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قال املتحدث الرسمي بوزارة الخارجية
الرتكية بيلجيتش إنه تم استدعاء
السفري الرويس لدى تركيا أندري
كارلوف احتجا ًجا عىل قيام طائرات
حربية روسية بقصف “كثيف” لقرى
الرتكامن يف شامل سوريا.
تتمة يف الصفحة 2

أفادت أنباء بسقوط منطقة جبل
التركمان الواقعة شمال ريف الالذقية
بسوريا نتيجة القصف الجوي
الكثيف الذي يشنه كل من النظام
السوري وروسيا ،ما أدى إلى نزوح آالف
التركمان إلى الحدود التركية.
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..نتساقط أيها المسلمون
• تتمة يف الصفحة 2

السوريون

يساهمون في اإلقتصاد

تم اإلعالن عن النتيجة النهائية
لمشروع "تحديد إمكانية
األعمال المشتركة واإلمكانيات
اإلقتصادية للضيوف السوريين
في قونية" الذي أعدته جمعية
موسياد ووكالة موالنا للتنمية
تتمة يف الصفحة 3

المغرب العربي اقتصاد
بين التراجع والنمو
تتمة يف الصفحة 17 -16
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كرم إشكان

kerem_iskan@hotmail.com

..نتساقط أيها المسلمون

جبل ت
ال�كمان :يقع ف ي� المنطقة الشمالية لمدينة
ش
الالذقية السورية والمشكلة للمنطقة الوسطى وال�قية
ت
وال� يطلق عليها اسم باير بوجاق المنطقة
لمدينة هاتاي ي
ت
ت
ن
السوري�..
ال� تحتوي بغالبيتها عىل ال�كمان
ي
الجبلية ي
تحتوي منطقة باير بوجاق عىل  ٢٧قرية تركمانية...
أفانل ،بيديمه ،بورج
و ٥٤هضبة هي :أجي سو،
ي
داغمشل،
تشوم�ان ،داغ داغان،
تشاردكل،
كسب ،جليلية،
ي
ي
ي
جبلل،
درويش هان ،دير هانة ،فرنلك ،هضبة غزالة،
ي
جمام ،كوك داغ ،هانجاز ،ي ن
ع� الغزال ،قنطرة ،قارامان،
ت
اغ� ،كاساتيل ،ي ز
أل� ،كزل
كيل� ،ي
كار ي
كيب� ،هضبة كرك ي
ن
نسيب� ،بنار ألمر ،رابعة،
ميليكل ،مرتلو،
داغ ،كولوجك،
ي
ي
سلمى ،رساي ،شمس تل زاهية ،هضبة يرتليليك ،زيتينجيك
وزوفيك..
وتقريبا فكامل المنطقة سقطت بيد أ
السد عن طريق
ن
الكردستا� والحزب
القوات االيرانية وبدعم من حزب العمال
ي
الديمقراطي والط�ان الروس الداعم أ
للسد...
ي
ي
سقط الجبل...
بعد  ٠٠٥عام أ
ولول مرة يسقط الجبل من أيدي
ت
ال�كمان...
ت
فهذا الجبل الذي كان داعما لل�كمان عىل مدار
الكث�ة
خمسمئة عام وعىل الرغم من رصخات االغاثة
ي
والكث� من المحاوالت فلم نستطع
والكث� من الجهود
ي
ي
الدعم...
سقط الجبل...
وتماما سقط الجبل من ايدينا بعد دقائق من مغادرة
االمريك دولتنا ...واالن هناك
جون بايدن مساعد الرئيس
ي
ف
الير ي ن
اني� والروس وحزب العمال
ي� الجبل يوجد كل من إ
ن
الكردستا� والحزب الديمقرطي ومن لف لفيفهم...
ي
ث
ت
وهذه هي مباراة مرج دابق ،وامر يا� جبل ال�كمان باتت
ت
ال� ش
ين�ونها...
قريبة ...هذي التغريدات ي
فالقرى الواقعة هناك وعىل رأسها قرية رابعة تعيش
كب�ا خوفا من المجازر ...فأالف ت
ال�كمان يهربون من
قلقا ي
أ
العداء باتجاه تركيا...
ن
ت
الكب� بعد حادثة تربة السليمان
الثا� ي
فهذا هو ال�اجع ي
شاه...
سقط الجبل...
وأولئك الذين يجلسون ف� أ
العىل يقرآون شعر جبل
ي
ت
ال�كمان وكأن شيئا لم يكن ...فالجبل الذي سقط سنقوم
أ
ت
ال� ار
بانقاذه الن من خالل مسلسل المقاومة عىل قناة ي
ت ي�...فإذا تم استعادة السيطرة عىل الجبل ف ي� المسلسل فما
تبقى يغ� مهم واليهم أحد...
وكاننا ت
بف�ة غريبة عفنة ...فكل مانضع يدنا عليه ينكرس
ن
ش
ش
�ء
�ء ي
ثم� نمسك به كل اسم كل ي
ويخرب ...فكل ي
قص�ة من الزمن...
مقدس يسقط من يدنا ويضيع بعد تف�ة ي
سقط الجبل...
فنحن ف� جميع أ
الزمات السياسية ت
ال� مررنا بها ،كنا
ي
ي
ين
ين
مصفوف� ف ي� جنازات
مشغول� وكحبات المسبحة
دائما
الرجال الذين كنا نكرس افواههم وأنوفهم من السياسة
ف
و� كل الفرص كنا
وكنا نقول أنهم خلف أحداث «غازي» ي
الك�ى ...
كالمالقط بيد القوى ب
ومع أ
السف فال هيبة لنا نستطيع فرضها عىل الناس
بعد خزالنهم ...
ث ش
ث ش
�ء يدمي القلب؛ ان أخبار
�ء مؤلم ،واك� ي
وأك� ي
ث
تأجيل مباراة فريق كرة القدم البيشكتاش اك� من أخبار
سقوط جبل ت
ال�كمان ف ي� تركيا...
أ
ف
فحدنا مع عدونا الن هو ي� السمان داغ…
أ
خ�ة ...سقط الجبل ،وسقطت
سقطت القلعة ال ي
ال�كمان عىل ت
الراية ،وسقطت ت
ال�اب ...ودخلت عطابات
ت
القتل إىل قرى جبل ال�كمان...
فكلما زادت الحفرة نسقط ،وكلما سقطنا نهوي نحوي
الهاوية ث
أك�...

سقوط جبل التركمان
جوي روسي
بغطاء
ّ

أفادت أنباء بسقوط منطقة جبل التركمان الواقعة شمال ريف الالذقية
بسوريا نتيجة القصف الجوي الكثيف الذي يشنه كل من النظام
السوري وروسيا ،ما أدى إلى نزوح آالف التركمان إلى الحدود التركية.
وســقطت منطقــة جبــل الرتكــان
بســبب عمليــات القصــف التــي تســتهدف
القــرى الرتكامنيــة إىل جانــب معاقــل
املعارضيــن الرتكامنيــن ،األمــر الــذي دفــع
آالف الرتكــان إىل الســر نحــو الحــدود،
حســبام أفــادت األنبــاء.
وكان النظــام الســوري والقــوات
الروســية شــنتا عمليــة برية يف منطقــة باير
بوجــاق ذات األغلبيــة الرتكامنيــة الواقعة يف
ريف الالذقية بسوريا.
يف هــذا الســياق
قــال عــارف أماتــش
نائــب الرئيــس العــام
لحــزب الحركــة الوطنيــة
الرتكامنيــة الســورية
عمليــات
حــول
القصــف “لقــد فقدنــا
العديــد مــن املناطــق.
مجاهدونــا يواصلــون
املقاومــة بشــكل كبــر
يف األماكــن املتبقيــة.
لكــن النــاس يف
وضعيــة ســيئة للغايــة،

والطائــرات الروســية تــأيت بالعــرات.
تركامنيــو منطقــة بايــر بوجــاق يف حالــة
بائســة ج ـ ًّدا ،واألوضــاع مخيمــة .املناطــق
الســكنيّة تدمــرت بالكامــل وأصبحــت
واألرض ســواء .أملنــا الوحيــد بعــد اللــه –
تعــاىل -هــو تركيــا .مل يبــق لدينــا إال منطقــة
اس ـراتيجة لكــن إن ذهبــت هــي األخــرى
ســتنتهي منطقــة الرتكــان”.
وقــال املتحــدث الرســمي بــوزارة
الخارجيــة الرتكيــة بيلجيتــش إنــه تــم

اســتدعاء الســفري الــرويس لــدى تركيــا
أنــدري كارلــوف احتجا ًجــا عــى قيــام
طائـرات حربيــة روســية بقصــف “كثيــف”
لقــرى الرتكــان يف شــال ســوريا.
وقالــت الخارجيــة إنــه تــم التأكيــد
خــال اللقــاء أن الترصفــات التــي يقــوم
بهــا الجانــب الــرويس ال متثــل حربــا
ضــد اإلرهــاب بــل إنهــم يقصفــون قــرى
تركامنيــة مدنيــة وقــد يــؤدي هــذا لعواقب
وخيمــة ،مطالبــة بوقــف فــوري لهــذه
العمليــات.
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السوريون يساهمون في االقتصاد
تم اإلعالن عن النتيجة
النهائية لمشروع
"تحديد إمكانية األعمال
المشتركة واإلمكانيات
اإلقتصادية للضيوف
السوريين في مدينة
قونية" الذي أعدته
جمعية رجال االعمال
والصناعين المستقلين
(موسياد) بالتعاون مع
وكالة موالنا للتنمية
ŞUBAT 2016
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مهنة الصحافة وعدت مبالمئة مبادئ املهنة

للحصــول عــى اســتثامرات
حقيقيــة وقانونيــة".

حــر يف قاعة
موسياد للمؤمترات
اجتــاع اإلعــان
تحويل المشكالت إلى
عــن النتيجــة
ميزات
النهائيــة للمــروع
قــال مهمــد أكــان
كل مــن وايل مدينــة
الســكريتري العــام لوكالــة موالنــا
قونيــة معمــر أرول
للتنميــة ":لقــد نشــأت هــذه الفكــرة
ومــدراء الرتبيــة والصحــة
ل
ار ت ن أوز ن س مــن الوضــع الــذي يفرضــه الواقــع .وكان من
واألمنيــات والكــوارث والكثــر من
الشــخصيات الرســمية .وتحــدث يف افتتــاح الربنامــج الــروري أن نعــرف مــن هــم ضيوفنــا .وبالفعــل
تحــدث لطفــي شمشــك مديــر شــعبة املوســياد بــرز إىل الوســط مــروع جميــل وناجــح .وبإمكاننــا
قائـاً ":لقــد أدت تطــور األحــداث وتفاقــم الحــرب اآلن معرفــة نــوع األعــال التجاريــة التــي يســتطيع
الداخليــة املشــتعلة يف الداخــل الســوري إىل ظهــور ضوفنــا الســوريون القيــام بهــا .ولدينــا علــم مبــن
العديــد مــن املشــكالت االنســانية واالجتامعيــة .لديــه رأس مــال ومــن الميلــك رأس مــال أيضــاً.
وعــى الرغــم مــن أن الرقــم الــذي أعلنــت عنــه وهــذا املــروع ســيكون لــه مســاهمة يف الحركــة
وزارة العمــل بوجــود مليــون و 905ســوري لكنــه االقتصاديــة مبدينــة قونيــا" .وبعدهــا صعــد ارتــن
هنــاك مايزيــد عــن  2مليــون ســوري مقيــم يف أوزنســل األســتاذ املحــارض بجامعــة الســلجوف
مدينــة قونيــا .أمــا عــن قونيــا فقــد وصــل عــدد قســم علــم االجتــاع أىل املــرح إللقــاء النتيجــة
املســجلني رســميا  51ألــف بينــا يوجــد هنــاك النهائيــة ملــروع "تحديــد إمكانيــة األعــال
قرابــة  10االف بانتظــار أدوارهــم للحصــول عــى املشــركة واإلمكانيــات اإلقتصاديــة للضيــوف
االقامــة وبهــذا يكــون عــدد الســوريني املوجوديــن الســوريني يف مدينــة قونيــة" كــا أكــد أوزنســل
يف مدينــة قونيــا مايزيــد عــن  61ألــف ســوري" .بــأن هــذا املــروع يعتــر ســابقة وقــال أيضــاً":
وأشــار شمشــك إىل أن موجــة النــزوح قــد كانــت الهجـرات يف بلدنــا دامئـاً ومــع األســف يتــم
زادت يف الفــرة املاضيــة وأصبــح مــن الــروري رؤيتهــا كمشــكلة .وكانــت تواجهنــا كمصاعــب لكن
الرتكيــز عــى مســألة األمــن حيــث تابــع قائـاً ":لقد وعندمــا يتــم دراســتها بشــكل جيــد يكــون مــن
رأينــا يف موســياد بــأن جمــع وتحديــد اإلمكانيــات املمكــن تحويــل املشــكالت إىل مي ـزات .كــا أنــه
االقتصاديــة للســوريني ســتعود بربــح هــام وبأخــذ القــدرات والخـرات املهنيــة بعــن االعتبــار
لالقتصــاد .كــا أننــا اســتطعنا تحديــد القطاعــات نســتطيع تطويــر وجهــات نظرنــا .وتبــدأ يف الوقــت
التــي يســتطيعون العمــل بهــا والطريقــة التــي القريــب بعــض التطبيقــات التــي تهــدف إىل تطوير
متكنهــم مــن إقامــة أعــال مشــركة .إننــا ســنقوم االمكانيــات املوجــودة .وبأقــرب وقــت ســيتم
بإنشــاء مجموعــة عمــل مــع رجــال األعــال تفعيــل هــذ التطبيقثــات إن شــاء اللــه".
اليفكرون بالعود
الســوريني كــا اننــا ســنقوم ببــذل جهــد كبــر

وقــد أوضــح األســتاذ املحــارض ارتــن أوزنســل
عــى النقــاط التاليــة يف كلمتــه حيــث قــال ":يوجــد
يف ســجالت غرفــة تجــارة قونيــا مايقــارب  35رشكــة
ســوري ألصحــاب أعــال تجاريــة أو رشاكــة .ويختار
الســوريون مدينــة قونيــا لكونهــا مدينــة محافظــة
وذات أجــواء حميمــة أكــر مــن أنهــا مدينــة أعــال
تجاريــة .ومــن أكــر املشــكالت الحاصلــة هــي
توظيــف الســوريني وتشــغيلهم يف غــر مجاالتهــم
وحتــى يف أعــال غــر مؤهلــن للعمــل بهــا .ومــن
املمكــن الحصــول عــى فوائــد كبــرة وجمــة مــن
ضيوفنــا الكـرام يف حــال تــم تحديــد االختصاصــات
والجــودات .كــا تعتــر ضعــف الناحيــة املاديــة
وعــدم املعرفــة باجــراءات العمــل البريوقراطيــة
وتعليــم األطفــال أهــم العوائــق التــي تعــرض
الالجئــن .ومبــا أنهــم يعملــون عــى بنــاء حياتهــم
مــن جديــد فيبــدوا أنهــم اليفكــرون بالعــودة إىل
بالدهــم .ومبــا يتعلــق باالســتثامرات فصعوبــة
االجــراءات البريوقراطيــة وكرثتهــا هــي الصعوبــة
األساســية يف هــذا االتجــاه .البلديــة التعطــي رجــال
األعــال الســوريني اإلذن يف افتتــاح مشــاريعهم
ولذلــك يعــاين املســتثمرون .هنــاك العديــد مــن
الســوريني الذيــن يقيمــون رشاكات مــع أتــراك
لكنهــم يخــرون بســبب عــدم وجــود يشء رســمي
وبســبب املحتالــن .فتجديــد رخصة العمــل كل عام
تخلــق مشــكلة يف مســألة الثقــة .وقــد تــم التأكــد
بــان املســتثمرين الســورين قادريــن عــى اســتخدام
رأوس أموالهــم يف قطاعــات البنــاء واإلنشــاء .ويجب
أن يتوفــر أماكــن لهــم لتعلــم اللغــة الرتكيــة وفتــح
املجــال أمــام تعديــل الشــهادات .وهنــاك طلــب
كبــر عــى تشــغيل العــال الســوريني ضمــن إطــار
الضــان الصحــي • .تحقيــق :خالــد شــن
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مصر...احتقان شعبي
وبوادر انتفاضة جديدة
تعيش مصر حالة عدم استقرار وتخبط خصوصًا بعد االنقالب العسكري الذي قاده الرئيس الحالي لمصر عبد الفتاح
السيسي على الرئيس المخلوع محمد مرسي الرئيس المصري المدني المنتخب شعبيًا ألول مرة في تاريخ مصر.

