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بينام يحتفل العامل بقدوم
العام الجديد يحتفل السوريون
يف حلب وحمص وحامه ودرعا
ويف أرياف دمشق الرشقية
والجنوبية أيضاً تحت أصوات
املدافع وزغاريد السيخوي
الرويس ويتمتعون بألوان األلعاب
النريانية التي تصنعها براميل
املوت والتي يذهب ضحية كل
واحد منها املئات...
كانت الحركة قليلة يف الخارج،
والشوارع شبه خالية.
زمجر الرصاص ،وج ّن
مدة ساعة تقريباً ،ثم
صمت ،وصمتت املدينة
معه ،مثلام لو أنها
تحولت إىل مقرب ٍة،
تضج بصمتها يف
ليل حالك
• تتمة يف الصفحة 4
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سنة حسابها صعب!...
كسن� ض
السنوات ليست ي ن
الما�...
ي
الما� كانت أ
ض
الحاديث تدور
ف ي�
ي
حول الجفاف والفقر...
أما االن أ
فالحاديث تدور حول
الدماء الجارية...
لربما لم تكن الدنيا قاسية لهذه
ين
منغلق� عىل الدنيا
الدرجة ,أو أننا كنا
ننظر إىل وجوه بعضنا البعض طيلة
العام ...ونادراً ما نعلم بالتطورات
الكب�ة...
ي
وهم أيضاً طيلة السنوات كانوا مثل
«الذاكرات المحمولة» تستخدم وقت
ش
ال�ح فقط...
كليلة ي ن
«تيب�»...
ف
تو� به
ومثل العام الذي الذي ي
«أيهان أشك»...
والعام الذي حدث فيه الزلزال...
فالسنوات ليست كسابقاتها...
لقد وصلنا إىل أعوام مليئة بالحزن
أ
والىس ومليئة بالدماء أدت إىل ذهاب
وضياع ذاكاراتنا المحمولة...
عىل سبيل المثال ف ي� إحدى
أ
تفج� ف ي� أنقرة أودى بحياة 301
اليام ي
شخص...
مئات العمال لقو حتفهم ف ي�
مناجم الفحم...
ين
الالجئ� ماتوا ف ي� مياه بحر إيجا
أالف
أ
ف
والبحر البيض المتوسط ي� القوارب
ين
المسلم� قتلوا ف ي�
المطاطية ...وأالف
كل من العراق ,سوريا ,اليمن وغزة...
ع�ات أ
ش
الالف من النساء تعرضت
ف
لالغتصاب ي� حنايا الحرب السوداء...
وكأمة ,فقد قدمنا ف ي� هذا العام
الذي ض
م� مئات الشهداء من أوالدنا...
ين
ين
الالجئ� ف ي� نفس
مالي�
نعيش مع
أ
الزقة والشوارع...
 5102هي العام الذي قال عنه
مهمد غورمز رئيس الشؤون الدينية
ت
ال�كية «الدم تدفق إىل عمامتنا»...
ين
مسيس�...
أصبيحنا
تقسمنا إىل مخيمات ,وعزلنا عن
ّ
ج�اننا وأصدقاءنا ...ففي العام الذي
ي
حول به الظلم والظالمون العالم إىل
جهنم ,أصبحت سنة الـ  5102السنة
اك� رتب جهنم...
الذي احتلت ب
تعت� سنة الـ  5102هي أكةثر
لربما ب
السنوات الدموية ت
ال� مرت ف ي� حياتنا
أك� أ
وسيذكرها التاريخ عىل ي أنها ث
العوام
قتامةً ولذلك نرجو من هللا أن نصل إىل
عام نستطيع به مداواة جروح عام 5102
عام ملء بالمحبة والسالم أ
والخوة...
ي
ونسأل هللا أن يعيننا يوم القيامة
عندما يسألنا عن الـ  ,5102إن شاء هللا...

مقتل علوش بغارة روسية

السيخوي الروسي مهمته تصفية قادة المعارضة السورية وإضعاف الفصائل المقاتلة
قُ ِتــل زه ـران علــوش قائــد جيــش االســام
أكــر الفصائــل املقاتلة ضــد النظام الســوري يف
غوطــة دمشــق بغــارة روســية اســتهدفت مقر
اجتــاع علــوش بقــادة جيش االســام مــا أدى
إىل مقتــل علــوش وعــدد مــن مرافقيــه.
ويف تســجيل مصــور أعلــن مجلــس قيــادة
جيــش االســام تعيــن أبــو هــام البويضــاين
قائــدا ً لجيــش االســام خلف ـاً لعلــوش.
ومنــذ دخــول روســيا األرايض الســورية
بشــكل علنــي مل يســجل لهــا حتــى األن أنهــا
قامــت بتنفيــذ مادخلــت بحجتــه أال وهــو
محاربــة تنظيــم الدولــة االســامية "داعــش"
وعــى العكــس فــكل ماتقــوم بــه هــو قصــف
املناطــق التي تســيطر عليهــا فصائــل املعارضة
املعتدلــة وتصفيــة قــادة الكتائــب والعمــل
عــى إضعــاف كل مــن يقــف بوجــه النظــام
الســوري إال داعــش!!!
وقــال ناشــطون نقــا عــن “مصــادر
قياديــة” يف “جيــش االســام” ان علــوش قتــل
مــع خمســة من قــادة جيــش االســام “أحدهم
قيــادي أمنــي ،جـراء قصــف مــن قبــل طائــرة
حربيــة برضبــات جويــة عنيفــة اســتهدفت
اجتامعــا لهــم بغوطــة دمشــق الرشقيــة ،أثنــاء
التحضــر لتنفيــذ هجــوم عــى مواقــع لحزب
اللــه اللبنــاين وقــوات النظــام”.
بــدوره ،اكــد رئيــس االئتــاف الســوري

املعــارض خالــد خوجــة مقتــل علــوش يف
تغريــدة عــى تويــر وقــال “تقبــل اللــه القائــد
زهـران علــوش يف الشــهداء (…) وعــى فصائل
الغوطــة التكاتــف لســد الثغــور واســتكامل
املهمــة”.
كــا اعلــن التلفزيــون الســوري الرســمي
مقتــل علــوش يف الغــارة .وقــال التلفزيــون
ان “االجتــاع الــذي تــم اســتهدافه يف غوطــة
دمشــق واســفر عــن مقتــل االرهــايب زه ـران
علــوش كان يضــم متزعمــن مــا يســمى احرار
الشــام وفيلــق الرحمــن وجيــش االســام”.
ويعــد “جيــش االســام” الفصيــل املقاتــل
االبــرز يف الغوطــة الرشقيــة ،معقــل املعارضــة
رشق العاصمــة دمشــق ،واألكــر تنظيــا بــن
الجامعــات املســلحة ويتــوىل بالفعــل إدارة
الغوطــة الرشقيــة منــذ عــام  2013حينــا
تك َّونــت الجامعــة مــن اندمــاج ع ـرات مــن
ألويــة املعارضــة املســلحة وشــارك مؤخــرا يف
محادثــات املعارضــة الســورية يف الســعودية.
ويــايت مقتــل علــوش بعدمــا اعلــن الجيش
النظامــي الســوري عمليــة واســعة الســتعادة
الغوطــة الرشقيــة التــي
تســيطر عليهــا فصائــل
معارضــة.

من هو
زهران علوش؟
ولد محمد زهران علوش يف
مدينة دوما التابعة لـ الغوطة
الرشقية يف ريف دمشق عام
،1971والده هو الشيخ عبد الله
علوش من مشايخ دوما املشهورين ،
و سببت له النشاطات الدعوية التي
كان ميارسها يف سوريا مالحقات أمنية
عديدة  ،بدأت عام  1987وانتهت
بتوقيفه بداية سنة  2009من قبل
أحد أفرع املخابرات السورية ،ومن
ثم يف سجن صيدنايا العسكري األول،
إىل أن أطلق رساحه يف مارس عام
 ،2011وفق مرسوم عفو رئايس عام
صدر وقتها.
خرج من السجن يف  22يونيو
 2011أي بعد بداية الثورة السورية
بثالثة أشهر ،ورأى علوش أن هذا
النظام ال ميكن إسقاطه إال بالقوة
 ،فانخرط يف العمل املسلح منذ
بداية تسليح الثورة السورية ،وأسس
تشكيالً عسكرياً لقتال النظام
السوري باسم "رسية اإلسالم" ،ثم
تط ّور مع ازدياد أعداد مقاتليه
ليصبح "لواء اإلسالم".
ويف سبتمرب  2013أعلن عن
تو ّحد " 43لواء وفصيل وكتيبة يف
كيان "جيش اإلسالم" الذي كان يعد
وقتها أكرب تشكيل عسكري معارض،
وكان يقوده علوش ،قبل أن ينضم
هذا الجيش إىل الجبهة اإلسالمية
التي يشغل فيها علوش منصب
القائد العسكري العام.
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زار رئيس الجمهورية التركية
رجب طيب أردوغان مدينة قونية
وافتتح خط السكك الحديدية
الجديد وحضر مراسيم الذكرى الـ
 742لوفاة المتصوف التركي
موالنا جالل الدين الرومي
وخالل خطاب له هناك شكر
الرئيس أردوغان كل من وقف
مع تركيا في مشاكلها ،وفي
إشارة ألولئك الذين يعادونه قال
الرئيس أردوغان إن "من يقف
ضدي وضد حكومتنا ليس له
عداء معنا ومع حزبنا إنه يحاول
بهذا إخفاء عدائه لبلدنا وشعبنا
وعقيدتنا وتاريخنا وثقافتنا".
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أردوغان يفتتح خط
ترامواي قونيا ويشارك
في الشب عروس
زار الرئيس أردوغان مدينة قونية مبناسبة ذكرى
وفاة موالنا جالل الدين الرومي وافتتاح القاعدة
الجوية الثالثة  ،كام زار األسطول الجوي الـ ، 134ثم
افتتح خط السكك الحديدية التي تربط بني عالء الدين
ومبنى املحكمة.
"قونية من أكثر المدن نموا في تركيا"
وتطرق يف حديثه اىل أن خط السكك الحديدية
عالية الرسعة والذي يربط قونية بكرمان ومرسني
وأضنة ،وعثامنية ،وكهرمان مرعش ،وغازي عنتاب،
ونوشهر وقيرصي قيد اإلنشاء كام قال الرئيس أردوغان:
"لقد أصبحت قونية واحدة من أكرث مدن تركيا تطورا
بعد تنفيذ خطوط الرتام واملرتو األنفاق ،والسكك
الحديدية عالية الرسعة والطرق املنظمة الحديثة ".
ووجه الرئيس أردوغان اللوم واالنتقاد ألولئك
الذين يقفون ضد تركيا كلام حدثت مشكلة بينها وبني
أي بلد آخر واصفا هذا النموذج من الناس بالخونة
لبلدهم وقال :إن "من يقف ضدنا وضد حكومتنا ليس
له عداء معنا ومع حزبنا إنه يحاول بهذا إخفاء عدائه
لبلدنا وشعبنا وعقيدتنا وتاريخنا وثقافتنا" .
وأعرب أردوغان أن تركيا يف مرحلة حربها ضد
اإلرهاب قد اكتشفت الوجه الحقيقي
ملن هم حولها وقال" :البعض ممن
يسمى مشاركا يف الحكومة يتهم
الحكومة بتفجري املسجد بطائرة
هليكوبرت أية طائرة هليكوبرت هذه التي
استطاعت أن تحرق أبواب املسجد
ونوافذه؟ والعقلية ذاتها تنظم مدائح
ملن يحفرون الخنادق باستخدام مواد
البناء وآالت الحفر التابعة للبلدية يف
رشق تركيا ،هؤالء األشخاص حولوا
حياة السكان األكراد هناك إىل رعب

وخوف وبؤس جعلوا الناس تهاجر من بيوتها بسبب
املخاوف األمنية ثم دون خجل منعوا هؤالء الناس
من العودة إىل منازلهم .هؤالء الناس سوف يعودون.
وسيستمرهذا الرصاع حتى يعم السالم كافة أرجاء
البلد .لن نتوقف وسنواصل حربنا ضد اإلرهاب ،أولئك
الذين يحرقون املساجد سيدفعون الثمن ".

الجدل الدائر حول الدستور
الجديد والنظام الرئاسي
أشار الرئيس أردوغان إىل أن تركيا مل تعد قادرة
عىل امليض يف طريقها بالنظام الحايل ،وقال الرئيس
أردوغان " :اآلن أنا رئيس الجمهورية والحزب الذي
أسسته هو الحزب الحاكم ورفيق الدرب السيد داود
أوغلو يشغل منصب رئيس الوزراء .ولكن عىل الرغم
من هذا أقول إننا نسعى لتغيري تركيا وتحويلها إىل
دولة أكرث حداثة " كام شدد عىل أنه سوف يستخدم
أفضل السبل والوسائل يف حكم البالد .
بعد االنتهاء من حفل االفتتاح توجه الرئيس
أردوغان بواسطة الرتام نحو مبنى املحافظة وبلدية
قونية وقام بزيارتها .
ويف املساء شارك الرئيس أردوغان يف فعاليات
"الشب عروس" مبناسبة الذكرى  742لوفاة العامل
واملتصوف الرتيك الشهري جالل الدين الرومي
وحرض أيضاً رئيس الوزراء الرتيك أحمد داوود أوغلو
الشخصيات
باالضافة إىل العديد من
الرسمية واالالف
من أهايل املدينة
والزائرين
من جميع
املحافظات الرتكية
وجميع أنحاء
العامل.
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شجرة رأس
االطفال
بينما يحتفل العالم بقدوم العام الجديد
يحتفل السوريون في حلب وحمص
وحماه ودرعا وفي أرياف دمشق
الشرقية والجنوبية أيضًا تحت
أصوات المدافع وزغاريد السيخوي
الروسي ويتمتعون بألوان األلعاب
النيرانية التي تصنعها براميل
الموت والتي يذهب ضحية كل
واحد منها المئات...

