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التجارية السورية والرتكية نتيجة نشوب اصطادام بني مجموعة من السوريني انتهت املشاجرة بينهام بتدخل إحدى أصحاب املحالت
الرتكية مام أدى إىل طعن ابنه بالسكني األمر الذي أجرب كافة املحالت السورية والرتكية املوجودة يف الشارع عىل اإلغالق نتيجة قدوم
أعداد كبرية من قوات األمن والرشطة التي اصطحبت املتشاجرين إىل املخفر بينام قامت بإرسال الشاب الرتيك املصاب إىل مستشفى
مرام اراشرتما ليتلقى العالج.
إن العوائل السورية املقيمة يف مدينة قونيا تشجب وتستنكر وتدين بشدة حوادث الشجار والنزاع التي تحدث يف مركز املدينة
(شارع السوريني) بني الحني واألخر.
وتؤكد بأن هذه الترصفات تأثر سلباً عىل وضع السوريني عامة يف املدينة وتساهم يف خلق العداوات والنزاعات بيننا وبني أشقاءنا
األتراك الذين فتحوا لنا قلوبهم قبل بيوتهم وقابلونا بحسن االستضافة “وهل جزاء االحسان إال االحسان”.
كام أن هذا النوع من الترصفات الغري محسوبة والطائشة ماهي إال حمالت غرضها إثارة الضجة والفتنة ومن ثم العبث يف
النسيج االجتامعي “الرتيك-السوري” يف قونيا خاصة ويف تركيا عامة الذي نحتاج إلية كثريا ً يف هذه الفرتات العصيبة التي متر فيها
بالدنا.
تتمة يف الصفحة 24-5
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ثمانيني طالب ثانوية بفلسطين
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رجب شنار
مدير عام النشر

االعياد...
ت
لطفول� مجدداً...
عندما نقول العيد سأعود
ي
أ
ت
ئ
ال� كانت تمل الجواء
ف تعود إىل ذاكرتنا لحظات البهجة والرسور ي
ي� طفولتنا...
ذكريات وتجارب من الصعب أن تعاش مرة أخرى ,وصور
جميلة...
لربما العيد بالنسبة لنا لم تعد له تلك اللهفة ,لكنه يبقى مختلفاً
بالنسبة أ
للطفال...
نعم
ت
ال�
فعىل الرغم من أنه من يغ� الممكن أن تعود تلك االجواء ي
كانت ي� طفولتنا لكن يبقى علينا أن نعيش العيد ضمن حدود العادات
والتقاليد و أ
العراف وهذا مهم جداً...
وعلينا أن الننىس بأن اجتماعنا مع الناس الذي نحبهم واليزالون
ت
ستأ� أيام وبعد ي ن
سن� طوال نتذكر بها الذكريات
عىل قيد الحياة ي
والخواطر المريرة...
ألن الزمان يمر رسيعاً...
وعلينا إدارك قيمته...
العياد ف� أيامنا لم تعد تتسم بزيارة أ
أ
القارب والجوار وضجة
ي
العيد وصخبه وإنما أصبح ث
أك� يتسم بمفهوم العطلة واالصطياف
بعيداً عن أجواءه ومعانيه المعنوية...
النفس وخصوصاً
ف بل أصبح فرصة لتخفيف أالتعب الجسدي و ي
ي� العطالت الرسمية كعطالت العياد...
العىل من أجل طفولتنا لكن ومع أ
وكما ذكرت ف� أ
السف أصبح
ي
الص� من االصطياف والتعطيل...
العيد ينتظر بفارغ ب
أ
بكث� ف ي� القدم؟
ألم تكن العياد أجمل ي
العائالت تعرف الجواب...
أ
الكب�ة مثلنا تعرف الجواب ث
أك�...
وعىل الخص فالعوائل ي
أعياد كانت ملئية بالفرحة والبهجة والرسور رغم البساطة
والتواضع ف� موائد الطعام تال� يجتمع عليها أ
الجداد والجدات
ي
والخاالت يو أ
الخوال والعمات واالعمام واالطفال الصغار ف ي� مثال
للوحدة واالجتماع...
وعىل أ
الخص ف ي� بيت جدي...
ففي صباح العيد ومن دون مبالغة كانت توضع مايقارب ال 5-4
موائد طعام...
الم�ل يغلق ت
وعىل مدار أيام العيد لم يكن باب نز
ح� ساعات
متأخرة من الليل...
فباب نز
م�ل جدي كان مفتوحاً للجميع...
والحمد لله أننا رأينا تلك أ
اليام...
العياد ف� الصغر أجمل من أ
أ
الن؟
هل كانت أ ي
تغ�ت العياد أم أننا نحن الذين بك�نا؟
هل ي
أ
وللسف الشديد فهذه الجمل الكالسيكية تتحول إىل حقيقة...
كث�اً...
لقد بك�نا وبقيت تلك الخواطر الجميلة بعيدة ي
كان العيد يبدأ قبل أسبوع ف� كث� من المنازل ,أما أ
الن فالعيد
ي ي
بالنسبة لنا اليزال عالقاً ف� تلك ي ن
السن�...
ي
كانت جداتنا وعماتنا وخالتنا وزوجات أخوتنا وأعمامنا تجتمع ف ي�
بيوت أ
الجداد يطهون الطعام ويصنعون الحلويات...
أ
ن
لكن� أذكر جيداً المالبس والحذية
ال أذكر ي
كث�اً تسوقات العيد ,ي
ت
ين
معانق� لها...
ال� كان والدي يجلبها لنا وكنا ننام
ي أما أ
الن ف
ن
“المبا�
السجون
عرص
و�
فالج�ان ف ي� الطابق
السكنية”
ي
ي
ي
الواحد اليعرفون بعضهم البعض...
أ
المر ليس ف ي� الزيارة والذهاب والمجيء بل أنهم اليلقون
ت
السالم لبعضهم البعض ح�...
لقد وصلنا إىل وضع عجيب جداً...
بدأنا بطفولتنا ودعونا ننتهي بها...
ين
متحمس� بال هوادة
ففي طفولتنا كنا نقبل أيدي الكبار
للحصول عىل “العيدية”...
ح� أننا كنا نتسابق من الذي يجمع المال ث
ت
أك�...
أ
ت
ونش�ي المفرقعات والعاب النارية عىل الرغم من غضب
الكبار منا...
وكنا نلعب ف� زقاق الحليب تلك اللعبة تال� ال أعلم ن
مع�
ي
ي
ت
أك� فرحة بالنسبة لنا...
ال� كانت ب
اسمها “فرن ياندي” و ي
نز
وعىل الرغم من العيد وال�هات فلم نتخىل أبداً عن الــ”الفرن
ياندي”...
أ
تغ�نا...
فاليقل الجميع مايريد ,العياد هي نفسها ونحن الذين ي
ليتنا نستطيع تذكر تلك أ
اليام وعيشها من جديد...
ش
�ء ناقص...
وكأنه هناك ي
ف
ولربما نحن من خبأنا العيد ي� الطفولتنا وتركناه هناك...
من يعرف...
ومن دون االطالة ,بارك الله لكم ف ي� شهر رمضان وجعل عيدكم
خ�ا..
ي

أنقرة; تعلن تطبيع
عالقاتها مع تل أبيب
بعد خالف دام  6سنوات إثر مقتل عشرة أتراك على متن سفينة حاولت كسر
حصار قطاع غزة ،أعلنت تركيا رسميًا إعادة تطبيع عالقاتها مع إسرائيل

.االتفاق شمل تعويضات وتخفيفاً عن
غزة ...ونتنياهو يأمل إنعاش االقتصاد
كام أعلن بنيامني نتنياهو ،خالل مؤمتر
صحايف يف روما ،تفاصيل االتفاق مع تركيا،
والذي يتضمن «تخفيفاً جزئياً» ملعاناة
سكان قطاع غزة رغم إبقاء الحصار البحري
عليه ،ألقى رئيس الحكومة الرتكية بن عيل
يلديريم كلمة بهذه املناسبة.
وأكد نتنياهو ،الذي يلتقي يف العاصمة
اإليطالية وزير الخارجية األمرييك جون
كريي ،أن التقارب ستكون له «انعكاسات
إيجابية كربى عىل اقتصاد إرسائيل» التي
تبحث عن أسواق الحتياطيات الغاز التي
بدأت استثامرها يف البحر املتوسط،
الفتاً إىل أن الحصار البحري املفروض
عىل قطاع غزة سيستمر.
وأضاف أن الجانبني يبحثان
حالياً تبادل السفراء ،حيث
«إننا قوتان كبريتان يف املنطقة،
والقطيعة بيننا ال تخدم مصالحنا
املشرتكة» ،مضيفاً أن «العامل
والرشق األوسط يف حالة
اضطراب،

وهديف خلق نقاط رئيسية لالستقرار يف
املنطقة املضطربة والعاصفة».
من جانبه ،قال رئيس الحكومة الرتكية
إن االتفاق سيشمل دفع تل أبيب 20
مليون دوالر تعويضات ألقارب ضحايا
السفينة «ماوي مرمرة» ،يف مقابل إسقاط
أنقرة االتهامات الجنائية ضد الجنود
اإلرسائيليني.
وأوضح أنه سيتم السامح لرتكيا بإرسال
مساعدات إىل غزة عرب ميناء أشدود
اإلرسائييل ،واالستثامر
يف مرشوعات
للبنية
التحتية
كإنشاء

ٍ
مشاف ومحطات للكهرباء وأخرى لتحلية
مياه الرشب.
يف موازاة ذلك ،أجرى الرئيس
إردوغان اتصاالً هاتفياً مع رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس «ليضعه يف
صورة» االتفاق ،بعدما التقى إردوغان
مؤخراً يف إسطنبول رئيس املكتب السيايس
لحركة «حامس» خالد مشعل الذي يقيم
يف الدوحة.
وكانت تركيا حليفة إقليمية كربى
إلرسائيل حتى بداية العقد الثاين من
األلفية الثالثة ،لكن عالقاتهام تدهورت
تدريجياً قبل أن تنخفض بشكل كبري يف
 2010إثر هجوم وحدة إرسائيلية عىل
السفينة «ماوي مرمرة» وقتلها  10أتراك،
تاله تقديم إرسائيل اعتذاراتها يف 2013
لكن التوتر عاد مجدداً يف السنة التالية
بسبب هجوم إرسائييل جديد عىل غزة.
وميثل االتفاق تسوية جزئية ألحد
الرشوط الثالثة التي كانت أنقرة اشرتطتها
لتطبيع العالقات مع إرسائيل ،وهو رفع
الحصار اإلرسائييل عن قطاع غزة ،والذي
كان عائقاً أمام االتفاق السابق ،بعدما متت
تلبية املطلبني اآلخرين جزئياً ،باالعتذار
العلني عن الهجوم عىل «ماوي مرمرة»،
ودفع تعويضات مالية ألهايل الضحايا.
ويف املقابل ،تعهدت تركيا مبنع
«حامس» من تنفيذ أي أنشطة ضد إرسائيل
عىل أرضها مع اإلبقاء عىل تواجد دبلومايس
لها .وتعرض نتنياهو لضغوطات يف إرسائيل
لعدم املوافقة عىل االتفاق ما مل يتضمن
ضغوطاً عىل «حامس» لتسليم جثتي
جنديني إرسائيليني قتال يف الحرب عىل
غزة عام  ،2014وآخرين محتجزين
لدى الحركة يعتقد أنهام عىل قيد
الحياة ،يف وقت أكد مسؤول
إرسائييل أن إردوغان وافق
عىل توجيه تعليامت إىل
جميع الوكاالت الرتكية
املعنية للمساعدة يف حل
هذه القضية.

أخبار

متوز 2016

عمر بلط
دكتور بيطري

االعتذار  ...واالنتحار

كثــرة عــن صمتهــا
خرجــت اقــام ي
بعــد االعتــذار الــذي قدمــه رجــب طيــب
اردوغــان اىل الحكومــه الروســيه  ،وتوافــق
معهــا ايضــا التطبيــع الــذي تــم مــع
إرسائيــل .
وبعــض هــذه االصـوات كانــت تمجــد
أردوغــان فانقلبــت عليــه نتيجــة ترصفــه
هــذا وبعضهــم  ،اصــا  ،كان عــدوا لــه .
وليــس مفاجئــا ان نــرى سياســيا محنــكا
بــوزن رجــب طيــب اردوغــان  ،يقــوم بهذه
النقلــة المفاجئــة للعالم  ،الن أمــن الوطن
مقــدم عــى كرامــة أ
الشــخاص ،وحقــن
الك�يــاء.
الدمــاء اوىل مــن الحفــاظ عــى ب
رســول اللــه ف ي� صلــح الحديبيــة تخــى
عــن امــور كثـ يـرة تمــس المسـ ي ن
ـلم� ليحقــن
دماءهــم ودمــاء اخوانهــم الذيــن يخفــون
اســامهم ف ي� مكــه  ،مــع ان كبــار الصحابــة
ت
اع�ضـوا عــى ترصفــه هــذا  ،ولكــن رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ،يتــرف
بحكمــة إلهيــة ،فيكــون ترصفــه قانونــا
وت�ش يعــا .
وقدوة واسوة لمن بعده ....
ن
فاشــي� ،
نحــن االن نعــارص قــادة
ي
دمــروا امــة بأكملهــا حـ تـى اليتنازلـوا باعتذار
كب�
بســيط امــام شــعبهم  ،وهنــاك فــرق ي
بـ ي ن
ـ� مــن يعتــذر إلنقــاذ بلــده ووطنــه مــن
ورطــة قــد تحــل بهــم  ،وبـ ي ن
ـ� مــن ينتحــر
تحــت اقــدام االق ـزام  ...وال يعتــذر
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عودة العالقات التركية
الروسية إلى سابق عهدها

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين تلقى رسالة من
نظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتذر فيه عن مقتل الطيار الروسي
قائد قاذفة سو -24التي أسقطها سالح الجو التركي في أجواء سوريا.
وأضاف دميرتي بيسكوف الناطق
الصحفي باسم الرئيس الرويس ،أن أردوغان
أعرب يف رسالته عن استعداد أنقرة إلعادة
تطبيع العالقات مع روسيا.
وأردف بيسكوف قائال" :تلقى الرئيس
الرويس فالدميري بوتني رسالة من الرئيس
الرتيك أردوغان ،يعرب فيها عن اهتاممه
بتسوية الوضع املتعلق بتدمري الطائرة
الحربية الروسية".
وأضاف أن الرئيس الرتيك عرب يف رسالته
عن تعاطفه مع ذوي الطيار الرويس أوليغ
بيشكوف وقدم تعازيه العميقة ،وقال
"اعتذر".
وتابع أن أردوغان أعرب عن
أسفه العميق لحادث إسقاط الطائرة
24
الذي وقع يوم
نوفمرب/ترشين الثاين،
وشدد عىل استعداد
أنقرة لبذل كل ما
بوسعها من أجل
استعادة عالقات
الصداقة التقليدية
بني تركيا وروسيا،

وتقديم الرد املشرتك عىل األزمات يف املنطقة
ومحاربة اإلرهاب.
هذا ونرش املوقع اإللكرتوين للكرملني
مقتطفات من رسالة الرئيس الرتيك إىل بوتني،
جاء فيها أن روسيا تعد صديقا ورشيكا
اسرتاتيجيا لرتكيا ،وأن السلطات الرتكية ال
تريد إلحاق أي رضر بالعالقات مع موسكو.
وكتب أردوغان يف رسالته" :مل تكن لدينا
يوما رغبة أو نية مسبقة إلسقاط طائرة تابعة
لالتحاد الرويس".
وذكر الرئيس بأن الجانب الرتيك "تحمل
كافة املخاطر وبذل جهودا كبرية" ،ليك يتسلم
جثة القتيل من أيدي معارضني سوريني
وينقلها إىل أرايض تركيا .وتابع أن الجانب
الرتيك نظم العمل والطقوس الالزمة قبل
دفن الجثامن مبراعاة اإلجراءات الدينية
والعسكرية املعتادة.
وأضاف أردوغان أن أنقرة قامت
بهذا العمل عىل مستوى يتناسب مع
العالقات الرتكية الروسية .وتابع" :أريد
أن أعرب مجددا عن تعاطفي
وأقدم التعازي العميقة
لذوي الطيار الرويس

القتيل ،وأقول أعتذر .وإنني أشاطرهم أملهم
من كل قلبي .ونحن نعترب عائلة الطيار
الرويس عائلة تركية .ونحن مستعدون
ألي مبادرة من أجل تخفيف األمل ووطأة
الخسائر".
كام ذكر أردوغان يف الرسالة أن السلطات
الرتكية فتحت قضية وتحقق مع مواطن تريك
يرتبط اسمه بحادث مقتل الطيار الرويس.
إىل ذلك أكدت الرئاسة الرتكية عن
قيام الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان
بإرسالة رسالة تعازي وأسف لعائلة الطيار
الرويس وأن تركيا ترغب يف عودة العالقات
الروسية الرتكية  .كام ذكرت الرئاسة الرتكية
أن أردوغان قال يف رسالته علينا أن نتقاسم
أوجاع ذوي الطيار ونقول لهم ال تؤاخذوننا .
إىل ذلك قال متحدث الرئاسة الرتكية
أن الرئيس أردوغان بعث برسالة إىل نظريه
الرويس فالدميري بوتني أعرب فيه عن حزنه
العميق حيال حادثة إسقاط املقاتلة الروسية
وقال له" :أتقاسم أوجاع ذوي الطيار
الذي قُتل يف الحادثة وأتق ّدم
بالتعازي لهم وأقول لهم :ال
تؤاخذوننا".
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ثمانيني طالب ثانوية في فلسطين

يطمح الحاج عبد القادر البالغ من العمر  80عامًا من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية للدخول
إلى الجامعة ودراسة العلوم السياسية واالقتصاد.
ويقول ( :إن هذا التخصص يناسبه لكرثة اطالعه
عىل الوضع القائم والحياة الصعبة التي متر
فيها فلسطني ،وأردف أن هدفه األساس دخول
الجامعة "فالعلم هو من يبني الحياة ويبني البلد
ويطورها").
انقطع أبو عجمية عن التعلم ليعود بعد  62عاماً
إليه ،يقول "أنا أحب العلم لكن الظروف منعتني
من أنا أكمل دراستي أادخل الجامعة وأحقق
هديف ،لكن ليس للعلم عمر ميكن أن مينع طلبه
أو السعي إليه.
ويستدرك قائالً "حني قدمت أوراقي من أجل
العودة إىل املدرسة كان األمر غريباً بعض اليشء
ملس ٍّن يف الثامنني من عمره ،لكني وجدت تشجيعاً
كبريا ً من أهيل ومعلمي ومدير املدرسة ،حتى
كنت الجد واألب لكل من يف املدرسة".
كان لزوجته الدور املهم يف تشجيعه عىل املواصلة
وتأدية االمتحانات وتهيئة ظروف الدراسة يف
البيت ،تقول الحاجة مريم أبو عجمية "حينام
كنت أراه منشغالً بيشء غري دراسته أذكره بهدفه،
وأحاول تهيئة كل الظروف التي تساعده يف

الرتكيز والقدرة عىل الدراسة".
العلم هو أساس الحياة
ال يثنيني يشء عن تحقيق مرادي حتى لو مل
يحالفني الحظ يف امتحانات الثانوية العامة سوف
أعيد الكرة مرة ومرات من أجل النجاح ،وهذه
رسالة لكل شاب يجب أن يكون العلم هو أساس
الحياة وال قيمة ألي يشء دون علم ومعرفة.
ويكرر أبو عجمية عبارة أثرية لديه "ال تقولوا
إن قطار العلم
فاتنا ،بل يف
كل مراحل
الحياة
أبواب
العلم

والتعلم مفتوحة".
يقول الحاج ابو عجمية إن كثريا ً من الجامعات
فتحت بابها له من أجل أن يدرس فيها يف دول
مختلفة ولكنه يفضل أن يبقى يف وطنه وبلده،
ويعمل عىل حث الشباب والكبار عىل العلم،
ليدرك الذين تركوا التعلم أن الباب مفتوح وآفاقه
واسعة.

