استنفار أمني
لشرطة االحتالل
في محيط
مدينة القدس

شددت رشطة االحتالل اإلرسائيلية إجراءاتها
األمنية يف مدينة القدس ،وأعلنت حالة
التأهب القصوى تحسبا لتجدد االشتباكات
يف األحياء العربية ،وذلك غداة مقتل
فلسطينيني يف الخليل والقدس برصاص جيش
االحتالل اإلرسائييل.
ويأيت االجراء بعد أن شهدت األحياء العربية
يف القدس الرشقية مواجهات إثر مقتل عيل
أبو غنام ( 17عاما) عىل يد قوات الجيش

عند حاجز عسكري قرب حي الطور.
وأسفرت املواجهات عن إصابة العرشات من
سكان الحي ،قبل أن تنتقل إىل أحياء أخرى
شامل املدينة.
وقالت مصادر يف رشطة االحتالل اإلرسائيلية
إن ثالثة من أفراد الرشطة أصيبوا بجروح
بعد أن حاول موطن فلسطيني دهسهم
بسيارته عند مدخل حي بيت أوروت
االستيطاين.

كرم إشكان
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إشتقنا...
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مشروع خالص المسلمين
قبل  18عام من األن ُأنشئ
بقيادة المرحوم البروفسور
الدكتور نجم الدين أربكان
زعيم تيار اإلرادة الوطنية
تعاون مشترك بين ثمانية
دول إسالمية تحت
اسم د8.

يجب إنشاء قوة
سالم إسالمية

قــال الســيد مصطفــى كامــاالك الرئيــس
العــام لحــزب الســعادة الــريك ”:يجــب عــى
الــدول اإلســامية ويف أقــرب وقــت ممكــن
إنشــاء قــوة ســام فلســطينية .مبــا يف ذلــك
التدخــل يف ارسائيــل ووضــع عقوبــات جديــة
عليهــا"

وكان هذا التحالف يهدف إىل ضم املشرتك د 8.هو الوقوف ضد
الحضارة الغربية يف العامل االسالمي
بقية الدول االسالمية إىل هذه
حيث كان مرشوع الـ د 8.حضارة
املجموعة ليتم من خالل ذلك
تشكيل قوة إسالمية متثل انتفاضة جديد بحد ذاته .اليوم عندما ننظر
يف وجه االمربيالية واالحتالل الغريب .لحال األمة اإلسالمية ,يتضح مدى
ولذلك فإن الهدف األكرب من إقامة أهمية الـ د .8.فال يوجد هناك دولة
إسالمية واحدة التنزف فيها الدماء
مرشوع التعاون
والدموع أو أنها التعيش اضطرابات
داخلية
تتمة يف الصفحة.2

تتمة يف الصفحة .2

التصوف
مسألة نصيب

كل األنبيــاء تختلــف يف عاداتهــا وأطباعهــا
فالتصــوف الــذي يكــون ضمــن الســنة
النبويــة وداخــل طريــق الرشيعــة الحنيفــة
هــو طريــق الزهــد والتقــوى .الزهــد يعنــي
مســح الدنيــا مــن القلــب والتقــوى تجنــب
كل يشء اليــريض اللــه عــز وجــل ويغضبــه.

تتمة يف الصفحة.13-12

مواهب شباب
تحتضنها الغربة
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الرتيت ...
طعام الفقر
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هذا العدد
سمنجو بابا
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أسامء الله الحسنى
من سور إىل صور
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مشروع خالص المسلمين

قبل  18عام من
األن ُأنشئ بقيادة
المرحوم البروفسور
الدكتور نجم الدين
أربكان زعيم تيار
اإلرادة الوطنية تعاون
مشترك بين ثمانية
دول إسالمية تحت
اسم د8.

وكان هــذا التحالــف يهــدف إىل ضــم
بقيــة الــدول االســامية إىل هــذه املجموعــة ليتــم
مــن خــال ذلــك تشــكيل قــوة إســامية متثــل
انتفاضــة يف وجــه االمربياليــة واالحتــال الغــريب.
ولذلــك فــإن الهــدف األكــر مــن إقامــة مــروع
التعــاون املشــرك د 8.هــو الوقــوف ضــد الحضــارة
الغربيــة يف العــامل االســامي حيــث كان مــروع الـــ
د 8.حضــارة جديــد بحــد ذاتــه .اليــوم عندمــا ننظــر
لحــال األمــة اإلســامية ,يتضــح مــدى أهميــة الـــ د.8.
فــا يوجــد هنــاك دولــة إســامية واحــدة التنــزف
فيهــا الدمــاء والدمــوع أو أنهــا التعيــش اضطرابــات
داخليــة .ومــن أجــل االجابــة عــى كل مــن يتســائل
ملــا كل هــذا ؟ فــإن اإلجابــة مخ َّبئــة يف الـــ د.8.
الربوفســور الدكتــور نجــم الديــن أربــكان زعيــم تيــار
اإلرادة الوطنيــة والـــ د 8.جعــل الحضــارة االســامية
رمــزا ً للحضــارات األخــرى الغــر اســامية حيــث
أن الحضــارة االســامية اســتطاعت أخــذ مكانهــا يف
التاريــخ .والزال مــروع الـــ د 8.الــذي تركــه أربــكان
كمــراث لالنســانية العامليــة ينتظــر إعــادة العمــل
بــه مــن جديــد .كــا أن مــروع د 8.الــذي أودعــه
أربــكان أمانــة لــدى العــامل االســامي مل يجعلــه
محصــورا ً فقــط بــن الــدول املســلمة بــل أنــه وضعــه

كرم إشكان
kerem_iskan@hotmail.com

إشتقنا...
"أنفاسنا معدودة ...لذلك يجب علينا
رصفها ف ي� سبيل هللا"...
الوط�  ,هو إيمان هذه أ
ن
المة,
"الرأي
ي
تاريخها ,هويتها وجذر أرواحها"
"إننا النعمل من أ
الجل االنتخابات

ليكــون وصفــة خــاص لــكل الــدول مبــا يف ذلــك
الــدول الغــر مســلمة .حيــث أن هــذا املــروع أقيــم
مــن  8تشــكيالت مشــركة ليكــون ممثــاً لـــ 850
مليــون نســمة وليعمــل عــى تأمــن الوحــدة بــن
جميــع الــدول ولتأمــن منوهــا الرسيــع ولزيــادة قــوة
املشــاركة إىل األليــات املنظمــة للمناســبات االقليميــة
كــا يهــدف إىل تعزيــز فعاليــات االقتصــاد العاملــي

ليكــون للشــعوب الحــق يف العيــش مبســتويات حيــاة
جيــدة.
ما هي األهداف التي أنشئ
الـ د 8.من أجلها؟
أنشــئ الـــ د 8.يف عــام  1997وذلــك بحضــور
كل مــن رؤســاء دول وحكومــات بنغــادش ,مــر,
إيــران ,ماليزيــا ,نيجرييــا ,الباكســتان ,أندونيســيا
وتركيــا يف قــر الش ـران مبدينــة اســطنبول الرتكيــة.
كــا أعلــن يف جميــع أنحــاء العــامل عــن تشــكيل الـــ
د 8.بشــعار "إعــان اســطنبول" .وأثــار هــذا اإلعــان
تداعيــات كثــرة يف جميــع أنحــاء العــامل وعــى
وجــه الخصــوص يف تركيــا .وبــدوره أظهــر العــامل
اإلســامي امل ُســتغل وامل ُحتــل مــن قبــل االمربياليــة
الغربيــة إهتاممــاً وفرحــة كبــرة مبــروع الـــ د.8.
ففــي الـــ  22مــن ترشيــن الثــاين لعــام  1996ومــع
مــروع تشــكيل موقــع اقليمــي جديــد بالعــودة إىل
القــرت الـــ  21يف مدينــة اســطنبول الرتكيــة اجتمــع
إىل جانــب تركيــا كل مــن إي ـران ,بنغــادش ,مــر,
الباكســتان ,نيجرييــا ,ماليزيــا وأندونيســيا ,حيــث
تــم تشــكيل حكومــة الرفــاه التــي كان الربوفســور
الدكتــور نجــم الديــن أربــكان رئيــس وزرائهــا أمــا
بالنســبة للمــروع فقــد أعطــى مثــاره يف عــام .1997

قــال الســيد مصطفــى كامــاالك الرئيــس العــام
لحــزب الســعادة الــريك ”:يجــب عــى الــدول
اإلســامية ويف أقــرب وقــت ممكــن إنشــاء قــوة
ســام فلســطينية .مبــا يف ذلــك التدخــل يف ارسائيــل
ووضــع عقوبــات جديــة عليهــا"
وأشــار كامــاالك إىل اعتــداءات العســاكر
االرسائيلــن عــى املســجد األقــى حيــث بـ ّـن غضبه
لهــذه الترصفــات االرسائيليــة وتابــع قائـاً ”:إننــي ال
اســتغرب مــن هــذه الترصفــات التــي تقــوم بهــا
ارسائيــل .ألنــه مــا الــذي مــن املمكــن انتظــاره مــن
عقليــات قامئــة عــى قتــل األطفــال األبريــاء والنســاء
القــارصات ورضب مــدارس األطفــال بالقنابــل
والصواريــخ يف فلســطني .فالحديــث مبــا يتعلــق
بارسائيــل انتهــى منــذ زمــن بعيــد .فالســفينة
التجــري باألقــوال بــل تحتــاج إىل أفعــال .وارسائيــل
التفهــم بالحــوار بــل تريــد أعــال وأفعــال .لكــن

مايجــري هــو العكــس الترصيحــات ضعيفــة
واإلدانــات مقتــرة عــى الــكالم وكــا هــو ظاهــر
للعيــان فــإن ارسائيــل تقــ ّوي نفســها باقتحامــات
األقــى األخــرة وتصبــح متهــورة وأكــر خطــورة".
ومبــا يتعلــق باملســجد األقــى أشــار
كامــاالك إىل أن العــامل االســامي بأجمعــه وليــس
الفلســطينيون وحدهــم قــد خضعــوا المتحانــات
صعبــة حيــث قــال ”:إن الالمبــاالة التــي يتعامــل
بهــا زعــاء الــدول االســامية تجــاه الترصفــات
االرسائيليــة لــن يســتطيعون تحمــل حســابها ال أمام
األمــة وال أمــام التاريــخ .هنــاك حاجــة لألفعــال
ال األقــوال .وعرضنــا مفتــوح للجميــع .وقلناهــا
مســبقاً .يجــب عــى الــدول اإلســامية ويف أقــرب
وقــت ممكــن إنشــاء قــوة ســام فلســطينية .مبــا يف
ذلــك التدخــل يف ارسائيــل ووضــع عقوبــات جديــة
عليهــا".

يجب إنشاء قوة سالم إسالمية
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القادمة ,بل من أجل الجيل القادم...
إننا صامدون ثابتون ولسنا أصحاب أفكار
عفنة"
ف
"فوبال طفل قتل ي� العراق لن يمحوه
سجودكم ت
ح� ساللتكم السابعة"
"عاجال ً إم أجال ً سنتحاسب عىل ثقافة
الغرب ...المفر من هذا أ
المر ...لسنا
أوروبيون ولسنا غربيون"...
فذلك الصوت الذي اليزال يعلو �ف
ي
ن
لبا� الرأي
أذاننا وكما تعرفون بأنه يعود ي
ن
السالمي
الوط� أستاذ قونيا والعالم إ
ي
نجم الدين أربكان...
لقد مضت أربعة أعوام كاملة عىل
رحيل المرحوم أ
الستاذ الذي نشهد بأنه
ف
ف
ض
و� خدمة الدين
ق� حياته ي� الجهاد ي
أ
والمة...
إننا النزال ف ي� الذكرى الرابع لوفاة
أ
الستاذ نجم الدين وهناك أالف الناس
ت
ال� تؤيد مدى صدقية ودقة رؤيته
أي
للحداث...
السالمي
فقد أثبت بأنه أستاذ العالم إ
أجمع ليس فقط سوريا ,العراق ,إيران,
ليبيا ي ز
ومال�يا...
إن التطورات ف� منطقتنا ,وال�ت
ي
ي
تدخل رويداً رويداً إىل الداخل ت
ال� يك مع
أ
ت
وال� وصلت إىل ممر ضيق,
مرور اليام ي
تش� إىل أهمية
والسياسات الضحلة كلها ي
ف
فقدان االستاذ نجم الدين أربكان ي� ذكرى
وفاته الرابعة...
ف ي� ذكرى وفاته الرابعة إننا تن�حم عليه
وندعو له بالرحمة...
نسأل هللا أن يجعل بق�ه نوراً وأن
يجعل مكانه جنة عدن إن شاء هللا ...إن
قونيا راضية عن أستاذها البارحة واليوم
وإىل يوم القيامة...
ن
الوط� ,يعملون جاهدين
شباب رأينا
ي
للس� عىل نهج المعلم ش
ولن�
ليال ً ونهاراً ي
العداة والمساواة...
ف
ت
ال� أشعلها ي� صدورهم
فنار الجهاد ي
ستبقى مستمرة ت
ح� الوصول إىل النرص...
نسال هللا أن يجعلنا نحن أيضاّ من
ين
المؤمن� بالجهاد...
هؤالء الناس
أ
الفاتحة إىل روح أستاذ قونيا والمة ...

أخبار
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الملك سلمان :من خدم الحرمين
الشريفين كمن يخدم دينه وبالده

أيار 2015

قال خادم الحرمين الشريفين ،سلمان بن عبدالعزيز،
خالل استقباله قادة وكبار ضباط وزارات الدفاع،
والداخلية ،والحرس الوطني ورئاستي االستخبارات
العامة والحرس الملكي ،أيها األخوة واألبناء ،يسعدني
أن أكون هذا اليوم بينكم ،بين قواتنا التي تدافع عن
ديننا قبل كل شيء ،وعن بالد الحرمين

ال س
عود

ية

خرب

N

TA
S

قــال خــادم الحرمــن الرشيفــن ،ســلامن ذبــن
عبدالعزيــز ،خــال اســتقباله قــادة وكبــار ضبــاط
وزارات الدفــاع ،والداخليــة ،والحــرس الوطنــي
ورئاســتي االســتخبارات العامــة والحــرس امللــي،
أيهــا األخــوة واألبنــاء ،يســعدين أن أكون هــذا اليوم
بينكــم ،بــن قواتنــا التــي تدافع عــن ديننــا قبل كل
يشء ،وعــن بــاد الحرمــن ،ومــن دافــع عــن بــاد
الحرمــن وحدودهــا وأمنهــا الداخــي فهــو يدافــع
عــن وطــن يســتحق منــا الدفــاع عنــه ،وشــعب
ويف يســتحق منــا توفــر أمنــه يف الداخــل والخــارج،
Mayıs 2015
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مهنة الصحافة وعدت مبالمئة مبادئ املهنة

أعنــي بالخــارج الحــدود الخارجيــة".
وأضــاف "الحمــد للــه أن هــذه الدولــة نشــأت
وأنشــئت عــى جمــع أبنــاء هــذه البــاد ،تحــت
رايــة ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه ،مــن أولهــا
إىل تاليهــا ،إىل عهــد امللــك عبدالعزيــز ،وأبنائــه مــن
بعــده ،ســعود وفيصــل وخالــد وفهــد وعبداللــه
وأوليــاء العهــود ســلطان ونايــف رحمهــم اللــه
جميعــا".
وأوضــح "وأنــا اآلن لقبــي كــا هــو رســمياً
خــادم الحرمــن الرشيفــن ،ومــن خــدم الحرمــن

الرشيفــن خــدم دينــه وبــاده ،بالدكــم قبلــة
املســلمني ،كل مســلم يتجــه لهــا يف اليــوم خمــس
مــرات ،لذلــك أمنهــا واســتقرارها الداخــي
والخارجــي مســؤوليتنا جميعــا ،والحمــد للــه أنتــم
بــكل قواتنا املســلحة العســكرية قامئــون بواجبكم،
وأنتــم كــا قلــت لكــم وأكــرر أبنــاء هــذا الوطــن
وأحــق مــن يدافــع عنــه أبنــاؤه".
وقــال "والحمــد للــه أن بلدنــا يتمتــع باألمــن
واالســتقرار ،نســأل اللــه عــز وجــل أن يرزقنــا شــكر
نعمتــه ،ويجعلنــا هــداة مهتديــن ،ويجمــع شــملنا
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كــا هــو حالنــا دامئــا الحمــد للــه ،والحمد للــه رب
العاملــن ،إن شــاء اللــه أشــوفكم يف كل املناســبات
عــى خــر ويف بلــد األمــن واالســتقرار ،والحمــد
للــه".
يذكــر أن الســعودية تقــود تحالفــا يضــم عرش
دول وتنفــذ غــارات ضمــن عمليــة "عاصفــة الحزم"
تســتهدف مواقــع للمســلحني الحوثيــن والجنــود
املوالــن للرئيــس املخلــوع عــي عبــد اللــه صالــح،
وذلــك بنــاء عــى طلــب مــن الرئيــس عبــد ربــه
منصــور هــادي.

ألول مرة السيرة الذاتية للمال عمر
نــرت حركــة طالبــان
أفغانســتان الســرة الذاتيــة
املفصلــة لزعيمهــا املــا محمــد
عمــر يف خطــوة مفاجئــة يعتقــد
أنهــا تهــدف ملواجهة تزايــد نفوذ
تنظيــم داعــش بــن عنارصهــا.
وشــهدت حركــة طالبــان
انشــقاق عــدد مــن عنارصهــا
وانضاممهــم إىل تنظيــم داعــش
يف األشــهر األخــرة حيــث أعــرب
بعــض املنشــقني عــن اســتيائهم مــن زعيمهــم
الــذي مل يشــاهد منــذ الغــزو الــذي قادتــه
الواليــات املتحــدة ألفغانســتان يف .2001
ونــرت الحركــة الســرة الذاتيــة عــى
موقعهــا احتفــاال مبــرور  19عامــا عــى تــويل
عمــر زعامــة الحركــة .وقالــت إن املــا عمــر
يشــارك بشــكل نشــط يف "األعــال الجهاديــة"،
نافيــة التكهنــات بوفاتــه.
وجــاء يف الســرة الذاتيــة أنــه ورغــم "رصــد
العــدو املنتظــم لــه" ،فلــم تحــدث تغــرات
كبــرة أو عرقلــة يف األعــال الروتينيــة التــي

يقــوم بهــا عمــر مــن حيــث تنظيــم النشــاطات
الجهاديــة كزعيــم لإلمــارة اإلســامية ،وأضافــت
أنــه يتابــع ويتفحــص النشــاطات "ضــد الغ ـزاة
األجانــب املتوحشــن الكفــرة".
ووصفــت الســرة الذاتيــة عمــر بأنــه
صاحــب شــخصية كارزميــة ،وأدرجــت عــددا
مــن الحكايــات التــي تصــف شــجاعته يف ميدان
القتــال وقالــت إن ســاحه املفضــل هــو قاذفــة
الصواريــخ "آر يب جــي ."7
ومل يظهــر املــا عمــر علنــا منــذ الغــزو
األمــريك ألفغانســتان يف  2001ومل تلتقــط له أية

صــور .وتصفــه وزارة الخارجيــة
األمريكيــة التــي وضعــت مكافــأة
تبلــغ عــرة ماليــن دوالر
للقبــض عليــه ،بأنــه "طويــل
وأعــور حيــث أصيــب يف عينــه
اليمنــى بشــظية".
وفاجــأ نــر الســرة الذاتية
املفصلــة للحيــاة الشــخصية
والعائليــة للمــا عمــر العديــدَ
مــن املحللــن األمنيــن.
وقــال الخبــر يف شــؤون طالبــان أحمــد
ســيدي إن الحركــة نــرت ســرة ذاتيــة لعمــر
لعــدد مــن األســباب اإلســراتيجية وأهمهــا
مواجهــة نفــوذ تنظيــم الدولــة الــذي يتغلغــل
يف صفوفهــا.
وأضــاف أن الهــدف اآلخــر هــو إظهــار
أن عمــر عــى قيــد الحيــاة وال يــزال يتــوىل
الســيطرة عــى الحركــة بوصفــه زعيمهــا األعــى.
وال ي ـزال مــكان وجــود عمــر مجهــوال ،إال
أنــه يُعتقــد أنه يقــود التمــرد يف أفغانســتان من
مخبأ بباكســتان.

