الملك عبد اهلل يقرر داوود أوغلو :نتنياهو ال يختلف
اإلنتقام من داعش عن منفذي هجوم جريدة شارلي
شــن رئيــس الــوزراء الــريك ،أحمــد داوود أوغلــو
هجومــا رشســا آخــر عــى نظــره اإلرسائيــي ،بنيامــن
نتنياهــو ،مشــبها إيــاه باملتشــددين الذيــن هاجمــوا
مجلــة شــاريل إبــدو .وأضــاف داوود أوغلو":مثلــا
تعتــر املجــزرة التــي ارتكبهــا إرهابيــون يف باريــس

جرميــة ضــد اإلنســانية فــان نتنياهــو  -كرئيــس
للحكومــة التــي تقتــل أطفــاال يلعبــون عىل الشــاطيء
أثنــاء قصــف غــزة وتدمــر آالف املنــازل ،والتــي قتلــت
مواطنــن (أتــراكا) يف غــارة عــى ســفينة يف امليــاه
الدوليــة  -ارتكــب جرائــم ضــد اإلنســانية

أحمد داوود أوغلو

صوت األمة

تتمة يف الصفحة .2

كرم إشكان

أَ ْس َم ُع ولكن!...
تتمة يف الصفحة .2

برنامــج إعــداد ناشــط
حقــوق اإلنســان

استمر الربنامج عىل مدار أربع أيام يف فندق الجولدن
كينغ مبدينة مرسني وأرشف عىل املحارضات الدكتور حازم
عتلم رئيس و استاذ قسم القانون الدويل العام بجامعة
عني شمس .تتمة يف الصفحة .13-12

مهمد هانشرلي

يجب علينا
التأقلم مع
السوريين

حرض السيد مهمد هانرشيل رئيس بلدية كاراتاي
يف مدينة قونية إجتامع طاولة مجلس التحرير يف
جريدة مرحبا وتداول مع طاقم عمل الجريدة
أخر وأهم أعامل البلدية كام قام السيد هانرشيل
بعرض رسيع ألهم األعامل املخطط إنجازها من
قبل إدارة البلدية .تتمة يف الصفحة .6

مخيمات للتركمان

 1لرية تركية  /مع الرضيبة

1 TL (KDV Dahil) /
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إلتجأ إلى مدينة قونية في شهر كانون
الثاني  2015مايقارب  2300تركماني عراقي.
وبسبب الظروف الصعبة التي يعانون
منها في المدينة يتم إرسالهم إلى
مخيمات جهزت لهم .تتمة يف الصفحة .17

إهتمام
بمرحبا
العربية

حمزة منصور
زمن المصالح ....

تتمة يف الصفحة .11

استقبل ممثل سفارة اململكة
األردنية الهاشمية السيد
يوسف عبد الغني السيد كرم
إشكان مدير عام النرش يف
جريدة مرحبا الرتكية وتبادل
الطرفان الحديث حول
املستجدات األخرية يف الرشق
األوسط .تتمة يف الصفحة .2

ين
حس� باش
ت
م� تنتهي الحرب؟

تتمة يف الصفحة .7
ن
قبا�
عبد تالحميد ي

أم�...
ي

تتمة يف الصفحة .20
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الملك عبد اهلل يقرر
اإلنتقام من داعش

الملك عبد اهلل بن
الحسين يعلن بأنه
سيشارك في عمليات
قصف األماكن التي
توجد بها داعش
أعلــن امللــك عبــد اللــه بــن الحســن بأنــه
سيشــارك يف الرضبــات الجويــة التي تســتهدف
مواقــع نتظيــم داعش داخــل األرايض الســورية
وذلــك بعــد إقــدام التنظيــم عــى إعــدام
الطيــار األردين معــاذ الكساســبة الــذي كان
محجــوزا ً لــدى التنظيــم .وأكــد امللــك عبــد الله
بــأن الحــرب ضــد داعــش مل تنتــه حيــث قــال":
أن دم الطيــار معــاذ الكساســبة لــن يذهــب
هــدرا".
كــا توعــد امللــك عبــد اللــه يف اجتــاع
عقــده مــع قائــد الجيــش الفريــق أول ركــن
مشــعل الزبــن وعــدد مــن كبــار املســؤولني
األمنيــن يف البــاد ،لبحــث خيــارات األردن يف
املواجهــة مــع تنظيــم الدولــة اإلســامية.
سنضربهم في عقر دارهم
وقــال امللــك عبد اللــه أيضـاً ”:أن رد األردن
وجيشــه عــى مــا تعــرض لــه ابنــه الغــايل مــن
عمــل إجرامــي وجبان ســيكون قاســيا ،ألن هذا

التنظيــم اإلرهــايب ال يحاربنــا فقط ،بــل يحارب
اإلســام الحنيــف وقيمه الســمحة ولذلــك فإننا
لــن نتســاهل مــع هــذا التنظيــم وســنعمل
عــى إنهائــه ورضبــه يف عقــر داره".
وعــاد امللــك عبــد اللــه إىل بــاده بعــد أن
قطــع زيارتــه للواليــات املتحــدة بعــد ســاعات
مــن إعــدام تنظيــم داعــش الطيــار األردين
معــاذ الكساســبة حرقــا.
صالة على روح الطيار في الكنائس

تــم قــرع األج ـراس وإقامــة الصــاة عــى
روح الطيــار معــاذ الكساســبة يف العديــد مــن
الكنائــس يف األردن .كــا قــام العديــد مــن
مســيحيي األردن باملشــاركة يف الصــاة ,ودعــا
الجميــع بــأن يحــل الســام عــى جميــع
البلــدان التــي تشــهد حــروب.
كــا أرســل رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي
بنيامــن نتينياهــو رســالة تعزيــة إىل امللــك عبد
اللــه بوفــاة الكساســبة.

إهتمام جديد بمرحبا العربية
اســتقبل ممثــل ســفارة اململكة
األردنيــة الهاشــمية الســيد يوســف
عبــد الغنــي يف مقــر ســفارة اململكة
بالعاصمــة الرتكيــة أنقرة الســيد كرم
إشــكان مدير عــام النــر يف جريدة
مرحبــا الرتكيــة وتبــادل الطرفــان
الحديــث حــول املســتجدات
األخــرة يف الــرق األوســط وعــن
إقامــة أعــال مشــركة بــن تركيــا
واململكــة األردنيــة.
كــا قــام الســيد كــرم إشــكان
بتقديــم األعــداد األخــرة مــن
جريــدة مرحبــا العربيــة التــي تعترب
إحــدى أهــم املشــاريع التــي قامــت
بهــا جريــدة مرحبــا عــى مــدار 46
عــام باعتبارهــا الجريــدة العربيــة

األوىل يف تاريــخ تركيــا.
وبــدروه أبــدا ســعادة الســفري
إعجابــه مبرحبــا العربيــة حيــث
قــال ":أعتقــد بــأن مرحبــا العربيــة
قــد أحدثت نقلــة نوعية يف أوســاط
الصحافــة الرتكيــة وذلــك ألنهــا
أضافــت شــيئاً مل يكــن موجــوداً
يف مجــال الصحافــة املكتوبــة يف
تركيــا وألنهــا تتمــر بتنــوع أخبارهــا
وبســبب اهتاممهــا بأخبــار الــرق
األوســط والعــامل العــريب التــي
تعتــر الحــدث األهــم يف الوقــت
الراهــن .ويســعدننا أن يكــون هناك
عمــل مشــرك بــن ســفارة اململكــة
وجريــدة مرحبــا مبــا يخــدم الشــأن
العــريب واالســامي".

أخبار

2

كرم إشكان

kerem_iskan@hotmail.com

أَ ْس َم ُع ولكن!...

موضوعنا اليوم عبارة عن فكرة وسأعمل عىل
قص�...
ش�حها بشكل ي
ف
س�...وبعد
أحدهم فقد أذنه ي� حادث ي
االتصاالت واالبحاث تم العثور عىل طبيب عمليات
تجميلية ماهر ودخل العمليات...وبعد العمليات
ت
بف�ة من الزمن تم نزع الضمادات
بدأ بالرصاخ وهو يقول للطبيب ”:آه ياطبيب لقد
قمت بوضع أذم إمرأة يل"...
الطبيب ف ي� هذا الوضع استغرب جداً وقال”:
نعم ,لقد قمنا بأخذها من إمرأة حديثة الوفاة
بالنهاية ,أ
الذن هي أذن ف ي� جميع الحاالت مالذي لم
أ
يعجبكم بالمر؟".
ن
أعجبت�
لقد
!
مخطئون
إنكم
قال المريض”:
ي
ن
أن� أستطيع السمع جيداً"...
حت ي
سأله الطبيب مجدداً ”:ماالمشكلة إذاً؟
وإذا كانت أذن امرأة؟"...
إن� أسمع ن
وهناك أجاب المريض قائالً ”:ن
ولك�
ي
ي
ال أفهم شيئاً"...
لماذا قمنا بمشاركة هذه الفكرة؟
ألنه ومع أ
السف قد تزايدة هذه الحاالت ف ي�
كث�اً...
العالم االسالمي ي
فكث� من الناس حولنا يسمعون كل ش
�ء
ي
ي
ش
�ء وأعدادهم ف ي�
لكنهم بالوقت نفسه
اليفهمون ي
ازدياد...وأغلبهم اليهمهم أ
ين
جاثم�
المر...ويبقون
كالثعالب...
الجميع له علم بكل ش
�ء...ولكن ال يوجد هناك
ي
واستيعاب أ
المور...كما أننا نرصف
تشابه ف ي� المحاكمة
ف
ش
�ء...
جهداً اليصدق ي� سماع كل ي
لكننا ال نرصف من الجهد الذي نبذله للسماع 1
من  10لفهم ما سمعته أذاننا...
لقد أصبحنا أمة معجونة بالغيبة والنميمة
وإطالق أ
الحكام العشوائية...كما اننا أصبحنا نشعر
ف
ف
و� إحراج بعضنا
بلذة مختلفة ي� التكلم عىل بعضنا ي
البعض...
فقد أصبحت أحزان بعضنا محل رسور لدى
أ
الخرين...اللهم الطف...ولننهي موضوع اليوم
ف
يوسو�...
بفكرة لح�ض ة العالمة أحمد
ي
أ
ف
ف
و� أحد مجالس العلم
ي� �ضيوم من فاليام ي
اليوسو� سأله أحد طالبه وبأدب ”:القوة يل
لح ة
ي
ن
عىل الحرب ن
يعطي� ثواب
ال
عم
أعمل
أن
اريد
لكن�
ً
ي
الشهيد فبماذا ي ن
تنصح� أن أعمل؟"...
في
اليوسو� إىل الطالب الذي سأله
فالتفت أحمد
ي
وأجابه بسؤال ”:هل أقول لك عىل عمل يعطيك ثواب
مئة شهيد وليس ثواب شهيد واحد؟"...
الطالب وهو متحمس ويداه ترتجفان ”:بالتأكيد
ياسيدي"...
ف
اليوسو� إىل المجلس قائالً”:
أحمد
فالتفت
ي
إسكات الشخص الذي يقوم بالغيبة والنميمة فوراً
وأن التجعله يتكلم"...
قاطع الطالب استاذه قائالً ”:كيف سأكته أال
يكون عيباً إذا قمت باسكاته؟"...
ف
اليوسو� وبصوت أعىل ”:ستقول له أصمت
أجابه
ي
الن� صىل هللا عليه
وبرصاحة!” ومن ثم قرأ حديث ي فب
عال عىل الموجودين ي� المجلس...
وسلم بصوت ي
بما معناه ”:من قال لمغتاب أصمت فله ثواب
مئة شهيد"...
أسأل هللا أن يغفر ذنوبنا ,وأن يبعدنا عن مجالس
الغيبة...
المسلمون القائلون ي ن
أم�...

سياسة
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محكمة النقض المصرية
تعيد محاكمة مبارك
قبلــت محكمــة النقــض يف مــر الطعــن يف
القضيــة املعروفــة إعالميــا بقضيــة قصــور الرئاســة
املتهــم فيهــا الرئيــس املخلــوع محمــد حســني
مبــارك ،وقــررت إعــادة املحاكمــة.
وكانــت محكمــة جنايــات القاهــرة قــد أصدرت
يف  21مايــو /أيــار املــايض حكــا بالســجن ثــاث
ســنوات عــى الرئيــس املخلــوع مبــارك يف هــذه
القضيــة.
كــا قــررت معاقبــة نجليــه جــال وعــاء
بالســجن أربــع ســنوات عــى ذمــة القضيــة نفســها
التــي تشــمل كذلــك أربعــة آخريــن.
وقضــت املحكمــة أيضــا بإلزامهــم بــرد مبلــغ
 21مليونــا و 197ألــف جنيــه (الــدوالر يعــادل نحــو
ســبعة جنيهــات) ،وتغرميهــم متضامنــن  125مليونــا
و 779ألــف جنيــه.
وات ُهــم مبــارك ونجــاه باالســتيالء عــى أكــر
مــن مائــة مليــون جنيــه مــن املخصصــات املاليــة
للقصــور الرئاســية يف الفــرة املمتــدة مــن عــام 2002
إىل تاريــخ تنحيــه عــن الســلطة.
يشــار إىل أن املحكمــة ذاتهــا بــرأت مبــارك
ورمــوز نظامــه يف نوفمــر /ترشيــن الثــاين املــايض
مــن تهــم قتــل املتظاهريــن إبــان ثــورة ينايــر
وتصديــر الغــاز إلرسائيــل مــع صديقــه حســن ســامل
رجــل األعــال الهــارب يف أســبانيا.
Şubat 2015
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أردوغان:بأي وجه ذهب
نتنياهو إلى باريس ؟!!
انتقد الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان مشاركة
رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو في
مسيرة باريس للتنديد
بالهجوم على أسبوعية
شارلي إيبدو ،وعبر عن
امتعاضه من ازدواج المعايير
لدى الدول الغربية بشأن
التعامل مع قضايا "اإلرهاب"
وربطها بالمسلمين.
ويف مؤمتــر صحفــي مشــرك مــع نظــره
الفلســطيني محمــود عبــاس بأنقــرة ،قــال أردوغــان
"كيــف ميكــن لرجــل قتــل  2500شــخص يف غــزة مــن
خــال إرهــاب الدولــة أن يلــوح بيــده يف باريــس كــا
لــو كان النــاس يرتقبــون بلهفــة أن يفعــل هــو ذلــك؟
كيــف يجــرؤ عــى الذهــاب إىل هنــاك؟ ..يتعــن
عليــك أوال أن تتحــدث عــن األطفــال والنســاء الذيــن
قتلتهــم".
وأكــد أردوغــان أن مجلــس األمن الــدويل ال يقوم
بــأداء الواجبــات امللقــاة عــى عاتقــه تجــاه "عربــدة"
إرسائيــل التــي تزيــد حــدة التوتــر يف املنطقــة ،وأنــه
يشــاهد امتناعــه عــن أداء واجباتــه تجــاه العديــد
مــن األزمــات.
وتحــدث الرئيــس الــريك عــن رضورة إنهــاء
االحتــال اإلرسائيــي يف أقــرب وقــت ،وأشــار إىل أن
أكــر أمــاين األتـراك قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة
ذات ســيادة عــى حــدود عــام  1967عاصمتهــا
القــدس الرشقيــة.
وكثـرا مــا ينتقــد أردوغــان بشــدة إرسائيــل التي

اتهمهــا يف يوليو/متــوز املــايض بأنهــا "تفوقــت عــى
هتلــر يف مجــال الوحشــية".
وتدهــورت العالقــات بــن تركيــا وإرسائيــل بعــد

هجــوم الجيــش اإلرسائيــي عــام  2010عــى ســفينة
تركيــة يف أســطول الحريــة الــذي كان يريــد كــر
الحصــار املفــروض عــى غــزة ،وأســفر عــن مقتــل
عــرة أت ـراك.
مــن جانــب آخــر ،انتقــد أردوغــان ازدواجيــة
املعايــر لــدى الــدول الغربيــة ،قائــا "نحن املســلمني
مل نكــن إطالقــا يف جانــب اإلرهــاب أو ســاهمنا
بارتــكاب املجــازر ،إن العنرصيــة وعبــارات الكراهيــة
واإلســاموفوبيا تقــف وراء هــذه املجــازر".
وتحــدث عــن ســيناريو ولعبــة تحــاك عــى
العــامل اإلســامي ،وطالــب بــرورة الوعــي بذلــك.
واعتــر أن الهجــات التــي أســفرت عــن مقتــل
 17شــخصا يف فرنســا هــي إخفــاق لقــوات األمــن
الفرنســية ألن املشــتبه بهــم قضـوا يف اآلونــة األخــرة
عقوبــات بالســجن.
وقــال "يرتكــب مثــل هــذه املذبحــة مواطنــون
فرنســيون ويدفــع املســلمون الثمــن .هــذا يحمــل
معــاين عميقــة ..أال يتعقــب جهــاز مخابراتهــم مــن
يغــادرون الســجن؟".

مظاهرة مليونية في باريس ضد اإلرهاب
شــارك نحــو  3.7ماليــن شــخص يف املس ـرات
التــي خرجــت يف أنحــاء فرنســا تنديــدا بالهجــات
املســلحة التــي شــهدتها البــاد خــال األســابيع
املاضيــة.
وأوضحــت الــوزارة أن أكــر مــن  2.5مليــون
شــخص تــ ّم إحصاؤهــم يف مختلــف املــدن
الفرنســية ،يف حــن جمعــت مظاهــرة باريــس مــا
بــن  1.2و 1.6مليــون .وتعــد هــذه األرقــام األضخم
يف تاريــخ فرنســا التــي مل تشــهد تجمعــا ملثــل هــذه
الحشــود ،وفــق مــا ذكرتــه الــوزارة.
وشــارك يف املظاهــرة الرســمية يف باريــس
نحــو خمســن مــن زعــاء العــامل ،وســار إىل جانــب

الرئيــس الفرنــي فرانســوا هوالنــد املستشــارة
األملانيــة أنجيــا مــركل وملــك األردن عبــد اللــه
الثــاين والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس،
ورئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامني نتنياهــو ورئيس
وزراء تونــس املنتهيــة واليتــه مهدي جمعــة ،ووزراء

خارجيــة مــر الجزائــر واإلمــارات ولبنــان ،ومحمــد
بــن حمــد آل ثــاين ممثــل دولــة قطــر.
وســار الزعــاء يف مســرتهم الصامتــة مئــات
األمتــار وســط حراســة أمنيــة مشــددة ،ثــم وقفــوا
دقيقــة صمــت قبــل أن يتفرقــوا.

