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جيشنا ف ي� سوريا

إن عودة العالقات تال�كية الروسية بعيد أحداث
الخامس ش
ع� من تموز أعطت قوة تل�كيا عىل مستوى
المنطقة والعالم...
ال يمكن ألحد انكار ذلك...
وعىل الرغم من أن تركيا كانت تساهم ف ي� قصف مواقع
أ
العداء داخل سوريا جوياً لكن هذه المرة ترافقت العملية
بدخول ّبري...
هذه العملية العسكرية ليست فقط من أجل تحرير
جرابلس...
ولكن ضل�ب جيش التحرير
وتوف� آلية
الشع� الكردي ي
ب
ي
انسحابه إىل ش
ال�ق إلقامة منطقة عازلة وأمنة ف ي� الشمال
السوري...
وهذا ما ن
يع� بأن تركيا خرجت عن صمتها...
ي
وأيضاً إفشال مخطط إقامة دول أو سيطرة كردية ف ي�
الجنوب تال� يك واالستمرار ف ي� إفشال هذا المخطط...
فبعد مايقارب الشهرين عىل تجاوز الجيش تال� يك
كب�ة يشكل دخوله كجيش دولة إىل هذه الحرب
لمحنة
للصدقاء وخوفا ً أ
اطمئناناً ي أ
للعداء...
وهذا مايثبت ي ن
ويب� مدى قوة الجيش تال� يك...
كما انه إثبات عىل أن تركيا بقوتها العسكرية وشعبها
ن
تنح� أمام أي قوة أخرى...
ودولتها لم ن ي
يع� بأن الجيش الذي تم تنظيفه من
وهذا ما ي
الميكروبات الداخلية الموجودة بداخله هو اليوم أقوى
بكث�...
ي
فهذه العملية أفشلت جميع المخططات ال�ت
ي
كانت تهدف لتقسيم المنطقة وفرض السيطرة باالضافة
إىل تنظيف جرابلس من داعس ومثيالتها من الفصائل
االرهابية...
فكما أن للجميع حساب خاص به فقد أثبت تركيا
للجميع بأنها تملك حساباتها الخاصة أيضاً...
ت
ال� دخلت منبج
إن قوات الميليشيات الكردية ي
بمساعدة القوى االمريكية تم اخراجها من هناك بفضل
ت
ال� يقوم بها الجيش تال� يك هناك...
العملية العسكرية ي
ف
االساس هو هذا...
و�
ي
المخترص المفيد فهدف تركيا أ ي
وهذا ن
خ�ة...
مايع� بأن تركيا قالت كلمتها ال ي
ي
ن
ت
نعم فابالتقارب ال� يك
الروس االير يا� الذي حصل
ي
بعيد إالنقالب وكأن الذنب يقع فوق امريكا ف ي� الحادثة
أ
خ�ة ...ومهما حاولوا ت
االع�اض واالنكار ,فالكل يدرك أن
ال ي
أحداث الـ  15من تموز خلفها امريكا والقوى الغربية...
ولذلك فإن امريكا لم تستطع قول ال ث
أك� تل�كيا عىل
طالباتها نتجية الوضع المخجل الذي تعيش به...
يز
التجه�
نعم ,فقد كان يتم
للملمة سوريا وحماية
ت
ال� تسيطر عليها
المناطق ي
داعش وعىل وجه الخصوص
مناطق تواجد العسكر أ
الكراد...
ف
لقد خبأ جنودنا أحاسيسهم ي� داخلهم...
فالمساحات الجوية السورية هي مساحات جوية
روسية اليوم....
ن
يع� هي ف ي� إدارة روسيا...
ي
ت
ال� حصلت مع روسيا فعلت دور
كما أن االتفاقية ي
كث�اً...
تركيا داخل سوريا ي
كث�اً إىل قول روسيا بأنهم قلقون جداً...
والتنظروا أ ي
ئيس هو عدم خراب
ر
ال
الهدف
أن
هو
مر
وحقيقة ال
ي
ت
ال� تجمع تركيا بروسيا...
العالقات ي
أ
ف
إن عمل تركيا عىل تنظيف الوساخ ش
المنت�ة ي� سوريا
أ
ض
ت
ين
ين
ا� ال�كية.
السوري�
ساهم ف ي� إرضاء
المقيم� ن داخل ال نر ف ي
المقيم� ي� تركيا,
السوري�
وقد سألنا العديد من
ي
ي
والجميع أكد إيجابية هذه الحركة من تركيا وبأنهم ينون
السالم
العودة لبالدهم عندما يعم ٍ

درع الفرات التركية
تحرر جرابلس السورية
كشفت وسائل إعالم تركية أن أنقرة أطلقت اسم "درع الفرات" على
عمليتها العسكرية ضد مسلحي "داعش" في سوريا ،فيما أكدت
مصادر عسكرية عبور دبابات تركية الحدود قرب جرابلس

وأوضحت قناة "خرب تورك" أنه ما بني
 10و 15دبابة دخلت األرايض السورية
متجهة نحو مدينة جرابلس ،بعد غارات
مكثفة شنتها طائرات حربية تركية عىل
املنطقة الحدودية.
بدوره قال مسؤول أمرييك كبري يف
ترصيح لوكالة "رويرتز" إن الواليات املتحدة
ستقدم غطاء جويا للقوات الرتكية املشاركة
يف عملية "درع الفرات".
وأدىل املسؤول بهذه الترصيحات
يف طريقه إىل تركيا ضمن الوفد املرافق
لجوزيف بايدن نائب الرئيس األمرييك
الذي وصل أنقرة.
كام بدأ الجيش الرتيك عملية برية
يف مدينة جرابلس السورية الحدودية
إثر عمليات قصف مكثفة وغارات جوية
شنتها مقاتالت تركية وأمريكية عىل مواقع
"داعش" يف املدينة.
ورجحت مصادر تركية أن تستغرق
العملية املشرتكة بني تركيا والتحالف الديل
لتطهري منطقة جرابلس من "داعش" قرابة
أسبوعني.
وأوضحت قناة "يس أن أن تورك" أن
الدبابات أطلقت قرابة  200قذيفة أصابت
نحو  70هدفا يف جرابلس ومحيطها.
وبلغ عدد الرضبات التي وجهها
الجيش الرتيك منذ بداية حملة الغارات
والقصف املدفعي  224رضبة ،وبالتزامن
مع العملية الربية يف سوريا ،يجري األمن

الرتيك عملية خاصة يف إسطنبول ضد خاليا
تابعة لـ"داعش" مبساندة مروحيات.
ويف وقت سابق دخلت وحدات من
القوات الرتكية الخاصة إىل األرايض السورية
يف محيط بلدة جرابلس للمشاركة يف
العملية العسكرية املشرتكة مع التحالف
الدويل ضد "داعش".
وتأيت العملية الرتكية ضد "داعش"
بالتزامن مع تشديد أنقرة إجراءاتها
ضد املسلحني األكراد يف األرايض الرتكية
والسورية عىل حد سواء ،وذلك يف أعقاب
تفجري إرهايب يف غازي عنتاب أسفر عن
مقتل أكرث من  50شخصا أثناء حفل زفاف
كردي ،وحملت السلطات الرتكية "داعش"
مسؤولية الهجوم.
وكانت قوة املهام الخاصة املشرتكة يف
القوات املسلحة الرتكية والقوات الجوية
للتحالف الدويل ،قد بدأت حملة عسكرية
عىل مدينة جرابلس التابعة ملحافظة حلب
شاميل سوريا.
وكتبت وكالة "األناضول" عىل صفحتها
يف موقع "تويرت" اإللكرتوين" :بدأ الجيش
الرتيك والقوات الجوية للتحالف الدولية،
عملية عسكرية يف سوريا لتطهري منطقة
جرابلس من "داعش".
وذكرت

مصادر عسكرية تركية أن املدفعية وجهت
رضبات مكثفة إىل مواقع التنظيم اإلرهايب
يف جرابلس ،باإلضافة إىل سلسلة غارات
جوية.
وقال مسؤولون أتراك إن العملية
العسكرية يف جرابلس تستهدف تطهري
مناطق الحدود من التنظميات اإلرهابية
ودعم سالمة األرايض السورية.
وكان وزير الخارجية الرتيك مولود
جاويش أوغلو قد أعلن أن بالده مستعدة
لتقديم الدعم العسكري للمعارضة
املنضوية تحت لواء "الجيش الحر" التي
تحاول طرد "داعش" من جرابلس باعتبارها
آخر بلدة عند حدود تركيا يسيطر عليها
التنظيم.
كام ذكرت قنوات تلفزيونية تركية أن
الحكومة الرتكية أبلغت السلطات الروسية
مسبقا بإطالق العملية لتحرير بلدة
جرابلس من "داعش".
ومن الالفت أن حسني جابري أنصاري
مساعد وزير الخارجية اإليراين للشؤون
العربية واألفريقية ،زار أنقرة والتقى نظريه
الرتيك أميد يالتشني ،وبحث معه العالقات
الثنائية وتطورات األوضاع يف املنطقة،
وتناول الحديث أيضا التطورات يف
جرابلس التي بدأت املدفعية الرتكية
قصفها مؤخرا ً.
وكاالت

ساروا إلى موتهم
أخبار
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أكد اور ابراهيم التاي
رئيس بلدية سلجوق
في مدينة قونية
بأن فراسة الشعب
التركي هو الذي
أنجى البلد من خطر
االنقالب اللعين الذي
حاول بعض الخونة
تنفيذه في الخامس
عشر من تموز

تحدث السيد اور ابراهيم التاي إىل جريدة مرحبا
بحوار خاص حول أحدث الخامس عرش من متوز الذي
أدت إىل مقتل مايقارب  250شخص وجرح ألفني أخرين
يف محاولة للقيام بانقالب عسكري عىل النظام الرشعي يف
البالد .وبدأ التاي حديثه متشكرا ً الشعب الرتيك الذي كان
له التأثري األكرب يف افشال هذا االنقالب الذي كان يهدف
إىل االطاحة باالرادة الشعبية والخيار الوطني ألبناء البلد
كام يهدف إىل إعادة تركيال إىل عرص االنقالبات والفوىض.
وبدوره أكد ألتاي بأن الخامس عرش من متوز أصبح تاريخ
الينىس.
الشعب افشل االنقالب
أفاد التاي بأن الهدف الرئييس من هذا االنقالب هو
إعادة البلد إىل الوراء حيث قال ”:كانوا يريدون إعادة تركيا
التي أصبحت أمل األمة كلها إىل الوراء .واالنقالبيون هم
املنفذون بالوكالة .والهدف هو ازاحة تركيا عن دورها املهم
والريادي يف املنطقة .وذلك من خالل تشكيل نظام عسكري
جديد .ووجود تنظيم فتح الله غولن االرهايب خلف خطة
االنقالب زاد األمور تعقيدا ً .ففي الفرتة ما بني الـ 25-17
كانون األول انطلقت مذكرة استجواب بحق التنظيم املوازي
التابع لغولن .واتخذت لذلك االجراءات الالزمة بكل جدية.
ومل يكن يف تصور أي أحد بأنهم سيقومون بتنفيذ هكذا
مخطط ارهايب .لكن هذه املحاولة الكبرية تم افشالها
بفراسة شعبنا .وبرأي هذا هو املربح األكرب”.
أعطى الشعب قوة
قال التاي يف بداية حديثه “الشعب هو بطل الفرتة”
كام تابع قائالً ”:لقد أبدى شعبنا موقفه من االنقالب منذ
اللحظات االوىل .حيث أن الشعب وباستجابته لنداء الرئيس
رجب طيب اردوغان ملئ الشوارع والساحات والشوارع.
عندها بدأ النضال الشعبي .لكن الناس وعىل اختالف ارائهم
وتوجهاتهم السياسية وقفوا معاً ضد االنقالبيني .وسارت
النساء والرجال والشباب واألطفال والعجزة معاً متحدين
ضد االنقالبني .ومل يرتاجعوا أبدا .شعبنا سار نحو املوت.
وهذه حكاية بطولية بحد ذاتها .فبطل الفرتة هو شعبنا.
وموقف رئيسنا أمد الشعب بالقوة”.

كاد البلد ينجرف نحو الفوضى
لو نجح االنقالب لدخلة الدولة يف دوامة من الفوىض
واالضطرابات .ومل يكن بامكاننا حامية الوحدة الوطنية.
ولرمبا ستكون تركيا واحدة من دول الرشق األوسط النازف.
ولتم تنفيذ أحكام اعتقال وقتل عشوائية .أحداث كانت
كفيلة باعادة تركيا إىل ماقبل  40-30سنة إىل الوراء .ولحصل
انكسار كبري يف األمة .فاليوجد هناك دولة اسالمية تعيش
الدميقراطية وتؤمن أجواء األنصار للمظلومني سوى تركيا.
فمحاولة االنقالب التي استهدفت تركيا التنحرص أثارها
عىل تركيا فقط .وإمنا تعم أثارها عىل جغرافيا كبرية جدا ً.
ولفقدت الدولة الكثري الكثري”.
أشد العقوبات بحق االنقالبيين
ّبي التاي بأن الشعب طالب بانزال اقىس العقوبات
بحق هؤالء االنقالبني حتى أنه طالب بابعاد العسكر خارج
املدن وتابع قائالً ”:هناك تحركات بشأن نقل املناطق
العسكرية خارج املدن وابعادها عن املراكز املدنية .كام أنه
سيتم إزالة املدرعات واالليات العسكرية من املدن .ونحن
نقابل هذه الطلبات بشكل ايجايب .وبذلك تكون املدينة قد
كسبت مساحات اجتامعية جديدة ويف الوقت نفسه يكون
قد تم ابعاد الخطر عن مركز املدينة .ومن األن فسينال
الخونة الذين شاركوا يف محاولة االنقالب الخائن أقىس
وأشد العقوبات .كام سينال الداعمون للتنظيم االرهايب أيضاً

أشد العقوبات وأقساها .ويجب محاكمة ومساءلة كل من
تلطخت يديه مبحاولة االنقالب الفاشل”.
علينا الحيطة والحذر
أشار التاي بأن محاولة االنقالب الفاشل أظهرت
مدى حب الشعب لوطنه واجتامع كافة األراء والتوجهات
السياسية املختلفة حول هدف واحد وهو حامية البلد
والدفاع عن لوطن وقال ألتاي أيضاً ”:كان يوجد يف تركيا
فروقات واختالفات كبرية ومثرية جدا ً .واملشادّات السياسية
كانت قاسية .لكن الـ  15من متوز كان نقطة تحول هامة يف
السياسة الرتكية ومرحلة مهمة النتهاء كل هذه الفروقات
والخالفات .فالشعب كله سار جنباً إىل جنب ضد االنقالب.
وتدفق باملاليني إىل الساحات وامليادين .فالشعب قام
بحامية الوطن ودافع عنه .كام أن محاولة االنقالب الفاشل
كانت سبباًُ يف تالحم الشعب واتحاده .والبطولة التي
أظهرتها تركيا أصبحت مثاالً للجميع .فالساحات وامليادين
يف انقرة واسطنبول وقونيا وديار بكر تعج بالناس .وهناك
أمم تدعوا لنا يف البوسنة ومقادونيا وفلسطني .والنتائج يف
طريق الخري .ولذلك علينا اتخاذ االجراءات الالزمة لعدم
حصول انقالب أخر”.
حركة الطيران تعود لحالتها الطبيعية
تطرق أيضاً التاي إىل املشاكل التي يواجهها مطار

قونيا وأشار إىل أنه يوجد يف املطار مايقارب الـ  100ماكينة
السبب الذي يؤدي إىل وجود تراجع الخدمة نوعاً ما.
وبسبب وجود العربات هناك فخدمات التنظيف تنفذ
بحدودها الدنيا .كام أنه تم ايقاف عمليات االسفلت
والتعبيد .واملركبات أمام مداخل القاعدة الجوية تتنتظر يف
املدرجات وتقوم باغالق الطريق .ومؤخرا ً فقد تم تعيني
قائد جديد للقاعدة الجوية الثالثة يف قونيا .وبدأ يف مهامه
بشكل عميل .كام أنهى التاي حديثه قائالً ”:إن شعبنا
يتوجه بالشكر الكبري للرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس
الوزراء بن عيل يلدرم” • .تقرير :كريم أتيجي
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ألجل مستقبل أفضل
أطلقت منظمة هيومان
رستارت مؤتمرها
التأسيسي (ألجل
مستقبل أفضل) في
االتحاد األوربي وذلك بعد
اعتمادها فيه كمنظمة
لنشر الديمقراطية
والحقوق والحريات تبعًا
للقانون الفرنسي ()1901
مقرها باريس – فرنسا .

