عشرات الجرحى في المسجد األقصى

كرم إشكان

إىل أين ذاهب ...؟
تتمة يف الصفحة .2

عيد بال وطن!!!

عـرات املغتصبــن املتطرفني
وبحاميــة مــن قــوات االحتــال
اقتحمــوا املســجد األقــى
املبــارك ،مــن جهــة بــاب املغاربــة
مبشــاركة الوزيــر املتطــرف أوري
ارئييــل حيــث جاء هــذا العــدوان
احتفــا ًء مبــا يســمى ذكــرى
"خــراب الهيــكل" املزعــوم.

طرسوس
مدينة الجمال
تتمة يف الصفحة .3

تتمة يف الصفحة .5-4

عــى الرغــم مــن أنهــم بعيــدون عــن
الوطــن لكــن األمــل باالســتمرارية يبقــى
األســاس .ولذلــك أقامــت مؤسســة عــى
خطــى الحبيــب حفــل معايــدة للســوريني
املقيمــن يف مدينــة قونيــة الرتكيــة ثــاين
أيــام عيــد الفطــر املبــارك بالتعــاون مــع
إدارة الشــؤون الدينيــة يف املدينــة بجامــع
تتمة يف الصفحة
أويــس .3زاده الكبــر.
حــاج

صوت األمة

إتفاق إيران النووي
تتمة يف الصفحة .13

 1لرية تركية  /مع الرضيبة

1 TL (KDV Dahil) /

صرح عضو هيئة
التفاوض ووزارة
الخارجية االيرانية
سيد عباس اراكتشي
أمام الصحفيين بما
يتعلق باالتفاقات
والمفاوضات النووية
الحقيقة

قــال نائــب وزيــر الخارجيــة
االيرانيــة عبــاس اراكتــي بــأن االتفاق
املتعلــق بامللــف النــووي والــذي تــم
التوقيــع عليــه يف فيينــا ال يحتــوي
أي تغيــر يف موقــف إيــران تجــاه
الواليــات املتحــدة االمريكيــة أو مبــا
يتعلــق بسياســة إيـران الخارجية .كام
أكــد بــأن االتفــاق النــووي مــع إيـران

فريق النسور منتخب الهجوم

مــن املتوقــع أن تكــون هجــات فريــق توركــو قونيــا ســبور أفضــل مــن
هجــات املواســم املاضيــة وذلــك مــن خــال التبديــات الحاصلــة والتــي
تتمــة يف الصفحــة .24
يجــب قيامهــا فبــل بــدء املوســم الجديــد

مجزرة
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لــن يلزمهــا إيقــاف أيـاً مــن فعالياتهــا
النوويــة ,وبأنــه ســيتم رفــع كافــة
العقوبــات املوجــودة عــى إيــران
بســبب ملفهــا النــووي ,ومبــا يتعلــق
بتطبيــق االتفاقيــة فقد أشــار اراكتيش
إىل أنــه ســيتم رفــع الحظــر عــن مبلغ
الـــ  700مليــون دوالر الشــهري إليـران
الــذي تــم حظــره مســبقاً.
تتمة يف الصفحة .2

داوود أوغلو :لن نرسل
قوات برية إلى ســوريا
قــال رئيــس الــوزراء الــريك أحمــد داود أوغلو إن بــاده ال تخطط
إلرســال قــوات بريــة إىل ســوريا ،ولكنهــا اتفقــت مــع الواليــات
املتحــدة عــى رضورة توفــر غطاء جــوي للمعارضة الســورية
املعتدلــة التــي تقاتــل تنظيــم الدولــة اإلســامية هناك.
تتمة يف الصفحة .3
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وفاة األمير سعود الفيصل

أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا نعى فيه وزير الخارجية السعودي
السابق األمير سعود الفيصل الذي توفي عن عمر يناهز  75عاما.
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وجــاء يف البيــان أن "الشــعب الســعودي
واألمــة العربيــة واإلســامية والعــامل أجمــع
عــرف الفقيــد عــى مــدى خمســة عقــود
قضاهــا يف خدمــة دينــه ووطنــه وأمتــه".
وأوضــح البيــان أن الفيصــل تــويف يف
الواليــات املتحــدة وصـ َّـى عليــه بعــد صــاة
العشــاء يف املســجد الحــرام مبكــة املكرمــة.
وقــد نعــى األمــن العــام للجامعــة
العربيــة نبيــل العــريب الفيصــل وقــال يف بيــان
لــه إنــه برحيلــه "فقــدت الدبلوماســية العربية
فارســا نبيــا وشــجا ًعا ،طاملــا دافــع
والدوليــة ً
عــن قضايــا أمتــه بــكل شــجاعة وبســالة".
كــا أصــدرت منظمــة التعــاون اإلســامي
بيانــا نعــت فيــه الفيصــل ،مؤكــدة أن العــامل
ســيذكر الفقيــد بوصفــه قائــد الدبلوماســية
املحنــك الــذي خــاض معــارك سياســية كبــرة
ممثــا لبــاده ومدافعــا عــن قضاياهــا وقضايــا
األمــة اإلســامية.
ومــن جهتــه أشــاد الرئيــس األمــريك
بــاراك أوبامــا يف بيــان تعزيــة صــادرا ً عنــه
بإنجــازات الفيصــل طيلــة أربعــن عامــا قضاها
يف منصــب وزيــر الخارجيــة ويف أصعــب
الفــرات يف املنطقــة ،ســواء بالتفــاوض عــى

نهايــة للحــرب األهليــة يف لبنــان أو املســاعدة
يف إطــاق مبــادرة الســام العربيــة.
كــا وصفــه وزيــر الخارجيــة األمــريك
جــون كــري يف بيــان لــه بأنــه كان ذا خــرة
واســعة ونبــل عظيــم ورؤى ثاقبــة ،وقــد خــدم
بــاده بإخــاص وإتقــان.
وبــدوره نعــى الرئيــس الــريك رجــب
طيــب أردوغــان الفيصــل قائ ـاً ”:لقــد تــويف
ســعود الفيصــل هــذا املســاء ,أرجــو مــن اللــه
لــه الرحمــة والغف ـران".
واألمــر ســعود الفيصــل هــو نجــل امللــك
الراحــل فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود،
وتــوىل وزارة الخارجيــة الســعودية ألربعــة
عقــود ،وتــرك بصمتــه عــى الدبلوماســية
الســعودية والعربيــة .وكان يعتــر قبــل
مغادرتــه منصبــه أقــدم وزيــر خارجيــة يف
العــامل.
ويشــغل الفيصــل منــذ إعفائــه -لظــروف
صحيــة -مــن وزارة الخارجيــة يف أبريل/نيســان
املــايض ،منصــب وزيــر الدولــة وعضــو مجلــس
الــوزراء ومستشــار خــادم الحرمــن الرشيفــن
ومبعوثــه الخــاص ومرشفــا عــى الشــؤون
الخارجية.

وكان آخــر ظهــور رســمي لــه يف مــارس/
آذار املــايض خــال القمــة العربيــة التــي
عقــدت يف رشم الشــيخ وانتقــد فيهــا كلمــة
الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن للقمــة.
وأرشف الفيصــل عــى إبــراز دور كبــر
للمملكــة يف الســاحة الدبلوماســية ،وقــام
بــأدوا ٍر سياســية يف حــل بعــض األزمــات
كاتفــاق الطائــف الــذي أنهــى الحــرب
اللبنانيــة.
وكان الفيصــل عضــوا يف كثــر مــن
اللجــان العربيــة واإلســامية ،كاللجنــة العربية
الخاصــة بلبنــان ،ولجنــة التضامــن العــريب
واللجنــة الســباعية العربيــة ،ولجنــة القــدس
واللجنــة الثالثيــة العربيــة حــول لبنــان.
وقــد شــغل عــدة مهــام أخــرى ،حيــث
كان رئيــس اللجنــة الدامئــة للمجلــس
االقتصــادي األعــى ،وعضــو املجلــس نفســه،
وعضــو املجلــس األعــى للبــرول ،وعضــو
مجلــس إدارة الهيئــة الوطنيــة لحاميــة الحيــاة
الفطريــة وإمنائهــا ،وعضــو مجلــس األمنــاء
مبؤسســة امللــك فيصــل الخرييــة ورئيــس
مجلــس إدارة مــدارس امللــك فيصــل.
وكاالت.

قــال رئيــس الــوزراء الــريك
أحمــد داوود أوغلــو إن بــاده ال
تخطــط إلرســال قــوات بريــة إىل
ســوريا ،ولكنهــا اتفقــت مــع الواليات
املتحــدة عــى رضورة توفــر غطــاء
جــوي للمعارضة الســورية
املعتدلــة التــي تقاتل
تنظيــم الدولــة
اإلســامية هنــاك.
و نقلــت
صحيفــة
" حر يــة "
الرتكيــة عــن
أوغلــو قولــه
لرؤســاء تحرير
وســائل اإلعالم
الرتكيــة "إذا
مل نرســل

وحــدات بريــة عــى األرض -ولــن
نفعــل -فــا بــد مــن حاميــة تلــك
القــوات التــي تعمــل كقــوات بريــة
وتتعــاون معنــا".
ونُقــل عنــه قولــه إن وحــدات
حاميــة الشــعب الكرديــة الســورية
ميكــن أن يكــون لهــا مــكان يف
"ســوريا الجديــدة" إذا مل تزعــج
تركيــا وقطعــت كل عالقاتهــا مــع
إدارة الرئيــس الســوري بشــار األســد
وتعاونــت مــع قــوى املعارضــة.
وأوضــح أوغلــو أنــه عــى الرغــم
مــن الخالفــات مــع الواليــات املتحدة
حــول بعــض أوجــه السياســات تجــاه
ســوريا ،فــإن هنــاك أرضيــة مشــركة
كافيــة للتوصــل إىل اتفــاق لفتــح
القواعــد الجويــة الرتكيــة.
يشــار إىل أن تركيــا التــي ظلــت

عضــوا مــرددا يف التحالــف الــدويل
الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة
ضــد تنظيــم الدولــة ،اتخــذت الفــرة
املاضيــة خطــوة كبــرة بإتاحــة
قواعدهــا العســكرية للتحالــف
واملوافقــة عــى شــن غــارات عــى
كل مــن تنظيــم الدولــة يف ســوريا
ومقاتــي حــزب العــال الكردســتاين
يف العــراق.
وكانــت مقاتــات تركيــة قــد
شــنت غــارات عــى أهــداف لحــزب
العــال شــايل العــراق ،يف حــن
قصــف الجيــش الــريك باملدفعيــة
مواقــع لتنظيــم الدولــة شــايل
ســوريا ,وســط دعــم دويل متزايــد
لرتكيــا يجســده انعقــاد اجتــاع
طــارئ لحلــف شــال األطلــي
(ناتــو) يف أنقــرة.

أخبار

أب 2015

2

كرم إشكان
kerem_iskan@hotmail.com

إىل أين ذاهب ...؟
"هــل انــت ذاهــب نحــو املعتــدل
الصحيــح؟"
أم أنهــا اتجاهــات مقلقــة ال ســمح
اللــه...
هناك نتائج مثرية للدهشة كثريا ً...
مايقــارب  %80مــن الشــباب تركــوا
لحاهــم تطــول تأثـرا ً باملسلســات االســامية
والعثامنيــة يف طــور حياتهــا األخــر ...فأغلب
هــؤالء الشــباب يعملــون جاهديــن إلظهــار
أنفســهم كمتدينــن عــى صفحــات التواصل
االجتامعــي والفيــس بــوك والتويــر...
فاملواضيــع التــي لهــا عالقــة بالعلــوم
االســامية والتــي يتــم تداولهــا يف مقاهــي
الرنجيلــة مل يتــم التحــدث بهــا بعــد يف
كليــات الرشيعــة...
هنــاك األالف مــن األمئــة املجتهــدون
عــى الحاســوب وبالتغريــد ويف مواقــع
التواصــل االجتامعــي بينــا ينقصنــا الكثــر
مــن االمئة الرافعــن لــأذان واملقيمني للصالة
يف مســاجدنا...
تشــر الدراســات واالســتقصاءات بأنــه
ومنــذ عــام الـــ  2000فقــد زادت نســبة
النــاس الذيــن يصفــون أنفســهم بأنهــم
متدينــون إىل الـ  ...%60بينــا تزداد الصعوبة
أكــر يف العثــور عــى هــؤالء الناس املشــابهني
يف املســاجد والجوامــع...
إننــا نعيــش يف زمــن يج ِّمــل الريبــى
بأعيننــا وكأنــه أمــ ٌر حــال...
كــا أننــا نعيــش يف زمــن يصمــت بــه
رئيــس شــؤوننا الدينيــة ويَغــض النظــر عــن
الذيــن ينتحلــون الفــرص النتقــاص هــذه
األمــة ومعتقداتهــا وخاصــة تلــك الربامــج
التلفزيونيــة التــي تالعــب وتعــرض النســاء
حتــى الصبــاح وتحــت اســم االســام...
إننــا نقــول" :ال تغيّــر نيتــك وحافــظ
عــى قلبــك نظيف ـاً وليحــدث مايحــدث"...
لقــد بدأنــا بحمــل االســام عــى شــكل
قطــع مزيّنــة فــوق أجســامنا وذلــك بعــد
إفــراغ االســام مــن مضمونــه خاصــة بــن
أوســاط األغنيــاء يف الحيــاة االجتامعيــة
الدينيــة ...وأصبحنــا شــعب يتقــيء العادات
ويــأكل الفرائــض ويعمــل عــى تجميــل
أجســامه والظهــور كمالئكة عندمــا أصبحت
االرواح أقــذار...
" فأين تذهبون  "...تكوير ...26
أســأل اللــه أن يجعلنــا مــن الذيــن
أعاملهــم كفرائضهــم...
املسلمون القائلون أمني...

العالقات التركية االيرانية
ستكون أقوى بكثير خرب
إي
ران
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بعد المعلومات التي أفاد بها وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف ورئيس
وكالة الطاقة الذرية االيرانية علي أكبر صالحي بما يتعلق باالتفاق النووي الذي
أقامته إيران مع أعضاء مجموعة الخمسة  +واحد فقد صرح عضو هيئة التفاوض
ووزارة الخارجية االيرانية سيد عباس اراكتشي أمام الصحفيين بما يتعلق باالتفاقات
والمفاوضات النووية الحقيقة.
وقــال نائــب وزيــر الخارجيــة االيرانيــة عبــاس
اراكتــي بــأن االتفــاق املتعلــق بامللــف النــووي
والــذي تــم التوقيــع عليــه يف فيينــا ال يحتــوي أي
تغيــر يف موقــف إي ـران تجــاه الواليــات املتحــدة
االمريكيــة أو مبــا يتعلق بسياســة إيـران الخارجية.
كــا أكــد بــأن االتفــاق النــووي مــع إي ـران لــن
يلزمهــا إيقــاف أيـاً مــن فعالياتهــا النوويــة ,وبأنــه
ســيتم رفــع كافــة العقوبــات املوجــودة عــى إيران
بســبب ملفهــا النــووي ,ومبــا يتعلــق بتطبيــق
االتفاقيــة فقــد أشــار اراكتــي إىل أنــه ســيتم رفــع
الحظــر عــن مبلــغ الـــ  700مليــون دوالر الشــهري
إلي ـران الــذي تــم حظــره مســبقاً.
وقــال ســيد عبــاس اراكتــي نائــب وزيــر
الخارجيــة االيرانيــة إجابــة عــى س ـؤال يتعلــق
بســر العالقــات االيرانيــة الرتكيــة ,إن العالقــات
االيرانيــة الرتكيــة عالقــات لهــا جــذور قدميــة
وتاريخيــة .وهــذه العالقــات القويــة املوجــودة
ســتكون أقــوى يف األيــام املقبلــة .لدينــا وجهــات
نظــر مختلفــة مبايتعلق مبشــاكل املنطقــة .وهناك
بعــض النقــاط التــي نختلــف فيهــا مــع وجهــات
النظــر الرتكيــة بجديــة كبــرة .ومــع هــذا
كلــه فعالقاتنــا الوطيــدة مل تتغــر يف وقــت
مــن األوقــات أبــدا ً ولــن تتغــر .وبعــد
اتفــاق فيينــا فــإن العالقــات االيرانيــة
الرتكيــة املشــركة ســتكون أقــوى بكثــر.
كــا أن االقتصــاد يف دول مثــل تركيــا

وأذربيجــان ســيتطور كث ـرا ً كــا هــو الحــال يف
العالقــات االقتصاديــة االيرانيــة األوروبيــة .ومــن
ناحيــة االختــاف مــع وجهــات النظــر الرتكيــة
فإننــا ســنتابع طــرح أفكارنــا ووجهــات نظرنــا إىل
زمالئنــا يف الجانــب الــريك .وهــذا مل ولــن يكــون
أبــدا ً ســبباً يف زعزعــة عالقاتنــا الثنائيــة املتينــة.
وأجــاب ســيد عبــاس اراكتــي املتحــدث
الرســمي باســم وزارة الخارجيــة االيرانيــة وعضــو
هيــة املفاوضــات النوويــة عــى ســؤال أحــد
الصحفيــن الــذي ســئل عــن األمــور التي ســتحدث
يف حــال عــدم قبــول الكونغــرس االمريــي لالتفــاق
فقــال " ألنــه مــن غــر املمكــن إعــادة النظــر
باالتفاقيــة املوقعــة فالبــد من القبــول أو
أ نــه
الرفــض .حيــث
يف حــال
ا لقبــو ل
ســيتم
و ضــع
خطــة

عمــل للتطبيــق يف مــدة أقصاهــا شــهرين".
وأجــاب اراكتــي عــى س ـؤال حــول عالقــة
إيـران مــع الجانــب االمريــي وموقفهــا منــه بــأن
االتفــاق الحاصــل بــن إيـران والجانــب األمرييك مبا
يتعلــق مبلــف إيـران النــووي لــن يغري مــن موقف
إي ـران تجــاه الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأكــد
قائـاً ":إن عالقتنــا مــع الواليات املتحــدة األمريكية
وسياســتنا تجاههــا وسياســتنا يف املنطقــة لــن تتأثر
بهــذا االتفــاق .االتفــاق النــووي اليعنــي عــودة
العالقــات إىل طبيعتهــا .فسياســة الجمهوريــة
اإليرانيــة الخارجيــة ســتبقى عــى حالهــا التــي
كانــت عليــه .ولذلــك فإننــا الننتظــر أي تغيــر
او تبديــل يف سياســتنا الخارجيــة مــع الواليــات
املتحــدة األمريكيــة".
وإجابــة عــى أحــد الصحفيــن الــذي ســئل
عــن ســبب تــرك الواليــات املتحــدة األمريكيــة
ثــاث مـرات لطاولــة املفاوضــات قال ســيد عباس
اراكتــي املتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجية
االيرانيــة وعضــو هيئــة املفاوضــات النوويــة":
لقــد تركــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة طاولــة
املفاوضــات ثــاث مــرات وتركتهــا إيــران
عــرة م ـرات وهــذا ليــس أم ـرا ً مه ـاً.
إننــا جلســنا إىل طاولــة املفاوضــات من
أجــل إتفــاق جيــد .وقمنــا باملفاوضات
الالزمــة لحاميــة خطوطنــا الحم ـراء".
إبراهيم أردم  /طهران

فلسطين
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المنطقة الغربية أسفل األقصى تتحول
إلى قاعة للمناسبات اليهودية

رصد مركز "كيوبرس" مؤخرًا تحويل االحتالل أسفل حدود المسجد
األقصى من الجهة الغربية إلى قاعة للمناسبات اليهودية
وقــال إن املنطقــة تقــع
بالتحديــد يف املنطقــة الواقعــة
أســفل وقــف "حــام العــن"
ومنطقــة بــاب املطهــرة ،وقــد
حـ ّول االحتــال املوقــع بواســطة مــا
يســمى "صنــدوق إرث املبــى" ،إىل
قاعــة كبــرة جـ ًّدا مجهــزة باملعدات
والكــرايس والطــاوالت واألضــواء
والديكــورات الخشــبية والحديديــة
وأجهــزة الصــوت ،ويقــوم بتنظيــم
فعاليــات ثقافيــة تهويديــة فيــه.
ومنــذ عــام  2002يحفــر االحتالل يف
املوقــع ويخــرج كميــات كبــرة مــن
األتربــة ،ويســتمر بالحفريــات حتى
هــذه اللحظــة يف املواقــع القريبــة

مــن القاعــة الكبــرة ،ضمــن مخطط
لتحويــل أغلــب مبــاين ومســاحات
وقــف "حــام العــن" إىل مركــز
تهويــدي كبــر يضــم كنيــس خيمــة
إســحاق" فــوق األرض ،ومركــز
تهويــدي تحــت األرض متعــدد

مخطط بناء تهويدي فوق مقبرة إسالمية تاريخية

كشــفت مصــادر إعالميــة عربيــة
النقــاب عــن أن بلديــة االحتــال يف
القــدس املحتلــة تدفــع بإجــراءات
لتنفيــذ مــروع بنــاء تهويــدي ضخم
فــوق مقــرة إســامية تاريخيــة
يعــود تاريخهــا إىل الفــرة اململوكيــة،
وتعــرف باســم "زيتــون امللــك" وهــي
جــزء مــن مقــرة "مأمــن اللــه" التــي
أقيمــت مشــاريع اســتيطانية يف جــزء
منهــا.
وقالــت صحيفــة "هآرتــس"
العربيــة "إن اللجنــة املحليــة للتنظيم
والبنــاء ،التابعــة لبلديــة االحتــال يف
القــدس املحتلــة ،صادقــت األســبوع
املــايض عــى مخطــط بنــاء تهويــدي
كبــر يف املنطقــة التــي توجــد فيهــا
حاليًــا املدرســة التجريبيــة يف حديقــة
عامــة يطلــق عليهــا اســم "حديقــة
االســتقالل" يف وســط القــدس.
ومعــروف أن هــذه املنطقــة كانــت
تســتخدم كمقــرة إســامية كبــرة
واســتخدمها املقدســيون املســلمون
خــال مئــات الســنني".
وأوضحــت الصحيفــة أن

صادق الشيخ عيد
باحث في العالقات الدولية

حتمية االنتفاضة الثالثة

تثبــت الح ـوادث اليوميــة والغليــان الشــعبي
املســتمر أن انتفاضــة شــعبية تتشــكل وأصبحــت
وشــيكة ليســت يف هــذه األيــام فحســب بــل منــذ
إقــدام مجموعــة مــن املســتوطنني الصهاينــة عــى
إح ـراق الطفــل املقــديس محمــد أبــو خضــر وهــو
عــى قيــد الحيــاة فكانــت الــرارة األوىل لهــذه
االنتفاضــة "املرتقبــة" التــي الزالــت يف طــور التشــكل
ومل تخــرج بعــد يف صورتهــا النهائيــة والتــي تضاهــي
شــقيقاتها االنتفاضــة األوىل والثانيــة.

