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استعاد الحزب األغلبية التي كان قد خسرها في االنتخابات
حزيران الماضية ،مما يمكنه من تشكيل الحكومة منفردا
بدون الحاجة إلى الدخول في ائتالفات مع األحزاب األخرى

بدوره وصف الرئيس الرتيك نتائج االنتخابات الربملانية بأنها تصويت من أجل االستقرار ورسالة إىل
املسلحني األكراد بأن العنف ال ميكن أن يتعايش مع الدميقراطية .وقال رجب طيب إردوغان إن
الناخبني “أظهروا أنهم يفضلون العمل والتنمية عىل الجدال والشجار” .وفاز حزب العدالة والتنمية
الحاكم يف االنتخابات الحاسمة التي ستحدد التوجهات السياسية للحكومة املقبلة.

• تتمة يف الصفحة .2

نتائج اإلنتخابات البرلمانية العامة في قونيا

انت لي...
وافق اهلك ام رفضوا!..

الهروب من الالذقية

حواجز النظام السوري بمفتاح واحد  :ادفع بالتي هي احسن ..االلف ليرة!!

النريد شعارات اسالمية
إو�نما نريد إنجا ازً وعمل

الحقيقة إذا نظرنا إىل الفرتة التي نشأت بها الثورات
العربية كانت فرتة ازدهار لفرع أو لعدة فروع من
االقتصاد االسالمي مثل البنوك اإلسالمية وعمليات الزكاة
والوقف وصناديق االستثامر والصكوك اإلسالمية
• تتمة يف الصفحة .15-14

• تتمة يف الصفحة .11-10

• تتمة يف الصفحة .12

نتائج اإلنتخابات البرلمانية العامة في تركيا

NEW THREAT
ON THE
REFUGEE
TRAIL: LAND
MINES
“Open the door!” The refugees yelled as they
hurled water bottles and debris at riot police.
• تتمة يف الصفحة .4
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!...قن الدجاج

وك� ي ن
بجب� يلفه العرق وكان
نشأ اليتيم ب ُ
يوجد جد شجاع...
حمل كل ماحصل عليه ف ي� الحياة عىل
ظهره ولم يخطو لمكان بال وضوء ,ظلم
ولم يَظْلم ومن يدي الجد تناولنا أول لقمة
حالل...
ومن أجله بدأت الحياة وانتهت ضمن
دائرة اللقمة الحالل...
لقد كان بطال ً لثالثة شبان وفتاتان...
الصغ� الذي كان ف ي�
فقد عمي
ي
ش
الع�ينات من عمره نتيجة لحادث أليم...
ف
لقد رأيت ذالك الرجل الصنديد ي� ذالك
اليوم وهو يتجول تحت شجرة التوت
العمالقة ف ي� الحديقة...
من جهة يكرس أعواد الخشب ومن جهة
أخرى يوقد النار تحت قدر الماء ليغسل
ابنه ...ولربما أنه قد كان يحرق قلوبنا بخلطه
رائحة مرحمة تربية أ
اليتام مع رائحة حرق
الخشب...
لم يكن تي�ك الذكر وكانت بلغته ال�ت
ي
ت
ال� تشبه أمطار
كانت ترفق بيانابيع العيون ي
الربيع ال يستطع إخفاء سؤاله «هل دخل
لهذا البيت لقمة حرام؟» ...بغض النظر
عن الذين كانوا يجلسون ف ي� الزواية فكان يهم
ليغسل جنازة ابنه...
هناك كنت شاهداً أ
ولول مرة عىل عجز
أ
الب...
لقد سافر ذلك الرجل الشجاع عىل
ن
ش
تح� ظهره
ظهر الفرس �قاً ت وغرباً ولم ي
ال� كان يحملها ,لكن وكأنه
كل هموم الدنيا ي
كان يتشقف من الوجع عندما حمل ابنه عىل
أكتافه...
تلك العيون ت
ال� كانت أجمل من ضحك
ي
ف
اج�ته عىل االستسالم بيأس
ي� الدنيا وكأنها ب
ن
وفقدان أمل ...وال أذكر يأ� قد رأيته بعد
ذاك اليوم يضحكك ...جدي الذي كان
يعض عىل لسانه
يفعل أصعب االعمال وهو ّ
بال
عىل
البارحة
وكأنه يقوم بها تمنياً خطر
ي
بذكريات حزينة...
جدي الذي كان يملئ ن
غ� أرواحنا يخرقة
ولقمة حالل ,بطل أ
اليام الماضية جلس
مقابل غضبان بحواجب مقتضبة...
المور أ
ومن يدون ان اعت� أ
والشياء ت
ال�
ب
ي
قهرت منها بسيطة وطفيلة تحدثت وتكلمت
بمرحمة وحرارة ,بعدها التفت وبصمت
مطبق خرج من الحديقة ركب حصانه
االبيض وذهب...
صمت وخجلت من ن
غ� ووفرة النعمة
ُّ
ن
ت
لجدأف� حياته تل�بية
ال� أعيش بها كحفيد
ي
ت
ج�انه ح� أنه حمل
أطفاله ومساعدة ي
كحمال...
الحبال وعمل ّ
ن
ليت� الحظت أو رأيت خرقة من ي ن
ب� كل
ي
الثياب الملونة شأ�ف من تلك الخرقة ال�ت
ي
لم تفارق جسمه ...لقد تعلمت من جديد
ت
ال� نعيشها ماهي إال عبارة
بأن هذه الحياة ي
سء والتساوي شيأً أمام
عن قن تدجاج ي
ال� لطالما حاول تعليمها لنا....
رجولته ي
علينا أن نعمل ف ي� صلب الرجولة بقدر
بطوننا المليئة ...ففي الطرف آ
الخر لن
أ
ت
ال�
ينظروا لما تغذّ ينا عليه وانما لرواحنا ي
تتمتع بروح الرجولة....
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نتائج اإلنتخابات البرلمانية العامة في تركيا بتاريخ  1تشرين الثاني 2015
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حزب العدالة والتنمية يقود
تركيا للمرة الرابعة منفرداً

استعاد الحزب األغلبية التي كان قد خسرها في االنتخابات السابقة حزيران الماضي ،مما
يمكنه من تشكيل الحكومة منفردا بدون الحاجة إلى الدخول في ائتالفات مع األحزاب األخرى.
بدوره وصف الرئيس الرتيك نتائج االنتخابات
الربملانية بأنها تصويت من أجل االستقرار ورسالة إىل
املسلحني األكراد بأن العنف ال ميكن أن يتعايش مع
الدميقراطية.
وقال رجب طيب إردوغان إن الناخبني "أظهروا
أنهم يفضلون العمل والتنمية عىل الجدال والشجار".
وفاز حزب العدالة والتنمية الحاكم يف االنتخابات
الحاسمة التي ستحدد التوجهات السياسية للحكومة
املقبلة.
وبعد فرز كل األصوات تقريبا ،حصل حزب العدالة
عىل  49.4يف املئة من األصوات يف حني حصل حزب
الشعب الجمهوري املعارض عىل  25.4يف املئة من
األصوات.
وتجاوزت نسبة املشاركة يف هذه االنتخابات
 %87من أصل أكرث من  54مليون مواطن يحق لهم
التصويت.

وقال إردوغان ،يف بيان عقب تأكد فوز حزبه
باالنتخابات ،إن األتراك "قدموا دليال عىل رغبتهم القوية
يف وحدة ونزاهة" تركيا .ودعا العامل إىل احرتام اإلرادة
الوطنية لرتكيا.
ومع االنتهاء من فرز كل األصوات تقريبا ،تأكد فوز
حزب العدالة والتنمية بـ  316مقعدا ،ما يزيد كثريا من
الـ  276مقعدا الالزمة لتشكيل الحكومة منفردا.
ووصف رئيس الوزراء ،أحمد داود أوغلو ،النتائج
بأنها "انتصار لدميقراطيتنا وشعبنا" .وأضاف أوغلو "بإذن
الله سنخدمكم خالل السنوات األربع املقبلة ،ونلتقي
من جديد عام ."2019
وأردف قائال "بارك الله فيكم ألنكم مل تتخلوا عنا،
ألنكم ناديتم بأعىل صوتكم ،بارك الله يف كل من ساهم
يف هذا النرص".
ومتكن حزب الشعوب الدميقراطي املوايل لألكراد
من تجاوز عتبة  10يف املئة املطلوبة للحصول عىل

مقاعد يف الربملان.
وكانت تقديرات قد ذهبت إىل أن حزب العدالة
والتنمية سيحصل عىل ما بني  43-40يف املئة من
األصوات يف هذه االنتخابات متشيا مع نتائج انتخابات
حزيران املايض.
وفشلت محاوالت لتشكيل حكومة ائتالفية يف
أعقاب انتخابات برملانية يف حزيران املايض.
لكنه مل يحصل عىل عدد املقاعد الربملانية التي
تتيح له الدعوة إىل استفتاء بشأن تغيري الدستور
والتحول إىل النظام الرئايس بصورة تعزز سلطات
الرئيس ،رجب طيب إردوغان الذي ساهم يف تأسيس
حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وكان خصوم الحزب الحاكم يأملون يف أن تؤدي
هذه االنتخابات الربملانية إىل الحد مام يصفوها
بالتوجهات السلطوية للرئيس رجب طيب إردوغان
الذي ساهم يف تأسيس حزب العدالة والتنمية.

أخبار
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الجزائريون يدخلون تركيا
بدون تاشيرة دخول
 5مليارات دوالر حجم التبادل
التجاري بين الدولتين
شركات تركية كبرى تستثمر في
الجزائر

مذكرة بدينامكية االقتصاد الجزائري وثراء موارده
البرشية طموحات الجزائر وعزمها عىل تنويع
االقتصاد الوطني من أجل التخلص من التبعية اىل
املحروقات والدخول يف منطق الرشاكة ذات الفائدة
املتبادلة مع القوى الجهوية الكربى الجديدة من
ضمنها تركيا اكدت الجزائر عىل العمل لالنتقال اىل
مرحلة أسمى يف التعاون االقتصادي بني الدولتني
وتذليل العراقيل والروتني وتسهيل االجراءات لتشكيل
جو مالءم لالستثامر والعمل املشرتك هذا وقد بلغ
حجم التبادل التجاري  5مليارات دوالر بني الدولتني
يف شتى اوجه التجارة واالقتصاد ويف سياق متصل قام
رجال اعامل اتراك بزيارات للجزائر لالطالع عىل سوق
االستثامر فيها ودراسة الترشيعات الناظمة بخاصة
يف السياحة والبناء وعىل صعيد اخر قررت الدولتان
الغاء العمل بنظام التأشرية ملواطني البلدين واالكتفاء
بجواز سفر ساري املفعول عند الدخول ...
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عنابة الجزائرية ...
مدينة تفتح شهية الموت!

شرق العاصمة الجزائرية  600كم تستقبل عنابة ضيوفها بمطار دولي وميناء
عالمي ومحطة للسكك الحديدية وطرق برية سريعة تقودهم اليها وسط
طبيعة ال مثيل لها
حرصــت الدولــة ان تنقلــك مــن قلبهــا اىل
فضاءهــا عــر التلفريــك فيتوقــف الزمــن الصيفــي
عــى قمــة الجبــل يف رسايــدي ليحــل الشــتاء بــاردا
بينــا تنعــم عنابــة بصيــف ســاخن يــرده البحــر ..
فصــول الســنة االربــع بــن عنابــة وجبالهــا ودماثــة
اهلهــا ومرحهــم ونكاتهــم القادمــة مــن ذكاء فطــري
يقلــب املدينــة اىل لحظــة مــن ذهــول ...
رابــع مــدن الجزائــر مــن حيــث الرتتيــب
والســكان وان اخــذت الرقــم  23حســب الرتتيــب
االبجــدي تبعــد عــن الحــدود التونســية  80كــم
وعــن تونــس العاصمــة  310كــم ويبلــغ عــدد
ســكانها قرابــة املليــون نســمة وتصــدر مــن مينائهــا
البحــري النفــط والغــاز الطبيعــي وتســتقبل قســم
مــن واردات الجزائــر الصناعيــة والغذائيــة وترتبــط
بحريــا مــع املوانــئ الفرنســية بخطــوط تجاريــة
للــركاب والبضائــع وكــذا الحــال مــع مطارهــا الــدويل
 ..قدميــا حملــت اســم ( بونــة) وبالطبــع اشــركت
يف حــرب التحريــر مــن االســتعامر الفرنــي  ..فيهــا
جامعتــن حكوميتــن وعـرات الثانويــات واملــدارس
وفيهــا اكــر مصنــع للحديــد والصلــب يف افريقيــا
 ..اهتمــت عنابــة بالجانــب الســياحي فانشــات
مركبــات ســياحية ضخمــة كمركــب الســندباد والريــم
الجميــل ومركــب رسايــدي وفيهــا فنــادق  5نجــوم اىل
التصنيفــات الشــعبية  ..كــا اهتمــت بالنقــل العــام

الحديــث  ..الجانــب االعالمــي مل يغــب عــن املدينــة
فمنهــا تصــدر عــدة صحــف محليــة واذاعــة جهويــة
حكوميــة وخاصــة ...
عنابة وتركيا ..
صعوبــة الحصــول عــى التاشــرة االوروبيــة
والحــرب الدائــرة يف ســوريا حولــت الســياحة
والتجــارة الجزائريــة اىل تركيــا بينــا قلبــت نفــس
االســباب و انخفــاض التكاليــف مقارنــة باوروبــا
الرؤيــة واالســتثامر الــريك اىل الجزائــر وســيكون مــن
الصعــب ايجــاد مــكان يف الطائــرات الرابطــة بــن
البلديــن دومنــا حجــز مســبق ميتــد الســابيع يف العطل
واملناســبات والعنابيــون يعشــقون الســياحة والســفر
وتركيــا بلــد اســامي ..
املهنــدس ســليم لكحــل مــن عنابــة قــال  :زرت
اســطنبول العــام املــايض ملــدة اســبوع كانــت رائعــة

وفيهــا كل شــيئ رمبــا افعــل نفس الشــيئ هــذا العام
ان توفــرت الســيولة معــي  ..تســوقت مــن اســطنبول
املالبــس واشــريت موبايــل صناعــة تركيــة  ..البضاعــة
الرتكيــة مرغوبــة يف عنابــة وخاصــة املالبــس
زوجتــه زكيــة تقاطعــه ضاحكــة  :رجعنــا مــن
تركيــا مفلســن فاســطنبول ال تــدع احــدا يغادرها ويف
جيبــه دوالرا واحــدا
مالــذي يلفــت نظــر االتــراك يف عنابــة ؟ تــرد
زكيــة برسعــة  :جــال الطبيعــة وانخفــاض االســعار
مقارنــة برتكيــا فبنصــف املبلــغ الــذي رصفنــاه يف
اســطنبول نســتطيع متضيــة شــهر كامــل يف عنابــة
عــى نفــس الســياق قــال احمــد دغــوف تــريك زار
عنابــة لدراســة اوجــه االســتثامر بهــا  :مل اتوقــع مدينة
بهــذا الجــال والنظافــة واجمــل مــا فيهــا التلفريــك
بــن عنابــة ورسايــدي والتحليــق فــوق الشــجر وبينــه
 ..رخيصــة واالقامــة فيهــا تجربــة ال تنىس  ..االســتثامر
ممكــن جــدا وخاصــة يف الســياحة و البنــاء وااليــدي
العاملــة رخيصــة  ..ســادرس االمــر مــع رشكايئ وســارى
االفضــل ..
الكاتــب الســوري حيــدر حيــدر زار عنابــة وانتبه
اىل مقربتهــا فكتــب مقــرة عنابــة تفتــح شــهية املــوت
 ..فاملــوت هــو الــرط الوحيــد لالقامــة يف تقاطعــات
البحــر والســاء والشــجر ولــوال الشــواهد الرخاميــة
ملــا عــرف الزائــر املذهــول انــه يف  ..مقــرة املدينــة!
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NEW THREAT ON THE
REFUGEE TRAIL: LAND MINES
“Open the door!” The refugees yelled as they
hurled water bottles and debris at riot police.

