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ال��  ا��امعة  ا��امس من جر�دة  العدد  ها نحن مع إشراقة 
ا��راح،  أثخن��ا  أمة  صفوف  جمع  �لما��ا  خالل  من  أردنا 

ومزق��ا التحز�ات الفكر�ة والعص�يات األيديولوجية..
إ��ا �لمات تر�� اندماج شعو�نا ع�� اختالف ألوا��م ولغا��م 

وثقافا��م..
�لمات نقولها ون�اد نجزم أن ساعة نصر هذه األمة قد اق��بت 

رغم �ل ما يحدث لها..
ال�سر،  إال  العسر  �عد  ول�س  الفرج،  إال  الضيق  �عد  فل�س 

ول�س �عد الشدة إال الرخاء..
األق���  بحق  ْ�َتل 

ُ
ا� ��ا  يقوم  ال��  التعسفية  واإلجراءات 

الشر�ف، ومبالغتھ �� اإلجرام ما �� إال بادرة لزوال االحتالل 
واق��اب الَفَرج..

ف�سدها،  الفق��  احتياجات  ع��  الغ��  ليتعرف  �لمات  إ��ا 
و�تعرف  جراحهم،  فيضمد  املتأمل�ن  أصوات  القوي  و�سمع 

الفق�� ع�� أبواب سد حاجتھ ف�سلكها..
طر�قھ  ف�شق  السياسة  أالعيب  القارئ  ليعلم  �لمات  إ��ا 

وُ�ْبِحر �� محيطات ا��ياة الهائجة املائجة بحكمة واقتدار..
إ��  مراكبنا  تصل  ح��  ال�لمة،  فراغ  ملء   �� مستمرون 
شواط��ا، وح�� ��بط طائرتنا ع�� بر األمان، وتصل ا��قوق 
فوق   

ً
عاليا والعدالة  ا��ق  صوت  يرتفع  وح��  أ��ا��ا،  إ�� 

..
ً
امل��بص�ن باألمة شرا

تتحرك  جديدة  وصل  حلقة  �لماتنا  لت�ون  العدد  هذا  صِدُر 
ُ
ن

ف��ا آالم وآمال؛
آالم امل��د األق��� وخالفات اإلخوة �� ا��ليج العر�ي، وآمال 
حركة ��ضة اقتصادية جديدة �� األمة، وإعادة توط�ن اإلخوة 

السور��ن ع�� أرضهم وهم ينعمون باألمن واألمان...
مستمرون �� املوازنة ب�ن اآلالم واآلمال، فلسنا �� ا��نة فت�ون 

حياتنا بال آالم..
مستمرون �� املوازنة مع �غليب اآلمال ع�� اآلالم؛ ناظر�ن إ�� 

النصف املمت�� من ال�وب..
أمرنا  ملل، كما  �لل وال  بال  أهدافنا  إ��  مستمرون ح�� نصل 

قائدنا ونب�نا محمد ص�� هللا عليھ وسلم.

األق���  امل��د  خارج  صلوا��م  أداء  الفلسطي�يون  يواصل 
إلك��ونية  بوابات  بنصب  املتمثلة  االحتالل  إلجراءات   

ً
رفضا

انفجار  من  إسرائيلية  تحذيرات  وسط  مراقبة،  و�ام��ات 
 �� املرابط�ن  أعداد  أن  كما  وغزة.  الغر�ية  الضفة   �� الوضع 
قص��ة. ف��ة  خالل  م��وظ  �ش�ل  تزايدت  األق���  محيط 

�افة  من  هم  يح�شدون  الذين  الفلسطي�ي�ن  أن  وحظ 
ُ
ول

االنتماءات السياسية والفكر�ة والدي�ية، ومن جميع األعمار، 
وأ��م يصرون ع�� رفض إجراءات االحتالل اإلسرائي�� األخ��ة.

االحتالل  قوات  قامت  الضغط  لتخفيف  خطوة  و�� 
استمرت  لك��ا  البوابات،  تلك  لنصب  املؤقت  باإللغاء 
ثم  األق���،  امل��د  إ��  الدخول  من  املصل�ن  منع   ��
ب�ن  املؤقت  باإلغالق  وشرعت  بالدخول،  لهم  سمحت 
املقدسي�ن  دفع  مما  الصالة،  من  الناس  ومنع  واآلخر  ا���ن 
.
ً
مفتوحا بقائھ  لضمان  األق���  امل��د  محيط   �� للبقاء 

للفلسطي�ي�ن،   �� األق���  امل��د   �� السيادة  أن  وُ�ذكر 
العسكر��ن  سالمة  ضمان  اإلسرائي��  االحتالل  ير�د  ح�ن   ��
و�تجولون  وساحاتھ  األق���  امل��د  أرض  يد�سون  الذين 
للم�ان  الدي�ية  القدسية  بذلك  من��ك�ن  بأس����م،  فيھ 

تواجد  أي  الفلسطي�يون  يرفض  ب�نما  وسيادتھ، 
ساحاتھ. أو  األق���  داخل  االحتالل  لقوات  عسكري 
-بصفتھ  أردوغان  طيب  رجب  ال���ي  الرئ�س  قال  جهتھ  من 
-: «إن الدفاع 

ً
الرئ�س الدوري ملنظمة التعاون اإلسالمي حاليا

مهمة  ل�س  القبلت�ن،  أو��  �عد  الذي  األق���  امل��د  عن 
األطفال الفلسطي�ي�ن العّزل الذين ال يمل�ون سوى ا���ارة 
 �� القدس،  وحماية  الفلسطي�ية  القضية  تب��  إنما   ،

ً
سالحا

مسلم...  مليار   ١٫٧ شرف  وهو  املسلم�ن،  �افة  ومهّمة  قضية 
هو  األوسط،  الشرق   �� الدائم  للسالم  الوحيد  الطر�ق  إن 
فاغتصاب  سيادة؛  ذات  مستقلة  فلسطي�ية  دولة  إ�شاء 
حقوق الفلسطي�ي�ن أساس العديد من التوترات �� املنطقة، 
وقرارات األمم املتحدة لم تكن �افية لتال�� هذا الظلم، ألنھ ال 
العال�� املوجود،  النظام   �� القرارات  تلك  يتم تطبيق أي من 
والذي �سود فيھ قانون األقو�اء ول�س القانون ع�� األقو�اء. 
و�� فلسط�ن هناك نمط متكرر �ل يوم من االضطهاد، والقهر. 
ما زال مستمًرا طيلة نصف قرن من  الظلم  لألسف، إن هذا 
الزمن، ع�� مرأى ومسمع من العالم �لھ، ورغًما عن القرارات 

العديدة لألمم املتحدة».

مشروع لتدارك �ارثة الت��ر العل�� �س�ب ال��وح ، وما ي�تج 
عنھ من ��ز األطفال عن اإللتحاق باملدارس، و��ز األها�� 

عن �غطية نفقات التعليم الباهظة �� دول امل��ر.

