
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عوده السريان للوطن
 قبل التفكير في عوده السريان يجب األجابة على هذه األسئلة :

 

 ماهو شعورهم في الوطن بعد غياب طويل وخاصة الذين ولدوا في المهجر؟  -1

 أين وكيف يعيشون؟   -2

 هل يتركون عملهم و أرضهم وملكهم ويعودون؟ -3

 الوطن) عادات وتقليد(؟ هل يتأقلم الجيل الجديد مع بيئة -4

 هوايه(  –دراسة  -هل تتوفر الظروف المناسبة للجيل الجديد) ترفيه-5

 هل العودة على نفقتهم الخاصة أم بمساعدة دولية؟ -6

 متى يعود السريان للوطن؟ -7

 هل تتوفر الحماية لهم وتعاد حقوقهم وأرضهم المسلوبة؟  -8

 ار وخاصة الصغار؟ هل شعور حب الوطن مزروع بقلب السريان الكب -9

 

 األجابة:

 

كبار السن سيكونون سعداء أما الصغار فال يتغير عليهم الجو هناك صعوبة بالتأقلم  -1

 بظروف جديدة. 

يجب تأمين سكن لهم مناسب مشابه لسمنهم في المهجر وتأمين فرص عمل ومشاريع  -2

 ليعملون بها. 

 ربما ..وربما ينقلون أموالهم للوطن. -3

الأعتقد..يجب تأمين جو وظروف تناسب ميولهم وعدم الضغط عليهم للتأقلم مع عادات   -4

 الوطن.



ال أعتقد بالوقت الحاضر..يجب تأمين مراكز للترفيه وممارسه هواياتهم ومدارس خاصه  -5

 بهم. 

 يجب أن تكون على نفقة األمم والدول األوروبية مثل )أسرائيل( أللزام الجميع بالعودة. -6

 األجابة أو التطورات الدولية ال أقل من عشرون عاما,,وربما أقل أو أكثر.  بحسب -7

 بالتحالفات مع بعض الدول التي لها مصلحة من عودة السريان للوطن سنرى ذلك الحقا. -8

ربما حب الوطن بارد يجب على األسرة والمؤسسات والكنيسة واألحزاب تسخينه   -9

 وزرعه بفكرهم.

 

 صلحة بعودة السريان ولماذا؟من الدول التي لها م

 سوريا......فرنسا....تركيا.....

بحاجة لعودتهم لوقف امتداد الكردي في شرق سوريا والمشاركة في بناء وطنهم سوريا:

وهذا أعتراف من الرئيس السابق حافظ األسد من ثم أبنه بشار األسد حيث يعيد سوريا 

أقدم العصور حتى اآلن وهذا يخدم هدفنا بالعيش ألصلها وأعترافه بأنها موطن السريان منذ 

 في الوطن . 

هي أيضا تعاني من التوسع الكردي وانتشاره بشرق البالد ومنع تشكيل دوله كرديه  تركيا: 

من شمال العراق امتدادا لسوريا فتركيا على أرض اآلراميين من ثم اآلشوريين والكلدان  

رب بهذا والغرب بحجة األنسانيه  وينسبون هذه األرض لهم ويحاولون أقناع الغ

والديمقراطيه منحهم حقوق المواطنه واآلن قيام كيان كردي بموطن السريان وسلب حق 

السريان في العيش بوطنهم ولغباء الغرب يستمر بذبحه للسريان.جاء الوقت لتحالف األتراك  

 يرهم.مع السريان كل لمصلحته وخاصة معرفة تركيا بأن السريان شعب مسالم بعكس غ

كان وما زال حلم الفرنسيين أنشأ دوله مسيحيه في الشرق عاصمتها القدس فرنسا: 

 )المارتين عضو مجلس النواب الفرنسي(. لذا نرى حرصها على لبنان. 

 –السويد  –هناك دول تريد ترحيل األجانب منها مقابل دفع أموال تعويض لهؤالء) ألمانيا 

 هوالندا( –بلجيكا 

 -االستفاده من دعم هذه الدول ماديا ومعنويا ولحماية العائدون في الوطن ) سوريا نستطيع  

 العراق..(  -تركيا 



 الخطوات لعودة السريان: 

 

 عقد اتفاق مع الدول التي سيعود لها السريان بالسماح لهم بالسفر والعودة دون عراقيل.  -1

 الموطن األصلي(.  احتقاظ السريان بجنسيتهم األوروبية إلى جانب األصليه)-2

 نشرشعور العوده للوطن بين جميع فئات الشعب السرياني في المهجر. -3

 دعم شعبنا  )ماديا( في الوطن لصموده وبقائه فيه.  -4

 أنشاء صندوق العوده وألزام األغنياء به لتأمين نفقات العوده والعمار.  -5

 حث األغنياء على أقامه مشاريع في الوطن.  -6

 : مراحل العوده

 

 استراليا .....( –أمريكا  –احصاء السريان في المهجر) أوربا -1

 التواصل مع الدول التي يتواجد فيها السريان وتعهدهم بالسماح لهم بالعوده دون شرط.  -2

 االتفاق مع الحكومه السوريه....التركيه...العراق.... لتأمين الظروف لعودة السريان. -3

 ن تكون خطيه أصوال وتوضع بعهدة األمم المتحده. جميع هذه االتفاقيات يجب أ -4

 منح الجنسيه لكل مولود بالمهجر عند العوده للوطن. -5

 مهام الدوله الحاضنه للعائدين 

 اصدار قرارات لتسهيل أنشاءوأقامه مشاريع تجاريه وسكنيه. -1

 اصدار قانون عفو أو بدل عن الخدمه األلزاميه لكل مواطن عائد.  -2

 بجلب كل ما يلزمه دون رسوم جمركيه. أعطاء الحق-3

 السماح في أنشاء مدارس وجامعات ومرافق عامه مناسبه للعائدين)ديسكو..نوادي..( -4

 



 الصعوبات 

 

 عدم أمكانيه للفقراء العوده) المعتمدون على المساعدات االجتماعيه(  -1

 المولدون في المهجر وانصهارهم مع المجتمع الغربي  -2

 أصحاب األعمال عن مصالحهم والبدأ من جديد في الوطن. عدم تخلي -3

 برود الشعورالوطني لدى الصغار بشكل كبير تجاه الوطن وشعورهم هذا وطنهم الحالي. -4

 انعدام اللوبي السرياني في مراكز القوة وكذلك في البرلمانات األوروبيه والعالميه كلها.  -5

 

 بالختام 

 

صمم السريان على العوده سينالون مرادهم أكثر من ذي قبل اليوجد شيئ حتمي بالحياة لو 

لتغير الظروف الدوليه وخاصة في ) سوريا..تركيا..العراق (. لكن قبل فوات األوان .. في  

العهود الغابرة كانت مصالح الغرب في  ذبح السريان أما اآلن من مصلحتهم عودتهم وكذلك 

 دول الوطن.لنستغل هذه الفرصه التاريخيه.

 

 

 ألمة السريانية تحيا ا

 و 

 ا اللغة السريانية اآلرامية يتح
 

 



 

 

 

 


