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سوريا ,ضحية المؤامرات

لقد أدت الحرب السورية
املستمرة عىل مدار أربعة
سنوات وبدون انقطاع
إىل تعقيد املسألة وظهور
العديد من الحركات املقاتلة
عىل أرض الواقع مام جعل
سوريا ضحية للمؤامرات
الدولية وفريسة لدى مصالح
الدول الكربى التي تسعى
وباختالف مواقفها عىل
تحقيق مشاريعها مستخدمة
بذلك طريف األزمة املتنازعيني
تتمة يف الصفحة.13-12
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ال تُ َف ِّرق وا القل وب!...
تتمة يف الصفحة .2

زيارة سارة داود أوغلو
لمدرسة على خطى الحبيب

انتهى عام  2014وقد
حفر عىل صدر املدينة
جرحا نازفا مفتوحا،
مخلفا بركانا مقدسيا
اداره أهل القدس
بامتياز واقتدار ،دفاعا
عن املسجد األقىص
الذي يتعرض للحظة
مفصلية يف تاريخه
تحت االحتالل.

القدس نهاية
الـ 2014

تتمة يف الصفحة.2

ذكرى رحيل
نجم الدين
أربكان

أقيمت يف مختلف املدن الرتيك
مراسم إحياء الذكرى الرابعة
لوفاة رئيس الوزراء الرتيك األسبق
ورئيس حركة الرؤية الوطنية
الرتكية الربوفسور الدكتور نجم
الدين أربكان.
تتمة يف الصفحة.2

زارت السيد سارة داودأوغلو زوجة رئيس
الوزراء الرتيك أحمد داود أوغلو مدرسة
عىل خطى الحبيب السورية املوجودة
يف مركز إقبال للعلم والثقافة يف مدينة
قونية ووزعت الهدايا وألعاب األطفال
عىل طالب املدرسة .تتمة يف الصفحة .10

قونية مثال األخوة

قامت بلدية كاراتاي بإحياء حفل
وتوزيع الهدايا لطالب مدرسة عىل
خطى الحبيب السورية.
تتمة يف الصفحة .15
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الذكرى الرابعة لوفاة رئيس الوزراء
التركي السابق نجم الدين أربكان

أقيمــت
يف مختلــف املــدن الــريك مراســم إحيــاء
الذكــرى الرابعــة لوفــاة رئيــس الــوزراء الــريك
األســبق ورئيــس حركــة الرؤيــة الوطنيــة الرتكية
الربوفســور الدكتــور نجــم الديــن أربــكان.
ويقــول نجــم الديــن أربــكان يف أحــد مقوالتــه
املشــهورة ”:هــل تعتقــدون بــأن الحــروب التي
أقيمــت باســم الديــن والسياســة التــي تقومون
بهــا باســم االســام أمــر واحــد؟ مــن دون
التفكــر فإننــي أقــول نعــم ...ألن هــذا العمــل
قائــم عــى أســاس النيــة .فــكل الحــروب التــي
أقيمــت كانــت تهــدف لجلــب الســعادة إىل
اإلنســانية".
لقــد عرفــت قيمتــه بعــد رحيلــه .حيــث
أنــه يشــهد ألربــكان بأنــه كان رجــل سياســة
معتــدل قــام يف فــرة توليــه ملنصــب رئيــس
الــوزراء بالعديــد مــن األمــور التــي تحســب
لــه حيــث أنــه قــام بزيــادة رواتــب كل مــن
املتفاعديــن واملوظفــن واملزارعــن واملجنديــن
والرشطــة وذلــك ضمــن الفــرة التــي أطلــق
عليهــا اســم حكومــة طريــق الرفــاه.
يجب عدم التأخر عن الجهاد
يقــول إبراهيــم أردوغان الرجــل الذي كان
ســائقاً ألربــكان عــى مــدار ســنوات طويلــة”:
كان يوجــد يف مدينــة قونيــة مأدبــة إفطــار
يف أحــد أيــام شــهر رمضــان املبــارك ,وبنفــس
الوقــت فقــد كان يوجــد مســرة لنــا يف مدينــة
كارامــان .وعندما كنت أســر برسعــة كبرية عىل
الطريــق قــام الســيد خليــل أورون رئيــس ئيس
بلديــة قونيــة أنــذاك بإعــاذي (عــى مهلــك يــا
إبراهيــم هنــاك مطبــات أمامنــا ,خــذ الحيطــة
أثنــاء القيــادة) وعندهــا قــال الدكتــور أربكان(:
عندمــا يكــون االنســان يف طريقــه للتبليغ عليه
عــدم االكـراث إىل القــدر الــذي مــن املمكن أن
تعرضــه العربــة لــه ألنه ذاهــب للجهــاد وعليه

ا لقيــا م
مبهامــه يف أرسع وقــت ممكــن
وأمــا أثنــاء عودتــه إىل منزلــه فعليــه االكـراث
للطريــق أثنــاء العــودة)” .ويقول الســيد خليل
أورو مل يكــن الربوفســور نجــم الديــن أربــكان
يوجــه الــكالم لنــا ولكننــا وألننــا فهمنــا مــا كان
يقصــده فإننــا تابعنــا املســر بنفــس الرسعــة.
مــرة أخــرى كان يوجــد لدينــا مســرة أخــرى
يف مدينــة ألــن إكــن وبعــد املســرة كان
الربوفســور أربــكان ســيذهب بالهلوكوبــر إىل
مدينــة جيهــان بيــي .مل يبقــى مــكان يف طائــرة
الهلوكوبــر وعندهــا قــال الســيد خليــل أورون
إىل الســيد ذو الفقــار غــازي  ”:إصعــدوا إىل
عربــة إبراهيــم وســتصلون إن شــاء اللــه قبلنــا
إىل مدينــة جيهــان بيــي وســتقومون بكلمــة
ســام وشــكر ريثــا نصــل" .وبالفعــل قمنــا مع
الســيد ذوالفقــار بفعــل مــا طًلــب منــا ووصلنا
إىل مدينــة جيهــان بيــي قبل وصــول الهلوكوبرت
أيضـاً .وبعدهــا قمنــا بإحضــار الســيد أربــكان
مــن الهلوكوبــر وأتينــا ومثــل هــذا فقــد عشــنا
الكثــر مــن الحــوادث املشــابهة.
ليتني كنت شخصان
يف الســنوات األخــرة قــام الربوفســور نجم
الديــن أربــكان بإقامــة لقــاء صحفي مــع وكالة
األخبــار الخامســة حيــث قــال يف ذلــك املقال”:
إنكــم تقومــون بتقييــم العديــد مــن املواضيــع
املختلفــة يف بالدنــا والعــامل ,وتقومــون بتقديــم
النصائــح .الشــعب يتتــوق ملعرفــة األعــال
التــي تقومــون بهــا .األن كيــف هــي أيامكــم
وأعاملكــم ومشــاريعكم التــي تقومــون بهــا؟"
وهكــذا أجــاب الربوفســور عــى الســؤال”:
إننــا والحمــد للــه مســلمون .نســأل اللــه ان
اليبعدنــا عــن ديننــا .معنــى أن تكــون مســلامً
أن تكــون إنســاناً جيــداً .وخــر النــاس هــو مــن

تصــل
فائدتــه إىل األخريــن .ومــن
أجــل أن نكــون أنــاس جيديــن فعلينــا إيصــال
الفائــدة إىل األخريــن .وأكــر نــوع مــن الفائــدة
هــو العمــل عــى إرســاء الســعادة عــى وجــه
األرض .فاملســاعي القامئــة يف هــذا الطريــق
هــي أفضــل أنــواع العبــادة .وأحســن الخدمات
التــي تقــدم لإلنســانية .فكلنــا كمســلمون
مكلفــون يف هــذا العمــل وعلينا جميعـاً العمل
جاهــداً يف تحقيــق هــذه الوظيفــة".
أرفض املراسم الرسمية يف جنازيت
أوىص الدكتــور الربوفســور نجــم الديــن
أربــكان بعــدم قيــام مراســم رســمية عنــد
وفاتــه .إرتحــل نجــم الديــن أربــكان إىل الرفيق
األعــى يف األول مــن أذار عــام  2011حيــث
أنــه أقمــت صــاة الجنــازة عــى جثامنــه أوالً يف
جامــع حــاج بـرام يف أنقــرة بعيــد صــاة الفجر
وبعدهــا تــم نقل الجثــان إىل اســطنبول حيث
أنــه تــم أداء صــاة الجنــازة عــى روحــه أيضـاً
عقــب صــاة الظهــر يف جامــع الفاتــح وبعدهــا
تــم دفنــه يف مقــرة زيتنربنــو مركــز أفنــدي.
وقامــل محبــو نجــم الدين أربــكان بنــر الرتاب
عــى قــره حيــث أنهــم قامــوا بإحضــار الـراب
مــن مناطــق القــدس والبوشــناق ومناطــق
إخــرى .وحــر مراســم الدفــن كل مــن رئيــس
الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة ورئيــس الــوزراء
والرئســاء العاميــن باإلضافــة إىل الــوزراء
وأعضــاء مجلــس الشــعب وأفــراد القــوات
املســلحة الرتكيــة ورئســاء البلديــات واألحـزاب
السياســية كــا حــر املراســم زعــاء  60دولــة
وحركــة حــول العــامل .وشــارك يف مراســم الدفــن
مايزيــد عــن  3ماليــن شــخص.
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ال تُ َف ِّرق وا القل وب...

لقد برز الخوارج مر ن ف
السالم وذلك ف ي�
ت� ي� إ
ي
ف
ت
ال� كانت سبباً � نشوء الخالف ي ن
ب�
ي
حرب ضالصفة ي
ر� هللا عنه ومعاوية...
ي
عل ي
ث
وبعد ذلك استمروا أك� ليجعلوا من الخليفة
عل شهيداً ف ي� الكوفة...
ي
لقد بقي هذا الصدى (حركة الخوارج) عىل مر
ين
السن� كمركز غليان من الفساد ف ي� العالم
مئات
أ
ن
ن
الح� والخر عىل تفرقت
إ
السالمي .يعمل يب� ي
أ
السالمي بعد
الطراف المختلفة محوال ً العالم إ
تفكيكه وإنهائه إىل وسط من الجحيم والفساد...
الع�ات من أ
فابالرغم من وجود ش
الطراف,
أ
الفكرة أ
الساسية واحدة ف ي� الصل...
ين
المسلم�
يتهمون من اليوافق أرائهم من
أ
ت
الخرين بالكفر ش
وال�ك والبدعة ...ح� أنهم
ف
ويتحدون
تكف� الناس
ّ
ّ
يضخمون المسائل ي� ي
أنفسهم بأن هؤالء الناس خارجي عن االسالم...
فمن اليكون منهم أوتابع لهم فهو خائن ومن
أهل الكفر ت
ح� أنه كافر!!...
إن لم تكونوا منهم فليس لكم أي قيمة
وقتلكم واجب ...فعبادة الخوارج هي الجهل...
يسعون إىل استقطاب الناس بع� التقسيم...
وإذا كانت هناك صفات أخرى قام العلماء
السالميون بوصف الخوارج بها فهي بأنهم أناس
إ
ن
المسلم� بشدة
قساة القلوب ...يتعاملون مع
ي
وعنف ومع الكافرين بطراوة...
أ
بعض العجزة الكبار يسعون لمعرفة السباب
المؤدية لخراب الصالة أو الصيام ويبتعدون عن
أ
ت
السالم والرجولة اعتماداً عىل
تخرب إ
ال� ّ
السباب تي
ال� نعيشها بداخلها...
السياسات ي
ولطالما يوجد هناك من يحاول التظاهر بأنه
يجاهد ف ي� سبيل هللا ,خصوصاً بوجود هؤالء الذين
يدعون بأنهم مشايخ يفتون وفقاً لجزادينهم
وليس وفقاً لوجدانهم بالرغم من أنهم يعلمون
بأن المام أ
العظم قد ض
أم� حياته ف ي� الزنزانة
إ
لكنهم يتجاهلون الحقيقة...
إن هؤالء الذين يعملون عىل إحياء النظام
الخواريجي يقومون وعىل مهل بتسميم العالقات
فيما ي ن
ب� بعضنا البعض ليسهل عليهم تقسيمنا
كما يشاؤون...
أي منهم يتدفق من فمه الحب أو اللطافة؟
الن فقد أصبح نصفنا عدواً لنصفنا أ
من أ
الخر!!
وبتكف�نا وزرع العداوات فيما بننا يحاولون
ي
عدم شخصياتنا وتخريب النظام ش
الب�ي بإنهائه
واستهالكه...
ت
ال� تقع عىل عاتقنا هي العمل
هل الوظيفة ي
عىل لم شمل الجميع تحت رحمة هللا أم العمل
عىل حماية حياة أفراد حسب مصالحنا الشخصية؟
ف ي� هذا الوسط من االستقطابات والتداخالت
وبعد أن استبعادنا ومن دون دالءل وال اثباتات,
ين
عاشق� للموىل فكيف ستكون أحوانا يوم
فإذا كنا
ش
الحساب والمح�؟

سياسة
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روحاني:استئصال اإلرهاب
في الشرق األوسط يمر
عبر الجمهورية اإلسالمية

أردوغان ينتقد صمت أوباما
إزاء جريمة "نورث كاروالينا"
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس األميركي باراك أوباما لصمته
بعد قتل ثالثة شبان مسلمين في نورث كاروالينا هذا األسبوع.

خرب

e

وتركيــا حليــف رئيــي للواليــات
املتحــدة يف القتــال ضــد تنظيــم داعــش.
لكــن أردوغــان أصبــح حــادا عــى نحــو
متزايــد إزاء مــا يعتــره تصاعــدا يف
الكراهيــة لإلســام يف الغــرب .وقتــل ثالثة
مســلمني بالرصــاص قــرب جامعــة نــورث
كاروالينــا يف حــادث ذكــرت الرشطــة أنــه
رمبــا يكــون بدافــع الكراهيــة.
وقــال أردوغــان ،الــذي كان يتحــدث
وإىل جــواره الرئيــس املكســييك انريــي
بينينــا نييتــو يف مكســيكو ســيتي ،إن
صمــت أوبامــا ونائبــه جــو بايــدن ووزيــر
الخارجيــة األمــريك جــون كــري "ذو
دالالت" وإن عليهــم أن يتخــذوا موقفــا
مــن هــذه األفعــال.
وأضــاف أيضــاً "نحــن كساســة يف
بالدنــا مســؤولون عــن الجرائــم التــي
ترتكــب عندنــا ،ومضطــرون لإلعــان
عــن مواقفنــا حــال ارتــكاب مثــل
هــذه الجرائــم عندنــا ،وعليكــم أنتــم
أن تفعلــوا مثلنــا ،ألن الشــعب حينــا
أعطاكــم أصواتــه يف االنتخابــات أعطاهــا

ت ركيا

ü r ki

y

الرئيــس
أعلــن
اإليــراين ،حســن روحــاين،
يف خطــاب ألقــاه يف حشــد
كبــر يف طهــران ،أن دور
إيــران رضوري ملكافحــة
اإلرهــاب ومــن أجــل تأمــن
"االســتقرار والســام" يف
الــرق األوســط.
وخطابــه ،الــذي ألقــاه
يف الذكــرى الـــ 36للثــورة
اإلســامية ،يتزامــن مــع
مفاوضــات صعبــة تجــرى
بــن طهـران والقــوى العظمــى مــن أجــل التوصــل إىل اتفاق
نهــايئ حــول الربنامــج النــووي اإليــراين املثــر للجــدل.
وقال روحاين إن "بســط الســام واالســتقرار واســتئصال
اإلرهــاب يف الــرق األوســط ،ميــر عــر الجمهوريــة
اإلســامية" .وأضــاف" :رأيتــم أن الدولــة التــي ســاعدت
شــعوب العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن ..ملواجهــة
املجموعــات اإلرهابيــة هــي جمهوريــة إي ـران اإلســامية"،
عــى حــد وصفــه.
ويف شــأن املفاوضــات النوويــة ،كــرر روحــاين القــول إن
إيـران ليســت خائفــة "مــن الضغــوط والعقوبــات" ،مشـرا ً
إىل أنهــا تســعى إىل "اتفــاق يحافــظ عــى عظمــة األمــة
وتقدمهــا".
ويف هــذا الخطــاب ،الــذي بثــه التلفزيون الرســمي ،أكد
الرئيــس روحــاين اســتعداد إيـران العتــاد "الشــفافية حــول
برنامجهــا النــووي الســلمي" والتصــدي "للعقوبــات الجائــرة
وغــر اإلنســانية وغــر املرشوعــة" املفروضــة عــى إيـران.
وقــال روحــاين ،أمــام حشــد كبــر اجتمــع لحضــور
العــرض التقليــدي يف ذكــرى الثــورة الــذي انتهــى يف ســاحة
"ازادي" (الحريــة)" ،ليــس للعــامل طريــق آخــر غــر االتفــاق"
مــع إي ـران.
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ولســان حالــه يقــول :ســتتولون مهمــة
الحفــاظ عــى أرواحنــا وأموالنــا".
وأضــاف" :إذا التزمتــم الصمــت
حيــال حــادث كهــذا ومل تتحدثــوا ،فــإن
العــامل ســيلتزم الصمــت تجاهكــم".
ونــدد أردوغــان باملســؤولني عــن قتــل
املســلمني الثالثــة بالرصــاص.
ورغــم تعــاون الواليــات املتحــدة
وتركيــا يف القتــال ضــد داعــش فقــد

t

نشــبت خالفــات بينهــا حــول أفضــل
الســبل للتعامــل مــع املســلحني.
وأرســل أوبامــا للكونغــرس طلبــا
رســميا طــال انتظــاره للحصــول عــى
تفويــض باســتخدام القــوة العســكرية
ضــد تنظيــم داعــش سيشــمل الســنوات
الثــاث القادمــة ،ولكنــه ال يتضمــن أي
تدخــل واســع النطــاق للقــوات الربيــة
األمريكيــة.
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رفعت طانكوت

وافقــت املعارضــة املوريتانيــة عــى
املشــاركة يف الحــوار الــذي دعــت إليــه
الســلطة بقيــادة الرئيــس محمــد ولــد
عبدالعزيــز ،وشــكل منتــدى الدميقراطيــة
والوحــدة الــذي يضــم جميــع أحــزاب
املعارضــة لجنــة لوضــع إسـراتيجية املنتــدى
حــول الحــوار.
واتفــق قــادة أحــزاب املنتــدى عــى
القبــول "مبدئيــاً" بالدخــول يف حــوار مــع
الســلطة ،يف حــن دعــا أحمــد ولــد داداه
الــذي يــرأس املنتــدى إىل مــا أســاه "الحــذر
وعــدم االنخــداع".
وشــهدت اجتامعــات قــادة املعارضــة
نقاشـاً رصيحـاً حــول طــرق وآليــات الدخــول
يف حــوار مــع الســلطة ،مــع األخــذ بعــن
االعتبــار أســباب فشــل تجــارب الحــوارات
الســابقة.
واجتمعــت اللجنــة الدامئــة لحــزب تكتل
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)YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (Sorumlu
İbrahim BÜYÜKEKEN