وتم يف املؤمتر الذي أقيم مؤخرا ً يف باريس
مناقشة واقع الدميقراطية والحريات يف دول
العامل العريب وتسليط الضوء عىل عمل املنظامت
الحقوقية والعوائق واملشاكل وآليات عالجها
وتطويرها .حيث افتتح املؤمتر بدقيقة صمت عىل
أرواح الشهداء الطاهرة تالها كلمة لرئيس املنظمة
وأمينها العام الدكتور أنور مالك قال:
"رسالتي اليوم أن حقوق اإلنسان هي أمثن
يشء نصل إليه وهذا ما نعمل عليه وبإذن الله رغم
الدماء والدموع سنصل إىل اليوم الذي يعود فيه
الحق إىل أصحابه"
كام تحدث السيد يوسف اليوسف املرشف
العام للمنظمة حيث قال:
"إن الجهل بكافة أشكاله هو نتيجة حتمية
النتهاك صارخ ألحد أهم بنود حقوق اإلنسان وهو
حق التعليم ،وان انعدام الوعي القانوين والجهل
بالحقوق من أكرب نقاط الضعف التي يجب
معالجتها ،فكيف إلنسان أن يطالب بحق يجهله!
ومن واجبنا اليوم العمل والرتكيز عىل نرش العلوم
القانونية واملعارف الحقوقية"
ووجهت املنظمة الدعوة ملنظامت أوربية
أخرى ناشطة يف نفس السياق باإلضافة إىل دعوات
وجهت ملتدريب املنظمة يف برامج سابقة قدموا
من عدة دول منها  :تركيا ,بريطانيا ,فرنسا ,أملانيا,
سويرسا ,العراق ,سوريا والجزائر.
ومن بني الضيوف املشاركني ممثيل منظامت
أوربية وناشطني دوليني منهم السيد رشيد مسيل
بصفته مالحظ يف األمم املتحدة و السيد عبد
الكريم ريحاوي رئيس رابطة املدافعني عن حقوق
اإلنسان وصالح حجاب رئيس جمعية الجالية
الجزائرية .ونوقش يف املؤمتر امللف العراقي ممثال
عنه السيد فرهاد عيل وامللف الجزائري ممثال
بالسيدة صربية دهليس وامللف السوري ومن ثم
اليوسف
يوسفاملنظمة
تم تشكيل وحدات العمل املنبثقة عن

مؤتمر منظمة
هيومان رستارت في
باريس-فرنسا

وهي:
وحدة العالقات الخارجية؛ والتي من مهمتها
إقامة العالقات والنشاطات والفعاليات املشرتكة
واالجتامعات واملؤمترات مع املنظامت والهيئات
مالك كل الدول التي تتواجد فيها املنظمة
أنوراب يف
واألحز

إلشهار امللفات وتكوين حمالت منارصة وجهات
داعمة لقضايا املنظمة ونشاطها.
وحدة حقوق اإلنسان؛ ومهمتها التنسيق
بني الناشطني والراصدين املعتمدين للمنظمة يف
جميع املناطق التي يحدث فيها انتهاكات للحقوق

والدميقراطية والعمل عىل إعداد تقارير حقوقية
مكتملة األركان القانونية حسب املعايري الدولية
ورفعها لرئاسة املنظمة العتامدها بشكل رسمي ثم
تتم ترجمتها وإرسالها إىل رئاسة املنظمة ومخاطبة
الهيئات الدولية املعنية بهذا الشأن ويتم تسليمها
إىل لجنة العالقات الخارجية إلشهارها.
وحدة األبحاث والدراسات؛ لتبني مختلف
الدراسات واألبحاث يف شتى املواضيع وخاصة
الحقوقية منها والعمل عىل نرشها الكرتونيا وورقيا.
وتم تسمية ممثلني عن املنظمة يف وحدة
العالقات الخارجية يف كل من بريطانيا وأملانيا وفتح
باب الرتشح للعمل ضمن هذه الوحدات و ستبدأ
املنظمة قريبا نشاطها املكثف يف الرصد والتوثيق.
وتأمل املنظمة أن يكون هذا املؤمتر نقطة
انطالقة يف تعزيز احرتام حقوق اإلنسان ونرش هذه
الثقافة وكل ما يساهم يف توطيد واحرتام هذه
الحقوق والحريات.

• تقرير :حمزة منصور
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تركيا وروسيا تتفقان على
إيجاد تسوية للوضع السوري
العالقات التركية الروسية تعود إلى مجراها الطبيعي بعيد زيارة الرئيس التركي روسيا ولقاءه بوتين في موسكو

أكد الرئيس الرويس فالدميري بوتني ،أنه اتفق مع
نظريه الرتيك رجب طيب أردوغان ،عىل إيجاد تسوية
لألزمة السورية "بطرق دميقراطية" ،رغم اختالف وجهات
نظر الطرفني حولها.
وأضاف بوتني يف مؤمتر صحفي عقده الزعيامن
عقب جلسة مشاورات بينهام" :من املعروف وجود
اختالفات يف وجهات نظر الطرفني حيال حل األزمة يف
سوريا ،واتفقنا بخصوص إيجاد تسوية مبشاركة وزراء
خارجيتنا واالستخبارات ،فال ميكن التوصل إىل حلول
دميقراطية إال بطرق دميقراطية ،فهدفنا واحد بشأن حل
األزمة السورية ،وسنعمل من أجل إيجاد حل مناسب
لهذا النهج املشرتك".
وأكد بوتني أن الطرفني أجريا محادثات "ملموسة
وبناءة ،وتناولنا العالقات الثنائية ،وقضايا إقليمية
ودولية" ،مضيفاً :إن "وجود الرئيس الرتيك هنا -رغم
الظروف الصعبة يف بالده -دليل عىل رغبة أكيدة يف
تحسني العالقات" ،واعترب أن أولوية بالده هي العودة
بالعالقات إىل ما قبل األزمة" ،وهذا هدف مهم للغاية".
وحول تنشيط العالقات التجارية بني البلدين ،أكد
أن الطرفني تبادال اآلراء حول نزع القيود عن الرشكات
الرتكية واألفراد ،وسرتكز بالده عىل تكثيف االستثامرات
والتبادل التجاري مع تركيا ،ومناقشة استئناف الرحالت

السياحية من روسيا إىل تركيا.
وقال" :سنقوم برفع القيود (االقتصادية) عن تركيا
بشكل تدريجي ،وتفعيل آليات التعاون ،وعقد اجتامع

اللجنة االقتصادية املشرتكة يف الخريف املقبل ،وقمة
لجنة التعاون االسرتاتيجي رفيع املستوى العام املقبل".
من جانبه أكد أردوغان أن روسيا وتركيا ستعيدان

العالقات أفضل مام كانت عليه قبل األزمة بينهام ،مؤكدا ً
أن "العالقات الرتكية الروسية مستقرة اآلن أكرث من أي
وقت مىض" ،وذلك "بفضل اإلرادة السياسية ،ودعم
الرأي العام".
وأوضح أن الجانبني "مصمامن للغاية ،وميتلكان
اإلرادة الالزمة إلعادة العالقات إىل مستواها السابق،
وحتى أبعد من ذلك ،وأعتقد أن تطلعات شعبي
البلدين منا هي يف هذا االتجاه ،ونتيجة للمحادثات التي
أجريناها اتخذنا قرارات من شأنها نقل العالقات بني
البلدين إىل املستويات املطلوبة يف املجاالت السياسية،
واالقتصادية ،والثقافية ،واإلنسانية".
وبي الرئيس الرتيك أن "خطوات متعاقبة (مع
ّ
روسيا) من شأنها إحياء مجلس التعاون رفيع املستوى،
وتحقيق رحالت شارتر ،ورفع الحظر عن التدابري املتعلقة
بالعالقات التجارية ،بينها السلع الزراعية ،وفسح املجال
أمام املستثمرين األتراك يف روسيا ،وإلغاء التأشريات".
وتابع" :سنمنح محطة أق قويو النووية وضعية
االستثامر االسرتاتيجي ،ونتخذ الخطوات الالزمة يف
هذا الخصوص ،واتفقنا عىل إنشاء الصندوق الرتيك
الرويس لالستثامرات املشرتكة ،وسنزيد تعاوننا يف مجال
الصناعات الدفاعية".
مركز األخبار

لن يستطيعو تخريب وحدتنا...

تحدث رئيس الوزراء الرتيك بن عيل يلدريم
إىل جريدتنا خالل زيارته إىل مدينة قونيا لحضور
بعض الفعاليات وللمشاركة يف بعض الربامج
بحديث خاص تطرق به إىل الحديث عن
املستجدات األخرية واالعتداءات االرهابية التي
أستهدفت بعض املراكز األمنية وبعض التجمعات
املدنية يف مدن تركية مختلفة
وبدأ يلدريم حديثه قائالً ":إننا لن نسمح
لهؤالء الذين يريدون تفرقتنا وزرع الفتنة بيننا أن
يحققوا مايخططون له وسنقف كأمة واحدة يف
صف واحد ضدهم ويف وجه مخططاتهم" .وأكد
يلدريم أيضاً عىل أن االعتداءات التي تستهدف
األماكن األمنية العسكرية ومكان التجمعات
املدنية التزال مستمرة .فبعيد انقالب الـ 15
من متوز تواجه تركيا ارهاب البي يك يك االرهايب
يف البالد .فقد حصلت يف كل من فان وبيتليس
وإيالزي وتونجل وغازي عنتاب استهدافات
ارهابية وتفجريات كبرية .راح ضحيتها العرشات
من املدنيني والعسكر ورجال األمن والرشطة.
ويف املقابل هناك العرشات من الجرحى .وبدوره

أجاب يلدريم عىل أسئلتنا كالتايل" .إن القصد من
هذه االعامل االرهابية هو التأثري عىل وحدتنا.
ولذلك فإن تنظيم البي يك يك الخائن زاد من
عملياته االرهابية .فقد قام هذا التنظيم االرهايب
بتغري مخططاته بعيد ليلة االنقالب العسكري
الفاشل يف الـ  15من متوز .فكل مايسعون له هو
إضعاف هذا االتحاد الذي نعيشه .لقد ذهبنا إىل

مكان التفجري الذي حصل يف مدينة إيالزي بعيد
الحادثة مبارشة .وتابعنا األوضاع هناك بشكل
مستمر .كام قمنا بارسال هيئة لدراسة األوضاع
يف غازي عنتاب عقب التفجري هناك ملتابعة
التطورات هناك .إننا يف ليلة الـ  15من متوز أرينا
العامل صمودنا ونضالنا .وأظهرنا للدنيا املعنى
الحقيقي للمحافظة عىل االرادة الشعبية .وهذا

اليشء قد أزعج أطرافاً كثرية .إننا نحب أبناء بلدنا
ونحن هنا من أجل حياتهم وسنبقى متحدين إن
شاء الله".
سنتابع النضال
بدوره أكد يلدريم عىل أن الشعب يجب أن
يتخذ كافة التدابري وأن يكون عىل وعي ودراية
تجاه كافة االستفزازات التي من املمكن حدوثها.
وتابع بن عيل يلدريم الرئيس العام لحزب
العدالة والتنمية ورئيس الوزراء الرتيك قائالً ":إننا
مستمرون يف حامية وحدتنا ويف نضالنا ضد من
يحاول زعزعة أمننا .ويجب أن ال يكون هناك
شك مبا يخصض هذه املسألة لدى أحد .مرصون
وسنعمل جاهدين لتحقيق إرصارنا .فاالعتداءات
االرهابية الميكن قبولها .فاالعتداء األخري الذي
حدث يف غازي عنتاب أكد مدى بشاعة هذا
التنظيم .هؤالء هم أعداء االنسانية .وسنتابع
الوقوف أمة واحد يف وجه من يحاول تفكيك
وحدتنا .أملنا كبري .ونسأل الله أن يشفي الجرحى
ويرحم الشهداء ويكون يف عون ذويهم".
تقرير /امره أوزكول
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عندما تفقد االنسانية معاناها
صورة هزت العالم والصحف والشاشات واالعالم ,لكنها لم تحرك لدى القادة العرب ذاك
االحساس القومي الذي كنا نطلق عليه اسم "العروبة"

يف مشهد متكرر من أهوال الحرب يف سوريا
ظهرت صورة هزت العامل كله ،هذه الصورة
التي جعلت الدموع تنجرف من قساة
القلوب ،فقد كانت هذه الصورة هي خالصة
الكالم عن أهوال الحرب يف حلب  ،هي صورة
الطفل عمران التي اجتاحت كافة املواقع
اإللكرتونية العربية والعاملية والتي قد حازت
عىل أعىل نسبة من التعليقات واملشاهدة
خالل يوم واحد من تداولها ،فقد بدى الطفل
وعليه كافة عالمات الذعر بعد إنقاذه من
تحت األنقاض والركام وهذا املشهد يذكرنا
بالطفل إيالن ذا الثالث أعوام والذي قد لقي
مرصعه بطريقة مأساوية كغريه من أطفال
سوريا غرقا ووجدت جثته مستلقيا عىل
بطنه عىل شاطئ بودروم جنوب غرب
تركيا وقد اهتز العامل كله لهذه الصورة
والتي تكشف حال الشعب السوري
ولكن بال أي جدوى فامزال مسلسل
انتهاك الشعب السوري السيام األطفال
مستمرا!! والزال الشجب والتنديد
واالستنكار عىل أشده والزالت االعجابات
والتعليقات واملشاهدات لصور األطفال
السوريني تحطم األرقام القياسية!!
املصور محمود رسالن هو املصور الذي
قام بالتقاط الصورة التي أذهلت العامل
للطفل عمران فقد أشار أنه مل يرى
يف حياته طفل تم انتشاله من تحت
األنقاض مل يرصخ ولكنه رأى عمران
يجلس صامتا يف سيارة اإلسعاف عىل
مقعد بداخلها حيث يروي رسالن بأنه
كان عليه هو واملنتشلون أن يتخطوا
ثالث جثث قبل دخول املبني الذي
انهار فوق عائلة عمران لذلك اضطروا
إىل التوجه إىل مبنى مالصق لسحب
عمران وأفراد عائلته من رشفة لرشفة
وعند وضعه بداخل سيارة اإلسعاف
لن يرصخ ولكنه بشكل عفوي قام
بإزاحة الغبار من عىل وجهه ليكتشف
أن وجهه ملطخ بالدماء
فكان الطفل يف حالة
صدمة وتائه ومذهول
ويف نفس الوقت أبىك
العامل من حوله.
تعرض الطفل عمران
لجروح يف الرأس وقد تم

إسعافه وعالجه يف املستشفى ،ولكن ما أثري
الجدل وتعاطف الجميع مع عمران هو عدم
رصاخه أو بكائه ولكن املمرضة التي كانت
معه كشفت لحظة بكاء عمران حيث قالت
بأن الطفل كان يعيش يف وقع من الصدمة
فور انتشاله من تحت الركام ومل يقل أي كلمة
سوى السؤال عن والديه وحينام رآهم بدأ
بالبكاء وكأنه مل يكن متوقعا نجاتهام معه.
تويف الشقيق األكرب
للطفل السوري
عمران دقنيش
متأثرا بجراحه

الناجمة عن انهيار منزل أرستهم جراء القصف وذهوله نتيجة املوقف الذي تعرض له وأهله.
الرويس الذي طال منزلهم يف حلب.
وقالت صحيفة الرشق القطرية يف افتتاحيتها
إن صورة عمران ال تقل إيالما عن صورة
وقالت حملة التضامن السورية إن عيل،
الطفل السوري إيالن الذي ظهر وهو
شقيق عمران األكرب الذي يبلغ عمره عرشة
ملقى عىل شواطئ اليونان غريقا .وانتقدت
أعوام ،تويف متأثرا بإصاباته الناجمة عن
قصف منزل األرسة يف هجوم للقوات الروسية الصحيفة روسيا التي تقصف طائراتها "بكل
والقوات الحكومية السورية.
الشعب السوري األعزل" وكذلك
رشاسة
َ
وقد انترشت صور عمران وأخباره يف مختلف الواليات املتحدة التي "تكتفي بالصمت ،ويف
الصحف العربية تلك املقابل تتحرك إلنقاذ حلفائها من األكراد
القصة التي أثارت وغريهم" .وأشارت إىل أن "الدول العربية
أي عون ،يف
دهشت العامل
واإلسالمية عاجز ٌة عن تقديم ِّ
ظل وجود فيتو دويل عىل مساعدة الشعب
بسكوت الطفل
السوري ،وأصبح الشعب السوري بني مطرقة
النظام السوري وسندان القوى الدولية".
وقالت دينا عبد الكريم يف املرصي اليوم" :أنا
آسفة يا عمران .آسفة ألين جزء من هذا العامل
الذي هدم كل يشء يف حياتك يف لحظة...
آسفة ألين أذكر أسامء من قتلوك كل يوم بال
تعليق ،وال أسميهم قتلة ،آسفة ألين أسميهم
ساسة وأذكر أسامءهم يف نرشات األخبار".
وتحت عنوان "فضحتنا يا عمران" ،انتقد
رشيد ولد بوسيافة يف الرشوق الجزائرية
كل األطراف املؤيدة للنظام السوري
وكذلك املعارضة له ...وانتقد كذلك
الغرب – الذي وصفه بـ "املنافق الذي
أشعل الحروب والنزاعات يف املنطقة
العربية ثم يتباىك عىل الضحايا".
وقال بوسيافة إن نظرة عمران يف
الصورة قد فضحت كل هؤالء.
ويف الرأي األردنية تساءل طارق
مصاورة" :كيف نعيد  12مليون
سوري اىل بيوتهم؟ كيف نعيد بناء
هذه البيوت؟ وكم تكلف إعادة البنية
التحتية السورية كام كانت؟"
وبينام يستمر التنديد والشجب
واالستنكار يف الصحف وعىل الشاشات
تتابع السيخوي الروسية دورة نشاطها
يف سامء سوريا التي حولتها إىل
ساحة تدريب ملقاتالتها
التي سيسطر التاريخ بأنها
الرشيك األكرب يف دماء
الشعب السوري الجريح
والنزيف.
• تحقيق :حمزة منصور
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تزايد االستثمارات في
تركيا بعد فشل االنقالب

أيلول 2016

أفادت أنباء بأن المستثمرين الخليجيين الذين ارتفعت ثقتهم بتركيا واقتصادها بعد محاولة
االنقالب الفاشلة من أتباع منظمة غولن اإلرهابية في  15تموز /يوليو ،زادت حماستهم في االستثمار
بتركيا وتالشت مخاوفهم التي كانت موجودة في السابق.