سياسة

شباط 2015

4

المسجد األقصى أخطر على
إسرائيل من القنبلة النووية

نقلت جريدة ايديعت أحرنوت عن مفتش عام الشرطة اإلسرائيلية يوحنان دنينو بأنه انتقد اقتحام بعض أعضاء
الكنيست (البرلمان) الحرم القدسي ،معتبرا أن المسجد األقصى أخطر على إسرائيل من القنبلة النووية.
يوحنان دنينو

وقــال دنينــو يف كلمــة ألقاهــا يف
الجامعــة العربيــة بالقدس "إذا ســألتموين
عــن املســجد األقــى فإنــه ال يقــل خطرا
عــن أي قنبلــة نوويــة تواجــه إرسائيــل،
فهــو خطــر وجــودي يشــبه خطــر
القنبلــة".
وأعــرب املفتــش العــام عــن أســفه
ألن االنتخابــات األخــرة التــي جــرت
يف عــام  2013أدخلــت إىل الكنيســت
اإلرسائيــي جهــات تحــاول تغيــر الوضــع
القائــم يف املســجد األقــى.
وقــال "إنهــم يؤججون مشــاعر العامل
اإلســامي ضدنــا مــن أجل الحصــول عىل
أصــوات الناخبــن ،لكــن مــا أســتطيع
قولــه إن نتائــج هــذه الترصفات ســتكون

وخيمــة عــى إرسائيــل".
وتابــع دنينــو يف ترصيحــات نقلتهــا
عنــه صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت"،
"حــن يقــول شــخص منتخــب ســأصعد
إىل جبــل الهيــكل (موقــع مســجد األقىص
حســب املعتقــدات اليهوديــة) يك أقــوم
بتغيــر الوضــع القائــم فــإن ذلــك يعنــي
أن هــذا الشــخص ســيتحول إىل تهديــد
أمنــي عــى إرسائيــل".
وعــر دنينــو أيضــا عــن يقينــه بــأن
"هنــاك تهديــدات وجوديــة ال تقــل عــن
خطــر القنبلــة النوويــة اإليرانيــة مثــل
العنــف يف أوســاط الشــبيبة اإلرسائيليــة".
وينشــط نــواب يف الربملــان مــن التيار
اليمينــي يف فــرض واقــع جديد باملســجد

األقــى كالتقســيم الزمــاين متهيــدا ملــا
يعــرف بالتقســيم املــكاين ،والذي أشــارت
إليــه ترصيحــات عديــدة لجمعيــات
دينيــة متطرفــة يف إرسائيــل.
وفيــا تُجــرى انتخابــات الكنيســت
اإلرسائيــي يف  17آذار املقبــل تظهــر
أغلــب اســتطالعات الــرأي اإلرسائيــي
تقــدم حــزب الليكــود اليمينــي الــذي
يتزعمــه رئيــس الــوزراء الحــايل بنيامــن
نتنياهــو.
وشــهدت الشــهور األخــرة أجــواء
توتــر بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن
جـراء عمليــات هجومية متبادلــة ترتافق
مــع اقتحامــات إرسائيليــة متكــررة
للمســجد األقــى.

هوالند :المسلمين ضحايا التطرف نصر اهلل يصف البحرين "بإسرائيل الثانية"
أكــد الرئيــس الفرنــي فرانســوا هوالنــد
أن "املســلمني ليســوا هــم الضحيــة الوحيــدة
لإلرهــاب لكنهــم الضحيــة األوىل" ،مشــددا عــى
متســك فرنســا "بحريــة التعبــر ولــن تفــاوض
عليهــا أبــدا".
وقــال هوالنــد يف كلمــة لــه أمــام االجتــاع
الســنوي للســفراء والدبلوماســيني الفرنســيني إن
"فرنســا تحــرم كل األديــان والثقافــات ،وهــي
دولــة قانــون تحــرم حقــوق اإلنســان ولذلــك
ال تــردد يف مكافحــة اإلســاموفوبيا ومعــاداة
الســامية ،وســتحارب اإلرهــاب داخليــا وعــى
الصعيــد الــدويل وفقــا
للقانــون ولــن تخضــع
ألي ضغــوط يف هــذا
املجــال".
و أ ضــا ف
"عــى أوروبــا أن
تعــزز ضبــط الحــدود
ا لخا ر جيــة
لال تحــا د
ا أل و ر و يب
مــن أجــل
مكافحــة
اإلرهاب
و أ ن
فرانسوا هوالند

تضــع آليــة لذلــك مــن أجــل الســيطرة عــى
تنقــات اإلرهابيــن" .ودعــا إىل "رد حــازم وقــوي
ضــد اإلرهــاب" .وقــال "نحــن يف فرنســا ال نحارب
دينــا بــل نحــارب اإلرهــاب والكراهيــة".
وكان هوالنــد قــال يف كلمــة ألقاهــا يف معهد
العــامل العــريب بالعاصمــة باريــس إن املســلمني
يف العــامل هــم "أول ضحايــا التطــرف واألصوليــة
وعــدم التســامح".
وشــدد عــى أنــه يريــد أن يــدرك املســلمون
الذيــن يعيشــون يف فرنســا أن لهــم الحقــوقَ
والواجبــات نفســها كباقــي املواطنــن الفرنســيني،
كــا أن عليهــم اح ـرام الجمهوريــة ،مذك ـرا بــأن
مــن بــن القيــم "هنــاك قيمــة ال تقبــل الجــدال..
إنهــا الحريــة والدميقراطيــة".
مــن جهــة ثانيــة قــال هوالنــد إن وضــع ليبيا
يؤثــر يف نــر اإلرهــاب حــول العــامل ،وإن حــوار
األطــراف الليبيــة يف جنيــف يجــب أن يــؤدي
إىل تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة ومحاربــة
املجموعــات املســلحة.

أدان مجلــس تعــاون دول الخليــج العــريب
ترصيحــات أمــن عــام حــزب اللــه اللبنــاين حســن
نــر اللــه تجــاه البحريــن واعتربهــا تحريــض
رصيــح عــى العنــف وتدخــل يف الشــؤون الداخليــة
للبحريــن".
وقالــت األمانــة العامــة للمنظمــة يف الريــاض
يف بيــان لهــا إن "األمــن العــام ملجلــس التعــاون
الخليجــي عبــد اللطيــف بــن راشــد الزيــاين اســتدعى
الســفري اللبنــاين لــدى اململكة عبــد الســتار عيىس إىل
مقــر األمانــة العامــة يف مدينــة الريــاض ,لالحتجــاج
عــى الترصيحــات التــي أدىل بهــا حســن نــر اللــه
بشــأن مملكــة البحريــن.
وأضــاف البيــان أن "الدكتور الزياين ســلم الســفري
اللبنــاين مذكــرة احتجــاج مــن مجلــس التعــاون لدول
الخليــج العربيــة بشــأن تلــك الترصيحــات العدائيــة
غــر املســؤولة التــي أدىل بهــا حســن نــر اللــه تجاه
مملكــة البحرين".وأفــاد البيــان بــأن دول املجلــس
الســت "عــدت أن ترصيحــات أمــن عــام حــزب
اللــه اللبنــاين تتعــارض مــع الروابــط والعالقــات
األخويــة والتاريخيــة التــي تربــط دول املجلــس مــع
الجمهوريــة اللبنانيــة ،وتدعــو الحكومــة اللبنانيــة إىل
توضيــح موقفهــا مــن تلك الترصيحــات ،واملبــادرة إىل
التعامــل مــع كل مــن يــيء لعالقــات الجمهوريــة
اللبنانيــة مــع دول املجلــس ،ورضورة اتخــاذ إجراءات
قانونيــة رادعــة وحاســمة تجــاه تلــك الترصيحــات
العدائيــة".

حسن نرص الله
وكان نــر اللــه وصــف البحريــن يف كلمــة لــه
بـ"إرسائيــل الثانيــة ،ومــا يجــري فيها شــبيه باملرشوع
الصهيــوين ،اســتيطانا واجتياحــا وتجنيســا".
وقــال "هنــاك اســتيطان واجتيــاح يف البحريــن،
ويــؤىت بالنــاس مــن كل أنحــاء العــامل ويعطــون
جنســية ووظيفــة ،وابــن البلــد األصــي تســلب منــه
أبســط الحقــوق ،وأمــام أي موقــف يســجن أو تنتزع
منــه الجنســية".
وأضــاف "ســيأيت يــوم ويســكن البحريــن شــعب
آخــر كــا يعمــل الصهاينــة يف فلســطني ليســكنها
شــعب آخــر ،والشــعب البحرينــي اســتمر بالح ـراك
رغــم كل مــا حــدث".
وكانــت البحريــن اســتدعت القائــم بأعــال
ســفارة لبنــان لديهــا ،فيــا اســتدعت اإلمارات ســفري
لبنــان لديهــا لالحتجــاج عــى ترصيحــات نــر اللــه
واعتربتاهــا تدخــا مرفوضــا يف الشــأن البحرينــي.

حوادث
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قتيل وجريحين نهاية مشاجرة الحساب

تشاجر أربعة زبائن مع عاملي المحاسبة في أحد محالت المشروبات الكحولية في مدينة قونية وذلك بعد
رفضهم دفع الحساب المقدر بألف وستين ليرة تركية مما أودى لوقوع قتيل وجرح شخصين أخرين
وقعــت الحادثــة يف متــام الســاعة 03:15
ليــاً مبنطقــة الســلجقلو حــي مصــا بــاالري
حيــث ذهــب كل مــن محمــد أمــن إشــك
إبراهيــم ( )28وعــي س ( )22ومحمــد أ إىل
محــل املرشوبــات الكحوليــة وبعــد فــرة مــن
الزمــن قامــوا بطلــب الحســاب مــن النــادل
حيــث قــام املســؤول عــن قســم الحســاب
بإرســال الفاتــورة البالغــة  1060ل.ت مــع أحــد
العاملــن والــذي يســمى رجــب س ولكــن
الفتيــة الثــاث رفضــوا دفــع الفاتــورة بحجــة
أنهــا كبــرة جــدا ً وعندهــا حاولــوا مغــادرة
املــكان وهــم يتشــاجرون مــع العاملــن حيــث
تدخــل أحــد الزبائــن املوجوديــن يف املــكان
والــذي يدعــى محمــد أ وقــام بإخـراج مســدس
كان يوجــد معــه وقــام بالفـرار مــن املحــل بعد
أن قــام باطــاق النــار عــى رجــب س نــادل
املحــل مــا أدى إىل إصابتــه يف يــده اليمنــى.
بعدهــا ســارع رجــب س إىل احضــار البندقيــة
التــي كانــت توجــد داخــل عربتــه املركونــة
مقابــل املحــل وبــدأ باطــاق النــار مبــارشة

عــى األشــخاص حيــث أصيــب محمــد أمــن
إشــك إصابــة بالغــة بإحــدى طلقــات البندقيــة
يف صــدره كــا أصيــب إبراهيــم س يف قدمــه.
وبــع إخبــار النــاس عــن الحادثــة تــم حضــور
أعــداد كبــرة مــن الرشطــة وســيارات االســعاف
إىل مــكان الحادثــة وبعــد قيــام الطاقــم الصحي
بالتدبـرات األوليــة تــم التأكــد من وفــاة محمد
أمــن إشــك متأثـرا ً باللطلقــة التــي أصيــب بهــا
يف صــدره.

وبعــد انتهــاء فريــق الرشطــة مــن متشــيط
مــكان الحادثــة تــم نقــل جثــة محمــد أمــن
إشــك إىل املستشــفى مــن أجــل اســتكامل
عمليــة الترشيــح.
كــا تــم اصطحــاب عــي س وهــون أحــد
زبائــن املحــل الــذي مل يتعــرض ألي إصابــة
إىل مركــز الرشطــة للحصــول عــى أقوالــه مبــا
يتعلــق بالحادثــة.
وبعــد انتهــاء املشــاجرة ألقــت قــوات

الرشطــة القبــض عــى رجــب س عامــل محــل
املرشوبــات يف مكان املحاســبة وبســبب إصابته
يف يــده اليمنــى بطلــق نــاري تم نقله إىل ســيارة
االســعاف ليتــم ارســاله إىل املستشــفى مــن
أجــل أن يتلقــى العــاج املناســب وأثناء مســره
تجــاه ســيارة االســعاف قــام بإطــاق املســبات
البذيئــة عــى جثــة محمــد أمــن إشــك املتــويف
واملرمــي أرضـاً .وبعدهــا تــم تحويلــة إىل إحدى
مســايف مدينــة قونيــة الخاصــة ليتلقــى هنــاك
العــاج املناســب.
وأكــدت تحقيقــات فريــق الرشطــة األوليــة
بــأن رجــب س قــام بإعطــاء الشــباب الفاتــورة
البالغــة  1060ل.ت لكنهــم قامــوا مبغــادرة
املحــل دون دفــع املســتحق عليهــم وعندمــا
خــرج خلفهــم قــام أحدهــم وأطلــق النــار
"حيــث أصيــب يف يــدي اليمنــى وبــدوري أنــا
قمــت بقتــل شــخص منهــم برصــاص البندقيــة.
وال ت ـزال العمليــات مســتمرة حتــى إلقــاء
القبــض عــى محمــد أ الــذي أطلــق النــار عــى
رجــب س نــادل املحــل.

الحجز على الدخان والتبغ المهرب في تكرداغ
تــم العثــور عــى كميــات كبــرة
مــن الدخــان والتبــغ املهــرب يف إحــدى
املراكــز التجاريــة مبدينــة تكــرداغ وذلــك
بعــد قيــام فريــق الرشطــة مبداهمــة
املكان
قــام فريــق االمــن العــام التابــع
الدارة امنيــات املنطقــة مبداهمــة احــد

املحــات التجاريــة يف مدينــة تكــرداغ-
حــي الجمهورية-جــادة الجانبازالر حيث
تــم العثــور 300علبــة ماكــرون و13
كــروز دخــان مهــرب و 58كيلوغـرام من
التبــغ .وبعــد إلقــاء القبــض عــى الدخان
والتتبــغ املهــرب تــم اصطحــاب حســن
ج صاحــب املحــل الــذي عــر عــى

البضاعــة املهربــة بداخلــه إىل شــعبة
االمنيــات حيــث تــم اطــاق رساحــه بعد
اخــذ املعلومــات الالزمــة منــه.
وبحســب املــادة الثامنــة والقانــون
رقــم  4733تــم تغريــم حســن ج بغرامة
ماليــة نتيجــة احتوائــه عىل مــواد مهربة
وغــر مرخصة.

القبض على السائق الذي كان سبباً بوفاة شخصين
ألقــي القبــض عــى الســائق الــذي
هــرب بعــد وفــاة شــخصني اصطدمــا بعربته
أثنــاء محاولتهــا العبــور إىل الطــرف األخــر
ألحــد الشــوارع يف مدينــة مرســن.
وقعــت الحادثــة يف الثالــث مــن شــهر
كانــون الثــاين وذلــك عــى امتــداد شــارع
د 400-يف مركــز منطقــة أكدينيــز التابعــة
ملحافظــة مرســن الرتكيــة حيث تــويف كل من
الشــاب مزنــون تــاش البالــغ مــن العمــر 17
عامـاً وصديقــة الشــاب يعقــوب تكــن البالغ
مــن العمــر  18عامــاً بســبب اصتدامهــا

بإحــدى العربــات التــي كانــت متــر مرسعــة
بنفــس الشــارع الــذي كانــا يحــاوالن عبــوره.
كــا أن العربــة التــي صدمــت كل مــن
مزنــون وصديقــة يعقــوب هربــت بــدون
معرفــة هويتهــا أو رقــم لوحتهــا.
وبدورهــا قامــت طواقــم الرشطــة
التابعــة إلدارة األمــن العام باجـراء التحريات
الالزمــة لكشــف هويــة الســائق الــذي
كان يقــود العربــة التــي صدمــت الشــابني
وكانــت ســبباً يف وفاتهــا .حيــث لفتــت
أنظــار الرشطــة إحــدى العربــات ( ذات

الرقــم  )9898 N 33والتــي تــم تغطيتهــا
وركنهــا يف إحــدى جوانــب حــي األنــط يف
مدينــة طرســوس .ونتيجــة للتحريــات التــي
أجرتهــا قــوات الرشطــة وبعــد التأكــد من أن
العربــة التــي صدمــت الشــابني هــي نفســها
التــي عــر عليهــا مركونــة عــى جانــب
الطريــق تــم إلقــاء القبــض عــى صاحبهــا
املدعــو راســم-د البالــغ مــن العمــر  51عاماً
بحيــث تــم توقيفــه عــى ذمــة التحقيــق
نتيجــة للتحقيقــات األوليــة الصــادرة عــن
مديريــة األمنيــات التابعــة للمنطقــة.
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قتيلين في قونية
بغاز المدفئة السام
لقــي شــابان يف منطقــة البوســنة
والهرســك التابعة املوجــودة يف مدينة
قونيــا حدفهــا نتيجــة استنشــاقهام
لغــاز أول أكســيد الكربــون املنبعــث
مــن مدافــئ الفحــم .حيــث قــام
أصدقــاء الشــخصني النيجريــن
املقيمــن يف الطابــق الثالــث يف
إحــدى األبنيــة الســكنية املوجــودة
يف منطقــة البوســنة والهرســك حــي
املســاج بنــاء أغــديل بإخبــار الرشطــة
وذلــك بعــد انقطــاع األخبــار عــن
أصدقائهــا وبدورهــا قامــت فــرق
الصحــة والرشطــة بالقــدوم إىل
مــكان إقامــة الشــخصان األجنبيــان
وهنــاك تــم معرفــة بــأن الشــابان
النيجريــان تشــيكوبه نــوراه ( 26عــام
)وصديقــه نــواه أوليفــر قــد توفيــا
نتيجــة اختناقهــا بغــاز أول أكســيد
الكربــون املنبعــث من مدفــأة الفحم
التــي قامــوا بإشــعالها بالرغــم مــن
وجــود نظــام التدفئــة املركــزي يف
البنــاء ولكــن تشــيكوبه وصديقــه
نــواه قامــوا باســتخدام مدفــأة الفحم
والتــي كانــت ســبباً يف وفاتهــا.
والتــزال تحقيقــات الفــرق األمنيــة
مســتمرة مبــا يتعلــق بالحادثــة.

حوادث

سرقت حواسيب جمعية
الهالل األزرق اإلنسانية

إلقاء القبض على
المشتبه بهم والذي
تم مشاهدتهم عبر
كاميرا المراقبة الخاصة
بالشرطة

تــم َسِقــت الحواســيب الخاصــة بجمعيــة
الهــال األزرق العامليــة لإلغاثــة اإلنســانية
والتنميــة وذلــك بعــد أن أصبحت أجنــدة يومية
عــن طريــق املشــاريع اإلجتامعيــة التــي أعدتهــا
مــن أجــل إعانــة ضحايــا الحــروب والكــوار
ثالطبيعيــة ومســاعدة الالجئــن الســوريني
والعراقيــن واملاليــن .كــا أنــه تــم إلقــاء القبض
عــى األشــخاص الذين ظهروا عىل كامـرا املراقبة
الخاصــة بالرشطــة وذلــك بعد فــرة قصــرة جدا ً
مــن بــدء الفــرق األمنيــة تحقيقاتهــا مبــا يتعلــق
بالحــادث .ومتــت اإلفــادة بــأن الســارقني الذيــن
دخلــوا مبنــى جمعيــة الهــال األزرق الــذي
يقــع يف منطقــة كارا كوبــرو التابعــة ملحافظــة
شــانيل أورفــة قامــوا برسقــة جهــازي الب تــوب
وجهــاز تابليــت عــدد 1وكام ـرا تصويــر عــدد1
باإلضافــة إىل ذاكــرة فــاش مليئــة باملعلومــات
عــدد 2وبعدهــا قامــوا بالفــرار .وبعــد إخبــار

الجهــات املختصــة بالحادثــة أرسعــت إدارة
األمنيــات التابعــة ملحافظــة شــانيل أورفــة ببــدء
عمليتهــا للكشــف عــن مالبثــات الحادثــة حيث
قــام فريــق املرسوقــات التابــع ملكتــب األمــن
العــام مبعاينــة كامــرا املراقبــة التــي كانــت
موجــودة يف مدخــل البنــاء الــذي تقــع فيــه
الجمعيــة .ونتيجــة لعمليــات التدقيــق التي قام
بهــا فريــق املرسوقــات لكام ـرات املراقبــة تــم
التحــري وإلقــاء القبــض عــى كل مــن الشــاب
أ.ن ( 15عــام ) والشــاب م.أ ( 16عــام ) والشــاب
م.ي الذيــن تــم مشــاهدتهم عــر لقطــات
كامــرا املراقبــة .كــا أنــه تــم االســتيالء عــى

هانشرلي :علينا التأقلم مع السوريين
حــر الســيد مهمــد هانــريل رئيس
بلديــة كاراتــاي يف مدينــة قونيــة إجتــاع
طاولــة مجلــس التحرير يف جريــدة مرحبا
وتــداول مــع طاقــم عمــل الجريــدة أخــر
وأهــم أعــال البلديــة كــا قــام الســيد
هانــريل بعــرض رسيــع ألهــم األعــال
املخطــط إنجازها مــن قبــل إدارة البلدية.
تعتــر منطقــة كاراتــاي يف مدينــة
قونيــة إحــدى أكــر املناطق التــي يتواجد
فيهــا الســوريني بكــرة وعندمــا ســئل
الســيد هانــريل عــن أكــر املشــاكل التي
يعــاين منهــا املهاجــرون الســورين يف تلــك
املنطقــة أجــاب قائــاً ”:علينــا التأقلــم
والتعايــش مــع أخوتنا الســوريون الفارين
مــن الحــرب الدائــرة يف بالدهــم .لقــد
قامــت بلديــة كاراتــاي بتقديــم العديــد
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مــن املنــازل إىل العوائــل التــي بحاجــة إىل
أماكــن تحتمــي بهــا .ونقوم بتقديــم املواد
الغذائيــة واملعنويــة ومــادة الفحــم كــا
أنــه علينــا التواصــل والعمــل مــع األطبــاء
واملثقفــن الســوريني املوجوديــن يف قونية

إليجــاد حلــول ملــا يعــاين منــه الســوريون
حيــث أنــه لــن يكــن هنــاك عــودة ألغلب
الســوريني إىل بالدهــم وبهــذه القناعــة
علينــا جميعــاً العيــش بأخــوة وتألــف
تقريــر :عاكــف سوتشــو
ومحبــة".