Nearby, children screamed
for their missing parents. Water
cannons sprayed crowds on the
serbian side, forcing refugees to
retreat to a squalid squatters’
camp that took root just after
hungary closed the border
There were no major injuries, but some refugees were
treated by serbian authorities
for respiratory problems from
the tear gas and at least one
migrant had a leg injury, the
associated press reported.
It was the first major clash
between security forces and
migrants since police used stun
grenades to stop refugees from
crossing into macedonia from
greece almost a month ago.
“We fled wars and violence
and did not expect such brutality and inhumane treatment in
europe,” said hassan, who was
drenched from a water cannon
and tried to wash tear gas from
his eyes, according to ap.
“Shame on you hungarians!” He shouted, pointing
toward the hungarian police.
“All the countries have their domestic problems,” he said,
“but since they are the people
fleeing the wars and persecu-

tions, then we must show our
compassionate leadership.”
Neighboring countries
continued to heap scorn on
hungary’s decision to blocks its
southern border.
“Barbed wire in europe
in the 21st century is not an
answer, it’s a threat,” complained croatia’s prime minister,
zoran milanovic, in a direct jab
at the blockades by neighboring hungary.
We will walk all the way
to germany if we have to,” said
mohammad, 28, who worked
in a mobile phone store in aleppo, syria’s largest city.
“Shop is gone, house is
gone, some of family is gone,”
he said. “So ı will walk.”
Like many in the migrant
stream, he declined to give his
last name out of fear of reprisals
against relatives back home.
The refugees had nothing
good to say about hungary.
“Not nice at all,” said abdullah,
24, from aleppo, who smiled
and waved at the croatian police before they hustled him into
a van.
“See? Very good service,”
he joked.
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الكاتبة الجزائرية
احالم مستغانمي

ف ي� مواجهة سياسة
التجويع الهاتفي
تقمــي كل امــرأة لهــا قرابــة بــه
وكل أنثــى ميكــن أن يحتــاج إليهــا وكل
يشء ميكــن ان يلمســه وكل حيــوان
أليــف يداعبــه و كل مــا تقــع عليــه
عينــاه كــوين ابنتــه وشــغالته وقطتــه
ومســبحته وصابــون اســتحاممه ومقــود
ســيارته كــوين أريكــة جلوســه ومســند
راحتــه وشاشــته كــوين بيتــه كــوين املــرأة
التــي مل يــرى قبلهــا امــرأة ولــن تــأيت
! بــل مجــرد إنــاث.... بعدهــا امــرأة
وعندمــا ســينتهي مــن تلميــع
حذائــه بكحــل بكائــك وبعدمــا يتعطــر
.... منع ـاً لعــرق الذكريــات قــد يتذكــر
ســيد الهاتــف..ويهاتفك
ذات يــوم دون إنــذار ســيعلن
عليــك الهاتــف اإلرضاب العاطفــي
وبعــد والئــم الحــب وكل... املفتــوح
أطبــاق األشــواق الدســمة التــي كان ميد
موائدهــا لــك حــد إصابتــك بالتخمــة
عليــك اآلن أن...وبالطفــرة العاطفية
”تختــري “ الريجيــم الهاتفــي “ و
.ًالطفــرة “ مبــا تعنيــه الكلمــة لبنانيــا
أي فقــرة.. أنــت طفرانــة وجوعانــة
إىل “ يونيــت “ هاتفيــة واحــدة منــه
ســتنامني كل ليلة... تســدين بهــا رمقــك
تطبخني حــى األمنيات... عــى جوعــك
.يك تغفــي... كــا تلــك األعرابيــة
أنــت ال متلكــن القــوة بعــد وال
تدريــن كــم ســتدوم مــدة تجويعــك
\.. وإعــان الحصــار الغــذايئ عليــك...
لــي تأخــذي ق ـرار أن تكــوين مــن
يســحب املصــل الهاتفــي الــذي عشــت
معلقــة إليــه أشــهرا ً وتــم إغالقــه بنيــة
..قتلــك
، لكــم مــع الوقــت ستســتيقظني
وتأخذيــن قــرار اقتــاع ذلــك املصــل
وتعوديــن إىل الحياة... املوصــول بقلبــك
ببعــض الضــادات حيــث كان موقــع
وترفضــن الحيــاة تحــت رحمــة...الجرح
.دقــة هاتفيــة
مل يخلــق الرجــل.. برافــو يــا شــاطرة
الــذي يهديــك “ دقــة الرحمــة “ كنــوع
. مــن املــوت الرحيــم
النســاء... ليذهــب إىل الجحيــم
كالقطــط يقعــن دامئــاً عــى قوامئهــن
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كل ما اريده أن أدفن بجوار جدي...

تعرفه من زيه الذي أصبح يعرف
به بين الناس .قبعته الطويلة
وجلبابه الخرساني وسحنته
البخارية كلها تفاصيل يتمتع
بها ولي الدين سيد عباس
بيدارا البلخي الذي يتقن ثماني
لغات وينطق بها بشكل
صحيح باالضافة إلى العديد من
الشهادات الجامعية والدكتورا
التي حصل عليها خالل مسيرة
حياته التي أقضاها في أكثر
من  50دولة حول العالم زارها
وتعلم منها ود ّرس في
معظمها
زار موالنــا ويل الديــن ســيد عبــاس فقــر بيــدارا
البلخــي مدينــة قونيــا قبــل  30عــام مضت ويقــول":
عندمــا زرت مدينــة قونيــة قبــل ثالثــن عــام فقــد
كانــت مدينــة صغــرة جــدا ً وأعــداد ســكانها قليــل
للغايــة اليتجــاوز الســبعني ألــف نســمة أنــذاك
وبعدهــا بســنوات زرتهــا مــرة أخــرى يف احتفاليــة
(شــب عــروس) ومل يكــن قــد تــم إنشــاء مركــز موالنا
الثقــايف بعــد وإمنــا كانــت الفعاليــات تقام يف مدرســة
كاراتــاي التاريخيــة وحــرت االحتفــال أنــذاك
وألقيــت محــارضة عــن جــدي جــال الديــن الرومي.
واألن وبعــد مــي ع ـرات الســنني فقــد فوجئــت
عنــد مجيــأي إىل هنــا بــأن املدينــة الصغــرة التــي
زرتهــا قبــل ثالثــن عــام قــد أصبحــت مدينــة كبــرة
لهــا أهميــة عــى املســتوى الصناعــي واالقتصــادي
والتجــاري كــا ان أعــداد ســكانها قــد تضاعفــت
كث ـرا ً حيــث أنهــا تتجــاوز حالي ـاً املليونــن ونصــف
املليــون".
ويقــول ويل الديــن البلخــي بأنــه قــد قــرر
االســتقرار يف مدينــة قونيــا ويريــد أن يدفــن بهــا
خصوصــاً أنــه قــام مبســاعدة الســيد مصطفــى
بكــر كيــك مديــر فنــدق رومــي بتجهيــز الشــاهدة
الخاصــة بقــره وطلــب مــن الســلطات الخاصــة
دفنــه بجــوار جــده جــال الديــن البلخــي الرومــي
وأوضــح لنــا بأنــه قــد أرســل برقيــة إىل
مجلــس الــوزراء ورئاســة الجمهوريــة
يطلــب منهــم املوافقــة عــى دفنــه

من هو ولي الدين
سيد عباس فقير
بيدا ار البلخي؟
بجــوار جــده موالنــا جــال الديــن الرومــي عنــد
وفاتــه .ويتابــع البلخــي قائـاً ":لقــد عشــت يف مدينة
كاليفورنيــا االمريكيــة مــا يزيــد عــن  15عامـاً وأملــك
الجنســية األمريكيــة ولكنــي ال أريــد ان أمــوت هناك
وال أن أبقــى هنــاك".
وأضــاف ويل الديــن  ":إننــي د ّرســت يف جامعــة
كاليفورنيــا مــادة علــم النفــس التحليــي والعالجــي
ودرســت فيهــا اللغــات ولــدي العديــد مــن الوظائف
التــي شــغلتها يف خمســة عــر جامعــة عامليــة
منهــا موســكو والجزائــر وكنــدا وغالســكو ولنــدن
واســكوتلند وفرنســا وهولنــدا ووو".
ولــدى مدينــة قونيــا خصوصيــة بالنســبة لــويل
الديــن البلخــي حيــث أنــه يقــول ":مدينــة قونيــة
مدينــة أثريــة روميــة قدميــة قــدم التاريــخ وتتمتــع
بأجــواء روحانيــة وطبيعــة جميلــة وأنــاس طيبــن
فقــد كان اســم املدينــة ســابقاً /إي قونيــوم /ولكــن
اطلــق عليهــا القائــد الفــاريس الرومــي الفــذ محمــد
الفاتــح اســم قونيــا بعــد فتحــه ملدينة القســطنطينية
األناضوليــة وبعــد دخــول الســاجقة إليهــا وقبــل
مجــيء موالنــا جــال الديــن الرومــي مــن تــرك
ســمرقند بخمســن عــام .طبعـاً مدينــة قونيــة مدينة
ذات طبيعــة تاريخيــة أثريــة غنيــة عــى الرغــم مــن
زوال العديــد مــن األثــار التاريخيــة لكنهــا التــزال
محافظــة عــى طابــع
أثــري ثقــايف كبــر
يجعلهــا قبلــة ســياحية

هامــة".
ويتمتــع ويل الديــن البلخــي بالعــدد مــن
املواهــب كالشــعر والصــوت الجميــل حيــث أنــه
يســتطيع تقليــد االصــوات كــا أنــه يجيــد قــراءة
القــرأن بالتجويــد وتقليد القـراء الكبار بشــكل ماهر.
ويشــتهر جــال الديــن الرومــي بأشــعاره ونرثياتــه
التــي يســتخدمها األت ـراك حالي ـاً كأمثــال ومواعــظ
وعــر يف الحيــاة ومــن احــدى هــذه املقــوالت تلــك
التــي يقــول بهــا الرومــي ":تعــال تعــال مهــا كنــت
تعــال"....
يعيــش االن ويل الديــن البلخــي مبنــزل صغــر
خلــف فنــدق رومــي الواقــع يف مركــز مدينــة قونيــا
والقريــب مــن جامــع ومقــرة جــده جــال الديــن
الرومــي حيــث أنــه يقــي معظــم وقتــه يف بهــو
الفنــدق يســتقبل النــاس الراغبــن يف معرفــة تفاصيل
عــن حيــاة جــده الرومــي كــا أنــه يجــري بــن
الحــن واألخــر جلســات ثقافيــة مــع دكاترة وأســاتذة
الجامعــات الذيــن يأتــون إليــه مــن أجــل االستفســار
عــن أمــور تتعلــق باللغــات او التاريــخ او الثقافــة
ويقــول بأنــه جــال وســافر ودرس وعمــل طيلــة
حياتــه واالن كل مايريــده أن يدفــن عنــد مامتــه
بجــوار قــر جــده جــال الديــن البلخــي الرومــي.

•

تقرير :حمزة منصور

حفيد وقريب موالنا جالل الدين البلخي وتعود
شجرة أنسابه إىل ال  37ولد يف قرية نو بهار من
قرى خرسان عىل الحدود االيرانية والطاجيكية والده
وأجداده كلهم من قرية واخش الواقعة يف الشامل
الرشقي من مدينة بلخ بالقرب من طاجكستان
وأوزبكستان ووالته من ترك سمرقند كوالدة جالل
الدين مؤمنة خاتون وزوجته جوهر خاتون وكل
من يطلق عىل امه اسم خاتون "امللكة أو السيدة
الكبرية أو األم النجيبة" وهم أصلهم من ترك سمرقند
وبخارى والتي تقع اليوم يف طرابزون ولكن من
قبل كان يطلق عليها اسم خرسان الكربى وماوراء
النهر .ويذكر بأن سمر قند قد خرج منها العديد من
الشعراء والكتاب والشخصيات الهامة أمثال اإلمام
البخاري وابن سينا وووو.
حاصل عىل دكتوراه يف األمراض العقلية
والعصبية والنفسية من جامعة اسكوتلندا وجامعة
أملانيا
ودكتورا يف علم اإلجتامع واللسانيات من
جامعة بيغيل يف املونرتيال – كندا
ودكتوراه ثالثة العلوم االسالمية والتصوف
والتفسري باعتباري مفتي شافعي من جامعة القاهرة
شاعر باللغة الفارسية والطاجيكية والعربية
والروسية واالنجليزية وله ديوان شعر باللغة
االنجليزية مطبوع من قبل دار املعارف واألدباء
األمريكيني
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صادق
كتشوك همك
ت
الن�
أعظم ما ي
أو� ب ي
صىل الله عليه وسلم
هو القرآن
ض
ر� اله عنه قال :قال
عن ب يإ� هريرة ي
رسول هللا صىل هللا عليه وسلم (:ما من
أ
النبياء بن� إال أعطي ما مثله آمن عليه ش
الب�،
ي
إل،
وإنما كان الذي أتيت وحياً أوحاه هللا ي َّ
فأرجو أن أكون ث
أك�هم تابعاً يوم القيامة).
ت
اخو�  ,شي�ح صىل هللا عليه وسلم الوحي
ي
الذي أنزل عليه وهو القرآن لما اشتمل عليه
العجاز الواضح .وليس المراد حرص
من إ
معجزاته فيه وال أنه لم يؤت من المعجزات
ت
ت
ال�
ما ي
أو� من نقدمه ,بل أالمراد أنه العظمة ي
ن� معجزته
اختص بها دون يغ�ه لنه لكل ب ي
ت
ليتحدى
لغ�ه
ّ
ال� لم تعطى ي
الخاصة به ي
ن� تقع مناسبة لحال
بها قومه .فمعجزة كل ب ي
ت
ال� ُخ ّيلت
قومه .كعصا موىس عليه السالم ي
للسحرة أنها أفعى فتفاجئ فرعون .وموىس
أ
وي�ء
عليه السالم إذ كان يشفي البرص ب
أ
العمى ولهذا كان العرب الذي بعث فيهم
الن� صىل هللا عليه وسلم ف ي� غاية من البالغة
بي
فجاءهم بالقرآن وتحداهم أن يأتو بصورة
مثلهفلم يقدروا عىل ذلك.
يقول هللا تعاىل ف ي� القرآن الكريم »:وإن
ف
ر� ممكا نزلنا عىل عبدنا فآتوا بسورة
كنتم ي� ب ي
من مثله وادعو ش�كاءكم من دون هللا إن
ين
صادق�» البقرة.33
كنتم
«فإن لم يفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا
ت
ال� وقودها الناس والحجارة اعدت
النار ي
للكافرين» البقرة.43
ت
وقال تعاىل أيضاً »:ألم يقولوا اف�يه.
قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم
ين
صادق�» يونس.83
من دون هللا إن كنتم
قال هللا تعاىل ف ي� كتابه الكريم »:ام
يقولوا ت
اف�يه قل فأتوا ش
بع� سور مثله
ت
مف�يات وادعوا من استطعتم من دون هللا
ن
صادق�» هود.31
إن كنتم
ي
ث
فمعجزة القرآن المستمرة لك�ة فائدتهخ
وعموم نفعه.
خالصة:
إن القرآن الكريم هو أعظم معجزات
الن� صىل هللا عليه وسلم ولم يكن القرآن
بي
معجزته الوحيدة كما يظن بعض الناس بل له
كث�ة كانشقاق القمر
معجزات باهرات عظيمة ي
وانفجار الماء من ي ن
ش
ب� أصابعه ال�يفة .إن
القرآن ي ز
وج� بليغ كما قال هللا تعاىل »:ولكم
أ
ف
أول اللباب لعلكم
ي� القصاص حياة يا ي
تتقون» البقرة.971
وأخر دعواهم أن الحمد هلل رب
ين
العالم�.

 104دول تطالب بتعطيل "الفيتو"
في سياق إصالح مجلس األمن

يف الذكرى السبعني لتأسيس األمم املتحدة
وقعت أكرث من مئة دولة "مدونة قواعد السلوك"،
تطالب بإصالح نظام مجلس األمن ،ومن ضمنها
منع أعضاء مجلس األمن الدويل استخدام حق
النقض "الفيتو" ضد األعامل املتعلقة باملجازر
واإلبادات الجامعية.
وجاءت هذه الخطوة عشية احتفال الذكرى
السبعني لتأسيس منظمة األمم املتحدة.
ويواجه مجلس األمن الدويل انتقادات،
بحسب مراقبني ،تعود لتجاوزات األعضاء الخمسة
الدامئني صاحبي حق النقض "الفيتو" ،وتأثريهم
عىل دول أخرى (بريطانيا والصني وفرنسا وروسيا
والواليات املتحدة األمريكية).
ويف السياق ذاته ،قدمت الدول األعضاء،
مصالحها الوطنية يف استخدامها حق النقض،
عىل األهداف اإلنسانية ،وكان آخرها يف سوريا
التي استخدمت بشأنها كل من روسيا والصني
حق النقض ،أربع مرات ،منذ أكتوبر/ترشين
األول ،2011بحسب سياسيني.
وكانت مشاريع القرارات التي ووجهت
بالنقض تهدف إىل التصدي للجرائم التي ارتكبها
النظام السوري عىل مدى عقود.
من جهتها استخدمت الواليات املتحدة
األمريكية "الفيتو" باستمرار لحامية إرسائيل من
القرارات الحاسمة الخاصة بانتهاكاتها حقوق
الشعبالفلسطيني.
وكانت وزيرخارجية إمارة ليختنشتاين،

اوريليا فريك ،أطلقت مبادرة الجمعة ،ووقعتها
 104دولة منهم أعضاء مجلس األمن الدامئون:
فرنسا وبريطانيا ،واصف ًة املبادرة بأنها تشكل
"دافعاً لنرش ثقافة عدم التسامح مع الجرائم
الوحشية داخل املجلس وحافزا ً لتعزيز ثقافة
املسؤوليةالسياسية".
وتحث املبادرة ،التي تبنتها  25دولة ملتزمة
مببادئ الشفافية الدولية ،بقيادة ليختنشتاين
عىل مشاركة باقي أعضاء األمم املتحدة ،والبالغ
عددهم  ،89بالتوقيع ( اإلجاميل 193دولة).
يذكر أن أعضاء مجلس األمن الدامئني منحوا
حق النقض "الفيتو" النتصاراتهم يف الحرب

العاملية الثانية ودورهم الفعال يف تشكيل األمم
املتحدة عام .1945
وقال سيمون آدامز ،املدير التنفيذي لـ"مركز
مسؤولية الحامية الدويل" ،"GCR2Pإن موقف
الذين يعارضون إصالح مجلس األمن الدويل،
يعود ألسباب تتعلق بأساليب العمل ،ووصفهم
بـ"أنهم مخطئون".
وأكد املدير التنفيذي أن"األمر يتعلق
باألشخاص املستضعفني الذين يعترب مجلس
األمن الدويل مسؤول عن تقديم الحامية الالزمة
لهم ،من خالل منع املجازر وحامية أولئك الذين
يتعرضون لظلم غرف التعذيب أو املقابرجامعية”.
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صفاء الحسام

مرارة ايدن

كندا تتراجع عن ضرب داعش

أبلغ رئيس الوزراء
الكندي المنتخب
جاستن ترودو الرئيس
األميركي باراك أوباما
أن حكومته المقبلة
ستوقف الضربات
الجوية في العراق
وسوريا ضد تنظيم
الدولة اإلسالمية ولكنه
لم يحدد جدوال زمنيا
لذلك.

