صوت األمة

تركيا مثال
للديمقراطية

قامت جامعة نجم الدين أربكان يف مدينة
قونيا الرتكية بتنظيم املؤمتر الدويل الثاين للعلوم
التطبيقية والذي أقيم يف فندق الديدميان/قونيا
عىل مدار يومني مبشاركةر أكادميني أتراك من
مختلف املدن الرتكية باالضافة إىل أكادميني عرب
وممثلني عن األمم املتحدة.
• تتمة يف الصفحة9

التأتأة وعالجها
عند األطفال

التأتأة (التلعثم يف النطق) هي صعوبة يف
القدرة عىل الكالم املتواصل ،دون انقطاع وتكرار
أو اطالة بعض النغامت ،أو املقاطع الصوتية
والكلامت ،أو التوقف الال  -إرادي عند التحدث
• تتمة يف الصفحة21

احتفالية عيدنا
يجمعنا

أطلقت جمعية دار الصفا السورية يف مدينة
قونيا اسم “ عيدنا يجمعنا “عىل حفل املعايدة
الذي أقيم يف قاعة املؤمترات لغرفة تجارة
قونيا والذي حرضه ما يقارب  600شخص من
السوريني واألجانب املقيمني يف املدينة
• تتمة يف الصفحة24

أردوغان
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العالم
أكبر
من
5

أشار أردوغان إلى أن
تركيا تعرب دائما
عن انتقاداتها لغياب
العدالة في المحافل
الدولية ،مشيرا إلى
أن العديد من الدول
األعضاء في األمم
المتحدة تشاركها
الرأي بعبارته "العالم
أكبر من خمسة"،
التي ينتقد فيها
هيكلية مجلس األمن
الدولي الذي تهيمن
عليه  5دول.

قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان “يتعني
علينا إبداء موقف حازم ،والعمل سوية إلعالن
املناطق التي قمنا بتأمينها (شامل سوريا) منطقة
حظر للطريان” .وأضاف أردوغان يف كلمته أمام
الجمعية العامة لألمم املتحدة “إن سكان منطقة
جرابلس بدأوا بالعودة إىل بيوتهم بفضل عملية
درع الفرات ،وتحركنا فوراً إلعادة تشغيل شبكة
الطاقة الكهربائية ،والبنية التحتية يف املنطقة،
وتقوم إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية (آفاد)،
والهالل األحمر ،ومنظامت املجتمع املدين الرتيك،
بتوفري احتياجات سكان املنطقة هناك”.
• تتمة يف الصفحة 3-2

بورصة؛
المدينة
الخضراء

• تتمة يف الصفحة11-10

ابراهيم بيوك إكان

ibrahim7042@hotmail.com

زمان التسامح ال البغض
تتمة يف الصفحة 2

حمزة منصور

hamza.mansor9020@gmail.com

الت َِّح ِاد ُق َوة
ِب ِإ
يف تتمة يف الصفحة 11

صحفيو قونيا
زارو جناقلة
التاريخية
• تتمة يف الصفحة 13-12
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ابراهيم
بيوك إكان

ibrahim7042@hotmail.com

زمان التسامح ال البغض

تزداد ف ي� مجتمعاتنا مفاهيم العداء للغرباء
أ
الجانب والكره والحقد والتفريق .فالجاهل والمتعلم
يتعامل بردة فعل سلبية .فبدل التعامل بالمحبة
مع الناس واختالفاتهم يظهر للوسط مجتمع ي ن
يه�
الخرين .فهناك إن لم يكن معارضة أ
أ
للشكال فهناك
ز
النفس...
التم� والضغط
نوع من ي
تي
الم�ل ف� ت
عود� إىل نز
ال�ام
رأيت منذ أيام أثناء ي
ي
واي ثالث سبان أفارقة .أناس جيدون جداً .يذهبون
إىل منازلهم دون أن يشعروا أحداً بعدم الراحة.
لتأم� لقمة عيشهم ال ث
والواضح أنهم يسعون ي ن
أك�.
لكن هل شعبنا يبقى مرتاحاً؟ ...فقد بدأوا باللغو
وإظهار الكره...
إننا لم نكن هكذا .ولم نكن أناس من الممكن أن
يقعوا ف ي� هذه الحاالت .تف�اب هذا البلد عجن وجبل
عىل المحبة والتسامح .فكيف لنا أن نكون بهذا الكره
ين
المسلم� اللذين
تجاه من احتمى إىل بلد نا بل تجاه
ن
ن
يع� أنه علينا القيام
يع� “ هل ي
لجؤوا إلينا؟ ماذا ي
ضم�
بمجزرة ضد هؤالء الناس “ إلم يبقى هناك ي
ووجدان؟ إلم يعد هناك رحمة؟...
أ
ف أ
ين
العثماني�
خ�ة لطالما نعود ونتذكر
ي� الونة ال ي
ت
ز
والسالجقة .نمتدح أجدادنا ونع� بهم .ولكن الحقد
أ
جن� وما شابه من أمراض سيئة دخلت بيننا
وكره ال ب ي
ال تليق بأجدادنا بل تعمل عىل وخز عظامهم ف ي�
وع� مثات ي ن
السن�
قبورهم .ناهيك عن أن أجدادنا ب
ين
المسلم� فقط بل كل من تعرض للظلم
لم يساعدوا
وإن لم يكن مسلما وكل ما قاموا به كان باسم االسالم
ين
للمسلم�...
وخدمة
إنه لم يعد هناك ش�ء من المسامحة و ت
االح�ام
ي
أ
ين
جن�
والحب لدى أحفاد
العثماني� .دعكم من ال ب ي
فهناك نوع من الناس ظهر للعيان ال يحب أبناء
ين
المسك�
الفق� وال
جلدته .نوع من أناس ال يحبون ي
وينظرون للناس بفوقية .ظهور مثل هذه الفئة ش
�ء
ي
الغ�
مؤلم وصعب للغاية .عندما أراى مثيال ً للمعاملة ي
ال� يقوم الغرب بمعاملتها أ
ت
للتراك ف ي� أروبا
إنسانية ي
السوري� و أ
ف
ين
الفارقة الموجودين ي� تركيا
تحدث تجاه
ينفطر القلب لهذا أ
المر...
أ
ف
يجب أن ال يكون ي� منطقة الناضول مكان
يز
للتفرقة و ي ز
فالتمي� مرض اجتماعي لقد أصابتنا
التمي�.
عدواه من أروبا .تف�اب بالدنا جبلت بالحب إاللهي
ض
الب� سلطان
ول و ي
لح�ت موالنا والحجي بكداش ي
أبدال ويونس أمره ...كما أن هذا ت
ال�اب جبل عىل
عقيدة ت
اح�ام وزمسامحة مخلوقات الله .ال يوجد
هناك أحد أعىل وأفضل من أحد .ال تلوثوا تراب
أناضول المحبة بزرع حبوب الكره والحقد...
عىل مدار التاريخ هناك العديد من أ
المم
المظلومة التجأت إىل ترابنا .التجأوا إىل أكف أ
الناضول
المعروفة بالرحمة ومنهم ش
ال�اكس والبشناقيون
أ
أ
والتاتار والكرقز و أ
الوزبك والفغان والعرب والكراد
أ
أ
الكث� ...فاالناضول هي ميناء المان
الكث� ي
واللبانيون و ي
ت
بالنسبة للجميع .ح� أن اليهود الذين تعرضوا للظلم
ف� اسبانيا عام  1492التجأوا أ
للناضول...
ي
ث
ين
العنرصي�
حدي� وكالمي موجه للبسطاء
ي
الموجودين بيننا .احبوا الناس عىل اختالفاتهم العرقية
والدينية والفكرية .وإن لم تستطيعوا محبتهم
فالتحقروهم .فال أحد تي�ك بلد ووطنه من أجل أن
يحىك عليها أو من أجل أن يملئ الجيوب أ
بالموال.
ين
متفهم� لهؤالء الناس .وال تخافوا فلن تبقوا
كونوا
ين
جائع� .تف�اب هذا الوطن يكفي إلشباع سبعة
أجيال .االناضول هي المحبة و أ
الناضول هي بال�كة.
ف� يوم من أ
اليام ستنتهي الحروب ويعود ضيوفنا
ي
إىل بلدانهم وسيتذكرون كرم الضيافة وحسن معاملة
أ
أهل الناضول...
أسأل الله أن اليخرج أحداً من وطنه .فالغربة
صعبة ومحزنة .فشمس الغربة ال تدفأ إالنسان
وطعام الغربة جوع بحد ذاته .ومن يغ� الممكن أن
يجد االنسان أغىل من أمه الحقيقية أال وهي الوطن.
لذلك علينا االحساس ث
ين
الملتجئ� إىل بالدنا.
أك� بهؤالء
فبحقدنا عليهم واستبعادنا لهم نفقدهم تماماً .فهذه
ت
ال�اب تراب معجونة بالمحبة والصداقة واالخوة.
والكره صبع ال يليق بالشعب ت
ال� يك أبدا...

العالم أكبر من خمسة
أشار أردوغان إلى أن تركيا تعرب دائما عن انتقاداتها لغياب العدالة في
المحافل الدولية ،مشيرا إلى أن العديد من الدول األعضاء في األمم
المتحدة تشاركها الرأي بعبارته "العالم أكبر من خمسة" ،التي ينتقد
فيها هيكلية مجلس األمن الدولي الذي تهيمن عليه  5دول.
وأضاف أردوغان" :ال ميكن قبول بقاء
 200دولة يف العامل محكومة بخمس دول
أو إحداها ،إذ من املستحيل انتظار التطور
والعدالة يف حال عدم قيام العامل عىل أساس
العدل".
كام قال الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغان "يتعني علينا إبداء موقف حازم،
والعمل سوية إلعالن املناطق التي قمنا
بتأمينها (شامل سوريا) منطقة حظر
للطريان" .وأضاف أردوغان يف كلمته أمام
الجمعية العامة لألمم املتحدة "إن سكان
منطقة جرابلس بدأوا بالعودة إىل بيوتهم
بفضل عملية درع الفرات ،وتحركنا فوراً
إلعادة تشغيل شبكة الطاقة الكهربائية،

وأشار أردوغان إىل أن عملية درع
والبنية التحتية يف املنطقة ،وتقوم إدارة
الطوارئ والكوارث الطبيعية (آفاد) ،والهالل الفرات التي بدأت لدعم املعارضة السورية،
"لها أهمية بالغة من أجل استقرار املناطق
األحمر ،ومنظامت املجتمع املدين الرتيك،
التي تفتقد لذلك".
بتوفري احتياجات سكان املنطقة هناك".
ولفت أردوغان أن "مئات اآلالف من
وأردف أردوغان" :نخطط إلنشاء مناطق
سكنية مجهزة بكافة االحتياجات االجتامعية ،األطفال والنساء والشباب والشيوخ الذين
يف هذه املنطقة (املناطق املحررة من قبضة يأنون تحت وطأة اإلرهاب والحروب
داعش بشامل سوريا) للسكان العائدين من يف سوريا والعراق ويف الكثري من الدول
يتعرضون للقتل".
الالجئني السوريني".
وانتقد أردوغان تعامل االتحاد األورويب
ونفى أردوغان أن تكون أي مطامع
لبالده يف سورياً ،
قائل" :ليست لدينا مطامع مع أزمة الالجئني ،مضيفًا" :يواجه الالجئون
الفارون من املوت والظلم معاملة مهينة يف
يف األرايض السورية أبدًا ،واملسألة كلها
املدن األوروبية" ،مؤكداً أن تركيا أنفقت 25
متعلقة بسوريا والسوريني ،وينبغى أن ال
مليار دوالر لصالح الالجئني.
يكون ألحد مطامع هناك".
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وأكد أردوغان أن التنظيامت اإلرهابية
"داعش" والنرصة ،و"ب ي د" و "ي ب ك"
جناحي منظمة "يب كا كا" يف سوريا ،تواصل
أنشطتها يف سوريا.
وقال "لقد ظهر للعيان من خالل
عملية درع الفرات أن منظمة "يب كا كا"
و "ي ب د" اإلرهابيني ليست أولويتهام
محاربة تنظيم داعش ،كام أعادت العملية
الثقة بالنفس لعنارص املعارضة املعتدلة يف
سوريا ،وهذا التطور شجع القوات املحلية يف
العراق التي تريد تحرير املوصل من إرهاب
داعش".
وأضاف "أقول للمجتمع الدويل وجميع
أصدقايئ األوروبيني الذين ينظرون إىل
الالجئني السوريني كتهديد عىل حياتهم،
إن البحث عن االستقرار خلف األسالك
الشائكة ،والجدران العالية ،هو محاولة غري
مجدية".
وأوضح أنه يف حال مل يجد املجتمع
الدويل الحل برسعة ملشاكل السكن والعمل
والتعليم لالجئني السوريني ،فإن الهجرة
غري الرشعية ،واملخاطر األمنية واملشاكل
االجتامعية ال ميكن تفاديها.
وشدد أردوغان أن عملية درع الفرات
التي قامت بها تركيا أخرجت املنطقة
املمتدة من مدينة إعزاز إىل جرابلس
(بشامل سوريا) من حزام اإلرهاب بالكامل
 ،وحولتها إىل حزام للسالم ،مشريا أن الهدف
من العملية هو "تحقيق منطقة آمنة بشكل
فعيل".
ويف ما يتعلق بالهدنة يف سوريا ،قال
أردوغان "لألسف مل يط ّبق وقف إطالق النار
الذي بذلنا جهودًا حثيثة من أجله ،وباألمس
تعرضت قافلة لألمم املتحدة لقصف من
قبل النظام السوري ،ما أسفر عن قتىل
وجرحى".
ودعا أردوغان إىل "إصالح منظمة
األمم املتحدة وتحقيق أوسع توافق
ممكن من أجل إصالح شامل ُيعزز التمثيل
يف مجلس األمن الدويل ،بشكل أكرث عدالً

ودميقراطية ،وشفافية ،ويزيد من فعاليته".
ورحب أردوغان بالخطوات املتخذة
بقيادة األمني العام لألمم املتحدة بان يك
مون ،بخصوص تفعيل أكرث لتأسيس السالم
وحاميته ،مبيناً أنه "يف حال مل يتم إصالح
مجلس األمن ،فإن تلك الجهود لن تصل
إىل أهدافها املنشودة" ،مضيفاً" :لذلك
نُذكر يف كل فرصة للرأي العام العاملي
حقيقة أن العامل أكرب من ( 5يف إشارة إىل
األعضاء الخمسة الدامئني يف مجلس األمن
الدويل وهم ،أمريكا ،روسيا ،الصني ،فرنسا،
بريطانيا).
وبخصوص منظمة "فتح الله غولن"
اإلرهابية،التي نفذت محاولة انقالبية
فاشلة يف تركيا منصف متوز /يوليو املايض،
ونشاطاتها يف العامل ،أكد أردوغان أن
"االسرتاتيجية األساسية ملنظمة غولن
اإلرهابية هو التغلغل يف مؤسسات الدولة
تحت ستار التعليم والحوار والتسامح
ومنظامت مجتمع مدين ،والتأثري عىل
املجتمع والسيطرة عىل موارده االقتصادية،
ومن هنا أناشد جميع أصدقائنا ،باتخاذ كافة
التدابري الرضورية ضد املنظمة ،من أجل
أمنهم ومستقبل بالدهم".
وحذر أردوغان دول العامل من خطر
منظمة غولن اإلرهابية ،قائالً" :الجيل
الجديد من املنظامت اإلرهابية (يف إشارة
ملنظمة فتح الله غولن اإلرهابية) ال يشكل
تهديداً لألمن القومي لرتكيا فحسب بل لـ
 170دولة تنشط فيها املنظمة أيضً ا".
ُيذكر أن الجمعية العامة لألمم املتحدة
تعقد اجتامعاتها يف الفرتة
املمتدة من
سبتمرب/أيلول
إىل ديسمرب/
كانون أول
سنوياً،
ودامئاً
ما يبدأ
النقاش

العام للدورة الجديدة يف ثالث يوم ثالثاء
من سبتمرب/أيلول من كل عام.
ودار املوضوع الرئييس للنقاش يف هذه
الدورة حول "األهداف اإلمنائية املستدامة..
دفعة عاملية لتغيري العامل" ،كام تم اقرتاح
هذا العنوان عىل أعضاء الجمعية العامة يف
اجتامعهم والتصديق عليه بنيويورك يوم 26
يوليو/متوز املايض.
لكن ال يوجد ما يلزم رؤساء الدول
والحكومات املشاركني يف النقاش العام
بالتحدث يف كلامتهم (مبا ال يزيد عن 10
دقائق) حول هذا املوضوع تحديداً حيث
جرى العرف أن يتناول رؤساء الدول األعضاء
املشاركني يف النقاش العام الحديث عن أهم
القضايا امللحة التي تواجهها بلدانهم وعىل
رأسها األزمات يف سوريا ،واليمن ،وليبيا،
وجنوب السودان ،وكوريا الجنوبية ومكافحة
اإلرهاب ،والتداعيات الناجمة عن نزوح
الالجئني ،والتغري املناخي.
وتتميز الدورة الـ 71للجمعية العامة
هذا العام بعدد غري مسبوق من اللقاءات
واالجتامعات الثنائية بني القادة والزعامء
املشاركني.
وتشري بيانات األمم املتحدة بخصوص
أسبوع النقاش العام إىل مشاركة غري
مسبوقة من قبل زعامء دول العامل حيث
أكد  86رئيس دولة ،و 5نواب رؤساء دول
آخرى ،و 49رئيس حكومة ،و 51وزيراً ،وويل
عهد دولة عضو مشاركتهم رسم ًيا يف النقاش
العام.
وكاالت
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األعالم التركية
تُرفع على الحدود

رفع مواطنون من والية شانيل أورفا
األعالم الرتكية عىل الحدود مع سوريا ،وذلك
ر ّدا عىل األعالم األمريكية التي رفعها عنارص
من حزب االتحاد الدميقراطي عىل أسطح
بعض املقرات واملنازل يف تل أبيض السورية.
جاء ذلك يف خرب نرشته صحيفة يني
عقد الرتكية ،أوضحت فيه أن مواطنني من
والية شانيل أورفا علقوا األعالم الرتكية عىل
مسافة  0كيلو مرت من الحدود مع سوريا.
وأشارت الصحيفة إىل أن هذه الخطوة
جاءت ر ّدا عىل نصب عنارص من حزب
االتحاد الدميقراطي األعالم األمريكية فوق
أسطح املقرات وبعض املنازل يف مدينة تل
أبيض السورية.
ولفتت الصحيفة االنتباه إىل أن األعالم
الرتكية ،ولكونها عىل مسافة  0كيلو مرت من
الحدوج ،ميكن رؤيتها من الجانب السوري
بكل وضوح.
• وكاالت
EKİM 2016
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أصبحت مرك ازً جاذباً
قامت بلدية سلجوق بدعوة كافة الوسائل االعالمية والصحفية المقروءة
والمرئية والمسموعة إلى إفطار جماعي الفتتاح مشاريعها الجديدة في وادي
الفراشات الذي أصبح إحدى أهم المعالم السياحية في مدينة قونيا .كما أكد
ابراهيم أور ألتاي بأن وادي الفراشات أصبح نقطة جاذبة لالهتمام في المدينة

شارك يف املؤمتر الصحفي الذي عقده
ابراهيم أور ألتاي رئيس بلدية سلجوقلو العديد
من وسائل االعالم والصحافة والتلفزيون .حيث
قام ألتاي مع االعالميني والصحفيني بالتجول
يف الحديقة التي متتد عىل مساحة  700مرت
مربع وتحوي مايزيد عن  250ألف زهرة ,كام
يوجد بداخلها الكاميليا وتالل الكروز وألعاب
األطفال وزوايا الذكريات والعديد من أنواع
الورود واألزهار املختلفة .كام تجول ألتاي
والحضور أيضاً يف منطقة برج املغامرة الجديد
التي متتد عىل مساحة  2800مرت مربع حيث
أن ارتفاع الربج  15مرت ويحوي  15مسار تثبيت
وتوازن وبإمكان الجميع من أعامر  7حتى
 70عام من تجربته .وبعدها تم زيارة حديقة
الفراشات االستوائية التي تحوي مئات األنواع
من الفراشات مختلفة األشكال
واأللوان واألحجام.
يزور المكان  40ألف شخص
شهرياً.
ويف أثناء التجوال قام ألتاي بعقد املؤمتر
الصحفي يف حديقة الزهور وتحدث قائالً":
إن مساحة حديقة وادي الفراشات تعادل
 54مساحة ملعب كرة قدم .كام أن حديقة

