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طوي عام وبزغ آخر جديد، وفي انقضاء العام تلو العام مواقف 
وعبر. فمن الضروري الوقوف على ثالثة مواقف صبغت عامنا 
هللا  عبد  علي  ومقتل  أراكان،  في  الروهينجا  مأساة  املنصرم: 
صالح على يد االنقالبين بعد خيانته اليمن واليمنيين وتحالفه 
مع الحوثيين، ووعد »بلفور الجديد« بجعل »القدس عاصمة 
أبدية لدولة االحتالل« . فهذه املواقف الثالثة ينبغي التوقف 
الحلم  ينطلق  املأساة  رحم  فمن  واعد  مسقبل  لبناء  عندها 

الواعد الجديد. 
هيئت  التي  هي  اإلسالمية  باألمة  أحدقت  التي  الكوارث  فهذه 
األرضية التخاذ ترمب قراره الذي تلكأ عنه أسالفه ، فالعالم 
جراء  به  لحقت  التي  ومآسيه  بخالفاته  مشغول  اإلسالمي 
الفلسطينية  فاملأساة  زالت،  وما  كانت  عديدة،  تراكمات 
والسورية واليمنية والليبية وخالف األشقاء في الخليج صبغت 
وعدهم  لتوظيف  أمتنا  أعداء  أرادها  بفو�ضى  كله  املشهد 
التلمودي، لكنَّ األمل بالشباب الواعد لم ولن ينقطع،  فنلك 
الجامعة  في  ترمب«  »توقيع  عقب  شهدناها  التي  الصحوة 
املتحدة  واألمم  األمن  مجلس  وقرار  إسطنبول  وقمة  العربية 
واألهم تلك االنتفاضة الجماهيرية في شتى بقاع األرض أظهرت 
تموت.  ولن  ال،  ولكنها  سباتها  ويطول  تغفو  قد  األمة  هذه  أن 
فالليل مهما طال ال بد من طلوع الفجر، وفجر هذه األمة قادم 
واحد، جدير  ونبيها  واحد،  وكتابها  واحدـ  ربها  فأمة  محالة،  ال 
بها أن تنسلخ عن خالفاتها البينية، فالقواسم التي تجمع بينها 
التي تفرقها، ثم عليها بذل املزيد واملزيد  أعظم بكثير من تلك 
ورسوله  عملكم  هللا  فسيرى  اعملوا  }وقل  الجديد،  العام  في 

واملؤمنون{. 
وكل عام و أمتنا بخير

من اليملك ملن ال يستحق .. 
عام  املشؤوم  بلفور  وعد  منذ  أسماعنا  على  تكررت  عبارة 
الكيان  البريطانية  القوات  تسليم  بموجبه  تم  الذي   ..١٩١٧

 من أرا�ضي فلسطين .. 
ً
 واسعا

ً
الصهيوني قسما

وها هي األمة اإلسالمية تستقبل من جديد خبر إعالن ترامب 
نقل سفارة بالده إلى القدس مما ي�ضي بمخطط تسليم القدس 

 إلى الكيان الصهيوني .. 
ً
كليا

وإسالمية  عربية  شعبية  جموع  فيه  خرجت  الذي  الوقت  وفي 
 بالقرار .. دعت تركيا إلى قمة إسالمية عاجلة في 

ً
للتظاهر تنديدا

 للمواثيق 
ً
إسطنبول، رفضت فيها ذلك القرار باعتباره مخالفا

القدس  كون  على  وأكدت  املتحدة،  األمم  وقرارات  الدولية 
عقد  تم  وقد  إسالمية.   

ً
أرضا و  الفلسطينية  للدولة  عاصمة 

الذي  األمر  الدول اإلسالمية عنها،  في ظل غياب بعض  القمة 
أثار مخاوف بعض املحللين السياسيين الذين ربطوا بين ذلك 
عنها  الحديث  جرى  التي  القرن  بصفقة  سمي  ما  وبين  الغياب 
العربية  الدول  ببعض  الصفقة  اسم هذه  ويرتبط  اإلعالم.  في 
تسوية  فيه  املتحدة  الواليات  مع   

ً
اتفاقا أجرت  إنها  يقال  التي 

للقضية السورية والفلسطينية وقضايا دول عربية أخرى بما 
يتناسب مع املخطط األمريكي للشرق األوسط

ترامب يقرر نقل سفارة الواليات المتحدة إلى 
القدس .. وقمة إسالمية عاجلة في إسطنبول ..

أ. د. شيخ موسى دمير

افتتاحية العدد

شهرية

فكرية

اجتماعية
ثقافية

جريدة

بعد الرد الذي وجهه رجب طيب أردغان على تغريدة نشرها وزير 
الخارجية اإلمارتية عن آخر وال للمدينة املنو رة فخر الدين باشا 

 معرفة القاصمة والعاصمة
ً
>> البقية صفحة 6 <<أرى لزاما

ال ريب أن الحروب العسكرية نتائجها دول، فخسارة معركة ال 
التي تدوم وتستمر؛  الفكرية هي  الحروب  أن  إال  الهزيمة  تعني 
فلذا حربنا مع العدو الصهيوني فكرية عسكرية وينبغي تعليم 

>> البقية صفحة 7 <<األجيال حقائق عن فلسطين حتى ال 

القضيــة  أعــاد  نشــطة  دبلوماســية  حركــة  الشــهر  هــذا  شــهد 
الفلســطينية إلــى الواجهــة مــن جديــدوال ســيما مدينــة القــدس وذلــك 

عاصمــة القــدس  باعتبــار  املتوقــع  ترامــب  قــرار  بعــد 
>> البقية صفحة 5 <<

القدس ليست وحدها

بلغ   حيث 
ً
انتشارا العالم  لغات  أكثر  العربية واحدة من  اللغة 

في  لغة رسمية  مليار، وعّدت  بها قرابة نصف  املتحدثين  عدد 
األمم املتحدة سنة 

>> البقية صفحة 2 <<

اليوم العالمي للغة العربية
18/كانون األول

عرف
ُ
حقائق يجب أن ت

متى تنهض األمة

25 معلومة مهمة عن فلسطين

فخر الدين باشا
يتساءل كثير من السوريين عن الخطوة التي اتخذتها الحكومة 

التركية بنقل ملف السوريين من »أفاد »إلى »إدارة الهجرة«
>> البقية صفحة 3 <<و هل يصب ذلك في صالح السوريين

ما مصير آالف السوريين بعد نقل تركيا 
ملف الالجئين إلى »الهجرة«؟
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         تتواصل حركة النزوح من قرى وبلدات ريف إدلب الشرقي 
إدلب الشرقي والشمالي،  باتجاه ريف  والجنوبي وريف حماة، 
وبلدات  قرى  على  الجوية  العسكرية  الحملة  استمرار  وسط 
املنظمات  من  االستجابة  وانعدام  عنيف،  بشكل  إدلب  ريف 

اإلنسانية العاملة في مناطق سيطرة الثوار.
في  الشرقي  النعمان  معرة  ريف  لبلدات  وصلوا  املدنيين  آالف 
الشرقي  إدلب  نزوح جديدة من منطقة سنجار وريف  حركة 
وبلدات الريف الجنوبي بعد بدء الحملة األخيرة في شهر كانون 
واملروحي،  الحربي  الطيران  من  املنطقة  على  الجاري  األول 
سبقها سلسلة حمالت نزوح متواصلة من بلدات ريف حماة 
قرابة  النازحين  أعداد  وصلت  الشرقي  إدلب  وريف  الشرقي 
ألدنى  تفتقر  مخيمات  وفي  العراء  في  يبيتون  نازح  ألف   ١50

مقومات الحياة.
 ملئات العائالت وصلت ملنطقة املخيمات 

ً
ونقل ناشطون صورا

في أطمة ال تملك أدنى مقومات الحياة وتحتاج إلغاثة عاجلة 
من املنظمات وتأمين مأوى لها في ظل استمرار تدفق العائالت 
قراها  على  الجوي  القصف  جحيم  من   

ً
هربا املنطقة  باتجاه 

وبلداتها.

ينزحون  المدنيين  آالف 
وحماه  ادلب  أرياف  من 

نحو شمال إدلب

ما مصير آالف السوريين بعد نقل تركيا ملف الالجئين إلى »الهجرة«؟

 
ً
      األطفال الالجئون ذوو اإلعاقة من الفئات األكثر ضعفا

مثل  مثلهم  القدرات،  من   
ً
عددا اإلعاقة  ذوو  األطفال  يمتلك 

االجتماعي  االقصاء  يعانون  ما   
ً
غالبا ولكنهم  األطفال،  جميع 

وتجاهلهم  يحتاجونه  الذي  الدعم  توفر  التمييز وعدم  نتيجة 
 واملحجوبين عن األنظار في 

ً
ضمن فئات األطفال األكثر ضعفا

العالم.
وال  السوري،  للصراع  ثمن  أفدح  يدفعون  زالوا  ما  فاألطفال 
الالجئين  ألوضاع   

ً
مثاال ونضرب  اإلعاقة..  ذوي  األطفال  سيما 

الذين لديهم إعاقة بقصة ابن عبد اللطيف البالغ من العمر 
 وابنته البالغة من العمر 4 أعوام، الذين يعيشون في 

ً
١5 عاما

مخيم الزعتري في األردن. فعندما قتل جار عبد اللطيف ودمر 
، فقد كان 

ً
الفرار بسيطا بيته وضاعت حيواناته، أصبح قرار 

عليه الفرار مما يحدث في سوريا إلنقاذ أسرته. ولكن الرحلة 
والتحديات أمامه لم تكن سهلة، وخاصة مع طفلين من ذوي 

اإلعاقة.
طفالن صامتان:

يعاني من إعاقة   
ً
العمر ١5 عاما البالغ من  اللطيف  ابن عبد 

اللطيف: »كان  بدنية وعقلية وال يستطيع امل�ضي. ويقول عبد 
 وكان علينا أن نتناوب على حمله عبر الحدود«.

ً
 جدا

ً
ثقيال

لم ينطق الصبي كلمة واحدة منذ اندالع القتال، وفي خيمتهم 
التي ينتشر فيها الذباب في مخيم الزعتري املترامي األطراف في 

 في حد ذاتها.
ً
األردن، فإن العناية بالصبي تمثل تحديا

وهناك مزيد من الشقاء فابنة عبد اللطيف البالغة من العمر 
4 أعوام تحتاج إلجراء عملية جراحية الستعادة سمعها.

لها عملية  اللطيف: »قبل اندالع الحرب، أجريت  ويقول عبد 
جراحية في سوريا لتركيب جهاز يمكن أن يجعلها تسمع.« وبعد 
العملية، بدأت الفتاة الصغيرة في التحدث والثرثرة - حتى ذات 
 بعد وصولنا إلى األردن، 

ً
يوم، وبالضبط منذ شهرين و2٧ يوما

صمتت فجأة.
املؤملة. فالجهاز  اللطيف األخبار  في األردن عبد  وأخبر األطباء 
الذي تم زرعه في أذنها توقف عن العمل، وتبلغ تكلفة الجهاز 
ال  األسرة  ولكن  أمريكي،  دوالر   ١0000 من  أكثر  هنا  الجديد 
تستطيع بأي حال من األحوال الحصول على هذا املبلغ، فقد 

فروا ولم يحملوا معهم أكثر من املالبس التي يلبسونها.
جهاز  فيها  توقف  التي  اللحظة  »أتذكر  اللطيف:  عبد  ويقول 
حياته  من  دقيقة  كل  ق�ضى  أنه   

ً
مضيفا العمل«،  عن  السمع 

أن  يمكنه   
ً
متبرعا أو   

ً
طبيبا يجد  أن   

ً
محاوال اللحظة  تلك  منذ 

يساعد ابنته لتستعيد سمعها مرة أخرى. وقال إنه يخ�ضى أنه 
إذا لم يتم إجراء هذه العملية قبل أن تبلغ السابعة من عمرها، 

فإنها قد ال تستعيد القدرة على التحدث مرة أخرى.
األطفال ذوو اإلعاقة معرضون ملخاطر إضافية:

 لتقرير اليونيسف: إن األطفال ذوو اإلعاقة، مثل طفلي 
ً
ووفقا

عبداللطيف، معرضون بوجه خاص لعيش حياة من اإلقصاء 
في  إضافية  ملخاطر  معرضون  اإلعاقة  ذوو  فاألطفال  والفقر. 
في سوريا ليست استثناء.  - واألزمة  الكوارث والطوارئ  أوقات 
فالصراع قد يؤدي إلى إحداث إصابات جسدية أو توتر شديد 
الخدمات  وانهيار  شهدوها  التي  املؤملة  األحداث  جراء  من 
واملياه  السليم  الغذاء  على  الحصول  فرص  ونقص  الصحية 
بقاء األطفال منفصلين عن  إلى  الصالحة للشرب، وقد يؤدي 

.
ً
ذويهم ومنازلهم ومدارسهم، لسنوات أحيانا

األطفال  عن  بيانات  على  الحصول  صعوبة  من  الرغم  وعلى 
ذوي اإلعاقة، فإن التقديرات تشير إلى وجود عشرات املاليين 
شديدة.  أو  متوسطة  بإعاقات  مصابين   

ً
عامليا األطفال  من 

األطفال  نسبة  وتعّد  بكثير.  أعلى  يكون  قد  الرقم  هذا  ولكن 
 مرتفعة 

ً
ذوي اإلعاقة بين الالجئين السوريين والنازحين داخليا

 من األطفال املصابين 
ً
 إلى أن عددا

ً
بشكل غير متناسب، نظرا

يعانون من التوتر الشديد نتيجة للعنف.
ومع تزايد االحتياجات بسرعة تفوق توافر األموال، فإن أطفال 
سوريا يدفعون الثمن األكبر لألحداث، وال أحد يعاني أكثر من 
من  االستبعاد  ملخاطر  يتعرضون  والذين  بإعاقات  املصابين 
في  الصحيح  يأخذوا مكانهم  أن   من 

ً
بدال االستجابة اإلنسانية 

املساعدة على دعم وإعادة بناء مجتمعاتهم وبلدانهم.
ويصّر عبد اللطيف على أال يحدث ذلك البنته.