لم  ما  املسلم  صالح  يكتمل  ال 
، يبدأ إصالحھ ضمن 

ً
يكن مص��ا

إ��   
ً
وصوال لها،  املر��ن  الظروف 

�غي�� هذه الظروف وفق ما تمليھ 
عليھ رؤ�ة اإلسالم.

 مش�لة هامة تواجھ األطفال النازح�ن من مناطق 
ا��روب، ي�س�ب ��ا الرعب والفزع الشديد الناتج 

عن أصوات القذائف والقنابل والصوار�خ 

ممن  ��واب  بحاجة  منطقية  �ساؤالت  دا��  قره  د.  يث�� 
اإلخوة،  خالف  ع��  و�حرضون  الصفوف  لتمز�ق  �سعون 
و�ان من أبرزها: هل قنوات الرذيلة أحق باإلغالق، أم قناة 

ا��ز�رة؟!

ا��يد،  وا��طاط  الشاعر،  السلطان 
أرعب  الذي   

ّ
الفذ العسكري  والقائد 

والعدل  الطمأن�نة  و�شر  أورو�ا،  ح�ام 
أمّتھ  وُر��  حضارة   

ً
مظهرا شعو��م  ب�ن 

اإلسالمية. 
النيل  وحاول  املستغرب  اإلعالم  فهاجمھ 

<< البقية صفحة ٧ >>من س��تھ.

<< البقية صفحة ٤ >>
<< البقية صفحة ٣ >>

<< البقية صفحة ٢ >><< البقية صفحة ٦ >>

<< البقية صفحة ٥ >>

آالف الفلسطينيين يحتشدون في القدس رفضًا للبوابات 
اإللكترونية، ومواجهات دامية في محيط األقصى

االحتالل اإلسرائيلي يفّرق بالغازات المسيلة للدموع آالف الفلسطنيين في محيط األقصى (وكاالت)

من مشكالت النزوح

التبول الالإرادي

سليمان القانوني

أ. د. شيخ موسى دمير

افتتاحية العدد
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شهرية

فكرية

اجتماعية
ثقافية

جريدة

في منهجية اإلصالح

ال دفاع عن قطردفاع عن المبادئ
المدرسة الرقمية

مبادرة تعليمية

 مش�لة هامة تواجھ األطفال النازح�ن من مناطق 
ا��روب، ي�س�ب ��ا الرعب والفزع الشديد الناتج 

عن أصوات القذائف والقنابل والصوار�خ 
<< البقية صفحة << البقية صفحة ٢٢ >> >>

قصة قصيرة

أسنان عائشة
ألم عا�شة يتجاوز بكث�� ألم األسنان 
طوال  القارئ  معھ  ي�ساق  الذي 
القصة، وأمان��ا أق��� من صلب هذا 
الواقع الذي �ع�شھ ك�ل أبناء وط��ا 

املشّرد.
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توافد آالف السور��ن الالجئ�ن واملقيم�ن ع�� األرا��� ال��كية 
وقضاء  سور�ا،  بلدهم  لز�ارة  ال��كية؛  السور�ة  ا��دود  إ�� 
إجازة العيد ف��ا؛ داخل�ن إل��ا من مع��ين رئ�س�ن، هما: مع�� 
من   

ً
ذهابا ا��ددة  الف��ة  ضمن  (وذلك  ا��دودي  الهوى  باب 

تار�خ ١/ حز�ران/ ٢٠١٧م، إ�� آخر تار�خ للعودة ٣٠/ أيلول/ 
سور�ا  إ��  الدخول  مدة  وتبدأ  السالمة،  باب  ومع��  ٢٠١٧م، 
موعد  آخر  و��ت��  ٢٠١٧م،  حز�ران/   /١٣ تار�خ  من  ع��ه 

للرجوع بتار�خ ١٤/ تموز/ ٢٠١٧م.
باب  مع��  من  سور�ا  إ��  دخلوا  الذين  السور��ن  عدد  و�قدر 
. ب�نما عاد من املع�� ذاتھ إ�� تركيا 

ً
السالمة بـ(٦٨٫١٥٤) ��صا

؛ أي بواقع نقص �� عدد العائدين مقداره 
ً
(٥٨٫٩٩٢) ��صا

محدد  يوم  آخر  انقضاء  مع  سور�ا   �� بقوا   ،
ً
فردا  (٩٫١٦٢)

للعودة من املع��، وذلك وفق بيانات الصفحة الرسمية ملع�� 
باب السالمة من ا��انب السوري.

ع��  ف��يد  الهوى  باب  مع��  من  سور�ا  إ��  الداخل�ن  عدد  أما 
أبو  ساجد  األستاذ  تصر�حات  بحسب  ��ص  ألف   (١٢٠)
السوري،  ا��انب  من  الهوى  باب  ملع��  السابق  املدير  فراس 
العودة  تركيا؛ ألن مهلة  إ��  للعائدين  ال��ا�ي  العدد  ولم يحدد 

تمتد ح�� آخر شهر أيلول القادم.
 �� تركيا 

ً
وفيما يبلغ عدد الالجئ�ن السور��ن امل��ل�ن رسميا

ال��كية  األرا���  مغادري  عدد  فإن  �سمة،  مالي�ن   (٣) حوا�� 
منفذين  ضمن  إ�سان  ألف  مئ��  حوا��  بلغ  قد  سور�ا  لز�ارة 
اثن�ن ل��روج وموعدين محددين للرجوع، وللقارئ أن يتخيل 
عملية  لتنظيم  املنفذين  هذين  ع��  الواقع  الضغط  ��م 

ا��روج والعودة.
السابقة،  األعوام   �� العيد  إجازات  مع   

ً
وقياسا ا��قيقة،   ��

 ع�� مستوى أع�� 
ً
فقد شهدت حركة ا��روج والعودة تنظيما

السوري.  أم  ال���ي  ا��انب  ع��  سواء  السابقة،  املرات  من 
لنقل  أو  صعو�ات  من  االمر  يخل  لم  ذاتھ،  الوقت  و��  لكن، 
�ل  أن  إ��   

ً
قياسا الصعو�ة،   ��  

ً
بالغا املسافر�ن  من  كث��  رآه 

إ�سان ينظر لألمر من زاو�ة عبوره ال����� ول�س من زاو�ة 
الوقت  هذا   �� املسافر�ن  من  اآلالف  مئات  املع��  اس�يعاب 

القيا��� ا��دود!
من واقع تجر�ة أحد املسافر�ن:

مدة  ان��اء  قبيل  (أي  املبارك  رمضان  ليا��  أواخر  إحدى   ��  »
الهوى  باب  مع��  قاصدين  خرجنا  بأيام)  سور�ا  إ��  العبور 
 �� هناك  إ��  وصلتم  أنكم  لو  لنا:  قيل  ال���ي،  ا��انب  من 
 (أي قبل الدوام الرس�� للمع�� �سبع ساعات!) 