المخابرات التركية تستعيد خنجر القذافي المسروق
طالب أتراك يرتدون
الجبة والعمامة في
ّ
حفل تخرجهم

يف حركة تعترب هي األوىل من نوعها
يف تركيا .قامت مجموعة من الطالب
خريجحي الجامعة باستبدال زي التخرج
املعرتف عليه وارتداء الجبة والعاممة
االسالمية يف إحدى حفالت التخرج.
حيث قرر طالب إحدى الجامعات الرتكية
مبدينة بورصة (شامل غرب البالد) ،اتباع
تقلي ٍد جدي ٍد أثناء االحتفال بالتخرج،
وقاموا بارتداء العاممة والجبة اإلسالمية
كبديل للروب األسود التقليدي.
جاءت هذه الخطوة للمرة األوىل
يف تاريخ الجامعات الرتكية ،حيث قام
خريجو الجامعة باستبدال الزي اإلسالمي
الذي يرتديه طالب العلوم الرشعية يف
كثري من الدول بروب التخرج املعتاد.

متكنت السلطات الرتكية من ضبط خنجر
"معمر القذايف" باهظ الثمن ،يف أثناء محاولة
رجل أعامل من والية "ماردين" الرتكية بيعه
بقيمة  10مليون دوالر.
ومتكنت الرشطة الرتكية من التحدث إىل
رجل األعامل الرتيك " أ.أ " مع ّرفة عن نفسها
بأنها زبون يريد رشاء الخنجر ،وانتهت املكاملة
بالعرض الذي قدمه رجل األعامل الرتيك والذي
جاء كام ييل ":فليقم الرصاف الخاص بكم برتك
املبلغ لدى الرصاف الخاص بنا ،يف حال مل يكن
الخنجر حقيقيا بإمكانكم أن تستعيدوا املبلغ
مرة أخرى".
وعىل أساس هذا التطور عملت الرشطة
الرتكية عىل مراقبة رجل األعامل الرتيك ،وذلك
من خالل املراقبة التقنية له ،وعىل أساسه
تبينت الرشطة أن " أ.أ " كان يحاول بيع الخنجر
يف فندق مبنطقة "باكر كوي" يف إسطنبول لرجال
أعامل عرب .وعملت الرشطة الرتكية التي كانت
قد بدأت مبراقبة تحركات رجل األعامل عىل
إيقاف  3سيارات فاخرة تحركت من منطقة
باهجي شهري ،باتجاه "باكر كوي" حيث كان
عىل منت إحدى السيارات " أ.أ "رجل األعامل
الرتيك ،وضبطت الرشطة الرتكية الخنجر املذكور
يف صندوق خاص ،موضوع يف القسم الخلفي

من السيارة ،وعىل أساسه ألقت السلطات
القبض عىل رجل األعامل املذكور ،برفقة اثنني
آخرين من رجال األعامل األتراك.
وحصلت السلطات الرتكية عىل معلومات
أولية تفيد بأن " أ.أ " كان قد اشرتى الخنجر
بـ  4.6مليون دوالر ،من مواطنني ليبيني بعد
إسقاط نظام القذايف ،وأرسلت الرشطة الرتكية
الخنجر إىل غرفة صاغة تركيا للتأكد فيام إذا كان
الخنجر حقيقيا أم ال.
وأوضح التقرير الصادر عن غرفة صاغة
إسطنبول بعد التحليالت والفحوصات التي

قاموا بها ،بأنه خنجر حقيقي مصنوع من رضس
الفيل ،ويوجد عليه زخارف من أملاس وياقوت
وزمرد وذهب ،وأن أدىن قيمة له يبلغ  2مليون
دوالر.
وعىل أساسه عملت السلطات الرتكية عىل
إلقاء القبض عىل رجل األعامل الرتيك بتهمة
قيامه بتجارة غري رشعية ،وقيامه بتجارة أداة
مصنوعة من رضس حيوان مهدد باالنقراض،
وهذا يعد مخالفا لالتفاقية التي متنع هذا النوع
من التجارة ،فضال عن كونه أداة تم إدخالها إىل
وكاالت
تركيا بطرق غري مرشوعة".
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ألول مرة منذ خمس سنوات
الظالم يخيم على الالرندة

تزداد ردود االفعال السلبية من االتراك تجاه السوريين نتيجة بعض األفعال المستفزة التي يمارسها
مجموعة من السوريين في جادة الالرندة أو ما يطلق عليها “شارع السوريين”
تعرف منطقة شكران شارع الالرندة
بأنها إحدى أقدم أحياء منطقة قونيا
القدمية التي تقع يف مركزها ومل تكن تشهد
حركة كثرية قبيل مجيء السوريني وافتتاح
العديد من املحالت التجارية التي أعادت
مجرى الحياة للمنطقة التي كانت شبه
مهجورة .ونتيجة لتزايد أعداد السوريني
يف الحي هناك يطلق عىل املنطقة اسم
شارع السوريني وذلك لكرثة املحالت
السورية والوجود السوري هناك .وتشهد
منطقة الالرندة بني الحني واألخر مناوشات
واصطدامات تقع بني الشباب السوريني
واالتراك املقيمني يف الشارع هناك .إىل أنه
وبسبب كرثة املشاكل التي شهدتها املنطقة
هناك يوجد يف بداية الشارع ويف نهايته
دوريات رشطة تناوب عىل مدار اليوم بغية
التدخل يف حال نشوب خالف أو اصطدام.
يف الحادي والعرشين من رمضان عادت
جادة الالرندة إىل وضعها قبل  5سنوات
حيث شهد الشارع إغالقاً كامالً لجميع
املحال التجارية السورية والرتكية نتيجة
نشوب اصطادام بني مجموعة من السوريني
انتهت املشاجرة بينهام بتدخل إحدى
أصحاب املحالت الرتكية مام أدى إىل طعن
ابنه بالسكني األمر الذي أجرب كافة املحالت
السورية والرتكية املوجودة يف الشارع عىل
اإلغالق نتيجة قدوم أعداد كبرية من قوات
األمن والرشطة التي اصطحبت املتشاجرين
إىل املخفر بينام قامت بإرسال الشاب الرتيك
املصاب إىل مستشفى مرام اراشرتما ليتلقى

العالج.
كام أبدى سكان الشارع القانطني هناك
مدى تذمرهم من األوضاع التي مير بها
الشارع نتيجة لكرثة املشاجرات واملخالفات
التي يقوم بها الشباب السوري والتي
التنسجم مع عقلية وثقافة الشعب الرتيك
حسب وصفهم .ويقول جان وهو إحدى
أصحاب املحال التجارية يف جادة الالرندة”:
كل ما نطلبه من الحكومة هو االرساع يف
تنفيذ قرار الهدم الذي سيخدم كافة السكّان
املقيمني هنا ويساعهم عىل التخلص من
مشاهد العشوائيات التي متلئ الشارع.:
وقامت بلدية مرام مؤخرا ً باصدار قرار
يأمر بهدم منطقة شكران ضمن مرشوع
التمدن التي تقوم به البلدية يف أغلب

مناطق مقاطعة مرام التي تعترب ثانِ أكرب
مقاطعة يف املدينة.
ويقول زياد السوري الذي يعمل يف
احدى املحالت السورية يف الشارع ”:إننا
نعمل هنا بغية الرزق وكسب العيش
لنعيل أهلنا وعوائلنا وليك النكون عالة
عىل أحد .هناك من األخوة األتراك من
يحبنا وهناك من ال يحبنا أيضاً لكن ال أحد
يعتدي عليك وييسء إليك مامل تقم باسفزاز
األخر .وبسبب مجموعة من الشباب الغري
منتظمني فقد أصبحت نظرة األتراك تجاهنا
نحن السوريني سيئة للغاية وأصبح خطأ
الفرد معمامً عىل الجميع لذلك إن مل تكف
هذه الفئة من الشباب عن إحداث املشاكل
يف الشارع فالنتائج السلبية ستعود عىل

الجميع”.
وتبقى ردود االفعال والتوترات تسيطر
عىل أجواء الشارع عىل الرغم من كل
التدبريات األمنية التي يتم اتخاذها ولكنها
تبقى عاجزة امام الترصفات الشخصية اآلنية
والغري مبالية للنتائج املستقبيلة.
وبعد الحادثة بيومني تجمهر عدد كبري
من العوائل الرتكية أمام مبنة املحافظة
(الواليليك) انتهى التجمهر بلقاء أربعة
من األمهات مع الوايل جان بوالط طالبني
منه ايجاد حل لتلك التجاوزات التي يقوم
بها السوريني ويعتدوا عىل أبنائهم حسب
وصفهم.
مركز األخبار
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مسافر عائد إلى أرض الوطن

اكب الطائرة وعائ ٌد إىل الوطن بعد عناء
وأنا ر ٌ
إيجاد حج ٍز عىل منت خطوط الطريان الخاصة
لقلة الرحالت ولتوقف رحالت السورية للطريان
الخارجية ،وبعد إعالن كابنت الطائرة عن الوصول
ملطار دمشق الدويل نسيت كل الهموم وكل
املصاعب واملشاكل التي حلت يب سابقا.
وعند خروجي من باب الطائرة والتوجه إىل
قسم الهجرة والجوازت لختم جواز سفري هنا
بدأت قصتي مع "الذئاب البرشية"  ،طلب مني
الرشطي جواز سفري وقال يل جملة "الحمد لله
عىل السالمة" هنا فرحت  ،ولكن تفاجأت عندما
قال الرشطي األخر لزميله ( كأنو مايف منو يش ؟؟
) واعتقدت بأين سمعت خطأ ولكن بالفعل هذا
ماقاله له  ،تم بعدها إيقاف ختم جواز سفري
والتحجج بحجج واهية حتى أدفع له ( املعلوم
) هنا دفعت له ليك انتهي من املوضوع برسعة
الشتياقي لرؤية أهيل وبلدي  ،ختم جواز سفري
وذهبت ،هنا أوقفني رشطيان أخران للتأكد من
أن جواز سفري قد خُتم واملفاجأة غري السارة بأن
الرشطي قال يل بكل رصاحة و وضوح ( الحمد
لله عىل السالمة  ،مايف يش إكرامية ) طبعا لقد
حفظت دريس جيدا ً دفعت "اإلكرامية" وأخذت
حقائبي وذهبت ألضعها عىل الجهاز الفاحص
يك أخرج إىل صالة العائدين  ،هنا يقوم املوظف
املكلف بجهاز الفحص باإلشارة إىل موظف

التفتيش إىل أحد حقائبي ،توجهت إىل موظف
التفتيش فطلب مني فتح الحقيبة وأنا متأكد أن
حقيبتي ال يوجد فيها إال مالبيس وبعض الهدايا
لألقارب لكن فاجئني املوظف عند قوله "أن أي
يشء تحمله أنت فهو ممنوع ( الهدايا  ،املالبس
الجديدة  ،السكائر  ،املعسل ) أي يشء عىل
مايبدو حتى مالبيس ممنوعة من الدخول ...أنا

هنا أصبحت الطالب املجتهد الذي يذكر دروسه
جيدا وقمت بإعطائه املعلوم فأصبح كل يشء
نظامي ومسموح خالل ثواين.
تنفست الصعداء وخرجت من مبنى املطار
 ...أحد أصدقايئ ينتظرين خارجاً ليقلني بسيارته
وهممت بالخروج من املطار فيفاجئني حاجز
التفتيش بالطلب مني النزول من السيارة ويقول

لصاحب السيارة "ممنوع خروج أحد املسافرين
بسيارتك الشخصية " وعىل املسافر إن يختار أحد
حلني وهام إما أن يصعد عىل منت البوملان التابع
لرشكة النقل العامة  ،وإما أن يصعد عىل منت
تاكيس املطار الذي هو من املفروض أنه رشكة
خاصة  ،وبعد جدال طويل مع العنرص قال يل
أنه سوف يوقف أحد سيارات "تاكيس" املطار
ليخرجني من املطار وعىل الطريق أترجل وأصعد
مع صديقي ويردف قائال " إن البوابة مراقبة من
قبل ( الضابط ) وأنت عليك دفع إيصال هذا
التاكيس مببلغ وقدره خمسة آالف لرية سورية
فقط !
نعم خمسة آالف آجرة تاكيس إلخراجك من
بوابة املطار !
وصلت إىل نقطة معينة ترجلت من
التاكيس والتقيت بصديقي وذهبت معه ..وقفنا
عىل حاجز األول لألمن عىل طريق املطار العائد
إىل دمشق قال يل العنرص سائال ( جاي من
املطار ؟ ) وعند االجابة بنعم ..سألني هل تريد
الذهاب للتفتيش ؟؟ قلت له أنا عائد من املطار
ولو كنت أحمل أي ممنوعات ألوقفوين يف
املطار  ،لكني يف عجلة من أمري  ،ويف طريقة
ما تكتشف ان تسعرية املرور دون تفتيش هي (
مئتي لرية سورية فقط ال غري ) !!!! تدفعها ومتر
دون أن تقف لدقيقة واحدة .

دفعت األوضاع التي تشهدها املنطقة العربية
كثريا ً من املواطنني من البالد العربية يلجؤون إىل
تركيا بحثاً عن االستقرار ،وبات املواطن الذي ظُلم يف
بلده يحلم بالحصول عىل الجنسية الرتكية ،وخاصة
اإلخوة السوريون الذين يُ َحا َربون من قبل نظام
األسد بحرمانهم من الحصول عىل أدىن حق لهم
أال وهو الوثائق ،فالنظام السوري يستغل حاجة
املواطن ويبتز عجزه للحصول عىل جواز السفر أو
الوثيقة التي تسمح له باالستمرار يف حياته بعد أن
نجا من املوت.
ويف تركيا يحق لألجنبي التق ّدم بطلب الحصول
عىل الجنسية الرتكية بعد إقامة فعلية مدة خمس
سنوات متتالية ومتصلة دون انقطاع وبشكل قانوين،
برشط أن ال تكون االقامة لغرض الدراسة ،وخالل
الخمس سنوات يجب أن ال تزيد املدة التي قضاها
خارج الحدود الرتكية عىل ستة أشهر.
أيضا من األمور التي تؤهل األجانب للتق ّدم
بطلب الحصول عىل الجنسية الرتكية ،الزواج من
مواطن تريك أو مواطنة تركية ،عندها وبعد ميض
مدة ثالث سنوات يحق للزوج األجنبي تقديم
طلب الحصول عىل الجنسية الرتكية ويشرتط إثبات
التالحم والرتابط األُرسي خالل هذه الفرتة.
كام يحق ملن له أصول تركية وميكنه إثبات

االنتامء إىل الدولة العثامنية أن يتقدم بطلب
الحصول عىل الجنسية الرتكية برشط تقديم الوثائق
التي تدل عىل أصوله العثامنية.
وحسب القانون الرتيك الحايل ،يحق ملجلس
الوزراء منح الجنسية الرتكية بشكل خاص لرجال
األعامل واملستثمرين والفنانني واالقتصاديني
واملفكرين ومن يساهم يف تطوير الزراعة والتجارة
والصناعة والفن والرياضة وألصحاب القدرات
العلمية الخاصة واالبتكارات الهامة.
وهناك رشوط يجب توفرها لدى الشخص الذي
يتقدم بطلب الحصول عىل الجنسية الرتكية ،أن
يكون قد استوىف املدة الزمنية املطلوبة وأن يكون
قد قرر اإلقامة الدامئة يف تركيا ،فعندها يجب أن
يحصل عىل شهادة صحية من وزارة الصحة تفيد
خلوه من األمراض السارية ،والبد أن يكون عىل
خلق وسرية وسلوك حسن ،وعنده املقدرة عىل
التكلم باللغة الرتكية مبا يكفي للحياة اليومية ،وأن
ميلك عمالً ومصدر دخل له وملن يعولهم.
ويعترب الرشط األسايس للحصول عىل الجنسية
الرتكية أن ال يُشكّل املتقدم عىل طلب الجنسية
خطرا ً عىل األمن القومي الرتيك أو األمن العام يف
البالد ،وهو من أهم الرشوط التي تعيق كثريا ً من
املتقدمني للحصول عىل الجنسية الرتكية ،وخاصة أ ّن

املتقدم يجب أن ال يكون قد تعرض للسجن يف تركيا
عىل خلفية قضائية جنائية.
تبدأ عملية تقديم الطلب من دائرة النفوس
وذلك بتقديم طلب الحصول عىل الجنسية الرتكية
بعد استيفاء الرشوط الالزمة ،حيث يتم تقييم امللف
من قبل اللجنة املختصة بذلك ،وعند التأكد من
استيفاء الرشوط يتم رفع امللف إىل مجلس الوزراء
الذي يتخذ القرار النهايئ ،وميكن أن يطلب من
املتقدم عىل طلب الجنسية أن يتخىل عن جنسيته
األصلية وهذا ليس بالرضورة أن يكون عائقا أمام
مجلس الوزراء للموافقة عىل الطلب ويؤخذ القرار
حسب رؤية املجلس.
أما الذين يعيشون خارج تركيا ولهم أصول
عثامنية أو قد استوفوا املدة املحددة من مدة
الزواج ،فيمكن أن يتقدموا بطلب يف السفارات
الرتكية أو القنصليات ،ومتابعة هذه املعاملة أسهل
عىل املتقدم ألنها تكون عن طريق الخارجية
الرتكية التي تتابع يف أنقرة إنهاء اجراءات الجنسية
للمستفيد.
حسب القانون الحايل فالوالدة عىل األرايض
الرتكية من أب وأم أجنبيني ال تؤهل صاحبها
الحصول عىل الجنسية الرتكية كام يف بعض
دول العامل ،إال إذا كان أحد األبوين يحمل