تستعيد  أن  أريدها  الطفلة.  هذه  هو  يهمني  ما  »كل  ويقول: 
سمعها مرة أخرى.«

في الثالث من كانون األول / ديسمبر: 

اليوم العالمي للمعوقين ..

المصدر: الموقع الرسمي لليونيسيف

منظمة  من  الالجئين  ملف  نقل  التركية  الحكومة  قررت       
العامة،  الهجرة  دائرة  إلى  »آفاد«  التركية  والكوارث  اإلغاثة 
وقد أثار ذلك القرار مخاوف لدى الالجئين السوريين، حيث 
إيجاد  إلى  امللف  مع  الطارئ  التعامل  من  انتقال  بأنه  ُوصف 

حلول دائمة له.
فإن  السوري(  القانوني   ( أوغلو  رضوان  فراس  وبحسب 
تستوجب  قانونية  أسباب  منها  النقل؛  لذلك  أسباب  هنالك 
الكوارث  أثناء  في  باملساعدة  تختص  »آفاد«  فمنظمة  ذلك. 
في تركيا منذ  يتعلق بموضوع الالجئين فهم  أما ما  والطوارئ، 
ما يزيد على ست سنوات، والوضع القانوني املتعلق بهم تغير 
وآخرون  أعمال،  لديه  أصبح  منهم  فالكثير  كبيرة،  بدرجة 
تزوجوا من تركيات... وهذه الحالة املدنية دفعت الحكومة إلى 
اتخاذ خطوات نحو إدماجهم في املجتمع التركي. وتابع رضوان: 
واملعارضة  الحكومة  بين  الخالفات  تبرز  ذلك،  إلى  »باإلضافة 
التركية حول املبالغ التي ُصرفت على الالجئين السوريين، وكل 
تلك األسباب أّدت إلى نقل امللف من منظمة »آفاد« إلى دائرة 

الهجرة العامة في تركيا.
القرار  هذا  كان  إذا  وفيما  التركية  الجنسية  قضية  وحول 
يعني أن جميع السوريين الالجئين سيحصلون على الجنسية 
»من  أتاجان:  بكير  السيا�ضي  واملحلل  الكاتب  يقول  التركية 

الصعب حصول الجميع على الجنسية، واألمر يتعلق بشروط 
تسهيالت  هنالك  ذلك  ومع  الشخص،  في  تتوفر  أن  يجب 
مثل  الجنسية،  على  للحصول  السوريين  بالالجئين  خاصة 
عدم استبعاد شرط اللغة وفترة اإلقامة التي يجب أن تتجاوز 

خمس سنوات وغيرها«.
منح  في  التركية  الحكومة  قبل  من  االنتقائية  سبب  وعن 
زت على أصحاب رؤوس األموال 

ّ
للسوريين كونها رك الجنسية 

والحاصلين على شهادات عالية، أشار أتاجان إلى أن االنتقائية 
تعود  ولكنها  التركي،  املجتمع  في  مهم  غير  السوري  أن  تعني  ال 
للمعارضة  املجال  إعطاء  بعدم  تتعلق  سياسية  أسباب  إلى 
تجنيسهم  على  وليس  السوريين  وجود  على  تعترض  التي 
 أن قرار التجنيس يخص جميع 

ً
فقط، بحسب قوله، مضيفا
السوريين ومن دون استثناء.

هو  امللف  نقل  إن  أتاجان:  بكير  قال  الالجئين  مخاوف  وعن 
لصالح الالجئين املقيمين في تركيا وخاصة فيما يتعلق بالنواحي 
والسكن  واملعونات  والعلمية  والثقافية  االجتماعية  اللغوية 

 أن تلك املخاوف ال مبرر لها.
ً
وغيرها، معتبرا

أّن  الالجئين، ال سّيما  نهائية مللف  الحديث عن حلول  وحول 
مفاوضاتها  في  الالجئين  ورقة  باستثمار  تركيا  يّتهم  من  هناك 
تركيا   « رضوان:  قال  األوروبي،  لالتحاد  بالدخول  املتعلقة 

بل االتحاد األوروبي والواليات  الالجئين،  في ملف  لم تستثمر 
املتحدة هما من أرادا االستثمار في هذا الجانب. كما أّن تركيا 
ق عليه في سوريا، 

َ
بدأت تجد صيغة إليجاد حل سيا�ضي متواف

وأملح  التصعيد«.  خفض  اتفاق  في  مشاركتها  بعد  خاصة 
رضوان إلى احتمال أن يدفع دخول القوات التركية الى إدلب 
السوريين إلى العودة للمناطق املسيطر عليها ضمن حملة درع 
الوضع  »لذلك يجب تسوية   :

ً
أخرى، مضيفا الفرات ومناطق 

القانوني لجميع السوريين، وهو ما قد يسهل عليهم الكثير من 
األمور التي تتعلق بالسفر والعودة وتأسيس األعمال وغيرها«.

وعن اإلجراءات التي على الالجئين في املخيمات اتباعها بالتزامن 
سيتم  أنه  رضوان  أوضح  الهجرة،  دائرة  إلى  ملفاتهم  نقل  مع 
توزيع منشورات في املخيمات من قبل دائرة الهجرة، تشرح ما 
والتركية،  العربية  باللغتين  سيكون  شرحها  به،  القيام  عليهم 
يملك  ال  الذي  »أما   :

ً
قائال وأردف  مترِجمين.  عبر  وكذلك 

 ثبوتية فعليه القيام ببعض األمور األمنية واصطحاب 
ً
أوراقا

قضية  ستناقش  كما  شخصيته.  إلثبات  عائلته  من  مرافقين 
بين  السيا�ضي  الجدل  ألن  البرملان  جلسات  خالل  الالجئين 
شهور  عدة  خالل  ولكن   ،

ً
أيضا محتدٌم  والحكومة  املعارضة 

.»
ً
ستكون األمور أكثر وضوحا

المصدر: إذاعة وطن

أورينت نيوز
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 2٧ االثنين  يوم  للرياضيات،  الفرنسية  الجمعية  أعلنت   
نوفمبر/ تشرين الثاني، عن فوز البروفيسور وعالم الرياضيات 
Fermat للرياضيات  نادر املصمودي بجائزة »فيرما«  التون�ضي 
سيمون  األملاني  الرياضيات  عالم  وبصحبة  السنة  لهذه 

أ.بريندل.
الذي  نادر املصمودي  تم تكريم  أنه  بيانها  في  الجمعية  وقالت 
في  بنيويورك  الرياضيات  لعلوم  كورانت  معهد  في  يعمل 
الواليات املتحدة، »ألعماله املتعددة واملتميزة بالعمق واإلبداع 
الجزئية«. وأيضا  التفاضلية  املعادالت غير الخطية  في تحليل 
إلى حل دقيق وشامل ملشاكل  في التوصل   

ً
لـ “إسهاماته مؤخرا

ثيرت في نهاية القرن ١٩ من 
ُ
االستقرار الهيدروديناميكية التي أ

بالنسبة  أما  الحديثة«.  املوائع  مليكانيكا  املؤسسين  اآلباء  قبل 
كولومبيا،  جامعة  من  الباحث  بريندل،  أ.  سيمون  لألملاني 
التحليل  في  العميقة  املتعددة  بحوثه  على  مكافأته  فتمت 

الهند�ضي، التي تستعمل املعادالت التفاضلية الجزئية.
 في 

ً
ولد البروفيسور نادر املصمودي عام ١٩٧4، وأظهر نبوغا

في  املشاركة  من  مكنه  ما  الثانوية،  دراسته  خالل  الرياضيات 
على  خالله  وحصل   ،١٩٩١ عام  للرياضيات  الدولي  األوملبياد 
الذهبية  امليدالية  على  يحصل  أن  قبل  البرونزية  امليدالية 
وإفريقي  عربي  أول  بذلك  ليكون  التالي،  العام  في  لألوملبياد 

يحصل على هذا التتويج. 
حصل املصمودي على الثانوية العامة في الرياضيات في تونس 
فاز  أن  بعد  بباريس  العليا  الترشيح  بمدرسة  يلتحق  أن  قبل 
الجامعية  املؤسسة  بهذه  االلتحاق  مناظرة  في  األولى  باملرتبة 
املرموقة في فرنسا وتخرج فيها عام ١٩٩6. وحصل املصمودي 
عام  باريس-دوفين  جامعة  من  الرياضيات  في  الدكتوراه  على 
ميكانيكا  في  املقاربة  »املسائل  أطروحته  عنوان  وكان   .١٩٩٩

.Asymptotic Problems in Fluid Mechanics »السوائل
للعلوم  كوران  بمعهد   2008 العام  منذ  املصمودي  والتحق 
للتحليل  كأستاذ   

ً
حاليا يعمل  حيث  نيويورك؛  في  الرياضية 

على  وحصل  املركبة.  واألعداد  والهندسة  العملي  الريا�ضي 
كر�ضي التميز من مؤسسة باريس للعلوم الرياضية خالل الفترة 
من 20١6 إلى 20١8. ونادر املصمودي هو باحث غزير اإلنتاج 
ورقة   350 يقارب  ما  املنشورة  العلمية  ورقاته  عدد  يبلغ  إذ 
علمية منشورة في كبريات الدوريات العلمية املختصة في مجال 
الرياضيات، وحصل على جائزة أفضل ورقة علمية منشورة في 
  Annales Henri Poincaré»دورية »كراسات هنري بوان كاريه
عام 20١١، ثم على منحة املؤسسة الوطنية للعلوم األمريكية 

عام 20١2.
في عام 20١3 أثبت املصمودي في أبحاثه بدقة استقرار تدفق 
القص ملعادالت يولر ثنائية األبعاد، أي في الحالة غير الخطية. 
وقد ثبت بالفعل االستقرار في التقريب الخطي من قبل اللورد 
أور  ويليام مكفادن  أكثر من قبل  في عام ١88٧ وبدقة  كلفن 
بهذه  يفوز  تون�ضي  ثاني  هو  املصمودي  ونادر   .١٩0٧ عام  في 
الجائزة، بعد عالم الرياضيات عباس البحري )١٩55-20١6(، 
لبحثه  لها عام ١٩8٩  أول دورة  في  بالجائزة  تتويجه  تم  الذي 

عن إدخال أساليب جديدة في حساب االختالفات.
وسينعقد حفل توزيع الجوائز في ربيع 20١8 في مدينة تولوز 
جونيور  فيرما  جائزة  تقديم  مع  واحد  وقت  في  الفرنسية، 
سنة  تأسست  الرياضيات  في  للبحوث  فيرما  وجائزة   .20١٧
فيرما  بييردي  الفرن�ضي  الرياضيات  عالم  اسم  ١٩8٩، وتحمل 
تأسيس  إليه  وينسب  عشر  السابع  القرن  في  عاش  الذي 
مستقل  بشكل  االحتماالت  وحساب  الحديثة  األعداد  نظرية 
وتمنح  التحليلية.  الهندسة  اكتشاف  وكذلك  باسكال،  عن 
الجائزة كل عامين من طرف معهد الرياضيات في مدينة تولوز 
ذائعي  الرياضيات  علماء  من  الكثير  بها  فاز  وقد  الفرنسية. 
 Cédric Villani فيالني  سدريك  الفرن�ضي  غرار  على  الصيت 

الفائز بميدالية فيلدز في الرياضيات عام 20١0.

