إقامات وتصاريح
عمل للسوريين
الحكومة الرتكية تعطي السوريني املقيمني عىل
أراضيها إقامات جديدة متكنهم من الدخول إىل سوق
العمل بشكل مريح • .تتمة يف الصفحة .6

صوت األمة

روسيا تقتل التركمان
 1لرية تركية  /مع الرضيبة

تتزايد التكهنات حول
طبيعة الرد التركي
المتوقع على الهجوم
الذي تنفذه قوات النظام
السوري بغطاء جوي روسي
ضد الفصائل التركمانية
في «جبل التركمان»
شمالي سوريا ،بالتزامن مع
سلسلة من االجتماعات
واالتصاالت األمنية
والسياسية التي
يجريها كبار
المسؤولين
األتراك من
أجل بلورة
شكل الرد
على هذا
الهجوم.

1 TL (KDV Dahil) /
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تركيا
لن تعتذر
إسقط سالح الجو الرتيك مقاتلة “سيخور ”24
روسية انتهكت املجال الجوي الرتيك عىل الرغم
من تحذيرها  10مرات خالل  5دقائق

• تتمة يف الصفحة 5-4

• تتمة يف الصفحة .2

سجن بداخل سجن
• تتمة يف الصفحة 15-14

عندما ينطق
الحج ر
• تتمة يف الصفحة 11-10

كرم إشكان

kerem_iskan@hotmail.com

ف ي� أي صف نحن...؟
تتمة يف الصفحة 2

رموز مشبوهة
• تتمة يف الصفحة 13-12
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كرم إشكان
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ف ي� أي صف نحن...؟

تستمر عىل حدودنا دوامة حرب بال دولة
وبال وطن وبال علم
أ
وبالساس ,من يوجد خلف من؟
ومن ,ماذا يريد؟
وهل من الممكن أن يلتقوا ف ي� نقطة
ت
مش�كة؟
ت
ال� يتم تصويرها عىل أنها
والمشكالت ي
أمور فارغة ف ي� كل مرة تكون بها الحرب الذي
الملء
تنقلها القذارة والوساخة والحقد ت ي
الكيلوم�ات
براءحة الكراهية عىل بعد مئات
ب� القارات ي ن
والمتنقل ي ن
ب� أنوفنا...
مهما كنا ف ي� الداخل أو الخارج فالتنبؤ
صعب جداً...
فعل فكل من فرنسا وروسيا
وبشكل
يت
ين
والص� وتركيا
وانكل�ا والسعودية
وأمريكا
وقطر وإيران وإرسائيل واليمن وليبيا ومرص
والكث� من الدول أ
الخرى موجودون داخل
ي
هذه الحرب...
ولكل لعبة يقف خلفها...
لديهم بيادق...
أنصار بشار ,حزب االتحاد الديمقراطي
ن
الكردستا� ,
السوري ,داعش ,حزب العمال
ي
النرصة ,القاعدة ,حزب هللا ,أحرار الشام,
والجيش الحر وماشابه...
فهذه الحرب المستمرة من دون علم أو
راية ماهي إال حرب عالمية ثالثة انفجرت منذ
زمن ولكن لعدم وجود حرب مؤسساتية فإننا
ف
تس�ها البيادق
موجودون ي� منتصف حرب ي
بدل أ
العالم والرايات...
سنقف بجانب من؟
المسلمون يقتلون...
ال�كمان أ
وأنسابنا من ت
والكراد يقتلون...
نمسك بمن ,فكل من نواجهه يكلفنا
فقدان قطعة من تاريخنا العميق...
بعد عرض مسلسل ديريليش ارتغرول
كث�اً التستطيعون تجاهل تركمان جبل
ي
الالذقية واالفصاح أنكم قادرون عىل
مساعدة الحدود فقط ...مهما تركضون نحو
المساعدات فسيعيدونكم نحو الحرب كما
أ
الحجار ف ي� لعبة الشطرنج...
ين
المسلم�؟
ماذا سنفعل؟ هل نؤيد
الك�ى,
أو نصببح قوة واحدة مع القوى ب
الن�ان المتناثرة
ونكون حاجزاً مانعاً لدخول ي
إىل بالدنا بنفس االضطراب ...وهل سنبقى
وع�ات آ
ع�ات المجازر ش
نتجاهل ش
الالم
أ
والوجاع بقول « النريد بالدنا أن تعيش
المأس»...
ف أي
الصل فمكاننا ف ي� هذه الحرب عديمة
ي�
الراية والجنسية معروف منذ البداية...
والجواب يكمن ف� التاريخ ...هذه أ
المة
ي
وعىل مر العصور كلما أعلت الحق تبهر
كب�ة ...ولذلك ليش
الكون ولو دخلت حرباً ي
ف
ش
ال�ق والغرب وإنما علينا أن نكون ي� الصف
ض
ير� ربنا...
الذي ي
والثارة ...وإنما علينا
ليس بالحماسة إ
أن نسكر هذه الضغوط ونتخطاها بالعقل
واليمان والحب ...وأسأل
والفراسة
والص� إ
ب
لهذه أ
المة العزيزة عوناً
هللا أن يكون
ومعينا...
المسلمون القائلون ي ن
أم�...
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اردوغان :تركيا لن تعتذر
وبوتن مخطأ
أدى إسقاط سالح
الجو التركي المقاتلة
الروسية “سيخور ”24
وفقا لقواعد االشتباك
بعدما انتهكت المجال
الجوي التركي على
الرغم من تحذيرها 10
مرات خالل  5دقائق
بعيد اختراقها لألجواء
التركية إلى دخول
العالقات التركية-
الروسية حيزًا جديدًا
مجهول المستقبل
بدوره قال الرئيس الرتيك
رجب طيب أردوغان ،أن
بالده لن تعتذر ملوسكو عن
إسقاط الطائرة الروسية.
وأضاف أردوغان أن
الطائرة الروسية
"انتهكت" املجال الجوي
الرتيك قرب الحدود مع
سوريا ،وتابع" :أعتقد
انه إذا كان عىل أحد أن
يعتذر فليس نحن".
واعترب أردوغان أن
"هؤالء الذين انتهكوا
أن
مجالنا الجوي هم من يجب
يعتذروا" ،وقال" :ببساطة القوات الجوية
الرتكية نفذت واجبها بالرد عىل االنتهاك وفق
قواعد االشتباك ،وأعتقد أن هذا هو جوهر
ما حدث" .ورأى أردوغان أن الرئيس الرويس
فالدميري بوتني "ارتكب خطأ كبريا" بترصيحاته
عن أن إسقاط تركيا للطائرة الروسية "طعنة
يف الظهر ودعم لإلرهابيني".
من جانبها ،أكدت وزارة الدفاع الروسية
أن الطريان الرتيك أسقط مقاتلة من طراز
سوخوي  24تابعة للجيش الرويس ،لكنها
نفت أن تكون خرجت من املجال الجوي
السوري ،بينام تؤكد أنقرة أنها انتهكت
املجال الجوي الرتيك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن بوسعها

إثبات أن الطائرة كانت داخل
األجواء السورية طوال الوقت.
وقالت الوزارة يف بيان إن
"طائرة سوخوي  24تابعة لسالح
الجو الرويس يف سوريا تحطمت
اليوم يف األرايض السورية بسبب
إطالق نار من األرض" .وأضافت أن
الطائرة "كانت موجودة يف املجال
الجوي السوري حرصا" ،مؤكدة أنها مل
تنتهك األجواء الرتكية ،وأن طياري الطائرة
سوخوي 24-التي أسقطت هبطا باملظلة،
ومصريهام مل يعرف بعد.
ويطالب بوتني باعتذار تريك عام جرى
قبل أن يتحدث اىل أردوغان ،بحسب ترصيح
ألحد مساعدي الرئيس الرويس.
وقد أعلن وزير الخارجية الرويس
سريغي الفروف أن بالده قررت تعليق
الرتتيبات مع تركيا لدخول مواطني البلدين
من دون سمة دخول (فيزا) .وتقول تركيا إن
الطائرة املقاتلة الروسية كانت فوق األجواء
الرتكية عندما استهدفت ،لكن روسيا ترص
عىل أنها كانت تحلق فوق األجواء السورية.
وحذر أردوغان يف خطابه روسيا من
"أنها تلعب بالنار يف هجومها عىل املعارضة
السورية ،التي لديها رشعية دولية ،تحت
حجة القتال ضد داعش".
كام هاجم أردوغان أيضا ما وصفه
"باالفرتاءات" الروسية القائلة إن تركيا تشرتي

النفط من "داعش" ،وقال "عليكم أن تعلموا
اننا مل نفقد رشفنا حتى نشرتي النفط من
تنظيم ارهايب .ان تركيا تشرتي النفط من
روسيا".
ويف نفس السياق اتفق الرئيس باراك
أوباما والرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان
عىل "أهمية نزع فتيل التوترات" بعد حادثة
أسقاط سالح الجو الرتيك املقاتلة العسكرية
الروسية عىل الحدود الرتكية حسب ما
أعلنت الرئاسة الرتكية يف بيان أصدرته بعد
مكاملة هاتفية بني الزعيمني.
وقالت الرئاسة إن أوباما وأردوغان
"اتفقا عىل أهمية تفادي حصول "حوادث
مشابهة" ،من شأنها تعقيد األمر عىل
األرض .وأضاف البيان أن الرئيس أوباما
أكد أن"الواليات املتحدة والحلف األطليس
يدعامن حق تركيا يف الدفاع عن سيادتها".
كام أعرب الرئيسان عن التزامهام بإجراء
عملية سياسية انتقالية نحو السالم يف سورية
وعزمهام املشرتك عىل دحر تنظيم الدولة
اإلسالمية داعش.
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اللغة العربية تدخل المنهاج التركي
قررت وزارة التعليم القومي التركية ،وضع دروس اللغة العربية داخل مقررات المنهج الدراسي لطالب
المدارس االبتدائية في تركيا ،اعتبارًا من العام الدراسي القادم ( )2017 – 2016وسيتم تطبيقه على باقي
الفصول الدراسية حتى الصف الثامن خالل األعوام الدراسية القادمة.

قونيا

خرب

تركيا

خرب

A
K O NY

عائلة النعسان هي واحدة من عرشات
أالف العوائل السورية التي اجربت عىل ترك
البالد نتيجة القتل والدمار والخراب.
وصلت عائلة النعسان إىل مدينة قونيا
قبل ما يقارب الثالثة أشهر .كام أن الله
رزقهم بطفلتهم األوىل والتي توفيت أثناء
إرضاع والدتها لها.
وأثناء إرضاع األم لطفلتها سهت األم
قليالً مام أدى اختناق الطفلة التي اكملت
شهرها األول وبعد ذلك قام الجوار مبساعدة
العائلة ونقل الرضيعة اىل املستشفى الخاص
القريب من منزلهم ويف استجواب االم تبني
انها نامت وهي ترضع طفلتها مام ادى اىل
اختناق الرضيعة والوفاة.
ARALIK 2015
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تركيا تُدخل رسميّاً اللغة العربية إىل مناهجها
الدراسية بعد قرابة  90سنة من قطع جذورها
الرشقية واإلسالمية ،تحاول الدولة الرتكية أن
تسرتجع روابطها الطبيعية مستخدمة يف ذلك
املدرسة العمومية من خالل تدريس اللغة العربية،
اعتبارا ً من السنة الدراسية املقبلة
فقد أعلنت وزارة التعليم يف الحكومة الرتكية
إضافة اللغة العربية إىل املناهج التعليمية لطالب
املرحلة االبتدائية ،اعتبارا ً من الستة الدراسية
القادمة (.)2017 – 2016
وعزت إدارة الرتبية والتعليم التابعة للوزارة
قرارها إىل أهمية اللغة العربية ،التي ينطق بها
نحو  350مليون شخص يف  22دولة يف العامل،
وبكونها إحدى اللغات الست املعرتف بها من قبل
األمم املتحدة ،إضافة إىل ما وصفتها بالدواعي
التاريخية والثقافية التي تستدعي تعلمها يف أية
دولة مسلمة.

اإلدارة قالت إن األهمية االسرتاتيجية
والجغرافية والسياسية للدول العربية تزداد يوماً
بعد يوم ،ما يجعل دراسة هذه اللغة أمرا ً حتمياً،
إضافة لألسباب االقتصادية والتجارية والسياحية.
قالت الوزارة «إن اللغة العربية ستدرس
كإحدى اللغات األجنبية االختيارية لكل من
الصفوف االبتدائية الثاين والثالث والرابع» ،كام
أشارت مديرية الرتبية والتعليم التابعة للوزارة إىل
«أهمية اللغة العربية ،التي ينطق بها نحو 350
مليون شخص يف  22دولة يف العامل ،وبكونها إحدى
اللغات الست املعرتف بها من قبل األمم املتحدة».
تعليقاً عىل تدريس اللغة العربية بجانب
الرتكية يف املدارس برتكيا تحدث لـ ـARA News
من السعودية ابراهيم ياسني املدرس السوري
املتقاعد والذي شغل موقع مندوب تربية لدى
مديرية الرتبية يف الحسكة ،قائالً« :يوجد حالياً عىل
األرايض الرتكية املاليني من العرب السوريني وليس

عسكري
يوناني يثقب
قارب الجئين
سوريين
نرشت وسائل إعالم تركية تسجيال مصورا
يُظهر َمن قالت إنه أحد جنود البحرية اليونانية
وهو يتعمد ثقب زورق مطاطي عىل متنه 58
الجئاً سورياً يف  12من الشهر املايض يف بحر
إيجه .ومل تصدر ترصيحات رسمية من الجانبني
الرتيك واليوناين بشأن ما حدث.
ويف تفاصيل الحادث ،قالت وكالة أنباء
دوغان الرتكية إن قاربا عسكريا يونانيا أجرى
محاوالت لقلب الزورق أكرث من مرة دون
جدوى ،وإن جنديا يونانيا عىل منت سفينة
عسكرية يونانية ثقب زورقا مطاطيا برمح
طويل وسط بحر إيجه بني ناحية ديديم التابعة

ملحافظة أيدين الرتكية وجزيرة ميكرو كوريو
اليونانية.
ووفقا لوكالة األناضول ،فإن قاربا من مركز
البحث واإلنقاذ اليوناين توجه إىل الزورق عقب
تلقي طلب مساعدة من الالجئني ،حيث قام
عنرص من فرق السواحل اليونانية بإغراق قاربهم
من خالل فتح ثقب فيه عمدا ،ورضبهم ثم غادر
املكان وتركهم يف عرض البحر.
وأضافت األناضول أن الالجئني سقطوا
يف مياه البحر مع غرق القارب ،حيث وصلت
فرق خفر السواحل الرتكية وأنقذت الذين كانوا
عىل منت الزورق املطاطي ،ونقلتهم إىل ديديم

من املقبول إنسانياً وحتى حقوقياً أن يبقوا بدون
تعليم وتأهيل ،وتركيا تدرس هذا األمر عن كسب
وتحاول إيجاد املخرج املناسب لها واحتامل يكون
القرار الصادر سببها ما أسلفت».
مضيفاً «هناك سبب آخر يخطر ببايل ،إذ
أن تركيا تحاول بعد األزمة السورية أن ترجع
أمجاد الدولة العثامنية وتعترب نفسها سيدة الدول
اإلسالمية ومساعيها بتدريس اللغة العربية كونها
لغة القرآن الكريم ،خصوصاً بعد الحادثة األخرية
التي تعرض لها الحجاج يف السعودية والكثري من
إشارات االستفهام حول الحادثة ومحاوالت تركيا
بعد الحادثة لتحويل أنظار املسلمني نحوها».
تركيا استقبلت منذ بداية األزمة السورية
املاليني من املهاجرين السوريني ،وفتحت لهم
مدارس خاصة وقبل فرتة أصدرت قرار مبنح العمل
للمعلمني السوريني املتواجدين عىل األرايض
الرتكية.
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مبحافظة أيدين (غريب تركيا).
ويقول خفر السواحل الرتيك أنه أنقذ العام
املايض  14ألفا و 961الجئا من الغرق يف 574
عملية إنقاذ ،ومنذ مطلع العام الجاري وحتى
 19من الشهر الجاري أنقذ الخفر الرتيك  79ألفا
و 489الجئا يف  2133عملية إنقاذ يف مياه البحر،
إىل جانب توقيف أكرث من مئتي مهرب خالل
عامني.
وكاالت.
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التركمان; تحت نيران
الطائرات الروسية

تتزايد التكهنات حول
طبيعة الرد التركي المتوقع
على الهجوم الذي تنفذه
قوات النظام السوري
بغطاء جوي روسي ضد
الفصائل التركمانية في
«جبل التركمان» شمالي
سوريا ،بالتزامن مع سلسلة
من االجتماعات واالتصاالت
األمنية والسياسية التي
يجريها كبار المسؤولين
األتراك من أجل بلورة شكل
الرد على هذا الهجوم.