وأشار محمد أوغروجان بارمان رئيس
مجلس األعامل الرتيك البحريني التابع ملجلس
العالقات االقتصادية الخارجية يف حديثه لوكالة
األناضول ،إن قطاع العقارات تعاىف برسعة بعد
محاولة االنقالب ،مش ًريا إىل أنه وجد ارتيا ًحا لدى
مستثمرين يف رشكة إمالك كونوت وجمعية
رشكات العقارات واالستثامر العقاري( (�GYO
.)DER
وأضاف بارمان الذي يعمل كذلك مدي ًرا
لرشكة بيتورك لإلنشاءات ،أن الرشكة متلك
مشاريع يف والية يالوفا ويف إسطنبول كذلك ،وأن
مستثمرين خليجيني مهتمون بالبالد ككل وليس
فقط بإسطنبول.
وأوضح بارمان أن املستثمرين األجانب
مل يفقدوا حامسهم باالستثامر يف تركيا عىل
الرغم من األحداث املؤسفة ،وقال إنه باع
 148شقّة سكنية بقيمة حوايل  33مليون لرية
(تُعادل  11مليون دوالر) ملجموعة من ديب بعد

محاولة االنقالب يف  15متوز يف مؤرش عىل ثقة
املستثمرين األجانب برتكيا.
وقال بارمان إنه وصل إىل  15ألف مستثمر
يف منطقة الخليج حتى اآلن وإنه يسعى إىل
جذب  5آالف مستثمر آخر من املنطقة إىل
مشاريعهم.
ويف إشارة إىل املرشوع الذي قاموا بتصميمه
والذي سيغري وجه منطقة مرمرة مع اتحاد قمة
خزمية السعودية ،قال بارمان إنه سيتم بناء
مركز للمعيشة يضم  5آالف شقة سكنية يف
والية يالوفا ،تستوعب  25ألف شخص ،مضيفًا
أن املستثمرين األجانب أبدوا اهتاممهم بهذا
املرشوع ،الذي سيُكلّف  2مليار لرية تركية.
ووفقًا لبارمان فإنه تم التحرك يف إطار خطة
الطوارئ بالتعاون مع مجلس األعامل الرتيك
البحريني واتحاد دوائر األعامل الرتكية الخليجية
وتم ترسيع املشاريع والتعاون .وقام حتى
اآلن  126مجلس أعامل مرتبط بدول مختلفة

بالدعوة إىل االستثامر يف تركيا عىل الرغم من
تلوث املعلومات الذي قد يحدث يف الخارج
وتشجيع تحويالت املاء وكرس مرحلة الربود يف
السوق وزيادة املبيعات ،موض ًحا أنه سيتم زيارة
املستثمرين العرب يف دولهم وأن لديهم انطباع
إيجايب حتى اآلن تجاه االقتصاد الرتيك.
وحسب بارمان ،فإن دول الخليج العريب
تقول إن أردوغان حقق انتصا ًرا ،وال ميكن ألحد
أن مينع الصعود االقتصادي لرتكيا ،وهذا االستقرار
سيستمر بعد هذا االنتصار كذلك .كام أن ثقة
املستثمرين يف تركيا ارتفعت ،وأن استثامر رأس
املال الخليجي سيستمر يف تركيا ،يف حني أن
املستثمرين الذين علّقوا استثامراتهم بدؤوا
بتحريكها.
ومن جهته ،قال غوكان إلغار املدير العام
الرتيك لرشكة عقارات املنطقة يف الكويت إن
محاولة االنقالب أُحبِطت بدعم الشعب الرتيك
من خالل "تأكيد التزامهم بجذورهم" وإعطائهم

رسالة إىل العامل بأن االستقرار سيستمر بزيادة
القوة.
وأكد إلغار عىل أن توجيه االستثامرات
واملستثمرين إىل تركيا سيستمر ،مش ًريا إىل أنه
متت إعادة النظر يف استثامراتهم بقيمة مليار
دوالر يف قطاعات السياحة والصناعة والزراعة
ورفعها إىل  2مليار دوالر.
وأشار إلغار إىل أهمية دعوات الحكومة
الرتكية للمستثمرين األجانب وإىل إصالحات
ذات صلة ،وقال إن تركيا اتخذت خطوات ثابتة
تجاه أهداف الحكومة لعام  2023مع املشاريع
األكرب يف تاريخ الجمهورية الرتكية ،مثل جرس
السلطان ياووز سليم ومطار إسطنبول الثالث
وقناة إسطنبول ونفق أوراسيا.
وقال إلغار إنه فخور باملساهمة يف هذه
املشاريع باستثامرات الرشكاء يف دول الخليج
ورشكائهم من خالل "فعل أفضل ما ُيكن".
وكاالت.
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نزار رفيق الوجع الوطني
ما فتئت عيناي تجوسان االبجدية وتفكان حروف الهجاء وأنا اتلفظ و أترنم بعذوبة الحرف
العربي و أتلو قصار الصور و أردد ما يقرؤه أبي في صلواته...
كمال قجة
كاتب وشاعر

قصيدة  :نهر الدماء

كان صوت املتنبي يصدح يف فناء البيت
و كانت سرية عنرتة وحمزة البهلوان و الظاهر
بيربس وغريهم زادا ّ شتائيا سخياً نقتات منه
يف أمسياتنا عىل وهج الكانون لكن أشياء
كثرية تراودين ٠٠صور شتى مجالت جرائد
و أنا أقلب ذاكرة األيام و أذكر مااذكر رموزا ً
مل أكن أتفهمها مثل حلف بغداد ,السويس
,بور سعيد ,عبد النارص ,املبعوث األمرييك
إىل الرشق األوسط «هندرسن» إىل أن وقفت
حدود الذاكرة عىل صفحات مجلة اآلداب
اللبنانية يف أحد أعدادها لعام  ١٩٥٧وقتها
مل أكن قد دخلت املدرسة ومل تكن رجالي
تنهضان ألتطلع من شباك بيتنا العريب إىل
ثكنة هنانو التاريخية ومل أكن أفهم ماذا
يعني تعتيم زجاج النوافذ باللون الكحيل إىل
أن حملني أيب ألطل عىل الثكنة التاريخية
و أرى ما فيها من حشود واستعدادات و
آجواء مشحونة وتوتر واضطراب يقود عيني
إىل مجلة اآلداب ألرى عنواناً عريضاً يتصدر
رأس الصفحة :رسالة من شاعر سوري إىل
مواطن أمرييك و إىل أسفل العنوان يذكر
اسم نزار قباين وقتها مل أعرف أن نزارا يعمل
يف السلك الدبلومايس بل مل أكن أتفهم ذلك
لكن ما قرأت وهجيت ورددت ارتسم عىل
أديم الذاكرة ألعود إليه بني الحني واآلخر و

أنا أترحم عىل شاعر العرب الكبري نزار وأردد
رسالته الشعرية التي استهلها بقوله :
من بلد يف الرشق األوسط
أسكنه يدعى سوريا
يتسلق خارطة الدنيا
كالنحلة كالعش األخرض
كرسالة حب مطوية
من وطن مخزن نجامت
يتزحلق فوق األبعاد
حلوا ً كنشيد اإلنشاد
كهدايا عيد امليالد
من أرض تحت حجارتها
ولدت كلامت التوراة
ولدت أفكاري ودوايت
بعد هذا التوصيف الوجداين
واللمسات الحضارية يبوح الشاعر
بالوجع الوطني متابعاً
من هذي األرض أنا ديكا
و أنادي فيك اإلنسانا
فأنا ال أكره إنسانا
وأنا ال أكره أمريكا
اكن رئيسك يحسبني
يحسبني هندياً أصفر
ورئيسك يف البيت األبيض
مازال يحاول تصويري

للدنيا باللون األحمر
فأنا إنسان ال أكرث
ثم يوجه نزار خطابه الشعري إىل
هندرسن املبعوث األمرييك إىل الرشق األوسط
يا هندرسن
دعني يا رب الرادار
دعني لحقويل لبذاري
ألريب يف السلم صغاري
يا.من تستعمل يف غزوي
أسلوب األزمنة الوسطى
أسلوب رعاة األبقار
وينتقل نزار بعدها إىل التحدي
فيقول
أتظن بأنك ترهبني
إين لن أركع لن أركع
لن أركع ّإل إللهي
ثم يتابع قوله :ياهتلر بل يا هوالكو
مازال لدينا إدراك
الذرة من أجل السلم
الذرة من أجل الظلم
واللهو بأنظمة الحلُم
ثم العمالء بسوريا
وسالح بالرس يوزع
رحمك الله يانزار لقد كنت رفيق الوجع
الوطني رفيق اآلالم واآلمال املحطمة •تقرير:

كامل قجة

أتيتك ف ي� دمي نبض وشوق
ف
قل� هوى أضناه عشق
ي
و� ب ي
أ
أتيتك ألمح الفق المسجى
عىل الخدين يسمو فيه ش�ق
أتيك صوت أيامي ينادي
ف
و� عمق الدجى يشتد برق
ي
فاسم الله قد شق الدياجي
مع الفجر الندي يطيب أفق
جبينك ي ن
ح� ألمحه لجينا
فأقرا فيه ما شادوا و ألقوا
عىل الدنيا شموسا ضارعات
ف
خ� و رزق
تفتح ي� الدنا ي
ن
وط� أحسك ف ي� جراحي
فيا ي
فكم غاز طغى؟
كم عاث فسق
فتيمور وهوالكو ورجس
و روم بل مجوس ما تبقوا
ض
بأر�
حثاالت الدنا عاثو ي
فسادا واستباحوا و ت
اس�قوا
ن
وط� إذا نادى المنادي
فيا ي
ف
وجدت دمي بأطر يا� يدق
ن
دمي ف� ت
م�
ي
قبض� فأقبله ي
ي
فهل أرضيك ام ن يا� اعق
إىل درب النجوم أتيت صبا
و ق
أر� للعال بدمي أشق
ن
يغمر� ي ن
حن�
أدق الباب
ي
وتقبيل وتهيام وعشق
ام� ت ي� ما دمت حيا
فأنت ي
ت
حبيب� مادام عرق
وأنت
ي
ش
من ال�يان يعلن ما تبقى
من العمر الكئيب وكان رمق
ففي جرحي مسافات تمادت
ف
قل� شغاف ت
يس�ق
ي
و� ب ي
ولم أعرف سوى عينيك بعدا
تجمع فيهما غرب ش
و�ق
ف
و� كل البالد صداك يعلو
ي
ويحلو ف ي� الورى فن وذوق
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دور العلماء والمؤسسات
في التنمية البشرية

آب 2016

القت الندوة التي أقامتها جمعية دار الصفا التعليمية الثقافية
واالغاثية بعنوان "دور العلماء والمؤسسات في التنمية البشرية"
إقباالً كبيرًا لدى السوريين المقيمين في قونيا
أقامت جمعية دار الصفا السورية مؤخرا ً
ندوة علمية تحت اسم "دور العلامء واملؤسسات
يف التنيمة البرشية" ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور
رياض حسن بازو اللبناين األصل .بدأت املحارضة
بتالوة لبعض آيات القرأن الكريم تالها القارئ
الشيخ محمد طه الخلف ومن بعدها قام مقدم
الحفل األستاذ أحمد املحمد بقراءة نبذة قصرية
عن حياة فضيلة الشيخ تم بعدها عرض فيديو
قصري قبل بدء الدكتور باملحارضة.
ودارت محاور املحارضة حول الركائز األساسية
التي يجب اعتامدها يف تطبيق التنمية البرشية
من قبل العلامء واملؤسسات الدينية والتعليمية.
وهذا من أهم ماجاء يف املحارضة:
اإلنسان هوم املكرم .وبناء اإلنسان مقدم
عىل بناء العمران .كام أن بناء اإلنسان يأيت أوالً ثم
بناء الوطن .وذكر فضيلة الشيخ خمس (فصائل)
هي املعنية بشكل مبارش ببناء اإلنسان :أولها
دور العلامء ورجال الدين واملثقفني .كام ذكر
أن الربوتوكول رقم ( )17من بروتوكوالت حكامء
صهيون ينص عىل تصغري وتقزيم دور العلامء يف
يرسخ يف
هذا املجال .كام أكد أن العامل العامل ّ
حياة اإلنسان معنى االنضباط وااللتزام.
ثانياً فهو دور املؤسسة الدينية والتي تتمثل
باملسجد .وعرج عىل اهتامم رسول الله صىل الله
عليه وسلم ببناء املسجد حساً ومعنى .وذكر عىل
ذلك مناذج من حياة الصحابة الكرام وكيف كان
للمسجد أثر كبري جدا ً عىل حياتهم.
ثالثاً دور املؤسسة املدرسية واملراكز التعليمية
حيث ركز فيها عىل معنى الرتبية التي لها معنى
عميق يف ترسيخ األدب يف حياة اإلنسان .وعرج

هنا عىل مسألة األدب عند األتراك ،وأنها ظاهرة
ملحوظة بقوة يف حياة أخوتنا األتراك .وما لذلك
من إيجابيات .كام نوه بأنه شاهد يف أغلب
األماكن التي زارها لوحات والفتات كتب عليها
"أدب ياهو".
رابعاً فهو دور مؤسسة البيت ممثلة يف
األم حيث يقول الشاعر ":األم مــدرســة إذا
أعـددتـهــا أعددت شعباً طيب األعراق".
خامساً دور اإلعالم والذي يعترب حالياً من
أهم الوسائل املجتمعاتية يف إيصال الفكر والرتبية.
وركز هنا كثريا ً عىل هذه النقطة وأهميتها يف
الحفاظ عىل اإلنسان من جميع النواحي ،وتكلم
بشكل واسع عىل رسعة انتشار نتائج هذه
املؤسسة لوصولها إىل جميع الناس واألصناف
واألجناس .وذكر بشكل مبارش كيف أن هذه
املؤسسة عملت يف ( )30ثانية ما مل تستطع عمله
مؤسسات بذلت أمواالً طائلة (يف إشارة واضحة
إىل الدور الذي قامت به املحطة الفضائية الرتكية

التي نقلت اتصاالً هاتفياً للرئيس الرتيك أردوغان
عشية االنقالب الفاشل الذي حدث يف تركيا).
وحرض املحارضة مايزيد عن  200شخص
من الرجال والنساء السوريني واألتراك باالضافة
إىل حضور عدد من طالب القرية العربية يف
اسطنبول باالضافة إىل ممثلني عن بعض منظامت
املجتمع املدين ومؤسسات االفتاء والرتبية
والتعليم.
كام عرب الحضور عن تعطشه ملثل هذه
االنواع من األمسيات األدبية والعلمية والثقافية.
وتسعى جمعية دار الصفا السورية إىل تفعيل
الجانب الثقايف وذلك من خالل إقامت أمسيات
أدبية ثقافية وعلمية تعيد مللمة شمل املثقفني
واألدباء السوريني ليكونوا هم الواجهة التي تعرب
عن شخصية السوريني يف املهجر.
ويف نهاية املحارضة شكر فضيلة الشيخ رياض
بازو املؤسسات الرتكية التعليمية والدينية عىل
دورها الريادي يف دعم السوريني علمياَ ثقافياً

ومن الناحية الدينية .وأبدى اعجابه بالغعاليات
الرتبوية والدينية التي ينشط بها السوريون يف
املدينة .وبدوره تحدث آدم بهشوان مسؤول
الشؤون الدينية يف مديرية األوقاف مبدينة
قونيا حيث بدأ حديثه بتقديم الشكر للشيخ
بازو الذي قدم إىل قونيا بعد جولة له لكل
من الهند وأندونسيا واسطنبول ومرسني والتي
سيتابع بعدها إىل الشيشان والربازيل .كام أكد
بهشوان عىل أهمية دور العلم والرتبية وعىل
رأسها املؤسسات الدينية ودورها الفعال يف تربية
األجيال وتوجيهيهم .مؤكدا ً بأن مديرية اإلفتاء
افتتحت حتى األن العديد من املساجد لألخوة
السوريني من الرجال والنساء وهي مستعدة
لزيادة العدد عند الحاجة والطلب.
ويف نهاية املحارضة قدمت جمعية دار الصفا
السورية درع شكر للشيخ رياض بازو عىل تلبيته
الدعوة وقطعه ملسافات طويلة لإللقاء املحارضة.
• تقرير :صالح أجي بادم
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محرر الجريدة

hamza.mansor9020@gmail.com

تعت� مدينة داريا مهد الثورة السورية
ب
المت� وحاضنة الثورة والمدينة ت
والحصن ي ن
ال�
ي
صمدت عىل مدار  5سنوات أمام أ
الالت
العسكرية ومختلف القوى أ
الجنبية والمرتزقة
ت
ال� تم جلبها لتصفية شعب
والميليشيات ي
طالب بحريته وقال للظلم ال...
ت
ال� لم بيقى فيها حجر عىل حجر
داريا ي
ولم يعد فيها للحياة شكل وال طعم وال
ت
ال� صمدت رغم القصف والدمار
هيئة .داريا ي
أ
والشالء والدماء تصبح اليوم خالية من أبناءها
فارغة من روحها بعيدة عن مضمونها بعد ما
تغ�ها ديموغرافياً...
أخرج أهلها وتم ي
داريا لم تهزم...
داريا انترصت لمجرد صمودها أعوام رغم
القلة والجوع والحصار...
داريا انترصت بتحديها للعالم أجمع
وللمجتمع الدول الذي تعرى من أ
الخالق
ي
ش
والنسانية بهذا الصمود الذي
وال�ف إ

داريا أخوة العنب والدم

سيسطره التاريخ أ
للبد...
لقد أثبت داريا بأن إالرادة أقوى من
الدبابات ومرتزقتها .أقوى من الحصار
وال�اميل أ
والسلحة...
ب
أ
فعىل الرغم من استخدام كافة السلحة
الثقيلة والخفيفة والسامة والكيميائية وبراميل
الموت ,بقيت داريا صامدة لعدة سنوات
بدون أي شكل من أشكال الحياة الطبيعية
وهذا هو االنتصار الحقيقي الذي تعمى عيون
ين
المغتصب�
العالم عن رؤيته وإنما ترى دخول
والمرتزقة وأالتهم العسكرية وزغاريدهم عىل
جثث أبناء داريا وأشالء أطفالها وحطام أبنيتها
ومنازلها انتصار...
العار كل العار لهذا العالم الذي أصبحت
فيه حقوق االنسان مجرد شعار يستخدم

ف ي� القاعات والمؤتمرات والندوات ...العار كل
العار لكل متاجر باسم الثورة والثوار ...العار
كل العار لما وجد ف� أ
الوضاع الراهنة فرصة
ي
لصعوده عىل حساب أبناء بلده...
أهل داريا رحلو لكنهم تركوا ف ي� ترابها
وتحت أنقاضها وعىل جدرانها المدمرة دماء
غياث ورفاقه
تركوا هناك عند مداخلها ت
ال� عجزت قوى
ي
الفرس والروس والنظام اقتحامها بقايا جثث
لشباب رووا بدمائهم تراب هذه المداخل
فكانت عصيبة عىل قوى ش
ال� والظالم...
ت
ال� سطرت تاريخاً بصمودها لم ولن
داريا ي
تركع لكن الخيانة تقسم الظهور والجوع كافر
والمصالح تبقى هي الناطقة ف ي� زمن الحروب...
يهولون ويفرحون ويرقصون له
أي انتصار ّ