ً
الواحدة ليال

وصلنا  ا��قيقة   �� لكننا  الظهر،  قبيل  سور�ا  تدخلون  لر�ما 
الوقت  ان  من  الرغم  وع��   ،

ً
صباحا والنصف  السادسة   ��

، لكننا فوجئنا بأننا ضمن 
ً
�ان قبل بدء الدوام الرس�� أيضا

رتل من املسافر�ن �سبقھ أرتال طو�لة، وأن نقطة وقوفنا �� 
عن  تبعد  أولهم،  نرى  ال  كنا  الذين  قبلنا،  من  دخول  انتظار 
 بالطبع!!! م��� الناس ومش�نا 

ً
ا��دود ٣ �لم، سنع��ها مشيا

وتم العبور �عد مشقة و� ا��مد...
الذي  التار�خ  (ضمن  العودة  وقت  وحان  الز�ارة،  أيام  مضت 
املسافر�ن  أعداد  لتنظيم  السوري  الطرف  من  املع��  حدده 
 �� السوري  الطرف  إ��  وصلنا  العودة).  أيام  ع��  وتوز�عها 
 وختمنا جوازاتنا �� انتظار ا��افلة ال�� 

ً
الساعة ٧٫٣٠ صباحا

ستقلنا إ�� الطرف ال���ي.. مضت أر�ع ساعات وخمس وست!! 
ونحن ما زلنا �� انتظار ا��افلة ... ح�� األطفال الصغار �لما 
و�قولون  يفرحون  �عيد..  من  حافلة  أو  سيارة  طيف  لهم  الح 
الرا�عة  وح��  لكن  باص..)  إجا  باص..  (إجا  ا��لية:  بالل��ة 
ال��  ا��افلة  تلك  تأت  لم  اليوم  ذلك  عصر  من  والنصف 
ال���ي  الطرف  بتوقف  خ��نا 

ُ
وأ إل��ا...  الصعود  شرف  نلق  لم 

وحافلتنا  دورنا  إن  أي  املسافر�ن،  من  مز�د  استقبال  عن 
ت لليوم التا��!! وع�� ذلك فإن علينا االنتظار 

َ
ل ّجِ

ُ
ا��ظوظة أ

والنوم �� صالة انتظار ا��افالت، أو ا��روج والعودة �� اليوم 
...

ً
التا�� صباحا

النوم  أو  األرض،  اف��اش  حيث  ا��افالت»  انتظار  «صالة 
، أو ع�� دثر رقيقة م���ة...

ً
جلوسا

�عم.. آثر كث�� من الناس النوم ف��ا لصعو�ة الرجوع إ�� قراهم 
 من ا��ر وا��وع.. 

ً
و�عدها... صوت األطفال يمأل امل�ان صراخا

رنا... ��طنا...
ُ
غض�نا.. ث

�عم حدث �ل ذلك.. 
ورجال  و�ساء  أطفال  ع��  الشمس  وأشرقت  الليلة  قض�نا 

يف��شون األرض..
حافلتنا  وجاءت  املرة  هذه  االنتظار  يطل  لم  ا��مد  و�  لكن 

السعيدة... ودخلنا إ�� األرض ال��كية...
تلك أيام وليال قض��ا آالف من العائالت السور�ة الالجئة إ�� 
تركيا رغبة م��ا �� ز�ارة الوطن «سور�ا»، و�� ا��قيقة أن ما 
جعلها صعبة هو ذلك االزدحام الشديد لك��ة أعداد الزائر�ن 
الذهاب  املسافر�ن  من  عدد  واست��ال  املعابر،  عدد  وقلة 

والعودة إ�� تركيا �س�ب عمل أو ظروف خاصة أخرى...
السور�ة  التغر�بة  حلقة صغ��ة من  ذلك ال �ش�ل سوى  �ل 
ال�� �ان وما يزال مبتدؤها ومن��اها ظلم وت���� وفساد عاثھ 

ح�امها...
لن يلبثوا أن �غادروها ليعود أهلها عودة بناء وإعمار واستقرار 

بإذن هللا...

التبول  مش�لة   :�� األمهات  م��ا  �عا�ي  مش�لة  أك��  لعل 
الالإرادي، خاصة �� مواقف ال��وح وال��وء وحاالت القصف 

وا��رب.
 ،

ً
لألمهات خصوصا النازحة، ومش�لة  للعائالت  كب��  وهو همٌّ 

ومثار ل���ل لدى األبناء الذين �عانون من هذه املش�لة يز�د 
معانا��م أثناء ال��وح.

�عّد ضبط املثانة (أي القدرة ع�� التحكم �عملية اإلخراج) من 
عالمات التطور والنمو لدى الطفل. ورغم تفاوت العمر الذي 
عام  و�ش�ل  أنھ  إال  العملية،  ��ذه  بالقيام  الطفل  فيھ  يبدأ 
دون  الطفل  أن  طاملا  األهل،  من  قلق  مثار  ي�ون  أن  ي�ب��  ال 
وجوب  عدم  �ع��  ال  وهذا  عمره.  من  الرا�عة  ح��  بل  الثالثة 
البدء بتمر�ن الطفل ع�� ضبط عملية اإلخراج قبل هذا السن.

ب�ن  تمي��  هناك  ي�ون  أن  البد  النفسية:  االصطالحات   ��
عليھ،  السيطرة  يمكن  ال  الذي  بمع��:  «الالإرادي»،  �لمة 
و«الالإرادي» بمع��: غ�� املقصود.  فالتبول الالإرادي ال �ع�� 
، وإنما �ع�� أنھ �� 

ً
ذلك أنھ غ�� قابل للضبط والتحكم فيھ أبدا

 لھ. ولكنھ قابل ألن يصبح 
ً
حال حدوثھ ال ي�ون الطفل متعمدا

...
ً
تحت السيطرة باستخدام تقنيات وإجراءات الحقا

الالإرادي.  التبول  مش�لة  خلف  تقف  ال��  األسباب  تتفاوت 
فقد ي�ون الس�ب:

ذلك...  غ��  أو  شديدة  ال��ابات  أو  خلقي  ك�شوه  ؛ 
ً
عضو�ا أ. 

لذلك ال يمكن البدء بالعالج النف��� أو بالتقنيات النفسية إال 
�عد التأكد من انتفاء وجود الس�ب العضوي.

مثل:  آخر؛  الضطراب   
ً
مصاحبا  

ً
عرضا التبول  ي�ون  أن  ب. 