يف الوقت نفسه فقد رفعت روسيا
عدد مقاتالتها التي تشارك يف غارات عىل
املجموعات املسلحة يف سوريا اىل  69مقاتلة
وأطلقت صواريخ من بحر قزوين عىل مواقع
يف االرايض السورية فيام استبعد الكرملني
ارسال قوات برية اىل سوريا.
وأشاد الرئيس الرويس فالدميري بـ»نتائج
الغارات الجوية الروسية عىل اإلرهابيني» يف
سوريا ،لكنه رأى «أنها غري كافية لتطهري هذا
البلد منهم ودرء خطر الهجامت اإلرهابية
عن روسيا» .بينام أكد الناطق باسم الكرملني
دميرتي بيسكوف خالل مؤمتر صحايف أن
موسكو ال تخطط لشن أي عملية برية يف
سوريا.

وكان بوتني أوضح سابقا أن موعد انتهاء
العملية الروسية يف سوريا ستحدده وترية
هجوم الجيش السوري.

غضب تركي
ويف أنقرة أبلغ رئيس الوزراء الرتيك أحمد
داود أوغلو الصحافيني أن تركيا استدعت
السفري الرويس أندريه كارلوف احتجاجا
عىل قصف «كثيف» طائرات روسية لقرى
الرتكامن يف شامل سوريا األمر الذي تسبب
بنزوح آالف األرس الرتكامنية إىل مناطق أخرى
إىل األرايض الرتكية .وتقدر مصادر تركامنية
وتركية عدد الرتكامن يف سوريا بنحو 3
ماليني نسمة ،ينترشون يف معظم املحافظات

السورية ،وعىل رأسها حلب والالذقية والرقة
وحمص ودمشق والقنيطرة (الجوالن)،
وتربطهم صالة تاريخية وصالة قرابة مع
تركيا التي توليهم اهتامماً خاصاً.
وقالت وزارة الخارجية يف بيان إن تركيا
خالل االجتامع مع كارلوف طالبت بوقف
فوري للعملية العسكرية الروسية التي تنفذ
قرب حدودها .وأضافت« :تم التأكيد أن
الترصفات التي يقوم بها الجانب الرويس ال
متثل حرباً عىل اإلرهاب بل إنهم يقصفون
قرى تركامنية مدنية وقد يؤدي هذا اىل
عواقب وخيمة».
وأشارت اىل أن القرى الرتكامنية تعرضت
«لقصف كثيف» بواسطة الطائرات الروسية
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يف منطقة باير بوجاق شامل غرب سوريا قرب
بوابة يايالداغي الحدودية يف إقليم هاتاي.
ويف تقرير رفعه اىل الرئيس الرويس ،قال
وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو إن القوات
املسلحة الروسية تواصل عمليتها للقضاء عىل
قادة املنظامت اإلرهابية وأعوانهم وتشويش
أنظمة اإلدارة واإلمداد التابعة لهذه املنظامت،
إىل تدمري منشآت البنية التحتية العسكرية
والنفطية لتنظيم «الدولة االسالمية» (داعش).
وأضاف أن الطائرات الروسية تنفذ  143طلعة
يومياً ،أما املجموعة البحرية الروسية يف املنطقة
فتبلغ  10سفن ،منها ست يف البحر األبيض
املتوسط ،مشريا ً إىل أن أداء الطريان الحريب
الرويس يضمن تغطية عمليات الجيش السوري
يف محافظات حلب وإدلب ويف الجبال املحيطة
بالالذقية ويف منطقة تدمر.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن شويغو
أن أكرث من  600من مقاتيل املعارضة السورية
قتلوا يف رضبة بصواريخ كروز أصابت هدفاً
يف محافظة دير الزور .ومل يعرف متى حصل
هذا الهجوم الصاروخي .وأضاف أن روسيا
ضاعفت عدد مقاتالتها التي تشارك يف العملية
بسوريا إىل  .69واعلن أن سفن أسطول بحر
قزوين أطلقت  18صاروخاً من نوع «كروز»
عىل «مواقع لإلرهابيني» يف سوريا وإن هذه
الصواريخ أصابت سبعة أهداف يف محافظات
الرقة وإدلب وحلب بسوريا.
يف غضون ذلك ،صادق الربملان الرويس
يف جلسة مشرتكة استثنائية ملجليس دوما
الدولة واالتحاد ،عىل تعزيز التصدي لالرهاب
من طريق توسيع صالحيات االجهزة االمنية
وتشديد العقوبات عىل الجرائم املتصلة
باالرهاب.
العقيد أحمد أرناؤوط ،أحد ضباط الجيش
السوري الحر ،قال إن «الوحدات الرتكامنية،
تدافع عن نفسها ،بكل ما أوتيت من قوة ،ضد

الهجامت الروسية السورية املزدوجة» ،مش ًريا
إىل أن «النظام يستهدف منطقة بايربوجاق،
التي تعرف بجبل تركامن ،بدعم من القوات
الروسية ،ب ًرا وبح ًرا وج ًوا ،يف محاولة منه
لالستيالء عىل تلة اسرتاتيجية».
وأضاف« :من شدة القصف الجوي ،ميكن
أن تشهدوا سقوط  100صاروخ يف نفس
اللحظة ،وسقطت مؤخرا قنابل يف يوم واحد
تعادل قنابل سقطت لعامني ،واستشهد منا
الكثريون ،جراء القصف الشديد ،ونزحت غالبية
املدنيني ،إىل مناطق أكرث أم ًنا»؟
كام نقلت وسائل إعالم تركية عن «عارف
أماتش» نائب الرئيس العام لحزب الحركة
الوطنية الرتكامنية السورية ،قوله :لقد فقدنا
العديد من املناطق .مجاهدونا يواصلون
املقاومة بشكل كبري يف األماكن املتبقية .لكن

الناس يف وضعية سيئة للغاية ،والطائرات
الروسية تأيت بالعرشات .تركامنيو منطقة باير
بوجاق يف حالة بائسة ج ًّدا ،واألوضاع مخيمة.
املناطق السكن ّية تدمرت بالكامل وأصبحت
واألرض سواء .أملنا الوحيد بعد الله هو تركيا .مل
يبق لدينا إال منطقة إسرتاتيجية لكن إن ذهبت
هي األخرى ستنتهي منطقة الرتكامن».
تزايد أعداد النازحني
تشهد منطقة بايربوجاق ذات الغالبية
الرتكامنية بريف الالذقية ،حركة نزوح كبرية
باتجاه القرى القريبة من الحدود مع تركيا،
جراء الهجامت الربية التي تشنها قوات النظام
السوري ،منذ  4أيام ،مدعوم ًة بغطاء جوي
رويس ،عىل جبيل األكراد والرتكامن .وأفاد
محافظ والية هطاي الرتكية« ،أرجان طوباجا»،
أن  1500من تركامن سوريا ،نزحوا نحو الحدود
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الرتكية ،،بعد احتدام املعارك.
وقامت إدارة الطوارئ والكوارث الرتكية
بالتعاون مع الهالل األحمر الرتيك ،بإرسال
مساعدات إنسانية لرتكامن ريف الالذقية
الذين نزحوا إىل القرى املجاورة للحدود الرتكية،
وشملت املساعدات ،خيم تستوعب  3آالف
شخص ،باإلضافة إىل معدات طبية ومواد غذائية
ومفارش وأغطية نوم.
كام قامت وزارة الصحة بإرسال  10سيارات
إسعاف ،مزودة بطواقم طبية ،وذلك استعدادا ً
الحتامل وصول جرحى ومصابني من املنطقة،
باإلضافة إىل تأسيس مستشفى ميداين عىل
الخط الفاصل يف منطقة «ييالداغي» املجاورة
للحدود السورية ،من أجل تقديم اإلسعافات
األولية للجرحى الوافدين من املنطقة ،قبل
نقلهم إىل مستشفيات املدينة.
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صفاء الحسام

قبل ان تزول ارسائيل

إقامــات جديــدة وتصاريــح
عمــل للســوريين فــي تركيــا

الحكومة التركية تعطي السوريين المقيمين على أراضيها إقامات
جديدة تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل بشكل مريح.

تركيا

خرب
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E

ض
والمحا�ات
الكث� من الخطب
سمعنا ي
ف
والتحليالت ت
ال� يجريها المتخصصون ي� الشأن
ي
ن
الصهيو� او الدولة إالرسائيلية وتوقعات عن ازالتها
ي
ض
,وكانت هذه التحليالت او المحا�ات او الخطب
يتناولها اصحاب توجهات ت
وغ�ها
ش� اسالمية ي
وغ� عربية .
عربية ي
وقد تكون هذه االمور صحيحة استنادا آ
للية
او الحديث .وانا هنا ليس ف ي� مجال التشكيك بكل
الذي ذكر وان هذه الدولة ت ز
س�ول ان شاء هللا
تعاىل ان اجال ام عاجل ,ولكن توجد ش�وط البد من
تحقيها قبل زوال هذه الدولة ,لتمهد اىل الرجال
الذين سيعملون عىل ازالتها امتثاال لقوله تعاىل
اول
(فاذا جاء وعد اوالهما بعثنا عليكم عبادا لنا ي
باس شديد فجاسوا خالل الديار وكان وعدا مفعوال
),فأزالتها قدر محتوم عىل هذه الدولة ولعل
إالرسائيليون انفسهم يعلمون ان هذا االمر موجود
ومثبت لديهم ف ي� توراتهم .
فلن تزول دولة ارسائيل بحكام يدعون انهم
مع القدس وانهم ف ي� حرب دائم مع ارسائيل
ويتكلمون ان ما يجري هو ضد عملية السالم
وانهم سيعملون بكل الخيارات المفتوحة ,وليال
ن
ب�
يحتسون الخمر ويتقاسمون المومسات مع ي
صهيون .
ولن تزول ارسائيل بدولة تدعي اسالمها ف ي�
المنطقة ش
وتن� الفساد والحرب والرذيلة وتعمل
بخبث عىل اضعاف االقتصاد االسالمي ش
ون�
ين
المدني� العزل كما انها اسست
الرعب ف� صفوف
جيش يالقدس الذي همه الوحيد قتال السنة �ف
ي
مناطقهم .
ولن تزول ارسائيل بدولة اسالمية تقتل عىل
الشبهة وتقاتل كل الدول االسالمية المجاورة لمجرد
اختالف بسيط معها ف ي� قضية فقهية ,وتكفر ابناء
كب� لم يفعله
صغ� او ي
جلدتها لمجرد فعل من ي
بغ� عمد .
او
عمد
صىل هللا عليه وسلم عن
ي
ولن يقاتل ارسائيل حشد شيعي كيانه طائفي
همه احراق مساجد اهل السنة ورسقة االموال
ن
العل� واهانة الرموز السنية والتطاول
واالغتصاب ي
ت
عرض
الن� صىل هللا عليه وسلم
عىل ح� عىل ض ب ي
ر� هللا عنهم جميعا.
اصحابه
,ويمس
ي
لن تختفي ارسائيل ث
بك�ة القنوات الرياضية
ت
ت
وال� قد تحلل
ال� همها تحليل ادق التفاصيل ي
ي
ين
الالعب� لساعة كاملة والالعب نفسه
حركة يد احد
ال يعلم لما حركها .
ستبقى هذه الدولة الحاقدة ما دام هنالك
ين
االسالم�
قوة اعالمية همها تزيف الحقائق وإظهار
بمظهر الوحوش وهي ش
تن� ف ي� الوقت نفسه كل
ادوات العري والرذيلة بحجة التحرر واالنفتاح .
اعت�نا ان اصحاب الكرة
لن تزول ارسائيل اذا ب
نجوما وان اصحاب الهوى ن
والغ� ابطال يضحكون
بملء افواههم ويأكلون الدوالر اكال لما .
علينا ي
وليست قضية المقاطعات االقتصادية او
ت
بالتال اىل زوال
ال� ستودي ي
بعض المنتجات هي ي
ارسائيل فالشعب يقاطع بأالف الدوالرات والحاكم
ين
المالي� من تحت عباءته لتومن له
الخائن يعطي
لذة بطنه وشهوة فرجه.
ارسائيل باقية وتتمدد وليست بقوتها الذاتية
ن
ين
فب� صهيون
ولكن بهوان
المسلم� وضعفهم ي
قد كتب هللا عليهم الضعف والهوان ونحن فقط
تكب� خشومهم واعطيناهم حق
من عملنا عىل ي
الترصف أ
ين
المخلص� فقط من
بالقىص وعباد هللا
ف
سيعملون عىل طردهم والقاءهم ي� مياه البحر
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يعيش داخل املدن الرتكية ويف املخيامت قرابة
مليوين سوري قام معظمهم باستصدار هويات تعريفية
“الكيمليك االبيض” ،ويعانون من صعوبات يف فهم
القوانني التي تضمن وجودهم القانوين يف البالد ،يف
ظل غياب قرارات واضحة للحكومة الرتكية بحق وجود
الالجئني السوريني عىل أراضيها.
وبهذا الصدد قال فاروق تشليك وزير العمل
والضامن االجتامعي الرتيك بأن حكومة بالده ستعطي
الالجئني السوريني عىل أراضيها هويات تعريفية جديدة.
وأوضح تشليك أن الهويات الجديدة ستسهل الطريق
أمام السوريني لدخول الحياة العملية بالبالد بشكل
مريح.
ويف املؤمتر الصحفي الذي عقد يف أنقرة تحدث
تشليك عن نية الحكومة إعطاء السوريني هويات
تعريفية جديدة مؤكدا ً أن الترشيعات الثانوية التي
تخص تفعيل القرارات التي تخص الضيوف السوريني
عىل األرايض الرتكية سيتم االعالن عنها يف فرتة قريبة
حيث تابع قائالً ":ضمن إطار هذه الترشيعات ستؤمن
البطاقات التعريفية الجديدة للضيوف القادمني من
سوريا فرص عمل تساعدهم لحد كبري يف تجاوز كثري
من الصعوبات التي لرمبا تعرتضهم يف مسار حياتهم
اليومية".
كام تناقل ناشطون عرب مواقع التواصل االجتامعي
مؤخ ًرا أنباء حول دراسة الحكومة الرتكية إصدار بطاقات
هوية جديدة للسوريني القاطنني يف تركيا تحمل ميزات
جديدة.
وقالت صحيفة الرشق األوسط ،إن تركيا أصدرت
لوائح جديدة متنح السوريني حق تأمني الوضع القانوين

يف البالد ألول مرة ،الفت ًة إىل أن الالجئني السوريني بدؤوا
باستالم بطاقات هوية مبوجب اإلجراءات الصادرة عن
مجلس الوزراء الرتيك يف ترشين األول املايض ،والتي تتيح
لهم الحصول عىل الخدمات األساسية كالرعاية الصحية
والتعليم.
تسهيل استصدار تصريح العمل
عب فاروق تشليك وزير العمل والضامن االجتامعي
ّ
أن تصاريح العمل تعترب إحدى أكرث العوائق التي تعرتض
املستثمرين االجانب يف تركيا وأفاد تشليك عن قيامهم
بإعداد مرشوع قانون جديد بشأن تصاريح العمل
لألجانب وأنه سيتم إرسال مرشوع القانون إىل الربملان
قريبا للموافقة عليه .وبعد املوافقة سيتم إزالة جميع
العوائق التي تعرتض املستثمرين األجانب.
أعداد السوريين في تركيا
قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان يف مؤمتر
عقده مؤخرا ً بأنه يوجد  1,5مليون سوري عىل االرايض
الرتكية .وحسب احصائيات االمم املتحدة فقد قارب
عدد الالجئني السوريني يف تركيا الـ  1,6مليون الجئ.
وهذا الرقم بغض النظر عن الواليات الرتكية االحدى

عرش الكربى فقد تجاوز أعداد السكان يف  70والية
تركية.
وحول قضية دفع الغرامة قبل الخروج من تركيا
للسوريني ،قالت مصادر أن الحكومة بصدد إعفاء
املخالفني منهم الذين تجاوزوا مدة  90يو ًما يف تركيا من
ختم
غرامة الخروج والعودة ،باإلضافة إىل من ال يحمل ً
ترك ًيا عىل جوازه.