الزهور التي نحن موجودون بداخلها األن تلقى
اهتامماً كبريا ً من الناس الحتوائها عىل 250
ألف زهرة من  9أنواع زهور مختلفة .حيث أن
الحديقة مفتوحة ست أيام للزائرين ومحبي
الطبيعة واملصوريني الفوتوغرافيني .باالضافة إىل
أنه يزور حديقة الفراشات االستوائية مايزيد
عن  40ألف زائر شهرياً .وبعيد الدراسات
العديدة التي أجرينها خارج القطر قمنا باقامة
هذا املرشوع .كام أن برج املغامرة يعترب سابقة
يف مدينة قونيا وفكرة هي األوىل من نوعها يف
املدينة.
االستثمارات مستمرة في سلجوقلو
تطرق التاي خالل حديثه إىل االستثامرات
التي تقوم يف مقاطعته كام تحدث أيضاً عن
األوضاع االخرية مبا يخص التنظيم املوازي
حيث قال ":اننا مستمرون يف انتاج الخدمات.
والجميع يعلم موقفنا واملكان الذي نقف به.
وإننا كبلدية سلجوقلو مستمرون يف مواجهة
تنظيم فتح الله غولن االرهايب .وقد كان هناك
ضمن مقاطعة سلجوقلو  3مشاريع كبرية تابعة
لهذا التنظيم .لكننا قمنا مبنع هذه املشاريع من
استكامل اقامتها .ومل نعطي الرتاخيص الرسمية
لها .بل وفرضنا عليها عقوبات كبرية .كام ركّزنا

عىل ثالث مناطق وهي
مستشفى جامعة موالنا
ومنطقة الكامبوس
الواقعة يف جادة
فرات ومرشوع
السكن
الجامعي
الذي كان
خلف جامعة موالنا .إننا يف مواجهة مستمرة
مع هذا التنظيم منذ شباط العام .2014
ومقدار املخالفات التي تم فرضها عىل السكن
الجامعي واملستشفى هو  3ماليني لرية تركية.
تم تحصيل  700ألف منها .كام أن التنظيم قام
برفع  12دعوى قضائية ضد مؤسساتنا ورفع
دعوى طالبوا بها بـ  28مليون مني شخصياً .كام
تم تنبيهنا .وكل هذا يثبت مدى مواجهتنا لهذا
التنظيم االرهايب .لكن البعض يحاول تصميم
السياسة من جديد".
مشروعان كبيران سيتم االعالن
عنهما قريباً
أكد ألتاي بأنه يوجد هناك مرشوعان
كبريان ضمن وادي الفراشات سيتم االعالن
عنهام يف الوقت القريب .وبدوره تابع ألتاي

قائالً ":لقد استلمت منصب رئيس البلدية
عام  .2009وأقمنا العديد من الخدمات يف
املقاطعة .وتعترب مقاطعة قاراطاي املقاطعة
السادسة عرش عىل مستوى تركيا من حيث
عدد السكان حيث أن عدد سكان مقاطعة
سلجوق  604ألف نسمة .كام تعترب يف مقدمة
املقاطعات التي متتلك مؤرشات تنمية عالية.
االستثامرات مستمرة .وكل ماخططنا له
مستمرون يف التحقيق واالنجاز".
تقرير :كريم أتيجي
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الدنمارك األكثر سعادة
وبوروندي األكثر تعاسة

ورد في تقرير السعادة الرابع الذي تصدره األمم المتحدة سنويا أن أعلى خمس دول في سلم السعادة هذا
العام كانت من أوروبا وأغلبها من شمال القارة وهي الدنمارك وسويسرا وأيسلندا والنرويج وفنلندا.
وأظهر التقرير الذي نرشته صحيفة
غارديان الربيطانية أن أكرث عرش دول سعادة
تشمل الخمسة املذكورة إضافة إىل كندا
وهولندا ونيوزيلندا وأسرتاليا والسويد.
وبينام جاءت إرسائيل يف املرتبة ،11
كانت أول دولة عربية هي دولة اإلمارات
العربية املتحدة التي احتلت املرتبة  28عامليا
تلتها السعودية ( )34ودولة قطر (،)36
وكانت آخر دولة عربية هي سوريا ()156
وسبقتها اليمن يف املرتبة  ،147والسودان
( )133ومرص (.)119
وأقل دول العامل سعادة هي بوروندي
وكانت رشيكاتها يف مجموعة آخر عرش دول
كلها أفريقية باستثناء سوريا وأفغانستان
(.)154
وجاء ترتيب العراق يف املرتبة ،112
متفوقا عىل  45دولة يف العامل رغم الحرب
واألزمات التي تعصف به ،وتفوقت عليه
األرايض الفلسطينية املحتلة (الضفة الغربية)
التي حلت يف املرتبة ( ،)108والالفت لالنتباه
أن ليبيا احتلت املرتبة  67متقدمة عىل هونغ
هونغ ( )75التي تلتها الصومال يف املرتبة

 76متقدمة عىل تركيا ( )78واألردن ()80
واملغرب ( )90وموريتانيا (.)130
ُيشار إىل أن التقرير اعتمد معيارا ذاتيا
وآخر موضوعيا ،حيث كان تنفيذ األول عرب
إجابات ثالثة آالف شخص تقريبا من كل
دولة عن سؤال يطلب منهم تقييم حياتهم

الراهنة عىل سلم متدرج يبدأ بالصفر الذي
ميثل أسوأ حياة ممكنة وينتهي بالعرشة التي
متثل أفضل حياة ممكنة.
أما املعيار املوضوعي فيعتمد عىل
البيانات املتعلقة بالوضع االقتصادي والصحي
والتنموي .وقال معدو التقرير إن السعادة

أصبحت تُعترب املقياس املناسب للتقدم
االجتامعي والهدف للسياسة العامة ،وكان
أول تقرير عن السعادة يف العامل قد صدر يف
أبريل/نيسان .2012
وكاالت
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الحجاج باآلمل
د
و
ز
ي
الحج
غورميز؛
ِّ
َ
ُ ُ ّ

ألقى رئيس الشؤون
الدينية التركي محمد
غورميز كلمة من
األراضي المقدسة،
بعيد االنتهاء من أداء
فريضة الحج ،شكر
خاللها خادم الحرمين
الشريفين ،وإدارة وزارة
الحج والعمرة ،ورجال
األمن وكل من أسهم
في تسهيل أمور الحجاج
لهذا العام.

وح ّيا غورميز يف مستهل كلمته بعد أن حمد
الله ،وصىل عىل نبيه الكريم ،الحجاج بتحية
اإلسالم ،قائال" :بسم الله يا مقلب القلوب،
بسم الله يا غفار الذنوب ،بسم الله يا ستار
العيوب ،بسم الله يا مفرج الكروب ،الحمد
لله الذي جعلنا من ملة إبراهيم حنيفا ،الحمد
لله الذي جمعنا يف مهبط الوحي ويف بيت الله
الحرام ،الحمد لله الذي سهل لنا أداء فريضة
الحج يف عامنا هذا ،والصالة والسالم عىل رسولنا
محمد صىل الله عليه وسلم وعىل آله وأصحابه
أجمعني ،.أيها الحفل الكريم ويا حجاج بيت
الله الحرام،أحييكم جميعاً بتحية اإلسالم؛ السالم
عليكم ورحمة الله وبركاته.
ودعا غورميز بعيد تهنئته الحجاج الذين
أدوا فريضة الحج لهذا العام ،بأن يتقبل الله
منهم سعيهم ،سائال أن يجعل الله حجهم حجا
مربوا ،وأن يجعل سعيهم مشكورا ،داعيا لهم
بالعودة ساملني إىل بالدهم.
وتقدّم غورميز خالل كلمته بالشكر باسمه،
وباسم ضيوف الرحمن ،لـ امللك سلامن بن عبد
العزيز خادم الحرمني الرشيفني ،ووزارة الحج
والعمرة ،والعاملني فيها ،ولرجال األمن ،ولكل
من أسهم يف تسيري شؤون الحجاج وخدمتهم
لهذا العام ،قائال" :من مل يشكر الناس مل يشكر
الله ،وأعدّ هذا الشكر واجبا عيل ،ألن الذين
يسخرون أنفسهم من أجل خدمة ضيوف
الرحمن يستحقون التقدير كله".
وعب غورميز عن فرحه ،جراء متكن الحجاج
ّ
من أداء فريضة الحج بسهولة ويرس ،مشريا إىل
أن فريضة الحج تزود زوار بيت الله الحرام
باألمل ،وتبدل حالة الحجاج من حال إىل حال،
منوها إىل أنها وسيلة الختزال املسافات بني
العبد وخالقه.
عب غورميز عن الحزن
نفسه
السياق
ويف
ّ

البالغ الذي أمل باملسلمني ،وعن املشاعرة
املنكرسة عىل خلفية تح ّول بلدانهم إىل ال ُحطام
والخراب ،و بسبب انعدام األمن ،والسالم يف
ديار املسلمني ،بسبب الجهل وسفك الدماء
والتفرقة التي يعاين منها املسلمون.
وشدد غورميز عىل رضورة إلغاء الفكر
الجاهيل فيام بني املسلمني ،مشريا إىل أن التمييز
بني األلسن ،واللون ،والتعامل عىل أساس
املناصب ليسا إال رضب من رضوب الفكر
الجاهيل ،منوها يف السياق نفسه ،إىل أن الحج

يعمل عىل توحيد قبلة ووجهة املسلمني أينام
كانوا ،عىل الرغم من التفرقة والطائفية التي
يعاين منها املسلمون.
وتطرق غورميز إىل التعاليم األخرى التي
من شأن الحجاج أن يتعلموها يف أثناء أداء
فريضة الحج ،قائال" :إن الحج يعلمنا أن نلتقي
يف الجهة نفسها والقبلة الواحدة ،ولكن إذا
نظرنا من منظور مرآة الحج نرى أننا نستمر
يف التفرقة باسم الطائفية واملذهبية والحزبية،
وكذلك الحج يُ َذكّرنا بالتاريخ الذي بدأ بإبرهيم

عليه السالم واكتسب االستمرارية مبحمد صىل
الله عليه وسلم ويفيد منسوبيتنا به ،ولكن
إذا نظرنا إىل العامل اإلسالمي من منظور مرآة
الحج نرى أنفسنا كأننا ننظر من منظور تاريخ
آخر وحضارة أخرى ،وكذلك الحج يُ َع ِّيشنا يوم
القيامة وينقلنا إىل اآلخرة التي هي معادنا.
ويعلمنا بالطواف يوم الحساب .و ُي َع ّيشنا بعرفة
يوم الحرش والقرار .ويذكرنا باإلحرام الكفن.
ولكننا نتقلب يف رسداب التملق والتكالب عىل
•وكاالت
الدنيا.
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الحج خالي من األوبئة هذا العام
تميز موسم الحج لهذا العام بدقة التنظيم وعدم حدوث أي خروقات أو حوادث كما كان يجري في
مواسم الحج السابقة وبدوره أكد رئيس هية الحج لعام  2016خلو الحج من كافة أنواع األوبئة

تغيب الحجاج االيرانيون عن موسم الحج
لهذا العام نتيجة لعدم توصل هيئة الحج
السعودية وهيئة الحج االيرانية إىل صيغة اتفاق
بني الطرفني مام دعا إيران إىل منع الحجاج
املقيمني عىل أرؤاضيها من أداء فريضة الحج
لهذا العام .وهكذا تكون العالقات السعودية
االيرانية متر يف حالة توتر تزيد من حدتها
الخالفات السياسية بن البلدين.
لكن ومع هذا كله فقد حرض موسم الحج
لهذا العام بعض الحجاج االيرانني الذين قدموا
إىل األرايض املقدسة من بلدان أخرى خارج
إيران .فقد قدم هذا العام ألداء مناسك الحج
يف مكة املكرمة عدد من اإليرانيني من خارج
إيران ،بعدما منعت طهران مواطنيها من السفر
للسعودية لقضاء هذه الفريضة الدينية .حيثأنه
كان عىل صعيد عرفات ،عددا ً من الحجاج
اإليرانيني الذين قدموا للسعودية من دول
أخرى ،غري إيران .وقد أعرب هؤالء عن سعادتهم
بأدائهم هذه املناسك وأشادوا بتنظيم موسم
الحج.
كام أبدى الحجاج اإليرانيون استياءهم
من ترصفات النظام اإليراين ،وخاص ًة منع عيل
خامنئي مواطنيه من السفر للسعودية للحج،

حيث إن بعض اإليرانيني كان ينتظر هذه
الفرصة للقاء أقاربه الذين ال يستطيعون العودة
إليران ألسباب سياسة ،فكانوا يأملون أن تكون
مكة أرض اللقاء املنظر بينهم ..إال أن الخالفات
التي تشهدها كل من ايران والسعودية حال
دون ذلك هذا العام.

الشيعة إلى كربالء بدل الحج إلى
مكة

دفع تعذر أداء الحجاج اإليرانيني فريضة
الحج مبئات اآلالف منهم إىل تغيري وجهتهم
صوب مرقد اإلمام الحسني ،يف كربالء إحدى أهم
املدن املقدسة لدى الشيعة يف العراق ،حسب
ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية .ورجح عادل
املوسوي مسؤول الزيارات الدينية يف كربالء يف
ترصيح للوكالة أن تصل أعداد الزوار إىل مليون
شخص 75 ،يف املئة منهم إيرانيون.
ومن الناحية الدينية ،ال تعادل زيارة رضيح
اإلمام الحسني أداء فرضية الحج التي تعترب
أحد أركان اإلسالم الخمسة ،لكن هذا ال مينع
أن الزوار الشيعة يشعرون براحة أكرث يف كربالء
مقارنة مبكة حسب قولهم.

ويذكر أن  2297شخصا لقوا مرصعهم خالل
التدافع الذي وقع يف مكة عام  ،2015بحسب
حصيلة أعدت استنادا إىل أرقام نرشتها حكومات
أجنبية بينهم  464إيرانيا ،بينام تحدثت
السلطات السعودية عن مرصع  769شخصا.
أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق
بن فوزان الربيعة ،اليوم األربعاء ،سالمة حج
هذا العام  1437وخلوه من األمراض الوبائية
أو املحجرية ،مؤك ًدا أن جميع حجاج بيت الله
الحرام يتمتعون بصحة وعافية.
جاء ذلك يف املؤمتر الصحفي الذي عقده
اليوم األربعاء مبستشفى منى الطوارئ ،مبشعر
منى ،وبني أن وزارة الصحة استعدت هذا العام
ملوسم الحج بتجهيز  25مستشفى يف مكة
املكرمة واملشاعر املقدسة واملدينة املنورة ،و158
مرك ًزا صح ًيا ،و 26ألف مامرس صحي وإداري،
كام تم افتتاح مستشفى الحرم امليك للطوارئ
بسعة  20رسي ًرا يف املنطقة املركزية بجوار الحرم
الرشيف ،وتطوير  10مراكز صحية يف مشعر
عرفات ،وتوسعة وتطوير غرف رضبات الشمس
يف  6مستشفيات ،واستحداث منطقة إخالء يف
منطقة منشأة الجمرات للفرق الراجلة ،كام تم
تطبيق االشرتاطات الصحية ،وتكثيف أعامل

املراقبة الوبائية املبكرة ،عرب  15مرك ًزا حدوديًا
للمراقبة الصحية.
وأشار إىل أن الفرق الصحية بوزارة الصحة
قامت بتقديم اللقاح والعالج الوقايئ ألكرث من
 690ألف حاج ضد الحمى الشوكية وشلل
األطفال ،كام تم تكثيف برامج التوعية الصحية
لهذا العام يف وقت مبكر والقيام بجوالت
ميدانية كان لها الدور الكبري يف الحد من حاالت
رضبات الشمس واإلجهاد الحراري.
وأوضح الربيعة أن عدد املراجعني بلغ مع
نهاية موسم الحج أكرث من  400ألف مراجع،
فيام بلغ عدد عمليات القسطرة القلبية 306
عمليات ،وعدد عمليات القلب املفتوح 27
عملية ،أما عمليات الغسيل الكلوي لضيوف
الرحمن فبلغت  1730عملية ،وبلغ إجاميل
املرىض املنومني الذين تم نقلهم يف قافلة الصحة
إىل مشعر عرفات  300حالة.
وأوضح أن عدد حاالت اإلجهاد الحراري
التي استقبلتها الفرق امليدانية واملراكز الصحية
واملستشفيات بلغ  329حالة ،أما عدد حاالت
رضبات الشمس فبلغت  86حالة.
وكاالت
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تركيا مثال للديمقراطية
قامت جامعة نجم الدين أربكان في مدينة قونيا التركية بتنظيم المؤتمر الدولي الثاني للعلوم
التطبيقية والذي أقيم في فندق الديديمان/قونيا على مدار يومين بمشاركة أكاديمين أتراك من
مختلف المدن التركية باالضافة إلى أكاديمين عرب وممثلين عن األمم المتحدة.

عىل هامش املؤمتر التقينا مع األستاذ الجامعي
املحارض العراقي األصل واملقيم حالياً يف البحرين
الربوفيسور عامر الرباعي وإليكم تفاصيل الحوار...
من هو عامر الرباعي؟
استاذ اقتصاد يف الجامعة األهلية بالبحرين .
درس العديد من املواد األخرى يف بلدان مختلفة
مثل :كندا ,ماليزيا ,الواليات املتحدة والبحرين.
شارك يف العديد من املؤمترات العاملية التي تهتم
باالقتصاد والتي تهتم بشؤون العامل العريب والعامل
االسالمي باالضافة إىل املؤمترات التي لها عالقة
بالطاقة والفقر والهجرة.
ح.م :برأيكم ماهو الهدف األساسي من
المؤتمر الدولي الثاني للعلوم التطبيقية؟
ع.ر :إن الهدف من هذا املؤمتر إعطاء أهمية
كبرية ملا يجري يف منطقة الرشق األوسط  .ويركز
هذا املؤمتر عىل قضايا الهجرة واملهاجرين .وكام
يعرف الجميع بأنه يف السنوات الخمسة األخرية
هناك العديد من الالجئني السوريني وقبلهم الكثري
من العراقيني واألفغان واألفارقة بدأوا بالهجرة نتيجة
للظروف الصعبة التي متر بها بلدانهم .ويهدف هذا
املؤمتر إىل توضيح العواقب األساسية التي ترتتب
عىل مفهوم الهجرة واملشكالت التي يتعرض لها
املهاجرون خصوصاً أولئك الذين يهاجرون للبلدان
الغربية .فهؤالء املهاجريني اليتكلمون لغة البلد
التي يهاجرون لها وقسم كبري منهم ال يستطيعون
التأقلم مع ثقافة وعادات البلد التي هاجر إليها
ولذلك فإنه من الرضوري أن تكون هناك مساعي
عربية إسالمية جادة إليجاد حل لألزمة السورية
تساعد عىل إيقاف نهر الدماء وتوقف مظاهر
الهجرة التي ازدادت يف األونة األخرية كثرياً.
ح.م :كيف تقارن سياسة الحكومة
التركية في استقبال الالجئين مقابل
السياسة الغربية في هذا اإلطار؟
ع.ر :إن تركيا هي أكرث الدول التي تحملت
واستوعبت أعداداً كبرية جداً من الالجئني لكن ال
ننىس بأن عادات وتقاليد وثقافة تركيا والشعب
الرتيك قريبة إىل العادات والثقافة العربية وهذا ما
سهل املسألة قليالً حيث أن املهاجرين القادمني
إىل تركيا اليواجهون تلك املشكالت التي يواجهها
املهاجرون يف أوروبا والبلدان الغري مسلمة.
ولذلك أعتقد بأن تركيا هي أقرب من ناحية املناخ
والعادات إىل هؤالء املهاجرين وهنا تقع عىل عاتق
تركيا مسؤولية يف رعاية هؤالء املهاجرين إىل حني
رجوعهم إىل بلدانهم ألنه اليوجد هناك أغىل من
الوطن بالنسبة لإلنسان.

