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كشــخص عــاش تاريــخ  12ايلــول
علينــا وضــع خــط عريــض تحــت تاريــخ 15
تمــوز الــذي يعتـ بـر يومـاً اســتطاع الشــعب
ت
الــر يك باتحــاده اجتيــاز االمتحــان الــذي
تعــرض لــه بنجــاح تــام...
ت
تحــرم
لقــد أصبحنــا أمــة
الديمقراطيــة والحريــة وحقــوق الشــعب
والوطــن بشــبابها وعجزتهــا بأطفالهــا
بالعــى
ونســائها بعامليهــا ومتقاعديهــا
بي
الفطبــول ومحـ بـى الموســيقى بالسياسـ ي ن
ـي�
ي
والمدنيـ ي ن
ـ� ووســائل االعــام المتفاجئــة...
ن
انــى كإنســان عشــت وشــهدت
انقــاب يالثـ ن
ـا� عـ شـر مــن ايلــول ,اســتطيع
ي
ت
الــى ســطرت ف ي�
فهــم قيمــة الملحمــة ي
الخامــس ش
عــر مــن تمــوز...
أ
أ
أ
أ
ش
ـ� البــاء لبناءهــم والجــداد لحفادهــم عــن الخامــس عــر مــن
ســوف يحـ ي
تمــوز  2016بــكل فخــر واعـ ت زـراز...
ســيحدثون النــاس كيــف أنهــم اســتلقوا تحــت جنازيــر الدبابــات يك ال
يستســلموا لثلــة مــن الخونــة وبائعــي الوطــن كيــف أنهــم واجهـوا فوهــات البنــادق
والســاح وخرجــوا للســاحات رغــم الرصــاص...
ســيلعن التاريــخ مادامــت الحيــاة هــؤالء الذيــن حاول ـوا اســتغالل الظــروف
ال�فــاء والوطنيـ ي ن
ليجعلـوا العســاكر ش
روي بدمــاء مئات
ـ� عســاكر هــذا الوطن الــذي َ
أ
الالف مــن أبنائــه يتحولــون ألعــداء ضــد أبنــاء وطنهــم...
أ
ن
فابالتأكيــد لــن يُذكــر هــؤالء الذيــن يريــدون ايقــاع الخــوة بـ يـ� بعضهــم
ين
ين
الســابق�...
كاالنقالبيــ�
عــر مــن تمــوز ت
منــذ الخامــس ش
وحــى اللحظــة فــإن الوحــدة الوطنيــة
واالعتصامــات الـ ت يـى يطلــق عليهــا البعــض “وقفــة الديمقراطيــة” أو كمــا يســميها
البعــض أ
الخــر “وقفــات حمايــة الوطــن” أو كمــا يطلق عليهــا أيضـاً “ وقفــات االرادة
الشــعبية” اليمكــن رؤيتهــا ف ي� بلــد أخــر عــى االطــاق...
الن هذا مستحيل...
النــه اليوجــد هنــاك شــعب أخــر يســتطيع الوقــوف أمــام الدبابــات والبنادق
والسالح...
برأيكــم منــذ وجــود قونيــا وحـ تـى أ
الن هــل شــهدت مثــل هــذا االزدحــام
ق
الــر�...
والتضامــن و ي
ال أعتقد...
بكث� ت
ش
�ء...
ح� لم يروا
ألن الذي ولدوا
قبل ي
ي
ويشهدوا مثل هكذا ي
ال�ء للمرة أ
ش
الوىل...
هم أيضاً أيشهدون ويرون هذا ي
ن
الحـزاب والغـ يـر مؤيديــن ,الفقـ يـر والغـ يـى ,العــب الكــرة والموســيقي,
مؤيــدوا
الطائــر ف� الهـوار والهــارب ف� أ
الرض...
ي
ي
ابــن الريــف والموظــف والعامــل والعاطــل عــن العمــل .المــرأة والرجــل
أ
والطفــل والشــاب .مشــجعو البيشــكتاش وقونيــا ســبور والفــرق الرياضيــة الخــرى
والمتقاعديــن وأبنــاء الســيديرلر وم ـرام...
بالمختــر؛ فــكل أطيــاف الشــعب ف ي� هــذه المدينــة ف ي� ســاحة موالنــا وظفــر
وعــاء الديــن...
ت
وح� منتصف الليل...
يد بيد ,كتف عىل كتف وقلب عىل قلب...
ويوماً بعد يوماً تزداد الصفوف ويزيد االزدحام والحماس...
العــام أ
أ
باليــادي والحناجــر تهتــف بأغنيــة مصطفــى يلــدز دوان “وضعــت
أس ف ي� طريــق تركيـ ت يـى”...
ر ي
قرار واحد ف ي� العيون...
ف
و� القلوب كلها نفس االحساس وحب الوطن...
ي
ف
الكل ي� ميادين موالنا وظفر وعالء الدين لحماية االرادة الوطنية...
النــاس ف ي� المياديــن ليثبتـوا أنهــم ضــد الـــ 12مــن ايلول والـــ 15من تمــوز وضد
االنقالبــات كلها...
ف ي� الســاحات مــن أجــل مســتقبل مـ شـرق للبلــد وللمراهنــة عــى كل القيــم
ومــن أجــل أن يقولـوا “قــف” لهــؤالء الذيــن يريــدون اغتصــاب أ
الرض وزرع الفتنــة
بـ ي ن
ـ� أبنــاء الوطــن الواحــد...
ال�طــة و أ
المــن ش
ف ي� الســاحات ليدعمــوا العســاكر وافــراد ش
ال�فــاء الذيــن
تطهــر البلــد مــن العمــاء والخونــة...
يعملــون عــى ي
الديمقراطيــة التكــون بالدبابــة والبندقيــة والســاح والرصــاص ,انهــم هنــاك
ليقول ـوا للعالم”:نتمـ ي زـر باالســتقالل فهــو اصلنــا وكلمتنــا الفصــل” بقلــوب مليئــة
بااليمــان...
هناك مناظر التصدق...
وحماس اليصدق...
وهناك تحرك ت
مش�ك اليمكن تخيله...
وج�ة...
وعليكم مشاهدة هكذا ناس ترك وكرد والز شو�كس أخوة أقرباء ي
من المستحيل عدم التأثر...
ولهذا أقول”:ال أحد يقدر عىل هزيمتنا وباالخص الخائنون”.

أصوات المآذن واتحاد
الشعب التركي
أفشل محاولة
االنقالب على النظام
تعالت أصوات المآذن تنادي اهلل أكبر بينما اتحدت أطياف الشعب
التركي معارضة ومواالة ضد أولئك الذين أرادوا تبديل أمن البالد
إلى فوضى وزرع الفتنة ومحاولة االطاحة بنظام الحكم في البالد
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من دون أي مؤرشات مسبقة يتفاجئ
الجميع بقيام مجموعة من العسكر بإغالق أكرب
الجسور يف مدينة اسطنبول (جرس السلطان
فاتح أحمد وجرس مضيق البوسفور) يف الوقت
الذي تبدأ به قناة التي أر يت الرسمية بإعالن
بيان االنقالب وتسلم العسكر زمام الحكم يف
البالد.
األمر الذي تسبب بإحداث صدمة لدى
كافة رشائح الشعب الرتيك الذي لزم املنازل يف
بداية األمر إىل حني خروج الرئيس رجب طيب
أردوغان مبكاملة سكاي يب عىل قناة أخبار الرتكية
معلناً رفضه لهذا االنقالب الغري رشعي وداعياً
الشعب الرتيك للخروج إىل الشوارع ومعارضة
هذا االنقالب الدينء .ومالبس األمر حتى خرج
رئيس حزب الحركة القومية الرتيك املعارض
دولة بهتشيل معلناً رفضه لالنقالب ومؤكدا ً
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مهنة الصحافة وعدت مبالمئة مبادئ املهنة

تأييده للدميقراطية .وبدوره أيضاً أكد مصطفى
كلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري
املعارض رفضه لالنقالب وتأييده إلرادة الشعب
الرتيك .وبعدها غاصت شوارع املدن الرتكية
باملاليني التي تنادي "يالله ,بسم الله ,والله

أكرب" معلن ًة رفضها لتك الحقبة من الزمن التي
عانت منها تركيا ماعانت من انقالبات وتبدالت
عسكرية العالقة لها بالدميقراطية وارادة
الجامهري ومل تجلب للدولة والشعب سوى
الفوىض واالضطراب والشغب.
وبخروج الناس إىل الشوراع استطاع الشعب
والرشطة إلقاء القبض عىل الكثري من عسكر
االنقالب بينام قام بعضهم باالختباء داخل
الدبابات .وبعدها اقتحم مئات األتراك الذين
تجمهروا أمام مبنى قناة التي أر يت الرتكية
الرسمية واستطاعوا تحرير املبنى من أيدي
االنقالبيني والقاء القبض عليهم وتسليمهم إىل
قوات الرشطة الرتكية.
ليلة أثارت الرأي العام العاملي أجمع
وحولت أنظار العامل كله نحو البلد الذي
يعترب قلعة املسلمني األخرية .تركيا التي تعرف
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بوقوفها بجانب املظلوميني واملنكوبني والفقراء
واملحتاجيني .تركيا التي فتحت أبوابها أمام الجئي
العامل .نعم هي تركيا التي اتخذت االسالم منهجا
وحرية االنسان مبدأ والدميقراطية منهجاً تسري
عليه.
فقد قامت بعض القنوات االعالمية العربية
الرخيصة بنرش معلومات كاذبة والعالقة لها
بالصحة كوقوع البالد تحت سيطرة العسكر
وخلو الشوارع من الناس وطلب أردوغان اللجوء
إىل أملانيا اليشء الذي يزيد الصحافة العربية
مزيدا ً من الخزي والعار والالمصداقية.
كام قام عدد من املؤيدين للنظام السوري
بإقامة االحتفاالت وإطالق األعرية النارية فرحاً
وابتهاجاً بحركة االنقالب التي حققت مبتغاها
حسب رأيهم.
وبدأ االنقالب بطائرات مقاتلة وطائرات
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مروحية تحلق فوق أنقرة وقوات تتحرك لغلق
الجسور فوق مضيق البوسفور ،الذي يربط
أوروبا وآسيا يف اسطنبول.
كام شوهدت طائرة مروحية تفتح النار يف
أنقرة .وقالت وكالة أنباء األناضول إن طائرات
عسكرية أطلقت النار عىل مقر االستخبارات.
ويف الساعات األوىل من محاولة االنقالب،
أغلقت املطارات وانقطع الوصول إىل مواقع
التواصل االجتامعي عىل شبكة اإلنرتنت.
وسيطر جنود عىل قناة "يت أر يت" التي
أعلنت أن الجيش حظر التجول يف عموم البالد
وفرض األحكام العرفية.
وتحت التهديد والغصب قرأت مذيعة
القناة بيانا بناء عىل أوامر من الجيش الذي

آب 2016

اتهمت الحكومة بتقويض سيادة حكم القانون
الدميوقراطي والعلامين .وقال البيان إن "مجلسا
للسالم" سيدير شؤون البالد وسيتوىل ضامن
سالمة السكان .ويف أعقاب ذلك ،انقطع بث قناة
"يت أر يت" ،لكنها استأنفت البث يف الساعات
األوىل من صباح السبت.
وقد بدأ االنقالب قويا .وقال مصدر بارز يف
االتحاد األورويب" :يبدو انقالبا مدبرا بشكل جيد
نسبيا من قبل مجموعة كبرية من الجيش ،وليس
مجرد عدد قليل من الضباط".
وأضاف "سيطروا عىل املطارات ويتوقع
سيطرتهم عىل محطة التلفزيون قريبا .يسيطرون
عىل عدد من النقاط االسرتاتيجية يف اسطنبول".
وكرر املصدر" :نظرا لحجم العملية ،من

الصعب أن نتصور أنهم سيخفقون يف بسط
السيطرة .ليسوا مجرد عدد قليل من الضباط".
وكان دبلومايس أورويب ،يتناول العشاء مع
السفري الرتيك بإحدى العواصم األوروبية عندما
وصلته األخبار العاجلة عىل هاتفه املحمول.
وقال الدبلومايس لـ"رويرتز" بعد إنهاء حفل
العشاء" :من الواضح أنه ليس انقالبا صغريا
وضعيفا .شعر السفري الرتيك بصدمة بشكل
واضح وأخذ األمر عىل محمل الجد ،لكن يبدو
أنه يف الصباح سيكون لهذا تداعيات هائلة عىل
تركيا .مل يأت هذا من فراغ".
ولرتكيا ثاين أكرب قوة عسكرية يف حلف
شامل األطليس ،وهي أحد أهم حلفاء الواليات
املتحدة يف الحرب عىل متشددي تنظيم الدولة

اإلسالمية "داعش" ،الذي استوىل عىل مساحات
واسعة من األرايض يف العراق وسورية.
وقالت وزارة الدفاع األمريكية إن األحداث
مل تؤثر عىل العمليات ضد داعش انطالقا من
قاعدة إنجرليك جنوب تركيا.
ومل يحن الصباح إال وكانت قوات األمن
والرشطة الرتكية قد استعادت السيطرة عىل
األوضاع متاماً يف البالد .حيث تحدث رئيس
الوزراء الرتيك من مبنى القرص الرئايس الرتيك يف
أنقرة قائالً":
شاحنات ثقيلة تحبط المرحلة الثانية
من محاولة االنقالب
خطط وتفاصيل مخيفة تظهر وجود مخطط
مسبق ملواجهة سيناريوهات االنقالبات ،إذ مل
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يكان عبثا استخدام الشاحنات والعربات
الثقيلة يف إغالق املناطق املفصلية ،ومدرجات
الطائرات ،لشل حركة الطائرات التي كانت
ستشارك يف محاولة االنقالب الفاشلة.
وعقب طلب الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغان ،من الشعب النزول إىل الشارع،
وحامية الرشعية ،قامت أعداد كبرية من
العربات الثقيلة بإغالق الشوارع الرئيسة يف
العاصمة أنقرة ،وإسطنبول لعرقلة املحاولة
االنقالبية.
وظهر بشكل واضح دخول شاحنات إىل
العديد من القواعد العسكرية ،وخاصة إىل
مدرجات املقاتالت الحربية ،ملنع املقاتالت
التي سيطر علها بعض االنقالبيون من اإلقالع
والهبوط.
االستخبارات الرتكية كشفت االنقالب قبل
حدوثه
كشفت االستخبارات الرتكية خطة االنقالب
الفاشل قبل ساعات من تنفيذها مام حدا
مبدبريها لتقديم موعدها بحوايل ست ساعات,
وفق مصادر استخبارية تركية.
وقالت املصادر إن االستخبارات حصلت
عرص الجمعة عىل معلومات بشأن املحاولة
االنقالبية التي بدأ تنفيذها التاسعة من مساء
نفس اليوم بالتوقيت املحيل (السادسة بتوقيت
غرينيتش) واستمرت حتى صباح اليوم التايل.

وأضافت أنه بناء عىل تلك املعلومات
عقد رئيس االستخبارات هاكان فيدان اجتامعا
رسيا مع رئيس هيئة األركان العامة خلويص
أكاروالرئيس الثاين بالهيئة قائد القوات الربية
يشار غوالر.
وتابعت املصادر أن جهاز االستخبارات
حذر السلطات املختصة بوجود محاولة انقالب
بعدما تلقى املعلومات املتعلقة بخطة االنقالب
بالرابعة من عرص الجمعة .ويف الرابعة والنصف
عرصا أبلغ فيدان غوالر بوجود تحركات داخل
الجيش الرتيك.
ويف الخامسة والنصف عرصا ,توجه نائب
رئيس جهاز االستخبارات ملقر هيئة األركان
العامة ،وأمد غوالر بتفاصيل خطة االنقالب.
ويف الساعة السادسة توجه فيدان إىل مقر هيئة
األركان العامة ،وعقد اجتامعا رسيا مع قائد
القوات الربية ناقشا خالله اتخاذ تدابري ضد
االنقالب.
ووفق املصادر االستخبارية نفسها ,فإنه
يف السادسة والنصف من مساء الجمعة عقب
االجتامع الرسي بني فيدان وغوالر ,أصدر رئيس
هيئة األركان العامة تعليامت لكافة الوحدات
بالجيش بإغالق املجال الجوي كامال أمام حركة
الطريان ,وعدم إقالع الطائرات العسكرية بأي
شكل من األشكال ,ومنع تحرك الوحدات
والدبابات.