الوليات المتحدة االمريكية وموجة انتخابات رئاسية قريبة

تشارف الوليات املتحدة االمريكية عىل
موجة انتخابات رئاسية قريبة حيث توعد
متنافسون من الحزب الجمهوري يطمحون إىل
الفوز برتشيح حزبهم لخوض انتخابات الرئاسة
األمريكية املقبلة بتبني نهج متشدد إزاء تنظيم
الدولة اإلسالمية ،يف حني بدأ حكام واليات
أغلبيتهم جمهوريون -بخطوات عملية ملنعالالجئني السوريني من اإلقامة يف والياتهم.
فقد تطرق املتنافسون إىل عدة مواضيع
لكسب أصوات املحافظني الذين يرون أن
اعتامد الرئيس الدميقراطي باراك أوباما عىل
الرضبات الجوية للتصدي إىل صعود تنظيم
الدولة كان ضعيفا.
ودعوا إىل نرش مزيد من القوات عىل األرض يف
منطقة الرشق األوسط وفرض منطقة حظر طريان
فوق سوريا وتنسيق أفضل مع الحلفاء بعد هجامت
باريس التي أوقعت نحو  130قتيال.
فقد قال حاكم فلوريدا السابق جيب بوش إن
هناك حاجة لوجود عدد أكرب من القوات األمريكية

أمريكا

خرب
A BD

يف الرشق األوسط ،داعيا إىل فرض منطقة حظر جوي
فوق سوريا وبناء تحالف دويل أكرب ،فضال عن زيادة
القوات األمريكية يف العراق.
ووفق استطالع للرأي أجرته رويرتز ومؤسسة
إبسوس ،فإن أغلبية األمريكيني يريدون تكثيف
الهجامت عىل تنظيم الدولة ،ولكنهم يرفضون إرسال
املزيد من القوات إىل املنطقة.

أما رجل األعامل الجمهوري دونالد
ترامب -الذي يتقدم يف استطالعات الرأي-
فقد وعد برتحيل كل مهاجر غري نظامي يف
البالد.
وأعلن أنه يفكر بإغالق بعض املساجد يف
الواليات األمريكية باعتبار "أن الكراهية املحضة
تأيت من هذه األماكن".
ويف هذا السياق أيضا ،دفعت هجامت
باريس العديد من الجمهوريني يف الكونغرس
إىل الدعوة لوقف أو الحد من استقبال
الالجئني السوريني ،وذلك قبل أسابيع من
انتهاء املهلة لتمرير ترشيع بشأن حزمة من
اإلنفاق ،وهو ما قد يعرقل وعود اإلدارة
األمريكية باستقبال عرشة آالف الجئ خالل ميزانية
العام الحايل.
وذكرت صحيفة يوس إس إيه توداي أن حكام
 24والية أمريكية ( 23منهم من الجمهوريني) بدؤوا
بخطوات عملية عرب إصدار أوامر تنفيذية ملنع
الالجئني السوريني من اإلقامة يف والياتهم.
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بدء فعاليات الشب-عروس بقونيا
الرومي يستقبل ضيوفه في الذكرى “  “ 742السنوية لوفاته

تزامناً مع ذكرى رحيل جالل الدين
الرومي ( 17كانون األول /ديسمرب،)1273 ،
تبدأ كل عام يف السابع من كانون األول
فعاليات “مهرجان موالنا” يف مدينة قونية
الرتكية ،يف عرشة أيام من الطقوس الصوفية
تستمر من  7حتى  17من الشهر الجاري ،يف
تظاهرة روحية عاملية تجمع بني املوسيقى
والرقص املولوي والشعر املثنوي.
يفتتح املهرجان بعرض “قنديل الحب
والتسامح” ،يف صالة “موالنا درغاي سام
زين “ ،إذ يتقدمه قراءة شعرية ،ودعاء
للرومي ،وعرض لرقص السمع (رقص
الدراويش) تؤديه فرقة “موسيقى التصوف
الرتكية”.
يشارك يف املهرجان العديد من فرق
موسيقى التصوف الرتكية ،أهمها فرقة
“قونية للموسيقى الصوفية” ،إضافة إىل
موسيقيني أتراك مثل عازف الناي نيازي
سايان ( ،)1927واملغني أحمد أوزهان
( ،)1941وعازف الطنبور والناي مراد سليم
توكاش ( ،)1962كام ويشارك راقصون مثل

يوسف كايا الذي سيؤدي مع فرقته رقصاً
دائرياً عىل مقطوعة من مقام الهزام ،ألفها
املوسيقي حاممزاده إسامعيل داده ،يعود
تاريخها إىل بداية القرن التاسع عرش.
تبني العروض املختارة للمهرجان
(خمسون عرضاً) مدى اتساع بيئتة الثقافية،
إذ يضم الربنامج الذي وضعته “جمعية
موسيقى التصوف الرتكية” مؤلفات
ملوسيقيني قدامى ،مثل عثامن داده،
والدرويش إسامعيل ،والسلطان سليم
الثالث.
“تشكل متتالية الطقوس الشعرية
املوسيقية يف املهرجان ،استعراضاً ملا عاشه
الرومي”
ويلحظ يف هذا النوع املوسيقي االستناد
عىل آلتي الناي والدف؛ ما يضفي نزعة
كالسيكية عىل األعامل املؤلفة عىل مقامات
مثل العشاق والسوزدالرا ،إىل جانب اختيار
قوالب ذات زمن إيقاعي طويل ،مثل
“البرشف” ،توحي بهيبة الطقس وروحانيته
العالية.

أما يف الرقص ،فيقدم دراويش قونية
بعضاً من تقاليدهم ،التي أخذوها عن
الرومي ،وصديقه شمس التربيزي ،وأصبحت
جزءاً من هويتهم ،إذ طوروها بعد وفاته.
ومن هذه الرقصات “السمع” ،التي ابتدعها
الرومي ورقصها يف شوارع قونية ،ووثّقها
ابنه سلطان ولد ،ثم أداها األتباع بالدوران
حول أنفسهم ،معتمرين عىل رؤوسهم كلّة
(طربوش) عسلية اللون ،مرتدين تنورة
بيضاء طويلة.
يختتم املهرجان أعامله يف اليوم العارش
( 17من الشهر الجاري) ،بطقس “شب-
عروس” ،أو ليلة العرس ،وهي ليلة وفاة
الرومي .خالل هذه الليلة ،يقدّم الدراويش
واملوسيقيون طقس الزفاف ،الذي يبدأ عادةً
بقراءة املثنوي ،تليه تقاسيم عىل آلة الناي،
ثم مقطوعة من مؤلفات عثامن داده.
تشكل متتالية الطقوس الشعرية
املوسيقية ،التي يقدمها املهرجان ،استعراضاً
لحياة الرومي وإنتاجه وتعاليمه وتستقطب
حضوراً من مختلف أنحاء العامل.

ليلة العرس
شب-عروس

يسمى اليوم الذي تويف فيه جالل الدين الرومي
بليلة العرس أو (شبي عروس) .شبي كلمة فارسية
ومعناها الليلة وعروس كلمة عربية ومعناها
العرس ومن هناك تأيت تسمية اليوم الذي تويف
فيه جالل الدين الرومي بليلة العرس .ويطلق اسم
ليلة العرس عىل يوم وفاته ألنه يعتقد بأنه يف يوم
وفاته سيلتقي بربه وحبيبه .ويوافق يوم وفاته
السابع عرش من كانون األول ولذلك يتم يف كل
عام االحتفال بالذكرى السنوية لوفاة جالل الدين
الرومي “موالنا” والذي يطلق عليها األتراك اسم
شبي عروس باالضافة ملسمى ليلة العرس
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مساجد اسطنبول
روعة البناء
ورقي التصميم
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مساجد إسطنبول هي متاحف فنية جميلة شيدت بعناية
وهندست على يد مهندسين بارعين ،عشقوا الجمال وخلدوه
في بنائهم وأعمالهم ،حيث ال يمكن للزائر لهذه المساجد إال أن
يلمس هذه البراعة ويشاهدها في زوايا هذه المساجد وقبابها.
خالل تجوالك يف مساجد إسطنبول الرئيسية ال
متتلك إال أن تصيبك الدهشة ويعرتيك التعجب مام
ترى من جامل وجالل يف ذات املوقع! ورمبا تكون هذه
املساجد هي املكان شبه الوحيد الذي يعشقه العبّاد
والفالسفة يف ذات الوقت ،ويرتادونه باستمرار ،وكيف
ال؟ وهي تقبع بسكينة وهدوء بني صخب مدينة عاملية
عامرة بالحركة والتمدد.
عند التأمل يف مساجد إسطنبول يغشاك نوعان من
التعجب ،أما األول فهو تعجب العشاق الذين يدركون
قيمة الفن ويقدرونه ،وينقبون يف تفاصيل كل عمل فني
بحثًا عن ما يدهشهم أو ينعشهم!
وأما الثاين فهو تعجب أهل املادة الذين يحاولون
إدراك حجم التكنولوجيا املعامرية التي كانت لدى هؤالء
األقدمني لعامرة مثل هذا النوع من البنيان!
يقول أهل منطقة الفاتح يف إسطنبول بأن “روح
الفاتح ما زالت تحوم حول جامعه” ،وال شك بأنك عند
دخولك إىل محيط جامع الفاتح أو جامع السلطان أحمد
تشعر براحة ترسي يف أنحاء جسدك ،وتحس ببهجة

لطيفة حلت عىل روحك ،فتغزو همومك وتبددها،
فكيف إن كانت زيارتك يف ظل نسامت ربيعية مخملية
تحرك هدوء جوارحك دون إرباكها.
ويأيت عىل قامئة أهم مساجد مدينة اسطنبول
الرتكية

مسجد الفاتح

يقع يف قلب منطقة “الفاتح” ،ويضم قرب السلطان
“محمد الفاتح” ،وبجواره املباين القدمية التي كانت
خدمية؛ كالجامعة واملدرسة ،التي أغلقت مبارشة بعد
إنهاء الخالفة العثامنية.
ويعترب تحفة معامرية ورمزا ً ملنطقة الفاتح
اإلسالمية .وقد تعرض املسجد للعديد من الحرائق ،وتأثر
بالزالزل ،وأعيد ترميمه عدة مرات.

مسجد أبو أيوب األنصاري:

فأثناء فتح “إسطنبول” عسكر املسلمون عند ما
يعرف بقرب الصحايب “أبو أيوب األنصاري” ،الذي تويف
أثناء محاولة املسلمني األوىل لفتح “القسطنطينية”.تقع
خلف املسجد هضبة “بيري لوتيه” الشهرية التي تعترب

مقربة قدمية أيضاً؛ فمنذ فتح “القسطنطينية” بدأت
كمقربة للجنود املسلمني يف محاوالت الفتح املختلفة،
وانتهت كمقربة للوزراء واألدباء والقادة والكتاب ،والتزال
تعترب مقربة حتى اآلن بالنسبة لألرستقراطيني األتراك.

مسجد السلطان أحمد

من أهم املساجد التي يقصدها السياح ،ويعترب
رمزا ً لرتكيا باعتباره منافس لكنيسة “آيا صوفيا” التاريخية
املقابلة له .اشتهر باسم “املسجد األزرق”؛ بسبب
التصميم الداخيل الذي غلب عليه اللون األزرق.

السليمانية
مسجد ُ

بناه املعامر “سنان” ،وسمي بهذا االسم نسبة
للسلطان “سليامن القانوين” ،وبني كمجمع خدمي
تعليمي طبي حيث احتوى عىل مكتبة عمالقة ومنشآت
وأوقاف خدمية مرافقة له.

مسجد “آيا صوفيا الصغير”

مسجد “آيا صوفيا” يقع يف محلة أو حي مسجد
“آيا صوفيا الصغري” ،وقد كان كنيسة قبل فتح
“إسطنبول” ،وهو نسخة مصغرة من كنيسة “آيا صوفيا”

ولكنه أصغر منه.

مسجد السلطان بيازيد

مجمع خدمي عمالق ،فيه مؤسسات خدمية
وأوقاف تعليمية وطبية ملحقة به ،عمل بهذا الدور
لخدمة أهايل “إسطنبول” وطالب العلم حتى إنهاء
الخالفة العثامنية .ويقع بالقرب منه الـ”جراند بازار”
(السوق املغلق املغطى الكبري) الذي يعرف أيضاً بسوق
الذهب.
ومساجد أخر شهرية مثل :مسجد شاه زادة,
مسجد والدة سلطان – بريتيف نيال ,مسجد زيرك,
مسجد ياوز سليم ,مسجد نور عثامنية (النور
العثامين) ,مسجد عتيق عىل باشا ,مسجد – كنيسة
الوفاء ,مسجد كوجة مسطفي باشا سمبل أفندي,
مسجد الدوملا باهشة ,مسجد يني جامع ،املسجد
الجديد ,مسجد أورتاكوي ,مسجد والدة السلطان
الجديد – بأسكودار ,مسجد موال فانارا
مسجد سلجوق سلطان ,مسجد الليل ,مسجد مراد
باشا ,مسجد سنان باشا ومجسد مهرماه سلطان.
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نزار بدر ..عندما ينطق الحج ر

إذا كان الســيد مــكاوي يف اغنيتــه جعــل
األرض تتكلــم عــريب ،فــإن النحــات املخــرم
ن ـزار عــي بــدر ابــن الالذقيــة جعــل الحجــارة
تتكلــم ســوري بــل علمهــا لغــة اإلنســانية ولغة
الزهــد ولغــة البهجــة ولغــة األمومــة ولغــة
األبــوة ولغــة األمل ولغــة األمــل ولغــة املحبــة
ولغــة الســام يف أرض تطحنهــا الحــرب منــذ
 2011بــن لغــات أخــرى كثــرة تنطــق بهــا
أعاملــه التشــكيلية يف مجملهــا وأخــص بالذكــر
أعاملــه التــي تنــدرج تحــت فئــة “الرســم
بالحــى”.
يتحــدث الفنــان بــدر عــن أكــر مــن
 8000تكويــن تشــكييل موثــق بالصــور قائــا:
“نطلــق عــى هــذا الفــن اســم صــف الحــى
حســب لونهــا وحجمهــا بحيــث نعتمــد كليــا
عــى األلــوان الطبيعيــة ومنشــأ هــذه الصخــور
هــو حجــارة جبــل صافــون أو الجبــل األقــرع
وهــذه الصخــور معروفــة بأشــكالها وملمســها
الناعــم ويعتــر هــذا النوع مــن الفنــون جديدا
عــى املجتمــع املحــي وهــو غــر مكلــف
اجــاال ويحتــاج مخيلــة واســعة وقــدرة عــى
تنفيــذ األشــكال املطلوبــة برسعــة وبداهــة
دون اســتخدام أي آلــة مســاعدة” .وبالرغــم
مــن وطيــس األزمــة الســورية الطاحنــة
وبالرغــم مــن نــزوح ع ـرات اآلالف مــن
ديارهــم ،وبالرغــم مــن هــول مــا يحــدث
يف بعــض املناطــق كــا حــدث مؤخ ـرا يف
تدمــر ،مل يفكــر نـزار عــى بــدر يف الهجــرة
أو مغــادرة البــاد وعــن ذلــك يقــول عــر
صفحتــه عــى
موقــع فيــس
بــوك ” :حفنــة
مــن ترابــك
ســورية تساوي

كنــوز ال ـ ُدين” ،ويقــول ” اســجد واقبــل ترابــك
املقــدس .امــي————– “ ،ويقــي معظــم
الوقــت يف متحفــه الخــاص جليســه الخيــال
وزاده التأمــل والصمــت وهمــه األكــر أعــال
تشــكيلية جديــدة تنجــح يف تحقيــق رســالته يف

الحيــاة وحلمــه يف عــامل أكــر إنســانية وغطــاءه
الســر ورداؤه رداء اإلنســانية عــى حــد تعبــره
ويــروي عطشــه بحب املعجبــن بإبداعــه وهم
كثــرون ،كــا أنــه ال يكــف عــن املشــاركة
يف ورش العمــل التــي تنــال اهتــام رواد

انتبه من فضلك … في الالذقية … األحجار قد تنطق!