كتبت سوسن جميل حسن  ((:لعلع الرصاص ،بدالً
من أهازيج الفرح وزغاريد الحياة ،فتحولت الفضاءات
خلف النوافذ املغلقة إىل جبهات حرب ،كانت الحركة
قليلة يف الخارج ،والشوارع شبه خالية .زمجر الرصاص،
وج ّن مدة ساعة تقريباً ،ثم صمت ،وصمتت
املدينة معه ،مثلام لو أنها تحولت إىل مقرب ٍة،
تضج بصمتها يف ليل حالك .كانت املحطات
الرسمية ،واملوالية لها ،تبث برامجها لسهرة رأس
السنة ،وفق الصو رة النمطية ذاتها ،بعيدة عن
الحيوية والجذب ،ال متل من التكرار ،عاجزة
عن االبتكار ،فهي تعيد وتجرت خطابها ،حتى
يف برامج يفرتض أنها ترفيهية ،كان ال بد من
التعريج عىل سرية املؤامرة ورؤوس الفتنة
والشعب السوري الواحد ،وسورية دولة
املامنعة ،وأمريكا قاتلة الشعوب والصهيونية
املاسكة والراسمة للسياسات
العاملية .كام أن إحداها كانت
ترصع برنامج السهرة ببث
ّ
تقارير املراسلني من بعض
املدن السورية ،أو بعض
األحياء يف مدن منكوبة ،مثل
حلب ،لتبدو الحياة يف
سورية طبيعية ،والشعب
السوري بخري ،وقادرا ً عىل
الفرح والسهر واالحتفال،
وكأن النكبات التي تلم به،
وتحصد اآلالف بني ضحايا
ومرشدين ومهجرين،
وبيوتهم مدمرة ،حصلت يف
زمان غابر ،ويف بقعة أخرى،
وصارت نسياً منسياً )).
عىل الرغم من الفتاوى
وتصاريح رجال الدين والعديد
من البيانات التي يطلقها كبار املشايخ بحرمانية
االحتفال بأعياد امليالد ورأس السنة الزلنا نرى العديد
من املسلمني يحتفلون ويبتهجون ويشاركون يف
احتفاليات العالقة لها بدينينا وال بسنة نبينا وال صلة لها
برشيعة االسالم الحنيف .وبعيدا ً عن الحرمانية وعدم
جواز االحتفال بهذه األعياد فإن االنسانية تعكس يف

مثل هذه االعياد مدى انعدامها
وتجردها من معناها عندما يحتفل
بعض السوريني داخل مركز
مدينة دمشق وحلب
يف املناطق التي يسيطر

السنة بدم
مزينة
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عليها النظام ويرتاقصون عىل أنغام املوسيقى وعىل بعد
كيلومرتات من أماكن احتفاالتهم هناك مئات األالف من
الناس قابعني تحت مرارة الحصار محرومني حتى من
أبسط حقوق االنسان.
ويقدم قادة الدول ،وكبار السياسيني يف العامل ،يف
نهاية كل عام رسائل وخطابات يتحدثون فيها عن أهم
إنجازاتهم خالل السنة املنرصمة ،ومن امللفت لالنتباه أن
هؤالء القادة ،والسياسيني ،الذين يزعمون أنهم أصدقاء
سوريا وشعبها ،وخاصة قادة الدول الكربى يف الرشق
والغرب ،يجمعون عىل أنهم حققوا خالل السنوات
األربعة الفائتة إنجازات كبرية وهامة عىل صعيد
السياسة الدولية ،وال سيام يف املسألة السورية .لكن إذا
مت ّعنا يف اللوحة السورية بإمعان نجد النزيف الدموي
مستمرا ً فيها منذ حوايل ثالث سنوات ،وقد كلفها مئات
أالف الشهداء ،وأكرث من نصف مليون جريحاً ومصاباً،
وعرشات آالف املعتقلني واملخطوفني ،وحوايل مثانية
ماليني نازحاً ومهجرا ً داخل البالد وخارجها ،فضالً
عن الدمار الكبري يف املساكن ،واملستشفيات،
واملعامل واملزارع ،والبنية التحتية التي تتجاوز
قيمتها مائة مليار دوالر.
ينظر أغلب السوريني القابعني تحت الحصار
ويف مناطق االشتباكات وتحت النريان باحتقار
إىل من يحتفلون بأعياد امليالد ورأس السنة
وكأنهم يقولون كيف يحتفل هؤالء ونحن
نقتل ,كيف يحتفلون وأطفال مخيم
الريموك ميوتون جوعاً ,كيف يحتفل
من يدعي بأنه سوري وهناك
سوري اخر يعذب داخل السجون
يف نفس اللحظة.
مدينة الالذقية حالها
كحال بقية املدن القابعة
تحت سيطرة النظام تزيّن
شوارعها احتفاالً بالعام
الجديد ,فشجرة العيد
توضع يف ساحة كبرية
وسط املدينة ويبدأ
الناس بالتجمع يف
هذه الساحة للغناء
والهتاف لـ"قائد
الوطن"! وعىل
بعد بضعة
كيلومرتات من
املدينة يغفو الريف
يف ظالم دامس هو ايضا
يحتفل بالعيد لكن بطريقة
اخرى فأصوات الرباميل
والطريان الحريب تغنيهم
عن استعامل األلعاب النارية ليغدو منظر قرى جبيل
األكراد والرتكامن كمنظر شجرة امليالد اضواء تلمع
وتختفي لرتسم الحزن واألالم عىل ساكينها.
مفارقات تجعل الحليم حريان وتقلب املفاهيم
وتجعل من الحقيقة واقعاً مؤملاً.

أخبار
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مؤتمر الرياض بين الفيتو
الروسي والتكهنات الدولية

توصل المجتمعون
في مؤتمر للمعارضة
السورية بالرياض إلى
تشكيل وفد مفاوض
يضم نحو  25شخصا
تحت اسم “الهيئة العليا
للتفاوض”.
وميثل الوفد املفاوض  6أشخاص من االئتالف
الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية ،و 6عن
الفصائل العسكرية ،و 5عن هيئة التنسيق للتغيري
الدميقراطي ،باإلضافة إىل  6شخصيات مستقلة.
وستفوض الهيئة  15شخصا من بينها لقيادة
املفاوضات مع الحكومة السورية املزمع عقدها أوائل
العام املقبل بإرشاف األمم املتحدة ،كام سيجري تعيني
متحدث رسمي باسم "الهيئة العليا للتفاوض" ،ومن
املتوقع أن يتم اختيار أمانة عامة لها ،عىل أن يكون
مقر عملها يف الرياض.
وتم التوصل خالل اجتامعات اليوم األول للمؤمتر
إىل االتفاق عىل أن حل األزمة السورية سيايس

الرياض

خرب
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بالدرجة األوىل ،مع وجود ضامنات مكتوبة دولية
تلزم كافة األطراف ،وأن عملية االنتقال السيايس هي
مسؤولية السوريني بدعم ومساعدة املجتمع الدويل،
مبا ال يتعارض مع السيادة واملصلحة الوطنية ويف ظل
حكومة رشعية ومنتخبة.
كام تم التوصل إىل أن هدف التسوية السياسية،
يتمثل يف تأسيس نظام سيايس جديد بدون الرئيس
السوري بشار األسد وأركان الحكومة الحالية ،وأال
يكون له أي دور يف املرحلة االنتقالية وما بعدها ،مع

االستعداد الستئناف املفاوضات مع ممثيل الحكومة
استنادا ً إىل مبادئ جنيف والقرارات الدولية ،والتشديد
عىل أن "جنيف" هو املرجعية الوحيدة لالنتقال
السيايس و"القرار ."2118
كام وتوصل املجتمعون يف الرياض إىل أن الدولة
الرشعية التي ينتخبها الشعب السوري تحتكر حق
امتالك واستخدام السالح ،باإلضافة إىل رفض وجود
كافة املقاتلني األجانب واملليشيات املسلحة األجنبية
والقوات األجنبية عىل األرايض السورية.

ياملك الموت هيا اقبض روحي!!!

س
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هكذا كتبت طفلة صغرية مطلع وصيتها
بعدما اشتد عليها الجوع وعىل أهلها املحارصين
يف مدينة مضايا بريف دمشق.
وكتبت الفتاة يف الوصية« :مبارح جعت كتري
كتري فكتبت وصيتي ،ألنو ضلينا يومني أنا وأخوايت
ما أكلنا ،وصار له الحصار  160يوماً عىل أهل
مضايا وبقني والزبداين ،رح أقرأ لكم اياها منشان
يقدروا العامل يحسوا باألوالد اليل مثيل ..ألين مش
قادرة حس فيهم ألين رح أموت».
ثم طلبت من «ملك املوت» أن يعجل
باملجيء إليها يك تأكل يف الجنة ،وسألت والدتها
أن تتذكرها إن ماتت وتتذكر ضحكاتها ،وأوصت
أختها بأن تخرب أصدقاءها أنها ماتت وهي جائعة،
ومتنت من أخيها أال يحزن عىل موتها وأن يتذكر
كم كانوا جائعني .وأنهت الوصية برسم جسد
طفلة يف صندوق ،وكتبت تحته «هذا نعيش».
وتعيش بلدات ريف دمشق كارثة حقيقة
نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه قوات النظام
السوري منذ خمسة أشهر إىل اليوم ،إذ مينع

دخول أي مواد غذائية إليها ،وال يسمح بالخروج
منها.
وتردى الوضع اإلنساين يف بلدة مضايا التي
يقطنها  40ألف مدين أخريا ً ،وخصوصاً بعد مرور
شهرين عىل الهدنة املربمة بني «جيش الفتح»
واملفاوض اإليراين ،إذ مل تلتزم قوات النظام
السوري بأبرز بنود الهدنة التي تقيض بفك
الحصار عن البلدة واإلرساع يف إدخال املساعدات
الغذائية .وأطلق ناشطون سوريون حملة« :صوموا
ولو ساعة ألجلهم» للتضامن مع أهايل بلدة مضايا
الذين يقومون بسلق أوراق الشجر والحشائش
إلطعام أطفالهم.
وبعد تدهور األوضاع املعيشية يف البلدة
وحاالت اإلغامء من الجوع وموت بعض
األطفال ،خرج خالل الفرتة املاضية أهايل البلدة
يف تظاهرات تطالب بفك الحصار وإدخال
املساعدات ،وحملت هذه التظاهرات شعارات
مثل «ال تعاقبوا املدنيني» و«اقتلونا بالرباميل
واملدافع ،وال تقتلونا جوعاً وقهرا ً».
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وبدورها رفضت الخارجية الروسية نتائج مؤمتر
املعارضة السورية يف الرياض بقولها "ال نستطيع
املوافقة عىل محاولة هذه الجامعة احتكار حق
التحدث باسم املعارضة السورية بأكملها".
وكان متوقعا أن تخرج موسكو بهذا الترصيح،
كون مؤمتر الرياض خرج عىل التفاهامت ،التي متت
يف اجتامع "فيينا  ،"2وألنه تجاهل الجهود الدبلوماسية
الروسية ،التي بدأت منذ نحو عام (منتديا موسكو
األول والثاين) ،لتوسيع دائرة املعارضة السورية بحيث
تشمل كافة القوى السياسية.
ومن املتوقع أن تتم تسوية مسألة التمثيل باتفاق
رويس ـ أمرييك ،بحيث يتم توسيع وفد املعارضة
ليشمل قوى ،مثل جبهة التغيري والتحرير ،التي
يتزعمها قدري جميل ،وقوى أخرى يجب حضورها
مثل تيار قمح بزعامة هيثم مناع ،الذي يحظى بدعم
مرصي ،واالتحاد الدميقراطي الكردي.
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صفاء الحسام

قناة بغداد
االفتتاح واالقفال وما بينها

السعودية تش ّكل تحالف
اسالمي عسكري ضد االرهاب
أعلن ولي العهد السعودي وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان عن تشكيل تحالف يضم 34
دولة إسالمية ،وقال إنه سيتصدى ألي منظمة إرهابية وليس لتنظيم الدولة اإلسالمية فقط.
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TA

