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مؤتمر التضامن في القطاع الصحي
يرس منظمة األطباء العراقيني يف الخارج
دعوتكم إىل حضور املؤمتر الثاين للتضامن يف
القطاع الصحي الذي سيعقد يف فندق رامادا
بالزا يف الفرتة مابني  26 – 23كانون الثاين 2016
برحاب موالنا جالل الدين الرومي يف مدينة
قونيا.
يرشف عىل تنظيم املؤمتر كل من :الرئيس
الفخري ,الربوفيسور الدكتور مصطفى شاهني

إسرائيل تحترق
وتتهم العرب

رئيس جامعة سلجوق .رئيس
املؤمتر ,الدكتور الجراح آيدن
بياتيل رئيس جمعية األطباء
العراقيني خارج القطر .األمني
العام :الربوفيسور الدكتور وليد
خالد اخصايئ األوعية القلبية وعادل
بياىل املسؤول االداري للمؤمتر .الدكتور نبيل
بوشناغ ,الدكتور ابراهيم خليل قافيل ,الدكتور

عيل بياتيل ,الدكتور محمد قطان ,الدكتور
كاظم املوسوي ,الدكتورة أنيسة آوجي,
الدكتورة الهام بياتيل ,الدكتور اسامة
البدري ,الدكتور صالح قدو ,الدكتور
صباح كركوكيل ,الدكتور فريد مفتي,
الدكتور فؤاد توركمن ,الدكتور غازي
طوزلو ,الدكتور أرشف كامل ,الدكتور عامد طاهر
والدكتور عدنان كركوكيل

صوت األمة
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صفحات ...روح
دمـشق في اسطنبول
• تتمة يف الصفحة 11-10

مزاح العسكر
وخفة ظلهم

وتفيد إدارة هجرة املدينة بأنه يوجد
يومياً  200مواطن سوري يقدمون األوراق
الرسمية للحصول عىل اإلقامة .ومن
األرجح ازدياد هذه األعداد .فالحرب
القامئة يف سوريا مرشفة عىل إنهاء عامها
السادس بأعداد مخيفة من الخسائر
املادية واملعنوية .وهناك العديد من
الشعوب عىل رأسها الشعب السوري

والفلسطيني والعراقي يفرون من االنظمة
القمعية التي يعيشون تحت سيطرتها
ويحتمون إىل تركيا .وباملقابل فإن تركيا
مستمرة يف فتح ذراعيها ملن يحتمي لها.
وقد حازت مدينة قونيا عىل أعداد كبرية
من الالجئني الفارين من هول الحرب
يف املدن السورية واملدن العراقية وعىل
رأسها املوصل • تتمة يف الصفحة 13-12

• تتمة يف الصفحة 16

نوبل ألصحاب
الخوذ البيضاء
• تتمة يف الصفحة 20

حمزة منصور
القشلة البغدادية
بك َم ْن!!! تعادل بكبن لندن
• َم ْن يَ ي

hamza.mansor9020@gmail.com
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ح
سب المعلومات
المأخو
ذة من إدارة هجرة
المدينة ومديري
ة الحاالت الطارئة
والكوارث فإن أع
مدينة قونيا داد السوريين في
الم
ألف سوري ب سجلين رسميًا 80
االض
من العراق افة إلى أربعة أالف
يين وغيرهم من
الجنسيا
ت األجنبية األخرى
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مدير عام النشر

النعرف قيمة هذه البلد

ذهبنا ف� ت
لم أرى أجمل وال ن
الف�ة الفائتة إىل أوكرانيا...
يكون الفريق قد ذهب للمواجهة بنقص 5-4
أغ� من بلدي...
تألف ومحبة كشعبنا ف ي� أي دولة أخرى...
ي
وتابعنا المباراة ت
ال� خرس بها فريقنا
من رجال التكنيك وإذا كان يقول أحدهم وهو
وبعد أن شاهدنا اوكرانيا عن قرب...
علينا أن نعرف قيمة بعضنا ...وقيمة بلدنا...
ي
ف
ن
ن
عي� ليلة الخامس ش
أتيكر قونيا سبور  4-0ف ي� مواجهة فريق شاختار
“إن� خرجت بفريق معتدل” ال
ع� من
ويلزم علينا أن نحب بلدنا ونحميها من
جالس ي� النادي ي
تراءت أمام ي
أ
ن
يمكن� أن أقول أي ش
الوكر ن يا�...
�ء عن النتيجة...4-0
تموز ولعنت أولئك اللذين كانوا يحاولون تقسيم الخونة ونطهرها منهم...
ي
ي
ن
لن أكتب عن المباراة...
العثما� بعد
ال أعرف كيف سيلعب فريق
بلدي...
ال يوجد تركيةٌ أخرى...
ي
ت
ألنه ال يوجد هناك ش
�ء جميل يكتب...
مارأى المباراة السابقة...
أحزن...
وال يوجد مكان أخر يستطيع ال� يك أن
ي
عىل أ
ففريق شاختار لعب ونحن تابعنا...
القل سنكتب مارأيناه ف ي� مدينة ليفيف
كم أنه هناك العديد من أماكننا الجميلة ...يذهب إليه أو أن يعيش به...
ش
كث�اً بطريقة لعب شاختار ...الجديدة االوكرانية...
غربه جميل و�قه أجمل...
أحب هذه البلد ...وأحب أناسها...
وقد استمتعنا ي
أ
ف
ن
ز
ز
إنكاره...
وهذا ال أستطيع
إننا
نقول؛
أن
احدة
و
لمرة
ولو
الفائدة
ومن
يجذب�...
أكدين�
و
يجذبك
ادين�
ر
كا
لن هذه البلد يوجد بها ما اليوجد ي� يغ�ها
ي
ي
ي
ف
وهناك حقيقة بأنه يوجد فرق واختالف
نعيش ي� دولة كالجنة...
وعىل الرغم من ذلك...
المتعة والكرم والصداقة الحقيقية والعطاء...
بالوزن ي ن
ب� اتيكر قونيا سبور وشاختار...
بكل مافيها...
لكننا النعلم قيمة بلدنا...
ويوجد أناس يقدمون أرواحهم وكل
وزن شاختار ثقيل ووزن قونيا سبور خفيف...
مع االسف إننا النعرف قيمة أناسنا وال
وهكذا الناس...
مايملكونفداءلعلمها...
ين
وبما أنه يوجد هذا الفرق ي ن
ب�
الفريقي� فمن الوسط الذي نعيش به وال دولتنا وأصدقاءنا...
ليس كالجليد وإنما حميمية...
صغ�
أحب بلدي وأناسها وكل تفصيل ي
ن
ن
الطبيعي عدم االستغراب...
إن� بعد أن شاهدت مدينة ليفيف الجديدة
يع�...
يوجد بها...
ي
إنسان ي
ث
ز
ألول مرة يكون لنا ممثل ف ي� أوروبا...
خ�نا وماءنا
المطعم ..وراعي
وماذا أقول أك�؟ لكن أعيدها مرة أخرى؛
االوكرانية فقد أيقنت وفهمت قيمة ب
أ المحب ...والمساعد ...و ُ
ين
وهذا ما أعتقده مربحاً لنا...
وطعامنا وحياتنا وأمالكنا...
المظلوم� ...ناسنا...
اليتام و
بعد أن شاهدت أوكرانيا نحن النعرف قيمة
أ
ف
ن
لن أدخل إىل الناحية التقنية أبداً ,لنه عندما
لكن�
وال أعتقد أنه يوجد هناك أناس يعيشون ي� بلدنا...
لقد زرت العديد من الدول االروبية ي

اللغة العربية في المدارس األلمانية

تستعد والية سكسونيا
السفلى األلمانية
للتوسع في تعليم
اللغتين العربية
والتركية في كافة
مدارسها ضمن مشروع
يهدف لتدريس اللغات
األم للتالميذ ذوي
األصول المهاجرة كلغة
اختيارية ثانية أو ثالثة
ضمن المناهج الدراسية
المعتمدة

وأعلنت حكومة الوالية -املكونة من ائتالف
الحزب االشرتايك الدميقراطي وحزب الخرض-
أن هذا املرشوع املوجه للتالميذ من األصول
األجنبية ،يستهدف أيضا إتاحة الفرصة لكل
التالميذ -ومن بينهم التالميذ األملان -لتعلم هذه
اللغات األجنبية كمواد دراسية ،ضمن املناهج
التعليمية األساسية حتى شهادة الثانوية العامة.
واستندت وزارة الرتبية يف الوالية يف قرارها
عىل دراسات علمية مختلفة ،أكدت أن إتقان
التالميذ للغاتهم األم يساعدهم يف تعلم وإتقان
أي لغة أخرى بشكل أفضل.
أهمية كبرية
ويف ترصيح ملجلة فوكوس ،قال رايرن شولينغ

مسؤول الرتبية يف كتلة حزب الخرض بالربملان
املحيل لوالية سكسونيا السفىل ،إن تعلم التالميذ
املهاجرين يف أملانيا للغاتهم األم من الوالدين غري
كاف ،ويجعل القدرة اللغوية لهؤالء التالميذ يف
سنواتهم األوىل باملدارس االبتدائية غري مكتملة،
ولهذا فتعلمهم للغاتهم األم ضمن املناهج
الدراسية األساسية حتى الثانوية العامة يكتسب
أهمية كربى.
وميثل التوسع يف تعليم العربية والرتكية
مبدارس سكسونيا السفىل استكامال ملرشوع
بدأته هذه الوالية يف مدارسها ،وتطبقه واليات
أملانية أخرى من بينها هامبورغ وشامل الراين
للتالميذ ذوي األصول األجنبية واملهاجرة.

وواجه اإلعالن عن هذا املرشوع انتقادات
من الحزب املسيحي الدميقراطي املعارض يف
سكسونيا السفىل ،وانتقد الحزب ما اعتربه
عدم تركيز حكومة الوالية عىل اندماج التالميذ
املهاجرين ،وعدم إعطائها أولوية قصوى لتدريس
اللغة األملانية بدءا من رياض األطفال.
لكن رايرن شولينغ خبري الرتبية يف حزب
الخرض -املؤيد للمرشوع الرتبوي -رفض هذه
االنتقادات معتربا أن املرشوع الجديد ال يدعم
اللغات األجنبية عىل حساب لغة البالد ،ورأى
"أن من يرى غري هذا له نظرة قصرية وخاطئة
ويخلط األمور".
وقال شولينغ إن املرشوع الجديد يستهدف

التعرف عىل مناهج الدول األخرى بتدريس
لغاتها ،وتسهيل االعرتاف باملؤهالت التعليمية
لهذه الدول ،وزيادة تعيني املعلمني من الناطقني
باللغات األجنبية يف املدارس األملانية.
من جانبه أيد الحزب الدميقراطي الح ّر
املعارض املرشوع الجديد للتوسع بتعليم
العربية والرتكية يف كل مدارس سكسونيا السفىل
الحكومية ،واعترب أن هناك حاجة مرشوعة لهذا
املرشوع الرتبوي استنادا عىل نظريات علمية
تؤكد قدرة التالميذ من األصول املهاجرة عىل
تعلم اللغة األملانية بشكل رسيع إذا أتقنوا
لغاتهم األم.
وكاالت
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إسرائيل تحترق..وتتهم العرب
أعلن جهاز األمن العام اإلسرائيلي (الشاباك) مباشرته التحقيق في
ما إذا ما كانت الحرائق التي اشتعلت في مناطق مختلفة في األراضي
المحتلة وخاصة مناطق الشمال" ،مفتعلة على خلفية قومية" ،وذلك بعد
تصريحات صادرة عن عدد من مسؤولي اإلطفاء تؤكد أن الحرائق التي
تلتهم غابات مدينة حيفا مفتعلة

يأيت ذلك بعد طلب وزارة الداخلية من
الرشطة مراقبة وسائل التواصل االجتامعي
"للبحث عن مفتعيل ومحرقي النريان
واملتعاطفني مع إحراق النريان" ،وذلك بعد
بروز هاشتاغ "ارسائيل تحرتق" عىل موقع
"تويرت" وتفاعل عدد كبري من الناشطني العرب
معه.
يف هذا السياق ،دعا النائب العريب
يف الكنيست أمين عودة ،وسائل اإلعالم
اإلرسائيلية إىل الكف عن "التحريض ضد
املواطنني العرب" ،قائالً إن "الكرمل وكل بالدنا
غالية عىل أرواحنا جميعاً وعشنا بهذا الوطن
مئات وآالف السنني ومل نحرقه" .ولفت عودة
إىل أن الحرائق طالت تجمعات سكانية عربية
أو اقرتبت منها ،معترباً أن"االتهام الفوري
للعرب يذكر بالالسامية يف أوروبا حيث كانوا
يتهمون اليهود بحرق األحراج وتسميم اآلبار".
كالم عودة جاء بعد إطالق عدد من
املسوؤلني اإلرسائيليني ترصيحات أملحت إىل
أن فلسطينيني وراء الحرائق .وأبرز أولئك
وزير التعليم نفتايل بينت ،الذي قال إن من
أشعل هذه الحرائق هم "أشخاص ال يحبون
هذه البالد" .وتبع ذلك ترصيح لرئيس الوزراء

بنيامني نتنياهو أكد فيه إن النريان اشتعلت
أبيب والقدس .وأفادت اإلذاعة اإلرسائيلية أنه
"بفعل فاعل".
تم إجالء عرشات العائالت مع اقرتاب ألسنة
من جهته ،قال املفتش العام للرشطة روين اللهب من منازلها يف مستوطنة "طلمون"
ألشيخ ،إنه ليس أقل من نصف الحرائق التي شامل القدس .وأعلنت الرشطة اإلرسائيلية
انترشت يف اليومني األخريين لديها "خلفية
أن النريان توسعت لتصل اىل مستوطنة
قومية" ،فيام ذكرت وسائل إعالم ارسائيلية
"موديعني" اإلرسائيلية يف وسط الضفة الغربية.
اعتقال شخصني يف حيفا لالشتباه بصلتهام
وباإلضافة إىل إرصار بعض الجهات
بالحرائق.
اإلرسائيلية عىل أن هذه الحرائق قد تكون
وتعيش مدينة حيفا أزمة حقيقية ،حيث متع ّمدة ،ر ّجح جهاز اإلطفاء أن يكون اإلهامل
تم إخالء نحو  13حياً وإغالق الجامعة ،يف
من قبل املتنزهني ،وتأثريات الرياح العاتية
أعقاب انتشار النريان يف أشجار جبل الكرمل
وحالة الجفاف ،عوامل ساعدت عىل رسعة
وامتدادها إىل املناطق السكنية .ووصف
انتشار الحرائق.
متحدث باسم الدفاع املدين ما يجري بأنه
وحظيت الحرائق اإلرسائيلية باهتامم دويل
حالة حرب حقيقية مع "النريان العمالقة".
واسع ،حيث أرسلت تركيا وروسيا واليونان
وأعلنت السلطات اإلرسائيلية إصابة  100وقربص وإيطاليا وكرواتيا طائرات إطفاء،
شخص يف مدينة حيفا فقط ،فيام قالت بلدية للمساعدة بعملية اإلخامد ،التي تخطت قدرة
املدينة إن  50ألف شخص تم إجالؤهم خوفاً الدفاع املدين اإلرسائييل.
من وصول حرائق اشتعلت يف األحراج املجاورة
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية أن الرئيس
لحيفا.
الرويس فالدميري بوتني أمر بإرسال طائرتني
واندلعت حرائق كبرية يف أحراج سلسلة
برمائيتان من طراز "يب "200-للمساعدة يف
الجبال الغربية يف القدس املحتلة ،حيث
إخامد الحرائق يف إرسائيل ،فيام أكد الكرملني
تسعى طواقم وطائرات اإلطفاء ملنع وصول
أن نتنياهو هاتف بوتني طالباً املساعدة يف
الحرائق للشارع الرئييس الذي يربط بني تل
مكافحة الحرائق • .وكاالت
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ترامب الرئيس 45المريكا
حقق دونالد ترامب مفاجأة تاريخية بفوزه في سباق الرئاسيات األمريكية ،ليكون الرئيس  45للواليات المتحدة
ترامب؛ رجل األعامل الرثي ،عرفه
العامل مبواقفه املثرية للجدل تجاه عدد من
القضايا كالهجرة واإلسالم ونظرته الخاصة
للهوية األمريكية .متكن دونالد ترامب
من متثيل الحزب الجمهوري رسميا يف
االنتخابات الرئاسية األمريكية .واستطاع
ترامب الوصول إىل أعتاب البيت األبيض
بالرغم من ترصيحاته الجريئة التي وجه
فيها انتقادات للمسلمني واملهاجرين
والوعد ببناء جدار عىل الحدود املكسيكية
األمريكية.
ومن أكرث الترصيحات املثرية للجدل
التي اطلقها ترامب خالل الحملة االنتخابية
إنه "سيلغي" اتفاق باريس ملكافحة التغيري
املناخي الذي وقعه أكرث من  195بلدا يف
ديسمرب/كانون األول  .2015وقال أيضا إنه
سيوقف كل الدفعات املالية التي تقدمها
الواليات املتحدة لربامج األمم املتحدة
بشأن االحتباس الحراري يف االرض.
وال يحق ألي بلد أن يلغي منفردا
اتفاق باريس ،ولكن إذا انسحبت الواليات
املتحدة منه ،أو تخلت عن االجراءات
املحلية التي بدأها الرئيس باراك أوباما
يف هذا الصدد ،فأنها ستوجه رضبة قوية
لالتفاق.
كام دعا ترامب اىل مزيد من التنقيب
عن الوقود االحفوري ،وإىل قيود تنظيمية
أقل يف هذا املجال وإجازة انبوب النفط
(كيستون أكس ال) الذي ميتد من كندا إىل
الواليات املتحدة.
وعىل الرغم من كل أحاديثه املتشددة
غي ترامب موقفه كثريا يف هذا
عن الهجرةّ ،
الصدد ،لذا يبدو من الصعب التنبؤ بأنه

سيف ّعل أو قد يتبع بعض اعالناته القوية
هنا.
لقد بدأ حملته االنتخابية بوعد بناء
جدار عىل امتداد الحدود مع املكسيك،
وبرتحيل  11مليون شخص من املهاجرين
الذين ال ميتلكون وثائق قانونية .لكنه
خفف ترصيحاته الحقا بالقول إنها
تقصد "ماليني" املجرمني الذين يعيشون
يف الواليات املتحدة ،وإن بقية السكان
الذين ال ميتلكون وثائق سيتم التعامل مع
قضيتهم يف وقت الحق.
وشدد ترامب عىل ان املكسيك هي من
يجب أن يدفع كلفة بناء الجدار ،لكنه رفض
االشارة إىل هذا الدفع املايل عند زيارته
للمكسيك.
ودعا أيضا "منع شامل وكيل للمسلمني
من دخول الواليات املتحدة" ،لكنه عاد إىل
القول إنه اقرتاح وليس سياسة .وتحدث
بدال عن ذلك "تدقيق متشدد جدا" عىل
الناس القادمني من بلدان محددة ،لكنه مل
يحدد من ستكون هذه البلدان.
كام انتقد ترامب بشدة حلف شامل
االطليس بوصفه منظمة بالية ،ووصف
أعضاءه بأنهم حلفاء غري اوفياء يستفيدون
من كرم الواليات املتحدة.
فهل سيختفي العلم األمرييك من
طاولة اجتامع وزراء دفاع حلف الناتو يف
املستقبل؟
ويقول ترامب إن الواليات املتحدة قد
ال تحتمل بعد حامية بلدان يف أوروبا ويف
آسيا دون تعويض مناسب ،مقرتحا سحب
القوات األمريكية ما مل يدفع لها باملقابل.
ويف احد تفسريات كالمه ،بدا أنه يقصد

من هو دونالد ترامب؟

التحق ترامب مبدرسة وارتون للمحاسبة يف جامعة بنسلفانيا ،قبل أن يبدأ مسرية إدارة األعامل يف
رشكة والده املتخصصة يف العقارات ،حيث أظهر متيزا يف مجال األعامل تحت رعاية والده فرد ترامب.
خاض ترامب غامر األعامل عام  ،1983حيث قامت رشكته بتشييد ناطحات السحاب .وشيد أول
ناطحة سحاب أسامها "برج ترامب" قبل أن يبدأ بتشييد أبراج أخرى غزت مدينة نيويورك وتحمل
كلها اسمه .وأصبحت ترسيحة شعره رمزا للنجاح يف األعامل خالل الثامنينات .كان يحب الظهور
اإلعالمي وعامل املشاهري ،وقدم ملدة  12عاما برنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرنتيس" حيث أجرى
اختبارات لعدد من املرشحني لاللتحاق برشكاته العمالقة ،وعرفه الجميع بعبارته الشهرية" ،أنت
مطرود " .وبدأت شعبيته باالرتفاع لدى قسم كبري من األمريكيني وكان ذلك يسليه.