فلسطين
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اسطنبول تحتضن ملتقى
القدس أمانتي األول
أعلنــت جمعيــة
إرادة الشــبابية عــن
تنظيمهــا مللتقــى
القــدس أمانتــي األول
يف مدينــة إســطنبول،
يومــي األحــد واالثنــن
املوافــق  ١٨-١٧مايــو
٢٠١٥م بحضــور نخبة
مــن العاملــن ألجــل
القــدس ،وسيشــهد
امللتقــى تكرميــاً
للفــرق الدوليــة التي
شــاركت يف حملــة
“القــدس أمانتــي” .
إطــار
ويف
تعريفــه بالربنامــج
مديــر
قــال
الجمعيــة األســتاذ
محمــود عطــون “ :
النشــاط يســتهدف
الشــباب ممــن
لهــم تجربــة يف العمــل املقــديس ،مــن دول عربيــة
وإســامية مختلفــة”  .يف حــن جــرت اإلشــارة إىل أن
امللتقــى ســيمثل فرصــة مهمــة لالجتــاع بنخبــة من
الشــباب ،ممــن ســيعرضوا لتجاربهــم وخرباتهــم يف
كلــات مختلفــة ،ويتوقــع أن يبلــغ عــدد املشــاركني
 ١٠٠مشــارك.
فيــا ســيتم التنســيق واإلعداد لحملــة “لألقىص
ندعــو” املزمــع إطالقهــا يف شــهر رمضــان املقبــل،
والتــي ســتضم جملــة مــن النشــاطات والفعاليــات
التــي تســتهدف نــرة القــدس واملســجد األقــى
يف بــاد عربيــة وإســامية مختلفــة .وســيضم
الربنامــج زيــارة لبعــض املؤسســات الرتكيــة يف
مدينــة إســطنبول ،باإلضافــة لربنامــج خارجــي جــرى
الرتتيــب لــه.

تســعى جمعيــة إرادة
الرتكيــة التــي تأسســت يف
إســطنبول إىل بــث روح
املبــادرة لــدى الشــباب
وتوحيــد جهودهــم نحــو
خدمــة قضيــة القــدس،
وتهتــم بالشــباب واملــرأة
وربطهــم
األتــراك
بنظرائهــم مــن العــامل
العــريب واالســامي
مــن خــال القضايــا
املشــركة ،وتتطلــع
الجمعيــة لريــادة
العمــل املقــديس
الشــبايب ،مــن خــال
نــر الوعــي املعــريف
والثقافــة املقدســية،
وترجمــة مبــادرات
الشــباب إىل برامــج
ومشــاريع ناجحــة،
باإلضافــة إىل بنــاء
منظومــة تنســيقية جامعــة لألطــر والفعاليــات
الشــبابية املهتمــة بقضيــة القــدس ،وتســعى
املؤسســة لتحقيــق رؤيتهــا كذلــك مــن خــال إقامة
املحــارضات والنــدوات واملؤمتـرات املتعلقــة بالعمل
املقــديس ،باإلضافــة لتنظيــم الفعاليــات الجامهريية
وامللتقيــات النخبويــة من خــال التعــاون والتواصل
مــع األطــر الفاعلــة واملهتمــة.
وقامــت الجمعيــة بإطــاق حملــة “القــدس
أمانتــي” والتــي جــرت فعالياتهــا يف عــدة دول،
وتســعى لتنفيــذ حملــة “لألقــى ندعــو” يف شــهر
رمضــان املقبــل ،وتهتــم الجمعيــة بتنفيــذ ودعــم
الربامــج واملشــاريع اإلجتامعيــة ذات الطابــع الثقايف
واإلعالمــي.

االحتالل يعتقل مقدسي بسبب كلمة "سامحوني"

ذكــرت تقاريــر إخباريــة ،أن قــوات
االحتالل اعتقلت شــابا مقدســيا بســبب
كلمــة كتبهــا عــى صفحتــه الشــخصية
عــى موقــع "فيســبوك".
وقالــت التقاريــر ،إن قــوات كبــرة
مــن رشطــة االحتــال حــارصة منــزل
الشــاب هــادي العجلــوين يف البلــدة
القدميــة يف القــدس ،واقتحمــت منزلــه
وقامــت باعتقالتــه بعــد أن كتــب
عــى صفحتــه عــى فيســبوك كلمــة
"ســامحوين".

كتابات الشاب عىل الفيس بوك
وخشــيت رشطــة االحتالل بحســب
زعمهــا أن يقــوم الشــاب بـ"عمليــة
فدائيــة" بعــد أن طلــب مــن الجميــع
أن يســامحوه .ويف  6آذار املــايض نفــذ
الشــاب محمــد الســامية عمليــة فدائية
يف القــدس املحتلــة أســفرت عــن دهــس
وطعــن  6مســتوطنني ،وتبــن أنــه كان
قــد كتــب عــى صفحتــه عــى فيســبوك
قبــل العمليــة "قريبــا يف ســبيل اللــه
والوطــن”.

موىس عكاري
باحث متخصص
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 1إ ّن جميــع إجــراءات
االحتــال ومخططاتــه الخبيثــة لتشــويه
تغــر مــن الحقائــق
القــدس لــن
ّ
والقناعــات لدينــا ،فالقــدس عربيــة
إســامية وال ميكــن أن يتحــول االحتــال
إىل صاحــب حــق بقدســنا.
 2القــدس قضيــة العــرب
واملســلمني جمي ًعــا ،وليســت قضيــة
الفلســطينيني وحدهــم ،ومســؤولية
كل فــرد أو
تحريرهــا تقــع عــى عاتــق ّ
كل
هيئــة أو جامعــة يف هــذه األمــةٌّ ،
عــى قــدر اســتطاعته.
 3إمياننــا بتحريــر القــدس
يقينــي ال يســاوره الشــك ،ولكننــا
ّ
مطالبــون بالعمــل والتضحيــة عــى
أن نكــون ممــن يتــرف بتحريرهــا أو
التمهيــد ألجيالنــا القادمــة ليقومــوا بهذه
املهمــة الجليلــة.
 4نرفــض أي تفــاوض أو تنازل
عــن ذرة ت ـراب مــن القــدس ،ومــن أراد
ـكل شــخص
أن يفعــل ذلــك فليذهــب لـ ّ
يف هــذه األمــة للحصــول عــى توقيعــه
للتنــازل.
 5نعتــر أن قلــب الــراع
مــع االحتــال هــو القــدس ،وال بـ ّد مــن
كل طاقــات األمــة مــن أجــل
حشــد ّ
مواجهــة االحتــال وهزميــة مرشوعــه يف
القــدس ،عنــد ذلــك ســتتالىش أطــراف
االحتــال.
 6نؤمــن بــأن تحريــر
القــدس يســتلزم توحيــد األمــة عــى
هــذا الهــدف ،ونبــذ الخالفــات وتنســيق
الجهــود ملواجهــة االحتــال.
 7نؤمــن بــأن مــروع نهضــة
األمــة ال ميكــن أن يبــر النــور يف ظـ ّـل
وجــود هــذا االحتــال الغاشــم الــذي
يقــف حجــر عــرة يف وجــه نهضتنــا
وتقدمنــا وانعتاقنــا مــن الهيمنــة
واالســتكبار واالســتعامر.
 8نؤمــن باملقاومــة بجميــع
وســائلها املرشوعــة ســبيالً وحي ـدًا لنيــل
الحقــوق ،ومواجهــة االحتــال ،والــر ّد
عــى اعتداءاتــه بحق قدســنا ومقدســاتنا
وأهلنــا يف القــدس.
املوقف املطلوب
حفــل املشــهد املقــديس مؤخــ ًرا
بتطــورات كثــرة ال بــ ّد مــن تحديــد
املواقــف تجاههــا:
 1إ ّن متــادي االحتــال يف
اعتداءاتــه عــى القــدس ومقدســاتها
وأهلهــا وال ســيام االقتحامــات األخــرة
هــو نتيجــة طبيعيــة لشــعوره بالراحــة
وعــدم دفــع الثمــن جــراء هــذه
االعتــداءات .
 2لقــد أمعــن املســتوطنون
باعتداءاتهــم تحــت شــعار "دفــع
الثمــن" ،وندعــو أهلنــا يف القــدس
والضفــة الغربيــة إىل إطــاق حركــة
مضــادة بعنــوان "الثمــن الباهــظ"،
بحيــث يتـ ّم اســتهداف مصالــح االحتالل
ومســتوطنيه يف مســتوطناتهم ،وبؤرهــم،
ومحالِّهــم ،ومتاجرهــم ،وســياراتهم،

وأبنائهــم ،وكل مــا مــن شــأنه إشــاعة
الذعــر والخــوف يف قلوبهــم .وذلــك مــن
أجــل أن يــدرك االحتــال بــأن مقدســاتنا
وأرواح أبنائنــا غاليــة علينــا ،ولــن نرتكــه
يعبــث بأقصانــا ويقتــل أبناءنــا ويدمــر
حياتنــا مــن دون مثــن باهــظ .يجــب
تعزيــز معادلــة الرعــب مــع هــذا املحتل
الغاشــم.
 3ال نســتطيع أن نقــرأ كل مــا
يجــري يف القــدس مبعــزل عــن املســار
الســيايس بــن الســلطة الفلســطينية
ّ
واالحتــال اإلرسائيــي ،ونعنــي بذلــك
مســار التفــاوض .لقــد راهــن أصحــاب
أوســلو عــى مســار التســوية ولكــن
النتيجيــة كانــت كارثيــة عــى القــدس
وأهلهــا ومقدســاتها ،وتـ ّم تأجيــل وضــع
القــدس ملــا ُسـ ِّمي بقضايــا الحـ ّـل النهايئ،
وكان يفــرض أن ينتهــي التفــاوض فيهــا
منــذ أكــر مــن ثالثــة عــر عا ًمــا .وهــا
هــي القــدس اليــوم بــا مرجعيــة ،وال
ضوابــط تلــزم االحتــال بعــدم املســاس
بالوضــع القائــم يف القــدس .وهــا هــو
االحتــال يســتفيد مــن هــذا الوضــع
ليكــ ّرس واق ًعــا تهويديًّــا اســتيطانيًّا
يصعــب تغيــره.
إن نتائــج هــذه املفاوضــات
املريبــة لــن يكــون لهــا مجــال للتطبيــق
عــى أرض الواقــع ألنهــا تخالــف إرادة
شــعبنا وحقــه .
 4لقــد أســس اليهــود مؤخ ـ ًرا
ائتالفًــا يض ّم تســع عرشة منظمــة يهودية
تنــادي بهــدم األقــى وبنــاء الهيــكل
املزعــوم عــى أنقاضــه ،فحــر ٌّي بنــا ونحن
ٍ
اتحــادات
الحــق أن نؤســس
أصحــاب
ّ
وروابــ َط يف املجــاالت املختلفــة لنــرة
القــدس واألقــى ،ال بــد مــن كــر
حالــة الصمــت ،واســتثامر رغبــة شــعوبنا
للتغيــر مــن أجــل توجيــه الطاقــات
واإلمكانيــات نحــو مــروع األمــة الرئيس
وهــو إزالــة االحتــال وتحريــر القــدس
وبنــاء مــروع نهضــوي راقٍ لألمــة.
 5نؤكــد يقيننــا بــأن االحتــال
زائــل ال محالــة  ،ونقــول ألمتنــا وشــعبنا
املقهــور :رغــم اآلالم والجــراح إال أن
صمــود أهلنــا يف القــدس حطّــم حلــم
االحتــال بتحويــل القــدس إىل عاصمــة
لكيانــه ،فــا زالــت القــدس هــي
القــدس ،ومل ولــن تتحــول إىل عاصمــة
يهوديــة .ومــا زال أذان األقــى يصــدح يف
الســاء مؤكـدًا الحـ ّـق اإلســامي الحرص ّي
بهــذا املســجد الــذي لــن يكــون الهيــكل
املزعــوم .وهــا هــو االحتــال يفشــل
يف وقــف نزيــف الهجــرة العكســية
اليهوديــة مــن القــدس ،ويفشــل يف
وقــف التمــدد الســكاين الفلســطيني،
ويخــر معركــة الدميوغرافيــا ،وأهــم
مــن كل ذلــك أن االحتــال الــذي كان
يحلــم بتأســيس "القــدس الكــرى" ،أق ـ ّر
واستســلم لألمــر الواقــع الــذي فرضــه
صمــود املقدســيني وانحــر مرشوعــه
داخــل الجــدار العــازل ،جــدار الوهــم
والخــوف .انتهــى..
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معتز حجازي ..عاشق القدس وشهيدها
يقول ٕابراهيم حجازي ٔانه كان يعمل ضابط
صيانة في شركة للنفط في ٕامارة ٔابو ظبي
في اإلمارات العربية المتحدة عندما بلغته
الطبيبة البريطانية كلير ٔان ٔامامه ٔاحد
خيارينٔ :ان يخسر الجنين الذي كان في
ٔاحشاء زوجتهٔ ،او ٔان يخسر زوجته ،فاختار
الخيار األول.

وألن إســقاط الجنــن كان ممنــوع ًا يف اإلمــارات العربيــة
ا ٓنــذاك ،فقــد ا ٔرســل زوجتــه إىل األردن حيــث التقاهــا ا ٔحــد ا ٔبنــاء
العائلــة الــذي كان يعمــل يف املدينــة الطبيــة .ويقــول إبراهيــم
موضحـاً "عندمــا علــم بســبب قــدوم زوجتــي إىل األردن نظــر إليها
وقــال :عــودي إىل زوجــك ألن هــذا الطفــل ســيكون ا ٔحســن ا ٔوالدك
وســيكون لــه شـأن عظيــم".
عــادت األم إىل اإلمــارات ،وعندمــا ا ٔصبحــت يف شــهرها
الثالــث اصطحبهــا زوجهــا إىل القــدس حيــث بقيت حتــى وضعت
يف مستشــفى املقاصــد يف املدينــة يف الثامــن والعرشيــن مــن
نيســان  /ا ٔبريــل  1982الطفــل معتــز ليصبــح الثــاين بــن إخوتــه
بعــد خليــل ،قبــل ا ٔن ينضــم إليهــا ُعــدي.
عاشــت عائلــة معتــز يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ويقــول
والــده مســتذكرا ً مــا اعتربهــا ا ٔجمــل ا ٔيــام حياتــه .مل تــدم إقامــة
العائلــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة طــوي ًال ،اذ اضطــرت إىل
العــودة إىل القــدس .ففــي كانــون األول  /ديســمرب  1995رشع
وزيــر الداخليــة اإلرسائيــي ا ٓنــذاك حاييــم رامــون ،ومــن دون
ســابق إنــذار ،يف تطبيــق مــا بــات ُيعــرف بـــ "مركــز الحيــاة" ،وهــو
إجـراء ميّكــن وزيــر الداخليــة مــن شــطب إقامــة املقدســيني الذين
ال يتمكنــون مــن إثبــات إقامتهــم يف مدينــة القدس لســبعة ا ٔعوام.
واســتنادا ً إىل معطيــات "مركــز املعلومــات اإلرسائييل لحقوق
اإلنســان يف األرايض املحتلــة" (بتســيلم) ،فقــد تــم يف ســنة 1996
شــطب إقامــات  739مقــديس ًا ،وبلغــت الــذروة يف ســنة 1997
حــن ُشــطبت إقامــات  1067مقــديس ًا ،ثــم يف ســنة  1998جــرى
شــطب إقامــات  788مقــديس ًا .وباإلجــال ،فـإن وزارة الداخليــة
اإلرسائيليــة شــطبت إقامــات  14,268مقــديس ًا يف الفــرة  1967ـ
 ،2012وهــذه السياســة ال تـزال مســتمرة حتــى اآلن.
يقــول إبراهيــم" :خشــيت عــى إقامتنــا يف القــدس ،ولذلــك
ق ّدمــت يف بدايــة ســنة  1996اســتقالتي مــن عمــي يف اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،وعــدت مــع ا ٔفـراد عائلتــي إىل هنــا".
يف القــدس ،ا ٔعــادت العائلــة تنظيــم حياتهــا ،فالتحــق معتز
وا ٔخـواه خليــل و ُعــدي مبدرســة شــعفاط الثانويــة ،ومتيز بدراســته
كــا برياضــة الكاراتيــه وقتال الشـوارع والشــطرنج.
يقــول والــده" :كان معتــز يرغــب يف دراســة هندســة
الكهربــاء يف ا ٔملانيــا ،وتــم ّىن عــل ّي ا ٔن ا ٔســاعده لثالثــة ا ٔشــهر فقــط
يســافر خاللهــا إىل ا ٔملانيــا حيــث يلتحــق بأحــد املعاهــد ،ثم يصبح
يف إمكانــه تدبــر ا ٔمــوره بنفســه ،لكــن ا ٔوضاعــي املاليــة مل تكــن
تســمح بذلــك مطلــق ًا".
كان معتــز يعــر يومــي ًا حاجــز ضاحيــة الربيــد العســكري
اإلرسائيــي ،للوصــول إىل مدرســته يف عطــروت ،لكــن خروجــه مــن
القــدس برفقــة والــده يف ســيارته مل يكــن كدخــول املدينــة قــط،
وخصــوص ًا ا ٔنــه مل يكــن قــد تســلم بعــد هويتــه املقدســية مــن
وزارة الداخليــة اإلرسائيليــة.
بقــي هــذا الحاجــز قائــم ًا حتــى ســنة  ،2006وجــرت
إزالتــه بعــد بنــاء جــدار الفصــل العنــري ،وتــم االكتفــاء بحاجــز
قلنديــة العســكري الــذي ُيعتــر املمــر الرئيــي حــايل ًا بــن رام
اللــه والقــدس.
يــرح الوالــد الوضــع قائ ـاً" :كان معتــز يحمــل إيصــا ًال
مــن وزارة الداخليــة بانتظــار حصولــه عــى الهويــة (البطاقــة
الشــخصية) ،لكــن هــذا مل يكــن كايف ًا للجنــود اإلرسائيليــن
املوجوديــن عــى الحاجــز ،والذيــن كانـوا يــع ّنفونــه ويضايقونــه
ويوقفونــه قــرب الجــدار لســاعات ،فيصــل إىل املنــزل متأخــرا ً
ويكــون حزيــن ًا جــدا ً".
مجمــل هــذه األحــداث واالســتفزازات التــي كان يتعــرض
لهــا مــن جنــود الجيــش اإلرسائيــي صقلــت الشــخصية الوطنيــة
لديــه .ويقــول والــده" :كانــت االنتفاضــة الثانيــة قد بــدا ٔت ،وكنت
ا ٔعمــل حينهــا مرتجــم ًا مــع الصحافــة األجنبيــة ،ولذلــك عندمــا
كنــت ا ٔعــود إىل املنــزل وا ٔق ّص عــى ا ٔفـراد العائلــة مشــاهدايت عن
معانــاة النــاس ،فــض ّال ع ّمــا كان ـوا يشــاهدونه عــى محطــات
التلفــزة ،ومــا يعايشــونه مــن مضايقــات يف الشــارع ،ن ّمــى لــدى

معتــز الحــس الوطنــي".
وبســبب قلــة فــرص العمــل ا ٓنــذاك ،صــار إبراهيــم يعمــل
مــوزع ًا لصحيفــة "معاريــف" يف ســاعات الفجــر األوىل يف مناطــق
إرسائيليــة ،وغالــب ًا مــا كان ابنــاه خليــل ومعتــز يرافقانــه
ويســاعدانه.
يف تلــك الفــرة ،انشــغل جهــاز االســتخبارات اإلرسائيــي
"الشــاباك" باســتقصاء ا ٔســباب عمليــات إحـراق خزائــن كهربــاء يف
عــارات إرسائيليــة ،كانــت تســبب الذعــر لإلرسائيليــن القاطنــن
يف تلــك العــارات ،وال ســيام ا ٔنهــا تحــدث يف ســاعات الفجــر ،ومل
تكــن تتســبب بإصابــات برشيــة.
يف الســاعة الخامســة والنصــف مــن صبــاح ا ٔحــد األيــام
طوقــت قــوة مــن االســتخبارات وجيــش االحتــال ســيارة إبراهيــم
وا ٔجربتــه هــو وولــداه خليــل ومعتــز عــى النــزول منهــا.
حتــى ذلــك الحــن كانــت  7عمليــات مشــابهة قــد وقعــت
يف مناطــق ميــر منهــا إبراهيــم لتوزيــع الصحــف ،لكــن الحرائــق
كانــت دائــم ًا تحــدث بعــد عــدة دقائــق مــن مــروره بهــا.

