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نوزاد بولص الحكيم

أعلنت سـفيرة النوايا الحسـنة لدى مكتب 
االمم المتحدة ناديا مراد، اليوم، أنها قدمت 
عـددا مـن المطالـب الـى دولـة الفاتيـكان 
علـى  االيزيدييـن  بإبـادة  االعتـراف  ابرزهـا 
أيدي عناصر تنظيم داعش، وكذلك انشاء 

مناطـق آمنـة لألقليـات فـي العـراق.
بطـش  مـن  نجـت  التـي  األيزيديـة  مـراد 

تللسـقف  إلـى  العائـدة  العوائـل  إلـى 
والنازحيـن اليهـا سـتقوم منظمـة لجنـة 
التنميـة  قسـم   IRCC الدوليـة  اإلنقـاذ 
االقتصادية بدعم النسـاء لتطوير وجود 
فتـح  خـال  مـن  المجتمـع  فـي  المـرأة 
دورات إدارة األعمـال )مشـاريع صغيـرة (.
قضـاء  قائممقاميـة  مـع  وبالتنسـيق   
بالتسـجيل  ترغـب  مـن  علـى  تلكيـف 
مكتـب  القائممقاميـة  مقـر  مراجعـة 

القـوش. 
الشروط المطلوبة 

- العمر بين 18-45 سنة
وتكتـب  تقـرأ   ( التعليـم  مسـتوى   -

 ) ا جيـد
- أن تكـون لديهـا فكـرة عـن السـوق 
والعمـل أو يكـون لديهـا خبـرة مسـبقة 
التزامـات  أي  أو  عمـل  لديهـا  ليـس   -

أخـرى 
-يبـدأ التسـجيل اعتبـارا مـن يـوم األحـد 
الموافق 2017/5/7 وينتهي يوم الخميس 

القـادم 11 //2017/5
            قائممقامية قضاء تلكيف

سـهل  بلـدات  تحريـر  بعـد 
الرغبـة  وتاكيـد  نينـوى، 
االبـاء  ارض  الـى  بالعـودة 
مرحلـة  وبعـد  واالجـداد، 
والخـراب  الدمـار  توثيـق 
مـن  بالبلـدة،  حـل  الـذي 
اعمـار  اعـادة  مكتـب  قبـل 
والرابطـة  كرمليـس 
الكلدانيـة، حيـث  تـم وضع 
خطـة اعـادة االعمـار لغـرض 
مباشـر  القريبـة،  العـودة 

مكتبنـا وخورنـة مـار ادي الرسـول بالخطـوات العمليـة والمعنويـة العـادة االعمـار كاألتـي:
1- 2017/4/23 االحتفال بقداس الهي في كنيسة مار كيوركيس التاريخية- كرمليس، 
يوم االحد الجديد بعد القيامة وعيد مار كيوركيس، واالعان عن بدء االعمار والصاة 
ألجل هذه النية. حضر القداس االلهي السفير الهولندي لدى العراق الذي تزامنت زيارته 
مـع المناسـبة، ووفـد مـن بعـض الزائريـن الراغبيـن فـي المسـاعدة. كمـا كانـت البلـدة قـد 
احتفلت بالسعانين، بتاريخ 9/ 4/ 2017، بتطواف مهيب مر في شوارعها التي خربتها ايادي 

داعش، وبقداس احتفالي على مذبح كنيسة مار ادي الرسول.
بأهلهـا،  البلـدة  اعمـار  اعـادة  الرسـول ومكتـب  ادي  مـار  2- 2017/4/29 اجتمعـت خورنـة 
لاتفاق على بعض االجراءات العملية وااللتزامات والتشجيع على العودة والدعوة للتعاون 

وتنظيـف البيـوت المشـمولة بالتنظيـف.
3- 2017/5/1 باشرت العوائل الراغبة بالعودة القريبة، بتنظيف بيوتها ورمي النفايات التي 

تركهـا داعـش ومـا دمـره، وذلـك لتكـون البيوت مهيئة للتصليح المرتقب.
4- باشر مكتب اعادة اعمار كرمليس بتهيئة االبار السطحية المحفورة سابقا من قبل 

الكنيسة، لتخدم متطلبات المرحلة الحالية.
5- كما باشرت مديرية الماء والمجاري بتصليح خط الماء الناقل الى كرمليس، حيث 

تعرض الى كسورات واضرار.
6- باشرت مديرية كهرباء الحمدانية بتصليح شبكة الكهرباء – الضغط الواطي من 

اجل تجهيز البلدة بالطاقة الكهربائية.
7- ستحتفل العوائل التي سجلت للعودة القريبة، مع احدى الجهات المانحة، برتبة صاة 

ومباركة اشجار الزيتون، التي ستوزع لتشتل كعامة السام وعودة الحياة.
8- اخيـرا: ندعـو الجميـع ضاميـن صوتنـا الـى نـداء غبطـة ابينـا البطريـرك مـار لويـس 
روفائيـل سـاكو، والرابطـة الكلدانيـة، بضـرورة مـد يـد العـون والتبـرع بمـا تجـود بـه يـد 
كل اخوتنـا فـي العالـم »عبـر البطريركيـة » مثمنيـن دعمهـم مهمـا كان حجمـه ونوعـه، 
مذكريـن بالمسـؤولية التاريخيـة التـي تقـع علـى الجميـع مـن اجـل اعـادة االعمـار. سـوف 
نعلـن قريبـا عـن اسـماء المتبرعيـن ورقـم الحسـاب الخـاص بمكتبنـا لمـن يرغـب بالتبـرع.

                                                     االب بولس ثابت حبيب يوسف
                                              مسؤول مكتب اعادة اعمار بلدة كرمليس

وصلـت  كانـت  االرهابـي،  داعـش  تنظيـم 
برفقـة فريـق منظمـة »يـزدا« فـي بريطانيـا 
االربعـاء  امـس  اول  الفاتيـكان  دولـة  الـى 
دولـة  فـي  بالمسـؤولين  اللقـاء  أجـل  مـن 
البابـا فرنسـيس  رأسـهم  وعلـى  الفاتيـكان 
وذلك لمناقشة قضية االقليات بشكل عام 

خـاص.  بشـكل  االيزيديـة  والقضيـة 

في تصريح له نشر في موقع البطريركية 
لويـس  مـار  البطريـرك  قـال   ، الكلدانيـة 
الكنيسـة  بطريـرك  الثانـي  سـاكو 

والعالـم  العـراق  فـي  الكلدانيـة 
نعيشـه،  الـذي  المعقـد  للواقـع  »قراءتـي 
ديـن،  رجـل  وبكونـي  للمسـتقبل  ورؤيتـي 
والممكـن  السـليم  السـبيل  أن  أجـد  أنـي 
إلـى  العـودة  هـو  للمسـيحيين،  حاليـا 
بلداتهـم وبيوتهـم ومسـكها، بعـد إعمارهـا 
التحتيـة  البنـى  حيـث  مـن  وتأهيلهـا 
وتوفيـر  والشـوارع،  والكهربـاء  كالمـاء 
ومطالبـة  والتربويـة..  الصحيـة  الخدمـات 
الدولـي  والمجتمـع  العراقيـة  الحكومـة 
وخصوصـا الواليـات المتحـدة األمريكيـة 
الدعـم  وتقديـم  خسـروه  عمـا  بتعويضهـم 
المـادي والمعنـوي لهـم، وإسـناد إدارة هـذه 
وإيجـاد  المحلييـن،  أبنائهـا  إلـى  البلـدات 
األوضـاع  لمراقبـة  محايديـن  مراقبيـن 
األمنيـة حتـى يشـعروا بعـد كل مـا عانـوه 
مواطنيهـم  مـع  متسـاوون  حقـا  انهـم 
اآلخريـن، وليسـوا »كفـارا« وال مواطنيـن 
من درجة ثانية. وبعد عودة االسـتقرار إلى 
بإحـداث  المطالبـة  يمكـن  البلـد،  ربـوع 
وللمكونـات  لهـم  جديـدة  إداريـة  وحـدات 

األخـرى.
 علـى المسـيحيين أن يكونـوا مسـيحيين 
بـكل معنـى الكلمـة خصوصـا فـي هـذه 
يكونـوا  إن  عليهـم  الحرجـة.  المرحلـة 
حكمـاء ويتحـدوا ويتماسـكوا ويبتعـدوا 

وذكـر بيـان صـادر عـن المنظمـة أنـه شـارك 
اللقـاء كل مـن سـفيرة بريطانيـا لـدى دولة 
الفاتيكان سالي اوكسفورد ووزير خارجية 
الفاتيكان باول كاركوها، مشيرا الى أنه 
تـم الحديـث عـن مجمـل القضايـا المتعلقـة 
بااليزيديـن واالقيليـات فـي العـراق كإنشـاء 
وايجـاد  دوليـة  أمنـة تحـت حمايـة  منطقـة 
االيزيديـات  المختطفـات  لتحريـر  سـبل 
وجلـب عناصـر تنظيـم داعـش الـى العدالـة 
االعتـراف  الفاتيـكان  دولـة  مـن  والطلـب 
وضـع  جانـب  الـى  االيزيديـة  باالبـادة 
المشـترك  والتعـاون  والنازحيـن  الاجئيـن 

بيـن ابنـاء االقليـات فـي العـراق .
ومـن جهتـه، أكـد البابـا فرانسـيس دعمـه 
لقضيـة االيزيديـن واالقليـات االخرى، كما 
أكـد وزيـر خارجيـة دولـة الفاتيـكان  بـاول 
كاركوهـا دعـم بلـده لايزيديـن واالقليـات 

االخـرى فـي شـتى المجـاالت .
هـذه  »خـال  انهـا  مـراد  قالـت  وبدورهـا، 
المسـاعدة  تقديـم  طلبـت  االجتماعـات 
لايزيدين الذين الزالوا قابعين في سـجون 
لاقليـات  الدعـم  وتقديـم  داعـش  تنظيـم 
المسـتضعفة ومناقشـة اقامـة مناطـق أمنـة 
لاقليـات فـي العـراق  وتسـليط الضـوء علـى 
راهـن االقليـات والتحديـات التـي تواجههـم 

والنازحيـن. الضحايـا  وخاصـة 
ولفتـت مـراد الـى حملتهـا الدوليـة لتقديـم 
مـن  العدالـة  الـى  داعـش  تنظيـم  عناصـر 
خال االمم المتحدة والمحكمة الجنائية 
الدوليـة واالخـذ بنظـر االعتبـار االقتراحـات 

المقدمـة مـن قبـل برلمانـات الـدول.

عـن الصراعـات السياسـية الدائـرة حولهـم 
ضـد  خنـدق  فـي  أنفسـهم  يضعـوا  ال  وأن 
تعجيزيـة.  مطالـب  يقدمـوا  او  آخريـن، 
عليهم ان يكونوا شجعان وان يبادروا مع 
مواطنيهـم لبنـاء دولـة حديثـة ديمقراطيـة 
مدنيـة، تحتـرم الدسـتور والقانون، وتضمن 
والعيـش  الكاملـة  المواطنـة  للجميـع 
علـى  ان  كمـا  ووئـام.  بسـام  الكريـم 
يعترفـوا  أن  أطيافهـم  بكافـة  المسـلمين 
التاريخـي  الوطنـي  المسـيحي  بالوجـود 

الطـرق. بـكل  يحمـوه  وأن  والحضـاري 
أملنـا ودعاؤنـا فـي مرحلـة مـا بعـد داعـش 
لكـي ال تحصـل صراعـات جديـدة ودمـاء 

ووالدة داعـش جديـد أكثـر شراسـة.«

إعالن من قائم 
مقامية قضاء 

تلكيف

بابا الفاتيكان يدعم قضية االيزيديين وإنشاء مناطق 
آمنة لألقليات في العراق

البطريرك ساكو ...مستقبل المسيحيين هو في العودة إلى بلداتهم 

البدء بإعمار بلدة كرمليس

سـورايا خاص
تعـرض المواطـن )س.ز.ف ( مـن أهالـي 
قبـل جماعـة  اعتـداء مـن  الـى  عنـكاوا 
وامـام  الماضيـة  الجمعـة  ليلـة  مسـلحة 
بيتـه فـي البلـدة وحصلـت مشـاجرة بيـن 
المواطـن   أثرهـا  علـى  وجـرح  الطرفيـن 
)س(مـن عنـكاوا كمـا جـرح أثنيـن مـن 
المعتديـن بجـروح خفيفـة وتم أعتقالهم 
وهـم  عنـكاوا  قبـل مركـز شـرطة  مـن 

.) )س.ب.ع، ح.د.س، ش.ق.م 
الخالـق  عبـد  الحقوقـي  اللـواء  وصـرح 
طلعـت عثمـان  مديـر شـرطة محافظـة 

قائـا: ل)سـورايا(   أربيـل 
المتهميـن  علـى  القبـض  القـاء  تـم 
علـى  باألعتـداء  قامـوا  الذيـن  الثاثـة 
عنـكاوا  بلـدة  فـي  المواطنيـن  أحـد 
المـادة  وفـق  عنـكاوا  شـرطة  قبـل  مـن 
قانـون  مـن   )31( الفقـرة   )405(
أثنـان  بالقتـل،  الشـروع  العقوبـات/ 
حمايـة  وتحـت  المستشـفى  فـي  منهمـا 
المحطـة  سـجن  فـي  والثالـث  الشـرطة 
الشـكوى  بموجـب  وسـيحاكمون 
المقدمـة مـن المعتـدي عليـه )س.ز.ف(
مـن  مجموعـة  أن  بالذكـر  والجديـر 
عنـكاوا  سـكنة  خـارج  مـن  السـكارى 
الـذي  الشـاب)س(  علـى  قامواباألعتـداء 
وهـو    /5/5 الجمعـة  امـس  يـوم  اصيـب 
الشـاب  قـام  و  نـاري  بطلـق  امـام منزلـه 
مـن   )2( فجـرح  نفسـه  عـن  بالدفـاع 
ادخـل  وقـد  بجـروح سـطحية  المعتديـن 

المستشـفى. الـى  المجروحـان 

اصابة أحد شباب عنكاوا  بطلق 
ناري أمام منزله
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تحـت شـعار ) كل الجهـود والطاقـات مـن 
 ) اإلنسـان  حقـوق  وتعزيـز  حمايـة  أجـل 
عقـد المنتـدى العراقـي لمنظمـات حقـوق 
األنسان مؤتمره الثاني للفترة )29 - 30 / 
نيسـان / 2017 ( فـي قاعـة فنـدق عنـكاوا 
بمحافظـة  عنـكاوا  مدينـة  فـي  بـاالس 
مـن  المنتـدى  أعضـاء  بمشـاركة  اربيـل، 
والسـويد  والمانيـا  وهولنـدا  امريـكا 
العراقيـة،  المحافظـات  ومـن  وبريطانيـا 
الناشـطين  مـن  عـدد  الـى  باإلضافـة 

االنسـان. حقـوق  عـن  المدافعيـن 
عـدد  بحضـور  اعمالـه  المؤتمـر  افتتـح 
مـن الضيـوف مـن اعضـاء برلمـان أقليـم 
كوردسـتان وممثلـي االحـزاب والمنظمات 
حـدادا   دقيقـة صمـت  بالوقـوف  المدنيـة، 
علـى ارواح شـهداء العـراق، شـهداء الحريـة 

االنسـان. وحقـوق  والكرامـة 
التحضيريـة  اللجنـة  رئيـس  القـى  ثـم   
زنكنـة  الخالـق  عبـد  السـيد  للمؤتمـر 
المنتـدى  فيهـا مسـيرة  اسـتعرض  كلمـة 
مناشـدا  االن،  ولغايـة  تأسيسـه  منـذ 
الجميـع الـى المزيـد مـن تكاتف الجهود 
مـن اجـل تحسـين حالـة حقـوق االنسـان .. 
كمـا اشـاد زنكنـة باالنتصـارات الباهـرة 
التـي تحققهـا القـوات المسـلحة العراقيـة 
االرهـاب،  علـى  الحـرب  فـي  الباسـلة 

وحرصهـا الشـديد علـى حمايـة المدنييـن.
القـاء  علـى  الضيـوف  تنـاوب  ذلـك  بعـد 

مـن:  كا  وهـم  كلماتهـم 
هـادي،  نـوزاد  السـيد  أربيـل  محافـظ   
لحقـوق  المسـتقلة  العليـا  والمفوضيـة 
االنسـان في العراق السـيد وسـام الربيعي، 
ورئيس الهيئة المسـتقلة لحقوق األنسـان 
ضيـاء  السـيد  العـراق  كوردسـتان  فـي 

 .. اإلنسـان(  حقـوق  لمنظمـات  العراقـي 
. المالـي  والتقريـر 

وفـي الجلسـة المسـائية عقـد المندوبـون 
اإلداريـة  الهيئـة  إلنتخـاب  إجتماعهـم 
السـري  باإلقتـراع  للمنتـدى  الجديـدة 
 )9( مـن  تشـكلت  والتـي  المباشـر، 
منظمـات هـي كالتالـي حسـب التسلسـل 

االصـوات: بأغلبيـة 
- الجمعيـة العراقيـة لحقـوق االنسـان فـي 

الواليـات المتحـدة االمريكيـة.
- منظمة حمورابي لحقوق االنسان.

الديانـات  اتبـاع  عـن  الدفـاع  هيئـة   -
العـراق. فـي  والمذاهـب 

- الجمعيـة العراقيـة لحقـوق االنسـان - 
بغـداد.

- منظمـة الدفـاع عـن حقـوق االنسـان - 
)اومـرك(. المانيـا 

- جمعية المواطنة لحقوق االنسان.
- جمعيـة الرافديـن لحقـوق االنسـان فـي 

العـراق.
- المرصـد السـومري لحقـوق االنسـان - 

هولنـدا.
- الجمعية العراقية للمتقاعدين.

 - االنسـان  حقـوق  عـن  الدفـاع  لجنـة   -
اسـتراليا.

 - االنسـان  لحقـوق  المدربيـن  رابطـة   -

العالمـي  السـلم  مجلـس  ومـن  بطـرس، 
السـيد محسـن شـريدة، وممثـل عـن بعثـة 

)يونامـي(. العـراق  فـي  المتحـدة  االمـم 
والتـي  المؤتمـر  رئاسـة  اختيـار  تـم  ثـم 
كاظـم  )الدكتـور  السـادة  مـن  تألفـت 
حبيـب واالسـتاذ حاتـم السـعدي واالسـتاذ 
العمـل  ورش  اعمـال  لتبـدأ  مـراد(  حميـد 
كا فـي مجـال اختصاصهـا قدمـت مـن 
اغناهـا  والتـي  المنظمـات  مندوبـي  قبـل 
والماحظـات  بالمداخـات  المشـاركون 
ورشـة  بـكل  صيغـت  التـي  والمقترحـات 

. الصلـة  ذات  توصيـات  شـكل  علـى 
وقـد ناقشـت ورش العمـل الملفـات االربعـة 

التالية:
- وضع حقوق االنسان في العراق.

فـي  والمهجريـن  النازحيـن  أوضـاع   -
لعـراق.  ا

- واقع المكونات )األقليات( العراقية.
لاجئيـن  األنسـان  حقـوق  أوضـاع   -  
دول  وموقـف  الخـارج  فـي  والمهاجريـن 
االتحـاد األوربـي مـن المهاجريـن وطالبـي 

. فيهـا  اللجـوء 
أمـا فـي الجلسـة الصباحيـة لليـوم الثانـي 
مـن المؤتمـر، فقـد عقـد مندوبـو الهيئـة 
قـراءة  فيهـا  تـم  والتـي  للمنتـدى  العامـة 
تقريـر ) سـبل تطويـر وتنشـيط منظمـات 
والخـارج(  الداخـل  فـي  اإلنسـان  حقـوق 
للمنتـدى  العمـل  آليـة  )الئحـة  وتقريـر   ..

العـراق.
 - جمعية راستي لحقوق االنسان.

وفي أول إجتماع للهيئة اإلدارية الجديدة 
عبـد  االسـتاذ  إنتخـاب  تـم  المنتخبـة 
للمنتـدى. عامـا  منسـقا  زنكنـة  الخالـق 
وكان المؤتمر قد تلقى عددا من برقيات 
ورسـائل الدعم والتأييد من قبل عدد من 
المنظمـات المدنيـة والشـخصيات أشـادوا 
العـام  المنتـدى علـى مـدار  فيهـا بنشـاط 
للمؤتمـر  القلبيـة  أمانيهـم  عـن  معربيـن 
بالنجـاح وللمنتـدى بالتقدم خدمة لحالة 

حقـوق اإلنسـان فـي العـراق .
المصـور  اقـام  المؤتمـر  هامـش  وعلـى 
معرضـه  الحمدانـي  ياسـر  الصحفـي 
المصـور الخـاص والـذي وثـق مـن خالـه 
بسـبب  النازحيـن  معانـاة  مـن  جانبـا 
االرهـاب والعاقـة الحميمـة بينهـم وبيـن 
القوات المسـلحة الباسـلة بشـتى صنوفها.
وقنـوات  اعاميـة  وسـائل  عـدة  وكانـت 
فضائيـة قـد غطـت اعمـال المؤتمـر والتـي 
الـذي  الجمعيـة  رئيـس  بالسـيد  التقـت 
عـن  اعاميـة  بعـدة تصريحـات  لهـا  ادلـى 

ونتائجـه. المؤتمـر  عمـل  سـير 
الجمعية العراقية لحقوق االنسان
في الواليات المتحدة االمريكية

2/أيار/2017

وليد متوكا - سورايا
على مدى يومي 1-2017/5/2 عقد في بلدة 
عنـكاوا المؤتمـر الثانـي لهيئـة الدفـاع عـن 
أتبـاع الديانـات والمذاهـب في العراق حضره 
جمـع كبيـر مـن الضيـوف والمندوبيـن مـن 
مختلـف أنحـاء العـراق، والسـيما مـن بنـات 
وأبنـاء الذيـن انتهكـت حرمـات مناطقهـم 
مـن جانـب قـوى الظـام واالسـتبداد والقهـر 
والنهـب  والسـلب  واالغتصـاب  والسـبي 
والقتـل، مـن إيزيدييـن ومسـيحيين وشـبك 
وزرادشـتيين  وبهائييـن  وكاكائييـن 
داعـش  عصابـات  أيـدي  علـى  وتركمـان، 
المحاضـرات  قاعـة  امتـألت  إذ  اإلرهابيـة، 
الكاثوليكيـة  الجامعـة  فـي  الكبيـرة 
وقاعـة مقهـى السـام فـي مدينـة تللسـقف 
المدمرة في سهل نينوى في اليومين األول 
أعضـاء  التوالي.كمـا شـارك  والثانـي علـى 
من األمانة العامة والهيئة العامة من بعض 

األوروبيـة.  الـدول 
افتتـح المؤتمـر بكلمـة االمانـة العام لهيئة 
الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب قدمها 
السـيد نهـاد القاضـي، االميـن العـام للهيئـة 

ورئيـس اللجنـة التحضيرية
و قدمـت البروفيسـورة أليسـا يـودن فوركـن، 
لعلمـاء  الدوليـة  للرابطـة  األولـى  النائبـة 
الجينوسـايد، والدكتـورة إيرينـا فكتوريـا، 
سـكرتيرة الرابطـة، تقريريـن مهميـن عـن 
الجرائـم  اعتبـار  وشـرط  وطبيعـة  مفهـوم 
المرتكبـة فـي العالـم ومنهـا العـراق جرائـم 

إبـادة جماعيـة ونقـا تجـارب الرابطـة بهـذا 
ثـم  أخـرى.  بلـدان  فـي  لمـا حصـل  الصـدد 
قدمـا العديـد مـن التوصيـات للعـراق لكـي 
لصالـح  المسـألة  هـذه  معالجـة  يسـتطيع 
المتضرريـن مـن الجينوسـايد فـي الموصـل 

نينـوى. وسـهل 
بعـد ذلـك قـدم أميـن عـام هيئـة الدفـاع عـن 
أتبـاع الديانـات المهنـدس االستشـاري نهـاد 

عـن  وشـاما  تفصيليـا  تقريـرا  القاضـي 
أوضـاع أتبـاع الديانـات والمذاهـب، والسـيما 
أتبـاع الديانـات التـي تعتبـر ضمـن مـا يطلـق 
عليـه بــ »األقليـات الدينيـة«، فـي مختلـف 
المجـاالت والمسـتويات، والعواقـب المرعبـة 
والمسـيحيين  باإليزيدييـن  لحقـت  التـي 
آالف  وسـقوط  والتركمـان  والشـبك 
الذيـن  واألطفـال  النسـاء  مـن  الضحايـا 

فـي سـوق  وبيعهـم  واغتصابهـم  تـم سـبيهم 
النخاسـة.