االشارة ببساطة اىل القلق األمرييك منذ زمن
طويل من أن معظم اعضاء الناتو ال يؤدون
االستحقاق املقرر عليهم برصف  2يف املئة
عىل األقل من اجاميل دخلهم القومي عىل
الدفاع .عىل الرغم من تساؤل البعض بشأن
هل أنه سينسحب من الحلف العسكري
الذي يشكل حجر األساس يف سياسة بالده
الخارجية منذ  60عاما.
ومبا يتعلق بعالقات الواليات املتحدة
مع روسيا قال ترامب إنه بإمكانه تخفيف

التوتر مع الرئيس الرويس فالدميري بوتني،
وأثنى عليه بوصفه زعيام قويا يحلو له
أن يبني عالقة جيدة معه .ومل يقل الكثري
بشأن ما الذي سيتضمنه ذلك خارج الرغبة
يف القتال املشرتك ضد مسلحي تنظيم
الدولة اإلسالمية .ولكنه يعتزم اكتشاف
هل أن الروس سيكونون "حصيفني" ،مع
تأكده من أنه قد يحظى باحرتام من بوتني،
اكرث مام أبداه لهيالري كلينتون أو الرئيس
أوباما.
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وزارة التربية التركية تفتح باب التسجيل
في الثانويات المهنية للطالب السوريين
أعلنت الحكومة التركية ،اجراء تعديل يتيح
للطالب السوريين الذين أتموا دراسة
المستوى األول من برنامج تعليم اللغة
التركية ( )Türkçe Seviye A1في
مراكز التربية الشعبية بالواليات
التركية (Halk Eğitim
 ،)Merkezleriأو أولئك الذين
يتمكنون من النجاح
في اختبار المستوى
األول للقراءة والكتابة
باللغة التركية،
االلتحاق بالصف
التاسع في ثانويات
األناضول المهنية
والتقنية التابعة
لوزارة التربية.
وذكرت وكالة األناضول الرتكية لألنباء،
أن وزارة الرتبية الرتكية قالت يف بيان لها إن
التعديل املشار إليه يتيح للطالب السوريني
الذين ال يعرفون اللغة الرتكية من االلتحاق
بالصف التاسع يف ثانويات األناضول املهنية
والتقنية ،برشط تعلم اللغة الرتكية خالل
الفصل األول للسنة الدراسية 2017-2016
يف إطار برنامج لتعليم اللغة الرتكية ستعده
الوزارة ضمن الثانويات.
ووفق البيان فقد أتاح التعديل للطالب
السوريني الذين مل يتمكنوا من التسجيل يف
الثانويات املهنية والتقنية أو أولئك الذين ال

يرغبون بالتسجيل يف ثانويات التعليم املفتوح ،وثانويات التعليم املفتوح املهنية ،حسب
الشواغر.
التسجيل يف "برنامج التدريب املهني" يف
إىل ذلك ،أشار البيان إىل أن وزارة الرتبية
إطار املبادئ واإلجراءات ذات الصلة ،برشط
الرتكية ،استكملت التجهيزات الالزمة من أجل
أن يكونوا قد أمتوا دراسة املستوى األول من
تقديم التدريب املهني ملا يقرب من 100
برنامج تعليم اللغة الرتكية املشار إليه.
وأشار البيان إىل أن وزارة الرتبية ،أرسلت ألف طالب سوري تحت الحامية املؤقتة يف
تركيا ،اعتبا ًرا من العام الحايل.
إىل مديريات الرتبية يف الواليات الرتكية كتا ًبا
وكان فؤاد أوكتاي ،رئيس إدارة الطوارئ
رسم ًيا يحدد املبادئ واإلجراءات املتعلقة
والكوارث (آفاد) التابعة لرئاسة الوزراء
بقبول الطالب السوريني الذين يحققون
الرشوط املطلوبة ،يف ثانويات األناضول املهنية الرتكية ،أعلن يف وقت سابق ،إن نحو  5آالف
و 600طالب سوري يتلقون التعليم حال ًيا
والتقنية ،ومراكز التدريب التقني ،وثانويات
يف الجامعات الرتكية ،وأن من بينهم ألف
األناضول متعددة الربنامج التخصصية،

وفاة الداعية
زين العابدين

تويف يف قطر الداعية السوري محمد رسور بن
نايف زين العابدين ،وهو يعترب أحد املرجعيات
العلمية التي تركت بصمتها يف ما ُيعرف بـ"تيار
الصحوة" الذي شهد امتدادا كبريا يف العامل اإلسالمي
منذ بداية الثامنينيات .حيث صيل عىل الشيخ الراحل
ودفن يف مقربة أبو هامور بالعاصمة الدوحة.
وولد محمد رسور ( 78عاما) عام  1938يف قرية
تتبع حوران جنويب سوريا ،وانتسب لتنظيم اإلخوان

و 80طالبا يأخذون منحة دراسية من الدولة
الرتكية .وأشار املسؤول الرتيك إىل تأسيس نظام
بيانات إلكرتونية خاصة بالطالب األجانب،
تشمل املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية،
الفتا إىل أن "النظام يحوي قاعدة بيانات تتابع
أماكن وكيفية تعليم الطالب وفقًا لألعامر".
وأوضح أن هذا النظام يشمل أيضً ا
الطالب الجامعيني الذين يتوزعون بشكل أكرب
يف الواليات الرتكية املحاذية للحدود السورية،
الف ًتا إىل أن التسجيل يف الجامعات يتم عرب
نظام امتحانات تحدده هيئة التعليم العايل.
وكاالت

املسلمني قبل أن يرتك الجامعة ويتنقل يف عدة دول
خليجية مثل السعودية والكويت.
أسس يف بريطانيا "املنتدى اإلسالمي" و"مركز
دراسات السنة النبوية" .وأصدر مجلة "السنة" ولديه
مؤلفات عديدة بينها "وجاء دور املجوس" و"جامعة
التبي" و"اغتيال الحريري
املسلمني" و"التوقف و ّ
وتداعياته عىل أهل السنة" و"أزمة أخالق".
وكاالت
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آل عمران والسيدة مريم

للقرآن الكريم" ودرس الثانوية يف "مدرسة
آدم قرطاش
األمئة والخطباء" يف محافظة قونية من
عام  1983إىل عام  .1989وبعد ان قىض
ثالث سنوات من حياته يف بيع الكتب
توظف يف عام " 1992إما ًما وخطي ًبا" يف
املسجد املركزي يف بلدة "بغنديك" التابعة
" لربواري" التابعة ملحافظة "سريت" .ويف
عام  1996انتقل ايل قرية "كناي درا"
التابعة لبلدية "مرام" التابعة ملحافظة
"قونية" .ويف  1999انتقل ايل "مسجد
قرطلوش" يف بلدية "مرام" .ويف اثناء ذلك
ولد آدم قرطاش يف عام  1968يف قرية تخرج يف كلية التعليم املفتوح (اسك
"ترباس" التابعة لبلدة "بوزقر" التابعة
شاهري) يف قسم العلوم االجتامعية .وما
ملحافظة "قونية" .درس اإلبتدائية يف
زال من عام  2000امام وخطيب "مسجد
مدرسة "ياووظ سليم اإلبتدائية" ودرس
مرادية" يف "اوزون حرمانالر" .وهو
علوم القرآن الكريم يف معهد "فاتح
متزوج وعنده طفلة.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له
رشيك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وخلق
كل يشء فقدره تقديرا.
والصالة والسالم عىل املبعوث رحمة للعاملني
خاتم النبيني محمد...
وعىل عيىس الذي برش بنبوة سيدنا محمد
صىل الله عليه وسلم.
وعىل مريم التي اصطفاها الله سبحانه وتعاىل
وجعلها قدوة لنساء العاملني.
وعىل آل عمران أجمعني.
عىل مر الزمان  ،وعندما تغرق املجتمعات يف
مستنقع الجهالة والرشك والفحش ،وتُ ْردي بنفسها
إىل أسفل سافلني بفقد قيمها األخالقية...
يف هذه الفرتات من الزمان يرسل الله
سبحانه وتعاىل إىل هذه املجتمعات أناسا من
أنفسهم لينقذوهم من هذه املستنقعات الوخيمة
ويرشدوهم إىل سبل الحياة السامية أو إىل املوت
يف سبيل مثل هذه الحياة.
األنبياء والصديقون والصالحون والعلامء...
كل أولئك ممن اختارهم الله لينريوا ظالم الليل
الذي ادلهم عىل تلك املجتمعات.
وكام يعرف ويشهد التاريخ اإلسالمي لرجال
كانوا مثاالً وقدو ًة يف هذا امليدان ،فكذلك هنالك
من النساء من أصبحت رمزا لإلميان والفضيلة
والتقوى والعفاف.
ومزية هؤالء القادة واملُث ُُل من النساء أنه َّن
فهم َن رسالة اإلسالم وفهم َن رسالة املرأة املسلمة
فهام دقيقا وعش َن عىل ذلك.
وعىل مر التاريخ نشهد أن املرأة املسلمة
تحمل راية الفالح يف املقدمة – وتنري الدرب
كالرساج املنري-وهي مصباح هداية للناس يف
الظلامت وسفينة نجاة يف الطوفان الذي حل
بالبرشية.
ومن تبعه َّن استنار بنوره َّن ونال السكينة
والفيض يف دربهن  ،ومن أعرض عنه َّن لحقته ال ِّذلة
عاجال أو آجال.
وعندما تجول بني هؤالءالسابقات ميتلئ
فؤادك بحبهنَّ ،ترى فيه َّن العفة والطهارة والتقوى،
إذ قد اكتس َني بالحياء ولبسن ثوب الرسالة،
وامتألت قلوبه َّن بحب الله ،وتراه َّن يف ميادين
الجهاد جنبا إىل جنب مع األبطال.
وها هي مريم العذراء مع عيىس روح الله
(عليه السالم) يف دعوة الناس إىل التوحيد.
تاب َم ْريَ َم } (مريم)16 :
{ َوا ْذكُ ْر ِف الْ ِك ِ
أي :يا أيها النبي  -وعىل لسانه يا أمة محمد -
ف عىل مريم التي قدمها القرآن رمزا للعصمة
 :تع َّر ْ
َّ
والعفاف وتعل ْم سريتها التي مضت عىل اإلميان
بالله والتسليم له.
واعلموا أن الله اصطفى مريم التي صربت
عىل إفك الناس و ِفريتهم ومل متِ ْل قيد أمنلة عن
عبادة ربها واجعلوها وأمثالها قدوة لكم .إذ إن
املجتمع الذي ال يعرف سرية هؤالء القادة وال
يعرف شيئا عن الذين قصهم القرآن لن يستطيع
أن يتخذهم قدوة له.
ومن مل يقتد بهم فسوف يقتدي بغريهم.
ومن حرم روح اإلميان وأخالق اإلسالم
فسيودى باملجتمع إىل الفحشاء والفساد واإلثم
ومن ثم إىل جهنم والعياذ بالله

من الذي يذكرها القرآن ويحث الناس عىل
ذكرها
من التي اصطفاها الله وطهرها واصطفاها
عىل نساء العاملني؟
من هي القدوة التي قدمها الله إىل الناس؟
من التي نالت ثناء النبي صىل الله عليه
وسلم؟
إنها مريم عليها السالم.
تقديم
ذكر اسم مريم تسع عرشة مرة يف العهد
الجديد (الكتاب املقدس للنصارى)
(يف إنجيل متى ،5:مرات ،ماركوس ،2 :لوقا:
 ،12أعامل الرسل)1 :

قدر الله سبحانه ان تولد مريم يف آل عمران
يف بيت مؤمن –قوي-صادق .وعىل ذلك فستنشأ
مريم عىل يد أولئك الناس املؤمنني الصادقني،
ولتنذر لتكون خادمة لبيت املقدس.
وبسبب ما ستقوم به من دور كبري يف حياتها
القادمة فقد نشأت طاهرة –قلبا وعقال وجسام-
من جميع األدران املادية واملعنوية .ولقربها من
الله عز وجل أصبحت القدوة لجميع النساء يف
كل العصور .وان الله قد كافئها إلميانها وإخالصها
وصدقها بوالدة عيىس عليه السالم –املعجزة-منها.
يح
ش ِك ِبكَلِ َم ٍة ِم ْنهُ ْاس ُمهُ الْ َم ِس ُ
“ إِنَّ اللَّهَ يُ َب ِّ ُ
يس ابْ ُن َم ْريَ َم “ (آل عمران)45 :
ِع َ
ومريم التي شهد الله بصدقها وطاعتها،
ونطق القرآن بصدق إميانها ،والتي أنبتها الله “

في القرآن الكريم وفي الكتاب المقدس
يم َو َ
ُوحا َو َ
َ
اص َ
ان َعلى
آل ِإ ْب َر ِ
آل ِع ْم َر َ
{ ِإ َّن ال َّل َه ْ
آد َم َون ً
اه َ
طفَ ى َ
ين} (آل عمران)33 :
ا ْل َعالَمِ َ
يه ِم ْن
ت َف ْر َج َها َف َنفَ ْخ َنا ِف ِ
ص َن ْ
{و َم ْر َي َم ا ْب َن َ
ت ِع ْم َر َ
ان ا َّل ِتي أَ ْح َ
َ
ْ
َ
ُ
ين}
ت ِب َك ِل َم ِ
ُر ِ
ات َر ِّب َها َوكتُ ِب ِه َوكَ ا َن ْ
وح َنا َو َص َّدق ْ
ت ِم َن القَ ا ِن ِت َ
(التحريم)12 :
َّ
ٌ
ان َي ْر ُجو الل َه
ان لَ ُك ْم ِف ِ
س َنة ِل َم ْن كَ َ
{لَقَ ْد كَ َ
يه ْم ُأ ْس َوةٌ َح َ
يد}
َوا ْل َي ْو َم ا ْل ِ
آخ َر َو َم ْن َي َت َو َّل َف ِإ َّن ال َّل َه ُه َو ا ْلغَ ِن ُّ
ي ا ْل َحمِ ُ
(الممتحنة)6 :
ٌ
ص َع َل ْي َ
آمنُ وا ِب َر ِّب ِه ْم
{ َن ْح ُن َن ُق ُّ
ك َن َب َأ ُه ْم ِبا ْل َح ِّق ِإن َُّه ْم ِفتْ َية َ
اه ْم ُه ًدى} (الكهف)13 :
َو ِز ْد َن ُ
واستعمل هذا االسم “ مريم “ MARIAM
اثنتي عرشة مرة ,وعىل شكل “ماريا ”MARIA
سبع مرات.
وذكر اسم مريم يف القرآن الكريم تسعا
وثالثني مرة .حتى ان السورة الثالثة يف القرآن
الكريم (آل عمران) تقص قصة آل عمران ،البيت
الذي نسبت اليه مريم ،والسورة التاسعة عرشة
سميت بسورة مريم.
ان مريم نذرت وهي يف بطن أمها لتتخلص
من اثقال الدنيا وتعلو عند ربها.
ومريم قدوة ومثال لجميع النساء املسلامت
ملا عاشت عليه من الخلق الكريم والعفة
والحشمة.
ان الله القى عىل مريم مسئولية ومهمة
كربى ...وكام يذكر القرآن الكريم فقد انبتها “ نباتا
حسنا “ لتكون جاهزة للقيام بهذه املسئولية.