الفعاليــات الفنيــة املختلفــة يف الالذقيــة ومنهــا
مهرجــان “ارســم حلمــك” يف أبريــل املــايض،
فورشــة الرســم بالحــى التــي أرشف عليهــا
الفنــان نالــت حظــوة كبــرة لــدى األطفــال
الذيــن تعرفــوا عــى فــن جديــد عليهــم نســبيا
ونفــذوا بعــض األعــال التشــكيلية بأيديهــم
مبســاعدته.
كلمة السر “أوغاريت”
يفخــر النحــات نــزار
بــدر بانتامئــه لحضــارة
أوغاريــت وولعــه بهــا.
يُذْكــر أن الجبــل األقــرع
يقــع بــن محافظــة الالذقية
و لــواء اإلســكندرونة الســوري
شــال غــرب ســوريا ويطلــق عليــه
اســم جبــل صافــون يف املالحــم التــي يرجــع
تاريخهــا إىل حضــارة أوغاريــت القدميــة .بــل
يذهــب ألبعــد مــن ذلــك فيعتــر نفســه وريث
أوغاريــت وال يخفــي حزنــه أنَّــه مل يولــد يف
زمانهــا ويســمع يف داخلــه صوتــا يقــول إ َّن
ألســافه األوغاريتيــن أمانــة تركوهــا يف جيناتــه
(هــي حجارة صافــون) وأن دوره حفــظ األمانة،
و”إيصالهــا بصــدق وعفويــة إىل األجيــال”.
جســد بــدر
ويف فئــة الرســم بالحــى ّ
بعــض املشــاهد مــن حضــارة أوغاريــت وكان
الفتــا مشــهد الصيــاد األوغاريتــي واملــزارع
األوغاريتــي البســيط الــذي يركــب حــا ًرا ،كــا
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ال يزال...

يجســد مشــاهد تعــر عــن املحبــة التــي
فُقــدت أثنــاء الحــرب لدرجــة أن املتلقــي
غــر املتخصــص يف الفنــون التشــكيلية لــن
الحــب
تخطــئ عينــاه مشــاهد محــاكاة
ّ
بــن الجنســن والحــب يف املجتمــع وحــب
األم واألب ألطفالهــم يف مشــاهد ذاخــرة
بالــدالالت اإليجاب َّيــة وبعيــدة كل البعــد
عــن كل مــا قــد يبــث طاقــة ســلبيَّة
للمتل ِّقــي ،كــا يقــول.
أمــا خلفيــة الصــور التــي وثــق فيهــا
أعاملــه فتنحــر يف األلــوان األبيــض
واألزرق واألحمــر .فاألبيــض ،مــن وجهــة
نظــره يتيــح للمتلقِّــي التم ُّعــن أكــر
يف األلــوان الطبيعيــة لألحجــار دون أن
تلعــب الخلفيــة أي دور يف تكويــن العمــل
التشــكييل ،بينــا يحــايك األزرق جــال
البحــر الــذي منحــه هــذه الحجــارة
ويجمعهــا مــن عــى شــواطئه أمــا األحمــر

فيدخــره للموضوعــات العصيبــة كخلفيــة
تعــر عــن األىس إذا كتــب ســورية بحجارته
أو إذا صفهــا بجــوار بعضهــا البعض ليكتب
كلمــة “الشــهيد” .يقــول بــدر يف مقابلــة
أجراهــا معــه بــال ســليطني ونرشتهــا
جريــدة الســفري يف يوليــو املــايض“ :أمــي
ســاعات يف جمعهــا وبعــد اســتخدامها
يف تجربــة حجــارة صافــون أح ّولهــا إىل
منحوتــات صغــرة ومــا ال يصلــح للنحــت
منهــا أعيــده إىل البحــر حفاظــا عــى
البيئــة البحريــة وألتــرك لألجيــال الالحقــة
اســتثامرها يف أعــال أخــرى مســتقبالً”.
النحت التقليدي
مل يقطــع نــذار بــدر عالقتــه بالنحــت
التقليــدي وهــو يــرى أ َّن النحــت وتجربــة
صــف األحجــار متوازيني ال يلغــي أحدهام
اآلخــر ويف  2014نظــم معرضــا بعنــوان
“رصخــة حجــر” ألعــال النحــت التقليدية

وعنــه يقــول“ :معــريض هــذا هــو رصخــة
 ،رصخــة حجــر ألن الحجــر أصبــح يــرخ
مــا يـراه اآلن  .هــي رصخــة أمل ملــا يحدث
يف الوطــن مــن دمــار لإلنســان واألرض
ســوية ..شــاركت بحــوايل ســتني عمــا
نحتيــا مــن أحجــار مختلفــة كالبازلــت
والصــوان ،هــي بورتريــه حجــري تحمــل
مأســاة كل إنســان  ،هــي الحــزن الــذي بدا
عــى وجــوه كل النــاس خــال هــذه الفــرة
املؤملــة التــي مررنــا بهــا .نأمــل يف معــريض
القــادم أن أقــدم وجوهــا تحمــل الفــرح
أي قطعــة مــن
“ .نــذار بــدر يرفــض بيــع ّ
ألي
أعاملهــا النحتيــة التــي تع ـ ّد باملئــات ّ
ســبب ،وإنَّ ــا يجمعهــا كمقتنيــات نفيســة
يعتــز بهــا يف متحفــه الخــاص ويؤكِّــد
اســتعداده للتــرع بهــا للحكومــة الســورية
رشيطــة عرضهــا بشــكل الئــق والحفــاظ
عليهــا.

اليزال إرصارنا ف ي� أوجه عىل استكمال بداياتنا
ت
ال� لطالما طمحنا بها .فبعد كل
والوصول إىل النتائج ي
كب� يعيد فينا نشوة المتابعة
إنكسار يكون هناك دافع ي
ت
ال� أصبحت وقود قافلتنا ودليلنا نحو النهايات...
ي
الحباط
الزلنا نثق بقدرتنا عىل
التغي� رغم كل إ
ي
المحيط بنا ألن إرادتنا كشعب جديرة بإيصالنا لهدف
بمص� إمتنا أال وهو أن نكون أمة واحدة
مرهون
ي
حرة بعيدة وخالية من كل أشكال العبودية والتسلط
والذالل...
إ
ف
ال تزال أحالمنا مغيبة ي� مستقبل مجهول الهوية
يحاول إبعادنا عنها لكننا رغم الظالم المحيط بنا
ماضون ف ي� بحثنا عن صباح ش
م�ق يفتح آلمالنا بوابة
المغيب...
مستقبلنا
ّ
نعم ,الزلنا ّندعي السعادة ,نتص ّنع الضحكات
نتظاهر بالراحة عىل الرغم من كل ما نعيشه من آلم
عميق لدرجة أنه م ّزق فينا ت
جردنا
ح� خاليا إ
الحساسّ ,
وأج�نا عىل أن نكون قساة كهذا الزمن الذي
من طبيعتنا ب
نك� ي ن
سن� ف ي� أيام وبالرغم من كل هذا الزلنا
جعلنا ب
ّندعي السعادة بل ندعي الحياة...
ت
ال� جرت
عىل الرغم من كل
ي
المتغ�ات والظروف ي
ت
ال� جار
المبادئ
بتلك
محتفظون
ون
الكث�
وتجري اليزال ي
ي
عليها الزمان وم�ض
ن
والتغ�
التثمن
وعقائد
وأفكار
مبادئ
ي
ف
من جوع بل أنها تساهم ي� زيادة الجهل وتدعم ثقافة
ت
تز
ال� غرست ف ي� أجدادنا
التطبيل وال� يم� تلك الثقافة ي
أ
وأج�نا عىل قبولها ورفضنا أن تكون إرثاً لوالدنا...
ب
التزال هناك عقول بتأ� االنصياع لمطالب الجماعة
التغي� والحداثة وتحارب
لمس�ة
وترفض االنضمام
ي
ي
كل من يسعى إىل جعل الحضارة أساساً وغاية وبسبب
هذه العقول لن نستطيع رؤية بادرة واحدة من ما حلمنا
وخططنا ونفذنا...
نعم ,ف ي� هذا الزمن التزال الرذيلة واالستغالل
والجريمة عنوان المهارة والذكاء والفهلوة والتزال
الطيبة أ
والخالق الحميدة ف ي� موضع الجهل والتخلف
والمخ� يُمدح والبلطجي
والبساطة ...فالسارق يُ َم ّجد
ب
ت
أصبح سيد
فياحرس� عىل أمة يصبح أراذلها أسياد
ي
ف
ش
و� نظر الغالبية
تمون
ر
م
الطريق
هامش
عىل
وأ�افها
ي
أوغاد...
تش�
اليزال ,النزال ,التزال ,الزلنا ...جميعها أدوات ي
عىل أن شهوة االستمرار مزروعة بأعماقنا كسنديان حيفا
وأرز لبنان بتأ� الزوال وتتصدى لجميع أنواع الرياح لكنها
بحاجة إىل محفزات وعوامل تزيد من افرازها ليظهر
أ
الرادة...
تأث�ها عىل الرض ولتولد النتيجة من رحم إ
ي
بغض النظر عن الغموض الذي يملئ دائرة القادم
اليزال هناك أمل رغم أ
اللم والمصاب والضجر ومازال
هناك عقيدة راسخة بقول هللا تعاىل ”:وعىس أن تكرهوا
خ� لكم.”...
شيئاً وهو ي ٌ
مستقبلنا رهن أفعالنا ,وماضينا نتيجة ماعملنا فلنكن
ين
واعي� لما أحدثنا وما سنكون سبب حدوثه ولن يزول
يخيم
الظالم ما زالت الضغينة تسكن القلوب واالنتقام ّ
عىل العقول والمصالح مبدأ يحتذى...
“ فلنبدأ بأنفسنا قبل فوات آ
الوان “
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تطورت في الفترة
األخيرة وازدادت
في تركيا بشكل
مخيف الحمالت
الدعائية التنويرية
والصهيونية .حتى
أن الرمز الماسونية
وصل استخدامها
إلى القمصان وفي
الموسيقى والمسارح
واالعالنات.

لقــد أصبــح مــن املمكــن رؤيــة الرمــوز
املاســونية التــي أصبحــت تؤثــر عىل العــامل أجمع
يف كل مــكان .فهنــاك إحــدى املــاركات الرتكيــة
الشــهرية اصبحــت تســتخدم الرمــوز املاســونية
وعالمــات التنويريــن عــى القمصــان وااللبســة
التــي تنتجهــا .كــا أنــه مؤخـرا ً قــام العديــد مــن
نجــوم الســينام والتلفزيــون بارتــداء قمصــان
تحتــوي عــى " عــن واحــدة" أو " عــن مفتوحــة"
أو جمجمــة" أو " عالمــة الشــيطان" أو "عالمــة
الصليــب" حتــى أنهــا أصبحــت تبــاع بشــكل
كبــر داخــل محــات بيــع األلبســة واملــاركات
الشــهرية .والغريــب أنــه هنــاك العديــد مــن
املحــات التجاريــة العامليــة بــدأت ببيــع مالبــس
طبــع عليهــا صــور الجامجــم باإلضافــة لصــور
إشــارات اليــد والعالمــات التــي يســتخدمها
عبّــاد الشــياطني أو مــا يســمى "بالستاليســت".
ومــن اجــل انتشــار هــذه املنتجــات بشــكل كبــر
فــإن أســعارها رخيصــة للغايــة حيــث أن ســعر
القميــص أو التــي شــرت الــذي يحتــوي عــى
عالمــات املاســونية أو اشــارات التنويريــن 7
لــرة تــريك .مالســبب يف رخــص هــذه املنتجــات؟

هــل هــي مجــرد تنزيــات أم اســلوب خبيــث
لتشــجيع الســباب عــى اقتناءهــا؟ .إن قــوة
األشــكال والرمــوز الواصلــة إىل أيامنــا هــذه مبــا
يف ذلــك ع ّبــاد الشــياطني والعلامنــن الذيــن
اليخافــون مــن يشء مســتمرون يف االنتشــار
بكلــب مــكان .خصوص ـاً ان هــذه الرمــوز كث ـرا ً
مايتــم اســتخدامها يف موســيقى الــروك .فهــذه
الفيديــو كليبــات التــي تظهــر بشــكلها املاســوين
يجــب تحليلهــا وفهمهــا بشــكل جيــد.
هــل تريــد ان تتعجــب اكــر ؟ هــل تعــرف
رمــوز املاســونية ؟ ان كان الجــواب بنعــم فلــاذا
برأيــك تجــد رمــز العــن الواحــدة يف الكنائــس
واملعابــد اليهوديــة وليــس هــذا مقتــرا ً عــى
دور العبــادة فحســب بــل تجدهــا يف شــعار
الواليــات املتحــدة االمريكيــة مصحوبــة برمــز
الهــرم وتجــده ايضـاً يف العملة الورقيــة االمريكية
الفئــة واحــد دوالر يف الجهــة الخلفيــة للعملــة
تجــد هــرم يف اعــاه العــن الواحــده التــى تعتقد
املاســونية انهــا عــن االلــه الواحده التــى ترى كل
شــئ وايضـاً تجدهــا يف شــعار اململكــة املتحــده
مصحوبــة بالنجمــة السداســية التــى هــي عبــارة

عــن تقاطــع هرمــن وكل تلــك الرمــوز هــي مــن
رمــوز املاســونية بــل وتســتغرب حــن تجــد تلــك
الرمــوز يف الــركات الكــرى للربمجيــات مثــل
ادوب فوتوشــوب ونيفــادا والــركات الغذائيــة
ورشكات التدخني بل وســتجد جهرهم باالشــارات
املاســونية املتمثلــة يف صنــع قرنــن باالصبعــن
الخنــر والســبابة وضــم البنــر والوســطى
وهــي تعنــي رمــز الــه املاســونية .
هــل رأيــت فلــم ســيد الخواتم ؟هــل فهمت
قصــة الفلــم ؟هــل تســتغرب االن مــن تشــابه
تلــك الرمــوز املوجــودة فعــا يف الواقــع مــع رموز
الفلــم واحداثــه مــع متييــع الطقوســات الدينيــة
بــن الديانــات املختلفــة ورمــوز املاســونية وســط
معتنقــي الديانــات املختلفــة ؟هــل الحظــت
االن وجــود تلــك الرمــوز الغريبــة التــى بالفلــم
يف واقعنــا ؟هــل تقــوم االن مبحاولــة للمقارنــة
بــن احــداث الفلــم ومــا يعتقــده اصحــاب تلــك
الرمــوز يف زماننــا ؟رمبــا انــت االن مشــتت ؟رمبــا
تقــول مــا هــي تلــك العــن التــى يقدســونها
؟هــل ســمعت اوبامــا يقول لقــد جــاءت لحظتنا
 ,بعــن واحــدة للمســتقبل ؟ .هــل رأيــت بــوش
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بشــكل مقصــود بخدمــة مجموعــة مــن القــوى
املظلمــة؟ فالطــرف األخــر املحــزن هــو قيــام
الشــباب باقتنــاء هــذه املنتجــات بــدون وعــي
أو تفكــر حتــى أن قــول بعــض الشــباب ":هــذا
اليعنيكــم فأنــا حــر بارتــدايئ ملــا أشــاء" يشــر إىل
الوضــع املخيــف الــذي اليدركــه هؤالء الشــباب.
ويوضــح الكاتــب هــارون يحيــى مــدى
أهميــة هــذه الشــعارات بالنســبة للامســونيني
قائـاً ":إن هــذه الشــعارات والرمــز لهــا أهميــة
كبــرة لــدى الحركــة املاســونية .فكثــر مــن
األمــور واالشــياء التــي يصعــب إيصالهــا ورشحهــا
عــن طريــق الشــعارات يتــم إيصالها عــن طريق
الرســائل الخفيــة وبطــرق خبيثــة .وهذا مايشــبه
اخـراع نظــام كلمــة الــر بــن مجموعــة أعضاء
تنظيــم غــر قانــوين للتواصــل فيــا بينهــم .حتى
عــدم مبــاالة أو فهــم الغــر ماســونيني لبعــض
الرمــوز لــه أهميــة كبــرة بالنســبة للامســونيني.