انتهت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الثاني 
لهيئـة الدفـاع عـن أتبـاع الديانـات والمذاهب 
في العراق بمدينة تللسقف في سهل نينوى 
بمحافظـة نينـوى بتاريـخ 2017/05/02، بعـد 
أن جـرى انتخـاب األمانـة العامـة الجديـدة 
مهماتهـا  السـابقة  العامـة  األمانـة  وتسـليم 

الثانـي  المؤتمـر  وفـي  الجديـدة.  للهيئـة 
للهيئة 

واجتمعت األمانة العامة الجديدة وانتخبت 
للفتـرة  عامـة  أمينـا  القاضـي  نهـاد  السـيد 
القادمـة بيـن مؤتمريـن، كمـا جرى االتفاق 
علـى اسـتكمال توزيـع العمـل بيـن أعضـاء 
األمانـة العامـة وتشـكيل اللجـان الضروريـة 

إلنجـاز مهمـات الهيئـة 

هيئة أتباع الديانات والمذاهب في العراق تعقد مؤتمرها الثاني في عنكاوا 

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق اإلنسان يعقد مؤتمره الثاني في عنكاوا
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4ـ مفـردة )السـريانية( كائنـة بوضـوح 
مفرَدتـي  مـن  أكثـر  ومسـموع  مرئـي 
هـذه  فـي  و)اآلثوريـة(  )الكلدانيـة( 
والعناويـن  والمسـّميات  المؤسسـات 
والفنـون  الثقافـة  مديريـة  والالفتـات: 
السـريان  األدبـاء  إتحـاد  ـ  السـريانية 
الثقافـة  ـ  السـرياني  العلمـي  ألمجمـع  ـ 
ـ  السـريانية  اآلداب  ـ  السـريانية 
السـرياني  اللسـان  ـ  السـرياني  الكاتـب 
النقـل  السـريان ـ حركـة  المترجمـون  ـ 
حركـة  ـ  السـريانية  إلـى  اليونانيـة  مـن 
العربيـة  إلـى  السـريانية  مـن  النقـل 
وباالعكـس ـ متحـف التـراث السـرياني 
فـي عنـكاوا، أربيـل. فلمـاذا ال ُيقتَصـر 
علـى )السـريانية( بباعـث مـن التوحيـد؟
5ـ غالبية النسـاطرة في األقطار العربية 
األصـل،  آرامّيـو  وتركيـا:  وإيـران 
ويصّح تسـميتهم سـريانيين، وبعد تحّول   
بعـض هـؤالء النسـاطرة) ذوي األصـل 
السـرياني(  اللسـان  وذوي  السـرياني 
إلـى الكثلكـة فـي القرن السـادس عشـر، 
ٌسـّموا )كلـدان( أو )كلدانييـن(، وقد علق 
فـي ذاكرتـي أّن  فـي عهـد أحـد أحبـار 
رومـا ـ بعـد تحـّول فئـة مـن النسـاطرة 
ـب أول أو ثاني  إلـى الكثلكـة، ِسـيَم وُنصِّ
) بطريـرك »علـى كرسـي بابـل علـى 
الكلـدان«(. ومنذئٍذ إنتشـرت تسـميات » 
الكلدانيـة،  الكنيسـة   ، الكلدانيـة  الطائفـة 
الخـط الكلدانـي، الِمّلـة الكلدانيـة، الِنحلـة 
المثقـف  الكلدانيـة،  الثقافـة  الكلدانيـة، 
التمييـز  مـن  بباعـث  الكلدانـي......« 
والفـارق ، فـي حيـن ان الخـط واللسـان 
والفنـون والثقافـة والتـرااث وحتى اللغة 
سـريانية  هـي  »السـورثية«   الدارجـة 
عالمًيـا  معـروف  وذلـك  األصـول، 
وترجمًيا وشـهرًة، إذ ال وجود لتسمية » 
الكلدانيـة« فـي هـذه المجـاالت  الثالثـة.
ص  الميّسـرة(  )الموسـوعة  فـي  6ـ  
عنـد   « : التعريـف  هـذا  ورد   ،1472
الكتـاب  فـي  باإلسـم  ُيشـار  الرومـان، 
بمفـردة  الكلدانييـن  إلـى  المقـّدس 
»اآلرامييـن« أيًضـا، وهـم الذيـن غزوا 
منطقـة الفـرات ودجلـة األوسـطين فـي 
القـرن 11 ق.م. وهـؤالء طبًعـا إختلطوا 
مـن  المنطقـة  شـعوب  مـع  وامتزجـوا 
والسـومريين  األكدييـن  وبقايـا  بابلييـن 
والفرثيين وغيرهم، أي لم يبقوا كلدانيين 
المنـاذرة  أن  المعـروف  ومـن  ِصرًفـا. 
فـي  المسـيحية  اعتنقـوا  الذيـن  العـرب، 

لألسـفل،  سـاجدة  وهـي  أخـرى،  مـرة 
أدخـل رأسـه مـن خـالل الشـقوق الضيقة 
للبحـث فـي مسـاحة صغيرة تحـت الجثة 

القرنيـن الخامـس والسـادس، كانوا على 
المذهـب النسـطوري، ومثلهم الغساسـنة 
المسـيحيون وبعضهـم يعاقبة سـريان في 
لبنـان  وكنعانيـو  السـورية،  الشـام  بـالد 
آراميـي  المسـيح  قبـل  كانـوا  وفلسـطين 
بعقـود صـاروا  المسـيح  اللسـان، وبعـد 

اللسـان. عربيـي  )سـريان(  سـوريين 
)مواطـن  الموسـوم  بحثـي  وفـي   
فـي  المنشـور  وممالكهـم(  األرامييـن 
 18 المجلـد  ـ  العلمـي  المجمـع  مجلـة 
لهيئـة اللغة السـريانية لعـام 2001ـ ص 
105، ورد مـا يأتـي ] أمـا الِكلديـون أو 
التـوراة،  فـي  أو«كاسـديم«  الكلدانيـون 
فهـم آراميـون، نزحـوا صـوَب جنوبـي 
العـراق مـن سـوريا بشـكل قبائـل نحـو 
الفـرات األوسـط واألسـفل.[ ومـن الذين 
باقـر  طـه  األسـاتذة  الـرأي  هـذا  أّيـدوا 
بهنسـي  وعفيـف  السـامرائي  وإبراهيـم 
 « كتابـه  إلـى  سوسة،إسـتناًدا  وأحمـد 
العـرب واليهـود فـي التاريخ« ص 91، 
وكذلـك ص 138 مـن كتـاب » الممالـك 
شـمعون.  صليبـا  للمطـران  األراميـة« 
بعـذ  )أآلراميـة(  مفـردة  أن  ومعلـوم 
القـرن األول الميـالدي دخلـت فـي دور 
التـواري تدريًجـا، وخلفتها )ألسـريانية(.
المعنـون )أدوار اآلداب  7ـ فـي مقالـي 
فـي  المنشـور  وأعالمهـا(،  السـريانية 
العـدد الثانـي مـن مجلـة )سـفروثا( ص 
الفقـرة  هـذه  وردت  لعـام2013،   223
هـذا  السـرياني،  األدب  مسـتقبل  عـن 
لـألدب  ُيكتـب  سـوف  فهـل   [ نّصهـا: 
جديـدان؟  وإشـراق  إزدهـار  السـرياني 
كل  ليـس  لكـن  ونتمّنـاه،  ذلـك  نرجـو 
فأحـوال  ُيدركـه.  المـرء  يتمنـى  مـا 
والِتقنيـة  الحضاريـة،  ـ  التمّدنيـة  العالـم 
وإذابـة  السـرعة  عليهـا  تغلـب  التـي 
الثقافـات القوميـة الصغيـرة أو الضّيقـة 
الزاحـف  الَعولمـة  تيـار  وحيـال   ،
وغلبـة  بالتناحـر،  المقـرون  المفتـرس 
الحيـة  اللعـات  علـى  اإلنكليزيـة  اللغـة 
األخـرى التـي أقّل منها شـيوًعا، كل هذه 
العوامـل تعرقـل أوتؤّخـر عـودة الحيـاة 
فـي  واإلشـراق  اإلزدهـار  درجـة  إلـى 
اآلداب السـريانية ـ فكـًرا وفنوًنـا أدبيـة 
ـ فـي تقديـري.[ وفـي هـذا الصـدد يقـول 
األسـتاذ بطـرس نباتـي : » ومـن ضمـن 
اللغـات واللهجـات المهـددة باإلنقـراض 
لغتنـا السـريانية، برغم عّدهـا واحدة من 
مئـة لغـة حية، ألني اعتبر عدم اإلشـارة 

الهامـدة، وفجـأة صـرخ طفـل !!
طفـل..  )هنـاك  اإلنقـاذ  رجـال  فصـاح 

.. طفـل(  هنـاك 

إليهـا بأنهـا مهددة باإلنقـراض  يعود إلى 
ثالثـة أسـباب أولها وجود عدة دراسـات 
تفيـد أنـه قـد انقرضـت فعـاًل  كمـا ورد 
ذكرهـا فـي معـرض مالحظـات حـول  
أألكديـة،  انقرضـت:  التـي  اللغـات 
السـنة  اآلشـورية....مع  اآلراميـة، 
مـن  أنظـر ص 57  للميـالد.«  األولـى 
عـدد24  السـرياني(  )ألكاتـب  مجلـة 

.2017 نيسـان 
   مـع العلـم أن معظـم نتاجـات الشـعب 
المسـيحي فـي األقطـار العربيـة، علىى 
صحفهـم  فـي  حالًيـا،  ِنَحلهـم  اختـالف 
فـي  بسـيط  كمثـال  فقـط  ـ  ومجالتهـم 
أعـوام،  ومنـذ  الصـدور  قيـد  ـ  العـراق 
اللغـة  ألنهـا  العربيـة،  باللغـة  تصـدر 
األكثـر شـيوًعا وتـداواًل لدى القـّراء بين 
هـذه ألِنَحـل التي أكثـر قّرائها ال يعرفون 
السـريانية نطًقـا وقـراءًة وكتابـًة، ومـن 
بيـن  المسـيحي،  ألفكـر  المجـالت:  هـذه 
النهريـن، نجم المشـرق، األفـق، المثقف 
تحـوي  األخيـرة  والثـالث  ـ  الكلدانـي 

السـريانية. باللغـة  مـواد  بعـض 
أن  مخلًصـا  أوّد  مهمـة،  ناحيـة  ـ   8
اسـترعي األبصـار واألفـكار إليهـا، هي 
أن تكـون نتاجـات الكتابـات والمؤلفـات 
ومعرفـي  ثقافـي  طابـع  ذات  السـريانية 
ِصرف، وذات سـمة حضارية وإنسـانية 
خالصـة، وإبداعيـة المنحى والمواضيع، 
خاليـة مـن البـوح والنـزوع والتطّلع إلى 
فاألحـزاب  أحـزاب،  أو  حـزب  إنشـاء 
عموًمـا، وباألخـص فـي بلدنـا واألقطار 
المشـاكل  غيـر  توّلـد  ال  العربيـة، 
والخصومـات والتهافـت على الكراسـي 
والزعامـات ـ ِعلـة العلل ـ ثـم اإلحتراب 
وردود الفعـل والنـدم الـذي لـن ٌيجـدي. 
هـذا  فـي   ، المسـيحيين  صالـح  مـن  إذ 
ديـن قلًبا وقالًبا،  الوطـن، أن يكونـوا مَوحَّ
وليسـوا طوائـَف أو ِنَحاًل، بـل أن يكونوا 
ـــ كمـا أوصـى السـيد المسـيح ـ »كونوا 
القطـر أن يكونـوا  واحـًدا«، وفـي هـذا 
ومسـيحيي  فقـط  مخلصيـن  مواطنيـن 
أّي  ضمنهـم  يقاومـوا  وأن  اإليمـان، 
نـزوع أو تطّلـع إلـى قيـام كيـان قومـي 
أو  وصيغـة  ذريعـة  بـأّي  للمسـيحيين 
والحكمـاء  العقـالء  علـى  ُمسـّمىى. 
هيـن بينهـم وفينـا ، في  والربابنـة والموجِّ
هـذا الوطـن، أن يدركـوا مغـزى وأبعـاد 

نصيحتـي.
 واهلل من وراء القصد.

 حينهـا عمـل الفريـق بأكمله معـا، بعناية 
حـول  الدمـار  مـن  أكـوام  أزالـوا  حتـى 
المـرأة الميتـة، كان هنـاك صبي عمره 3 
أشـهر قليلـة ملفوفا في بطانيـة تحت جثة 
والدتـه، فمـن الواضـح أن المـرأة قامـت 
بالتضحيـة مـن أجـل إنقـاذ ابنهـا، عندمـا 
بـدأ بيتها بالسـقوط، جعلت جسـدها سـقفًا 
لحمايـة ابنهـا وظلـت معـه حتـى ماتـت، 
كان الصبـي الصغيـر ال يـزال نائمـا ، 
عندمـا وصـل قائـد الفريـق وحملـه جـاء 
طبيب بسـرعة لفحـص الصبي الصغير، 
بعـد أن فتـح الغطـاء، ورأى ان هاتـف 
محمـول داخـل البطانيـة كان هنـاك نص 
الرسـالة التـي تظهر على الشاشـة، تقول 
: ) إذا كنـت تسـتطيع البقـاء علـى قيـد 
الحيـاة، يجـب أن تتذكـر أننـي أحبـك ( 
حينهـا بكـى أعضـاء فريـق اإلنقـاذ عنـد 

قـراءة الرسـالة.. 
 هـذا هـو حـب األم لطفلهـا، فعن أي حب 

بعـد هذه التضحيـة تتحدثون !!..

1ـ توحيـد الخـط السـرياني بشـكل يحمل 
الشـرقي  للخطيـن  الحاليـة  الِسـمات 
تشـكيل  عالمـات  وإيجـاد  واالغربـي، 
موّحدة لتسـتبدل عالمات التنقيط الكثيرة 
الحـروف،  وأعلـى  أسـفل  علـى  حالًيـا 
القصـوى؛  الضـرورة  حـاالت  فـي  إال 
وأذكـر جيـًدا أنـه قـد جـرت محاولـة في 
هـذا المنحـى قبـل زهـاء ثالثة عقـود، إذ 
ظهـرت للوجـود حـروف موّحـدة أمـًدا 
قصيـًرا، ثـم اختفـت. وفـي هـذا الصـدد 
المطـران يعقـوب مّنـا،  أفيـد أن معجـم 
قـد  عـام1975  بيـروت  فـي  المطبـوع 
اسـتعمل الحـروف الموّحدة التي أسـلفُت 
ذكرهـا، كمـا أن مـن مأثـورات الراحـل 
كـّراس  المخطوطـة:  هوزايـا  يونـان 
أنظـر ص   ( الموّحـد  السـرياني  الخـط 
96 مـن مجلـة )ألكاتب السـرياني(  ذات 

األول2016. كانـون  23عـدد  الرقـم 
التسـاؤالت  بعـض  علـى  وتعليًقـا  ـ   2
»اآلرامّيـة«،  إنتحـال  أو  تبّنـي  بشـأن 
خليفتهـاـ  ـ  السـريانية  ازدهـار  بعـد 
وترجمـًة،  وتأليًفـا  وعالمًيـا  حضارًيـا 
حتـى إن أّمهـات المكتبـات الغربية تحفل 
أرى  والجليلـة،  الكثيـرة  بمخطوطاتهـا 
عـودة  المفيـد  وال  المعقـول  غيـر  مـن 
القهقـرى إلـى هـذا التبّنـي او اإلنتحـال.
3 ـ أما اللهجة الدارجة  )ألسورث(، فال 
أنصـح تبّنيها للتأليف والنشـر واإلعالم، 
خصوًصـا وأنـه توجـد أكثـر مـن لهجـة 
واحـدة سـورثية. وحّبـذا إجـراء مسـاٍع 
دارجـة  مفـردات  آلسـتبدال  توجيهيـة 
)سـورثية( بمعادلهـا السـرياني الفصيح.

بعـد انتهـاء تحريـر أحـد أحيـاء المدينـة 
وصـل رجـال اإلنقـاذ إلنقـاد منـزل امرأة 
الميـت مـن خـالل  شـابة، رأوا جسـدها 
كان  جسـمها  وضـع  ولكـن  الشـقوق، 
غريبـًا، فهي راكعة علـى ركبتيها وكأنها 
يميـل  كان  فجسـدها  يسـجد،  شـخص 
إلـى األمـام، وقـد انهـار المنـزل عليهـا 
وسـحق ظهرهـا ورأسـها، ومـع وجـود 
صعوبـات وضـع قائـد الفريـق المنقذ يده 
عبـر فجـوة ضيقـة فـي الجـدار للوصول 
لجسـم المـرأة، كان يأمـل أن هـذه المـرأة 
قـد تكـون ال تـزال علـى قيد الحيـاة، ومع 
قـد  أنهـا  البـارد  جسـمها  أوضـح  ذلـك، 
ماتـت بال شـك غادر أعضـاء الفريق هذا 
المنـزل وكانـوا فـي طريقهـم للبحـث فـي 
منـزل آخـر مجـاور، ولسـبب مـا أحـس 
قائـد الفريـق بضـرورة ملحة للعـودة إلى 
الميتـة،  المـرأة  المنهـار، حيـث  المنـزل 

مالحظات وآراء بخصوص أنشطة ثقافية وفنية سريانية لعام 2017
اراء

 االحتفـال الـذي شـهدته اكبـر بلداتنـا 
فـي سـهل نينـوى بافتتـاح نصـب الصليـب 
كان  البلـدة  مدخـل  فـي  المقـدس 
لارهـاب  وتحديـا  العـودة  بفرحـة  إشـارة 
ونجاحـا للحـق علـى الباطـل، اليـوم فـي 
فـي  وبعـده  تلكيـف  فـي  وغـدا  بغديـدا 
ونحـن  الينـا  عـادت  التـي  بلداتنـا  بقيـة 
العمـران  ونعلـي  لنبنيهـا  إليهـا  عائـدون 
لحيـاة  جديـدة  صفحـة  ولنفتـح  فيهـا 
ملؤهـا األمـل والعمـل وسـتعود مدارسـنا 
لتفتـح أبوابهـا لينهـل أوالدنـا مـن العلـم 
والمعرفـة وليكونـوا قـادة المسـتقبل فـي 
العـراق والعالـم وهـذا أمـر ليس بغريب أو 
جديـد علينـا فنحـن مـن اختـرع الحـروف 
الحضـارة  العالـم  وعلـم  البنيـان  وشـيد 
والعلوم ، سنضرب بالفؤوس بقوة لنحرث 
األرض التـي اشـتاقت لسـواعد فاحينـا 
خيـرا  التربـة  وسـتتفجر  المخلصيـن 
وفيـرا وسـننعم بالبـركات الحـال التـي 
رويناهـا بعـرق جباهنـا ودمـوع الثكالـى 
وحشـية  بسـبب  أحبتهـن  فقـدن  ممـن 
الدولـة  )تنظيـم  الشـيطاني  التنظيـم 
لتمـأل  الخطـى  سـتعود  االسـامية(، 
بصيحـات  ضجيجـا  وأزقتنـا  شـوارعنا 
الصـدور  الصـدور  وسـتحتضن  الترحيـب 
بمحبـة هـي عنواننـا نحـن أبنـاء الرجـاء، 
هـذه  الغامـرة  الفرحـة  تباشـير  ومـع 
والشـعبي  الرسـمي  للحضـور  سـيكون 
حضـور يؤكـد فينـا نجاحنـا واجتيازنـا 
النجـاح  بتحقيـق  الصعـب  االمتحـان 
للمسـؤولين  فابـد  هنـا  مـن  الباهـر، 
االحـزاب  وممثلـي  درجاتـه  وبمختلـف 
الوطنيـة وتنظيماتنـا الجماهيريـة بزيارة 
االعمـار  فيهـا  يجـري  التـي  مناطقنـا 
داللـة  رمـزي  بشـكل  ولـو  والمسـاهمة 
والتشـجيع،  والتاحـم  التواصـل  علـى 
االجنبيـة  المنظمـات  مـن  أولـى  فنحـن 
أهلنـا  مـع  تواصلنـا  باثبـات  العالميـة 
علـى  كمـا  فقـط  بالقـول  ال  بالفعـل 
توثيـق  واجـب  االعاميـة  المؤسسـات 
مراحـل العمـل ومتابعـة مجريات العمران 
لهـا  واجتيازنـا  المريـرة  تجربتنـا  ونقـل 
الكـون  ليعـرف  المعمـورة  أنحـاء  لـكل 
بأسـره بأننـا شـعب اليعـرف ال توجـد فـي 
والمجـال  )مسـتحيل(  مفـردة  قاموسـه 
لنـا  ماجـرى  أبنائـه،  بيـن  لانكسـار 
كل  فـي  وكنـا  إطـاق  بجديـد  ليـس 
الحيـاة  وتعـود  الحيـاة  إلـى  نعـود  مـرة 
إلينـا أبهـى وأجمـل ، صحيـح أننا خسـرنا 
أبنائنـا فـي رحلـة الهجـرة  الكثيـر مـن 
لكننا نأمل أن تعود أسراب الحمام إلى 
أعشاشـها ونتمنـى أن تعـود قوافـل أهلنـا 
مـن دول االغتـراب لتكـون إضافـة نوعية 
وعدديـة فـي إعمـار مـا دمـره الظاميـون 
وليكونـوا عونـا لشـعبنا كل فـي مجـال 
عمله وتخصصه ، بلداتنا تناديكم أيها 
التـي  الديـار  إلـى  للعـودة  البـررة  األبنـاء 
أنتـم  اشـتقتم  كمـا  اليكـم  اشـتاقت 
أيضـا إليهـا، هنيئـا لشـعبنا هـذه العـودة 
مـن  لـكل  وتحيـة  المباركـة  الميمونـة 
قـدم وسـيقدم أي عـون مهمـا كان نوعـه 
عنـوان  إلـى  االشـارة  مـن  البـد  وهنـا   ،
توجوهـا  التـي  بغديـدا  أبنـاء  احتفاليـة 
برقصـة شـعبية حمـل قائدهـا بيـده رمـزا 
أال  االحتفاليـة  لجوهـر  وواضحـا  مهمـا 
أو  الكريـك  أو  )الكـرك   آلـة  وهـو 
السـبحة  مـن  بـدال  التربـة(  عـزق  آلـة 
األشـياء  مـن  غيرهـا  أو  الكفيـة  أو 
هـو  الفعاليـة  هـذه  قـاد  مـن  أن  واألهـم 
كاهـن داللـة علـى مباركـة الكنيسـة 
ومسـاهمتها األكيـدة فـي حملـة االعمـار 
والبنـاء، فلـكل مقـام مقـال ولكل زمان 

ورجـال. دولـة 

حلم األمس.. 
حقيقة اليوم 

يعقوب أفرام منصور

قصة حدثت في الموصل إم الربيعين
ماجد عزيزه - كندا

  تعقيًبـا علـى مـا دار مـن مناقشـات، 
وُألقيـت مـن طروحـات فـي 13 شـباط 
التـراث  متحـف  قاعـة  قـي   2017
السـرياني فـي عنـكاوا، ُأبـدي مـا يأتـي 

:ـ وآراء  مالحظـات  مـن 
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ˇ

ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:اُوَشعًنا َعَمن سٌوًرًيا
دًلا دًاِعش، َشيًنا 
ˇَوشًلًما !

 

ˇَؤًلاخ  َسرجٌيس : َبٌكٍديٍدا/ َدشًةا دنٌينٍوا

ˇ

ٌوةًٌانٌيسًن دًلا َارًعا ٍلاًلا اٌيٌة  

 نٌيسًن دًلا َاٌةرًا ًلا ٍكا ًفِيشَلن ًاٌةًرنٌوةًٌا

يٌوةًٌا نٌيسًن دًلا َاكٌيةٌو َليةَلن مدٌيًن  

 ونٌيسًن دًلا قَيمًةا َليةَلن َىيًمنٌوةًٌا 

 نٌيسًن دًلا َاكٌيةٌو َليةَلن ِفؤُخٌوةًٌا

ونٌيسًن دًلا ِشًما خمٌيدًٌا َليةَلن َيدعٌوةًٌا 
 ودًلا نٌيسًن ٍلاَبن ددَزرَعُخ َخقٌوةًٌا

ةًٌا وَىر ًىَدٌك َىل ًلا ًكِيَبن ددَشقَلُخ ِزدقٌو 
 عَرقَةن ِمن َارًعا دنٌينٍوا ٌيًلُى بَىيًمنٌوةًٌا

ٍلاًلا ِمن رىٌيٌبٌوةًٌا دًداعٌيشٌوةًٌا وًما دُخزٌيَلن 
 ِمن َيقٌدٌوًنا بَنثشٌوةًٌا

 ٌيًلُى َيقٌدٌوةًٌا بعٌومًقا دَارًعا  بَقشيٌوةًٌا

اُو سيًًٌسيٍٍْا داٌومةٌَن بدَامِرن خَبقٌوةًٌا   

ًلا ٍىوَفركيًٌا دَدشًةا ٌيًلُى سنٌيقٌوةًٌا ِاًلا 
 ًارَعن وِلًشَنن دًلا ًفِيش بنٌوٌكًريٌوةًٌا

وٍبيٌة نٌيًسنٍٍْا دًلا ّازًلِىن َلسفٌيقٌوةًٌا أٍةٍلى 
 نٌيسًن وأزٍلى نٌيسًن وًاُخيٌن بةًٌوةًٌٌبٌوةًٌا

ر َشمىٌوةًٌا نٌيسًن .وَىر كيًٌٌك َكرَقُخ ًبَة
ـًّدةًٌا ًلاٌيٍلى برًقدًٌا وَبزمٌيرٌوةًٌا  ُخـ

ِاًلا بشَقلًةا ِزدَقيٍْن ونٌيُخٌوةًٌا وَىل ايٌَِمن  
 ًفيَشُخ بًاٍدا َسىدٌوةًٌا

ًلا ىَبلًةا دٍخارٌوةًٌا وًلا أًنشٌوةًٌا 
 واٌيٌةٌوةًٌا اٌيَمن بد ًاٍةا نٌيسًن بَشرٌيرٌوةًٌا

ـًِلؤَلن وشًِمطَلن ِمن َقيدًا دنٌيرٌوًةا   دخُمـ

 َلا فٌيشٍلى بنٌيسًن جًوًنا َشعٌوةًٌا

وًلا مسُوًقا وًلا رٌيًخا ِاًلا دًجلٌوةًٌا وًلا 
 يًوًما دُخـٌَدبَشًبا دَخدٌوةًٌا وًزٌكٌوةًٌا 

وًلا يًوًما دعرٌوٌبًةا دَخًشا دَؤًلبٌوةًٌا َايًكا 
لٌوُخ ًيا نٌيسًن دَجّنَبرٌوةًٌا فٌيش  

.وَشّنةٌوٌك كمَشرًيا جبًٌوٌك بزٌوًيخٌوةًٌا واٌيَمن  
 َممططَلن َىل لنٌينٍوا بًرمٌوةًٌا

ددمُولَفُخ بةِرعَسر يًوًٍْمةًٌا َشينٌوةًٌا  
ـًيٌوةًٌا  وددَميدٌَِعُخ َدًداِعش َاُخيٌن ًىوًننٍٍْا خُب

ا ِاًلا مبٌيٌةوةًٌا بًسا وَاُخةٌون ًلا ىًوًننٍْ 
 َبًسا ًيا نٌيسًن َدمٌكٌوةًٌا دَسٌكلٌوةًٌا

رعُوش مَقّدمٌي دًلا أزًًلا ِمَنن سٌورًييٌوةًٌا  
 َكوٌي ًكَسن ملٌيًلا ٍخيٍلا َمرٌيرٌوةًٌا

وطِمشَلن َىل نٌٍْةًيَةن بًطلُومٌوةًٌا   
ـًًشا بَعسقٌوةًٌا  وٍماَزلًةا دنٌيسًن برُخ

 وَدشًةا دنٌينٍوا ٌيًلُى كَنطرًا َبلىٌيقٌوةًٌا

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌك 
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ٍلى مشٌونًيا  ًبؤُوًيـا َومَبخًنًنـا عٌيرًًقًيـا    فٌيش
ــا  ــٌوًرًيا مًنًخـ ــا  سـ ــ   مَبخًنًنـ ــوقٌي يًوِسـ ) َشـ
وِكـم   ا مَشًيًنيٍٍْا وَخيٍٍْا َدلًعًلم،َبىَنم( َلٌجنٌونٍْ

دَعملٌيةًٌا ًعؤُوًبيـًةا   ًشِقلٍلى مًوًةا بِعلةًٌا
،  5102/ًاَدر/52دَشـبةًٌا  يـُو    دَفَقذًيةًٌاجبًو 

ˇنيسن     اربعبشبا
 

ــ  ــدًا دمًــ ــن ًموًلــ ــاِمــ  (  0522( ةًٌا د) َبِرطٍلــ
ــا   ــةًٌا دَعنًكبًٌ ــًةا   َوشــِكنٍلى مبً ــَةر َمرَخق بً

ا دنٌينٍوا وٌيّىوًا َملًفًنـا  لٌيؤٌوةًٌا  ِمن َدشًةبَا
ــًةا    ــا بكُوًلنٌيــ ــا دَنثشًــ ــُوًاا ديٌولًفنًــ َدملــ

.نًيخًــا لًعًلــم َىٌبٍلــى   َةربٌيــةًٌا دَخمــًدنيًٌا  
ــا ّ ًنَشــــي ٍْ     ــرًا وخٌوًننًــ ــا  ، وَؤبــ ًمريًــ

َادَنخ عًلوه. نٌوىرٌوٌكو. ˇ

 

نمِي ˇ

اًلكًم ˇ

ˇدًارٍبيل

  

  ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سٌوذًٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
وعَمرًةا وُخَرٌبًةا 

 دًداِعش

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

)) ِان ًلا كًبٍنا ًمرًيا ًمةً ا  َبَطلًةا ٌيًلُى  حىًوا 
ˇدَبنًٍيْا ((

مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا دعَمرًةا دًمــْة ًوةً ا دسوًذٍيا 
دَدشًةا دنٌينٍوا ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا 

مًبةً ا دَبك ٍديٍدا بيُوم  َومشٌوٍريلّىُونددنٌينٍوا 
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًةا 2102/ايًٌر/ 2ةًلة بَشًبا  ( 

sos     حُورح وبٍرًشنٌووةً ا َابًٌىٍْا مَيقٍذا (
َجخُوًلا، ًيوًنن َخنٌو( ومِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون 
مبٌوِقرلٌي بٌوًقًرا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 
)سٌوًرًيا(ِان بَاة ًرا َاو جَبلٌوةً ا، اٌيٍلى َبقُوٍرا كل 
َيوًما  وكل ًشعةً ا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ 

ّعُخ ... َفلَطُخ ًلا ًلا كٌيَدّعُخ ... أًزَلن ًلا كٌيَد
كٌيَدّعُخ .واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن 
ِمن ) ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــْة ًوَةن وًاكً ا 
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 
دَعرَةن دًلا )ًداِعش(! وعَمرًةا وِبًنًيا دًلا ًداِعش! 

ًزوًدا ِمن َةرٍةين ِشنٍْا وًلا نٌوك ًرًيا  وًانٌي ِبش 
مَلرًخقًةا َالٌيؤًةا ِمن ًمــْة ًوَةن وقٌوذَيني وَاة َرن 
َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن 
ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا ِاسًلمًيًةا )ًداِعش( ونَفلًةا 
دَدشًةا دنٌينٍوا، ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر 

ّد َخًشا َرًبا وَممرًعًنا بدَةك َرخ ًادًٌا ًىَدك  خَب
َيوًما َمرٌيًرا وَشّنًةا دةًلة  َلكمٌيرٌوةً ا دنِفًلُى 
بٍرًشا دأًنشٍْا َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون 
بًةوًةٌبوةً ا َربةً ا بًىو َيوًما أكُوًما َسَبب 
ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، وَقّدمٌي ًىًنا ِخزًوا وَمزدًعًنا 

ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن  ِاًلا َىر َاُخيٌن
ًولٌيةً ا بشًرًيا ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاة َرن ًاوٍكية  ِمن 
ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا 

ًوٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  دَمردٌوةً ا،
وَةمًخلًيَةْيه َوشٌبٌيَلْيه ومٌوشَكخًةا واٌيةٌوةً ا 

ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل َخّد 
َدةرٌيؤٌوةً ا وًاويٌوةً ا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةً ا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنة  سٌوًذيٍْا 
ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا 

ِشًما دًةودٌيةً ا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةً ا ب
وعٌوة ًرا، ِاًلا اٌية  أخًيْنًوةً ا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةً ًنٍيا َبيًنة ّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةً ا اٌيًنا 
َسجيًٌْاةً ا وَةشعيٌْةً ًنًيةً ا،دًلا َشٌبقٌي َفة ًنا َشٌبًطًيا 

ا ددًرٍعا َاة ًرن سٌوًرًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًى
)ٍبية َنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا مًلة ًوَةْيه 
ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما دُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... 
ˇوفٌوشٌون بَشيًنا.