مرحبا رشكة املساهمة التجارية
والصناعية للنرش واإلتصاالت
لصاحبها

المعارضة الموريتانية توافق على محاور السلطة
انيا

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Kerem İŞKAN

Kuruluş : 14 Temmuz 2014
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القــوى الدميقراطيــة أكــر أح ـزاب املعارضــة
وناقشــت املقــرح الداعــي إىل إطــاق حــوار
ســيايس بــن النظــام واملعارضــة.
وأكــدت التزامهــا بحــوار جــاد وذي
مصداقيــة يفــي إىل إخــراج البــاد مــن
األزمــة الخانقــة ومتعــددة األوجــه التــي

يتخبــط فيهــا ،والتــي تــكاد أن تعصــف بهــا.
ودعــت اللجنــة إىل تطبيــق مقتضيــات
الدســتور وقوانــن الدولــة املعطلــة مــن
طــرف النظــام ،وقطــع خطــى جــادة نحــو
الشــفافية يف التســيري ،واالهتــام بحيــاة
املواطــن الــذي يعــاين الحرمــان والقهــر.
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القدس نهاية الـ 2014
فلسطين

شباط 2015

انتهــى عــام  2014وقــد حفــر عــى صــدر املدينة
جرحــا نازفــا مفتوحــا ،مخلفــا بركانــا مقدســيا اداره
أهــل القــدس بامتيــاز واقتــدار ،دفاعــا عــن املســجد
األقــى الــذي يتعــرض للحظــة مفصليــة يف تاريخــه
تحــت االحتــال .انتهــى العــام واملحتــل ســادر يف
مشــاريعه مــاض يف خططــه التهويديــة ،ال يثنيــه
ســوى عــزم اؤلئــك الشــباب القلــة الذيــن انــروا لــه
باملرصــاد.
ويــأيت العــام الجديــد وحــال املدينــة يكشــف
حــال األمــة املشــغولة بنفســها عــا يــدور ملرساهــا
مــن تهديــد وتهويــد وضيــاع .
التهويد
االحتــال يتقــدم يف بنــاء مــروع "بيــت
شــطرواس" التهويــدي يف حــي املغاربــة:
كشــفت مؤسســات مقدســية بــان االحتــال
وأذرعــه املختلفــة وصــل إىل مراحــل متقدمــة يف بنــاء
الواجهــات واملبــاين الخارجيــة اإلضافيــة الحديثــة يف
مــروع "بيــت شــطراوس" التهويــدي يف منطقــة حي
املغاربــة -يف منطقــة ذراع جــر أم البنــات التاريخي،
غــرب املســجد األقــى. .
كــا وتبــن بــأن االحتــال ســيبدأ قريبـاً بأعامل
إنشــائية لربــط املبنــى بنفــق الجــدار الغــريب أســفل
املســجد األقــى ،كــا ســيبدأ بأعــال بنــاء عـرات
وحــدات الحاممــات ،والتقســيامت الداخليــة للمبنى،
فيــا يخطــط مواصلــة العمــل يف كافــة تفريعــات
مــروع "بيــت شــطراوس' التهويــدي".
مــن جانــب اخــر فقــد افتتحــت قــوات االحتالل
خــال "عيــد األنوار/الحانوكا" العربي ،مؤخ ًرا وبشــكل
أ ّويل ومحــدود ،قاعــات ومركز تهويدي أســفل منطقة
"بــاب املطهــرة" عــى بعــد  20مــرا ً عــن الجــدار
الغــريب للمســجد األقــى.

االحتالل يصادر مسجداً بالقدس
:ضمن مخططات التهويد

اعتــرت وزارة األوقــاف الفلســطينية ،أن قــرار
ســلطات االحتــال ضــم مســجد "النبــي صموئيــل"
يف مدينــة القــدس املحتلــة إىل مــا ت ُعــرف بـــ "دائــرة
الحدائــق اإلرسائيليــة" ،يعــ ّد "اســتمرارا لإلضطهــاد
الدينــي املــارس مــن قبــل االحتــال عــى املقدســات
اإلســامية واملســيحية يف األرايض الفلســطينية".
وأكــدت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة،
أنهــا ســتعمل كل جهدهــا إلرجــاع هــذا املســجد
مللكيــة الوقــف اإلســامي يف فلســطني مهــا كانــت
الصعوبــات التــي ســتواجهها ،وســتتوجه لجميــع
املؤسســات الثقافيــة والدينيــة العامليــة لوضعهــا يف
صــورة هــذا اإلعتــداء الجديــد عــى مشــاعر املؤمنــن
املســلمني يف فلســطني والعــامل أجمــع.

االحتالل يؤسس لمقهى لبيع الخمور
:على أنقاض مقبرة مأمن اهلل

يفتتــح االحتــال قريبــاً مقهــى لبيــع القهــوة
والطعــام وأنــواع مــن الخمــور والنبيــذ ،يف املقهــى
الــذي بنتــه بلديــة االحتــال يف القــدس مؤخــرا ً
عــى أنقــاض الجــزء العلــوي مــن مقــرة مأمــن اللــه
اإلســامية التاريخيــة يف القــدس املحتلــة.
وذكــرت مؤسســة األقــى للوقــف وال ـراث ،إىل
أنّــه يف زيــارة تفقديــة ملقــرة مأمــن اللــه؛ شــاهدت
الفتــة كبــرة وإعالنــات أخــرى تفيــد عــن افتتــاح
قريــب للمقهــى الــذي بنــي عــى أنقــاض املقــرة،

باســم "مقهــى الندفــار" ،وأنــه مطلــوب عــال
للمقهــى .وبينــت أنــه "عنــد التفتيــش عــن معلومات
حــول هــذا املقهــى واســمه؛ تبـ ّـن أنــه عبــارة عــن
شــبكة مــن املقاهــي اإلرسائيليــة ،والتــي تقــدم
ملرتاديهــا أنواع ـاً مــن القهــوة ،واألطعمــة واألرشبــة،
ومنهــا الخمــور أو النبيــذ" .ونوهــت إىل أن ســلطات
االحتــال حولــت جــز ًءا كبـرا ً مــن املقــرة إىل حديقــة
عامــة ،وســاحات عــروض غنائيــة ،وملتقــى للعشــاق
والشــواذ ،وشــقت الشــوارع وشــبكة املجــاري
والكهربــاء وامليــاه وغريهــا مــن اإلعتــداءات ،بهــدف
تغييــب الوجــود والدليــل الحضــاري اإلســامي يف
املدينــة املقدســة ،ومحاولــة تهويــد كل مــا هــو
إســامي وعــريب

مخطط إسرائيلي لتوسيع المستوطنات
:الستقبال مهاجرين من فرنسا

كشــفت القنــاة الثانيــة العربيــة عــن مخطــط
احتــايل لتوســيع املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة
ورشق مدينــة القــدس املحتلــة؛ اســتعدادا ً الســتجالب
أعــداد مــن اليهــود الفرنســيني وتوطينهــم يف األرايض
الفلســطينية .وقالــت القنــاة الثانيــة إن وزيــر

اإلســتيطان "أوري أريئيــل"،
بعــث مؤخـرا ً برســالة إىل مجلــس املســتوطنات ،أكــد
خاللهــا أن حكومتــه تســتعد "الســتقبال عــدد كبــر
مــن املهاجريــن اليهــود الفرنســيني ،وأنــه ينبغــي
التأهــب لعمليــة إســكان جامعــي لهــم ،والعمــل
عــى توســيع املســتوطنات" .وبحســب القنــاة ،فقــد
تزايــد عــدد املهاجريــن اليهــود الفرنســيني إىل دولــة
االحتــال يف الســنوات األخــرة ،حيــث بلــغ عددهــم
يف العــام  2014نحــو  6آالف شــخص ،وكان هــذا
ضعــف عددهــم يف العــام  .2013وأضافــت القناة إنه
مــن املتوقــع أن يبلــغ عددهــم بحلــول نهايــة العــام
الجــاري نحــو  10آالف يهــودي فرنــي ،موضحــة أن
الســبب يف ذلــك هــو ارتفــاع مســتويات "معــاداة
الســامية" يف فرنســا ،إضافــة إىل أســباب أخــرى مثــل
تباطــؤ منــو االقتصــاد يف فرنســا.
ويف ســياق متصــل ،كشــفت "الوكالــة اليهوديــة"
النقــاب عــن أن حــوايل  15ألــف يهــودي يعيشــون
يف فرنســا ،قامــوا باالتصــال بالوكالــة لإلستفســار عــن
الهجــرة إىل الدولــة العربيــة ،وذلــك بعــد الهجــوم عىل
املتجــر اليهــودي األســبوع املــايض.
ويف ســياق متصــل ،قالــت اســبوعية "يروشــاليم"

العربيــة إن بلديــة االحتــال يف مدينة القــدس املحتلة
طالبــت "منظمــة مقــاويل" البنــاء يف املدينــة بجمــع
معلومــات عــن املســاكن الخاليــة الجديــدة إلســكان
املســتجلبني الجــدد مــن فرنســا .التطبيــع

زيارات للمسجد األقصى

زار وزيــر الســياحة والعمــل األردين نضــال
قطامــن املســجد األقــى املبــارك ،برفقــة وزيــرة
الســياحة الفلســطينية روال معايعــة .وكان يف
اســتقبالهام مديــر عــام األوقــاف االســامية يف القدس
الشــيخ عــزام الخطيــب ،ومديــر املســجد األقــى
الشــيخ عمــر الكســواين ،ونائــب محافظ القــدس عبد
اللــه صيــام .ودعا الوزيــر األردين إىل تكثيف الســياحة
العربيــة واإلســامية ملدينــة القــدس املحتلــة.
مــن جانــب اخــر ويف ســابقة خطــرة فقــد
قــام األمــن العــام ملنظمــة التعــاون اإلســامي ،إيــاد
مدين،بزيــارة ملدينــة القــدس املحتلــة واملســجد
األقــى  ،األمــر الــذي ادى اىل جدال واســعا يف أوســاط
العاملــن العــريب واإلســامي ،ورفضــا واســعا مــن قبــل
العديــد مــن الفصائــل الفلســطينية وكذلــك قــوى
وطنيــة وإســامية يف عــدد مــن دول العــامل اإلســامي.

فلسطين

شباط 2015

صمود ومقاومة

موىس عكاري
توطئة

انهيار في ساحة البراق

أفــادت مصــادر محليــة بحصــول انهيــار أريض
يف ســاحة الــراق داخــل بــاب املغاربــة يف املســجد
األقــى املبــارك بســبب حفريــات االحتــال اإلرسائيــي.
وأوضحــت املصــادر أن اإلنهيــار كان عنيفـاً جــدا ً وبعمق
مرتيــن.

القدس تشيع جثماني شهيديها عدي
:وغسان أبو جمل

أًصــدر املستشــار القضــايئ للرشطــة اإلرسائيليــة،
قــرارا يقــي بتســليم جثــاين الشــهيدين غســان
وعــدي أبــو الجمــل لعائلتهــا .وأوضــح محامــي
مؤسســة الضمــر محمــد محمــود أنــه تقــرر تســليم
الجثامنــن بالــروط التاليــة :أن يتــم دفــن جثــاين
الشــهيدين غســان وعــدي أبــو الجمــل يف مقــرة
الســواحرة الرشقيــة خــال موعــد معــن ويتــم تبليــغ
العائلــة عــن موعــد التســليم قبــل ســاعة واحــدة
شــخصا فقــط مــن
فقــط ،والتشــييع بحضــور 40
ً
عائلــة أبــو الجمــل ،وعــى العائلــة إيــداع مبلــغ مــايل
قيمتــه ( 20ألــف شــيقل) لــدى الرشطــة اإلرسائيليــة
لضــان اإللتــزام بالــروط املذكــورة اعــاه.
ويف ســياق متصــل ،ش ـ ّيع حشــد مــن املقدســيني
جثــا ّين الشــيهيدين غســان وعــدي أبــو جميــل.
وتخللــت مســرة تشــييع جثــاين الشــهيدين أبــو
جمــل صيحــات التكبــر وهتافــات "بالــروح بالــدم
نفديــك يــا شــهيد" ،و"بــاب األقــى مــن حديــد مــا
يفتحــه إال الشــهيد" ،وقــد متــت مواراتهــا الــرى يف
مقــرة الســواحرة الرشقيــة.

طعن جنديين في القدس وانتشار
:واسع لقوات الشرطة

أصيــب رشطيــان إرسائيليــان بجــراح بعــد
تعرضهــا للطعــن ،يف منطقــة بــاب االســباط أحــد
ابــواب البلــدة القدميــة بالقــدس ووصفــت جــراح
الجنديــن بالطفيفــة ،فيــا متكــن الشــباب مــن الهرب
بحســب شــهود عيــان .وشــهدت املنطقــة بعــد عملية
الطعــن إنتشــارا ً واســعة للرشطــة االرسائيليــة بحثــا
عــن املنفــذ.
صمــود املقدســيني هــذا كانــت لــه ارتــدادات
واضحــة عــى صنــاع القـرار امليدانيــن الصهاينــة  ،عرب
عــن ذلــك مــا قالــه املفتــش العــام للرشطــة اإلرسائيلية
يوحنــان دانينــو":إن اإلقتحامــات املتكــررة التــي يقــوم
بهــا أعضــاء "الكنيســت" اإلرسائيــي للمســجد األقــى

ســتفجر املنطقــة" .وأضــاف دانيــون يف نــدوة لــه يف
الجامعــة العربيــة يف القــدس حــول التهديــدات التــي
تحــدق بالدولــة العربيــة" :أرى أن وجــود جبــل املعبــد
سيشــكل تهديــدا ً وجوديًــا للدولــة العربيــة" .واعتــر
أن مثــل هــذه األصــوات الداعيــة لتغيــر واقــع األقىص
ستشــعل العــامل اإلســامي والعــريب بأكملــه وســتكون
النتائــج املرتتبــة عــى ذلــك كارثيــة بالنســبة للدولــة
العربيــة.

موظفو "دائرة اإلجراء" و"األرنونا"
يشنون حملة قاسية على تجار
:وس ّكان البلدة القديمة

اقتحــم موظفــو رضيبــة الدخــل برفقــة حراســة
رشطيــة ســتديو "زيك أبــو زعــرور" للتصويــر يف ســوق
الدباغــة ،ومطعــم "الشــاويش" يف ســوق بــاب خــان
الزيــت يف البلــدة القدميــة بالقــدس ،وصــادروا
محتوياتهــا كلهــا.
مــن جانبــه أفــاد عــاد الشــاويش أحــد أصحــاب
مطعــم "الشــاويش" أنــه فوجــئ مبوظفــي رضيبــة
الدخــل برفقــة حراســة رشطيــة ،يقتحمــون املطعــم
ويقومــون مبصــادرة محتوياتــه مــن معــدات وماكنات
وك ـرايس وطــاوالت ،بحجــة أنــه يوجــد لديــه ديــون
مرتاكمــة للرضيبــة بقيمــة  58ألــف شــيكل .وأفــاد
ســليامن الشــاويش أنهــم قامــوا بعــد مصــادرة أغراض
املطعــم ،بدفــع مبلــغ قــدره  8آالف شــيكل للرضيبــة،
ومتكنــوا مــن إســرجاع محتويــات املطعــم ،وأشــرط
عليهــم موظفــي الرضيبــة أن يدفعــوا مبلــغ قــدره 12
ألــف شــيكل ،ودفــع كافــة املبلــغ " 58ألــف شــيكل.
ويف ســياق متصــل ،داهــم موظفــو "دائــرة
اإلجـراء" معمــل ملــواد البنــاء يعــود للمواطــن محمــد
عبــد عــودة يف حــي بــر أيــوب بســلوان وطالبــوه
مببلــغ قــدره  15ألــف شــيكل مســتحقات لرضيبــة
"األرنونــا" ،بحجــة أنــه مل يدفــع رضيبــة األرنونــا
للمعمــل منــذ عــام  2009حتــى اليــوم ،وقــد رفضــوا
الخــروج مــن املعمــل حتــى دفــع جــزء مــن املبلــغ
املفــروض وطالبــوه مبراجعــة "دائــرة اإلجـراء" .وأشــار
أن موظفــي رضيبــة اإلجـراء داهمــوا محــات تجاريــة
أخــرى بســلوان  ،ولكنهــم مل يجــدوا أصحابهــا فيهــا.
مــن جانــب اخــر فقــد داهمــت قــوات االحتــال
أيضــا منــزل عائلــة الشــهيد عبــد الرحمــن الشــلودي
يف حــي بــر أيــوب بســلوان بحجــة أنــه مرتاكــم عليهم
لرضيبــة "األرنونــا" مبلــغ قــدره  2827شــيكل ،ولكنهم
مل يجــدوا أفـراد العائلــة باملنــزل فغــادروا املــكان.
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الصهيو� بتحويلها
ي
لعاصمة يهودية بالكامل.
ين
المقدسي�
 -3يسعى االحتالل إىل طرد
ن
السكا�
التفوق
وتهج�هم من أجل ضمان
ي
يّ
اليهودي ف ي� القدس .فالصهاينة خططوا منذ
ين
الفلسطيني�
عام 3791م ألن تبقى نسبة
ف ي� القدس دون الـ ،%22ولكنها اليوم تقارب
ف
ت
تأ� إجراءات سحب
و� هذا السياق ي
الـ .%38ي
ين
المقدسي� الزرقاء ،وهدم البيوت،
بطاقات
وإغالق المؤسسات المقدسية،وبناء الجدار
العازل الذي أخرج خارج المدينة ما يقارب
وغ� ذلك.
الـ 100ألف
مقدس ،ي
ي
 -4يخطط االحتالل لبناء200000وحدة
ف
ف
و� القدس عىل
استيطانية ي� الضفة الغربية ي
ين
المستوطن�
وجه الخصوص بهدف زيادة عدد
افيتها من
ر
وج
وتغي� معالم المدينة
اليهود ،ي
ّ
خالل زرع هذه المستوطنات .وقد تجاوز
ين
المستوطن� ف ي� القدس الـ 250ألف
عدد
ف
ش
مستوطن ،يستوطنون ي� ع�ات المستوطنات
أقر االحتالل
ومئات البؤر االستيطانية .وقد ّ
منذ أسابيع قليلة بناء 900وحدة استيطانية ف ي�
القدس.
 -5يسعى االحتالل لتقسيم المسجد