نباتا حسنا “ رغم كل هذه امليزات فإنها ستنشأ
تحت العبء الذي ألقي عليها .وستكون عرضة
لإلفك والرمي بالفحشاء بسبب هذه الوالدة
املعجزة.
ويف الفرتة التي عاشت فيها مريم ورغم ما
أحاط بها من مخاطر وعوائق وعداوة اال انها
كافحت وجاهدت وصربت عىل الجوع والفقر
وأبت ان ترىض بالدَّن َّية يف دينها.
وعىل ما رماها به قومها من إفك فان الله
العليم الخبري قد أخرب انها طاهرة عفيفة ،مؤكدا
ذلك يف كتابه الكريم “ َو َم ْريَ َم ابْ َن َت ِع ْم َرانَ الَّ ِتي
أَ ْح َص َن ْت َف ْر َج َها “ (سورة التحريم)12 :
و ِذكْ ُر القرآن ملريم عليها السالم وتقدميها
قدوة للعامل يثبت انه ال بد وانه سيوجد يف كل
عرص من النساء من سيكون قدوة مثلها.
فال بد ان نعلم ان الوصول اىل درجات هؤالء

القادة الهداة ليس امرا مستحيال ،واال لَام جعلهم
الله قدوة لنقتدي بهم ،وإن ذلك ال يتناسب
ِّف اللَّهُ نَف ًْسا إِ َّل
مع حكمة الله تعاىل اذ َ{ل يُكَل ُ
ُو ْس َع َها} (البقرة)286 :
ان مريم امرأة نذرت نفسها لله واحصنت
فرجها وحفظت كرامتها ،فهي مثال العفة والطهارة
والنقاء والعبودية لله سبحانه.
وكل قصة ومثال يف القرآن الكريم امنا يساق
لتحقيق نظرية مثالية او قاعدة منطقية ،وبدون
هذه املثل تبقى هذه الحقائق نظرية يف حدود
كلامت وال تظهر عىل ارض الواقع ،والقرآن مبثل
هذه القصص الواقعية وما يقدمه من امثلة حية
يقرب البعيد وينري الطريق ويوضح املُشْ ِكل ويشد
عىل العزم ويوسع دائرة هذه القيم.
وان الله سبحانه إذا جعل بعض الرجال قدوة
فانه ليس قدوة للرجال فحسب وامنا هو قدوة
للنساء كام هو قدوة للرجال.
وإذا قدم إحدى النساء قدوة فإنها لن تكون
قدوة للنساء فقط وامنا هي قدوة للرجال والنساء.
ومريم قد أثنى عليها رسول الله صىل الله
عليه وسلم بقوله« “ :خ ْ َُي نِ َسائِ َها َم ْريَ ُم ِب ْن ُت
َ
ِع ْم َرانَ َوخ ْ َُي نِ َسائِ َها َخ ِدي َج ُة ِب ْن ُت ُخ َويْلِ ٍد» ق ََال :أبُو
الس َم ِء َو ْالَ ْر ِض (صحيح
كُ َريْ ٍبَ ،وأَشَ ا َر َو ِك ٌ
يع إِ َل َّ
مسلم)2430 :
ويف حديث آخر قال عليه الصالة والسالم:
“ «كَ َم َل ِم َن ال ِّر َجالِ كَ ِثريٌَ ،ولَ ْم يَكْ ُم ْل ِم َن ال ِّن َسا ِء
غ ْ َُي َم ْريَ َم ِب ْن ِت ِع ْم َرانََ ،و ِآس َي َة ا ْم َرأَ ِة ِف ْر َع ْونََ ،وإِنَّ
فَضْ َل َعائِشَ َة َع َل ال ِّن َسا ِء كَفَضْ لِ الثَّ ِي ِد َع َل َسائِ ِر
الطَّ َع ِام» (صحيح مسلم)2431 :
وأكرب مشكلة نواجهها اليوم – بوصفنا
مسلمني  -اننا قدمنا اإلسالم ملجتمعاتنا التي نعيش
منهج نظر ٌي للحياة  ,ومل نستطع ان
فيها.عىل أنه ٌ
اقع تطبيقي,
نقدمه عىل أنه و ٌ
من اجل ذلك يجب علينا ان ندرس جيدا
سرية مريم وآل عمران يف سبيل دعوة التوحيد
التي قصها القرآن علينا لنعيشها نحن يف أنفسنا
ونكون مثاال ليعيشها غرينا.
وبناء عىل لزوم هذه الفكرة فقد اخرجنا سرية
حياتهم من غيابات التاريخ وقدمناها إلفادتكم
عرب صفحات هذا الكتاب.
وحاولنا يف هذه الدراسة التي بني ايديكم ان
نستعرض قصة هذه العائلة من الكتاب املقدس
ومن القرآن الكريم لننقل سريتهم للناس يف يومنا
هذا ونتخذهم قدوة وأسوة لنا.
واألسوة يبقى أسوة ما دام حيا (بقيمه ومثله
وليس القصد الحياة املنتهية باملوت) وكل قدوة
وأسوة ال يتبع فهو أسوة ميتة ويليق به ان يوضع
يف متحف من متاحف النامذج واألسوات.
وحاشا لله ان يكون القرآن –الكتاب الذي
أُنزل ألجل اإلنسان والحياة ،وما إنزاله الوحي
الرباين من تصور وجعله مشخصا يف شخصية
مريم ،وما ربت مريم ابنها عيىس عليه السالم
عليه  -حاشا ان يكون منوذجا يف املتاحف ،وحاشا
آلل عمران  -البيت الذي اصطفاه الله  -ان يكون
له مكان يف متحف ما...
والدليل عىل ذلك الحياة نفسها والواقع
بعينه ،الدليل عىل ان اإلسالم قادر عىل انشاء
تصور جديد وامثلة للناس وهو تقديم هؤالء
الهداة اسوة واتخاذ سريتهم منوذجا لحياتنا الحالية.
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الشعب التركي يستحق المؤازرة

ُصنّفت صورتان من الصور التي التقطها الشابان السوريان المصوران "محمد البانياسي" و"عالء خويلد"
بهدف توثيق أحداث محاولة االنقالب الفاشلة في تركيا ،ضمن أفضل خمسين صورة موثقة لمحاولة
االنقالب الفاشلة ،وذلك في مسابقة أقامتها بلدية ناحية كوتشوك تشكمجة التابعة لمدينة إسطنبول.
أشار محمد البانيايس الذي يعمل كمصور
محرتف ،إىل أنه علم عن املسابقة من اإلعالنات
امللصقة داخل وسائل املواصالت العامة ،فقرر عىل
إثرها املشاركة بها ،موض ًحا أنه التقط الصور فقط
لتخليد األحداث يف ذهنه ،إال أن املسابقة شجعته
عىل مشاركة الصور يف مسابقة البلدية ليطلع عليها
املواطنون األتراك وغريهم من املتابعني للتطورات
الداخلية الرتكية ،والذين يرغبون يف إبقاء هذه
الذكرى محفورة يف ذهنهم لالحتفاء بالشعب الذي
حمل روحه عىل راحته من أجل الحرية والرشعية.
قال البانيايس إنه يعجز عن التعبري عن بعض
األحداث بالكتابة أو بالقول ،لذلك يرى أن الصورة
هي الطريقة األمثل إليصال ما يريده لآلخرين،
وبحكم وجوده يف إسطنبول إبان محاولة االنقالب
رغب يف توثيق األحداث ونقلها لآلخرين الراغبني
يف معرفة الحقيقة ،ال سيام يف ظل استحضاره
للقاسم املشرتك بني مطالب الشعب السوري
الذي يطالب منذ سنوات بالحرية والشعب الرتيك
الذي خرج يف تلك الليلة للمطالبة أيضً ا بالحرية
والدميقراطية.
وأوضح البانيايس أن شع ًبا كالشعب
الرتيك يستحق املؤازرة والنرصة ،مشريًا
إىل أنه يرى يف إسطنبول واملدن
الرتكية األخرى كيف يحتضن
الشعب الرتيك أكرث من 3
مليون الجئ سوري
وما يقارب  2مليون
الجئ قدموا
إىل تركيا من
شتى أنحاء

املعمورة ،وهذا هو الباعث األسايس يف دفعه
لتوثيق األحداث .وعن أكرث املواقف التي أثرت
به أثناء تلك الليلة ،قال البانيايس إن األتراك كانوا
منطلقني نحو الدبابات واملدرعات العسكرية
بشعار "يا الله بسم الله الله أكرب" ،فرغب يف
مشاركتهم بطوالتهم مرددًا معهم نفس الشعار،
مضيفًا أن لهجته كانت تختلف عن لهجة املواطنني
األتراك ،األمر الذي الحظه بعض املواطنني األتراك
ليسألوه عن مسقط رأسه ،وعندما علموا بأنه من
سوريا أخذوا يحتضنونه ويشكرونه عىل املشاركة.
وعرب البانيايس عىل هذا املوقف بالقول "يف
هذا املشهد تجسدت روح األخوة الرتكية السورية
بالنسبة يل".
وأنهى البانيايس ترصيحاته بالتأكيد
عىل حجم السعادة الغامرة له لكونه
هو وصديقه عالء املواطنني
العربيني الوحيدين اللذين فازا
بهذه الجائزة ،موض ًحا أن
ظهوره كمواطن سوري

غامر بحياته لتوثيق بطوالت الشعب الرتيك زاد
من سعادته ،إذ استطاع رد الجميل ولو بالقليل إىل
الشعب الرتيك الذي استقبل الشعب السوري أثناء
أزمته املستمرة عىل حد وصفه.
أما عالء خويلد فهو مصور محرتف يعمل
مع عدة وكاالت عاملية أبرزها "رويرتز" .يقول
عالء إنه عمل مصو ًرا حرب ًيا داخل سوريا لعامني
ونصف ،مضيفًا أنه كان يف طريقه إىل املنزل إبان
حدوث محاولة االنقالب ،حيث أصيب بالصدمة
كحال ُركاب املرتو اآلخرين بتوقيف جيش االنقالب
للمرتو ودعوتهم إىل الذهاب إىل بيوتهم مش ًيا عىل

األقدام .يتابع عالء يف حديثه لرتك برس بأنه يف تلك
األثناء عاد بالذهن إىل أحداث سوريا وعمله هناك
كمصور حريب ،األمر الذي دفعه رسي ًعا إىل حمل
كامريته التي ال تفارقه ،والتقاط عدد من الصور
والفيديوهات التي توثق ما يحدث من قصف
وغارات للطائرات الحربية.
يؤكّد خويلد أن تجربته السابقة ورغبته
الحقيقية يف مساعدة الشعب الرتيك الذي مد إىل
الشعب السوري يد العون واملساعدة دفعاه إىل
السعي لتوثيق األحداث ،موض ًحا أنه لطاملا اعتقد
اعتقادًا جاز ًما بأن الصورة أقوى من كل سالح.
وختا ًما أهدى
خويلد الجائزة
إىل الشعبني الرتيك
والسوري ،مشريًا إىل
أن التاريخ لن ينىس
وقفة الشعب الرتيك
إىل جانب الشعب
السوري املكلوم ،كام
أن التاريخ لن يرتدد يف
تسجيل الوقفة امليدانية
باملشاركة السورية
املبارشة يف مساندة
الشعب الرتيك املناهض
لالنقالب يف امليدان
والوقفة الغيبية يف
الدعاء الذي ترضع به
الشعب السوري لنرصة
الشعب الرتيك الذي
خرج بكل بطولة
لحامية حقوقه
ورشعيته.
ت.ب

بيجــــــــز
روح دمــــشق
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في اسطنبول

صفحات؛ مكان يجمع الثقافة واالبداع في بيت خشبي قديم أنشئ على فكرة إيجاد روح تجمع الطاقات وتفتح طريقًا
للمواهب الشابة وتعطي فرصة لعشاق القراءة ليتمتعوا بقراءة مايريدون من أشعار وقصص وروايات ومؤلفات
تشعر وكأنك يف بيوت دمشق القدمية.
فروح املكان وشكله تعود بك تلقائياً إىل حارات
وأزقة دمشق .مكان يفتقده الكثري من السوريني
املغرتبني .خصوصاً أن املكان قادر عىل تعبئة
مساحة الشوق والحنني التي أصبحت متلئ
داخل الكثريين من املغرتبيني واملهاجريني.
سامر القادري؛ صاحب الفكرة واملكان.
هو من مواليد  .1974متزوج ولديه طفلتان.
خريج كلية الفنون الجميلة/دمشق-عام .1998
يقول القادري؛ ظهرت فكرة بيجز بعد انطالق
الثورة السورية حيث كنت أفكر بانشاء مكان
مشابه لبيجز يف كل قرية سورية بعيد انتصار
الثورة التي ك ّنا نتوقع حصولها يف وقت قريب.
لكن بسبب تفاقم األوضاع اجربت عىل الخروج
وعائلتي من البلد وقدمنا إىل اسطنبول.
وعندما رأيت تزايد أعداد السوريني يف تركيا
عموماً واسطنبول خصوصاً أحسست مدى
الحاجة إلقامة يشء يعطي أفضل صورة
عن السوريني يف مدينة عاملية كاإسطنبول
تحتوي العديد من الجنسيات باالضافة
إىل حاجة الشباب املغرتب ملكان يستطيع
احتواء طاقاته وحاجته ملكان يعطيه أمالً
بتنمية موهبته وتقديم نفسه لألخرين.
ولذلك قمنا بالعمل عىل فكرة إقامة مكان
يعتمد عىل خلق روح تستوعب الجميع
حيث جعلنا شعارنا "البيت بيتك".

ال نعتمد على استقطاب
المثقفين

وعىل الرغم من أعداد الكتب الكبرية
واملتنوعة املوجودة يف املكتبة لكن
القادري يقول بأن املكان اليعتمد

عىل استقطاب املثقفني فهذا النوع من املكتبات
ليس حالة مؤلفة يف سوريا ويتابع قائالً ":يف
فعالية
سوريا عندما كانت تقام

ثقافية أو عمل مرسحي ترى  200-150شخص
يتنقلون من مكان ألخر ملتابعة هذه الفعاليات.
لكننا يف سوريا ويف الوطن العريب كامالً لسنا
بحاجة إىل مثقفني ومنظرين ومحللني ووو...
فعندنا الكثريون بينام نحن بحاجة كبرية إىل
الثقافة املجتمعية التي نفتقدها كثريا ً .ليس
املهم هو قراءة كتاب بل املهم هو القراءة
وليس املهم حضور عمل مرسحي ملمثلني
كبار أو مرسحية مهمة املهم هو حضور
عمل مرسحي فام نحتاج له هو الرؤية
الثقافية واالستمتاع بالحالة .ونحن هنا
نهتم بالناس العادية وبالشباب الذين
يريدون عمل يشء ألول

مرة .أولئك اللذين يريدون االستمتاع مبقطوعة
موسيقية أو عمل مرسحي بسيط أو عرض يشء
أديب وماشابه .فالنقطة املهمة يف مرشوعنا هي
أنه بامكانك رؤية أصناف مختلفة من الناس
واملواهب واالالتجاهات كلهم يف مكان واحد.

نحن نقدم روح مكان

نحن النقدم خدمات وإمنا روح مكان
فمكاننا مفتوح للجميع لكل من يريد عرض
موهبته ,أفكاره أو أعامله الفنية أو األدبية.
فنحن ال نقدم خدمات وإمنا نهدف إىل تقديم
روح مكان .هناك موسيقني وممثلني وشباب
يهتمون بالشعر واألدب ورسامون باالضافة إىل
الكثري من املواهب الشابة التي تبحث عن فرصة
لتبدأ أول خطوة يف طرح موهبتها عىل األخرين
فنحن هنا يف بيجز نعطيهم الفرصة لتقديم
موهبتهم لألخرين دون أي مقابل.
لقد أصدرنا حتى األن يف تركيا  15إصدار
ل ُكتّاب شباب أعامرهم بني  22و  30تم عرض
أعاملهم عىل لجنة مختصة .فهؤالء الشباب
بالتأكيد لن يكتبوا أهم يشء يف حياتهم وإمنا
الهدف من هذه الخطوة هو إعطاء دافع لهؤالء
الشباب لإلستمرار من أجل تحمل املسؤولية
وتطوير موهبتهم أكرث .فإما أن يستمروا ويطوروا
أنفسهم ويخلقوا مستقبالً جديدا ً من أجل
بلدهم أو يتوقفوا الميانهم بأنهم غري قادرين
عىل إعطاء يشء جديد فيكون الشاب هو حكم
عىل نفسه ال أن يظل قابع داخل هذا الوهم.
فأي إنتاج فني يخرج للوسط هو إنهاء لهذا
العمل مبا يعني أنه قتل لهذه املرحلة فعندما
أقوم بإخراج لوحة يل إىل العلن فهذا يعني أين
انتهيت من مرحلة ويجب عيل االنتقال ملرحلة

أخبار
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محرر الجريدة

hamza.mansor9020@gmail.com

مع ُة َوطَ ْن
َد َ

جديدة تعطي املشاهد واملتابع حافزا ً
ملتابعتي وتشجيعي كام تعطيني املسؤولية
لتقديم األفضل.

ماقمنا به حتى األن لم تقم به
مؤسسات اعالمية ضخمة

عىل مدار سنة و 3أشهر أقمنا العديد
من الفعاليات حيث قمنا بنشاطات
نفتخر بإقامتها ألنها تضاهي أعامل
مؤسسات كبرية جدا ً ووزارات ثقافية
بحد ذاتها .فلقد أقمنا حتى األن مايزيد
عن  200أمسية ثقافية أكرث من 55
حفل توقيع أعامل أدبية .العديد من
دروس املوسيقى واملرسح .مايزيد عن
 15معرض شبايب .كام أننا أقمنا أكرث
من  120ورشة لألطفال الصغار تستهدف فرح
األطفال واستمتاعهم .وأننا يف  Pagesوصلنا إىل
قناعة بأن هواة القراءة ليسوا هم املثقفني وإمنا
الناس العادية هي من تهتم بالقراءة أكرث .كام
أن الفئة العمرية بني  18و  25فئة تهتم بالقراءة
كثريا ً لكن تحتاج ملن يؤمن لها الوسيلة والجو
املناسب .فأغلب الشباب الذين تربّوا يف ظل
الثورة هم يف حالة بحث عن كثري من األسئلة
الكامنة بداخلهم مل يبقوا كام سبق قابعني ضمن

مجتمع
مغلق يحرصهم فكرياً ومعرفياً ومجتمعياً.
وتجربة الغربة بحد ذاتها هي كفيلة يف اعطاء
الفرصة للشباب من أجل اكتشاف ذاتهم.

مشروعنا شيء غريب
يقول سامر القادري صاحب فكرة "بيت
الكتب بيجز" ”:عندما قررت إقامة هذا
املرشوع توقعت بأنه سيأخذ فرتة مابني الستة

والسنة حتى يحقق النجاح أو يصل ملا
يرنوا إليه لكن يف يوم االفتتاح كان هناك
مايقارب األلف زائر لدرجة أنني خفت
من انهيار املكان فبقيت أنتظر خارج
املبنى بسبب االزدحام الشديد الذي
شهده املكان يوم االفتتاح .وأنا أرجع
سبب االزدحام إىل تعطش الناس ملثل
هذه األماكن .حتى أنه عندما قامت إحدى
صديقاتنا وهي صحفية هندية بانشاء صفحة
فيس بوك لنا عىل موقع التواصل االجتامعي
الفيس بوك أخذت الصفحة خالل العرش
ساعات األوىل مايزيد عن  6200إعجاب
مايدل عىل كمية اهتامم الناس بهذا النوع
من املشاريع .وهذا االهتامم الكبري من الناس
واملحيط أعطانا مسؤولية كبرية أيضاً.

