خيـرات  اصحـاب 
تسـكن  العائلـة  هـذه  وكانـت  الفقـراء 
بغـداد  رصافـة  فـي  القريـة  راس  محلـة 
وانتقلـت بعـد ذلـك الـى الكـرادة الشـرقية 
وجدهـا االعلـى هـو عبداللـه الونـد وكان 
حيـث  بـرواده  عامـر  ثقافـي  مجلـس  لهـا 
يختلـف اليـه المسـلمون واليهـود باالضافـة 
مجلـس  وبقـي  وسـواهم  المسـيحيين  الـى 
يتصـدره  حيـث  مشـهورا  عيسـائي  اليـاس 
عيسـائي  باشـا  يعقـوب  الفاضـل  االديـب 
رتبـة  يحمـل  والـذي  عيسـائي  اليـاس  ابـن 
الباشـوية فـي اواخـر العهـد العثمانـي حيـث 
الحميـد  عبـد  العثمانـي  السـلطان  منحـه 

الثقافيـة،  المجالـس  حاليـا  اندثـرت  لقـد 
حيـث ال يوجـد فـي بغـداد مجلـس ثقافـي 
النصـف  فـي  كان  كمـا  اآلن  مسـيحي 
مـن  واخترنـا  العشـرين  القـرن  مـن  االول 
المجلـس  كثرتهـا  علـى  المجالـس  هـذه 
االشـهر واالثقـف معرفيـا واجتماعيـا ومـن 
انسـتاس  االب  مجلـس  المجالـس  هـذه 
الكرملـي ومجلـس ال غنيمـة ومجلـس ال 
عيسـائي ومجلـس ال مسـكوني ومجلـس 
عـواد ومجلـس  ال  ال سـركيس ومجلـس 
ال اسـطيفان ومجلـس ال جرجـي ومجلـس 

نـازو. ال 
علـى الرغـم مـن ان هنالـك مجلـس ثقافيـة 
مسـيحية اخـرى فـي بغـداد ذلـك ان بدايـة 
العهـد  كان  ووسـطه  العشـرين  القـرن 
البغداديـة  الثقافيـة  للمجالـس  الذهبـي 
حيـث كان هنـاك الكثيـر مـن المجالـس 
بغـداد  فـي  موجـود  مـا  اضعـاف  الثقافيـة 
حيـث  مـن  سـواء  المجالـس  مـن  اليـوم 
اصحـاب  حيـث  مـن  او  والمعرفـة  الثقافـة 
روادهـا  حيـث  مـن  او  المجالـس  تلـك 
والمواضيـع التـي تناقـش فيهـا امـا مجلـس 
ال مسـكوني حيـث كان اسـتاذنا مـدرس 
مـادة تاريـخ القانـون والقانـون الرومانـي فـي 
الجامعـة المسـتنصرية فـي اواسـط القـرن 
الماضـي الدكتـور صبيـح مسـكوني ذلـك 
ومـن  مسـيحية  اسـرة  مسـكوني  ال  ان 
والعلـم  بالفضـل  المعروفـة  بغـداد  عوائـل 
منهـم  نبـغ  الحسـنة  واالخـالق  واالدب 
علمـاء كبـار منهـم االديـب يوسـف يعقـوب 
والتنقيـب  بالبحـث  المعـروف  مسـكوني 
والتحليـل والتعليـل والتحـري واالسـتقصاء 
وكان لـه مجلـس عامـر فـي داره فـي محلـة 
السـنك فـي رصافـة بغـداد وكتـب مؤلفـات 
كثيرة منها عبقريات نسـاء القرن العاشـر 
واصحـاب  واسـط  وتاريـخ  العـراق  ومـدن 
المقامـات ومغنيـات صـدر االسـالم وفاتنـات 
بني امية وسـبط بن التعاويذي وقهرمانات 
الخليفة المقتدر وسواها حيث المناقشات 
التاريخيـة واالدبيـة والتراثيـة والعلميـة فـي 
مـن  غنيمـة  وال  مسـكوني  ال  مجلـس 
البيوت المسـيحية القديمة في بغداد ومن 
العوائـل المعروفـة فـي العـراق لهـم الرئاسـة 
بيـن ابنـاء المكـون المسـيحي ولهـم مقـام 
معـروف بيـن ابنـاء بغـداد جميعـا لمـا عرفوا 
بـاالدب  وتضلـع  العلـم  فـي  رسـوخ  مـن  بـه 
ونبـغ  البحـث  ميـدان  فـي  راسـخة  واقـدام 
مـن هـذه العائلـة العالمـة يوسـف رزق اللـه 