أ
ين
القىص ي ن
والمسلم� عىل غرار
ب� اليهود
ف
اهيمي ي� الخليل .وقد �ش ع
المسجد إ
البر ّ
التقسيم ن
الزما� للمسجد .فكرة
بالفعل بتنفيذ
ّي
تقسيم المسجد باتت ناضجة لدى ص ّناع
القرار ف ي� الحكومة والكنيست والمنظمات
التحض� ش
لت�يع
اليهودية المختلفة .ويجري
ي
هذا التقسيم داخل الكنيست ف
و� محاكم
ي
االحتالل .وقد تابعنا طرح القضية ف ي�
الخط� ف ي� هذه
الكنيست منذ أسابيع قليلة.
ي
القضية أننا بتنا أمام أرضية دينية وسياسية
وقانونية وأمنية إرسائيلية جاهزة لتطبيق فكرة
التقسيم عىل أرض الواقع ،وال شك ف ي� أن
ن
الزما�،
نجاح االحتالل تب�سيخ فكرة التقسيم
ي
سيتبعها إجراءات حثيثة لتقسيم المسجد
مكانيا ،ومن ثَم السيطرة الكاملة عىل أ
القىص.
ّ
ًّ
أ
المخاطر المحدقة بالقىص ال تتوقف
عىل التقسيم فقط ،فالحفريات أسفل أ
القىص
ف
ين
وأربع� ( )47حفرية
سبعا
و� محيطه بلغت ً
ي
حسب آخر تقرير صادر عن مؤسسة القدس
الدولية ف� شهر آب/أغسطس ض
الما� ،وكذلك
ي
ي
الكُ ُنس اليهودية ت
ال� تبلغ ش
الع�ات ،وتفريغ
ي
الحياء المقدسية المحيطة أ
أ
بالقىص وال سيما
وحي الشيخ
حي البستان جنوب المسجدّ ،
ّ
جراح شمال المسجد .إضافة إىل ذلك يتعمد
ّ
ين
المصل� من الوصول للمسجد
االحتالل منع
ين
المصل�
تماما أمام
والصالة فيه ،ويغلقه ً
ف� أيام أ
ويقيد عمل دائرة
العياد
اليهوديةّ ،
يأ
ف
السالمية ي� القدس -صاحبة الحق
الوقاف إ
الحرصي بإدارة المسجد -وهذه إجراءات تؤ�ش
ّ
خط� ف ي� طريقة تعامل االحتالل مع
إىل تطور ي
المسجد.
ش
م� ًعا
ليس هذا فحسب ،فالمسجد بات َّ
ين
ين
المتطرف�،
المستوطن�
أمام اقتحامات
والديني�ن
ن
ين
السياسي�
المسؤول�
واقتحامات
ي
ي
مني� ،وبات اقتحام أ
والعسكري� أ
وال ي ن
ين
القىص
محل مزايدات ي ن
ّ
ب� الجهات اليهودية المختلفة،
بل أصبحت ساحات المسجد ومرافقه مر ًتعا
العالنات الدعائية ألعضاء الكنيست
لتصوير إ
الرس ي ن
ن
ائيلي� .وقد لفت استطالع
والمسؤول�
ي إ
للرأي أجري ف ي�  12/7/2013إىل أن ما يقارب
ائيل يؤيد تقسيم
الـ %60من المجتمع إ
الرس ي
أ
ين
ومكانيا ي ن
المسلم� واليهود.
ب�
زمانيا
ًّ
القىص ًّ
لقد انقلبت الصورة ،فبعد أن كان الوضع
ن
ن أ ن
م� ال يسمح
والدي�
السياس
ي
ي
ي
والقانو� وال ي
أ
لليهود بأداء الشعائر التلمودية داخل القىص،
بات اليوم من الواجب عىل كل هذه الجهات
ين
تأم� ما يسمى “بالحق اليهودي ف ي� الصالة
أ
ف ي� جبل المعبد” أي المسجد القىص .وبان
بشكل واضح حجم التنسيق والتكامل ي ن
ب� هذه
الجهات من أجل تقسيم المسجد أ
القىص
والسيطرة عليه .وال يسلم محيط المسجد
أ
القىص من مخططات التهويد ،وال سيما
ت
ال� يسعى الصهاينة لتنفيذ
ساحة ب
ال�اق ي
مشاريع متعددة فيها ،من بناء كُنس ومراكز
�ش طة ومواقف سيارات ومقر للحاخامات
آ
حديدي ،وكل ذلك عىل أنقاض الثار
وجرس
ّ
السالمية ف ي� ذلك المكان.
إ
يتبع...
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البشير :لن أنحني ،وسأقاوم
هذا التكالب السياسي
خرب
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ندد الرئيس السوداني عمر حسن البشير المرشح لالنتخابات الرئاسية المقررة
بعد نحو شهر ،بالمحكمة الجنائية الدولية والقوى الغربية ،قائال إن سياساته
تزعج القوى الكبرى ،وذلك في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية.
وكانــت املحكمــة الجنائيــة قد اتهمت البشــر
( 71عامــا) بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد
اإلنســانية يف دارفــور ،اإلقليــم الواقــع يف غــرب
الســودان ويشــهد نزاعــا خلّــف آالف القتــى يف
غضــون عقــد.
ونــدد الرئيــس الســوداين مبــا أســاها "أكاذيب
واتهامــات ملفقــة" ،وقــال "إن هــذه املحكمــة جزء
مــن أدوات زعزعــة اســتقرار الســودان" ،مؤكــدا أنه
"مل تحصــل أي إبــادة يف دارفــور".
وأضــاف البشــر الــذي يحكــم الســودان منــذ

العــام " 1989لــن أنحنــي ،وســأقاوم هــذا التكالــب
الســيايس".
وكانــت مدعيــة الجنائيــة الدوليــة فاتــو
بنســودة قــد علقــت يف ديســمرب/كانون األول
املــايض التحقيقــات بشــأن جرائــم حــرب يف دارفور
احتجاجــا عــى ســلبية مجلــس األمــن الــدويل
واملجتمــع الــدويل.
ورغــم مذكــرات التوقيــف الصــادرة بحقــه،
متكــن الرئيــس الســوداين منــذ العــام  2009مــن
الســفر إىل عــدة دول دون أن يتــم توقيفــه.

وقــال البشــر "أمــارس سياســات تزعــج بعــض
القــوى الكــرى بدايــة بالواليــات املتحــدة ..أقــول
بصــوت عــال إن املقاومــة الفلســطينية إلرسائيــل
رشعيــة ،وأنــا ضــد التدخــات األمريكيــة يف البلــدان
املســلمة".
وشــدد عــى أن "الواليــات املتحــدة تعتربنــا
داعــا لإلرهــاب رغــم أن األعــال اإلرهابيــة التــي
تتغــذى مــن املظــامل الغربيــة طالــت الســودان"،
مضيفــا "ال أتدخــل يف الشــؤون الداخليــة لباقــي
الــدول األفريقيــة ،وأطلــب أن ال يحصــل التدخــل

يف شــؤوننا".
وبــدأت حملــة االنتخابــات الرئاســية
والترشيعيــة يف الســودان الثالثــاء املــايض وســط
مقاطعــة املعارضــة ،علــا بــأن البشــر -املرشــح
األوفــر حظــا -يتنافــس يف هــذه االنتخابــات مع 15
مرشــحا ال يتوقــع أن يشــكلوا خطـرا عــى حظوظه.

صفقة بين باريس والقاهرة لتصدير  24طائرة رافال لمصر

مصر

خرب
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وقعــت فرنســا أول عقــد لتصديــر طائـرات
"رافــال" مــع مــر التــي اشــرت  24طائــرة.
ووقــع رئيــس مجلــس إدارة رشكــة "داســو"
لصناعــات الطــران ،إريــك ترابييــه ،العقــد
يف القــر الرئــايس بحضــور الرئيــس املــري
عبدالفتــاح الســييس ووزيــر الدفــاع الفرنــي
جان-إيــف لودريــان ونظــره املــري صدقــي
صبحــي.
ووقعــت مــر عقديــن آخريــن لــراء
فرقاطــة متعــددة املهــام تصنعهــا مجموعــة
الصناعــات البحريــة "دي.يس.إن.إس" ،إضافــة
إىل صواريــخ مــن إنتــاج رشكــة "إم.يب.دي.إيــه".
والقيمــة اإلجامليــة للصفقــة تبلــغ  5.2مليــار
دوالر.
ويف هــذا الســياق ،قــال لودريــان" :إن

بلدينــا يشــنان حملــة مشــركة ضــد اإلرهــاب..
إنــه عــر جديــد للتعــاون الثنــايئ بــن باريــس
والقاهــرة".
وكان وزيــر الدفــاع الفرنــي ،جــان إيــف
لودريــان ،قــد وصــل إىل القاهــرة لتوقيــع عقــد
أول صفقــة لبيــع طائــرات "رافــال" الفرنســية
املقاتلــة ،مفخــرة صناعــة الطـران الفرنســية ،يف
خطــوة تعكــس دعــم باريــس للرئيــس املــري
وســط أجــواء توتــر جيوسياســية.
وعلــق لودريــان عــى الصفقــة بالقــول إنــه

"عقــد اســتثنايئ لصناعاتنــا الدفاعيــة يــرز قيمــة
الرافــال ،وهــي طائــرة عاليــة األداء".
وقــد أنجــزت الصفقــة يف وقــت قيــايس
اســتغرق بالــكاد ثالثــة أشــهر بطلــب مــن مــر
التــي تريــد تنويــع مصــادر أســلحتها ،كام تعكس
الصفقــة دعــم فرنســا املعلــن للنظــام املــري يف
منطقــة تشــهد حالــة انعــدام اســتقرار.
ورصح لودريــان ،بــأن "الرئيــس الســييس
لديــه حاجــة اسـراتيجية تكمــن يف ضــان أمــن
قنــاة الســويس الــذي يشــكل ممـرا ً لجــزء كبــر
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مــن الحركــة البحريــة العامليــة" .وتابــع" :هــذا
أول ســبب لــإرساع يف اكتســاب قــدرات بحريــة
وجويــة لتأمــن ســامة" هــذا املمــر.
وشــدد عــى مواجهــة مــر للتهديــد الــذي
متثلــه التنظيــات املتطرفــة يف شــبه جزيــرة
ســيناء ،وكذلــك تنظيــم "داعــش" يف ليبيــا.
وتابــع" :وســط الفــوىض الليبيــة هنــاك
مخاطــر ارتبــاط داعــش يف املــرق وداعــش يف
ليبيــا".
وتشــارك فرنســا منــذ ســبتمرب املــايض يف
الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية يف العراق
خصوص ـاً بطائ ـرات "رافــال" .كــا هــي حــارضة
منــذ  2013يف مكافحــة الحــركات اإلســامية يف
مــايل.
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االتحاد العالمي لعلماء
المسلمين يندد بوصف
حركة حماس باالرهابية
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اســتنكر االتحــاد العاملــي لعلــاء
املســلمني الحكــم الصــادر عــن محكمــة
مرصيــة بتصنيــف حركــة املقاومــة اإلســامية
(حــاس) منظمــة إرهابيــة ،ووصفــه
باملســيس ،داعيــا حكومــات الــدول العربيــة
واإلســامية للتدخــل لــدى الســلطات املرصية
لثنيهــا عــن هــذا القــرار.
وكانــت محكمــة األمــور املســتعجلة
املرصيــة قضــت بتصنيــف حــاس منظمــة
إرهابيــة بعــد أن أصــدرت املحكمــة نفســها
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حكــا بتصنيــف كتائــب عــز الديــن القســام
الجنــاح العســكري للحركــة منظمــة إرهابيــة
نهايــة كانــون الثــاين املــايض.
وقــال االتحــاد العاملــي لعلامء املســلمني،
يف بيــان أصــدره ،إن "أي محــاوالت للنيــل مــن
املقاومــة هــي محــاوالت لخدمــة االحتــال
الصهيــوين الغاشــم ،ويجــب العــدول عن تلك
املحــاوالت فــورا".
وأكــد أن الق ـرار يعــد "تغ ـرا إس ـراتيجيا
خط ـرا يف املوقــف املــري تجــاه فلســطني"

داعيــا الجامعــة العربيــة ومنظمتــي التعــاون
اإلســامي والتعــاون الخليجــي إىل رسعــة
التدخــل لــدى مــا وصفهــا بســلطة االنقــاب
يف مــر لثنيهــا عــن الق ـرار.
وناشــد االتحــاد "حملــة العقيــدة
والرشيعــة يف كل أنحــاء العــامل ،رشقــه وغربه،
لبيــان الحــق ،وفضــح الباطــل ،وتوضيــح
رأي اإلســام الصحيــح يف املجاهديــن الذيــن
يدافعــون عــن اإلســام ويــذودون عــن
حرماتــه وديــاره".

أردوغان في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية
وصــل الرئيــس الــرىك رجــب طيــب
أردوغــان ،إىل اململكــة العربيــة الســعودية ىف
زيــارة رســمية التقــى خاللهــا خــادم الحرمــن
الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل
ســعود .وذكــرت وكالــة األنبــاء الســعودية أنه
تــم خــال اللقــاء بحــث العالقــات الثنائيــة
بــن البلديــن ،وســبل تعزيزهــا ىف مختلــف
املجــاالت للقضايــا اإلقليميــة والدوليــة ذات
االهتــام املشــرك .وأدى الرئيــس الــرىك
والوفــد املرافــق لــه مناســك العمــرة ،وكان ىف
اســتقباله عنــد املســجد الحـرام مديــر رشطــة
العاصمــة املقدســة العميــد ســعيد بــن ســامل
القــرىن ،وقائــد القــوة الخاصــة ألمــن الحــرم
املــى الرشيــف العميــد محمــد بــن وصــل
األحمــدى ،وعــدد مــن املســئولني.

أخبار
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وزيرة الثقافة
التونسية :إننا
نواجه تطرف
منفتح

قالت وزيرة الثقافة واملحافظة عىل الرتاث
التونسية لطيفة األخرض إن وضع سياسة ثقافية
منفتحة عىل مبادئ اإلنسانية ،يشكل درعا
ملجابهة ظواهر التشدد والتطرف التي تهدد
املجتمع وقيم الحداثة والدميقراطية.
وأضافت األخرض يف حوار مع وكالة رويرتز
أنه "يف األعوام األخرية برزت ظواهر الفكر
التكفريي والحركات الجهادية املتطرفة ،وبدأت
تتخذ أشكاال إرهابية تتناقض واملبادئ اإلنسانية،
وهنا يأيت دور الثقافة يف توفري الحامية وتقوية
املناعة ضد هذه األفكار".
وعقب اإلطاحة بنظام الرئيس زين العابدين
بن عيل قبل نحو أربعة أعوام منع متشددون
إقامة عدة عروض فنية ،وتعرض فنانون لالعتداء
مام أثار مخاوف بشأن حرية التعبري واإلبداع يف
البلد الذي يعترب من أبرز البلدان العلامنية يف
املنطقة.
وقالت األخرض أيضا" :البد من إيجاد أطر
تجمع الشباب الذين يعتربون رأسامل املستقبل
وأهل الثقافة والفكر وكل األطراف املتداخلة
لوضع سياسة ثقافية اسرتاتيجية تحمي شبابنا
وتلقحه ضد األفكار الظالمية وال ترض مبستقبله".
وينص دستور تونس الجديد الذي صادق
عليه الربملان االنتقايل العام املايض ،عىل أن حرية
اإلبداع مكفولة وعىل الدولة تشجيع اإلبداع
الثقايف ودعم الثقافة الوطنية ،مبا يكرس قيم
التسامح ونبذ العنف واالنفتاح عىل مختلف
الحضارات.

صفاء عبد الرحمن منافيخي
قلم ضيف

حرف استفهام

أأبك عىل دهر ض
انق�...؟
ي
ض
أمس الم� ...؟
أم ي
أبك عىل ي
أبك عىل طفل فقد والديهوفاض
أم ي
الدمع من عينيه وجرى
أم مصاب أعياه أ
اللم الجلل فهوى...
أبك عىل ش
كرس
م�د نام عىل
أم ي
ي
ت
الحديقة مع�ى...
أم مظلوماً اعتاله الهم فانطوى...
أس� مكبل رصخ الصديد
أبك عىل ي
أم ي
وجرى ...
أم أبك عىل أم فقدت طفلها ت
واح�ق
ي
الفؤاد ولوى ...
تباً للدهر  ..ضاع العدل فيه ورسى ...
أجاب الزمان  :النرص قادم المحالة ..
امسحي عينيك الزرقتان  ..وكفى سؤال
واستفهام
إهداء إىل االستاذ عبد الحميد قباين

مصر

أذار 2015

األقصر ,مدينة الشمس
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األقــر تلقــب مبدينــة املائــة بــاب أو مدينة
الشــمسُ ،عرفــت ســابقاً باســم طيبــة ،هــي
عاصمــة مــر يف العــر الفرعــوين ،تقــع عــى
ضفــاف نهــر النيــل والــذي يقســمها إىل شــطرين
الــر الرشقــي والــر الغــريب .إ ّن مدينــة األقــر
تضـ ّم مــا يقــارب ثلــث آثــار العــامل ،كام أنهــا تضم
العديــد مــن املعــامل األثريــة الفرعونيــة القدميــة
مقســمة عــى ال ّربيــن الرشقــي والغــريب للمدينــة،
يضــم الــر الرشقــي معبــد األقــر ،معبــد الكرنك،
وطريــق الكبــاش الرابــط بــن املعبديــن ،ومتحف
األقــر ،أمــا الــر الغــريب فيضــم وادي امللــوك،
معبــد الديــر البحــري ،وادي امللــكات ،ديــر
املدينــة ،ومعبــد الرامســيوم ،ومتثــاال ممنــون.
يرجــع تأســيس مدينــة طيبــة إىل عــر
األرسة الرابعــة وحتــى عــر الدولــة الوســطى
مل تكــن طيبــة أكــر مــن مجــرد مجموعــة مــن
األكــواخ البســيطة املتجــاورة ،ورغــم ذلــك كانــت
تســتخدم كمقــرة لدفــن األمــوات ،ثــم أصبحــت
مدينــة طيبــة يف وقــت الحــق عاصمــة ملــر
يف عــر األرسة املرصيــة الحاديــة عــر عــى
يــد الفرعــون منتوحتــب األول ،والــذي نجــح يف
توحيــد البــاد مــرة أخــرى بعــد حالــة الفــوىض
التــي احلــت مبــر يف عــر االضمحــال األول،
وظلــت مدينــة طيبــة عاصمــة للدولــة املرصيــة
حتــى ســقوط حكــم الفراعنــة واألرسة الحاديــة
والثالثــون عــى يــد الفــرس  332ق.م.
ُعرفــت األقــر عــر العصــور املختلفــة
بالعديــد مــن األســاء ،ففــي بدايتهــا كانــت
تســمى مدينــة "وايســت" ،ثــم أطلــق عليهــا
الرومــان بعــد ذلــك اســم "طيبــة" ،وأطلــق عليهــا
كذلــك مدينــة املائــة بــاب ،وبعــد الفتــح العــريب
ملــر ،أطلــق عليهــا العــرب هــذا االســم "األقرص"
وهــو جمــع الجمــع لكلمــة قــر حيــث أن
املدينــة كانــت تحتــوي عــى الكثــر مــن قصــور
الفراعنــة.

