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عاصفة الحزم تهدف
لحماية اليمن

داود أوغلو
علينا تطوير
قدرات تركيا
الصاروخية

أكد رئيس الوزراء الرتيك
أحمد داود أوغلو أن
األزمات واملشاكل الجارية
يف محيط بالده أظهرت
بشكل جيل أن "علينا
تطوير قدراتنا يف ما يتعلق
بتكنولوجياالصواريخ
والفضاء".
تتمة يف الصفحة .17

قال الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي في
كلمته بالجلسة االفتتاحية
للقمة العربية السادسة
والعشرين التي انعقدت
بشرم الشيخ المصرية
إن "عاصفة الحزم" كانت
استجابة عمل ّية لطلبه
الرد على "العدوان الحوثي
المدمر" ،داعيا الستمرارها
حتى تعلن ما أسماها
"العصابة" استسالمها
وتحقيق أهدافها.
تتمة يف الصفحة .2

كرم إشكان

أوقات يغ� مخلصة!...

تتمة يف الصفحة .2

الحكم  ١١شه ار فعلياً على
شيخ األقصى رائد صالح

قضت محكمة الصلح يف القدس بالسجن الفعيل 11
شهرا ومثانية اشهر مع وقف التنفيذ بحق الشيخ رائد
صالح رئيس الحركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطيني،
وذلك بتهمة التحريض عىل العنرصية فيام يعرف
مبلف " خطبة وادي الجوز عام . 2007
وتجمع العرشات من أهايل الداخل الفلسطيني
والقدس واملبعدات عن املسجد األقىص خارج مبنى
املحكمة مرددين التكبريات والشعارات املؤيدة للشيخ
رائد صالح  ،وحرضت بعض الشخصيات السياسية مثل
األستاذ محمد زيدان الرئيس السابق للجنة املتابعة
العليا والدكتور سلامن احمد واملحامي زاهي نجيدات
الناطق الرسمي باسم الحركة اإلسالمية
ويف اول تعقيب له عىل قرار الحق قال الشيخ رائد
صالح بان "قرار السجن ال يخيفنا وسنظل جميعا
نلتف حول القدس واملسجد واالقىص ونؤكد عىل انها
قضية اسالمية عربية فلسطينية وهي قضية منترصة
 ،واالحتالل ذاهب اىل الجحيم "  .وأستهجن الشيخ
صالح حديث االحتالل عن العنف والعنرصية  ،مؤكدا
يف الوقت انه هو من يدعو اىل العنف والعنرصية ،
مشددا عىل صموده عىل موقفه تجاه القدس واالقىص
" نحن عىل الحق وسنبقى عىل ذلك ان شاء الله
سندخل السجن أحرارا وسنعيش فيه أحرارا وسخرج
منه أحرارا واالحتالل اىل زوال " .

دعوة الرسول
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أبو طيب الخطيب

الالجئون
أخوتنا وأمانة
بأعناقنا 13

سوريا
أنهار الدماء
مستمرة 17-16

غربة في
الغربة
15-14

القاهرة
مدينة
الثقافات 9

ألم يحن
أ
الون !...
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حمزة منصور
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هادي:عاصفة الحزم
تهدف لحماية اليمن

قال الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي في
كلمته بالجلسة االفتتاحية
للقمة العربية السادسة
والعشرين التي انعقدت
بشرم الشيخ المصرية
إن "عاصفة الحزم" كانت
استجابة عمل ّية لطلبه
الرد على "العدوان
الحوثي المدمر" ،داعيا
الستمرارها حتى تعلن
ما أسماها "العصابة"
استسالمها وتحقيق
أهدافها.
وذكــر هــادي أن "عاصفــة الحــزم"
تهــدف لحاميــة الشــعب اليمنــي مــا
وبــن أنهــا ال تنتهــك
أســاه العــدوانّ ،
ســيادة الدولــة اليمنيــة ،فمــن انتهــك
الســيادة هــم مــن حــارص الرئيــس ونهــب
مؤسســات الدولــة ،يف إشــارة إىل جامعــة
الحــويث.
وبــن أن الشــعب اليمنــي واجــه
ّ
العــدوان واالنقــاب يف ســائر املحافظــات،
داعيــا كل أبنــاء الشــعب لاللتفــاف حــول
الرشعيــة الدســتورية والخــروج للشــارع يف
تعب عــن إدارة اليمنيــن الح ّرة.
مظاهـرات ّ
كــا أكــد الرئيس اليمني أن مليشــيات
الحــويث وحلفاءهــا يف الخــارج مصابــون
بهــوس الســلطة واالســتبداد" ،وهــم أدمنوا
العنــف والدمــار واجتيــاح املحافظــات
وســفك الدمــاء مــا أوجــد حالــة مــن
الفــوىض العارمــة".
وأوضــح هــادي أن اليمن ســلك طريق
الحــوار ،ولفــت إىل أنهــم كانــوا يعتقــدون
أنهــم تجــاوزوا الكثــر مــن الصعــاب ،إال أن
القــوى الظالميــة -حســب وصفــه -عــادت
مجــددا لتجــر البلــد إىل الخلــف متحديــة
بذلــك اإلرادة الشــعبية وقـرارات الرشعيــة
الدولية.
وبــدوره طالــب الرئيــس الــريك رجــب
طيــب أردوغــان إيــران بســحب قواتهــا
مــن اليمــن وســوريا والعــراق ,واتهمهــا
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بالســعي إىل الهيمنــة عــى املنطقــة ,مؤكدا
دعــم بــاده لعمليــة "عاصفــة الحــزم" ضد
جامعــة الحــويث اليمنيــة.
وقــال أردوغــان يف مؤمتــر صحفــي
بأنقــرة إن جهــود إيــران للهيمنــة تزعــج
تركيــا والســعودية ودول الخليــج األخــرى.
ووصــف أردوغــان ترصيحــات إيــران
الداعمــة لجامعــة الحــويث واملناهضــة
للعمليــات الجويــة التــي تشــنها عــر
دول بينهــا خمــس خليجيــة باليمــن بأنهــا
طبيعيــة ,وتكشــف دورهــا يف ســوريا
والعــراق .وقــال يف هــذا اإلطــار "إيــران
تبــدو وكأنهــا تريــد أن تجعــل املنطقــة
تحــت هيمنتهــا وســيطرتها ،فهــل ميكــن
الســاح لهــا بذلــك"؟
وتابــع الرئيــس الــريك أن الترصفــات
اإليرانيــة باتــت تزعــج العديــد مــن الــدول
بينهــا الســعودية ودول الخليــج األخــرى،

وقــال إن الســلوك اإليــراين يف املنطقــة ال
ميكــن تحملــه ,ودعــا طه ـران إىل أن تعــي
هــذا األمــر.
وأشــار أردوغــان إىل التدخالت اإليرانية
يف الع ـراق ,مش ـرا إىل وجــود عنــارص مــن
الحــرس الثــوري اإليــراين يف هــذا البلــد.
كــا أشــار إىل التدخــل اإلي ـراين املبــارش يف
ســوريا لصالــح نظــام الرئيس بشــار األســد.
وقــد أبــدت أنقــرة تأييدهــا لتلــك
العمليــات ،وطالبــت جامعــة الحــويث
و"داعميهــا األجانــب" بالكــف عــن
الترصفــات التــي تهــدد الســام واألمــن
باملنطقــة.
وذكــرت الخارجيــة الرتكيــة يف بيــان
لهــا أن الســعودية أطلعــت أنقــرة عــى
العمليــة مســبقا ،وأنهــا تــرى أن العمليــة
ســتعيد الســلطة الرشعيــة ،ومتنــع خطــر
الحــرب األهليــة.
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كرم إشكان
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أوقات يغ� مخلصة!...
بينما نقول "سنعود" بعد  001عام مرت عىل ترك
أهال كركوك ف ي� صباح العيد جنباً إىل جنب معهم
ي
التكب�...
عند المئذنة المنقوشة وقبل ي
أهال كركوك يتحدث تحت براميل
بينما كان أحد ي
البيشمركة المتفجرة قائال ً "دمروا قالعنا ...قتلوا
أطفالنا...بينما التزال الروح ف ي� الحنجرة...أقاموا صالة
الجنارة علينا" وقبل المعايدة...
ف� إيران ,وعند مسجد جمكران مع أ
الرامل الذين
ي
ين
الحس� شهيد كربالء من جديد مع
خ�
وكأنهم تلقوا ب
ض�بات كفوفهم عىل الصدور وقبل ارتفاعها...
ن
أصفها� قبل أن يعيش أوجاعه
يقول
ي
ف
ت
ين
الحس� ذو الجناح...وسار ي� طريق
المش�كة":ركب
ي�ف نز
بالماء...تركه بعيداً عند الفرات...محزوناً نز
ي�ف
ين
ين
ياحس�"...
ياحس� آه
محزوناً...آه
ف ي� جوامع بق�ص الساكنة والفارغة ومع مجاهد
الثورة( اسكادجيلر) وقبل االحساس بالمنة لفاتحي
بق�ص الال مصطفى باشا وجد أربكان وقبل تخطيط
لق�ص...
الفتح المعنوي ب
الكرينيال يقول":عند لحظة
قبل أن يشفى
ن ي
أشجا� إىل السيول هذه الليلة...
الشفق...أعطيت
ي
قلب جناح...وأعطي أ
النفاس
أصبح ش�ياناً ولكل

للرياح هذه الليلة"...
الغر�
الحماس
وتمرد
الغربية
ف ي� وسط القباحة
بي
ف ي� جامع الغازي خرسف بيكوفا ونظراً إىل الصالة
ت
ال� يؤديها طالب مدارس القرآن وقبل تعلّم
الخاشعة ي
السبب من وقوف البلقان صامدة عىل قدميها...
ف
مق�ة شهداء
وقبل التحدث بصوت هافت ي� ب
أ
ش
كوفات� ف ي� ساراي البوسنة":الطفال يتهربون يمنة
ويرس ي أ
ا...والمهات يبحثون عن أوالدهم...وخوفاً من
اليجاد...تحت كل حجر يبحثون".
إ
وقبل أن يؤدي ذاك الفق� أ
ال ن
فغا� الذي تتدىل
ي
ي
ح� بطنه صالته باكياً ض
لحيته ت
ومت�عاً ف ي� أخر صالة
عرص ببيت هللا فيمكة...
من التنعيم والجعرانة والحديبية من القلب
اليدي أ
إىل الكعبة وقبل أن ترجف أ
والرجل":
االستقامة الوحيدة هي الكعبة...والمثل الوحيد هم
الصحابة...هكذا ارتفعت االالعمدة...وهكذا بنيت
القبة"...
ف ي� سوريا ,وبعد الصالة ف ي� خيمة من القماش ف ي�
ين
المجاهدينالمدجج� بالسالح من
وسط الصحراء مع
رأسهم ت
ح� أخمص أقدامهم .وقبل بكائنا أحتضن
هؤالء أ
البطال الشجعان الذين الأعرفهم...
وقبل معانقة أحد أطفال حلب الذي يجلس
محزوناً ف� أحد أ
الزقة الضيقة":الستستهينوا بحلب
ي
أ
يو�...حلب
التحرقوا ...فحلب عيون صالح الدين ال ب ي
أ
عل"...
هي المد...حلب عدالة عمر...وهي فقلب ي
ت
ال� التنفصل عن الحقيقة ي� رام هللا
القوة ي
وقبل أن ترى عيون أ
الطفال السوداء ت
ال� تحمل
وغزة,
ي
ائيل� أسلحة أ
للجنود االرس ي ن
اللعاب...
قبل المس� عىل رأس أ
الصابع ,كمتعقب
ي
لخطوات الن� ,ف� أ
الزقة الضيقة المجاورة للمسجد
ب
ي
ي
أ
القىص بعد صالة الفجر":إلعب ف ي� حديقة الغدر...
ت
مدين�...
ف ي� اليد ورقة رابحة...القنابل تهطل عىل
ي
والقذائف التعرف من تقتل...الزمان ينفجر...
والمسلمون يق ّتلون؟!".
ين
مجيب� ألهات ذلك النداء
هل نستطيع أن نكون
القديمة"أم� ت
ت
,أم�".
القادم من العصور
ي ي
كب�ة أوجاعنا ومأسينا...
كم هي ي
رأيناها جميعها ,وسنسأل عنها كلها ...وقبل هذا
" لقد رأيت أيضاً كيف عشت ,بال إخالص" سنجر من
نواصينا ونرمى ف ي� أسفل مكان ف ي� جهنم...
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الجيش اللبناني:
على فضل شاكر
تسليم نفسه

نفــى الجيــش اللبنــاين أن يكــون بصــدد إب ـرام
تســوية مــع املغنــي الســابق فضــل شــاكر ,ودعــاه
لتســليم نفســه متهيــدا ملحاكمتــه بتهــم تتعلــق
باشــتباكات مســلحة داميــة قبــل حــوايل عامــن يف
مدينــة صيــدا جنــويب لبنــان.
وكذّبــت القيــادة العامــة لجيــش اللبنــاين يف
بيــان مــا تــردد يف بعــض وســائل اإلعــام عــن وجــود
محــاوالت لتســوية وضــع فضــل شــاكر -املقيــم داخــل
مخيــم عــن الحلــوة لالجئــن الفلســطينيني قــرب
مدينــة صيــدا -كــا كذّبــت إجـراء أي اتصــاالت معــه
بهــذا الشــأن.
وقالــت إنهــا غــر معنيــة بــأي تســويات ,وإن
املعالجــة الوحيــدة لقضيــة املغنــي الســابق -الــذي
وصفتــه بالفــا ّر -هــي أن يبــادر بتســليم نفســه إىل
الجيــش أو القــوى األمنيــة يك يتــم التحقيــق معــه
وإحالتــه إىل القضــاء املختــص متهيــدا إلصــدار األحــكام
املناســبة بحقــه.
وأضافــت يف البيــان نفســه أنــه "ال تســوية عــى
دمــاء شــهداء الجيــش واملواطنــن تحــت أي ظــرف
أو اعتبــار ،وال تفريــط بالعدالــة ,الكفيلــة وحدهــا
بكشــف الحقائــق وضــان حقــوق الجميــع".
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تعاون عسكري يجمع
األردن مع حلف الناتو

تحدثت مصادر دبلوماسية في حلف شمال األطلسي عن إمكانية تقديم
المملكة األردنية قوة تتشارك مع قوات التدخل السريع التابعة للحلف.
وتــأيت هــذه األنبــاء بالتزامــن مــع جولــة
العاهــل األردين األوروبيــة التــي التقــى فيهــا
مجلــس ســفراء دول الحلــف يف بروكســل.
وأشــار مصــدر دبلومــايس يف الحلــف إىل
بحــث القيــادات الدعــم العســكري الــذي
ميكــن أن يقدمــه األطلــي لــأردن لبنــاء قدرتــه
الدفاعيــة ،وهــو الــذي يعــد حليفــاً رئيســياً
للحلــف منــذ منتصــف التســعينيات ،خاصــة
يف ظــل التحديــات األمنيــة امللقــاة عــل عاتــق
األردن ،الســيام مــع تدهــور األوضــاع يف ســوريا
والتبعــات الــذي ألقتهــا هــذه األزمة عــى األردن.
وإن تــم هــذا التعــاون فلــن يكــون األول
لــأردن عــى الســاحة الدوليــة ،فلقواته املســلحة
مشــاركات عديــدة عــى الســاحة الدوليــة يف
نزاعــات عــدة كقـوات حفظ ســام بــكل أمناطها،
مــن ضبــاط ارتبــاط ورشطــة دوليــة وقــوات
انتشــار رسيــع وغريهــا الكثــر مــن املشــاركات
اإلنســانية والعســكرية.
وكان لــأردن أيضــاً دور يف العديــد مــن
مناطــق النــزاع الــدويل كســراليون وكوســوفو

وهايتــي .وشــارك يف الحــرب عــى اإلرهــاب
ومالحقــة تنظيــم القاعــدة يف أفغانســتان عــر
إرســال عنــارص أمنيــن لعبــت دورا ً استشــارياً إىل
جانــب الق ـوات األمريكيــة يف أفغانســتان ،وفــق
خــراء.

وتجعــل التجــارب الســابقة والعالقــات
التاريخيــة الوطيــدة مــن األردن أحــد املرشــحني
األبــرز أمــام الحلــف لتقديــم الدعــم واالســتفادة
املشــركة مــن القــدرات ،حســب تحليــات
مراقبــن.
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مقتل قيادي بحركة الشباب الصومالي

أفــاد مســؤول أمنــي صومــايل وشــهود
عيــان بــأن ثالثــة مــن أعضــاء حركــة الشــباب
املجاهديــن -بينهــم رئيــس العمليــات
الخارجيــة للحركــة -قتلــوا يف غــارة بـــطائرة
مــن دون طيــار يعتقــد أنهــا أمريكيــة يف
منطقــة غيــدو جنــويب البــاد.
ونقلــت وكالــة األناضــول عــن املصــدر
األمنــي قولــه إن رئيــس العمليــات الخارجيــة
يف الحركــة عــدن غــارار لقــي حتفــه يف الغــارة
عندمــا كان مســافرا يف قافلــة تضــم ســيارتني
بــن مدينتــي دينســور وبرادهــري.
ومــن جهتهــم أفــاد شــهود عيــان بــأن
ثالثــة أعضــاء مــن الحركــة قتلــوا يف غــارة
اســتهدفت ســيارتهم قــرب قريــة أبــق حالــول
التــي تبعــد نحــو  25كيلوم ـرا خــارج بلــدة
برديــري (نحــو  300كيلومــر) رشق العاصمــة
مقديشــو.
وذكــر أحــد الشــهود لوكالــة رويــرز أنــه
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شــاهد جثــث الرجــال الثالثــة داخــل الســيارة
وقــد احرتقــت متامــا مــن دون أن يحــدد
هوياتهــم.

ومل يتســن الحصــول عــى تعقيــب مــن
الســلطات الصوماليــة ،ومل تعلــق حركــة
الشــباب حتــى اآلن عــى الهجــوم.

فلسطين

نيسان 2015

كوتـــــــاد جمعيـــة
تاريخنا والقدس

منذعــام 1516وبعــد معركــة مرج
بــن دابــق دخلــت القــدس اىل جنــاح
الخالفــة العثامنيــة زمــن الخليفــة
ســليم االول ,وبقيــت تحــت الحكــم
العثــاين حتــى عــام  1917عندمــا
ســقطت الخالفــة العثامنيــة  ,وطيلــت
تلــك الفــرة شــهدت القــدس الكثــر
مــن التطــور العمـراين والحضــاري وقــد
خطــت الخالفــة العثامنيــة تاريخــا
عريقــا لهــا بالقــدس وحرصــا عــى ان
يبقــى التاريــخ محفوظــا بالصــدور قبل
الســطور يجــب ان ينــر ويســلط
الضــوء عليــه ويحفــظ مــن التدنيــس
والتشــويه  ,لذلــك تقدمــت جمعيــة
كوتــاد الرتكيــة لتكــون الرائــدة مبجــال
التاريــخ العثــاين بالقــدس وتاريــخ
القــدس وملــا تتعــرض لــه القــدس
اليــوم النتهــاك لهــذا التاريــخ وتزوي ـرا
لــه وطمســا الهــم املعــامل فيهــا ,والن
الهجمــة الصهيونيــة اليوم عــى القدس
ال تشــكل خطــرا فقــد عــى تاريــخ
املدينــة وحضارتهــا بــل ايضــا عــى
اثارهــا وارضهــا وحارضهــا ومســتقبلها .
تقــوم جمعيــة كوتــاد مبجموعــة
مــن املشــاريع التــي تعمــل مــن خاللها
بتســليط الضوءعــى قضيــة القــدس
ومــن أهمهــا:

.1مــروع جائــزة افضــل فيلــم
يصــور القــدس بطريقةجديــدة يــرز
معاملهــا واثارهــا وتاريخيهــا.
 .2مــروع الصالــون الســيايس
الــذي يتنــاول موضوعــات مختلفــة
الهــدف منهــا توعيــة الشــباب املتعلــم
واملثقــف واملهتــم بقضيــة القــدس
ومناقشــة اهــم القضايــا املســتجدة مع
متخصصــن مبجــال القــدس .
 .3مــروع الجامعــات الــذي
يحــايك الشــباب الــريك لدفعهــم لقراءة
تاريخيهــم يف القــدس ودراســته مــع
مجموعــة مــن املحارضيــن االتــراك
والعــرب ا ملتخصصــن بهــذا املجــال.
.4مــروع النســاء الــذي
يراعــي دور املــرأة يف قضيــة القــدس
واهمتيةهــذا الــدور كونهــا هــي مربية
االجيــال وصانعــة الحضــارات.
مــن املشــاريع التــي نفذتهــا
ا لجمعيــة :
معــرض الصــور  :قامــت جمعيــة
كوتــاد بعمــل معــرض صــور للقــدس
يف منطقــة تقســيم ملــدة اســبوع تحت
عنوان"القدس بوابة االرض اىل الســاء"
والــذي ســلط الضــوء عــى اهــم االثــار
العثامنيــة يف القــدس وتاريخيهــا
وقــدم بعــض املعلومــات املهمــة عنهــا

لطالما بقيت مدينة
القدس تسطر
صفحات التاريخ
وسطور المؤرخين
حول العالم فهي
مدينة الحضارات
والمعجزات والديانات
مدينة التاريخ واالثار .

