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رمضان تركيا
موائد وحكايات شعبية و»خطوتان للقدس«

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بدأ وقف األمــة والبلديات بتركيا 
ــيــــة،  ــانــ تـــنـــظـــيـــم فــــعــــالــــيــــات رمــــضــ
مــن  أول  ــديــــات  ــلــ ــبــ الــ بـــــاشـــــرت  إذ 
أمـــس الــســبــت بــفــرش الــســاحــات والــشــوارع 
إلــى جانب تنظيم  اإلفــطــار،  العامة بموائد 
ــــروض ثــقــافــيــة تقليدية  لــلــذكــر وعـ حــلــقــات 
وتـــرفـــيـــهـــيـــة لـــلـــصـــائـــمـــن. وأعـــلـــنـــت بــلــديــة 
ــدة إفــطــار  ــائـ الـــفـــاتـــح بــإســطــنــبــول إعــــــداد مـ
ــــف شـــخـــص، فــي  ضــخــمــة تــســتــوعــب 15 ألـ
إلــى جانب  أحمد،  السلطان  ساحة مسجد 
استقدام مدفع من القوات املسلحة التركية، 
إلطـــاق قــذيــفــة إلعـــان اإلفــطــار عــنــد موعد 

أذان املغرب.
وقــالــت الــبــلــديــة خـــال بــيــان، إنــهــا ستقوم 
بــتــوزيــع وجــبــات اإلفــطــار ألقــربــاء املــرضــى 
الــــذيــــن يــتــلــقــون الــــعــــاج فــــي مــســتــشــفــيــات 
الــفــاتــح. وستشهد ساحة  منطقة  فــي  عـــدة 

موائد إفطار للصائمين وراوي الحكايات الشعبية )أوزن كوزي/فرانس برس(

مسجد أبي أيوب األنصاري عروضًا لرواية 
خيال  ملسرح  وعرضًا  الشعبية،  الحكايات 
 عــن أنشطة مشابهة 

ً
الــظــل الــتــراثــي، فــضــا

بلديات مختلفة في إسطنبول طيلة  لعدة 
شــهــر الــصــوم. مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن وقــف 
األمــة عن إطــاق حملة »خطوتان للقدس« 
السبت، ضمن سلسلة فعالياته  ابتداء من 
الوقفية، لدعم مدينة  وحماته ومشاريعه 

القدس واملسجد األقصى.
ــة مـــؤســـســـة تــنــمــويــة مــســتــقــلــة  ــ ــــف األمــ ووقــ
تأسست عام 2014، مسجلة بشكل رسمي 
فــــي تـــركـــيـــا، تــــهــــدف إلـــــى خــــدمــــة مـــشـــاريـــع 
القدس واملسجد األقصى املبارك، إذ يسعى 
الوقف إلى تكثيف الجهود وزيــادة املوارد 
إلى  للوصول  املختلفة  االستثمارات  بفتح 
الــديــمــومــة فــي دعـــم مــصــارف الــوقــف التي 
الحملة،  وتــهــدف  الــقــدس.  مدينة  فــي  تنفد 
ــة الـــرســـمـــي، إلــى  ــ بــحــســب مـــوقـــع وقــــف األمـ
ــيـــة الســتــقــطــاب  ــفـ ــتـــجـــات الـــوقـ ــنـ ــنـــويـــع املـ تـ