مؤشرات

اإلســتعامالت ،إحداهــا القاعــة
الكبــرة باســم "خلــف جدراننــا".
كــا ضُ ــم مــروع "مــن القــدس
إىل القــدس" إىل حيّــز هــذا املركــز
الكبــر باإلضافــة إىل مـزارات وغــرف
جانبيــة.

املخطــط اإلرسائييل يشــمل بنــاء 192
وحــدة ســكنية وفندقـاً يحتــوي عــى
 480غرفــة ومركــز تجــاري .وبــادرت
إىل هــذا املخطــط رشكــة "عيــدن"
التابعــة لبلديــة االحتــال يف القــدس
والتــي مــن مهامتهــا "تطويــر" وســط
املدينــة .وخــال اإلعــداد للمخطــط،
نفــذت "ســلطة اآلثــار" اإلرسائيليــة
حفريــات ،ووجــدت يف خمــس مــن
أصــل ســت قنــوات قبــور وبقايــا
هيــاكل عظميــة.
مــن جهتــه ،حــذر املفتــي العــام
للقــدس والديار الفلســطينية الشــيخ
محمــد حســن ،مــن مواصلة سياســة
انتهــاك حرمــة املقدســات اإلســامية
واملســيحية يف القــدس وغريهــا مــن
األرض الفلســطينية .وطالــب املفتــي
بوضــع حــد حــازم الســتهداف
األماكــن الدينيــة اإلســامية ،وناشــد
جميــع املنظــات والهيئــات الدوليــة
الضغــط عــى ســلطات االحتــال
لوقــف هــذه األعــال اإلســتفزازية
والعدوانيــة.

االحتالل يرقّي
قاتل الشهيد
الكسبة

يرسائيل شومر
ذكــر املوقــع االلكرتوين
لصحيفــة "يديعــوت
أحرونــوت" العربيــة،
أن رئيــس أركان جيــش
االحتــال الج ـرال "غــادي
ايزنكــوت" قــرر ترقيــة
الضابــط "يرسائيــل شــومر"
الــذي قتــل الشــهيد محمد
الكســبة ( 18عامــا) عــى
حاجــز قلنديــا يف الجمعــة
الثالثــة مــن شــهر رمضــان
وتعيينــه قائــدا ً لقــوات
ميدانيــة عاملــة بالضفــة
الغربيــة.
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أهــم املــؤرشات عــى هــذه االنتفاضــة حالــة
الغليــان يف القــدس والداخــل الفلســطيني املحتل ويف
الضفــة الغربيــة إىل جانــب قــرب انفجــار األوضــاع يف
قطــاع غــزة املنهــك بالحــروب والقابــع تحــت وطــأة
الحصــار األطــول يف التاريــخ الحديــث .ففــي القــدس
االعتــداءات الشــبه يوميــة عــى املســجد االقــى
والغــر مســبوقة مثــل إغــاق املســجد األقــى أمــام
املصلــن واعتقــال عــدد منهــم ومــن حـراس األقــى
واالعتــداء عــى حرمــة املســجد باقتحــام جنــود
الصهاينــة لــه بأحذيتهــم والعبــث مبحتوياته وتكســر
األبــواب وحــرق أجــزاء مــن الســجاد فيــه وهــي
أعــال مشــينة غــر مســبوقة منــذ العــام 1967م،
ناهيــك عــن تصاعــد وتــرة االســتيطان يف القــدس
والضفــة الغربيــة بصــورة كبــرة ،حيــث يعتقــد
االحتــال أن االجــواء االقليميــة والدوليــة مناســبة
أكــر مــن أي وقــت لتنفيــذ مخططاتــه التهويديــة
ملدينــة القــدس حيــث تنغمــس الــدول العربيــة
مبشــاكلها الداخليــة إىل جانــب انشــغال العــامل بحرب
تنظيــم الدولــة االســامية "داعــش" ،كذلــك منظمــة
املؤمتــر االســامي الغائــب األكــر عــن القيــام بواجبها
تجــاه القــدس واملســجد االقــى حيــث ينبغــي أن
تشــكل قضيــة القــدس واملســجد األقــى املحــور
األســايس لهــذه املنظمــة الســيام أنهــا قامــت بعــد
االعتــداء عــى املســجد األقــى ومحاولــة احراقــه يف
 21آب مــن عــام  1967ودخــل يف عضويتهــا  57دولة
مســلمة للدفــاع عــن القــدس واملقدســات االســامية.
كــا يســعى "نتنياهــو" إلنقــاذ ائتالفــه الحاكــم
املرتنّــح ،ورفــع رصيــد أســهمه يف الشــارع الصهيــوين
باســرضاء اليمــن األكــر تطرف ـاً بعمليــات االقتحــام
والتدنيــس للمســجد األقــى وتضييــق الخنــاق عــى
املصلــن املســلمني وحـراس املســجد ومــن ذلــك ويف
خطــوة غــر مســبوقة أعلــن رئيــس الــوزراء الصهيوين
أنــه أوعــز بـــ "إخــراج املرابطــن واملرابطــات يف
املســجد األقــى املبــارك عــن القانــون" ،وهــي إشــارة
ملحاولــة رشعنــة منــع االالف مــن املقدســن مــن
دخــول املســجد األقــى أو الصــاة فيــه ،غــر أنهــا
محــاوالت يائســة فاملقدســيني ال يعرتفــون برشعيــة
االحتــال ابتــدا ًء وال ينتظــرون إذنــاً منــه لدخــول
املســجد والصــاة فيــه.
كــا أن الحكومة الصهيونيــة اليمينية املتطرفة
والتــي تحظــى بدعــم جهــات دينيــة متشــددة هــي
األكــر تطرفـاً تعتــر القــدس بشــقيها خطـاً أحمــر ال
ميكــن التفــاوض حولــه ،كــا أن قضيــة هدم املســجد
األقــى وبنــاء الهيــكل املزعــوم مــا هــي إال مســألة
وقــت يف معتقداتهــم ،وهــو مــا أوصــل قطــاع عريض
مــن الفلســطينيني إىل قناعــة تامــة بــأن الســام مــع
االحتــال الصهيــوين بــات يســتحيل تحقيقــه الســيام
يف مــا يتعلــق مبدينــة القــدس ويف ظــل إغــاق
"نتنياهــو" لــكل األب ـواب يف وجــه عمليــة التســوية
وميــل امل ـزاج العــام الصهيــوين للتطــرف واليمينيــة
حســب آخــر اســتطالعات الــرأي يف دولــة االحتــال.

أدوات االنتفاضة

مــن جهــة أخــرى فــإن أدوات هــذه االنتفاضــة
متقدمــة عــى االنتفاضتــن الســابقتني يف بداياتهــا،
فليســت الحجــارة فقــط هــي الوســيلة التــي تعــر
عــن غضــب املنتفضــن هــذه املــرة وإمنــا طــرق
مبتكــرة تعــوض حرمانهــم مــن حمــل الســاح يف

وجــه املحتــل كالدهــس والطعــن وهــي وســائل
فعالــة أودت بحيــاة عــدد مــن الصهاينــة حتــى اآلن
وجرحــت آخريــن يف القــدس والداخــل الفلســطيني
املحتــل كان منهــا مقتــل مجند صهيــوين طعنـاً بـ"تل
أبيــب" وصهيونيــة يف القــدس وجــرح آخريــن مــا
دفــع صحيفــة يديعــوت أحرنــوت العربيــة للقــول:
"خــال شــهر عــدد القتــى االرسائيليــن يف عمليــات
مــن الضفــة والقــدس أكــر مــن عــدد القتــى يف
العامــن  2012و ، "2013وهــذا مــا دعــا "نتنياهــو"
لرفــع حالــة التأهــب يف صفــوف رشطــة االحتــال إىل
درجــة واحــدة مــا قبــل إعــان حالــة الط ـوارئ.

موانع ومعيقات

لعــل مــا يعيــق انطــاق هــذه االنتفاضــة
بصورتهــا النهائيــة حتــى االن عــدة مؤثـرات داخليــة
يــأيت يف مقدمتهــا الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا
األمنيــة والتــي تســيطر عليهــا حركــة فتــح برئاســة
محمــود عبــاس والتــي ال تؤمــن بجــدوى االنتفاضــة
والكفــاح املســلح ضــد املحتــل وإمنــا تؤثــر ما يســمى
بـ"املقاومــة الشــعبية" دون اللجوء للعمل املســلح أو
املواجهــة املبــارشة واملفتوحــة مــع املحتــل الصهيــوين
إىل جانــب محاولــة االســتمرار يف عمليــة التســوية
واملفاوضــات مــع املحتــل الصهيــوين عــى الرغــم أنها
مل تجـ ِد نفعــا طيلــة أكــر مــن عرشيــن عامـاً .ومــن
هــذا مــا رصح بــه محمــود عبــاس رئيــس الســلطة
الفلســطينية عــدة مــرات بســعيه للحيلولــة دون
انطــاق انتفاضــة ثالثــة مع ـرا ً عــن قناعتــه بعــدم
جدواهــا وخشــي ًة مــن انفــات األمــور عــن الســيطرة
وتفضيلــه للعمــل الســلمي ومواصلــة املفاوضــات،
فيــا ترى حركــة حــاس وفصائل فلســطينية عديدة
أن االنتفاضــة حــق مــروع للفلســطينيني وحتمية ال
مفــر منهــا للتصــدي للمحتــل واعتداءاتــه يف الضفــة
الغربيــة والقــدس .ففــي الوقــت الــذي ال تتوقــف
فيــه عمليــات التهويد بالقــدس واالعتــداءات املتتالية
عــى املســجد األقــى واملقدســيني ومــا تتعــرض لــه
الضفــة الغربيــة مــن مضايقــات واعتقــاالت وحواجز
وجــدار فصــل عنــري ناهيــك عــن االســتيطان الذي
يتضاعــف بصــورة غــر مســبوقة كل هــذا ليــس أقــل
مــن أن يواجــه بانتفاضــة شــعبية عارمــة يســتخدم
فيهــا كل مــا هــو ممكــن ومــروع ويف مقدمتــه
املقاومــة املســلحة لثنــي املحتــل عــن التــادي يف
جرامئــه.
كــا أن الشــارع الفلســطيني بــات عــى
قناعــة تامــة أن عمليــة التســوية واألمــل يف إقامــة
دولتــه الفلســطينية باتــت رضب مــن الخيــال ومــن
غــر املمكــن تحقيقهــا بهــذه الطريقــة حيــث ذبــح
االحتــال كل أمــل يف املفاوضــات وعمليــة التســوية
وسـ ّد كل األبـواب يف طريقهــا ورضب بعــرض الحائط
كل الجهــود الدوليــة والقــرارات األمميــة الراميــة
إلحيــاء املفاوضــات والعمليــة الســلمية وإقامــة
الدولــة الفلســطينية.
يف النهايــة فــإن مجريــات األمــور عــى األرض
هــي مــا ســيحدد طبيعــة تطــور األحــداث وكيفيــة
صياغــة الحـراك الشــعبي الــذي يتصاعــد يومـاً بعــد
يــوم مــع تزايــد وتــرة االرهــاب الصهيــوين تجــاه
مدينــة القــدس ومقدســاتها ،كــا تــأيت عمليــة
تدنيــس املســجد األقــى قبــل أيــام مــن جهــة بــاب
املغاربــة مبشــاركة الوزيــر املتطــرف "أوري ارئييل" يف
الذكــرى املزعومــة "خـراب الهيــكل" واالعتــداء عــى
املرابطــن واملصلــن يف املســجد الذيــن تصــدوا بــكل
بســالة لقـوات االحتــال وقطعــان الصهاينــة لتدلــل
عــى أن املقدســيني والشــعب الفلســطيني أجمــع
عــازم عــى االســتمرار واملــي يف مواجــة املحتــل بعد
تصاعــد حالــة االحتقــان ضــد املحتــل بصــورة غــر
مســبوقة منــذ عــدة ســنوات ،وهــو األمــر الــذي ينذر
بقــرب انــدالع االنتفاضــة الثالثــة يف صورتهــا النهائيــة
لتعــم القــدس والضفــة الغربيــة وكل ربوع فلســطني
الجريحــة.
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مقدمة :
لعــل ابــرز خطــر واجــه
املســجد االقــى املبــارك منــذ
تحريــره عــام 1187ميــادي عــى يد
القائــد صــاح الديــن االيــويب هــو
احتاللــه مــن قبــل الكيــان الصهيوين
يف العــام ..1948حيــث يعتــر ذلــك
التاريــخ مقدمــة لــكل املخاطــر التي
اصبحــت تحيــط باملســجد منــذ
ذلــك اليــوم وحتــى يومنــا هــذا .
ومنــذ اللحظــة االوىل التــي
دخلــت فيهــا القــوات الصهيونية اىل
املســجد االقــى املبــارك عــام 1967
اقــرح حاخــام الجيــش االرسائيــي
نســف املبــاين واملصليــات يف داخــل
املســجد ويف مقدمتهــا قبــة الصخــرة
واملصــى القبــي ...وتــم رفــع العلــم
الصهيــوين عــى قبــة الصخــرة ومتت
ازالتــه الحقــا واالعــراف بســيادة
ادارة االوقــاف االســامية عــى
املقدســات والتعهــد بالحفــاظ عــى
الوضــع القائــم بعــد تدخــل الــدول
االســامية وعــى رأســها تركيــا ..
تغيــر الوضــع القائــم يف
املســجد االقــى املبــارك بشــكل
تدريجــي : 1993-1967
اوال  :تغيــر التــوازن الدميوغرايف
يف االحيــاء املالصقــة للمســجد
االقــى املبــارك يف البلــدة القدميــة
وايجــاد كتلــة اســتيطانية يهوديــة
بجــوار املســجد ومــن أهــم مــا
قامــت بــه :
• ســارعت ســلطات
االحتــال ومنــذ اليــوم االول
لســيطرتها اىل هــدم حــي بــاب
املغاربــة الــذي أوقفــه امللــك
االفضــل ابــن صــاح الديــن االيــويب
عــى مغاربــة بيــت املقــدس بعــد
طــرد ســكانه وتهجريهــم والســيطرة
عــى الحائــط الغــريب للمســجد
االقــى املبــارك واملعــروف لدينــا
باســم حائــط الــراق ..
• تهجــر ســكان حــارة
الــرف واقامة حــارة اليهــود مكانها
علــا ان هــذه الحــارة وبيوتهــا هــي
اوقــاف اســامية خالصــة ..
• محــاوالت الســيطرة عىل
العقــارات الواقعــة عــى امتــداد
الــرواق الغــريب للمســجد االقــى
املبــارك مــن بــاب املغاربــة وحتــى
بــاب الغوامنــة عــن طريــق ال ـراء
او االســتيالء بحجــج مختلفــة ومــن
اهمهــا الســيطرة عــى وقــف
الشــهايب ببــاب الحديــد او مــا
يســمونه بالكوتيــل الصغــر .

وبالنتيجــة فاالحتــال الصهيوين
يســيطر اليــوم عــى مــا نســبته %15
تقريبــا مــن مســاحة البلــدة القدمية
.
ثانيــا  :الحفريــات االثرية وحفر
االنفــاق يف محيــط املســجد االقــى
املبــارك  :حيــث بــدأت ســلطات
االحتــال ومنــذ اللحظــات االوىل
الحتاللهــا للمدينــة بحفريــات اثرية
واســعة ورسيعــة وتحــت ســيطرتها
فقــط بهــدف تزييــف الواقــع
التاريخــي والحضــاري للمدينــة
بشــكل يتوافــق مــع الروايــة
التاريخيــة االســطورية الصهيونيــة
للمدينــة ومــن أهــم مــا تــم يف هــذا
الشــأن :
• الحفريــات االثريــة يف
جنــوب وجنــوب غــرب املســجد
االقــى املبــارك والتــي كشــفت
عــن قصــور االمــارة االمويــة االربــع
اضافــة لبعــض االثــار التــي تعــود
للفــرة البيزنطيــة ..والتــي تقــوم
ســلطات االحتــال اليــوم بتحويلهــا
اليــوم اىل مــا يســمى مبطاهــر جبــل
الهيــكل .
• حفــر االنفــاق يف محيــط
املســجد االقــى واشــهرها النفــق
الــذي ميتــد عــى طــول الرواقــن
الغــريب والشــايل للمســجد االقــى
املبــارك مــن بــاب املغاربــة وحتــى
أســفل درج املدرســة العمريــة
بطــول  191مــر ..
• الحفريــات اســفل
املســجد االقــى املبــارك والتــي تتــم
حاليــا بشــكل رسي والتــي تشــر
التقديــرات انهــا تتــم يف املنطقــة
الواقعــة بــن بــاب السلســلة
والــكأس والتــي مــن مــؤرشات
وجودهــا ســقوط االشــجار املعمــرة
يف املســجد االقــى املبــارك بشــكل
مفاجــيء وجفــاف الكثــر منهــا .
• حفريــات ســلوان او
مدينــة القــدس اليبوســية أو مــا
يعــرف لــدى الصهاينــة باســم مدينة
داود والتــي اصبحــت متتــد حتــى
اساســات الســور الجنــويب للمســجد
االقــى املبــارك ومدينــة القــدس .
وبالنتيجــة فــان االحتــال قــد
متكــن حتــى اليــوم مــن ايجــاد
مســاحات واســعة تحــت االرض يف
محيــط املســجد االقــى املبــارك ويف
اســفله واقــام فيهــا شــبكة واســعة
مــن الكنــس وقاعــات العــرض
واملتاحــف وغريهــا .
يتبع...

وقــد أصيــب العــرات مــن
عشرات المغتصبين
المتطرفين وبحماية املصلــن الفلســطينيني إثــر انــدالع
اشــتباكات عنيفــة مــع قــوات
من قوات االحتالل
اإلحتــال يف باحــات األقــى ،كــا
اقتحموا المسجد
أقــدم الجيــش اإلرسائيــي عــى
األقصى المبارك ،من اغــاق أبــواب املصــى بالسالســل
الحديديــة ،كــا منــع دخــول
جهة باب المغاربة
موظفــي األوقــاف للمــكان.
بمشاركة الوزير
مــن جانبــه قــال الشــيخ محمــد
المتطرف أوري ارئييل حســن مفتــي القــدس والديــار
حيث جاء هذا العدوان املقدســة إن "قــوات االحتــال
حولــت املســجد إىل ثكنــة عســكرية
احتفاء بما يسمى
ً
وهــي تعتــدي عــى املصلــن
ذكرى "خراب الهيكل" واملســجد" .وأضــاف "أطلقــت قوات
االحتــال قنابــل الغــاز والصــوت
المزعوم.

داخــل املســجد القبــي" ،ومل تســمح
الرشطــة لطواقــم اإلســعاف بالدخول
إىل باحــات األقــى إلســعاف
املصابــن .كــا أكــد أحمــد أبوحلبيــة
رئيــس مؤسســة القــدس الدوليــة يف
فلســطني أن االعتــداءات املتكــررة
التــي تقــوم بهــا ســلطات االحتــال
ضــد املســجد األقــى واملصلــن
فيــه هــي جرائــم تحرمهــا كل
األعـراف والقوانــن ،ويف ذات الوقــت
اســتنكر أبوحلبيــة سياســة الصمــت
والالمبــاالة مــن قبــل املجتمــع
الــدويل واعتربهــا مشــجعة لالحتــال
يف جرامئــه بحــق القــدس وأهلهــا
ومقدســاتها.