ح.م :أريد أن أتطرق خالل
حديثي معكم إلى محاولة
االنقالب الفاشلة التي
شهدتها تركيا في الخامس
الربوفسور
عشر من تموز والتي شغلت
عامر الرباعي
الرأي العام العالمي والعربي
فكيف تقارنون ماحدث في تركيا
رأسها
واألحداث الجارية في منطقة الشرق
الجهود
األوسط؟
هو إعادة إرساء
الرتكية
ع.ر :إن تركيا يف السنوات األخرية قدمت
االستقرار عىل املنطقة فاملسألة السورية ال ميكن
الكثري من األمثلة الحية والواقعية عن الدميقراطية
حلها من دون توافق بني دول املنطقة .ومن
التي تحتاجها البلدان املسلمة .وماحصل يف تركيا
املفروض هو التعاون فيام بني بعضنا البعض وهذا
يشء مؤسف جداً ألنه يف هذا الوقت ليس من
ماينص عليه ديننا وثقافتنا فبدون التعاون الميكننا
السهل أن تفرض السيطرة والقوة عىل دولة أعطتك
الوصول إىل حلول .واألهم يف أي تعاون يكون هو
الحق والحرية يف استخدام صوتك وإرادتك لتقول
أن النجري أي تعاون ميكن أن يرض بشعبنا وبلدنا
ماتشاء وتنتخب من تشاء .فام حصل يف تركيا أعتقد
بل يجب أن يكون هذا التعاون مبني عىل حامية
بأنه ستكون له تبعيات كثرية خاصة أن النظام
بلدي ومساعد عىل تأمني االستقرار والسالم يف
الرتيك بحاجة إىل ثقة كبرية إلعادة ترميم ما خربه
املنطقة.
االنقالبيون وليك تعود البلد لعافيتها.
ح.م :ماهو تقيمكم للتقاربات السياسية
التركية بعيد محاولة االنقالب العسكري
الفاشلة؟
ع.ر :إننا مع كافة التقاربات التي تسعى إىل
إرساء األمن واألمان وإعادة االستقرار إىل املنطقة.
فالهدف األسايس من كافة الجهود املبذولة وعىل

ح.م :بالعودة إلى ملف الالجئين برأيكم
ماهو األمر الذي تتميز به تركيا عن
بقية دول العالم بما يخص الالجئين.
ع.ر :لقد أعطت تركيا منذ اليوم األول
مبادرات حسنة يف عملية قبول الالجئني .فعندما
يكون هناك أناس عالقني عىل الحدود ويقوم بلد

أخر باستقبالهم أمر مهم جداً تشكر عليه تركيا .كام
أن تركيا مل تنظر إىل مستوى الالجئني االجتامعي
أو الثقايف أو املادي وأمنا كان تعاملها انساين بحت
لكن عندما ننظر إىل الدول االروبية وأملانيا عىل
سبيل املثال فتلك الدول تسعى إىل قبول من
يخدم مصالحها دون التطرق إىل الناحية االنسانية.
والننىس بأن الشعب السوري شعب مثقف
وحضاري وذو تاريخ عريق فإذا استطاعت تركيا
العمل جاخداً عىل إعادة هؤالء الناس إىل بلدهم
سيكون أمراً محموداً الينىس أبداً.
ح.م :في النهاية أستاذي العزيز ما هو
رأيكم بجريدة مرحبا العربية؟
ع.ر :إن العمل الذي تقومون به هو عمل رائع
جداً ويجب أن يثمن أيضاً .إننا اليوم نعيش يف عامل
صغري والننىس أهمية االعالم والصحافة وهناك
العديد من السوريني املقيمني يف تركيا واليجيدون
إال اللغةو العربية فهذه الجريدة هي سفرية لهم
وناقلة لهمومهم وممثلة لثقافاتهم ومساعدة لهم
يف معرفة كل مايهمهم من معلومات وأخبار تساعد
عىل حل مشاكلهم وتسهيل مصاعبهم خصوصاً إذا
كانت تتمثل بالحيادية والشفافية .أشكركم يف نهاية
هذا اللقاء واعذروين عىل لغتي العربية ألنني منذ
 30عام وأن ال أتكلم اللغة العربية وأعود وأمثن
جهودكم يف هذا العمل املهم والجميل.
تقرير :حمزة منصور
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بورصة؛ المدينة الخضراء
بورصة؛ مدينة بامكانك رؤية التاريخ في كل زاوية من زواياها .مدينة تزينها خضرة األشجار وجمالية
الطبيعة وسحر المعالم التاريخية التي تجعل منها مقصدًا سياحيًا هامًا يزوره الماليين سنويًا.

تتميز مدينة بورصة بسهولها الخصبة
الفسيحة ومعاملها الدينية والسياحية ،أبرزها:
الجامع الكبري ،مسجد ياشيل ،مسجد أمري سلطان،
أسواق يلديرم وكوزا خان وبريينج خان ،ناهيك
عن املتاحف والحدائق والشواطئ والينابيع
الدافئة .كام تربز بورصة بوصفها مرك ًزا غذائ ًيا ترك ًيا
خصوصا بتقديم الوجبات التقليدية مثل
كالسيك ًيا،
ً
الكباب والكستناء امل ُحالة والخوخ وراحة الحلقوم.
دعيت وصديقي امره املراسل يف جريدة
مرحبا الرتكية إىل رحلة قامت بها جمعية
الصحفيني يف مدينة قونيا إىل كل من أفيون
وبورصة وجنال قله .انضم إىل القافلة عدد
من الصحفيني والكتّاب واملحررين واملصوريني
واملذيعني والعاملني يف إطار الصحافة واالعالن.
وقامت القافلة بزيارة العدد من املعامل االثرية
والتاريخية والسياحية منها:

قرية جومالي كيزيك

بدأت الرحلة بإفطار يف منطقة جبلية يطلق
عليها اسم جومايل كيزيك تتميز بطبيعتها الجبلية
حيث أن األشجار تغطي الطرقات وهوائها النقي
يعيد لإلنسان الحيوية والنشاط ويتنرش عىل
أطرافها بائعو القطع األثرية القدمية واألنتيك
باإلضافة إىل أماكن االفطار املميزة التي تطل عىل
مناظر الجبال والطبيعة الخرضاء .وقرية جومايل
كيزيك هي واحدة من العديد من القرى األخرى

املنترشة باملنطقة التي ميكن زيارتها ,تقع عىل بعد
 13كلم يف الطريق إىل أنقرة رشقاً ,ويعود تاريخها
إىل  700سنة مضت ,وهي إحدى القرى النادرة
التي متكنت من املحافظة عىل البناء املعامري
العثامين والتزال تحتفظ بطراز الحياة التقليدية.

أولو جامع (المسجد الكبير)

يعترب أولو جامع إحدى أهم املعامل األثرية
التي يتم زيارتها من قبل السياح يف مدينة بورصة
وذلك لروعة التصاميم الهندسية واألشكال الخط
الذي كتبت بها اللوحات الجدارية واأليات الكرمية
وأسامء الله الحسنى .ويعود بناء مسجد أولو
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محرر الجريدة

hamza.mansor9020@gmail.com

الت َِّح ِاد ُق َوة
ِب ِإ

جامع إىل  1399يحتوي سقفه عىل  20قبة وبني
عىل الطريقة املعامرية السلجوقية .ويختزل هذا
الجامع تاريخاً يعكس عامرة العرص الذي عاش
فيه صاحبه ،فأخرج عامرة تليدة ،ليس لألتراك
وحدهم؛ بل للبرشية جمعاء ،مل متنعها تحديات
الزمان من الصمود ،ليصبح املسجد معنى ومبنى
يف آن .يوجد داخل املسجد  192نقشاً خطياً عىل
الجدران ويع ّد هذا املسجد أحد أعظم األمثلة
عىل فنون الخط االسالمية يف العامل .أما منربه
فيعرب عن الثقافة االسالمية فيوجد عىل منربه
رسومات دقيقة عن النظام الشميس وحركة
الكواكب واألبعاد وماشابه عن العلوم الفلكية
كانت قد نقشت قبل أكرث من  600عام لذا فإن
إدارة املسجد تعمل عىل صيانته بوضعه داخل
إطار زجاجي باستثناء يوم الجمعة حيث يعتليه
الخطيب إللقاء خطبته.

بعض األماكن األثرية في مدينة
بورصة

ومن أهم املعامل التاريخية يف مدينة بورصة
هو سوق بورصة التاريخي الذي يجذب اهتامم
السياح وأنظارهم باختالف األصناف واالنواع
القدمية والحديثة .كام أن تربة أورخان عثامن
غازي هي إحدى األماكن التاريخية التي تؤكد عىل

براعة ف ّن العامرة والهندسة التي يتميز بها العرص
العثامين .أما كلية املرادية والتي يرقد فيها مراد
الثاين والد فاتح سلطان محمد القائد املسلم الذي
فتح القسطنطينية وحررها من البيزنط تعترب
إحدى أهم املعامل التاريخية القدمية واالسالمية
التي يتم حاميتها ورعايتها من قبل منظمة
األونيسكو العاملية ملا تحويه عىل معامل أثرية
فائقة الروعة والجامل والتصميم.

مدينة تفوح تاريخاً

نعم؛ كام يقول األتراك عن مدينة بورصة فهي
مدينة تفوح تاريخاً لكرثة املعامل التاريخية واالثرية
ولشدة االهتامم الذي تلقاه من قبل الز ّوار
والسياح املحليني واألجانب خصوصاً أن الجبال

تغطي  %35تقريباً من املساحة الكلية ملحافظة
بورصة .وتكون الجبال عىل شكل سالسل جبلية
متتد يف الرشق والغرب من املحافظة .هذه الجبال
هي جبال صامانيل التي متتد من غرب أورهان
غازي وحتى بوز بورون الواقعة يف الطرف الغريب
لخليج جمليك  ،جبال مدانيا التي تغطي الوجه
الجنويب لخليج جمليك وتفصل سهل بورصة عن
البحر  ،جبال طاتريل التي تقع بني جنوب بحرية
إزنيك القسم الشاميل لسهل بورصة  ،جبل كاراداغ
الذي يعد إمتدادا ً لجبال مدانيا و جبل الوداغ
( 2.543مرت) الذي يعد اكرث الجبال إرتفاعاُ يف
منطقة مارمارا.
• تحقيق :حمزة منصور

ك َِل َمةٌ َل ُربَ َما ك ََر ّرنَاها ك َِث ي�اً َل ِك َنها التَ َز ُال
ف ي� َحا َل ِة ِالتكْ َر ِار بَ ِع َيد ًة َع ِن ال َت ْط ِبيق ,و ِلذَ لكَ
ف
الع َد ِد ال َّت ِاسع و ش
الع�ين ِم ْن
أَ ْح َب ْب ُت ي� َ
ِ
الع َر ِبية أَ ْن أُ َو ِج َه ِر َسا َل ت ي� ِلك ُِل
دة َم ْر َحبا َ
َج ِريَ ِ
ي�ن
ور ي َ
ِإال ْخ َو ِة ُ
الس ِ
ُون يَداً و ِاح َد ًة وقَلباً و ِاحداً
" َد ُعونا نَك ُ
ون َذ ِلكَ َل ْن نَ ْس َت ِط َيع ال َن َج َاح".
ف َِب ُد ِ
ف
ت
يش
ُونَ ,و ُك ُلنا نَ ِع ُ
ُك ُلنا ِ ي� ال َه ِم ُم ْش َ ِ�ك َ
الم َعانَا َة نَف َْسها
ُ
ف َِلما ال َتف َُرق؟...
ُس َؤ ٌال يَ ْط َر ُح نَف َْس ُهَ ...ل ِك َن ُه يَ ْبقى َعا ِلقاً ِ ف ي�
َح ِي زٍ� ُم ْظلم...
الم َس َاو ِاة
ص ُخ ِب ُ
أَ َل ْم نَ ْخ ُر ُج َج ِم َيعنا نَ ْ ُ
يات وال َت َح ُزبَ ِات
بَ ي ْ ن َ
الم ْح ُس ِوب ِ
� ال َن ِاس ِوإلغَ ا َء َ
الت؟ َل ِك َّننا َو َج ْدنا أَنْف َُسنا ِ ف ي� ق َْوق ََع ِة
وال َتكَ ُت ِ
ن
ن
ن
� َعىل
الم َت َس ِل ِق ي َ
الم َت ْأس ِل ي َ
الم َت َد ِين ي َ
م� و ُ
�و ُ
ُ
َ
اب
ِإ َرا َد ِة َ
الش ْع ِب وتُ َّج َار الق َِض َي ِة أ ْص َح َ
أ
الخ ِبي َث ِة...
ال َ ْفك َِار َ
أ
الج ِاريَةُ َد ْر َساً
ِإ ْن َل ْم تَك ُْن ال َ ْح َد ُ
اث َ
ق َِاسياً َلنا َف َل ْن نَ ْس َت ِط َيع تَ ْح ِق َيق َه َد ٍف َو ِاح ٍد
من أ
ال َ ْه َد ِاف ا ّل ت ي� نَرنُوا إليها...
ِ َ
ف
ض
ات َش َب ِابنا َضا َع ْت ِ ي� ف َْو َ�
وح ُ
ُط ُم َ
الش َب ِاب
س ُقوا ق َِض َيةَ َ
ِ
الك َب ِار ا َل ِذ َ
ين َ َ
اري ِع ْهم
ش
م
يق
ق
ح
ت
ل
س
َج
ك
وها
م
د
خ
ت
اس
وَْْ َُ
ِ ْ ٍَِِْ ِ َ َ ِ
ا َل ت ي� تَ ْه ِد ُف ِإىل ِإ َعا َد ِة ِإ ْر َس ِاء ِن َظ ِام
الج َما َع ِات....
الم ْح ُس ِوب ِ
َ
يات َوال َتكَ ُت ِل و َ
ث
َ
ْ�
ك
أ
َلب ِع ْن َد َما تَ َرى
ق
ال
ن
ز
ح
ي
ا
م
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ِ
الع ِق َيد ِة
� يُ َت ِاج ُر َ
الد ِين و َ
المل َت ِح ي ن َ
اسم ِ
ون ِب ِ
ُ
َ
عبِ ,ع ْن َد َها تُ ْد ِركُ ِبأنَنا
الم و َ
و ِإال ْس ِ
الش ْ
ز
َ
الم ْظ ِل َم الذي
�
الح
كَ
ل
ذ
لنا
خ
د
ِب ِ
الف ْع ِل َ َ ِ َ ِي َ ُ
وج ِم ْن ُه ِإال الق ََد ْر...
اليَ ْع ِر ُف َط ِري َقةَ ُ
الخ ُر ِ
اليوم ,ف َِم ْن ِج َه ٍة
ُم ْؤ ِل ٌم ُه َو َح ُال َش َب ِابنا َ
َ
ون الغُ ْربَةَ َو ِم ْن ِج َه ٍة أُ ْخرى أ ْص َبحوا
يُ َعانُ َ
الع َج َزِة الذين
الف َئ ِة ِم ْن َ
َض َحايا ِل َه ِذ ِه ِ
اليز ف
ن
َ
ْ
ع�...
الون ِ ي� ُظ ْل َم ِة أفك َِارهم ق َِاب ي
ََ َ
العقَبةُ ت
م
ه
الء
ؤ
ال� تَ ِق ُف ِ ف ي� َط ِر ِيق
َه ُ ِ ُ ُ ُ َ ي
أ
الس َب ُب الذي يُ ِط ُيل أَ ْز َم ِتنا ِلَنَ ُهم
أَ ْه َد ِافنا و َ
َ
يدون ِإال ِت َحا َد واليُريدن َو ْض َع أيْ ِديهم
اليَ ِر َ
ون إال ِلتف ََاف َعىل
الج َما َع ِة بَ ْل يُر ُيد َ
َم َع َ
بعضهم البعض ِليشك ُلوا ِبذَ لكَ عائقاً �ف
َْ ِ ِ َ ْ ُِ َِ ِ ِ َ ِ ِي
الش َب ِاب...
َو ْج ِه تَ ْح ِق ِيق أَ ْه َد ِاف َ
ُون َق ْلباً
يعَ ,د ُعونا نَك ُ
ص َخ ت ي� َ
أُ َو ِج ُه َ ْ
للج ِم ِ
المنا ُم َت َش ِاب َهةٌ
ومنا َو ِاح َد ٌة أَ ْح ُ
َو ِاحداًَ ,ف ُه ُم ُ
وحاتُنا التَ َز ُال بَانْ ِت َظ ِار
أَ ُ
المنا ُم ْش ت َ ِ�كَةٌ َو ُط ُم َ
ف
ا ِت َح ِادنا .فَل َن ِق ْف َج ِم َيعنا ِ ي� َو ْج ِه َه ُؤ ِالء ال ُث َل ِة
ين
ون َحا�ض ِ َنا َويَ ْع َم ُل َ
ين يُ َه ِد ُم َ
ِ
ون َج ِاه ِد َ
الذ َ
َعىل تَ ْع ِت ِيم ُم ْس َتق َْب ِلنا...
ولنبدأ بأنفسنا قبل فوات آ
الوان...
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صحفيو قونيا زاروا جناقلة التاريخية
أقامت جمعية الصحفيين في مدينة قونيا رحلة ألعضائها إلى مدينة جناقلة وبورصا التاريخية حيث تم خالل
الرحلة زيارة األماكن التاريخية واألثرية خصوصًا مقابر الشهداء الذين سقطوا في معركة جناقلة الكبرى الذي
انتصر بها المسلمون على الجيوش الغربية

نظمت جمعية الصفيني يف مدينة
قونيا رحلة ألعضائها إىل مدينة جناقلة
وبورصا التاريخة .وكان من ضمن
املشاركيني رئيس جمعية الصحفيني
يف مدينة قونيا صفا أوزدمري ورئيس
فرع مركز الصحافة واإلعالم يف قونيا
أوكان تشام سوي باالضافة إىل مدير
فرع الصحافة واالعالم/قونيا جميل
باسيل ومدير مؤسسة االعالن والطباعة
فرع قونيا أوزدن كونور ومدير مكتب
الصحافة يف الوالية حسن حسني تارين
فريدي والعديد من أعضاء جمعية
الصحفيني يف قونيا من مراسلني
ومحررين ورؤساء جرائد محلية.
حيث قامت املجموعة بزيارة منطقة
الكايل بولو التي شهدت العديد من
العمليات القتالية وسقط عليها العديد
من الشهداء يف معركة جناقلة الكربى.
ورافق املجموعة األكادميي التاريخي
والدليل السياحي املعروف بنيامني
نامي تونكا الذي قام بدوره بإعطاء
معلومات كافية ووافية عن مجريات
املعركة وكيفية سري األحداث عىل

أرض الواقع باالشارة إىل األمكنة .وأكد
تونكا بأن لكل جندي قاتل واستشهد
يف جناقلة حكاية وبطولة تختلف عن
األخرى .كام أكد بأنه عىل الشعب
الرتيك االهتامم أكرث بهؤالء األبطال
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الذين سطروا التاريخ ورسموا بدمائهم حارض
تركيا ومستقبلها حيث تابع قائالً ":هناك
العديد من األمور والحوادث التي تتعلق
مباضينا وتاريخنا وال علم لنا بها .ومن ليس له
تاريخ اليستطيع أن يخطو نحو األمام .وعلينا
أن نعمل ويف أقرب وقت ممكن عىل إعادة
توعية الجيل تجاه تاريخنا القديم".

كفاح ونضال كبير

أكد بنيامني تونكا بأن التصدي لقوى
العدو كانت قوية وعىل جبهات مختلفة
قائالً ":أفضل من يستطيع ادارة جيشنا هو
بطل تريك .فجيشنا ميتاز بامتالكه لعزمية كبرية
وإميان وثبات" .وبهذه االتفاقية كنا سنكون
بجانب أملانيا يف حني تعرضها إىل أي مكروه
باإلضافة إىل أن أملانيا كانت ستكون إىل جانبنا
إذا كان األمر بالعكس .دخلنا إىل الحرب دون
مبتغى .وقد قام األدمريال ليامن فون ساندرز
الذي تم تعينيه قائداً لجيشنا أنذاك بتطبيق
اسرتاتيجيات خاطئة لعدم فهمه ومعرفته
باملنطقة .يف الوقت الذي قام به مصطفى
كامل أتاتورك بتنبيهه لعدة مرات .لكن
ساندرز قام بتطبيق مايعلم وأدار الجيش
كام يريد .ومن األسباب التي أدت إىل تقديم
الكثري من الشهداء يف معركة جناقله هو هذا
السبب .ومع هذا كله فجنودنا قاموا بتطبيق
مايستطيعون فعله وأكرث .حيث تم اصطحاب
كل من يستطيع حمل السالح إىل القتال.
وكان هناك عىل الجبهات أبطال بعمر الثالثة
عرش من العمر .وعىل الرغم من قلة ذخريتنا
فقد فازت جناقلة وأعلنت االنتصار".