الجنسية الرتكية فإن املولود يكتسب الجنسية
مبارشة ،أو أن املولود عىل األرايض الرتكية ليس له
الحق أن يكسب الجنسية من أحد أبويه فإنه مينح
الجنسية الرتكية.
والسوريون الذين يحملون بطاقة تعريف
واستوفوا رشوط الحصول عىل الجنسية فالبد أن
تنظر الحكومة بأمرهم لينالوا حلمهم يف الحصول
عىل الجنسية الرتكية بعد إنقضاء املدة املطلوبة
للتقديم عىل طلب الجنسية.
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هل أصبحت روسيا هي الحاكم الفعلي للبلد؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي مقطعا مصورا يظهر األسد "متفاجئا" بزيارة وزير الدفاع الروسي ،حيث
قال "لم أكن أعلم أنكم ستأتون" ،ويظهر الفيديو عدم معرفة الرئيس السوري من هي الشخصية الروسية التي
".سيقابلها ،بقوله "أنا سعيد جدا بلقائكم اليوم ،إنها مفاجأة سارة

ويبدو أن األسد كان يتوقع زيارة مسؤول
رويس آخر غري وزير الدفاع سريغي شويغو الذي
زاره يف مكان مل تس ّمه وكالة األنباء الرسمية
"سانا" ،بل اكتفت باإلشارة إىل أن األسد التقى
شويغو ،يف خرب مقتضب مل يتجاوز ثالثة أسطر.
ولفت يف اللقاء املتلفز والذي أذيعت
مقاطع منه ،يف أكرث من وسيلة إعالمية ،ومنها
وسائل إعالم روسية ،ظهور األسد وهو ير ّحب
بوزير الدفاع الرويس قائالً" :أنا سعيد جدا
بلقائكم .مفاجأة سا ّرة" ثم يبتسم!
وظهر أن هذه املفاجأة السارة التي أعلن
عنها األسد ،كانت بسبب انتظار األخري لشخصية
أخرى غري شويغو ،كام يظهر يف جزء من فيديو
نرش عىل وسائل إعالم روسية.
إذ يظهر األسد وهو يرشح لشويغو كيف
أنه كان ينتظر شخصية كرئيس األركان الرويس
أو "شخصية أعىل ليك أناقش معه تفاصيل
عسكرية"!

فيأيت الرد املرتجم من وزير الدفاع الرويس،
بأنه درس املسائل التي "ظهرت يف طهران" عىل

حد تعبري املرتجم الذي قالها باللغة العربية،
وأنه رفع تقريرا ً إىل الرئيس الرويس بذلك ،ثم

أن األخري هو الذي قرر إيفاده هو اىل سوريا،
ووعده بدراسة "املوضوع"!
ثم يظهر يف الفيديو عدد من الجنود الروس
يف املمر الذي مييش فيه األسد مع شويغو ،بينام
ال يظهر ممن يفرتض أنهم سوريون ،إال عدد أقل
من عدد الظاهرين بالزي العسكري الرويس.
إال أن جزءا آخر من اللقاء ،عرض عىل
وسائل إعالم عربية ،ظهر فيه األسد وهو يقول
لشويغو" :مل أكن أعرف أنكم ستأتون شخصياً"!
ومل يعرف السبب الذي حدا بالرئيس الرويس
إليفاد وزير دفاعه عوضا من رئيس أركانه.
إال أن عددا من وسائل اإلعالم رأت يف زيارة
وزير الدفاع الرويس املفاجئة لألسد ،بأنها "إهانة"
جديدة له ويف قرصه .كام ذكرت بعض وسائل
اإلعالم اليوم تعليقا منها عىل عدم معرفة األسد
بزيارة هذه الشخصية تحديدا ،كام قال هو يف
املقطع املتلفز.
وكاالت.

مسبحة بطول  13متر تجذب المصلين للمسجد
تجذب مسبحة أثرية يتجاوز عمرها
 700سنة ،املصلني يف مدينة قيرصي الرتكية،
خاصة يف أيام شهر رمضان املبارك ،ملا تحمله
من تاريخ طويل ممتد من الدولة السلجوقية
مرورا ً بالدولة العثامنية ،حتى اليوم.
وتوجد املسبحة يف مسجد "سيفايس
خاتون" التاريخي يف بلدة دوايل بقيرصي
(وسط تركيا) ،ويبلغ طولها  13مرتا ً ،وتزن
 5كيلوغرامات ،وتتكون من  1111حبة،
ومصنوعة من شجر األنديز (العرعر) املنترش
يف بالد الشام وتركيا.

وقال أوكتاي إيشجي ،إمام مسجد
سيفايس خاتون" :تتوافد أعداد كبرية من
املصلني يف شهر رمضان املبارك إىل مسجدنا
املشهور عرب التاريخ بحلقات الذكر والصلوات
الدامئة وتحفيظ القرآن الكريم".
وتابع" :يويل زائرو املسجد اهتامماً كبريا ً
باملسبحة ،مندهشني بحجمها وطولها ،وما
تحمله من تاريخ ميتد ألكرث من  700عام من
أيام الدولة السلجوقية وعبق الدولة العثامنية
وحتى يومنا هذا".
وأوضح إيشجي أن مثة روايات انترشت

عرب التاريخ حول هذه املسبحة ،حيث يقول
البعض عنها إن "موالنا جالل الدين الرومي
أىت إىل مسجدنا ملا كان يتمتع به من شهرة
كبرية يف تلك الحقبة التاريخية ،وشارك يف
حلقات الذكر والتسبيح من خالل هذه
املسبحة ،وألقى عددا ً من الدروس الدينية
هنا".
وأضاف أن من أشهر الروايات املتعلقة
أيضاً باملسبحة "إقبال الناس عليها أيام الدولة
السلجوقية والعثامنية ،يف أوقات الحروب
والكوارث والزالزل والتسبيح بها وقراءة دعاء

"الصالة النارية" ،الذي يقال عنه إن من يقرأه
 4444مرة أجيب دعاؤه ،وبذلك نفرس تك ّون
املسبحة من  1111حبة".
وأشار إيشجي إىل أن إدارة املسجد تويل
أهمية كبرية لحامية املسبحة ،حيث تحفظها
يف صندوق خشبي خاص ،مؤكدا ً أنها يف
حالة جيدة و"مل تتعرض قط إىل التشويه أو
الرضر".
يُذكر أن مسبحة مامثلة موجودة يف والية
قونية الرتكية (وسط األناضول) ،التي كانت
عاصمة للدولة السلجوقية.
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عثماني

Osmanlıca

اللغة العثمانية
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رحل البطل محمد علي

حشود غفيرة ومشاركات لشخصيات دولية ورؤساء دول في جنازة بطل المالكمة العالمي وشخصية القرن محمد علي
أوضحت عائلة املالكم الراحل محمد عيل كالي
أنه تويف جراء مضاعفات التهاب أصابه ،واصفة اياه
بأنه "صدمة انتانية ( )septic shockنجمت عن
أسباب طبيعية غري محددة".
وتويف كالي املتوج بلقب بطل العامل بالوزن
الثقيل ،وأحد أعظم الشخصيات الرياضية يف العامل يف
مستشفى فينيكس بوالية أريزونا.
وكان كالي 74 ،عاما ،يعاين من مرض تنفيس،
ضاعفت آثاره اصابته مبتالزمة باركنسون.
وأدّى اآلالف صالة الجنازة عىل جثامن محمد
عيل ،قبل أن يوارى الرثى يف مراسم شهدت مشاركة
شخصيات عاملية ورؤساء دول بينهم الرئيس الرتيك،
رجب طيب أردوغان ،وامللك األردين عبد الله الثاين
وسط حشد جامهريي كبري.
وانطلقت جنازة محمد عيل من منزله ،مبشاركة
املالكم األمرييك الشهري مايك تايسون ،والربيطاين
لينوكس لويس ،واملمثل األمرييك ويل سميث ،نحو
مقربة "كايف هيل".
ورافق اآلالف جنازة محمد عيل ،التي مرت من
شارع غراند مبدينة لويفيل حيث يقع منزله ،والصالة
الرياضية التي دأب الذهاب إليها لتعلم املالكمة ،ومن
أمام املتحف الذي حمل اسمه ،وهي يف طريقها إىل
مقربة "كايف هيل".
ولدى وصول املوكب الجنائزي بوابة املقربة املزينة
بالورود ،استقبله عدد كبري من معجبيه ،حيث رددوا
هتافات "عيل  ..عيل" ،يف حني مل يسمح إال لذويه
وأقربائه بدخول املقربة.
وتغيب الرئيس األمرييك ،باراك أوباما ،عن
املشاركة يف التشييع لحضور حفل تخرج
ابنته الكربى ،ماليا.
لكن أوباما قال يف رسالة مسجلة:
"خرسنا رمزا هذا األسبوع .شخص ،يف

نظري ،حرر عقول األمريكيني من أصل إفريقي
ليفخروا بأنفسهم".
ونفدت البطاقات املجانية لحضور الحفل
التأبيني يف غضون نصف ساعة من موعد
طرحها.
وقال إمام الصالة ،زيد شاكر،
إن محمد عيل أراد أن تكون
جنازته "لحظة عظة".
كام قال الباحث
اإلسالمي ،شريمان جاكسون،
إن وفاة محمد عيل "جعلتنا
نشعر باملزيد من الوحدة يف
هذا العامل .رحل عن عاملنا جزء
صلب ،وكبري ،وجميل ،وباعث
عن الحياة".
وكان من بني الحضور
يف صالة الجنازة وكيل
املالكمني ،دون كينغ،
والناشط الحقوقي جييس
جاكسون ،واملغني يوسف
إسالم.
حياة محمد عيل
"رجل مل يبع أهله"
وكان كالي ناشطا من
أجل املساواة يف الحقوق
املدنية للسود،

فضال عن كونه بطال عامليا يف حلبات املالكمة فاز فيها
بـ  56نزاال من بني  61نزاال خاضها.
وقد أجاب مرة عن سؤال كيف يود
للعامل أن يتذكره قائال "كرجل مل يبع أبدا
أهله ،وإذا كان ذلك كثريا (عيل) ،إذن
مجرد مالكم جيد".
وأشعل كالي شعلة األلعاب
األوملبية يف اتالنتا عام 1996
فاز محمد عيل ،واسمه
الحقيقي خيسوس مارسيلوس
كالي ،بامليدالية الذهبية
للمالكمة يف الوزن الثقيل يف
أوملبياد روما عام .1960
ولقب باملالكم "األعظم" وهو
لقب اطلقه هو عىل نفسه بعد أن
هزم سوين ليستون يف عام 1964
ليفوز بأول لقب عاملي له ،ثم
اصبح أول مالكم ينال لقب بطل
العامل يف الوزن الثقيل ثالث مرات
منفصلة.
ويف وقت نزاله مع ليستون،
كان كالي انضم إىل حركة "أمة
اإلسالم" ،وهي حركة دينية
تقول إن أهدافها :االرتقاء
باألوضاع الروحية والذهنية
واالجتامعية واالقتصادية
لألمريكيني من
أصول

افريقية يف الواليات املتحدة.
وقد اعتنق كالي الحقا الديانة اإلسالمية ،رافضا
اسمه السابق ألنه "اسم عبد" ،ليحول اسمه يف البداية
خيسوس اكس ومن ثم إىل محمد عيل.
وقد اعتزل كالي املالكمة يف عام  1981بعد أن
خاض  61نزاال فاز بـ  56منها ،انهى  37منها بالرضبة
القاضية ،وتوجته يب يب يس الحقا بلقب "شخصية
القرن الرياضية".
وقد تلقى كالي أول هزمية له أمام املالكم جو
فريزر فيام عرف "نزال القرن" يف نيويورك يف  8آذار/
مارس عام  ،1971لكنه استعاد لقبه يف نزال انتهى
بالرضبة القاضية يف الجولة الثامنة أمام جورج فورمان
(الذي كان فريزر قد خرس لقبه معه يف عام  )1973يف
كينشاسا بزائري (جمهورية الكونغو الدميقراطية حاليا)
يف  30اكتوبر/ترشين األول .1974
ونازل محمد عيل فريزر مرتني أخريني وهزمه
فيهام ،كان النزال الثاين معه يف نيويورك عام ،1974
حيث أنهاه لصالحه يف الجولة  ،12وثم نازله للمرة
الثالثة واألخرية يف الفلبني يف األول من اكتوبر/ترشين
األول عام  ،1975وانتهى النزال بفوزه بالرضبة القاضية
يف الجولة األخرية.
بعد هزميته أمام فريزر ،نازله محمد عيل مرتني
أخريني وهزمه فيهام بالرضبة القاضية.
ودافع كالي عن لقبه ست مرات قبل أن يخرس
بالنقاط أمام ليون سبينكس يف فرباير/شباط ،1978
بيد أنه رسعان ما استعاد اللقب يف نهاية العام نفسه
وهو يف السادسة والثالثني من عمره ،للمرة الثالثة يف
تاريخه.
وانتهت حياته املهنية بهزميتني أمام الري هوملز
عام  1980وتريفور بريبيك عام  ،1980وكان الكثريون
يفضلون لو أنه اعتزل قبل ذلك.
مركز األخبار.
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الكشافة السورية في قونيا

انطلقت مؤخرًا أعمال الدورة التدريبية لمجموعة من القادة الشباب والمشرفات ألول مجموعة كشفية سورية في مدينة قونيا
بدأت الحركة الكشفية يف سورية عام ,1912
ثم توقفت عن نشاطها خالل الحرب العاملية
األوىل ,وعاودت نشاطها وجرى تكوين الفرق
الكشفية عام 1919م ,ويف عام 1922م انترشت
الحركة الكشفية يف املدارس االبتدائية الرسمية,
ويف عام  1924تم االعرتاف العاملي بالكشافة
السورية ,ويف عام 1934م انترشت الحركة
الكشفية بني صفوف الطالب والعامل ,وكانت
معظم مدن سورية ,ويف عام 1935م توقفت
الحركة الكشفية يف سورية عن العمل بشكل
ظاهري بسبب القرار الذي أصدره املفوض
السامي الفرنيس يف ذلك الحني.
وتتميز الحركة الكشفية السورية لكونها من
أوىل الحركات الكشفية يف العامل .وعىل الرغم من
كل الصعوبات والتضيقات التي كانت تعيشها
يف سوريا إال أنها متكنت يف تركيا من استعادة
نشاطها وتهيئة قادتها ومرشفيها لتعود للحياة
من جديد.
الكشافة األهلي السوري في أغلب
المدن التركية
زار كل من أنس العرت رئيس الحركة
الكشفية السورية يف تركيا وطارق دعاس ممثل
الكشافة السورية يف مدينة اسطنبول الرتكية
وأحمد الحجار ممثل مفوضية الكشافة السورية
يف مدينة قونيا مقر جريد مرحبا حيث دار
النقاش مع القادة الثالثة حول أهم أعامل
الكشافة السورية ومدى أهمية هذه الحركة يف
تنشأت وتربية أجيال الغد.

ح.م :كيف نشأت فكرة اقامة الكشافة
األهلية السورية في تركيا؟
أ.ا :بعيد األحداث القاسية التي م ّرت بها
سوريا وجدنا أنفسنا أمام مسؤولية وأمانة
تاريخية أنه علينا تقديم يشء لجيل سوريا
يساهم يف إعادة نهضة البلد .ولكوننا قادة
كشافة وجدنا والحركة الكشفية محبوبة من
قبل األطفال الصغار ألنها تحتوي يف أساسها
عىل الرتبية والرنفيه والجذب واإلبداع واطالق
القدرات الكامنة عند األطفال .ومن هنا بدأت
الفكرة حيث أننا بدأننا مبراسلة املدارس السورية
واملؤسسات املعنية بااألطفال .وأول وجهة كانت
لنا يف الفيدرالية الكشفية الرتكية التي أود بهذه

املناسبة أود أن أتشكر باسم الكشافة األهلية
السورية الفيدرالية الكشفية الرتكية ممثلة
بقائدها العام حسني سوبايش وزوجته القائدة
سهيلة الذين قدموا لنا الدعم الكثري وأخربونا بأن
كل كشاف سوري هو كشاف تريك وبأن املجال
مفتوح أمامنا من كشاف سوري إىل عرشة أالف
اليشء الذي جعلنا نقبل عىل العمل بطريقة
كبرية.
ح.م :ماهو عدد المجموعات الكشفية
السورية في تركيا؟
أ.ا :إىل حد األن فهناك  30مجموعة كشفية
تضم كل واحدة منها مايقارب الخمشني كشاف
و قائد ومرشدة .تتوزع هذه املجموعات يف
الداخل السوري والريف الحلبي وريف ادلب