جــاء محمــد مــريس منتخبــا يف ظــل تحكم
كامــل للمجلــس العســكري يف زمــام الســلطة،
والتــي تســلمها مبوجــب “رشعيــة ثوريــة”
وقبــول شــعبي ،عقــب تنحــي الرئيس األســبق،
حســني مبــارك ،عــن الحكــم تحــت ضغــط
ثــورة  25يناير/كانــون الثــاين عــام .2011
وواجــه مــريس صعوبــات وتحديــات
جمــة يف طريــق إخضــاع املؤسســة العســكرية
لســلطته املدنيــة ،لكنــه نجــح يف اســتغالل
حادثــة مقتــل  16جنديــاً مرصيــاً يف شــبه
جزيــرة ســيناء ،شــال رشق عــى يــد جامعات
مســلحة؛ يف  5أغســطس/آب  ،2012إذ قــام
عــى إثرهــا بتنحيــة وزيــر الدفــاع (املشــر
حســن طنطــاوي) ،وعــدد كبــر مــن قيــادات
الجيــش ،وتعيــن عبــد الفتــاح الســييس وزيـرا ً
جديــدا ً للدفــاع.
ويف املقابــل فــإن عــديل منصــور ،رئيــس
املحكمــة الدســتورية العليــا ،جاء رئيســا للبالد
بالتعيــن ،مبوجــب بيــان “خارطــة املســتقبل”
الــذي أعلنــه الســييس بالتشــاور مــع قــوى
سياســية ودينيــة معارضــة ملــريس ،والــذي
أفــى إىل عــزل مــريس وتعيــن رئيــس

املحكمــة رئيســا مؤقتــا للبــاد لحــن إجــراء
انتخابــات جديــدة.
إذ بالرغــم مــن الصعوبــات التــى كانــت
تواجــه مــريس فــإن الظهــر الشــعبي الواســع،
و”الثــورى” عــى وجــه الخصــوص ،كان أحــد
أهــم العنــارص الفارقــة التــى كان ميكنــه
اســتغاللها لتحقيــق تقــدم أكــر يف العالقــات
املدنيــة – العســكرية ،ولكنــه مل يفعــل بشــكل
رسيــع ،وهــو مــا كان أحــد أبــرز مآخــذ
معارضيــه عليــه ،حيــث أفــى يف النهايــة
إىل واقــع راهــن يســود فيــه انطبــاع لــدى
أن الســييس هــو
عمــوم الشــعب
الفعــي للبــاد.
ا لر ئيــس
يف
الثالــث مــن الرئيــس املــري الحــايل عبــد الفتــاح الســييس
2
0
1
3
ز
متــو
حينــا كان وزيــرا للدفــاع ،بيانــا أعلــن فيــه
أ لقــى
عــزل محمــد مــريس أول رئيــس منتخــب ملرص
منــذ اســتقاللها ,وتعليــق العمــل بالدســتور.
وكــا يعتــر كثــر مــن املحللــن للوضــع
املــري أن االنقــاب الــذي قــاده
الســييس أطــاح بالرشعيــة
الشــعبية التــي اســتطاعت

وللمــرة األوىل يف تاريــخ مــر مــن انتخــاب
رئيــس مــدين وبــإرادة شــعبية.
تراجعــت مــؤرشات اقتصاديــة عــدة منــذ
عــزل الجيــش املــري الرئيــس املنتخــب
محمــد مــريس ,وارتفعــت األســعار ومعــدالت
البطالــة ،وعــزز الجيــش مــن ســيطرته عــى
االقتصــاد ,األمــر الــذي زاد مــن الضغــوط
املعيشــية عــى املرصيــن البالــغ عددهــم
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قرابــة  94مليــون نســمة (تعــداد ،)2014
بينــا يعــاين أكــر مــن  %26منهــم مــن الفقــر
باألســاس.
وحســب تقريــر للجهــاز املركــزي للتعبئــة
العامــة واإلحصــاء الحكومــي أصــدره يف آذار
املــايض ,فــإن معــدالت التضخــم بــن شــهري
متــوز  2013وشــباط  2014بلغــت ،%11.8
مقابــل  %6.3خــال الشــهور الثامنيــة نفســها
مــن حكــم مــريس.
ورغــم حصــول مــر عــى مســاعدات
خليجيــة تبلغ  73مليــار جنيــه ( 10.5مليارات
دوالر) عقــب االنقــاب ،وإنفاقهــا وديعــة
بقيمــة  60مليــار جنيــه ,فــإن عجــز
املوازنــة العامــة بلــغ نحــو 124
مليــار جنيــه يف نفــس الفــرة
املذكــورة حســب بيانــات
وزارة املاليــة ،مقابــل
 146.5مليــارا يف
الفــرة نفســها
مــن واليــة
مــريس.

قــوى سياســية مرصيــة عديــدة تطلــق
دعواتهــا لالصطفــاف مــن جديــد يف الذكــرى
الخامســة لثــورة  25ينايــر .مــن الواضــح
أن ذلــك تــرك أثــره عــى الرئاســة ،فــكان رد
الفعــل مبــارشة بلســان عبــد الفتــاح الســييس
وعــى شــكل ســؤال “ملــاذا تريــدون تضييــع
مــر؟”.
ويجيــب عضــو املكتــب الســيايس يف
حركــة شــباب  6أبريــل وليــد
شــوقي بــأن النــزول إىل
الشــارع حــق دســتوري،
وأن الســييس ونظامــه
هــا مــن ض ّيعــا
مــر.
و يعتــر
شــوقي أن
الظــروف
الراهنــة
أ ســو أ
مــا

كانــت عليــه يف ثــورة يناير/كانــون الثــاين
 2011عــى الرئيــس األســبق حســني مبــارك،
بــل إن االنقســام املجتمعــي وتجريــف الحياة
السياســية عــى يــد الســييس أكــر مــا كان
زمــن مبــارك.
ويف الوقــت نفســه تشــهد محافظــات
مرصيــة كثــرة مظاهــرات تطالــب برحيــل
الرئيــس املــري عبــد الفتــاح الســييس ،بعــد
أيــام مــن طرحه إمكانيــة مغادرته الســلطة إ ْن
طالــب الشــعب بذلــك.
ودعــا “التحالــف الوطنــي لدعــم الرشعية
ورفــض االنقــاب” املؤيــد للرئيــس املعــزول
محمــد مــريس أنصــاره للتظاهــر يف “أســبوع
ثــوري جديــد” تحــت شــعار “ارحــل” ،ضمــن
فعاليــات الحشــد لذكــرى “ثــورة ينايــر”.
ووفــق وكالــة األناضــول وشــهود عيــان،
انطلقــت املظاهـرات التي
رفعــت الفتــات
حملــت عبــارة
“ارحــل” ضــد
“الســييس”
يف مــدن

وأحيــاء وقــرى يف القاهــرة والجيــزة (غــريب
العاصمــة) والقليوبيــة والبحــرة والدقهليــة
واإلســكندرية (شــال) والرشقيــة ودميــاط،
وكفــر الشــيخ (دلتــا النيل/شــال) واملنيــا
والفيــوم (وســط) وبنــي ســويف (جنــوب).
وكان الســييس أعلــن يف خطــاب رئــايس
إمكانيــة رحيلــه عــن الســلطة يف حــال مطالبة
املرصيــن لــه بذلــك ،منتقــدا دعــوات التظاهر
يف ذكــرى  25يناير/كانــون الثــاين  2011التــي
أطاحــت بالرئيــس األســبق حســني مبــارك.
كــا خرجــت مظاه ـرات مؤيــدة ملــريس
يف حــي املعــادي مبحافظــة القاهــرة ،تدعــو
للمشــاركة يف ذكــرى “ثــورة ينايــر” ،يف حــن
نظمــت فعاليــات معارضــة يف مــدن أكتوبــر
والهــرم واملهندســن مبحافظــة الجيــزة (غــريب
العاصمــة).
مــن جانــب آخــر ،قــال بيــان صــادر عــن
“املجلــس الثــوري املــري يف الخــارج” إنــه
“يحــذر الشــعب املــري املناضــل مجــددا
مــن محــاوالت اســتيعاب الثــورة وتربيدهــا
وااللتفــاف عليهــا أو تفريغهــا مــن مضمونهــا
وإشــاعة اليــأس يف نفــوس الثــوار”.
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صفاء الحسام

ابو السايبا

وقفت بل�هة من الوقت وانا احاول ان احصل عىل
ن
عمل الكائن ف ي� منطقة الكرادة
تكس
ليصل� من محل ي
ي
ي
,غ� ان
داخل لغاية منطقة الغزالية والجو شديد الحرارة ي
التكس رفض الذهاب اىل هذه المنطقة
الكث� من سائقي
ي
ي
ألنها منطقة حسب اعتقادهم قد يفقدوا حياتهم فيها
التكس
وهو امر يغ� صحيح .ولكن هذا حال اغلب سائقي
ي
العر ي ن
اقي� حيث يذهب اىل مكانات معينة وال يذهب اىل
ف
اخرى ,توجد ي� ذهنه خارطة معينة .
ش
اخ� وقف سائق السايبا وهو شاب ف ي� الع�ينات من
ي
عمره والسايبا سيارة ايرانية الصنع اغلبها صفراء اللون
معروفة لدى كل العر ي ن
اقي� ,ووافق عىل المكان والمبلغ
التكس بالعراق عادة ما يفتحون
بعد جهد جهيد ,سائقي
ي
موضوع للنقاش ليكون محورا للنقاش ت
ح� ينتهي الطريق.
سياس ويهتم بما فعلوه
بالغالب يكون الحديث
ي
السياسيون ف ي� العراق وعن حجم الرسقات والفساد
وغ�ها من حديث الساعة .دار الحوار حول ما
والتفج�ات ي
ي
ت
تفج�ات وحال الشعب الم�دي  ,وكانت فرصة
جرى من ي
اردت من خاللها ان شا�ح له القضية بالية مبسطة فسالته
هذه االسئلة :
ش
قلت اذا لم تكن لديك هذه السيارة واردت �اءها
.سعر السيارة تقريبا خمسة االف دوالر وال تملك سوى
ثالثة االف ماذا لديك من خيار سوى االستدانة ؟اجاب
بالفعل سأستدين .
قلت له اول موضوع ستعمد اليه بعد ش�اءك السيارة
ش
والمبا�ة ف ي� العمل هو تخليص الدين الذي ف ي� رقبتك ؟
قال طبيعي  .قلت بعدها ستحاول ان ن ش
�ء من
تج� ي
ي
ت�وج مع بعض المال ت
المال لك ت ز
ح� تستطيع ان تعيش
ي
به مع العائلة وايضا تطوير السيارة وقد ت
تش�ي ماركة
ن
ثا�؟ قال
افضل او سيارة اخرى ويكون لديك مصدر رزق ي
طبعا .
ض
تق� عىل الدين صار معك حادث
قلت قبل ان
ي
بالسيارة ماذا ستفعل؟ قال اوه ماذا فعلت انت اىل اين
ن
اوصلت� ؟اجبته الحكومة تعمد اىل هذا الحل .قال كيف
ي
؟قلت له لو ان لديك االن المال ت ز
وم�وج ولديك استقرار
ن
تعا� من مشاكل اقتصادية وامورك طيبة جدا
عائل وال ي
ي
ستبحث عن الكمال من ناحية اخرى  .قال كيف ن
يع�
ي
؟ قلت ستحاول ان تقرا وتتثقف ويكون لديك حوارات
ونقاشات راقية وقد ض
تح� مع اقرانك اىل بعض الندوات
وتشارك ف ي� ورش عمل .واثناء االنتخابات ستحاول ان
تم� ي ن
يز
ب� الشخصيات الراقية صاحبة الشهادات العليا
ت
ال� تحاول ان ترفع مستوى البلد
واالختصاصات النافعة ي
من جميع النواحي  .قال اكيد هذا الكالم .
قلت بهذه الحالة هل سوف تعيد انتخاب هؤالء مرة
ت
ال� تراها
اخرى ؟ قال كال  .قلت له اذن اغلب االحداث ي
ش
�ء
هي مفتعلة من قبل الحكومة وهللا اعلم  .لم يبقى ي
جي� ,قال :استاذ
عىل الوصول واثناء استخراجي اجرته من ب ي
اذا اجريت االنتخابات وترشحت انت سأنتخبك .
ف
ن
نفس ضاحكا
اعطا� صوته باقل من نصف
ي
قلت ي� ي
ساعة من الكالم فقط ومن يغ� ان اعمل اي انجاز انه
الكالم فقط .القصة حقيقية وليست من نسج الخيال

الذكرى التسعين
الختراع التلفزيون
كعادة غوغل في تعديل شعارها في محرك البحث
ليعكس ذكرى سنوية معينة ،قامت الشركة بإعادة
تصميم الشعار لتحتفي بالذكرى السنوية التسعين
الختراع أول تلفزيون في العالم ،على يد مهندس
الكهرباء األسكتلندي جون لويجي بيرد ،الذي كان
يبيع الخردوات لمساعدة أسرته.

ولــد بــرد يف  14أغســطس/آب  1888يف
أســكتلندا لعائلــة فقــرة مكونــة مــن أربعــة
أطفــال ،وعمــل جاهــدا ملســاعدة والــده،
فــكان يجمــع بعــض الخــردوات ويقــوم
بإصالحهــا وبيعهــا يف الســوق .وتلقى تعليمه
يف أكادمييــة "الرتشــفيلد" التــي أصبحــت
جــزءا مــن مدرســة لومونــد يف غالســكو،
ومــن ثــم التحــق بالكليــة التقنيــة يف جامعــة
غالســكو.
حصــل بــرد خــال دراســته يف الكليــة
عــى سلســلة مــن الوظائــف الهندســية
والتدريــب كجــزء مــن دراســته ،لكــن ظروف
الحــرب العامليــة األوىل وســوء حالتــه الصحية
أديــا إلنهــاء دراســته الجامعيــة دون أن
يتخــرج ،فانكــب عــى دراســة التلفزيــون إىل
أن نجــح يف وضــع أول نظــام تلفــزة عمــي.
وعــى الرغــم مــن أن خطــوات تطويــر
التلفزيــون كانــت نتيجــة لعمــل العديــد من
املخرتعــن ،فــإن بــرد كان رائــدا بــارزا يف هــذا
املجــال وحقــق فيــه تقدمــا كبـرا مــا جعــل
العديــد مــن املؤرخــن ينســبون إليــه فضــل
إنتــاج أول صــور التلفزيــون الحيــة املتحركــة
مــن انعــكاس الضــوء ،يف وقــت أخفــق فيــه
الكثــرون يف تحقيــق ذلــك.
ابتكــر بــرد عــام  1923النموذج األســايس
ألجهــزة التلفزيــون اليــوم ،حيــث اخــرع
جهــازا بدائيــا جــدا يحتــوي عــى مصابيــح
الدراجــة الهوائيــة وأقـراص مســح مقصوصــة
مــن الــورق املقــوى وعلبــة بســكويت
معدنيــة وإبــر خياطــة وسلســلة ،ليقــوم
هــذا الجهــاز ببــث صــورة غــر واضحــة وغــر
ثابتــة لصليــب مالطــا مــن عــى بعــد بضــع
خطــوات ،ويف عــام  1925بــث بــرد صــورة
لوجــه بــري.
ويعــد بــرد أحــد مبتكــري التلفزيــون
امليكانيــي ،وهــو نظــام تلفزيــوين يعتمــد
عــى جهــاز مســح ميكانيــي ،مثــل قــرص
دوار بثقــوب فيــه مــرآة دوارة ،ملســح املشــهد
وتوليــد إشــارة فيديــو؛ وجهــاز ميكانيــي

مامثــل لــدى املســتقبل لعــرض الصــورة.
واســتعرض هــذ املخــرع يف  26ينايــر/
كانــون الثــاين  1926أول نظــام تلفــزة فعــال
يف العــامل ،واســتطاع إنجــاز أول بــث تلفزيوين
أدهــش العلــاء ،وهــذا التاريــخ هــو الــذي
تحتفــل بــه غوغــل هــذا اليــوم باعتبــاره
تاريــخ أول بــث تلفزيــوين ناجــح.
ويســود االعتقــاد أن الصــورة امللونــة
تأخــرت كثــرا يف الظهــور عــى التلفزيــون،
لكــن بــرد الــذي واصــل العمــل عىل تحســن
معداتــه ونتائجــه ،متكــن يف يوليو/متــوز
مــن العــام ذاتــه مــن بــث صــورة ملونــة،
كــا ابتكــر أول تلفزيــون بألــوان طبيعيــة
عــام  ،1928وقــال وقتهــا إن الصــورة الحيــة
لأللــوان الظاهــرة عــى شاشــة االســتقبال
كانــت الفتــة للغايــة.