عدم الوفاء لشهدائنا

أفاد تونكا أن العسكر الرتيك قدم روحه
وحياته مقابل انتصار تركيا وأكد بأنه اليتم
إعطاء الشهداء قيمتهم الذين يستحقونها.
وتابع قائالً ":هناك العديد من القبور التي
تعود للشهداء االتراك ولجثث الجنود
االنجليز ,لكن انكلرتا قامت بعمل مقابر
خاصة لجميع قتالها .وكتبت عىل رأس كل
قرب اسم الجندي املقتول .لكن ومع األسف
اننا مل نقم بفعل نفس اليشء لشهدائنا.

حتى أننا ال نعرف أمكنة أغلب شهداءنا .إننا
بعيدون قليالً عن هذا الشعور .إننا قد أخربنا
رئيس بلدية جناقلة الكبرية باالحتياجات
الالزمة .لكننا مل نحصل عىل الرد الكايف .ومن
الرضوري أن يهتم الجيل الجديد بتاريخ

أجداده".

شهدنا قصة البطولة

مل يفت مجموعة الصحفيني أثناء
تواجدهم يف مدينة جناقله التاريخية زيارة
(سوق املرايا) أينايل تشاريش الذي يحتوي

العديد من القطع األثرية واملنتجات
التاريخية التي تعرب عن تاريخ وحضارة مدينة
جناقلة األثرية .وبدوره قال صفا أوزدمري
رئيس جمعية الصحفيني يف مدينة قونيا أثناء
زيارته لجمعية الصحفيني يف جناقلة ":لقد
وصلنا إىل نهاية الرحلة السنوية التي تقوم
بها جمعيتنا كل عام .لقد فكرنا هذا العام
يف زيارة منطقة البحر األسود .لكن وبعد
محاولة االنقالب الفاشل الذي حصل يف
الخامس عرش من متوز قررنا زيارة مدينتي
بورصة وجناقلة ملا متلكانه من تاريخ وحضارة
المثيل لها .فجنودنا األبطال سطروا تاريخاً
ببطوالتهم التي قاموا بها يف جناقلة .وعلينا أن
نويل اتحادنا ووحدتنا اهتامماً أكرث .فامضينا
مرآة ملستقبلنا .وعلينا أن نتعلم الدروس من
تاريخنا وتعليمها لألجيال .وأسأل الله الرحمة
والغفران لشهدائنا الذين لقوا حتفهم فداءاً
لهذا الوطن".
تحقيق :حمزة منصور
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قوافل الحجيج والمحمل الشامي

انطلقت قوافل الحجيج ملبية ومكربة ومبتهلة .اىل
الرحمن الرحيم بهذا املوسم املبارك ساعية نحو رضوان
الله عز وجل .وقد حظيت اول قافلة للحجيج امرة ايب
بكر الصديق .ريض الله عنه .يف السنة التاسعة للهجرة
تضم ثالمثئة حاج ثم تتالت قوافل الحج من املدينةاملنورة
اىل مكة فمزدلفة .ثم تعود بعدها اىل املدينة .وبعد وفاة
الرسول صىل الله عليه وسلم وانتشار االسالم خارج حدود
الجزيرة العربية .نشأت مراكز جديدة للحجيج يف كل من
دمشق والكوفة وبغداد والفسطاط والقاهرة .وتونس
وفاس وتعز وصنعاء.
وال بد لنا يف هذه العجالة من الوقوف عند املحمل
الشامي و قافلته التي لعبت دورا ً هاماً يف التاريخ وكان
لها أهميتها لدى الدولة العثامنية حيث اتخذ السلطان
العثامين لنفسه لقب حامي الحرمني الرشيفني مام
تطلب منه حامية الحجيج و زاد أهمية القافلة حني
تبنتها الدولة العثامنية و نظمتها إضافة إىل قافلة الحج
املرصي و يف دمشق كان الناس يصلون اليها قبل أربعة
أو خمسة أشهر وغالباً ما كانت األغلبية تصل يف رمضان
و ينزل معظمها بالقرب من حي ساروجة أما الحجاج
األعاجم فكانوا ينزلون بالقرب من حي السويقة وكان
وايل دمشق يقوم مبهمة امري الحج مكلفاً من السلطان
العثامين و يقودها مع قوة عسكرية وكان مبقدار نجاحه
يف املهمة يوفر له االستقرار يف منصبه
املحمل :شقتان توضعان عىل ظهر البعري يحمل
فيهام العديالن وهو كيسان مفتوحان من الجلد أو
القامش لهام طرفان متساويان يوضع عىل ظهر الجمل
إضافة إىل الهودج فله سقف مقبب وعادة ما كان يحمل

يف املحمل نسختان من القرآن الكريم ومن أبرز الهوادج
هودج شجرة الدر زوج السلطان األيويب الصالح ايوب
الذي استقلته إىل مكة سنة  ٦٥٤ه فركبت هودجاً و
احتفل بها ثم اصبح ذلك سنة متبقية فكل سنة ترسل
محمالً اىل مكة ثم توقف ذلك و اكتفت بإرسال كسوة
الكعبة
ويف فرتة الحلم العثامين جهز السلطان سليم محملني
كبريين من دمشق و القاهرة ثم اتبعهام مبحمل ثالث
باسم الخليفة و انتزاع األمر من املامليك وكان املحمل
العثامين مكسوا ً بقامش مخميل أخرض كتبت عليه آيات
من القرآن الكريم ويحمله جمل عليه حلة مزركشة
واستمر خروج املحمل الشامي حتى قيام الحرب
العاملية األوىل يف حني توقف املحمل املرصي عام  ١٩٣٦م
املحمل الحلبي  :كانت بدايته يف أواخر القرن
الثامن للهجرة (درر الفرائد يف حوادث  ٧٨٧ه _ ١٣٨٥
م) من كان يريد التوجه إىل بيت الله الحرام يجهز نفسه
قبل أشهر فقد كان الذهاب إىل الديار املقدسة محفوفا
باملخاطر فكان الحجاج يسريون بشكل قوافل تتعرض
احياناً للسلب و النهب و الغزو من قبل قطاع الطرق و
قراصنة الصحراء وغارات البدو وشح املياه مام يضطر
القافلة لتغري مسارها وقد ذكر جيمس بورتر الهجوم عىل
القافلة الذي الشامية سنة  ١٧٥٧الذي أودى بحياة آخر
الباشاوات الذي استمر اثني عرش عاماً أمريا الحج الشامي
وهو أسعد باشا العظم ولهذا يقولون الذاهب مفقود
و الغائب مولود وكان الشخص الذي ينوي السفر يتزود
بالسكر والربغل والخبز املجفف او اليابس الذي يسمى
البقسامط وإذا قيل بالسمن أو الزيت وصب عليه سائل
الكرز سمي "حجي بابا " وهي أكلة تشبه اللحمة بكرز
وكانت األفران تنتج كثريا منها تلبية لحاجات الناس
وكان املحمل الحلبي منفصالً عن املحمل الدمشقي
حيث كان أمريه يعني مبرسوم سلطاين ومن األهازيج
الشعبية التي كان يرددها األطفال يف هذا املوسم :

دربكة يا دربكة ,عمي سافر عىل مكة ,جاب يل
كعكة شامية ,حطيتها بالصينية ,واملفتاح عند الحداد,
والحداد بده بيضة ,والبيضة بقلب الجيجة ,والجيجة
بدها حنطة ,والحنطة بقلب الطاحون ,واملية بقلب
الحية ,طقي مويت يا بنية
ويستقبل أهايل حلب الحاج بتزيني الشوارع ورش
الجدران باللون األبيض وكتابة عبارات مثل "حجاً مربورا ً
وسعياً مشكورا ً  .......من زار قربي وجبت له شفاعتي .....
مابني قربي ومنربي روضة من رياض الجنة" كام يطىل
باب بيت الحاج باأللوان والزخارف والرسوم اإلسالمية
وتكتب فوق الباب اآلية الكرمية " ولله عىل الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيال" أما أمام باب البيت
فتنصب األخشاب وتغطى بأغصان الشجر حيث يتوسط
باب بيت الحاج هذا الشكل املغطى باألغصان واملسمى
" بابا هوميلون " وهي .عادة قدمية يستقبل بها املسافر
منذ أيام الفينيقيني والرسيان
وإذا التقى اثنان من الحجاج أو حاج وابن احد
الحجاج يقول له  :الحاج أنا وأبوك تخاوينا عىل بري زمزم "
وقبل أن تصل القافلة عىل حلب يسبقها رجل يدعى
الجوخدار يرسله أمري القافلة إىل خان طومان أو خان
العسل وتزدان املدينة بحلة قشيبة من األنوار والزينات
ويستقبل الحاج بالعراضة و الهناهني و الزغاريد وتقام
الوالئم وتوزع الراحة بالفستق وامللبس ويرش ماء الزهر
وتقام املوائد الدينية وتدار طاسة الزمزمية ذات التخاريم
املصنوعة من الهند ليرشب الضيوف من ماء زمزم وعندما
يقبل الضيوف الحاج يقولون العبارة املشهورة " عقبيل
العودة" اما اإلطفال الصغار فينادون زوجة الحاج ليك
يأخذو الراحة بقولهم  ":يا مرة الحجي توقعي تنفجي
طعميني راحة كرمال الحجي "
تقرير :كامل قجة

كمال قجة
كاتب وشاعر

ورقاء مكة
أتاك يحمل أوزاراً فال تلم
أ
أودى به الشوق مذبوحاًمن اللم
فأنت تعلم ماتخفيه خافية
من النوايا من إالخالص والندم
يا فالق الحب و أ
الكوان قاطبة
خ� ومن نعم
أعطى و أجزل من ي
القلب يبك ودمع ي ن
الع� ف ي�
ي
أرق تحرق الجفن من وجد فلم ينم
أرجو رضاك ومنك العفو أطلبه
وقفت أسأل و استجديت من عدم
قد جئت أحمل أوجاعاً ث
مبع�ة
ألم ما أبقت أ
اليام من حطم
ّ
أقبل الحجر المنضود ألثمه
ف ي� لهفة الصدق طابت روعة القيم
هامت به نفحات الطيب تغمره
من أ
ال ي ن
م� شذا يمتد ف ي� الشيم
أرض الرسالة فيك البيت يعمره
من غابر قد جاؤوه من قدم
التائبون من أ
الصقاع قد هتفوا
يا رحمة الله ل� صيحة أ
اللم
ب
لبيك حجاً لك ي أ
الكوان تعلنها
قل� وملء فمي
لبيك أرصخ من أ ب ي
مواكب النور و الحداق صاغرة
من كل فج تأ� من سائر أ
المم
تحرك الوجد ي ن
ب� السعي فانطلقت
ف
ورقاء تشدو قبيل الصبح ي� الحرم
يمامة الشوق تهفو وهي ضارعة
فقمت أنهض من همي ومن سقمي
غدائر المسك تجلو مهجة عشقت
إيقاعها العذاب يروي لذة النغم
�ش يعة الله تسمو و هي خالدة
القول و الفعل ف� أ
العمال و الكلم
رمى بك الشوق يو أ
النسام قد عبقت
هذا هو العشق بل هذا مسيل دمي
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ال تؤذي قلبك وتتسبب يف شيخوختهاملبكرة ,فالحياة ال تحتاج منك سوى الرضا!...
ال تجعل عمرك يقف انتظاراً ألحد ,وال تقضيه ندماً عىل ما فات .وال تأسف عىل جميل زرعته ألحد ومل يثمر ,وال تحزن عىل أمر كتبه الله لك
وإن آملك !...فهي حياة واحدة سنحياها ثم منوت ,تعلّم كيف تجعلها بسيطة ممتعة والتأخذها عىل محمل الجد أبدا ,فوالله إنها زائلة فانية...
ال تغري طبعك لرتضيهم ,التبدل صوتك لتعجبهم ,ال تخالف مبدأك لتوافقهم ,ال تتصنع لتنال رضاهم ,أنت لك بصمة ونكهة خاصة فعش مبا
يريض رب العاملني ثم يرضيك...
أ.د .محمد راتب النابلسي

أحالم للبيع
ما الحل عندما تجد نفسك ف ي� جسد ال تريده
؟ وتحمل هوية ال تعرف من كتبها  ،وجواز سفر
تخجل أن تضع صورتك عليه  ،وينتابك إحساس
أن عقارب الساعة ال ت
تك�ث بك  ....وقطار المدينة
يبحث عنك ليدوسك بعجالته الفوالذية  ،قبل
أن تصعد إىل عربته  ،وتضطر أن تعشق فتاة ال
تفهم لغتك  ،وال تأكل من طعامك ؟
امرأة ف ي� عقدها الثالث  ،وشاب يحمل معوال
يقصد البستان  ،وطفلة عىل طريق تر ب يا� تنتظر
جارها لينقلها إىل مدرستها عىل ظهر حماره ....
ذهبت المرأة إىل إمام الجامع لتسأله عن
تفس� لحلمها  ،فهي ليست ت ز
م�وجة  ..وال أرمله ،
ي
وال مطلقة  ،تبحث ف� أ
الدغال عن إصبع شاب
ي
فأخ�ها الشيخ  ....أنها أضغاث أحالم
تتعلق به  ،ب
 ،فتعود إىل فراشها لعلها تحلم من جديد .

ما زال الشاب واقفاً والمعول ف ي� يده ...
والطفلة نامت عىل حقيبتها ألن حمار جارهم
مريض  ،فال مدرسة اليوم ...
ف
التال  ،استيقظ أهل القرية
ي� اليوم ي
،وقصدوا إمام الجامع ليسألوه عن حلمهم ،
فقد حلموا جميعا أن وحشاً هاجم القرية ،
فأحرق الزرع  ...واغتصب النساء  ...وصلب الرجال
عىل جذوع أ
الشجار....
سكت الناسك قليال ً  ،ثم بىك  ...ثم دخل
إىل زاويته  ،ولم يخرج  !!!.......والطفلة ما زالت
نائمة عىل حقيبتها  ،تنتظر قدوم جارهم عىل
حماره النحيل  ....وفجأة ظهر فارس من بعيد
 ...يصهل حصانه كأنه الرعد  ،ويلمع سيفه كأنه
ال�ق  ،حامال منديال كُتب عليه  ....أنا صانع
ب
أ
الحالم .

سر النجاح
الدافع هو ّ

ذهب شاب اىل أحد حكامء الصني ليتعلم منه رس النجاح وسأله
هل تستطيع أن تذكر يل ما هو رس النجاح؟
فرد عليه الحكيم الصيني بهدوء وقال له
رس النجاح هو الدوافع
فسأله الشاب ومن أين تأيت هذه الدوافع؟
فرد عليه الحكيم الصيني من الرغبات املشتعلة
وباستغراب سأله الشاب وكيف يكون عندنا رغبات مشتعلة؟؟ ...
وهنا إستأذن الحكيم الصيني لعدة دقائق وعاد ومعه وعاء كبري
ملئ باملاء  ,وسأل الحكيم الشاب
هل أنت متأكد أنك تريد معرفة مصدر الرغبات املشتعلة ؟ ....
فأجاب الشاب بلهفة طبعا ...
فطلب منه الحكيم أن يقرتب من وعاء املاء وينظر فيه ونظر
الشاب يف املاء عن قرب وفجأة ضغط الحكيم بكلتا يديه عىل رأس
الشاب ووضعها داخل وعاء املاء !! ومرت عدة ثواين ومل يتحرك الشاب
ثم بدأ ببطء يخرج رأسه من املاء وملا بدأ يشعر بإختناق بدأ يقاوم
بشدة حتى نجح يف تخليص نفسه وأخرج رأسه من املاء ثم نظر اىل
الحكيم الصيني وسأله بغضب
ما هذا الذي فعلته؟؟
فرد عليه وهو مازال محتفظا بهدوئه وابتسامته سائال ما الذي
تعلمته من هذه التجربة ؟
فقال الشاب :مل أتعلم شيئا
فنظر اليه الحكيم الصيني قائال ال يابني لقد تعلمت الكثري  ,ففي
خالل الثواين األوىل أردت أن تخلص نفسك من املاء ولكن دوافعك مل
تكن كافية لعمل ذلك  ,وبعد ذلك كنت دامئا راغبا يف تخليص نفسك
فبدأت يف التحرك واملقاومة ولكن ببطء حيث أن دوافعك مل تكن
قد وصلت بعد ألعىل درجاتها  ,وأخريا أصبح عندك الرغبة املشتعلة
لتخليص نفسك وعندئذ فقط أنت نجحت ومل تكن هناك أي قوة يف
إستطاعتها أن توقفك
ثم أضاف الحكيم الصيني الذي مل تفارقه إبتسامته الهادئة
عندما يكون لديك الرغبة املشتعلة للنجاح فلن يستطيع أحد
إيقافك

د.عمر بلط
طبيب بيطري
جمع الفارس أهل القرية  ،وسألهم عن
أحالمهم  ....ت
اق�بت منه المرأة وهي تبتسم
لعله يصنع لها حلما جميال ً  ....لكنه اعتذر منها
 ،فال وقت ألحالم النساء ....ت
.اق�ب منه الشاب
 ،فرحب به وأعطاه كيسا فيه دوالرات  ،ووعده
بالمزيد إذا أحرق بيت المختار
وأشعل ف ي� محاصيل القرية النار .
ما زال المعول ف ي� يد الشاب والمال ف ي� اليد
أ
ين
الخرى  ،لكن ي ن
الجائع� راسخ ف ي� أذنيه
أن� إخوته
ف
وهو يتأمل معوله  ،والشيطان يرقص ي� كيس
الدوالرات يم ِّنيه بقصور فوق أنقاض ضيعته . ...
سيطر عليه صانع أ
الحالم  ،فأرسع إىل
بيت المختار وأحرقه  ....سقطت �ش ارة عىل كتاب
ضف�تها فتصاعد
الطفلة فأحرقته  ،واشتعلت ي
الدخان  ،فاستيقظت من حلمها لتجد نفسها

طاحنة  ...بكت  ...هلعت  ...رصخت
معركة
ضمن
ٍ
حدث ال ٍمفر منه وقف صانع أ
الحالم
 ..لكن ما
يلوح
عىل هضبة يستمتع بدمار القرية  ،وما زال ِّ
للشباب بالحلم الجديد  ،لكن المرأة سارعت إىل
الطفلة فعانقتها  ،وذهبت بها إىل غرفة خشبية
وصوبت عىل صانع
 ،أفأخرجت بندقية والدها َّ
الحالم فأردته قتيال  ...وألقى الشاب بكيس
الدوالرات عىل أ
الرض  ،وأقسم أن ال تي�ك غريبا
يمر بأرضه  ،وال شيطانا يزرع الفتنة عىل أرض
الوطن .
ت
ال� أشعلها الشاب ما زالت مشتعلة
النار ي
ف
 ،ولم ينفع ندمه ي� إخمادها  ،لكن كل شباب
سع�ها
الوطن مصممون عىل إطفائها  ،فهل بي�د ي
قبل أن ت ز
نن�ع الغل والحقد من قلوب الجميع ؟؟؟

من أخالق السلف الصالح
كان لعبد الله بن الزبري -ريض الله
عنه-
مزرعة يف املدينة مجاورة
ملزرعة ميلكها معاوية بن أيب
سفيان -ريض الله عنهام-
خليفة املسلمني يف دمشق..
ويف ذات يوم دخل عامل
مزرعة معاوية إىل مزرعة ابن
الزبري ،وقد تكرر منهم ذلك يف أيام
سابقة؛ فغضب ابن الزبري وكتب
ملعاوية يف دمشق وقد كان بينهام
عداوة قائالً يف كتابه:
من عبدالله ابن الزبري إىل معاوية
( ابن هند آكلة األكباد ) أما بعد..
فإن عاملك دخلوا إىل مزرعتي،
فمرهم بالخروج منها،
أو فوالذي ال إله إال هو
ليكونن يل معك شأن!
فوصلت الرسالة ملعاوية،
وكان من أحلم الناس ،فقرأها..
ثم قال البنه يزيد :ما رأيك يف ابن الزبري
أرسل يل يهددين ؟
فقال له ابنه يزيد :أرسل له جيشاً أوله
عنده وآخره عندك يأتيك برأسه..

