أوروبا مستعدة
الستقبال مئات
األالف من الالجئين
ولكنها عاجزة عن
إصدا ار قرار متعلق
بمصير االسد

تطورات األحداث
والمواقف في القدس

ازدادت حدة االعتداءات اإلرسائيلية عىل املسجد
األقىص تزام ًنا مع األعياد اليهودية ،وقد وصل تدنيس
املسجد ملستويات خطرية وسط صمت عريب مطبق
وغياب أي تحركات مؤثرة ميكن أن تستهدف
االحتالل داخل فلسطني وخارجها

• تتمة يف الصفحة .5-4

لقد أثبت العامل كله مبا فيه
املجتمع الدويل ومنظامت
حقوق االنسان واالتحاد
االورويب والعامل العريب والواليات
املتحدة االمريكية مدى
تخاذلهم وتواطئهم وتراخيهم
عن مساعدة شعب ذاق ما ذاقه
من قتل ودمار وتهجري وإذالل
واحتقار.
• تتمة يف الصفحة .13-12

صوت األمة
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ملكيا ث
أك� من الملك!..

الهجرةُ ,مغامرٌة
ومصير مجهول
ٌ
تتمة يف الصفحة .2

 1لرية تركية  /مع الرضيبة

1 TL (KDV Dahil) /

الهجرة الغير مشروعة أو الهجرة السرية مصطلح يشير إلى الهجرة من بلد
إلى آخر بشكل يخرق القوانين المرعية في البلد المقصود ،بحيث يتم دخول
البالد دون تأشيرة دخول بطرق التهريب.

قتلى وجرحى في
الحرم و منى
نتيجة التدافع والرافعة
•

تتمة يف الصفحة .17

القرية
العربية في
مدينة
قونيا
• تتمة يف الصفحة .14

سورية في
عيون تركية

نوزت  :نضع انفسنا يف مكان السوريني
فنصبح اتراكا بعيون سورية
نورتن كارشان  :لن نتوقف حتى يعود نارت اىل سورية امنا
• تتمة يف الصفحة .15
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ينتمي أغلب املهاجرين غري الرشعيني إىل بلدان العامل الثالث،
الذين يحاولون الهجرة إىل البلدان املتقدمة مثل الواليات املتحدة
ودول االتحاد األورويب ومن هذه الهجرات الهجرة الغري الرشعية
قدمياً من املكسيك إىل الواليات املتحدة األمريكية حيث يبلغ
طول الحدود بني الواليات املتحده االمريكيه واملكسيك 3169
كم وتعترب الحدود االطول يف العامل بني دولتني ،عىل مدى عرشات
السنني املاضيه تسجل هذه الحدود قصص املآيس للفقراء
املكسيكيني الهاربني من الفقر والحاملني بالعيش يف العامل الجديد
الرثي • .تتمة يف الصفحة .3-2

 131قتيل بقصف
التحالف لقاعة حفل
زفاف في اليمن
•

حرب في
الداخل
واستغالل
في الخارج
• تتمة يف الصفحة .9

تتمة يف الصفحة .6
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ملكيا ث
أك� من الملك!..
إن الحوادث الحاصلة ف ي� موسم الحج
أ
خ� أثارت ضجة لدى الشعوب العربية
ال ي
واالسالمية خاصة أن السعودية قد قامت عىل
مدار السنوات الماضية بالتعديالت المختلفة
حول الكعبة ش
الم�فة دون استشارة واحدة من
الدول االسالمية ...ومن أجل استقطاب أعداد
أك� من الحجيج والمعتمرين تستمر أعمال
ب
العمار والتعديل دون توقف...
إ
عمل بحاجة إىل استمرارية وجهد
وصعوبة...
وإذا كان عملكم هو هذا ,فعليكم أن
ت
ش
�ء وأن تتموا هذه
ت�كوا كل المدن وكل ي
أ
العمال عىل أتم وجه .ومن المعتقد أن
ف
ملء
تحدث هكذا صعوبات وأخطاء ي� عرص ي
يز
والتجه�ات
بالتكنولوجيا والحضارة
إذا كان هناك ث
أك� من  0001قتيل بسبب
ف
االزدحام ث
وأك� من  001قتيل ي� حادثة وقوع
ف
الرافعة بسبب عدم الدقة ي� العمل كلها أدلة
عىل عدم ت
االك�اث والالمباالة...
العالم بأرسه يعرف مدى التقارب ي ن
ب�
أج�نا عىل
قادتنا وحكام السعودية ...فقد ب
تز
ال�ام الحداد لوفاة بعض الملوك الذين
أ
ث
ن
الثمان� ونيف والك� انتقا ًد
تتجاوز أعمارهم
ي
ف� أ
المة...
ي
تعب� “ملكيا ث
أك�
فبعد حادثة نم� أصبح ي
من الملك” يسمع من جديد وكأن مقتل ث
أك�
من  0001إنسان لم يحدث ففي هذه المرة بدل
من استخدام كلمة الفطرة استخدم اسلوب
“خسائر عادية” دون لوم ملك السعودية أو
حكومته...
ومن أجل إظهار أنه ال يوجد هناك إهمال
أو تراخي فقد أتعبت تركيا نفسها ورصفت
أك� من السعودية ف� هذا أ
أ
النفاس ث
المر...
ي
التقص�
لكن ملك السعودية أييد أنه
ي
واالهمال كان من قبلهم كما أنه أقال مدير
أمنيات مكة ووزير الحج ي ن
وأم� العاصمة الذي
قص� من الزمن إىل مجلة مرحبا
تدث قبل تف�ة ي
ت
ال�كية عند زيارته لمدينة قونيا...
وعىل الرغم من ذلك فإن النظام
السعودي يعمل عىل ي ن
تلي� الموقف العالمي
تجاه ماحصل بمليار دوالر تعويضات وبثالثة
مقاعد عزل أصحابها...
ت
ال� وضعت نفسها ف ي� زاوية معاكسة
تركيا ي
أ
هل تغضب الن من الملك؟
الغ� لزوم ال تنفق المال,
يا أيها الملك ي
ف
لقد فقدنا  003عامل ي� حادثة مناجم الفحم
كما فقدنا  031أسداً من العساكر بسبب
ين
المسؤول� الذين اليقومون
االرهاب وبسبب
بوظائفهم عىل الشكل التام .اتركوا عزل
ين
المسؤول� عن مناصبهم فنحن رفعنا مراتبهم
ش
�ء,
ب
وك�نا لهم المقاعد ولم نحصل عىل ي
فهل السعوديون يقولون “ماهؤالء الناس
الموسوسون”؟
هل سيكتبون للملك كيف استطاعوا
التخلص من هؤالء العمال الـ 003والذين
جرمت ش
ال�كة بموتهم والـ 031جندي الذي
االرها� بموتهم ؟
جرم الحزب
بي
وأن تكون ملكيا ث
أك� من الملك; هو أن
تهتم لمسأل شخص ث
أك� منه وأن تدافع عن
قضيته ث
أك� منه.
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الهجرة الغير شرعية ...
مغامرة ومصير مجهول!.
الهجرة الغير مشروعة أو الهجرة السرية مصطلح يشير إلى الهجرة من
بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المرعية في البلد المقصود ،بحيث يتم
دخول البالد دون تأشيرة دخول بطرق التهريب.
ينتمــي أغلــب املهاجرين غــر الرشعيني إىل
بلــدان العــامل الثالــث ،الذيــن يحاولــون الهجــرة
إىل البلــدان املتقدمــة مثــل الواليــات املتحــدة
ودول االتحــاد األورويب ومــن هــذه الهجــرات
الهجــرة الغــر الرشعيــة قدمي ـاً مــن املكســيك
إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة حيــث يبلــغ
طــول الحــدود بــن الواليــات املتحــده االمريكيه
واملكســيك  3169كــم وتعتــر الحــدود االطــول
يف العــامل بــن دولتــن ،عــى مــدى عــرات
الســنني املاضيــه تســجل هــذه الحــدود قصــص
املــآيس للفقـراء املكســيكيني الهاربني مــن الفقر
والحاملــن بالعيــش يف العــامل الجديــد الــري ،
كــا أن ظــروف الحــروب األهليــة والرصاعــات
التــي تعيشــها دول الــرق األوســط قــد كانــت
ســبباً يف نــزوح وهجــرة عــرات األالف مــن
العوائــل التــي تقــوم بتســليم أنفســها إىل تجــار
الشــواطئ وعصابــات التهريــب الذيــن يتجارون
بالبــر دون أدىن مســتوى مــن الشــفقة أو
الرحمــة ويبــدأ هــؤالء الفاريــن الغــر رشعيــن
رحلتهــم بارتــداء بــزات وســر النجــاة التــي
غالبـاً التكــون إال منظـرا ً خداعـاً التحمــي هؤالء
النــاس مــن غطرســة األمــواج وغضــب البحــار

فإمــا أن يصلــوا إىل املــكان الذيــن هاجــرو إليــه
او ميوتــون غرقـاً أو عــى قارعــة الطريق بســبب
العطــش واالرهــاق والتعــب.
الحكومــه االمريكيــه تنفــق مليــارات
الــدوالرات ســنويا لحاميــة حدودهــا مــن تدفق
الجيــاع  .وايضــا من تدفــق املخدرات واالســلحه
 ،ويبلــغ عــدد حــرس الحــدود االمريكيــه مــع
املكســيك  17000عنــر .والتقتــر حاميــة
هــذه الحــدود الشاســعه عــى الحــرس الوطنــي
االمريــي الرســمي بــل يوجــد متطوعــن
مواطنــن امريكيــن يشــاركون يف حاميــة حــدود
بالدهــم العتقادهــم ان الهجــره الغــر رشعيــه
تــر باالقتصــاد االمريــي وتقلــل مــن فــرص
عمــل املواطنــن االمريــكان ،باالضافــه اىل خطــر
املهاجريــن عــى االمــن الداخــي وتزايــد اعــداد
عصابــات الرسقــه والســطو وتســجل ســنويا
تقريبــا نصــف مليــون حالــة هجــره غــر رشعيه
مــن املكســيك اىل امريــكا .وأغلــب املهاجريــن
الحالــن هــم مــن الجنســيات الســورية وهــي
األكرثيــة نتيجــة الحــرب الضارمــة املســتمرة
عــى األرض الســورية للعــام الرابــع عــى التوايل
ومعهــم األفارقــة واألفغــان وتختلــف أســباب

الهجــرة ودوافعهــا مــن فئــة إىل أخــرى ،فإننــا
نســتطيع تأكيــد أن العامــل االقتصــادى والدخل
املرتفــع الــذى تحصــل عليــه العاملــة املهاجــرة
مــن الــدول األوروبيــة يعتــر مــن أهــم عوامــل
الجــذب للســفر إىل الخــارج ومــا الشــك فيــه
أن اآلثــار الناجمــة عــن الهجــرة كان لهــا دور
كبــر ىف تغيــر بنيــان املجتمعــات األوروبيــة
وإدخــال بعــض القيــم الجديــدة عليــه ،ســواء
مــن الناحيــة االقتصاديــة أو االجتامعيــة مــن
خــال عــودة املهاجريــن مبــا حــدث لهــم مــن
طفــرة ماديــة كبــرة واندماجهــم ىف رشائــح
مجتمعاتهــم .ومؤخــرا ً فقدأنشــأت فرنســا
مخيــم جديــد للمهاجريــن يف واليــة كاليــه بعــد
منــح االتحــاد األورويب لهــا خمســة ماليــن يورو
إضافيــة ( 5.6مليون دوالر) ملســاعدة املهاجرين
الذيــن يتجمعــون يف مخيــم رديء مبدينــة كاليه
الســاحلية ،مــن أجــل إنشــاء مخيــم جديــد.
وأعلــن نائــب رئيــس املفوضيــة األوروبيــة،
فرانــس تيمرمانــز ،عــن التمويــل خــال زيــارة
إىل كاليــه مــع املســؤولني الفرنســيني ومســؤويل
االتحــاد األورويب .وقــال تيمرمانــز إن هــذا
الدعــم يهــدف إىل إنشــاء مخيــم جديــد لتقديم

أخبار
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املســاعدات لـــ  1500مهاجــر .ويعيــش آالف
املهاجريــن مــن الســودان وأريرتيــا ومناطــق
أخــرى يف ظــروف غري صحيــة يف املخيــم .ومن
ناحيــة أخــرى فقــد عــرض املليارديــر املــري
نجيــب ســاويرس رشاء جزيــرة يف إيطاليــا أو
اليونــان وتنميتهــا ملســاعدة مئــات اآلالف مــن
الالجئــن الذيــن يهربــون مــن ســوريا ومــن
دول أخــرى تشــهد نزاعــات .وكان ســاويرس
أعلــن اقرتاحــه يف بــادئ األمــر عــى تويــر
مخاطبــا اليونــان أو إيطاليــا قائــا “بيعــوا يل
جزيــرة وســوف أعلــن اســتقاللها واســتقبل
الالجئــن وأوفــر وظائــف لهــم إذ ســيقومون
ببنــاء بلدهــم الجديــد” .ثــم أعلن ســاويرس يف
مقابلــة تلفزيونيــة أنــه ســيخاطب حكومتــي
اليونــان وإيطاليــا لتنفيــذ خطتــه ،وأكــد يف
ترصيحــات لــه أن خطتــه “قابلــة للتنفيــذ”،
مشــرا إىل وجــود عــرات الجــزر املهجــورة
الصالحــة للحيــاة .وأوضــح ســاويرس أن كلفــة
رشاء جزيــرة تابعــة لليونــان أو ايطاليــا تـراوح
بــن  10مليــون و 100مليــون دوالر “ولكــن
األهــم هــو االســتثامر يف البنيــة التحتيــة”.
وتابــع “ســتكون هنــاك مســاكن مؤقتــة إليواء
النــاس ثــم نبــدأ تشــغيل النــاس يف بنــاء منازل
ومــدارس وجامعات ومستشــفيات” .معتربا أن
ذلــك “يوفــر فــرص عمــل أثنــاء البنــاء وفــرص
ِ
يخــف ســاويرس
عمــل يف املســتقبل” .ومل

املشــكالت التــي تواجههــا خطــة كهــذه ومــن
بينهــا “إقنــاع إيطاليــا أو اليونــان ببيــع جزيــرة
وكيفيــة تحديــد الســلطة املســؤولة يف هــذه
الجزيــرة ووضــع قوانــن جمركيــة”.
ويف منحــى أخــر فهنــاك الكثــر مــن
االســتغالليني الذين ينتهــزون الفرص ويقومون
عــى املتاجــرة باســاء األخريــن للوصــول
ملأربهــم فهنــاك الكثــر مــن املهاجريــن ومــن
دول مختلفــة يزعمــون أنهــم ســوريون وذلــك
بادعائهــم حمــل الجنســية الســورية طمعــا يف
اللجــو وأمــا يف الحصــول عــى حــق اللجوء يف
دول االتحــاد األورويب .فأقــر طريق للحصول
عــى حــق اللجــوء ،هــو أن تكــون الجــئ
حــرب ،وليــس فــارا مــن الفقــر ،أو باحثــا عــن
حيــاة أفضــل .فالهجــرة مبعناها املتــداول هي:
االنتقــال مــن دولــة ناميــة ذات إمكانــات
وفــرص عمــل ضعيفــة ،إىل دولــة أخــرى
أكــر تطــورا ً وانفتاح ـاً ،وتتوافــر فيهــا قــدرات
اقتصاديــة عاليــة ومســتوى معيــي مرتفــع
يفتقدهــا الشــاب املهاجــر يف بلــده .ولعــل
هــذا مــا يفــر تزايــد هجــرة الشــباب مــن
الــدول العربيــة يف الســنوات األخــرة ســعياً إىل
تحقيــق طموحاتهــم وأهدافهــم التــي تعــذر
عليهــم تحقيقهــا يف بالدهــم .فأغلب األســباب
التــي تدفــع بالشــباب العــريب إىل الهجــرة
مــن بلدانهــم هــي اجتامعيــة أو أكادمييــة،

أو النعــدام العدالــة يف توزيــع فــرص العمــل.
ويــرز الســبب املــادي بوصفــه مــن أهــم
األســباب ،ألن الشــاب يفكــر يف تكويــن أرسة
ومســاعدة أهلــه عــى مجابهــة ظــروف الحياة
القاســية .كــا أن الدولة هي الســبب األســايس
يف هجــرة الشــباب ،ألنهــا لــو وفــرت لهــم
فــرص عمــل مالمئــة لتالشــت فكــرة الهجــرة
لديهــم .ويدفــع املهاجــر مايقــارب -3000
 4000دوالر أمريــي مقابــل وصولــه بطريقــة
غــر رشعيــة لحــدود إيطاليــا أو اليونــان
أو مقدونيــا أو املجــر حيــث أنــه وملجــرد
ركــوب املهاجــر قــارب الهجــرة مجهــول
املصــر فيكــون قــد قــام بتســليم نفســه إىل
يــد املهــرب الــذي يعمــل بعضهــم عــى تــرك
النــاس يف عــرض البحــر بعــد رسقــة أموالهــم
كــا يقــوم بعضهــم باســتغالل املهاجريــن
واســتبزازهم وذلــك باجبارهــم عــى دفــع
املزيــد مــن املــال مقابــل الحصــول عــى أمــور
بســيطة للغايــة كالتنفــس عــى ســبيل املثــال.
فرحــات الهجــرة واســلوب املهربــن ماهــو
إال شــكل مــن أشــكال الديكتاتوريــات ولكنهــا
بطريقــة مختلفــة تعمل عــى اســتغالل الناس
ورسقتهــم والتحكــم يف مصريهــم الــذي غالبـاً
مايكــون نحــو املجهــول.
تقرير :حمزة منصور.
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صادق
كتشوك همك
بقرة حلوب

انهدمت الدولة العثمانية وتفرقت
عىل شكل دويالت متفرقة اليربط يب�ن
هذه الدول رابطة.
وقد أصبحت هذه الدويالت
االسالمية دوال ً قومية علمانية تقلد
الغرب وتخضع له.
ومما ترتب عىل هذا الواقع المرير
الكث� فأصبحت الدويالت
الفساد
ي
االسالمية بقرة حلوبا للغرب.
يجب عىل االمة االسالمية أن تصبح
أمة متحدة تحكم شب�ع هللا وهذااليكون
إال بالجد والعمل الخالص هلل تعاىل.
يقول هللا تعاىل ”:يا أيها الذين
أمنو إن تنرصوا هللا ينرصكم ويثبت
أقدامكم” .محمد.6
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محمد احمد ابو سعده