هدموا الحجر وقطّعوا الشجر وق ّتلوا
بعدما ّ
ش
الب� وأعادوا المدينة خالية عىل عروشها؟..
أي انتصار يتحدثون عنه بعدما أخرجوا
أهل المدينة ليعيدوا تنظيمها ديموغرافياً
بجلب المرتزقة والميليشيات وعديمي أ
الصول
والتاريخ والهوية والمنشأ...
برأي االنتصار الوحيد الذي يجب الحديث
عنه هو انتصار داريا ف ي� فضح إنسانيتنا
وتعريت العالم بأرسه ف ي� عجزه عن نرصة
مدينة كل ت
ماق�فته من ذنب هو أنها طالبت
ف
ف
و�
بحقها ي� الحياة ضمن حدود االنسانية ي
إطار الحقوق ش
الم�وعة فتم إزالتها عن
الخارطة وإعادة تأهيلها سكانياً...
داريا لم تسقط ولن تسقط هي عملية
كر وفر وستعود بإذن الواحد القهار إىل أهلها
وسكانها وأبناءها وكذلك سوريا برمتها...
ولنبدأ بأنفسنا قبل فوات آ
الوان

بعد
أربعة أعوام من
الصمود والحصار تعود
داريا إلى أيادي من قصفها
ودمرها وأهطلها بوابل
القنابل والرصاص
والبراميل

داريا من الحصار إلى السيطرة

دخلو املدينة مرددين شعارات النرص
وزغاريد الفرح معلنني انتصارهم عىل أهايل
املدينة حتى شعرتُ وكأنهم يدخلون القدس
التي صار لها عرشات السنني قابعة تحت احتالل
العدو الغاصب .لكنني أيقنت مرسعاً بأنهم
دخلو داريا وليس القدس!..
داريا التي تبعد عن مدينة دمشق بضع
كيلومرتات ولكنها بقية مغيب ًة عن الحياة
الطبيعية ألكرث من أربعة أعوام موضوعة تحت
حصار مل تعشه غزة وال البوسنة والهرسك وال
حتى الكروزين يف الشيشان...
دخلوا املدينة يرقصون عىل أرض صلبة
عبدت بعظام ابناء املدينة وأشالئهم وسقيت
بدماءهم .ففي يوم واحد ويف غارة واحدة
وتحت قصف عنيف فقدت هذه املدينة
الصامدة سبعامئة من أبنائها وأطفالها ونسائها
وشيوخها .فقدت الشجر والحجر والبرش.
وبعد حصار دام أربعة أعوام ،أعلن الجيش

السوري استعادة السيطرة عىل داريا الواقعة يف
محافظة ريف دمشق .وأورد التلفزيون السوري
الرسمي يف رشيط عاجل "إغالق ملف داريا
بعد إخراج املدنيني واملسلحني مع عائالتهم
بالكامل تنفيذا لالتفاق" ،الذي تم التوصل إليه
بني السلطات السورية والفصائل املعارضة .كام

بث التلفزيون مقاطع فيديو تظهر اليات تابعة
للجيش تجول داخل احد شوارع داريا تزامنا مع
تحليق مروحية يف سامء املدينة.
وتحظى داريا ،التي تقع عىل بعد نحو عرشة
كيلومرتات جنوب غرب دمشق ،برمزية خاصة
لدى املعارضة السورية ،إذ كانت يف طليعة

حركة االحتجاج .كام تعد من أوىل املناطق التي
حارصها النظام يف العام  2012علام أن أول
قافلة مساعدات غذائية دخلت إليها كانت يف
حزيران املايض.
وهذا االتفاق هو الثاين من نوعه بعد اتفاق
مامثل تم التوصل إليه العام  2014يف مدينة
حمص يف وسط البالد .وتتهم املعارضة والفصائل
قوات النظام باستخدام سياسة الحصار لتجويع
املناطق الخارجة عن سيطرتها وإخضاعها ،بهدف
دفع مقاتليها إىل الخروج منها.
وبعد خروج آخر الحافالت التي أقلّت
مدن ّيني ومقاتلني من املدينة ،قال املصدر" :باتت
مدينة داريا بكاملها تحت سيطرة الجيش ،ومل
ألي مسلّح فيها" ،مضيفاً:
يعد هناك وجود ّ
"دخل الجيش داريا كلّها".
هكذا يتوج االنجاز وتعلن االنسانية فوزها
حسب منطق املصالح ووفقاً السرتاتيجية القوى
العظمى • .تحقيق :حمزة منصور
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سنلون المستقبل
ّ
بالعلم والمعرفة

المعلمون السوريون؛
كل واحد منهم يمتلك
قصة وحكاية تختلف عن
األخرى .قصة نسجتها
النيران وكتبت مقدمتها
الغربة والمحتوى واقع
ُفرض على الجميع.
فهؤالء المعلمون كل
مايسعون له هو إعادة
ترميم الفوهة التعليمية
والتربوية التي شكلتها
سنوات الحرب الخمسة
عند أغلب األطفال الذين
أجبروا على الهجرة
وعيش ظروف أكبر
منهم بكثير
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لقد مضت ست سنوات عىل الحرب السورية
التي أدت أثارها السلبية إىل تأثر كافة القطاعات
وابرزها القطاع التعليمي الذي تأثر بشكل كبري
األمر الذي أجرب الكثري من األطفال عىل البقاء
بعيدا ً عن املؤسسات التعليمية نتيجة دمار أغلب
املدارس وتوقف بعض الجامعات واختطاف
النظام للكثري من الطالب ومقتل الكثري من
الطالب أيضاً نتيجة استهداف املراكز التعليمية
ناهيك عن ظروف النزوح التي تعترب بحد ذاتها
سبب كايف الابتعاد الطفل عن الوسط الذي من
حقه االستفادة منه.
ولذلك فقد قامت وزارة الرتبية الرتكية
بالتعاون مع منظمة اليونيسيف العاملية باطالق
دورة تهيئة وتدريب للمعلمني السوريني املقيمني
عىل االرايض الرتكية والذين سيقومون فيام بعد
مبواصلة مسرية التعليم للطلبة السوريني يف تركيا.
حيث أنه يتم حالياً تهيئ مايزيد عن  528معلم
ومعلمة من كافة االختصاصات والذين سيقومون
فيام بعد بتدريب بقية املعلمني السوريني الذي
يصل عددهم إىل أكرث من ثالثني ألف معلم

ومعلمة موزعني عىل كافة املدن واملحافظات
الرتكية والذين يقومون بتعليم الطالب والطالبات
السوريني يف مراكز التعليم املؤقتة املفتتحة من
قبل وزارة الرتبية والتعليم الرتكية.
تقام دورة التدريب والتأهيل للمعلمني
السوريني يف مدينة قونيا الرتكية التي حازت مؤخرا ً
لقب عاصمة السياحة للعامل االسالمي وذلك يف
فندق الريكسوس بحضور نخبة من املد ّربني
والرتبويني االتراك الذين يقومون باالرشاف عىل
املحارضات حيث يتم ترجمة املحارضة بشكل
مبارش إىل اللغة العربية بواسطة مجموعة من
املرتجمني املعتمدين من قبل وزارة الرتبية
والتعليم الرتكية.
وخالل زيارتنا إىل مكان انعقاد املحارضات
والتي سوف تستمر عىل مدار اسبوعني كاملني
يف فندق الريكسوس تحدثنا إىل بعض املعلمني
واملعلامت وإليكم اللقاء...

درسنا األطفال تحت األشجار
ّ
أحمد مصطفى؛ أستاذ الفلسفة السوري

والبالغ من العمر  33عامأ .أصبح له يف هذه
املهنة مايقارب العرشة سنوات .يأكد أحمد عىل
أهمية هذه املهنة قائالً ":يل يف الحياة هدفني.
االول أن أدرس وأتعلم وأصبح معلامً والثاين
أن أتزوج من اإلنسان الذي أحبه .ونجحت يف
تحقيق الهدفني ولله الحمد" .ويتابع أحمد
الذي درس يف ظروف حياتية صعبة قائالً ":لقد
كان خايل معلامً .وكنت أعتربه مثاالً يل دامئاً.
كام كانت أشهر الشتاء باردة جدا ً يف قريتنا و
كان يوجد أمام منزلنا نهر كنا النستطيع تجاوزه
أحياناً .كان يوجد يف قريتنا مدرسة لكن املعلمني
فيها كانوا قلة .ولذلك كنت أريد أن أتعلم ألفيد
وطني وشعبي .وألن الفلسفة لها عالقة بكل
املجاالت وخاصة النفسية منها كانت الخيار
االول بالنسبة يل .فتنمية االنسان هي األهم يف
تقدم األمم .لقد قصفوا كل املدارس املحيطة
بنا .وكنا النستطيع النوم ليالً من الخوف .حينها
ابتعدنا عن املناطق التي يتم قصفها .واملنطقة
التي انتقلنا لها مل تكن هناك مدرسة .ومن
أجل أن اليبقى األطفال بعيدين عن التعليم
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فقد د ّرسنا األطفال تحت األشجار .وعملنا بال
أجر لعدة سنوات .لكن مهام كان ومهام يكون
سأتابع يف مهنة التدريس حتى أخر نفس يل".
النريدهم أن يصبحوا أطفال شوارع
سمرا العيل؛ معلمة لغة إنجليزية ومتقنة
لثالث لغات أخرى .وعىل الرغم من الظروف
الصعبة واملحن التي حصلت معها لكنها بقيت
دامئاً تعطي طالبها األمل والحب والعطاء.
وتقول سام العيل ":لقد كنت معلمة يف املنطقة
الحدودية السورية .وتعرضنا إىل ضغوطات كبرية
وظروف قاسية .فبعض طاليب تم اعتقالهم .وأنا
كإمرأة مل استطع تحمل هذا الظلم .فقررت
الرحيل إىل تركيا .وهنا دورنا هو تعليم الطالب
السوريني املوجودين يف تركيا .وإننا األن يف هذه
الدورة التي تقيمها وزراة الرتبية والتعليم الرتكية
نقوم بكل جهدنا التجهيز إىل عام درايس جديد.
إنني أحب كثريا ً التعرف إىل أناس جدد .وأمتنى أن
اليبقى أحد بعيدا ً عن التعليم ولو للحظة".
التعليم أقدس مهنة
سارة عثامن؛ 28/عام /معلمة لغة عربية.
تؤكد سارة عىل أنه بجانب التعليم البد من الرتكيز
عىل األخالق والقواعد حيث تابعت قائلةً ":مل
تشهد املنطقة التي كنا نعيش بها قصفاً ودمار.

لكنه تم تطبيق ضغط نفيس كبري علينا جدا ً أدى
إىل تأذي أغلب األطفال نفسياً .التعليم مهنة
مق ّدسة جدا ً .ويجب إعطاء األهمية إىل هؤالء
األطفال الذين سيبنون املستقبل ويلونون أيامه.
إن أعداد املعلمني السوريني الجيدين والنخبة
الذين يستطيعون كفاية الطالب علمياً وإيصال
الفائدة لهم قليل جدا ً .لكنني متأكدة أن هذه
الدورة التدريبية التي نخضع لها ستعطي تأثريا ً
إيجابياً عىل املسرية التعليمية .فالسوية العلمية
يجب رفعها دامئاً".
جمعنا األطفال بائعي المناديل
لقد كان من بني املعلمني الذين تحدثنا
معهم معلمة الرياضيات ملياء الفيسو والتي
متتلك خربة أكرث من  20عام يف هذه املهنة.
بدأت الفيسو حديثها قائلةً ":لو ُعدّتُ للدنيا
مرة أخرى سأختار أن أكون معلمة" .فقد ربّت
ود ّرست الفيسو عىل مدى  20عام الكثري من
الطالب الذين وصلوا إىل مراتب علمية كبرية
ومتقدمة .وعربت الفيسو عن مهنتها بالكلامت
التالية ":لقد عمل النظام السوري كل مابوسعه
إليقاف املسرية التعليمية وإفشالها .فقد قام
بقصف املدارس أثناء إعطاءنا للدروس .حتى
أنه يف السنوات الثالث األخرية ال يوجد يشء

له عالقة بالتعليم يف سوريا .والتعليم يعتمد
عىل الجودة .فاالجيال القادمة بوعيها وثقافتها
هي مخلصة األمة .لقد أتيت من اسطنبول إىل
قونيا للخضوع إىل هذه الدورة املهمة .وإننا
يف اسطنبول نعطي الدروس كل حسب عمره
واملرحلة الدراسية التي يجب أن يكون بها.
وبسبب سنوات االنقطاع فهناك ضغط كبري يف
الربنامج التدرييس الذي نقوم بتقدميه .فربامج
عامني دراسيني نقوم تقدميها يف عام واحد.
ومهنة التعليم تحتاج إىل تضحية وتفاين .فقد
قمنا بجمع أكرث من  150طفل كانوا يبيعون
املناديل عىل الطرقات وقمنا بإعادتهم إىل دور
العلم وإىل املكان الذي يجب أن يكونوا فيه.
سأكمل واجبي حتى املامت واملال اليعنني
كثريا ً".
استرجاع المعلمين لبياناتهم
ومعلوماتهم
رامي درويش؛ من مدينة إدلب السورية,
مدرس الرياضة وأب لطفلني .قدم رامي من
مدينة أضنا الرتكية للمشاركة يف دورة تأهيل
وتدريب املعلمني واملعلامت السوريني العاملني
يف مراكز التعليم املؤقتة يف املحافظات الرتكية.
تعرض درويش نتيجة ملشاركته يف الثورة إىل

العديد من الظروف الصعبة كقصف منزله
ومالحقته األمر الذي جعله يخرج بزوجته
وطفليه من بني الدمار والقصف والدماء إىل
األمن واألمان .ويقول درويش بأنه مل يعد
هناك ماء وال كهرباء وال مظاهر حياة طبيعية
بسبب القصف الكثيف والحصار املطبق
عىل الناس .كام تحدث درويش عن حياته يف
تركيا قائالً":الغربة تبقى أمرا ً صعباً رغم كل
الجوانب اإليجابية التي لرمبا توجد .فمشكلة
اللغة والعادات والتقاليد الجديدة التي تواجه
االنسان باالضافة إىل تقبل املجتمع والتأقلم
معه باالضافة إىل إمكانية الدخول إىل سوق
العمل كلها صعوبات مير بها املغرتب ويعاين
منها .ناهيك عن األوظاع النفسية التي يتعرض
لها األطفال إىل حني التأقلم واالندماج والتعود
عىل بيئة مل يألفوها" .وفيام يخص الدورة
التدريبية فقد أكد درويش عىل أهمية هذه
الدورة باالضافة إىل الفرص التي توفرها وزارة
الرتبية والتعليم الرتكية يف اسرتجاع املعلمني
لبياناتهم ومعلوماتهم كام تساهم يف تطوير
املهارات لديهم وتساعدهم عىل اكتساب
خربات تدفع باملسرية التعليمية إىل األمام وتزيد
من نجاحها.
• تحقيق :حمزة منصور
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على المسلمين أن يتحدوا
استضافت مدينة قونية التركية والتي حازت مؤخرًا على لقب عاصمة السياحة للعالم االسالمي
مؤتمر األمانة العامة التحاد العلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي

شارك يف مؤمتر األمانة العامة التحاد
العلامء املسلمني الذي استضافته
مدينة قونية  63عامل من  25دولة
حول العامل .كام حرض الجلسة
االفتتاحية للمؤمتر الذي عقد يف
فندق الديدميان/قونيا كل من
رئيس اتحاد العلامء املسلمني
الشيخ يوسف القرضاوي,
والوايل يعقوب جان
بوالت ,ورئيس بلدية
قوينا الكبرية طاهر
أكيوريك ,والسكريتري
العام لإلتحاد الشيخ
عيل محي الدين عيل
القره داغي ,رئيس بلدية
سلجوق آور ابراهيم
ألتاي ,ورئيس بلدية مرارم
فاطمة تورو ,ورئيس بلدية
قاراطاي محمد هانرشيل
ومدير ادارة االمنيات العامة
مولود دمري ,والسكريتري العام
لبلدية قونية الكبرية حسن

كيلجا وأعضاء االتحاد العام للعلامء املسلمني,
ووكالء عمداء الجامعات ,وطالب كليات
الرشيعة وعدد كبري من الحضور .وحرض
املؤمتر أيضاً شخصيات دينية من تركيا
وقطر واملغرب وعامن وماليزيا والسعودية
وتونس وموريتانيا والسودان وفلسطني
والكويت واليمن والعراق ولبنان والباكستان
والبحرين وكندا والبوسنة والهرسك
وشامل افريقيا وانكلرتا وايران والجزائر
والهند والسنغال .حيث بدأ املؤمتر الذي
كان يهدف إىل وحدة األمة بتالوة للقرآن
الكريم.
سننشر نداء االسالم
أشار الشيخ يوسف القرضاوي األمني
العام التحاد علامء املسلمني بأن
إقامة املؤمتر يف مدينة قونية
مناسبة جميلة جدا ً لوجود عالقات
أخوية تزيد عن عرشين عاماً تجمع
االتحاد مع هذه املدينة الطيبة .كام
أكد الشيخ القرضاوي بأن دعاء
املسلمني كان له أثر كبري يف

أخبار
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فشل االنقالب العسكري ليلة الخامس عرش
من متوز .وتابع قائالً ":لقد أحاط الله تركيا
باالحسان والكرم .فقد حيكت ضد تركيا
مؤامرة خطرية .لكنها مل تصل لهدفها .فلقد
قدمنا إىل مدينة قونيا للمشاركة يف فعاليات
املؤمتر وللوقوف جنباً إىل جنب مع األخوة
األتراك يف الساحات وامليادين ولنعيش النرص
معهم .فمدينة قونيا مدينة محافظة ووطنية.
ونسأل الله أن يحمي قونيا وكل املحافظات
الرتكية من الرش واملساوء.
ميثل االتحاد العام للعلامء املسلمني
كافة املسلمني حول العامل .واليقف االسالم
حيادياً أمام تفرق املسلمني وعلينا أن نعمل
جاهدين العادة توحيد ماتم تقسيمه .فنداء
االسالم منبعث من الدين .وإننا مسؤولون
أمام الله يف تعميم ونرش نداء االسالم .وإننا
موجودون هنا لنعلم املسلمني هذا اليشء.