الصدمة النفسية، أو ا��اوف، أو الصرع، أو غ�� ذلك. وهنا 
ال نلتفت �� ا��طة العالجية إ�� التبول بحد ذاتھ، بل البد من 
التبول  يزول  أن  إما  م��ا  االن��اء  و�عد  املس�بة.  املش�لة  عالج 
مباشرة مع زوال مس�بھ، أو يبقى بوصفھ ن�يجة سلوكية يتم 

.
ً
التعامل معها بالطرق السلوكية ال�� سنعرض لها الحقا

 األطفال املولودين ألبو�ن �عانيان من مش�لة 
ً
ج. الوراثة: فمثال

بمقدار  ذا��ا  باملش�لة  إصاب��م  �سبة  ترتفع  الالإرادي  التبول 
.٪ ٧٧

تحقق  �ستد��  وهذا  سلوكية  مش�لة  التبول  ي�ون  أن  د. 
مجموعة معاي�� م��ا:

�عا�ي  وأال  سنوات،  ا��مس  فوق  الطفل  عمر  ي�ون  أن        
 
ً
عرضا التبول  ي�ون  وأال  ��ية،  جسدية  مش�لة  من  الطفل 
مرت�ن  الالإرادي  التبول  يتكرر  وأن  آخر،  الضطراب   

ً
مصاحبا

والسادسة،  ا��امسة  ب�ن  ما  الطفل  عمر  �ان  إذا  األقل  ع�� 
 إفراغ البول 

ً
ومرة واحدة إن �ان أك�� من ذلك، وأن يتكرر أيضا

ال  أم   
ً
إراديا أ�ان  سواًء  املال�س،   �� أو  الفراش   ��  ،

ً
و��ارا  

ً
ليال

.
ً
إراديا

هذه إضاءات �ستطيع األم أن �س��شد م��ا حول وضع طفلها 
شاء  إن  بقية  املوضوع  ولهذا  املش�لة.  هذه  من  �عا�ي  �ان  إن 

هللا �عا��.

�� دول  السور��ن  الالجئ�ن  تتوزع مخيمات 
عدة.. و�� الوقت نفسھ توجد مخيمات كث��ة داخل 
السور�ة  ا��يمات  فإن  معروف  هو  وكما  السور�ة.  األرا��� 
ا��اورة.  الدول  مع  ا��دودي  الشر�ط  طول  ع��  تتوزع 
سور�ة  مدن  لھ  �عرضت  الذي  القسري  الت����  و�عد  لكن 
لالجئ�ن  مخيمات  بدأت  السوري  النظام  يد  ع��  كث��ة  وقرى 
ر�ف   �� ا��ررة  السور�ة  املدن  أطراف  ع��  ب�� 

ُ
ت السور��ن 

حلب الواقع تحت سيطرة املعارضة، و�� مدينة إدلب ور�فها 
 عن الشر�ط ا��دودي، ولهذا 

ً
ومناطق أخرى. و�� ت�تعد �س�يا

من  ذا��ا  بال�سبة  تحظى  ال  س�ا��ا-  يقول  ما  -و�حسب  فإ��ا 

املساعدات ال�� تتلقاها ا��يمات ا��دودية.  
من هذه ا��يمات ما يقع حول قر���: التوامة وتل الكرامة �� 
املنطقة الواقعة ب�ن ر�ف حلب الغر�ي ور�ف إدلب الشما��، 
حماه،  مثل:  مختلفة؛  مدن  من  نازحون  ا��يمات  هذه  و�� 

ور�ف حلب ا��نو�ي، ومدينة حلب...
 ٥٠٠ من  أك��  ا��يمات   �� الساكنة  العائالت  عدد  و�فوق 
ا��يمات  هذه   �� وع�شهم  نزوحهم  ف��ة  امتدت  وقد  عائلة، 

أك�� من س�ت�ن إ�� اآلن.
العائالت �� هذه ا��يم -ع��  إ�� أسباب سكن تلك  و�الرجوع 
إيجار  غالء  أن  نجد  الس�ا�ي-  للبناء  مجاور��م  من  الرغم 

من  وامل�ّ�ر�ن  بالنازح�ن  املناطق  تلك  واكتظاظ  البيوت، 
�سعر  م��ل  ع��  ا��صول  من  جعل  سور�ا  مناطق  مختلف 

 ع�� اإلطالق.
ً
 ل�س سهال

ً
مناسب أمرا

كث��  وصول  وعدم  الدعم،  قلة  من  ا��يمات  س�ان  �ش�و 
عن  مخيما��م  ابتعاد  أن  كما  إل��م،  اإلغاثية  ا��معيات  من 
ْفتتحة �� القرى ا��اورة �س�ب �� انقطاع أطفالهم 

ُ
املدارس امل

أية  اآلن  إ��  يوجد  التوا��. وال  الثانية ع��  للسنة  التعليم  عن 
مدرسة مقامة �� تلك ا��يمات، وعليھ فإن بقاء األمر 

ع�� هذا ا��ال ينذر ب�شوء جيل أمّي لعدد ال 
�س��ان بھ من أطفال هذه ا��يمات.

صوت المخيم

أ. محمد السيد

٢
من مشكالت النزوح
التبول الالإرادي

تشخيص وتوصيف

مخيمات سورّية على أطراف المدن؛ مخيمات تل الكرامة والتوامة أنموذجًا

الالجئون السوريون في تركيا وإجازة العيد
من موقع الحدث (معبر باب الهوى الحدودي)

الوقت  ان  من  الرغم  وع��   ،
ً
صباحا والنصف  السادسة   ��

�� دول  السور��ن  الالجئ�ن  تتوزع مخيمات 
عدة.. و�� الوقت نفسھ توجد مخيمات كث��ة داخل 

أية  اآلن  إ��  يوجد  التوا��. وال  الثانية ع��  للسنة  التعليم  عن 
مدرسة مقامة �� تلك ا��يمات، وعليھ فإن بقاء األمر 

ع�� هذا ا��ال ينذر ب�شوء جيل أمّي لعدد ال 
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العدد الخامس - آب / ٢٠١٧

أ. سلمان عباس
االن�باه  أحد  �ع��  أن  دون  مجتمعاتنا   �� عادة  األسرة  ت�شأ 
 
ً
تر�ية يحتاجون  العالم  هذا  إ��  سيأتون   

ً
أطفاال هناك  أن  إ�� 

 يضمن نموهم �� ظروف سليمة وآمنة.
ً
وإعدادا

أمام  نفسها  الناشئة  األسرة  تجد  األول  املولود  قدوم  ومع 
تحديات العناية بھ. ففي سنوات الطفولة األو�� يتم التعامل 
الشاب�ن  الزوج�ن  النمائية حسب عادات  الطفل  حاجات  مع 
الذين وجدا نفس��ما «أبو�ن» دفعة واحدة ودون مقدمات! لم 
يخ��هما أحد عن خصائص هذه املرحلة وضرورة االستعداد 
لها، ولم ي�لفا نفس��ما عناء محاولة البحث ع�� شبكة اإلن��نت 

ال�� تنفجر بمصادر شبھ ال متناهية للمعرفة والتدر�ب.
عند مواجهة تحديات العناية بالصغ�� يتم االس�نجاد باألسرة 
األسرة  هذه  تقدم   

ً
وغالبا األم،  وأسرة  األب  أسرة  املمتدة، 

املمتدة الدعم وال تبخل بالنصيحة حسب خ��ا��ا..
الذين  الكبار  عند  الو��  ُوجد  إن  الطفل  حظ  ��سن  و�ا 
 من ب�ن أقرانھ.. لكن و�األعم 

ً
يحيطون بھ، فسي�ون است�ناءا

األغلب يبقى «التجر�ب» هو سيد املوقف �� التعامل مع هذه 
«مزاجية»  تتحمل  أن  تضطر  ال��  ال��يئة  اللطيفة  ال�ائنات 

األبو�ن ا��ديدين، وتقلبات سلوكيا��ما ال��بو�ة معھ..
 