باحث مختص بشؤون الرشق االوسط

مستقبل القدس خالل العام القادم
من المؤكد بأن دولة االحتالل تسعي دائما
الــى الســيطرة علــى اال ارضــى الفلســطينية فــى
الضفــة الغربيــة وتحديــداً المدينــة المقدســة ،لــذا
تعمل بكامل طاقاتها ،على اســتغالل الظروف
االقليميــة المحيطــة والتــى فــى مجملهــا تصــب
فى مصلحة الكيان الصهيوني  ،فالفلسطينيون
منقســمون  ،والعالــم العربــي و االســامي
منشــغل فــى ثــورات واضط اربــات داخليــة  ،الــى
جانب محاوالت الحكومات العربية المســتميته
الرضــاء دولــة االحتــال والواليــات المتحــدة
االمريكيــة  ،ممــا يدفعهــم الــى التغاضــى عــن
الجرائم الصهيونية بحق القضية الفلسطينية ،لذا
وفــى ظــل هــذه الظــروف أردنــا أن نســتطلع أراء
بعــض المحللييــن والمتابعيــن للشــأن الفلســطيني
حــول مســتقبل القــدس خــال عــام مــن االن .
فيــرى الدكتــور «ســامي احمــد» اســتاذ
العلــوم السياســية فــى جامعــة القــدس المفتوحــة
بــأن معظــم التوقعــات بشــأن القــدس والمســجد
األقصــى تشــير الــى أن المســتقبل القريــب
لمدينــة القــدس المحتلــة سيشــهد تصعيــدا
إس ـرائيليا خطي ـ ار ربمــا ســيكون األس ـوأ منــذ
احتــال القــدس الش ـرقية منــذ عــام .1967
يأتــي ذلــك فــي ظــل تصاعــد القــوى اإلسـرائيلية
اليمينيــة المتشــددة واألح ـزاب الدينيــة المتطرفــة
والتــي عــززت مــن وجودهــا الحكومة اإلسـرائيلية
الراهنــة بقيــادة بنياميــن نتنياهــو الــذي يأخــذ
بالشــارع اإلس ـرائيلي نحــو مزيـ ٍـد مــن التطــرف.
لذا ،يعتقد أن قادم األيام ستشهد مزيداً من
ارتفــاع وتيـرة االســتيطان وتهويــد القــدس ،وربمــا
ســترتكب القــوى المتطرفــة ج ارئــم بحــق الســكان
العــرب فــي القــدس الشـرقية والمســجد األقصــى
فــي ظــل حمايــة الحكومــة وحماقتهــا؛ ســيما وأن
االعتداءات داخل الحرم شــبه متكررة وبوســائل
متعــددة  .وأعتقــد بــأن الســيناريو الــذي حــدث
داخــل الحــرم االبراهيمــي فــي مدينــة الخليــل عــام
 1994بتنفيــذ مجــزرة بحــق المصليــن والتــي
أعقبهــا تقســيم الحــرم االبراهيمــي بيــن المســلمين
واليهــود فــي العــام نفســه ربمــا ســيتكرر فــي
المســجد األقصى ( أي ســيتم تقســيمه) ،ســيما
وأن هنــاك محــاوالت حثيثــة لتقســيمه ،كذلــك
فــإن أص ـوات اإلس ـرائيليين المتطرفيــن تعالــت
نحــو طــرد العــرب مــن البلــدة القديمــة والســيطرة
الكاملــة علــى القــدس والمســجد األقصــى .
واضــاف الــى ان هــذه األحــداث تجــري فــي
ظــل الخالفــات العربيــة وضعــف فــي الموقــف
العربــي واالســامي اللــذان ال يمتلــكان إرادة أو
أي رد بمســتوى الخطر الذي يتربص بالمســجد
األقصــى والقــدس ،وال يوجــد اســتراتيجية أو
خطــط موحــدة إلنقــاذ القــدس والــرد علــى
تهويــد المســجد األقصــى أو علــى تقســيمه.
فــى حيــن يــرى الخبيــر السياســي الدكتــور
«حســن عبــدو» ،بــان اس ـرائيل حســمت أمرهــا
فيمــا يتعلــق بمصيــر القــدس ،فهــي تريــد كامــل
القــدس بوصفهــا عاصمــة تاريخيــة للشــعب
اليهــودي اينمــا وجــد  ...ولديهــا مشــروع ناجــز
ينفــذ هــذه الرؤيــة الصهيونيــة بــا عوائــق تقريبـاً.
لــذا فــإن مضــى إس ـرائيل بهــذه
الطريقــة ســتنهي مســتقبل المدينــة المقدســة
لصالحهــا ،وهــي ال تــرى اي اربــط يربــط
المدينــة بفلســطين وبحضــارة المســلمين.
واختتم حديثة بالقول بأن ،المدينة المقدسة

ومســرى رســول اهلل فــي خطــر ،وان العــام القــادم
هــو عــام حســم المدينــة بالكامــل وان المعارضــة
العربيــة واالســامية الداخليــة يمكــن احتوائهــا.
أمــا األمــر االخطــر مــا كشــفته صحيفــة
«يديعــوت أحرونــوت» اإلس ـرائيلية ،ألول
م ـرة عــن مخطــط تهويــدى جديــد تنــوى
إس ـرائيل تنفيــذه لفــرض وقائــع جديــدة علــى
األرض لمحــو معالــم مدينــة القــدس العتيقــة.
علمــا بــأن المخطــط الجديــد الــذى تســعى
تــل أبيــب لتنفيــذه خــال الفتـرة المقبلــة فــى أكثــر
المناطــق حساســية بالنســبة للمســلمين حــول
العالم ،هو عبارة عن بناء «قلعة» ضخمة فى
الجهــة المقابلــة لـ»حائــط المبكــى» – التســمية
العبريــة لـ»حائــط الب ـراق» الغربــى للمســجد
األقصى ،وذلك من أجل تغيير معالم المنطقة.
وحســب المخطــط ســيتألف المبنــى مــن طابقيــن
يصــل ارتفــاع كل واحــد منهمــا إلــى 4.70
متــر ،و سيشــمل الطابــق األرضــى منهــا ثالثــة
فصول دراسية وقاعة بها  155مقعدا بمساحة
إجماليــة قدرهــا  275متــر مربــع ،وقاعــة أخــرى
للسياح وكبار الشخصيات لشرح تاريخ الحائط
الغربــى فيهــا بمســاحة  105أمتــار مربعــة،
باإلضافــة لغــرف أخــرى تصــل مســاحتها ل ـ 95
متر مربع .وفى الطابق العلوى للقلعة سيشمل
مكتبــة مســاحتها  275متــر مربــع و 100متــر
مربــع أخــرى مســاحات مكتبيــة ،ومنطقــة تعليــم
العقيــدة اليهوديــة بمســاحة  150متــر مربــع،
وغرفة أخرى  55متر مربع مساحة ،كما سيتم
فتح السقف للجمهور لمشاهدة الحى اليهودى.
وفــى الختــام أرى ،ان مشــروع التهويــد
ســينجح ،و ســيتم ّكن مــن تهجيــر الســكان فــي
المحيــط القريــب مــن البلــدة القديمــة ليؤســس
«مدينــة داوود»  ،وأن يعيــد تعريــف حــدود
البلديــة؛ وذلــك بضــم المســتوطنات المحيطــة
ويدل
جميعها ،منتجاً حقيقة ديمغرافيةً جديدة ُ ،
علــى ذلــك مــا يوجــد فــي القــدس اليــوم بمســاحتها
الجديــدة داخــل الجدار-والبالغــة بشــطريها(
الغربية و الشـرقية  289كم 69 ،)2مســتوطنة
تُســيطر علــى مســاحة تُقـ ّـدر بــ 163كــم،2
ويســكنها حوالــي  270ألــف مســتوطن .وذلــك
فبلديــة االحتــال فــي
يرجــع الــى الدعــم المــادي؛ ّ
ـنوية
ـ
س
ـة
ـ
اني
ز
مي
خصــص لهــا
ّ
ّ
القــدس وحدهــا تُ ّ
تُقـ ّـدر ب ـ  1,019مليــار دوالر أمريكــي ،هــذا
ـمية األخــرى
عــدا عــن موازنــات الجهــات الرسـ ّ
ـودي
كمــا ان المجتمــع اليهـ ّ
العاملــة فــي القــدس ّ
ُيقدمــون لهــذا المشــروع دعمـاً
و»يهــود الشــتات» ّ
ـنوياً.
ـ
س
الر
و
د
ـون
ـ
ي
مل
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ـنوياً ال يقــل عــن
ّ
سـ ّ
ومــا يؤكــد علــى ســرعة التهــوي هــو مــا
أقرتــه بلديــة القــدس مؤخ ـ اًر بــأن يكــون إيجــار
البيــوت واســعار المســاكن فــي المســتوطنات
المتواجــدة داخــل القــدس ،تعــادل %50
مــن اســعارها فــي أى مدينــة اخــرى ،فــى
حيــن بلــغ ســعر الوحــدة الســكنية للمواطــن
الفلســطيني فــى القــدس الــى  400الــف
دوالر .بحيــث يصبــح عاج ـ اًز عــن البقــاء فيهــا.
لــذا يجــب ان يتوفــر فــى القــدس و بحاجــة
ماسة في هذه المرحلة  20الف مسكن لتلبية
حاجــات االزواج الشــابة؛ وفــي نفــس الوقــت
هنــاك  20الــف منــزل مهــدد بالهــدم فــي القــدس.

أنشطة وفعاليات

جمعية ارادة العاملية للشباب قامت بتنسيق
وقفة تضامنية يوم الجمعة بعد صالة الجمعة
يف ساحات مسجد الفاتح باسطنبول و بالتنسيق
مع البلدية و الجمعيات الفلسطينية و العربية و
مبشاركة عدد من الشخصيات البارزة يف املجتمع

العريب  ..احتجاجا و رفضا لالنتهاكات و االقتحامات
التي تدور بشكل يومي يف املسجد األقصا املبارك و
التي تقوم سلطات االحتالل و قطعان املستوطنني
بتدنيسه و االعتداء عىل املصلني بشكل ممنهج و
خطة حكومة تهدف اىل تقسيمه زمانيا و مكانيا .

يف البحث عن إجابات لسؤال  :كيف ننرص القدس
ثقافيا؟ أقام بيت فلسطني للشعر وثقافة العودة
وبرعاية من الجمعية الرتكية للتضامن مع فلسطني

 فيدار أعامل الرواق الثاين بعد عرص يوم السبت ،9-19وذلك يف املركز الثقايف بقاعة عيل أمريي
مبنطقة الفاتح يف اسطنبول .

نظمت الجمعية الرتكية للتضامن مع فلسطني
(فيدار) ،ظهر يوم الثالثاء  ،2015-9-15وقفة
تضامنية نرصة للمسجد األقىص واملرابطني
املقدسيني ،يف ساحة مسجد السلطان محمد
الفاتح يف اسطنبول .وشارك يف الوقفة هيئة

علامء فلسطني يف الخارج وهيئة علامء
أهل السنة يف تركيا واالتحاد العاملي لعلامء
املسلمني ،وجمع من ابناء فلسطني والعرب
واألتراك ،وطالبوا بنرصة األقىص ووقف الهجمة
االرسائيلية الرشسة ضد األقىص واملقدسيني.

أخبار

ترشين األول 2015

قراءة في تطورات األحداث
والمواقف في القدس

مؤسسة القدس الدولية – فلسطين،
ازدادت حدة االعتداءات اإلسرائيلية
على المسجد األقصى تزامنًا مع األعياد
اليهودية ،وقد وصل تدنيس المسجد
لمستويات خطيرة وسط صمت عربي
مطبق وغياب أي تحركات مؤثرة يمكن
أن تستهدف االحتالل داخل فلسطين
وخارجها.

صالح الدين) ،ودارت اشتباكات مبارشة مع الشبان املرابطني،
التهويد الديني :ازداد استهداف االحتالل لألقىص،
وأظهرت التطورات األخرية محاولته تقسيم املسجد زمانيًا عرب وقد احرتق أجزاء من سجاد املصىل خالل االقتحام .وكان الفتًا
استهداف جنود االحتالل للمصورين والصحفيني يف محاولة
اعتداءاته عىل املصلني ،وعىل رأسهم املرابطني واملرابطات،
ملنعهم من توثيق األحداث لدورهم يف توثيق االعتداءات
لتثبيت الوضع القائم عىل االقتحامات الصباحية للمسجد.
الصارخة بحق النسوة والشبان عىل بوابات األقىص .وعىل
ففي تطور الفت أصدر وزير الجيش اإلرسائييل موشيه
الرغم من حرص االحتالل عىل الحد من وجود املرابطني يف
يعلون يف  9/8قرا ًرا بحظر باعتبار املرابطني واملرابطات
األقىص إال أنه فشل يف جعل اقتحاماته تسري بشكل هادئ،
«تنظيم إرهابيًا» بعد توصيات من جهاز «الشاباك» ووزير
ً
وهو ما يسجل للمرابطني عىل قلة أعدادهم يف عرقلة ،ولو
أمن االحتالل جلعاد أردان .وبرر يعلون قراره باملحافظة
جزئية ،لهذه املامرسات.
اعم أن
عىل السالمة العامة والنظام داخل املسجد األقىص ،ز ً
ويبدو من التطورات املتالحقة يف املسجد أن االحتالل
املرابطني يتسببون بأعامل الشغب ويضايقون املستوطنني
يحاول الدفع نحو السيطرة عىل املسجد بشكل كامل ،وهو
وعنارص رشطة االحتالل .ويأيت هذا القرار يف سياق تفريغ
املسجد األقىص من العنرص البرشي األساس يف صد االقتحامات هدف أعلنه عدد من الشخصيات الرسمية وغري الرسمية يف
مرات عدة ،أما مناقشته عىل صعيد الحكومة فهو التطور يف
وعرقلة فرضها أم ًرا واق ًعا ،ومن جهة أخرى يجعل هذا القرار
من االحتالل املتحكم باألقىص عىل ضوء مامرساته عىل أبواب اتساق الخطاب اإلرسائييل مع مطالبات «منظامت املبعد”.
التفاعل مع القدس :أمام الهجمة القاسية من قبل
املسجد.
االحتالل عىل املسجد األقىص ،تتضح حالة الرتهل العريب التي
ألحق االحتالل هذا القرار بهجمة رشسة امتدت عىل
ال تزال تسترشي ظواهرها مع كل تطور جديد يف األحداث
مدى  3أيام من االقتحامات واالعتداءات ،فاستمر يف فرض
القيود عىل دخول املصلني إىل املسجد ،وبشكل خاص النساء ،الجارية ،مام يتيح لالحتالل التحرك من دون قيود أو تحركات
مع االعتداء عىل موظفي األوقاف واملرابطات املمنوعات من رسمية قادرة عىل لجم سعاره نحو األقىص .فمع ما يعانيه
األقىص وأهل القدس خرج أمني عام الجامعة العربية بدعوة
دخول األقىص قرب باب السلسلة.
العودة للمفاوضات للتوصل إىل «السالم» ،يف انسالخ واضح
واشتدت وترية االقتحامات صباح األحد  ،9/13وكان من بني
عن الواقع واالبتعاد عن أي مبادرة مؤثرة.
املقتحمني وزير الزراعة أوري أريئل ،فيام حارصت قوات
وضمن املواقف العربية التي باتت مستهلكة صدر عدد
االحتالل املصلني يف املسجد القبيل ،وأطلقت عليهم قنابل
من بيانات الشجب واالستنكار ملامرسات االحتالل يف األقىص،
الغاز والرصاص املطاطي مام أدى إلصابة  35مصليًا بجراح
عن السلطة الفلسطينية واألردن ومرص وتونس ،وعدد من
متفاوتة.
ويف  9/14اقتحم األقىص أكرث من  200جندي إرسائييل من الهيئات واملنظامت التابعة للجامعة العربية .ويف غزة أصدرت
فصائل املقاومة بيانًا يتضمن الدعوة لجعل يوم الجمعة القادم
الوحدات الخاصة ،واعتدوا عىل املعتكفني داخله مع إطالق
الرصاص وقنابل الصوت والغاز ،وأقدمت قوات االحتالل عىل يوم غضب تجاه ما يحصل يف املسجد األقىص.
ويف األرايض املحتلة عام  1948نظمت الحركة اإلسالمية
تحطيم عدد من أبواب املسجد القبيل والشبابيك الزجاجية
والجصية ذات القيمة التاريخية الكبرية .وتكرر االعتداء خالل مهرجان «األقىص يف خطر الـ »20شارك فيه اآلالف نرصة
اليوم مع اشتعال عدد من النقاط الساخنة قرب أبواب املسجد للمسجد األقىص وحرضه العديد من الشخصيات البارزة
داخل األرض املحتلة عام  ،1948من األطر والتوجهات الدينية
األقىص ويف أزقة البلدة القدمية.
ويف  9/15تابع االحتالل اقتحاماته لألقىص واعتداءاته عىل والسياسية واالجتامعية كافة ،وقد ألقى الشيخ رائد صالح
املصلني ،حيث أصيب  26مصليًا بجراح متفاوتة خالل اقتحام كلمة خالل املؤمتر شدد فيها عىل أهمية شد الرحال إىل
األقىص ،ومضاعفة الرباط فيه؛ نرصة له من مؤامرات االحتالل
ما يزيد عىل  250جنديًا إرسائيل ًيا من القوات الخاصة ،وبعد
الذي يسعى لتقسيمه زمان ًيا ومكان ًيا ،وأعلن عن إطالق حملة
تحطيمها لبوابات املصىل القبيل قامت هذه القوات بتدنيس
«ألف مرشوع لنرصة القدس واملسجد األقىص”.
داخل املصىل حتى وصلت ملنرب نور الدين (املعروف مبنرب