فاملسلم اليخدع املسلم وليكمن له الرش.
لذلك فعلينا جميعنا أن نتابع العمل بدقة
واخالص .النريد شيئاً النفسنا .وإمنا نتمنى
خالص أمتنا ونرصها .ويجب املساواة بني
الناس .وذلك باتخاذ حياة الصحابة مثاالً لنا
والسري عىل نهجهم .لنحقق املرشوع الكبري
الذي نطمح إليه".
سوف تعطى رسائل تاريخية
أكد وايل مدينة قونيا يعقوب جان
بوالط بأن قونية كمدينة نوعية استطاعت
رسم أفاق مستقبلية ومهمة .وأشار بأنه
هناك محاوالت لخلق الذعر والخوف من
االسالممن جهات عديدة ومختلفة .مؤكدا ً
بأن هذه الترصفات غري صحيحة متاماً .كام
أن الرصاعات املذهبية تقف عائقاً كبريا ً أمام
غاية االسالم االسمى .واملثال األفضل عن

هذا هو محاولة االنقالب العسكري الفاشل
الذي عشناه جميعاً ليلة الخامس عرش من
متوز .فقد تجرأ هؤالء االنقالبيون الخائنون
واالرهابيون عىل قتل أبناء جلدتهم مستغلني
طيبة واميان ومتاسك الشعب .فجامعة فتح
الله غولن التي تستثمر املشاعر الدينية
للمواطنني واملعادية لالسالم أحبطت بفشل
االنقالب .هناك من يعتقد االرهاب والعنف
نوع من أنواع الجهاد .وماعلينا فعله اليوم
هو الوقوف ضد تجار ال ّدين بتمسكنا بالقرآن
الكريم .وهناك العديد من الرسائل التاريخية
التي سينقلها اجتامع األمانة العامة التحاد
العلامء املسلمني إىل االنسانية جمعاء".
ارخاء الستار على مشاريع
مختلفة
تحدث طاهر أكيوريك رئيس
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بلدية قونيا الكبرية يف افتتاحية مؤمتر
االجتامع السنوي التحاد علامء املسلمني
مؤكدا ً بأن العلامء املسلمني هم نجوم األمة
وبأن االنسانية بحاجة دامئة لهؤالء العلامء
وتابع قائالً ":إننا بحاجة لعلامء يرسمون
للناس طريقاً ضد حركات الخوارج الجديدة.
فهناك نضال كسابق العهود واألزمان ضد
هؤالء الذين يريدون سد الطريق بني الناس
واالسالم .عىل املسلمني أن يستيقظوا .وعليهم
أن يعوا لخطورة الحواجز التي تقف أمامهم.
أرادوا أن يقحموا تركيا يف فوىض كبرية .وليس
صحيحاً أن ينسب إىل مجموعة فقط .فأعداء
االسالم تعاونوا مع بعض الخونة املحليني.
لكن بفضل الوحدة الوطنية واتحاد الشعب
كنا مبشيئة الله نحن الغالبني .إننا نوقع عىل
العديد من املشاريع املختلفة .وسنعلن اسم
قونيا بهذه املشاريع أكرث فأكرث".
وبدوره قام السكريتري العام التحاد
العلامء املسلمني الشيخ القره داغي برشح
عام عن فعاليات ومشاركات االتحاد وعن
املشاريع املستقبلية كام ندد أيضاً بااالنقالب
الفاشل وأكد وقوف االتحاد مع الحكومة
الرتكية املنتخبة رشعياً وبارادة الشعب الرتيك.

• تقرير :حمزة منصور
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ثقافة

عيب ياجماعه
عيب ياولد

ت
ال� رافقتنا ونحن صغارا ،
هذه الكلمه ي
أ
ت
كانت قاموسا لمفردات الدب وال�بيه عند
آبائنا واجدادنا  ،وغالباً ماكانت تنوب عن
كلمة ( حرام ) ف ي� بعض المناسبات .
كنا نسمعها ث
أك� من مرة ف ي� اليوم الواحد ،
فهي أ
ف
اليقونة والتسبيحه ي� كل ش
م�وع ....
عيب ترفع صوتك مع ابيك
الج�ان
عيب تطلع عىل بنت ي
عيب تمد ايدك عاالكل قبل الكبار  ...وعيب
اك� منك باسمه  ....وعيب وعيب.
تنادي ب
ت
ودخلت ال�بيه الحديثه وهرب العيب
وصارت الكلمه بحد ذاتها عيب !!!
واختلط العيب بالحرام  ،وما عدنا نفرق
ن
يع� ليس حراما ان يقبل الرجل
بيناتهم  ،ي
زوجته امام اوالده  ....بس والله عيب .
ياريت ترجع هالكلمه اىل قاموسنا اليومي
ف
ت
ش
� من
ح� نحس اننا امه ي� عندها ي
ت
الكب�
اساسيات االخالق  ،وح� يرجع ي
الصغ� ت
يح�م
يخاف عىل
الصغ�  ،و ي
ي
ن
وصدقو� ماهو عيب نرجع
الكب� ،
ي
ي
نستعمل هالكلمه  ،الن عيب علينا نحن امة
المليار ،نكون اذل شعوب االرض  ،وعيب
عاالمه العربيه يحكموها رجال ماعندهم
نخوة العرب وال شهامة العرب .
• د.عمر بلط

العظماء
ال ينتقمون
ذاق رسول الله صىل الله عليه وسلم هو
وصحبه ريض الله عنهم ،ذاقوا من أصناف
األذى ماال يخطر عىل قلب برش  ،وطردوا
من ديارهم وصودرت اموالهم وارزاقهم  .ثم
دارت دائرة الزمان فقويت شوكتهم واشتدت
عزميتهم  ،بفضل الله سبحانه وتعاىل ،فكان
فتح مكه .دخل رسول الله صىل الله عليه
وسلم مكة فاتحا كرميا معززا وطاف بالكعبة
فحطم اصنامها ،واملرشكون كانهم خشب
مسنده ،ينتظرون عقوبة تناسب افعالهم
مع محمد وصحبه قبل ان تشتد شوكة
االسالم.
وعندما انتهى رسول الله صىل الله عليه
وسلم من تحطيم االصنام وتطهري االكعبة
من االوثان .التفت إىل املرشكني وقال لهم:
ماتظنون أين فاعل بكم؟
قالوا :أخ كريم وابن أخ كريم.
قال :اذهبوا فأنتم الطلقاء.
إنه محمد سيد املرسلني ،يبعث لنا رسالة من
األرض و السامء ،ليقول لنا:
إن العظامء إذا انترصوا ...ال ينتقمون.

• د.عمر بلط
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د.عمر بلط
طبيب بيطري

قبل ان نخوض ف ي� اي موضوع علمي
 ،علينا ان نعلم يقينا  ،ان ش
ال�يعة
إالسالمية لم ولن تتضارب مع العلم
ف ي� اي موضوع  ،ألن العلم والعقل هما
الوسيلتان الوحيدتان للوصول إىل حقيقة
التوحيد  ،و ش
ال�يعة إالسالمية لم تحرم
علينا االتصال و إالطالع عىل مفاتيح
العلوم مهما كان مصدرها  ،إال إذا كان
صاحب الموضوع يبتغي إالساءة إىل
ش�يعتنا الغراء . .
ف
ولمعرفة الحكم ش
ال�عي ي� تنظيم
آ
النسل ،البد من الرجوع إىل اليات
ت
ال� تنص عىل ذلك  ،او أحاديث
القرآنية ي
اخ�ا
المصطفى صىل الله عليه وسلم .و ي
االستدالل و ت
االس�شاد بآراء فقهاء العلم
و الدين المشهود لهم بالتقوى والورع .
ف
و� مسألة تنظيم النسل او تنظيم
ي
أ
الرسة المسلمة  ،لم نجد ف ي� القرآن

تنظيم النسل
ين
السالمي والعلم
ب� الفقه إ

الكريم نصا رصيحاً ف ي� هذه المسألة،
إال نصوص تحريم قتل االوالد  ،قال
الله تعاىل  :وال تقتلوا أوالدكم خشية
امالق نحن نرزقهم واياكم  ،إن قتلهم
كب�ا ....
كان خطئا ي
ف
ث
وورد ف ي� القرآن أك� من آية ي� هذا
المدلول .
آ
ومن رصيح اليات نجد ان القرآن

حرم القتل ولم يحرم منع الحمل.
وقد ورد ف� أحاديث المصطفى اك�ث
ي
من إشارة لتنظيم الحمل ن
بمع� ( العزل
ت
ال� يختارها الزوجان .
)
وبالطريقة ي
ف
كب�ة
و� موضوع العزل ساحة ي
ي
للنقاش  ،لكنها انجع طريقة علمية

واقربها اىل ش
ال�يعة االسالميه .
الصحا� جابر بن عبد الله :
ويقول
بي
نز
كنا نعزل والقرآن ي�ل .
ومن هنا نستطيع ان نستنبط اباحة
التنظيم من إباحة العزل .
وكعادة علمائنا ،فقد انقسموا يب�ن
مؤيد للعزل وممانع له  ،فمنهم من يرى
ين
الزوج� ،ومنهم من
�ض ورة موافقة
يصل بالموضوع إىل الكراهية  ،او يصل
أ
المر اىل التحريم عند بعض الفقهاء ..
لكن جمهور العلماء اتفق عىل �ض ورة
ين
الزوج� ف ي� موضوع تنظيم
موافقة
ت
الحمل بش� انواع طرقه .
ولكن منع الحمل  ،يعد فرضا واجبا
ف
ت
ال� تنجب اوالدا  ،امثال
 ،ي� االرس ي
الحكام العرب الذبن أصبحوا وباال
عىل االمة العربية واالسالميه .. .وباليت
امهاتهم  ...لم تلدنهن .

من أخالق السلف الصالح

كان لعبد الله بن الزبري -ريض الله عنه
مزرعة يف املدينة مجاورة ملزرعة ميلكها معاوية
بن أيب سفيان -ريض الله عنهام-
خليفة املسلمني يف دمشق .ويف ذات يوم
دخل عامل مزرعة معاوية إىل مزرعة ابن الزبري،
وقد تكرر منهم ذلك يف أيام سابقة؛ فغضب ابن
الزبري وكتب ملعاوية يف دمشق وقد كان بينهام
عداوة قائالً يف كتابه :من عبدالله ابن الزبري إىل
معاوية
( ابن هند آكلة األكباد ) أما بعد..
فإن عاملك دخلوا إىل مزرعتي ،فمرهم
بالخروج منها ،أو فوالذي ال إله إال هو .ليكونن
يل معك شأن!

فوصلت الرسالة ملعاوية ،وكان من أحلم
الناس ،فقرأها ..ثم قال البنه يزيد :ما رأيك يف
ابن الزبري أرسل يل يهددين ؟ فقال له ابنه يزيد:
أرسل له جيشاً أوله عنده وآخره عندك يأتيك
برأسه ..فقال معاوية":بل خ ٌري من ذلك زكا ًة
وأقرب ُرحامً " .فكتب رسالة إىل عبدالله بن
َ
الزبري يقول فيها :من معاوية بن أيب سفيان إىل
عبدالله بن الزبري ( ابن أسامء ذات النطاقني )
أما بعد ..فو الله لو كانت الدنيا بيني وبينك
لسلّمتها إليك ولو كانت مزرعتي من املدينة
إىل دمشق لدفعتها إليك ،فإذا وصلك كتايب هذا
عملك؛
وعميل إىل ّ
فخذ مزرعتي إىل مزرعتك ّ
فلم
واألرض!
السموات
فإن ج ّنة الله عرضها
ّ

قرأ ابن الزبري الرسالة بىك حتى ابتلت لحيته
بالدموع ،وسافر إىل معاوية يف دمشق وق ّبل
رأسه ،وقال له :ال أعدمك الله ُحلامً أحلّك يف
قريش هذا املحل .دامئاً تستطيع إمتالك القلوب
بحسن تعاملك وحبك للغري .وتذكر دوما بأن :
من ابتغى صديقاً بال عيب ،عاش وحيدا ً ومن
ابتغى زوج ًة بال نقص ،عاش عزباً .ومن ابتغى
قريباً كامالً ،عاش قاطعاً لرحمه! فلنتحمل
وخزات اآلخرين حتى نعيد التوازن إىل حياتنا.
فباالخالق ترقى االمم ،وبالحلم نصعد القمم ،
وصدق الله العظيم إذ قال  :ادفع بالتي هي
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل
حميم • .د.عمر بلط

عزيزتي انجيال ميركل
ال تتشدقي وتعلمينا الدميوقراطيه ،انت واألمريكان
وجامعة اوروبا  ......فالتاريخ يشهد انكم أكرث شعوب
االرض دموية وديكتاتوريه  ،وحضارتكم قامت عىل
جامجم الشعوب .
واحب ان أذكرك يا مستشارة  ...ان أملانيا عندما
اتحدت وسقط جدار برلني  ....فقد تم فصل  500الف
موظف من املانيا الرشقيه  ،و  88الف عسكري  ،كام تم

طرد اآلالف من األكادمييني والضباط من وظائفهم وذلك
فقط لالشتباه بافكارهم الرشقيه !!!
مع انهم مل يقوموا بانقالب ضد الحكومه ومل
يوجهوا فوهات بنادقهم اىل صدور الشعب ....
انكم التريدون دولة مسلمة مثل تركيا ان
تنهض  ،النها ستكشف عيوبكم وتلقي بكم يف
مزبلة التاريخ  ...وان غدا لناظره قريب.
• د.عمر بلط
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فكيف أعود ي
ن
دعو� هنا قربه ال ي ن
أه�
ي
وكيف سأنىس تقاسيم وجه
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القرآن  ...والزمان

اكرث من  120تفسري للقرآن حتى االن  ،وهذا
ما استطعت احصاءه  ،وكلها تدور يف فلك الكتاب
العظيم الذي احكمت آياته من لدن حكيم عليم.
ويعتقد من يفرس القرآن أنه استطاع ان
يدخل اىل معانيه اكرث من غريه  ،يف حني يقول
بعض املفرسين األفاضل  :أن القرآن الكريم الميكن
تفسريه واالحاطة به النه انزل للعاملني كافة من
لحظة نزوله حتى تقوم الساعه  ،فإعجاز القرآن
حني نزوله كان يف البالغة  ...وما زال  ،ثم توالت
اعجازاته مع انفتاح العلوم وسرب الفضاء وعلوم
الترشيح  ،وهذا ما مل يكن عند اجدادنا العرب
الذين انزل الكتاب عىل قلوبهم.
ومن هنا اصبحت التفاسري القدمية ناقصة
وعاجزه عن فهم بعض االيات التي فرسها العلم
فيام بعد.
وسيبقى هذا الكتاب اىل ان تقوم الساعة
يبهرنا باعجازاته الجديدة مبا يوافق كل زمان
ومكان  .....فال احد يستطيع ان يفرس القران اال مبا
يفتح الله علينا  ،يف كل وقت وحني.
• د.عمر بلط
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أما آن لهذا الفارس أن يترجل
مواكب النور تجتاح ظلمات الجهل والجاهلية و تدك معاقل الشرك والكفر وتنشر
نور الحق والهداية وترفع راية التوحيد خفاقة على أرجاء المعمورة فيضفي على
الكون األمن واألمان والطمأنينة

وعرب مسرية اإلسالم الطويلة تألقت مواقف
مرشقة يف الجهاد اإلسالمي تحمل راية التوحيد
حيث افتتح درب الشهادة سمية أم عامر أول
شهيدة يف اإلسالم متحدية ظلم الطغاة إىل
أن تستمر قوافل التضحية ويتألأل نور الحق
وضاء يف أرجاء الكون وتصبح الشهادة مطلب
وأمنية لكل مؤمن ومؤمنة حيث استبدل الحزن
والكئابة بزغاريد الفرح التي تنطلق مع بشائر
الشهادة وخري مثال عىل ذلك موقف الخنساء
العظيم أم الشهداء األربعة .الذين سطروا
بدمائهم مجد القادسية وعزتها.
وحني نستعرض موقفي الخنساء يف
جاهليتها وإسالمها فنجد موقفاً شاسعاً وتبايناً
كبريا ً مام يدل عىل معنى اللقاء و عظمة الطهر
التي غسلت الصدور و أنقذت النفوس من
األنانية فشاعرتنا العظيمة املخرضمة تخلصت
من ضعفها وجراحها وانغالقها وتحررت من
أجواء الحزن و مآتم األىس التي استولت عليها
حني فقدت أخاها صخر وكأن العلم قد انتهى
بالنسبة لها وكأن الحياة قد تالشت أمام موقفها
يوم القادسية فيشكل منعطفاًجديدا ً يف حياتها
وقد تجىل هذا املوقف لريسم لنا صورة املرأة
املسلمة املؤمنة التي فرحت باستشهاد أوالدها
األربعة وهذا املوقف من الخنساء ليس جموحا
عابرا ً بل تعبريا عن التغري السلويك الذي طرأ
عىل من ترىب يف مدرسة رسول الله صىل الله
عليه و السالم وذاق حالوة اإلميان ثم رزقه
الله باستشهاد أحب الناس إليه فأحس بنعمة
وحالوة الشهادة.
شمعاتها األربع مل تنطفأ يف القادسية بل

أضاءت عىل مر العصور لتعلم الدنيا معنى
التضحية أنهم "عمرة و عمرو و معاوية ويزيد
" فلذات أكبادها الذين رضعوا منها قيم
الشهادة فتجلت لهم وصيتها يوم انطالقهم
إىل القادسية " يا بني لقد اسلمتم طائعني
وهاجرتم مختارين ,و والله الذي ال إله إال هو
أنكم بنو امرأة واحدة فإذا أصبحتم غدا ً إن شاء
الله ساملني فاغدوا إىل قتال عدوكم مستبرصين
وبالله عىل أعدائه مستنرصين فإذا رأيتم
الحرب وقد شمرت عن ساقها وجعلت نارا عىل
أوراقها فتيمموا
وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام
خميسها تظفروا بالغنم والكرامة يف دار
الخلد والقيامة" .بعد هذا الوداع غدا أبناؤها
األربعة يف الصباح الباكر يف طالئع جيش سعد
بني أيب وقاص ينفذون وصية األم املجاهدة
الحكيمة حتى رزقهم الله بالشهادة واحدا ً
تلو اآلخر أنها املثل األكرب يف التضحية بل
املجاهدة التي تلقنت معنى الشهادة من
مدرسة الرسول صىل الله عليه وسلم وغدا
هذا التحول سلوكا تربويا وعطاء إنسانيا
وإميانيا يليق باملرأة املعجزة التي أمدها
الله بكنوز الخري واإلميان فحني بلغها نبأ
استشهادهم دعت الله ممتنة فرحة مبا رشفها
فأي أجر نالته وأي مثوبة ترتاءى لنا فمكانة
الشهيد مع الصديقني واألولياء يف جنان الخلد
أما يف الدنيا فسرية الشهيد العطرة تتناقلها
األلسن وتتجه نحوها األبصار ويشار له
بالبنان مثالً أعىل يحتذى .لقد جنى املسلمون
نتائج الشهادة فدمروا عرش كرسى املجويس

انتخابات الزعران
مدينة يسكنها شعب ازعر ( واالزعر هو
الحامر املقطوع الذيل )
هذا الشعب مشهور بجهله وتخلفه وحبه
للمشاكل ،حتى إن الخليفة ضاق بهم ذرعا ،
واحتار يف شأنهم  ،فكلام ارسل لهم واليا متردوا
عليه وطردوه  ،ومل يعد الخليفة يجد من رجاله
احدا يقبل ان يكون واليا عىل هذا الشعب.
فقرر ان ينادي يف الشوارع عمن يريد ان
يصبح واليا عىل هذا الشعب االزعر .
بعد فرتة تقدم رجل اىل الوايل وقال له أنه
مستعد لهذه املهمه  ،فاستبرش الوايل خريا ،
وطلب منه قامئة باحتياجاته من العتاد والرجال
واالموال .