ويف عــام  1929عــرض بــرد أول برنامــج
تلفزيــوين عــى اإلطــاق باألبيــض واألســود
وكان لقنــاة يب يب يس الربيطانيــة ،وتطــور
األمــر إىل عــرض برامــج مــن نصــف ســاعة
لخمســة أيــام أســبوعيا ،لينطلــق بعــد ذلــك
عــر التلفــزة.
ومــن األمــور املثــرة عــن هــذا العــامل أنه
حــاول اخـراع املــاس عــر تســخني الغرافيت،
لكنــه تســبب يف عطل كهربــايئ أغــرق مدينة
"غالســكو" بالكامــل يف الظــام ،كام ســاهم يف
اخرتاع الــرادار.
عــاش بــرد -الــذي تطــوع يف الجيــش
اإلنجليــزي و ُرفــض بســبب عــدم لياقتــه
كمجنــد -حيــاة حافلــة ،لكنــه مــات مبك ـرا
حيــث تــويف عــام  1946وعمــره ال يتجــاوز
 57عامــا.
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منفذ تفجير اسطنبول سوري الجنسية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجود أجانب بين القتلى العشرة بالتفجير الذي استهدف
سياحا داخل ميدان السلطان أحمد في اسطنبول ،وقال إن منفذ الهجوم انتحاري سوري.
وأكــد مكتــب محافــظ اســطنبول قــد أعلــن
عــن ارتفــاع حصيلــة التفجــر الــذي هــز ميــدان
الســلطان أحمــد وســط املدينــة وهــو مــن أهــم
املعــامل الســياحية فيهــا ،إىل  10قتــى و 15جريحــا.
وقــال أردوغــان يف كلمــة بثهــا التلفزيــون
الــريك" :إننــي أديــن الهجــوم اإلرهــايب يف اســطنبول
الــذي يعتقــد أنــه نفــذ مــن قبــل انتحــاري مــن
أصــل ســوري .لألســف الشــديد ،هنــاك  10قتــى،
بينهــم أجانــب وأت ـراك ،كــا هنــاك  15جريحــا".
وامتنــع أردوغــان عــن توجيــه أصابــع االتهــام
إىل أي جهــة معينــة ،لكنــه اعتــر أنــه "ال فــرق
بــن "داعــش" وحــزب العــال الكردســتاين وبقيــة
التنظيــات اإلرهابيــة".
وكانــت صحيفــة "حرييــت" قــد ذكــرت أن
انتحاريــا فجــر نفســه قــرب مجموعــة من الســياح
كانــت تقــوم بزيــارة لجامــع الســلطان أحمــد.
هــذا وأوضــح مكتــب محافــظ إســطنبول أن
التفجــر وقــع يف الســاعة  10.15صباحــا ،مضيفــا
أن تحقيقــا يجــري ملعرفــة نــوع املــادة املتفجــرة
والعبــوة الناســفة والكشــف عــن هويــة مرتكبــي
هــذه الجرميــة.

فيــا نقلــت وكالــة "رويــرز" عــن مســؤولني
أمنيــن يف تركيــا أن يوجــد احتــال قــوي بتــورط
تنظيــم الدولــة االســامية "داعــش" يف هجــوم
إســطنبول.
وقــال مســؤول تركيــا ان انتحــاري ميــدان
الســلطان أحمــد مــن مواليــد ســوريا عــام 1988
مــن جانــب آخــر كشــف نعــان كرتلمــش
نائــب رئيــس الــوزراء الــريك أن االنتحــاري الــذي
نفــذ الهجــوم كان ســوريا مــن مواليــد عــام ،1988
مضيفــا أنــه تــم العثــور عــى أشــاء جثتــه يف مكان
التفجــر.
وأكــد أن معظــم القتــى الذيــن ســقطوا جـراء
الهجــوم أجانــب ،دون أن يكشــف عن جنســياتهم.
أكــد مصــدر يف مكتــب رئيــس الــوزراء الــريك
أن معظــم ضحايــا الهجــوم اإلرهــايب مواطنــون
أملــان ،فيــا مل تســتبعد املستشــارة األملانيــة أنغيــا
مــركل وجــود أملــان بــن القتــى.
وقالــت مــركل" :إننــا قلقــون مــن احتــال أن
يكــون مواطنــون أملــان بــن القتــى واملصابــن".
مــن جانبــه أكــد وزيــر الخارجيــة األملــاين
فرانــك فالــر شــتامياير أن هنــاك مواطنــن أملــان

بــن املصابــن.
كــا أكــدت القنصليــة الكوريــة الجنوبيــة أن
واحــدا مــن رعاياهــا عــى األقــل بــن املصابــن يف
الهجــوم اإلرهــايب.
وقالــت وزارة الخارجيــة الرنوجيــة إن شــخصا
يحمــل الجنســية الرنويجيــة أصيــب يف التفجــر
أيضــا.
وتــم نقــل املصابــن إىل املستشــفيات القريبــة،
فيــا فرضــت الرشطــة طوقــا أمنيــا حــول امليــدان
ومنعــت املواطنــن والســياح مــن االقـراب منــه.
هــذا ودعــت وزارة الخارجيــة األملانيــة الرعايــا
األملــان يف تركيــا إىل تجنــب زيــارة األماكــن املكتظة
بالنــاس واملعــامل الســياحية يف إســطنبول نظــرا
لتنامــي الخطــر اإلرهــايب.
وبــدوره أكــد رئيــس الــوزراء الــريك أحمــد
داود أوغلــو ،أن منفــذ تفجــر إســطنبول هــو
أجنبــي ينتمــي إىل تنظيــم ‹داعــش› (تنظيــم
الدولــة اإلســامية).
وناشــد داود أوغلــو يف ترصيحــات أدىل بهــا
املواطنــن األتــراك بـــ «عــدم تحميــل الســوريني
مســؤولية وجــود منظــات إرهابيــة مــن هــذا

النــوع».
وتعهــد داود أوغلــو «مبواصلــة الحــرب عــى
اإلرهابيــن ،بالتزامــن مــع االســتمرار يف الدفــاع عن
املظلومــن» ،عــى حــد قولــه ،وأوضــح أن «تنظيــم
‹داعــش› اســتفاد مــن الفـراغ األمنــي يف املنطقة ،ال
ســيام يف ســوريا والعـراق ،وأصبــح يشــكل تهديــدا ً
عــى املنطقــة والعــامل» ،وأكــد أن «جميــع ضحايــا
تفجــر إســطنبول مــن األجانــب» ،الفتـاً إىل وجــود
مواطــن تــريك بني الجرحــى ،الذيــن يتلقــون العالج
يف مستشــفيات مختلفة.
مــن جهتــه ،دان األمــن العــام لألمــم املتحــدة
بــان يك مــون االعتــداء ،الــذي وقــع يف اســطنبول
وأوقــع عــددا مــن الضحايــا ،ووصفــه بـ"الجرميــة
البشــعة".
ودعــا بــان املجتمــع الــدويل إىل رضورة اإلرساع
بتقديــم املســؤولني عنــه إىل العدالــة لينالــوا
جزاءهــم العــادل.
ونقــل ســتيفان ديوجاريــك املتحــدث باســم
األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،تعازيــه لعوائــل
الضحايــا ومتنياتــه للمصابــن برسعــة الشــفاء.
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افريقيا ...
سحر الطبيعة
والجمال

ربما قد تشعر أنك تعلم
الكثير عن قارة افريقيا،
ولكن بالتأكيد هناك
العديد من المعلومات
والحقائق التي لم تتوقعها
عن القارة السمراء..
تبلــغ مســاحة قــارة إفريقيا حــوايل 30.2
كيلومــر مربع وتشــغل مــا مجموعــه %20.4
مــن إجــايل مســاحة اليابســة ،وهــذا يعنــي
أنّهــا أكــر مســاحة مــن أوروبــا ،الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،الصــن ،الهنــد،
واملكســيك مجتمعــة.
يفصــل بــن إفريقيــا وأوروبــا 14.3
كيلومــر عنــد مــا يُعــرف مبضيــق جبــل
طــارق ،وقــد أٌجريــت الكثــر مــن الدراســات
لربــط القارتــن بنفــق يصــل بــن املغــرب
وإســبانيا عــى غــرار نفــق املانــش الــذي
يربــط بــن فرنســا واململكــة املتحــ ّدة.
تتميّــز دول قــا ّرة إفريقيــا بطابعهــا
الخــاص عــن بق ّيــة دول القــارات األخــرى،
ّ
وهــي تعتــر غن ّيــة جـ ّدا ً مبواردهــا الطبيع ّيــة
واإلقتصاديّــة والســياحيّة .ويف مقالنــا هــذا
ســنتح ّدث عــن إحــدى دول إفريقيــا ،أال
وهــي دولــة جنــوب إفريقيــا ،وعــن أهــم
مــا مييّــز هــذه الدولــة .دولــة جنــوب
إفريقيــا هــي دولــة تقــع يف جنــوب قــارة
فريقيــا "يف أقــى الجنــوب" ،يح ّدهــا مــن
الشــال دولــة بتســوانا وزمبابــوي ،ومــن
الشــال الرشقــي املوزمبيــق ،ومــن الشــال
الغــريب دولــة ناميبيــا ،أ ّمــا ســواحلها الرشقيّــة
والجنوب ّيــة فهــي تطل عــى املحيــط الهندي،
ومــن الغــرب فهــي تطــل عــى املحيــط
األطلــي .وهــي تعتــر الدولــة األكــر تطـ ّورا ُ
يف قــارة إفريقيــا مــن حيــث اإلقتصــاد والبنى
التحتيــة .عاصمــة جنــوب إفريقيــا هــي
مدينــة "جوهانســبريج" واللغــة الرســميّة
فيهــا يف اللغــة اإلنجليزيّــة ،وعملتهــا "الراند".
تعتــر دولــة جنــوب إفريقيــة دولــة

تشــتهر دولــة جنــوب إفريقيــا بغناهــا
بالذهــب ،واألملــاس ،والكــروم ،والبالتينيوم.
كــا وتعــرف بأنّهــا تحتــوي عىل مســاحات
كبــرة وواســعة مــن الغابــات ،مــا يجعلهــا
غنيّــة بتصديــر األخشــاب .وتعــرف أيض ـاً
بزراعتهــا وتصديرهــا للقطــن ،والفــول
الســوداين ،والــذرة ،والــورود .وهــي أ ّول دولــة
إفريقيــة اســتضافت املونديــال يف عــام 2010
م ،كــا وتشــتهر برياضــة "الرجبــي" ،والتــي
فــازت بهــا بأكــر مــن بطولــة .ومــن أهــم مــا
تشــتهر بــه دولــة جنــوب إفريقيــة باإلضافــة
إىل مــا ســبق ،األماكــن الســياح ّية التــي تعتــر
محــط أنظــار الكثــر مــن الســياح .ففيهــا
أجمــل شــواطئ العامل "شــاطى كليف تــاون"،
والــذي يقــع خلــف جبال تابــل .وهنــاك أيضاً
جبــل "تابــل" والــذي ســ ّمي بهــذا اإلســم
أل ّن شــكله يوحــي بشــكل الطاولــة ،وهنــاك
الكثــر مــن النشــاطات التــي مــن املمكــن
عملهــا هنــاك .كــا وتعتــر "جزيــرة روبــن"
مــن أهــم املعــامل التاريخيــة والســياحية
فيهــا ،ولدينــا أيضـاً حديقــة الســاحل الغــر ّيب
الوطن ّيــة والتــي تشــتهر بأجمــل وأنــدر أنــواع
الطيــور فيهــا .ومــن معاملهــا الســياحية أيضـاً
كهــوف الكانغــو ،والهرمانيــس ،وحديقــة
"أدو" الوطن ّيــة للفيلــة ،ومملكــة "الزولــو -
زولــو" ،وحديقــة ســانت لوســيا ،وحديقــة "
غولــدن جايــت" الوطنيّــة أيضــاً ،ومحميــة
مسيحيّة
"ماديكــوي" الطبيع ّيــة والتــي ســاهمت
مــا
فيهــا
املســيحيون
ّل
ك
يشــ
حيــث
لخمســن
ا
بشــكل كبــر يف تطويــر الســياحة يف هــذه
نســبته  %68مــن إجــايل عــدد الســكان ،مليــون نســمة ،وفيهــا كثــر مــن الســكان البــاد وتطويــر اإلقتصــاد ،وغريهــا الكثــر من
واملســلمون والهنــدوس وغريهــم يعتــرون مــن أصــول أوروب ّية وآســيوية .وقــد تع ّرضت املعــامل الســياحية الجميلــة والتــي تســحر
أقل ّيــات .أ ّمــا إجــايل عــدد ســكانها فيصل إىل البــاد لإلســتعامر الهولنــدي ،والربيطــاين .األلبــاب واألنظــار يف هــذه الدولــة.
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تحقيق

 #مضايا

تموت جوعاً

شــهدت والت ـزال تشــهد بلــدة مضايــا الخاضعــة
لســيطرة املعارضــة ،منــذ  8أشــهر حصــا ًرا خانقًــا،
منعــت خاللــه قــوات النظــام دخــول كافــة أنــواع
املســاعدات اإلنســانية ،مــا تســبب يف ارتفــاع كبــر
لألســعار ،مــا اضطــر األهــايل إىل غــي األعشــاب وأكلها
وجمــع الطعــام مــن بقايــا القاممــة ،بحســب مشــاهد
مصــورة نرشهــا ناشــطون عــى مواقــع التوصــل
االجتامعــي.
وبعــد موجــة اســتنكار دوليــة ،إزاء مشــاهد
الجــوع التــي نرشهــا ناشــطون عــى مواقــع التواصــل
االجتامعــي ،للســكان يف بلــدة مضايــا ،بــدأت يف
منتصــف الشــهر املــايض ،املســاعدات تدخــل إىل
البلــدة ،وذلــك بالتزامــن مــع دخــول مســاعدات
لبلــدات الفوعــة وكفريــا ،املواليتــن للنظــام يف ريــف
إدلــب.
وهنــا أتذكــر كلــات الكاتــب عزيــز ضيــاء عــن
تجربتــه املريــرة مــع الجــوع يف بدايــات القــرن املايض،
بعــد أن هبــت ريــاح الحــرب عــى مدينــة رســول الله،
وتــم حصارهــا واضطــر أهلهــا للرحيــل إىل الشــام هربا

مــن الجــوع ،إىل الجــوع ،حيــث قــال“ :مازلــت أؤمــن
أن الجــوع وحــده يظــل أخطــر أعــداء اإلنســان،الجوع
الــذي ميــزق األمعــاء ،الجــوع الــذي يجعــل املــرء حــن
ميــي يف الشــارع أو الزقــاق ال ينظــر إىل مــا حولــه أو
أمامــه ،وإمنــا ينظــر إىل األرض وحدهــا حيــث يتحــرى
العثــور عــى كــرة خبــز أو حبــة فاكهــة أو عظمــة،
فــا يــكاد يــرى مــا يبحــث عنــه يف ركــض اللتقاطــه،
حتــى تكــون الهيــاكل العظميــة الســائرة يف الطريــق
نفســه قــد مــدت أيديهــا تتنــازع كــرة الخيــز أو حبة
الفاكهــة العطنــة التــي زهــدت فيهــا الــكالب”.
والدليــل عــى أن املــوت بالجــوع أشــد أنــواع
املــوت قــول النبــي َصـ َّـى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم“ :إِ َّن نَ ِب ًّيــا
كَا َن ِفي َمــ ْن كَا َن قَبْلَكُــ ْم أَ ْع َجبَتْــ ُه أُ َّمتُــهُ ،فَق َ
َــال :لَــ ْن
ـن
ش ٌء ،فَأَ ْو َحــى اللـ ُه إِلَيْـ ِه :أَ ْن خ ِّ َْي ُهـ ْم بَـ ْ َ
يَـ ُرو َم َهـ ُؤلَ ِء َ ْ
إِ ْحـدَى �ثَـ َـا ٍث :إِ َّمــا أَ ْن أُ َسـلِّ َط َعلَ ْي ِهـ ْم َع ُد ًّوا ِمـ ْن غ ْ َِي ِه ْم
فَ َي ْسـتَبِي َح ُه ْم ،أَ ِو الْ ُجــوعَ ،أَ ِو الْ َمـ ْوتَ  ،فَقَالُــوا :أَ َّمــا الْ َقتْ ُل
أَ ِو الْ ُجــوعُ ،فَـ َـا طَاقَـ َة لَ َنــا ِبـ ِهَ ،ولَ ِكــنِ الْ َمـ ْوتُ  ،فَـ َـاتَ
ِف �ثَـ َـا ٍث َسـبْ ُعو َن أَلْ ًفــا …” رواه أحمــد وصححــه ابــن
حبــان.
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إن الموت جوعًا هو أشد أنواع الموت؛ ألن
صاحبه يفقد الحياة ببطء شديد ،وكل
يوم يمر عليه يزداد ألمه ،ويشتد وجعه،
وتهن قوته ،ويهزل جسده ،ويفقد ماء
الحياة حتى يتالشى ،وأنين الجائع أشد
من أنين الجريح والمريض والمتألم؛ ألنه
أنين ضعيف ال يدل على ما في الجائع
من شدة األلم ،يخرج من جوف محترق خاو
فارغ مما يرطبه.
وميتــة الجــوع رش مــن ميتــة
القتــل يف الحــرب؛ فــإن أكــر الذيــن
يقتلــون يف الحــرب هــذا الزمــان
تزهــق أرواحهــم يف طرفــة عــن بغــر
أمل يذكــر ،وإمنــا الــذي يُذكــر تــأمل
الجرحــى وتشــويههم عــى شــدة العناية
مبعالجتهــم ،وأمــا مــوىت الجــوع فــا
ميوتــون ،إال بعــد آالم بدنيــة ونفســية
شــديدة طويلــة األمــد ،فيهزلــون ويضوون
أوالً مــن قلــة الغــذاء ،ثــم بفقــده ،حتــى
إذا مــا َو َهنــت قواهــم الحيويــة ،وضعــف
دب فيهــا الــورم
متاســك عضــل أبدانهــم َّ
كــا يــدب يف جثــث املــوىت ،ومنهــم مــن
يصــاب قبــل ذلــك بالكلــب ،أو مــا يشــبهه،
ومــن يعرتيهــم الجنــون ،والعيــاذ باللــه
تعــاىل ،وال فائــدة اآلن يف إطالــة وصــف
هــذا الرجــز األليــم.
واليــوم يفــرس الجــوع املحارصيــن
يف مضايــا ،فيفتــك الجــوع بأطفالهــا