ت
ال� انشات بعد االحتالل
بغداد احدى المؤسسات ي
ف
ن
المسلم� ي� العراق ,وهي
االمريك للعراق من قبل االخوان
ي
ي
ن
ت
تعا� من المشاكل
ال� كانت قي
من المؤسسات االخوانية ي
المادية حالها حال الحزب االسالمي العر يا� مرورا بإذاعة
ق
وبا� المؤسسات االخرى .
وجريدة دار السالم ي
ومؤيدي الحزب االسالمي العرا�ق
ان انحسار جمهور
ي
ف
بالتال اىل تقليص اعداد المقاعد
ي� العر أاق والذي ادى ي
اس فقط هو االنعكاس الحقيقي الذي ادى
النيابية لربع كر ي
بالتال اىل انهيار هذه المؤسسات.
ي
وال شك ان الجانب المادي والدعم الحقيقي هو
ئيس الذي يقف وراء ضمور هذه المؤسسات
السبب الر ي
وانهيارها ولكن قبل ذلك البد ان نقف عند عملية التخطيط
واليات االدارة .
بدا لم تكن هناك جهة مانحة حقيقية او داعم
مستمر لهذه القناة وكل الدعم الذي كان يقدم اليها هي
ب� مديري القناة وايضا ي ن
الية وعود تكون ي ن
ب� مجموعة نافذه
من اعضاء الحزب وكذا من قيادي االخوان مع من يذهب
اىل بال�لمان وايضا مجموعة من التجار الذين اما هم ايضا
ضمن جماعة االخوان او احد اعضاء الحزب او يجمع ي ن
االثن�
معا ,وهذا امر مرفوض ف ي� الساحة االعالمية واالمنية حيث ال
بد من راعي حقيقي او داعم معرف او ت
ح� قد تندرج هذه
المؤسسة ضمن مجموعة اعالمية ,
أ
وللمانة التاريخية تحدثت مع السيد محمد اسماعيل
الهاشمي تلفونيا عن اسباب انهيار هذه المؤسسة علما ان
السيد محمد الهاشمي هو من اوائل االشخاص الذين عملوا
ف� هذه القناة منذ تأسيسها ت
ح� تم اغالقها وكان حوارا
ي
ين
والتع� ولماذا انتقلت القناة اىل عمان و
حول الية االدارة
قد طال اللقاء او االتصال أل ثك� من ساعة .تكلم برصاحة
معت�ا القناة هي احد اوالده .
متناهية مع الم وحرقة ب
سائلته عن إالدارات المتعاقبة وقد ي ن
تب� ان عدد
المدراء سبع لم يمتلك احدهم اي شهادة متخصصة
أ
بالعالم ولم يعمل من قبل ف ي� هذا المجال وكان هنالك
شخص واحد حسب ما يروي الرجل انه بدا دراسة االعالم
سنت� او ثالثة ,هذا ي ن
قبل ي ن
يب� ان هنالك مشكلة واضحة ف ي�
ادارة هذه المؤسسة .
كان داخل القناة ومن خالل االدارة تمايز واضح ف ي�
ين
اليات االنصاف ي ن
الموظف� حيث مما اشار اليه االستاذ
ب�
ف
لو� (عصابة )متكونة
الهاشمي ان ي� داخل القناة يوجد ب ي
التأث� ف ي� عملية
صاحبة
هي
اشخاص
ست
من خمس او
ي
االدارة واتخاذ القرار ,ومن ي ن
ب� ما جرى ان هذه المجموعة
ت
اش�ى اغلب افرادها سيارة خاصة له من اموال القناة وكان
راتب هذه المجموعة يأتيه شهريا وبالمقابل كان البعض لم
يستلم مرتبه لخمس اشهر خلت وهو يستدين ايجار بيته ف ي�
عمان وعىل حد قوله ان هذه السيارات الزالت بأسمائهم
ورفضوا اعطاء القناة بدل عنها او ان يعيدوها اىل ادارة
القناة .
وخالصة القول ان العملية المادية لم تكن عائقا
ابدا ولو كانت كذلك لما افتتحت القناة واستمرت أل ثك�
من  21عام ولكن الفضية هي عملية التخطيط وتنفيذ هذا
الكث� من
التخطيط عىل ارض الواقع حيث ان هنالك ي
الدورات تال� كنت ض
اح�ها ف ي� عملية االدارة والتخطيط
ي
ولكن االمر ليس بهذه السهولة فالورق ش� وما يجري ش
�
ي
ي
الكث� من الخطط ذهب ادراج الرياح والسبب ان
اخر ولعل ي
تع� ض
بال�ورة عن
المدير لديه فكرة يريد هو ايصالها قد ال ب
روية حزب ما وفكرته ومنهجه الذي اسس عليه .
نريد من بغداد ان تكون قناة ال تمتاز بالحيادية ابدا
وتعلن عن نفسها وتقول ان لست قناة عراقية انا سنية همي
ن
ن
يهم� ماذا سيقال.
الس� والوقوف معه وال ي
المجتمع ي
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وقال األمري محمد بن سلامن “إن التحالف
اإلسالمي العسكري سينسق مع الدول املهمة يف العامل
واملنظامت الدولية”.
ومن أبرز الدول املشاركة يف التحالف الجديد تركيا
ومرص وباكستان وقطر واإلمارات ،بينام تغيب كل من
إيران والعراق وسوريا والجزائر و ُعامن .وبدوره قال
رئيس الوزراء الرتيك ،احمد داود اوغلو ،أن التحالف
االسالمي العسكري ضد “االرهاب” ،اقوى رد ملن
يربط االرهاب بالدين االسالمي ،مبديا استعداد بالده
للمساهمة فيه .وأكد داود اوغلو ،يف ترصيحات نقلتها
وكالة االناضول الرتكية ،إن “اتخاذ البلدان اإلسالمية
موقفاً موحدا ً ضد اإلرهاب يعد أقوى جواب يوجه
للساعني نحو ربط اإلرهاب باإلسالم”.
واضاف اوغلو“ ،يف هذا اإلطار فإن تركيا مستعدة
للمساهمة مبا يف وسعها يف حال ترتيب اجتامع ملكافحة
اإلرهاب بغض النظر عن الجهة املنظمة ،ونعترب هذه
الجهود بني البلدان اإلسالمية خطوات صحيحة”.
من جهة أخرى مل يستبعد وزير الخارجية

SU

السعودي عادل الجبري نرش قوات من طرف التحالف
العسكري اإلسالمي الجديد ملكافحة اإلرهاب ،وأكد أن
التحالف سيعمل عىل تبادل املعلومات وتقديم معدات
وتدريبات .وقال الجبري يف مؤمتر صحفي بالعاصمة
الفرنسية إنه “ال يشء مستبعد” بخصوص إرسال قوات
عىل األرض ضمن خطط التحالف الجديد.
وأوضح أن “األمر يتوقف عىل الطلبات التي تأيت،
وسيتوقف عىل االحتياجات وعىل استعداد الدول
لتقديم املساندة الالزمة” ،مؤكدا أن التحالف لن يكون
له جيش واحد .وقال الوزير السعودي إن هذا التحالف
غري مسبوق وتشكيله إشارة واضحة وقوية إىل التزام
الدول اإلسالمية ضد اإلرهاب والتطرف ،وأبدى ثقته
بأن عدد الدول املعنية والذي يبلغ حاليا  34سيزيد يف
األسابيع املقبلة.
وأوضح أن التحالف سيعمل عىل “تبادل املعلومات
واملساعدة يف التدريب وتسليم املعدات وإرسال قوات
إذا كان ذلك رضوريا” ،كام سيسعى إىل “محاربة الفكر
املتطرف” بحيث يشمل املسؤولني الدينيني واملربني

والقادة السياسيني “لنرش رسالة تسامح واعتدال”
و”حامية شبابنا” من التطرف.
وأكد الجبري أن “هذا التحالف تحالف طوعي
والدول حرة يف املشاركة وبذل الجهود التي تريدها”،
رافضا فكرة أن يكون التحالف سنيا ،وأوضح أنه سيتم
الحقا دراسة الطلبات واتخاذ القرارات من جانب دول
التحالف بشكل فردي لتحديد شكل مساهمتها.
وطالب ببذل “جهد دويل متناغم” ملواجهة تهديد
اإلرهاب ،مشريا إىل أن الجهود يجب أن تركز أيضا عىل
متويله ،وأكد أن التحالف اإلسالمي سيعمل عىل التنسيق
مع الدول الكربى ملكافحة اإلرهاب .الدول املنضمة
للتحالف هي :اململكة العربية السعودية  -تركيا –
مرص – االردن – قطر  -الباكستان  -االمارات العربية
املتحدة – البحرين – الكويت  -تونس  -املغرب  -ليبيا
– السودان – فلسطني  -لبنان – اليمن – بنغالدش –
ماليزيا – الصومال  -املالديف  -سرياليون – غينا – بنني
– جزر القمر  -التشاد  -موريتانيا – توكو – النيجر -
جيبويت – نيجرييا  -السنغال – مايل – الصني

قاضية مسلمة تقسم على القرآن في نيويورك

أمريكا

خرب

A M E RİK

A

أدت قاضية مسلمة يف نيويورك اليمني
الدستورية واضعة يدها عىل القرآن الكريم أمام
لجنة تقييم للدستور األمرييك يف قاعة محكمة
بروكلني ،وتفاعل العديد من األمريكيني مع هذه
الخطوة بإيجابية ،عىل الرغم من الحملة
املسعورة التي يشنها مرشح الرئاسة األمريكية
دونالد ترامب ضد املسلمني.
وأفادت مصادر صحافية ،بأن كارولني
ووكر ديالو ،أمريكية مسلمة من أصول
أفريقية ،انتخبت لتكون قاضية مدنية
يف الدائرة السابعة لضاحية بروكلني يف
نيويورك ،وكانت بداية مسريتها العملية يف
املجال القانوين كقاض مشارك يف نيويورك،
وتجمع كارولني بني حبها للقانون ومجتمعها
ما دفعها إلنشاء محكمة رشق نيويورك لتدريب
الشباب من سن  13إىل  18عاما عىل القيام بالخدمة
كقضاة ومحامني وكتبة ومحلفني يف قضايا واقعية
لشباب يف مثل سنهم.

وبثت كارولني عرب صفحتها عىل “الفيس بوك”
فيديو ألداء القسم ،الذي القى استحسان اصدقائها
ومتابعيها معتربين أن هذه الخطوة تساهم يف
تقليص الفجوة بني املسلمني األمريكيني وغريهم من
أتباع األديان األخرى بعد الزوبعة املقيتة التي
أثارتها ترصيحات املرشح الرئايس دونالد ترامب
العدائية عىل املسلمني ودعواته املتكررة
ملنعهم من دخول أمريكا.
والجدير بالذكر أن «شيال عبدالسالم»
هي أول قاضية مسلمة ،وهي التزال متارس
عملها يف املحكمة العليا يف نيويورك .وقد
كانت أول مسلمة يتم تنصيبها كقاضية عام
 .1992ويف عام  2006تم تنصيب «تشارلني
مخلد الدر» كقاضية يف مقاطعة وين يف والية
متشيغان .ويف كاليفورنيا تم قبل عدة سنوات تعيني
القايض «حليم ضانيدينا» مسلم من أصول أفريقية.
ويعترب «سهيل محمد» أول مسلم يعني مبنصب
قايض يف املحكمة العليا بنيوجرييس.

عثماتي
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الهجرة
ارب
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ر
بدء فعاليات الشب-عروس بقونيا
مستمرة وأعداد الضحايا في ازدياد
تركيا

خرب

E

T Ü R KİY

أعلنت السلطات التركية مقتل أربعة أطفال مهاجرين بعد غرق قارب قبالة سواحل (بودروم) وعلى
متنه مهاجرون كانوا في طريقهم إلى جزيرة (كوس) اليونانية.

ونقلت وكالة (اناضول) الرتكية لألنباء عن
محافظ مدينة (موغال) عامر تشيتشيك القول ان
قوات خفر السواحل الرتكية متكنت من انقاذ 60
مهاجرا كانوا عىل منت القارب الذي يبلغ طوله
 15مرتا فيام تواصل فرق اإلنقاذ عمليات البحث
عن أربعة مفقودين دون الكشف عن جنسيات
املهاجرين.
وتعد جزيرة (كوس) إحدى الوجهات املفضلة
لالجئني الساعني للوصول إىل اليونان الدولة العضو
يف االتحاد االورويب قادمني من تركيا بينام تعد مدن
(موغال) و(آيدين) و(أزمري) و(جناق قلعة) الرتكية
املقابلة للجزر اليونانية يف بحري (ايجه) واملتوسط

نقطة انطالق املهاجرين إىل أوروبا.
وبعد حادثة مقتل األطفال األربعة بأيام أعلنت
محافظة مدينة موغال مجددا ً عن غرق قارب أخر
قرب سواحل مدينة موغال يف منطقة بودروم الرتكية
مام أدى ملقتل  18مهاجر أخر
بدورها ذكرت وسائل إعالم تركية أن  18مهاجرا

ماتوا غرقا ليالً يف بحر إيجه قبالة السواحل الغربية
لـرتكيا عقب غرق مركبهم الذي كان متوجها إىل
جزيرة كاليمنوس اليونانية.
وقالت وكالة أنباء دوغان إن خفر السواحل
الرتيك متكّن من إنقاذ  14شخصا آخرين ،هم
سوريون وعراقيون وباكستانيون.

وأضافت تلك الوكالة الرتكية أنه تم نقل هؤالء
الناجني الذين يعانون من انخفاض الحرارة ،ومن
حاالت خطرية وفق السلطات الصحية.
وأبحر هؤالء الالجئون من مدينة بودروم
الساحلية الرتكية (جنوب غرب) ليال عىل منت مركب
قديم انقلب وغرق عىل بعد ميلني بحريني عن
السواحل الرتكية ،كام قال عدد من الناجني.
ووفقا لبيانات منظمة الهجرة الدولية قتل
أكرث من  3100الجئ منذ مطلع العام الحايل اثناء
محاولتهم عبور البحر املتوسط فيام متكن أكرث من
 800الف مهاجر من الوصول إىل أوروبا عرب البحر
املتوسط.

كروز روسي ينحرف ويضرب قرية روسية
انحرف صاروخ رويس ،من طراز كروز،
عن مساره أثناء تجربة إطالقه ،وسقط قرب
قرية روسية شامل غريب البالد ،بحسب ما
ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة ،يف بيان ،إن أحدا مل
يصب بأذى جراء سقوط الصاروخ قرب
قرية نيونوكسا ،عىل ساحل البحر األبيض يف
منطقة ارغانغيلسك ،مشرية أيضا إىل أنه مل
تنجم أرضار عن سقوط الصاروخ.
غري أنه يف وقت سابق ،ذكرت وكالة
تاس الروسية لألنباء أن الصاروخ أصاب

منزال مؤلفا من  3طوابق يف نيونوكسا،
مشرية إىل أنه تسبب باندالع حريق وألحق
أرضارا بالسقف وبالعديد من الشقق ،وفقا
لألسوشيتد برس.
وأشارت الوكالة كذلك إىل أنه ،رغم
الخسائر املادية يف املنزل ،فإنه لن تكن
هناك خسائر يف األرواح.
ومل تذكر الوكالة أو بيان الوزارة نوع
الصاروخ أو تقدم أي تفاصيل أخرى ،غري
أنها قالت إن خرباء يعملون لتحديد أسباب
فشل إطالقه.