برضبــك إذا مل ا ٔعــرف ،اعتقــدت ا ٔنهــم رضبــوك فــع ًال ،فاضطــررت
إىل االعـراف يك ا ٔحميــك ".ويلفــت إبراهيــم إىل ا ٔن ابنــه معتــز كان
يســتخدم معرفتــه التقنيــة ويــو ّقــت زمــن احـراق صناديق
الكهربــاء بعدمــا يكونــون قــد غــادروا املــكان ،األمــر الــذي جعلــه
ال يصــدق بدايــة ا ٔن ابنــه هــو َمــن يقــف خلــف عمليــات الحــرق
هذه.
مكــث إبراهيــم يومــن يف الســجن ،بينــا ا ٔمــى خليــل 4
ا ٔيــام فيــه ،ا ٔ ّمــا معتــز ف ُحكــم عليــه بالســجن  6ا ٔع ـوام زيــدت
إىل  11عــام ًا ونصــف عــام بعــد اتهامــه مرتــن مبهاجمــة ســجانني
إرسائيليــن؛ وباإلجــال فقــد ا ٔمــى  10ا ٔعـوام يف الســجن ،نصــف
عــام منهــا يف العــزل.
بعــد مــرور تســعة ا ٔشــهر عــى ســجنه بــدا ٔ الســجانون
ينقلونــه مــن ســجن إىل ا ٓخــر .ويف ســجن الرملــة وضعــوه يف غرفــة
مبتلــة ال فـراش فيهــا ،فبــدا ٔ يــرخ ويــرب عــى الجــدران ،لكــن
مــن دون اســتجابة ،فمســح األرض املبتلــة بقميصه ونــام القرفصاء
يف زاويــة ،وقــرر االنتقــام مــن س ّجانيــه.

يــر ح
إبراهيــم كيــف
حــدث األمــر،
ويقــول" :طلبــوا
معتز حجازي
منــا النــزول مــن
الســيارة ،وكان بعضهــم
يف اتجــاه
يشــر بإصبعــه نحــوي والبعــض اآلخر
معتــز ويقولــون :هــذا هــو!! ومل ا ٔكــن ا ٔعلــم ع ّما يتحدثــون ،وكلام
اســتفرست كانـوا يطلبون منــي ا ٔن ا ٔصمــت ،إىل ا ٔن سـألوا كل واحد
م ّنــا عــن دراســته ،وعندمــا ا ٔخربهــم معتــز ا ٔنــه درس الكهربــاء،
ا ٔخــذوه معهــم ،وا ٔنــا لحقــت بهــم إىل مركــز للرشطــة”.
اختــى عنــارص االســتخبارات اإلرسائيليــة مبعتــز يف إحــدى
الغــرف وا ٔبقـوا والــده إبراهيــم وشــقيقه خليــل يف الخــارج ،لكنهــم
كانـوا ينقلونهــا مــن زاويــة إىل ُا ٔخرى .ويقــول إبراهيــم" :يف لحظة
مــا فاجـأين ا ٔحــد الجنــود بدفعــي بقــوة نحــو الحائــط ،فرصخــت
يف وجهــه بصــوت عــال مســتنكرا ً هــذا العمــل غــر املــرر ".وبعــد
طــول انتظــار خــرج املحققــون وب ّلغــوه ا ٔن معتــز اعــرف بتنفيذ
عمليــات الحريــق ،لكنــه مل يصــدق حتــى ســمع ذلــك مــن ابنــه
معتــز نفســه.
يقــول إبراهيــم" :كان حينــذاك يف الثامنــة عــرة مــن عمــره،
قــال يل :يــا ا ٔيب عندمــا ســمعتك تــرخ وكان ـوا حينهــا يهــددوين

يضيــف
اليــوم التــايل هاجــم معتــز
والــده" :يف
ا ٔحــد الســجانني ب ـأداة حــادة وا ٔصابــه يف وجهــه ،فانهــال عليــه
باقــي الســجانني بالــرب يف جميــع ا ٔنحــاء جســده ونقلــوه إىل
العــزل ومنعـوا عنــه الزيــارة ".ويتابــع األب قــا ٔي ًال" :تكونــت لديه
دايــة ،ألنــه بــن الفــرة وا ُألخــرى كان يتــم تبليغنــا
حالــة متــرد ٔ
بشــكل مفاجـ ٔـي مبنــع الزيــارة عنــه ،وعندمــا ك ّنــا نتمكــن مــن
زيارتــه كان يقــول لنــا :حدثــت مشــاكل ،لكــن فعــي ًا كنــت
متأكــدا ً مــن ا ٔنــه كان ُيعــا َقــب”.
قــررت املحكمــة إضافــة حكــم بالســجن عــى معتــز لـــثالثة
ا ٔعــوام ونصــف عــام إضافيــة ،وذلــك بعــد مهاجمــة الســجان
وإصابتــه يف
وجهــه .وتكــرر األمــر مــع ســجان ا ٓخــر كان يتعمــد مضايقته
بشــد ا ٔغاللــه يف ا ٔثنــاء نقلــه مــن ســجن إىل ا ٓخــر ،فهاجمــه معتــز
باألغــال نفســها ليصيبــه يف رقبتــه ،األمــر الــذي ا ٔدى إىل الحكــم
عليــه بالســجن عــا َمــن إضافيــن ا ٔيــض ًا.
لكــن معتــز املتمــرد عــى الســجان ،كان لــه وجــه ا ٓخــر مــع
املعتقلــن اآلخريــن يف الســجن ،وحتــى مــع الحيوانــات يف محيــط
الســجن .يقــول شــقيقه ُعــدي" :كان املعتقلــون يلقبونــه بأبــو
ُهريــرة ،ألنــه كان يهتــم بالطيــور والحيوانــات التــي تقــف عــى
نافــذة الســجن ،فــكان ُيطعــم العصافــر والقطــط ،حتــى الفـ ٔـران

كان ا ٔحيــان ًا يطعمهــا".
كان معتــز ســعيدا ً بــن ا ٔهلــه ،ال تفــارق البســمة وجهــه،
ويضيــف والــده " :كان يحــرص عــى زيــارة األرسى عنــد اإلف ـراج
عنهــم ،س ـواء ا ٔكان ـوا يف الضفــة الغربيــة ا ٔو يف القــدس".
لكــن معتــز تــرك ا ٔيــض ًا أرسارا ً خاصــة بــه مل يعلــم بهــا ا ٔفـراد
عائلتــه إ ّال بعــد استشــهاده .يقــول والــده" :كان قــد تكفــل يتيــم
ًا ال نعلــم حتــى اآلن هويتــه ،كــا علمنــا ا ٔنــه كان يقــوم كل شــهر
ا ٔو شــهرين بالتوجــه إىل مدينــة الخليــل فيشــري م ـواد متوينيــة
ويوزعهــا عــى املحتاجــن".
لقــد حــاول معتــز ا ٔن يعيــش حيــاة طبيعيــة ،فالتحــق
بــدورات يف الكهربــاءُ ،وا ٔصــدرت الشــهادة املصدقــة مــن رشكــة
كهربــاء القــدس بعــد  18يــوم ًا مــن استشــهاده .وتــع ّمل قيــادة
الدراجــات الناريــة مــن ا ٔجــل القيــام بأعــال صيانــة الكهربــاء
برفقــة شــقيقه ُعــدي.
لكنــه يف األيــام األخــرة قبــل استشــهاده كان غاضــب ًا جــدا ً
مــن منعــه مــن ا ٔداء صــاة الجمعــة يف املســجد األقــى .يقــول
والــده" :يف ا ٔيــام الجمــع ،وعندمــا متنــع الرشطــة اإلرسائيليــة املــص
ّلــن دون ســن الـــ  45مــن دخــول املســجد ،كان يعــود إىل البيــت
حزيــن ًا ويرفــض تنــاول طعــام الغــداء ويذهــب إىل غرفتــه للنــوم،
فكنــت أواســيه وا ٔقــول لــه :مــاذا بــك؟ فــكان يــر ّد بحــزن :لقــد
ذهبــت للصــاة ومنعــوين مــن الدخــول ،فأقــول لــه :مــا دمــت قــد
ذهبــت وحاولــت الدخــول و ُمنعــت فـإن الثـواب عنــد اللــه فــا
تحــزن".
يف ذلــك الوقــت كانــت الرشطــة اإلرسائيليــة متنــع الشــبان
الفلســطينيني مــن الدخــول إىل املســجد األقــى ألداء الصــاة،
يف الوقــت الــذي تــس ّهــل اقتحامــات املســتوطنني اإلرسائيليــن
للمســجد.
وتقــول رشطــة االحتــال إنــه يف  29ترشيــن األول  /ا ٔكتوبــر
 ،2014اقــرب معتــز مــن عـراب االقتحامــات اإلرسائيلية للمســجد
األقــى الحاخــام يهــودا غليــك ،يف ا ٔثنــاء خــروج األخــر مــن م ٔومتــر
يف القــدس الغربيــة تــم تنظيمــه إلقامــة الهيــكل املزعــوم عــى
ا ٔنقــاض املســجد األقــى ،وقــال لــه :ا ٔنــت يهــودا غليــك؟ فأجابــه
نعــم ،فقــال لــه :ا ٓســف ،لكننــي ا ٔحــب األقــى وا ٔنــت اضطررتنــي
إىل ذلــك ،وا ٔطلــق عليــه النــار ليصيبــه بجــروح خطــرة .وغليــك
الــذي نجــا ال يـزال ميتنــع حتــى اآلن مــن اقتحــام املســجد األقــى،
كــا كان يفعــل قبــل ا ٔن يحــاول معتــز قتلــه.
ا ٔمــى معتــز ليلتــه يف منــزل العائلــة يف حــي الثــوري يف
القــدس الرشقيــة ،بينــا بــات والــده وشــقيقه يف منــزل يف بلــدة
العيزريــة ،رشق القــدس .ويف الســاعة الخامســة وعــر دقائــق
مــن صبــاح اليــوم التــايل اتصــل معتــز بوالــده هاتفــي ًا ،وقــال
لــه ،بحســب روايــة الوالــد" :صبــاح الخريياا ٔيب،هــل ميكنــك ا ٔن متــر
عـ ّـي يف املنــزل؟ قلــت :إننــي ذاهــب إىل العمــل ،لكــن ُعدي ســيمر
عليــك ".ويضيــف" :يف طريقــي إىل العمــل كان هاتفــي النقــال يرن
باســتمرار ،ومل ا ٔكــن ا ٔســتطيع الــرد ألننــي كنــت ا ٔقــود الســيارة،
لكــن عندمــا متكنــت مــن الوقــوف كان ُعــدي عــى الطــرف اآلخــر
يقــول :تعــال يــا ا ٔيب فــورا ً إىل املنــزل ،هنــاك كثــر مــن الجنــود يف
املــكان".
كان ُعــدي قــد وصــل إىل املنــزل قبــل إحاطتــه بالجنــود،
وقــال :تحدثــت مــع معتــز بشــكل عــادي ثــم ســمعنا ا ٔص ـوات
ًا ،فقــال إن هنــاك جنــودا ً يف املنطقــة ،فنزلــت إىل مدخــل املنــزل
يك ا ٔســتفرس ،وإذ بالجنــود يوجهــون ا ٔســلحتهم نحــوي ويطلبــون
منــي الجلــوس عــى األرض ،والحــق ًا ســمعت صــوت زخــات مــن
الرصــاص ومل ا ٔفهــم مــا الــذي يجــري".
دخــل إبراهيــم إىل املنــزل بعــد جهــد كبــر ،واســتفرس
عــن معتــز مــن دون ا ٔن يتلقــى إجابــة مــن الجنــود اإلرسائيليــن.
ويقــول" :الحــق ًا علمــت ا ٔن معتــز صعــد إىل ســطح املنــزل فأطلق
عليــه القناصــة النــار مــن ســطح منــزل مجــاور وا ٔصابــوه يف رجلــه،
ثــم ،كــا ي ٔوكــد تقريــر الطبيــب الرشعــي ،ا ٔطلــق الجنــود عليــه 22
رصاصــة عــى ا ٔنحــاء جســده ،وتركــوه ينــزف حتــى لفــظ ا ٔنفاســه
األخــرة".
مل تثبــت رشطــة االحتــال مــا إذا كان معتــز قــد ا ٔطلــق النــار
فــع ًال عــى الحاخــام غليــك ،ومل تثبــت ا ٔيــض ًا ا ٔنــه كان يشــكل
خط ـرا ً عــى حيــاة ا ٔفرادهــا عندمــا دهمــت منزلــه الــذي ا ٔصــدر
قائــد الجبهــة الداخليــة يف الجيــش اإلرسائيــي ،مســتندا ً إىل قانــون
الطــوار ٔي الصــادر يف إبــان االنتــداب الربيطــاين لفلســطني ،ا ٔمــرا ً
بهدمــه ...وبقــي حتــى اآلن فــارغ ًا بانتظــار مصــره.
مؤسسة الدراسات الفلسطينية  -بترصف -
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 41برلماني كويتي يوافقون
على قانون الخدمة اإللزامية
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أقر مجلس األمة (البرلمان) الكويتي قانون الخدمة الوطنية
العسكرية (التجنيد اإللزامي) بموافقة  41نائبا ورفض ثمانية
وسيطبق القانون بعد عامين من
وامتناع اثنين من الحضور.
ُ
نشره في الجريدة الرسمية
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وكان الربملان الكويتي قد أوقف يوم  16يونيو/
حزيران  2001العمل بقانون التجنيد اإللزامي
السابق بسبب الثغرات الكثرية التي كانت تعرتيه.
وينص القانون الجديد عىل وجوب الخدمة
اإللزامية عىل كل كويتي ذكر يبلغ من العمر 18
عاما ،ويُعفى من أدائها من تجاوز هذا العمر.
ويضم الربملان الكويتي  50نائبا ،إىل جانب
أعضاء الحكومة بحكم مناصبهم ،ليصل عدد أعضائه
 ،66لكن يف ظل استقالة وزير التجارة والصناعة،
أصبح العدد حاليا  65عضوا .وأعلن نائب رئيس

تســمم المئــات نتيجــة غــرق
ناقلــة فوســفات بالنيــل

R

خرب
M I S I

أكد وزير الصحة املرصي عادل عدوي أن أعداد الحاالت
املصابة بالتسمم يف قرى مدينة اإلبراهيمية مبحافظة
الرشقية ارتفعت إىل أكرث من ثالمثائة ،وذلك بعد أيام من
غرق ناقلة تحمل فوسفات يف النيل جنويب مرص.
وقال الوزير إن الحاالت تعاين من آالم ىف البطن وقئ
وإسهال وارتفاع يف درجات الحرارة ،الفتا إىل أنه تم
سحب عينات غذائية وقيئية للمصابني ملعرفة سبب
التسمم.
من جانبه ،أشار وكيل وزارة الصحة رشيف مكني ،يف
ترصيحات صحفية ،إىل أن إجاميل عدد الحاالت املشتبه
يف إصابتها بالتسمم بلغ  332حالة حتى اللحظة .بينام
أفاد عدد من أقارب هذه الحاالت املصابة -لوكالة
األناضول -بأن ذويهم تعرضوا ألعراض شبيهة بأعراض
التسمم شملت القيء واإلسهال ،وفور وصولهم إىل
مستشفى اإلبراهيمية ،اكتشفوا وجود أعداد أخرى
هناك.
وأفاد مصدر طبي مبديرية الصحة بالرشقية بأن األهايل
رجحوا سبب التسمم إىل تناول ذويهم مياه الرشب.
وقد أذاعت مكربات الصوت يف بعض مساجد مدينة
اإلبراهيمية تحذيرات لألهايل من استخدام مياه الرشب
التي يحصلون عليها ،سواء من الشبكة الحكومية أو من
متاجر مزودة بأليات فلرتة ملعالجة املياه مقابل رسوم
مادية.

تزايد أعداد العوائل النازحة إلى العاصمة بغداد
خرب
قــال رئيــس مجلــس محافظــة بغــداد
ريــاض العضــاض إن عــدد العوائــل
النازحــة املســجلة رســميا يف العاصمــة
بغــداد بلــغ ســتني ألــف عائلــة منتــرة يف
جانبــي الكــرخ والرصافــة مــن العاصمــة،
وهــذا العــدد يفــوق طاقــة الحكومــة
املحليــة يف بغــداد.
حيــث شــهدت بغــداد عــى مــدى
األشــهر املاضيــة اســتقبال آالف العوائــل
النازحــة مــن محافظــات نينــوى
وصــاح الديــن (شــال) وديــاىل (رشق)
واألنبار(غــرب) وبابــل (وســط)
وأضــاف العضــاض أن محافظــة
بغــداد بــدأت تتهيــأ تحســبا ملوجــة نــزوح
جديــدة قــد تشــهدها محافظــة األنبــار
باتجــاه العاصمــة ،مــع انطــاق العمليــات
العســكرية لتحريــر املحافظة من ســيطرة
تنظيــم داعــش ،مشــرا إىل أن املحافظــة
تعمــل عــى ثالثــة خطــوط متوازيــة
الســتيعاب أعــداد النازحــن الجديــد.
وأشــار املســؤول املحــي إىل أن
املحافظــة تعمــل حاليــا عــى إعــادة
العوائــل النازحــة التــي حــررت مناطقهــا
يف صــاح الديــن (شــال) وبابــل (جنوب)
وديــاىل (رشق) ،بهــدف توفــر وحــدات
إلســكان النازحــن الجــدد ،إضافــة إىل

العرا

ق

مصر

الوزراء وزير الدفاع الكويتي خالد جراح الصباح أثناء
الجلسة أن تطبيق القانون الجديد سيكون خالل
سنتني.
وكان مجلس األمة الكويتي قد وافق عىل
القانون يف مداولته األوىل يوم  25مارس/آذار املايض
وأحاله إىل لجنة شؤون الداخلية والدفاع يف الربملان
لبحث تعديالته قبل مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت عىل القانون يف مداولته
األوىل مبوافقة  42عضوا ورفض مثانية وامتناع اثنني
من إجاميل الحضور وعددهم  52عضوا.