وبلــر واوبامــا واملتحــدث الرســمي باســم البيــت
االبيــض ووزراء الخارجيــة الســابقون واحمــدي
نجــاد رئيــس ايـران ومادونــا ونــن ياهــو وكلنتون
والكثــرون يرفعــون يديهــم بإشــارة الخنــر
والســبابة؟ أســئلة كثــرة أجوبتهــا يف واقعنــا
املــيء بتفاصيلهــا مــع األســف!...

شعار العين الواحدة في كل مكان
ماهــو الهــدف مــن ارتــداء مقــدم الربامــج
الــريك الشــهري "أجــون إليجــايل" يف برامــج
املســابقات الغنائيــة لتــي شــورتات عليهــا
شــعار العــن الواحــدة؟ وماهــي الرســالة التــي
يريــد إيصالهــا؟ ماهــو املعنــى مــن شــعار العــن
الواحــدة التــي يرتديهــا أجــون وغــره مــن
املشــاهري؟ بعيــد عــن أن شــعار العــن الواحــدة
هــو إحــدى أهــم شــعارات املاســونية العامليــة
فهــي عالمــة " االعــور الدجــال " .كــا ان شــعار
العــن الواحــدة الــذي كان يتــم بثــه للنــاس
بطــرق غــر علنيــة يف املسلســات التلفزيونيــة
وأفــام الكرتــون ويف إعالنــات الصحــف أصبــح
األن بشــكل علنــي ومطبــوع عــى املالبــس

التــي يرتديهــا الكثــر مــن الشــباب .وهــذا األمــر
يظهــر لنــا مــدى خطــورة الدرجــة التــي وصلــت
إليهــا حركــة املاســونية .حيــث مــن الســهل
جــدا ً أن تــرى تلــك الرمــوز وحــركات املاســونية
وإشــارات التنويريــن يف برامــج التلفزيــون
خاصــة بالتدقيــق عــى مالبــس املشــاهري التــي
تبــدو ملفتــة للنظــر لكنهــا مليئــة بالرســائل
الكامنــة واملخيفــة.

شعار الجمجمة وحركة الخنصر
والسبابة
مــن جهــة أخــرى فــإن املنتجــات التــي تقوم
نفــس املــاركات بطباعتهــا وهــي تحتــوي عــى
شــعارات املاســونية وصــور الجامجــم تصيــب
النــاس بالدهشــة .كــا أنــه مــن املحــزن أن
تقــوم رشكــة ألبســة محرتمــة ومعروفــة وشــهرية
يف ســوق االلبســة الرتكيــة بتســويق وبيــع تلــك
املالبــس التــي تحتــوي عــى شــعارارت ورمــوز
ـب الذعــر بداخــل االنســان.
الشــيطان التــي تصـ ُّ
والســؤوال ماهــو هــدف هــذه املــاركات مــن
بيــع هــذه املنتجــات؟ هل هــذه الــركات تقوم

التشتروا هذه المنجات ...
لقــد أطلقــت رابطــة املســتهلكني نــدا ًء إىل
عــدم رشاء هــذه املنتجــات التــي تحمــل يف
الشــعارات املطبوعــة والرمــوز املوجــودة عليهــا
رســائل خفيــة كــا طالبــت بإظهــار ردة فعــل
ســلبية تجــاه هــذه املــاركات والــركات التيــي
تعمــل عــى تســويق هــذه املنتجــات .وقــال
املتحــدث باســم رابطــة املســتهلكني ":إن الهدف
مــن هــذه الرمــوز املاســونية املوجــودة عــى
املالبــس زيــادة االنحطــاط الثقايف .ولذلــك دعونا
النقتنــي هــذه املنتجــات وال نقــع رهائــن لهــذه
الرســائل اللمموهــة .الرموز املاســونية تســتخدم
يف الربامــج التلفزيونيــة والكليبــات والجرائــد
بشــكل كبــر .لكــن مــع األســف فهــذه الرمــوز
وصلــت إىل حــد الثيــاب التــي نرتديهــا .حتــى
أن بعــض املــاركات ومحــات األلبســة بشــكل
مقصــود أوغــر مقصــود أصبحــت تخفــض يف
ســعر هــذه املنتجــات لزيــادة نســبة مبيعاتهــا.
ومــا علينــا فعلــه األن أن نكــون حذريــن
وحساســن يف هــذا املوضــوع".
تحقيق :ابراهيم بيوك إكان
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دمشق ...سجن بداخل سجن

أصبحت مدينة دمشق سجنًا بداخل سجن حيث أصبح مركز المدينة بيد النظام أما عن الغوطتين
الشرقية والغربية بما فيها الريف الدمشقي فهو بيد الفصائل المقاتلة ضد النظام هناك.
اص َم ْن ؟؟ النظام
اليدري الناس َم ْن يُ َح ِ ُ
أصبح عاجزا ً عن إعادة سيطرته عىل املناطق
التي أصبحت بيد املقاتلني بل أنه ومع مرور
األيام يخرس املزيد من املناطق الخاضعة له.
ويف املقابل فإن املعارضة عاجزة ومنذ سنوات
عن اخرتاق الطوق األمني الذي يلف مركز
دمشق بسبب الدعم الخارجي والحامية
الخاصة التي تؤمنها كل من روسيا وإيران
للنظام السوري فمن يقطن األن يف دمشق
يدرك معنى خطورة هذا الكالم خصوصاً بعد
ان أصبحت دمشق /املركز /محافظة إيرانية
بكل ماتعنيه الكلمة من معنى...
لرمبا مدينة دمشق التعيش أجواء الحرب
كغريها من املناطق الساخنة عىل الرغم من
سقوط بعض القذائف الطائشة بني الحني
واآلخر لكنها تعيش حالة عدم استقرار
فالحواجز االمنية أعاقت حركة املدينة متاماً
وعمليات االعتقاالت العشوائية جعلت الناس
يعيشون حاالت نفسية سيئة وارتفاع أسعار

الدوالر والعمالت بسبب األوضاع أدت إىل
وقوع الناس يف محنة ال ميكن وصفها بالكلامت
خصوصاً بأن الدولة تحاول الضغط عىل
الناس وإذاللهم بطرق مختلفة أال أنها تتجىل
باستحكام الناس معيشياً وتهديدهم أمنياً

وجعلهم يعيشون إحساس الحرية يف سجن
مفتوح تحت حكم جالد مجربين عىل حبه
ومرغمني عىل دعمه!...
أما عن املناطق التي يسيطر عليها الثوار
فقد عادت الحياة بها إىل ماقبل  60عام مضت

حيث ان الحياة هناك تشبه الرصاع مع املوت
مقابل االستمرار والقبول بالعذاب لنيل الحرية
واالرصار عىل متابعة الطريق رغم الظالم الذي
يعصف بالنتائج وإشارات االستفهام التي متلئ
الحكاية بتفاصيلها!...
أيضاً اليدرك معنى الحياة هناك إال من
عاش ذاك الواقع الذي اليشبه الحياة عىل الرغم
من استمرار الحياة هناك!!! الكهرباء "منذ ثالثة
سنوات" ال ماء وال مقومات للحياة االنسانية.
فأغلب الناس قد دمرت منازلها واليوجد بيت
أوعائلة مل تقدم شهيدا ً أو جريحاً أو معتقالً أو
مفقودا ً أوووو .وأكرب أحالم هؤالء الناس هو
الحصول عىل مايسد رمقهم ليك الميوتوا جوعاً.
زياد ...رجل يف الثالثينات من عمره ذهب
إىل إحدى مناطق الغوطة الرشقية لزيارة عائلته
(أباه ,أمه وأخوته) وبعد بدء الحصار الخانق
الذي طبقّته قوات النظام عىل مناطق املعارضة
مل يستطع زياد الخروج لريى زوجته وأوالده
الذين فروا إىل خارج سوريا واستقروا يف إحدى
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املدن الرتكية إىل جانب عائلة زوجته.
انضم زياد إىل إحدى الفصائل املقاتلة
وعمل معهم عىل حامية املنطقة التي يعيش
بها .يقول زياد بعد كل ماجرى فلم تعد
الصواريخ وأصوات الدوتشكا وقذائف الهاون
ترعب الناس فالجميع استسلم ألمر الله وقدره
موقنني بأن من له حياة سيعيشها ومن انتهى
أجله فهو عند الله مكتوب ال يغري...
تزداد وترية املعارك فيزداد الحصار عىل
املدنني تطلق املعارضة صاروخاً فريد النظام
بعرش .تأرس الفصائل جندياً فتمطر طائرات
النظام املناطق التي يسيطر عليها املعارضون
بوابل من القذائف والصواريخ والرباميل
املتفجرة.
يصف زياد األوضاع التي يعيشها الناس
تحت الحصار بأنها كارثية .فزيادة عن الحصار
املطبق من قبل النظام فهناك تجار الفرص
الذي يستحكمون الناس وعىل األخص أولئك
الذين يشرتون املواد الغذائية واالحتياجات
االساسية للناس من مناطق النظام ويبيعوها
أغىل باربع أضعافها فمتوسط الدخل الذي
تحتاجه العائلة يف الغوطتني قد وصل ألرقام
خيالية حيث أنه قبل األحداث كانت العائلة
الفقرية تستطيع العيش مببلغ  15ألف لرية
سورية شهرياً أما األن فالعائلة الفقرية عىل أقل
تقدير هي بحاجة ملبلغ 150ألف لرية سورية
شهرياً لتستطيع العيش بالحدود الدنيا خصوصاً
أنه مل يعد هناك أعامل وال أشغال يجلب الناس

منها احتياجاتهم الحياتية.
 3أعوام وزياد تحت الحصار تعرض للموت
أكرث من سبع مرات أثناء محاولته الهروب
خارج الغوطة ليستطيع الوصل ملركز مدينة
دمشق .جميع محاوالته باءت بالفشل فلم يعد
هناك يشء يدعى الثقة خصوصاً بعد أن أصبح
الفساد والتخابر أكرب مصدر لجلب املال فلم
يعد أحد يثق بأحد وخصوصاً مبايتعلق بأمور
الهروب من مناطق املعارضة إىل مناطق النظام
وبعدها خارج البلد.
يف صباح يوم من األيام استيقظ زياد باكرا ً
فرأى والده الذي مل تعد مالمح وجهه تشري
إىل نفس الشخص قبل  4أعوام وذلك بسبب
فقدانه كثريا ً من الوزن لقلة املاء والرشاب رآه
يجلس بالقرب منه وينظر إليه نظرات حزينة
وبعدها قال له " الله يرىض عليك ياأبني"
واتجه نحو غرفته .مل يكرتث زياد ملا فعله
والده وارتدى مالبسه واتجه إىل عربته املتنقلة
التي كان يبيع عليها الخضار واملواد الغذائية
يف األوقات التي اليكون عنده مناوبات عىل
خط الجبهة .وعند الغروب أحس زياد بالضيق
فعاد إىل املنزل لريتاح قليالً فوجد والده ينتظره
وجلسا سوياً وبدأ أبو زياد برسد الكثري من
القصص البنه وكأنه مل يره منذ زمن .مل يدر زياد
ماهو الشعور الذي كان ينتابه أهو استغراب أم
فرحة أم حرية أم غضب .ويتابع والده الحديث
ثم يطلب من ابنه كأس ماء وبينام يجلب
زياد كأس املاء لوالده يقع أبا زياد عىل األرض