والكاتـب والتاجـر والزعيـم السياسـي ومـن 
هـذه العائلـة االسـتاذ كامـل بـن نعمـة اللـه 
نـازو المتوفـي سـنة 1958 ووالـده نعمـة اللـه 

نـازو .
اما مجلس بيت الشيخ او بيت مراد الشيخ 
اشـتهرت  بغداديـة  مسـيحية  عائلـة  فهـي 
حالتهـم  واتسـعت  التجاريـة  بالمجـاالت 
االقتصاديـة حتـى عـدت فـي مصـاف البيوت 
بغـداد  فـي  المعروفـة  التجاريـة  والعوائـل 
وبـرز مـن هـذه العائلـة رجـال شـتى بجميـع 
الوظائـف فمنهـم الموظف القدير واالداري 
الحـازم والقانونـي البـارع والطبيـب الماهـر 
والتاجـر الصـادق وآلل مـراد الشـيخ مجلس 
حافـل عظيـم يتـردد عليـه التجـار واالدبـاء 
حيـث  الطبقـات  مختلـف  مـن  والفضـالء 
يعتبـر مـن المجالـس الثقافيـة والمشـهورة 
فـي بغـداد وكانـت السـيدة مـي الشـيخ مـن 
حتـى  عـام  القضـاء كمـدع  فـي  العامـالت 
ترافعنـا  ولقـد  الماضـي  القـرن  تسـعينات 
امامهـا فـي دعـاوى كثيـرة فـي محكمـة 

جنايـات الكـرخ .
مسـيحية  عائلـة  فهـي  جرجـي  ال  امـا 
سـكنت بغداد منذ القدم وعرفت بالفضل 
والكمـال وظهـر فيهـا كثيـر مـن الرجـال 
ومـن مشـاهير هـذه العائلـة االسـتاذ جـورج 
القانونـي  التدويـن  ديـوان  رئيـس  جرجـي 
سـابقا، )مجلس شـورى الدولة والذي كان 
مثـال القانونـي البـارع ولـه مجلـس ثقافـي 
شـهير يتـردد عليـه علمـاء القانـون واالدارة 
والثقافـة حيـث  والقضـاء والعدالـة والعلـم 

تناقـش فيـه جميـع هـذه القضايـا .
امـا ال اسـطيفان فـكان مـن رجالهـا تاجـر 
كبيـر مـن التجـار المسـيحيين فـي بغـداد 
اتسـعت ثروتـه وعظـم شـأنه لحسـن  حيـث 
يسـاهم  وكان  اخالقـه  وكريـم  سـمعته 
فـي مشـاريع البـر وصاحـب مجلـس ثقافـي 
كبيـر فـي شـارع البنـوك فـي رصافـة بغـداد 
لرجـال  مجلسـا  المجلـس  هـذا  وكان 
واربـاب  بغـداد  واعيـان  واالقتصـاد  المـال 
امـا عائلـة ال سـركيس  المهـن والحـرف. 
سـركيس كان  يعقـوب  ابرزهـم  مـن  فـان 
وعلـى  ومؤرخيهـا  بغـداد  وجـوه  مـن  عالمـا 
معرفـة بتراثهـا ومـن المؤرخيـن المحققيـن 
كتـب العديـد فـي االدب والتاريـخ والتـراث 
داره  فـي  شـهير  ثقافـي  مجلـس  وصاحـب 
نهـر  علـى  المربعـة  منطقـة  فـي  الكائنـة 
دجلـة وسـوف لـن نذكـر باقـي المجالـس 
بغـداد  أهـل  مـن  للمسـيحيين  الثقافيـة 
ومجلـس  الكرملـي  االب  كمجلـس 
االخوين عواد فقد كتب عنهما الكثير .