 

 
 

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

ˇسورييا

دبشباخ ˇ

ˇاير

 

( لشٌوة َاســـــــًةا   001بفٌورًســـــــا دك ـــــــرًا ) 
دِحليُونــٌوةً ا كٌورِدســًةًنيًةا  ونٌوًفًقــا ســَفر  
ــًةن (    ــم ) كٌورِدس ــا بِش ــّدًمًيا  قٌوردًٌيً ــا َق َزٌبنً
ــٍذا   ــرة ًا  دَجليٌوًنـــــ ــٌوِةنًُى َةخَبـــــ مطـــــ

دٍفيشـَمرًجا  دكٌورِدسًةن ويُودًًٌعا دَوزٌيـرٌوة ًا  
/ بَيرًخا دنٌيسًن دفٌيةٍلا 21يُوم دَخِمشبَشًبا 

ميقرةا دسيعةا دسيوموٌةا دسفر زٌبنا د) سوريا ( بيوم 
ˇدجليونوٌةا كوردسةنيةا

 

جبًــــو ًاًوًنـــــا د )شــــًلًما ( مًبـــــة ًا     2102/ 
ــدٌيرًا    ــن َك ــا ِم ــا ٌــٌوَررًةا ،ِمنًينً دةاًلزقٌيف ً
دسَفر َزٌبًنا ) سٌوًرًيا ( مُطل خدًٌا مطٌيَمنًةا 
لًدوًريــــه ًاَننًقيًــــا َوفعٌيًلــــا  لِةِ شــــًةا 

دخــٌوًررًا  دِفنًيــــْة ًا دَدشــًةا دفًلشًــا وقرًبًٌــا 
ــَمرًجا    ــٍوا وســَندًةا دخفٌيطــٌوة ًا دٍفيش دنٌين
جبًو َميـًدن دقرًبًٌـا ، َومطـٌوٌيٌبٍلى  دزٌوًيًخـا     

)  اللـوا(( دمَيَقرٌوة ًا  نٌوَىدرًا َعسَكًرًيا  )
ــب (      ــة رَح ــرًا ) ِعؤَم ــرٌي (ومَيق ــر زٌيبً بًَبك
ِمشــــَةاًلًنا  دِفرعًــــا دَارَبعَســــر  دَجبًــــا 

ــرً) ًاًزد  د ــًةًنًيا ومَيقـ ــا  كٌورِدسـ ٌيمٌوقًرًطًيـ
َخَمــا( ِمشــًةاًلًنا دَةخَبــرًةا  دِجليُونًــٍذا    

) َىلكــُوة ِخكَمــة   العميــد(وَرب َخيًلــا ) 
(مَدبًرًنا ديٌودًًٌعا  دَوزيقرٌوة ًا دِفيشَمرًجا 
ومَيقرًا ) رُوميُو َىًجرٌي ( ٍرش دَجًبا  دٍبيـة   

ًدمٍْا دَموةبًٌا َنىٍذين دٌيمُوقًرًطًيا وٍرش وَى
درٌوسًةًقا  دَةلٍكاٍفا ، شـٌبُو  ِمـن َفـذؤُوٍفا    
َاَكدٌيميًٌيٍْا وَامًنيٍْا  وِكنًشا َرًبا ِمن بَنْي َعَمن 
ــٌي    ــا ، وًانــ ــا زقٌيًفــ ــة ًا دِةًلــ ــٌوًرًيا مبًــ ســ
ˇِجليُوًنٍذا اٌيًنا : 

 /يُوًدًعًيا / َنوًزد ًفولُوس َخكٌيم  -0
 ٍرش ًسيُومٌوة ًا 

 /َبىَنم َعَطالًلى يُودًًٌعًيا / د.  -2
 ًنَطر أًرزًا 

 /يُودًًٌعًيا / َولٌيد َيلدًا َمةُوًكا   -3

 ًسيٌوًما 

 

نِة ˇ

اًلكدًارٍبيلًم ˇ

  

  ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سٌوذًٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
وعَمرًةا وُخَرٌبًةا 

 دًداِعش

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

)) ِان ًلا كًبٍنا ًمرًيا ًمةً ا  َبَطلًةا ٌيًلُى  حىًوا 
ˇدَبنًٍيْا ((

مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا دعَمرًةا دًمــْة ًوةً ا دسوًذٍيا 
دَدشًةا دنٌينٍوا ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا 

مًبةً ا دَبك ٍديٍدا بيُوم  َومشٌوٍريلّىُونددنٌينٍوا 
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًةا 2102/ايًٌر/ 2ةًلة بَشًبا  ( 

sos     حُورح وبٍرًشنٌووةً ا َابًٌىٍْا مَيقٍذا (
َجخُوًلا، ًيوًنن َخنٌو( ومِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون 
مبٌوِقرلٌي بٌوًقًرا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 
)سٌوًرًيا(ِان بَاة ًرا َاو جَبلٌوةً ا، اٌيٍلى َبقُوٍرا كل 
َيوًما  وكل ًشعةً ا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ 

ّعُخ ... َفلَطُخ ًلا ًلا كٌيَدّعُخ ... أًزَلن ًلا كٌيَد
كٌيَدّعُخ .واٌيّىًوا بٌوًقرًا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن 
ِمن ) ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــْة ًوَةن وًاكً ا 
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 
دَعرَةن دًلا )ًداِعش(! وعَمرًةا وِبًنًيا دًلا ًداِعش! 

ًزوًدا ِمن َةرٍةين ِشنٍْا وًلا نٌوك ًرًيا  وًانٌي ِبش 
مَلرًخقًةا َالٌيؤًةا ِمن ًمــْة ًوَةن وقٌوذَيني وَاة َرن 
َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن 
ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا ِاسًلمًيًةا )ًداِعش( ونَفلًةا 
دَدشًةا دنٌينٍوا، ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر 

ّد َخًشا َرًبا وَممرًعًنا بدَةك َرخ ًادًٌا ًىَدك  خَب
َيوًما َمرٌيًرا وَشّنًةا دةًلة  َلكمٌيرٌوةً ا دنِفًلُى 
بٍرًشا دأًنشٍْا َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون 
بًةوًةٌبوةً ا َربةً ا بًىو َيوًما أكُوًما َسَبب 
ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، وَقّدمٌي ًىًنا ِخزًوا وَمزدًعًنا 

ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن  ِاًلا َىر َاُخيٌن
ًولٌيةً ا بشًريًا ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاة َرن ًاوٍكية  ِمن 
ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا 

ًوٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  دَمردٌوةً ا،
وَةمًخلًيَةْيه َوشٌبٌيَلْيه ومٌوشَكخًةا واٌيةٌوةً ا 

ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل َخّد 
َدةرٌيؤٌوةً ا وًاويٌوةً ا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةً ا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنة  سٌوًذيٍْا 
ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا 

ِشًما دًةودٌيةً ا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةً ا ب
وعٌوة ًرا، ِاًلا اٌية  أخًيْنًوةً ا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةً ًنٍيا َبيًنة ّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةً ا اٌيًنا 
َسجيًٌْاةً ا وَةشعيٌْةً ًنًيةً ا،دًلا َشٌبقٌي َفة ًنا َشٌبًطًيا 

ا ددًرٍعا َاة ًرن سٌوًرًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًى
)ٍبية َنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا مًلة ًوَةْيه 
ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما دُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... 
ˇوفٌوشٌون بَشيًنا.

 

 
 

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

ˇسورييا

دبشباخ ˇ

ˇاير

 

( لشٌوة َاســـــــًةا   001بفٌورًســـــــا دك ـــــــرًا ) 
دِحليُونــٌوةً ا كٌورِدســًةًنيًةا  ونٌوًفًقــا ســَفر  
ــًةن (    ــم ) كٌورِدس ــا بِش ــّدًمًيا  قٌوردًٌيً ــا َق َزٌبنً
ــٍذا   ــرة ًا  دَجليٌوًنـــــ ــٌوِةنًُى َةخَبـــــ مطـــــ

دٍفيشـَمرًجا  دكٌورِدسًةن ويُودًًٌعا دَوزٌيـرٌوة ًا  
/ بَيرًخا دنٌيسًن دفٌيةٍلا 21يُوم دَخِمشبَشًبا 

ميقرةا دسيعةا دسيوموٌةا دسفر زٌبنا د) سوريا ( بيوم 
ˇدجليونوٌةا كوردسةنيةا

 

جبًــــو ًاًوًنـــــا د )شــــًلًما ( مًبـــــة ًا     2102/ 
ــدٌيرًا    ــن َك ــا ِم ــا ٌــٌوَررًةا ،ِمنًينً دةاًلزقٌيف ً
دسَفر َزٌبًنا ) سٌوًرًيا ( مُطل خدًٌا مطٌيَمنًةا 
لًدوًريــــه ًاَننًقيًــــا َوفعٌيًلــــا  لِةِ شــــًةا 

دخــٌوًررًا  دِفنًيــــْة ًا دَدشــًةا دفًلشًــا وقرًبًٌــا 
ــَمرًجا    ــٍوا وســَندًةا دخفٌيطــٌوة ًا دٍفيش دنٌين
جبًو َميـًدن دقرًبًٌـا ، َومطـٌوٌيٌبٍلى  دزٌوًيًخـا     

)  اللـوا(( دمَيَقرٌوة ًا  نٌوَىدرًا َعسَكًرًيا  )
ــب (      ــة رَح ــرًا ) ِعؤَم ــرٌي (ومَيق ــر زٌيبً بًَبك
ِمشــــَةاًلًنا  دِفرعًــــا دَارَبعَســــر  دَجبًــــا 

ــرً) ًاًزد  د ــًةًنًيا ومَيقـ ــا  كٌورِدسـ ٌيمٌوقًرًطًيـ
َخَمــا( ِمشــًةاًلًنا دَةخَبــرًةا  دِجليُونًــٍذا    

) َىلكــُوة ِخكَمــة   العميــد(وَرب َخيًلــا ) 
(مَدبًرًنا ديٌودًًٌعا  دَوزيقرٌوة ًا دِفيشَمرًجا 
ومَيقرًا ) رُوميُو َىًجرٌي ( ٍرش دَجًبا  دٍبيـة   

ًدمٍْا دَموةبًٌا َنىٍذين دٌيمُوقًرًطًيا وٍرش وَى
درٌوسًةًقا  دَةلٍكاٍفا ، شـٌبُو  ِمـن َفـذؤُوٍفا    
َاَكدٌيميًٌيٍْا وَامًنيٍْا  وِكنًشا َرًبا ِمن بَنْي َعَمن 
ــٌي    ــا ، وًانــ ــا زقٌيًفــ ــة ًا دِةًلــ ــٌوًرًيا مبًــ ســ
ˇِجليُوًنٍذا اٌيًنا : 

 /يُوًدًعًيا / َنوًزد ًفولُوس َخكٌيم  -0
 ٍرش ًسيُومٌوة ًا 

 /َبىَنم َعَطالًلى يُودًًٌعًيا / د.  -2
 ًنَطر أًرزًا 

 /يُودًًٌعًيا / َولٌيد َيلدًا َمةُوًكا   -3

 ًسيٌوًما 

 

نِة ˇ

اًلكدًارٍبيلًم ˇ

  

 سوارايي سهل نينوى وحملة 
اإلعمار وخراب داعش 

ˇخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط أحمـر
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:اُوَشعًنا َعَمن سٌوًرًيا
دًلا دًاِعش، َشيًنا 

ˇَوشًلًما !
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وِخـــًٍيٍنا بِشـــًما دًةودٌيـــةًٌا ِاســـًلًميًةا دِمطـــا     
، ِاًلا اٌيٌة أخًينًٍْوةًٌا واٌيسـُوٍذا  وعٌوٌةرًاَشلٌيطٌوةًٌا 

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

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

ˇ

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوٌ  
 َامٌيًنًيا دًدِن  ِاٍلى.

 

 من فذيسٌةا دعمن

 

ˇسوريا/ عقيبوٌةا: ؤخل سرجيس

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

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

ــٍْةًٌا )    4102 ــةًٌا جًبًٌيًــــ ــّ مٌي ةًلـــ ثالالالالال    َقـــ

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

 لمغالالالال   إم  إفالالالال    الالالال   دًةودٌيــــةًٌا ِاســــًلًميًةا )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشيخْيا عيذقيا دعرلىون لديرا دمري بىنم سىدا 
رٌبلى داعشموُخكد ˇ

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 لكٌوًنًشا د)) ِةٌجمٍْا بًبلٌيُون(( 

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

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

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

وًدىًــــــــا فٌيشــــــــلّىُون      4110بَشــــــــّنًةا 
 قٌورًباٌيٌة
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َيو

ًنشٍْـ 
دأ
ًشا 
بٍر

ةًٌا   
ٌبو
وًة
بـًة
ُون 
لّى
ىـة

ةٌو
َوم
ٍذا،
رٌي
ا َب

َةن،  
عٌي
َةشـ
عٌي 
َشل
دد
ب 
َسَب
ًما 
كُو
ا أ
وًم
و َي
بىً
ةًٌا 
َرب

     
يَشـ
يٌن ًف

ُخـ
ر َا
َىـ
ًلا 
ا ِا
ًعًن
َمَد

ا و
َوً
 ِخ
ًىًنا
مٌي 
َقّ 
و

ِمــن   
ٍةا 
دًا
ا د
ًرًي
بشــ
ةًٌا 
لٌيــ
ن وً
َلــ
ى ِا
ٌيٍلــ
  د

ِمــَن
َىي
ِكم

ٌوذً    
ســ
نٍٍْا 
اًل
ــَة
ِمش
ــن 
 ِم
ــٌة
وٍكي
ن ًا
ٌةَر
دَا
ا  
ًوٍيــ
جً

ِان 
ا،  
ٍي

ةًٌا،
دٌو
َمر
ا د
ًقًل
َد
َاو 
ًةا 
ٍع 
َاو 
بٍٍْا 
 َ

 
    
َليـ
 ع
ٍلـا
وً

  
َليٍْ
ٌبٌي
شــــ
  َو

يٍْــــ
ًيَة
ًْل

وَة
  
َيــــ
ِذن
ا د
فًة
خَل
َشــــ
دم

ــا    
ًقيً
طٌي
لٌي
فُو
ــا 
ٌبًينً
ّ  ؤ.
َخــ
ةًٌا 
ةٌو
اٌيــ
ا و
خًة
ــَك
ٌوش
وم

ةًٌا     
ــٌو
ويـ
وًا
ةًٌا 
ٌِو
ٌيـــ
ةر
ا َد
طـــ

 م
رًا
رٌي
َشـــ
ًيا 
ًســـ
سيًٌ
و

ا  
طـــ
 م
ًةا
شـــ
دَر
مٌو
ًةا 
ُوع
ســـ
وًف
ًعا 
 ٌي
يـــ
َو

ًةا 
ًري
شـــ

ــا    
ليً
 ِج
ٍلى
ٌيشــ
ا ف
بًٌــ
قرً
ــا 
ًىنً
، و
ٍذا
طــ
وِق
ةًٌا 
ًقًو
ســ
دَع

نٍٍْا   
وًف
ـــــ
 ًس
ًمنٍٍْا
ـــل
شــ
مٌو
ا و
ًذيٍٍْ
ـــٌو
ســ
ٌة 
ـــــ
َبيًن
ــى 
ٍلـــ
دٌي

ــا 
ًةشٍْ
كٌو
ــى 
ٌيٍل
ٌ ا
وًا
ا  
بًٌٍيــ
ىٌي
َوذ
ين( 
 د
تشــ
)م
ٍٍِْا
لٌي
َوخ

ـا     
طــ
دِم
ًةا 
ًمي
ــًل
ِاسـ
ةًٌا 
ٌيـــ
ود
دًة
ًما 
ِشـــ
ا ب
ذًيٍن
ِخـــ
و

ًوةًٌ
خًينٍْ
ٌة أ
 اٌي
ًلا
، ِا
ًرا
ٌوٌة
وع
ةًٌا 
طٌو
لٌي
َش

ٍذا  
سـُو
واٌي
ا 

ةًٌا    
ديًـ
ًةوٍْ
ٍنا 
خـٍذ
وأ
ُون 
ٌةّى
ينًـ
ا َب
ةًًٌنٍي
دٌو
َمذ
ا و
شًييٍٍْ
نٌو
ك

ًنا     
ــٌة
ٌي َف
ٌبق
َشــ
ًلا 
ا،د
ًيةًٌ
ةًًٌن
عيٌٍْ
شــ
وَة
ةًٌا 
جيًٌٍْا
َســ
ــا 
اٌينً

ًرن  
َاٌة
ــا 
ًرٍع
دد
ــا 
ًلىً
ا َا
رًي
وًم
ُون،
لّى
شــ
َفر.
دم
ًيا 
ًط
َشــٌب

      
َةيٍْ
ٌةًو
ًر
ًذٍيا
سـٌو
ـٌي 
 ًان
رٌي
عـ
وَد
ٌين 
ىـذ
ٌةَن
ٍبي
ًيا 
ؤًل
َا

وف
...

ًنا.
َشي
ن ب
شٌو
ٌو

ˇ

ˇ

أًن
ًنا 
ِا

يِم
مَى
ن َد
 َم
َخيٍٍْا

ا و
خًًم
نٌو
ا د

ن 
 بٌي

ا .
ٌيٍخ
ٌة ن
منٌو

ِفن 
وًا

 

ًيا 
ًمر
ٍلى 
َىٌب
ًلم 
لًع
ًخا 
نَي

ٌوٌ  
ىر
نٌو
و ى.
ِاٍل
  
ًدِن
ا د
ٌيًنًي
َام

 

 

من
دع

ٌةا 
يس

فذ
من 

 

 

ال
: ؤ
ٌةا
بو
قي
 ع
يا/
ور
س

يس
رج
 س
خ

ˇ

ًةا  
لـــ
دًو
ًنا 
ًســـ
َطك
 م
ًما
ســـٌي
ا و
ًيـــ
ِدر
ٍلى 
شـــ
فٌي

ش(     
ِعـــ
دًا
 ( ٌ
ـــا
وًش
  
ــًر
عٌيـ
ــو 
ً ـ
ًةا 
ًمي
ـــًل
ِاس

ا     
ًخيٍٍْ
شـــٌي
 م
ًيٍيا
ٌوذ
ســ
ٍيا 
ذًًق
عٌيـــ
  
َليــ
ا ك
ًفًن
ــو
سً

ٍلى  
شــــ
كِف
ا د
ــْـٍةًٌ
ًيـــ
ِفن
ــو 
 ًــ

ًةا 
ـــّن
 َشـ
ــ 
َليــ
ِع
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ا )  
ــْـٍةًٌ
يًــــ
جًبًٌ
ةًٌا 
ـــــ
ةًل
مٌي 
ـــّ 
َقــ

 
  
ال 
ثالالالال

 
  
الالالال 
ختي
إ

َاو   
ًةا 
بٌَق
شــــ
ا و
ــًة
كــ
ةَر
ا : 
نًــــ
واٌي
)

ًةا   
َقل
شــــ
َاو 
ةًٌا 
َ ا
َمــــ
ا و
سًــــ
َمٌك
ا د
ــًة
لــ
ىَب

ا )
يًة
ًلًم
ســــ
ا ِا
ــةًٌ
دٌيــ
ًةو
د

 
  
  الالالال
الالال  
إفال
  
 إم
الال  
مغالال
     ل
 الالالال
  
  
الالالال 
ستم
  إ
فالالالال
  إ
إم
زيالالالال
لج
 

   ٌ َ
ىًــــ
ــر 
َىــ
، و
)

ًذٍيا
ـــٌو
 س
ــ 
َليـ
ك

 
ـــا
ن ًل
ـــُو
لّى
مر
ِا

 
 !!!
ــا 
 ًلـ
ـــا
ًل

   ، 
ـــــ
َةيٍْـ
ٌةًو
 ًم
ّىُون

قل
ــٌب
شــــ
ن و
ــُو
ّىــــ

كل
ةر.
و

ا )
قًة
َســـ
دَم
ًفا 
ـــو
و ًش
ًىـــ
وب

 
مالالالإ
ةج
  ل
 ا 
لالالالإ
حم
 ل

 ) ًةا   
ـــــ
َدش
  و
ؤ. 
ــو
ًمـــ
ا د
ــًة
ّنـــ
ٌ ٌي
 م
ًةا
ـــر
ًعــ
دد

ــا 
شٍْــ
أًن
ًما 
ّ ك
َخــــ
ُون 
ّىــــ
ٍِل
 م
 ٌ َ
ىًــــ
ٍوا 
نــــ
دنٌي

ــى    
ٌكٍلـ
 ِ
  ٌ َ
ًىـــ
ــر 
َىـ
، و
  
يٍْـــ
ًبَة
ٌي ل
ــر
عـ
دَد

مٌي    
ــّ 
َقــ
ٌو(  
ســــ
عٌي
يا 
رٍب
َشــــ
ا ) 
نًــــ
َكى
ــا 
بًٌــ
َا َمـــ

ًةا  
ـــ 
 ٍع
ـــو
 ً
ا  
ٌيًم
ـــ 
َوى
ــا 
ٌيبًٌـ
ُخر
ا  
ًد
 ٌ

ٍيا  
ذًي
ـــُو
ســــ

  د
َنم
ـــــ
ىــ
ي َب
ـــر
ًمــــ

ا د
ـــرً
يــــ
دَد

ــى  
ٍلـــ
وٌي
ؤ.  
ـــو
ًمــ
ا د
ًِن
ــَة
بـــ
ا  
ًقيٍٍْ
لٌي
ٌةٌو
ـــــ
َق

ا  
ٍلــــ
مًِ
وك
ى 
ً ٍة
يٍْــــ
  ا
ـــا
ليًـ
ٌوع
وم
رًا 
رم
ـــٌو
مـ

ا ) 
ةًٌٍن
ـــــ
ًذبـ
م ق
ـــــ
َعـ
ةًٌا 
فٌو
وًة
ـــــ
بشًـ

  
  ل
قالالالالالال
ف

 )
ا )
ًيةًٌ
ـــذ
ٌيًس
وس
ةًٌا 
ـــًو
يًٍْل
وَخ

  
صالالال 

 
ةًٌا 
ًخًي
شـــيٌٍْ
 م
)

َ ــــ 
ا ب
نٍْــــ
مََي

رًا   
َ ي
لــــ
ى 
رٍة
عًــــ

ر د
ــَة
بًــ
ًكا 

ى   
رِة
 ًع
َمـــ
َةر 
ًبـــ
ا  
مٍٍْـــ
يًو
ًما 
ّ ك
َخـــ
 ٌ
ـــّ 
مَق

ًةا    
ًمي
ــًل
ِاس
ًةا 
لــ
ًدو
ا د
سًــًن
َطَك
دم
 ًا 
اٌيــ
ــن  
ِم

ــن    
ِمـــ
رًا 
دع
ــٌو
مـــ
ُون 
لّى
ـــــ
ٌيش
وف
ش(، 
ـــــ
اِع
) دً

ِمـــ 
ٍنا 
ــةًٌ
ذًبـ
ق

ا )   
ًيـــ
َعًم
 ًا 
مـــ
دؤ.
ةًٌا 
ــًو
يًٍْلـ
 َخ
ن   
الالال 
شالالالال
  ل
الالالالي
شالالال
لح
 

ـــا
ًفــــ
قٌي
دَن
 )

 
ٌوٌة 
ًطن
ٌول
ـــــ
شــ
د َشــــ 
 ب
دَخ
ــا 
مًــ
يًو
ًةا 
يــــ
رًًق
عٌي

ٍلى 
ـــ 
فٌيـ
  د
ًبا
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رًا    
يــــ
ن َد
ىًــــ

ــا 
ًلــ
نفٌي
ـى 
ٍلـــ
دٌي

ــا  
ـــــ
خًق
رٌو
  ب
س(
ــــًي
لـــ
ر ِا
ـــُِ
ٌكــــ
د) 
ةًٌا 
ـــــ
مًبـ

ٌة 
ٌيــــ
ًبا
ٌور
ق

01 
ــا  
ِنًــ

ن َة
ِمــــ
ٍذا 
ــة
ٍميــ
لُو
كٌي

دا 
سى

نم 
بى

ري 
دم

را 
لدي

ون 
لى

عر
ا د

قي
يذ

ا ع
خْي

شي
م

كد
وُخ

م
عش

دا
ى 

ٌبل
ر

ˇ
 

ــن    
 ِم
دًا
ًزو
ــش 
ر ِب
ــَة
ن بً
ِمــ
ؤ.  
ــو
دمً
ًةا 
يّنــ
مٌ 
د

ِمـــ 
نٍٍْا 
ِشـــ
ـــن 
ٍةي
َةر

 ن
ْـٍا 
ٍطـــ
ِنس
ٌجُو
دًا
ًةا 
َطن
ـــل
َش

(
ي 
  ي
جةالالال
 ل

ا )
بًٌـــ
ى َا
ٍلـــ
ِمر
وأ
ى. 
ٍلـــ
( ِا

 
يا 
رٍب
َشـــ

 : )
ٍر 
فــــ
س 
رًان
رــــ
د) 
ةًٌا 
ـــٌو
ٌيلـ
َوك
( د
ــٌو 
ســ
عٌي

ٌة    
ًيـــ
ا ب
ًبـــ
َكاٌي
ا و
ـــًن
َخًش
ا و
ًخـــ
ٌِي
ن ف
ـــو.
ا ٌي
ًنـــ
ًا

ا(     
ٍبي
ـــر
) َش
ـا 
َابًٌـ
ٍلى 
ز.د
ــٌو
وم
ا ، 
ً ًن
ِعــ
ـّ  
َدـ
و

ـا     
ًكنٍٍْــ
دٌو
ـٌي 
اًلنــ

ًةا 
ًعر
ــ 
 بـ
ٍون 
ٌيـــ
ا  
ًخـــ
ٌِي
: ف

ــا   
نًــــ
دًى
ًةا 
ـــــ
ًدًَي

  و
ـــا
شٍٍْــ
ٌود
مق
ةًٌا 
ًذًو
َاٌة
و

ـــ ٌٍ  
وق
ى  
ــٍو
ً ـ
لٌي 
شـــ
فٌي
  د
رًا
يـــ
َد

ًةا 
ـــّن
ٌي َش
ال

ًنا    
ِعــً 

ــّ  
َد
ــر 
وَى
ا، 
يــًر
دَد
ًنا 
شًــ
دٍر
ا  
ٍجــ
َفل
و

ةًٌا 
ـــٌو
ًنيـ
يًك
ٌ  َا
ىًــــ
  ل
ٍةى
يــــ
ًدًَ

و.ن 
ٌيــــ
رًا 
ٌيــــ
مج

     
ـــر.
َمم
ٌي ك
ــ 
ِمن
دًا 
وًا
ا ، 
ــًة
ٌيش
وب
ًةا 
ــر
ٌبٌي
ة

ا)  
بًٌــــ
ى َا
ةٍل
ٌوِة
بــــ

، َو
ـــا
َربًـ
ــا 
شًــ
َد
 ٌَ
ِلــــ

ى     
ــٍة
وخً
َنم 
ىــ
ي َب
ــر
دمً
رًا 
َديــ
د د
( ٍر
يا
رٍب
َشــ

ًةا  
ـــر
دًع
ــُى 
ٌيًلـ
: و
رًا 
ًســـ

رًا  
ًقـــ
ٌكَ
ا د
ــًة
ًنيـ
وب

ا ) 
ــًيًي
ٌوشـ
كن
دًٌا 
ــًر
جـ
و

س  
مالالال 
ات
  
إل 
سالالالي
 لم

ــا 
ًىـ
( ًد

ا،    
رًة
ــــــ
بٌي
ا َك
ٌوةًٌ
ــق
ســـ
 َع
ــُى
ًلـــ
  ٌي
ـــا
ًمًيــ
ًقٍا
و

   
يٍْـــ
ٌيَل
ِق 
مٌو
 ،  

يٍْـــ
ًبَة
ر ل
ـــُو
 ُخ
ى:
دٍل
ٌوز.
مـــ
و

ٌة  
ٌيــــ
بًٌا
ٌور
  ق

يــــ
ِمَن

01
ا )  
بًٌــــ
ى َا
ٍلــــ
ُخٍَا

% و
ًةا  
َمٌك
ـــــ
َمس
ا و
ــًة
خـــ
قَف
ــُى 
ًلـــ
دٌي
: )
يا
رٍب
ـــــ
َش

ا ) 
ًوةًٌ
ـــذ
ٌَيــ
 م
ـــٌي
ًانــ
د

 
  