جهز الوايل الجديد نفسه ورجاله
وانطلق اىل مدينة الزعران  ،وقبل ان يصل
اىل املدينة مبسافة طويله امر
جنوده ان يتوقفوا وينصبوا
الخيام ويجهزوا له قرصه
 ،ثم ارسل إىل أهل املدينة
بالرسالة التاليه :
ايها الشعب العظيم  ،انا
الوايل الجديد عليكم ولن ادخل بلدكم حتى
تنتخبوا افضل عرشة رجال منكم ملقابلتي ....
بدات مراسم االنتخابات وبدات املشاجرات
واالختالفات  ،ثم تطورت حتى ذبح الشعب
بعضه ،وقتل نصفهم وسالت الدماء يف شوارعهم

ونرشوا دين الحق والعدل وقبل أن اتوجه
نحو مجاهدة عظيمة وأم مؤمنة أتوجه إىل
نساء سوريا وفلسطني و ما أنجبنه من أبطال
وما قدمنه من تضحيات .وكثريا ً ما تظهر نساء
فلسطني وهن يزغردن يف زفاف الشهيد ليلقى
وجه ربه وال يسعنا إال أن نذكر قول املصطفى
صىل الله عليه وسلم آلل يارس " صربا ً آل يارس
فأن موعدكم الجنة "
أم املجاهدة العظيمة أسامء بنت أيب
بكر " ذات النطاقيني " التي كانت تحمل
الطعام للنبي صلوات الله عليه وسالمه
وألبيها حيث كانا يف غار ثور وتربز عظمة
أسامء وقوة إرادتها يف تغليب الشجاعة عىل
العاطفة حني خرجت إىل الكعبة وهي عجوز
ال تكاد تبرص بعينيها لكن قلبها يتجه نحو
ولدها عبد الله بن الزبري الذي صلبه الحجاج
لريهب به الناس ويقتص منه ألنه مترد عىل
بني أمية وملا دنت أسامء من ولدها املصلوب
قالت قولتها الشهرية " أما آن لهذا الفارس أن
يرتجل" ويذكر الرواة ما دار بينها وبني ولدها
حني قال لها أنهم بعد قتله قد ميثلون بجسده
فقالت له يا بني وهل يضري الشاة سلخها بعد
أن تذبح .رحمك الله يا ذات النطاقني يا من
خرجت وراء الرسول صل الله عليه وسلم و
وراء أبيك الصديق نحو غار ثور وحملت لهم
الطعام ( ثاين أثنني إذ هام يف الغار )
خالصة قولنا أن خري مدرسة علمت
البرشية و وأنجبت الشهداء والدعاة والقادة
هي مدرسة نبينا صلوات اله عليه وسالمه.
تحقيق :هبة قجة

قبل
ان
يتم انتخاب
العرشة رجال ....
بعد ذلك ارسلوا للوايل
انهم جاهزون ملقابلته  ،لكنه
اعتذر منهم وطلب منهم عرشة رجال
اخرين ...
وتكررت القصه  ....ومازال الوايل يف قرصه
والرجال تذبح بعضها  ،وحتى االن مل تنته
االنتخابات يف مدينة الزعران .
• د.عمر بلط
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صفاء الجسام
العفــو العــام ف ي� العــراق حالــه كحــال
المصالحــة الوطنيــة ال يمكــن ان يطبقــا عــى ارض
ن
ـا�
الواقــع وهــي شــعارات ال تتجــاوز كالم بال�لمـ ي
الــذي يريــد ان يعيــد انتخابــه اي تم�شــح جديــد
اس بال�لمــان او
ينــوي االعتــاء عــى احــد كــر ي
ـياس يــروج لنفســه وال يهمــه اهلــه او
مســتفيد سـ ي
ف
اناســه الذيــن يقبعــون ي� الســجون منــذ ســنوات .
وانــا كتبــت قبــل فـ تـرة نفــس العن ـوان هــو
اســتحالة اســتصدار مثــل هــذا القانــون أ
للســباب
ادنــاه :
ف
قبــل الخــوض ي� االســباب لنضــع عــدد 100
الــف سـ ي ن
ـج� ف ي� الســجود العراقيــة ولنضــع نســبة
ت
اف�اضيــة ان  %90مــن هــؤالء ســنه وان  %90مــن

استحالة اصدار قانون العفو العام

الســنة جرائمهــم تحــت المــادة ( )4ارهــاب .
 -1القضيــة االقتصاديــة  .الحــظ العــدد الــذي
ذكرتــه واعلــم مــدى وجــود عقــود ف ي� االطعــام
وغ�هــا ولنأخــذ
والمالبــس وادوات التنظيــف ي
ت
نز
ـ� تعــد لل�يــل
االطعــام مثــاال :ان الوجبــات الـ ي
الواحــد قــد تعــد مــن  15 -10دوالر ثــاث وجبــات
ن
ولــو اخذنــا الرقــم االول اي  10دوالر مــا يعــ ي
مليــون دوالر يوميــا هــذا وان مــا يدخــل اىل نز
ال�يــل
مــن مجموع الوجبــات قد ال يتجــاوز ال  3دوالر �ف
ي
ق
ـا� االمــور خصوصــا
افضــل حاالتــه ,ناهيــك عــن بـ ي
االتصــال الــذي قــد تصل الدقيقــة الواحــدة ب 25

الف دينار .
 -2القضيــة السياســية (.االنتخابــات ) ايضــا
ننظــر اىل الرقــم الــذي ذكرنــا مــا يع ـن ي  80الــف
اىل  90الــف عائلــة عراقيــة وهــذه معادلــة انتخابيــة
صعبــة أ
بالرقــام قــد تــؤدي اىل االســتفادة
الحقيقيــة للقــوى الســنية ,وقــد تــودي اىل تغـ يـر
ســياس للعــرب
الســياس .وهــو نــر
الواقــع
ي
ي
الســنة قــد تــؤدي اىل ظهــور قيــادة ســنية يجتمــع
عليهــا الشــارع السـن ي وهو ضــد تطلعات الشــيعة
وايــران ف ي� العــراق.
 -3الذهــاب اىل محكمــة العــدل الدوليــة

.يجــب ان نعــرف ان اغلــب هــؤالء لديهــم كالم
واثباتــات عــى وجــود انتهــاكات بحقهــم وهــذه
االنتهــاكات قــد ق
تــر� اىل جرائــم ضــد االنســانية
مــا يعـن ي قــد يصــار اىل رفــع ملفــات اىل المحكمــة
الدوليــة خصوصــا ان هــذه االعــداد اســتحالة ان
تتواطــأ عــى الكــذب ومــن هنــا فالحكومــة الحالية
والحكومــات الســابقة قــد تعــرض نفســها لخطــر
اذا مــا قامــت بإطــاق رساح الجميــع.
اخــرا وهــو المهــم جــدا انهــا قضيــة
 -4ي
اخالقيــة فشــيمة الكريــم العفــو عنــد المقــدرة
وهــؤالء ال يمتلكــون هــذه الخاصيــة العربيــة
البعيــدة عنهــم قــوال وقلبــا .

قلعة كركوك مستوطن أثري
تقع قلعة كركوك في مركز مدينة كركوك في العراق

تقوم مدينة كركوك القدمية (القلعة)
مستوطن أثري قديم ورد اسمه يف األلواح
املستخرجة منه وعددها  51لوحاً يعود تاريخها
إىل منتصف القرن الثاين عرش قبل امليالد ،وقد تم
العثور عليها يف سفح القلعة صدفة عام .1923
وتقول املصادر أن البابليني سموها (أرابخا) وسمى
اآلشوريون املستوطن القريب منها (أرافا) والتي
حرفت يف التاريخ القريب إىل (عرفه).
تم إنشاء كركوك من قبل امللك األشوري
أشور نارصبال الثاين ( 884ـ  858ق.م) قبل سبعة
وعرشين قرناً .بعد أن مترد عليه قائد املاذيني
ا َرياق ،واستوىل عىل (كريامي  /باجرمي) الواقعة
بني الزاب الصغري وشهرزور .حيث قام بعزله
وعني (كرمي) بدالً منه ،بعد أن أمره ببناء قلعة
حصينة يف (كورا باجرمي) يف منطقة كركوك
الحالية.حيث جاء بألف من أتباعه ،وأسكنهم فيها.
وذلك أصبحت القلعة حصناً دفاعياً أمام هجوم
األعداء.بعد عدة قرون دخل اإلسكندر املقدوين
كركوك بعد أن انترص عىل امللك الفاريس داريوس
الثالث يف معركة أربيلو عام  331ق.م .وقد مكث
اإلسكندر عدة أيام يف كركوك ،زار خاللها قلعة
كركوك قبل أن يعود إىل بابل ليتوىف فيها عام 323
ق.م.
بعد وفاة اإلسكندر ،اقتسم قادته مملكته
فكانت كركوك من نصيب القائد(سلوقس) الذي
أسس فيام بعد الدولة السلوقية  311ـ 1319
ق.م .وتؤكد املصادر التاريخية أن القائد املذكور
أقام عىل أنقاض املباين املهدمة قلعة حصينة
مسورة بسور منيع عليه  72برجاً ،وشيد لها بابني
أطلق عىل األول اسم باب (باب امللك) ،وعىل

الثاين اسم (باب طوطي) وهو اسم حاكم القلعة
آنذاك.كام قام بتقسيم القلعة إىل  72زقاقاً .وقام
كذلك بإسكان بعض العشائر حول سور املدينة
فصارت تعرف املدينة منذ ذلك الحني باسم
(كرخ سلوقس) أي (مدينة سلوقس).وتعترب هذه
التسمية منحوتة من التسمية اآلرامية (كرخاد -
بيت سلوخ
بعد وفاة سلوقس ،انتقلت القلعة وما حولها
إىل خلفائه حتى انتزعها منهم البارشبول (256
ق.م).ويف عرص البارثني كرثت الفنت ،واالضطرابات
الداخلية فساءت األوضاع واندلعت الحروب
بينهم وبني الرومان مام أضعف دولتهم فاستغل
الساسانيون

ضعف البارثني فهجموا عليهم ،واسقطوا حكمهم.
يف حدود سنة  227ق.م ومل يتم خالص أهايل
(كرخيني) إال عىل يد الجيوش اإلسالمية التي
قضت عىل الدولة الساسانية .وقد عاشت املدينة
فرتة من الرخاء واالستقرار حتى فرتة اكتساح
املغول بالد املسلمني فدخلت كركوك تحت حكم
التتار..
اسم كركوك يف جغرافية بطليموس هو
(كركورا) ،وهو (كونكون) يف خارطة الطرق
الرومانية .ومن املثري لالنتباه هو عدم ورود اسم
كركوك يف الكتب التي تتحدث عن الغزوات،
والفتوحات اإلسالمية .يكتفي
ياقوت الحموي
يف

معجمه بالحديث عنها بقوله (إنها ـ أي قلعة
كركوك ـ قلعة يف وطأ من األرض حسنة ،حصينة
بني داقوقا وأربل .رأيتها ،وهي عىل تل عال ،ولها
ربض صغري ).كام ورد ذكرها يف كتاب (الكامل)
البن األثري باسم (بلد كرخيني) .ولعل أقدم ذكر
السم كركوك هو ماورد يف كتاب (ظفرنامة ـ كتاب
النرص) لعيل اليزدي ،وهو من أهل القرن التاسع
الهجري ،يف أنها تقع قرب طاووق .داقوق)).
تقرير :صفاء الجسام
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كفاءات في المهجر

من هو عمر
فاروق ابراهيم عثمان

من مواليد كركوك  1984خريج اعدادية
كركوك املركزية وجامعة كركوك علوم
حاسبات عام  2006االن يعمل مدرساً
يف ثانوية العراق للمتميزين اختصاص
حاسوب .حصل عىل منحة دراسة
املاجستري واىت اىل قونيا عام  2013شهر
ال 12وهو من القومية الرتكامنية حيث
انه يتكلم الرتكامنية مع القليل يف
االختالفات ولكنه ال يعاين كثريا بالنسبة
اىل اللغة حاله حال بقية العرب .

ص .الجسام :انت تجمع بين التدريس
كونك مدرس في ثانوية وبين انك طالب
دراسات .انت تخرجت عام  2000برايك
من ذلك العام الى يومنا هذا وعلى مدى
ستة عشر عاما ما هو الذي اختلف في
قضية التعليم هل تغير الطالب ام المنهج
ام المدرس ام جميع ما ذكر ؟
عمر الفاروق :نستطيع ان نقول كل ما ذكرت
الطالب تغري كثريا خصوصا بعد دخول التكنلوجيا
الحديثة وعدم استخدامها بشكل صحيح هنالك خلل
يف اعطاء الدروس وعدم االكرتاث من قبل املدرس
وليس الجميع طبعا وهم نفسهم ممن يسعون اىل ان
يستفيدوا من الطالب عن طريق الدروس الخصوصية
.ولعل السبب االسايس هو ابتعاد املجتمع العراقي عن
اخالق رسول الله صىل الله عليه وسلم.

ص .الجسام :هل التدريس الخصوصي
ساهم في رفع المستوى العلمي ام العكس؟
عمر الفاروق :قانون التدريس الخصويص وحتى
املدارس الخصوصية هو قانون جيد ويساهم يف رفع
املستوى العلمي ولكن مع االسف الشديد هذا القانون
ال يطبق يف العراق بشكل صحيح وال توجد عليه رقابة
وال توجد حامية للمدرس او عموم املدارس.
ص الجسام :كيف اتخذت قرار قدومك الى
قونيا؟
عمر الفاروق :انا من اصحاب املنح وقونيا
لديها جامعة سلجوقلو وهي من الجامعات الرصينة
واملعرتف بها من قبل وزارة التعليم العايل العراقية
,اضف اىل ذلك هنالك تقارب اجتامعي واخالقي بني
املجتمع القونيوي واملجتمع العراقي عام ًة وكركوك
خاصة .
ص الجسام :من اول من استقبلك عندما
وصلت الى قونيا ؟
عمر الفاروق :انا ادين بالفضل اىل السيد محمد
حسني طالب دكتوراه يف جامعة نجم الدين اربكان
حيث استقبلني وتم تسجييل عن طريقه ,ومنذ ذلك
الوقت وانا احاول ان اقدم خدمة اىل كل الطالب
العرب والعراقيني.
ص الجسام :طيب ما هو االنطباع الذي
تراه ممي از لدى الشعب القونيوي ؟
عمر الفاروق :الشعب القونيوي احىل ما فيه
واهم ميزة هي عدم التصنع والبساطة والتواضع
وعدم التملق اضف اىل ذلك انهم اذا راو فيك خطأً
ينبهوك وال يسكتون وهذا افضل من ان تبقى تنظر اىل
الشخص املقابل وهو يفعل االخطاء وال ينبهه احد.
ص الجسام :االمين العام التحاد طالب
الدول العربية كيف انشئ وكيف اصبحت
امينا عاما له :
عمر الفاروق :تم تكوين نواة لهذا العمل عن
طريق االخوة السوريني واليمنني والجزائريني واملغاربة
كان لديهم نقص يف الطرف العراقي  .تم طرح الفكرة
علينا بداية عام  2015قبل االنتخابات بثالثة ايام قدمنا
القامئة وتم ترشيحنا .االلية تم تقديم قامئتني واحدة انا
عىل راسها واالخرى االخ اليمني محمد كان عىل راسها
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التقينا اليوم بالسيد عمر
فاروق ابراهيم عثمان االمين
العام التحاد طالب الدول
العربية في قونيا

وكل قامئة تحوي عىل سبعة مرشحني واربع مندوبيم
من جامعات قونيا (سيلجوقلو _كراتاي _نجم الدين
اربكانا)كان عدد الحضور يف القاعة  198شخص وفزنا
باغلبية مريحة بعد ان صوت لنا ما يقارب ال 98
صوت ضد  72صوت .وبعدها تم تقسيم االعامل
عىل اللجان الفنية الثقافية الرياضية املالية .وعرضنا
عىل القامئة الثانية ان نعطيها بعض املهام ولكن رفضوا
وقالوا نحن نساعدكم ولكنكم انتم القامئة الفائزة
وعليكم ان تعملوا .ومع هذا تم اسناد املهام اىل طالب
صومايل عىل االنشطة الطالبية واالخر ميني واخر سوري
.هدف االتحاد تفعيل العالقات والروابط بني طالب
الدول العربية واخذنا هذا االسم حتى تكون شاملة
لكل سكان الدول العربية عىل سبيل املثال يوجد يف
العراق تركامين وكردي وفييل وشبيك وعندما اقول
الطالب العرب ما يعني خروج هؤالء من هذه الدائرة .
ص الجسام :ماهي االنجازات التي
قدمتموها طيلة الفترة المنصرمة ؟
عمر الفاروق :كل عمل ال بد له من ميزانية خاصة
ونحن لدينا كل االمكانات اال املادية وذهبنا اىل مكانات
كثرية من اجل الحصول عىل الدعم ولكن كل لديه
حسابات واجندات قد ال تتامىش معه او معنا ومع هذا
كانت لدينا بعض االعامل مثل فريق كرة القدم عقدنا
مؤمترات ثقافية وندوات دينية مع االخوة اليمنني ومن
منربكم هذا احب ان اوجه شكري الخاص اىل االخوة
اليمنني والفلسطينيني الذين كانوا متفاعلني معنا جدا
من اجل انجاح املرشوع ,عملنا افطار للصامئني بعض
الزيارات امليدانية ,قمت مبجهودي الخاص ألجل تأجري
بعض البيوت للطلبة .اقول الدورة التي عملت بها ال
ترتقي اىل مستوى الطموح ولكن الربكة يف الدورات
القادمة ومن يكون امينا عاما لذك االتحاد ان شاء الله
تعاىل.
ص الجســام :مــا هــي معانــاة الدراســية الطالــب
العــريب عمومــا والعراقــي عــى وجــه الخصــوص؟
عمر الفاروق  :اول معاناة واهمها هي اللغة
,والطالب العريب نظرا لكونه ال يعرف شيئا عن اللغة
الرتكية والعمر كبري نوعا ما .وال يوجد دعم حقيقي
من قبل الحكومات .وايضا نحن نشيك من عدم وجود
تالحم حقيقي مع بعض .
ص الجســام  :امتحــان( اليــوز) االن اكــر معضلــة
امــام الطــاب العــرب كيــف تحــل هــذا املوضــوع؟
عمر الفاروق :امتحان (اليوز )هو رشط ال بد منه
حتى يتم قبول الطالب واسمه امتحان الطالب االجنبي
و الميكن تجاوزه النه املعيار الحقيقي للطالب االجنبي
وانت تعرف ان هنالك عملية نزوير وثائق كبرية وكثرية
يف العراق وغريه .