ومناطق الغوطة ومدينة حلب كام يوجد أيضاً
مجموعات كشفية يف مخيامت الالجئني يف
مدن هاتاي وغازي عنتاب وكلس واألن هناك
مجموعات جديدة يتم انشاءها يف مدننة
أورفا كام أن القائد أحمد الحجار سيقوم
باطالق مجموعة كشفية يف مدينة قونيا التي
تعترب بالنسبة لنا من املدن الواعدة واملهمة
خصوصاً أن اإلدارة املحلية املحافظة يف هذه
املدينة تدعم السوريني والحركات الشبابية.
وهناك مجموعة اسطنبول التي تتكون من 10
مجموعات  5كشفية و 5ارشادية .كام توجد
مجموعة كشفية لنا يف مدينة مرسني الساحلية.
ح.م :ماهو الهدف من الحركات
الكشفية؟
أ.ا :الحركة الكشفية هي حركة تربوية
تطوعية وهدفنا الرئييس يف حركة الكشافة هو
إعادة فتح األفاق أمام الشباب السوري ليعرب عن
نفسه ويكتشف ميوله لنصل إىل االنسان الواعي
الصادق املجتهد الذي سيكون مساهامً يف نهضة
بلده .نهدف بالدرجة االوىل اىل االهتامم بالطفل
واملستقبل وجيل سوريا ةهذا ماتنص عليه
مبادئ الحركة الكشفية أن يقوم الطفل بواجبه
نحو الله وواجبه نحو األخرين وواجبه نحو
الذات ومانطمح له أن يكون الطفل السوري
واعياً بأن هناك وطن هو مسؤول عن نهضته
وتقدمه.
وتحدث أيضاً القائد طارق دعاس عن
املجموعات الكشفية يف اسطنبول وعن أهم
فعالياته...
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ح.م :ماهي أهم فعاليات الكشافة
األهلية السورية في مدينة اسطنبول؟
ط.د :لدينا كل فرتة مجموعة من النشاطات
كان أخرها مخيم جناقله الذي شارك فيه
مايقارب  270كشاف و 92مرشدة من أفراد
وقادة وقائدات .ويقام هذه املخيم كل عام
يف ذكرى انتصار االتراك عىل الحلفاء الغربيني
يف الحرب العاملية األوىل والتي راح ضحيتها
مايزيد عن  250ألف شهيد .ويف مخيم أرزيروم
للقادة شارك  30قائد من مفوضية اسطنبول
والجنوب كم شاركنا أيضاً يف مخيم بولو الثلجي.
أما مبا يتعلق بالتدريب والتعليم فقد أقمنا
قبل  4شهور تقريباً اللقاء التدريبي األول لقادة
اسطنبول ومؤخراص فقد قمنا باقامة مؤمتر عن
الدعن النفيس لألطفال بحضور اخصائيني من
دولة الكويت جزاهم الله خريا ً.
بدوره تحدث أحمد الحجار مسؤول
مفوضية مدينة قونيا مؤكدا ً أن الهدف االسايس
من انشاء مجموعة كشفية يف املدينة هو اعادة
األطفال إىل الحياة االجتامعية واخراجهم من
أجواء الحرب والدمار والعمل عىل استقطاب
مواهبهم وثقل قدراتهم ودعمهم عىل االندماج
مع املجتمع والتخلص من كافة املظاهر السلبية
التي كانت الحرب سبباً يف اكتساب الطفل لها.
ح.م :أستاذ أنس ماهي رسالتك
األخيرة؟
أ:ا :أريد أن أشكر فريق عمل جريدة مرحبا

أنس العتر
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حمزة منصور

hamza.mansor9020@gmail.com

ين
الياسم�
حارات

وأطلب من االعالم تسليط الضوء أكرث عىل
فعاليات الكشافة وكافة الحركات واألنشطة التي
متس األطفال والتي لها غالقة يف دعم األطفال.
ذلك ألن الحركة الكشفية هي حركة حقيقية
وفعالة وذات قيمة كبرية بتعاملها وتفاعلها
مع األطفال .الحركة الكشفية هي أكرب حركة
تطوعية عىل مستوى العامل وهناك مايقارب

مفوض عام الكشافة األهلية السورية .انتسبتللحركة الكشفية عندما كنت شبالً عام 1994
يف الكشافة الكويتية وبعدها أكملت دراستي يف األردن وانتقلت بعدها ملجموعة خالد بن
الوليد الكشفية يف األردن وحصلت عىل مساعد قائد وحدة وبعدها قائد وحدة "الشارة
الخشبية" ويف العام  2010حصلت عىل مساعد قائد تدريب يف ليبيا مبدينة غدامس.

األربعني مليون كشّ اف وهي أقدم حركة
كشفية شبابية منذ العام 1907م .وال يسعني يف
النهاية إال أن أشكر تركيا وعىل وجه الخصوص
الفيدرالية الكشفية الرتكية عىل استضافتها
واحتضانها للحركة الكشفية األهلية السورية
ودعمها لها.
تقرير :حمزة منصور

هناك قد بدأنا بجمع ذكريات التزال
ترافقنا ,لكننا عاجزين عن استحضارها.
خواطر لطالما اعتدنا تأملها ,لكننا أيضاً
عاجزين عن ت
اس�دادها.
أ
فجأة ,ظالم خيم الجواء ,دمار ئ
يمل
الساحات وأصوات القذائف أصبحت هي
الصخب الذي ئ
يمل المكان.
بلحظة تتوقف الحياة ,ينتهي حلم
وتتغ� معالم الحياة دون رغبتنا.
شاب ي
لم تعد يف�وز تيقظنا صباحاً فهناك
مدفعية صارت منبهنا الصباحي ,ولم نعد
تن�نم عىل إغنيات ام كلثوم ف ي� المساء
فطائرات الميغ تطربنا ت
ح� الصباح.
أصبح الخوف نمط الحياة .والموت
خ�اً تتناقله ألسنة أ
الطفال .لم تعد
ب
ث
للطفولة براءة تم ّثلها .فأك� مايفكر به
“النتقام”.
الطفل حالياً هو إ
بك�نا ولكن التزال بداخلنا تفاصيل
ض
الما� حية .يبدو أنها ستبقى ت
ح�
ي
أ
بعد رحيلنا ,لنها يم�اثنا الوحيد الذي ال
يغتصب.....
ن
ياسم� يزين أزقة
لم يعد هناك ي
ين
فالياسم� أعلن الحداد منذ أن
الشام.
فقدت الشام أوىل أبنائها .....
ت
ال� تربط
غريبة هي تلك العالقة ي
الشام بأبنائها .لربما هناك رس يملكه بردى
ذاك الذي جف حزناً عىل فراق أ
الحبة ...
أو لربما ف ي� غوطة الشام خبايا تملكها
أ
ت
ال� المثيل لها إال ف ي� الجنة...
تلك الشجار ي
تغربنا ولم تزيدنا الغربة إال ت
اح�اقا.
ت
ال� بك�نا بداخلها مزروعة فينا
كل التفاصيل ي
لكنها مجرد ذكريات يغ� قابلة للتجديد.....
ين
الياسم� ,مناظر الجمال
روائح
العصاف� كانت والزالت من
وأصوات
ي
المكونات أ
الساسية لمشاعرنا ت
ال� أصبحت
ي
معظمها يتيمة بعد أن غادرت أرض
المنشأ....
ين
متغلب� عىل كل
نحاول االستمرار
ف
مايواجهنا معتمدين عىل الزمن ي� نسيان
ض ف
قدر
و� التأقلم مع واقع أصبح ً
الما� ي
ي
قدر أصبح وسيلة
من
والمفر
نا
رص
يحا
ٍ
الحياة الوحيدة.
نبدأ بخطوات جديدة ندخل بها
محطات لم تكن ف ي� خاطرنا وال ف ي� محط
ٍ
أفكارنا ,نعمل عىل بناء حياة بعيدة عن تلك
ت
ال� رسمناها ,ونعتقد أنها خيارنا الصحيح,
ي
لكن نكتشف فيما بعد أنها امتدا ٌد لتلك
ت
ال� التزال عالقةً بأعماقنا أال
الجذور ي
ين
الياسم� ’’.
وهي’’جذور
أ
“فلنبدأ بأنفسنا قبل فوات الوان”

12

نقرير

متوز 2016

أحياناً المكيف هو الدواء!
هي الحياة بحلوها ومرها تجبر االنسان على البقاء حبيس أشياء بسيطة لكنها ورغم بساطتها تبقى
ثمن راحته وبقاءه على قيد الحياة

حسن الحمود ,طفل يف السابعة من عمره.
من مواليد مدينة حلب السورية .يعاين حسن
من مرض جلدي العالج له حيث أن جسم
الطفل الميلك مسامات وغدد عرقية مام يجعل
حرارة الجسم الكبرية تبقى حبيسة داخل الجسم
السبب الذي يؤدي لجفاف جلده وأظافره
وتساقطها ناهيك عن نشوء العديد من األمراض
االلتهابيةوالفطرية.
ويحتاج حسن إىل البقاء يف أجواء باردة
تخفف عنه الحرارة املوجودة داخل جسمه.
لكن وبسبب األوضاع املادية الصعبة التي تعاين
منها العائلة يعيش حسن مع والديه وأخوته
األربعة يف بيت قديم التستطيع جدرانه املهرتئة
صد الحرارة وال الربودة .وتبقى املعاناة مستمرة
إىل أن يبتكر الطب عالجاً ملثل هذه الحاالت
املستعصية.
داء بال دواء
يقول ابراهيم الحمود والد الطفل
حسن وعيناه مليئتان بالدموع ":عندما كنا
يف سوريا مل يبقى طبيب وال مسشتفى إال
وأخذنا حسن للمعاينة فيها لكن الجميع أخربنا
بأن مرض حسن مرض عضال ال دواء له سوى
البقاء يف أجواء باردة .لذلك قمت بتخصيص
غرفة يف املنزل خاصة لحسن تحتوي الغرفة عىل
مكييف كبري الحجم يعمل طيلة اليوم الراحة
حسن من الحرارة املوجودة داخل جسمه .لكن
وبعد بدء الحرب مل يبقى لنا بيت وال مكان
ودمرت تلك الغرفة التي كانت مبثابة الجنة
لحسن واجربنا عىل الرحيل إىل قرى بعيدة

لنحمي أطفالنا وأنفسنا من القصف والدمار.
وهناك ازدادت حالة حسن سوءا ً لكون القرى
تفتقر للامء والكهرباء ووسائل الحياة .بعدها
قررنا الرحيل إىل تركيا ويبقى حسن هو سببنا
األول واألخري لرحيلنا وهجرتنا إىل هنا.
سمعنا بأن الحكومة تعطي معاشاً شهريا
ملثل حاالت حسن تعينه حتى ولو بثمن الدواء
واملرطبات فقط .لكن املستشفى مل تعطي حسن
سوى نسبة عجر  %40النسبة التي مل تقبل لكون
أن املعاش يعطى فقط ملن نسبة العجز عنده
فوق الـ ".%90
ويعيش حسن أوضاعاً طبية صعبة
واليستطيع ليالً النوم بسبب الوجع واألالم التيي
يعاين منها .ومن جهة أخرى يبيك حسن دامئاً
لعدم وجود شعر يف رأسه وخاصة عندما
الحلق يبيك
يذهب اخوته مع والدهم إىل ّ
حسن كثريا ً متسائالً "ملاذا ال تأخذوين
معكم  ..أن أريد الحالقة أيضاً "..ولذلك
حلق إىل املنزل
قامت عائلته باحضار ّ
الحلق
وألبسو حسن مأزر الحالقة وقام ّ
بالتصنع عىل أنه يقوم بحالقة شعر حسن
ورش العطر عىل رأسه ووجهه األمر الذي
جعل حسن يف منتهى السعادة ألنه أحس بأنه
كمثيله من األطفال األخرين يستطيع حالقة
شعره أيضاً .ومن أكرث األمور التي يطلب حسن
القيام بها أيضاً هي الذهاب إىل املدرسة من أجل
الكتابة والرسم واللعب مع األطفال .لكن وضع
يديه وأرجله ال تسمح له الوقوف كثريا ً أو اللعب
مع األطفال .وعندما سألنا حسن ماذا تريد أن
تكون عندما تصبح كبريا ً ":فقال أريد أن أصبح

نقرير

متوز 2016

معلامً".
حسن الينام وال يجعل أحد ينام
يعاين حسن من أالم كبرية خصوصاً يف
فرتات الليل .فحرارة جسمه ترتفع كثريا ً يف الليل
ولذلك كثريا ً ما يقيض ليلته بالرصاخ والبكاء
حتى الصباح .وتقول جدته ":إننا النتحمل رؤية
حالة حسن وهو يرصخ أملاً فيبيك ويبكينا حتى
الصباح .لقد عاىن حسن كثريا ً من والدته وحتى
هذه اللحظة عاىن يف سوريا خاصة عندما دمر
املنزل الذي كان يحوي غرفته الخاصة وعندما
نزحنا وعشنا يف أجواء صعبة بدون كهرباء وال
ماء .كل هذه األالم وحسن يتحملها عله من يأيت
ويساعد حسن يف التخلص من أمله".
الجميع يبتعد عن حسن
نتيجة لكمية الحرارة الكبرية التي يحتفظ بها
جسم حسن وال يطرحها للخارج ,ففي األجواء
الحارة كثريا ً تخرج من جسمه روائح تجعل
الجميع يبتعد عنه .السبب الذي يزيد عزلة
حسن عن محيطه ويزيد من أمله أكرث وأكرث.
ويقول ابراهيم والد حسن ":يف أغلب األحيان
وأثناء اصطحابنا حسن إىل املستشفى وبسبب
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درجات الحرارة املرتفعة وعدوم وجود مكيفات
أو مراوح داخل وسائل النقل العامة تخرج
من حسن روائح تجعل املحيطني به يشعرون
باالنزعاج واالبتعاد األمر الذي حصل معنا عدة
مرات والذي يصيبنا باالحراج كثريا ً لكن...مايف
اليد حيلة".
يحتاج حسن إىل مراهم مرطبة تساعده عىل
تحمل الحرارة التي يختزنها جسمه لكن باملقابل
فأسعار هذه املراهم باملقارنة مع عمل األب
ودخله الشهري ومصاريف العائلة واألجار تبقى
كلها صعوبات ومشقة تعرتض كل مغرتب وعىل
األخص ذوي الحاالت املرضية الخاصة أمثال
حسن.
باالضافة إىل أن ابراهيم والد حسن
اليستطيع العمل يف اعامل صعبة ومرهقة
نتيجة للفتق املوجود يف ظهره .يعمل حالياً يف
االنشاءات ويقول بأن مهنة االنشاءات ليست
باملستمرة والدامئة ويتابع ":كل ما أطلبه من
الله أوالص ثم من أصحاب الخري هو الوقوف
مع هذا الطفل ومساعدته عىل األقل يف مداومة
حياته بحجم أقل من األمل فحسن الذنب له
مبرضه وال اعرتاض عىل حكم الله".
تقرير :حمزة منصور

السلطات األردنية تفرغ  ٧صهاريج مياه
على األرض أمام الالجئين السوريين العطاش
قام حرس الحدود األردين يف مخيم الرقبان
لالجئني السوريني بإدخال  7صهاريج مياه
وإفراغها عىل األرض أمام الالجئني العطاش.
وردد األردنيون ،وفق مصادر إعالمية ،عبارة
"لنخليكم تتحرسوا عاملي"  ،بعد سكبهم املياه
عىل األرض  ،يف انتقام واضح ملقتل  ٧جنود
أردنيني بـ سيارة_مفخخة.
ويعاين الالجئون السوريون يف األرد ن ظروفا
ال إنسانية  ،ويتعرضون يف أغلب املخيامت
لجرائم مختلفة وعدمية اإلنسانية يف الوقت
الذي يتاجر فيهم املسؤولون األردنيون و
"يشحدون" عليهم أمام املنظامت.
وقال امللك_األرد ين عبدالله الثاين لألمني
العام لألمم املتحدة بان يك مون ،أن االردن
لن يقبل ان تشكل أي ظروف خطرا عىل أمن

حدوده،داعيا العامل لتحمل مسؤوليته تجاه ازمة
الالجئني السوريني.
وجاء يف بيان صادر عن الديوان املليك ،إن

امللك شدد خالل اتصال هاتفي مع بان عىل
"رضورة أن يتحمل املجتمع الدويل مسؤولياته
يف التعامل مع أزمة اللجوء السوري بوصفها

أزمة إنسانية دولية".
وكان هجوماً بسيارة مفخخة استهدف
موقعا عسكريا اردنيا ،عىل الحدود مع سوريا،
اسفر عن مقتل سبعة اشخاص ،خمسة افراد
من قوات حرس الحدود وعنرص من الدفاع
املدين وعنرص من األمن العام وجرح  ١٩آخرين.
وزعم الجيش ان السيارة املفخخة انطلقت من
مخيم الالجئني السوريني موجود خلف الساتر
الحدودي يف منطقة الركبان يف اقىص شامل رشق
اململكة عىل الحدود مع سوريا حيث يوجد
تجمع لنحو  70الف شخص.
ويبدو من الطبيعي زيادة االعتداءات عىل
الالجئني يف ظل تحريض أردين رسمي عىل أعىل
املستويات بحق الالجئني السوريني يف املخيامت.
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أحول الضغوط النفسية
كيف
ّ
إلى طاقة ايجابية أستفيد منها؟

هل تعاني من ضغوط نفسية وأسرية واجتماعية وهل يؤثر ذلك على صحتك البدنية؟
نعم ذلك سببه هو كبت مشاعرك الداخلية
و عدم البوح بها  ,فالكبت هو عبارة عن ظاهرة ال
شعورية يلجأ إليها اإلنسان حينام ال يستطيع أن
يعب عن أفكاره أو مشاعره أو حينام ال يستطيع أن
ّ
معي يرتضيه ..
بسلوك
ف
رص
ّ
يت ّ
يعترب األطباء أ ّن الشخصية غري القادرة عىل
البوح مبشاعرها وتعيش حالة من الكبت هي
شخصية غري سليمة تحتاج إىل عالج
ففي وقتنا الحارض فنحن غالباً ال نستطيع
التعبري عن مشاعر الحزن و األمل و الخوف و القلق
و عدم الشعور باألمان و االستقرار و الطأمنينة
النفسية نتيجة الحرب التي نعيشها حيث يكون
التعبري عن هذه املشاعر متنفساً صحياً إلخراجها
من نفوسنا والتخلص من ضغوطها وإ ّن عدم البوح
بها وكبتها يعني العيش بآالم نفسية صعبة يكون
أثرها عىل صحتنا الجسدية و النفسية يف املستقبل .
ومن مظاهر الكبت ما ييل :
 -1التوتر العصبي والقلق النفيس  :وهام
نتيجة طبيعية لرتاكامت (الكبت ) الذي ميثّل
ضغطاً نفسياً وعبئاً كبريا ً فوق طاقة الفرد.
 -2املشكالت الجسدية  :وهي ناتجة عن
التوتّر العصبي والقلق الذي يتسبّب الكبت يف
إبرازها بأشكال مختلفة مثل القولون
العصبي واملشكالت الهضمية واألرق
وآالم الظهر وضغط الدم والذبحة
الصدرية واملشكالت الجلدية واضطراب
الذاكرة واألزمة الربوية وتساقط
الشعر واضطرابات الدورة الشهرية
والتهاب املفاصل .
 -3الخجل والخوف
 :فبعض األفراد حينام
يكبتون أفكارهم
ومشاعرهم وال
يستطيعون أداء بعض
ما يحبون من أعامل
فإنهم ينغلقون
عىل أنفسهم
و يرفضون
االندماج مع
اآلخرين .
 -4التم ّرد
 :هنالك بعض
األفراد ال يخفون رؤوسهم حينام يتع ّرضون
لقمع أفكارهم ومشاعرهم واحتياجاتهم املادية
بل يبالغون يف ردود أفعالهم فرتاهم يتم ّردون
رصفون باستهتار ورغبة يف تدمري اآلخر .
ويت ّ
 -5الخالفات الشخصية  :تكرث الخصومات