األغــراض التــي قــام املشــتبه بهــم باالعــراف
بأنهــم قامــوا ببيعهــا إىل شــخص يدعــى أ.ك (29
عــام ) .وبعــد أن قــام فريــق الرشطــة بتســليم
األغــراض املرسوقــة إىل إدارة الجمعيــة فقــد
تــم تســليم املتهمــن الثالثــة أ.ن و م.أ و م.ي
إىل قســم الرشطــة بينــا تــم إحالــة املشــتبه
بــه أ.ك إىل الســلطة القضائيــة حيــث أنــه تــم
إطــاق رساحــه بعــد إجـراء التحقيقــات الالزمــة
معــة بينــا تــم إبقــاء املتهمــن الثالثــة األخرين
تحــت الرقابــة القضائيــة بانتظــار صــدور ق ـرار
بحقهــم بعــد محاكمتهــم.

طعن شاب سوري في القلب
فــارق شــاب ســوري
يدعــى عثــان األحمــد
الحيــاة يف املستشــفى التــي
تــم معالجتــه فيهــا وذلــك
بعــد نقلــه ملستشــفى
قونيــا للعلــوم والتطبيقــات
الحكومــي بســبب تعرضــه
لطعنــة يف قلبــه بعــد
تحــول مشــاجرة جــرت بينــه وبــن األشــخاص الذيــن
يقيمــون معــه داخــل نفــس املنــزل الــذي يســكنه يف
حــي الشــكران التابــع ملنطقــة مـرام الواقعــة يف مدينــة
قونيــا الرتكيــة .وبالرغــم مــن اتخــاذ التدابــر الالزمــة يف
املستشــفى لكــن املــوت كان حليــف الشــاب عثــان
األحمــد البالــغ مــن العمــر (  22عــام ) وذلــك بســبب
خطــورة الوضــع الصحــي الــذي كان يعيشــه األحمــد
وبســبب عمــق اإلصابــة الــذي تعــرض لهــا .ونتيجــة
للحادثــة قامــت قــوات الرشطــة بااعتقــال األشــخاص
الخمســة الذيــن كانــوا يقيمــون مــع األحمــد يف نفــس
املنــزل والتــزال التحقيقــات الالزمــة مســتمرة.

الشرق األوسط

شباط 2015

حكومة اليمن :االستقالة
نافذة وغير قابلة للتراجع

أكدت حكومة الكفاءات اليمنية برئاسة خالد بحاح أن
استقالتها نافذة وغير قابلة للتراجع ،وأنها غير مسؤولة
عن القيام بتصريف األعمال .بينما فرق الحوثيون مظاهرة
رافضة لهم واختطفوا أربعة محتجين مشاركين فيها،
باإلضافة إلى عدد من المصورين

وأوضحــت الحكومــة يف بيــان لهــا أن
اســتقالتها كانــت تعبـرا عن اســتيائها الشــديد
إزاء مــا وصفتــه بالعمليــة االنقالبيــة التــي
قادتهــا حركــة أنصــار اللــه ،أو مــا يعــرف
بالحوثيــن .وحملــت الحكومــة جامعــة
الحــويث املســؤولية الكاملــة عن "إيقــاف عمل
الدولــة برئاســتها وحكومتهــا وعمليــة االنتقال
الســيايس التاريخــي ومــا ســوف تــؤول إليــه
األوضــاع يف البــاد".
ضغط وسيطرة

وقــال البيــان إن "جامعــة الحــويث وضعت
الرئيــس ورئيــس الــوزراء وعــددا مــن الــوزراء
تحــت اإلقامــة الجربيــة ،يف ســابقة مل تحــدث
يف التاريــخ الســيايس اليمنــي ،كــا تم مامرســة
الضغــط عــى عــدد مــن املؤسســات اإلعالميــة
واالســتيالء عليها والتدخل يف شــؤون الــوزارات
واملؤسســات الحكوميــة ،والســيطرة بالقــوة
عــى عــدد مــن محافظــات الجمهوريــة،
وعليــه فــإن اســتقالة الحكومــة تعتــر عمليــة
إجرائيــة ،وإن االســتقالة الحقيقــة هــي مــا

خطتــه جامعــة أنصــار اللــه عــى أرض الواقــع
بفعــل القــوة" .وطالــب بيــان الحكومــة كافــة
املكونــات السياســية أن تتحمــل "مســؤوليتها
الوطنيــة والتاريخيــة بــكل صــدق يف هــذه
الفــرة العصيبة التــي تعصف بالبلــد ،والعودة
إىل مرجعيــات مؤمتــر الحــوار الوطنــي املتمثل
يف مســودة الدســتور الوطنــي ،ومــروع
الدولــة االتحاديــة ،وليبقــى صــوت الوطــن
هــو األعــى".
وكاالت

الحذر يسود الحدود اللبنانية االسرائيلية

يســود الهــدوء الحــذر منطقــة
الحــدود اإلرسائيليــة اللبنانيــة ،بعــد أن
شــهدت الحــدود قصفــا إرسائيليــا ردا
عــى عمليــة حــزب اللــه يف مـزارع شــبعا.
وســمح الجيــش اإلرسائيــي لســكان
البلــدات املتاخمــة للحــدود مــع لبنــان
وســوريا بالعــودة إىل حياتهــم الطبيعيــة،
وأعــا َد فتــح مطاريــن للرحــات الداخلية.
وجــاءت هــذه التطــورات بعــد حالــة
اســتنفار شــهدتها هــذه املناطــق إثــر
مقتــل ضابــط وجنــدي يف هجــوم تبنــاه
حــزب اللــه اســتهدف دوريــة إرسائيليــة
يف مــزارع شــبعا ،بينــا توعــد رئيــس
الحكومــة اإلرسائيليــة بنيامــن نتنياهــو
مــن يقــف وراء الهجــوم بدفــع الثمــن
كامــا.
وأفيــد مــن الطــرف املحتــل للجــوالن
ومــن بلدة مرجعيــون اللبنانيــة أن الحياة
عــى طــريف الحــدود عــادت إىل طبيعتهــا،

باســتثناء تحليــق للطــران الحــريب
وطائــرات االســتطالع اإلرسائيليــة.
وقــال ك ـ ّرام إنــه يبــدو أن الحكومــة
اإلرسائيليــة قــد احتــوت هــذه الجولــة
مــع حــزب اللــه اللبنــاين ،وامتنعــت

عــن توجيــه رضبــات ملواقــع الحــزب يف
العمــق اللبنــاين.
وأضــاف أن نتنياهــو كان يرغــب يف
توظيــف األحداث سياســيا لصالحــة ،لكن
كانــت لديــه مخــاوف مــن أن تعــود قــوة
الــردع الصاروخــي التــي ميتلكهــا حــزب
اللــه مبــردود عكــي عليــه ،لذلــك آثــر
الرتيــث والتفكــر يف طبيعــة الــرد عــى
العمليــة.
وتــم مداولــة أخبــار بــأن هنــاك
قناعــة لــدى الســكان يف املناطــق
الحدوديــة اللبنانيــة أن األمــور قــد انتهت
إىل هــذا الحــد ،وهــو مــا ظهــر بتوجــه
الطــاب إىل مدارســهم ،إضافــة إىل جوالت
قــوات اليونيفيــل النشــطة عــى الحــدود،
وهــي التــي عــادة مــا تلتــزم مواقعهــا يف
حالــة التصعيــد والتوتــر ،مــا يدلــل عــى
الهــدوء الــذي تشــهده املنطقــة.
وكاالت
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حسين باش

ت
م� تنتهي الحرب؟
االنسان تي�ك مضطراً حديقة أ
المل.
المال بالنفاذ وبدأت أ
لقد بدأت أ
الحالم تذبل.
أ
ض
�ض
ش
�ء
فالحرب ت ب المال قبل �بها أي ي
وتمحوها.
ش
�ء
واالنسان الذي يفقد أمله يفقد كل ي
لم يشهد التاريخ أن الشعوب تهزم بالرغم من
أ ت
ال� تضاف ألشعارها وأغانيها ومجاعاتها.
كل اللم ي
ف
و� نفس الوقت فإنه لم يتم رؤية الناس
ي
ين
المخذولي� بأمالهم قد وصلوا إىل الغد الذي كانوا
يطمحونأيضاً.
أ
ن
ت
السالم
تعا� منها أمة إ
إن الزمة ي
ال� ف ي
الكب�ة ي
تتجسد بشكل واضح ي� البلدان االسالمية كما إننا
شاهدين عىل االنهيار العالمي والوالدة الجديدة
ت
ال� تعيشها هذه المدن.
ي
ف
إن هذه الحرب التعاش فقط ي� سوريا
والعراق وتركمانستان واليمن وأفغانستان وإنما ف ي�
جميع العالم.
كم أنه غريب عندما التستطيع أ
المة جمع
ت
ال�
أوالدها ,ومن أجل إبعاد الغيوم السوداء ي
تحيط فوق رؤوس أبنائها تقف عاجزة وهي تدعي
إىل هللا وتنتظر المدد من أ
المم المتحدة.
إن سكب نز
الب�ين عىل النار المتقدة داخل
الغابة وانتظار انطفائها اليشبه انتظار انتهاء
يز
االنكل�
الحرب ف ي� عالم تسيطر عليه قوى أمثال
وال�يطان.
ب
عندما تبدأ رائحة الموت ت
باالق�اب من النفس
المنة وعندما تبدأ أ
وعندما تلف النار البيوت أ
الالم
الكب�ة تصبح واقعاً يبدأ الناس بطرح أ
السئلة
ي
أ
شاعرين بغصة .يبتلعونها لنهم يخافون من مجيأ
أ
الجوبة عىل اللسان.
أ
أ
ف
خ�ة – تم� ستنتهي الحرب؟ هذه
ي� اليام ال ي
أ
ت
ال� بدأ السوريون يسألنها لها...
هي السئلة ي
إن الشعب السوري يعيش تجربة هجرةمليئة
ال� عاشها أ
أ
أ
ت
الفغان
باللم والوجاع .كتلك ي
فهذه الهجرة تحوي �ف
ت
وال�كمان قبل نحو  03عام.
ي
كطياتها الكث� من أ
الالم وامتاعب والقصص وال�ت
ي
ي
من المستحيل أن تنتهي بالكتابة والرصاخ والعتب.
وال تنسوا فإن أمل أ
المة واالنسانية يعود
ازهاره بكم وبهؤالء المضطهدين.
النسانية للحضارة وعندما
فعندما تفتقد إ
ن
الصالح� موجهة إىل
التكون دعوات الناس
ي
العنوان الصحيح إىل هللا عز وجل وعندما ال يكون
خلف تلك المصائب فتنة حقيقية فانتهاء الحرب
اليكون أمراً هيناً.
حقيقي�ن
ولن تنهتهي الحرب إال بوجود عسكر
ي
فأك� أ
السلحة ت
السالم القوي .ث
ال�
تحت مظلة إ
ي
أ
بإمكان االنسان استخدامها هذه اليام مقابل
أ
ت
الص�.
ال� يعيشها سالح ب
الوضاع ي
ويجب عدم نسيان بأن هللا أعطى الظالم
مهلة ولم ينساه أبدا.
أ
ن
� )) العراف381-
َ
((وأُ ْم ِ يل َل ُه ْم ۚ ِإ َّن ك َْي ِدي َم ِت ي ٌ
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األهرامات
القيم
مصر
اث
ر
مي
ّ

عــى مــدار مــا يقــارب مــن  1,500ســنة ،تــم
تشــييد  118هــرم يف خدمــة الفراعنــة يف مــر
القدميــة .فاألهرامــات هــى مقــرة الفرعــون التــي
كان يدفــن فيهــا و يوضع معه فيهــا كل ممتلكاته
و كل مــا يلزمــه ىف الحيــاة االخــرى مــن أكل و
ملبــس و حــي .و يعــد الهــرم عنــد املرصيــن
القدمــاء و الفرعــون مــن أهــم املنشــآت و ذلــك
ألنهــم يعتربونــه حلقــة الوصــل بــن الحيــاة األوىل
و الحيــاة األبديــة .و ذلــك إلعتقادهــم انهــم إذا
لــن يتمكنــوا مــن اإلنتهــاء مــن بنائــه قبــل مــوت
الفرعــون لــن يتمكــن الفرعــون مــن الخلــود يف
الحكــم يف االخــره و بذلــك لــن يســتطيع حاميــه
راعيتــه بعــد املــوت لذلــك يحــرص الرعيــة عــى
امتــام الهــرم قبــل مــوت فرعــون.
يعتــر هــرم خوفــو هــو أكــر األهرامــات و
هــو يقــع يف غــرب العاصمــة املرصيــة القاهــرة.
اســتغرق بنــاء الهــرم األكــر مــا يقــارب  23ســنة

و عمــل فيــه مــا يقــارب الـــ  2000عامــل باإلضافة
اىل املهندســن و املرشفــن و غريهــم مــن طاقــم
العمــل  .تــم بنــاء الهــرم مــن الحجــر الجــري
الــذى تــم رفعــه إىل األعــى بواســطه حامــات
وضعــت بشــكل حلــزوىن عــى جــدران الهــرم.
و لكــن يــرى بعــض الباحثــن أن الهــرم مل يبنــى
مــن الحجــر الجــري بــل بنــي أساسـاً مــن الطــن
 .ويفــرض الباحثــون أن الطــن واملــواد األخــرى
أُخــذت مــن تربــة نهــر النيــل و ُوضعــت هــذه
املــواد معــاً يف قوالــب حجريــة محكمــة ،ثــم
ســخنت لدرجــة حــرارة عاليــة ،مــا أدى إىل
تفاعــل هــذه املــواد وتشــكيلها حجــارة تشــبه
الحجــارة و ذلــك ألن التحاليــل أثبتــت وجــود
كميــات مــن املــاء يف هــذه الحجــارة ومثــل هــذه
الكميــات غــر موجــودة يف األحجــار الطبيعيــة .و
لضــان عــدم رسقــة جثــة فرعــون قامــوا بســد
غرفــة الدفــن بحجــر الجرانيــت الــذي أتــوا بــه

مــن مدينــة أســوان يف جنــوب مــر .و عــى
جــدران الغرفــة الرشقيــة و الغربية للهــرم ممرات
صغــره احداهــا عــى خــط مســتقيم مــع بــرج
الجــوزاء و الثــاين مــع النجــم القطبــي الشــايل
و ذلــك لتوجيــه الــروح اىل النجــوم حيــث انهــم
يأمنــون ان روح فرعــون ســوف تذهــب اىل هنــاك
لتنضــم اىل اآللــه لــذا فهــذه الغــرف تعــد ممـرات
اىل األخــرة.
يعتــر الهــرم األكــر مــن أهــم املــزارات
الســياحيه ىف مــر التــي يــأىت إليهــا الســياح مــن
جميــع أنحــاء العــامل .اليــوم يدخــل الســياح إىل
الهــرم عــر نفــق قــام بحفــره عــال وظفهــم
الخليفــة املأمــون يف حــدود العــام 820م .يخــرق
النفــق جســم الهــرم ملســافة  27مــر.
هــرم خوفــو أكــر آثــار العــامل إثــارة للجــدل
والخيــال ،والوحيــد مــن عجائــب الدنيــا الســبع
تقــى أبــو العــز
الباقــي إىل اآلن.

أمنة.م
قلم ضيف
صفقوا  ..صفقوا !!
هكذا نصفق لحكامنا ..
ابتسم
نصفق  ..اذا
َ
سكت
نصفق ..اذا َ
نطق  ..اذا َ
قام
اذا
التفت
نصفق  ..اذا
َ
َ
جلس
 اذا َخرج
او
الحمام
دخل
..اذا
نصفق
َ
نصفق  ..اذا الطف زوجته او غازلها
نام او استيق َظ
نصفق  ..اذا َ
نصفق  ..اذا عدال او استبدا
اذا ذُكر اسمه ..صفقنا
واذا علقت صورته  ..صفقنا
لك نحمده
اذا اصاب  ..نصفق  ..ي
لك النحرجه
واذا اخطئ  ..نصفق  ..ي
لك يشفى
اذا َ
مرض  ..نصفق  ..ي
لك يبقى
شفي  ..نصفق  ..ي
واذا َ
اذا مات  ..صار شهيداً
واذا عاش  ..صار نبياً
فن  ..اصبح بق�ه مزاراً لولياً
واذا ُد َ
هو فوق االرض جباراً اليقهر
..وتحت االرض خالداً اليموت.
فسبحان هللا الذي ال إله اال هو
صفقوا..صفقوا ..لينهار الحلم ث
اك�
صفقوا ..صفقوا ُ ..ليلغى العقل
ث
اك�
ليك� الوهم ث
اك�
صفقوا..صفقوا ..ب
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السوريون في جميع
المهن يعملون
يستمر تدفق السوريين الهاربين من الحرب الداخلية التي التزال
مستمرة وبدون توقف على مدار أربعة أعوام والتي راح ضحيتها
مايزيد عن  200ألف قتيل وماليين المهجرين خارج البلد باإلضافة
إلى الهجرة الداخلية التي أعطت لألزمة تعقيدًا إضافيًا.