مقدسيا فقدوا بصرهم خالل عام برصاص االحتالل اإلسفنجي
12
ً
كشــفت جمعيــة "حقــوق
املواطــن يف إرسائيــل" ( )7/14النقــاب
عــن أن  12مواط ًنــا مقدس ـيًا منهــم 7
أطفــال ،فقــدوا إحــدى العينني بســبب
اســتخدام رشطــة االحتــال الرصــاص
خــال عــام .وأضافــت الجمعيــة" :إن
آخــر هــؤالء الضحايــا كان املواطن نافز
ـي رأس
دمــري ( 55عامـاً) وهــو من حـ ّ
خميــس يف القــدس املحتلــة ،حيــث
أصيــب بعيــار "إســفنجي أســود" ،أدى
إىل فقــدان بــره يف عينــه اليمنــى
وإىل كــر يف األنــف والوجــه" .ووفقـاً
للشــهادات التــي وصلــت الجمعيــة
ورشيــط الفيديــو الــذي نــر ،فــإن

القــوات امليدانيــة لرشطــة االحتــال
قامــت باســتخدام هــذا الســاح الفتاك
"الرصــاص األســود االســفنجي" خالف ـاً
لإلجـراءات ،وأنــه "حتــى يف حــال اتباع
التعليــات يف اإلجــراء الــذي متــت،
فــإن هنــاك تعليــات منقوصــة وغــر
كافيــة ،ســيام وأنهــا ال تتنــاول قضايــا
مهمــة تتعلــق باالســتخدامات املتاحــة
للرصــاص اإلســفنجي ،كــا وال ميكــن
اعتبارهــا تناســبية نظـرا ً لخطــورة هــذا
الســاح  ...وأ ّن مواصلــة اســتخدام
األعــرة اإلســفنجية الســوداء أمــر غــر
معقــول ،وتعكــس مســلك ّيات متهـ ّورة
وغــر مســؤولة".
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تسجيل األجانب للمولود
الجديد بالنفوس التركية

يعد تسجيل المولود الجديد أم ًرا ال بد منه لضمان توثيق نسب المولود ،ويشير حقوقيون إلى
أن من المرجح في السنوات القادمة ظهور مشكلة كبيرة بين الالجئين السوريين ،أال وهي ضياع
ّ
حقوق ومستقبل األطفال حديثي الوالدة ممن لم يتم تسجيلهم في دوائر األحوال المدن ّية ،نظ ًرا
لتأزم األوضاع األمنية في سوريا خالل السنوات األربع الماضية ،وصعوبة إجراء المعامالت الرسمية
بالنسبة للنازحين ،فيما يخص تسجيل األطفال حديثي الوالدة ضمن دوائر الدولة.
وتشــر اإلحصاءات إىل أن النســاء الســوريات
الــايت لجــأن إىل تركيــا هربـاً مــن الحــرب الدائــرة
يف ســوريا ،أنجــن أكــر مــن  46ألــف طفــل خالل
الســنوات األربــع املاضية.
ينبغــي األخــذ بعــن االعتبــار بــرورة
تســجيل الــزواج املــدين ،وإخ ـراج دفــر العائلــة،
للتمكــن مــن تســجيل املولــود الجديــد يف
النفــوس الرتكيــة فيــا بعــد ،وتتــم معاملــة
تســجيل املولــود يف دائــرة النفــوس الرتكيــة
التابعــة ملنطقــة صاحــب العالقــة.
الوثائق املطلوبة:
 -1وثيقــة إثبــات امليــاد (ويتــم الحصــول
عليهــا مــن املشــفى الــذي متــت فيــه عمليــة
الــوالدة ،ســواء كان مشــفى حكومــي أو خــاص).
 -2ترجمــة جــوازات الوالديــن ،أو اإلقامــة إن
وجدت.
 -3ترجمــة عقــد الــزواج أو دفــر العائلــة
يف حــال تــم تســجيل الــزواج خــارج تركيــا ،أو
دفــر العائلــة الــريك يف حــال تــم تســجيل الــزواج
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داخــل تركيــا.
بعــد توفــر الوثائــق ســالفة الذكــر ،يتــم
التوجــه إىل "قائــم املقــام" يف املنطقــة التابعــة
للســكن ،حيــث تجــري معاملــة تســجيل املولــود
لــدى النفــوس الرتكيــة ،ومــن ثــم مينــح الوالديــن
وثيقتــن مص ّدقــة مــن شــهادة امليــاد.

ويشــار إىل أن القوانــن الرتكيــة ال متنــح
املولــود الجنســية الرتكيــة يف حــال كان الوالديــن
أجانــب ،أمــا يف حــال كان أحــد الوالديــن يحمــل
الجنســية الرتكيــة ،فيتــم منــح املولــود فــور
والدتــه بطاقــة الهويــة الرتكيــة.

فرنسا تغلق ملف التحقيق بتسمم عرفات

وكان املدعــي العــام الفرنــي قــد طالــب
بإغــاق التحقيــق يف قضيــة االشــتباه بوفــاة عرفــات
مســموما ،وقدمــت النيابــة العامــة الفرنســية قرارهــا
النهــايئ بعــدم املــي قدمــا يف هــذا امللــف ،نظــرا
لعــدم صــدور قــرار االتهــام ،علــا بــأن أرملتــه
ســهى عرفــات هــي التــي قدمــت شــكوى بنــاء عــى
اكتشــاف آثــار البولونيــوم عــى األغـراض الشــخصية
لزوجهــا.
وتــويف عرفــات يف  11نوفمرب/ترشيــن الثــاين
 2004عــن  75عامــا يف مستشــفى عســكري بضواحي
باريــس إثــر تدهــور رسيــع يف صحتــه مل تتضــح
خلفياتــه.
وكلــف ثالثــة قضــاة يف باريــس بالقيــام
بالتحقيــق منــذ أغســطس/آب  2012إثــر دعــوى
تقدمــت بهــا ســهى عرفــات ضــد مجهــول بعــد
العثــور عــى مــادة بولونيــوم 210-املشــعة العاليــة
الســمية يف أغــراض شــخصية لزوجهــا.
ويعتقــد عــدد مــن الفلســطينيني أن إرسائيــل
عمــدت إىل تســميم عرفــات مــع تواطــؤ أشــخاص
يف محيطــه .ويف نوفمرب/ترشيــن الثــاين  2013أكــد
شــمعون برييــز عندمــا كان رئيســا لدولــة إرسائيــل
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اعلــن اخــرا يف النمســا عــن توصــل
التفــاق بــن ايـران ومجموعــة الــدول خمســة
زائــد واحــد ,الخمســة تعنــي مجموعــة الدول
الخمــس الدامئــة العضويــة الصــن امريــكا
فرنســا بريطانيــا روســيا وهــي التــي متتلــك
حــق النقــض الفيتــو يضــاف اليهــا املانيــا .وقد
هلّــل االعــام االيـراين بانــه نرص ســاحق حققه
املفــاوض االي ـراين الشــاطر جــدا واســتطاع ان
يخــرج اي ـران منتــرة بعــد عنــاء دام ألكــر
مــن اثنــا عــر عامــا ولكــن فلننظــر هــل هــو
نــر حقيقــي إليـران ام هــو فقاعــة اعالميــة
ايرانيــة كحالهــا مــن الفقاعــات الفارغــة والتي
يقــوم عىل اساســها نظــام املــايل ولعــل ابرزها
فقاعــة تحريــر القــدس .
عنــد قــراءة اي شــخص لنــص االتفــاق
يعــرف ان ايـرا ن اكــر الخارسيــن مــن نتيجــة
املباحثــات املاراثونيــة ,وهــذه املباحثــات
ونتائجهــا هــي تشــبه كث ـرا مــروع النفــط
مقابــل الغــذاء الــذي قبــل بــه العــراق يف
منصــف التســعينيات مــن القــرن املــايض
والــذي مينــح مبوجبــه العــراق ان يتــرف
بنفطــه وبيعــه يف االســواق العامليــة ألخــذ مــا
يســد رمقــه وبعــض االحتياجــات الرضوريــة
للعيــش  .ولطــول املوضــوع ســاعمد اىل
تقســيمه اىل عــدة اج ـزاء وكل جــزء ســيتناول
الفكــرة وبعدهــا مــاذا يعنــي ببســاطة واهمية
ذلــك االمــر علــا اين اعتمــدت عــى التقريــر
الــذي نــره موقــع الساســة بوســت .
أجهزة الطرد املركزي
البنــد :يُســمح إليــران أن متتلــك 6000
جهــاز طــرد مركــزي ،لتخصيــب اليورانيــوم يف
 5060منهــا يف منشــأة نظنــز ،الـــ  1000الباقية
تكــون يف منشــأة فــوردو ،وميكــن اســتخدامها
يف األبحــاث النوويــة غــر االنشــطارية .ميكــن
إليــران أن تســتخدم فقــط الجيــل األول
مــن أجهــزة  1-1Rللطــرد املركــزي ،وعليهــا أن
تتخــى عــن األنــواع األخــرى؛ لكــن بعــد عــدة
ســنوات ،يســمح إليــران باســتخدام أجهــزة
أكــر تطــو ًرا.
بلغــة بســيطة :أجهــزة الطــرد املركــزي
هــي معــدات تســتخدم يف تخصيــب
اليورانيــوم ،أي تحويلــه مــن مــادة طبيعيــة
خــام إىل وقــود نــووي .إذا تــم تخصيــب
اليورانيــوم ملــدة كافيــة يف أجهــزة الطــرد
املركــزي ،ميكــن اســتخدامه يف صناعــة القنابــل
النوويــة .إيــران لديهــا اآلن حــوايل 20000
جهــاز للطــرد املركــزي ،لذلــك ســيكون عليهــا
أن تتخــى عــن معظــم األجهــزة ،كــا ســيتم
الســاح لهــا بأن تســتخدم فقــط الجيــل األول
والقديــم جـ ًدا مــن معداتهــا للطــرد املركــزي.

6

أنه "كان من األسهل" اغتياله بالرصاص.
ســهى عرفــات طالبــت الســلطات الفرنســية
بالتحقيــق بســبب وفــاة زوجهــا
يشــار إىل أن أدلــة كشــف عــام  2013وجــود
مــادة البولونيــوم املشــع يف مالبــس عرفــات ،مــا
دفــع الجانــب الفلســطيني إىل املوافقــة عــى إعــادة
فتــح رضيــح عرفــات وأخــذ عينــات مــن رفاتــه
وفحصهــا مــن قبــل فــرق طبيــة روســية وســويرسية
وفرنســية.
وخلــص التقريــران الــرويس والســويرسي إىل

وجــود مــادة البولونيــوم املشــع  210وبكميــات
كبــرة ،كــا أن التقريــر الــرويس أكــد وجــود مــادة
إشــعاعية أخــرى هــي الرصــاص املشــع .210
غــر أن خــراء فرنســيني أصــدروا تقريــرا يف
ديســمرب/كانون األول  2013نفــى أن يكــون عرفــات
تــويف مســموما مبــادة البولونيــوم  ،210رغــم تأكيــد
خ ـراء الطــب الرشعــي الســويرسيني وجــود هــذه
املــادة يف رفــات عرفــات مبعــدل يزيــد  18مــرة عــى
املعتــاد.
وكاالت.

أخبار
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افتتاح  28فرع باللغة العربية
في جامعة غازي عنتاب
أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة ،أن مجلس التعليم العالي
( )YÖKقد وافق على إدراج اللغة العربية كلغة تدريسية في  28تخصصا في جامعة
غازي عنتاب ،وذلك لتسهيل الدراسة على الطالب الوافدين من سوريا وفلسطين.
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وأكــدت الــوزارة أن إدراج اللغــة العربيــة
يتضمــن العديــد مــن الكليــات واملعاهــد مــا
مجموعــه  ،28حيــث ســيتم إدراجهــا يف كليات،
هندســة العــارة ،والفيزيائيــة ،والكهربــاء،
واإللكــرون ،والصناعيــة ،واملدنيــة ،والتغذيــة.
فضــا عــن كليــات األدب الــريك ،والتاريــخ،
وعلــم االجتــاع ،وعلــم األحيــاء ،والرياضيــات،
وكليــة االقتصــاد ،وإدارة األعــال ،والتجــارة
الدوليــة ،وكليــة اإللهيــات (الرشيعــة).
يف حــن ســيتم إدراج اللغــة العربيــة يف
 12معهــدا وهــي ،الكومبيوتــر ،تكنولوجيــا
اإلنشــاءات ،اإللكــرون ،امليكانيــك ،الراديــو
والتلفزيــون ،التكنولوجيــا التغذيــة ،منتجــات
األلبــان ،إدارة املكاتــب ،التســويق،
تنميــة الطفــل ،إدارة املكاتــب،
تأمــن وحامية األشــخاص.
 2000طالــب
ســوري ســيتعلمون
بلغتهــم
ويف إتصــال أجــري
مــع (فرهــاد شــيخ
بكــري ) مستشــار وزيــر
الرتبيــة و التعليــم يف الحكومــة
الســورية املؤقتــة ســئل عــن بعــض
التفاصيــل والفــرص أمــام الطــاب الســوريني
ومــن بحكمهــم مــن الفلســطينيني الالجئــن يف
ســوريا ومــن أجربتهــم الحــرب للنــزوح واللجوء
إىل تركيــا ،ســئل عــن الفــرص التــي ســتكون
أمامهــم إلكــال دراســتهم باللغــة العربيــة
حيــث قــال  28 " :كليــة ومعهــد ستســتقبل
الطــاب الســوريني ومــن بحكمهــم مــن
الطــاب العــرب للتســجيل والدراســة بلغتهــم
يف جامعــة غــازي عينتــاب الرتكيــة  ،وســتكون
هــذه الكليــات واملعاهــد متاحــة لحــوايل
 2000طالــب ســوري ،وذلــك ســيخفف مــن
األعبــاء عــى وزارتنــا يف تأمــن دراســة الطــاب
الســوريني خــارج بالدهــم ".
ومبــا يخــص الطــاب اللذيــن اضطرتهــم
الحــرب ومالحقــة النظــام لهــم مــن تــرك
دراســتهم وهــم يف الجامعــات واملعاهد ،وكيف
ســيكون وضعهــم الســتكامل دراســتهم مــع

االحتفــاظ بالســنوات الدراســية لهــم يف ســوريا،
أجــاب الشــيخ بكــري  " :حاليـاً البــاب مفتــوح
أمــام الطــاب املســتجدين فقــط ،ألن الكليــات
واملعاهــد العربيــة مســتجدة وللســنة األوىل
فقــط وليــس لديهــا كادر الســتقبال الطــاب
اللذيــن ينــوون إكــال دراســتهم ،لكــن هنــاك
نيــة مــن وزارة التعليــم الرتكيــة لدراســة أوضــاع
هــؤالء إلتاحــة الفرصــة الســتكامل دراســتهم،
حيــث ســيخضعون لفحوصــات اختبــار تحــدد
اســتحقاقهم للســنة الدراســية التــي ســيكملون
فيهــا دراســتهم ".
وعــن الطــاب اللذيــن ال يحملــون أوراق ـاً
ثبوتيــة للتســجيل أو أن أوراقهــم منقوصــة،
كيــف ســيكون وضعهــم
قال الشــيخ بكري
 " :ننصــح
هــؤ ال ء
ا لطــاب
بالتوجــه
للجامعات
يف املناطــق
ا لحد ود يــة ،
فهــذه الجامعــات
تلقــت تعليــات مــن
الحكومــة الرتكيــة ووزارة التعليــم فيها لتســهيل
أمــور الطلبــة الســوريني لاللتحــاق فيهــا بنــاء
عــى فحوصــات واختبــارات تحــدد أحقيتهــم
بالســنة التــي ســيلتحقون فيهــا فقــط ".
إيقــاف نزيــف األكادمييــن الســوريني إىل
أوروبــا
وقــال الســيد فرهــاد أيض ـاً " :أن الجامعــة
لــن تتيــح الفرصــة أمــام الطــاب الســوريني
إلكــال دراســتهم وحســب ،بــل ســيكون
لألكادمييــن وأســاتذة الجامعــات الســوريني
فرصــة التعليــم يف هــذه الكليــات واملعاهــد،
حيــث طلبــت إدارة الجامعــة مــن وزارة الرتبية
والتعليــم يف املؤقتــة ترشــيح حــوايل 200
أكادميــي للتدريــس يف هــذه الكليــات واملعاهد
املســتحدثة يف جامعــة عينتــاب ،وهنــاك خطــة
الســتقبال أكــر مــن هــذا العــدد يف الســنوات
القادمــة ،علـاً أن عــدد األكادمييــن املســجلني
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لدينــا يف وزارة الرتبيــة والتعليــم يف الحكومــة
املؤقتــة حــوايل  670أكادميــي ،هنــاك  200منهم
ســيكون لهــم الفرصــة يف التدريــس هــذا العام،
ونحــن ننســق مــع األت ـراك الســتيعاب العــدد
املتبقــي مــن األكادمييــن الســوريني ".
وأضــاف يف هــذه النقطــة الهامــة  " :األهــم
يف توفــر الفــرص أمــام األكادمييــن وأســاتذة
الجامعــات الســوريني ،إيقــاف نزيفهــم بعــد
هجــرة العديــد منهــم إىل أوربــا ،حيــث تقــدم
لهــم العديــد مــن املغريــات نظــرا ً لكفــاءة
األكادميــي الســوري ،فعندمــا تفتــح أمامهــم
فرصــة تقديــم خرباتهــم يف تركيــا وألبنــاء
بلدهــم ،ســيتوقفون عــن الهجــرة إىل أوربــا
وغريهــا ،وســيبقون بالقــرب مــن بلدهــم،
بانتظــار الدخــول إليهــا مــع فــرج قريــب ان
شــاء اللــه ".
وختــم الشــيخ بكــري بالتنويــه قائــاً " :
ليســت فقــط جامعــة عينتــاب هــي الوحيــدة

التــي ستســتقبل الطــاب الســوريني هنــاك
 8جامعــات أيضــاً ســتقبل طــاب ســوريني
هــذا العــام وإن كانــت جامعــة عينتــاب هــي
الوحيــدة التــي ســتكون متاحة باللغــة العربية،
وأنــا زرت جامعتــن يف اســطنبول وغريهــا،
وأبــدت إدارات كافــة هــذه الجامعــة رغبــة
يف تذليــل العقبــات أمــام الطالــب الســوري
وتســهيل أموره الســتكامل دراســته  ،وسنســعى
بالتنســيق مــع وزارة التعليــم العــايل الرتكيــة
لقبــول أكــر عــدد مــن الطالب الســوريني ســواء
يف جامعــة عينتــاب أو غريهــا ،للحفــاظ عــى
مســتقبل ثــروة ســوريا األغــى وهــم أبناؤهــا،
الذيــن ســيبنونها يف املســتقبل القريــب ".
ومل تحــدد الجامعــة مواعيــد التســجيل
ورشوطــه بعــد ،وفقــا للرتبيــة والتعليــم يف
الحكومــة الســورية املؤقتــة التــي اكتفــت
بالقــول أن الجامعــة ســتعلن عــن مواعيــد
التســجيل ورشوطــه يف وقــت الحــق.
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أبو الطيب
الخطيب

هي لم تزل

هي لم تزل أيامنا أيامنا هي لم تزل
تشكو التعطش للقبل
هي لم تزل أيامنا أيامنا هي لم تزل
تشكو الفراق ولم تمل
تشكو البعاد مع فقد أ
المل
هي لم تزل أيامنا أيامنا هي لم تزل
كم تعانقنا ياسوريا مع ترابك من زمان
بالليال
كم تناغمت مع نجيماتك
ي
ِبأمان
كم عددتهم مع قمر الزمان
أتدرين هذا أم أن شيئاً منه كان
هي لم تزل أيامنا أيامنا هي لم تزل
ين
أتبك� الثكاىل والشيوخ والشباب
وأطفالك وفيك أ
المل
ي
هي لم تزل أيامنا أيامنا هي لم تزل
كم تالعبت مع نسيماتك ياحمص
والحب كان
دمعاتك الحرى عىل أطفالك بإمعان
ِّ
وكل أمل بأنها
هي لم تزل أيامنا أيامنا هي لم تزل
تشكو التعطش للقبل
هي لم تزل أيامنا تشكو الهجران مع
الملل
هي لم تزل أيامنا بالعز والعودة
للوطن
وكل أمل
كلكم ي
هي لم تزل أيامنا أيامنا هي لم تزل

البحرين تستدعي الصنوبري
احتجاجاً على خطاب خامنئي

استدعت وزارة الخارجية البحرينية مساء األحد القائم بأعمال السفارة اإليرانية
باإلنابة لدى المنامة ،مرتضى صنوبري ،وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات
المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي الداعمة للمعارضة الشيعية.
وذكــرت وكالــة أنبــاء البحريــن أن وزارة
الخارجيــة س ـلَّمت صنوبــري "مذكــرة احتجــاج
رســمية عــى أثــر الترصيحــات التــي صــدرت
مؤخــرا ً عــن الســيد عــي خامنئــي".
وكان خامنئــي أكــد بخطبــة عيــد الفطــر
وســط طهــران الســبت أن إيــران لــن تتخــى
عــن دعــم أصدقائهــا باملنطقــة ،وعــن "الشــعبني
املضطهديــن يف فلســطني واليمــن ،والشــعبني
والحكومتــن يف ســوريا والعــراق ،والشــعب
املضطهــد يف البحريــن ،واملقاتلــن األبــرار يف
املقاومــة يف لبنــان وفلســطني".
واعتــرت املنامــة عــى لســان وكيــل
الخارجيــة الســفري عبــد اللــه عبــد اللطيــف
ترصيحــات خامنئــي "تدخــا فجــا ومرفوضــا يف
الشــأن الداخــي وتعديــا واضحــا عــى ســيادة
واســتقالل مملكــة البحريــن ،ومتثــل خرقـاً ملبادئ
األمــم املتحــدة ومنظمــة التعــاون اإلســامي،
فضــا عــن أنهــا تحمــل توصيفــات خاطئــة
ومغلوطــة عــن الوضــع يف مملكــة البحريــن".
وشــدد عبــد اللطيــف "عــى رضورة الكــف
فــورا عــن مثــل هــذه الترصيحــات والرتكيــز بــدال
مــن ذلــك عــى تحســن أوضــاع الشــعب اإليـراين
الصديــق ،وااللتـزام مببــادئ حســن الجــوار وعدم
التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للمملكــة واحرتام
ســيادتها واســتقاللها ،والتقيــد التــام بقواعــد

إي
ران

خرب
İR AN

التعامــل الــدويل بــن الــدول ذات الســيادة"
مؤكــدا أن "مملكــة البحريــن ســتتخذ كل مــا من
شــأنه حاميــة مصالحهــا واملحافظــة عــى أمنهــا
واســتقرارها وضــان ســامة شــعبها".
وتتهــم ســلطات املنامــة طهــران بدعــم

حركــة احتجاجــات تقودهــا جامعــات شــيعية
معارضــة ضــد الحكومــة وتطالــب منــذ عــام
 2011مبلكيــة دســتورية كاملــة بهــذه الدولــة
الخليجيــة الحليفــة لواشــنطن.
وكاالت.