فقال
خ ٌري من ذلك زكا ًة

معاوية”:بل
وأقرب ُرحامً“.
َ
فكتب رسالة إىل عبدالله بن الزبري يقول
فيها:
من معاوية بن أيب سفيان إىل عبدالله
بن الزبري ( ابن أسامء ذات النطاقني ) أما
بعد..
فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك
لسلّمتها إليك
ولو كانت مزرعتي من املدينة إىل

دمشق لدفعتها إليك ،فإذا وصلك كتايب
وعميل إىل
هذا فخذ مزرعتي إىل مزرعتك ّ
عملك؛
ّ
فإن ج ّنة الله عرضها السموات
واألرض!
فلم قرأ ابن الزبري الرسالة بىك
ّ
حتى ابتلت لحيته بالدموع ،وسافر
إىل معاوية يف دمشق وقبّل رأسه،
وقال له :ال أعدمك الله ُحلامً أحلّك
يف قريش هذا املحل.
دامئاً تستطيع إمتالك القلوب بحسن
تعاملك وحبك للغري..
وتذكر دوما بأن :
• من ابتغى صديقاً بال عيب ،عاش
وحيدا ً
• من ابتغى زوج ًة بال نقص ،عاش عزباً
• من ابتغى قريباً كامالً ،عاش قاطعاً
لرحمه!
فلنتحمل وخزات اآلخرين حتى نعيد
التوازن إىل حياتنا
فباالخالق ترقى االمم  ،وبالحلم نصعد
القمم  ،وصدق الله العظيم إذ قال :
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك
وبينه عداوة كأنه ويل حميم  • .د.عمر بلط
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عندما تكلم القدر
لعل أحد أكرث األسئلة التي تدور يف
أذهان الشباب املسلم خاصة .هو ما يعرف
فلسفيا باسم سؤال الرش .وهو بكل بساطة.
ملاذا خلق الله الرش والفقر واملعاناة والحروب
واألمراض؟ ملاذا ميوت األطفال يف سورية؟
ملاذا ميوت األطفال جوعا يف افريقيا؟ أليس
الله هو الرحمن الرحيم؟ فكيف ميتلئ الكون
بكل هذه املآيس؟ وتتبعه طبعا أسئلة فردية
تتعلق بالعدل الساموي مثل .ملاذا تزوج
الجميع ومل أتزوج أنا؟ ملاذا ميتلك بعض الناس
كل يشء ,وال ميتلك بعض الناس أي يشء؟ ملاذا
خلقتني دميمة؟ ملاذا أنا قصري؟ ما الحكمة
من كوين فقريا مدقعا؟ ملاذا ال أنجب أطفاال
كغريي؟ أين هذا العدل الذي تتحدث عنه يا
الله أين ؟ تعبنا .تعبنا  .تعبنا.
طبعا سيكون من الرائع لو متكننا من
الجلوس مع الله عز وجل وسؤاله عن كل
تلك املتناقضات التي ترهق أرواحنا .ومع
أن هذا يبدو مستحيال اآلن .إال أن هذا
الحوار العظيم فعليا قد حدث .قبل ثالثة
وثالثني قرنا من اآلن .ونقل لنا كامال .لكن
قبل رشح هذا الحوار .دعونا نتحدث قليال
عن خلفية صاحب هذا الحوار .نبي الله
موىس .والخلفية عن هذا النبي مهمة جدا
حتى ال تقول لنفسك موىس نبي وأنا برش .بل
ستكتشف أنه أحد أكرث األنبياء برشية إن جاز
التعبري .وانه أفضل نبي من املمكن ان تضع
نفسك يف مقارنة معه .واليك ذلك.
إذا استعرض املسلم العادي سرية األنبياء
الذين ذكروا يف القرآن الكريم ,عليهم جميعا
أتم الصالة والتسليم .فسيالحظ ببساطة أن
كل واحد منهم تقريبا كان ميتلك ميزة فوق
برشية متيزه عام سواه .وبالتايل ,فمن الصعب
أن يجد املسلم نفسه يف واحد منهم .فنحن ال
منتلك صرب أيوب مثال .وال ملك سليامن .وال
جامل يوسف وعفته .كام أن الطأمنينة التي
كانت لدى إبراهيم بعيدة متاما عن القلق
الذي نشعر به .وبالطبع أخالق محمد العالية
ليست يف املتناول .النبي الوحيد الذي يشبهنا
إىل حد كبري ومل يكن ميتلك أي صفة فوق
برشية ,هو موىس الكليم عليه السالم.
مأساة النبي موىس األساسية كانت يف
داخله .كان ككثريمن البرش مثلنا يعجز عن
التعبري عام يف دواخل نفسه .يعرتيه القلق
والضيق ويتعلثم متى أراد الكالم( .ويضيق
صدري وال ينطلق لساين) .بل نذهب أبعد
من ذلك لنقول أن موىس كان دامئا مسكونا

بقلق وخوف داخليني الزماه طوال حياته
تقريبا .وكان مثلنا أيضا .يرتكب أفعاال يف
سورة غضبه يندم عليها الحقا( .فوكزه موىس
فقىض عليه) .ارتكب جرمية قتل .وهرب.
وحتى بعد نبوته وكالمه مع الله .القلق كان
ال يزال يعرتيه .لدرجة أنه حطم ألواح التوراة
التي أعطاها الله له (وألقى األلواح وأخذ
برأس أخيه يجره إليه) .تخيل هذا املشهد,.
نبي يحطم ألواح الكتاب املقدس ويشد رأس
أخيه إليه .قمة يف البرشية .قمة يف الضعف
اإلنساين والغضب البرشي الطبيعي .نبي
برشي متاما .وطبعا الشواهد عن برشية
موىس كثرية جدا ملن أراد البحث .لكن نكتفي
بهذا االختصار ولتقتنع عزيزي القارئ كم كان
موىس الكليم يشبهنا ونشبهه.
املهم أن نبي الله موىس .كان لديه كام
لدينا الكثري من األسئلة الفلسفية .ليس
أقلها رؤية الله (رب أرين أنظر إليك ) .لكن
األهم عىل ما يبدو وموضوع مقالنا اليوم
هو عندما سأل موىس ربه عن القدر .وكيف
يعمل .وهي بالذات عني أسئلتنا اليوم.
فطلب منه الله عز وجل أن يالقي الخرض
عليه السالم .والحقيقة التي يجب أن تذكر
هنا .أن األدبيات اإلسالمية تسطح مفهوم
الخرض وتختزله يف صفة ويل من أولياء الله.
يف حني أنه الحقيقة أن الخرض عليه السالم
ميثل القدر نفسه .ميثل يد الله التي تغري
أقدار الناس .والجميل أن هذا القدر يتكلم.
لذلك نحن اآلن سنقرأ حوارا بني نبي برشي
مثلنا متاما .لديه نفس أسئلتنا .وبني قدر الله
املتكلم .ولنقرأ هذا الحوار من زاوية جديدة.
أول جزء يف الحوار كان وصف هذا القدر
املتكلم  .آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من
لدنا علام .أي أنه قدر رحيم وعليم .وهذا
أصل مهم جدا .ثم يقول البرشي موىس" .هل
أتبعك عىل أن تعلمني مام علمت رشدا".
يرد القدر "إنك لن تستطيع معي صربا.
وكيف تصرب عىل ما مل تحط به خربا " .جواب
جوهري جدا .فهم أقدار الله فوق إمكانيات
عقلك البرشي .ولن تصرب عىل التناقضات
التي تراها .يرد البرشي موىس بكل فضول
البرش "ستجدين إن شاء الله صابرا وال أعيص
لك أمرا" .يرد القدر "فإن اتبعتني فال تسألني
عن يشء حتى أحدث لك منه ذكرا" .مييض
الرجالن .يركبا يف قارب ملساكني يعملون يف
البحر .يقوم الخرض بخرق القارب .وواضح
متاما أن أصحاب املركب عانوا كثريا من فعلة

الخرض .ألن موىس تساءل بقوة عن هذا الرش
كام نتساءل نحن" .أخرقتها لتغرق أهلها؟
لقد جئت شيئا إمرا" .عتاب للقدر متاما كام
نعاتب الله .أخلقتني بال ذرية يك تشمت يب
الناس؟ أفصلتني من عميل يك أصبح فقريا؟
نفس األسئلة .يسكت الخرض ومييض .طبعا
الشاهد األسايس هنا أن أصحاب املركب عانوا
أشد املعاناة .وكادوا أن يغرقوا .وتعطلت
مصلحتهم وباب رزقهم .لكن ما لبثوا أن
عرفوا بعد ذهاب الخرض ومجىء امللك الظامل
أن خرق القارب كان رشا مفيدا لهم .ألن امللك
مل يأخذ القارب غصبا.
نكمل .موىس ال زال يف حريته .لكنه يسري
مع الرجل (القدر) الذي يؤكد ملوىس" .أمل أقل
لك أنك لن تستطيع معي صربا؟" أمل أقل لك
يا إنسان أنك أقل من أن تفهم األقدار .مييض
الرجالن .يقوم الخرض الذي وصفناه بالرحيم
العليم بقتل الغالم .ومييض .فيجن جنون
موىس .ويعاتب بلهجة أشد" .أقتلت نفسا
زكية بغري نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا" .تحول
من إمرا إىل نكرا .نفس حواراتنا عندما نقول
أن أقدار الله ظاملة ومنكرة .والكالم صادر
عن نبي أوحي إليه .لكنه مثلنا .ويعيش نفس
حريتنا .يؤكد له الخرض مرة أخرى "أمل أقل
لك إنك لن تستطيع معي صربا" .طبعا هنا
أصل مهم .أننا كمسلمون قرأنا القرآن ننظر
إىل الصورة من فوق .فنحن نعرف أن الخرض
فعل ذلك ألن هذا الغالم كان سيكون سيئا
مع أمه وأبيه" .وكان أبواه مؤمنني فخشينا أن
يرهقهام طغيانا وكفرا" .والسؤال .هل عرفت
أم الفتى بذلك؟ هل أخربها الخرض؟ الجواب
ال .بالتأكيد قلبها انفطر وأمضت الليايل
الطويلة حزنا عىل هذا الفتى الذي ربته سنينا
يف حجرها ليأيت رجل غريب يقتله ومييض.
وبالتأكيد .هي مل تستطع أبدا أن تعرف أن
الطفل الثاين كان تعويضا عن األول .وأن األول
كان سيكون سيئا .فهنا نحن أمام رش مستطري
حدث لألم .ومل تستطع تفسريه أبدا.
نكمل .يصل موىس والخرض إىل القرية.
فيبني الجدار ليحمي كنز اليتامى .هل
اليتامى أبناء الرجل الصالح عرفوا أن الجدار
كان سيهدم؟ ال .هل عرفوا أن الله أرسل لهم
من يبنيه؟ ال .هل شاهدوا لطف الله الخفي.
الجواب قطعا ال .هل فهم موىس الرس من
بناء الجدار؟ ال .ثم مىض الخرض .القدر
املتكلم .بعد أن رشح ملوىس ولنا جميعا كيف
يعمل القدر والذي ميكن تلخيصه ببساطة
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محمود لطفو

كاآليت.
الرش يشء نسبي .ومفهوم الرش عندنا
كبرش مفهوم قارص .ألننا ال نرى الصورة
كاملة .فام بدا رشا ألصحاب املركب .اتضح أنه
خري لهم .وهذا أول نوع من القدر .رش تراه
فتحسبه رشا .فيكشف الله لك أنه كان خريا.
وهذا نراه كثريا .النوع الثاين مثل قتل الغالم.
رش تراه فتحسبه رشا .لكنه يف الحقيقة خري.
وال يكشف الله لك ذلك .فتعيش عمرك وأنت
تعتقد أنه رش .مثل قتل الغالم .مل تعرف أمه
أبدا مل قتل .النوع الثالث وهو األهم .هو
الرش الذي يرصفه الله عنك دون أن تدري.
لطف الله الخفي .الخري الذي يسوقه إليك.
مثل بناء الجدار أليتام الرجل الصالح.
فالخالصة إذن .أننا يجب أن نقتنع بكلمة
الخرض األوىل "إنك لن تستطيع معي صربا"
لن تستطيع يا ابن آدم أن تفهم أقدار الله.
الصورة أكرب من عقلك .قد تعيش ومتوت
وأنت تعتقد أن الله ظلمك يف جزئية معينة.
لكن الحقيقة هي غري ذلك متاما .الله قد
حامك منها .مثال بسيط .أنت ذو بنية
ضعيفة .وتقول أن الله حرمني من الجسد
القوي .أليس من املمكن أن شخصيتك
متسلطة .ولو كنت منحت القوة لكنت
افرتيت عىل الناس؟ حرمك الله املال .أليس
من املمكن أن تكون من الذين يفتنون باملال
وكان نهايتك ستكون وخيمة؟ حرمك الله
الجامل .أليس من املمكن انك ذات شخصية
استعراضية .ولو كان منحك الله هذا الجامل
لكان أكرب فتنة لك؟ ملاذا دامئا ننظر للجانب
اإليجايب لألشياء؟ ونقول حرمنا الله ليؤذينا.
نحن أصغر بكثري من أن يفكر جل وعال يف
أذيتنا .إمنا كل ذلك ملصلحتنا .لكننا ال نعي
ذلك .متاما كام مل تعه أم الغالم.
استعن بلطف الله الخفي لتصرب عىل
أقداره التي ال تفهمهام .وقل يف نفسك .أنا
ال أفهم أقدار الله .لكنني متسق مع ذايت
ومتصالح مع حقيقة أنني ال أفهمها .لكنني
موقن كام الراسخون يف العلم أنه كل من عند
ربنا .إذا وصلت لهذه املرحلة .ستصل ألعىل
مراحل اإلميان .الطأمنينة .وهذه هي الحالة
التي ال يهتز فيها اإلنسان ألي من أقدار الله.
خريا بدت أم رشا .ويحمد الله يف كل حال.
حينها فقط .سينطبق عليك كالم الله .يا أيتها
النفس املطمئنة .حتى يقول .وأدخيل جنتي.
• تحقيق :محمود لطفو
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أطلب منكم يف بداية هذا العام ..أن تضيفوا
إذا سمحتم إىل مهنتكم اإلنسانية النبيلة يف
التعليم ..دورا ً آخرا ً ليس جديدا ً عليكم..و لكننا
بأشد الحاجة إليه اآلن...
فنحن مل نعد نعيش يف بيوتنا !!
مل يعد والدي يذهب إىل متجره...
بل كل ما ميلكه اآلن بسطة عىل رصيف
الشارع...
و مل نعد نسكن كام كنا يف بيتنا :لكل واحد
منا غرفته...
إننا نعيش اآلن كلنا يف غرفة واحدة...
مل نعد نشرت الفواكه فال تطلب

هبة قجة

لر�
سأشكو ب ي

أ
الله هو المنتقم
لن إ
سيأخذ بالثأر ممن ظلم
سيأخذ بالثأر ممن قتل
تج� ممن طغى
وممن ب
سأشكو لر� ن
هوا� وضعفي
ي
بي
ضياعي ف ي� عالم من وحوش
تقطع لحمي ..وترسق فرحي
بدر�
وتقتل كل
الحياة ب ي
سأشكو لر� أ
..ل ن ي� يتيم
بي
أل ن ي� وحيد ..حزين ..ضعيف ..
أل ن ي� ضحية ين�ان حرب
قد اشتعلت أحرقت ..واستباحت
قلوب الصغار ..وقوت العباد
..وخ� الشجر
وعطر الورود ي
حروب ..تلوث تاريخنا
ين
الياسم� الندي
وتقتلع
وتحرق أشجار زيتوننا
تز
ل�رع شوكا ..وموتا ش
..و�
حروب ..
وما الذنب للطفل ت
ح� يجوع
وح� يباع ت
ت
وح� يموت
ت
..وتأ� هنا
حروب ..دمار ي
طواقم غربية للإغاثة
طواقم إعالم زيف ش
و�
ويعطوننا زيتا وطحينا
للكام�ا
يقولون :هيا ابتسم ي
وهيا تحدث بأنك تشكر
فنحن هنا قدمنا طعاما
وألبسنا قدميك حذاء
طواقم إعالم زيف ش
و�
يقولون :شعب أضاع بالده
وأطفالهم سذج ف ي� الشوارع
نحول وضعف وجهل ش
تف�
فكيف السبيل وكيف العالج
لهذا الوباء الذي ش
ينت�
ض
المتح� ..
أيا سادة العالم
تقولون سذج !؟..تقولون جهل !؟
قتلتم ب يأ� وأخي والحياة
غسلتم أياديكم المجرمات
بأنهار من دماء الشعوب
حصدتم زهور شباب البالد
حرقتم جمال خيال الطفولة
وأحالم شعب ب يأ� يناضل
ن
لر� .
ولكن� ..سوف أشكو ب ي
ي

أستاذي الحبيب معلمتي الفاضلة

مني دفرتا ً لكل مادة
صدقني ال توجد طاولة يف بيتنا  ..و رصنا
نكتب و ندرس عىل األرض...
فال ترصخ يف وجهي إن مل يعجبك خطي...
أنا ما جئت ألتعلم فقط...
جئت و يف قلبي أمل أنك أنت أيها املدرس يا
وارث األنبياء سوف تبعث الحياة و األمل يف قلبي
الذي مات أو كاد...
ال تعلمني الحساب و اإلعراب قبل أن متأل

قلبي حباً و أمالً !!..
إنك إن مل تشعر بأملي فلن تصل كلامتك إىل
قلبي...
معلمي ...
مل أعد أستطيع أن أراك ترفع عصاك لترضبني
بها...
بل أريد أن تفتح قلبك لتضمني إىل صدرك...
ال تسخر من نطقي إذا تلعثمت يف القراءة
أمام زماليئ...
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فأنا الطفل الصغري رصت خائفاً من املوت ..
و الرصاص...
و مل أعد أحتمل مزيدا ً من األمل...
ال تعطني وظيفة صعبة ألكتبها يف البيت فلن
تستطيع أمي و ال أيب تدرييس...
إنهم يبكون عىل أخي الذي قتل...
لقد كربت قبل األوان و رصت أخجل أن
أطلب منهام مساعديت يف الدراسة ألين أراهام
منهكني حزينني كالوردة عندما تذبل...
معلمي إستحلفتك بالله ...أال تخيب أميل
فيك ...و أن تكون بسمة أمل يل ال مصدر هم
جديد...