القدس  لتهويد  اإلسرائيلية  األمريكية  الحملة  مواجهة  في      
الشريف وجعله عاصمة للكيان الصهيوني، قام عمداء كليات 
 
ً
اإللهيات في جامعات تركيا بإصدار بيان نصرة للقدس، تأكيدا

نص  كان  و   .
ً
وسياسيا  

ً
وتاريخيا  

ً
دينيا فيها  املسلمين  حق  على 

البيان ما يلي:
إن القدس قبلة ومعراج وال مراء أنها إن كانت هي مأسورة فإن 

.
ً
العالم ليس حرا

فالقدس بقعة مباركة وفيها ثاني بيت هلل على وجه األرض حيث 
إن فيها املسجد األق�ضى، وهي منبع الرساالت ومنطلقها. وكما 
للمسلمين.  القبلتين  وأولى  املعراج  في  األنبياء  آخر  م 

ّ
سل أنها 

فإن املسجد األق�ضى هو املعبد الذي أو�ضى رسول هللا بشد 
الرحال إليه والصالة فيه.

 ١3 ومنذ  عنه  هللا  ر�ضي  عمر  الخلفاء  ثاني  من  لنا  أمانة  وهي 
والعثمانيون،  السالجقة  أجدادنا  وحفظها  عليها  حافظ   

ً
قرنا

فهي قرة عين للحضارة اإلسالمية.
 ومدينة األنبياء هذه ظلت عبر العصور مقر التسامح واملحبة 
إنها  أسفا!  ويا  فيها.  املسلمين  حكم  تحت  الثالثة  األديان  بين 

تذكر اليوم بالظلم واملأساة والبطش.
بسبب  هو  ملصيرها  وتركها  القدس  في  املأساة  هذه  كل  إن 

األوسط  الشرق  في  الفصل  الكلمة  لها  التي  الدول  تدخالت 
بطرق بعيدة كل البعد عن السالم والحقوق والعدل. واملوقف 
األخير الذي اتخذته الواليات املتحدة يعتبر خطوة استفزازية 

لدفع املنطقة املحيطة ببلدنا والعالم بأسره إلى الفو�ضى.
بها  االعتراف  لها، وال  املخطط  الوقاحة  تقبل هذه  يمكن  فال 
مهما كان، فإن املاليين من الفلسطينيين أخرجوا من ديارهم 
بما  أحد  يبال  ولم  مأوى،  بال  أوطانهم فأصبحوا  عن  وشردوا 
للقمع  رمًزا  أصبحت  التي  إسرائيل  تفعله  زالت  وما  فعلته 
والظلم املمنهجين، بل جاءت أمريكا لتعلن أن القدس عاصمة 

.
ً
للدولة الصهيونية املحتلة، وذلك ما ال نقبله أبدا

إن هذا القرار الذي اتخذته أمريكا دون مراعاة كرامة الحقوق 
احتالل  لتشريع  قرار  هو  املتحدة،  األمم  وقرارات  الدولية 
ملشاعر  احترام  عدم  وهو  إال.  ليس  وضعها  لتغيير  و  القدس 

الديانات األخرى تجاه القدس الشريف.
من  يمر  العالم  في  السالم  درب  أن  أحد  ين�ضى   

ّ
أال ويجب 

يمر  األوسط  الشرق  في  السالم  درب  أّن  و  األوسط،  الشرق 
من القدس، والسالم ال يمكن تحقيقه في املنطقة إال بإيقاظ 

ضمائر الشعوب وغرس وعي العدالة و التسامح.
 »

ً
وشعارنا هو: »إن كانت القدس في األسر فإن العالم ليس حرا

      العربية هي واحدة من أكثر اللغات انتشاًرا في العالم حيث 
في  متحدثوها  ويتوزع  نسمة،  مليون   422 من  أكثر  يتحدثها 
الوطن العربي، باإلضافة إلى عدد من املناطق األخرى املجاورة؛ 

كاألحواز وتركيا وتشاد ومالي السنغال وإرتيريا. 
لغة  فهي  املسلمين،  لدى  قصوى  أهمية  ذات  العربية  اللغة 
اإلسالم  في  أخرى(  )وعبادات  الصالة  تتم  وال  الكريم،  القرآن 
شعائرية  لغة  أيضا  هي  العربية  كلماتها.  من  بعض  بإتقان  إال 
العربي،  الوطن  في  املسيحية  الكنائس  من  عدد  لدى  رئيسية 
والفكرية  الدينية  األعمال  أهم  من  الكثير  بها  كتبت  كما 

اليهودية في العصور الوسطى.
ارتفاع  في  الدول،  من  لكثير  وتأسيسه  اإلسالم،  انتشار  ر 

ّ
وأث

مكانة اللغة العربية؛ فأصبحت لغة السياسة والعلم واألدب 
وأثرت  املسلمون.  حكمها  التي  األرا�ضي  في  طويلة  لقرون 
العربية، تأثيًرا مباشًرا أو غير مباشر في كثير من اللغات األخرى 
واألوردية  والكردية  والفارسية  كالتركية  اإلسالمي؛  العالم  في 
اللغات اإلفريقية  واملاليزية واإلندونيسية واأللبانية...  وبعض 
األخرى؛ مثل: الهاوسا والسواحيلية، وبعض اللغات األوروبية 
واملالطية  والبرتغالية  كاإلسبانية  منها  املتوسطية   

ً
وخاصة

والصقلية.
من  كثير  في  رسمي  وغير  رسمّي  بشكٍل  ّدرس 

ُ
ت العربية  واللغة 

العربي،  للوطن  املحاذية  اإلفريقية  والدول  اإلسالمية  الدول 
كما أنها إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة األمم املتحدة.

االنكليزية  أي:  الست؛  الرسمية  اللغات  بين  التوازن  كان  قد 
 
ً
شغال والفرنسية  والروسية،  واإلسبانية  والصينية  والعربية 
عدة  خذت  املتحدة.  واتُّ لألمم  العامين  األمناء  لكل   

ً
شاغال

استعمال  لتعزيز  هذا،  يومنا  إلى   ١٩46 عام  منذ  إجراءات، 
وأعمالها  وأهدافها  األمم  املتحدة  تكون  حتى  الرسمية  اللغات 

مفهومة لدى الجمهور على أوسع نطاق ممكن. 
الثقافات في األمم  اللغات وتعدد  وفي إطار دعم وتعزيز تعدد 
 
ً
قرارا اإلعالم  لشؤون  املتحدة  األمم  إدارة  اعتمدت  املتحدة، 

في  به  ُيحتفل  الذي  األم  للغة  الدولي  باليوم  االحتفال  عشية 
2١ شباط/فبراير من كل عام بناء على مبادرة من اليونسكو، 
لالحتفال بكل لغة من اللغات الرسمية الست لألمم املتحدة. 
األول/ديسمبر  كانون  في١8  العربية  باللغة  االحتفال  وتقرر 
3١٩0)د- العامة  الجمعية  قرار  فيه  صدر  الذي  اليوم  كونه 

28(  املؤرخ ١8 كانون األول/ديسمبر ١٩٧3 وقررت الجمعية 
الرسمية  اللغات  ضمن  العربية  اللغة  إدخال  بموجبه  العامة 

ولغات العمل في األمم املتحدة.
موظفي  بين  الوعي  زيادة  هو  اليوم  هذا  تعيين  من  والغرض 
وثقافتها  الست  الرسمية  اللغات  بتاريخ كل من  املتحدة  األمم 
األسلوب  اختيار  على  الحرية  اللغات  من  لغة  ولكل  وتطورها. 
 في إعداد برنامج أنشطة لليوم الخاص بها، 

ً
الذي تجده مناسبا

بما في ذلك دعوة شعراء وكتاب وأدباء معروفين، باإلضافة إلى 
تطوير مواد إعالمية متعلقة بالحدث.

وتشمل األنشطة الثقافية: فرق العزف املوسيقية، والقراءات 
التنافسية وإقامة املعارض واملحاضرات  األدبية، واملسابقات 
أيضا  تشمل  كما  والشعبية.  واملسرحية  الفنية  والعروض 
الناطقة  للدول  الثقافي  التنوع  تعبير عن  تجهيز وجبات طعام 
موجزة  دورس  وحلقات  سينمائية  عروض  وإقامة  باللغة، 

للراغبين في استكشاف املزيد عن اللغة.

التربية والتعليم

المصدر: الموقع الرسمي لألمم المتحدة
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اليوم العالمي للغة العربية

نادر  التونسي  الرياضيات  عالم  فوز 
المصمودي بجائزة فيرما للعام 2017

عن القدس
المصدر: الجزيرة نت

بيان من 87 عميدًا من عمداء كلية اإللهيات في تركيا
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      كان ألحد األشخاص خروف أراد بيعه فأخذه إلى السوق، 
بأسلوب  الخروف  أن يسرقوا منه  أتفقوا  اربعة لصوص  فرآه 
للسوق  املؤدية  الطريق  جانب  على  الجلوس  فتقاسموا  ذكي 
التي سيمر منها صاحب الخروف، فجلس األول بداية الطريق 
الثالث  الطريق،،وجلس  ربع  في  الثاني  وجلس  للسوق،  املؤدي 
بعد منتصف الطريق، وجلس الرابع قبل نهاية الطريق بقليل. 
عليه  وألقى  األول  اللص  جانب  من  الخروف  صاحب  فمر 
هذا  تربط  ملاذا   : بالسؤال  وبادره  السالم  اللص  فرد  السالم 
اللص  إلى  الخروف  صاحب  فالتفت  ؟.  خلفك  وتقوده  الكلب 
، إنه خروف سأذهب لبيعه في السوق 

ً
وقال له : هذا ليس كلبا

وإذا  الثاني   باللص  التقى  مسافة  وبعد  وانصرف.  تركه  ثم 
إلى  ؟. فنظر  الكلب وتقوده خلفك  تربط هذا  ملاذا   : به يسأله 
اللص وقال له : هذا خروف وأنا ذاهب ألبيعه في السوق. وتركه 
يتحسس  فأخذ  قلبه  إلى  يتسرب  بدأ  الشك  لكن  وانصرف. 
 كما سمع من ذلك الرجلين 

ً
الخروف ليتأكد هل هو كلب فعال

باللص  إلتقى  مسافة  وبعد  ؟.  هو  يعتقد  كما  خروف  إنه  أم 
تربط  ملاذا  السابقة:  األسئلة  نفس  يسأله  باللص  وإذا  الثالث 

الكلب خلفك ؟
اللص،  إلى   فاندهش صاحب الخروف، وزادت حيرته، ونظر 
 
ً
ثم انصرف، ولم يجبه على سؤاله؛ ألنه بدأ يتأكد أنه يقود كلبا

. وبعد مسافة التقى باللص الرابع،فسلم عليه، 
ً
وليس خروفا

 : ما بك يارجل تربط الكلب وتقوده خلفك 
ً
وباشره اللص قائال

 فليس 
ً
 وليس خروفا

ً
؟. هنا تأكد صاحب الخروف أنه يقود كلبا

من املعقول أن يكون األربعة األشخاص كاذبين ، 
أمري  من  عجلة  في  كنت  لقد   : له  وقال  اللص  إلى  التفت  ثم 
 فربطته ألذهب به إلى السوق 

ً
فأعتقدت أن هذا الكلب خروفا

الخروف،  ثم فك وثاق  إال اآلن،  أنه كلب  لي  يتبين  ألبيعه ولم 
 إلى بيته؛ يبحث عن خروفه 

ً
وأطلق سراحه، وعاد مستعجال

بسرور  يتهامسون  وهم  وانصرفوا  الخروف  اللصوص  فأخذ 
وغبطة.