ً
 ما ي�ون االبن األك�� ك�ش الفداء وميدانا

ً
�� ا��قيقة؛ غالبا

مع   
ً
 فش�ئا

ً
األبو�ن ش�ئا ال��بوي عند  األداء  و�تطور  للتجارب. 

«اإلصدارات» التالية، ح�� يصل القطار إ�� «آخر العنقود»، 
.
ً
وذاك قصة أخرى مختلفة تماما

عندما نتأمل مقار�ة األبو�ن لل��بية ب�ن «وجھ ال��ارة» -كما 
يطلق عليھ �� األحاديث الشعبية- أي االبن الكب��، و��ن «آخر 
. هذا الفرق الكب�� ب�ن األداءين 

ً
 شاسعا

ً
العنقود» نك�شف بونا

�عود �عضھ إ�� أسباب موضوعية؛ م��ا: تقدم األبو�ن �� العمر 
ون�� الو��، باإلضافة إ�� نمو الثبات االنفعا�� لد��ما. وس�ب 
آخر �عود إ�� حالة «امللل» من املتا�عة والتوجيھ ال�� �ع����ما 

�عد أن �ادت تجف ينابيع ا��يو�ة م��ما.
�ل هذا يحدث حينما تفتقد ال��بية إ�� الو�� �� أدا��ا. فإذا كنا 
نؤمن بالقول السائد: إذا أردنا أن نخطو خطوة لألمام �� طر�ق 
وال��بية   ،

ً
أوال ال��بية  ال��بية،  من  بد  ال  ا��تم��  الت��يح 

تبدأ  ذا��ا  ال��بية  تلك  ولكن  ��يح...  هذا  �عم  نقول:   ..
ً
آخرا

 من إصالح الو�� قبل �ل ���ء.
ً
أصال

 
ً
 والتاسع عامليا

ً
احتلت دولة قطر هذا العام املركز األول عر�يا

املنتدى  يصدره  الذي  األسا���،  التعليم  جودة  مؤشر   ��
، متقدمة بذلك ع�� دولة اإلمارات 

ً
االقتصادي العال�� سنو�ا

ال�� �انت تحتل هذا املركز العام املا���.
التعليم  التعليم األسا��� �� قطر -املؤلف من مراحل  و�تمتع 
سنوات)،  (ثالث  واإلعدادية  سنوات)،  (ست  االبتدائية 
والثانو�ة (ثالث سنوات)- بنظام �علي�� فر�د، يقوم ع�� فكرة 
، وهو ما ش�ل 

ً
تقر�با «املدارس املستقلة»، منذ عقد ونصف 

 من إصالحات جذر�ة أجراها أم�� البالد السابق، الشيخ 
ً
جزءا

حمد بن خليفة آل ثا�ي.
و�حسب تقر�ر مؤشر التعليم األسا��� لعام ٢٠١٤–٢٠١٥م، 
، من ب�ن ١٤٢ دولة مشمولة 

ً
احتلت قطر املرتبة التاسعة عامليا

دولة  فيھ  جاءت  الذي  الوقت   ��  ،٥٫٧ بمعدل  بالتقر�ر، 
 بمعدل جودة وصل إ�� ٥٫٤.

ً
اإلمارات �� املركز ١٣ عامليا

التقدم الذي أحرزتھ قطر �� مجال التعليم األسا���، واحتلت 
الشرق  منطقة  مستوى  ع��   

ً
جدا متقدمة  مراكز  بموجبھ 

األوسط والعالم، يحال إ�� طبيعة النظام التعلي�� الذي أقر 
 من عام ٢٠٠١م.

ً
�� البالد بدءا

التعليم  ظهر  فقد  للدراسات،  ا��ز�رة  ملركز  دراسة  و�حسب 
النظامي ألول مرة �� قطر عام ١٩٥٢م عندما أ�شأت ا���ومة 
أول  وضع  تم  ١٩٥٧م  سنة  و��  للبن�ن.  ابتدائية  مدرسة  أول 

�ش�ت وزارة التعليم.
ُ
النظم وأ

إال أن األم�� حمد بن خليفة آل ثا�ي -منذ وصولھ إ�� ا��كم- 
لطغيان   

ً
نظرا الفاعلية،  محدود  ال��بوي  النظام  أن  الحظ 

طا�ع املركز�ة ع�� وزارة التعليم ال�� ��يمن ع�� التعليم العام 
وا��اص.

 لذلك، اعتمد منذ عام ١٩٩٥م -و�ش�ل أوسع منذ عام 
ً
ونظرا

٢٠٠١م- إصالحات ح�ومية عميقة تركزت ع�� تحس�ن نوعية 
املرحلة  إ��  االبتدائية  املرحلة  من  الدولة   �� التعليم  ومحتوى 
االبتدا�ي  التعليم�ن  ع��  إصالحات  بإدخال  وقام  ا��امعية، 

والثانوي عام ٢٠٠١م.
وجاءت تلك اإلصالحات بناء ع�� توصيات معهد راند الشه��، 
�عدما ��أ أم�� قطر إليھ عام ٢٠٠١، ليقدم ا��يارات املمكنة 

لتحديث النظام التعلي�� �� هذه الدولة ا��ليجية الناهضة.
 سياسة �عليمية 

ً
من ب�ن ا��يارات املق��حة فّضل األم�� أخ��ا

واسعة  مركز�ة  ال  مع  مستقلة»،  «مدارس  إ�شاء  ع��  قائمة 
للنظام.