مسلّامً جسده الهزيل وروحه الطاهرة لخالقها
بعض أن أصبح املوت نجاة له من آالم الجوع
والعطش...
نعم لرمبا يستغرب البعض عندما يقال أنه
يف بالد الشام ناس متوت من الجوع!!! هناك
ناس أيضاً متوت من العطش وأخرون ميوت
حرقاً وتعذيباً وقصفا...
مل يركع زياد ومل يستسلم بل حمل جثة
والده عىل كتفه ذاك الرجل الذي لطاملا أنه مل
يقبل الخنوع مقابل كرامة تساوي عنده أموال
الدنيا مل يرىض بالذل وقبل أن ميوت جوعاً
بدل أن يكون سلعة بيد الظالم .أبو زياد ليس
الوحيد فهو واحد من آالف عانوا ,عذبوا ,تأملوا
وماتوا دون الركوع .واحد من أولئك الذين
وجدوا بالحصار حياة وبالجوع عزة وباملوت
كرامة من الله .مهام وصفنا ورتبنا الكلامت
تبقى الحقيقة أسمى وأبلغ بكثري ومهام فصلنا
األحداث يبقى الواقع أصدق االقوال.
يعود الناس بعد تشييع الجنازات اليومية
أو بعد انتشال الجثث من تحت الركام أو
بعد إطفاء الحرائق التي تنري الحارات كل
يوم ملتابعة حياتهم وكأن شيئاً مل يكن .ففي
قناعاتهم كل مايجري أقدار ال يستطيع أحد
تغيريها أو تبديلها وكام يقول أبو سلامن جار
زياد " قل ال يصيبكم إال ماكتب الله لكم فامذا
يجدي الرصاع مع القدر؟؟؟".
متر األيام ومتيض السنوات والحصار
يزداد ضيقاً والناس تزداد ارصارا ً وعزمية.
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أمران متناقضان معناً متساويان صعودا ً.
لكن األحداث وكل ماجرى اليؤكد إال أن هذا
الشعب العظيم هو شعب قادر عىل صنع
املعجزات من رحم املستحيل وقادر عىل
مداومة الحياة حتى من العدم وكل ذلك
بالتوكل عىل الله وتسليم األمر له هكذا يقول
غياث الذي فقد أمه وطفله وأخاه نتيجة
قذيفة انطلقت من جبل قاسيون زاستقرت
يف عقر داره مبدينة عربني التي أصبحت بعد
وابل القذائف مخزناً ضخامً ألسلحة النظام
املتفجرة...
ثالث سنوات مرت وزياد اليزال يحاول
الخروج لريى أوالده الثالثة وزوجته التي
يستطيع كل  20يوم أنا يكلمها مكاملة واحدة
بعد ان يقطع مسافة  20كم مربع ليستطيع
الحصول عىل شبكة متكنه من إجراء مكاملة
خارجية .طفلته الصغري تسأل عنه دامئاً عىل
الرغم من أنها مل تره كثريا ً لكنها تسأل أمها دامئاً
" وينو باب " وعندما تسالها أمها ملا تسألني
عن أباك هل تعرفينه فتجيبها الطفلة ضحى "
مابعرفوا بس كل الوالد الصغار عندهن أب إال
أنا "!...
أخريا ً يستطيع زياد التنبوء بطريقة يخرج
بها لعله إن بقي ساملاً أن يلتقي زوجته وأطفاله
التي مل يرهم منذ ثالث سنوات.
(ملعرفة حكاية زياد من الغوطة إىل تركيا
انتظروا التفاصيل يف العدد القادم)...
تحقيق :حمزة منصور
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على الرغم من كل ما جرى وفي خضم التوترات النفسية واالجتماعية وتدهور االحوال االقتصادية التي يعيشها المغترب السوري
في غربته ال يزال السوريون مصرون على االستمرار وتحدي الصعاب وإثبات جداراتهم واستكمال حياتهم التي اجبروا على
ونساء أطفاالً
عيشها بعد أن فقدوا الغالي والرخيص مقابل صون كرماتهم ونيل حريتهم .ففي كل مكان يبرز السوريون رجاالً
ً
وكبارًا مواهبهم ونجاحاتهم على مختلف األصعدة وفي جميع األوساط.
مؤخرا ً فقد ك ّرمت مؤسسة عىل خطى الحبيب
للتعليم والثقافة واالغاثة  75بنتاً وامرآة شاركوا يف
مسابقة القرآن الكريم التي أطلقتها املؤسسة خالل
فرتة الحج لعام  .2015حيث أن املؤسسة تعمل دامئاً
عىل إقامت مسابقات ونشاطات وفعاليات تهدف إىل
إيصال الصورة الراقية والصحيحة للمجتمع السوري
وتعمل عىل مساعدة السوريني يف إظهار مهارتهم كل
عىل حسب هوايته بهدف إعادة إحياء األمل باملغرتبني
ليك ال يستسلموا للصعاب وإلعادة تعزيز روابط املحبة
واملؤاخاة بني السوريني بعضهم ببعض خصوصاً أن
مشاهد الحرب والدمار أحدثت رشخاً كبريا ً يف العالقات
االجتامعية وأدت لتمزيق الثقة بني أبناء الوطن الواحد.
وحرض الحفل كل من مفتي مدينة قونيا العام
عيل أك بنار ومفتي مقاطعة قاراطاي حسن حسني
أرسالن ترك ومسؤولة الشؤون الدينية النسائية صالحة
بلكينش ومسؤول الشؤون الدينية آدم بهشوان وممثلة
عن جمعية الدوست آيل الداعم للحفل وممثلني عن
دائرة اإلفتاء وبعض الجمعات الخريية واملؤسسات
املدنية.
بدأ الحفل بقراءة للقرآن الكريم وبعدها قامت
مجموعة من الرباعم الصغار الذين يرتدون لباس الصالة
بتقديم لوحة إنشادية تالها عرض فيديو قصري لبعض
من أعامل املؤسسة خالل االعوام الثالثة املاضية وبعدها

تحدث مفتي مدينة قونيا عيل أك بنار حيث قال (:لقد
تأثرت كثريا ً عندما رأيت هؤالء األطفال الصغار ينشدون
ويفرحون ويرسمون البسمة عىل وجوهنا عىل الرغم
من كل األىس والحزن الكامن بداخلهم بسبب الحرب
ولكنني أح ّيهم من كل قلبي عىل إرصارهم يف االستمرار
بالحياة .وهنا أريد أن أسألكم ما الرابط بني الحرب
واملحراب فالحرب قامئة منذ زمن آدم عليه السالم
واملحراب هو مكان صالة اإلمام ففي الحرب يتقاتل
االنسان مع أعدائه ويف املحراب يحارب اإلنسان نفسه
وشهواته فالحرب مستمرة ال تتوقف والحياة مستمرة
ال تتوقف واريد هنا أن أشكر الحاجة إم عبد الهادي
عىل جهدها الكبري وهمتها العالية يف خدمة أبناء بلدها

وإقامة هذه الفعاليات الق ّيمة ).وبعدها ألقت إحدى
املتسابقات شعرا ً عن الوطن تريث حال العرب وتشكو
لله ماحل بهم وبعد الشعر تحدثت الحاجة ام عبد
الهادي قائلةً (:بداية أريد أن أبارك لرتكيا حكومة وشعباً
بفوز العدالة والتنمية هذا الحزب الذي مل يكن انتصاره
فقط لرتكيا وامنا كان انتصارا ً للعامل االسالمي بأجمعه
فرنجو من الله أن يجعلهم خري من يخدم االسالم
واملسلمني .كام أريد أن أبارك لبناتنا وأخواتنا الذين
شاركوا يف هذه املسابقة وأريد أن أهنئهم عىل همتهم
واجتهادهم وتسابقهم يف حفظ القرآن الكريم الذي هو
الهادي إىل الرصاط املستقيم ،وفضائل حفظه يف الدنيا
كثرية ،ومن ذلك أن حفظه ينفتح به الذهن ويتنور به

القلب ،وأن حافظ القرآن يُرفع قدره يف الدنيا ويُستحق
به اإلجالل يف املجتمع ويُقدم به يف إمامة الصالة .أما
يف اآلخرة فيشفع القرآن لحامله ويرفع الله به درجته
يف الجنة ،ويكرم الله والدي حامل القرآن .ومن سعى
لحفظه وكان صادق النية يف ذلك فله األجر الجزيل يف
نيته وصدقه) .كام قدمت مجموعة من الفتيات لوحة
مرسحية تصف حال السوريني الذين يعملون املستحيل
من أجل الذهاب واللجوء إىل أوروبا وتربز النواحي
السلبية يف هذا الصدد .وبعدها قام كل من املفتي العام
ومفتي مقاطعة قاراطاي ومسؤول الشؤون الدينية
ومسؤولة الشؤون الدينية وكادر مديرية إفتاء مدينة
قونية بتوزيع الهدايا عىل الحافظات.
وختم الحفل بدعاء السيدة صالحة بلكينش.
تقرير :أمره أوزغول
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المسخيت األتراك
مهجر
قوم
ّ
أصل المسخيت ال تزال لم تستكشف ومثيرة للجدل .لكن اآلن يبدو أنها تظهر باتجاهين رئيسيين:
االتجاه المؤيد لألتراك :وهو أن هؤالء السكان هم من اصل تركي ،و هم يمثلون عرقية آخرى في
جورجيا.
االتجاه المؤيد للجورجية :التاريخ الجورجي قال أن األتراك المسخيت ،الذين يتحدثون لهجة قارص
من اللغة التركية وتنتمي إلى المذهب الحنفي لإلسالم السني ،ببساطة جورجيين متتركين تحولوا إلى
اإلسالم في الفترة ما بين القرن السادس عشر و  1829عندما كانت المنطقة من سكان مسخيت
جاواختی تحت حكم اإلمبراطورية العثمانية.

ومع ذلك ،فقد قال اناتويل ميخائيلوفيتش كازانوف
أنه "من املمكن جدا أن أتباع هذا الرأي امل ُبسط عن
التاريخ العرقي للجامعة ،وال سيام إذا قورنت ذلك
مع مجموعة أخرى جورجية مسلمة (أجاريون) ،عىل
الرغم انهم احتفظوا بدينهم "اإلسالم" ،لكن إىل حد ما
أيضا تغري الثقافة التقليدية الجورجية وتحديد الهوية
الخاصة بهم .وخالفا لذلك ،فإن الثقافة التقليدية ألتراك
املسخيت ،عىل الرغم من أنه يحتوي عىل بعض العنارص
الجورجية ،فكانت مامثلة لتلك املوجودة يف تركيا".
وقد قال كاثرين توملينسون أن يف الوثائق السوفيتية
عام  1944حول ترحيل األتراك املسخيت كانوا يشار
إليهم باسم "األتراك" ،وأنه كان بعد الرتحيل الثاين عىل
أوزبكستان من أن مصطلح "أتراك املسخيت" اخُرتع.
وعالوة عىل ذلك ،وفقا لرونالد ويكسامن ،فإن مصطلح
"املسخيت" جاء فقط استخدامها يف أواخر  .1950يف
الواقع ،معظم هؤالء السكان يسمون أنفسهم باسم
"األتراك" أو "أتراك أهسكا" يف اشارة إىل املنطقة ،وهذا
يعني "األتراك من منطقة أهسكا".
قبل نحو  20عاما نزح آالف األتراك املسخيت من
أوزبكستان إىل روسيا طلبا للنجاة بعد إندالع أعامل
عنف ضدهم يف منطقة وادي فرغانة .واستقر هؤالء
االتراك املسخيت يف ارايض منطقة بيلغورود التي
وفرت لهم االستقرار واالمان بعد فرتة طويلة من الرتحال
واملعاناة .وميارس أبناء هذه القومية الصغرية الزراعة
وتربية املوايش .بينام يعمل آخرون منهم يف قطاعات

من هم المسخيت؟

متنوعة كالبناء والتجارة وغريها.
وادى ارتفاع نسبة املواليد وانخفاض معدل
الوفيات والتكافل األرسي اىل تزايد أعداد األتراك
املسخيت لتصل حاليا إىل نحو  10أالف عائلة تعيش يف
سالم مبقاطعة بيلغورود.
ويرشح الرتيك -املسخيتي ناظم بريق أوغيل،
الذي يسكن مقاطعة بيلغورود أن مسخيت ماهي إال
منطقة يف جمهورية جورجيا كان يسكنها أبناء قوميته
حتى منتصف القرن املايض .ويتحدث هذا الرجل
عن معاناة أبناء جلدته يف املايض بوجه يعترصه األمل
والحرسة ،ويقول بهذا الصدد "التتسع الكلامت لرسد
ماجرى لشعبنا ..كنا نعيش يف جورجيا قبل أن يتم
ترحيلنا خالل العهد الستاليني إىل أوزبكستان .ولقد

استقبلنا الشعب األوزبيك بكل حفاوة" .واضاف "لكن
عام1989كان كابوسا حقيقيا" .
وعصفت أعامل العنف التي اندلعت انذاك يف
وادي فرغانة بني األوزبك واألتراك املسخيت بأوارص
املودة والوئام بينهام ليجد أبناء تلك األقلية أنفسهم
أمام نزوح جديد ..وهذه املرة إىل مقاطعة بيلغورود.
وعن مقاطعة بيلغورود الروسية تقول والدة ناظم " لقد
قدم لنا الشعب الرويس املساعدة وحصلنا عىل أرايض
وبيوت..نحن نعيش هنا بسالم".
وبالرغم من ذلك فأن اوزبكستان مازالت حارضة
يف حياة هؤالء األناس الطيبني  ،فال تخلو موائدهم من
البلوف االوزبييك الذي غدا الوجبة الرئيسية يف املطبخ
الرتيك املسخيتي.

أتراك املسخيت هم أتراك العرقية
و كانوا يعيشون يف منطقة مسخيت
جورجيا (سابقاً) ،عىل طول الحدود مع
تركيا .بدأ الوجود الرتيك يف املسخيت مع
الغزو العثامين من  ,1578وعىل الرغم
من أن القبائل الرتكية استقروا يف املنطقة
يف وقت مبكر من القرنني الحادي عرش
والثاين عرش .وعىل الرغم من أن القبائل
الرتكية استقروا يف املنطقة يف وقت مبكر
من القرنني الحادي عرش والثاين عرش.
اليوم أصبح أتراك املسخيت ينترشون
بشكل واسع يف مختلف أنحاء دول
االتحاد السوفياتية السابقة (وكذلك يف
تركيا و الواليات املتحدة) وذلك بسبب
عمليات الرتحيل القرسي خالل الحرب
العاملية الثانية .يف ذلك الوقت ،كان
االتحاد السوفيايت تستعد إلطالق حملة
ضغط ضد تركيا و جوزيف ستالني يريد
اإلنهاء عىل الشعب الرتيك يف مسخيت.
يف عام  ،1944ات ُهم األتراك املسخيت
بالتهريب وأعامل اللصوصية والتجسس
بالتعاون مع أقاربهم عرب الحدود الرتكية.
شجعت السياسات القومية يف ذلك
الوقت شعار" :جورجيا للجورجيني" وأن
األتراك املسخيت ينبغي أن ترسل إىل
تركيا "التي ينتمون إليها" .تم ترحيل ما
يقرب من  115,000األتراك املسخيت
إىل آسيا الوسطى ،وكان فقط بضع مئات
متكنوا من العودة إىل جورجيا منذ ذلك
الحني.
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 5أهداف تدخل روبرت
ليفاندوفسكي غينيس
دخل البولندي روبرت ليفاندوفسيك مهاجم بايرن
ميونيخ بطل الدوري األملاين لكرة القدم ومتصدر الرتتيب
الحايل ،رسميا كتاب غينيس لألرقام القياسية بتسجيله
 5أهداف يف أقل من  9دقائق يف مرمى فولفسبورغ يف
سبتمرب.
وحطم ليفاندوفسيك  4أرقام قياسية يف آن واحد أولهام
عندما سجل أرسع ثالثية يف تاريخ الدوري األملاين (3
دقائق و 22ثانية) ،ثم الرباعية ( 5دقائق و 42ثانية) ،وأخري
الخامسية ( 8دقائق و 59ثانية).
ويتمثل الرقم القيايس الرابع يف أنه أصبح أول العب يف

تاريخ البوندسليغا يسجل  5أهداف بعد أن نزل احتياطيا.
وقال ليفاندوفسيك بعد تسلمه الشهادات األربع
"كانت ليلة تاريخية بالنسبة إ ّيل .لقد كلفني االمر عدة ايام
الستيعاب ما حصل ،وكانت عائلتي سعيدة اكرث مني".
وينوي ليفاندوفسيك ( 27عاما) ان يقدم الحذاء الذي
سجل به االهداف الخمسة اىل مؤسسة خريية.
وسجل ليفاندوفسيك حتى االن  14هدفا يف الدوري،
ويأيت يف املركز الثاين عىل الئحة ترتيب الهدافني خلف
مهاجم بوروسيا دورمتوند الغابوين بيار اميريك اوباميانغ (17
هدفا).

