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وخصوصا قربه من الفقراء والضعفاء منهم  ،حيث أشدت له بذلك من
خالل مداخلتي ،وشكرته على نصرته للمظلومني وعونه للمستضعفني
واملنكوبني وهو االمر الذي نلمسه على الدوام من خالل نصرته إلخواننا
الالجئني السوريني  ،باالضافة الى وقفته الشجاعة واملميزة مع االهل
في غزة هاشم و ِفي القدس احملتلة و ِفي مناطق منكوبة اخرى في العالم
االسالمي وغير االسالمي " .وتابعت ريان ":ال اخفي انني من املعجبات
بنهجهه وسلوكه وفكره في تناول القضايا احمللية واالقليمية والعاملية
كمسلم يعمل بنهج اإلسالم وأخالقياته في زمان قل ان جتد املسلم القائد
امللتزم بدينه نهجا وعمال".

" سعادة وسرور لدرجة االنبهار"
وحول لقاء الرئيس اردوغان قالت  ":ال اخفي انني حينما قابلته وألول
مرة مع ما احمله في ذاكرتي من صورة مشرقة مميزة لعمله وخُ لقه  ،كنت
سعيدة ومسرورة جدا جدا لدرجة االنبهار  ،حتى انني لم امتالك نفسي
واغرورقت عيناي بالدموع فرحا بلقاء قامة من قامات أمتنا االسالمية ،
والتي ننتظر قدومها بفارغ الصبر لعل وعسى يفرج الله كرب هذه االمة
التي ابتليت باعداء حاقدين وبعض ابنائها اجلاهلني".
واردفت فاطمة ريان تقول  ":ال شك انني في هذا اللقاء ملست اخالقا مميزة
كنت اق��رأ عنها من بعيد في حياة القادة الصاحلني من حيث التواضع،
االصغاء  ،الهدوء  ،االحترام واحلياء  ،وه��ذا ما ضاعف من تقديري له
كقائد لالمة االسالمية  ،وبالنسبة لي اعتبره قدوة ميكن االقتداء بها على
جميع االصعدة من حيث اجلمع ما بني تعقيدات وتناقضات السياسات ،
وتقدمي احللول الشرعية والقانونية لتداخالت العصر الشائكة  ،وعمله
ال��دؤوب من اجل ارس��اء قيم الدميقراطية واحلرية واملساواة في جميع
ربوع اجلمهورية التركية او كزعيم إسالمي متقدم جدا في منح املرأة
قدرها ودوره��ا  ،سواء في حزب العدالة والتنمية او في جميع مفاصل

الدولة املدنية املعاصرة  ،خصوصا بعد ان استفسرت من احد مساعديه
السيد صفر ت��وران عن مكانة ومواقع امل��رأة في حزب العدالة والتنمية
فأخبرني بوجود قسم خاص للنساء داخل احلزب".

" فاطمة ..املستشارة من اصول فلسطينية"
واسترسلت فاطمة ري��ان تقول  " :كذلك لفت انتباهي في شأن تعزيز
مكانة امل��رأة هو اتخاذ الرئيس اردوغ��ان مستشارة له  ،األخ��ت فاطمة
ابو شنب  ،وهي من أصول فلسطينية مقدسية  ،وهذا يؤكد ما يكنه هذا
القائد العمالق لفلسطني ولقضية فلسطني وللمرأة الفلسطينية  .ان وجود
امرأة من جذور فلسطينية محجبة تعمل بجانب فخامة الرئيس في القصر
الرئاسي  ،ذلك القصر الذي حارب ارتداء احلجاب لفترة عقود ممتدة امر
مشرف  ..عند دخولي للقصر الرئاسي وتعريف زوجي بإسمي لفخامته،
اجابه  " :ايضا انا مستشارتي اسمها فاطمة وهي من اصول فلسطينية
ايضا ".علما انني تعرفت على االخت فاطمة وما زلت في تواصل معها من
اجل ترتيب لقاء مستقبلي لوفد من النساء الفلسطينيات في فلسطني 48
للقاء أخواتهن في حزب العدالة والتنمية  .كذلك ملسنا اهتمامه بضرورة
سماع ص��وت امل ��رأة ،ذل��ك عندما طلب احلديث معي بالرغم من ضيق
الوقت كما أوضح ذلك مستشاروه  ،ولَم يبخل بإعطاء الوقت الالزم لنا

والطويل نسبيا عند تبادلنا للهدايا ".