I R AK

التحــرك بالتنســيق مــع املنظــات الدولية
لتوفــر الدعــم والوحــدات الســكنية
للنازحــن ،والخــط الثالــث هــو التحــرك
عــى جميــع الــوزارات االتحاديــة للحصول
منهــا عــى األرايض إلنشــاء مخيــات
مؤقتــة عليهــا.
وشــهدت األوضــاع األمنيــة يف أغلــب
مناطــق شــايل وغــريب العــراق تدهــورا
رسيعــا منــذ العــارش مــن شــهر يونيــو/
حزيــران املــايض حــن ســيطر تنظيــم
الدولــة عــى مناطــق شاســعة ،وترافــق

ذلــك مــع موجــات مــن النــزوح الجامعــي
خاصــة بــن األقليــات القاطنــة يف محافظة
نينــوى شــايل البــاد ،إذ توجــه أغلبهم إىل
محافظــات إقليــم شــال الع ـراق.
وتشــارك منظــات دوليــة مثــل
الصليــب األحمــر الــدويل ،واملفوضيــة
الســامية لشــؤون الالجئــن ،إىل جانــب
منظــات محليــة عراقيــة كالهــال األحمر
العراقــي ووزارة الهجــرة واملهجريــن يف
إغاثــة النازحــن وتقديــم املســاعدات
العاجلــة لهــم.
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نداء إلطالق سراح مواطنين
روسيين اختطفا في دارفور

أيار 2015

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة إن
المنظمة الدولية تأمل بإطالق سراح آمن الثنين من المواطنين الروس
تم اختطافهما من قبل مسلحين في إقليم دارفور غرب السودان
ورفــض حــق مناقشــة وضــع الرهينتــن بشــكل
مفصــل حرصــا عــى ســامتهام ولزيــادة حظــوظ
تحريرهــا بأمــان.
وأكــد أن حكومتــي روســيا والســودان مازالتــا
تعمــان لتحريرهــا وإرجاعهــا إىل بلدهــا.
يذكــر أن اثنــن مــن موظفــي الخدمــات األرضيــة
لرشكــة "يــوت ايــر" للطـران يعمــان ضمــن عمليات
منظمــة األمــم املتحــدة واالتحــاد اإلفريقــي يف دارفور
تــم اختطافهــا  29يناير/كانــون الثــاين مــن قبــل
مســلحني مجهولــن.

وحســب معلومــات ســودانية ،فــإن الخاطفــن ال
ميثلــون أي مجموعــة تنــادي مبطالــب سياســية وأنــه
عــى األرجــح هدفهــم الحصــول عــى فديــة.
وأعلنــت وزارة الخارجيــة الروســية بدايــة
مــارس/آذار أنهــا حددت هويــة املواطنني الروســيني
االثنــن اللذيــن اختطفــا يف الســودان ،مضيفــة أنهام
مل يصابــا بــأذى وأنهــا تتحــرى مطالــب الخاطفــن
وتتعــاون بشــكل وثيــق مــع أمانــة األمــم املتحــدة
والبعثــة الدوليــة اإلفريقيــة املشــركة وســلطات
الســودان بهــدف اإلف ـراج عنهــا بــأرسع وقــت.
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عملية للجيش اللبناني على الحدود الشرقية السوري
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أعلــن الجيــش اللبنــاين أنــه شــن
هجومــاً عــى مجموعــات وصفهــا
باإلرهابيــة ،أســفر عــن مقتــل ثالثــة
عنــارص منهــا وجــرح أربعــة آخريــن
ـرون لشــن عمليــات قتاليــة
كانــوا يحـ ّ
يف منطقــة حدوديــة مــع ســوريا.
وقــال الجيــش يف بيــان إنــه مل
يصــب أحــد مــن جنــوده يف الهجــوم
الــذي شــنه واصف ـاً العمليــة بالنوعيــة
والخاطفــة ضــد املجموعــات
املســتهدفة ،دون أن يحــدد هويتهــا
أو طبيعــة نشــاطها.
وأوضــح البيــان أن قــوة مــن
الجيــش نفــذت العمليــة "إثــر توافــر
معلومــات عــن قيــام مجموعــات
إرهابيــة بتحضــرات قتاليــة
ولوجســتية عــى جبــل املخريمــة
يف أعــايل جــرود رأس بعلبــك عــى
الحــدود اللبنانيــة الرشقيــة مــع
ســوريا".
وأشــار الجيــش اللبنــاين إىل أن
الهجــوم الــذي شــنه يــأيت "يف إطــار
العمليــات العســكرية الوقائيــة التــي
تنفذهــا وحــدات الجيــش للقضــاء
عــى تجمعــات اإلرهابيــن ،ومنعهــم
مــن التســلل الســتهداف مراكــزه

واالعتــداء عــى املواطنــن".
تجــدر اإلشــارة إىل أن الجيــش
اللبنــاين دخــل يف اشــتباكات عنيفــة
مــع جامعــات مســلحة ،كان آخرهــا يف
أغســطس/آب املــايض عندمــا خــاض
معــارك اســتمرت خمســة أيــام ضــد
مســلحني ســوريني ينتمــون لداعــش
وجبهــة النــرة يف محيــط بلــدة
عرســال عــى الحــدود مــع ســوريا.

وأســفرت تلــك املعــارك عــن
مــرع مــا ال يقــل عــن  17جنديــاً
لبنانيــاً وجــرح  86آخريــن ،وســقوط
عــدد غــر محــدد مــن املســلحني بــن
قتيــل وجريــح.
وال ت ـزال داعــش وجبهــة النــرة
يحتجــزان  23عســكرياً لبنانيــاً فيــا
بينهــا ،وأعــدم كالهــا اثنــن مــن
العســكريني.

 40كلغ ذهـــــب لمن
يقتل صالح والحوثي

أعلــن تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب عــن مكافــأة قيمتهــا
 40كلــغ مــن الذهــب ملــن يقتــل الرئيــس اليمنــي املخلــوع عــي
عبــد اللــه صالــح ،وزعيــم الحوثيــن عبــد امللــك الحــويث ،أو يقبــض
عليهــا .وقــال التنظيــم يف بيــان لهــا إنــه تــم رصــد  20كلــغ مــن
الذهــب ملــن يقتــل صالــح أو يقبــض عليــه ،ومثلهــا ملــن يقتــل
الحــويث أو يقبــض عليــه ،ووصفهــا يف البيــان بأنهــا "رأســا الــر
يف اليمــن".
وأوضــح أن هــذه املكافــاة تــأيت "دعــا للمجاهديــن يف مواجهة
املــد الصفــوي اإليـراين املتمثــل يف مليشــيات صالــح وأداتــه جامعــة
الحــويث" .وكان مســلحون مــن تنظيــم القاعــدة قــد ســيطروا عــى
املــكال كــرى مــدن محافظــة حرضمــوت رشقــي اليمــن ،وحــرروا
مــن ســجنها نحــو ثالمثائــة ســجني بينهــم أحــد قيــادات التنظيــم.
واتهــم مصــدر عســكري مــوال للرئيــس اليمنــي عبــد ربــه
منصــور هــادي ضباطــا موالــن لصالــح بتســهيل ســيطرة القاعــدة
عــى مقــر القيــادة العســكرية الثانيــة يف املــكال.
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الحكومة الفرنســية تدعم طلب
زيادة عدد المساجد في فرنسا
أعلنت الحكومة الفرنسية دعمها لمطالبة مجلس الديانة اإلسالمية في فرنسا بمضاعفة عدد
المساجد في البالد ،وأكد وزير بالحكومة االشتراكية أن الظروف التي يؤدي فيها المسلمون
عباداتهم في فرنسا غير مرضية ،وهو ما قد يساهم في زيادة "التطرف".

خرب
A BD

F R A N S

A

أمريكا

خرب

ويف املقابــل أعلــن حــزب الجبهــة الوطنيــة
اليمينيــة معارضتــه ملطالبــة مجلــس الديانــة
اإلســامية بزيــادة عــدد املســاجد ،وقــال فلوريــان
فيليبــو نائــب رئيــس الحــزب خــال مشــاركته يف
برنامــج عــى قنــاة "إي تيــي" ،إن فرنســا تضــم عددا
كافيــا مــن املســاجد ،واصفــا املســاجد بأنهــا "أماكــن
للتطــرف".
وكان رئيــس مجلــس الديانة اإلســامية يف فرنســا
وإمــام مســجد باريــس دليــل بوبكــر قــد أكــد قبــل
أيــام أن عــدد املســاجد يف البــاد ال تكفــي املاليــن
الســبعة مــن املســلمني ،قائــا "لدينــا  2200مســجد،
ونحتــاج إىل ضعــف هــذا العــدد بعــد عامــن".

ا

وقــال وزيــر الدولــة املســؤول عــن إصــاح
الهيئــات الحكوميــة تيــري منــدو يف ترصيــح
لتلفزيــون "إي تيــي" إنــه ال يوجــد عــدد كاف مــن
املســاجد يف فرنســا ،وإن املســلمني يف عــدد كبــر
مــن املــدن الفرنســية ال يــؤدون عباداتهــم يف ظروف
مالمئــة.
واعتــر منــدو أنــه ال بــد مــن القبــول بــأن
الظــروف التــي يــؤدي فيها مســلمو فرنســا عباداتهم
ليســت ُمرضيــة ،وأن مواصفــات العديــد مــن أماكــن
معــرا عــن
العبــادة الخاصــة بهــم غــر مناســبةّ ،
اعتقــاده بــأن عــدم مناســبة أماكــن العبــادة أحــد
العوامــل التــي تــؤدي إىل زيــادة نســبة التطــرف.
مــن جهتــه أصــدر مجلــس أســاقفة فرنســا بيانــا
أعــرب فيــه عــن دعمــه ملجلــس الديانــة اإلســامية،
واعتــر أن طلــب زيــادة عــدد املســاجد يف فرنســا
أمــر "مــروع".

فرنس

كيري :إننا ال نسعى لمواجهة مع إيران
قــال وزيــر الخارجيــة األمــريك جــون
كــري إن بــاده تعلــم جيــدا دعــم إيـران
لـــجامعة الحــويث يف اليمــن ،وأكــد عــى
عــدم ســعي واشــنطن ملواجهــة مع إيـران،
وعــدم تخليهــا يف الوقــت نفســه عــن
حلفائهــا يف املنطقــة.
وأوضــح كــري ،يف مقابلــة صحفيــة
مــع قنــاة "يب يب أس" األمريكيــة ،أن
بــاده لــن تتخــى عــن

دعــم البلــدان التــي تشــعر بالتهديــد مــن
جانــب إيـران يف منطقــة الــرق األوســط.
وأضــاف "مــن الواضــح أننــا ال نبحــث
عــن املواجهة ،لكننــا ال ميكننــا االبتعاد عن
تحالفاتنــا وصداقاتنــا ورضورة الوقوف مع
أولئــك الذيــن يشــعرون بأنهــم مهــددون
نتيجــة الختيــارات إيـران".
وتواجــه إيــران اتهامــات عربيــة
وغربية واســعة بالتدخل يف الشأن اليمني،
عــر دعــم جامعــة الحــويث التــي ســيطرت
عــى مناطــق واســعة مــن اليمــن ،وهــو
مــا تنفيــه طهـران التــي انتقــدت بوضــوح
عمليــة "عاصفــة الحــزم" العســكرية التــي
يشــنها تحالــف تقــوده الســعودية ضــد

الحوثيــن واملســلحني املوالــن للرئيــس
املخلــوع عــي عبــد اللــه صالــح.
يف املقابــل أعلنــت واشــنطن دعمهــا
لوجســتيا واســتخباراتيا لعاصفــة الحــزم
التــي انطلقــت يف  26مــارس/آذار املــايض،
مبشــاركة الســعودية والبحريــن وقطــر
والكويــت واإلمــارات ،إىل جانــب مــر
واملغــرب والســودان واألردن.
ومل مينــع توصــل الواليــات املتحــدة
والقــوى الكــرى إىل اتفــاق إطــار مــع
إيــران ،بشــأن برنامجهــا النــووي ،مــن
إعــان واشــنطن اســتمرار دعمهــا لحلفائها
يف املنطقــة ،يف إشــارة لدعمهــا لعمليــة
عاصفــة الحــزم.

أخبار

أيار 2015

10

طيب أردوغان :تركيا معنية بالمسلمين
بغض النظر عن التقسيمات الطائفيــــة
خرب
استقبل
الخيالة التابع
فريق ّ
لحرس الشرف اإليراني  -في
سابقة من نوعها  -الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان ،في قصر
سعد آباد بطهران ،براية حمراء كتب
عليها عبارة "يا حسين" حيث استقبله
الرئيس اإليراني حسن روحاني
في زيارة أعلن عنها
مسبقا.

ووفقــا لوكالــة "األناضــول" رافــق أردوغــان
وفــد وزاري تــريك ،يضــم وزيــر الخارجيــة مولــود
جاويــش أوغلــو ،ووزيــر االقتصــاد نهــاد زيبكجــي،
ووزيــر التجــارة والجــارك نــور الديــن جانيــكيل،
ووزيــر الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة تانــر يلــدز،
ووزيــر الثقافــة والســياحة عمــر جليــك ،ووزيــر
التنميــة جــودت يلــاز.
وشــدد الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان
عــى أهميــة قيــام ح ـوار مــن أجــل وضــع حــد
للمجــازر املســتمرة يف ســوريا .ويف ختــام زيارته إىل
طهـران اتفــق مــع نظــره اإليـراين حســن روحــاين
عــى الحاجــة إىل حــوار إليجــاد حــل ألزمــات
املنطقــة.
ويف مؤمتــر صحفــي عقــده الرئيســان يف ختــام
مباحثاتهــا -تركــزت عــى التطــورات اإلقليميــة
والعالقــات الثنائيــة -قــال أردوغــان إن بــاده
معنيــة باملســلمني بغــض النظــر عــن التقســيامت
الطائفيــة ،ودعــا إىل وضــع حــد لســفك الدمــاء يف
املنطقــة.
وأشــار إىل أنــه تــم االتفــاق عــى الخط ـوات
السياســية التــي ينبغــي القيــام بهــا يف مختلــف
امللفــات اإلقليميــة ،ومــن بينهــا مكافحــة اإلرهاب.

وأضــاف أردوغــان يف لقــاء مــع نظــره اإليـراين
أن عــى دول املنطقــة التعــاو َن والتنســيق بينهــا
لحــل األزمــات وعــد َم انتظــار الغــرب للتدخــل يف
املنطقــة بذريعــة حــل هــذه املشــاكل.
مــن جهتــه أكــد روحــاين أنــه اتفــق مــع نظريه
الــريك عــى رضورة إنهــاء الحــرب وســفك الدماء يف
اليمــن يف أرسع وقــت ممكن.
كــا تحــدث روحــاين عــن رضورة تعزيــز
التعــاون بــن البلــدان اإلســامية ،موضحــا أنــه
تباحــث مــع نظــره الــريك بشــأن مــا تعانيــه دول

اليمــن وفلســطني وســوريا مــن مشــاكل.
كــا تناولــت املباحثــات العالقــات الثنائيــة
خصوصــا االقتصاديــة ،إذ يســعى البلــدان لزيــادة
حجــم التبــادل التجــاري بينهــا إىل ثالثــن مليــار
دوالر.
ووقــع الرئيســان مثــاين اتفاقــات ،وشــددا عــى
الحاجــة إىل زيــادة التعــاون االقتصــادي ،وأكــد
أردوغــان أن تركيــا ستشــري املزيــد مــن الغــاز
الطبيعــي مــن إي ـران إذا كانــت الظــروف مهيــأة
لذلــك ،وأعــرب عــن أملــه بتعزيــز التبــادل التجاري

ت
ركيا

TÜ R KİYE

بــن البلديــن .والتقــى أردوغــان يف وقــت الحــق
املرشــد اإليــراين عــي خامنئــي قبــل أن يغــادر
طه ـران عائــدا إىل بــاده.
وبــدوره قــال خامنئــي إن حــل األزمــة يف
اليمــن يبــدأ بوقــف فــوري لــكل أشــكال الرضبــات
الجويــة والتدخــات الخارجيــة يف هــذا البلــد.
ونفــى خامنئــي أي وجــود عســكري لقـوات بــاده
يف العـراق ،معتـرا وقــوف إيـران مــع العـراق نابعا
مــن عمــق ومتانــة العالقــات التاريخية بني شــعبي
البلديــن.
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FRANSA

الكاتب الفرنسي
رينو كامو
هجرة المسلمين
تهدد الحضـــــــارة
في دول الغرب

قضت محكمة االستئناف يف باريس
عىل الكاتب الفرنيس رينو كامو بدفع
غرامة قدرها أربعة آالف يورو بسبب
ترصيحات اعتربتها تحرض عىل كراهية
املسلمني.
وقالت املحكمة ،يف بيان صادر
عنها ،إن ترصيحات كامو تندرج تحت
إطار "التحريض عىل الكراهية والعنف"
واعتربتها مبثابة "هجامت متطرفة تهدف
إلهانة املسلمني".

وكان الكاتب قد أدىل بترصيحاته تلك
عام  2012ووصف فيها هجرة املسلمني
إىل فرنسا بأنها مصدر تهديد لحضارتها،
وأن املسلمني هم "الغزاة املحاربون الذين
يسعون لالستيالء عىل فرنسا".
ويُعرف كامو بقربه من اليمني
املتطرف يف فرنسا ،كام سبق أن دعا
الناخبني لإلدالء بأصواتهم يف االنتخابات
الرئاسية لصالح زعيمة الجبهة الوطنية
مارين لوبان املعروفة بعدائها لألجانب.

نقل رفات شاب سوري توفي قبل ستة أشهر إلى مدينة عين العرب
ت
ركيا

خرب
TÜ R KİYE

نقل رفات الشاب فرهاد
شيخون البالغ من العمر  16عاماً
بنا ًء عىل طلب من عائلته إىل مدينة
عني العرب "كوباين" حيث تويف
فرهاد قبل ستة أشهر يف مدينة
أريلييل التابعة ملقاطعة قونية
نتيجة الختناقة بغاز اول أوكسيد
الكربون املنبعث من إحدى علب

القصدير التي قام بإشعال الحطب
بداخله من أجل التدفئة خالل عمله
وعائلته يف أحدى األرايض الزراعية
مبنطقة أرييل .وبنا ًء عىل طلب
عائلة الشاب املتويف تم نقل رفاته
إىل مدينة كوباين الحدودية وذلك
بعد دفن الجثامن يف إحدى مقابر
املدينة هناك.