واملشاحنات واملشاجرات والتفكّك والعداوة
والبغضاء والحسد حينام يشعر الفرد بوجود آخر
يكبت أفكاره ومشاعره واحتياجاته املادية ؛ لذا
ال نعجب حينام نجد من شخص ما انفجارات
أشبه بالحمم الربكانية يف محيط العمل أو األرسة
حانت بعد
أو املجتمع لتكون ساعة الصفر التي ْ
تراكامت من القهر املتواصل .
 -6االنحرافات والجرائم الخلقية  :كثريا ً ما نجد
الرسقات والكذب ومظاهر استهتار الشباب من
قيادة مته ّورة أو محاولة لجذب اهتامم اآلخرين أو
تخريب أو إدمان عىل املخ ّدرات والكحول و نحو
ذلك من االنحرافات التي يكون الكبت سبباً رئيساً
يف إبرازها إىل ح ّيز الوجود .
االنفعاالت كالغضب واإلحباط والحزن جزء
أساس ورضوري من طبيعة اإلنسان فهي متثل نظام
إنذار له يقوم العقل فيه بإخباره أن هناك يشء ما
خطأ ويحتاج إىل تغيري

ما يجعل اإلنفعاالت
سلبية هو طريقة تعاملنا معها...
اإلنفجار يف حالة الغضب
واالتجاه ملهاجمة اآلخرين

أو االنطواء يف حالة الحزن وجعل األحزان تنهش
الجسد هو ما يجعلها سلبية .
فهل طريقتي يف التعبري عن مشاعر الخوف
والحزن والغضب و عدم الشعور باألمان سليمة ؟
وكيف نعرب عنها بطرق صحيحة  ...؟؟
فيام ييل بعض األساليب للتعامل اإليجايب مع
االنفعاالت القوية التي قد يعاين منها اإلنسان مبا
يجنبه اآلثار السلبية لكبتها بداخله ويحولها لطاقة
إيجابية منتجة.
يجد البعض أ ّن الرصاخ و البكاء مفيد يف هذه
الحالة .فقد الحظت" رمية " أن الرصاخ يف مكان ال
يوجد به ما ّرة عند شعورها بالغضب الشديد مفيد
جدا ً.
و يجد البعض اآلخر أ ّن تفريغ شحنات الغضب
يف نشاط ريايض عنيف بعض اليشء يساعد كثريا ً..
و امليش يف الهواء الطلق طريقة ممتازة..
الدخول يف غرفة

لوحدك و التأمل أو اإلسرتخاء .
والتحدث مع شخص تحبه و تثق به و
يشعرك باألمان يساعد يف ذلك .
الذهاب يف نزهة إىل الطبيعة كالجلوس عىل
شاطئ البحر و االستمتاع مبنظر غروب الشمس عىل
سطح البحر مثالً .
هنا فكر يف حياتك...استعرض األشياء الجميلة
والنعم التي أنعم الله عليك بها...قارن نفسك مبن
مصابهم أكرب من مصابك...فهذا سيخفف كثريا َ وثق
بأن املصاب مهام عظم و اشت ّد سيزول بإذن الله و
أنك ستنىس تدريجياً
أسأل الله عز وجل أن ال يجعل لألحزان طريقاً
لنفوسكم ...وأن تكون حياتكم مفعمة باالنرشاح
والسعادة...
د .عمر عبد العزيز نتوف
طبيب و مدرب دويل معتمد يف التنمية
البرشية
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العيد والشعراء
أكرث ما يهيج النفس ويؤلب املشاعر و
الذكريات و املواسم و الصور املعربة عن تالصق
الزمان باملكان ممتزجني بلهيب املشاعر.
وحني تنهال املواسم عىل النفوس الحزينة
املستضعفة يكربالحزن ويتذكر املحزون أحبته
وخالنه كشكوى املتنبي الشهرية
مبا مىض
عي ٌد بأي حالة عدت ياعيد
أم ألمر فيك تسهيد
فليت
أما األحبة فالبيداء دونهم
دونك بيدا بعدها البيد
لكن الشاعر السوري شفيق جربي عارض
املتبي حني عرب عن فرحته بجالء املستعمر
الفرنيس عن سوريا بقوله:
حلم عىل جنبات الشام أم عيد ال الهم
هم وال التسهيد تسهيد
أتكذب العني والرايات خافقة أم
تكذب األذن والدنيا أغاريد
والصاحب بن عباد تضيق عليه الدنيا
ويتذكر ملكه الضائع وينظر اىل واقعه املر:
فيام مىض كنت باألعياد مرسورا وكان عيد
باللذات مغمورا
وكنت تحسب أن العيد مبتهج فعاد فطرك
لألكباد تفطريا
و عرب الشاعر عن سقوط األندلس بقوله
مخاطباًحكامها:
ابك مثل النساء ملكاً ُمضاعاً مل تحافظ
عليه مثل الرجال
وعمر بهاء األمريي شاعر حلب الكبري يعرب
عن أالم القدس الجريح يف العيد:
مير علينا العيد مرا ً مرضجاً
بأكبادنا والقدس يف األٍرس ترصخ
عىس أن يعود العيد بالله عزة

كأن عيدنا الشامي كام يصف
الشاعر الكبري بدر شاكر السياب مرح
األطفال بقوله:
عصافري أم صبية مترح
أم املاء من صخرة ينضح
فيخضل عشب و تندى زهور
أطفالنا عصافري الجنة طيور املحبة
و الفرح تزين ضحكه الشام و بهجتها ..
األطفال ينامون و كأنهم يلتحفون ثياب
العيد و يحتضنون الحذاء الجديد الالمع
حاملني بصوت األراجيح يف الحواري و
األزقة و رصيرها كزقزقة العصافري و
أهازيج الفرح تغمرها النشوة
أما النساء السوريات املعروفات
بنشاطه ّن و ذوقه ّن يف الطبخ و يف

العيد والشعراء من
المتنبي إلى العمرين
" عمر أبو ريشة ز عمر
بهاء األميري "

كمال قجة
كاتب وشاعر

شام الهوى  ...شهباء العشق

ونرضا ً وميحى العار عنا وينسخ
وتلوح القدس بأحزانها يف مخيلة شاعر
العرب الكبري عمر أبو ريشة:
يا عيد ما افرت ثغر املجد يا عيد
فكيف تلقاك بالبرش الزغاريد
يا عيد كم يف روايب القدس من كبد
وكم يف سجون الظلم تقتل وترشيد
سينجيل ليلنا عن فجر معرتك
ونحن يف فمه املشبوه تغريد
أما صيحته املدوية عىل منرب دار الكتب
الوطنية يف حلب يف قصيدته بعد النكبة أشار
إىل خيانة الزعامء العرب فام كان من الجمهور
إىل أن يتلقفه ويطوف به يف شوارع حلب
الشهباء فتهتف جامهري الشهباء ضد الحكومة
آنذاك وتسقط الحكومة
وقد جاء يف قصيدة عمر أبو ريشة نداء

يقول فيه:
أمتي هل لك بني األمم
أو للقلم
أتلقاك وطريف مطرق خجالً من أمسك
املنرصم
ال يالم الذئب يف عدوانه أن يك
الراعي عدو الغنم
وكم تغنى أبو ريشة ببطوالت املسلمني
وأمجادهم ففي قصيدته عن بطولة القائد خالد
بن الوليد:
أنا من أمة أفاقت عىل العز وأغفت
مغموسة يف الهوان
عرشها الرث من حراب املغريين وأعالمها
من األكفان
رحم الله العمرين " أبو ريشة واألمريي "
عىل شعورهام شعرهام وجعلهام الله قدوة لنا.
منرب للسيف

شامنا و العيد
صناعة الحلويات فإنهن ينهمكن يف
صنع حلوى العيد كاملعمول و الكرابيج
و أقراص التمر و الكعك أما يف املناطق
الرشقية فيضيفون عليها نوعاً من
الحلوى يسمى "الكليجة"
ويستهل الرجال العيد و هم
يستقبلونه بأداء صالة العيد بعد إحياء
ليلة من الدعاء و االبتهال و التقرب
إىل الله ثم يتوجهون بعد الصالة
لزيارة القبور و االستمتاع بالدعوات و
قراءة القرآن و هم يتذكرون األحباب
و يدعون الله أن مين عليهم بالفرج
و الرحمة و بعد زيارة القبور تتم
الزيارات وفق األولويات فيتجهون
لزيارة بيت الجد و الجدة ثم العامت

و الخاالت و الجريان ففي العرف
اإلسالمي زيارة بيت األخت و العمة و
الخالة أوىل حتى تشعر األنثى بكرامتها
و تعتز بأهلها
وبعد هذا الربنامج يف اليوم األول
يلتف الجميع يف سهرة تضم أفراد
األرسة و هم يتبادلون األحاديث
والفكاهات و املرح
وأهم ما يرس األطفال و يبهجهم يف
العيد جمع " العيديات " حيث يقوم
كل منهم
األب و الجد و العم و الخال ّ
يوزع قطع النقود عىل األطفال مام
يضفي عىل البهجة بهجة تلك أعيادنا
يف سورية ليتها تعود و تستمر لنشعر
بهويتنا و ثقافتنا و أصالتنا.

ف
فجر و ال ُ
أمل
لظى ي� القلب يشتعل * * * * فال ٌ
ً
فال ضو ٌء ينوس عىل * * * * نوافذنا وال ُ
قبل
أ
رسم و ال ُ
طلل
وال تلويحة اليدي * * * * و ال ٌ
عىل شباكنا الصيفي * * * * يذوب القلب و ُ
المقل
الط� ُ
تنتقل
ريح مهاجر ٌة * * * *بجنح ي
و ال ٌ
و كم ضاقت بنا الدنيا * * * * و كم ضاقت بنا ُ
السبل
هناك الشوق قد أضنا * * * * ـه شوق المدنف ُ
الوجل
فأنهار الدماء جرت * * * * فال �ش ف و ال ُ
خجل
صوت * * * * وال عرب و ال ُ
أهل
ٌ
دم يجري فال ٌ
أ
ف
ن
ب� �ش ٍف * * * * و من ي� الرض قد عدلوا
ألسنا من ي
أ
هنا أ
الحجار قد درست * * * * و غاب الهل و ارتحلوا
تكب� ٌة تعلو
فال صوت
لمئذنة * * * * أال ي
ٍ
تشق الكون ضارعةً * * * * إىل الرحمن ُ
تبتهل
تبدد حلم هوالكو * * * * تمزق شمل من قتلوا
و من نهبوا البالد و من * * * * َومن ِمن حقدهم نسلوا
طواغيتاً و أصناماً * * * * و أحقاداً و ما خجلوا
أحبتنا بالد الشام * * * * قد أوىص بها الرسل
مباركةٌ بإذن الله * * * * عروساً كيفما فعلوا
بطهر دمائنا ق
نر� * * * * إىل عليائها ُ
نصل
أحبتنا بال الشام * * * *كيف ربيعنا يحلو
و كيف لقاؤنا يزهو * * * * و كيف الجرح ُ
يندمل
ن
ُ
فأمتثل
يداوي�
هوى * * * *
أحبتنا فأي ً
ي
زناة أ
الرض قد جمعوا * * * * و من أحقادهم غزلوا
خيوط ال�ش تنفثها * * * * سموماً أين ما حلوا
و أذناب من العربان * * * * أ
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ٌ
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و أشبا ٌه من الوثان * * * * بكفرهم هنا نزلوا
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ثور و قد فعلوا
بأن الثور يؤكل بعـ * * * * ــده ٌ
هم و ال ُ
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شغل
حول يقام لهم * * * * و ال ٌ
عقولهم بأدبار الـ * * * * ــخنازير و قد نزلوا
د� رتبة ف� أ
أل ن
الرض * * * * بل الديدان و ُ
القمل
ي
تم� سنطهر أ
الوطان * * * * تم� أحبابنا ُ
نصل
ُ
نغتسل
الغرا * * * * ء بأرض الطهر
إىل شهبائنا ّ
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الشيخ رجب ديب في ذمة اهلل
توفي المدرس الديني األول في إدارة اإلفتاء العام في سوريا المحدث وشيخ الطريقة النقشبندية في
بالد الشام الشيخ رجب ديب بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز  85سنة ،بمسقط رأسه في مدينة
دمشق في الـ  15من حزيران  2016الموافق لـ  10رمضان.

سوري يصبح
رئيس
بلدية في امريكا
حينام جاء املواطن السوري محمد خريالله
ليقيم ببلدة بروسبيكت بارك بوالية نيوجرزي يف
العام  ،1992مل يكن يتخيل أنه سيصبح يو ًما ما
رئيسا لبلديتها .وكان آنذاك يف السنة قبل النهائية
ً
من املرحلة الثانوية.
قبل مجيئه إىل الواليات املتحدة كانت حياة
خريالله تدور حول الفرار من الحرب .يف العام
 ،1980لجأ خريالله ،الطفل ذو الخمس سنوات ،مع
عائلته إىل السعودية .وبعد  11عا ًما وعقب حرب
الخليج ،انتقل هو وأرسته ثانية -هذه املرة -إىل
الواليات املتحدة.
ويف كل مرة انتقل فيها خريالله عاش صدمة
ثقافية ،لكن هجرته إىل الواليات املتحدة كانت
بعيدة كل البعد عن أية تجربة أخرى.
يل أن أتكيّف مع ثقافة
قال خريالله“ :كان ع ّ
غري رشق أوسطية وأن أتعلم لغة جديدة .لهذا كان
ذلك ميثل تحديًا كب ًريا بالنسبة يل .لكن أعتقد أن
تلك التجربة هي التي صاغت شخصيتي الحالية”.
وهو يتذكر دخول فصل درايس بصحبة بنات
ألول مرة وقال وقتها“ :يا إلهي ،هذا يشء مذهل”.
كام كانت هناك نواح يف البلدة التي أقام
فيها بنيو جرزي ذكَرته مبوطنه .يف أحد األيام
أثناء توجهه إىل املدرسة ذكر أنه م ّر بجانب الفتة
سياسية عليها اسم عريب ،وهي لحظة ،كام يقول،
“غرست بذرة” الدور القيادي الذي تبوأه الحقًا.
ولوج الحياة الساسية األميركية
يقول خريالله إن بروسبيكت بارك البالغ
عدد سكانها  6000نسمة والتي تبعد  35كيلومرتًا
عن قلب نيويورك لطاملا كانت مجتم ًعا مرحبًا
باملهاجرين .وحينام تقدم للعمل كإطفايئ متط ّوع
يف العام  1994بدلّت البلدة القواعد املتبعة بحيث
سمحت لغري املواطنني األمريكيني أن ينخرطوا يف
فريق اإلطفاء.
وقال“ :أن أصبح إطفائيًا متطو ًعا كان شيئًا
أتوق إليه ،لكن يف السعودية إذا مل تكن مواط ًنا لن
يكون مبقدورك عمله .وهكذا متكنت هنا من عمل
متحمسا لعمله عىل الدوام”.
ما كنت
ً
وفكرة دخول العمل السيايس كان مصدرها
إطفائيون متط ّوعون ممن شجعوا خريالله عىل
الرتشح .وهكذا يف العام  2001قام بذلك بالضبط
وبعد عام من حصوله عىل الجنسية األمريكية.
ويقول خريالله“ :يشء قاد إىل آخر”.
وهو أراد أن يرد الجميل ملجتمعه وهي صفة
يقول عنها إنها شائعة بني األمريكيني املسلمني.
رئيسا للبلدية،
واآلن وهو يف واليته الثالثة ً
ميثل خريالله بلدة تبلغ نسبة العرب واملسلمني
فيها  15يف املئة.
سريته الشخصية عىل إنستاغرام تلخص ما
يتميّز به“ :كونه رئيس بلدية أمريكيًا ،تصادف أنه
مسلم”.
وكاالت

وشُ ّيع جثامنه من داره القريبة من
جامع املغربية ،حيث صيل عىل جثامنه
يف مجمع الشيخ أحمد كفتارو (مجمع
أبو النور) الذي كان الشيخ رجب ديب
مرشده وذلك بعد صالة العرص .حيث
شارك يف مراسم الجنازة أعداد كبرية من
محبي الشيخ وطالبه ومريديه .كام قام
العديد من طالب الشيخ باقامة صالة
الغائب عىل روحه يف العديد من دول
العامل .ويف مدينة قونيا الرتكية قامت
إدارة إفتاء املدينة باالعالن عن وفاة
فضيلة الشيخ وإقامة صالة الغائب عىل
روحه مبشاركة أعداد كبرية من األتراك
والسوريني املقيمني يف املدينة
ولد الشيخ رجب ديب يف مدينة
دمشق يف حي العامرة سنة 1350هـ
املوافق 1931م ونشأ يف أرسة متوسطة
الحال .كام درس الشيخ رجب ديب
علوم القرآن الكريم وتجويده عن الشيخ
محمد الحلواين ،والشيخ أحمد بن محمد
الحلواين ،والشيخ عز الدين العرقسويس.
وعلوم الحديث النبوي الرشيف عن
الشيخ محمد سعيد الربهاين ،ونال إجازة
بعلم الحديث وروايته من الشيخ محمود
الرنكوس .وعلوم الفقه عن الشيخ عبد
الصمد إسامعيل والشيخ عبد الوهاب
دبس وزيت والشيخ إبراهيم اليعقويب.
وعلوم اللغة العربية حيث درس الشيخ
رجب علوم اللغة العربية عىل يد الشيخ
عبد الصمد إسامعيل ،والشيخ إبراهيم
اليعقويب ،والشيخ عبد املجيد الصباغ،
والشيخ طاهر الصباغ وغريهم .وعلوم
أتم
السرية النبوية الرشيفة حيث َّ
سامحته دراسته يف السرية النبوية عىل
يد الشيخ محمود املنيني  ،كام درسها
عىل سامحة الشيخ أحمد كفتارو رحمه
الله تعاىل.
كام نال سامحته درجة
الدكتوراه من جامعة