وشــيوخها ،ويهــد قــوة شــبابها ،وهو أســلوب لجــأ إليه
الباطنيــون ،ورصحــوا بــه
إن الجــوع الــذي يفتــك بإخواننــا يف الشــام ليــس
رجـاً فيقتلونــه ،وال جيشً ــا يحاربونــه ،ولكنــه عــدو إذا
حــل ببلــد فقــد حــل فيهــا األمل ،وأرسع إليهــا الفنــاء.
فالجــوع بئــس الضجيــع وبئــس الرفيــق.
لقــد حــدث يف العديــد مــن املجاعــات التــي
رضبــت العــامل اإلســامي عــر التاريــخ أن أكل النــاس
بعضهــم بعضا،وصــار القانــون الــذي يحكــم البرش هو
قانــون رشيعــة الغاب،حيــث القــوي يــأكل الضعيــف
فعــا ال مجازا،ليــس هــذا فقط،بــل إن األدهــى واألمــر
مــن ذلــك أن هــذا حــدث يف مــدن ومناطــق كانــت
الحضــارة تشــع منهــا لتصــل إىل عــوامل (أوروبــا)
املظلمــة يف ذلــك الوقت،كـ(العراق)،و(مرص)،و(الج ـزا
ئر)،و(األندلــس) .ال تندهشــوا فقــد صــدق مــن قــال:
الجــوع كافــر.
وهناك مثل شهري يقول:
(ســاعة البطــون تتــوه العقــول ،وســاعة القــدر
يعمــى البرص)،فعندمــا توشــك عــى أن تهلــك
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َد َ

جوعا،فثــق أنــك لــن مينعــك مانــع مــن اإلتيــان
بــأي يشء مينــع هالكك،حتــى وإن كنــت
تستبشــعه.
سيســقط عنــك ثــوب الحضــارة وااللتــزام
الــذي ألبســته لنــا األديــان والرشائــع الســاوية،
لتظهــر صورتــك العاريــة الحقيقيــة :مجــرد
حيــوان مفرتس،وحــش كارس ال يعنيــه ســوى
أن يبقــى حيــا وســط الغابــة التــي نعيــش
فيها،التندهشــوا..فتلك هــي حقيقــة اإلنســان.
مــن هــول املأســاة التــي يعانيهــا ســكان
مضايــا املحــارصة يف ريــف دمشــق الغــريب،
انطلقــت رصخــات اســتغاثة تطلب تحــركا رسيعا
إلنقــاذ الجائعــن املحارصيــن منــذ مثانيــة شــهور
مــن براثــن الجــوع.
وتعــاين بلــدة مضايــا مــن حصــار مطبقــة
فرضتــه عليهــا قــوات النظــام الســوري ومقاتلون
مــن حــزب اللــه اللبنــاين منــذ مثانيــة أشــهر،
مــا أدى إىل نفــاد الطعــام والــدواء ،حيــث ظــل
الســكان يف معانــاة ال تعــرف النهايــة ،فــا هــم
قــادرون عــى املغــادرة وال أحــد يســعفهم بلوازم
العيــش.
ويف نــداء هــذه الطفلــة مــا يكفــي لكــر
كل القلــوب الرحيمــة إلغاثــة مــن أخرجهــم
الجــوع عــن صمتهــم وجعلهــم يتكلمــون مبــا
يتجــاوز ســنهم.
مي و ملح غذاء الناس في مضايا
وهياكل بشرية من الجوع والحصار
يف القــرن الواحــد والعرشيــن ميــوت املواطن
الســوري إمــا جوعــا أو يف غــارة أو برصاصــة
طائشــة مــن قنــاص مجهــول ،وإن حصــل
وأخرجتــه آالم الجــوع عــن طــوره وقــرر كــر
الحصــار ،ســيكون مصــره مــرة أخــرى إمــا املوت
أو بــر األط ـراف ،ج ـراء األلغــام املزروعــة
حــول القــرى املحــارصة بريــف
دمشــق ،ومنهــا بلــدة مضايــا
التــي تقــع عــى بعــد أميــال
مــن الحــدود اللبنانيــة
الســورية ،ويشــارف 40
ألــف نســمة فيهــا عــى
الهــاك مــن الجــوع.
يف مضايــا يــأكل النــاس
القطــط ،أوراق الشــجر
والقاممــة ،ويســتخدمون
املــاء وامللــح يك ال تتعفــن
أمعائهــم مــن الجــوع،
بعــد مــرور أكــر مــن
مثانيــة أشــهر عــى الحصــار
املفــروض عليهــم ،مــن
قبــل النظــام الــذي مينــع

أَت َ ْد ُرو َن َمتَى يَ ْبيك ال َوطَ ْن ؟
*****
يَ ْبيك ال َوطَ ْن ِع ْن َدما يُ ْصب ُِح األَ ْم ُن واألَ َما ُن ق َِض َي ًة
ات َو ُمؤتَ َ َر ٍ
اج الج ِت َم َع ٍ
ات ولِ َجانٍ وقُوى
ُم َع َق َد ًة ت َ ْحتَ ُ
ِل َعا َدتِها...
*****
يَبْيك ال َوطَ ْن ِع ْن َدما ت ُْصب ُِح َح َدائِ ُق ُه َمأوى لِ َع َوائلٍِ
نَ َز َح ْت ,شَ َوا ِر ُعه َملِيئَ ٌة ب ِ
كث َمايَتَ َم َنا ُه
ِالد َما ِء َواألَلَ ْمَ ,وأَ َ ُ
َأطْفَالُ ُه املَوتُ رمياً بِال َر َص ِ
اص ال ذَبحاً وال َخ ْنقاً ِب ُدونِ
أَمل...
*****
ِع ْن َد َما يُ ْصب ُِح األَ ُخ ِلَ ِخي ِه َع ُدوا ً َويُ ْصب ُِح ال َولَ ُد
الف األَفكَا ِر َسبَ َب شَ تَ ِ
ِلَبَوي ِه َعاقَاً َوت ُصب ُِح اخ ِت ُ
ات
امل ُ ْجتَ َمعِ
ِع ْن َدها يَبْ ِك ال َوطَ ْن...

دخــول املــواد الغذائيــة والطبيــة واملنظــات
اإلنســانية مــن دخولهــا ،عــى الرغــم مــن أن
الفوعــة نــص
اتفــاق الزبــداين
أ ســا يس
بشــكل
فــك
عــى

الحصار،
و نتيجــة
تــويف أكــر مــن
مــن الجــوع،
حــدوث مئــات
اإلغــاء يوميــا،
ا لغذ ا ئيــة
معد و مــة ،
يُبــاغ بأمثــان
املواطنــون
األمــل بشــكل
أي تدخــل
و ا ملنظــا ت
لذلــك لجــأ

لذ لــك
 25مواطنــا
باإلضافــة إىل
حــاالت مــن
كــا أن املــواد
أصبحــت شــبه
واملتوفــر منهــا
با هظــة .
يف مضايــا فقــدوا
نهــايئ مــن
لألمــم املتحــدة
ا إل نســا نية ،
بعضهــم

أل كل
لقطــط
ا
والحيوانــات،
فيــا صــام

بعضهــم اآلخــر مســتخدما املــاء وامللــح ،ومنهــم
مــن بــاع ممتلكاتــه مقابــل الحصــول عــى بعض
املــواد الغذائيــة ،كالربغــل الــذي وصــل ســعر
الكيلومنــه إىل  40ألــف لــرة ســوريةـ أي مــا
يعــادل  ،$100فيــا عــرض أحــد املواطنــن منزله
للبيــع مقابــل  150كيلوغــرام مــن الطحــن.
قســم كبــر مــن ســكان مضايــا خاطــر
بحياتــه للخــروج مــن القريــة ،واالقــراب مــن
حواجــز النظــام بحثــا عــن طريــق للخــروج
وتأمــن الغــذاء ،إال أن قيــام النظــام بــزرع األلغام
يف محيــط البلــدة أدى ملقتــل العديــد مــن
الشــباب وبــر أطــراف العــرات منهــم.
مــن جانــب آخــر ،مل يأخــذ أكــر مــن ألــف
طفــل يف مضايــا نصيبهــم مــن الحليــب والــدواء
منــذ بدايــة الحصــار ،فيــا يعــاين املئــات منهــم
مــن أم ـراض مزمنــة ،كــا تجــاوز ســعر حليــب
األطفــال  150دوالر ،مــا جعــل إمكانيــة تحصيل
الفقـراء لهــا أمـرا شــبه مســتحيل.
مل يعــد أحــد قــادرا عــى االســتيعاب بــأن
الجميــع بــات متورطــا بســفك الــدم الســوري،
فاملدنيــون ميوتــون عــى أيــدي النظــام الســوري
واملعارضــة وتنظيــم الدولــة ،فيــا قــى املئــات
منهــم نتيجــة قصــف التحالــف العســكري،
واســتهدف القصــف الــرويس مناطــق مكتظــة
باملدنيــن ،وهــذا مــا تشــر لــه اإلحصائيــات،
حيــث وصــل عــدد القتــى الســوريني خــال عــام
 2015إىل  21179شــخصاً يف ســوريا %75 ،منهــم
قُتلــوا عــى يــد النظــام الســوري ،كــا قتلــت
القــوات الروســية  849مدنيــاً ،ووصــل عــدد
ضحايــا التنظيامت املتشــددة  2098شــخصاً ،كام
قتلــت فصائــل املعارضة املســلحة  1121شــخصا،
و 787شــخصا قتلــوا غرقــا يف مراكــب الهجــرة أو
يف حــوادث تفجـرات ،فيــا قتــل املئــات نتيجــة
قصــف قــوات التحالــف.

*****
اب بُكَا ِء ال َوطَنِ
لَ ُر َ َبا ال ت ََس ُع ُ
السطُو ُر لِ َن ْكتُ َب أَ ْس َب َ
كُلِها ,لَ ِك َن َنا ُم ْد ِركِ َني ِبأَنَ ُه َو َص َل لِ َح ِد ا ِإل ْخ ِت َناقِ َوأَنَ َنا
َغ ِر ٍق َنا َج ِميعاً ِف بَ ْح ِر ُد ُمو ِع ِه...
*****
نَ َع ْمِ ,ع ْن َد َما ت ُْصب ُِح َسا َحاتُ ال َوطَنِ َمكَا َن اِقْ ِتتَا ٍل
َعالَمي ,ق َِضيَتُ ُه َمل ََف ْاس ِتث َْم ٍر أُ َممي و ُم َو ِاط ُنو ُه
اب ال ُنف ِ
ُوس ال َدنِيئَةِ .ع ْن َد َها
ال َنا ِز ُحو َن تِ َجا َر ًة لَ َدى أَ ْص َح ِ
يُ ْصب ُِح ا ِإلن َْسا ُن َر ِخيصاً َوتَ ْن َها ُر ك ُُل املَبَا ِدئ وال ِق ِي ْم وال
يَ ُعو ُد ُه َن َاك َش ٌء ُ َي ِث ُل ال َح َياة ِسوى لَونِ ال َد ِم َو َرائِ َح ُة
امل َ ْو ِت َوأَنِ ُني األَلَم ,لِ َذلِ َك يَ ْبيك ويَ ْبيك َويَ ْبيك ال َوطَن...
*****
ِع ْن َد َما يُ ْصب ُِح ال َح ُق بَ ِاطالًَ ,ويُ ْصب ُِح األَ ِم ُني خَائِناً,
ُوق ِف َز ْح َم ِة ال َرشَ َو ِ
َوت َِضي ُع ال ُحق ُ
اتَ ,وت ُشْ َتى الضَ َمئِ ُر
ِبأَ ْرخ َِص ال َد َراهم يُلتَغَى قَانُو ُن ا ِإلن َْسانِية َونَ ْدخ ُُل غَابَ ًة
يَ ْح ُك ُمها ِذئَ ٌ
اب ك ُُل َمايُ َف ِك ُرو َن ِب ِه َه َو الضَ ِحيَ ُة التي
يَف َْت ُِسو َن َحتَى أَ َد َق َوبَرِها لِيَكُونوا ِب َذلِ َك َس َاس ًة ِف
َز َمنِ الطُغَا ِة....
*****
أَوطَانُنا لَ ْم تَ ُع ْد كَ َغريِها ت ُ َف ِك ُر ب ِِالز ِد َها ِر َوالتَطَ ُو ِر
وا ِإلنْ ِفتَا ِح ,فَك ُُل َماتُ َف ِك ُر ِب ِه أَ ْن تَ ْج َم َع أَبْ َنائَها الذَّي َن
أ ُ ْخ ِر ُجوا ِم ْنها ق َْصا ً َوتَ َركوا ُج ُذ َور ُهم الَتي نَشَ أت ِم ْنها
َع ِقي َدتًُم تِ َلك ال َع ِقي َدةُالتي ك َِبوا َع َل أَفْكَارِها َواتَخَذوا
َمبَا ِدئَها أَ َساساً لِ َحيَاتِ ْهم إِىل ِح ِني أَ ْن قُ ِّد َر لَ ُهم ال َر ِح ُيل
بَ ِعيدا ً َع ْن أَ ْر ِضهم ووطَ ِنهم َو ُجذُورِهم َو َهذا الَذي
أَبْ َك َوال يَ َز ُال يُبْيك ال َوطَ ْن...
«فلنبدأ بأنفسنا قبل فوات اآلوان»
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يقترب عدد الطرق الصوفية في
المنطقة العربية من  280طريقة
صوفية ،منها طرق ذات أعداد
كبيرة ونفوذ قوي في الحياة
العامة ،من أهمها :الطريقة
التيجانية في السودان ،والرفاعية
في مصر ،والرحمانية في الجزائر،
والبرهانية في تونس ،والعالوية
في المغرب ،والشاذلية في سوريا،
والعيساوية في ليبيا ،والعلوية
والغزالية في اليمن.

وتتمركــز الطــرق الصوفيــة جغراف ًّيــا
يف املنطقــة العربيــة يف دول شــبه الجزيــرة
العربيــة ،ويف شــال إفريقيــا يف كل مــن
مــر ،والســودان ،ويف دول املغــرب العريب
يف كل مــن الجزائــر ،وتونــس ،واملغــرب،
وليبيــا ،ويف رشق إفريقيــا يف الصومــال،
ويف غــرب إفريقيــا يف موريتانيــا .وتوجــد
الطــرق الصوفيــة بدرجــة محــدودة يف
بعــض دول الخليــج العــريب ،التــي مــن
أهمهــا :الكويــت ،واإلمــارات ،والبحريــن،
خاصــة الطريقتــن القادرية والنقشــبندية.

