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  وى على دمشق الشامأبواب الجحيم لن تق

ظھور عاصمة السريان منذ  ،الموصل مدينة الى ’داعش‘ دولة اإلسالم في العراق والشامدخلْت  17.7.2014 الخميس ليلة
ً بالغوأصدرت  ،يةالمسيح  كتبوا على و ’بِالثياب التي عليھم‘تموز 19 السبت قبل ظھرمغادرة المدينة ِب يُلزم النصارى  ا

           : النصارى الخيارات التاليةعرضوا على  ’بالرحمة والتسامح‘وإمعاناً . الدولة اإلسالميةعقارات  "ن"بيوتھم حرف 

  م وحياتھم،إسالمھم لضمان سالمتھإشھار                                                                                           

  على إيمانھم ءلقاء بقائھم أحيادفع الجزية،  

  بحد السيفالذبح على الطريقة اإلسالمية،  

  داراإلسالم  الى غير رجعةمغادرة. 

. سالمي بقي نائما مطمئنالكن العالم الغربي واإل. تل وھُّجر من ھجرـل من قتِ ـوقُ وتحّول الى ذّمي من تحول أسلم من أسلم ف
، المأكل، المشرب، الھاتف الثابت والمحمول ،الغاز ،النفط الكھرباء، الماء، : اله كلھة متوفّر راحةالوسائل ك ولماذا يتحرّ 
الموصل، ... يتحرك؟ِل ال موجب  ...ِل راحته كلھا المشافي جاھزةوالتأمين الصحي األدوية، األنترنيت،  ،التلفيزيون

   .الطمأنينة والوفرة التي ينعم بھاال والشعب  كلھا ال تمّس رغد عيش ...، المخطوطاتالنصارى، التاريخ، السريان

. والنھب، وال ضميـر يتحّركالدمار ومآسي الخطف والقـصف ومن الذبح وتل ـالق ويالت من سوريا تعانيو 15.3.2011منذ 
ألن خط ... ةرّ الممانعة المرفوضة ال تزال مستمألن ... بعد يكتمللم " الشرق األوسط الجديد"ِل  آلن مخطط األخ األكبر

كتمل يبأخرى لم سايكس ـ بيكو استبدال ألن ... الغاز من الجنوب نحو الشمال يتنافى مع خط الغاز من الشرق نحو الغرب
   ...ألن الطفل المدلل لم ولن يرتاح قبل ان تزول الممانعة والمطالبة باألراضي المحتلة وحق العودة... بعد

   !..تھديدات األخ األكبر والمصارع األعظم البشرية  سمعتْ ، النفط وحراسه الغربيين اقتربْت النار منلكن حين 

العراقية حيث يعمل العديد من  منابع النفط ن توّجھت داعش صوبحي 2014 العشرين من آبوھذا ما حصل حوالي 
ً و ما بين النھرين الخبراء والفنيين من جنسية من دّمر بالد  قام لّماو... خيراتھا لحسابه رھن أن بعداحتلّھا وانسحب ظاھريا

األخ وجد   ،على وسائل اإلعالمالذبح الرھيبة  صور شرتْ ونُ  ’جيمس فولي‘بذبح الصحفي األميركي  ’يونداعش نإرھابيو‘
  . ..وعظائم األمور بّشر بالويل والثبورلي ةسرع بِ ك تحرّ ف. همخططات تجديد شبابلسانحة رصة فاألكبر ال

...؟ بعُض ضميره تحّركيحتى الى اليوم الغرب  انتظر لماذا:  يتساءلالمراقب لكن ، ةالھمجي عملية الذبح  دانأ عالم كلهال  

 الغرب نائم ضميرو ...ومن كافة  الجنسيات الماضية خالل السنوات ،نـيـيالصحافل عشرات ـتِ قـد فق                  ...! 
 الغرب نائم ضميرو... وتمويل ودعم الغرب وحلفائه بالد الشام تعاني ويالت الحرب باسلحة وتدريب...! 
  الغرب نائم ضميرو ...ا ويدّمروايذبحو لِ ارضنا وصلوا الى  ’المستوردينيين الجھاد‘عشرات ألوف...! 
 ‘وضميرالغرب نائم ... من المواطنين لوفعشرات األ واروھجّ جرحوا وتلوا ق’ الجھاديون المستوردون...!  