الرسالة لنا في مشروعنا
يؤكد القادري عىل أن مرشوعه هو خليط
من حالة ومشاعر وروح فمجتمع بال ثقافة
من غري املمكن أن يكون مجتمع ناجح .و
يقول سامر القادري ":ال رسالة ملرشوعنا وإمنا
نعتمد عىل روح املكان التي تكفل للمبتدئ أن
يصبح محرتفاً".
تقرير :حمزة منصور
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حركات النزوح في ازدياد
حسب المعلومات المأخوذة
من إدارة هجرة المدينة
ومديرية الحاالت الطارئة
والكوارث فإن أعداد
السوريين في مدينة قونيا
المسجلين رسميًا  80ألف
سوري باالضافة إلى أربعة أالف
من العراقيين وغيرهم من
الجنسيات األجنبية األخرى

وتفيد إدارة هجرة املدينة بأنه يوجد يومياً
 200مواطن سوري يقدمون األوراق الرسمية
للحصول عىل اإلقامة .ومن األرجح ازدياد هذه
األعداد .فالحرب القامئة يف سوريا مرشفة عىل
إنهاء عامها السادس بأعداد مخيفة من الخسائر
املادية واملعنوية ناهيك عن مئات األالف من
القتىل والجرحى واملفقودين واملعتقلني إىل جانب
الدمار الهائل الذي أحاط بالعباد والبالد .وهناك
العديد من الشعوب عىل رأسها الشعب السوري
والفلسطيني والعراقي يفرون من االنظمة
القمعية التي يعيشون تحت سيطرتها ويحتمون
إىل تركيا .وباملقابل فإن تركيا مستمرة يف فتح
ذراعيها ملن يحتمي لها .وقد حازت مدينة قونيا
عىل أعداد كبرية من الالجئني الفارين من هول
الحرب يف املدن السورية واملدن العراقية وعىل
رأسها املوصل .وحسب األرقام الرسمية فهناك 80
ألف سوري باالضافة إىل  4االف عراقي يقيمون
يف مدينة قونيا .لكن الرقم املجمل باالضافة إىل
الالجئني من الدول األخرى بعضها عربية وأخرى
أفريقية يتجاوز املئة الف الجئ أجنبي يف املدينة.
وطبعاً أغلب هؤالء الالجئني بدأوا العمل مبهن
وأماكن مختلفة بغية الحصول عىل املال ليك
يستطيعوا االستمرار وإعانة عوائلهم .ويف السياق
نفسه فأعداد الالجئني السوريني أكرث بكثري من
الالجئني القادمني من املوصل حيث أن مديرية
الحاالت الطارئة والكوارث تقوم بدعمهم بالغذاء
واملكان عىل الحدود مع العراق .كام تعمل

املديرية عىل تأمني االحتياجات الالزمة للالجئني
خصوصاً يف رشوط الهواء الباردة.

الجمعيات الخيرية غير كافية

بدورها قالت يلدز طوسون مسؤلة مديرية
الحاالت الطارئة والكوارث (أفاد) بأنه عند
الحديث عن مؤسسات املجتمع املدين أول
مايخطر عىل البال هي مدينة قونيا .كام أكدت
طوسون عىل أنه يوجد هناك دعم كبري من قبل
غرفتي الصناعة والتجارة يف مدينة قونيا لالجئني.
مشرية إىل أنهم كمديرية "أفاد" يقومون بأعامل
مشرتكة مع مؤسسات املجتمع املدين حيث
تابعت قائلة ":املهم يف االعامل الخريية واالغاثية
التي تقام للالجئني هو استمرارها ودوامها.
فإننا نقوم بكل مابوسعنا بايصال الدعم املادي
واملعنوي إىل األماكن التي تستوجب الدعم.
وهناك العديد من الجمعيات الخريية ومنها
جمعية رجال األعامل املسلمون (موسياد),
الرباط ,ريدا ,دوست أيل ,روضة ,والرب تستحقون
الثناء والتقدير عىل االعامل التي يقومون بها.
وجزاهم الله خريا ً عىل كل مايقومون به".

الشتاء أتى وعلينا زيادة
المساعدات

أشارت طوسون خالل حديثها إىل أهمية
زيادة املساعدات خصوصاً مع برودة الهواء وبدء
موسم الشتاء الذي مير بشكل قايس يف مدينة

تحقيق 13

كانون األول 2016

قونيا حيث قالت ":الهواء بارد ...والالجئون
بحاجة أكرب لنا األن من أجل الدفئ .هناك
أكرث من  20شخص يعيشون يف نفس املنزل
مجربين .ومدينة قونيا معهود لها بكرم
الضيافة وحسن االستقبال منذ القدم وعرب
التاريخ .ولذلك علينا االستدالل دامئاً باألحاديث
والعرب التي علمنا إياها النبي محمد صىل
الله عليه وسلم ومنها ليس م ّنا من بات
شبعاناً وجاره بالجنب جوعان .والكثري من
األدلة التي تحثنا عىل فعل الخري والوقوف
بجانب املستضعفني .حقيقة هناك العديد

من االمور واملشكالت الجدية التي يعاين منها
الالجئون .وهذه املشاكل تزداد أكرث يف فصل
الشتاء .فهناك بعض العوائل المتلك موقدا ً
لطهي الطعام ,وهناك من الميلك مدفأة يف
الشتاء .لكنني واثقة بأن القونيويون سيقومون
بواجبهم تجاه هذه املسؤوليات".

السوريون يحبون قونيا كثي ارً

كام أفادت طوسون بأنه هناك الكثري
من السوريني القادمني من أنقرة واسطنبول
لالستقرار يف مدينة قونيا .حتى أن املدينة

اكتفت صناعياً ومل يعد هناك حاجة لليد
العاملة .وتابعت طوسون قائلة ":الرجاء ابالغنا
عن أي منزل أو عائلة بحاجة ومل نصل إليها.
نحن جاهزون للقيام باملساعدات املهمة.
فنحن عىل ارتباط مستمر مع مديرية االمنيات
والهجرة والعديد من املؤسسات الرسمية
يف املدينة .قبل محاولة االنقالب الفاشلة يف
الخامس عرش من متوز املايض كنا نأخذ أسامء
املساعدات بشكل قوائم لكن األحداث التي
حصلت أبطأت من عملنا قليالً .لكن مع
التعديل والتنظيم عدنا للعمل بشكل أرسع.

حيث أننا وبتغيري تفاصيل صغرية للشخص
أو العائلة املحتاجة نقوم بتغري حياتهم
بشكل كبري .وخالل عملنا هذا نصبح نحن
أيضاً معهم سعداء .إننا النقبل باألراء التي
تقول بأن السوريني أصبحوا بال منازل نتيجة
ملرشوع التمدن والتحرض الذي تشهده مناطق
عديدة يف قونيا .فاملنازل تأ ّجر للسوريني يف
منطقة البوسنة والهرسك وهناك العديد من
الالجئني أصبح لهم أعاملهم التجارية الخاصة.
فالسوريون معجبون ويحبون قونيا".
• تقرير :امره أوزكول

اردوغان لشولتز؛ من أنت أيها الوقح؟
وجه الرئيس التركي
رجب الطيب أردوغان
انتقادا حادا لرئيس
البرلمان االوروبي
مارتن شولتز خالل
اجتماع وزراء خارجية
االتحاد األوروبي لبحث
انضمام تركيا إلى
االتحاد

واجتمع وزراء خارجية االتحاد
األورويب لبحث تعليق محادثات
االنضامم مع تركيا بسبب ما يرون
أنه ابتعادها عن الدميقراطية بعد
محاولة انقالب فاشلة يف متوز املايض
رغم غياب التوافق عىل هذه الخطوة،
وقال أردوغان موجهاً انتقادا ً الذعاً
لـ"مارتن شولتز"" :لكن ،انظر ا ّيل ايها
الوقح! من انت؟ انت ال يشء سوى
رئيس برملان هناك ،من انت؟ منذ
متى لديك السلطة لتقرر باسم تركيا؟"
وتابع قوله" :هذا الشعب
يتخذ قراراته بنفسه

ويقطع حبله الرسي بنفسه".
وأوضح الرئيس الرتيك ،إن بالده
قد تجري استفتاء يف العام املقبل
بشأن ما إذا كان يتعني أن تكمل
محادثات االنضامم إىل االتحاد
األورويب ،وكرر تحذيره لربوكسل من
أنه ينبغي لها أن "تحسم أمرها" بشأن
انضامم تركيا.
وحث أردوغان األتراك يف كلمة
ألقاها يف أنقرة وأذاعها التلفزيون
عىل الصرب حتى نهاية العام ،ثم قال
إنه ميكن إجراء استفتاء
عىل االنضامم لالتحاد

األورويب ،حيث قال" :فلننتظر حتى
نهاية العام ثم نلجأ إىل الشعب.
فلنلجأ إىل الشعب ألنه صاحب
القول الفصل .حتى بريطانيا لجأت
للشعب .بريطانيا قالت ..هيا نغادر..
وغادرت".
وأضاف أردوغان كذلك إنه قد
يقر إعادة العمل بعقوبة اإلعدام-
وهي خطوة من شأنها عىل األرجح
أن تقيض عىل أي أمل يف انضامم تركيا
لالتحاد األورويب -إذا أقر الربملان قانونا
بهذا الخصوص وقال إن ذلك أيضا قد
يدخل ضمن االستفتاء.
رصح ان من
وكان شولتز ّ
واجب االتحاد االورويب التفكري يف
"تدابري اقتصادية" ميكن ان يتخذها،
وقرأ املسؤولون االتراك يف هذا
الترصيح تهديدا بفرض عقوبات،
ومن املتوقع أن تجري تركيا تصويتا
عىل تعديالت دستورية يف الربيع
املقبل تشمل تعزيز سلطات أردوغان
بهدف إيجاد منوذج تريك لنظام
الحكم الرئايس املعمول به يف الواليات
املتحدة وفرنسا.
• وكاالت
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مطامــع الغــرب وحمالتــه
الصليبية على بالد الشام
الثالثة مبحارصة عكا وعقد السلطان صالح الدين الصلح
وكنا قد أرشنا يف بحثنا السابق حلب عرب التاريخ إىل
مع الصليبني
مكانة هذه املدينة التاريخية مام جعلها ميدانا للمطامع
الحملة الرابعة  :دمر الصليبيون مدينة
واملعارك.
اي
تشهد
لم
القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية مام اثار الجدل
أما الفتح اإلسالمي فقد أعطى بالد الشام مكانة
بقعة في العالم حروبا
حول األهداف الدينية وتكشفت املطامع يف النهب
حضارية مرموقة وخلص البالد من ظلم وجور الروم
ونزاعات وأحداثا دامية كبالد
والسلب والرسقة وكان مربر هذه الحملة استياء
البيزنطيني وكانت معركة الريموك بقيادة خالد بن
من
اهلل
حباها
لما
وذلك
الشام
الناس من الهزائم التي مني بها الصليبيون وفشل
الوليد  ١٥هجري  ٦٣٦ميالدي بداية االنتصارات
تميز في الموقع ومكانة حضارية
الحمالت السابقة
اإلسالمية  .وحديثنا اليوم عن الحروب الصليبية
الحملة الخامسة :سيطرة الصليبيون عىل.
التي استمرت من أواخر القرن الحادي عرش
عبر التاريخ و قبل الميالد بقرون
دمياط وتم توقيع معاهدة صلح ملدة مثانية
امليالدي حتى القرن الثالث عرش (1096
سحيقة كانت بالد الشام ومازالت ساحة
سنوات ثم انسحب الصليبيون من دمياط
)1291..
لحروب طويلة نذكر منها البطالمة
الحملة السادسة  1228هذه الحملة
وكانت الحمالت ذات طابع ديني تحت
والسلوقيين وخالل القرون األولى
الوحيدة التي مل تباركها الكنيسة وانتهت مبعاهدة
شعار الصليب استمرت مئتي عام وكان الدين
قبل الميالد وقعت ست حروب
مدتها عرش سنوات تقتيض بتنازل .املسلمني عن
ستارا ً ألطامع الغرب لكن رموز الجهاد اإلسالمي
اإلسكندر
بين
اشهرها
كان
القدس باستثناء منطقة الحرم والنارصة وبيت لحم
تصدوالتلك الحمالت ففي القرنني الرابع والخامس
المقدوني وجيش الفرس
الحملة السابعة  ١٢٤٨حتى ١٢٥٤سببها خسارة
امليالديني غاب فيه دور الخالفة حيث أطلق البابا
األخمينيين  ٣٣٣ق.م
الصليبني لبيت املقدس فسيطروا عىل دمياط و املنصورة
أوبا توس  1095الحملة الصليبية األوىل بهدف فك
لكن املسلمني تصدوا لهم بقيادة السلطان نجم الدين
سيطرة املسلمني عىل األرايض املقدسة وبيت املقدس
أيوب وهزموا الصليبني وإرسوا امللك لويس التاسع .قائد
وإرجاعها إىل املسيحيني وكان الصليبيون يضعون عالمة
الحملة
الصليب شعارا ً لهذا الهدف وكان هذا دافعاً سببه
القتل والجرمية والخراب
الحملة الثامنة  ١٢٧٠:مل تلق ترحيبا ًمن النبالء
فساد قوانني الكنيسة يف املجتمعات الغربية الذي أدى
أهم الحمالت الصليبيبة:
والفرسان بسبب انحطاط الحمالت السابقة لكن امللك
إىل تشكيل طبقة من النبالء عىل حساب اآلخرين حيث
اء
ر
الفق
بحملة
سميت
األوىل
الصليبية
.1الحملة
لويس التاسع .اشرتى الفرسان والنبالء باألموال فتوجهت
كانت الكنيسة تفرض نفسها عىل الشعب .وكان قانون
عدد أفرادها  ٢٥٠٠٠خمسة وعرشون الفاً وكان وعد
الحملة نحو تونس وانتهت بالصلح بني الصليبني وحاكم
املرياث يشرتط أن يرث االبن األكرب أباه مام أدى إىل
الكنيسة لهم أن يستبيحوا و يرسقوا و يدمروا كام يفعل تونس
ظهور رشائح راغبة يف التخلص من هذه القوانني ومن
الظاملون اليوم يف سوريا
إضافة إىل حمالت صغرية لكنها مل تتخذ طابعاً هاماً
حياة العبودية الكنسية  ,إضافة إىل خوف الكنيسة
ولكن السالجقة قضوا عىل هذه الحملة
أما نهاية الوجود الصليبي يف املرشق العريب فقد
من امتداد اإلسالم إىل جميع أنحاء اوروبا حيث وصل
.2حملة امللوك :وفيها أسس الصليبيون إمارة
كان بقيادة الظاهر بيربس حني بدأ مبهاجمة انطاكية
شامل اسبانيا وفرنسا وشامل افريقيا ,وبعد املعركة التي
انطاكية والرها وطرابلس والقدس وقضوا عىل جميع
 ١٢٦٢ثم واصل املامليك جهادهم بقيادة قالوون وتم
دارت بني السالجقة والبيزنطيني وانتصار السالجقة قام
سكان القدس حتى انه يقال أنهم قتلوا سبعني الفا يف
اسرتداد الالذقية عام ١٢٨٧والتاريخ يعيد نفسه لكن
البيزنطيون باالستنجاد مبسيحيي فرنسا وكانت رشارة
شهر
من
ابع
ر
ال
اليوم
ويف
املسلمني
من
املساجد
ساحات
الحق سبحانه يبرشنا بقوله غلبت الروم .يف أدىن األرض
الحملة الصليبية ثم تتالت الحمالت مئتي عام حتى قام
صالح الدين اإليويب ثم الظاهر بيربس بطرد الصليبني بعد يوليو متوز انطلقت معركة حطني واستعاد السلطان
وهم من بعد غلبهم سينغلبون يف بضع سنني لله االمر
مذابح وجرائم عديدة ارتكبوها والبد لنا هنا من اإلشارة صالح الدين األيويب بيت املقدس
من قبل ومن بعد .ويومئذ يفرح املؤمنون بنرص الله
يف
الصليبني
هزمية
:بعد
.3الحملة الصليبية الثالثة
ينرص من يشاء وهو العزيز الحكيم
إىل الفتوحات اإلسالمية التي كانت تحمل النور و الخري
الصليبية
الحملة
قامت
القدس
عىل
السيطرة
و
حطني
والعدل أما الحمالت الصلبيبة فكانت التحمل سوى
• تقرير :كامل قجة
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كمال قجة
كاتب وشاعر

حلب التاريخ
أنا حلب أنا التاريخ و الحقب
رصوف الدهر ال تبقي و ال تهب
طمى الخطب بنا عرب و انقلبت
يجب
بنا الدنيا وقفت و ُ
قلت ما ُ
ش
يم� و إيقاعي
فتاريخي هنا ت ي
ش
صو� كله لهب
يم� و ي
هنا ي
أنا يا وهج أيامي أنا يا ك
َل أحالمي إىل عينيك أنتسب
فعضت بالبنان تميس ف ي� غنج
ن
:إن� حلب
فوا كبدي و فقالت ي
صالح الدين � ي ن
حط� تذكره
ي
هنا قومي أشاوس إن هم غضبوا
كرام ال ينام الضيم عندهم
هم المجد فما النوا وما غلبوا
بأقىص أ
شموس ف ي� الد
الرض زحفهم
ٌ
ُدنا سطعت فال أفلت و ال غربوا
روم بأرضهم
علج و ال ٌ
و ال ٌ
ندس يسوسهم وال ذنب
وال ٌ
عىل بوابة التاريخ ال زالت
جحافلهم بها تتألق أ
اليام و الحقب
هنا دار العقيدة ف ي� مآثرها
أ
فنون القول و أ
الشعار و الدب
أ
هم
وقفت أسائل ال أمجاد أين ُ
فيا فرحي هل الشواق تنقلب
و أقرأ ف� ليال أ
النس أغنيةً
ي ي
زمان الوصل يأتينا و ال عجب
شموخ الدهر ف ي� عينيك يا فرحي
ووجهك ف ي� فضاء الكون منسكب
ت
ن
ترسق�
مسافر� عيون الليل
ي
ي
ن
تحمل� فتلتهب
تسافر ب ي� و
ي
أ
أط� يال
ب ي� الشواق صارخة ي
ِك يا فرحي فال أيْ ٌن و ال تعب
ت
ال� رحلت
وال ضوء المسافات ي
وال صفحات أيامي و ال الكتب
ت
طفول� البعيدة جئت أحملها
ي
ذكريات كلها تعب
هموم
ٌ
ٌ
أ
معاً كنا معاً نصبو لفراح ال
آ
حرج وال عتب
غد ال ت ي� فال ٌ
ونك� و الهوى العذر
معاً نم�ض ي ب
ُّي يغمرنا وعند الله نحتسب
ألجلك أعشق الدنيا فأحملها
وتحمل� ألجلك سوف ت
ن
أغ�ب
ي
القمري يا قمري
و أرسم وجهك
َّ
أغار أغار يا وعدي و أضطرب
مع أ
المل مع الغزل مع اللقيا
أ
مع الحالم ننأى ثم ت
نق�ب
فسبحان الذي أعطى و باركنا
له أ
المر _ و سبحان الذي يهب
أ
زل عن حلمي
يغيب العالم ال ي
وتتسع المسافة منك والدرب
و تهمي نجمة إالصباح ناعسة
ووجهك ف ي� فضاء الكون ينسكب
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رياح الماضي في قونيا
اسلوب مختلف وطريقة غريبة في عرض مقتنيات الماضي وأدوات األنتيكة جعلت من محل هيبه
فينتج مكانًا لجذب انتباه الناس في مدينة قونية