مــن خــال توزيــع املنشــورات خــال
املعــرض كــا زار
املعــرض الكثــر مــن جنســيات
العــامل كونهــا مــن اهــم املناطــق
الســياحية يف قلــب
اســطنبول وكذلــك تعــرض املعرض
اىل لقطــات مــن صــور االنتهــاكات
التــي تتعــرض لهــا هــذه االثــار
وكذلــك االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا
املدينــة وســكانها مــن تهويــد وطمــس
واعتــداءات .
زيــارة عضــو مجلس الربملــان الرتيك
الســيد مــراد يلدريــم "رئيــس لجنــة
دعــم فلســطني يف الربملــان الــريك" :وقد
تــم التطــرق لطــرق دعــم ومســاندة
املقدســيني والقــدس واثــارة موضــوع
القــدس والتاريــخ العثــاين فيهــا
واالثــار العامنيــة هنــاك ولســن قوانــن
يف الربملــان الــريك تدعــو للحفــاظ
عــى االرث العثــاين يف فلســطني
عامةوالقــدس خاصــة وكانــت الزيــارة
مبشــاركة اعضــاء الهيئــة االداريــة
بالجمعيــة ومبرافقــة الســيد" ســيد
ابومســامح "عضــو املجلــس الترشيعــي
الفلســطيني .
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د .مصطفى اللداوي
القدس عاصمة العرب قاصمة االحتالل

تأ� القدس إال أن تكون هي الحدث
بوالعنوان ،والخ� والنبأ ،والقبلة أ
الوىل
ب
والبوصلة الصحيحة ،تحدد االتجاه،
وتصوب المسار ،وتتصدر أ
الخبار ،وتتقدم
أ
عىل كل أ
الحداث ،وتفرض عىل الرض
نفسها قبل يغ�ها ،فال ينافسها أحد ،وال
يسبقها حدث ،وال يتجاوزها مسؤول ،وال
مسلم ،وال
ينساها مواطن ،وال يهملها
ٌ
عر� ،وال يغمطها حقها إال
يتخىل عنها ب ي
جاهل ،وال يعتدي عليها إال ظالم ،وال
كافر ،وال يتآمر عليها إال
يدنسها إال ٌ
نجس ٌ
عدو ماكر.
ٌ
القدس مدينةٌ تقود أ
الحداث،
وتصنع المواقف ،وتبدل أ
الولويات،
وتغ� المهمات ،فهي القادرة عىل تحريك
ي
أ
المة ،وجمع شتاتها ،وتوحيد أطرافها،
ز
وتفج�
وترك� جهودها ،وإطالق طاقاتها،
ي
ي
قدراتها ،فهي ش
ال�ارة والفتيل ،والصاعق
وال�كان
والمفجر ،والثورة واالنتفاضة ،ب
انتفاضات
والغضب ،فكما كانت سبباً ف ي�
ٍ
سابقة ،وثور ٍات قديمة ،فإنها اليوم تؤسس
عربية
إسالمية
كب�ة،
النتفاضة
أممية ي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عظيمة ،تثور من أجلها أ
المة ،ويغضب
لحرمتها الفلسطينيون والعرب ،والمسلمون
والغيارى أ
الحرار.
القدس عاصمة العرب ،وعنوان
كرامتهم ،ودرة تاج وقارهم ،وصفحة
ون�اس حياتهم ،وعالمة عزهم،
تاريخهم ،ب
ودليل صحتهم ،وبيان سالمتهم ،فهم
بخ� ما كانت قدسهم حر ًة عزيزةً ،كريمةً
يٍ
ف
مصونة ،طاهر ًة نز
سوء
م�هةً  ،ولكنهم ي� ٍ
ش
أس� ًة محتلة،
و� ،ما بقيت قدسهم ي
ٍ
بعيد ًة قصية ،مدنسةً ملوثةً  ،يستحلها
أ
العداء ،ويجوس ف ي� جنباتها المحتلون،
ويغ�ون معالمها ،ويشطبون
يعبثون بها ،ي
هويتها ،ويزورون تاريخها ،ويعملون عىل
تز
ان�اعها من محيطها ،وطمس حقيقتها،
وصبغها بما ليس من طبيعتها.
لهذا فإن القدس هي عنوان المعركة
الشد والمواجهة أ
أ
العنف ،فهي ساحة
الرصاع ،وأساس القتال ،ومحط التنازع
واالختالف ،وعليها تنعقد الحلول ،وبسببها
ف
و� سبيلها سقط شهدا ٌء،
تندلع الحروب ،ي
أهل ن
أبطال ،وضحى ٌ
ٌ
َ
وعا� سكان،
واعتقل
وهدمت
شعب
و�د
وصودرت ممتلكاتُ ،
شُ
ٌ ُ
هويات وشطبت
وسحبت
ٌ
ٌ
بيوت ومساكنُ ،
اقامات ،وتعرض المقدسيون فيها من
ٌ
لصنوف ت
ش� من
سلطات االحتالل
ٍ
يز
التمي� والعقاب والحرمان ،والقتل والنفي
كث�اً من أعمال الطرد
واالعتقال ،وعانوا ي
والفصل والعزل ،فضيقوا عليهم الحياة،
وشددوا عليهم العيش فيها ،ليخرجوا منها
للتفك�
ويهاجروا ،ويتخلوا عنها وال يعودون
ي
ف ي� البقاء فيها ،إذ ال مستقبل لهم فيها ،وال
عمل ألوالدهم ،وال رواج لتجارتهم ،وال
ضمانات لبقائهم،
أمان عىل حياتهم ،وال
ٍ
أو للحفاظ عىل ممتلكاتهم ،وال لعودة
ين
الغائب� منهم.
كما أنها هدف العدو وغايته ،فعليها
تنفتح شهيته ،وتتفتح عينه ،وتنصب
جهوده ،ث
وتك� محاوالته ،وتحاك مؤامراته،
وتزداد مخططاته ،وتنعقد تحالفاته ،وتب�ن
عالقاته ،فهي محط آماله وأحالمه ،وفيها
ن
ويب� حولها تخاريفه
أساط�ه،
تدور
ي
ي
وقصصه ،وهي بزعمهم وعد الرب ومنحة
الله لهم ،وعىل أساسها يدعون فيها
إ
هيكلهم ،ويعملون عىل بناء معبدهم،
لكن بعد هدم أ
وتدم� المسجد
القىص
ي
والمرسى ،حلماً ف ي� بناء مملكتهم ،ومصادرة

ض
ا�
حقوق من حولهم ،والسيطرة عىل أر ي
ج�انهم ،واالستحواذ عىل ممتلكاتهم
دول ي
وخ�اتهم ،فهي بزعمهم أرض ممالكهم،
ي
وديار أجدادهم ،وحقوق آبائهم.
ين
للمسلم� قبلهم قبلةً وحرماً،
ولكنها
ومرسى ومعراجاً ،وآيةً
ومسجداً ومحراباً،
ً
من كتاب هللا وقرآناً ،تُتىل صال ًة وفرقاناً،
فلها قلوبنا تهفو ،وإليها عيوننا تتطلع،
وإليها نفوسنا تهوي ،ن
وتتم� إليها أن نرحل
أ
ونشد الرحال ،لنكون لها حماةً ،ولبوابها
نصل
حراساً ،ولمسجدها سدنةً ورجاال ً،
ي
فيها ،وعىل ترابها نسجد ،وفوق رحابها
ف
و� أنحائها نرابط ونقيم ،فهي
نسكن ،ي
وصية رسول هللا الخالدة ،وأمانة الفاروق
عمر الباقية ،فال ننساها ما بقيت أ
الرض
والسماء ،وال نفرط فيها ما بقيت ف ي� أجسادنا
ف
ف
و�
ٌ
و� عروقنا فدما ٌء تجري ،ي
أرواح ترسي ،ي
نطف تستقر ي� أرحام نسائنا،
أصالبنا بقايا ٍ
وتر� أبطاال ً ،ش ئ
وتن� أحياال ً ال
فتلد رجاال ً ،ب ي
تنىس وال تفرط ،وال تضعف وال تهون ،وال
تستلم وال تسلم ،وال تخضع وال تخنع.
قدس إنَّا رجالك ،بالمهج نحميك،
يا أ ُ
وبالرواح نفديك ،وبالدماء نرويك ،ف ي�
ف
ن ف
و�
و� عيوننا تت�
قلوبنا
ي
اءين ،ي
تسكن� ،ي
ف
منامنا نراك ،ف
و� يقظتنا
نجدك،
أحالمنا
و�
ي
يف
ض
و� صحونا أنت ماثلة ،نضحي
فأنت حا�ة ،ي
ي� سبيلك ،ونقاتل من أجلك ،ونبذل ما
نستطيع دفاعاً عنك ،ونقدم غاية ما نملك
ومرسى معظماً،
لتبقي لنا ،مدينةً مقدسة،
ً
لنا وحدنا ،ال يدخلها يغ�نا إال من كان معنا
أو حالفنا ،أو من كان فيها قبلنا ساكناً لها،
ومعاهداً لنا ،يسالمنا ونسالمه ،وال يؤذينا
وال ضي�نا ،ويحفظنا ونحفظه ،وال ي ئ
يس�
إلينا وال ي ئ
نس� إليه.
قدس ندافع بالسالح إن
عنك يا
ُ
وجدناه ،نقاتل به ونقاوم ،وبأجسادنا
وأرواحنا إن عز السالح ،وتعذر الحصول
عليه ،فال وهللا ال تن�كك وال نتخىل عنك،
وال نقرص ف ي� الدفاع عنك بحجة العجز،
أو بذريعة الضعف ،أو بسبب قلة الحيلة
المكانيات ،أو لغياب
ونقص القدرات وقلة إ
النص� وتخل وابتعاد أ
الخ والصديق،
ي
ي
فأنت مدينتنا المقدسة ،ال تعذرينا يوماً
إن عجزنا عن نرصتك ،أو تأخرنا ف ي� نجدتك،
نبال بما يصيبك ،وال نحزن لما يحل
أو لم ِ
بك.
أنت يا قدس عز ًة لمن رفع لواءك،
ت
واش�ى
ونادى باسمك ،ودافع عنك،
رسج به
السالح لرجالك ،أو أرسل زيتاً َّ
قناديلك ،فهنيئاً لمن ضحى ف ي� سبيلك،
ش
و� َف من انتسب إليك،
وقاتل من أجلكُ َ ،
أو سكن فيك ،أو حمل اسمك ،أو جال
ف ي� رحابك ،وصىل ف ي� محرابك ،أو سار ف ي�
أسواقك ،وعلق ف ي� ثيابه بقايا غبارك ،أو
لوحت شمسك وجهه ،وأرخيت بظاللك
عىل جسده.
هنيئاً لمن انتمى إليك اسماً أو نسباً،
ش
وب�ى لمن عاش فيك أو دفن ف ي� ثراك
ف
سهم ي� الدفاع
ميتاً أو شهيداً ،أو كان له ٌ
عنك ،أو طلقةٌ ف ي� النيل ممن أساء إليك،
ين
فستبق� يا قدس معركتنا
أو تآمر عليك،
المفتوحة ،وحربنا الدائمة ،وجرحنا الغائر،
الكب� ،ت
ح� تعودي إلينا كما كنت
وحزننا ي
دائماً ،ش
م�قةً أبيةً  ،مدينتنا الخالصة،
وقدسنا الحرة ،وقبلتنا أ
الوىل ،وحرمنا
آ
المن ،وعاصمة أمتنا العزيزة ،وقاصمة
ظهر عدونا المكينة ،تردين كيده ،وتصدين
وتكف� عنك وعن أ
ين
المة كلها أذاه
ش�ه،
وبغيه.

فلسطين

نيسان 2015

قائمة إسرائيلية سوداء لمالحقة
المواطنين وتضييق الخناق
القدس المحتلة
كشفت صحيفة " هآرتس" العربية النقاب
عن " قامئة سوداء" وضعتها الرشطة
اإلرسائيلية ،تحتوي أسامء مواطنني عرب
من سكان القدس املحتلة ،والذين يطلب
.اعتقالهمومالحقتهم
وتتدفــق املعلومــات حــول الشــبان
وافــراد عائالتهــم بشــكل مســتمر عــر
قنــوات الرشطــة اىل بلديــة القــدس التــي
تعمــل عــى معاقبتهــم ،أو ارسهــم.
وبحســب الصحيفــة ،فــإن موظفــي
بلديــة القــدس ،مطالبــون بحتلنــة " القامئــة
الســوداء" بشــكل مســتمر وتنقيحها بأســاء
إضافيــة وأرقــام البطاقات الشــخصية لشــبان
مقدســيني مشــتبهني ،لدراســة معاقبتهــم
عــر هــدم منازلهــم ،او اغــاق مصالحهــم
التجاريــة ،او جبايــة الرضائــب.
وأشــارت اىل أن القامئــة تحتــوي عــى
أســاء املئــات مــن أهــايل مدينــة القــدس
العــرب ،وهــم يف اغلبهــم مــن القيــادات

املحليــة ،أو الذيــن اعتقلــوا ســابقًا عــى
خلفيــة مشــاركتهم يف مظاهــرات.
وتتعــرض القامئــة الســوداء اىل تنقيــح
مســتمر مــن قبــل الرشطــة وموظفــي
ا لبلد يــة ،
حيــث
تحتــو ي

عــى األســاء ،وأرقــام البطاقات الشــخصية،
وأســاء األقــارب ،والحــي واملنــزل ،وتضــم
أســاء عــدد كبــر مــن األطفــال والقارصيــن
الذيــن يطلــب التعامــل معهــم أو مــع
ذويهــم.
ويســجل املوظفــون مالحظاتهــم حول
األســاء املدرجــة بشــكل متواصــل ،وهــي
مالحظــات تتعلــق باإلجــراءات واملرحلــة
التــي وصلــت اليهــا ،اىل جانــب اإلج ـراءات
املناســبة ملعاقبــة كل مواطــن عــى حــدة.
وتؤكــد الصحيفــة أن املئــات مــن
املواطنــن املقدســيني الذيــن وردت
أســاؤهم يف القامئــة اإلرسائيليــة ،تعرضــوا
فعــا لالعتقــال ،بعــد عمليــة فحــص
رسيعــة لالســاء الــواردة ،وااللتقــاء بعــدد
مــن الســكان العــرب الذيــن اكــدوا انهــم
خضعــوا للتحقيــق او االعتقــال عــى خلفية
مشــاركتهم يف مظاهــرات احتجاجيــة.

بحمد الله أطلقت مؤسسة "قبة ميديا " املوقع
االخباري االول باللغة الرتكية الذي ينقل قضية
القدس اىل الجمهور الرتيك
http://haberkudus.com
تفضلوا بزيارة املوقع

ما يحدث بالقدس مقدمة لحرب دينية طاحنة

بيت المرابطة المقدسية زينة
عمرو مهدد بالهدم

كشــفت مصــادر مقدســية ،النقــاب عــن
قيــام ســلطات االحتــال اإلرسائيــي بإعــداد "قامئــة
ســوداء" بغــرض محاربــة النشــطاء املقدســيني
واملرابطــن يف املســجد األقــى املبــارك ،وكل مــن
يحــاول مواجهــة انتهــاكات االحتــال يف مدينــة
القــدس املحتلــة.
وقــال الخبــر املختــص بالشــؤون املقدســية
جــال عمــرو ،يف حديــث لـــ "قــدس بــرس"" ،إن
القامئــة الســوداء شــملت أســاء كل النشــطاء
املقدســيني وته ـدّد بفــرض عقوبــات عليهــم مــن
بينهــا هــدم منازلهــم".
وكانــت بلديــة االحتــال يف القــدس قــد
س ـلّمت عائلــة املرابطــة املقدســية زينــة عمــرو
أمـراً بهــم منزلهــا يف الشــطر الرشقــي مــن املدينة،
وذلــك عــى الرغــم مــن أن املنــزل كان قد شُ ـ ّيد يف
عــام  ،1964أي قبــل احتــال القــدس.
وأشــار عمــرو ،إىل أن إصــدار "القامئــة
الســوداء" يجعــل مــن بلديــة االحتــال التــي
مــن املفــرض أن تنحــر مهمتهــا يف الخدمــات
املدنيــة" ،جهــازاً أمنيــاً مدمــراً" يعمــل عــى
تدمــر حيــاة النــاس وتحويلهــا لـــ "جحيــم" ،وفقاً
لعمــرو.
ووصــف مــا يجــري يف القــدس مــن عقوبات
تفــرض بحــق الفلســطينيني وانتهــاكات واعتداءات
يوميــة متواصلــة بـــ "األبارتهايــد والتمييــز

العنــري" ،مشــراً إىل حــدوث "كــوارث" بحــق
املقدســيني واملدينــة املقدســة.
وأفــاد عمــرو ،بــأن االحتــال يقيــم أبنيــة
عشــوائية ويهــدم منــازل يف القــدس وأطرافهــا،
وهــو مــا يشــر إىل "أننــا أمــام ســابقة تاريخيــة
تتحــول فيهــا مؤسســة مدنيــة إىل ذراع أمنــي
لرتهيــب النــاس وتضييــق الخنــاق عليهــم" ،وفــق
تقديــره.
وشــدد الخبــر املقــديس ،عــى أن كل
العقوبــات والقــرارات الجديــدة التــي تتخــذ
بحــق املقدســيني لصدهــم عــن الدفــاع عــن
مدينتهــم ومقدســاتهم "لــن تجــدي نفعـاً" ،الفتـاً
إىل أن املقدســيني يتعايشــون مــع تلــك اإلجـراءات

ويبتكــرون وســائل جديــدة ملحاربتهــا.
وقــال "مــا يحــدث يف القــدس تجــاوز لكافــة
الخطــوط الحم ـراء مــن قبــل األذرع اإلرسائيليــة
املختلفــة بفعــل الضعف الفلســطيني واالســتهانة
العربيــة" ،محــذراً مــن "حــرب طاحنــة" يف املنطقة
برمتهــا يف حــال اســتمرت اإلج ـراءات العنرصيــة
ضــد املقدســيني وممتلكاتهــم ومقدســاتهم مــن
قبــل االحتــال اإلرسائيــي.
وأضــاف "مــا يحــدث بحــق األقــى
واملقدســات اإلســامية واملســيحية مقدمــة لحــرب
دينيــة ،وعــى االحتــال لوحــده تحمــل نتائــح
ومســئولية الحــروب ،وعليــه أن يدفــع مثــن تلــك
الحــروب التــي حفرهــا يف قلــب كل مســلم".
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موىس عكاري
باحث متخصص