ورقة قانونية بعنوان:
”أطفال ف ي� مهب القانون«
االء يغمور  /ناشطة بشؤون القدس وفلسطين
االطفــال هــم اكــر فئــات املجتمــع
خصوصيــة وحساســية  ,ورشيحــة يجــب
الرتكيــز عليهــا وبــذل الجهــود املجتمعيــة
والدوليــة يف ســبيل حاميتهــم وتوفــر
احتياجاتهــم وتأمــن الظــروف االجتامعيــة
والنفســية واالقصاديــة املناســبة التــي مــن
شــأنها ان تكفــل لهــم حيــاة كرميــة كــا
نصــت جميــع املواثيــق الدوليــة والعامليــة
عــى حــق االطفــال بالكرامــة االنســانية
والحيــاة  ,وعــى هــذا قامــت االمــم
املتحــدة باف ـراد اتفاقيــة خاصــة لالطفــال
مــن شــأنها حاميتهــم مــن اي انتهــاك قــد
تتعــرض لــه هــذه الفئــة مــن املجتمــع
وان دل فانــه يــدل عــى مــدى حرصهــا
عــى ان يخلــق جيــل واعــي خــايل مــن اي
مشــاكل اجتامعيــة ونفســية واقتصاديــة
قــد تــودي بحيــاة املجتمــع كامــل فهــم
اللبنــة االساســية يف تكويــن املجتمعــات,
ففــي عــام  1989قامــت االمــم املتحــدة
بالتوقيــع عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل
والتــي اوردت يف مادتهــا االوىل تعريــف
خــاص بالطفــل.
فالطفــل حســب تعريــف اتفاقيــة
حقــوق الطفــل لــه »:كل انســان حتــى
 18عــام مل يبلــغ ســن الرشــدقبل ذلــك
مبوجــب القانــون املطبــق» ,وجــاءت
اتفاقيــة حقــوق الطفــل كذلــك لرتعــى
وتنظــم الطفــل وشــؤونه لذلــك فهــي
اعتــرت ان مصلحــة الطفــل االعتبــار االول
ولذلــك نــرى انهــا وضعــت مجموعــة
مــن الحقــوق املفصلــة يف املــادة ()40
للطفــل الــذي «يتهــم او يزعــم بانــه او
يعتــر مخالفــا لقانــون العقوبــات « حيث
متاثــل هــذه الحقــوق اج ـراءات الحاميــة
االساســية التــي يتطلبهــا القانــون الــدويل
لحقــوق االنســان تجــاه املدعــى عليــه
البالــغ مــع االلتفــات بشــكل خــاص اىل
حقيقــة ان املتهــم صغــر الســن.
قبــل الحديــث عــن اعتقــال االطفــال
يف منظــور القانــون الــدويل علينــا ان
نتطــرق اوال موضــوع االعتقــال يف االرايض
املحتلــة والقانــون املطبــق عــى املعتقلني,
فمنــذ احتــال مــا تبقــى مــن فلســطني
عــام 1967م واحتــال مدينــة القــدس
الرشقيــة وضمهــا ,فــان دولــة االحتــال مل
تعــرف ان هــذه االرايض محتلــه كونــه مل
يســيطر عليهــا مــن دولــة صاحبــة ســيادة
بــل بنــاءا عــى مبــدأ «فــراغ الســيادة
«تــم الســيطرة عــى هــذه االرض وبالتــايل
فــان دولــة االحتــال ال تطبــق» قانــون
االحتــال» الــذي يضــع عليهــا القيــود
والــروط يف احتــال االرض ومتنعــه مــن
تغــر الترشيعــات النافــذه اال يف حالــة
الــرورة اي كاســثناء عــى القاعــدة ومل
تطبــق كذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة
لعــام 1949م ,ولكنهــا عــى العكــس
مــن ذلــك قــام القائــد العســكري بفــرض
االوامــر العســكرية لتنظــم الســكان

واالمــن والعقوبــات والجــزاء وبالتــايل
فــان االرايض الفلســطينية املحتلــة لعــام
1967م التــي يطلــق عليهــا «الضفــة
الغربيــة» فــان االمــر العســكرية رقــم
()3لعــام 1967م هــو االمــر الــذي عــرف
الجرائــم والعقوبات.ومبــا ان االرايض
الفلســطينية هــي ارايض محتلــة حســب
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949م فان
االرسى يجــب اعتبارهــم « ارسى الحــرب
«وعليــه ال يجــوز محاكمتهــم محاكمــة
عســكرية ,وتعتــر االتفاقيــة ان مــن
حــق الشــعوب تقريــر مصريهــا وبالتــايل
يحــق لهــا مقاومــة االحتــال وهــذا مــا مل
تعــرف بــه ايضــا دولــة االحتــال وقامــت
باعتقــال االالف مــن الفلســطينني وقامــت
مبحاكمتهــم منتهكــة بذلــك املــادة ()118
مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949
التــي تقــي باالفـراج الفــوري للمعتقلــن
فــور انتهــاء االعــال العدائيــة ,هنــاك
نقطــة مهمــة اخــرى مبوضــوع االوامــر
العســكرية االرسائيليــة املخالفــة التفاقيــة
جنيــف الرابعــة يف املــادة ( )76التــي
تعهــدت بــان تكــون مواقــع الســجون
العســكرية داخــل االرايض املحتلــة وعــى
نقيــض ذلــك فــان اربعةســجون مــن اصل
خمســة موجوديــن يف االرايض املحتلــة
 1948اي خــارج االرايض املحتلــة املعــرف
فيهــا دوليــا كارايض محتلــة لعــام 1967م
امــا القــدس الرشقيــة فاالمــر مختلــف
فيهــا اذ ان دولــة االحتــال قامــت بعمليــة
ضمهــا اىل اراضيهــا وفــق قانــون اســاس
لعــام  1970الــذي اعتــر القــدس الرشقيــة
والغربيــة موحــدة مــا طبــق عليهــا
القوانــن االرسائيليــة مبــا فيهــا قانــون
االحــداث الخــاص باعتقــال االطفــال.

االنتهاكات التي يتعرض
لها االطفال في االراضي
المحتلة والقدس:

ان اول انتهــاك قامــت بــه دولــة
االحتــال والتــي تعتــر موقعــة عــى
اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام 1991
هــو النــص يف ترشيعاتهــا الداخليــة
عــى ان الطفــل «هــو االنســان الــذي مل
يتجــاوز 16عــام» ضاربــة بعــرض الحائــط
االتفاقيةومخالفــة ملــا نصــت عليــه يف
الفقــرة ( )38/36منهــا والــذي اوجــب
عــى الــدول االط ـراف اح ـرام مــا ورد يف
االتفاقيــة اثنــاء ســن قوانيهــا الداخليــة .3
فعــى ســبيل املثــال يف عــام 2013م قامت
قــوات االحتــال االرسائيــي بالقــاء القبــض
عــى الطفــل» وديــع مســودة « الــذي
يبلــغ مــن العمــر خمــس ســنوات والــذي
احتجــزه ســبعة جنــود إرسائيليــن بالقرب
مــن الحاجــز  ،بجــوار الحــرم اإلبراهيمــي
يف الخليــل ,بتهمــة القــاء الحجــارة مــع
أن القانــون ال يرتــب عليــه اي مســؤولية
جنائيــة حتــى لــو قــام بــاي مخالفــة
يتبــع...
جنائيــة.
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في مصر التعارض
اإلنقالب فتحكم باالعدام!.
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قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر بإعدام 12
شخصا من رافضي االنقالب بتهمة االتصال بتنظيم
الدولة بعد تصديق مفتي الجمهورية على الحكم.
وصدر الحكم عىل ستة من هؤالء
حضوريا ،يف حني حكم عىل الستة اآلخرين
غيابيا .وينفي محاموهم كافة التهم املنسوبة
إليهم والتي من بينها “تعطيل أحكام
الدستور واإلرضار بالوحدة الوطنية والسالم
االجتامعي”.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق
مبحافظة الرشقية يف دلتا النيل قد أحالت
أوراق املتهمني إىل املفتي يوم  27أغسطس/
آب املايض للتصديق عىل إعدامهم.
ويأيت هذا بعد أيام قليلة من حكم
محكمة جنايات املنصورة (شامل القاهرة)

بإعدام تسعة من رافيض االنقالب ،بينهم
مثانية محبوسني ،يف قضية مقتل حارس أحد
القضاة العام املايض.
ويشن نظام الرئيس السييس حملة قمع
واسعة عىل رافيض انقالب يوليو/متوز ،2013
خلفت آالف القتىل وأكرث من أربعني ألف
معتقل ،بحسب منظامت حقوقية دولية.
وأثارت أحكام اإلعدام الجامعية ردود
فعل غاضبة من دول ومنظامت حقوقية
دولية ،واعتربت األمم املتحدة أنها “غري
مسبوقة يف التاريخ الحديث”.
وكاالت.

أكثــر مــن  130قتيــل بقصــف التحالف
العربــي لقاعــة حفــل زفــاف فــي اليمــن

أعلنت مصادر طبية وأممية أن حصيلة ضحايا
قصف أستهدف قاعة حفل زفاف يف اليمن ارتفعت
إىل أكرث من  130قتيال بينهم الكثري من األطفال
والنساء .بيد أن التحالف العريب ،الذي يشن غارات
جوية متواصلة يف اليمن ،نفى مسؤوليته عن
القصف.
قال مسعفون إن عدد قتىل قصف قاعة حفل
زفاف يف اليمن ارتفع إىل  131قتيال يف واحدة من
أعنف الهجامت عىل املدنيني يف الرصاع اليمني.
ونقلت وكالة رويرتز
عن مصدر يف مستشفى
محيل مبنطقة مقبنة
نقل إليه الضحايا إن عدد
القتىل ارتفع إىل .131

ورصح مسؤول محيل يف أجهزة الصحة أن
“قصف قاعة الزفاف أدى باإلجامل إىل  131قتيال”،
وأكد طبيب يعمل يف املستشفى الريفي ،الذي
نقلت إليه جثث القتىل هذا العدد ورصح وقال
“قتل  131شخصا ،من بينهم نساء وأطفال”.
ويف جنيف أعلنت مفوضية األمم املتحدة
العليا لحقوق اإلنسان مقتل  130شخصا بينهم
نساء وأطفال يف القصف .وقال املتحدث باسم
املفوضية روبرت كولفيل يف ترصيح صحايف يف
جنيف “أذا كانت هذه األرقام هي فعال كام
ورد ،فذلك قد يكون الحادث األكرث دموية منذ
بدء النزاع” .وقال إن موظفي املفوضية يف اليمن
يتحققون من هذه األرقام.

غــرق  34الجــئ و مــوت اربعة
أطفــال نتيجــة غرق قاربهم
غرق  34الجئا -بينهم عدد من الرضع
واألطفال -قبالة جزيرة يونانية ،وهو أكرب عدد
من الالجئني يلقى حتفه يف حادثة واحدة باملياه
اليونانية منذ بدء أزمة الالجئني .حيث أدى غرق
مركبني لالجئني كانا متجهني لجزيريت ليسبوس
وساموس يف اليونان إىل غرق أربعة أطفال واختفاء
أخر ،بينام حذرت األمم املتحدة من أن مليون
نازح سوري يف الداخل مرشحون للجوء إىل أوروبا.
وأكدت مصادر استمرار وصول املراكب إىل
الجزر اليونانية ،مشريا إىل وصول عرشين قاربا عىل
متنها مئات الالجئني الذين يحملون الجنسيات
السورية والعراقية واألفغانية إىل جزيرة ليسبوس
وحدها.
من جهته ،قال تايلر جامب -من لجنة اإلنقاذ
الدولية التي تقدم املساعدات يف ليسبوس -إن

ما بني ألفني وثالثة آالف شخص ما زالوا يصلون
كل يوم إىل اليونان ،وإن نحو  15ألفا نقلوا من
ليسبوس خالل األيام املاضية بعدما أصبحت
اإلجراءات أرسع.
وتفرض السلطات املقدونية عىل الالجئني
املرور عرب إجراء التسجيل يف أحد املخيامت وأخذ
البصامت قبل أن يركبوا حافالت تنقلهم إىل حدود
رصبيا ،وهناك يأمل الالجئون أن يصلوا إىل املجر
يف طريقهم إىل النمسا أو أملانيا.
من جهة أخرى ،قال منسق األمم املتحدة
للشؤون اإلنسانية يف سوريا يعقوب الحلو ،إن
مليون شخص آخرين سينزحون عن ديارهم داخل
سوريا بنهاية العام إذا استمرت الحرب ،مام سيزيد
من تدفق الالجئني إىل أوروبا.
وكاالت.
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اللغة العثمانية

Osmanlıca
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العراق

صفاء الحسام

السيس
ساقية
ي
وخالفة البغدادي
مرص صاحبة ض
الما� العريق وشاهدة
ي
الحضارات االنسانية كافة ,راعية الدين
ت
ال� تمتلك
والعلم والثقافة والسياسة .وهي ي
االزهر بتفاصيله الفقهية الرائعة وعلماءه
الذين انحازوا اىل الوسطية ف ي� معظم االمور
.عنوان التعايش واالدب واالدباء .مرص ام
ين
الخمس� عاما
الدنيا لم تكن كذلك طيلة
المنرصمة فقد حولوها رؤساؤها الذين
توافدوا عليها من عبد النارص إىل السادات
ومن بعده ن
السيس اىل ام
واخ�ا
حس� ي
ي
ي
ن
مجرمة او انها تحوي يب� احضانها اوالد لم
يخرجوا من بطنها ولم يرضعوا حليبها لقد
اكد لنا هؤالء القادة ان جيشها الذي يلقب
بخ� اجناد االرض ما هو اال اكذبوه استطاع
ي
ت
ان يمرغ انفه بال�اب جيش هزيل يتكون من
عصابات صهيونية ال تضاهيه تسليحا وال
ح� عقيدة يل�سخ ف� عقول ض
عدة وال ت
المر�
ي
ائيل الجيش الذي
والجبناء ان الجيش االرس ي
ال يقهر وهو الذي ذاق من القسام اشد
,السيس اراد لمرص ان تفرح بحفر
الهزائم
ي
ساقية بجنب قناة السويس وهو االنجاز
الذي ن
واعت�وه
تغ� به عبد النارص واتباعه ب
ف
العر� بل يقفز اىل
االنجاز االوحد ي� العالم ب ي
العالمية احيانا ,وقد يتطاولون احيانا ليقولوا
ان عبد النارص اسسها رغم انوف الغرب .
ت
ال� تخدم المالحة الغربية بكل
وهي ي
وغ�ها وهي باب الدخول
اشكالها العسكرية ي
.السيس عنوان اجتثاث
الغر� اىل افريقيا
بي
ي
العر� ف ي� منطقة عرب افريقيا
الربيع
ات
لثور
بي
وعىل تونس والجزائر والمغرب والسودان ان
بع� ت
تنظر ي ن
ال�وي اذا ما حاولت ان تحذوا
حذوا مرص.
ف ي� اقىص ش
ال�ق يلوح لنا سيف بتار
كماكنة هائلة ال يستطيع ايقافها احد وان
وقفت تقف عىل رؤوس العزل واالبرياء
وان استمرت فهي تحصد االخ�ض واليابس
والمشكلة ان غطاءها الدين ونحن بن�ء اىل
ين
المخلص�
هللا من افعالهم المشينة يغ�
كث�ا
المسلمون
منهم .نعم خالفة انتظرها
ي
مذ ان غابت بيارق الدولة العثمانية ,وكان
لسان حالهم يقول تم� نرى البيعة ونعقد
الصفقة متذكرين رسول هللا صىل هللا عليه
ض
ر� هللا عنهم جميعا
وسلم وصحابته ي
ولعل من اغلب المفقودين هم سيدنا عمر
بن الخطاب صاحب القوة والحكم الفصل
ليظهر لنا ابو بكر ولكن شتان ي ن
ب� ابو بكر
الل� ي ن
ضر� هللا عنه ي ن
اله� البكاء صاحب
ي
ن
.وب� البغدادي اليوم
الخلق الرفيع النساب ي
.ولسان حال الغرب يقول عليكم ان تختاروا
ين
السيس ف ي� ان تكونوا دولة ترقص
ب� ساقية
ي
ف
نن
ن
عىل دماء ابناءها او يب� خالفة تتف� ي� قتل
ابناءها.
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مناطق بغداد األثرية

االصول التاريخية ألسماء مناطق
بغداد
الجزء االول
سور بغداد بدأ بأنشاء سور بغداد يف
سنة  1095م وأكتمل عىل مراحل أخرها يف عهد
النارص لدين الله سنة 1225م
محلة البارودية :نسبة اىل البارود خانة
وهي بناية كانت تستعمل لخزن البارود
الفضل :نسبة اىل جامع انشأ بالقرب من
قرب الفضل بن سهل بن برش الشافعي الواعظ
البغدادي املتويف سنة  548هـ
امليدان:نسبة اىل امليدان الذي ظهر
يف القرن التاسع للهجرة وهو مبثابة ساحة
استعراضات مخصصة اصال لالغراض العسكرية
– مقابل سوق هرج الحايل وهو االن منطلق
للعديد من خطوط الباص
الكوالت :تنسب اىل الكوالت وهي جمع
كولة وتعني مملوكا .فهي املحلة التي نزلها
جنود املامليك يف بغداد يف عهد توليهم الحكم
()1831-1750
تحت التكية :نسبة اىل تكية قدمية كانت
تقع يف اخر محلة قنربعيل وهي تقع ادىن من
التكية.
باب االغا  :تنسب اىل اغا االنكشارية يف
العرص العثامين والباب معناه
الدائرة الرسمية او املقر الرسمي لالغا.
سوق الغزل:ينسب اىل السوق الشهري
بتجارة الغزول يف العرص العثامين وكان يف
العرص العبايس جزءا من حرم دار الخالفة
العباسية وبني فيه جامع االقرص الذي سمي
جامع الخلفاء املطل عىل شارع الجمهورية
حاليا
الدهانه :عرفت يف العرص العثامين
بالدهانه نسبة اىل باعة الدهن الذين تكرث
محالتهم هناك.
املربعة:نسبة اىل وقوعها عىل تقاطع
شارعني فاصبح التقاطع كأنه اربعة شوارع
وتبدأ الحالية من مدخل سينام الزوراء
الصدرية :عرفت بهذا االسم يف القرن
الثامن للهجرة (14م)نسبة اىل الشيخ صدر
الدين ابراهيم الحمويئ الشافعي الزاهد املتويف
سنة 722هـ واملدفون فيها
السنك :عرفت بهذا االسم بالعرص العثامين
وهي كلمة تركية معناها الذباب اشارة اىل
كونها كثرية الذباب وهي قريبة من الباب
الرشقي ومير فيها القسم االخري من شارع
الرشيد وخلفه تكرث ورشات تصليح السيارات
باب الشيخ :نسبة اىل باب حرضة الشيخ
عبد القادر الكيالين املدفون فيها سنة (561هـ(
النصة:سميت بذلك ألنخفاض أرضها عن
سائر محالت االعظمية ولذا فأنها كانت معرضة