M

يــأيت الســياح من جميــع انحــاء العامل ســنويا
لزيــاره مدينــة االقــر و ذلــك يف فصــل الشــتاء
إلعتــدال جوهــا يف هــذا الفصــل .و تتضمــن
الجولــة الســياحية هنــاك زيــارة املتاحــف األثريــة
الفرعونيــة و ايضــا رحلــة نهريــة ىف نهــر النيــل.
و التعــرف عــى أهلهــا و عاداتهــم فيتميــز أهــل
صعيــد مــر باأللبســه الفضفاضــة للرجــال و
النســاء كــا يتميــزوا بفنــون الرقــص بالعصــا و
الخيــل.
و مــن اهــم امل ـزارات الســياحية ىف األقــر
معبــد الكرنــك و هــو يعــد مــن عالمــات األقــر
املميــزة حيــث كان كل ملــك مــن امللــوك
املتعاقبــن يحــاول جعــل معبــده األكــر روعــة.
ليتميــز بــه عــن ســلفه لذلــك تحولــت معابــد
الكرنــك إىل دليــل كامــل وتشــكيلة تظهــر مراحــل
تطــور الفـ ّن املرصي القديــم والهندســة املعامرية
الفرعونيــة املميــزة .يتميــز معبــد الكرنــك الكبــر
بعــروض الصــوت والضــوء الســاحرة التــي تقــام
كل مســاء ،والتــي تعتــر طريقــة رائعة الكتشــاف
معبــد الكرنــك .تبعــد املســافة بــن األقــر
والكرنــك  3كيلومــرات ،يتخللهــا عــي جانبــي

الطريــق عــددا ً كبــرا ً مــن متاثيــل أيب الهــول
الصغــرة أو مــا يعــرف بطريــق الكبــاش.
تقى أبو العز
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حسين باش

ايران ،امريكا
وحركة حزم
بينما كان الشعب السوري يسعى للوصول اىل حياة
أفضل من خالل نضالهم فقد وجدوا أنفسهم ف ي� خضم
حرب عارمة.
أ
كما أنه يوجد عىل الرض السورية حرب بالوكالة للدول
الك�ى ث
أك� من مجرد حرب ي ن
ب� نظام قمعي وشعب يسعى
ب
ض
ا� السورية إىل
ر
اال
جميع
تحولت
لقد
الحرية.
من
مزيد
إىل
ي
وحدات استخبارات للقوى العالمية.
الكب� للنظام السوري يعملون
إن امريكا وايران بدعمها ي
جاهدين عىل انهاء القوى العسكرية للمعارضة السورية
ت
االمريك لكانت قادرة عىل قلب
ال� لوال هذا الدعم االير ن يا�
ي
ي
ين
موازي� القوى عىل االرض.
أ
ض
ر� السورية بدأت قبل
إن السيطرة االيرانية عىل أال ي
فعل ط.
بشكل
ذروتها
تبلغ
سياس والن
عام  1102بشكل
ي
أي
أ
ض
ا� السورية الن خاضعة للسيطرة
وإجماال فإن أغلب ال ي
االيرانية.
ح� إن قوات المعارضة السورية أ
ت
الن تعيش حاالت
ن
ث
الحتالل االير يا� أك� من خوضها
قتال مستميت مع قوات إ
معارك مع قوات النظام السوري.
كب� ف ي� كل من سوريا
استطاعت إيران ان تؤثر بشكل ي
والعراق واليمن وذلك بع� تنظيم حزب هللا التابع لها.
الير ي ن
ين
اني� الذين تم
يقول عماد جعفر احد
المقاتلي� إ
إعتقالهم أثناء أحد المعارك ي ن
ب� قوات المعارضة السورية
وقوات النظام ف ي� مدينة درعا السورية '' لقد تم إحضارنا من
إيران من أجل الجهاد ومن أجل القضاء عىل السنة ف ي� سوريا،
كما قامت إيران شب�اء العديد من العساكر من الباكستان
وأفغانستان ومن الدول االخرى بهدفالجهاد ف ي� سوريا''
تؤكد حركات المقاومة الوطنية السورية بأن ث
أك� العوائق
ت
بالضافة إىل
الير ن يا� إ
ال� تقف أمام تقدمهم هي الوجود إ
ي
ش
االمريك لم�وع الهالل الشيعي.
الدعم
ي
إن الضغط االمريك عىل ق
با� الدول جعل منها دوال
ي
ي
متفرجة ال ث
أك� وهذا مايجعلنا ناكد بأن أمريكا بدعمها الخفي
فعل لحركات
والظاهر للنظاك السوري أعاقت أي تقدم ي
المقاومة الشعبية وهذا الدعم يتجسد بالدعم الذي أولته
الوليات المتحدة االمريكية لحركة حزم تلذي نشأت ف ي� أواسط
ت
وال� التزال تحارب حركات المقاومة السورية.
العام  2102ي
إن اغتيال حركة حزم للعديد من قادة جبهة النرصة
ين
موازي� القوى عىل
كب� ف ي�
تغي� ي
المعارضة أدت إىل حصول ي
اق�حت حركة أحرار الشام ال�ت
الساحة وبناء عىل ذلك فقد ت
ي
أ
تعت� إحدى أهم التنظيمات المقاتلة عىل الرض السورية
ب
بالتوجه إىل محكمة عادلة يغ� منحازة إىل طرف لحل مشاكلهم
المعلقة ولذلك استطاعت جبهة النرصة من ت
اس�داد اغلب
ت
ال� تسيطر عليها حركة حزم المدعومة من امريكا
المناطق ي
أ
ت
ال� كانت تملكها.
وباالخص الفوج 64
ي
والكث� من السلحة ي
عىل الرغم من كل الدعم الذي يؤمنه سالح الجو
االمريك لحركة حزم لكن حركات المقاومة الشعبية السورية
ي
استطاعت ف
تسط�
و� كل من حلب حماه حمص وادلب من
ي
ي
نجاحاتها.
ف
من اجل إيقاف الدم السائل ي� سوريا ومن اجل حماية
مالي� االبرياء من هول العربة ت
ين
واس�جاعهم إىل أوطانهم
ف
يجب عىل حرب الوكالة ي� سوريا أن تنتهي.
أتم� أن تنتهي هذه أ
ن
اليام الصعبة

أخبار
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سارة داود أوغلو:هؤالء
األطفال رجال المستقبل
زارت السيد سارة
داودأوغلو زوجة
رئيس الوزراء التركي
أحمد داودأوغلو
مدرسة على خطى
الحبيب السورية
الموجودة في مركز
إقبال للعلم والثقافة
بمدينة قونية ووزعت
الهدايا وألعاب
األطفال على الطالب

رافقــت الســيدة نظميــة أرول زوجــة
الســيد معمــر أرول وايل مدينــة قونيــة
الســيدة ســارة داودأوغلــو يف زيارتهــا
ملدرســة عــى خطــى الحبيــب .حيــث قــام
األطفــال هنــاك باســتقبال الضيــوف بأغنية
" لقــد ِسنــا ســوياً يف هــذا الطريــق "
الرتكيــة والتــي تعترب شــعاراً لحــزب العدالة
والتنميــة الحاكــم يف تركيــا باإلضافــة إىل
األناشــيد الرتكيــة التــي رددهــا األطفــال
احتفـ ً
ـال بزيــارة الســيدة ســارة ملدرســتهم.
وعنــد وصــول الوفــد الزائــر إىل مبنــى
املدرســة اســتقبلت الســيدة نجــاح صــادق
املرشفــة العامــة عــى املدرســة الســيدة
ســارة داودأوغلــو والوفــد املرافــق لهــا

وبعــد زيــارة الســيدة ســارة ألقســام
املدرســة إجتمعــت مــع الطلبــة يف صالــة
املركــز وشــكرت بدورهــا جمعيــة الــر
الخرييــة ومســؤيل رئاســة حــزب العدالــة
والتنميــة يف مدينــة قونيــا عــى جميــع
التدب ـرات التــي قامــوا بهــا لرتتيــب أمــور
الزيــارة.
تحدثــت الســيدة ســارة إىل الطلبــة
الســوريني ومتنــت لهــم التوفيــق والنجــاح
وتابعــت قائلــة ":إنكــم ضيوفنــا األع ـزاء,
وإننــا ســنزوركم يف دولتكــم وعــى أرضكــم
يف األيــام الجميلــة القادمــة إن شــاء اللــه.
ســيكون هنــاك قســم كبــر مــن أبنائنــا
هــؤالء أصحــاب مراتــب مهم يف املســتقبل.

والجميــع يعمــل عــى أن يكــون مســتقبل
وطنــه مزده ـراً والمع ـاً .ونحــن ســنزورهم
يف تلــك األيــام إن شــاء اللــه لنعيــش الفرح
معهــم .وإننــي عــى ثقــة بأنهم ســيكونون
مثــاالُ رائعـاً يحتــذى بــه يف األخــوة الرتكيــة
الســورية التــي يعيشــونها والتي ســعملون
عــى تعلمهــا".
يزيــد أعــداد الســوريني يف مدينــة
قونيــة عــن  50ألــف شــخص ومبــا يتعلــق
بهــذا املوضــوع تابعــت الســيدة ســارة
قائلــة ":لقــد وصلتنــي أخبــار بأنــه هنــاك
فقــط مايقــارب  10باملئة من هذه النســبة
تســتطيع الحصــول عــى حقهــا يف التعليم.
وهــذا مايعنــي بأنــه مــن الــروري إقامــة

دراســة عاجلــة معنيــة بهــذا املوضــوع.
التعليــم لــه أهميــة كالطعــام والــراب.
وبدورنــا ســنقدم كل مابأيدينــا لدعــم هــذا
النــوع مــن النشــاطات التعليميــة الرائعة".
وقــد حــر إىل جانــب الوفــد املرافــق
كل مــن الســيد مصطفــى أتــن تــاش قائــم
مقــام مقاطعــة كاراتــاي والســيد حســن
حســن أرســان تــرك مفتــي مقاطعــة
كاراتــاي والســيد مهمــد هانــريل رئيــس
بلديــة كاراتــاي وأعضــاء الفــرع النســايئ
يف حــزب العدالــة والتنميــة والســيد عبــد
اللــه أرايل مرشــح حــزب العدالــة والتنميــة
عــن مدينــة قونيــة ورئيــس جمعيــة الــر
الخرييــة .تقريــر :حمــزة منصــور
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نحاول إالنكار بأننا مهما حاولنا نسيان الواقع
الدامي والظروف القاسية وتجاوز المحن تبقى
ذكرياتنا تتابع دورتها ف ي� مجرى أفكارنا بل تعمل عىل
زيادة وت�ة أ
الحاسيس مما يجعلنا أقرب إللنفجار
ي
دائماً ...
ف ي� هذا الشهر تدخل الحرب ف ي� بالدي عامها
الخامس ,مسطّرة ف� سجالتها أسماء أ
الالف من
ُ
ي
أ
الطفال والنساء والعجائز والشباب الذين كانت
ين
المتحارب�
ذخ�ة ألسلحة
حياتهم وأرواحهم أمجرد ي
عىل أ
الدولي�ن
والساسة
العمالء
الرض ِوح ب ْ ً� لقالم
ي
لتحقيق أهدافهم عىل تال�اب السوري...
موجعة هي الحقيقة عندما نعلم أننا مجرد
أدوات يتم استخدامها كوسيلة لوصول هذه القوى
المهيمنة دولياً وإقليمياً إىل مبتغاها عىل المستوى
ت
ال�
العالمي ورغماً عن إرادة الشعوب العربية ي
لم ت
تق�ف ذنباً إال أنها طالبت بحرية وبقليل من
ت
ش
الدول حقاً م�وعاً
ال� ب
يعت�ها القانون ي
الديمقراطية ي
لكل إنسان ومن الطبيعي أن يتمتع إي كائن بهذا الحق
ف
ش
و� حالتنا العربية
الم�وع إينما كان وأينما وجد لكننا ي
ش
فقد كلفتنا هذه الحقوق الم�وعة دمار البالد وهجرة

حمزة منصور

hamza.mansor9020@gmail.com

عام جديد  ...ومصري مجهول!!!
البناء ونشوب أ
الالف من أ
العباد ومقتل مئات أ
الحقاد
نز
وال�اعات والعداوات وتفكك المجتمع وتهيأ أرضية
ت
ال� لطالما عملت
تل�سيخ مبدأ
المذهبية والطائفية ي
ف
إيران عىل تجسيدها ي� بالدنا العربية بع� استعانتها
ألجهزتها الصهيو-فارسية ت
ال� قامت عىل استخدام
ي
"السالم" بطريقة خبيثة حيث أنها استطاعت ت
ولف�ة
إ
كب�
طويلة من الزمن الحصول عىل تأييد قسم ي
العر� الذي تمكن مؤخراً وبعد انطالق
من الشارع
الثورات العربية ب يمن كشف القناع عن هذه أ
الجهزة
أ
ف أ
ت
خ�ة مدى عداوتها إللسالم
ال� برهنت ي� الونة ال ي
ي
ن
والمسلم�...
ي
كانت هذه أ
الجهزة الصهيو-فارسية هي
لقد

ف
بالسالموفوبيا "الخوف
المسبب ي� تشك ُِّل ما يسمى إ
ف
من إالسالم" ي� الدول الغربية حيث أنها عملت وعىل
تف�ات طويلة من الزمن ف� ت
اخ�اع جماعات ومنظمات
ي
وهيئات ألبستها عباءة إالسالم وأعطتها صبغة دينية
وسخرت وسائلها إالعالمية والدعائية إلظهار هذه
الجماعات والمنظمات عىل الساحة الدولية كحركات
إسالمية والهدف منها هو إظهار إالسالم عىل أنه دين
تطرف وإرهاب وتعصب .فانطالقاً من طالبان وبالدن
والحوئي� ووصوال إىل البالء أ
ين
ال بك� الذي يواجهنا
ً
حالياً أال وهو مايُط ِل ُق عىل نفسه اسم تنظيم الدولة
المعروف بـ"داعش"...
ندخل عامنا الخامس بحصيلة جديدة ألعداد
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ين
والمعتقل� ,بحصيلة
والمهجرين
القتىل والجرحى
ّ
ف
تزيد قوميتنا عا ًر وتجعلنا ي ن
نادم� ألننا هتفنا ي� يوم
أ
ن
ت
نج� منها سوى
ال�
لم ي
من اليام للعرب والعروبة ن ي
أ
السن� واليام...
الخزي والعار عىل مدى ي
العرب ن
أوطا�" ولكننا
لطالما ك ب ُ َْ�نا عىل نشيد "بالد
ُ
ي
اكتشفنا مؤخراً بأن النشيد كان يجب عليه أن يكون
واستغالل"...
إذالل واستحكامي
"بالد ُ
ي
العرب مكان ي
إنه لمن السذاجة أن يُن َتظ ََر أي حركة جدية من
الدول والحكومات العربية أ
والصح من ذلك فإننا
وصلنا لما نحن عليه أ
الن بسبب تخاذلهم وعمالتهم
ين
الغربي� فكل ماحصل وماجرى
المطلقة لسادتهم
أ
كان طعنة لنا ف ي� صدرنا بينما كانت ر ّدات الفعال
العربية طعنة لنا ف ي� ظهرنا وعىل العلن!...
لقد أبعدتنا الحروب عن أوطاننا وديارنا وأهالينا
وخلقت فيما ي ن
ب� بعضنا البعض نوع من الحقد
أ
والكراهية أ
والضغان وهذا سبب يزيد تعقيداً للزمة
الشكال فكلما زادت أ
بشكل من أ
الحقاد والعداوات
بيننا كلما سهلّنا طريقاً جديداً لمرور المخططات
الصهيو-فارسية إىل بلدنا
أ
"فلنبدأ بأنفسنا قبل فوات الوان"

عملية تركية عسكرية على األراضي السورية

ت ركيا
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وبدورهــا انتقــدت الســلطات الســورية
العمليــة العســكرية التــي نفذتهــا القــوات
الرتكيــة قــرب حلــب ونقلــت فيهــا رفــات
ســليامن شــاه (جــد مؤســس الدولــة
العثامنيــة) والقــوة التــي تحرســه ،ووصفــت
دمشــق العمليــة بـــ "العــدوان الســافر".
ونقلــت وكالــة األنبــاء الســورية الرســمية
"ســانا" عــن مصــدر بالخارجيــة قولــه إن
"تركيــا مل تكتــف بتقديــم كل أشــكال الدعــم
ألدواتهــا مــن عصابــات داعــش والنــرة
وغريهــا مــن التنظيــات اإلرهابيــة املرتبطة
بتنظيــم القاعــدة ،بــل قامــت أيضـاً بعــدوان
ســافر عــى األرايض الســورية".
وأشــار بيــان للخارجيــة الســورية إىل أن
"انتهــاك" تركيــا لالتفاقيــة "يحمــل الســلطات
الرتكيــة املســؤولية املرتتبــة عــن تداعيــات
هــذا العــدوان".
وأقــرت دمشــق بإبــاغ أنقــرة القنصليــة
الســورية بإســطنبول قبيــل العمليــة مبنطقــة
الرضيــح التــي تعــد أرضــا تركيــة مبقتــى
اتفاقيــة دوليــة موقعــة عــام  .1920إال أن
أنقــرة مل تنتظــر موافقــة الجانــب الســوري
عــى ذلــك.
واعتــرت الســلطات الســورية أن تنفيــذ
العمليــة يف مــكان يوجــد فيــه تنظيــم الدولــة
"يؤكــد عمــق الروابــط القامئــة بــن الحكومــة
الرتكيــة وهــذا التنظيــم اإلرهــايب".

غــر أن وكالــة األناضــول نقلــت عــن
مصــادر دبلوماســية أن تركيــا وجهــت مذكــرة
دبلوماســية إىل الســلطات الســورية تتعلــق
بالعمليــة قبــل تنفيذهــا.
مــن جانبــه ،أعلــن املكتــب اإلعالمــي
لالئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة واملعارضــة
الســورية ،أن الحكومــة الرتكيــة أبلغــت
االئتــاف قبــل بــدء العمليــة.
وقــال أوغلــو ،يف مؤمتــر صحفــي مبقــر
قيــادة الجيــش ،إن رضيــح ســليامن شــاه
نقــل بأمــان وبشــكل مؤقــت إىل تركيــا متهيــدا
إلرجاعــه إىل ســوريا ،مشــرا إىل أن منطقــة
يف قريــة "آشــمة" بســوريا وضعــت تحــت
ســيطرة الجيــش الــريك ورفــع العلــم بهــا
متهيــدا لنقــل الرفــات إليهــا الحقــا.
وأكــد أنــه تــم إجــاء  38تركيــا كانــوا
يحرســون رضيــح ســليامن شــاه الواقــع
مبنطقــة يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة

t

اإلســامية ،يف عمليــة شــاركت فيهــا مائــة
عربة عســكرية منهــا  39دبابــة و 572جنديا،
ومتــت عــر مركــز مرشــد بينــار الحــدودي
بجنــوب رشق البــاد.
وأشــار أوغلــو إىل أن هــذه العمليــة
العســكرية تقــررت بســبب تدهــور الوضــع
حــول الجيــب الــريك الــذي تبلــغ مســاحته
بضــع مئــات مــن األمتــار املربعــة .وذكــر
أن بــاده مل تطلــب إذنــا وال مســاعدة
يف املهمــة ،لكنهــا أخــرت حلفــاء يف
التحالــف الــدويل ضــد تنظيــم
الدولــة بعــد بــدء العمليــة.

تقرير
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سوريا ضحية المؤامرات الدولية
نبذة عن حياة د.وسام
الدين العكلة

من مواليد محافظة دير الزور 1976
 ،تعلم يف مدارسها حتى الثانوية العامة ،
ثم انتقل إىل العاصمة دمشق حيث أكمل
دراسته الجامعية فحصل عىل البكالوريوس
يف الحقوق من جامعة دمشق عام ،1999
ثم التحق بالدراسات العليا يف نفس
الجامعة حيث حصل عىل املاجستري يف
القانون الدويل العام سنة  2003والدكتوراه
يف القانون الدويل العام من كلية الحقوق
بجامعة دمشق عام  2011باختصاص
" االستخدام السلمي للطاقة النووية يف
األغراض السلمية وفق أحكام القانون
الدويل" واملعاهدات واملواثيق ذات الصلة .
بعد التخرج من الجامعة عمل يف
عدة مواقع يف الدولة السورية منها نقابة
املحامني السوريني – فرع دمشق ملدة ثالث
سنوات ثم التحق بوزارة الخارجية السورية
وتم ايفاده للعمل يف السفارة السورية يف
بغداد خالل الفرتة  2007-2004ملدة أربع
سنوات تقريباً .كام مارس التدريس الجامعي
يف جامعة دمشق ويف الجامعة االفرتاضية
السورية ويف كلية الرشيعة والقانون يف
معهد الشام العايل للعلوم الرشعية واللغة
العربية والبحوث والدراسات اإلسالمية (
مجمع الشيخ أحمد كفتارو) بدمشق .
بعد انطالق الثورة السورية ومتادي رأس
النظام والحاشية املحيطة به بارتكاب املجازر
وقصف املدنيني العزل قرر االنشقاق وترك
جميع مناصبه والوقوف إىل جانب الشعب
السوري يف محنته حتى النهاية .
وحالياً يقدم استشارات يف القانون
الدويل لدى بعض الجهات التي تتواصل
معه بهذا الخصوص  ،كام يعمل يف التدريب
يف مجال القانون الدويل وحقوق اإلنسان
وأصول العمل الدبلومايس والربوتوكول
واألعراف الدبلوماسية يف ضوء خربته
األكادميية والعملية يف هذا املجال .