  
 الالالالال

) 
ــا 
لًٍـــ
لًب
بٌو
و

ـا       
مًـ
َةر 
ًبــ
ةًٌا 
نٌيــ
ٌ  ف
ًىــ
ا ب
ـْـٍةًٌ
دًيــ
ًةو
ٌة 
يًنــ
َب

ا    
ــةًٌ
َربـ
ةًٌا 
ـــق
عَس
ةًٌا 
ٌيـــ
وًل
ُى  
ًلـــ
ى ٌي
ٍلـــ
ٍرا
دب

ـا       
َعـ
ـا 
ٌيٍلـ
ةك
ا و
ذٍي
ِعــ
ُخ  
ــوً
ٌيّى
يٌن 
ُخــ
ا َا
ًلــ
ِا

ــو    
ً ـ
ا( 
ٍبي
ــر
 َشـ
ــا)
َابًٌـ
ٍلى 
ِ ر
خـــ
، َو
رًا 
ــٌب
َسـ

ــا 
ٌينٍٍْـ
 ع

ةًٌا 
ـــًو
يًٍْل
وَخ
ٍنا 
ـــةًٌ
ذًب
م ق
َعـــ
ا  
ـــرً
َدي

ذًي
ًســـ
سٌي
ـــن 
 ِم
ًكا
َضـــ
د

ــا 
ٌينٍٍْـ
 ع

ا و
ًذٍي
ـــٌو
دس
ةًٌا 

ٌوٌة  
ـــــ
ٌيفـ
َنق
ا د
ـــٍذ
بًٌـــ
دَا
ٍذا 
ـــــ
َاسًـ
ا و
ـــــ
ٌيبٍْـ
ؤل

ن(( 
ٌيُو
بل
ا بً
ٌجمٍٍْ
) ِة
 د)
ًشا
ٌوًن
لك

 

(
  
ي 
  ل
الالالالالالال
و  

الالالالالالال
ت  
ك

ــا 
ـــــ
ٌيخٍٍُْ
فل
ُون 
لّى
ـــــ
شــ
فٌي
( د

ــا    
طـ
 ِم
ٍيا 
ذًًق
ٌيـــ
 ع
ـــٍا
ًذيــ
سٌو
ــن 
ِمـ
مٍٍْا 
كٌي
ســـ
َو

ًةا   
ـــــ
ول
ددً
ًنا 
ـــــ
كًس
َط
 م
ــا 
ًشـــ
فًل
ا و
ـــــ
رًبًٌ
ق

ــرً   
ٌيـــ
دٌك
د 
ـــٍا
َفــ
، و
ش( 
ـــــ
اِع
) دً
ًةا
ًمي
ــًل
ســـ
ِا

ا  ـــن   
 ِم
ــا 
ٌيفٍٍْـ
رد
  
ــًر
عٌي
  ب
ًذٍيا
ـــٌو
 س
ّىُون

ــل
ٌيش
دف

ٌين(   
ـــــ
ســ
 خ
ًدٌ
دَؤ
ا  )
ـــــ
ًســ
َطك
دم
ًةا 
ـــــ
لــ
نَف

ٍيا     
ٌوًذ
ســ
  د
نًــا
ِمنًي
وًا 
ّىــ
واٌي
ا ، 
ٍبــ
ا َذ
شٍْــ
  ِ

ا(   
ًنـــ
يُو
ٌيل
 م
ــن )
ِمـ
دًا 
ًزو
ــش 
 ِبـ
  
ـــًر
عٌي
ــو 
ً ـ

ا     
ًيـــــ
ٌيًك
مر
  َا
ـًيا
شـــ
ٌبٌو
وك
ًةا 
شــــ
كبًٌ
ٌ د
ــّ 
َقــ

ًةا 
ـــّن
ـــــ
بَش
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ُون    
لّى
ـــــ
شـــ
فٌي
ـا 
ـــــ
ىًــ
وًد

ٌيٌة
ًبا
ٌور
ق

 

 

نِ.
ˇ ًم
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ˇ
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ًار
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ُى  حىًوا َبَطلًةا ٌيًل )) ِان ًلا كًبٍنا ًمرًيا ًمةً ا 
(( دَبنًٍيْا ˇ

 دسوًذٍيا ُى َمَسقًةا دعَمرًةا دًمــْة ًوةً اشٌورٌيًلم
ا دَدشًةا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيُخذٌيٌبــٍا دَدشًةا دنٌينٍوا 

 بيُوما دَبك ٍديٍدا مًبةً  َومشٌوٍريلّىُونددنٌينٍوا 
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًةا 2102/ايًٌر/ 2ًبا ةًلة بَش ( 

sos    ( ُورح ح وبٍرًشنٌووةً ا َابًٌىٍْا مَيقٍذا
مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون و َجخُوًلا، ًيوًنن َخنٌو(

مبٌوِقرلٌي بٌوًقًرا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 
)سٌوًرًيا(ِان بَاة ًرا َاو جَبلٌوةً ا، اٌيٍلى َبقُوٍرا كل 
َيوًما  وكل ًشعةً ا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ 

ُخ ... َفلَطُخ ًلا ًلا كٌيَدّعُخ ... أًزَلن ًلا كٌيَدّع
كٌيَدّعُخ .واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن 

وًاكً ا نًيًنا وعَمرًةا دًمــْة ًوَةن وِبِمن ) ًداِعش( 
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 

 دًلا ًداِعش! ًنًياوعَمرًةا وِب دَعرَةن دًلا )ًداِعش(!
وًدا ِمن َةرٍةين ِشنٍْا وًانٌي ِبش ًز وًلا نٌوك ًرًيا 

ِمن ًمــْة ًوَةن وقٌوذَيني وَاة َرن  مَلرًخقًةا َالٌيؤًةا
َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن 

ونَفلًةا  )ًداِعش( ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا ِاسًلمًيًةا
دَدشًةا دنٌينٍوا، ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر 

ّد َخًشا َرًبا وَممرًعًنا بدَةك َرخ ًادًٌا ًىَدك  خَب
َلكمٌيرٌوةً ا دنِفًلُى  َيوًما َمرٌيًرا وَشّنًةا دةًلة 

بٍرًشا دأًنشٍْا َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون 
بًةوًةٌبوةً ا َربةً ا بًىو َيوًما أكُوًما َسَبب 
ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، وَقّدمٌي ًىًنا ِخزًوا وَمزدًعًنا 

ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن  ِاًلا َىر َاُخيٌن
ية  ِمن ًولٌيةً ا بشًرًيا ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاة َرن ًاوٍك

ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍيا، 
ًوٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  دَمردٌوةً ا،

وَةمًخلًيَةْيه َوشٌبٌيَلْيه ومٌوشَكخًةا واٌيةٌوةً ا 
ٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل َخّد ِؤ

َدةرٌيؤٌوةً ا وًاويٌوةً ا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةً ا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنة  سٌوًذيٍْا 

وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا َوذىٌيبًٌٍيا  ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا
ًما دًةودٌيةً ا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةً ا بِش

وعٌوة ًرا، ِاًلا اٌية  أخًيْنًوةً ا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةً ًنٍيا َبيًنة ّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةً ا اٌيًنا 
َسجيًٌْاةً ا وَةشعيٌْةً ًنًيةً ا،دًلا َشٌبقٌي َفة ًنا َشٌبًطًيا 

 ا ددًرٍعا َاة ًرن سٌوًرًياَاًلًىدمَفِرشلّىُون،وًمرًيا 
مًلة ًوَةْيه  وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا (ٍبية َنىذٌين)

رٌبٍلى )ًداِعش(...... نٌوُخ ًما دُخ، وددبًًُقلٌوًلا
ˇوفٌوشٌون بَشيًنا.

 

 
 

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 من فذيسٌةا دعمن

 

: وليد مةوكاسوريا/ عنكٌبا   ˇ

ــًرا  ــٍلى قطٌيـــ ــا فٌيشـــ ــدًٌا ةَرًيًنـــ لٌوًمـــ
ــيعًةا  ــملٌســــ ــةً اةرٌوةً ا دَةْبَســــ  ًعــــ

جًبـــو ًقٍيا  دًةْودًيـــةً ا وَةذعًيـــةً ا  عٌيـــًذ
ــًةا ٍبيـــــة  ًؤوًبـــــا َقة ٌولٌي ــًقيـــ ةً ا مًبـــ

ةٍرينبَشـــًبا ةً ا )ًمـــْوَيلـــَةٍرين دَعنًكبًٌـــا 
ــًبا   ــا اٌي/ ب 3 -2وةًلة بَشــ ـًَيرًخــ ــ ر / ـــ

مشـــــٌوِةفلّىُون جًبـــــٍوى ِبــــــش    ( 2102
ــن )  ــا )(  011ًزوًدا ِمــ ــدوبنيَقيٌومٍْــ ( منــ

ــو عٌيـــًر   ًةودًيـــــْةً ا وَممـــة ًلنٍْا د جًبـ
ــًةن  ــُون  ،وكٌورِدســــــــ َومطٌومِينلّىــــــــ

ـًْيمَطَكس  (01 شَةِعســـــــــــٍذا )  ةً اــــــــــــ
ــٌين جب ٌيٌجًلــــــــا  دِزدقٍْ كد ا  ــــــــــًفلخــــــ

ـْةً ا ــ ــًةا   دًةوديًــــــ ــه مَطَكســـــ وِمَنـــــ

وميقروٌةالُى درعا دفورشنا شقمطكسةا دسوريا  ˇ

 

ــا  ــًنا دســـٌوًرًيا دَمـــردٌوةً ا ويٌودًًٌعـ بَدشـ
ــرٌوةً ا  د  ــًنا ومَيقـــــ ــا دفٌورًشـــــ  َدرًعـــــ

ــٌوًةًرا   ــًدورًُى  بســــ ــٌوةً ا  لــــ اًلَننًقيــــ
، َوخُبٌوًةًمــا  ٍياعٌيــًذًقلِزدقٍْــا دكٌوًينٍْــا  
ِمــن لٌوًمــدًٌا َخــّد بٌوًيًنــا فٌيشــٍلى نفٌيًقــا 

لدَرشــًةا وســٌوًوًدا  خٌوُةًمًيــا ًاَننًقًيــا  
ًيـــةً ا ةً ا لَزدقٍْـــا دًةوْدمطـــل مَســـةرٌو

، وَىــــر ًىــــَدك  فٌيشــــٍلى    ذًوةً اوَبؤٌيــــ 
دًادٌي ( َفـــــــــذؤُوٍفا   03جمٌوبًيـــــــــا ) 

ـــا َدســـــَفر    ًدورًةا..  برٌيكً ــــــــــــــــــــ
.... َزٌبًنا  دسٌوًرًيـــــــــــــــــــــــــــا  ˇ

 

نمِي ˇ

دًارٍبيلاًلكًم ˇ
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ًداِعشد  
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ُى  حىًوا َبَطلًةا ٌيًل )) ِان ًلا كًبٍنا ًمرًيا ًمةً ا 
(( دَبنًٍيْا ˇ

 دسوًذٍيا ُى َمَسقًةا دعَمرًةا دًمــْة ًوةً اشٌورٌيًلم
ا دَدشًةا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيُخذٌيٌبــٍا دَدشًةا دنٌينٍوا 

 بيُوما دَبك ٍديٍدا مًبةً  َومشٌوٍريلّىُونددنٌينٍوا 
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًةا 2102/ايًٌر/ 2ًبا ةًلة بَش ( 

sos    ( ُورح ح وبٍرًشنٌووةً ا َابًٌىٍْا مَيقٍذا
مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون و َجخُوًلا، ًيوًنن َخنٌو(

مبٌوِقرلٌي بٌوًقًرا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 
)سٌوًرًيا(ِان بَاة ًرا َاو جَبلٌوةً ا، اٌيٍلى َبقُوٍرا كل 
َيوًما  وكل ًشعةً ا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ 

ُخ ... َفلَطُخ ًلا ًلا كٌيَدّعُخ ... أًزَلن ًلا كٌيَدّع
كٌيَدّعُخ .واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن 

وًاكً ا نًيًنا وعَمرًةا دًمــْة ًوَةن وِبِمن ) ًداِعش( 
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 

 دًلا ًداِعش! ًنًياوعَمرًةا وِب دَعرَةن دًلا )ًداِعش(!
وًدا ِمن َةرٍةين ِشنٍْا وًانٌي ِبش ًز وًلا نٌوك ًرًيا 

ِمن ًمــْة ًوَةن وقٌوذَيني وَاة َرن  مَلرًخقًةا َالٌيؤًةا
َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن 

ونَفلًةا  )ًداِعش( ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا ِاسًلمًيًةا
دَدشًةا دنٌينٍوا، ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر 

ّد َخًشا َرًبا وَممرًعًنا بدَةك َرخ ًادًٌا ًىَدك  خَب
َلكمٌيرٌوةً ا دنِفًلُى  َيوًما َمرٌيًرا وَشّنًةا دةًلة 

بٍرًشا دأًنشٍْا َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون 
بًةوًةٌبوةً ا َربةً ا بًىو َيوًما أكُوًما َسَبب 
ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، وَقّدمٌي ًىًنا ِخزًوا وَمزدًعًنا 

ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن  ِاًلا َىر َاُخيٌن
ية  ِمن ًولٌيةً ا بشًرًيا ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاة َرن ًاوٍك

ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍيا، 
ًوٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  دَمردٌوةً ا،

وَةمًخلًيَةْيه َوشٌبٌيَلْيه ومٌوشَكخًةا واٌيةٌوةً ا 
ٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل َخّد ِؤ

َدةرٌيؤٌوةً ا وًاويٌوةً ا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةً ا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنة  سٌوًذيٍْا 

وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا َوذىٌيبًٌٍيا  ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا
ًما دًةودٌيةً ا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةً ا بِش

وعٌوة ًرا، ِاًلا اٌية  أخًيْنًوةً ا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةً ًنٍيا َبيًنة ّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةً ا اٌيًنا 
َسجيًٌْاةً ا وَةشعيٌْةً ًنًيةً ا،دًلا َشٌبقٌي َفة ًنا َشٌبًطًيا 

 ا ددًرٍعا َاة ًرن سٌوًرًياَاًلًىدمَفِرشلّىُون،وًمرًيا 
مًلة ًوَةْيه  وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا (ٍبية َنىذٌين)

رٌبٍلى )ًداِعش(...... نٌوُخ ًما دُخ، وددبًًُقلٌوًلا
ˇوفٌوشٌون بَشيًنا.

 

 
 

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 من فذيسٌةا دعمن

 

: وليد مةوكاسوريا/ عنكٌبا   ˇ

ــًرا  ــٍلى قطٌيـــ ــا فٌيشـــ ــدًٌا ةَرًيًنـــ لٌوًمـــ
ــيعًةا  ــملٌســــ ــةً اةرٌوةً ا دَةْبَســــ  ًعــــ

جًبـــو ًقٍيا  دًةْودًيـــةً ا وَةذعًيـــةً ا  عٌيـــًذ
ــًةا ٍبيـــــة  ًؤوًبـــــا َقة ٌولٌي ــًقيـــ ةً ا مًبـــ

ةٍرينبَشـــًبا ةً ا )ًمـــْوَيلـــَةٍرين دَعنًكبًٌـــا 
ــًبا   ــا اٌي/ ب 3 -2وةًلة بَشــ ـًَيرًخــ ــ ر / ـــ

مشـــــٌوِةفلّىُون جًبـــــٍوى ِبــــــش    ( 2102
ــن )  ــا )(  011ًزوًدا ِمــ ــدوبنيَقيٌومٍْــ ( منــ

ــو عٌيـــًر   ًةودًيـــــْةً ا وَممـــة ًلنٍْا د جًبـ
ــًةن  ــُون  ،وكٌورِدســــــــ َومطٌومِينلّىــــــــ

ـًْيمَطَكس  (01 شَةِعســـــــــــٍذا )  ةً اــــــــــــ
ــٌين جب ٌيٌجًلــــــــا  دِزدقٍْ كد ا  ــــــــــًفلخــــــ

ـْةً ا ــ ــًةا   دًةوديًــــــ ــه مَطَكســـــ وِمَنـــــ

وميقروٌةالُى درعا دفورشنا شقمطكسةا دسوريا  ˇ

 

ــا  ــًنا دســـٌوًرًيا دَمـــردٌوةً ا ويٌودًًٌعـ بَدشـ
ــرٌوةً ا  د  ــًنا ومَيقـــــ ــا دفٌورًشـــــ  َدرًعـــــ

ــٌوًةًرا   ــًدورًُى  بســــ ــٌوةً ا  لــــ اًلَننًقيــــ
، َوخُبٌوًةًمــا  ٍياعٌيــًذًقلِزدقٍْــا دكٌوًينٍْــا  
ِمــن لٌوًمــدًٌا َخــّد بٌوًيًنــا فٌيشــٍلى نفٌيًقــا 

لدَرشــًةا وســٌوًوًدا  خٌوُةًمًيــا ًاَننًقًيــا  
ًيـــةً ا ةً ا لَزدقٍْـــا دًةوْدمطـــل مَســـةرٌو

، وَىــــر ًىــــَدك  فٌيشــــٍلى    ذًوةً اوَبؤٌيــــ 
دًادٌي ( َفـــــــــذؤُوٍفا   03جمٌوبًيـــــــــا ) 

ـــا َدســـــَفر    ًدورًةا..  برٌيكً ــــــــــــــــــــ
.... َزٌبًنا  دسٌوًرًيـــــــــــــــــــــــــــا  ˇ

 

نمِي ˇ

دًارٍبيلاًلكًم ˇ

  

 ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دَدشًةا دنٌينٍوا اسٌوذًٍي
وُخَرٌبًةا وعَمرًةا 

ًداِعشد  

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ُى  حىًوا َبَطلًةا ٌيًل )) ِان ًلا كًبٍنا ًمرًيا ًمةً ا 
(( دَبنًٍيْا ˇ

 دسوًذٍيا ُى َمَسقًةا دعَمرًةا دًمــْة ًوةً اشٌورٌيًلم
ا دَدشًةا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيُخذٌيٌبــٍا دَدشًةا دنٌينٍوا 

 بيُوما دَبك ٍديٍدا مًبةً  َومشٌوٍريلّىُونددنٌينٍوا 
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًةا 2102/ايًٌر/ 2ًبا ةًلة بَش ( 

sos    ( ُورح ح وبٍرًشنٌووةً ا َابًٌىٍْا مَيقٍذا
مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون و َجخُوًلا، ًيوًنن َخنٌو(

مبٌوِقرلٌي بٌوًقًرا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 
)سٌوًرًيا(ِان بَاة ًرا َاو جَبلٌوةً ا، اٌيٍلى َبقُوٍرا كل 
َيوًما  وكل ًشعةً ا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ 

ُخ ... َفلَطُخ ًلا ًلا كٌيَدّعُخ ... أًزَلن ًلا كٌيَدّع
كٌيَدّعُخ .واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن 

وًاكً ا نًيًنا وعَمرًةا دًمــْة ًوَةن وِبِمن ) ًداِعش( 
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 

 دًلا ًداِعش! ًنًياوعَمرًةا وِب دَعرَةن دًلا )ًداِعش(!
وًدا ِمن َةرٍةين ِشنٍْا وًانٌي ِبش ًز وًلا نٌوك ًرًيا 

ِمن ًمــْة ًوَةن وقٌوذَيني وَاة َرن  مَلرًخقًةا َالٌيؤًةا
َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن 

ونَفلًةا  )ًداِعش( ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا ِاسًلمًيًةا
دَدشًةا دنٌينٍوا، ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر 

ّد َخًشا َرًبا وَممرًعًنا بدَةك َرخ ًادًٌا ًىَدك  خَب
َلكمٌيرٌوةً ا دنِفًلُى  َيوًما َمرٌيًرا وَشّنًةا دةًلة 

بٍرًشا دأًنشٍْا َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون 
بًةوًةٌبوةً ا َربةً ا بًىو َيوًما أكُوًما َسَبب 
ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، وَقّدمٌي ًىًنا ِخزًوا وَمزدًعًنا 

ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن  ِاًلا َىر َاُخيٌن
ية  ِمن ًولٌيةً ا بشًرًيا ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاة َرن ًاوٍك

ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍيا، 
ًوٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  دَمردٌوةً ا،

وَةمًخلًيَةْيه َوشٌبٌيَلْيه ومٌوشَكخًةا واٌيةٌوةً ا 
ٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل َخّد ِؤ

َدةرٌيؤٌوةً ا وًاويٌوةً ا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةً ا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنة  سٌوًذيٍْا 

وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا َوذىٌيبًٌٍيا  ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا
ًما دًةودٌيةً ا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةً ا بِش

وعٌوة ًرا، ِاًلا اٌية  أخًيْنًوةً ا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةً ًنٍيا َبيًنة ّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةً ا اٌيًنا 
َسجيًٌْاةً ا وَةشعيٌْةً ًنًيةً ا،دًلا َشٌبقٌي َفة ًنا َشٌبًطًيا 

 ا ددًرٍعا َاة ًرن سٌوًرًياَاًلًىدمَفِرشلّىُون،وًمرًيا 
مًلة ًوَةْيه  وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا (ٍبية َنىذٌين)

رٌبٍلى )ًداِعش(...... نٌوُخ ًما دُخ، وددبًًُقلٌوًلا
ˇوفٌوشٌون بَشيًنا.

 

 
 

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 من فذيسٌةا دعمن

 

: وليد مةوكاسوريا/ عنكٌبا   ˇ

ــًرا  ــٍلى قطٌيـــ ــا فٌيشـــ ــدًٌا ةَرًيًنـــ لٌوًمـــ
ــيعًةا  ــملٌســــ ــةً اةرٌوةً ا دَةْبَســــ  ًعــــ

جًبـــو ًقٍيا  دًةْودًيـــةً ا وَةذعًيـــةً ا  عٌيـــًذ
ــًةا ٍبيـــــة  ًؤوًبـــــا َقة ٌولٌي ــًقيـــ ةً ا مًبـــ

ةٍرينبَشـــًبا ةً ا )ًمـــْوَيلـــَةٍرين دَعنًكبًٌـــا 
ــًبا   ــا اٌي/ ب 3 -2وةًلة بَشــ ـًَيرًخــ ــ ر / ـــ

مشـــــٌوِةفلّىُون جًبـــــٍوى ِبــــــش    ( 2102
ــن )  ــا )(  011ًزوًدا ِمــ ــدوبنيَقيٌومٍْــ ( منــ

ــو عٌيـــًر   ًةودًيـــــْةً ا وَممـــة ًلنٍْا د جًبـ
ــًةن  ــُون  ،وكٌورِدســــــــ َومطٌومِينلّىــــــــ

ـًْيمَطَكس  (01 شَةِعســـــــــــٍذا )  ةً اــــــــــــ
ــٌين جب ٌيٌجًلــــــــا  دِزدقٍْ كد ا  ــــــــــًفلخــــــ

ـْةً ا ــ ــًةا   دًةوديًــــــ ــه مَطَكســـــ وِمَنـــــ

وميقروٌةالُى درعا دفورشنا شقمطكسةا دسوريا  ˇ

 

ــا  ــًنا دســـٌوًرًيا دَمـــردٌوةً ا ويٌودًًٌعـ بَدشـ
ــرٌوةً ا  د  ــًنا ومَيقـــــ ــا دفٌورًشـــــ  َدرًعـــــ

ــٌوًةًرا   ــًدورًُى  بســــ ــٌوةً ا  لــــ اًلَننًقيــــ
، َوخُبٌوًةًمــا  ٍياعٌيــًذًقلِزدقٍْــا دكٌوًينٍْــا  
ِمــن لٌوًمــدًٌا َخــّد بٌوًيًنــا فٌيشــٍلى نفٌيًقــا 

لدَرشــًةا وســٌوًوًدا  خٌوُةًمًيــا ًاَننًقًيــا  
ًيـــةً ا ةً ا لَزدقٍْـــا دًةوْدمطـــل مَســـةرٌو

، وَىــــر ًىــــَدك  فٌيشــــٍلى    ذًوةً اوَبؤٌيــــ 
دًادٌي ( َفـــــــــذؤُوٍفا   03جمٌوبًيـــــــــا ) 

ـــا َدســـــَفر    ًدورًةا..  برٌيكً ــــــــــــــــــــ
.... َزٌبًنا  دسٌوًرًيـــــــــــــــــــــــــــا  ˇ

 

نمِي ˇ

دًارٍبيلاًلكًم ˇ

  

 ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دَدشًةا دنٌينٍوا اسٌوذًٍي
وُخَرٌبًةا وعَمرًةا 

ًداِعشد  

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ُى  حىًوا َبَطلًةا ٌيًل )) ِان ًلا كًبٍنا ًمرًيا ًمةً ا 
(( دَبنًٍيْا ˇ

 دسوًذٍيا ُى َمَسقًةا دعَمرًةا دًمــْة ًوةً اشٌورٌيًلم
ا دَدشًةا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيُخذٌيٌبــٍا دَدشًةا دنٌينٍوا 

 بيُوما دَبك ٍديٍدا مًبةً  َومشٌوٍريلّىُونددنٌينٍوا 
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًةا 2102/ايًٌر/ 2ًبا ةًلة بَش ( 

sos    ( ُورح ح وبٍرًشنٌووةً ا َابًٌىٍْا مَيقٍذا
مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون و َجخُوًلا، ًيوًنن َخنٌو(

مبٌوِقرلٌي بٌوًقًرا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 
)سٌوًرًيا(ِان بَاة ًرا َاو جَبلٌوةً ا، اٌيٍلى َبقُوٍرا كل 
َيوًما  وكل ًشعةً ا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ 

ُخ ... َفلَطُخ ًلا ًلا كٌيَدّعُخ ... أًزَلن ًلا كٌيَدّع
كٌيَدّعُخ .واٌيّىًوا بٌوًقرًا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن 

وًاكً ا نًيًنا وعَمرًةا دًمــْة ًوَةن وِبِمن ) ًداِعش( 
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 

 دًلا ًداِعش! ًنًياوعَمرًةا وِب دَعرَةن دًلا )ًداِعش(!
وًدا ِمن َةرٍةين ِشنٍْا وًانٌي ِبش ًز وًلا نٌوك ًرًيا 

ِمن ًمــْة ًوَةن وقٌوذَيني وَاة َرن  مَلرًخقًةا َالٌيؤًةا
َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن 

ونَفلًةا  )ًداِعش( ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا ِاسًلمًيًةا
دَدشًةا دنٌينٍوا، ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر 

ّد َخًشا َرًبا وَممرًعًنا بدَةك َرخ ًادًٌا ًىَدك  خَب
َلكمٌيرٌوةً ا دنِفًلُى  َيوًما َمرٌيًرا وَشّنًةا دةًلة 

بٍرًشا دأًنشٍْا َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون 
بًةوًةٌبوةً ا َربةً ا بًىو َيوًما أكُوًما َسَبب 
ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، وَقّدمٌي ًىًنا ِخزًوا وَمزدًعًنا 

ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن  ِاًلا َىر َاُخيٌن
ية  ِمن ًولٌيةً ا بشًرًيا ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاة َرن ًاوٍك

ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍيا، 
ًوٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  دَمردٌوةً ا،

وَةمًخلًيَةْيه َوشٌبٌيَلْيه ومٌوشَكخًةا واٌيةٌوةً ا 
ٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل َخّد ِؤ

َدةرٌيؤٌوةً ا وًاويٌوةً ا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةً ا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنة  سٌوًذيٍْا 

وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا َوذىٌيبًٌٍيا  ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا
ًما دًةودٌيةً ا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةً ا بِش

وعٌوة ًرا، ِاًلا اٌية  أخًيْنًوةً ا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةً ًنٍيا َبيًنة ّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةً ا اٌيًنا 
َسجيًٌْاةً ا وَةشعيٌْةً ًنًيةً ا،دًلا َشٌبقٌي َفة ًنا َشٌبًطًيا 

 ا ددًرٍعا َاة ًرن سٌوًرًياَاًلًىدمَفِرشلّىُون،وًمرًيا 
مًلة ًوَةْيه  وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا (ٍبية َنىذٌين)

رٌبٍلى )ًداِعش(...... نٌوُخ ًما دُخ، وددبًًُقلٌوًلا
ˇوفٌوشٌون بَشيًنا.