للغرق

مباء النزيز عىل الدوام
السفينة:سميت بذلك يف نهاية القرن
التاسع عرش نسبة اىل سفينة كانت ترسو هناك
كل ثالثة أشهر وكان األعظميون القدامى
يتاجرون معها وكان فيها جرس خشبي يربطها
بالكاظمية ويف نهايتها املقربة امللكية

رأس الحواش:أنشأ سنة 1931م وكانت
أخر عمران األعظمية وبعدها مثة بساتني
متتد حتى باب املعظم ولكنها االن عامرة
باالعامر ومكتظة بالسكان بحيث اصبحت
راس الحواش االن وسط الحواش
الكريعات:نسبةاىل عشرية الكريعات
العربية التي نزلت بها أبان العرص العثامين.
وهي من مناطق االعظمية حاليا – وتعترب
منتزه وتكرث فيها املطاعم خاصة لشوي
السمك
الصليخ:تصغري( صلخ ):وهو نصف
البرئ الكروبة التي تبنى عىل حافة دجلة
وتسقى فيها البساتني واملزارع وكانت
تسمى يف العرص العبايس بأسم الشامسية
وهم خدم الكنائس مام يشري اىل كرثة الكنائس
واألديرة سابقا هناك وهي حاليا من مناطق
االعظمية الراقية ويقود اليها الشارع الرئيس
من ساحة عنرت
راغبة خاتون :نسبة اىل أحدى سيدات
بغداد يف أواخر العرص العثامين وكانت معظم
املنطقة من أمالكها ايضا من مناطق االعظمية
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حرب في الداخل واستغالل في الخارج
أشعل تدفق الالجئين السوريين إلى تركيا ،أسعار إيجارات العقارات في العديد من مدن تركيا ،لتتخطى  200%خالل األعوام األربعة األخيرة
في إسطنبول ،بحسب سوريين وعاملين في القطاع العقاري .ويتوزع أكثر من مليوني سوري على مدن تركيا منذ اندالع الحرب بسوريا
في منتصف مارس ،2011وكانت حصة اللجوء األكبر للمدن والمناطق الحدودية ،كإقليم هاتاي وغازي عنتاب وأنطاكية.

واتجهت أعداد كبرية ،إىل مدينة األحالم
اسطنبول ،التي كان يقصدها السوريون لقضاء
فغيوا من معاملها وأمناطها
شهر العسل يف املايضّ ،
السكنية والغذائية وحتى الدميغرافية.
وتبقى مسألة املأوى أبرز املشاكل التي يعانيها
هؤالء الالجئني ،حيث يجربون عىل اقتطاع جزء
من ميزانية طعامهم لدفع أجرة املنزل .والكثري
منهم يعجز عن دفع اإليجار .ويحاول اتباع أساليب
ملتوية لذلك .وهذه املواقف ترتك انطباعاً سلبياً
لدى املؤجرين .كام أنه ليس مبقدور
السوري العازب ،الذي يكسب
باملعدل ،ألف لرية تركية يف الشهر ،أن
يخصص أكرث من نصف مرتبه للسكن،
ويف الوقت نفسه يصعب عليه الحصول
عىل غرفة مستقلة ،وهو ما يدفعه إىل
اللجوء إىل بعض املستغلني السوريني
مع األسف والذين يعملون عىل استئجار
البيوت وتأجريها للشباب الهارب من
الحرب يف بالده حيث أنهم يقومون بتأجري
الغرفة التي التتسع لثالثة أشخاص إىل سبع
أشخاص ويزيد.

املقيم يف اسطنبول ”:إن هذا رد فعل طبيعي
ألن “سمعة السوريني ليست عىل ما يرام اليوم.
فبعض السوريني ترك منازلهم خلسة ،دون أن
يدفعوا ماعليهم من مستحقات كفواتري الكهرباء
واملاء والغاز ،وآخرون يخربون صاحب املنزل بأنهم
شخصان أو ثالثة وهم يف الحقيقة أضعاف هذا
الرقم” .تكرار هذه الحاالت أجرب من يقبل بتأجري
السوريني ،طلب كفيل تريك وكميسيون “اجرة شهر”
باالضافة إىل مبلغ

والذي أصبح متبعاً لدى كافة أصحاب العقارات
وهو أن يدفع املستأجر لصاحب البيت أجار شهر
(وساطة) حتى لو كان املستأجر استأجر املنزل
من صاحبه بشكل مبارش وعندما تسأل صاحب
املنزل عن أي وساطة يتحدث ،يجيبك بأنه يرتتب
عليك دفعها فقط ،وإن مل يعجبك بإمكانك
البحث يف مكان آخر ،ويف الحالة هذه يضطر
املستأجر أن يدفع ثالثة أضعاف األجار يف الشهر
األول من سكنه يف املنزل ،أجار الشهر

ومن ناحية أخرى هناك
مستغلني من نوع أخر يحاولون
الحصول عىل املال من خالل
استغالل أبناء بلدهم فمنهم
من يقوم يتقايض مبالغ مالية
مقابل مساعدة القادمني الجدد يف
استصدار االقامات رغم أنه بإمكان
كل من يريد اصدار االقامة (بطاقة
التعريف البيضاء) الحصول عليها
ملجرد مراجعته قسم هجرة األجانب
يف الوالية التي يقطن بها .كام أنه
يوجد هناك بعض السوريني الذين
يتحدثون اللغة الرتكية قامت بعض املشايف
الحكومية الرتكية بتوظيفهم لخدمة
املواطنني السوريني القادمني للمشفى
بقصد العالج ورغم تقاضيهم ملعاشات
شهرية لكن بعضهم يقوم باستغالل
أبناء بلده الذين اليعرفون اللغة الرتكية
ويطلبون منهم املال مقابل مساعدتهم
أو ترجمة ماقاله الطبيب لهم.

يدفع الشاب مبلغًا يرتاوح بني  250و
 400لرية تركية أجرة رسير يف غرفة تضم
من أربعة إىل ستة أَ ِسة ،ويف بعض الحاالت
يزداد هذا الرقم (كل لرية تركية تعادل نصف
دوالر تقري ًبا) .ورغم أن هذا املبلغ يتضمن
تكاليف خدمات الكهرباء واملاء واالنرتنت ،إال
أن العدد الكبري للمقيمني يف املنزل يحول دون
احرتام خصوصية بعضهم ،كام يقول عدنان أحد
املقيم يف أحد املساكن الشبابية يف منطقة الفاتح
يف اسطنبول .ويعترب زياد ( 22عا ًما) أن إقامته يف
شخصا مبثابة «عقوبة» ،وذلك
منزل يحوي ً 16
ألن خصوصيته «معدومة» فيه،
ناهيك عن انعدام األمان وتخوفه
املستمر من الرسقة .ويضيف خليل
أنه ال يستطيع إجراء مكاملاته بحرية
بحضور القاطنني يف املنزل معه.
ويبقى وضع الشباب السوري
يف مدينة اسطنبول ،وغريها من املدن
الرتكية ،عرض ًة للتهديد يف أي لحظة
بسبب إساءات يرتكبها البعض متناسني
أن أي إساءة توسم عىل كافة السوريني
دون استثناء وأن مخاوف املؤجرين
األتراك تبقى واقعية ومحقة ،سيام أن
الغريب يبقى غري ًبا.
كام أن بعض السلوكات السلبية التي يقوم
بها البعض ،كالتسول والترشد ،باتت تؤثر يف تشكيل
انطباع بدأ يأخذ شكل “التعميم” ،ويقول محمد

من ألفي لرية تركية نتيجة لنصب أصحاب البيوت
عيل وعدم إعادتهم التأمني يل بحجج واهية،
مثال أين أريد تسليم املنزل دون أن أبلغهم قبل
شهر ،مع أننا مل نتفق عىل ذلك عندما استأجرت
املنزل” .أما حسن جرب فيطلعنا عىل حجة أخرى
يستخدمها أصحاب البيوت فيقول ”:ي ّدعون أال
مال لديهم ليعيدوا لك التأمني فإن أردت بإمكانك
الجلوس شهرا آخر يف املنزل بدال من التأمني،
ويف حال أنك كنت مضطرا لتغيري املنزل سترتكه
ويذهب التأمني لجيوبهم”.

يحار السوريون وهم يتعرضون للنصب
من معظم

تأمني،
وهو عادة يعادل قيمة إيجار شهر واحد
أيضاً ،يعاد للمستأجر فور خروجه من املنزل.”.
فالسوري يعاين مرتني مرة من السوري الذي
يستغل ابن بلده ومرة من الرتيك الذين يستغله
بطرق أخرى كمسألة الكومسيون الغري منطقي

والوساطة
والتأمني .وعند خروج املستأجر من املنزل
وتسليمه للمؤجر بحالته السليمة ،يرفض معظم
أصحاب البيوت إعادة التأمني لصاحبه وفق
العديد من الحجج ،محمود حمدان عامل سوري
يعمل يف أحد املعامل يقول “ :لقد خرست أكرث

األطراف
الذين يتعاملون معها بعد
خروجهم من بلدهم ولسان حالهم يقول “أمل
يكفينا ما بنا من مصائب حتى يتلقفنا النصابون يف
كل مكان” • .ابراهيم بيوك إكان.
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الطرق الصوفية في مصر
أول من غرس بذور التصوف في مصر ،هو ذو النون
المصري المتوفى سنة 245هـ ،وكان يعد أول من تكلم
عموما في علوم المقامات واألحوال.
من الصوفية
ً
والتصوف بصورته الجمعية لم ينشأ في مصر قبل
النصف الثاني من القرن السادس الهجري ،وقد ُسجل
تاريخ نشأته بعام  569للهجرة  ،وكان القرن السابع
الهجري في مصر عصر ازدهار تصوف أصحاب الطرق.

انترشت يف مرص عدة طرق صوفية
معظمها وافد من خارج مرص  ،و من أشهر
الطرق املتصوفة املنترشة يف مرص :
الطريقة الرفاع ّيةّ :أسست بالعراق،
ث ّم نقلت إىل مرص عرب أيب الفتح الواسطي
أواخر القرن 6ھ وأنشأ رباطا له وملريديه
باإلسكندرية ُعرف برباط الواسطي ،واستمر
نشاط هذه الطريقة مبرص خالل عرص املامليك
وانتسب إليها الكثري من أفراد املجتمع
املرصي.
ملؤسسها
الطريقة الشاذلية :وهي منسوبة ّ
الشيخ أيب الحسن الشاذيل ،وهو صويف بارز
االتجاه ،وأصله من شاذلة ببالد املغرب ،ووفد
إىل مرص ،واستوطن مدينة اإلسكندرية حوايل
سنة 642ھ وكون بها مدرسة صوف ّية .وكان
من أشهر تالمذته الشيخ أحمد أيب الع ّباس

املريس الذي خلفه و توىل قيادة الفرقة
الشاذلية.
الطريقة األحمدية أو البدوية :و هى
نسبة ألحمد البدوي و الذي يعرف بشيخ
العرب  ،ولد باملغرب و رحل اىل مرص و استقر
بها يف مدينة طنطا و اسس فيها طريقتة
األحمدية.
الطريقة الدسوقية  :أسسها الشيخ ابراهيم
الدسوقي الذي ولد و عاش يف مدينة دسوق
مبرص ،و هو حفيد أىب الفتح الواسطي أحد
اعالم التصوف  ،كام تتلمذ الدسوقي ايضا عىل
يد الرفاعي .تنترش طريقتة يف مرص و كثري من
بلدان املرشق.
الطريقة املولوية أو الدراويش  :يعرف
اتباع املولوية يف مرص بالدراويش أوالجالليون
نسبة إىل جالل الدين الرومي .كام عرفوا

بدراويش البكتاشية والذين هم من أصل تريك.
وكان مكان تجمع املولويون يسمى التكية
املولوية أو تكية الدراويش أو السمعخانة
(أي مكان اإلنصات) .وتعد التكية املولوية
بالقاهرة أول مرسح مبرص والرشق ورمبا
بالعامل كله ،إذ ترجع عروض فرقة الدراويش
املولوية إىل العرص العثامين ابتداء من القرن
السادس عرش امليالدي -العارش الهجري .وكان
معظم املنشدون املولويون يف مرص ينشدون
املوشحات الدينية دون مصاحبة آلية ،وكان
البعض اآلخر يؤدون املوشحات مبصاحبة بعض
اآلالت  ،و حديثا من رواد التلحني لهذا اللون
الغنايئ (املوشح الديني) «زكريا أحمد» ،الذي
جاءت ألحانه قريبة من االبتهاالت الدينية.
و كانت هذه نبذه عن تاريخ نشأة
التصوف يف مرص  ،أما عن التصوف يف مرص

يف عرصنا هذا فامزالت تنترش الطرق الصوفية
و مريديها فهناك خمسة عرش مليون مرصي
يتبعون الطرق الصوفية  ،و لكل مدينة طريقة
صوفية مشتهرة بها فمثال األسكندرية ينترش
بها رواد الطريقة الشاذلية و ذلك لوجود
مقام أحمد أيب العباس املريس و هو من أهم
قادتها .أما يف طنطا فنجد انتشار الطريقة
األحمدية نسبنة ألحمد البدوي املتوىف هناك.
و عن الطريقة املولوية فامزلت تقام طقوسها
من حلقات الذكر والرقص الصويف ،و ذلك يف
املناسبات الدينية مثل املولد النبوي الرشيف
و األحتفال بالسنة الهجرية الجديدة آن ذاك
يقام ما يعرف باملولد و هو أحتفال تكون من
أحدى تقوسة حلقات الذكر املولوية .و هناك
ايضا بعض املناطق يف القاهرة التي تشتهر
باقامة مثل هذه الحلقات بشكل مستمر.
تقى أبو العز
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بمزيد من ض
الر� والتسيلم وباتفاق
وعر�
عالمي ودعم
أورو� وتأييد إسالمي ب ي
بي
الضم� انتحاره
تعلن االنسانية موتها ويعلن
ي
نتيجة المواقف العالمية,العربية واالسالمية
المخزية تجاه قضايا الشعوب العربية وعىل
ت
ال� أصبح العالم
وجه الخصوص االسالمية ي
ح� التفك� �ف
ت
أجمع عاجز عن نرصتها أو
ي ي
إيجاد حل لما تعانيه من ظلم واضطهاد
وغطرسة طغاة...
مئات أ
ت
الالف من المو� والجرحى
ين
ين
مالي� مهجرة
والمعتقل� والمفقودين.
وتاريخ بالد يمحى كل هذا اليساوي شيئاً
ت
ال� تلعب كما
أمام مصالح الدول أ ب
الك�ى ي
بمص� ش
ال�ق الوسط والدول االسالمية
تشاء ي
وذلك بعد أن ضمنت أن كل قادة الدول
العربية واالسالمية هم قطعان تابعون

حمزة منصور

hamza.mansor9020@gmail.com

”دود الخل منو وفيه“
لحظ�تها ويعملون عىل تحقيق أهدافها
ي
بطرق مختلفة وأساليب ملتوية...
ث
وأك� ما يدمي القلب هو أن شباب
أ
المة العربية الطامح أصبح بال هدف أو
أ
بالحرى أصبح يتخبط يمنة ويرسى اليعرف
إىل أين يتجه وماذا عليه فعله بعد أن اضطر
مجبوراً عىل ترك احالمه وأهدافه وطموحاته
السن� أ
ت
ال� بناها عىل مدار ي ن
واليام وجاءت
ي
الحرب لتدفنها تحت الركام وكأن شيئاً لم

يكن...
“دود الخل منو وفيه”
الدول والمصالح
الشك ف ي� أن التخاذل
ي
العالمية هي السبب ف ي� وصولنا إىل مانحن فيه
كث�
لكن علينا أيضاً أن نقر بأنه يوجد بيننا ي
من أولئك الذين كانوا سبباً ف ي� تعقيد أوضاعنا
وإيصالنا لدرجة انعدام الثقة فيما ي ن
ب� بعضنا
البعض .فماذا نقول عن أ
الخ الذي يُ َس ّلم
أخاه لمجرد اختالفهم فكرياً وماذا نقول
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عن أصحاب الفرص الذين استغلوا أ
الزمة
“المخ�ين”
لمنافع شخصية وماذا نقول عن
ب
ين
“العوايني�” كل هؤالء يعيشون بيننا لذلك
و
نغ� أنفسنا وإن
لم
إن
بأننا
نقر
أن
علينا
ي
لم نبدأ بإصالح أعطالنا واالبتعاد عن انتقاد
أ
الخرين وذمهم واالنشغال أوال ً ف ي� معرفة
أخطاءنا لن نتمكن من تحقيق ي ئ
ش� ومن هنا
نبدأ ف ي� بناء إالنسان والعائلة ثم المجتمع...
“واعتصموا بحبل هللا جميعاً”
بعد  5سنوات من الدمار والقتل والخراب
جازم� بأنه علينا وضع أ
ين
الية
علينا أن نُ َس ِل َم
ت
ال� ذكرتها أعاله نصب أعيننا فبدون
الكريمة ي
االتحاد سيستمر الجميع وبسهولة متناهية
كما هو الوضع أ
الن بتقسيمنا وح ّلنا وفكفكتنا
وسنبقى أمة تضحك من جهلها باق أ
المم...
أ ِ
الوان “
“ فلنبدأ بأنفسنا قبل فوات

ركلته صحافية مجرية
فاستقبلته اسبانيا
وصل الالجىء السوري أسامة عبد المحسن
الذي أوقعته صحافية مجرية عمدا ،إلى إسبانيا
بعد أن تلقى دعوة من المركز الوطني لتأهيل
مدربي كرة القدم في خيتافي اإلسبانية .وأعلن
وزير الداخلية أنه سيتم تسوة أوضاع عبد
المحسن وعائلته بأسرع وقت ممكن.