ح.م :دكتــور وســام ماهــي رؤيتكــم
العامــة للوضــع الســوري ؟
د.و.ع :املشــهد الســوري اليــوم معقد بشــكل
أكــر مــن أي وقــت مــى خاصــة مــع تشــابك
عــدة ملفــات مــع ملــف الثــورة الســورية وعــى
رأس هــذه امللفــات مــا يســمى بأولويــة محاربــة
اإلرهــاب وتجاهــل املجتمــع الــدويل والقــوى
الفاعلة فيه للســبب الرئييس يف نشــوء اإلرهاب يف
ســورية وهــو النظــام الســوري الذي ســهل دخول
املتطرفــن مــن كل أنحــاء العــامل للقتــال معــه أو
ضــده  ،والغريــب يف األمــر أن املجتمــع الــدويل
يتجاهــل املجــازر التــي ترتكبهــا املجموعــات
وامليليشــيات التــي تقاتــل إىل جانــب النظــام
وعــى رأســها حــزب اللــه وامليليشــيات اإليرانيــة
والعراقيــة واألفغانيــة يف حــن يركــز عــى تجريــم
مــا تقــوم بــه جبهــة النــرة والدولة االســامية يف
العـراق والشــام ،يف حــن أن مجلــس األمــن يرفض
تصنيف هذه امليليشــيات باملجموعــات اإلرهابية
يف جميــع قراراتــه وهــذا دليــل عىل انحيــاز واضح
ضــد قضيــة الشــعب الســورية واتبــاع سياســة
الكيــل مبكيالــن  ،طبعـاً مــع إدانتنــا لــكل أشــكال
اإلرهــاب املوجــه ضــد املدنيــن العــزل أو غــر
املشــاركني يف العمليــات الحربيــة .
ح.م :هــل تعتقــدون بــأن المعارضــة
الســورية اســتطاعت إثبات نفســها على
الســاحة الدوليــة أم أنهــا مجــرد لعبــة فــي
أيــدي الــدول الكبــرى؟
د.و.ع :بالبدايــة ال بــد أن نشــر إىل أن
الوضــع يف ســورية تتقاذفــه مجموعــة مــن
الالعبــن الدوليــن واإلقليميــن ولألســف املعارضة
الســورية ليــس لهــا دور وســط هــؤالء إال كــا
هــم يريدونــه لهــا  ،كــا ال يوجــد دور للنظــام
يف هــذا األمــر بقــدر مــا يريــده لــه مؤيــدوه عــى
الســاحة الدوليــة.
فاألمــر معقــد أكــر مــا نتوقــع مــع تداخــل
كل القــوى اإلقليميــة والدولية يف الشــأن الســوري
ومــع مــرور الوقــت بــدأت تظهــر الكثــر مــن
العوامــل التــي دفعــت الكثــر مــن الــدول إىل
تغيــر مواقفهــا مــن منــارصة الثــورة الســورية
إىل الوقــوف عــى الحيــاد إن مل نقــل الوقــوق إىل
جانــب النظــام .
وال شــك أن املعارضــة الســورية تتحمــل جزء
مــن الفشــل الــذي وصلــت إليــه اليــوم لعــدة
أســباب أهمهــا غيــاب التوافــق الوطنــي بينهــا
وتغليــب املصالــح الحزبيــة والفئويــة الضيقــة
والتجاذبات السياســية وإدارة مؤسســاتها بطريقة
الشــللية والعصابــة بــدالً مــن العمــل املؤسســايت،

إضافــة إىل انتشــار الفســاد اإلداري واملــايل يف
جميــع أوســاطها وابتعادهــا عــن الواقــع وعــن
تلبيــة متطلبــات وحاجــات الشــعب الســوري .
ح.م :دكتــور وســام ماهــو الســر
الكامــن فــي مايســمى بتنظيــم الدولــة
االســامية فــي الع ـراق والشــام "داعــش"
ومــا هــو الســبب فــي تراخــي االمــم

المتحــدة فــي إنهــاء مثــل هكــذا تنظيــم
بالرغــم مــن امتــاك أمريــكا مــا اليملكــه
غيرهــا مــن قــوة وقــرار دولــي؟
د.و.ع :لألســف ملــف تنظيــم القاعــدة يف
العــامل نشــأ منــذ الثامنينيــات مــن القــرن املــايض
عــى أيــدي الواليــات املتحــدة األمريكيــة والقــوى
املرتبطــة بهــا وتــم اســتغالله فيــا بعــد مــن قبل
إي ـران وبعــض القــوى األخــرى مبــا فيهــا النظــام
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الســوري خــال االحتــال األمريــي للع ـراق عــام
 . 2003لذلــك فــإن هــذا امللــف تســتثمر فيــه بعض
الــدول لتنفيــذ سياســتها يف هــذه املنطقــة أو تلــك
ويكفــي إظهــار مجموعــة مــن األشــخاص يرفعــون
هــذه الرايــة أو تلــك لشــن حــروب أو تغيــر خارطة
الدولــة أو املنطقــة املســتهدفة .
ورغــم أن هــذا امللــف يحتــاج ملجلــدات
للحديــث عنــه إال أننــا ميكــن القــول أن الواليــات
املتحــدة ال تريــد إنهائه بشــكل كامل ألنها تســتفيد
منــه سياســياً واقتصاديـاً إىل جانب تأجيــج الخالفات
بــن األديــان يف خاصــة يف منطقــة الــرق األوســط
 ،وحتــى لــو أرادت إنهائــه ســيحتاج األمــر إىل عــدة
ســنوات بســبب دخــول أطـراف أخرى معهــا كإيران
مث ـاً تســطيع تحريكــه أو تأجيجــه هنــا أوهنــاك
بســب الخــاف عــى تقاســم النفــوذ يف املنطقــة ،
فإيـران هــي الدولــة الوحيــدة رمبــا يف العــامل التــي
مل يســتهدفها تنظيــم القاعــدة رغــم إعالنــه العــداء
لهــا وللشــيعة بشــكل عــام والســبب يف ذلــك يعــود
للتفاهــات الضمنيــة بــن قيــادات القاعــدة وماليل
طه ـران والســاح لعنــارص القاعــدة بالتســلل عــر
األرايض اإليرانيــة مــن افغانســتان باتجــاه الع ـراق
وســورية وتقديــم الدعــم اللوجيســتي لهــم عــى
أوســع نطــاق إضافــة إىل إقامــة عوائــل عــدد مــن
قياديــي القاعــدة يف العاصمــة اإليرانيــة طه ـران.
ح.م :دكتور وســام ماهو ســبب تعنت
كل مــن إيــران وروســيا علــى مواقفهمــا
بالرغــم مــن تأكيــد األط ـراف األخــرى لهــم
بضمــان مصالحــم مســتقبالً ؟
د.و.ع :أنــا اعتقــد أن هنــاك مجموعــة مــن
األســباب التــي تجعــل إيــران وروســيا تتمســكان
بالوقــوق إىل جانــب النظــام الســوري وهــذه
األســباب تختلــف نوع ـاً مــا بــن الدولتــن فلــكل
منهــا أســبابها الخاصــة بهــا  ،فعــى ســبيل املثــال
بالنســبة لروســيا تعتــر ســوريا آخــر قالعهــا يف
الــرق األوســط ولــن تتخــى عنهــا بســهولة خاصــة
وأنهــا ســبق أن خاضــت تجربتان ســيئتان يف العراق
وليبيــا وتــم طردهــا فيــا بعــد مــن كافــة املصالــح
واالســتثامرات يف هذيــن البلديــن لذلــك اعتقــد أنها
لــن تكــرر خطأهــا للمــرة الثالثــة مهــا كان حجــم
الضامنــات املقدمــة مــن األط ـراف لغيــاب الثقــة
أصــاً بــن روســيا وأمريــكا التــي تعتــر الالعــب
األبــرز يف املنطقــة.
أمــا بالنســبة إليــران فالوضــع يختلــف عــن
روســيا  ،فإي ـران لديهــا مصالــح دينيــة ومذهبيــة
وسياســية واســراتيجية تفــوق املصالــح الروســية
بكثــر وتعتــر أن ســورية يجــب أن تكــون إحــدى
قواعدهــا املتقدمــة عىل البحــر املتوســط واملحاددة
إلرسائيــل لتحقيــق مكاســب تتعلــق بنفوذهــا يف
املنطقــة .
وقــد اســتطاع حافــظ األســد تثبيــت الوجــود
اإليــراين يف ســوريا منــذ نهايــة الســبعينيات مــن
القــرن املــايض مــن خــال العالقــات التــي ربطــت

النظامــن رغــم الخــاف اإليديولوجــي بينهــا
فنظــام الخمينــي دينــي مذهبــي يف حــن نظــام
حافــظ األســد بعثــي علامين لكــن جمعتهــم مصالح
اس ـراتيجية أبعــد مــن ذلــك خاصــة فيــا يتعلــق
بدعــم ميليشــيا حــزب اللــه يف لبنــان واســتثامره
لتحقيــق أهــداف تخــدم املــروع اإليــراين يف
املنطقــة بذريعــة املقاومــة واملامنعــة .
ح.م :دكتور ماهي رؤيتكم بما يتعلق
باألزمة السورية في األمد القريب؟
د.و.ع :ال اعتقــد حصــول تغيــر يف املوقــف
الــدويل تجــاه األزمــة الســورية يف الوقــت القريــب
ألن البيئــة الدوليــة غــر مالمئــة حاليــاً ،وهنــاك
تفاهــات تجــري خلــف الكواليــس بــن إيــران
والواليــات املتحــدة حــول الربنامــج النــووي اإليـراين
الــذي يريــد "بــاراك أوبامــا" وضــع حــد لــه أو عــى

األقــل التوصــل التفــاق نهــايئ بشــأنه وهــذا امللــف
يطغــى عــى كافــة اهتــام الرئيــس األمريــي
حاليـاً  ،إضافــة إىل الخالفــات الحــادة بــن الرئيــس
االمريــي والكونغــرس التــي ســتحول دول اتخــاذ
أي قــرار عســكري بالتدخــل يف األزمــة الســورية
ورمبــا ســيتعني علينــا االنتظــار لقــدوم الرئيــس
األمريــي الجديــد بدايــة عــام  2017وقبــل ذلــك ال
أتوقــع حصــول تغيــر ألن جميــع الجهــود الدوليــة
ستســعى إىل كبــح جــاح توســع تنظيــم الدولــة
اإلســامية الــذي بــدأ ينتــر كالنــار يف الهشــيم يف
أغلــب دول املنطقــة التــي تعــاين اضطرابــات أمنية
.
ح.م :دكتــور رأيكــم بجريدتنــا وكلمــة
منكــم لقراءنــا...
د.و.ع :برأيــي جريــدة مرحبــا مــن الجرائــد
املتميــزة التــي نالــت ثقــة القــارئ العــريب يف تركيــا
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بشــكل رسيــع خاصــة يف اســطنبول  ،ونتمنــى لهــا
وللقامئــن عليهــا املزيــد مــن االنتشــار والتقــدم
والعطــاء يف خدمــة الثــورة الســورية واملواطــن
الســوري وأن تكــون الصــوت الحــر املعــر عــن
تطلعــات الشــعب الســوري يف كافــة املنابــر
اإلعالميــة  .ودمتــم بخــر
تقرير :حمزة منصور
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جنيف للعالقات الدبلوماسية

اختتمت منظمة
هيومان ريستات
لإلرتقاء باإلنسان
والمجتمعات مؤخرًا
برنامج جنيف للعالقات
الدبلوماسية الذي أقيم
في مدينة اسطنبول
التركية

تعتــر منظمــة هيومــان رســتارت  ،أول
منظمــة عربيــة باعتــادات عامليــة تعمــل
بطريقــة النفــع العــام مســتقلة ال تتبــع ألي
جهــة  ،يــرف عليهــا العديــد مــن الباحثــن
و املختصــن يف العلــوم القياديــة و االنســانية
و االداريــة و التطويريــة  ،يعمــل بهــا فريــق
مــن الشــباب العــريب الواعــي الطمــوح لبنــاء
املجتمعــات و تطويرهــا.
اعــداد و تأهيــل اصحــاب املؤهــات
وصقــل قدراتهــم وتنميــة وتطويــر كفائاتهــم
ومنــح الجيــل الصاعــد مايســتحقه مــن علــوم
وتدريــب باحــدث االســاليب واعدادهــم
لبنــاء مجتمــع قــوي ناهــض يعيد املجــد لألمة
العظيمــة بالعلــم الــذي يعتــر هــو الســاح
االقــوى لبنــاء املجتمعــات و تطويرهــا .ومييــز
برنامــج جنيــف إلعــداد الدبلوماســيني الــذي
أختتــم أعاملــه مؤخــرا ً مبدينــة اســطنبول
بأنــه يقــام باعتــاد األمــم املتحــدة و جامعــة
الــدول العربيــة ومركــز جنيــف للعالقــات
الدبلوماســية و الغرفــة الرتكيــة العربيــة
وبــإرشاف منظمــة هيومــان رســتارت ونخبــة
مــن كبــار الدبلوماســيني يف الوطــن العــريب.
حيــث أنــه حصــل املشــاركون يف الربنامــج
عــى الشــهادات التاليــة :شــهادة مــن الجامعة
األوربيــة الســويرسية موثقــة مــن الخارجيــة
املرصيــة وتصــدق مــن الســفارات العامليــة,
شــهادة وهويــة دبلوماســية مــن مركــز ومعهد

حازم عتلم

وسام الدين العكلة

جنيــف للعالقــات الدبلوماســية والقنصليــة
وإعــداد الدبلوماســيني ,شــهادة وهويــة
دبلوماســية مــن الغرفــة الرتكيــة العربيــة مــن
الغرفــة العربيــة الرتكيــة ويؤهلــك الربنامــج
للعمــل و بقــوة يف الســلك الدبلومــايس يف
الــوزارات والســفارات والقنصليــات واملجالــس
والهيئــات الدوليــة ويعتــر املفتــاح للدخــول
إىل عــامل العمــل الســيايس والدبلومــايس
والعالقــات العامــة والسياســية فأنــت بعــد
اجتيــازك للربنامــج تحصــل عــى شــهادة مــن
الجامعــة األوربيــة ومقرهــا ســويرسا موثقــة
مــن الخارجيــة وتصــدق هــذه الشــهادة مــن
الســفارات العامليــة كــا ويؤهلــك لحضــور
املؤمتــرات التــي ترعاهــا املنظمــة العربيــة
األوربيــة والغرفــة العربيــة الرتكيــة ومركــز
جنيــف للعالقــات الدبلوماســية.
يعتــر برنامــج جنيــف للعالقــات

هشام عبد العليم

محمد شوقي العناين

الدبلوماســية واحــدا ً مــن الربامــج النخبويــة
التــي تقيمهــا منظمــة هيومــان رســتارت
العــداد وتاهيــل الكــوادر باعتــاد مــن مركــز
جنيــف وهــو مؤسســة دوليــة لــه العديــد مــن
الفــروع بالــدول وهــي املؤسســة الوحيــدة
يف الــرق األوســط املعتمــدة دوليــاً مــن
هيئــة جنيــف بســويرسا واألمــم املتحــدة
وهــي أيض ـاً املؤسســة الوحيــدة التــي تقــوم
بالتحكيــم املؤســي و الدبلومــايس طبقــاً
لقواعــد وقوائــم ولوائــح األمــم املتحــدة
واإلتفاقيــات الدوليــة طبقــاً لنــص قــرار
الجمعيــة العموميــة لألمــم املتحــدة 98/31
 15ديســمرب  1976مــرورا ً بقــرار التحكيــم
املــري  27لســنة  1994وبالتعــاون مــع
الجامعــة االوربيــة مقرهــا يف ســويرسا جنيــف
ولهــا العديــد مــن الفــروع العامليــة وهــي مــن
الجامعــات املصنفــة عامليــا.

أرشف عــى إلقــاء املحــارضات كل مــن
الدكتــور هشــام عبــد العليــم دكتــوراة قانــون
دول والدكتــور محمــد شــوقي العنــاين خبــر
يف الســلك الدبلومــايس  ،احــد املحارضيــن
يف برنامــج جنيــف  :وكيــل كليــة العلــوم
السياســية يف جامعــة القاهــرة  ،نائــب وزيــر
ســابق  ،رئيــس وفــد جمهوريــة مــر الرســمي
اىل الكثــر مــن املؤمتــرات الدوليــة  ،عضــو
مراقــب جامعــة الــدول العربيــة  ،رئيــس
منتــدى القانــون الــدويل والدكتــور وســام
الديــن العكلــة دكتــوراة قانــون دويل و
شــغل عــدة مناصــب يف الخارجيــة اخرهــا يف
الســفارة الســورية يف العـراق والدكتــور حــازم
عتلــم دكتــوراة قانــون دويل عضــو مجلــس
أمنــاء مركــز دراســات الــرق األوســط –
املركــز القومــى الفرنــى للبحــوث – باريــس
– فرنســا .عضــو الجمعيــة الفرنســية للقانــون
الــدوىل .عضــو جمعيــة محــارضى ومشــارىك
القانــون الــدوىل بالهــاى  ،هولنــدا.
متيــز برنامــج جنيــف للعالقــات الدوليــة
باختــاف الجنســيات العربيــة املشــاركة حيــث
كانــت األغلبيــة للمشــاركيني الســوريني بنســبة
 %75بينــا كانــت هنــاك مشــاركات عربيــة
ومــن دول مختلفــة مثــل الســودان والصومــال
واالردن وفلســطني وليبيــا والجزائــر.
تقرير :حمزة منصور
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قونيا مثال لألخوة السورية التركية

قامت بلدية كاراتاي بإشراف
حزب العدالة والتنمية في
محافظة قونيا وبالتنسيق
مع جمعية البر الخيرية
بإحياء حفل وتوزيع الهدايا
لطالب مدرسة على خطى
الحبيب السورية حيث أنه
وبسبب الظروف الحياتية
الصعبة التي تعيشها
العائالت السورية بما في
ذلك هؤالء األطفال الذين
يحاولون التأقلم مع حياة
لطالما أصبحت أمرًا واقعيًا
فرض عليهم.