القدس  ..ي ن
ب� شطرين

ليس هذا فحسب ،فالمسجد بات
ين
ش
المستوطن�
م� ًعا أمام اقتحامات
َّ
المسؤول�ن
ن
المتطرف� ،واقتحامات
ي
ي
ين
ين
ين
والعسكري�
والديني�
السياسي�
مني� ،وبات اقتحام أ
أ
وال ي ن
القىص ّ
محل
مزايدات ي ن
ب� الجهات اليهودية المختلفة،
بل أصبحت ساحات المسجد ومرافقه
مر ًتعا لتصوير إالعالنات الدعائية ألعضاء
والمسؤول� إالرس ي ن
ين
ائيلي� .وقد
الكنيست
لفت استطالع للرأي أجري ف ي�  3102/7/21إىل
ائيل
أن ما يقارب
الـ %06من المجتمع إالرس ي
يؤيد تقسيم أ
ومكانيا ي ن
ب�
ا
زماني
قىص
ال
ًّ
ًّ
ين
المسلم� واليهود .لقد انقلبت الصورة،
فبعد أن كان الوضع السياس والدي�ن
ي
ي
ن أ ن
م� ال يسمح لليهود بأداء
ي
والقانو� وال ي
أ
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
أ
تقسيم المسجد القىص والسيطرة عليه.
وال يسلم محيط المسجد أ
القىص من
مخططات التهويد ،وال سيما ساحة بال�اق
ت
ال� يسعى الصهاينة لتنفيذ مشاريع
ي
ش
متعددة فيها ،من بناء كُنس ومراكز �طة
ومواقف سيارات ومقر للحاخامات وجرس
حديدي ،وكل ذلك عىل أنقاض آ
الثار
ّ
إالسالمية ف ي� ذلك المكان.
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االحتالل
اعتداءات
ومخططات التهويد ال تقترص عىل
المسجد أ
القىص والمقدسات إالسالمية
أيضا المقدسات
وحسب ،بل تطال ً
المسيحية .فاالحتالل يمنع ف
كث� من
�
ي ي
أ
ين
المسيحي� ف ي� القدس من
الحيان أهلنا
ويضيق عليهم،
الوصول إىل كنائسهم
الونة ّ أ
وأخطر ما شهدناه ف� آ
خ�ة هو
ال
ي
ي
بحق كنائس القدس،
التصعيد
الخط� َ
ي
حيث عمدت مجموعات يهودية متطرفة
ين
للمسيحي�
إىل كتابة عبارات مسيئة
وللسيد المسيح عليه السالم عىل جدران
عدد من الكنائس.
7
محاولة تقييد أي جهد
وعمل يقوم به أهلنا ف ي� القدس أو
أ ض
ا� المحتلة عام 8491م من شأنه أن
الر ي
ف
يسهم ي� نرصة القدس وعرقلة مخططات
االحتالل ،وكذلك كل عمليات القتل
ت
ال� تطال
وال
والتنكيل واالعتقال إ
بعاد ي
شباب القدس وفتيتها أ
البطال وقادتها
ين
ين
ين
والشعبي� .وقد
والديني�
السياسي�
أقدم االحتالل عىل اتخاذ قرار بإبعاد
ين
ط�،
نواب القدس
المنتخب� محمد أبو ي
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منح للطالب السوريين في لبنان

ُأطلقت في بيروت
ثالثة آالف منحة
دراسية مقدمة من
السعودية للطالب
والطالبات السوريين
النازحين إلى لبنان،
في  52مدرسة على
مستوى كل مناطق
البالد.
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وانطلقــت الحملــة برعايــة "الحملــة
الوطنيــة الســعودية لنــرة األشــقاء يف ســوريا"
بالتعــاون مــع "مؤسســة الحريــري للتنميــة
البرشيــة املســتدامة" التــي ترأســها بهيــة
الحريــري.
وأشــارت بهيــة إىل مــا "تتحملــه الحكومــة
اللبنانيــة عــر وزارة الرتبيــة والتعليــم يف
املــدارس الرســمية مــن اســتيعاب كبــر للطالب

وقالــت النائبــة يف الربملــان اللبنــاين ورئيســة
اللجنــة النيابيــة للرتبيــة والتعليــم بهيــة
الحريــري إن التعليــم يتقــدم عــى كل مــا عداه
مــن حاجــات ملحــة ،ألن تأمينــه رضورة مطلقة
لهــؤالء الطــاب والطالبــات ويتعــدى حاجاتهــم
اليوميــة مــن مــأكل ومــرب ،كــا أنــه يطــال
مســتقبلهم إذا مــا حرمــوا مــن حقهــم يف
التعليــم.

االشتباه بشبكة
جهادية في اسبانيا
يا

خرب

أعلــن رئيــس اللجنــة القطريــة إلعــادة
إعــار قطــاع غــزة الســفري محمــد العــادي
بــدء املشــاريع القطريــة إلعــار مــا خلفتــه
الحــرب اإلرسائيليــة األخــرة عــى القطــاع،
عــر بنــاء ألــف وحــدة ســكنية.
وقــال العــادي خــال مؤمتــر صحفــي
مشــرك مــع وزيــر األشــغال العامة واإلســكان
الفلســطيني مفيــد الحســاينة عــى أنقــاض
مستشــفى الوفــاء املدمــر رشق مدينــة غــزة،
إن تنفيــذ املــروع ســيبدأ فــورا.
وأضــاف أن إعــادة إعــار ألــف وحــدة
ســكينة مدمــرة جــزء مــن مبلــغ "املليــار
دوالر" الــذي تربعــت بــه قطــر إلعــار
القطــاع ،ضمــن تعهــدات دول عربيــة ودولية
يف أكتوبر/ترشيــن األول املــايض بتقديــم نحو

 5.4مليــارا دوالر.
وتعهــدت الــدول والجهــات املشــاركة يف
مؤمتــر القاهــرة الــدويل إلعــادة إعــار غــزة
الــذي انعقــد يف أكتوبر/ترشيــن األول املايض،
بتوفــر  5.4مليــارات دوالر ،منهــا نحــو 2.6
مليــار إلعــادة إعــار غــزة ،والباقــي يخصــص
للموازنــة والحكومــة الفلســطينية عــى مدار
الســنوات الثــاث القادمــة.
لكــن بعــد مــرور أكــر مــن ســتة أشــهر
عــى انتهــاء العــدوان اإلرسائييل الذي اســتمر
 51يومــا وتــرر خاللــه أكــر مــن مائــة ألف
منــزل كليــا أو جزئيــا ،تبــدو عمليــة اإلعــار
متعــرة بســبب منــع إرسائيــل إدخــال مــواد
البنــاء بكميــات كافيــة ،وعــدم توفــر األمــوال
الالزمــة مــن املانحــن.
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قطر تبدأ
إعمار غزة
بــــــألف وحدة
سكنية

الطــاب".
ويف ذات الســياق ،قــال مديــر الحملــة
الســعودية وليــد جــال إن "هــذا املــروع يــأيت
ضمــن سلســلة مشــاريع أطلقتهــا الحملــة يف
شــتى املجــاالت الغذائيــة والطبيــة واإليوائيــة،
وهــي مشــاريع متــس حاجــة النازحــن
الســوريني وتخفــف عنهــم ظــروف الحيــاة
القاســية التــي يعيشــونها".

ر

أوقفت وزارة الداخلية اإلسبانية مثانية
أشخاص يشتبه بانتامئهم اىل شبكة متطرفة
يف إسبانيا يف إطار عملية متزامنة جرت يف
عدة مناطق.
A
İS P ANY
وقالت الوزارة إن املوقوفني دعوا
إىل القيام بأعامل إرهابية يف إسبانيا مستوحاة
من الطريقة التي نفذت فيها عمليات يف بلدان اخرى وكانوا
يختارون مرشحني إلرسالهم إىل سوريا والعراق .واضافت ان
عمليات دهم ما زالت جارية يف مناطق برشلونة وجريونا التي
تبعد مئة كيلومرت شامل برشلونة وسيوداد ريال جنوب مدريد
وافيال شامل غرب مدريد .
اسبانياوكان جهاديان آخران اوقفا يف جيب سبتة يف
املغرب .وقالت الوزارة انهام كانا مستعدين للمشاركة اذا
سنحت الفرصة يف اعتداء يف اسبانيا.
وتابعت ان هذه التوقيفات جرت بعد اعتقال "اربعة
اشخاص ينتمون اىل الخلية الجهادية نفسها" يف  24كانون الثاين/
يناير .واعلنت الحكومة االسبانية يف كانون الثاين/يناير انها
اوقفت خمسني جهاديا مفرتضا يف العام .2014
ويف سياق متصل ،كانت النيابة العامة مبدينة فرانكفورت
األملانية ،ألقت القبض عىل شاب مشتبه يف صلته بتنظيم داعش
يف مطار فرانكفورت.
وأوضحت النيابة أنه يتشبه يف قيام الشاب ( 18عاماً)
باإلعداد لجرمية تعرض أمن البالد للخطر ،وأصدر قايض أمراً
بحبس الشاب إحتياطياً.
وتقول تقارير" :إن هذا الشاب املنحدر من شامل هيسن،
سافر إىل سوريا عن طريق تركيا بصحبة  3آخرين ،يف سيارة يف
ترشين األول املايض".
ا

سبان

النازحــن مــن ســوريا".
وأكــدت أن "أهميــة هــذه املبــادرة أنهــا لن
تتوقــف عنــد تأمني املســاهمة املاليــة للمدارس
والطــاب ،بــل تتعداهــا إىل اســتحداث برامــج
للدعــم النفــي واالجتامعــي ســتطال نحــو
خمســة آالف طالــب وطالبــة مــن النازحــن
الســوريني وزمالئهــم اللبنانيــن ،وتعزيــز قدرات
املد ّرســن ومجموعــات مــن أهــايل هــؤالء
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غــر أن العــادي أشــار إىل أن الجانــب
اإلرسائيــي وعــد بالتنســيق مــع الجانــب
الفلســطيني إلدخــال مــواد البنــاء الخاصــة
بهــذه املشــاريع.
ويقــدر الفلســطينيون احتياجــات قطاع
غــزة بنحــو  175شــاحنة مــن مــواد البنــاء
يوميــا إلعــادة إعــار القطــاع يف ثــاث
ســنوات.
وحــذرت األمــم املتحــدة وعــدد مــن
الــوكاالت الدوليــة مــن أن اإلخفــاق يف إعــادة
إعــار غــزة ســيقود إىل تفاقــم النــزاع يف
املســتقبل القريــب ،وحثــت إرسائيــل عــى
رفــع الحصــار الــذي تفرضــه عــى القطــاع
منــذ مثــاين ســنوات.
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فابيوس يدعو لتجديد العالقات مع المغرب

ويف لقــاء مــع نظــره املغــريب صــاح الديــن مــزوار,
قــال فابيــوس إن فرنســا عازمــة عــى تعزيــز صــات
الصداقــة القدميــة والوثيقــة مــع املغــرب يف كل املجاالت.
وأشــار يف حديثــه خــال مؤمتــر صحفــي إىل التغيــر
املناخــي ,حيــث سيســتضيف البلــدان قمتــن بشــأن
املنــاخ يف  2015و.2016
ومــن ناحيتــه ،قــال مــزوار إن بــاده أجــرت مــع
فرنســا محادثــات مثمــرة ,ألن الجــدول الزمنــي مكثــف.
وتســعى املغــرب إىل الحفــاظ عــى عالقــات دامئة تشــهد
أفاقــا وطموحــات جديــدة مــع باريــس.
وبعــد محادثاتــه مــع وزيــر الخارجيــة املغــريب،
ألتقــى فابيــوس امللــك محمــد الســادس العائد مــن زيارة
خاصــة لفرنســا ,ثــم ألتقــى رئيــس الحكومــة عبــد اإللــه

مــن األعضــاء الجمهوريني يف مجلس الشــيوخ
قــد حــذرت إي ـران مــن أن أي اتفــاق يــرم
مــع الرئيــس الحــايل بــاراك أوبامــا
ســيدوم طاملــا هــو موجــود يف
منصبــه ،وذلــك يف تدخــل
غــر معهود يف السياســة
الخارجيــة األمريكيــة.
ونقلــت وكالــة أنبــاء
مهــر اإليرانيــة عــن
خامنئــي قولــه
"بالطبــع أشــعر
بقلــق ألن الطــرف
اآلخــر مخــادع
ومتحايــل وشــيمته
الغــدر".
إ
وقــال خامنئــي
يران
أيضــا إن االتهامــات
التــي تســوقها الواليــات
املتحــدة بــأن إيــران
İRAN
ضالعــة يف االرهــاب "مثــرة
للســخرية وســخيفة وتبعــث عــى
االشــمئزاز".
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بنك ـران.
وبعــد توقيــع اتفــاق جديــد للتعــاون القضــايئ تــم
تكريــس املصالحــة يف التاســع مــن فرباير/شــباط يف قــر
اإلليزيــه خــال لقــاء بــن فرانســوا هوالنــد وامللــك محمد
الســادس.
وكانــت األزمــة الدبلوماســية بــن الربــاط وباريــس
بــدأت يف فرباير/شــباط  ,2014بعــد أن طلــب قــاض
فرنــي االســتامع يف باريــس إىل إفــادة عبــد اللطيــف
الحمــويش ،مديــر املخابــرات املغربيــة الداخليــة أثــر
شــكوى تتهمــه بالتعذيــب بحــق مغاربــة .وكانــت الرباط
علقــت تعاونهــا القضــايئ وانعكــس ذلــك ســلبا عــى
جهــود محاربــة "اإلرهــاب".

علي خامنئي :شيمة
األمريكيين هي الغدر

هاجــم املرشــد اإلي ـراين آيــة اللــه عــي
خامنئــي الرســالة التــي وجههــا إىل القــادة
اإليرانيــن مجموعــة مــن األعضــاء
الجمهوريــن يف الكونغــرس األمريــي
هــددوا فيهــا بالغــاء أي اتفــاق
قــد يتــم التوصــل إليــه حــول
برنامــج إيــران النــووي.
وقــال خامنئــي إن
"شــيمة األمريكيــن هــي
الغــدر".
وقــال املرشــد
اإليــراين يف اجتــاع
حــره الرئيــس حســن
روحــاين وعــدد مــن
كبــار رجــال الديــن
"كلــا نقــرب مــن املوعــد
املحــدد النتهــاء املفاوضــات
فــان لهجــة الطــرف املقابــل
وخاصــة االمريكيــن تصبــح
الذعــة وعنيفــة اكــر وهــذا مــن
خدعهــم وحيلهــم".
وكانــت الرســالة التــي وقــع عليهــا 47

خرب

ب

دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
إلى تطوير وتجديد العالقة مع المغرب,
بعد عام من الخالف بين البلدين ,وأعلن أن
رئيس الوزراء مانويل فالس سيقوم بزيارة
رسمية للرباط في العاشر من أبريل/نيسان.

ا
لمغر

داعش تتبنى الهجوم على
مركز للشـــــــــــــرطة في ليبيا
تبنى تنظيم "الدولة االسالمية" مسؤولية
الهجوم الذي تعرض له مركز للرشطة يف
العاصمة الليبية طرابلس والذي أسفر عن
اصابة رجل رشطة واحد بجروح خفيفة .جاء
ذلك يف تغريدة بعث بها التنظيم من خالل
خدمة تويرت تضمنت صورا ملكان الهجوم.
وقال مسؤول أمني ليبي إن عبوة

ال م غ
رب

خرب
LİBYA

موضوعة تحت سيارة للرشطة انفجرت مام
أسفر عن اصابة رجل رشطة واحدا بجروح
خفيفة.
ويستغل املسلحون املوالون لتنظيم
"الدولة االسالمية" الذي بات يسيطر عىل
مساحات كبرية من أرايض سوريا والعراق فراغ
السلطة يف ليبيا التي تتصارع فيها حكومتان.

مصر
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القاهرة ,مدينة الثقافات
القاهــرة هــى عاصمــه جمهوريــة مــر
العربيــة و اهــم مــدن الجمهوريــة .تقــع القاهرة
عــى جانبــى نهــر النيــل شــال مــر .تــم
تأسيســها عــام  969ميالديــا عــى يــد جوهــر
الصقيــي لتكــون عاصمــه الدولــه الفاطمــة و
ذلــك ىف عــر املعــز لديــن اللــه الفاطمــي .تضم
القاهــرة بداخلهــا ثــاث مــدن صغــره و هــم
مدينــة الفســطاط و مدينــة العســكر و مدينــة
القطائــع باإلضافــه لألحيــاء التــى طــرأت عليهــا
بعــد ذلــك .و القاهــرة هــى اكــر مدينــة افريقية
و األكــر ســكانا يف افريقيــا و الــرق االوســط
حيــث يبلــغ عــدد ســكانها  20مليــون نســمة
و يشــكل املســلمون  %90مــن نســبة ســكان
القاهــرة.
كانــت القاهــرة منــذ فــرة طويلــة محــور
التعليــم ليــس فقــط ملرص و لكــن للعامل اإلســامي
اجمعــه .و بالقاهــرة العــدد األكــر مــن املــدارس
و الجامعــات مــن بــن مــدن مــر جميعــا.
يوجــد بالقاهــرة جامعــة القاهــرة و هــى اقــدم
الجامعــات املرصيــة املعــارصة و مــن بــن افضــل
 500جامعــة يف العــامل .و هنــاك ايضــا جامعــة عني
شــمس و األزهــر التــي تتخصــص بتدريــس العلوم
اإلســامية.
تعــد القاهــرة مــن اكــر مــدن الــرق التــي
اســتأثرت بالكتابــة و التأريــخ حيــث أطلــق عليهــا
لقــب "جوهــرة الــرق" نظ ـرا ألن عمرهــا يزيــد
عــن الــف عــام ،و ســميت بالقاهــرة ألنهــا تقهــر

كل عــدو يحــاول اقتحامهــا او االعتــداء عليهــا .و
مــن أشــهر األســاء التــي عرفــت بهــا القاهــرة
هــي مدينــة األلــف مئذنــة و ذلــك لكــره
الجوامــع املبنيــة فيهــا  ،و قاهــرة املعــز و ذلــك
نســبة للمعــز لديــن اللــه الفاطمــي .و قــد قــال
عنهــا ابــن خلــدون " مــن مل يرهــا ( اي القاهــرة) مل
يعــرف عــز اإلســام.
يتبايــن طــراز املبــاين املشــيدة يف مدينــة
القاهــرة فــكل بنــاء فيهــا يعكــس فــرة تاريخيــة
محــدده  .إذ تكــر املبــاين التاريخيــة ذات البوابات
الضخمــه و املرشبيــات ( نوافــذ خشــبيه ضيقــة
شــبكية التصميــم) و التــي شــيدت خــال فـرات
الفاطميــن و املامليــك و هــى تكــر يف احيــاء مرص

القدميــة مثــل الحســن و األزهــر و باب الشــعرية.
و قــد بــدأت العــارة اإلســامية يف القاهــرة عــى
يــد عمــرو بــن العــاص الــذي فتح مــر عــام 639
ميالديــا و أمــره الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ببناء
اول مســجد جامــع مبــر و هــو جامــع عمــرو بن
العــاص الــذي عــرف فيــا بعــد بالجامــع العتيــق.
و مــن اهــم املســاجد املوجــودة بالقاهــرة و
التــي يتجــى فيهــا براعة الفــن و املعامر االســامي
جامــع احمــد بــن طولــون و مســجد الســلطان
حســن و مســجد قايتبــاي و مســجد االزهــر الــذي
أصبــح جامعــة اســامية تســهم يف انتشــار علــوم
الديــن بتدريســها العلــوم الدينيــة للوافديــن اليهــا
مــن كل انحــاء العــامل و بذلــك يعــد اكــر جامعــة