تونس تبني جدار فاصل وطرابلس تدين

حــذرت حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي املنبثقة عن
املؤمتــر الوطنــي العــام الســلطات التونســية من أن
اإلقــدام عــى بنــاء جــدار فاصــل عــى الحــدود
بــن البلديــن دون التنســيق معهــا لــن يحقــق لهــا
االســتقرار املنشــود.
وقالــت الحكومــة الليبيــة يف بيــان مــن
العاصمــة طرابلــس إن "أي إجــراء يخــص تأمــن
الحــدود بــن البلديــن ينبغــي أن يكــون نتيجــة
تحــاور وتنســيق بــن البلديــن ،وإن أي إجــراء
أحــادي ال يحقــق االســتقرار واألمــن املنشــود".
ودعــا وزيــر الداخلية بحكومة اإلنقــاذ الوطني
الليبيــة محمــد شــعيرت الســلطات التونســية إىل
التحــاور مــع نظريتهــا الليبيــة بشــأن تأمــن الحدود
بــن البلديــن ،مســتنكرا اتهــام مســؤولني تونســيني
الشــعب الليبــي بتصديــر العنــف إىل تونــس.
واســتغربت حكومــة طرابلس تردد الســلطات

التونســية يف التنســيق معهــا يف هــذا الخصــوص،
متهمــة إياهــا باملامطلــة.
ونقلــت وكالــة األنبــاء الليبيــة عــن بيــان
حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي دعوتــه اإلعــام التونــي
إىل "االبتعــاد عــن الخطاب االســتفزازي ،وأن يتحرى
الخطــاب املتــزن املســؤول الــذي يُعالــج املشــاكل
وليــس تأجيجهــا ،وذلــك خدمــة لصالــح الشــعبني
الشــقيقني".
وجــددت طرابلــس الدعــوة للجهات الرســمية
بتونــس برسعــة تكويــن لجــان تحقيــق مشــركة
للتحقيــق يف الحــوادث ،محــذرة مــن توجيــه
االتهامــات للشــعب الليبــي "بــدون أدلــة".
وقــد بــدأت يف تونــس أعــال إنشــاء حاجــز
تـرايب عــى طــول الحــدود مــع ليبيــا ،وهــو عبــارة
عــن مجموعــة مــن الخنــادق والســواتر الرتابيــة
التــي ســيتم تدعيمهــا مبنظومــة مراقبــة إلكرتونيــة

وجويــة.
وتقــول الحكومــة التونســية إن اإلجـراء يهدف
إىل الحــد مــن تدفــق املهربــن واملســلحني عــر
الحــدود الليبيــة.
وكان رئيــس الحكومــة التونســية الحبيــب
الصيــد أعلــن أن الســلطات يف بــاده اتخــذت قـرارا ً
بإقامــة الحاجــز ،ورشعــت يف بنائــه عقــب مقتل 21
ســائحاً أجنبي ـاً يف هجــوم اســتهدف يف  18مــارس/
آذار املــايض متحــف باردو وســط العاصمــة تونس.
مــن جهتــه ،أكــد الناطــق الرســمي باســم
وزارة الدفــاع الوطنــي التونســية املقــدم بلحســن
الوســايت أن الجيــش رشع منــذ العــارش مــن أبريل/
نيســان يف بنــاء "جــدار تـرايب وخنــدق" عــى طــول
 186كيلومــرا عــى الحــدود مــع ليبيــا ،متوقعــاً
اســتكامل البنــاء نهايــة .2015
وكاالت.
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هم أناس اليرتدون إال لباس إالسالم
واليتكلمون إال لغة المشايخ ,ألسنتهم أحىل من
يحاجون
العسل ,ال يستشهدون إال بالكتاب وال ّ
إال بالس ّنة ولكن قلوبهم كما قال رسولنا صىل هللا
عليه وسلم "قلوب الذئاب"!!!...
ظهرت عىل مدار أربعة أعوام من الحرب
ف ي� سوريا العديد من المجموعات المقاتلة
والجهادية والمسلحة عىل اختالف أهدافها
ومقاصدها وجهات دعمها .كما أن الوضع
المأساوي الذي آلت إليه سوريا كان فرصة
الك�ى مصالحها ف ي� ش
ال�ق
كب�ة لتحقيق الدول
اليوسط انطالقاً من ب أ
أ
الرض السورية �ف
ح�ن
ي ي
أن رجال الدين المزيّ ي ن
ف� كانت حصتهم هي
أ
ال بك� وذلك من خالل استخدام عباءة االسالم
ف
واستغالل ورقة المهاجرين ي� الوصول إىل
غايات ومصالح ال تعيدنا ّإل لبضع سنوات من
آ
الن حينما كان الشعب السوري مرغماً عىل
العيش تحت نظام حكم يفرض عليه التبعية
والمحسوبية والتكتلية والعبودية...
قدمت سوريا عىل مدار السنوات
لقد ّ

حمزة منصور

hamza.mansor9020@gmail.com

تجار االسالم
أ
الربعة الماضية أعداد ًا مخيفة من الشهداء
والجرحى والمهجرين .إال أن شباب سوريا أ
الحرار
ّ
الفوات� الباهظة ت
ال� دفعوها اليوم
وبعد هذه
ي
ي
والمتأسلم�ن
لن يقبلوا بأن تستغل ثُلّة من التجار
ي
ين
والقومجي� والحثالة ثورتهم ونضالهم ودماء
شهداءهم مقابل تحقيق أهداف لم تكن ولن
تكون يوماً ف ي� صالح المواطن السوري وإنما
كانت تستخدم هذا المواطن المغلوب عىل أمره
كمطية لتحقيق ما ترنو إليه هذه المجموعات من
مشاريع وأعمال إسالمية ال عالقة لها باالسالم
ين
للمسلم�...
وال فائدة منها

ين
المتأسلم� عىل
تعمل هذه الفئة من
التالعب بعواطف الناس وغسل أدمغتعم
خ�اتهم ومهاراتهم بشعارات خلبية
واستغالل ب
ف
ودموع وهمية وبدع ال أصل لها ال ي� الس ّنة
ال�يفة وال ف� القرآن العظيم .وعندما ت
ش
يع�ض
ي
أحد الناس عليهم فجوابهم هو المألوف
دائما "ال ت
تع�ض فتنطرد" فيا لحالوة أن تُط َْر َد
مقابل أن تكون حراً أبياً من دون عبودية وخنوع
لجهات ومؤسسات ومجالس ال تمت بصلة ال إىل
االنسانية وال إىل الدين وال إىل الشفافية أبدا...
تحولت حياتنا إىل لعبة يتقاسمها ثالث:
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نظام مستبد ,غربة قاسية ،وتجار متأسلمون!!!...
نظام حول البلد إىل دائرة من النار .وغربة
جعلت من مستقبل شبابنا وطموحاتهم خياالً.
وتجار أصبح االسالم بالنسبة لهم غطا َء ِتجارة
رابح يرتدون عباءته ويتنمقون بمفرداته ويزعمون
بأنهم رسل محبة وسالم ف� ي ن
ح� أن التاريخ
ي
سيذكرهم بأنهم أهم سبب ف ي� إحداث ش�خ
ين
ين
المسلم� ،وأنهم العامل الذي ساهم ف ي�
ب�
أ
ف
تأخر نرص المة وذلك بسبب تعنتهم ي� فرض
أفكارهم ومبادئهم واستبعادهم لمن يخالفهم
ف ي� الرأي بل والعمل عىل إقصائه .فشعوبنا
العربية لم تخرج ثائرة إال للتخلص من هذه
العقليات أ
يز ت
ال�
والفكار ومن أشكال
التمي� ي
العر�...
ينتهجها نظام الديكتاتوريات ب ي
الجهاد ليس مقترصاً عىل السالح!!!...
أك�...
فجهاد الكلمة لربما يكون وقعه ب
فلنقف جميعنا ضد هؤالء الذين يعملون
وتأخ� وحدتنا.
عىل تفكيكنا وإفشال أعمالنا ي
" ولنبدأ بأنفسا قبل فوات آ
الوان "

العثور على مخطوط قرآني يعود لـ  1370عام

قالت جامعة برمنجهام البريطانية أنها عثرت في مكتبتها على مخطوطة قرآنية تعد من
أقدم المخطوطات الباقية في العالم ،وستقوم بعرضها في أكتوبر/تشرين األول المقبل.
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وأظهــرت نتائــج فحــوص أُجريــت عــى
املخطوطــة بنظائــر الكربــون املشــع أن عمرهــا
1370عامــا عــى األقــل ،مــا يجعلهــا واحــدة
مــن أقــدم املخطوطــات املوجــودة يف العــامل.
وتقــول الجامعــة كذلــك إن عمــر املخطوطــة
يشــر إىل أنــه رمبــا كتبهــا أحــد صحابــة النبــي
محمــد (صــى اللــه عليــه وســلم).
وقالــت مديــرة مجموعــة املقتنيــات
الخاصــة باملكتبــة ســوزان ورول إن عمــر
املخطوطــة يجعلهــا يف غايــة األهميــة ،مضيفــة
أنهــا كنــز لــه أهميــة عامليــة يف مــا يتعلــق
بال ـراث اإلســامي ودراســة اإلســام ،كــا أنهــا
مصــدر فخــر كبــر للمجتمــع املحــي.
أقدم الخطوط
وقــال الباحثــون إن املخطوطــة تتكــون
مــن اثنــن مــن أوراق الــرق ،وتضــم أجــزاء
مــن الســور مــن  18إىل  ،20كُتبــت بالحــر
بأحــد أقــدم الخطــوط العربيــة وهــو الخــط
الحجــازي.
وقــال أســتاذ الدراســات املســيحية
واإلســامية بالجامعــة ديفــد تومــاس إن
الفحــوص التــي أُجريــت عــى ورقتــي الــرق
تشــر بقــوة إىل أن الحيــوان الــذي أنتجــت
األوراق مــن جلــده رمبــا كان معــارصا للنبــي
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم.
وأضــاف أن أجـزاء القرآن املوجــودة يف هذه
املخطوطــة ال تختلــف تقريبــا عــن املوجــودة
اآلن .وقــال أيضــا إن هــذا يدعــم وجهــة النظــر
القائلــة إن القــرآن املوجــود اآلن ال يختلــف

عنــه وقــت
جمعــه.
وقــال
مد يــر
مســجد
بر منغهــا م
محمــد فاضــل
إنــه يتوقــع أن
تجتــذب هــذه املخطوطــة
عنــد عرضهــا النــاس مــن مختلــف أرجــاء
بريطانيــا ،وتابــع أن كل املســلمني يف العــامل
يحبــون أن يــروا هــذه املخطوطــة.

واملخطوطــة
جــزء مــن مجموعــة مــن مقتنيــات
بالجامعــة تضــم ثالثــة آالف وثيقــة مــن الرشق
األوســط حصلــت عليهــا يف عرشينيــات القــرن

املــايض عــن
طر يــق
الفونــس
مينجانــا،
و هــو
قــس
كلــداين ولــد
بالقــرب مــن
املوصــل يف الع ـراق ،وتــم
متويــل رحلتــه لجلــب الوثائق لرفــع مكانة
برمنغهــام كمركــز ثقــايف لدراســات األديــان.
رويرتز.

أخبار

أب 2015

أحمد المحمد

من هناك إىل هناك!!!

تركيا تفتح باب السالمة
للسوريين في عيد الفطر

فتحت السلطات التركية
أبواب معبر "أونجو
بينار" المقابل لمعبر
"باب السالمة" الحدودي،
لتتيح لمئات الالجئين
السوريين فرصة قضاء
عيد الفطر في بالدهم
ومع أقاربهم.
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وحســب مــا جــاء يف تقريــر لوكالــة
األنبــاء الرتكيــة "األناضــول" بهــذا الشــأن ،فــإن
املعــر الحــدودي شــهد ازدحام ـاً كب ـرا ً خــال
الســاعات املاضيــة ،حيث ســمحت الســلطات
لعــدد كبــر مــن الالجئــن الســوريني الذيــن
ميلكــون جــوازات ســفر ،مــن العبــور إىل
األرايض الســورية.
وأفــاد أحــد الالجئــن الســوريني خــال

ت
ركيا

ترصيحــات لــه لوكالــة األناضــول أمــام معــر
أونجــو بينــار ،بأنــه لجــأ إىل واليــة كيليــس
الرتكيــة قبــل  3أعــوام بســبب قصــف نظــام
األســد ،وأنــه ســيقيض عيــد الفطــر يف مدينــة
حلــب .قائــاً" :إننــا ندخــل عيــدا ً جديــدا ً
بحــزن .ونتمنــى أن تنتهــي الحــرب يف أقــرب
وقــت ونعــود نحــن إىل ســوريا إن شــاء اللــه".
وعــرت الجئــة ســورية عــن ســعادتها
ّ

العرا

ق
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أصــدر ملــك الســعودية
ســلامن بــن عبــد العزيــز آل ســعود
أم ـرا ملكيــا يقــي بتســمية األمــر
مشــعل بــن عبــد
اللــه بــن مســاعد
بــن جلــوي آل
ســعود أمـرا ملنطقــة
الحــدود الشــالية
خلفــا لوالــده الــذي
تــويف يف وقــت ســابق
مــن الشــهر الجــاري.
كــا شــمل
األمــر امللــي تســمية
ماجــد بــن عبــد اللــه
الحقيــل وزيــرا لإلســكان ،وإعفــاء
رئيــس الديــوان امللــي حمــد
الســويلم مــن منصبــه وتكليــف
خالــد العيــى بعمــل رئيــس
الديــوان بالوكالــة.
كــا أنــه كان يوجــد ترقبــا
كب ـرا ســبق هــذه األوامــر ،ولكنهــا
جــاءت محــدودة وداخليــة ،مش ـرا
إىل أن تعيــن وزيــر لإلســكان كان
متوقعــا ألن الــوزارة كانــت شــاغرة
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كشــفت خليــة اإلعــام الحــريب
العراقيــة أن "خلــا فنيــا" يف طائــرة
مقاتلــة عراقيــة تســبب يف ســقوط
قنبلــة عــى منــازل ســكنية يف أحــد
أحيــاء رشق بغــداد ،مــا أدى إىل
مقتــل ســبعة أشــخاص عــى األقــل،
بحســب مســؤولني عراقيــن.
أدى "خلــل فنــي" يف طائــرة
مقاتلــة عراقيــة إىل ســقوط قنبلــة
عــى منــازل ســكنية يف أحــد أحيــاء
رشق بغــداد ،مــا أدى إىل مقتــل
ســبعة أشــخاص عــى األقــل،
بحســب مســؤولني عراقيــن.
وأفــاد املتحــدث باســم "خليــة
اإلعــام الحــريب" العميــد ســعد

معــن يف بيــان عــن "حــدوث خلــل
فنــي يف طائــرة حربيــة عراقيــة مــن
نــوع ســوخوي كانــت عائــدة مــن
عمليــات قصــف ملواقــع اإلرهابيــن
وقــد علقــت إحــدى القنابل بســبب
خلــل فنــي ،وأثنــاء عودتهــا إىل
قاعدتها ســقطت القنبلــة عىل ثالثة
منــازل يف بغــداد الجديــدة" .وقالــت
مصــادر لوكالــة االنبــاء األملانيــة أن
تفجــر القنبلــة أدى أيض ـاً إىل جــرح
العـرات وتدمــر عــدد مــن املنازل
وأوضحــت أن الســلطات
العراقيــة تحقــق حالي ـاً يف الحــادث
ملعرفــة املالبســات.

الملك ســلمان يعين رئيس
جديد للديوان الملكي

ال س
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قتلــى وجرحــى جــراء قصــف الجيــش
العراقــي بغــداد عــن طريــق الخطــأ

حيــال ذهابهــا لقضــاء العيــد مــع أقربائهــا يف
ســوريا.
ومــن املتوقــع أن يــزداد االزدحــام يف املعرب
الحــدودي حتــى أول يــوم مــن عيــد الفطر.
وكانــت الســلطات الرتكيــة قــد أغلقــت
املعــر الحــدودي وفقـاً لقـرار صــدر بتاريــخ 9
آذار /مــارس ،وســمحت بالعبــور فقــط لفــرق
الصحــة واملســاعدات اإلنســانية.
ية

ف أ
ت
ال� أوصلت
ي
كث� ًا ما فكرت ي� السباب ي
سورية إىل هذا الواقع المؤلم ...قتل ...دمار...
وغ� ذلك
شت�يد ...اعتقاالت وصور تعذيب ،ي
مما ال يخفى عىل أحد ...طبعاً أول ما يتبادر
إىل الذهن :النظام! والظلم الذي كان ن ن
يتف�
ين
السوري� ،وخصوصاً منهم
ف ي� ممارسته عىل
الن� ،وهذا أمر واضح
أصحاب الفكر فالحر ي ّ
القاص
عرفه
النهار،
وضوح الشمس ي� رابعة
ي
ن
والدا� ،والقريب والبعيد ،وال يمكن أن يختلف
ي
س�نا الواقع
اثنان من العقالء فيه ...ولكن لو ب
السوري وبحثنا بحثاً دقيقاً عن أ
السباب الخفية
لهذه الباليا ...لوجدنا أشياء يندى لها ي ن
الجب�!
وتقشعر لها أ
البدان .نعم؛ النظام هو رأس
أ
الفعى ودفة التحكم ف ي� كل ما حصل ويحصل،
وغ�ه ،بل وكل
ولكن أستطيع القول :إن النظام ي
أنظمة الفساد ف� الدنيا ال تستطيع أن تتوغل �ف
قي
ي
مجتمع مثقف ت ز
والر�
مل�م عريق ف ي� الحضارة
ي
كالشعب السوري ...ولكن من أساليب الفساد
ت
ال� انتهجها النظام من أول يوم تسلم فيه
ي
ف
زمام الحكم ي� سورية( :فرق تسد) ،وخصوصاً
ف ي� تف�ة ما بعد أحداث الثمانينيات ،حيث كان
يجند بعض ضعاف النفوس للتجسس عىل
السوري� ف� كل حركاتهم وسكناتهم ،ت
ن
ح� إنهم
ي ي
كث� ًا من بسطاء الناس أن (الحيطان
أوهموا ي
لها آذان) ،والطامة الك�ى ف� أ
المر هي زرع
ب ي
ما يسمى بالتحزبات والجماعات والفرق،
وكل جماعة تشد البساط إىل طرفها ،أ
وللسف
الشديد!!! كانت الجماعات (الدينية) مرتعاً
خصباً لمثل هذه أ
المور ،ت
كث�
هم ي
ح� صار ُّ
تكث� أتباعهم
من أرباب العمائم مقترصاً عىل ي
ومناص�هم ...دون االلتفات إىل أمر
ومحبيهم
ي
والصالح وتصحيح المفاهيم ،وراح
الدعوة إ
كل طرف يشوه صورة (أعدائه وأنداده) ...هذا
من جماعة فالن ،وذاك من جماعة فالن!...
وما إىل ذلك من تفاهات وسفاهات تتكاثر يوماً
سائر ف ي� تمييع الشباب
بعد يوم ،والنظام
ٌ
والفتيات وتعرية عقولهم وأجسادهم معاً
بحجة الثقافة والرياضة والحضارة ...ت
ح� إذا
ما انقدحت ش�ارة الثورة المباركة ...لم تجد من
أبناء البلد من ينارصها إال قلةً قليلة ،رصخت ف ي�
وجه الظالم ،وصدحت بكلمة الحق ،فاستشهد
من استشهد ...واعتقل من اعتقل ...وعذب
من عذب ...وهرب من ضحكت له الدنيا
ف
وابتسم له الدهر ،ش
كث�
وانت� السوريون ي� ي
أ
من دول العالم ...ولكن لشديد السف!!!
ما حصل ف ي� الداخل السوري منذ ما يزيد
أربع� عاماً بدأت بذرته تنمو ف� أ
عىل ي ن
الماكن
ي
ت
ال� هاجر السوريون إليها ،ورصنا نشاهد
ي
ت
ال� تتعارك عىل أتفه
التجمعات والتحزبات ي
أ
السباب ت
ح� ف ي� المهجر ...وبدأ تاريخ سورية
ف
الداخل يعيد نفسه تماماً ي� الخارج حيث
ي
ث
يك� السوريون وخصوصاً ف ي� تركيا!!! هللا هللا
يا علماءنا ومشايخنا ...هذه طامة بك�ى ...أين
أنتم من هذا؟ أين العقالء؟ أين المصلحون؟
أين المفكرون؟ إن لم تعالج هذه أ
المراض
فستعود بما فيها إىل بلدنا مرة أخرى ...نشأت
وترعرت فيها ...غذيت ف ي� المهجر ...وتعود إىل
سوريا (هناك).
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رغم أهميتها الكبرية.
وكان أمــر ملــي قــد صــدر
يف أبريل/نيســان املــايض بتعيــن
الســويلم رئيســا
للديــوان امللــي،
وزيــر
وإعفــاء
االقتصــاد والتخطيــط
محمــد الجــارس مــن
منصبه وتعيــن عادل
فقيــه خلفــا لــه.
وقــد صــدرت
ملكيــة
أوامــر
عــدة منــذ وصــول
امللــك الحــايل إىل الســلطة قضــت
بتعديــات يف الحكومــة واملناصــب
العليــا يف الدولــة.
وكان امللــك ســلامن ( 79عامــا)
قــد تــوىل مقاليــد الحكــم يــوم 23
يناير/كانــون الثــاين املــايض خلفــا
ألخيــه الراحــل امللــك عبــد اللــه
الــذي وافتــه املنيــة يف اليــوم نفســه،
ليكــون ســابع ملــك للمملكــة
العربيــة الســعودية.

تقرير

عيد بال وطن!!!