بهاء الدين قراقوش!!
هل تعلم من والى عكا المفترى عليه حيًا وميتًا

هو األمري والقائد املجاهد ووايل عكا والذي
خاض الحروب مع السلطان صالح الدين ضد
الصليبيني وكفاحه يف عكا تشهد به كتب التاريخ
وجهاده مشهود يف عكا عندما حارصها الفرنجة
ومل يستسلم حتي وقع يف األرس وافتداه صالح
الدين .
يقول الشيخ عيل الطنطاوي عن
اﻷمري بهاء الدين هو أحد قادة بطل
اإلسالم صالح الدين األيويب كان من
أخلص أعوانه وأقربهم إليه وكان
قائ ًدا مظف ًرا وكان جنديًا أمي ًنا
مهندسا حرب ًيا منقطع
وكان
ً
النظري .وكان مثاالً كامالً للرجل
العسكري إذا تلقى أم ًرا أطاع
بال معارضة وال نظر وال تأخري
وإن أمر أم ًرا مل يرض من جنوده
بغري الطاعة الكاملة بال
اعرتاض وال
نظر وال

تأخري .وهو الذي أقام أعظم املنشآت الحربية
التي متت يف عهد صالح الدين وإذا ذهبتم إىل
مرص وزرتم القلعة املرتبعة عىل املقطم املطلة
عىل املدينة فاعلموا أن هذه القلعة بل هذه
املدينة العسكرية أثر من آثار قراقوش.
وإذا رأيتم سور القاهرة الذي بقي من آثاره
إىل اليوم ما يدهش الناظر فاعلموا أن الذي
بنى السور وأقام فيه الجامع وحفر
البرئ العجيبة يف القلعة هو
قراقوش.
وقال عنه ابن
إياس يف بدائع الزهور
كان قراقوش القائم
بأمور امللك يسوس
الرعية يف أيامه أحسن
سياسة وأحبته
الرعية ودعوا له

بطول البقاء .وقال عنه ابن خلكان يف وفيات
األعيان كان حسن املقاصد جميل النية وكان
له حقوق كثرية عىل السلطان وعىل اإلسالم
واملسلمني.
وعاش رحمه الله يف جهاد وكفاح وبناء
وتشييد ايل ما بعد وفاة صالح الدين رحمه الله
حتي وفاته وقال بن تغربردي يف وفاته ما وقع
من الحوادث سنة  597هـ فيها ّ
توف األمري بهاء
الدين قراقوش األسدى املنسوب إليه حارة بهاء
الدين بالقاهرة داخل باب الفتوح وهو الذي
السور عىل مرص
بنى قلعة الجبل بالقاهرة و ّ
والقاهرة والقنطرة التى عند األهرام وغري ذلك
واتصل بخدمة السلطان صالح الدين وكان صالح
الدين يثق به ويعول عليه ىف مهامته.
وملا افتتح عكا من الفرنج سلّمها إليه ثم
ملا استولوا عليها أخذ أسريا ففداه صالح الدين
بعرشة آالف دينار وقيل بستني ألف دينار.
وبعد كل هذا يأتيك الصليبي يوسف شاهني
يف فيلم ساقط أخالقياً ويظهر هذا البطل الكبري
يف هذه الصورة املشينة التي لالسف ترسخت
باالذهان هذه باختصار شديد جدا نبذة
بسيطة عن هذا القائد البطل املغوار
بعيدا ً عن زيف وتضليل اعالم
املسيخ الدجال الذي طاملا تعمد
تشويه صورة وتاريخ عظامء
االسالم  .فانتبهوا ايها املسلمني
ملا يحاك لكم من مؤامرات
اخطرها هو تغريبكم عن
تاريخكم ومنبع عزتكم .
مصادر :رجال من التاريخ
عيل الطنطاوي  -النجوم الزاهرة
يف ملوك مرص والقاهرة بن
تغربردي
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صفاء الجسام

ن
كو� عر ق يا�
اول مرة افتخر ي

ركبت القطار الرسيع الذاهب من قونيا اىل انقرة
متوجها اىل السفارة العراقية من اجل انجاز معاملة
ن
م� احد االخوة ف ي� العراق  .وقد ذهبت أل ثك�
طلبها ي
من مرة اىل تلك السفارة وكلما اذهب اشعر ب�ش ي ء من
ت
ث
ال� تقدم
االحباط للإجراءات المعقدة وك�ة االوراق ي
لغرض ترويج طلب بسيط جدا.
هذه المرة ن
اصاب� الذهول ودهشت من اليات
ي
عل احد
المعاملة وطريقة االستقبال فقد خرج ي
ين
باستقبال ببدلته
الموظف� اىل الباب الخارجي وقام
ي
ق
الراقية وربطة العنق الجميلة مع العطر الر يا� الذي
ش
انت� ف ي� مكان عمله ,وحالما دار بيننا السؤال والجواب
ن
ت
ح� اخذ يعتذر ايما اعتذار والسبب انه عرف يا� جئت
من محافظة قونيا قائال ارجو االعتذار الشديد كونك
قطعت هذه المسافة البعيدة وقد عرفت فيما بعد
ان هذا االجراء معمول مع كل المو ي ن
اطن� الذين اتو من
قبل ورأيت ذلك لمن تا� بعدي  ,علما ان الجميع لم
ي
يتم اخذ هواتفهم وكان هنالك تفتيش ن
ام� بوجود
ي
الجهاز ليس اال .
ن
سأل� حول اذا ما تريد ان تجلس ف ي� الحديقة
ي
الجميلة ذات االزهار بألوانها الزاهية واالشجار ال�ت
ي
كث�ا ي ن
وب� ان اجلس ف ي� القاعة المكيفة
تم االعتناء بها ي
�ش ش
�ء سواء كان حارا ام باردا فقلت
,والح عىل انف ا ب ي
فعص� بارد .وبعد
له ال اجلس ي� الحديقة وان امكن
ي
ان اجتمع عدد ال باس به من المر ي ن
اجع� خرج علينا
القنصل بنفسه ورحب بنا وداعب بعض االطفال الذين
يلعبون ف ي� الحديقة حيث تم وضع هذه االلعاب من
اجل العوائل ت ت
تأ� من المحافظات البعيدة.
ال� ي
ي
ن
ت
االما� الراقية
و
الشديد
حيب
بال�
كالمه
استهل
ي
احب� و ن
للجميع وقال  :نعتذر اعتذارا شديدا لكم ت
اتم�
ي
اتمام كافة معامالتكم بأرسع وقت ان شاء الله تعاىل
,واردف قائال لقد تم استحداث نظام جديد من اجل
اتمام اوراقكم عن طريق ت
االن�نت ويتم اخذ موعد
ف ي� اليوم والساعة المحددين ويتم استقبالكم من
اجل التوقيع والبصمة ي ن
الحي� وسوف لن اقبل اي
معاملة ورقية عن طريق السفارة اال للحاالت الطارئة
ذك يفتح الوايف اي
.واوضح قائال االن من لديه تلفون ي
ويعمل ارتباط مع السفارة العراقية وبإمكانكم الدخول
عىل موقعنا وايضا الرائعة االستمتاع بخدمة ت
االن�نت
ت
اخو� هذا رقم هاتفي
المجانية داخل السفارة وقال ي
الشخص وسأجيب عن اي مشكلة تطرا لديكم كما ان
ي
لدينا رقم هاتف اخر يسهل لكم النقاش حول اليات
التقديم والمراجعة وسيكون مفتوحا طيلة ساعات وايام
الدوام الرسمي  .الناس كانوا جدا ي ن
فرحي� بهذه الخدمات
كافت�يا مدعومة من قبل السفارة واكل
وكانت هنالك ي
عر ق يا� تشعر انك تعيش اجواء الجو العر ق يا� وذلك التواد
ين
و تال�احم ي ن
الموظف� او من
ب� الجميع سواء كان من
المر ي ن
اجع�.
لقد شعرت بان العراق قد ولد من جديد وبان
اقي� ي ن
العر ي ن
ماض� من اجل التطور ليواكبوا العالم الثالث
ولعل السفارة العراقية هي من ستبدأ هذا التطور ولو
بخطوات بسيطة .ذهبت اىل الحمام ورأيت تلك النظافة
والروائح الجميلة وتم وضع موضا للرجال والنساء وكان
ين
ين
ومنفصل�
الجنس�
هنالك مسجد بسيط وايضا لكال
ن
اخذت� سنة
وقد
السفر
.جلست قليال الرتاح من اعباء
ي
من النوم صحوت بعدها عىل حركة رسيعة وكالم
كث�,
ي
فتحت ن
عي� واذا ب ي� ال زلت ف ي� القطار الذاهب اىل
ي
ت
معامل�
انقرة ,وددت لو ان هذا الحلم انتهى بإنجاز
ي
عىل اقل حال.

ال يوجد إعالم حر في العالم

كفاءات في المهجرلقاء مع الدكتور صبري سرحان دكتوراه في قسم االعالم االسالمي
ص الجسام :ممكن سريتك الذاتية ببساطة
دكتور؟
الدكتور صربي رسحان الغريري دكتوراه اعالم
اسالمي من جامعة بريوت اسكن يف بغداد العراق.
ص الجسام :ملاذا اخرتت محافظة قونيا بالذات ؟
دكتور صربي :وصلت اىل محافظة قونيا نهاية
. 2015وقد اخرتت هذه املحافظة لوجود جامعة
سلجوقلو التي تعترب من الجامعات املعرتف بها ضمن
قوائم وزارة التعليم العايل  .من ا جل استكامل دراسة
املاجسشتري البنتي اختصاص هندسة حاسبات.
ص الجسام :هل استقبلك احد هنا يف قونيا ؟
دكتور صربي :نعم استقبلني اخي وقريبي ابو
الحارث احسن استقبال مشكورا.
ص الجسام :هل تعترب تركيا بالنسبة طموح ؟
دكتور الغريري :تركيا صارت املالذ االمن للكثري
من العراقيني الذين يعانون من الضغوطات التي
متارسها امليليشيات االرهابية .وهي الوحيدة يف
املنطقة التي فتحت ابوابها مشكورة بدون اي استثناء
او مسميات ,كام ان تركيا يف حالة من التطور عىل
الكثري من االصعدة السياسية االمنية االقتصادية
والجانب االنساين واليات التعامل وغريها ومتتلك ثقة
عالية بالنفس.
ص الجسام :هل تركيا تعترب من الدول املتقدمة
او مبصاف الدول االوربية ؟
الدكتور صربي :تركيا ال ميكن مقارنتها بباقي
الدول من ناحية النظام والتقدم الحاصل انا زرت
الكثري من الدول يف اوربا امريكا مل اجد نظام سيايس
يتطور افضل من النظام الرتيك بل وحتى مامرسة
يكون وفق رشوط ومعايري رائعة .وايضا الروح
االسالمية والشواهد الرائعة اسالميا بحيث انك ترى
كرثة املساجد والحجاب اضافة اىل دقة النظام العلمي
ما يجعلها مفخرة اسالمية علمية.
ص الجسام :هل الدولة الرتكية التي يقودها
االسالميون ساهمت يف ارساء الجانب االسالمي
للتعليم العايل يف العامل ؟
الدكتور صربي :نعم تركيا ارست مفهوم التعليم
العايل اسالميا والدليل انها تأخذ اجور رمزية جدا
للمقعد الدرايس مبعدل  150دوالر لحجز مقعد
درايس وهذا ال ميكن ان تجده حتى يف الدول
االسالمية كام انك عندما تريد ان تدفع هذه
االجور تذهب اىل بنك الوقف وتقوم بدفع املبالغ
املرتتبة عليك .وبنك الوقف معرف انه وقف
اسالمي .اضف اىل ذلك النظام داخل اوقات العمل
هنالك يف كل مكان مسجد او مصىل واالدارة تضع
وقت االسرتاحة تزامنا مع وقت الصالة.
ص الجسام :االن نذهب اىل االعالم .ما هي
تصنيفات االعالم ؟
الدكتور :اعالم سيايس اعالم عسكري اعالم
اقتصادي ريايض اسالمي اعالم تربوي علام ان
االعالم االسالمي هو نظام يشمل كل ما قيل و
االعالم ببساطة هو عملية اتصال .ولكن اليات
االتصال ووسائلها تختلف من فرتة اىل اخرى.
ص الجسام :هل نجح االعالم االسالمي يف
تقديم وجه جميل اىل العامل ؟

الدكتور :مل يقدم االعالم االسالمي الوجه
االسالمي الحقيقي والجميل اىل العامل وهنالك تقصري
وقصور يف هذه املنظومة التي ال بد ان تكون من
افضل املنظومات العاملية واالسباب عديدة ,منها
ان كل السياسات االعالمية مرتبطة بنظام الحكم
السيايس واحيانا يكون تبعا له ويلبي كل طلباته
وانت كصحفي ال بد ان تتبع اجندة الصحيفة التي
ترتبط نوعا ما بالحاكم او السلطة وبالتايل انت ال
تستطيع ان تكتب كل ما تريد .ال يوجد يف كل العامل
اعالم حر.
ص الجسام :ما هو االسالمو فوبيا ومن يقدمه
لنا:
االعالمي صربي :االسالمو فوبيا عبارة عن
مقطعني االول هو االسالم باسمه والعمليات
التعبدية الداخلة فيه والثانية فوبيا كلمة
اصلها يوناين وتعني الخوف اي االسالم
املخيف او الخوف من االسالم .اما من يقدمه
لنا عبارة عن منظومتني االوىل الدول والجامعات
املعادية لإلسالم واملسلمني واملنظومة الثانية االسالم
املتطرف سواء كان اقىص اليمني او اقىص اليسار
واليمني هم الجامعات السنية املتشددة واليسار
الجامعات الشيعية .وهي قدمية جدا والغرب يخىش
االسالم كون اغلب الناس ترتك دياناتها وتعتنق
االسالم فلهذا كان هذا االطالق وعملية الحرب التي
شنها الغرب عىل االسالم وتتوارد يف اذهان الغرب
عملية الفتوحات االسالمية وما الت عليه املنطقة
آنذاك وايضا الخوف من الحقبة الدينية التي كانت
سائدة والتي سيطرت عليها الكنيسة اضف اىل ذلك
استذكار الدولة العثامنية التي اذاقت الدول لغربية
ابشع الخسائر الحرب يف الحروب التي دارت يف ذلك
الوقت.
وهم يرتكزون عىل افعال تقوم بها جامعات او
افراد باسم االسالم تكون يف الغالب هذه االفعال لها
ردود افعال اتجاه االسالم واالنتقاص من االسالم نظرا
لبشاعة هذه االفعال من قتل وترشيد وغريها.
علام ان االسالم هو دين التسامح واملحبة
واالحرتام ورسولنا بعث بسامحة الدين وكان يبرش
الناس ويعمل عىل نبذ العنف واالرهاب وغريها من
االفعال التي ال متت لإلسالم ال من قريب وال من
بعيد.

ص الجسام :هل استطاع االعالم الغريب املعادي
لإلسالم من تطوير منظومة االسالمو فوبيا
الدكتور :يف كل دين يوجد مجاميع متطرفة
تعمل وفق اجندة معينة تحاول ان تأخذ حقها
التي تدعيه بالقوة وليس وفق الربنامج السيايس
او عن طريق املحاكم او مشابه فتقوم برضب
مصالح معينة او قتل اناس معينة تؤدي بالتايل هذه
املنظومة االعالمية اىل ارساء هذه العمليات والصاقها
باإلسالم وبالتايل تعقد الندوات والتحليالت التي
تودي اىل صناعة فكرة االسالمو فوبيا.
ص الجسام :يف الجانب املقابل كيف اساءت
الجامعات املتطرفة لإلسالم ؟
يف ترصيح خطري لكبرية مستشاري الصحفيني
االمريكيني يف البيت االبيض اسمها هيلني وهي كبرية
يف العمر وتوفيت قبل فرتة :قالت :ان من صنع
االرهاب هي امريكا ولو الحظنا كل هذه الحركات
التي ظهرت يف العراق مثاال ان كل هذه الحركات
كانت تستهدف الكفاءات العراقية واغلب الناس
املخلصني واالن ما نالحظه من تهجري ملناطق السنة
واليات تبيض وتجريف املناطق واالخالل يف القاعدة
الجغرافية كل هذه ال تعمل لصالح العراق او لصالح
الشعب العب العراقي امنا تعمل عىل اضعاف
العراق ما يخدم القوى املقابلة التي تريد من العراق
وشعبه وسيلة المتصاص الخريات ونهب ثرواته
.اضف اىل ذلك عملية تناول هذه االخبار والعمل
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عىل تهويلها وتغري صيغتها لتصب بالتايل ملصلحة
املنظومة الغربية التي تحاول النيل من االسالم واظهار
االسالمو فوبيا.
ص الجسام :طيب ماذا فعل االسالم الوسطي
لدحض االسالمو فوبيا او االسالم املتطرف؟
االستاذ :هذه تسمى االغلبية وهذه االغلبية
مغلوب عىل امرها وال تستطيع ان تفعل يشء امام
هذه التحديات الكبرية .وهنالك اكثري ممن دعا اىل نبذ
العنف والعمل عىل احرتام الجميع وعدم القتل عىل
الشبهة ولكن مصري هذا العامل او هذا الداعية كان اما
القتل او االعتقال او حتى يغتصب مسجده ويوجد ما
يقارب املائة مسجد سني يف بغداد قد تم مصادرته
من قبل مجموعات معروفة تدعي انها تريد ان يكون
العراق لحمة واحدة.
ص الجسام :كيف نحارب االسالمو فوبيا اعالميا؟
الدكتور صربي  :يجب استخدام االعالم االسالمي
بشكل جيد وتسخري كافة الجهود املتاحة حتى
نستطيع ان نضع الوجه الحقيقي لإلسالم بدون اي
رتوش او تزيق واالسالم ال يحتاج اىل اي دفاع فقط
نتعامل كام تعامل الرسول صىل الله عليه وسلم ننتج
اسالم خايل من العنف يسعى لبناء املجتمع الذي

يعتمد عىل العدالة واملحبة واملساوات .
هنالك قصور اخر يف الدعاة املتواجدين وتقصري
واضح منهم يف كل انحاء العامل وهذا القصور هو
عدم وجود وحدة اسالمية وكتلة لها صداها الواسع
واراءها الحقيقة التي تلتف خلفها الكثري من الجامهري

االسالمية .
ص الجسام :كلمة اىل العراقيني يف قونيا ؟
دكتور صربي  :هنا اغلب من يأيت تجده محارب
ومطارد من الدولة .ونتمنى ان يكون هنالك ملتقى
يديره امليسورون العراقيون خاص بالعراق ويطرحون
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مشاكلهم ويحاولون ايصالها اىل الجهات الحكومية
,ومن املمكن انشاء صحيفة ترعاهم وتساعدهم
يف طرح ونرش تلك املعاناة .ونتمنى ايضا ان تشكل
جمعيات خريية تعمل عىل الوقوف عىل ما يحتاجه
الكثريين.
ص الجسام :نصيحة اىل العراقيني يف الداخل(
العراق )؟وكيف يعود العراق عراقا؟
الدكتور صربي :الله يكون يف عون العراقيني ونحن
جزء منهم فهم يعانون ما يعانون .وانا اقول يف حال ال
يوجد رعاية دولية تقوم عىل حامية االغلبية يف العراق
وتعمل بناء جيل حقيقي يريد ان يكون العراق دولة
ذي سيادة وقوة .اما قيادة العراق بهذه الطريقة اتصور
لن تقوم للعراق قامئة ولن يعود العراق اىل سابق
عهده والله اعلم .وامتنى ان يعود العراق اىل العراقيني
ويعود العراقيني اىل بلدهم ال يوجد احىل من العراق
وال اعز من بلدي.
ص الجسام :شكرا جزيال عىل هذا اللقاء ونتمنى
ان نلتقي يف موعد اخر متجدد معكم.
دكتور صربي :الشكر لك وللجريدة وان شاء الله
تعاىل يتجدد اللقاء.
تقرير :صفاء الجسام

جامع اإلمام األعظم في األعظمية2014

يرجع تاريخ نشوء مدينة األعظمية إىل عهد الدولة العباسية
حيث كانت مقربة حالها حال مدينة الكاظمية التي كانت تسمى
مقربة قريش ،أما األعظمية فقد دفن فيها الخيزران والدة هارون
الرشيد ثم تويف اإلمام أبو حنيفة النعامن ،ودفن فيها وأستمرت مقربة
إىل ان أنشئت محلة صغرية ومدرسة لتدريس فقه االمام ايب حنيفة
النعامن .ولقد مرت هذه املدينة يف تطورها بثالث مراحل وهي:
املرحلة األوىل :كانت عند نشوئها قرية صغرية وأتساعها بعد
ذلك ثم الحروب والحوادث التي أصابتها مام أدى إىل ضمورها
وانحسارها وبخاصة يف العهد البويهي.
املرحلة الثانية :عند تأسيس مدرسة اإلمام األعظم أيب حنيفة
سنة  459هـ1066/م ،وتردد العلامء إليها وانتقال مساكن العلامء
والطالب إليها مام زاد يف حركتها العلمية والثقافية.
املرحلة الثالثة :عند مجيء السلطان العثامين مراد الرابع
عام  1048هـ1638 /م ،وإعادة تعمريها بعد أن دمرها الصفويون،
وإسكان أعداد كبرية فيها من قبيلتي العبيد العربية والعزة وغريهام
من القبائل العربية القحطانية ،الحمريية لحاميتها من الفرس.
وقد طور املدينة العثامنيون وسكنوا فيها وهم يتبعون مذهب
أيب حنيفة (املذهب الحنفي).
وكانت مدينة األعظمية عند دفن اإلمام أيب حنيفة منطقة
بساتني كبرية وبها أسواق عامرة .وكانت آنذاك تعترب خارج املدينة
املدورة التي بناها أبو جعفر املنصور .وبعد ذلك بدأ العمران
واالنتشار السكاين وبدأت القبائل العربية بالسكن فيها .فصار حول
مرقد أبو حنيفة مقربة تسمى مقربة الخيزران ومدرسة وأسواق
وبيوت.
ومع التطور االقتصادي واألجتامعي يف بغداد يف فرتة
الثالثينيات لغاية ثورة متوز 1958م ،كانت األعظمية أحد املناطق
التي أنتقل بناء البيوت فيها وسكان املحالت البغدادية القدمية
والقادمني من املدن األخرى وخصوصاً من موظفي الدولة وضباط
الجيش والطبقة البورجوازية الصغرية .وبعكس مدينة األعظمية
القدمية املبنية عىل الطراز البغدادي القديم أي الحوش يف الداخل
فإن السكان الجدد بنوا مناطق هيبت خاتون وشارع الضباط
ونجيب باشا ومناطق السفينة عىل طريقة الفيالت .ولقد غري ذلك
طبيعة منطقة األعظمية وجعلها متثل خالل هذه الفرتة حداثة
املجتمع العراقي وفسيفسائ ِه وهو الذي جعل منطقة األعظمية يف
تلك الفرتة معقالً للحركة االجتامعية والثقافية يف البلد.
معركة األعظمية
وبعد الغزو األمرييك للعراق عام 2003م حدثت معركة
عسكرية يف قضاء األعظمية يوم  10نيسان 2003م ،تم عىل أثرها
تدمري جزء من منارة جامع اإلمام األعظم والساعة والرضيح وأجزاء