إســامية يف العــامل.
القاهــرة مدينــة ســياحية مــن الطـراز األول
حيــث تتعــدد بهــا جميــع املظاهــر الســياحية
 ،فهنــاك املواقــع األثريــة التــي تعــود لعــر
الفراعنــة كأهرامــات الجيــزه الثــاث و متثــال ابــو
الهــول و غريهــم مــن األثــار الفرعونيــة املوجــودة
يف متحــف القاهــرة  .كــا هنــاك أســوار املدينــة
القدميــة التــي ترجــع إىل العــر اإلســامي كبــاب
الخلــق و منطقــة الحســن  ،و هنــاك ايضــا خــان
الخليــي الــذي يقــع يف قلــب القاهــرة و يعــد مــن
أعــرق األســواق الرشقيــة  ،يزيــد عمــره عــن 600
عــام و مــا زال معــاره األصيــل باقيــا عــى حالــه
منــذ عــر املامليــك و حتــى اآلن.
أمــا عــن املــزارات الحديثــة فهنــاك بــرج
القاهــرة الــذي تــم بنــاؤه عــام  1961عــى تصميم
زهــرة اللوتــس املرصيــة و يقــع يف قلــب القاهرة و
يطــل عىل نهــر النيــل ،يصــل ارتفاعــه اىل  187مرتا
و يوجــد بأعــاه مطعــم ســياحي دائــر إلمكانيــة
مشــاهده معــامل القاهــرة مــن خاللــه.
و هنــاك ايضــا دار األوبـرا املرصيــة و هى دار
األوب ـرا الوحيــدة بالــرق األوســط .تــم افتتاحهــا
عــام  1988بعــد حريــق ألوبـرا األوىل عــام .1971
كــا تتميــز القاهــرة مبنظــر نهــر النيــل
الخــاب  ،و التــي تســتقر املدينــة عــى جانبيــه.
و هنــاك العديــد مــن الرحــات النهريــة التــي
تطــوف القاهــرة يوميــا كــا يتميز بعضهــا بوجود
مطاعــم داخــل هــذه البواخــر النيليــة

ثقافة و فن
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الحامر املتعلم :دعا وايل الكوفة يوما جحا إىل مجلسه ،وعندما جاء جحا إىل
الوايل دخل ومعه حامره ،فقال له الوايل ،لقد دعوتك أنت يا جحا فقط فام
دون حامرك ..فنظر جحا إىل الوايل وقال له ،هذا ما جاء يب إليك ،ففهم الوايل
وقال له :يا جحا أين أطلب منك أن تصنع يل أمرا ً أعطيك عليه أجرا ً ،،فقال جحا
أستطيع أن أعلم هذا الحامر القراءة والكتابة خالل عرشة سنوات ،،فرد الوايل:
عرش سنوات ،فقال جحا مؤكدا ً:
نعم ايها الوايل إن تأذن يل،
فأعطاه الوايل أجرا ً مسبقا
عىل ذلك لغرابة األمر لديه..
وعندما أهم جحا بالخروج
هو وحامره اقرتب إليه أحد
الحاشية عند امللك ،وقال له:
ويحك يا جحا أتسخر من
الوايل ،فقد يعاقبك أن مل
تفي مبا قلت ،فرد عليه
جحا :ويحك أنت،
لقد قلت له عرشة
سنوات ،وهذا
يعني خالل هذه
املدة ،قد ميوت
الوايل أو ميوت
جحا أو ميوت
حامري.
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أفقي
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الخمــس
 -3نجيــع – اســم موصــول – حــرف
عطــف
 -4عاصمــة عربيــة – لالســتدراك
معكو ســة
 -5قائــد فرنــي اتهــم أمــه بعرضهــا *-
ملجــأ معكوســة
 -6ابن األسد
 -7اثقبه
 -9ماتبقى من أثار النار – لالستثناء
 -10صاحب كتاب املوطئ
 -11فاتح القسطنطينية
 -12أحــد األمئــة املجتهديــن صاحــب
كتــاب االم
عمودي
 -1امــام فقــه مالــي ليبــي وقائــد
عســكري بحــري فتــح جزيــرة صقيليــة
 -2حزنَ  -سئم
 -3متشــابهة – منــا معموســة – فخــار
معكوســة
 -4تحــدث – اســم أحــد االنبيــاء
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مــايئ معكوســة
 -9فيلسوف اغريقي معكوسة
 -10انتفاضه – حرف أبجدي
 -11صاح الضفدع – تقال للخروف
 -12أحزان – يُله ُم
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يف – فاجــر  -11يعاســيب – أبــوه  -12بــاب الفــرج – تــن
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باكستان تجلي رعاياها
من اليمن
شريف إن الذين يقيمون في اليمن معرضون لكل أنواع الجريمة ومن
بينها االختطاف في الوقت الذي انهار فيه نظام الدولة باليمن .ويجب
اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل ضمان تأمين الباكستانيين وإجالئهم
أصــدر رئيــس وزراء باكســتان نــواز
رشيــف تعليامتــه إىل األجهــزة املعنيــة برسعة
إجــاء الرعايــا الباكســتانيني مــن اليمــن يف
ضــوء تدهــور الوضــع هنــاك عقــب عمليــة
تحالــف عاصفــة الحــزم بقيــادة الســعودية
ضــد جامعــة الحــويث.
وقــال رشيــف يف بيــان إن الذيــن يقيمون
يف اليمــن معرضــون لــكل أنــواع الجرميــة
ومــن بينهــا االختطــاف يف الوقــت الــذي انهار
فيــه نظــام الدولــة باليمــن .ووجــه بــرورة
اتخــاذ الخطــوات الالزمــة مــن أجــل ضــان
تأمــن الباكســتانيني وإجالئهــم.
وكان عــدد مــن الباكســتانيني قد ناشــدوا
يف وقــت ســابق حكومــة بالدهــم تقديــم
املســاعدة إلجالئهــم مــن العاصمــة اليمنيــة
صنعــاء.
وأفــاد بيــان صــادر عــن مكتــب رئاســة
الــوزراء الباكســتاين بــأن الخطــوط الجويــة
الباكســتانية سرتســل طائرتــن بعــد تلقــي
إشــارة مــن ســفارتها بصنعــاء وســلطات
طريانهــا.
ولفــت البيــان إىل أنه ســيتم إجــاء بعض
الرعايــا إىل الــدول املجــاورة لليمــن عــر قافلة
حاميــة أيضــا ،وذلــك ألن الوضــع األمنــي
املــردي أدى إىل إغــاق أغلــب مؤسســات
الدولــة باليمــن مبــا فيهــا املطــارات.
وأشــار إىل أن عدد املواطنني الباكســتانيني
يف اليمــن يبلــغ ثالثــة آالف شــخص ،حيــث
يعيــش ألــف منهــم يف صنعــاء.
وكانــت باكســتان قــد أكــدت أنهــا

مســتعدة للدفــاع عــن وحــدة وســامة
أرايض اململكــة العربيــة الســعودية "أيــا
يكــن الثمــن" ،مســتبعدة التدخل العســكري
املبــارش يف اليمــن ضــد مســلحي جامعــة
الحــويث يف إطــار التحالــف العــري الــذي
تقــوده الريــاض تحــت اســم "عاصفــة

الحــزم".
وقــال وزيــر الدفــاع الباكســتاين خواجــة
آصــف "لــن نشــارك يف أي نـزاع يقســم العــامل
اإلســامي" .وأضــاف "إذا كان هنــاك أي تهديد
لســيادة الســعودية أو ســامة أراضيهــا،
فباكســتان ســتدافع عنهــا أيــا يكــن الثمــن".
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ألم يحن أ
الون!...

إىل تم� سنبقى ي ن
عالق� ف ي� دوامة الدين
ف
والمذهبية والطائفية ي� داخل هذه الشبكة
ت
ال� ركبها لنا الغرب واستطاع إدخالنا إليها
ي
ولكن بسبب جهلنا وبقائنا وراء الخزعبالت
والبدع والتفاهات اقتنعنا بأنها مكاننا
الصحيح بل أصبحنا ندافع وبجالدة
للمحافظة عليها...
ألم يحن أ
الوان لنعود إىل ماضينا
ش
الم�ف ذالك الماض الذي كنا فيه سادة
أ
المة نحكم به العالم بحكمتنا وبعظماءنا
الذين استطاعوا حكم العالم ش
ون� االسالم
الخال من الشوائب والبعيد كل
الصحيح
ي
البعد عن التخلف والتأسلم والمصالح
الشخصية...
يقول ربنا عز وجل "وهديناه
النجدين"صدق هللا العظيم ...ولكننا ف
و�
ي
ظل حكوماتنا العظيمة فقد قلبت المفاهيم
التعاب� ت
ح� أقنعونا بأن النجدين
وغ�ت
ي
ي
هما النهدين فتحولنا من أمة كان العقل
ب� كر ي ن
تفك�ها محصور ي ن
يز
ت�...
م�انها إىل أمة ي
يقول أحد العلماء ":ذهبت إىل بالد
ين
مسلم�
الكفر فوجدت إسالماً ولم أجد
ن
مسلم� ولم
وأتيت إىل بالد العرب فوجدت
ي
أجد إسالم" ...حقيقة أخجل عندما أقولها
واقع أصبحنا نعيش تفاصيله بعد أن
لكنها ُ
أصبحت السلع الغربية ووسائل التكنولوجيا
والمنتوجات أ
الوروبية أساساً ف ي� حياتنا بينما
أصبح قرأننا وديننا أمراً ثانوياً نلجأ إليه عند
الحاجة ض
وال�ورة...
لقد أصبحنا بشكل أو بأخر وبفضل
حكوماتنا تبعاً للغرب ت
ح� أننا نسينا بأن
النرص من عند هللا فأصبحنا نناشد الغرب
أ
ت
ال� أصبحت يتيمة
ليجلبوا النرص لنا ولمتنا ي
أ
البناء وأرملة التاريخ ومطلقة من العروبة
ت
ال� لم ترى منهم سوى حركات
والعرب ي
خلبية تصلح للمشاهدة والتصفيق...
"وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة"
فكيف أعددنا أوالدنا وجيلنا؟؟! ...نعم
أعددناهم!! فقد جلبنا لهم حضارات الغرب
بحيث أصبحت أقىص أمانيهم الحصول
ن
ن
عىل الهاتف
الفال�
الفال� واقتناء الحاسب
ي
ي
ش
و�اء الماركة الفالنية بينما درس الغرب
و�يعتنا واستخدمها �ف
أخالقنا وديننا ش
ي
تطوير نفسه وتقدم بالده وتنمية أجياله...
إىل تم� ياأمة المليار؟؟؟إىل تم� سنبقى
راقدين تحت رحمة الدعم الخارجي؟؟
بالخ�ات شبابنا مفعمة بالنشاط
بالدنا مليئة ي
الينقصها سوى الدعم والتوجيه إرادتنا
صلبة وأفكارنا رائعة ال ينقصنا سوى القليل
من االتحاد لكننا لطالما بقينا نكفّر بعضنا
فمص�نا
ونتهم بعضنا ونستصغر بعضنا
ي
نحو الهاوية مستمر بتسارع...

"فلنبدأ بأنفسنا قبل فوات أ
الوان"

تقرير
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حسن الشيخ
رئيس المكتب التعليمي
ف ي� ش
م�وع سورية
السياس ًّ
شل
االستبداد
ف ي
أ
مراكز االبداع ي� المة

اللواء محمد فارس ورالرئيس التنفيذي لبلدية ياشك شهري والشيخ سارية الرفاعي وعامل من علامء تركيا يزورون املدرسة

نبذة عن :مشروع سوريا
لخدمة االنسانية

مــروع ســوريا مــروع وطنــي ســوري
يتابــع الحالــة الســورية مــن اليــوم األول النطالقتها
ثــم يتابــع تطورهــا يومــا بيــوم ولحظــة بلحظــة
ويحــاول تقديــم مــا اســتطاع مــن خدمــات
واحتياجــات ونصائــح وأفــكار ومقاربــات علميــة
تتعلــق باملتغـرات املتتاليــة .يوجــد ملرشوع ســوربا
االن عــى األرض عــدد مــن املؤسســات الفاعلــة
موزعــة بــن الداخــل وتركيــا ،عــى راســها واقدمهــا
مؤسســة اكـرام الخرييــة ،مدرســة األقــى الســورية
يف إســطنبول ،معهــد األقــى للغــات ،مســتوصف
اكــرام الخــري بفرعيــه ببشــاك شــهري والفاتــح،

مستشــفى اكــرام التخصــي يف كفرتخاريــم يف
الداخــل الســوري ،مركــز رؤيــة للدراســات واالعــام
والــذي اصــدر جريــدة رؤيــة نصــف الشــهرية
ملــدة تســع اشــهر التــي كانــت تطبــع يف جنــوب
تركيــا  20الــف نســخة وتــوزع يف الداخــل الســوري
ثــم توقفــت يف اول عــام  2014بســبب نقــص
التمويــل ،مؤسســة عــدل للدفــاع عــن حقــوق
االنســان مركزهــا يف الداخــل ولديهــا فــروع يف
معظــم املناطــق الســورية املحــررة وتعنــى بتوثيق
اعــداد الشــهداء وكثــر مــن نتائــج الحــرب الدائــرة
يف ســوربا كاملعتقلــن واملفقوديــن واالنتهــاكات
األخــرى التــي يقــوم بهــا النظــام .لــدى مؤسســة
عــدل للدفــاع عــن حقــوق االنســان توثيــق ل250
الــف شــهيد بــروط التوثيــق العامليــة ســقطوا
منــذ بدايــة الثــورة

األستاذ سهيل النرس
أمني عام مرشوع
سورية
صاحب املدرسة
ولد يف كفرتخاريم شامل غرب سوريا يف
 1961/04/10درس االبتدائية واملتوسطة
والثانوية يف مدارس بلده ثم سافر إىل
يوغسالفيا ملدة ثالث سنني ودرس معهد
هنديس سنتني قسم طبوغرافيه ثم ذهب إىل
األردن وأقام ثالث سنوات وتزوج هناك ورزق
بابنته األوىل .ثم انتقل اىل العراق ملدة سنه
واحدة ثم استقر به املقام يف تركيا والزال منذ
عام 1986عاما مقيام فيها .وعائلته حاليا أربع
ولدين وبنتني وخالل إقامته يف تركيا درس
الرشيعة مبنهاج كلية الرشيعة يف الجامعة
األردنية .انتسب إىل اإلخوان املسلمني وهو
يف الصف االول ثانوي وبقي فيها ناشطا فاعال
اىل بداية الثورة السورية 15مارت ،2011
ومنذ ذلك الحني مشغول يف النشاط الثوري
السوري ولضامن استمرار عمله املساند
للثورة طور مرشوعه الوطني والذي اسامه
(مرشوع سوريا لخدمة اإلنسانية) الذي تفرع
عنه عدد من املؤسسات املنترشة عىل سبع
مسارات أهمها التعليمي والخريي واإلعالمي
والحقوقي والصحي.

فريق املدرسة بعد فوزه عىل فريق الفاتح ب 13هدف

( بسم هللا الرحمن الرحيم )
حققت ُمثل إالسالم العليا
ًّإن الخالفة الراشدة
ْ
ف� العدل ي ن
الرع َّيةُ ف ي� ظاللها
ب� الناس ,
ْ
فوجدت ِ
يالخ�  ,و أ
المن  ,و السالم  ,ولم تستطيع إالنسانية
ي
بلغت ف ي� فنون
بت من تجارب  ,وما ْ
جر ْ
– عىل ما ًّ
الحكم  ,وصور الحكومات – ْأن ش ئ
تن� نظاماً سياسياً
يتحقق فيه العدل السياس و االجتماعي ي ن
ب� الناس
ي
ض
ر� هللا
بكر و ُ
عىل النحو الذي حقًّقا ُه أبو ٍ
عمر ي
تعاىل عنهما .
فالباحث ف� تلك ت
الف�ة يواجه ف ي� الدهر أعجب
ي
بأن الخالفة
المعجزات  ,ثم يوشك أن يحكم ًّ
الراشدة لم تكن من طراز دول الدنيا  ,ال السابقة
منها و ال الالحقة  ,وكان الناس ف� هذه ت
الف�ة المباركة
ي
ت
يستن�ون بما يلوح من
يس�وحون شذى النبوة  ,و ي
أضوائها بال�اقة ت
ال� بدأت تنحرس بُعيد الغروب ,
ّ
ي
شعلت من
َّثم تحولت الخالفة إىل ُمل ٍْك عضوض أ ,أُ ف ْ
اثخنت المة ي� سبيلها
أجلها الحروب الطاحنة  ,و
ْ
تكبت باسمها فيما بعد أسوأ
بالجراح الدامية  ,و ار ْ
الجرائم ف ي� عهود السفهاء  ,و الخلعاء و الجائرين
الذين أمسوا نقمة عىل أتباع هذا الدين  ,و إن كان
الجامع ي ن
ب� عاد ِلهم ومستبدهم لقب ((
االسم
ُ
ُ
استوىل عىل مفاصل حياة أ
خليفة )) ت
المة خالل
ح�
(  ) 0021سنة ثالث عائالت حاكمة محصورة أ
بالرسة
الرسة العباسية  ,و أ
الموية  ,و أ
أ
الرسة العثمانية .
فكان الحكم الذي ساد بالد السالم �ف
إ
ُ
قرون عديدة طرازاً منكراً من االستبداد و ي ض
الفو�
ٍ
 ,انكمشت فيه الحريات الطبيعية ( = الفطرية ) و
أ
خارت القوى المادية و الدبية  ,و سيطر عىل موازين
ْ
الحياة العامة نفر من الجبابرة  ,أخرجوا أ
المة من
ٌ
التفك� بالشأن العام .فأمكنتهم أ
اليام ُ العجاف
من يأن يقلبوا أ
المور رأساً عىل عقب  ,و أن ش
ين�وا
الفزع من القلوب  ,و القص ف� آ
المال ,
َ
ِ َ ي
( ت
ح� صار منتهى أمل المواطن
ز
أن يلحق
خ�ِه )
رغيف ب ِ
و القرص ف� أ
العمار ( = متوسط عمر الفرد ف ي�
ي
البالد إالسالمية يساوي نصف متوسط عمر الفرد ف ي�
الدول المتقدمة المغرقة ف ي� الوثنية و إاللحاد )
الوهن ف� العزائم  ,ت
ظن المواطن
و خلَّفوا
ح� َّ
َ ي
( = المسلم ) أن اللحاق بركب الدول المتقدمة ال
تستطيعه المالئكة بله المسلمون و نتج عن ذلك
دون َحذَ ٍر أو َخ َج ٍل
أن االستبداد
السياس َع ْربَ َد َ
ي
 ,و نَ َه َب َ
المال العام دون رقيب أو حسيب  ,و
بنمو مطرد بسبب استطالة أنياب
استفحل الظلم ٍّ
الحاكم ومخالبه ف ي� مفاصل السلطة و أجهزتها .
ت
مدارس السلطان فقها َء يحكمون
ح�
ْ
انتجت ُ
بكفر الديمقراطية ؟!( المعادل الموضوعي لها ف ي�
إالسالم هو الشورى )
و يحكمون بجواز إمارة المتغلب قهراً ؟! (
السياس لهذا الجواز دعوة لالنقالب
المعادل
ي
العسكري و فسح المجال للبلطجية لالنقضاض
عىل مفاصل الحكم ) .
ن
السلطا� نفسه ِ ,ل َم
أما يسائل الفقيه
ي
الديمقراطية ُكف ٌْر ؟
بالسالم  ,هل
هل الديمقراطية دين يقارن إ
هي صالة وثنية  ,هل تأمر الديمقراطية بعبادة
الحاكم  ,و الطواف بقرصه  ,و التسبيح بحمده مدحاً
و ثنا ًء بمعلقات تضاهي معلقات الجاهلية  ,هل هي
السياس
اله يعبد من دون هللا أم هي اّلية ف ي� البناء
ي
للدولة تقت�ض ي :
يتبع

تقرير
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الالجئون أخوتنا وأمانة بأعناقنا
تعمل إدارة اإلفتاء في مدينة قونية على إخراج الالجئين من أجواء الحرب التي كانوا يعيشونها والتي كانت
سببًا في هجرتهم من بالدهم .حيث قامت إدارة إفتاء مدينة قونية مؤخر ُا بافتتاح معاهد تحفيظ القرآن
الكريم لجميع األطفال والطالب الغير قادرين على الذهاب إلى المدرسة وذلك من خالل التعاون مع السيدة
نجاح صادق المشرفة على هذا المشروع ولإلطالع أكثر على هذا الموضوع إلتقينا مع السيد علي أك بنار
المفتي العام لمدينة قونية وحضرنا لكم التقرير التالي.