بســام االتــايس (  35عــام ) هــو أحــد هــؤالء
الســوريني الذيــن كانــت األوضــاع الراهنــة
وصعوبــة الحيــاة ســبباً يف خروجــه برفقــة
زوجتــه وجــدان ( 33عــام ) لتكــون اســطنبول
محــل إقامتهــم الحاليــة حيــث أنهــم قدمــوا إىل
اســطنبول قبــل شــهرين بحثاً عــن الراحــة واألمان
وبعيــدا ً عــن التوتــر والخــوف الــذي أصبــح منــط
حيــاة يعيشــه جميــع الســوريني يف الداخــل.
بســام موســيقي يعــزف عــى أغلــب األدوات
املوســيقية ولديــه خــرة كبــرة يف هــذا املجــال
ويف أثنــاء بحثــه عــن العمــل تعــرف عــى أيهــان
تشــاكري أحــد أصحــاب محــات املوســيقى يف
اســطنبول والــذي قــام بتشــغيل بسشــام يف محله
ملجــر اكتشــافه بــأن بســام يتمتــع بقــدرات وخربة
عاليــة يف هــذا املجــال.
يقــول بســام ":لقــد أدت الظــروف الحاليــة
التــي متــر بهــا البلــد إىل توقــف أغلــب األعــال
وركــود معظــم املهــن التــي اجــرت اصحابهــا عىل

أيهان أوزتشاكري

أي تاتش دينيزجي

الخــروج بحثـاً عــن فــرص عمــل يســتطيعون مــن
خاللهــا تدبــر أمــور حياتهــم اليوميــة .لقــد بدأت
بالبحــث عــن مــكان أعمــل بــه ملجــرد وصــويل إىل
اســطنبول وعندمــا كنــت أتجــول دخلــت إىل هذا
املحــل وتعرفــت عــى الســيد أيهــان الــذي قــام
بتقديــر خ ـرايت وأخــرين بأننــي اســتطيع البــدء
بالعمــل بدايــة مــن صبــاح اليــوم التــايل" ويقــول
بســام بأنــه يعتــر نفســه محظوظـاً بعــد الــيء
ألنــه اســتطاع وبعــد قدومــه بأيــام قليلــة إيجــاد
عمــل يف حــن أن أغلــب الشــباب الســوري يواجــه
مصاعــب يف إيجــاد عمــل وعنــد ســؤالنا لــه عــن
املصاعــب التــي يعيشــونها قــال ":إننــي ممنــون
جــدا ً مــن مــكان عمــي ولكــن أكــر املشــاكل
التــي نواجههــا هــي مشــكلة اللغــة بحيــث تعتــر
اللغــة بالنســبة لألجنبــي هــي أداة التواصــل
والتفاهــم األساســية كــا أننــا نواجــه مشــكلة يف
اســتأجار البيــوت لكنــه وبســبب بعــض املشــاكل
التــي قامــت فئــة مــن الذيــن يحســبون أنفســهم
عــى الســوريني بافتعالهــا يواجــه أغلب الســوريني
مشــكلة يف إيجــاد بيــوت األجــار".
وتعــرف مدينــة اســطنبول الرتكيــة بضخامــة
كثافتهــا الســكانية واحتوائهــا لجميــع الجنســيات
واألعـراق واألديــان واأللــوان كــا تعتــر اســطنبول
بقســميها االســيوي واألورويب املقصــد الســياحي
األول يف تركيــا وهــذا هــو الســبب يف ارتفــاع
أســعارها وصعوبــة الحصــول عــى بيــوت أجــار
وبأســعار معقولــة نوع ـاً مــا.
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بسام األتايس

وجدان زوجة بسام

ويف أثنــاء تواجدنــا يف محــل املوســيقا
الــذي يعمــل بــه بســام تحدثنــا مــع الســيد
أيهــان أوزتشــاكر صاحــب املحــل والــذي أثنــى
كثــرا ً عــى بســام حيــث أنــه قــال ":يتمتــع
بســام بخــرة جيــدة يف مجــال املوســيقا واألالت
املوســيقية حيــث أنــه أثبــت يل وبفــرة قصــرة
مــن الزمــن مــدى إخالصــه يف العمــل وحبــه
للمهنــة التــي يعمــل بهــا وهــذا الســبب الــذي
دفعنــي ألجعلــه مــكان ثقــة بالنســبة يل حتــى
أننــي قمــت بإعطائــه مفاتيــح املحــل وأعمــل
قصــارى جهــدي عــى مســاعدته وزوجتــه ألنني

أعتــر أنــه واجــب علينــا كمســلمني أن نكــون
يــدا ً واحــد ًة يف الــراء والــراء فاباالضافــة
للصــاة والصيــام والــزكاة علينــا أيضاً كمســلمني
أن نقــف بجانــب هــؤالء النــاس الذيــن أجــروا
عــى العيــش يف واقــع مل يختــاروه بأنفســهم
بــل فرضتــه عليهــم ظــروف الحيــاة الصعبــة
التــي كانــت نتــاج الحــروب واألزمــات الداخلية.
وهنــا اســتوحي بحديــث النبــي صــى اللــه عليه
وســلم الــذي يقــول ":ال يؤمــن أحدكــم حتــى
يحــب ألخيــه مايحــب لنفســه" إن الشــعب
الــريك فتــح أبوابــه وأحضانــه ألخوتــه فتــح
أبوابــه وأحضانــه ألخوتــه العراقيــن واألفغــان
والفلســطينني والســوريني وهكــذا يجــب عــى
جميــع املســلمني أينــا وجــدوا أن يكونــوا عــى
قــدر املســؤلية تجــاه أخوتهــم املســلمني الذيــن
هجــروا والذيــن يحتاجــون العــون واملســاعدة".
ويعمــل يف نفــس املحــل الــذي يعمــل
بــه بســام الســيد ’أي تاتــش دينيزجــي’ عــازف
محــرف عــى آلــة الباغالمــه والــذي يعمــل
مــع كبــار الفنانــن األتـراك كــا أنــه أيضـاً أبــدا
إعجابــه بحامســة بســام وتفانيــه يف يف عملــه
حيــث قــال ":لقــد شــعرت عنــد مارأيــت بســام
وللمــرة األوىل بأنــه شــاب موهــوب ولديــه إرادة
وحــاس ولذلــك فإننــا ممتنــون مــن وجــوده
بيننــا".
تقرير :حمزة منصور
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توجد بين الشعبين التركي والسوري عالقات مودة ومحبة وأخوة قديمة جدًا .حيث أنه
في زمان الدولة العثمانية كان الشعبان يعيشان على أرض واحدة وتحت مظلة
حكم واحدة تجمع فيما بين بعضهم البعض روابط األخوة الحقيقية .حيث أن
الشام كان لها مكانة خاصة وذلك لمرور خط الحجاز منها.

بــدأت جمعيــة الــر الخرييــة أعاملهــا يف أيــار
العــام املــايض .حيــث أنهــا تهــدف إىل الوصــول
إىل جميــع األجانــب واملحتاجــن املقيمــن داخــل
املدينــة .وتعمــل الجمعيــة عىل مســاعدة املحتاجني
والفق ـراء باملــواد الغذائيــة واأللبســة واملحروقــات
ومــواد التنظيــف والقيــام باملســاعدات اإلنســانية
الصحيــة والتعليميــة وخدمــة هــؤالء الضيــوف
مبايتعلــق مبســائل الرتجمــة وإقامــة جســور تواصــل
مــع جميــع املؤسســات والجمعيــات ذات العالقــات
بأمــور املســاعدات والخدمــات اإلنســانية .كــا أن
الجمعيــة تعمــل عــى إقامــة شــبكة تواصــل بينهــا
وبــن جميــع األف ـراد الذيــن يعملــون يف مختلــف
األحيــاء واملناطــق ضمــن نطــاق املدينــة وبشــكل
تطوعــي ليكــون العمــل أســمى وتحــت مظلــة
الخدمــة اإلنســانية.
ويقــول الدكتــور عبــد اللــه آرايل رئيــس جمعية
الــر الخرييــة ":منــذ قيــام الجمهوريــة الرتكيــة
وحتــى هــذا الوقــت وبالرغــم مــن الحــدود التــي
ُرســمت والحواجــز التــي وضعــت لكــن التجــارة بني
البلديــن والعالقــات بــن الشــعبني مل تنقطــع .حيث
أن العقــود التــي وقعــت واالتفاقيــات التــي نشــأت
بــن البلديــن وصلــت يف األعــوام األخــرة إىل ذروتها.
ومــع انطــاق الربيــع العــريب الــذي بــدأ مبــر
وليبيــا وتونــس وبعــد انتفــاض الشــعب الســوري
ضــد النظــام الحاكــم يف بــاده فقــد أقــدم النظــام يف
ســوريا عــى اســتخدام الســاح ضــد شــعبه وترجيح
القــوة لتكــون اســلوبه يف ادارة األمــور عــى األرض
كــا أنــه اســتخدم الســاح الكيــاوي الــذي يعتــر
محرم ـاً دولي ـاً وبســبب إدانــة دول الجــوار ألعــال
النظــام الســوري ضــد شــعبه قــام بقطــع العالقــات
مــع هــذه الــدول معتــرا ً أنهــا دول عدائيــة ال
تتمنــى الخــر لســوريا وشــعبها وفقــاً لسياســاته
التــي يعتمهدهــا يف إدارة األزمــة .وبدورهــا قامــت
تركيــا حكومـ ًة وشــعباً بفتــح أبوابهــا وتقديــم جميع
مايحتاجــه هــؤالء الفاريــن مــن الظلــم والحــرب يف
بالدهــم لتكــون بذلــك قــد نجحــت يف تحقيــق دور
األنصــار تجــاه املهاجريــن الفاريــن مــن بالدهــم".

د .عبد الله آرايل

ونتيجــة للحــرب الســورية التــي بــدأت يف
مطلــع العــام  2011واملســتمرة إىل األن فهنــاك
مايزيــد عــن  5ماليــن ســوري اضطــروا إىل تــرك
بالدهــم " ليتمتعــوا " بحــق اإللتجــاء يف دول الجــوار
التــي تختلــف فيــا بينهــا يف طريقــة معاملتهــا
مــع هــؤالء املظلومــن الهاربــن مــن هــول الحــرب
الدائــرة عــى أرض بالدهــم .وتبعـاً للتقاريــر الصادرة
عــن مجلــس األمــن وعــن مصــادر الســلطة يف
تركيــا أنــه ويف  29مــن نيســان  2011فقــد عــر إىل
الحــدود الرتكيــة مايزيــد عــن  220ألــف الجــئ إىل
مخيــات اللجــوء اللحدوديــة بينــا أنــه كان يوجــد
خــارج املخيــات ويف مناطــق مختلفة عــى األرايض
الرتكيــة مايزيــد عــن مليــون و 800ألــف شــخص
ســوري أي مايقــارب مليوين ســوري مابــن املخيامت
وخارجهــا .أمــا بالنســبة ملدينــة قونيــة ومــع انتهــاء
العــام  2014فــإن التقاريــر الصــادرة عــن شــعبة
أمنيــة املدينــة تشــر إىل عــدد  55ألــف الجــئ "
مســجل " يف مدينــة قونيــة لوحدهــا .و  %70مــن
هــذا العــدد نســاء وأطفــال.
ومبــا يتعلــق برؤيــة الســيد عبــد اللــه عــن
الواقــع القريــب لســوريا فإنــه يقــول ":تشــر
املجريــات التــي تحــدث وتــدور عــى الســاحة

الدوليــة والتــي تتجــى بتلــك املخططــات الخبيثــة
واملشــاريع الخطــرة وعــدم قــدرة املعارضــة
الســورية عــى اإلتحــاد وإثبــات نفســها بأن املســألة
الســورية لــن تكــون قصــرة املــدى .وســيتابع
الضيــوف الســوريون القادمــون إىل مدينتــا حياتهــم
بشــكل متكامــل وســيتأقلمون مــع ســكان املدينــة.
اليوجــد هنــاك توقعــات يف الوقــت القريــب
تشــر عــن إمكانيــة قيــام دولــة ســورية يكــون
بإمكانهــا إعــادة إعــار البلــد إقتصاديـاً وإجتامعيـاً.
فجميــع الــددول باســنثناء تركيــا غــر راغبــة بعــدم
تقســيم ســوريا والحفــاظ عــى وحدتهــا الكاملــة
والحصــول عــى الســلطة بشــكل دميقراطــي".
وتقــوم مدينــة قونيــة ابتداءا ًمــن املحافظــة
والبلديــات وانتهــاءا ً بالجمعيــات واملؤسســات
الخرييــة بتقديــم الدعــم واملســاعدات إىل جميــع
الالجئــن الذيــن يقيمــون يف املدينــة.
وتهــدف جمعيــة الــر إىل إعــادة الحيــاة
الطبيعيــة إىل هــؤالء الالجئــن املقيمــن يف مدينــة
قونيــة وذلــك مــن خــال تأمــن إحتياجاتهــم التــي
تســاعدهم عــى االســتمرارية ومتكــن أوارص األخــوة
بينهــم وبني الشــعب هنــا ليســتطيعوا التأقلــم .وأما
بالنســبة للخطــوة الثانيــة وهــي القدرة عــى تعليم

وتهيئــة أنــاس منتجــن وتوفــر البيئــة املناســبة
لإلهتــام بخحرباتهــم.
وتتمتــع الجمعيــة بــكادر عمــل مخلــص
ومتفــاين بعملــه حيــث يتمثــل هــذا الكادر برئيســه
الدكتــور عبــد اللــه أريل وفريــق العمــل املكــون من
األســتاذ ســنان جرك واألســتاذ حســن رساج واألســتاذ
مهمــد جنكيــز واألســتاذ مهمــد أوزديــل واألســتاذ
فهمــي تانــش والدكتــور فاتــح كارا واألســتاذ جــال
أكتــاش كــا ان إدارة الجمعيــة تتوجــه بالشــكر
الكبــر لألشــخاص املجهولــن الذيــن لهــم دور كبــر
خلــف الكواليــس يف تقديــم املســاعدات وخدمــة
النــاس.
تقرير :حمزة منصور
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المذاق الدمشقي
في مدينة مرسين

يعتبر مطعم الحمص الشامي في وسط مدينة مرسين الساحلية التركية من أكثر
س دمشقي
المطاعم السورية التي تقدم المؤكالت السورية القديمة والعريقة و ِب َنفَ ْ
تشــتهر مدينــة مرســن الرتكيــة بأجوائهــا
الســاحلية الرائعــة ومبناخهــا املميــز الــذي يجعل
منهــا منطقــة ســاحلية تشــهد إقبــاالً كبـرا ً مــن
الســائحني األتــراك واألجانب.كــا أن األحــداث
األخــرة التــي شــهدتها ســوريا أدت إىل هجــرة
املاليــن مــن الســوريني خــارج بلدهــم وهنــاك
أعــداد كبــرة جــدا ً مــن الســوريني تتــوزع
عــى مختلــف املــدن الرتكيــة ومدينــة
مرســن هــي إحــدى هــذه املــدن التــي
يوجــد بهــا أعــداد كبــرة جــدا ً مــن
الســوريني ونتــاج لهــذا فقــد ظهــرت
يف املــدن الرتكيــة ظاهــرة املحــات
والدكاكــن الســورية التــي قــام أصحابهــا
بافتتاحهــا لتكــون مصــدر معيشــتهم
بالوقــت الــذي يقومــون بــه بالتعريــف
عــن ثقافــة بلدهــم عــن طريــق املنتــج
الــذي يبيعونــه .ويعتــر مطعم الحمص الشــامي
الــذي يقــع يف وســط مدينــة مرســن عــى طريق
الشــاطئ إحــدى أشــهر هــذه املحــات التــي
يقــوم بتقديــم املــذاق الدمشــقي األصيــل مــن
خــال أطباقــه كــا يعتــر املطعــم هــو أول
املطاعــم الســورية التــي أُفتتحــت يف مرســن
منــذ عــام  2008حيــث تقــول الســيدة فاطمــة
أديــب -ســورية الجنســية مــن مدينــة جبلــة
الســاحلية -صاحبــة املطعــم ":لقــد بــدأت فكــرة
إفتتــاح املطعــم عندمــا كنــت أقــدم أطبــاق
الحمــص والفــول والفالفــل لصديقــايت األتـراك يف
املنــزل أيــام الســبت واألحــد .وعندما كنــت أفكر
القيــام مبــروع أملــئ بــه وقتــي إقرتحــت عــي
إحــدى صديقــايت بافتتــاح مطعــم صغــر يعـ ِّر ُف
األتــراك باملطبــخ
الدمشــقي العريــق
وبالفعــل قمنــا
بافتتــاح املطعــم
بدأنــا مــن فكــرة
وحافظنــا عــى
الجــودة وهكــذا

اســتطعنا إيصــال املــذاق الدمشــقي األصيــل إىل
زبائنــا األتــراك".
وتابعــة الســيدة فاطمــة صاحبــة مطعــم
الحمــص الشــامي كالمهــا مخاطبــة أصحــاب
املحــات الســورية الذيــن يقومــون بافتتــاح
محــات ســورية لكنهــم يتأثــرون رسيعــاً
باملــؤكالت الغربيــة ":إننــي أريــد أن أوجــه
رســالة إىل الســوريني الذيــن يقومــون بافتتــاح
مطاعــم يف خــارج بالدهــم أن يقومــوا بتقديــم
مؤكــوالت بلدهــم الشــهرية وأن يعملــوا عــى
نــر ثقافتهــم الســورية األصيلــة أينــا وجــدوا
وأيــن كان القطــاع الــذي يعملــون بــه

فهــذه مهمــة تقــع عــى عاتــق كل ســوري خارج
البلــد".
ويشــتهر مطعــم الحمــص الشــامي بأطبــاق
التســقية
الحمــص والفــول والفتــات الدمشــقية" ّ
" القدميــة باإلضافــة إىل املــؤكالت الســورية التــي
يشــتهر بهــا املطبــخ الســوري كالكبــة والحلوياك
الســورية كاملعمــول بالعجــوة والفســتق
والـرازق والهريســة والكعــك الســوري وهــذا
الــذي ميييــز مطعــم الحمــص الشــامي عــن
بقيــة املطاعــم الســورية يف مدينــة مرســن
وذلــك بســبب إرصار الســيدة فاطمــة حســب
قولهــا عــى ان تكــون جميــع املنتجــات
التــي يقــوم املطعــم بتقدميهــا عــى الطريقــة
الســورية ليكــون املــذاق الدمشــقي هــو
العنــوان.
وختمــت الســيدة فاطمةأديــب كالمهــا
قائلــةً ":إننــي أمتنــى التوفيــق والنجــاح لــكل
الشــباب الســوري يف املغــرب كــا أننــي أدعــوا
اللــه أن يعيــد الجميــع إىل بلــده ســاملاً غامنـاً ألن
الغربــة كربــة مهــا كانــت وليــس بعــد الوطــن
مــكان" .وأبــدت الســيدة فاطمــة إعجابهــا
بجريــدة مرحبــا العربيــة املتنوعــة والغنيــة
بأخبارهــا ومواضيعــا وأكــدت بأنها خطــوة مهمة
خاصــة بعــد تزاييــد الســوريني والعــرب يف تركيــا.
تقرير :حمزة منصور
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حمزة منصور

hamza.mansor9020@gmail.com

زمن المصالح ....