وقال الزعيم الليربايل -خالل مؤمتر
صحفي -إن الرئيس األمرييك يتفهم االلتزامات
التي اتخذت خالل الحملة االنتخابية ،حيث
تعهد حزبه بوضع حد للمساهمة الكندية يف
الحملة الجوية ضد تنظيم الدولة ،وسحب
الطائرات الكندية املشاركة يف التحالف الدويل.
وخالل اتصالهام الهاتفي تحدث الطرفان
عن مواصلة التزام كندا يف التحالف ضد
تنظيم الدولة ،حسبام قال ترودو الذي أكد أن
أوتاوا ستبقى “عضوا من الدرجة األوىل” يف
هذا التحالف بقيادة الواليات املتحدة.
ويف وقت سابق قال البيت األبيض إنه
يأمل أن تواصل الحكومة الكندية الجديدة

كندا

خرب

K A N A D

A

دعم جهود التحالف الذي تقوده الواليات
املتحدة لقتال تنظيم الدولة.
وحقق ترودو ( 43عاما) فوزا كبريا يف
االنتخابات العامة عىل منافسيه املحافظني
الذين استمروا يف حكم البالد تسع سنني-وذلك بحصول حزبه عىل نسبة  %39.5من
أصوات الناخبني يف االنتخابات التي شهدت
أعىل نسبة مشاركة للناخبني منذ عام .1993
وكان ترودو قد فاز بأول مقعد له
بالربملان يف انتخابات عام  ،2008قبل أن يصبح
زعيام للحزب الليربايل عام .2013
تجدر اإلشارة إىل أن ترودو كان معارضاً
لقرار إرسال طائرات بالده للمشاركة يف الحرب

عىل تنظيم الدولة ،وهو القرار الذي صدر يف
أكتوبر/ترشين األول .2014
ويف مارس/آذار املايض مدد الربملان
الكندي هذه املهمة حتى مارس/آذار ،2016
ويف الجلسة الربملانية قال ترودو حينها إ ّن
هذه املهمة تتعارض مع املبادئ الوطنية
لكندا ،وإذا أرادت كندا فعل يشء فعليها أن
تجلب الالجئني من تركيا ولبنان واألردن إىل
كندا ،أو تقدم لهم املزيد من الدعم.
يشار إىل أن ترودو هو نجل بيري ترودو
الذي توىل رئاسة الوزراء أربع مرات .ومن
املقرر أن يتم اإلعالن عن أسامء الحكومة
الكندية الجديدة يف الرابع من الشهر القادم.

باجوليه :سوريا لن تستعيد حدودها أبدا

فرنسا

خرب

F R A N S

A

ن
بياتل
استقبل�
قبل ايام
دكتور ايدن ي
ي
ف
ترك اسمه
كونيا
�
حكومي
مستشفى
ف ي�
ي
ي
الكث�
(نمونا
س).دكتور ايدن يجمع ي
هستانا ق ي
ن
ن
تركما� من كركوك يحب
ا�
ر
,ع
المعا�
من
ي
ي
ي
العراق حبا شديدا ويعمل بعفوية دائما
ويحاول تقديم خدمات مجانية للعرب
عموما وللعر ي ن
اقي� خصوصا وبما اتيح له
من امكانيات ,يستقبل اي شخص من يغ�
ان يساله من اين فقط يتكلم العربية
,وبعد ان يقدم له ما يستطيع من فحص
ن
مجا� وتسهيل ف ي� عملية الفحص ومن
ي
دون اي راجيته ,يحاول ان يدله عىل احدى
ت
ال� تعينه .
الجمعيات ي
متواضع خلوق يعرف اللغة العربية
وال�كمانية ت
واالنكل�ية ت
يز
وال�كية .
ذهبت اليه بعد اتصال معه طالبا
ن
م� الحضور ف ي� عيادته ف ي� المستشفى
ي
كب�ة من
المذكور ,وبعد ان انهى مجموعة ي
اجع� جلس معي ن
المر ي ن
يكلم� عن تجربة
ي
مريرة مر بها حيث كان قد عاد قبل ايام من
العراق .
يشكو يل ما يحدث ف ي� العراق حيث زار
ين
النازح� والشكوى تخرج منه عبارة
تجمعات
عن الم وعصبية مع تلعثم باللغة العربية
ت
الفعل عن ما
التعب�
ال� يعجز احيانا ف ي�
ي
ي
ي
رأى .
لقد عاد العراق اىل ما قبل الخمسينات
الكول�ا الذي انتهى منذ
عن طريق مرض
ي
ث
اك� من نصف قرن من العالم كله وعاد اىل
العراق بلد المستشفيات الخاصة والراقية
والبلد الذي كان يصدر االطباء ف ي� كل
االختصاصات اىل كل العالم .
ف� تركيا لدي احصائية ان ث
اك� من 022
ي
طبيب موجود هنا هو من يتواصل معهم
خ�ة االطباء العر ي ن
اقي� الذين
وهم من ي
ش
ينتظرون الهجرة ش
الغ� �عية .
ال�عية او ي
لقد صار العراق بعد افغانستان
بالنسبة للخدمات الطبية بعد ان كان يشار
اىل العراق من ي ن
ب� الدول المتقدمة ف ي� مجال
الطب وتقديم الخدمات واالجهزة المتطورة
.
العراقيون يغ� تم� ي ن
احم� فيما بينهم
فقد رفعت هذه الخاصة وصار الناس تأكل
بعضها بعضا وال يامن الجار جاره .
عاش اياما قليلة جدا ف ي� العراق وهو
ن
الكث�ة ويقول يوجد
يعا� من هذه المرارات ي
ي
ف
ت
ال� هي ي� طريقها اىل
الكث� من
ي
المرارت ي
ن
العراق ليتد� المستوى العام وينخفض
درجات العراق شيئا فشيئا ليكون العراق ف ي�
قعر الدول .
ومن شدة حرقته عمل عملية رفع
مرارة ألنه لم يتحمل ما جرى هناك وهو
يرى ان بلده ذاهب اىل وادي سحيق ال
يستطيع احد ان يوقف هذا القطار الذي
ش
يم� بجنون
خرج عن سكة المألوف وصار ي
ين
المجان� الذين يزمرون
يقوده مجموعه من
أ
ش
يم� مرسعا فقط.
ويطبلون لنه ي
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قال مدير االستخبارات الفرنسية برنار
باجوليه أن “الرشق األوسط الذي نعرفه
انتهى إىل غري رجعة” ،معتربا أن دوال مثل
العراق أو سوريا لن تستعيد أبدا حدودها
السابقة.
ويف كلمة لباجوليه -يف مؤمتر بشأن
االستخبارات يف جامعة جورج واشنطن ،قال
إن “سوريا مقسمة عىل األرض ،النظام ال
يسيطر إال عىل جزء صغري من البلد الذي
تأسس بعد الحرب العاملية الثانية ،الشامل
يسيطر عليه األكراد ،والوسط يسيطر عليها
تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأكد باجوليه يف املؤمتر الذي عقد يف
واشنطن أن األمر نفسه ينطبق عىل العراق،
مستبعدا أن تكون هناك إمكانية للعودة إىل
الوضع السابق.
وأعرب باجوليه عن ثقته بأن املنطقة
ستستقر مجددا يف املستقبل ،ولكن يف مطلق
األحوال ستكون مختلفة عن تلك التي

رسمت بعد الحرب العاملية الثانية.
بدوره أبدى مدير وكالة االستخبارات
املركزية األمريكية “يس آي أي” جون برينان
وجهة نظر قريبة من وجهة نظر نظريه
الفرنيس.
وقال برينان إنه عندما ينظر إىل الدمار
يف سوريا وليبيا والعراق واليمن يصعب عليه
أن يتخيل وجود حكومة مركزية يف هذه
الدول قادرة عىل مامرسة سيطرة أو سلطة
عىل هذه الحدود التي رسمت بعد الحرب
العاملية الثانية ،معتربا أن الحل العسكري
مستحيل يف أي من هذه الدول.
واعترب أن من الخطأ الذهاب مبارشة
باتجاه البحث عن “تسوية نهائية” يف
الوقت الراهن ،بل يجب اعتامد إسرتاتيجية
الخطوات الصغرية عرب السعي أوال إىل خفض
حدة النزاع ،وبناء بعض الثقة بني األطراف
املوجودة هناك والراغبني فعال بالتوصل اىل
تسوية سلمية • .وكاالت.

أخبار

ترشين الثاين 2015

9

ينابيع المياه الكبريتية التركية
هبة الطبيعة لفردوس األرض
يقال في عمر كجك يمكن عالج "القلب " وفي هارليك يمكن تحدي "
الروماتيزم " هذا ما يقوله االتراك عن ينابيعهم وحماماتهم الساخنه

نعــم هــذه هــي ينابيــع تركيــا الحــارة ،هبــة
الطبيعــة لفــردوس األرض ،تركيــا تقــدم لزوارهــا عالجـاً
ثنائيـاً مثاليـاً يجمــع بــن ترفيــه النفــس وعالج الجســد
بطــرق وأســاليب نــادرة ،فــا أجمــل أن تكــون يف
إحــدى البقــاع التــي يختلــط فيهــا االستشــفاء مــن
أمــراض الجســد مــع الرتويــح عــن النفــس.
ينابيع وحمامات تشيكيرجي
تقــع ينابيــع "وقــف بهجــة " ضمــن تشــيكريجي
يف مركــز مدينــة بورصــا ،وتتصــل شــبكة ميــاه هــذه
الينابيــع مــع فنــادق املنطقــة ،فالــزوار يســتطيعون
االســتفادة مــن املغاطــس املوجــودة يف غــرف
الفنــدق ،باإلضافــة إىل إمكانيــة اســتخدام األحــواض
املوجــودة داخــل الفنــادق .والفائــده مــن خــواص
ينابيــع تشــيكريجي أنهــا تفيــد املغاطــس يف معالجــة
التنــاذرات الروماتزميــة واآلالم العضليــة وااللتهابــات
املزمنــة وأم ـراض النســاء التشــنجية املؤملــة وانســداد
الرشايــن ،أمــا رشب امليــاه فيفيــد يف معالجــة الكبــد
واألقنيــة الصفراويــة وداء البــول الســكري (الخفيــف)
وداء النقــرس غــر املتــأزم ومعالجــة الدهــون املرتاكمــة
يف األجســام البدينــة واملرتهلــة *.الســكن واالقامــه

ينابيع وحمامات أوليات
يقــع جنــوب ناحيــة "إنــه غــول " التابعــة لواليــة
بورصــا عــى أط ـراف جبــل أولــوداغ ،ويبتعــد املركــز
مســافة 27كــم عــن مركــز ناحيــة "إنــه غــول" .وخواص
الحاممــات الســاخنة يف مركــز أوليــات أنهــا تحتــوي
حاممــات وينابيــع أوليــات عــى امليــاه الكربيتيــة
ومركــب البيكربونــات والكالســيوم ،أما نبــع "غوزصويو
" فيحتــوي عــى الكربيتــات واإلينونــات الهيدروجيــة
والحديــد .كــا أن الفائــده مــن خــواص ينابيــع أوليــات
تكمــن يف معالجــة هــذه الينابيــع ألمـراض مثــل غـزارة
البــول والبدانــة بــرب مياههــا ،كــا أنهــا عقــار
مســكن لــآالم.

الصوديــوم وكربــون ديوكســيد .كــا أن الفائــده مــن
خــواص ينابيــع أرموطلــو أنهــا تؤثــر امليــاه الســاخنة
يف ينابيــع أرموطلــو عــى كافــة أمــراض الروماتيــزم
وتســاهم يف تنشــط الــدورة الدمويــة والقلــب ،إضافــة
إىل أثرهــا الكبــر يف معالجــة أم ـراض النســاء وإرهــاق
األعصــاب والعضــات واألمــراض العصبيــة وســوء
التعذيــة.

ينابيع يالوفا
تقــع حاممــات النبــع الســاخنة يف يالوفــا مبنطقــة
ترمــال والتــي تبعــد مســافة 12كــم عــن مركــز الواليــة،
ويوجــد يف هــذه املنطقــة عــدد مــن املغاطــس
التاريخيــة الشــهرية كمغطــس "الســلطان "و"حــام
الوالــدة " و"حــام قورشــونلو" و "الحــام القــروي".
ينابيع وحمامات مركز
ويتضمــن حــام "قورشــونلو" التاريخــي حوضــاً
حمامات أرموطلو السياحي
للســباحة يف الهــواء الطلــق باإلضافــة إىل األحــواض
يقــع يف واليــة بورصــا شــال ناحيــة أرموطلــو
الداخليــة والحــام البخــاري (الســاونا).
بجــوار ســاحة بلديــة أرموطلــو ،ويبعــد مســافة 2كــم
عــن مركــز ناحيــة ارموطلــو .ح ـرارة امليــاه 75درجــة
خواص الحمامات
مئويــة درجــة وقيمةالــــــphـ  6,5 – 6,2وخواص هذه
الساخنة في مركز يالوفا:
الحاممــات الســاخنة يف مركــز أرموطلــو ميــاه كربيتيــة
وهــي ميــاه معدنيــة فاتــرة ومنخفضــة التوتــر
وبيكربونيــة ومركبــات حمضيــة وكالســيوم وأمــاح
تحتــوي عــى ميــاه كربيتيــة

و عــد د
مــن مركبــات أخــرى كأمــاح الصوديــوم
وا لكا لســيو م .
الفائده من خواص ينابيع مركز يالوفا:
تعالج هذه الينابيع أمراض املعدة واألمعاء،
وأمراض القرحة واالثنى عرش املزمنة،
وأمراض القولون النازل،
وداء الشلل التشنجي،
وأمراض اإلفرازات املعوية،
والطفيليات املعوية،
وأمراض الباسور والناسور،
وحاالت الروماتيزم املتفسخة،
وحاالت روماتيزم األنسجة الغضة والدقيقة
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انت لي ...وافق اهلك ام رفضوا!..
ب 3طلقات نارية يعلن الشركسي
زواجه في تحد بالغ لمجتمعه ثم
للعالم مجددا الصورة القديمة لقصص
الحب والروايات عن زواج االمراء وقدوم
فارس االحالم على الحصان االبيض
لياخذ االميرة الشقراء الجميلة الى
قصوره ..

ال فــارق يذكــر بــن الرشكــي املعانــق لجبــال
القفقــاس والرشكــي الراقــص يف حلقــات املولوية
يف قونيــا او الــذي يدبك يف حلقــات الدبكة العربية
يف ســورية او االردن فــا ان تتغــر املوســيقا اىل
االكورديــون الرشكــي حتــى يشــتد الجســد
ويرتفــع عــى اصابــع القدمــن بينام ترتفــع اليدين
يف الســاء وكانــه يحــاول بلــوغ اقــى ارتفــاع فيام
تنســاب الفتــاة الرشكســية كفراشــة حولــه تحثــه
اكــر عــى االرتقــاء اعــى فــاذا مــا زادت املوســيقى

تســارعا انقلبــت الرقصــة اىل لوحــة
هــي ذات اللوحــة املمتــدة اىل قلــب
التاريــخ الرشكــي  10االف ســنة مــن
االن  ..حســب مــا كتــب الكاتــب الرشكــي
الدكتــور صــاح الديــن رشوخ..
يقــول الســيد نــوزت وهــو رشكــي مــن
قونيــا  :عــدد الرشكــس يف قونيــا ال يتجــاوز
 10االف نســمة ومــع ذلــك بقــت اللغــة
الرشكســية يف كثــر مــن العائــات

تغري الحصان اىل سيارة رسيعة وتغريت قصور االمري اىل
شقة صغرية لكن االمرية بقت كام هي تنتظر امريها القادم
ليطلق النار يف الهواء تحديا وحبا فيام ينتظر االخرون مع
عازف االكورديون بدء العرس الرشكيس مبقطوعات موسيقية
حزينة او رسيعة وال فارق فالرشاكسة كانوا يشيعون
موتاهم باملوسيقى  ..موسيقا تاخذ شكل اساطريهم القدمية
 ..اساطري النارت !!

يف قونيــا ومل يكــن ســهال عــى االم
الرشكســية تعليــم اللغــة الطفالهــا
فاللغــة الرشكســية يف البيــت فقــط
امــا خارجــه فالرتكيــة اســاس التعامــل
والدراســة والحيــاة لهــذا فاكــر مــن 60
باملئــة مــن الرشاكســة االت ـراك ال يعرفــون
اللغــة الرشكســية  ..لكــن 95باملئــة
يعرفــون االديغــا خابــزة (العــادات
الرشكســية) واصولهــم وكنيتهــم

والقابهــم وقراهــم االصليــة يف قفقاســيا و الرقــص
الرشكــي ..و 80باملئــة مــن النســاء الرشكســيات
يعرفــن الطبــخ والطعــام الرشكــي كــا كان يطبخ
منــذ االف الســنني !!
تتابــع االنســة( فايــزة غونوجوقــة) وهــي
تركيــة رشكســية مــن االب ـزاخ  :التهجــر اىل خــارج
قفقاســيا حمــل املـراة الرشكســية مهمــة الحفــاظ
عــى االنتــاء الرشكــي و اســتطاعت  ,لهــذا
فاغلــب العائــات الرشكســية التــي فقــدت اللغــة
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فقدتهــا بالعامــل الوافــد اىل العائلــة االم او الزوجة
الغــر رشكســية بــل تعــدى االمــر اىل ضيــاع االديغا
خابــزة واالنتــاء اال يف االســم
الســيد يوجــل بــاي بــاش ( دغــوف) تــريك
رشكــي مــن الشابســوغ  :اســتطاع الزمــن
الطويــل مــن التهجــر اضعــاف اللغــة الرشكســية
واذا كانــت الزوجــة او االم الغــر رشكســية ســبب
رئيــي لهــذا فبعــض االمهــات رشكســيات اال انهن
ال يتقــن اللغــة االم وبعضهــن االخــر يتحــدث
لهجــة مغايــرة للهجــة االب كالفــارق بــن االبـزاخ
والقــردي

من العادات والتقاليد الشركسية
يمنع على الوالد مالعبة طفله ؟!