وقــد نتــج عــن كــرة دخــول غــر املتعلمــن
والجهلــة يف طــرق التصــوف ظهــور مامرســات
خاطئــة بســبب إضافــة أمــور العالقــة لها بالســنة
وال الرشيعــة خاصــة نتيجــة تعــرض التصــوف يف
بدايــة القــرن املــايض لهجــوم املتعلمــن يف الغرب
باعتبارهــا ممثلــة للثقافــة الدينيــة التــي تنــر
الخرافــات ،ثــم بــدأ مــع منتصــف القــرن املــايض
الهجــوم مــن قبــل املدرســة الســلفية باعتبارهــا
بدعــة دخيلــة عــى اإلســام
الصوفية ليست مذهب
الصوفيــة أو التصــوف وفــق الرؤيــة
اإلســامية ليســت مذه ًبــا ،وإمنــا هــو أحــد أركان
الديــن الثالثــة (اإلســام ،اإلميــان ،اإلحســان)،
فمثلــا اهتــم الفقــه بتعاليــم رشيعــة اإلســام،
وعلــم العقيــدة باإلميــان ،فــإن التصــوف اهتــم
بتحقيــق مقــام اإلحســان (وهــو أن تعبــد اللــه
كأنــك تـراه ،فــإن مل تكــن تـراه فإنــه يـراك ،وهــو
منهــج أو طريــق يســلكه العبــد للوصــول إىل
اللــه ،أي الوصــول إىل معرفتــه والعلــم
بــه ،وذلــك عــن طريــق االجتهــاد يف
العبــادات واجتنــاب املنهيــات،
وتربيــة النفــس وتطهــر
القلــب مــن

األخــاق الســيئة ،وتحليتــه باألخــاق الحســنة.
وهــذا املنهــج يقولــون أنــه يســتمد أصولــه
وفروعــه مــن القــرآن والســنة النبويــة واجتهــاد
العلــاء فيــا مل يــرد فيــه نــص ،فهــو علــم كعلــم
الفقــه لــه مذاهبــه ومدارســه ومجتهديــه وأمئتــه
الذيــن شــيدوا أركانــه وقواعــده  -كغــره مــن

العلــوم  -جي ـاً بعــد جيــل حتــى جعلــوه علــا
ســموه بـ علــم التصــوف ،أو علم التزكيــة ،أو علم
األخــاق ،فألفــوا فيــه الكتــب الكثــرة بينــوا فيهــا
أصولــه وفروعــه وقواعــده ،ومــن أشــهر هــذه
الكتــبِ :
الحكَــم العطائيــة لإلمــام ابــن عطــاء
اللــه الســكندري قواعــد التصــوف ،للشــيخ أحمد
زروق ،وإحيــاء علــوم الديــن لإلمــام الغــزايل،
والرســالة القشــرية لإلمــام القشــري و مــن
جوامــع الكلــم لإلمــام املجــدد الســيد محمــد
مــايض أبــو العزائــم وغريهــا.
انتــرت حركــة التصــوف يف العامل اإلســامي
يف القــرن الثالــث الهجــري كنزعــات فرديــة
تدعــو إىل الزهــد وشــدة العبــادة ،ثــم تطــورت
تلــك النزعــات بعــد ذلــك حتــى صــارت طرقــا
مميــزة متنوعــة معروفــة باســم الطــرق الصوفية.
والتاريــخ اإلســامي زاخــر بعلــاء مســلمني
انتســبوا للتصــوف مثــل شــمس التربيــزي وجــال
الديــن الرومــي والنــووي والغــزايل والعــز بــن
عبــد الســام كــا القــادة مثــل صــاح الديــن
األيــويب ومحمــد الفاتــح واألمــر عبــد
القــادر وعمــر املختــار وعــز الديــن
القســام.
بعــد نشــوء

العديــد مــن الطــرق والفــروع وظهــور العديــد
مــن الجامعــات التــي تدعــي كل منهــا بأنهــا
تلتــزم منهــج الصوفيــة الصحيــح ولعــدم وجــود
مرجــع موحــد للصوفيــة والتصوف دخلــت الكثري
مــن االمــور التــي يطلــق عليهــا البعــض البدعــة
او الخرافــات إىل بعــض الطــرق مــا أدى إىل فتــح
دائــرة التســائل والنقــاش ومل يســتطع أحــد إىل
االن مــن إغــاق هــذه الدائــرة بســبب احتــدام
النقاشــات واختــاف األفــكار.
وكتــب الشــيخ محمــد صالــح املنجــد يف
موقعــه "اإلســام ســؤال وجــواب" ((:مل يعــرف
اإلســام اســم الصوفيــة يف زمــن الرســول وصحابته
والتابعــن حتــى جــاء جامعــة مــن الزهــاد لبســوا
الصــوف فأطلقــوا هــذا االســم عليهــم  ،وقيــل
مأخــوذ مــن كلمــة صوفيــا ومعناهــا الحكمــة
باليونانيــة وليســت مأخــوذة مــن الصفــاء كــا
يدعــي بعضهــم ألن النســبة إىل الصفــاء صفــايئ
وليســت صــويف .
وظهــور هــذا االســم الجديــد والطائفــة التي
تحملــه زاد الفرقــة يف املســلمني  ،وقــد اختلــف
الصوفيــة األوائــل عــن الصوفيــة املتأخــرة التــي
انتــرت فيهــا البــدع بشــكل أكــر وع ـ ّم فيهــم
الــرك األصغــر واألكــر وبدعهــم مــا حذرنــا
منــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم بقولــه :
" إياكــم ومحدثــات األمــور فــإن كل محدثــة
بدعــة وكل بدعــة ضاللــة .رواه الرتمــذي وقــال
حســن صحيــح
وفيــا يــي مقارنــة بــن معتقــدات
الصوفيــة وطقوســها وبــن اإلســام املبنــي
عــى القــرآن والســ ّنة :
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الصوفيــة  :لهــا طــرق متعــددة كالتيجانيــة
والقادريــة والنقشــبندية والشــاذلية والرفاعيــة
وغريهــا مــن الطــرق التــي يدعــي أصحابــه أنهــم
عــى الحــق وغريهــم عــى الباطــل واإلســام ينهى
عــن التفــرق ويقــول اللــه تعــاىل { ...وال تكونــوا
مــن املرشكــن ( )31مــن الذيــن ف ّرقــوا دينهــم
وكانــوا شــيعاً كل حــزب مبــا لديهــم فرحــون } (
ســورة الــروم اآليــات .)32-31
الصوفيــة  :عبــدوا غــر اللــه مــن األنبيــاء
واألوليــاء األحيــاء واألمــوات فهــم يقولــون ( يــا
جيــاين ويــا رفاعــي ويــا رســول اللــه غوثـاً ومــدد
 ،ويــا رســول اللــه عليــك املعتمــد ) .
واللــه ينهــى عــن دعــاء غــره فيــا ال يقــدر
عليــه إال هــو ويعــدّه رشكاً إذ يقــول { وال تــدع
مــن دون اللــه مــا ال ينفعــك وال يــرك فــإن
فعلــت فإنــك مــن الظاملــن } ســورة يونــس ،آيــة
. 106
الصوفيــة  :تعتقــد أن هنــاك أبــداالً وأقطابـاً
وأوليــاء سـلّم اللــه لهــم ترصيــف األمــور وتدبريها
واللــه يحــي جــواب املرشكــن حــن يســألهم {:
ومــن يدبــر األمــر فســيقولون اللــه } ســورة يونس
 . 31 :فمرشكــو العــرب أعــرف باللــه مــن هــؤالء
الصوفيــة .
والصوفيــة يلجــأون لغــر اللــه عنــد نــزول
املصائــب واللــه يقــول  { :وإن ميسســك اللــه برض
فــا كاشــف لــه إال هــو وإن ميسســك بخــر فهــو
عــى كل يشء قديــر }).
نظرة اإلمام الغزالي للتصوف:
ويــرى الغــزايل بوجــوب االشــتغال بطــب
القلــوب  ،إذ ال يخلــو قلــب مــن علــة لــو أهملت
لتفاقمــت وكانــت ســب ًبا يف هــاك اإلنســان؛
لذلــك فالكشــف عــن هــذه العلــل والعمــل عــى
عالجهــا مــن أوجــب األمــور ،وهــو تحقيــق قولــه
ـح َمـ ْن َزكَّا َها ( ”)9الشــمس  ،وأما
تعــاىل ” قَـ ْد أَفْلَـ َ
مــن يهمــل ذلــك فقــد صــدق فيــه قولــه تعــاىل”
ـاب َم ـ ْن د ََّســا َها( ”)10الشــمس.
َوقَ ـ ْد َخـ َ
ويــرى الغـزايل أ َّن عــى املريد أن يلتزم شــيخًا
يقتــدي بــه ،حتــى ال يضيــع يف ســبل الشــيطان
املتعــددة  ،ويف هــذا يقــول ” وليتمســك بشــيخه
متســك األعمــى عــى شــاطئ النهــر بالقائــد،
بحيــث يفــوض أمــره إليــه بالكليــة وال يخالفــه”.
كــا ألــزم الغـزايل الشــيخ بالنظــر يف أمــر املريدين
 ،واســتطالع أخالقهــم وأدوائهــم ،واختيــار مــا
يناســب كالً منهــم مــا تــراض بــه نفوســهم،
ويصلــح بــه أحوالهــم ،وإال كان ســببًا يف هالكهــم
وإماتــة قلوبهــم.
ويــرى الغــزايل أن أداة املعرفــة الصوفيــة
هــي القلــب وليــس الحــواس ،وال العقــل والقلــب
عنــده ليــس هــو العضــو املعــروف ،املوجــود يف
الجانــب األيــر مــن صــدر اإلنســان ،وإمنــا هــو
اللطيفــة الربانيــة الروحانيــة التــي هــي حقيقــة

اإلنســان ،وقــد يكــون لهــا بالقلــب الجســاين
تعلُّــق ،إال أ َّن عقــول النــاس تحــرت يف إدراك وجه
العالقــة بينهــا.
كــا يــرى أ َّن إصــاح القلــب يكــون بالت ـزام
الخلــوة  ،وكــرة الصمــت والتأمل والجــوع وإطالة
الســهر” إذ ليــس ســلوك الطريــق إال بقطــع
العقبــات ،وال عقبــة عــى طريــق اللــه تعــاىل إال
صفــات القلــب التــي ســببها االلتفــات إىل الدنيــا”
فــإذا داوم املريــد عــى رياضــة نفســه مبــا تقــدم
حصــل لــه الكشــف الــذي ع َّرفــه الطــويس بقولــه
” الكشــف هــو بيــان مــا يســر عــى الفهــم
فيكشــف عنــه العبــد كأنَّــه رأي العني” والكشــف
املبــارش عنــد الغـزايل يقابــل االســتدالل العقــي ،
تحصــل املعرفــة باإللهــام اإللهــي
فبعــض القلــوب ِّ
يحصلهــا بالتعلــم
مبــادأ ًة ومكاشــف ًة  ،وبعضهــا ِّ
واالكتســاب.
ومــن خــال مــا انتــر عــن شــيخ اإلســام
ابــن تيميــة بوصفــه مــن آخــر أعــام املنهــج
الســلفي أنــه مــن أكــر النــاس عــداء للتصــوف
والصوفيــة عــى العمــوم ،وأن ذلــك ظاهــر مــن
خــال أنه قد شــن الحــرب عليهم وعــرض بدعهم
ورد عليهــا ،إال أن هــذا التعميــم قد يتعــارض نوعا
مــا إىل مــا جــاء عــن شــيخ اإلســام مــن مواقــف

تجــاه أمئــة التصــوف األوائــل ،وتصنيفــه يف أصــول
التصــوف كتبــا كالتحفــة العراقيــة ،واالســتقامة
وغــر ذلــك مــن الرســائل املوجــودة يف مجمــوع
الفتــاوى.
مل يكــن شــيخ اإلســام ممــن يؤثــر عنــه
القــول ببدعيــة لفــظ الصوفيــة كــا يجنــح إىل
ذلــك كثــر مــن النــاس ،فقد قال شــيخ اإلســام أن
هــذا اللفــظ مل يكــن مشــهورا يف القــرون الثالثــة،
وإمنــا اشــتهر التكلــم به بعــد ذلــك ،ونُ ِقـ َـل التكلم
بــه عــن غــر واحــد مــن األمئــة والشــيوخ كاإلمــام
أحمــد وأيب ســليامن الــداراين وغريهــا ،كــا ُرو َِي

عن
ســفيان الثــوري أنــه تكلــم بــه وبعضهــم يذكــر
ذلــك عــن الحســن البــري وتنازعــوا يف "املعنى"
الــذي أضيــف إليــه الصــويف –فإنــه مــن أســاء
النســب كالقــريش ،واملــدين وأمثــال ذلــك ،وهــذه
الدقــة يف قــول شــيخ اإلســام توضــح قاعــدة
التفريــق بــن شــهرة املصطلــح وبــن وجــوده،
فالوجــود غــر الشــهرة.
ويقــول رئيــس االتحــاد العاملــي لعلــاء
املســلمني الشــيخ يوســف القرضــاوي يف معــرض
ســؤاله عــن صوفيــة اإلخــوان املســلمني يف أنهــا

دعــوة صوفيــة كــا جــاء يف تعريــف جامعــة
اإلخــوان للمؤســس الشــيخ حســن البنــا وإن
اإلخــوان املســلمني هــي دعــوة صوفيــة ألنهــم
يعملــون عــى أســاس التزكيــة وطهــارة النفــس،
ونقــاء القلــب ،واملواظَبــة عــى العمــل ،واإلعراض
الحــب يف اللــه ،واالرتبــاط عــى
عــن الخلــق ،و ِّ
الخــر .فهــذا هوالتصـ ّوف ،وهــذه هــي الصوفيــة
الحقيقيــة عنــد حســن البنــا.
احذفـوا البدع تسقط الصوفية!!..
هكــذا يقــول الدكتــور جميل غــازي يف كتابه

" الصوفيــة,,,
والوجــه اآلخــر" ويقــول أيضـاً( :دعنا من مناقشــة
هــذه العقائــد التــي نتفــق معــك يف أنهــا تتصادم
بالفعــل مــع عقيــدة التوحيــد اإلســامية فــإن
أقطــاب الصوفيــة املعــارصون يــرون أن مــن قــال
بهــذه األفــكار هــم قلــة مــن أصحــاب التصــوف
الفلســفي مــن أمثــال البســطامي والحــاج وابــن
عــريب ،ويقولــون إنــه تصــوف يكتنفــه كثــر مــن
الغمــوض ويحتمــل تأويــات شــتى ..إمنــا الــذي
يعنينــا اآلن هــو التصــوف الســني الــذي يدعــو
إليــه الصوفيــة املحققــون ،والذيــن يؤكــدون أن
مقياســه الصحيــح هــو الكتـــاب والســنة ،ومادام
األمــر كذلــك فلــاذا يرفــض التصــوف؛ بــل
ويتهــم بأنــه بدعــة تتناقــض مــع اإلســام؟!)
ويكمــل مجيبــاً عــن الســؤال (:اســمع...
ليــس هنــاك مــا يســمى تصوف ـاً ســنياً" ..إننــي
أحــذر بشــدة مــن هــذه املحاولــة للتضليــل
والخــداع والبحــث عــن مســميات يحــاول بهــا
الصوفيــة إضفــاء الرشعيــة عــى مذهــب يتناقض
يف أساســه مــع الكتــاب والســنة… إن هــذه
املحاولــة مــن جانبهــم لربــط التصــوف بالســنة
تذكــرين بتلــك املحاولــة الفاشــلة التــي يلجــأ
إليهــا الشــيوعيون يف الوقــت الحــايل لإليهــام بــأن
الشــيوعية تتمــى مــع مبــادئ اإلســام…
ويضيــف متســائالً..ثم هــذه العبــارة
(تصــوف ســني) إال تحتــوي عــى مغالطــة
فاضحــة؟..
إن كلمــة (تصــوف) مل ينطــق بهــا الرســول
صــى اللــه علية وســلم ،ومل يقلهــا ،ومل يــدع إليها
فكيــف يزعــم زاعــم إنهــا (ســنة!!) ثــم يذهــب
بعــد ذلــك إىل القــول بــأن هنــاك تصوفـاً ســنياً؟
وهكــذا فــإن النقاشــات حــول الصوفيــة
مفتوحــة املجــال ومســاحة اختــاف األفــكار بــن
األطــراف كبــرة جــدا ً تصــل إىل درجــة التكفــر
يف كثــر مــن األحيــان .ومــع ازديــاد االختالفــات
تشــهد الســاحة الصوفيــة تزايــدا ً يف ظهــور طــرق
جديــدة هــي الســبب يف دخــول أمــور لرمبــا
نســتطيع الجــزم بأنهــا الســبب األكــر يف نشــوب
االختــاف حــول الصوفيــة وحقيقتهــا.
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تشهدزة
غ

عدنان أبو عامر

تغيرات
تجميلية

يظهر محللون سياسيون فلسطينيون ،تشاؤمهم بما سيحمله عام " ،"2016على صعيد
التطورات السياسية واإلنسانية في قطاع غزة.
وتوقــع املحللــون ،أن يشــهد العــام
الجــاري ،مــا وصفوهــا بـ"االنفراجــات
الجزئيــة" ،يف حــل امللفــات العالقــة،
والتــي مــن أبرزهــا "إنهــاء االنقســام"،
وإعــادة إعــار مــا خلفتــه الحــرب
اإلرسائيليــة األخــرة.
وتعــرض قطــاع غــزة يف الســابع
مــن يوليــو  ،2014إىل حــرب إرسائيليــة،
اســتمرت  51يوم ـاً ،أدت إىل استشــهاد
نحــو  2200موطن ـاً ،وتدمــر قرابــة 96
ألــف منــزل ومنشــأة بحســب أرقــام
صــادرة عــن األمــم املتحــدة.