فالينسا بال مدرب عقب استقالة نونو اسبيريتو
اكد نادي فالنسيا االسباين لكرة القدم استقالة مدربه
الربتغايل نونو اسبرييتو سانتو من منصبه .وكان نونو
اعلن بعيد الخسارة امام اشبيلية صفر 1-االحد انه ترك
منصبه.
وكتب فالنسيا يف بيان عىل موقعه يف شبكة االنرتنت
“مل يعد نونو اسربيتو سانتو مدربا للفريق بعد توصل
الطرفني اىل اتفاق بالرتايض”.
واشار النادي اىل ان الالعب السابق سلفادور
غونزاليز سيقوم باملهمة حتى تعيني مدرب جديد،
يعاونه يف ذلك مساعد نونو ،االنكليزي فيل نوفيل العب
مانشسرت يونايتد سابقا.
وقاد نونو فالنسيا للمشاركة يف دوري ابطال اوروبا
وهو بحاجة للفوز عىل ليون الفرنيس يف الجولة االخرية
ليك يضمن التأهل اىل مثن النهايئ.
ويحتل فالنسيا حاليا املركز التاسع يف الدوري
االسباين برصيد  19نقطة ،وخرس  8من اصل  20مباراة
خاضها هذا املوسم يف مختلف املسابقات
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قتلى وجرحى ودماء مليار ونصف مسلم التساوي شيء أمام دم غربي واحد بنظر المجتمع الدولي
تتجه أصابع االتهام إىل الالجئني بعد تفجريات
باريس ،ويصبح القصاص منهم أمر واجب لدى بعض
األوروبيني املتطرفني ،وهو ما ظهر رسي ًعا عقب هجامت
باريس األخرية ،خاصة مع معارضة أغلب الفرنسيني لفكرة
فتح بالدهم لالجئني من األساس ،حيث نرشت الصحافة
الفرنسية منذ فرتة تقري ًرا حول نتائج استفتاء تظهر أن %56
من الرأي العام الفرنيس يعارض فكرة استقبال املهاجرين
والالجئني عىل األرايض الفرنسية ،إىل جانب الحملة
الفرنسية التي أطلقها نشطاء الجبهة الوطنية التي ترأسها
“مارين لوبان” ضد الالجئني ،والتي أطلق عليها اسم “أنا
فرنيس ،ال أريد مهاج ًرا” ،سع ًيا منهم لتقليب الرأي العام
عىل التمسك بالشعور الوطني ال التوجه نحو تحويل فرنسا
إىل “مخيم لالجئني”.
إذا كنت تريد أن تكن ذو قيمة لدى املجتع الدويل
فكل ماعليك هو السعي للحصول عىل جنسية غربية أو
جواز سفر أرويب .فبمجرد حصولك عىل ذاك الجواز أو
الجنسية فأنت شخص ذو قيمة ولك وجود وظهر تستند
عليه دون خوف وإال فأنت مجرد رقم ال قيمة لك إال يف
أروقة األمم املتحدة ومؤمترات القمم وخصوصاً العربية
واالسالمية واالنسانية التي التحصل منها إال عىل تنديد
واستنكار وقلق...
يف الشهر املايض قامت الدنيا ومل تقعد بعد تفجريات
باريس األخرية .خالل ساعات اجتمع مجلس األمن ونددت
جميع الدول وعزت ملوك العرب ورؤساءها فرنسا وتفريت
أغلب صور صفحات الفيس بول وتويرت لتتل ّون بألوان
العلم الفرنيس كل ذلك تضامناً مع قتىل الهجامت االرهابية
التي حصلت يف باريس وحدادا ً عىل مقتل  130شخص...
املحزن أكرث أن العرب تأثروا وحزنوا واعلنوا الحداد
والتضامن مع الشعب الفرنيس أكرث من األوروبيني أنفسهم
بل وقد سارعت بعض الدول إلرسال املساعدات وأعلنت
دول أخرى املشاركة بالتحقيقات ملعرفة الفاعليني ومعاقبة
االرهابيني...
عذرا ً استاذ فخري البارودي فلم تصب عند ما كتبت
رب أوطاين ألننا عند خُذلنا ووقعنا مل نجد
وقلت:بال ُد ال ُع ِ
أياد عربية متتد إلينا وترفعنا وإمنا مصالح عربية تحوم
فوق رؤوسنا وتعمل عىل إغراقنا يف بحر دماءنا لتجني من

مأسينا الخزي والعار.
وعذرا ّ محمد سليامن لقد أخطأت عندما قلت" :آل
يعرب هذا الخميس اللج يزخر بالفيالق  ...هز املغارب
عندما ناداه احرار املشارق" ألننا مل نرى فيلق أو جيشاً قد
اهتز ليحرر فلسطني أو الجوالن أو حتى لينرص املظلومني
يف بالد الشام.
مقتل  130أوروبياً أشعل الدنيا وحرك العامل وأثار
ضجة التوصف .بينام مقتل مئات األالف من الفلسطينني
والسوريني والعراقيني واليمنيني مل يحرك يف العامل إال عيبة
القلق والتشجيب والتنديد!...
رأي الكثري من املحللني والسياسيني أن ما شهدته
فرنسا من أحداث إرهابية األسبوع املايض يشبه كث ًريا
أحداث  11سبتمرب يف أمريكا ،محذرين من عواقبها
الوخيمة عىل منطقة الرشق األوسط ،فبعدما استغلت

أمريكا األحداث اإلرهابية التي رضبتها يف بداية القرن
الـ ،21للتدخل يف شئون الرشق األوسط بحجة محاربة
اإلرهاب ،وحشدها للدول األوروبية الحليفة واملجتمع
الدويل للتدخل يف العراق وأفغانستان ،حذر الكثري من أن
أحداث  13نوفمرب يف فرنسا قد تكون محاولة إلعادة نفس
السيناريو لترشيع غزو دول أخرى يف املنطقة.
ويؤكد املحللون أنه مثلام اتخذ الغرب أحداث 11
سبتمرب لغزو العراق ،سيوظف تفجريات فرنسا كنقطة
انطالق ،لتنفيذ تدخالت عسكرية خالل الفرتة املقبلة يف
دول إسالمية وعربية أخرى ،كام ستكون حجة ملدعي
اإلسالم فوبيا بالتضييق أكرث عىل املسلمني والعرب يف الدول
األوروبية.
ما يعزز هذه االحتامالت ،ما أشارت له صحف
أمريكية بعد يوما واحدا من الحادث ،ففي يوم السبت

نرشت صحيفة “فورين بولييس” األمريكية تقري ًرا لها
تعليقًا عىل حادث أكدت فيه أن دول حلف الناتو
استخدمت القوة الناعمة يف وقت طويل خالل الفرتة
السابقة ،إال أن الهجامت األخرية يف باريس تثبت أن
هذه القوة أصبحت نظرية متأخرة للقضاء عىل داعش
يف الرشق األوسط ،وأضافت الصحيفة أن الحكومة
الفرنسية تستعد الستجابة عسكرية محتملة ،لحلفاء
فرنسا العسكريني يف حلف الشامل األطليس – مبا يف ذلك
الواليات املتحدة – مؤكدة أنه سيكون من الحكمة أن
تستوجب لذلك يف ضوء حقوقها بأن تستعني بحلف شامل
األطليس ،للعب دور هام يف التنظيم لعمل عسكري كبري
ضد التنظيامت اإلرهابية التي تزعزع استقرار فرنسا ،عىل
حد قولها.
تحقيق :حمزة منصور
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الشروط التي يجب اتباعها
احتراماً للبلد المستضيف
الشروط المنظمة للعالقات
االنسانية:
 القواعد العامة يف اللقاء والسالموالتحيةوطريقة السالم:
السالم هو أسلوب يفرض االحرتام
واالسلوب حسب املكان والزمان والطرف
األخر .ويتم تقيمه عىل أنه نوع من أنواع
االحرتام والتقدير بني الصغار والكبار واألعامر
املتساوية.
 االساليب التي يجب مراعاتها يف السالموالتحية وطريقة السالم خاصة املصافحة
باأليدي:
يجب االبتعاد عن الكالم الزائد والغري
الزم يف لحظة السالم واملصافحة.
إظهار االحرتام للناس الكبار ورجال الدولة
وخاصة عند مقابلتهم مبكان أو اجتامع أو
أوثناء مرورهم يف الطريق وذلك من خالل
رمي السالم وإظهار االحرتام.
إظهار االحرتام للعادات والتقاليد التي
تتميز بها املدينة املضيفة باالخص عاداتهم
االجتامعيةو تقاليدهم الرسمية.
يجب االنتباه وخاصة الرجال خالل
جلسات التعارف ويف الجلسات االوىل من
التعارف.
املبادرة بالسالم مبارشة باملصافحة للرجال
أما النساء فيجب عدم إحراج الطرف األخر
(املرآة) بالسالم أو املصافحة إن مل متد يدها
للسالم.
ومن الرشوط االدبية واألخالقية مبادرة
السالم وإظهار املحبة واالحرتام خصوصاً
للناس الكبار سناً.
رد السالم عىل كل من يلقي السالم وإن
كنت التعرفه.
الضغط عىل اليد دليل عىل املحبة
بني األصدقاء أما عن الناس الغرباء فيجب
املصافحة حسب املعرفة ومستوى العالقة مع
الشخص األخر.
عدم التعامل بربودة وجفاف مع الشخص
املقابل وإظهار املودة واملحبة التي توطدج
العالقات وتزيد املحبة بني الناس.
عدم إحراج الناس أثناء اجتامعاتها أو
جلساتها الخاصة بقصد السالم أو إلقاء التحية
ومراعاة الظرف الذي يوجد به الشخص
األخر.
يف األماكن العامة واملزدحمة وعند
رؤية ناس نعرفهم فعلينا رمي السالم عليهم
ومصافحتهم باالضافة لرمي السالم ومصافحة
من يقف معهم أيضاً.
عدم استصغار أو مضايقة أحد أو
التحدث عن اآلخرين أثناء السالم وإلقاء
التحية.
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بدون تعليم الينشأ جيل صالح

افتتحت مديرية تربية مدينة قونيا عددًا من المدارس للطالب السوريين المقيمين في المدينة
تعترب مسالة التعليم من أكرث املشاكالت التي
تواجه الطلبة السوريني الالجئني يف دول الجوار.
وخالل السنتني املاضيتني أقدمت الحكومة الرتكية
عىل استصدار بعض القرارات مبا يخص طالب
الجامعات الجدد أو املستكملني حيث أنه يوجد
االن يف الجامعات الرتكية املختلفة الكثري من الطلبة
السوريني الذين يدرسون فروع واختصاصات مختلفة.
وسعت الحكومة الرتكية مجال املنحة الحكومية
كام ّ
التي تقدمها للطالب األجانب (ي ت ب) وقبلت
أعداد كبرية من الطالب من باب إتاحة الفرص امام
أكرب عدد من الطالب السوريني الجامعيني .ولكن بقي
طالب التعليم األسايس مبافيه االبتدايئ واالعدادي
والثانوي يعانون من مشكلة التعليم حتى العام
الدرايس  2016-2015حيث أقدمت الحكومة الرتكية
مؤخرا ً عىل اصدار قرار بافتتاح املدارس الرتكية أمام
الطلبة السوريني ليتمكنوا من استكامل تعليمهم
االسايس وبلغتهم العربية باالضافة إىل اللغة الرتكية.
افتتاح مدارس للطلبة السوريين
وعىل الرغم من تأخر افتتاح املدارس للطلبة
السوريني يف مدينة قونيا باملقارنة مع تاريخ افتتاح
وبدء العام الدرايس  2016-2015يف املدارس الرتكية
قامت مديرية تربية املدينة وبعد استكامل الرشوط
األولية باجراء مسابقات للمدرسني بافتتاح مايقارب
الـ  12مدرسة يف األماكن التي يوجد بها كثافة طالب
سوريني للمرحلتني التعليمية "االبتدايئ واالعدادي"
حيث انه مل يتم افتتاح شُ عب للمرحلة الثانوية وذلك
لعدم توفر العدد الكايف من الطالب الفتتاح مدرسة
لهم.
تتوزع املدارس التي افتتحتها مديرية تربية
املدينة حتى األن بني مقاطعات مدينة قونيا الثالث
"قرطاي ,مرام ,سلجوقلو" حيث أنه سيتم تدريس
املنهاج باللغة العربية اضاف ًة إىل إعطاء دروس للغة
الرتكية .ويقول عيل منتش مدير مدرسة مهمد
باير االبتدائية واالعدادية ":اعتقد ان فكرة افتتاح

مدارس للطلبة السوريني من قبل الحكومة الرتكية
فكرة صائبة ألن التعليم هو أساس ومن حق جميع
األطفال أن يتمتعوا به .إنني سعيد عندما أرى
الطالب السوريني يتغلبون عىل جميع الضغوط وصور
الحرب التي ارتسمت يف مخيالت أغلبهم وبتابعون
رصون عىل الوصول إىل أهدافهم وتحقيق
تعليمهم وي ّ
احالمهم التي لطاملا حلموا بها قبل اندالع الحرب.
يوجد هنا يف مدرسة مهمد باير فرتتني دراسيتني
"قبل الظهر وبعد الظهر" و 24صف درايس .يتلقى
الطالب السوريني تعليمهم يف الفرتة املسائية "بعد
الظهر" وتتوزع الصفوف الدارسية عىل الشكل التايل:
 16صف درايس للطلبة االتراك و 8صفوف دراسية
للطلبة السوريني".
 30حصة دراسية في األسبوع
ويقول عيل منتش مدير مدرسة مهمد باير
االبتدائية واإلعدادية أنه يوجد خالل األسبوع 30
حصة دراسية تتوزع بني الدروس العربية والرتكية
ويتابع قائالً ":لدى الطالب السوريني ثالثني حصة
دراسية اسبوعيا تتوزع بني دروس اللغة العربية
ودروس تعلم اللغة الرتكية حيث أنه ستكون هناك
عرشة حصص دراسية لتعليم اللغة الرتكية بينام يوجد

عرشين حصة دراسية للمواد العربية .وبهذا الشكل
يتمكن الطالب من استكامبل تعليمه بلغته االم كام
يستطيع تعلم لغة البلد الذي يقطن فيه كام أن
أجواء املدرسة واحتكاك الطالب السوريني مع الطالب
االتراك تساعد عىل تأقلم الطلبة السوريني مع عادات
وتقاليد وثقافة املدينة التي يعيشون بها".
يوجد يف مدينة قونيا أعداد كبرية من الطالب
ولذلك فإن مديرية قونيا تقوم بافتتاح مدرسة
قريبة لكل منطقة يوجد بها أعداد طالب سوريني
كايف .وتوجه الرتبية ندا ًء إىل جميع األهايل والعوائل
السورية بالتوجه إىل أقرب مدرسة من املدارس التي
افتتحت للطالب السورين والقيام بتسجيل أطفالهم
فكلام زاد عدد الطالب كلام ازداد عدد املدارس التي
يتمكن الطالب السوريني من مداومة تعليمهم بها
ويف املقابل تكون هناك فرصة لبدء معلمني أخرين
مبزاولة مهنتهم.
ويقول منتش بأنه عىل العوائل السورية
املسارعة يف تسجيل أطفالهم يف املدارس التي افتتحتها
مديرية الرتبية ليتمكنوا من استمرار تعليم أبناءهم
وأنهى حديثه قائالً ":الميكن ألمة أن تبني مستقبلها
بدون قاعدة اساسها العلم والثقافة والرتبية".
تقرير :خالد شن
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سهولة في تعلم اللغة العربية
هناك اقبال كبير على تعلم اللغة العربية لدى مختلف االعمار .وبدوره فقد قام صالح زكي المحاضر في كلية الشريعة
بجامعة نجم الدين أربكان في مدينة قونيا بتسهيل تعلم اللغة العربية عن طريق الدروس التي يقدمها في برامج
الراديو والتلفزيون والتي أطلق عليها اسم “كون ديل” والتي تعني في اللغة التركية “قونيا اللغة”
يقدم صالح زيك كش املحارض يف كلية
الرشيعة قسم اللغة العربية والبالغة مجموعة
من الخدمات للراغبني يف تعلم اللغة العربية.
وهذه الربنامج الفريد من نوعه تبثه شاشة قناة
 42يف الساعة  09:30من نهاية كل اسبوع ويعاد
يف الساعة  23:30تحت اسم "اللغة العربية من
أجل الجميع".
وملن فاته الحلقات السابقة من الربنامج
بإمكانه تسجيل العضوية املجانية يف املوقع
اإللكرتوين  www.arapcaegitimi.comالذي
يديره صالح ذيك كوش بنفسه .كام أن منهاج
" العربية بني يديك " الذي يتم تدرسيه يف
أغلب الجامعات الرتكية باملستوى التحضريي
لطالب الكليات الرشيعة يقوم املحارض زيك
كوش بتعليمه عن طريق برنامجه التلفززيوين
عىل شاشة قناة  42يف الوقت الذي تجاوز
عدد االعضاء املشاركني يف املوقع االلكرتوين
واملستفيدين ومن الدروس املرئية  12عرش الف
عضو.