 

 
 

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 من فذيسٌةا دعمن

 

: وليد مةوكاسوريا/ عنكٌبا   ˇ

ــًرا  ــٍلى قطٌيـــ ــا فٌيشـــ ــدًٌا ةَرًيًنـــ لٌوًمـــ
ــيعًةا  ــملٌســــ ــةً اةرٌوةً ا دَةْبَســــ  ًعــــ

جًبـــو ًقٍيا  دًةْودًيـــةً ا وَةذعًيـــةً ا  عٌيـــًذ
ــًةا ٍبيـــــة  ًؤوًبـــــا َقة ٌولٌي ــًقيـــ ةً ا مًبـــ

ةٍرينبَشـــًبا ةً ا )ًمـــْوَيلـــَةٍرين دَعنًكبًٌـــا 
ــًبا   ــا اٌي/ ب 3 -2وةًلة بَشــ ـًَيرًخــ ــ ر / ـــ

مشـــــٌوِةفلّىُون جًبـــــٍوى ِبــــــش    ( 2102
ــن )  ــا )(  011ًزوًدا ِمــ ــدوبنيَقيٌومٍْــ ( منــ

ــو عٌيـــًر   ًةودًيـــــْةً ا وَممـــة ًلنٍْا د جًبـ
ــًةن  ــُون  ،وكٌورِدســــــــ َومطٌومِينلّىــــــــ

ـًْيمَطَكس  (01 شَةِعســـــــــــٍذا )  ةً اــــــــــــ
ــٌين جب ٌيٌجًلــــــــا  دِزدقٍْ كد ا  ــــــــــًفلخــــــ

ـْةً ا ــ ــًةا   دًةوديًــــــ ــه مَطَكســـــ وِمَنـــــ

وميقروٌةالُى درعا دفورشنا شقمطكسةا دسوريا  ˇ

 

ــا  ــًنا دســـٌوًرًيا دَمـــردٌوةً ا ويٌودًًٌعـ بَدشـ
ــرٌوةً ا  د  ــًنا ومَيقـــــ ــا دفٌورًشـــــ  َدرًعـــــ

ــٌوًةًرا   ــًدورًُى  بســــ ــٌوةً ا  لــــ اًلَننًقيــــ
، َوخُبٌوًةًمــا  ٍياعٌيــًذًقلِزدقٍْــا دكٌوًينٍْــا  
ِمــن لٌوًمــدًٌا َخــّد بٌوًيًنــا فٌيشــٍلى نفٌيًقــا 

لدَرشــًةا وســٌوًوًدا  خٌوُةًمًيــا ًاَننًقًيــا  
ًيـــةً ا ةً ا لَزدقٍْـــا دًةوْدمطـــل مَســـةرٌو

، وَىــــر ًىــــَدك  فٌيشــــٍلى    ذًوةً اوَبؤٌيــــ 
دًادٌي ( َفـــــــــذؤُوٍفا   03جمٌوبًيـــــــــا ) 

ـــا َدســـــَفر    ًدورًةا..  برٌيكً ــــــــــــــــــــ
.... َزٌبًنا  دسٌوًرًيـــــــــــــــــــــــــــا  ˇ

 

نمِي ˇ

دًارٍبيلاًلكًم ˇ

  

  ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دَدشًةا دنٌينٍوا اسٌوذًٍي
وُخَرٌبًةا وعَمرًةا 

ًداِعشد  

سورايا، سورايا ، سورايا: 
األمل والهدف المنشود نحو 

 العودة
 

ُى  حىًوا َبَطلًةا ٌيًل )) ِان ًلا كًبٍنا ًمرًيا ًمةً ا 
(( دَبنًٍيْا ˇ

 دسوًذٍيا ُى َمَسقًةا دعَمرًةا دًمــْة ًوةً اشٌورٌيًلم
ا دَدشًةا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيُخذٌيٌبــٍا دَدشًةا دنٌينٍوا 

 بيُوما دَبك ٍديٍدا مًبةً  َومشٌوٍريلّىُونددنٌينٍوا 
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًةا 2102/ايًٌر/ 2ًبا ةًلة بَش ( 

sos    ( ُورح ح وبٍرًشنٌووةً ا َابًٌىٍْا مَيقٍذا
مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون و َجخُوًلا، ًيوًنن َخنٌو(

مبٌوِقرلٌي بٌوًقًرا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 
)سٌوًرًيا(ِان بَاة ًرا َاو جَبلٌوةً ا، اٌيٍلى َبقُوٍرا كل 
َيوًما  وكل ًشعةً ا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ 

ُخ ... َفلَطُخ ًلا ًلا كٌيَدّعُخ ... أًزَلن ًلا كٌيَدّع
كٌيَدّعُخ .واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن 

وًاكً ا نًيًنا وعَمرًةا دًمــْة ًوَةن وِبِمن ) ًداِعش( 
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 

 دًلا ًداِعش! ًنًياوعَمرًةا وِب دَعرَةن دًلا )ًداِعش(!
وًدا ِمن َةرٍةين ِشنٍْا وًانٌي ِبش ًز وًلا نٌوك ًرًيا 

ِمن ًمــْة ًوَةن وقٌوذَيني وَاة َرن  مَلرًخقًةا َالٌيؤًةا
َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن 

ونَفلًةا  )ًداِعش( ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا ِاسًلمًيًةا
دَدشًةا دنٌينٍوا، ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر 

ّد َخًشا َرًبا وَممرًعًنا بدَةك َرخ ًادًٌا ًىَدك  خَب
َلكمٌيرٌوةً ا دنِفًلُى  َيوًما َمرٌيًرا وَشّنًةا دةًلة 

بٍرًشا دأًنشٍْا َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون 
بًةوًةٌبوةً ا َربةً ا بًىو َيوًما أكُوًما َسَبب 
ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، وَقّدمٌي ًىًنا ِخزًوا وَمزدًعًنا 

ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن  ِاًلا َىر َاُخيٌن
ية  ِمن ًولٌيةً ا بشًرًيا ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاة َرن ًاوٍك

ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍيا، 
ًوٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  دَمردٌوةً ا،

وَةمًخلًيَةْيه َوشٌبٌيَلْيه ومٌوشَكخًةا واٌيةٌوةً ا 
ٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل َخّد ِؤ

َدةرٌيؤٌوةً ا وًاويٌوةً ا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةً ا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنة  سٌوًذيٍْا 

وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا َوذىٌيبًٌٍيا  ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا
ًما دًةودٌيةً ا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةً ا بِش

وعٌوة ًرا، ِاًلا اٌية  أخًيْنًوةً ا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةً ًنٍيا َبيًنة ّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةً ا اٌيًنا 
َسجيًٌْاةً ا وَةشعيٌْةً ًنًيةً ا،دًلا َشٌبقٌي َفة ًنا َشٌبًطًيا 

 ا ددًرٍعا َاة ًرن سٌوًرًياَاًلًىدمَفِرشلّىُون،وًمرًيا 
مًلة ًوَةْيه  وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا (ٍبية َنىذٌين)

رٌبٍلى )ًداِعش(...... نٌوُخ ًما دُخ، وددبًًُقلٌوًلا
ˇوفٌوشٌون بَشيًنا.

 

 
 

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

: د. بىنم عطاللىزقيفاةال سوريا/  
( لشٌوة َاســـــــًةا   001بفٌورًســـــــا دك ـــــــرًا ) 

ونٌوًفًقــا ســَفر  دِحليُونــٌوةً ا كٌورِدســًةًنيًةا 
ــّدًمًيا   ــا َق ــم   َزٌبنً ــا بِش ــًةن ( قٌوردًٌيً ) كٌورِدس

ــٍذا   ــرة ًا  دَجليٌوًنـــــ ــٌوِةنًُى َةخَبـــــ مطـــــ
دكٌورِدسًةن ويُودًًٌعا دَوزٌيـرٌوة ًا دٍفيشـَمرًجا   

/ بَيرًخا دنٌيسًن دفٌيةٍلا 21يُوم دَخِمشبَشًبا 
جبًــــو ًاًوًنـــــا د )شــــًلًما ( مًبـــــة ًا     2102/ 

ــا  ــدٌيرًا  ،خمــٌوَررًةا دةاًلزقٌيف ً ــن َك ــا ِم ِمنًينً
نًةا مُطل خدًٌا مطٌيَم ًرًيا (ر َزٌبًنا ) سٌودسَف

ًِشــــًةا َو ًاَننًقيًــــا لًدوًريــــه فعٌيًلــــا  لِة
قرًبًٌــا دخــٌوًررًا  دِفنًيــــْة ًا دَدشــًةا دفًلشًــا و
ــٍوا  ــَمرًجا  دًةا دوســَندنٌين خفٌيطــٌوة ًا دٍفيش

ٍلى  دزٌوًيًخـا  ٌبٌوٌيجبًو َميـًدن دقرًبًٌـا ، َومطـ   
)  (اللـوا  ) َعسـَكًرًيا   نٌوَىدرًا دمَيَقرٌوة ًا 

 بًَبكـــر زٌيًبـــرٌي (ومَيقـــرًا ) ِعؤَمـــة رَحـــب ( 
ــا    ــر  دَجبًــ ــا دَارَبعَســ ــَةاًلًنا  دِفرعًــ ِمشــ
دٌيمٌوقًرًطيًــــا  كٌورِدســــًةًنًيا ومَيقــــرً) ًاًزد 

وَرب  ليُوًنٍذاِمشًةاًلًنا دَةخَبرًةا  دِجَخَما( 
مَدبًرًنا ) َىلكُوة ِخكَمة ( (العميدَخيًلا ) 

سفر زٌبنا د) سوريا ( بيوم دسيعةا دسيوموٌةا دميقرةا 
ˇدجليونوٌةا كوردسةنيةا

 

دِفيشَمرًجا ومَيقـرًا )  ا ديٌودًًٌعا  دَوزيقرٌوةً 
ــٍذين     ــة  َنى ــا  دٍبي ــرٌي ( ٍرَ دَجبً ــُو َىجً رُومي
ــا    ــًدمٍْا دَموةبًٌـــ ــا وٍرَ وَىـــ دٌيمُوقًرًطًيـــ

، شـٌبُو  ِمـن َفـذؤُوٍفا    درٌوسـًةًقا  دَةلٍكاٍفـا   
نًشا َرًبا ِمن بَنـْي َعَمـن   وِكَاَكدٌيميًٌيٍْا وَامًنيٍْا  

ِجليُونًـٍذا  ، وًانٌي مًبة ًا دِةًلا زقٌيًفا سٌوًرًيا 
ˇاٌيًنا : 

 / َخكٌيم يُوًدًعًيا / َنوًزد ًفولُوس -0
 ٍرَ ًسيُومٌوة ًا 

 /يُودًًٌعًيا / د. َبىَنم َعَطالًلى  -2
 ًنَطر أًرزًا 

 /يُودًًٌعًيا / َولٌيد َيلدًا َمةُوًكا   -3

  ًسيٌوًما

 

نِة ˇ

دًارٍبيلاًلكًم ˇ

  

  ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  
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 دَدشًةا دنٌينٍوا اسٌوذًٍي
وُخَرٌبًةا وعَمرًةا 

ًداِعشد  
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ُى  حىًوا َبَطلًةا ٌيًل )) ِان ًلا كًبٍنا ًمرًيا ًمةً ا 
(( دَبنًٍيْا ˇ

 دسوًذٍيا ُى َمَسقًةا دعَمرًةا دًمــْة ًوةً اشٌورٌيًلم
ا دَدشًةا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيُخذٌيٌبــٍا دَدشًةا دنٌينٍوا 

 بيُوما دَبك ٍديٍدا مًبةً  َومشٌوٍريلّىُونددنٌينٍوا 
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًةا 2102/ايًٌر/ 2ًبا ةًلة بَش ( 

sos    ( ُورح ح وبٍرًشنٌووةً ا َابًٌىٍْا مَيقٍذا
مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون و َجخُوًلا، ًيوًنن َخنٌو(

مبٌوِقرلٌي بٌوًقًرا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 
)سٌوًرًيا(ِان بَاة ًرا َاو جَبلٌوةً ا، اٌيٍلى َبقُوٍرا كل 
َيوًما  وكل ًشعةً ا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ 

ُخ ... َفلَطُخ ًلا ًلا كٌيَدّعُخ ... أًزَلن ًلا كٌيَدّع
كٌيَدّعُخ .واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن 

وًاكً ا نًيًنا وعَمرًةا دًمــْة ًوَةن وِبِمن ) ًداِعش( 
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 

 دًلا ًداِعش! ًنًياوعَمرًةا وِب دَعرَةن دًلا )ًداِعش(!
وًدا ِمن َةرٍةين ِشنٍْا وًانٌي ِبش ًز وًلا نٌوك ًرًيا 

ِمن ًمــْة ًوَةن وقٌوذَيني وَاة َرن  مَلرًخقًةا َالٌيؤًةا
َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن 

ونَفلًةا  )ًداِعش( ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا ِاسًلمًيًةا
دَدشًةا دنٌينٍوا، ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر 

ّد َخًشا َرًبا وَممرًعًنا بدَةك َرخ ًادًٌا ًىَدك  خَب
َلكمٌيرٌوةً ا دنِفًلُى  َيوًما َمرٌيًرا وَشّنًةا دةًلة 

بٍرًشا دأًنشٍْا َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون 
بًةوًةٌبوةً ا َربةً ا بًىو َيوًما أكُوًما َسَبب 
ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، وَقّدمٌي ًىًنا ِخزًوا وَمزدًعًنا 

ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن  ِاًلا َىر َاُخيٌن
ية  ِمن ًولٌيةً ا بشًرًيا ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاة َرن ًاوٍك

ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍيا، 
ًوٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  دَمردٌوةً ا،

وَةمًخلًيَةْيه َوشٌبٌيَلْيه ومٌوشَكخًةا واٌيةٌوةً ا 
ٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل َخّد ِؤ

َدةرٌيؤٌوةً ا وًاويٌوةً ا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةً ا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنة  سٌوًذيٍْا 

وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا َوذىٌيبًٌٍيا  ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا
ًما دًةودٌيةً ا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةً ا بِش

وعٌوة ًرا، ِاًلا اٌية  أخًيْنًوةً ا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةً ًنٍيا َبيًنة ّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةً ا اٌيًنا 
َسجيًٌْاةً ا وَةشعيٌْةً ًنًيةً ا،دًلا َشٌبقٌي َفة ًنا َشٌبًطًيا 

 ا ددًرٍعا َاة ًرن سٌوًرًياَاًلًىدمَفِرشلّىُون،وًمرًيا 
مًلة ًوَةْيه  وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا (ٍبية َنىذٌين)

رٌبٍلى )ًداِعش(...... نٌوُخ ًما دُخ، وددبًًُقلٌوًلا
ˇوفٌوشٌون بَشيًنا.

 

 
 

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

ˇ وليد مةوكاةفقةا : ٌكديدا/ سوريا/ ب

 
ِمن ًموًلـدًا دمًـة ًا   َعمٌي ) مٌيكً ا ًباىٌي ًيكٌو ( 

، َالًفـــــا  0391 اؤىل،  )َشـــــّنًةا  دَبك ٍديـــــٍدا
ــش    ــةٌين وَخِم ــعمًاا َوة ًل ــى  (وةَش ــا وٌيٍل ًدىً

جًبـــو ى ةِفقَلـــن جًبـــٍو ( ،متقاعـــد ِشـــرًيا )
ــ ــي  ســـ ــٍةى ِاة ًملـــ ــُوم ُوعُورٌوٍةى لٍبيـــ يـــ

 وكــم َبقَرُخٍلــى، 2102/ ايًٌـــر /  1دعرٌوٌبــًةا 
: ًمـــا يٍلـــى ًادًا ِمنـــدٌي دكـــم   َخـــّد بـــٌوًقرًا

ــَةر  َشــٌبقلٌوك  ودكــم ًجِرشــلٌوك  لَبك ٍديــٍدا  بً
بِلى َعمٌي ) بًًبا دًياس حمٌو؟ ًانٌي ةًلة   ِشنٍْا 

كنطر أنْشا دبٌكديدا ةرعا  مسيٌكا قّدم اؤليا  جٌبرا ٌكديديا
ˇددعرٌي

 
ًةَنخـًةا  دًا ٍلى ُخوشق  شة قٍلىو خَبًشا َرًبا (
ًنـا ًانـٌي ةًلـة     ًاوأِمرٍلى: رٌيك ًةاَي رًةاخَسو

ًنـــا مىٌين موًلـــايِو يـــٍداًمـــا َبك ٍدًلخُب ِشـــنٍْا 
ـًِزن ٍبيــة ٌي ّداة ٌي أُخــرًةا لــٌي لَبك ٍديــٍدا ودُخـــ
مسٌيكً ـا َقـّدمٌي َةرًعـا     اٌيـِون وًاًنا ًدًىـا  ًجًىا 

ــة ٌي  ــة ًا ددًاٍةا  دٍبيـ ــا دًمـ ــا أًنشٍْـ ، كَنِطرأًنـ
عٌوٌدرًذٍنــا دمـٌوقرٌبٍلى  َمـن   كــلوكشًـِكر أًنـا   

ــنيٌْ ــَوسـ ــب أًنـ ــًلًما  اقًوة ًا وكًطلـ ــيًنا وشـ َشـ
ـــْة ًوَةن  و ــرًةا دًمـ ــ َقلٌوعَم ــًةا وكشً ِكرأًنا ل

ˇ           ةًفقًةا. سَفر َزبًٌنا د ) سٌوًرًيا ( اًلٍدا 

نمِي ˇ

دًارٍبيلاًلكًم ˇ

  

  ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سٌوذًٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
وعَمرًةا وُخَرٌبًةا 

 دًداِعش
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)) ِان ًلا كًبٍنا ًمرًيا ًمةً ا  َبَطلًةا ٌيًلُى  حىًوا 
ˇدَبنًٍيْا ((

مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا دعَمرًةا دًمــْة ًوةً ا دسوًذٍيا 
دَدشًةا دنٌينٍوا ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا 

مًبةً ا دَبك ٍديٍدا بيُوم  َومشٌوٍريلّىُونددنٌينٍوا 
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًةا 2102/ايًٌر/ 2ةًلة بَشًبا  ( 

sos     حُورح وبٍرًشنٌووةً ا َابًٌىٍْا مَيقٍذا (
َجخُوًلا، ًيوًنن َخنٌو( ومِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون 
مبٌوِقرلٌي بٌوًقًرا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 
)سٌوًرًيا(ِان بَاة ًرا َاو جَبلٌوةً ا، اٌيٍلى َبقُوٍرا كل 
َيوًما  وكل ًشعةً ا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ 

ّعُخ ... َفلَطُخ ًلا ًلا كٌيَدّعُخ ... أًزَلن ًلا كٌيَد
كٌيَدّعُخ .واٌيّىًوا بٌوًقرًا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن 
ِمن ) ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــْة ًوَةن وًاكً ا 
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 
دَعرَةن دًلا )ًداِعش(! وعَمرًةا وِبًنًيا دًلا ًداِعش! 

ًزوًدا ِمن َةرٍةين ِشنٍْا وًلا نٌوك ًرًيا  وًانٌي ِبش 
مَلرًخقًةا َالٌيؤًةا ِمن ًمــْة ًوَةن وقٌوذَيني وَاة َرن 
َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن 
ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا ِاسًلمًيًةا )ًداِعش( ونَفلًةا 
دَدشًةا دنٌينٍوا، ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر 

ّد َخًشا َرًبا وَممرًعًنا بدَةك َرخ ًادًٌا ًىَدك  خَب
َيوًما َمرٌيًرا وَشّنًةا دةًلة  َلكمٌيرٌوةً ا دنِفًلُى 
بٍرًشا دأًنشٍْا َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون 
بًةوًةٌبوةً ا َربةً ا بًىو َيوًما أكُوًما َسَبب 
ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، وَقّدمٌي ًىًنا ِخزًوا وَمزدًعًنا 

ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن  ِاًلا َىر َاُخيٌن
ًولٌيةً ا بشًرًيا ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاة َرن ًاوٍكية  ِمن 
ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا 

ًوٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  دَمردٌوةً ا،
وَةمًخلًيَةْيه َوشٌبٌيَلْيه ومٌوشَكخًةا واٌيةٌوةً ا 

ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل َخّد 
َدةرٌيؤٌوةً ا وًاويٌوةً ا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةً ا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنة  سٌوًذيٍْا 
ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا 

ِشًما دًةودٌيةً ا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةً ا ب
وعٌوة رًا، ِاًلا اٌية  أخًيْنًوةً ا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةً ًنٍيا َبيًنة ّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةً ا اٌيًنا 
َسجيًٌْاةً ا وَةشعيٌْةً ًنًيةً ا،دًلا َشٌبقٌي َفة ًنا َشٌبًطًيا 

ا ددًرٍعا َاة ًرن سٌوًرًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًى
)ٍبية َنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا مًلة ًوَةْيه 
ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما دُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... 
ˇوفٌوشٌون بَشيًنا.

 

 
 

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

ˇسورييا

دبشباخ ˇ

ˇاير

 

( لشٌوة َاســـــــًةا   001بفٌورًســـــــا دك ـــــــرًا ) 
دِحليُونــٌوةً ا كٌورِدســًةنًيًةا  ونٌوًفًقــا ســَفر  
ــًةن (    ــم ) كٌورِدس ــا بِش ــّدًمًيا  قٌوردًٌيً ــا َق َزٌبنً
ــٍذا   ــرة ًا  دَجليٌوًنـــــ ــٌوِةنًُى َةخَبـــــ مطـــــ

دٍفيشـَمرًجا  دكٌورِدسًةن ويُودًًٌعا دَوزٌيـرٌوة ًا  
/ بَيرًخا دنٌيسًن دفٌيةٍلا 21يُوم دَخِمشبَشًبا 

ميقرةا دسيعةا دسيوموٌةا دسفر زٌبنا د) سوريا ( بيوم 
ˇدجليونوٌةا كوردسةنيةا

 

جبًــــو ًاًوًنـــــا د )شــــًلًما ( مًبـــــة ًا     2102/ 
ــدٌيرًا    ــن َك ــا ِم ــا ٌــٌوَررًةا ،ِمنًينً دةاًلزقٌيف ً
دسَفر َزٌبًنا ) سٌوًرًيا ( مُطل خدًٌا مطٌيَمنًةا 
لًدوًريــــه ًاَننًقيًــــا َوفعٌيًلــــا  لِةِ شــــًةا 

دخــٌوًررًا  دِفنًيــــْة ًا دَدشــًةا دفًلشًــا وقرًبًٌــا 
ــَمرًجا    ــٍوا وســَندًةا دخفٌيطــٌوة ًا دٍفيش دنٌين
جبًو َميـًدن دقرًبًٌـا ، َومطـٌوٌيٌبٍلى  دزٌوًيًخـا     

)  اللـوا(( دمَيَقرٌوة ًا  نٌوَىدرًا َعسَكًرًيا  )
ــب (      ــة رَح ــرًا ) ِعؤَم ــرٌي (ومَيق ــر زٌيبً بًَبك
ِمشــــَةاًلًنا  دِفرعًــــا دَارَبعَســــر  دَجبًــــا 

ــرً) ًاًزد  د ــًةًنًيا ومَيقـ ــا  كٌورِدسـ ٌيمٌوقًرًطًيـ
َخَمــا( ِمشــًةاًلًنا دَةخَبــرًةا  دِجليُونًــٍذا    

) َىلكــُوة ِخكَمــة   العميــد(وَرب َخيًلــا ) 
(مَدبًرًنا ديٌودًًٌعا  دَوزيقرٌوة ًا دِفيشَمرًجا 
ومَيقرًا ) رُوميُو َىًجرٌي ( ٍرش دَجًبا  دٍبيـة   

ًدمٍْا دَموةبًٌا َنىٍذين دٌيمُوقًرًطًيا وٍرش وَى
درٌوسًةًقا  دَةلٍكاٍفا ، شـٌبُو  ِمـن َفـذؤُوٍفا    
َاَكدٌيميًٌيٍْا وَامًنيٍْا  وِكنًشا َرًبا ِمن بَنْي َعَمن 
ــٌي    ــا ، وًانــ ــا زقٌيًفــ ــة ًا دِةًلــ ــٌوًرًيا مبًــ ســ
ˇِجليُوًنٍذا اٌيًنا : 

 /يُوًدًعًيا / َنوًزد ًفولُوس َخكٌيم  -0
 ٍرش ًسيُومٌوة ًا 

 /َبىَنم َعَطالًلى يُودًًٌعًيا / د.  -2
 ًنَطر أًرزًا 

 /يُودًًٌعًيا / َولٌيد َيلدًا َمةُوًكا   -3

 ًسيٌوًما 

 

نِة ˇ

اًلكدًارٍبيلًم ˇ

  

مندوبني

اللواء

العميد

  ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سٌوذًٍيا دَدشًةا دنٌينٍوا 
وعَمرًةا وُخَرٌبًةا 

 دًداِعش
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)) ِان ًلا كًبٍنا ًمرًيا ًمةً ا  َبَطلًةا ٌيًلُى  حىًوا 
ˇدَبنًٍيْا ((

مشٌورٌيًلُى َمَسقًةا دعَمرًةا دًمــْة ًوةً ا دسوًذٍيا 
دَدشًةا دنٌينٍوا ُخذٌيٌبــٍا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيا دَدشًةا 

مًبةً ا دَبك ٍديٍدا بيُوم  َومشٌوٍريلّىُونددنٌينٍوا 
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًةا 2102/ايًٌر/ 2ةًلة بَشًبا  ( 

sos     حُورح وبٍرًشنٌووةً ا َابًٌىٍْا مَيقٍذا (
َجخُوًلا، ًيوًنن َخنٌو( ومِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون 
مبٌوِقرلٌي بٌوًقًرا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 
)سٌوًرًيا(ِان بَاة ًرا َاو جَبلٌوةً ا، اٌيٍلى َبقُوٍرا كل 
َيوًما  وكل ًشعةً ا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ 

ّعُخ ... َفلَطُخ ًلا ًلا كٌيَدّعُخ ... أًزَلن ًلا كٌيَد
كٌيَدّعُخ .واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن 
ِمن ) ًداِعش( وِبنًيًنا وعَمرًةا دًمــْة ًوَةن وًاكً ا 
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 
دَعرَةن دًلا )ًداِعش(! وعَمرًةا وِبًنًيا دًلا ًداِعش! 