عدنــان أبــو عامــر ،الكاتــب
الســيايس ،وعميــد كليــة اآلداب بجامعة
األم الخاصــة بغــزة ،يقــول ،إنــه مــا
مــن مــؤرشات تكشــف عــن عــام
اســتثنايئ جديــد ينتظــر ســكان القطــاع
املحارصيــن.
وتابــع" ،مــن غــر املرجــح أن يكــون
العــام الجديــد ،أفضــل حــالً بالنســبة
لغــزة ،عــا ســبقه مــن أعــوام ماضيــة،
خاصـ ًة يف ظــل انشــغال العــامل ،بقضايــا
ســاخنة ومهمــة أكــر مــن امللــف
الفلســطيني".
ويــرى أبــو عامــر أن عــدم إنهــاء

االنقســام الداخــي ،وتحقيــق املصالحــة
بــن حركتــي فتــح وحــاس( ،أكــر
فصيلــن عــى الســاحة الفلســطينية)،
ينعكــس بالســلب عــى كثــر مــن
امللفــات التــي تحتــاج إىل معالجــة.
واســتدرك بالقــول":ال يبــدو أن
أزمــات غــزة يف طريقهــا إىل الحــل ،أزمة
موظفــي حكومــة حــاس الســابقة،
املعابــر ،مــن الــوارد أن نشــهد انفرا ًجــا
جزئ ًيــا ،ومبــادرات يتــم طرحهــا بــن
الفينــة واألخــرى ،لكــن معالجــة جذرية
أعتقــد أنــه مــن الســابق ألوانــه".
وتشــكلّت حكومــة التوافــق يف
الثــاين مــن يونيــو  ،2014لكنهــا
مل تتســلم مهامهــا يف القطــاع،
بســبب اســتمرار الخالفــات
السياســية بــن الحركتــن.
ويف  2016قــد تلجــأ إرسائيــل،
إىل تصديــر مــا وصفهــا أبــو عامــر
بـــ "األزمــة" يف الضفــة نتيجــة
"الهبــة الفلســطينية" يف الضفــة
والقــدس ،إىل قطــاع غــزة.
وتابع":قــد نشــهد بعــض أعامل
الــرد ،ورد الفعــل ،ومــا يحــدد تطور
األوضــاع هــو الســلوك امليــداين عىل
األرض ،مــن الواضــح أن إرسائيــل
تريــد إخــاد مــا يجــري يف الضفــة

بــأي طريقــة".
غــر أن أي مواجهــة بــن إرسائيــل
وفصائــل املقاومــة يف غــزة ،لــن تتطــور
إىل "حــرب" ،يف حــال حدثــت ،بحســب
أبــو عامــر مســتدركًا بالقــول ":إرسائيــل
قــد تلجــأ لعمليــات محــدودة ،لكــن
مــن املســتبعد أن تقــوم بحــرب إال يف
حــال انتهــى الهــدوء بشــكل كامــل".
وبــن الفينــة واألخــرى يجــري
تســجيل حــوادث لســقوط قذائــف
صاروخيــة مصدرهــا غــزة عــى جنــويب
إرسائيــل ،وهــو مــا تــرد عليــه األخــرة
بقصــف مناطــق يف القطــاع.
وجــرى يف عــام  2015الحديــث عــن
تهدئــة بــن حركــة حــاس ،وإرسائيــل،
وقالــت الحركــة يف بيــان لهــا يف آب
 2015إن رئيــس مكتبهــا الســيايس خالد
مشــعل التقــى تــوين بلــر ،لبحــث ملف
التهدئــة مــع إرسائيــل يف قطــاع غــزة.
مــن جانبــه ،ال يبــدو الكاتــب
الســيايس يف صحيفة األيام الفلســطينية،
طــال عــوكل ،هــو اآلخــر متفائــا،
إزاء تغيــر األوضــاع يف قطــاع غــزة إىل
"األحســن".
ويــرى عــوكل ،أن إرسائيل ســتواصل
سياســتها املتمثلــة بــأن تبقــى غــزة
عــى حالهــا مســتدركًا "إرسائيــل تــرى
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يف قطــاع غــزة ،دولــة تحكمهــا حــاس،
وبالتــايل هــي لــن تقــوم بــأي إجــراء
حقيقــي يتمثــل يف رفــع نهــايئ للحصــار،
رمبــا قــد تبــادر إىل تخفيفــه عــر بعــض
الــدول ،واملنظــات".
ويقــول عــوكل إن التخفيــف عــن
معانــاة قطــاع غــزة ،مرهــون بتحقيــق
بنــود املصالحــة ،واملشــاركة السياســية
الفاعلــة والحقيقيــة بــن حركتــي فتــح
وحــاس.
كــا أن تحســن العالقــة بــن
حــاس والســلطات املرصيــة ،كفيــل
بحســب عــوكل أن ينعكــس باإليجــاب
عــى األوضــاع اإلنســانية لقرابــة مليــوين
مواطــن فلســطيني.
وتدهــورت العالقــة بــن حركــة
حــاس والســلطات املرصيــة ،يف 18
أيلــول العــام املــايض ،بعدمــا ضــخ
الجيــش املــري كميــات كبــرة مــن
ميــاه البحــر يف أنابيــب عمالقــة ،م ّدهــا
يف وقــت ســابق عــى طــول الحــدود بــن
قطــاع غــزة ومــر ،يف محاولــة لتدمــر

أنفــاق التهريــب أســفل الحــدود ،عــر
إغراقهــا.
ومل تفتــح الســلطات املرصيــة معــر
رفــح العــام املــايض بحســب إحصائيــة
لــوزارة الداخليــة ســوى  21يو ًمــا فقــط
للحــاالت اإلنســانية.
ويقــول مخيمــر أبــو ســعدة أســتاذ
العلــوم السياســية بجامعــة األزهــر بغزة،
إ ّن الوضــع الــدويل واإلقليمــي يــزداد
ســخونة ،وصعوبــة ،وهــو مــا يدفــع
األمــور نحــو مــا وصفهــا بالتعقيــدات
السياســية.
ويتابــع أبــو ســعدة ":ال أعتقــد أن
الوضــع يف فلســطني سيتحســن ،خاصــة
يف قطــاع غــزة ،قــد نشــهد انفرا ًجــا جزئيًا
يف إعــار مــا خلفتــه الحــرب اإلرسائيليــة
األخــرة ،ولكــن ال يبــدو أننــا أمــام حالــة
مــن الرفاهيــة االقتصاديــة ،واالنتعــاش
لغــزة".
وشـ ّنت (إرسائيــل) حربًــا عــى قطاع
غــزة ،يف الســابع مــن يوليــو
 ،2014أســفرت عــن هــدم 12

ألــف وحــدة ســكنية ،بشــكل كيل ،فيــا
بلــغ عــدد البيــوت املهدمــة جزئيًــا 160
ألــف وحــدة ،منهــا  6600وحــدة غــر
صالحــة للســكن ،بحســب وزارة األشــغال
العامــة الفلســطينية.
وتقــول وكالــة غــوث وتشــغيل
الالجئــن الفلســطينيني "أونــروا" إن وترية
اإلعــار يف قطــاع غــزة تســر بشــكل
بطــيء للغايــة ،بســبب عــدم التــزام
الــدول التــي تعهــدت يف مؤمتــر اإلعــار
ايل عقــد بالقاهــرة ،بتعهداتهــا ،إىل جانب
وضــع إرسائيــل العراقيــل أمــام تدفــق
مــواد البنــاء.
ويتفــق أبــو ســعدة ،أنــه مــا دام
امللــف الفلســطيني الداخــي ،متوتــرا،
فــأي انفــراج يف ملفــات غــزة ســيبقى
عالقًــا.
وتابــع ":أي حديــث عــن تهدئــة
مــع إرسائيــل ،أو إنهــاء للحصــار ،أو حــل
للمشــاكل واألزمــات املرتاكمــة ،ســيبقى
حبيــس املصالحــة ،التــي
لألســف يبــدو أنها ســتكون

بعيــدة املنــال".
ويــرى أبــو ســعدة ،أن مــا ســيجري
يف عــام  ،2016هــو مــا أســاه بـــ"إدارة
االنقســام" بــن حركتــي فتــح وحــاس،
وإدارة األزمــات التــي خلفتهــا ســنوات
الحصــار واالنقســام.
ويســتقبل ســكان قطــاع غــزة،
عــام  2016يف ظــل أوضــاع اقتصاديــة
صعبــة ،وأرقــام يصفهــا اقتصاديــون بأنها
"صادمــة" و"قاســية".
ووفقــا لتقاريــر أعدتهــا مؤسســات
دوليــة ،فــإن  ٪80مــن ســكان قطــاع غــزة
باتــوا يعتمدون ،بســبب الفقــر والبطالة،
عــى املســاعدات الدوليــة مــن أجــل
العيــش.
وقــال التقريــر الســنوي ،الصــادر عن
منظمــة مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة
والتنميــة "األونكتــاد" ،مطلــع أكتوبــر
 ،2015إن غــزة قــد تصبــح منطقــة غــر
صالحــة للســكن بحلــول عــام ،2020
خاصــة مــع تواصــل األوضــاع والتطــورات
االقتصاديــة الحاليــة يف الرتاجــع.
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المغرب العربي
اقتصاد بين
التراجع والنمو
نتيجة للظروف التي يمر بها العالم العربي من ثورات وحروب واضطرابات فقد تأثرت كل دول المنطقة
العربية وعلى جميع األصعدة حيث يعتبر الجانب االقتصادي هو أكثر هذه الجوانب التي تأثرت سلبًا.
وتوقعــت املندوبية الســامية للتخطيط،
أن يتباطــأ منــو االقتصــاد
املحــي يف دول املغــرب
العــريب خــال العــام
الجــاري يف ظل توقعات
برتاجع حــاد يف محصول
البــاد مــن الحبــوب
انحبــاس
بســبب
األمطــار .ورجحــت
املندوبيــة ،يف بيــان ،أن
يبلغ منــو اقتصــاد املغرب
خــال الربــع األول مــن
العــام الجــاري  %2مقابل
 %4.1خــال نفــس الفــرة
مــن العــام املــايض.
ونوهــت املندوبيــة
إىل أن االقتصــاد
املغــريب سيشــهد خــال
الربــع األول مــن هــذه الســنة
انخفاضــاً يف وتــرة منــوه ،متأثــرا ً
برتاجــع منــو قطــاع الزراعــة بســبب انحبــاس
األمطــار التــي تراجعــت معــدالت تهاطلهــا
خــال الربــع األخــر مــن  2015بنســبة %51
قياســا بالفــرة نفســها مــن  .2014ويف املقابــل،
ينتظــر ،وفــق املندوبيــة ،أن "تواصــل القطاعات
غــر الزراعيــة تطورهــا املتواضــع ،خــال الربــع
األول مــن  2016يف ظــل اســتمرار تراجع أســعار
املــواد األوليــة وتحســن املبــادالت التجاريــة
العامليــة ،ويُرتقــب أن يعــرف الطلــب الخارجي

املوجــه للمغــرب ارتفاعــا بنســبة
 ،%3مقارنــة مــع نفــس الفــرة مــن
العــام املــايض" .وتســتفيد مــن هــذا
التطــور ،بحســب البيــان ،صــادرات
املنتجــات الصناعيــة كالســيارات
و ا أل ســا ك
ا لكهر با ئيــة ،
فيــا
سيســاهم
اســتقرار

أســعار
النفــط يف حــدود
ميــزان
 45دوالرا ً للربميــل ،يف تحســن
املبــادالت وتقلــص حجــم العجــز التجــاري.
وتعتــر الزراعــة ،مــن أهــم القطاعــات التــي
يعتمــد عليهــا االقتصــاد املغــريب ،وتســاهم
بشــكل كبــر يف ارتفــاع أو انخفــاض معــدل
النمــو االقتصــادي .وكان بنــك املغــرب (البنــك
املركــزي املغــريب) ،يــوم  22ديســمرب/كانون

األول املــايض ،توقعاتــه بشــأن منــو االقتصــاد
املحــي خــال العــام الجــاري إىل  %2.1مقابــل
توقعــات تناهــز  %4.5خــال الســنة املاضيــة.
ويتوقــع املغــرب تراجــع معــدل النمــو
االقتصــادي يف العــام املقبــل إىل  ،%3مــن %5
يف العــام الجــاري ،تحســبا لرتاجــع محصــول
الحبــوب يف املوســم املقبــل .ويقــرب معــدل
النمــو الــذي تتوقعــه الحكومــة املغربيــة يف
مــروع موازنــة العــام الجــاري ،مــن توقعــات
املندوبيــة الســامية للتخطيــط ،واملــرف
املركــزي واملركــز املغــريب للظرفيــة ،حيــث
راهنــت تلــك املؤسســات مؤخـرا عــى أن
ينمــو االقتصــاد
يف العــام
املقبــل
مــا

بــن
 2.4و .%2.8ويف
انتظــار التســاقطات املطريــة
يف املوســم الزراعــي الحــايل ،تبقــى التوقعــات
الخاصــة بالنمــو مراهنــة عــى محصــول حبوب
متوســط يف حــدود  70مليــون قنطــار ،حيــث

اعتــادت التوقعــات أن تكــون فرضيــة الحكومة
واملؤسســات املتخصصــة يف اململكــة حــذرة.
وصــادق مجلــس الحكومــة ،عــى مــروع
موازنــة العــام املقبــل ،حيــث تجــى أنهــا بنتــه
عــى أربــع فرضيــات تتمثــل يف تحقيــق معــدل
منــو يف حــدود  ،%3وحــر عجــز املوازنــة يف
حــدود  ،%3.5والتحكــم يف التضخم يك ال يتعدى
 ،%1.7يف الوقــت نفســه تراهــن الحكومــة
عــى ســعر برميــل نفــط يف حــدود  61دوالرا ً.
وأكــدت الحكومــة أن مــروع موازنــة العــام
املقبــل ،يــأيت يف ســياق دويل متســم بتحســن
توقعــات االقتصــاد العاملــي وظهــور مــؤرشات
عــى انتعــاش منطقــة اليــورو ،مبــا لذلــك مــن
تأثــر إيجــايب عــى الطلــب الــدويل املوجــه
للمغــرب ،كــا تــأيت يف ســياق تراجــع أســعار
النفــط عــى الصعيــد الــدويل ،علــا أن املغــرب
يســتورد منــه حــواىل  %95مــن حاجياتــه.
وتراهــن الحكومــة عــى خلــق  26ألــف
وظيفــة حكوميــة يف العــام املقبــل ،يف الوقــت
نفســه تعــول عــى إحــداث فــرص عمــل
أخــرى عــر االســتثامر العمومــي الذي
ينتظــر أن يصــل إىل حــواىل 19.7
مليــار دوالر.
وتتوقــع الحكومــة أن تصــل
نفقــات املوازنــة إىل حــواىل 40.4
مليــار دوالر ،مقابــل مــوارد يف حــدود 38
مليــار دوالر ،موضحــة أن نفقــات التســيري
ســتبلغ  19مليــار دوالر ،بينــا يصــل االســتثامر
العمومــي إىل  19.7مليــار دوالر ،علــاً أن
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نفقــات املوظفــن ترتفــع إىل  11مليــار
دوالر ،مقابــل  10مليــارات دوالر قبــل
أربعــة أعــوام.
وأكــدت الحكومــة أنهــا ســترشع ،يف
العــام الجــاري ،يف تفعيــل املــروع الــذي
يرمــي إىل تنميــة املناطــق الفقــرة ،حيــث
كان امللــك محمــد الســادس ،قــد دعــا إىل
تخصيــص  5مليــارات دوالر مــن أجــل
إنجــاز  20800مــروع لفائــدة  12مليــون
مغــريب ،موزعــن عــى  24290قريــة.
يف الوقــت نفســه ،تعــد الحكومــة
باســتدامة صنــدوق دعــم التامســك
االجتامعــي ،الــذي يســاعد عــى متويــل
نظــام املســاعدة الطبيــة الخــاص بالفقـراء،
كــا التزمــت برفــع موازنــة وزارة الصحــة
إىل  1.36مليــار دوالر ،بعدمــا كانــت يف
حــدود  835مليــون دوالر قبــل ســتة
أعــوام.
وأكــدت الحكومــة عــى تضمــن
مــروع املوازنــة إجــراءات تدعــم
الــركات وتحفــز االســتثامر ،حيــث يُرمــى
إىل ترســيخ نظــام األفضليــة الوطنيــة
للــركات املغربيــة وتفعيــل حصــة %20
مــن الصفقــات العموميــة للــركات
الصغــرة واملتوســطة.
والتزمــت الحكومــة عــر مــروع
املوازنــة ،مبراجعــة الرضيبــة عــى أربــاح
الــركات فيــا يتعلــق بالــركات التــي ال
تتجــاوز أرباحهــا مليــون درهــم ( 104آالف
دوالر) ،يف الوقــت نفســه رشــحت أنبــاء
بعــد اجتــاع مجلــس الــوزراء ،عــن اتجــاه
الحكومــة نحــو خفــض الرضيبــة عــى
الدخــل لفئــات العــال الذين يوجــدون يف
أســفل ســلم الوظيفــة الحكوميــة.
تحسن لالقتصاد التونسي عام
 … 2017و  2016ستكون
صعبة
قــدم صنــدوق النقــد الــدويل تقريــره
الســنوي "اآلفــاق اإلقتصاديــة ملنطقــة
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،″2015
متوقعــا أن االقتصــادي التونــي ســيبدأ يف
تحســن ملحــوظ يف  ،2017بتحقيــق نســبة
منــو  4باملائــة عــى املــدى املتوســط.
وبينــت املــؤرشات ،التــي عرضهــا