قبل  من  والتضليل  العام  الرأي  صناعة  تتم  هكذا   : العبرة   
والعربية  املحليه  والوسائط  األعالم  وسائل  عبر  املحترفين 
والعاملية و يفعلون ألجل ذلك كل ما يمكن  من تزييف وقلب 
بالعقول   واللعبة  للخداع  التمثيلي  املشهد  وصناعة  للحقائق 

.
ً
والقدس عاصمة إسرائيل مع نسيانه االحتالل أنموذجا

 
ً
 حقيقة: يجب إدراكها وهي أن إسرائيل أصبحت دولة معترفا

عاصمة  أصبحت  القدس  وأن  العربية  البالد  كل  من  بها 
العرب ففي عقولهم  الساسة  وأما  املحتلين،  نظر  في  إسرائيل 

هل تكون القدس عاصمة لدوليتن أم ال. 

طال انتظار زوجته له، وهو مشغول عنها بمخطوطاته ،
فوضعت له مع فنجان القهوة بطاقة كتبت فيها :

يا ليتني عندكم يا ِحبُّ مخطوطه   
تسعى إلى نيلها سعَي ابن بطوطة  

ها إذ أنَت تعشقها 
َ
غبطُت أوراق  

  فهل أكوُن كذي األوراق مغبوطة ؟
فكتب إليها :

 موضُعها
ُّ

شتاَن بينكما فالرف  
وأنِت يا ُمهجتي في القلب محطوطة   

قة ما شئِت فاعلة
َ
وأنِت ُمطل  

   وتلك بالجلد والِخيطان مربوطة!

قطوف أدبية 4

 في 
ً
      ستسمعون أيها السادة والسيدات في هذه األيام كالما

وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة عن اللغة العربية 
كانون  من  عشر  الثامن  يوافق  الذي  العالمي  يومها  بمناسبة 
والخطباء…  األئمة  أين   : يقول   

ً
قائال ولعل   ، ديسمبر(   ( األول 

وأين املحاريب واملنابر من هذا…؟؟.
والذود   ، العربية  اللغة  عن  فالدفاع  وصدق…  حق  وهذا   
القرآن…  الدفاع عن  مثله مثل  عن حماها ذود عن مقدس… 
أكثر  القدس… وما  الدفاع عن  السنة… مثل  الدفاع عن  مثل 

املقدسات في ديننا… وترابط بعضها ببعض…؟.
القرآن  عن  دفاع  وتعليمها  وتعلمها  العربية…  عن  فالدفاع   
والسنة وغيرهما… .بل إنهما ال ُيفهمان إال بها… وال ُيعقالن إال 
تفهم  كيف  بربك  خبرني  وآدابها…  قواعدها  من  �ضيء  بتذوق 
ِذيَن 

َّ
ال َها  يُّ

َ
أ }َيا   : ) فاجتنبوه( من قوله تعالى  التحريم من كلمة 

َعَمِل  ْن  ّمِ ِرْجٌس  ُم 
َ
ْزال

َ
َواأل نَصاُب 

َ
َواأل ْيِسُر 

َ ْ
َوامل ْمُر 

َ
خ

ْ
ال َما  ِإنَّ  

ْ
آَمُنوا

ْفِلُحوَن ٩0{املائدة.  لوال اللغة التي 
ُ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
اْجَتِنُبوُه ل

َ
اِن ف

َ
ْيط الشَّ

وأشمل  حرام…  كلمة  مجرد  من  أبلغ  أمر  االجتناب  إن  تقول: 
 

َ
ِذي ال

َّ
َق ال

َ
ل
ْ
ط

ُ ْ
من كلمة ) ال تشربوه ( ... إنه َيْقَت�ِضي ااِلْجِتَناَب امل

ِليٍل 
ْ

خ
َ
 ت

َ
 َبْيٍع َوال

َ
ْرٍب َوال

ُ
 ِبش

َ
ُوُجوِه، ال

ْ
َتَفُع َمَعُه ِب�َضْيٍء ِبَوْجٍه ِمَن ال

ْ
ُين

اللغة  ... من  ؟  اين فهمنا ذلك  ِلَك.... من 
َ
ذ ْيِر 

َ
غ  

َ
َوال ُمَداَواٍة   

َ
َوال

العربية وآدابها… .
م 

ُ
ك

َ
ل اَب 

َ
َما ط  

ْ
انِكُحوا

َ
ف  {  : تعالى  العلماء من قوله   وكيف فهم 

ْو 
َ
 أ

ً
َواِحَدة

َ
 ف

ْ
وا

ُ
ْعِدل

َ
 ت

َّ
ال

َ
ِإْن ِخْفُتْم أ

َ
 َوُرَباَع ف

َ
ث

َ
ال

ُ
َنى َوث

ْ
َساء َمث ِ

ّ
َن الن ّمِ

 {النساء3 عدم الزيادة 
ْ
وا

ُ
ُعول

َ
 ت

َّ
ال

َ
ى أ

َ
ْدن

َ
ِلَك أ

َ
ْم ذ

ُ
ك

ُ
ْيَمان

َ
أ ْت 

َ
ك

َ
َما َمل

 يكون تسعة… .إنها اللغة 
ً
على أربع مع أن العدد في اآلية جمعا

العربية وقواعدها … 
لذا كان من شروط االجتهاد العلم بالعربية… ومن ال يعرفها ال 
يحق له أن ينظر في القرآن نظَر اجتهاد، ويقول فيه برأيه، وإال 

جار وأخطأ ، وضل وأضل… 
 …

ً
وتعليما  

ً
ما

َّ
َعل

َ
ت أيامنا  سائر  في  اللغة  بهذه  نحتفل  أن  فعلينا 

مساجدنا  في  أوالدنا…  وفي  أنفسنا  في   …
ً
وتكليما  

ً
ثا وتحدُّ

لزم بها األوالد من الصغر 
ُ
ومجالسنا… في كتبنا ورواياتنا… وأن ن

اِب 
َّ
ط

َ
خ

ْ
حتى يسموا بها في الكبر… قال أمير املؤمنين ُعَمُر ْبُن ال

ِفي  ِزيُد 
َ
َوت َعْقَل 

ْ
ال ْنِبُت 

ُ
ت َها  ِإنَّ

َ
ف  

َ
ة َعَرِبيَّ

ْ
ال ُموا 

َّ
َعل

َ
ت  «  : َعْنُه   ُ َّ

الل َر�ِضَي 
ُروَءِة ، وقال اإلمام الشافعي رحمه هللا : من تعلم العربية رق 

ُ ْ
امل

طبعه… 
 ولقد كان في مكة في زمن من األزمان قاض يقال له : محمد بن 
بذلك ألن عنقه  وإنما لقب  باألوقص،  ، ويعرف  الرحمن  عبد 
الزج  ان)  ُزجَّ كأنهما  خارجين  منكباه  وكان  بدنه،  في   

ً
داخال كان 

: الحديدة توضع أسفل الرمح ( ، وكان إلى ذلك دميم الوجه، 
لدرجة أن الخصم كان إذا جلس بين يديه في مجلس القضاء 
 
ٌ
امرأة به  ت  مرَّ مرة  عنده…وذات  من  يقوم  حتى  ُيْرَعد  والحكم 

فسمعته يقول: )) اللهم! أعتق رقبتي من النار ((، فقالت له: يا 
عتق؟!!

ُ
ابَن أٍخ، وأي رقبة لك حتى ت

 - وكانت امرأة عاقلة -: ))يا 
ً
يقول األوقص:  قالت لي أمي يوما

على  للدخول  معها  تصلح  ال  ق 
ْ
ل

َ
الخ من  صورة  على  إنك  بني، 

إال  قوم  في  تكوُن  وال  الرجال،  مجالس  في  والجلوس   ، الناس 
كنَت املضحوَك منه املسخوَر به، فعليك بطلب العلم واألدب؛ 

فإنه يرفعك((.
يت قضاَء مكة عشرين سنة. ِ

ّ
قال: فطلبت  العلم، فُول

فانظر أخي ، وتأملي أختي ... كيف أن 
العلم يرفع بيتا ال عماد له  والجهل يهدم بيت العز والكرم .

بعلومها  واالحتفال  وآدابها…  اللغة  بهذه  العناية  إلى  فلنبادر 
رفع 

ُ
ون عز  في  مِس 

ُ
ن حياتنا  أولويات  في  ولنجعلها  ومعارفها… 

 
ُ
ت لغة

ّ
ل

َ
َجل… يقول مصطفى صادق الرافعي رحمه هللا : ما ذ

ُ
ون

ت إال كان أمُرُه في ذهاٍب وإدباٍر 
َّ
شعٍب إال ذّل ، وال انحط

دعائم  لنا  أرسوا  الذين  األمة  علماء  وكل  الرافعي  هللا  رحم 
هذه اللغة، وأبانوا سبلها، وشرعوا أبوابها، وكشفوا عن صور 

جمالها التي أودعها هللا فيها ...
ُه في الضاِد        َجَعَل الَجماَل َوَسرَّ

ً
غاِت َمحاِسنا

ُ
 الل

َ َ
ذي َمأل

َّ
ِإنَّ ال

       فسمْت به عن سائر األنداد.
ً
لغة بها نزل الكتاب ُمَفّصال

مع العربية في يوم عرسها العالمي 
2017/12/18

د. ياسر مصطفى يوسف

قصة وعبرة وحقيقة

غزل بين  زوجين                          

الخروف الذي صار كلبًا          
بتصرف من صفحة مكة الرسمية

كِراُمهــا لســاد  مظالُمهــم  لــوال 

لِئاُمهــا واســتبدَّ  تحكَّــَم،  ولَــا 

أيّاُمهــا لهــا  عــاَدت  وفُتوحــا 

عنهــا ظُلمهــا، وظالُمهــا وأُزيــَل 

والقــدُس يف أعــى الــّذرى أعالُمهــا

الشــتدَّ يف ســاِح الِجهــاِد ُغالُمهــا

ــَل عــن الّشــعوِب لِجاُمهــا ــا أُزي إمَّ

إقداُمهــا الوغــى  يــوَم  فألُمتــي 

إســالُمها بهاَءهــا  أعــاَد  ولََكــْم 

فيهــا يَِعــمُّ عــى الّشــعوِب ســالُمها

ُحّكاُمهــا حاكِــاً  فيغــدو  قــَدٌر 

ــا ــِف إماُمه ِع الحني ــرَّ ــوُم بال ويق

ِحاُمهــا حــاَن  الّرعنــاُء  ُة  والُقــوَّ

ُخّداُمهــا غــداً  أنّهمــو  يــدروَن 

قياُمهــا، وصياُمهــا يطيــُب  وِبــِه 

ُحكًّاُمهــا أُّمتــي  أعــادي  أعــدى 

ــزَّق َصّفهــا ــَف َم ــَت الخلْ ــا رأي ولَ

ورأيــَت ألــف صــالح يقــدُم ركبَهــا

تحــّررْت املُســلمني  كلًّ  وديــاُر 

زحَفنــا يُبــارُك  أقصانــا  ورأيــَت 

ــْن ِبهــا قــد تاَجــروا ــُة َم لــوال َعال

ورأيــَت نــراً إِثــَر نــٍر جاَءنــا

ــا ــا طغــى يف طيشــهم أعداؤن مه

إســالُمها ألُّمتــي   َ الِجهــاد  َع  َشَ

ــوٍة ــنُي ِبصح ُ املُب ــرَّ ــا الن ــا له فله

لـَـن ينعــَم الطّاغــي فَصحــوُة أُّمتــي

ســالُمنا العالَمــنَي  يعــمُّ  وِبهــا 

ــاٍق مجــُدُه مهــا وهــى فالحــقُّ ب

يــا ليــَت َمــْن َضلـّـوا وخانوا قُْدســنا

واملســِجُد األقــى يعــوُد ألّمتــي

غاة
ّ
القدس والط

فحضروا  كالمهم،  ويسمع  العلماء  يجمع  الرشيد  كان       
والكسائي  حنيفة،  أبي  صاحب  يوسف  أبو  وفيهم  يوم  ذات 
فقال   ،

ً
معلما يكون  به  الناس  أحذق  له:  فقال  النحو،  يذكر 

في الفقه، قال: سل، قال: ما  له الكسائي: أسالك عن مسألة 
أمره  عن  فسألتهما  رجلين  به  فاتهمت  قتل  لك  غالم  في  تقول 
فقال أحدهما: أنا قاتل غالمك، وقال اآلخر: أنا قاتل غالمك، 
الكسائي:  قال   ،

ً
أبو يوسف: جميعا قال  القاتل عندك؟  أيهما 

أخطأت، قال: فأيهما القاتل عندك؟ قال: الذي قال: أنا قاتُل 
غالِمك، ألن قوله: أنا قاتُل غالمك يريد أنا قتلته، والذي قال: 
أنا قاتٌل - بالتنوين - غير قاتل، أراد: سأقتل غالمك، فهو تهدد .      