املستقلة»  «املدارس  فإن  القائم،  التعلي��  النظام  و�حسب 
يقوم بإ�شا��ا و�سي��ها مواطنون مستقلون ال ي�بعون للقطاع 
هذه  تتمتع  وعليھ  ال��خيص،  ع��  يحصلوا  أن  �عد  العام، 
واالكتتاب،  وال��امج  اإلدارة   �� واسعة  باستقاللية  املدارس 
لكن تمو�لها من الدولة، أي من القطاع العام، كما أ��ا تل��م 
 
ً
أ���� خصوصا الذي  للتعليم  بمعاي�� وأنظمة ا��لس األع�� 

ملتا�عة هذا النوع من املدارس.
القيام  ضرورة  ع��  راند  معهد  ز 

ّ
رك أخرى،  توصيات  و�� 

باختبارات دراسية منتظمة، وز�ادة أجور املدرس�ن واإلدار��ن 
(ع�� أساس تقييمات املؤسسات التعليمية). و�عد نجاح �س�� 

�� التجر�ة القطر�ة، اقتفت دول خليجية أخرى أثر قطر.
وتتفق اإلصالحات الك��ى ال�� شهد��ا سياسة التعليم �� قطر 
٢٠٣٠م،  لعام  الوطنية  ورؤ���ا  املعلنة،  الدولة  أهداف  مع 
املتمثلة بالتحض�� لف��ة ما �عد النفط، وإ�شاء ب�ية أ�اديمية 
من  والتمكن  املعرفة؛  اقتصاد  لتنمية  مالئمة  وصناعية 

اس�بدال اليد العاملة األجن�ية باليد العاملة الوطنية.
عام  بلغت  ��مة،  م��انيات  التعليم  ع��  قطر  وأنفقت 
٢٠٠٥م نحو ٢٠٪ من إجما�� نفقا��ا لذلك العام، و�� �سبة 
التعاون  مجلس  دول   �� التعليم  ع��  اإلنفاق  معدل  تفوق 
 �� العال��  املعدل  ع��  كذلك  وتز�د  ذا��ا،  الف��ة   �� ا��لي�� 

هذا ا��ال.

لم يكن البحث عن سبل ��ل مسألة التعليم -ال�� راحت تتعقد 
الرفاهية  من   

ً
ضر�ا ا��رب-  أتون  سور�ا  دخول  مع  وت�شابك 

 
ً
 من املغامرات العب�ية، بل �ان حاجة ماّسة ومشروعا

ً
أو نوعا

اس��داف  بات  حيث  ا��رب.  مآالت  اس�شرف  ملن   
ً
منقذا

و��  ا��قيقية.  التعليم  ألزمة  بداية  عل��ا  والسيطرة  املدارس 
ا��سيمة  ل��سائر  ي�ون األطفال هم األك�� عرضة  ا��روب 
ال�� ت��ق بأي وطن... لذلك �ان ال بد أن تولد الفكرة املنقذة، 
املدرسة  ف�انت  واملدافع..  الطائرات  م��ا  تنال  ال  ال��  الفكرة 

الرقمية �� الس�يل.
شعار  الرقمية  املدرسة   �� والتنفيذ  العمل  فر�ق  أعضاء  رفع 
«التعليم ا��ا�ي للسور��ن»، وراحوا يبذلون �ل ما بوسعهم 
وارفة  ��رة  يبصرو��ا  و�أ��م  املشروع،  بذرة  ي��قبون  وهم 
الظالل. ��يح أن الصعو�ات ال�� اع��ضت الطر�ق لم تكن 
مسألة  يتخطى  �ان  الهدف  تحقيق  ولكن  �سيطة،  أو  سهلة 
مع��  �عرف  أن  لها  ي�ب��  ال  فالشعلة  ذلك،  عند  الوقوف 
الهمم،  �� سور�ا، �انت �ستعر  القصف  ا��بو. ومع استعار 

وتتقد التطلعات.
 تر�و ع�� خمسة مالي�ن طالب تقطعت ��م 

ً
أعداد ��مة جدا

قّرح��ا  قلوٍب   �� األمل  يزرع   
ً
�عليميا  

ً
فتحا و��تظرون  السبل، 

عاديات االس�بداد والظلم. هذه الفكرة ال�� حمل��ا القلوب من 
سور�ا إ�� مصر إ�� السعودية لتحط �� تركيا، وتتا�ع مس����ا 
ا��فوفة بمخاطر جّمة، �ان ال بد لها أن ت��غ، ل��هر املدرسة 
الرقمية -�عد جهد كب��- عن ٢٧٠٠ حلقة درسية مصورة وفق 
للطالب،  رافعة  ف�ش�ل  والتقنية،  العلمية  املستو�ات  أع�� 
وتن�شلهم من واقعهم املر�ر، �عم لقد تم إنجاز تصو�ر امل��اج 
املؤقتة، ولتتوا��  السور�ة  ا���ومة  املعّدل من قبل  السوري 

املسموعة،  �ا��لقات  األخرى؛  التعليمية  املنتجات  �عدها 
املدمجة  األقراص  ومجموعات  اإللك��و�ي،  والكتاب 
لت�ش�ل  املو�ايل، واملوقع اإللك��و�ي...  (السيديات)، وتطبيق 
حيث  م��ا  ي��ل  مفتوحة  علمية  مائدة  السوري  الطالب  لدى 

ير�د وحسب مقت��� الظروف.
خالل  من  مشروعها  إتمام  إ��  الرقمية  املدرسة  تتطلع  كما 
تنفيذ املرحلة التالية من منا�� ا��لقة األو�� (الصفوف من 
أبنائنا  بمقدور  و��ون  العقد  بذلك  ليكتمل  الرا�ع)  إ��  األول 
 -ومن �افة الشرائح وع�� مختلف الظروف- أن يكملوا 

ً
جميعا

مس����م التعليمية، و��ونوا نواة سور�ا ا��ديدة، وحملة راية 
بنا��ا. هذا باإلضافة إ�� إطالق قناة �عليمية خاصة ��م ت�ّسر 
عل��م �عليمهم، وت�ون جسر تواصل بي��م و��ن مدرس��م عن 
خاللھ  من  يتم  مباشر  بث  طر�ق  وعن  رسائل،  شر�ط  طر�ق 
باإلضافة  �لها،  بالتعليم  املتعلقة  االستفسارات  عن  اإلجابة 
ال��  التعليمية  إ�� تنفيذ مشروعات �عليمية أخرى، �القافلة 
الطالب،  والتقاء  ا��يمات  ب�ن  التجول  خاللها  من  يمكن 
وتنفيذ الدروس ا��ية معهم، وت�ون القافلة مجهزة با��ابر 

واملعدات ا��ديثة الالزمة.
أمام  الدرب  ت���ء  مجانية  �عليمية  منارة  الرقمية  املدرسة 
أبنائنا، وتبدد أمامهم ديا�� الظالم وا��روب، وتن�شلهم من 
للتآزر  الفعاليات  إ�� �افة  التخلف وا��هل، وتمد يدها  براثن 
الذي  القادم  با��يل  وال��وض  التعليم،  سو�ة  لرفع   ،

ً
معا

سي�ون عليھ واجب البناء.
ع��  الع 

ّ
االط يمكن  الرقمية  املدرسة  عن  املعلومات  من  ملز�د 
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العدد الخامس - آب / ٢٠١٧

طفل  يوميات  ف�انت  يومياتھ  يكتب  كيف  معلمتھ  علمتھ 
العاشرة أشبھ بمذكرات رجل صغ��.