ويف نفس الوقت ،تم إرسال قائد القوات
الربية إىل مدرسة الطريان التابعة للقوات الربية
لتفتيش أنشطتها .وقالت املصادر االستخبارية
الرتكية إن محاولة االنقالب انطلقت رسميا
بالتاسعة من مساء الجمعة بعدما كان من
املقرر أن يبدأ بالثالثة من فجر السبت.
ومع بدء تنفيذ املحاولة ,احتجز االنقالبيون
رئيس هيئة األركان العامة (أكار) وقائد القوات
الربية (غوالر) يف مقر هيئة األركان بالعاصمة
أنقرة ,وتم تحرير أكار يف اليوم التايل.
وكانت الجزيرة حصلت عىل وثائق تتضمن
مراسالت متت بني االنقالبيني أثناء تنفيذ
محاولتهم اإلطاحة بالسلطة املنتخبة ,وتضمنت
املراسالت تعليامت بقتل كل من يقاوم
االنقالب .واستوىل االنقالبيون عىل مروحيات
استخدموا ثالثا منها يف محاولة قتل أو اعتقال
الرئيس رجب طيب أردوغان يف منتجع
مرمريس غريب تركيا.
كام استولوا عىل دبابات قطعوا بها جرسا
حيويا عىل مضيق البوسفور يف إسطنبول
وحارصوا بها مطار أتاتورك الدويل .بيد أن
اندفاع املواطنني إىل الشوارع وتصدي الرشطة
والقوات الخاصة فيها وتدخل أردوغان عرب
وسائل اإلعالم أفشل االنقالب.
كام قام االنقالبيون باستهداف مبنى الربملان
الرتيك الذي كان يوجد به عدد من أعضاء
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مجلس الشعب عن الحزب الحاكم وأحزاب
املعارضة األخرى بخمسة قذائف من الطائرات
الحربية والدبابات املحيطة باملجلس والتي
أدت إىل تعرض مجلس الشعب إىل أرضار كربة
أدانها رئيس الوزراء الرتيك بن عيل يلدرم واصفاً
االنقالبيون بالخونة والذين الميكن أن ميثلوا
املؤسسة العسكرية الرتكية.
كام شهدت ساحات وشوارع املدن الرتكية
خروج املاليني من الشعب الرتيك تلبية للنداء
الذي أطلقه الرئيس الرتيك منذ الساعات األوىل
لالنقالب طالباً من الشعب النزول للشوارع
إلفشال حركة االنقالب الغري رشعية واملخالفة
إلرادة الشعب.
وأثبت الشعب الرتيك مجدداً مدى حبه
واخالصه لوطنه الذي عاين يف القدم الويالت
نتيجة االنقالبات والفوىض التي مرت بها
تركيا عىل حقبات زمنية مختلفة .وخرج كل
من أنصار الحكومة وأنصار األحزاب املعارضة
األخرى جنباً إىل حنب رافضني حركة االنقالب
واالنقالبني الذين مل يحرتموا ادارة الشعب التي
تحتكم لصناديق االقرتاع وذلك من خالل اعالن
رؤساء األحزاب املعارضة يف الساعات األوىل من
االنقالب عن رفضهم لحركة االنقالب وتأييدهم
للحكومة الرشعية الحالية.
مركز األخبار
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توأم تركي قُتال أثناء تصديهما لالنقالب
هجوم
ُقتل توأمان تركيان يعمالن في الشرطة التركية أثناء
ٍ
على مركز القوات الخاصة في أنقرة من قبل قوات الجيش التي
قادت محاولة انقالبية ليل الجمعة السبت  16يوليو/تموز .2016
ويعمل التوأمان أحمد ومحمد أوروتش
يف مكافحة الشغب يف أضنة وفقاً لصحيفة
“خرب ترك“ املحلية ،وكانا قد ذهبا اىل أنقرة
لتلقي التدريب عىل قيادة طائرات الهيلوكوبرت
الحربية.
وتم إخبار عائلتهام من قبل مسؤويل
الرشطة ،بينام تلقى والداهام وزوجتاهام
الخرب بصدمة وانهيار عصبي ،وتوافد أقاربهام
وأصدقاؤهام اىل منزل والديهام لتقديم العزاء
واملواساة.
يُذكر أن محمد وأحمد أوروتش ذوي الـ25
عاماً درسا يف ذات املدرسة وتد ّربا وتخرجا يف
نفس األكادميية .وعمال سوياً يف أضنة برشطة
مكافحة الشغب.

وملواصلة تحقيق حلمهام بأن يصبحا قائدين
للطائرات الحربية انتقال إىل أنقرة “قول باشا”،
وتم تدريبهام عىل قيادة الطائرات سوياً.
وكان التوأمان قد تز ّوجا العام املايض ،حيث
إن زوجة أحمد حامل يف شهرها السابع.
ويعمل األخ األكرب للتوأم ،ويس ّمى مصطفى،
هو اآلخر ضابطاً يف القوات الجوية.
ومل يتمكن االنقالب الذي قام به عدد من
أفراد الجيش وقادته ،من تحقيق أهدافه بعد
خروج جامهري كبرية إىل شوارع املدن الرتكية
معلنة رفض هذا االنقالب ،وكذلك بعد ظهور
الرئيس رجب طيب أردوغان وقادة الدولة،
واعتقال املئات من مدبري االنقالب.

لوحات طرقية عربية
في مدينة اسطنبول
بدأت السلطات الرتكية بإضافة الكتابة
العربية عىل بعض اللوحات الطرقية يف عدة
أحياء مبدينة اسطنبول ،مع ازدياد أعداد
العرب الزائرين والسوريني الالجئني.
وقالت صحيفة جمهورييت الرتكية،
إن شوارع يف مدينة اسطنبول تحمل اآلن

شواخصاً كتبت عليها املعلومات الطرقية
وأسامء املناطق والشوارع باللغات الرتكية
واالنكليزية والعربية ،يف خطوة هي األوىل
من نوعها منذ نحو مئة عام .حيث كانت
اللغة الرتكية قبل عام  1928تكتب بأحرف
عربية ،إىل أن جاء مصطفى كامل #أتاتورك
وغي الكتابة الرتكية من األحرف العربية إىل
ّ
الالتينية.
ورحب سوريون يعيشون يف #تركيا
بالخطوة الجديدة ،لكنهم أبدوا تحفظات
عىل األخطاء التي تحملها بعض تلك
الالفتات.
حيث قالت صحيفة الهفنغتون بوست،
إن عددا ً من السوريني املقيمني يف اسطنبول
قالوا إن “الالفتات تحتوي عىل أخطاء
نحوية كثرية” ،لكنهم أكدوا أنهم “يق ّدرون”
هذه الخطوة ألنها ستساعدهم عىل تجنب
الضياع يف أزقة املدينة الكبرية.
وتحتضن تركيا حوايل مليوين ونص
#الجئ_سوري ،وتعترب أحد الوجهات
السياحة الهامة للعرب ،وخصوصاً الخليجيني،
المتالكها شواطئ مغلقة خاصة بالنساء.

استياء كبير لذبح مقاتلي
الزنكي طفل اسير
استياء يف مناطق سيطرة الفصائل مبدينة
حلب من ذبح أسري يف حي املشهد من قبل
مقاتلني يف حركة نور الدين الزنيك
شهدت االيام املاضية استياءا ً كبريا ً لدى
األهايل يف حي املشهد وأحياء أخرى تسيطر
عليها الفصائل مبدينة حلب ،عىل خلفية قيام
مقاتلني من حركة نور الدين الزنيك بذبح
أسري قالوا أنه جرى أرسه يف مخيم حندرات
بشامل مدينة حلب وأنه من مقاتيل لواء
القدس الفلسطيني املوايل للنظام وأنه كان
متوارياً حني تم القبض عليه ،حيث اقتاده
املقاتلون إىل حي املشهد ،الذي جرت فيه
عملية ذبح األسري بسكني ،واستمرت عملية
ذبحه وفصل رأسه عن جسده نحو  30ثانية،
من قبل املقاتل يف حركة نور الدين الزنيك،
والذي قام بجز رقبة الطفل إىل أن متكن من
قطعها بشكل كامل وفصلها عن جسده بعد
 30ثانية من بدء عملية الذبح التي جرت
يف صندوق سيارة من نوع بيك آب ،ليقوم
العنرص برفع الرأس عالياً يف الهواء ومن ثم
وضعه عىل جسد املذبوح مع ترديد هتافات،
كام أكدت مصادر أهلية لنشطاء املرصد،
أن عملية الذبح مل تشهد أي تجمعاً لألهايل
حولها ،والذين أبدوا استياءهم منها ،عىل
عكس عمليات الذبح التي تجري يف مناطق
سيطرة تنظيم “الدولة اإلسالمية” ،والتي

تشهد تجمهرا ً لعرشات األطفال واملواطنني،
يف حني أكدت مصادر موثوقة أن الفتى الذي
جرى ذبحه كان يعاين من مرض التالسيميا.
وكانت حركة نور الدين الزنيك نرشت
بياناً قالت فيه أن هذا “الخطأ الفردي ال
ميثل السياسة العامة للحركة” ،وأنه جرى
“إحضار وتوقيف جميع األشخاص الذين
قاموا باالنتهاك” ،وأنه تم تسليمهم إىل
لجنة قضائية تم تشكيلها للتحقيق يف األمر
والوقوف عىل حقيقته.
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دراسة تكشف بأن الكون بدأ يتالشى
صورة لمسح جاما لمنطقة في الفضاء تكشف تراجع حجم الطاقة المنبعثة من المجرات خالل ملياري عام
ويسمح ساميون وفريقه البحثي لعمالء
نرش فريق من علامء الفلك مسحا
الفلك األخرين بالحصول عىل البيانات
متعددة األلوان لخمس كتل من الفضاء،
الهائلة التي جمعوها ويدرسوها أيضا.
والتي تقدم أفضل تقدير ممكن حول
وأكد ستيفن ويلكنز من جامعة
الرسعة التي يتالىش بها الكون.
وحلل الباحثون الضوء القادم من  200ساسكس ،عضو آخر يف فريق جاما عىل أن
ألف مجرة يف  21طول موجي ،ووجدوا أن صدور البيانات يعني أن الكثري من العلامء
إنتاج الطاقة من الكون انخفض إىل النصف من خارج الفريق ستكون قادرة عىل
استخدام املعلومات ودراستها ،وهو أمر
تقريبا خالل ملياري سنة.
مهم للغاية.
ويتفق هذا مع الحسابات السابقة،
وقال لبي يب يس إن قوة غاما هو أنه
مؤكدا أن األضواء تخرج ببطء ميينا عرب
يجمع بني العديد من األطوال املوجية،
هذا الطيف.
بينام ركزت عمليات املسح السابقة عىل
ويعود هذا الرتاجع ،إىل حد بعيد،
عدد قليل من األطوال املوجية للضوء.
بسبب انخفاض املعدل الذي تتشكل به
وألن الفريق استخدم مجموعة متنوعة
النجوم الجديدة.
من التلسكوبات األكرث قوة يف العامل،
وكشف العلامء عن النتائج ،التي
سواء تلك املوجودة يف قواعد أرضية أو يف
جاءت من مرشوع مسح املجرات
الفضاء ،فإن تحليالتهم شملت موجات
وجمع الكتلة (غاما) ،يف اجتامع الجمعية
من األشعة فوق البنفسجية إىل األشعة
العمومية لالتحاد الفليك الدويل يف
تحت الحمراء ،مبا يف ذلك قطاع صغري من
هونولولو ،هاواي.
األطوال املوجية املرئية يف الوسط.
وقال الربوفيسور ساميون درايفر
هذا يعني أنهم متكنوا من بحث الضوء
املحقق الرئييس يف جاما ،من املركز الدويل
املنبعث من النجوم سواء كانت حديثة
ألبحاث موجات راديو الفلكية يف غريب
النشاة أو قدمية ،وكذلك الضوء الذي تم
أسرتاليا":استخدمنا أكرب عدد ممكن من
امتصاصه ومن ثم أعاد الغبار انبعاثه،
أجهزة التلسكوب املوجودة يف الفضاء
لذلك فإن التقييم الجديد لرتاجع حجم
وعىل األرض ،لقياس الطاقة املنبعثة من
أكرث من  200ألف مجرة ،عرب أوسع نطاق الكون يتضمن معلومات من مجموعة
كبرية من املجرات ،مبا يف ذلك تلك التي
ممكن للطول املوجي".
كانت مخبأة وراء الغبار.
صور متعددة األطوال املوجية ملجرة
العلامء استخدموا العديد من
واحدة تكشف تغري حجمها وكمية الطاقة
التلسكوبات سواء املوجودة يف الفضاء أو
املنبعثة منها

فراش وقد غطى نفسه برداء استعدادا لنوم
عىل األرض لرسم صورة واقعية ملا يجري
أبدي".
يف الكون
وقال الفريق إن الكون مازال أمامه
النوم األبدي
وأضاف ويلكنز "نحن نعلم أن تشكل مرحلة طويلة ،ومن املبكر جدا تحديد
تاريخ انتهائه.
النجوم بلغت ذروتها قبل بضعة مليارات
العلامء أكدوا أن الكون مازال أمامه
من السنني ،وقد تراجعت العملية منذ ذلك
وقت طويل ومن الصعب تحديد تاريخ
الحني .هذه مجرد طريقة جديدة لقياس
إلنتهائه وتالشيه متاما
هذا االنخفاض".
ويشدد ويلكنز عىل أن "معدل تشكيل
إنها دورة جديدة" ،وهي تتفق متاما
النجوم من املحتمل أن ينخفض أكرث
مع النتائج السابقة  -لكنها تضيق عىل
فأكرث" ،ولذا فإن الكون ،بناء عىل توقعاتنا،
أرشطة الخطأ أيضا".
سيصبح خافتا أكرث فأكرث ،ولكن هناك قدرا
عىل وجه التحديد ،عندما حسب
الفريق الطاقة الكلية املنبعثة من املجرات هائال من عدم اليقني ألننا ال نفهم كثريا من
علم الكونيات الكامنة".
يف ثالث مراحل زمنية مختلفة ،وجدوا أن
وأضاف أن الكون كأنه اتكأ عىل أريكته
هناك تراجعا مطردا ،يف املجمل منذ 2.25
وسيغفو إىل األبد..
مليار سنة إىل  0.75مليار سنة ،سجل
وأوضحت أبراجيتا فريما ،عاملة الفيزياء
الكون انخفاضا يف الطاقة الناتجة بنحو 40
الفلكية يف جامعة أكسفورد إن غاما قدمت
باملئة.
بيانات فريدة وذات قيمة ،بسبب انتشارها
كام أن املعدل الذي تتكون فيه
يف األطوال املوجية.
النجوم أصبح أبطأ كثريا ،وأننا بدأنا اآلن
وقالت لبي يب يس"نعلم أن املجرات قد
نرى تناقصا يف إنتاج الطاقة الكيل لجميع
تظهر خصائص مختلفة للغاية إذا نظرتم
النجوم.
لها بنظرة بسيطة ،مقارنة مع موجات
يحدث هذا ألن النجوم موجودة
بالفعل  -يف املتوسط  -تكرب ،أصغر حجام أخرى".
وأعربت عن رسورها ألن املجتمع
وأقل نشاطا.
العلمي سيستطيع استخدام هذه البيانات،
ولفت الربوفيسور درايفر إىل أنه
التي "ستفتح املجال لعدد كبري من
هذه النتائج محزنة لكنها مريحة ":
الدراسات".
الكون سيتضاءل من اآلن فصاعدا ،مثل
الشيخوخة التي تستمر إىل األبد" ،وشبه
الكون يف هذه املرحلة برجل ":اسرتخى عىل
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انجازات اردوغان باألرقام
 -١الناتج القومي لرتكيا املسلمة عام ٢٠١٣
حوايل ترليون ومائة مليار دوالر وهو يساوي
مجموع الناتج املحيل ألقوى اقتصادات ثالث دول
يف الرشق االوسط؛ إيران والسعودية
واإلمارات ،فضال عن األردن وسوريا ولبنان.
 -٢أردوغان قفز ببالده قفزة مذهلة ..من
املركز اإلقتصادي  ١١١اىل  ١٦مبعدل عرش
درجات سنويا ،مام يعني دخوله إىل نادي
مجموعة العرشين األقوياء الكبار ( )20-Gيف
العامل.
 -٣العام  ٢٠٢٣يوافق إنشاء الدولة الرتكية
الحديثة وهو التاريخ الذي حدده أردوغان لتصبح
تركيا القوة االقتصادية والسياسية األوىل يف العامل..
وسينجح واأليام بيننا..
 -٤مطار اسطنبول الدويل أكرب مطار يف
أوروبا ويستقبل يف اليوم الواحد  ١٢٦٠طائرة،
فضال عن مطار صبيحة الذي يستقبل نصف هذا
العدد..
 -٥الخطوط الجوية الرتكية تفوز كأفضل ناقل
جوي يف العامل لثالث سنوات عىل التوايل.
 -٦يف عرش سنوات زرعت تركيا مليارين
و ٧٧٠مليون شجرة حرجية ومثمرة!!
 -٧تركيا صنعت للمرة األوىل يف عهد حكومة
مدنية أول دبابة مصفحة وأول ناقلة جوية وأول
طائرة بدون طيار وأول قمر صناعي عسكري
حديث متعدد املهام .
 -٨أردوغان يف عرش سنوات بنى:
 ١٢٥جامعه جديدة،
و ١٨٩مدرسة،
و ٥١٠مستشفيات،
و ١٦٩ألف غرفة صفية حديثة ليكون
عدد الطالب فيها ال يتجاوز  ٢١طالبا أو
طالبة.
 -٩عندما اشتدت األزمة االقتصادية
واجتاحت أوروبا وأمريكا رفعت الجامعات
األمريكية واألوروبية الرسوم الجامعية بينام
أصدر أردوغان مرسوما بجعل الدراسة يف
كل الجامعات واملدارس الرتكية مجانية وعىل
نفقة الدولة!
 -١٠يف عرش سنوات كان دخل الفرد يف
تركيا  ٣٥٠٠دوالر سنويا ،ارتفع عام  ٢٠١٣إىل
 ١١الف دوالر وهو أعىل من نسبة دخل
املواطن الفرنيس يف بلده .ورفع فيمة
العملة الرتكية اىل  ٣٠ضعفا..
 -١١يف تركيا تعمل الدولة جاهده
لتفريغ  ٣٠٠ألف عامل للبحث العلمي
للوصول اىل عام !٢٠٢٣
 -١٢يف أكرب إنجاز سيايس لرتكيا..
أردوغان عمل عىل إحالل السالم بني
شطري قربص
ومحادثات تسوية مع حزب العامل
الكردستاين لوقف نزيف الدم واعتذر
لألرمن وهي ملفات عالقه منذ تسعة
عقود!