ين
مهمش� عىل
إننا لم نخلق لنكون
ف
زاوية الحياة .وال لنكون لعبة ي� يد الزمان
وإنما خلقنا لنكون أحراراً وأصحاب قرار
وخيار....
نعم ,هذا كل مانرنو إليه .ألنه بعدما
سلبوا حقوقنا ونسفوا أحالمنا وأضاعوا
مص�نا لم يعد لنا مانتمسك به سوى
ي
حريتنا واالرصار عىل مطالبنا ت
ال� أصبحت
ت ي
أ
ال� ننظر من
هي نافذة المل الوحيدة ي
خاللها إىل المستقبل....
لقد سئمت أرواحنا من سياسة التفرقة
يز
والتمي� واالبتذال .فهذا يسعى إلعادة تلك
العقليات البالية وذاك يحارب من أجل أن
ت
ال� ب ئ
تخت� خلف
يكون له شأن ومكان
وتلك ي
أ
ف
ستار ي ن
مع� لتكون أداة ي� تنفيذ الجنطة
ت
ال� أرسلت بهدف تحقيقها....
ي
ش
�ء ب ئ
مخ� فكل
لم يعد هناك ي
أ
الحقائق أصبحت عىل الرض دراما مرئية

ولربما يتخلل هذه الدراما بعض المشاهد
ت
ال� تحتاج أعماراً معينة للمتابعة ال لكونها
ي
أ
مسيئة أخالقياً وإنما لنها بعيدة عن
الضم� الذي أصبح نسياناً ف ي� زمن
منطق
ي
المصالح....
لقد نجحوا ف ي� تفرقتنا وتمزيق نسيجنا
ف
تغي� جوهرنا ت
ح�
بل أنهم أبدعوا ي� ي
أصبحنا مبعدين عن عقائدنا وأفكارنا
ت
ن
ال� لربما
ّ
ومفر يغ� من جوهر ف القضية ي
خلقنا لنكون سبباً ي� انطالقتها ووقوداً
الستمرارها لتعيد أ
للجيال القادمة جزءاً
ت
ال� كانت ف ي� يوم من
من كرامة أجدادهم ي
أ
اليام هوية وطن وشعار أمة...
غرباء نحن ف ي� زمن باتت فيه المصالح
سلعة رابحة ومنتج ذو أفضلية بعد أن
أ
وتك� عىل دماء
لك تنمو ب
هيئوا ألها الرضية ي
ت
ال�
أبناء فالمة الذين راحوا ضحايا القضية ت ي
لفوات�ها والندري م�
الزلنا ي� حالة دفع
ي
ينتهي الثمن؟؟!
ف
لقد أصبحنا مادة دسمة ي� ملفات
التجارة الدولية وماركة مسجلة لدى
النسان ,الكل يرسق
مؤسسات حقوق إ
باسمنا والجميع يلهث كاذباً لمساعدتنا
ت
ال� جمعت عىل
فابالرغم من المليارات ي
ين
والسوري� اليزال هناك مئات
اسم سوريا
أ
ف
قابع�ن
ن
الالف من
الالجئ� ي� دول الجوار ي
ي
ف ي� مخيمات الموت والذل والعار.
"اليغ� هللا مابقوم ت
يغ� ما
ح� ي
ي
بأنفسهم" صدق هللا العظيم
أية كريمة لو ربما أدركنا معناها جيداً
الاستطعنا النجاة مما نحن فيه ولتمكنا من
كشف القناع عن تجار القضية وأصحاب
النفوس الدنيئة...
"فلنبدأ من أنفسنا قبل فوات أ
الوان "
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هيومان ريستارت تختم أعمال الدورة
الدكتور حازم عتلم

اســتضافت مدينــة مرســن أعــال الربنامــج
الثــاين إلعــداد ناشــط حقــوق اإلنســان والــذي
تــرف عليــه منظمــة هيومــان ريســتارت
العامليــة لإلرتقــاء باإلنســان و بنــاء املجتمعــات.
هيومــان ريســتارت أول منظمــة عربيــة
باعتــادات عامليــة تعمــل بطريقة النفــع العام
مســتقلة ال تتبــع ألي جهــة  ,يــرف عليهــا
العديــد مــن الباحثــن و املختصــن يف العلــوم
القياديــة و اإلنســانية و اإلداريــة و التطويريــة
ويعمــل بهــا فريــق مــن الشــباب العــريب
الواعــي الطمــوح لبنــاء املجتمعــات و تطويرها
اســتمر برنامــج إعــداد ناشــط حقــوق
اإلنســان عــى مــدار أربــع أيــام متــت يف فنــدق
الجولــدن كينــغ يف مدينــة مرســن حيــث أرشف
عــى إلقــاء املحــارضات الدكتــور حــازم عتلــم
دكتــوراه يف القانــون الــدويل العــام ,رئيــس و
اســتاذ قســم القانــون الــدويل العــام بجامعــة
عــن شــمس والعديــد مــن الجامعــات العربيــة
شــغل الكثــر من املناصــب والعضويــات أهمها
 :مستشــار لرئيــس جمهورية ،مستشــار املكتب
اإلقليمــي ملنظمــة اليونســكو يف شــؤون القانون
الــدويل ،مستشــار لــوزارة الخارجيــة  /مستشــار
لــوزارة العــدل ,مستشــار غــر متفــرغ ملكتــب,
القاهــرة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر,.
مستشــار أســبق للجنــة الوطنيــة الكويتيــة
لشــؤون األرسى واملفقوديــن ,عضــو الجمعيــة
الفرنســية للقانــون الــدويل ,عضــو جمعيــة

محــارضي ومشــاريك القانــون الــدويل بالهــاى
 ،هولنــدا ,لــه ع ـرات املؤلفــات واألبحــاث يف
القانــون الــدويل والحقــوق وغريهــا ويعتــر من
اكــر محــارضي القانــون يف الوطــن العــريب.
وتتميــز منظمــة هيومــان ريســتارت
بأعاملهــا وبرامجهــا التــي تعمــل عــى تنميــة
الشــباب الســوري ويقــول الســيد يوســف
اليوســف املــرف العــام عــن املنظمــة يف
تركيــا ":بــدأت منظمــة هيومــان ريســتارت
يف العــام  2011مــع انطــاق الثــورة الســورية
حيــث أن املنظمــة كانــت عبــارة عــن فــرق
تطوعيــة تعمــل عــى الدعــم النفــي وقلــب
نقــاط الضعــف عنــد املترضريــن إىل نقــاط
قــوة بدأنــا العمــل مــن مدينــة دمشــق ومــن
ثــم أريافهــا إنطالقـاً إىل باقــي املحافظــات .ويف
عــام  2013وبســبب بعــض الظــروف اضطررنــا
إىل النتقــال إىل جمهوريــة مــر العربيــة
وبقينــا يف مــر ملــدة عــام كامــل حيــث أننــا
أسســنا هنــاك مدرســة باالضافــة إىل العديــد

اختتمت منظمة هيومان
ريستارت العالمية لإلرتقاء
باإلنسان وبناء المجتمعات
الدورة الثانية التي أقيمت
في مدينة مرسين التركية

مــن نشــاطات الدعــم النفــي واملعنــو ي
والتعليمــي والرتبــوي ومــن ثــم عملنــا عــى
إج ـراء دراســة خلصنــا مــن خاللهــا إىل حاجــة
الســوريني الكبــرة إىل التدريــب ألنــه لدينــا
الكثــر مــن أصحــاب الكفــاءات والشــهادات
وخريجــي الجامعــات ولكن ينقصهــم التدريب
واإلعــداد لثقــل مهاراتهــم ولذلــك اضطررنــا
إىل االنتقــال إىل تركيــا وذلــك بســبب طلــب
الجهــات امل ُ ْعتَ ِمــدة لنــا إقامــة هــذه الربامــج يف
مــكان أمــن للســورين ويكــون بإمــكان جميــع
الســوريني الوصــول إليــه وتعتــر تركيــا مناســبة
مــن حيــث الــروط لذلــك قدمنــا إىل تركيــا
يف بدايــة العــام  2014دربنــا يف ذلــك العــام
مايقــارب األلف شــخص ضمــن برامــج املنظمة
باالضافــة إىل وجــود منحــة لتدريــب ألــف
شــاب ســوري مجان ـاً بدأنــا بهــا العــام املــايض
وهــذه املنحــة مخصصــة للشــباب املوجوديــن
يف الداخــل الســوري ويف مخيــات اللجــوء ويف
كل برنامــج يكــون هنــاك عــدد معــن مــن

املقاعــد مخصــص للشــباب الذيــن يحصلــون
عــى املنحــة مــن شــباب الداخــل الســوري
ومــن ناحيــة أخــرى ومــن ضمــن برنامــج بنــاء
املجتمعــات فقــد قامــت املنظمــة بتبنــي 100
طفــل ســوري مــن أطفــال املخيــات وقمنــا
بتجهيزهــم بــكل مايحتاجونــه مــن مالبــس
وقرطاســية ومعــدات مدرســية وقمنــا بالعديــد
مــن الحمــات اإلنســانية ومنهــا حملــة دفــا
ومــن ضمنهــا فعاليــة أنــت مهــدد باملــوت
قمنــا حاليـاً مــن خــال هــذه الحملــة بتغطيــة
مايقــارب األلــف شــخص مبســاعدات عينيــة
ووســائل تدفئــة يف املخيــات املوجــودة يف
داخــل األرايض الســورية فمنظمتنــا يف الدرجــة
األوىل تدريبيــة تعليمــة ويف الدرجــة الثانيــة
تهتــم ببنــاء املجتمعــات واالرتقــاء باالنســان
مــن خــال تأمــن حاجــات االنســان األساســية".
ويعتــر برنامــج إعــداد ناشــط حقــوق
اإلنســان الــذي أقيــم يف فنــدق الجولــدن كينــغ
يف مدينــة مرســن مؤخ ـرا ً الربنامــج الثــاين مــن
هــذا النــوع للمنظمــة حيــث أن الربنامــج الثاين
يختلــف عــن ســابقه بأننــا خرجنــا يف الربنامــج
األول بفائــدة أعــى مــن  %70مــن املتوقــع
وتابــع قائ ـاً ":يوجــد لدينــا الخــرة الكبــرة يف
ســوريا كخـراء وأكادميــن وعاملــن عــى األرض
لكــن تنقصهــم طريقة إيصــال املعلومــة ولذلك
فــإن أغلــب الخ ـراء الــذي نقــوم باعتامدهــم
هــم غــر ســوريني ففــي هــذا الربنامــج اعتمدنا
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الثانية إلعداد ناشطي حقوق اإلنسان

عــى عـراب حقــوق االنســان يف الوطــن العــريب
وكبــر أســاتذته الدكتــور حــازم عتلــم الــذي
قــدم إلينــا مــن جمهورية مــر العربيــة والذي
قــام بتقديــم معلومــات وتفاصيــل مهمــة جــدا ً
وســيتم إمتــام هــذا الربنامــج مــن خــال ورشــة
عمــل الحقــة ملــدة يومــن ســيرشف عليهــا
خ ـراء ســوريني إن شــاء اللــه ومانالحظــه هــو
التطــور الكبــر لــدى املشــاركني الــذي ينضمون
إىل الربامــج التــي تعدهــا منظمــة الهيومــان
ريســتارت بحيــث أن أغلــب األراء تكــون
بحصــول املشــاركني عــى معلومــات وإضافــة
الربنامــج لهــم ولخرباتهــم ولذلــك نطمــح إىل
تقديــم املزيــد والعمــل عــى تطويــر املنظمــة
بهمــة شــبابنا الســوري".
تتعامــل منظمــة هيومــان ريســتارت مــع
العديــد مــن الجهــات الدوليــة بحيــث يكــون
بإمــكان املشــاركني يف برامجهــا مبــارشة العمــل
يف مؤسســات عامليــة وعربيــة وتركيــة وذلــك
بســبب تنوع برامــج املنظمة مثل برنامــج إدارة
وتطويــر االفـراد ,برنامــج ادراة االعــال ,برنامج
جينيــف لحقــوق اإلنســان وغريهــا مــن الربامج
التــي متكــن املشــاركني مــن إيجــاد فــرص
العمــل وألن الشــهادة دامئــاً تعتــر املفتــاح
فيكــون مبقــدرة املشــاركني الحاصلــن عــى
شــهادات املنظمــة العامليــة واملوثقــة واملعتــدة
مــن بــدء العمــل لــدى املؤسســات والهيئــات
الدوليــة واملحليــة كل حســب اختصاصــه.
هنــاك العديــد مــن املنظــات الحوقيــة
واملنظــات املعنيــة بحقــوق اإلنســان وتقــوم

السيد
يوسف اليوسف

املنظمــة مبســاعدة املشــاركني الراغبــن يف
العمــل ضمــن منظــات حقوقيــة وذلــك مــن
خــال تســهيل الربــط بــن الناشــطني وهــذه
املنظــات ومبــا يتعلــق بتطويــر املنظمــة يقول
الســيد يوســف ":جــزء كبــر مــن برامجنــا لــه

رســوم ولكنهــا مدعمــة ومخفضــة وبالرغــم من
التكاليــف العاليــة لرســوم الشــهادات واملــكان
وأجــور املحارضيــن وإلــخ ..فــإن املشــاركني
يدفعــون مايقــارب  % 40-35فقــط من الرســوم
الكاملــة للربامــج وذلــك بســبب تدعيمهــا لكننا

نطمــح إىل تدعيــم الربامــج أكــر بحيــث يدفــع
املشــرك رســوم قليلــة ونحــن ضــد فكــرة ان
تكــون الربامــج مجانيــة ألن العلــم لــه مثــن
ومــن اليثمــن العلــم اليقــدره واليعلــم قيمتــه
وأثبتــت أغلــب التجــارب التــي قمنــا بهــا بــأن
األشــخاص الذيــن يحــرون الربامــج وبشــكل
مجــاين يكــون إهتاممهــم أقــل مــن األشــخاص
الذيــن يدفعــون الرســوم .نعمــل حالي ـاً عــى
افتتــاح العديــد مــن الفــروع التابعــة للمنظمــة
كــا ان الحكومــة الرتكيــة عرضــت علينــا القيام
مبــروع جامعــة رســمية يكــون اإلرشاف
فيهــا للهيومــان ريســتات املوضــوع حاليــاً
ضمــن الدراســة باالضافــة إىل موضــوع دراســة
الســوريني يف تركيــا حاليـاً هدفنــا األســايس هــو
الداخــل الســوري ولــن ننتظــر لحظــة االنتصــار
فبكوادرنــا ان شــاء اللــه ســنكون قادريــن عــى
العمــل وتغيــر الواقــع عــى األرض مبــا يخــدم
اإلنســان والوطــن".
وبــدوره أبــدا الســيد يوســف إعجابــه
بجريــدة مرحبــا العربيــة وخاصة بأنهــا تختلف
عــن بقيــة الجرائــد التــي تصــدر يف الخــارج
وتعتمــد عــى اإلعالنــات وحســب قولــه تتميز
مرحبــا العربيــة بتنــوع أخبارهــا واهتاممهــا
بالشــأن العــريب ومتابعتهــا إىل أخــر التطــورات
عــى الســاحة العربيــة بالضافــة إىل اهتاممهــا
بالعــرب والســوريني املقيمــن يف تركيــا وختــم
الســيد يوســف اليوســف كالمــه قائ ـاً ":نحــن
أمــة أقــرأ فعلينــا االهتــام بالق ـراءة أكــر".
تقرير :حمزة منصور
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شارع السوريين في مدينة قونية

اليزال تدفق السوريين الهاربين من الحرب القائمة في بالدهم على مدار األربع السنوات الماضية مستمرًا حيث ارتفع
عدد السوريين المقييمين في مدينة قونية التركية لما يزيد عن  80ألف شخص ومن هنا نشأت ظاهرة األحياء السورية
في أغلب المدن التركية وتعتبر جادة صاحب عطا الموجودة في قلب مدينة قونية مثاالً عن ذلك حيث أصبح يطلق
ً
نسبة لكثرة المحال والمطاعم السورية المنتشرة هناك
على الجادة "شارع حلب " وذلك
تعتــر الحــرب الداخلية الســورية املســتمرة
يف عامهــا الرابــع ســبباً لكثــر مــن املشــاكل
واملصاعــب التــي يواجهــا الشــعب الســوري
حاليــاً .فبعــض النــاس كانــت هــذه الحــرب
ســبباً يف تغيــر حياتهــم جذريــاً ســلباً كان أم
إيجاب ـاً وبعضهــم األخــر كلفتــه هــذه الحــرب
فقــدان أفـراد مــن عوائلهــم وأطفالهــم وذويهم
وأصدقائهــم.
أعــداد الســوريني املهاجريــن يف مدينــة
قونيــة تــزداد يومـاً بعــد يــوم ومــع مــرور األيــام
يتأقلــم هــؤالء النــاس مــع طبيعــة املدينــة
ويعملــون جاهديــن لإلنخــراط يف تفاصيلهــا
والعيــش يف أجوائهــا .ومثــاالً عــى ذلــك فقــد
أصبــح يطلــق عــى اســم جــادة صاحــب
عطــا املعروفــة يف مدينــة قونيــة اســم "حلــب
الصغــرى" أو "شــارع حلــب" وذلــك بســبب
الكثافــة الســورية املوجــودة يف تلــك املنطقــة
وبســبب انتشــار الكثــر مــن املحــال الســورية
هنــاك .حيــث يوجــد بــن كل ثــاث دكاكــن
تجاريــة دكانــن ســوريني مــا أضــاف طابــع
جديــد للحــي وجعــل منــه مــكان اســتقطاب
للزبائــن .كــا أن الســبب مــن افتتــاح هــذه
املحــال التجاريــة هــو توقــف حركــة العمــل
والتجــارة ونشــوء حالــة مــن الركــود خلفتهــا
الحــرب القامئــة يف ســوريا والتــي أدت إىل نشــوء
خســارة كبــرة لــدى التجــار وأصحــاب األعــال
الكبــرة .ومــن أكــر املشــاكل التــي يواجههــا
الســوريون هنــا يف قونيــة هــي مشــكلة اللغــة
وخاصــة عنــد قيامهــم بزيــارة الدوائــر الرســمية
وتواصلهــم مــع العاملني هنــاك .ومــن املصاعب
التــي يواجهونهــا أيض ـاً عــدم فهمهــم لخطبــة
صــاة الجمعــة حيــث أنهــم يتمنــون وجــود
مســجد تقــام بــه الشــعائر الدينيــة باللغــة
العربيــة ويتــم وعــظ وإرشــاد النــاس هنــاك

وبلغتهــم التــي يفهموهــا.
يوجــد يف جــادة صاحــب عطــا محــات
الحالقــة والجــ ّزارة واملطاعــم والعطّاريــن
الســورية حتــى أنــه تــم افتتــاح قهــوة خاصــة
للســوريني يجتمــع بهــا الغــر العاملــن والذيــن
لديهــم مشــكالت وهمــوم يتبادلــون هنــاك
أطـراف الحديــث وير ّوحــون عــن أنفســهم قدر
املســتطاع كــا يتــم هنــاك بيــع القهوة والشــاي
الســوري .ويف حديــث مــع صاحــب القهــوة
لــؤي قمرجــي صاحــب الــدكان أشــار أنــه مــن

أكــر املشــكالت التــي يواجههــا الســوريون هــي
مســألة األجــارات حيــث أنــه اســتأجر الــدكان
يف البدايــة مببلــغ معقــول وعندمــا رأى صاحــب
الــدكان أن أمــور البيــع وال ـراء واإلقبــال عــى
املحــل جيــدة رفــع أجــار املحــل إىل مبلــغ أعــى
وتابــع قائـاً ":إننــا كبقيــة بائعــي الشــاي األتراك
مرابحنــا بســيطة وعملنــا محــدود كل مايحويــه
هــذا املحــل ( )4×4هــو بعــض الك ـرايس وغــاز
الشــاي فلــاذا االســتحكام؟؟" .وقــال أيضــاً":
إننــي أقيــم يف بيــت قديــم قريــب مــن هنــا

أيض ـاً كان الــدالل يأخــذ منــا  250لــرة تركيــة
أجــار املنــزل شــهرياً واألن يريــد إخراجنــا مــن
البيــت إن مل نقــوم بإعطــاءه  800لــرة تركيــة
أجــار البيــت شــهرياً كــا أنــه يريــد أجــار
مســبق لســتت أشــهر قادمــة وكــا ذكــرت
ســابقاً فأحوالنــا صعبــة وواردنــا قليــل وبالرغــم
مــن أنهــم يعرفــون أوضاعنــا لكنــه ال توجــد
هنــاك مراعــاة لظروفنــا نتمنــى لــو أنــه يتــم
حــل هــذه املعضلــة التــي يعــاين منهــا أغلــب
الســوريني".
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وأثنــاء متابعتنــا املســر يف جــادة صاحــب عطا
وقــع نظرنــا عــى احــد محــات الحالقــة الســورية
املكتظــة بالزبائــن .املحــل صغــر املســاحة ويف
مدخــل إحــدى الحــارات الضيقــة يقــول أحمــد
هنــداوي صاحــب املحــل لقــد أتينــا إىل هنــا قبــل
فــرة وعندمــا ملســنا حاجــة الســوريني لوجــود
حــاق عــريب يســتطيعون التفاهــم والتواصــل
معــه بســهولة قمنــا بافتتــاح هــذا املحــل والــذي
وللــه الحمــد يلقــى إقبــاالً مــن الســوريني املقيمــن
يف الحــي .إننــا نعمــل عــى تكوبــن أنفســنا شــيئاً
فشــيئا ويف الوقــت نفســه نواجــه العديــد مــن
املصاعــب واملشــكالت كــا أننــا نتعــرض بــن
الفــرة واألخــرى العتــداءات مــن بعــض النــاس
الحاقــدة عــى الســوريني لكننــا ورغــم كل يشء
نحــاول التغــايض عــن كثــر مــن األمــور مقابــل
أن نســتمر بعملنــا الــذي نســتطيع مــن خاللــه
إدارة أمورنــا هنــا يف الغربــة .وأثنــاء تواجدنــا يف
محــل الحالقــة تحــدث معنــا كل مــن زيــاد مرعــي
وأحمــد مخــزون ومعتــز مرعشــي الذيــن كانــوا
ينتظــرون أدوارهــم مــن أجــل الحالقــة حيــث قالوا
بــأن أكــر املشــكالت التــي يواجهونهــا أيض ـاً هــي
مســألة األجــارات فأصحــاب املكاتــب العقاريــة
التــي تأجــر املنــزل مببلــغ  500لــرة تركيــة تقــوم
بتأجــره للســوري بـــ  1000لــرة تركيــة كــا أنهــم
يأخــذون أجــار شــهر كامــل "كمســيون" للمكتــب
وأجــار ســتت أشــهر مســبقاً قبــل التوقيــع عــى
عقــد األجــار .وقــال أحمــد مخــزون بأنــه عمــل
ملــدة شــهرين يف قطــاع اإلنشــاءات والبنــاء لكنــه
مل يحصــل إال عــى مبلــغ  200لــرة تركيــة بســبب
عــدم امتالكــه إلقامــة عمــل أو ضــان صحــي
وعــدم عملــه بشــكل رســمي يخولــه املطالبــة
بحقوقــه التــي يقــوم أغلــب أصحــاب األعــال
الحــرة بعــدم إعطائهــا للعاملــن الســوريني.
مصطفــى النعســان العطــار الســوري القــادم
مــن مدينــة حلــب مل يقــع يف أيــدي أصحــاب
املحــات العقاريــة حيــث أنه يقــوم ببيــع زجاجات
العطــر التــي يقــوم بتعبئتهــا بنفســه عــى عربــة
متنقلــة يتجــول بهــا داخــل جــادة صاحــب عطــا.
ويقــول مصطفــى ":لقــد أتيــت إىل قونيــة قبــل
 6أشــهر وبعــد توقــف حركــة العمــل يف حلــب
وتوقــف الحيــاة أيضــاً مل يبقــى لنــا إال الخــروج
مــن تحــت القصــف والدمــار خوفـاً عــى العائلــة
واألطفــال" .مصطفــى النعــاس أب لثامنيــة أطفــال
يقــول بأنــه تجــول يف أكــر مــن مدينــة تركيــة
واســتقر أخـرا ً يف مدينــة قونيــة وعندما ســألناه عن
كيفيــة تدبــر أمــوره الحياتيــة قــال ":رزقنــا عــى
اللــه الــذي ال ينــى أحــد ..إننــي أقــر بــأن مدينــة
قونيــة مدينــة الكــرم بأهلهــا وناســها وجمعياتهــا