ص الجسام :بعد اجتياز اللغة وامتحان
اليوز ماذا بقي غير ذلك ؟
عمر الفاروق :ال يوجد سوى املشكلة املادية وانا
انصح الطالب ان يذهب اىل اليورت هنالك مجمعات
للطالب انصح االخوة الجدد الذهاب اليها ألنها
ستخفف عليه العبء املادي وسيتعلم اللغة بشكل
ارسع نتيجة االختالط مع االتراك .
ص الجســام :مــاذا تقــدم الحكومــة الرتكيــة اىل
الطالــب مبتعثــا او عــى نفقتــه الخاصــة ؟
عمر الفاروق :الذي يأيت عىل نفقته الخاصة توفر
له التنقل املجاين اضف اىل ذلك ان اغلب الجامعات
اقساطها متدنية جدا اذا قارنها ببقية الجامعات

الرصينة يف العامل وايضا اليات التعامل الرائعة مع
الطالب االجنبي .
ص الجســام :الرصانــة املوجــودة يف الجامعــات
الرتكيــة كيــف تــم اكتســابها ومــن ايــن ؟
عمر الفاروق :الكادر املوجود كادر رصني والطالب
ايضا اضف اىل ذلك الطفرة النوعية غي التكنلوجيا
واليات استغاللها بالشكل الرائع وجاملية البنايات
وايضا ال ننىس طول الدوام يعني يدخل املدرس او
الدكتور او املحارض من الساعة الثامنة والنصف صباحا
لغاية الساعة الخامسة عرصا وهو يعطي دروسه
مبنتهى االخالص .
ص الجسام :ماذا تعلم الطالب االجانب من
تركيا ؟
عمر الفاروق  :اغلب الطالب االجانب الذين
درسوا يف تركيا تعلموا االنسانية من االتراك .انا عندما
اعود اىل بلدي من اجل التدريس سأضع نصب عيني
كيفية التعامل مع الطالب وفق معاير التعامل الرتيك .
ص الجسام :هل يوجد اشخاص ال
يستحقون ان يدرسوا في تركيا
عمر الفاروق :السياسة الرتكية ال متيز بني هذا
وذاك ولكن لألمانة يوجد اشخاص ال يستحقون
الدراسة هنا ويتكلمون عن تركيا بكالم غري جيد بل
انهم قد ال يحبون تركيا ,باملقابل يوجد اشخاص يتمنون
املوت عىل الرتاب الرتيك وقد تعب كثريا من اجل
الحصول عىل مقعد درايس لكنه فشل .
ص الجسام  :حسب قناعتك الشخصية
ومن خالل احتكاكك هل رأيت تمايز في
التعامل بين شخص واخر ؟
عمر الفاروق :ابدا مل ارى ذلك االمر بل نحن
نشكر الحكومة الرتكية عىل حفاوته واستقباله
لألجانب,بل اطالب الحكومة الرتكية بشئ من التاميز
فليس كل الطالب من يكن لرتكيا الحب الكثري .
ص الجسام :هل لديك اضافة الى الطلبة
العرب ؟
عمر الفاروق :اخواين التقديم من هنا تقديم
مجاين اىل كل الجامعات ال تذهبوا اىل مكتب او شخص
يدعي التسجيل وياخذ منكم االموال  ,واملراجعات تبدا
يف الشهر االول والشهر الثامن من كل سنة .املاجستري
يف تركيا عبارة عن  24كريدي  8دروس ومرشوع
البحث ,يف سنتني ممكن اذا كان الطالب مميز يكمله
يف سنة ونصف فقط .الدكتوراه نفس الحالة ايضا 8
دروس  24كريدي مع امتحان شامل وبحث التخرج.
واطلب من االخوة العرب والعراقيني متثيل بلدانهم
بشكل راقي وحضاري يعكس الرقي والثقافة التي ترىب
عليها .
ص الجسام :كلمة اخيرة ما تود قوله ؟
عمر الفاروق :نسال الله جل وعال ان يعيد عراقنا
الغايل وكل الدول التي تعاين من الحروب اىل سالف
عهدها وينعم عليها باالمن واالمان وان تعود كل هذه
الجاليات اىل بلدانها ساملة غامنة .
ص الجسام :شكرا جزيال عىل ان سمحت لنا من
وقتك الثمني وايضا عىل رحابتك لنا وضيافتك شكرا
جزيال السالم عليكم • .تقرير :صفاء الجسام
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أخبار
صادق كتشوك
همك

ت ََع ُّو ُذ رسول الله صىل الله
عليه وسلم

ض
ر� اللــه عنــه
عــن ب يإ� هريــرة ي
قــال؛ كان رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم يتعــوذ مــن جهــد
البــاء ودرك الشــقاء وســوء القضــاء
وشــماتة أ
العــداء (بخــاري )2151
إذا أوى إىل فراشــه كان رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يتعوذ
مــن هــذه أ
الشــياء الثالثــة.
هــذا دعــاء رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم لتعليــم أمتــه.
يقــول رســول اللــه صــى اللــه عليــه
ف
غــر روايــة “تعــوذوا”
وســلم ي� ي
جهــد البــاء :مشــقة الشــدة
ت
الــ� اليســتطيع االنســان تحملهــا.
ي
ض
ر� اللــه عنــه
روي عــن عمـىنـر ي
أنــه ســأل مامعــ جهــد البــاء؟
فأجــاب بأنــه قليــل المــال وكــرث ة
أ
الرسة...
درك الشــقاء :ابتــاء بالشــدة
وبالعــر الــذي اليشــفى ت
حــى
يمــوت االنســان بــه...
ســوء القضــاء :أي قبــح القضــاء
وهــي أن يـرض المــرء ومالــه وأرسته...
القضــاء والقــدر مــن اللــه تعــاىل
وعلينــا أن ال ننــى بــأن الـ بـر من الله
والســوء مــن أنفســنا حيــث يقــول
اللــه تعــاىل ف ي� كتابــه الحكيــم ”:ومــا
أصابــك مــن حســنة فمــن اللــه ومــا
أصابــك مــن ســيئة فمــن نفســك”
النســاء ...79
ف
ن
تفســره”:
الصابــو� ي�
يقــول
ي
ي
الخطــاب لــكل ســامع أي مــا أصابك
يــا إنســان مــن نعمــة وإحســان فمن
اللــه تفضـا ً منــه وإحســاناً وامتنانـاً
وامتحانــا .ومــا أصابــك مــن بليــة
ومصيبــة فمــن عنــدك ألنك الســبب
فيهــا بمــا ارتكبــت يــداك...
شــماتة أ
العــداء :الحــزن والغــم
الــذي يفــرح أ
العــداء عنــد حدوثــه.
هــي مــن أشــد مايؤثــر ف ي� القلــب...
خالصة:
أ
اللهــم قنــا مــن هــذه الشــياء

الثالثــة والتفــرح أعداءنــا بنــا .ربنــا
و� أ
ف
ف
الخــرة
أتنــا ي� الدنيــا حســنة ي
حســنة وقنــا عــذاب النــار وأخــر
دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ�

فلسطين

تاريخ ال ينسى
الجغرافيا:
املوقع :تقع فلسطني التي يعرتف بها
أكرث من ( )135دولة يف جنوب غرب قارة
آسيا يف الجزء الجنويب للساحل الرشقي
للبحر األبيض املتوسط ،مام يجعلها جرساً
برياً يربط بني قاريت آسيا وافريقيا وبني
البحر املتوسط والبحر األحمر ومن ثم
املحيط األطليس واملحيط الهندي حيث
تبلغ مساحة فلسطني نحو ( )27ألف كيلو
مرت مربع.
تاريخ فلسطين:
متتاز فلسطني بتاريخ غني وجغرافية
متنوعة وتقع يف قلب العامل القديم
الذي كان مرسحاً حيوياً للحضارة عىل مر
العصور ،وهي مهد الديانات الساموية
ومنبع الحضارات التي أعطت البرشية
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االسم الرسمي:
فلسطين
العاصمة:القدس
اللغة الرسمية:
العربية
النظام السياسي:
رئاسي
العملة :الدينار األردني
والشيكل اإلسرائيلي
وهو األكثر تداوالً

الكثري.
بالصناعات اليدوية كالخزف والصناعات
الخشبية والغزل والنسيج والزجاج
المدن:
والصابون واملواد املعدنية واألدوات
ومن أهم وأكرب املدن يف فلسطني هي :الكهربائية.
يافا ،حيفا ،مدينة غزة ،برئ السبع،
علم فلسطني:
مدينة الخليل والنارصة ونابلس وأسدود
هو راية استخدمها الفلسطينيون منذ
ورام الله.
النصف األول من القرن العرشين للتعبري
عن طموحهم الوطني .يتكون هذا العلم
المناخ:
من ثالثة خطوط أفقية متامثلة من األعىل
مناخ فلسطني متوسطي يتميز بكرثة
لألسفل أسود وأبيض وأخرض فوقها مثلث
األمطار يف فصل الشتاء وارتفاع درجة
أحمر متساوي الساقني قاعدته عند بداية
الحرارة صيفاً .
العلم حيث أن القاعدة متتد أفقياً ،ورأس
الزراعة والصناعة:
املثلث واقع عىل ثلث طول العلم .وأخريا
تشتهر فلسطني بزراعة الحبوب
فلسطني دولة جميلة ورائعة وأمتنى من
كالقمح والشعري وزراعة الحمضيات
الجميع زيارتها.
والخرضوات والفواكه كالتفاح والزيتون
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
والتني والعنب حيث تعد بلداً زراعياً من أختكم شيامء وليد فهيم يحيى
الدرجة األوىل أما بالنسبة للصناعة فتشتهر
تقرير:شيامء يحيى
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التهاب المعدة واألمعاء عند األطفال

التهاب المعدة واألمعاء عند األطفال هو حالة مرضية سريرية تتصف باالسهال والتقيؤ معًا ،أو االسهال فقط أوالتقيؤ فقط

اإلسهال :هو زيادة التربز غري الطبيعي،
وزيادة عدد مرات التربز بصورة تدريجية أو
مفاجئة ،والنقصان يف لزوجة الرباز مع زيادة
السائل فيه ،أو تغري لون الرباز غري الطبيعي .
والتهاب املعدة واألمعاء الحاد هو من
األسباب الرئيسية للجفاف بأنواعه عند األطفال
ويصبح التهاب املعدة واألمعاء أكرث خطورة عند
األطفال الذين تقل أعامرهم عن ستة أشهر .
واألسباب الرئيسية اللتهابات املعدة واألمعاء
هي :الفريوسات والبكترييا والطفيليات .
يحدث التهاب املعدة واالمعاء الحاد غالبا
بسبب روتافريوس ( )Rotavirusعىل مدى
السنة ،خاصة يف الشتاء والربيع .
وهناك بعض العوامل التي تساعد عىل
انتشار التهاب املعدة واألمعاء ،وهي:
 1األطفال الذين ال يتناولون حليب األم .
 2األطفال الذين يتلقون الرتبية والعناية
خارج بيوتهم ،وخاصة بدور الرعاية والحضانة .
أعراض اإلصابة بالفريوس
 االرتفاع البسيط يف الحرارة . التقيؤ . إسهال بشكل مايئ . ميكن ان تستمر األعراض من  8-3أيام .وتنتقل عدوى التهاب املعدة واألمعاء طريق
الغذاء امللوث بالبكترييا والفريوس ويعترب املاء
ناقالً رئيساً للبكترييا والطفيليات .
أعراض التهاب املعدة واالمعاء بسبب
البكترييا
 -1آالم املعدة .
 -2ارتفاع درجة الحرارة .
 -3وجود دم ومخاط يف الرباز .

أعراض مرض التهاب املعدة واألمعاء عند
األطفال
 -1االسهال الحاد مع التقيؤ ،أو االسهال
وحده أو التقيؤ كذلك من املمكن أن يكون
سببه التهاب الجهاز التنفيس العلوي أو التهاب
املسالك البولية .
 -2البكترييا املعوية تكون سبباً اللتهاب
املعدة واالمعاء الذي يرتافق مع التشنجات
العصبية .
 -3روتا فريوس توجد له فرتة حضانة 3-1
أيام ،ويكون التقيؤ يف العرض الرئييس ببداية
االصابة بهذا الفريوس ،مع ارتفاع درجة الحرارة.
و من املمكن مشاهدة أعراض مرض التهاب
الجهاز التنفيس العلوي يف  %40من حاالت
التهاب املعدة واالمعاء .
ويجب أخذ األمراض التالية يف االعتبار،
خاصة إذا كان الطفل املريض يعاين آالماً مستمرة
يف البطن ،أو تقيؤا ً وحده .
 -1التهاب املسالك البولية .
 -2مع بعض األمراض ذات آالم املعدة
الحاد -التهاب الزائدة الدودية .
 -3نوبات السكري املفاجئة التي تؤدي إىل
آالم البطن عند األطفال كذلك .
عالج التهاب املعدة واألمعاء الحاد
يجب ادخال الطفل املصاب بالتهاب املعدة
واالمعاء الحاد للمستشفى يف الحاالت التالية:
 - 1إذا كان الطفل يعاين الجفاف الشديد
وتوجد أعراضه عىل هذا الطفل .
 -2إذا كان الطفل يعاين عدم االستقرار
املتغري بالحالة الذهنية .
 -3إذا كان عمر الطفل أقل من سنة .

 - 4إذا كان اسهال الطفل يحتوي دماً .
 - 5وجود التقيؤ بصورة مستمرة مع اسهال
شديد .
وإذا كان التهاب املعدة واالمعاء بسبب
الجفاف الخفيف للطفل فيجب أن تتبع األم
الخطوات التالية:
 -1يجب أن تستمر األم يف الرضاعة
الطبيعية .
 -2املحافظة عىل إعطاء السوائل الرضورية
عن طريق الفم ،وهي املاء النظيف ،الرشاب ،أو
ماء الرز ،لنب الرائب،
إعطاء املضاد الحيوي املناسب
للبكترييا املسببة لإلسهال والتقيؤ .
يجب عىل الطبيب نصيحة
الوالدين بأن االسهال لدى طفليهام
من املمكن أن يستمر ملدة أسبوع،
وإرجاع الطفل إىل املستشفى إذا مل
يتم الشفاء كامالً .
ينصح أال يعطى الطفل أي أدوية
مزيلة للمغص املعوي .
من املمكن أن يعاين املريض بعد
اإلصابة بالتهاب املعدة واألمعاء عدم
القدرة عىل امتصاص بروتني الحليب
أو الالكتوز .
الوقاية من التهاب
املعدة واألمعاء عند
األطفال
 -1استمرار الرضاعة
الطبيعية لدى صغار
األطفال .
 -2املاء واألكل

النظيف للطفل ،يقلل خطورة اإلصابة بالتهاب
املعدة واألمعاء البكتريي .
 -3نظافة األيدي تعترب عامالً مهامً لتقليل
اإلصابة بالتهاب املعدة واألمعاء بسبب
امليكروبات عند األطفال وخاصة يف املدارس
ودور الرعاية والحضانات .
 -4االهتامم باللقاحات الرضورية ،وخاصة
التطعيامت ضد أمراض مثل التيفوئيد،
روتافايرس ،كولريا ،ايشريشاكويل  ،يقلل اإلصابة
بالتهاب املعدة واألمعاء .
د .عمر عبد العزيز نتوف
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د .عمر عبد العزيز نتوف

طبيب و مدرب دول معتمد ف� التنمية ش
الب�ية
ي
ي

أ
أ
ت
ال�
ّ
إن الرسة تشكل النواة الوىل ي
يتلقى بها الطفل إشباع حاجاته ,حيث تبدأ
من مرحلة الحمل واالهتمام بصحة أ
الم
وبنوعية الغذاء الذي تتناوله ,ومدى احتوائه
عىل كافة العنارص الغذائية ض
ال�ورية لنمو
ين
الجن� نمواً سليماً والمحافظة عليه من خالل
أ
الصابة بالمراض المعدية ,وعدم
الوقاية من إ
أ
ت
ال� تتم خارج
استخدام الدوية والوصفات ي
الط� ,والعناية والمتابعة
إطار الوصف ب ي
إن االهتمام
ومراجعة الطبيب المعالجّ .
بالطفل خالل مراحل نموه المبكرة من أ
المور
الهامة والحاسمة ف ي� حياته ,وخاصة ف ي� سنوات
الطفولة أ
الوىل .حيث يبدأ يكتشف ما حوله

