صوت األمة

رجب طيب اردوغان
يلتقي المواطنين في
قونيا

خالل زيارة رسمية اجراها الرئيس الرتيك رجب
طيب أردوغان إىل والية قونيا (وسط البالد) الفتتاح
عرشات املشاريع الخدمية فيها ,أدى أردوغان برفقة
رئيس الوزراء السابق والنائب يف الربملان عن والية
قونيا أحمد داود أوغلو ،صالة الجمعة يف جامع
“كايب” األثري القديم • .تتمة يف الصفحة 3-2

المجزرة مستمرة
 1لرية تركية  /مع الرضيبة  1 TL (KDV Dahil) /ترشين الثاين 2016

أكد الشاعر كمال
قجة على أن مدينة
حلب أصبحت واألرض
سواء وأن المجزرة
مستمرة .بينما قال
رئيس جمعية إي ها
ها اإلنسانية حسن
حسين أيوصال بأنه
من المحتمل نشوب
حرب كبيرة فالغرب
يستهدف تركيا ويريد
إثارة الفوضى بها
• تتمة يف الصفحة 11-10

إال قبلة المسلمين

«إال قبلة املسلمني» ،بهذه الكلامت شن رواد
مواقع التواصل االجتامعي هجوما حادا عىل
ميليشيا الحويث واملوالني للرئيس املخلوع عيل
عبدالله صالح ،جراء االعتداء السافر عىل مكة
املكرمة • .تتمة يف الصفحة 16

رجب شنار

recepcinar@merhabagazetesi.com.tr

الكث�
لقد أضاع القونيوي ي
تتمة يف الصفحة 2

يف تتمة يف الصفحة 11

يجب احترام
ثقافات األخرين
مؤذن أوغلو؛ خبر
البي بي سي يتضمن
سوءا في النية

أفــاد “محمد مؤذن أوغلو” وزير العمل
والضــان االجتامعي الرتيك بأن ما نرشته “يب يب
يس” ،حول تشــغيل بعض ورشات املالبس التي
تعمــل لصالح العالمات التجارية الكبرية يف تركيا
أطفاال ســوررين ال يتناسب مع أخالقيات مهنة
الصحافة ،الفتا إىل أن الخرب يتضمن ســوءا يف
النية” • .تتمة يف الصفحة 5

حمزة منصور

hamza.mansor9020@gmail.com

أكد ابراهيم فركون كافالك املنظم العام لجمعية
التضامن مع الالجئني واملهاجرين  SGDDبأن
حقوق الالجئني يجب أن تأخذ بعني االعتبار.
كام يجب أن تتعامل وسائل االعالم مع قضية
الالجئني بطريقة تحرتم اختالف الثقافات وتعتمد
االنصاف.
• تتمة يف الصفحة 13-12

بك َم ْن!!!
َم ْن يَ ي

السوريون جزء من المجتمع التركي
أقامت جمعية دار الصفا السورية ندوتها الشهرية الثقافية في
قاعة مؤتمرات غرفة تجارة قونيا تحت عنوان "السوريون جزء من
المجمع التركي
• تتمة يف الصفحة 13-12
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رجب شنار

recepcinar@merhabagazetesi.com.tr
مدير عام النشر

الكث�
لقد أضاع القونيوي ي

إن ش
م�وع “ أبطالنا يتحدثون التجربة “ الذي أطلقته وزارة
الرياضة والشباب يعيد إحياء ليلة الخامس ش
ع� من تموز مرات
وتكرار ...
ت
ن
ال� ينظمها ابن مدينتنا
إن� شاهد عىل ي
كث� من الفعاليات ي
ي
ن
لكن� أعتقد بأن فعالية ليلة الجمعة كانت رأس
اسماعيل حقي ي
ت
ال� أقيمت بالنسبة يل...
البطوالت ي
خ�اً كل من عمل النجاز هذا العمل...
جزا الله ي
وعىل وجه الخصوص مستشار وزارة الرياضة والشباب فاروق
ئ
أوزتشليك الذي قال “ فليكن برنامج قونياً
ممتل“...
ليلة التوصف...
الكث�...
ليت القاعة كانت مليئة فالقونيويون أضاعوا ي
فمن تغيب عن ي ئ
الكث� .حيث أن ليلة “ أبطالنا
المج� فقد ي
يتحدثون التجربة “لمست القلوب والمشاعر وأزرفت العيون...
ض
ح� بال�نامج الو يال يعقوب جان بوالط ورئيس بلدية قونيا
طاهر أكوريك ومدير الأمنيات شكري يمان ونائب مستشار وزارة
الرياضة والشباب ابراهيم أوزاكينجي ومدير القلم الخاص رمضان
أرسالن تاش ونائبة حزب العدالة والتنمية حسنية أردوغان .لكنم ما
ن
أحز� أن القاعة لم تكن مليئة بالحضوربل كان هناك أماكن فارغة
ي
ين
ب� المقاعد...
بينما كان يجب االزدحام والحضور الكثيف لمثل هكذا برنامج
فإن فراغ القاعة وعدم ابداء القونيويون لالهتمام ن
جعل� أحزن
ي
كث�اً...
ي
ن
مغ� راب أو بوب ممزق البنطال وواشم عىل
لو كان ف ي�
القاعة ي
جسمه لما وجدت ف ي� الققاعة مكان ترمي به االبرة...
مع الأسف...
إن جهود مدير الرياضة والشباب ف ي� المدينة عمر اير سوز لم
تكفي ئ
لمل القاعة...
ان� قلت ف� الأعىل أيضاً ,لقد أضاع الذين لم ض
ن
الكث�.
يح�وا ي
ي
ي
فبعد قونيا سيتابع ش
م�وع “ أبطالنا يتحدثون التجربة “ ف ي� كارامان
ض
الليال إن شاء الله...
وأكرس
اي وأنا وإن كنت حياً فسأح� هذه ي
لأنها قيمة ومهمة...
أو أن يقوم مستشار وزارة الشباب والرياضة ابن مدينتنا فاروق
ف
ش
و�
�ء خاص أيضاً لقونيا وأن يعيد هذه الليلة ي
أوزتشليك بإقامة ي
ت
ش
ال� تتسع لع�ة أالف شخص...
صالة المؤتمرات والرياضة ي
ن
أتم� من الله أن اليكون فاروق أوزتشليك قد حزن...
فعىل التأكيد منظر القاعة الفارغة قد أحزنته...
بينما يترصف هؤالء الناس بحس االنتماء لماذا نحن نترصف
بهذه الطريقة؟...
يب�وقراطيوننا الموجودون ف ي� أنقرة يقاتلون من أجل قونيا
والقونيويون ...والقونيويون أيضاً يقاتلون بدمائهم وأروحاهم مع
الب�وقر ي ن
اطي�...
ي
من المستحيل فهم المسألة...
الكث� يمكن كتابته ,لكن الوقت اليناسب...
هناك ي
فالمشكلة تكمن هنا؛ لربما لم يتم االعالن الجيد لهذا
بال�نامج...
فلو تم االعالن عن بال�نامج بالشكل المناسب ,فالحس
ن
ين
الوط� الموجود ف ي�
القونيوي� لم يتو ن يا� عن حضور هكذا
المعنوي و ي
ليلة...
كما لو أنه تم التعريف بهذا بال�نامج جيداً ف ي� المناطق السكانية
الكثيفة والمناطق الصناعية لكان من الصعب التنفس ف ي� القاعة من
شدة االزدحام...
هذا فكري...
فماعشناه ف ي� تلك الليلة من الصعب وصفه بالكلمات...
يجب رؤيته ف ي� مكانه...
فالتعرف واالستماع ومصافحة هؤالء الناس الذين وهبهم الله
ين
كب�ة...
قلب� فرصة ونعمة ي
أحدهم استلقى تحت الدبابة...
والأخر ضي�ب الدبابة...
وأخر تسلق إىل داخل هيئة الأركان العامة...
ف
و� يديه العلم ن
الوط�...
وأخر يتجول فوق الدبابة ي
ي
اهال الحي لمواجهة
اصطحبت
وأخرى ركبت الكميون و
ي
االنقالب...
ين
كب�ا...
لالنقالب� بجسده
وأخر يتصدى
الصغ� لكنه يملك قلباً ي
ي
نم� ت
ش
ح� إىل بال�نامج الذي كان
أما نحن القونيويون فلم ي
يجب علينا الذهاب إلية ركضاً...
كالمي ليس لم كان له سبب خاص...
خ� ولم يأت...
وإنما لما كان لديه ب
نعم ...عيب...
وهذا العيب يكفينا...
هل تعلمون لماذ عيب؟...
لأنه لوال هؤالء الناس لما كنا اليوم ض
نح� الأعراس ونأكل ارز
ونذهب ن ز
لل�ه ونتابع الحياة بشكل طبيعي...
نقطة.

رجب طيب اردوغان

يلتقــي المواطنيــن في قونيا
خالل زيارة رسمية
اجراها الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
إلى والية قونيا (وسط
البالد) الفتتاح عشرات
المشاريع الخدمية
فيها ,أدى أردوغان
برفقة رئيس الوزراء
السابق والنائب في
البرلمان عن والية
قونيا أحمد داود
أوغلو ،صالة الجمعة
في جامع "كابي" األثري
القديم.
ورافق أردوغان وداوود أوغلو خالل
أداء الصالة ،عدد كبري من املسؤولني
األتراك ،يأيت يف مقدتهم نائب رئيس الوزراء
نور الدين جانيكيل ،ووزير الداخلية
سليامن صويلو ،ووزير التنمية لطفي إلوان،
ووزير الصحة رجب أك داغ ،ووزير الرياضة
والشباب عاكف جاغتاي كيليج ،ووزير
شؤون الغابات واملياه فيصل إر أوغلو،
واألمني العام لرئاسة الجمهورية الرتكية
فخري كاسريغا ،والناطق
باسم الرئاسة إبراهيم
كالن ،ونائب رئيس
حزب العدالة
والتنمية حيايت
يازيجي وأحمد

رسغون.
وعقب أداء الصالة
يف الجامع ،أجرى
أردوغان والوفد
املرافق له زيارة إىل
سوق "بيدستان" األثري
املجاور للجامع ،حيث
تبادل هناك األحاديث مع
عدد من التجار واملواطنني.
وحظي أردوغان باهتامم
كبري من املواطنني خالل الزيارة،
حيث هتفوا قائلني "تركيا
تفتخر بك" ،و"يا أمل
املظلومني".
ثم توجه إىل
مبنى املحافظة

واستعرض
حرس الرشف،
واطلع سيادته من خالل
اإليجاز الذي قدمه محافظ مدينة قونيا
"يعقوب جان بوالط" عىل الوضع يف
املدينة.
بعدها توجه أردوغان إىل ميدان
الحكومة كيلتش أرسالن أو ما يطلق

عليه اسم "ميدان الشهداء" ملتقياً مباليني
املواطنني الذين نزلوا إىل الشوارع والطرقات
مرحبني بقدومه وبدوره أكد أردوغان بأن
قونيا وشعبها أثبتوا مجددا ً مدى حبهم
لوطنهم ووفائهم له حيث تابع قائالً":
قونيا كمكا عهدناها دامئاً تقف مع الحق
وتنرص املظلوم .إن قونيا هي من أوىل
املدن الرتكية التي نزلت إىل السوارع
وامليادين لتقف يف وجه االنقالبني
أولئك الذين أرادوا إىل زرع الفنت
وإرساء الفوىض يف البالد .كام أن
شعب قونيا الوطني ينزل إىل
الشوارع إذا انقطعت الكهرباء,
ينزل إىل الشوارع إذا انقطع
املاء ظناً منهم أن االنقالبيون هم
اللذين قطعوا املاء والكهرباء" .كام
تطرق أردوغان إىل التقدم والتطور
الذي شهدته املدينة مؤكدا ً عىل أن الدعم
مستمر ملدينة قونيا.
كام أكد الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغان ،أن بالده مصممة عىل املشاركة
ضمن قوات التحالف الدويل يف معركة
تحرير مدينة املوصل العراقية ،من تنظيم
"داعش" اإلرهايب ،مشريا إىل وجود خطط
بديلة يف حال رفض التحالف تلك املشاركة.
وجاء ذلك ردا عىل ترصيحات رئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي ،التي عرب فيها عن
رفضه للوجود الرتيك عىل أرايض بالده.
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وتوعد اردوغان باللجوء اىل خطة بديلة اذا
مل يتم ارشاك الجيش الرتيك يف الهجوم املرتقب
لطرد تنظيم الدولة االسالمية من مدينة
املوصل العراقية.
وبعدما ارسلت منذ كانون االول/ديسمرب
 2015مئات العسكريني اىل قاعدة بعشيقة
يف منطقة املوصل بهدف تدريب متطوعني
سنة استعدادا ملعركة استعادة املعقل العراقي
لتنظيم الدولة االسالمية ،بدا ان انقرة باتت
عىل الهامش فيام تتسارع وترية التحضريات
للمعركة.
وتخىش انقرة امكان مشاركة
ميليشيات شيعية او مقاتلني اكراد
متحالفني مع حزب العامل
الكردستاين الذي تعتربه تركيا
تنظيام "ارهابيا" ،يف هجوم
املوصل.
وقال اردوغان خالل
لقائه املواطنني األتراك يف
قونيا بوسط االناضول "نحن
عازمون عىل ان نشارك يف
التحالف يف العراق ،من اجل

وحدة العراق .إذا كانت قوات التحالف ترفض
(مشاركة) تركيا فسننفذ خطة بديلة .وإذا مل
تنجح هذه الخطة فسنطلق خطة ثالثة فرتكيا
ليست دولة قبلية وليعلم الجميع ذلك" .لكنه
مل يدل بتفاصيل عن االجراءات التي تتضمنها
تلك الخطط.
وتصاعد استياء املسؤولني االتراك واولهم
اردوغان حني رفض العراق يف بداية ترشين
اكتوبر
االول/

متديد الربملان الرتيك ملهمة العسكريني
املوجودين يف بعشيقة معتربا انهم "قوة
احتالل".
ومل يرتدد اردوغان يف التهجم شخصيا عىل
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي داعيا اياه
اىل ان "يعرف حجمه اوال".
وأضاف اردوغان" :هناك من يطلب
منا االنسحاب من معسكر بعشيقة (شامل
املوصل) الذي ذهبنا إليه بدعوة منكم
(الحكومة املركزية ببغداد) ،معذرة :فهناك
أشقاؤنا الرتكامن والعرب واألكراد يقولون لنا
تعالوا وساعدونا والسيد العبادي طلب م ّنا
ذلك بنفسه خالل زيارته لنا".
وبدأت تركيا تدريب متطوعني
من سكان املوصل يف معسكر
بعشيقة الذي يبعد  12كلم
شامل املدينة ،بطلب من
السلطات العراقية نهاية ،2014
وتلقى اآلالف من األهايل
تدريبات عسكرية عىل يد 600
عسكري تريك حتى اليوم.
وكاالت.
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التضامن ومنظور المستقبل

نفى مجلس الشورى اإلسالمي لدول أوراسيا المنعقد في إسطنبول يوم
الجمعة صفة الدينية عن منظمة غولن اإلرهابية ،حسبما نقلت وكالة األناضول
الدينية والتاريخية والثقافية".
رئيس الشؤون الدينة الرتكية محمد
جاء ذلك يف البيان الختامي ألعامل
كام أنه أشار إىل رضورة "االبتعاد عن
القمة التاسعة للمجلس التي انعقدت يف غورماز الذي تال البيان الختامي ،أعرب
جميع أنواع التفسري واإليضاحات التي
مدينة اسطنبول من الفرتة  14 -11الشهر عن شكره للمؤسسات الدينية يف دول
الجاري ،تحت عنوان "اإلسالم يف أوراسيا ..أوراسيا (تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى قد تؤدي للوقوع يف رصاعات دينية أو
مذهبية أو إثنية".
الوحدة ضد االستغالل الديني ..التضامن والبلقان والقوقاز) لوقوفهم إىل جانب
كذلك دعوا إىل "إطالق دراسات
تركيا وموقفهم املوحد من املحاولة
ومنظور املستقبل" ،وذلك مبشاركة 120
حكيمة عاملية ،تبدد املفاهيم الخاطئة
االنقالبية الفاشلة التي شهدتها البالد يف
مندوباً من  33دولة.
عن اإلسالم ويهدد وجودهم ،السيام
وقال البيان إن "املجتمعني اتفقوا عىل  15يوليو/متوز املايض.
انتشار ظاهرة اإلسالموفوبيا".
وشدّد املجتمعون عىل براءة اإلسالم
أنَّ منظمة غولن جردت العبادة واألخالق
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة
واإلميان يف اإلسالم من جوهره ،وأفرغت من األعامل التي تقوم بها منظامت
إسطنبول ،منتصف يوليو املايض ،محاولة
إرهابية كداعش والقاعدة.
املفاهيم اإلسالمية من مضمونها".
انقالب نفذتها عنارص محدودة من
ورأوا أن "الخطوة األهم التي يجب
وأضاف "منظمة غولن التي تدور
الجيش تتبع ملنظمة "فتح
تسجيلها بخصوص اإلستغالل الديني
الشكوك حول مصادرها الدينية ،وتقوم
هي توفري التعليم الديني السليم والكايف الله غولن" ،وتصدى لها
بتمزيق وحدة األمة اإلسالمية ،وتنتهك
املواطنون يف الشوارع،
لألجيال الشابة".
الحقوق الفردية والعامة ،وتيسء
والقت رفضاً من كافة
وأكد البيان الختامي عىل رضورة"
للعبادات اإلسالمية ،كالصالة والزكاة،
اإلرساع يف تفعيل فكرة إنشاء مركز أوراسيا األحزاب السياسية؛ ما
وترضب بعرض الحائط بكلمة التوحيد
أدى إىل إفشالها.
للبحوث اإلسالمية ،إنطالقا من موقف
تحت حجة الحوار ،هي منظمة إرهابية
وكاالت
يوائم عراقة هذه املنطقة من النواحي
تتسرت بالدين".
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روسيا وايران دولتا احتالل
الهيئة العليا للمفاوضات تعتبر دولتي روسيا وإيران دولتا احتالل ،وتشير إلى أنها ستلجأ إلى الجمعية
العامة لألمم المتحدة لوقف «اإلبادة الجماعية» في سوريا.