أصبح محل هيبه فينتج املوجود يف إليه يف محلها هيبه فينتج.
السوق األحمر مبركز مدينة قونيا والذي
وتفيد أوزجان ":عندما قررنا افتتاح
يعتمد عىل عرض األدوات القدمية
هيبه فينتج مل نفكر مبردود مادي وإمنا
واألنتيكة التاريخية بطريقة مختلفة
شغفي للاميض وحبي له هو مادفعني
واسلوب جميل مكاناً يلفت األنظار
الفتتاح مكان يذكرين باملايض دامئاً.
ويجذب السياح بكثافة .يوجد يف محل يوجد باملحل الكثري من أدوات االنتيكا
هيبه فينتج الذي يديره كل من مهمد
واالكسسوارات القدمية باالضافة إىل
وديغو أوزجان العديد من املقتنيات
العديد من املنتوجايت الخاصة .حيث
األثرية مثل :ألبسة نسائية يدوية قدمية ,أنه يوجد الكثري من األنواع واألشكال
اكسسوارات خاصة ,مجوهرات ,ألعاب
املختلفة التي تعجب الزائرين كل عىل
قدمية تم اهاملها ,آالت كاتبة قدمية
حسب ذوقه .فهدفنا هو
يعود عمرها لعرشات السنني ,آالت
عدم نسيان الناس
موسيقية قدمية ,اسطوانات ومقتنيات
ملاضيها
موسيقية تعيد اإلنسان إىل ما قبل
عرشات السنني .وتقول ديغو صاحبة
محل هيبه فينتج ":نهدف يف مرشوعنا
إعادة االنسان إىل تفاصيل املايض وعدم
نسيان ذاك الزمن الجميل".
نريد ربط املايض بالحارض
وتؤكد ديغو أوزجان بأنها
تسعى إىل إعادة إحياء الشغف
للاميض لرتبية الجيل الجديد عىل
قيمه وعدم نسيانه .حيث أنها
تقوم عىل تجسيد املايض من
خالل االكسسوارات التي تصنعها
مستمدة من روح وأشكال األنتيكة
القدمية هادفة إىل تحقيق ماترنوا

وثقافتها وتاريخها".
إحياء روح املايض يف االنسان .وتتابع
االنتيكا هي أكرث مايلفت النظر
أوزجان قائلة ":سكان قونيا املحليون
أكرث املنتجات التي تلقى اهتامماً
بدأوا بالتأقلم مع مفهوم عملنا رويداً
من الزائرين هي قطع األنتيكا القدمية .رويداً .فأغلب زائرينا وزبائننا هم
فعبوات املاء التي تعود للحرب العاملية طالب الجامعات ومحبو االنتيكتا واألثار
الثانية وآالت التصوير القدمية والحقائب القادمني من املدن األخرى .فعند رشاءنا
والقبعات واآلالت الكاتبة وأجهزة
إلي قطعة أثرية يجب أن تعجبنا ثم
االسطوانات املوسيقية والكثري من هذه نعرضها للبيع يف محلنا".
القطع األثرية التاريخية تساهم يف
وتؤكد أوزجان بأنه يوجد يف محل
هيبه فينتج مايزيد عن  200نوع من
األلبسة املستعملة القدمية التي
تصل من أملانيا وإيطالياً
كل يوم اثنني.
• تقرير:
طولغا
بارالك
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قصة قصيرة من قصص الحرب
بدأت العروق الحمراء تتكاثر يف عينيها الواجفتني
الدامييتني ولكنها ما زالت تقاوم النوم  ،وتحاول أال
تستسلم لهذا الشبح املخيف ..لهذا اللص الذي يرسق
بضع ساعات من عمرها كل يوم ليعيدها إىل أيام
ولحظات مريعة وأفالم رعب قد عاشتها هي وكل أبناء
ضيعتها ..ولكنه سلطان النوم الذي يغلب جميع الناس
..بل جميع الكائنات ..فأين املفر؟..وضعت يدها عىل
عنقها وهي تتحسس نبضها وربطت قامشا عىل شكل
كاممة حول أنفها وفمها تحسبا ألي طارئ قد يحدث..
وقرأت الفاتحة ويس..حتى استسلمت أخريا وأغمضت
عينيها .خمس دقائق..عرش دقائق..وبدأت قطرات
العرق تغزو جبينها ووجهها وهي تتحرك وتطلق أصواتا
مختنقة واهنة..وبدأت عروض أفالم الرعب املخزونة

يف ذاكرتها..ضباب كثيف..رؤية محجوبة صعبة ..روائح
غريبة..ثم أصوات واستغاثات وال أحد يعلم ما حصل..
فالكل يختنق دون أي سبب..روائح كريهة يف كل مكان
أناس يحملون وميددون ويختلجون من صعوبة التنفس
وعيونهم مفتوحة وجاحظة والزبد يخرج من أفواههم..
طبيب يضع كاممة ومعه طاقم يحاول أن يستوعب ما
حصل..يحاول أن يفهم ..متسائال..ما هذ ..وملاذا..؟.
وهناك ممرض يربت عىل كتفها محاوال أن يهدئ
من روعها بعد أن استفاقت من اإلغامء ..ولكنها تشد
يده وترصخ ..مالذي يحدث..؟ عامه أريد أن أتنفس..؟
أال يوجد أوكسجني ..اين نحن ..ملاذا منوت ..؟
والطبيب يجيبها بصوته األبح الذي كاد أن يختفي
من شدة تأثره بتلك الغازات السامة التي حرمت دوليا

يف كل العامل إال يف ضيعتنا املسكينة ..يجيبها الطبيب
ويربت عىل كتفها .ويطمئنها ..ولكنها مازالت تختلج
وتجحظ بعينيها وترصخ دون وعي من هول الحدث..
ممرض يتفحص نبضها ..وآخر يتفحص من حولها..
ولكن ما هذا ؟؟ وملاذا تغطون رأس خالتي أم إبراهيم؟
وملاذا غطيتم وجه أيب ..وأخي عصام ..؟ أين ذهب
هؤالء ..وتعالت رصخاتها وكانت موجعة أكرث ألنها بدأت
تعود لوعيها وتستوعب ماهية املكان الكبري الذي نقل
إليه كل أهل الضيعة لإلنقاذ أو للوداع األخري...
ساعات عصيبة مرت ..وبعد يوم ارتدت كل الضيعة
ثيابا سودا وشيعت معظم أبنائها ..ومعظم أشجارها
ونعاجها وحتى قططها عائالت رحلت بكاملها وعائالت
أبقى منها القدر فردا أو أكرث يك يكونوا شهداء عىل أكرث

جرائم التاريخ بشاعة وحقدا ..ووحشية...
فتحت الفتاة عيونها بعد هذه الصور والذكريات
املريعة املؤملة وأزاحت كاممة القامش ..وقرأت الفاتحة
بصوت عال وبكاء عىل أرواح من ماتوا ..ثم تذكرت
خالتها املرحومة حني نصحتها بأن تستدير إىل جنبها
األيرس وتبصق ثالث مرات يف وجه الشيطان إذا رأت
كابوسا...
فاستدارت إىل يسارها وبصقت ثالث مرات عىل
شياطني اإلنس ..وثالث بصقات عىل من يطلقون عىل
أنفسهم اسم قادة الدول العظمى ..وعادت للنوم ..وهي
تردد ( ..أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ..أمل يجعل
كيدهم يف تضليل )...
تقرير :هبة قجة

مزاح العسكر وخفة ظلهم
ارتدى مالبسه عىل عجل ووضع بعض أوراق
األسئلة واملسائل الهامة تحت إبطه وانطلق المتحانه
وهو جاهز ملفاجآت أسئلة الدكتور املسؤول عن
املادة ..لبس حذاءه وانطلق يسابق الريح إىل
الجامعة عىس أن يستذكر بعض معلوماته مع زمالئه،
وعىس أن يسرتق نظرة إىل (رنا) تلك الصبية التي ال
يتحدث معها أبدا ولكنه يشعر بأن عينيها هام نافذته
التي يطل بها إىل املستقبل...
خرج من طرق فرعية ال توجد فيها ال حواجز
أمنية مقيته وال أشكاال قد اقتلعت من سحنتها
تصاوير اإلنسانية  ..ولكنه فوجئ بحاجز طيار ..كام
يسمونه ..حاجز يتجول بني الطرق الفرعية ليصطاد
الشباب  ،استوقفه ضابط قصري سمني ال رقبة له
كالقطرميز ..فقدم الشاب له أوراقه  ،وعرف عن
نفسه...
محمد أبو عبد ..طالب يف هندسة اإللكرتون..يف السنة الرابعة ..وأنا اآلن ذاهب لتقديم امتحان...
هممم محمد ..ما اسم أييك ؟حازم...وأمك ؟أمينة...أين أوراق تأجيل العسكرية ؟ أوراقي معك يا سيدي ..أنا وحيد ..والوحيديف قوانني بالدنا ال يساق إىل العسكرية ..وأنا
طالب يف الجامعة وطالب الجامعة ال
يساقون إىل العسكرية ..أوراقي نظامية
يا سيدي...
هل تعطيني درسا يف القانونيا غبي...
قال هذا وقد أنزل معلومات
محمد عىل جهازه املحمول ..وقال
 :محمد أبو عبد ..معلوماتك
وأوراقك مزورة ..أنت تضلل العدالة
وتكذب...
-ملاذا يا سيدي والله...

اخرس هل تستغفلنا وتسخر منا يا ولد..وصفعه بقوة حتى أدمى أنفه
ال والله ياسيدي ..اذهب إىل الجامعة واسأل...ملاذا ترفع صوتك ؟قالها وهو ميسك بقميصالفتى ويجذبه...
آسف يا سيدي...أين درست الثانوية ؟يف ثانوية املأمون...وملاذا تشري معلوماتنا بأنك مل تحصل عىلالشهادة الثانوية...
يا سيدي شهاديت الثانوية يف الجامعة ..اذهبمعي إىل الجامعة لرتاها...
شهادتك مزورة ..لن أراها ..ولن تراها أنت ..بلسرتى املعتقل ..ألنك مخالف للقانون
مخالف ..ال والله يا سيدي لست مخالفا...انتظر هنا يف العربة حتى أتصل هاتفيا وأنظريف أمرك...
ولكن يا سيدي ..االمتحان ..أرجوك  ..بقي أقلمن نصف ساعة...
الجوال واصمت وإال
هات هاتفكفأنت

تعلم بأن مثنك عندنا رصاصة واحدة  .ثم وضع
القيود يف يديه وأجلسه داخل العربة
انتظر الشاب يف السيارة وهو يفكر ويفركيديه ..ويقرض أظافره تارة ..ويهز قدمه تارة ..ويقرأ
الفاتحة و تبت يدا أيب لهب وتب...
ما العمل ..االمتحان...
ملحه أحد أبناء الحارة من نافذة العربة ..ولكنه
مل يقرتب ..حتى ال يكون مصريه كمصري محمد ولكنه
أرسع إىل أم محمد ليخربها...
ثالث ضباط يتجولون حول العربة ويشريون
إىل محمد وقد بدت عليه مالمح االرتباك ..يشريون
ويستهزئون وهو يشعر أن نبض قلبه قد توقف
ولكنه ما زال يقرأ القرآن ويذكر الله ..أمه انطلقت
لتبحث عنه وتسأل كاملجانني عن وحيدها وأخربت
أباه مبا حصل ..وهي تركض وتسأل وتقرأ يس وتدعو
من أعامق قلبها عىل أوالد الحرام...
لحظات عصيبة ..وأخريا اقرتب الضابط  .فتح
الباب ..وسأل بلهجة لئيمة ..ما رأيك ..تذهب معنا
وتجرب الفرع ..؟ ويضحك بعنجهية ثم ميد يديه
ليفك القيد -..هيا انزل وخذ أوراقك وامض...
إىل أين أميض يا سيدي ؟أال تريد أن تذهب إىل الجامعة ..أوراقكنظامية ولكنني أحببت أن أمازحك ..فنحن نحب
املزاح كثريا يك نروح عن نفوس املواطنني
األعزاء...
محمد يقف فاتحا عينيه يف ذهول..حتى أتته رضبة عصا عىل قفاه من
ضابط آخر فأشار بيده شاكرا حامة
الوطن وانطلق ليمسك هاتفه ويعيد
تشغيله ويخرب والديه عن خفة ظل
رجال الوطن...
ثم عاد إىل بيته وهو يشعر
باغرتاب فظيع ..ألن غربة الوطن أشد
وطأة عىل النفس من غربة بالد الغربة...
• هبة قجة

هبة قجة

ابتهاالت ..ووصايا
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أيا رب رحماك إياك نرجو
قنا ربنا من عذاب الوعيد
ويهمس موج البحار ببوح
يداعب قلبا كئيبا وحيد
أال انهض وكن كالصباح سنيا
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وكن كالزهور بفوح يزيد
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السوريون في قلب الحدث
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مع أن السوريين كانوا على أتم حال من الحذر في أي مشاركة سياسية في تركيا ،بعد الذكريات المريرة لمشاركاتهم في مصر
ابان عهد مرسي ،والفجور الذي واجههم به النظام االنقالبي في مصر ،ولكن الحدث الهائل الذي عصف بتركيا منتصف شهر
تموز دفع بالسوريين إلى قلب الحدث ،وفرض واقعة االنقالب التركي شأنًا داخليًا يمس كل سوري.
نحــن نتحــدث عــن نحــو مليــوين ســوري
يعيشــون يف تركيــا ،وقــد وجــدوا فيهــا مــاذا آمنـاً مــن
براميــل نظامهــم املتوحــش التــي قذفتهــم يف الع ـراء
وراحــت تطاردهــم يف كل وجــه وتتهــم مــن يؤويهــم
بالتآمــر عــى ســوريا ،يف مشــهد مــن البغــي ال يتصــور
أشــد منــه بؤس ـاً ولؤم ـاً!!
ويف ق ـراءة اعتباريــة يف التاريــخ اإلســامي فقــد
واجــه املهاجــرون املســلمون األوائــل يف الحبشــة
انقالب ـاً عســكريا قــام بــه خصــوم النجــايش ،ووجــد
الغربــاء أنفســهم يتســاءلون عــن الدور الذيــن ينبغي
أن يقومــوا بــه وفــاء لــأرض التــي احتضنتهــم واملــاء
الــذي يرشبــون منــه.
كان عــى املهاجريــن أن يترصفــوا يف مواجهــة
االنقــاب ،فالنجــايش بالنســبة لهــم أهــم نصــر
لإلســام يف الــدول املجــاورة ،فقــد آواهــم ورفــض
تســليمهم للبغــاة األرشار الذيــن طاردوهــم مــن مكــة
اىل الحبشــة ،وعــى الرغــم مــن صداقتــه القدميــة مــع
العــاص بــن وائــل وابنــه عمــرو ولكنــه أظهــر صالبــة
وحكمــة وبصــرة ورفــض بيــع مبادئــه وأخالقــه
مــن أجــل مصالحــه مــع قريــش وقــال لوفــد قريــش
واللــه ال أســلمهم إليكــم أبــدا ً ،إنهــم لجــأوا إىل أريض
واختاروهــا دون البــاد ،ثــم التفــت اليهــم وقــال :أنتم
آمنــون يف بــادي ..ال ينالكــم أحــد بســوء إال عاقبتــه،
ومــن ســبكم غــرم!!
كان الصحابــة يف الحبشــة أوفيــاء للنجــايش يف
الــر والعلــن ،ويف غيبتــه وحضــوره ،ويف ليلة مفاجئة
وقــع مــا مل يكــن بالحســبان ،وقــع انقــاب دمــوي يف
الحبشــة ،حيــث خــرج عــى النجــايش أقــرب النــاس
إليــه وحشــد املتمرديــن لقتــال النجــايش واعتصــم
عــى ضفــة النيــل مهــددا ً باجتيــاح أكســوم وقتــل
النجــايش ومــن معــه.
مل يخطــر يف بــال الصحابــة موازنــة املصالــح،
والتــرف مبكيافيليــة تضمــن بقاءهــم مــع املنتــر،
ولكــن الصحابــة يف الحبشــة وقفــوا مــع النجــايش صفا
واحــدا ً ،ومل يقبلــوا االنقــاب الجديــد ،واظهــروا موقفا
رائــدا يف تفــوق املبــادئ عــى املصالــح.
وتــروي كتــب التاريــخ أن الصحابــة الكــرام
شــكلوا كتيبــة موحــدة للقتــال اىل جانــب النجــايش،
وكان عــى رأســها الزبــر بــن العــوام الــذي كان يعــوم
يف النيــل ويتابــع مــا يجــري يف الضفتــن بتنســيق تــام
مــع النجــايش..
وتــروي أم ســلمة قالــت :خــرج عليــه رجــل مــن
ا لحبشة
واتفــق الصحابة ان يشــاركوا يف الدفاع عن األرض
التــي احتضنتهــم ووققــوا إىل جانب النجــايش ،وتطوع
الزبــر بــن العــوام وشــباب معــه للمشــاركة يف القتــال
مــع النجــايش وأعــد لهــم األصحــاب زورق ـاً يركبونــه،
ونفخــوا لــكل منهــم قربــة فجعلهــا يف صــدره ،فجعل
يســبح عليهــا يف النيــل حتــى خــرج مــن شــقه اآلخــر
إىل حيــث التقــى النــاس فحــر الوقعــة ،فهــزم اللــه
ذلــك اإلنقــايب وقتلــه ،وظهــر النجــايش
قالــت أم ســلمة :فجاءنــا الزبــر فجعــل يلــوح
لنــا بردائــه ويقــول :أال فأبــروا ،فقــد أظهــر اللــه
النجــايش ،قلــت :فواللــه مــا علمنــا أننــا فرحنــا بــيء