 -١٣يف تركيا املسلمة ارتفعت الرواتب
واألجور بنسبة  %٣٠٠وارتفعت أجرة املوظف
املبتدئ من  ٣٤٠لرية اىل  ٩٥٧لرية تركية
وانخفضت نسبة البطالة من  %٣٨إىل ..%٢
 -١٤يف تركيا املسلمة ميزانية التعليم والصحة
فاقت ميزانية الدفاع وأعطي املعلم راتب يوازي
الطبيب!
تأ ّملوا أولوليات أردوغان !!!
 -١٥يف تركيا املسلمة ت ّم انشاء  ٣٥ألف
قاعة مختربات لتكنولوجيا املعلومات وقواعد
بيانية حديثة ويتدرب
الشباب األتراك يف
مراكز ال تخضع
ملنظامت تجسسية
عاملية تشرتي والء
املتدربني من جنود
جيوشنا وشبابنا

بأول جولة سياحية وعشاء فاخر وكأس نبيذ!
 -١٦أردوغان سدّد عجز امليزانية البالغ ٤٧
مليار وكانت آخر دفعة للديون الرتكية  ٣٠٠مليون
دوالر تم تسديدها يف يونيو املايض للبنك الدويل
اليسء السمعة.
وقد أقرضته تركيا  ٥مليار باملناسبة اقصد
البنك الدويل ،بل ووضع اردوغان  ١٠٠مليار
يف الخزينة العامة يف حني كانت دول عريقة يف
أوروبا وأمريكا تتخبط تحت وطأة الديون والربا
واإلفالس!!
 -١٧تركيا كانت صادراتها قبل عرش سنوات
 ٢٣مليار اصبحت  ١٥٣مليار تصل إىل ١٩٠
دولة يف العامل وتحتل السيارات املركز االول
تليها االلكرتونيات حيث أن كل ثالثة أجهزة
إلكرتونية تباع يف أوروبا هناك جهاز صناعة
تركية..
 -١٨حكومة أردوغان تب ّنت عملية تدوير

القاممة الستخراج الطاقة وتوليد الكهرباء ليستفيد
منها ثلث سكان تركيا وقد وصلت الكهرباء إىل
%٩٨من منازل األتراك
يف املدن واألرياف!!
 -١٩أردوغان الدكتاتوري جلس مع طفلة ال
تتعدى ال  ١٢من عمرها يف مناظرة تلفزيونية
نقلتها وسائل االعالم عىل الهواء وتحدثا عن
مستقبل تركيا بند ّية واحرتم ذكاءها واندفاعها
فأعطى األطفال األتراك املثل والقدوة يف مناقشة
ومناظرة من يحكمهم يف قراءة املستقبل!
 -٢٠أردوغان صديق إرسائيل حسب زعم
العلامنيني العرب وجه صفعة قوية إلرسائيل
وجعلها تعتذر عن رضبها لسفينة مرمرة التي
كانت متوجهة إىل غزة واشرتط يف قبول االعتذار
أن ترفع الحصار عن غزة!
 - ٢١أردوغان (صديق ارسائيل) يوجه انتقادا
الذعا للحضور من العرب واألجانب الذين صفقوا
لكلمة برييز الذي برر فيها الحرب عىل غزة يف
املنتدى االقتصادي دافوس  ،٢٠٠٩وخرج غاضبا
من املنتدى
بعد ان قال للحضور ومنهم بعض مسوخكم
موبخا:
«عار عليكم أن تصفقوا لهذا الخطاب بعد أن
قتلت إرسائيل آالف األطفال والنساء يف غزة»..
 -٢٢أردوغان واجه معارضيه باملاء ومل
يقصفهم بطائرات امليغ والسكود وبراميل املوت.
 -٢٣أردوغان يرفض أن تخلع ابنته الحجاب
فريسلها لتدرس يف اوروبا وذلك قبل ان ُيسمح
بالحجاب يف الجامعات الرتكية!!
 -٢٤أردوغان القائد املسلم الوحيد الذي يزور
بورما هو وزوجته ويلتقي أهايل إقليم مينامر
املنكوب ويهتم بتفاصيلهم كأ ّي أب..
 -٢٥أوعز أردوغان إىل أن« :أي طالب
مرصي يفصل من الجامعة من قبل سلطات
االنقالب له الحق يف أن يكمل دراسته يف
تركيا مجانا»..
 -٢٦اردوغان أعاد تدريس
القرآن والحديث النبوي إىل املدارس
الحكومية بعد تسعة عقود من الحكم
العلامين طوعا فاختارها طالب املدارس
باستفتاء بلغ ..%٩١
 -٢٧أردوغان ك ّرس حرية ارتداء
الحجاب يف الجامعات الحكومية ودار القضاء
توافقي..
بإرادة واستفتاء شعبي
ّ
 -٢٨أردوغان القائد املسلم الذي أنار
أكرب جرس معلق يف العامل عىل شواطئ البحر
األسود بأضخم إنارة تض ّم حروف كلمة
«بسم الله الرحمن الرحيم»..
 -٢٩اردوغان أطلق مسرية مكونة من
عرشة آالف طفل مسلم بلغوا السابعة من
العمر يجوبون شوارع اسطنبول معلنني
بلوغهم سن السابعة متفاخرين بأنهم
سيبدأون فرض الصالة وحفظ القرآن!!
الكاتبة االردنية :احسان الفقيه
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نائلة اإلمام

دكتوراه يف األدب العريب من مواليد مدينة دمشق .عضو باتحاد الكتاب يف اإلمارات ،واتحاد الكتاب الفلسطينيني  ،مقدمة
برنامج شعري عىل قناة حوار .أصدرت ثالث دواووين شعرية هي :الأتكلم مع الفراغ ،عيون غزة ،ملن.
أهم املشاركات- :أحيت أمسيات شعرية يف معظم املراكز الثقافية السورية  ،ويف املنتديات االجتامعية السورية- .أمسيات
شعرية يف الجمعية الجغرافية- .أمسيات شعرية يف دولة االمارات العربية- .كتبت يف أغلب الصحف العربية ومنها :املحرر اللبناين،
املجد األردنية ،العريب املرصية ،الثقافة األسبوعية- .أهم الجوائز التي حصلت عليها- :جائزة من االمارات مبناسبة مرور  25عام عىل
قيام اتحاد دولة اإلمارات من مؤسسة االتحاد للثقافة والنرش- .جائزة تقديرية من دار الفكر .اشتهرت بالكثري من أشعارها التي
تتميز باللهجة العامية الدمشقية
أردوغان; بدي اتعلم تريك وروح لعندو
ألردوغان .احيك واشكيلو وابيك .نصلسن ئلو
يئول شيكوزال ما لنا غريك رجال شو أحكيلك
ألحيك .حفو الدقن والشارب تركوا الحبل عل
الغارب ئال املقاومة حقرية ومجنون ايل بحارب.
بدن أرضن بالشالون بهمة ميتشل وبان يك
مون برصعة موسوعة غينيس بورق العنب
والكوسا وبال صغرة بعمر موىس والحمص
والتبولة .بدي فش خلقي وأحيك بدي اتعلم
تريك وقول لعيونك كلمتني ياريتك جارها
لغزة الباب بالباب والعني بالعني بجدة بينبع
عل جرى
والعريش عشنا وشفنا شبنا وتبنا ّ
وعل صار عىل هالكفر عىل هالردة عىل قلنب
ّ
عىل قلب والدن أحفادن الله اليقيم الشدة.
لو جنبك هالبحر األحمر من بابوا ملحرابوا
تتعاىف غزة وتتعمر برييز يشوفك يتك ّدر يتذكر
وعل جابوا تأطعلن
ويتحس عىل شعبو ّ
حسني
ّ

رشيان هالغاز تهد برجلك هالفوالز سد بسد
وحيط بحيط ميوت بأهروا أبو الغيط وهاد ايل
مابيتسمى مشلوح مأوص بتيابوا لجهنم ومزبلة
العار لبئس املسوى واملصري يوم هالوقفة والعيد
الكبري شو حملت هالليايل ولدت أزالم وعاملة
شو جابتلنا شو شفنا بعد مصيبتنا بأنور وجد
جدوا لبطرس غايل .شو بيصغر ايل بخون راكبوا
زلو وراكبو العار اميتى ومطرح ما بيكون ومن
راسو ألساسوا .تعيش وتغضب بدافوس وموىس
بالع لسانوا مزروع مبسمر مبكانوا طلعتلوا
متل الكابوس بهالشهامة وبهالناموس صار متل
ممسحة األرض المن متوا والكموا شوف شو
اتبهدل شوف شوكن وانت تهدر وأنت تجن
خلنوا ووالد عمو كليش مئبول ومعقول
عىل ّ
بهالزمن العرباين وغزة تشتش باملطر وغزة
تغرق بالوحول بئلب املوت والخطر بكف
الجوع والطفر نص والدها مقتوليني والباقي

أرسى ومرىض ومعاقني ال مدارس وال تعليم وال
طبيب وال دوا كم أيوب كم يعقوب كم يوسف
وكم مصلوب شاخص عىل معرب عارن شاهد
عىل عرصن عىل فضايح أسوارن هون ببري الغدر
واألنفاق كل ساعة كل ليلة ويوم هون برسداب
املوت بالعني بالصورة بالصوت قابيل عم يدبح
ينس حليب
هابيل عم يرشب من دموا عم ّ
أموا عم يأرجي نجوم الضهر وياويلو لوفتح متوا
وصمة عار مأساوي دمعة بعني غالوي قلب
الحجر حن والن جفل بالغابة الحيوان انكليز
أملان طليان فرنساوية وأمريكان انتخى القس
والحاخام بكيت بالدير الصلبان وهالسيادة
هالسادي عم بلف وعم يدور عمبيفربك
هاألعذار عم يشهد شهادة زور دبحولوا ألفني
مأسور قالولوا بالعربي الفصيح بلحظة وحدة
منهدك منغرقك مبية س ّدك لحدا نفخ بالصور
وال قامت القيامة وال انتفضت الكرامة وال

انتخى األمن القومي .التئلييل بالرتيك فري بانا
شيخ األزهر فري بانا رشيف مكة اليف شيخ وال
رشيف باعونا كلن بالفكة رصنا لعبة لها األوغاد
وبتمن متل العلكة وسمعان ميت من زمان
هو وعدنان وقحطان عم ينخر بعضاموا الدود
ومرتيك عل العصاية مو صافيان من هالرتكة غري
هالعبي وهالبشوت وها الكوفية وهالعكال
وهالدهب واألموال تلت تالته موحالل من
النهب واالستغالل ومن هادا الهشك بشك .بدي
هاجر بدي روح بريك بتربا هالجروح شوبدن
مني ئيل كنت ورصت طلعت ونزلت ومن
يومي يومي عصميل بدي طول طول بغيايب
لحدا يسأل عني لحدا يست ّناين أوعي تجيبي
سريتهن اصحك تحكييل عنهن بدي اتربا منهن
بدي هاجر لألناضول روء واكل خبزي بعزي
اعمل ييل بيحاليل ئلو وعيد غنيلو وزيد أنا تريك
يانيايل.

كل ما أريده  ...رؤية ابنتي

أمينة مرعي؛ سيدة سورية فقدت زوجها يف
الحرب واألن تشتاق لرؤية ابنتها التي أصبح لها
خمس شهور مل تستطع رؤيتها وال زيارتها بسبب
بقائها متصلة بجهاز هو الضامن لبقاءها عىل قيد
الحياة بعد قدرة الله ومشيئته
ضحى مرعي ابنة السيدة أمينة طفلة سورية
من مدينة حلب مصابة بشلل نصفي منذ الوالدة.
وبعد وفاة الزوج يف الحرب املستمرة منذ ست
سنوات اصطحبت أمينة طفلتها وقدمت إىل تركيا
بسبب ازدراء األوضاع وصعوبة الظروف الحياتية
خصوصاً كحالة طفلتها ضحى .وبعد ثالث سنوات
من بقاء أمينة وطفلتها يف مدينة قونيا قررت الرحيل
ملدينة اسطنبول الرتكية بغية العيش يف ظروف
حياتية أفضل .لكن وبعد وصولهم إىل اسطنبول
تعرضت الطفلة إىل ضيق تنفيس فجايئ حيث قامت
أمينة باصطحاب ابنتها إىل أقرب مستشفى حكومي

ولكن بسبب حالة الطفلة الخاصة وصعوبة وضعها
الصحي قامت إدارة املستشفى بارسال الطفلة ذو
الثانية عرش من العمر إىل مستشفى خاص لتنال
الرعاية الصحية الالزمة .ولعدم ايجاد العمل اضطرت
أمينة للعودة إىل مدينة قونية ولكنها بعد
مجيئها إىل قونيا مل يعد بامكانها العودة
ملشاهدة طفلتها بسبب صعوبة الوضع املايل
ومل تستطع احضار ابنتها إىل جنبها بسبب
رفض املستشفيات الحكومية استقبالها
لصعوبة وضعها الخاص حيث أن الطفلة
بحاجة لجهاز تنفيس يساعدها عىل مداومة
حياتها يف منزله دون االضطرار إىل البقاء يف
املستشفى .واملشكلة بأن هذا الجهاز يصل
مثنه إىل مثانية عرش ألف لرية تركية وهو األمر
الذي يصعب عىل أمينة تأمينه بسبب الحالة
املادية الصعبة التي متر بها.

وعندما سألنا أمينة عن ما تريده فكل ماقالته
هو أنها التريد شيئاً يف هذه الحياة سوى رؤية ابنتها
ضحى قريبة منها.
تقرير :امره أوزكول
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حمزة منصور

محرر الجريدة

hamza.mansor9020@gmail.com

لن ينىس الشعب ت
ال� يك هذا التاريخ
الذي أصبح رمزا التحاده عىل الرغم من
اختالفه سياسيا .لكن مكالمة سكاي ب ي� حركت
الجماه� وجيشت عواطف الشعب
مشاعر
ي
الوطنية وكانت كفيلة بإفشال مخطط
انقالب عىل إرادة شعب ن
السن�ن
عا� ش
ع�ات ي
النقالبات واالضطرابات ومن حكم
من إ
العسكر.
لقد بدأت ليلة الـ  ١٥من تموز مليئة
بالتوتر واالرتباك خصوصاً بعد اعالن مذيعة
ت
(ال� أرت ت ي�) قيام
القناة الحكومية الرسمية ي
المؤسسة العسكرية بانقالب عىل النظام
الحاكم وتسلم زمام أ
المور وفرض حظر
تجوال ف ي� البالد .لكن ظهور الرئيس أردوغان
وتوجيهه كلمة عن طريق السكاي ب ي� أدت
االنقالب�ن
إىل قلب الموازين وتحويل أحالم
ي
إىل كوابيس سوداء حيث أن االنقالبيون
كث�ا عىل مسألة االختالفات
يعولون ي
كانوا ّ
ت
ن
الفكرية السياسية يب� أفراد الشعب ال� يك

ليلة الـ ١٥من تموز
واستطاعتهم فرض السيطرة بسهولة عىل
قطاعات الدولة المختلفة لمجرد قطعهم
لمضيق البوسفور واحتاللهم لمحطة
التلفزيون .ولم يتوقعوا أبدا استجابة
كافة أفراد الشعب ت
ال� يك مواالة ومعارضة
لنداء رئيسهم المنتخب ش�عياً وفق احكام
وقوان� الدستور ت
ين
ال� يك الذي ك ُِت َب بدماء
ين
مدافع�
شهداء هذا الوطن الذي خرجوا
عنه ًيدا واحدة عىل اختالف آرائهم
وأفكارهم واتجاهاتهم السياسية ي ن
تارك� كل
ين
ش
مهتم� ف ي� دحر هؤالء
�ء وراء ظهورهم
ي
ت
المرتزقة الذين لم يح�موا إرادة الشعب
والذين جاؤوا بأجندات أجنبية التهدف إال
ع�ات ي ن
إلعادة بلدهم إىل ماقبل ش
السن�
النقالبات والحروب الداخلية
وإىل عقود إ
والرصاعات االقليمية.

ولقد كان الرئيس رجب طيب أردغان
ن
الوط� المخلص فلم يحاول
مثاال للقائد
ي
الهروب واالختباء لحماية نفسه بل أقلع
ت
الهلوكب� من مكان اقامته ف ي�
بطائرة
الذي كان �ف
مرمريس باتجاه مطار أتاتورك
ي
االنقالب� ليكون ي ن
ين
ب� شعبه وأبناء
قبضة
وطنه الذين ّلبوا دعوته وخرجوا للساحات
والميادين ف� كل المدن ت
ال�كية مؤكدين
ي
إرصارهم وعزيمتهم عىل الوقوف جنبا اىل
جنب لحماية سيادة هذا البلد أخر قالع
ين
المسلم�.
وتكب� المآذن ودعاء
باتحاد الشعب ي
ين
المسلم� نجت تركيا من مخطط انقالب
أ
شاركت به للسف الشديد دول عربية
واخرى غربية والذي كلف مايزيد عن مليار
دوالر من اجل اسقاط هذا النظام الذي

أ
خ�
يعت�ه كل مظلومي العالم ملجأهم ال ي
ب
وصوتهم الناطق بالحق وباب حقوقهم
ش
الم�وعة.
فقد أثبت تركيا حكومة وشعباً مدى
والمستضعف�ن
ين
يز
المظلوم�
تم�ها باستضافة
ي
ن
ين
ين
المنكوب� ووقوفها
المسلم�
وتب� قضايا
ي
أ
ن
والمساك� وتبنيها لهم
بجانب الفقراء
ي
ن
المسلم� حول العالم كما أن موقع
قضايا
ي
ت
واالس�اتيجي وأهميتها عىل
تركيا الجغر ف يا�
الســاحة الدولية واالقليمية جعل منها محط
انظار الجميع وسبب تكالب أغلب أ
المم

واليقاع بها
عىل إفشال نظام الحكم فيها إ
ف ي� دوامة الحرب الداخلية .لذلك فسيذكر
التاريخ بأن الطيب أردوغان بحكمته
وبأصوات المآذن وإرادة الشعب ت
ال� يك
ووحدته تحول االنقالب إىل نرص وأصبح
الخامس ش
ع� من تموز عنوانا للنضال
واالرصار والثبات.
أ
“ولنبدأ بأنفسنا قبل فوات الوان”

شريفة بوز تقود الناس إلى الميادين

شاركت النساء والرجال واألطفال والشيوج في دعم الديمقراطية والوقوف في وجه
االنقالبين الذين حاولوا االنقالب على النظام الشرعي والمنخب ديمقراطيًا في تركيا
وأظهرت صورة بثتها وسائل إعالم تركية
امرأة تقوم بنقل املتظاهرين إىل امليادين
للوقوف يف وجهة االنقالبيني.
ومل يتمكن رئيس الوزراء الرتيك بن عيل
يلدرم ،من حبس دموعه عند مشاهدته صورة
املرأة ،التي كانت تنقل املتظاهرين بالشاحنة
إىل امليادين للتصدي ملحاولة االنقالب
الفاشلة.