املجر

خرب

N

M A C A R İ STA

أعلــن وزيــر الداخليــة
اإلســباين أن الالجــئ الســوري الــذي أوقعتــه
مصــورة مجريــة أرضــا وصــل إىل إســبانيا حيــث
ســيتم منحــه األوراق الالزمــة بــأرسع وقــت.
ورصح الوزيــر خورخيــه فرنانديــز ديــاز
لإلذاعــة الوطنيــة "لــن أفــرض أي عراقيــل أو
اعـراض عــى أن يقــوم هذا الشــاب وهــو مدرب
لكــرة القــدم نعــرف قصتــه ،بإحضــار عائلتــه من
ســوريا وأن يقيمــوا يف خيتــايف ،إحــدى ضواحــي

مدريــد ،لبــدء حيــاة جديــدة
ســعيدة واالندمــاج يف املجتمــع اإلســباين".
ووصــل أســامة عبــد املحســن الــذي كان
مدربــا إلحــدى فــرق الدرجــة األوىل لكــرة القــدم
يف ســوريا مــع اثنــن مــن أبنائــه إىل خيتــايف بنــاء
عــى دعــوة مــن املركــز الوطنــي لتأهيــل مــدريب
كــرة القــدم يف خيتــايف.
وانتــر فيديــو بشــكل واســع يف العــامل
يظهــر عبــد املحســن وهــو يحمــل ابنــه زيــاد
عــى ذراعيــه ويحــاول الهــرب مــن الرشطــة
املجريــة ،يقــع أرضــا عندمــا قامــت مصــورة

مجريــة باعرتاضــه بســاقها يف التاســع مــن أيلول/
ســبتمرب ،مــا أدى إىل فصلهــا مــن عملهــا الحقــا.
وســبق لالجــئ أســامة عبــد املحســن أن
درب فريــق نــادي الفتوة-ديــر الــزور الــذي
ينشــط يف الــدوري األول الســوري لكــرة القــدم،
وهــو مــا جعــل مديــر املركــز الوطنــي لتأهيــل
مــدريب كــرة القــدم  ،يفكــر يف "مســاعدة مــدرب
زميــل" كــا رصح يف لقــاء إذاعــي.
وال ت ـزال زوجــة عبــد املحســن واثنــن مــن
أبنائهــا يف تركيــا.
وشــدد الوزيــر عــى أن "املبــدأ اإلنســاين

يطغــى فــوق أي اعتبــار".
إال أنــه أوضــح أن األمــر يتعلــق "بحالــة
اســتثنائية ...الميكــن تعميمهــا" ،مذك ـرا مبوقــف
فرنســا التــي تطالــب بحــل شــامل يتضمــن
تدخــا يف ســوريا وإعــادة املهاجريــن الذيــن
يغــادرون بالدهــم ألســباب اقتصاديــة وإعــداد
خطــة مســاعدة ألفريقيــا.
وكانــت إســبانيا قــد وافقــت عــى اســتقبال
 17ألــف الجــئ أغلبهــم مــن الســوريني فــروا من
الحــروب واملــآيس يف أوطانهــم.
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أوروبا مستعدة الستقبال مئات
األالف من الالجئين
ولكنها عاجزة عن إصدا ار قرار
متعلق بمصير االسد

أثبت العالم كله بما فيه
المجتمع الدولي ومنظمات
حقوق االنسان واالتحاد
االوروبي والعالم العربي
والواليات المتحدة االمريكية
مدى تخاذلهم وتواطئهم
وتراخيهم عن مساعدة
شعب ذاق ما ذاقه من قتل
ودمار وتهجير
وإذالل واحتقار.
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لقد أثبت العامل كله مبا فيه املجتمع الدويل
ومنظامت حقوق االنسان واالتحاد االورويب والعامل
العريب والواليات املتحدة االمريكية مدى تخاذلهم
وتواطئهم وتراخيهم عن مساعدة شعب ذاق ما ذاقه
من قتل ودمار وتهجري وإذالل واحتقار .فلو درسنا
تاريخ الحروب والنزاعات واالقتال وقصص أفظع املجازر
والفاجعات عىل مر العصور والتاريخ ملا شكلت أمام
الذي جرى والزال يجري يف سوريا شيئاً .لقد فقدت
سوريا إىل حد اللحظة أهم ماتقوم عليه الدولة من
مقومات وعوامل هي االساس يف بناء الدولة ورسوخها.
كام تعد الحروب من أخطر الظروف التي تؤثر عىل
الشعوب وأفرادها ،فللحروب أثار سلبية اقتصادياً،
واجتامعياً وسياسياً ،ونفسياً ويعاين منها أفراد الشعوب
عىل اختالف فئاتهم العمرية واالقتصادية والدينية ،فام
تحدثه من دمار يؤثر عىل كافة طوائف الشعب وفئاته،
وتظل هذه اآلثار لفرتات طويلة تختلف من بلد ألخر
ومن طبيعة حرب ألخرى.
بينام تتهيأ الحرب السورية الدخول يف عامها
الخامس التزال الدول العربية ملتهية يف برتولها
وبرامجها التلفزيونية وفرضها تأشريات دخول عىل
السوريني كام أصبح الغرب يف األونة األخرى منشغالً
يف استقباله ملئات األالف من الالجئني العالقني عىل
الحدود والذي التقمت أمواج البحار أعدادا ً هائلة منهم
يف حني أن "بان كمون" اليزال مستم ًر يف قلقه ومتابع
لتفاصيل امللف السوري ومهتم به لحد كبري ولكن عىل
الورق ويف أروقة االمم املتحدة غري أن الغرب والدول
الكربي تسعى جاهدة إلظهار إدانتها لتلك املجازر التي
وقعت والتزال تقع يومياً فقط بالكالم حتى اللحظة
دون أي تدخل عسكري كام حدث بليبيا منذ أكرث من
عامني إال أنها مل تحقق سوى عقد مؤمترات واجتامعات
جلسات تشاور ومفاوضات انتهت بنتيجة متوقعة من
العديد من الخرباء واملتابعني للمشهد السوري،ونحاول
هنا اإلجابة عن سبب هذا الصمت العريب والدويل عن
تدخل حقيقي ينهي معاناة الشعب السوري الذي
أصبح الجئ بني تركيا واألردن ومرص ولبنان وباقي
املحي هنا هو ذاك التخاذل االلعريب
الدول العربية .و ّ
الغريب والعاملي أمام إنها معاناة هذا
الشعب الذي أصبح أقىص
مايتمناه هو

املوت دون أن أمل وأوجاع لكن الجواب األكرث إقناعاً
هو أن الغرب ال يريد التدخل الجاد حتى اللحظة كام
ليبيا ألنه يرفض أن تكون هناك ثورة أخرى يف العامل
العريب وأن تكون هذه نهاية رغبات أي شعب عريب
لتحقيق الدميقراطية وإنهاء األنظمة القمعية التي ظلت
طوال عقود تتحكم بالشعوب واملوارد وتعطي الفتات
لشعبها وتنهب هي ما ليس من حقها  .وأيد املراقبون
ذلك الرأي بشده خاصة بعد بروز موقف الغرب طوال
السنوات األربع لعمر الثورة التي مل يخرج الغرب بها
سوي بترصيحات إدانة فقط  ،ومرجحني أن التدخل
بسوريا سيضعهم يف مواجهة حقيقية مع إيران هو ما
ال يريده الغرب حتي اللحظة ،كام أن سوريا ليست
كليبيا بها البرتول والرثوات التي تجذب الغرب وتجعله
يتخذ ذلك املوقف العاجل مع سوريا كام ليبيا برغم أن
ما يحدث بسوريا من مجازر ال يقارن عيل اإلطالق مبا
حصل يف ليبيا.
من املؤسف لدرجة ال تصدق وال تحتمل أيضا ،أن
املوقف العريب بأنظمتة كان واليزال صامتا عىل املجازر
الحاصلة يف سورية ،الشعب السوري يواجه العامل من
أجل حريته ،ولوال املوقف الرتيك مشكورا ،الذي حاول
أن يخرج عن هذا النسق اإلرسائييل -العريب -الدويل
املتواطأ ضد الشعب السوري ،لكان الشعب السوري
ال يجد مكانا يفر إليه أطفاله خوفا من قتلهم أو
تشويههم ،أو تفر إليه نساءه خوفا
من االغتصاب،

فاملعلومات الواردة والتي يرويها الفارون من البالد ،يشء
تقشعر له األبدان ،قصصهم وهم يتفاخرون باغتصاب
النساء وقتل العزل من شباب سورية ورسقة البيوت
وانتهاك كل الحرمات ،حتى األردن مل تكلف الحكومة
األردنية نفسها حتى السامح باستقبال لجنة األمم
املتحدة لحقوق اإلنسان من أجل امللف السوري .نعم
الشعب السوري يواجه العامل كله من أجل نيل حريته
واستعادة كرامته ،شباب سورية اآلن يف طرف حريتهم
والعامل كله يف طرف الجرمية ،مل مير شعب واحد يف
هذا العامل ،مبا مير به الشعب السوري ،إنه صمت العار
عىل غزوات املجرمني ،وكل هذا ببساطة متناهية إرضاء
إلرسائيل ،إرسائيل التي بنخبها هذه التي ال تستطيع
القيام بالسالم ،تريد أن تبقى أنظمة مهرتئة ومجرمة
يسهل الضغط عليها ،والشعب السوري لسان حاله
يقول" نريد حريتنا ليك نعطى السالم لنا ولآلخرين .إن
الكذبة اإلرسائيلية والتي تتحدث عن عدم
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وجود بديل للنظام ،هي نسخة تربيرية دامئة وذلك
الستمرار التغطية عىل الجرمية بحق شعبنا.
لكن شبابنا وشعبنا مرص عىل امليض نحو حريته،
نحو نريفاناه الخاصة ،نعم هذا الشعب الذي دفع
حتى اآلن مئات األالف من الشهداء واملعتقلني واملدن
رص عىل امليض
املحارصة واملدمرة ،وماليني املهجرين ،م ٌّ
نحو استعادة كرامته متاما .والجميع اآلن يرتقب مجارز
جديدة والعامل العريب يتفرج...
ملاذا الصمت العريب؟
ببساطة ألن األنظمة العربية ال تريد الخروج عن
مطالب إرسائيل..ولهذا يرصح توين بلري رئيس الوزراء
الربيطاين األسبق وأحد الداعمني لعودة النظام السوري
سابقا للحظرية الدولية ،أنه مستغرب لهذا املوقف
العريب يف عدم رفع الغطاء السيايس عن نظام مجرم،
بعدما أكد أن هذا النظام غري قادر عىل إجراء أي
إصالح ،واألطرف من ذلك أن تتحول روسيا وموقفها
املافيوزي إىل مشجب لبقية دول العامل ،ليك تبقى
صامتة عن هذه الجرمية.
هذا أول سبب لتخاذل املوقف العريب وهو
السبب الرئييس ،والسبب الثاين ألن األنظمة العربية
تدرك محورية سورية وموقعها الجيواسرتاتيجي فيام
لو استعاد الشعب السوري حريته وكرامته وأقام دولته
املدنية دولة الحريات العامة والفردية وحقوق اإلنسان
دولة القانون.
األن تكتمل خيوط املؤامرة التي تشارك بها جميع
دول العامل ضد الشعب السوري وهي رسقة عقول
وقدرات وطاقات الشباب السوري وذلك بتسهيل
تهجريها وتهريبها إىل اأوروبا واستخدامها يف خدمة
الغرب والدول األروبية .ويف الجهة األخرى ت ُظهِر الدول
العربية مدى عروبتها وأصالتها وشهامتها يف إغالق
أبوابها بوجه هذا الشعب الذي لطاملا فتح أبوابه وبيوته
وقلبه لجميع العرب.
تقرير :حمزة منصور
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قونيا

خرب
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القرية العربية في مدينة قونية

جاءت فكرة القرية العربية وذلك بسبب
الحاجة املاسة لطالب اللغة العربية والرشيعة
األتراك والذين حالت أوضاع الرشق األوسط
األخرية عائقاً أمام أغلبهم خصوصاً الذين كانوا
يعتمدن السفر إىل الدول العربية لثقل لغتهم
ومن أجل تحسني املحادثة لديهم .ومن هنا
جاءت فكرة القرية من منطلق وضع الطالب يف
بيئة عربية تامة كأنه الطالب يعيش يف إحدى
الدول أو املدن العربية .حيث أن الطالب محاط
طوال يومه باللغة العربية سوا ًء يف الدرس أو
خارجه فال يسمح للطالب ضمن فرتة املرشوع
التكلم بلغته األم إال يف القلل النادر فهو يحاول
دامئاً أن يعرب عن مايريد ويطلب مايحتاج باللغة
العربية وال يقبل منه التعبري بلغته األم.
كام أن مرشوع القرية العربية أقيم برعاية
وقف أبناء ثانويات األمئة والخطباء الرتيك   �Tİ
 )MAVباالشرتاك مع وقف نرش العلم (İLİM
.)YAYMA

ومبا يتعلق عن املرشوع تحدثنا مع األستاذ
يوسف أرأوغلو خريج األزهر-مرص والذي أكد
لنا بأنه ملس فائدة كبرية من هذا املرشوع
وبأنهم سيعملون جاهدين عىل أن يستمروا يف
هذا العمل الذي سيلقى صد ًى كبرياً لدى الشارع
الرتيك برأيه .وعن أهداف املرشوع قال أرأوغلو:
من أهم أهداف هذا املرشوع هو تنمية قدرة
الطالب عىل التحدث باللغة العربية بطالقة
وكرس حاجز الخوف مالخجل لدى الطالب حيث
يجد الطالب جميع أصدقائه وأساتذته يتحدثون
بالعربية .كام أنه من أهم األهداف توفري بيئة

لغوية لتعلم اللغة العربية دون الحاجة إىل
السفر واالرتقاء مبستوى الطالب واالستغناء عن
فكرة الرتجمة يف تعليم اللغة .كام أننا اعتمدنا
عىل جعل الطالب يتحدثون اللغة العربية يف
الرحالت والنزهات وأوقات الطعام ويف مباريات
كرة القدم والهدف من هذا تعلم الطالب
أكرب كم من املفردات املتعلقة بنواحي الحياة
املختلفة.
بدأ املرشوع مع  35طالب واستمر ملدة 6
أسابيع قضاها الطالب ضمن بناء مجهز بجميع
الخدمات واحتياجات الحياة االساسية كام انه
تم اختيار طاقم من املعلمني واملدرسيني العرب
أصحاب الكفاءة والخربة يف تعليم اللغة العربية
لغري الناطقني بها وغري الناطقني باللغة الرتكية
ليتمكنوا من إيصال الفائدة للطالب.

وأكمل السيد أرأوغلو كالمه قائالً ”:وإلنجاح
املرشوع فقد قمنا بوضع برنامج درايس مكثف
يجمع بني اللغة واملتعة تصل ساعات الربنامج
إىل  12ساعة يومياً .حيث أن يوم الطالب يبدأ
من صالة الفجر تبدأ الدروس بعدها يف متام
الساعة السادسة صباحاً حتى الظهر .يسرتح
الطالب بعدها حتى الساعة الثالة عرصاً تستأنف
الدروس بعدها حتى العارشة مسا ًء يتخلل هذه
الفرتة االسرتاحة والعشاء مع املدرسني وقبل
الرقود للنوم يتسامر الطالب ومعلموهم لفرتة
قصرية باللغة العربية".
ومن أهم النواحي التي متيز بها مرشوع
القرية العربية هو النشاطات الرتفيهية التي
كانت جز ًء هاماً من املرشوع حيث أنه ومن
ضمن الربنامج املعد كانت توجد هناك رحالت

أسبوعية للعب كرة القدم أو إىل الحدائق
واملسابح كام أنه كان يتم تكليف أحد الطالب
بتحضري خطبة الجمعة وإلقاءها عىل أصدقاءه
يوم الجمعة .باالضافة غىل الندوات االسبوعية
التي كان يحارض بها وباللغة العربية مجموعة
من األساتذة الفضالء وأصحاب الخربات يف
تعليم اللغة العربية من كلية الرشيعة وكان
من املحارضين الذين شاركو باالندوات االستاذ
الدكتور محمد تاسا ( رئيس قسم اللغة العربية
بكلية الرشيعة االسالمية يف جامعة نجم الدين
أربكان – قونيا) واالستاذ أتيال أطاسيفني ( رئيس
جمعية رجال األعامل األتراك – املرصيني يف
القاهرة).
ويف حديث مع أحد املعلمني الذين كانوا
من ضمن الكادر التدرييس يف املرشوع قال
األستاذ حمزة رح ّيم ”:لقد وجدنا يف نهاية
املرشوع اختالفاً كبرياً يف مستويات الطالب
باملقارنة مع وضعهم يف بداية املرشوع فقد
أصبح الطالب يتجرأ عىل املحادثة والكالم دون
الخوف بعد أن استطعنا ضمن املرشوع كرس
حاجز الخوف من اللغة العربية .وبدوري أشكر
القامئني عىل هذا املرشوع ملا فيه فائدة ومنفعة
كبرية للطالب الغري ناطقني باللغة العربية".
ويف ختام املرشوع تم اصطحاب الطلبة
مع املعلمني إىل مدينة بيشهري الرتكية يف رحلة
استمرت أربعة ايام أكتسب بها الطالب خربة
يف االعتامد عىل انفسهم وكانت تتويجاً للستة
أسابيع التي قضوها يف القرية العربية.
تقرير :حمزة منصور
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سورية في عيون تركية
نوزت  :نضع انفسنا في مكان السوريين فنصبح اتراكا بعيون سورية
نورتن كاشران  :لن نتوقف حتى يعود نارت الى سورية امنا