أزمـة سـكن الطلبـة واألسـعار المرتفعـة وبعد 
المسـافة صدقونـي لقـد قبلتهـا وال أخشـى 
األشباح وال أعتقد بهم وليس لدى ذرة خوف 
الشـبح  ذلـك  واتحـدى  فيهـا  سـأنام  واليـوم 
وغـدا«  الرحيـل  ،عليكـم  يخيفكـم  الـذى 
سـأنتظر قدومكـم لنذهـب سـويا« ألول يـوم 
فى الجامعة. بعد رحيل األصدقاء يبدأ رؤوف 
فـى أخـرج محتويـات حقيبتـه وصـورة تجمعـه 
بوالديـه يقـوم بتعليقهـا وهـو يبتسـم ال يبالى 

بمـا سـمعه ..يأتـى الصبـاح. 
ويدعـون  حجرتـه،  بـاب  يطرقـون  أصدقـاؤه 
ليلـة هادئـة،  أن يكـون بخيـر وقضـى  اللـه 
فتـح البـاب وهـو فـى غايـة أناقتـه وابتسـامتة 
جئتـم  يده...يقـول:  فـى  المحاضـرات  ودفتـر 
فـى ميعادكـم تمامـا« هيـا نلحق بموعـد أول 
محاضـرة .ينظـر صديقيـه بدهشـة: هـل نمـت 

فـى سـالم لـم تسـمع أو تـرى أى شـئ ؟
يضحك : أقسم لكم ليلة ممتعه ونوم رائع 
بـال أشـباح أو خـوف. كلهـا مجـرد تخاريـف 
تحـدى  ربحـت  لقـد  البشـر،  صنعهـا  وأوهـام 
األشباح. وانطلق الثالثة فى سعادة ومرح وهم 
يغلقـون بـاب الحجـرة خلفهـم وفـى الـدوالب 
االسـتغاثة  يحـاول  كان  القديـم  الخشـبى 

والصـراخ ذلـك الشـاب المقيـد رؤوف.

د. بهنام عطاالله

بــــال خـــــوف    قصة قصيرة 
األدبية

ويعلـم النهـر متـــــــــى نعـود

حارث معد

طارق حرب 

محمد أبو النجا

المجالس الثقافية المسيحية في بغداد أواسط القرن العشرين

من أدب النزوح

ستوكهولم  بخديدا
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تللسقف / باسم روفائيل
نبــع  الثالثــاء مركــز يســوع  أمــس  يــوم  افتتــح 
ــن  ــرره م ــقف املح ــدة تللس ــي يف بل ــاه الصح الحي
قبضــه )داعــش ( بحضــور ســيادة املطــران ميخائيــل 
مقــديس رئيــس أســاقفة القــوش والشــيخان وتوابعها 
وعصمــت رجــب مســؤول الفــرع الخامــس للحــزب 
ــر عــام  ــر مدي ــد الب الدميقراطــي الكوردســتاين وخال
الشــؤون املســيحية يف أقليــم كوردســتان وعــدد مــن 
املســؤلن املحليــن وعــدد مــن العوائــل العائــده 

ــة. ــة للمنطق ــات الصحي ــم الخدم لتقدي
ســاالر  واالب  املطــران  ســياده  شــكر  كلمــة  ويف 
جميــع الذيــن ســاهموا بفتــح هــذا املركــز  وتقديــم 

ــة. ــذه املنطق ــاء ه ــادة احي ــات إلع خدم
و تــم تخصيــص مولــدة للكهربــاء مــن قبــل  املديرية 
العامــة لشــؤون املســيحين يف اقليــم كوردســتان 

وبالتنســيق مــع جهــه مانحــة لخدمــة املركــز.
وذكــر مراســلنا أن بعــض العوائــل يف تللســقف قــد 
ــل  ــث ام ــا لينبع ــة اليه ــودة التدريجي ــدأت  بالع ب
الحيــاة فيهــا مــن جديــد, وتزهــوا باهلهــا وابنائهــا, 
فقــد رشعــت عــدد مــن العوائــل ممــن اليوجــد رضر 