ورصح يلدرم ،بأنه تأثر كثريا عند
مشاهدته هذه الصورة ،التي تظهر وحدة
الشعب يف التصدي للذين حاولوا سلب
الشعب رشعيته.
يف ليلة محاولة االنقالب الفاشلة يف
تركيا يف الـ 15من يوليو الجاري ،استجاب
ماليني األتراك لنداء الرئيس رجب طيب
أردوغان للخروج إىل الشارع لحامية الوطن

والدميقراطية ،فام كان من املواطنة رشيفة
بوز ،إال أن تخرج إىل جرس البوسفور ،وتقود
شاحنة نقل كبرية ،وهي ترتدي حجابها األسود
الذي يغطيها بالكامل والذي يعرف باللغة
الرتكية "بالرششف" (.)ŞERŞEF
رشيفة ،والتي تسكن يف القسم األورويب
من مدينة إسطنبول ،يف منطقة "كاغيت
خانة" ،قادت الشاحنة بنفسها وإىل جانبها

إحدى جاراتها بالحي وهي غري محجبة ،كام
أظهرت الصورة التي عرضتها وسائل اإلعالم
الرتكية.
وقد لفت هذا املشهد النظر ،إىل
توحد كافة أطياف الشعب الرتيك ،مبختلف
اتجاهاتهم ومعتقداتهم وانتامئهم الحزيب
والفكري والعرقي ،من أجل "صون الرشعية".
اتجهت رشيفة بوز ،وقد مألت شاحنتها
بشباب الحي الرافضني لتلك املؤامرة عىل
الوطن ،وحريته ،ودميقراطيته ،يحملون العلم
الرتيك ويهتفون من أعىل شاحنة "رشيفة"
ضد االنقالبني .هذا املوقف الذي كان جزءا
من دور املرأة الرتكية البارز ،يف إفشال مؤامرة
االنقالب ،جعل رئيس الحكومة الرتكية ،بن
عيل يلدريم ،اليتاملك نفسه ،ففاضت عيناه
بالدموع وهو يذكر قصة رشيفة بوز يف إحدى
االجتامعات أمام املأل.
ويذكر أن بلدية كاغيت خانة ،قامت
بتكريم رشيفة ،وأعطتها هدية ضمن
الفعاليات ،التي تقيمها بلدية كاغيت خانة
فيام يسمى "باملناوبة" ،حيث يجتمع
الجامهري يوميا احتفاال بانتصار الرشعية
وإرادة الشعب.
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الشعب يطلب اعدام االنقالبيين
أفاد رئيس الوزراء التركي الساب
ق والنائب عن والية قونيا أحمد
داود أوغلو ،أن المطالب الشعبية
بخصوص إعادة أحكام اإلعدام
في البالد ،لتنفيذها بحق الجنود
المشاركين في محاولة االنقالب
الفاشلة ،هي طبيعية جدا،
الفتا إلى أن أي
عقوبة ستطال
هؤالء الخونة
تعتبر غير كافية.

إعفاء 15,200
موظف في و ازرة
التربية التركية

وزارة الرتبية يف تركيا تعلق عمل أكرث من 15
ألفا من موظفيها يشتبه بارتباطهم بـ” غولن
أعلنت وزارة الرتبية الرتكية تعليق عمل أكرث
من  15ألفا من موظفيها يشتبه بارتباطهم بالداعية
فتح الله غولن ،املتهم بالوقوف وراء محاولة
االنقالب.
وقالت الوزارة يف بيان “تم تعليق عمل 15
ألفا و 200موظف يف وزارة الرتبية ،وفتح تحقيق يف
شأن هؤالء األفراد”.
من جهته ،طلب مجلس التعليم العايل يف
تركيا استقالة أكرث من  1500من رؤساء وعمداء
الجامعات ،وذلك بعد أربعة أيام من محاولة
االنقالب ،وفق ما نقلت وكالة أنباء األناضول
الحكومية.
وقالت الوكالة إن هذا القرار يشمل 1577
من رؤساء وعمداء الجامعات الحكومية وتلك
املرتبطة مبؤسسات خاصة .وهذا املجلس هو الهيئة
الحكومية التي ترشف عىل تنظيم الجامعات.
وتندرج هذه التدابري يف اطار عملية تطهري
واسعة تشهدها تركيا بعد محاولة االنقالب
وتستهدف خصوصا أنصار الداعية فتح الله غولن
املتهم بالوقوف وراء املحاولة .كام قالت قناة “ان.
يت.يف” التلفزيونية الخاصة ،إن وزارة التعليم الرتكية،
أوقفت اليوم الثالثاء 15200 ،موظف عن العمل
فيام يتصل مبحاولة انقالب عسكري فاشلة.
وصدر القرار بعد عمليات تطهري سابقة
لآلالف يف القوات املسلحة والرشطة والقضاء ووكالة
املخابرات الوطنية ووزارة املالية ومكتب رئيس
الوزراء وإدارة الشؤون الدينية ،بعد محاولة االنقالب
التي نفذت يوم الجمعة وراح ضحيتها أكرث من 200
شخص.

وذلك خالل مشاركته يف لقاء تلفزيوين
عىل شاشة إحدى املحطات املحلية ،أوضح
فيه ،أن بالده ستنقل جيش محمد عليه
الصالة والسالم (إشارة إىل الجيش الرتيك)،
إىل املكانة التي يستحقها ،الفتا إىل أن "بعض
األطراف تحاول استهداف وحدة الشعب
الرتيك ،ولذلك ليس أمامنا من طريق نسلكه
سوى تعزيز الوحدة والتضامن بني أبناء
الشعب".
وأضاف داود أوغلو أن الشعب الرتيك
قام بكل ما يقع عاتقه خالل ليلة االنقالب،
ومل يستسلم للخونة ،أو يتخىل عن قضيته
السامية يف الدفاع عن البالد ،مؤكدا عىل
أنهم سيواصلون امليض يف هذا الطريق جنبا
إىل جنب.

وأشار داود أوغلو إىل أن تركيا ستتجاوز
هذه املرحلة بالشكل األمثل ،ومضيفا أنه
شاهد بأم عينه مؤيدي األحزاب السياسية
املختلفة يقفون جنبا إىل جنب يف ميدان
تقسيم باسطنبول إلدانة محاولة االنقالب
الفاشلة ،داعيا إىل الحفاظ عىل مظاهر
الوحدة والتضامن بني أبناء الشعب الواحد.
وفيام يخص املطالب الشعبية الواسعة
إلعدام االنقالبيني ،أكد رئيس الوزراء
السابق عىل أن هذا النوع من الدعوات
بحق الخونة طبيعي جدا ،مشريا إىل أنه أيا
كانت العقوبة التي ستنزل بحق املشاركني
يف محاولة االنقالب هذه ،تعترب غري كافية
جزاءا لخيانتهم.
وكاالت

أريد أن أصبح معلمة

سيدرا البكر ,طفلة سورية أصيبت بشلل
نصفي عندما كانت يف عمر السنة نتيجة ارتفاع
درجة حرارتها فوق الـ 40
زار فريق عمل جريدة مرحبا عائلة الطفلة
السورية الصغرية سيدرا التي رغم مرضها ترى
البسمة دامئاً مزروعة عىل وجهها تنرث األمل يف
وجوه الناس وتخربهم بأن الحياة من دون أمل
التساوي شيئاً .ويقول والد الطفلة سيدرا":
رغم كل العمليات التي أجرتها سيدرا وكل
العالجات واألدوية التي تناولتها فمنذ ستة
سنوات وسيدرا مصابة بشلل نصفي أمين .كام
أن سيدرا تخضع ملعالجات فيزيائية كل ثالث

أشهر لكنها تحتاج إىل أطراف صناعية ومقعد
كهربايئ لتتابع حياتها دون االحساس بالفرق
بينها وبني األطفال األخرين".
تحاول عائلة البكري أن توفر حياة أفضل
لصغريتها لكن الظروف القاسية واألوضاع
املادية الصعبة التي متر بها العائلة تقف عائق
أمام تحقيق تلك الحياة التي تطمح لها العائلة
للطفلة الصغرية سيدرا.
وتقيض العائلة جم وقتها بالعناية يف
الطفلة الصغرية سيدرا التي تحتاج الهتامم
خاص لعدم قدرتها عىل القيام بأغلب
احتاجاتها اليومية لوحدها حيث أن العائلة

هي التي تصطحب سيدرا إىل املدرسة كل
صباح ولكن بسبب مرض الطفلة تبقى طيلة
اليوم جالسة يف مكانها حتى انتهاء الدوام األمر
الذي يحزن سيدرا كثرياً ألنها ال تستطيع اللعب
والحركة مثل بقية أصدقاءها األطفال.
طفولة تبيك من يراها ابتسامة تساوي
الحياة مبا فيها وبراءة التوجد إال مالئكة
الرحمن كلها صفات تستطيع أن تراها يف عيني
سيدرا الطفلة التي منذ دخولنا منزلهم وإىل
حني مغادرتنا أعطتنا درساً باالرصار والثبات
والرضا مبا كتبه الله.
تقرير :حمزة منصور
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االنقالبيون أخبروا العسكر
بأن الهدف كان ارهابياً !!!

صرح الجنود الذين هاجموا الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته في إجازة
خالل محاولة االنقالب الدموية الفاشلة في  15تموز /يوليو ،بأنهم تلقوا أوامر بـ”اعتقال قائد إرهابي مهم”.
وذلك حسبام ذكرت وكالة األناضول التي
قالت إن الجنود تحدثوا يف  19متوز دون الكشف
عن أسامئهم بسبب قيود عىل التحدث إىل
اإلعالم ،ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن
الجنود الذين يشتبه بارتباطهم محاولة االنقالب
الفاشلة خضعوا للتحقيق يف والية إزمري غرب
تركيا يف  18متوز.
وأبلغ الجنود املحققني بأنه بينام كان  40من
الجنود املدربني بشكل خاص قد نقلوا إىل قاعدة
جوية بأوامر ملهاجمة منتجع يف مدينة مرماريس
حيث كان يقيم أردوغان ،كانت قيادة الجيش
منفصل
ً
الرتيك يف إقليم إيجة قد أصدرت أم ًرا
بعدم مساعدة الجنود املشاركني يف محاولة
االنقالب.
لكن الكولونيل رمضان إملاس قائد القاعدة
الجوية يف والية إزمري ترك الجنود يغادرون
القاعدة.
وأكد عدد من الجنود أثناء التحقيقات
أنّهم تلقوا معلومات وهم يف الجو عن محاولة
االنقالب العسكري ،الذي سعى إىل اإلطاحة
بالحكومة الرتكية.
وليس من الواضح عدد الجنود الذين نفذوا
الهجمة ،التي قتلت حارسني شخصيني ألردوغان،
عىل الرغم من التحذيرات بوجود محاولة انقالب
عسكري.
وأبلغ أردوغان قناة يس أن أن يف مقابلة
خاصة يف  18متوز بأنه إذا ظل يف الفندق  10أو
 15دقيقة إضافية فرمبا تعرض للقتل أو االعتقال.
وذكرت املصادر لألناضول أنه بعد الهجوم
الفاشل ،هرب الجنود إىل الغابات يف املنطقة
املحيطة.

ويف  18متوز سيطر الجندرمة يف جنوب
رشقي تركيا عىل أسلحة ومعدات عسكرية يُعتقد
أنّها استُ ِ
خدمت من قبل الجنود املؤيدين ملحاولة
االنقالب الذين اقتحموا فندق أردوغان.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول
مؤخرا ً محاولة انقالبية فاشلة ،نفذتها عنارص
محدودة من الجيش ،تتبع لـ"منظمة الكيان
املوازي" اإلرهابية ،حاولوا خاللها إغالق الجرسين
اللذين يربطان الجانبني األورويب واآلسيوي من
مدينة إسطنبول (غرب) ،والسيطرة عىل مديرية
األمن فيها وبعض املؤسسات اإلعالمية الرسمية
والخاصة ،وفق ترصيحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت املحاولة االنقالبية ،باحتجاجات
شعبية عارمة يف معظم املدن والواليات ،إذ
توجه املواطنون بحشود غفرية تجاه الربملان

ورئاسة األركان بالعاصمة ،واملطار الدويل مبدينة
اسطنبول ،ومديريات األمن يف عدد من املدن،
ما أجرب آليات عسكرية كانت تنترش حولها عىل
االنسحاب مام ساهم بشكل كبري يف إفشال
املخطط االنقاليب.

قائمة بأسماء  9أالف شخصية
لتصفيتها بعيد نجاح االنقالب
نرشت صحيفة ستار الرتكية أن االنقالبيني
أعدوا قامئة بأسامء تسعة آالف شخصية
لتصفيتهم عقب نجاح محاولة االنقالب
العسكري.
وأشارت الصحيفة إىل أن رئيس الجمهورية
رجب طيب أردوغان كان عىل قامئة االستهداف
حيث تم تعيني أربعني ضابطًا من ضباط النخبة

الغتياله.
وتضيف الصحيفة أن وزير العدل بكر
بوزداغ ،ووزير الداخلية إفكان أال ،ووزير الطاقة
واملوارد الطبيعية براءت البريق ،ورئيس جهاز
املخابرات الرتكية هاكان فيدان ،ومدير أمن مدينة
إسطنبول مصطفى شليشكان ،ومدير أمن مدينة
إسطنبول السابق سالمي ألتينوك ،ومدير األمن
العام ومكافحة اإلرهاب تورغوت أرسالن ،كانوا
عىل رأس قامئة االغتياالت.
ويُذكر أن مدير األمن العام ومكافحة
اإلرهاب تورغوت أرسالن تعرض إلطالق نار
أصيب عىل إثره إصابة مبارشة يف رأسه ،وهو اآلن
يف وضع حرج يف غرفة العناية املركزة يف إحدى
مستشفيات العاصمة أنقرة.
وكاالت
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د.عمر بلط
طبيب بيطري

الذبيح  ...والمديح
ليس غريبا ان يعشق بعض العرب
التسكع ف ي� اروقة الحكام والملوك فهي
اسهل طريقة لكسب الرزق وتجنب متاعب
الحياة ،ت
ح� لو لم يكونوا بجيدوا لغة المدح
واالطراء ،فماسح االحذية قد يكون اصما،
لكن قمة سعادته عندما يجعل من حذاء
قذر ،تاجا عىل راس امة تفخر بالعيش عىل
مايسقط من أحذية حكامها من ادران ،ثم
تركع تحته لتذبح قربان الكرامة ي ن
ب� يدي
خسيس .امة تقبل أحذية حكامها لتقرب
أجياال من الذل والهوان ،تستمتع بكونها
ذبيحة عند باب السلطان الطاغيه ،ثم
تصفق ...النها هكذا تحب ان تعيش.
هنيئا لكم طعامكم ش
و�ابكم  ...ايها
المتنطعون تحت حذاء العسكر  ...لكننا
نفضل الموت ف ي� متاعب الزحام ،وال نعيش
عىل موائد اللئام.
وغالبا مايستمتع الطغاة بتقديم العلف
لشعوبهم ،ت
ح� تتحول أرواح الرعاة اىل
ش
أداة للطعام وال�اب وتصبح غايتهم كل
يوم ،العودة اىل بيوتهم مع أكياس المؤونة
اىل اوالدهم فيتعلم الجيل الذل والخنوع
نز
وت�رع ف ي� قلوبهم رهبة فرعون وينشأ الرعاع
كما نشأ اسالفهم عىل عقيدة السجود والشكر
للله ش
الب�ي الذي يقدم لهم وجبتهم
إ
اليوميه ،واذا كانت غاية الشعوب الطعام
و ش
ال�اب فقيمتهم مايخرج منهم.

السوري والصندوق األسود
قلت لصديقي في
الطائرة  :اهلل يعيننا على
فترة الترانزيت عندما
نصل الى مطار الدوحه،
الننا سنقضي  9ساعات
في المطار قبل ان نركب
في الطياره التاليه التي
ستاخذنا الى الصين.

قال صديقي  :وال يهمك  ...يف قانون دويل ،
بياخدوا الركاب اىل الفندق عىل حسابهم ،اذا كانت
فرتة الرتانزيت اكرت من  8ساعات.
نزلنا يف املطار ووقفنا بالدور ،عند موظف
الجوازات.
وفعال صار املوظف يختم الجوازات ويرسل
ركاب ترانزيت الصني اىل الباص حتى ياخدهم
للفندق ،وكنا كتري مرسورين ،نحن السوريني ،الننا
سنذهب اىل فندق فخم عىل حساب الرشكه ،وما كنا
متعودين احد يحرتمنا من املوظفني يف بلدنا...
كنت انا اول واحد سوري بيوصل عند موظف
الجوازات وابتسمت يف وجهه  ،متل ماكانوا يعملوا
الركاب قبيل...
قبل ما يفتح الجواز صار وجهه متل العفريت

ورمى الحواز يف وجهي وقال يل :روح وقف هناك...
انا قلت يف نفيس :ميكن مطلوب لالنرتبول وما
عندي خرب ،وبدأت ارضب اخامس باسداس وما
يطلع معي يش ،حتى صار دور السوري اليل بعدي،
وطرده بنفس الطريقه.
املهم يا جامعه ،حتى مانطول عليكم ،اكتشفنا
ان جاللة حكومة الدوحه مابتسمح للمواطنني
السوريني انهم يغادروا املطار  ،مع ان بشار االسد
رئيسنا كان كتري حباب بهذه الفرته .من يومها وانا
ما بحب دول الخليج النهم بيعتربونا من قبائل
االمازون ،مع انهم حتى االن مابيعرفوا ياكلوا
بامللعقه ،وبينزلوا عىل صينية الرز واللحمه متل
ياجوج ومأجوج ،وبعد مايشبعوا بيمسحوا أيديهم
باصابع رجليهم ...قال بيتحسسوا من الصابون!!!.

وحتى تاريخ كتابة هذه الذكريات ...ما زلت
أتذكر ان املواطن السوري متل الصندوق االسود،
يف بداخله معلومات مفيده ،ولكن بعد مايفتحوه
بشوهوا املعلومات اليل بداخله وبيكذبوا علينا
يف االعالم ،وبقولوا :شافوا مواطن سوري داخل
الصندوق االسود ويف معه رغيف خبز محروق من
القذيفه اليل صابته وهو عىل باب الفرن ،وكان احد
االسباب الهامه يف انفجار الطائرة ...ومع ان كل يش
فيها صار رماد ،اال جواز السفر السوري ،الن حكومتنا
صنعته من ماده ال تحرق وال تغرق ،حفاظا عىل
كرامة املواطن السوري.
والزم نتعود  ،نحن السوريني  ،العيش داخل
صندوق اسود ومانحلم ندخل اىل فندق خمس
نجوم ،اال بعد ما يطلع صالح الدين من قربه.