أخرى داخل الجامع ،وتحطمت املباين حول الجامع ومنها مبنى
جمعية منتدى اإلمام أيب حنيفة.
وتعطلت صالة الجمعة بعدها ملرة واحدة ،ثم قام جمع من
أهايل األعظمية بتنظيف املكان وإزالة شظايا الزجاج املتهشم وآثار
املعركة وحامية الجامع واملرقد وكلية اإلمام األعظم من محاوالت
ذوي النفوس الضعيفة للرسقة أو التخريب وأقيمت الصالة يف
الجمعة التالية وقام ديوان الوقف السني وبالتعاون مع عدد من
الرشكات ،وكذلك مع عائلة السيد محسوب الشهرية باألعظمية
ومساعدة بعض شباب املنطقة ،منذ عام 2003م ،برتميم الجامع
وإعادة نصب ساعة األعظمية إىل برجها .وتتواصل الجهود يف
تحديث وترميم املكان.
احياء األعظمية وقصة تسميتهااألعظمية القدمية (املركز)
وتعترب األساس يف تكوين االعظمية وتحتوي عىل اربع أحياء
متتد من ساحة عنرت إىل جامع
اإلمام األعظم وهي:
السفينة :سميت بذلك
منذ أكرث من قرن ،نسبة إىل
سفينة كانت ترسو هناك
كل ثالثة أشهر تقريبا.
وكان األعظميون القدامى
يتاجرون معها ،مبا يقومون
بصنع ِه من جلود وصوف
وعباءات.
الحارة :أصلها

بتخفيف الراء ،وتعني املحلة ،النها بنيت بعد الخراب والطاعون
الذين حال مبنطقة االعظمية سنة 1831م .ثم تحول أسمها مع مرور
الزمن ليلفظ بشكل (حــا ّرة) بتشديد الراء.
النصة :سميت بذلك النخفاض أرضها عن سائر محالت
االعظمية ،الشيوخ :وسميت بالشيوخ وذلك الن شيوخ العبيد سكنوا
فيها عند مجيئهم لتحرير بغداد من الفرس الصفويني
اما األحياء األخرى التابعة لها وهي
رأس الحواش :هي جزء حديث مضاف إىل محلة النصة،
وأنشئ سنة 1931م ،ويشري اسمها إىل انها كانت متثل آخر عمران
األعظمية ،وبعدها كانت مثة بساتني متتد حتى منطقة باب املعظم
يف بغداد.
شارع عمر بن عبد العزيز وميتد من ساحة عنرت إىل شارع
رشيد عايل الكيالين.
الشامسية  :موجودة منذ العهد العثامين ،وسميت باسم
الشامسية نسبة إىل الشامسيني وهم خدم الكنائس ،حيث كان فيها
الكثري من الكنائس واألديرة.
راغبة خاتون  :سميت بذلك نسبة إىل احدى سيدات بغداد يف
أواخر العرص العثامين ،وكانت هذه األرض ضمن أمالكها.
هيبت خاتون  :سميت بذلك نسبة إىل سيدة صالحة اسمها
هيبت محمد العزاوي كانت تسكن االعظمية يف
اواخر العرص العثامين ،وكانت قد متلكت
هذه األرض ،ووقفت جزءا منها عىل مدرسة
أنشأتها هناك .ودفنت فيها سنة 1919م،
فعرفت األرض ،وما نشأ عليها من دور

باسمها .نجيب باشا :محلة يف طريق االعظمية ،سميت باسم محمد
نجيب باشا الذي متلك أرضها يف أثناء واليته عىل بغداد سنة 1258
هـ  1264 -هـ =  1849-1842م واليه نسبت املحلة فيام بعد.
الوزيرية :محلة أنشئت عىل أرض زراعية واسعة ،متلكها بعض
والة املامليك يف بغداد يف أوائل القرن التاسع عرش ،كانوا يلقبون
بالوزراء( ،والوزير هنا رتبة عثامنية تسند إىل كبار املوظفني ،وبخاصة
الوالة يف الواليات املهمة) ،فنسبت اليه.
الكرسة :تسمية أخرى ملحلة نجيب باشا ،سميت بذلك نسبة
إىل الكرسة التي حدثت يف سدتها من جهة النهر بسبب فيضان
دجلة سنة  1925م .العلوازية :وتسمى العيواضية ،والصحيح ان
أصل أسمها (االيلوزية) نسبة إىل بستان لرجل ،من أهل اواخر
العرص العبايس ،ويدعى (ايلواز) فعرفت املنطقة به فيام بعد ،وهي
تعد(يف ذلك العرص) جزءا من محلة املخرم ،احدى أهم محالت
بغداد آنذاك.
الرصافية :منسوبة إىل مالكها وهو أحد الرصافني ،وكانت تعد
يف العرص العبايس جزءا من محلة املخرم.
سبع ابكار :وسميت كذلك نسبة إىل سبع بكرات (كرود) كانت
ترفع املاء من نهر دجلة لسقي البساتني.
الكريعات :تقع يف أعىل الجانب الرشقي ،عىل شاطئ نهر
دجلة ،سميت بذلك نسبة إىل عشرية الكريعات العربية التي سكنت
هنا فرتة الخالفة العثامنية.
الصليخ :تصغري صلخ ،والصلخ هو نصف البرئ الكروية التي
تبنى عىل حافة نهر دجلة وتسقى منها البساتني واملزارع .ويسمى
هذا النصف صلخا .وكانت موجودة يف العرص العبايس جزءا من
محلة الشامسية.
شارع املغرب .حي القاهرة حي تونس حي الربيع الراشدية
الفحامة الزهور .تحاط أجزاء واسعة ومحالت كثرية اليوم من
مدينة األعظمية بسور معروف يسمى جدار االعظمية لحامية أهل
األعظمية من املليشيات االرهابية .
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صادق كتشوك
همك

ثواب الوضوء والصالة

ض
ر� اللــه عنــه أن
عــن ب يأ� هريــرة ي
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
قــال ”:أال أدلكــم عــى مايمحــو اللــه بــه
الخطايــا ويرفــع بــه الدرجــات .قالـوا بــا
يــا رســول اللــه! قــال إســباغ الوضــوء
عــى المــكاره وكـ ثـرة الخطا إىل المســاجد
وانتظــار الصــاة بعــد الصــاة فذلكــم
الربــاط “ رواه مســلم...
الن� ن
يع� :أال أرشــدكم
أي أن كالم ب ي ي
عــى أمــر يزيــل اللــه بــه الذنــوب ويرفــع
بــه الدرجــات فقال ـوا بــا يارســول اللــه.
قــال القيــام بالوضــوء عــى الشــدائد
ث
المســر إىل المســاجد
وكــرة المــش ي و
ي
وترقــب الصــاة بعــد الصــاة فذلكــم
الربــاط والجهــاد .فإزالــة الخطايــا كنايــة
عــن غفرانهــا .فــإذا ارتكــب المؤمــن مــن
الذنــوب واســبغ وضــوءه فــإن ذلــك
يزيلهــا كمــا يزيــل المــاء أ
الوســاخ عــن
الجســد.
قــال رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم ”:مــن توضــأ فأحســن
الوضوءخرجــت خطايــاه مــن جســده
ت
حــى تخــرج مــن تحــت أظفــاره” .رواه
مســلم...
ث
وكــرة الخطــا إىل المســاجد هــي
بم�لــة الربــاط والجهــاد والحراســة �ف
نز
ي
ســبيل اللــه.
ويقــول اللــه عــز وجــل ”:يــا أيهــا
اصــروا ورابطــوا واتقــوا
الذيــن أمنــوا ب
اللــه لعلكــم تفلحــون” آل عم ـران ...200
اصــروا
يعــن ي يــا أيهــا المســلمون ب
عــى مشــاق العبــادات وصابــروا عــى
الجهــاد واتهيئــوا واســتيقظوا لعــدو
اللــه وعدوكــم .يقــول االمــام المــودود
تفســر (ورابطــو) أي دافعــوا عــن
ف ي�
ي
االســام ضــد كل مــن يقــف ضــده
(واتقــوا اللــه لعلكــم تفلحــون ) اي
خافـوا اللــه فال تخالفـوا أحكامــه لتفوزوا
بســعادة الداريــن كمــا يجــب علينــا أن
نســتعد اتباعــاً لقــول اللــه تعــاىل”:
واعــدوا لهــم مااســتطعتم مــن قــوة
ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو
اللــه وعدوكــم وأخريــن مــن دونهــم”
أ
النفــال .60
وهكــذا وجدنــا رســول الله صــل الله
عليــه وســلم يوضــح للمســلميت نز
م�لــة
المداومــة عــى التســلح بالوضــوء دائمـاً
وترقــب الصــاة بعــد الصــاة مكـ ثـراً من
يعتــر
المــش ي نحــو المســاجد الــذي ب
نز
بم�لــة الجهــاد والحراســة ف ي� ســبيل اللــه
واللــه أعلــم...
وأخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب
ين
العالمــ�.

أوباما يتدخل لحماية األسد
أفادت صحيفة “الواشنطن بوست” أن البيت األبيض تحرك سرًا لمنع مشروع قانون أعده الحزبان
الجمهوري والديموقراطي وينص على فرض عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار األسد على
خلفية جرائم حرب وأعمال وحشية ضد المدنيين ،من الوصول الى جلسة تصويت في مجلس النواب.

وقالت الصحيفة إن الزعامء الدميوقراطيني يف
مجلس النواب أذعنوا لضغط البيت األبيض وسحبوا
دعمهم للتصويت عىل مرشوع القانون يف الوقت
الحايل.
وكان نواب وموظفون يف الكونغرس يحرضون
لعرض "قانون القيرص لحامية مدنيي سوريا " عىل
مجلس النواب هذا األسبوع ومتريره بسهولة نسبياً.
واملرشوع الذي سمي باسم املنشق املكنى
"القيرص" والذي عرض للعامل نحو  55ألف صورة
توثق جرائم األسد وتعذيبه للمدنيني املعتقلني،
يحظى برعاية نحو  50نائباً ،غالبيتهم دميوقراطيون.
وكان النائب إليوت إيغلز ،وهو دميوقراطي من
نيويورك ،وأبرز نائب دميوقراطي يف لجنة الشؤون
الخارجية يف املجلس ،املقدم األول للمرشوع ،مع
زميله يف اللجنة إد رويس ،وهو جمهوري من
كاليفورنيا .ووقع أيضاً دميوقراطيون ليرباليون مثل
النائب يان تشاكوفسيك مرشوع القانون .ولكن
قبل صدور الجدول الترشيعي لألسبوع التايل يوم
الجمعة املايض ،بدأ موظفو الشؤون الترشيعية يف
البيت األبيض االتصال باملسؤولني يف كال الحزبني

داعني اياهم اىل تجميد مرشوع القانون.
ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس مجلس
النواب بول ريان أن البيت األبيض ضغط عىل
زعيم الدميوقراطيني يف املجلس لسحب دعمها
للمرشوع.

وقال املسؤول اإلعالمي لريان ،أشيل سرتونغ:
"بعد السياسة الكارثية للرئيس اوباما يف سوريا ،ها
هو اآلن يزيد الطني بلة بالضغط عىل دميوقراطيي
مجلس النواب لوقف مرشوع قانون كان يهدف اىل
تصويب الفوىض التي تسبب بها" ،آمالً يف أن "تتاح
الفرصة لألعضاء يف التصويت عىل هذا الترشيع
املهم قريبا".
وينص مرشع القانون عىل فرض عقوبات
جديدة عىل األسد ونظامه وداعميه ،والدفع يف
اتجاه تحقيق يرمي اىل تعزيز محاكمة جرائم
الحرب يف سوريا ،وتشجيع عملية اليجاد حل
تفاويض لألزمة.
إىل ذلك ،سيطلب مرشوع القانون من الرئيس
فرض عقوبات جديدة عىل أي كيان يتعامل أو
ميول الحكومة السورية أو جيشها أو استخباراتها
العسكرية ،وهو ما يشمل إيران وروسيا .كذلك،
سيتطلب أيضاً فرض عقوبات عىل أي كيان يتعامل
مع قطاعات عدة تسيطر عليها الحكومة السورية،
بينها قطاعات الطريان والطاقة.
• وكاالت

اردوغان؛ الجنسية للسوريين بعد إقامات العمل

قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان إ ّن
بالده بدأت بتجنيس الالجئني السوريني املقيمني
داخل أراضيها ،بعد أن أجرت عدة تعديالت
قانونية تخص منحهم إجازة للعمل يف قطاعات
مختلفة.
وجاءت ترصيحات أردوغان هذه يف كلمته
خالل الدورة الحادية والسبعني للجمعية العامة
لألمم املتحدة التي عقدت يف والية نيويورك
األمريكية.
وأوضح أردوغان أ ّن بالده مل مت ّيز بني الالجئني

الوافدين إليها واستقبلتهم جميعاً دون تفريق
عرقي أو مذهبي ،وأ ّن أنقرة عملت عىل تلبية
كافة احتياجاتهم املعيشية ،مشريا ً إىل أ ّن حجم
نفقات تركيا لهم تجاوز  12مليار دوالر أمرييك
وأ ّن املساعدات التي تلقتها تركيا من الدول
تعادل  512مليون دوالر فقط.
وتابع يف هذا الخصوص قائالً" :ال نريد أن
نجعل املخيامت مصريا ً محتّام لالجئني السوريني،
فهناك قرابة  300ألف من بني  3مليون الجئ
يعيشون يف املخيامت ،والباقي يسكنون يف املنازل

ويعتمدون عىل أنفسهم لتأمني احتياجاتهم ،وليك
يستطيعوا توفري حاجاتهم منحنا لهم إذن العمل
وبدأنا مبرحلة تجنيسهم".
وفيام يخص املشاكل االجتامعية التي قد
تنجم عن عمل الالجئني السوريني ،قال أردوغان
إ ّن القيادة الرتكية عىل دراية تامة باملخاطر
التي من املحتمل أن تنجم عن عمل الالجئني
السوريني عىل الصعيد االجتامعي ،ولكنها ليست
نادمة عىل منح السوريني فرصة العمل يف البالد.
وكاالت
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التأتأة (التلعثم
في النطق) هي
صعوبة في
القدرة على الكالم
المتواصل ،دون
انقطاع وتكرار
أو اطالة بعض
النغمات ،أو
المقاطع الصوتية
والكلمات ،أو
التوقف الال  -إرادي
عند التحدث

التأتأة وعالجها عند األطفال
األمر الذي يجعل املتحدث الذي يعاين
من التأتأة ال يستطيع إخراج كل نغمة صوتية
بسهولة من فمه .تنترش هذه الظاهرة،
بشكل خاص ،يف الطفولة املبكرة وغالباً لدى
االطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني عامني
وسبعة أعوام.
يعاين األطفال ،بالعادة ،من التأتأة
الطفيفة املتمثلة بتكرار الكلمة األوىل من
الجملة أو الصعوبة يف نطق الكلامت
الطويلة بطالقة .تزداد وترية التأتأة عند
الرسعة يف الكالم ،وعندها ال تقترص عىل
الكلمة األوىل من الجملة وإمنا تتعدى ذلك
لتأتأة نطق الكلامت يف وسط الجملة .وهذا
يضع الطفل يف وضع محرج أمام املجتمع
الذي يعيش فيه  ،اذ يؤدي اىل فقدان
ثقته بنفسه ،ونتيجة لذلك،
يتجنب الطفل الكالم علناً .يف
بعض الحاالت الصعبة قد
تؤدي التأتأة اىل مظاهر
اخرى كظهور حركات
ال  -ارادية ،مثل
رمش العينني
او ارتجاج

الشفتني.
وتبني الدراسات أ ّن حاالت الضغط أو
الصدمة النفسية تزيد من تفاقم ظاهرة
التأتأة ولكنها ليست املسبب الرئيس
لظهورها.
ينقسم عالج التأتأة اىل قسمني:
 .1العالج بالنطق :يركز العالج بالنطق
عىل تصحيح النطق عرب استخدام التامرين
املختلفة ،التي تهدف اىل تقويم اللفظ،
والتحدث ببطء وغريها.
 .2التخلص من التوتر :يهدف اىل
تخليص الطفل من التوتر بشكل نهايئ ،األمر
الذي يؤدي إىل تحسني حالة التأتأة لديه.
وعندها لن يشعر الطفل بالضغط والتخوف
الدائم من حدوث التأتأة لديه.
يتم تعليم الطفل أساليب
مختلفة للتخلص من
التوتر عرب اثرائه مبهارات
تساعده عىل التهدئة
الذاتية وتقليل التوتر
عندما يبدا بالنطق.
ال يعترب العالج الدوايئ
للتأتأة لوحده ناجعاً يف

معظم الحاالت
و يتوجه العالج الحديث للتأتأة  ،بدمج
العالج بالنطق الذي يهدف اىل تحسني آلية
النطق لدى الطفل ،وبني تقنيات التهدئة
ورصف التفكري (عن التأتأة) ،االمر الذي
يجلب الهدوء للطفل وبالتايل تحسني قدرته
عىل النطق.
عىل الرغم من أ ّن التأتأة تظهر بشكل
خاص يف سن الطفولة ،إال أنها ال تقترص عىل
األطفال ،فقد تظهر أيضاً يف سن متقدمة.
ومن بني األسباب لظهور التأتأة لدى البالغني،
وجود اعتالل عصبي ناجم عن ترضر أجزاء
مختلفة من الدماغ .يعرف هذا النوع من
التأتأة "بالتأتأة العصبية املنشأ" وقد يرجع
السبب إىل تلقي رضبة يف الرأس ،أورام
دماغية ،سكتة دماغية  ،الزهامير أو استخدام
أدوية معينة وغريها من األسباب.
باإلضافة لصعوبات النطق ،قد تؤدي
التأتأة لدى البالغني ،إىل تراجع الثقة بالنفس
والتقييم الذايت ،مام يؤدي بالتايل اىل انزواء
وانطواء االشخاص الذين يعانون من التأتأة،
بحيث يقومون بتجنب التحدث أمام جمع
من الناس ،أو االشرتاك يف نشاطات اجتامعية،
وهو ما يؤدي إىل إلحاق الرضر النفيس،
املهني ،االجتامعي والشخيص .عىل الرغم
من أ ّن الكثري من البالغني الذين يعانون من
هذه املشكلة ،يجدون صعوبة يف التوجه
للعالج ،أو أنهم ال يثقون بنجاعة العالج،
عىل الرغم من أ ّن عالج التأتأة بشكل رسيع
ومركز يضمن الوصول لنتائج ناجحة بإذن
الله.
د .عمر عبد العزيز نتوف