قــط فرحنــا بظهــور النجــايش
إنهــا دروس الوفــاء التــي كرســها جيــل الصحابــة
الك ـرام للنجــايش هــي مــا نحتاجــه اليــوم يف هــذه
الغربــة املريــرة،
والصحابــة الذيــن ســعدوا بالنجــايش كانــوا
يقدمــون أروع دروس النبــل والوفــاء مــع النجــايش،
وقــد أخبهــم وثــق بهــم وأنســهم وأنــس بهــم ،وكان
جعفــر بــن أيب طالــب وعثــان بــن عفــان ضيوفــاً
دامئــن عــى موائــده ومجالســه يعتــز بهــم ويعتــزون
بــه ،حتــى إن النجــايش حــن رزق بولــد ســأل جعفــر
عــن اســم محتــار لولــده فقــال جعفــر لقــد رزقــت
بولــد من أســاء فســميته عبــد اللــه فاختــار النجايش
عــى الفــور اســم عبــد اللــه لولــده يف إشــارة واضحــة
إىل التحبــب والــوداد الــذي نشــأ بــن النجــايش وبــن
الصحابــة الك ـرام.
ويف إشــارة واضحــة فقــد فتــح اللــه املدينــة لنبيه
الكريــم وأنشــد النــاس طلــع البــدر علينــا مــن ثنيــات
الــوداع وبــدأ بنــاء أســعد دولــة يف العــامل بقيــادة
رســول اللــه ،ومــع ذلــك فقــد اســتمر املهاجــرون
يف الحبشــة ســبعة أعــوام أخــرى يف كنــف النجــايش،
يقومــون بواجــب التواصــل والتكامــل ،وألمــر مــا مل
يكلــق عليهــم اســم الالجئــن وال النازحــن ،وإمنا اســم
املهاجريــن وهــم الذيــن يختــارون أرضـاً عــن بصــرة
ووعــي ويقــن ويقيمــون فيهــا فاعلني منتجني وليســوا
بؤســاء يف قاعــة انتظــار كئيبــة ينتظــرون مــا تــأيت بــه
األيــام.
ولكــن أعظــم درس يف الوفــاء قدمــه رســول اللــه
للنجــايش الحكيــم الــذي كان يذكــره يف كل مناســبة
ويثنــي عــى إخالصــه وشــهامته ورجولتــه ،وحني مات
قــال الرســواللكريم مــات الليلــة اخوكــم أصحمــة بــن
أبحــر قومــوا بنــا نصــي عليــه!! وحــن تــردد بعــض
الصحابــة كــون الرجــل مســيحياً ومل يهاجــر ومل يصــل
ومل يحــج أنــزل اللــه قرآنــاً يتــى :وإن مــن أهــل

الكتــاب ملــن يؤمــن باللــه ومــا أنــزل إليكــم ومــا أنــزل
إليهــم خاشــعني للــه ال يشــرون بآيــات الله مثنـاً قليالً
أولئــك لهــم أجرهــم عنــد ربهــم.
وحــن عــاد بعــض الصحابــة يتســاءلون كيــف
نصــي عليــه وقــد كان يصيل نحو القدس وال يســتقبل
مكــة أنــزل اللــه قولــه :وللــه املــرق واملغــرب فأينــا
تولــوا فثــم وجــه اللــه إن اللــه واســع عليــم.
وال زالــت هجــرة املســلمني للحبشــة أروع
درس ينبغــي أن يتعلمــه الســوري الرشيــد يف أرض
اللــه الواســعة ،والت ـزال مواقــف الصحابــة الك ـرام يف
هجرتهــم أوضــح دروس االندمــاج والهجــرة الواعيــة
التــي نتمناهــا ألبنائنــا يف كل أرض لجــوء.
وبالعــودة إىل املشــهد األخــر الــذي واجهــه
الســوريون يف تركيــا ،فقــد مضــت الســاعة املحمومــة
بنقــل مبــارش يقــوم بــه االعــام العــريب عــن تطــور
االحــداث وقــد وضعــت مصائرهــم وشــتاتهم
ورشادهــم عــى كــف عفريــت ،فالرجــل الطيــب
كان قــد أعلــن مبادئــه وعقيدتــه يف وجــوب اســتقبال
الســوريني وأنهــا مســألة مهاجريــن وأنصــار ،وتعــرض
كــا يعلــم الجميــع ألقــى الضغــوط مــن تيــارات
األنانيــة السياســية التــي راخــت تتحــدث عــن صفــر
مشــاكل عــن طريــق الخــروج مــن املســالة الســورية
برمتهــا وختــم الحــدود بالشــمع األحمــر!! وتــرك
الســقا عــى مــن بقــا ،ولكــن الرجــل أرص أن يبــق
عون ـاً لالجئــن ومــددا ً للمقاومــن الذيــن يواجهــون
تزاحــم الرايــات الفاجــرة للقتــال عــى ارض املالحــم
والفــن أرض الشــام الرشيــف.
ولكــن الدميقراطيــة الناضجــة علمــت الســوريني
الكثــر ،وحــن كان النــاس يحبســون أنفاســهم بعــد
االعالنــات املتتاليــة لالنقالبيــن وإغــاق البوســفور
ووقــف مطــار اتاتــورك واعتقــال رئيــس االركان
وغيــاب الطيــب اردوغــان والترصيحــات الرماديــة
لالمريكيــن والــروس….

ولكــن اطاللــة اردوغــان عــى تطبيــق ســكايب
ودعــوة النــاس اىل الخــروج للشــوارع حملــت
برنامجــا كامــا للتحــدي واإلرصار ،وخــال لحظــات
انطلــق الســوريون إىل ســاحات اســتانبول مــع النــاس،
ومــع أن تجاربهــم مريــرة وداميــة يف املواجهــة مــع
الجيــش ولكــن الجيــش الــريك مل يكــن يشــبه يف يشء
ذلــك الجيــش الطائفــي الغاشــم الــذي أطلــق النــار
عــى املتظاهريــن يف أيــام الثــورة الربتقاليــة واقتحــم
ســاحات حمــص الثائــرة وأخــرج النــاس منهــا بقــوة
الدبابــات والعنــف وغســل أرض حمــص بالــدم
والقهــر والظلــم..
لقــد كان العســكري الــريك يف النهايــة ابــن
مؤسســة محرتمــة تعــرف حــق اإلنســان يف رفــض
املظــامل ،وخــال أقــل مــن ســاعة أصبحــت الدبابــات
هــي املحــارصة وجنــود االنقــاب هــم الذيــن
يطلقــون ســيقانهم للريــح يف هربهــم مــن غضــب
النــاس ووعــي النــاس وحــق النــاس.
قناعتــي أن الــدرس األبلــغ يف ليلــة االنقــاب هــو
الوفــاء الــذي اظهــره الســوريون للرجل الــذي احتضن
مأســاتهم وفتــح بــاده دون حــدود لرعايــة الســوريني
واحتضانهــم ،ومنحهــم حــق الدخــول اىل املــدارس
والجامعــات ووفــر لهــم فــرص العمــل ورشوطــه.
إنهــا رســالة لــكل الطيــور الســورية املهاجــرة يف
هــذا الزمــن الــرديء أن يقــدم الالجئ املهاجر رســالته
يف الوفــاء للــراب الــذي يعيــش عليــه وخدمتــه
للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه ،وأن يتقبــل عنهــم
أحســن مــا عملــوا ويتجــاوز عــن ســيئاتهم ،وأن يدرك
أنــه يقــوم برســالة نبيلــة واضحــة ،يف اســتئناف دورة
الحيــاة أينــا شــاءته األقــدار ،متامـاً كــا أمــر القــرآن
الكريــم :يــا عبــادي الذيــن أمنــوا إن أريض واســعة
فإيــاي فاعبــدون ،وهــو جوهــر مــا أوىص بــه الرســول
الكريــم :مثــل املؤمــن كمثــل الغيــث أينــا وفــع نفع.
تقرير :محمود لطفو
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رجال حياتهم خير
ومماتهم خير

هناك رجال حياتهم خري ،ومامتهم
خري ،فهم يبقون يف ذاكرة الشعوب واألفراد
 ،يذكرون أولئك األخيار األبرار ،ويتأسون
بهم ،فيستمر خريهم زمناً طويالً .وهناك
رجال ،حياتهم رش ،ومامتهم رش ،وقد عرفنا
بعض هؤالء .وكان الشيخ أمجد من الفريق
األول ،فقد عارص أخطر الحوادث يف العامل
اإلسالمي والوطن العريب ،وكان يؤدي دوره
الكبري يف هذه الحقبة الحرجة من تاريخ
اإلسالم واملسلمني ،وتس َّجل أعامله ومواقفه
بأحرف من نور ،فقد عاش لإلسالم ولإلسالم،
فكان حياً يف قلوب الناس ،وتجرد لله،
فأح ّبه الناس ،وال ينبغي إال أن يكون حاله
هكذا ،فمن عمل لله ،وملصلحة املسلمني،
وض ّحى بعمره كله يف سبيل هذين الهدفني
العظيمني ،أح ّبه الله ،وبارك عمله ،وجعله
محبوب الجامهري املؤمنة.
والدته ونشأته
ُولد الشيخ أمجد يف مدينة بغداد سنة
1300هـ 1882 -م ألبوين كرميني ،ومن
أرسة علم وفضل ودين وإفتاء ،فأبوه الشيخ
محمد سعيد مفتي بغداد ،وج ّده الشيخ
محمد فييض كان مفتي بغداد أيضاً ،وهذا
هو ابن الشيخ أحمد بن حسن بيك بن
رستم ،بن خرسو بن األمري سليامن باشا،
رئيس األرسة البابانية التي تعود أصولها
إىل أرومة عربية عريقة تنحدر من بني
مخزوم ،وهم من ساللة البطل العظيم خالد
بن الوليد سيف الله املسلول ،ريض الله
عنه وأرضاه ،وتحتفظ هذه األرسة الكرمية
بشجرة النسب ،وتذكره يف املناسبات.
نشأ الشيخ أمجد يف رعاية ج ّده املفتي
الشيخ محمد فييض الذي كان يحبّه ويربيه

ويرعاه منذ طفولته ،فقد كان
يتوسم فيه النبوغ والذكاء ،وكان
ج ّده يقول« :إن حفيدي أمجد
أحب إ ّيل من ابني».
ّ
تعليمه:
تلقّى تعليمه األ ّويل عىل يدي والده
ومرب حكيم،
وج ّده ،وكالهام عامل فاضلّ ،
ثم انطلق إىل مجالس العلامء يف بغداد،
يستمع إليهم ،ويحاورهم فيام يشكل عليه،
ويستمعون إىل الفتى الذي غدا عاملاً يف
الرشيعة ،فقيهاً ،يقتنص الشوارد يف الفتاوى
واألحكام ،ولغوياً أديباً ،ثم رحل إىل اآلستانة
عاصمة الدولة العثامنية ،ودرس يف كلية
القضاء ،وتخرج فيها بتف ّوق عام .1906
واستم ّر الشيخ يف تحصيله العلمي
حتى غدا فقيهاً حنفياً متمكناً ،يقول عيل
الطنطاوي عنه« :ولقد بقيت معه أكرث من
سبعة أشهر ،وكنت أجالسه كل يوم أربع
ساعات أو خمساً عىل األقل ،كان يتكلم
فيها ،عىل الغالب ،وحده ،فام سمعت منه
من األحاديث املعادة أو اآلراء املكررة إال
القليل».
وليس هذا مبستغرب عىل فقيه مجتهد
بارز بني علامء املسلمني يف عرصه ،فهو كبري
علامء العراق ،ومن كبار علامء املسلمني،
ورجل الفتوى بينهم ،ذاع صيته يف اآلفاق،
وتعلّقت به القلوب ،وكان مرجعاً كبريا ً ترد
إليه األسئلة واالستفتاءات من سائر أرجاء
العامل اإلسالمي ،ويجيب عليها ،وقد أطلقوا
عليه بحق ،لقب «أبو حنيفة الصغري»
إلحاطته باملذهب ،واستيعابه وإدراكه الذيك
لدقائق املسائل الفقهية يف هذا املذهب،
حتى قال قائلهم :لو فُقد املذهب الحنفي،
واندثرت كتبه ،ألماله الزهاوي عن ظهر
قلب ،من أول أبوابه حتى خواتيمها.
صفاته
كان غنياً ،ولكن منظره يوحي بالفقر،
فقد كان ميلك  16ألف دونم من األرض،
ولكنه زاهد حقاً ،وقلبه مسكون مبراقبة الله
وذكر اآلخرة ،ال يفرح مبا آتاه الله من مال
فرحاً يطغيه وينسيه دينه ،وال يحزن إذا فقد
ما أعطاه الله ،وال يقنط من رحمته .كان

يف شبابه يؤثر االنعزال عن الناس ،منفردا ً
بكتبه وتالميذه وأوالده ،فلام ترك العمل،
وبلغ السن التي يسرتيح فيها أمثاله ،انتفض
انتفاضة ،فإذا هو يرجع شاباً يف جسده ويف
همته ،يختلط بالناس ،يف حيوية ونشاط،
حتى بلغ به األمر أن يرأس أكرث الجمعيات
التي تأسست ،وإذا هو يصلح مدارس
األوقاف ،ثم يفتتح مدرسة ابتدائية ،وثانوية
خاصتني .وكان مرضب املثل يف العفّة والورع
والنزاهة واألمانة والصالبة يف الحق ،وكان
فوق الشبهات ،وال يخىش يف الله لومة الئم،
ومواقفه والحوادث التي تدل عىل ذلك كثرية
وكثرية جدا ً.
وكان كثري العبادة ،يضع سجادة الصالة
عىل كتفه أينام ذهب ،حتى ال يؤخر صالة
عن وقتها ولو لدقائق ،وكان صديقه نوري
السعيد ،رئيس الوزراء العراقي املعروف،
يدرس يف الوقت نفسه يف الكلية العسكرية
يف استانبول ،ولذلك عندما كان يلتقيه
كان يسأله مامزحاً« :أمجد أفندي ،أين
سجادتك؟».
إذا سمع املؤذن ،قام من فوره إىل
الصالة ،أينام كان وكيفام كان ..فهو يرتك
املائدة امللوكية ،والحفالت الرسمية ،ويبادر
إىل الوضوء والصالة.
وبلغ من حرصه عىل تعاليم إسالمه،
أنه بعد انقالب عبد الكريم قاسم عام
 1958تشاءم الشيخ منه ،واستنكر املجزرة
التي ارتكبها االنقالبيون بحق األرسة املالكة،
وصل صالة الغائب عليهم ،ألنهم مسلمون،
ّ
يصل عليهم أحد ،وخيش أن يصيبه اإلثم
ومل ّ
يصل عليهم ،وتوقّع أن تصيب العراق
إذا مل ّ
كوارث تحصد املاليني ،وقرر الهجرة إىل
باكستان لتكون مستقرا ً له ،وبعيدا ً عن الفنت
التي كان يقودها الشيوعيون إبان حكم
قاسم .
كان رصيحاً جدا ً ،ال يعرف املداهنة
وال املجاملة.ويكره تقليد اإلفرنج ،لكنه يقرأ
ما يصل إليه من كتبهم ،ويروي النافع من
أقوالهم ،ويضيق صدره بالحديث عنهم.
وال يقول :هذا طيب ،وهذا رديء ،بل
يأكل ما يق َّدم إليه ويحمد الله عليه .ولشدة

ورعه ،أنه ملا شك يف طعام فنادق الهند التي
كان يزورها ،بقي شهرين ال يأكل إال الخبز
والشاي ،وهو املريض باإلمساك.
وكان ال يبايل ماالً وال جاهاً وال منصباً،
وال يستهويه مديح امللوك له ،وال تقدميهم
إياه
كان بركة العرص بحق ،وفياً إلخوانه
العلامء حيث كانوا ،فكان يراسلهم ،ويسأل
عن أخبارهم ،ويدافع عنهم ،ويدعو لهم،
وينصحهم ،ويتدارس معهم شؤون املسلمني،
كالشيخ الصواف ،والسباعي ،والطنطاوي،
والكتاين ،والصالحي ،وغريهم.
وكان يحمل بني جنبيه نفساً عالية،
حب الجهاد يف سبيل
وروحاً يجيش فيها ُّ
الله ،وكان ورعاً من رجال اآلخرة ،ومل يكن
من رجال الدنيا ،فام كان يريدها ،وال يسعى
إليها ،وال يحرص عىل ما يأتيه منها ،والدنيا
عنده مزرعة لآلخرة ،وكان يحب العمل
الجامعي املنظم ،ويكره االنزواء واالنطواء
واالنعزال والعمل الفردي ،واالرتجال.
وفاته :
تويف الشيخ عرص يوم الجمعة،
الرابع عرش من شعبان 1387هـ -
1967/11/17وشُ ّيع جثامنه من داره يف حي
الوزيرية ببغداد ،إىل مثواه األخري يف مقربة
اإلمام األعظم يف حي األعظمية يف بغداد،
وحرض الجنازة كل من تناهى إليه خرب نعيه،
فقد أجمعت سائر فئات الشعب العراقي
عىل محبته ،فبكته وبكت فيه الرجولة
والعلم والجهاد حتى آخر نفس من أنفاسه
الطاهرة ،رحمه الله رحمة واسعة.
املراجع:
 اإلمام أمجد بن محمد سعيد الزهاوي،لكاظم املشايخي.
 من سجل ذكريايت  ،ملحمد محمودالصواف  -صفحات من تاريخ الدعوة
اإلسالمية يف العراق ،ملحمد محمود الصواف
 العالمة املجاهد الشيخ أمجد الزهاويشيخ علامء العراق املعارصين  ،ملحمد
محمود الصواف  -ذكريايت :للشيخ عيل
الطنطاوي  -يف إندونيسيا  :عيل الطنطاوي -
رجال من التاريخ  :عيل الطنطاوي

أخبار
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القشلة البغدادية تعادل بكبن لندن
اذا أردت ان تنتشي عبقـا بغـداديا معطرا بخضر الياس وشموعـه فعليك بزيارة مبنى
القشلة وساعته القديرة القديمة التي تعطيك انطباعا عظيما لبغدادنا الحبيب