أب 2015
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على الرغم من أنهم بعيدون عن الوطن لكن األمل باالستمرارية يبقى
األساس .ولذلك أقامت مؤسسة على خطى الحبيب حفل معايدة للسوريين
المقيمين في مدينة قونية التركية ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالتعاون
مع إدارة الشؤون الدينية في المدينة بجامع حاج أويس زاده الكبير.
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شادي الحسني

سنان جرك

آدم باهشوان

حــر حفــل املعايــدة الــذي نظمتــه
مؤسســة عــى خطــى الحبيــب بالتعــاون
مــع إدارة الشــؤون الدينيــة مايقــارب الـــ
 600ســوري مــن مختلــف املحافظــات
واملــدن الســورية .كــا شــارك تجمــع
وجــدان الشــبايب يف التنظيــم وعـ ّـر الحضور
عــن ســعادتهم بحفــل املعايــدة الــذي
جمــع عــددا ً مــن الســوريني مــن جميــع
املــدن واملحافظــات وعــى اختــاف
افكارهــم وثقافاتهــم بعيــدا ً عــن التمييــز
والتحزبــات التــي تعمل بعــض املجموعات
واملؤسســات واملجالــس عــى تجســيدها
وإيجادهــا بــن الســوريني يف املغــرب.
وحــر الحفــل كالً مــن مفتــي
مقاطعــة قاراتــاي الســيد حســن حســن
أرســان تــرك ومســؤول الشــؤون الدينيــة
الســيد آدم باهشــوان والســادة ســنان جرك
وحســن ســاراتش مســؤويل جمعيــة الــر
الخرييــة .وبــدأ الحفــل بتــاوة لبعــض آيات
الذكــر الحكيــم تالها الشــيخ محمــود الرتك
وبعدهــا قــام عــدد مــن الشــباب الســوري
بإنشــاد مجموعــة مــن األناشــيد الدينيــة.
وبعــد وصلــة اإلنشــاد األوىل تحــدث املفتي
أرســان تــرك لألخــوة الســوريني معايــدا ً
حيــث قــال ":إنكــم أخوتنــا يف الديــن  ,أنتم
املهاجــرون ونحــن األنصــار وعــى الرغــم
مــن تقصرينــا يف خدمتكــم لكننــا نعمــل
دامئــاً عــى أن نــؤدي وظيفــة األنصــار
مــن بــاب املســؤولية والواجــب وليــس
مــن بــاب الفضــل وامل ّنيــة ألننــا مكلفــون
بخدمتكــم .إنكــم تعيشــون ظروفــاً صعبــة
وقاســية فمنكــم مــن تــرك عائلتــه وجــاء ومنكم
مــن أىت مــع قســم مــن عائلتــه ومنكــم مــن لــه
بعــض األقــارب هنــا والعيــد هديــة للنــاس مــن
اللــه عــز وجــل ليتناســوا ال ّدنيــا وهموهــا قليـاً
وليعــودوا ويجتمعــوا مــن جديــد .أســأل الله أن
يجمعكــم بأهاليكــم وأقاربكــم وعوائلكــم عــى

ق
ونيا

حسن حسني
أرسالن ترك

أرض بالدكــم يف األعيــاد القادمــة".
وبعــده تحــدث الســيد ســنان جــرك عضــو
جمعيــة الــر الخرييــة الــذي عــر عــن فرحتــه
باجتــاع األخــوة الســوريني مــع بعضهــم وأكــد
بــأن العيــد الكبــر ســيكون بتحريــر الوطــن
الــذي أصبــح يتيـاً بخــروج أبنــاءه وتابــع كالمه
قائـاً ":أخــويت الكـرام إنكــم أخوتنــا ونســأل الله
أن يفــرج عنكــم هذا الكــرب العظيم .وســيكون

عيدكــم بعودتكــم لدياركــم إن

شــاء اللــه".
وبعدهــا تابعــت فرقــة اإلنشــاد بعــض
الوصــات اإلنشــادية ألقــت بعدهــا الطفلــة
بــرى األحمــد العــي شــعر يصــف حــال
املواطــن العــريب ووضعــه املــزري فقــط ملجــرد
تحكّــم جــواز الســفر مبصــر اإلنســان.
كــا تحــدث الســيد آدم باهشــوان مســؤول

الشــؤون الدينيــة يف دائــرة إفتــاء املدينــة قائالً":
كل عــام وأنتــم بالــف خــر .وأســأل اللــه أن
يجمعنــا وإياكــم يف أقــرب األوقــات عــى أرض
الشــام بــإذن اللــه".
وبعــده تحــدث األســتاذ شــادي الحســن
الــذي عــر عــن مــدى صعوبــة الوقــت الــذي
متــر بــه ســوريا أرضـاً وشــعباً حيــث قــال" :حالنا
اليــوم يذكــرين ببيت الشــعر الــذي قالــه املتنبي
 :عي ـ ٌد ِبأَيَّـ ِة حــا ٍل ُعــدتَ يــا عي ـ ُد  ...بِ ــا َمــى
أَم ِبأَم ـ ٍر فيـ َـك ت َجدي ـ ُد .ففــي هــذه الظــروف
الصعبــة وهــذه املحــن الكثــرة ويف هــذه
اللحظــات الحرجــة علينــا أن نكــون يــدا ً واحدة
ألن يــد اللــه مــع الجامعــة".
وقدمــت مجموعــة مــن طــاب املدرســة
بعــض األناشــيد الجامعيــة .تحدثــت بعدهــا
الســيدة نجــاح صــادق املســؤولة عــن مؤسســة
عــى خطــى الحبيــب والتــي عــرت عــن
ســعادتها بوصــول املؤسســة إىل هدفهــا يف مل
شــمل الســوريني كافــة دون التحيــز إىل فئــة
دون األخــرى وقالــت ":كل عــام وأنتــم بألــف
خــر لقــد بــدأت مؤسســة عــى خطــى الحبيب
بأعــداد طــاب ال تتجــاوز أصابــع اليــد واالن
عــدد طالبهــا قد تجــاوز األلفــن ونســأل الله أن
يزيدهــم لتعــم الفائــدة عــى الجميــع وليكونوا
قــوة يف وجــه مــن يعمــل عــى تفكيــك وحــدة
الســوريني وزرع الفــن فيــا بــن بعضهــم
البعــض".
وبعــد كلمــة الســيدة نجــاح صــادق
تحــدث الســيد صهيــب جركــن عضــو تجمــع
وجــدان الشــبايب والــذي شــكر بــدوره الشــباب
الذيــن شــاركو يف هــذه الفعاليــة .وبعدها أنشــد
املنشــدون مجموعــة مــن األناشــيد مبشــاركة
الحضــور.
ويف الختــام قــام الجميــع مبصافحــة بعضهم
البعــض وتبادلــوا عبــارات التهنئــة واملعايــدة
وســألوا اللــه أن تكــون أعيادهــم القادمــة عــى
ارض بالدهــم.
خالد شن.
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الذكرى العشرين لمجزرة السربرنيتسا

يرى البوشناق (مسلمو البوسنة) المقيمون في إسطنبول أن مجزرة "سربرنيتسا" التي جرت
في عام  1995لن تنتهي بشكل حقيقي طالما ظل مرتكبوها هاربين من وجه العدالة.
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قبــل عقديــن مــن الزمــان ،ومــع اق ـراب انتهــاء
الحــرب البوســنية التــي اســتمرت ألربــع ســنوات،
شــهدت بلــدة تُدعــى رسبرنيتســا يف الجــزء الرشقــي
من يوغســافيا الســابقة مقتل  8آالف شــخص بوســني
عــى األقــل ،باإلضافــة إىل التهجــر القــري لحـوايل 30
ألــف امــرأة مــن بيوته ـ ّن.
كانــت مجــزرة رسبرنيتســا أســوأ حادثــة قتــل
جامعــي شــهدتها أوروبــا بعد الحــروب العامليــة .وعىل
الرغــم مــن قـرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة
الــذي يقــي بــأن تكــون رسبرنيتســا "منطقــة آمنــة"،
إال أ ّن القـوات الرصبيــة هاجمــت البلــدة واحتلّتهــا.
ومل تتمكــن قـوات "دوتشــبات" التــي تضــم مئات
الجنــود الهولنديــن املكلفــن مــن قبــل األمــم املتحــدة
بحاميــة رسبرنيتســا مــن كل الجهــات مــن منــع
املذبحــة .وقــد رصح وزيــر الدفــاع الهولنــدي الســابق
"جوريــس فورهــوف" مؤخ ـ ًرا بأنّــه كان ميكــن وقــف
القتــل يف حــال توفــر دعــم جــوي للبوشــناق.
تح ّدثــت فتــاة بوســنية تقيــم يف إســطنبول وتبلــغ
مــن العمــر  27عا ًمــا لوكالــة األناضــول عــن النــدوب
التــي تركتهــا املجــزرة عــى أحبابهــا .تقــول "أمينــة
موســيتش كوركــاز"" :إنّنــا نتج ّنــب الحديــث عــن
املجــزرة بداخــل العائلــة بشــكل خــاص أل ّن ذلــك يؤملنا
بشــكل عميــق".
والــد أمينــة الــذي كان مالز ًمــا يف جيــش الحكومــة
البوســنية ،قاتــل يف الحــرب .وقُ ِتــل ع ُّمهــا وابــن عمهــا
يف القتــال كذلــك .تقــول أمينــة" :كنــت طفلــة صغــرة،
ال أتذكــر الحــرب بوضــوح لك ّننــي أذكــر األمل الــذي
أوجدتــه يف العائلــة وال أزال مضطــرة ملواجهــة األمل
كلّــا تح ـ ّدث أحــد عــن رسبرنيتســا ،وليــس فقــط يف
 11متــوز /يوليــو مــن كل عــام".
"نُــرت ســنجقيل" ،بوســني يعيــش يف إســطنبول
منــذ أكــر مــن خمســن عا ًمــا ،وهــو كاتــب مشــهور
ومتطوع نشــيط يف "مؤسســة ســنجق البوســنة اإلغاثية
والثقافيــة" يف إســطنبول .تحــدث ســنجقيل عــن لقــاء
لــه مــع امــرأة بوشــناقية قبــل أســبوعني قائــاً " :ســألتها
عــن شــهورها بعــد  20عا ًمــا مــن مجــزرة رسبرنيتســا.
وهــذا هــو جوابهــا:
"شــعوري يــزداد ســو ًءا يف كل يــوم عندمــا أرى
مرتكبــي مجــزرة رسبرنيتســا ميشــون يف الشـوارع .مــن
قاتــل يف الحــرب مــات مـ ّرة واحــدة ،لك ّننا سنســتمر يف
املــوت حتّــى يدفــع القتلــة واملغتصبــون الثمــن".
يقــول ســنجقيل" :العــامل مديــن آلالف النســاء
اللـوايت ال زلــن يعشــن األمل مثــل تلك الســيدة العجوز"،
ويوافقــه الــرأي "داود نوريلــر" البالــغ مــن العمــر 64
عا ًمــا ،والــذي كان
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يف يــوم مــن األيــام منسـقًا لوكالــة التعــاون والتنســيق
الرتكيــة يف رساييفــو.
يشــر نوريلــر إىل مســودة الق ـرار التــي ق ّدمتهــا
بريطانيــا مؤخ ـ ًرا ملجلــس األمــن ،والتــي تديــن بقــوة
"املجــزرة يف رسبرنيتســا" وفشــل األمــم املتحــدة يف
تجــف دمــوع هــذه
منعهــا .يقــول نوريلــر" :لــن ّ
األ ّمهــات حتّــى تقبــل األمــم املتحــدة رسبرنيتســا
كجرميــة إبــادة جامعيــة وتحــر مرتكبيهــا إىل
العدالــة".
يعيــش نوريلــر يف إســطنبول منــذ عــام ،1958
وقــد تــر ّدد عــى بــاده خــال الحــرب ،وكان ينقــل
املســاعدات مــن املتربعــن يف تركيــا إىل املحتاجــن يف
البوســنة .يشــر يف حديثــه إىل أ ّن "ســكان البلقــان ال
زالـوا يتم ّنــون رؤيــة العدالــة مبعناهــا الـ ّـريك" ،مضيفًا

أ ّن "تركيــا ،مثلــا كانــت يف العهــد العثــاين ،ال زالــت
تحتفــظ مبســعاها تجــاه دول البلقــان ،عــى ســبيل
املثــال هــي تســتثمر يف رصبيــا اليــوم نفــس الكــم
الــذي تســتثمره يف البوســنة".
تُعــد البلقــان باعتبارهــا رابطًــا جغرافيًــا بــن تركيا
وأوروبــا ،أولويــة بالنســبة لرتكيــا بفعــل العالقــات
التاريخيــة التــي تعــود ملئــات الســنني .فمنــذ بــدء
الحكــم العثــاين يف البلقــان يف القــرن الرابــع عــر
انتــرت األقليــات الرتكيــة يف املنطقــة ،كــا قــدم عــدد
مــن ســكان البلقــان للعيــش يف تركيــا.
يحــر املســؤولون األتــراك مراســم الذكــرى
ُ
الســنوية لرسبرنيتســا يف  11متــوز /يوليــو مــن كل
عــام .ويف عــام  ،2013قــال وزيــر الخارجيــة الــريك يف
ذلــك الوقــت أحمــد داود أوغلــو يف مقالــة مشــركة
لــه مــع نظــره البوســني "زالتكــو الغومزيجــا" إ ّن
"التطهــر العرقي كان ســمة ُمقـ ّززة للرصاع يف البوســنة
والهرســك" ،وإ ّن رسبرنيتســا كانــت رمــ ًزا "لوحشــية
الــراع الــذي اســتمر ثــاث ســنوات يف يوغســافيا
الســابقة".
ِ
وقــد قَــدم إىل تركيــا مــن ج ـراء األحــداث أكــر
مــن  40أل ًفــا مــن البوشــناق ،حســب رئيــس مؤسســة
أصدقــاء البوســنة والهرســك يف إســطنبول "ســافيت
إر ِدم" .وكان إر ِدم يعمــل عىل تســجيل الواصلــن إىل

تركيــا مــن البوشــناق دون جـواز ســفر .يقــول :كانــت
أعدادهــم مرتفعــة "حيــث أنّهــم مل يواجهـوا مشــكلة
يف العبــور مــن الحــدود اليونانيــة واملقدونيــة خــال
محاولتهــم الوصــول إىل تركيــا".
ويشــر إردم إىل أ ّن مــا تب ّقــى يف تركيــا مــن هــذه
األعــداد ال يتجــاوز  500شــخص ،ويعــزو ذلــك إىل أ ّن
"معظمهــم عــادوا إىل البوســنة والهرســك حتّــى ال
يهجــروا بالدهــم".
الــرب
و
للبوشــناق
ــا
ن
وط
البوســنة
وتُعــ ّد
ً
ّ
والكــروات .يُش ـكّل البوشــناق نصــف عــدد الســكان،
الــرب والكــروات النصــف اآلخــر.
يف حــن ميثّــل ّ
يقول ســنجقيل من مؤسســة ســنجق البوســنة اإلغاثية
والثقافيــة" :ليــس كل الــرب مســؤولني عــن مجــزرة
رسبرنيتســا ...هنــاك ماليــن الرصب الذيــن ال يكرهوننا.
أنــا أعتقــد كذلــك أنّــه يف حــال إجـراء اســتفتاء اليــوم،
ســيقف أكــر مــن نصــف الشــعب الــريب مــع
الــرب".
البوشــناق ضــ ّد املتطرفــن القوم ّيــن ّ
وانطلقــت يف إســطنبول يف الذكــرى العرشيــن
ملجــزرة رسبرنيتســا حملــة لزيــادة الوعــي باملجــزرة.
ونــرت مئــة لوحــة ضخمــة بأربــع لغــات تحمــل
عبــارة" :ال تنس ـوا املجــزرة البوســنية التــي وقعــت يف
منطقــة آمنــة تحــت حاميــة األمــم املتحــدة".
وكاالت.
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في كل االعمال يعملون

الهجــرة مــن األريــاف للمــدن تتســارع
بشــكل كبــر .وباملقابــل تــزداد أعــداد العجــزة
وكبــار الســن يف القــرى والبلــدات .ولذلــك فقــد
أصبــح مــن الصعــب إيجــاد العــال الذيــن
يعملــون يف الزراعــة والــري والعــال الذيــن
يجيــدون اســتخدام املاكينــات الزراعيــة والجرار
والعــال الذيــن يعملــون يف البنــاء .فســكان
البلــدات والقــرى يعملــون عــى تشــغيل
العــال األجانــب لســد هــذا الف ـراغ الناشــئ
بســبب الهجــرة الشــبابية مــن االريــاف للمدن.
فــكل عامــل أجنبــي يعمــل عــى إحضــار
قريبــه وهكــذا فــإن أعــداد العــال األجانــب يف
ازديــاد مســتمر .كــا أنــه يتــم تشــغيل العــال
األجانــب بأجــور بســيطة ومــن دون ضــان
صحــي .وأغلــب هــؤالء العــال ليــس لديهــم
قيــود رســمية .حيــث أن بعــض العــال الذيــن
يعملــون بــدون قيــود رســمية يقومــون بتغيــر
مســارهم ملجــرد رؤيتهــم لدوريــات الرشطــة.
األجانب يستقرون يف القرى
لقــد اســتقر يف القــرى العديــد مــن العوائل
الرتكامنيــة واالفغانيــة والقريغيــز والعوائــل
الســورية .حتــى أن أعدادهــم يف بعــض القــرى
فاقــت أعــداد الســكان انفســهم .فالعــال
مســتعدون للعمــل بــأي يشء مقابــل تأمــن
مصاريفهــم الحياتيــة .فمنهــم مــن يركــب
الجــرار ومنهــم مــن يســقي األرايض ومنهــم
مــن يرعــى الغنــم .ويوجــد يف قونيــا كــا هــو
موجــود يف تركيــا عــى وجــه العمــوم مشــكلة
مبــا يتعلــق مبســألة الزراعــة .فمــن الصعــب
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أصبح من الصعب في القرى
والبلدات العثور على العمال
الذين يعملون في الزراعة
والري واستخدام الجرار .حيث
يجد أهل القرى الحل في
تشغيل العمال األجانب .ففي
األونة األخيرة زاد عدد العمال
األجانب في القرى والبلدات.
ولعدم وجود عمال محليين
فهؤالء العمال يعملون كل
األعمال.

ت
ركيا

إيجــاد مزارعــن لرتبيــة الحيوانــات .فالقادمون
مــن أفغانســتان وتركامنســتان وســوريا
يقومــون بهــذه األعــال .ولعــدم وجــود عامل
لســقاية املحصــوالت واســتخدام املركبــات
الزراعيــة فالعــال األجانــب هــم مــن يقــوم
بهــذه االعــال .حيــث أن العــال األجانــب
يتقاضــون أجــورا ً أقــل بكثــر مــن تلــك التــي
يتقاضاهــا العامــل املحــي.
يعملون بأجور منخفضة
يقــول عثــان جــران مبــا يخــص هــذا
املوضــوع ”:إن الشــباب اليبقــون يف القــرى.
لعــدم وجــود التعليــم والصحــة والعمــل.
ولذلــك فــإن القــرى تفــرغ بشــكل رسيــع.
فقســم كبــر مــن ســكان القــرى يعتمــد يف
حياتــه ومعيشــته عــى املنتجــات الحيوانيــة
والزراعيــة .ولذلــك فهنــاك حاجــة ملــن يقــوم
بهــذه األعــال .إيجــاد العــال صــار صعب ـاً.
فهنــاك مــن أصبــح يحــر عــال يوميــن مــن
أجــل حراثــة األرايض الزراعيــة .فلــم يعد هناك
أحــد يعمــل يف الزراعــة لعــدم وجــود ضــان
صحــي وألنهــا عمــل شــاق .ولعــدم وجــود
عــال محليــن فإنــه يتــم تشــغيل العــال
األجانــب يف الزراعــة والرتبيــة الحيوانــات.
فاألجانــب القادمــن مــن افغانســتان وســوريا
يعملــون كل يشء بأجــور منخفضــة .حتــى أن
أغلبهــم ليــس لديهــم قيــود رســمية .وال أحــد
يعــرف إىل متــى سيســتمر هــذا الوضــع عــى
ماهــو عليــه".
كريم أتيجي
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تتمتــع منطقــة طرســوس
باحتوائهــا عــى العديــد مــن األماكن
الســياحية املتنوعيــة واملمتعــة ،مــن
األمثلــة عــى هــذه األماكــن:
معبد دونوك طاش.
معبــد رومــاين قديــم ،مــن
أجمــل األماكــن التاريخيــة الدينيــة
الثقافيــة .له طـراز معــاري هنديس
مميــز حيــث يتمركــز داخــل جبــل
تــم نحتــه وتحويــره ملعبــد ســاحر
مــن قبــل الرومانيــن "البيزنطيــن".
مدينــة غوزلــو كــوال القدميــة.
تحتــوي عــى عــدة أماكــن تاريخيــة
براقــة تعــود إىل الحضــار الرومانيــة
العريقــة .وفيهــا عــدة آثــار تاريخيــة
مميــزة مثــل بــرج املراقبــة الخاصــة
بقلعتهــا وعــدة بيــوت رومانيــة
منحوتــة داخــل الجبــال وبجانبهــا.
قلعة كوالك.
بنــاء تاريخــي يعكــس مــدى
االســراتيجية التــي

متتعــت بهــا الحضــارة الرومانيــة،
حيــث تــم إنشــاؤها بشــكل يحمــي
مرســن مــن جميــع الجوانــب
الربيــة مــن خــال ربطهــا بالقــاع
األخــرى ،ألهميتهــا االســراتيجية
والقويــة تــم اســتخدامها مــن قبــل
جميــع الحضــارات التــي عاشــت يف
طرســوس.
السوق القديم لطرسوس.
ســوق عثــاين عريــق يتميــز
بفــن عامرتــه الهندســية وبتكاملــه
الخدمــايت ،حيــث يضــم إىل جانبــه
خــان يضــم  25غرفــة كان ميكــن
للتجــار القادمــن إليــه أو العاملــن
بــه اإلقامــة بــه بكامــل الراحــة
والخدمــات املميــزة ،مــازال الســوق
لغايــة األن بكامــل خدماتيه وبنفس
رونقــه املعــاري الســاحر.
شالل طرسوس.