الدراسات اإلسالمية – كراتيش يف / 25
رجب 1421 /هـ / 23ترشين األول /
2000م.
يف عام 1971/م /انتدبه الشيخ أحمد
كفتارو "مفتي سوريا السابق" للتدريس
الديني يف دولة الكويت يف شهر رمضان
حيث حارض يف مسجد سعود ومسجد
حمد الصقر.
يف أعوام كثرية يف موسم الحج ومنها
1979/و1981م /كان الشيخ رجب ديب
كل يوم يف الحرم النبوي الرشيف
يحارض ّ
مرتني بعد صالة الفجر وبعد صالة
املغرب.
يف عام 1986/ - /1985/م /انتدبه
الشيخ أحمد كفتارو ليحارض طيلة شهر
رمضان وعىل مدى سنتني يف املركز
اإلسالمي يف سويرسا.
كان سامحته عضو العديد من
بعثات الحج بتكليف من وزارة األوقاف
يف القطر العريب السوري لإلرشاف عىل
الحجاج وتوجيههم.
يف عام 1996/م /قام فضيلته بأول
زيارة له للواليات املتحدة االمريكية
للمشاركة يف مؤمتر التصوف يف لوس
أنجلوس نيابة عن املفتي العام أنذاك
الشيخ أحمد كفتارو.
يف عام 1997/م /سافر فضيلته
مع املفتي العام
إىل الواليات
املتحدة
األمريكية
حيث
زارا والية

نيويورك وألقى سامحة املفتي العام عدة اإلسالم ،نرش يف متوز 1990/م.
•شارك سامحته بخمس مواد علمية
محارضات يف التجمعات اإلسالمية ثم عاد
إىل دمشق بينام تابع فضيلة الشيخ رجب يف املوسوعة اإلسالمية امليرسة( :الوفاء,
اليمني ،املوايل ،املنافقون ،النصيحة).
لقاءاته ومحارضاته بعد ذلك هناك.
• أما عىل صعيد املحارضات
يف عام 1998/م /سافر سامحته إىل
الواليات املتحدة بدعوة من أبرز تالمذته التلفزيونية فهناك محارضات كثرية اعتباراً
من مطلع الستينات
هناك وألقى محارضات يف واليات
منها عن حقيقة التصوف ،وعن
نيويورك ,منيسوتا ,وغريهام.
وجل – وكان آخرها يف
ذكر الله ع َّز َّ
يف عام 1999/ - /1998/م /وبدعوة
رمضان 1418 /هـ
من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
وله محارضات يف بعض
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،
التلفزيونات العربية الخليجية.
أقام سامحته طيلة شهر رمضان
وللشيخ رجب ديب العديد من
1419/هـ /يف دولة األمارات ،وعقد هناك
الكتب واملؤلفات منها:
محارضات يومية يف عدد من مساجد
اإلمارات وخاصة يف إمارة العني .يف عام
 .1وصيتي .2 .الحج والزيارة.3 .
2000/م /قام سامحته بزيارة للواليات
صحف إبراهيم وموىس -عليهام السالم.-
املتحدة االمريكية واملشاركة يف مؤمتر
و .4التوبة واالستغفار .5 .حقوق الزوجني.
األديان العاملي يف األمم املتحدة يف مدينة  .6املولد النبوي الرشيف بني الكتاب
نيويورك حيث ألقى محارضة بعنوان:
والسنة .7 .مناهل اإلميان (مؤلف من
املبادئ الدينية والروحية السلمية لألديان جزئني)  .8صالة النوافل (األجزاء األول
العاملية وواجبات علامء رجال األديان
والثاين والثالث) .9 .تفسري القرآن الكريم
يف سبيل منع الكارثة النووية .كام أن
(التفسري الرحيب) .10 .الدعوة اإلسالمية
لسامحته باعاً طويالً يف املجال اإلعالمي
يف سورية وأسس نجاحها :وهي رسالة
اإلذاعي والتلفزيوين والصحفي:
نال بها درجة الدكتوراه من جامعة
له مقابلتان مطولتان نرشتهام صحيفة الدراسات اإلسالمية – كراتيش يف /25
اإلعتدال الصادرة يف الواليات
رجب1421 /هـ املوافق / 23ترشين
املتحدة بتاريخ:
األول 2000/م .11 .عدَّة
أيار 1993 /م
الدعاة :بحوث دعوية
وترشين الثاين /
كتبها سامحته لطالب
1997م
كلية الدعوة اإلسالمية.
•تحقيق صحفي
 .12من معجزات
ملجلة صوت العرب
سيدنا رسول الله
حول زواج الشباب
صىل الله عليه
يف
وسلم .13 .ذهب
الذاكرون بكل
خري.

أخبار

متوز 2016

17

بريطانيا خارج حدود الشينغن

قال فيليب هاموند ،وزير الخارجية البريطاني ،إن العالم سيصبح أقل أمنا بقليل دون دور بريطانيا األكبر كعضو في
االتحاد األوروبي ،وذلك في تصريح يأتي على خلفية نتائج التصويت واختيار البريطانيين خروج بالدهم من االتحاد األوروبي.
وتابع هاموند الذي كان أحد الداعني
للبقاء يف االتحاد األورويب":نحن بحاجة األن إىل
يد ثابته ورئيس الوزراء (ديفيد كامريون) هو
الشخص املناسب لذلك "،الفتا إىل أن "بريطانيا
ستبقى صديقة أمريكا إال أنها ستكون أقل
أهمية بقليل بالنسبة للرئيس األمرييك".
وأضاف هاموند" :إن الناس مستاؤون من
التغيريات التي جاءت كنتيجة للعوملة".
ويذكر أن عدد املصوتني عىل الخروج
 17.410.742مليون شخص ،يف حني بلغ عدد
املصوتني للبقاء باالتحاد األورويب 16.141.241
مليونا ،لتكون النتيجة النهائية  51.9يف املائة
للخروج مقابل  48.1يف املائة.
ونتيجة لخروج بريطانيا من االتحاد األرويب
تكبدت األسواق األوروبية خسائر كبرية بسبب
تداعيات خروج بريطانيا من االتحاد األورويب،
لتحذو بذلك حذو األسواق اآلسيوية،
والجنيه اإلسرتليني الذي تراجع إىل أدىن
مستوى له يف  31عاماً ،منذ عام
 .1985وهبط مؤرش «فايننشال تاميز

 »100الربيطاين أكرث من  %8عند فتح السوق
أمس ،مبا قلص القيمة السوقية لألسهم القيادية
الكربى يف بريطانيا بأكرث من  100مليار جنيه
إسرتليني ( 136.7مليار دوالر) ،مسجالً أكرب
خسارة يومية بالنسبة املئوية منذ أكتوبر .2008
وأعلن البنك املركزي الربيطاين استعداده
لضخ  250مليار جنيه إسرتليني ( 326مليار
يورو) من األموال اإلضافية لتأمني السيولة
الكافية لعمل األسواق ،كام أكد البنك املركزي
األورويب استعداده لضخ سيولة إضافية باليورو
والعمالت األجنبية إذا اقتضت الرضورة ذلك.

يف املقابل ،استفادت أسواق الذهب إيجاباً
من هذه التداعيات ،فقد حقق املعدن األصفر
أمس أعىل مكاسبه منذ األزمة املالية العاملية يف
 ،2008وقفز  %8إىل أعىل مستوياته يف أكرث من
عامني.
وحرص املرشح املحتمل لالنتخابات الرئاسية
األمريكية ،دونالد ترامب ،عىل االحتفال بخروج
بريطانيا من االتحاد األورويب ،وذلك خالل زيارته
ألسكتلندا.
وعقب وصوله إىل إسكتلندا التي صوت
معظم مواطنيها للبقاء يف االتحاد األورويب يف
االستفتاء التاريخي ،قاملرشح الحزب الجمهوري
إن الربيطانيني استعادوا السيطرة عىل بالدهم
بتصويتهم لصالح الخروج ،بحسب "فرانس
برس".
واعترب املرشح املثري للجدل أن خروج
بريطانيا من االتحاد األورويب أم ٌر "رائع" ،يف
ترصيحات من شأنها تأجيج الغضب يف إسكتلندا
ضد زيارة الرجل الذي عرف مبواقفه العنرصية
بشأن املسلمني واألقليات العرقية والهجرة.

األلمان يشعرون بأنهم أغراب في بالدهم

قال  %50من  2420شخصا شاركوا يف الدراسة
إنهم يشعرون وكأنهم أغراب يف بلدهم بسبب كرثة
املسلمني هناك ،وذلك ارتفاعا من  %43عام 2014
و %30.2عام .2009
وأفادت دراسة بتزايد الخوف من اإلسالم يف
أملانيا بشكل ملحوظ ،وهو ما يسلط الضوء عىل
التوترات املتصاعدة يف املجتمع األملاين بعد وصول
أكرث من مليون مهاجر للبالد العام املايض أغلبهم
مسلمون.
وارتفع أيضا عدد األشخاص الذين يعتقدون
أنه يجب منع املسلمني من دخول أملانيا ،وبلغت
نسبتهم أكرث قليال من  %40مقارنة بنحو خمس
املشاركني عام .2009
وأجرى الدراسة باحثون يف جامعة اليبزيج
بالتعاون مع مؤسسة هايرنيش بول ومؤسسة روزا
لوكسمبورج ومؤسسة أوتو برنر.
وزاد تدفق املهاجرين من شعبية حزب "بديل
ألملانيا" املعادي للمهاجرين والذي يدعو لحظر بناء
املآذن وارتداء النقاب ويصف اإلسالم بأنه ال يتوافق
مع الدستور األملاين .كام زاد عدد الهجامت عىل
معسكرات إيواء الالجئني.
وأظهر االستطالع أن مؤيدي حزب بديل ألملانيا
يؤيدون عىل األرجح منع املسلمني من دخول
أملانيا ،يف وقت يرفض مؤيدو حزب الخرض عىل
األرجح مقولة إن املسلمني جعلوهم يشعرون

كاألغراب.
وحذر الرئيس األملاين يواخيم جاوك من شيطنة
املسلمني ومن االستقطاب الديني والعرقي يف
املجتمع األملاين خالل مشاركته يف إفطار رمضاين

جامعي يف برلني.
ويعيش نحو أربعة ماليني مسلم يف أملانيا وهم
يشكلون نحو  %5من إجاميل سكان البالد .والكثري
من أفراد الجالية املسلمة القدامى يف أملانيا جاؤوا

من تركيا بحثا عن العمل ،لكن أغلب الذين وصلوا
للبالد خالل العام املايض جاؤوا هربا من الرصاعات
يف سوريا والعراق وأفغانستان.
وكاالت.
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صفاء الجسام

الفلوجة بوابة السعودية

ف
مقال بعض المتناقضات
قد يرى البعض ان ي� ي
او فيه من التطرف او المحاولة من اجل التهويل
االعالمي ,ولك وجهة نظر ت
اح�مها ولكن اقرا
االخ� وانت تعرف ما اريد الوصول اليه
المقال اىل ي
وفق المؤ�ش ات ت
ال� عىل االرض واليات التعامل
ي
الموجودة وكيفية ادارة المعركة االعالمية من قبل
الحكومة الطائفية ف ي� العراق.
سأثبت ان هذه المعركة مخطط لها من قبل
ف
تس� وفق بال�نامج
القيادات الشيعية ي� العراق وانها ي
ف
ول الفقيه ي� ايران .الحقيقة ان كل
المرسوم من قبل ي
ما ذكرت ال يستطيع ال ن
س� وال شيعي ان ينفيه وهي
ي
ان هذه القيادات الشيعية انما هي ادوات ايرانية
ف
ث
وغ�ه
الحو� ونرص الله ي
ف ي� المنطقة حالها كحال ف ي
� المنطقة العربية بل ت
الكث� من البلدان
ح� ي� ي
ي
ف
االخرى مثل افغانستان واذر بيجان ي� اسيا وصوال
اىل افريقيا.
بداية اعىل منصب ف ي� العراق وهو رئاسة الوزراء
المتمثل بحيدر العبادي أ
ولول مرة يرتدي الزي
ف
العسكري وهو الذي لم يرتديه من قبل ي� اماكن
تبدو ث
اك� اهمية من الناحية الدينية والجغرافية لدى
الشيعة ,ابتداء من بلد وصوال اىل اطراف الموصل
وال اشك ان لدياىل اهمية ابلغ من الفلوجة االف
ت
ال� لو امنت لهم لصار
المرات حيث هي البوابة ي
االمتداد الشيعي يبدا من قم وصوال اىل سامراء
ولك ان تنظر اىل الخارطة ولون البدلة ت
ال� ارتداها
تب� ان اليات المعركة ي تكمن �ف
ت
ال� ي ن
ي
هي من االدلة ي
التفاصيلالدقيقة.
�ض
تكالب القيادات السياسية الشيعية و ورة
الحضور عىل اطراف الفلوجة او هي تبدو كذلك
ن
يع� ليس بال�ض ورة ان تذهب اىل هناك ويكفي
ي
ف
ان تجلس ي� مكان مكشوف ويظهر احد العساكر
ين
الميداني� برتب عالية وهو ي�ش ح احد الخرائط حول
كيفية اقتحام الفلوجة الحد تلك القيادات مثل
ئ
الدعا�
المالك وهي ال شك انها للتمويل
ي
الحكيم و ي
االنتخا� القادم .
بي
ظهور القيادات العسكرية الشيعية ألول

الخزعل والخفاجي
مرة مثل ابو مهدي المهندس و
ي
ت
ال� لم تظهر من قبل بهذا النفس الطائفي
,وهي ي
وهي تتحدث عن اهل الفلوجة وال شك ان ظهور
المهندس المجرم المطلوب دوليا هو دليل واضح
ن
ان ايران لها بصمتها ناهيك عن
سليما� المتواجد
ي
ف ي� اغلب االحيان مع الحشد البغيض ,اخذين بنظر
االعتبار مقتل ن
ج�ال ف ي� جيش القدس عند معسكر
المزرعة القريب جدا من الفلوجة.
اذا ربطنا كل هذه االليات الصورية منها
والواقعية مع صور الشيعي المعدوم (النمر)
السعودي الجنسية والذي طالب بانضمام
السعودية تحت ما يسمى بوالية الفقيه و ت
ال�
ي
ت
ال� تحمل الصواريخ
وضعت عىل الشاحنات ي
االيرانية الموجهة اىل الفلوجة ,مع الصواريخ ال�ت
ي
تحمل اسم النمر ل�ض ب اهل الفلوجة .كل هذه
المعطيات تقول بان القضية ال تخص الفلوجة
واهلها فقط انما هي الحرب المتوقعة واالستباقية
ين
ب� ايران والسعودية او بداية اتفاقية جديدة تضع
ين
الدولت� عىل الخارطة العراقية ,وان كان
�ش وطها كلتا
ب� المدينة السنية الطاهرة ال�ت
هناك ثارا قديما ي ن
ي
االمريك و قبلت اقرانها من
رفضت �ش وط المحتل
ي
المدن والمحافظات الشيعية بان يطأ ظهرها انا شاء
المحتل.
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شارع المتنبي في بغداد جزيرة ثقافية
معزولة عن عراق العنف والتعصب

يوصف شارع املتنبي ببغداد،
بأنه متنفس كل املثقفني
العراقيني الباحثني عن جديد
الكتب واملطبوعات يف مختلف
املجاالت ،كام أصبح منطلقا
لتظاهرات الشباب الذين
يصطدمون يف أغلب األحيان
برفض السلطات العراقية
منحهم رخصة التظاهر
بامليادين العامة.
ويعد شارع املتنبي الذي تجاوز عمره تسعة قرون،
أقدم معرض دائم للكتاب يف العامل ،إذ يعج بحركة
رواد أدمنوا زيارته كل جمعة.
يذكر أن سوق الوراقني العبايس الذي بدلت العهود
اسمه مرات عدة ،سمي يف ثالثينيات القرن املايض
إبان العهد املليك بشارع املتنبي.
ومل يقترص عىل باعة كتب افرتشوا الرصيف بل

يحتضن نهاية كل أسبوع فعاليات مختلفة من
الشعر واملرسح والرسم ومعارض للكتب جعلت
منه رشيانا ينبض بالثقافة وسط مناخ ميلء
بالعنف.
يقول أحد رواد الشارع "بقي هذا الشارع حيويا
رغم األحداث األليمة التي تشهدها البالد".
وأضاف" :رغم أعامل العنف التي يتعرض لها
العراق ،إال أن ذلك مل يقلل من بريق الشارع
وشهرته وإقبال الزوار عليه".

الكليجة العراقية

اىت العيد ومع العيد هنالك اعراف ال
تغادر عادات العوائل والنساء العراقيات
ولعل اهم هذه العادات والتقاليد هي
اكلة (الكليجة)وهي نوع من انواع الكعك
يقدم مع الشاي اىل الضيوف الذين يأتون
دوما للتهنئة مبناسبة العيد ,ولكن الكليجة
الخاصة بالعيد لها طقوسها التي ال بد
للمرأة العراقية ان تعمل بها ومن اهم
تلك الطقوس هو يجب ان تصنع يف ليلة
يوم العيد وتبقى بعض هذه العوائل وهي

تتشارك العمل مع بعض حتى الصبح او
لسلعات متأخرة جدا من الليل.
وتوجد انواع كثرية ومتعددة منا كليجة
ام السمسم وكليجة ام التم وام الجوز
املربوش والخفيفي التي ال تحتوي عىل
يشء داخلها ولعل اطيبها كليجة التمر.
نتمنى من العراقيني وكل املسلمني عيد
فطر مبارك ويتقب منكم صيام الشهر
الكريم وقيام ليله وقراءة القران فيه.

وينحدر شارع املتنبي الذي يظهر بيع
الكتب ويبطن حوارات السياسية ،من
كتف شارع الرشيد صوب دجلة وسط
بغداد ،وخص لنفسه إخفاء كل ما
منعته السلطات املتعاقبة من محرمات
الكتب ،وظل كام يقول زائروه فضاء
للمدنية والثقافة ومستودعا ملن خالف
رأيه توجهات السلطة.
عىل اليمني واليسار مكتبات ومطابع
طبعت فيها صحف العقود األوىل من القرن املايض،
ولشارع األرسار كام يسميه بعض باعة الكتب رواد
من كل األعامر ومن كال الجنسني.
كام يضم يف نهايته القريبة من دجلة ،مقهى
الشابندر أعرق املقاهي األدبية يف بغداد ،تتشكل
الجامعات فيها بشكل تلقايئ بعيدا عن التعصب
الديني واملذهبي والقومي ،يحق معها تسميته
ببورصة املعرفة.