 7500دوالر أمريكي غرامة مالية
لطبيـب سويدي اســــــتهزاء بمسلمة
أصــدرت إحــدى الجهــات املعنية
بشــؤون التمييــز يف الســويد قــرا ًرا
بفــرض غرامــة ماليــة عــى طبيــب
عنــري اســتهزأ بامــرأة مســلمة يف
املستشــفى بعد أن رفضــت مصافحته
عمــاً مبعتقدهــا الــذي تؤمــن بــه،
والــذي يحــرم عليهــا مصافحــة الرجال
األجانــب.

وتوجهــت املــرأة ،يف وقــت
ســابق ،إىل أحــد املستشــفيات
بالعاصمــة الســويدية أســتكهومل،
برفقــة زوجهــا قاصــدة قســم أمـراض
النســاء ،فاســتقبلهام طبيب قــدم يده
يصافحهــا ،فامتنعــت املــرأة لكونهــا
مســلمة ،واكتفــت باإلماءة برأســها ر ًدا
عــى ســام الطبيــب.

وأوضــح الخــر أن الطبيــب
غضــب بشــدة لرفــض املــرأة
مصافحتــه ،ثــم رسعــان مــا وجــه لهــا
عبــارات اســتهزاء ،وســخر منهــا رافضً ــا
تحويلهــا إىل طبيبــة مختصــة لفحــص
حالتهــا

س
ويرسا

خرب

İSVİÇRE

11

حمزة منصور

hamza.mansor9020@gmail.com

جرعة أمل...

مع شإ�اقة كل صباح ومع بزوغ شمس كل
ت
ال� اعتدنا عليها .ومهما حاولنا
نهار تبدأ روتينياتنا ي
ت
مطباتنا المحلّية سبب سقوطنا...
اخ�اقها تبقى َّ
لكن رسعان ما نقف ,ننفض الغبار ,ننىس
الوقوع ونقنع أنفسنا بأننا قادرون عىل االستمرار
مهما كان ومهما يكون...
نعم ...هؤالء هم شباب المجتمع السوري
الذي ولدت إرادتهم من رحم الحروب أ
واللم
وتشكلت عزائمهم من الرصار أ
والمل وتحققت
إ
ت
أس�ة ف ي� دائرة
ال� كانت ي
بعض طموحاتهم ي
ف
الحزب الواحد وحبيسة ي� عقلية التبعية المطلقة
ش
لت�يعات ونصوص تم وضعها أصال ً لتحجيم
الشباب السوري وإمحاء شخصيته وجعله ضحية
لمخططات مرجعية ومذهبية...
لقد أصبحت سوريا بأطفالها ونسائها شبابها
وشيوخها عالمة فارقة ووسام ش�ف عىل صدر
التاريخ لما حققه شعبها من إنجازات عظيمة
بص�ه وصموده وتمسكه بمبادئه عىل الرغم من
ب
بقائه وحيداً ف ي� ميدان حرب لم يشهد التاريخ
مثيل لها ال ف� حروب أ
الوس والخزرج وال ف ي�
ي
الحروب الصليبية وال ف ي� أي حروب عىل مر
التاريخ...
لكل ظالم نهاية .والبد للحرب من أن تنتهي.
عندها سيحاسب هذا الشعب الذي أصبح نصفه
مهجراً ف� مختلف البلدان ث
وأك� من نصف أطفاله
ي
محرومة من العلم والتعليم هؤالء الزعماء
ال�موا الصمت والمشاهدة ت
والقادة الذين ت ز
ح�
أنهم عندما غضبوا وأدانوا وهددوا لم تتجاوز
ترصيحاتهم قاعة المؤتمر الصحفي...
ستكون دماء مئات أ
الالف من الشهداء
جب� العرب الذين ظلّوا ي ن
وصمة عار عىل ي ن
مكتف�
بالترصيحات أمام مشاهد الدمار والخراب
ت
ال� حلّت بسوريا وأهلها بل أنهم
والمجازر ي
ف
ن
مرسع� للتدخل ي� ليبيا ومرص واليمن
تحركوا
ي
حفاظاً عىل أمنهم وسيادتهم ووجودهم ف ي�
المنطقة...
لقد سئمت شبابنا من عقليات هؤالء
ين
المتعفن� الذين تربوا ويريدون تنشأت
العجزة
أ
هذا الجيل عىل عقليات أساسها تمجيد الفراد
وتعظيم المؤسسات وفرض أ
الراء وتقييد
الحريات .فقد كانت هذه الفئة من ال ّت ي ن
بعي�
سبب وصولنا إىل هذه المرحلة الحرجة وخاصة
الدين ستاراً ألعمالهم
هؤالء الذين يستخدمون ّ
ونشاطاتهم ف� ي ن
الدين بريء منهم ومن
ح� أن ّ
ي
جماعاتهم ومؤسساتهم وأعمالهم .ولذلك فقد
ثار شبابنا السوري عىل الظلم أوال ً وعىل هؤالء
ين
المتأسلم� الذين الزالوا يعملون
المستثمرين
ت
ح� اللحظة عىل خدع الناس باستخدام شعارات
خلّبية وأعمال محاطة بالريبة متخذين من
الدين ش
وال�يعة ستاراً لهم لتغطية أهدافهم
الحقيقية...
نرصنا بعد هللا تعاىل بشبابنا بعزيمتهم
بإرادتهم وبإرصارهم عىل إخراج هذا البلد من
دائرة الظلم واالضطهاد بتفانيهم عىل إنهاء هذه
ت
ال� ّتدعي بأنها تعمل لصالح االسالم
الحركات ي
ف
و� الحقيقة ما هي إال مجرد مستثمر السمه...
ي
أ
"فلنبدأ من أنفسنا قبل فوات الوان"

تقرير

أيار 2015

ربوا أوالدكم وأحفادكم على
ّ
السنة والدين الحنيف
من هو عون اهلل أوز
منصور بابا
ولد السيد عون الله أوز منصور
بابا يف مالطيا عام  1931عمره األن
مايقارب الـ  84عام
جده الكبري وضع ابنه ليرتىب عىل يد
العالمة األلبكستاين أحمد يوسوي أحد
.مريدي الشيخ أرسالن بابا
تويف جده األكرب والذي كان يعرف
بالعديد من الكرامات يف عام 1678
ودفن يف منطقة هاربوط القريبة من
مدينة إالزي ويقال بأن جسده بقي
دون أن يفنى مايزيد عن  10سنوات
وبعدها بسبب الحروب يف ذاك
الوقت فقد هدمت الرتبة والقرب.
لدى عائلة عون الله أوز منصور
بابا العديد من الجمعيات كان أخر
املسئولني عنها والد عون الله بابا.
نشأ منذ الصغر يف طريق العلم
واالسالم والتصوف وتعلم الشعر منذ
أن كان يف عمر السابعة عرش.
باالضافة إىل كتابته األشعار فقد
أصدر حتى األن مايزيد عن 11
كتاب تنتقد الكتّاب والفالسفة الذين
يفرتون عىل االسالم ويحرفون حقيقته
فقد أصدر كتاب ينتقد به الفيلسوف
األمرييك أحمد هولويص الذي ميلك
مئات األالف من الطلبة والكاتب
يشار نوري أوز ترك الذي يقول بأن

اإلنسان بامكانه الصالة وقراءة القرأن
عندما يكون غري طاهر كام أنه يقول
بأنه اليوجد قدر وال شفاعة وال توكل.
وأصدر كتاباً ينتقد به اسكند ايفرنس
أولو الربوفسور األمرييك الذي يدعي
بأنه املهدي وبأنه رسول أخر زمان
ويدعي بأنه يصيل إماماً باألنبياء
والرسل يف العرش األعىل وأن محمدا ً
صىل الله عليه وسلم يقف خلفه متاماً
حيث أنه ال يجيد قراءة القرآن إال
با األحرف الالتينية ويقول " أمل يكن
النبي أُ ْم ًّي "...
كام أصدر كتاب أخر ينتقض به
بعض أفكار الدكتور عيل رشيعتي
اإليراين

ح.م :شيخ عوني بابا ماهو التصوف
برأيكم؟
ع.ب :التصوف هو مسألة نصيب .فعىل
سبيل املثال النبي صىل الله عليه وسلم كان
له عادات وأطباع مختلفة وكل األنبياء تختلف
عن بعضها فموىس عليه السالم يختلف وعيىس
عليه السالم يختلف وابراهيم عليه السالم
يختلف فكل األنبياء تختلف يف عاداتها وأطباعها
والتصوف الذي يكون ضمن السنة النبوية
وداخل طريق الرشيعة والدين الحنيف هو
طريق الزهد والتقوى .الزهد يعني مسح الدنيا
من القلب والتقوى تجنب كل يشء اليريض الله
عز وجل ويغضبه .كام أنه هناك فرق بني الناس
العادية والناس املتصوفة حيث أن الناس العادية
تعمل عىل عبادة الله والخوف منه يك تتجنب
دخول النار بينام أن الناس املتصوفة تخاف الله
وتتجنب فعل أي خطأ من أجل عدم عصيان
الله وخوفاً من غضبه ويكونون يف كل أحوالهم
مع الله ويقول النبي صىل الله عليه وسلم يف
الحديث مبا معناه ( كونوا يف الدنيا كاملسافر أو
الغريب ) فإذا قام اإلنسان بتطبيق سنة النبي
عليه السالم يف حياته وترصفاته وأعامله وطعامه
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ورشابه فتكون جميع عاداته عبادة وكل أحواله
عبادة وتكون مراقبة الله دامئ ًة يف قلبه .كام أن
أهل التصوف يداومون عىل صالة التهجد التي
ذكرها الله يف كتابه العزيز قائالً ”:وعباد الرحمن
الذين ميشون عىل األرض هونا وإذا خاطبه
الجاهلون قالو سالما والذين يبليتون لربهم
سجدا ً وقياما " .وإنني ال أتوقع بأن االنسان الغري
املتصوف يصيل التهجد باستمرار.
ح.م:شيخي الكريم كيف يستطيع
يدعون بأنهم مشايخ أو
هؤالء الذين ّ
علماء إقناع الناس بأفكار وعقائد
خاطئة؟
ع.ب :أبوجهل قبل االسالم كان اسمه ابو
الحكم وبعدها أصبح اسمه ابو جهل .الشيطان
هو السبب األول واألسايس يقول الله عز وجل يف
اصطَ َف ْي َنا
اب الَّذي َن ْ
كتابه الكريم " ث ُ َّم ا َ ْو َرث ْ َنا الْ ِكتَ َ
ِم ْن ِع َبا ِدنَا فَ ِم ْن ُه ْم ظَالِ ٌم لِ َنف ِْسه َو ِم ْن ُه ْم ُم ْقتَ ِص ٌد
َو ِم ْن ُه ْم َساب ٌِق بِالْخ ْ ََي ِ
ات ِباِذْنِ اللّٰ ِه ٰذلِ َك ُه َو الْفَضْ ُل
الْكَب ُري " صدق الله العظيم وهؤالء الناس هم
من الصنف األول الظامل لنفسه.
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ح.م :شيخ عوني بابا ما هو ردكم على
العلماء والناس الذين يعملون دائماً
على تشويه الدين والتصوف؟
ع.ب :هؤالء الناس هم فئة غري محظوظة اآلية
الكرمية تقول ”:صم بكم عم فهم اليرجعون " .ويف
ُوب
آية أخرى ”:أَفَلَ ْم يَ ِس ُريوا ِف الْ َ ْر ِض فَتَكُو َن لَ ُه ْم قُل ٌ
يَ ْع ِقلُو َن ِب َها أَ ْو آذَا ٌن يَ ْس َم ُعو َن ِب َها فَ ِإنَّ َها َل تَ ْع َمى
الص ُدورِ" .ويف
ُوب الَّ ِتي ِف ُّ
ْالَبْ َصا ُر َولَ ِكن تَ ْع َمى الْ ُقل ُ
ِ
آية أخرىَ ”:ختَ َم اللَّ ُه َع َل قُلُو ِب ِه ْم َو َع َل َس ْمع ِه ْم
َاب َع ِظي ٌم " .وآية
َو َع َل أَبْ َصا ِر ِه ْم ِغشَ ا َو ٌة َولَ ُه ْم َعذ ٌ
أخرىَ ”:و َما تَشَ ا ُؤو َن إِ َّل أَن يَشَ اء اللَّه " .ولذلك فإن
حب الله وعشقه ولذة القرب يزرعها الله يف أنفسنا
َّ
ِ
وتقول األية الكرمية بهذا الخصوصَ ”:و َما كَا َن ل َنف ٍْس
أَن تُ ْؤ ِم َن إِالَّ ِب ِإذْنِ اللّ ِه َويَ ْج َع ُل ال ِّر ْج َس َع َل ال َِّذي َن
الَ يَ ْع ِقلُو َن " .فال أستطيع إال أن أقول يأن قلوب
هؤالء الناس طُ ِب َع عليها فإنهم الينتقدون ويشوهون
التصوف فقط بل أنهم يسيئون للتصوف ويشوهون
الرشيعة فمنهم من ال يؤمن بالشفاعة وال التوكل
والقدر فامذا بقي بعد أن أنكر القدر والشفاعة
والتفكر نسأل الله العيل العظيم أن يهديهم.
ح.م :شيخي الفاضل ما هو السبب
في وصول المسلمين إلى هذه الحالة
ووقوعهم في هذه المصائب وماهو
طريق الخروج من هذه الويالت برأيكم؟
ع.ب :كل ماحصل ويحصل تقدير إالهي ق َّدره
الله عز وجل مسبقاً .النبي صىل الله عليه وسلم

وهو يصيل مرة مكث طويالً يف السجود عندها
استغرب الصحابة من فعل النبي وسألوه بعد
انتهاء الصالة ما هو السبب يارسول الله يف إطالتك
السجود فقال عليه الصالة والسالم ”:دعوت الله
تعاىل كثريا ً فقُبلت بعض الدعوات ومل يقبل بعضها"
سأل الصحابة ماهي هذه الدعوات يارسول الله
فأجاب الرسول ”:سألت الله بأن التعود أمتي بعد
مويت إىل الكفر والضالل فقبلت وسألت الله بأن
التقع أمتي بعد ماميت يف الجوع فقبلت ودعوت
الله بأن التتقاتل أمتي بني بعضها البعض فلم تقبل

ور َّدت الدعوة" .ولذلك فإن هذه األمور واملصائب
واملحن تستمر وتتزايد فلقد بأت من زمان أدم
عليه السالم حيث قتل قابيل أخيه هابيل وغريها
من الحوادث عىل مر التاريخ كظهور الخوارج
واملرتدين,واقعة الجمل ,الحرب بني سيدنا عيل
ومعاوية ,وحرب األمويني والعباسيني فهذا أمر أراده
الله وعلينا التسليم كلها إمتحانات لنا نحن املسلمني
وهذه الوقائع لها وجهان يوجد يف أولها القتىل
والشهداء الذين نحزن الرتحالهم عىل الرغم من
خصهم بالشهادة وبهذه املنزلة
أن الله كافئهم بأن َّ
ولكن يف املقابل ماتبقى من أرامل وأيتام فهم يف
امتحان باالضافة إىل املسلمني مبساعدتهم ووقوفه
إىل جانب هؤالء األيتام واألرامل يف إمتحان أيضاً.
فجميع هذه االمتحانات واألقدار مكتوبة من قبل
خلق الله عز وجل لسيدنا آدم عليه السالم وستبقى
مستمرة حتى يوم القيامة.
ح.م :سيدي الكريم ماهي رسالتكم إلى
قراء جريدتنا؟
ع.ب :كونوا مع الله عز وجل يف كل ملحة
ونفس واعملوا عىل عدم جرح أو آذية أو استصغار
بعضكم البعض .ربّوا أوالدكم وأحفادكم عىل السنة
والدين الحنيف .واجعلو اآلية الكرمية ”:يا آيها
الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقني " نصب
أعينكم وكونوا مع الصالحني والصادقني  .وكونوا مع
الحق دامئاً وراقبوا أنفسكم وأعاملكم باستمرار.
تقرير :حمزة منصور
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إختتام االحتفاالت باسبوع
المولد النبوي الشريف
ُيحتفل سنويًا في جميع المدن التركية بمناسبة
عيد المولد النبوي الشريف والتي تم تحديدها
بين  14و 20من شهر نيسان لكل عام.

تقــام يف مختلــف املــدن واملحافظــات
الرتكيــة فعاليــات االحتفال مبولــد النبي صىل
اللــه وعليــه الســام حيــث أنــه يحــر هذه
االحتفــاالت أعــداد كبــرة جــدا ً مــن النــاس
كــا تقــوم الجهــات الراعيــة لإلحتفــاالت
بإحضــار شــخصيات معروفــة ومشــهورة
عــى مســتوى العــامل االســامي حيــث قامت
مؤخــرا ً بلديــة قونيــا الكبــرة يف احتفاليــة
هــذا العــام مبناســبة املولــد النبــوي الرشيف
بإحضــار املنشــد االســامي العاملــي ســامي
يوســف كــا حــر هــذا الحفــل مايزيــد
عــن عرشيــن ألــف شــخص باإلضافــة إىل أن
إدارة إفتــاء املدينــة ومختلــف الجمعيــات
الخرييــة ومؤسســات املجتمــع املــدين قــد
قامــت بإحيــاء العديــد مــن الفعاليــات
إحتفــاالً بهــذه املناســبة العظيمــة.
ويف العرشيــن مــن نيســان املــاض
اختتمــت إدارة األوقــاف يف مدينــة قونيــة
أســبوع اإلحتفــال مبناســبة املولــد النبــوي
الرشيــف وذلــك مــن خــال حفــل أقامتــه
األوقــاف بالتعــاون مــع
إدراة مدرســة عــى
خطــى الحبيــب
الســورية حيــث بــدء
الحفــل بتــاوة عطرة
للقــرآن الكريــم
وبعــده تــم عــرض
فيديــو يحمــل عنــوان
" العيــش
ســوياً "
هــذا

اإلســم الــذي أطلــق عــى إحتفاليــات هــذا
العــام ومــن بعــده قــام مفتــي مدينــة قونية
الشــيد عــي أك بنــار بتقديــم كلمتــه الذي
خاطــب بهــا األخــوة الســورين وباللغــة
العربيــة الفصحــى حيــث قــال ”:يف عــام
ويف مثــل هــذه األيــام نحتفــل بــوالدة ســيد
األكــوان نبينــا محمــد صــى اللــه عليــه
وســلم وإنــه يجــب علينــا التخلــق بأخــاق
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وإتبــاع
ســنته والتعــرف عــى أخالقــه صــى اللــه
عليــه وســلم مــع أرستــه وأزواجــه وأصحابــه
وجريانــه ليكــون لنــا أكــر مثــال نقتــدي بــه
يف حياتنــا .هكــذا نســتطيع العيــش ســوياً
تحــت مظلــة االســام ويف كنــف الســنة
النبويــة الصحيحــة".
وبعدهــا قــام األطفــال الســوريون
بتقديــم األناشــيد االســامية وق ـراءة أيــات
مــن القــرآن الكريــم حيــث قــام بعدهــا
الســيد املفتــي بتقديــم الهدايــا لألطفــال.
كــا تحــدث الخبــر محمــد أووز رئيــس
مركــز التعليــم يف مدينــة ســلجوقلو  /قونيــا
عــن هجــرة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
وعــن حــوار النبــي مــع جميــع النــاس
وقدرتــه عــى الوصــول إىل قلــوب النــاس
وعقولهــا كــا قــال ”:إننــا نفتخــر بــأن نكون
أنصــارا ً ألخوتنــا املهاجريــن الســوريني كــا
نرجــوا اللــه العــي أن يعيــد األمــن واألمــان
عــى بــاد املســلمني أجمعــن".
واختتمــت الحاجــة نجاح صــادق مديرة
مدرســة عــى خطــى الحبيــب الســورية
الحفــل بالدعــاء بــأن يعيــد اللــه املحبــة بــن
املســلمني وأن ينــر االســام واملســلمني
ويجــزي األخــوة األت ـراك عنــا كل الخــر
ملاقدمــوه للمهاجريــن الســورين مــن
صــدق وأخــوة وحســن ضيافــة.
تقرير :حمزة منصور
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موجودون أينما وجد المظلومون