ًزوًدا ِمن َةرٍةين ِشنٍْا وًلا نٌوك ًرًيا  وًانٌي ِبش 
مَلرًخقًةا َالٌيؤًةا ِمن ًمــْة ًوَةن وقٌوذَيني وَاة َرن 
َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن 
ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا ِاسًلمًيًةا )ًداِعش( ونَفلًةا 
دَدشًةا دنٌينٍوا، ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر 

ّد َخًشا َرًبا وَممرًعًنا بدَةك َرخ ًادًٌا ًىَدك  خَب
َيوًما َمرٌيًرا وَشّنًةا دةًلة  َلكمٌيرٌوةً ا دنِفًلُى 
بٍرًشا دأًنشٍْا َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون 
بًةوًةٌبوةً ا َربةً ا بًىو َيوًما أكُوًما َسَبب 
ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، وَقّدمٌي ًىًنا ِخزًوا وَمزدًعًنا 

ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن  ِاًلا َىر َاُخيٌن
ًولٌيةً ا بشًرًيا ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاة َرن ًاوٍكية  ِمن 
ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍيا، ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا 

ًوٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  دَمردٌوةً ا،
وَةمًخلًيَةْيه َوشٌبٌيَلْيه ومٌوشَكخًةا واٌيةٌوةً ا 

ِؤٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل َخّد 
َدةرٌيؤٌوةً ا وًاويٌوةً ا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةً ا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنة  سٌوًذيٍْا 
ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا َوذىٌيبًٌٍيا وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا 

ِشًما دًةودٌيةً ا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةً ا ب
وعٌوة ًرا، ِاًلا اٌية  أخًيْنًوةً ا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةً ًنٍيا َبيًنة ّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةً ا اٌيًنا 
َسجيًٌْاةً ا وَةشعيٌْةً ًنًيةً ا،دًلا َشٌبقٌي َفة ًنا َشٌبًطًيا 

ا ددًرٍعا َاة ًرن سٌوًرًيا دمَفِرشلّىُون،وًمرًيا َاًلًى
)ٍبية َنىذٌين( وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا مًلة ًوَةْيه 
ًقلٌوًلا، وددبًُنٌوُخ ًما دُخرٌبٍلى )ًداِعش(...... 
ˇوفٌوشٌون بَشيًنا.

 

 
 

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 سوريا/ ةالزقيفا: د. بىنم عطاللى
( لشٌوة َاســـــــًةا   001بفٌورًســـــــا دك ـــــــرًا ) 

دِحليُونــٌوةً ا كٌورِدســًةًنيًةا  ونٌوًفًقــا ســَفر  
ــًةن (    ــم ) كٌورِدس ــا بِش ــّدًمًيا  قٌوردًٌيً ــا َق َزٌبنً
ــٍذا   ــرة ًا  دَجليٌوًنـــــ ــٌوِةنًُى َةخَبـــــ مطـــــ

دٍفيشـَمرًجا  دكٌورِدسًةن ويُودًًٌعا دَوزٌيـرٌوة ًا  
/ بَيرًخا دنٌيسًن دفٌيةٍلا 21يُوم دَخِمشبَشًبا 

جبًــــو ًاًوًنـــــا د )شــــًلًما ( مًبـــــة ًا     2102/ 
ــدٌيرًا    ــن َك ــا ِم ــا ٌــٌوَررًةا ،ِمنًينً دةاًلزقٌيف ً
دسَفر َزٌبًنا ) سٌوًرًيا ( مُطل خدًٌا مطٌيَمنًةا 
لًدوًريــــه ًاَننًقيًــــا َوفعٌيًلــــا  لِةِ شــــًةا 

دخــٌوًررًا  دِفنًيــــْة ًا دَدشــًةا دفًلشًــا وقرًبًٌــا 
ــَمرًجا    ــٍوا وســَندًةا دخفٌيطــٌوة ًا دٍفيش دنٌين
جبًو َميـًدن دقرًبًٌـا ، َومطـٌوٌيٌبٍلى  دزٌوًيًخـا     

)  اللـوا(( دمَيَقرٌوة ًا  نٌوَىدرًا َعسـَكًرًيا  ) 
بًَبكـــر زٌيًبـــرٌي (ومَيقـــرًا ) ِعؤَمـــة رَحـــب (  
ــا    ــر  دَجبًــ ــا دَارَبعَســ ــَةاًلًنا  دِفرعًــ ِمشــ

ٌيمٌوقًرًطيًــــا  كٌورِدســــًةًنًيا ومَيقــــرً) ًاًزد د
َخَما( ِمشًةاًلًنا دَةخَبرًةا  دِجليُوًنٍذا وَرب 

) َىلكُوة ِخكَمة (مَدبًرًنا  العميد(َخيًلا ) 

ةا دسيعةا دسيوموٌةا دسفر زٌبنا د) سوريا ( بيوم وميقر
ˇدجليونوٌةا كوردسةنيةا

 

ديٌودًًٌعا  دَوزيقرٌوة ًا دِفيشَمرًجا ومَيقـرًا )  
ــٍذين     ــة  َنى ــا  دٍبي ــرٌي ( ٍرَ دَجبً ــُو َىجً رُومي

ــ  ــا وٍرَ وَىـــ ــا دٌيمُوقًرًطًيـــ ًدمٍْا دَموةبًٌـــ
درٌوسـًةًقا  دَةلٍكاٍفـا ، شـٌبُوِ ِمـن َفـذؤُوٍفا      
َاَكدٌيميًٌيٍْا وَامًنيٍْا  وِكنًشا َرًبا ِمن بَنـْي َعَمـن   
سٌوًرًيا مًبة ًا دِةًلا زقٌيًفا ، وًانٌي ِجليُونًـٍذا  
ˇاٌيًنا : 

 /يُوًدًعًيا / َنوًزد ًفولُوس َخكٌيم  -0
 ٍرَ ًسيُومٌوة ًا 

 /َبىَنم َعَطالًلى يُودًًٌعًيا / د.  -2
 ًنَطر أًرزًا 

 /يُودًًٌعًيا / َولٌيد َيلدًا َمةُوًكا   -3

 ًسيٌوًما 

 

نِة ˇ

اًلكدًارٍبيلًم ˇ

  

متقاعد

 ˇ
ـــا!!سرطـــا مسوق  

ˇـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دَدشًةا دنٌينٍوا اسٌوذًٍي
وُخَرٌبًةا وعَمرًةا 

ًداِعشد  
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ُى  حىًوا َبَطلًةا ٌيًل )) ِان ًلا كًبٍنا ًمرًيا ًمةً ا 
(( دَبنًٍيْا ˇ

 دسوًذٍيا ُى َمَسقًةا دعَمرًةا دًمــْة ًوةً اشٌورٌيًلم
ا دَدشًةا مشٌيخًيٍْا وسٌوًذٍيُخذٌيٌبــٍا دَدشًةا دنٌينٍوا 

 بيُوما دَبك ٍديٍدا مًبةً  َومشٌوٍريلّىُونددنٌينٍوا 
َوبعٌوٌدًرًنا دمَطَكسًةا 2102/ايًٌر/ 2ًبا ةًلة بَش ( 

sos    ( ُورح ح وبٍرًشنٌووةً ا َابًٌىٍْا مَيقٍذا
مِبنًيْنٍا دفٌيدلّىُون و َجخُوًلا، ًيوًنن َخنٌو(

مبٌوِقرلٌي بٌوًقًرا وِميٌن كٍلى بَنْي َعَمن مشٌيخًًيا 
)سٌوًرًيا(ِان بَاة ًرا َاو جَبلٌوةً ا، اٌيٍلى َبقُوٍرا كل 
َيوًما  وكل ًشعةً ا:ًفيَشُخ ، ًلا كٌيدّعُخ,,, َدعَرُخ 

ُخ ... َفلَطُخ ًلا ًلا كٌيَدّعُخ ... أًزَلن ًلا كٌيَدّع
كٌيَدّعُخ .واٌيّىًوا بٌوًقًرا)اٌيَمن بةًىٍوا خٌورًَرن 

وًاكً ا نًيًنا وعَمرًةا دًمــْة ًوَةن وِبِمن ) ًداِعش( 
بَدشًةا دنٌينٍوا واديُوم بَطلبٌوُخ دةًىوًيا 

 دًلا ًداِعش! ًنًياوعَمرًةا وِب دَعرَةن دًلا )ًداِعش(!
وًدا ِمن َةرٍةين ِشنٍْا وًانٌي ِبش ًز وًلا نٌوك ًرًيا 

ِمن ًمــْة ًوَةن وقٌوذَيني وَاة َرن  مَلرًخقًةا َالٌيؤًةا
َاؤًلًيا واٌيّىًوا َعَمن سٌوًذًيا شٌجٌيًشا َوزدٌيًعا ِمن 

ونَفلًةا  )ًداِعش( ًانٌي ذىٌيبًٌٍيا بًدولًةا ِاسًلمًيًةا
دَدشًةا دنٌينٍوا، ومبٌورِبزٍلى َعًما سٌوًرًيا،وَىر 

ّد َخًشا َرًبا وَممرًعًنا بدَةك َرخ ًادًٌا ًىَدك  خَب
َلكمٌيرٌوةً ا دنِفًلُى  َيوًما َمرٌيًرا وَشّنًةا دةًلة 

بٍرًشا دأًنشٍْا َبرٌيٍذا،َومةٌوىةلّىُون 
بًةوًةٌبوةً ا َربةً ا بًىو َيوًما أكُوًما َسَبب 
ددَشلعٌي َةشعٌيَةن، وَقّدمٌي ًىًنا ِخزًوا وَمزدًعًنا 

ًفيَشخ ِكمَىيِمَنخ دٌيٍلى ِاَلن  ِاًلا َىر َاُخيٌن
ية  ِمن ًولٌيةً ا بشًرًيا ددًاٍةا ِمن ًجًوٍيا  دَاة َرن ًاوٍك

ِان جَببٍْا َاو ٍعدًةا َاو خَبًقًلا ِمشَةاًلنٍْا سٌوًذٍيا، 
ًوٍلا عَليه دمَشخَلفًةا دِذنَيه  دَمردٌوةً ا،

وَةمًخلًيَةْيه َوشٌبٌيَلْيه ومٌوشَكخًةا واٌيةٌوةً ا 
ٌبًيًنا فُولٌيطٌيًقًيا وسيًٌسًًيا َشرٌيًرا مطل َخّد ِؤ

َدةرٌيؤٌوةً ا وًاويٌوةً ا َويدٌيًعا وًفسُوعًةا 
مٌودَرشًةا مطل  شًريًةا دَعسْقًوةً ا وِقطٍذا، 
وًىًنا قًربًٌا فٌيشٍلى ِجلًيا دٌيٍلى َبيًنة  سٌوًذيٍْا 

وًاف اٌيٍلى كٌوًةشٍْا َوذىٌيبًٌٍيا  ومٌوشلًمنٍْا ًسوًفنٍْا
ًما دًةودٌيةً ا ِاسًلمًيًةا دِمطل َشلٌيطٌوةً ا بِش

وعٌوة ًرا، ِاًلا اٌية  أخًيْنًوةً ا واٌيسُوٍذا كنٌوشيًيٍْا 
وَمذدٌوةً ًنٍيا َبيًنة ّىُون وأخٍذٍنا ًةْودًيةً ا اٌيًنا 
َسجيًٌْاةً ا وَةشعيٌْةً ًنًيةً ا،دًلا َشٌبقٌي َفة ًنا َشٌبًطًيا 

 ا ددًرٍعا َاة ًرن سٌوًرًياَاًلًىدمَفِرشلّىُون،وًمرًيا 
مًلة ًوَةْيه  وَدعرٌي ًانٌي سٌوًذٍيا (ٍبية َنىذٌين)

رٌبٍلى )ًداِعش(...... نٌوُخ ًما دُخ، وددبًًُقلٌوًلا
ˇوفٌوشٌون بَشيًنا.

 

 
 

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

نَيًخا لًعًلم َىٌبٍلى ًمرًيا ونٌوىرٌوك  
 َامٌيًنًيا دًدِنخ ِاٍلى.

 من فذيسٌةا دعمن

 

: وليد مةوكاسوريا/ عنكٌبا   ˇ

ــًرا  ــٍلى قطٌيـــ ــا فٌيشـــ ــدًٌا ةَرًيًنـــ لٌوًمـــ
ــيعًةا  ــملٌســــ ــةً اةرٌوةً ا دَةْبَســــ  ًعــــ

جًبـــو ًقٍيا  دًةْودًيـــةً ا وَةذعًيـــةً ا  عٌيـــًذ
ــًةا ٍبيـــــة  ًؤوًبـــــا َقة ٌولٌي ــًقيـــ ةً ا مًبـــ

ةٍرينبَشـــًبا ةً ا )ًمـــْوَيلـــَةٍرين دَعنًكبًٌـــا 
ــًبا   ــا اٌي/ ب 3 -2وةًلة بَشــ ـًَيرًخــ ــ ر / ـــ

مشـــــٌوِةفلّىُون جًبـــــٍوى ِبــــــش    ( 2102
ــن )  ــا )(  011ًزوًدا ِمــ ــدوبنيَقيٌومٍْــ ( منــ

ــو عٌيـــًر   ًةودًيـــــْةً ا وَممـــة ًلنٍْا د جًبـ
ــًةن  ــُون  ،وكٌورِدســــــــ َومطٌومِينلّىــــــــ

ـًْيمَطَكس  (01 شَةِعســـــــــــٍذا )  ةً اــــــــــــ
ــٌين جب ٌيٌجًلــــــــا  دِزدقٍْ كد ا  ــــــــــًفلخــــــ

ـْةً ا ــ ــًةا   دًةوديًــــــ ــه مَطَكســـــ وِمَنـــــ

وميقروٌةالُى درعا دفورشنا شقمطكسةا دسوريا  ˇ

 

ــا  ــًنا دســـٌوًرًيا دَمـــردٌوةً ا ويٌودًًٌعـ بَدشـ
ــرٌوةً ا  د  ــًنا ومَيقـــــ ــا دفٌورًشـــــ  َدرًعـــــ

ــٌوًةًرا   ــًدورًُى  بســــ ــٌوةً ا  لــــ اًلَننًقيــــ
، َوخُبٌوًةًمــا  ٍياعٌيــًذًقلِزدقٍْــا دكٌوًينٍْــا  
ِمــن لٌوًمــدًٌا َخــّد بٌوًيًنــا فٌيشــٍلى نفٌيًقــا 

لدَرشــًةا وســٌوًوًدا  خٌوُةًمًيــا ًاَننًقًيــا  
ًيـــةً ا ةً ا لَزدقٍْـــا دًةوْدمطـــل مَســـةرٌو

، وَىــــر ًىــــَدك  فٌيشــــٍلى    ذًوةً اوَبؤٌيــــ 
دًادٌي ( َفـــــــــذؤُوٍفا   03جمٌوبًيـــــــــا ) 

ـــا َدســـــَفر    ًدورًةا..  برٌيكً ــــــــــــــــــــ
.... َزٌبًنا  دسٌوًرًيـــــــــــــــــــــــــــا  ˇ

 

نمِي ˇ

دًارٍبيلاًلكًم ˇ

  

sos
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لە وتارێكیدا كە لە رۆژنامەی )ئەلحەیات(ی 
عەرەبیدا بە ناونیشانی )سەربەخۆیی كوردستان 
لە بەرژەوەندیی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە( باڵوی 
نووسەری  ئەوسی  هۆشەنگ  كردووەتەوە، 
دەگرێ،  عەرەبی  واڵتانی  لە  ڕەخنە  كورد، 
بەوەی بە نێوی توركیاوە دژایەتی دامەزراندنی 

دەوڵەتی كوردی دەكەن.
دەڵێ  وتارەكەیدا  لە  ئەوسی  هۆشەنگ 
دژایەتیكردنی دامەزراندنی دەوڵەتی كوردی 
دژایەتییەكە  عەرەبیەوە،  واڵتانی  لەالیەن 
لەسەر بنەمای دژایەتی توركیا بۆ ئەو دەوڵەتە 
عەرەبی  واڵتانی  واتە  گرتووە.  سەرچاوەی 
الریان  كە  داوە  پێشان  خۆیان  وا  جار  زۆر 
مافی  بە  و  نیە  دەوڵەتە  ئەو  دروستبوونی  لە 
كوردی دەزانن، بەاڵم هەمیشە لە دوای ئەو 
دەڵێن،  )لكن(ێك  نەبوونە  الری  پێشاندانی 
بەو مانایەی گوایە ئەگەر ئەوانیش )مەبەستی 
ئەم دەوڵەتە  واڵتە عەرەبیەكانە( دامەزراندنی 
قبووڵی  توركیا  ئەوا  بكەن،  قبووڵ  كوردیە 

ناكات.
هەرێمی  لە  كورد  دەنووسێ  ئەوسی 

كه   پێداویستیانه یه   و  سه ره كى  بنه ما  ئه و 
هه بن  سه ركه وتوو  گه شتیارییه كى  بۆ  ده بێ 
مێژوویى و  وه ك سروشتى جوان، شوێنه واره  
دێرینه كان، لێبورده یى، كراوه یى، ژیاندۆستى، 
و  كوردستان  خه ڵكى  میوانپه روه ریى 
له  واڵتان خاوه نى  وه رزه كانى ساڵ كه  زۆر 

ئه و هه موو شتانه  نین.
سه ره ڕای  كه   كرده وه   له وه ش  جه ختی 
هه رێمی  حكوومه تی  سه خت،  بارودۆخی 
و  شانس  هه موو  و  كۆڵنادات  كوردستان 
كوردستان  له   گه شتیارى  ده رفه ته كانى 
بكه نه   گه شتیارى  ئه وه ى  بۆ  ده هێنێت  به كار 
و   كوردستان  به رچاوى  و  دیار  ڕوویه كى 
پرۆسه ى  سه ره كییه كانى  خاڵه   له   یه كێك 
و  بنیاتنان  حكوومه تیش،  چاكسازى 
و  گه شتیارییه   كه رتى  ژێرخانى  په ره پێدانى 
ئاشكرای كرد كه  چاالكیى وه ك كۆنفرانسى 
ئه م  كردنه وه ى  و  پار  ساڵى  ئازارى  مانگى 
پێشانگه یه  و چاالكییه كانی دیكه ی گه شتیاری، 
ئه م  بنیاتنانى  له سه ر  ئه رێنییان  كاریگه ریى 
كه رته  هه یه  كه  له  ئه نجامى كۆنفرانسى ساڵى 
ده ره نجامه كانى  له سه ر  كارانه ى  ئه و  و  پار 
كران، ژماره ى گه شتیاران له  چاو ساڵى ٢٠١٥ 
له  ٧٨٢ هه زار گه شتیاره وه  بۆ ملیۆنێك و ٦٠٠ 
هه زار گه شتیار له  ساڵى ٢٠١٦دا به رز بووه وه  
و هیوای خواست ئه نجامدانى ئه م چاالكییه ش  
به ره وپێشبردنى  گه وره ترى  هه نگاوێكى  ببێته  

گه شتیارى له  هه موو ڕوویه كه وه .
ئه زموونى  به پێى  كه   دا  به وه ش  ئاماژه ی 
سه ركه وتووى واڵتان له   پێشخستنى كه رتى 
گه شتیاریدا، كه رتى تایبه ت پێكهێنه ر و به شدار 
و هاوبه شێكى سه ره كى و كاراى پله  یه كه  و  
ده توانێت ژێرخانێكى پته وى گه شتیارى بنیات 
بنێت و سه رمایه گوزارى له م كه رته دا بكات 
و پڕۆژه ى گه وره  ئه نجام بدات، ده وڵه مه ندیى 
سروشت، جوانتر و ڕازاوه تر بكات. بۆ ئه مه  
مه به سته ش هه موو هاوكاری و ئاسانكارییه كی 
كه رتی  بۆ  كوردستانی  هه رێمى  حكوومه تى 

تایبه تی ناوخۆ و بیانی دووپات كرده وه.

كوردستان  هه رێمی  كه   كرد  ئاشكراشی 
ده نێت  هه نگاو  ئاساییبوونه وه   قۆناغى  به ره و 
كه رته كانی  هه یه   پالنی  حكوومه ت  و 
بكاته    كشتوكاڵ  و  پیشه سازی  گه شتیاری، 
له   داوای  نه وت و گاز.  جێگره وه ى كه رتى 
الیه نه  په یوه نداره كانى حكوومه تیش كرد ئه م 
چاالكیانه  بقۆزنه وه  و بیانكه ن به  ده رفه تێك بۆ 
ئه وه ى زۆرترین په یوه ندیى گه شتیارى له نێوان 
كوردستان و ئه و واڵتانه دا دروست بكه ن كه  
به شدارییان له م پێشانگه یه دا كردووه  و سوود 
له  ئه زموونه كان و چیرۆكه كانى سه ركه وتنیان 
وه ربگرن و هاوكارییان بكه ن بۆ ئه وه ى بتوانن 
ئاژانسه كانیان  و  نوێنه رایه تى  و  نووسینگه  
فڕۆكه خانه   له   و  بكه نه وه  كوردستان  له  
جێبه جێكردنی  دوای  ده روازه كان  و 
ئه ركه كانیان، به  ڕوویه كى گه شى شارستانیانه،  
بكه ن  له گه ڵ گه شتیاراندا  مامه ڵه   و  پێشوازى 
پێشكه ش  ئاسانكارییان  و  یارمه تى  هه موو  و 
بكه ن به تایبه تی گه شتیارانی عیراقی،  دامه زراوه  
گه شتیارى و الیه نه  په یوه نداره  عیراقییه كانیش 
بۆ هه ر كێشه یه ك  ده توانن په یوه ندیى به  ده زگا 
په یوه نداره كانى هه رێمى كوردستانه وه  بكه ن.

ئه وه شی بیرهێنایه وه  كه  له  سایه ى قاره مانیه تیى 
پێشمه رگه  و هێزه  ئه منییه كان و خۆبه خش  و 
هه ستى به رزى نیشتمانپه روه رى و تێگه یشتنى 
سه خته كان  ڕۆژه   دۆخه كه ،  بۆ  كوردستانییان 
كوردستان  هه رێمی  ڕووی  ئێستا  و  تێپه ڕین 
ده ستپێكردنى  و   گه شتر  ئاینده یه كى  له  
بنیاتنان  و  ئاوه دانكردنه وه   دیكه ى   قۆناغێكى 
یه كێك  گه شتیاریش  و  واڵته   پێشخستنى  و 
زۆرى  گرنگییه كى  كه   ده بێت  كه رتانه   له و 

پێ ده درێت.
ده ستخۆشی  دووباره   وته كه یدا  كۆتایی  له  
هاوكاره كانیان  و  پیشانگاكه   ڕێكخه رانی  له  
گوشتوگوزار،  ده سته ى  له وانه ش ،  كرد 
دریم،  كۆمپانیاكانى  شاره وانى،  وه زاره تى 
بۆسفۆر  هۆڵیده یس،  میران،  فاڵى   ،KTS
میوانخانه   كۆمه ڵه ى  هه ولێرى  لقى  و  الین 
بۆ  دروودی  و  ساڵو  و  چێشتخانه كان  و 
سایه ى  له   كه   نارد  كوردستان  شه هیدانى 
ئارامه   كوردستان  ئه واندا  گه شى  خوێنى 
گه شتر  داهاتوویه كى  بۆ  پالن  ڕۆڵه كانى  و 
پشمه رگه   بۆ   ساڵوی  هه روه ها  داده ڕێژن، 
قاره مانه كان و هێزه  ئه منییه كان و خۆبه خشانى 
له پێناو  ڕۆژ  و  شه و  كه   نارد  كوردستان 
ده سته .  له سه ر  گیانیان  كوردستاندا،  پاراستنى 
كه   كرد  كوردستانیشی  خه ڵكى  سوپاسی 
له پێناو ئێستا و داهاتووى كوردستاندا به رگه ى 

سه ختییه كانیان گرتووه.
هه رێمی  سه رۆكوه زیرانی  به ڕێز  دواتر 
كوردستان به شه كانی ناو پیشانگاكه ی به سه ر 

كرده وه .

-٤-٥ پێنجشه ممه   ڕۆژى  سه رله به یانیی 
بارزانی(  )نێچیرڤان  ئاماده بوونی  به    ٢٠١٧
و  كوردستان  هه رێمی  سه رۆكوه زیرانی 
حكوومی  به رپرسانی  و  وه زیر  له   ژماره یه ك 
و  باڵیۆز  و  كوردستان  هه رێمی  حزبیی  و 
كونسوڵ و نوێنه رانی واڵتانی بیانی له  عیراق 
ئاژانس  و  كۆمپانیا  و  كوردستان  هه رێمی  و 
چوارده   گه شتیاریی    دامه زراوی   و  هۆتێل  و 
پیشانگه ی  هه ولێر  له   ناوخۆ،  و  بیانی  واڵتى 
ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست بۆ گه شتیاری كرایه وه .

له  ڕێوڕه سمه كه دا دوای پێشكه شكردنی چه ند 
په یڤێك له الیه ن ڕێكخه ران و ئاماده بووانه وه ،  
هه رێمی  بارزانی( سه رۆكوه زیرانی  )نێچیرڤان 
كوردستان وته یه كی پێشكه ش كرد و تیایدا 
له   ده ستخۆشی  میوانان،  به خێرهێنانی  له   جیا 
و  كرد  پیشانگاكه   به ڕێوه به رانی  و  ڕێكخه ر 
ئاماژه ی  خواستن.  بۆ  سه ركه وتنی  هیوای 
له   چاالكییه   ئه و  ئه نجامدانی  كه   دا  به وه ش 
هه رێمی كوردستاندا گرنگى  ئێستای  دۆخی 
ئومێدى  و  هه یه  زۆری  كاریگه رییه كی  و 
گه شتیاریى  بازاڕى  به   متمانه   گه ڕانه وه ى 
زیاتر  دۆخه كه   ئاساییبوونه وه ى  و  كوردستان 
هه نگاوه كانى  كه   به ڵگه یه كه   و  ده كات 
حكوومه تی هه رێمی كوردستان بۆ چاككردنى 
و  هه یه    چاوه ڕوانكراوی  ئه نجامى  دۆخه كه ، 
و  به رپرسیاریه تى  به   هه ستكردن  تێگه یشتن، 
كوردستان  خێرى  به   خه ڵكیش  به رگه گرتنى 

و هاوواڵتیانى ده گه ڕێته وه .
دووپاتیشی كرده وه  كه  حكوومه تى هه رێمى 
وه ك  گه شتیارى  كه رتى  گرنگیى  كوردستان 
سه رچاوه یه ك بۆ دابینكردنى داهات، ده رفه تى 
ده وڵه مه ندبوونى  واڵت،  پێشخستنى  كار، 
كه لتوور، پته وكردنى په یوه ندییه كان و هه موو 
الیه نه  ئه رێنییه كانى گه شتیارى لێكداوه ته وه  و 
كارى له سه ر كردووه  و به رنامه ى ده وڵه مه ندى 
ساڵى  سێ  دۆخه  ى  ئه و  و  گه ر  هه یه   بۆ 
گه شتیارى  كه رتى  ئێستا  نه بووایه ،  ڕابردوو 
پێشكه وتنى زۆر گه وره ى به  خۆیه وه  ده بینى 
هه موو  خاوه نى  كوردستان  هه رێمى  چونكه  

كوردستان ساڵی ١٩٩٢ لە خۆیانەوە هەرێمی 
فیدراڵیان راگەیاند، كەچی لە دوای رووخانی 
ڕژێمی سەدام ئەم فیدراڵیە لە دەستوور جێگیر 
وەكو  كوردستان  هەرێمی  كاتەوە  لەو  كرا، 
نیچمە دەوڵەتێك كار دەكات و بەڕێوەدەچێ، 
كوردستان  هەرێمی  ئێستە  تا  كاتەشەوە  لەو 
ئێران  و  توركیا  سەر  بۆ  هەڕەشەیەكی  هیچ 
نەبووە، وای لە كوردانی ئێران یان كوردانی 
توركیا نەكردووە داوای جیابوونەوە بكەن، بە 
جیابوونەوە  دژی  پەكەكە  ئێستە  پێچەوانەوە 
ئێمە  دەڵێن  و  دەوڵەتە  دامەزراندنی  و 
پێویست  و  دێنین  توركیا  بۆ  دیموكراسی 

ناكات كورد لە توركیا جیابێتەوە.
هەروەها لەالیەكی دیكەوە دەڵێ لەو كاتەی 
هەرێمی كوردستان سەربەخۆیی رادەگەیەنێ، 
هەردوو واڵتی توركیا و ئێران ئەو نوێنەرایەتی 
هەیانە،  هەولێر  لە  كۆنسوڵگەیەی  و 
پەیوەندییەكانیان  و  باڵوێزخانە  بە  دەیكەن 
دەكەن.  بەهێزتر  هەولێر  دەسەاڵتی  لەگەڵ 
بەرژەوەندییەكی  لەوانە  هەریەك  لەبەرئەوەی 
بۆ  هەیە،  هەرێم  لەگەڵ  گەورەیان  ئابووری 

نموونە قەبارەی بازرگانی توركیا لە هەرێمی 
ئەم  دۆالرە،  بلیۆن   ١٢ لە  زیاتر  كوردستان 
بڕەش لە قەبارەی وەبەرهێنانی توركیا لەگەڵ 

عێراق زیاترە.
گەورەی  واڵتی  هەردوو  ئێستە  دەشنووسێ 
عەرەبی، سعوودیە و ئیمارات وەكو هەڕەشە 
پێچەوانەوە  بە  ناكەن،  كوردستان  تەماشای 
و  بازرگانی  گەورە  قەبارەیەكی  بە  ئیمارات 
هەروەها  دەكات،  كوردستان  لەگەڵ  مامەڵە 
دەچێ  زیاتر  كرانەوەی  بەرەو  سعوودیە 
بەڕووی كوردان، دواجار میسریش لە هەوڵی 
هەرێمی  لەگەڵ  زیاتردایە  نزیكبوونەوەی 

كوردستان.
دەوڵەتی  بۆ  پشتیوانییەكان  رۆژ  بە  رۆژ 
زیاتر  ناوچەكە  لە  كوردستان  سەربەخۆی 
ئەو  دامەزراندنی  هاتووە  لێ  وای  دەبێت، 
دەوڵەتە لە بەرژەوەندی و قازانجی رۆژهەاڵتی 
ئەوانەی دەشڵێن كوردستان  بێت.  ناوەڕاست 
دەبێتە ئیسرائیلی دووەم و شین و واوەیالی بۆ 
دەكەن، بیانووێكی خەیاڵی و بێ مانایان هەیە 

و لە پێشبینییەكەیان شكستخواردوو دەبێ.