روسيا

خرب
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تجمع للطلبة السوريين في قونيا

عقد يوم السبت الموافق لــ  2015-12-19مؤتمر للطلبة السوريين في كلية الفنون الجميلة بجامعة سلجوق
ضم املؤمتر أكرث من مائة طالب وطالبة مبختلف
االختصاصات واألفرع من كليات الطب البرشي ,طب
األسنان ,الهندسات مبختلف أفرعها  ,الصحافة واألعالم,
األداب واألقتصاد...
هذا وقد عقد املؤمتر بحضور الدكتور نهاد بارتان
وهو عضو هيئة التنسيق يف كلية العلوم الصحية يف
جامعة سلجقلو واملرشف العام عن التجمعات الرسمية
يف الجامعة ,وحرض أيضاً عدد من الطلبة االتراك الذين
قاموا باجراء استفتاء رأي عىل الطلبة السوريني ليقوموا
بفهم مشاكلهم ونقلها اىل عميد الجامعة الجديد الذي
استالم منصبه مؤخرا ً...
يُذكر أن هذا املؤمتر تم عقده لتسهيل أمور
الطلبة السوريني ضمن الجامعة  ,وخاصة الطلبة الجدد
الوافدين اليها ,حيث أن الطالب يواجه صعوبة بالغة يف
كيفية التعرف عىل الجامعة وعىل كلياتها وعىل كيفية
الدراسة باللغة الرتكية  ,واالختالط باملجتمع الرتيك
يف البداية قام الدكتور نهاد بإلقاء كلمته وعرب فيها
عن رسوره بهذا التجمع واعتربه خطوة حقيقية للطلبة
السوريني للتعبري عن ثقافاتهم يف الجامعة  ,حيث
أن التجمع يشمل إدارات ومجلس ادارة محلية تم
تشكيلها  ,ويشمل فعاليات تعرب عن الحضارات الرتكية
والسورية والتي تعد هي يف االصل حضارة واحدة منذ
ٍ
القدم  ,وأكد الدكتور نهاد أن مبثل هكذا تجمعات
رسمية حضارية ,ستقوم بتعريف الشعب الرتيك أكرث
عىل الحضارة السورية  ,وذلك من خالل عقد أمسيات
شعرية باللغتني الرتكية والعربية  ,أو من خالل التعريف
بالثقافة السورية وقربها من نظريتها الرتكية  ,وذلك يف
مجاالت تنوع الطعام  ,األلبسة  ,القاء السالم  ,وأيضا
طرح أنه من املمكن تشكيل أندية كرة قدم وكرة طائرة
والعديد من الرياضات واملشاركة بصفة رسمية للجالية
السورية بقونية يف العديد من البطوالت التي ستقام يف
املدينة...
وبعد انهاء املسؤول كلمته ترك الكلمة للطلبة
السوريني ليك يقومو بعرض خطتهم املتعلقة بالتجمع
لبقية زمالئهم وليك يقوموا بعملية اإلنتخاب ..فيام
بينهم
وبالتايل بدء املؤمترعمله بعرض خطة التجمع
وهيكله وقانونه الداخيل عىل بقية الطلبة  ,وقام
الطالب عمر رساقبي وهوة طالب من كلية الطب
البيطري بهذه العملية..
بعد نهاية النقاش اتجه الطلبة اىل صندوق اإلقرتاع
وتشكيل مجلس األدارة املؤلف من
الرئيس ونائبه:
وتضمنت مهامهم ادارة وخدمة التجمع  ,والتواصل
مع مسؤويل الجامعة والجمعيات الطالبية فيام يخدم
مصلحة التجمع  ,باالضافة اىل مناقشة امور ومشاكل
الطالب السوريني والعمل عىل حلها
حيث تم انتخاب الطالب عدنان درويش كرئيس
للتجمع  ,يذكر أن الطالب عدنان هو من كلية العامرة ,
ويجيد اللغات العربية والرتكية واالنكليزية ولديه قدرة
جيدة عىل القيادة
 -2ادارة األعالم  :وتتضمن مهامها األتية:
القيام بتشكيل صفحة عىل مواقع التواصل
اإلجتامعي  ,ومهمتها التنسيق والتعريف عن التجمع يف
صفحات اإلنرتنت..

محمد الشيخ عيل

ممدوح املرصي

محمد عمر سنجاب

سمري العبد الله

عدنان درويش

أحمد الشيبان

عمر رساقبي

غياث الحصني

أمجد سعد الدين

محمد عزو

اإلعالن عن اإلجتامعات التي سوف تجرى الحقاً
بينب أعضاء التجمع
التواصل مع الصحف الرتكية
توزيع مناشري داخل وخارج الحرم الجامعي عند
القيام بأي فعالية ثقافية وغريها...
وتم انتخاب محمد الشيخ عيل وهو طالب يف كلية
الصحافة واالعالم مسؤوالً عن األمور االعالمية
-3ادارة املحاسبة :ومهامها هي تأمني املستلزمات
اللوجستية للتجمع وتنظيم الفواتري املالية  ,وتم تعيني
طالب من كلية األقتصاد مسؤول عنها.
ادارة الفعاليات:وتتضمن الرياضة  ,العادات
والتقاليد ,ثقافة
وتم تعني محمد سنجاب من كلية طب األسنان
مدير عام الدراة الفعاليات باالضافة ملسؤولني فرعيني
لكل مجال فمثالً:
مسؤول الرياضة :والتي من مهمته تنظيم فرق
رياضية من الطالب ,للمشاركة كتجمع رسمي يف
الفعاليات الرياضية املقامة يف قونية

وتم تعيني أحمد الشيبان وغياث الحصني من
الطب البرشي كمسؤولني عن هذا القسم..
مسؤول العادات والتقاليد :ومهمته تنظيم الحفالت
والرقصات الشعبية لتعريف الشعب الرتيك بالحضارة
السورية
وعي أمجد سعد الدين ومحمد عزو كمرشفني عىل
ّ
هذا القسم
مسؤول الثقافة  :ومهمته تنظيم أمسيات شعرية
ثقافية باللغتني الرتكية والعربية
وقد تم أختيار ممدوح املرصي كمرشف عىل
القسم..
اضافة اىل أنه تم انتخاب طالب الكتوراة يف التاريخ
العثامين االستاذ سمري العبد الله كممثل للتجمع أمام
اتحاد الطالب العرب يف قونية ..
-4ادارة القيد والتسجيل :ومهامها هي احصاء
الطلبة األعضاء املنظمني للتجمع والقيام بتشكيل قيد
خاص لكل طالب وتحويلة اىل ادارة الجامعة
وتم تعيني أبو بكر املصطفى كمسؤول لهذا

القسم..
مجلس املمثلني عن الطالب (مجلس الطالب):
وهو املتواجد يف كل فرع وكلية من الجامعة
ومهمته نقل مشاكل الطالب ملناقشتها يف التجمع وأيضاً
كانت من مهامه األساسية أنه حني قدوم أي شخص
جديد اىل الكلية ,يقوم املسؤول عن الكلية بتعريفه عىل
النظام القائم يف كليته ...
وبعدها تم اقرار الدستور والذي كان من أبرز
ما تضمنه  :أن الرئيس ال يحق له الرتشح للرئاسة اال
لدورتني متتاليتني
وأنه أيضاً سيتم اختيار الرئيس يف كل نهاية فصل
درايس
ويف نهاية املؤمتر تم االعالن عن تشكيل التجمع
السوري بكافة اداراته الخدمية وبتنظيم دقيق وارشاف
الجامعة والذي سيعد نقطة ايجابية للطلبة املتواجدين
يف الجامعة..
تقرير :محمد الشيخ عيل
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مباني سوريا المدمرة
لوحات تحكي مأساة وطن
تمام عزام ,فنان تشكيلي سوري من مدينة السويداء السورية حول المباني المدمرة في بلده نتيجة
القصف والدمار إلى لوحات فنية تشرح قصة وطن وتحكي مأساة يعاني منها شعب بأكمله...
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حمزة منصور

hamza.mansor9020@gmail.com

ن
التلومن�
ي
أ
فالمر ليس بيدي !!!

لقد أ َّدت الثورة السورية إىل تغيري حياة
الف َّنان متام عزام وأعامله تغي ًريا تا ًما .فبعد
بضعة أسابيع قليلة فقط من بدء الثورة
السورية يف ربيع عام  2011تم استدعاؤه
إىل الخدمة اإلجبارية يف الجيش السوري.
ويف فرتة استدعائه إىل الجيش كان متام
يعيش ويعمل يف دمشق.
اختص الف َّنان متام عزام ،املولود يف عام
 ،1980بالرسم أثناء دراسته الفنون الجميلة
يف دمشق .ويقول الفنان الذي يبدو
متواض ًعا" :لقد ج ّربت يف األعوام األخرية
الكثري من التقنيات الجديدة .وج ّربت
العمل مبوضوعات من بينها موضوعات
مكتشفة .ولكنني ال أزال أفضِّ ل العمل
كالسابق باإلكريليك أو األلوان الزيتية
والقامش".
"حين ال يأتي العالم إلى سوريا
تذهب سوريا إلى العالم"
أقىص درجات اإلبداع تلتقي بأقىص
درجات الدمار" .أنا السوري" معرض أقامه
الرسام والفنان الرقمي السوري متّام ع ّزام يف
بداية عام  2014يف بريوت ولندن ،مستمرا
يف تقديم أعامله عن سوريا إىل صيف العام
فنية عاملية
ذاته يف معارض
أمريكا
مختلفة يف
وآسيا
الشاملية
وأوروبا".

اللجوء إلى المهجر
"كان من الواضح يل عىل الفور أنَّني لن
أذهب إىل الجيش" ،يقول متام عزام ،الذي
تعود أصول أرسته إىل مدينة السويداء يف
جنوب غرب سوريا وينتمي إىل الطائفة
الدرزية.
"مل أكن أريد االضطرار إىل إطالق
الرصاص عىل أبناء وطني" .وهكذا سافر
متام عزام إىل ديب واستقر مؤقتًا هناك .وعن
ذلك يقول" :مل يكن هذا سهالً .فجأة مل
لدي مرسم ،وال أية مواد عمل،
يعد يوجد ّ
مل يعد يوجد لدي أي يشء .ولكنني أردت
االستمرار يف عميل الف ِّني .ولذلك استخدمت
املواد التي كانت متاحة يل :جهاز الكمبيوتر
والصور الرقمية".
ومنذ انتقاله إىل ديب أنتج الف َّنان متام
عزام العديد من أعامل الكوالج والرسومات
الرقمية ،التي خلقت له يف وقت قصري ج ًدا
شهرة دولية تجاوزت حدود العامل العريب .إذ
أثارت ،عىل وجه الخصوص مجموعة أعامله
الف ِّنية الرقمية التي نشأت منذ عام 2012
تحت عنوان "املتحف السوري" ،الكثري من
االهتامم العاملي.
واملوضوع املتك ِّرر يف هذه األعامل صور
ملبانٍ سكنية مد َّمرة يف سوريا؛ أماكن كانت
تق ِّدم يف السابق األمن والدفء واملودة،
بيد أنَّها باتت مد َّمرة بجدران وغرف

مفتوحة ومتص ّدعة ،وبإمكان أي شخص
رؤية ما يف داخلها .يركِّب متام عزام يف
صور الخراب والدمار ذات اللون الرمادي
املائل إىل األسود أجزا ًء مل َّونة غنية بالتناقض
يستعريها من لوحات ذات شهرة عاملية.
فهل تلتقي أقىص درجات اإلبداع
بأقىص درجات الدمار؟ " -رمبا" ،مثلام
يقول متام عزام ويضيف" :هذا يعتمد عىل
نظرتكم" .إذ إ َّن الف َّنان يسعى إىل إظهار
الحقائق مثلام يراها وليس إىل تفسريها.
ويقول" :أجل ،أنا سوري ،ولكنني لست
ناطقًا بلسان أحد أو بوقاً ألحد .أنا أتح َّدث
كف َّنان عن نفيس .أريد إثارة املشاهدين
وحملهم عىل طرح األسئلة :رمبا تكون
هذه الواجهة امللونة موجودة حقًا يف
مكان ما؟ وماذا كانت سوريا يف الواقع قبل
هذه الحرب؟ يجب علينا أال ننىس الكنوز
الثقافية العظيمة التي متتلكها سوريا ،وقد
تم تدمري بعضها أو بات وجودها مه ّد ًدا".

لم نكن نحن من دمر بلدنا ولم نكن نحن من
أردنا أن نصل إىل ما وصلنا إليه فنحن ضحية وما
ث
أك� الضحية ف ي� حرب الكبار!!!
ن
التلومن� يا أخي…
ي
تلومن� عىل وجودي هنا فما حصل �ف
ن
ال
ي
ي
ن
أك� من أن تتحمله العقول !!!
وط� ب
ي
ن
السالم فال عالقة يل بما
أخ
يا
تلومن�
ال
إ
ي
جرى
ت
والذنب الوحيد الذي اق�فناه وابناء بلدي
النسان !!!
أننا طالبنا بحق إ
ن
الجئ� بعد
فسار بنا
المص� إىل أن أصبحنا ي
ي
الكب� ألغلب ئ
الج� العالم !!!
الحضن
أن كنا
ي
ي
ن
ن
والتتهم� بالخنوع والتقل
تلومن� يا أخي
ال
ي
ي
وفضلت الهروب ؟؟؟
يل لما لم تحمي بلدك ّ
ال تقارن يا أخا االسالم نفسك ب ي� وال تقل
يل أنك لم تهرب من بلدك عندما اندلعت بها
الحرب والنار
الفرق شاسع بيننا يا أخي فأنت حاربت مع
أبناء بلدك ودولتك دولة أخرى عدو… أما نحن
فيقتلنا نظامنا وطرفا نز
ال�اع هم أبناء بلدنا وزاد
المسألة تعقيدا تدخل خارجي زاد أ
الطراف حقدا
ن
تلومن� إن فضلت الرحيل
عىل بعضها … فال
ي
بدل أن أقتل ابن بلدي او اقتل عىل يده…
ن
ن
تصف�
تلومن� يا أخي وال تعمم وال
ال
ي
ي
شب�ء لم تره ن
في� إن رأيت سوءا من ابن بلدي
ي
أي
المم أ
أيضا أمة كباق أ
الخرى فينا
فنحن
خر
ال
ِ
المسء فينا الكريم وفينا البخيل
المحسن وفينا
ي
أ
فينا المتعلم وفينا الجاهل وفينا كما كل المم

ألوان وثقافات وعادات…
أ
ن
ن
ن� لم أهاجر
ال
تلومن� يا أخا االسالم ل ي
ي
أ
تألف� وال أءلفها ولن�ن
إىل بالد الغرب وبالد ال ن
ي
ي
اخ�ت بلدك ومدينتك لك تكون مكان ت
ت
إقام� ف ي�
ي
ي
أ
ت
ن
ونفس …
وعائل�
دي�
ي
ي
المهجر لحافظ عىل ي
ن
ن
ن
فصدق� يا أخا
تعاتب�
تلومن� وال
ال
ي
ي
ي
االسالم أننا لو لم نصل إىل طريق مسدود لما
قررنا الرحيل والهجرة والعناء.
ش
النسان من ترك
�ء أصعب عىل إ
فهل هنا ي
بلده وأرضه وذكرياته...
بالمخترص...
كنا نغلق اعيننا عىل مشاهد مجزرة حصلت
تغ�نا
ونستيقظ عىل وقع مجزرة أخرى هكذا ي
خ� يتناقله الصغار بعد
إىل ان أصبح الموت ب
أ
أن أدمنت عيوننا عىل الدماء ومناظر الشالء
ولوحات الدمار …
ن
ن
التلومن�
لذلك
وساعد� لنعيش معا بمحبة
ي
ي
وإخاء…
« ولنبدء بأنفسنا قبل فوات أ
الوان «
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احتفلت سارة داوود أوغلو بيوم
المهاجرين الدولي في مدينة قونيا
على امتداد التاريخ البشري ،ما فتئت الهجرة تشكل تعبيرا شجاعا عن رغبة الفرد في التغلب على الظروف
المعاكسة والحياة على نحو أفضل .واليوم ،أدت الحروب القمشتعلة في الشرق األوسط والعولمة إضافة إلى نواحي
التقدم في االتصاالت والنقل ،إلى زيادة عدد األفراد الراغبين في االنتقال إلى أماكن أخرى والقادرين على ذلك.