تقرير
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فأنظروا عمن تأخذون دينكم
كفاءات في المهجر

التقينا اليوم باألستاذ ناصر محمد رضا حسين الحاصل على اجازات علمية كثيرة ومتنوعة في مجال الفقه
االسالمي وغيره كما انه لديه ماجستير في الفقه االسالمي من جامعة العلوم االسالمية العالمية االردن .
ص.ج :نبذه عن حياتك استاذ.
ا.ن.ر :نارص محمد رضا حسني املزرقجي مولود
يف محافظة املوصل عام  1967علام ان اصلنا من
منطقة الدهانة القريبة من منطقة االعظمية يف
العاصمة العراقية بغداد .ولكن والدي رحمه الله
تعاىل انتقل اىل املوصل عام  1959واستقر قيها.
متزوج لدي اربع اوالد ثالث ذكور وبنت.
ص.ج :من اين اتت كلمة املزرقجي ؟
ا.ن.ر :املزرق هو السهم ووالدي كان يصنع هذه
املزراق ولهذا تم اطالق التسمية عىل عائلتنا.
ص.ج :اين اكملت دراستك يف املوصل يف الجانب
االمين ام االيرس؟
ا.ن.ر :انا درست يف الجانبني اوال االبتدايئ و
قسم من املتوسط يف االمين والباقي اىل الجامعة
الجانب االيرس.
ص.ج :هل كان لديك صلة باي جامعة اسالمية
يف املوصل.
ا.ن.ر :مل انتسب ألي حركة او جامعة ولكن كان
لدي عالقات مع البعض تبني انهم ينتمون اىل
بعض الحركات فيام بعد مثل الشيخ ابراهيم
النعمة وغريه .وانا كنت التقي بالجميع من
اجل ان استفيد من الجميع واسال لتعود الفائدة
عيل ومل اكن اميز ان هذا من الحركة الفالنية او
الجامعية الفالنية فقط إذا احتجت اىل سؤال
اذهب واطرق الباب وابدا بالسؤال.
ص.ج :تعترب محافظة املوصل من املحافظات
العراقية املحافظة دينيا يف العراق ترى ما
هو السبب؟ هل ألنها تعترب قريبا من الدولة
العثامنية ام ألمر اخر؟
ا.ن.ر :يوجد امر مهم جدا املوصل حتى يف زمن
الدولة العباسية املتأخرة كانت ال تتبع بغداد
يف ادارياتها ولكن كانت تتبع لنور الدين زنيك
وصالح الدين االيويب .وحتى يف وقت الظاهر
بيربز هذه املنطقة كانت تسمى الجزيرة والشام
.لهذا عندما كان صالح الدين االيويب يذهب اىل
القتال يأخذ الجنود من املوصل حلب وال يأخذ
من بغداد ,لدينا يف املوصل جامع قديم جدا
اسمه جامع النوري الذي بناه نور الدين زنيك
فكانت املوصل متجذرة اسالميا منذ القدم".
ص.ج :كيف تم اختيارك ان تدخل العلوم
الرشعية ؟
ا.ن.ر :انا نشأيت كانت يف املساجد وكنت احاول
ان اتعلم واستزيد يف املعلومات الدينية بل
شعرت ان االسالم ثقافة عالية ومن اراد ان
يكون مثقفا يحمل الثقافات الرائعة لذا صارت

عملية التعلم او الدراسة ليس من اجل الشهادة
بل للتطور الثقايف ,وايضا اشار يل الشيخ فييض
الفييض وهو من علامء املوصل ان اذهب اىل
االختصاص االسالمي علام اين خريج علمي وليس
اديب .قال يل اذهب اىل كلية الرشيعة وانا مل
اسمع اصال بكلية الرشيعة .وتم تقدميي مبارشة
وليس عن طريق االنسيابية وتم قبويل مبارشة
ومقابلتي والحمد لله.
ص.ج :شخصيات علمية كانت معك طالب او
محارضين ؟
ا.ن.ر :كان معي الدكتور بشار الفييض الناطق
الرسمي لهيئة علامء املسلمني وايضا خو شيخ
فيض الفييض وايضا الدكتور عبد الحكيم عبد
االنيس رئيس دائرة البحوث يف االمارات .ومن
األساتذة كان الدكتور محمد رمضان وبيت
السعدي وايضا دكتور حارث الضاري ودكتور عبد
الحميد العبيدي.
ص.ج :ماذا تعترب لك الجامعة ؟
ا.ن.ر :اوال انا عندما قدمت اوراقي كنت متعطش
للدين ومتعطش الن اخذ اكرب كم من املعلومات
فكنت عندما ادخل اىل الجامعة كأين ادخل بيتي
ال اكرث انا اعتربه مكان سعاديت  .كان تعامل
األساتذة معنا تعامل ابوي رائع ونادرا ما كانت
تحصل مشكلة بني االساتذة والطالب او بني
الطالب انفسهم.
ص.ج :بعد الجامعة تم التعني ؟
ا.ن.ر :ال مل اتعني ولكن ذهبت
للخدمة العسكرية.
ص.ج :كيف كانت الخدمة
العسكرية ؟

ا.ن.ر :الخدمة العسكرية كام تعرف يف العراق
من اسوء الفرتات التي يقضيها الشاب بعد
تخرجه ولكن انا كانت خدمة العسكرية جميلة
وقضيت فيها اوقات رائعة والحمد لله ان اللحية
مل تحلق كوين قد تخرجت امام وخطاب ونحن
من اللذين تم اعفاءهم من حالقة اللحى .بل
انا جندي مكلف وقد انرت ان اعطي املحارضات
عىل الجنود واملراتب والضباط وهي نفس الفرتة
التي اطلقها الرئيس الراحل صدام حسني والتي
سميت الحملة االميانية .وهذه التسمية تم العمل
تحت اجندتها وتوظيفها من اجل الدين والدعوة

اىل الله تعاىل وقد نجح الكثري من الدعاة يف مترير
مشاريع كثرية والحمد لله.
ص.ج :حكمة اعجبتك؟
ا.ن.ر :انا قدمت عىل دراسة املاجستري داخل
العراق خمسة عرش مرة ومل يتم املوافقة وفهمت
ان القضية متيش باملحسوبية (والوساطات )
ذهبت اىل دكتور الفييض واخربته املوضوع .رفض
ان يعمل يل الواسطة وقال يل هذه املقولة (الدنيا
بقدر ما تعطيك تأخذ من دينك ).
ص.ج :كيف استطعت ان تكمل دراسة املاجستري
؟
ا.ن.ر :قدمت اوراقي اىل الجامعة االسالمية
يف عامن وتم قبويل انا وزوجتي وليس وحدي
والحمد لله تعاىل "
ص.ب :اخربتني انك عملت يف مساجد كثرية يف
املوصل .موقف جميل ال زال يف ذاكرتك؟
ا.ن.ر :من املواقف التي اذكرها ان الشيخ فييض
الفييض رشحني الدارة مسجد يف منطقة زنار
يف محافظة املوصل ومنطقة زنار منطقة خليط
تجد كل الطوائف العراقية هناك مام يؤدي دامئا
لوجود بعض الرصاعات املنافسات بحيث عندما
يايت اي شيخ لقيادة املسجد ال يستمر يف احسن
حاالته اكرث من شهر ,عندما ذهبت البارش يف
املسجد والتقيت املؤذن ,اخربين انه رأين يف رؤيا
وكان اسمي عبد املنعم .سبحان الله كنت عبد
املنعم وبقيت يف املسجد ملدة اربع سنوات مل
تحدث سوى بعض املشاكل الطفيفة التي ال
تذكر .
ص.ب :متى بدأت تقرا لألستاذ سعيد النوريس ؟
ا.ن.ر :انا اقرا له منذ ان كنت يف العراق واطلعت
عىل الكثري من مؤلفاته واعجبت مبواقفه الرائعة
وكيف تصدى ملوجة تشويه االسالم وكان يف بعض
االوقات يعمل لوحده.
ص.ب :قاعدة فقهية تراها مهمة االن
ا.ن.ر :توجد قاعدة فقهية تتعلق بإحداث العامل
االن وهي االسناد من الدين فأنظروا عمن تأخذون
دينكم .فال بد لنا ان نتاكد ممن يعطون املحارضات
او الفتوى او غريها ونرى االن االنزالقات التي
تحدث اىل الشباب بسبب جهل الشخص
الذي يعطي تلك املعلومة.
ص.ب :اخريا ال يسعنا اال ان
نتقدم بالشكر الجزيل اىل
االستاذ نارص رضا ونشكره
عىل ان اتاح لنا من وقته
الثمني للتحدث معنا.
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صادق كتشوك
همك

أهمية الدعوة

قال رسول الله صىل الله عليه وسلم»:
الصالة عماد الدين من أقامها فقد أقام
الدين ومن تركها فقد هدم الدين».
ن
يع� الصالة عماد الدين فمن رفعها
ي
رفع الدين ومن تركها فقد هدم الدين.
وقال صىل الله عليه وسلم »:الصالة
ين ن
يع� الصالة رفع الروح
معراج
المؤمن� ي
إىل الله عز وجل ,والصالة شعار الدين
وبسبب ذلك كان شعيب عليه السالم
كث� الصالة وقال قوم شعيب »:ياشعيب
ي
أصالتك تأمرك أن تت�ك مايعبد أباؤنا أو
نفعل ف ي� أموالنا ما نشاء انك أنت الحليم
الرشيد»هود.87
ان الله ارسل شعيباً إىل مدين وأصحاب
أ
اليكة الذين هم يعملون بالتجارة وقد كانوا
أ
م�ش ي ن
ك� كالقوم الخرين .وكانوا ينقصون
ف
ز
الم�ان ويطفون ي� الكيل ويعثون
المكيال و ي
ف� أ
الرض فساداً ويبذرون ف ي� أموالهم وكانوا
ي
ال يؤمنونو بالبعث بعد الموت .وكانت
حياتهم بعيدة عن الحق وكانوا االغنياء
واالقوياء المفسدين.
لهذا قال شعيب »:ياقوم اعبدوا
الله مالكم من اله يغ�ه والتنقص المكيال
الم�ان نا� أراكم ي ن
ز
وإ� اخاف عليكم
بخ� ي
و ي ي
عذاب يوم محيط» .وقال شعيب »:ياقوم
افوا بالمكيال و ي ز
الم�ان بالقسط والتخسوا
أ
ف
الناس أشياءهم والتعبثوا ي� الرض
مفسدين»هود.85-84
اصحاب أ
اليكة اليستمعون لدعوة
شعيب وكذبوا نبيهم فاخذتهم الرجفة
وكانوا ي ن
هالك�.
ف
وقال تعاىل ي� كتابه الكريم »:فأخذتهم
جاثم� ب ن
الرجفة ف� دارهم ي ن
الذي� كذبوا
ي
شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا كانوا
هم الخارسين»االعراف.92-91
ن
يع� كأن لم يسكن فيها وكانوا هم
ني
الهالك�.
ي
ن
الشيخ
قال
الصابو� :وقد يراد بالصالة
ي
الدين و ن
المع� دينك يأمرك بالصالة؟ وكان
يل تغامزوا وتضاحكوافقصدوا
قومه إذا رأوه ي
بقولهم»اصالتك تأمرك» نفهم من هذا
الكالم أصحاب أ
اليكة والذين يؤثر ي ن
شيئ�
ين
اثن�:
أ
الول :العبادة وهي عبادة الله وترك
عبادة أ
الوثان .ألن الخالق هو الله وليست
أ
الصنام .حيث يقول الله عز وجل »:قل
هل من �ش كائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
قل الله الخالق يبدأ الخلق ثم يعيده ن
فأ�
تؤفكون»يونس .34
االنسان الرشيد اليعبد أ
الوثان بل يعبد
الله الواحد القهار فقط والي�ش ك به شيئاً.
ن
الثا� :الدين يأمر االنسان أن تي�ك
ي
الترصف بامواله ماشاء .الن المال امانة الله
عند االنسان .ينفقه ف ي� سبيله.
وهكذا فالتعبد ف ي� االسالم له اهميته
الكب�ة بسبب ذلك فالذين منع عبادة
ي
االصنام وامر بايقاف الكيل ي ز
بالم�ان.
ين
العالم�
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب

قتلى وجرحى بتفجير ارهابي
في مطار اتاتورك باسطنبول
أسفر هجوم
استخدمت فيه
متفجرات واسلحة
نارية عن مقتل 36
شخصا في مطار
اتاتورك الدولي في
مدينة اسطنبول
التركية.
واصيب أكرث من  147شخصا آخرين بجروح يف
الهجوم الذي نفذه  3انتحاريني ،وهرعت سيارات
االسعاف اىل مكان الهجوم بينام نقل بعض
الجرحى اىل املستشفيات بسيارات االجرة.
وقال مسؤولون إن املهاجمني الثالثة بارشوا
باطالق النار قرب مدخل مبنى املسافرين
الدوليني يف املطار ثم فجروا انفسهم بعد ان
تصدت لهم الرشطة واطلقت النار عليهم.
وقال مسؤول تريك إن "الغالبية العظمى" من
ضحايا الهجوم االنتحاري الذي استهدف مطار
اتاتورك يف اسطنبول كانوا من املواطنني األتراك،
ولكن كان بينهم ايضا عدد من االجانب.
وقال رئيس الحكومة الرتكية بن عيل يلدرم الذي
زار املطار بعد التفجري ان الدالئل االولية تشري
اىل مسؤولية تنظيم الدولة االسالمية عن تنفيذ
الهجوم.
وقال يف مؤمتر صحفي عقده يف املطار إن "االدلة
تشري اىل داعش" ،مضيفا ان  3انتحاريني فتحوا
النار عشوائيا عىل املسافرين قبل ان يفجروا
انفسهم.
ومل يتطرق رئيس الحكومة اىل هويات املهاجمني
او جنسياتهم ،ولكنه كشف عن انهم وصلوا اىل
املطار بسيارة اجرة.
وتشهد تركيا منذ فرتة هجامت من هذا النوع،
واتهم فيها أو اعرتف باملسؤولية عنها تنظيم
الدولة اإلسالمية أو انفصاليون أكراد.
ويعترب مارك لوين مراسل يب يب يس من موقع
التفجريات أن الهجوم يبدو منظام حيث أن مطار
أتاتورك كان دوما أحد أكرب االهداف يف تركيا
ضعفا وانكشافا أمام الهجامت حيث أن أدوات
الكشف عن محتويات السيارات ضعيفة رغم
وجود العديد من أجهزة املسح األمني باستخدام
أشعة إكس.
وقالت وكالة رويرتز لالنباء إن رجال الرشطة
فتحوا النار يف محاولة ملنع دخول املهاجمني اىل
املطار.
قال وايل اسطنبول إن حاالت  6من الجرحى
حرجة.
ودان جوش ارنست الناطق باسم البيت االبيض

يف واشنطن الهجوم الذي وصفه "بالشائن" وعرب
عن دعم الواليات املتحدة "القوي" لرتكيا.
وقال يف ترصيح إن "مطار اتاتورك ،مثله مثل
مطار بروكسل الذي تعرض لهجوم هو اآلخر يف
وقت سابق من العام الحايل ،يرمز لالتصاالت
الدولية واالوارص التي تربطنا .نحن مستمرون
يف تقديم دعمنا القوي لرتكيا رشيكتنا وحليفتنا
يف حلف شامل االطليس ،ومعنا كل اصدقائنا
ورشكائنا حول العامل يف التصدي لتهديد االرهاب".
وقال وزير الخارجية االملاين فرانك فالرت شتاينامير
"نأىس للضحايا ،ونقف صفا واحدا مع تركيا".
وقال رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل
يف تغريدة "عواطفنا مع ضحايا الهجامت التي
استهدفت مطار اسطنبول ،وندين اعامل العنف
الوحشية هذه".
نقل نحو  60جريحا إىل املستشفيات.
وأدىل املرشح الجمهوري يف االنتخابات الرئاسية
االمريكية دونالد ترامب بدلوه ،إذ قال يف ترصيح

عقب الهجوم إنه "ينبغي عىل الواليات املتحدة
اتخاذ الخطوات الكفيلة بحامية امريكا من
االرهابيني".
وقال ترامب إن "التهديد االرهايب مل يكن اكرب مام
هو اليوم".
وقال "اعداؤنا متوحشون وقساة ويفعلون اي
يشء من اجل قتل كل الذين ال ينحنون الرادتهم.
علينا اتخاذ الخطوات الكفيلة بحامية امريكا من
االرهابيني وان نعمل بكل قدرتنا لالرتقاء بامننا
ونحافظ عىل سالمة امريكا".
من جانبها ،قالت املرشحة الدميقراطية هيالري
كلينتون إن هجوم اسطنبول يعد تذكريا بأن
"الواليات املتحدة ال يسعها االنسحاب".
وقالت يف ترصيح "الهجوم الذي وقع يف اسطنبول
يعزز عزمنا عىل دحر قوى االرهاب والجهاد
املتطرف حول العامل .علينا تعميق تعاوننا مع
حلفائنا ورشكائنا يف الرشق االوسط واوروبا
للتصدي لهذا التهديد".
وكاالت.
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قطايف عصافيري
على الطريقة السورية

البامية باللحمة

املك ّونات

 1علبة أو  170غ من القشطة
 2أكواب أو  500مل من الحليب
½ كوب أو  60غ من دقيق الذرة
 1ملعقة طعام من ماء الزهر
 40وحدة صغرية أو  600غ من
رشائح القطايف الجاهزة
½ كوب أو  50غ من الفستق
املطحون ٬للتزيني
 2أكواب أو  500مل من قطر
السكر

المكونات
ّ

 600غ من الباميا ٬حجم صغري
 2أكواب من زيت القيل
 500غ من لحم البقر ٬املقطّع إىل
مك ّعبات
 4أكواب أو  1لرت من املاء
 4حبات متوسطة الحجم أو  600غ من
الطامطم ٬مقطّعة إىل مربّعات
 2مكعبات من مرقة الدجاج ماجي
½ ملعقة طعام من الزبدة

 4فصوص من الثوم ٬مسحوقة
¾ كوب أو  50غ من الكزبرة ٬املفرومة

طريقة التحضير

ثم ت ّ
ُقل حتى تصبح شبه
تُنظّف الباميا ّ
ناضجة .تُرفع عن النار وتُرتك جانباً.
تُضاف مك ّعبات اللحم واملاء إىل قدر
كبريُ .يغىل املزيج وتُزال الرغوة عن السطح
عند ظهورها .تُخفّف النار وتُرتك املك ّونات
عىل نا ٍر خفيفة ملدة ساعة أو حتى يُصبح

اللحم شبه ناضج.
تُضاف الطامطم ومك ّعبا مرقة الدجاج
ماجي ،ويُضاف مزيد من املاء إذا ما دعت
الحاجة ،وتُرتك املك ّونات عىل نار خفيفة حتى
ينضج اللحم.
تُذ ّوب الزبدة يف مقال ٍة و ُي ّ
قل الثوم
ثم يُضافا إىل
والكزبرة ملدة دقيقة تقريباًّ ،
املرق والباميا املقلية.
تُرتك مرق الباميا عىل نا ٍر خفيف ٍة ملدة 10
دقائق وتُقدّم

الرياضة أفضل من األدوية التقليدية
طريقة التحضري

تُ َزج القشطة مع الحليب السائل
ودقيق الذرة يف قدر .يوضع املزيج
عىل النار حتى يغيل ويتكاثف مع
التحريك املستمر .يُضاف إليه ماء
الزهر ويُ َح َّرك ثم يوضع جانباً حتى
يربد.
تُحىش كل دائرة من القطايف
مبلعقة صغرية كاملة من القشطة
لصق طرفا
ّ
املحضة واملربّدة ويُ َ
القطايف بإحكام من جهة واحدة
فتظهر القشطة من الجهة الثانية.
تُغ َمس كل قطعة من القطايف
من الجهة غري امللصقة يف الفستق
املطحون.
ف القطايف عىل صحن كبري
ت َُص ّ
وتُقَدَّم مع القطر.