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات التي
تضم أطيافاً واسعة من املعارضة السياسة
والعسكرية السورية ،أنها مل تتلق أي أسلحة
مضادة للطريان ملواجهة الغارات الجوية
املكثفة التي ينفذها النظام السوري املدعوم
من روسيا ،خصوصاً يف حلب شاميل البالد،
معتربة أن دولتي روسيا وإيران دولتا احتالل،
وأشارت إىل أنها ستلجأ إىل الجمعية العامة
لألمم املتحدة لوقف «اإلبادة الجامعية» يف
سوريا.
وانتقدت الهيئة العليا للمفاوضات اثر
اجتامع ليومني يف الرياض« ،سياسة األرض
املحروقة» التي اتهمت النظام وحلفاءه
باعتامدها.
وأوضحت أنها ناقشت «تطورات الوضع
امليداين وأثره يف العملية السياسية» ،مؤكدة
أن «املسؤولني عن تدمري العملية السياسية
ونسف أسسها ومتطلبات نجاحها هم النظام
وحليفاه الرويس واإليراين عرب انتهاج سياسة
األرض املحروقة يف أنحاء سوريا وال سيام
محافظة حلب» ،وذلك بحسب بيان تاله
املتحدث باسمها سامل املسلط .وأشارت الهيئة
إىل أن جميع القرارات الدولية مل تنجح بوقف

إراقة دماء الشعب السوري ،مؤكد ًة أن تصويت
مرص ملصلحة روسيا يف مجلس األمن ال يصب
بخانة السوريني أبدا ً ،وأن مرص أخطأت يف
تصويتها .وشددت عىل أنّه عا ٌر عىل األمم
املتحدة االنجراف وراء نظام بشار األسد وإفراغ
مدينة حلب .وإذ أشارت الهيئة إىل أنها بذلت
«جهودا ً استثنائية من اجل أنجاح العملية
السياسية» ،رأت أن «النظام وحلفاءه تحدوا

بشكل سافر القانون الدويل اإلنساين بارتكابهم
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية أدت إىل
انسداد افق العملية السياسية وتح ّولها إىل
مجرد غطاء لعمليات القتل الجامعي للسوريني
قصفاً وتجويعاً وحصارا ً» .وردا عىل سؤال ،قال
إن «املعارضة مل تتلق أي مضادات طريان وإال
ملا كانت هذه الحال يف سوريا» ،يف إشارة إىل
التفوق الجوي للنظام املدعوم بقوة من الطريان

الرويس .وأكد املتحدث أن املعارضة ال تنتظر من
الرئيس األمرييك باراك أوباما أو من سيخلفه،
تزويدها بأسلحة نوعية ،مضيفاً «نعول كثريا
عىل أشقائنا وعىل الدول الصديقة التي وقفت
مع الشعب السوري» .وأضاف «ال بد من أن
يرفع هذا الحظر عىل تزويد املعارضة بالسالح
النوعي» ،وهو ما تطالب به القوى املعارضة منذ
فرتة طويلة • .وكاالت

مؤذن أوغلو؛ خبر البي بي سي يتضمن سوءا في النية
أفاد "محمد مؤذن أوغلو" وزير
العمــل والضامن االجتامعي الرتيك بأن ما
نرشته "يب يب يس" ،حول تشــغيل بعض
ورشــات املالبس التي تعمل لصالح
العالمــات التجارية الكبرية يف تركيا أطفاال
ســوررين ال يتناسب مع أخالقيات مهنة
الصحافة ،الفتا إىل أن الخرب يتضمن ســوءا
يف النية".
جــاء ذلك يف ترصيح صحفي عقده
مــؤذن أوغلو من مدينة أنطاليا الرتكية،
أشــار فيه إىل أن وزارته طالبت هيئة "يب
يب يس" بأن متدّ ها بعناوين الورشــات التي
ا ّدعت بأنها تشـغّل أطفاال سوريني ،منوها
إىل أن الهيئــة مل متدّ ها بأية معلومات
متعلقة بهذا الصدد.

وتابع مؤذن أوغلو بحسب وكالة
األناضول بأن الرشكات املنتجة للعالمات
التجاريــة العاملية يف تركيا ف ّندت خرب الـ
"يب يب يس" ،الفتــا إىل أن التفنيد هو مبثابة
تكذيــب دويل للخرب الذي أورده يب يب يس
يف هذا الصدد.
وانتقــد الوزير نرش يب يب يس ملثل هذا
الخــر قائال" :كان من املمكن لـ الـ "يب
يب يس" أن تنرش خربا عن اســتضافة تركيا
لـ  3ماليني الجئ ســوري ،وأن تتحدث
عن املســاعدات التي قدّ متها للسوريني،
والتــي تبلغ قيمتها  10مليار دوالر خالل
الســنوات الخمسة األخرية ،بدال من هذه
األخبار".
وأكد مؤذن أوغلو مكافحة وزارته

ملشــكلة عاملة األطفال يف بالده ،مضيفا:
"لــو نُرش خرب عن عاملة األطفال يف تركيا
لتهمــت ذلك ،أما أن تنرش أخبار عن
األطفال السوريني أو أطفال جنوب
رشقــي تركيا ،فأعتقد أن األمر يتضمن
سوءا يف النية".
• وكاالت
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تركيا تهدد باللجوء
لخطة بديلة
اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه من “غير الوارد” بالنسبة
لتركيا ان تبقى خارج العملية التي اطلقتها بغداد الستعادة مدينة
الموصل ،معقل تنظيم الدولة االسالمية في شمال العراق.

وقال اردوغان يف خطاب متلفز “سنكون
جزءا من العملية ،سنكون متواجدين اىل
الطاولة” ،بعد ساعات عىل إطالق بغداد
هجوما الستعادة ثاين مدن العراق التي يسيطر
عليها تنظيم الدولة اإلسالمية منذ حزيران/
يونيو .2014
وقال اردوغان “ماذا يقولون؟ أن عىل تركيا
أال تدخل املوصل .لدي حدود (مع العراق)
طولها  350كلم .وانني مهدد من خالل هذه
الحدود” وأضاف “لدينا أشقاء واقرباء هناك:
عرب ،تركامن ،أكراد ،إنهم أشقاؤنا ،ومن غري
الوارد ان نكون خارج العملية“.
وكان أردوغان حذر بان انقرة ستلجا اىل
“خطة بديلة” يف حال عدم إرشاك الجيش
الرتيك يف الهجوم ،من غري أن يكشف توضيحات
حول االجراءات التي قد يتخذها.
وعربت تركيا عن قلقها ازاء احتامل مشاركة
فصائل الحشد الشعبي الشيعية ومجموعات
كردية مناهضة النقرة يف الهجوم.
وقال املتحدث باسم الحكومة الرتكية نائب
رئيس الوزراء نعامن كورتوملوش إن “املجازفة
بتغيري التوازن الدميوغرايف واملذهبي يف
املوصل” قد ترتتب عنه “عواقب خطرية“.
العبادي يطالب تركيا بسحب قواتها
جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
مطالبة تركيا بسحب قواتها من األرايض
العراقية ،وقال إن تصعيد مسؤوليها لهجتهم
يهدف إىل عرقلة عملية تحرير املوصل حتى
يتاح لهم الوقت الكايف إلنشاء بديل لتنظيم
الدولة اإلسالمية.
ويف كلمة له خالل لقاء مع عدد من
السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية يف بغداد،
اتهم العبادي تركيا بأنها تفكر "بعقلية الوصاية
وسيطرة الدولة العثامنية"غرد النص عرب تويرت،
قائال إن "دخول القوات الرتكية يف العراق ليس
نزهة وسيتفاجؤون بوحدة الشعب العراقي".
ودعا العبادي أنقرة إىل عدم السري يف

طريق الخطأ اإلسرتاتيجي ،وشدد عىل حرص
العراق عىل العالقات الطيبة معها.
وأضاف "ليس لنا عداء مع تركيا ،وطلبنا
منهم منذ أكرث من عام سحب قواتها من
العراق ،ومل يستجيبوا ،وأنا غري متفائل من
الترصيحات التصعيدية للقيادة الرتكية"،
منتقدا ترصيحات أنقرة حول سالمة املدنيني
يف املوصل.
السيسي يؤكد دعم بالده للعراق
أكد السييس دعم بالده للعراق ومؤسسات
الدولة الوطنية فيه ،ومساندتها له يف مكافحته
لـ”اإلرهاب والتطرف” ،مبدياً دعمه لوحدة
أطياف الشعب العراقي مبا يضمن تحقيق
“أكرب قدر من التوافق الشعبي الرضوري”
واستعادة السلم األهيل الالزم لبناء مؤسسات
الدولة ،يف حني أعرب حيدر العبادي ،عن تطلع
العراق لتفعيل االتفاقيات الثنائية ،مبا يعزز
التعاون بني البلدين يف القطاعات املختلفة.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه
العبادي بالسييس ،لبحث “تطورات األوضاع
يف العراق ،والعالقات الثنائية ،بحسب بيان
للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
املرصية ،السفري عالء يوسف،
وأكد السييس ،عىل “دعم مرص للعراق
ومؤسسات الدولة الوطنية ،ومساندتها له يف
مكافحته لإلرهاب والتطرف” ،مشدداً عىل
أهمية “دعم وحدة أطياف الشعب العراقي،
مبا يضمن تحقيق أكرب قدر من التوافق الشعبي
الرضوري واستعادة السلم األهيل الالزم لبناء
مؤسسات الدولة العراقية”.
من جانبه أكد العبادي ،عىل “متانة وقوة
العالقات بني البلدين” ،مشيداً بـ”دور مرص
املحوري يف العامل العريب ،ودعمها للعراق
والوقوف بجانبه يف مكافحة اإلرهاب والتصدي
للتنظيامت اإلرهابية املتواجدة عىل أراضيه”.
وكاالت
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قطر تؤكد دعمها لدرع الفرات

أعربت قطر عن ترحيبها
بنجاح فصائل الجيش
السوري الحر في
السيطرة على بلدتي
"دابق" و"صوران" في
محافظة حلب ،شمالي
سوريا ،وذلك في إطار
عملية "درع الفرات".
وأكدت "دعمها الكامل
لكافة اإلجراءات التي
تتخذها الحكومة
التركية من أجل تعزيز
األمن على حدودها ضد
أي تهديدات خارجية".

وقالت وزارة الخارجية القطرية ،يف بيان
نرشته وكالة األنباء الرسمية (قنا) ،إن "إعالن
إعادة السيطرة عىل بلديت دابق وصوران يعد
تقدماً إيجابياً وخطوة هامة نحو استعادة باقي
املدن السورية" .وأشادت الخارجية "بالدور
الهام الذي تقوم به الجمهورية الرتكية يف دعم
ومساندة الشعب السوري" .وقالت ،عرب بيانها،
إن "ما يقدمه الشعب السوري الشقيق من
نضال وتضحيات جراء همجية النظام السوري
من جهة ،واملنظامت اإلرهابية من جهة أخرى
يستدعي وقفة حقيقية وصادقة من املجتمع
الدويل لوقف نزيف الدم ورفع املعاناة اإلنسانية

عن الشعب السوري" .وحررت فصائل الجيش
السوري الحر ،ناحية "صوران" وبلدة "دابق"
ذات األهمية املعنوية لتنظيم "داعش" اإلرهايب،
مبحافظة حلب ،وذلك يف إطار عملية "درع
الفرات" .وكان التنظيم اإلرهايب تعهد بأن تكون
"دابق" مرسحا للنرص يف معركة فاصلة مع
الغرب .وتؤكد هزميته يف دابق ،التي كانت محور
دعاية التنظيم ،عىل تقهقره بشدة هذا العام؛ إثر
عملية "درع الفرات" ،التي أطلقها الجيش الرتيك،
يف  24أغسطس/آب املايض ،ملساعدة فصائل
الجيش الحر عىل استعادة املناطق الشاملية من
سوريا .واستند "داعش" يف دعايته عن "دابق"

إىل حديث منسوب للنبي ،ورد فيه اسم "دابق"
باعتبارها ستكون مكانا ملعركة فاصلة سينترص
فيها املسلمون وستكون من عالمات الساعة،
ووصل األمر بالتنظيم إىل إطالق اسم دابق عىل
مطبوعته الرئيسية .لكن التنظيم تراجع الحقا
عن االستناد إىل رمزية دابق منذ تقدم فصائل
الجيش السوري الحر مدعومة من تركيا؛ ما
هدد بسقوط البلدة ،وقال ،عرب بيان أحدث،
إن املعركة ليست هي املذكورة يف الحديث.
ودعم لقوات "الجيش السوري الحر" ،أطلقت
ً
وحدات من القوات الخاصة يف الجيش الرتيك،
بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدويل،

روسيا تحول منشآتها العسكرية في
طرطوس إلى قواعد عسكرية دائمة

أعلن نائب وزير الدفاع الرويس نيكوالي
بانكوف أن موسكو تعتزم تحويل منشآتها
العسكرية يف مدينة طرطوس إىل قاعدة عسكرية
دامئة .وأشار خالل اجتامع للجنة الشؤون الدولية
يف مجلس الشيوخ إىل أنه تم إعداد وثائق بهذا
الشأن ،ويتم التنسيق بشأنها حالياً بني مختلف
الهيئات.
كام ت ّوقع أن تطلب وزارة الدفاع من الربملان
قريباً املصادقة عىل الوثائق بهذا الشأن.
ويعترب هذا االعالن خطوة جديدة تتخذها

روسيا لتعزيز تواجد قواتها يف سوريا وسط تزايد
التوترات مع الغرب بسبب حملة القصف التي
تشنها موسكو عىل املناطق املؤهلة باملدنني
وقوات املعارضة السورية املسلحة.
وكان ميناء طرطوس السوري قد بدأ بتقديم
الخدمات اللوجستية لألسطول السوفيتي عام
 ،1977وذلك بعد توقيع االتفاق بني البلدين
يف عام  ، 1971ويعترب ميناء طرطوس النقطة
الوحيدة للقوات البحرية الروسية يف البحر
األبيض املتوسط • .وكاالت

فجر  24أغسطس/آب املايض ،حملة عسكرية
يف مدينة جرابلس (شامل سوريا) ،تحت اسم
"درع الفرات" ،تهدف إىل تطهري املدينة واملنطقة
الحدودية من املنظامت اإلرهابية ،وخاصة
تنظيم "داعش" الذي يستهدف الدولة الرتكية
ومواطنيها األبرياء .ونجحت العملية ،خالل
ساعات ،يف تحرير املدينة ومناطق مجاورة لها،
كام تم الحقاً تحرير كل الرشيط الحدودي ما
بني مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتني ،وبذلك
يبق أي مناطق متاخمة للحدود الرتكية تحت
مل َ
سيطرة "داعش".
وكاالت
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ماذا أستطيع أن أفعل؟
سؤال يخطر على بال الكثيرين .خصوصًا أولئك الذين يملكون رأس
مال صغير ويحاولون تشغيله في مشروع يعود عليهم بأرباح شهرية

يعمل السوريون املقيمون يف تركيا يف العديد
من القطاعات الصناعية والتجارية والغذائية حيث
أن الفئة الغالبة من املقيمني يف مدينة قونيا هي
من الطبقة العاملة التي تعمل يف املعامل والرشكات
واملصانع ويف مهن تصليح السيارات والبناء .بينام
هناك العديد من اللذين افتتحوا محالت تجارية
ترتكز يف قطاعات األغذية والعقارات والهواتف
والحواالت و بدأت يف الفرتة األخرية انتشار محالت
الصياغة والذهب وأخذت بالتوسع بشكل ملحوظ
يف املدينة.
كام توجد هناك فئة قليلة جداً قامت بافتتاح
رشكات ومعامل وأفران تقوم يف أغلب تعامالتها
التجارية يف التصدير والبيع للخارج .وتوجد هناك
فئات أخرى من أصحاب رؤوس األموال حسب
تقرير جمعية رجال األعامل املسلمون (MÜSIAD
) ووكالة موالنا للتنمية (  ) MEVKAيفكر بعضهم
يف إقامت مشاريع ضخمة وكبرية ونسبتهم % 65
بينام هناك  % 80يريدون التملّك ورشاء العقارات
فيام أن هناك  % 56منهم يريد إقامت إعامل
تجارية مشرتكة مع التجار األتراك وباملقابل هناك
 % 13ال يفكرون بالعودة إىل سورية بعد انتهاء
األحداث غري أن هناك نسبة  % 31ال يعرفون مادا
سيفعلون...
خليل تشاكر؛ مهندس كيميايئ وأحد رجال

األعامل األتراك .يعمل يف مهنة تنظيف وتجفيف
املالبس والوكيل الحرصي لرشكة اكو ويت كلني.
يفكر تشكر يف اقامة عمل مشرتك مع احد رجال
االعامل السوريني وذلك من خالل بيع ماكينات
تنظيف وتجفيف املالبس ومستلزماتها وملحقات
تجهيز املحل.
يقول تشكر أنه وبعد أن قام بدراسة عن
أغلب املهن التي يعمل بها السوريون يف مدينة
قونيا اكتشف أنه ال يوجد حتى األن أي سوري
يعمل يف هذه املهنة بينام أنه استطاع حتى األن
من التعامل مع أكرث من شخص سوري الجنسية يف
اسطنبول وبورصة ومدن تركية اخرى .ويدعو تشكري
كل سوري تعجبه الفكرة ويريد اقامة عمل تجاري
يف مجال تنظيف املالبس وتجفيفها إىل التواصل
معه حيث أنه سيعطي الشخص الذي يتعاون
معه ماكينا النتظيف والتجفيف والكوي باالضافة
إىل كفالة ملدة سنتني باالضافة لخدمات االصالح
والصيانة.
ويضيف تشكر بأن مهنة تنظيف املالبس
وتجفيفها ال تعتمد فقط عىل اآلالت واألجهزة
وإمنا تحتاج إىل خربة من الشخص الذي يعمل
بها .ويؤكد تشكر عىل أنه سيكون الداعم األول
واملساعد للشخص الذي يريد االستثامر والعمل يف
هذا املجال.
تقرير :حمزة منصور

أخبار
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تسهيل إستصدار
الكيمليك للطالب
السوريين

أوعزت إدارة الهجرة لفروعها يف
الواليات الرتكية لتسهيل إجراءات إصدار
بطاقة الحامية املؤقتة “الكيمليك"
للطالب السوريني ،وذلك بعد حرص دخول
الطالب إىل املدارس الرتكية بحاميل بطاقة
الكيمليك واإلقامة.
وذكر غزوان املرصي الخبري يف الشؤون
الرتكية أنه تواصل مع مدير إدارة الهجرة،
وأنه أبلغه بصدور تعميم لفروع اإلدارة
يف الواليات الرتكية يقيض بتسهيل إصدار
بطاقة الكيمليك للطالب السوريني.
وبدأت الحكومة الرتكية برنامجا
إللحاق التالميذ السوريني باملدارس الرتكية،
فيام يشكل بداية إللغاء املدارس السورية
التي انترشت يف تركيا ،وهي مل تكن
تستوعب إال قسام من التالميذ السوريني
بكل األحوال .ويتم تعليم التالميذ اللغة
الرتكية إىل جانب املنهاج الرتيك.
كام أقامت الحكومة الرتكية مراكز
تعليم مؤقتة لالجئني ،لكن هذه املراكز
ستلغى تدريج ًيا ليلتحق الطالب
السوريون باملدارس الرتكية الرسمية.
• وكاالت

تركيا تلغي
الفي از مع العراق

اعلن سفري تركيا لدى بغداد فاروق
القيامقجي عن رفع الفيزا بني بالده والعراق.
وقال القيامقجي يف ترصيح صحفي ان
اتفاقية رفع الفيزا بني تركيا والعراق تشمل
فقط املواطنني الذين يحملون جوازات
السفر الديبلوماسية والخدمية والجوازات
الخاصة  ،مشريا اىل عدم شمول العراقيني
الذين يحملون جوازات سفر عامة.واكد
القيامقجي عىل استمرار اجراءات منح الفيز
للمرىض والسياحيني والتجار  ،مشريا اىل منح
الفيز للجميع حسب الرشوط والضوابط.