وقد أوجد هذا العرص الجديد تحديات وفرصا
للمجتمعات يف جميع أنحاء العامل ،كام ساعد أيضا يف إبراز
الصلة الواضحة بني الهجرة والتنمية ،فضال عن الفرص التي
يوفرها للتنمية املشرتكة ،أي ،التحسني املتضافر للظروف
االقتصادية واالجتامعية يف بلدان املنشأ واملقصد عىل حد
سواء.
وحسب االحصائيات الدولية ملنظمة الهجرة الدولية فإن
عدد املهاجرين الدوليني حول العامل قدر بـ  214مليوم لعام
 2016وإذا تابع الرقم منوه بنفس املعدل الذي منا به خالل
العرشين عام املايض فإنه سيصل إىل  405ماليني بحلول العام
.2050
احتفلت زوجة رئيس الوزراء الرتيك السيدة سارة داوود
أوغلو بيوم املهاجرين الدويل بحضور مايزيد عن  300طفل
وطفلة سوريني أغلبهم من اليتامى ومبشاركة رسمية ترأسها
كل من وايل املدينة معمر آرول وزوجته وكبري مستشارين
رئاسة الوزراء مرتىض يتيش وأعضاء مجلس الشعب عن حزب
العدالة والتنمية ملدينة قونية منهم النائب عبد الله أرايل
والنائبة حسنية أردوغان ورئيس حزب العدالة والتنمية موىس
أرات وزوجته ورئيس بلدية قونية الكبرية طاهر أكيوريك
وزوجته ورئيس بلدية سلجقلو آوغور ابراهيم ألتاي وزوجته
باالضافة لرؤساء الجمعيات الخريية ومؤسسات املجتمع
املدين.
استقبل أطفال من مدرسة عىل خطى الحبيب السيدة
سارة داوود أوغلو بالزهور لدى وصولها فندق نوف مبدينة
قونية مكان اقامة االحتفال .وقبل بدء الحفل زارت سارة
حضه الطالب السوريني
داوود أوغلو معرض الرسوم الذي ّ
وبعدها بدء الحفل بقراءة طفلة سورية آليات من
القرآن الكريم تالها كلمة شكر لطالبة سورية باللغة
الرتكية وبعدها ألقت مسؤولة مؤسسة عىل خطى
الحبيب كلمة ترحيب وشكر بعض ماجاء بها ":بعد
البسملة والصالة -أبدأ كالمي بحديث النبي صىل الله
عليه وسلم ":من ال يشكر الناس ال يشكر الله ومن
شكر الناس فقد شكر الله" ولذلك فإنني اشكر الرئيس
الطيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو وعقيلته
السيدة سارة داوود أوغلو واملنظمني وجميع الحضور .ملا ال
نشكركم وأنتم من فتحتم لنا حدودكم وقلوبكم وأبوابكم
بينام أغلقها بوجهنا األخرون .كيف ال نشكركم وأنتم من
سميتمونا املهاجرين بينام أطلق علينا األخرون اسم الالجئي.
النريد السفر إىل أوروبا وال نريد الذهاب إىل بالد النألفها وال
تألفنا .وأسأل الله أن يحمي هذا البلد من كل رش وبالء وأذية
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته".
وبعد كلمة الرتحيب ألقت الطفلة السورية تقى شعر

عن
األب
باللغة الرتكية
داوود أوغلو
مام أدى لبكاء وتأثر سارة
كثريا ً حيث قامت بعد انتهاء الشعر مصفقة بشدة وعانقت
الطفلة التي قرأت الشعر تحدث بعدها النائب عبد الله أرايل

والذي قال بأن هؤالء األطفال الربيئني الذين
فرروا من الحرب وجاؤوا إىل هنا ماهم إال
أمانة بأعناقنا حيث تابع قائ ُالً ":لرمبا أننا
مقرصون يف بعض األمور ولرمبا أنه هناك
بعض األشياء التي يجب تعديلها لكن عليكم
أن تعلموا أنكم أبناء هذه البلد ونتمنى
من الله أن تعود تلك االيام الجميلة لنجتمع
وإياكم يف بلدكم".
وبعدها تحدت كبري مستشاري رئاسة الوزراء
الرتكية مرتىض يتتيش قائالً ":بالتأكيد واجب علينا
الوقوف بجانب أخوتنا .ونكون لهم عوناً ومن األن فصاعد
فسنرتك كل مافات ومىض ونبدأ بالنظر إىل األمام .ألن األطفال
تعني املستقبل".
وبعد كلمة يتيش تحدثت سارة داوود أوغلو إىل
الحضور معربة عن سعادتها باجتامعاتها التي تجمعها بني
الحني واألخر مع األخوة السوريني حيث قالت ":منذ عام الـ

 2011هناك دراما مؤملة تحصل أمام العامل أجمع يف كل من
سوريا والعراق وكلنا شهود عىل ماجرى ويجري حتى األن.
وكم هو محزن عند يفقد يف كل يوم وشهر وسنة العرشات
واملئات واألالف من الرجال والنساء واألطفال والشيوخ
أرواحهم نتيجة الرصاعات .إننا مل نكتفي فقط بفتح حدودنا
ألخوتنا املظلومني الهاربني بل أننا قمنا باستضافتهم وهذا أقل
الواجب بينام قامت الدنيا ومل تقعد نتيجة لألحداث التي
تجري يف سوريا ولكن ردات فعلها بقيت مقترصة عىل االعالم
والتلفاز والصحافة وبدل أن تفتح حدودها لهؤالء الناس
اكتفت بحامية حدودها !!!".
وبعد القاء كلمتها قامت سارة داوود أوغلو بتقديم
الهدايا لألطفال السوريني ولبعض الشخصيات السورية
باالضافة إىل الجمعيات الخريية ومؤسسات املجتمع املدين
والتقطت صورا تذكارية برفقة كل من األطفال السوريني
ورؤساء الجمعيات واملؤسسات الخريية.
تقرير :كريم أتيجي
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أوباما يتأثر بقصة عالم سوري
ويرحب بقدومه إلى أمريكا
تأ ّثر الرئيس األمريكي باراك أوباما بقصة عالم سوري
قال إنه فقد عائلته في قصف جوي قبل سنتين،
ودفعه ذلك إلى الترحيب برغبة العالم بالقدوم
إلى الواليات المتحدة األمريكية ،ليحقق الباقي من
أحالمه وليجد العالج لمرضه ،وذلك بعد أن قرأ قصة
الرجل على صفحة Humans of New York
والتي يتابعها على فيسبوك.

ونرش الرجل قصته عىل  7أجزاء عىل صفحة
الفيس بوك وعىل املوقع الخاص مبدونة Humans
– of New Yorkدون ذكر اسمه -حيث لجأ إىل تركيا
هرباً من مأساة الحرب الدائرة يف بالده ،والتي سريحل
عنها إىل والية ميتشغان يف الواليات املتحدة األمريكية.
والرجل هو أكادميي يحمل درجة الدكتواره يف
العلوم ،ويعيش حالة حداد منذ أن فقد زوجته وابنته
و 5من أفراد أرسته يف قصف صارخي ش ّنته قوات
النظام السوري عىل منزله ،وهو يعاين أيضاً من رسطان
يف املعدة يأمل أن يجد له عالجاً يف أمريكا.
وروى الرجل جزءا ُ من حياته قائال " والدي كانا
شديدي الرغبة يف تعليمي ،كان والدي مزارعاً وأمي
ربة منزل ،ومل يكونا يعرفان الكثري يف مجال العلوم".
وأردف " لكني كنت مصمامً أن أصبح عاملاً،

فحصلت عىل املرتبة الثالثة عىل مستوى سوريا عندما
تخرجت من الثانوية العامة ،وكنت أعمل كعامل بناء
يف املساء ألوفر املال من أجل تعليمي".
وت ّنقل األكادميي من نجاح إىل آخر حتى حصل
عىل منحة لنيل الدكتوراه ،يقول " كان هديف أن أحدث
فرقاً يف حياة اإلنسانية وأن أصبح عاملاً عظيامً.
ثم تح ّدث عن زواجه مؤكدا ً أنه جاء بعد
قصة حب جمعته بزميلته يف الجامعة كانت تدرس
الحقوق ووصف العائلة التي بناها مع زوجته الراحلة
باملتحرضة.
وحالياً يعيش الرجل مع ابنه (الناجي من املوت)
والبالغ  14عاماً يف تركيا ومع ابنة أخرى يقول إنها ال
زالت تحمل شظايا يف عنقها جراء القصف.
وحسبام قال فإن العمل تكاد تكون فرصه

معدومة بالنسبة له يف تركيا ،بسبب صعوبة الحصول
عىل رخصة عمل ،يف الوقت الذي تقوم الجامعات
هناك بتدريس كتبه ،ولذلك فهو يرى أن طاقة من
األمل تجددت يف حياته بعد أن وجد فرصة السفر
إىل أمريكا .وكتب العامل يف تعليق نرشه عىل املدونة
املذكورة يف  9ديسمرب/كانون األول املايض:
"ال زلت أعتقد أنني أستطيع أن أصنع تغيريا ً يف
هذا العامل ،فلدي اخرتاعات أمتنى أن تنجح إذا حرضت
إىل أمريكا .واح ٌد من اخرتاعايت ت ّم اعتامده من قبل
إدارة مرتو إسطنبول ،وهو جهاز يعمل عىل االعتامد
عىل حركة القطارات ذاتها لتوليد الطاقة الكهربائية.
وعندي مخططات لطائرة ميكن أن تحلق ملدة
 48ساعة دون تزويدها بالوقود ،ولدي فكرة عن جهاز
ميكنه أن يتنبأ بالزالزل قبل وقوعها بأسابيع ،يلزمني

فقط مكان أجري فيه أبحايث.
علمت أنني سأذهب إىل مدينة "تروي" يف والية
ميتشغان األمريكية ،وال أعرف شيئاً عن هذا املكان
لكني آمل أن يكون آمناً يحرتم فيه العلم.
أريد أن أعمل ثانية ،أريد أن أعود شخصاً طبيعياً،
ال أريد للعامل أن يظن أين انتهيت ،ال زلت هنا.
وترك أوباما تعليقاً عن قصة العامل قال فيها
" كزوج وأب ال أستطيع تخيل فداحة خسارتك،
أنت وعائلتك تلهموننا .وأنا متأكد من ان الناس يف
ميتشغان سريحبون بك وسيحيطونك بكل الدعم
والعناية التي تستحق .ال زلت قادرا ً عىل صنع فارق يف
العامل ،ونحن فخورون بأنك ستحقق أحالمك بيننا ،أهال
بك يف وطنك الجديد ،أمريكا عظيمة بأمثالك".
وكاالت.
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السوريون; ينشرون ثقافتهم أينما حلّوا
أينما توجهت في المدن التركية أصبح بإمكانك مشاهدة الوجود السوري الذي يتمثل بالمحالت والدكاكين
والعمال السورين حيث أصبح من الطبيعي رؤويتهم في كافة المعامل والمصانع والشركات.
تزداد أعداد السوريني الفارين من هول
الحرب القامئة يف بالدهم ويتوزعون عىل كافة
املدن واملحافظات الرتكية فمن الطبيعي أن
تجد سوريني أينام توجهت وذهبت حتى يف
القرى البعيدة والنائية خاص ًة القرى التي تعتمد
عىل الزراعة وتربية املوايش والتي يفضلها بعض
السوريني الذين يجيدون هذه املهن .ففي مدينة
قونية تحولت جادة صاحب عطا واملتميزة مبوقعها
االسرتاتيجي إىل مكان أصبح محط أنظار الجميع
وحديث الصحافة ومكان تخوف امني وذلك
بسبب تحول الجادة والتي يطلق عليها األتراك
"شارع السوريني" أو "حلب الصغرى" إىل مركز
سوري بامتياز .فأي منتج سوري يخطر عىل بالك
بامكانك الحصول عليه من تلك الجادة التي يوجد

فيها محالت الحالقة والبقالة والهواتف السورية.
واملميز بأن بعض االتراك أصبحوا يفضلون
املنتجات السورية ويبدون اعجابهم بها.
بقالية ميك هي إحدى تلك املحالت املشهورة
يف جادة صاحب عطا والتي يقول صاحبها محمد
ميك الذي فقد محالته الكبرية واملشهورة يف

منطقة سيف الدولة أنه يوجد الكثري من األخوة
األتراك الذين يبدون اعجابهم باملنتجات السورية
وأهمها الخبز والقهوة السورية .لكن تبقى القهوة
السورية املميزة مبذاقها ورائحتها هي الرائدة بني
املنتجات السورية التي تعترب أساساً لدى أغلب
السوريني خصوصاً يف الصباح وأصبحت تأخذ حيزا ً
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كبريا ً من االهتامم واالعجاب لدى أغلب األتراك.
ويتابع ميك حديثه ":تختلف القهوة
السورية عن الرتكية وذلك بأن القهوة الرتكية
ت َُص ّنع من نوع واحد من القهوة وهو النوع
الفاتح وال يضاف لها أي يشء أخر بينام تتميز
القهوة السورية بوجود سبعة انواع من القهوة
يتم خلطها باالضافة إىل الهيل واملسكة رضاس
وجوزة الطيب التي تضيف للقهوة مذاقاً طيباً
ورائحة زكية".
وأثناء زيارة فريق جريدة مرحبا "العربية
والرتكية" لبقالية ميك قام صاحب البقالية
مشكورا ً بتحضري القهوة السورية وتقدميها لنا
وإىل جانب القهوة السورية فهناك بعض
املنتجات املتوفرة يف بقالية ميك والتي التوجد يف
سوق األغذية الرتكية مثل املكدوس والشنغليش
والفول وامللوخية األكالت السورية التي يشتهر
بها املطبخ السوري.
يقول محمد ميك ":ك ّنا نتخوف يف البداية
من عدم تقبل الشارع الرتيك للمنتجات السورية
التي نقوم ببيعها لكن بسبب كرثة الجالية
السورية املوجودة يف املنطقة فقد تجاوزنا هذه
املخاوف بل أصبح لنا الكثري من الزبائن االتراك
الذي يتسوقون بشكل مستمر من عندنا".
ومن ضمن املنتجات املتوفرة لدى بقالية
ميك والميكن العثور عليها يف السوق الرتكية هي
املسنة الجبنة املشهورة يف مدينة حلب
جبنة ّ
السورية .حيث تقوم بقالية ميك بالتعاون مع
بعض العائالت السورية بتصنيعها يف املنازل
إضافة إىل جبنة املشلّلة.
يف الفرتة األخرية وعىل الرغم من بعض
املشاكل التي حدثت يف جادة صاحب عطا