ان املتتبــع لعــادات الرشكــس يف وطنهــم
االم وبلــدان االغــراب ســيصاب بالذهــول واذا
كانــت بعــض العــادات قــد انتهــت بالتقــادم
اال ان اثارهــا باقيــة وعــن ذلــك تقــول الســيدة
( يشــم اركان ) مــن االبــزاخ  :حســب العــادات
الرشكســية مينــع عــى الوالــد مالعبــة طفلــه او
حملــه وال يتنــاول الطعــام مــع زوجتــه واطفالــه
ومــا ان يبلــغ الطفــل عامــن ســينتقل اىل عائلــة
اخــرى ســتهتم برتبيتــه وحياتــه كيــا ينشــأ الطفل
عــى الــدالل ومــن جهــة اخــرى يحيــل املجتمــع
اىل عائلــة واحــدة تضحــك الســيدة يشــم وتقــول
ومينــع عــى الزوجــة لفــظ اســم زوجهــا وتناديــه (
يس بشــه ) – امــري – كــا مينع
عليهــا لفظ اســاء اخــوة زوجها
وتنــادي حامتهــا ( يس غواشــه )
–ســيديت – امــا اغــرب العــادات
فهــي عــدم اســتطاعة املــرأة
الرشكســية املــرور اذا تقاطعــت
مــع رجــل وعليهــا التوقــف
حتــى ميــر الرجــل وتفــرض
العــادات الرشكســية عــى
الرجــل التوقــف وســؤال املــرأة
عــن احتياجاتهــا وايصالهــا اىل
منزلهــا وتنــادي الكنــة حامها -
يس تحــادا  -أي كبــري !
طبعــا هــذا اغلبــه زال مــن
املجتمــع االن  ...تختــم الســيدة
اركان حديثهــا

من هم الشراكس؟

الرشكــس شــعب مــن شــعوب القفقــاس
املســلمة ويســمون انفســهم – االديغــا  -كلهــم
مــن الســنة االحنــاف
يقــدر تعدادهــم الــكيل التقريبــي يف العــامل
مبليــوين نســمة خاضــوا حربــا رضوســا مــع روســيا

الزواج خطفا  ..عادة قديمة ما
زالت موجودة

ينفــرد الرشكــس عــن بقيــة الشــعوب بالزواج
خطفــا االمــر الــذي اثــار كثــرا مــن اللغــط
حولهــم وخصوصــا يف املجتمعــات العربيــة التــي
غالبــا مــا تنهــي الــزواج خطفــا بالــدم والقتــل
لكــن للخطيفــة الرشكســية ضوابــط اجتامعيــة ال

القيرصيــة ملــدة ســبع ســنوات انتهــت بتهجريهم
مــن وطنهــم االم قفقاســيا اىل الدولــة العثامنيــة
انــذاك ووطنــوا يف اقاليمهــا تركيــا الحاليــة -
ســورية – االردن ولهــم لغتهــم الخاصــة واملكتوبة
وهــم ينحــدرون مــن  12قبيلــة رشكســية  :االبزاخ
– الشابســوغ – القــردي – البجــدوغ – االوبيــخ –
الحاتيقــواي – التــي ... -الــخ

ميكــن تجاوزهــا  ..يقــول الســيد نــوزت ابــزاخ :
لســبب مــا يرفــض اهــل الفتــاة الشــاب الرشكــي
طلــب الــزواج فيعمــد الشــاب اىل اللجــوء للحــل
االخــر الــزواج خطفــا فيتفــق مــع الفتــاة عــى
موعــد معــن ويحــر بســيارة ومعــه شــقيقته
او والدتــه او احــدى املحــارم وبالســيارة صديقــه
املقــرب وتصعــد العــروس اىل الســيارة فيطلــق
العريــس النــار  3طلقــات اعالمــا بــان خطيفــة قد
متــت وتغــادر الســيارة اىل منــزل العريــس الــذي
يســتقبل العــروس الجديــدة بينــا مينــع دخــول
العريــس اليــه حتــى كتــب الكتــاب الرشعــي
وســيميض العريــس اىل منــزل صديقــه وســيبقى
فيــه حتــى االنتهــاء مــن مراســم الــزواج وســيكون
مــن واجــب الصديــق حاميــة العريــس كيــا
يختطــف مــن اهــل العــروس ! العــروس التــي لــن
تعــود اىل بيــت اهلهــا اال متزوجــة !!
امــا اهــل العريــس فســيكون عليهــم ارســال
وفــد رفيــع املســتوى اىل اهــل العــروس ومحاولــة
اصــاح االمــور واقنــاع االهــل بحضــور حفــل
الــزواج وطبعــا ســتبوء هــذه املحاولــة بالفشــل
وتفــرض العــادات ارســال اهــل العــروس مندوبــا
عنهــم ويكــون يف العــادة االخ االصغــر او ابــن
عمهــا الصغــر تعبــرا عــن الغضــب ولكنــه
الغضــب الــذي ال يعنــي تخــي العائلــة عــن
ابنتهــم  ..يف ليلــة الزفــاف وبعــد كتــب الكتــاب
الرشعــي ويف اخــر الحفلــة يــايت العريــس ويراقص
كل الفتيــات توديعــا للعزوبيــة ثــم يدخــل
عــى زوجتــه ..
بعــد هــذا بايــام يتــم تشــكيل وفــد
اخــر الهــل العــروس الصــاح االمــور وقــد
يحتــاج اهــل العــروس الكــر مــن وفــد
لالقنــاع وبدايــة الصلــح تكــون بارســال
ثيــاب العــروس مــن بيــت اهلهــا واغراضها
الشــخصية ومــن ثــم تحديــد موعــدا
للزيــارة االوىل للعــروس لبيت اهلهــا والتي
غالبــا مــا تتجــاوز االســبوع وســيدعوا
اهــل العــروس صهرهــم الجديــد لزيارتهــم
بدعــوة للغــذاء فــاذا مــا متــت تــم االصــاح
ودخلــت االرسة الجديــدة املجتمــع وكان
شــيئا مل يكــن ..
لكــن هــذه العــادة تراجعــت لــدى
رشاكســة قونيــا لتســاهل االهــل بالــزواج
بالخطبــة العاديــة  ..يقــول نــوزت ..

الرشكــس يف قونيــا غالبيتهــم مــن االبــزاخ
وتنظــم حياتهــم العــادات الرشكســية
للرشكــس جمهوريــات منضويــة تحــت
االتحــاد الــرويس وهــي  :جمهوريــة االديغــا
االســامية وعاصمتهــا مايكــوب –جمهوريــة
قربدينيــا بلقــار وعاصمتهــا نالتشــك – مقاطعــة
ترشكيســيا • حســان رشوخ
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إنتفاضة لم تصل هدفها
عندما قرر الشعب السوري إالنتفاض عىل الظلم
لم تكن إنتفاضته محصورة فقط باسقاط نظام وإحالل
مبدأ االنتقام وإرساء مفاهيم التعصبات الفكرية
ال� أصبحت أ
ت
الن هي السائدة
والعقائدية والسياسية ي
عىل أ
الحال...
الرض
ب
والمع�ة عن المشهد السوري ي
مخطئون بل أنهم مغلّطون أولئك الذين ينظرون
ضيق ولم يعلموا أنها إنتفاضة
للنتفاضة من
إ
ٍ
منظار ٍ
عىل واقع بأكمله وليست عىل مجموعة فقط .ومن
ت
ال� وقع بها هؤالء أنهم لم يستطيعوا أن
االخطاء ي
ال� زرعت �ف
ت
يّ
ي
يغ�وا أفكار وعقائد وأساليب البعث ي
ع�ات ي ن
مخيلتهم عىل مدى ش
السن� ولربما أنهم تخلّو
ف
س�هم
عنها ظاهراً لكنها التزال ي� عقولهم الباطنة تُ ي ّ ُ
بال شعور...
إن لم تغ� هذه أ
الربعة أعوام ونصف مابداخل
ُ يّ
ن
كل واحد منا فبذلك نكون قد خرسنا مع� إالنتفاضة
أ
ساس كما أن النظام بسقوطه وبعودة المهاجرين
ال أ ي
إىل الوطان التنتهي الحكاية بل عندها تبدا إالنتفاضة
ت
ال� تُطهر براثيم من سبق وتصلح
االساسية وهي ي
اعوجاج من خرب وتعيد للمجتمع حياة الديمقراطية...
لكن إن لم يبدأ كل واحد منا بمحاسبة نفسه وإصالح
أخطاءه وإعادة النظر ف ي� أفكاره فلن يكن بإمكاننا بناء
ملء
ذالك الوطن الذي يحلم أ به شباب أمتناَ .وطَن ي
ت
ت
ت
ال� يمارسها
ال� تح�م الخرين ال تلك ي
بالحريات ي
ت
ت
ن
وال� تعود بنا إىل ماقبل ...2011
أغلب المغ� يب� ي
فرق تسد
ف
ف
مبدأ شائعاً ي� واقعنا وسبب ي� تأخر تقدمنا
ت
المغ� ي ن
ب� يعيدون
ونرصنا .ومن المحزن عندما نرى
نفس السيناريو ت
ويح�فون ف ي� تطبيقه عىل بعضهم
البعض .ففي هذه الحالة من يخدمون؟ ومن هو
الخارس؟
يقول ربنا عز من قائل “وهديناه النجدين” العقل
نهم عىل القيام بها
والقلب فلنفكّر بخطواتنا قبل أن ّ
ولنحكّم عقلنا لنصل إىل مافيه مصلحة المجتمع ال
مصلحة أ
الفراد ولنجعل قلبنا دليل توجهنا بعد أن
نطهره من الحقد والحسد والكراهية...
إننا لن نستطيع بناء الوطن إال بالتالحم والمحبة
والتعاون .ث
فك�ة ن ز
ال�اع ونشوء العداوات ال تؤدي ّإل
وأك� مثال عىل ذلك واقع
لتفرقتنا وإعادتنا إىل الوراء ب
وطننا أ
الن!..
ت
أخو� ف ي� الوطن  ...المهم أنه يوجد هناك
ي
إنتفاضة حقيقية بأهداف سامية غ ُّيبت نتيجة ترصفات
يغ� مسؤلة وال محسوبة وعلينا أن نعي تماماً أن
هذه إالنتفاضة بحاجة إىل إعادة تفعيل وبحاجة إىل
ان تن�ك كل التوافه من أجل إنجاحها وإن لم تصل
هذه إالنتفاضة لهدفها ستضيع دماء شهداءنا وأبناءنا
وسيعود الواقع الذي كنا نعيشه والذي انتفض الشعب
اكت�ات
للتخلص منه ولكن بوجوه وشخصيات وكار ي
جديدة...
إن الحديث يطول كث�اً ف
ن
ولكن�
الصدد
هذا
�
ي ي
ي
سألخص كالمي بأن الوطن اسمى وأعىل من أن يصبح
والمتشد ي ن
ق� وأن نعمل جاهدين
تجارة بيد المستغل ي نّ�
ّ
بإصالح ذاتنا لنكون قادرين عىل بناء وطن ي ّتسع
للجميع ويحمي الجميع ويدافع عن الجميع...
“ فلنبدأ بأنفسنا قبل فوات آ
الوان “

12

أخبار

ترشين الثاين 2015

الهروب من الالذقية
حواجز النظام السوري بمفتاح واحد  :ادفع بالتي هي احسن ..االلف ليرة!!

دخــل رمــزي االحــول محــل املوبايــات يف الغـراف (
الرمــل الجنــويب – الالذقيــة ) وهــو يضحــك ووجــه حديثــه
مبــارشة اىل ابــو عصــام  :يظنــون انهــم بقــوة الدولــة..
مجانــن انظــر ايــن اصبحــوا وايــن هــم امــا يف الجبــل
ياكلــون الحجــر جوعــا او يف الســجون  ..تابــع رمــزي
االحــول متباهيــا لقــد اســتطعت حتــى االن تســليم اكــر
مــن  30شــابا لالمــن  ..متكــن ابــو عصــام بصعوبــة بالغــة
مــن كبــح جــاح غضبــه واملــه وقرفــه يف ان واحــد وكيــا
يالحــظ االحــول تعابــر وجهــه اشــاح بوجهــه اىل لوحــة
كمبيوتــر عــى الــرف الزجاجــي ورد مبــا يشــبه الهمــس
 :اللــه يرجــع الســام لســورية  ..وباميــان مفاجــئ ردد
االحــول  :امــن!...
ســنوات طويلــة وابــو عصــام عالــق يف الرمــل الجنويب
بالالذقيــة بعدمــا انشــق عــن الحــرس الجمهــوري واصبــح
راســه مطلوبــا لجميــع االفــرع يف الدولــة االســدية ومل
يتمكــن ابــدا مــن اســتعامل اســمه الحقيقــي حتــى مــع
الجـران وال احــد اال قلــة قليلــة للغايــة ممــن وثــق بهــم
ومل يثقـوا بــه واعتــروا قصتــه تغطيــة ملهمــة كــرى لصالــح
الدولــة يف الرمــل الجنــويب اذ ال احــد صــدق او ســيصدق
ان عائلــة كاملــة و شــخص كايب عصــام يســتطيع العيــش
يف هــذا الجنــون االمنــي واملداهــات اليوميــة والحواجــز
وبــدون هويــة شــخصية او دفــر عائلــة وبخاصــة وان
االمــن قــام مبســح ســكاين لــكل بيــت وســاكن يف الالذقيــة
 ..مل يثــق بــه احــد بــل اعتــر البعــض مــن اصدقائــه انــه
يحفــظ خــط الرجعــة مــع الثــورة فــاذا مــا الحظــوا ان
دوريــات االمــن العســكري تتوقــف يف محلــه ليــرب
افرادهــا القهــوة وتتعــاىل الضحــكات مــن داخــل املحــل
ثــم يتوقــف القائــد امليــداين لحــزب اللــه يف الرمــل
الجنــويب معانقــا ايــاه ومتجــوال معــه يف الشـوارع الضيقــة
والعريضــة  ..ايقــن الجميــع ان ابــو عصــام مــا هــو اال احــد
ضبــاط النظــام وان لــه مهمــة كــرى يف الرمــل الجنــويب
ولصالــح القــر بالــذات !! وكنــوع مــن الدعابــة قــال
لــه صديقــه طــه  :اتقنعنــي ان االمــن مل يطلــب هويتــك
ولــو مــرة خــال االربــع ســنوات الفائتــة ؟ مــاذا فعلــت
عندمــا داهم ـوا البنايــة التــي تســكنها مؤخ ـرا ؟؟ ضحــك

ابــو عصــام ومل يقــل شــيئا وغــر اتجــاه املوضــوع فلقــد
اعتــاد عــى هــذا النــوع مــن االســئلة فمــن يومــن رصخ
بــه ابوعــي -قائــد ميــداين يف حــزب اللــه اللبنــاين – هاتفا :
اعمللنــا يش واســطة خلينــا نرجــع فيــا عبــروت !!
لكــن ال احــد ال احــد غــر اللــه و زوجتــه يعــرف
شــيئا مــا عــاىن ابــو عصــام طيلــة تواجــده يف قلــب النظام
الســوري  ..الالذقيــة !!!
غــر ابــو عصــام اســمه اىل كنيــة علويــة ونســب
انتــاؤه اىل بانيــاس وقراهــا ومــع اللهجــة العلويــة الصافية
التــي اكتســبها مــن الحــرس الجمهــوري اســتطاع اخفــاء
رشكســيته وهويتــه الحقيقيــة والنــه مــن ضمــن املؤسســة
العســكرية لســنوات طويلــة كان يعــرف اليــة التفكــر
واســاليبه لــدى االمــن والجيــش واســتطاع بنــاء عالقــات
قويــة مــع عنــارص االمــن العســكري املســؤولني امنيــا
عــن الرمــل الجنــويب وكذلــك مــع عنــارص االفــرع االخــرى
وتعمــد ان يظهــر امــام الحواجــز برفقــة هــذا الضابــط او
ذاك او برفقــة هــذه الدوريــة او تلــك بحيــث اصبــح وجهه
مالوفــا لــدى الجميــع  ..اال ان الخــوف الحقيقــي مل يكــن
مــن هــؤالء بــل باملداهــات الكثــرة التــي ينفذهــا يف
العــادة عنــارص مل تكــن تعرقــه يقينــا وكان هــذا مــا يرعبــه
ويف معجــزة نــادرة داهــم االمــن البنــاء وفتش املنــازل كلها
اال بيــت ابــو عصــام مــا شــجع الظــن لــدى الجميــع انــه
مــن الدولــة !
ومــرة ثانيــة حــاه اللــه عندمــا فتــش املنــزل كباقــي
منــازل الرمــل الجنــويب عندمــا بكــت طفلتــه الصغــرة مــا
جعــل قلــب العنــارص يــرق فنسـوا طلــب الهويــة ...
لكــن ابــو عصــام يعــرف ان هــذا لــن يــدوم طويــا
وال بــد ان يحــدث شــيئا مــا يجعل النهايــات ماســاوية وان
عليــه مغــادرة الرمــل الجنــويب و الالذقيــة يف ارسع وقــت
ممكــن واســتطاع بطريقــة مــا الحصــول عــى الوثائــق
التعريفيــة التــي اســتهلكت منــه الكثــر مــن املــال  ..املــال
الــذي كان الســبب الرئيــي يف تاخــر هروبــه ســنوات...
كانــت الســاعة الخامســة صباحــا مــن يــوم
 2014/12/27عندمــا اهتــز الهاتــف برنيــن مكتــوم ســمع
ابــو عصــام الكلمــة املنتظــرة  :انــا بانتظــارك ..