أقيــم الحفــل يف صالــة مركــز العزيزيــة
الثقــايف التابــع لبلديــة مقاطعــة كارتــاي
وتضّ مــن الحفــل توزيــع هدايــا وألبســة
لجميــع الطــاب وحــر الحفــل كل مــن
الســيد مهمــد هانــريل رئيــس بلديــة كاراتــاي
والســيد مهمــد جنــش رئيــس منظمــة حــزب
العدالــة والتنميــة يف بلديــة كاراتــاي والســيد
عبــد اللــه آرايل رئيــس جمعيــة الــر الخرييــة.
وكان الســيد مهمــد جنــش رئيــس منظمة
حــزب العدالــة والتنميــة يف مقاطعــة بلديــة
كاراتــاي أول املتحدثــن حيــث أنــه شــكر كل

مــن الجمعيــات الخرييــة ومنظــات املجتمــع
املــدين وأهــايل مدينــة قونيــة الذيــن قامــوا
باحتضــان أخوتهــم الســوريني واعتبارهــم جــزء
مــن أهــايل املدينــة كــا أنه أشــار إىل املشــاريع
التــي أقيمــت والتــي التـزال يف حيــز التجهيــز
يف مايتعلــق مبســاعدة هــذه العوائل الســورية
التــي تصــارع يف ظــروف صعبــة للتغلــب عــى
كافــة املصاعــب التــي تواجههــا يف الغربــة.
وبعدهــا تحــدث الســيد عبــد اللــه آرايل
رئيــس جمعيــة الــر الخرييــة ومرشــح حــزب
العدالــة والتنميــة عــن مدينــة قونيــا والــذي
أشــار إىل أن جمعيتهــم تعمــل عــى مســاعدة
أغلــب الســوريني املوجوديــن يف مدينــة قونيــا
حيــث أن أخــر اإلحصائيــات تشــر إىل أنــه
يوجــد يف مدينــة قونيــة مــا يزيــد عــن 50
ألــف ســوري وبــدوره تشــكر الســيد عبــد
اللــه كل مــن الســيد مهمــد جنــش رئيــس
منظمــة حــزب العدالــة والتنميــة يف مقاطعــة

بلديــة كاراتــاي والســيد مهمــد هانــريل
رئيــس بلديــة كاراتــاي عــى دعمهــم املســتمر
للجمعيــة.
كــا تحدثــت الســيدة "نســليهان يلدريم"
رئيســة الفــرع النســايئ يف حــزب العدالــة
والتنميــة وتشــكرت إدارة املدرســة عــى
الجهــود الكبــرة التــي يقومــون بتقدميهــا
وذلــك رغــم الحــاالت النفســية التــي يعيشــها
األطفــال بعــد تأثرهــم بأجــواء الحــرب التــي
فــروا هربــاً منهــا وبعدهــا تحــدث الســيد
مهمــد هانــريل رئيــس بلديــة كارتــاي
والــذي رشح أوالً عــن مختلــف املســاعدات
التــي قامــت البلديــة يتقدميهــا للمهاجريــن
الســوريني وبــدوره أيضـاً تشــكر طاقــم العمــل
يف البلديــة الــذي يعمــل دامئــاً عــى خدمــة
األخــوة الســوريون الذيــن هربــوا مــن هــول
الحــرب القامئــة يف بالدهــم .وعــر هانــريل
عــن ســعادته بإقامــة مثــل هكــذا إحتفــاالت

تعمــل عــى إخ ـراج هــؤالء األطفــال األبريــاء
مــن الحالــة النفســية التــي يعيشــونها وتدخــل
الفــرح والــرور عــى قلوبهــم بنفــس الوقــت.
وأشــار هانــريل بــأن تركيــا االن متــر بأوضــاع
حرجــة ألنهــا تعتــر هــي الوحيــدة التــي تقف
يف صــف املظلــوم ضــد الظــامل حيــث تابــع
قائــاً ”:إن الشــعوب الوحيــدة التــي تعــاين
الظلــم واالضهــاد يف العــامل هــي الشــعوب
املســلمة ,لكــن حســن العاقبــة والختــام
ســتكون يف صالح املســلمني إن شــاء اللــه" .ويف
ختــام كلمتــه تشــكر الســيد مهمــد هانــريل
جميــع القامئــن عــى هــذا الحفــل كــا تشــكر
أيضـاً إدارة مدرســة عــى خطــى الحبيــب عــى
جهودهــم الجبــارة يف إيصــال هــذا الجيــل إىل
مرفــأ األمــان أال وهــو مرفــأ العلــم.
ويف نهايــة الحفــل تــم توزيــع الهدايــا
لجميــع األطفــال الســوريني املوجوديــن يف
قاعــة االحتفــال .تقريــر :حمــزة منصــور
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لقد شهد العراق العديد من الحروب والصراعات المختلفة على
أراضيه والتي ساهمت في تقسيم العراق وتجزأته وزرع الروح
الطائفية والمذهبية بين مختلف أبنائه.

رعــد البيــايت هــو أحــد أبنــاء العـراق الــذي
َــر
ولــد يف عــام  1954يف العاصمــة بغــداد .ك ُ َ
يف منطقــة األعظميــة وترعــرع يف مدارســها
اإلبتدائيــة ,لكنــه وبســبب الظــروف الصعبــة
التــي كان ميــر بهــا العـراق يف تلــك الســنوات مل
يكــن يســمح لــه والــده الــذي كان يعمل جـزارا ً
بالذهــاب إىل املدرســة الســتكامل تعليمــه وذلك
مــن أجــل أن يســاعده يف محــل الجـزارة الصغري
الــذي كان مصــدر رزق العائلــة .ولهــذا فقد كان
العمــل ســبباً يف عــدم تقدم رعد دراســياً بســبب
تغ ّيبــه الكثــر عــن الــدوام يف املدرســة .ويف ســن
الثامنــة عــر تــم اســتدعاء رعــد الشــاب إىل
خدمــة العلــم اإللزاميــة يف العـراق وهــو مل يكن
قــد اجتــاز الصــف الســابع بعــد .وخــال أدائــه
للخدمــة العســكرية الــذي اســتمرت  4ســنوات
قــام بتقديــم امتحانــات الصــف التاســع بشــكل
حــر ومــن بعدهــا انتقــل للصــف العــارش ومــن
ثــم الصــف الحــادي عــر وهــو اليـزال جنديـاً
مكلفـاً .وبعــد ترسيحه مــن الخدمة العســكرية
عــاد إىل العمــل يف مجــال اللحــوم ولكــن هــذه
املــرة كان يعمــل مســتقالً حيــث أنــه كان يعمل
يف النهــار ويــدرس يف املســاء حتــى متكــن مــن
الحصــول عــى شــهادة الثانوية-الفــرع األديب.
ومــع بدايــة الحــرب العراقيــة اإليرانيــة تــم
اســتدعاء رعــد ثانيــة لخدمــة االحتيــاط حيــث
أنــه بقــي يف الخدمة مثــاين ســنوات لكنه وضمن
خدمتــه فقــد قــام باالنتســاب إىل معهــد الفنون
الجميلة-قســم املوســيقى يف الوقــت املســايئ,
حيــث أنــه خضــع الختبــار اللجنــة املوســيقية
يف املعهــد والذيــن أعجبــوا جــدا ً بصوتــه حيــث
أنــه نــال  %85مــن عالمــات اللجنــة الفاحصــة.
وبعــد خمــس ســنوات نــال رعــد البيــايت شــهادة
الدبلــوم مــن املعهــد املوســيقي .ويف عــام
 1994ســمع مــن أحــد األصدقــاء بــأن جامعــة
بغــداد قامــت بافتتــاح قســم للموســيقى يف
كليــة الفنــون الجميلــة ,وخضــع رعــد مجــددا ً
إىل امتحــان لجنــة قســم املوســيقة يف الكليــة
ِــل وبعــد أربعــة ســنوات حــاز
حيــث أنــه قُب َ

رعــد البيــايت عــى البكالوريوس يف قســم الفنون
املوســيقية والتــي فتحــت لــه البــاب عضــوا ً يف
نقابــة الفنانــن ومــن بعدهــا عضــو يف إتحــاد
املوســيقيني العراقيــن.
ويقــول رعــد ":أعتقــد بــأن حيــايت كانــت
غريبــة نوعـاً مــا وذلــك ألنهــا كانــت خليطـاً بني
الخدمــة العســكرية والدراســة والعمــل .كنــت
ـت يف صغــري لعــدم تواصــي
احــس بــأين ُغ ِب ْنـ ُ
بالدراســة وذلــك ألن والــدي رحمــه اللــه كان ال
يحــب املدرســة .ولهــذا فقــد كان يوجــد دامئ ـاً
ي التواصــل
إحســاس يــراودين بأنــه يجــب عــ َّ
يف متابعــة تعليمــي لتثقيــف نفــي ولتعويــض
مــا فاتنــي يف الصغــر رغــم كل الصوبــات التــي
مــررت بهــا".
لقــد كان االحتــال االمريــي للعـراق نقمــة
كبــرة حيــث أنــه عمــل عــى إنهــاء العــراق
اقتصادي ـاً واجتامعي ـاً وثقافي ـاً باالضافــة إىل أنــه
وفّـ َر للوجــود اإليـراين بيئــة مناســبة الســتكامل
مخططاتهــا .ويف عــام  2006تــم محاولــة اغتيايل
وذلــك بتهمــة حمــي للقــب "أبــو عمــر" حيــث
ّأن تعرضــت لإلصابــة مــن قبــل امليليشــيات
الطائفيــة بطلقــات ناريــة اســتقرت يف جســدي
ومل تتمكــن مــن قتــي ,وتابــع رعد كالمــه حيث
قــال ":وبعــد التمكــن مــن إخــراج الطلقــات
ســافرت إىل ســوريا وقضيــت فيهــا قرابــة الســبع

ســنوات .وأثنــاء إقامتــي يف مدينة دمشــق
سـ ّجلت يف معهد اللغــة االنكليزيــة التابع
للســفارة الدمناركيــة يف دمشــق وحصلــت
عــى شــهادة باتقــان اللغــة االنكيزيــة .
ويف عــام  2012وبعــد نشــوب حــاالت
اقتتــال ومشــاجرات يف الحــي الــذي كنت
اســكن فيــه ســافرت إىل العـراق وبعدهــا
إىل تركيــا".
يقيــم حاليـاً رعــد البيــايت مــع زوجتــه
يف مدينــة بولــو الرتكيــة يف انتظــار حصولــة
عــى موافقــة ســفره إىل إحــد الــدول األروبيــة
كــا هــو الحــال بالنســبة لجميــع العراقيــن
الذيــن يهاجــرون مــن العــراق .ويقــول رعــد
البيــايت ":إننــي وبهــذا العمــر الزلــت أتطــوق
الســتكامل تعليمــي واالســتمرار يف إغنــاء
ثقافتــي ألنــه لــدي قناعــة بــأن العلــم هــو
امل ـراث الوحيــد الــذي لــه قيمــة .لقــد قمــت
مؤخــرا ً بااللتحــاق بربنامــج جنيــف إلعــداد
الدبلوماســيني الــذي أقامتــه منظمــة هيومــان
ريســتات يف مدينــة اســطنبول الرتكيــة وحصلت
عــى شــهادة مستشــار دبلومــايس يف العالقــات
القنصليــة وأمتنــى أن يحالفنــي الحــظ مســتقبالً
يف املشــاركة بربامــج علميــة وثقافيــة أخــرى".
تقرير :حمزة منصور
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العبادي ال جماعات مسلحة خارج إطار الدولة
قال رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي إنه لن يسمح
بتنامي نفوذ جماعات
مسلحة "خارج إطار
الدولة" ،متعهدا
بضبط" تصرفات
عناصر الحشد
الشعبي
ومحاسبة
من قاموا
بتجاوزات.

وأكــد العبــادي يف كلمــة ألقاهــا أمــام مجلــس
النــواب إنــه كرئيــس وزراء العــراق ،وقائــد عــام
للقــوات املســلحة "لــن يســمح بتشــكيالت
عســكرية ،ســواء مليشــيات أو غــر مليشــيات أو
جامعــات مســلحة خــارج إطــار الدولــة".
وطلــب مســاعدة الجميــع ووقــوف مجلــس
النــواب ضــد هــذه الظاهــرة التــي قــال إنهــا تحاول
إضعــاف الدولــة العراقيــة" ،وشــدد عــى وضــع مــا
ســاه "أسســا جديــدة" لضبــط القــوات األمنيــة

والحشــد الشــعبي.
وأكــد العبــادي أنــه ســتوضع أســس جديــدة
لضبــط الجيــش والرشطــة ومحاســبة مــن ســاهم
املقرصيــن وفــق أطر قانونيــة ،مشـرا إىل أن الضبط
"بــدأ داخــل الحشــد الشــعبي ،باعتبــاره مؤسســة
جديــدة مل يكتمــل بنــاء كل مؤسســاتها ،وبالتــايل
مبــا يشــمل ضبــط املقاتلــن من ناحيــة ذهابهــم إىل
الجبهــة ،ورجوعهــم منهــا ،وحمــل أســلحتهم ،وإذا
كان هنــاك تجــاوز كيــف نحاســب".
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هذه المستشفيات و  037.2مستوصف صحي
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وقــال رئيــس الــوزراء العراقــي إن أكــر
"التجــاوزات" التــي تحصــل يف املناطــق التــي تحــرر
ال تتــم أثنــاء العمليــات العســكرية ،بــل بعدهــا"،
معت ـرا أن مثــة "انتهازيــن يحاولــون اإلســاءة بعــد
التحريــر ،يأتــون ويحرقــون منــازل ويرسقــون منازل
مواطنــن".
وتنامــى نفــوذ الفصائــل املســلحة ال ســيام
الشــيعية منهــا ،منــذ انهيــار العديــد مــن قطعــات
الجيــش العراقــي يف مواجهــة هجــوم تنظيــم الدولة

اإلســامية يف حزيــران املــايض ،وســيطرته عــى
مســاحات واســعة مــن البــاد .ولجــأت الحكومــة
الســابقة إىل الحشــد الشــعبي ملســاندة القــوات
األمنيــة يف محاولــة اســرداد املناطــق التــي يســيطر
عليهــا التنظيــم ،ومعظمهــا ذات غالبيــة ســنية.
وســبق ملنظــات حقوقيــة دوليــة أن اتهمــت
فصائــل شــيعية بارتــكاب إســاءات بحــق الســكان
املدنيــن مــن الســنة -وال ســيام يف املناطــق التــي
تســتعاد -وغالبــا تشــمل هــذه األعــال حــرق
منــازل أو منــع ســكان مــن العــودة إليهــا.
وجــاءت ترصيحــات العبــادي مــع بــدء القوات
العراقيــة ومســلحني موالــن لهــا مــن الفصائــل
الشــيعية وأبنــاء بعــض العشــائر الســنية عمليــة
واســعة الســتعادة مدينــة تكريــت -مركــز محافظــة
صــاح الديــن -ومناطــق محيطــة بهــا ،وتعهــد
العبــادي عنــد إعالنــه إطــاق العمليــة بحاميــة
املدنيــن يف املناطــق املذكــورة.
مــن جهــة أخــرى قــال العبــادي إن حكومتــه
ســتصدر عفــوا خاصــا عــن املعتقلــن ،ومعالجــة
ملفــات مــن يتبقــى منهــم" ،وهــو مــا يعــد أحــد
أبــرز مطالــب الســنة يف البــاد ،وال توجــد أرقــام
رســمية أو تقديريــة لعــدد املعتقلــن ،لكــن الســنة
يقولــون إنهــم بعــرات اآلالف.

ايدن بياتلى

طبيب أخصائي
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بغداد فقط  .ومن اهم االمراض المتفشية ف ي�
العراق منذ القدم هي امراض السل الرئوي ،
االسهال  ،حمى التيفوئيد  ،التهاب الكبد  ،الشلل
الدائم و الحصبة  .ال توجد منشآت معالجة مياه
الرصف الصحي ف ي�  %06من المنشآت الصناعية وان
ث
اك� من  1مليون طن من المياه الملوثة تختلط
ف
مع مصادر المياه النظيفة ي� عموم العراق .
وباالختصار فأن المشكلة الرئيسية تكمن ف ي� تلوث
المياه  ،جمع ومعالجة النفايات الصلبة  ،تلوث
الهواء ف ي� المحالت المغلقة  ،معالجة المياه
الرصف الصحي الملوثة  ،السياسات الصحية
الغ� المستقرة وسياسة ادارة البيئة .
المتغ�ة  /ي
ي
(. )9002-OHW

ض
الفو� واالرهاب ف ي�
استمرار حاالت
ن
تحس� خدمات "االسعافات
يومنا هذا تتطلب
ي
االولية وسيارات االسعاف" بالدرجة االوىل ت
وال�
ي
هي من احدى اهم احتياجات هذا القطاع  .كان
عدد سيارات االسعاف العاملة ف ي� هذا القطاع
 031.2سيارة سنة  . 1102ومن اهم االحتياجات
ن
ت
يعا� من نقصها القطاع الصحي
ال� ي
االخرى ي
هي ابنية المستشفيات المتكامـــــلة ( االرسة ،
المواد والمستلزمات الطبية  ،اجهزة التكييف
ين
ين
الصحي� الماهرين (
المستخدم�
والت�يد ) ،
ب
خاصة الممرضات،
اخصائ� االتخدير واالنعاش
يي
)  ،المواد والمستلزمات الطبية ض
ال�ورية  .كما
ت
توف� او تحديث
تأ� من ضمن هذه االحتياجات ي
ي
اقسام العناية المكثفة وتفعيل منظومات منع
التلوث داخل المستشفيات  ،جعل المؤسسات
الصحية ث
اك� تعقيماً  ،انشاء مراكزاً لالمراض
القلبية والمعالجة بواسطة االشعة وكذلك انشاء
المخت�ات الطبية ومنشآت معالجـــــة النفايات
ب
ت
وتا� كل هذا من
الطبية السائلة  /الصلبة ي
ت
ال� يجب معالجتها بكل رسعة
اولويات المشاكل ي
من قبل وزارة الصحة العراقية.
بلغت قيمة المبالغ المخصصة
للقطاع الصحي من قبل الحكومة العراقية سنة
 0102مبلغ قدره  8.3مليار دوالر ومبلغ ف ي� حدود 6
مليار دوالر سنة  . 1102وقد بلغ نسبة مخصصات
اجمال
القطاع الصحي والبيئة بنسبة  %5من
ي
الموازنة العامة لسنة .2102

أخبار

أذار 2015

أشارت مصادر
عسكرية أن الحوثيين
ال ي م ن

n

خرب
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يعيــدون تجهيــز ســاح الجــو
الســتخدامه يف الغــارات عــى مــأرب
والبيضــاء وســط اليمــن ،مشــرة اىل تســلم
الحوثيــن شــحنات أســلحة وصلــت مــن
روســيا إىل مينــاء الحديــدة ،بحســب تقريــر
اليــوم الثالثــاء.
مطــار الحديــدة الذي أغلقــه الحوثيون
يف وجــه املالحــة الجويــة كان غطاء لشــحنة
أســلحة جديــدة وصلــت لدعــم الحوثيني يف
اليمن.
وتتضمــن الشــحنة ،بحســب مصــادر
عســكرية ،أســلحة خفيفــة ومتوســطة
ومضــادات أرضيــة للطائــرات وصواريــخ

حراريــة مضــادة ميكــن اســتخدامها يف
املناطــق الجبليــة ،وهــي أســلحة ال متتلكهــا
القــوات الجويــة اليمنيــة.
وبحســب مصــادر يف مينــاء الحديــدة،
قامــت مجاميــع مســلحة ومكثفــة مــن
الحوثيــن بتفريــغ شــحنة أســلحة وصلــت
إىل مينــاء الحديــدة عــى مــن ســفينتني
تقــول مصــادر عســكرية إنهــا وصلتــا مــن
روســيا.
وأكــدت املصــادر نيــه الحوثيــن إعــادة
تجهيــز ســاح الجــو الســتخدامه لشــن
غــارات عــى مــأرب والبيضــاء وســط اليمن.
وكانــت مصــادر صحفيــة خليجيــة

أفــادت عــن زيــارة غــر معلنــة قــام بهــا
خــراء عســكريون روس إىل صعــدة قبــل
شــهرين التقــوا خاللهــا بزعيــم جامعــة
الحــويث عبــد امللــك الحــويث.
يذكــر أن روســيا أعلنــت عــن دعمهــا
للخطــوات الهادفــة إىل البحــث عن تســوية
راســخة لألزمــة يف اليمــن لكنهــا تحفظــت
عــى فــرض عقوبــات عــى الحوثيــن.
ودعــت الخارجيــة الروســية األط ـراف
اليمنيــة إىل التحــي بضبــط النفــس معتــرة
أن تعزيــز الضغــوط الخارجيــة عــى أطراف
العمليــة السياســية الداخليــة ،مبــا يف ذلــك
فــرض عقوبــات ،ســيقود إىل نتائج عكســية.