." ون حراس الحرية في العالمـدرنا ال خيارنا، أن نكـق" قال  22.11.1963في ل ـتِ ـقُ وم ـكينيدي يلرئيس اه خطاب لم يلقِ في 
الدولة  ": والمبادىء المفاھيم ون سنة قلبتْ بعس. مكومخططات مصالحكم حرية اآلخرين وفرضإلغاء م كأصبح خيار واليوم
   ...ھا وال يحترمھاال يحبّ  يخضع لھا لكنه عديدأصبح ال ،األمان برّ والديموقراطية ولحرية لاً رمزالعالم ھا واحترمھا أحبّ التي 

نتائج القاصي والداني يعرف . المشرق لنشر الحرية والديموقراطية والسالم في ىسعالغرب يّدعي أنه يوعديدة من سنوات 
أن نتمنّى نحن ، عدالةفي الحرية والديموقراطية وال كمدروسليست بحاجة لِ بالد الشام : لذا نؤكد لكم  .البيضاء هما فعلْت ايادي

 بانجازاتھم واتغنّ تو اليھم واذھبلماذا ال  ت. الجھل والجاھلية وأمراء ملوك كميقيم أصدقاؤ منا بالقرب... عن ارضنا واتعدتب
  .بالحرية والديموقراطية والعدالة التي ينعم بھا شعبھم واتمتّعت، والحضارية

نعـلم أن الرئيس بشار األسد إننا  :قـلتم لھم  12.9.2014تم بطاركة أنطاكيا، في يْ ـقَ ـأوباما، يوم الت باراك يا سيادة الرئيس
مل على حماية كافة أبناء سوريا، ـالسيد الرئيس بشار األسد يع: " وا لي بالتصحيح ـأسمح... ين في سورياـيـالمسيح يحمي

ن جھاديـيالثورة، من  يمّدعكل ضد  ،ھذا واجبه الشرعي في حماية الوطن والدفاع عن الشعب ،ينـوليس فقط المسيحي
  .البترول سولي الدماغ ِب دوالرات ملوك وأمراءـومن مغ ينـين سلفيـتكفيريمن مستوردين و
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نريدكم صانعي " : الحرب على داعش هبعد اعالنالسيد باراك اوباما قالوا ِل ن، آباء الكنيسة المشرقية، والبطاركة األنطاكي
ھلھا األصيلون لسنا رأس أنحن أبناء األرض و .نا قد تكون الكارثة القاضية عليناـتـحربكم على منطق. سالم ال صانعي حرب

: وأضاف أحدھم  ".جسر وال حاملة طائرات على يابسة أوطاننا وال جاليات فرنجة وال مستعمرين وال مستوطنين وال ذميين
  ."المسلحين المعتدلين وغير المعتدلين‘أكلمك باألرامية ـ لغة السيد المسيح ـ والتي تحاربونھا مع حلفائكم اني "

   :العتيد  حول خطابه السيد الرئيس باراك اوبامالم يقْله البطاركة ِل  ماھذا و 

المقاومة  األمم المتحدة ِل تحديد ما ھيلى ائيس حافظ األسد ـ رحمه هللا ـ اقتراحا نيف وعشرين سنة، قّدم السيد الر قبلـ .1
  ! وحتى يومنا لم يتحّدد الفرق .ألن اإلقتراح جاء من دولة نامية صغيرة، لم يلَق آذاناً صاغيةو... وما ھو اإلرھاب

اعتبر السيد الرئيس بشار األسد أن  17.6.2013في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ األلمانية، بتاريخ  ـ.2
 المعارضةوتدريب وتمويل تسليح  ھم فياستمرار من الغرب وحلفاءه رحذّ و. ھايضاسورية ستقضي على اإلرھاب على أر

  !...وھا ھو الغرب قد بدأ يستيقظ .. .ألن ھذا اإلرھاب سيرتّد عليھم الحقا، على مبدأ ال بوميرانغ

 ...تنسيق مع سورياخطابك يا سيادة الرئيس، تعھّدَت بقصف داعش في العراق وسوريا، بتنسيق مع العراق وبدون في  ـ.3
   ...؟" وإخوانه وأبناء عّمه المعتدل اإلرھاب"تحارب التي دولة السيادة يحترم المواثيق الدولية وقرارك ھذا ھل 

ما في السعودية الجيش الحر ودّرب يح وسلّ يدولة سيدعم بالماليين وـ نفھم من خطابك يا سيادة الرئيس أن حلف األربعين .4
  ...؟’معتدلي الجيش الحر‘حتى تدّرب ’ معتدلة‘ھل أصبحت وھابية السعودية  برأيكم، ..."مقاومةً معتدلة" متسّمونھ

تم تنظيم على دولة أعدْ  خالل أقل من ثالثة أشھر وتغلّبتْ " دولة الخالفة"داعش خلقْت : يا سيادة الرئيس باراك أوباما  ـ.5
سنوات للقضاء لماذا أنتم يا أقوى دولة في العالم تحتاجون لمساعدة اربعين دولة حليفة وِل ثالث ... وتدريب وتسليح جيشھا