ا لتقر يــر
يف نــدوة
صحفيــة يف
مقــر البنــك
املركــزي ،
أن نســبة
ا لنمــو
يف تونــس
ســتكون يف
حــدود  2.5باملائــة
إىل أواخــر ،2016
وســتقفز يف  2017ملســتوى 4
باملائــة  ،لتصــل إىل  5باملائة يف ،2019
ثــم ترتاجــع إىل  4.7باملائــة يف .2020
مــن جهتــه اكــد محافــظ البنــك
املركــزي الشــاذيل العيــاري أن معــدل
النمــو عــى املــدى املتوســط ســيكون 4.6
باملائــة  ،الفتــا اىل أن ســنة  2016ســتكون
صعبــة و"وعــى التونســيني أن يصــروا".
كــا بينــت أرقــام "النقــد الــدويل"
أن نســبة التضخــم ســتنحرص بــن عامــي
 2016و 2020يف مســتوى  4باملائــة ،
وهــي نســبة وصفهــا محافــظ البنــك ب
"املطمئنــة ويجــب العمــل عىل أن تســتقر
يف هــذا املســتوى".
وأبــرز العيــاري أن مــن بــن العوامــل،
التــي تؤثــر عــى هــذه املــؤرشات،
االســتقرار األمنــي والســيايس ،والســلم
االجتامعــي ،وإعــادة نســق اإلنتاجيــة
والعمــل للتمكــن مــن تقليــص الــواردات
وزيــادة الصــادرات.
قانون مالية  ..2016بداية
السنوات العجاف في الجزائر
تكشــف املــؤرشات املعتمــدة يف
مــروع قانــون ماليــة  2016وأهــم
التدابــر املتخــذة ،عــن حجــم التحديــات
التــي تنتظــر الجزائــر بدايــة بالســنة
الجديــدة ،مــع اتســاع العجــز يف امليزانيــة
والخزينــة وتداعيــات االنخفــاض الكبــر
يف أســعار النفــط ،حيــث فقــد برميــل
النفــط الجزائــري ســنة  2015حــوايل 43
دوالرا مقارنــة باملعــدل املســجل يف ســنة
 ،2014ويرتقــب أن يصــل متوســط ســعر
”صحــاري بلنــد” الجزائري هذه الســنة 57

دوالرا
للربميــل ،مقابــل 100
دوالر العــام الــذي ســبقه ،وهــو مــؤرش
يــرز لوحــده مــدى الرهانــات التــي يتعني
عــى حكومــة عبــد املالــك ســال رفعهــا
يف ظــل محدوديــة البدائــل املتاحــة ،يف
اقتصــاد تعــرف حصــة القطــاع الصناعــي
فيــه تراجعــا ،حيــث متثــل حســب تقديــر
الحكومــة  %3.2مــن الناتــج املحــي الخــام
برســم قانــون املاليــة  ،2016يف وقــت
تتوقــع الحكومــة صــادرات محروقــات
بـــ 26.370مليــار دوالر ،مقابــل عجــز يف
ميــزان املدفوعــات بـــ 30.3مليــار دوالر،
وعجــز يف امليزانيــة والخزينــة بأكــر
مــن  53.8مليــار دوالر .هــذه املــؤرشات
تســتدعي دق ناقــوس الخطــر ،حيث تعرب
عــن مالمــح أزمــة وصلنــا إليهــا لغيــاب
اسـراتيجية تنميــة واضحــة املالمــح خــال
العرشيتــن املاضيتــن ،رغــم توفــر مــوارد
ماليــة قاربــت  1000مليــار دوالر.
بشــكل عــام فمســتقبل االقتصــاد
العــريب يرتبــط مبجريــات األحــداث عــى
الســاحة العربيــة ومــن الصعــب نجــاح
أي توقــع بإعــادة ترميــم وتفعيــل النظــام
العــريب دون الوعــي مبــآل مــا يحــدث،
وهــو محــدد شــديد األهميــة إضافــة إىل
املحــددات األربعــة األخــرى التــي تحكــم
مســتقبل النظــام العريب يف ظــل التطورات
الجديــدة يف هيكليــة النظــام العاملــي ،ويف
ظــل تطــورات وتداعيــات ظاهــرة الثورات
العربيــة ومــا ســوف ترتكــه هــذه الثــورات
مــن تصدعــات يف بنيــة النظــام العــريب أو
مــا ســوف تحدثــه مــن تثويــر وتفعيــل
لهــذا النظــام.
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الفتاة سلعة والزواج تجارة
ازدادت في األونة االخيرة حاالت زواج االتراك من السوريات إال أنها بدأت في
اتخاذ طابع سيء تسبب في انتشار صورة سيئة عن السوريين نتيجة بعض
المستغلين األتراك والسوريين ونتيجة لبعض ضعاف النفوس من الطرفين

إن تاريــخ الــزواج بــن الســوريني واألتـراك
يعــود ملــا قبــل الثــورة املســتمرة منــذ أربــع
ســنوات ،فالبعــض م ّمــن لديــه أصــول
تركيّــة قــام بتعزيــز الرتابــط مــن جديــد مــع
أصولــه .ويشــار اىل ان هــذا حصــل يف حــاالت
محــدودة وت ـ ّم يف إطــار زواج األقــارب ،وكان
نــادرا ً ،لكنــه أكــر انتشــارا ً يف لواء إســكندريون
بحكــم القــرب الجغـرا ّيف ،اذ ينقســم جــزء منه
يف تركيــا واآلخــر يف ســوريا ،واللــواء تابـ ٌع لرتكيا
منــذ عــام  1939وكان تابعــاً لواليــة حلــب
قدمي ـاً.
ومنــذ انــدالع األحــداث عــى األرايض
الســورية ارتفــع عــد ُد الالجئــن الســوريني يف
تركيــا ،ووفقـاً لألرقــام الرســم ّية املعلــن عنهــا
فقــد بلــغ عــدد الالجئــن  2,5مليــون ،ميثّــل

االطفــال والنســاء نســبة  %75ومــن هــم تحت
ســن الـــ  18حــوايل .%50
ومايتعلــق مبســألة الــزواج بــن الســوريني
واالتــراك فــإن عقــد الــزواج الــذي يُقبــل
عليــه األتـراك مــن الســوريات يتــم يف احــدى
املحاكــم الرتكيــة إذا كانــت هــي الزوجــة
“االوىل” ،ويعتــر زواجــاً رســمياً ،ال مينعــه
القانــون الــريكّ ويســمح بإكــال اجراءاتــه.
وهنــاك حــاالت مــن “الــزواج العــريف” تتّــم
عــر “عقــد قـران” عنــد شــيخ ديــن يُثبــت يف
احــدى البلديــات الرتكيــة وهــذا يعطيه صيغة
رســمية بعيــدة عــن املحكمــة ،وهــو مــا تغّض
الحكومــة الرتكيــة الطــرف عنــه.
وي ّنــص القانــون الــريك

عــى منــع تعــدد الزوجــات ويجــر مواطنيــه
عــى االكتفــاء بواحــدة ،وان اســتحالت
الحيــاة بــن الزوجــن فيفـ ّرق القانــون بينهــا
بالطــاق ليتــزوج كل منهــا مــرة اخــرى اذ
يســمح بذلــك .لــذا يلجــأ االتـراك للــزواج مــن
ســوريات بعيــدا عــن القانــون بعقــد زوا ٍج
عــر ّيف ،وهــو مــا يعــرف بـــ “عقــد شــيخ”.
ومــن أهــم أســباب اقبــال االت ـراك عــى
الــزواج مــن ســوريات هــي :أن املرأة الســورية
متتــاز بليونتهــا وحفظهــا لبيتهــا ،وتعتــر رعاية
زوجهــا واوالدهــا اولويــة حياتهــا ،مــا يجعلهــا
زوجــة مرغوبــة لألتــراك .كــا أن املــرأة
الســورية تتق ّبــل فكــرة امســاك الــزوج بزمــام
األرسة ،بينــا ترفــض الرتكيــة ذلــك حفاظــاً
ـخصيتها التــي ال تقبــل إال النــد للــزوج
عــى شـ ّ

الــريكّ مــع التهديــد بالطــاق وأخــذ نصــف
االمــاك.
وتكمــن املشــكلة بتحــول الــزواج مــن
ُسـ َّن ٍة إىل متاجــرة تكــون الفتــاة ضمنهــا مجــرد
ســلعة يتــم تبادلهــا بــن الطرفني .وعــى الرغم
مــن جــود احصائيــة تقــول بأنــه يوجــد هنــاك
مايزيــد عــن  5000حالــة زواج متــت بــن
رجــال أتــرك ونســاء ســوريات منــذ عــام 2012
إال أنــه توجــد هنــاك احصائيــات أخــرى تقــول
بــأن أغلــب هــذه الزواجــات تنتهــي بالطــاق
وعــدم حصــول املــرأة املطلقــة عــى حقوقهــا
بســبب عــدم رســمية النــكاح املعقــود.
وحســب الصحفــي الــريك محمــد داود اون
املــش فــإن اهــم مــا يدفــع االت ـراك للــزواج
مــن ســوريات يتلّخــص بـــ :ســهولة الــزواج ،إذ

تحقيق 19

شباط 2016

تظّــن الســوريات ان الــزواج مــن تــريكّ يحقق
لهــن اســتقرارا ً أكــر ،مــع انــه غالــب االحيــان
ال يكــون زواجــاً رســمياً ،وكثــ ًر مــا يل ّجــأ
االتـراك للــزواج بســوريات يف حــاالت التعــدد
ـي ،وهــذه الحالــة منتــرة بالجنــوب
الزوجـ ّ
الــريك .وانخفــاض تكاليــف الــزواج ،بســبب
عــدم مطالبــة الســوريات بحفلــة عــرس ،إذ
ان قس ـاً منهــن ترغــب بالســر فقــط ،وألن
مهــر الســورية ( 1800- 1000دوالر) أقــل
بكثــر مــن مهــر الرتكيــة .والميكــن البــت
متامـاَ بأعــداد الــزواج وحــاالت الطــاق لعــدم
وجــود أرقــام رســمية ولكــون أغلــب حــاالت
الــزواج الحاصلــة هــي زواجــات عرفيــة.
مؤخــرا ً فقــد ضجــت وســائل االعــام

صادق
كتشوك همك
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صىل الله عليه ويلم
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الرتكيــة املقــروءة واملرئيــة بقصــة الجئــة
ســورية تزوجــت مــن رجــل تــريك يدعــى
رضــا تــركال يبلــغ مــن العمــر  38عــام حيــث
أن الفتــاة الســورية الذت بالف ـرار بعــد يــوم
مــن الزفــاف مصطحبــة معهــا هدايــا وذهب
مايقــارب الـــ  7500دوالر حســب خــر نرشته
صحيفــة الــديل ميــل الربيطانية .وأخــر تركال
الرشطــة الرتكيــة عــن املوضوع ،ليكتشــف أن
“عروســه” خدعــت اثنــن قبلــه عــى األقــل
بنفــس الطريقــة ،م ّدعيًــا أنهــا وضعــت لــه
منو ًمــا تســبب باســتغراقه يف نــوم عميــق
بعــد حفــل الزفــاف.
كشــفت الرشطــة عــن حادثــة مامثلــة
فعلتهــا الفتــاة مــع شــاب تــريك آخــر يدعــى

فتــح جــام ( 32عا ًمــا) مــن منطقة تشــمرة يف
واليــة قونيــا.
“لــو تخلــص الحــرب ويرجعــوا
الســوريات لبالدهــم ،خطفـوا أزواجنــا
منــا وخرب ـوا حياتنــا”
تلــك الكلــات التــي قالتهــا الســيدة ام
جمعــة بســبب غضبهــا مــن زوجهــا بعــد
زواجــه مــن امــرأة ســورية.
ثــم تعــود لتســتدرك كالمهــا “ :لكــن هذا
ليــس ذنــب الســوريات ،مل يبــق لهــم أهــل
وفقــدوا أوالدهــم وفــوق ذلــك يتعرضــون
لالســتغالل مــن رجالنــا ( وتقصــد بذلــك
الرجــال األتــراك)
ويلعــب بعــض "الدلّ لــة" املتقنــن
للغتــن الرتكيــة والعربيــة دورا ً كبــرا ً يف

هــذه الزواجــات إذ أنهــم يأخــذون أجــور
مقابــل عملهــم يف تزويــج ((بيــع)) الفتيــات
الســوريات حيــث يأخــذون نســبة مــن املهــر
بعــد إرشــاد األت ـراك للــزواج منهــن.
ال يخفــى أنــه توجــد هنــاك بعــض
الحــاالت الناجحــة يف زواج الــريك مــن
الســورية لكنهــا تبقــى قليلــة جــدا ً مقابــل
املصيبــة التــي أصبحــت تــزداد بكــرة وتــؤدي
إىل انتشــار ســمعة ســيئة عــن الســوريني يف
تركيــا كــا أن عواقبهــا الســلبية ســتكون أكــر
خطــورة إن اســتمرت أكــر.
تحقيق :ابراهيم بيوك إكان
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خسارة لويس فان خال في
الدوري اإلنجليزي الممتاز
قالت مصادر مقربة من مانشستر يونايتد إن المدرب لويس فان خال لم
يتقدم بعرض لالستقالة من منصبه بعدما ُمني بهزيمة جديدة في الدوري
اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم ،وتعثر على أرضه أمام ساوثهامبتون.

وذكــرت صحيفــة الغارديــان الربيطانيــة
يف وقــت ســابق أن إد وودورد نائــب
الرئيــس التنفيــذي للنــادي أقنــع املــدرب
الهولنــدي بالبقــاء بعــد الخســارة صفــر-
 1أمــام ســاوثهامبتون يف نتيجــة تســببت
يف غضــب املشــجعني وإطــاق صيحــات
االســتهجان أثنــاء خــروج فــان خــال مــن
ملعــب «أولــد ترافــورد”.
وأضافــت الصحيفــة أن وودورد أبلــغ
فــان خــال بالحديــث إىل عائلتــه قبــل اتخاذ

قــرار بشــأن مســتقبله .قبــل ســفر فــان
خــال إىل هولنــدا لحضــور عيــد ميــاد ابنته.
ومــن املتوقــع أن يجــري فــان خــال
مباحثــات جديــدة مــع مســؤولني بارزين يف
يونايتــد عندمــا يقــود مـران الفريــق األول.
ويحتــل يونايتــد املركــز الخامــس يف
الــدوري ،وبــات يتأخــر بعــر نقــاط عــن
ليســر ســيتي املتصــدر ،بينــا يبتعــد
بخمــس نقــاط عــن توتنهــام هوتســبري
صاحــب املركــز الرابــع.

وتســببت الخســارة األخــرة أمــام
ســاوثهامبتون يف ظهــور الغضــب املتزايــد
للمشــجعني مــن النتائــج الســلبية للفريــق
تحــت قيــادة فــان خــال.
واعــرف فــان خــال ألول مــرة بعــد
اللقــاء بأنــه فشــل حتــى اآلن يف «أولــد
ترافــورد» ،وقــال إنــه يشــعر باإلحبــاط
والغضــب ألنــه مل يكــن عــى مســتوى
توقعــات املشــجعني.
وكاالت.

البرازيلي نيمار مستمر الفريق المدريدي ال يسعى
مع برشلونة بعد  2018لتدعيم تشكيلة فريقه حالياً
قــال لويــس أنريــي مــدرب
برشــلونة بطــل إســبانيا وأوروبــا والعــامل
لكــرة القــدم إنــه واثــق مــن متديــد عقــد
مهاجمــه الربازيــي نيــار الــذي ينتهي يف
عــام .2018
وأجــاب أنريــي عــى ســؤال بشــأن
متديــد عقــد قائــد منتخــب الربازيــل قائال
«نعــم ،أعتقــد بــأن ذلــك ســيحصل”.
وزرع نيــار ( 23عامــا) الشــك
بشــأن مســتقبله يف ديســمرب/كانون األول
املــايض عندمــا تحــدث عــن مفاوضــات
متديــد عقــده مــن دون أن يســتبعد
رحيــا محتمــا لــه قائــا «ال أعلــم،
الحيــاة طويلــة جــدا”.
وأشــعل هــذا الترصيــح تكهنــات
كثــرة خصوصــا يف الصحــف املدريديــة
الحاملــة باســتقدام ريــال مدريــد املوهبــة
الربازيليــة وتســديد بنــده الجـزايئ البالــغ
 190مليــون يــورو بحســب مصادرهــا.
وكان والــد الالعــب قــال مؤخ ـرا إن
نيــار لــن ميــدد عقــده مــع برشــلونة إذا
مل يتوصــل إىل «اســتقرار رضيبــي» ،وذلك
بعــد انتقــال ملــف قدومــه من ســانتوس
يف  2013إىل املحاكــم املاليــة ملخالفــات
• وكاالت.
رضيبية.