نكتــة في علم الداللة 
ــي  ــره ف ــي وأث الصوت

لتطبيق ا

الشاعر: مصطفى عكرمة
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 في الحادي 
ً
             شهدت الجمعية العامة لألمم املتحدة يوما تاريخيا

والعشــرين مــن ديســمبر، حيــن أصــدرت قــرارا رفضــت فيــه بأغلبيــة 
ســاحقة مــن ١28 صوتــا ومعارضــة تســعة أصــوات، القــرار األمريكــي 
فــي  الجمعيــة  إســرائيل. وطالبــت  القــدس عاصمــة  إعــالن  األحــادي 
املتعلقــة  األمــن  مجلــس  لقــرارات  باالمتثــال  الــدول  »جميــع  قرارهــا 
بمدينــة القــدس الشــريف، وبعــدم االعتــراف بــأي إجــراءات أو تدابيــر 
مخالفــة لتلــك القــرارات«. وأكــدت الجمعيــة العامــة أن »أي قــرارات 
وإجــراءات تهــدف إلــى تغييــر طابــع مدينــة القــدس الشــريف أو مركزهــا 
أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها الغية وباطلة، 
كمــا  الصلــة.  ذات  األمــن  مجلــس  لقــرارات  امتثــاال  إلغاؤهــا  ويجــب 
دعــت الجمعيــة العامــة جميــع الــدول إلــى االمتنــاع عــن إنشــاء بعثــات 
دبلوماســية فــي مدينــة القــدس الشــريف، عمــال بقــرار مجلــس األمــن 
4٧8  الــذي اعتمــد فــي عــام ١٩80. وجــاء هــذا القــرار رســالة واضحــة 
لكل من اسرائيل والواليات املتحدة بأن إجراءاتهما املتعلقة باملدينة 
املقدســة غير شــرعية والغية وباطلة وســيتابعها املجتمع الدولي عن 
كثــب. وقــد ترفــض اإلدارة األمريكيــة الحاليــة التــي يقودهــا الرئيــس 
دونالد ترامب، هذا القرار بوصفه غير ملزم،لكنها ال يمكن أن تهرب 
مــن حقيقــة أن هــذه صفعــة كبيــرة لدبلوماســيتها أحاديــة الجانــب. لــم 
تستمع الواليات املتحدة إلى التحذيرات بأن هذا اإلجراء سيؤدى إلى 
إدانة عاملية وعزل الواليات املتحدة ونبذها في الجمعية العامة لالمم 
املتحــدة فــي نهايــة املطــاف، بــل علــى العكــس ذهبــت أبعــد مــن هــذا، 
ولجــأت إلــى التهديــدات واالبتــزاز قبــل التصويــت بســاعات. وســوف 
يســجل هــذا فــي التاريــخ الدبلوما�ضــي بوصفــه عصــرا مظلمــا للواليــات 

املتحــدة، لكنــه انتصــار كبيــر للقانــون الدولــي واألخــالق الرفيعــة. إن 
هــذه اللحظــة فــي الواقــع لحظــة تاريخيــة فــي تاريــخ الكفــاح الفلســطيني 
من أجل االستقالل والسالم والكرامة. لقد أثبت العالم أن الشعب 
اإلدارات  ألهــواء  يتــركا  ولــن  وحدهمــا  ليســا  والقــدس  الفلســطيني 
األمريكية واإلسرائيلية وأهوائهما املنافية للقواعد واملبادئ األخالقية 
الدولية. وقد أوضحت القمة االستثنائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 
التــي دعــا إليهــا الرئيــس، رجــب طيــب أردوغــان يــوم ١3 ديســمبر فــى 
إسطنبول، أن العالم اإلسالمي لن يستخف بهذه القضية، وسيتابع 
كافــة اإلجــراءات ذات الصلــة لوقــف أي سياســة أحاديــة الجانــب 
فيمــا يتعلــق بالقــدس والحــرم الشــريف. وقــد امتــد اإلجمــاع الــذي 
ظهــر فــي  قمــة التعــاون اإلســالمي، العالــم العربــي واإلســالمي ليشــمل 
أوروبــا وأفريقيــا وآســيا وأمريــكا الالتينيــة. وُيظهــر هــذا مجــددا عــدم 
شرعية وفساد السياسة التي تنتهجها إسرائيل منذ عقود والقائمة 
علــى االحتــالل والتهديــد ونــزع امللكيــة. ويؤكــد التصويــت أنــه ال بديــل 
عــن حــل الدولتيــن وأن علــى إســرائيل إنهــاء االحتــالل ونهــب األرا�ضــي 
الفلسطينية. ويجب على اإلدارة األمريكية، بدال من دعم االحتالل، 
أن تســتخدم نفوذهــا لتنفيــذ حــل الدولتيــن علــى أســاس حــدود عــام 
١٩6٧. ال يمكــن إلدارة ترامــب أن تدعــي أنهــا وســيط نزيــه بينمــا تمنــح 
إسرائيل مطلق الحرية في فعل ما تشاء، وال يمكن أن تحظى اإلدارة 
بثقــة الفلســطينيين أو العالــم اإلســالمي بالتهديــدات واالبتــزاز، وال 
يمكــن لهــا أن تم�ضــي قدمــا فــي عمليــة ســالم جديــدة بانحيازهــا إلــى 
إسرائيل. إن الخطوة الصحيحة التي يحسن بإدارة ترامب أن تفعلها 
هــي قبــول تصويــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وإلغــاء قرارهــا 

األحادي الجانب وإعالن القدس الشرقية عاصمة فلسطين. ينبغي 
لنــا  أن نســتفيد اآلن مــن هــذه اللحظــة التاريخيــة بتنشــيط خطــة 
ســالم عادلــة ودائمــة ترمــي إلــى حــل الصــراع الفلســطيني - اإلســرائيلي. 
وينبغي للعالم أن يواصل دعمه للفلسطينيين وتطلعاتهم إلى الحرية 
واألمــن والســالم. وينبغــي لجميــع البلــدان أن تعتــرف بفلســطين وأن 
تعامل طرفي النزاع بنزاهة ومساواة. يتعين على االتحاد األوروبي، إلى 
جانــب دول منظمــة التعــاون اإلســالمي وتركيــا بصفتهــا رئيــس الــدورة 
الحاليــة، القيــام بــدور رئي�ضــي فــى املرحلــة القادمــة مــن القضيــة. وكمــا  
اإلســرائيليين  لتشــجيع  طريقــة  أفضــل  »إن  ســوالنا:  خافييــر  قــال 
والفلســطينيين علــى العــودة إلــى طاولــة املفاوضــات هــي العمــل علــى 
تكافــؤ الفــرص ألن الواليــات املتحــدة لــن تفعــل ذلــك، لــذا يجــب علــى 
االتحاد األوروبي أن يأخذ زمام املبادرة بإرسال رسالة قوية وضرورية 
فــي نفــس الوقــت مــن خــالل االعتــراف فــورا بدولــة فلســطين، وهــذا 
االعتــراف ســيحقق درجــة مــن اإلنصــاف التــي تحتاجهــا املفاوضــات، 
وتمنــح االتحــاد األوروبــي النفــوذ فــي املفاوضــات املســتقبلية. ومــن ثــم 
يتعيــن علــى االتحــاد األوروبــي والجامعــة العربيــة ومنظمــة التعــاون 
اإلســالمي أن يعيــدوا تنشــيط عمليــة الســالم لتحقيــق حــل الدولتيــن. 
إن الرســالة املدويــة والواضحــة التــي وجهتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم 
املتحدة يوم 2١ كانون األول/ ديسمبر هي أن القدس ليست وحدها، 
وأن التهديد واالبتزاز واالحتالل ونزع امللكية ال يمكن أن تكون معيارا 
فى القرن الحادي والعشرين. كما تؤكد الرسالة الحقيقة األساسية 
بأن املشكلة هي االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين الذي يجب أن ينتهي 

مــن أجــل تحقيــق الســالم فــي األرض املقدســة والشــرق األوســط.                                                

االســتقرار  مــن  العــام 20١٧، حالــة  منــذ مطلــع  تركيــا  تعيــش       
مــن  ســريع  تعــاٍف   

ً
مســجلة النمــو،  نســب  فــي  وتســارع  االقتصــادي 

محاولة االنقالب الفاشل التي شهدتها البالد في يوليو/ تموز 20١6.
وتراجعــت وكاالت تصنيــف ائتمانــي عــن توقعــات متشــائمة لهــا حيــال 
االقتصــاد الترـكـي مطلــع العــام الجــاري، وأعلنــت فــي النصــف الثانــي 

20١٧، أن وتيــرة النمــو فــي البــالد تســجل معــدالت الفتــة.
إصالحات هيكلية

لــدى تركيــا،  البنــك الدولــي  يقــول مديــر  مــع األناضــول،  فــي مقابلــة 
يوهانــس زوت، إن االقتصــاد التركــي شــهد انتعاشــا قويــا خــالل العــام 
الجــاري، بعــد الظــروف الداخليــة والخارجيــة الصعبــة التــي واجهتهــا 

البــالد العــام املا�ضــي.
“زوت” أضــاف أن النمــو ســيرتفع بنســب أعلــى، فــي حــال أجــرت تركيــا 
إصالحــات هيكليــة واســعة النطــاق علــى سياســات االقتصــاد الكلــي، 

مــن أجــل تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام علــى املــدى املتوســط.
 في زيادة االنتاجية 

ً
“تسريع اإلصالحات الهيكلية، سيؤدي دورا رئيسيا

ويدعــم النمــو، ويعــزز ثقــة املســتثمرين، ويحــد مــن نقــاط الضعــف”، 
بحسب مدير البنك الدولى.

وتشمل اإلصالحات الهيكلية األساسية، بحسب مدير البنك الدولي 
فــي تركيــا، تحســين منــاخ االســتثمار، وتعزيــز القطــاع املالــي، وتعزيــز 
إدارة اإلنفــاق العــام، واســتكمال إصالحــات ســوق العمــل، وزيــادة 

نوعيــة النظــام التعليمــي.
وتقدمــت تركيــا ٩ مراكــز فــي تقريــر توقعــات ممارســة أنشــطة األعمــال 
لعــام 20١8، الصــادر عــن البنــك الدولــي نهايــة أكتوبر/تشــرين أول 
 
ً
 فــي تقريــر 20١٧ إلــى املركــز 60 عامليــا

ً
املا�ضــي، مــن املركــز الـــ 6٩ عامليــا

لعــام 20١8.

وتقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال 20١8، هــو تقريــر ســنوي يصــدر 
 ١٩0 أداء  ويقــدم  الدولــي،  البنــك  فــي  األعمــال  أنشــطة  دائــرة  عــن 

فــي ســهولة تنفيــذ األعمــال. اقتصــادا 
“زوت” لفــت إلــى أن هــذه اإلصالحــات ستســاعد علــى تعزيــز مناعــة 
املــدى  علــى  الخــاص  القطــاع  اســتثمارات  وانتعــاش  االقتصــاد 

املتوســط.
وأضــاف أنــه إلــى جانــب تعزيــز مناعــة االقتصــاد، ســتكون اإلصالحــات 
الهيكليــة، بمثابــة إشــارة واضحــة، وتحقــق زيــادة التمويــل األجنبــي 

وقــروض طويلــة األجــل للقطاعــات املؤسســية واملصرفيــة. 
حوافز االستثمار

وكان للحوافز التي قدمتها الحكومة التركية والطلب الخارجي املتزايد 
األثر الكبير في تحقيق االنتعاش االقتصادي القوي للبالد، بحسب 
“زوت”، وتابــع “االقتصــاد الترـكـي حقــق نمــوا بنســبة ٧.4 باملائــة فــي 

األشــهر التســعة األولــى مــن 20١٧”.
وأوضــح أن انخفــاض أســعار الطاقــة فــي 20١6 واألداء االقتصــادي 
املســتقر، بلــغ عجــز الحســاب الجــاري، للناتــج اإلجمالــي املحلــي التركــي 
3.8 باملائة، وارتفع اعتبارا من سبتمبر/ أيلول املا�ضي إلى 4.٧ باملائة 

نظــرا الســتيراد كميــات كبيــرة مــن الذهــب وزيــادة فواتيــر الطاقــة.
مــن  كجــزء  للذهــب  حيازتهــا  الجــاري  العــام  خــالل  تركيــا  ورفعــت 
األصــول االحتياطيــة، إذ بلغــت 525.8 طنــا بحســب أرقــام مجلــس 
الذهب العالمي، الصادرة خالل وقت سابق من ديسمبر/كانون أول 

الجــاري.
التضخم

أكد “زوت”، أن أكبر تحد أمام االقتصاد التركي خالل العام املقبل، 
هو ارتفاع التضخم.