فهذه الساعة الجميلة بربجها الرشيق
بنيت بعــد بناء (مبنى السـراي) .الثكنـة
العسكرية للعثامنيني فـي زمـان الوالـي
العثامين (نـامـق بـاشـا) .وأكمـلت فـي
عهـد (مـدحت باشـا) عـام ( )1868م.
فـأراد ألباشـا أن يوقظ الجنود اىل اوقات
التدريب العسكري ألن القشلة مركز
الخيالة لقواته ومقر واليته أيضا فشـرع
فـي بناء ساعة القشلة فـي سـاحة الثكنـة
وهـي عبارة عن بـرج عال ٍ وفـي أعاله
نصبت الساعـة وهـذه الساعـة تدق كل
ساعة فقط وكـان صوت رنينهـا تسمعه
بغداد (كرخ ورصافـة) .وخاصة اوقـات
الليل وألفجــر فكان أهايل بغــداد من
العامل واملوظفني يستيقضون عىل دقـاته
ليذهبوا الـى أعاملهـم وكانت الساعة
مضاءة وتشاهـد من أماكن بعيدة
لكن اليوم البنايات العالية املحاطة
بهـا حجبتها عن األنظار .وكـان الناس
يضبطون ساعاتهم عىل ساعة القشلة.
وللعلم أن مدحت بـاشـا قد بنى الرساي
وبرج الساعة من (حجارة أسوار بغـداد
الرشقية) .فقـد هـدم تلك األسـوار بعـد
أن دخـل سالح املـدفعية فـي القتال ودك
الحصـون .إن برج الساعة عبارة عـن
شكل مـربع طول ضلعـه  4أمتار يضيق
كلام ارتفع عن األرض ويشبه تصميم
الربج اىل حـد كبري (املـئذنة) وارتفاع ألربج

( 30مرت) وبداخلـه سـلم حلزونـي مـن
( 73باية) .وفـي نهـايتـه غـرفـة مربعة
الشكل وضعـت فيهـا مكائن السـاعة ذات
األربع جهـات .وتحـوي أيضا علـي جـرس
الساعة ارتفاعـه ( 1مرت) .وقطره ( 3مرت).
وهو منفصل عـن الساعـة وتتـم عمليـة
تنصيب الساعة (تكويك) بوساطة مفتاح
يشبه (هندر السيارات القدمية) لتعطي
قـوة تشغيل ملدة ( 10أيام) وللجــرس (7
أيـام) .وللساعة أربعــة وجـوه  :الوجه
الجنويب والوجه الغريب يعتمدان التوقيت
العربــي ،وأرقـام الوجهني بالعربيــة).
أمـا الوجهان الشاميل والرشقـي فيعتمدان
التوقيت االفرنجي وأرقـامهمـا بالالتينية
ألقـدمية .وفـوق قبــة الربج سهــم
حــديدي مـربوط مـن الوسـط ويتحرك
بحريـة ويؤشـر علـى حركة الريح وتحته
أسهم ثابتة تـؤشـر علـى الجهـات األربع.
ووضعت هـذه األسهــم من قبل
الجيش الربيطاين عنــد دخول بغـــداد
عـام (1917م) ووضـع معهــا (التـاج
االنكليزي) ومتثـال للقـائـد العسكري
لجــمن الذي قتل علـى يـد قادة
ثورة العرشين العظيمـة.
كان السيد (عبد اللطيف
أحمد الساعايت) هـو املسؤول
عـن تنظيف ودهـن وتوقيت

الساعة وقد ظل يعمل بهـا حتـى وفـاته
عــام ( 1978م) .وتبيـن أن سـاعـة
القشلـة املضبوطـة فـي توقيتاتهــا
وحـركتهـا امليكانيكية مصنـوعـة علـى
أدق النظريـات لصناعـة الساعـات لهــذا
اعتمد البغادة عليهـا فـي توقيتاتهم .فكل
الدول تعتمــد علـى ساعاتهم مثل لندن
تعتمد عىل (ساعة بك بن) والقاهـرة عىل
(ساعة جامعة القاهـرة)
يقول السيد رجب عبد الله ـ باحث
ترايث ـ إن لفظة القشالغ ،لفظة عثامنية
وتعني املكان الذي يسكنه الجنود
العثامنيون ،ومبرور السنني تغري اللفظ
ليصبح عىل ماهو عليه ـ القشلةـ وذلك
بسبب صعوبة لفظها عىل اللسان
البغدادي الذي مييل باتجاه السهولة..
وأول من بنى هذا املكان وايل بغداد
محمد نامق باشا سنة 1850ميالدية
واكمل البناء الوايل مدحت باشا ..الذي
شيد ساعة القشلة ذات األربعة اوجه
وبنى لها برجاً يبلغ ارتفاعه قرابة 23
مرتاً اليقاظ الجنود وإعالمهم بأوقات
التدريب العسكري ..وقد شهدت ساحة
القشلة تتويج اول ملك للعراق يف العرص
الحديث وهو امللك فيصل االول بن
الحسني وذلك يف  23آب سنة 1921
ميالدية.

أن تصميمها ومادة بنائها تضاهي
ساعة(بك بن) او تفوقها اذا ما علمنا بأن
الحجر املستخدم يف بنائها يحيك تاريخ
بغداد ومجدها ،فقد أمر أحد والة بغداد
بهدم السور الرشقي للمدينة الذي تم
بناؤه قبل ذلك التاريخ مبئات السنني يك
يحميها من اعدائها القادمني من الخارج..،
وبعد هدم السور األثاري جاءوا بحجارته
وبنوا منه برج القشلة ،ومن هنا ميكن
القول بأن تاريخها ميتد ملئات السنني..
وكانت ساعة القشلة إعجوبة إذ مل ير
البغداديون ساعة توضع فوق منارة بهذا
االرتفاع وباربعة أوجه ويف قمتها مؤرش
حديدي يوضح اتجاه الريح ،واربعة
اسهم مكتوب عىل اطرافها الحرف االول
لالتجاهات وباللغة االنكليزية ،إذ كانت
أغلب ساعاتهم ذات سالسل توضع يف
الجيوب ،او ساعات جدارية.من املهم
التنويه هنا بأن الساعة قد تم اهداؤها
من قبل ملك بريطانيا جورج الخامس اىل
الحكومة العراقية ..وهذا االهداء مكتوب
داخلها ،وهو اول مايواجه الداخل لها..
وتعمل ساعة القشلة بنظام يختلف عن
نظام الساعات القدمية ،خاصة البغدادية
منها ،اذ تحتوي ماكينتها عىل  6مسننات،
اما الساعات االخرى فتحتوي عىل  30ـ 35
مسنناً.
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كتشوكهمك
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أوضح ف ي� هذا المقال وجه نظرنا
بمن يقول ألخيه المسلم بأنه كافر...
كلمة كافر لها معنان.
االول ,هون كفران النعم حيث
أن الله تعاىل يقول ف ي� الكتابه
ت
ال� فعلت
الكريم”:وفعلتفعلتك ي
وأنت من الكافرين” الشعراء ...190
ن
الثا� ,إنكار كلمة التوحيد وال�ت
و ي
ي
ن
تع� إنكار عبارة ال إله إال الله محمد
ي
رسول...
ض
ر� الله عنه,
يقول ابن عمر ي
قال رسول الله صىل الله عليه
وسلم”:أيما امرء قال ألخيه يا
كافرفقد باء بها احدهما .إن كان كما
قال وإال رجعت عليه”...
االيما هو تصديق القلب وتقرير
اللسان .وقال أبو حنيف ,إاليمان
ال يزيد وال ينقصلكن االيمان يقوى
بالعمل الصالح ويضعف بالذنوب
وارتكاب المعاص و أ
الثام...
ي
وال ينحرص االيمان بجزء من
العملل حيث يقول الله جل
وتعاىل”:والعرص إن االنسان
لفي خرس إال الّذين أمنوا وعملوا
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
بالص�” صدق الله العظيم...
ب
بالمعاص ليس إنساناً
من يقوم
ي
كافراً كمثال شارب الخمر الذي ال
يُكفِّر العبادات فهو مسلم...
أما من يُكف ُِّر حكم من أحكام
ش
ال�يعة كأن يكفر الفرائض فهو
كافر...
ف
و� هذا السياق فإننا النستطيع
ي
تكف� أهل القبلة فجميعهم
ي
مسلمون كالشيعة والخوارج فهم من
أهل القبلة أيضاً...
كما أنه ال يجوز أن نكفر من
يلقي السالم علينا ألن الله عز وجل
يقول ”:ياأيها الذين آمنوا إذا �ض بتم
ف ي� سبيل الله فتبينوا وال تقولوا لمن
ألقى إليكم السالم لست مؤمنا
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله
كث�ة كذلك كنتم من قبل
مغانم ي
فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان
خب�ا” النساء...94
بما تعملون ي
الخالصة:
ال نكفر أحداًمن أهل القبلةالن
التفريق يضعفنا ويذهب ريحنا
وقوتنا...
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب
ين
العالم�...
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جائزة نوبل البديلة
ألصحاب الخوذ البيضاء
منحت جائزة نوبل البديلة الخاصة بحقوق اإلنسان إلى مجموعة متطوعي الدفاع
المدني المعروفين بأصحاب "الخوذ البيض" السورية التي تعمل في إغاثة
المتضررين من الحرب والقصف ،باإلضافة إلى ثالث جهات دولية أخرى.
ولدى تسلمه الجائزة يف العاصمة السويدية
ستوكهومل ،قال رئيس منظمة الخوذ البيض رائد
الصالح "إسهامنا األعظم ليست األرواح الـ 73ألفا
التي أنقذناها ،وإمنا أننا جلبنا األمل إىل أماكن مل
يكن موجودا فيها سابقا".
وتحدث الصالح كيف بدأ املتطوعون العمل
يف مارس/آذار  2013عندما كانت الرضبات الجوية
للنظام تستهدف املدنيني يف مدينة حلب ،مبا يف ذلك
القصف بالرباميل املتفجرة ،وقال إن "األثر املوضعي
لقنبلة الربميل مياثل زلزاال قوته مثاين درجات عىل
مقياس ريخرت".
وذكر أن املتطوعني يبلغ عددهم اآلن ثالثة
آالف ،ومن بينهم نجارون وخبازون وفنيون ىف
مجال الكهرباء ،وقد تعهدوا بـ"إنقاذ األرواح بغض
النظر عن االنتامء السيايس أو الديني أو الطائفي".
وتقاسم الجائزة مع متطوعي الدفاع املدين
كل من الناشطة الروسية يف مجال حقوق اإلنسان
سفيتالنا جانوشكينا ،مؤسسة منظمة "سيفيك
أسيستانس كوميتي" التي تقدم املساعدة القانونية

والتعليم للمهاجرين والالجئني ،وصحيفة جمهوريت
الرتكية ،والناشطة النسوية املرصية مزن حسن
ومنظمتها "نظرة" للدراسات النسوية ،حيث تبلغ
قيمة الجائزة  312ألف يورو.
وقال مؤسس جائزة "رايت اليفليهود" ،جاكوب
فون أوكسيكل إن الفائزين "مل يخشوا قول الحقيقة
للسلطة" ،مضيفا أنهم جاؤوا من سوريا ومرص
وروسيا وتركيا.
ومتنح جائزة "رايت اليفليهود" املعروفة باسم
جائزة نوبل البديلة ،بشكل سنوي ملن يعملون يف
مجاالت حقوق اإلنسان والصحة والتعليم والسالم.
وكان ناشطون سوريون ومنظامت حقوقية
وإغاثية سورية ودولية رشحوا أصحاب "الخوذ
البيض" لنيل جائزة نوبل للسالم لعام ،2016
وأطلق ناشطون حملة تضامن مع عنارص الدفاع
املدين السوري يف املناطق املحررة تدعو إىل دعم
ترشيحهم ،وذلك بعد عملهم يف أكرث املناطق خطورة
بالعامل.
• وكاالت
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األسرة نواة اإلبداع لدى األطفال
إن األسرة تشكل النواة األولى التي يتلقى بها الطفل إشباع حاجاته ,حيث تبدأ من مرحلة الحمل واالهتمام بصحة األم وبنوعية الغذاء الذي
ّ
تتناوله ,ومدى احتوائه على كافة العناصر الغذائية الضرورية لنمو الجنين نموًا سليمًا والمحافظة عليه من خالل الوقاية من اإلصابة باألمراض
المعدية ,وعدم استخدام األدوية والوصفات التي تتم خارج إطار الوصف الطبي ,والعناية والمتابعة ومراجعة الطبيب المعالج

إ ّن االهتامم بالطفل خالل مراحل منوه املبكرة
من األمور الهامة والحاسمة يف حياته ,وخاصة يف
سنوات الطفولة األوىل .حيث يبدأ يكتشف ما
حوله من مكونات واستخدام اللغة ,يرافقها حب
االستطالع والتعرف عىل األشياء واكتشافها من
خالل رؤية تشكيالتها وملس سطوحها ,وسامع
أصواتها ,والتعرف عىل مذاقها ورائحتها .والتي
يجدها تختلف من مثري آلخر .ولقد أشار علامء
النفس أن السنوات الخمس األوىل من حياة
الطفل تعترب حاسمة لتنمية القدرات اإلبداعية,
حيث يظهر لديهم الخيال الواسع من خالل
ألعابهم والقصص التي يطرحونها .وقد أكدوا
عىل أهمية استخدام مختلف الوسائل واألساليب
الرتبوية املالمئة ملساعدة الطفل عىل تنمية
إبداعاته ,وميكن تلخيص أهم العوامل املؤثرة
يف منو التفكري اإلبداعي لدى األطفال عىل النحو
التايل:
• تطوير نوع من العالقات الحميمة القامئة
عىل الحب واالحرتام املتبادل بني الطفل ووالديه
واألفراد املحيطني به يف األرسة.
• البعد عن استخدام أساليب التخويف,
وإبعاد الطفل عن مكامن الخوف وخاصة الخوف
من الوقوع يف األخطاء وترك الفرصة للطفل ليقوم
مبحاوالته املتعددة ,حيث أن الخوف من الوقوع
يف الخطأ يعيق العملية اإلبداعية .وينبغي أن
يكون تعليم وتدريب الطفل بشكل هادئ يقوم
عىل التسامح والتغايض يف حالة الخطأ ودفعه إىل
مزيد من االكتشاف والتجريب ,وهذه تشكل أحد
أساسيات التفكري اإلبداعي .

• حث الطفل عىل استخدام الخيال وتجاوز
األشياء املحسوسة املألوفة ,والتحرك بحرية
بني الواقع والخيال ,ومحاولة تكوين افرتاضات
وتكوينات خيالية ,واستخدام أسلوب الدعابة
واملرح وجعل الطفل يشعر بحالة من االسرتخاء
مام يساعد عىل مزيد من التحـلل من االلتـزامات
الواقعية املحيطة ,ومساعدتهم عىل تحمل صور
الغموض املرافقة للمواقف الخيالية .فارتباط
الطفل باألمور الواقعية وبشكل مستمر يجعله ال
يرغب أو يستحسن التفكري الخيايل .
• تربية الطفل عىل املرونة يف التفكري وعدم
التصلب ,وترك الحرية لالختيار واتخاذا القرارات,
ومحاولة غرس حلول جديدة ,وعدم االعتامد عىل
حلول مسبقة قد يجدها الطفل جاهزة وسهلة
الستخدامها وبالتايل ال يكلف نفسه بعناء التفكري
والبحث عن طرق وأساليب أخرى ,فمن األهمية
تشجيع الطفل عىل االستقاللية يف الوصول إىل
حلول جديدة ومتنوعة للموضوعات واملشكالت
التي يواجهها بشكل منفرد ,وعدم االعتامد عىل
اآلخرين إليجاد تلك الحلول .
• ينبغي أن تكون توقعات اآلباء واألمهات
ألداء األبناء ليست باملنخفضة بحيث يدفع الطفل
إىل الشعور بضعف الثقة بالنفس وعدم اإلحساس
بتقدير أدائه ,ومن جهة أخرى يجب أن ال تكون
أيضاً توقعاتهم مرتفعة ألداء أبنائهم بشكل كبري
بحيث يشعر هؤالء األبناء بالعجز واإلحباط يف
حالة عدم الوصول إىل تلك التوقعات ,فضغـوط
األهايل للوصول إىل أداء عا ٍل وبشكل مستمر

يعرض هؤالء املبدعني إىل كثري من اإلحباط
والقلق والتوتر للوصول إىل املستوى الذي يتطلع
إليه آباؤهم وأمهاتهم وبالتايل ينعكس سلباً
عىل إبداعاتهم وطريقة تفكريهم وإنجازاتهم.
فالشخص املبدع يحتاج إىل بيئة تتميز مبستوى
منخفض من القلق والتوتر والضغوط املختلفة .
• البعد عن املشاحنات األرسية والنزاعات
بني أفراد األرسة وتحقيق مناخ يسوده االطمئنان
واأللفة .وعدم وضع رشوط للقبول لألبناء يف
األرسة عىل أساس اإلنجاز أو التحصيل األكادميي
ولكن قبولهم كأبناء يشعرون بالدفء والحب
األرسي بغض النظر عن سلوكياتهم ,وتحقيق
بيئة آمنة تحقق الراحة واالسرتخاء مام يدفع
إىل مزيد من الخيال للوصول إىل إبداعات
ذات طابع فريد وأصيل .
تعددت األبحاث والدراسات التي تناولت
األساليب الرتبوية املناسبة لتنمية القدرات
اإلبداعية لدى األبناء ,حيث أظهرت نتائج
تلك الدراسات أ ّن الرتبية املتوازنة القامئة عـىل
االحـرتام والتقـدير للطـفـل وإعـطائـه الحرية
يف طرح أفكاره وآرائه من خالل نقاشاته
وحواراته,يغرس الثقة بالنفس والشعور
بقيمة الذات ,ويدفعه إىل السلوك
االستقاليل ,ويرفع من دافعيته وحبه
لالستطالع ويشجعه عىل االنفتاح
عىل تجارب أخرى جديدة .