ا��رب واالنتماء:
الب�ت  فتضرر  ينفجر،  ولم  م��لنا  سطح  ع��  ال��ميل  سقط 
وسنعمره  سنعود،  لكننا  أشياءنا،  اللصوص  وسرق   ،

ً
قليال
.
ً
ثانية

ا��رب واملسؤولية:
من  عود��ما  طر�ق   �� والديَّ  سيارة  ع��  القذيفة  سقطت 

حلب، قطعت قدم أ�ي وأصابت الشظية كتف أمي، فأزالتھ.
، لكن أمي ال 

ً
 لينظف ا��رح يوميا

ً
- يدخل الطب�ب يده �املة

زالت تقوم بأعباء الب�ت.
تر�ي  خياط  عند  وأعمل   ،

ً
صباحا السادسة   �� م����  أغادر   -

 موعد املدرسة.
ً
ح�� الثانية ظهرا
ا��رب والعرفان:

رجل  إنھ  عم��؛  أثناء  واجبا�ي  بكتابة  ال���ي  ا��ياط   �� سمح 
رشيد ذو أخالق حسنة.

ا��رب وا��ياة:
 
ً
 خش�يا

ً
 ي��وج أ�� الكب��، ووضعنا عازال

ً
اليوم أنا سعيد؛ غدا

وعلقنا  وفتحناها،  أر�كة،  واش��ينا  الكب��ة،  غرفتنا  زاو�ة   ��
 لتعلق العروس مال�سها.. ل�ست غر�بة �� ابنة عم��.

ً
حبال

ا��رب واملستقبل:
 
ً
مستقبال ولكن��  أ�علم،  أن  أحب  دراس��،  بمتا�عة  أحلم 

.
ً
، وسأ�ون ماهرا

ً
سأعمل خياطا

ا��رب وا��رب وا��رب:
 ومساء.

ً
ترك أحمد املدرسة؛ ألنھ اضطر للعمل صباحا

٢٠١٧م استمر العدو الصهيو�ي   /٧ �� ص�يحة يوم ا��معة ١٤/ 
بتدن�س باحات امل��د األق���، فتصدى لهم املصلون العزل، ما 
أدى الس�شهاد ثالثة فلسطين�ن، وقتل ��ودي�ن، وتم إغالق امل��د 
منذ  مرة  ألول  فيھ  ا��معة  صالة  إقامة  وُمنعت  املبارك،  األق��� 
١٩٦٩م، وتم اعتقال العشرات، وم��م مف�� القدس. و�� مثل هذا 
اليوم، يوم ا��معة ١٥/ يوليو/ ١٠٩٩م احتل الصلي�يون القدس، 
. وا���ومات 

ً
ومنعوا الصالة �� األق��� ثمانية وثمان�ن (٨٨) عاما

اإلسالمية اليوم -كما �� األمس- �أ��ا �� بالد «الواقواق».

قر�ٌب برغم البعد م��ُدنا األق���

قلو�نا  �� لها  أرٌض  بأكنافھ 

ها
ُ
وأهل الديار،  تلك   

ٌ
مباركة

حماية العباد  ربُّ  لهم  أراد 

عدوهم رصاص  القوا  بإيما��م 

تآلفوا ��ٌب  واملوَت  �أ��م 

تنوشھ الوجار  وْسط  تركناهُم 

والض�� الهّم  ��ة   �� �س�ناهُم 

الذي وامل��َد  والقدَس  سلمهم 
ُ
أ�

ً
حز�نة تب�ي  والقْدُس  لَ�� 

َ
أ فيا 

ترابھ القرود  أبناء  س  ِ
ّ
يد�

األذى ع��  تناَدوا  آفاق  اذ 
ّ

ذ
ُ

وش

وتا�ٌع حاٍم  األرض   �� َمْن  �لُّ  لهم 

َمْن يضيع  ال  الذي  هللا  لنا  ونحن 
ً
ّمة

ُ
أ يرفع  شاء  ما  إذا  حكيم، 

ها
َّ
�ل الشام  �ستودع  بابھ  ع�� 

أق��� وإن  القلوب  نبُض  وم��لھ 

ح���
ُ
ت وال  عّد 

ُ
� ال  وْجٍد  تبار�ُح 

نقصا ��م  تناَل  أن  إال  مساميح، 

حرصا وزاَدهم  ف��ا  ومن  بالد 

رصا صفوفهم  رّصوا  وقد  عرايا، 

مختصا األعار�ب  بأبناء  فأض�� 

قنصا يقنصهم  والذئُب  كال��ُم، 

صيحاُ��م غوصا
ُ
وقد ُينجُد الغر�� أ

اختّصا و�ال��رة  باملسرى،  ر 
ّ
�عط

وم��ُدها املأسور بالدمع قد غّصا

نقصا و�بغونھ   
ً
خْسفا �سومونھ 

ا لصَّ يكن  لم  وإن  جاٍن  شر�ُفهُم 

قّصا رك��م  سرى  ى 
ّ
أ� و��م  يقصُّ

واستو��� ا��مائل  ألقى  بأعتابھ 

و�خفض أخرى، أمُرُه األمُر ال ُ�ع���

من امل��د األْموّيِ للم��د األق���

د. عبد السميع األحمد

الطباق  �س��  ما  البد�ع  علم   �� املعنو�ة  ا��سنات  من 
واملقابلة، فتا�عوا معنا هذا ا��سن ووظيفتھ ا��مالية:

أمر  وشر،  خ��  مثل:  وضده،  ال���ء  ب�ن  ا��مع  هو  فالطباق 
ون��، املعروف واملنكر، الليل وال��ار.

وهو نوعان: إيجاب وسلب:
لكال  النفي  أو  الطرف�ن،  لكال  اإلثبات  هو  اإليجاب:  فطباق 
ْ�َ�َك 

َ
أ ُهَو  ُھ  نَّ

َ
َوأ  } كقولھ:  الطرف�ن  لكال  فاإلثبات  الطرف�ن، 

وال  ت��ك  ال  كقولك:  ل�ل��ما  والنفي    .[٤٣ [النجم:  ى} 
َ
ْب�

َ
َوأ

تبِك.
بإثبات أحدهما ونفي اآلخر كقولھ  السلب في�ون  وأما طباق 
ُموَن} 

َ
َ�ْعل  

َ
ال ِذيَن 

َّ
َوال ُموَن 

َ
َ�ْعل ِذيَن 

َّ
ال َ�ْسَتِوي  َهْل  ْل 

ُ
ق  } �عا��: 

 
َ

ال
َ
ف  } �عا��:  والن�� كقول هللا  األمر  ب�ن  ا��مع  أو  [الزمر: ٩]. 