الطاقــة  أســعار  وارتفــاع  التركيــة،  الليــرة  قيمــة  انخفــاض  أن  وبّيــن 
العامليــة، وارتفــاع أســعار األغذيــة مــع ازديــاد الطلــب الداخلــي، رفــع 

معــدل التضخــم إلــى أرقــام مؤلفــة مــن خانتيــن.
وتوقــع أيضــا أن تنخفــض وتيــرة نمــو االقتصــاد الترـكـي خــالل العــام 
املقبــل، بســبب ضغــوط معــدل التضخــم الداخليــة، والتــآكل املالــي 
خــالل الفتــرة األخيــرة، والسياســات املاليــة غيــر الداعمــة لالقتصــاد.

الرئيســة واألساســية  التضخــم  ارتفــاع معــدالت  يــزال  “مــا  وأضــاف 
علــى  كبيــرا  ســلبيا  خطــرا  يشــكل  )نوفمبــر(،  املا�ضــي  الشــهر  خــالل 
االقتصــاد”، بحســب مديــر البنــك الدولــي فــي تركيــا، الــذي أعــرب عــن 
اعتقاده أن البنك املركزي لن يصل إلى هدف التضخم املنشود على 

املــدى القصيــر.
وأوضح أن معدل الصادرات التركية، ارتفع إلى دول االتحاد األوروبي 

بسبب الطلب املتزايد وانخفاض الليرة التركية.
وسبق أن توقع وزير االقتصاد التركي نهاد زيبكجي في أكتوبر املا�ضي، 

أن يسجل العام 20١٧، حجم صادرات بقيمة ١5٧ مليار دوالر.
 هو األكبر منذ 

ً
ع أن تحقق منطقتي أوروبا وآســيا الوســطى نموا

ّ
وتوق

6 أعوام، بنسبة 2.2 باملائة خالل العام الجاري، مبينا أن املنتجات 
الصناعية والصادرات لها دور كبير في هذا النمو.

 “هنــاك توقعــات بــأن يحقــق االقتصــاد 
ً
واختتــم “زوت” مقابلتــه قائــال

فــي أوروبــا وآســيا الوســطى، نمــوا بمعــدل ١.٩ باملائــة، خــالل العاميــن 
املقبليــن، علــى الرغــم مــن مخاطــر مثــل انخفــاض أســعار الســلع، 

والضعــف فــي القطــاع املالــي، وتغّيــر هيكليــة العمالــة”.
وعلــى وجــه الخصــوص فــإن النمــو املتصاعــد لــدى االتحــاد األوروبــي، 
القــوي،  التركيــة  الصــادرات  أداء  اســتدامة  فــي  اإلســهام  شــأنه  مــن 

 مــن النمــو املتــوازن خــالل العــام 
ً
وتحقيــق مزيــدا

5سياسة واقتصاد

المصدر: األناضول 2018قراءة في االقتصاد التركي

القدس ليست وحدها
الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية ترجمة وتحرير »ترك برس«ابراهيم كالن
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خارجية  وزير  زايد  بن  عبدهللا  نشرها  أعاد  تغريدة  أثارت       
كانوا  الذين  العثمانيين  القادة  أحد  بشأن   

ً
جدال اإلمارات 

يعيشون في املنطقة العربية قبل نحو مائة عام
ومفادها أن فخر الدين باشا ارتكب جريمة بحق أهل املدينة 
وسرق اموالهم وقام بخطفهم وترحيلهم من املدينة، باإلضافة 
في  املوجودة  املحمودية  املكتبة  مخطوطات  أغلب  سرقته  إلى 
املدينة، وإرسالها إلى تركيا. وتنتهي التغريدة بهذه الجملة: هؤالء 

أجداد أردوغان وتاريخهم مع املسلمين العرب
القاصمة :

لكن  ماحدث،  سياق  زايد  بن  نشرها  التي  الرواية  تذكر  ال   
أخلى  إنه  يقولون  باشا  الدين  لفخر  املعادية  الرواية  أنصار 
املدينة املنورة من سكانها، ألنه كان يخ�ضى من انضمام أهلها 
تابعة  يبقيها  أن  اإلمكان  قدر  يحاول  وكان  العربية«،  لـ«الثورة 
للحكم العثماني. باإلضافة إلى ذلك، مد خط السكة الحديد إلى 
داخل املدينة، وهدم البيوت التي كانت في طريق خط القطار، 
ليتمكن من توصيل السالح إلى الداخل، وحّول املسجد النبوي 
إلى ساحة عسكرية، تضيف هذه الرواية أن ذلك التهجير أضر 
بسكان املدينة وغير ديموجرافيتها، حيث أدى إلى سفر  أعيان 
الحشاش  السكان ألكل  ، ودفع بعض 

ً
ماديا بهم  املدينة وأضرَّ 

 قتل عشرات 
ً
أيضا إليه  ، وتتسب  الطعام.  توافر  بسبب عدم 

من الجيش الهاشمي الذي كان مع الشريف حسين.
العاصمة: 

فيلق  في  عميد  برتبة   
ً
قائدا باشا،  الدين  فخر  القائد  كان 

الجيش العثماني الرابع في املوصل، أثناء الحرب العاملية األولى 
عام ١٩١4، لكنه رقي إلى رتبة لواء، واستدعي من قبل الدولة 
العثمانية بعدها بعامين إلى املدينة املنورة للدفاع عنها، عندما 
كان اإلنجليز ومعهم الشريف حسين يقومون بحركة مسلحة 
كانت  التي  العاملية  الحرب  إطار   في  العثمانية،  الدولة  ضد 

بريطانيا، ضد الدولة العثمانية
يقول الكاتب واملؤرخ العراقي أورخان محمد: إن سبب نقل 30 
 إلى األستانة كان الخوف عليها من تعرض املدينة للنهب، 

ً
غرضا

وقد  الشريفة.  النبوية  األمانات  هي  املرسلة  األغراض  وكانت 
 لحكومته يطلب منها نقل هذه األغراض، 

ً
أرسل فخر الدين طلبا

فوافقت على شرط تحمل فخر الدين املسؤولية، وقد أرسل 
معها 2000 جندي لحمايتها، ويعلل أورخان بقاء فخر الدين  
 
ً
في املدينة ملدة ثالثة أعوام بحبه املدينة املنورة والنبي محمدا

بعد  منها  االنسحاب  يرفض  جعله  ما  والسالم،  الصالة  عليه 
قوات  ودخول  املنطقة  من  العثمانية  القوات  كافة  انسحاب 

الشريف حسين إلى مكة املكرمة.
الحربي  فايز  الدكتور  السعودي  واملؤرخ  الباحث  ويدعو 

الدين باشا،  في الكتب عن فخر  الرواية املنتشرة  في  للتدقيق 
التي  القتل  جرائم  من   

ً
كثيرا أن  ويؤكد  االنجليز،  مصدرها  ألن 

نسبت للرجل وجنوده، ثبت عدم صحتها، كما أن تاريخ املدينة 
املنورة لم يكتب بموضوعية حتى اآلن.

يقول الدكتور عائض الردادي -األستاذ املتعاون في قسم األدب 
بكلية اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-

بأن فخر الدين باشا، كان ظاملا ومظلوما في نفس الوقت،  ففي 
الوقت الذي ينسب إليه السبب في حصار املدينة املنورة بين 
عامي ١٩١6 – ١٩١٩، لم ُيسلط الضوء على صمود جيشه في 
الدفاع عنها، ويضيف الردادي أنه عرف بعد التعمق والدراسة 
له....  الكارهين  أشد  من  كان  أن  بعد  مظلوم  الدين  فخر  أن 
وبالرغم من حصاره داخل املدينة املنورة ثالث سنوات إال أنه 

ظلَّ  يهاجم اإلنجليز والحلفاء الذين يحاصرونه.
وأختم بما قاله رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان  
: من الواضح أن بعض املسؤولين في   على تغريدة بن زايد 

ً
ردا

لـ تركيا إلى التستر  الدول العربية يهدفون من خالل معاداتهم 
على جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم، ونحن نعلم مع من يتعامل 
هؤالء الذين يتطاولون على تاريخنا وعلى شخص فخر الدين 

باشا، وسنكشف ذلك في الوقت املناسب.    

األجواء الصينية وبعد توتر العالقات بين البلدين خرج الرئيس 
في  الصين  تأخر  تستنكر  األمريكية  اإلدارة  إن  وقال:  األمريكي 

تسليم الطائرة األمريكية...
يقومون  سوف  بأنهم  الصينية  اإلدارة  من   

ً
قاسيا الرد  جاء 

تسليمها!.. قبل  تصنت  أجهزة  عن  للبحث  الطائرة  بتفتيش 
الطائرة  الصين  القضية هي هل تسلم  أن  الحقيقة هنا، هو 
هي  القضية  جعل  األمريكي  الخطاب  ولكن  ال؟  أم  ألمريكا 

التأخر!..ملاذا تأخرتم؟!!
فجاء الرد الصيني أنهم قبل التسليم سوف يتم تفتيشها وهذه 

موافقة مضمنة على تسليم الطائرة،
وفي حرب العراق األخيرة كانت املعركة الفاصلة معركة املطار 
املعركة  أن  على  الطرفين  بتعبئة  اإلعالم  وسائل  ....فقامت 
الحاسمة هي معركة املطار، فأصبحت جميع وحدات القوات 
املطار  املعركة، وعندما سقط  تترقب هذه  العراقية  املسلحة 
املعنوية،  الروح  وماتت  سقط،  كله  العراق  أن  الجميع  شعر 
بالرغم أنه في ذلك الوقت لم يسقط سوى املطار!! واآلن تلعب 
بالجهل  املنهكة  مجتمعاتنا  في  اللعبة  نفس  اإلعالم  وسائل 
وإنعدام الوعي. هذا أسلوب واحد من عدد كبير من األساليب 

في  هتلر(  حكم  ابان  األملاني  الدعاية  )وزير  غوبلز  نظرية       
أصبحت  والتي  التأطير  نظرية  وفق  العقول  على  السيطرة 

وسيلة مهمة في تمرير السياسات فيما بعد.
بيته ويسألك:  في   لك 

ً
املثال: فعندما تزور صديقا وإليكم هذا 

أن  ببالك  يخطر  أن  يستحيل  فإنه  قهوة؟!  أم   
ً
شايا أتشرب 

التأطير«  »أسلوب   : يسمى  الوضع  وهذا   ،  
ً
مثال  

ً
عصيرا تطلب 

فرضت  محددة  اختيارات  في  ينحصر  عقلك  جعل  قد  فهو 
عليك ال إراديآ ومنعت عقلك من البحث عن جميع االختيارات 

املتاحة.
بهندسة  يفعله  وبعضنا  إدراك...  بدون  ذلك  يمارس  بعضنا 
وذكاء... والقوة الحقيقية عندما نمارس هذا األسلوب بقصد 

وعندما أجعلك تختار ما أريد أنا بدون أن تشعر أنت..
تقول أم لطفلها: ما رأيك هل تذهب للفراش الساعة الثامنة 

أم التاسعة؟
األم  تريده  ما  وهو  التاسعة..  الساعة  الطفل  يختار  سوف 
أنه  أنه مجبر على فعل ذلك بل يشعر   دون أن يشعر 

ً
مسبقا

هو من قام باالختيار... ونفس األسلوب يستخدم في السياسة 
في  أمريكية  تجسس  طائرة  تحطم  حادث  ففي  واإلعالم... 