راوێژكارى  بارزانى(  )مه سروور    -
كوردستان  هه رێمى  ئاسایشى  ئه نجوومه نى 
سه ربه خۆ  ئێمه   ئه وه ی  »بۆ  رایگه یاند، 
نابێت  بین،  خۆمان  به   سه ر  ده بێت  بین، 
سه ر به  هیچ الیه كی دیكه  بین«، له  باره ى 
ئه مڕۆوه   له   ›‹ئێمه   گوتى:  په رله مانیشه وه  
بكرێته وه ›‹،  كارا  په رله مان  ئاماده ین 
ریفراندۆمیش  ئه نجامدانى  به   سه باره ت 
ناكه ین  پاشه كشێ  پرۆسه یه   ›‹له و  گوتى: 
دژى  كه   ناكه ین  ئه وانه   قسه ى  به   و 

ریفراندۆمن.‹‹ 
هه ر  كه   له وه   بێت  چاومان  ئێمه   نابێت 

بین پاشكۆ 
كه رنه ڤاڵێكى  له   ئه مڕۆ  كه   وتارێكدا،  له  
بۆ  كوردستان  قوتابیانى  یه كێتیی 
هه ولێر  له   كه   ریفراندۆم  له   پشتگیریى 
باسى  بارزانى(  )مه سروور  به ڕێوه چوو، 
هه رێمى  سه ربه خۆبوونى  گرینگیى  له  
»نابێت  ڕایگه یاند:  و  كرد  كوردستان 
پاشكۆ  هه ر  كه   له وه   بێت  چاومان  ئێمه  
به سه ر  حوكمڕانی  دیكه   خه ڵكی  یان  بین، 
چاوی  ناتوانێت  كه سێك  بكات،  ئێمه دا 
بێت  و  بێت  دیكه   واڵتێكی  پۆستی  له  
yچۆنیه ت له سه ر  بكات  رێنماییمان  لێره  

ریفراندۆم.‹‹ ئه نجامدانی  ی 
)مه سروور بارزانى( جه ختیشى له سه ر ئه وه  
به   بڕوای  خه ڵك  ئه وه ی  ›‹پێش  كرده وه ، 
هه بێت،  كوردستان  خه ڵكی  سه ربه خۆییی 
ئه و  كه سێك  هه موو  پێش  ئێمه   ده بێت 
ئه وه   كه   بێت،  درووست  له ال  بڕوایه مان 
مافێكه   ئه مه   ئێمه یه ،  سرووشتی  مافێكی 

داوه«. ئێمه ی  به   خوا 
ریفراندۆم  نه یانه وێ  »خه ڵكێك  گوتیشى: 
و  شێواز  له   بدۆزنه وه   بیانوو  و  بكه ین 
به   ئێمه   ریفراندۆم،  ئه نجامدانی  چۆنیه تیی 
ناكه ین  ئه وان  قسه ی  به   شێوه یه ك  هیچ 
و  ده گه ڕێینه وه   نه   شێوه یه ك  هیچ  به   و 
ریفراندۆمه ش  ئه و  ده بینه وه ،  په شیمان  نه  

ده درێت«. ئه نجام  خۆیدا  له كاتی 
بكرێته وه  په رله مان كارا  ئێمه ش ده مانه وێ 
ئاسایشى  ئه نجوومه نى  راوێژكارى 
گوتى:  هه روه ها  كوردستان  هه رێمى 
بین،  بڕیاره   ئه و  خاوه نی  ده بێت  »ئێمه  
له سه ر  پێداگری  ده بێت  نه ته وه   ئێمه  وه كو 
مافی  له   شێوه یه ك  به هیچ  كه   بكه ین  ئه وه  
شتێك  به هیچ  و  نابین  خۆش  خۆمان 
هه موو  له گه ڵ  بین  یه كسان  كه   له وه ی 
ئێمه   دنیا،  دیكه ی  نه ته وه كانی  و  گه ل 

بین«. رازی  كه متر  له وه   نین  ئاماده  
راوێژكارى  سه ربه خۆییه وه   باره ى  له  
هه رێمى  ئاسایشى  ئه نجوومه نى 
كه   كرده وه ،  روونی  زیاتر  كوردستان، 
داهاتووى كورد ده كات  زامنى  پرسه   ئه و 
یا  سه ربه خۆیی  »بابه تی  رایگه یاند:  و 
بۆ  گرینگه   واڵت  سه روه ریی  بابه تی 
واڵته كه مان،  هه م  ئایینده ی  پاراستنی 
یاسای  له   ئێمه   ئه گه ر  خه ڵكه كه مان،  هه م 
بین،  سه روه ری  خاوه نی  نێوده وڵه تی 
ئه و  بین،  سه ربه خۆ  واڵتێكی  خاوه نی 
نێوده وڵه تییه كان،  یاسا  حوكمی  به   وه خته  
قه بووڵ  قابیلی  كوردستان  له   ده ستوه ردان 
له   به شێكین  ئێستا  ئێمه   به اڵم  نییه . 
نه یتوانیوه   خۆی  كه   دیكه ،  حكوومه تێكی 

خۆی  سه روه ریی  پێویست  وه كو 
ته ده خولی  الیه ك  هه موو  له   و  بپارێزێت 
ئیش و كاره كانی ده كرێت، ئه گه ر ئه وان 
ده مانه وێ  ئێمه   بن،  سه ربه خۆ  نایانه وێ 

بین«. سه ربه خۆ 
كاراكردنه وه ى  پرسى  به   سه باره ت 
گوتى:  بارزانى(  )مه سروور  په رله مانیش 
بۆ  ئایا  كه   ده كرێت  ئه وه   له سه ر  »قسه  
به   پێویستمان  ئێمه   ریفراندۆم  ئه نجامدانی 
ده مه وێ  جارێ  په رله مانه ،  كاراكردنه وه ی 
به   پارتی،  وه كو  ئێمه   بكه م،  باس  ئه وه  
كاراكردنه وه ی  دژی  شێوه یه ك  هیچ 
ئێمه ش  نین،  و  نه بووین  په رله مان 
بكرێته وه ،  كارا  په رله مان  ده مانه وێ 
سه رۆكی  په رله مانێك،  جۆره   چ  به اڵم 
به رژه وه ندیی  بۆ  په رله مانێك،  و  په رله مان 
سه رۆكی  ببێته   نابێت  بدات،  بڕیار  میلله ت 
په رله مان  ناوی  به   و  حزبێك  فراكسیۆنی 
حزبێك  تایبه تی  به رژه وه ندیی  بۆ  ته نیا 
قه بووڵ  ئه وه   ئێمه وه   بكات،  ئیش 
میلله ته   شه رعییه ت  ناكه ین«.سه رچاوه ی 

بێت په رله مان  ئه وه ی  پێش 
گوتى:  هه روه ها  بارزانى(  )مه سروور 
پێش  میلله ته   شه رعییه ت  »سه رچاوه ی 
سه ره ڕای  به اڵم  بێت،  په رله مان  ئه وه ی 
كارا  په رله مان  پێمانخۆشه   ئه وه ش 
پێویست  قسه ی  ئه وه ش  له سه ر  بكرێته وه  
تاووتووی  و  هه بووه   پێشنیازیش  و  كراوه  
له گه ڵ  ده كرێت  پێشنیازانه ش  ئه و 
شێوازێك  هیچ  به   ئێمه   به اڵم  الیه نه كان، 
رازیكردنی  بۆ  ناكه ین  قه بووڵ  ئه وه  
یان  كه سێك،  چه ند  یان  سیاسی  حزبێكی 
به ینی  سیاسیی  كێشه ی  چاره كردنی  بۆ 
دوو حزب و سێ حزب، ئیتر په رله مان و 
داهاتوو و ستراتیژی نه ته وه یی و نیشتمانیی 
وه ال  و  پرسیار  ژێر  بخرێته   میلله ته كه مان 
له سه ر  ته ركیز  ته نیا  ئه وه ی  بۆ  بنێت، 
ته سكی  ناوخۆییه كانی  كێشه   چاره كردنی 
قه بووڵ  ئه وه   ئێمه   بكرێت،  حزبایه تی 
شتێك  هه موو  پێش  پێمانوایه   ناكه ین 
میلله ته كه مان،  بااڵكانی  به رژه وه ندییه  
ریفراندۆم  مه سه له ی  ئێستا  كه   به تایبه تی 

ئارادایه«. له   سه ربه خۆیی  و 
ئاسایشى  ئه نجوومه نى  راوێژكارى 
گوت:  ئه وه شى  كوردستان  هه رێمى 
ئه وه مان  ئێمه   شتێك،  هه موو  »پێش 
كه   بڵێین،  په رله مانتاره كان  به   ده وێ، 
باسی  په رۆشه وه   به   كه   ئه وانه ی  فعله ن 
با  ده كه ن  په رله مان  كاراكردنه وه ی 
به   په رله مان  بكه ینه وه ،  كارا  په رله مان 
ئه گه ر  بابێن  ده كرێته وه ،  كارا  زۆرینه  
مه سه له ی  له سه ر  ده یه وێت  كه سێك  هه ر 
سه ربه خۆیی  بۆ  یان  ریفراندۆم  پرسی 
له مڕۆوه   ئێمه   بكرێته وه ،  كارا  په رله مان 
زۆرینه   ده نگی  به   په رله مان  ئاماده ین 
نوێ  سه رۆكایه تییه كی  و  بكرێته وه   كارا 
په رله مان  به اڵم  هه ڵبژێرین،  په رله مان  بۆ  
حزبی  كێشه ی  ئه وه ی  پێناوی  له   ته نیا 
ئاسته نگ  به   ببێت  دوایی  و  بكات  چاره  
نیشتمانییه كان،  و  نه ته وه یی  كێشه   بۆ 
ئه و  خزمه تی  له   په رله مانه   ئه م  پێمانوانییه  
سه ركه وتوویش  بتوانێت  و  بێت  پرسه دا 

. بێت«

كوردي

نێچیرڤان بارزانی: سوورین له سه ر بونیاتنانی 
كه رتێكی گه شتیاریی به هێز

مه سروور بارزانى: 
ریفراندۆم له كاتی خۆیدا 

ئه نجام ده درێت

ئێــران و توركیــا پێــش عــەرەب باڵیۆزخانە لە دەوڵەتی 
كوردستان دەكەنەوە
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تختـص الورقـة الحاليـة بالسـعي لتقديـم 
نظرة عامة عن األوضاع النفسية للفئات 
التـي  السـكانية  واألقليـات  االجتماعيـة 
فـي  داعـش  وجـود  مـن  مباشـرة  عانـت 
محافظة نينوى، سواء النازحين منهم أو 
أولئـك الذيـن بقـوا تحـت سـلطة حكمـه.
الفرديـة  النفسـية  الصحـة  إطـار  ففـي 
بهـذا  التوثيقـات  فـإن مجمـل  للنازحيـن، 
نينـوى  محافظـة  أن  إلـى  تشـير  الشـأن 
جـاءت فـي المرتبـة األولـى مـن بيـن بقيـة 
المحافظـات العراقيـة فـي عـدد النازحيـن 
القصـف،  أو  للقتـل  تعرضـوا  الذيـن 
ولإلسـاءة  واالختفـاء،  ولاختطـاف 
واألضطهـاد،  واالسـتغال  والتعذيـب، 
الرسـمية.  الثبوتيـة  الوثائـق  ولفقـدان 
والمراهقيـن  االطفـال  فـإن  وبالتالـي 
النازحيـن باتـوا يعانـون مـن الشـعور بعـدم 
وقلـة  والحـزن  األمـل  وفقـدان  األمـان 
كفقـدان  األكل  واضطرابـات  السـعادة 
كاألرق  النـوم  واضطرابـات  الشـهية، 
أو  المتقطـع  النـوم  أو  الكوابيـس  أو 
الحديـث أثنـاء النـوم، إلـى جانـب التوتـر 
وقلـة التركيـز وضعـف الحركة والخوف 
النفسـي  والتوتـر  الـاإرادي  والتبـول 

الـذات.  وايـذاء  والعدوانيـة 
واتخـذت االعتـاالت النفسـية فـي نينـوى 
مدى أوسع من الطابع الفردي السريري، 
مجتمعـي  سـلوكي  طابـع  ذات  لتصبـح 
سـلبية  تأثيـرات  لـه  تكـون  قـد  شـامل، 
اآلنـي  االجتماعـي  الحـراك  مجمـل  فـي 
والمسـتقبلي. فظاهـرة »أشـبال الخافـة« 

عواقـب  لهـا  يكـون  أن  مرشـحة  مثـا 
نفسـية خطيـرة علـى المـدى البعيـد علـى 
االطفـال أنفسـهم، فضـا عـن خطورتهـم 
إعـادة  مهمـة  وتشـكل  المجتمـع.  علـى 
أساسـية  أولويـة  المجتمـع  فـي  دمجهـم 

التعقيـد.  بالغـة  وخطـوة 
قيمـا  داعـش  سـيطرة  أشـاعت  كمـا 
خاصـة بعـزل النسـاء وتكريـس الهيمنـة 
الذكوريـة، إذ وضعـت النسـاء فـي مرتبـة 
عليـه  كانـت  مـا  يفـوق  بشـكل  أدنـى 
مـن دونيـة فـي السـابق، بمـا سـيؤثر علـى 
علـى  حصولهـا  ويقيـد  المـرأة  مكانـة 
والمشـاركة  والعمـل  التعليـم  فـرص 
االسـترقاق  وبسـبب  الصحيـة.  والرعايـة 
ضـد  مـورس  الـذي  المنظـم  الجنسـي 
النسـاء والفتيـات األزيديـات، فقـد ظهـرت 
لديهـن دالئـل الكـرب االنفعالـي الحـاد، 
وتكـررت محاوالتهـن لانتحـار. أمـا عـن 
فـا  االغتصـاب،  بسـبب  الحمـل  حـاالت 
علـى  تسـاعدهن  قانونيـة  حلـول  توجـد 
تتوافـر  وال  الحمـل،  هـذا  مـن  التخلـص 
خطـط متكاملـة لتوفيـر الدعم النفسـي 
صعوبـة  عـن  فضـا  لهـن،  واالجتماعـي 
إعـادة دمجهـن فـي مجتمعاتهـن المحليـة 
االجتماعيـة  التقاليـد  قسـوة  بسـبب 

السـائدة. والدينيـة 
)أي حصولهـم  االطفـال  جنسـية  وتمثـل 
علـى هويـة االحـوال المدنيـة( واحـدة مـن 
األطفـال  سـتواجه  التـي  التحديـات  أهـم 
اذ  داعـش،  سـيطرة  اثنـاء  المولوديـن 
اصـدار  عـن  العراقيـة  الحكومـة  تمتنـع 
بحجـة  األطفـال  لهـؤالء  ثبوتيـة  أوراق 
داعـش،  عائـات  مـن  يكونـون  قـد  أنهـم 
وانتهـاكا  انسـانية  أزمـة  سـيخلق  مـا 
يكـون  أن  دون  وسـيكبرون  لحقوقهـم، 
لهـم أي وجـود رسـمي فـي سـجات الدولـة 
وبـا حقـوق وأوراق ثبوتيـة تثبـت هويتهـم، 
االجتماعيـة  الناحيـة  مـن  وسـيصبحون 
للنبـذ  ويتعرضـون  أطفـال غيـر شـرعيين 
أن يكونـوا  يهيئهـم  قـد  مـا  االجتماعـي 
للمجتمـع  والكـره  بالظلـم  شـعورا  أشـد 
فـي  بانخراطهـم  وسـيهدد  والدولـة، 

متطرفـة. مجموعـات 
والثقافـي  التعليمـي  المسـتوى  وعلـى 
واإلعامـي، اتبـع داعـش سياسـة منظمـة 
الثقافيـة  األنسـاق  هيكلـة  إلعـادة 

والنزعـات المتطرفـة، والتعصـب الدينـي( 
وتشـخيصها بشـكل أولـي لـدى الفئـات 

المتنوعـة. السـكانية 
المسـوحات،  هـذه  نتائـج  ضـوء  فـي   .2
سـتراتيجية  خطـة  وضـع  إلـى  يصـار 
الرعايـة  بإجـراءات  للمباشـرة  تكميليـة 
قصيـرة  االجتماعـي  والدعـم  النفسـية 
تأهيـل  إلعـادة  المـدى،  وبعيـدة  المـدى 
فرديـا  المتضـررة،  السـكانية  الفئـات 

. عيـا وجما
سيكوسياسـي  مسـح  إجـراء   .3
األقليـة  جماعـات  بيـن  العاقـة  لتقييـم 
واألكثريـة السـكانية فـي نينـوى بهدف 
تحديـد التصـورات النمطيـة واالتجاهـات 
النفسـية السـائدة بيـن الجماعـات، سـعيا 
لتبنـي سياسـات آنيـة ومسـتقبلية تعمـل 
وخيـارات  الوطنيـة  الهويـة  تنميـة  علـى 

والوئـام. والتعايـش  السـام 
بشـؤون  خاصـة  مفوضيـة  تأسـيس   .4
مـن  المتضـررة  السـكانية  األقليـات 
متداخليـن:  إطاريـن  فـي  تعمـل  داعـش، 
الــتأهيل  بإعـادة  يختـص  نفسـي:  إطـار 
العنـف  لضحايـا  واالجتماعـي  النفسـي 
وإطـار  الجنسـي؛  واالسـترقاق  الجسـدي 
قانونـي )محلـي ودولـي( يختـص بإثبـات 
جرائم اإلبادة الجماعية وضد اإلنسـانية 

الشـموع  الطعـام وعلـى ضـوء  علـى طاولـة 
الغيـر   ) سـوب   ( عـن  عبـارة  هـو  والطعـام 
,, مسـيحية  تراتيـل  صـوت  علـى  يتناولـوه 
 يقـرر االب الخـروج صباحـا لجلـب الطعـام 
فيخـرج فـي سـيارته مـع زوجتـه المنقبـة!! 
نسـاء  الكاميـرا  ترصـد  فيمـا  وابنتـه 
الـى  يصلـوا  حتـى  رجالهـم  مـع  منقبـات 
سـيطرة للدواعـش وفـي هـذه االثنـاء نسـمع 
مـن خـال مسـجل السـيارة بيانـا للدواعـش 
يطالبـون فيـه اهالـي نينـوى بتقديـم بناتهم 
غير المتزوجات من تسـع سـنوات فما فوق 

!!! النـكاح  لجهـاد 
 يسـأل الداعشـي عن عمر الطفلة فيجيبه 
لـه  يسـمح  ثـم  سـنوات  سـبع  بانـه  االب 
واحـوال  اوضـاع  الـى  ينظـر  وهـو  بالمـرور 

الشـباب  المخرجيـن  مـن  موسـى  كـرار   
العمـل  فـي  المتواصليـن  المجتهديـن 
انـه خـال  نعـرف  ان  السـينمائي فيكفـي 
دفعـة  افـام  ثاثـة  قـدم  الماضـي  العـام 
ضـد  كاميـرا   – ولـدت  هكـذا   ( واحـدة 
وتـراه   ) سـقوط  محاولـة   – الرصـاص 
مـرة مخرجـا فـي افـام 2017 ومـرة مديـرا 

!! غيـره  افـام  فـي  للتصويـر 
 هـذا العـام يقـدم لنـا فيلمـا مهمـا يحمـل 
عنـوان ) تجريـد اللـه ( عـن ماتعـرض لـه 
االسـام مـن تشـويه علـى ايـدي الدواعـش 

فـي مدينـة الموصـل !!!
ترسـم  لطفلـة  ليليـة  بلقطـة  الفلـم  يبـدأ 

المحلـي  للمجتمـع  واالجتماعيـة 
والمؤسسـات الرسـمية، مـا أدى إلـى إفقـار 
الحيـاة العامـة فكريـا، لتقويـة التفكيـر 
التعصبيـة  واالتجاهـات  المتصلـب 
الثقـة  ولتقويـض  العدوانيـة،  والنزعـات 
الشـك  مشـاعر  ولترسـيخ  االجتماعيـة، 
واالضطهـاد والريبـة بيـن النـاس. وكلهـا 
تتطلـب  الخطـورة  بالغـة  نفسـية  عواقـب 
تشخيصا ومعالجة جدية خال المرحلة 

القادمـة. 
االعتـاالت  هـذه  كل  مقابـل  وفـي 
والتصدعـات يقـف نظـام الرعاية الصحية 
بافتقـاره  عاجـزا،  العـراق  فـي  النفسـية 
إلـى المـوارد البشـرية والماليـة الكافيـة، 
أطبـاء  عـدد  المرضـى  هـؤالء  يعالـج  إذ 
واحـد  نفسـي  طبيـب  بمعـدل  نفسـيين 
حيـن  فـي  شـخص،  ألـف   )250( لـكل 
يتوفر في دول العالم طبيب نفسي لكل 
مـن  الرغـم  فعلـى  شـخص.  آالف  عشـرة 
لتقديـم  والمتزايـدة  المسـتمرة  الحاجـة 
و«الدعـم  األوليـة«  النفسـية  »اإلسـعافات 
النازحيـن  إلـى  واالجتماعـي«  النفسـي 
هـذه  أن  إال  داعـش،  مـن  والناجيـن 
مـن  تعانـي  تـزال  مـا  الحيويـة  الخدمـات 
قصـور ونقـص فـي حـاالت كثيـرة بسـبب 
سـتراتيجية  إلـى  عمومـا  البـاد  افتقـار 
النفسـية  األزمـة  هـذه  لتطويـق  شـاملة 
الدعـم  وعـدم كفايـة  األبعـاد،  المتعـددة 
الكمـي والنوعـي المقـدم مـن المجتمـع 

الدولـي. 
الواقـع  بيـن  المتسـعة  الفجـوة  هـذه  وإن 
واإلمكانيـات  المتدهـور  النفسـي 
العاجيـة المتواضعـة، تسـتدعي تحـركا 
مدروسا وسريعا من الجهات الرسمية في 
إقليـم  وحكومـة  االتحاديـة  الحكومـة 
كردسـتان، وبتنسـيق فاعـل مـع منظمـات 
المجتمـع المدنـي المحليـة ودعـم مؤثـر 
مـن المجتمـع الدولـي، عبـر مجموعـة من 

منهـا: المقترحـة،  المقننـة  اإلجـراءات 
للمباشـرة  سـتراتيجية  خطـة  وضـع   .1
شـاملة  ميدانيـة  مسـوحات  بإجـراء 
السـريرية  النفسـية  اإلعتـاالت  لحصـر 
النفسـية،  )الصدمـات  واالجتماعيـة 
والفوبيـا،  واالنتحـار،  واالكتئـاب، 
ومشـكات  األطفـال،  واضطرابـات 
العدوانـي،  والسـلوك  واإلدراك،  الذاكـرة 

التـي مورسـت ضـده أتبـاع األقليـات، ومـا 
يترتـب علـى ذلـك مـن تعويضـات ماديـة 
واعتباريـة ونفسـية للحقـوق المنتهكـة.
5. إيجـاد حلـول عادلـة وسـريعة لمسـألة 
وحقهـن  الجنسـي،  االغتصـاب  ضحايـا 
المجهولـي  واألطفـال  باإلجهـاض، 
الثبوتيـة  األوراق  وإصـدار  النسـب، 
وأطفـال  بنسـاء  يسـمى  لمـا  الرسـمية 
ببعـض  النظـر  إعـادة  عبـر  الخافـة، 
البنـود القانونيـة النافـذة المعطلـة لهـذه 
تسـهلها. أخـرى  بنـود  وتفعيـل  الحلـول، 
التعليـم  لنظـام  شـاملة  تقويـم  إعـادة   .6
النظـر  إعـادة  تسـتهدف  مراحلـه،  بـكل 
بمناهجـه وقوانينـه وتوجهاته التي أقرها 
داعـش أو تلـك التـي سـبقته، بمـا يضمـن 
والمسـاواة  المواطنـة  لقيـم  التأسـيس 

اآلخـر.  وقبـول 
7. إطاق مشاريع مدنية وثقافية واسعة، 
كالنـدوات والـورش والمبـادرات الشـبابية 
لتشـجيع اإلندمـاج النفسـي بيـن الفئـات 
االجتماعيـة المتنوعـة فـي نينـوى، ممـن 
الذيـن  وأولئـك  داعـش  ظـل  فـي  عاشـوا 
لتقويـة  سـلطته،  خـارج  نزحـوا  أو  نجـوا 
الحـوار بيـن الطرفيـن، وتقليـص الفجـوة 
مناخـات  وإيجـاد  بينهمـا،  النفسـية 

السـام. وبنـاء  للتسـامح  مناسـبة 

!! الدواعـش  سـيطرة  ظـل  فـي  المدينـة 
 فـي الصبـاح تذهـب الطفلـة للمدرسـة وهي 
منقبـة ومـا ان تدخـل المدرسـة تغلـق البـاب 
فيمـا  السـجن  تدخـل  كأنهـا  يدهـا  علـى 
تظـل امهـا تهمـس بأسـم ابنتهـا فـي داللـة 

الـى ان ابنتهـا قـد خطفـت منهـا!!
 الفيلـم عمـل جماعـي تكاتفـي لمجموعـه 
مهنـد  فالمخـرج  المخرجيـن  الشـباب  مـن 
الفيلـم  تصويـر  مديـر  هـو  الخزرجـي 
مونتيـر  هـو  العـزاوي  حسـن  والمخـرج 
فـي  مميـزا  دورا  لعـب  ,,,التمثيـل  الفيلـم 
هنـاك  الشـباب  افـام  اغلـب  ففـي  الفيلـم 
عليـه  يغلـب  قـد  الـذي  التمثيـل  مشـكلة 
الطابـع المسـرحي او االداء المهلهـل بينمـا 
التمثيـل  اداء مقنعـا مـن طاقـم  نـرى هنـا 

 – الشـجيري  علـي   – محمـد  )نرجـس 
احمـد انغيمـش – اميـر موسـى وغيرهـم(
اكثـر  كان  الفيلـم  مـن  االول  النصـف   
الـذي  الثانـي  تاثيـرا وجمـاال مـن النصـف 
ظهـر فيـه بعـض االربـاك لكـن هذا اليقلل 

مـن اهميـة الفيلـم !!
كـرار مخـرج صاحـب رؤيـة فكرية وطموح 
واعـد  كمخـرج  مكانتـه  ليثبـت  كبيـر 

ومهـم ,,
 وهنـا البـد مـن االشـادة بالدكتـور سـالم 
الفيلـم  هـذا  علـى  اشـرافه  علـى  شـدهان 
ومجموعـة افـام اخـرى مثيـرة عرضـت فـي 
اكثـر مـن مهرجـان وحـازت علـى اعجـاب 

,,, والجمهـور  المهتميـن 
 بانتظار اعمال اخرى من كرار!!!