وقف إلطالق النار وطاولة حوار جديدة في ليبيا

ليبيا

خرب
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قــررت رئاســة األركان الليبيــة للمؤمتــر
الوطنــي العــام القبــول مببــدأ وقــف إطــاق
النــار يف جميــع محــاور القتال ،والعــودة إىل
طاولــة الحــوار.
وأعلنــت رئاســة األركان بطرابلــس عــن
هــذا القــرار يف بيــان لغرفــة العمليــات
املشــركة ,وذلــك بحضــور وفــد مــن بعثــة
األمــم املتحــدة يف مدينــة زوارة غــرب
طرابلــس .وقــال البيــان إنــه تــم التوصــل إىل
توافــق عــى وقــف إطــاق النــار ,والجلــوس
للحــوار لحقــن دمــاء الليبيــن.
وتــأيت هــذه الخطــوة يف ظــل دعــوات
إقليميــة ودوليــة ملحــة لطــريف الــراع
الرئيســيني يف ليبيــا باالنخــراط يف حــوار
يفــي إىل تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة
تســتطيع ملّ شــمل الليبيــن ,وتتصــدى
لبعــض الجامعــات التــي توصــف باملتطرفة
والتــي توســع نفوذهــا يف البــاد ,ويف
مقدمتهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية.

L İ
B Y

كــا يــأيت هــذا اإلعــان بعــد فــرة مــن
جلســة الحــوار غــر املبــارش التــي عقــدت
يف مدينــة غدامــس جنــوب غــرب طرابلــس

بــن ممثلــن عــن املؤمتــر الوطنــي العــام
وآخريــن عــن مجلــس النــواب املنحــل
املنعقــد يف مدينــة طــرق رشقــي البــاد.
يشــار إىل أن القــوات التابعــة للمؤمتــر
الوطنــي -ومــن بينهــا القــوات املشــاركة
يف عمليتــي "فجــر ليبيــا" و"رشوق ليبيــا"-
تقاتــل قــوات مجموعــات مــع اللــواء
املتقاعــد خليفــة حفــر ,وتضــم أساســا
مســلحي مدينــة الزنتــان (جنــوب غــرب
طرابلــس) ومــا يســمى جيــش القبائــل.
كــا أنهــا تقاتل قــوات أخــرى متحالفة
مــع حفــر يف منطقــة الهــال النفطــي بــن
مدينتــي رست وبنغازي.
وكان رئيــس بلديــة منطقــة األصابعــة
( 40كلــم غــرب طرابلــس) ســعد الرشتــاع
أعلــن قبــل أيــام أن اتفاقــا جــرى بــن
املجلســن البلديــن ملدينتــي مرصاتــة
والزنتــان ،يقــي ببــدء إج ـراءات "تجميــد
القتــال" يف املنطقــة الغربيــة.
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محمد طيب
الخطيب

من أ
اللم يولد الفرح...

إن قميص الدكتاتورية الذي رفلوا به الزعماء العرب باسم
العر� وأن للمارد ان يخرج من قمقمه
الديمقراطية قد ضاق عىل الشباب ب ي
فقميص الزعاء الذي فصلوه لشعوبهم بعد حكومات االستقالل ت
ال�
ي
أ
نالت به
جن� وقعوا ف ي� أحضان
الشعوب العربية حريتها من المحتل ال ب ي
االستبداد ف
ت
ال� سلّطت عىل رقابنا
الزعامات
من
ّوا
ل
واحت
الصهاينة
فخ
و�
ي
ي
الكث� ورويت أرضنا بدماء الشهداء
مع ان حكومات االستقالل بذلت ي
وعرق ي ن
ال�فاء ش
جب� ش
لت�ق علينا شمس يوم ربيع ويقينا نفرح كفرح
أ
ت
ش
الطفال بحذاء العيد ح� انقضت الحكومات ال�يفة ,ففرض علينا
احتالل جديد ينفذ أوامر حكام الغرب بأكمله ,ولكل واحد أجنطة أن
يفرضها عىل هؤالء أ
ين
ين
المتسلق� عىل خيوط عنكبوت
المتسلط�
الزالم
أ
الصهيونية ,ليغضبوا وجه هللا ويرضوا واضعيهم لن أثرياء اليهود
يحكمون العالم بأرسه برؤوس أموالهم ,وتوالت علينا حكومات كل
ماقامت الثانية باانقالب عىل أ
الوىل كانوا يذيعون ةبالراديو صباحاً (( بيان
أ
رقم واحد لقد توكلنا عىل هللا والشعب واستلمنا زمام المور وقضينا
عىل الطغمة الحاكمة)) وينسوا,أنهم سيكون بعد تف�ة طغمة حاكمة ,ألن
نشوة تسلقهم تنسيهم ت
ح� حليب ألمهاتهم ألنهم ليسوا لهم انتماء
أ
أ
اس للغرب ومن يسبق ويبلكر
ال لبيهم وال للمة العربية ,فهم أرجل كر ي
أ
ف
و� أغلب الحيان كانت
صباحاً ويحتل إالذاعة يكون نال قصبة السبق ,ي
التشعر رقابهم بدفأ ربطة العنق (الكرافيت) ت
ح� تكون حبال المشانق
بانتظارهم...
سن� ت
لقد عشنا عىل هذا الحال ي ن
أسمال
ر
ال
الغرب
لنا
فصل
ح�
ي
ش
اس
وال�ق الشيوعي وكلهم تحت سيطرة الصهاينة ,زعماء استبدلو الكر ي
اس ملطية بالصق الجرذان ممزوج مع الصق
التيفال ي
الغ� الصقة بكر ي
أ
الحذية ونتائج هذه الحالة وصلنا إىل التوريث فكان كل واحد منهم يريد
ض
ت
ن
ز
عمي� يك يكون م�ب مثال للبيقة (الدمى
أن يموت قبلهم من الم� ي
قراطية) وجهز كل منهم ولده إن كان ولده ألن الزعماء أ
الب تزوجوا
القضية ونهب وسلب مال الشعوب.
ن
أن� لم أذكر منذ أن وعيت عىل الدنيا
وأقسم باهلل العظيم ي
ن
تز
فلسط� أو عىل أطفالها
عر� بكا أو تباكا عىل
ي
والسياسة بأن م�عم أ ب ي
ن
وحالائرها ومقدساتها لنهم اليعرفون مع� أرض وعرض ومقدسات بل
ألنهم فاقدون كل القيم وكانت لهم القضية الفلسطينية شماعة ليعلّقوا
ت
ال� اصطنعها لهم عرابوهم الغربيون وإال سحب
عليها أكاذيبهم ي
((الكُ ُر)) من تحتهم.
إن� أعي تلك الحقبة ت
ن
ال� حكمنا بها الطغاة ف ي� أمتنا العربية
ي
ي
أ
ن
والقواني� الصارمة وكانت
بالحكام العرفية والحديد والنار والتنكيل
ي
السجون ث
سموا أنفسهم تسميات
وأك� من المدارس وهؤالء الطغاة
أك� ب
ّ
أ
التع� عنهم حيث أن بعضهم أطلق عىل نفسه اسم رائد المة العربية
بّ
والثا� قائد أ
ن
المة العربية الممانع المتاجر والقائد الفذ وصخرة الصمود
ي
ف
و� الحقيقة
وبطل التصحيح والتحرير واالستسالم وقائد سفينة النجاة ي
التقية
ماهو إال عميل خائن فاجر ي
أج� مداهي ثعلب ماكر استعمل ّ
ف
والقحنة ت
ح� أطلق عىل
الدينية ي� سياسته وثالثهم وصلت به الوقاحة ّ
ت
ن
العر� بدفع
أم�
ي
نفسه ي
المؤمن� ح� خرجت روحه مرسعة بعد الربيع ب ي
خلفي بقارورة كازوز.
كلنا كنا نسمع هذه الكلمات عند قيام طاغية عىل طاغية باانقالب
"توكلنا عىل هللا والشعب" إن هللا سبحانه وتعاىل يمهل وال يهمل والشعب
الص� عند الشعوب وال يتم
ص�ه طويل ولكن ياويل الطغاة ‘ن نفذ ب
ب
هذا إال بعد أن يمدهم هللا بطغيانهم يعمهون ي ن
وح� يعمهون يحكم
عليهم بالسحق ويهيء سبحانه وتعاىل أناس لينقذوا الشعوب المقهورة
ويجب علينا أن ال ننىس قول الرسول صىل هللا عليه وسلم ":كما تكونوا
ت
ّ
ال�
يول عليكم" ,إننا نسينا هللا وأعمت قلوبنا الحضارة المزيفة والحرية ي
العر� الذي
فهمناها فتمرد ,ومن هذا الضغط ولد االنفجار وأ�ش ق الربيع ب ي
العر� والحبل عىل الجرار إن شاء هللا.
تفائلنا به ي� بعض دول الوطن ب ي
لم تتم الفرحة فقد رسقوا الثورات وسالت دماء شهداء جدد
لنتخلص من الطغاة والطاغية ال يولّد إال طاغية حكماً ,فبعد الربيع
عر� بل إال العرص المطري ماقبل التواريخ
العر�
بدأنا نعود ليس لشتاء ب ي
بي أ
العر� لم يصل إىل أهدافه...
القديمة لن الربيع ب ي
ي�ل هللا بها من سلطان
لقد أطلق عىل الثورات العربية اسماء لم نز ّ
ت
ح� استقروا عىل كلمة إرهاب وسلّطوا علينا أبناء المتعة والفواحش
ف
أك�
والفواسد والحواقد والنعرف ماذا ينتظرنا ي� الغد ولكن إرادة هللا ب
من كل هؤالء القتلة الممنهجون وسيتم النرص بإذن هللا ((إن تنرصوا
هللا ينرصكم)).
الرحمة لشهدائنا أ
البرار...

أخبار
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البيان الختامي لنتائج االجتماع الدوري
التاسع عشر لإلئتالف الوطني السوري
خرب
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أصدر االئتالف الوطني
لقوى الثورة والمعارضة
السورية بيانا ختاميا
لنتائج االجتماع الدوري
التاسع عشر لهيئته
العامة

ويتضمــن البيــان إقــرار وثيقــة مبــادئ
التســوية السياســية ،والتــي اشــرط الســتئنافها
أن تتــم برعايــة األمــم املتحــدة وانطالقـاً مــا
تــم التوصــل إليــه يف مؤمتــر جنيــف 2واســتنادا ً
لق ـرارات مجلــس األمــن.
وكانــت الهيئــة العامــة لالئتــاف الوطنــي
قــد اختتمــت األحــد اجتامعهــا الــدوري
التاســع عــر يف مدينــة إســطنبول الرتكيــة،
وأقــر األعضــاء بعــد املحادثــات املســتمرة
لثالثــة أيــام وثيقــة املبــادئ األساســية حــول
التســوية السياســية يف ســورية ،والتــي تؤكــد
أهــم فقراتهــا عــى أن اســتئناف املفاوضــات
مــع النظــام يجــب أن يتــم برعايــة األمــم
املتحــدة ،وانطالق ـاً مــا تــم التوصــل إليــه يف
مؤمتــر جنيــف 2واســتنادا ً إىل قـرارات مجلــس
األمــن.
كــا اشــرطت الوثيقــة أن تســتند
املفاوضــات إىل بيــان جنيــف بكافــة بنــوده،
بــدءا بتشــكيل "هيئــة الحكــم االنتقاليــة"
التــي متــارس كامــل الســلطات والصالحيــات
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التنفيذيــة عــى مؤسســات الدولــة ،والتــي
تشــمل الجيــش وأجهــزة االســتخبارات واألمــن
والرشطــة ،مــع تغيــر النظــام الســيايس بشــكل
جــذري وشــامل مبــا يف ذلــك رأس النظــام

ورمــوزه وأجهزتــه األمنيــة ،وقيــام نظــام مــدين
دميقراطــي ،والوقــف الفــوري لعمليــات القتل
والقصــف واســتهداف املدنيــن واحتجازهــم
وتعذيبهــم وتهجريهــم.

الجيش اللبناني يقصف مواقع لمسلحين برأس بعلبك

لبنان

خرب

N

قصــف الجيــش اللبنــاين باملدفعيــة
مواقــع ملســلحني -يعتقــد أنهــم ســوريون-
يف قمــة جبــال رأس بعلبــك وعرســال رشقــي
لبنــان ،بينــا تحدثــت مصــادر عــن ســيطرة
الجيــش بشــكل كامــل عــى تلــة ج ـراش يف
رأس بعلبــك ،ومتكنــه مــن مصــادرة أســلحة
وذخائــر.
وأوردت وكالــة األناضــول أن اشــتباكات
عنيفــة وقعــت بــن الجيــش اللبنــاين
و"مســلحني ســوريني" عنــد السلســلة
الرشقيــة لجبــال لبنــان الحدوديــة مــع
ســوريا ،تق ـ ّدم بعدهــا الجيــش نحــو مواقــع
إســراتيجية كان يســيطر عليهــا املســلحون
داخــل األرايض اللبنانيــة.
ونقلــت الوكالــة عــن مصــادر أمنيــة
قولهــا إن وحــدات الجيــش اللبنــاين قصفــت
باألســلحة الصاروخيــة واملدفعيــة الثقيلــة
واملتوســطة محــاور "تلــة الحمـرا" و"أم خالد"
يف رأس بعلبــك وجــرود عرســال ،حيــث كان
عــدد مــن املســلحني الســوريني يتحصنــون.
وأشــارت املصــادر نفســها إىل أن الجيــش
اســتخدم الطــران املروحــي واالســتطالع يف
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قصفــه للمجموعــات املســلحة ،موضحــة أنــه
"متكــن مــن التقــدم مســتحدثا مراكــز ونقــاط
مراقبــة جديــدة يف جــرود رأس بعلبــك".

ويعمــل الجيــش اللبنــاين يف اآلونــة
االخــرة عــى اســتهداف املســلحني يف أحـراش
البلــدات املمتــدة عــى طــول الحــدود مــع

ســوريا ،مانعــا تقدمهــم إىل الداخــل اللبنــاين،
خصوصــا بعــد املعركــة التــي خاضهــا معهــم
يف عرســال مطلــع أغســطس/آب املــايض.
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أجوبة العدد
املايض
عمود
أفقي
 -1أحمد بن حنبل  -1أبو بكر الصديق
 -2نص – صحيحة
 -2دوام – بض
 -3شعر – بولو
 -3قدود حلبية
 -4ع – ح – نوى
 -4صار
 -5بدو – حوا – تن
 -5كفر – برل
 -6نادلة – رواح
َ -6ر َّص ّع
 -7شعاراته
 -7حوح – أيزون
 -8لص – حوامات  -8منل – أهليات
 -9صحب – حوزي  -9هـ هـ – تاه
 -10يصل آت
– دول
 -10ديون  -حولة  -11بهارات – وافر
– أو
 -12رب – هول
 -11يحلون نهاتفه
 -12قهوايت –
شاهدنا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

كلامت متقاطعة

أفقي
 -1لقب ألحد الصحابة متشابه
 -2االسم القديم السرتاليا
 -3حرف أبجدي – رأس بالرتيك – شتم
 -4رفضا – علم – بالجزم معكوسة – شاهدا
 -5أحد منازل القمر – خاف – عىس
 -6هدوء -قادم معكوسة – اسم عىل مؤنث
 -7للنداء – لالستفسار
 -8رشع
 -9مشادة بالكالم
 -01مــن اســاء النبــي صــى اللــه عليــه وســلم – ك ّرم
معكوسة
 -11أكلة حلبية مشهورة – والدي
 -21أمري الحياء يف اإلسالم
عمودي
 -1القائد العسكري ملعركة عني جالوت
 -2فؤاده – سامح
 -3للنداء – ملا باللغة االجنبية معكوسة – روث
 -4مــن الــذي لقــب بالشــهيد – اســم هنكاريــا
القديــم بــدون ال التعريــف معكوســة
رص معكوسة
 -5حرف أبجدي معكوسة – أ ّ
 -6االسم الثاين لتمثال الحرية يف أمريكا
 -7أحرف متشابهة – غربائه معكوسة
 -8من هو البادئ
 -9ضمري متصل – قياس مساحة معكوسة
 -10حرف جر – فاسق معكوسة
 -11أحــد أدوار تطــور الفــراش بالجمــع – والــده
معكوســة
 -12أحــد أبــواب حلــب القديــم املشــهورة – فاكهــة
صيفية
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الرياضة خير من قنطار عالج
كشــف تقريــر طبــي بريطــاين أن
مامرســة التامريــن الرياضيــة ملــدة ثالثــن
دقيقــة فقــط يوميــا ،عــى مــدار خمســة
أيــام أســبوعيا ،قــد تكــون أكــر نجاعــة
مــن األدويــة التقليديــة يف الوقايــة مــن
األم ـراض ،وعــى رأســها الرسطــان والخــرف
والقلــب.
وذكــر التقريــر الــذي نقلتــه صحيفــة
تلغــراف الربيطانيــة أن املواظبــة عــى
تلــك التامريــن تقلــل احتــاالت اإلصابــة
بـــرطان الثــدي بنســبة  ،%25ورسطــان
األمعــاء بنســبة  ،%45والخــرف بنســبة
تصــل إىل  ،%30والســكتة الدماغيــة بنســبة
 ،%30وأمــراض القلــب بنســبة تزيــد عــى
.%40
وأوضــح أن النشــاط البــدين ال يعنــي
بالــرورة االنضــام لصالــة ألعــاب رياضيــة

برســوم باهظــة ،أو التعاقــد مــع مــدرب
شــخيص ،لكــن الفائــدة تتحقــق مبامرســة
األنشــطة العاديــة التــي يســهل القيــام بهــا
يوميــا.