الداعمن واملساهمن وتنفيذ املشاريع في 
القدس خال شهر رمضان املبارك. وتتكون 
الـــحـــمـــلـــة مـــــن خــــطــــوتــــن، األولــــــــــى مـــثـــمـــرة 
والثانية عاجلة، وذلك من خال تنمية كافة 
القطاعات االستثمارية الدائمة لوقف األمة، 
والدعم املباشر للمصارف الوقفية القائمة 
ألهـــالـــي مــديــنــة الـــقـــدس. وتــتــنــوع خــطــوات 
للمتبرع  الخيار  لترك  القدس  إلــى  الطريق 
لسلك ما يناسبه من الخطوات الوقفية عن 
طريق التبرع اإللكتروني، إذ تضم الحملة 
خـــطـــوة بــطــاقــة مــعــايــدة وقــفــيــة بــقــيــمــة 50 
دوالرًا أميركيًا، والتي سيذهب ما يعادلها 
مباشرة لدعم مشاريع داخل مدينة القدس، 
125 دوالرًا،  بقيمة  الوقفي  السهم  وخطوة 
الــوقــفــي بقيمة 1500 دوالر،  املــتــر  وخــطــوة 
والــتــي يــذهــب ريــعــهــا ملــصــارف الــوقــف في 

مدينة القدس.
وتــصــف »وقــــف األمــــة« مـــبـــادرة »خــطــوتــان 
للقدس«، بمثابة البذرة التي ستنبت فيما 

واالستمرارية،  بالديمومة  وتتصف  بعد، 
ومحصولها متجدد كل عام، وهي بمثابة 
ــم لــلــقــدس وأهـــلـــهـــا، أمــا  ــ ــرح ثـــابـــت ودائــ صــ
الــخــطــوة الــعــاجــلــة فــهــي بمثابة املـــاء الــذي 
ــق املـــشـــاريـــع الــعــاجــلــة، خــاصــة  ســيــســد رمــ
مــــشــــاريــــع شــــهــــر رمـــــضـــــان املــــــبــــــارك الـــتـــي 
ستحّرك العجلة االقتصادية ودعم اإلنسان 
ــقــــدم وقـــــف األمــــــة حـــزمـــة مــن  املـــقـــدســـي. ويــ
البرامج واملشاريع لدعم صمود املقدسين 
وتغطية احــتــيــاجــاتــهــم املــتــعــددة فــي إطــار 
خــطــة اســتــراتــيــجــيــة وتــنــمــويــة مــســتــدامــة، 
والــحــصــول على الــدعــم مــن مختلف أنحاء 
العالم. ويعد مشروع درة 7 و9 الذي يضم 
مــكــاتــب تــجــاريــة تــذهــب أربــاحــهــا لتثبيت 
املقدسين واملحافظة على قدسية املسجد 
الــرائــدة لوقف األمة  األقــصــى، من املشاريع 

التركية. 
كذلك افتتح وقف الديانة التركي، الجمعة، 
مسجد »عمر بن الخطاب« في مدينة الباب 
شمالي سورية، بعد االنتهاء من صيانته 
ــه، وذلــــــك ضـــمـــن مــــشــــروع أطــلــقــه  ــمـ ــيـ ــرمـ وتـ
الوقف، إلصــاح وترميم 110 مساجد، في 
مناطق محررة من تنظيم الدولة اإلسامية 

»داعش« شمالي سورية.
وقــــــــال املـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــلــــوقــــف، مــصــطــفــى 
طــوطــقــون، فــي تــصــريــح صــحــافــي بمراسم 
تـــقـــديـــم  ــل  ــ ــواصــ ــ يــ ــــف  ــوقــ ــ الــ إن  ــاح،  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ االفــ
مــســاعــداتــه اإلنــســانــيــة إلــى ســكــان املنطقة، 

وذلك منذ اليوم األول للحرب السورية.

أعلنت بلدية الفاتح 
بإسطنبول إعداد 

مائدة إفطار ضخمة 
تستوعب 15 ألف 

شخص، في ساحة 
مسجد السلطان أحمد.

■ ■ ■
تصف »وقف األمة« 
مبادرة »خطوتان 

للقدس«، بمثابة البذرة 
التي ستنبت فيما بعد، 

وتتصف بالديمومة 
واالستمرارية، 

ومحصولها متجدد 
كل عام.

■ ■ ■
تتنوع خطوات الطريق 
إلى القدس لترك الخيار 

للمتبرع لسلك ما 
يناسبه من الخطوات 

الوقفية عن طريق 
التبرع اإللكتروني.