• وكاالت
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المجزرة مستمرة في سوريا!
أكد الشاعر كمال قجة على أن مدينة حلب أصبحت واألرض سواء وأن المجزرة مستمرة .بينما قال
رئيس جمعية إي ها ها اإلنسانية حسن حسين أيوصال بأنه من المحتمل نشوب حرب كبيرة فالغرب
يستهدف تركيا ويريد إثارة الفوضى بها

التزال الحرب الداخلية يف سوريا مستمرة.
وهناك مجزرة كبرية يف مدينة حلب شامل
سورية .واملدينة التاريخة يتم امحاءها عىل
مرأى العامل كله .فقد زادت وبشكل يف األونة
األخرية كبري الرضبات الجوية التي متتطرها
الطائرات الروسية بالتخطيط مع نظام األسد.
فطائرات السيخوي الرويس التفوت بيتاً وال
مدرسة وال جامع وال مستشفى بل تهطل
الجميع باملوت من دون توقف .ولقد تجاوز
أعداد القتىل يف الفرتة األخرية األالف كام
أن القتىل املدنني هم من األطفال والنساء
والشيوخ .فاملدينة التي كانت تتسع ألربعة
ماليني نسمة أصبح عدد سكانها أقل من 350
ألف نسمة .حيث أن القذائف والطائرات
تستهدف خصوصاً املناطق السكنية واملأهولة
بالسكان وأماكن اختباء الهاربني والنازحني.
حتى أن سيارات االسعاف تبقى عاجزة عن

الوصول إىل املترضرين نتيجة استهدافها
بقذائف الهاون والقنابل العنقودية.
األسد؛ مافيا عالمية
تحدّث الشاعر والكاتب السوري كامل
قجة عن األحداث األخرية التي متر بها سوريا
وخصوصاً محافظة حلب معرباً عن أن مايجري
هو جرمية حرب واصفاً نظام األسد بأنه مافيا
عاملية تساهم يف إبادة الشعب السوري.
وأوضح قجة بأن الهدف األكرب من الرتكيز عىل
مدينة حلب هو هدم البنية التحتية وقتل
الحياة االجتامعية ونزع الطابع التاريخي
عن مدينة حلب العريقة .فالغاية الكربى
هي محو التاريخ الذي تفوح به املدينة يف
كل زاوية من زواياها .فقد تم هدم الجامع
األموي التاريخي الذي يعود للعهد األيويب.
وقد رصح أحمد عيل سعيد والذي يسمى

أدونيس بني أوساط الشعراء والذي يعترب
متحدثاً باسم النظام السوري .كام أعلن وقال
بأنه علينا هدم مدينة حلب قلعة صالح
الدين األيويب .إن األسد ليس حاكام رشعياً

وإمنا هو عبارة عن مافيا عاملية .فمدينة حلب
هي من أقدم مدن العامل الصناعية والتجارية.
ويف العهد العثامين كانت تعترب حلب نقطة
التجارة والثقافة والتاريخ .وتهدف روسيا ألن
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حمزة منصور

محرر الجريدة

hamza.mansor9020@gmail.com

بك َم ْن!!!
َم ْن يَ ي

تكون داعامً يف الوقت الذي يقوم نظام
األسد بتقديم الدعم لها .الشعب السوري
يناضل ويقاتل لكن روسيا متتلك أسلحة
قوية وتكنولوجيا متقدمة .وال ننىس بأن
روسيا دولة التك ُّن لالسالم سوى الحقد
والكراهية .فبسبب اعتداءتها عىل مدينة
حلب اصبحت املدينة مليئة بالخراب.
واألخطر من ذلك فاملالبس الطبية التي
توزعها فرق االمم املتحدة للطواقم الطبية
يف املستشفيات امليدانية تحتوي عىل
بطاقات صغرية تساعد الطائرات الروسية يف
تصويب أهدافها األمر الذي ساعد الطريان
الرويس يف تدمري النقاط الطبية ومقتل
الكثري من األطباء والطواقم الصحية .ففي
االنسانية متوت والضمري ينزف"
روسيا تفجر قوافل المساعدات
قال حسن حسني أيوصال رئيس
جمعية اإلي ها ها فرع قونيا أنه يوجد
هناك تغري دميغرايف ومجموعة من التغريات
الدينية التي تشهدها املدينة .كام أكد أنه
السنة استنكار
عىل العامل االسالمي وعىل ُّ
مايحدث يف حلب خوفاً من سقوط املدينة.
وعرب عن أنه يجب عىل الجميع البنظر
للمسألة عىل أنها مسألة وطنية يجب
الدفاع عنها .وقال أيوصال ":إن املجزرة
قامئة باستخدام األسلحة املمنوعة واملحرمة
دولياً .وهناك األالف من القتىل املدنيني.
واملستهدف هم النساء واألطفال والشيوخ.
امريكا تقصف قوات النظام وتعلن أنها
قصفتها بشكل خاطئ بينام تقصف روسيا
قوافل املساعدة وال أحد ينطق بيشء.
إنهم يقومون بحياكة األالعيب والخدع
لنا .يريدون تغري خريطة املنطقة وإقامة

دول إقليمية متفرقة التهدف إال إىل زعزعة
االسالم وتفكيكه .واألصح من هذا كله فهم
يسعون إىل بناء أكرث من ارسائيل .عندها
سنشعر بأمل الخنجر الذي غرس يف صدرنا".
أوضح أيوصال بأن روسيا والواليات
املتحدة تتسابق لفرض سيطرتها عىل سوريا
حيث تابع قائالً ":بنت روسيا اسطولها
الجديد يف سوريا ,وأقامت يف هذا األسطول
نظام صواريخ متقدم جداً.
يف الجهة املقابلة تقوم الواليات
املتحدة ببناء اسطول خاص بها إلقامة دولة
اقليمية .لكنها وبسبب االنتخابات التي
ستشهدها قريباً فتحركاتها تشهد شيئاً من
البطئ .االمور غري مطمئنة ومن املمكن
نشوب حرب كبرية .فالغرب يستهدف
تركيا واملوقف الوطني الذي ابرزته تركيا
وشعبها اليلقى قبوالً من الغرب .فهم
يحاولون اظهار تركيا بأنها دولة تحتاج
لالستقالل والدميقراطية لذلك يفعلون
مابوسعهم لاليقاع بنا والنيل م ّنا .لكننا
نؤمن بشعبنا وقوتنا .فهم قادرون عىل بناء
دولة ومجتمع بحد ذاته .وكل مانريده هو
أن يعيش أخوتنا السوريون بأمن وسالم.
ومدينة حلب هي بابا تركيا الجنويب .انهم
يريدون تخريبها .إننا ضد كافة املخططات
التي تهدف إىل تغري الجغرافيا االسالمية.
والنريد اغالق املمرات االنسانية التي
توصل املساعدات للناس .وإننا نشكر
األخوة يف مدينة قونيا .النريد أن نرسل
قافالت املساعدات بشكل جامعي وإمنا
نريد أن نرسل القوافل بشكل يومي.
فالصدقة القليلة تدفع بالء كبري .وهناك
مسؤليات تقع عىل الجميع".
تحقيق :امره اوزكول

نبك
مازلت حائراً إذا ماكنا نحن من ي
الوطن أم هو الذي يبكينا!...
ن
ونشتك وطناً بال
نعا� الويالت
فكالنا ي
ي
فلذات اكباده...
ال ...لم يعد الوطن ذاك الحض الذي
كان يضم ابناءه مع "اشقائهم" فجراح
الوطن تكفيه ودماءه ترويه ووحدته تقتل
ن
وط�
الجمال نفيه .وحيداً اصبحت يا ي
ب� الكفر كلها نحوك تتجه.
وسيوف ي
حولوك من موطأ يصنع الجمال إىل موطأ
ّ
حائز عىل جائزة غينس بالقتل والمجازر
و إالضطهاد.
ت
مث�اً
فيا
حرس� عىل وطن اصبح ي
ي
لشفقة الأذالء بعد ما كان مصنع الكرامة
والشهامة لكل العرب...
ن
وط� ثالث مرات! ...مرة
قتلوك يا ي
عندما احتلوك أراضاً وقصفوك جواً
وجعلوك مرتعاً للمرتزقة ...ومرة عندما
هجروا أبناءك واستباحوا نساءك وجعلوك
ّ
حولوا ساحاتك
عندما
ومرة
رعب...
مسلسل
ّ
المالل
لكربالئيات تحاول شن� فكر
ي
وتعصف بعقول جيل تاه ف ي� تفاصيل
اللعبة...
ف
هناك ,ي� أزقت الشام قد بنينا أحالمنا
ف
و� قاسيون رسمنا مستقبلنا وعىل أطراف
ي
آ
بردى بدأت طومحاتنا تكتمل .أما الن!!!

مخبأة تحت الركام .لم
فقد أصبحت كلها ّ
نستطع إنقاذها وال زلنا ف ي� محيط رسابها
أحياء...
نشتاق يا ن
وط� وقلوبنا بليهب الغربة
تح�ق ,نشتاق ي ن
ت
ياوط� وعيوننا تب�اب
ي
تمتل ,نشتاق ن
الدمار ئ
ياوط� وأشواقنا
ي
بمخيمات اللجوء عىل خط الحدود
تنتظر!!!...
اشتاق لفنجان قهوة تعتقه نفحات
ين
الياسم� الدمشقي الذي لم يعد جلياً ف ي�
ف
الواقع لكنه حبيس ي� مخيالتنا يعيد دورة
ين
لمتابع�
الذكريات ويحولنا ف ي� لحظات
ين
صامت�...
ت
ال�
عاجزون نحن أمام أقدارنا ي
أصبحت واقع يُبكينا تارة ويُضحكنا تارة
أخرى واقع أصبح فيه إالنسان أرخص
ما يكون .وإذا أردتم أن تعرفوا الأسباب

فعليكم قراءة تاريخ العرب الحديث...
ت
ال� كانت مزيجا من
صباحاتنا ي
وزيات
قهوة بلدية و روتينات يومية ي
وف� ٍ
صباحية ...اصبحت مزيجا من غبار دمار
بز
وخ� بدم االطفال وكل صباح بتشيع
جديد .فيالها من مفارقات تحاول حذفنا
من ماض يعيش بأعماقنا ولن ننترص إال
بإرادتنا .
ال أريد إالطالة ث
أك� فلربما أُتَّ َه ُم
بالخيانة لمجرد ث
حدي� عن إالنسان!!!...
ي
آ
" ولنبدأ بأنفسنا قبل فوات الوان "
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السوريون جزء من المجتمع التركي
أقامت جمعية دار الصفا السورية ندوتها الشهرية الثقافية في قاعة مؤتمرات غرفة تجارة
قونيا تحت عنوان "السوريون جزء من المجمع التركي

مع استمرار الحرب يف سوريا عىل مدار
ست سنوات تزداد أعداد القتىل والجرحى
والالجئني ال سيام أن مسألة الالجئني
أصبحت يف اآلونة األخرية محط أنظار
الصحافة العاملية وحديث مختلف القنوات
العاملية والعربية واملحلية .ست سنوات
من الحرب كانت كفيلة يف تهجري ماليني
السوريني من مختلف املحافظات واملدن
السورية .ست سنوات كانت كفيلة يف مقتل
مئات األالف من النساء واألطفال والرجال
والشباب .ست
سنوات كانت
كفيلة يف
تدمري
البنية
التحتية
لبلد
يعود

بتاريخه إىل ماقبل امليالد بأالف السنني.
وتعترب تركيا البلد الوحيد الذي اتخذ سياسة
الباب املفتوح يف استقبال الالجئني السوريني
دون رشوط أو تعهدات .السبب الذي
أدى إىل ارتفاع أعداد السوريني يف تركيا
إىل مايزيد عن ثاللثة ماليني .ومع هذه
النتيجة أصبح السوريون جزء من هذا
الشعب خصوصاً أن السوريون يوجدون
يف مختلف القطاعات ويعملون يف كافة
املهن ويتوزعون يف مختلف املدن والقرى
والنواحي .لذلك أقامت جمعية دار الصفا
السورية ندوتها الشهرية الثقافية تحت
عنوان "السوريون جزء من املجتمع الرتيك"
بهدف جمع السوريني يف املدينة مع األخوة
األتراك مدراء بعض املؤسسات الرسمية
وممثلني بعض الدوائر األخرى بهدف اسقاط
الضوء عىل املساعدات التي تقدمها الحكومة
الرتكيةللشعب السوري املقيم عىل أراضيها
ومن أجل مالمسة املصاعب واملشاكل التي

يعيشها ويواجهها السوريون يف املغرتب.

فرصة للطالب األجانب

ومتت الندور بإدارة الصحفي حمزة
منصور محرر جريدة مرحبا العربية .كام
حرض املحارضة كل من السيد آدم بهشوان
مسؤول مكتب االرشاد الديني يف دار االفتاء
العام يف مدينة قونيا والسيد محمود أوزجان
مدير مراكز التعليم املؤقتة يف مدينة قونيا
والسيد سنان جرك عضو جمعية الرب الخريية
والدكتور شهاب الدين كريدار املحارض يف
جامعة نجم الدين اربكان واالستاذ كامل
قجة مسؤول قسم الثقافة يف جمعية دار
الصفا السورية .وبدأت الندوة بتالوة للقرآن
الكريم تالها تعريف عام بالندوة تم بعدها
عرض فيديو قصري عن فعاليات جمعية دار
الصفا السورية دعا بعدها منصور الضيوف
إىل املرسح لبدء الندوة.
وبدأت الندوة بسؤال طرح عىل الدكتور

شهاب الدين كريدار مبايخص الطالب
األجانب وطريقة تسجيلهم يف الجامعات
الحكومية حيث قال ":بامكان كافة الطالب
األجانب الذين املستوفني للرشوط التي
وضعتها رئاسة مؤسسة التعليم العايل التقدم
إىل املفاضالت التي تعلن عنها املؤسسة
للطالب االجانب بتواريخ محددة يتم بها
اختيار الطالب األجانب وفقاً للعالمات التي
يحصل عليها بعد اجتيازه المتحان اليوس
(امتحان الطالب األجانب) املخصص للطالب
األجانب .وهناك طريق اخر يستطيع
الطالب األجنبي من خالله التسجيل يف
الجامعة وهو املنحة املقدمة للطالب
األجانب من قبل الحكومة الرتكية وذلك
وفقاً ملعايري يجب عىل الطالب االجنبي
ان يتمتع بها منها العمر ومعدل شهادة
الثانوية العامة" كام أجاب كريدار عىل
سؤال يتعلق ببعض االشاعات التي تقول
بأن الطالب السوريون يتلقون معاشات
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شهرية من الحكومة الرتكية ويستطيعون
دخول الجامعات واألفرع التي يريدونها
دون الخضوع المتحان القبول الجامعي
ودون مراعاة أي رشط من رشوط رئاسة
مؤسسة التعليم العايل حيث قال ":الطالب
املقبولني يف املنح الرتكية هم الوحيدون
الذين يتلقون منحة شهرية تختلف بني
الليسانس والدراسات العليا والدكتوراه .أما
بالنسبة للطالب األجانب األخرين فبعد
اسيفاءهم لكافة رشوط رئاسة مؤسسة
التعليم العايل يقدمون أوراقهم لشؤون
الطالب يف الكلية أو الفرع الذي تم قبولهم
به بعد أن يدفعو مايقارب  150-100دوالر
رسم دخول جامعي .وكل يشء غري ذلك
ماهو إال إشاعات ال صحة لها".

مديرية التربية ملتزمة بق اررات
الو ازرة

وبدوره تحدث محمود أوزجان مدير
مراكز التعليم املؤقتة يف مدينة قونيا عن
الخدمات التي تقدمها املديرية للطالب
السورين قائالً ":لقد فتحت مديرية الرتبية
يف مدينة قونيا حتى األن  22مركز تعليمي
للطالب السوريني يف املرحلتني االبتدائية
واالعدادية .وتتوزع هذه املراكز عىل مناطق
مدينة قونيا املختلفة" .ويف سؤال عن طالب
املرحلة الثانوية قال أوزجان بأنهم تلقوا
قرارات من أنقرة تفيد بعدم افتتاح أي

صفوف أو مراكز تعليم مؤقتة جديدة غري
التي تم افتتاحها العام السابق .ومبا يخص
األساتذة واملعلمني فقد أكد أوزجان بأنه تم
إبقاء كافة املعليمني الذين تم تعينهم العام
الفاءت كام أنه تم اختبار وامتحان هؤالء
املعلمني مجدداص وعن طريق اخضاعهم
لدورات مكثفة كانت بارشاف منظمة
اليونيسف ووزارة الرتبية الوطنية باالضافة
الجراء مقابالت شخصية مع كافة املعلمني
من قبل مجموعة من الرتبوييني واألكادميني
واألساتذة األتراك للمعلمني السوريني
القدامى والخاضعني لدورة التأهيل الرتبوي
الذي أقيمت مؤخراً يف املدينة .كام أجاب
أوزجاب عىل سؤال يخص بعض األقاويل
التي انترشت يف الفرتة األخرية ومفادها
أنه تم تشكيل نقابة للمعلمني السورين
معتمدة من وزارة الرتبية الوطنية الرتكية
ورسمية لدى مديرية الرتبية يف قونيا حيث
أكد أوزجان بأنهم ال علم لهم وال عالقة
بهذه النقابة وأنهم ملتزمون بقرارات وزارة
الرتبية الوطنية يف أنقرة وال صحة ملا يقال
بأنه يوجد هناك نقابة للمعلمني يف قونيا.