ــودة والســكن يف تللســقف. ــم بالع يف بيوته
وبلــغ مجمــوع العوائــل العائــدة لغايــة يــوم 7 اذار 

ــة 2017 , 185 عائل
ــا الفــرح  وتــم اللقــاء مــع العوائــل العائــدة ووجدن
والــرور باديــا عليهــم وهــم موجــودون يف قريتهــم 

وبيوتهــم.
ابلغــت  والكهربــاء  املــاء  توفــر  كيفيــة  وحــول 
العوائــل عــن وجــود تنكــر يــوزع املــاء مقابــل مبلــغ 
ــق  ــرة يف املناط ــة متوف ــة الكهربائي ــايل وان الطاق م
ــرر يف  ــر ان ال ــا, يذك ــرر الشــبكة فيه ــي مل تت الت

ــة. ــغ 90 باملئ ــاء يبل الكهرب
امــا العوائــل املتــررة منازلهــم فالجميــع يتواجدون 
كل يــوم يف تللســقف ويقومــون بتنظيــف مســاكنهم 
وتصليــح االرضار البســيطة وبانتظــار لجنــة االعــار 

للرابطــة الكلدانيــة لتقــوم باعــار االرضار الكبــرة.
ــا,  ــح ابوابه ــة بفت ــدأ عــدد مــن املحــالت التجاري وب
ــل  ــا مح ــل وايض ــدأ بالعم ــون ب ــرن الصم ــاك ف فهن

للقصابــة, وثــالث محــالت لبيــع الخضــار والفاكهــة, 
ومحــل لبيــع االلبــان, ومحــل لــالدوات الصحيــة 
ــا  ــال, وايض ــة للرج ــل حالق ــة, ومح ــدد اليدوي والع
الحائــط  واغلفــة  الثانويــة  للســقوف  محــل 

البالســتيكية.

وتللســقف واللقــاء بقيــادة الزيرفــاين وقــوات ســهل 
ــم داعــش يف  ــق جرائ ــوى الشــايل ورصــد وتوثي نين
املنطقــة وعــودة الحيــاة الطبيعيــة واالهــايل اىل 

ــقف.   ــدة تللس بل

ــا اعــداداً اخــرى مــن  ــح قريب ومــن املؤمــل ان يفتت
ــم اكــال اصــالح االرضار التــي  املحــالت بعــد ان يت

لحقــت فيهــا.
والجديــر بالذكــر ان وفــدا مــن منظمــة ســورايا 
ــا  ــدات باطناي ــارة اىل بل ــام بزي ــالم ق ــة واالع للثقاف

تللسقف، أول بلدة في سهل نينوى تعود الحياة اليها

الكلدانيـة  الثقافـة  جمعيـة  قاعـة  علـى 
فـي عنـكاوا أفتتـح مسـاء الخميـس 2 آذار 
للرسـم  االول  الشـخصي  المعـرض   2017
بالحـرق علـى الخشـب للفنـان »ممتـاز فرو« 
للثقافـة  برطلـي  منتـدى  برعايـة  المقـام 
جمعيـة  مـع  بالتعـاون  السـريانية  والفنـون 
حضـر  عنـكاوا.  فـي  الكلدانيـة  الثقافـة 
حفـل االفتتـاح اآلبـاء يعقـوب سـعدي وداود 
برطلـي  كنائـس  رعـاة  للـو  وبهنـام  دوشـا 
والنائـب رائـد اسـحق عضـو مجلـس النـواب 
العراقـي وداود بابـا عضـو مجلـس محافظـة 
قائممقـام قضـاء  ونيسـان كرومـي  نينـوى 
الحمدانية ورؤساء واعضاء مجالس عشائر 
سـريان برطلـي وأعيـان قـرة قـوش/ بغديـدا 
مسـؤولي  مـن  وعـدد  كرمليـس  وأعيـان 
الفعاليـات الثقافيـة والمدنيـة العاملـة فـي 
عنـكاوا وسـهل نينـوى فضـال عـن عـدد مـن 
الشـخصيات الثقافيـة واالدبيـة وجمهـور من 
بتغطيـة  وحظـي  والرسـم  الفـن  متذوقـي 
الفضائيـة  شـعبنا  قنـوات  مـن  اعالميـة 