دموع ...و شموع

أثبتت الدراسات العليا والبحوث العلمية ان
البكاء مفيدللصحه ،اال ان نوعية الدموع التي
تذرف نتيجة موقف عاطفي انفعايل تختلف من
حيث الرتكيب والوظيفة عن الدموع التي نذرفها
يف موقف آخر.
والدموع عباره عن تفاعالت كيميائية رسيعه
جدا تنتج عن دوافع يحددها دماغ اإلنسان حسب
املوقف ،فالدموع التي تنتح عن االصوات تختلف
يف تركيبها حسب مصدر الصوت الن صوت
القذيفه التي تقتل حبيبا عىل قلوبنا يختلف عن
صوت الطبله التي نرقص عليها فنبيك من الفرح.
وسواء كانت الدموع ،فرحا او حزنا ،فقد اثبتت
التحاليل العلميه ان يف تركيبها مواد كيميائية تعالج
االكتئاب والحزن .وتعيد التوازن النفيس لالنسان،
ومن هنا ،كانت رحمة الخالق بنا يف آية البكاء
والدموع.
تبيك النساء بصوت عايل بنسبة  % 64بينام
يبيك الرجال بنسبة  %17يف السنة الواحده.
ويعتقد الدكتور ( بيل فري ) من معهد

أبحاث الدموع ،يف والية مينسوتا األمريكية ،ان
البكاء مفيد جدا.
فقد تبني من خالل دراساته ان  %85من
النساء ،و  % 73من الرجال الذين شملتهم
الدراسه شعروا بالراحه النفسية بعد البكاء بصوت
مسموع.
وقد الحظ العامل املذكور ان يف تركيب الدموع
مواد كيميائية تخرج مع الدموع فتخلص الجسم
من الضغط النفيس.
وقد اشار العامل ( فري ) ان تركيب الدموع
الناتج عن الغبار يختلف كليا عن الدموع الناتجه
عن االنفعاالت النفسية.
ولالمر عالقة معقدة مع الهرمونات املوجودة
يف جسم املرأة وجسم الرجل ،ال مجال لذكرها يف
هذه العجاله.
ومن آيات الله واعجازاته يف هذا املجال ،ان
للدموع انواع تختلف حسب الحاجة النفسية
والفيزيولوجية للكائن الحي ،فهناك الدموع
املطريه التي تتواجد باستمرار يف حجرة العني،

للمحافظة عىل رونق العني ونظافتها ،وهناك
الدموع التحسسيه التي هي مبثابة اسعاف
لتخليص العني من اي رضر مفاجئ ،وهناك أيضا
الدموع العاطفيه التي تنهمر برسعة فائقة وخاصة
عند النساء!...
وتستطيع العني ان تفرز يوميا  5ملليمرتات
من الدموع ،اال اذا كانت املرأه تريد ان تقطع

قلب زوجها عليها ،فإنها تستطيع ان تزرف براميل
من الدموع يف لحظة واحدة ،ثم تجف فورا عند
تحقيق غايتها ،كزخات املطر التي تنزل يف ايام
القيظ.
واياكم ان ترتكوا مجاال للمراة حتى تبيك
النكم ستدفعون الثمن باهظا ،والصلح سيد
االحكام.
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فهل ساءلوا الغواص
عن صدفاتي؟!

تألق الحرف العربي عبر العصور اإلسالمية حام ً
ال بألقه و جماله روائع النفحات القرآنية التي جسدها
ً
نسبة الى سماكة القلم ) أما خط الرقعة فهو أكثر الخطوط تداوالً في
في خط النسخ و الثلث (
ً
نسبة إلى دواوين السالطين و
الكتابات و المخاطبات و من الخطوط العربية أيضًا الخط الديواني
ً
نسبة إلى فارس
الخط الفارسي
لعل أهم رموز الثقافة اإلسالمية انتشارا
و ّ
الكتابات العربية بعد نشوء الدولة اإلسالمية
مبراكزها الثقافية كالكوفة و البرصة و الشام
و مرص و قد جاءت هذه الخطوط نتيجة
التبادل التجاري بعد استقرار الدولة اإلسالمية
.
و قد استقر الخط العريب يف مكة و
املدينة الذّي عرف بالخط امليك و يف الجزيرة
العربية كشفت لوحات بخط املسند الذّي
عرف بخط أهل اليمن
فلام جاء اإلسالم كانوا يكتبون بقلم خاص
تختلف حروفه عن املسند دعوه بالخط
العريب
و ذُكر أ ّن أول من أدخل الحرف إىل مكة
حرب بن أمية جد معاوية و خالل اتساع
الدولة العباسية نشطت حركة العمران و
الزخرفة و أخذ الخط العريب يتألق بأشكال
زخرفية و هندسية تضفي عىل فن البناء روعة
و جامل
تاريخ نشوء اللغة
لقد كانت أوغاريت التي كُشفت آثارها
يف (رأس شمرا ) عىل الساحل السوري مهدا ً
لألبجدية التي تضمنت ثالثني حرفاً

{ إِنَّا أَنْ َزلْ َنا ُه قُ ْرآنًا َع َر ِبيًّا لَ َعلَّ ُك ْم ت َ ْع ِقلُو َن }
العربية هي أوىل اللغات التي عرفها العامل
عىل حد قول العالمة الروماين بيليوس صاحب
كتاب التاريخ الطبيعي (سنة  79م) و كذلك
املؤرخ اليوناين هريودوتس الذي سبقه ب500
سنه يف كتابه (التواريخ)
و كام ذكرنا فالعربية الفصيحة املنترشة
يف قريش قبل البعثة هي التي جسدها
الفينيقيون يف حروف و ردوها عىل نظام
األبجدية كام أسقطوا الخصائص الصوتية
لأللف و الواو و الياء و اعتربوها أحرفاً صامته
أما األقوام التي استخدمت الحرف العريب
فقد وجدنا ذلك يف كثري من اللغات اآلسيوية
و اإلفريقية التي استخدمت الحرف العريب
إضاف ًة إىل اللغة العربية فهناك اللغة العثامنية
و الفارسية حيث يأيت استخدام الحرف العريب
عىل مستوى العامل يف الدرجة الثانية بعد
الحرف الالتيني
و كانت اللغة األساسية تسمى باللغة
األوغاريتية و بجانبها لغات أخرى مثل اللغة
األكادية
العربية أم اللغات
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مرحى لجيل الفكر و الرواد

ألقيت ف ي� جنح الظالم فؤادي
الضاد
متورداً يروي حروف ِ
نفس إذ أبارك خطوكم
يا لهف ن ي
هز� شوق برى أكبادي
قد ي
ياصانع الحرف الجميل ترفقاً
قد طال حرفك ف ي� ذرا أمجادي
فتألقت تلك أ
الهلة أنجماً
لتصوغ أحالمي تصوغ مرادي
سطعت عىل آ
الفاق وعداً شأ�قت
ّ
جل المواقف تزدهي بحصادي
أنفقت أيام الشباب فأورقت
مستقبال ً يزهو بشوق مدادي
أنفقت عمرك ف ي� الدروس معلما
االعداد
بالجمع والتقسيم و
ِ
أنفقته سهراً تؤسس للورى
رصحاً تألق شامخ أ
الطواد
رصحاً تعانقه النجوم فمرحباً
ألفاً ترحب ف� ي ن
جب� بالدي
أ ي
الحالم جئتك منصتا
أمس�ة
ي
أسلتهم الذكرى أصون ودادي
ألقاك يافرحي ربيعاً دائماً
فأذوب ف ي� شوق إىل ميعادي
ن
أث�
أطوي
دروس و الدفاتر ي
ف� طيف ي ت
أمني� و حلم وسادي
يت
يي ن ت
ال� قد صغتها
ب� ال�اكيب ي
ين
ب� الفصول وقد لمحت جهادي
ن يإ� رسمتك و السطور نوابض
جذىل تضمد حرقة أ
الكباد
فرحي عهدت بأن أراك كموط�ن
ي
بنجاحك الخفاق ف� أ
البعاد
ف ت ي
شف� نشيدا ّهائماّ
ألقاك ي ف� ن ي
عي� كسيل حصادي
و أراك ي� ن ي
ت
أهل�
فتألقي يب� النجوم ي
وتمايل ّ
عل الشغاف الصادي
ت
يقتات ي من ألم ي ن
فجذو�
السن�
ُ
ي
رسمت عىل البيداء وقع جوادي
ت
حوري� من ي ن
ب� أمواج الطفولة
ش ي
روعة أ
قت ف
عياد
ال
�
أ�
ِ
يا موكب يالغيد الجميل ن
يشد�
ي
ذكراكم رفت بوقع مهادي
يه� من عمق الطفولة ن
تز
فالغ�
بروائعي بمواقفي ف ي� زادي
يا أنت يا كل الحروف تجمعي
الميالد
وتشكل بك�اءة
ِ
ي
وإذا دهاك الحسن ف ي� جوزائه
هبة من الموىل يزين بالدي
يا أحمد الرمح الذي صهواته
كالنرس ذي يزن عىل أ
الطو ِاد
وطناً من أ
رموشه
الحالم صغت
ُ
بالغار بالطيف الجميل البادي
ن ِ
وط� تألق نخلة وخميلة
ي
وشموخ سوسنة و ضحكة وادي
ن
وط� عناوين البطولة ترتقي
ي
بالنشاد
شفة الوليد تهم إ
ن
وط� جعلت من الرموش أسنة
ني
وط� سلمت وال عدتك عوادي
ي
اك ن
ت
أتر
سلو�
تذكر� وتذكر ي
ي
ف
أتراك تذكر ي� الزمان جهادي
تاهت أناشيدي ورقة خاطري
للذكريات لضجة أ
الوالد
يشدو بألحان الطفولة وقعهم
ف ي� الصف ف ي� الطابور كان ينادي
جيل تألق ف ي� الحضارة ناهضاً
للسعي أ
وللإسعاد
للمجاد
ِ
بوركتم أمل الشباب وعزها مرحى
لجيل الفكر و الرو ِاد
من ديوان ي ن
(ح� يورق الفرح )
وزارة المعارف السعودية
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دول عربية وراء محاولة
االنقالب الفاشل في تركيا

بأن دوالً عرب ّية ُ
تقف وراء محاولة االنقالب
استخباراتي
كشف مصدر
تامة ّ
عربي عن أن تركيا على قناعة ّ
ّ
ّ
التركي رجب ط ّيب أردوغان وعلى رأسها دولة اإلمارات العرب ّية ومصر.
العسكري الفاشل على الرئيس
ّ
ّ
وأضاف املصدر أن أنقرة ترى ان دولة
اإلمارات العربية املتحدة ومرص ،وهام من
ألد أعداء جامعة اإلخوان املسلمني يف العامل
العريب ،كانتا تسعيانِ لتقويض نظام ال ّرئيس
رجب ط ّيب أردوغان ،الحليف وال ّراعي
للجامعة .وفقاً للمصدر
وأكد املصدر اإلستخبارا ّيت ،حسبام ذكر
“آرون كالين” مدير مكتب التحقيقات
الصحفية يف موقع “ ،”Breitbartأن
السفارات الرتك ّية وأجهزة اإلستخبارات تحاول
جمع أدلة تدين مشاركة هذه البلدان يف
محاولة االنقالب الفاشلة.
وشدّد عىل أن تركيا اآلن تتحقّق من
املعلومات التي نُرشت حول زيارة رجل
الدين الرتيك “فتح الله غولن” العدّو
اللدود للرئيس اردوغان ،لدولة
اإلمارات العربية املتحدة قبل أسبوع
من محاولة االنقالب ،لوضع اللمسات
األخرية عىل مخطط محاولة االنقالب
الفاشلة .مضيفاً أنه منذ محاولة االنقالب
والسلطات الرتك ّية تستعرض كل األدلة
التي تشري اىل اىل تورط مرص واإلمارات يف
االنقالب الفاشل.
وقال املصدر إن تركيا تحقق يف دور
القيادي الفلسطيني املفصول من حركته
“فتح” محمد دحالن ،الذي يعمل حالياً
مستشاراً أمنياً مقربا لويل عهد أبو ظبي
محمد بن زايد ،وحليفهام الرئيس عبد الفتاح
السييس يف مرص ،يف االنقالب الفاشل ،مشرياً
إىل أنّ هذا املحور يحارب جامعة االخوان
املسلمني.
لك ّن املصدر اإلستخبارا ّيت ذكر أنّ تركيا
مل تتأكد بعد بشكلٍ قاطعٍ من دور مرص
واإلمارات ودحالن يف االنقالب الفاشل،
توصلت اىل دليل قاطع
غري أنها يف حال ّ
عىل زيارة “غولن” لإلمارات للتخطيط مع
اإلمارات اىل جانب مرص ومحمد دحالن
يف االنقالب فإنها ال ميكن أن تقف مكتوفة
األيدي أمام هذا األمر.
وعرقلت مرص إصدار قرار يف مجلس

األمن الدويل إلدانة املحاولة االنقالبية يف
تركيا وأعامل العنف واالضطرابات التي
اعقبتها.
كام كانت مسودة البيان التي تقدمت
بها الواليات املتحدة تعرب عن القلق
العميق بشأن الوضع يف تركيا وتدعو “كل
األطراف إىل احرتام الحكومة املنتخبة
دميقراطيا يف تركيا”.
بيد أن مرص ،وهي عضو غري دائم يف
الدورة الحالية ملجلس األمن ،اعرتضت عىل
العبارة األخرية وطالبت بتعديلها.

وقالت
الخارجية املرصية عىل صفحة متحدثها
الرسمي الحقا إن مرص مل تبد أي اعرتاض
عىل بيان مجلس األمن الخاص باألحداث يف
تركيا.
ونقلت عن مصدر دبلومايس مرصي
قوله إن ممثل مرص يف االجتامع طالب
بتعديل عبارة واحدة يف صيغة البيان ،مشريا
إىل أن مرص تتفق مع ما ورد يف البيان
إجامال.
وأكد املصدر أن مرص طلبت تغيري
عبارة “احرتام الحكومة
املنتخبة دميقراطيا يف
تركيا” بعبارة “احرتام
املبادئ الدميقراطية
والدستورية وحكم
القانون”.
ويوم
السبت ،طالب

الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان
الواليات املتحدة بتسليم رجل
الدين الرتيك املعارض فتح الله
غولن الذي تتهمه أنقرة بالتورط
يف محاولة االنقالب الفاشلة التي
تعرضت لها تركيا مؤخراً.
وقال أردوغان أمام حشد من
الجامهري يف إسطنبول مخاطبا
األمريكيني إن “هذه الشخصية
املوجودة عندكم (غولن) يجب
عليكم أن تسلموها لنا ،وكام
أعلمتكم سابقا بأنهم ينوون
هذه املؤامرة ويخططون
لهذا االنقالب ،مرة أخرى
أقول لكم يجب أن
تسلموا هذه الشخصية
التي تقيم يف والية بنسلفانيا
إىل الجمهورية الرتكية إذا كنا
حلفاء إسرتاتيجيني مع بعضنا
البعض”.
من جانبه ،نفى “غولن” عالقته
بتدبري االنقالب العسكري يف تركيا ،قائال
إن الدميقراطية ال ميكن أن تتحقق من
خالل العمل العسكري.
وأشار غولن أثناء حديث للصحفيني
يف بنسلفانيا إىل أن هناك احتامال ضعيفا
بأن هذا االنقالب كان “انقالبا مفتعال”،
مضيفا أنه “رمبا كان الهدف منه
توجيه اتهامات قضائية واستهداف
جمعيات”.
وكاالت
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انتحاري ميونخ إيراني الجنسية

أعلنت الشرطة األلمانية أن منفذ الهجوم في مدينة ميونخ من أصل إيراني وعمره  18سنة
واضاف رئيس الرشطة هوبرتوس اندرا
خالل مؤمتر صحايف ان "منفذ (االعتداء) أملاين
من ميونيخ ،ينحدر من اصول ايرانية ويبلغ 18
عاما" ومل يكن معروفا من قبل اجهزة الرشطه.
وقتل  11شخصاً عىل األقل يف مركز تجاري
يف ميونيخ يف جنوب أملانيا ،بحسب الرشطة
التي تشتبه بـ"عمل ارهايب".
واعلنت رشطة ميونيخ ان كل مقاطعة
بافاريا يف حال تأهب ،مع استنفار "كل الوسائل
املتوافرة" .وميكن سامع اصوات املروحيات
تحلق يف سامء املدينة ،بينام اقفرت الطرق،
وتم وقف العمل مبجمل وسائل النقل املشرتك.
وقال مصدر يف وزارة الداخلية للوكالة
الفرنسية ،إن وحدة خاصة ملكافحة اإلرهاب يف
طريقها اىل ميونيخ .وقال الوزير املكلف شؤون
االستشارية بيرت ألتامير للتلفزيون العام "كل
االحتامالت قيد الدرس" .وكانت رشطة ميونيخ
اعلنت انها تشتبه "بانه عمل ارهايب".
وهو االعتداء الثالث الذي يستهدف اوروبا
يف غضون  10ايام ،بعد االعتداء بالدهس الذي
نفذه تونيس بشاحنة تربيد عىل الكورنيش
البحري يف مدينة نيس يف جنوب فرنسا واوقع
 84قتيال ،واالعتداء بالفأس والسكني الذي نفذه
الجئ قيل انه افغاين ثم باكستاين ،يف قطار يف
ورتسبورغ يف بافاريا واوقع  5جرحى.
وبعد حصيلة اولية افادت عن مقتل ستة
اشخاص ،قالت رشطة ميونيخ عىل حسابها عىل
"تويرت"" ،خرب محزن ،لقد ارتفع عدد القتىل اىل
." 11
وقال متحدث باسم الرشطة انه تم ايضا
العثور عىل جثة أخرى قرب املركز التجاري قد
تكون الحد مطلقي النار.