طرسوس

تقع منطقة طرسوس ( )Tarsusالجميلة
في مدينة مرسين الواقعة جنوب تركيا
والمطلة على البحر المتوسط .وتُعد
ُ
منطقة طرسوس منطقة تاريخية قديمة
يعود عهد تأسيها إلى حضارات قديمة،
حيث سكنتها الحضاراة الحث ّية القديمة
والحضارة الرومانية التي ُيعتقد بأن
أصحاب الكهف عاشوا في ظلها والحضارة
السلجوقية والحضارة العثمانية.

مــن أجمــل األماكــن الطبيعيــة
الســياحية الخالبــة واملمتعــة
واملريحــة لألعصــاب املوجــودة يف
طرســوس ،يتميــز بتعــدد قنواتــه
املتدفقــة منهــا امليــاه وكــا يتميــز
بجــال بيئتــه فاقعــة الخضــار.
إىل جانــب هــذه األماكــن
الرائعــة كلهــا ،ميكــن االســتمتاع
بتضاريــس طرســوس الجغرافيــة
املميــزة والتــي تتمثــل بالجبــال
والهضــاب الخــراء والســاحل
املطــل عــى البحــر املتوســط الــذي
يوفــر إمكانيــة االســتمتاع بالســباحة
واالســتجامم عــى شــواطئه النظيفــة
والفائقــة الروعــة مــن شــدة صفائها
وجاملهــا الفريــد.
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محكمة أمركية عليا تغرم
شركة رفضت توظيف محجبة
أمريكا

خرب
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قضت محكمة أمريكية عليا تغريم شركة "آبركرومبي آند
فيتش" لأللبسة  25ألف دوالر تعويضا للفتاة المسلمة "سامانثا
إيالوف" ،بسبب رفض الشركة توظيفها لكونها محجبة.
وكانــت إيــاوف ،املولــودة يف مدينــة
"تولســا" بواليــة "أوكالهومــا" ،تقدمــت عــام
ـب لرشكــة "آبركرومبــي آنــد فيتــش"
 2008بطلـ ٍ
لأللبســة ،مــن أجــل العمــل يف قســم ألبســة
األطفــال ،وكانــت تبلــغ مــن العمــر حينهــا 17
عامــاً ،إال أن الرشكــة رفضــت طلبهــا بداعــي
"مخالفتهــا للسياســة املتبعــة بشــأن مالبــس
العاملــن".
تجــدر اإلشــارة إىل أن محكمــة منطقــة
"تولســا" ،قضــت ســابقاً لصالــح الفتــاة

وغرمــت الرشكــة بدفــع مبلــغ  20ألــف دوالر
كتعويضــات ،بعــد الدعــوى التــي رفعتهــا لجنة
تكافــؤ فــرص العمــل األمريكيــة – مؤسســة
اتحاديــة  -بالنيابــة عــن إيــاوف ،إال أن محكمة
االســتئناف يف "دينفــر" ،أصــدرت حكـاً لصالــح
الرشكــة ،لتنتقــل القضيــة يف ترشيــن األول/
أكتوبــر عــام  2014إىل املحكمــة العليــا ،حيــث
أكــدت املحكمــة يف قرارهــا ،الــذي جــاء بتأييــد
 8أعضــاء مقابــل  ،1أن عــى الرشكــة توفــر
اإلمكانــات التــي تســمح للعاملــن فيهــا تأديــة
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أفــاد الجيــش األمريــي مبقتــل محســن
الفضــي ،القيــادي البــارز يف تنظيــم القاعــدة وزعيم
مــا يعــرف بجامعــة خراســان ،يف غــارة جويــة
أمريكيــة يف ســوريا.
وقالــت وزراة الدفــاع
األمريكيــة (البنتاغــون) يف بيان إن
الفضــي قتــل هــذا الشــهر قــرب
بلــدة رسمــدا الســورية.
وقــال املتحــدث باســم
البنتاغــون جيــف ديفيــس إن
الغــارة اســتهدفت الفضــي،
الكويتــي الجنســية ،عندمــا كان
يتنقــل بســيارة قــرب البلــدة يف
الثامــن مــن الشــهر الجــاري.
ووصــف الفضــي بأنــه قائــد
جامعــة خراســان التــي أرســلها
تنظيــم القاعــدة مــن باكســتان إىل ســوريا للتخطيط
لهجــات يف الغــرب.
وأشــار ديفيــس إىل إن الفضــي كان أحــد قــادة
تنظيــم القاعــدة القالئــل الذيــن أبلغــوا مســبقا
بشــأن هجــات  11/9يف نيويــورك عــام .2001
كــا أوضــح أن الفضــي شــارك يف هجــات
يف أكتوبر/ترشيــن األول عــام  2002عــى مشــاة
البحريــة األمريكيــة يف جزيــرة فيلــكا بالكويــت
وعــى ناقلــة النفــط الفرنســية ليمــرج.
وســبق أن قيــل إن الفضــي قــد اســتهدف

ســابقا يف غــارة جويــة أمريكيــة يف ســبتمرب/أيلول
املــايض.
وتشــر بعــض التقاريــر األوليــة إىل أن الفضــي
قــد قتــل يف الرضبــة األوىل ،التــي وقعــت يف منطقــة
إىل الغــرب مــن مدينــة حلــب
الســورية.
ومل يكــن يعــرف الكثــر عــن
جامعــة خراســان حتــى اتهمهــا
الجيــش األمريــي بتفجــر منشــآت
تابعــة لــه يف ســبتمرب/أيلول املايض.
وأفــادت تقاريــر بــأن قــادة
الجامعــة مــن املقاتلــن القدامــى
البنتا
غو للقاعــدة الذيــن شــاركوا يف
عملياتها يف أفغانســتان وباكســتان.
وقــال مســؤولون أمريكيــون
 P E N T A G Oإن زعيــم تنظيــم القاعــدة أميــن
الظواهــري أرســلهم إىل ســوريا ،لتجنيــد جهاديــن
يحملــون ج ـوازات ســفر غربيــة لتنفيــذ تفج ـرات
يف الغــرب.
ويعتقــد أن املســلحني انتظمــوا يف صفــوف
جامعــة جبهــة النــرة القريبــة مــن القاعــدة يف
ســوريا ،وظلــوا يعملــون مــن مرافــق يف معقلهــا
القــوي يف ســوريا.
وكانــت الواليــات املتحــدة خصصــت  7ماليــن
دوالر ملــن يــديل مبعلومــات تــؤدي إىل القبــض عــى
الفضــي أو قتلــه.

خرب

N

مــريس قبــل عامــن اســتأنفت إدارة أوبامــا
تعاونهــا العســكري واألمنــي مــع مــر.
وتقــول واشــنطن إنهــا تدعــم مــر يف
ظــل مــا تشــهده مــن تعاظــم للتهديــدات
"اإلرهابيــة" ,خاصــة يف شــال ســيناء حيث
يكثــف تنظيــم والية ســيناء املبايــع لتنظيم
الدولــة اإلســامية هجامتــه عــى الجيــش
واألمــن املرصيــن.
يذكــر أن الحــدود املرصيــة الليبيــة متتد
عــى  1150كيلومــرا ,وتقــول الســلطات
املرصيــة إن وجــود تنظيــم الدولــة يف ليبيــا
ميثــل تهديــدا ألمنهــا.
وكاالت.

مقتل محسن الفضلي زعيم جماعة
خراسان بغارة أمريكية في سوريا

ن

وافقــت إدارة الرئيــس األمــريك بــاراك
أوبامــا عــى بيــع مــر نظامــا ملراقبــة
الحــدود بقيمــة مئــة مليــون دوالر ،وذلــك
بعــد أســابيع من تســليمها زورقــن حربيني.
وقالــت الخارجيــة األمريكيــة يف بيــان إن
مــر ستســتخدم نظــام املراقبــة املتنقلــة
ملراقبــة األوضــاع عــى حدودهــا مــع ليبيــا
ملنــع تســلل مــن وصفتهــم باإلرهابيــن.
وذكــرت صحــف أمريكيــة أن هــذه
تنــدرج ضمــن جهــود أوبامــا
املوافقــة
ُ
إلصــاح العالقــات مــع النظــام املــري.
وســلمت البحريــة األمريكيــة مــر منتصف
يونيو/حزيــران املــايض زورقــي صواريــخ
أمريكيــن لتعزيــز أســطولها الحــريب.
وقــال مســؤول أمــريك أثنــاء تســليم
الزورقــن يف مينــاء اإلســكندرية إنهــا
سيســاعدان مــر عــى تعزيــز أمــن
املمـرات البحريــة كقنــاة الســويس والبحــر
األحمــر ,وأضــاف أن عمليــة التســليم دليــل
عــى التـزام واشــنطن املســتمر تجــاه أمــن
مــر.
وبعــد توقــف ظــريف بســبب االنقــاب
العســكري الــذي أطــاح بالرئيــس محمــد

M I SIR

عباداتهــم ،مشــر ًة أنــه ال يحــق للرشكــة ،رفــض
أي شــخص يتقــدم للعمــل  ،بســبب معتقداتــه
ّ
الدينيــة.
جديــر بالذكــر أن قانــون الحقــوق املدنيــة
الــذي صــدر يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عــام  1964يحظــر التفرقــة بــن العاملــن،
بســبب انتامءاتهــم الدينيــة أو اإلثنيــة.
وكاالت.

لن ننسى ماجرى
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أكدت جمعية األئمة والخطباء التركية عدم نسيان
الشعب التركي للظلم التي تتعرض له اإلنسانية
في مصر حيث أنهم أرسلوا رسالة تندد بالقرارات
الغير عادلة والصادرة من قبل المحكمة المصرية
إلى عدد من المؤسسات الرسمية.
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أرســلت جمعيــة األمئة
والخطبــاء الرتكيــة بالتعــاون
مــع مؤسســة املجتمــع املــدين
رســالة إىل مــر .وبعــد أداء
املصلــن لصــاة الجمعــة يف
جامــع رشف الديــن مبدينــة
قونيــا قــرأ الســيد رضــا كوينجــو
محتــوى الرســالة عــى املصلــن.
وقبــل قــراءة الرســالة قــال الســيد
محمــد اردوغــان عضــو مجلــس
إدراة مؤسســة األمئــة والخطبــاء
الرتكيــة ”:أردنــا التذكــر مبــدى
أهميــة مــر واألمــة يف مكتوبنــا
هذا.فقــدر مــر أن تقــع يف يد
القــوى االجنبيــة .ويجــب أن
يحكــم مــر محمــد مــريس
الرئيــس املنتخــب رشعيــاً
وأصدقائــه الرشعيــن .لكــن
اليــزال هنــاك يف مــر
دم فرعــوين يتدفــق.
ورفض ـاً لهــذه املامرســات
الالإنســانية الجاريــة يف
مــر فإنــه ســيتم إرســال مكتــوب

لجهــات مرصيــة مختلفة توضــح موقف
تركيــا تجــاه هــذه املامرســات".
مضمــون الرســالة ”:نحــن كخريجــي
مــدارس األمئــة والخطبــاء التــي كانــت
ملســلمي تركيــا مركـزا ً مهـاً مــن مراكــز
العلــم والعرفــان ومنتســبيها يف حــزن
وقلــق عظيــم تجــاه قـرار االعــدام الــذي
حكــم بــه مــريس وأصدقائه .نحــن نعرف
أن هــذا الق ـرار غــر قانــوين ونرجــو أن
تتحقــق العدالــة بــأرسع وقــت ممكــن
ونرجــوا منكــم كمســؤويل مــر وقــد
كنتــم أصحــاب البيــت ملركــز العلــم يف
جامعــة األزهــر القدميــة التــي تنــىء
كثــرا ً مــن املتفكريــن الذيــن ينــرون
أفكارنــا العامليــة كبعــض األشــخاص
الذيــن اســتضفتموهم يف بالدكــم قدمي ـاً
أمثــال مصطفــى صــري أفنــدي ومحمــد
عاكــف.
كــا أن الظلــم وعــدم العدالــة
التــي ط ّبقــت عــى مــريس وأصدقائــه
اســتقبلت مــن قبــل الشــعب الــريك
بــردات فعــل وجــرح عميــق يف الصميــم.
مــن العجــب أن يصبح مصــر هؤالء

األشــخاص املنتخبــن مــن قبــل اإلرادة
الشــعبية كــا هــو عليــه األن .فهــذا
الق ـرار الغــر عــادل ســرى ردات فعــل
عكســية يف قلــوب كل واحــد منــا ولــن
ينــى أبــدا ً .فالتاريــخ أكــر شــاهد عــى
مصــر ونهايــة جميــع الطغــاة الذيــن
عملــوا عــى تجاهــل وكــر إرادتــه
ويبــن التاريــخ كيــف أنهــم خــروا
خرسانــاً كبــرا .إنكــم اليــوم منتــرون
ظاهـرا ً لكــن الحســاب عنــد اللــه أعظم.
والتــدرون متــى يكــون موعــد هــذا
الحســاب وال كيــف .إنكــم مل تعتــروا من
قصــة مــوىس عليــه الســام فكيــف لكــم
أن تنجــون مــن عاقبــة فرعــون؟
هــل يحميكــم رشكائكــم يف هــذه
املؤامــرة القــذرة مــن عــذاب اللــه
وغضبــه؟
واعلمــوا بــأن التاريــخ ســيذكركم
كظاملــن ملعونــن منفــور منهــم إن مل
تنتهــوا عــن سياســة االســتبداد التــي
تطبقونهــا عــى مريس ومنتســبي االخوان
الذيــن هــم أيضـاً أبنــاء مــر وأوالدهــا".
بريكان بارالك.
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 31قتيل وأكثر من  100جريح في تفجير
مدينة سروج التركية الحدودية مع سوريا
وقع انفجار في حديقة "مركز أمارا الثقافي" ،حيث كان عشرات النشطاء الشباب من اتحاد
الجمعيات الشبابية االشتراكية ( )SGDFمجتمعين في المركز قبيل مغادرتهم إلى بلدة
عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية في سوريا مما أدى لمقتل  31وجرح العشرات.
A

RF

خرب
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وقــال وزيــر الداخلية الــريك "صبــاح الدين أوزتــورك"،
إن عــدد قتــى التفجــر اإلرهــايب يف بلــدة "ســوروج" التابعة
لواليــة شــانيل أورفــة جنــويب تركيــا ،ارتفــع إىل  ،31وذلــك يف
ترصيــح ملراســل "األناضــول" مــن "ســوروج" التــي وصلهــا
برفقــة مديــر األمــن العــام "جــال الديــن لكاســيز" ملعاينــة
موقــع التفجري.
حيــث قتــل  31شــخصاً ،وأصيــب قرابــة 104
آخريــن يف حصيلــة غــر نهائيــة ،جــراء التفجــر الــذي
وقــع يف حديقــة املركــز الثقــايف ببلــدة ســوروج التابعــة
لواليــة شــانيل أورفــة جنــويب تركيــا ،بحســب قائــم مقــام
"ســوروج" ،عبداللــه جيفتجــي ،الــذي أشــار يف ترصيحــه
لـ"األناضــول" إىل امتالكهــم معلومــات تشــر إىل أن التفجري
ناجــم عــن هجــوم "انتحــاري".
أدانــت كل مــن األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة
األمريكيــة وباكســتان وبريطانيــا ومنظمــة العفــو الدوليــة
والبحريــن وأذربيجــان واألردن وفرنســا وأملانيــا والكويــت
وإيـران وقطــر وحلــف شــال األطلــي واالتحــاد األورويب
واملنظمة اإلســامية للرتبيــة والعلوم والثقافة (إيسيســكو)،
و"مبــادرة املســلمون النمســاويون" (مســتقلة) ،الهجــوم
اإلرهــايب الــذي وقــع أمــس اإلثنــن ،يف بلــدة "ســوروج"،
التابعــة لواليــة "شــانيل أورفــة" جنــويب تركيــا ،وأدى إىل
ـخصا ،وإصابــة أكــر مــن  100آخريــن بجروح،
مقتــل  31شـ ً
بحســب حصيلــة رســمية.
وأدان األمــن العــام لألمــم املتحــدة "بــان يك مــون"
التفجــر ،يف بيــان تــاه "فرحــان حــق" نائــب املتحــدث
الرســمي باســمه ،عــى الصحفيــن يف مقر املنظمــة األممية
يف نيويــورك ،وقــال "ال توجــد مظــامل أو قضايــا ميكــن أن
تــرر اســتهداف املدنيــن" .وأعــرب املتحــدث عــن أملــه
يف أن يتــم تحديــد املســؤولني عــن الهجــوم وتقدميهــم
للعدالــة ،وعــن أعمــق تعازيــه لعائــات الضحايــا ولحكومة
وشــعب تركيــا ،وأمنياتــه بالشــفاء العاجــل للمصابــن.
وأدانــت واشــنطن التفجــر اإلرهــايب ،عــى لســان
املتحــدث باســم البيــت األبيــض ،جــوش إيرنســت ،الــذي
قــال" :تديــن الواليــات املتحــدة بشــدة التفجــر اإلرهــايب
الشــنيع الــذي وقــع يف جنــوب تركيــا" .وقــدم إيرنســت
تعــازي الحكومــة األمريكيــة "لعوائــل الضحايــا الذيــن
قــدم كثــر منهــم لذلــك املجتمــع ،مــن أجــل دعــم جهــود
إعــادة إعــار مدينــة عــن العــرب (كوبــاين)" .وشــدد عــى
تضامــن بــاده مــع الحكومــة الرتكيــة ،والشــعب الــريك،
مؤكــدا ً عــى عــزم بــاده" ،الــذي اليــكل ،ملحاربــة التهديــد
األمنــي املشــرك لإلرهــاب" .مــن جهتهــا ،أصــدرت الســفارة
األمريكيــة يف "أنقــرة" ،بيانًــا نرشته عىل موقعهــا االلكرتوين،
جــاء فيــه" :نُديــن الهجــوم اإلرهــايب الــدينء الــذي وقــع يف
قضاءســوروج ،والــذي اســتهدف املدنيــن األبريــاء ،ونقــدم
تعازينــا ألرس الضحايــا يف الهجــوم ،متمنــن الشــفاء العاجل
للجرحــى".
مــن جهتــه ،أدان وزيــر الخارحيــة الفرنــي ،لــوران
فابيــوس ،يف بيــان صــادر عنــه ،الهجــوم األرهايب يف ســوروج
الرتكيــة ،قــال فيــه ":أســتنكر بشــدة الهجــوم االنتحــاري يف
ســوروج ،الــذي أوقــع عــددا ً كبـرا ً مــن القتــى والجرحــى"،
مقدم ـاً تعازيــه إىل عائــات الضحايــا ،ومؤكــدا ً تضامنهــم
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مــع الشــعب الــريك واملســؤولني األتــراك ،وقوفهــم إىل
جانــب تركيــا.
يف ســياق متصــل ،اســتنكر بيــان صــادر عــن الســفارة
الباكســتانية يف "أنقــرة" بشــدة ،هجــوم "ســوروج" اإلرهايب،
وقــال البيــان" :إن باكســتان تؤكــد مــرة أخــرى إدانتهــا
لكافــة أشــكال اإلرهــاب ،وتقــدم للشــعب الــريك الشــقيق
وحكومتــه أعمــق التعــازي ،وتتمنــى الشــفاء العاجــل
لجرحــى الهجــوم الغــادر".
بــدوره ،أدان "ريتشــارد مــور" الســفري الربيطــاين يف
أنقــرة عــر حســابه عــى موقــع التواصــل االجتامعــي
"تويــر" تفجــر "ســوروج" اإلرهــايب .وكتــب مــور" :أصبــت
بالدهشــة جـراء هجــوم ســوروج ..أقــدم أحر التعــازي ألرس
الضحايــا ،وأمتنــى الشــفاء العاجــل للجرحــى ..أنــا لــد ّي
أبنــاء بعمــر الذيــن فقــدوا حياتهــم يف الهجــوم ،وإننــا يف
اململكــة املتحــدة ،نديــن كافــة األنشــطة اإلرهابيــة ،ونقف
إىل جانــب تركيــا".
يف نفــس الســياق ،أدان بيــان صــادر عــن "منظمــة
العفــو الدوليــة" ،الهجــوم اإلرهــايب يف بلــدة "ســوروج"،
وقــال البيــان" :إن هــذا الهجــوم اعتــر حيــاة اإلنســان
واملبــادئ األساســية للقانــون الــدويل يف حكــم العــدم".
ودعــت املنظمــة إىل إجــراء تحقيــق رسيــع وشــامل يف
الهجــوم ،الــذي مل تتبنــاه أي جهــة حتــى اآلن ،وتقديم كافة
املســؤولني عنــه إىل العدالــة.
وكانــت املنظمــة اإلســامية للرتبيــة والعلــوم والثقافة
(إيسيســكو) ،أدانــت يف بيــان لهــا التفجــر الــذي وقــع