  !...جيشكم احتّل العراق في أقل من شھر 2003سنة : رأ التاريخ يا سيادة الرئيس إق... ؟" دولة الخالفة داعش"على 

غير ‘قد تتساءل يا سيادة الرئيس كيف تمّكنْت سوريا ـ الدولة الصغيرة ـ من الصمود خالل كل ھذه السنوات أمام حلف ـ .6
  :دّرسوھا في معاھدكم حبذا لو ت... صمودناأسباب  ھا ھي... الخليج وتركيا ومن يدور في فلكھم ؟و الغربجمع ’ مقدس

  ثقافة الحياة‘نا ـالغارقة في التاريخ علّمتالسورية حضارتنا’                                                               
 والوطن محبة القريب والغريب‘علمتـنا  المشرقية ناـتـيـومسيح ، 
  التعايش واإلحترام المتبادل‘وأسالمنا الوسطي المعتدل علمنا’ 

أرضعْت أبناءھا حليب حرية األسود، حليب العزة والكرامة، حليب حّب الوطن  قدـستقالل فر اإلـومنذ فجالدولة اما سوريا 
في بوتقة واحدة حتى شعر كل منا أنه ء سوريا الفضل األعظم في صھر ابنا وكان ِل خدمة العلم في الجيش. األبي العصي

  :أخذ العلم  كمنرجو يا سيادة الرئيس ...أن يكون سنياً أو شيعيا أو مسيحيا أو علويا أو درزيا أو كرديا أو آشورياسوري قبل 

  ؟كلفته دعم رغيف الخبـز وايصاله لمواطنيھا بأقل من  بِ  مستمرةحتى اليوم سوريا ال تزال                                      ... 
  بھا مجانا ؟ـالمواد األولية إلنتاج األدوية محليا وتقدم الخدمات الصحية لشعسوريا ال تزال تؤّمن                       ... 
  ؟ الحضانة حتى الجامعةمن مجانا،  والطالبات تدّرس ماليين الطالبتؤّمن كل الكتب وسوريا ال تزال... 

الكل يعلم أن سوريا ـ ومنذ الخمسينيات ـ . عليھا الكونيةحرب الرغم  حلفائھا، ومصداقية أيضا بفضل وفاء سوريا صامدة
وبقيْت تحترم المواثيق والمعاھدات وحتى . ضمن مجموعة الدول المتعاونة مع اإلتحاد السوفياتي في كافة المجاالتكانْت 

صداقة  ِل سوريا الدولة سرَّ  لذا كان الوفاءُ ... ھذا اليوم ولم تنقل البندقية من كتف آلخر كما فعل العديد من الدول العربية
ال ... حول قيادتهوالتفافه روسيا مدى تماسك الجيش السوري لمسْت حـين  متانةً التحالف وازداد . إحترام الدولة الروسيةو

شك أن روسيا لھا حساباتھا ومصالحھا في سوريا وفي المشرق، وخاصة أنھا كانت دوما تسعى للوصول الى المياه الدافئة 
   .ي الروسيمدمشق ضمن حدود األمن القو حتْ وأض، ھا ھي وصلتْ و... األمبراطورة كاترين منذ ايامو

اتخذ وعلى الشاه إيران فعمرھا خمسة وثالثون عاما، أي منذ قام آية هللا الخميني بثورته وأما العالقات الودية بين سوريا 
ً موقف ً جر ا معارض لحرب الرئيس الثورة اإليرانية وسوريا المؤيد للموقف  ، قابلهحقوق الشعبين السوري والفلسطيني نم يئا
  ...من البقاء على علمانيتھا وأيران على خطھا الدينيلم يمنع سوريا الدولتين واإلحترام المتبادل بين ... عليه حسين صدام
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ومّولوا وسلّحوا اإلرھاب أن وا ورعوا ـكيف للذين صنع:  العالم يتساءل ’دولة الخالفة اإلسالمية‘إعالنكم الحرب على بعد 
... ؟ ’القاعدة وإخوانھا‘محاربة كيف للعالم أن ينسى  ...وبحضوركم المميّـز، مؤتمر محاربة اإلرھاب وھم قاطرته واينظّم
 : 16,9.2014 تاريخبِ اللبنانية  ناة المنارـفي مقابلة مع ق، بيـعمران الزعالسيد  ،السوريوزير اإلعالم قاله السيد ما  اوھذ

كالم معّبر ، كيف يمكن ِل   ."ال تزاله وتْ حوسلّ ه لتْ وموّ ه ه ودعمتْ تْ حضنالتي  الدولُ  اإلرھابَ تحارب من غير المعقول أن "
  ..من ساعد القاعدة وداعش والنصرة وإخوانھا وابناء عّمھا أن يكون صادقاً مخلصا في محاربتھا ؟