الفصل الدراسي اإلذاعي
يقدم صالح زيك كوش خدمة ثانية لتعليم
اللغة العربية للراغبني وذلك عن طريق الراديو
من خالل لقاء يومي عىل هوا إذاعة الرباط
( )www.ribatfm.com.trيبث برنامج "الفصل
الدرايس االذاعي" يومياً عدا يومي السبت
والجمعة عىل هوا رباط اف ام يف متام الساعة
 09:30ويعاد يف الساعة  22:30عىل نفس االذاعة.
فربنامج "الفصل الدرايس االذاعي" حاز عىل
نجاح كبري يف السابق واألن يتيح الفرصة أمام
األالف وباملجان لالستفادة من ميزات الربنامج
يف تعلم اللغة العربية .ويستخدم زيك كوش يف
برنامج "الفصل الدرايس االذاعي" كتاب "دروس
اللغات العربية" النسخة املستخدمة يف جامعة
املدينة املنورة االسالمية كام أنه بامكان االعضاء
يف موقع  www.arapcaegitimi.comاالستفادة
من الدروس االذاعية التي يتم نرشها عىل املوقع
أيضاً.

املريض :مرحبا ,أريد مقابلة طبيب األسنان فسني يؤملني.

Hasta: Merhaba, doktorla görüşmek istiyorum dişim ağrıyor

املوظفة :انتظري قليالً ألبلغ الطبيب.

Memur: Biraz bekle doktora haber vereyim

بعد قليل ...

Biraz sonra...

املوظفة :تفضل الطبيب بانتظارك.

Memur: Buyur doktar seni bekliyor

املريضة :شكراًجزيالً.

Hasta: Teşekkür ederim

الطبيب :أهالً وسهالً ,ماهي شكايتك.

Doktor: Hoş geldin, şikayetin nedir

املريضة :منذ ثالث أيام سني يؤملني.

Hasta: Üç günden beri dişim ağrıyor

الطبيب :لطفاً; هل تفتحني فمك؟ هممم ,إنه رضس العقل ومن الطبيبعي سأعطيك عالجاً
لتستخدميه عىل مدى اسبوعني وبعدها تأتني مجدداً النتزعه

Doktor: Lütfen; ağızın açar mısın? Hmmm, bu akıl dişi ve bu ağrı
normaldır sana bir ilaç vereceğim, iki hafta boyunca kullanacaksın sonra
tekrar gelirsin onu çıkartmak için

املريضة :شكراً جزيالًظ

Hasta: Teşekkür ederim

الطبيب :عفواً,

بالعافية

Doktor: Rica ederim, şifa olsun.

تحت سقف "كون ديل"
بالنسبة للرغبون يف تعلم اللغة العربية يف
الفصول الدراسية .يقوم مركز كون ديل للغات
والبحوث الخارجية يف جامعة نجم الدين أربكان
الرتكية بإجراء دورات للغة العربية مفتوحة
للجميع .كام أنه يوجد هناك رغبة كبرية من قبل
طالب املستوى األول يف دورات الكون ديل والتي
يقوم بتدريسها االستاذ صالح زيك كوش .بدورها
تقوم جامعة نجم الدين اربكان بإعطاء الطالب
الذين يتمون املستوى األول من دورات الكون
ديل والتي تعادل  120ساعة شهادة مصدقة من
الجامعة إلمتام املستوى األول .كام أنه بإمكان
الطالب إجراء محادثات مع الطالب العرب الذين
يدرسون اللغة الرتكية يف الجامعة .ومن جهة أخرى
تتميز دورات "كون ديل" مبكانها املالئم حيث
أنه بإمكان الجميع الوصول ملكان إقامة الدورات
باستخدام وسيلة مواصالت واحدة من أي مكان يف
مدينة قونية • .تقرير :كريم أتيجي
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الكلمات المتقاطعة للعدد الثامن عشر

أفقي
-1مدينــة تركيــة جبليــة وســاحلية تقــع عــى البحــر
األســود – نعــم باألجنبــي
-2من الفصول األربعة – من املقامات املوسيقية
-3بلد أورويب – مرادف ( شتم )
-4ضــد كلمــة ( أقــرب ) مبعــرة – ســائل يخــرج مــن فم
األفعــى – صــوت الكلــب بالعامية
-5صيغــة أداة اســتفهام معكوســة – مــرادف للعــل
كــدت
-6مرادف كلمة وجع – اسم علم مذكر
-7مرادف هواء
-8اسم علم مؤنث – مرادف الوفاة
-9من أنواع اللحوم الغنية بالفسفور – جمع وردة
-10أحرف متكررة – مرادف عطشان

عمودي

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
3
4
5

-1منطقــة اصطيــاف يف اســطنبول تقــع عــى البوســفور
واملضيــق – مــن الجــوارح
-2ممثــل ومطــرب ســوري مشــهور عــرف بأغنيــة لــو
تعــرف عــى قلبــي هــواك
-3مدينــة تركيــة تشــتهر باملشــمش عــى صعيــد دويل
معكوســة – مــن صفــات الذئــب
-4مرادف الفعل العب أو مازح معكوسة
-5مرادف الحب
-6اسم اغنية الليسا من ألبومها تصد مبني
-7مصــدر الفعــل نــام – االســم الثــاين لكاتــب روايئ
مشــهور حــاز عــى جائــزة نوبــل بــاألدب
 -8أول األنبيــاء فعــل عــى وزن يفتعــل -9فعــل عــى
وزن يفتعــل
-10إمام النحاة – ضد تذكر معكوسة

أفقي
 -1انشتني
-2وطواطه
 -3هاتفه
 -5يراعه
-7بالل – بد
 -8إباء – رسمدا
 -9ثواب – نالعب
 -10ال – ربتاه
 -11بدا
 -12رن
 -13كلمنجارو
 -14استبدادي
 -15حسنني هيكل
عمودي
 -1حسان بن ثابت
 -2البو – رد
 -3أحرف متشابهة
 -4بالبل – أريس
 -5فاتن
 -6حامه – يجبه
 -7رندي
 -8مياك
 -9س ل د ل
 -10توت – تيك
 -11يطف – سرب
 -12نبيهون – رعب
 -13مات
 -14يبدال
 -15بدانه

6
7
8
9
10

تعلم الخط العربي

10

أجوبة العدد الماضي

ماهي لعبة السودوكو ؟
هي أحجية منطقية توافقية تعتمد
عىل ترقيم الخانات .هدف اللعبة هو
ترقيم خانات شبكة ( n2 \ n2عادة 9
\  )9مقسمة إىل مناطق  n \ nبأرقام
من  1إىل  n2دون ان يتكرر رقم يف
أي منطقة أو صف أو عمود.

حل العدد السابق
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هل تعلم
هل تعلم أ ّن األسبوع عند الفراعنة
املرص ّيني يتك ّون من  10أيام.
هل تعلم أ ّن األنف واألذن من
األعضاء الوحيدة يف جسم اإلنسان الّتي ال
تتوقّف عن النم ّو طوال الحياة.
هل تعلم أ ّن آية الكريس أعظم آية يف
القرآن الكريم.
هل تعلم أ ّن معدة اإلنسان تحتوي
عىل نحو  35مليون غدة هضم ّية.
يعب عن حزنه
هل تعلم أ ّن الفيل ّ
بالبكاء ،وهو بذلك يشبه اإلنسان يف ال ّتعبري
عن ر ّدات فعله بالدموع .فمن الظّاهر أ ّن
الفيلة تبيك حني تحزن أو حني تفقد أحد
رصفات
صغارها ،وتصاحب تلك ال ّدموع ت ّ
رصفات البرش؛ حيث تحتفظ بعظام
تشبه ت ّ
صغارها بعد موتها من شدة حزنها عليها.
هل تعلم أ ّن إرسافيل عليه السالم أ ّول
رب األعىل.
من قال سبحان ّ
هل تعلم أ ّن إسامعيل عليه السالم
أ ّول من ركب الخيل هل تعلم أ ّن متوسط
عمر رمش العني الواحد يقارب  150يوماً
علامً أ ّن رموش عني االنسان تتج ّدد دامئاً.
الصاروخ
هل تعلم أ ّن أ ّول من صنع ّ
هي أملانيا.
هل تعلم أ ّن القدس ت ّم احتاللها عىل
مدى ال ّتاريخ  24م ّرة.
.هل تعلم أ ّن طبيب أسنان قام
الكريس الكهربا ّيئ الذي ُيستخدم
باخرتاع
ّ
يف اإلعدام
هل تعلم أ ّن دموع اإلنسان عند بكائه
تحتوي عىل مواد مسكّنة لألمل يفرزها املخ.
الصدري لإلنسـان
هل تعلم أ ّن القفص ّ
عند اتّحاده يشكّل كلمة ( ال إله ّإل الله )
باألضلع.
هل تعلم أ ّن أطول سلسلة جبل ّية تقع
يف املحيط األطليس.
هل تعلم أ ّن عبد الله بن جحش أ ّول
أمري يف اإلسالم.
هل تعلم أنّه إذا دخلت منلة يف أذن
الفيل ميوت.
هل تعلم أ ّن صالة الظهر أ ّول صالة
ّ
صلها رسول الله.
هل تعلم أ ّن  13ثانية فقط هو ال ّرقم
القيايس لدجاجة استم ّرت يف الطريان حتى
اآلن

هل تعلم أن األذن اليرسى تكون أقل
سمع من األذن اليمنى.
هل تعلم أ ّن صوت األم من أ ّول
األصوات الّتي مي ّيزها الطّفل عن باقي
األصوات.
هل تعلم أ ّن عضلة الفك هي أقوى
عضلة يف جسم اإلنسان.
هل تعلم أ ّن جسم اإلنسان يحتوي
عىل  32بليون خل ّية.
هل تعلم أ ّن محمدا ً ّ -
صل الله عليه
وسلم -أول من يقرع باب الج ّنة.
هل تعلم أ ّن يف كل عام يتحطّم
أكرث من عرشة آالف منقار طائر بسبب
اصطدامها بزجاج ال ّنوافذ.
هل تعلم أ ّن يف بنجالدش ُيحكم عىل
بالغش يف
بالسجن إذا اتّهموا ّ
طلبة املدارس ّ
االمتحان ال ّنهايئ.
هل تعلم أ ّن احرتاق ما ّدة ال ّزجاج
ينتج عنها طاقة تكفي ملشاهدة ال ّتلفاز
مل ّدة ثالث ساعات.
هل تعلم أ ّن عدد أنواع الحيوانات
املوجودة عىل األرض يصل إىل حوايل
املليون.
هل تعلم أ ّن أغلب ال ّناس الّذيِن
يعرثون َعىل محفظة ضائعة ،يقومون
بإرجاعها إن كان بداخلها صورة لطفل.
هل تعلم أنّه ِعندمآ تبحث يف جوجل
الصور ،فإنّك
َعن رقم  241543903يف ّ
سرتى الكَثري من ال ّنآس يضعون رأسهم يف
ّثلجة.
هل تعلم أ ّن ممحآة قلم ال ّرصآص
اخرتعت بعد  220سنة ِمن اخرتاع القلم.
هل تعلم أ ّن شبك ّية العني تحتوي عىل
نحو  135مليون خل ّية حس ّية مسؤولة عن
الصور ومتييز األلوان.
التقاط ّ
هل تعلم أ ّن مجموع البحريات
املوجودة يف كندا وحدها يزيد عن عدد
البحريات املوجودة يف جميع دول العامل
مجتمعة.
هل تعلم أ ّن الفلفل الحار يحتوي
عىل أعىل نسبة ممكنة من فيتامني «يس»
مقارن ًة بجميع الخرضاوات والفواكه
األخرى.
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التواصل االجتماعي ...فيس بوك
ن
غادة السما 
يبدو أن اإلنسان يجب أن يضيع أحيانا ليكتشف دربه بنفسه

د .برهان غليون
اعــرف وزيــر الخزانــة الربيطــاين جــورج اوزبــورن إن «الــدول الغربيــة بــدأت تدفــع
مثــن عــدم تدخُّلهــا العســكري يف القضيــة الســورية»،
اســتنتاج مهــم بعــد خمــس ســنوات تقريبــا مــن املأســاة .لكنــه يدل عــى أنــه مل يعد
هنــاك أي معنــى للحديــث عــن التضامــن االنســاين أو االنســانية والضمــر .كان ينبغــي أن
يصــل الحريــق اىل البيــت االورويب حتــى يــدرك بعــض مســؤوليه أن النــار التــي التطفــأ
ميكــن أن تتمــدد.
Ali Bakeer
لــكل داء دواء ،االّ الغبــاء فقــد أعيــا مــن يداويه.....بعــض االغبيــاء يف مــر عمــدوا
اىل تحضــر الئحــة بأســاء املنتجــات الرتكيــة يف الســوق مــع ترويــج مــن اجــل مقاطعتهــا
دعــا آللهتهــم الجديــدة (موســكو).....الجامعة وقــوال للحــق بذلــوا مجهــودا كبــرا
لتجميــع املنتجــات يف قامئــة واحدة.....املفارقــة أ ّن كثـرا ً مــن النــاس مل تكــن تعــرف بعض
هــذه البضائــع فأصبحــوا يعرفونهــا وير ّوجــون للقامئــة مــن أجــل الدعــم وليــس املقاطعة
Suriye Dışında

Suriye İçinde
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حلويات شامية في قونيا
يعمل الشباب السوري أينما وجد على إظهار براعته في إثبات نفسه
والتعريف بثقافة بلده التي يفتخر بها أينما اتجه.
تُعرف مدينة دمشق بتميز
مطبخها الرشقي ولذة أطباقها
وحلوياتها الشامية األصيلة التي
تحتوي العديد من األنواع جميلة
املظهر ولذيذة املذاق.
اسامة عاشور هو واحد من
الشباب السوري الذي كانت الحرب
يف بلده سبباً لخروجه وعائلته فكانت
مرص محطتهم األوىل إىل أن استقر
وعائلته مؤخرا ً يف مدينة قونية الرتكية
املعروفة مبدينة "موالنا جالل الدين
الرومي".
افتتح اسامة ذو الواحد وعرشين
عاماً مؤخرا ً محله الذي أطلق عليه
اسم "حلويات شامية" ويعمل عىل
تقديم أنواع الحلويات الدمشقية
العريقة مبذاقها األصيل .وعىل الرغم
من صغر سنه استطاع عاشور اثبات
مهارته يف مهنة الحلويات التي بدء يف
مامرستها منذ العام .2008
ويقول اسامة ":نقوم هنا بتقديم
انواع الحلويات الدمشقية العريقة
املتعددة االنواع واألشكال مثل
النابلسية واملدلوقة والبقاجي والبقالوة
والحالوة الحمصية والهريسة وعش

البلبل والوربات بالقشطة والفستق
وأنواع املعمول بالعجوة والجوز
والفستق والربازق والغريبة وغريها
من الحلويات التي تتميز بها دمشق
مدينتي التي أخرجت منها وأمتنى من
الله أن يعيدنا إليها قريباً".
واستطاعت أنواع الحلويات التي
يقدمها عاشور يف محله وبفرتة قليلة

من الزمن أن تلقى رواجاً كبريا ً لدى
السوريني واألتراك ويقول أسامة ":عىل
الرغم من أن محلنا بعيد قليالً عن
مركز مدينة قونيا لكونه يف منطقة
فاتح جاده يس لكن لدينا زبائن يأتون
من مناطق بعيدة يف مدينة قونيا مثل
البوسنة ومرام لرشاء الحلويات كام أن
األترك يبدون إعجابهم بأنواع حلوياتنا
املختلفة عن الحلويات الرتكية التي
تعتمد بشكل كبري عىل الرشبات
"القطر" بينام تتميز منتجاتنا بسكرها
القليل ومذاقها الطيب".
وعىل الرغم من ارتفاع أسعار
املنتجات األولية يف تركيا مثل السكر
والطحني والسمن لكن تتميز حلويات
شامية بأسعارها املنخفضة والتي
تعترب فرقاً شاسعاً باملقارنة مع أسعار
الحلويات الرتكية األخرى .ويدعو
أسامة كافة األخوة السوريني لزيارة
حلويات شامية الواقع يف منطقة فتح
جاده يس مقابل جامع الفتح ويختم
قائالً ":غايتنا إرضاء زبائننا وإيصال
املذاق الدمشقي األصيل".
خالد شن