ح.م :سيادة المفتي ما أهم الخدمات التي
قدمتها إدراة إفتاء مدينة قونية لألخوة
الالجئين؟
ع.أ.ب :بســم اللــه الرحمــن الرحيــم وأفضــل الصالة
وأتــم التســليم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه
أجمعــن ,لقــد بــدأت إدراة اإلفتــاء مبــروع افتتــاح
معاهــد تحفيــظ القــرأن لألخــوة الســوريني حيــث أن
أغلــب معاهــد تحفيــظ القــرأن يف قونية مليئــة إىل وقت
الظهــر وبعدهــا تكــون مســاعدة للطالب الســوريني فقد
وصــل عــدد الصفــوف التــي تــم افتتاحهــا حتــى األن إىل
مايزيــد عــن  50صــف وأكــر مــن  1500طالــب وحـوايل
 40معلــم ومعلمــة مــن األخــوة الســوريني واألتــراك
الذيــن يتعاونــون مــع بعضهــم البعــض يف تعليــم هــؤالء
األطفــال أمــور دينهــم وتعاليمــه .إضافــة إىل أنــه يوجــد
يف كل يــوم أربعــاء يف جامــع حــاج أويــس زاده دروس
وعــظ وإرشــاد قمــت بإفتتــاح اليــوم األول والــدروس
مســتمر والحمــد للــه.
كــا أن الســيدة نجــاح صــادق تقــوم بتحفيــظ
القــرأن الكريــم وتعليــم النســاء الســوريات الفقــه
والســرة والتجويــد أيــام الســبت واألحــد يف جامــع الحاج
أويــس زاده وهــذا العمــل ينطــوي تحــت املشــاريع التي
تقدمهــا دائــرة اإلفتــاء لألخــوة الالجئــن .ونتمــى أن
يكــون هنــاك عمــل مشــابه لألخــوة الرجــال الســوريني
مشــابه للعمــل الــذي تقــوم بــه األخ ـوات النســاء.
إننــا عــى تواصــل دائــم مــع أمئــة الجوامــع الذيــن
يعملــون عــى مســاعدة العوائــل الســورية املوجــودة
يف نفــس الحــي يف أمــور إيجــاد الســكن واألشــاء وحــل
املشــاكل التــي يتعرضــون لهــا ضمــن املســتطاع .هنــاك
مشــكلة نواجههــا بــأن الالجئــن يف مدينــة قونيــة
متفرقــون وموزعــون عــى جميــع املناطــق يف املدينــة
وقونيــة تعتــر أكــر مدينــة تركيــة مــن حيــث املســاحة
وهــذا مايجعــل موضــوع التواصــل مــع الجميــع أم ـرا ً
صعب ـاً نوع ـاً مــا .كــا أننــا نفكــر يف أن تكــون هنــاك
خطبــة جمعــة باللغــة العربيــة لألخــوة العــرب املقيمني
يف املدينــة يف جوامــع معينــة وأيــام نعلــن عنهــا مســبقاً
باإلضافــة إىل دروس وعــظ وإرشــاد.

ح.م :ماهي التوقعات المنتظرة من مشروع
افتتاح معاهد تحفيظ القرأن؟
ع.أ.ب :الهــدف مــن هــذه املعاهــد هــو تعليــم
هــؤالء األطفــال أمــور دينيهــم مــن قـراءة قــرأن وتــاوة
صحيحــة وإخــراج حفــاظ قــرأن كريــم مــن بينهــم
بالنســبة للتوقعــات إننــا يف دائــرة إفتــاء مدينــة قونيــة
دائــرة رســمية وخدماتنــا محصــورة يف املجــال الدينــي
والدعــوي فقــط ويجــب أن الينتظــر منــا أي دعــم أخــر
ألي شــكل تعليمــي ال يشــبه الخــط الــذي تســر عليــه

إدارة إفتــاء املدينــة فالربامــج التعليميــة األخــرى القامئــة
يف املدينــة بعيــدة عــن الخــط الــذي تنتهجــه إدارة
اإلفتــاء بينــا أنهــا ذات عالقــة مبناهــج إدارة الرتبيــة
والتعليــم .فإننــا كدائــرة إفتــاء النســتطيع إيجــاد عمــل
ملــن ليــس لديــه عمــل وال نســتطيع أن نعطــي أحــدا ً
معاش ـاً خدماتنــا كــا ذكــرت أعــاه محصــورة يف إطــار
الديــن ومفرداتــه .لدينــا العديــد مــن معاهــد تحفيــظ
القــرأن والعديــد مــن املعلمــن واملشــايخ األتـراك الذيــن
نســتطيع ضمــن مجــال دائــرة االفتــاء اســتخدامهم يف
حــال الــرورة ومســاس الحاجــة.

ح.م :ماهي المشاكل التي واجهتها دائرة
اإلفتاء مع الالجئين وماهي الحلول التي تم
إيجادها؟
ع.أ.ب :إننــا ال نســطتيع توظيــف أي شــخص أجنبي
كإمــام أو شــيخ بشــكل رســمي كــا اننــا النســتطيع
إعطــاء أجــرة ألنــه ليــس مــن صالحيــات دائــرة اإلفتــاء
بينــا تســتطيع الجامعــات التوظيــف ألنهــا تتمتــع
بهــذه الصالحيــات وأنــا جامعــي وأعــرف ذلــك .كــا أنــه
يجــب العلــم بــأن املعلمــن واملعلــات الســوريني الذيم
يعملــون األن يف معاهــد تحفيــظ القــرأن الكريــم أننــا ال
نســتطيع إعطائهــم معاشــات رســمية وإمنــا ســنقوم عىل
تأمــن رواتبهــم بشــكل أخــر ومــن أط ـراف أخــرى إن
شــاء اللــه .إننــا نريــد مســاعدة هــؤالء النــاس املوهوبــن
وتوظيفهــم يف أماكــن تليــق بشــهاداتهم العلميــة
وخرباتهــم اللعاليــة لكننــا المنــل الصالحيــات يف هــذا
املجــال لذلــك نعمــل عــى مســاعدتهم بأشــكال اخــرى
كــا أن الدراســة والعمــل مســتمر يف أنقــرة حتــى إيجــاد
حلــول لهــذه املعضلــة .إننــا نعلــم بأن أعــداد الســورييني
يف مدينــة قونيــة قــد تجــاوزت الخمســن ألــف الجــئ
ولكــن بســبب عــدم وجــود إحصائيــة ومعلومــات دقيقة
تظهــر بشــكل دقيــق معلومــات كافيــة عــن هــؤالء
الالجئــن وبســبب توزعهــم يف مختلــف أنحــاء املدينــة
فإننــا نواجــه صعوبــة يف هــذا املوضــوع ولكننــا نعمــل
جاهديــن عــى مســاعدة إخواننــا املهاجريــن وعــل أن
نكــون أنصــارا ً حقيقــن لهــم إن شــاء اللــه.
ح.م :هل تفكرون في تقديم الدعم للبرامج
التعليمية القائمة في مدينة قونية؟
ع.أ.ب :كــا حدثتكــم مســبقاً بــأن دائــرة اإلفتــاء ال
تســتطيع دعــم هكــذا نــوع مــن الربامــج التعليميــة ألنها
تختلــف عــن الخــط الــذي تســر عليــه دائــرة االفتــاء
كــا أننــا المنلــك الصالحيــات يف هــذا املجــال يوجــد يف
مدينــة قونيــة مدرســة عــى خطــى الحبيــب ومدرســة
شــكر تكــه لكــن برنامــج املدرســتني ينــدرج تحــت مظلة
إدارة الرتبيــة والتعليــم ولذلــك فإننــا ال نســتطيع تقديــم
الدعــم لهــذه املــدارس.
تقرير :حمزة منصور
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في الذكرى الرابعة للثورة الســـــــورية
دمار وخراب وبراميل
متفجرة ودماء
وأشالء هنا وهناك،
وحرب طاحنة،
وأزمة نزوح جماعي..
كلمات يمكن من
خاللها تلخيص
المشهد السوري،
في الذكرى الرابعة
للثورة الســــــورية.

أصدر «املركز السوري لبحوث السياسات»
تقريرا ً مفزعاً عن الوضع االقتصادي واالجتامعي
واألمني يف سورية .التقرير خلص إىل أن سنوات
الحرب التي دخلت عامها الخامس ،أوصلت
هذا البلد العريب الكبري الذي كان مصنع املنطقة
وسوقها التجارية ،إىل وضع يشبه حال الصومال
خالل سنوات االقتتال .التقرير استند إىل معلومات
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،ووكالة غوث الالجئني
الفلسطينيني«( ،أونروا»).يقدر التقرير ،املتشائم،
الخسائر االقتصادية لسورية منذ بداية الحرب حتى
نهاية العام املايض ،مببلغ يصل إىل  202.6بليون
دوالر ،وهو ما يعادل ،تقريباً ،أربعة أضعاف الناتج
املحيل اإلجاميل لسورية عام  ،2010فضالً عن تدهور
الصادرات السورية ،وإن شئت توقفها .وبلغ العجز
يف املوازنة العامة للدولة أكرث من  40يف املئة العام
املايض .ووصلت البطالة إىل ما يقارب  60يف املئة
بني املواطنني ،وهذا أفىض إىل فقدان أكرث من 12
مليون سوري مصدر دخلهم ،وأصبح حواىل أربعة
من كل خمسة سوريني فقراء ،وبات ثلثا السكّان يف
حال فقر شديد ،عاجزين عن تأمني الحد األدىن من

احتياجاتهم الغذائية ،ومنهم  30يف املئة بات عاجزا ً
عن تأمني لقمة العيش ،فضالً عن أن نصف السوريني
ترك سكنه بحثاً عن األمن .كام أن النفط كان يف
مقدمة القطاعات املترضرة من الحرب ،فالبلد الذي
وصل إنتاجه النفطي مطلع  2011إىل ما يقارب 380
ألف برميل يومياً ،ووصل اآلن إىل نحو  15ألف برميل
يومياً .وهناك نحو  300موقع أثري تم تدمريه ،أو
نهبه ،إضافة إىل قصور انهارت ومآذن دمرت ،ووفقاً
لتقرير األمم املتحدة فإن  244موقعاً دمرت بالكامل،
و 104مواقع تعاين من أرضار كبرية ،و 84تأثرت تأثرا ً
جزئياً ،وأكرث من  ٧٧موقعاً عانت من األرضار
التعليم شبه معطّل ،ونسبة األطفال غري
امللتحقني بالتعليم العام من إجاميل عدد األطفال
السوريني يصل إىل  50يف املئة ،والنصف الباقي خرس
ثالث سنوات من التحصيل الدرايس .وإذا استمرت
حرب االستنزاف يف سورية ،فإن الوضع يف هذا البلد
سيشكل سابقة يف الكوارث اإلنسانية .أكرث من 2.4
مليون طفل داخل سوريا خارج املدارس ،ومن بني
الالجئني ،فإن نصف األطفال تقريباً ال يحصلون عىل
التعليم يف املنفى.

وبدورها كشفت وزارة الصحة حجم الرضر
النفيس حيث أكدت بأن االضطرابات النفسية ازدادت
بنسبة  25يف املئة عام كانت عليه قبل بدء النزاع،
وارتفعت محاوالت االنتحار بشكل الفت ،فيام
يحتاج أربعون يف املئة من السوريني إىل دعم نفيس
واجتامعي.
وأعلن املرصد السوري لحقوق اإلنسان أن
الحرب يف سوريا أسفرت عن سقوط  215ألف قتيل
منذ بدء الثورة يف  15آذار  ،2011وقال مدير املرصد
رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إننا قد أحصينا
 215ألفا و 518قتيال خالل أربع سنوات من الحرب،
بينهم  66ألفا و 109مدنيون ،وأوضح أن أكرث من
خمسة آالف شخص قتلوا يف أعامل العنف منذ بداية
وبي أن القتىل عرشة آالف و 808أطفال39 ،
شباطّ ،
الفا و 227من مسلحي املعارضة وبينهم املقاتلني
األكراد السوريني ،أما عصابات األسد فقد خرست 46
ألفا و 138جنديا و 30ألفا و 662من قوات الدفاع
الوطني إىل جانب  674من مقاتيل "حزب الله"
و 2727مقاتال شيعيا قدموا من دول أخرى ،ومل يتم
التعرف عىل هوية  3147جثة.
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نزاع مستمر وأنهــار
ِ
دماء ال تتوقف

لقد قُتل منذ بداية الثورة السورية وحتى اليوم
( )425أربع مائة وخمسة وعرشون ناشطاً إعالمياً وصحفياً
ومصورا ً ،وكان عدد من سقط برصاص قوات النظام
السوري منهم ( )349صحفياً وإعالمياً وناشطاً .وعدد
من قتل عىل يد عصابات التطرف ( )33صحفياً .وعدد
من قتل من قبل جهات مجهولة مل يتم تحديدها بدقة
وبعض القوى الثورية ( )43صحفياً .ويف سجون النظام
وتحت التعذيب صحفياً وناشطاً إعالمياً .وهذا وقد اعتمد
هذا اإلحصاء عىل من وثقت وفاته بشكل أكيد ال شك
فيه .وقد توزع تعداد الشهداء عىل أعوام الثورة األربعة
عىل النحو التايل :عام  :2011قتل ( )11إعالمياً وصحفياً
وناشطاً .اما يف عام  2012فقد قتل ( )125صحافياً
وإعالمياً وناشطاً .أما يف عام  :2013فقد كانت حصيلة
القتىل يف هذا العام ( )188من الصحافيني واإلعالميني
والناشطني .أما يف عام  :2014فقد قتل ( )95من
الصحفيني واإلعالميني والناشطني ويف الربع األول من عام
 :2015فقد سجل مقتل ( )9من الصحفيني واإلعالميني
والناشطني.
عدد الجرحى التقريبي :فوق  ،205,890عدد
املعتقلني التقريبي :فوق  265,085يشمل جزء من
املعتقلني الذين خرجوا ،عدد املفقودين التقريبي :فوق
.102,595
ضحايا التعذيب للفلسطينيني يف سجون النظام
السوري ارتفع إىل  ،301حيث أن هناك  784عىل األقل
من املعتقلني الفلسطينيني لدى النظام السوري ،ويذكر أن
الشهداء الفلسطينيني يف النزاع السوري وصلوا إىل 2500
شهيد.".
عدد االجئني السوريني وصل إىل ما يقارب األربعة
ماليني سوري ،كام ساهمت األحداث بنزوح نحو 10
ماليني سوري عن مساكنهم داخل البالد وخارجها.
أزمة الالجئني والنزوح الجامعي
كشفت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان يف

تقريرها السنوي أ َّن أعداد الالجئني السوريني تجاوزت
 5ماليني و 835ألفًا ،يشكل األطفال أكرث من  ،%50بينام
تبلغ نسبة النساء  ،%35و %15من الرجال.
ويلفت التقرير ،الذي توافق نرشه مع دخول الثورة
السورية عامها الخامس ،إىل أ َّن مفوضية األمم املتحدة
لالجئني تفتقد للرقم الحقيقي وال تذكره يف إحصاءاتها،
وذلك بسبب أن الكثري منهم وصلوا إىل دول اللجوء عرب
طرق وممرات حدودية بطرق غري رشعية ،خوفًا من
عدم استقبالهم ،وهناك أعداد أخرى تم استقبالها عرب
أقرباء لهم.
ووضعت الشبكة خريطة تفصيلية لتوزع الالجئني

السوريني عىل النحو التايل:
تركيا :يف املرتبة األوىل مبا ال يقل عن مليون و900
ألف الجئ ،بينهم قرابة  450ألف طفل وما ال يقل عن
 270ألف امرأة ،قرابة  %62منهم بدون أوراق ثبوتية
(أي مليون و 100ألف شخص).
لبنان :يف املرتبة الثانية بني دول الجوار يف استقبال
الالجئني ،وذلك بعد هروب آالف السوريني من عمليات
التطهري الطائفي يف بانياس ،والبيضا ،وبعد املعارك
القاسية يف ريف حمص الغريب ،يف مدينة القصري وما
جاورها ،وأخ ًريا يف ريف دمشق يف منطقه القلمون.
ففي لبنان ما ال يقل عن مليون و 700ألف الجئ،
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بينهم نحو  570ألف طفل وما ال يقل عن  190ألف
امرأة ،قرابة  %27منهم (أي قرابة الـ  459ألف شخص)
بدون أوراق ثبوتية.
األردن :ما ال يقل عن مليون و 400ألف الجئ،
بينهم نحو  350ألف طفل وما ال يقل عن  175ألف
امرأة ،قرابة  %36منهم بدون أوراق ثبوتية (أي 490
ألفًا).
العراق :ما ال يقل عن  525ألف الجئ بينهم قرابة
 160ألف طفل وما ال يقل عن  50ألف امرأة.
مرص :ما ال يقل عن  270ألف الجئ بينهم قرابة
 120ألف طفل و 75ألف امرأة.
دول املغرب العريب (ليبيا ،والجزائر ،واملغرب) :ما ال
يقل عن  40ألف الجئ سوري.
ويسلط التقرير الضوء عىل أبرز الصعوبات عىل
الصعيد االجتامعي ،فعىل املستوى التعليمي يؤكد
التقرير أ َّن ربع األطفال الالجئني ال يتلقون أي نوع من
التعليم منذ أكرث من سنة ،كمعدل وسطي يف مختلف
البلدان ،ويبلغ عددهم ما يقارب مليون و 300ألف
الجئ ،وتتفاوت نسبتهم بني بلد وآخر ،ويعترب الالجئون
يف لبنان األسوأ حالً يف هذا املجال ،حيث تتجاوز نسبة
عدم امللتحقني بالتعليم بني الالجئني السوريني %40
لألطفال ،وطالب الجامعات.
ويحذر التقرير من أ َّن هذه األرقام تعد يف غاية
الخطورة ،وأ َّن آثارها سوف متتد ألجيال قادمة ،كام
يحذر من مخاطر تهدد الالجئني السوريني عىل املستوى
الغذايئ ،والطبي ،والسكن ،والحرمان من حقوق اللجوء،
وعىل مستوى التهديدات العنرصية واضطهاد الالجئني.
أوقفوا تدمري سورية بأي مثن .أنقذوها من مصري
العراق… ال بد من وقف الرهان عىل حل ال يرى
سورية إال من فوهات املدافع
تقرير :حمزة منصور
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تتواصل أعمال االقتتال بين األطراف المختلفة على األرض السورية بينما يحاول المواطن السوري الالجئ
في دول الجوار والبلدان المختلفة التأقلم والتعايش مع مفهوم الغربة بحلوه القليل وم ّره المتواصل
بشكل يومي حيث مرارة الغربة ولوعة الفراق عن وطن او ما ّ
تبقى من وطن ال تعوضها كنوز العالم كله.
وتعتــر تركيــا يف مقدمــة الــدول التــي تحتــوي
أعــدادا ً كبــرة مــن الالجــن الســوريني عــى أراضيهــا
حيــث أن االحصائيــات األخــرة تشــر إىل تجــاوز العدد
الثالثــة ماليــن الجــئ مســجلني موزعــن عــى مختلف
املــدن الرتكيــة ومنهــا قونيــا التــي يتجــاوز بهــا العــدد
الســبعني ألــف الجــئ .وللوقــوف عــى أخر التطــورات
واملشــكالت التــي يعيشــها الالجئــن يف مدينــة قونيــة
تحدثنــا مــع الســيد ســنان جــرك عضــو جمعيــة الــر
الخرييــة التــي تعتنــي يالســوريني واملحتاجــن.