: جرأة  زير خارجية الدولة األعظم ـ ال فّض فوه ـ قال بِ سمعنا آخر تصريح للسيد جون كيري، و  20.9.2014بتاريخ 
يا  كوالسؤال الذي يفرض نفسه علي... لمحاربة الجيش السوري وداعش يتطلّب سنة كاملة’ الجيش الحر والمعتدلين‘تدريب 

 سنة تدريب’ جيشه اإلنكشاري‘مع  ’موالنا اإلئتالف‘ھل تتصّور أن الشعب السوري المعّذب سينتظر: " ي الوزيرسيّد
 هطائراتارسال استمرار ثم ھل ينوي العم سام ... ؟ وعلى دولة الخالفة الجيش السوريعلى وسنة معارك قبل أن ينتصر

  "...؟ ’المعتدلين المستوردين المحاربين‘ِل يُشبع جوع  ال كاتش ابوھامبورجر ِب ال ةلحمّ م

 عـمرھا على خالف واخـتـفـتْ  سنين أحياء جـثـٍث متعـّفـنة، عاشتْ حول إمكانية حلف األربعين  رب قرارـھناك من استغ
  ...، أن داعش تـتـلھـّف لمحاربة الجيش الحر مع إئتالفه اإلسطمبولي؟وزيرسيادة ال أال ترى يا ...الكوما ؟ إصابتھا بِ بعد 

: سامة الدائمة، ھذا التقييم الرائع والصريح لقد جاء على لسان وزير خارجية ايران السيد محمد جواد ظريف، صاحب اإلبت
لوال تماسك الدولة السورية ولوال بطولة الجيش السوري ولوال تالحم الشعب السوري األسطوري حول وطنه سوريا " 

لماذا ينسى أو يتناسى عالمنا المشرقي  ..."الجوارحكام د رقاب ھدّ تومن دمشق لكانت اآلن دولة الخالفة تحكم المشرق 
  ....؟د وقيال في الفكر القومي المتحرر من المشرق دون انخراط الذي يحول مشروع السّكين الداعشي الوھابي بِأشكاله

 األسدكيف يتغافـل العالم عن أحدث مدرسة وأنجعھا في محاربة اإلرھاب أّسـسھا الرئيس حافظ األسد وطّورھا ابنه بشار 
ة األسطوري امام الحرب الكونية المعلن سوريا صمود... البرھان ؟ ...ن ؟خالل العشر األول من القرن الحادي والعشري

الطويلة، اذ  ھالذا يصّح القول لكل من يريد محاربة اإلرھاب الذھاب الى سوريا لإلستعانة بخبرت... 2011أحداث بداية  عليھا منذ
                                                      .                                                من الدول تعجز عنه العديد تهـقـقّ ـح ما أن

 داعش مندولة ِل محو  تسعىكافة  دول العالم إن : بحفظ ماء الوجه  اليس من األجدى اللجوء الى حّل بسيط، يسمح للجميع
ً على خيرات الشرق وخوفحفاظاً ، الوجود لماذا ال تـتـقاسم روسيا واميركا  ...تهوبحبوحالغرب من ارتداد المارد على أمن  ا

                                                :، كي تـتحاشى البشرية مخاطر وقوع حرب عالمية األدوار في محاربة دولة الخالفة

."في سوريا، حيث الموافقة السورية مضمونة قصفهفي العراق بالتنسيق معه وتقوم موسكو ب داعش قصفتقوم واشنطن ب"   

دول المشرق ودول شمال افريقيا وشعوبھا تعاني من حالة الضياع الوطني ومن الشكوك في صحة اإلنتماء، ومن الخوف  
تعب شعبھا ووسوريا، شھيدة المخططات الظالمية، تعبْت  ...كفى: على قومية تسير نحو الجاھلية، كلھا وصلْت الى مرحلة 

         !..."علّي وعلى أعدائي " :وھو يصرخ  ’الغضب الساضع‘من انفجارالنفق المظلم واصبحت تخاف الذي ينشد نھاية 

                                  !...تركع  وأمام جيوشكم لن!... لن تخضع دمشق الشام مھما فعلْت القوى الظالمية، ِل أوامركم 
  !...، حتى التقوى عليھا أبواب الجحيم سوريا هللا حاميھاتبقى كي  وحده تحت أقدام الرحمن سوريا تركع 

. هسالم هللا عليكم ورحمته وبركات  

20.9.2014لوجانو، في   

                     يسفؤاد عزيز قس 

kassisfouad@hotmail.com                
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