والدة على متن الطائرة
ُسجلت عىل منت طائرة متجهة من اسطنبول
برتكيا إىل العاصمة السويدية ستوكهومل حادثة فريدة
عندما انجبت امرأة سورية يف الثالثني من عمرها
طفالً .وتم اإلرساع بنقل السيدة وطفلها إىل مشفى
داندريد القريب من املطار ،حال هبوط الطائرة
التابعة لخطوط بيغاسوس للطريان الرتكية.
وقالت نرسين سابونجو حجار ،وهي مرأة
ساعدت يف والدة األم “ كان طفالً جميالً و موفور
الصحة” ،وذلك يف حديث مع صحيفة “اكسربيسن”
السويدية .وتم استدعاء “حجار” ،التي تعمل مرتجمة،
عندما بدأت تقلصات الحمل لدى السيدة السورية
التي تتحدث العربية فقط ،يف منتصف الرحلة .وأقرت
املرأة أنها استقلت الرحلة مع مرور  ٩أشهر من
حملها.
وأشارت حجار إىل أن طاقم الطائرة أصيبوا بالذعر
وطلبوا من الطيار الهبوط اضطرارياً .وطلب املرأة
من الطيار عدم الهبوط يف أوكرانيا ،البلد األقرب لهم،
والتوجه عوضاً عن ذلك التوجه إىل السويد.
وساعدت امرأة أخرى تدربت للعمل ملمرضة
لكنها تعمل حاليا كمدرسة يف والدة السيدة السورية.
وأشارت “حجار” إىل أنها مل تصب بالذعر وعملت
ما يف وسعها للمساعدة ،ألنه سبق وكانت موجودة
يف حاالت والدة .وأوضحت أن السورية كانت
مذعورة حقاً ألنها قادمة من سوريا و كانت وحدها
مع  ٣أطفال عىل منت الطائرة ،مضيفة أن “هذه
املرة األوىل التي تأيت فيها للسويد” .و سلم أطفالها
السيدة السورية اآلخرون إىل أقارب لهم وفق صحيفة
“افتونبالديت” .وقالت “حجار” التي تتعاون باستمرار
مع دور حضانة بصفتها مرتجمة ،إن “املرأة سورية.
وعائق اختالف اللغة حال دون تفاهمها مع أفراد
الطاقم .لذا قررت املساعدة ألنني أتكلم العربية”.
وأضافت “لقد كانت قلقة للغاية ،إال أن األمور
حصلت عىل ما يرام يف نهاية املطاف ،إنه مصدر
ارتياح وسعادة كبرية” ،مشرية إىل أنها بقيت إىل جانب
املرأة لتهدئتها وإلهائها إىل حني الهبوط.
وقالت إنه عندما ولد الطفل ،بدأ الجميع
بالتصفيق ،وكان سيارات اإلسعاف يف االنتظار أمام
مطار ارالندا ،يجلس فيها طاقم اخصايئ لقطع الحبل
الرسي .وأضافت “أنها كانت حادثة نادرة جميلة”.
وكاالت
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دول
طبيب و مدرب ي

ف ي� فصل الشتاء يكون الجو بارد و المناخ
يغ� مستقر  ،حيث يضعف الجهاز المناعي
أك� عرضة للصابة أ
ويكون الجسم ث
بالمراض
إ
و أ
ث
الطفال غالباً تكون أك� حساسية ،ولذلك
فإنهم يصابون ث
أك� بالعدوى حيث تزيد
معدالت إالصابة بالعدوى بأمراض الشتاء عند
الطفال و أ
أ
الوالد.
و ف� زيارة ميدانية لجمعية إعانة ض
المر�
ي
ين
السوري� بوالية كيليس زودنا القائمون عىل
خ�اً بإحصائيات عن
المركز جزاهم الله ي
أ
المراض أ
أ
ف
ن
ً
ال ثك� انتشارا يب� الطفال ي� هذه
ت
الف�ة من السنة .
ففي إحصائية تمت عىل قرابة الــ 2000
طفل مريض راجعوا جمعية إعانة ض
المر�
ين
السوري� – مركز كيليس
أ
وجد  %24من الطفال يعانون من
التهاب القصيبات الشعرية
 %18رشح
 %16غريب
و الوحيد القادر عىل مواجهة أمراض الشتاء
و� أغلب أ
ف
الحيان
هو الجهاز
المناعي للجسم .ي
قد ال يستغرق أ
أك� من  4إل  7أيام ت
المر ث
ح�
ي
ي
يشفي المريض.
أعراض أمراض الشتاء ت
ال� تصيب
ي
أ
الطفال؟
سيالن وانسداد أ
بالنف  ,يكون مصحوب
أ
ف
ف
و� بعض الحيان
بحرارة والتهاب ي� الحلق ي
يصاحبه سعال  ،وخشونة بالصوت ،احمرار
ين
بالعين�  ،وتضخم بالغدد اللنفاوية ف ي� الرقبة.
وعادة ال نحتاج للمضادات الحيوية لنأ
ّ
أ
الف�وسية ال تستجيب لها  .,ولكن قد
المراض ي
يحدث التهابات جرثومية ثانوية قد تحتاج إىل
العالج بالـمضاد الحيوي حسبما يراه الطبيب
الذن أو الجيوب أ
مثل التهابات أ
النفية ,

والتهابات ي ن
الع� أو حدوث التهابات بالرئة (
ذات الرئة ).
و عادة تستمر الحرارة لمده ثالثة أيام أو
العراض المتعلقة أ
أقل وتختفي أ
بالنف والحلق
خالل ستة أيام  ,أما السعال فقد تستمر ما ي ن
ب�
2ـ 3أسابيع.
و مادامت أمراض بال�د ال تعالج
بالمضادات الحيوية .فما هو عالجها إذن ؟
أ
الف�وسية هو ف ي�
ّإن عالج هذه المراض ي
الحقيقة محاولة تخفـيف أ
العراض المصاحبة
أ
لها وذلك بسحب إفرازات النف وتنظيف أنف
الطفل خصوصاً قبل النوم و قبل الرضاعة.
“ أ
النف المسدود “  :فينصح باستخدام
نقط الماء ف ئ
بالضافة إىل شفط هذه
الدا� إ
ف
وتعت� نقط الماء ئ
الدا� ذات مفعول
إالفرازات ب
تفوق مفعول معظم أ
الدوية ت
ال� تستخدم
ي
بهذا الخصوص .

أطفالنا والوقاية من أمراض الشتاء

“ الحرارة”  :فينصح بعالجها بخافضات
الحرارة .
“ التهاب الحلق “  :يمكن استخدام
الشوربات الدافئة لعالج ذلك .
و هناك طرق عديدة لتجنب إالصابة
بها وتقليل حدوثها .و إليكم بعض الطرق
ال� يمكنك اتباعها لوقاية أ
ت
الطفال
والنصائح ي
من إالصابة بأمراض الشتاء المزعجة:
 بالنسبة أللطفال الرضع فالرضاعة

الطبيعية هي من أفضل وأنجع الطرق لحماية
الطفل الرضيع ،وتقوية مناعته ،ألن مناعة أ
الم
تنتقل إىل الطفل عن طريق لبنها.
 يجب الحرص عىل إالكثار من االستهالكاليومي ض
للخ�وات و الفواكه بألوان مختلفة،
أ
ت
ت
ال�
ال�
تحتوي عىل المواد المضادة للكسدة ي
و ي
ف
تساعد ي� التخلص من المواد السامة وتساعد
عىل تقوية جهاز المناعة ف ي� الجسم.

موت السفاح شمعون بيريز قاتل األطفال

طوى موت الرئيس اإلرسائييل التاسع،
شمعون برييز ،صفحة أحد األسامء التي
ارتبطت بأسوأ املحطات بالنسبة للعرب
وللفلسطينيني ،طيلة عقود ستة .برييز؛ عراب
النووي اإلرسائييل ،وصاحب قرار مجزرة قانا
وأحد عرايب العدوان الثاليث ،مات عن عمر
 93عاماً ،ليكون أحد أقدم ساسة الكيان
الصهيوين من الجيل الثاين ،أسوة مبوشيه
ديان ،ويغئال الون ،وإسحاق رابني ،مع
فارق أنه كان مهاجراً إىل فلسطني ،التي
انتقل إليها عام  1934آتياً من بولندا ،بينام
كان الثالثة اآلخرون من مواليدها ،وهو ما
منحهم الوصف الصهيوين “صبار” الذي كان
يطلق للمديح واإلشادة بصاحبه .وهو وصف

مرسوق بطبيعة الحال من العربية ومن
نبتة الصبار الفلسطينية ،يف محاولة لالدعاء
أن صاحبه له جذور ترضب يف األرض وليس
مهاجراً .وقد أعلن يف تل أبيب ،عن موت
برييز ،الرئيس اإلرسائييل التاسع ،بعد إصابته
بجلطة دماغية قبل أسبوعني ،مكث خاللها يف
مستشفى “شيبا” يف تل هشومري قرب مدينة
تل أبيب.
ورافقت برييز “عقدة نقص” أساسية
وهي عدم خدمته يف جيش االحتالل
ومشاركته يف حرب النكبة والحقاً يف العدوان
الثاليث عىل مرص (عىل الرغم من أنه كان من
مهنديس العدوان) وال يف حرب يونيو/حزيران
 .1967عقدة الزمته طيلة مسريته السياسة،

ال سيام أنه ظل يشعر ،وهكذا كان
يعامل من النخب العسكرية الصاعدة
(مبا فيها رابني وديان وألون) ،أنه
ليس عضواً يف الجامعة ويف نادي
جرناالت الجيش ( .)outsiderمع
ذلك متكن برييز من فرض حضوره يف
السياسة ويف حزب العمل ،بفعل رعاية
ديفيد بن غوريون له ،حتى أن برييز انضم
لنب غوريون عند انشقاقه أول مرة عن
حزب العمل وأسس حزب رايف يف أواسط
الخمسينيات.
وكاالت

يك� أ
 من المهم التأكد من أن ثالطفال من
ت
ال� تحتوي عىل كمية جيدة من
أكل الحمضيات ي
ين
فيتام� C
 إالكثار من الماء و السوائل الدافئة :عندما يقوم الجسم بمحاربة عدوى ما
يصاب بالجفاف ،وهنا تكمن الحاجة يإل تناول
الكث� من السوائل الدافئة .
ي
 احرصوا عىل أن تكون تهوية نزم�لك جيدة
ومتجددة ،ألن أ
الماكن المغلقة أفضل بيئة
لتكاثر الجراثيم ،افتحوا النوافذ يومياً ت
لف�ة كافية
للسماح بدخول الهواء النقي إىل كامل نز
الم�ل.
 قوموا بغسل أيدي أالطفال بشكل
مستمر ،بعد الطعام ،أو بعد اللعب ،وبعد
دخول الحمام ،وعندما يقوم الطفل بلمس
الطفال آ
ألعاب أ
الخرين ،فذلك من شأنه أن
يمنع انتقال الجراثيم إىل الطفل .
التدخ� ف� نز
ن
الم�ل يعرض الطفل
 إني ي
أ
أ
للصابة باالحتقان وأمراض النف والذن
إ
ن
والحنجرة عن طريق
السل� ،لذا فمن
ي
التدخ� ب ي
أ
نز
ن
لتجن�
ل
الم�
داخل
التدخ�
الفضل عدم
ي
بي
أ
أ
الطفال إالصابة بهذه المراض.
 دعوا الصغار يبذلون الطاقة .من المهمن
البد� عند الصغار .النشاط
جدا نتشجيع النشاط ي
البد� يؤدي اىل افراز مواد طبيعية تسمى
أ ي
ت
ال� تساعد عىل تقوية جهاز
الندورفينات ،و ي
المناعة ،وتحسن قدرة الجسم عىل مقاومة
أ
المراض وخاصة أمراض الشتاء عند االطفال.
 و من المهم الحرص عىل أن يحصلأ
الطفال عىل ساعات كافية من النوم .فالنوم
والراحة �ض ورية للنمو ،ولكن أيضاً تسمح
للجسم بالراحة لتنظيف الجسم وتقوية جهاز
المناعة.
د .عمر عبد العزيز نتوف
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هل تعلم؟

هل تعلم أن النحل يتصل ببعضه
البعض عن طريق الروائح والرقص .فعندما
تكتشف النحلة رحيقاً أو لقاحاً يف بستانٍ ما،
تعود إىل الخلية وتبدأ بالرقص وهي تدور
وتدور ضمن دوائر ضيقة.
هل تعلم أن عدد النحل يف الخلية
الواحدة تكون مؤلفة من:
ملكة واحدة ،وآالف النحالت األخريات
العامالت ،فامللكة تضع كل البيوض ،فهي قد
تضع  1500بيضة كل يوم وحوايل 250,000
بيضة كل فصل .والبيوض املخصبة تنمو
لتصبح نحالت عامالت ،أما البيوض غري
املخصبة فتتطور إىل ذكور (زنابري).
هل تعلم أن الفضة معدن مثني أبيض
ملاع يتميز مبطيلية كبرية وقابلية للسحب
والطرق ،إضافة إىل مقاومته للتأكسد والصدأ
وشدة قابليته للتوصيل وخصائصه املقاومة
لالحتكاك .يستخدم مزيج الفضة والنحاس يف
صناعة القطع النقدية املعدنية وامليداليات
والحيل واملصوغات .وتستعمل مركبات
الفضة يف صنع املرايا البرصية ويف التصوير
الفوتوجرايف.
هل تعلم أن األملاس هو كربون شبه
نقي متبلر (متبلور) متجرد عموماً من اللون.
وهو أصلب املعادن الطبيعية ،ويستعمل يف
الصياغة والصناعة.
واملاس الرديء أو ماسة القطع هو ماس
مقوس الجوانب يستخدم يف قطع املاس
الثمني وصقله .أما املاس األسود أو الفحامس
فيستعمل يف حفر الصخور الصلبة.
هل تعلم أنه يف ارتقائنا جبالً ما يقع
يف املنطقة املعتدلة ،نصل أوالً إىل قطاع
تغطية الغابات النفضية ،يليه حزام تغطيه
غابة مختلطة من األشجار العريضة األوراق
واألشجار الصنوبرية .بعد ذلك نجد غابة
صنوبرية حقيقية متتد حتى النطاق الشجري
قبل الوصول إىل منطقة الجليد الدائم .حيث
متتد منطقة من الجنبات ثم املروج وأخرياً
حزام من األشنة والخلنج يدعى التندرة
األلبية.
هل تعلم أن سمك التونة الذي يسعى
وراءه الصيادون لطراوة لحمه ولذة طعمه
عمق كبري جداً .يف فصل الربيع
يعيش عىل ٍ
تتجمع أسامك التونة يف قطعان للتوالد
وتصعد إىل السطح حيث يقع الكثري منها
يف شباك الصيادين .يستعمل الصيادون
مجموعة من الشباك متر عربها األسامك حتى
تصل إىل آخر شبكة ،وهي معروفة باسم
غرفة املدن حيث يتم أخرياً رفعها.

ماه
و جواب جمع حبات
ا
لفواكه األخيرة حسب
سابقاتها؟؟؟

هو الرقم الذي يجب
ما
يكتب مكان اشا ارت
أن
االستفهام األخيرة؟؟؟

قصة القطة المتحيرة

يف كثريٍ من امل ّرات كانت القطة لويل تنظر إىل املرآة
ومل يكن يعجبها يشء ،كانت تتذ ّمر دامئاً من شكلها
الذي ال يعجبها ،وكانت دامئة املراقبة للحيوانات األخرى،
تسبح
فم ّرة تحلم أن تطري مثل الطائر ،ومرة تحلم أن َ
السمكة ،ومرة أن تقفز مثل الكنغر ،ويف إحدى
مثل ّ
املرات كانت تراقب البطات من حولها وه َّن يسبحن
السباحة...
عىل سطح املاء ،فأحبت أن تكون بطة تجيد ّ
ولكن هذا القناع مل يساعدها عىل أن تصري بطة حقيقية
أو أن تسبح مثل باقي البطّات ،ثم رأت أرنباً يقفز
برسعة ويأكل الجزر بأسنانه الكبرية ،أحبت تلك القفزات
الطويلة فقررت أن تصري أرنباً ،ولكن تلك اآلذان الطويلة
مل تُس ّهل عليها عملية القفز والجري بل عىل العكس
زادت الطّني ِبلّة ،وأثناء عودتها للمنزل وهي تتذمر رأت
قطيعاً من الخرفان ،فأحبت شكلها املستدير بصوفها

الكثيف ،فقررت أن تصري خروفاً جميالً ،ولكن
الصوف عىل جسدها مل ولن يجعلها
بعض ّ
خروفاً حقيقياً وأخريا ً ،كان القرار األخري هو
األغرب .أثناء تجوالها يف أحد البساتني رأت
بعض الفاكهة ،فوصل طَ َم ُعها برغبتها أن تصري
فاكه ًة لذيد ًة برائح ٍة طيب ٍة ،فوضعت بعض قشور
الفاكهة عىل رأسها ،واستغرقت من تعبها يف نومٍ عميقٍ ،
وفجأة شعرت كأن أحدا ً ما يُح ّركها من مكانها ،نظرت
نحو األعىل ،فرأت خرفاناً من حولها تفتح فاها محاول ًة
أكلها ظانّ ًة إياها نوعاً لذيذا ً من الفاكهة ،وما إن أدركت
القطة هذا حتى خلعت القناع وف ّرت هاربة مذعورة
ألن قط ٌة أستطيع الهرب
وهي تقول :أنا محظوظة ّ
أي يشء آخر ،ثم عادت إىل
برسعة ومل أكن فاكه ًة أو َّ
بيتها وهي مرسورة.

ماه
ي األرقام التي يجب
أ
ن تكتب في مربعات
ال
سودوكو الفارغة؟؟؟
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تقرير

عيدنا يجمعنا

أطلقت جمعية دار الصفا السورية في مدينة قونيا اسم " عيدنا يجمعنا "على
حفل المعايدة الذي أقيم في قاعة المؤتمرات لغرفة تجارة قونيا والذي حضره
ما يقارب  600شخص من السوريين واألجانب المقيمين في المدينة
أقامت جمعية دار الصفا السورية حفل
معايدة للسوريني واألجانب املقيمني يف
مدينة قونيا حيث أطلق عىل الربنامج اسم
" عيدنا يجمعنا " .وحرض الحفل ما يقارب
 600شخص أكرثهم من السوريني باالضافة
إىل عدد من الفلسطينني والصوماليني
والسودانيني .وأقيم الحفل يف قاعة املؤمترات
التابعة لغرفة تجارة قونيا حيث بدأ الحفل
بتالوة للقرآن الكريم تالها وصلة انشادية
لفرقة دار الصفا الرتاثية اللذين قاموا بأداء
عدد من املوشحات الرتاثية باالضافة إىل
عدد من األناشيد الشعبية التي شاركهم
الحضور يف إنشادها .تحدث بعدها سنان
جرك عضو مجلس إدارة جمعية الرب
الخريية قائالً ":ما نعيشه األن ليس عيدا ً
بالنسبة لكم فعيدكم وقت عودتكم إىل
يالدكم .مامتر به سوريا أكرب من أن تتحمله
العقول لكن مع هذا كله يبقى األمل بالله
كبريا ً" .وبعد كلمة جرك تم عرض فيديو
قصري بعنوان " احكييل عن بلدي " هذا
الفيديو الذي تم تجهيزه من قبل املدربات
واملدربني يف مركز صناع الحضارة الدويل
الذي تم إنشاءه حديثاً واملعتمدين دولياً
من جامعات ومنظامت دولية وأروبية.
وبعد وصلة إنشادية ثانية لفرقة دار الصفا
الرتاثية تحدث حمزة منصور رئيس مجلس
إدارة جمعية دار الصفا السورية ُم َر ِحباً
بحضور كل من األخوة السوريني والعرب
واألتراك حيث قال ":أرحب باسمي وباسم
األخوة واألخوات األعضاء يف جمعية دار
الصفا باألخوة السوريني واألتراك والعرب
الذين شاركونا فرحة العيد وبهجة االجتامع.
إن فرحة العيد ترتكز يف زيارة األقارب
واألصدقاء واملعارف لكنه يف الغربة ال
معنى للعيد إال باجتامعنا مع بعضنا
البعض .أشكر كل من ساهم وعمل
وتعب من أجل إنجاح هذا الحفل".
وحرض الحفل أعداد كبرية من
األطفال الصغار واليافعني ويدوه تحدث
األستاذ أحمد الحجار مسؤول املجموعة

الكشفية يف جمعية دار الصفا السورية
ُمرحباً بالعوائل واألطفال ومؤكدا ً أن فرحة
العيد تكمن يف إسعاد األطفال وإدخال
الرسور عىل قلوبهم.
كام قام الحجار إضافة إىل القادة
واملرشدات يف مجموعة دار الصفا الكشفية
بإقامة العديد من األلعاب واملسابقات
التي شارك بها أغلب األطفال املوجودين
يف القاعة .ويف
نهاية الحفل
قامت املرشدات
بتوزيع الهدايا
عىل كافة
األطفال.
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