يف بلــدة "ســوروج" ،وقالــت يف بيانهــا "إن هــذا العمــل
اإلجرامــي البشــع ،هــو واحــد مــن األعــال اإلرهابيــة التــي
تقــف وراءهــا قــوى إجراميــة ،تســعى إىل نــر الفــوىض
والدمــار واالنقســامات يف املنطقــة".
كــا اســتنكرت خارجيــة البحريــن يف بيــان لهــا
التفجــر ،الــذي وصفتــه بـ"اإلرهــايب الجبان" ،وقالــت "نؤكّد
دعمنــا لكافــة جهــود الجمهورية الرتكيــة الصديقــة ،الرامية
إىل تعزيــز أمــن واســتقرار البــاد".
واســتنكر وزيــر الخارجيــة األملــاين ،فرانــك فالــر
شــتاينامير ،بشــدة الهجــوم اإلرهــايب يف قضــاء ســوروج
الــريك ،وذلــك وفقــاً لبيــان الخارجيــة األملانيــة .وقــال
شــتاينامير يف بيــان لــه" :لقــد أصبــت بالدهشــة ،عندمــا
تلقيــت نبــأ الهجــوم يف ســوروج ،وزدادت دهشــتي
إلســتهداف املهاجــم الشــباب خصوصــاً .أســتنكر بشــدة
هــذا العمــل الشــائن" .ودعــا الوزيــر األملــاين إىل عــدم
التهــاون يف الحــرب ضــد اإلرهــاب ،مؤكـ ًدا عــى "أن تركيــا
رشيكــة مهمــة يف الحــرب ضــد اإلرهــاب".
كــا بعــث الرئيــس األذربيجــاين" ،إلهــام علييــف"،
رســالة تعزيــة إىل نظــره الــريك ،رجــب طيــب أردوغــان،
بســبب الضحايــا الذيــن ســقطوا يف الهجــوم اإلرهــايب،
معربــاً عــن حزنــه العميــق حيــال ســقوط عــدد كبــر
مــن القتــى يف الهجــوم .وجــاء يف رســالته" :أخــي العزيــز،
نشــارككم أحزانكــم يف هــذه املأســاه ،بأســمي وباســم
شــعب أذربيحــان ،أقــدم التعــازي لكــم ،وألقــارب الضحايــا،

والشــعب الــريك ،وأمتنــى الشــفاء العاجــل للجرحــى".
وعــر وزيــر اإلعــام األردين ،محمــد املومنــي،
املتحــدث الرســمي باســم الحكومــة ،عــن تضامــن بــاده
مــع الشــعب الــريك ،إزاء الهجمــة اإلرهابيــة البشــعة،
التــي وقعــت يف بلــدة "ســوروج" .وأضــاف املومنــي ،يف
ترصيحــات خاصــة لوكالــة األناضــول" :إن األردن يعــر عــن
تضامنــه مــع الشــعب الــريك بهــذه املحنــة ،التــي أملــت
بــه ،ج ـراء الهجمــة اإلرهابيــة البشــعة اليــوم" .وقــال :إذ
نعــر عــن خالــص تعازينــا ألرس الضحايــا ،وأمنيــات الشــفاء
للمصابــن ،فإننــا نأمــل أن يتــم الكشــف عــن مالبســات
الجرميــة اإلرهابيــة البشــعة بــأرسع وقــت ممكــن".
كــا اســتنكرت الكويــت تفجــر ســوروج معربــة عن
"إدانتهــا للعمــل اإلجرامــي الــذي يتنــاىف مــع كافــة الرشائع
الســاوية والقيــم اإلنســانية" .و أكــد أمــر الكويت الشــيخ
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح ،بحســب وكالــة األنبــاء
الكويتيــة ،يف برقيــة بعــث بهــا إىل الرئيــس الــريك رجــب
طيــب أردوغــان وقــوف بــاده مــع الجمهوريــة الرتكيــة
وتأييدهــا لكافــة اإلجــراءات التــي تتخذهــا للتصــدي
لهــذه األعــال اإلرهابيــة التــي تهــدف إىل زعزعــة أمنهــا
واســتقرارها .كــا جــدد أمــر الكويــت موقــف بــاده
الثابــت يف رفــض اإلرهــاب ووقوفهــا مــع املجتمــع الــدويل
ملحاربتــه بكافــة أشــكاله وصــوره.
وأدان األمــن العــام لحلــف شــال األطلــي "ينــس
ســتولتنربغ" ،الهجــوم واصفًــا إيــاه بـ"العمــل الــدينء
والجبــان" ،ووجــه تعازيــه ألرس الضحايــا ،ومتنــى الشــفاء
للجرحــى.
ويف ذات الســياق أدانــت املتحدثــة باســم الخارجيــة
اإليرانيــة "مرضيــة أفحــم" ،الهجــوم اإلرهــايب ،قائلــة" إن
منفــذي الهجــوم لــن يتوان ـوا عــن ارتــكاب أي يشء مــن
أجــل الوصــول إىل أهدافهــم غــر اإلنســانية".
وأشــارت أفحــم يف ترصيحاتهــا ،إىل االتصــال الهاتفــي
الــذي جــرى بــن الرئيــس اإليـراين حســن روحــاين والرئيــس
الــريك رجــب طيــب أردوغــان ،وتأكيــد الرئيســن عــى
رضورة التعــاون مــن أجــل مكافحــة اإلرهــاب يف املنطقــة،
واســتعداد إي ـران لبــدء اللقــاءات يف هــذا اإلطــار.
كــا أعربــت دولــة قطــر عــن إدانتهــا واســتنكارها
الشــديدين للتفجــر واصفــة إيــاه بـ"اإلجرامــي" .وأكــدت
وزارة الخارجيــة القطريــة ،يف بيــان أصدرتــه "وقــوف قطــر
مــع الجمهوريــة الرتكيــة الشــقيقة ،يف تصديهــا لألعــال
اإلجراميــة التــي تهــدف لزعزعــة األمــن وترويــع اآلمنــن"،
مجــددة "تأييدهــا لكافــة اإلجـراءات األمنيــة التــي تتخذها
تركيــا لحاميــة حدودهــا والحفاظ عــى أمنها واســتقرارها".
ويف الســياق ذاتــه أدانــت مبــادرة "املســلمون
النمســاويون" ،الهجــوم اإلرهــايب ،واســتنكر طرفــه بغجــايت
رئيــس املبــادرة يف ترصيحــات لألناضــول ،بأشــد العبــارات
الهجــوم ووصفــه بأنــه "عمــل إجرامــي جبــان" .وأوضــح
بغجــايت "املالحــظ أن هــذه الجرميــة تســتهدف قتــل طالب
أبريــاء بطريقــة بشــعة إضافــة إىل البعــد العنــري الواضح
يف التخطيــط واســتهداف األكــرد خاصــة" ،مشــ ًرا إىل أن
"الهجــوم ميثــل محاولــة إلشــعال فتيــل الفتنــة العنرصيــة
البغيضــة بــن األت ـراك واألك ـراد والعــرب".
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إن االنتفاضة الشعبية القائمة ف ي� سوريا
تغي� الحدود لمسار عالمنا ومنطقتنا.
ي
إن حرب الوكالة ت
ال� تقوم بها المنظمات
ي
المدعومة من قبل إيران وامريكا بدأت بتهيئة
أ
الرض السورية إلقامة دول جديدة.
وتهج� الناس السنة بجلب
ويتم ترحيل
ي
عوائل افغانستانية وباكستانية وتسكينها ف ي�
المناطق الخاضعة للسيطرة االيرانية هناك.
وخصوصاً ف ي� المناطق الساحلية حيث أنه
الخبار أ
وفق أ
التية من هناك ت
وال� تؤكد
ي
ت
ال� تمتنع
تطبيق ضغوط ي
كب�ة عىل العوائل ي
الكث� من الناس
عن الخروج كما انه تم قتل ي
الرافضة للهجرة.
بالمقابل فإن داعش تعمل ف� المناطق ال�ت
ي
ي
وتهج�
سيطرت عليها عىل االحتفاظ بالعرب
ي
أ
الغ� عربية ولوكانوا
جميع الناس ذوي الصول ي
أ
بتهج� أالف لكراد
سنة .حيث أنها قامت
ي
ين
المقيم� ف ي� مدينة الرقة السورية ليس
السنة
إىل الشمال السوري وإنما بالعكس إىل مدينة
تدمر أ
تهج� الناس المقيمة
الثرية .كما يتم
ي
أ
ف ي� الشمال السوري وعىل رأسهم الكراد من
قبل نظام أ
السد المتعاون مع حزب العمال
ن
الكردستا� والحزب الديمقراطي الكردي السوري
ي
المسيطرين وبأغلبية عىل جزء مهم من سوريا
أال وهو الحدو ت
ال�كية .وبخصوص االطاعة

ين
مالكي� للحساسية الدينية ,فقد أظهر الحزب
تهج� وتغريب العوائل
الدارتهم فإنه يتم
ي
ال� يشتبه بها أو ت
ت
باشالديمقراطي الكردي السوري مدى وحشية
بتشكيالت
تتمسك
كانت
ال�
ي
ي
حسين
المقيم� �ف
ن
ين
المدني�
سياسية مختلفة سابقاً إىل تركيا عىل وجه الوضع وخطورته عىل
ي ي
ال�كمان والعرب أ
الخصوص حيث أن ت
والكراد المنطقة وذلك بعد سيطرته عىل نفس المناطق

البعاد والتغريب
قدر سوريا إ
التهج� القائم.
كب� من هذا
ي
لهم نصيب ي
أج�ت أالف العائالت ت
ال� كانت تعيش
فقد ب
ي
أ
ف ي� المناطق المسيطر عليها حزب الكراد حالياً
عىل ترك منازلها والهجرة إىل كردستان العراق
أو تركيا .حيث كانت عائلة مصطفى مسلم
شقيق صالح مسلم زعيم الحزب الديمقراطي
ين
والمسلم�
للسالم
الكردي السوري المحارب إ
بالتهج� والتغريب .حيث
من العوائل المتأثرة
ي
أنه وبعد إعالن مصطفى مسلم بأنه سيقف ف ي�
وجه كل من يقاتل من أجل ش
ال�يعة االسالمية
تهج� كافة أفراد عائلته إىل تركيا وبأمر من
تم ي
صالح مسلم شخصياً .ويعيش مصطفى مسلم
وعائلته ف ي� منطقة أمنة داخل تركيا حفاظاً عىل
انفسهم من أية هجمات محتملة كما أنهم
الح� آ
والخر ي ن
ب� ي ن
يخرجون عىل االعالم ي ن
داع�
إىل الوحدة والتضامن.
ين
الغ�
بينما كانت داعش تسهدف
المدني� ي

السعودية تعتقل  431شخص
يشتبه بارتباطهم بداعش

شارلي إيبدو تتوقف نهائياً
عن نشر رسوم مسيئة لإلسالم

وقــال مراســل الجزيــرة عبــد املحســن القباين
إن غالبيــة املعتقلــن ســعوديون مــع تواجــد
آخريــن مــن ســوريا واليمــن ومــر والجزائــر
واألردن.
وأوضــح القبــاين أن بيــان وزارة الداخليــة
يكشــف نتائــج التحقيقــات التــي أطلقتهــا
الســلطات الســعودية بعــد التفجرييــن اللذيــن
اســتهدفا مســجدين للشــيعة :القديح يف القطيف
والعنــود يف الدمــام.
السع
و
د
وكاالت

فرنس

خرب

F R A N S

A

ية

خرب

كما أنه أعرب عن أنه مستعد لخوض غمار حرب
إذا استدعى أ
المر.
ف
وبسبب الحوادث الجارية ي� الشمال
السوري فقد تأثرت جميع التوازنات بالمنطقة
سلباً وأصبح إعادة بناء ماتهدم ف ي� خضم هذا
الكب� أمراً شبه مستحيل.
الخراب ي
وعند دراسة الهجمات ت
ال� قامت بها
ي
الدول
الواليات المتحدة وقوات التحالف
ي
تش� عىل ان مدينة الرقة الحدودية هي
ي
الهدف القادم .حيث أن داعش ومن أجل
تمسكها بمدينة الحسكة السورية فإنها تعمل
االق�اب من تركيا ث
عىل ت
أك� كما انها تعمل عىل
تصعيد أعمالها .كما أنها تقوم بتنفيذ العديد
أ
ت
ال� تخطط لها من أجل الحفاظ
من العمال ي
عىل وجودها عىل الخط الحدودي مع تركيا.
ن
الكردستا�
بالمقابل فقد قتل حزب العمال
ي
والحزب الديمقراطي الكردي السوري  051إنسان
مد� ف� مدينة ن
ن
ت
كوبا� ي ن
ال� تتكون
ي
ي ي
/ع� العرب /ي
أ
غالبيتها من النساء والطفال.
لقد أصبح من ال�ض وري إقامة وتطبيق
ين
للسوري� الموجودين
منطقة أمنة وعازلة
ن
وللمنتظري� عىل الحدود .ومن
داخل تركيا
ي
أجل تحقيق هذا االمر سيكون انتظار قرار من
االطلس
الواليات المتحدة أو حلف شمال
ي
بمثابة انتحار.

ا

أعلنــت وزارة الداخليــة الســعودية إلقــاء
القبــض عــى املئــات لالشــتباه يف انتامئهــم لخاليا
تابعــة لتنظيــم الدولــة اإلســامية ،وأكــدت أنهــا
أحبطــت عــددا مــن الهجــات كانــت تســتهدف
مســاجد واغتيــال رجــال أمــن.
وذكــرت الــوزارة -يف بيــان نقلتــه وكالــة
األنبــاء الســعودية -أنهــا اعتقلــت  431شــخصا
الرتباطهــم بخاليــا تابعــة لتنظيــم الدولــة ،وقالت
إنهــا متكنــت مــن إحبــاط ســت هجــات عــى
مســاجد وهجــات عــى قــوات أمنيــة.

ت
ال� كانت بأيدي داعش واستهدافه للعوائل
ي
المسلمة هناك.
ولو اتخذت تركيا موقفاً جدياً وواضحاً
يعت� خطوة
بما يخص
التهج� والتغريب فال ب
ي
هامة ف ي� هذا الصدد .ومن أجل إيقاف أشكال
التهج� والتغريب البد من قيام القوى
ي
الدولية المحايدة بإقامة مناطق عازلة وآمنة
ت
ين
ين
المدني� من
ال� تمكن
وتأم� الوسائل الالزمة ي
االستمرار بحياتهم وعىل أرض بلدهم.
وبالمقابل فإن سيطرت حزب العمال
ن
الكردستا� والحزب الديمقراطي السوري عىل
ي
مناطق واسعة من الشمال السوري أزعجت تركيا
كث�اً .حيث أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب
ي
وباستمرار قائالً ":هناك دولة يتم إنشائها بدعم
ائيل ف ي� الشمال السوري" كما أكد بأنه سيقف
إفرس ي
ت
ال� يتم إنشائها وبأن
ي� وجه أي نوع من الدول ي
تركيا ستقوم بمايجب لعدم حدوث هذا ش
ال�ء
ي
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أعلنــت صحيفــة "شــاريل إيبــدو"
التوقــف نهائيــا عــن نــر رســوم مســيئة
لإلســام ،وذلــك يف ترصيحــات نرشتهــا
مجلــة "ســترين" األملانيــة.
وقــال كبــر املحرريــن يف الصحيفــة
لــوران سوريســو إنــه اتخــذ القـرار حتى ال
يعتقــد النــاس أن "اإلســام اســتحوذ عــى
مؤسســته".
وأضــاف أن الصحيفــة نــرت الرســوم
دفاعــا عــن مبــدأ الحريــة املطلقــة ألي
شــخص يف رســم مــا يريــد ،وأنهــا ال تـزال
تؤمــن بحقهــا يف انتقــاد كل الديانــات.

يذكــر أن "شــاريل إيبــدو" صحيفــة
فرنســية أســبوعية ســاخرة ،وقــد تعرضت
لهجــوم مســلح يف يناير/كانــون الثــاين
املــايض أســفر عــن مقتــل  12مــن رســامي
الصحيفــة.
يذكــر أن الحكومــة الفرنســية أقــرت
بــأن وتــرة األعــال املعاديــة للمســلمني
ارتفعــت بشــكل غــر مســبوق منــذ
هجــات ينايــر ،وأعلنــت عــن خطــة
قالــت إنهــا تهــدف إىل حاميــة املســلمني
وتســهيل دمجهــم يف املجتمــع الفرنــي.
وكاالت.
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حسن الحسين

FİL İ STİ

قاذفي الحجارة
 20عام

أقــر الكنيســت اإلرسائيــي مــروع
قانــون يتضمــن عقوبــة قــد تصــل إىل 20
ســنة ســجن لقــاذيف املركبــات بالحجــارة.
يذكــر أن أحــكام الســجن بهــذه
التهمــة مل تكــن تتجــاوز ثالثــة أشــهر يف
حــال مل يــؤد قــذف الحجــارة إىل إصابــة
أشــخاص بــأذى.
وقــدم مــروع القانــون بعــد موجــة
مــن االحتجاجــات الفلســطينية التــي
اجتاحــت القــدس الرشقيــة يف العــام
املــايض.
ووفقــا للقانــون لــن تكــون هنــاك
رضورة إلثبــات أن قــاذف الحجــارة كان
يهــدف إىل إلحــاق الــرر بالــركاب أو
املركبــة.
وقالــت وزيــرة العــدل أيالــن شــاكيد
إن "قــاذف الحجــارة هــو إرهــايب ويجــب
ردعــه مــن خــال العقــاب املناســب".
وقــد تحــول إلقــاء الحجــارة إىل رمــز
للمقاومــة الفلســطينية منــذ االنتفاضــة

األوىل التــي اندلعــت يف نهايــة مثانينيــات
القــرن املــايض.
وصــوت  69مــن أعضــاء الكنيســت
لصالــح القانــون بينــا عارضــه .17
وينــص القانــون عــى عقوبــة مدتهــا
 20ســنة يف حــال كان إلقــاء الحجــارة
بهــدف إصابــة الــركاب بــأرضار جســدية و
 10ســنوات يف حــال عــدم إثبــات النيــة.
وقــال قــدورة فــارس رئيــس "نــادي
األســر الفلســطيني" إن القانــون "عنــري
ومفعــم بالكراهيــة ويناقــض مبــدأ
العقوبــة عــى قــدر الــرر".
وسيشــمل القانــون القــدس الرشقيــة
ولكنــه لــن يشــمل الضفــة الغربيــة التــي
يطبــق القانــون العســكري اإلرسائيــي يف
معظمهــا.
وكانــت وزيــرة العــدل الســابقة
تســيبي ليفنــي قــد تقدمــت مبــروع
القانــون.

تركيا تصدر قرار يخص سفر السوريين خارج تركيا

أفــادت مصــادر إعالميــة تركيــة  ،أن
الحكومــة الرتكيــة أصــدرت قــرارا ً بشــأن
ســفر الســوريني خــارج تركيــا ،ونــص الق ـرار
الجديــد ،عــى أن كل ســوري لديــه هويــة
التعريــف “كيمليــك” ،يجــب
عليــه مراجعــة شــعبة األجانــب
للحصــول عــى "إذن بالســفر"
ت
ركيا
خــارج البــاد.
وبالنســبة للســوري ،الــذي ال
ميلــك بطاقــة “كيمليــك” ،فهــو ال
T Ü R KİY
يحتــاج إىل الحصــول عــى هــذا
اإلذن ،ولكنــه ســيضطر إىل دفــع
مخالفــة عنــد الســفر ،إن كان قــد
تجــاوز مــدة اإلقامــة املســموحة
يف تركيــا ،وهــي “تســعني” يوم ـاً،
الجديــر بالذكــر ،أن الســوريني الحاصلني
وبخصــوص الحاصلــن عــى إقامات ســياحية
أو إقامــات عمــل ،فهــؤالء ليســوا بحاجــة عــى بطاقــة الـ”كيمليــك” ،تــم إعفاؤهــم
مــن الغرامــات املرتتبــة عليهــم دفعهــا ،قبــل
للحصــول عــى هــذا اإلذن إطالق ـاً.
فيــا أكــد ســوريون ،كانــوا قــد ســافروا صــدور هــذا الق ـرار ،إن هــم أرادوا الســفر.
خــارج تركيــا ،أن الحصــول عــى موافقــة
أمنيــة أمــر "شــكيل" ،وال يكلــف ســوى
تقديــم طلــب لشــعبة األجانــب للحصــول
عليــه يف نفــس اليــوم.
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أنت تؤيد األسد أنتبه  000أنت عىل خطر عظيم
إن الدولة تبنى عىل ركائز ثالثة وهي :
 – 1األرض  -2الشعب  -3السلطة
الركيزتان األوىل والثانية متفق عليهام بني كل أفراد األمة وال
ينازعنا يف ذلك منازع ،
أما يف الركيزة الثالثة وهي السلطة املمثلة برأس هرمها وهو األسد
هل ميلك مرشوعية يف أي نوع كان .
أما والده فقد استلم السلطة بانقالب عسكري وخالف الدستور
الذي أجمعت عليه الكتل السياسية والرشائح االجتامعية عام 1950
وبدلّه وخالف النظام الداخيل لحزب البعث وقدم نفسه مرشحاً
للحزب ( كل سبع سنوات ) وكأن الشعب والحزب أفلسا من مرش ٍح
يصلح لقيادة الدولة  ،واستبد بالسلطة استبدادا ً كامالً وأقىص كل
رشائح املجتمع وقدم الوالءات عىل الكفاءات حتى آلت سورية إىل
موقع متقدم يف الدول املتأخرة تسبقها ( )165دولة يف الرقي السيايس
والحضاري والتعليمي واخترصت األمة لشخص األسد فهو املعلم األول
والطبيب األول والقايض األول واملحامي األول والفالح األول واملبدع
األول وهو املامنع واملقام والجندي ورجل الحرب (الحرب عىل الشعب
السوري ) ورجل السالم (السالم مع أعداء األمة ) وهو األب القائد
والخالد وامللهم 0
وبعد  30عاماً من الفساد الطائفي للمؤسستني األمنية
والعسكرية  ،األوىل فيها أكرث من مئتي ألف عنرص من طائفة واحدة ،
والثانية فيها أكرث من أربعني ضابط من نفس الطائفة برتبة مالزم فام
فوق  ,وبذلك آلت السلطة بسالسة منقطعة النظري للطاغية املستبد
(األسد) 0
وتحولت الجمهورية إىل ملكية وصار األب بشار رئيساً بعد أن
داست أحذية األمنيني و أبواط العسكر عىل دستور األمة املبدل سابقاً
ليصار إىل تغيريه حتى يتطابق مع سن بشار الطفل املدلل لعائلة األسد
وتحدث يف أول خطاب له عىل فساد الحقبة السابقة ( فرتة والده ) .
 .1إذا ً ال ميلك مرشوعية سياسية 0
 .2ال ميلك مرشوعية دستورية 0
 .3ال ميلك مرشوعية دينية ملحاربته الرشيعة اإلسالمية ومحاولة
الصد عن دين الله بكل وسيلة خفية ومعلنة حتى تكلل أخرها بإخراج
املعلامت املحجبات من املدارس كخطوة أوىل كان عدده ّن ()1200
محجبة كدفعة أوىل 0
 .4ال ميلك مرشوعية إنسانية ألنه وجه املدافع والدبابات
والبنادق واأللغام والطائرات الحربية والحوا مات والرباميل املتفجرة
عىل شعب سورية من رشقها إىل غربها ومن شاملها إىل جنوبها ال
يستثني طفالّ أو امرأة أو شيخاً مسناً أو مريضاً يف مشفى أو عابر سبيل
يف طريق حتى جعل دير الزور ودرعا وإدلب وحلب وريف دمشق
وحمص مدناً كأنها خارجة من الحرب العاملية الثانية وصارت عطاءاته
مجازر مهولة ال تختلف الواحدة عن األخرى إال يف املوقع املكاين أو
الزماين فإذا كان خالفه مع الجيش الحر الباسل واملجاهدين األشاوس
والثائرين املقدامني فام ذنب املدنيني العزل قال تعاىل ( ال تزر وازرة
وزر أخرى ) 0
 .5ال ميلك مرشوعية اجتامعية :
فهل بقاؤه يف منصبه يستحق أن يقتل ( ) 50000ألف نسمة
ويرشد (مليون نسمة ) خارج البالد ويهجر (ثالثة مليون داخل البالد )
ويقصف الفي مدرسة ويعطل مثاين جامعات وتغلق املدارس أمام سبع
ماليني تلميذ قال تعاىل ( أفال تعقلون )
 .6ال ميلك أي مرشوعية حقوقية 0
فقد تظاهر ضده ( )3000محامي بحلب و( )5000محامي
بدمشق وندد به علامء القانون وفقهاء الرشيعة يف مختلف ديار العامل
اإلسالمي ومل يبق إىل جانبه إال جبان رعديد أو منتفع انتهازي خائن
لدينه وألمتة ولوطنه .
 .7أمرنا الله سبحانه وتعاىل أن نأمر باملعروف وننهى عن املنكر
ونشهد بالحق وأن ال نركن إىل الذين ظلموا وأن نكون مع الصادقني
ومن مل يهده الله فام له من هاد ( إن الله ال يهدي القوم الظاملني )
حض لله جواباً يوم الحساب يوم يفر املرء
 .8دع السياسة جانباً ّ
من أمه وأبيه ! ؟
ها أنت جادلت عن األسد اليوم فمن يجادل عنه يف األخرة .
أنتبه مصريك يف خطر  ! 000؟
مكتب التخطيط والدراسات