وبدأ اطالق النار قبيل الساعة  16,00ت
غ يف مطعم ماكدونالد للوجبات الرسيعة
املالصق للمركز التجاري ،قبل ان يتواصل يف
شارع قريب .ثم دخل املهاجمون اىل داخل
املركز الواقع قرب امللعب االوملبي ،حسب
ما اوضحت متحدثة باسم الرشطة - .قاتل
متنكر  -وروت سيدة مل يكشف عن هويتها
للتلفزيون العام البافاري "كنا نستعد لدخول
مطعم ماكدونالد ( ،)...عندما حصل هلع وبدا
الناس يخرجون راكضني" .وسمعت املرأة ثالث
طلقات نارية.
واضافت "كان هناك اطفال يبكون ،وهرع
الناس نحو املدخل وقد بدا عليهم الخوف
الشديد" .وقال ابيم الذي كان يتسوق من
املركز ملحطة "ان يت يف" التلفزيونية االخبارية
ان احد املهاجمني كان متنكرا بزي "سانتا كلوز"
و"كان يضع نظارات شمسية".
وروى موظف يف أحد محالت املركز
التجاري انه التقى احد املهاجمني ،وقال "كنت

انظر نحوه ،اطلق النار عىل شخصني ،فهربت
وغادرت املبنى عرب تسلق جدار .هناك ،رأيت
جثثا وجرحى" .ونقل عن احد زمالئه انه رأى
مهاجام آخر "ينتعل حذاء عسكريا ويحمل
حقيبة ظهر".
وقال ممثل الرشطة لصحافيني إن عدد
منفذي اطالق النار  ، 3وان الرشطة تطاردهم
يف كل انحاء املدينة .وكانت الرشطة اعلنت
عىل صفحتها عىل "فيسبوك" ان "شهودا افادوا
عن رؤية ثالثة اشخاص يحملون اسلحة نارية"،
مشرية اىل انها ال تعرف مكان وجودهم.
ونفت الرشطة أن يكون إطالق نار حصل
يف منطقة أخرى من املدينة كام افاد شهود.
وقال متحدث باسم سلطات املدينة
املحلية "هناك موجة هلع يف مناطق عدة" من
ميونيخ .وتم حشد عدد كبري من افراد الرشطة
مبن فيهم عنارص وحدة النخبة "جي اس جي
 "9املتخصصة يف قضايا اإلرهاب التي تشكلت
اثر احتجاز رهائن خالل دورة االلعاب االوملبية

يف ميونيخ عام  1972يف نقاط عدة يف ميونيخ.
وقالت مسؤولة يف السكك الحديد االملانية
ان السلطات اخلت محطة القطار الرئيسية يف
ميونيخ بعد اطالق النار ،وان الحافالت واملرتو
توقفت عن العمل "بأمر من الرشطة" .وطوقت
الرشطة املنطقة ودعت املوجودين فيها اىل
االبتعاد .كام نصحت السكان بالبقاء بعيدا عن
االماكن العامة .وتبنى تنظيم الدولة االسالمية
االعتداءات االخرية يف فرنسا واملانيا .وتعيش
اوروبا حالة من االستنفار وسط مخاوف يف
كل مكان من حصول اعتداءات .وابلغ وزير
الداخلية االملاين توماس دي ميزيار االربعاء
مواطنيه بان بالدهم "موجودة يف مجهر
االرهاب الدويل" .وقطع الجمعة زيارة يقوم بها
اىل الواليات املتحدة من اجل العودة اىل املانيا.
واعلنت مقاطعة رينانيا الشاملية -وستفاليا
عىل بعد  500كلم شامل رشق ميونيخ ،زيادة
تدابريها االمنية.
ودعت املستشارة االملانية انغيال مريكل اىل
جلسة ملجلس االمن الفدرايل السبت.
وتلقت بعد االعتداء رسالة دعم من
الرئيس الفرنيس فرنسوا هوالند .ووعد الرئيس
االمرييك باراك اوباما من جهته السلطات
االملانية بتقديم "كل الدعم الذي تحتاجه".
وقال "أفكارنا تتجه ملن قد يكونون اصيبوا"،
مضيفا "املانيا احد اقرب حلفائنا ،وبالتايل
سنقدم كل الدعم الذي تحتاجه ملواجهة هذا
الوضع".
وتداول رواد الشبكات االجتامعية مقطعاً
مصورا ً يظهر سجاالً بني أحد منفذو الهجوم
وبني شخص أخر
وكاالت
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صفاء الجسام

قصة الجئ

انهــا قصــة حقيقيــة الحــد االصدقــاء
االعــزاء الذيــن التقيــت بهــم هنــا ف ي� قونيــا.
التقيــت بالســيد ابــو( ح) ف ي� احــد فنــادق
قونيــا ,حيــث انــه كان يحــاول ان يجــد دارا
للإيجــار ,وصــل قريبــا جــدا اىل هــذه المحافظة
ايــام معــدودات يــوم او يومـ ي ن
ـ�  ,بعــد الســؤال
واالطمئنــان عــى الحــال ت
وال�حيــب ســالته ماذا
يحتــاج فقــال انــا احتــاج اىل بيــت لــو تكرمــت
ل وسـ ن
ـاعدت� ف ي� ايجــاد بيــت لاليجــار ,قلــت لــه
ي
ي
ان شــاء اللــه احــاول وقــد كان العــرب عمومــا
والعراقيـ ي ن
ـ� خصوصــا قلــة ف ي� محافظــة قونيــا
ت
بيــى عــى وجبــة عشــاء
,بعدهــا دعوتــه اىل ف ي
ـال .وكانــت
وقــد لـ بـى تلــك الدعــوة ي� اليــوم التـ ي
العائلــة فرحــة جــدا حيــث انهــم لــم يأكلــوا
الطعــام الع ـر ق يا� منــذ فـ تـرة طويلــة.
ين
يومــ� تقريبــا اســتطاع صاحــب
بعــد
ف
الفنــدق ان يجــد لــه بيتــا يســكن فيــه ي� وســط
قونيــا منطقــة( ظفــر) العراقيــون يطلقــون
عليهــا (زفــر) هــذه التســمية خطــا ,اســمها ظفر
اي النــر لكــن االتــراك ال يلفظــون حــرف
الظــاء ويعوضونهــا بالــزاي لصعوبــة النطــق.
بعــد ايــام ازدادت اوارص العالقــة فالرجل
عمــره قريــب مــن عمــري وافــكاره ايضــا قريبــة
والحــال يجمعنــا ف ي� اننــا عوائــل هربــت مــن
ش
المنتــرة ف ي�
بطــش الميليشــيات المجرمــة
بغــداد وقــد يكــون االختــاف انــه يســكن جانب
الرصافــة وانــا اســكن جانــب الكــرخ.
الزيــارات ن ز
وال�هــات واالستشــارات واليــات
اســتخراج( الكمالــك (الهويــة الشــخصية)كانت
اغلبهــا تحــت شا� ف يا�.
واصبحنــا مــن فضــل اللــه علينــا كأخــوه
ت
زوجــى منــذ اعــوام
وزوجتــه كأنهــا تعــرف
ي
واوالده متقاربــون �ف
.اوالدي
ناهيــك ان االوالد
ي
االعمــار.
كانــت شــقته ف ي� الطابــق االخـ يـر مــن البنــاء
الــذي يتكــون مــن اربعــة طوابــق ,ولــم يكــن ف ي�
هــذه البنايــة مصعــد وكانــت هنالــك مشــقة
كبـ يـرة حـ تـى يصــل اىل شــقته وكذلــك اهلــه اال
انــه كان عمومــا يشــعر براحــة لوجــود االمــن
كمــا انــه اخــذ يتعايــش مع الوضــع ويحــاول ان
يعمــل ف ي� مجالــه.
بعــد شــهرين مرضــت زوجتــه ذهــب بهــا
اىل المستشــفى ليكتشــف انهــا حامل .واسـ ش
ـتب�
خـ يـرا بقــدوم مولــود جديــد لــه ولعائلتــه.
المشــكلة ان زوجتــه كانــت تمــرض يــوم
ن
بعــد يــوم
وتعــا� مــن الحمــل وتذهــب اىل
ي
أ
ت
المستشــفى وترقــد فيهــا ليــام حــى تتحســن
وتعــود اىل بيتهــا.
ن
يعــا� ممــا تعانيــه زوجتــه
ظــل الرجــل
ي
فقــرر ان يعــود اىل العــراق بعــد ان تضــع
زوجتــه المولــود ,كان ق ـرارا صعبــا لكــن ال بــد
مــن اتخــاذه خوفــا عــى زوجتــه وايضا مورســت
عليــه ضغوطــات مــن قبــل اهــل الزوجــة
ض
بــرورة العــودة اىل العــراق.
ت
وبعــد ان اقــرب وضــع المولــود ايضــا
تــم نقــل الزوجــة اىل المستشــفى وبعــد ايــام
وضعــت المولــود وكان ذكـرا ولكنه فــارق الحياة
واخذنــاه لدفنــه ف ي� مقـ بـرة قريبــة وبعدهــا عــاد
اخــي مــع العائلــة اىل الع ـراق.
وكأن المهمــة كانــت تقــض ي بــان تضــع
هــذه العائلــة المولــود هنــا ف ي� قونيــا ويدفــن
هنــا.
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الشاعر معروف الرصافي

معروف الرصافي وهو معروف بن عبد الغني بن محمود الجباري ،شاعر عراقي من أب كردي ينتسب
لعشيرة الجبارة التي تسكن مدينة كركوك ،وأم تركمانية من عشائر القره غول والتي يرجع أصولها
إلى قبيلة الشاة السوداء التركمانية التي حكمت العراق وقسمًا من إيران زمنًا ماقبل العثمانيين.

ولد يف بغداد عام
1945/1877م ،ونشأ فيها حيث
أكمل دراسته يف الكتاتيب،
ثم دخل املدرسة العسكرية
اإلبتدائية فرتكها ،وأنتقل إىل
الدراسة يف املدراس الدينية
ودرس عىل يد علامء بغداد
األعالم كالشيخ عبد الوهاب
النائب ،والشيخ قاسم القييس،
والشيخ قاسم البيايت ،والشيخ
عباس حلمي القصاب ،ثم
أتصل بالشيخ العالمة محمود
شكري األلويس والزم ُه أثنتي
عرشة سنة ،وتخرج عىل يد ِه
وكان يرتدي العاممة وزي
العلامء وسام ُه شيخ ُه األلويس
(معروف الرصايف) ليكون يف
الصالح والشهرة والسمعة
الحسنة ،مقابالً ملعروف
الكرخي.
وعني الرصايف معلامً يف
مدرسة الراشدية التي أنشأها
الشيخ عبد الوهاب النائب،
شامل األعظمية ،ثم نقل مدرساً
لألدب العريب يف اإلعدادية
ببغداد ،أيام الوايل نامق باشا
الصغري عام 1902م ،وظل
فيها إىل إعالن الدستور عام
1908م ،ثم سافر إىل استانبول
فلم يلحظ برعاية  ،ثم عني
مدرساً ملادة اللغة العربية
يف الكلية الشاهانية ومحررا ً
لجريدة سبيل الرشاد عام
1909م ،وانتخب عضوا ً يف

مجلس املبعوثان عام 1912م،
وأعيد انتخابه عام 1914م،
وعني مدرساً يف دار املعلمني يف
القدس عام 1920م ،وعاد إىل
بغداد عام 1921م .ثم سافر إىل
اإلستانة عام 1922م ،وعاد إىل
بغداد عام 1923م ،وأصدر فيها
جريدة األمل ،وأنتخب عضوا ً
يف مجمع اللغة العربية يف
دمشق ،عام 1923م ،وبعد ذلك
عني مفتشاً يف مديرية املعارف
ببغداد عام 1924م ،ثم عني
أستاذا ً يف اللغة العربية بدار
املعلمني العالية عام 1927م.
ولقد بني ل ُه متجيدا ً لذكراه
متثاالً يف الساحة املقابلة لجرس
الشهداء عند التقاطع مع شارع
الرشيد املشهور قرب سوق
الرساي واملدرسة املستنرصية
األثرية.تويف الرصايف بدار ِه يف
محلة السفينة يف األعظمية
ليلة الجمعة يف ربيع الثاين
عام1364هـ 16/مارس 1945م،
وشيع مبوكب مهيب سار في ِه
األدباء واألعيان ورجال الصحافة
ودفن يف مقربة الخيزران ،وصىل
عىل جنازت ِه الشيخ حمدي
األعظمي ،وشهد الصالة عليه
الشاعر وليد األعظمي ،ولقد
قالوا يف تأبين ِه قصائد كثرية.
قصيدة للشاعرالعراقي
معروف الرصايف 1945واصفاً
بها حال األمة منذ سبعة عقود
تقريبا!!ماذا تغري؟؟؟

ناموا وال تستيقظـوا
يا قـوم ال تتكلَّـموا
إن الكــالم محـ َّرم
ناموا وال تستيقظـوا
ما فــاز إالَّ ال ُّنـ َّو ُم
كل مـا
وتأخَّروا عن ِّ
يَقيض بـأن تتق َّدموا
و َد ُعـوا التف ُّهم جانبـاً
فالخري أالَّ تَفهـمـوا
وت َثبتُّوا يف جـهـلكم
رش أن تتعلَّــموا
فال ُّ
أما السياسة فاتـركوا
أبـدا ً وإالَّ تندمـوا
إن السياسـة سـ ُّرها
طـلس ُم
لو تعلمون ُم َ
وإذا أفَضْ تم يف املبـاح
من الحديث ف َج ْمجِموا
وال َع َ
تتوسمــوا
دل ال َّ
والظل َم ال تت َّجهـموا
من شاء منكم أن يعيش
اليوم وهــو ُمك َّر ُم
فلي ُمس ال سـمـع وال
برص لديه وال فــ ُم
ال يستحـق كرامــة
إال األصم األبكــ ُم
ودع السعـادة إمنــا
هي يف الحياة تو ُّهــ ُم
فالعيش وهـو مـن ٌّعـم
كالعيش وهو مذ ّمـ ُم
فارضوا بحكم الدهــر
مهـام كان فيه تح ُّك ُم
وإذا ظُلمتم فاضحكـوا
طربـاً وال تتظلَّمـوا
وإذا أُهـنـتم فاشكروا
وإذا لُطمتم فابسـموا
إن قيـل هـذا شه ُدكم
م ٌّر فقـولوا علقــ ُم
أو قيـل إن نهـاركـم
ليـل فقولـوا مظلـ ُم
أو قـيـل إن ِثـادكم
سيـل فقـولوا ُمفع ُم
أو قيل إن بالدكـــم
تقس ُم
يا قوم سـوف َّ
فتـح ّمـدواوتشكـّروا
وترنّحـــــواوتـرنّ ـــــوا
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سورية؛ ستبقى ملهمة لكل الشعراء
مل تفارق العريب منذ األزل رحلة الحل والرتحال
ورحلة التجارة واملعرفة ؛ولعل رحلة الشتاء والصيف
من أهم عالمات الرحيل واملغامرة والتوق نحو
املجهول .
ويف مطلع القرن املايض توافدت أفواج
املهاجرين إىل األمريكيتني ،وما إن وطئت قدم املهاجر
بالد الغربة حتى تفجرت كوامن الشوق وارتسمت
معامل الوجد عىل أديم الذاكرة ..ولعلنا نجد يف بوح
الشاعر إيليا أيب مايض التحاما بالوطن وذكرياته حيث
قال :
وطن النجوم أنا هنا ....حدق أتذكر من أنا.
أملحت يف املايض البعيد فتى عزيزا أرعنا .
جذالن ميرح يف حقولك كالنسيم مدندنا .
كم عانقت روحي رباك وصفقت

هبة قجة

وميض الذكريات...

ن
وط�..
أيا ي
تــراءت يل حكايــات مضيئــات ..مــن
ض
المــا� ..
ي
أ
أ
فــدفء المســيات بصحبــة الحبــاب
أ
والهــل..

وأصوات ألفناها ..ترعرعنا عىل يدها..
الك�ى ..ونور ف ي� محياها..
حنان الجدة ب
وصــوت العــم والخــال ..وومضــات
عشــقناها..
ف
ونبــض الحــي ي� الفجــر ..وســهرات مــن
العمــر..
أهازيج ..أراجيح..
وأطفــال هنــا تمــرح ..وأطفــال هنــا
تجــري..
تناغم كل ألوان الحياة بدت..
من بال� ..إىل البحر..
تصاوير ..خياالت..
قل� المتعب..
تناجي ب ي
اس ظلمة الغربة
تو ي
تعانــق ومــض أمنيــة ..تــض ي ء تل�فــع
الكربــة..
ن
وط�..؟
أتذكرنا أيا ي
فتحت سمائك الحرة ..تعلمنا
بغــر الحــب
بــأن القلــب ..ال يحيــا ي
أ
واللفــة..
بغ� مشاعر الرحمة..
وأن الروح التزكو ..ي
تعلمنا .
ين
الياسم� الحلو ..و نال�جس..
حديث
ويا ن
وط�..
ي
من الورد ..ورثنا الطهر والعفة..
ولكنا ..ومنذ جرحت..
ش
تقطعنا...ت�دنا...وذبحنا...
فيا الله ...يا الله ...أنصفنا ..وأنجدنا..
(.....من تفعيلة البحر الوافر)...

يف املنحنى.
ويف تغريدة
مطرب الشهباء األول
(صباح فخري ) يتعاىل
صوت الوطن بنغمة شجية
وهو يقول :
وطني حب يجري
بدمي ...وطن عنوان للشيم .
وطني يا نرباس األمم ...إين
أخلصت لك العهدا .
أما دمشق عروس التاريخ وجنة الله عىل
وجه األرض فقد منحت جاملها وعشقها لنزار قباين
فمنحها الشاعر بدوره حبه وانتامءه واعرتافه بالجميل
:

أرواح .