كشف تقرير طبي بريطاين أن مامرسة
التامرين الرياضية ملدة ثالثني دقيقة فقط يوميا،
عىل مدار خمسة أيام أسبوعيا ،قد تكون أكرث
نجاعة من األدوية التقليدية يف الوقاية من
األمراض ،وعىل رأسها الرسطان والخرف والقلب.
وذكر التقرير الذي نقلته صحيفة تلغراف
الربيطانية أن املواظبة عىل تلك التامرين تقلل
احتامالت اإلصابة بـرسطان الثدي بنسبة ،%25
ورسطان األمعاء بنسبة  ،%45والخرف بنسبة
تصل إىل  ،%30والسكتة الدماغية بنسبة ،%30
وأمراض القلب بنسبة تزيد عىل .%40
وأوضح أن النشاط البدين ال يعني بالرضورة
االنضامم لصالة ألعاب رياضية برسوم باهظة ،أو
التعاقد مع مدرب شخيص ،لكن الفائدة تتحقق
مبامرسة األنشطة العادية التي يسهل القيام بها
يوميا.
واقرتح التقرير الذي أرشفت عىل إصداره
األكادميية امللكية لكليات الطب ىف بريطانيا،
واستند لنتائج أكرث من مائتي دراسة ،عىل سبيل

املثل ،أن يصعد الناس الدرج بدال من استخدام
املصعد الكهربايئ ،وأن ميارسوا رياضة امليش
الرسيع ،والرقص ،وركوب الدراجات ،ومامرسة
العالقة الزوجية.
وميكن لهذه املستويات املنخفضة ،من
مامرسة التامرين الرياضية بانتظام ،أن تقلل
أيضً ا من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسمنة
واالكتئاب وآالم أسفل الظهر وهشاشة العظام

والكسور.
وأشار التقرير إىل أن فاتورة الخمول البدين
تكلف األنظمة الصحية ،باململكة املتحدة،
أكرث من  15مليار جنيه إسرتليني سنويا ،وهى
واحدة من أربعة عوامل رئيسية مسؤولة عن
الوفيات املبكرة واألمراض عىل املدى الطويل،
جنبا إىل جنب مع التدخني والتغذية السيئة
والخمر.
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طبيب و مدرب دول معتمد ف� التنمية ش
الب�ية
ي
ي

ئ
َـا�
دا ٌء أ َل َّم ف َِخـ ْل ُ
ـت ِف ِ
ـيه َشــف ِ ي
ِم ْن َص ْب َوِ ت ي� َف َت َضا َعف َْت بُ َر َح ِ ئ يا�
الم ن َ�
ِإ ن يِّ� أَق َْم ُت َعىل ال َّت ِع َّل ِة ِب ُ
ف
ُـون َد َو ِ ئ يا�
ــة قَالــوا تَك ُ
ِ ي� غ ُْربَ ٍ
ف
َـاء
َــاي ِال ْس ْ
ـتشــف ِ
ِ ي� ِع َّل ٍة َم ْنف َ
َع َب ٌث َط َو ِ ف يا� ِ ف ي� ا ْل ِبال َ ِد َو ِعلَّةٌ
اب َخ َو ِاط ِري
الب ْح ِر ْ
ٍ
اض َطر َ
شاك ِإىل َ
ن
ـــاء
ــه ال َه ْو َج ِ
ــ� ِب ِريَ ِاح ِ
ف َُي ِج ُ
يــب ِ ي
مؤلم والبعد عن
إحساس الغربة ٌ
أن الدخول
ظان ّ
يظ� ٌ
الوطن محزن  ,ال نن َّ
ف ي� غياهب الغربة هو أمر حسن يدعو إىل
وتناس القروح والجروح.
الفرح والمرح
ي
ف
تجمعت عىل السوري ي� غربته أمور
فقد ّ
آ
وأشياء قد غفل عنها الخرون ،وظنوا
به يغ� ما فيه ،وحسبوه يعيش ف ي� سعة
ودعة واعتقدوا أنه يعيش ف ي� رحلة سياحية
أ
ف
هناء و
القفار ي� ٍ
يطوف الرض ويجوب ِ

أمورا نغصت
ٍ
رخاء ،ولم يعلموا أن هناك ً
وسودت نهاره وأبكت
ليله
وأرقت
عيشته
ّ
عينيه.
ت
المغ�بون السوريون ضاقت بهم
الدنيا بما رحبت  ،ضاق بهم ّبرها و
بحرها  ،ضاقت بهم سماؤها و أرضها
 ,وضاقت بهم ت
ح� حيطان طفولتهم
و شبابهم وشيخوختهم  ،لم يعودوا
يملكون إال الغربة خارج الوطن ،أو اللجوء
داخله ليغد الوطن لهم منفى ويكونون
غرباء فيه .
ت
ح� الحدود الالمتناهية لم تعد
فروا إىل مكان ال حرب فيه،
تسعهمّ ،
فتقاذفتهم أمواج الغربة وباتت المعاناة
عنوناً لمأساتهم.
المغ�بون السوريون �ف
يعيش ت
ي
الغربة ظروفاً وأوضاعاً صعبة تختلف من
ين
والقوان�
الجراءات
بلد إىل آخر ،حسب إ

السوريون ف ي� غياهب الغربة
المعمول بها ف ي� كل بلد ،وخاصة ف ي�
مجاالت السكن والتنقل والعمل.
وبينما ّ
يقل الشعور بصعوبات العيش
الصغ�ة
واالندماج لدى الفئات العمرية
ي
دون الع�ش ين من العمر ،فإن ت
المغ� يب�ن
أ
ال بك� عمراً وخاصة من النساء وحملة
الشهادات الدراسية العالية يعيشون
ظروفاً ث
أك� صعوبة من حيث قلة فرص
ت
العمل المتاحة أمامهم ،وعدم االع�اف
ت
ال� يحملونها ف ي�
بالشهادات العلمية ي
معظم البلدان الغربية  ،واقتصار
أ
العمال الممكنة أمامهم عىل المطاعم
والفنادق وأعمال التنظيف والبيع ف ي�
المحالت التجارية ف� أحسن أ
الحوال.
ي
وتزداد حجم المعاناة كونهم وصلوا
كب�ة ومشاق
إىل الغربة بعد صعوبات ي
تفوق قدرة النفس عىل التحمل.
إن الحياة الجديدة المفروضة عىل
ّ

ت
المغ� ي ن
ب� ليست كما كانوا يتصورونها
ألن الشخص ف ي� الغربة عليه أن يبدأ من
الصفر وينىس وضعه السابق ف� بلده أ
الم
ي
ويعمل لساعات طويلة ليستطيع ي ن
تأم�
مستلزماته أ
الساسية ،إىل جانب ت ز
االل�ام

بدروس اللغة وعدم القدرة عىل العمل
ضمن مجاله واالختصاص الذي كان يعمل
به.
ف
ي� ظل هذه الظروف يجد السوريون
ف
أنفسهم ي ن
بلد ممزق
ب� نارين؛ البقاء ي� ٍ
وسط المعارك والحروب المستمرة أو
ين
مواطن� من الدرجات دون
التحول إىل
ف
ت
ت
ال� ضحوا
الثانية ي� بلدان االغ�اب ي
بالغال والنفيس للوصول إليها وتحقيق
ي
أحالمهم ف ي� العيش الكريم والبحث عن
أ
المان المفقود والفردوس الموعود ،لكن
ت
ال�
الرياح جرت فبما ال تشتهي سفن هؤالء ي
غرق بعضها ي� عرض البحر أثناء رحلتها
إىل سواحل الغربة.

خارطة توزع القوى المتصارعة في سوريا
أصدر مركز جسور خارطة تُظهر سيطرة األطراف المختلفة في سورية على الشبكة الطرقية
المعبدة فيها ،وبشكل خاص على الطرق الرئيسية والطرق الفرعية من الدرجة األولى.

ويُقصد بالطرق الرئيسية يف هذه الخارطة
كل الطرق الدولية واألوتوسرتادات التي
تربط مراكز املحافظات بعضها ببعض .أما
الطرق الفرعية فهي جميع الطرق التي
تربط التجمعات السكانية واملرافق الحيوية
(معابر حدودية ،مدن صناعية )....،خارج
هذه التجمعات مع بعضها البعض.
وبحسب الدراسة التي قام بها مركز جسور
للدراسات ،فقد بلغ طول الشبكة الطرقية
املعبدة ما يقارب  33000كم ،منها ما
يقارب  8500كم طرقات دولية ورئيسية
و 24000كم طرقات فرعية.
وتظهر الدراسة أن سيطرة النظام عىل أجزاء
كبرية من العمود الفقري للشبكة الطرقية
متمثالً بأوتوسرتاد دمشق–حلب كام أن
سيطرته عىل أغلب املناطق املكتظة سكانياً،
مكّنته من السيطرة عىل النسبة األكرب من
الشبكة الطرقية بشقيها الرئييس والفرعي
وبنسبة تقارب .%50
ورغم عدم سيطرة الفصائل املعارضة إال
عىل  %13من الطرقات الرئيسية و %20من

الطرقات الفرعية ،إال أن هذه القيم تتناسب
مع مساحة سيطرة فصائل املعارضة ،مام
يعطي مؤرشا ً واضحا عىل فعالية وجدوى

السيطرة الجغرافية عىل األرض مقارنة
بالسيطرة الفعالة عىل املرافق الحيوية،
وهو مؤرش يظهر واضحاً عند تحليل نسب

السيطرة لتنظيم الدولة،
فعىل الرغم من سيطرته عىل
مساحة واسعة من األرايض
السورية اال أن هذه السيطرة
تظهر ضعيفة عند الحديث
عن الشبكة الطرقية ،حيث أن
معظم مناطق سيطرة التنظيم
هي مناطق غري مكتظة سكانياً،
ومعظمها يقع يف البادية
السورية الخالية تقريباً من
السكان (انظر خارطة السيطرة
لشهر أيار/مايو .)2016
وتأيت هذه الخارطة ضمن
برنامج املركز لدراسة النفوذ
والسيطرة يف سورية بشكل
دوري ،حيث يُصدر املركز
شهرياً خرائط تعكس السيطرة
الجغرافية ،باإلضافة إىل تقاريره
ودراساته لتحليل التطورات
السياسية وامليدانية يف سورية.
مركز جسور للدراسات.
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يكرم شيخ القراء
اردوغان
ّ
ك ّرم الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،الشيخ محمد كر ّيم راجح،
شيخ قراء بالد الشام ،خالل اختتام فعاليات المسابقة الدولية الرابعة
لحفظ وتالوة القرآن الكريم ،التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية

استشهاد المصور
خالد العيسى
متأث ارً بجروحه
استشهد املصور “خالد العيىس” يف
أحد املشايف الرتكية متأثرا بجراحه التي
أصيب بها يف حي الشعار مبدينة حلب،
عىل إثر محاولة مجهولون اغتياله برفقة
اإلعالمي “هادي العبدالله”
حيث فجر املجهولون عبوة ناسفة
أمام منزلهم يف السابع عرش من الشهر
الجاري ،والتي أصيبا عىل إثرها بجراح
خطرة تم نقلهام عىل إثرها إىل الجانب
الرتيك.
ومنذ إصابته كانت حالة "العيىس"
حرجة حيث دخل بغيبوبة ،فيام ال
يزال "العبدالله" يتلقى العالج يف املشايف
الرتكية ،وحالته مستقرة.
بلغ الشهيد من العمر  24عاما وهو
من مواليد مدينة كفرنبل بريف إدلب،
عمل خالد مصورا مرافقا لإلعالمي هادي
العبدالله وغطى الكثري من األحداث،
ووثقت كامريته عرشات املجازر التي
ارتكبت بحق املدنيني ،كام وغطى املعارك
التي خاضتها قوات املعارضة مع قوات
األسد وحلفائه االيرانيون والروس.
وباستشهاده ينضم العيىس إىل قافلة
االعالميني السوريني الذين فقدوا حياتهم
نتيجة تغطية األحداث الدامية التي متر
بها بالدهم.

ويف كلمة له خالل حفل التكريم ،قدم
أردوغان تهانيه للفائزين يف مسابقتي حفظ
وتالوة القرآن الكريم ،الفتا إىل أن أول أوامر
الدين اإلسالمي كانت “اقرأ” ،ومضيفاً أن
رئاسة الشؤون الدينية الرتكية تبذل جهودا ً
حثيثة يف هذا اإلطار إلقامة دورات تعليم
القرآن الكريم.
وأشار الرئيس الرتيك إىل أن السبب
األسايس يف اآلالم التي يعانيها العامل
اإلسالمي يف الفرتات الراهنة ،يكمن يف
عدم معرفة وفهم القرآن الكريم بالشكل
الصحيح ،مؤكدا ً عىل أهمية تالوة القرآن
الكريم بالطريقة األمثل.
ويف نهاية خطابه ،أعرب أردوغان عن
بالغ شكره وامتنانه لكافة املتسابقني،
وراجياً من الله ع ّز وجل أن يبلغهم عيد
الفطر كام بلغهم شهر رمضان الفضيل.
وجرى التكريم يف مسجد الفاتح ،وسط
من العامل اإلسالمي.
مدينة اسطنبول ،عقب مسابقة أعدتها
حيث ك ّرم أردوغان خالل الحفل
لجنة “تدقيق املصاحف والقراءات" التابعة
الفائزين يف املسابقة ،إضافة إىل عدد من
لرئاسة الشؤون الدينية ،مبشاركة  82قارئًا

كبار املشايخ والقراء الحارضين ،من بينهم
شيخ قراء الشام كريم راجح.
وكاالت.

هاجر قطيفان تنال المركز األول في االمارات
تفاجأت الطالبة السورية هاجر أحمد قطيفان
باتصال من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس دولة اإلمارات ،رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب مهنئا إياها بنيلها املركز األول عىل
مستوى الدولة.
وتلقت الطالبة السورية هاجر أحمد قطيفان
اتصاال من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
إلحرازها املركز األول يف الثانوية العامة الفرع
العلمي ،عىل مستوى دولة اإلمارات.
ونالت الطالبة هاجر ،التي تدرس يف أكادميية
األندلس الخاصة يف مدينة العني ،املركز األول
يف الفرع العلمي عىل مستوى دولة اإلمارات،
مبعدل  ،%99.9لتتفوق بذلك عىل جميع طالبات
اإلمارات املواطنات واملقيامت.
وذكرت صحيفة البيان اإلماراتية يف عددها
الصادر ،األربعاء  15يونيو/حزيران ،أن الشيخ
محمد بن راشد بارك لهاجر وثالث طالبات أخريات
تفوقهن ،متمنيا لهن مزيدا من التقدم والنجاح عىل
درب التحصيل العلمي وصوال إىل الشهادة العليا
التي تؤهلهن لخوض معرتك الحياة العملية.
صحيفة "اإلمارات اليوم" ،أشارت يف تقريرها إىل

أن هاجر متر بظروف عائلية صعبة ،وانترصت عليها أحرزها طالب وموهوبون سوريون يف دول االغرتاب
واللجوء ،بعيدا عن وطنهم األم ،األمر الذي عزاه
بإحرازها املركز األول عىل مستوى الدولة.
البعض إىل االنحدار العلمي والثقايف الذي كرسته
ونقلت عن الطالبة التي تنحدر من محافظة
درعا قولها "أرغب بدراسة الطب بجامعة اإلمارات ،سوريا لعقود.
كام تلقت هاجر تلقت اتصاال من كل من
ألكون قريبة من أمي وأيب املرىض ،والدي مصاب
الدكتور حسني الحامدي وزير الرتبية والدكتور
بجلطة ،وأمي مريضة بالرسطان ،وأقوم برعاية
عيل راشد النعيمي قدما لها التهنئة بالقبول بكلية
أشقايئ الستة".
الطب.
وأظهرت األعوام املاضية حاالت نجاح كبرية
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إعالنات

يا غريب كن أديب!
إن العوائل السورية املقيمة يف مدينة قونيا تشجب وتستنكر وتدين بشدة حوادث الشجار والنزاع التي تحدث يف مركز
املدينة (شارع السوريني) بني الحني واألخر.
وتؤكد بأن هذه الترصفات تأثر سلباً عىل وضع السوريني عامة يف املدينة وتساهم يف خلق العداوات والنزاعات بيننا وبني
أشقاءنا األتراك الذين فتحوا لنا قلوبهم قبل بيوتهم وقابلونا بحسن االستضافة "وهل جزاء االحسان إال االحسان".
كام أن هذا النوع من الترصفات الغري محسوبة والطائشة ماهي إال حمالت غرضها إثارة الضجة والفتنة ومن ثم العبث
يف النسيج االجتامعي "الرتيك-السوري" يف قونيا خاصة ويف تركيا عامة الذي نحتاج إلية كثرياً يف هذه الفرتات العصيبة التي
متر فيها بالدنا.
إن الترصفات السيئة التي تصدر من بعض الشباب السوري هي ترصفات شخصية التعرب عن املجتمع السوري والمتثله.
لذلك فإننا وباسم كافة أهلنا السوريني املقيمني يف مدينة قونيا نطالب الجهات املختصة باتّخاذ االجراءات الالزمة
والقانونية يف حق كل من يحاول زرع الفتنة وإثارة املشاكل بني األخوة السوريني واألتراك.
"من مل يشكر الناس مل يشكر الله"
وبدورنا نشكر تركيا حكومة وشعباً عىل ماقدمته ومازالت تقدمه للشعب السوري من دعم واحتضان ونؤكد بأن عالقات
األخوة والصداقة والتاريخ التي تجمع الشعبني تبقى أكرب من كافة النزاعات والفنت .وتبقى مظلة االسالم وعامقة التاريخ
وروابط األخوة والصداقة بني الشعبني هي األسمى واالعىل.

متوز 2016