معلمون يخدمون تطوعياً

وتحدث أيضاً السيد آدم بهشوان عن
بعض الخدمات التي تقدمها مديرية االفتاء
العام يف مدينة قونيا لألخوة السوريني حيث
قال ":هناك  30مسجد يف مدينة قونيا

يقوم بها األخوة السوريون بإقامة الفعاليات
الدينية من تحفيظ القرآن الكريم والتجويد
والفقه والسرية باالضافة إىل دروس الوعظ
واالرشاد والنصيحة .وبدوره أكد بهشوان بأن
األخوة السوريون الذين يقيمون الفعاليات
الدينية يف املساجد يعملون بشكل تطوعي
دون أي أجرة أو راتب أو مقابل.
كام تحدث أيضاً سنان جرك عضور
جمعية الرب الخريية عن أهم املساعدات
التي تقدمها الجمعيات الخريية للمحتاجني
يف املدينة مؤكداً أنهم يعتنون أكرث
بالعوائل القادمة حديثاً حيث يقومون
عىل مساعدتهم قدر املستطاع .وقال بأنهم
يهتمون باأليتام واالرامل واملرىض أيضاً .ويف
اجابته عىل سؤال يتعلق بعدم وجود نظام
مركزي بني الجمعيات الخريية قال جرك":
ان ارتفاع اعداد القادمني الجدد إىل املدينة
وبسب الضغط الهائل والكبري هناك بعض
الناس التي تستغل الفرصة وتقوم بالحصول
عىل املساعدات من أكرث من مكان .لكن مبا
يخص النظام املركزي بني الجمعيات أعتقد
أنه سيكون قريباً".
وتحدث أيضاً الشاعر والكاتب كامل
قجة مسؤول القسم الثقايف يف جمعية
دار الصفا السورية للتعليم والثقافية
واالغاثة حيث قال ":لقد خرجنا بفكرة
إقامة جمعية سورية لتغري الصورة السلبية
التي رسمت عن السوريني والتي أصبحت

معممة عىل كافة السوريني يف تركيا.
فالشعب السوري شعب مثقف ومتعلم
وذو حضارة وثقافة عالية لذلك قررنا اقامة
جمعية سورية تعتمد عىل التعليم والثقافة
يف أعاملها بهدف إظهار الوجه الحضاري
والثقايف للشعب السوري وبهدف توحيد
الجهود وإلغاء التفتت والتفرقة واالجتامع
عىل قلب واحد" .وبدوره نفى قجة أن
يكون هناك للجمعية أي أعامل تجارية أو
استثامرية أوماشابه كام أكد بأنه العالقة
للجمعية بأي أعامل طبية أو تجارية أو
استثامرية حيث تابع قائالً ":إذا كان مكتب
جمعيتنا يف مبنى يوجد به مستوصف
صحي أو محل تجاري أو مركز استثامري
فهذا ال يعني بأنه للجمعية عالقة به .نحن
جمعية نقوم بإقامة دورات تربوية وتنموية
وتليمية كام نقوم بإقامة جلسات وبرامج
ثقافية باالضافة إىل أمسيات أدبية وشعرية
وترفيهية تربز حضارة وثقافة الشعب
السوري والصحة لكل ما يقال أو ينرش
أويذاع".
ويف نهاية الندوة قدم منصور لضيوف
الندوة دروع شكر عىل تلبيتهم الدعوة
وحضورهم للندوة كام تم التقاط صور
جامعية مع الضيوف.
تقرير :خالد شن
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قبل أكثر من عشرة أالف عام ظهرت أول مدينة على وجه األرض حيث تربعت هضبة و فضوة جيولوجية
عمرها مليون عام أما تسميتها (حلب) فكانت في األلف الثالث قبل الميالد أي منذ خمسة آالف عام.
كام سميت بالشهباء ألن حجارتها البيضاء التي
متيل نحو الشقرة أكسبها هذا االسم
و كام أرشنا فإن علم اآلثار يشري إىل أن مدينة
حلب أقدم مدينة يف التاريخ أي منذ أكرث من/
١٢٠٠ط / ٠عام وخالل مراحل التاريخ ظهرت كيانات
سياسة ففي األلف الرابع قبل امليالدبدأ التدوين
املسامري .وتم ذلك يف حوض الفرات ودجلة ويف
حوض النيل وقد خضعت حلب للنفوذ السومري ثم
االكادي ٢٥٢٥م ثم ظهرت املاملك العمورية أواخر
القرن الثالث (ميحاض) حلب و ماري عىل الفرات
األوسط وبابل عىل الفرات األدىن أما الظهور اآلشوري
فقد كان يف حوض دجلة شامل العراق يف العاصمة
(نينوى) عىل الضفة الرشقية لدجلة
و نتيجة لهذا الواقع السيايس آنذاك فكان البد
من الرصاع بني الدول التي امتد نفوذها غرباً حتى
بلغ مرص كام فعل اآلشوريون وبدا التدخل الحضاري
و الثقايف و اللغوي واضحاً بني تلك الشعوب و قد
شيدت نينوى املعابد اإللهية عشتار الحلبية التي
كانت مع اآللهة حدد يشمالن بالد الشام و العراق
و الخليج العريب و يف عام ( )٨٥٣قام امللك سلمنرص
الثالث اآلشوري بالدخول إىل حلب الجتياح املاملك
اآلرامية يف العراق و الشام و كان عدد ها( )٢٢مملكة
ثم قام بعدها ببناء املوصل
و عىل الضفة الغربية لدجلة سقطت الدولة
اآلشورية عىل يد البابليني الكلدان الجدد( )٢١٢قبل
امليالد كام جاءت الدولة الفارسية األخمينية عام (٥٤٠
ق م)وكانت كل من حلب و نينوى ضمن نفوذ هذه
الدولة و يف عام( )٣٣٣قبل امليالد هزم األخمينيون
الفرس أمام اسكندر املكدوين و قامت الدولة
السلجوقية التي امتدت حتى الهند رشقاً ثم انحرست
اىل غرب الفرس أمام الفرس التي خضعت لها نينوى
بينام بقيت حلب تحت نفوذ السلجوقيني حيث غريوا
اسمها إىل (بريويا) ثم جاء االحتالل الروماين ( )٦٤ق م
فاصل رشق املتوسط وجنوبه ودخلت حلب يف سلطة
ونينوى و نينوى تحت سيطرة الفرس
أما األمرباطورية السامانية الثالثة فقد قامت
واستمر الرصاع الروماين الفاريس البيزنطي لعدة قرون
و كانت بالدنا تدفع الثمن يف هذا الرصاع
و ظهرت ما يدعى املدن امليتة .
و يف عام ( )٦٣٧حصل انعطاف تاريخي حيث
تم تحرير الرشق من األوربيني الروم بعد أن مكثوا
فيه قرابة ألف عام و ذلك من خالل الفتوحات
اإلسالمية التي تجلت يف معركة القادسية و الريموك
وتم القضاء عىل النفوذ الفاريس و الروماين و انترش

اإلسالم و عم األمن و األمان و األستقرار يف ربوع
حلب الشهباء
أما الدور التاريخي و الحضاري لتلك املدينة
العريقة فقد خلدت كتب األدب و السرية و
أشارت األديب الكبري شكسبري يف رواية (مكبث) و
يف حوار بني شخصياتها يظهرأن الرثي و املرتف كان
يستخدم العطورات الحلبية املشهورة آنذاك إضافة
إىل أنها أول مدينة استخدمت و صناعة الصابون
منذ خمسة آالف عام حني كان العامل الغريب يغط
بوحشيته و قذارته عال وة عىل ذلك فقد ظهرت
فيها صناعة النسيج قبل أكرث من أربعة آالف عام
عىل يد إبراهيم الخليل عليه السالم الذي كان
ليديه املباركتني الفضل يف إرساء دعائم الصناعة
النسيجية التي اشتهرت بها حلب التي ظلت لفرتة
طويلة أول مدينة صناعية يف العامل وكانت هي و
املوصل طريقا للحرير بني أوروباو رشق آسيا كام
كانت (البورصة) تعلن يف حلب ملكانتها االقتصادية
و السياسية فكانت تضم أكرث من خمسني قنصلية
أجنبية و يف (رسالة الغفران) أليب العالء املعري ذكر
فيها أن الحلبيني سيعملون يف صناعة الطعام يف
جنان الخلد و ذلك عىل سبيل الدعابة و اإلعجاب
و نظرا ً لعراقتهم و رقيهم يف صناعة املأكوالت و ملا
روي عن املطبخ الحلبي إضافة إىل ذلك فإنها متتاز
كأول مدينة عربية ظهرت فيها الطباعة و الصحافة
و التصوير الفوتوغرايف و ظهرت فيها أول سيارة كام
كان لهذه املدينة الفضل يف ازدهار الصحافة املرصية
حيث أسس املفكر الحلبي عبد الرحمن الكواكبي
أول جريدة يف مرص إضافة إىل ظهور فن التمثيل يف
مرص عىل يد السوريني و أولهم أبو خليل القباين جد
الشاعر املعروف نزار قباين كام انترشت الصناعات
الخشبية و النحاسية و الزخارف التي انتقلت من
حلب إىل بقية املدن و عودة إىل التاريخ السيايس
فقد لعبت حلب و املوصل دورا ً تاريخياً يف مرحلتي
الدولة الحمدانية و الدولة الزنكية .و تعريجاً عن
الحمدانيني فهم عرب من فبيلة تغلب استعان بهم
الخليفة العبايس املتقي لتوطيد حكمه ومنح امارة
املوصل لنارص الدولة الحمداين ٩٢٩م .وقام نارص
الدولة مبنح حلب الخيه سيف الدولة٩٤٥ .م .مام
كان له الفضل يف التصدي للبيزنطيني .الروم .كام
كان لسيف الدولة .بالطه الفكري واالديب الذي نبغ
فيه املتنبي والفارايب .وابن جني والخوارزمي .وابو
الفرج االصفهاين .وقد امتدت الدولة الحمدانية شامل
ورشق بالد الشام .حتى عام  ١٠٠٣م .حيناسقطها
الفاطميون يف حلب .اما الدور الجهادي والعسكري

فقد كان لحلب واملوصل .دورا كبريا يف حروب
الفرنجة .الصليبية .التي دامت .من  .١٠٩٨حنى
١٢٩١م .ابتداء من حصار حلب ١١٢٤م حيث كانت
بعض الطوائف الرافضة واملارقة عن االسالم .عميلة.
للصليبيني .كام يحدث اليوم يف التعامل مع الروس
واملجوس وقد قام وفد من حلب برئاسة ايب الحسن
الخشاب بالذهاب اىل املوصل طلبا للمساعدة .من
امريها اقستقر .الذي لبى الدعوة وفك الحصار
عن حلب برئاسة ايب الحسن الخشاب الذي اغتيل
غيلة عام ١١٢٧م .وقد خلفه ابنه عامد الدين زنيك
يف حكم املوصل وحلب .مام ادى اىل تحول كامل من
الدفاع اىل الهجوم ثم متكني عامدالدين زنيك الذي
قاد جندحلب لتحرير الرها وطردالصليبيني١١٤٤م.
ثم اغتيل عامد الدين  ١١٤٧بتآمراالعلويني الخونة
العمالء واختري ابنه محمود الذي اتخذ من حلب
عاصمة للبناء والتعليم واعداد الجيوش متهيدالتحرير
القدس عىل يد اكرب قائد تاريخي اسالمي حيث ظهر
وعودة
صالح الدين .وبعده الظاهر بيربس.
اىل حلب واملوصل فقد تولت قبيلة عقيل العربية
حكم املوصل ثم امتدت اىل حلب اواخر القرن
الحادي عرش امليالدي ومن ابرز املراحل التاريخية.
دخول حلب والية ضمن الدولة العثامنية التي كان
لهاالفضل الكبري يف حفظ االسالم يف القرن السادس
عرش امليالدي وبقيت املوصل فرتةيف مرحلة رصاع
وعن
اىل ان تم القضاء عىل الصفويني
الواقع السكاين ملدينة حلب فقد عرف عنها
التسامح بني كافة الطوائف وبالرغم .من نسبة
املسلمني السنة التي تتجاوز .٨٥ .باملئة .فقد كانت
جميع االقليات تتمتع باحرتام وحقوق مواطنة
كالرسيان واالكراد واآلشوريني واالرمن واملسيحي
وتا
ين
ريخ العرب يف يعود اىل االلف الثاين قبل امليالد ويعود
نسبهم اىل بكر وتغلب وجندب وتنوخ وربيعة ومرض
وطي ولخم وجذام وشيبان وغسان وكندة ومنري وا
تعرضت املدينة للخراب
ياد.
والدمار عىل يد الروم والتتار ومذابح تيمورلنك الذي
استعطفه العلويون ليذبح خمسني الفا من سكانها
ويتابع بعدها اىل دمشق ويفعل الجرمية نفسها.
وها هو تاريخ املجازر يعيد نفسه لكن مشيئة الله
ستكتب النرص فكام دحر هوالكو وتيمورلنك سيهزم
الروس واملجوس الذين استقدمهم نظام االسد املجرم
• تقرير :كامل قجة
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كمال قجة
كاتب وشاعر

ش هباء ف ي�ف ج ر ال د ن�

كل العصور عىل جبينك مرسح
وهواك ف ي� كبدي يطيب و يجرح
رسم الهوى ميعاده فتألقت
شهباء ف� فجر ن
الد� تتفتح
ي
تلك الشذية ال يزال أريجها
القصية ينفح
بع� المسافات
ّ
قد أزهرت كالمسك ش
تن� عطرها
وتضوعت ي ن
ب� الفرائد تنفح
ض
فم� بها الحرف الجميل روائعاً
ومضت تهيم بوقعة تت�نح
أشهى من الشهد الرضاب تصوغه
لأ
يلوح
أمال ً عىل جفن ا صيل ِّ
تل� ّد للضيف الم ّتيم لهفةً
بالخد الأسيل و تمنح
وتميل ّ
غراء ف ي� عرس الأصالة تزدهي
ّ
تهفو القلوب بحبها ال بت�ح
ّلما تألّق جيدها و توردت
ين
الوجنت� أرى أصيال ً ألمح
ف ي�
شيماً بها رسخت و تلك جذورها
مر الزمان تكافح
ظلّتلأعىل ّ
توسدي
أنت
أزلية ا شواق
ّ
نط� و نرسح
ف ي�
ساعدي هيا ي
ف
شهباء ي� كل الفصول ربيعها
وشبابها أبداً ّ
يظل و يمرح
ف
اوية أتيتك أرتوي
ف ي� كل ز ِ
طرف هائم لك مطرح
ي� كل ٍ
عبق من التاريخ يرجع مجده
ض
تم� و فجر يصبح
وحضارة ي
و شذاه من ألق البطولة يرتقي
وبالغة تسمو و ٌ
قول أفصح
مزهو ًة
فإذا أصبت رأيتها َّ
وإذا لحنت أتت تعلِّم تسمح
وإذا المليحة ف ي� الخمار تمايلت
لرأيت وجهك ف ي� النضارة أملح
إن جئتها تطويك ف ي� أهدابها
وتمد جنحيها إليك تصافح
و إذا عيون الشعر ألقت وجدها
نطقت بها كل القصائد تمدح
بمواكب العشاق تطرق بابها
حنجرة و صوت يصدح
من كل
ٍ
مهما كتمت من المشاعر لم يزل
ح� لعينيك الجميلة يُفصح
بي
المتيم جئتها
بلواعج الشوق ّ
سأظل أذكر ما حييت و شأ�ح
هل ينفع القول الجميل فإنها
ن
ين
در ٌة تتلفح
ب�
المعا� ّ
ي
لتصوغ من جفن الصباح رداءها
ونسيمها شهد نضار أوضح
ألقاك يا فرح الغريب بخاطري
من لثمة تشفي العليل و تمسح
عن كاهل الصب المشوق غمامة
وتزيل أوجاع الحياة و تفتح
باب السعادة للحبيب مواضع
وحضارة تسمو و نفس تطمح
ن
تنث�
نحو النجوم طريقها ال ي
أبداً عن العزم الدؤوب و بت�ح
ندع الهواجس نرتقي ف ي� شمسها
ونزيل أعباء الحياة و نطرح
نط� لدوحها
نس� معاً ي
و معاً ي
نشدو نردد ف ي� اللقاء و نفرح
دومي عىل كل العصور فمرحباً
ألفاً نحييها نقول نصافح
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ياريتني عصفور صغير
ياريتني عصفور صغري طري لبيتي ايل تركتوا رفرف بجناحي حواليه وأحكيلوا عيل شفتوا .مشتاق لطالتوا ملسك تراب جنيناتوا للعبة ايل نسيتها عم تبيك عىل درجاتوا
مشتاقة مشتاقة للريحانة للعطرة واملستحية لكل زرعاتها ألمي ايل عدت رشفاتوا للصبحية والسهرة واألعدة جنب البحرة للقطة الحلوة الكسالنة والنافورة السكرانة
ولشمسو وقمرو وغيامتو ياريتني مافارقتوا ياريتني يوم ما تركتوا تخبيت فوق بالسقيفة وتلفلفت بحراماتوا وراحوا بعيد ونسيوين حضنوا وحدوا بدفيني وخبزوا ايل
بشبعني وطلة منو بتحييني بدي ارجع لعتابوا بدي بوس ترابو وكل حيطانوا وبوابو قالت أمي عم تبيك تغربنا قال حتى نعيش تاري املوت بغيابو

نائلة االمام

قصة قصيرة من حكايات الحرب
بدأ الشحوب مييش يف وجهه  ،وبدأ يشعر
بلسعة باردة تداهم أطرافه وجسمه الضئيل
الضعيف ،وقف من مجلسه منهكا ضعيفا واهنا
واتجه نحو كومة الخرائب واألحجار وبقايا ما
بقي من بيته ليأخذ لوحا خشبيا نسيته الشظايا
والنريان فبقي اللوح عىل قيد الحياة  ،عىل قيد
الحياة ولكنه ال يشعر ،وال يدرك ماحصل ..فليت
كل الناس مثل هذا اللوح ..قال هذا يف رسه ثم
أخذ اللوح واستلقى فوقه وأغمض عينيه بهدوء
..ولكن عيونه ولليلة األوىل مل تبك ..الدمعا وال دما
،وضع كف يده اليمنى فوق اليرسى وكأنه يصيل
وأخذ يفكر يف مثواه ،وتجهز للموت ..فتشاهد
وتشتهد رافعا سبابته ..ولكنه مل ميت ..ثم قرأ
الفاتحة عىل روحه امليته ..ولكنه مل ميت ..فكر يف
وضعه وحزنه ومصائبه ولكنه مل يبك ..رمبا ألن
البكاء يكون لألحياء فقط ..وليس ألشباه األموات
..هكذا حتى نام أو أصابه اإلغامء .
وأخريا استفاق مذعورا عىل نقرة قوية بعصا
جارته ..استفاق لريى امرأة عجوزا تحرك شفتيها
بصوت مضحك مرتجف ..وفمها فارغ ليس فيه
سوى نصف لسان مهرتئ  ،ونصف لثة متآكلة ،
نقرته ثانية حتى يستوعب املوقف وهي تقول :
قم قبحك الله ..أنا جارتك املسنة ..أنا خالتك فأين
حسن الضيافة يا ولد ؟ أين الشاي ؟ ..