ايضـا. والمحليـة 
»ممتـاز  الفنـان  تحـدث  المعـرض  وعـن 
فـرو« قائـال أن المعـرض هـو أول بدايـة لـي 
بالرغم من اني كنت امتلك موهبة الرسم 
والتعامل مع الخشب، ولكن هذه الموهبة 

انصقلـت وظهـرت خـالل سـنوات النـزوح بعـد 
مـا وجـدت ان لـي وقـت فـراغ كبيـر قاتـل 
يمكن ان اسـتغله في هذا الفن وبتشـجيع 
مـن االهـل واالصدقـاء واالقـارب اسـتمريت 
في العمل حتى انتجت هذه المجموعة من 
اللوحـات الفنيـة. بالرغـم مـن ان هـذا النـوع 
بااللـوان  الرسـم  عـن  يختلـف  الرسـم  مـن 

لرسـم اللوحـة.
الفنـان »ممتـاز  يقـول  ان  يريـد  مـاذا  وعـن 
الخيـم  سـكن  الـذي  المهجـر  فـرو«  نـوح 
والكرفانات حتى اسـتقر به االمر ليجلس 
ويرسـم ويبـدع فـي لوحاتـه هـذه؟ أجـاب اريـد 
ان اقول ومن وحي شعار المعرض ان ال زال 
فينـا قـوة مـا زالـت فينـا قـدرة علـى االنتـاج 

المائية  او الزيتية النه يحتاج الى الدقة ، 
فاللوحة ال تتحمل اي خطأ، الن الخطأ ال 
يمكن تصحيحه ولهذا فالعامل فيه يجب 
ان يحمـل موهبـة الرسـم والنحـت والخـط 
معـا، ومـا يميـز هـذا النـوع مـن الرسـم انـك 
تسـتخدم اللـون الواحـد الـذي تتحكـم فيه 
اللـون  هـذا  تدرجـات  اسـتخدام  خـالل  مـن 

واالبـداع كل فـي المجـال الـذي يهتـم بـه 
وان الحيـاة ال بـد مـن ان تسـتمر. وأضـاف 
كان هـذا اليـوم هـو اسـعد يـوم فـي حياتـي 
شـيء  اقـدم  ان  اسـتطعت  انـي  وجـدت  الن 
جعلـت مـن العالـم ان يتذوقـه وهـي فرحـة 
وظهر هذا جليا من اهتمامهم ومناقشـتهم 

لـي فـي اللوحـات.

افتتاح مركز يسوع نبع الحياه الصحي في بلدة تللسقف المحررة 
لمناسبة عيد المرأة 
العالمي اهداء الى كل 
امرأة عراقية جميلة 

الجميالت

 بجمالي تباهت الدنيا وشهدت لي 
باالجماع 

وبصبري قهرت األلم والحزن واألوجاع 
وبقلبي زرعت الحب لينتشر بين 

االصقاع 
وبعقلي نما األدب والعلم ليدحر 

الجهل والضياع 
زرعت وحصدت ودرست وعلمت،

.داويت وشافيت دافعت وبرأت
صنعت وشغلت، هندست وبنيت ربيت 

وكبرت...
غنيت واطربت، فرحت وابتسمت 

قاسيت وبكيت.....................
لكني بقيت جذر النخل الشامخ 
رغم تباين االوضاع بروحي يزهو 

العراق تحتضنه االضالع 
اعشق العراقي وشموخه الراقي 

يحميني بعباءته ليبعد عني الجور 
واالطماع فهل عرفتم من انا 
انا العربية، انا الكردية، انا 

التركمانية انا المسيحية، انا 
الصائبية، انا االيزيدية 

انا عقال الرأس، الحبيبة الغالية انا 
المرأة العراقية

هناء احمد الداغستاني

معرض الرسم بالحرق على الخشب للفنان »ممتاز نوح فرو« في عنكاوا 
بهنام شابا شمني/ سورايا