والدتهـا  نسـمع  ثـم  شـمعه  ضـوء  علـى 
تناديهـا لنعـرف ان اسـم الطفلـة ماريسـا ,, 
عشـرة  الثانيـة  حوالـي  الـى  تشـير  السـاعة 
ليـا ,يجلـس االب وزوجتـه وابنتـه ماريسـا 

))تجريد الله(( محاولة جادة لرصد تشويه االسالم!!!
من افالم مهرجان القمرة السينمائي الدولي الثاني

الثقافية

د. فارس كمال نظمي

مهدي عباس/ بغداد

)ملخص للورقة المقدمة في الحلقة النقاشية المعنونة: »المسارات 
السياسية وأسس العدالة لنينوى ما بعد التحرير«، المنعقدة في 
أربيل نهاية نيسان 2017، والتي نظمت بالتعاون ما بين مؤسسة 

فريدريش ايبرت األلمانية والمنظمة األزيدية للتوثيق(

االعتـــالالت النفسيـــة في مجتمـــع نينـوى 
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يوم دمر الظالم 
متحف الموصل واثار نينوى

ما زال الظالم يلف وطني 
بالد ما بين النهرين ميزوبوتاميا

ما زال دم التاريخ 
يهرق في متاحف الكون والحداثة

وما زالت تلك المعاول تهدم الثقافة
وتحرق الكتب وتنشر السخافة

إنه جسدنا الذي يحرق كل حين
كفارة تحت سلطة السيف والمعول 

ايقوناتنا لم تسلم من التخريب
قتلوا البشر وكسروا األقفال والحجر

*  *  *
بكيت وبكت...بكينا وبكوا

إننا ننعي ما تبقى من أثارنا
التي دمرها الشر وسحق الحضارة

هكذا قديما قد دون التاريخ
حين أحرقت مكتبة االسكندرية 

بال حياء أو خجل
وهكذا تدور السنوات

المليئـة  الموصـل  مكتبـات  وتحـرق 
ز لكنـو با

المكتبة المركزية
المكتبة العامة

مكتبة اشور بانيبال
مكتباتنا الخاصة

وتعدم األيقونات والتماثيل والمجسمات
األكديـة  البابليـة  اآلشـورية  السـومرية 

اآلراميـة
التي حطمت الى هشيم
إنها الفتوحات الجديدة

فتوحات العائدين من صحارى الجهل
وغزوات العابثين

فحولوا كل شيء الى ظالم مبين
غزاة لفظتهم شوارع العالم

لقطاء
زانيون
سراق

لصوص
مطارقهم دمرت آالف السنين

إنهم ال يعرفون الحب وال الحنين
فما زالوا في القرون الوسطى نائمين

والسـاعة تؤشـر عندهـم حسـب توقيـت 
الظـالم 

ألن الحب قد لفظهم 
ال ربيع لهم

ألن ربيعهم دماء
ال حياة لهم 

ألن حياتهم فناء
وان موتهم انتهاء

واذا كان للحجارة قلوب بيضاء
فقلوبهم سوداء

إنهم الظالميون
عقولهم محشوة بالسخام

هم من خلفوا وراءهم
أموات ال تحصى اسماءهم 
نصبوا مكائد وفخاخ للفقراء

أموالنا نهبت باسم الدين والخالفة
شعبا كامال مزقوه

 أنا نادية
من كوجو شنكال

عمري أثنتا عشرة زهرة لم تتفتح
لي أخوة صغار أب وأم وجيران

أصدقاء ومدرسة
أحب الفراشات والزهور

مـن  اعلـى  بالطيـران  احلـم  كنـت 
فيـر لعصا ا

فوق جبل شنكال
أطفال القرية يشاركونتي
الحلم واللعب واالرتجال

نحلق فوق شنكال نرسم وطنا
معبأ بالحلوى وااللوان

كنت اركض تسابقني ضفائري
تخط في الهواء قلبا صغيرا
يضم وطنا اكبر من الخيال

نغيب في دروب كوجو يحرسنا اهلل
ال أعرف معنى الخيانة والشرف

ال أعرف معنى الدين والقومية
كل الذي اعرفه امي وابي واخوتي

وأصدقائي وأن عندي بيت ومدرسة
أنا نادية

ذات صباح كنت قد حفظت الدرس
خرجنا انا وصديقاتي للمدرسة

ياللله ياهلل حطت في كوجو
وشـعور  بأنيـاب  غريبـة  أشـكال 

يلـة طو
متشحة بالسواد والسالح

االبـاء  أخرجـوا  البيـوت  دخلـو 
ت مهـا ال ا و

واالطفال، جمعوا الناس في الساحة
أبادوهـم  والشـباب  الرجـال  عزلـوا 

جميعـا
وأقتادوني وصديقاتي

كتبي ودفاتري الى المجهول
كنت أقول لهم أين تذهبون بنا؟

يصفعني وبقول أنت سبية !!
مررنا ببالد كثيرة إستقر بنا الحال
في المدينة المنسية أعطونا ارقاما

في المحكمة الشرعية
باعوني بال ثمن لوحش مزق

مالبس الطفولة
أقول له عمو!!

أنا طفلة صغيرة ال أعرف شيئا
أفترسني بكل وحشية
ثم أستدعى االخرين

*  *  *
ياكل أطفال األرض

ياعطر الزهر
ورائحة الفجر

أيتها الصفحات البيض
سيحفر الزمن

قصة البراءة المنتهكة
في جبين الشمس

ووجه القمر ستنبت األرض 
أزاهارا بلون الدم

مـن  خرجـوا  قـوم  حكايـة  تـروي 
دهاليـز الظـالم زحفـوا نحـو طفولتنا 

الغافيـة
في حضن الحلم مزقوها وتركوها

محطمة تلفظ النفس األخير
كل  كمثـل  ليسـت  آب  مـن  الخامـس  ليلـة 
مـن  نصيـب  آخـر  فيهـا  لـي  كان  الليالـي، 
المـرة  هـذه  بلدتـي.  عـن  جدتـي  حكايـات 

صـدر للشـاعر )معـد الجبـوري ( مجموعته 
وهـي  المكابـدات  كتـاب  بعنـوان  الشـعرية 
صـادرة  عـن إتحـاد الكّتـاب العـرب 1998 
إنهـا مكابـدات إنسـانية. إسـتطاعت أن تعالج 
الهـم اإلنسـاني الـذي يطفو على واقـع الحياة 
الـذي يخـدع اإلنسـان وفـق قاعـدة التضـاد 
وهـو يعالـج تلـك المحنـة التـي يعانـي منهـا 
اإلنسـان ولـو بكلمـة طيبـة والتـي هـي خيـر 
عـالج إلنسـان اليـوم برؤيـة ورديـة تسـتقي 
مـن شـعره خصائصهـا بـكل عمـق وذكاء، 
إنهـا لغة مشـحونة بالمعانـي والدالالت لتثير 
ذاكـرة القارئ، مسـتخدما الصـورة الرمزية 
مـن أجـل شـحنات معزولـة لتكويـن أسـس 
حداثويـة ولإلشـتراك فـي أكبـر قـدر ممكـن 
مـن الثيمـات. مكثـرا وموسـعا فـي قدراتهـا 
الدالليـة إلـى درجـة تبعث الدهشـة فـي أكثر 

األحيـان.
)مـن يسـمح اآلن شـيبي المبكـر /لـي نهـر 
الصبـي  / مـن حلـم  يبـدأ   / يتواصـل  آخـر 
المدلـل/ يبـدأ منك/ومـن أمـي التـي لـم تـزل 

وجميلـة( .ص16  / شـامخة  بعـد/ 
 إن الشـاعر يمتلـك الـروح البشـرية الغنيـة 
بجمالهـا وكأنهـا مقيـدة فـي خالئقـه الذاتيـة. 
إنهـا رمـوز فكريـة للمعرفـة الذاتيـة والتـي 
يبرقعهـا غطـاء ناعـم وشـفاف. لكنـه غيـر 
قابـل للتمزيـق )فـي الوكـر اآلمـن /والقـرد 
/ بابـاي  شـجرة  فـوق  مـن  المرح/المتدلـي 
يستكشـف  فـي صنـدوق (.ص34  حنجـرة 
إلـى  الشـوقية  غربتـه  خـالل  مـن  الشـاعر 
العـودة  لرؤيـة  إسـتحضارًا  الهادئـة  الحيـاة 
السـعيدة التـي تركـت فـي نفسـه آثارالضيق.
ذاتيـة  سـلوكية  بأنمـاط  يعـود  وهـو 
وموضوعيـة تامـة يدخـل مـن خاللهـا فـي 
فيهـا  يعـوم  والتـي  تشـاؤمية  فرضيـات 
بعيداعـن األرض، يتحـدث عـن نفسـه بقلـب 
إغتسـل بالطيـب مـن فعـل الغربـة )وتعـود 
بعينيـن تضيئـان / وكفيـن تضيفـان / وقلـب 
مغتسـل برحيـق الطيـب/ وحـب البسـطاء/ 

 51 ص  ..هـا؟!(  إذًا  سـتعود 
الدنيـا  يمـأل  وبتوهجـه  يتوهـج  الشـاعر 

. ء لضيـا با
ويشـبه ذلـك المـالح الـذي يؤمـن بـأن الدنيـا 
خيـال موجـود حقـًا، وذلـك بإمتالكـه الخيال 
الرومنتيكـي الواقـع في مصيـدة الزمن وهذا 
نتـاج الظـروف إنـه تلـك القطعـة الخشـبية 
المنسـابة مـع تيـار المـاء تسـوقه الحـوادث 
اإلرادة  علـى  قـادر  ولكنـه  السـأم،  وينتابـه 
واإلختيـار محـاواًل التنفـس فـي محيـط جديد 

مثـل مخلـوق برمائـي.
) عـد يـا يونـسـ  من حيث أتيـت / إلى بطن 
الحـوت / أجئـت لتعجـب/ أم تدخـل طقـس 
األمـواج؟/ فأذكـر يـا يونـس قريـة أبنائـك/ 
والرحلـة في بطن الحـوت/ رموك بأصداف 
قاسـية/ وتشـقق جلدك/ فأتعظ اليوم / وغادر 
أدخـل/  إنـي  قـل  السـاذج/  الشـحاذ  دور 
عصـر  وهـذا  إختـرت/  مـا  هـذا  والغـرق 

ص54  خروجـي( 
 الشـاعر يحـاول تعريف طفولتـه, ويريد أن 
يفيـض عليـه تيـار الحيـاة اليوميـة فهـو إذن 
اإلسـتمتاع   ( عمليـة  فـي  بوضـوح  يدخـل 

الذاتـي(.
مـن  هـو  بالحيـاة  واإلسـتمتاع  فالصـراع 
متطلبـات المحيـط, حامـاًل تلـك الصولجـان 
التـي يشـعر أنهـا ملحـة أن تكـون معـه قبـل 
المكيـف  التفكيـر  يخلـق  وهـو  يمضـي.  أن 
بأفضـل وجـه ليلتقـط أصالـة الواقـع الفكري 
واألحـالم  الالوعـي,  الفكـر  مـن  المسـتقي 
الغرائبية اللماعة مكتسـبًا التوكيد المسـتقبلي 
لألمكانيـات الروحيـة وبقـدرات يشـترك في 
أسـرارها الحـدس. ) توهـج فـيَّ .. يازمـن 
مرمـر  فـي  طالـع  وجهـي/  ذاك  الطفولـة/ 
البيـت الكبيـر / وفـوق قوس البـاب / وجهي 
الفـرس  حـدوة   / المطـوق  الطاقـة  بيضـة 
القديمـة / زهـرة البيـوت / هـا أنـا ذا أعلـق 
فـوق قـوس الباب / جلـد النمر /ريش الطائر 

الذهبـي( ص 66
 لقد أنشـأ لغة حملت من شـأنها المعنى العام 
والخـاص, بتشـبيهات تحتـوي علـى منحنـي 
معمـاري, إنهـا لغـة إعتياديـة تتيـح للشـاعر 
طريقـة التعبير عن شـكل مايحملـه في ذهنه 
الماضـي كظاهـرة تداخليـة  متأثـرًا بتـراث 
مشـتركة، وحاضـر برمـوز تقليدية وأشـكال 
مختلفـة وألـوان متباينـة، تملـك الكثيـر مـن 
الـدالالت الكونيـة لتتوازن بها أشـكال الحياة 
وينكشـف واقـع الصداقـة الحقيقيـة ال واقـع 
يتخللـه  بوعـي  والشـتات  والتناحـر  التنافـر 
التكثيـف اللغـوي متزامنـًا سـرعة األحـداث 
لغـة  داخـل  الواقعيـة  والحـاالت  اإليجابيـة 

لنص. ا
 ) كنـا ننـام/ وتبقـى األزمنـة/ تبقـى القناطـر 
حتـى الصبـاح/ وننعس تحت العبـاءات/ بين 
الحكايـات / حول الكوانين/ كان الشـتاء أليفًا 
/ لمـاذا يعـود الشـتاء لنـا اآلن / دون شـتاء, 
زهـرة  رحلـت  لقـد  /آه,  كوانيـن؟؟  وبـدون 

العمـر( ص 104 
إن األشـياء لـدى الشـاعر )معـد الجبـوري( 
بعمليـة  التتمثـل  فهـي  مشـابهة,  متحولـة، 
أرضيتهـا  عـن  تنفصـل  بـل  الوصـف, 
اإلعتياديـة وتوضـع في دائرة وعي الشـاعر 
باألمـل،  شـبيهًا  شـيئًا  تعنـي  إنهـا  المشـعة. 
ليمنـح القصائـد زخمـًا غير إعتيـادي وجعل 
فـي  غامـرًا  والتحديـد  الوضـوح  لمعانيهـا 

الحساسـة. التصويريـة  إمكانياتـه 
قصائـد الشـاعر تمتلك الصيغـة الفنية كما لو 
كانـت علـى شـكل محـاكاة. لهـا تأثيـر ذاتـي 
أشـبه بلغـز يؤشـر اإلنتبـاه إلـى الـدال أكثـر 
مـن المدلـول من أجـل اإلرتقـاء باإلمكانيات 
اإلعتياديـة التصويريـة ألي فن، كما يسـتغل 
الشـاعر المضمـون الجمالي الـذي هو مجال 

الظاهـرة اللغويـة على نحـو مميز.

حكايتهـا. فـي  ألمـرارة  بطعـم  شـعرت 
*أنهـت حكايتهـا بــ )توثـي ..توثـي خلصال 
دغدالـخ،  ...خليـا  خليـا  خبوشـا  حكيثـي، 

دسـطانا(. ...سـريا  سـريا  وخبوشـا 
ولكـن هـذه ألليلـة لـم أهنـأ بحكايـة جدتـي، 
ولـم أنـم بأحضانها بسـالم كعادتـي ولم أحظ 
)بخبوشـا خليـا(... فقـد أفزعتنـي أصـوات 
ألمدافـع ورائحـة ألشـر القادمـة مـع بـزوغ 
الفجـر لليـوم التالـي ....فـكان ألسـادس مـن 

آب .
التجلـي حتـى  نهـار  فمـا أن مالـت خيـوط 
ألمدافـع  أالصوات،أصـوات  أمتزجـت 

ألتجلـي  نواقيـس  مـع أصـوات  والهاونـات 
الثالثـة. والشـهداء 

كل شـئ تخبـط، تبعثـر، أظلـم، وكأن صوتا 
صارخـا مـن ألسـماء يقول)أهربوا..أهربوا 
مـن ألغضـب أآلتـي(، فكانت يـد أهلل ترافقنا 

للخالص.
وهربـت  الشـيطان  بيـد  تفاحتـي  تركـت 
مـع جدتـي وأمـي وأبـي وأخوتـي، هربـت 
وعينـاي وقلبـي صـوب تفاحتـي وألدمعة ال 

عينـي. تفـارق 
لرؤيـة  أتـوق  وانـا  مـرت  ونيـف  سـنتان 

بجمالهـا...  التلـذذ  تفاحتـي 

جدتـي ماتـت فـي ألغربـة فمـن يحكـي لـي 
بعـد عـن بلدتـي... 

فهل إنتهت حكايتي بموت جدتي؟ )توثي...
توثـي خلصـال حكيثـي.  وبعـد أن عـادت 
....أسـرعت  تفاحتـي  إلـى  وعـدت  بلدتـي 
صوبهـا أحتضنتهـا، قبلتهـا رغـم جروحهـا 
...بكيـت ألغسـل قروحهـا وحروقهـا. مـن 

يحكـي لـي بعـد حكايـات جدتـي ؟
من يعيد الجمال إلى تفاحتي؟ 

ياإخوتـي ويـا أهـل بلدتي هبـوا جميعا إلنقاذ 
حقـد  خدودهـا  مـن  نـال  أن  بعـد  تفاحتـي 

إالسـود. ألدواعـش 

د. بهنام عطاالله

األدبية

ناديــة

د. محمد اسماعيل

جبو بهنام

حــدادا علــى التاريــخ

حكـايــة جـدتــي قصة قصيرة

اللغة الحداثوية في كتاب المكابدات

أديب حبش

شردوه...
قتلوه...

وسبوا نساءه
هم جماعة تائهة

تأمر بالقتل وتنهى عن اإلشارة
وبالمعاول يهدمون الحضارة

هم نفسهم من حطموا تماثيل الرابيوم 
ومكتبة االسكندرية 

واليوم يعيد الفلم بإخراج جديد 
*  *  *

عذرا لكم ...
عـذراً  لحضـارة لـم نسـتطع حمايتها من 

الظالم
عذرا لسومر 
عذرا ألشور

عذرا لبابل وأسدها الشامخ
عذرا ألكد

عذرا ألرام السريان
عـذراً  ألور نمـو وحمورابي وسـرجون 
األكـدي ونبوخـذ نصـر واشـور بانيبـال 
سـين  ونـرام  الشـمس  الـه  وسـنطروق 

وكوديـا وشـولكي
عـذرا لكالـح النمـرود تلـك التـي فجرهـا 

الظالم 
وجرفت بشفالت الموت والدمار

عذرا لحضر الشمس ومنبع التكوين
عذرا لكلكامش الذي ذبحته داعش 

خمبابا الزمن الجديد 
وشتتت عشبته المضيئة

عذرا لكم جميعا ألنكم قدمتم للعالم 
كل هذه المعارف :

العلوم والقوانين 
الشرائع والعمران

الطب والفلسفة 
الفلك والنجوم

وأول تدوين للحرف والكلمة
وبلمحة البصر مر الظالم من هنا

دمر كل شيء
غدر بكل شيء

دمر التاريخ المؤثث ما بين الرافدين
ذبح رموزنا بحد السيف

وبريطانيـا  وفرنسـا  ألمريـكا  شـكرا 
لنمسـا  ا و

ألنهم حافظوا على تاريخنا وتراثنا
وحموه في متاحفهم

حينها شع نورنا على الدنيا
بالعلم والمعرفة
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اسعد عباس  صالح سركيس د.بهنام عطاالله
عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

سورايا - تللسقف
كرمــت نقابــة صحفــي كوردســتان وإعــام وزارة 
البشــمركة يــوم الخميــس املوافــق 20 نيســان 2017 
اإلعاميــن املتميزيــن مــن )ســورايا( مبناســبة مــرور 
ــدور  ــة وص ــة الكوردي ــيس الصحاف ــا لتأس 119 عام
جريــدة  باســم  مــر  يف  كورديــة  جريــدة  أول 
)كوردســتان( وعــى قاعــة الســام يف بلــدة تللســقف 
الفاعلــة يف خدمــة  تثمينــا لجهودهــم  املحــررة  
معركــة تحريــر مناطــق ســهل نينــوى ودعــم صمــود 
ــم  ــث ت ــا حي ــال إعامي ــاحات القت ــمركة يف س البيش
جريــدة  تحريــر  هيئــة  وأعضــاء  رئيــس  تكريــم 

ــم: ــورايا وه س

ــاء  ــب والناشــط والباحــث يف بن صــدر عــن الكات
الســام واالعــام وشــؤون االقليــات خــر دومــي 
كتــاب جديــد تحــت عنــوان ) مقــاالت عــن اثــر 
ــع اوراق  ــام ( م ــز الس ــي يف تعزي ــوار الدين الح
عمــل منتــدى الحــوار الدينــي الســنوي ملركــز 
دراســات الســام وحــل النزاعــات يف جامعــة 

ــوك . ده
 الكتــاب يتضمــن مقــاالت مهمــة عــن تأثــر 
واهميــة الحــوار الدينــي يف صناعــة التواصــل بــن 
ــي يف  ــوار الدين ــاهم الح ــف يس ــات وكي املجتمع
ــر  ــز االســتقرار مــع دراســة مهمــة عــن تأث تعزي
الديــن يف املصالحــة واوراق عمــل ملنتــدى الحــوار 
الدينــي الــذي نفــذه مركــز دراســات الســام 
ــوك  ــر يف ده ــل و اخ ــوك يف أربي ــة ده يف جامع

ــن  ــن الباحث ــة م ــاركة مجموع مبش
التــي  العمــل  اوراق  ايضــا  الكتــاب  ويتضمــن 
ــم  ــاب  بدع ــع الكت ــوار - طب ــال الح ــت خ قدم

MCC مــن مركــز
ــكار  ــراج ه ــم واخ ــط تصمي ــم املتوس ــن الحج م

ــوك ــاين بده ــة خ ــع  يف مطبع ــدي وطب فن

ضمــن فعاليــات افتتــاح املعــرض الــدويل للســياحة يف كوردســتان بحضــور نيجرفــان بــارزاين رئيــس حكومــة 
اقليــم كوردســتان ومبشــاركة اكــر مــن 200 رشكــة ســياحية يف الــرق االوســط.

شــاركت فرقــة )اســاف برطلــة الفنيــة( برقصــة فلكلوريــة جميلــة تعــر عــن تــراث شــعبنا ســورايا وباالزيــاء 
الشــعبية لبلداتنــا حيــث متتــع بهــا الحضــور وزادت بإغنــاء فعاليــات الحفــل بتعريــف العــامل عــن تــراث ابنــاء 

ســورايا وأنشــطته الفنيــة.
والجديــر بالذكــر ان الفرقــة الفنيــة شــاركت ايضــا يف مهرجــان آذار ونــوروز وستشــارك يف فعاليــات العاصمــة 

بغــداد  يف منتصــف آيــار الجــاري.

- اإلعامــي نــوزاد الحكيــم رئيــس التحريــر/ رئيــس 
التحريــر

- االعامي د. بهنام عطاالله/ مدير التحرير
- اإلعامي وليد يلدا متوكا/ محرر

ــاري وعصمــت  ــر زيب ــواء بابك ــة الل حــر االحتفالي
للحــزب  عــر  الرابــع  الفــرع  مســؤول  رجــب 
ــب  ــن نقي ــه ام ــتاين وازاد حم الدميقراطــي الكوردس
صحفيــي كوردســتان والعميــد هلكــورد مديــر اعــام 
وزارة البيشــمركة وروميــو هــكاري رئيــس حــزب 
بيــث نهريــن الدميقراطــي ورئيــس واعضــاء مجلــس 

قضــاء 

املؤمتــر  بعنــكاوا  الكاثوليكيــة  الجامعــة  عقــد يف 
الثــاين لهيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات واملذاهب 
العراقيــة والتــي شــارك فيــه اكــر مــن مئــة منــدوب 
العــراق  يف  واملذاهــب  الديانــات  اتبــاع  ميثلــون 
ــات املؤمتــر   ــاء ســر فعالي وكوردســتان  والعــامل وأثن
تــم تكريــم اكــر مــن 16 منظمــة عاملــة يف صفــوف 
ــان  عــى مســتوى العــراق وأقليــم كوردســتان  االدي
والعــامل  حيــث تــم تكريــم منظمــة ســورايا للثقافــة 
ــاع  ــز لدورهــا الفعــال يف الدف ــدرع التمي واالعــام ب
ــي  ــم الت ــات املتعايشــة يف االقلي عــن حقــوق املكون
اساســها الحــب واالحــرام املتبــادل... فألــف مــروك 

ــز... ــا املتمي لســورايا وكادره

غرزانيات

فـي مثـل هكـذا أيـام وقبـل أربـع سـنوات 
وعلـى مـرأى مـن العالـم )المتمـدن( تـم 
يوحنـا  السـورية  حلـب  مطرانـي  خطـف 
األرثوذكـس  السـريان  مطـران  إبراهيـم 
الـروم  مطـران  اليازجـي  وبولـس 
األرثوذكـس بيـن مدينـة حلـب والحـدود 
يازجـي  المطـران  عـودة  أثنـاء  التركيـة 
يوحنـا  المطـران  وماقـاة  تركيـا  مـن 
لـه لتأميـن طريـق آمنـة بعيـدا عـن أعيـن 
البربريـة  الجاهليـة  .ولكـن  اإلرهابييـن 
مدينتهـم   الـى  سـالمين  وصولهمـا  أبـت 
شيشـانية  إرهابيـة  مجموعـة  فقامـت 
)حسـبما قيـل( بنصـب كميـن لهـم وتـم 
خطفهـم الـى جهـة مجهولـة بعـد أن تـم 
قتـل سـائق المطـران يوحنـا فـي العمليـة 

. المشـؤومة 
لكتابتـه  والداعـي  معـروف  هـذا  كل 
هـذا  ذلـك  مـن  األهـم  ألن  وشـرحه 
السـكوت األعمـى مـن قبـل العالم أجمع 
أصحـاب الديمقراطيـات وحقوق اإلنسـان 
والمرفـوض  الجبـان  العمـل  هـذا  علـى 
منظمـات  وسـكوت  وصمـت  بالمطلـق 
والدوليـة  المحليـة  اإلنسـان  حقـوق 
والحقوقييـن  المدنييـن  والنشـطاء 
المدافعيـن عـن حقوقهـم ناسـين قضايـا 
منطقتهـم  وخاصـة إن الجهـة الخاطفـة 
أصبحـت معروفـة مـن الـكل  إال الذيـن 
تركيـا  وهـي  أبـدا  الحقائـق  اليـرون 
مـع  وتنسـيق  بمشـاركة  العثمانيـة 
بعـض العناصـر مـن المعارضـة السـورية 

. قطريـة  وبمباركـة 
إن المسـاعي التـي قـام بهـا اللـواء عبـاس 
اللبنانـي  العـام  األمـن  رئيـس  إبراهيـم 
المسـيحية  القمـة  مـن  المكلـف 
تثبـت  مؤخـرا  لبنـان  فـي  عقـدت  التـي 
مـن  الخطـف  عمليـة  فـي  هـؤالء  تـورط 
بالمسـؤولين  ولقائـه  تصريحاتـه  خـال 

ييـن  لقطر ا
وهنـا النلـوم اآلخريـن ألن لهـم مصلحـة 
تنظيماتنـا  نلـوم  بـل  خطفهـم  فـي 
علـى  والمسـيحية  القوميـة  وأحزابنـا 
عـدم إعطـاء األولويـة للقضيـة مـن خـال 
عقـد إجتماعـات ونـدوات متواصلة وحتى 
مؤتمـرات مـن أجـل أن تصـل القضيـة الى 

الدوليـة والمؤسسـات  الهيئـات  أعلـى 
لكنيسـتنا  األكبـر  اللـوم  وكذلـك 
اإلهتمـام  بعـدم  والروميـة  السـريانية 
بعمليـة  المعنيـة  الـدول  مـع  والمتابعـة 
الخطـف فبالصـاة والدعـاء وحدهمـا لن 
يعـود المطارنـة الـى كنيسـتهم وشـعبهم 
الـى  األقـوال  مـن  اإلنتقـال  يجـب  بـل 

األفعـال 
مـن  المخطوفيـن  أحـد  لـوكان  ولنقـل 
ولـم  الدنيـا  لقامـت  يهـود  ديـن  رجـال 
تقعـد وقـد تسـبب بحـرب دول .فإذدواجيـة 
أصبـح  بمكياليـن  والكيـل  المعاييـر 
فـي  وخاصـة  الـرديء  الزمـن  هـذا  سـمة 
وكل  إنسـانية  قضيـة  هكـذا  مثـل 
وتشـريد  قتـل  مـن  المسـيحية  القضايـا 
الواسـعة  اللـه  وأرض  أرضهـم  علـى 
وإقتاعهـم مـن جذورهـم كلهـا تكمـل 
األسـاس  الهـدف  وهـو  البعـض  بعضهـا 
التعتـرف  التـي  البربريـة  للجاهليـة 

. باآلخـر 

 جورج غرزاني – ناشط سرياني

 سورايا في باطنايا المحررة

أربع سنوات عى الغياب القرسي 

للمطارنة والعامل صٌم بكُم

تكريم منظمة سورايا بدرع هيئة الدفاع 
عن حقوق اتباع الديانات والمذاهب 

العراقية

تكريم كادر جريدة سورايا في 
يوم الصحافة الكوردستانية

كتاب جديد..  
مقاالت عن اثر الحوار الديني

 في تعزيز السالم

مشاركة منظمة سورايا في فعاليات 
المعرض الدولي للسياحة في كوردستان