نظر إليها بابتسامة صفراء ..أي ضيافة ؟وأي
حياة هذه وأنا أنتظر املوت ..أنتظر أن أراهم
وأزورهم يف كل يوم يف ذاك العامل البعيد .
قالت  :أي عامل ؟
الرجل :عامل أوالد ثالثة وهبتني إياهم الحياة
ثم أخذتهم .
العجوز  :ليست الحياة من يهب األوالد ..إنه
الله وحده ..هو الذي يعطي وهو الذي يأخذ
..ولو مت اآلن فلن تذهب إىل أوالدك بل ستبقى
وحيدا ألنك مل تؤمن بقدر قد قدره الله عليك .
الرجل  :يا خالتي ..أنظر بني أكوام الخرائب

السياسه والحب
نقيضان ال يجتمعان  ،لأن السياسة مبنية
عىل الأنانية والغدر  ،بينما اليوجد الحب إال
ف ي� شفافية القلب وصفاء النية وحالوة اللسان.
والعاملون ف ي� السياسة يجتمعون ف ي� قاعات
فخمه ويرسمون عىل وجوههم ابتسامة حمقاء
ف
صغ�ه .....
تعلموها وتدربوا عليها ي� اقفاص ي
 ،ويفكر كل منهم كيف سيطيح بجليسه عىل
الطاولة  ،بينما ما يزال القلم ف ي� يده ليوقع
معه معاهدة السالم.
الكرس بالبندقيه
إىل
ئيس
عندما يصل الر
ي
والحذاء العسكري فسوف يصفق له
ين
المرؤوس� وقلوبهم مملوءة بالحقد والغيظ
لأ
ف
ولن نجد ذرة حب له ي� قلوبهم  ،نه لم
الكرس إال بلعبة ال يجيدها إال
يصل إىل
ي

السياسيون...
يتهافت المحبون إىل مكتب الرئيس
ويمتلء مكتبه بالهدايا والزهور ،
الجديد
ي
وتحت كل طاقة ورد قصة وحكاية...
وال يهنأ للرئيس الجديد عيش ت
ح� ينسف
كل ماشيده سلفه  ....ويبدأ من جديد وكأنه
مرسل من السماء شب�يعة إلهية جديده.
ومن قصص العشق السياسية القبيحة
ت
ال� تنسجها الماسونية العالميه مع
 ،تلك ي
آ
الحكام العرب  ،فإرسائيل الن ( سندريال )
والحكام العرب حذاؤها  ،وحيثما وجد ذلك
عر� يتلذذ
الحذاء فاعلم أن بداخله
حاكم ب ي
ف
عندما تدخل سندريال قدمها ي� حلقه
بينما تصل إرسائيل إىل نشوتها ف ي� زواج

فال أرى إال حقائبهم الصغرية وبقايا ألعابهم ..وال
أسمع إال صوت ضحكاتهم ولعبهم ومهاتراتهم يف
وسط هذا املدى الذي انفصل عن الحياة وأصبح
يعيش يف جهنم ..ولكنها جهنم الدنيا وليست
جهنم اآلخرة ..أتعلمني يا خالتي ..جهنم اآلخرة
عادلة ﻷنها تعاقب من كفر ..أما جهنم الدنيا فال
تلتهم إال املساكني ..
العجوز  :كل الضيعة يا بني خرست ..الحرب
أكلت عمرنا و ذرياتنا ورزقنا ..لكنها ذكرتنا بأن ال
دائم إال وجه الدائم .
• هبة قجة

د.عمر بلط
طبيب بيطري
المتعة هذا  ،عندما يدوس ذلك الحاكم
العر� شعبه بالحذاء الذي مايزال بلونه الأحمر
بي
من دماء الشهداء.
حب الوطن  ،قصة أخرى ...ال تحتاج
إىل تصفيق كتصفيق الرؤساء لرئيسهم  ،الن
ين
المنافق�
تراب الوطن التنبت عليه جثث
ين
المداهن�  ،ومع ذلك فهو يسمح لهم
و
بالعيش عىل أرضه الواسعه  ،الن الوطن
للجميع...
نعيش آ
الن قصة حب أعمى ي ن
ب� الجيوش
ت
ال� تخرج
العربية وشعوبهم  ،الن القذائف ي
من فوهة المدفع تفقد برصها قبل أن تسقط
تم� ي ن
عىل االرض فال ي ز
ب� طيب وخبيث  ،وال
مجرم وبريء.

هبة قجة

طفلة ف  ..وفراشة

مرت أمامي ي� عجل
ّ
مازلت أرقب خطوها
ف
ح�ة ..
ورأيتها ي� ي
نظراتها ..حركاتها  ..هبة قجة
الصغــرة
فتحــت أصابعهــا
ي
َ
..أغلقتهــا ف ي� عجــل ..
ضحكــت مــع النســمات ت
..حــى
ن
أنــ� ..
ي
قــد خلتهــا إحــدى النســائم ف ي�
المــدى
كط� من حجل
فمشت ي
قفزت هنا فتطايرت ..
َ
خصـ ٌـل مــن الشــمس الحييــة �ف
ي
اله ـوا
نظرت ..أصابت مهج�ت
َ
ي
حيوية ..وحالوة ..
كل بال�اءة والأمل
الصغ�ة  ..لم تزل
لكنها تلك
ي
لأ
ترنو إىل ا عىل رويدا  ..تقفز
تستعرض البسمات ف ي�
ورد يزدهي
بستان ٍ
وخدودها
ناعم
كورد ٍ
تبدو ٍ
شهي للقُبل
ٍ
ورد ٍ
ت
أحبيب� ..
:
فسألتها
ي
المقل
َتها
ق
عش
ياطفلةً كالصبح
ُ
ما بالك ؟؟
وبم الفؤاد قد انشغل ؟؟
قالت  :وجدت فراشةً
أمسكتها  ..فتهربت
ت
اش�
أنا نال أخيف فر ي
أخ�تها
لكن� ب
ي
ن يأ� أحب جمالها
لأ ن
أطــر مثــل
نــ� أحببــت أن ي
و ي
ط�هــا
ي
ت
اش� ..
ر
ف
أخيف
ال
أنا
ي
فلم الهروب ؟؟ لم الوجل ؟؟
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«إال قبلة المسلمين» ،بهذه الكلمات شن رواد مواقع التواصل االجتماعي هجوما حادا على ميليشيا
الحوثي والموالين للرئيس المخلوع علي عبداهلل صالح ،جراء االعتداء السافر على مكة المكرمة.
وأكدوا عرب وسم #الحويث_يستهدف_
كعبة_املسلمني الذي تصدر أعىل «تريند»
خالل دقائق ،أن التعرض للحرمني الرشيفني،
جرمية عظيمة وبرهان جديد عىل هدف
الصفويني من زرع جامعة الحويث يف اليمن.
جاء ذلك إثر إعالن التحالف العريب
اعرتاض صاروخ بالستي ،كان متجهاً إىل مكة
املك ّرمة عىل بُعد  65كيلو مرت منها.
وأضاف املغردون ،أن هذا االستهداف
كشف زيف الشعارات ال ّرباقة التي ترفعها
تبي أنها تسعى للنيل
جامعة الحويث ،حيث ّ
من ِقبلة املسلمني ومهد الرسالة وأرشف البقاع
وأطهرها.
وتزايدت وترية موجة االستنكار عىل
األصعدة السياسية والدينية واالجتامعية كافة،
يف مواجهة هذا التعدّي السافر الذي يعدّ
جرمية بحق الدين واإلنسانية وتجاوزاً غري
مرشوع لكل األعراف.
وشهد الوسم تدوين آالف التغريدات
الغاضبة من ُذ إعالن نجاح القوات الجوية
السعودية يف منع هذا الصاروخ؛ حيث فزع
املغ ِّردون للدفاع عن مكة املك ّرمة.

بدوره قال الشيخ محمد العريفي؛
"استهداف البيت الحرام بداية النهاية " َو َم ْن
اب أَلِ ٍيم".
يُ ِر ْد ِفي ِه ِبإِلْ َحا ٍد ِبظُل ٍْم نُ ِذ ْقهُ ِم ْن َع َذ ٍ
وأضاف د.عائض القرين قائال :استهداف
الحويث ملكه املكرمه يدل عىل عقيدتهم
الصفويه الرافضيه التي تشبه عقائد اجدادهم
القرامطه الذين هدموا الكعبه.
وكانت قيادة قوات تحالف دعم الرشعية
يف اليمن أعلنت أن قوات الدفاع الجوي املليك
السعودي اعرتضت صاروخا باليستيا
جرى اطالقه من محافظة صعدة
باتجاه منطقة مكة املكرمة،
وأكدت قيادة التحالف أن
وسائل الدفاع الجوي
متكنت من اعرتاض
الصاروخ
عىل بعد 65
كيلو مرتا من مكة
املكرمة وتدمريه من
دون أي أرضار مشرية اىل
أن قوات التحالف الجوية
استهدفت موقع االطالق

وأضاف التحالف أن املقاتالت التابعة
له قد أغارت عىل موقع إطالق الصاروخ يف
صعدة ودمرته.
يأيت ذلك فيام نفذ طريان التحالف عدة
هجامت عىل أهداف تابعة للميليشيات
ودمرها بدقة قبالة الحدود السعودية.
طائرات التحالف شنت سلسلة غارات عىل
مواقع وتحصينات امليليشيات يف جبهة
نهم ،باإلضافة اىل معسكرات تحت سيطرة
املتمردين يف منطقة بني حشيش عىل تخوم
العاصمة .كام كثفت غاراتها عىل الحديدة
مستهدفة املطار الحريب ومعسكر الدفاع
الجوي ومخازن أسلحة يف منطقة باجل شامل
رشق املدينة • .وكاالت

الذكرى الـ 93لتأسيس الجمهورية التركية
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم ،الشعب التركي بمناسبة
الذكرى الـ 93لتأسيس الجمهورية الموافق لـ 29أكتوبر/تشرين األول.

ويف رسالة نرشتها رئاسة الجمهورية
الرتكية ،أشاد أردوغان مبوقف الشعب الرتيك
ضد محاولة االنقالب الفاشلة التي شهدتها
البالد منتصف يوليو/متوز املايض ،ودفاعه عن
الحرية والدميقراطية والرشعية.
وقال أردوغان" :إن عزمية الشعب الرتيك
ووقوفه ضد خونة منظمة فتح الله غولن
اإلرهابية ُيعدّ ضامنًا لنا لتحقيق األهداف
املنشودة يف عام  2023الذي يصادف الذكرى
املئوية لتأسيس الجمهورية".
ووصف أحداث ليلة  15يوليو/متوز
املايض بأنها "محاولة انقالبية وعملية إرهابية
ومحاولة احتالل يف نفس الوقت".
ورأى أن تركيا "متكنت من التصدي لها
لتتجاوز أزمة كبرية جدًا وتصبح أكرث قوة مام

سبق".
بدوره أعرب بن عيل يلدريم رئيس
الوزراء الرتيك ،عن اعتقاده بأن الجمهورية
الرتكية التي تتضح معامل موقعها الهام عىل
الصعيدين اإلقليمي والدويل يو ًما بعد

يوم ،ستسجل اسمها بقوة عىل صفحات
القرن الحادي والعرشين من خالل ثقافتها
الدميقراطية وهويتها القانونية.
وأوضح رئيس الوزراء يف بيان له مبناسبة
عيد الجمهورية ،أن  29أكتوبر يعترب "نقطة

تح ّول هامة يف تاريخ تركيا".
ولفت إىل أن النرص الذي حققه الشعب
ضد القوى االستعامرية الراغبة باحتالل
البالد(ضد قوات التحالف بريطانيا ،فرنسا،
اليونان) إبان حرب االستقالل (- 1919
 ،)1923توجه نرصهم بإعالن الجمهورية بـ
 29أكتوبر .1923
يلدريم أشار إىل التقدم الذي حققته
الجمهورية عىل جميع األصعدة عقب إعالن
تأسيسها ،ووصولها إىل مرتبة مرموقة يف العامل
الحديث.
وتحتفل تركيا بيوم  29أكتوبر /ترشين
األول من كل عام ،بذكرى إعالن الجمهورية
عىل يد مؤسسها مصطفى كامل أتاتورك.
وكاالت
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أسئلة بريئة للمقاتلين المجاهدين
من محب ...ناصح أمني ...يريد لهم الخري..

السؤال األول:
هل أنتم فعالً جادون يف إسقاط النظام
األسدي ...وتحرير سورية من املحتلني؟؟؟
السؤال الثاني:
هل لديكم خطة إسرتاتيجية ...واضحة
املعامل ...لتحقيق هذا الهدف ...ميكن تنفيذها
مثالً يف خالل سنة ...أو عرش سنوات ...أو ألف
سن ًة؟؟؟
أو ماذا لديكم؟؟؟
ألن الشعب الذي ُيقتل يومياً ...من حقه أن
يعرف هذه الخطة..
السؤال الثالث:
هل تعلمون – إن كنتم تعقلون ...وجادون
– أن إسقاط أي نظام يف العامل ...ال يكون إال يف
العاصمة ..والعاصمة فحسب؟؟؟
وأن القتال يف األطراف ...واألرياف ...هو
مهلكة ...ومحرقة للبرش والحجر؟؟؟
إن كنتم تعلمون هذه الحقيقة الكونية...
العسكرية ...البدائية ...الثابتة ...وتؤمنون بها..
فام هي خطتكم ...للوصول إىل العاصمة (
دمشق ) ...ومتى؟؟؟
وما هي العقبات ...التي تعرتضكم ...وتحول
بينكم وبني تحقيق هذا الهدف األسايس؟؟؟
علامً بأنكم يف األشهر األوىل من الثورة..
وصلتم إىل قرب املطار الدويل ...وقطعتم
الطريق ...وتوقفت املالحة الجوية ...وأصبحتم
قاب قوسني ...أو أدىن من الوصل إىل القرص
الجمهوري ...قبل تدخل القوى الخارجية
املعروفة..
فلامذا تراجعتم ...وانتكستم؟؟؟
وإن كنتم ال تعلمونها ...أو ال تؤمنون بها..
فإن هذه الجهالة ..ستؤدي إىل مزيد من
النكبات ...والكوارث عىل الشعب السوري..
السؤال الرابع:
هل تؤمنون بالحقيقة الكونية الثانية ...أنه
من املستحيل أن ينترص قوم متفرقون عىل قوم
متحدين؟؟؟
إذن ملاذا تتوحد بعض الفصائل اليوم ..ثم
تنفصل بعد أيام؟؟؟
مع أنكم شعب واحد ..ودين واحد ..ولغة
واحدة ..وهدف واحد ...ومتفرقون...
وعدوكم  :شعوب متعددة ..وأديان
مختلفة ..ولغات شتى ..وأهداف عديدة...
ومتوحدون...
السؤال الخامس:
هل تظنون أن النظام سيسقط ..إذا حررتم
قرية هنا ..وضيعة هناك ..وتلة يف الجبال..
وقتلتم عرشة كالب هنا ..أو مائة كلب هناك!!!
وبعدها يأيت الطريان فيجعلها كالرميم ..ثم

يسرتدها بعد أيام أخر؟؟؟

السؤال السادس:
كل أصحاب الرشكات التجارية يف العامل...
يعملون مراجعات دورية. ..ملعرفة النقاط التي
تؤدي إىل زيادة األرباح ...ومعرفة النقاط التي
تسبب الخسائر لتالفيها..
هل قمتم بعملية تقييم ..ومراجعة
ملسريتكم القتالية طوال خمس سنوات؟؟؟
وما هي النتائج التي حصلتم عليها؟؟؟
السؤال السابع:
هل اكتشفتم أنكم ارتكبتم أخطاء فادحة..
وكبرية جداً ..بتواجدكم بني املدنيني ..وترتسكم
بهم؟؟؟
فأعطيتم العدو املجرم املربر العسكري..
لتدمري البيوت فوق أصحابها؟؟؟
أال تعلمون أن قوانني الحرب لدى الرشائع
الساموية واألرضية ...مبا فيها فقه الجهاد
اإلسالمي ..تبيح للجنود  ..قتل املدنيني ...إذا
ترتس أعداؤهم خلفهم؟؟؟
فإذا كنتم تجهلون هذا الفقه..
فتلك مصيبة...
وإن كنتم تعلمونه..
وتجاهلتموه ..فاملصيبة أكرب..
وأعظم..
وهذه نصوص فقهية معروفة..
ومثبتة تبني أنه يحق للمقاتلني املسلمني.
 .ليس فقط قتل املدنيني من الكفار إذا ترتسوا
بهم ...بل قتل املسلمني األسارى عند الكفار . .إذا
ترتسوا بهم..
( أوال :اتفق الفقهاء عىل أنه يجوز رمي
الكفار إذا ترتسوا باملسلمني وأساراهم أثناء القتال
أو حصارهم من قبل املسلمني إذا دعت الرضورة
إىل ذلك ,بأن كان يف الكف عن قتالهم انهزام
للمسلمني ,والخوف عىل استئصال قاعدة اإلسالم.
ويقصد بالرمي الكفار
 - 4وإن ترتس الكفار بذراريهم ونسائهم
فيجوز رميهم مطلقا عند الحنفية ,وهو املذهب
عند الحنابلة ,ويقصد بالرمي املقاتلني ,ألن النبي
صىل الله عليه وسلم رماهم باملنجنيق ومعهم
النساء والصبيان .وال فرق يف جواز الرمي بني
ما إذا كانت الحرب ملتحمة وما إذا كانت غري
ملتحمة ,ألن النبي صىل الله عليه وسلم مل يكن
يتحني بالرمي حال التحام الحرب ...).
وإذا كانت أحكام الرشيعة اإلسالمية
الربانية ..السمحة  ..الرحيمة تجيز ذلك ..حتى ال
تكون للكفار حجة وذريعة للنجاة من القتل..
فكيف برشيعة الغاب ..واإلجرام ..والحقد
األسود ..والتعطش لإلنتقام ..حتى من الحيوان
والحجر؟؟؟!!!
وهنا قد يسأل أحدهم بخبث:
إذن أنت تربر لألسد جرامئه؟؟؟!!!
معاذ الله أن يوجد إنسان فيه ذرة من
العقل يربر ذلك...