50الف سوري حصلوا عىل مساعدات
مختلفة من املنظمة االنسانية االكرث شهرة يف
قونيا (اي  .اتش .اتش ) بالتوازي مع مساعدات
اخرى تتسابق يف تقدميها منظامت وجمعيات
خريية لتخفيف االم اللجوء والتهجري التي رضبت
الشعب السوري منذ اكرث من  4سنوات ....
يقول السيد ( نوزت ) وهو مالك ملطعم
يقدم الطعام الرشكيس يف قونيا  :ال استطيع رؤية
عائلة سورية بحاجة اىل مساعدة دون ان اقدم لها
املساعدة لكنه يضيف  :العدد كبري جدا ويفوق
قدريت عىل مساعدة الجميع  ...انني اضع نفيس
وعائلتي مكان السوريني ماذا لو كنا يف وضعهم
لساعدونا كام نساعدهم االن ورمبا اكرث ويهمس
السيد نوزت لكن عىل اشقائنا ان ينتبهوا اكرث يف
حل مشكالتهم والتعاون ال تضارب املصالح هو
من يحقق االستقرار للجميع ..
السيدة( نورتن كارشان) وهي ناشطة تركية
تقاسمت مع االرس السورية يف حيها الغذاء
واملال وكفلت يتيام  ..تقول كارشان  :اعشق
سورية والسوريني و ال اصدق اىل االن ما حدث
يف دمشق واملدن السورية ...واجب عيل وعىل
الجميع مد يد املساعدة للسوريني فاغاثة امللهوف
قاعدة اساسية يف ديننا
وتضحك وهي تقول ان نارت وهو طفل
سوري يعيش مع عائلته قرب منزلها يرصخ يوميا
امامها ان سورية احسن من قونيا وانه يتمنى
ان يعود  ..تكرر السيدة نورتن  :وحتى يستطيع
نارت العودة فهو ضيفنا وطفلنا
الجهل باللغة وقلة الوظائف حدت من فرص

العمل
ان الجهل باللغة الرتكية من اهم االسباب
يف عدم ايجاد العمل للسوريني يف قونيا ففي
 90باملئة من الحاالت املتقدمة للعمل رفض
الطلب لعدم االملام باللغة الرتكية وتعجز الدورات
املجانية الحكومية يف قونيا عن استيعاب االعداد
الغفرية للسوريني الراغبني بتعلم اللغة الرتكية
ويعزف الكثريون عن الدورات التعليمية الخاصة
الرتفاع اجورها وعدم توفر املال باالساس مع
الالجئ السوري وكثري من اصحاب العمل يعزف
عم تشغيل السوري العتبارات اللغة واذن العمل
وتفضيله املواطن عىل الوافد ..
لحل املشكالت املرتتبة عن عدم توفر فرص
العمل تقدم بلدية قونيا مساعدة شهرية غذائية
تلحظ عدد افراد االرسة السورية وتقدم قسائم
الخبز مجانا شهريا فتكون هذه املساعدات
الحكومية رديفا ملساعدات الجمعيات الخريية

نوزت

اوميت اركان

واملنظامت االنسانية وملساعدات االفراد ايضا
لكن ارتفاع اجور السكن والفواتري تجعل القلق
السوري نشطا عىل الدوام وتحتاج االرسة السورية
ذات  6اشخاص اىل  1500لرية تركية عىل االقل
لتغطية تكاليف املعيشة واجور السكن والفواتري
ولتوفري هذا املبلغ تعمد العائلة السورية اىل
تشغيل اطفالها وهم ارسع من الكبار بتعلم اللغة
و هم مرغوبني يف سوق العمل النخفاض اجورهم
وسهولة انقيادهم هذا التشغيل لالطفال سيؤدي
بالطفل اىل نسيان التعليم  ..التعليم الذي توفره
تركيا مجانا يف مدارسها وجامعاتها للسوريني
يقول اوميت اركان وهو رجل اعامل ومدير
رشكة تجارية يف قونيا  :العواطف ال تدخل يف
مقياس الربح والخسارة شخصيا ال مشكلة
لدي يف توظيف السوري ان توفرت لديه اللغة
والرشوط لكن احبذ الرتيك يف ميدان العمل ...
وللشباب الرتيك نظرة اخرى

نورتن كارشان 3

زينب يافوز

الرشيحة االكرث تعاطفا مع السوريني الشباب
املثقف طلبة الجامعات فهم يجمعون عىل
وجوب التعامل مع السوريني كاتراك اال فيام ندر
تقول( زينب يافوز) وهي طالبة جامعية
تدرس الرتبية النفسية يف جامعات قونيا  :اال
يكفي الجميع تدمري سورية وترشيد الشعب
السوري واجب علينا وبشكل ملح مساعدة
السوريني وتعليم اطفالهم النهم منا ..فقدوا
وطنهم واهلهم ثم عليهم تشغيل اطفالهم يك
يعيشوا ؟؟ هذا غري مقبول اخالقيا
الحل والكالم دامئا لالنسة يافوز انشاء
مشاريع لتوظيف السوريني تعيد االطفال اىل
مقاعد الدراسة النهم مستقبل سورية
لكن( رمزان ص ) وهو طالب يف هندسة
االنشاءات يقول  :لقونيا طاقة محدودة عىل
االستيعاب وحل املشكلة السورية فيها بتجميع
السوريني يف مخيامت واجبار االمم املتحدة عىل
دفع تكاليف اقامتهم يف قونيا واطعامهم ملاذا عىل
قونيا ان تتحمل ما ال تطيق ووجود اعداد كبرية
من السوريني بال عمل ادى اىل ظهور مشكالت
اجتامعية اكرب وظواهر مل تكن موجودة قبال ...
وما ان انهى رمزان حديثه حتى عصفت به
اراء اخرى اتهمته بالوحشية وتارة بالعنرصية !
كل ما سبق يدل عىل كرم دافق ورحمة
القيت للسوريني يف مدينة حملت راية االسالم فام
نست  ..قونيا
حسان رشوخ.
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أحمد داوود أوغلو :رئيساً
لحزب العدالة والتنمية مجدداً
وفاز داود أوغلو برئاسة الحزب بعد
أعاد حزب العدالة والتنمية
حصوله عىل كافة “األصوات الصحيحة” .وقال
التركي الحاكم انتخاب
رئيس ديوان املؤمتر بكر بوزداغ إن 1360
أحمد داود أوغلو رئيسا له
من بني  1445مندوبا مسجال أدلوا بأصواتهم
للمرة الثانية على التوالي،
النتخاب رئيس الحزب ،وتضمنت تلك
وذلك خالل المؤتمر العام
األصوات سبعة باطلة ،و 1353صوتا صحيحا،
الخامس للحزب الذي عقد
ذهبت جميعا إىل داود أوغلو.
في العاصمة أنقرة .وركز
وسيتضمن املؤمتر كذلك انتخاب أعضاء
داود أوغلو -بكلمته في
اللجنة املركزية للحزب ،ولجنة القيادة املركزية
المؤتمر -على السعي للفوز للحزب ،ولجنة االنضباط املركزية ،والهيئة
املركزية العامة لتحكيم الدميقراطية داخل
باالنتخابات العامة المقبلة
الحزب.
في البالد ،وعلى محاربة
يذكر أن املؤمتر يتسم
“اإلرهاب”.
بأهمية خاصة نظرا

النعقاده قبل نحو شهر ونصف الشهر من
االنتخابات الربملانية يف البالد.
وخالل كلمة له يف افتتاح املؤمتر ،قال
أوغلو إن الحزب لن يرتاجع عام وصفه بنهجه
الدميقراطي.
وأوضح أن من الخطأ تفسري العمليات
األمنية يف جنوب رشقي البالد -حيث يقوم
الجيش وقوات األمن بعمليات ضد حزب
العامل الكردستاين -بأن تركيا عادت ملا كانت
عليه يف التسعينيات ،يف إشارة لعدم االستقرار
وتسلط الدولة يف تلك الفرتة.
وأكد أوغلو إرصار حزبه عىل امليض قدما
يف مسرية السالم ،برشط تخيل حزب العامل
الكردستاين عن السالح.

وقال إن تركيا بحاجة لحكومة من حزب
واحد ملحاربة “اإلرهاب” ومواجهة التحديات
االقتصادية.
وأضاف “منيض نحو انتخابات األول من
نوفمرب/ترشين الثاين من أجل حكومة دامئة
وتنمية مستدامة وحقوق وحرية للجميع”.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية فاز يف
ثالثة انتخابات عامة حاسمة يف  2002و2007
و ،2011ورغم أنه حاز عىل النصيب األكرب
من األصوات يف االنتخابات العامة يف يونيو/
حزيران املايض ،فإنه خرس غالبيته املطلقة يف
الربملان املؤلف من  550مقعدا للمرة األوىل
منذ توليه الحكم يف .2002
تركيا
وكاالت.
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 4جرحى بمشاجرة سوريين في قونيا
أدت مشاجرة كبرية يف مدينة قونيا
الرتكية بني أشخاص سوريني من نفس
العائلة وأدى تاستخدام االدوات الحادة
“سكاكني” إىل جرح اربعة ثالثة منهم يف
حالة حرجة.
وقعت الحادثة يف مقاطعة مرام
مبدينة قونيا حيث أنه نشأ خالف غري
معروف األسباب والذي تحولت فيام

بعد ملشاجرة كبرية بالسكاكني أدت
إىل تعرض األم مها املواس وأطفالها
بهاء املصطفى وأسد املصطفى وعبدو
املصطفى إىل جروح بالغة نتيجة طعنات
السكني .وبعد إخبار الجريان عن الحادثة
حرضت إىل مكان الحادثة كل من فريق
الرشطة واملباحث وسيارات االسعاف
التي قامت بدورها لنقل املصابني إىل

مستشفى قونيا للعلوم واألبحاث
املوجودة يف نفس املقاطعة.كام أخرب
الكادر الطبي بخطورة الحالة الصحية
ملها املواس وأطفالها.
وبدورها قامت الجهات
املختصة بإلقاء القبض عىل املشتبه
به واتخاذ التدبريات الالزمة العطاء
املصابني حقهم ولينال الجاين جزاءه.

قونيا
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 769وفاة و 934جريحا
نتيجة التدافع في منى
وزير الصحة السعودي خالد الفالح  :إن حادث التدافع الذي حصل في منطقة
رمي الجمرات بمنى يوم عيد األضحى أسفر عن  769وفاة و 934جريحا.

وأضــاف الوزيــر -يف مؤمتــر صحفــي عقــده
مبنــى يف مكــة املكرمــة -أنــه تــم تفعيــل خطــة
الطــوارئ فــور وقــوع الحــادث وتــم توجيــه كل
الفــرق للتعامــل معــه ،مؤكــدا أن أكــر مــن 250
طبيبــا ومســعفا أرشفــوا عــى عمليــة الطــوارئ
هــذه.
وذكــر الوزيــر أن الســلطات الســعودية أمــرت
بالتحقيــق يف الحــادث -الــذي يعتــر أســوأ كارثــة
تقــع يف موســم الحــج منــذ  25عامــا -وأنــه ســتتم
مشــاركة الــرأي العــام يف نتائجــه فــور جهوزهــا.
ويف وقــت ســابق وجــه ويل العهــد الســعودي
األمــر محمــد بــن نايف بــن عبــد العزيز بتشــكيل
لجنــة تحقيــق عليــا يف حادثــة التدافــع ،وأمــر برفع
مــا يتــم التوصــل إليــه مــن نتائــج إىل امللك ســلامن
بــن عبــد العزيز.
كــا وجــه امللــك ســلامن الجهــات املعنيــة
باململكــة إىل مراجعــة الخطــط املعمــول بهــا يف
موســم الحــج ،وقــال -خــال اســتقباله القيــادات
العســكرية املشــاركة يف تنظيــم الحــج -إن الحادث
ال يقلــل مــن املجهــود املثمــر لرجــال األمــن.
وكان الدفــاع املــدين الســعودي أكــد أن
التدافــع تــم بالشــارع  204يف منــى ،حيــث تدافــع
الحجــاج للوصــول إىل منطقــة رمــي الجمــرات،
وأكــد أنــه جــرى توجيــه الحجــاج إىل طــرق بديلــة،
وقــد شــارك أربعــة آالف فــرد مــن الدفــاع املدين يف
عمليــات اإلســعاف واإلنقــاذ.
ومــن جهــة أخــرى قــال وزيــر الصحــة
الســعودي -يف املؤمتــر الصحفــي -إن الــوزارة كانت
عــى أهبــة االســتعداد ملواجهــة أي طــوارئ ،مؤكــدا
أن موســم حــج هــذا العــام خــا مــن األمــراض
الوبائيــة واألمـراض التــي تتطلــب الحجــر الصحــي.
وأضــاف أنــه تــم فحــص مليــون وثالمثئــة ألف
حــاج عــر املنافــذ الحدوديــة للتأكــد مــن خلوهــم
مــن األوبئــة ،وتفعيــل نظــام الرصــد املبكــر ألول
مــرة .كــا أنــه وقبــل وقفــة عرفــة بأيــام أعلــن
الدفــاع املــدين الســعودي عــن وفــاة  107وإصابــة
 238شــخصاً يف ســقوط رافعــة بالحــرم املــي.
ووجــه األمــر خالــد الفيصــل ،أمــر منطقــة مكــة
املكرمــة ،بتشــكيل لجنــة تحقيــق ملعرفــة أســباب
حادثــة ســقوط الرافعــة والرفــع بنتائجهــا عاج ـاً.
وأوضــح مديــر عــام العالقــات العامــة واإلعالم
بإمــارة منطقــة مكــة املكرمــة ،ســلطان الــدورسي،
أن أمــر منطقــة مكــة وجــه جميــع الجهــات ذات
العالقــة بتوفــر الدعــم للمصابــن كافــة وتقديــم
العــاج لهــم.
وأوضــح املتحــدث الرســمي لرئاســة شــؤون
املســجد الحــرام واملســجد النبــوي ،أحمــد بــن
محمــد املنصــوري ،أنــه يف متــام الســاعة الخامســة
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وعــر دقائــق مــن عــر اليــوم الجمعــة ،ونتيجــة
للعواصــف الشــديدة والريــاح القويــة واألمطــار
الغزيــرة والحالــة الجويــة عــى العاصمــة املقدســة
ســقط جــزء مــن إحــدى الرافعــات باملســجد
الحـرام عــى جــزء مــن املســعى باملســجد الحـرام
والطــواف.
وبــن أنــه عــى الفــور بــارشت الرئاســة
والجهــات ذات العالقــة بالحــادث الــذي نتــج عنــه
حتــى إعــداد هــذا البيــان وفــاة  87شــخصاً كانــوا
موجوديــن يف املوقــع ،يف حــن بلــغ عــدد املصابــن
الذيــن تــم نقلهــم إىل املستشــفيات  184مصاب ـاً.
وقــال املنصــوري إن األمــر محمــد بــن نايــف
بــن عبدالعزيــز ،ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر الداخليــة رئيــس لجنــة الحــج العليا،
يتابــع الحــادث منــذ لحظــة وقوعــه ،وكذلــك األمري
خالــد الفيصــل بــن عبدالعزيــز مستشــار خــادم
الحرمــن الرشيفــن أمــر منطقــة مكــة املكرمــة
رئيــس لجنــة الحــج املركزيــة.

وقــال الدفــاع املــدين عــى “تويــر” إن “عــدد
فــرق الدفــاع املــدين التــي بــارشت الحادثــة ١٥
إضافــة إىل فــرق البحــث واإلنقــاذ الســعودي
والهــال األحمــر والشــؤون الصحيــة”.
مــن جانبهــا ،أكــدت الشــؤون الصحيــة يف
مكــة املكرمــة عــى لســان ناطقهــا اإلعالمــي،
عبدالوهــاب شــلبي ،اســتعانتها بكــوادر وفــرق
طبيــة مــن مستشــفيات جــدة والطائــف بعــد
رفعهــا حالــة الطــوارئ ،وقالــت إن اإلصابــات
نقلــت إىل مستشــفيات أجيــاد وامللــك عبدالعزيــز
وامللــك فيصــل ومستشــفى النــور ،فيام تــم تحويل
الوفيــات إىل مستشــفى املعيصــم.
بينــا كتــب وزيــر الصحــة الســعودي،
املهنــدس خالــد الفالــح ،عــر حســابه عــى تويــر
“اللهــم إنَّــا ال نســألك رد القضــاء ولكــن اللطــف
فيــه ،تعازينــا لــذوي شــهداء الحــرم املــي،
واســتعداد وزارة الصحــة يف أقــى درجــة”.
وكاالت
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!المخططات الصهيونية

أ
أ
ت
ال� كنا نقول
إننا نعيش الن تلك اليام ن ي
كوبا� ,ب ك ك ,ب ي
بها “هل سيكون هناك ي
د ,وداعش”...
أ
ش
تغ�ت خارطة ال�ق الوسط بظهور
لقد ي
مجموعة تقطع الرؤوس وتدعي بناء الدولة
االسالمية .وهذه المجموعة تقع بمحاذات
ف
علمهاو� الوقت الذي استولت
حدودنا وترفع ن ي
به عىل مدينة كوبا� ي ن
(ع� العرب) فإنها عىل
ي
ف
نقطة االضطرابات الحساسة ي� تركيا.
ليس من الصعب عىل مجتمع عاقل
ومفكر رؤية تلك اللعبة الحاصلة .فلقد
عهلمنا المرحوم أربكان بأن الصهاينة يقومون
بعمل كل مايأيديهم لتحقيق مخطط أ
الرض
الموعودة .كما أن رفع يد االستاذ اربكان
وتحذيره من أن حدود تركيا ستتحول إىل
أ
ف
و�
كردستان نراه اليوم عىل القنية الفضائية ي
وسائل االعالم الخارجية...
فأولئك الذين كان يضحكون من تكرار
أ
الستاذ أربكان لكلمة الصهيونية واللذين قالوا
أن كردستان خيال أصبحوا اليوم يعطون
الحق له بعد رؤية ماجرى .وإحدى الدول
المعنية بالمنطقة الكردية بكل ماتعنيه الكلمة
مع� هي تركيا .والذين قالوا بأن أ
من ن
الحداث
الجارية حالياً لن تحدث أخطؤوا مجدداً...
إن كل الذين كانت لهم يد ف ي� الغزو
أ
مريك للعراق رؤوا مقتل مايقارب مليون
ال
ي
مسلم عر قا� .وقد تم الموافقة ف� أ
اليام
ي
ي
الماضية عىل تذاكر سوريا والعراق892 .
ف
ال�لمان ت
ال� يك أيدوا قرار الترصيح
عضو ي� ب
بشأن سوريا والعراق بمشاركة قوى الغرب
ت
وال� تهدف لقطع الطريق أمام
وأمريكا ي
داعش ولجلب االستقرار للمنطقة...
حقاً ,هل تصدقون هذا؟ فهل رأيتم
أن اليهود قد جلبوا االستقرار للمنطقة؟
ال� ظهرت عىل الساحة ت
ت
ال�كية
فاالضطرابات ي
هل ظهرت كرد فعل طبيعي؟ ابلتأكيد ال...
“إذا حصلت هناك قضية فالبد أن يكون هناك
من مخطط ومدبر” المخططات الصهيونية
ين
المتعاون�
ف ي� المطقة تستمر بواسطة
ين
والمشارك� كما أنها حصلت عىل العديد من
الطرق...
محزن أننا نرى جميع ماتوقعناه يحدث
ف ي� المنطقة ويتحقق .وليس هناك مايمكن
فعله .كما أنه من المحزن رؤية السياسة
اليوم قد أصبحت جزءاً من اللعبة المحاكة
لنا .والمحزن أيضاً رؤية أولئك الذين كانوا
يقولون أن البلد التقسم يقولن فلتقسم إذا
كانت هناك نجاتنا ...وإذا كانت بلدنا فعالة ف ي�
ن
تس� عىل منحى
يع� أنها ي
هذه النقطه فهذا ي
الك�ى...
الدول والقوى ب
إن لم نعد إىل أصلنا فلن نستطيع
التخلص من أي مشكلة .أسأل هللا أن يكون
لنا عونا...
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اقتحمت قوات األمن
اإلسرائيلية حرم
المسجد األقصى في
وقت دانت فيه السلطة
الفلسطينة وحماس
عملية االقتحام.