واقــرح التقريــر الــذي أرشفــت عــى
إصــداره األكادمييــة امللكيــة لكليــات
الطــب ىف بريطانيــا ،واســتند لنتائــج
أكــر مــن مائتــي دراســة ،عــى ســبيل

املثــل ،أن يصعــد النــاس الــدرج بــدال مــن
اســتخدام املصعــد الكهربــايئ ،وأن ميارســوا
رياضــة املــي الرسيــع ،والرقــص ،وركــوب
الدراجــات ،ومامرســة العالقــة الزوجيــة.
وميكــن لهــذه املســتويات املنخفضــة،
مــن مامرســة التامريــن الرياضيــة بانتظــام،
أن تقلــل أيضً ــا مــن مخاطــر ارتفــاع ضغــط
الــدم والســمنة واالكتئــاب وآالم أســفل
الظهــر وهشاشــة العظــام والكســور.
وأشــار التقريــر إىل أن فاتــورة الخمــول
البــدين تكلــف األنظمــة الصحيــة ،باململكــة
املتحــدة ،أكــر مــن  15مليــار جنيــه
إســرليني ســنويا ،وهــى واحــدة مــن أربعــة
عوامــل رئيســية مســؤولة عــن الوفيــات
املبكــرة واألمــراض عــى املــدى الطويــل،
جنبــا إىل جنــب مــع التدخــن والتغذيــة
الســيئة والخمــر.

طريقة التحضير

تُقطّــع كل باذنجانــة إىل نصفــن بالطــول
بواســطة ســكني صغــر ويُفــ ّرغ محتواهــا
وتوضــع جانبـاً .يجــب أن تُســتخرج قرشتــان
بســاكة ســنتمرت واحــد باإلضافــة إىل
اللــب مــن داخــل الباذنجانــة  .تُ لّــح قــرة
الباذنجانــة ول ّبهــا وتُــرك لتخــرج الســوائل
منهــا.
يُحمــى الزيــت النبــايت يف مقــاة .ت ُقــى
رشائــح البصــل إىل أن يصبــح لونهــا ذهب ًيــا
مائــاً إىل البنــي وتوضــع جانبــاً عــى ورق
املطبــخ ليــزول عنهــا الزيــت اإلضــايف.
ٍ
بعدئــذ الخبــز املرقــوق إىل
يُقطّــع
مربعــات طولهــا  2ســم ويُقــى يف الزيــت
الســاخن إىل أن يصبــح لونــه ذهب ّيـاً مائـاً إىل
البنــي ،ويوضــع أيضـاً عــى ورق املطبــخ ليك
يــزول عنــه الزيــت اإلضــايف.
ويف الزيــت النبــايت نفســه ،تُقــى قرشات
الباذنجــان بنســبة  2/3إىل أن تصبــح ذهبيــة
اللــون ولكــن بــدون أن تصبــح طريــة .ت ُرفــع
قـرات الباذنجــان برفــق وتوضــع الواحــدة
بجانــب األخــرى يف صـ ّـف واحـ ٍـد يف صينيــة
تقــاوم حـرارة الفــرن.

يف مقــاة أخــرى ،تُــذ ّوب الزبــدة ويُقــى
البصــل املقطــع إىل أن يصبــح شــفافاً .يُضــاف
لــب الباذنجــان ويُقــى مــع البصــل إىل أن
ّ
يصبــح طريّـاً .يُرفــع املزيــج عــن النــار ويُــرك
جانباً.
يف املقــاة نفســها يُقــى اللحــم املفــروم
عــى نــار خفيفــة إىل أن ينضج .يُضــاف الثوم
ومرقــة الدجــاج ماجــي واملــاء والجميــد.
يُضــاف مزيــج الباذنجــان والبصــل اىل املقــاة
ويــزج محتــوى املقــاة لخمــس دقائــق.
ُ
ُيــزج اللــن الزبــادي مــع أوراق النعنــاع
املقطّعــة ويُحـ ّرك يف وعــاء.
يوضــع مزيــج الباذنجــان واللحــم يف
قــرات الباذنجــان وفوقــه قطــع الخبــز
املقــي .يُســكب اللــن والنعنــاع بشــكل
يغطــي الصينيــة بتســاوٍ .ت ُزيّــن الصينيــة
برشائــح البصــل وت ُخبــز يف فــرن مح ّمــى
مســبقاً عــى حــرارة  175درجــة مئويّــة
لحــوايل  20-15دقيقــة.
يُقــدم ســاخناً مــع الســلطة أو الخبــز
املرقــوق.

فتّة الباذنجان باللحم والكشك
املك ّونات
 3وحدة كبرية أو  750غ من الباذنجان
 2مالعق صغرية من امللح
 1كوب من الزيت النبايت ٬للقيل
 1وحــدة متوســطة أو  150غ مــن البصــل٬
املقطّعــة إىل رشائــح
 5قطع أو  150غ من الخبز العريب
 1ملعقة طعام من الزبدة غري اململحة

 100غ من البصل ٬املقطع
 400غ من لحم البقر املفروم
 7فصوص من الثوم ٬املقطع قطعاً صغرية
 2مكعبــات أو  20غ مــن مرقــة الدجــاج
ماجــي
¼ كوب أو  60مل من املاء ٬الساخن
¼ كوب أو  50مل من الجميد
 2أكواب أو  500غ من اللنب الزبادي
 3مالعــق طعــام مــن النعنــاع الطــازج٬
املقطعــة ناعــاً

الرعاية في تركيا
أذار 2015

اليوم لم يعد إشباع الناس إلحتياجاتهم الصحية يقتصر على بلدانهم فقط وذلك
بسبب توافر أطباء أكفاء وطرق معالجة بأسعار معقولة .لذلك اصبحوا يسافرون
الى الخارج لتلقى العالج الطبي بشكل رئيسي ويقضون عطلتهم هناك ،خاصة في
الدول التي تجمع بين جودة الخدمات الصحية والرؤية السياحية الموثوقة

السياحة الصحية (العالجية)
رؤيتنــا :رعايــة املــرىض والعنايــة بهــم
هــي هــدف “ ”CARE IN TURKEYاألول،
وتجســيد لهــذا الهــدف مــن خــال الســعي
الكامــل والجهــد الكبــر الــذي تبذلــه “CARE
 ”IN TURKEYبإدارتهــا وكادرهــا املؤهــل
وتســعى إىل تحقيــق أهدافهــا عــن طريــق
اإلتصــال املبــارش بزبائنهــا مــن ذوي الثقافــات
املختلفــة .وتســتمد “”CARE IN TURKEY
طاقتهــا مــن خــال جديــة وكفــاءة موظفيهــا
الذيــن هــم النبــع املســتمر لنجاحهــا املتواصــل
حيــث يقــوم فريــق عمــل «طيبــة» بتقديــم
جميــع أنــواع الدعــم واملســاعدة مبــا فيهــا
الدعــم النفــي للمريــض ومرافقتــه طــوال
فــرة تواجــده ببلــد العــاج وحتــى نهايــة املــدة
املحــددة للعــاج.
.. CARE IN TURKEYمتتلــك فريقـاً قوياً
ومحرتفـاً يف مجالهــا باإلضافــة إىل امتالكهــا أساسـاً
قويـاً يدفعهــا ألن تكــون منوذجـاً مثاليـاً يف مجال
الســياحة العالجيــة .بالتعــاون مــع مجموعتنــا
تعمــل شــبكة واســعة منتقــاة مــن املتشــفيات
الرائــدة يف تركيــا وعــدد مــن الــدول األوروبيــة
 ،لذلــك فإنهــا تعتمــد عــى خربتهــا يف إنتقــاء
أفضــل األطبــاء و أرقــى املصحــات لــدى تقديــم
الخدمــة للمريــض .يتألــف فريقنــا مــن مختصني
يف مجــاالت الطــب واالقتصــاد الســياحي  ،معظم
أفـراد فريقنــا ووكالؤنــا يتكلمــون اللغــة العربيــة
واالنجليزيــة والفرنســية والرتكيــة واألملانيــة
وااليطاليــة.
لماذا CARE IN TURKEY؟
مــن اجــل خدمــة املواطــن الــذي يعيــش
حالــة مــن الرعــب تتصــل بصحتــه الجســانية
والنفســية الناتجــة عــن فقــد الثقــة يف النظــام
الصحــي وإدراكنــا العميــق بالتكاليــف الباهظــة
التــي يدفعهــا لالحتــاء باألنظمــة الصحيــة
األخــرى  .ومعايشــتنا لصعوبــة مــا يعانيــه
املواطــن الليبــي عنــد هجــرة املريــض إيل دول
الجــوار للعــاج والتــي قــد ال تكــون يف املســتوى
الــذي يطمــح لــه أو مل يوفــق يف اختيــار املصحات
واملشــايف التــي تقــدم الخدمــة الطبيــة الجيــدة.
ويقين ـاً بالعقبــات التــي تواجــه الشــخص عنــد
حصولــه عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة يف بلــد
أخــر ذو ثقافــة مختلفــة ولغــة غريبــة  .لذلــك
نضمــن للمســافر تقديــم خدمــة طبيــة ذات
جــودة عاليــة تــاؤم املشــكلة الصحيــة /الطبيــة
لديــه  ,وبأفضــل ســعر ممكــن  -الســعر الــذي

ســيتم إعطــاءه للعميــل مــن قبــل طيبــة ..هــو
أقــل مــن الســعر الــذي يعطيــه إيــاه املستشــفى
فيـما لـ�و تقـ�دم بنفسـ�ه CARE IN TUR� .
 KEYتقــدم خطــة معالجــة بســعر خــاص مرفق
باهتــام شــخيص تشــعر املريــض وكأنــه يف بلــده
متامــا ،مــع ضــان تأمــن تأشــرة الدخــول لبلــد
العــاج  ،حيــث نقــوم باســتالم املريــض مــن
املطــار ومــن منزلــه إن لــزم األمــر إىل املطــار بعد
متاثلــه للشــفاء بــإذن اللــه.
خدماتنا
 .iتقديــم النصائح و اإلرشــادات و املعلومات
للزبائــن حــول الخدمة الصحيــة و اإلقامــة يف بلد
العالج.
 .iiرعايــة املريــض بتقديــم النصائــح و
اإلرشــادات مبــا يخــص املرحلــة التــي تســبق
الســفر إىل بلــد العــاج.
 .iiiترجمــة رســائل األطبــاء املوجهــة إىل
االخصائيــن يف املستشــفيات املتعاقــد معهــا

لتكويــن فكــره أوليــة عــن حالــة املريــض
وإمكانيــة العــاج.
 .ivتأمــن تأشــرة الدخــول لبلــد العــاج ان
لــزم األمــر
 .vتحديــد املواعيــد مــع األخصائيــن يف
املستشــفيات واملصحــات امل ُختــارة.
 .viالنقــل مــن وإىل املطــار إضافــة إىل
حجــوزات الفنــادق أو الشــقق حســب رغبــة
الزبــون.
 .viiتوفــر ســيارات مــع /أو بــدون ســائق
حســب الطلــب.
 .viiiمرافقــة املــرىض مــن قبــل مرتجمــن
ذوي كفــاءات عاليــة املســتوى طــوال فــرة
العــاج.
 .ixتقديــم الرعايــة و الخدمــة للمــرىض
ومرافقتهــم أثنــاء الفحوصــات الطبيــة وخــال
فــرة إقامتهــم كاملــة.
 .xمتابعــة شــؤون املــرىض و الضيــوف بعــد
عودتهــم إىل بلدانهــم

صحة
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مجموعة صحية دولية تعمل يف
مجال الخدمات الطبية والدوائية
واالستشارة والسياحة الصحية،
تقع ادارتها الرئيسية يف مدينة
اسطنبول وتلتزم بتوفري أعىل معايري
املستلزمات و العالج الطبي يف عديد
من دول العامل من خالل توحيد أكفأ
طرق العالج مع االختيارات األنسب
كلفة .وتهدف إىل تقديم كافة
الخدمات الصحية املختلفة:
توفري الخدمات العالج
واالستشارات يف مختلف التخصصات
الطبية .توريد األجهزة واملعدات
واملستلزمات الطبية .القيام بتسيري
العمل الطبي يف الوحدات الصحية
واملستشفيات وتقديم الخدمات
الصحية للتجمعات مبواقع العمل.
التعاقد مع الجهات العامة لتقديم
الخدمات الطبية للموظفني وعائالتهم
بكافة املرافق ومن خالل املستشفيات
العاملية والعيادات الكفؤه والتعاون
مع رشكات التأمني الطبي والرشكات
العاملية املامثلة لتقديم الخدمات
الطبية .توفري متريض بكفاءة عالية
للتمريض املنزيل والرعاية الصحية
ورعاية كبار السن ان مجموعة
الرعاية يف تركيا تقدم خدمات
متكاملة تجمع بني املعرفة والخربة
يف جميع التخصصات الطبية وفقا
للمعايري العاملية من اجل تأمني
استعادة صحتكم والحفاظ عليها

تقرير
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فريق كرة قدم لالجئين

يوجــد يف مدينــة قونيــة مــا يزيــد
عــن  70الــف الجــئ مــن بينهــم  55ألــف
الجــئ ســوري .حيــث أن هــؤالء الالجئــن
يتوزعــون يف نقــاط مختلفــة ومتنوعة من
املدينــة كــا انهــم يتواجــدون يف العديــد
مــن النشــاطات االجتامعيــة والثقافيــة.
وبدورهــا فقــد قامــت جمعيــة التضامــن
والثقافــة وتعلــم اللغات العربيــة والرتكية
اقــرأ عــى جمــع الالجئــن يف بطولــة كــرة
القــدم التــي عملــت الجمعيــة عــى
تنظيمهــا يف مدينــة قونيــة .وتتألــف
الفــرق مــن جنســيات مختلفــة فريقــن
ســوريني وفريقــن عراقيــن وفريقــن
صوماليــن حيــث لعبــت الفــرق يف
مواجهــة بعضهــا البعــض .ويف نهايــة
األشــواط الســبعة لعــب الفريــق العراقــي
الــذي حــاز عــى املرتبــة الثالثــة يف
مواجهــة الفريــق الســوري الــذي حــل يف
املرتبــة الثانيــة يف مواجهــات النهائيــات.
كــا أنــه تــم اختتــام املواجهــات بتقديــم
الــكأس للفريــق الفائــز مــن قبــل أحــد
حــكام إتحــاد كــرة القــدم الرتكيــة الــذي
عمــل عــى تحكيــم املباريــات.
إنهــم يف انتظــار الدعــم الثقــايف
واالجتامعــي
يقــول الســيد مهمــد عمــر الــرو
رئيــس جمعيــة اقــرأ بــأن هــؤالء الالجئــن
قــد فــروا مــن بالدهــم نتيجــة للحــروب
الداخليــة الدائــرة هنــاك وبســبب
االضطرابــات الداخليــة وتابــع قائــاً":
مــع فقــدان الحيــاة الرياضيــة والثقافيــة

والفنيــة فقــد لجــئ إىل بالدنــا العديــد
مــن العبــي كــرة القــدم ومــن هنــا ظهرت
فكــرة تشــكيل دوري كــرة قــدم لالجئــن,
كــا أن العديــد مــن املؤسســات قامــت
بدعمنــا يف تحقيــق هــذه الفكــرة .هنــاك
العديــد مــن أنــواع الدعــم املــادي التــي
يقــدم لهــؤالء الالجئــن يف هــذه املدينــة
لكنهــم باملقابــل محرومــون مــن الدعــم
الثقــايف واالجتامعــي .ومــن املفــروض أن
يتــم رعايــة هــؤالء النــاس ودعمهــم مــن
الناحيــة الثقافيــة واالجتامعيــة".
خالد شن

أخبار
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أولو جامع تاريخ ناطق
قونيا تاندر برك

تشتهر مدينة قونية الرتكية بأجوائها
الدينية ومعاملها السياحية التي تتميز
بطابعها الديني .كام أنها تتميز مبؤكالتها
التي تعرف باملؤكالت القونية مثل األيتيل
أكمك واإلسكندر والفرن كباب باإلضافة
للتاندر برك .ويعترب التاندر برك إحدى
أهم املؤكالت التي تشتهر بها مدينة قونية
منذ القدم حيث أنه مل يكن يوجد هناك
مواقد إلكرتونية بل أنه كان يتم استعامل
املواقد الفحمية والخشبية لطهي الطعام
ومختلف أنواع املؤكالت األخرى .يقدم
مطعم قونية تندر برك هذا الطبق القونيوي
القديم واألصيل .وامللفت للنظر أنه يعرف
يف مدينة قونية بأن هذا النوع من الطعام
تقوم النساء بتحضريه ومل يُعهد سابقاً بقيام
الرجال بصنعه واملختلف يف مطعم قونية
تاندر برك أن السيد مهمد أريجي صاحب
املطعم وأستاذ الرياضيات املتقاعد هو الذي
يقوم بنفسه باإلرشاف عىل تحضري التاندر
كباب حيث أنه يجلس عىل رأس املوقد
الفحمي ويقوم بنفسه بتحضري التاندر
ويقول مهمد أريجي ":بعد خروجي للتقاعد
فكرت القيام بعمل أخر أقوم من خالله
مبلئ الفراغ الذي حل عىل حيايت وبعد عدة
مشاورات واستشارات قررت أنا وأصدقايئ
املتقاعدين بافتتاح مطعم تاندر برك األكلة
القونيوية املشهورة بالرغم من أننا النعلم
كيفية عمل التاندر ولذلك فقد استعنا بداية
بإحدى السيدات الخبريات بهذا الطعام
وتعلمنا منها طريقة عمل التاندر واألن نقوم
بأنفسنا بعمل التاندر برك وزبائننا والحمد
لله ممنونة جدا ً من جودة أطباقنا كام أنه
مل يبقى يف مدينة قونية شخصيات مهمة إال
وزارت مطعمنا حتى أننا قمنا سابقاً بإرسال
طلبيات من التاندر إىل خارج تركيا".
تقرير :حمزة منصور

يعتــر جامــع "أولــو" يف مدينــة
بورصــة الرتكيــة واحــداً مــن أهــم املعــامل
الســياحية يف تركيــا .حيــث أنــه يعتــر
مقصداً للســائحني والزائريــن من مختلف
بلــدان العــامل وذلــك بســبب امتيــازه عــن
غــره مــن املســاجد مــن ناحيــة البنــاء
والروعــة يف تصميــم جدرانــه الداخليــه
وامتالكــه مليـزات ماديــة ومعنويــة تجعل
منــه محــط أنظــار الجميــع ومــكان
زيــارة هــام بالنســبة للســائحني األجانــب
واملحليــن.
وتشــر املخططــات القدميــة إىل أن
جامــع "أولــو" كان عنــد بنائــه مجــرد
زاويــة ومــع مــرور الزمــان تحــول إىل

مســجد يشــهد ســنوياً أعــداداً ضخمــة
مــن الزائريــن والســائحني .حيــث أنــه
يتميــز الجامــع بالقبــب التــي تغطيــه
والتــي يبلــغ عددهــا الـــ  20قبــة بيضــاء
باالضافــة إىل املحـراب واملنــر اللــذان تــم
تصميمهــا بطريقــة بالغــة يف الروعــة
والحرفيــة.
وميتلــك جامــع "أولــو" أربعــة
خصائــص تجعلــه ممي ـزاً عــن غــره مــن
الجوامــع أال وهــي أنــه أول
وأكــر املســاجد
التــي تــم
بنا ئهــا
يف

العهــد العثــاين ,احتوائــة عــى 20
قبــة ,ميتلــك ضمــن ســاحته الداخليــه
مــكان وضء كبــر جــداً ,يوجــد داخــل
املســجد لوحــات خطيــة مهمــة وغنيــة
جــداً حيــث أن بعضهــا ميلــك تقنيــات
حرفيــة وجامليــة عاليــة جــداً باإلضافــة
إىل امتــاك بعضهــا األخــر إىل تقنيــات
نظريــة تكتســب أهميتهــا بحيــث أنــه
تــم تصميمهــا قبــل أالف الســنني.
زليخة أونال