وموجة الربد التي تعيشها مدينة قونيا حالياً إال
أن حركة البيع والرشاء يف تلك الجادة ال تزال يف
ازدياد وتوسع.
وأثناء تجولنا يف الشارع زار فريق العمل
محل معجنات الوالء الذي يقدم انواع املعجنات
السورية وعىل رأسها اللحمة بعجني الحلبية
والعنتابية ...
يقول ابو يوسف صاحب الفرن ":لقد قدمنا
إىل مدينة قونيا قبل  10أشهر تقريباً .ونشكر الله
ألننا وبفرتة قصرية من الزمن استطعنا أن نحظى
بشعبية كبرية لدى الناس حيث أننا باالضافة
للمعجنات السورية واللحمة بعجني الحلبية فإننا
نقوم ببيع اللحمة بعجني العنتابية املشهورة يف
تركيا والتي تتميز بطعمها الحار".
وإضافة إىل اللحمة بعجني الحلبية
والعنتابية تقدم معجنات الوالء املعجنات
الدمشقية املشهورة كاملناقيش بجبنة والزعرت
والسجق واملرتديال والبيتزا حيث تقوم معجنات
الوالء يومياً بانتاج مايزيد  300قرص من
املعجنات أي مايقارب العرش كيلو من اللحم.
ويتابع أبو يوسف ":إننا سعيدون جدا ً
بعملنا ورغم كل الصعوبات التي يواجهها
صاحب العمل األجنبي يف املغرتب إال أننا نعتمد
يف عملنا عىل إرضاء املشرتي فعندما نقول بأننا
نبيع اللحم بعجني الحلبية أو املعجنات الشامية
علينا أن نقدم لزبائننا الطعم االصيل الذي
لطاملا تعودوا عليه قبل أن يخرجوا من البلد.
كام أن أغلب زبائننا من األخوة االتراك فهذا
ايضاً بالنسبة لنا يشء جميل أننا استطعنا جذب
اهتامم االخوة االتراك ".
تقرير :حمزة منصور
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أردوغان يقنع شاباً
بالعزوف عن االنتحار

تحدث املواطن “وزير تشاتراش”
الذي أراد أن ينتحر بالقفز من أعىل جرسالبوسفور ،والذي صادفت لحظة وقوفه عىل
الجرس مرور موكب الرئيس الرتيك ،الذي ناداه
وأقنعه بالعزوف عن االنتحار -عن فحوى
الحديث الذي دار بينه وبني الرئيس ،وسبب
تراجعه عن االنتحار .أفاد “تشاتراش” أنه
تعرض لكرس يف الساق ،وتحطم يف األسنان
أثناء قيامه بتعليق العلم عىل أحد األعمدة
املوجودة أمام منزله ،خالل االنتخابات
الربملانية التي أجريت يف الـ  7من حزيران/
يونيو ،وأنه بسبب ذلك مل يتمكن من
الذهاب إىل العمل لـ  5أشهر ،وبالتايل
عاىن من ضيق يف املال ،األمر الذي أدى إىل
خالفات مع زوجته وصل بينهم حد الرضب.
وأضاف أن سبب تفكريه باالنتحار هو
االكتئاب الذي أمل به عىل إثر ترك زوجته مع
أوالده للمنزل ،وعدم متكنه من رؤية ابنته
منذ أكرث من  22يوما ،وخصوصا أن عيد
ميالدها م ّر من دون أن يراها.
وأشار إىل أن مرور الرئيس الرتيك من
الجرس لحظة تفكريه باالنتحار هو تقدير
إلهي ،قائال :هناك من ادّعى أن الحادثة

مفربكة ،أنا أؤيد حزب العدالة وزوجتي
حزب الشعب الجمهوري ،كل همي آنذاك
كان عائلتي ،عندما كانت الرشطة تحاول
إقناعي ،قالوا يل أن الرئيس يريدين ،فقلت
لهم ال أصدق ذلك ،ظننا مني أنها وسيلة
إلقناعي للعزوف عن القرار ،فقلت لهم:
فليأت الرئيس إيل إن كان كالمكم صحيحا،
فقالوا :إنه ال يستطيع أن ينزل ألسباب
أمنية ،وأخربوين أنه سرييني نفسه من شباك
السيارة.
ويتابع “تشاتراش” عندما رأيته ذهبت
إليه ،فسألني من أين أنت؟ فأجبته من
“سريت” ،فقال يل :إن املواطنني يف الجنوب
الرشقي من البالد يكونون عىل صلة وثيقة
بدينهم ،وأن االنتحار ذنب كبري يف اإلسالم،
وأن لكل مشكلة حل ،فأخربته عن األسباب
التي أدت إىل صعودي عىل الجرس ،محاوال
االنتحار ،فأعطى عىل الفور التعليامت الالزمة
للمحافظ ،قائال له :استمعوا لألخ ،وساعدوه
يف األمور التي تستوجب املساعدة ،وبدوري
قبلت يده ،وشكرته ،وكيل ثقة بأن تطورات
إيجابية ستحدث عىل خلفية ما حصل.
وكاالت
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ارسع زياد وفتح الباب كان هناك صديقه
أمين يخربه بأنه تعرف عىل شخص ميكن الوثوق به
وقادر عىل إخراجه من السجن الكبري ولرمبا تكون
له فرصة ليلتقي بزوجته وأطفاله من جديد.
من دون تفكري أغلق زياد باب املنزل وخرج
مع صديقه مرسعاً يطلب منه أن يوصله لذلك
الشخص.
وبالفعل اصطحب أمين صديقه زياد الذي مل
تفارق وجهه االبتسامة حتى رأى ذاك الشخص
الذي يقال له باب األمل تعرف عىل زياد وسأله
عن اسمه واصله ونسبه والكثري من األسئلة
وبعدها قل له :ما الذي تريده مني يازياد؟
قال له زياد :منذ ثالث سنوات وأنا تحت
الحصار مل استطع الخروج وال حتى مشاهدة
زوجتي أو طفل من أطفايل وخصوصاً أنهم خرجوا
من البلد واستقروا حالياً يف مدينة تركية فأسأل الله
أن تساعدين يف الخروج َع ّل أستطع لقائهم مرة
أخرى...
قال له باب األمل :لقد شعرت بلقاءك
والحديث معك بأنك صادق وأريد مساعدتك لكن
هذه العملية تحتاج ملبلغ من املال عليك تأمينه
قبل أن أقدم عىل مساعدتك واملبلغ هو ثالثة أالف
دوالر أي مايعادل مليون لرية سورية...
أحس زياد بالصدمة لدى سامعه ذاك الرقم
وانتابه احساس باليأس وفقدان األمل وخصوصاً يف
تلك األوقات التي يصعب عىل االنسان تأمني أمور
حياته اليومية فكيف به تأمني مبلغ مثل ثالث
أالف ودوالر ويف مكان مثل غوطة دمشق املحارص
مكان أشبه باملوت املحاط بغالف مكتوب عىل
جداه الخارجي "حياة بال نفس"...
عاد زياد من لقاء باب األمل ولكن بال أمل
وعمل جاهدا ً عىل تنايس فكرة الخروج من الغوطة
التي أصبحت بالنسبة له كابوساً مالزماً لحركاته
وترصفاته ولكنه بعد مرور شهرين من لقائه باب
األمل وأثناء عودته من الجبهة باتجاه عربته التقى
بصديق قديم له يدعى سامر وبع السلبام والعناق
وجمل االشتياق اصطحب زياد صديقة سامر إىل
عربته وجلتسا هناك يتحدثا...
زياد :لقد مرت سنني عىل لقاءنا األخري والتقينا
مجددا ً تحت الحصار ويف أجواء الحرب القاسية
ماذا تفعل حالياً؟
سامر :إنني أعمل لصالح مجموعة ()......
وأكون معهم يف أغلب رحالتهم خارج الغوطة
!!! وهنا مجددا ً عادت فكرة الخروج من الغوطة
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ثالث أعوام ولم يستطع
زياد الخروج من ذاك
السجن الكبير ذاك
السجن الذي أصبح
الخروج منه حلمًا
بالنسبة للكثيرين
لقسوة ماعانوه ورأوه
بداخله .لكن وفي يوم
من األيام استيقظ زياد
على صوت أحدهم
يطرق باب المنزل
ويناديه ”:افتح يازياد فقد
وجدت لك مخلصًا”.

إىل ذهن زياد الذي بادره سائالً :وهل تستطيع
الخروج من الغوطة.
أجابه سامر وبلهجة شبيهة باالستخفاف :طبعاً
كل شهرين أو ثالثة أخرج من املجموعة ونعود
بعد  20-15يوم إىل هنا.
زياد :وهل تستطيع مساعديت (ورشح له
زياد وضعه والظروف التي مر بها ورغبته يف لقاء
زوجته وأطفاله مجددا ً)...
صمت سامر لبعض الوقت وقال بعدها:
لو مل تكن أحد أصدقايئ الذين أحبهم وأثق بهم
ملا خاطبتك بهذا األمر ,لكنه عليك تأمني مبلغ
 1000دوالر لنعطيه لصاحب السيارة ليشرتي لنا
الطريق...
قارن زياد مبلغ الـ  1000دالر باملبلغ الذي
طلب منه من قبل وسارع ليؤمن املبلغ وبعد
مايقارب العرشة أيام عاد زياد إىل صديقة سامر
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يخربه بأن املبلغ أصبح بني يديه وأنه عىل استعداد
للخروج من الغوطة ...لكن سامر أخربه بأنه عليه
االنتظار حتى يأتيه خرب من املجموعة ريثام يحرض
له وثائق يستخدمها عىل الحواجز وتساعده عىل
الهروب.
وبعد أيام جاء سامر لصديقه زياد يخربه بأن
الوثائق أصبحت جاهزة وأن املجموعة ستنطلق
صباح يوم الغد يف متام الساعة السادسة صباحاً.
مل يدري زياد أيجب عليه الحزن أم الفرح!!! هل
سيكون سعيدا ً بأنه لرمبا ستكون له فرصة جديدة
بلقاء زوجته وأطفاله أم عليه الحزن ألنه سيغادر
مدينته ويودع والدته وأخوته مشاعر اختلطت
بدموع فرحة مليئة بحزن عميق وأمل عىل أن
يكون الغد أفضل من البارحة...
مل يكن بحوزة زياد حقائب ومتاع وإمنا حمل
بداخله الكثري الكثري من قصص املأيس واألوجاع
التي يعانيها الناس هناك لرمبا هذا املتاع هو أغنى
ماميلكه الناس القانطون مبناطق الحصار...
ودع زياد أخوته وعانق والدته وانطلق مع
املجموعة يف ذاك الطريق الذي كان يبدوا يف
بدايته عىل أنه سهل وبسيط وبعيد ساعات وعند
االقرتاب من مركز مدينة دمشق دخلت السيارة
التي يجلس بها زياد إىل أحد األفرع األمنية يف
مدينة دمشق وهناك فقد زياد أعصابه واعترب بأنه
خ ُِد َع وبأن مصريه انتهى هنا كام شعر زياد بأنه
اقرتب أكرب حامقة يف حياته وهي أنه ذهب بنفسه
إىل حضن النظام .التزم زياد الصمت واصبح يتابع
ماسيجري بصمت كبري إىل أن خرجت السيارة
من الباب الخلفي للفرع وتابعت طريقها خارج
مدينة دمشق .بعدها اقرتبت السيارة من حاجز
عىل الطريق وما أن أوقفهام الحاجز حتى أظهر
الشخص الجالس بجانب السائق بطاقته لعنرص
الحاجز فألقى العنرص له التحية وسمح له متابعة
الطريق .استغرب زياد من األمر واقرتب نحو
الشخص الجالس يف االمام وسأله بدهشة مليئة
بالفضول ":مالذي جرى ؟ وملاذا دخلنا إىل فرع
املخابرات؟ وكيف تركنا العنرص نكمل طريقنا دون
أن يرى وثائقنا الرسمية؟ أرجوك قل يل ما الذي

يجري ومن أنت؟"
عندها عرف زياد بأن الشخص الجالس أمام
السائق هو أحد ضباط النظام الذين يقومون
مبساعدة الناس عىل الهروب من املناطق املحارصة
من دون أيرض أحدهم مقابل املال.
وصلت املجموعة إىل مدينة حامه السورية