نرثت فوق ثراك الطاهر الهدبا
...فيا دمشق ملاذا نبدأ العتبا .
حبيبتي أنت فاستلقي
كأغنية ...عىل ذراعي وال
تستوضحي السببا .
ويف بوح آخر تتدفق
لواعج شوقه لعروس الدنيا
دمشق بقوله :
هذي دمشق ..وهذي
الكأس والراح ....إين أحب
وبعض الحب ذباح .
مآذن الشام تبيك إذ
تعانقني ....وللآمذن كاألشجار

وأغنيات فريوز الشعبية من الشعر الزجيل
الشعبي تحمل عشقها الخاص للشام بطهرها وجاملها
وحضارتها وقد حملت أغنيتها وفاء خاصا لحلب
حيث غنت ..
يا رايحني ع حلب ..حبي معاكم راح ..
يا محملني العنب ...تحت العنب تفاح ..
وكأنها تشري إىل تجار حلب الذين أنقذوا تجار
لبنان من أزمتهم االقتصادية عندما اشرتوا العنب
املمنوع تصديره آن ذاك ووضعوا فوقه التفاح ليمنعوا
بذلك الخسارة االقتصادية للبنان ..
ولكن تؤسفنا مقابلة املعروف مبا نراه اآلن من
اضطهاد للسوريني يف لبنان ..لكن سورية ستبقى
وطنا للجميع وستبقى أما للجميع ..وستبقى ملهمة
لكل الشعراء .

الدليمية العراقية الهبيط

العراقي الحار اوال ثم يسكب عليه شيئا
الدليمية من االكالت املشهورة جدا
فرياق يف دامئا ما تطبخ يف املناسبات الكبرية من ماء اللحم الذي سلق به وبعدها يتم
وضع الرز ويجمل بقطع اللحم املسلوق
.االعراس ,الطهور  ,الخطوبة ,وحتى يف
واملقيل بالدهن الحر(السمن البلدي )
مناسبات االحزان ,وهي تتكون من الرز
مع اللوز والكشمش والشعرية ويقدم اىل
والخبز العراقي والدهن الحر (السمن
البلدي) مطبق كبري جدا قد كمية كبرية من الضيوف ,تنترش هذه االكلة يف مناطق
الدليم يف محافظة الرمادي غرب العراق
اللحم ودامئا ما يكون لحم خروف صغري
,ولطعمها اللذيذ انترشت ايضا
السن مقطعة بقطع كبرية مع
يف كل انحاء العراق من
عظمها .وتكون طريقة
الشامل اىل الجنوب
العمل بوضع
حتى ان بعض
هذه املكونات
مطاعم االكراد
يف طبق كبري
يضعونها يف
جدا قد
الئحة املطعم (
يصل احيانا
املنيم ) الخاص
محيطه اكرث
بهم نظرا لكرثة
من مرت ,حيث
الطلبات عليها
يتم وضع الخبز

الزراعة بركة
قال النبي صىل الله عليه و سلم  ( :إذا
قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها )
جاء يف فيض القدير(" :إن قامت الساعة)
أي القيامة ،سميت به :لوقوعها بغتة ،أو لرسعة
حسابها ،أو لطولها ،فهو تلميح كام يقال يف
األسود كافورا ً ،وألنها عند الله تعاىل عىل طولها
كساعة من الساعات عند الخالئق (ويف يد
أحدكم) أيها اآلدميون (فسيلة) أي نخلة صغرية،
إذ الفسيل صغار النخل ،وهي الودي (فإن
استطاع أن ال يقوم) من محله أي الذي هو
جالس فيه (حتى يغرسها فليغرسها)
وهنا نستنبط من هذا الحديث الرشيف
ثالثة عرب علينا االقتداء بها يف حياتنا حيث أن
رسول اللّه صىل الله عليه وسلم يحضنا ان نعمل
حتى آخر لحظة من حياتنا ،ففي العمل طاعة
ورزق وكرامه
ويف الحديث إشارة للتوحيد الن الغرسة
تسبح الله تعاىل ( وان من يشء إال يسبح
بحمده )...ويف تسبيحها اجر ملن يغرسها اىل يوم
القيامه .ويأمرنا رسول الله ايضا بالزرع حتى
نحافظ عىل بيئة خرضاء  ،ملا يف ذلك نفع لكل
كائن حي صىل الله عليك ياسيدي يا رسول الله
 ،يامن اوتيت مجامع الكلم  ،وال تنطق عن
الهوى.
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صادق كتشوك
همك

أ
طول المل

ض
� ال َّلـ ُـه
َعـ ْ
ـن َع ْبـ ِـد ال َّلـ ِـه بْـ ِـن َم ْسـ ُـع ٍود َر ِ ي َ
ــى َص َّ
َّ
َ
َّــه َعل َْي ِــه
ن
ال
ط
ــ
خ
((:
َــال
ــه ق
ــى الل ُ
َع ْن ُ
َ
َّ
ب
ي
ِ ُّ
ط َخ ًّ
طــا ُم َربَّ ًعــاَ ،و َخـ َّ
َو َسـل ََّم َخ ًّ
طــا ِ ف ي� ال َْو َسـ ِـط
ط ُخ َ
ــهَ ،و َخــ َّ
ــارا ِإ َل
خارجــا من ُ
ططًــا ِصغَ ً
َ ًِ ِ ْ ف
ـن َجا ِن ِبـ ِـه ا َّلـ ِـذي ِ ف ي�
َهــذَ ا ا َّلـ ِـذي ِ ي� ال َْو َسـ ِـط ِمـ ْ
ال َْو َسـ ِـطَ ،و َقـ َ
ـانَ ،و َهــذَ ا أَ َج ُلـ ُـه
ـالَ :هــذَ ا ْ ِإالنْ َسـ ُ
ُم ِحي ـ ٌ
ط ِبـ ِـه ،أَ ْو َقـ ْـد أَ َحــا َط ِبـ ِـهَ ،و َهــذَ ا ا َّلـ ِـذي
طـ ُ
ـار ٌج أَ َم ُلـ ُـهَ ،و َهـ ِـذ ِه ال ُْخ َ
ـار
الصغَ ـ ُ
ط ِّ
ُه أـ َـو َخـ ِ
اضَ ،فـ ِـإ ْن أَ ْخ َ
ط ـأَ ُه َهــذَ ا نَ َه َشـ ُـه َهــذَ ا،
ْال َ ْعـ َـر ُ
َ
ــه َهــذَ ا ))
َو ِإ ْن أَ ْخطَــأ ُه َهــذَ ا نَ َه َش ُ
ن
النــى صــى اللــه عليــه
ي
يعــى رســم ب ي
ت
وســلم رســماً مربعــاً بعصــاه عــى الــراب
والرمــل .ثــم رســم بعصــاه خطـاً ف ي� الوســط
خــارج منــه .وخــط خطط ـاً صغــاراً إىل هــذا
الــذي ف ي� الوســط مــن طرفــه الــذي ف ي� الوســط
عــرف هــذه الرســوم .وقــال ف ي� وســط
ثــم ّ
المربــع خطــاً طويــا ً هــو االنســان وهــذا
المربــع أجلــه المحيــط بــه .أو قــد أحــاط بــه.
وهــذا الــذي ف ي� الخــارج هــو أملــه .وهــذه
الخطــوط الصغـ يـرة آفــات والمصائــب فــإن
لــم يصــب ســهم المصيبــة و آ
الفــة يصبــه
ســهم أخــر”.
أمــل :عمــر طويــل وغـ ن
ـى غزيــر المــال
ي
ومااشــتهى النفــس أن يرجــاه وهــذا أ
المــل
يمنــع أن يــؤدي وظائــف المثبــت .فهــذا
المــل مذمــوم .طــول أ
أ
المــل أن تســى تواتــر
أ
آ
المــال هــي المــال أذم مــن غـ يـره .خاصــل:
أ
مــن أطــال المــل أســاء العمــل .ومــن ومــن
خــرا .مثــاص مــروف
خــراً يجــد ي
يأمــل ي
الكثــر
المعــاش وأن يكتــب أثــار العــدد
ي
ط ـوال أ
المــال ,ابتــى عق ـا ً ويفســد الديــن
ويزيــل القناعــة وقســت القلــوب كالحجــارة
وحيــث قــال اللــه تعــاىل ”:كل نفــس ذائقــة
المــوت وإنمــا توفــون أجوركــم يــوم القيامــة
فمــن زحــزح عــن النــار وأدخــل الجنــة فقــد
فــاز ومــا الحيــاة الدنيــا إال متــاع الغــرور” .آل
عمــران 185
ن
ـى ليســت الدنيــا إال دار الفنــاء وبهذا
يعـ أ ي
أ
ن
طــول المــل غـ يـر معــى لنــه يســتمتع بهــا
غـ يـر مبــال وأحمــق.
وحيــث قــال اللــه تعــاىل ذرهــم يتمتعـوا
ويلههــم طــول أ
المــل فســوف يعلمــون
الحجــر .3
ويــرى أن يذكــر آ
المــال ف� هــذه االيتـ ي ن
ـ�
ي
مــن مــروف الـ شـر واختــاف عــن الفطــر
قــال عـ ض
ر� اللــه عنه”:أيهــا المؤمنون
ي
ـ� ي
أ
ارتحلــت الدنيــا مدبــرة وارتحلــت الخــرة
مقبلــة ولــكل واحــد منهمــا بنــون فكونـوا مــن
أبنــاء أ
الخــرة وال تكونــوا أبنــاء الدنيــا فــإن
اليــوم عمــل ُ بــا حســاب وغــداً حســاب وال
عمــل .بخــاري
وقــال عــ� ض
ر� اللــه عنــه :ن يإ� اخــاف
ي
ي
اثنــ� اتبــاع الهــوى وطــول أ
عليكــم ي ن
المــل
أمــا اتبــاع الهــوى فإنــه يصــد عــن الحــق و ّأمــا
المــل فإنــه ينــ� أ
طــول أ
الخــرة.
ي
خالصــة :نعيــش عــى الفطــرة وال
ننخــدع بلهــو ولعــب الدنيــا وحيــث قــال الله
تعــاىل المــال والبنــون زينــة الحيــاة الدنيــا
والباقيــات الصالحــات خـ يـر عنــد ربــك خـ يـر
ثواب ـاً وخـ بـر أمــا.
وأخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب
ا لعا ي ن
لمــ� .

أميرة إبراهيم
عراقي
األولى بالثانوية
في مصر
"كان نفسي يكون معايا" ..بتلك الكلمات بدأت أميرة
إبراهيم عراقي األولى مكرر على الثانوية العامة
المصرية (القسم العلمي) ،ابنة أستاذ الكلى والمناظير
الدكتور إبراهيم "عراقي ،والمعتقل منذ  30شهرًا
بتهمة االنتماء لجماعة اإلخوان المسلمين.

ويف الوقت الذي يفرتض أن تغمرها
فيه فرحة النجاح بنتيجتها التي ظهرت
مؤخرا ً ،تستطرد أمرية باكية "ما حدث
لوالدي زادين من إرصار عىل تحقيق النجاح
والتفوق ،وكان دامئا يشجعني كلام زرته يف
محبسه".
"صورة والدي مل تفارقني طوال الوقت
أثناء املذاكرة ،وما تعرض له من ظلم ،هو
ومن معه ،كان دافعا يل ليك أكون سببا يف
الفخر له وألرسيت" ،تضيف أمرية" ،كلامت
والدي مازالت عالقة يف ذهني ،وذلك حينام
خرج من املعتقل يف أول مرة ،وطالبناه بأن
يسافر إىل الخارج ،وأال يطمنئ ملا قد يحدث
معه ،إال أنه قال يل :لو سافرنا كلنا ،مني هيعقد (من
سيبقى) يف البلد دي ويدافع عنها ..إحنا مش هنسيب
بلدنا وهنشتغل فيها آلخر لحظة من العمر (نحن لن
نرتك بلدنا وسنعمل فيها)".
وتشري صاحبة املركز األول عىل الثانوية العامة،
إىل أن "ما تحقق هو خطوة عىل الطريق الذي رسمه
لنا والدنا من السعي نحو التفوق وإعالء شأن وطننا،
مهام تعرضنا فيها من ظلم ،أو معاناة ،أو مآايس
تؤملنا".
يف مؤمتر صحفي كبري ،بدأ الدكتور الهاليل
الرشبيني وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني يف
إعالن أسامء أوائل الثانوية العامة ،وعند وصوله إىل
أوائل الطالب من شعبة "علمي علوم" ،أعلن أن جميع
األوائل بتلك الشعبة حصلوا عىل  409.5درجة ،وبدأ
يف ذكر أسامء األوائل ،حتى وصل إىل أمرية إبراهيم
عراقي عراقي ،وهنا كانت الفرحة غري مسبوقة داخل
منزل الدكتور إبراهيم باملنصورة (وسط دلتا نيل
مرص).
وتقول والدة أمرية"" :مل نكن نعلم أي يشء ،حتى
سمعنا اسم أمرية من التلفزيون ،ويف تلك اللحظة،
توقفت الحياة للحظات داخل األرسة ،ثم انفجر
الجميع يف حالة تكبري ،وفرحة ،صاحبها دموع منهمرة،
عن غياب والد أمرية ،والذي كان دامئاً مشجعاً لها،

ويبث الثقة بها ،رغم الظروف التي مرت بها األرسة".
وتؤكد ما ذهبت إليه ابنتها من أن "ظروف
والدها ،واألزمات السياسية التي مرت بالبلد ،كانت
دافعاً ألمرية من أجل التحدي ،حتى أنها رفضت
إلحاحي عىل نقلها من مدرسة الهدى والنور الخاصة،
التي كانت ضمن املدارس التي تم التحفظ عليها من
لجنة التحفظ عىل أموال اإلخوان ،وقالت يل يف تح ٍّد:
لن أتخرج من مدرستي ،إال وأنا من األوائل".
وذكرت أنه رغم ظروف الثانوية العامة ،إال أن
أمرية كانت ترص من حني لآلخر أن تقوم بزيارة والدها
بسجن وادي النطرون (غرب الدلتا) ،وكان دامئاً ما
يقول لها ،إنه واثق بها وبتفوقها ،مطالباً إياها بأن
تكون رحيمة بنفسها ،وتخفف الضغوط التي كانت
دامئاً ما تضع نفسها بها ،فهو يعلم مني كيف كانت
تعكف ابنتنا عىل املذاكرة ،وكيف كان حجم التحدي
بداخلها لتكون سبباً يف فخر والدها.
ويف رسالة إىل والد أمرية تقول األم "أنت حتى
اآلن مل تعلم بنتيجة ابنتك ،ولكن أمتنى أن تطمنئ
وأنت يف محبسك ،فنحن ما زلنا وسنظل محافظني عىل
األمانة التي تركتها يف عنقنا ،فأنت كان الله مستجيب
لدعائك الدائم ألمرية ،والحمد لله عليك اآلن أن
تفرح".
وتأيت أمرية يف املرتبة الخامسة من حيث السن
ألبناء الدكتور إبراهيم ،حيث لديه  6من األبناء

والبنات ،منهم  2تخرجوا من كلية الطب،
والثالثة يف  6طب ،والرابعة بكلية الهندسة،
ثم أمرية ،وبعدها ابنه األصغر يف السنة
الثانية من الثانوية العامة.
ووالد أمرية هو الدكتور إبراهيم
العراقي أستاذ أمراض الكىل واملناظري
وجراحة الكىل واملسالك البولية بكلية
الطب جامعة املنصورة وأستاذ مبركز الكىل
واملسالك البولية بالجامعة وعضو مجلس
إدارة الجمعية املرصية لجراحي املسالك
البولية كام يعد رائد جراحات مناظري
البطن يف املسالك البولية يف مرص والرشق
األوسط وأفريقيا ،حيث كلفه الدكتور محمد
غنيم باملساهمة يف إنشاء وحدة التفتيت باملوجات
التصادمية ىف عام  1988وإنشاء وحدة مناظري البطن
عام  1992وله أكرث من  50بحث منشور ىف املجالت
العلمية العاملية معظمها ىف تخصص مناظري املسالك
البولية.
وعن عمله وانضاممه إىل جامعة اإلخوان
املسلمني فكان مرشح جامعة اإلخوان املسلمني يف
دائرة بندر املنصورة يف انتخابات مجلس الشعب
 ،2010تم القبض عليه يف  10يناير  ،2014قبل دخولها
الثانوية العامة ،ومل يكن معها خالل أهم عامني يف
مسريتها التعليمية ،وصدر بحقه حكام باملؤبد يف 18
مايو  ،2015من محكمة جنايات املنصورة الدائرة 11
إرهاب ،بتهمة التحريض عىل القتل واالنتامء لجامعة
محظورة والتحريض عىل االعتصام يف ميدان رابعة
العدوية.
قضت أمرية أغلب العامني املاضيني يف حضور
جلسات محاكمة والدها وزيارات السجون ما بني
سجني جمصة الذي احتجز فيه يف بداية القبض عليه
ثم نقل لسجن املنصورة ،قبل أن يستقر مؤخرا ً يف
وادي النطرون ،ومل تخل تلك األيام من العرشات من
األخبار السيئة التي تلقتها ،والتي كان آخرها الحكم
عىل والدها باملؤبد والتحفظ عىل أمواله.
وكاالت
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الضغوط النفسية و كيفية مواجهتها ()1
النفس البشرية ال تحب العقبات والتحديات ،وال تحب الضغوط وااللتزامات ،بل تحب الراحة واليسر
واالنطالق دون قيد ،كالطفل الصغير.