تبــادل النظــرات مــع زوجتــه فســارعت بايقــاظ
اطفالــه الثــاث ومــع الحقائــب تســلل الجميــع بحــذر
شــديد عــر الــدرج اىل الســيارة املتوقفــة اســفل البنــاء التي
انطلقــت بهــدوء مثــر نحــو  ...الحريــة
كانــت الوثائــق صحيحــة لكــن مــا يخيــف ابــو عصام
ان يجــد عــى الحواجــز شــخصا يعرفــه او يضطــر لعبــور
احــدى القــرى الرشكســية فتحــدث الكارثــة او يشــك احــد
الحواجــز يف اوراقــه فيكــون املــوت نهايتــه ونهايــة قصتــه
 ..الــرد قــارس كلمــة ال معنــى لهــا كــر بهــا الصمــت
املطبــق والتوتــر مل يقــل احــد شــيئا فلقــد كانــت البدايــة
مــع حاجــز ســوق الجمعــة الــذي بــدا عمليــة القبــض ب
 500لــرة ســورية ..
وبعــد دقائــق كان حاجــز املواصــات وهــو مــن
اكــر الحواجــز يف ســورية وموصــول بــوزارة الداخليــة
واالفــرع لكــن هــذا الحاجــز ال يدقــق كث ـرا باملغادريــن
بــل بالقادمــن فاشــار للســيارة باملتابعــة
مل يقــل ابــو عصــام لزوجتــه عــن اكــر خطــر يف
الطريــق حاجــز بيــت ياشــوط فهــو يضــم جميــع االفــرع
االمنيــة والرشطــة العســكرية واملدنيــة وميليشــيا حــزب
اللــه وموصــول مبــارشة بغرفــة عمليــات وزارة الداخليــة
ويف هــذا الحاجــز ان دققــت اوراقــه فســيكون نهايــة
يومــه يف اقبيــة املخاب ـرات يف احســن الحــال  ..نظــر ابــو
عصــام اىل اطفالــه الثالثــة باشــفاق  ..تنهــد وقــال يف نفســه
 :فليفعــل اللــه مــا يريــد  ..وفتحــت الســاء ابوابهــا بدفق
غزيــر مــن مطــر وه ـواء الذع فــاذا مــا توقفــت الســيارة
امــام الحاجــز كانــت رزمــة مــن االوراق النقديــة مــن فئــة
االلــف لــرة تحــت الوثائــق التعريفيــة وبــدا ان العنــر
غــر مهتــم اال باملــال وتحســس الرزمــة محــاوال تخمــن
حجــم املبلــغ وفتــح بــاب الســيارة الخلفــي موجهــا حديثه
اىل ابــو عصــام  :معكــن بنزيــن ؟؟ فــرد الســائق مبــارشة :
ال واللــه وتابــع ابــو عصــام مــايف بنزيــن باالســاس  ..فقــال
العنــر اكيــد ؟ فــرد ابــو زيــد الســيارة امامــك فضحــك
العنــر واغلــق بــاب الســيارة قــال لــه تابــع مســرك اللــه
معــك !!
وكانــت قبضــة مــن فــوالذ قــد حــررت رقبــة ابــو

عصــام فاشــار للســائق ان يتوقــف قــرب اقــرب محــل
للقهــوة مل يســتطع اشــعال الســيجارة مــن فــرط الرعشــة
فاشــعلتها زوجتــه ومــع القهــوة الدافئــة بــدأ ابــو عصــام
يســرد شــيئا مــن لونــه واعصابــه  ..لكــن طريــق اىل
الحريــة مل ينتــه بعــد وان اصبــح ســهال قــال ابــو زيــد هــل
نســتعجل اكــر فــا زال الطريــق طويــا ..
توالــت الحواجــز والدفــع مســتمر بــن ال 200لــرة
لاللــف لــرة حســب الحاجــز واهميتــه حتــى قــال ابــو
زيــد هــذا اخــر حاجــز فنقــده  200لــرة ثــم انعطــف مــع
الطريــق ليجــد حاج ـزا طيــارا للالمــن العســكري  ..قــال
رئيــس الحاجــز لويــن العــزم ؟ قــال ابــو عصــام  :حلــب
قــال  :أي حلــب ؟؟ قــال  :حلــب الجديــدة وملــا
هــم باالسرتســال ناولــه ابــو زيــد الــف لــرة فقــال رئيــس
الدوريــة  :مــن االول هيــك  ..اللــه معــك
بعــد امتــار قليلــة قــال ابــو زيــد مبــا يشــبه الـراخ
 :احنــا بســورية املحــررة مناطــق النظــام انتهــت !! مدينــة
افاميــا امامنــا االن
كانــت الســاعة الخامســة والنصــف مســاء عندمــا
دخــل ابــو عصــام وزوجتــه واوالده فندقــا بانطاكيــة كان
الطــن عــى كل ثيابهــم املــاء يبلــل ثيابهــم كانــو كمــن
قدمــوا مــن الجحيــم  ..بعــد تبديــل املالبــس وتنــاول
الطعــام  ..كانــت املكاملــة االوىل البــو عصــام  :ايب انــا يف
انطاكيــة مــع االوالد  ...نحــن بخــر ! • حســان رشوخ
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المؤتمر الثاني لفقه التجارةاالسالمية
المشكالت الحديثة
كما يعرف ،فإنه قد ازدادت مشاكل و مسائل عالمنا العملي تعقدًا إلى معرفة حلول
المسائل التي تعترض الناس من خالل أطر الفقه ومن وجهة نظر إسالمية .وأهل التجارة
والصناعة يتشوقون دائما ً ويحتاجون دائما إلى آراء أهل العلم في هذا المجال.

و قــد تــم عقــد املؤمتــر العاملــي يف املســائل
املعــارصة للحقــو ق التجاريــة اإلســامية يف ســنة 1996
يف مدينــة قونيــة ،وألقــى يف هــذا املؤمتــر العـرات مــن
العلــاء والباحثــن مــن األســاتذة األتـراك ومــن أســاتذة
أخــر مــن بلــدان مختلفــة محــارضات تعلقت باملســائل
واملشــاكل التــي اســتجدت بنقاشــها وقدمــوا فيهــا
التقاريــر والحلــول .وقــد فتــح النقــاش والتحليــل وإبداء
الحلــول حــول بعــض عناويــن املســائل يف ذلــك الزمــان،
وقامــوا أيض ـاً مبناقشــة أمــور:
 الرشكــة وإدارتهــا  -التمويــل والبورصــة – الــزكاة– الرابــا – التأمــن.
ومــن تاريــخ عقــد املؤمــر األول وإىل األن وقــد
قــارب عــى العرشيــن ســنة ويف خــال هــذه الفــرة
الزمنيــة توســعت املســائل الحديثــة والتي تنتظــر جوابًا
مــن وجهــة نظــر رشعيــة و عــى رأســها املصطلحــات
التمويليــة واســتخداماتها .يف الحيــاة التجاريــة اليوميــة
وكــرت األســئلة عليهــا و التــي هــدف املؤمتــر إىل:
تقديــم االقرتاحــات املشــخصة لحــل املســائل
االســامية املعــارصة يف مجــال التجــارة والتمويــل .وعقد
ارتبــاط بــن املعــارف النظريــة والتلبيقــات العمليــة.
ويف املؤمــر تــم تقديــم املحــارضات باللغتــن
العربيــة والرتكيــة ،و وإعــان النتائــج باللغــات العربيــة
والرتكيــة واالنجليزيــة.وأن املؤمتــر الــذي تــم أجـراؤه مرة
أخــرى بعــد تســع عــرة ســنة ســيكون دوريًــا وذلــك
بعقــد الــدورة الثالثــة لــه ســنة  2018والرابعــة ســتكون
ســنة  2023إن شــاء اللــه .واألهــم يف األمــر أن هــذا
املؤمتــر ســيعقد يف مدينــة قونيــة ،عاصمــة التســامح.
وتكونــت اللجنــة املنظمــة للمؤمتــر مــن مجموعــة

مــن علــاء تركيــا والعــامل االســامي نذكــر
منهــا:
أ .د .محمــد بــاي ييغيــت أمــن عــام
املؤمتــر
أ .د .رمضــان آلتــن طــاش عضــو اللجنــة
ا لعلمية
أ .د .أحمد يامان عضو اللجنة العلمية
لقــان قويونجــو أوغلــو عضــو اللجنــة
املنظمــة
د .عــي قــره داغــي األمــن العــام لالتحــاد العاملــي

لعلــاء املســلمني
د .عبــد البــاري محمــد مشــعل املدير العــام لرشكة
رقابــة لالستشــارات  -ليــدز – بريطانيا

حســن جيفتجــي عضــو اللجنــة
ا ملنظمــة
أحمد َجيل ق عضو اللجنة املنظمة
د .نجــم الديــن كونــاي الســكرتارية
والتواصــل وأخــرون...
ويف ختــام املؤمتــر تــم االعــان عــن
املســودة األوليــة التــي نتجــت عــن املؤمتــر
بحضــور كل مــن وايل مدينــة قونيــة الســيد
معمــر أرول والســادة عمــداء الجامعــات ورئيــس غرفــة
تجــارة املدينــة • .تقريــر :حمــزة منصــور

القره داغي يوجه نصائح مهمة للمؤسسات المالية
ووجــه الشــيخ الدكتــور عــي القــره داغــي –
األمــن العــام لالتحــاد العاملــي لعلــاء املســلمني -يف
كلمتــه الرئيســية التــي ألقاهــا يف مؤمتر “فقــه التجارة
اإلســامية ومشــاكلها الحديثــة” الــدويل الثــاين
“رســالة شــكر وتقديــر لرتكيــا ،شــعباً ،ورئيس ـاً،
وحكومــة ،عــى مواقفهــم املرشفــة تجــاه قضايــا
أمتهــم ،وتجــاه القضايا اإلنســانية جمعاء يف فلســطني،
وســوريا والشــام ،ومــر والعـراق ،واليمــن ،والصومال
وميامنــار ،وغريهــا” .كــا أشــاد فضيلتــه بتطــور تركيــا
وتقدمهــا حضاري ـاً واقتصادي ـاً ،حيــث أكــد أن
“الفــرق بــن املؤمتــر األول عــام 1996م
واملؤمتــر الثــاين  2015م هــو أن
تركيــا تغــرت نحــو األحســن
يف جميــع املجــاالت ،فمــن
محاربــة مظاهــر التديــن إىل
الحريــة الكاملــة ،ومــن اقتصاد
ضعيــف إىل اقتصــاد قــوي،
تــأيت تركيــا اليــوم يف املرتبــة

الحاديــة عــرة مــن بــن اقتصاديــات العــامل” ،منوهـاً
اىل أن تركيــا تتعــرض ملؤامــرة كبــرة حيــث وجــه ندائه
إىل املســلمني يف العــامل ويف تركيــا أن “ينتبهــوا إىل
هــذه املؤامــرة الكــرى التــي تطبــق يف بــاد اإلســام،
فــا يجــوز أن ننخــدع فقــد قــال عمــر ريض اللــه عنــه
(لســت خبــا وال الخــب يخدعنــي)” .هــذا ووجــه
األمــن العــامل لالتحــاد العاملــي لعلــاء املســملني
رســالة إىل األمــة اإلســامية حــول عودتهــا إىل هويتهــا،
حيــث لفــت اىل إن “الهويــة لــن تتكامــل يف ظــل
عــدم إلتزامهــا بقوانينهــا وأنظمتهــا املنبثقــة مــن ديننا
العظيــم ،وبخاصــة قــد اثبتــت التجــارب طــوال قرنــن
مــن الزمــن أن النظــام الرأســايل يعــاين مــن أزمتــه
اإلقتصاديــة منــذ عــام  ،2008كام أن النظام الشــيوعي
االقتصــادي قــد انهــار عــام  ،1991فلــم يبقــى إال
اللجــوء إىل االقتصــادي اإلســامي الــذي يجــب علينــا
نحــن املســلمني أن نقدمــه إىل العــامل أجمــع كشــفاء
وحــل شــامل” .ويف رســالته األخــرة التــي جــاءت يف
خامتــة الكلمــة ،وجــه الشــيخ القــره داغــي عــدداً مــن

النصائــح اىل املؤسســات املاليــة والبنــوك االســامية
التــي انتــرت يف العــامل ،حيــث أكــد“ :أن ســبب
انتشــار املؤسســات املاليــة هــو مرجعيتهــا اإلســامية
املعتمــدة عــى االقتصــاد العينــي والخدمــي النافــع
ولذلــك فــإن مصداقيــة هــذه املؤسســات مرتبطــة
مبــدى إلتزامهــا الكامــل بأحــكام الرشيعــة ،ومبادئهــا
ومقاصدهــا ،فــأي انح ـراف مــن جادتهــا ســتكون لــه
آثــار خطــرة وكارثــة عليهــا”.
وحــث الشــيخ ،البنــوك االســامية عــى عــدم
التوقــف واســتمرار التطويــر واالبــداع ألن “التوقــف
هــو عــن التأخــر ،وأن يكــون توجــه املؤسســات املالية
اإلســامية نحــو االقتصــاد الحقيقــي ،والخــروج مــن
مرحلــة البدائــل عــن املنتجــات الربويــة إىل املنتجــات
اإلســامية حقــا ،فــا يجــوز وال يليــق بعد اربعني ســنة
مــن إنشــاء البنــك اإلســامي األول أن نــدور يف دائــرة
البدائــل فقــط ،ونلــف حــول حلقــة مفرغــة ،بــل يجب
علينــا أن ننــوع كيفيــة االدخــار والتمويــل واالســتثامر،
واالنتــاج والتبــادل” عــى حــد وصفــه.
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النريد شعارات اسالمية
إو�نما نريد إنجا ازً وعمل

بعد مضي مايقارب العشرين عام على انعقاد المؤتمر الدولي لفقه التجارة االسالمية "المشكالت اليومية"
استضافت مدينة قونية المؤتمر الدولي الثاني لفقه التجارة االسالمية "المشكالت الحديثة" والذي
استمرت أعماله ثالثة أيام في فندق الديديمان وعلى هامش المؤتمر وفي جلسة االختتام قمنا بمحاورة
الدكتور عبد اهلل مشعل المدير العام لشركة رقابة لالستشارات  -ليدز – بريطانيا
ح.م :دكتور كيف نشأت فكرة عقد املؤمتر
الدويل الثاين لفقه التجارة االسالمية وذلك بعد
مرور  19عام عىل انعقاد املؤمتر الدويل األول لفقه
التجارة االسالمية “املشكالت اليومية” يف عام
1996م؟
د.ع.م :بداية أشكركم عىل حرصكم إلجراء هذه
املقابلة وهذه فرصة طيبة ألن نتحدث للجمهور
العريب يف تركيا .هذا املؤمتر الثاين وكام قال اإلخوة
املنظمون فقد تأخر كثرياً عن التوقيت الذي كان
يجب أن يعقد فيه فام يقارب 20سنة هو الفارق
بني املؤمترين حدثت تطورات كبرية جداً عىل
مستوى فقه االجتهاد الجامعي يف املوضوعات محل
البحث .املؤمتر األول عقد يف عام  1996وناقش
قضايا هامة واشرتك فيه علامء من العامل االسالمي
عىل قدر عا ٍل من التميز أمثال الدكتور الصديق
الرضير من السودان والشيخ عبد الفتاح أبو غدة
من سوريا وكثري من األسامء الكبرية مثل الدكتور
وهبة الزحييل رحمه الله والدكتور محمد الزحييل
واليوم يعقد املؤمتر بعد عرشين سنة وكانت
املوضوعات التي نوقشت يف املؤمتر األول كانت لها
سمة الريادة ولكنها نوقشت بعد ذلك يف املجامع
الفقهية والهيئات الرشعية يف البنوك ويف هيئة
املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية
يف البحرين “األيويف” أما هذا املؤمتر فيعقد اليوم
ويطلب منه مواكبة تلك املقررات وأن يزيد

عليها مبراعاة الواقع الرتيك .والشك بأن فكرة املؤمتر
جاءت باالستناد إىل أن هناك انفتاح للواقع الرتيك
عىل البنوك اإلسالمية ووجود اهتامم عام وشعبي
وحكومي بالتحول إىل الجانب االسالمي يف
معامالت الناس فجاء املؤمتر الثاين ليعود إىل املهمة
التي انطلق منها املؤمتر األول وكام قال املنظمون
بأنه سيكون هناك مؤمتر دوري كل أربع سنوات.
ح.م :دكتور عىل املستوى التنفيذي كم استطاع
املؤمتر األول ن يحقق من ما نتج عنه وماهي أهم
النقاط التي بحثها املؤمتر الثاين؟
د.ع.م :من خالل اطالعي عىل قرارات املؤمتر
األول والذي عقد يف عام 1996م كان هناك ريادة
كربى بأنه ملس كل موضوعات التعامالت املالية
البنكية ويف األسواق والخدمات املرصفية مثل
بطاقات االئتامن والحواالت بتحد علمي يف ذلك
الوقت كان يعترب جيداً وجديداً لكن ال أعتقد أن
تأثري ذلك املؤمتر كان بارزًا خارج تركيا ألنه يف خارج
تركيا هناك املجامع الفقهية التي تقدمت يف هذا
االتجاه ورمبا أنه مل يتم تفعيل هذا األمر خالل
العرشين سنة السابقة عىل مستوى البنوك اإلسالمية
يف داخل تركيا فمثالً مل يكن هناك سوى بنك أو
ينكني فكانت العملية تسري ببطء شديد لكني أتوقع
بأن املناقشة الحالية تواكب االنفتاح الفعيل وأن
هناك مؤسسات إسالمية سوف تنشأ فقد نوقش
التأمني والتعامل يف بورصات املعادن يف خارج تركيا

يف لندن وماليزيا و نوقش التورق وهو من أكرث
اإلشكاالت الكربى يف البنوك اإلسالمية كام نوقشت
قضايا بطاقات اإلئتامن وقضايا األسهم الحقيقة
قضايا كلها ساخنة وأراد اإلخوة املنظمون أن
يناقشوها جميعها وأن يخرجوا من ذلك
بآراء تؤثر يف املجتمع الرتيك أيضاً كان
هناك توجيه من املتحدث الرسمي
الدكتور خري الدين كرمان بأن
املطلوب ليس هو االتفاق أو
اإلجامع فهذه القضايا اجتهادية
ولو ظهر أكرث من رأي فهذا
االختالف رحمة ضمن أصول
الرشيعة ولذلك فإننا نتوقع
من املخرجات الحالية أنها ستكون
مؤثرة باملجتمع الرتيك ألن املجتمع الرتيك أيضاً له
خصوصية بأنه يحتاج إىل جهة تركية تعطيه الفتوى
وذلك انطالقاً من خصوصية املذهب الحنفي
وخصوصية املدارس الفقهية املوجودة هنا وبالتايل
يعترب هذا املؤمتر حقيق ًة الجهة الوحيدة بهذا الحجم
التي ستصدر آراء بهذه املوضوعات.
ح.م :دكتور يعترب ال ّتورق مسألة ذات اختالف
لدى الغالبية فامهو ال ّتورق؟
د.ع.م :ال ّتورق هو أن يشرتي الشخص سلعة
باألجل ويكون يف نيته عدم استخدام السلعة وإمنا
بيعها بالنقد للحصول عىل النقد من أجل رشاء يشء