باختصار

التراثي، فضًال عن  الظل  الشعبية، وعرضًا لمسرح خيال  الحكايات  لرواية  األنصاري عروضًا  أيوب  أبي  ستشهد ساحة مسجد 
أنشطة مشابهة لعدة بلديات مختلفة في إسطنبول

هوامش

أمجد ناصر

 حاسمًا، على ما يبدو، 
ً
ليس الوضع االقتصادي عامال

في توليد إرهابيني. إنه أحد العوامل، خصوصًا، في 
الغربية، فهناك عوامل  هاجر 

َ
امل العربي. أما في  العالم 

إضافية قد تسبقه، في مقدمتها »املعازل« التي يجد 
املهاجرون/ الالجئون القادمون من بلدان العالم الثالث 
أنفسهم فيها. وهذا أمٌر على األوروبيني أن يتصّدوا 
له. تلك مهمة عاجلة ملن تحّدثوا عن سياسة االندماج 
التي انتهت إلى ما يشبه »الغيتو«. لكن هناك عوامل 
أخرى، علينا نحن الذين نعيش في الغرب )فاّرين على 

األغلب من جحيم بلداننا( أن نتصّدى لها.
العبيدي  سليمان  الــشــاب  الليبي  االنــتــحــاري  لــنــأخــذ 
: ال تنطبق عليه الظروف االقتصادية السيئة التي 

ً
مثاال

تدفع شّبانًا إلى رمي أنفسهم الى التهلكة، وال الظروف 
االجتماعية التي تعيشها الجاليات العربية/ اإلسالمية 
( وضــواحــي فرنسا، ففي مجمتٍع 

ً
)مــثــال في بلجيكا 

البريطاني،  كاملجتمع  الثقافات،  متعّدد  نفسه  يعلن 
إلى  املهاجرين  دفــع  وال  بالقصر،  إدمـــاج  هناك  ليس 
معازل تمّيزهم عن غيرهم من سائر املواطنني. هناك، 
بالطبع، ما تسّمى املدن الداخلية وهذه مختلطة، تجد 
فيها أبناء البالد األصليني واملهاجرين سواء بسواء. 

ــذه يــطــبــعــهــا طـــابـــع الــفــقــر والــجــريــمــة والــتــهــمــيــش  ــ وهـ
ألسباب   ، حكوميٍّ قلق  مصدر  وتشكل  االجتماعي، 
ليس اإلرهاب من بينها. في تحليل قضية االنتحاري 
الليبي الشاب، نجد أن »الثقافة« لعبت الدور األبرز في 
لرجل  ابــٌن  فهو  الشنيعة،  اإلرهــابــيــة  فعلته  إلــى  دفعه 
ليبي كان ينتمي )وبعضهم يقول ال يــزال( إلى قوى 
تكفيرية، فّر من مشانق معمر القذافي في تسعينيات 
 
ً
القرن املاضي إلى بريطانيا، ولكنه لم ُيحِدث مراجعة

لفكره وتصوره لألنا واآلخر في مكانه الجديد، بل لعله 
أوغل في »الفكر« التكفيري. ونحن نعرف هؤالء الذين 
دوا 

ّ
يقتلون أنفسهم للوصول إلى الغرب، وما أن يوط

معتصمني  واحتقارًا،  شتمًا  يوسعوه  حتى  أقدامهم 
»طــهــارة« األنــا في مواجهة »نجاسة« اآلخــر. هؤالء  بـــ
نعرفهم، ونعيش بينهم في بريطانيا تحديدًا، وسبق 
أن كتبت مرارًا لهم وعنهم، ولكن من دون فائدٍة تذكر. 
تخرج،  لــم  التي  منطقتنا  على  الــصــراع  تصاعد  فمع 
قــط، مــن حــســابــات الــغــرب السياسية واالقــتــصــاديــة، 
بــأس من  الداخلية عند عــدد ال  تتصاعد االحتقانات 
املؤسسة  غربنْي:  بني  ويخلطون  مهاجرينا/الجئينا، 
والــنــاس. مــن يــرمــي »الــتــومــا هـــوك« ومــن يتظاهر من 