التي تجعلك ال ترى إال ما أريد أنا...
خالل  من  العام  والرأي  اآلخرين  قيادة  في  قوي  أسلوب  وهو 

وضع خيارات وهمية تقيد تفكير الطرف اآلخر!
به  يدعم  إطار  في  الحدث  يضع  ما   

ً
دائما اإلعالم..  وهكذا 
القضية التي يريدها …

انتبه لكل سؤال يقال لك أو خبر أو معلومة تصلك، فإنه قد 
كثير من   .. يقيدك  وقناعاتك... وسوف  يسلبك عقلكوقرارك 

املذيعين يضع ضيفه في الزاوية والصف الذي يريده...
هذه  من  يخرج  أن  استطاع  ومعرفته،  اإلنسان  وعي  زاد  كلما 
والسياسة  اإلعالم  لعبة  هي  األطر  هذه  والقيود،  األطر 

والخطباء والكتاب؛ لكي يقودوك إلى مايريدونه ال إلى ما تريده
ال  لك  املناسب  اإلطار  واصنع  وتأمل  وفورآ...  اآلن  توقف 

القيدحتى ال تتم عملية السيطرة على عقلك. 
وهكذا  النتائج...  في  يتحكم  فإنه  اإلطار  يضع  من  باختصار: 

انتقل الناس العرب والساسة بدون وعي من :
ليست  القدس   (: إلى   ) املحتلة  بإسرائيل  االعتراف  عدم   (

عاصمة اسرائيل (!

املستشرق اإلنجليزي بوسورث سميث: 
 في آن واحد. لكن 

ً
 دينيا

ً
 وزعيما

ً
 سياسيا

ً
لقد كان محمد قائدا

لم تكن لديه عجرفة رجال الدين، كما لم تكن لديه فيالق مثل 
أو  خاص  حرس  أو  مجيشة  جيوش  لديه  يكن  ولم  القياصرة. 

قصر مشيد أو عائد ثابت.
 إذا كان ألحد أن يقول إنه حكم بالقدرة اإللهية فإنه محمد، 
أدواتها  يملك  أن  دون  السلطة  بزمام  اإلمساك  استطاع  ألنه 

ودون أن يسانده أهلها.                 

قالوا في نبي اإلنسانية

فخر الدين باشا
     إعداد. د. محمد عمر النجار 

وكاالت عالمية

, ,, ,

إعالميًا
كيفية خداع عقولنا

من كتاب »محمد والمحمدية«، لندن 1874، صفحة 92.

عرف :
ُ
حقائق يجب أن ت
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        لو سألك ابنك ملاذا أنت مهتم بفلسطين وتتابع أخبار بيت 
املقدس؟ فماذا تقول له؟ وما هو جوابك؟ أقترح على القارئ 
قبل أن يكمل املقال أن يتوقف قليال ويفكر في جواب يقوله 
البنه لو طرح عليه هذا السؤال، ويمكنك أن تستعين بهذه الـ 
فلسطين  عن  أبناؤنا  يعرفها  أن  البد  التي  املهمة  معلومة   25
وما  بفلسطين  نهتم  نحن  ملاذا  يعرفوا  حتى  املقدس،  وبيت 
يحدث فيها، وأقترح على القارئ أن يقرأ املقال على أبنائه، أو 
حتى  عليه،  ليطلعوا  »الواتساب«  على  لهم  الرابط  يرسل  أن 
قضيتنا  هي  فلسطين  فإن  بالدنيا  انشغلنا  مهما  أننا  يعرفوا 

األولى بعد املساهمة في توعية املسلمين وتعليمهم.
فنبينا  األنبياء،  سكن  هي  فلسطين  إن  ولدي  يا  لولدك:  وقل 
ابراهيم عليه السالم هاجر إلى فلسطين، ولوط عليه السالم 
نجاه هللا من العذاب الذي نزل على قومه إلى األرض املباركة 
فلسطين  في  عاش  السالم  عليه  وداود  فلسطين،  أرض  وهي 
كله  العالم  حكم  السالم  عليه  وسليمان  فيها،  محرابه  وبنى 
من فلسطين، وقصته الشهيرة مع النملة التي خاطبت النمل 
وقالت لهم )يأيها النمل ادخلوا مساكنكم( كان في مكان يسمى 
كذلك  وفيها  »عسقالن«،  بجوار  وهو  بفلسطين  النمل  وادي 
محراب زكريا عليه السالم، كما أن مو�ضى عليه السالم طلب 
أي  املقدسة  وسماها  املقدسة،  األرض  يدخلوا  أن  قومه  من 
لألنبياء،  مسكنا  وجعلت  الشرك  من  هرت 

ُ
ط التي  املطهرة 

وحصلت فيها معجزات كثيرة منها والدة عي�ضى عليه السالم من 
إليه  هللا  رفعه  وقد  زوج،  غير  من  فتاة صغيرة  وهي  مريم  أمه 
السالم  بنو إسرائيل قتله، وفيها هزت مريم عليها  عندما قرر 
جذع النخلة بعد والدتها وهي في أكثر حاالت ضعف املرأة، ومن 
السالم سينزل عند  أن عي�ضى عليه  فيها  الزمان  آخر  عالمات 
املنارة البيضاء، وأنه سيقتل املسيح الدجال عند باب اللد في 
فلسطين، وأنها هي أرض املحشر واملنشر، وأن يأجوج ومأجوج 
سيقتلون على أرضها في آخر الزمان، وقصص كثيرة حصلت في 

فلسطين منها قصة طالوت وجالوت.
وسلم  عليه  هللا  صلى  الكريم  النبي  عن  وماذا  ولدي:  قال 
وعالقته بفلسطين؟ قلت يا ولدي: لقد كانت القبلة في بداية 
هللا  صلى  النبي  هاجر  وملا  املقدس،  بيت  تجاه  الصالة  فرض 
عليه وسلم للمدينة نزل عليه جبريل عليه السالم وهو يصلي 
وأمره أن يغير اتجاه القبلة من بيت املقدس إلى مكة املكرمة 
كما  القبلتين«،  »ذو  فيه  يصلي  كان  الذي  املسجد  فسمي 
قبل  املقدس  لبيت  ذهب  به  أسري  عندما  الكريم  رسولنا  أن 
بعد  فيها  توقف  التي  األولى  املحطة  فهي  للسماء،  معراجه 
انطالقه من مكة باتجاه السماء، وصلى باألنبياء إماما، ولهذا 

هللا:  »رسول  عنه  هللا  ر�ضي  أبوذر  سأل  وقد  األنبياء،  مقر  هي 
أي مسجد وضع أول، قال: املسجد الحرام قلت: ثم أي؟ قال: 
املسجد األق�ضى، قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون، ثم قال 

أينما أدركتك الصالة فصل واألرض لك مسجدا«.
يا ولدي: هل تعلم أن أبوبكر الصديق ر�ضي هللا عنه على الرغم 
وتجييش  العربية  بالجزيرة  العرب  ردة  بمشكلة  انشغاله  من 
الجيش  يلغ  لم  الصحيح،  لإلسالم  ليردهم  ملحاربتهم  الجيوش 
الذي أمر به النبي الكريم للذهاب للشام على الرغم من حاجته 
لكل طاقة يستثمرها لعودة الجزيرة إلى استقرارها، وهل تعلم 
أن العصر الذهبي للفتوحات اإلسالمية كان أيام عمر الفاروق 
ر�ضي هللا عنه، وأنه لم يخرج من املدينة املنورة لالحتفال بفتح 
بنفسه وفتحها صلحا  إليها  إال فلسطين، فذهب  بلد  أو  أرض 
الرومان  النصارى من ظلم  بها وتسلم مفاتيحها إلنقاذ  وصلى 
وقتها، ثم فتحها مرة أخرى صالح الدين في يوم تاريخي من عام 
نفس  في  وهو  رجب   2٧ يوم  يصادف  جمعة  يوم  وكان  583هـ 
تاريخ الليلة التي عرج بها النبي صلى هللا عليه وسلم إلى السماء 
مرورا ببيت املقدس، وهذا اتفاق عجيب فقد يسر هللا أن تعود 

القدس ألصحابها بمثل زمن اإلسراء واملعراج.
هذا  قلت:  االسم؟  بهذا  املقدس  بيت  سمي  وملاذا  ولدي:  قال 
املسجد  سماه  القرآن  نزل  فلما  القرآن  نزول  قبل  كان  االسم 
االق�ضى، وسمي باملقدس للقدسية التي كان يمتاز بها، ولهذا 
فإن أرض فلسطين والشام هي أرض رباط، فقد استشهد فيها 
فتح  على  يحرصون  وهم  الكرام  الصحابة  من   5000 بحدود 
الشهداء  يزال  وال  الرومان،  ظلم  من  وتحريرها  املقدس  بيت 

يسقطون حتى اليوم، فهي أرض الشهداء وأرض الرباط.
مثل  الشام  وأرض  األق�ضى  املسجد  أهمية  إذن  ولدي:  قال 
قلت:  والدي؟  يا  كذلك  أليس  واملدينة  مكة  الحرمين  أهمية 
تعالى  بينهما، ففي قوله  تبارك وتعالى يجمع  يا ولدي وهللا  نعم 
ابن  قال  األمين(،  البلد  وهذا  سينين  وطور  والزيتون  )والتين 
عباس ر�ضي هللا عنه: التين بالد الشام والزيتون بالد فلسطين 
السالم  عليه  مو�ضى  عليه  هللا  كلم  الذي  الجبل  سينين  وطور 
بمصر، والبلد األمين مكة املكرمة، وقول هللا تعالى )ولقد كتبنا 
الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون(،  في 
في أحد األقوال بتفسيرها أن أمة محمد ترث األرض املقدسة، 
قال ولدي: اآلن عرفت أهمية فلسطين واملسجد األق�ضى وكما 
أعلم أن الصالة فيه تضاعف إلى خمسمائة ضعف فهل هذا 
ولدي فلسطين  يا  تن�ضى  نعم هذا صحيح، وال  قلت:  صحيح؟ 

وأهلها من دعائك بارك هللا فيك.

جاسم المطوع

»25« معلومــة مهمــة عــن فلســطين
قل ألبنائك.. 

كرت كلمة )املسجد األق�ضى( في القرآن مرة واحدة، وذلك 
ُ
   ذ
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وفي  آية:١[.  اإلسراء  ]سورة  َبِصيُر﴾ 
ْ
ال ِميُع  السَّ ُهَو  ُه  ِإنَّ َياِتَنا 

َ
آ

ذلك إشارة إلى أن اإلسالم جمع ما جاءت به شرائع التوحيد 
والحنيفية، من عهد إبراهيم عليه الصالة والسالم الصادر 
كان  التي  الشرائع  من  عنه  تفرع  ما  إلى  الحرام  املسجد  من 
.
ً
مقرها بيت املقدس، ثم إلى خاتمتها التي ظهرت من مكة أيضا

تعالى:  قوله  الكريم  القرآن  في  ورد  األق�ضى:  املسجد  فضل 
ى 

َ
ِإل َحَراِم 

ْ
ال ْسِجِد 

َ ْ
امل ِمَن   

ً
ْيال

َ
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َ
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َّ
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ُهَو  ُه  ِإنَّ َياِتَنا 
َ
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ُ
ِلن ُه 

َ
َحْول َنا 

ْ
َباَرك ِذي 

َّ
ال �َضى 

ْ
ق

َ ْ
األ ْسِجِد 

َ ْ
امل

َبِصيُر﴾ ]سورة اإلسراء آية:١[. وقد ذكر املفسرون 
ْ
ِميُع ال السَّ

جوانب من البركة التي أحلها هللا تعالى على هذا املسجد وما 
حوله. 

))والبركة حوله هي من جهتين:  في تفسيره:  ابن عطية  يقول 
ذلك  في  كانوا  الذين  والرسل  والشرائع  النبوءة  إحداهما: 
األشجار  من  النعم  واألخرى:  وبواديه،  نواحيه  وفي  القطر 

واملياه واألرض املفيدة التي خص هللا الشام بها((. 
النسائي عن عبد هللا بن عمرو بن  فضل الصالة فيه: روى 
سليمان  ))أن  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  العاص 
ثالثا  خالال  هللا  سأل  املقدس  بيت  مسجد  بنى  ملا  داود  بن 
ال  ملكا  هللا  وسأل   ، فأوتيه  حكمه  يصادف  حكما  هللا  سأل 
بناء  ، وسأل هللا حين فرغ من  ينبغي الحد من بعده فأوتيه 
املسجد أن ال يأتيه أحد ال ينهزه إال الصالة فيه أن يخرجه 

من خطيئته كيوم ولدته أمه((.
على  تضعف  فيه  الصالة  أن  تبين  أحاديث  وردت  وقد 
الصالة في غيره من املساجد – إال املسجد الحرام واملسجد 
على  تتفق  لم  الروايات  هذه  ولكن  كثيرة.  بأضعاف  النبوي- 
عدد محدد للزيادة، فبعضها ذكر أنها تضعف خمسين مرة، 
وأخرى ذكرت أنها تضعف بخمسمئة مرة، وأخرى بخمسين 

ألف مرة. ورجح بعض العلماء رواية الخمسمئة.