آخر
ألنه ال
ويلجأ الفرد إىل ال ّتورق
يستطيع االقرتاض بالربا فيشرتي السلعة ويبيعها
ويبقى بذمته الثمن املؤجل للبنك وهذا األمر
توسع تطبيقه يف البنوك اإلسالمية وأصبح بأحجام
كبرية وتدخلت البنوك أيضاً من أجل تسهيله ألن
الشخص الذي يريد ال ّتورق ال يريد السلعة فتقول
له أعطينا وكالة ببيع السلعة ونحن نبيعها لك بدل
من أن تذهب وتتعب نفسك يف هذا األمر ومن
هنا تضخم التطبيق عىل مستوى البنوك مع األفراد
وفيام بني البنوك  .والبنوك تحتاج إىل النقد من
أجل تطبيق هذه الطريقة .أما املجامع الفقهية
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فقد أجازت ال ّتورق بصورته البسيطة التي ذكرتها
ولكن بعد تضخم األمر وتدخل البنك نفسه يف
هذا الحيز ليقوم ببيع السلعة بدالً عن املشرتي
وأصبحت هذه العملية جزءاً من العملية فبدأت
الصورية تنشأ يف املعاملة وأصبحت العملية تتم
بروتني ورسعة شديدة من أجل الحصول عىل النقد
واالنسان املتعامل ال يشعر بأن العملية إسالمية أي
بيع ورشاء وإمنا شبيهة باملعاملة الربوية ومن هنا
فقد صدر قرار املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة
العامل اإلسالمي وقرار املجمع الفقهي الدويل يف جدة
بتحريم مايسمى بال ّتورق املنظم.
ح.م :دكتور ال يخفى عىل أحد حجم الدمار
والخراب الذي حل بالرشق األوسط نتيجة الثورات
واالضطرابات الحاصلة هناك .برأيكم ماهو حجم
األثار السلبية التي أثرت بها هذه الحروب عىل
االقتصاد االسالمي؟
د.ع.م :الحقيقة إذا نظرنا إىل الفرتة التي نشأت
بها الثورات العربية كانت فرتة ازدهار لفرع أو
لعدة فروع من االقتصاد االسالمي مثل البنوك
اإلسالمية وعمليات الزكاة والوقف وصناديق
االستثامر والصكوك اإلسالمية فنجد أنه يف مرص
مابعد الثورة واالنتخابات والربملان املرصي قد أجاز
عدة قرارات منها قانون الصكوك و من األحداث
املهمة أيضاً يف تونس نوقشت كثري من القوانني منها
بيت الزكاة ومنها الصكوك والبنوك اإلسالمية وعدة
مرشوعات كانت عىل طاولة الربملان مبا فيه اللجان
التي تعمل يف الربملان أما سوريا فهناك كان يوجد
قرار منذ عام الـ 2005مبا يخص البنوك االسالمية
وكان يوجد هناك بنكني ومرشح دخول بنوك أخرى
ولكن نجد أن ال ِردّه التي حصلت يف الثورة يف مرص
وتونس أثرت نسبياً عىل زخم هذا التوجه ،ولكن
ليس هناك تأكيد بأنها ستتوقف خصوصاً بأنه يوجد
إشاعات بإعادة الصكوك أيضاً يف مرص وفيام يتعلق
بتونس فرغم دخول الحكومة الجديدة إال أننا نجد
أن هناك محاولة من البنك املركزي لالستمرار يف
تقديم مرشوع البنوك اإلسالمية عىل الربملان وال
شك ان واقع ليبيا قد أثر كثرياً حيث إنها أصدرت
عدة قوانني بتحريم الربا وإلغاء البنوك الربوية لكنها
مل تستطع تطبيقها بسبب الواقع الحايل .بالنسبة
لسوريا فاملكتسبات السابقة ترواح مكانها أو تحاول
البقاء صامدة فهناك بنك الشام وبنك سوريا الدويل
وبنك الربكة والتي التزال عاملة يف هذه الظروف
ونسأل الله أن يلطف بالناس وأن ننتهي من الخراب
والدمار وأن نعود للبناء واإلعامر فاالقتصاد اإلسالمي

مل يعد ملكاً للمسلمني بل إنه عام للجميع وكثري من
الدول تقوم باالستفادة من أفكاره وضوابطه كام
أن االقتصاد اإلسالمي ليس حكراَ عىل فصيل معني
أو جامعة إسالمية معينة بل إنه نظرية اقتصادية
تعادل النظريات االقتصادية السابقة خصوصاً أن
أحكام الرشيعة اإلسالمية لها قبول لدى العامل .
ونتمنى من الله أن يكون االقتصاد االسالمي
نعب من خاللها نحو األمن والسالم
هو الطريقة التي ُ
واالزدهار والتقدم وأن يكون رسالتنا األجمل التي
نوجهها إىل العامل.
ح.م :دكتور يف جلسات الحوار التي أجريت
ضباح اليوم ويف إحدى القاعات قال أحد املحارضين
رداً عىل سؤال مبا يتعلق بربا رشكات التأمني أننا
النستطيع إلغاء الربا متاماً وهو ما أحدث جدالً
هناك فام رأيكم أنتم سيدي الكريم؟
د.ع.م :عندما نتحدث عن التأمني فهناك
نوعني من التأمني التأمني التجاري املنترش يف أنحاء
العامل والتأمني القائم عىل النظرية اإلسالمية التأمني
التجاري محرم من أجل الغررويف حال غياب رشكات
تأمني إسالمية واضطر الفرد للتامني التجاري فعليه
التأمني للرضورة خصوصاً يف التعامالت التجارية
الدولية والخارجية والقاعدة الرشعية تقول إن
الغرر مباح للرضورة وعند الحاجة فام حرم للغرر
يباح للحاجة أما مبا يتعلق بالتأمني اإلسالمي فإنه
يقوم عىل فكرة مختلفة متاماً وهو التعاون وإنشاء
صندوق عىل فكرة التأمني نفسها لكن املشرتكني
متعاونون فيام بينهم والشاهد من هذا الكالم أن
نظرية التأمني االسالمي تخلو من الربا.
ح.م :دكتور يعترب أن السياسة االقتصادية التي
تنتهجا تركيا يحتذى بها كدولة إسالمية كربى أنتم
سيدى كيف تنظرون إىل هذا املوضوع؟
د.ع.م :أشكرك عىل هذا السؤال الجميل
إن االقتصاد اإلسالمي يقوم عىل منظومة واسعة
تستند \ قاعدتها عىل بناء اإلنسان ورفاهية
اإلنسان وعبادة الله فاالنسان اليستطيع عبادة الله
حق عبادته إذا كان يف حالة تظامل وحالة غياب
لالحتياجات األساسية كانتشار الفقر والبطالة
إىل آخره فمقاصد الرشيعة اآلسالمية هي تأمني
احتياجات الناس اآلساسية من خالل حفظ النفس
وحفظ الدين وحفظ العقل والنسل واملال التي
هي مقاصد الرشيعة األساسية فعندما تقوم دولة
بتلبية االحتياجات األساسية فإنها تحقق مقاصدر
الرشيعة حتى إن مل ترفع الراية ودعني أتحدث
بشكل أوسع لقد صدرت دراسة عن اثنني من الهنود
أو الباكستانيني يف كندا تسأل ماهي أقرب الدول

إىل تطبيق اإلسالم يف العامل؟ فقاموا بوضع 100
عنرص من العنارص التي تعرب عن اإلسالم كمنظومة
متكاملة فوجدوا أقرب الدول يف املراتب األولة
والثانية دول أروبية وتأيت بعض الدول العربية يف
املرتبة  18ملاذا؟ ألن أساس منظومة اإلسالم هو
تطبيق العدل واإلنسانية التي متثل اإلسالم فعندما
نصيل يف املسجد لكن نأكل حقوق الناس ونظلم
الناس وهذه كلها تعترب ثغرات ويعترب ماقامت به
تركيا هو األهم يف تحقيق مقاصد الرشيعة االسالمية
وهو تليبة االحتياجات األساسية للفرد حتى وإن مل
تقل الحكومة الرتكية أنها تطبق االقتصاد اإلسالمي
فمثلها كمثل الدول األروبية التي تقوم بتطبيق
ذلك دون االعالن عنه واإلسالم رشيعة عاملية تريد
النهوض بالعامل من األسوء لألحسن بغض النظر
عن رفع الرايات والشعارات وماقامت به تركيا من
خالل السنوات السابقة يعترب نقلة نوعية كبرية.
فكل التقدم واالزدهار التي قامت به تركيا حصل
دون رفع الشعارات ومانطلبه من الجميع العمل
دون رفع الشعارات ألن خدمة اإلنسان هي رسالة
إنسانية أكرب من الشعارات وقضية تطبيق اإلسالم
هي خدمة اإلنسان أوالً وليست مسألة محصورة يف
بعض الشعارات وما نعانيه اآلن هو اختزال اإلسالم
يف بعض الشعارات  .اإلسالم منظور للحياة وللتقدم
وللحضارة جمعاء هذا املنظور حققت تركيا جزءاً
كبرياً منه حتى أروبا حققت جزءاً منه فأمريكا
والدول الغربية يرضب بها املثل يف حفظ حقوق
االنسان فيام بينهم حققوا العدل ولذلك يقول
ابن تيمية لرمبا تدوم الدولة الكافرة إذا ما حققت
العدل فيام بني أفرادها بينام الدولة املسلمة تزول
عندما تقوم عىل الظلم .العدل هو أساس الرشيعة
وإذا وضعنا كافة بنود مقاصد الرشيعة نستطيع
اختزالها بالعدل ففي حالة غياب العدل تكون
الحياة مهددة بالفساد ونسأل الله ان يحمي تركيا
وأن يحفظها منوذجاً .ولذلك النريد رفع شعارات
إسالميةوال نريد حكومات وقوانني إسالمية ما
نريده عمل وإنتاج وتقدم وبناء وتعليم وجامعات
وتكنولوجيا يف إطار اإلسالم دون رفع الشعارات وأن
نتخذ تركيا وماليزيا مثاالً لبقية الدول.
ح.م :دكتور عبد الباري مشعل نشكركم عىل
املعلومات الق ّيمة وماهي رسالتكم لقراء جريدتنا؟
د.ع.م :حقيقة مع طغيان اللغة الرتكية يف تركيا
نحتاج ملن يقول مرحبا باللغة العربية فأنا رسرت
كثرياً عندما رأيت الجريدة وعندما قرأت االسم
“مرحبا” خصوصاً أن الجالية العربية املقيمة يف تركيا
تحتاج إىل مثل هذه الجريدة د لتعرفهم مبا يجري
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من هو د.عبد الباري مشعل
االسم  :عبدالباري محمد مشعل
الجنسية  :سوريا
امليالد 1966 / 4 / 17 :م
خبري استشاري يف التدقيق والرقابة الرشعية
حصل فضيلة الشيخ /د .عبد الباري محمد
مشعل عىل شهادة الدكتوراه عام 2002
واملاجستري والبكالوريس يف اإلقتصاد
اإلسالمي من كلية الرشيعة يف جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،
ودرس عىل يد الكثري من املشايخ والعلامء
يف املدينة املنورة ،وله نشاط متميز يف
تطوير وهندسة املنتجات املالية اإلسالمية
وتقديم االستشارات وإعداد الدراسات
الرشعية واإلقتصادية وتطوير العقود للبنوك
واملؤسسات املالية اإلسالمية .إضافة إىل
ذلك يشغل حالياً العديد من املناصب منها
ما ييل:
جلس فرتة طويلة يف مرصف الراجحي
بالسعودية .
خبري استشاري يف التدقيق والرقابة الرشعية.
عضو هيئة الرقابة الرشعية يف العديد من
املؤسسات املالية بدولة الكويت.
مراقب رشعي للعديد من املؤسسات بدولة
الكويت..
املدير العام لرشكة رقابة لالستشارات - -
ليدز  -بريطانيا

من حولهم وتضعهم يف أجواء املجريات الدولية
واملحلية الرتكية ومايهمهم عىل مستوى احتاجياتهم
الخاصة ريثام يتم تعلم اللغة الرتكية التي تحتاج
وقتاً طويالً حتى إتقانها كام أنني سعيد بأن هذه
الجريدة متتد لتغطي مثل هذا املؤمتر املتخصص
جداً وهذا دليل عىل مدى اهتاممكم وتغطيتكم
لكافة النشاطات والفعاليات وأسأل الله لكم
التوفيق والتقدم واالزدهار.
تقرير :حمزة منصور
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عاشوراء ...عادة يتَّ ِح ُد بها األتراك
ال يعيش األتراك ليلة العاشر من محرم “عاشوراء” كأية ليلة أخرى من ليالي العام ،فلهذه الليلة خصوصية
مميزة في تركيا ،ولها عاداتها وتقاليدها العثمانية التي مازالت قائمة حتى يومنا هذا.

يقــول النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وصحبــه
وســلم" :أفضــل الصيــام بعــد رمضــان شــهر اللــه
املحــرم".
وعــن أبــن عبــاس ريض اللــه عنهــا قــال :قــدم
النبــي صــى اللــه عليه وســلم املدينــة فــرأى اليهود
تصــوم عاشــوراء فقــال :مــا هــذا؟ قالــوا :هــذا يــوم
صالــح ،هــذا يــوم نجــى اللــه بنــي إرسائيــل مــن
عدوهــم فصامــه مــوىس ،فقــال صــى اللــه عليــه
وســلم :أنــا أحــق مبــوىس منكــم ،فصامــه وأمــر
بصيامــه".
ففــي يــوم "عاشــوراء" ن ّجــى اللــه معظــم
األنبيــاء عليهــم الســام مــن محنهــم ،إذ قبــل فيــه
توبــة آدم ،وشــفا فيــه أيــوب مــن مرضــه ،وأنجــى
فيــه إبراهيــم مــن النــار ،وجــاوز فيــه مبــوىس البحر،
وأنجــى فيــه نــوح ومــن معــه مــن الغــرق .فصيــام
العــارش مــن عاشــوراء ُســ َّن ٌة وعــادات عاشــوراء
ماهــي إال عــادة وال يجــوز اتخاذهــا كعبــادة حيــث
أن النبــي وصحابتــه مل يقومــوا بهــذه العــادات.
وإضافــة لذلــك شــهد هــذا اليوم ســنة
 60للهجــرة ،حادثــة أليمــة مفجعــة،
كان ســببها اختــاف األمــة فيــا
بينهــا ،فخــرت أغــى مــا
كانــت متلــك آنــذاك ،وهــو
اإلمــام الحســن ريض
اللــه تعــاىل عنــه ،الــذي
استشــهد يف هــذا اليــوم
يف كربــاء مــع إخوتــه:
جعفــر ،والعبــاس،
وأبــو بكــر ،ومحمــد،
وعثــان ،وأبنائــه :عبــد
اللــه ،وعــي األكــر،
وأبنــاء أخيــه الحســن:
عبــد اللــه والقاســم وأبــو
بكــر ،ومــن أبنــاء عقيــل:
جعفــر ،وعبــد اللــه ،وعبــد
الرحمــن ،وعبــد اللــه بــن مســلم
بــن عقيــل ،ومســلم بــن عقيــل ،ومــن
أوالد عبــد اللــه بــن جعفــر :عــون ومحمــد.
رجــا مــن آل بيــت رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وآلــه وصحبــه وســلم.
كل هــذه املعــاين الخاصــة بيــوم العــارش مــن
محــرم "عاشــوراء" لهــا مكانتهــا الخاصــة يف قلــوب
السـ ّنة والعلويــن ،عــى حد ســواء،
كل األتـراك مــن ّ
حيــث يتــم إحيــاء هــذا اليــوم بطريقــة خاصــة
تتميــز بحضارتهــا ورقيّهــا الــذي يرتقــي ملســتوى
معــاين هــذا اليــوم.
ولذلــك يحــرص األتــراك عــى صيــام هــذا
اليــوم ،تنفيــذا لســنة النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه
وصحبــه وســلم ،مــع تذكــر األحــداث التاريخيــة
املختلفــة التــي حصلــت يف عاشــوراء ،وتــدارس
معانيهــا ودروســها املســتفادة.
ومــن أهــم العــادات والتقاليــد التــي يحافــظ
عليهــا األتــراك ،أيضــا ،يف هــذه الليلــة ويومهــا،

تحضريهم
خاصــة جــدا ،تُعــرف
لحلوى
باســم "حلــوى عاشــوراء" ،حيــث يتــم تبادلهــا
بــن الجــران ،وتوزيعهــا يف األزقــة والطرقــات،
إضافــة لكونهــا وجبــة رئيســية مجانيــة يف الكثــر
مــن املطاعــم.
"حلــوى عاشــوراء" يصنعهــا الجميــع ويوزعهــا
الجميــع ويأكلهــا الجميــع ،دون أن يتمكــن أحــد أن
مي ّيــز طائفــة أو مذهــب فــان عــن فــان ،فكلهــم
مجتمعــون بصــف واحــد ويف مناســبة واحــدة ،مــن
الطبيعــي أنهــا تجمــع وال تفــرق ،توحــد وال متزيــق.
وتتكــون هــذه الحلــوى مــن أنــواع عديــدة
وكثــرة مــن املك ـرات والحبــوب ،املخلوطــة مــع
الحنطــة ،إضافــة لبعــض أنــواع الفواكــه ،ليصــار
لتقدميهــا وتوزيعهــا وجبــة ســاخنة حلــوة.