ولكني أبني قانون الحرب ...الذي يستخدمه
األسد لتربيرالقتل...
والذي يجهل هذ القانون ...فال يلومن إال
نفسه...
وكان الواجب عىل املقاتلني معرفته ...ومنع
األسد من استخدامه لصالحه...
وذلك مبعرفة فقه األوليات -كام يظهر يف
األسفل..... -

السؤال الثامن:
ملاذا مل تذهبوا إىل املطارات أوالً...
وتحرروها وتقيموا فيها ...بدالً من اإلقامة بني
املدنيني ...وتعريضهم للقتل ..والتهجري ..وتدمري
مساكنهم؟؟؟!!!
وبذلك تشلوا حركة الطائرات ...ومتنعوا هذا
القتل والتدمري؟؟؟!!!
أليس هذا عبث ...وجنون؟؟؟!!!
ترتكون األهم ...واألوىل وتهتمون بالصغائر!!!
أليس هذا مشاركة منكم للمجرمني – األسد
وأعوانه – يف هالك البرش والحجر ..من
حيث ال تقصدون ..وال تريدون...
بسبب جهالتكم ..وقلة وعيكم..
وضآلة فهكم لقوانني الحرب؟؟؟
وما آن لكم حتى اآلن ..أن
تنتبهوا لهذا الفخ الذي نصبه

لكم ..النظام املجرم وأعوانه؟؟؟!!!
السؤال التاسع:
ملاذا مل تلجأوا إىل حرب العصابات ..كام
حصل يف الثامنينات ..ويف بلدان العامل األخرى..
بحيث تقتلوا وتنكلوا بالعدو ثم تختفوا ..وال
تعرضوا أهليكم للقتل ..والترشيد؟؟؟
السؤال العاشر:
ما الفائدة من استيالئكم عىل قرى ومدن
بذريعة تحريرها ..وأنتم عاجزون عن حاميتها..

وليست لديكم مضادات للطائرات؟؟؟
بالتأكيد لن تعجب هذه املصارحة ..كثرياً من
الناس...
وسريفعون عقريتهم ..ويقولون:
كفى تهجامً عىل املقاتلني ..ونقداً ..وتجريحاً
لهم ...وقسوة عليهم..
أال يكفيهم ما فيهم من بالء ..وعذاب..
ومعاناة؟؟؟!!!
وتأيت حرضتك باألخري ..وتربر لألسد املجرم
قتل الناس ..وتدمري بيوتها!!!
وأنت جالس وراء الشاشة ..يف أمان وسالم..
وتلقي باملواعظ من وراء البحار؟؟؟!!!
وتنكأ جراحهم ..وتدمي قلوبهم ..وتزيد من
همومهم؟؟؟!!!
أوالً :نعم  ..نعم ...سأنكأ جراحهم ..وأوسع
فتحتها ..وأقطع النسج امليتة  ..وأخرج الصديد..
والقيح ..والدم الفاسد منها..
ألساعد األنسجة األخرى عىل اإللتئام..
والرتميم ..والشفاء...
وهذا عمل الجراح املاهر ..الذي ال يجامل
املجروح ..وال يضعف أمام رصاخه . .ويكائه..
وال يستعجل يف العمل الجراحي ..بحجة تخفيف
األمل عىل املجروح ...مام قد يؤدي إىل ترك بعض
األنسجة امليتة...
وإمنا يركز عىل تنظيف الجرح كامال ..ولو
وصل رصاخ املجروح إىل عنان السامء...
بعويل ..ونحيب املريض ..وإمنا بتحقيق
الشفاء له...
ثانياً :أنا ما تعديت عىل املقاتلني..
معاذ الله ..فهم أجزاء مني ..وأنا جزء منهم..
أنا صدقتهم الكالم ..وأخلصت لهم
النصيحة ..ألين أحبهم ..وألنه يهمني أمرهم..
ومصلحتهم ..وهو جزء من مصلحتي..
ثالثاً :أنا لست جالساً يف أمان وسالم – كام
يحسب الناس – وال ألهو ..وال ألعب..
فقد تنقلت من بلد إىل بلد ..وترشدت
وفقدت عميل ...وتشتت أرسيت ...بسبب
رصاحتي ..وجرأيت يف قول الحق ..التي تُرعب
الطواغيت...
وأصبحت نازحاً ...ومهاجراً ..كبقية
السوريني..
رابعاً :أنا أتأمل ...وأتوجع. ..كام هم يأملون...
ويتوجعون ...وأهتم بأمرهم ...وأقلق عىل
مستقبلهم ..وأجاهد معهم بسالح ...هو أمىض...
وأقوى من سالح الرشاش..
إنه سالح الفكر...
إنه سالح الوعي...
إنه سالح التنبيه والتحذير ...والصدع
بالحق ...بدون خوف وال وجل ...وال تلجلج وال
تردد ...وال تلعثم...
السؤال لألخوة العسكريني جميعا
ماهي الخطة من أجل تحرير العاصمة
دمشق وبأقل التكاليف والتضحيات ؟؟
وهل ميكن ذلك؟؟
تحقيق :محمود لطفو

18

أخبار

ترشين الثاين 2016

قونيا بلد المساجد وحرية العبادة

لقاءنا اليوم مع الدكتور طالل مانع محمد الجميلي من مواليد الفلوجة  1958لديه ستة اوالد ،وكنيتيه

كفاءات في المهجر
ابو أطيب ،دكتوراه يف الدراسات اﻻسالمية
قسم العقيدة.

ص.ج  :اين نشأت وترعرعت؟

د .طالل :انا من مواليد مدينة الكرمة التابعة
للفلوجة والتي بدورها تتبع اىل محافظة االنبار،
والكرمة مدينة ذو مساحة جغرافية شاسعة
ومهمة جدا فهي متتد اىل بغداد رشقا واللطيفية
احدى مدن كربالء جنوبا ولغاية سامراء شامال،
ويف تلك املنطقة اكملت دراستي لغاية املتوسطة
ومن ثم اكملت دراستي االعدادية يف الرمادي.

صفاء الجسام :كونك نشأت في تلك
المنطقة التي يعتبرها البعض انها
مكان لتأسيس االرهاب ،هل فعال
االرهاب تأسس من هناك؟
الدكتور :التشدد موجود يف كل مكان
وبنسب متفاوتة ولكن االرهاب مل يكن موجودا
عىل االطالق ،وعىل العكس فإن هذه املناطق
من املناطق التي تحافظ عىل اصالتها ومن
اصولها انها تعتمد التسامح واالحرتام والكرم،
والتشدد عكس ذلك اطالقا وبهذا انا اجزم ان
االرهاب مل ينبع من هذه املناطق بل هو وليد
من الخارج وتأسس هناك ودخل اىل مناطقنا
وفرض عليها ولدينا الكثري من االدلة عىل ذلك.

ص الجسام :اين اكملت دراستك
الجامعية؟

د .طالل :اكملت دراستي الجامعية يف كلية
الرشيعة جامعة بغداد يف عام .2008_2007

ص الجسام :من الدكاترة الذين
تتلمذت على ايديهم (ابرزهم )؟

د .طالل :كان دكتور محمد عبيد
الكبييس اخو الشيخ احمد الكبييس ،حسني
الجبوري،ورئيس قسم الرشيعة الدكتور مظفر
الحياين.

صفاء ج :في هذه الفترة التي درست
فيها كانت هنالك سطوة لحزب
البعث الحاكم كيف كان تأثيرها على
الفتيا والعلماء؟
د .طالل :أكيد كان التأثري قويا والدولة بكل
مفاصلها كانت خاضعة لنظام الحكم.

ص الجسام :هل كان لعلماء أهل
السنة دور في تبصير الناس

بخطورة مايحيط بهم من أخطار
قبيل أحداث 2003؟

د.طﻻل :كان دورهم هامشيا ومل يوضحوا
للناس ما سيعصف بهم من مصائب ،ومل يأخذوا
دورهم كونهم مصابيح الهدى يف هذه اﻷرض
واليهم يلجأ الناس اذا ادلهمت الخطوب وانهم
ورثة اﻷنبياء ويجب أن ميسكوا بزمام اﻷمور
عندما انفرط عقد الدولة وانفلت
املنفلتون بالنهب والسلب ومل
يعملوا بالقاعدة التي ذكرها اهل
العلم (اذا اقبلت الفتنة ﻻ يعرفها
اﻻ العلامء وإذا ادبرت عرفها
الجهالء)وهنا ال بد للعامل ان
ينبأ أأمة املسلمني وعامتهم
بوجود فتنة قريبة وعىل
الجميع توخي الحذر ,من هذا
املنطلق كان الدور الذي قام به
العلامء انذاك دورا سلبيا
جدا اتجاه
الحرب

التي جرت ضد العراق من قبل مجموعة جيوش
عام .2003

ص.الجسام :ماذا كان بوسع العلماء
ان يعملوا في ذلك الوقت؟
د .طالل :توجد مفاصل للدولة كثرية جدا
يف الجانب الذي ذو تواجد سني وهذه االدوات
كانت كافية يف ان تكون احد
مفاصل القوة وعدم االقصاء
والتهميش حيث انه ﻻيخفى
عىل أحد مالإلقتصاد من
أهمية وأنه هو عصب
الحياة ,فكان عىل اقل
تقدير ان يعملوا عىل
اصدار فتوى برضورة
تكوين قوة ضاربة لحامية
ممتلكات الدولة من الرسقة
والنهب والحرق ،والعامل
الذي ال

يخاف السلطان هو العامل الذي يستطيع ان
يعطي الفتوى التي تناسب الحدث والشارع ولنا
يف العامل الجليل العز بن عبد السالم رحمه الله
اسوة عندما رفض ان يبايع االمراء الذين كانوا
عىل ادارة دولة املامليك يف مرص حيث اشرتط ان
يباع كل املامليك يف سوق الرقيق ومن يشرتيهم
يعتقهم فيكونوا بذلك احرارا وبعدها يقوم
مببايعتهم وعندما رفضوا تلك الفقرة خرج بحامره
من القاهرة وخرج معه اغلب سكانها ورأو انها
فتنة كبرية فنزلوا عىل رأيه وتم بيعهم ثم عتقهم
فأصبحوا احرارا وبعد ذلك عادوا اىل مناصبهم
وبعدها كانت البيعة وكان السالطني يهابونه
ويخافون الفتاوى التي تصدر منه.

ص الجسام  :متى خرجت من
العراق ولماذا؟

د .طالل :بعد عام  2007كانت هناك الكثري
من املضايقات ووقعنا يف الكثري من املشاكل
وقد اتخذنا قرار الخروج من العراق والذهاب
اىل سوريا وبعدها اىل لبنان ثم التحقت بجامعة
بريوت االسالمية إلكامل دراستي فحصلت عىل
املاجستري والدكتوراه هناك وكان رئيس الجامعة
هو مفتي لبنان نفسه.
بعد انهاء الدراسة حاولنا العودة اىل مدينتنا
وكان امر العودة صعبا جدا بعدها ذهبنا اىل
كركوك وعملت مديرا ملؤسسة دار العلوم
وكانت مؤسسة علمية لفرتة سنة كاملة وبعدها
قدمنا اىل تركيا .والسبب هو انعدام االمن واألمان
والكرامة.

ص الجسام  :هل يوجد فرق بين
الجامعات العربية وبين الجامعات
العراقية؟

د.طالل :الفرق نسبي يف املستوى وال يكاد
يذكر ولكن هنالك تدهور واضح يف العراق
بالنسبة للقضية العلمية يف كل النواحي.

ص الجسام  :كونك اختصاص
عقيدة ما هي معاناة الناس الحقيقة؟
د.طالل :لو كان لدينا دين وعقيدة قوية ملا
ضعف االسالم واملسلمني اىل هذا الحد ,وعندما
كانت العقيدة منظبطة سدنا العامل.

ص الجسام :هل العقائد الموجودة
االن كلها صحيحة؟

د.طالل :هنا يوجد حديث واضح قاله
الرسول الله صىل الله عليه وسلم :خري الناس
قرين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ,الحديث
االخر افرتقت اليهود اىل احدى وسبعني فرقة
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وافرتقت النصارى اىل اثنتا وسبعني فرقة وستفرتق
امتي ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة،
قالو من يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم
وأصحايب.
اآلن ما موجود كل الفرق تدعي انها عىل
طريق محمد صىل الله عليه وسلم ولكن هذا
املوضوع حرصا يتبع امرين ،هام االخالص
واإلتباع ،وتوجد قاعدة ذهبية لو عمل بها الناس
لكان يف الدنيا خريا كثريا اي عمل ال يقبل اال
برشطني؛
 .1أن يكون خالصا لوجه الله تعاىل.
 .2أن يكون عىل سنة رسول الله صىل الله
عليه وسلم.
ولهذا صار حديث (النيات) الذي يذكر يف
أول البخاري ومسلم ورياض الصالحني يعترب ثلث
الدين وهو الذي رواه عمر بن الخطاب ريض الله
عنه ) .والحديث هو؛ امنا اﻷعامل بالنيات وامنا
لكل امرئ مانوى.....اىل آخر الحديث.

ص الجسام :االن انت والكثير من
الكفاءات والوجهاء خرجوا من السنة
في العراق.
الدكتور :الغرب والرشق يتآمر عىل اهل
السنة والجامعة ,والغرب يطلق عىل اهل السنة
والجامعة العمالق النائم وهم يحاولون ان

صفاء الجسام

ام المساجد الفلوجة

الفلوجة او ام المساجد كما يحلو
للكث� ان يطلق عليها وهي امها فعال
ي
الكث� من المساجد فيها ال�ت
ترى
حيث
ي
ي
ين
المصل� وحفظة
الكث� من
يعمرها ي
القران .ويبلغ عدد مساجدها ()229
مسجدا حسب احصائية لقناة الجزيرة.
وتقع الفلوجة عىل بعد  60كيلو
تم�ا شمال غرب العاصمة بغداد
ويسكنها مجموعة من القبائل والعشائر
ن
ت
الس� ,
ال� تدين إ
بالسالم ف ي
العربية ي
سكان المدينة  275,128نسمة ي� عام
2011م ،حسب تقديرات وزارة التخطيط
العراقية اما النواحي واالقضية فتقدر
ب  500الف نسمة .وينحدر أغلب
سكان الفلوجة من عشائر الكب�ة �ف
ي ي
العراق وهي عشائر الدليم بكل فروعها
(البو علوان والمحامدة والفالحات
والحالبسة والبونمر والبوفهد)
والجميلة  ،والجبور والكبيسات،
ين
الجنابي� وزوبع
والبوعيىس والعزة و
ن
ب� تميم بفروعها (العيايشة
وقبيلة ي
والبو ذهبية والبو سهيل والبو فياض

يستغلوا ويأخذوا من هذا العمالق النائم اكرث ما
يستطيعون ،وهنا نحن االن يف حالة من الخور
والضعف مبقابل قوى متلك كل انواع االسلحة.
واذا كانت املعادلة بهذه الطريقة من
الصعب عليك القتال ،وما عليك اﻻ الخروج او
الجلوس اىل حني اكتامل الصفوف ورصها ومن ثم
النهوض بواقع االمة من جديد.

د .طالل :الرجل ابو محمد الحمداين من
نفس منطقتي ولدي عالقة معه ,ومن االتراك
اﻷخ د .عصام جزاه الله عنا خري الجزاء فانه قام
بالواجب وأكرث بكثري ومﻷ علينا غربتنا واﻷخ
الشيخ يونس آﻻس مدير مدرسة دينية والدكتور
شهاب الدين اﻷستاذ يف جامعة نجم الدين
أربكان.

الجسام :لماذا اتيت الى قونيا؟

الجسام :ماذا تقول للعراقيين
المتواجدين هنا في تركيا وقونيا على
وجه الخصوص؟

د طالل :اوال انا اعترب قونيا بلد املساجد
وهي تعطيني حرية يف العبادة علام اين ذهبت
اىل الكثري من املحافظات مل ارى اي محافظة
تناسب وضعنا االجتامعي واألخالقي مثل قونيا
وأستطيع من خاللها املحافظة عىل الدين
واألخالق يل ولعائلتي.

الجسام :كم المدة التي سكنت في
قونيا وما هي المضايقات التي
تواجهك والمشاكل التي تعاني منها؟
د .طالل :انا صار يل سنة ونصف تقريبا وال
اعاين من اي مضايقات او مشاكل واألمور طيبة
والحمد لله.

الجسام :اول شخص التقيت به في
قونيا من العراقيين واألتراك؟

د .طالل :هنا يحرضين حديث رسول الله
صىل الله عليه وسلم (امنا االسالم ثغور فليحذر
أحدكم ان يؤىت االسالم من قبله او كام قال صىل
الله عليه وسلم ).
ويجب عىل كل شخص عندما يتواجد يف
مكان ما ﻻ بد له أن يكون خري سفري لدينه اوﻻ
ثم لبلده أو قبيلته من خالل اعامله وكالمه
وترصفاته.
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العرب.

صفاء ج :ماذا تقول للمسلمين؟

د .طالل :املسلم عليه ان يكون شعله اين
ما حل وارتحل وان مل يتمكن عىل اقل حال ان
يكون قدوة حسنة ملن يعول.

الجسام :كلمة للشباب

د .طالل :عىل الشاب ان يكون حرا رجال ذو
شكيمة وحزم وال يكون منقادا لألهواء واملوضات
التي تظهر بني الحني والحني ،وﻻ يكون إمعه،
والحق اقول ان ماعليه الشباب اليوم هو تقصري
اﻵباء ﻷن الولد وكام يقال عىل رس أبيه.