ح.م :ماهو سبب اختيار الالجئين
لمدينة قونيا؟

س.ج :يوجــد يف مدينــة قونيــة مايزيــد عــن
ســبعني ألــف الجــئ ســوري ,عراقــي ,إيراين,صومــايل
وأفغــاين بــن مســجلني وغــر مســجلني .والســبب
األســايس لهجــرة هــؤالء النــاس إىل بالدنا هــي الحروب
الداخليــة الدائــرة يف بالدهــم .وباألخــص تلــك املجــازر
الحاصلــة عــى األرض الســورية .يف بدايــة الحــرب
كانــت قــوات املعارضــة الســورية املســلحة كانــت
تقاتــل عــى األرض بقــوة وتنظيــم بينــا تراجعــت يف
الوقــت الراهــن .ولهــذا األســباب يبقــى هــؤالء النــاس
مضطريــن عــى الهجــرة مــن بالدهــم إىل الــدول
األخــرى .وباإلضافــة إىل هــذه األســباب الرئيســية فــإن
دمــار منــازل هــؤالء النــاس وأماكــن عملهــم ومقتــل
بعــض أفـراد عوائلهــم هــو أيضـاً مــن األســباب التــي

تدفعهــم لــرك بالدهــم .وبســبب كثافــة األعــداد يف
املــدن الحدوديــة وازدحــام املخيــات وعــدم توفــر
أماكــن يختــار هــؤالء النــاس مدينــة قونيــة لتكــون
مــكان إقامتــه وذلــك بســبب طيبــة النــاس يف هــذه
املدينــة وحبهــم لفعــل الخــر وبســبب تقــارب الثقافة
وطبيعــة الحيــاة.

ح.م :ما هي أكثر الحوادث الملفته
للنظر والتي يعيشها الالجئ في
أماكن العمل؟

ح.م :ماهي أكثر المشاكل التي
يواجهها الالجئين في مدية قونيا؟

س.ج :تــأيت يف مقدمــة األمــور التــي يعــاين
منهــا الالجئــن يف مدينــة قونيــة تأمــن احتياجاتهــم
االساســية .وعــى الرغــم مــن مجيئهــم إىل هنــا قبــل
أســابيع وبســبب الظــروف الجويــة القاســية التــي
مــرت بهــا املدينــة مؤخـرا ً فهنــاك العديــد مــن العوائل
كانــت تحــرق الــورق مــن أجــل التدفئــة كــا أنــه كان
يوجــد هنــاك العديــد مــن العوائــل بقيــت بــدون
طعــام لعــدم امتالكهــا موقــد الطهــي أو قنينــة غــاز.
وبســبب عــدم اصــدار تصاريــح عمــل لهــؤالء النــاس
فقــد بقــي الالجــئ وأربــاب العمــل يف موقــع الضحية.
فــإذا أردنــا التحــدث عــن املشــاكل التــي يعــاين منهــا
هــؤالء النــاس مبــا يتعلــق مبســألة الســكن واملعيشــة
فهــو بقائهــم يف بيــوت األنقــاض والخرابــة .وهــذه
املنــازل بعــد دخولهــا يف مشــاريع التجديــد الحضــاري
التــي ســتبدأ قريب ـاً فإنــه يوجــد هنــاك مايزيــد عــن
 1000منــزل ســيتم هدمــه مــا يــؤدي لبقــاء هــذه
العوائــل بــا مــؤى وال منــزل .أمــا عــن غــاء أيجــارات

سنان جرك
املنــازل فهــذه مشــكلة ذات بعــد أخــر .وأمــا بالنســبة
ألهــم املشــاكل التــي تتعلــق مبوضــوع الصحــة مــن
أجــل العــاج فــإن طلــب االحالــة إىل املستشــفيات
يــؤدي إىل مشــكالت لالجــئ والطبيــب .فعــدم وجــود
مرتجمــن يف كل مــن املستشــفيات واملســتوصفات
الطبيــة ومراكــز االســعاف " "112فهــذا جــزء كبــر أخر
مــن املشــكلة.

ح.م :ماهي أكثر القطاعات التي
يعمل بها الالجئين في مدينة قونية؟

س.ج :يعمــل الالجــؤون وبشــكل كبــر يف
قطاعــات اإلنشــاءات واألحذيــة والخياطــة

س.ج :الحــوادث الغريبــة وامللفتــة للنظــر هــو
أن يعمــل الالجــئ وعــى مــدار شــهور عديــدة يف
إحــدى أماكــن العمــل ومــن ثــم اليتمكــن مــن
الحصــول عــى أجرتــه .وحتــى إذا تــم إعطائهــم
أجورهــم فإنــه يتــم تشــغيلهم بأجــور قليلــة مثــرة
للضحــك .أمــا بالنســبة ألربــاب العمــل الذيــن
يعملــون عــى مســاعدة هــؤالء النــاس بنيــة طيبــة
فإنهــم يتعرضــون ملخالفــات وجـزاءات كبــرة لعدم
امتــاك الالجئــن عــى ترصيــح عمــل رســمي مــن
الدولــة.

ح.م :ماهم المطلوب فعله من وزارة
العمل برأيكم؟

س.ج :يجــب اســتصدار تصاريــح عمــل رسيعة
مــن قبــل وزارة العمــل وإعطــاء هــؤالء النــاس
أجورهــم التــي يســتحقونها

ح.م :ما هي أخر المستجدات منذ
بدايات الـ 2015إو�لى األن؟

س.ج :أخــر التطــورات منــذ رأس الســنة وإىل
األن فــإن أعــال انــزوح مســتمرة وأعــداد الالجئــن
يف تزايــد مســتمر.
• تقرير :حمزة منصور
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رجب طيب أردوغان :تركيــــــــا
لن تغلق الباب أمام الالجئين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بالده مستمرة في سياسة
الباب المفتوح أمام الالجئين ،وأن هذه السياسة لن تتغير أبدا.
وقــال أردوغــان إن تركيــا
ستســتمر يف سياســة البــاب املفتــوح
وإنهــا لــن تغلقــه أمــام أحــد،
موضحــا أن "أصدقاءنــا الســوريني
والعراقيــن الذيــن لجــؤوا إلينــا،
لديهــم أيضــا إمكانيات كبــرة ميكننا
االســتفادة منهــا ،فمــن بينهــم أطباء
ومهندســون ومحامــون ومعلمــون".
وأشــار أردوغــان -خــال مؤمتــر
صحفــي مشــرك عقــده يف أنقــرة
مــع نظــره الهنغــاري -إىل أن حجــم
إنفــاق بــاده عــى الالجئــن بلــغ
نحــو خمســة مليارات ونصــف مليار
دوالر ،يف حــن أن بــاده مل تتلــق

مســاعدات مــن األمــم املتحــدة
ســوى  250مليــون دوالر.
وأضــاف أن بــاده تحتضــن
مليونــا وســبعامئة ألــف الجــئ
ســوري ،وقرابــة ثالمثائــة ألــف
الجــئ عراقــي ،يقيــم معظمهــم يف
املخيــات ،يف حــن يقيــم آخــرون
يف منــازل مبــدن مختلفــة وليــس يف
املــدن الحدوديــة فقــط ،عــى حــد
تعبــره.
مــن جانبهــا أكــدت مستشــارة
وزارة األرسة والسياســات االجتامعية
الرتكيــة نرسيــن جليــك ،أن تركيــا
تقــوم منــذ اليــوم األول لألزمــة

الســورية بــأداء مــا ينبغــي عليهــا
القيــام بــه حيــال الســوريني الذيــن
قصدوهــا.
واســتعرضت جليــك يف فعاليــة
نظمتهــا املمثليــة الدامئــة لرتكيــا
يف األمــم املتحــدة ،الجهــود التــي
قامــت بهــا الحكومــة الرتكيــة مــن
أجــل تلبيــة احتياجــات الســوريني
اإلنســانية واملعنويــة املتمثلــة يف
دعمهــم نفســيا ،مشــرة إىل أن
وزارة الرتبيــة والتعليــم الرتكيــة
وفــرت للســوريني فــرص اســتكامل
تعليمهــم مــن خــال فتــح مــدارس
يف مخيامتهــم.
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أحمد داود أوغلو:
يجب علينا تطوير
قدرات تركيا الصاروخية
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أكد رئيس الوزراء الرتيك أحمد داود أوغلو أن األزمات
واملشاكل الجارية يف محيط بالده أظهرت بشكل جيل أن
"علينا تطوير قدراتنا يف ما يتعلق بتكنولوجيا الصواريخ
والفضاء".
وأضاف للصحفيني أثناء مشاركته يف افتتاح ميدان
الختبارات الرماية تابع لوزارة الدفاع الرتكية بوالية قونيا
(وسط البالد) "إذا كنا نريد أن نضمن بقاءنا خالل األعوام
املائة املقبلة ،فعلينا أن منتلك إحدى أهم البنى التحتية
لتكنولوجيا الصواريخ والفضاء يف العامل بصورة مطلقة".
وأشار إىل أن تركيا كانت تغطي  %80من احتياجاتها

يف الصناعات العسكرية عن طريق االسترياد قبل وصول
حزب العدالة والتنمية الحاكم إىل السلطة عام ،2002
منوها إىل أن البالد حققت قفزات نوعية يف هذا املضامر
يف األعوام  12األخرية.
وأوضح أن قيمة منتجات الصناعات العسكرية الرتكية
بلغت خمسة مليارات دوالر ،وبلغت الصادرات يف هذا
القطاع  1.6مليار دوالر ،مشريا إىل أن األهم من ذلك
تخصيص مليار دوالر ملشاريع األبحاث والتطوير يف هذا
القطاع.

أخبار
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علــــي عـبد اللـــه صالح
يهاجم عبد ربه ومواليه
هاجم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد اهلل صالح
الرئيس عبد ربه منصور هادي ومن اعتبرهم موالين له.

واتهــم صالــح يف خطــاب ألقــاه
خــال لقائــه بوفــد من شــباب محافظة
تعــز هــادي واملوالــن لــه بــأكل أمــوال
الشــعب وثرواتــه ووقــف االســتثامرات
ورضب الســياحة يف اليمــن.
وألقــى بالالمئــة عــى هــادي
ومــن شــاركه يف إدارة البلــد بــردي
األوضــاع يف اليمــن بســبب مــا وصفــه
بســوء اإلدارة وعــدم مراعــاة الشــعب
وحقوقــه ،مشــرا إىل أن ذلــك أدى إىل
تدمــر الطرقــات والجامعــات واملعاهد.
وطالــب صالــح املســؤولني اليمنيني
الذيــن غــادروا صنعــاء إىل عــدن
بــأن يفــ ّروا بأموالهــم ،مشــبها إياهــم
بخصومــه الجنوبيــن الذين توجهــوا إىل
عــدن عــام  1994بعــد حــرب بهــدف

فصــل جنــوب اليمــن عــن شــاله.
وتوجــه صالــح بحديثــه إىل هــادي
مطالبــا إيــاه مبغــادرة البــاد بعد فشــله
يف إدراتهــا وتركهــا ملــن يســتطيعون
إدارتهــا ،مشــرا إىل أنــه ســيضمن لــه

مغــادرة آمنــة.
وحــذر صالــح مــن أن يف اليمــن
عاصمــة واحــدة هــي صنعــاء ولــن
يقبــل هــو وال حزبــه (املؤمتــر الشــعبي
العــام) وال الشــعب اليمني بــأن تتحول
العاصمــة إىل عــدن أو إىل أي
مدينــة مينيــة أخــرى.
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تونس تنتقد المقترح المصري
إلنشاء قوة عربية مشتركة

انتقــدت تونــس املقــرح املرصي إلنشــاء
قــوة عربيــة مشــركة ملكافحــة مــا يســمى
اإلرهــاب ،مؤكــدة يف الوقــت نفســه وجــود
تنســيق أمنــي بينهــا وبــن الجزائــر ومــر
بخصــوص األمــن يف دول جــوار ليبيــا.
وقــال وزيــر الخارجيــة التونــي
الطيــب البكــوش يف مؤمتــر صحفــي مــع
نظــره الجزائــري رمضــان لعاممــرة بالجزائــر
العاصمــة إن املقــرح املــري "غــر واقعــي
وغــر ناجــع " ،مــن دون أن يقــدم مزيــدا من
التوضيــح.
وبشــأن التعــاون األمنــي ملكافحــة
"اإلرهــاب" بــن دول جــوار ليبيــا ،قــال الوزير
التونــي إن "هنــاك تنســيقا أمنيــا قويــا بــن
بــاده والجزائــر ومــر يف هــذا الخصــوص،
مش ـرا إىل أنــه تحــدث مــع نظــره املــري
ســامح شــكري مرتــن يف األيــام املاضيــة،
وقــال إنــه مــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك
اختــاف يف الــرؤى" ،لكــن ليــس هنــاك
تناقــض يف املواقــف إزاء القضايــا األمنيــة بــن
البلديــن".
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مــن جانبــه ،قــال لعاممــرة إن هنــاك
تنســيقا أمنيــا بــن الجزائــر ومــر يف ملفات
"اإلرهــاب" باعتبــار أن بــاده مكلفة بتنســيق
العمــل األمنــي بــن دول جــوار ليبيــا.
وأضــاف أن األيــام املاضيــة شــهدت لقــاء
مهــا بــن وزيــر الخارجيــة املــري والوزيــر
املنتــدب املكلــف بالشــؤون املغاربيــة

واألفريقيــة عبــد القــادر مســاهل وأجهــزة
االســتخبارات بالبلديــن "يف إطــار التنســيق
األمنــي املســتمر بــن البلديــن".
وكان الرئيــس املــري عبــد الفتــاح
الســييس دعــا يف نهايــة الشــهر املــايض إىل
إنشــاء قــوة عربيــة مشــركة ملواجهــة مــا
وصفــه باإلرهــاب.
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االحتالل أ
ت
المش�ك
الير ن يا�
ال
مريك إ
ي
لقد دخلت حرب النضال السورية من أجل الحرية عامها
الخامس.
والناس عىل مدار أربعة سنوات اليزالون صامدين
ين
ومتمسك� بأمالهم المتعلقة بالحرية.
الالف من أ
لقد ضحى الشعب السوري بمئات أ
الرواح
النسان ,فالشعب السوري ف ي� هذا الرصاع
من أجل حرية إ
اليقاتل النظام السوري لوحده فقط وإنما يحارب وعىل رأس
القائمة أمريكة وجميع القوى الغربية كما أنه يحارب إيران
وذلك ضمن حرب شديدة ض
ال�اوة.
إن إيران تقوم خطوة بخطوة عىل احتالل العراق ,سوريا
ت
ال� قامت عىل
واليمن وذلك من خالل الميليشيات المرتزقة ي
إحضارها من دول المنطقة الشمالية.
ال� أعطته إيران إىل نظام أ
ت ت
السد
إن الدعم االستخبار يا� ي
أ
ف
من قبل إنطالق االنتفاضة ي� سوريا أصبح الن وبعد انطالق
الثورة أمر ًا معلناً.
ن
المدني� الذين يحاربون النظام لم
وحسب مايقال بأن
ي
أ
ف أ
خ�ة يقاتلون جنود النظام بل أنهم ف ي�
يعودوا ي� الشهر ال ي
الير ن يا� المتواجد هناك .كما توثق
حالة اقتتال مع الجيش إ
ت
ال� تظهر االحتالل االير ن يا� المستمر بدعم
الصور والمشاهد ي
كب�ة.
أمريك والذي يعمل عىل جر المنطقة بأكملها إىل كارثة ي
ي
الطفيل المدير العام لحزب هللا وحركة
يقول صبحي
ي
ف
ت
ال� أجراها
المقاومة
االسالمية الشعبية ي� إحدى المقابالت ي
مع قناة أ
الم ت� ف
ت
ال� قامت بها إيران
المجازر
بأن
البنانية
�
ي ي
ي
ف ي� المنطقة ملفته للنظر .كما أنه أكد بأن هؤالء الميليشيات
ت
ال� تحارب إىل جنب النظام السوري ضد الشعب
الشيعية ي
مص�ها جهنم حيث أنه يقول بأن إيران وحزب هللا
السوري ي
قد حوال المدن السورية إىل مذابح جماعية ألن تطبيق هذه
أ ن
ما� إرسائيل ف ي� المنطقة ولذلك
المجازر هي بمثابة خدمة ل ي
أ
فإن ارسائيل ستعمل جاهدة عىل حماية ايران والسد لبقائهم
ف ي� المنطقة.
ن
الحسي� المتحدث الرسمي باسم
ويأكد الشيخ محمد ن ي
المجلس االسالمي
اللبنا� ف ي� ‘حدى ترصيحاته بأن الحرب
ي
ت
يال�اكة ي ن
ال� يتم تنفيذها ش
ب� شيعة إيران وأمريكا لم
الذي ي
تؤدي إال إىل تقسيم المدن االسالمية واحتاللها وتحويلها إىل
ن
الحسي� الشعوب لتقف ف ي� وجه
خراب .وبدوره دعا الشيخ
ي
االحتالل االير ن يا� حيث تابع قائالً ”:إن العراق اليوم محتلة
من قبل إيران .فيا شيعة العراق وسوريا ولبنان واليمن إن
إيران تستخدمكم كجسور وطرق مؤقتة لتتمكن من الدخول
إىل بالدكم .كما إنها التفكر ف ي� إفادتكم ولستم موجودون ف ي�
حساباتها .وبالتأكيد فإن هذا االحتالل االير ن يا� باطل والباطل
زائل اليدوم" .وبهذا أنهى كالمه محاوال ً لفت النظر إىل
الكب� الذي حل بالمنطقة.
الخراب ي
والواضح أنه ف� أ
الشهر القادمة سيكون هناك رصاعات
ي
نجل� من طرف ي ن
وال ي ز
ين
وب� شيعة العرب وشيعة
االم�كان إ
ب� ي
ايران من طرف أخر.
الصلي� هو إيقاع
الغر� ف يب
فكل ما يسعى إليه التحالف ب ي
المشاكل ي ن
ب� جميع العنارص المسلمة ي� الدول االسالمية
ليتم إنهائها واستسالمها للتحالف .معتقدين بأنهم سوف
يستطيعون إنقاذ االقتصاد المنهار بهذه الطريقة.
العر� مسلم ,ت
ال� يك مسلم
يا أخي؛ الكردي مسلم,
بي
الغر�
المجتمع
ذاك
هو
الوحيد
والفارس مسلم فعدونا
بي
ي
الذي يعمل عىل تفرقتنا عن بعضنا البعض والتالعب بنا.
حان الوقت للتخلو عن رؤية الخالفات ي ن
ب� بعضكم
البعض من منظور الحرب فقط .فمن أجل إعادة إحياء
ب� أ
الوحدة ي ن
المة البد من علو صوت العلماء بالحقمن جديد.
ف
فنار الفتنة المشتعلة ي� المنطقة التطفئها سوى ألسنة
العلماء بعد عودتها إىل القرآن الكريم.
ش
�ء وإننا نتوب عن كل أخطاءنا
إن هللا يعلم حقيقة كل ي
ونلتجأ إىل هللا...
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السعودية تحتج على تصريحات
وزيرة الخـــــــارجية الســـــويديــــــــة

استدعت المملكة العربية
السعودية سفيرها في
السويد بعد انتقادها
للسجل السعودي في
مجال حقوق اإلنسان
والديمقراطية ،حسبما
أعلنت الخارجية السويدية.

داعش اقوى جيوش العالم
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إن املنظمــة "رشيــك أســايس" للســويد.
كــا أشــارت إىل تحــرك الســويد نحــو
االعــراف بدولــة فلســطينية ،باإلضافــة إىل
مشــاكل التطــرف وختــان اإلنــاث.
ويف فرباير/شــباط املايض ،قالت وولســروم
يف خطــاب أمــام الربملــان ،إن الســعودية تنتهك
حقــوق املــرأة ،ووصفتهــا بـــ "الديكتاتوريــة".
كــا انتقــدت األحــكام الصــادرة ضــد الناشــط
الســعودي رائــف بــدوي.
وقــال مســؤول بــوزارة الخارجيــة
الســعودية إن اســتدعاء الســفري الســعودي من
اســتوكهومل جــاء احتجاجــا عــى ترصيحــات
وزيــرة الخارجيــة الســويدية.
ونقلــت وكالــة األنباء الســعودية الرســمية
عــن املســؤويل ،الــذي مل تذكــر اســمه ،وصفــه
الترصيحــات بأنهــا "تدخــل ســافر يف الشــؤون
الداخليــة (الســعودية).
وأضــاف أنــه ال املواثيــق الدوليــة وال
األعـراف الدبلوماســية "ال تجيز هــذا التدخل".