ولكن هل من املمكن يف هذه الحياة أن
نحصل عىل كل يشء بغري عقبات أو تحديات أو
ضغوط…؟
يف هذه الحياة ال توجد راحة مطلقة بال
عقبات أو منغصات أو امتحانات ،وقد جعلها
وجل خطوات إجبارية لنمو النفس
املوىل ع ّز َّ
البرشية.
الضغوط هي ٍ
تحد مهمٍ و نظامٍ كوين ال ميكن
ألي إنسان أن يعيش و يستمر من دونه ،و هي
امتحان إلهي ،الغرض منه أن تخرج منترصا ً و أكرث
قوة ،و ليس مهزوماً و ضعيفاً.
إذا ً ما املشكلة؟ وكيف ميكن أن من َّر
بالضغوط دون أن توقف سري حياتنا أو تعرقلها؟
املشكلة هي أنَّنا ال نتعامل مع األمر بوعي
ٍ
كاف ومناسب لحجمه ،فنحن ننتظر حتى
نصل إىل مرحلة التوقف واإلجهاد ،وهذه ال

تكون إال بعد أن تراكمت الضغوط إىل درجة
كبرية ،ونحن ال ندري برتاكمها وال نف ِّرغ شحناتها
مبارشة.
هناك ثالثة ممنوعات علينا تجنبها لنستطيع
االستمرار بنجا ٍح عىل الرغم من ضغوط الحياة
 دعونا ال نتجاهل وجود الضغوط يف حياتنا. ولنتعامل مع الضغوط مبارشة. وعلينا الحذر من ترك عالمات الضغوطتظهر علينا.
إذا ً :هناك واجب علينا تجاه أنفسنا إذا ك َّنا
نريد أن نستمر بنجا ٍح يف هذه الحياة ،نتعرف
عىل عالمات الضغوط عىل أجسامنا ،و ال ننكر
تأثريها حتى تصل إىل درجة اإلجهاد املزعج،
وعلينا أال نتوقف عن تفريغ شحنات الضغوط
اليومية بشكل مستمر ،و لنتذكـر أ ّن الله مل
مينحنا قدمني إال لنقف بهام شامخني بقوة يف
وجه الريح ،و مل يعطنا العقل إال لننترص يف
معركتنا مع أنفسنا ،و ننطلق يف آفاق النجاح و
الفالح.
دعونا نتقبل املشاكل مسلِّمني لقضاء الله
وقدره ،وبراحة نفسية ،أل َّن الله يختربنا وميتحننا
درجاتنا.
لريفع

وبهذه الطريقة ال نسمح للمشاكل بالسيطرة
علينا ،ونَ ْد ُعو الله أن يعيننا ومينحنا الشجاعة
لفعل ذلك.
يحىك أ َّن ملكاً يف إحدى املاملك القدمية ،كان
حل باململكة أمر جلل
لديه مستشار حكيم كلام َّ
كان يقول( :كله خري)وكان امللك يعشق هواية
الصيد ،ويف يوم من األيام كان امللك ميسك بأداة
معدنية حادة ثقيلة الوزن تستخدم يف الصيد،
فوقعت هذه األداة عىل قدم امللك ،فقطع إبهام
قدم امللك اليمنى عىل الفور ،و كان املستشار
الحكيم يحرض هذا املوقف ،فقال للملك (كلّه
خري) .فغضب امللك من املستشار ّأيا غضب
قائال( :لقد برتت إصبع قدمي ،وأنت تقول يل:
كله خري؟!
أين الخري يف قطع
إصبع قدمي؟! أتهزأ
يب أيها املستشار؟
خذوا هذا

املستشار إىل السجن ،وضعوه يف زنزانة لوحده
يكف عن هذه املهزلة).
حتى َّ
وعندما كان الحرس يأخذون املستشار
الحكيم إىل السجن ر َّدد (كلّه خري) فاستشاط
امللك غيظاً
وبعد فرت ٍة شُ في امللك ،وق َّرر أن يذهب
مجددا ً إىل الصيد ليصطاد الغزالن.
وعندما كان امللك يالحق أحدى الغزالن ،تاه
يف الغابة و ابتعد عن موكب الحراسة املليك ،و
مل يبق مع امللك سوى عدة أشخاص و املستشار
الجديد ،و بينام هم يبحثون عن طريقٍ ليعودوا
إىل املوكب املليك ،وجدوا أنفسهم محاطني
مبجموعة من الرجال يعبدون آلهة مصنوعة من
الحجارة ،فأخذوا امللك و من معه ليختاروا منهم
شخصاً مناسباً ليقدموه قرباناً لآللهة ،فوجدوا أ ّن
امللك هو أكرث شخص مناسب ،لجامله وصحته
الوفرية ،وعندما وجدوا بأ َّن إبهام قدمه
اليمنى مبتور ،أجمعوا أنَّه ال يليق أن يُق َّدم
كقربان ،ألنَّه ليس بكامل األوصاف،
فرتكوه و بحثوا عن شخص آخر
ليقدموه ،فوجدوا املستشار الجديد
أكرث شخص مناسب لذلك ،فقدموه
قرباناً آللهتهم ،و أطلقوا رساح امللك
و من بقي معه.
وعندما عاد امللك إىل مملكته
تذكر من فوره مستشاره الحكيم ،فنادى
بالحرس :أحرضوا يل مستشاري الحكيم،
فحىك له القصة وقال له :فعال إ َّن ما حصل
معي كله خري ،لقد كانت نجايت يف قطع إصبع
قدمي،
ولكن أريد أن أسألك سؤاالً :أين الخري يف
دخولك السجن؟
فقال له :أيّها امللك لو مل أكن يف
ذهبت معك يف رحلة
السجن لكنت قد
ُ
الصيد ،وقُدمت قرباناً لآللهة.
إ َّن األمور الخارجة عن سيطرتنا هي
خري بإذن الله ،لذلك ال تنشغلوا بيشء
ليس بإمكانكم أن تغريوه ،و لو اطلعتم
عىل الغيب ،لسجدتم لله شكرا ً عىل
القدر الذي ظنناه رشا ،وهو يف مضمونه
كلّه خري.
د .عمر عبد العزيز نتوف
طبيب و مدرب دويل معتمد يف التنمية
البرشية
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د .عمر عبد العزيز نتوف

طبيب و مدرب دول معتمد ف� التنمية ش
الب�ية
ي
ي

خمس سنوات و ّنيف من عمر الثورة السورية
كب� من أهلنا تغربوا عن بلدهم ليجدوا
و قسم ي
ألطفالهم مالذاً آمناً بعيداً عن الحرب المستمرة
ت
ال� لم تبق و لم تذر و لم تفرق ي ن
صغ�
ب� ي
ي
ِ
أ
ف
كب� ,فهؤالء الطفال نشأوا ي� الغربة و هناك
و ي
جيل آخر ولد ف ي� الغربة و لم يدر من أي البالد
هو و ماهي لغة أهله و أجداده و ف ي� ّ
ظل هذه
الظروف طرأت لنا مشاكل جادة ف ي� تعلم العربية
الكث�ين من هول المصاب الذي
غابت عن ذهن ي
حل و ّ
ّ
يحل بنا و ببلدنا ,
أهم ما يقلق الوالدان
و مما ال شك
فيه ّأن ّ
ف� الغربة هو لغة أ
البناء.
ي حيث يجد آ
الباء أنفسهم عاجزين أمام
طغيان لغة البلد الذي يعيشون فيه عىل لغتهم
أ
الم ( اللغة العربية ).
هذا واقع مؤلم ومؤسف ّ
يحل بنا ف ي� الغربة
،إذ ترسقنا أ
اليام والسنوات وفجأة نجد أنفسنا
خط� أال وهو كيفية التواصل مع
أمام تحد ي
أبنائنا بلغة ت
مش�كة ،وبالطبع فمعظمنا يفضلها
يخ�نا يغ�
أن تكون اللغة العربية ,ولكن الواقع ب
ذلك.
فدراسة اللغة العربية أ
للطفال ف ي� بالد الغربة
أ
ت
ال� تحتاج إىل
ب
تعت� من المور الصعبة نوعاً ما و ي
ص� وقدرة تحمل من الوالدين من جهة ومن
ب
أ
البناء من جهة أخرى ،ولعل من أسباب ذلك
أ
التحاق الجيل ش ئ
النا� بالمدارس الجنبية و اهماله
االهتمام بتعلم اللغة العربية  ،ومن هنا يأ�ت
ي

اللغة العربية و الغربة
دور أ
الهل والذي يتمثل ف ي� تشجيعهم بالذهاب
للمدراس العربية إن وجدت وتوضيح أهميتها
ودورها ف ي� حياتهم ،حيث يتعلم هناك لغة
الباء و أ
القرآن ولغة آ
الجداد  ،ويتعرف إىل أصدقاء
أ
جدد يتكلمون لغته الم .
ولتعزيز ذلك كله وغرسه ف� أ
البناء بالشكل
ي
ت
يأ� دور البيت حيث تتضافر فيه جهود
الصحيح ي
الم و أ
أ
الب مع أبناءهم لجعل اللغة العربية
هي اللغة السائدة والمحكية ف ي� البيت وذلك
باتباع منهج شامل لتعليم اللغة العربية وجعلها
متمكنة منهم ،ومن ذلك:
أوال  :التحدث مع أ
البناء طوال الوقت باللغة
العربية .
ثانيا :قراءة قصص عربية مشوقة ذات صور
وألوان زاهية تجذب انتباههم .
ثالثا :مشاهدة برامج أ
الطفال باللغة العربية
أ
ف
لل�امج الجنبية .
مساوية ي� الجودة ب
رابعا :محاولة إيجاد أصدقاء لهم يتحدثون
اللغة العربية واالتفاق مع أ
الصدقاء أن يتحدثوا
باللغة العربية ف ي� الزيارات العائلية.
خامسا :إظهار إالعجاب والسعادة بهم عند
تحدثهم باللغة العربية و مكافأتهم عىل ذلك.
خامساً  :الحصول عىل شأ�طة أناشيد

أ
للطفال تكون باللغة العربية الفصحى،
واجعلوهم يستمعون إليها وهي يلعبون أو
يأكلون أو ف ي� السيارة ،بحيث تعتاد آذانهم عىل
سماع الكلمات العربية وكيفية نطقها بشكل
صحيح وفصيح.
سادساً  :حاولوا الحصول عىل كتب دراسية
وفق منهج معتمد ف ي� دولة عربية ،ويكون دور
الهل هنا تدريس أ
أ
الطفال -عندما يبلغون السنة
الرابعة  -هذه المناهج عىل مدار العام بحيث
يتمكن من المناهج العربية و الغربية ف ي� الوقت
نفسه.
سابعاً :تناقشوا مع العائالت السورية و
ين
الجادي� و اللذين يشاركونكم هذا الهم
العربية
ف
ت
ال� تسكنون فيها أو ي� مدن
سواء ف ي�
المدينة ي
أخرى  ,و ت
اق�حوا فيما بينكم إنشاء مدرسة
أ
مبسطة لتعليم أساسيات اللغة العربية لطفالكن

بحيث يقوم المثقفون و المدرسون بالتدريس
فيها ف� عطلة نهاية أ
السبوع  ،ويمكن أن تعقد ف ي�
ي
أحد البيوت أو ف ي� شقة يمكن استئجارها بسعر
مخفض لتحقيق هذا الغرض.
الكث� من الوسائل والطرق المبتكرة
وهناك ي
ال� يستطيع أ
ت
الهل من خاللها أن يحببوا اللغة
ي
العربية إىل نفوس أبنائهم

الكويت تشهد أعلى درجة
حرارة على وجه األرض

سجلت الكويت يوما تاريخيا الشهر الماضي فقد استعرت الحرارة إلى درجة لم تشهدها األرض من
قبل .فقد تم تسجيل أعلى درجة حرارة سجلت على وجه األرض إلى حد اليوم وهي  54درجة مائوية
بحسب معلومات أكدتها "المنظمة العالمية لألرصاد الجوية" ونقلتها عنها وكاالت أنباء بلغات أجنبية.

وأكد خبري األرصاد الجوية والبيئة
واملستشار يف مكتب املدير العام باإلدارة
العامة للطريان املدين بالكويت عيىس رمضان
تلك الدرجة أيضاً عرب إدراجه يف
حسابه "التويرت"

جدول لدرجات الحرارة يف مناطق عدة
بالكويت ،وأهمها منطقة "مطربة" الواقعة
بالشامل الغريب الكويتي ،والقريبة من الجار
العراقي.
ومن املنتظر أن يفتح كتاب "غينيس"
لألرقام القياسية صفحاته ليدون درجة
الحرارة املسجلة يف الكويت الشهر
املايض كأعىل درجة
حرارة

عىل وجه األرض .
بينام قال مؤرخ الطقس الشه ري �Chris
 topher Burtبعد يومني يف ترصيح لوكالة
"أسوشييتدبرس" ،إن مدينة البرصة بجنوب
العراق ،سجلت ثاين أكرب درجة حرارة يف
اليوم الذي سجلت فيه الكويت  54مائوية،
وكانت الشهر املايض يف املدينة العراقية 53.9
مئوية ،أي  129فهرنهايت.
وكاالت

فالقامة ف� البالد أ
الجنبية لها ثمن البد أن
إ
ي
يدفع ،ولكن السوري الحريص يحاول أن يقلل
الثمن المدفوع إىل أقل قدر ممكن .فالعامل
المهم ف ي� هذه المسألة هو حرص الوالدين
وبذلهما ما ف ي� وسعهما لحماية أطفالهما من
المؤثرات السلبية قدر إالمكان.
فبعض الناس يخطئ عندما يعتقد أن الطفل
عاجز عن التمكن من ي ن
لغت� ،وبحكم إالقامة ف ي�
أ
غر� يستخدمون اللغة الجنبية لمحادثة
بلد ب ي
أطفالهم ،ويحرمونهم بذلك من فرصة المحافظة
أ
بالضافة إىل اكتساب اللغة
عىل اللغة الم إ
أ
أ
الخرى .ولكن تأكدوا أن الطفال قادرون عىل

تعلم عدد من اللغات دون تعارض بينها ،ماداموا
ف ي� بداية حياتهم.
لك ال تنحرس اللغة العربية
فدعونا نتعاون ي
الصاعدة ،بينما كل أ
الجواء
عن حياة أجيالنا
تهون من شأنها ،أو تدفعهم دفعاً
المحيطة بهم ّ
بغ�ها ،بقصد أو بدون قصد.
للهيام ي
بأن مهمتنا هي
فعلينا أن نؤمن إيماناً راسخاً ّ
بناء جيل و ٍاع قادر عىل التكيف مع ظروف الغربة
الصعبة و أن نر� هذا الطفل عىل أ
الخالق
ب
الحميدة وأن نزرع فيه قيم بال� و الفضيلة ت
ح�
ّ
ال يقع ف ي� براثن الغربة و أن نبقيه عىل تواصل
مع لغتنا العربية ت
ح� يصبح إنساناً صالحاً نافعاً
ألهله وعندما نعود بإذن الله تعاىل قريباً إىل بلدنا
سورية الحبيبة يكون قادر ًا عىل بناء بلده ووطنه .

سيرين حمشو تنال
براءة اختراع دولية

حصلت مهندسة تصميم توربينات
الرياح السورية سريين حمشو عىل براءة
اخرتاع عاملية يف مجال الطاقة املتجددة
“طاقة الرياح” يف نيويورك .الفكرة تحولت
إىل منتج خالل أقل من أربعة شهور ،الفتة
إىل أن “مكتب االخرتاعات توج املنتج كرباءة
اخرتاع عاملية ،تدافع عنها رشكتي  GEعاملياً
وستعمم عىل جميع توربينات الهواء من
اآلن فصاعداً”.

ثقافة-فن

آب 2016

غصون أبو الذهب

الدكتور فيصل القاسم

عالميني لن نخالف ضمرينا الشخيص واملهني
حن كإ
ن جهنا عن ذبح طفل بطريقة وحشية المتت
ونشيح بو
صلة ولن نربر للقاتل النه من فصيل ثوري،
لإلنسانية ب
يستبيحون البرش قبل الحجر بالبلد..ولن
ولن ندع هؤالء
عن قاتل أو إرهايب أو مجرم حرب كائن من
نغمض عيوننا
ومن أي جهة كانت ولن نقف وراء ظامل.
يكون النا أمانة يف أعناقنا لن ندعهم لقمة سائغة
ان أطف
صيل مسؤول عن عنارصه وأعاملهم وعليه
ألي كان ،وكل ف
حت الحق العام واالااا كان رشيكا بالجرم.
أن يضع نفسه ت
السكني الصديقة املحسوبة عىل الثورة التي
قايئ
أصد حت أي ذريعة يجب أن يكون حسابها عسري
تذبح طفل ت
بلد وليست أفضل من السكني التي قتلت
ثورة
النها تذبح التدعونهم بحجة محاربة النظام يصيبوننا
حمزة الخطيب
يف مقتل.
#اطفالنا_امانة
#اللذبح_الثورة

ماهر شرف الدين

دميوخراطية:
يف الدميقراطيات الغربية يقوم اإلعالم الذي ميلكه علية القوم بغسل عقول الشعب ،ويوجهه يف
االتجاه الذي يريده علية القوم ،ثم يطلب علية القوم من الشعب التصويت عىل ما يريده علية القوم،
ثم يضحك علية القوم عىل الشعب ،ويقولون له بعد صدور نتائج االنتخابات واالستفتاءات :هذا قرار
الشعب ،نشكركم عىل التعبري عن آرائكم بكل حرية ومصداقية .يربمجون عقول الشعب ،ثم يقولون عنها:
دميقراطية وحرية رأي .اقرأوا كتاب "بروبوغاندا" إليدوارد برينيس لتعرفوا
خفايا اللعبة.

هادي العبداهلل
ملاذا مل نسمع رأيك ب
حلب؟؟!
بال أدىن شك أن ثورتنا
ديننا وال أخالق ثورتنا بريئة من هذا الفعل وليست هذه تعاليم
ولن
تكون يوماً ..نشكر حركة نور الدين الزنيك
لتحويلها املجرمني للعدالة
ونت
منى
أن ينالوا عقابهم بأرسع وقت .
مالحظة ورجاء ..أ
رجو أن يهتم العامل أيضاً بعرشات األطفال
الذين تقتلهم الطائرات ا
لروسية واألسدية بذات املدينة "حلب" يف
كل يوم.
خصوص قضية ذبح الطفل املقاتل اليوم يف

 325شهيدا ً سورياً البارحة ...لو جمعناهم معاً س ُيشكّلون قري ًة صغريةً.
املتحض.
إنهم  4أضعاف عدد الذين قُتلوا يف #نيس .و 30ضعفاً لعدد الذين قُتلوا يف #شاريل_إيبدو :لكنهم ال يحملون جنسية العامل
ّ
فهم مج ّرد سوريني ال أكرث :مج ّرد سوريني يف بالد تنتحر عىل الهواء مبارشة عىل مرأى جميع املحطات اإلخبارية! :من سيكرتث لهم؟ حتى
األمم املتحدة أوقفت إحصاء أعدادهم .حتى نحن رصنا نكتبهم رقامً بال أسامء أو خصوصيات 325 :.شهيدا ً سورياً البارحة ...لو جمعناهم
معاً س ُيشكّلون  325شاهدا ً عىل حقارة العامل!
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كافيه
مشروبات ساخنة
شوكوالته دوروم
بوظة تايالندية
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 30تموز 2016
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ً
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