اسرائيل تطلق قانوناً
جديداً يقضي بسجن

خرب

طني

N

أ
أنت تؤيد السد!
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مبعنــى أخــر "أن أي شــخص يدخــل اىل تركيــا
يحــق لــه اإلقامــة املؤقتــه ملــدة  3اشــهر
فقــط ،وعليــه التقديــم عــى إقامــة ســياحية
ليســتطيع البقــاء ملــدة ســنة.
ويف حــال مكــوث الســوري
أكــر مــن ثالثــة أشــهر يرتتــب
عليــه غرامــة وقدرهــا /570/
لــرة تركيــة ،و عنــد التقديــم عىل
اقامــة ســياحية ســتنتظر فــرة
ال تقــل عــن شــهرين للحصــول
عليهــا وبالتايل اليســتطيع الســفر
خــارج تركيــا اذا مل يدفــع الغرامة،
و الحــل يف هــذه الحــال ،هــو
بالذهــاب اىل "شــعبة األجانــب"
يف املدينــة التــي يســكن بهــا
وتقديــم طلــب "إذن ســفر" مــن مكتــب
األجانــب ،حيــث ســيحصل عــى ورقــة إذن
الســفر خــال يومــن فقــط تعفيــك مــن
دفــع الغرامــة.
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أحمد أبو الذهب

وال تنازعوا

ال يخفى عىل كل ذي عقل ولب ما حل بأهلنا ف ي� بالد
للهل أ
وت�ذم وهجر أ
الشام من شت�د ش
والوطان .....
مما أدى إىل آثار وخيمة انعكست عىل النفوس
ش
الب�ية ومن ثم انتقلت إىل الحياة االجتماعية....
ف
هذا الضيق الذي مر به أهلنا ي� بالد الشام أودى
بالكث� من الناس – مع أ
السف – أن يأخذوه بمنحى
ي
مخالف عن المنحى الذي أخذ به الصحابة الكرام
ين
الص�
والسلف الصالح رضوان هللا عليهم
أجمع� من ب
واالحتساب عند الشدائد ونزول البالء ....
تع�
الكث� منهم إىل ردات فعل سلبية ب
بل راح ي
عن سخطهم لهذا الواقع المرير الذي باتوا يعيشونه
ت
واالع�اض عىل هللا ف ي� قضائه وقدره وما هذا إال لضعف
ف
ن
الدي� ي� قلوب البعض.....
الوازع
ي
أ
تف�ى من بعض الشباب ترصفات شاذة عن الدب
والخالق لقلة اهتمام أولياء أ
أ
متشاغل�ن
المر تب�بيتهم
ي
ت
ال� وضعوا بها بعد نزوحهم
بأعباء العمل أ والظروف ي
ت
ح� أودى المر بالبعض إىل ش�ب المسكرات وتعاطي
المخدرات ليتناىس – بزعمه – هذا البالء الواقع به عوضا
عن اللجوء إىل هللا بالدعاء والتبتل والصالة يل�فع عن
هذه أ
المة الكرب والبالء ....
وترى آخرا يحتال عىل أخيه فيغشه وينصب عليه
ويح�ض له المكائد والخدع متذرعا بحجج واهية من
ت
ال� تعرض لها ف ي� هذه الحرب
حاجته لتعويض الخسارة ي
المجنونة .....
أ
والسوء من ذلك كله أنك أصبحت ترى الهيئات
ين
المثقف�
العلمية والمؤسسات الدعوية وطائفة من
ين
والمتعلم�  -الذين ينبغي أن تكون لهم الريادة ف ي�
ف
المص�ية ي� تقويم اخطاء الشباب التائه
هذه المرحلة
ي
– تراهم يتهافتون لنيل المناصب والكيد ببعضهم
ورمي التهم جزافا وتخوين بعضهم بعضا والتحزب
لجماعات وهيئات – ال نشك باخالص أغلبها – من يغ�
علم وال بينة مما شق الصف وزاده اختالال وزاد الفرقة
ف� أ
العمال الدعوية والتعليمية واالجتماعية عالوة عىل
ي
ف
التفرقة الموجودة أصال ي� ساحة المعركة  ،مما عمق
أ
ف
ف
و� بالد المهجر
جذور الزمة وزاد تفاقمها ي� الداخل ي
ين
والروت� المقيت
،فعادت المحسوبيات والواسطة
إىل أعمال الهيئات والمؤسسات وعاد حجب أصحاب
أ
الخ�ة  !....وكل ذلك
الخ�ات لن المعارف أوىل من ب
ب
ف ي� مؤسسات ثارت أصال عىل واقع مرير غيب اصحاب
يز
والمتم�ين عن وجودهم ف ي� المجتمع.
الكفاءات
اللهي ش
للب�ية جمعاء بان
التوجيه
كان
ومن هنا
إ
قال عز من قائل "وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
واص�وا إن هللا مع الصابرين " إذ أن ن ز
ال�اع والشقاق
ب
سبب من اسباب الفشل الذي بدوره سيمحي تاريخ أمم
وحضارات ويذهب بها إىل مزبلة التاريخ .
فهل لنا من عقالء ف� هذه أ
المة يعيدون النظر �ف
ي
ي
دراسة واقع شديد المرارة سيودي بنا إىل هزيمة منكرة
ف� قيمنا واخالقنا أ
والهم من ذلك كله ف ي� ديننا الذي هو
ي
ف
عصمة أمرنا هذا طبعا قبل هزيمتنا ي� ميدان المعركة
 ......ت
وح� لو انترصنا ف ي� الميدان (وأشك ف ي� ذلك إن
أ
ف
ن
منهزم� ي� قرارة أنفسنا لننا
تتغ� النفوس) سنبقى
ي
لم ي
نغ� ما ف ي�
نغ� أنظمة فاسدة دون أن ي
استطعنا أن ي
أنفسنا من فساد .....
أ
الن�ة والقلوب
أترك المجال لصحاب أالعقول ي
والس� بنا جميعا نحو
المخلصة لتدارك هذه المة
ي
مستقبل ش
م�ق وأمل واعد .

مقتل خمس مسلحين بعملية
التونسية
ات
و
للق
أمنية
خ
رب
تون

قتلت قوات األمن
التونسية خمسة
مسلحين في جبل
عرباطة بوالية قفصة
(وسط غرب) ،على إثر
عملية أمنية شاركت
فيها وحدات من
الجيش ،بحسب ما
أعلنته وزارة الداخلية
التي أشارت إلى مصادرة
أسلحة كانت بحوزة
المسلحين.

أعلنــت وزارة الداخليــة التونســية أن
قــوات األمــن قتلــت خمســة "إرهابيــن"
يف جبــل عرباطــة بواليــة قفصــة (وســط
غــرب).
وقــال وليــد الوقينــي املكلــف باإلعالم
يف الــوزارة إن قــوات األمــن والتــي كانــت
مدعومــة بوحــدات مــن الجيــش ،قتلــت
"خمســة إرهابيــن" وصــادرت "أربعــة
(رشاشــات) كالشــنيكوف ،و(بندقيــة)
شــتاير ،وقنبلــة يدويــة ،ومسدســا" كانــت
بحوزتهــم .وأضــاف "مل يصــب أي عنــر"
مــن قــوات األمــن خــال "العمليــة".
ومنــذ اإلطاحــة -مطلــع  2011بنظــام

S
T U NU

الرئيــس املخلــوع زيــن العابديــن بــن
عــي -تصاعــد يف تونس عنــف مجموعات
جهاديــة مســلحة ،خططــت ،بحســب
وزارة الداخليــة ،لتحويــل تونــس إىل "أول
إمــارة إســامية يف شــال أفريقيــا".
وخــال الســنوات األربــع املاضيــة،
قتــل عــرات مــن عنــارص األمــن
والجيــش يف هجــات نســبت الســلطات
غالبيتهــا إىل "كتيبــة عقبــة بــن نافــع"
املرتبطــة بتنظيــم "القاعــدة يف بــاد
املغــرب اإلســامي".
وقتــل  21ســائحا أجنبيــا يف هجــوم
اســتهدف يــوم  18آذار/مــارس املــايض

متحــف بــاردو بالعاصمــة تونــس .كــا
قتــل  38آخــرون يف هجــوم يــوم 26
حزيران/يونيــو الفائــت عــى فنــدق يف
سوســة (وســط رشق) .وتبنــى تنظيــم
"الدولــة اإلســامية" املتطــرف هذيــن
الهجومــن.
ويف  28آذار/مــارس املــايض ،قتلــت
الرشطــة يف كمــن مبنطقــة جبليــة يف
واليــة قفصــة تســعة مــن أبــرز قياديــي
"كتيبــة عقبــة بــن نافــع" بينهــم زعيمهــا
الجزائــري خالــد الشــايب املعــروف باســم
(لقــان أبــو صخــر).

قتلى وجرحى بحادث سير

ادى اصطــدام ســيارة بشــاحنة
كبــرة يف منطقــة هوروســان التابعــة
ملدينــة ارزروم الرتكيــة إىل جــرح
 11شــخص  10منهــم ســوريون.
حيــث أن الســوري رشيــف عثــان
البالــغ مــن العمــر  44عــام والــذي
كان يقــود ســيارته ذات اللوحــة65
 035 SAAاصطــدم بشــاحنة االيـراين
حبيــب اســانزادا البالــغ مــن العمــر
 33عامــاً عنــد طريــق هوروســان-
أليشــكريت كارايولــو يف موقــع ســاج
داغ .ونتيجــة للحــادث جــرح كل مــن
الســوريني ناظــي البالغــة مــن العمر
40عــام ويــر نبــو البالغــة مــن العمر
 55عــام وهــادي البالــغ مــن العمــر
 12عــام وخالــد البالــغ مــن العمر 12

س

عــام وملــا عثــان البالغــة مــن العمر
 6أعــوام وســعدية اســموز البالغــة
مــن العمــر  5أعــوام ضيــاء ذو 7
أعــوام وخالــدة ذات  5أعــوام وهــوا
اســا ذات  3أعــوام.

ارزروم
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أعداد الالجئين السوريين
تجاوزت  4مليون خرب
ا

س
وري

E

Y
S U
R İ

أعلنت مفوضية األمم
المتحدة لشؤون
الالجئين في جنيف أن
عدد الالجئين السوريين
الذين فروا من الصراع
في سوريا إلى دول
الجوار تجاوز أربعة ماليين
شخص ،نصفهم في
تركيا.

وأوضحــت املفوضيــة األمميــة يف بيــان أن عــدد
الالجئــن ج ـراء الن ـزاع يف ســوريا الــذي اندلــع عــام
 2011ازداد مبقــدار مليــون الجــئ خــال األشــهر
العــرة األخــرة.
ووفــق البيــان فــإن مثــة أربعــة ماليــن و13
ألفــا بــدول الجــوار يتوزعــون عــى حــوايل 1.2
مليــون الجــئ بلبنــان ،و 630ألفــا بــاألردن ،و250
ألفــا بالع ـراق ،و 133ألفــا مبــر ،و 24ألفــا آخريــن
موزعــن عــى دول شــال أفريقيــا ،فضــا عــن 1.8
مليــون برتكيــا.
وال تشــمل هــذه األعــداد نحــو  270ألــف طلــب
لجــوء تقــدم بــه ســوريون بأوروبــا ،وآالف غريهــم
أعيــد توطينهــم مــن دول الجــوار الســوري يف بــاد

لألزمــة عــى الــدول املضيفــة الرئيســية باملنطقــة.
وأكــد أن املفوضيــة مل تتلــق ســوى ربــع املبالــغ
التــي تعهــد بهــا املانحــون ملواجهــة تداعيــات األزمــة،
مــا ســيؤدي إىل تخفيضــات صارمــة جديــدة مــن
املســاعدات الغذائيــة املوجهــة إليهــم ،وســينعكس
هــذا أيضــا عــى الخدمــات الصحيــة وتعليــم األطفال.
ومــع تفاقــم النـزاع يف ســوريا الــذي دخــل عامــه
الخامــس وأودى بحيــاة أكــر مــن  230ألفــا ،بــدون
أن تلــوح أي بــادرة حــل يف األفــق ،حــذرت املفوضيــة
األمميــة بــأن الالجئــن يف املنطقــة يفقــدون األمــل يف
العــودة إىل بالدهــم.
وكاالت.

أخــرى.
كــا أوضحــت املفوضيــة أن مــا ال يقــل عــن 6.7
ماليــن نســمة مــردون داخــل ســوريا ،غالبيتهــم
يعيشــون يف ظــروف صعبــة ومواقــع يصعــب عــى
وكاالت اإلغاثــة اإلنســانية الوصــول إليهــا ،مشــرة إىل
أن هــذا العــدد يشــكل واحــدة مــن أكــر أزمــات
الالجئــن بالعــامل منــذ نحــو ربــع قــرن.
وقــال رئيــس املفوضيــة األمميــة إن تزايــد
األعــداد يرفــع بطبيعــة الحــال قيمــة متويــل جميــع
الربامــج املتعلقــة برعايــة الالجئــن واملرشديــن ليصــل
نحــو  5.5مليــارات دوالر حتــى نهايــة العــام .2015
وأشــار أنطونيــو غوترييــس إىل أن نســبة كبــرة
مــن هــذه األمــوال مخصصــة ملنــع التأثــر الســلبي

اسرائيل تحكم على أبو سيسي بالسجن  21عام
خرب
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حكمــت محكمــة إرسائيليــة
عــى املهنــدس الفلســطيني رضار أبــو
ســييس بالســجن  21عامــا ،بعــد أن
وجهــت لــه تهمــة تطويــر صواريــخ
لصالــح حركــة املقاومــة اإلســامية
(حــاس) الســتخدامها يف اســتهداف
إرسائيــل.
وذكــرت مصــادر إرسائيليــة أن
املحكمــة املركزيــة اإلرسائيليــة يف بــر
الســبع أصــدرت حكمهــا عــى أبــو
ســييس بعــد إقــراره بأنــه ســاهم يف
زيــادة مــدى صواريــخ القســام التــي
تســتخدمها كتائب عــز الدين القســام
الجنــاح العســكري لحركــة حــاس.

وكانــت إرسائيــل خطفــت أبــو
ســييس مــن أوكرانيــا عــام  2011قبــل
أن ترحلــه إليهــا بطريقــة رسيــة ،وهــو
يقبــع منــذ ذلــك الوقــت يف األرس.
واعتــر املهنــدس الفلســطيني
مفقــودا يف أوكرانيــا يف فرباير/شــباط
 .2011وبعــد شــهر أعلنــت الســلطات
اإلرسائيليــة أنــه موجــود يف حوزتهــا
وســيمثل أمــام القضــاء .وكان أبــو
ســييس مديــرا ملحطــة الكهربــاء
الوحيــدة يف غــزة.
وح ّملــت حركــة حــاس حينهــا
إرسائيــل مســؤولية اختطافــه،
ووصفــت العمليــة بالجرميــة ،واعتربته

أســرا يف ســجون االحتــال.
وتصنــف إرسائيــل أبــو ســييس
مــن الشــخصيات الخطــرة ،حيــث
عزلتــه يف الزنازيــن عــن عمــوم األرسى
ملــدة عامــن ونصــف.
ويحــق ألبــو ســييس االســتئناف
عــى الحكــم يف غضــون أربعــن يومــا
مــن تاريــخ حكمــه.
وي ـراوح مــدى صواريــخ حــاس
التــي تصنــع داخــل قطــاع غــزة بــن
عــرة وعرشيــن كيلومــرا .وقــد
اســتخدمتها حــاس بكثافــة خــال
العــدوان اإلرسائيــي األخــر عــى
القطــاع صيــف العــام .2014
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من المتوقع أن تكون هجمات
فريق توركو قونيا سبور أفضل من
هجمات المواسم الماضية وذلك من
خالل التبديالت الحاصلة والتي يجب
قيامها فبل بدء الموسم الجديد

يأمــل جمهــور فريــق توركــو قونيــا ســبور
"األبيــض واألخــر" باإلضافــة إىل العبــي الفريــق
ميهــا ,تراويــره ,إبراهيــم سيســوكو .ماريــكا ورانجــه
لــوف أن تكــون مباريــات الفريــق مشــوقة أكــر
للفريــق مــن ناحيــة الهجــوم.
عبــد الــرزاق تراويــره ذو الســابعة عــر
ربيع ـاً وعــى الرغــم مــن أنــه كان يلعــب
خلــف فورفيــت يف فريــق بوركينــا فاســو
لكنــه يســتطيع التحــرك بشــكل حــر
مينــة ويــره .ففــي عــام -2012
 2013انتقــل تراويــره إىل خــال
موســم فريــق غــازي عنتــاب
ســبور كــا اســتطاع أن يســدد
عــرة أهــداف يف 38مبــاراة خالل
موســم  .2014-2013وتــم نقــل تراويــره إىل فريــق
كارابــوك ســبور وذلــك بعــد تســجيله الثنــي عــر
هدفــا يف  33مبــاراة لعبهــا ضمــن الــدوري املمتــاز
توتــو ســبور والفــرق األوروبيــة يف مباريات املوســم
.2015-2014
ألبــان ميهــا مــن مواليــد مريوفيــكا يوغســافيا
( 25نيســان عــام
ا لقد ميــة
 ) 1986وعــى

إبراهيم سيسوكو

عبد الرزاق تراويره

الرغــم مــن ارتــداءه لقميــص يســار خــط الوســط
لكنــه يســتطيع اللعــب يف خــط الوســط ويف موقــع
اليمــن بشــكل حــر .ومــا تبقــى مــن املوســم فقــد
ســجل بوندســليجا هدفــاً فيــا اســتطاع ألبــان
ميهــا بتســجيل  3أهــداف بارتدائــه لقميــص فريــق
البادربــون الــذي لعــب معــه مثانيــة عــر مبــاراة.
كــا أن ميهــا ذو األصــول األلبانيــة ســجل هدفني يف
أثنــاء تواجــده وارتــداءه لقمصــان ســتت مــن الفرق
الوطنيــة .ومــا يثــر االنتبــاه لوجــود ألبــان ميهــا
ســيال يف ســاحة الوســط مهارتــه العاليــة يف التعامــل
مــع الكـرات الثابتــة وحرفيتــه يف تســديد األهداف.
إبراهيــم سيســوكو ذو األربعــة وعرشيــن
ربيعـاً وعــى الرغــم مــن أن موقعــه األصــي اليمــن
املفتــوح إال أنــه يقــوم بــأداء رائــع يف الوســط وعــى
الجنــاح اليســاري.
رانجيلــوف الالعــب البلغــاري الــذي انضــم
العــام املــايض لفريــق األخــر واألبيــض كان ســبباً
يف تحليــق الفريــق إن كان تعبــره يف محلــه وذلــك
مــن خــال األداء الرائــع الــذي قدمــه يف األســابيع
األخــرة خاصــة .ومــن املنتظــر أن يقــدم رانجيلــوف
نفــس املســتوى يف املوســم الحــايل.
رجب شنار

ألبان ميها