• أوصت بعض الدراسات بعدة أساليب
للتعامل مثل عدم املبالغة يف الثناء واملدح للطفل
املبدع وتفضيله عىل من حوله من أخوة ،فهذا
قد ينعكس سلباً عىل إبداعاته فقد يشعر بالتميز
وبالتايل يكون مشغوالً باملكانة التي حققها داخل
األرسة ،ويبدأ يستمد قوته منها ،ويبتعد عن
تطوير إبداعاته ،وقد أشار إىل أهمية أن يشعر
املبدع باستحسان اآلخرين والشعور بأهميته
من خاللهم ولكن أال يؤثر عليه سلباً يف إبداعاته
وتوافقه مع اآلخرين.
ولقد أكد علامء النفس عىل أهمية غرس
السلوكيات من خالل الرتبية األرسية حيث أوردوا
العديد من الخصائص الالزمة للعملية اإلبداعية
وما يقابلها من سلوكيات ينبغي إشباعها ومراعاتها
عند التعامل والتفاعل مع الطفل وخاصة يف
املراحل األولية من عمر الطفل ،ومتابعتها خالل
مراحل النمو املختلفة سواء كان داخل األرسة أو
عند التحاق الطفل باملدرسة.
د.عمر عبد العزيز نتوف
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د.عمر عبد العزيز نتوف
دول
طبيب و مدرب ي

خ�اء تال�بية عما إذا كان
كث� من ب
يتساءل ي
التعلّم بالطرق التقليدية ال يزال كافياً للوصول
بالطالب اىل أ
الهداف المنشودة وتمليكهم
مفاتيح المعرفة .
فالتعليم الناجح ال بد أن يواكب التطورات
ت
ال� يشهدها العرص  ،لهذا السبب يرى البعض
ي
كث�ا عن مواكبة
الحال قد تخلّف ي
بأن التعليم ف ي
التطور الرسيع ي� تقنية المعلومات واالتصاالت
.
ت
ال� تعود عىل الطالب
ومع ّأن الفائدة ي
من خالل التعليم التقليدي ال تزال مهمة
ف� اكتساب المهارات أ
الساسية والمعارف
ي
ملح
ال�ض ورية  ،إال ّأن الحاجة ظهرت وبشكل ّ
إىل برامج تربوية علمية تدمج التقنية بالتعليم
مما يساعد المؤسسات التعليمية ف ي� تأهيل
التغي� والتطوير للوصول
أبنائنا لخوض أمواج ي
بهم اىل النجاح بثبات وأمان وذلك بع� بوابة
ت
ال� يغ�ت مختلف جوانب الحياة من
التقنية ي
حولنا .
يا ترى هل ال تزال المعارف المقدمة �ف
ي
المدارس التقليدية لطالب اليوم كافية لحياة
الغد ؟
يمكن الجزم بأنها ليست كافية لحياة الغد
 ،ألنه يغلب عليها الجانب النظري دون الجانب

التطبيقي  ،ونحن بحاجة اىل زيادة الجانب
كب� جدا .
التطبيقي بشكل ي
أضف إىل ذلك فالتكنولوجيا أصبحت
طرفا ف� كل مجال  ،ف� نز
الم�ل  ،ف ي� المكتب  ،ف ي�
ي
ي
الشارع ت
ح� ف ي� السيارة  ،لكنها ال تزال بعيدة
كل البعد عن المنهج ليتالءم مع هذا الغزو
ويقدم للطالب
الذي غزا جميع مجاالت الحياة ّ
أ
ت
ال� يتمكّن من خاللها التعامل مع
الدوات ي
هذه التكنولوجيا .
ماهي بم�رات دمج تقنية االتصاالت
والمعلومات ف ي� التعليم ؟
أ
تخرج
 -1لنه ال يمكن للطالب ،وإن ّ
بمعدالت مرتفعة  ،التعامل مع واقع الحياة
الذي يحتاج إىل قدرات وإمكانات ومواهب
تتعلق بالتعامل مع التكنولوجبا .
ف
و أين سيتعلمها إذا لم يتعلمها ي� المدرسة
؟
ف
 -2أيضاً  ،دمج التكنولوجيا ي� التعليم
ت
ال�
هو أحد أسباب احياء
العملية التعليمية ي
أ
ف
خ�ة  ،فالطالب
شابها الفتور ي� السنوات ال ي
ث
وتشد انتباهه
كث�ة ت�ي حواسه ّ
مثال يجد أشياء ي
ف
خارج المدرسة لكنه ال يجدها ي� داخل المدرسة
 ،وهذه بم�رات مهمة لدمج التكنولوجيا ف ي�
التعليم .

دمج التكنولوجيا ف ي� التعليم  ،لماذا ؟
 -3خلق بيئة تفاعلية جذابة للطالب
والمعلم ينتج عنها التفاعل والمشاركة وتنمية
القدرات .
 -4تطوير العملية التعليمية للوصول اىل
مخرجات ومهارات تقنية نفخر بها ف ي� المستقبل
.
 -5دمج التكنولوجيا ف ي� التعليم تعطينا
نتائج افضل ف ي� وقت اقرص وبتكلفة ّ
أقل عىل
المدى البعيد ونوعية أحسن .
ب� استخدام التكنولوجيا �ف
ما الفرق ي ن
ي
ف
التعليم ودمج التكنولوجيا ي� التعليم ؟
ف
نعت� التكنولوجيا جزء
– ي� االستخدام ال ب
من العملية التعليمية  ،بل هي وسيلة فقط
ف
تعت� التكنولوجيا جزء من
 ،لكن ي� الدمج ب
العملية التعليمية وليست وسيلة فقط .
– ف ي� االستخدام تكون التكنولوجيا وسيلة
فقط اليصال المعلومة ويمكن االستغناء عنها
ف ي� أي وقت او استبدالها بأداة أخرى  ،أما ف ي�
الدمج فال يقوم الدرس إال اذا كانت أدوات
التكنولوجيا متوفرة ويتعامل معها الطالب
فعليا مع معلمهم .
ف
بعض التقنيات المستخدمة ي� التعليم :
– أجهزة الحاسب آ
ال يل
– جهاز العرض ( بال�وجكتور)

التفاعل
– اللوح
ي
– أ
اللعاب ت
االلك�ونية
آ
– اليباد
– الهاتف المحمول
تم� يكون استخدام التكنولوجيا ف ي�
التعليم مناسباً ت
وم� ال يكون مناسباً ؟
إذا اكتشفنا أن استخدام التكنولوجيا
يؤثّر سلباً عىل الطالب وأصبحت شاغال لهم
أ
ساس
اس ال ي
 ،وانشغلوا بها عن المنهج الدر ي
وانتقلت من كونها أداة اىل كونها غاية وهدف
عند المعلم وعند الطالب  ،هنا ال بد لنا أن
ت
ال�
نتوقف ونعيد النظر بهذه
التكنولوجيا ي
ف
أصبحت سلبية وليست ايجابية ي� العملية
التعليمية .

باهتشلي؛ ال نلقي باالً لطنين الذباب
انتقد دولت باهتشلي زعيم حزب الحركة القومية التصريحات التي أدلى بها
كمال كليجدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري ،والتي استهدف بها دعم
األول لحزب العدالة والتنمية ،الفتا إلى أن حزبه ال يفعل إال ما يراه صوابا

جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها يف اجتامع الكتلة الربملانية لحزبه،
أوضح فيها أن حزبه انتهى من تدقيق املس ّودة التي ُقدّ مت من قبل حزب
العدالة والتنمية فيام يخص الدستور الجديد والنظام الرئايس.
ويف هذا السياق قال" :هناك بعض النقاط التي تطابقت حولها آراؤنا،
وبعض النقاط التي اختلفنا فيها ،ولكن نحن نرغب بأن يكون تعديل الدستور
ذات نطاق ضيق ،نرغب يف أن نعمل عىل التغيري خطوة خطوة إلنقاذ تركيا
من مشكلة كبرية وذلك من خالل تطابق الرؤى التي قد نتوصل إليها"
وتطرق باهتشيل إىل انتقادات كليجدار أوغلو بحقه متهام حزب
الشعب الجمهوري بترسب عنارص من حزب الشعوب الدميقراطي
إىل داخله ،قائال" :نحن ال نلقي باال لطنني الذباب ،فنحن لسنا
ممن ينطبق عليهم القول :كالم الليل ميحوه ،نحن لسنا
ممن يقولون يف الليل شيئا ونقعل يف الصباح شيئا آخر،
حزب الشعب الجمهوري مل يعرفنا بعد ،أو أنه ال يريد
معرفتنا ،فنحن ال نريد أن ندخل يف شجار مع أحد،
وإن أراد أحد الدخول معنا يف عراك فإن حزب
الشعب الجمهوري ليس من مستوانا".
• وكاالت

ثقافة وفنون
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هل تعلم؟

هل تعلم أن الجسم البرشي يتكون
من  206قطعة عظم
هل تعلم أن الزرافة لطول رقبتها فهي
ال تنام يف اليوم الواحد إال تسع دقائق
و ليست عىل مرة واحدة إمنا عىل ثالث
مراحل كل مرة ثالث دقائق
هل تعلم أن رشايني الجسم البرشي
يبلغ طولها  600000كم
وهل تعلم أن الحوت يستطيع البقاء
ساعة تحت املياه بدون تنفس
هل تعلم أن الحوت األزرق هو أكرب
حيوان عىل الكرة األرضية
هل تعلم أن الحيتان الزرقاء تستطيع
التخاطب بواسطة غنائها عىل مسافة850
كم
هل تعلم أن نافورة املاء التي تدفع
من رأس الحوت فوق جمجمته يصل
إرتفاعها أحيانا إىل  9أمتار
هل تعلم أن وزن الفيل يصل إىل 5
أطنان ومع ذلك تصل رسعته إىل  40كم
 /الساعة
هل تعلم أن املشوار الذي يقطعه
الدم يف مجراه كل يوم يبلغ  168مليون
ميل
هل تعلم أن الطفل الطبيعي يبدأ يف
تركيز عينيه عىل األشياء املتحركة وتحريك
أطرافه يف األسبوع السادس من العمر
 ،ويف الفرتة ذاتها يستجيب لألصوات
املفاجئة
هل تعلم أن صداع الشقيقة يصيب
األطفال أيضا ولكن بنسب أقل مام يصيب
الكبار
هل تعلم أن بعض حاالت الروماتيزم
روماتيزم املفاصل يعالج بكامدات الثلج
وتلقى نجاح كبري
هل تعلم أن املاء يك ّون حوايل 90
باملائة من وزن الجسم
هل تعلم أن معدّل خفقات القلب
يصل اىل  72خفقة يف الدقيقة أو 432.
خفقة يف الساعة أو  37843200يف السنة
هل تعلم أن حجم القلب يختلف من
شخص اىل آخر وكذلك أبعاده  .أما وزنه
املتوسط فهو 325غم بالنسبة للرجال أما
متوسط وزنه عند النساء فهو 245غم
ولكن يتفاوت مع حجم الجسم ووزنه
هل تعلم أن الفواكه كافة وباألخص
الحمضيات والطامطم -البندورة -تحوي
كم ّية كبرية من فيتامني ج ويفضّ ل أكل
الخرضوات الحاوية عىل الفيتامني طازجة
لغناهابالفيتامني

ماهو الطريق الذي إذا سلكناه
يمكننا الوصول به إلى باب
المدرسة؟؟؟

قصة
ّ
الفأر
الذكي

ماهو جواب جمع حبات
الفواكه األخيرة حسب
سابقاتها؟؟؟

ماهي األرقام التي يجب
أن تكتب في مربعات
السودوكو الفارغة؟؟؟

سار الخروف يف املزرعة يلهو ويلعب ويتنقّل من مكان إىل مكان
جا ّرا ً وراءه حبله املربوط بعنقه ،وبينام هو يف حالته تلك ،وإذا بالحبل يعلق يف جذع شجرة .ش ّد الخروف الحبل فلم يستطع
اإلفالت ،وصار كلّام دار حول الجذع محاوالً تخليص نفسه قرص الحبل ،وازدادت األمور تعقيدا ً ..صاح الخروف مستغيثاً:
 ماع ..ماع ..أيّها الحصان ..أيّتها البقرة ..أيّها الكلب الصديق .تعالوا إ ّيل ..أنقذوين.جاء الحصان وأمسك بالحبل ،وصار يشدّ .أقبل الكلب ينبح ملب ّياً النداء وصار يشدّ .قدمت البقرة متثاقلة ،متسائلة:
حل بالخروف؟.
 ماذا ّكل الحيوانات القوية مل تبخل ببذل الجهد ..لكن دون فائدة.
وعندما عرفت الخرب ،بادرت إىل تقديم مساعدتها وصارت تشدّ .
خرج الفأر الصغري من وكره مستطلعاً الخرب ..قال:
 ما هذه الجلبة؟.قالوا :
 إ ّن الحبل املربوط إىل عنق الخروف قد ل َُّف حول جذع الشجرة وملتستطع عضالتنا القوية قطعه.
أجاب الفأر :
أحل املشكلة.
 أنا ّقهقه الجميع باستخفاف:
..أنت؟..
أنت؟ َ
 ها ..ها ..هاَ ..ابتسم الفأر ،ثم قفز إىل الحبل يقرضه بأسنانه.
وبعد لحظات كان الخروف يسري برفقة الحصان والبقرة
والكلب ،عائدا ً إىل املزرعة
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رياضة

 5أسباب تجعل
مهنة كرة القدم
مهنة مكروهة
عىل عكس السائد ،باتت
مهنة العب الكرة ضمن أسوأ
الوظائف ىف العامل رغم الربيق
الذى تتمتع به وتهافت كل
عشاق الساحرة املستديرة عىل
رؤية أبنائهم ضمن هذه الوظيفة ،السيام
ىف ظل عامل االحرتاف واملاليني التى يتقاضها
الالعب.
وهنا االسباب التى تقف وراء كون مهنة
العب الكرة من املهن املكروهة...
اإلصابات
العب الكرة معرض إلصابات خطرية قد
تنهى حياته مثلام حدث ىف العديد من الحاالت
عىل املستطيل االخرض كام أنه معرض أيضاً
إلصابات مستدمية ال تنتهى وتقف حائال أمام
استمتاعه بحياته الشخصية ،لذا يرفض الكثريون
االقرتان بهذه املهنة.
الشهرة
رغم أن الشهرة التى يتمتع بها نجوم
الساحرة املستديرة وسط تهافت املاليني عىل
رؤيتهم والتقاط الصور التذكارية بجانبهم تبقى
هذه امليزة سبباً لكراهية هذه املهنة ،السيام
أن العب الكرة اليستطيع االستمتاع بحياته
الشخصية بحرية مثل السري ىف الشوارع والتنزه
بصحبة األصدقاء واألهل والزوجات دون عناء.
الروتين اليومى
حياة العب الكرة تسري بروتني فظيع
للغاية السيام أن اليوم يشمل التدريب فقط أو

لعب املباراة دون تجديد أو خروج عن املألوف
مام يصيب العب الكرة بالرتابة وامللل.
انتقادات الجمهور
نجوم الساحرة املستديرة أكرث الناس
تعرضاً لالنتقاد والسخرية عىل مواقع التواصل
االجتامعى وىف صفحات وسائل اإلعالم األمر
الذى يصيبهم بالتوتر الدائم وكذلك يصيب
محبيهم وذويهم خوفا عليهم.
اختفاء اإلجازات
العب الكرة وىف مرص تحديداً محروم من
اإلجازات فهو مابني املعسكرات واملباريات
والبطوالت الكربى وىف ظل تالحم املواسم
يدخل من بطولة ألخرى دون التقاط االنفاس
مثل كل الوظائف األخرى التى تتيح لعنارصها
فرصة الحصول عىل إجازات أسبوعية وسنوية.
• لبنى عبد الله

نجري من أجل
شهداء 15تموز
كانون األول 2016

وأعلنت رشكة سبور ،املنظمة للمسابقة ،أنها
ومؤسسات املجتمع املدين.
وأطلق شارة البدء رئيس بلدية إسطنبول
ستوزع جوائز بقيمة  887ألف دوالر أمرييك،
ويتميز ماراثون إسطنبول بأنه الوحيد يف
“قادر طوباش” ووزيرا الشباب والرياضة “عاكف
منها  216ألف للفائزين باملراكز الخمسة األوىل
العامل الذي ينظم بني قارتني (آسيا وأوروبا)،
جغطاي قليج” ،واألرسة والشؤون االجتامعية
(موزعة مناصفة بني فئتي الرجال والنساء).
وسيشارك فيه نخبة رياضية عاملية من تركيا،
“فاطمة بتول صيان قايا”.
يشار إىل أن ماراثون إسطنبول ،انطلق ألول
بالروسيا ،إريرتيا ،إثيوبيا ،وجنوب إفريقيا ،كينيا،
وبدأ املاراثون عىل بعد  250مرتًا من جرس
مرة عام  ،1979وكان اسمه “ماراثون أوراسيا
روسيا ،وأوكرانيا.
شهداء  15متوز (البوسفور سابقا) ،عند الساعة
مخصصا للرياضيني
العابر للقارات” ،وكان حينها
التاسعة بالتوقيت املحيل ( 6تغ) ،بإرشاف رشكة
ً
الرجال ،ثم أضيفت إليه فئة السيدات عام
سبور التابعة للبلدية.
.1991
وحددت الجهات املعنية يف املدينة ،عدد
وفاز يف املاراثون منذ انطالقه 11 ،رياض ًيا
املشاركني يف املاراثون بـ  10آالف شخص
انطلق
ترك ًيا ،و 26أجنب ًيا بينهم املغريب حفيظ شاين
ملسافة  42كلم ،و 12500شخص ملسافة
“ماراثون فودافون
( ،)2014يف فئة الرجال ،بينام فازت 24
 15كلم ،و15500شخص ملسافة  10كلم.
الضفة
من
الـ،38
إسطنبول
رياضية أجنبية ،وتركية واحدة فقط يف فئة
ويتخلل الفعالية أيضاً ،سباق
اآلسيوية لمدينة اسطنبول تحت
السيدات.
شعبي عىل مسافة  8كيلومرت باسم
شعار “نجري من أجل شهداء 15
• وكاالت
“سباق األبطال” ،مبشاركة العديد
يوليو /تموز” (محاولة االنقالب
من املؤسسات والرشكات والجمعيات

الفاشلة).

براجا يفوز على قونيا سبور في الدوري األوروبي
حقق فريق سبورتنج
براجا الربتغايل فوزا ً مهامً
عىل ضيفه قونيا سبور
الرتيك بنتيجة  1-3يف
الجولة الرابعة من بطولة
الدوري األورويب .وشارك
الالعب املرصي أحمد
حسن كوكا يف املباراة.
فوز براجا مكنه من
التقدم للمركز الثاين يف

املجموعة مستفيدا ً من
سقوط جينت البلجييك
أمام ضيفه شاختار
دانييتسك األوكراين بنتيجة
.5-3
أحرز أهداف براجا
كل من فاسكيز وإدواردو
وهورتا ،بينام سجل لقونيا
دمييتار رانجيلوف.

• وكاالت