وهناك طلب الضابط من السائق أن يدخل إىل
مركز مدينة حامه ألنه عليه احضار بعض اللوازم
من مركز املدينة .وعندما وصلت السيارة إىل
إحدى محالت البقالة الكبرية داخل املدينة بدأ
الضابط بإخبار العامل املوجودين يف البقالة بتعبئة
صندوق السيارة بأكياس الطحني الكبرية واقرتب
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إىل زياد قائالً ":هذه األكياس للغوطة لكنها /
بثمنها /بعض الناس تتهمني باستغالل الناس هناك
لكنني إن مل أفعل هذا فال الناس بإمكانها الحصول
عىل القمح وال أنا بإمكاين جني املال"...
وقبل أن يركب الضابط السيارة ويغادر رأى
أحد أصدقائه الضبّاط وبعد التحية والسالم سأله
إىل أين ذاهب فأجابه بأنه متجه نحو مدينة حلب
فطلب منه مصاحبة السيارة التي قدم بها برفقة
زياد ألنه عليه العودة باكرا ً إىل مدينة دمشق .نظر
الضابط األخر إىل زياد نظرة غريبة غري مطمئنة
وأخرب صديقه مبوافقته عىل امتام طريقه نحو
مدينة حلب برفقة زياد وأنه سيوصله إىل املكان
الذي يريد.
وبعد أن انطلت السيارة بدء الضابط بشتم
زيار وسبه قائالً له ":أتظن أنني ال أعرف أنك هارب
من الغوطة؟ لقد وضعت نفسك بني يدي ولن
أتركك تفلت قبل أن أشاهد روحك تصعد أمامي...
هناك اكتشف زياد مدى خطورة املوقف الذي وقع
به وقال للضابط ":أنا رجل ذاهب لرؤية زوجتي
وأطفايل وال عالقة يل بأحد ال من قريب وال من
بعييد وإذا أردت فإنك تستطيع السؤال عني إذا
كان يل عالقة بإي أحد وها هي هويتي الشخصية
بني يديك" .وبعد حديث طال بني زياد والضابط قام
الضابط بإيقاف السيارة عند أو حاجز وأجرب زياد
والسائق عىل النزول والركوع أمام السيارة وبعد
ميض اكرث من ساعة عاد الضابط وسأل زياد ":هل
لك عالقة بأي فصيل أو مجموعة أو تشكيل أو فئة؟"
فأجابه زياد نافياً ذلك متاماً طالباً من الضابط أن
يقوم برضب فيش باسم زياد املوجود عىل الهوية
التي تم استخراجها له فقال له الضابط ":أخرج مايف
جيبك وبعدها نتحدث" .أخرج زياد رزمة من املال
وأعطاها للضابط وقال له ":ال ترضين فلدي طفالن
وبنت بانتظار رؤيتهم " .فاقرتب الضابط منه وصفعه
عىل وجهه وأخذ من جيبه هاتفه املحمول وبعد
ميض عدة ساعات من حرق االعصاب أشار الضابط
لزياد بركوب للسيارة وطلب من السائق متابعة
طريقة إىل أن يوصل زياد إىل أوىل املناطق املحررة
وأن يذكر اسمه لدى أي حاجز يوقفهام.
مل يصدق زياد ماسمع ومل يستطع استوعاب أنه
قد نجى من الحاجز دون أن يتعرض لآلذى.وبعد
ساعات من املسري بدأ السائق يربت عىل كتف زياد
قائالً ":لو مل تكن نيتك صافية ملا استطعت النجاة
من عىل أخر حاجز لقد اعتقل مئات الشباب وقتل
املئات عىل ذلك الحاجز لكنها مشيئة الله ".
وصلت العربة إىل املناطق املحرة ركب زياد
سيارة أخرى أقلّته إىل الحدود الرتكية السورية
املغلقة ومبساعدة مجموعة من الشباب الذين
أكملو عىل باقي ماكان بحوزته من املال والذي
كان يخبئه يف مالبسه الداخلية مقابل متريريه نحو
الداخل الرتيك بطرق مخالفة.
دخل زياد إىل إحدى البقاليات ومن دون أن
يشعر سقط عند باب ال ّدكان متعباً مرهقاً بوجه
مصفر وأخرب البائع بأن بحاجة التحدث بالهاتف.
أعطاه صاحب ال ّدكان هاتفه املحمول

زياد :ألو إم أحمد أنا عىل الحدود
وسأكون مساءاً بينكم...
انتهى.
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مايحدث ربيع
عربي أم شرق
أوسط جديد ؟
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منذ دخول األساطيل الجو َّية الروس َّية األجواء السور َّية أخذ العالم العربي علمًا بأن حروب المنطقة القاسية ُوضعت على خريطة
جديدة ،قد تنبثق منها النهايات المنشودة والمنتظرة ...في ضوء ما ستؤول اليه المجريات في المستقبل القريب...

مرشوع الرشق األوسط الجديد يعود إىل الواجهة
من جديد بعد ان أجهض يف لبنان عام الفني وستة ومن
قبلها العراق ابان االحتالل األمرييك عام الفني وثالثة
ونتيجة الفوىض الخالقة التي احدثتها دول الهيمنة
واالستكبار يف املنطقة العربية عن طريق تحريك أذرعها
التكفريية زعم مديرا االستخبارات الفرنسية واألمريكية أن
الرشق األوسط املعروف منذ الحرب العاملية الثانية أنتهى
إىل غري رجعة وان سوريا والعراق لن تستعيدا حدودهام
السابقة وذلك بعد عرش سنوات من ترصيحات وزيرة
الخارجية األمريكية كونداليزا رايس التي افصحت عن
هذا املرشوع وبرشت به خالل الحرب اإلرسائيلة عىل
جنوب لبنان.
ويهدف هذا املخطط اإلستعامري إىل إعادة ترسيم
خريطة الرشق األوسط كامتداد التفاقية سايكس بيكو
ومضامني “وثيقة برنارد هرني لويس ” التي أقرها
الكونغرس األمرييك عام  1983وترى يف مرشوع تقسيم
البلدان العربية إىل دويالت صغرية متقاتلة ومتناحرة
السبيل األمثل لضامن أمن الكيان الصهيوين.
وامام ما يشهده العامل العريب من موجات عنف
ورصاعات دموية تقف وراءها أمريكا وحلفاؤها كانت
قد نرشت جزءا من خرائطه التفصيلية صحيفتا نيويورك
تاميز ومجلة التايم األمريكيتان حيث شملت تقسيم كل
من السعودية والعراق وسوريا واليمن وليبيا إىل اكرث من
اربعة عرش دولة.
وهنا تجدر اإلشارة إىل تبني الكونغرس األمرييك

مرشوع تقسيم العراق والتعامل مع من صنفوهم مبمثيل
السنة واألكراد بشكل مستقل وكبلدين وباملثل يجري
التعاطي يف سوريا وليبيا واليمن الذي يتعرض لعدوان
غاشم من اجل مترير مرشوع االقاليم الذي القى رفضا
واسعا لدى الشعوب العربية التي أثبتت بصمودها
وثورتها أن الشعوب قادرة عىل مواجهة املخططات
الغربية ،وإفشالها ،وذلك مبواصلة معركة التحرر عىل كل
صعيد.
حيث أن مرشوع الرشق األوسط الجديد الذي
تسعى الواليات املتحدة إىل تحقيقه مبساعدة الدول
الغربية وإرسائيل من خالل إعادة تشكيل منطقة الرشق
األوسط مرة أخرى يشكّل مرشوعاّ مضادا ً ملرشوع وحدة
الدول العربية .حيث ستعمل الدول الغربية – بال أدىن
شك – عىل عرقلة هذا املرشوع بكل الوسائل املتاحة.
ألنه ال يعقل أن تقوم الدول العربية بإنشاء دولة عربية
مو ّحدة يف الوقت الذي تسري فيه الدول الغربية قدماً يف
مرشوعها ،فالزيت ال ميكن أن ميتزج يف املاء هنا ،وإذا ما
أريد ملرشوع الرشق األوسط الجديد أن يصبح أمرا ً واقعاً،
فإنه سيكون بكل تأكيد عىل حساب مرشوع الوطن
العريب الكبري.
وطبقا لتحليالت العديد من املحللني العرب
والغربيني فإن هدف هذا املرشوع الذي تسعى الواليات
املتحدة إىل تحقيقه مبساعدة دول غربية وإرسائيل منذ
سنوات ،هو تقسيم منطقة الرشق األوسط أو إعادة
تشكيلها  ،طبقا لخطة محددة ،إلجهاض أي مرشوع لقيام

وحدة بني دولها العربية.
واعتقد كثريون يف العامل العريب أن زمن وضع
الخرائط مسبقة اإلعداد قد وىل عندما اندلعت ثورات
الربيع العريب ابتداء من نهاية عام  2010يف تونس .وبدا
لهم أن تلك الثورات الشعبية خطوة أوىل عىل طريق قيام
وحدة عربية متتد من املحيط إىل الخليج.
غري أن تلك الثورات اتخذت منحى مغايرا
للطموحات الدميقراطية لشعوبها ،وتحولت اىل حروب
أهلية وطائفية تحصد األرواح يف كل من ليبيا واليمن
وسوريا يضاف إليها العراق الغارق يف أزماته املتتالية منذ
اإلطاحة بنظام صدام حسني عام .2003
ففي مؤمتر حول االستخبارات نظمته جامعة جورج
واشنطن ،يف العاصمة األمريكية ،قال مدير االستخبارات
الفرنسية برنار باجوليه "إن الرشق األوسط الذي نعرفه
انتهى إىل غري رجعة ...سوريا مقسمة والنظام ال يسيطر
إال عىل ثلث مساحة البالد ...وتنظيم "داعش" يسيطر
عىل املنطقة الوسطى ...األمر نفسه ينطبق عىل العراق...
ال أعتقد أن هناك إمكانية للعودة إىل الوضع السابق".
محتوى خريطة الرشق األوسط الجديد هو دولة
شيعية يف جنوب العراق ورشق السعودية وغرب إيران،
ودولة إسالمية يف قلب الحجاز ،ودولة لألكراد شامل
العراق وجنوب تركيا .كام سوف يحصل األكراد عىل دولة
عىل أجزاء من األرايض اإليرانية والسعودية؛ وستقام دولة
سنية يف وسط العراق وأجزاء من سوريا ،ودولة أخرى
وسط السعودية ،أما األردن فستمتد أراضيه لتصل إىل

أجزاء من شامل ورشق السعودية .وبعد هذه البحبوحة
من التوسع سينعت باألردن الكبري ،والهدف هو من أجل
احتضان فلسطينيي الشتات .وستتوسع اليمن لتأخذ
جنوب السعودية ،كام سيمتد التقسيم ليشمل باكستان
وأفغانستان إليجاد دولة جديدة وهي بلوشستانيو.
ول عليكم .وكام سيكون املَخْرج
كام تكونون يُ ّ
الحل يف سوريا يحضِّ العراق نفسه تقريباً .وتته َّيأ اليمن
و ّ
بدورها للحل السيايس .كام لن تبقى ليبيا خارج هذا
االطار بعدما أصاب اإلنهاك كل األفرقاء.
هكذا ،وعىل هذا األساس ،ستُكتب البدايات لرشق
أوسط مختلف جدا ً عام كان ،وملتغيِّ ات واسعة النطاق
ستأخذ وقتها حتامً ،وقد تكلَّف البلدان املعنيَّة املزيد من
التضحيات والخسائر ،فضالً عن املزيد من الدمار والدماء.
لن تضع هذه الحروب أوزارها يف يوم يف شهر يف
سنة .ولن تكون النهايات عىل اساس "كن فيكون" .غري
أن التو ّجهات العربية والدوليّة وااليرانيّة تؤشِّ الحتامالت
إيجابيَّة قد ال تتبلور قبل ثبوت الحل يف سوريا عىل
قواعد مقبولة وتصلح لتكون مثالً يُحتذى.
تتوصل أمريكا وروسيا اىل اتفاق مبارش ،أو
إمنا ،هل َّ
ضمني ،أو تلقايئ ،يتجاوز الخالفات املعروفة بالنسبة
الحل املفرتض يف سوريا ،وبعد دخول إيران كرشيك
اىل ّ
"كامل" ،أم إن هذه االضافات التي فرضتها روسيا ستؤخر
التوصل اىل حلول للحرب الرضوس القاسية يف سوريا،
ُّ
والخروج من الجحيم؟
وقائع تبقى رهينى القادم وسجينة يف دائرة
املستقبل القريب!!!
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للسوريين باتت قريبة

تركيا

خرب
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اغتيال
ناجي
الجرف
بغازي
عنتاب

تعتزم الحكومة التركية
خالل الفترة القريبة
القادمة إصدار قرارات
جديدة لتحسين أوضاع
الالجئين السوريين
المقيمين على أراضيها،
وذلك في إطار االتفاقيات
التي ُأبرمت خالل القمة
التركية األوروبية التي
عقدت في العاصمة
البلجيكية “بروكسل”،
التي تمت فيها
مناقشة أوضاع الالجئين
السوريين بكل أبعادها.

تركيا

خرب

T Ü R KİY

E

ويتصدر قرار منح إذن عمل للسوريني
املقيمني داخل األرايض الرتكية ،قامئة تلك القرارات
التي تهم الالجئني السوريني ،حيث سيعرض القرار
عىل مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ويف حال متت املصادقة عىل القرار املطروح
عىل طاولة رئاسة مجلس الوزراء ،فإ ّن ذلك
سيمنح ملئات اآلالف من السوريني املقيمني يف
تركيا ،فرصة الحصول إذن عمل لدخول سوق
العمل الرتكية بشكل نظامي.
وفيام يتعلق بأمور الالجئني السوريني،
أجاب وزير الشؤون األوربية وكبري املفاوضني
األتراك يف الحكومة الرتكية “فولكان بوزكري”،
عىل استفسارات وتساؤالت أعضاء لجنة التنسيق
الرتكية األوروبية ،يف الربملان الرتيك.
وأوضح بوزكري أنه يعمل مع مستشار
رئيس الوزراء املكلف بشؤون الالجئني
السوريني “مرتىض يتيش” عىل إنشاء ألية
لتوظيف املبلغ الذي منحة االتحاد األورويب
لرتكيا من أجل إنفاقه لتحسني أوضاع الالجئني
وإيواءهم داخل األرايض الرتكية ،والبالغ
قيمته 3مليار يورو.
وتابع الوزير الرتيك يف هذا السياق
قائالً“ :قمنا منذ اليوم األول لتدفق الالجئني
السوريني إىل أراضينا ،بإيوائهم وتقديم كافة
التسهيالت والخدمات لهم ،كام أننا األن نعمل
عىل إصدار قرار ملنحهم إذن عمل ودمجهم يف
سوق العمل الرتكية”.
وبحسب األرقام الرسمية ،فقد وصل عدد
الالجئني السوريني املقيمني يف مخيامت اللجوء
وخارجها ،منذ بدء حركة النزوح باتجاهها ،إىل
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مليونني و 421ألف و 523الجئ مس ّجل لدى
الجهات الرسمية الرتكية.
يجدر بالذكر أ ّن تركيا واالتحاد األورويب،
توصلتا إىل اتفاق خالل القمة األخرية بينهام،

بخصوص تقديم األخري للمساعدات إىل الحكومة
الرتكية من أجل تحسني أوضاع الالجئني داخل
تركيا ،ومنع تدفقهم باتجاه األرايض األوروبية.
ونص االتفاق ،عىل أن تتعهد تركيا بالعمل
عىل وقف تدفق الالجئني باتجاه األرايض
األوروبية ،مقابل قيام االتحاد األورويب بتقديم
الدعم واالستمرار فيه للحكومة الرتكية ،عىل أن

لقي اإلعالمي السوري ناجي الجرف مرصعه،
إثر اغتياله من قبل مجهولني ،يف والية غازي
عنتاب جنوب تركيا.
وذكرت وسائل إعالم تركية ،أن الجرف تعرض
لطلقتني يف رأسه وصدره ،من قبل جامعة
مجهولة كانت تتبعه بينام كان مييش يف أحد
أحياء الوالية ،استخدمت أسلحة مزودة
بكاتم صوت خالل العملية.
وعىل الفور تم نقل الجرف إىل مشفى (25
ديسمرب) الحكومي ،يف حني الذ منفذو
العملية بالفرار .بدورها فتحت السلطات

يتم رفع قيمة املساعدات املالية املقدمة إىل تركيا،
بالتدريج.
كام يجدر بالذكر أيضاً أ ّن الحكومة الرتكية
أنفقت إىل األن ما يزيد عىل  8مليار دوالر
امرييك ،عىل الالجئني املوجودين ضمن أراضيها،
وذلك دون تلقيها مساعدات ت ُذكر من الخارج.
وكاالت.