الخرييــة التــي ال تنقطــع أعاملهــا ومســاعداتها عــن
املحتاجــن والفقـراء ولكــن مشــكلتنا الوحيــدة هي
البلديــة ودوريــات الرشطــة التــي تقــوم بتهديدنــا
بســبب وقوفنــا عــى أطـراف الشــوارع ويف مداخل
الحــارات .إننــا نعمــل هنــا مــن أجــل أن نعيــش
كفاف ـاً حتــى يقــي اللــه أم ـرا ً كان مفعــوال".
ويوجــد يف جــادة صاحــب عطــا أحــد املطاعــم
التــي تقــوم بتقديــم وجبــات الطعــام واألطبــاق
الســورية املشــهورة ( فالفــل – حمــص  )...ويقــول
م.د صاحــب املطعــم بأنهــم يعيشــون مشــكلة مبــا
يتعلــق مبســألة الرتاخيص الرســمية حيــث أن املالية
تقــوم بإعطــاء أصحــاب املحــال الســورية تراخيــص
رســمية مقابــل مبلــغ مــايل يقــارب الـــ  2000لــرة

تركيــة بينــا ال تقــوم البلديــة بإعطــاء ترخيــص
صــادرة منهــا ويف هــذه الحالــة يســتطيع الســوري
افتتــاح املحــل ولكــن يكــون هنــاك باســتطاعة
البلديــة إغــاق الــدكان يف الوقــت الــذي تريــد
لعــدم امتالكــه عــى رخصــة البلديــة ويف هــذه
الحالــة يذهــب مبلــغ الـــ  2000لــرة تركيــة هبــا ًء
بســبب التناقــض املوجــود بــن املاليــة والبلديــة.
تقــوم إدارة املاليــة املوجــودة يف مدينــة قونيــة
بإعطــاء تراخيــص تســمح ألصحــاب املــال الســورية
بافتتــاح محــال تجاريــة لهــم يف املدينــة مقابــل
رســوم ماليــة تقــدر ب  2000لــرة تركيــة تقريب ـاً
لكــن البلديــة يف حالــة انتظــار لصــدور قــرارات
مــن أنقــرة لتتمكــن عــى أساســه مــن اعطــاء
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ترخيــص صــادرة عنهــا .ويقــول ع.م صاحــب أحــد
محــال الجـزارة يف الحــي ":بإمــكان البلديــة أن تغلــق
املحــل يف أي لحظــة لقــد حصلنــا عــى ترخيــص املالية
ولكــن البلديــة تنتظــر القـرارات مــن أنقــرة ويف هــذه
الحالــة فإننــا نفتــح الدكاكــن مخاطــرة ألننــا يف حــال
إغــاق املحــل ســنخرس املبلــغ الــذي دفعنــاه عنــد
حصولنــا عــى ترخيــص املاليــة .إننــا نقــوم بدفــع كافة
املرتبــات الواجبــة بوقتهــا وبــدون تأخري وعــى البلدية
مســاعدتنا يف هــذه املســألة عــى األقــل أن يرتكــوا
محالنــا التجاريــة مفتوحــة إىل حــن صــدور القـرارات
مــن أنقــرة".
تقرير :حمزة منصور  -بريكان بارالك
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المأساة كبيرة...لكن
األمل باهلل الينقطع

أدت زيادة أعداد الالجئين السوريين في دول المنطقة إلى نشوء ظاهرة الجمعيات والمؤسسات
الخيرية على أرض الواقع بشكل كبير حيث تعمل هذه الجمعيات على إعانة العائالت الهاربة من
الحرب الداخلية الدائرة في بالدها فبعض الجمعيات يقوم بتقديم الدعم المادي وبعضها األخر
يعمل على تأمين االحتياجات االساسية الالزمة مثل ( :غذاء – طعام – شراب – لباس  )....ومن هذه
الجمعيات التي لها باع طويل في هذا المجال جمعية إعمار الشام الخيرية التي تتخذ من مدينة
اسطنبول مركزًا لها بااإلضافة لوجود مكاتب لها في بعض المدن التركية األخرى
مــى نحــو عامــن عــى تأســيس جمعيــة إعامر
الشــام الخرييــة حيــث تتميــز بأنهــا تهتــم بالداخــل
الســوري بشــكل يجعلهــا تأخــذ حيـزا ً يختلــف عــن
عمــل بقيــة املؤسســات الخرييــة التــي يرتكــز عملهــا
عــى إعانــة الالجئــن املقيمــن داخــل تركيــا أو داخل
الــدول التــي يتواجــد فيهــا مركــز املؤسســة الخرييــة.
وضمــن زيــارة فريــق مرحبــا العربيــة إىل اســطنبول
قمنــا بزيــارة مقــر الجمعيــة والتقينــا هنــاك مــع
الشــيخ أميــن شــعباين رئيــس مؤسســة إعــار الشــام
الخرييــة وقمنــا بتحضــر التقريــر التــايل لكــم
ح.م :شيخ أيمن كيف تحدثنا عن جمعية
إعمار الشام الخيرية؟
أ.ش :لقــد تــم تأســيس جمعيــة إعــار الشــام
الخرييــة قبــل ســتنني مــن األن وكان الهــدف منهــا إيصــال
املســاعدات إىل جميــع املــدن يف الداخــل الســوري كــا أنه
ومــن ضمــن سياســة الجمعيــة توزيــع قســم مــن هــذه
املســاعدات إىل األخــوة املحتاجــن داخــل مدينة اســطنبول
ولذلــك فــإن برنامــج عمــل الجمعيــة يعتمــد بشــكل كبــر
عــى الداخــل الســوري فقــد بدأنــا مــن إدلــب وحلــب
مــرورا ً بحــاه وريفهــا وحمــص وصــوالً إىل درعــا وبقيــة
املــدن وبعــد ذلــك فقــد قــرر مجلــس إدارة الجمعيــة
عــى أن يتــم تخصيــص عمــل الجمعيــة يف خدمــة مدينــة
دمشــق وريفهــا مبــا يف ذلــك الغوطتــن الرشقيــة والغربيــة
بالتعــاون مــع بعــض الجمعيــات التــي تعمــل عــى األرض
هنــاك .لــدى جمعيتنــا فريــق يعمــل يف كل مــن الغوطــة
الرشقيــة والغوطــة الغربيــة وبدورنــا نعمــل عــى ســد
جميــع اإلحتياجــات التــي تتطلبهــا املنطقــة هنــاك
ح.م :سيدي الكريم ما أهم المساعدات التي
تقوم الجمعية بتقديمها؟
أ.ش :تقــوم جمعيــة إعــار الشــام الخرييــة بتقديــم
املعونــات الغذائيــة كــا أننــا قمنــا بإطــاق حملتــي دفء
الشــتاء 1و دفء الشــتاء 2بحيــث قمنــا بتوزيــع البطانيــات
والحطــب واأللبســة كــا أننــا قمنــا بالتعــاون مــع بعــض
املعامــل التــي تقــوم بتصنيــع املدافــئ لنــا ونحــن بدورنــا
نقــوم بتوزيعهــا عــى العائــات بعــد رشائهــا مــن املعامــل
التــي يتــم االتفــاق معهاومن ناحيــة أخرى فلــدى جمعيتنا
مرشوعــان كبــران أولهــا املــروع التعليمــي والــذي
أطلقنــا عليــه اســم أجيــال حيــث أنكــم وكــا تعلمــون
بــأن أبنائنــا يف الغوطتــن الرشقيــة والغربيــة انقطعـوا عــن
التعليــم فــرة طويلــة مــن الزمــن ولذلــك يقــوم مــروع
أجيــال بتقديــم جميــع االحتاجــات التــي تتطلبهــا املــدارس

هنــاك مــن كتــب وقرطاســية ومســتلزمات تعليميــة .أمــا
بالنســبة للمــروع الثــاين فهــو مــروع كفــاالت والــذي
أطلقنــا عليــه اســم عطــاء بحيــث يتضمــن املشــوع كفالــة
يتيــم ,طالــب ,أرسة شــهيد ,أرسة معــاق ,طبيــب وطالــب
علــم .لدينــا مايقــارب  500يتيــم يف الغوطــة الرشقيــة
غــر أرس الشــهداء وذلــك ألننــا نكفــل اليتيــم مــع أرستــه
ولدينــا أيض ـاً عنايــة خاصــة باليتيــم فــد قمنــا بإحــداث
مركــز أبحــاث ودراســات يف الغوطــة الرشقيــة .مل يتــم
تفعيــل كافــة الكفــاالت حتــى األن لكــن العمــل جــاري
عــى اســتكامل تفعيــل جميــع الكفــاالت وبوقــت قصــر
إن شــاء اللــه .أمــا بالنســبة للغوطــة الغربيــة فاباالضافــة
للمســاعدات الغذائيــة والكفــاالت لدينــا هنــاك مشــاريع
تنمويــة حيــث قمنــا بإنشــاء مــروع مداجــن يتمتــع
بفريــق عمــل كامــل يقــوم مبتابعــة جميــع أعاملنــا هنــاك.
وال ننــى بــأن كل مناســبة تأخــذ حقهــا كــا يجــب ففــي
عيــد األضحــى نقــوم بتوزيــع األضاحــي والنــذور والعقيقــة
وألبســة العيــد لألطفــال
ح.م :سيدي الكريم أريد هنا أن أسأل
حضرتكم بما يتعلق بموضوع المساعدات
اإلغائية فهل تقوم جمعيتكم بتقديم المساعدات

تقرير
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الغذائية فقط أو الغذائية والمادية معاً؟
أ.ش :أخــي حمــزة ال يصــل إىل مناطــق دمشــق
والغوطتــن ســوى املســاعدات املاليــة فقــط وذلــك بســبب
بُعـ ْد املنطقــة وصعوبــة الطرقــات وهنــا تواجهنا مشــكالت
كبــرة جــدا ً بحيــث اننــا نقــوم بإيصــال املعونــات املاديــة
ونقــوم هنــاك بـراء املـواد وااملســتلزمات التــي تحتاجهــا
العوائــل املنكوبــة بأســعار خياليــة جــدا ً ومرتفعــة عــن
أســعار الخــارج فــا تصــل إىل تلــك املناطــق ســوى
املســاعدات املاديــة ومــن املســتحيل وصــول املســاعدات
العينيــة بســبب صعوبــة الطريــق وألن الغوطــة محــارصة
منــذ ســنتني وهــذه إحــدى أهــم الصعوبــات التــي
يعيشــها األهــايل هنــاك فااملأســاة كبرية...لكــن األمــل باللــه
الينقطــع...
ح.م :شيخي الكريم ما هي أكثر الصعوبات
التي تواجهونها في تركيا وفي الداخل
السوري؟
أ.ش :إننــا ال نواجــه أيــة مشــاكل هنــا يف تركيــا فقــد
تــم تســيري جميــع أمورنــا مبــا يتعلــق بتأســيس الجمعيــة
وإنشــائها ومل نواجــه أيــة صعوبــات يف الحصــول عــى
تراخيــص الجمعيــة كــا اننــا نشــكر جميــع املؤسســات

والجمعبــات الخرييــة الرتكيــة عــى دعمهــا ووقوفهــا إىل
جانبنــا ومبــا أنــك تعمــل ضمــن خطــوط القانــون الــريك
ومــن دون مخالفــات فــا أحــد يقــف بوجهــك وبالعكــس
فقــد قــدم الشــعب الــريك لنــا أكــر مــا كنــا نتصــور أمــا
بالنســبة للصعوبــات يف الداخــل الســوري إننــا النســتطيع
إيصــال أي مســاعدات عينيــة بســبب موضــوع الحصــار
التــي تخضــع تحتــه املناطــق التــي نقــوم مبســاعدتها
ولذلــك نضطــر إىل رشاء املســتلزمات بأســعار مرتفعــة جــدا ً
وعــى ســبيل املثــال فقــد كانــت الســلة الغذائيــة تكلفنــا
يف الخــارج حـوايل  25دوالر ويف الداخــل تكلفنــا  160دوالر
كــا أن ربطــة الخبــز يف الخارج  30لــرة ويف الداخــل 1500
لــرة وهــذا الفــرق الهائــل بــن أســعار الداخــل والخــارج
هــي إحــدى أهــم املصاعــب التــي نواجههــا ولذلــك مــن
اليعــرف معاناة الشــعب املحــارص ال يســتطيع إدراك حجم
املأســاة الواقعــة هنــاك .وهنــا أريــد التنويــه بــأن جميــع
الجمعيــات املعتمــدة لــدى الهــال األحمــر تقــوم بإدخــال
املســاعدات عــن طريقــه وكل مــن يدعــي بأنــه يقــوم
بإيصــال املســاعدات العينيــة إىل الغوطــة فهــذا كالم عــار
عــن الصحــة متام ـاً.
ح.م :في النهاية شيخي الكريم ما هي
رسالتكم لقراء مرحبا العربية؟
أ.ش :لقــد صــدر هنــا يف مدينــة اســطنبول بعــض
الجرائــد العربيــة لكــن مالفــت نظــري يف مرحبــا العربيــة
أنهــا تختلــف متامـاً عــن بقيــة الجرائــد التــي تصــدر هنــا
وذلــك مــن خــال تنــوع أخبارهــا وطرحهــا مواضيــع
مميــزة حيــث أنــه يوجــد هنــاك خــرة عاليــة ولــوال ذلــك
ملــا صــدرت جريــدة ومــن هنــا أحــثُّ جميــع القـراء عــى
اقتنائهــا كــا يســعدنا أن نكــون أيضـاً مــن قـراء الجريــدة.
تقرير حمزة منصور

العراق
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مخيمات خاصة للتركمان
إلتجأ إلى مدينة قونية في شهر كانون الثاني  2015مايقارب 2300
تركماني عراقي .وبسبب الظروف الصعبة التي يعانون منها
في المدينة يتم إرسالهم إلى مخيمات جهزت لهم

قــدم إىل مدينــة قونيــة يف األيــام
األخــرة مايقــارب  2300تركــاين
عراقــي .حيــث أنــه إىل حــد األن
تــم إرســال مايقــارب الـــ  56تركــاين
إىل هــذه املخيــات وذلــك عــن
طريــق تشــجيع ذهــاب الرتكــان
الذيــن يعيشــون ظروفــاً صعبــة
بســبب اختــاف البيئــة والثقافــة.
ويقــول الدكتــور أيــدن بياتــي رئيــس
مجلــس الصحــة الرتكــاين ":يعيتــر
تشــجيع الرتكــان عــى الذهــاب إىل
مخيــات اللجــوء التــي جهــزت لهــم
يف املناطــق الحدوديــة ميــزة كبــرة
بالنســبة لهــم وخاصــة يف حــن أن
الكثــر مــن الرتكــان الذيــن قدمــوا
مؤخ ـرا ً إىل مدينــة قونيــة يعيشــون
يف ظــروف حياتيــة صعبــة .وحســب
ا إل حصا ئيــا ت

ايدن بياتىل

األخــرة التــي قمنــا بهــا يف الشــهر
املــايض فهنــاك مايزيــد عــن 2300
تركــاين عراقــي ســجلو دخــول إىل
املدينــة .وبالطبــع اليعتــر مجــرد
مجيئهــم إىل قونيــة حــاً قطعيــاً
بالرغــم مــن عــدم تقصــر كل مــن
مؤسســات املجتمع املــدين واملحافظة
والجمعيــات الخرييــة والشــعب
يف مســاعدة العوائــل املحتاجــة
واملضطــرة .ولكــن هــذه املســاعدات
تكــون معين ـاً لهــذه العوائــل لفــرة
مــن الزمــن وليــس دامئـاً ولذلــك فإننا
مــع عــودة الرتكــان الذيــن يعانــون
مــن مشــكالت حياتيــة مجــددا ً إىل
مخيــات الحــدود".
نعلمهــم ثــم نرســلهم إىل
ا ملخيــا ت
يؤكــد الدكتــور بياتــي عــى

أهميــة تعليــم املهاجريــن الرتكــان
وتجهيزهم ليعــودوا وينقــذوا العراق
حيــث تابــع قائ ـاً ":هنــاك مشــكلة
كبــرة لــدى املهاجريــن الرتكــان مبــا
يتعلــق مبوضــوع التعليم .ومــا نريده
هــو تثقيــف هــؤالء املهاجريــن ومــن
ثــم إعــادة إرســالهم إىل مناطقهــم.
ألنــه يوجــد هنــاك حاجــة إىل
أشــخاص مثقفــن متعلمــن لحاميــة
املناطــق هنــاك .وهنــاك حاجــة أيضاً
ليحمــل كل إنســان عــى عاتقــه
مهمــة يف تحريــر العــراق .ليســت
املشــكلة يف العـراق بتنظيــم داعــش
فقــط فخلــف داعــش هنــاك ذهنيــة
معينــة موجــودة عــى األرض ومــن
أجــل التخلــص مــن هــذه الذهنيــة
فإننــا بحاجــة إىل أشــخاص مثقفــن
لهــذه املهمــة" • .تقريــر :حمــزة منصــور
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ايدن بياتلى
طبيب أخصائي