هذ ه
منــذ العــام ،2008
العــادة ،مل تعــد
عــادة شــعبية فحســب ،بــل تحولــت اىل عــادة
رســمية ،إلحيــاء مراســم عاشــوراء وتقديــم هــذه
الحلــوى ،وذلــك مــع مشــاركة الرئيــس الــريك
رجــب طيــب أردوغــان ،الــذي كان آنــذاك رئيســا
للحكومــة ،للمــرة األوىل بإفطــار دعــت إليــه كــرى
الجمعيــات واالتحــادات العلويــة يف تركيــا.
ومنــذ ذاك العــام ،أصبحــت الدولــة الرتكيــة
بــكل أركانهــا تحيــي هــذه املناســبة بطــرق مختلفة

وعديــدة ،وعــى رأس الدولــة رئيســها رجــب
طيــب أردوغــان الــذي قــدم وجبــة محــرم
وحلــوى عاشــوراء يف القــر الرئــايس العــام
املــايض ،خــال اســتقباله وجهــاء الطائفــة
العلويــة ،لتنــاول طعــام اإلفطــار يف القــر
الرئــايس الجديــد.
وكذلــك يخصــص الربوفيســور أحمــد
داود أوغلــو ،الــذي كان يشــغل منصــب
وزيــر الخارجيــة ،وحاليــا رئيــس الحكومــة،
وقتــا خاصــة يف العــارش مــن محــرم ،للمشــاركة
يف إحيــاء مراســم هــذا اليــوم ،وتوزيــع حلــوى
عاشــوراء عــى املواطنــن.
أمــا البلديــات ،فال ميكــن أن متر هذه املناســبة
عندهــا مــرور الكـرام ،فتعكــف يف ليلة العــارش من
محــرم ،عــى بــدء تحضــر "حلــوى عاشــوراء" ليصار
لتوزيعهــا يف الســاحات العامــة عــى املواطنــن،
عــى وقــع األدعيــة والصلــوات ،يف أجــواء مــن
املحبــة والســام واأللفــة.
ولذلــك أصبحــت "عاشــوراء" مناســبة قويــة
وهامــة لتالقــي الشــعب الــريك مبختلــف طوائفــه
وأطيافــه ،ومل تتحــول اىل مناســبة لتأجيــج الفــن
والنكــئ يف جــراح املــايض.
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عاشوراء في بعض الدول االسالمية
يــوم عاشــوراء و هــو املوافــق للعــارش
مــن شــهر محــرم أول األشــهر الهجريــة.
اختلــف علــاء الســنة عــى مــدى أهميــة
هــذا اليــوم فالبعــض يقــول أن الرســول
حبــب الصيــام فيــه و ذلــك ألن يف مثــل هذا
اليــوم انقــذ اللــه ســيدنا موســه و قومــه و
أغــرق فرعــون و جنــوده ،ومــن هنــا جــاء
صيــام اليهــود لهــذا اليــوم و ذلــك احتفــاال
بالنــر عــى فرعــون .عنــد مجــيء اإلســام
و حســب بعــض الروايــات حبــب الرســول
صيــام هــذا اليــوم قائــا نحــن أوىل بالنبــى
مــوىس مــن اليهــود  .لكــن ليكــن املســلمني
مختلفــن عــن اليهــود أشــار النبــى بأنــه
مــن صــام يــوم عاشــوراء فعليــه بصيــام يوم
قبلــه او يــوم بعــده .امــا عنــد عنــد علــاء
املذهــب الشــيعى فيوافــق يــوم عاشــوراء
يــوم قتــل الحســن لذلــك يعتربونــه يــوم
ع ـزاء ال يــوم احتفــال.
اليــوم تختلــف طــرق اإلحتفــال بهــذا
اليــوم يف الــدول اإلســاميه و ســنعرض هنــا
بعــض مظاهــر اإلحتفــال يف بعــض الــدول
اإلســامية :
املغــرب  :و يف املغــرب يحتفــل املغاربــه
بيــوم عاشــوراء او كــا يســمونه يــوم زمــزم
عــى طريقتهــم الخاصــه .فبمجــرد بــدأ
شــهر محــرم تبــدأ اإلســتعدادات لهــذا اليوم
و ذلــك عــن طريــق رشاء الفواكــه الجافــة
ورشاء ألعــاب لألطفــال .ففــي يــوم عاشــوراء
يأكلــون هــذه الفواكــه الجافــه كــا يقومون
بــرش املــاء عــى بعضهــم البعــض و عــى
اشــيائهم تــركا .كــا يوجــد مــن يحــى
قصــه مقتــل الحســن و الحســن لكــن

بطريقــة غــر مبــارشة عــن طريــق عــدم
ذكــر األســاء.
مــر :و ىف مــر أيضــا يقــوم املرصيون
بصيام عاشــوراء ســنه عــن النبى .كــا يوجد
ايضــا حلــوى بهــذا األســم و لكنهــا تختلــف
عــن الحلــوى املوجــوده يف تركيــا .فحلــوى
العاشــوراء يف مــر تتكــون مــن الحليــب
املحــى و الحبــات القمــح و البعــض يضيف
عليهــا املكـرات .لوجود رضيح الحســن يف

مــر يقــوم البعــض مــن اصحــاب املذهــب
الشــيعي بالقيــام بطقوســهم قــرب الرضيح.
و هــذا العــام اغلقــت الحكومــه املرصيــة
الرضيــح قــرب حلــول يــوم عاشــوراء و ذلــك
ملنــع مثــل هــذه الترصفــات الغــر الئقــة
بدولــة إســامية ســنية.
إيـران :تختلــف طقــوس يــوم عاشــوراء
يف إيـران عــن باقي الــدول اإلســامية و ذلك
إلختــاف املذهــب بينهــا و بينهــم .فإي ـران

دولــة اســامية تتبــع املذهــب الشــيعي .و
كــا ذكرنــا عنــد الشــيعة يعتــر هــذا اليــوم
يــوم عـزاء و ذلــك لتوافقــه مع ذكــرى مقتل
الحســن .فيقــوم اإلرانيــون بزيــارة رضيــح
الحســن و رسد قصــة مقتلــه و البــكاء حزنــا
عليــه  .كــا يقــوم البعــض بتمثيــل الحــدث
 .و هنــاك ايضــا مــن يقومــون بــرب
انفســهم بالسالســل و ذلك لشــعورهم انهم
بــذك يقومــون مبواســاة الحســن.
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حسن روحاني :على السلطات السعودية
وقف «تدخالتها» في المنطقة
حث الرئيس الرئيس
اإليراني حسن روحاني
السلطات السعودية
على وقف "تدخالتها"
في المنطقة ،لفتح
الطريق أمام قيام
تعاون بين البلدين.
وقال روحاني إن
"شبانا بال خبرة في
أحد بلدان المنطقة لن
يصلوا إلى أي مكان
بمخاطبتهم الكبار
بفظاظة" فيما يبدو
كإشارة إلى عادل
الجبير وزير الخارجية
السعودي.

إيران

خرب
İR AN

دعا الرئيس اإليراين حسن روحاين السعودية
إىل وقف "تدخالتها" يف املنطقة ،للسامح بقيام
تعاون بني البلدين ،يف كلمة ألقاها أمام سفراء
إيران يف الخارج املجتمعني يف طهران .وقال
روحاين "إذا اقرتبت رؤية السعودية حول املسائل
اإلقليمية الكربى من الواقع وأوقفت تدخالتها،
فسنتمكن من تسوية كثري من املشكالت وال
سيام يف العالقات" الثنائية.
وإيران والسعودية قوتان كربيان "خصمتان"
يف املنطقة ،تتبنيان مواقف متعارضة بشكل
رصيح يف ما يتعلق بالنزاعات يف سوريا والعراق
واليمن واالضطرابات يف البحرين والتوتر يف
لبنان .وتندد إيران بحملة القصف الجوي التي
يشنها التحالف بقيادة السعودية يف اليمن ضد
الحوثيني ،وبالتدخل العسكري السعودي يف
البحرين وبدعم الرياض للمعارضة السورية ،فيام
تندد الرياض بالتدخل اإليراين يف املنطقة.
وكان نائب وزير الخارجية اإليراين حسني أمري
عبد اللهيان حذر األحد وزير الخارجية السعودي
عادل الجبري من "اختبار حدود صرب الجمهورية
اإلسالمية" .وقال "بدل اتهام اآلخرين يجدر
بوزير خارجية السعودية  ..وقف دعمه يف العلن
ويف الرس لإلرهابيني يف اليمن والعراق وسوريا".

وقال روحاين إن "شبانا بال خربة يف أحد
بلدان املنطقة لن يصلوا إىل أي مكان مبخاطبتهم
الكبار بفظاظة" يف إشارة إىل الجبري البالغ من
العمر  53عاما .ووجه الجبري يف األشهر األخرية
انتقادات شديدة إىل إيران واتهمها بالتدخل يف
شؤون دول عربية عدة.
إيران لن تتخىل عن شعار "املوت ألمريكا"
ورأى قسم كبري من النواب اإليرانيني االثنني
أن الجمهورية اإلسالمية لن تتنازل عن شعار
"املوت ألمريكا" رغم االتفاق النووي مع الدول
الكربى ويف مقدمها الواليات املتحدة .وكتب 192
نائبا من أصل  290يف بيان نرشته وكالة األنباء
اإليرانية "أن إيران أمة الشهداء ليست مستعدة
إطالقا للتخيل عن شعار املوت ألمريكا بحجة
إبرام االتفاق النووي".
وأكدوا أن هذا الشعار "أصبح رمز
الجمهورية اإلسالمية وجميع األمم املناضلة
تعترب جمهورية إيران اإلسالمية منوذجا لها يف
هذا النضال" .ونرش النواب البيان قبل يومني من
الذكرى ال 36لبدء احتالل السفارة األمريكية يف
طهران يف الرابع من ترشين الثاين/نوفمرب 1979
بعد الثورة اإلسالمية.

االنتهاء من تصوير فيلم فتات في اسطنبول
استقبلت مدينة اسطنبو ل الرتكية طاقم عمل
فيلم فتات الذي يتكلم عن تجار األعضاء الذين
اصبحوا كرثة بعد هجرة املاليني خارج الوطن
يتالف طاقم عمل الفيلم من  75شخص بني
ممثلني وكومبارس ومصورين وإدارة .كام انه تم
تصوير املشاهد يف أحياء اسطنبول القدمية التي
تشبه بطبيعتها أحياء حلب القدمية .ويتحدث

الفيلم عن عائلة مكونة من أب وزوجته وأوالده
هربوا من هول الحرب والدمار إىل تركيا فتلقفتهم
أيادي الغدر عىل الحدود بعد مااضطر االب
للعودة إىل حلب حيث انه زوجته وقعت يف
أيدي تجار األعضاء بينام وقعت ابنته يف ايادي
تجار الدعارة.
ويقول املخرج مرياج ":لقد اعتمدنا يف

مجريات الفيلم أن نصور أحداثه بطريقة تالمس
الواقع وتحيك طبيعته فاضطررنا إىل استخدام
املتافجرات التي ال تشبه طبعاً تلك الرباميل التي
تنهال عىل رؤوس الشعب السوري هناك وعمدنا
إىل إيضاح صورة هؤالء املستغليني املستثمرين
الذين يتاجرون بأبناء بلدهم فداء تحقيق
مصالحهم".

شارك يف يف الفيلم عدد من املمثلني األتراك
أمثال اسامعيل حقّي وكوكتشه وصاباحات
أداالر بدور األم وابرو أيدي نور بدور البنت
وعبد الحميد قباين بدور األب باإلضافة إىل
بعض السوريني .ويفرتض أن فيلم فتات سيدخل
مهرجان الفيلم الرتيك الذي تنظمه قناة التي أر يت
الرتكية • .أحمد سوتجو
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الشمراني ,أنا العب محترف
أبدى مهاجم فريق
الهالل ،ناصر الشمراني،
استغرابه الشديد من
استبعاده من تشكيلة
فريقه أمام االتحاد في
الكالسيكو السعودي
الذي انتهى بفوز
االتحاد  4-3على ملعب
الجوهرة المشعة،
مؤكدا جاهزيته الكبيرة
للتواجد مع الفريق في
المباريات المقبلة.
وقال نارص الشمراين يف ترصيحات
تلفزيونية “حقيقة ،ال أدري ملاذا مل أتواجد
بتشكيل الهالل يف مباراة الكالسيكو ضد
االتحاد!! ،وأكرر أنا جاهز بنسبة  %100لخوض

املباريات وتحت أمر املدرب يف أي وقت”.
وأضاف “هذه قناعات املدربني وأحرتمها،
وأنا العب محرتف وأقدم ما يف وسعي والباقي
عىل الله سبحانه وتعاىل ،وقد تدربت صباح

إقالة لوكاس ألكاراز
بسبب سوء النتائج
في الفترة األخيرة
أعلن نادي ليفانتي اإلسباين عن إقالة املدير الفني
للفريق األول لكرة القدم لوكاس ألكاراز بسبب سوء النتائج
يف الفرتة األخرية.
وخرس ليفانتي عىل ملعبه أمام ريال سوسيداد 0-4
ليتجمد رصيده عند  6نقاط يف مسابقة الدوري اإلسباين
للموسم الجاري ،محتال أحد مراكز الهبوط بعد مرور
تسع مراحل من البطولة.
ويعترب ألكاراز بذلك ثاين املدربني الراحلني عن
فرقهم هذا املوسم يف املسابقة اإلسبانية ،بعد
إقالة باكو هرييرا املدير الفني السابق لنادي الس
باملاس.
وقال ليفانتي مبوقعه عىل اإلنرتنت “مجلس
إدارة ليفانتي قرر االستغناء عن خدمات املدرب
لوكاس ألكاراز وجهازه الفني”.
وأعلن كيكو كاتاالن رئيس ليفانتي أنه سيعلن اسم املدرب
الجديد يف غضون أيام • .وكاالت.

موقعة الكالسيكو ،وعدت إىل جدة ملساندة
زماليئ الالعبني يف مواجهتهم”.
وختم نارص الشمراين ترصيحاته قائال
“مربوك لالتحاد وحظ أوفر للهالل ،وإن شاء الله

نعوض ما حدث يف املباريات املقبلة ونستعيد
نغمة االنتصارات من جديد ،ويف النهاية جاهز
لتقديم الكثري مع الفريق ولكن القرار يعود
للمدرب” • .وكاالت.

األهلي ينفرد بصدارة
الدوري المصري

انفرد األهيل وصيف بطل املوسم املايض
بصدارة الدوري املرصي إثر فوزه عىل مضيفه
برتوجيت  0-1ضمن املرحلة الثالثة من
البطولة.
وخطف األهيل الفوز يف الوقت القاتل
بهدف مهاجمه البديل املخرضم عامد متعب
يف الدقيقة األوىل من الوقت بدل الضائع ،وهو
الفوز الثالث عىل التوايل لألهيل يف  3مباريات
بقيادة مدربه الجديد الربتغايل جوزيه بيسريو.
ورفع األهيل رصيده يف الصدارة إىل 9

نقاط بفارق نقطتني عن غرميه التقليدي
الزمالك حامل اللقب والفائز عىل ضيفه اإلنتاج
الحريب  1-2يف افتتاح املرحلة ،فيام تجمد رصيد
برتوجيت عند  3نقاط يف املركز العارش.
يف املقابل ميلك فريق الداخلية فرصة
اللحاق باألهيل يف الصدارة حال فوزه عىل
مضيفه اإلسامعييل الحقا ،وفض األهيل الرشاكة
مع االتحاد األسكندري الذي سقط يف فخ
التعادل أمام املقاولون العرب .1-1
• وكاالت.
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الشروط التي يجب اتباعها
احتراماً للبلد المستضيف
الشروط المنظمة للعالقات
االنسانية:
الشروط األخالقية العامة التي
يجب الدقة بها بما يتعلق بمسألة
المالبس:
 على االنسان أن يحترمعادات وتقاليد وأعراف المنطقة
التي يعيش بها باالضافة إلى
أخذ شروط مناخ المنطقة بعين
االعتبار.
 أن تكون األلبسة مناسبة لكافةالنشاطات في جميع مجاالت الحياة
االجتماعية وأن تلقى قبوالً لدى
الناس.
 على العاملين التقيد بشكلالمالبس التي يجب عليهم
ارتداءها وفقاً لطبيع العمل .فمن
الطبيعي أن يكون هناك اختالف
بين عامل الفحم وموظف الدولة
ومعلم المدرسة .فالمالبس تعرف
عن صاحبها وتشير إلى مدى
أدبه وذوقه وثقافته ووزانته .ليس
بالشرط أن تكون الثياب غالية
الثمن ومن أفخم المحالت بل يكفي
أن تكون محترمة ومراعية لطبيعة
المجتمع .ال أن تقوم بإعطاء
رسائل مغلوطة للطرف األخر فلذلك
يجب االبتعاد عن األلبسة والزينة
التي تفهم بشكل خاطئ.
 على الشخص أن يختار ألبسةمناسبة لعمره وجنسه وهيكلية
جسمه وطبيعة عمله.
 يجب أن يكون هناك تناسق بينالقميص والكرافيت والبنطال والحذاء
والقبعة التي يرتديها الشخص.
 يجب عدم ارتداء المالبسمهترءة أو الممزقة أو المتجعدة أو
األحذية المتسخة
 التركيز على ارتداء المالبسالغير ملونة كثي ارً في أماكن العمل.
 الدقة في اختيار المالبس التييجب ارتداءها في االجتماعات
الخاصة والتركيز على طبيعة
االجتماع ومكانه وزمانه.
اختيار المالبس المناسبة عند
استقبال الضيوف والجلوس معهم.
 يجب ارتداء مالبس التزعجالناس المحيطين في األماكن
التالية :الفنادق ,المخيمات,
صاالت الرياضة وأماكن العطلة
والتنزه.

وكالة هآرتس اإلسرائيلية توكد عدم حيازة
الفلسطينية هديل الهشلمون على سكين
كشفت
صحيفة هآرتس
اإلسرائيلية أن
نتائج التحقيق
الميداني بشأن
مقتل فتاة
فلسطينية
الشهر الماضي
بمدينة الخليل
جنوبي الضفة
الغربية ،أظهرت
أن الجنود
المتورطين في
الحادث كان
بإمكانهم اعتقال
الفتاة بدال من
قتلها بال مبرر.

ونقل املراسل العسكري اإلرسائييل يف
صحيفة هآرتس غييل كوهني أن التحقيقات
أكدت عدم حيازة هديل الهشلمون (18
عاما) عىل سكني ،مشريا إىل أن النيابة
العسكرية يف الجيش ال تتوقع أن يتم اتخاذ
عقوبات تأديبية بحق الجنود.
ويرى املراسل أن قتل الهشلمون شكل
بداية أحداث اندالع الهبة الفلسطينية التي
استهدفت اإلرسائيليني ،حيث أعقبها عىل
الفور عملية إطالق نار قرب مستوطنة

إيتامر ،عىل مشارف نابلس شاميل الضفة،
وقتل فيها اثنان من املستوطنني.
وكان جنود االحتالل قد أطلقوا -عند
حاجز -عدة رصاصات عىل الهشلمون
بدعوى محاولتها طعن جندي إرسائييل
وهو ما نفاه شهود عيان -مام أدى إىلإصابتها بجراح خطرية استشهدت متأثرة بها
يف الـ 22من سبتمرب/أيلول املايض.
وأظهرت صور أن الفتاة كانت رهن
التوقيف حني تم إطالق النار عليها ،وأنه

كان باإلمكان اعتقالها ،حيث مل يكن هناك
أي مربر إلطالق الرصاص ،كام تفند الصور
رواية االحتالل بأن الفتاة حاولت طعن
جندي.
الجدير بالذكر أن العرشات من
الحوادث امليدانية أسفرت عن تنفيذ
عمليات قتل ميداين بحق عرشات
الفلسطينيني يف األسابيع األخرية بالضفة
الغربية ،دون أن يشكلوا خطرا حقيقيا عىل
حياة الجنود اإلرسائيليني.
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د .إيمان بقاعي

 /روائية لبنانية ..