د. عبد العزيز محمد الخلف

فضــل المســجد األقصــى

      في فترة صحو بين فترات األلم واملرض أكتب هذه الكلمات 
عن قضية املسلمين األولى فلسطين قلب األمة :

مسطورة  وهي  حياتي  طيلة  تتغير  لم  التالية  ومواقفي  آرائي 
اليهود   ( وكتابي   ) املصور  التاريخ  فلسطين   ( كتابي  في  كذلك 
األمة  شباب  لعل  لها   

ً
تلخيصا واليكم   ) املصورة  املوسوعة 

تتبناها :
يجوز  وال  للمسلمين  أرض  النهر  الى  البحر  من  كلها  فلسطين 

التنازل عن شبر منها
من  اخراجهم  ويجب  محتلة  اجرامية  عصابة  الصهاينة 

فلسطين وترحيلهم الى البالد التي هاجروا منها
السالم مع الصهاينة خيانة هلل ورسوله واملؤمنين

ال أمل في أن تقوم حكومات املسلمين الحالية بتحرير فلسطين 
فهم بين الخيانة أو التبعية للغرب أو الضعف

للتضحية  واالستعداد  فلسطين  تحرير  مع  معظمها  الشعوب 
بالنفوس وكل �ضيء ألجل ذلك

من  فقليل   ، يذكر   
ً
شيئا تفعل  أن  من  أعجز  الشعوب  لكن 

الحكومات  به  تسمح  ما  أق�ضى  هو  والكتابات  املظاهرات 
)وقد رأينا ما فعل الطغاة بالشعوب عندما ثارت ألجل الحرية 

والكرامة(
 ؟

ً
فما الحل إذا

ال بد من جيل جديد واعي وقادر على إحداث التغيير الداخلي 
قضية  تجاه  جاد  هو  من  األمة  يتولى  حتى  أمتنا  قيادة  في 

فلسطين) حتى يغيروا ما بأنفسهم (
إعداد هذا الجيل قد بدأ منذ حين لكن اكتمال ذلك سيحتاج 

الى مزيد من الزمن
ماذا نفعل حتى ذلك الحين ؟

او  املحتل  ضد  بالسالح  مقاومة  من  يستطيع  ما  يقدم  كٌل 
أو  بالتربية  أو  القيم  بنشر  او  بالشعر  أو  باللسان  او  بالقلم 
بالقانون او تمثيل القضية في املحافل الدولية ) ال يكلف هللا 

نفسا إال وسعها (

قضية المسلمين 
األولى فلسطين 

قلب األمة 
د. طارق السويدان
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١- أكبر جزيرة في العالم قبل اكتشاف استراليا.
2- نبات من فصيلة القرنيات الفراشية كالبازالء + يابسة .

3- لباس ال تحب لبسه وعندما تلبسه ال تراه + ثلثا صاد + طعم محبوب.
4- إن لم تقطعه قطعك)م( + آلة موسيقية جلدية.

5- ثلثا برك + ثلثا ولد.
6- اعترف + عاصمة أفغانستان .

٧-  ثخانة + أعلى ما في اإلنسان.
8- قشرة األرض أو سطحها + حنق.

للولد  تقال  املصرية  باللهجة   + عليه  تبكي  ذبحته  كلما   + شاع  اثنين  تعدى  إذا   -٩
الصغير.

١0- زعيم الثورة الصينية + تاجر من التجار إذا قلعنا عينه طار.

إننا أربعة إخوة لنا رأس واحدة فمن نحن ؟ نحن فصول السنة األربعة.

تك ؟ هو أبوك. من هو الخال الوحيد ألوالد عمَّ

ل ؟ السيارة
ُ
ما هو ال�ضيء الذي يم�ضي ويقف وليس له أرجـ

حل العدد السابق :

 املفوض باسم الجريدة:
رئيس جامعة غازي عنتاب أ.د. علي گور

رئيس التحرير:
أ. د. شيخ مو�ضى دمير عميد كلية اإللهيات

تصميم وإخراج: عمر عتقي
طباعة: مطبعة جامعة غازي عنتاب

العنوان: جامعة غازي عنتاب - كلية اإللهيات - جريدة الجامعة

رأي  عن  تعبر  الجريدة  في  الواردة  اآلراء 
كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة.

يمكنكم مراسلتنا والمشاركة بآرائكم على بريد 
الجريدة.

تواصل معنا :

Yönetim Yeri: 
Gaziantep Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi
Üniversite Bulvarı 27310 - Şehitkamil / Gaziantep
Tel: +90 342 360 6965 
Fax: +90 342 360 2136
Basım Yeri: 
Gaziantep Üniversitesi Matbaası

\ aljemiaa\aljemiaa\ aljemiaa@gmail.com

İmtiyaz Sahibi: 
Gaziantep Üniversitesi Adına 
Prof. Dr. Ali GÜR - Rektör
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : 
Prof. Dr. Şehmus DEMİR
Dizayn: 
Omar ETAKI

أكلت  وإذا  تعيش،  كله  أكلته  إذا   + ونتائجه  الدماغ  عصف   -١
نصفه تموت.

2- مدينة مغربية)م( + غرفة صغيرة مظلمة فيها انعكاس الحياة.
3- استراق السمع + ترأس وتبعه تابعوه.

4- نصف روما + تصعد به لظهر الحصان.
5- يسير بال رجلين ويعشق األذنين + نصف ناصع.

6- ألف ليلة وليلة + الكلمة الوحيدة في املعجم التي تقرأ غلط 
دائما.

٧- للنداء + الكوكب الوحيد الذي تراه ليال ونهارا.
8- تعيش في األعشاش وإذا خرجت هرب الناس.

٩- وطن + ثلثا سوس.
١0- هي ستة في فلسطين، وخمسة في سوريا، وأربعة في تونس، 

وثالثة في مصر. ما هو ال�ضيء الذي اسمه على لونه ؟
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من حكم الشعر العربي في ذم الدنيا: 

أفقي :

عمودي :

حكمة العدد

 عمودي أفقي  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 يرق ويتقبل التغيير -أقس ى املواد في الطبيعة  -1  ن ا م ث ع  ا ا ف ي 1

 في أقدام الخيل -أرق أنواع الحرير  -2
 خيرات يهبها الخالق ملخلوقه ويزيدها -أعلنت للمأل  -3
 ثلثا واد -ليث )معكوسة(  -4
 عكس -نعمل عمال ونداوم على عمله  -5
 من أطراف االنسان -بقايا زائدة في آخر الطعام  -6
تقوى ومراقبة  -رمز الكبريت في الكيمياء  -جاد  ثلثا -7

 احكام الدين
 دافع وحمى -سناد إ -تقال للموافقة  -8
 ما يعتليه امللك -أميرة ويلز الراحلة  -9

واضع نظرية  -من مشتقات الحليب )معكوسة(  -10
 التطور 

 نوع صغير من الجراد -في الفم  -1
 من أوزان الشعر -قارب بمحرك  -2
 غفا )معكوسة( -معلمات  -3
 العودة عن رأي خاطئ -4
 من صفات النظم الدكتاتورية والعنصرية واملحتلة -5
 ود شديد -6
 عنصر مشع -7
 ثلثا عون  -من جواهر البحر  -وزن )معكوسة(  -8
حديث وفيه  -يجتمع للمناقشة لتحقيق أكبر كسب  -9

 سمات االعصر
أعلن صدور أو االنتهاء من عمل  -نزوره ونتردد عليه  -10

 ش يء جديد

  ل ا ب ط  ب ب  ر 2
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 ا ن ي س ن ب ا  ف ا 9
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        عاني بعض األشخاص من اللسان املربوط حتى بعد الوصول إلى 
عمر الستين عاما، فقد يولد اإلنسان بهذه املشكلة ويعتقد أنها جزء 
من تكوينه الِخلقي، ولكن .. هل تواجهين صعوبة في الكالم، والجزء 
في  مشكلة  ابنِك  يواجه  وهل  بفمك؟!  ملتصق  اللسان  من  األسفل 
الرضاعة؟ هذه هي مشكلة اللسان املربوط، تعرفي عليها واعلمي أنه 

بإمكانك عالجها في كل وقت. 
اللسان هو عضو مرن بالجسم تحركه ١٧ عضلة للتحكم في مرونته، 
وهو من أعضاء النطق األساسية، كما أنه هام للقيام بالعديد من 
فيه  ويحدث  والبلع،  والتذوق  األطعمة  تناول  مثل  األخرى  املهام 
اللسان  ويؤثر  الحركة،  من  تمنعه  الفم،  بأنسجة  التصاق  أحيانا 
املربوط  اللسان  درجة  وتختلف  الطفل،  عند  النطق  على  املربوط 

من الدرجة الخفيفة إلى الدرجة األكثر صعوبة.
نسبته بين الذكور واإلناث:

تعد نسبة الذكور أكثر مقارنة بنسبة اإلناث في اإلصابة بهذا العيب . 
أنواع اللسان املربوط 

١- التصاق اللسان الكلي يكون التصاق طرف اللسان بأسفل قاع 
يستطيع  وال   ، لسانه  تحريك  في  صعوبة  الطفل  ويجد   ،

ً
كليا الفم 

إخراجه من فمه. 
طرف  التصاق  يكون  الحالة  هذه  وفي  الجزئي  اللسان  التصاق   -2
لألم  ويمكن  وخفيف،  بسيط  التصاق  الفم،  قاع  بأسفل  اللسان 
مالحظة أعراضه عن طريق مالحظة صعوبات في الرضاعة والنطق.

 أعراض اللسان املربوط 
الطفل،  فحص  خالل  من  مشاهدتها  األم  تستطيع  أعراض  هناك 

وهي: 
١- ال يستطيع الطفل إخراج لسانه من فمه. 

والالم  الراء  حروف   
ً
خاصة األحرف؛  نطق  الطفل  يستطيع  ال   -2

والنون. 
3- صعوبة البلع للصبّي، وصعوبة  الرضاعة للرضيع.

 تشخيص اللسان املربوط
كان  إن  حالة  في   

ً
خصوصا  

ً
سهال ليس  املربوط  اللسان  تشخيص   

رفع  منك  العادي  الفحص  عند  ويمكنك   ،
ً
رضيعا زال  ما  طفلك 

ويمكنك  ال،  أم  فمه  بأنسجة   
ً
ملتصقا كان  إن  ورؤية  برفق  لسانه 

زيارة  باإلعياء،  الشعور  أو عند  الدوري على طفلك  الفحص  أثناء 
طبيب األطفال والذي سيفحص كل �ضيء في طفلك.

 متى يمكنك استشارة الطبيب ؟ 
ظهور  عند  ولكن  الطبيب،  الستشارة  محددة  أوقات  هناك  ليس 

املالحظات التالية، من املفضل ضرورة الذهاب إلى الطبيب: 
١- إن كان طفلك يواجه متاعب شديدة عند الرضاعة الطبيعية. 

بالفم   
ً
مربوطا أنه  ووجدت  طفلك  لسان  بفحص  قمِت  إن   -2

بالدرجة الكلية. 

حل العدد السابق:

كلمات متقاطعة

مسافٍة  على  طعاِمِه  ة  نوعيَّ  
َ

يكتشف أن  الخفاُش  يستطيُع 
كان  إذا  ما  تحديد  كذلك  يمكنه  كما  بـ١600متر،  ُر  دَّ

َ
ق

ُ
ت

فوق  املوجات  بواسطة  ذلك  وكل   ! ال  أم  ناضجا  الطعام 
الصوتية التي يطلقها وعملية ارتدادها والتي يصل ترددها إلى 

١00.000هيرتز.
أما العنكبوت فإنه ال يرى فريسته، وإنما يستدل على مكان 
التي تصدرها شبكته،  الصوتية  االهتزازات  بواسطة  وجودها 

والتي تصل الى ١0.000هيرتز.
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منقول عن موقع كل يوم معلومة طبية  
بتصرف من الشبكة العنكبوتية ,,

,,

اللسان المربوط وأخطاره