جــاء بعــد عرقلــة الســعودية خطابــا كان
مــن املقــرر أن تلقيــه وزيــرة الخارجيــة
الســويدية ،مارغــوت وولســروم ،يف جامعــة
الــدول العربيــة مطلــع هــذا األســبوع.
غــر أن الســلطات الســويدية مل توضــح
كيفيــة عرقلــة الســعودية إلقــاء الخطــاب.
كــا قال متحــدث باســم وزارة الخارجية
الســويدية لوكالــة األنبــاء الفرنســية إن
الســبب وراء اســتدعاء الســعودية لســفريها
هــو "انتقــادات الســويد مللــف اململكــة
بخصــوص حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة".
ترصيحــات وزيــرة الخارجيــة الســويدية
مســيئة وتدخــل ســافر يف الشــؤون
الداخليــة  ..ال املواثيــق الدوليــة وال األعـراف
الدبلوماســية تجيــز هــذا التدخــل.
مسؤول يف الخارجية السعودية
وكانــت وولســروم قــد نــرت يــوم
اإلثنــن نســخة مــن الخطــاب الــذي كانــت
ســتلقيه يف الجامعــة العربيــة ،وقالــت فيــه

طلب إفريقي إلنشاء قوة لمحاربة جماعة بوكو حرام
ني
جير

خرب

يا

أفــادت مســودة ق ـرار لألمــم املتحــدة
أن دوالً إفريقيــة تريــد مــن املنظمــة
الدوليــة إقامــة صنــدوق ائتــان لتمويــل
قــوة ملحاربــة جامعــة بوكــو حــرام يف
نيجرييــا وتطالــب املجتمــع الــدويل بتقديــم
املعلومــات املخابراتيــة والعتــاد.
وتؤيــد مســودة القــرار تشــكيل قــوة
مــن نيجرييــا وجريانهــا الكامــرون وتشــاد
والنيجــر وبنــن للتعامــل مــع بوكــو ح ـرام.
وكان االتحــاد اإلفريقــي الذيــن يضم 54
دولــة وافــق بالفعــل عــى نــر قــوة يصــل
قوامهــا إىل  10آالف جنــدي .وأعــدت تشــاد
ونيجرييــا والكامــرون مســودة القـرار ولكــن
مل يتــم توزيعهــا بعــد عــى الــدول األعضــاء
مبجلــس األمــن وعددهــا  .15وقــال ســفري
تشــاد لــدى األمــم املتحــدة محمــد رشيــف
إنــه يأمــل يف أن يصــوت املجلــس عــى قـرار
بحلــول نهايــة مــارس.
وأعــدت املســودة مبوجــب الفصــل
الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي

صفاء الحسام

دية

واتهمــت الســعودية الســويد باإلســاءة
إليهــا والتدخــل يف شــؤونها الداخليــة.
وقالــت املتحدثــة باســم وزراة الخارجية
الســويدية ،فريونيــكا نوردلونــد" :علمنــا
باألمــس (الثالثــاء) أن اململكــة العربيــة
الســعودية اســتدعت ســفريها لدينــا".
الســبب وراء اســتدعاء الســعودية
لســفريها هــو انتقــادات الســويد مللــف
اململكــة بخصــوص حقــوق اإلنســان
والدميقراطيــة
متحدث باسم الخارجية السويدية
وأعلنــت الســويد األربعاء إنهــاء اتفاقية
للتعــاون العســكري قامئــة منــذ فــرة طويلة
مع الســعودية.
وتبلــغ قيمــة االتفاقيــة ماليــن
الــدوالرات ،تدفعهــا الســعودية مقابــل
صــادرات مــن األســلحة الســويدية .وكان من
املقــرر انتهاؤهــا يف مايو/آيــار القــادم.
وقالــت الســويد إن إلغــاء االتفاقيــة
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يتيــح اســتخدام العقوبــات االقتصاديــة أو
القــوة لتطبيــق القــرارات.
وقــال دبلومــايس باألمــم املتحــدة طلب
عــدم نــر اســمه إنــه فــور بــدء املفاوضــات
بــن أعضــاء مجلــس األمــن فــإن بعــض
القضايــا الرئيســية ســتتمثل عــى األرجــح يف
كيفيــة متويــل العمليــة ومــا إذا كان يتعــن

صــدور قـرار أم ال مبوجــب الفصــل الســابع.
وتدعــو مســودة القــرار األمــن العــام
لألمــم املتحــدة "إلنشــاء صنــدوق ائتــان
تديــره الــدول األعضــاء بلجنــة حــوض بحــرة
تشــاد وبنــن تحــت إرشاف االتحــاد اإلفريقي
وتشــجيع الــدول األعضــاء عىل املســاهمة يف
مثــل هــذا الصنــدوق".

قد يرى البعض ان عنوان المقالة فيها ش ئ
� من التهويل
او ض�ب من الخيال او ان نوبة من الجنون او المس ,لكن
نرى الواقع عىل االرض ونحاول ان نصل اىل المعقولية وفق
المعطيات وما يجري االن .
اك� من مساحة
اوال:جيش الدولة يسيطر عىل مساحة ب
ت
وال� تمتد من قلب سوريا ف ي� الشام وصوال اىل حدود
العراق ف ي
ف
كردستان ي� شمال العراق واىل اطراف الفلوجة العراقية ي� غرب
ت
وال� ترتبط ارتباط جغرافيا هائال
العراق وصوال اىل سامراء ي
ن
حس� وقوتها من
ومساحات شاسعة تعذر عىل حكومة صدام ي
السيطرة عليها واالمريكان من بعده .
ثانيا :قوة السالح والمعدات الموجودة لدى هذا الجيش
اك� قوة عسكرية ف ي� المنطقة حيث كان
فقد استوىل عىل ب
التحشيد الطائفي للحكومة العراقية الطائفية تي�كز ف ي� معظمه ف ي�
ح� دهوك ومن ابو غريب ت
شمال العراق من سامراء ت
ح� المنافذ
ف
بالتال اصبحت كلها غنائم ي� يد جيش
الحدودية مع سوريا وهي ي
الدولة االسالمية .
ثالثا :ان الحرب المعلنة عىل تنظيم الدولة من قبل
الدول بقيادة امريكا والذي يضم قرابة ال 06دولة
المجتمع
ي
تفس�ين 1هنالك قوة عسكرية هائلة يجب التصدي لها
يعطينا ي
وبالتال فهي تريد
بحيث عجزت امريكا ومن معها عىل مواجهتها
ي
ان تنترص عىل هذه القوة باي ثمن ممكن .
2هو عبارة عن تهويل اعالمي تقوده امريكا من اجل ايهام
العرب ان هنالك خطرا محدقا بهم وامريكا تحاول ان تخلصهم
ين
الحالت� مجتمعتان مع بعض
من هذا الخطر .وبراي ان كلتا
ف
تخل امريكا عن عدم ض�ب جيش الدولة جويا ي� بعض
ولعل ي
خ� دليل عىل ذلك .
االحيان هو ي
رابعا :هنالك ادامة لسالح الدولة ولنعلم ان جيش الدولة
اك� القوى االقتصادية الموجودة حيث
االسالمية هو االن من ب
استطاع ان يسيطر عىل ابار النفط والغاز والمعابر الحدودية
ت
ال� تدير الدول .
ي
وغ�ها من الكقدرات ي
رابعا :بالنظر لوجود الحالة االقتصادية فان عملية تجنيد
تس� جنبا اىل جنب مع تجديد السالح وال تتصورا ما
االشخاص ي
يشاع من ان تنظيم الدولة منبوذ من قبل المحافظات وافرادها
,فلسان حالهم يقول الف دوالوي وال ميلشياوي .
ت
تسخ�ها
ال� يمتلكها وعملية
ي
خامسا :القوة االعالمية ي
وكيفية ادارة االله االعالمية وهم صادقون اذا انسحبوا وصادقون
اذا انهزموا ودائما ما بي�رون بعد كل هزيمة او انسحاب وغالبا
ت
ال� يحققونها وال شك اننا
ما يسكتون عن بعض االنتصارات ي
ين
المحلل� المعادين لهم .
نسمعها من بعض
سادسا:هنالك تقنية يغ� عادية يفعلها جيش الدولة وهي
ت
ال� يقودها شخص .وهذه من
السيارات
ي
المس�ة والمفخخة ي
اصعب ما يواجه القوات ت
ال� تقاتله عىل االرض وحقيقة عجز
ي
ت
ع� ي ن
ح� االمريكان من مواجهتها بعد قتال معهم دام ش
سن�
ف� العراق طبعا جنبا اىل جنب مع بعض الفصائل المسلحة ال�ت
ي
ي
كانت متواجدة انذاك .
ت
ال� تحرزه القوات العراقية او السورية مع
ي
اخ�ا ان التقدم ي
ف
التحالف هو تقدم بسيط جدا وقد يتقدمون ي� مكان وياخذون
اك� منها وجنود ومعدات
مدينة ايضا لكنهم يفقدون مدينة ب
هائلة ,انها حرب وجبهات وليس قتال شوارع حرب دولة امام
دول هكذا هو الحال فال تتصورا انها حرب شوارع سوف ينطفي
اوارها قريبا .

العراق

نيسان 2015

مطـــــــالب بتسليح أبنـــــــــــاء
عشائر األنبــــار ضد داعش

عقــدت عشــائر األنبــار ،وبحضــور
املحافــظ صهيــب الــراوي ،مؤمتــرا ً لدعــم
القــوات العراقيــة املشــركة يف املعــارك ضــد
التنظيــم اإلرهــايب .وتــم التطــرق إىل مطالب
مــن العشــائر إىل الحكومــة املركزيــة وقيادة
عمليــات األنبــار من أجــل اســتمرار التعاون
واســتعادة الســيطرة عــى املناطــق التــي
الت ـزال تحــت ســيطرة املتطرفــن.
وتكمــن أبــرز مطالــب العشــائر يف
تقديــم الحكومــة املركزيــة الدعــم ألبنــاء
العشــائر والرشطة املحلية بالســاح والعتاد،
وتوســيع نطــاق العمليــات العســكرية،
إضافــة إىل الطلــب مــن التحالــف الــدويل
تقديــم مزيــد مــن اإلســناد.
ويعقــد املؤمتــر يف ظــل اســتمرار
القــوات املشــركة عملياتهــا يف صــاح
الديــن واألنبــار ،حيــث أفــادت مصــادر عــن
اســتعداد القــوات لشــن عمليــة عســكرية
الســتعادة الســيطرة عــى بحــرة الرثثــار،
معقــل املتطرفــن ،التــي تقــع غــرب تكريت
وشــال محافظــة األنبــار .وبالســيطرة عليها
ســتكون القــوات قطعــت الطريــق أمــام

"داعــش" يف منطقــة اســراتيجية مهمــة
جــدا ً بالنســبة لهــم يف تهريــب األســلحة
واالنتحاريــن.
وترجــح املعلومــات عقــد مؤمتــر آخــر
الحقــاً يف بغــداد يجمــع كالً مــن عشــائر
صــاح الديــن وقيــادة عمليــات ســامراء

وأعضــاء حكومتهــا املحليــة ووزارة البيئــة،
وقيــادات عســكرية وأمنيــة ،يتنــاول قضيــة
النازحــن والســيطرة عــى األرض بعــد
تحريرهــا ،وآليــات تكليــف عشــائر املناطــق
الســاخنة والرشطــة املحلية بضبــط األمن يف
أراضيهــا بعــد انتهــاء العمليــات العســكرية.

دمار مخزن أسلحة لداعش
قصف طيران التحالف تجمعات
"داعش" في مناطق تل الشعير
والسلطان عبداهلل على محور الكوير
ومخمور ،ودمر مخزن أسلحة وآليات.

وأدت الغــارات إىل قتــل عــدد مــن
عنــارص التنظيــم ،بحســب مصــادر
أمنيــة وعشــائرية ،الــذي كثــف مــن
انتشــار قواتــه جنــوب املوصــل تحســباً
لهجــوم قريــب قــد ينطلــق مــن قاعــدة
ســبايكر بحســب مــا يــروج لــه وســط
املوصــل التــي ميلــك فيهــا منفــذ القيــارة
والجزيــرة املــؤدي إىل تلعفــر وبعــض

الثغـرات يف الطــرق الصحراويــة باتجــاه
ســوريا ،فيــا تحــارص قــوات البيشــمركة
والحشــد الشــعبي وقــوات مــن الجيــش
العراقــي شــال وغــرب ورشق املوصــل
بالكامــل.
مــن جهــة ثانيــة نجحــت القــوات
العراقيــة والحشــد الشــعبي يف الوصــول
إىل مشــارف الفلوجــة يف محافظــة

األنبــار بعــد اســتعادة أغلــب مناطــق
الكرمــة مــن املتطرفــن.
وتســتعد قــوات مــن عامريــة
الفلوجــة التقــدم ملســاندة القــوات
املقاتلــة مــن جهــة الحبانيــة والفلوجــة،
بينــا نجحــت العشــائر باســتعادة
الشــارع املــرف عــى مدخــل الحــوز
والتأميــم قــرب املبــاين الحكوميــة.
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ايدن بياتلى
طبيب أخصائي

ت
ال�كمان

النفس 121
تم اختطاف أو التعرض اىل التهديد
ي
ف
ايل منهم  75طبيب ف ي� كركوك
طبيب ي� عموم تركمان ي
فقط .
اب�از بطريقة التهديد بالقتل ث
تم ت ز
اك� من  5مليون
دوالر امريك من االطباء ت
ال�كمان من قبل المجموعات
ي
االرهابية .
تركما� �ف
ن
تم قتل  51طبيب وموظف صحي
ي ي
العراق .
ئ
اخصا� جراحة
جي
دم�
يلدريم
الدكتور
استشهد
ي
ي
الجملة العصبية وواحد من رجال العلم المعروف
دولياً ومن نخبة رجال المجتمع ت
ال� يك ونائب رئيس
ف
نز
ايل امام م�له يوم 5
المجلس الصحي ي� تركمان ي
ين
ين
االرهابي� .
المسلح�
ايلول  1102عىل ايدي
 – 3استحالة التدخل ف ي� شؤون البيئة وصحة
المجتمع :
اك� مصائب البيئة
تشهد العراق اليوم ب
ت
ال� مرت بها العراق  .حيث ان جميع
نتيجة الحروب ف ي
مصادر المياه ي� العراق وتربة اراضيها وهواءها ملوثة
كب�ة ال يمكن تعقيمها والتخلص منها لسنوات
بدرجة ي
طويلة  .فالبنية التحتية ف ي� عموم العراق مخربة أو
مهدومة بالكامل  .يتم تفريغ مياه الرصف الصحي
الملوثة ش
مبا�ة اىل الطبيعة من دون تمريرها من اية
ف
منشآت للتصفية أو المعالجة  ،وال توجد اال ي� مناطق
سكنية قليلة جداً شبكات توزيع مياه ش
ال�ب النظيفة .
ث
ت
وال� اك� منها
وكما ان بقايا ومخلفات هذه الحروب ي
ملوثة باالشعات المختلفة تم�وكة ف ي� محالتها دون
تداب� للوقاية منها  .وان االنتاج الزراعي قد
اتخاذ اية ي
وصلت اىل ن
اد� مستوياتها نتيجة تلوث ت
ال�بة وانهدام
منظومات الري والرصف الزراعي  .وكما ان مسألة
تجفيف ابار المياه ف ي� العراق وانخفاض مستوى مياه
االنهر والجفاف العام قد ازدات من حدة تلوث المياه
ف ي� عموم العراق  .وان نسبة  %52من وفيات االطفال
ت
ال� تسببها المياه
ف ي� العراق هي بسبب االمر
اض ي
ف
الملوثة  .ش
وتن� يوماً بعد يوم ي� الصحف والمجالت
الدولية احصائيات مخيفة حول المشاكل الصحية
ت
ت
ال� تستخدم
ال� تسببها اسلحة الدمار ي
واالمراض ي
فيها اليورانيوم المخفف .
ف
وقد تسبب اشعال ابار النفط ي� الكويت
ايام حرب الخليج اىل احراق ث
اك� من  006مليون طن
من النفط الخام مما ادى اىل حصول غطاء جوي
مكثف متكونة من الغبار والغازات والكيماويات
الخطرة اىل درجة حجب هذا الغبار االشعة القادمة
من الشمس وادى هذا الحجب انخفاض ف ي� درجات
الحرارة ف ي� بلدان المنطقة بـنحو  01درجة مئوية ،
ن
الثا� أوكسيد الكربون الموجودة داخل هذا
واما غاز ي
ف
الغطاء قد تحولت اىل امطار حامضية ي� عموم بلدان
المنطقة .
وتدم�
تم اثناء حرب الخليج االوىل قصف
ي
كامل منظومات مياه ش
ال�ب ف ي� العراق  ،مجاري الرصف
وغ�ها من منشآت البنية التحتية ،
الصحي ،السدود ي
وقد خربت حوال  %04من قنوات مياه ش
ال�ب ف ي� مدينة
ي
ق
البا�
بغداد ايام هذا الحرب وكما تم تخريب
ي
وتدم� ق ي
ويال�
من هذه المنظومة ابان حرب الخليج الثانية .
ي
المواطن� العر ي ن
ين
اقي� مشاكل صحية جديدة تسببها
البيئة الملوثة يوماً بعد يوم  .ويمكننا القول بأن كافة
ين
المواطن� ف ي� العراق يعانون اضطرابات بدنية ونفسية
نتيجة مصاعب وويالت الحروب  .ويحتاج العراق �ف
ي
ين
لتحس�
امريك
يومنا هذه مبلغ قدره  11مليار دوالر
ي
وتعم� شبكات توزيع مياه ش
ال�ب ومجاري الرصف
ي
الصحي .
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كليسترا...تاريخ يحكي
تعتبر منطقة كليست ار من أهم المناطق
يوصى
السياحية في مدينة قونية والتي ّ
بزيارتها حيث أنها تقع في بلدة كويون
في الشمال الغربي لمدينة قونية وتبعد
مسافة  49كيلومتر عن المدينة مرتبطة
بمقاطعة مرام.

تشــر الدراســات األثريــة أن عمليــات
التنقيــب التــي بــدأت يف العــر الهلينيســتيك
والعــر الرومــاين بــأن تاريــخ املــكان يعــود إىل
 200ســنة قبــل امليــاد.
كــا أنــه تــم العثــور أثنــاء عمليــات التنقيب
عــى حجــار وعتبــات قدميــة تعــود إىل العهــد
الرومــاين وتــم إيجــاد نقــوش مكتــوب عليهــا
كيليس ـرا.
متتــد كليســرا مــن حــدود ليســرا " عنــد
قــر الهاتــون إىل طريــق قــر امللــك التاريخــي
املوجــود يف عــى اســتقامة بيشــهري -ميســتايا ".
يف القــرن الســابع بعــد امليــاد تشــكلت
يف كليس ـرا املدينــة األثريــة منحــدرات صخــور
ناعمــة مشــابهة لتلــك املوجــودة يف مدينــة

كابادوكيــا الرتكيــة األثريــة.
ويف عــام 1998قامــت مديريــة إدارة املنطقــة
الخاصــة باســم مديريــة املتاحــف يف مدينــة
قونيــة ضمــن مــروع إعــادة الرتميــم برتميــم
املناطــق األثريــة التاليــة :حــاج بالنــي تشــن,
كنيســة ســنبل ,بيــوك ســو ســارينجي وشــرهانلر
كــا قامــت بتنظيــف املنطقــة وإعــادة الحيويــة
للمناظــر الطبيعيــة.
وتتمتــع كليس ـرا مبســاحة جغرافيــة كبــرة
وذلــك لكونهــا منطقــة أثريــة قدميــة عــى شــكل
صخــور محفــورة.
إن عمليــات اللرتميــم والتطويــر القادمــة
ســتأهل كليس ـرا لتكــون مدينــة ســياحية مثــل
مــدن أورجــوب وجوريــم.
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جنسيات مختلفة وهموم مشتركة

يستمر تدفق الالجئين
الهاربين من هول
الحروب الدائرة في
بالدهم ,حيث أنه
وصلت أعداد الالجئين
السوريين والعراقيين
والفلسطينين
والصوماليين واألفغان
في مدينة قونية إلى ما
يزيد عن  70ألف الجئ
يتقاسمون هموم الغربة
ومشاكلها تلك الهموم
التي ال تفرق بين عرق
وجنس ولون وإنما
تبقى العائق الذي يرافق
المغترب في غربته.