تتابع جمعية البر الخيرية
أعمالها في مجال
المساعدات اإلنسانية كما
تعمل على إقامة تعاون
مشترك بينها وبين
الجمعيات والمؤسسات
والمنظمات الخيرية األخرى
من أجل توفير االحتياجات
المطلوبة وتأمين الدعم
المادي والمعنوي لكل
إنسان مظلوم وذو حاجة

" شارك لتكونوا أخوة "
إنطالقــاً مــن هــذا املبــدأ تــزداد فعاليــات
املســاعدات االنســانية يومــاً بعــد يــوم حيــث يقــول
الســيد ســنان جــرك نائــب رئيــس الجمعيــة ":إننــا
نعمــل عــى مــد يــد املســاعدة لجميــع املحتاجــن دون
التمييــز بــن عــرق أو لــون أو ديــن أو لهجــة ويكفــي
االنســان فخ ـرا ً بأنــه مــن خلــق اللــه تعــاىل وعلينــا أن
نعطــي االنســان قيمتــه ملجــرد كونــه إنســان" .كــا
أكــد جــرك بــأن مهمــة الجمعيــة أن تكــون جــرا ً
بــن املنفقــن واملحتاجــن حيــث تابــع قائ ـاً ":وصلــت
أعــداد هــؤالء النــاس الذيــن أجــروا عــى تــرك بالدهــم
وأوطانهــم نتيجــة لالضطرابــات الداخليــة التــي تعيشــها
بالدهــم إىل أكــر مــن  70ألــف إنســان مظلــوم .كــا أن
هــذا الرقــم يــزداد يومـاً بعــد يــوم خاصــة بعــد تفاقــم
األزمــات يف كل مــن الصومــال والســودان وعــن العــرب
والعــراق وســوريا .فأغلــب النــاس القادمــن إىل تركيــا
كانــت الحــرب الداخليــة واألرضار التــي تعرضــوا لهــا
قبــل خروجهــم الســبب األســايس يف مجيئهــم .إننــا االن
يف حالــة تطبيــق عمــي لتلــك املســؤوالت التــي تح ّملنــا
إياهــا هويتنــا االســامية حيــث أننــا نعيــش أجمــل
الحظــات يف تجســيد معنــى األخــوة الحقيقيــة بــن
املهاجريــن واألنصــار .ومــن أجــل أن يكتمــل معنــى
األخــوة يجــب أن يرتبــط أيض ـاً مــع مفهــوم املشــاركة.
ومــن أجــل إمتــام هــذه املهمــة عــى أكمــل وجههــا
فإننــا نعمــل عــى التواصــل مــع املؤسســات الخرييــة
ومنظــات املجتمــع املــدين املعنيــة بااألمــر مــن أجــل
تلبيــة حاجــات هــؤالء األخــوة القادمــن مــن أماكــن
بعيــدة وذلــك بتأمــن املــواد الغذائيــة ومســتلزمات
التدفئــة واإليــواء الالزمــة" .وأكمــل الســيد جــرك كالمــه
قائـاً ":لقــد بدأنــا هــذا الطريــق مــع أصحــاب القلــوب
البيضــاء ومحبــي العمــل التطوعــي واضعــن شــعار (
أينــا كان هنــاك مظلــوم فإننــا يف ذاك املــكان موجودون
) نصــب أعيننــا ليكــون مبدأنــا األســايس يف مســرة عملنا
الخدمــي".
وأشــار الســيد ســنان جــرك بأنهــم عملــوا طيلــة
األشــهر املاضيــة عــى تأمــن جــزء كبــر مــن االحتياجات
الالزمــة مثــل جــرات الغــاز واملواقــد الحراريــة
واالحتياجــات األساســية وتابــع قائــاً ":يقــول أحــد
املفكريــن ( إن اإلنســان الشــبعان يعتقــد أن الدنيــا مبــا
فيهــا متخمــة كــا إن اإلنســان الجوعــان يعتقــد أنــه
اليوجــد يف الدنيــا قطعــة خبــز ) هنــاك العديــد مــن
هــؤالء النــاس املظلومــن واملغدوريــن يصارعــون مــع
الجــوع واملــرض واملــوت .إننــا ومبســاهامتأهل الخــر

ومبــا نســتطيع نعمــل عــى أداء وظيفــة األنصــار التــي
تقــع عــى عاتقنــا .إننــا نعمل عــى زيــارة جميــع املنازل
ونقــوم بتفقــد أحوالهــم والعمــل عــى حــل مشــكالتهم
التــي يواجهونهــا .فهــؤالء النــاس املهاجريــن مــن أماكــن
بعيــدة يتعرضــون ألرعــة مشــكالت عــى الرتتيــب التايل:
العمــل ووالتعليــم والصحــة واإليــواء .وعــى الرغــم مــن
مــرور  4ســنوات عــى الحــرب الســورية فإنــه وحتــى
اللحظــة مل يتــم اســتصدار قـرار وال تصــارح عمــل لهؤالء
النــاس مــن أجــل أن يتمكنــوا من العمل بشــكل رســمي
بــل إنهــم يعملــون وبشــكل غــر رســمي حتــى أنــه يتــم
إعطائهــم إجــور مضحكــة حتــى أنهــم ال يتمكنــون مــن

الحصــول عليهــا غالبــاً .ونتيجــة لهــذا
فقــد حصلــت العديــد مــن املشــكالت
واالضطرابــات".
وأشــار جــرك أيضــاً إىل أنــه يوجــد
هنــاك الكثــر مــن األطبــاء واملهندســون
واملعلمــون مل يجــدوا حتــى األن فــرص
عمــل لهــم يف نفــس إطــار اختصاصهــم وهــذا مــا يعطي
معضلــة العمــل بعــدا ً أخــر وتابــع قائ ـاً ":عــى الرغــم
مــن وجــود مــا يزيــد عــن  20ألــف طفــل ســوري يف
مدينــة قونيــا لكنــه مل يتــم حتــى األن إقامــة فعاليــات
تعليميــة بشــكل تــام %10 .فقــط مــن هــؤالء األطفــال
بــارشوا التعليــم يف بعــض األماكــن الحكوميــة ويف بعــض
مراكــز املؤسســات املجتمــع املــدين ويف أماكــن خاصــة.
ولكــن هــذا الرقــم قليــل جــدا ً ويشــر إىل عــدم التنظيم.
ولذلــك فــإن الفعاليــات التعليميــة عــى مســتوى الدولة
يجــب أن تكــون ضمــن إطــار الربمجــة والتخطيــط كــا
يجــب أن تكــون أكــر عطــا ًء وتأث ـرا".
المشاكل الصحية
كــا يوجــد هنــاك مصاعــب تواجــه هــؤالء النــاس
الغربــاء عنــد ذهابهــم إىل املشــايف واملســتوصفات
بقصــد العــاج حيــث أن هــذه املشــكلة تشــمل كل
مــن املريــض والــكادر الصحــي وذلــك بســبب وجــود
صعوبــة يف التواصــل فــا املريــض يســتطيع رشح حالتــه
وال الطبيــب قــادر عــى إفهــام املريــض نــوع مرضــه
وأكــد جــرك بأنــه وحتــى األن ال يوجــد يف مركــز خدمــة
اإلســعاف املســتعجل شــخص يتقــن اللغــة العربيــة أو
قــادر عــى التواصــل مــع هــؤالء النــاس.
مشاكل السكن واإليجارات
يشــر الســيد جــرك إىل هــول معضلــة الســكن
واإليــواء التــي يعــاين منها هــؤالء النــاس فيقــول ":نتيجة

الرتفــاع أســعار اإليجــارات ووصولهــا إىل مبالغف باهظة
فهــؤالء النــاس يعيشــون مجربيــن داخــل بيــوت مهــددة
باالنهيــار غــر أنهــا ليســت صحيــة وأدت إىل نشــوء
الســارية واملعديــة مــا جعلــت
العديــد مــن األم ـراض ّ
هــؤالء النــاس ضحيــة لإلصابــة بأمـراض مختلفــة وذلــك
بســبب وجــود  25-15شــخص يعيشــون يف نفــس املنزل.
وهــذا يعــود لعــدم وجــود مراكــز إيــواء صحيــة" .حتــى
أن بيــوت الخرابــة التــي يعيــش بهــا هــؤالء الناس ســيتم
هدمهــا ضمــن مخطــط مــروع "التحــول الحضــاري".
وبســبب هــدم هــذه املنــازل فــإن مشــكلة ســكن وإيواء
هــؤالء النــاس تــزداد يومـاً بعــد يــوم .وقــال الســيد جرك
كالمــه "عــى أنــه يجــب أن يكــون هنــاك عمــل جــاد
مــن طــرف املســئوليني لحــل هــذه املشــكلة".
على المجتمع أن يكون
حساس تجاه هذه المسألة
أوضــح الســيد ســنان جــرك أن هــؤالء النــاس
يعيشــون حــاالت نفســية صعبــة حيــث قــال ":إن هؤالء
النــاس يعيشــون يف حــاالت نفســية صعبــة للغايــة تــارة
عنــد تفكريهــم بتوقيــت انتهــاء تلــك الحــرب الجاريــة
يف بالدهــم وتــارة أخــرى عنــد تفكريهــم بحجــم الدمــار
والخــراب التــي تعرضــت لــه بالدهــم وتــارة عنــد
مواجهتهــم للمصاعــب واملشــاكل التــي ذكرناهــا أعــاه
والتــي تؤثــر عليهــم مــن الناحيــة النفســية كثـرا ً .لذلــك
عــى كل واحــد منــا لديه أغـراض منزلية اليســتخدمها أو
عنــده القــدرة عــى تقديــم الدعــم املــادي أو املعنــوي
أن يســارع لتقدميــه كتلــك النملــة التــي كانــت تجلــب
قط ـرات املــاء لتســاعد ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام
عندمــا رمــوه يف النــار".
تقرير :حمزة منصور
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شيخ حمدي سمنجو بابا
يعرف سمنجو بابا باألسماء التالية :شيخ حمدي ,لي وحمدي قيصري ,سمنجو كوجا ,الخباز كوجا وسمنجو بابا .وفي فترة
بناء الدولة العثمانية كان العالم المشهور ورجل التصوف المعروف حجي بيرم ولي أستاذه ومربيه .ويشهد له بدوره الكبير في
نشر الطريقة الصوفية في منطقة األناضول حيث أنه رجل تصوف كبير.
حياته
ولــد ســمنجو بابــا يف عــام  1331يف قريــة
أكتشــاكايا مبدينــة قيــري الرتكيــة .والــده شــمس
الديــن قيــري وهــو أحــد علــاء منطقــة خورســان
الذيــن قدمــوا لفتــح منطقــة األناضــول معنويــاً.
كــا أنــه ســي ٌد يعــود نســبه إىل الجيــل  24ويصــل
نســبه إىل نبــي اإلســام محمــد صــى اللــه عليــه
وســلم .وحصــل الشــيخ حمــدي حميــد الديــن ويل
عــى أول تحصيــل دينــي لــه مــن والــده شــمس
الديــن قيــري .وتابــع دراســاته يف املجــال العلمــي
يف كل مــن الشــام ,تربيــز وأربيــل .حيــث أنــه أكمــل
تحصيلــه عــى يــد األســتاذ عــاء الدين عــي األربييل
أو عــى يــد والــده صــدر الديــن األربيــي كــا أنــه
حصــل عــى الرتبيــة املعنويــة مــن روحانيــة الشــيخ
بيازيــدي بســطامني.
ومــن أجــل العلــوم الدينيــة والدنيويــة وأخــذا ً
للموافقــة املطلوبــة ومــن أجــل تنفيــذ مهمــة تبيــن
الطريــق الصحيــح فقــد عــاد إىل منطقــة األناضــول
واســتقر يف مدينــة بورصــة .حيــث قــام ببنــاء فــرن
بالقــرب مــن مــكان اعتكافــه هنــاك وكان يصنــع
خبــز الســمون ويتجــول بالشــوارع واألزقــة ويــوزع
الخحبــز عــى النــاس وهــو ينــادي " الســمون يــا
مؤمنــون " .ولذلــك يطلــق عــى الشــيخ حميــدي ويل
اســم " ســمنجو بابــا " و " الخبــاز كوجــا " .وعنــد
افتتــاح بيازيــد نيــغ بولــو ملســجد أولــو جامــع
املشــهور جــدا ً يف مدينــة بورصــة قام الشــيخ حميدي

ويل بإلقــاء خطبــة اإلفتتــاح يف املســجد حيــث قــام
أيضـاً بقـراء ســورة الفاتحــة ســبعة مـرات وبقـراءات
مختلفــة .حتــى أن جميــع املصلــن والحارضيــن
داخــل املســجد مبــا يف ذلــك البــادي شــاه تأثــروا
جــدا ً بذلــك الخطبــة والتــاوة .وبعــد ظهــور الشــيخ
حميــدي ويل بعلمــه وبشــخصيته املعنويــة عــى
النــاس وبســبب خوفــه مــن العجــب والريــاء خاصــة
بعــد إعجــاب النــاس بــه طلــب هــو بنفســه الخروج

مــن بورصــة والذهــاب إىل قيــري لإلقامــة هنــاك.
ويؤكــد عبــد الرحمــن القيرسي بــأن الشــيخ حميدي
ويل وبعــد خروجــه مــن بورصــة قــد أقــام يف قريــة
تقــع عــى أطـراف قلعــة الكــوزان القريبــة مــن نهــر
الجيــان وأن حــاج بريمــي ويل قــام بزيارتــه .وبعــد
بقائــه هنــاك فــرة قصــرة ذهــب إىل الشــام ومــن
بعدهــا إىل مكــة املكرمــة ألداء مناســك الحــج وبعــد
الحــج عــاد إىل قيــري ليســتقر هنــاك .وعندهــا قام

الشــيخ حجــي بريمــي بتعليمــه علــوم الدنيــا واألخرة
يف مدينــة قيــري .ومــن أجــل توظيفــه مبهمــة
اإلرشــاد قــام بإرســاله إىل مدينــة أنقــرة.
تــويف ســمنجو بابــا يف عــام  1412وقــام الشــيخ
حجــي بريمــي بــأداة صــاة الجنــازة عــى روحــه
ودفنــه يف مــكان قــره املوجــود حاليــاً يف أطــراف
مدينــة قيــري.
تقرير :حمزة منصور
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يشتهر املطبخ الرتيك بالعديد من األطعمة
التي تجعله يتميز بعض اليشء عن بقية
املطابخ العاملية .حيث أنه يتفرع من هذا
املطبخ العديد من املؤكالت منها دائم ومنها
موسمي ومنها يكرث يف املناسبات واالحتفاالت
ومن هذه األطعمة طبق " الرتيت " الذي
يعد إحدى أشهر األطباخ التي تلقى إعجاباً
وطلباً من الناس.
ويستخدم يف إعداد هذا الطبق اللحم
املقيل وقطع الخبز الصغرية "خبز التاندر " التي
تعطي لهذا الطعام مذاقاً طيباً.
كان يشتهر طبق الرتيت سابقاً حيث أنه
كان يقدم قبلب يوم الزفاف كإحدى العادات
التي تقام يف حفالت الزفاف ولكن األن أصبحت
أغلب املطاعم ومحالت الطعام تعمل عىل
تقديم هذا الطبق املشهور وبأشكال مختلفة.
ويقوك /خالص أيصال /صاحب مطعم
تشيني عيل كفته ”:إننا نستخدم يف إعداد طبق
الرتيت لحم الغنم الخالص والغري مخلوط مع
أي نوع من أنواع اللحوم األخرى .وذلك ألن

لحم الغنم يتميز باحتوائه "عىل طعم ومذاق
خاص.
وبدوره قال خال أيصال ”:إنني أدعو جميع
محبي طبق الرتيت لزيارتنا لالستمتاع بتناول
طبق الرتيت الشهي واملميز ".

اإلكتئاب يؤثر على المرأة
أكثر من الرجل

اإلكتئــاب وفـرات التوتــر والضغط
النفــى ىشء كل إنســان يواجهــه
ويختلــف ىف طريقــة التعامــل معــه
وبالرغــم مــن أن أعــراض اإلكتئــاب
واحــدة اال أنهــا تختلــف مــن حيــث
املــرأة والرجــل ىف عــدة نقــاط ومنهــا
الرجــل يتخطــى اإلكتئــاب أرسع
مــن املــرأة :
املــرأة وقــت الشــعور باإلكتئــاب
أكــر شــعور بالضيــق واألمل النفــى
والتفكــر بشــكل كبــر ىف كل ىشء ولوم
نفســها وكــرة البــكاء والضيــق بــدون
أســباب وكل هــذا يعمــل عــى زيــادة
الضيــق واألمل النفــى بشــكل كبــر
ولكــن الرجــل يقــوم بفعــل كل مــا

يخرجــه مــن هــذا اإلكتئــاب بأى شــكل
أو وســيلة مــا يســاعده عــى تخطــى
هــذه الفــرة برسعــة
مــن الصعــب أكتشــاف أن الرجــل
يعــاىن مــن اإلكتئــاب :
مــن الصعــب معرفــة أن هــذا
الرجــل يعــاىن مــن اإلكتئــاب نتيجــة
أن الرجــل ال يظهــر عــى شــكله وأيضــا
يســتطيع التحكــم ىف نفســه وتعبرياتــه
عــن املــرأة التــى مبنتهــى الســهولة
يظهــر عليهــا اعــراض اإلكتئــاب
ىف اإلكتئــاب املــرأة تفقــد شــهيتها
عكــس الرجــل :
حيــث تفقــد املــرأة الشــهية
بشــكل كبــر ويؤثــر عــى اكل املــرأة

مــا يــؤدى اىل إرضابهــا عــن الطعــام
عــى عكــس الرجــل الــذى ال تتأثــر
شــهيته
الرجــل أكــر تفكــرا ىف األنتحــار
وقــت اإلكتئــاب:
وبالرغــم مــن كل ذلــك
اعــراض اإلكتئــاب تكــون غــر
ظاهــرة عــى الرجــل بشــكل
كبــر مــا يصعــب كشــفها
بســهولة ويزيــد مــن تفكــر
الرجــل ىف األنتحــار بشــكل
كبــر عــى عكــس املــرأة
التــى بالرغــم مــن
اإلكتئــاب لديهــا حــب
للحيــاة
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عمان ضمن أغلى خمسين مدينة حول العالم
ّ
يأيت ذلك يف وقت يرتاجع فيه دور الطبقة
الوسطى يف األردن ،ويتوزع الدخل بشكل غري
عادل ،إذ تؤكد الدراسات أن أغنى  %30من
السكان يحصلون عىل  %60من إجاميل الدخل
يف األردن.
ووفق التقرير السنوي لوحدة

االستخبارات االقتصادية إي آي يو ()EIU
عمن
التابع ملجلة إيكونوميست ،فقد تصدرت ّ
قامئة أغىل املدن بالتكلفة املعيشية يف منطقة
الرشق األوسط وأفريقيا.
عمن تقدمت أربع
وأشار التقرير إىل أن ّ
مراتب يف الئحة املدن األغىل بالكلفة املعيشية

لتحتل املرتبة الـ  48عامليا لعام  ،2014لتصبح
ضمن قامئة أغىل خمسني مدينة عىل مستوى
العامل.
وقال املحلل االقتصادي سالمة الدرعاوي
عمن
إن "العامل الرئييس الذي يجعلنا نصنف ّ
من أغىل العواصم هي معدالت الدخل لدى

املواطنني ،فهذه املعدالت ما زالت متدنية
ومل تنم يف السنوات األخرية بشكل يتواءم مع
ارتفاع األسعار".
وتضمنت الدراسة  133مدينة حول العامل،
متت خاللها مقارنة تكاليف الحصول عىل أكرث
من ستني منتجا مبا يف ذلك الغذاء والكساء.