الرتكية تحقيقا باملوضوع إللقاء القبض عىل
املجرمني.
وكان الجرف قد تلقى تهديدات مؤخرا من
قبل تنظيم الدولة االسالمية «داعش» ،عرب
وسائل التواصل االجتامعي ،عىل خلفية
فيلمه الوثائقي األخري «داعش يف حلب»،
الذي كشف فيه بعضا من مامرسات
التنظيم.
كام كان اإلعالمي السوري املعارض ،يشغل
منصب رئيس تحرير مجلة «حنطة» ،وهو
متزوج ولديه طفلتان • .وكاالت.
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أطفال كنديين يستقبلون أطفاالً
سوريين بـ طالع البدر علينا خرب
كندا

A

K A N AD

حظي الفيديو الذي
أظهر قيام مجموعة
جوقة أطفال
كندية بإنشاد
"طلع البدر علينا"
بالعربية لجيرانهم
السوريين الجدد
ترحيبًا بهم،
بانتشار واسع على
مواقع الشبكات
االجتماعية وحاز
على أكثر من 800
ألف ُمشاهدة منذ
أن تم ب ّثه نهاية
األسبوع الماضي.

وقال أحد املعلقني عىل الفيديو "أنا عريب ،هذا
املقطع جعلني أبيك بكا ًء مل أب ِكه منذ وقت طويل حقاً".
وكتب آخر "قرار غناء هذا النشيد رائع" .وذكر أحدهم
"الزال هناك أمل يف هذا العامل" .وعىل تويرت أبدى متابعو
الشبكات االجتامعية ردود فعل إيجابية إزاء املقطع
الغنايئ.

الصحافية املرصية منى الطحاوي غردت عىل تويرت
قائلة "عائلتي بكت خالل رؤية مقطع األطفال الكنديني
يُغ ّنون النشيد العريب الرتايث للرتحيب بالالجئني السوريني".
وغرد أحد متابعيها قائالً "النشيد تم غناؤه من
قبل أطفال مسيحيني ،يهود ،بوذيني ،و ُملحدين يف حفل
عيد امليالد ،تبدو قوتنا يف اختالفنا" .أما روبرت فيليون،

قائد كورال مدرس الثانوية العامة  De La Salleمبنطقة
أوتاوا ،والذي توىل تدريب أطفال أغلبهم بني الصف
الرابع والسادس ،من عدد من املدارس العامة الفرنسية
املوجودة باملنطقة ،فيقول إنه عىل الرغم من أن الكثري
من الناس قد ربطوا الفيديو بأزمة الالجئني السوريني،
فإنهم كانوا يُرتبون لغناء "طلع البدر علينا" يف الحفل قبل
أن ت ُعلن الحكومة الكندية تعهدها باستقبال  25ألف
الجئ سوري بحلول نهاية فرباير /شباط ،2016حسب ما
نقل موقع  CBCالكندي.
وأضاف فيليون "كل عام نحاول ملس اختالف
الثقافات ،وقبل عام بدأنا نخطط لعمل فني مستلهم من
اإلسالم ،نحن أعددنا النغمة الغنائية ،وما دون ذلك كان
موجودا ً بالتاريخ ،مل يكن لدينا فكرة عن أننا س ُنحدث
هذا التأثري ،كانت هذه فقط حفلتنا الصغرية قبل أسبوع
ونصف ،واآلن ،وفجأة يبدو العامل ُمستمتعاً بها".
وتابع "هذا هو السبب الذي من أجله نصنع
املوسيقى .أن نرتك أثرا ً ولكننا مل نكن أبدا ً ..أبدا ً نظن أننا
س ُن ِ
حدث هذا التأثري".

تأشيرة دخول للسوريين القادمين جواً إلى تركيا

تركيا

خرب

T Ü R KİY

E

ذكرت مصادر من الخطوط الجوية الرتكية
وصول تعميم من وزارة الخارجية يف أنقرة يؤكد
رضورة وجود تأشرية دخول البالد مع املواطنني
السوريني ،عىل أن يطبق القرار اعتبارا ً من 8
يناير /كانون الثاين  ،٢٠١٦فيام يأيت القرار وسط
دعوات أوروبية للحد من دخول السوريني إىل
دول االتحاد األورويب وبعد اكتشاف عدد من
جوازات السفر السورية املزورة.
"هافينغتون بوست عريب" ،تواصلت مع
عدد من مكاتب الطريان يف كل من قطر ومرص
ولبنان وسوريا والتي أكدت بدورها وصول
هذا التعميم ،باإلشارة إىل عدم حجز بطاقات
سفر ألي سوري دون الحصول عىل تأشرية سفر
مسبقاً دون ذكر تفاصيل أكرث حول آلية الحصول
عىل هذه التأشرية.
يذكر أنه ال يوجد خط جوي مبارش بني تركا
وسوريا ،بسبب ظروف الحرب القامئة يف البالد
منذ  5سنوات مضت.
ويف سياق متصل أكدت مصادر إعالمية
تركية لـ "هافينغتون بوست عريب" أن قرارا ً صدر
من وزارة الخارجية الرتكية بخصوص فرض تأشرية

دخول إىل تركيا للسوريني القادمني عرب املطارات"،
حسب صحيفة ترك برس.
وأضاف املصدر الذي رفض ذكر اسمه أن
موضوع "فرض التأشرية محصور فقط بالقادمني

عرب املطارات الدولية وال يندرج القادمون عرب
املمرات الحدودية الربية من سوريا ضمن هذا
القرار".
وذك املصدر اإلعالمي أن "القرار صدر بداية

ديسمرب /كانون األول،
لكن منعاً لتدفق الكثري من السوريني إىل
تركيا تم التحفظ عليه" وانترشت تغريدات عىل
تويرت تتحدث عن القرار.
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شالالت أغاران طبيعة وجمال
السياح القادمين إلى هذا
معظم َّ
المكان يأتون لالستمتاع بقضاء
ٍ
وقت من الراحة واالستجمام وسط
الطبيعة َّ
الخلبة للمكان

تقع شالالت "أغاران"( (�Ağa
 )ranيف بلدة "تشايايل" يف مدينة
"ريزا" املطلة عىل البحر األسود شامل
تركيا ،وهي من أجمل الشالالت التي
تتمتع مبناظر طبيعية ال مثيل لها وذلك
من شدة متيزها وروعتها ،إضافة إىل
صوت خرير مياها النقية الصافية ألبعد
الحدود ،والتي تندمج مع أصوات
العصافري املغردة يف املنطقة ،ويحاط
الشالل بأشجار خرضاء طويلة القامة
كأنها سياج لحامية الشالل.
ومتثل شالالت "أغاران" منتج ًعا
ً
متكامل لسكان البلدات املحيطة بها؛
ففي أيام العطل اعتاد األهايل والسكان
املحليون عىل الذهاب لهذا الشالل من
أجل السباحة واالستجامم واالستمتاع
بالطبيعة الرائعة هناك ،ومع أن هذه
الشالالت التي تبعد عن مركز البلدة
بحوايل  12كم ال تحظى بالقدر املرموق
من الشهرة ،إال أن جامل ونقاء طبيعتها
يجذب انتباه األجانب والسائحني قبل
السكان املحليني.
فمعظم الس َّياح القادمني إىل هذا
املكان يأتون لالستمتاع بقضاء ٍ
وقت
من الراحة واالستجامم وسط الطبيعة
َّ
الخلبة للمكان ،ويفضل بعضهم الصعود
إىل أعىل املنحدر الذي ينصب منه
الشالل ليسبحوا يف البحريات الطبيعية
التي تتشكل من ارتطام املياه بالصخور.
وعىل الرغم من املخاطر العالية من
السباحة عىل هذا االرتفاع الشاهق ،إال
أن السياح القادمني إىل املنطقة يأتون
لالستمتاع باملياه الطبيعية املتدفقة يف
بحريات طبيعية يف الجزء العلوي من
الشالالت والسباحة واالستجامم فيها،
باإلضافة إىل التمتع باملنظر َّ
الخلب
للمنطقة عىل هذا االرتفاع.
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الكلمات المتقاطعة للعدد الثامن عشر

أفقي
 -1لقــب بشــيخ الخطاطــن وهــو مــن تركيــا مــن
محافظــة ديــار بكــر – نبــي مــن أنبيــاء اللــه كان مؤمنـاً
وابنــه كافــر
 -2شــخصية لطاملــا حلــق خيــال اإلنســان بحثــاً
عنهــا وهــي متلــئ األســاطري والقصــص الخياليــة
 -3مسح – من ألشهر الحرم
 -4است ّمر  -السعادة
 -5من أحرف املضارعة – صوت الضفدع
 -6دولة أروبية لقبت باألرايض املنخفضة
 -7أكرب وأقدم مدينة يف اسرتاليا -حزين مهموم
 -8يحسد  -قتل
 -10من أنواع الزهور
 -9منوت

عمودي
 -1مؤسس حركة حامس
 -2جمع لوحة – ولد الفيل
 -3جمع ريم – من صفات األم
 -4اسم علم مؤنث  -يشاهد
“ -5هذا” باللهجة املرصية – من العلوم الدينية
 -6أداة النداء – سقاية  +بلد متتابعان
 -7اختلــس النظــر  +أمــر قــال متتابعــان – حافــظ
عــى أمنــه
 -8عوى -أفىش
 -9كلمــة جانــم تركيــة مامعناهــا بالعــريب “ مبعرثة
“  -أب األب مبعــرة
 -10نهــى عــن الشــيئ – جزيــرة تقــع يف بحــر
الصــن بــرق أســيا

1

1
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الفراشة الصغيرة
لم تتخيل الفراشة الصغيرة أنها ستبتعد
عن منزلها هذه المسافة  ...همست
لصاحبتها  ،يجب أن نعود  ،أمي نبهتني أال
نخرج من المزرعة  ..تعالت ضحكات الرفيقة :
جبانة  ،اعلم انك جبانة  ..هيا  ..تعالي سأريك
زهرة عذبة العطر

حاولت أال تستجيب لنداء رفيقتها لكنها ال تحب أن يقال عنها جبانة
 ،انطلقت مع رفيقتها حتى وصلتا لزهرة تفوح منها رائحة طيبة  ..متايلت
الفراشة إعجابا برائحة الزهرة  ،وتلك األلوان الجميلة التي تزين صفحاتها
 ،نعم يبدو عسلها طيب الطعم  ..نظرت الفراشتان لبعضهام وانطلقتا
كصاروخ موجه لقلب النبتة  ،وانغمستا بني ثناياها تلتهامن قطع العسل
املتناثرة بني زوايا حبيبات الطلع بنهم ورشه  ...نسيت الفراشة الصغرية
نصيحة أمها  :إياك االبتعاد عن حدود املنزل  ،إياك االقرتاب مام ال تعرفني
أصله  ..نسيت كل شئ إال طعم حبيبات العسل ..
بينام استغرقتا بالتهام طعامهام املفضل سادت السامء ظلمة غريبة ..
رفعت الفراشة الصغرية رأسها بعد أن انبئتها قرون االستشعار بخطر قريب
 ،ورأت الكارثة  ..أوراق الزهرة ترتفع بهدوء  ،هدوء شديد يف محاولة لضم
فراشتان حسناوان اكتشفتا انهام ضحية فخ نصبته الزهرة لهام لتكونا وليمة
دسمة ملعدة جائعة !!
حاولتا التملص لكن األوراق تضيق الخناق عليهام حتى بات املوت
وشيكا  ..بدأ االستسالم يدب فيهام إىل أن مدت ورقة صغرية يف قلب
الزهرة متسكتا بها جيدا لتنقلهام لجانب بعيد عن الخطر  ..بتعب نظرت
الفراشة الصغرية ملنقذها  ،كانت أمها  ،ابتسمت بتعب شاكرة  ،كان آخر
ما سمعته من أمها  :أخربتني جارايت الفراشات أنكام ذهبتام باتجاه آكلة
الحرشات  ،فلحقتكام  ..باتت تستسلم للنوم ولسانها يردد بثقل  :أخر مرة
يا أمي  ..آخر مرة

8

9

10

أجوبة العدد الماضي

أفقي
 -1طرابــزون  -يــس
 -2ربيــع – بيــايت
 -3ايطاليا – سب
 -4أبعد – سم  -عو
بت
 -5ألي ُّ -
 -6أمل – حامدة
 -7ريح
 -8نسمة  -فاين
 -9سمك – ورود
ظمن
 -10ررر ّ -
عمودي
 -1طرابيا – نرس
 -2ربيع األسمر
 -3مالطيا  -مكر
 -4داعب
 -5ود
 -6وبيستحي
 -7نيام  -محفوظ
 -8أدم  -9يتّسع
 -10سيبويه – نيس
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أصبحت نقطة تحول بالنسبة لي”
أصبح مهمد أو أزوالن األن مالك وصاحب العمل الذي بدء به عن طريق
إعالن “مطلوب عامل” بجريدة مرحبا قبل عشرة سنوات

جريدة مرحبا
الصفحال اإلعالنية

مهمد أو أزوالن

صاحب وكالة قاراطاي للشحن UPS

من أجل إعالناتكم نحن االفضل
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