قــال فلورنتينــو برييــز ،رئيــس ريــال مدريــد،
إن ناديــه لــن يســعى إىل تدعيــم تشــكيلته
يف القريــب قبــل رسيــان عقوبــة متنعــه مــن
تســجيل أي العــب لفــريت انتقــال متتاليتــن.
واعتــاد برييــز إبـرام صفقــات ضخمــة لريال
مدريــد ،لكــن العمــاق اإلســباين لــن يســتطيع
قيــد العبــن يف فــريت انتقــال متتاليتــن بســبب
انتهــاك لوائــح االتحــاد الــدويل (الفيفــا) يف ضــم
العبــن غــر إســبان أقــل مــن  18عامــا.
وقــال برييــز ملجلــة فرانــس فوتبــول
الفرنســية «لــن نتعاقــد مــع العبــن خــال فــرة
االنتقــاالت الشــتوية الحاليــة ،لكــن ذلــك ليــس
لــه عالقــة بالعقوبــة .هــذا ألننــا منلــك أفضــل
العبــن وأفضــل مــدرب”.
وتعــرض ريــال مدريــد وجــاره أتليتيكــو

مدربــد للعقوبــة يف  14ينايــر املــايض ،وقــررا
الطعــن عليهــا .وهــذه نفــس العقوبــة التــي
تعــرض لهــا برشــلونة يف .2014
وأضــاف برييــز «العقوبــة مؤملــة وخطــرة
جــدا ،ألنهــا متــس ســمعة ومكانــة ريــال مدريــد.
نحــن مقتنعــون بــأن هنــاك خطــأ مــا ويشء
ســخيف التفكــر يف تعــرض ريــال مدريــد
لعقوبــة يف أمــر يتعلــق بحاميــة الناشــئني الذين
نوليهــم األولويــة دامئــا”.
وتــوىل زيــن الديــن زيــدان تدريــب ريــال
خلفــا لرفائيــل بنيتــز يف وقــت ســابق من الشــهر
املــايض .ويحتــل ريــال املركــز الثالــث يف دوري
الدرجــة األوىل اإلســباين برصيــد  44نقطــة مــن
 21مبــاراة متأخ ـرا بأربــع نقــاط عــن برشــلونة
املتصــدر.
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قيرصي

بورصة

اسطنبول

قونيا

الكلمات المتقاطعة للعدد الثامن عشر

أفقي
 -1أمــر ســلجوقي قائــد معركــة مــاذ
كــرد
 -2ثاين قمة بعد كلمنجارو يف أفريقا
 -3مرض يصاب به البحاره
 -4اسم أحد أبواب تاج محل يف الهند
 -5ق ّيد  -أُشعل
 -6متشابهه
 -7شعوب – تعب
 -8أخو النهار – نعم بالروسية  -ق ّوضه
 -9نهب معكوسة
 -01وزير قائد معركة مالذ كرد
عمودي
 -1رد عليــك – مــن اســاء املــروب
الصباحــي
 -2شجر متسلق – صغري الغزال
 -3طيور مغ ّردة – أَ َم َن
 -4بَ َعثَ
 -5نظرا نظرة شذراء – عمل بإخالص
 -6عنوان كتاب ملحمد طيب الخطيب
 -7بلد عريب
 -8صحايب صاحب العصابة الحمراء
 -9رتبة عسكرية َ -د َع َك
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أجوبة العدد الماضي
أفقي
 -1األمدي نوح
 -2حورية البحر
 -3محا – محرم
 -4دام – فرح
 -5ي/ت – نقيق
 -6هولندا
 -7سدين  -شجي
 -8يغار  -نحر
 -9نفى
 -10ياسمني

عمودي
 -1أحمد ياسني
 -2لوحات  -دغفل
 -3أرام  -حنان
 -4مي  -يرى
 -5ده  -فقه
 -6يا  -ري+وطن
 -7ملح+قل  -حرس
 -8نبح  -نرش
 -9روحــي “مبعــرة”
– جــد “معكوســة”
 -10حرم  -تايوان
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العنوان :طريق كرمان يولو القادم من
إسكي كراج  -على الجانب األيسر
من الجسر
للتواصل :
أبو صالح05343923623 :
أبو ياسين05367970543 :

مترجم محلف
د.حسين جليكر
عربي-تركي  /تركي-عربي

مبنى رامبايل ,الطابق – 3.رقم الباب– 238 .
جوار عالء الدين – قرب الكومك وحديقة الشالالت
يف مركز املدينة – قونيا

هاتف05077082050 :

إلى األخوة السوريين في مدينة قونيا
يتم إلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية إضافة للغة
الرتكية يف ستة عرش جامع موزعة عىل مقاطعات مدينة
قونية الثالثة وجوامع مقاطعة مرام هي:
 -١صاحب عطا  -يقع يف نهاية شارع السوريني
 -٢مدرس خالص كتشوك مسجدي  -مبنطقة شكران
 -٣جامع إختيار الدين  -منطقة إلك يرليشيم
 -٤جامع أحمد كتشوك أرمغان  -منطقة صاحب عطا
 -٥جامع عبد العزيز  -منطقة عبد العزيز
 -٦جامع أوزون حارمان الر  -منطقة مرادية
 -٧جامع بهشيل ايفلر سلامن فاريس  -منطقة عبد
العزيز
 -٨جامع شكر فروش  -منطقة منكنة
جوامع مقاطعة قاراطاي:
 -٩جامع الخليفة عمر  -منطقة تشطل هيوك
 -١٠جامع طللو اوغلو
 -١١جامع كارا اسالن كتشوك
 -١٢جامع نورية
 -١٣جامع بري اسد والده شيفيقة بهادر
ويف مقاطعة سلجقلو:
 -١٤جامع كاياالر  -منطقة البوسنة
 -١٥جامع ابراهيم حقي  -منطقة البوسنة
 -١٦جامع يونس أمره  -منطقة البوسنة
كام ويتم أيضاً إلقاء دروس دينية للرجال أيام

األحد من كل أسبوع يف أربعة جوامع وهي:
جامع هزمة  -منطقة البوسنة والهرسك
جامع الزمبوري  -منطقة شمس تربيزي
جامع عبد البصري  -منطقة نقيب اوغلو  -قاراطاي
جامع حاج ويس زاده  -حديقة الكلرتبارك
ويوجد دروس للنساء السوريات يف املساجد التالية:
جامع حاج أويس زاده مقابل بلدية البيوك شهري أيام
األربعاء والسبت بعد الظهر واألحد قبل الظهر
جامع النسيم بجانب أمنيات األجانب أيام الثالثاء بعد
الظهر
جامع الفتح مبنطقة فتح جاده يس بعد
الظهر
وجامع جول يب القريب من الكوليه سيتي
أيام اإلثنني والخميس من الساعة
الثامنة حتى العارشة صباحاً
وفريباً يف جامع ابراهيم حقي
مبنطقة البوسنة والهرسك أيام
اإلثنني بعد الظهر
وجامع زيك ألنت داغ املقابل
لألوتوغار أيام الجمعة
بعد الظهر
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هل تعلم
?
متلــك الجـرادة مــا يقــارب  900عضلــة مســتقلة,
حيــث تفــوف اإلنســان ب 200تقريبــا.
 32مــرة يف الثانيــة هــي عــدد املـرات التــي تهــز
فيهــا الذبابــة جناحيهــا
السمك الصديف يستطيع بلع إنسان بكامله
ثالثــون ثانيــة هــي املــدة التــي آســتغرقتها أقــر
مرسحيــة عــر التاريــخ.
جريــدة الوقائــع املرصيــة هــي أول جريــدة عربية
يتــم إصدارهــا ,وكان ذلــك برعايــة محمــد عيل باشــا.
األذنــن واألنــف هــا العضـوان الوحيــدان اللــذان
ينمـوان بآســتمرار طـوال حياة اإلنســان
يســتطيع الفيــل شــم رائحــة اإلنســان عــى بعــد
مــا يقــارب  500مــر
علميــا ,تصنــف الطامطــم مــن الفواكــه ,أمــا املــوز
فيصنــف من األعشــاب.
نســبة الجاذبيــة عــى ســطح القمــر تســاوي
ســدس ( )6/1جاذبيــة األرض
يــوري جاجاريــن الــرويس الجنســية هــو أول مــن
صعــد إىل العــامل الخارجــي عــى مــن املركبــة املســاة
أفوســتيك.
روســيا هــي أول دولــة إســتطاعت أن توصــل
مركبــة إىل ســطح القمــر ,وكان ذلــك يف أواخــر العقــد
الســادس مــن القــرن العرشيــن ,إســمها (لونــا,)2
واألمريــي نيــل أرمســرونج هــو أول مــن وضــع قدمــه
عــى ســطح القمــر يف شــهر يوليــو مــن أواخــر ســتينات
القــرن املــايض ()1969
أول مــن مــى يف الفضــاء الخارجــي هــو ألكــي
ليونــوف يف يونيــو 1965
ابــن النفيــس هــو مكتشــف الــدورة الدمويــة
الصغــرى لإلنســان.
يبلــغ طــول مجمــوع األوعيــة الدمويــة إلنســان
بالــغ يــزن  50kgفــا فــوق ,قرابــة  100ألــف كيلــو مــر,
مــا يكفــي للــف الكــرة األرضيــة مرتــن ونصــف عنــد
خــط اإلســتواء (ســبحان اللــه)
أتبتــث األبحــاث العلميــة أن النســاء يتفوقــن يف
حاســة الشــم عــى الرجــال.
صــاح الديــن األيــويب هــو صاحــب القولــة
املشــهورة “لــوال أن املــوت أتــاين لكنــت ســببا يف إســام
كل الــدول األوريــة”

لغز العدد
الواحد والعرشون

ليس لها
بدايه و ليس
لها نهايه ..
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يف
ـوم مــا
يـ ٍ
فُو جــئ
ــل
ا ل ُبل ُب ْ
الصغــ ُر
أنّــه قــد
َفقَــد صوتَــه
ودونَ أن َيعــر َِف مــا
فَجــأ ًة
الــذي َحــدَث  ،ف َه ـ َر َب منــه صوتُــه وضــاع
البلبــل الصغــرُ حزينــاً َمهمومــاً
ُ
عــا َد
ُ
ِ
يائســاً وأخــذ يَبحــث عــن صوتــه الــذي
ضــاع
ُ
بحــث يف البيــوت  ،وامليــاه
فأخَــذ يَ
 ،واألعشــاش  ،لك ّنــه مــا َو َجــده  ،فعــا َد
ُم ِ
نكــراً
رض ِة األشــجار  ،وال
ُم َتحطِّـاً ال َيهتـ ُّ
ـم ب ُخ َ
َجــالِ الســنابِل  ،وال باألزهار
وكان ُحزنُــه يَشــتدُّ إذا َســ ِمع زَق َزقَــ َة
العصافــر وأغاريــدَ الطيــور املَرِحــة
فيــا مــى كان ال ُبل ُبـ ُـل الصغـ ُر َصديقاً
َصميميـاً لجــدولِ املــا ِء الذي
البلبــل ال
َ
َيُــ ّر بالحقــل أ ّمــا اآلن فــإنّ
ــس ميــا َه الجــدول
يُال ِم ُ
ُ
اشــات
تحــدّث معهوتَ ُــ ّر ال َفر ُ
وال َي
الجميلــة الزاهيـ ُة األلــوان فــا يُ ِ
الطفُهــا كــا
لعــب
كانَ يَ ُ
فعــل ِمــن قَبــل وال يَ ُ

معهــا ولقــد عــا َد البلبـ ُـل الصغـ ُر حزيناً
ُمت َعبـاً  ،يَبحـ ُ
ـث عــن صوتـ ِه الدافــئ
ِ
دونَ أن يَ ُ
أي مكان
عث عليه يف ِّ
ـق اإلشــارات سـ َ
ـأل الكثرييـ َن
وعــن طريـ ِ
مــن أصدقائــه فلــم يَه َت ـ ِد أحــدٌ منهــم إىل
يشء
وظــل هكــذا حتــى عــا َد إىل الحقــل
ــل شــجر ِة ال ُّت ِ
ــوت الكبــرة
فانطــ َر َح يف ِظ ِّ
ُ
أخَــ َذ
البلبــل الحزيــ ُن يَتذكّــ ُر أيّا َمــهُ
املاضيــة  ،حـ َن كانَ صوتُــهُ يَنطلِـ ُـق ب َتغريـ ٍد
َــس لــه الطيــو ُر
جميــل ُحلــو  ،تأن ُ
وامليــاه والـ َزو ُ
ارق الو َرقيـ ُة الســائر ُة عىل
ـاب الراضيـ ُة املنبســطة وتَف َر ُح
املــاء واألعشـ ُ
لــه ال ِثــا ُر املُعلّقـ ُة يف األغصــان أمــا اآلن
كل يشء
فقــد ضــا َع منــه فَجــأ ًة ُّ
رأســهُ إىل الســا ِء
َر َفــع البلبـ ُـل الصغ ـ ُر َ
الوســيع ِة الزرقــاء  ،وأ َخ ـ َذ ي َتطَلّـ ُـع إىل َفــوق
رعٍ و ُحــزن  :يــا إلهــي
بت ـ ُّ
َ
بــكل
كيــف ُيكــ ُن أن يَحــدُث هــذا ِّ
َ
الســهولة ؟! ســا ِعدْين
هــذ ِه ُ
يــا إلهــي  ،ف َمــن يل غَــ ُرك يُعيــدُ يل
َصــو َيت الضائــع
ُ
البلبــل الصغــرُ يَنظــ ُر إىل
ُ
حــ َن كانَ
أبــر  -يف نُقطــة
الســاء َ َ ،
بَعيــدة َ -حامم ـ ًة َصغــر ًة تَح ِمـ ُـل فـ َ
ـوق
ظهرِهــا

َحامم ـ ًة َجريحــة وقــد بَــدَت الحامم ـ ُة
الصغــر ُة ُمت َعبــة و ُمن َهكــة  ،وهــي تَنــو ُء
بهــذا الحمــل  ،لكـ ّن الحاممـ َة الصغــرةَ
كانــت مــع ذلــك شُ ــجاع ًة وصابــرة
ان َت َبــه البلبـ ُـل الحزي ـ ُن إىل هــذا املنظــر
 ،فأخ ـ َذ يُتا ِب ُعــه  ،وقل ُبــه يَـ ُّ
ـدُق خوف ـاً عــى
الســقوط  ،مــع
الحاممـ ِة الصغــر ِة مــن ُ
أنّهــا كانــت تَطـ ُر بشَ ــجاع ٍة وإراد ٍة قو ّيــة
وعندمــا َو َصلَــت الحاممـ ُة الصغــرة إىل
نُقطـ ٍة قريبـ ٍة مــن شــجرة ال ُتــوت
بَــدأت الحامم ـ ُة الجريح ـ ُة تَ يـ ُـل عنهــا
ـدُق و َي ّ
قلب ال ُبلبــل َيـ ّ
دُق
بالتدريــج  ،فأ َخـ َذ ُ
لقــد امتــأ قل ُبــهُ بال ِر َّقـ ِة والخـ ِ
ـوف عــى
هــذ ِه الحاممـ ِة الضعيفـ ِة التي تكا ُد تَسـق ُ
ُط
مــن األعــايل عــى األرض
وملّــا كادَت الحاممـ ُة الجريحـ ُة أن تَهوي
كل ما يف
كانَ البلبـ ُـل الصغـرُ قــد َركّـ َز َّ
دا ِخلــه ِمــن عواطـ ِ
ـف الرحمـ ِة واملَح ّبـ ِة
وهــو يُتا ِبـ ُـع املنظــر
فلــم َيتامل ِ
ر
الصغــ
البلبــل
ُ
َــك
نفســهُ
ُ َ
صيــح بقــ ّوة  :ان َتبِهــي ان َتبِهــي
فــإذا هــو يَ ُ
أيّتهــا الحاممــ ُة
ُ
ُ
الصغــرة الحاممــة الجريحــة تــكا ُد
تَســق ُ
ُط عــن ظهــرِك
يــاح البلبــل
َســ ِم َع ِت الحاممــ ُة ِص َ
فان َت َبهــت وأ َخ ـ َذت تُ َعـ ُ
ـدِّل ِمــن َجنا َحيهــا ،
ح ّتــى اســتعاد َِت الحاممـةُ
الجريحــ ُة
وضَ َعهــا الســابق
فشــك َرتْه ِمــن قلبهــا
ومضَ ــت تَطــرُ وهــي
تُ َح ِّييــ ِه مبِنقارِهــا
ّــف البلبــل وبَــدأ
توق َ
يُفكِّــر مل يُصـ ْ
ـدِّق يف البداية
ْ
صــدِّق أنّ صوتَــهُ قــد
مل يُ
عــا َد إلَيــه لك ّنــه تأكّــدَ ِمــن
ذلــك ملّــا حــا َو َل
َــق
مــر ًة ثانيــة فانطل َ
َفرِحـاً يُغـ ِّر ُد َ
فوق الشــجرة
رأســهُ إىل الســا ِء
رافعــاً َ
ال َزرقــاء
وقــد كانَ تَغريــدُه
هــذ ِه املـ ّرة أُنشــودَة شُ ــك ٍر
للــه عــى هــذ ِه ال ِنعمــ ِة
الكبــرة
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أزياء وصالون حالقة قطر الندى
• ألبسة نسائية
• ألبسة داخلية
• حالقة شعر

• لف
• قص
• ميش

• بلياج
• مكياج
• منكري

العنوان :منطقة صاحب عطا – زقاق ألطاي

– رقم /1ج –

للتواصل05531301059 :

ص
ا
ل
و
ن
ح
ال
ق
ة
ق
ط
ر
ا
ل
ن
دى

• بتكري

ام/قونيا
مر