كشفت مجلة
إيكونوميست
البريطانية
أن العاصمة
عمان
األردنية ّ
احتلت المرتبة
الـ 48ضمن
قائمة المدن
األكثر غالء من
بين  133مدينة
في العالم،
العام الماضي.
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قالت مصادر مينية إن الرئيس املخلوع عيل عبد
الله صالح ،أرسل رسائل إىل دول خليجية حملتها
قيادات يف حزب املؤمتر الشعبي العام ،لطلب الخروج
اآلمن له وألرسته مبديا استعداده للتعاون ،لكن طلبه
قوبل بالرفض من السعودية.
وأضافت املصادر أن العرض الذي قدمه أبو بكر
القريب وزير الخارجية السابق ،وقيادات أخرى يف
حزب املؤمتر الشعبي العام ،قوبل بالرفض.
وأضاف املصدر أن طلب صالح رفضته الرياض،
وقال إن "فرصة ُمنحت للمخلوع من خالل املبادرة
الخليجية ،لكن هذه املرة لن تكون له أي فرصة".
وكان أحمد عيل عبد الله صالح نجل الرئيس
املخلوع قد زار الرياض قبيل بدء عملية عاصفة
الحزم ،لتقديم بعض املطالب مقابل فض التحالف بني
والده وجامعة الحويث ،لكن السعودية رفضت تلك
املطالب.
واجتمع نجل صالح مع وزير الدفاع السعودي
األمري محمد بن سلامن الذي اكتفى باستقباله يف
مطار الرياض.

أفــادت مصــادر أمنيــة موريتانيــة بــأن
الحكومــة طــردت املستشــار األول بالســفارة
الجزائريــة يف نواكشــوط بلقاســم الرشواطــي
عــى خلفيــة اتهامــه بالوقــوف وراء مقــال
نــر بإحــدى الصحــف اإللكرتونيــة
املوريتانيــة ،يــيء إىل عالقــات موريتانيــا
الخارجيــة.
موريتا ين
وقــال مصــدر أمنــي مســؤول إن
املستشــار غــادر إىل بــاده ليــا ،وأنــه
يقــف وراء مقــال "يســعى للنيــل
M O RİTANY
مــن عالقــات موريتانيــا الخارجيــة،
ويشــكل تدخــا يف الشــؤون
الحشــيش ،وهــو مــا نفتــه
الداخليــة للبــاد ،كــا أنــه يتنــاىف مــع الوضع
الســلطات املوريتانيــة واعتــرت
الدبلومــايس لهــذا الشــخص".
نــره محاولــة لزعزعــة عالقاتهــا بالربــاط،
تحــدث
املقــال
وأشــار املصــدر إىل أن
كــا اعتقلــت مديــر املوقــع مــوالي إبراهيــم
عــن شــكوى موريتانيــة مــن املغــرب إىل ولــد مــوالي امحمــد.
األمــم املتحــدة بســبب إغراقهــا الحــدود
وقــد شــهدت العالقــات املوريتانيــة
املوريتانيــة الشــالية باملخــدرات.
الجزائريــة يف الســنوات األخــرة تطــورا
وكان موقــع "البيــان" اإللكــروين ملحوظــا تجســد يف التنســيق بينهــا يف
املوريتــاين قــد نــر خــرا عــن شــكوى العديــد مــن امللفــات اإلقليميــة والقاريــة،
تقدمــت بهــا موريتانيــا إىل األمــم املتحــدة يف الوقــت الــذي عرفــت فيــه عالقــات
تتهــم فيهــا املغــرب بإغراقهــا مبــادة نواكشــوط بالربــاط فتــورا ملحوظــا.
بلقاسم الرشواطي

السعودية ترفض طلب
صالح بتأمن مخرج آمن
له ولعائلته

طرد دبلوماسي جزائري أساء
لعالقات موريتانيا الخارجية

محمد طيب
الخطيب

بلد العجائب

ضاق عىل أبو الطيب يوماً غابه وانقطعت
من الرزق أسبابه.
ن
ش
أدرك� يا مدرك وأ�
قال لصديقه مدرك,
ي
الخ� ف ي� ترك ش
ال�ى
عل بما ترى قال مدرك ي
ي
فقال له أبو الطيب :لما ياترى؟ قال مدرك:
يش� باللحظ فيطاع
أال ترى أن القرد يحكم ي
والجميع خشب مسندة ف ي� قاع االجتماع وإذا
قهقه صفق له الجميع أ
ولمره ينصاع.
أال ترى أنه وضع البغال للرأي والمشورة
والذئاب للحراسة أ
والمن والتشبيح والكالب
أ
ف
والقطط لطهي اللحوم ي� المآتم والفراح
والحم�
والتماسيح للبكاء عىل المشبوح
ي
أ
والليال المالح والضفدع البلبل
إلحياء الفراح أ ي
الصداح ,والدببة للعاب الخفة ش
والم� عىل
ي
الحبل والقنفذ المهرج ف ي� السهر والسمر
والرقص عىل الطبل والجرذ للهندسة والديكور
نز
والخ�ير البارع ف ي� الطب هو الدكتور
قال أبو الطيب :أحق ما أرى!!؟ قال
مدرك :نعم ياصديقي ,ألم تسمع بالمثل
العر� الذي يقول "كلب خلف جرو فصار
بي
أنجس من أبيه وكله نجس ت
ح� الفرو" ولما
االستغراب أنت ف ي� بلد العجائب والغرائب
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العثور على الشيخ العرواني
مقتوالً بالرصاص
اغتيل المعارض السوري الشيخ
عبد الهادي العرواني عقب تعرضه
لطلقات رصاص في حي ويمبلي
شمالي لندن.

قالــت الرشطــة الربيطانيــة يف بيان
لهــا أنهــا عــرت عــى شــخص مصــاب
بالرصــاص يف صــدره يف ســيارة مــن
نــوع باســات عنــد أحــد التقاطعــات
يف حــي وميبــي.
وأوضحــت الرشطــة أن التحقيــق
يف الحــادث قــد بــدأ ،وأطلقــت نــداء
لــكل مــن كان يف املنطقــة لــإدالء بأيــة
معلومــات عــن الحــادث.
والقتيــل مــن مواليــد مدينــة
حــاة الســورية عــام  ١٩٦٦وأحــد
الذيــن شــهدوا مجــزرة حــاة عــام

لندن
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 ١٩٨٢ونجــوا منهــا بينــا قتــل
أخــوه وزوج أختــه واثنــان مــن أبنــاء
عمومتــه .وقــد قــدم إىل بريطانيــا قبــل
نحــو عرشيــن ســنة وأقــام فيهــا وكان
يعمــل إمامــا ملســجد النــور يف حــي
أكتــون غــرب لنــدن قبــل أن يرتكــه
لخالفــات مــع إدارتــه قبــل أكــر مــن
عــام.
وأكــد عبــد الحميــد املــراد زوج
أخــت القتيــل واملقيــم لنــدن أن
العــرواين مل تصلــه أيــة تهديــدات
ســابقة عــى حــد علمــه ،واعتــر أن

الحــادث شــديد الغمــوض.
وأشــار املـراد إىل أن القتيــل توجــه
إىل اإلمــارات واألردن بعــد تركه ســوريا
حيــث أتــم دراســته الجامعيــة واســتقر
بــه املقــام يف دولــة اإلمــارات قبــل أن
ينتقــل منهــا إىل بريطانيــا.
وأوضــح أنــه متــزوج ولــه ســتة
أوالد وكان لــه نشــاط واســع يف املجــال
الدعــوي ويف مجــال اإلغاثــة الخــاص
بالســوريني وكان يظهــر عــى العديــد
مــن وســائل اإلعــام للحديــث عــن
القضيــة الســورية ومجــزرة حــاة.

إنقاذ  12مهاجر سري سوري

ت
ركيا
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أنقــذ خفــر الســواحل الــريك 12
مهاجـرا ً رسيــا ســورياً ،بينهم طفــل ،عندما
كان القــارب الــذي يقلهــم عــى وشــك
الغــرق يف بحــر إيجــه أثنــاء إبحارهــم نحو
جزيــرة كــوس اليونانيــة.
وكان املهاجــرون قــد انطلقــوا مــن
شــاطئ بلــدة "تورغــوت رئيــس" يف واليــة
موغــا جنــوب غــريب تركيــا عــى مــن
القــارب الــذي يبلــغ طولــه  2.5مــر.
ولــدى وصولهــم قبالــة جزيــرة
تشــاطال الرتكيــة يف بحــر إيجــه الحظــوا
تــرب املــاء إىل القــارب ،فاتصلــوا بخفــر
الســواحل الــريك الــذي ســارع بــدوره إىل
املوقــع ،وأجالهــم.
وقــال محمــد العيــو -أحــد املهاجريــن
الذيــن كانــوا عــى مــن القــارب" -املحــرك
كان كبـرا مقارنــة بحجــم القــارب ،وعندما
شــعرنا بامليــاه تنفــذ إليــه ،ألقينــا املحــرك
يف البحــر لنقلــل مــن الحمولــة .كنــا نقــود
القــارب مبفردنــا دون ربــان".
وســلم خفــر الســواحل الســوريني
الذيــن متكــن مــن إنقاذهــم إىل قــوات
الــدرك يف موغــا ،متهيــدا لنقلهــم إىل
شــعبة األجانــب يف مديريــة أمــن الواليــة.

وكان خفــر الســواحل الــريك قــد أنقــذ
يف الثــاين مــن الشــهر الجــاري  33مهاجـ ًرا
رسيــا يحملــون الجنســية الســورية كانــوا

عــى وشــك الغــرق عــى مــن قــارب
مطاطــي قــرب ســواحل الواليــة أثنــاء
محاولتهــم التســلل إىل جزيــرة كــوس.
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صفاء الحسام
االمريك
االرهاب
ي
كث�ة حول ما قامت به امريكا منذ
تدور نقاشات ي
الحرب العالمية الثانية اىل االن ,فهي دخلت ف
كث�ة
حروب
�
ي
ي
مع بلدان متنوعة سياسيا وجغرافيا واقتصاديا ,وهنالك
كث�ة تكون بعيدة جدا عن امريكا لكنها تتدخل اما
بلدان ي
عن طريق االقتصاد او االغتيال وقد تصل اىل االنزاالت كما
ف
ت
ال� تحاول ان تنشق عن
فعلت ي� بنما ي
وغ�ها من الدول ي
المث� ان قيام امريكا
عىص طاعة السياسة االمريكية واالمر ي
لم يكن ليحصل لوال ابادة الهنود الحمر ,اذن تاريخ امريكا
م�ض ج بالدماء .قبل ان ش
ان� هذا المقال قرات عن تاريخ
الحروب االمريكية وكانت عبارة عن حروب تشنها امريكا
السباب ضعيفة جدا بل احيانا تكون تافهة جدا ,ال ترتقي
اىل حرب تشنها عىل دولة تسلب سيادتها وتنتهك محرماتها
وتهلك الحرث والنسل.
ين
المتابع� يرى انها حروب ال جدوى منها
بعض
والبعض يراه يغ� ذلك ,لكنها حروب ليست من اجل
الشعوب كما تدعي امريكا وال من اجل ان تعمد اىل وضع
تجربة ديمقراطية رصينة تكون خالصا من كل التبعات
السائدة وتكون هنالك روح جديدية اسمها عملية تبادل
السلطة .
ومن يقرا تاريخ هذه الشعارات ت
ال� اسست امريكا
ي
عليها كل االعتداءات وشنت الحروب من اجلها يعرف انها
كانت مجرد شعارات فقط وما من منطقة دخلتها امريكا
اال ش
ون�ت فيها كافة انواع الفساد وكل انواع التدخالت
الخارجية وكافة مواصفات عدم تبادل السلطة عالوة عىل
الداخل
ذلك انتشار ظاهرة االرهاب والتخوف من االقتتال
ي
والحرب االهلية .
اذن عملية شن� الديمقراطية ال تتجاوز الشعار يرفع ف ي�
اول بادرة تدخل عسكري الي دولة كانت .
قد يقول البعض انها حرب نز
للكث� من الموارد
است�اف ي
ش
ش
الب�ية والمادية ,نقول اما بالنسبة للب�ية فاخر الحروب
ت
الكث�
ال� شنتها عىل العراق وافغانستان كانت تستعمل ي
ي
من المرتزقة من موزمبيق ودول اخرى والذين يحاولون
الحصول عىل الجنسية االمريكية ت
وال� ترسع هذه
ي
االمريك لمدة سنة او
االجراءات حال المشاركة ف ي� الجيش
ي
ف
ين
سنت� ف ي �,حالة قتله فقد تحلصت منه امريكا ,اما ي� حالة
ن
كث�ة
يعا� من امراض ي
بقائه فستعطيه تلك الورقة وهو ي
اولها الحاالت النفسية .
نز
االست�اف المادي فهو امر مخالف جدا
اما بالنسبة اىل
فامريكا بعد كل حرب تدخلها تخرج وهي قوة اقتصادية
اك� من قبل .
ب
ئيس بعد االمر االقتصادي والواضح جدا
ر
ال
والسبب
ي
ان امريكا تريد ان تبقى مهيمنة عىل العالم واهم عوامل
هذه الهيمنة هو عامل التخويف وافضل عامل للتخويف
هو العمليات العسكرية المعلنة وكذلك العمليات الرسية
والتالعب ف ي� اقتصاد الدول .
ان حدث الحادي ش
سبتم� لم يكن
ع� من ايلول
ب
عبارة عن مجرد حدث او هي عملية قيام مجموعة مغمورة
ت
باخ�اق االجواء االمريكية بل القضية حرب حقيقية ي ن
ب�
امريكا وما سمته هي بنفسها االرهاب ,والسبب انها تعيش
ف ي� حرب فعال لكن هذه الحرب الول مرة تصل اىل قلب
العاصمة االمريكية .
امريكا التريد ان تجلس وتبقى تتفرج وتقول انا اتحكم
بالعالم ,امريكا تريد ان تت�بع عىل هذا العرش بقوتها ت
ال�
ي
تملكها فعليا وهي تقول انا اتحدى العالم ولكم ف ي� االتحاد
ت
اك� دليل
السوفي� ب
ي
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العبادي وجود سليماني
في العراق فكرة سيئة
رحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالمساعدة اإليرانية في القتال ضد
تنظيم الدولة اإلسالمية ،لكنه في الوقت نفسه دعا طهران إلى احترام السيادة
العراقية ،مشددا على أن كل شيء "يجب أن يمر من خالل الحكومة العراقية".

خرب

ق

واعتــر العبــادي -يف نــدوة مبشــاركة
خــراء يف السياســة األمريكيــة مبعهــد
واشــنطن عــى هامــش زيارتــه للواليــات
املتحــدة -أن وجــود قائــد فيلــق القــدس
اإليــراين قاســم ســليامين يف العــراق كان
فكــرة ســيئة.
ونفــى العبــادي يف كلمــة مبركــز
الدراســات اإلســراتيجية والدوليــة أنــه
جــاء إىل واشــنطن حامــا معــه قامئــة مــن
األســلحة التــي يطلــب تزويــد بــاده بهــا،
وأضــاف أنــه تلقــى تطمينــات لتســليمه
عــددا مــن طائــرات إف 16-يف الوقــت
املحــدد.
وســئل العبــادي عــا إذا كانــت فكــرة
مشــاركة ســليامين يف املعــارك عــى أرض
الع ـراق فكــرة جيــدة ،فأجــاب "كال ..لقــد
كانــت فكــرة ســيئة" ،لكنــه أشــار إىل عملية
ترويــج وجــود ســليامين بالعـراق مــن خالل
نــر الصــور والتســجيالت لهــذا الوجــود،
معت ـرا أن هنــاك مــن حمــل نوايــا ســيئة
مــن خــال تســليط الضــوء عــى مشــاركة

ســليامين.
وأضاف مص
مصــدر بــأن رئيــس الــوزراء العراقــي
اســتدرك أن الواقــع اإلقليمــي يحتــم وجــود
تعــاون بــن دول اإلقليــم ،لكنــه ركــز عــى
وجــوب اح ـرام ســيادة الع ـراق.
واعتــر محللون أن ترصيحــات العبادي
كانــت محاولــة ملوازنــة معادلــة دقيقــة،
فعليــه أن يــريض واشــنطن للمحافظــة
عــى دورهــا يف الع ـراق مــن خــال توفــر
املســاعدات العســكرية والســاح والغطــاء
الجــوي واملعونــات املاليــة والقــروض ،ويف
الطــرف املقابــل ال يريــد أن يســتثري الواقــع
الداخــي العراقــي ،وال أن يســتفز الجانــب
اإلي ـراين.
كــا أنــه يريــد أن يبعــث رســائل
طأمنــة لواشــنطن أنــه هــو الرجــل القــوي
الــذي ميســك بزمــام األمــور فعــا ،وهــو
ا
ل
ع
الــذي يســيطر عــى الجيــش
را
وقــوات الحشــد الشــعبي،
وأنــه هــو الــذي يتحكــم

بطبيعــة الدعــم اإليــراين عــى األرض ،كل
ذلــك مــن أجــل أن يســتمر الــدور األمــريك
يف معــارك اســتعادة املوصــل واألنبــار.
ويف ســياق ذي صلــة أوضــح رئيــس
الــوزراء العراقــي أن لواءيــن عراقيــن
ســيبدآن تدريبــات الســتعادة محافظــة
األنبــار مــن تنظيــم الدولة ،وهــا يحتاجان
إىل أســلحة ثقيلــة يف القتــال.