ترشين األول 2015

إسرائيل تقتحم المسجد
األقصى مجدداً
لسطني

ف

خرب

N

FİL İ STİ

وذكرت وكاالت األنباء أن القوات
اإلرسائيلية استخدمت القنابل الصوتية
وأطلقت األعرية املطاطية يف باحات
الحرم ،وذلك بعد اقتحامه بصورة
مفاجئة حيث دخلت إىل املصىل
القبيل داخل أسوار األقىص ونفذت
اعتقاالت يف صفوف الشبان
املتواجدين هناك.
وقال شهود عيان إن رجال مسنا
أصيب بعينه ،ووصفت حالته بالخطرية،
وتم نقله مبارشة إىل املستشفى لتلقي العالج.
وكانت مواجهات قد اندلعت بساحات
األقىص بني األمن اإلرسائييل ومحتجني ،بعد اقتحام
قوات إرسائيلية خاصة ومستوطنني للمسجد،
أسفرت عن إصابة أكرث من  100فلسطيني بجروح
جراء إصابتهم برصاص مطاطي ،إىل جانب حاالت
اختناق بالغاز ورضب بالهراوات.
وقد فرضت السلطات اإلرسائيلية إجراءات
مشددة عىل دخول الفلسطينيني إىل املسجد
األقىص ،ومنعت الرجال دون الـ  50والنساء من

دخوله
الشبان
بحجة منع
من إلقاء الحجارة والتصدي القتحام مجموعات
يهودية املسجد األقىص لالحتفال برأس السنة
العربية.
هذا واعترب وزير الخارجية الفلسطيني رياض
املاليك ،خالل كلمته يف اجتامع الدورة العادية

ملجلس جامعة الدول العربية مبرص،
اعترب أن ما يحدث يف القدس من
انتهاكات إرسائيلية هو تطهري
عرقي وعنرصي سيؤدي إىل
إشعال رصاع ديني يف املنطقة.
واستعرض ما تعرض له
املسجد األقىص من اقتحام
الرشطة اإلرسائيلية ،وإخراج
املصلني بالقوة واستخدام الغاز
املسيل للدموع وقنابل الصوت
واالعتداءات عىل املصلني.
ودعا املاليك إىل رضورة إدانة االعتداء
عىل األقىص من اقتحامات متكررة ،وتحميل
إرسائيل مسؤولية التصعيد يف القدس واملنطقة.
وأوضح املاليك أن البناء االستيطاين املتصاعد
يهدف إىل منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات
سيادة ،مشددا يف ذات الوقت عىل رضورة رفع
الحصار اإلرسائييل عن قطاع غزة.
من ناحيتها أعربت حركة حامس عن
استعدادها للدفاع عن األقىص ،واعتربت أن املساس

به لعب بالنار.
وشهدت شوراع مدينة خان يونس ،تظاهرات
منددة باالعتداء عىل األقىص نظمتها حركة حامس.
وقال مشري املرصي القيادي يف الحركة ،إن
"املسجد األقيص خط أحمر واملساس به لعب
بالنار وهو حق تاريخي وديني للمسلمني ال يقبل
املساومة وال يقبل التقسيم وال يخضع للمفاوضات".
وطالب املرصي جامعة الدول العربية ومنظمة
املؤمتر اإلسالمي بتطبيق قراراتهم نرصة لألقىص سواء
السياسية واملالية والعسكرية.
من جهتها عربت واشنطن عن قلقها من
تصاعد أعامل العنف يف حرم املسجد األقىص ،وقال
املتحدث باسم الخارجية األمريكية جون كرييب:
"الواليات املتحدة تشعر بقلق بالغ من زيادة العنف
والتوتر املتصاعد يف منطقة الحرم الرشيف".
وأدانت الخارجية األمريكية عىل لسان كرييب
جميع أشكال العنف ،داعية جميع األطراف إىل
التحيل بضبط النفس وتجنب األعامل واألقوال
االستفزازية والحفاظ عىل الوضع التاريخي القائم
للحرم الرشيف.

الرياضة 19

ترشين األول 2015

بايرن ميونخ يحقق فوزه السابع
حقق بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزه السابع على التوالي ،وجاء على حساب
مضيفه ماينتس 3-صفر في المرحلة السابعة من الدوري األلماني لكرة القدم.

وابتعد بايرن بصدارة الرتتيب بعد أن رفع
رصيده إىل  21نقطة حاصدا العالمة الكاملة حتى
اآلن .ودفع مدرب الفريق البافاري اإلسباين جوسيب
غوارديوال باملهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسيك
منذ البداية ،بعد أن كان بطل املرحلة السابقة
بتسجيله خامسية تاريخية يف غضون  9دقائق عقب
نزوله مطلع الشوط الثاين ضد فولفسبورغ وصيفه
وبطل الكأس.
وكان ليفاندوفسيك أول العب يسجل خامسية
يف البوندسليغا منذ  27اغسطس عام 1991
عندما حقق ميكايل تونييس هذا االنجاز لفريقه
دويسبورغ يف مرمى كارلرسوه ( ،)2-6علام أن
االهداف الخمسة سجلت يف وقت قيايس يف تاريخ
الدوري االملاين.
كام اصبج ليفاندوفسيك اول العب يدخل
كبديل ويسجل  5اهداف ،وثاين العب اجنبي يف
تاريخ الدوري االملاين يسجل خامسية بعد االيسلندي
اتيل ايدفالدسون (عام  1983يف مباراة فورتونا
دوسولدورف مع اينرتاخت فرانكفورت).
وسنحت فرص عدة لبايرن للتسجيل ابرزها من
ركلة جزاء فشل توماس مولر يف ترجمتها اىل هدف
( )21اثر عرقلة تعرض لها الفرنيس كينغسيل كومان
من بابلو دي بالسيس.
وانتظر حامل اللقب حتى الدقيقة  51ليهز
الشباك عرب ليفاندوفسيك بالذات الذي تابع كرة

كومان برأسه يف الزاوية اليرسى للمرمى.
واضاف املهاجم البولندي الهدف الثاين يف
الدقيقة  63حني تلقى كرة من التشييل ارتورو فيدال
فتابعها بيرساه يف الشباك.
ورفع ليفاندوفسيك رصيده اىل  10اهداف يف
صدارة ترتيب الهدافني.
وكان كينغسيل صاحب الهدف الثالث لبايرن
بعد  5دقائق حني تلقى كرة من الربازييل دوغالس
كوستا ووضعها يف املرمى من زاوية ضيفة.

وتعادل فولفسبورغ الوصيف مع ضيفه هانفر
بهدف للهولندي باس دوست ( )40مقابل هدف
للياباين هريويش كييوتايك (.)57
وتغلب باير ليفركوزن عىل مضيفه فريدر برمين
بثالثة اهداف للسويرسي ادمري محمدي ()31
وجوليان براندت ( )58وكيفن كامبل (.)66
وخرس اوغسبورغ امام ضيفه هوفنهايم بهدف
للكوري الجنويب كو جا تشيول ( )68مقابل ثالثة
اهداف لكيفن فوالند ( 10و 68من ركلة جزاء)

صوفو أوغلو ,يتصدر
المرحلة العاشرة للدراجات
النارية في اسبانيا

فاز سائق الدراجات النارية الرتيك“ ،كنعان صوفو
أوغلو” ،بسباق املرحلة العارشة ،لبطولة “سوبر سبورت”
الدولية للدراجات النارية ،يف مدينة “خرييز” اإلسبانية،
ظهر اليوم األحد.
وقطع “صوفو أوغلو” ،سائق فريق “كاوازايك
بوستي” ،مسافة السباق ،املكون من  19دورة عىل حلبة
“خرييز” ،البالغ طولها  4423م ،بدرجة قدرها ،1.43.528
وتصدره منذ الدورة األوىل حتى نهايته.
وحل سائق فريق “كور موتور سبورت” ،األمرييك
“باتريك جاكوبسن” يف املركز الثاين بفارق  1.037عن

“صوفو أوغلو” ،ومتقد ًما عىل اإليطايل“ ،لورينزو زانيتي”،
سائق فريق “إم يف أغوسا ريبارتو كورس”.
وهذا هو الفوز الخامس لسائق الدراجات الرتيك
املوسم الحايل ،والفوز رقم  32خالل مسريته الرياضية،
ورفع به نقاطه يف صدارة املتسابقني إىل  ،193موس ًعا
الفارق بينه وبني منافسيه ،وصعد “جاكوبسن” إىل املركز
الثاين برصيد  160نقطة ،تاله الفرنيس جول كلوزيل يف
املركز الثالث .ومن املقرر أن يقام سباق املرحلة الحادية
عرشة لبطولة سوبر سبورت ،املكونة من  12مرحلة ،يف 4
ترشين األول /أكتوبر الجاري يف فرنسا.

والفرنيس جوناثان شميد ( ،)73وشتوتغارت امام
بوروسيا مونغشنغالدباخ بهدف لدانييل غينزيك
( 40من ركلة جزاء) مقابل هدفني للسويرسي رانيت
تشاكا ( )16وكريستيان جنترن ( 20خطأ يف مرمى
فريقه).
ويلعب اليوم ايضا هامبورغ مع شالكه ،وتختتم
املرحلة غدا االحد فيلتقي اينرتاخت فرانكفورت مع
هرتا برلني ،واوغسبورغ مع هانوفر.
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الشروط التي يجب اتباعها
احتراماً للبلد المستضيف
الشروط المنظمة للعالقات
االنسانية:
تحتــل الــروط والقواعــد املط ّبقــة يف
أداب وســلوكيات األفــراد بتشــكيل وتطــور
البلــد مــكان مه ـاً للغايــة .والتوجــد هنــاك
قوانــن تلــزم األف ـراد باتبــاع هــذه الــروط
والســلبوكيات أي أنــه اليرتتــب عــى غــر
امللتزمــن بهــا عقوبــات قانونيــة لكــن
يوصــف أولئــك الذيــن يرفضــون اتبــاع
هــذه الــروط والســلوكيات بالفوضويــن
أو الجاهلــن أو الغــر محرتمــن .كــا أنــه
ويف املقابــل يوصــف األشــخاص امللتزمــن
بــاألداب العامــة والســلوكيات باألشــخاص
املنضبطــن واملحرتمــن واملثقفــن والراقيــن.
فمــدى االلتـزام بهــذه القواعــد والســلوكيات
قــد يكــون دلي ـاً عــى مــدى حضــارة هــذه
الدولــة وشــعبها .كــا أن االنســان بابتعــاده
عــن االنانيــة وتركــه للترصفــات الغــر الئقــة
ومحاولتــه التعامــل مــع النــاس مبســتوى
مــن الرقــي والحضــارة يجعــل منــه إنســاناً
متحــرا ً ومحبوبــاً.
التوجــد هنــاك مــدارس أو أماكــن
لتعليــم النــاس األداب العامــة وســلوكيات
املجتمــع الراقــي .ولكــن مــع اختــاف مناطق
ومقاطعــات ومــدن ومحافظــات البلــدان
تظــر هنــاك أشــكال وأمنــاط مختلفــة مــن
الســلوكيات والترصفــات حســب بيئــة
املنطقــة .ومبــا أن اإلنســان مجرب عــى العيش
ضمــن مجتمــع مــا فعليــه االت ـزام أخالقي ـاً
مببــادئ وقواعــد هــذا املجتمــع ليتمكــن مــن
تاالندمــاج والتعايــش مــع فئــات املجتمــع
املختلفــة ونذكــر هنــا بعــض بعــض هــذه
األمــور:
• املحبة والتسامح مع الجميع
• العمــل عــى إظهــار شــخصية االنســان
الناضــج والواعي
• االنتقاد يف وقته ويف مكانه الصحيح
• االهتــام باملظهــر الخارجــي والرتكيــز
عــى ارتــداء املالبــس حســب املــكان والزمان
املناسب
• االبتعــاد عــن الترصفــات التــي تســبب
انزعــاج وعــدم راحــة االخريــن
• االلتزام بالوعود
• الدقــة يف الجلــوس والنهــوض وطريقــة
التحدث
• القدرة عىل االعتذار حني لزومه
• عــدم إحــراج األخريــن والوقــوف
أمامهــم أثنــا أحاديثهــم الخاصــة
• االبتعــاد عــن أشــكال املــزاح الغــر
الئــق باليــد كان أم بالــكالم
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Terörizim

موسكو :األسد عنصر أساسي في الحرب على داعش
اعتربت روسيا أن “ال بديل” عن
النظام السوري يف الحرب عىل تنظيم
داعش ،رافضة انتقادات الرئيس األمرييك
باراك أوباما حول االسرتاتيجية الروسية
يف سوريا .وكان الرئيس األمرييك رأى
الجمعة أن اسرتاتيجية روسيا يف سوريا
القامئة عىل دعم نظام األسد “آيلة إىل
الفشل” .وقال املتحدث باسم الكرملني
دميرتي بيسكوف إن االنتقادات
األمريكية “ليست جديدة عىل اإلطالق”
وإن روسيا “سبق وأن سمعتها”.
وتابع املتحدث الرويس “لسوء
الحظ فإن أحدا حتى اآلن مل يتمكن من
أن يرشح بطريقة مفهومة ما ميكن أن

روسيا

خرب

R U SYA

يكون عليه البديل عن الحكومة السورية
الرشعية لضامن األمن يف البالد ومواجهة

تقدم تنظيم داعش وضامن وحدة
البالد” .وشدد بيسكوف عىل أن موقف
موسكو نابع من “اعتبارنا أن فرض أي
قرار عىل الشعب السوري غري مقبول
وخطري” .واتهمت الواليات املتحدة
روسيا خالل األيام القليلة املاضية بنرش
عتاد وجنود قرب الالذقية غرب سوريا
يف حني أن موسكو نفت متاما هذه
املعلومات.
وأعلنت وكالة األنباء السورية
(سانا) أن طائرتني روسيتني تحمالن
مساعدات إنسانية وصلتا السبت إىل
سوريا.
وكاالت.

طيب الخطيب يصدر أول كتاب خط رقعة له
أصدر الخطاط محمد طيب الخطيب ابن
مدينة حمص السورية املقيم يف قونيا تركيا أول
كتاب خط له والذي قامت دار عامل الكتاب
للنرش بطباعته .وكتب محمد طيب الخطيب
يف مقدمة كتابه ":إن الخط العريب سيد الفنون
االسالمية  ...وأصبح يحتل املكان األرفع واألسمى
يف فنون األقوام املنضوبة ,ودخل كل مجاالت
الحياة فأصبح رابطاً لجميع الشعوب اإلسالمية,
وميداناً فسيحاً للخطاطني املسلمني يفرغون فيه
طاقاتهم ,لذلك أصبح فناً عاملياًَ له السيادة "...

وباالضافة ملوهبة الخط يتمتع طيب
الخطيب "أبو الطيب" بعدة مواهب حيث
أنه يكتب الشعر والقصة باالضافة للمقاالت
والخط العريب .ويقول طيب الخطيب أنه
اعتمد يف كتابه خط الرقعة وضع كل مايتعلق
بهذا الخط حيثي يبدأ الكتاب بطريقة كتابة
الحروف العربية وبعدها االرقام ومن ثم
هناك طريقة ربط األحرف ببعضها كام وضع
يف نهاية الكتاب العديد من الجمل الجميلة
وذات معنى.

أخبار
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العادات السيئة لألطفال
في سن الدراسة

خالل العام الدراسي يكتسب أطفالنا بعض العادات الصحية السيئة خاصة ما يتعلق بأسلوب التغذية الذي يميل
نحو األطعمة السريعة ،وتمضية كثير من وقت الفراغ في ألعاب الفيديو وأمام الشاشات .يمكن لألمهات واآلباء
عمل تغييرات بسيطة تساعد األطفال على حماية صحتهم.
ليايل الصيف نظرا ً ملرونة املواعيد ،لكن يف أيام
الدراسة البد من العودة إىل جدول مواعيد
منتظم للنوم ،وتهيئة أجواء مريحة ومشجعة
عىل النوم قبل موعده بوقت كاف.