" حجاب في القصر الرئاسي "
وحول شعورها لدى دخول القصر الرئاسي التركي باحلجاب  ،بعد ان
مت حظر ارتداء احلجاب لسنوات طوال فيه  ،ومنع دخول النساء اللواتي
يرتدين احلجاب إلى أماكن العمل في القطاع العام  ،باالضافة الى منع
ارت��داء احلجاب في اخلدمة املدنية واملؤسسات التربوية والسياسية ،
قالت فاطمة ريان  ":حقيقة شعرت بفخر واعتزاز بحجابي ولم يتملكني
هذا الشعور من ذي قبل وكأن لسان حالي يقول " :انتصر بفضل الله
احلجاب "  ،وذل��ك ملعرفتي باملعاناة التي القاها فخامته حتى استطاع
اب�ط��ال ق��ان��ون حظر احل�ج��اب ف��ي اجل��ام�ع��ات وامل�ع��اه��د وامل��ؤس�س��ات في
اجلمهورية التركية املسلمة  ،وال اخفي في تلك اللحظات انني شعرت
بتما ٍه مطلق مع ما مرت به ابنته سمية التي طردت من جامعات بالدها
بسبب ارتدائها للحجاب االمر الذي ايضا ذكرني مبا عانيت منه بنفسي
عندما كنت من أوائل املرتديات للحجاب في نهاية السبعينيات والتي أدت
ايضا الى فصلي من سلك التعليم عام  1980وابعادي عنه المتداد عشر
سنني متتالية ".

شعرت بتماه مطلق مع ما مرت فيه
ابنة اردوغان فهي طردت من اجلامعة بسبب
حجابها وأنا فصلت من تعليمي
"هدية من اردوغان  ..مصحف وحجاب "
وأضافت فاطمة ريان  " :كم كنت مسرورة وسعيدة
لهدية فخامة الرئيس التي اهداني اياها وهي عبارة
عن مصحف وحجاب  ،وذلك ملا يحمل هذا املصحف
من داف��ع لوحدتنا وجمعنا علما وعمال  ،حيث اخذ
فخامته يقلب صفحاته ويشرح لي عن خاصية هذا
املصحف الذي مت اج��راء التدقيق والتصحيح عليه
من جانب هيئة تدقيق املصاحف في انقرة التابعة
لرئاسة الشؤون الدينية في اجلمهورية التركية،
وح�ق��ا ملست ك��م ل�ه��ذا املصحف م��ن راح ��ة للبصر
ف��ي ت�لاوت��ه وع��رض��ه ام��ام ال �ق��ارئ .ك��ذل��ك اهداني
ح�ج��اب��ا  ،ح ��رص ان يفتحه ام��ام��ي وأخ ��ذ يسهب
بالشرح عنه وعن ألوانه وعن ختمه الشخصي على
احلجاب قائال لي  " :ارى انك ال تلبسني احلجاب
امللون! تستطيعني إهدائه البنتك "  ،فأجبته  :اكراما
لزوجتك التي تلبس مثله فلن أتردد في لبسه ".

" إشارة رابعة التركية "

يع الرئيس اردوغان على املنديل املقدم هدية لفاطمة ريان

صورة تذكارية للوفد مع الرئيس التركي اردوغان

مستشارة اردوغان مع فاطمة ريان

الشيخ كامل ريان مع زوجته فاطمة

الشيخ كامل ريان يتوسط عضوي الكنيست مسعود غنامي وطلب ابو عرار

واس�ت��رس�ل��ت ف��اط�م��ة ري ��ان ت �ق��ول  " :خ�ل�ال وقفتنا
لتبادل الهدايا معا أشار البعض منا بأشارة " رابعة"
ف��أب��دى س��روره لرفع ه��ذه االش ��اره ورف��ع ه��و ايضا
هذا االشارة وشرع يشرح لي ولزوجي الشيخ كامل
ريان ماذا تعني عنده هذه االشارة  ،فقال  ":اإلصبع
االول :أمة واحدة  ،اإلصبع الثاني :علم واحد  ،اإلصبع
الثالث  :وطن واحد  ،اإلصبع الرابع  :دولة واحدة "،
ثم واصل احلديث مع الشيخ كامل عن اسماء البلتاجي
واستشهادها وال��دم�ع��ة التي سالت على خ��ده وقت
استذكاره لشهادتها والقصيدة التي ألفها الشيخ كامل
في ذكرى استشهاد اسماء البلتاجي ".
واختتمت ال�س�ي��دة فاطمة ري��ان حديثها لصحيفة
بانوراما بالقول  ":ال شك ان مثل هذا اللقاء املبارك
م��ع ق��ام��ة م�ث��ل ق��ام��ة ف�خ��ام��ة ال��رئ �ي��س رج ��ب طيب
اردوغ��ان يبعث األم��ل في نفوسنا ويزيد من ثقتنا
في طريقنا بان النصر لهذه االمة مهما طالت الطريق
ومهما تشعبت املصاعب الن هذا من وعد الله ووعد
الله حق  ،والله يقول في كتابه العزيز َ ( :و َع َد الل َّ ُه
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