أستاذة جامعية متخصصة يف األدب العريب وأدب
األطفال والناشئة..
وهي عضو يف اتحاد الكتاب اللبنانيني .لها ما يزيد
عن  150قصة ورواية منشورة لألطفال والناشئة وروايات
وقصص قصرية للكبار  ..لها كتب أكادميية ودراسات يف أدب
األطفال والناشئة.
د .إميان بقاعي :دكتوراه يف األدب العريب (اختصاص
أدب األطفال والشباب)
عضو يف اتحاد الكتاب اللبنانيني.
بعض كتاباتها املنشورة:
ـ عزة ،ومني الوفاء ،األرملة (رواية).
ـ تحت ضوء القمر (قصة ـ دار النخبة ،بريوت).
ِ
أجيئك حيث تكونني (قصص قصرية ،بريوت ،دار
ـ
النخبة).
ـ خشَ بونا (قصة للناشئة ـ دار قناديل ،بريوت).
ـ آديوخ (قصة للناشئة ـ دار النخبة ،بريوت).
ـ قانا (قصة للناشئة ـ دار النخبة ،بريوت).
ـ سيدات صغريات (مجموعة قصصية للناشئة ـ دار
قناديل ،بريوت)

سلوى تريد ارتداء فستانها
كيف تسطيع الوصول إليه؟

مغزل العنكبوت
(من حكايات جدتي مهيبة)

أراد العنكبوتُ الصغ ُري أن ِ
ينس َج بيتًا لهَ ،فاستعا َر
ِمغ َز َل جارتِ ِه ال َع ْنكَبا ِة العجو ِز وتسل ََّق أعىل
ِ
قف ،ثم بدأَ ِ
الس ِ
الجديد.
ينس ُج خيو َط منزلِ ِه
َّ
فجأةً..
وق َع املِغ َز ُل من ِيد ِه ،فنظ َر إليه بحرس ٍة من فوقُ
َ
بعتاب:
وقال له ٍ
غزل يا ِم ُ
_ يا ِم ُ
غزل...ما أثقل ََك ما أثقل ََك!
أجاب املِ ُ
غزل مستن ِك ًرا:
_ ما أثقلني ما أثقلَني؟ ملاذا النا ُر تحرقني؟
ذهب العنكبوتُ الصغ ُري إىل النا ِر وسألَها:
َ
_ يا نا ُر يا نا ُر...ما أحرق َِك ما أحرق َِك!
ِ
قالت النا ُر غاضب ًة وهي تلته ُم وجب ًة شهي ًة من
الحطبِ اليابِس:
_ ما أحرقَني ما أحرقَني؟ ملاذا املا ُء يطفئني؟
العنكبوتُ الصغ ُري قص َد املا َء يف النبعِ
الصايف وسأله:
_ يا ما ُء يا ما ُء ..ما َ
أطفأك
ما َ
أطفأك!
أجاب املا ُء
َ
غاض ًبا:
_

الجاموس يرشبني؟
ما أطفأين ما أطفأين؟ ملاذا
ُ
ِ
الجاموس وسأله:
ذهب العنكبوت الصغ ُري إىل
َ
جاموس..ما أرشبَ َك ما أرشبَ َك!
جاموس يا
_ يا
ُ
ُ
قال الجاموس:
_ ما أرشبَني ما أرشبني؟ ملاذا الج َّزا ُر يذبحني؟
ذهب العنكبوتُ الصغ ُري إىل الجزا ِر وساله:
_ يا ج ّزا ُر يا جزا ُر ..ما أذب َح َك ما أذب َح َك!
قال الجزا ُر غاض ًبا:
_ ما أذبحني ما أذب َحني؟ هكذا أيب علَّ َمني..
يذهب إىل و ِ
الد الجزا ِر
اراد العنكبوتُ الصغ ُري أن
َ
ليسألَه ،لكن الجزار قال له:
بعيد ٍ
_ لقد مات أيب منذ زمن ٍ
أعمل
بعيد .اتركني ْ

واذهب إىل عملِ َك
أيها العنكبوتُ
الصغ ُري.
تذكر العنكبوتُ الصغ ُري
أنه َ
ترك عملَهُ ،فرج َع مت َع ًبا إىل
مغزلِ ِ
َ
ِ
وتسلق به غىل
ه
ل
وحم
ل
الثقي
ه
ُ
َ
حيث ُ
يغزل بيتَهُ.
وما كا َد يبدأُ َ
الغزل حتى...
نعم!
املغزل من ٍ
لقد وق َع ُ
جديد.
نظ َر ُ
املغزل إلي ِه من فوقُ بحرس ٍة ونادا ُه:
غزل يا ِم ُ
_ يا ِم ُ
غزل ...ما أثقل ََك ما أثقل ََك..
ِ
ضحك املِ ُ
َ
للعنكبوت
الثقيل طويالً ثم قال
غزل ُ
الصغريِ:
_ اسم ْع أيها العنكبوتُ الصغ ُري .عن َد جارتِ َك
ال َعنكبا ِة العجو ِز ِم ٌ
خفيف هو
لطيف ٌ
غزل صغ ٌري ٌ
حفيد َي األصغ ُرُ ،
تغزل به بيتَ َك من دونِ تعبٍ وال
فاذهب واستع ْر ُه وال
ً،
ة
أجوب
أسئل ٍة لن تج َد لها
ْ
رس!
ْ
تقل لها إنني أنا الذي أخربت َُك ال َّ
• د .إميان بقاعي

اعثروا على األرقام من  1إلى  10الموجودة داخل الرسم
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افقي

 -1مكتشف الذرة
 -2انثى حيوان يطري
 -3موبايله
 -5قلمه معكوسه
 -6عائد من الذنب – االسم األول لكاتب عريب مشهور
 -7اسم علم مذكر – مناص
 -8بطولــة وبســالة – منطقــة عــى الحــدود الرتكية الســورية
/هونكونك ســوريا/
 -9أجر – نداعب
 -10للتعريف – علمتاه
 -11ظهر
 -12دق – اعىل قمة يف العامل
 -13اعىل قمة يف افريقيا
 -14استعامري
 -15صاحب الصورة املشار لها بالسهم

عمودي
 -1شاعر االسالم
 -2سهل يف أوروبا – جواب معكوسة
 -3احرف متشابهة – اآلية باإلنجليزي معكوسة
 -4طيور مغردة – أوقف قاريب
 -5اسم علم مؤنث
 -6حرسه – يقطعه
 -7طريقة صوفية
 -8طعام بالرتكية
 -9أحرف مبعرثة
 -10من الفواكه – االسم الثاين أحد حارات قونيا
 -11يعلو عىل سطح املاء بالجزم – فحص
 -12أذكياء معكوسة – خوف
 -13قبض
يغيا
ّ -14
 -15حيوان أليف معكوسة ِ -سمنه

1

1

الكلمات المتقاطعة للعدد الثامن عشر
2

3

4

5

6

7

8

9

12 11 10

14 13

2
3
4
5
6
7

15

افقي

 -1عالء الدين – ك ََّل
 -2يد – كولو ستي
 -3جامع املغاربة
 -4مرسح برصى
 -5أمر مهيبة
 -6آر – قا
 -7جبانه
 -8يهل – حرب
 -9دنم
 -10يوسف ابن أيوب
 -11نور الدين – اا
 -12شمس الدين التربيزي

عمودي

8
9

 -1جالل الدين
 -2ادل – شؤونه
 -3اسم – مرسمه
 -4عامر – فأس
 -5اسم ّ -إل
 -6ل ك ل رر – بدّل
 -7محمود – جرانيت
 -8بكه بغيل – بنى
 -9توايص
 -10نقربرس معكوسة
 -11كتباها هم – باز
 -12هبل  -أي

10
11
12
13
14
15

تعلم الخط العربي

أجوبة العدد الماضي

ماهي لعبة السودوكو ؟
هي أحجية منطقية توافقية تعتمد
عىل ترقيم الخانات .هدف اللعبة هو
ترقيم خانات شبكة ( n2 \ n2عادة 9
\  )9مقسمة إىل مناطق  n \ nبأرقام
من  1إىل  n2دون ان يتكرر رقم يف
أي منطقة أو صف أو عمود.

حل العدد السابق

ثقافة-فن
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هل تعلم
هل تعلم أ ّن عدد فقرات عنق ال ّزرافة
نفس عدد الفقرات املوجودة يف عنق
اإلنسان.
هل تعلم أ ّن الذئاب والحمري من أكرث
السمع.
الحيوانات ح ّدة يف ّ
هل تعلم أ ّن أنثى الذّباب تضع من
البيض مايساوي  500بيضة أو أكرث طول
حياتها.
هل تعلم أ ّن كل  1000سمكة من
سمك الفانوس تساوي مايقارب كيلو
واحد.
هل تعلم أ ّن الحصان إذا قطع ذيله
ميوت.
هل تعلم أ ّن العقرب إذا اقرتب من
ال ّنار ميوت.
يعب عن حزنه
هل تعلم أ ّن الفيل ّ
بالبكاء ،فإ ّن ر ّدة فعله وأسلوبه مشابهة
لر ّدة الفعل البرشيّة ،أال وهي ال ّدموع،
فمن الظّاهر أ ّن الفيلة تبيك حني تحزن،
أو حني تفقد أحد صغارها ،وللتّعبري عن
حزنها تصاحب تلك ال ّدموع ترصفات
رصفات البرش؛ حيث تحتفظ
تشبه ت ّ
بعظام صغارها بعد موتها من ش ّدة حزنها
عليها .هل تعلم أنّه إذا دخلت منلة يف
اذن الفيل ميوت.
هل تعلم أ ّن التمساح يح ّرك فكّه
كل الكائنات
العلوي عند األكل عدا عن ّ
ّ
األخرى؛ حيث إنّها تح ّرك فكّها السفيل
عند االكل وليس العلوي  .هل تعلم أ ّن
قلب الذّبابة يخفق  1000م ّرة يف ال ّدقيقة
الواحدة .هل تعلم أ ّن الحوت األزرق من
أثقل الحيوانات يف العامل.
هل تعلم أ ّن معظم األسامك الّتي
تعيش يف أعامق املحيطات عمياء.
هل تعلم أ ّن الفرس يستطيع أن يبقى
واقفاً عىل أقدامه شهرا ً كامالً.
هل تعلم أ ّن باريس أنشأت أ ّول

حديقة حيوانات يف العامل يف عام  1793م.
هل تعلم أن األخطبوط تنمو ذراع له
إذا فقد أحد أذرعه الطّويلة.
هل تعلم أ ّن عدد اسنان البعوضة 47
س ّناً وعدد اسنان االرنب  28س ّناً ،وعدد
اسنان الفيل 32س ّناً ،وعدد اسنان الجمل
34س ّناً ،وعدد اسنان الكلب  42س ّناً .
هل تعلم أ ّن متوسط عمر رمش
العني الواحد يقارب  150يوماً ،علامً أ ّن
رموش عني اإلنسان تتج ّدد دامئاً.
هل تعلم أ ّن صوت األم من أ ّول
االصوات الّتي مييّزها الطّفل عن باقي
األصوات.
هل تعلم أ ّن القنوات الدمع ّية عند
األطفال تبدأ يف عملها بعد خمسة أسابيع
من الوالدة؛ حيث ال ميكنه البكاء قبل
هذه امل ّدة.
هل تعلم أ ّن  100مليار خليّة يتك ّون
منها املخ البرشي؛ حيث تسيطر هذه
الخاليا عىل األعصاب والعضالت وأجهزة
الجسم األخرى.
هل تعلم أ ّن بيضة ال ّنعامة من
أكرب البيض يف العامل ،وتزن ما يقارب 2
كيلو غرام  ,ويبلغ سمك قرشة ال ّنعامة
ما يقارب  1.5ميلمرت؛ بحيث يستطيع
شخص وزنه  126.98كيلو غرام أن يقف
تتكس هل تعلم أ ّن
عىل البيضة دون أن ّ
ال ّنحلة ترفرف بجناحيها ما يقارب 350
كل ثانية.
م ّرة يف ّ
هل تعلم أ ّن الزواحف لها6000نوع
يف العامل ،والعناكب لها  73ألف نوع يف
العامل ،و القمل له مايقارب  3آالف نوع،
والثديّات لها  4600نوع عىل مستوى
العامل والطيور لها  9آالف نوع.
هل تعلم أ ّن فم اإلنسان يفرز حوايل
لرت من الّلعاب يوم ّياً

لغز العدد
الثامن عشر
ما هــو
الــيء الــذي
يكــون اخــر يف
االرض واســود يف
السوق واحمــــر
يف البيــت ؟

ألغاز

حل لغز العدد السابق هو
“قبرص”
اســم مــرض (بــرص)  ،اســم
دواء (قــرص) ،عبــادة (صرب)  ،اســم
حيــوان (بقــر) ،اســم طري(صقــر)
،دولــة نهايــة االنســان (قــر) ،يشء
يــأيت مــع األمطــار (بــرق) ،منــازل
امللــوك (قــر) ،احــد الحــواس
(بــر) ،يشء تشــاهده يف االعـراس
( رقــص ) ،اســم زراعــة (قصــب)
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التواصل االجتماعي ...فيس بوك
غصون محمد
يف أوقــات املحــن تنظــر بعــن أخــرى ملــن حولــك ،ويبــدأ ترتيــب آخــر يغــزو حياتك
ألنــك ببســاطة تكشــف معــادن البــر ،وتبــدأ الكثــر مــن الحقائــق يف التجــي
وتكتشــف املحــب مــن املنافــق ،والصديــق مــن العــدو ،وتضيــق الدائــرة تدريجيـاً
لتشــمل أقــرب املقربــن منــك ،وحينهــا تعلــم علــم اليقــن ان وقعــت يومـاً مــن
ســيقف اىل جنبــك يف الـراء والـراء ،ومــن ســيكون مجــرد عابــر عزيــز يف حياتــك،
وتلقائيـاً يبــدأ الغربــال بالغربلــة ،حتــى تبقــى القلــة القليلة ملــن حقيقة تهتــم بك.
فنحــن شــعباً يتقــن كلــات الحــب ولكنــه فاشــل يف االهتــام عندمــا البــد أن
يرتجــم الحــب عم ـاً
الكاتب والحقوقي أنور مالك
كان املســلمون بــكل عــزة ال يخوضــون يف خصوصيــات بعضهــم بعضــا واآلن صــار
املســلم يفضــح عــرض مســلم عــر النــت بــا أدىن حيــاء ثــم نتعجــب مــن بــاء
ســلطه اللــه علينــا!
Walid Billan
اإلميان بالحرية كاإلميان بالحق ..كاإلميان بالثورة ..
كاإلميان عندما تنام وتعلم أن الشمس سترشق ..
رغــم كل مــا هــو موجــود مــن مســاوئ فالثــورة تنتــر ..والثــورة مبعنــى الثــورة
الحقيقــي
خديجة بن قنة
ظواه ُر عربي ٌة ُمخجلة :
حــي
دولــة ليبيــا لهــا ســفريان يف مــر ..و طاقــان دبلوماســيان  ..أحدهــا يف ّ
الزمالــك يقــوده محمــد الــدريس  ،و آخــر يف منطقــة الدقّــي مبحافظة الجيــزة يقوده
طــارق شــعيب..
Hamza Mansour
نعم ،هذه هي الحياة عربة تسري بال توقف.
محطات متنقلة .اناس متغرية .وجوه ملونة ونوايا اليعلم خفاياها إال الله...
كثــرون هــم أوالئــك الذيــن مــروا بحياتنــا جلســوا معنــا ضحكــوا وأضحكــو بكــوا
وأبكــو غــدرو اســاؤوا خدعــوا ســاعدوا خدمــوا نصبــوا ...ولــكل واحــد منهــم يف
صفحاتنــا ذكــرى .فبعضهــم يذكــر مــع دعــاء وبعضهــم نشــكوه إىل اللــه وأخــرون
نحــزن لرحيلهــم بينــا نحمــد اللــه عــى ذهــاب غريهــم...
ليســت تناقضــات!!! وإمنــا هــي تفاصيــل مرغمــون عــى العيــش يف حناياهــا
والتعايــش مــع تفاصيلهــا التــي أصبحــت عمــود حياتنــا الفقــري..
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مترجم محلف
د.حسين جليكر
عربي-تركي  /تركي-عربي

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

هاتف05077082050 :

حوار في المطعم
ال
نادل :أهالً وسهالً ب
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mercim
Murat: Ben
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a çorbası ve makarna istiyoةyوmطبق معكرونة
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Selin: Ben
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Garson: Ne
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سيلني :وأنا
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 yve suyu istiyorumأeريد عصري التفاح
de elmalı m
Selin: Ben

RESTAURANTTA DİYALOG

ض الطعام
بعد  15دقيقة َ ...ح ُ َ

15 Dakika sonra ... garson geldi

سليم :الشوربة لذيذة والطعام مذاقه شهي
Selim: Çorba güzelmiş yemekte tadı
güzeldir

مراد :نعم ,إنك عىل حق املكان نظيف
وطعامه جيد

Murat: Evet, haklısın yer temiz yemeği de güzeldir

النادل :هل ترشبون الشاي؟

?Garson: Çay içer misiniz

سيلني :أنا ال أرشب الشاي بعد الطعام

Selin: Ben yemekten sonra çay içmem

مراد :وأنا لن أرشب أيضاً .هل تحرض لنا الفاتورة؟

?Murat: Ben de içmeyeceğim. Faturayı getirir misin

النادل بالتأكيد.

Garson: Tabiki

النادل :تفضل

Garson: Buyurun

سيلني :أسعاره مناسبة

Selin: Fiyatları uygundur

مراد :شكرا ً جزيالً

Murat: Teşekkürler

النادل :ننتظركم دامئاً

Garson: Her zaman bekleriz

وبعد انتهاء الطعام ...

Yemek bittikten sonra ...