I R AK

تونس :إعتقال شخص إرهابي بسيدي بوزيد

أعلنــت الســلطات التونســية الخميــس
إلقــاء القبــض عــى شــخص وصفتــه باإلرهــايب يف
محافظــة ســيدي بوزيــد وســط البــاد ،دون أن
تفصــح عــن هويتــه .وقالــت إنهــا صــادرت أســلحة
ومتفجــرات يف محيــط منــزل باملحافظــة ذاتهــا.
وقالت الداخلية التونســية يف بيــان إن الوحدة
املختصــة للحــرس الوطنــي متكنــت األربعــاء مــن
القبــض عــى "هــذا العنــر اإلرهــايب املصنــف
بالخطــر واملتــورط يف عمليــات إرهابيــة عــى
الــراب التونــي ،وبحوزتــه ســاح كالشــنيكوف
وحــزام ناســف ورمانتــان يدويتــان وكميــة مــن
الذخــرة متثلــت يف عــدد  250طلقــة".
وذكــر البيــان أن وحــدات مــن الحــرس
الوطنــي متكنــت الخميــس مــن "كشــف عــدد من
األســلحة مــن نــوع كالشــنيكوف وكميــة هامــة
مــن الذخــرة واملتفجــرات والرمانــات اليدويــة
يف محيــط أحــد املنــازل بجهــة ســوق الجديــد يف
محافظــة ســيدي بوزيــد ألحــد العنــارص اإلرهابيــة

املطلوبــة والفــارة".
وتحــارب تونــس منــذ العــام  2011جامعــات
مســلحة متمركــزة يف جبــال الشــعانبي مبحافظــة
القرصيــن غــرب البــاد ،اســتهدفت قــوات األمــن
والجيــش.
وتعرضــت البــاد يــوم  18مــارس/آذار املــايض

لهجــوم هــو األكــر دمويــة حــن قتــل مســلحان
نحــو عرشيــن ســائحا أجنبيــا يف متحــف بــاردو،
واعتقلــت وزارة الداخليــة أكــر مــن ثالمثائــة
شــخص قالــت إنهــم متورطــون يف قضايــا إرهــاب
منــذ وقــوع هــذا الهجــوم وحتــى بدايــة أبريــل/
نيســان الجــاري.
تون
س
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ايدن بياتلى
طبيب أخصائي

ت
ال�كمان

النفس 121
تم اختطاف أو التعرض اىل التهديد
ي
ف
ايل منهم  75طبيب ف ي� كركوك
طبيب ي� عموم تركمان ي
فقط .
اب�از بطريقة التهديد بالقتل ث
تم ت ز
اك� من  5مليون
دوالر امريك من االطباء ت
ال�كمان من قبل المجموعات
ي
االرهابية .
تركما� �ف
ن
تم قتل  51طبيب وموظف صحي
ي ي
العراق .
ئ
اخصا� جراحة
جي
دم�
يلدريم
الدكتور
استشهد
ي
ي
الجملة العصبية وواحد من رجال العلم المعروف
دولياً ومن نخبة رجال المجتمع ت
ال� يك ونائب رئيس
ف
نز
ايل امام م�له يوم 5
المجلس الصحي ي� تركمان ي
ين
ين
االرهابي� .
المسلح�
ايلول  1102عىل ايدي
 – 3استحالة التدخل ف ي� شؤون البيئة وصحة
المجتمع :
اك� مصائب البيئة
تشهد العراق اليوم ب
ت
ال� مرت بها العراق  .حيث ان جميع
نتيجة الحروب ف ي
مصادر المياه ي� العراق وتربة اراضيها وهواءها ملوثة
كب�ة ال يمكن تعقيمها والتخلص منها لسنوات
بدرجة ي
طويلة  .فالبنية التحتية ف ي� عموم العراق مخربة أو
مهدومة بالكامل  .يتم تفريغ مياه الرصف الصحي
الملوثة ش
مبا�ة اىل الطبيعة من دون تمريرها من اية
ف
منشآت للتصفية أو المعالجة  ،وال توجد اال ي� مناطق
سكنية قليلة جداً شبكات توزيع مياه ش
ال�ب النظيفة .
ث
ت
وال� اك� منها
وكما ان بقايا ومخلفات هذه الحروب ي
ملوثة باالشعات المختلفة تم�وكة ف ي� محالتها دون
تداب� للوقاية منها  .وان االنتاج الزراعي قد
اتخاذ اية ي
وصلت اىل ن
اد� مستوياتها نتيجة تلوث ت
ال�بة وانهدام
منظومات الري والرصف الزراعي  .وكما ان مسألة
تجفيف ابار المياه ف ي� العراق وانخفاض مستوى مياه
االنهر والجفاف العام قد ازدات من حدة تلوث المياه
ف ي� عموم العراق  .وان نسبة  %52من وفيات االطفال
ت
ال� تسببها المياه
ف ي� العراق هي بسبب االمر
اض ي
ف
الملوثة  .ش
وتن� يوماً بعد يوم ي� الصحف والمجالت
الدولية احصائيات مخيفة حول المشاكل الصحية
ت
ت
ال� تستخدم
ال� تسببها اسلحة الدمار ي
واالمراض ي
فيها اليورانيوم المخفف .
ف
وقد تسبب اشعال ابار النفط ي� الكويت
ايام حرب الخليج اىل احراق ث
اك� من  006مليون طن
من النفط الخام مما ادى اىل حصول غطاء جوي
مكثف متكونة من الغبار والغازات والكيماويات
الخطرة اىل درجة حجب هذا الغبار االشعة القادمة
من الشمس وادى هذا الحجب انخفاض ف ي� درجات
الحرارة ف ي� بلدان المنطقة بـنحو  01درجة مئوية ،
ن
الثا� أوكسيد الكربون الموجودة داخل هذا
واما غاز ي
ف
الغطاء قد تحولت اىل امطار حامضية ي� عموم بلدان
المنطقة .
وتدم�
تم اثناء حرب الخليج االوىل قصف
ي
كامل منظومات مياه ش
ال�ب ف ي� العراق  ،مجاري الرصف
وغ�ها من منشآت البنية التحتية ،
الصحي ،السدود ي
وقد خربت حوال  %04من قنوات مياه ش
ال�ب ف ي� مدينة
ي
ق
البا�
بغداد ايام هذا الحرب وكما تم تخريب
ي
وتدم� ق ي
ويال�
من هذه المنظومة ابان حرب الخليج الثانية .
ي
المواطن� العر ي ن
ين
اقي� مشاكل صحية جديدة تسببها
البيئة الملوثة يوماً بعد يوم  .ويمكننا القول بأن كافة
ين
المواطن� ف ي� العراق يعانون اضطرابات بدنية ونفسية
نتيجة مصاعب وويالت الحروب  .ويحتاج العراق �ف
ي
ين
لتحس�
امريك
يومنا هذه مبلغ قدره  11مليار دوالر
ي
وتعم� شبكات توزيع مياه ش
ال�ب ومجاري الرصف
ي
الصحي .
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مواهــب الشباب دفنتها
الحروب وتب ّنتها الغربة
لطاملــا كانــت الحــروب ســبباً أساســياً يف
شــتات املجتمعــات وخـراب نســيجها االقتصــادي
واالجتامعــي والثقــايف وضيــاع أبنائهــا يف متاهــات
الغربــة وتعقيداتهــا .لكــن ومــع هــذا كلــه التـزال
الهمــة يف شــبابنا عاليــة حيــث أنهــم ورغــم كل
املصاعــب التــي يواجهونهــا يســتمرون مــن أجــل
تحقيــق طموحاتهــم وإثبــات أنفســهم عــى أرض
الواقــع
عدنــان حبوبــايت ,هــو أحــد هــؤالء الشــباب
الذيــن تركــوا بالدهــم وخرجــوا مــن مدنهــم
باحثــن عــن فــرص تكــون بدايــة لطموحاتهــم
الكبــرة التــي أصبحــت يف بلدهــم الغــارق يف
الدمــاء أحالمـاً مغطاة بغبــار اآلالت العســكرية...
عدنــان ,شــاب دمشــقي مــن مواليــد
عــام 1988عــاش يف مدينــة دمشــق وكــر يف أزقتها
عمــل يف مجــال التصميــم و اإلعــان وتخـ ّرج مــن
كليــة الفنــون جميلــة قــدم وعائلتــه اىل تركيــا
منــذ ســنتني وذلــك بســبب األوضــاع الســيئة التي
متــر بهــا ســورية .يقــول عدنــان ”:إننــا النواجــه
مشــاكل ومصاعــب كبــرة هنــا وإمنــا تبقــى اللغة
هــي العائــق الــذي يواجهنــي وعائلتــي وخاصــة
ألن اللغــة هــي وســيلة التواصــل مــع األخــر".
وتابــع عدنــان متحدثـاً عــن فكــرة املــروع
الــذي قــام بــه (إعالنــات الشــام) ”:بعــد أن
عملــت يف أماكــن مختلفــة يف مديــن قونية كانت
بدايتهــا يف مكتــب ( )MRK AJANSوأخرهــا
كمصمــم يف جريــدة أناضولــو مانشــيت وبعدهــا
ســمعت عــن وجــود تســهيالت فيــا يتعلــق
باالســتثامر االســتثامرات عندهــا قمــت بدراســة
املــروع وميزانيتــه مــع صديقــي عصــام حديــد
الــذي كانــت الفكــرة موجــودة أساس ـاً يف عقلــه
وبعدهــا وللــه الحمــد بدأنــا باملــروع .حيــث
أنــه يوجــد معنــا شــخص تــريك أيضـاً مســؤول عن

أمــور املبيعــات والتســويق.
نواجــه بعــض املشــكالت واملصاعــب التــي
التخلــو منهــا جميــع املشــاريع كالتعــرف عــى
مصــادر املــواد  ,وكســب ثقــة الزبائــن ,لكــن ولله
الحمــد اإلقبــال جيــد حتــى األن كــا أننــا نعمــل
عــى تطويــر أنفســنا أكــر لالنفتــاح عــى الســوق
وذلــك مــن خــال ابتــكار افــكار جديــدة تجعــل
أعاملنــا أكــر جــودة وأكــر متيــز".
تقرير :حمزة منصور
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أجوبة العدد
املايض
أفقي
 -1االمام سحنون -2
األفارقة  -3دم – ما – ثم -4
بغداد – هل
 -5نابليون – مأو  -6شبل
 -7اخرقه  -9رماد – االثنني
 -10االمام مالك  -11محمد
الفاتح  -12محمد الشافعي
عمود
 -1اسد ابن الفرات  -2أغم
– مل  -3آآ – بعد – حأم
 -4قال – محمد  -5اا –
رشيد – أمد  -6ملم -وبّ َخ -
آدم  -7النفائس – آمال  -8فح
– شالل  -9افالطون الثاين -10
ورمهو – كاف  -11نق – تع
 -12هموم – وحي

1
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8
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10
11
12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

كلامت متقاطعة

أفقي
 -1أمــر مســلم انتــر املســلمون عــى التتــار يف
عهــده
 -2قائد مسلم أول من فتح األندلس معكوسة
 -3املنــزل الــذي اجتمــع فيه املســلمون عنداســام
ســيدنا عمر
 -4أرن
 -5أحد الوالدين بالعامية
 -6اسم موصول – بلد عريب
ِ -7فرار
 -8مرض غالباً يكون ورايث معكوسة
 -9لقب بشيخ االسالم معموسة
 -10للتعريف – يغمس بالعامية معكوسة
 -11بطل بربري مسلم اشرتك بفتح االندلس
 -12قائــد مســلم وصلــت فتوحاتــه طشــقند
معكوســة
عمودي
 -1رئيــس بلــد اســامي أخــرج بلده مــن الحضيض
لتصبــح من الــدول املتقدمة معكوســة
 -2مرسحية لشكسبري معكوسة
 -3غزال – زار – يف القميص – حاجز
 -4كتب وصيته – أحد أنظمت التلفزة
 -5الخصم – نطرى
 -6مصابيحه – حلويات ليبية
 -7مدينــة ليبيــة – يخيــف – ضمــر النســوة
معكو ســة
 -8إوز بالرتيك معكوسة – زحف – متشابهة
 -9مادة قاتلة – لذيذ املذاق – احفظي
 -10حــرف عطــف – أغنامهــا – قَــد ََح بالعاميــة
معكوســة
 -11كمال – حرف ابجدي معكوسة
 -12االسم الثاين لصاحب لقب حجة االسالم

جحا وحكم اإلعدام

حكم عىل جحا باإلعدام ،فقالوا له :
"ما هي رغبتك األخرية هل تشتهي أن
تأكل شيئا قبل أن متوت؟"
قال :نعم ،اشتهي البطيخ.
فقالوا له  :ولكن هذا ليس موسم
البطيخ.
فقال جحا  :انتظر موسمه ،فأنا لست
مستعجالً.

TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ
نتعلم اللغة الرتكية
عبارات تستعمل يف حالة الخطر و املستعجالت:
sen iyi misin? :
هل أنت بخري؟
bir doktora ihtiyacım var :
أحتاج طبيب
yardım / imdat :
النجدة
ambulans çağırın :
إتصل باإلسعاف
polis çağırın :
إتصل بالرشطة
ben hastayım :
أنا مريض
هل ممكن أن أساعدك؟ size yardım edebilir miyim? :
هل ممكن أن تساعدين؟ bana yardımcı olabilir misiniz? :
havaalanı nerede? :
أين هو املطار؟

أخبار
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أسماء اهلل الحسنى من سور إلى صور
سعيد النهري خطاط ورسام فلسطيني يستلهم القرآن الكريم في كثير من أعماله الفنية ،ويخصص معرضه
الحالي ألسماء اهلل الحسنى ،فتتجلى السور بصور بصرية يتطابق فيها الجوهر والمظهر بلوحات فنية متقنة.

النهــري خطّــاط محــرف وصــويف مــن أتبــاع
الطريقــة القادريــة ،وقــد بــدأ مشــواره مــع الخــط العريب
قبــل أكــر مــن عقديــن .وإضافــة للبعديــن الجــايل
والتكوينــي (البنيــوي) عمــل النهــري عــى اكتشــاف
البعــد الثالــث الســيميايئ الــذي يشــكل إضافــة نوعيــة
للتحــوالت الكــرى يف املســار التجويــدي ملســرة الخــط
العــريب.
ويف لوحاتــه الفنيــة الزاهيــة األلــوان ،يواظــب
النهــري عــى تحويــر وتطويــع الحــروف لخدمة الشــكل،
محــاوال تحــايش اإلخــال بقواعــد الخــط العــريب ،وهــو
ال يكتفــي بالزخرفــة واإلحالــة العاديتــن بــل يتعداهــا
بقــوة اإلبــداع.
ويحـ ّول الخطــاط الفلســطيني أســاء الله الحســنى
مــن ســورة إىل صــورة ،فيعــن املتلقــي عــى فهــم النــص
قبــل قراءتــه بواســطة أشــكال تقريبيــة مســتوحاة مــن
املضمــون.
النهــري الــذي يســتعد لجولــة عــروض يف العــامل
ينجــز لوحاتــه هــذه بالحــر العــريب عــى ورق
"كانســون" هنــدي وورق يــدوي الصنــع وبألــوان
األكريلــك الفنيــة.
وتحمــل كل لوحــة اســا أو اســمني مــن
أســاء اللــه الحســنى ،وحتــى اآلن يشــمل
املعــرض الجديــد  33اســا ،ويعمــل
النهــري عــى اســتكامل بقيــة األســاء.
ويتحــدث الفنــان باعتـزاز ورضــا
كبرييــن عــن أعاملــه الجديــدة،
ويوضــح أنــه بواســطتها يســعى
لتوصيــل الخــط العــريب للعامليــة
بالرتكيــز عــى املظهــر املســتلهم

مــن الجوهــر ،متفاعــا مــع الرســم ال مــع النــص.
ويتابــع النهــري "يف كل مــرة أرســم واحــدا مــن
أســاء اللــه الحســنى عندمــا أستشــعر بفكرتــه ،وهــو
اختــار داخــي تنتهــي
نتــاج عمليــة

بتحديــد قالــب لــه" .لكــن عمليــة الرســم يف املرســم
ليســت البدايــة ،فبدايتهــا تفكــر وطقــوس دينيــة كقراءة
القــرآن الكريــم وصلــوات وحلقــات ذكــر تنتهــي يف كثــر
مــن األحيــان بحالــة روحيــة وجدانيــة.
ويؤكــد الخطــاط الفلســطيني أن تبعيتــه للطريقــة
الصوفيــة تســاعده كث ـرا ألنهــا تبقيــه يف حالــة حضــور
دائــم ووصــل مــع اللــه ،وهــي بالنســبة لــه
أكــر مــن عبــادة ألنهــا حالــة تســامي
روحــاين مت ّهــد لـ"عطــاء ربــاين".
وتتفــاوت اللوحــات الواحــدة
عــن األخــرى بأشــكالها ونوعيــة
خطوطهــا وبالوقــت الــذي
تســتغرقه ،فأحيانــا تنجــز
يف عــدة دقائــق ،بينــا
تســتغرق لوحــات
أخــرى شــهرا كامــا،
لكنهــا كافــة
تلقــى إعجــاب
ا ملتلقــن
والنقــاد.
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قونية سبور عالمة فارقة
في تاريخ الدوري

لعب فريق توركو قونيا سبور الريايض يف األسابيع السبعة األخرية 7
مباريات استطاع الفوز بأربعة بينام تعادل بثالثة مباريات .كام أن فريق
األبيض واألخرض مل يرى وجه الخسارة يف مبارياته مع كل من فيناربهشه,
اسطنبول باشاك شهري ,قسم باشا ,كاردمري ,كارابوك سبور,طرابزون سبور,
غازي عنتاب سبور وأك حصار بلدية سبور .وحاز فريق توركو قونية سبور
الريايض عىل لقب أفضل الفرق الالعبة يف النصف الثاين من مباراته مع
فريق الفناربهشه .فقد حصل توركو قونية سبور عىل  17نقطة يف
النصف األول بينام أكملها لل  21نقطة يف النصف الثاين من
املباراة والتي أعطته فرصة لينال لقب أفضل الفرق الالعبة
يف الدوري.
الفوز ليس مسألة تصادف
يوجد فريق توركو قونية سبور الريايض يف املرتية
الثامنة من الدوري وأكد الناطق الرسمي باسم الفريق
السيد أحمد بايدر بأن الفوز ليس مسألة تصادف حيث
قال ”:يعترب فوز فريقنا يف األسبوع الحادي والعرشين
من الدوري عىل فريق قيرصي أرجيه سبور وعىل أرضه
ميالدا ً جديدا ً للفريق .حيث أننا ويف املباريات السبعة
التي لعبها فريقنا بعد تلك املبارات مل نرى وجه الخسارة
أبدا .حيث أننا ويف هذه الفرتة استطعنا الفوز بأربعة
مباريات والتعادل بثالثة أخرى حققنا من خاللها
خروجاً مذهالً .هذا النجاح ليس مسألة حظ ,فالعبونا
يعكسون إميانهم ومهاراتهم عىل أرض امللعب .وعىل
الرغم من وجود نقص يف فريقنا لكنه ومع هذا
كله يتابع نججاحاته باستمرار .وبهذا التقدم
امللحوظ نهنئ العبينا والهيئة الفنية وجميع
العاملني داخل ادارة الفريق .ونأمل أن
نختم األسابيع القادمة بنتائج مرضية
وبالوصول إىل أماكن مهمة
داخل الدوري".

لقد حقق فريق األخضر واألبيض
"قونية سبور" نقلة نوعية في
الريخ الدوري الممتاز توتو وذلك
بزيادة درجات بعد فوزه على
فريق بلدية أك حصار الرياضي
بنتيجة  2-1وبهذه النتيجة يكون
قد رفع رصيده إلى  38عالمة
وربحه بسبع مباريات في حدث
هو األول من نوعه بتاريخ الدوري
الممتاز توتو.