الحرب
االنهيار النفيس الذي خلقه حروب
العراق والرتكامن

ت
ال� تسببها
االضطرابات النفسية ي
الحروب هي :
االنهيار ما بعد الصدمة :
الحرب الينتج فقط اثار
بدنية  ،بل ينتج اثار نفسية وصدمات
ف ي� االنسان من النوع الذي تي�سخ ف ي�
اعماق النفوس ويتأثر منها االنسان
ت
وتا� حالة االنهيار
عىل مدى حياته  .ي
ما بعد الصدمة (  ) BSTPعىل رأس
هذه االمراض النفسية  .ان هذا النوع
النفس يظهر ف ي� االنسان
من المرض
ي
عادة ي ن
ح� المواجهة مع تهديد قد
ز
الف�يائية او
يؤدي اىل تخريب بنيته ي
عند مشاهدته مثل هذه الحاالت .
االنسان المعرض اىل مخاطر الحرب
لمدة طويلة  ،يتذكر اصوات االسلحة
واالنفجارات بصورة مستمرة  .ويقول
النفس بال�وفيسور الدكتور
الطبيب
ي
االمريك
نوزاد تارهان مسؤول المركز
ي
للدراسات النفسية والعصبية فرع
تركيا ""aciremA fo retneC yromeM
"يعيش االنسان ف ي� جو معزول عن
المجتمع ويفكر بأن مستقبله قد انتهى
 .يكون حساساً جداً تجاه الضوضاء ،
ال يستطيع جمع افكاره ويحس نفسه ف ي�
الخطر دائماً" .
النفس
االجهاد
تشابه تأثرات
ي
بتأث�ات مرض االيدز
ي
ورد ف ي� مقالة شن�ت ف ي�
االمريك بأن كل من
مجلة اتحاد الطب
ي
النفس ومرض االيدز يؤثران
االجهاد
ي
تأث�اً مشابهاً عىل المنظومات الدفاعية
ي
الموجودة ف ي� جسم االنسان  .وظهر
ت
ال� اجريت من
من خالل الدراسات ي
قبل جامعة والية أوهايو االمريكية
واربعة معاهد مختلفة اخرى بأن
النفس يؤدي اىل نقص مادة
االجهاد
ي
السيتوزين الموجودة ف ي� جسم االنسان
 .ان مادة السيتوزين هي مادة فعالة
ئيس ف ي� تنظيم المنظومات
ولها دور ر ي
الدفاعية  .وكما ان هذه المادة تلعب
دوراً مهماً ف ي� انتاج اللمفاويات الدفاعية
نوع (  ) Tوان انخفاض نسبة هذه
المادة الفعالة وقلة انتاجها تؤدي اىل
حج�ات اللمفاوية من النوع
اتالف ي
(  ) Tونشاهد نفس هذه الحالة ف ي�
فايروسات " "VIHالمسببة لمرض االيدز
ت
ال� تؤدي اىل شلل منظومة الحصانة
ف ي
ش
ي� جسم االنسان  .وقد �ح االستاذ
الدكتور رونالد غالرس من جامعة والية
اوهايو االمريكية ف ي� تقريره الشامل كافة
النفس .
المراحل البايولوجية لالجهاد
ي
االجهاد ومعالجة الجروح
شن�ت ف ي� مجلة “evlhcrA
 ”yrtaihysP lareneG foالطبية مقال
سنة  ، 9991جاء فيها ان الدكتور
كايجولت – غالرس قد توصل اىل العديد
والمث�ة  .حيث
من المشاكل المهمة
ي

ت
ال� اجريت
اكدت الدراسات االختبارية ي
عىل  53امرأة بعدم وصول العنارص
الكيماوية وخاصة مادة السيتوزين
تال� تساعد عىل ي ن
الحج�ات ف ي�
تحس�
ي
ي
جسم االنسان  ،اىل منطقة الجرح �ف
ي
االشخاص الذين يعانون من االجهاد
النفس الحاد  .وان االجهاد يسبب
ي
ايضاً ف ي� زيادة مستوى بعضاً من
الهرمونات الموجودة ف ي� الدم  .وان
هذه الهرمونات تقلل من رسعة وصول
عنارص السيتوزين اىل منطقة الجرح .
تأث�اً سلبياً
وكما ان االجهاد
النفس يؤثر ي
ي
عىل ترميم الجروح بعد اجراء العمليات
الجراحية وهذا يعرض المريض اىل
السل�
الخطر  .تشكل موضوع ي
التأث� ب ي
لالجهاد عىل معالجة الجروح موضوعاً
مهماً بالنسبة اىل الجر ي ن
اح�  .ولهذا
ن
يعت� االطباء للحالة النفسية
السبب ي
للمريض الذي اجري له عملية جراحية
ومعالجته بالرسعة الالزمة من دون
التسبب اىل اية مضاعفات اخرى .
عالقة االجهاد  -القلب
من الواضح بأن نسبة
االصابة باالمراض القلبية تزيد بثالثة
ين
الموصوف�
االضعاف ف ي� االشخاص
بالشخصية من فئة ( )Aمن االشخاص
ين
والمصاب� باالجهاد
مفرطي الحركة
النفس  ،وكما ان نسبة الوفاة بالجلطة
ي
القلبية تزيد بنسبة  %5ف ي� هوالء
ف
و� احدى الدراسات
االشخاص  .ي
ف
ت
ال� اجريت ي� جامعة والية
العلمية ي
أوهايو االمريكية ظهر زيادة نسبة مادة
ت
ال� هي واحدة
“ ”enietsycemoHي
ف
من االحماض االمينية ي� االشخاص
ين
النفس  .وان هذا
المصاب� باالجهاد
ي
ن
االمي� هي مادة
النوع من الحامض
ي
تزيد خطورة االصابة باالمراض القلبية
 .وكما شن� الطبيب الفلندي الدكتور
توماس كامارك بحوث ودراسات حول
النفس ف ي� زيادة
امكانيات االجهاد
ي
تصلب ش� ي ن
اي� الدم وكشف حقيقة
ت
عالقة زيادة كلس�ول الدم باالجهاد
النفس .
ي

التأث� عىل شيخوخة الدماغ
ي
ورد ف ي� احدى التقارير
الطبية المنشورة ف ي� مجلة “erutaN
النفس
 ”ecneicsorueNبأن االجهاد
ي
المزمن يؤدي اىل تقليل حجم قسم
“ ”epmacoppiHالموجودة ف ي� الدماغ
 .وكما ظهر ف ي� بحوث
اخصائ� جامعة
يي
ماك جيل ف� ت
مون�يال سنة ، 8991
ي
ن
ش
بوجود عالقة مبا�ة يب� االجهاد
ت
ال� تشكل
النفس المزمن ف واالجزاء ي
ي
ذاكرة االنسان ي� الدماغ  .وكما ان
ت
ال� تفرز
االحماض السكرية الهرمونية ي
نتيجة االجهاد تؤدي اىل اتالف الخاليا
يتبع,,,
العصبية .
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لقد أصبحت مدينة حلب السورية والتي تعترب إحدى أهم العواصم الحضارية منطقة دمار وخراب نتيجة للحرب الدائرة عىل األرايض السورية
والتي التزال مستمرة عىل مدى أربعة أعوام بوترية مرتفعة ونتائج كارثية حيث أنه مل يبقى بيت وال عائلة وال حتى فردا إال ونال نصيباً من هذه
الحرب .ويف املقابل اليزال هناك أناس وعوائل تصارع املوت وتناضل من أجل الحياة واالستمرارية يف الوقت الذي يستمر فيه املقاتلون واملجاهدون
مبحاربة الظلم والظامليني بالرغم من انعدام الحياة تقريباً يف وسط أصبح الصوت الوحيد الذي ميلئ األفق فيه هي " الحرب ".

جبهة النصرة تتبنى
تفجير دمشق

ال يبدو تفجير دمشق الذي استهدف زوارا شيعة لبنانيين سوى حلقة من المواجهة
المفتوحة بين حزب اهلل وجبهة النصرة ،خاصة أنه يأتي في ظل تزايد الزيارات من
قبل الشيعة اللبنانيين لسوريا على الرغم من الحرب المستعرة هناك.

اســتهدف تفجــر انتحــاري حافلــة
تابعــة للحملــة التــي تنظــم رحــات
مــن الضاحيــة الجنوبيــة لزيــارة األماكــن
الدينيــة للشــيعة يف ســوريا وتضــم حــوايل
 52لبنانيــا كانــوا متجهــن مــن زيــارة مقام
الســيدة رقيــة قــرب ســوق الحميديــة يف
العاصمــة الســورية دمشــق إىل مقــام
الســيدة زينــب.
وأدى التفجــر إىل مقتــل ســتة
أشــخاص ،فيــا جــرح  18شــخصا ،وصــل
 16منهــم إىل األرايض اللبنانيــة ،فيــا
يتوقــع أن يصــل الجريحــان الباقيــان بعــد
إجــراء عمليــات جراحيــة لهــا.
وتباينــت األنبــاء بشــأن نــوع التفجــر
الــذي اســتهدف حافلــة الــزوار ،ففيــا
قالــت وكالــة ســانا الســورية الرســمية
وقنــاة املنــار التابعــة لحــزب اللــه إن عبوة
ناســفة زرعــت يف مقدمــة الحافلــة تبنــت
جبهــة النــرة يف بيــان رســمي العمليــة،

قائلــة إن مقاتــا تابعــا لهــا انغمــس بــن
ركاب الحافلــة وفجــر نفســه "انتقامــا
للســنة يف كل مــن ســوريا ولبنــان".
وبحســب مصــادر فــإن االنتحــاري
الــذي فجــر نفســه ســعودي الجنســية

ويدعــى أبــو العــز األنصــاري وكان يحمــل
حزامــا ناســفا.
وأدان حــزب اللــه العمليــة ،معتــرا
أنهــا "تخــدم العــدو اإلرسائيــي وتحقــق
مرشوعــه التفتيتــي ألمتنــا وشــعوبنا".
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محمد طيب
الخطيب

من أ
اللم يولد الفرح...

عندما سقطت ورقة التوت عن سوءة وجه النظام السوري
وانكشفت عورته وظهرت أعماله ش
ال�يرة وبان عىل حقيقته ونواياه
الدف�ن
السيئة ,والظلم الذي أوقعه بالشعب السوري وهذا الحقد ي
وحكم علينا بالهجرة ,إنما يجب علينا نحن المهاجرون السوريون أن
نل�م بديننا وفروضه من الكتاب ي ن
تز
المب� ومن سنة الرسول الكريم
صىل هللا عليه وسلم.
الخوة أ
مؤدب� ألن أ
ين
التراك أطلقوا علينا اسم
وعلينا أن نكون
المهاجرين وهم أ
النصار ,ويجب علينا ان نتمثل بأخالق المهاجرين
ت
ت
نل�م ي ن
الحقيقية ,ويجي علينا أن ت ز
ال�
بقوان� الدولة ال�كية علماً هي ي
أثبت بأنها فتحت ذراعيها بل قلبها لنا والذي اتضح لكل الدنيا أنها
ت
(المح�م
أفضل من كل الدول العربية واالسالمية ( ياغريب كن أديب)
وأن� أتقدم باسمي واسم جميع أ
ن
ت
السوري�ن
الخوة
ي
يح�م) هذا أوال ً ي
ت
بجزيل الشكر والعرفان بالجميل للدولة ال�كية الفاضلة وحكومتها
الموقرة وشعبها العطوف عىل ما قدموه لنا ف ي� محنتنا ونطلب من هللا
الخطار ويديمها ذخر ًا أ
تعاىل أن يحفظ هذه الدولة ويحميها من أ
للمة
العربية واالسالمية.
قال سبحانه وتعاىل(:إنما المؤمنون أخوة) وقال عليه الصالة
الخ� كفاعله)
والسالم(:الدال عىل ي
وأقول :فكيف يكون فاعله؟؟...
وأرجو كل الرجاء من أ
ين
خ� نتيل ويعطو
الخوة
السوري� أن يكون ي
الصورة الجميلة المثالية للشعب السوري المثقفدينياً واجتماعياً
الخوة أ
واخالقياً وأرجوا أن ال ننىس أننا قمنا بدور أ
التراك مع أخواننا
ن ف
ت
الفلسطيني� والعر ي ن
ين
ال� مرت عليه قبلنا,
اقي�
ي
واللبناني� ي� محنهم ي
علماً أن النظام السوري لم يقدم إال دعمه المعهود بالتلفزيون
واالعالم فقط والشعب السوري هو الذي وقف مع أخوته العرب
ن
ين
اللبناني� الذين قدمنا لهم كل المساعدات وبعدها
واستث� بعض
ي
تفاجئنا أنهم نكروا المعروف والجميلب وتنكروا للشعب السوري
ف
ت
ين
السوري� جميعاً أن نكون نموذجاً
بأخو�
المضياف ي� محنته وأهيب أ ي
أ
حياً للمهاجرين مع أنصارهم الخوة التراك.
والكث� من الرصاص
الكث�
ي
إن النظام البائد بإذن هللا قدم لنا ي
وال�اميل المتفجرة وجرب بنا
والقذائف والصواريخ والقنابل الثقيلة ب
جميع أنواع العنف والتنكيل أما هذا ثالثاً.
أما رابعاً إنما وصلنا إليه ف ي� سورية من قتل وسلب ونهب وهتك
ت
ين
للمعتقل� ظلماً هذا وهللا لقد مر عىل نبينا محمد
وش� أنواع العذاب
صىل هللا عليه وسلم وعىل الصحابة الكرام وكيف تكالبت عليهم
أ
المم (يريدون أن يطفئوا نور هللا بأفواههم  )....ولهذه اللحظة وإىل
ن
المسلم� من أهل السنة قال عليه الصالة
يوم القيامة هذا هو حال
ي
ال ألمم كما تتكالب أ
والسالم(تتكالب عليكم أ
الكلة عىل قصعتها)...
ولكن هللا سبحانه جعل من الرعيل أ
الول من الصحابة الكرام أن يكونوا
دعاة للحق وإظهاره ولو كره الكافرون وأول هجرة كانت إىل الحبشة ثم
سف� الرسول صىل هللا عليه وسلم
أم� هذه الهجرة ي
الثانية وكان ي
سيدنا شهيد مؤتة جعفر بن أ� طالب ض
ر� هللا عنه والذي أسلم عىل
ب
ي
ي
ش
النجا� .أما الهجرة إىل المدينة المنورة قد مهد وهيأ لها هللا عز
يده
ي
أ
سف�ه الول
وجل ورسوله الكريم عليه الصالة والسالم حيث بعث ي
إىل المدينة المنورة الصحا� الجليل الشاب شهيد أحد أ
ال يم� مصعب
بي
بن ي ض
ر� هللا عنه فأسلم عىل يده أكابر المدينة وكبارها وبعد
عم� ي
ف
ث
ذلك كان لرسول هللا صىل هللا عليه وسلم سفراء ك� ي� كل أصقاع
أ
الرض ,ت
عم االسالم الدنيا فوهللا العظيم ن يإ� ألحمده سبحانه
ح� ّ
ف
وتعاىل عىل ابتالئه لنا ي� ثورتنا المباركة المنترصة بإذنه تعاىل(ومالنرص
إال من عند هللا العزيز الحكيم) يجب علينا أن نكون سفراء لدين الحق
والتهج�
ف ي� هذا القرن ونكون دعاة لكلمة التوحيد وإعالء اسمه تعاىل,
ي
الذي ةوصلنا به لكل الدنيا لقد وصلنا أ
ين
مرييكيت� وأوروبا وأفريقيا
ال
وح� ت
وأقاص أسيا ت
ش
اس�اليا فلنكلف أنفسنا ن� الدعوة االسالمية حيث
ي
ض
ش
ر� هللا
وصلنا وعلينا أن نوصلها بحق كم ن�ها الصحابة الكرام ي
عنه أجمعيهن ولنفهم الدنيا حقيقة االسالم بسموه وطهره وأخالقه
الفاضلة وتسامحه نحن ومن ندعوهم أن نتخلق بأخالق الرسول
ين
الكريم وأن تكون الدعوة لوجهه تعاىل ونكون نموذجاً
للمسلمي�
الحقيق� من دون تطرف وال شوائب إن شاء هللا تعاىل ن
ين
س�جع إىل
بالدنا ونحن نحمل ف� جعبنا الذكريات الجميلة بدال من ذكرياتنا النأ
ً
ي
ين
سالم� وأن يبدل هللا حالنا ألحسن من هذا الحال
وأن يعيدنا هللا
ش
�ء قدير (والتقنطوا من رحمة هللا)..
وهو عىل كل ي
أ
يتبع..
الرحمة لشهدائنا البرار...
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اليوغا مفيدة لصحة القلب

خلصت مراجعة
جديدة لدراسة
سابقة إلى أن
أوضاع اليوغا
المختلفة قد
تكون مفيدة
للقلب ،بقدر ما
يفيده ركوب
الدراجات أو
المشي السريع،
فضال عن أنها
أيسر على كبار
السن ومن
يعانون من
مشاكل صحية.

واســتنادا إىل  37تجربــة إكلينيكيــة ،وجــد
الباحثــون أن مامرســة اليوغــا أدت إىل خفــض
ضغــط الــدم والكوليســرول ،ومعــدل رضبــات
القلــب وعوامــل الخطــر األخــرى املســببة
ألمــراض القلــب ،واألوعيــة الدمويــة ،مثلــا
تفعــل متاريــن اآليروبكــس.
وقالــت بــوال تشــو التــي أرشفــت
عــى الدراســة ،وهــي طالبــة دكتــوراه يف
السياســات الصحيــة يف جامعــة هارفــارد بواليــة
ماساتشوســتس األمريكيــة ،إن "النتائــج التــي
خلصــت إليهــا املراجعــة ،إذا مــا أخــذ بهــا،
ستســاهم يف صحــة أفضــل للقلــب واألوعيــة
الدمويــة".
لكــن تشــو وزمالءهــا أشــاروا يف الدوريــة
األوروبيــة للوقايــة مــن أمــراض القلــب عــى
اإلنرتنــت إىل أن "هنــاك حاجــة لدراســات
أكــر لفهــم كيفيــة تحســن اليوغــا للصحــة
وتحديــد القــدر املثــايل منهــا ،ومــا إذا كانــت
هنــاك اختالفــات يف الفوائــد بــن أنــواع اليوغــا
املختلفــة ،قبــل أن تصبــح مامرســتها وصفــة

طبيــة ألمــراض القلــب".
ومــع ذلــك قــال الري فيليبــس ،وهــو طبيــب
أم ـراض القلــب مبركــز النجــن الطبــي يف جامعــة
نيويــورك ،إن "فوائــد اليوغــا محــل نقــاش منــذ
فــرة طويلــة".
وأضــاف فيليبــس الــذي مل يشــارك يف
املراجعــة الجديــدة" :الحظنــا أنــه مــع مامرســة
اليوغــا واالســرخاء وتعديــل الســلوك الــذي
يصحــب ذلــك ،يســتفيد جميــع املــرىض ،الســيام
مــن يعانــون أمــراض القلــب".
وقــال" :نســتطيع أن نــرى فوائــد قابلــة
للقيــاس أكــر مــن ذي قبــل".
ويرجــع أصــل اليوغــا إىل الهند ،حيــث ظهرت
قبــل أكــر مــن  5آالف عــام ،وأصبحــت عالجــا
روحيــا وجســديا يحظــى بشــعبية يف الغــرب.
ويعتقــد أن التحكــم يف التنفــس وأوضــاع
الجســم أثنــاء مامرســة اليوغــا يســاعد عــى زيادة
الوعــي الــذايت والســيطرة عــى اإلجهــاد الذهنــي
والجســدي ،فضــا عــن تطويــر القــوة البدنيــة
والتــوازن.