النوم  :الحصول عىل قسط كاف من النوم
عادة صحية جيدة ،وتشري األبحاث الحديثة إىل
أن مشاكل النوم لدى األطفال ترتبط ارتباطاً
وثيقاً بالسمنة ومشاكل السلوك .وقد وجدت
دراسة إسبانية حديثة أن مشاكل النوم لدى
األطفال تؤثر عىل الذاكرة واللغة .قد يستطيع
األطفال تعويض ما فاتهم من النوم خالل

التغذية  :تشري دراسات عدة إىل ارتفاع
عدد أطفال املدراس الذين يعانون الوزن الزائد
والسمنة .وبإلقاء نظرة عىل ما يحتويه مقصف
املدرسة من أطعمة ومأكوالت ميكن معرفة
السبب .وقد وجدت دراسة حديثة قامت
بفحص  367نوعاً من األطعمة التي تستهدف
األطفال أن  89باملائة منها تصنف ضمن
املأكوالت التي ترتبط بسوء التغذية ،بسبب
املستويات العالية للملح والسكر.
عليك بتحويل مسار أطفالك صوب عادات
األكل الصحية ،وإعطائهم عدة أنواع من
الوجبات الخفيفة الصحية ،وإعدادها بطريقة
جذابة ،والبد من تناول الطفل حصتني من
الخرضوات ومثلهام من الفواكه يومياً عىل األقل.

الرياضة  :تشري كثري
من الدراسات إىل أن ما
يحصل عليه األطفال
يف املدارس من فرتات
ملامرسة الرياضة ليس
كافياً ،نظرا ً ملحدودية
اللعب يف الهواء الطلق،

وضغط املواعيد ،ومحدودية اللعب اإلبداعي.
اللعب اإلبداعي يسمح لخيال الطفل باالنطالق
مع وجود دمى أو ألعاب تخيلية ال يدخل فيها
التلفزيون أو ألعاب الفيديو واإللكرتونيات .إىل
جانب ذلك يحتاج الطفل إىل نشاط بدين يومي
مدته  30دقيقة عىل األقل ،لحرق السعرات
الحرارية.

حياتهم ،لذلك البد من إكسابهم العادات
الصحية ،وأهمها رضورة أخذ فرتات راحة كل
 30 -20دقيقة ،واتخاذ وضعية الجسم الصحيحة
عند الجلوس عىل الكومبيوتر ،وإبقاء الشاشة
بعيدة مسافة كافية عن الوجه.

حقيبة املدرسة .تشري الربوفيسورة كارين
جاكوبس أستاذة العالج الطبيعي يف جامعة
بوسطن إىل وجود عالقة بني إصابة العضالت
والعظام وبني حمل حقائب مدرسية ثقيلة
عىل الظهر .يجب أال نفرط يف تحميل أوالدنا
الكتب وغريها عىل أكتافهم .وتويص جمعية
العالج الطبيعي األمريكية بأن ال يتجاوز ثقل
حقيبة املدرسة  10باملائة من وزن الطفل ،وأن
ينتبه اآلباء إال أن شد أربطة الحقيبة عىل الظهر
ملسافة  3سم أزيد من الحاجة يضع وزنا زائدا ً
عىل الرئتني يعادل  14كجم.
اإللكرتونيات  :ألعاب الفيديو والكومبيوتر
ومشاهدة التلفزيون مسؤولة عن عدم مامرسة
الرياضة ،والنتيجة مزيد من ضعف العضالت،
واإلصابات الجسدية .من الهام التنبه أن هؤالء
األطفال سيستخدمون هذه التكنولوجيا طوال

تقاسم الجراثيم  :من أكرث العادات غري
الصحية التي يتعرض لها األطفال خالل العام
الدرايس تقاسم الجراثيم مع غريهم من األطفال.
يتبادل األطفال يف املدارس األطعمة واملالبس
واألدوات ،وال يقومون بغسل أيديهم مبا يكفي،
وال تغطية أفواههم عند العطس ،وغري ذلك من
مامرسات شائعة بني األطفال يف املدرسة .البد
من مواصلة توعية األطفال وعدم االستسالم أو
االكتفاء بالنصح مرة أو مرات قليلة ،البد من
توجيههم دامئاً نحو غسل أيديهم ،والتأكيد عىل
أهمية العادات الصحية مثل تغطية الفم عند
العطس وعدم تبادل األشياء .من الهام التنبه إىل
أن العادات الصحية تبدأ من املنزل ويأخذها
الطفل معه إىل املدرسة.
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افقي

 -1امري سلجوقي حكم قونيا – ت َ ِع َب
 -2عضو معكوسة – برج مشهور يف مدينة قونيا
 -3جامع بحي ظفر باسم أحد البالد العربية
 -4مرسح شهري يف سوريا
 -5خطب أرعبه
 -6قياس كساحة – حرف أبجدي
 -7رعديدة
 -8يبزغ القمر يف أول الشهر معكوسة  -حرب
 -9مقياس مساحة األرض
 -10اسم صلباح الدين الحقيقي
 -11قائد سلجوقي اسس دولة السالجقة
 -12شاعر صويف له مسجد ورضيح شهري يف قونيا

عمودي

 -1رضيح شهري ومعلم من معامل مدينة قونيا
 -2ارشد معكوسة – اموره معكوسه
 -3بأحســن حــال بالرتكيــة – مــكان ملامرســة مــكان
ملامرســته أحــد الفنــون معكوســة
 -4اسم علم مذكر – اداة للحفر
 -5لقب – لالستثناء
غي
 -6احرف مبعرثة – ّ
 -7اســم علــم مذكــر – صخــور هــي صلــب الكــرة
األرضيــة
 -8نخب حيواين – ش ّيد
 -9مقدمة الرأس بالجمع – أحد الوالدين
 -10ندفن بقدم
 -11د ّوناها هم – طري جارح
 -12مثر من التوابل  -للتفسري

الكلمات المتقاطعة لشهر تشرين األول
1

2

3

4

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

نتعلم اللغة الرتكية
التسوق يف سوق الخضار والفواكه
نوران
بائع الخضار و الفاكهة
نوران
بائع الخضار و الفاكهة
نوران
بائع الخضار و الفاكهة
نوران
بائع الخضار و الفاكهة
نوران
بائع الخضار و الفاكهة
نوران
بائع الخضار و الفاكهة

 :بكم هذا الربتقال.
 :مثانني قرشاً.
 :هل مذاقه حلو؟
 :نعم ,حلو وطازج.
 :لطفاً ثالثة كيلوات .بكم التفاح؟
 :بخمسني قرش.
 :لطفاً كيلوان تفاح .اليوجد بصل يف البيت أبدا ً لكن البصل هذا صغري جدا ً.
 :أختي البصل الذي يف داخل الدكان كبري.
 :متام .لطفاً أعطني أربع كيلوان بصل أيضاً .ماهو حسايب؟
 :خمس لريات.
 :دقيقة ...هل يوجد فطر؟
 :يوجد لكنه غري طازج.

5

6

7

8

9

10

12 11

أجوبة العدد املايض

افقي
 -1ال شاويش حسن
 -2همسه
 -3احساس – إناء
 -4ماس – ماجي
 -5محامي – تأتأ
 -6دير – ه ه
 -7مه
 -8وعد
 -9عبي – االختالف
 -10روى – ال – مجر
 -11كسدت البضاعة
 -12فهم – نجيب فاضل
عمودي
 -1محمد عاكف
 -2عبوسة
 -3دامس – مدريد
 -4حامي
 -5أسريهام – ان
 -6جالل
 -7شهامتهم – أَلبي
 -8حسناء – ضب
 -9سامجتهم – اف
 -10نهايتهم – ملعا
 -11اجهض
 -12رفعت طانكوت

TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ
MANAVDA ALIŞVERİŞ YAPMA
?Nuran : Bu portakallar kaça
Manav : seksen kuruş.
?Nuran : Tadı tatlı mı
Manav : Evet, tatlı ve taze.
?Nuran : Üç kilo lütfen. Elmalar kaça
Manav : Elli kuruş.
Nuran : iki kilo Elma, lütfen. Evde hiç soğan yok ama bu soğanlar çok küçük.
Manav : Dükkanın içindekiler büyük abla.
Nuran : Tamam. Dört kilo da soğan verin lütfen. Borcum nedir.
Manav : Beş lira.
?Nuran : Bir dakkika... Mantar var mı
Manav : var ama taze değil.

أخبار
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سودوكو

ماهي لعبة سودوكو؟

هي أحجية منطقية توافقية تعتمد
عىل ترقيم الخانات .هدف اللعبة هو
ترقيم خانات شبكة ( n2 \ n2عادة 9
\  )9مقسمة إىل مناطق  n \ nبأرقام
من  1إىل  n2دون ان يتكرر رقم يف
أي منطقة أو صف أو عمود.

هل تعلم
التفكير االيجابي يجلب السعادة لإلنسان وألسرته
التفكــر اإليجــايب أحــد مصــادر
الراحــة النفســية ،والشــعور باالطمئنــان
والســعادة ..تخ ّيــل شــخصني :األول :كثــر
الشــكوى ،يتوقــع الــر يف كل عمــل يقــوم
بــه ،يســتيقظ صباحـاً وهــو قلــق مــا قــد
يحــدث لــه خــال يومــه ..واآلخــر :يحمــد
اللــه يف كل صبــاح عــى أنــه أطــال يف عمــره
ليتعبّــد ،ويعمــل ،وينتــج ,يتوقــع الخــر من
كل عمــل ،ويــرى الجانــب املــرق مــن كل
مشــكلة تحــدث لــه ..لِ َمـ ْن منهــا شــعرت
باالرتيــاح وأنــت تقــرأ صفاتــه؟!
دعونا نسأل أنفسنا بعض األسئلة:
 -عندمــا نقبــل عــى عمــل جديــد،

هــل نتوقــع فشــله بنســبة %50؟
 وأثنــاء اســتعدادنا المتحــان معــن،هــل نتوقــع الحصول عــى درجة متوســطة
أو نخــاف مــن الرســوب؟
 وحــن نتذكــر إنجــازات األجيــالالســابقة ،هــل نشــعر باإلحبــاط وبأنــه مــن
املســتحيل أن نصــل مــا وصلــوا إليــه؟
 وعندمــا يصيبنــا املــرض ،هــل نشــعربــأن األجــل قــد اقــرب؟
 وبعــد ارتكابنــا أحــد الذنــوب ,هــلنخــاف أال يقبــل اللــه توبتنــا؟
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التواصل االجتماعي ...فيس بوك
محي الدين الال
اين حزيــن عــى كل االمهــات لكــن ام الظــامل لــن تكــن يومــا كام املظلــوم وهــل
يســتوي املجرمــن والصالحــن ابــدا ال يســتوون ...
ليش تبيك يا ام محسن ؟؟؟
رصماية حسن اغىل من ابنك محسن .
هل تتذكري الهتاف يف #الضاحية كلكم فداء رصماية السيد .
الدكتور فيصل القاسم
أيها الالجئ السوري :قل داعش وإال!
يُقــال إن الالجئــن الذيــن يقولــون للســلطات األوروبيــة إنهــم هربــوا مــن داعــش
يحصلــون عــى اللجــوء واإلقامــة فــورا ً .أمــا الذيــن يقولــون إنهــم هاربــون مــن قصــف
النظــام الســوري والرباميــل ،فيتعرضــون لتحقيــق طويــل جــدا ً ،وال يحصلــون عــى اللجوء
بســهولة .وكأن الســلطات األوروبيــة تريــد ان تعمــم البعبــع الداعــي لغايــة يف نفــس
يعقــوب .مــع العلــم أن تســعني باملائــة مــن الالجئــن الســوريني يف تركيــا واألردن ولبنــان
خرجــوا مــن مناطــق النظــام التــي ال وجــود لداعــش فيهــا مطلقـاً.
ما صحة هذا الكالم
Amoon Watan
يخرج االنسان من هيمنة سلطة ..ليقع ضحية هيمنة سلطة جديدة عليه
صــار العــامل شــبكة معقــدة  ..مــن جملــة ســلطات تتنافــس للســيطرة عــى مابقى يف
االنســان مــن ..فطــرة نقيــة  ..وذهــن صــايف غــر منمــط
كل شئ يسعى اىل تنميطنا وقولبتنا ..وتدجيننا
عىل قولة ميشيل فوكو (( النظام السلطوي ينترش يف كل مكان ))
Hamza Mansour
إىل متــى ســتبقى الرصخــة حبيســة بأعامقنا ترفــض الظهــور ,تأىب العصيان وتستســلم
للواقــع ...إىل متــى ســتبقى أهدافنــا مجــرد أفــكار طموحاتنــا مجــرد مبالغــات وأعاملنــا
املســتقبلية مجــرد كتابــات عــى دفاتــر الذكريــات...
مبعــدون منهكــون مهمشــون عــن وطن كان يعيــش أعامقنــا ونعيش تفاصيلــه واألن
أصبحنــا يتامــى بدونــه وأصبــح خاليــا بدوننــا فــإىل متى ســنبقى تائهيــن ؟؟؟

لغز العدد 17
دولة..يف اسمها مرض ودواء،وعبادة وصفها الله
لإلنسان،واسم حيوان ،واسم طريوبإسم هذه الدولة
نهاية االنسان واسم يشء يأيت مع األمطار وفيها منازل
امللوك وفيها أحد الحواس ويشء تشاهده يف األعراس
واسم زراعة
فام هي هذه الدولة؟

Dr-Rawaa Maaz
قبل أن تنفقوا عىل نسائكم و بناتكم مثن عمليات تجميل وشفط وشد وربط
انفــق عــى تربيهــا وعلمهــا وســاعدها ان تجمــل قلبهــا وعقلهــا بالرتبيــة الحســنة
والعلــم النافــع
وستبدوا حينها سيدة الكون وصانعة أجيال قادة ال منقادين
د.ر.م
بدر الدين األحمر
يف ناس ما حدا كفرن  ..هنن كفروا لحالن  ..وكفروا حالن بحالن!
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افتتاح مدارس لطالب االبتدائي
واالعدادي السوريين في قونيا

أعلنت مديرية التربية في مدينة قونيا عن إتاحة الفرصة للطالب السوريين المقيمين في المدينة
والمنقطعين عن الدراسة لعدة سنوات بسبب الحرب القائمة في بالدهم عن والدة فرصة لهم بمتابعة
دراستهم االبتدائية واالعداية في ثالثة عشر مدرسة موزعة على مختلف مقاطعات المدينة.

بعد دراسة الوضع التعليمي للطالب
السوريني وحقهم يف استكامل تعليمهم
ودراستهم حيث التحق العديد من الطالب
السوريني خالل السنوات املاضية باملدارس
الرتكية وبعض املدارس السورية الخاصة التي
افتتحت يف العديد من املدن الرتكية مثل غازي
عنتاب ,أورفة ,اسكندرون .أنقرة واسطنبول
إلخ ...وبالنسبة لبقية األطفال التي تقف اللغة
عائق أمام التحاقهم باملدارس الرتكية وبسبب
األوضاع املادية التي متنعهم من االلتحاق
باملدارس السورية الخاصة وبعد العديد من
االجتامعات التي جرت باملدينة بحضور
شخصيات رفيعة املستوى من أنقرة واسطنبول
قررت مديرية الرتبية يف مدينة قونيا افتتاح
 13مدرسة للمرحلتني االبتدائية واالعدادية تم
االعالن عن اسامءها وأماكنها ومن املحتمل أن
يبدأ الدوام يف املدارس املعلن عنها يف منتصف
شهر ترشين األول الجاري.
أكرث من  10االف طالب يف قونيا
تقدر أعداد السوريني املقيمني يف تركيا
والفارين من بالدهم منذ اندالع األحداث
الدامية هناك يف مارس العام  2011مايزيد عن
 2مليون سوري موزعني بني املخيامت واملدن
الرتكية املختلفة .وتشري إحصائية إىل أنه يوجد
يف  23مخيم موزعيني عىل  11مدينة تركية
مايقارب  90ألف طالب يتابعون تعليمهم .كام
أنه يوجد مايزيد عن  110االف طالب يقيمون
يف مراكز املدن الرتكية .أما بالنسبة ملدينة قونيا
فهناك  10أالف طالب س ُت َم ِك ُنهم فرصة افتتاح
املدارس الثالثة عرش من متابعة دراستهم
وتعليمهم حسب مديرية تربية املدينة .فعىل
مدار األربع سنوات املاضية شهدت مراكز

قونيا

خرب
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الكومك الثقافية يف املدينة اقباالً كبرياً من
الطالب السوريني املتعطشني الستكامل دراستهم
ولكن بعد أن ملست وزارة الرتبية والتعليم
الرتكية مدى جدية هذا املوضوع ورضورة
إيجاد حل ملستقبل هؤالء الطالب التعليمي
قامت بتفعيل العديد من النشاطات وإصدار
القرارات باستخدام املدارس التي تقوم بتقديم
دوام مدريس واحد فقط يف الصباح واستخدام
مباين هذه املدارس يف فرتة مابعد الظهر ليتمكن
الطالب السوريون من استكامل تعليمهم.
وتتوزع املدارس التي تم اقرارها عىل
مقاطعات مدينة قونيا الثالثة وعىل الشكل

األيت :ستة مدارس يف مقاطعة قاراطاي ,ثالثة
مدارس يف مقاطعة مرام وأربعة مدارس يف
مقاطعة سلجقلو .كام أنه سيتم توفري فرص
عمل للمعلمني والرتبويني السوريني وذوي
الخربة واالختصاص املقيمني يف املدينة وسيتم
تحديد األساتذة واملعلمني عن طريق هيئة
تربوية تقوم مديرية الرتبية باختيارها .أما
بالنسبة للمنهاج فسيتم االعالن عن شكل
وطبيعة املنهاج الذين سيتم تدريسه للطلبة
بعد إجتامع لجنة التعليم والرتبية.
اسامء املدارس حيث املقاطعات:
قاراطاي -1 :جالل أكن "إبتدايئ",

كورتولوش "إعدادي"  -2قارا أسالن "إعدادي"
 -3قارا أسالن جمهوريات "إبتدايئ"  -4مهمد
شوكت باشا "إبتدايئ"  -5فريد باشا "إعدادي"-6
قارا أسالن أتاتورك “إعدادي”.
مرام -1 :مهمد عاكف أرسوي أناضولو
"إبتدايئ وإعدادي"  -2شكر إمام خطيب "
إعدادي"  -3فاتح سلطان محمد "إبتدايئ".
سلجقلو -1 :برو.د .محمود أسعد جوشان
إمام خطيب "إعدادي"  -2هجا جهان حسني
يلدز "إبتدايئ"  -3مصطفى فوزي رسين
"إبتدايئ"  -4بريي رايس "إبتدايئ".
مهمد عاكف سوتشو