يعــاين املغــرب مــن كثــر مــن املشــاكل
واملصاعــب غــر أن اللغــة تبقــى يف رأس هــذه
املشــاكل لكونهــا أساســاً يف تواصــل الفــرد
واندماجــه مــع املجتمــع الــذي يعيــش فيــه.
ومنــذ بدايــات حــركات النــزوح التــي شــهدتها
تركيــا إىل أرضيهــا قامــت بلديــة قونيــة الكبــرة
بافتتــاح صفــوف لتعليــم الالجئــن واألجانــب
للغــة الرتكيــة وباملجــان يف مبنــى الكومــك
املوجــود يف مركــز مدينــة قونيــة .ويقــول
األســتاذ عبــد الحميــد قبــاين مــدرس اللغــة
الرتكيــة ":لقــد بدأنــا يف دوارات اللغــة الرتكيــة
يف مطلــع العــام 2012حيــث أننــا بدأنــا بأعــداد
طــاب مل تكــن تتجــاوز الـــ 150طالــب يف
الــدورة بينــا وصلنــا يف هــذا العــام""2015
إىل  700طالــب ولــكان هنــاك إمــكان أيضــاً
لوصــل العــدد إىل الـــ 1000طالــب لكــن املكان
غــر مســاعد .لدينــا العديــد مــن الجنســيات
املختلفــة فهنــاك طــاب مــن ســوريا ,الع ـراق,
فلســطني ,الصومــال ,املغــرب ,الجزائــر
وأفغانســتان واإلقبــال يــزداد دورة بعــد أخــرى
ألن املغــرب أصبــح عــى ثقــة بأنــه دون أن
يحكــم لغتــه لــن يكــون ميقدرتــه القيــام بــأي

يشء فكــا قلــت مــن أقبــل أعــود وأكــر بــأن
اللغــة أســاس املغــرب ىوبهــا يكــون قــادرا ً عىل
تســيري أمــوره وحــل مشــكالته".
وضمــن زيارتنــا ملركــز الكومــك فإننــا
تحدثنــا مــع بعــض الطــاب املوجوديــن هنــاك
حيــث يقــول محمــد كامــل القــادم مــن مدينة
حلــب الســورية والبالــغ مــن العمــر  62عــام":
لقــد أتيــت إىل تركيــا مــع عائلتــي املؤلفــة مــن
 10أشــخاص قبــل ســنة مــن األن ومل اســتطع
العمــل لكــر ســني بالرغــم مــن حصــويل عــى
لســانس مــع اختصــاص يف تعليــم العلــوم
الطبيعيــة ومعهــد محاســبة تجاريــة ومســك
دفاتــر باالضافــة إىل شــهادة معهــد صيانــة
الكمبيوتــر مــع شاشــات .بعيــدا ً عــن مشــاكل
الســكن وااليجــارات فهنــاك مشــكلة اللغــة
التــي أيقنــت بأنــه علينــا تعلمهــا لنســتطيع
تجــاوز بعــد املصاعــب التــي تواجهنــا ومــن
أجــل أن نســتطيع التفاهــم مــع األخريــن".
أمــا ريــان عليــان فهــي فتــاة عراقيــة
قدمــت إىل تركيــا قبــل أربعــة شــهور بعــد
تعرضهــا وعائلتهــا إىل العديــد مــن املضايقــات
واملشــاكل الطائفيــة هنــاك .ريــان الفتــاة ذات

 26عامـاً إم لطفــل تعيــش مــع عائلتهــا بعيــدا ً
عــن زوجهــا الــذي مل يســتطع الخــروج مــن
الع ـراق وبنفــس الوقــت مل تســتطع ريــان أن
تبــارش يف العمــل هنــا بالرغــم مــن حصولهــا
عــى بكالوريــوس إدارة إقتصــاد قســم إحصــاء
وذلــك بســبب عائــق اللغــة إضافــة للمشــاكل
األخــرى التــي يعــاين منهــا الالجئــون.
نهلــة ســعيد مصطفــى ســيدة مــن
مدينــة حلــب الســورية – ام لثالثــة أطفــال
وحاصلــة عــى إجــازة يف الكيميــاء
التطبيقيــة مــن جامعــة حلــب ,تقــول
عبد الحميد قباين
نهلــة ":لقــد قدمــت مــع اطفــايل
وزوجــي إىل تركيــا بعــد تفاقــم
األمــور واســتحالة املعيشــة ورداءة
الظــروف التــي وصلنــا إليهــا يف
مدينــة حلــب كــا أن زوجــي
مل يســتطع العمــل عــى الرغــم
مــن أنــه مهنــدس زراعــي
ولكــن عائــق اللغــة وعــدم
تجــاوب الطــرف األخــر مل يهيــأ
لــه فرصــة للبــدء بعمــل نســتطيع مــن
خاللــه االســتمرارية واالســتقرار".

تقرير

نيسان 2015

ياســن كمــر هــال رجــل عراقــي يف
الخامــس والخمســن مــن عمــره وأب ألربعــة
أوالد فقــد أحدهــم يف الع ـراق شــهيدا ً وبعدهــا
قــرر الهجــرة لحاميــة عائلتــه ونفســه مــن تلــك
الظــروف الصعبــة التــي ميــر بهــا الع ـراق .يقــول
ياســن الحاصــل عــى ماجســتري علــوم عســكرية
– بكالوريــوس فقــه مقــارن ودبلــوم عــايل يف
املحاصــل الحقليــة ":إننــا نواجــه مشــاكل يف
مســألة العمــل حيــث أنــه اليقبــل بنــا فقــط
بســبب كــر ســننا ولعــدم حصولنــا عــى
تصاريــح عمــل وبســبب اللغــة كــا أننــا نواجــه
مشــاكل يف يتعلــق بااألمــور الصحيــة ويف املشــايف
واملســتوصفات .كل مــا أمتنــاه أن يعــود األمــن
واالمــان للعــراق لنعــود إىل بالدنــا".
عائلــة األســود قدمــت إىل تركيــا قبــل أربعــة
ســنوات وذلــك بهــدف العــاج والتــداوي لطفلهــا
الــذي كان يعــاين مــن مشــاكل نفســية نتيجــة
الحــرب وأجوائهــا التــي أثــرت وبشــكل كبــر عــى
الطفــل ونفســيته ويقــول صــايف االســود ":لقــد
كنــت صاحــب رشكــة صناعــات غذائيــة وبعــد
دمــار الرشكــة وتعــرض طفــي لحــاة نفســية
بســبب الحــرب واجوائهــا خرجــت وعائلتــي
مــن مدينــة حلــب وقدمنــا إىل تركيــا وإىل االن
فإننــي مل أســتطع العمــل وذلــك بســبب العمــر
واللغــة عــى الرغــم مــن أننــي مســاعد مهنــدس
مبجــال االلكرتونيــات ولــدي خــرة كبــرة يف هــذا
املجــال" .أيضــاً فــإن املحاميــة رحــاب االســود
زوجــة صــايف تقــول بأنهــا مل تســتطع العمــل أيضاً
بســبب عمرهــا ولعــدم متكنهــا مــن إتقــان اللغــة

بعــد حيــث أنهــا عملــت يف العديــد مــن معاهــد
تحفيــظ القــرآن يف مدينــة هاتــاي بدايــة وبعدهــا
يف مدينــة قونيــة لكــن اللغــة وتصــارح العمــل
باالضافــة لكــر الســن الســن يبقــى عائق ـاً أمــام
عمــل املغــرب.
ويقــول عبــد الحميــد قبــاين ":أغلــب طالبنــا
خريجــو جامعــات وحاصلــون عــى شــهادات
وعلميــة عاليــة وذات أهميــة ولهــذا فإننــي أعمل

عــى تجهيــز تقريــر بشــكل فــردي وتطوعــي أريد
أن أقدمــه إىل واليــة املنطقة لــرى إذ كان باإلمكان
فعــل يشء إلعطــاء هــؤالء النــاس املثقفــن
والخريجيــن حقهــم يف التمتــع بعمــل يليــق بهــم
ويعينهــم عــى مصاعــب الغربــة".
وختــم الســيد عبــد الحميــد كالمــه قائ ـاً":
لقــد ق ِ
َــد َم وهاجــر إىل تركيــا العديــد مــن
الجنســيات قدمي ـاً أمثــال العراقــن والبوســنويون

التحول الذي أحدثته دعوة الرسول صىل الله عليه وسلم
أنجز رسول هللا صىل هللا عليه وسلم هذا العمل
والمم من أ
العضيم ,قرب العباد من هللا تعاىل ,أ
المم,
وأثبت النمرص أ
والخوة مكان التنافر والعداوة ,وسلط
أ
نور الصدق والمعرفة عىل القلوب والذهان بعد
إخراج الظلمة والجهل......
ارتحل من الدنيا وهو مرسور طلق الوجه فارغ
البال.
وك نقدر عمله صىل هللا عليه وسلم الجليل,
ي
لننظر كيف بذر بذور االسالم ف ي� قلوب طاهرة أثمرت
ثماراً طيبة؟
ت
وكان كل ذلك بسبب ت
ال� تملكت
ال�بية الطاهرة ي
القلوب ,وكث�اً من أ
النبياء عليهم السالم قد أتو
ي
بمعجزات ,مثل انقالب ماهية العصب والحجر والحية
الن� صىل هللا
والبحر والنار أو سلب خاصتها ,ولكن ب ي
عليه وسلم قد تأ� بمعجزة أعظم من هذا كله وهو
أنه بدل القلوب وطهر النفوس والفرق الثابت ي ن
ب�
وب� االنسان والحية ي ن
االنسان والعصا ي ن
وب� االنسان
ن
والحجر هو الذي يوجد يب� هذه المعجزة ومعجزات
أ
أ
ح� المفكرين
االنبياء الخرين وهذا هو المر الذي ي
الذين أرادوا الكتابة أو التكلم عن الرسول صىل هللا
ين
المسلم�
عليه وسلم مع االختالف ف ي� الدين ,وليت
يقدرون هذا التعليم الطاهر ,وليتهم يطّلعون عىل
هدفه النبيل ,وليتهم يرون الحفاظ عىل االسالم من
يعت�ون بقاء االسالم أوجب وأهم من
واجباته وليتهم ب
بقاء أنفسهم وأبنائهم وأباءهم وعظمائهم( وما ذلك
عىل هللا بعزيز).

س�ة الرسول الكريم صىل
ولتعلم كل الدنيا !!أن ي
هللا عليه وسلم تمتاز بأنها تهدي وترشد أفراد جميع
يتم قبل
الطبقات ,فإنه صىل هللا عليه وسلم كان قد أُ َ
أن يولد ومن هنا لزمه الفقر والحاجة وعاش سنواته
أ
الوىل ف ي� الحياة البدوية الريفية ,وأم�ض صباه إذ
وغ�ها .ولم ت ز
ي�وج إىل سن
انشغل قومه بحرب الفجار ي
الـ ,52وعاش حياة التجرد هذه بكامل الحياء والتعفف
وهو ف ي� عنفوان شبابه إىل أن من رأه صىل هللا عليه
وسلم كان ث
أك� حيا ًء من ذوات الخدور وكان اختار
لقوته التجارة ,وأرشد أصحاب الهمم العالية الذين
أ
وس� الحاجة
يتصفون بالثبات واالستقامة وفهم المور ب
خ� كسب.
والحلم واالنات إىل أن التجارة ي
تك�ه بخمس ش
ع�ة
تزوج من سيدة نساء قريش ب
سنة وهي أرملة ,مع اتصافه بجماله ورجولته وعلو
النسب ,وبذلك أكد ض�ورة زواج أ
الرامل وأنه من
أ
فضائل أ
العمال وكيف أن المرء يتحرر من الهواء
ولو كان متأهالً؟وهذه السيدة كانت ثرية جداً ولكنه
ن
استغ� للقناعة والزهد عن
صىل هللا عليه وسلم
ض
معونتها ومعونة ارسته ,وبذلك �ب مثاال ًَ رائعاً للذين
يساعدون انفسهم بأنفسهم ,إن الرسول الكريم صىل
هللا عليه وسلم قد آثر بصدقه وعطفه ف ي� قلوب العرب
ف
قص�ة ونال منهم المودة والتكريم,
الجفاة ي� مدة ي
أ
ن
وهكذا قدم نموذاً حياً
الخ�
للصادق� ولن قوة ي
ي
والصدق كيف تغلب الظلم والجهل ,إنه صىل هللا
عليه وسلم قد أدرك قوة التعامل والتمدن ,ومهد
السبيل بعقد حلف الفضول الستقرار أ
المن والحفاظ

ين
عىل النوع ش
الحريص� عىل نهضت البالد
الب�ي ولقن
ف
درس االستعانة بأبنائها ي� سياستها ومبدأ اسهام
ين
المواطن� ف ي� بناء الوطن...
ارشد صىل هللا عليه وسلم بنصب الحجر االسود
المختلف� ف� أ
ن
الهداف عىل مركز
إىل أنه كيف يتم جمع
ي ي
واحد ,وبرهن عىل تدعيم السالم وتجنب ويالت الحرب
بص�ة نافذة وذهن ثاقب.
اليحتاج للقوة الحربية بل إىل ي
و� نبوته صىل هللا عليه وسلم تتجىل محاسن أ
ف
النبياء
ي
ُ
ذي لكنه صىل هللا
كلهم ,فقد ك ُِذ َب مثل المسيح وأ َ
ص� وشكر وأبلغ إىل القرى والصحراوات
عليه وسلم ب
وأح� حرمة بيت
صوت الحق مثل ذكريا عليه السالم
ي
هللا مثل عيىس عليه السالم وعاش السنوات الثالث ف ي�
حياته ف ي� الشعب صابراً مثل أيوب عليه السالم وداوم
عىل الشكر .وإنه صىل هللا عليه وسلم مثل نوح بلغ
الدين قومه أ
الشقياء ف ي� الرس والعالنية جماعة ووحدانا
ف� أ
العياد واالجتماعات والطرق والمساكن والصحراء
ي
المعاص  ,ومثل ابراهيم عىل
والجبال وحذرهم من
ي
السالم ت ز
اع�ل قومه وهاجر من وطنه يبحث عن أرض
ف
و� ليلة الهجرة نجح
صالحة لشجرة االسالم الطّيبة ي
صىل هللا عليه وسلم ف ي� االفالت من أيدي االعداء مثل
داوود عليه السالم ومكث ثالثة ايام ف ي� غار ثور ,ثم
رفع كلمة هللا ف ي� المدينة الطيبة كما وقع يونس عليه
السالم الذي ق�ض ثالثة أيام ف ي� بطن الحوت ثم
ف
ن
ب�
بلغ ندائه ي� نينوى وكما حرر موىس عليه السالم ي
ارسائيل من اتعباد فرعون مرص حرر صىل هللا عليه
الشمال من سيطرة ملك الروم والعرب
وسلم العرب
ي
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والرتكــان وغريهــم وكلهــم عاشــوا أوضاعـاً صعبة
نوع ـاً مــا إىل حــن التأقلــم أو إىل حــن تســوية
أوضاعهــم حتــى أن اغلبهم قد اســتطاع مــع مرور
الزمــن يف الحصــول عــى الجنســية ولذلــك فإننــي
أقــول ألخــويت املهاجريــن وباألخــص الســوريون
والعراقيــون اصــروا ولــكل مجتهــد نصيــب".
تقرير :حمزة منصور

أبو طيب
الخطيب
ش
الجنو� من
ال� ق ي� من استعباد كرسى فارس ,والعرب
بي
احتالل ملوك الحبشة ,ومثل سليمان عليه السالم ب�ن
صىل هللا عليه وسلم ف ي� المدينة المنورة بيت هللا الذي
اليزال معموراً بذكر هللا ومنوراً بنور التوحيد ومصوناً
ين
وغ�ه ...ومثل
من أيدي
العابث� مثل بخت نرص ي
يوسف عليه السالم استجلب الطعام بواسطة ثمامة
ين
المكي� الذين أذووه ,وحينما فتحت
ابن آثال إلخوانه
ب�هم بأنه " ث
الت�يب عليكم اليوم" ,وملكهم
مكة ش ّ
باالحسان فقال(( :إذهبوا فأنتم الطلقاء)).
وكان صىل هللا عليه وسلم ف ي� وقت واحد صاحب
دولة مثل موىس عليه السالم وصاحب إمامة مثل
هارون عليه السالم ,وقد اجتمع ف ي� ذاته صىل هللا
عليه وسلم نشاط نوح ,ورقة ابراهيم ,وعفو يوسف,
وص� يعقوب وعزة سليمان ,وتواضع
وانتصار داوود ,ب
عيىس ,وزهد زكريا وخفة روح اسماعيل عليهم الصالة
ين
أجمع�.
والسالم
ف
وهذه المحاسن كلها اجتمعت ي� رسول هللا صىل
هللا عليه وسلم ولكن برزت من بينها ي ز
م�ة كونه رحمة
ين
للعالم� فنورت العالم كله بنور ساطع نقي.
مب�"ن
قال تعاىل ":لقد أتاكم من هللا نور وكتاب ي
النور هو الرسول صىل هللا عليه وسلم والكتاب هو
القرأن المعجزة الدائمة إىل يوم القيامة.
ن
يسع� غال أن أقول كما قال شاعر االسالم
وال
ي
ض
ر� هللا عنه:
حسان بن ثابت ي
خلقت بم�أً من كل عيب كأنك خلقت كما تشا ُء
ن
عي� وبعدك لم تلد النساء
فمثلك لم ترى قط ي

رياضة

نيسان 2015
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قونيا سبور 4مباريات داخلية
و 5خارجية
يلعب ف
ريق توركو قونيا
سبور في المباريا
ت التسعة األخيرة
من دوري ت
وت
و
س
ب
ور
ال
م
م
ت
از 4
مباريات داخلية و
5
م
ب
ار
يا
ت
خ
ار
ج
ية
حيث أن ف
ري
ق
ق
ون
يا
س
ب
ور
يصارع
للوصول إلى
ال
ص
ف
و
ف
ا
أل
ول
ى
في
الدوري

ســيواجه فريــق قونيــة ســبور "كارتــال"
يف املباريــات الداخليــة كالً مــن :طرابــزون ,أك
حصــار ,إتحــاد الشــباب و تشــايكور ريزه ســبور.
أمــا عــن املباريــات الخارجيــة فســيلعب قونيــة
ســبور يف مواجهــة كالً مــن :غازي عنتاب ســبور,
مرســن إدمــان يـوردو ,كاالتــا رساي ,بيشــكتاش

و بورصــة ســبور .كــا ســيلعب فريــق األبيــض
واألخــر "توركــو قونيــا ســبور" يف األســبوع
 30-29مــن الــدوري املمتــاز "توتــو" مباراتــن
عــى التــوايل ضمــن املباريــات الخارجيــة .حيث
أن فريــق األبيــض واالخــر يعمــل جاهــدا ً
للحصــول عــى  27نقطــة املوجــودة ضمــن

حقيبــة الــدوري مــن أجــل إنهــاء الــدوري محتالً
مرتبــة ضمــن العــر فــرق األوىل .ففــي نظــام
الـــ 3درجــات كل يشء ممكــن .وبــدوره أكــد
مس ـؤولو فريــق قونيــا ســبور بــأن الرتكيــز االن
عــى الفــوز يف مبــاراة قونيــا ســبور×طرابزون.