من مكونات واستخدام اللغة ,يرافقها حب
االستطالع والتعرف عىل أ
الشياء واكتشافها
من خالل رؤية تشكيالتها ولمس سطوحها,
وسماع أصواتها ,والتعرف عىل مذاقها
آ
ت
مث� لخر.
وال� يجدها تختلف من ي
ورائحتها .ي
ولقد أشار علماء النفس أن السنوات الخمس
أ
تعت� حاسمة لتنمية
الوىل من حياة الطفل ب
البداعية ,حيث يظهر لديهم الخيال
القدرات إ
الواسع من خالل ألعابهم والقصص ال�ت
ي
يطرحونها .وقد أكدوا عىل أهمية استخدام
مختلف الوسائل أ
والساليب ت
ال�بوية المالئمة

لمساعدة الطفل عىل تنمية إبداعاته ,ويمكن
التفك�
تلخيص أهم العوامل المؤثرة ف ي� نمو
ي
أ
التال:
إ
البداعي لدى الطفال عىل النحو ي
• تطوير نوع من العالقات الحميمة
ت
واالح�ام المتبادل ي ن
ب�
القائمة عىل الحب
الطفل ووالديه أ
المحيط� به �ف
ين
اد
ر
ف
وال
ي

أ
الرسة.
• البعد عن استخدام أساليب التخويف,
وإبعاد الطفل عن مكامن الخوف وخاصة
الخوف من الوقوع ف� أ
الخطاء وترك الفرصة
ي
للطفل ليقوم بمحاوالته المتعددة ,حيث أن
الخوف من الوقوع ف ي� الخطأ يعيق العملية
البداعية .وينبغي أن يكون تعليم وتدريب
إ
الطفل بشكل هادئ يقوم عىل التسامح
ض
والتغا� ف ي� حالة الخطأ ودفعه إىل مزيد
ي
من االكتشاف والتجريب ,وهذه تشكل أحد
البداعي .
أساسيات
التفك� إ
ي
• حث الطفل عىل استخدام الخيال
وتجاوز أ
الشياء المحسوسة المألوفة ,والتحرك
بحرية ي ن
ب� الواقع والخيال ,ومحاولة تكوين
ت
اف�اضات وتكوينات خيالية ,واستخدام
أسلوب الدعابة والمرح وجعل الطفل يشعر
بحالة من ت
االس�خاء مما يساعد عىل مزيد من
التحـلل من االلتـزامات الواقعية المحيطة,
ومساعدتهم عىل تحمل صور الغموض
المرافقة للمواقف الخيالية .فارتباط الطفل
أ
بالمور الواقعية وبشكل مستمر يجعله ال
الخيال .
التفك�
يرغب أو يستحسن
ي
ي
ف
التفك�
• تربية الطفل عىل المرونة ي�
ي
وعدم التصلب ,وترك الحرية لالختيار واتخاذا
القرارات ,ومحاولة غرس حلول جديدة,
وعدم االعتماد عىل حلول مسبقة قد يجدها
وبالتال ال
الطفل جاهزة وسهلة الستخدامها
ي
التفك� والبحث عن طرق
يكلف نفسه بعناء
ي
أ
وأساليب أخرى ,فمن الهمية تشجيع الطفل

أ
أ
البداع لدى الطفال
الرسة نواة إ
عىل االستقاللية ف ي� الوصول إىل حلول جديدة
ت
ال�
ومتنوعة للموضوعات والمشكالت ي
يواجهها بشكل منفرد ,وعدم االعتماد عىل
آ
الخرين إليجاد تلك الحلول .
الباء أ
• ينبغي أن تكون توقعات آ
والمهات
ألداء أ
البناء ليست بالمنخفضة بحيث يدفع

الطفل إىل الشعور بضعف الثقة بالنفس
وعدم إالحساس بتقدير أدائه ,ومن جهة
أخرى يجب أن ال تكون أيضاً توقعاتهم
أ
كب� بحيث يشعر
مرتفعة لداء أبنائهم بشكل ي
أ
ف
والحباط ي� حالة عدم
هؤالء البناء بالعجز إ
أ
هال
الوصول إىل تلك التوقعات ,فضغـوط ال ي
عال وبشكل مستمر يعرض
للوصول إىل أداء ٍ
ين
كث� من إالحباط والقلق
هؤالء
المبدع� إىل ي
والتوتر للوصول إىل المستوى الذي يتطلع
وبالتال ينعكس سلباً
إليه آباؤهم وأمهاتهم
ي
تفك�هم وإنجازاتهم.
عىل إبداعاتهم وطريقة ي
فالشخص المبدع يحتاج إىل بيئة ي ز
تتم�
بمستوى منخفض من القلق والتوتر والضغوط
المختلفة .
أ
• البعد عن المشاحنات الرسية
ب� أفراد أ
وال�اعات ي ن
نز
الرسة وتحقيق مناخ
أ
ش
يسوده االطمئنان واللفة .وعدم وضع �وط
للبناء ف� أ
للقبول أ
الرسة عىل أساس إالنجاز
أي
أو التحصيل الكاديمي ولكن قبولهم كأبناء
يشعرون بالدفء والحب أ
الرسي بغض النظر
عن سلوكياتهم ,وتحقيق بيئة آمنة تحقق
ت
واالس�خاء مما يدفع إىل مزيد من
الراحة
الخيال للوصول إىل إبداعات ذات طابع فريد
وأصيل.

أ
ت
ال� تناولت
أ تعددت البحاث والدراسات ي
الساليب ت
ال�بوية المناسبة لتنمية القدرات
أ
البداعية لدى البناء ,حيث أظهرت نتائج
إ
أن ت
ال�بية المتوازنة القائمة
تلك الدراسات ّ
ت
االحـ�ام والتقـدير للطـفـل وإعـطائـه
عـىل
ف
الحرية ي� طرح أفكاره وآرائه من خالل نقاشاته
وحواراته,يغرس الثقة بالنفس والشعور بقيمة
االستقالل ,ويرفع
الذات ,ويدفعه إىل السلوك
ي
من دافعيته وحبه لالستطالع ويشجعه عىل
االنفتاح عىل تجارب أخرى جديدة .
• أوصت بعض الدراسات بعدة
أساليب للتعامل مثل عدم المبالغة ف ي� الثناء
والمدح للطفل المبدع وتفضيله عىل من
حوله من أخوة ،فهذا قد ينعكس سلباً عىل
إبداعاته فقد يشعر ي ز
وبالتال يكون
بالتم�
ي
أ
ت
ال� حققها داخل الرسة،
مشغوال ً بالمكانة ي
ويبدأ يستمد قوته منها ،ويبتعد عن تطوير
إبداعاته ،وقد أشار إىل أهمية أن يشعر
المبدع باستحسان آ
الخرين والشعور بأهميته
من خاللهم ولكن أال يؤثر عليه سلباً ف ي�
إبداعاته وتوافقه مع آ
الخرين.
ولقد أكد علماء النفس عىل أهمية غرس
ال�بية أ
السلوكيات من خالل ت
الرسية حيث
أوردوا العديد من الخصائص الالزمة للعملية
إالبداعية وما يقابلها من سلوكيات ينبغي
إشباعها ومراعاتها عند التعامل والتفاعل
مع الطفل وخاصة ف� المراحل أ
الولية من
ي
عمر الطفل ،ومتابعتها خالل مراحل النمو
المختلفة سواء كان داخل أ
الرسة أو عند
التحاق الطفل بالمدرسة. .

النظام السوري يحرف التاريخ
وزارة التربية السورية تقوم بتعديل المناهج
الدراسية وتحول فتح القسطنطينية إلى سقوط
والعثمانيون إلى غزاة

مع استمرار نهر الدماء يف سوريا ورغم االجتامعية والديانة والتاريخ لطالب
الصف الثامن االعدادي .ويشري القرار إىل
الحرب والدمار يقوم النظام السوري
بتحريف التاريخ وخاصة مايتعلق بالتاريخ تغري يف مضمون الكلامت والجمل التي
العثامين وذلك بعد انقطاع كافة العالقات تشري إىل انجازات الدولة العثامنية وأهمها
فتح القسطنطينية حيث أنه سيتم تحويل
بني البلدين منذ  5سنوات وحتى األن
نتيجة وقوف الحكومة الرتكية إىل جانب الجمل كالتايل“ :فتح القسطنطينية" إىل
الشعب السوري واملعارضة السورية ضد "سقوط القسطنطينية" وإىل "االستيالء عىل
النظام السوري .حيث انترشت مؤخرا ً
القسطنطينية" كام سيتم تغري اسم القائد
االسالمي الشهري الذي فتح القسطنطينية
عىل مواقع التواصل االجتامعي صورة
/اسطنبول اآلن" /محمد الفاتح" إىل
قرار صادر عن وزارة الرتبية والتعليم
السورية يفيد بتغري الجمل التي تتحدث "محمد الثاين".
•تقرير :حمزة منصور
عن التاريخ العثامين يف كتب الرتبية
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تخريج المجموعة الكشفية
األولى للقادة والمرشدات
اختتمت مؤخرًا
مجموعة دار
الصفا الكشفية
الدورة التدريبية
األولى للقادة
والمرشدات الذين
سيبدأن الفعاليات
التدريبية مع
األطفال ضمن
مجموعات كشفية
صغيرة

أنطلقت يف مدينة قونيا مؤخراً دورة
تدريبية للقادة واملرشدات ضمن برنامج
الكشافة األهلية السورية يف تركيا والتي تتوزع
يف مدن تركية كثرية وتهدف إىل إعادة دمج
األطفال مع املجتمع وتحاول ترميم ما خربته
الحرب عند األطفال عىل املستوى االجتامعي
والنفيس والثقايف ضمن إطار األدب واألخالق.
والكشافة هي حركة شبابية تربوية
تطوعية غري سياسية عاملية ،هدفها تنمية
الشباب بدن ًيا وثقاف ًيا .أسسها ووضع
قواعدها اللورد بادن باول عام .1907
أتت فكرة الكشافة لبادن باول أثناء
حصار مافكنج عندما حارصت عصابات
البوير (مهاجرين من أصل هولندي)
معسكر اإلنجليز فاستعان بالشباب للقيام
باألعامل العسكرية كالحراسة والطهي
ونقل الرسائل ،ومتكن من فك الحصار بعد
 7شهور ثم قام بإنشاء فرق كشفية لعمر
الكشاف وأقام مخيم تجريبي عام 1907
يف إنجلرتا خالل األيام التسعة األويل من
شهر أغسطس يف جزيرة براونيس وشارك
فيه  20من الفتيان ،وبعد نجاح الفكرة
قام بتوسيع الفئة العمرية فضم األشبال.
كتب بادن باول مبادئ الكشَّ افة يف كشَّ افة
لألوالد (لندن ،)1908 ،مستندة عىل كُ ُتبِه

ودعم فريدريك تعتمد عىل الخالء والهواء الطلق تساعد
العسكرية السابقة ،بالتأثريِ ِ
الطفل عىل إخراج ابداعاته واالعتامد عىل
روسل برينهام (رئيس الكشّ افني يف أفريقيا
نفسه أكرث كام تساهم يف تنمية مواهبه
الربيطانية) .أثناء النصف األ ّول من القرن
وقدراته .ويقول أحمد الحجار مسؤول
العرشون .نشأت الحركة عىل إحاطة ثالثة
مجموعة دار الصفا الكشفية ":أطفالنا بحاجة
مجموعات عمرية رئيسية لألوالد (شبل
ماسة إىل مثل هذه األنواع من النشاطات
كشاف ،كشّ اف ،روفر سكاوت) ،ويف عام
ً
 ,1910بدأت منظمة جديدة للفتيات ُسميت وخصوصا النشاطات الكشفية ,فخمس سنوات
"مرشدات" ،أُ ِ
نشأتها أخت بادن باول (دليل من الحرب الدمار كانت كفيلة يف إبعاد
حورية ومرشدة وفتاة كشافة ودليل حارس) .أطفالنا عن الحياة االجتامعية وحرمانهم من
عيش مراحل الطفولة وبراءتها وهنا يأيت دور
بعد ذلك تم إنشاء فرق للفتيات مبساعدة
الحركة الكشفية يف إعادة ترميم الجوانب
زوجة بادن باول وأخته .و يف عام 1909
االجتامعية والثقافية واالخالقية لدى الطفل
نرش بادن باول كتابه الكشافة لألوالد الذي
ترجم إيل عدة لغات بقي بادن باول وزوجته عن طريق اكتشاف نقاط املوهبة والذكاء
التي يتميز بها كل طفل عن األخر والعمل
مرتأسني الحركة الكشفية حتى مامته.
عىل تنميتها ودعمها وصقلها ليكتشف الطفل
وتناولت الدورة أهم املحاور التي يجب
عىل القائد أو املرشدة تعلمها من أجل القدرة نفسه ويحاول االندماج مع املجتمع الذي
يعيش به".
عىل التواصل السهل واملفيد مع األطفال.
وبعد انتهاء الدورة التدريبية للقادة
باالضافة إىل االسعافات األولية التي يحتاجها
واملرشدات والتي استمرت مايقارب الشهرين
الكشافة كثرياً خصوصاً يف الغابات وأثناء
أقامت مجموعة دار الصفا الكشفية رحلة
الرحالت واملخيامت .كام يهدف العمل
للمرشدات إىل غابة البلدية الكبرية تم بها
الكشفي إىل تعليم األطفال العديد من
املهارات التي تضيف إىل الطفل خربة وتجربة مراجعة كافة املعلموات التي مرت معهم
ضمن الدورة عىل أرض الواقع انتهت الرحلة
يستفيد منها يف املستقبل وتضيف له حس
بتقليد املرشدات فلوار الكشافة والتقاط صور
املسؤولية والعمل.
•تقرير :حمزة منصور
جامعية.
باالضافة إىل أن الحياة الكشفية التي
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البوظة التايالندية في قونيا

افتتحت مؤخرًا في مدينة قونيا
كافيه ياغمور للشوكوال والبوظة
التايالندية والتي تعتبر نقلة
نوعية بين المحالت
السورية في
المدينة

طالل الحميص؛ دمشقي األصل وصاحب محل
ياغمور كافيه .خرج من سوريا مع عائلته نتيجة
ظروف صعبة ومواقف مؤملة أجربت العائلة عىل
الخروج والنجاة بأرواحها التي أصبحت يف بلد مثل
سوريا أرخص ماميكن التحدث عنه.
كان يعمل طالل قبل خروجه من سورية يف
مهنة القهوة والوكيل املعتمد الحد اهم ماركات
القهوة املشهورة .لكن وبعد فقده للغايل والرخيص
وتعرضه ملختلف أنواع االضطهاد والظلم التي
يعاين منها كافة الشعب السوري قرر طالل
الهجرة وعائلته بحثاً عن مالذ أمن وحياة.
وبعيدا ً عن املحال التجارية التي افتتحها
السوريون كالبقالة والداللة والهواتف
والجواالت قرر طالل افتتاح محل
تجاري يختلف متاماً عن األعامل التي
يقوم بها باقي السوريني ومن هنا
خرجت فكرة ياغمور كافيه والتي
تتميز باعتامدها عىل الشوكوال
والبوظة التايالندية
والوفل
والكوكتيالت.
املهنة التي
مل يكن لها حيز

من قبل ضمن دائرة املحال التجارية السورية
التي أصبحت تزاد يوماً بعد يوم مع ازدياد أعداد
السوريني يف املدينة والتي وصلت إىل مايزيد عن
 75ألف مسجلني رسمياً ناهيك عن األالف من
املقيمني بشكل غري رسمي واملقيمني املؤقتني.

شاورما من الشوكوال

يسعى طالل الحميص للتميز بكل مايقدمه يف
محله ياغمور كافيه .وأكرث مامييز أعامله هو شاورما
الشوكوال التي تتميز بطريقة تحضريها وتقدميها
للزبون .تعتمد شاورما الشوكوال عىل سيخ الشوكوال
الذي يبقى تحت درجات حرارة معينة تحفظه
من الذوبان وتحافظ عىل شكله املميز حيث
يقوم الحميص ببرش الشوكال عىل طريقة الشاورما
واضافة حبات الشوكوال والسكاكر والبوظة
وتقدميها للزبون عىل شكل سندويش شاورما لكن
الطعم هنا حلو املذاق وجميل املنظر ومدهش
التحضري والتقديم .ويقول طالل الحميص ":مربحنا
هنا هو الفرق الذي كسبناه من األصناف التي
نقدمها .فنوع األطباق وطريقة التحضري ولذة
املذاق كان لها أثر كبري يف استقطاب الزبائن .كام
أن العجني الرقيق الطازج وحبات الشوكوال الصغرية
وقطع الشوكوال املبشورة والصلصات تعطي مذاقاً
أخر ال مثيل له".

اهتمام كبير بالبوظة التايالندية

يعتمد أغلب السورين املقيمني يف مدينة

قونيا عىل افتتاح مطاعم الشاورما والفول والحمص
والفالفل التي تعترب من من املؤكالت السورية
املشهورة الغري موجودة يف قاموس األطعمة
واملؤكالت الرتكية والتي تشهد اقباالً كبريا ً من قبل
السوريني املقيمني يف املدينة .ولذلك فلم يكن
هناك أحد قد قام بافتتاح يشء يلفت األنظار
ويختلف جزرياً عن ماتم افتتاحه سابقاً .األمر
الذي دفع طالل الحميص إىل إفتتاح محله ياغمور
كافيه .كام أن البوظة التايالندية التي يقوم
الحميص بتحضريها أمام الزبون تجذب االهتامم
بطريقة التحضري الغريبة والجديدة .ويقول طالل
الحميص ":البوظة التايالندية تختلف متاماً عن
البوظة العادية .وأهم مامييزها أنها تحرض أمام
االعني .فالزبون يراقب مراحل تحضري البوظة كاملة
ويشاهد طريقة التربيد والتجهيز .فالسوائل التي
يتم سكبها عىل لوح البوظ املعدين تتحول يف ثوان
إىل أيس كريم .وبعدها يقوم الزبون باختيار األنواع
التي يريدها من الفواكه ليتم إضافتها إىل البوظة.
وبعد عدة دقائق يكون طبق البوظة التايالندية
جاهزا ً للتقديم .ومامييز هذا النوع من البوظة عدم
احتواءها عىل مواد حافظة أو ملونة وإمنا بوظة
طبيعية وفواكه طبيعية مئة باملئة .بينام أ،ن البوظة
تأخذ لونها من الفواكه التي تضاف لها".
تقرير :حمزة منصور