الجسام :كالم اخير تحب ان تقوله

د .طالل :اويص نفيس اوال عىل االنسان ان ال
يكون مزدوجا يف كالمه او أن عمله يناقض كالمه
واقدم النصيجة لنفيس وعائلتي ومن هو حويل
من الدائرة التي اتعامل معها

صفاء الجسام :اخي ار سيدي ال يسعنا
الجسام :ماذا تقول للعربي؟
د.طالل :يجب عىل العريب ان يستشعر عمق اال ان نقدم لكم الشكر الجزيل على
انكم منحتمونا الوقت لالستفادة من
التاريخ الذي يحمله وعىل مستوى ان العرب
خبراتكم والتحاور معكم ونحاول ان
كانوا قادة العامل وعىل مستوى ان محمدا ذلك
النبي الكريم صىل الله عليه وسلم خرج من ارض نلتقي قريبا ان شاء اهلل تعالى شك ار
جزيال مرة اخرى • تقرير :صفاء الجسام

البن البرازيلي والتيكيتاكا

لكل صناعة منشأ ولكل مدرسة اسلوب فكام
ان القهوة الربازيلية تبقى الرائدة يف العامل ال شك
ان اقليم كتلونيا تبقى له الريادة يف التيكيتاكا
,وأود ان اعرج اين لست بارشلونيا او ما شابه ذلك
ولكن اردت ان اتكلم عن ثقافة املدارس واليات
عملها وأردت ان اخذ مثاال عن النب الربازييل
وعراقته و التيكيتاكا وخلفياته .
واغلبنا يعرف ان النب الربازييل
له الريادة يف العامل وقبل ان اقوم
بكتابة هذا املقال وجدت ان القهوة
يسمى الذهب االخرض كام انه يعد
ثاين اكرب منتج عامليا بعد البرتول
ويوجد ايضا ثالمثائة الف مزرعة
تقريبا.والربازيل تصدر ثالثة مليون
طن سنويا وتعترب ثلث انتاج العامل
كام تم افتتاح ميناء من اجل تصدير
ذلك النب وال يتم تصدير اي شحنة إال
بعد تذوقها ويوجد ايضا ما يقارب ال سبعني
شخصا يقوموا بعملية التذوق اسمهم (cafe
 )testersويعيش عليها ما يقارب خمس ماليني
شخص .
ومن هنا اود ان ارشح بعض اليشء عن
التيكيتاكا ومن اين مصدرها .
التيكاتاكا مصدرها هولندا عندما قدمت

الكرة الشاملة للعامل يف نهائيات كاس العامل عام
 1978لكنها فشلت يف الحصول عىل اللقب حيث
خرست امام منظم البطولة انذاك االرجتني 1-3
ابهرت
وقد

بهذه
العامل
الطريقة وأصبحت تدرس كمنهاج لبعض املدارس
العاملية يف كرة القدم  ,من هنا عملت اسبانيا
عىل استقدام الالعب يوهان كرويف الذي كان
قائدا ملنتخب هولندا يف عام  1978اىل املالعب

االسبانية ولعب اىل فريق برشلونة وعندما اعتزل
درب فريق برشلونة وكان من ضمن مهامه هو
ارساء مفاهيم الكرة الشاملة وقد استطاع هذا
املدرب ان يضع الحجر االساس لل تيكيتاكا والتي
اشتهر بها برشلونة يف العامل الكروي .
االن وبعد ما يقارب االربعني عاما ال ميكن
ألي فريق ان يلعب التيكيتاكا كام يلعب
برشلونة ومهام امتلك من عنارص قوية
وقد كانت تجربة غوارديوال عندما
ذهب اىل البايرن من اجل ان يعمل
عىل ذلك لكنه فشل نوعا ما حيث
مل يستطع ان يحقق اللقب العاملي
كام انه فشل يف اغلب املواجهات
مع فريقه السابق .
ولو وضعنا عىل راس الكادر
التدريبي اي مدرب عادي الستطاع ان
ينجح مع برشلونة يف عمل التيكيتاكا ولو
درب اي مدرب سابق لربشلونة اقوى اندية
العامل بنفس طريقة برشلونة لفشل والسبب براي
انها املدارس وأساسياتها واليات نشاتها واحرتام
تاريخها .
الربازيل تبقى رائدة يف تصدير النب اىل العامل
ويبقى اقليم كتلونيا االقليم الذي يصدر التيكتاكا
اىل العامل .
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صادق كتشوك
همك

خ�؟
اي االسالم ي

ض
ر� الله
“عن عبد الله بن عمر ي
الن� صىل الله عليه
عنهما أن رجال ً سأل ب ي
خ�؟ قال تطعم
وسلم أي االسالم ي
الطعام وتقرأ السالم عىل من عرفت
ومن لم تعرف” (بخاري)
االنفاق قسمان الأول فريضة والثا�ن
ي
كسب المؤمن لنفقه نفسه
مندوبُ .
وأهله فريضة عليه وإيتاء الزكاة فريضة
عليه وكسبه لنفقة الأقرباء والفقراء
ين
المساك� فريضة عليه ويجب عىل
و
ين
المسلم� العمل لكسب الرزق الحالل
لأن ربح الحرام ليس فيه ثواب عند
ين
المؤمن� أن ينفقوا من
الله ويجب عىل
المال الحالل باعتدال ومن دون ارساف.
قال الله تعاىل (:والذين إذا أنفقوا لم
يرسفوا ولم ت
يق�وا وكان ي ن
ب� ذلك قواما ).
الفرقان .97
ن
يع� أن المؤمنون إذا أنفقوا
ي
اليبذرون وال يضيقون عليهم �ف
ي
النفقة وكان ي ن
ب� ذلك مايكفي االنسان
من القوت .الن المسلم يعيش حياة
الوسطية.
ويقول الله تعاىل ”:وكذلك جعلناكم
أمة وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس
الن� عليكم أسوة حسنة”.
ويكون ب ي
ف
خ� االعمال
ولذلك ي� االسالم ي
ين
المساك� وأن يقرأ المرء
إطعام الفقراء و
السالم عىل من يعرفه وعىل من ال
يعرفه...
إلقاء المسلم السالم عىل من يعرفه
ومن ال يعرفه سنة من ن ن
س� النب صىل
الله عليه وسلم فإلقاء السالم عىل من
نعرف وعدم السالم عىل من ال نعرفه
أمر خطا فالغاية من السالم هو الربط
ين
ين
المسلم� وجمعهم وزيادة المحبة
ب�
ين
ب� بعضهم البعض.
قال رسول الله صىل الله عليه
نفس بيده ال تدخل
وسلم ”:توالذي ي
وال تؤمنوا ت
ح�
الجنة ح� تؤمنوا
ش
�ء إذا فعلتموه
تحابوا أال أدلكم عىل ي
تحاببتم .أفشوا السالم بينكم).
ين
المسك� وإفشاء
الفق� وو
إطعام ي
السالم والعدل ي ن
ب� الناس هي عالمات
ض
ر� الله عنه”:
االيمانالكامل .وقال عمار ي
ثالث من جمعهن فقد جمع االيمان,
االنصاف من نفسك وبذل السالم
للعالم واالنفاق من االقتار” .االنصاف
هو العدل واالقتار هو القتصاد ف ي�
الحياة.
ف
خ� االعمال ي� االسالم
خالصة :إن ي
ين
المساك� وإفشاء
إطعام الفقراء و
السالم عىل العالم وإعطاء نفسك
حقها .وأخر دعوانا أن الحمد لله رب
ين
العالم�

انتهاء الفراغ الرئاسي في لبنان
فاز العماد ميشال عون
في انتخابات الرئاسة
اللبنانية التي جرت
بمجلس النواب في
بيروت لينتهي بذلك
الفراغ الرئاسي الذي
استمر لعامين ونصف
منذ عام 2014

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري
قد أعلن يف مستهل الجلسة أن "عدد
النواب الحارضين يف الجلسة  127نائبا
ومل يسجل أي غياب" ،وبالتايل يكتمل
النصاب وعدده  86نائبا ،علام أن عدد
النواب الكيل هو  128لكن النائب
روبري فاضل كان قد قدم استقالته.
ويف الجولة األوىل من االنتخابات
حصل رئيس تكتل "التغيري
واالصالح" ميشال عون عىل 84
صوتا مقابل  36ورقة بيضاء و6
أوراق ملغاة وصوت للنائب
جيلبريت زوين ،مام تطلب إجراء
جولة ثانية ألنه كان عىل عون
الحصول عىل  86صوتا للفوز.
وتخلل الجولة الثانية
سجال بني النواب حيث
أعيدت الجولة الثانية  3مرات
ألن عدد أوراق التصويت
التي جمعت ملرتني متتاليتني
كان  128علام أن النواب
املتواجدين عددهم .127
وقرر بري وضع
الصندوق يف املقدمة عند
اإلعادة الثالثة وحرض
النواب شخصيا لوضع
أوراق التصويت إلصالح
الخلل الحاصل.
ويف ختام الجولة
الثانية حصل عون عىل
 83صوتا مقابل  36ورقة
بيضاء و 7ملغية وصوت
واحد لسرتيدا جعجع
وبذلك تجاوز الحد األدىن
للفوز بهذه الجولة وهو 65
صوتا.

يذكر أن معاريض انتخاب عون اختاروا االقرتاع
بأوراق بيضاء ،للتعبري عن موقفهم الرافض للتسوية
الرئاسية ،ويف مقدمة هؤالء رئيس املجلس نبيه بري
ورئيس تيار املردة سليامن فرنجية ورئيس حزب
الكتائب سامي الجميل وعدد من النواب املستقلني.
عون :أتيت رئيسا يف زمن عسري
وأدى عون اليمني الدستورية رئيسا للجمهورية
وألقى كلمة أمام نواب بالده.
وقال يف الكلمة إنه أىت رئيسا "يف زمن عسري"،
مشريا إىل رضورة تخطي الصعاب وليس مجرد التآلف
والتأقلم معها وتأمني استقرار يتوق إليه اللبنانيون،
مشددا عىل رضورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني
بكاملها.
وأكد أن "لبنان السائر بني األلغام ال يزال مبنأى
عن النريان املشتعلة حوله يف املنطقة ويبقى يف
طليعة أولوياتنا منع انتقال أي رشارة إليه" ،مشددا
عىل "رضورة ابتعاده عن الرصاعات الخارجية ملتزمني
باحرتام ميثاق جامعة الدول العربية مع اعتامد سياسة
خارجية مستقلة".
وتطرق إىل الرصاع مع إرسائيل ومكافحة اإلرهاب
قائال "لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة يف سبيل تحرير
ما تبقى من أرضنا املحتلة وحامية وطننا من عدو
ملا يزل يطمح برثوتنا ومياهنا وسنتعامل مع اإلرهاب
استباقيا وردعيا وتصديا حتى القضاء عليه".
وحول األزمة السورية قال" :علينا معالجة مسألة
النزوح السوري عرب تأمني العودة الرسيعة ساعني أن
ال تتحول املخيامت وتجمعات النزوح إىل محميات
أمنية ،كل ذلك بالتعاون مع الدول والسلطات املعنية
وبالتنسيق املسؤول مع األمم املتحدة".
وتحدث عن الوضع األمني وقال" :مرشوع تعزيز
الجيش سيكون هاجيس ليصبح جيشنا قادرا عىل
ردع املعتدي عىل أرضنا" ،ومضيفا أن بلوغ االستقرار
األمني ال يتم إال بتنسيق كامل بني املؤسسات األمنية
والقضاء" ،مطالبا بتحريرهام من التبعية السياسية.
وكاالت

النظام يقصف ريف دمشق بالنابالم الحارق
ستهدفت قوات النظام السوري
بالرباميل املتفجرة التي يحتوي بعضها عىل
مادة النابامل الحارقة مخيم خان الشيح
لالجئني الفلسطينيني يف ريف دمشق
الغريب ،وسط تواصل القصف عىل مدن
سورية عدة ما أوقع ضحايا.
كام أغارت الطائرات السورية عىل
مخيم خان الشيح الذي يشهد حصارا
ومحاوالت اقتحام متكررة من قوات النظام.
وأضافت املصادر ذاتها أن الطائرات
الروسية استهدفت محيط املخيم ومزارع
الشيفونية والريحان بالغوطة الرشقية.
من جهته ،أفادت أنباء بأن ثالثة
مدنيني قتلوا وأصيب آخرون يف غارات
لطائرات النظام السوري عىل مدينة دوما
يف ريف دمشق التي تسيطر عليها املعارضة
املسلحة.

ويف إدلب (شامل) أفاد ناشطون
مبقتل عنرصين من جبهة فتح الشام
جراء استهداف طائرات التحالف الدويل
بـالصواريخ املوجهة لسيارتهام قرب بلدة
كفر تخاريم يف ريف إدلب الغريب.
وأضافوا أن الطائرات الروسية ش ّنت
غارة بالصواريخ الفراغية عىل مدينة جرس
الشغور بريف إدلب الغريب.
ويف حلب (شامل) ألقت الطائرات
املروحية السورية براميل محملة بغاز
الكلور عىل بلدة كفرناها بريف املدينة.
ويف ريف حامة (جنوب) قال ناشطون
إن قصفا مدفعيا وصاروخيا من قبل قوات
النظام املتمركزة يف جبل زين العابدين
يستهدف قرية البويضة بريف حامة
الشاميل.
وكاالت
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هل تريدين أيتها األم معرفة الوزن
المثالي لطفلك حسب عمره ؟
يجب أوالً أن تعرفي وزن الطفل الطبيعي قبل أن تحكمي على طفلك أنه نحيل أو بدين  ,و يتأثر وزن
الطفل الطبيعي بوزن الوالدة  ,حالة األم خالل الحمل  ,وجود مرض مزمن  ,و تغذية الطفل
و الطفل الطبيعي  :هو الطفل الذي
ولد بتامم الحمل و بوزن والدة طبيعي و
ألطفال الرشق األوسط حسب مخططات
النمو ملنظمة الصحة العاملية)
هو كام ييل :
وزن الطفل الطبيعي املثايل عند الوالدة
هو  3.5 :كغ  ,و ما بني  2,5إىل  4,5كغ يعترب
طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر شهر
هو  4,5كغ  ,و ما بني  3200غ إىل  4200غ
يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر شهرين
هو  5,5كغ  ,و ما بني  4500غ إىل  6000غ
يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 3
أشهر هو  6,5كغ  ,و ما بني  5000غ
إىل  8000غ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي
املثايل بعمر  4أشهر هو 7
كغ  ,و ما بني  6000غ إىل
 9000غ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي
املثايل بعمر  5أشهر هو  7,5كغ  ,و ما
بني  6200غ إىل  9200غ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 6
أشهر هو  8كغ  ,و ما بني  6500غ إىل  10كغ
يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر  7أشهر
هو  8,3كغ  ,و ما بني  7000غ إىل  10200غ
يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر  8أشهر
هو  8.7كغ  ,و ما بني  6200غ إىل  10700غ
يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 9
أشهر هو  9كغ  ,و ما بني  7200غ إىل  11كغ
يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 10

أشهر هو  9كغ  ,و ما بني  7400غ إىل
 11200غ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 11
شهر هو  9,2كغ  ,و ما بني  7800غ إىل
 11700غ يعترب طبيعياً أيضاً

شهر هو  10,5كغ  ,و ما بني 8500غ إىل 13
كغ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 17
شهر هو  10,7كغ  ,و ما بني  9كغ إىل  13كغ
يعترب طبيعياً أيضاً

وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر سنة
هو  10كغ  ,و ما بني  8كغ إىل  12كغ يعترب
طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 13
شهر هو  10,1كغ  ,و ما بني  7800غ إىل
 11700غ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 14
شهر هو  10,2كغ  ,و ما بني 8200غ إىل
 12200غ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 15
شهر هو  10,3كغ  ,و ما بني 8500غ إىل 13
كغ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 16

وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر سنة و
نصف ( 18شهر) هو  11كغ  ,و ما بني  9كغ
إىل  13,5كغ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 19
شهر هو  11,2كغ  ,و ما بني  9200غ إىل 14
كغ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 20
شهر هو  11,5كغ  ,و ما بني 9500غ إىل 14
كغ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 21
شهر هو  11,7كغ  ,و ما بني 9700غ إىل
 14,2كغ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 22

شهر هو  12كغ  ,و ما بني  10كغ إىل 14,5
كغ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 23
شهر هو  12,2كغ  ,و ما بني  10كغ إىل 14,5
كغ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر سنتني
( 24شهر) هو  12,3كغ  ,و ما بني  10كغ إىل
 14,5كغ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر سنتني
و نصف هو  13كغ  ,و ما بني  11كغ إىل
 16كغ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل
بعمر  3سنوات هو  14كغ  ,و
ما بني  12كغ إىل  17كغ يعترب
طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي
املثايل بعمر  3سنوات و
نصف هو  15كغ  ,و ما
بني  13كغ إىل  19كغ
يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي
املثايل بعمر  4سنوات هو 16
كغ  ,و ما بني  14كغ إىل  20كغ يعترب
طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 4
سنوات و نصف هو  17كغ  ,و ما بني  14كغ
إىل  22كغ يعترب طبيعياً أيضاً
وزن الطفل الطبيعي املثايل بعمر 5
سنوات هو  18كغ  ,و ما بني  14,5كغ إىل 23
كغ يعترب طبيعياً أيضاً
ما هي أفضل طريقة ملراقبة وزن الطفل
؟
أفضل طريقة ملراقبة وزن الطفل هي
تسجيل وزن الطفل عىل مخطط النمو
الخاص بالطفل عند كل زيارة لطبيب األطفال
و مناقشة الوزن مع طبيب األطفال
د .عمر عبد العزيز نتوف
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د.عمر عبد العزيز نتوف
دول
طبيب و مدرب ي

كث� منا ن
يعا� ف ي� بعض الأوقات من
ي
ي
لكث� من الأشياء  :منها
النسيان وعدم التذكر ي
مثل أو المفاتيح أو ت
مكان الهاتف المحمول ً
ح�
كلمات الرس المستخدمة ف ي� أماكن معينة .
لأ
ت
ال� تساعدكم عىل
إليكم بعض ا ساليب ي
تقوية الذاكرة وزيادة تال� ي ز
ك�:
 .1تعلم كيف تتذكر:
خ�اء الذاكرة عن أن كل ش
�ء
يتحدث أحد ب
ي
ن
ش
مع� متعلق به
ب�ء ي
نراه أو نفكر فيه يذكرنا ي
يجعله ثابت ف ي� أذهاننا لذلك إذا كنت ممن
ينسون الأسماء باستمرار إليكم بعض القواعد
ت
ال� تسهل عليكم تذكرها:
ي
 .1عندما يتقدم إليك شخص تأكد أنك
سمعت اسمه
ف
 .2حاول أن تهجي االسم ي� رأسك وإذا
لم تكن متأكد من الحروف يمكنك ان تسأل
عنها .
 .3ضع عالمة معروفة تذكرك باالسم
مثل هذا مازن الذي ذهبت معه إىل الثانوية .
كث�ا وأنت
 .4استخدم اسم الشخص ي ً
تتحدث إليه .
أخ�ا وأنت تودعه .
 .5قل االسم ًي
ين
بفيتام� د:
 .2تناول أطعمة غنية
ن
فيتام� د
ولك تحصل عىل كمية كافية من ي
ي
يجب أن تتناول الحليب كامل الدسم والبيض
بشكل يومي وتحافظ عىل تناول الأسماك