بدء العمل متأخ ارً يزيد صحة الموظفين

كشــفت دراســة أمريكيــة حديثــة
قــام بهــا باحثــون يف جامعة بنســلفانيا
أن تأخــر بــدء الــدوام ومرونــة أوقــات
العمــل يزيــدان مــن صحــة املوظفــن
وإنتاجيتهــم.
واعتمــدت الدراســة عــى
اســتبيانات للــرأي بــن عامــي 2003
و 2011حيــث رصــدت ســاعات نــوم
وعــادات العمــل لـــ 124517أمريكيــاً.
وتبــن أن  %61مــن عينــة الدراســة
اســتطاعوا النــوم لســت ســاعات فقط،

القلق
يسبب
السكري

حينــا بــدأوا دوامهــم قبــل السادســة
صباحــاً ،فيــا اســتطاع النــوم لســبع
ســاعات و 25دقيقــة مــن بــدأ عملــه
بــن التاســعة والعــارشة صباح ـاً.
وبينــت النتائــج أن األشــخاص
الذيــن ينامــون ســت ســاعات أو أقــل
اضطــروا للعمــل اإلضــايف لنحــو ســاعة
ونصــف الســاعة خــال أيــام األســبوع،
ونحــو ســاعة و 50دقيقــة يف أيــام
العطــل األســبوعية ،أي أنهــم ذهبوا إىل
أعاملهــم باك ـرا ً ورغــم ذلــك غادروهــا

متأخريــن.
مــن جهتهــم يــويص خــراء
اضطرابــات النــوم بالنــوم بــن ســبع
وتســع ســاعات يف الليلــة لتحســن
الصحــة واإلنتاجيــة واالنتبــاه خــال
النهــار ،فيــا أوىص باحثــو الدراســة
مبرونــة أوقــات العمــل وتأخــر بــدء
الــدوام ،إذ إن كل ســاعة تأخــر تعــادل
نومــاً إضافيــاً مدتــه  20دقيقــة.
ويكــون كل هــذا لتحســن الصحة
وتقديــم املزيــد مــن العطاء.

يعــاين املواطنــون الذيــن يعيشــون يف
الــدول الناميــة مــن مخاطــر مــرض الســكري
واالضطرابــات ،بســبب مــا يواجهونــه مــن
ارتفــاع معــدالت القلــق والتوتــر.
جــاء ذلــك يف دراســة لبيــر هربــرت
كانــن ،الباحــث بجامعــة "فيليبــس" يف أملانيــا،
حيــث تشــر نتائــج الدراســة إىل أن األشــخاص
الذيــن يرتكــون منط الحيــاة الريفيــة إىل البيئة
الحرضيــة يعانــون مــن مســتويات أعــى
مــن التوتــر ،ومييلــون إىل ارتفــاع مســتويات
هرمــون "الكورتيــزول" لديهــم أحــد املؤرشات
البيولوجيــة الهامــة للتوتــر ،الــذي يســاهم

بــدوره يف رفــع مخاطــر اإلصابــة مبــرض
الســكري ،والــذي باتــت ترتفــع معدالتــه
بصــورة ملحوظــة يف الــدول الناميــة.
ونقلــت وكالــة أنبــاء "الــرق األوســط"
املرصيــة أن الباحثــن درســوا مجموعــة مــن
ســكان الريــف والحرض مــن مجموعــة عرقية
واحــدة يف ناميبيــا بجنــوب غــرب إفريقيــا،
ومــن بــن ســكان الحــر ،كان هنــاك%28
مــن الشــعب يعــاين مــن مــرض الســكري
واضطرابــات أيضيــة ومتثيــل الجلوكــوز ،لتقــل
هــذه املعــدالت بــن ســكان الريــف بصــورة
ملحوظــة.

مؤكوالت
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قطايف عصافريي
عىل الطريقة
السورية

املك ّونات
 1علبة أو  170غ من القشطة
 2أكــواب أو  500مــل مــن
الحليــب
½ كــوب أو  60غ مــن دقيــق
الــذرة
 1ملعقــة طعــام مــن مــاء
الزهــر
 40وحــدة صغــرة أو  600غ
مــن رشائــح القطايــف الجاهــزة
½ كــوب أو  50غ من الفســتق
املطحــون ٬للتزيني
 2أكــواب أو  500مــل مــن
قطــر الســكر

طريقة التحضري
تُ ــ َزج القشــطة مــع الحليــب
الســائل ودقيــق الــذرة يف قــدر.
يوضــع املزيــج عــى النــار حتــى
يغــي ويتكاثــف مــع التحريــك
املســتمر .يُضــاف إليــه مــاء الزهــر
ويُ َحــ َّرك ثــم يوضــع جانبــاً حتــى
يــرد.
تُحــى كل دائــرة مــن
القطايــف مبلعقــة صغــرة كاملــة
املحــرة واملــ ّردة
مــن القشــطة
ّ
لصــق طرفــا القطايــف بإحــكام
ويُ َ
مــن جهــة واحــدة فتظهــر القشــطة
مــن الجهــة الثانيــة.
تُغ َمــس كل قطعــة مــن
القطايــف مــن الجهــة غــر امللصقة
يف الفســتق املطحــون.
ت َُصـ ّـف القطايــف عــى صحــن
كبــر وتُ َق ـ َّدم مــع القطــر.
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الباميا باللحمة

املك ّونات
 600غ مــن الباميــا ٬حجــم
صغــر
 2أكواب من زيت القيل
 500غ مــن لحــم البقــر٬
املقطّــع إىل مك ّعبــات
 4أكواب أو  1لرت من املاء
 4حبــات متوســطة الحجم أو
 600غ مــن الطامطــم ٬مقطّعــة
إىل مربّعــات
 2مكعبــات مــن مرقــة
الدجــاج ماجــي
½ ملعقة طعام من الزبدة
 4فصــوص مــن الثــوم٬
مســحو قة
¾ كــوب أو  50غ مــن
الكزبــرة ٬املفرومــة
طريقة التحضري
ُقــى
ت ُنظّــف الباميــا ثــ ّم ت ّ
حتــى تصبــح شــبه ناضجــة .ت ُرفــع عــن النــار
وتُــرك جانبــاً.
تُضــاف مك ّعبــات اللحــم واملــاء إىل قــدر
كبــر .يُغــى املزيــج وت ُــزال الرغــوة عــن

الســطح عنــد ظهورهــا .ت ُخ ّفــف النــار وتُــرك
املك ّونــات عــى نــا ٍر خفيفــة ملــدة ســاعة أو
حتــى يُصبــح اللحــم شــبه ناضــج.
تُضــاف الطامطــم ومك ّعبــا مرقــة الدجــاج
ماجــي ،ويُضــاف مزيــد مــن املــاء إذا مــا دعت
الحاجــة ،وتُــرك املك ّونــات عــى نــار خفيفــة

حتــى ينضــج اللحــم.
ٍ
قــى الثــوم
ت ُــذ ّوب الزبــدة يف مقــاة ويُ ّ
والكزبــرة ملــدة دقيقــة تقريبـاً ،ثـ ّم يُضافــا إىل
املــرق والباميــا املقليــة.
تُــرك مــرق الباميــا عــى نــا ٍر خفيفـ ٍة ملــدة
 10دقائــق وت ُقـ ّدم

مصقّعة الباذنجان السورية

املك ّونات
 2حبات متوســطة الحجــم أو  750غ
مــن الباذنجــان ٬مقطّعتــان إىل مكعبــات
كبرية
 2مالعق طعام من زيت الزيتون
 1حبــة متوســطة الحجــم أو  125غ
مــن البصــل ٬مقطعــة إىل رشائــح
 5فصــوص مــن الثــوم ٬مقطعــة إىل
رشائــح
 2حبــات متوســطة الحجــم أو 300
غ مــن الطامطــم ٬مقرشتــان ومقطعتــان
إىل رشائــح
 2مكعبات من مرقة الخضار ماجي
 2مالعق طعام من معجون الطامطم
 3أكواب أو  750مل من املاء
 1علبــة أو  240غ مــن الح ّمــص املعلّــب٬

املص ّفــى
رشة من القرفة املطحونة
 1ملعقة صغرية من النعناع املجفف
طريقة التحضري
ت ُشــوى مكعبــات الباذنجــان مــن كافــة

الجوانــب يف مقــاة كبــرة غــر الصقــة ،ثــم
ت ُوضَ ــع جانبًــا.
يُح ّمــى زيــت الزيتــون يف قــدر متوســطة
الحجــم ويُقـ ّـى البصــل ملــدة  3دقائــق أو حتــى
يصبــح البصــل طريّــاً .يُضــاف الثــوم ويُحــ َّرك
حتــى تفــوح رائحتــه ثــم ت ُضــاف الطامطــم
وت ُحـ ّرك ملـ ّدة  5دقائــق أو حتــى تصبــح طريّــة.
يُضــاف مكعبــا مرقــة الخضــار ماجــي،
ـر.
معجــون الطامطــم ،املــاء والباذنجــان املحـ ّ
يُـ َرك املزيــج عــى النــار حتــى يغــي ثــم يُطهى
عــى نــار خفيفــة ملــدة  15دقيقــة أو حتــى
يــكاد الباذنجــان ينضــج.
يُضــاف الح ّمص ،مســحوق القرفــة والنعناع
املجفــف ويُطهــى املزيــج عــى نــار خفيفــة
ملــدة  10دقائــق أو حتــى ينضــج الباذنجــان
كل ًيــا.

تقرير

شباط 2015
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أنا وكافل اليتيم كهاتين

إقيــم مؤخ ـرا ً يف مدينــة مرســن الرتكيــة ويف
قاعــة فنــدق الجولــدن كينــغ برعايــة منظمــة
الهيومــان ريســتارت معــرض الصــوف ألمهــات
اليتامــى الــذي تــرف عليــه جمعيــة يــوم جديــد
الســورية التــي يرتكــز عملهــا عــى كفالــة اليتيــم
التعليميــة والرتبويــة وتأمــن جميــع مايحتاجــه
ليســتطيع اســتكامل تعليمــه .حيــث قــال الســيد
عــي عبــد القــادر األحمــر امللقــب بأبــو أســامة”:
لقــد بــدأت فكــرة الجمعيــة عندما كنــت اتحدث
مــع الســيدة منــال عــن طريقــة نســتطيع مــن
خاللهــا مســاعدة األخــوة الســوريني يف مدينــة
مرســن وعندها ظهرت فكرة املؤسســة أو جمعية
يــوم جديــد والتــي تعتمــد يف مضمونهــا عــى
كفالــة الطفــل اليتيــم الســوري بــكل مايحتاجــه
تعليميـاً وتربويـاً ألن هــؤالء األطفــال لهــم الحــق
أيض ـاً يف التعلــم .مل نقــم بجمــع هــؤالء األطفــال
األيتــام يف مبنــى خــاص بهــم حتــى اليطلــق عليــه
مبنــى أو مدرســة االيتــام ومــن أجــل العمــل عــى
رفــع الــروح املعنويــة لألطفــال وخاصــة الذيــن
يعيشــون حــاالت نفســية صعبــة فقــد تركنــا
هــؤالء األطفــال مــع عوائلهــم ويف مدارســهم
وضمــن الوســط الــذي يقيمــون بــه ولكننــا
نقــوم بتزويــد هــذا الطفــل بــكل مايحتاجــه
مــن مــواد وكـراس وقرطاســية ومصاريــف تعينــه
عــى اســتكامل تعليمــه وبــدون عوائــق وبذلــك
نســتطيع أن نطلــق عــى جمعيــة يــوم جديــد
اســم األب الروحــي لألطفــال الســوريني األيتــام يف
مدينــة مرســن".
تعمــل جمعيــة يــوم جديــد عــى كفالــة
األطفــال اليتامــى وإخراج النســاء املقيــات خارج
بالدهــم وباألخــص أمهــات الشــهداء مــن حالــة
اإلحبــاط واليــأس التــي نشــأت عندهــم بســبب
الظــروف التــي كانــوا يعيشــون يف ظلهــا وذلــك
مــن خــال إقامــة دورات تعليميــة وتأهيليــة
لهــم حيــث تقــول الســيدة هيــام األحمــد نائــب
ريــس الجمعيــة ”:لقــد بــدأت فكــرة الجمعيــة
بكفالــة اليتيــم بشــكل كامــل وبعــد فــرة الحظنــا
مــدى حساســية املوضــوع التعليمــي وعــدم قدرة
أغلــب العوائــل عــى تدريــس أطفالهــم لذلــك
قمنــا بحــر عمــل الجمعيــة يف املجــال التعليمي
الرتبــوي لألطفــال اليتامــى بااإلضافــة إىل توعيــة
وتثقيــف األمهــات ألن األم أســاس وركيــزة يف
العائلــة وكلــا كانــت األم قويــة ومثقفة تســتطيع

أقامت جمعية يوم
جديد السورية معرض
صوف ألمهات اليتامى
وذلك برعاية منظمة
هيومان ريستات العالمية
لإلرتقاء باالنسان وبناء
المجتمعات

إخ ـراج جيــل يفتخــر بــه" .ومــن هــذه الــدورات
التــي تقــوم الجمعيــة بإقامتهــا كانــت فكــرة
تعليــم النســاء مهنــة الصــوف والتــي أرشفــت
عليهــا الســيدة منــال جامــوس والتــي قالــت”:
لقــد نشــأت الفكــرة مــن بــاب إشــغال النســاء
بــيء معــن ألن الف ـراغ يخلــق املشــاكل ومــن
هنــاك كانــت فكــرة تعليم النســاء مهنــة الصوف.
بدأنــا مــن حــوايل الثــاث شــهور وعندمــا رأيــت
تقدمـاً كبـرا ً عنــد النســاء تــم اقـراح فكــرة إقامة
معــرض وكانــت الباكــورة هــي هــذا املعــرض
الــذي يعتــر املعــرض األول لجمعيــة يــوم جديد".
وبســبب الظــروف القاســية التــي عاشــها
األطفــال يف ســوريا نتيجــة للحــرب الدائــرة هنــاك
فقــد أصيــب العديــد مــن األطفــال بحــاالت
نفســية كانــت ســبباً يف بقــاء هــؤالء األطفــال يف
أوضــاع نفســية صعبــة وبدورهــا قامــت جمعيــة
يــوم جديــد بالتواصــل مــع أخصــايئ الطــب
النفــي الســوري الدكتــور خالــد الســلطان املقيم
يف بريطانيــا والــذي قــام بزيــارة مقــر الجمعيــة يف
مرســن حيــث يقــول الســيد عــي عبــد القــادر
األحمــر ”:لقــد كانــت لدينــا حاالت نفســية كثرية
يعيشــها األطفــال كالتلعثــم يف الــكالم والتبــول
الــاإرادي ومحــاوالت االنتحــار لبعــض األطفــال
وإننــا بدورنــا نشــكر الدكتــور خالــد الســلطان
الــذي قــام باإلهتــام ومعاينــة مايقــارب  38حالة
وملــدة مــن الزمــن".
يوجــد يف جمعيــة يــوم جديــد مايقــارب
 104طفــل يتيــم تعمــل الجمعيــة عــى تأمــن

كافــة إحتياجاتهم
ا لرض و ر يــة
والالزمــة للتمكن
مــن اســتكامل
تعليمهــم الــذي
يعتــر حــق لــكل
طفــل حتــى وإن
كان يف املغــرب
وتابــع رئيــس
الجمعيــة الســيد
عــي األحمــر
كالمــه قائــاً”:
إننــا نعمــل عــى
دراســة وضــع
العائلــة ملعرفــة الســبب الــذي مينــع الطفــل مــن
اســتكامل تعليمــه فبعــض العائــات متتنــع عــن
إرســال طفلهــا إىل املدرســة وذلــك ألن املعيــل
الوحيــد للعائلــة هــو ذاك الطفــل الــذي يعمــل
لتســتطيع العائلــة تســديد أجــار املنــزل الشــهري
وهنــا يــأيت دور الجمعيــة التــي تقــوم بتســديد
أجــار املنــزل الشــهري للعائلــة مبــا أنــه هــو
الســبب يف امتنــاع العائلــة عــن إرســال طفلهــا
إىل املدرســة" .وبــدوره شــكر الســيد عــي عبــد
القــادر األحمــد رئيــس الجمعيــة جميــع األخــوة
الســوريني الذيــن يعملــون عــى دعــم كفالــة
األيتــام وأنهــى كالمــه باكيــاً وهــو يقــول:
”هذا الجيل لن ينكرس".
تقرير :حمزة منصور

السيد
عيل عبد القادر األحمر
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فَقال َْت َز ْو َج ُته  :نَ َع ْم  ،أَط ََع ْم ُت ال ِْقطَّ
وا ْل َكلْب ..
َو ِلكْن ل َْم أُط ِْع ِم ال ِْحمار َ ..فق ُْم أَنْ َت ِبذَ ِلكَ .
َ
قال ُجحا َ :هذا ُم ْس َتحيل  ..ل َْن أَقوم أَنا
ِبذَ ِلك!
فاخ َتل ََف ُجحا َم َع َز ْو َج ِته َع َل َهذا ال َْم ْوضوع.
ْ
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أَ ي ً
ال ِْحمار.
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َّكل َ ي ْ
َو ُجحا يَ ْنظُر إل َْيه َوال يَ َت َكلَّم ،
َو ِع ْن َدما عا َد ِت ال َّز ْو َجةَ ،و َج َد ْت أَ َّن ال َْب ْيت ق َْد
سق.
ُِ
َصاح ْت َوقال َْت  :ما الَّذي َح َدث يا ُجحا؟!
ف َ
ُهنا َض ِحكَ ُجحا َ ،وقال  :اذ َْه ب ي� َوأَط ِْعمي
الحمار.
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المنتخب االسباني بالمربع
الذهبي لبطولة كرة اليد
خطف المنتخب اإلسباني بطاقة التأهل إلى
المربع الذهبي لبطولة العالم لكرة اليد في
قطر من نظيره الدانماركي  24-25وضرب
موعدا مع فرنسا التي فازت على سلوفينيا.

وشهدت مباراة إسبانيا والدامنارك التي أقيمت
بصالة لوسيل ،منافسة رشسة بني الفريقني دون أن
يتفوق أحدهام عىل اآلخر تفوقا واضحا .وانتهى الشوط
األول بالتعادل  ،11-11ثم امتدت املنافسة الرشسة
بينهام يف الشوط الثاين ولكن خوان كانيالس خطف الفوز
إلسبانيا بهدف يف الثانية األخرية .وكانت هذه املباراة
تكرارا لسيناريو مواجهة الفريقني يف املباراة النهائية
ملونديال  ،2013التي انتهت بفوز إسبانيا وتتويجها
باللقب .وتلتقي إسبانيا يف الدور قبل النهايئ مع منتخب
فرنسا الذي تفوق عىل سلوفينيا  23-32بعد أن أنهى
الشوط األول متقدما  ،10-18ويف بداية الشوط الثاين
وسع "الديوك" الفارق إىل  11هدفا ولكنهم أنهوا املباراة
بفارق تسعة أهداف.

برشلونة إلى نصف
نهائي كأس الملك

تأهــل فريــق برشــلونة اإلســباين إىل نصــف
نهــايئ مســابقة كأس امللــك بعــد تغلبــه عــى أتليتكو
مدريــد بعقــر داره بثالثــة أهــداف لهدفــن يف مباراة
شــهدت تألــق الربازيــي نيــار وحالتــي طــرد ضــد
الفريــق املدريدي.وتقــدم أتليتكــو بهــدف رسيــع يف
الدقيقــة األوىل مــن املبــاراة بهــدف للعائــد فرنانــدو
توريــس ،قبــل أن يعــادل برشــلونة النتيجــة عــن
طريــق الربازيــي نيــار يف الدقيقــة التاســعة .وعــاد
فريــق املــدرب دييغــو ســيميوين ليتقــدم بعــد إعالن
الحكــم عــن رضبــة جـزاء يف الدقيقة الثالثــن نفذها
راؤول غارســيا يف املرمــى مســجال الهــدف الثــاين
ألتليتكــو مدريــد.

وعــادل برشــلونة النتيجــة يف الدقيقــة ،38
عندمــا ســجل املدافــع الربازيــي جــواو مريانــدا
ألتليتكــو مدريــد بالخطــأ يف مرمــاه ،قبــل أن يضيف
نيــار الهــدف الثالــث لربشــلونة يف الدقيقــة .41
ومل يتمكــن العبــو أتليتكــو مدريــد مــن تســجيل
التعــادل لينتهــي الشــوط األول بتقــدم برشــلونة
بثالثــة أهــداف مقابــل هدفــن .وحصلت مشــادات
يف املمــر املــؤدي إىل غرفــة خلــع املالبــس مــن
جانــب العــب أتليتكــو مدريــد غابرييــل فرنانديــز
أرينــاس ،ليقــوم الحكــم بطــرده قبــل انطــاق
الشــوط الثــاين ،ويلعــب فريــق العاصمــة الشــوط
الثــاين بأكملــه بعــرة العبــن.