دون كلل تضامنًا مع قضايانا.
في جوٍّ كهذا، على األغلب، عاش سلمان. والده نفسه 

 قارعًا. 
ِّ

للدف البيت  يتحّدر من »فكر« تكفيري، فربُّ 
عاش األب، وعائلته، على أموال دافعي الضرائب، كما 
يفعل كثيرون من املهاجرين/الالجئني في البداية على 
ر  الــذي سيفجِّ البريطانيني  املواطنني  أن  األقــل.. يعني 
أعــالــوا رمضان  الــذيــن  هــم  وبناتهم  أبنائهم  فــي  ابــنــه 

العبيدي الفاّر من مشنقة القذافي.
الـــتـــطـــّور األخـــطـــر فـــي قــضــيــة ســلــيــمــان الــعــبــيــدي أنــه 
بريطانيا.  في  األول  العربي  اإلرهــابــي،  أو  االنتحاري، 
ــان يــقــوم  ــ ــذا يـــســـّجـــل ســـابـــقـــة. فـــمـــن قـــبـــل كـ ــهـ ــو بـ ــ وهـ
بــأفــعــاٍل كــهــذه مسلمون مــن أصـــول آســيــويــة. كانت 
الجاليات  من  دينيًا  تطّرفًا  أقــل  تبدو  العربية  الجالية 

اآلسيوية املسلمة، وهذا طبيعي، في رأيي، من منظور 
املركز واألطـــراف. فاملركز )حسب ما تراكم لــدّي من 
 
ً
مالحظات قد تكون موضع مقال قادم( أكثر اعتداال
في فهمه وسلوكه الديني من األطراف التي قد تكون 
 من »تنّوع« املركز، الذي يمتاز على األطراف 

ً
محرومة

بامتالكه زمام اللغة العربية التي ال فهم للقرآن، قطعًا، 
روا أن »فكر« التطّرف اإلسالمي جاء 

ّ
من دونها. ثم تذك

 من األطراف، سواء كانت عربية )كالسعودية( 
ً
أصال

أو غير عربية مثل باكستان. فليس سيد قطب سيد 
األعلى  أبــي  الباكستاني  تلميذ  إنــه  الــديــنــي.  الــتــطــّرف 

املودودي. وهذه قضية أخرى على كل حال.
 كــونــه أول 

ً
يــســجــل ســلــيــمــان الــعــبــيــدي، إذن، ســابــقــة

انــتــحــاري عــربــي فــي بــريــطــانــيــا، ولــكــن لــيــس أول من 
يفّجر نفسه وسط أناٍس بعيدين كل البعد عن غرب 
بلفور،  ووعــد  العربي،  العالم  تقسيم  غــرب  املؤسسة، 
النهر  مــن دم غــزيــر/  ــا جـــرى  واحـــتـــالل فلسطني ومـ
ذلك  تحت  العربي،  العالم  قلب  من  ينبع  الــذي  الوحيد 
ــزال قــائــمــًا. لــكــن، مــا عــالقــة أولــئــك  ــــذي ال يــ الــجــســر ال
قصف 

ُ
املراهقني الذين ذهبوا إلى الغناء والرقص بأن ت

أعمارهم في مستهلها؟ فهذا سؤال آخر، ربما يجد 
جوابه في عقدة مصطفى سعيد بطل رواية »موسم 

الهجرة إلى الشمال«!

أول انتحاري عربي

وأخيرًا

نعرف الذين يقتلون أنفسهم 
للوصول إلى الغرب، وما أن 

يوّطدوا أقدامهم حتى 
يوسعوه شتمًا واحتقارًا

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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