الذاكرة

أسبوعيا
ً
يمكنك أن تحصل عىل ي ن
أيضا من
فيتام� د ً
أشعة .
 .3ممارسة الرياضة:
الحفاظ عىل الأنشطة الجسدية بشكل
ش
�ء مهم لتنشيط الذاكرة فهي المفتاح
يومي ي
للحفاظ عىل وظيفة إالدراك .
 .4إالكثار من الأطعمة ت
ال� تحتوي عىل
ي
أوميجا:3
الأطعمة ت
ال� تحتوي عىل أوميجا  3تقلل
ي
من مخاطر تقدم العمر ومشاكل الذاكرة كما
أوضحت دراسة حديثة ف ي� جامعة كاليفورنيا فقد
اكتشفوا ّأن
ين
المشارك� الذين كانوا يتناولون الأطعمة
ت
ال� تحتوي عىل أوميجا 3بانتظام انخفضت
ي
كب�ة جداً
نسبة اصابتهم بمرض الزهايمر بنسبة ي
ين
فيتام� ب:
.5
الأشخاص الذين يحتوي نظامهم الغذا�ئ
ي
الكث� من الأطعمة ت
ال� تحتوي عىل
عىل ي
ي
ين
فيتام� ب تسجل أعىل الدرجات ف ي� االمتحانات
ت
تخت� العقل وتقلل إالصابة بأمراض
ال� ب
ي
الذاكرة .
الكث� من الدراسات العالقة
وقد وجدت ي
ب� ي ن
القوية ي ن
فيتام� ب وتطور الذاكرة وهناك
لأ
ت
يوميا
ي
ال� يمكنك تناولها لأ ً
الكث� من ا طعمة ي
وتحتوي عىل ي ن
فيتام� ب مثل اللحوم وا سماك

والبيض والمحار والدواجن كما
يوجد ف ي� البقوليات والبطاطس
والبندق .
 .6النوم الجيد ف ي� الليل:
الخال من االضطرابات
النوم ي
يساعد عىل ي ن
تحس� الذاكرة طبقًا
ين
متشج�
لدراسة قامت بها جامعة
فوجدوا بالدليل أنه أثناء النوم يقوم المخ
بعملية معالجة للمعلومات ف ي� العقل الالواعي
مما يحسن قدرة الذاكرة بعد االستيقاظ
ين
فالبالغ� يحتاجون إىل مدة ال تقل عن 7
يوميا
ساعات من النوم ً
 .7كون صداقات جديد مع الحفاظ عىل
أصدقاءك القدماء:
ف
ف
ففي دراسة نُ ش�ت ي�  2011ي� مجلة خاصة
بأمراض الشيخوخة وقد تمت الدراسة عىل
أشخاص أعمارهم ي ن
عاما قد
ب�  35و ً 85
ن
العال من
وجودوا عالقة قوية يب� المستوى ي
العالقات االجتماعية والذاكرة القوية فالحفاظ
عىل الصداقة والنشاط االجتماعي يقوي من
وظائف إالدراك
 .8الحفاظ عىل المكونات الطبيعية:
الشاي الأ ض
الكث� من الفوائد كما أنه
خ� له ي
أيضا فقد أوضحت دراسة صينية
مفيد للذاكرة ً
لأ
ت
ال� يحتويها
أن
مضادات ا كسدة القوية ي
الشاي الأ ض
ين
بتحس�
خ� تقوي الذاكرة وتقوم

الوظائف
إالدراكية وذلك إذا تناولت كمية تبلغ من كوب
إىل أربعة أكواب من الشاي الأ ض
خ�
 .9هدئ أعصابك:
الضغط اليومي الشديد والغضب يؤثران
ال� ي ن
عىل الصحة ويسببان أمراض القلب و ش
اي�
كما أنه توج دراسة حديثة توضح أنه يقود إىل
ضعف الذاكرة
هناك جزء من المخ يتحكم ف ي� الوظائف
ت
ال� تضم عمليات الذاكرة واتخاذ
العقلية ي
كث�ا تحت غضب
القرار لذلك إذا كنت تقع ي ً
شديد حاول أن تتعامل معه بطريقة صحية
عن طريق تمارين ت
االس�خاء والتأمل
 .10تناول الشكوالتة:
تساعد الشكوالتة عىل ي ن
تحس� الذاكرة
فالمواد الكيميائية الموجودة ف ي� بذور الكاكاو
تحسن تدفق الدم إىل المخ خاصة إذا كانت مع
التمارين الرياضية .

افتتاح المدرسة الرقمية السورية
افتتحت مجموعة
"سنا" السعودية أكبر
مشروع تعليمي في
الشرق األوسط خاص
بالطلبة السوريين،
عبر احتفال رسمي
نظمته في والية غازي
عنتاب التركية.

وأُقيم الحفل مبشاركة عرشات املنظامت
املدنية السورية والعربية والدولية ،فضال عن
رئيس الحكومة السورية املؤقتة جواد أبو
حطب ،ووزير الرتبية والتعليم عامد برق.
ويعد مرشوع املدرسة الرقمية السورية
الذي استغرق تحضريه نحو  4سنوات وشارك
يف تنفيذه أكرث من ألف معلم ومذيع ومخرج،
مرشوعا غري ربحي يتيح العملية التعليمية

باملجان ويستهدف نحو  4ماليني طفل وطالب
سوري ممن ُحرم من التعليم بسبب مضاعفات
الحرب يف سوريا وأماكن اللجوء والنزوح
واملخيامت.
وتقدم املدرسة الرقمية خدماتها للطالب
باستخدام وسائل مختلفة من وسائل التوصيل
وتقنيات اإلعالم من فضائيات وأجهزة حاسوب
ومواقع إنرتنت وعربات متنقلة ليشكل بذلك

مالذا لجميع الباحثني عن فرصة للتعليم املنزيل.
وأفاد مستشار اليونسكو لشؤون التقنية
والتعليم "سمري فخرو" ،أن املدرسة الرقمية
السورية متثل أكرب وأهم منجز شبايب ووطني
خالص ،الفتا إىل أنها بحاجة ماسة الستكامل
متويله من أجل إيصالها بالشكل املالئم للطالب
املنترشين يف كل مكان ،كام أنها متثل منوذجا
يحتذى به ملختلف الدول العربية يف تجسيد

وبلورة فكرة التعليم عن بعد ،والتي تخترص
الكثري من العراقيل والعقبات التي تعرتض
الطالب.
جدير بالذكر أن مجموعة سنا انطلقت يف
اململكة العربية السعودية كمؤسسة مستقلة،
تهتم بإنتاج أفالم وأغاين لألطفال ،قبل أن تفتتح
فروعا خارجية لها.
• وكاالت
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هل تعلم أن الكريستال أو البلور هو جسم
صلب يتميز بشكل هنديس تحده املسطحات،
وهو يتألف من جسيامت تتجمع عىل
نحو منتظم وفقاً لشكل معني
يتكرر هو عينه ويف االتجاه
نفسه يف كل أجزاء البلور.
استعامالته ترتاوح بني ملح
الطعام أو اليودا والكربيت وأمثن
األحجار الكرمية مثل املاس
والزمرد والزبرجد والياقوت
والبلور الجنديل وغريها.
هل تعلم أن الرصاص هو
معدن ثقيل جدا ً ذو لون رمادي
ضارب إىل الزرقة .وهو معدن طري
جدا ً لدرجة ميكنك جرحه بالظفر .ونظرا ً إىل مقاومة
الرصاص للتآكل يستعمل هذا املعدن يف شكل
صفائح للتكسية ويف صنع األنابيب ،كام يستخدم يف
الوقاية من األشعة السينية وأشعة جاما.
هل تعلم أن البالتني هو معدن مثني ذو لون
أبيض رمادي يتميز بطروقيته ومتاسكه .يستعمل
البالتني النقي يف صناعة لوازم ومعدات تستخدم يف
املخترب ويف الصناعة الكيميائية.
هل تعلم أن الزرافة هي أطول حيوان يف العامل.
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فقد يصل ارتفاع الذكر الكبري إىل حوايل خمسة أمتار
ونصف ،وكونها قادرة عىل أن ترعى عالياً من
رؤوس األشجار فهذه فائدة عظيمة لها ،فلن
تكون هناك أي منافسة لها .إال أن هناك
سلبية واحدة لطول الزرافة الزائد،
ذلك أنها عندما تريد أن ترشب عليها
أن تتمدد ،وهي تستطيع ذلك
جيدا ً عن طريق فرشخة ساقيها
األماميتني والجلوس عىل بطنها
حتى ترتوي جيدا ً من املاء.
هل تعلم أن خرطوم الفيل
هو اتحاد ألنفه وشفته العليا .وهو
بالتايل يستعمل ألغراض عدة .فهو
يستعمله لنقل الغذاء واملاء إىل
فمه وكذلك لرش جسمه باملياه .وميكن أن يستعمل
الخرطوم بلطف شديد فيستطيع أن يلتقط جسامً
صغريا ً كحبة البازيالء .وهو أيضاً مستكشف قوي
للرائحة.
هل تعلم أن املوطن األصيل لطري الكيوي يف
نيوزيالندا ،وأن عطر العنرب موجود يف كبد الحوت،
وأن موطن الضب أساساً يف الصحارى وأن موطن
سمك الحفش الغني بالكافيار يف بحر قزوين والبحر
األسود.

هل تعلم؟

قصة
ّ
الطّفل
المثالي
ّ
ماهو الطريق الذي إذا سلكناه
يمكننا الوصول به إلى باب
المدرسة؟؟؟

كان الطّفل بندر محبوباً يف مدرسته لدى
الجميع ،أساتذ ًة وزمال ًء ،ونال قسطاً كبريا ً من
الثّناء واملدح من أساتذته ،باعتباره طفالً ذك ّياً،
رس تف ّوقه أجاب :أعيش
وعندما ُسئل بندر عن ّ
يف منز ٍل يسوده الهدوء واالطمئنان ،بعيدا ً عن
فكل ٍ
شخص يحرتم اآلخر داخل منزلنا،
املشاكلّ ،
والدي ع ّني ،ويناقشاين يف ع ّدة
ودامئاً ما يسأل
ّ
يل
مواضيع ،من أه ّمها ال ّدراسة والواجبات التي ع ّ
يل بالوقت ،لنتحاور
االلتزام بها ،فهام ال يبخالن ع ّ
ونتبادل اآلراء ،وتع ّودنا يف منزلنا أن ننام
ونصحو يف ٍ
وقت مبكّر ،يك ننجز
كل صباح
أنشطتنا .أقوم يف ّ
نشيطاً ،كام ع ّودين والداي عىل
تنظيف أسناين باستمرار،
حتّى ال ينزعج اآلخرون

ماهو جواب جمع حبات
الفواكه األخيرة حسب
سابقاتها؟؟؟

م ّني حني أقرتب منهم ،ومن أه ّم األسس الّتي
للصالة ،وبعد
ال ميكننا االستغناء عنها الوضوء ّ
الصباح ،ليساعدنا
الصالة نتناول أنا وإخويت إفطار ّ
ّ
عىل إنجاز فروضنا الدراس ّية بسهول ٍة ويرس ،ث ّم
أذهب إىل مدرستي الحبيبة ،حيث أقابل زماليئ
وأساتذيت .أحرض إىل مدرستي وأنا راف ٌع رأيس،
لكل ٍ
حرف
ومنصت ّ
وواض ٌع أمامي أماين املستقبل،
ٌ
ينطقه أساتذيت حتّى أتعلّم منهم ،وألكون راضياً
عن نفيس .وعندما أعود للمنزل يحني الوقت
للمذاكرة ،فأجلس خلف مكتبي املع ّد لل ّدراسة،
وأحفظ جميع فرويض وواجبايت ،وأكتبها بخ ٍّط
جميل؛ فبحمد الله جميع أساتذيت يشهدون عىل
حسن خطّي ،وآخذ قسطاً من ال ّراحة يك ألعب
وأمرح ،ولكن دون املبالغة يف ذلك ،ويف املساء
بيوم جديد.
أذهب يك أنام ألستعيد نشاطي للبدء ٍ

ماهي الرموز التي يجب
أن تكتب مكان اشارات
االستفهام األخيرة؟؟؟

ماهي األرقام التي يجب
أن تكتب في مربعات
السودوكو الفارغة؟؟؟
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تقرير
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يجب احترام اختالف الثقافات
أكد ابراهيم فركون كافالك المنظم العام لجمعية التضامن مع الالجئين والمهاجرين  SGDDبأن
حقوق الالجئين يجب أن تأخذ بعين االعتبار .كما يجب أن تتعامل وسائل االعالم مع قضية الالجئين
بطريقة مدروسة تحترم اختالف الثقافات وتعتمد االنصاف في النشر

أقامت جمعية التضامن مع الالجئني
واملهاجرين بدعم من سفارة انكلرتا اجتامع
املرحلة الثالثة من برنامجها ريف ورك
 Refworkضمن فعاليات " كتابة أخبار عن
الالجئني " وذلك بحضور الفعاليات االعالمية يف
املنطقة .واقيم االجتامع يف فندق الهوليدي إن
يف قلب العاصمة الرتكية أنقرة حيث كام السيد
ابراهيم فركون كافالك املنظم العام لجمعية
التضامن مع الالجئني واملهاجرين .حيث أكد
بأن جمعية التضامن مع الالجئني واملهاجرين
 SGDDالتي أنشئت يف مركز أنقرة عام 1995
تقوم بأعاملها ونشاطاتها يف  45مدينة ضمن
 52مكتب موزعني عىل هذه املدن ومناطقها
مبشاريع مختلفة محلياً ,اقليمياً ودولياً
 24شخص يترك بلده في الدقيقة
قال ابراهيم فركون كافالك املنظم العام
لجمعية التضامن مع الالجئني واملهاجرين
بأن أغلب وسائل االعالم والصحافة تستخدم
تعابري وكلامت ومفاهيم خاطئة عن الالجئني
واملهاجرين يف الوقت الذي ال يكون هناك تدقيق
ومراجعة ملا يتم نرشه .وقال كافالك أن مهمة
الصحافة ترتكز يف نرش األخبار بعيداً عن التميز
أو نرش الحقد والكراهية .كام أكد عىل رضورة
تعامل مؤسسات الصحافة واالعالم مع األخبار
التي تخص الالجئني بحسساسة ودقة .وتابع
كافالك قائالً ”:نشاهد يف الفرتة األخرية
احتواء

االخبار يف الجرائد واملجالت والتلفاز عىل نصوص
ومشاهد تساعد عىل إظهار العداء للالجئني
واملهاجرين .ومن الرضوري جداً مراعاة الفائدة
الشعبية والعامة يف صياغة الخرب .فعندما يقوم
أحد الالجئني بارتكاب جرم أو القيام بترصف
خاطئ يجب عدم التعميم .كام يجب عدم
إظهار اسم جنسيته أودينه أو عرقه كهدف
أويل لعدم االساءة للجميع وبهدف كرس قاعدة
التعميم" .وأشار كافالك إىل أنه يوجد هناك
مايزيد عن  65مليون انسان هاجر من بالده
حيث أن االحصائيات األخرية تشري إىل أنه هناك
 24شخص كل دقيقة يهاجر من بلده .ويف الوقت
نفسه هناك يومياً مايقارب  34ألف شخص
يغادر بلده نتيجة للظروف الصعبة التي متر بها
بالدهم .فقط يف العام  2015هناك  12مليون
انسان هاجروا من بالدهم.
وأشار كافالك أيضاً بأنه منذ القدم وحتى
األن هناك العديد من الالجئني واملهاجرين
يقدومون طلبات التجاء إىل تركيا .حيث انه
يوجد يف تركيا  2مليون و 753ألف و 696سوري
عييشون عىل األرايض الرتكية %9 .منهم يعني
 253ألف و  768سوري يعيشون يف مخيامت
اللجوء النترشة عىل الخط الحدودي مع سوريا.
ويتوزع باقي السوريون يف املدن الرتكية حيث
يختلف توزع الكثافة السكانية للسورين حسب
أعدادهم وتحتل مدينة أورفة القامئة تليها
اسطنبول ومن ثم هاتاي وغازي
عنتاب وأضنة ومرسني وكيليس
وماردين وبورصة وازمري .وهناك
مايزيد عن  300ألف الجئ
أيضاً من غري السوريني منهم
العراقيون واالفغان وااليرانيون

منها وهي نقل االخبار واالشاعات دون التأكد من
مصدرها أو صحتها .كام شدد بدوره عىل رضورة
اتخاذ الصحافة املرئية واملقروءة والسمعية
االنصاف واحرتام ثقافة الغري يف عملها .مؤكداً عىل
أن حدود الحرية الصحفية هي حدود الحرية
الشخصية لألفراد أيضاً.
نجمة بواكازه

ابراهيم فركون كافالك

والصوماليون.
يجب وضع حقوق الالجئين أمام
أعيننا
تحدث كافالك خالل االجتامع عن رضورة
كتابة أخبار مهنية تساهم يف حل مشكالت
املهاجرين واالبتعاد عن االخطاء الشائعة
واملفاهيم الخاطئة التي تستخدم يف الصحافة.
كام قام كافالك بعرض بعض االمثلة من األخبار
الصحفية واملقبالت التلفزيونية التي متحتوي
عىل تعابري خاطئة ولغة تزيد من حدة الكمراهية
تجاه الالجئني واملهاجرين .ويف نفس السياق
أكد كافالك عىل نوعية بعض األخبار املوجهة
ضد الالجئني السوريني والتي التحتوي يف طياتها
مراعاة الجوانب االنسانية مؤكداً عىل رضورة
اتخاذ املصلحة العامة والفائدة الشعبية باالضافة
إىل احرتام اختالف الثقافات بعني االعتبار أئثناء
كتابة االخبار أوتحضري املواد املصورة .وطلبد
كافالك من الصحفيني واالعالمني الذي شاركوا يف
االجتامع االنتباه إىل التعابري التي تستخدم أثناء
كتابة األخبار مبا يف ذلك الالجئيني ,املهاجرين,
الهجرة الغري رشعية...,إلخ.
ومن األمور التي أكد كافالك عىل االنتباه

أصبحت تركيا مثال للعالم
تحدثت أيضاً املسؤولة االعالمية ومنظمت
الربامج يف السفارة الربيطانية املستشارة نجمة
بواكازه عن املشاريع التي أقامتها السفارة يف
العديد من املجاالت مع العديد من مؤساسات
املجتمع املدين .كام رصحت املستشارة بواكازه
أنه السفارة الربيطانية ستقدم للحكومة الرتكية
مايقارب  3مليون سرتلني لدعم الـ 3ماليني الجئ
املقيمني يف تركيا .وبدورها اعتربت بواكازه بأن
تركيا قدمت خدمات جمة يف استقبال ورعاية
عدد كبري جداص من الالجئني حيث تعترب تركيا
الدولة األوىل عاملياً يف استقبالها ألكرب عدد من
الالجئني.
وقالت املستشارة بواكازه بأن اململكة
املتحدة تتابع النشاطات والفعاليات التي تقوم
بها تركيا تجاه الالجئني وتقدر لها جهدها يف
استقبال وخدمة هذا العدد الكبري .مؤكدة عىل
أن الدعم الذي قدمته واالمكانيات التي وفرتها
تركيا للالجنئ السوريني أصبحت مثاالً لكل دول
العامل.
ويف نهاية االجتامع قام ابراهيم فركون
كافالك املنظم العام لجمعية التضامن مع
الالجئني واملهاجرين باالجابة عىل اسئلة
الصحفيني واالعالميني.
تقرير :حمزة منصور