ْوِن} [املائدة: ٤٤].
َ

ش
ْ

اَس َواخ ُوا النَّ
َ

ش
ْ

خ
َ
ت

مع��  من  أك��  ب�ن  وت�ون  املقابلة،  �س��  نوع  الطباق  ومن 
مع ما يقابلھ، كقول النا��: «ال تخرجوا من عز الطاعة إ�� 
والطاعة.  واملعصية  والذل،  العز  ب�ن  فجمع  املعصية»،  ذل 
ِسُبوَن} 

ْ
َيك وا 

ُ
ان

َ
� ِبَما  َجَزاًء  ِث�ً�ا 

َ
ك وا 

ُ
َيْب�

ْ
َول  

ً
ِليال

َ
ق وا 

ُ
َيْ�َ��

ْ
ل

َ
ف و{ 

[التو�ة: ٨٢]. فهنا معنيان متضادان: ال��ك والقلة، والب�اء 
والك��ة.

ن:  �ّسِ
ُ
جمالية هذا ا�

وتوضيحھ؛  املع��  توكيد   �� را�عة  جمالية  للنص  يضيف 
 �� تؤثر  ناطقة   

ً
روحا للنص  و�جعل  األشياء،  تتم��  فبضدها 

سامعيھ وقارئيھ. مع عذو�ة اللفظ وجمالھ. ولتدرك مصداق 
َق  َوَصدَّ  * ى 

َ
ق َواتَّ ى 

َ
ْعط

َ
أ َمْن  ا  مَّ

َ
أ

َ
ف  } �عا��:  هللا  قول   �� ذلك 

 *  ��َ
ْ
َواْسَتغ َبِخَل  َمْن  ا  مَّ

َ
َوأ  * ُ�ْسَرى 

ْ
ِلل ُرُه  َسُنَ�ّسِ

َ
ف  * ُ�ْسَ�� 

ْ
ِبا�

ُعْسَرى} [الليل: ٥-١٠].
ْ
ُرُه ِلل َسُنَ�ّسِ

َ
ُ�ْسَ�� * ف

ْ
َب ِبا�

َّ
ذ

َ
َوك

وقول الشاعر:
ما أحسَن الديَن والدنيا إذا اجتمعا   *   وأقبَح الكفَر واإلفالَس 

بالرجل
مالحظة: أقل ما تت�ون منھ املقابلة متقابالن اثنان، فإن �ان 

.
ً
 س�� طباقا

ً
 واحدا

ً
الضد واحدا

أهلھ»  من  ت�ونوا  بھ  واعملوا  بھ،  عرفوا 
ُ
� العلم  موا 

َّ
«�عل  -

حديث ��يح.
- �علموا العلم، و�علموا للعلم السكينة وا��لم، وتواضعوا 
ت�ونوا  وال  �علمونھ،  من  لكم  وليتواضع  منھ،  تتعلمون  ملن 
جبابرة العلماء، فال يقوم علمكم بجهلكم. عمر بن ا��طاب.

وا 
ُ
لُتَجادل و 

َ
أ فهاَء،  بِھ السُّ ِلُتماُروا  الٍث: 

َ
ِلث الِعلَم  ُموا 

َّ
َعل

َ
�  

َ
- «ال

ْم» ابن مسعود.
ُ

يك
َ
اِس ِإل وا بِھ ُوُجوَه النَّ

ُ
و ِلَتصرف

َ
ُفقهاَء، أ

ْ
بِھ ال

، وإن لم يكْن 
ً
م العلم؛ فإن يكْن لك ماٌل �ان لك جماال

َّ
- �عل

. مصعب بن الز���.
ً
لك ماٌل �ان لك ماال

كنتم  وإن  قتم، 
ُ
ف  

ً
سادة كنتم  فإن  العلم؛  �علموا  ب��  يا   -

 ِعشتم. عبد امللك بن مروان.
ً
 ُسدتم، وإن كنتم سوقة

ً
وسطا

عليھ»  خوف  ال  مال  واألدب  لھ،  قدر  ال  شرف  «العلم   -
حكيم.. «أدب الدنيا والدين».

ُھ 
َ
اِفِ��َّ رحمهما هللا �عا�� ِعْنَد ِفَراِقِھ ل َماِم مالك الشَّ ِ

ْ
ْو�َ�� اإل

َ
- أ

 
َ

ْرَهَم ال ِسْب الّدِ
َ
�

ْ
ُمك، َواك

ْ
َهْب ِعل

ْ
 َيذ

َ
ْن الّرِ�ف

ُ
ْسك

َ
� 

َ
ُھ: ال

َ
اَل ل

َ
ق

َ
ف

 
َّ

ْسَتِخف
َ
� 

َّ
ال

َ
؛ ِلئ

ً
ْهرا

َ
ا َجاٍه ظ

َ
ك ذ

َ
 ل

ْ
ِخذ اِس، َوِاتَّ � النَّ

َ
 َع�

ً
ة

َ
ْن َعال

ُ
ك

َ
ت

ك، 
ُ
 َوِعْنَدُه َمْن َ�ْعِرف

َّ
َنٍة إال

َ
ط

ْ
� ِذي َسل

َ
ْل َع�

ُ
ْدخ

َ
 ت

َ
، َوال

ُ
ة َعامَّ

ْ
ِبك ال

ِ�َي 
ْ
َيأ  

َّ
ال

َ
ِلئ  

ٌ
ْ�َ�ة

ُ
ف َوَ�ْ�َنُھ  َبْ�َنك  ْن 

ُ
َيك

ْ
ل

َ
ف ِب�ٍ� 

َ
ك ِعْنَد  َسْت 

َ
َجل ا 

َ
َوِإذ

ْفِسك 
َ
َيْحُصَل ِ�� ن

َ
ُيْدِنَيُھ َوُ�ْبِعَدك، ف

َ
َرُب ِمْنك ف

ْ
ق

َ
ْيِھ َمْن ُهَو أ

َ
إل

�َ�ْ�ٌء. شرح مختصر خليل ل��ر���.

الطباق والمقابلة

كالم من ذهب

ــا الجميلة بالغتن

د. محمد عمر النجار

الصورة تعبيرية

يوميات رجل صغير
أ. إيمان جالل الدين خانجي

أ. ابتسام شاكوش

الطر�ق  باتجاه  ينفتح  أحدهما  بابان،  ول��يمة  ا��يمة،   ��
ع��  ينفتح  واآلخر  واملغاسل،  ا��مامات  ا��  املؤدي  العر�ض، 

الطر�ق األضيق، مقابل خيام ا����ان.
- �� زاو�ة وضعت ف��ا  �� ا��يمة �انت األم تجلس القرفصاء 
ع��  املطل  الباب  و��  ألسر��ا،  الطعام  �عد  كهر�ائية-  ��انة 
 ،

ً
حينا -متوتر  بصمت  تراقب  عا�شة،  ابن��ا  جلست  الشارع 

- ما يجري أمامها من أحداث.
ً
وغاضب أحيانا

- أمي ف�� يؤمل��... أسنا�ي ���� �� أماك��ا.
- اص��ي يا ابن��... وجع األسنان �سيط.. وأنت كب��ة و��اعة.
مسكبة  بھ  �سقي  املاء،  خرطوم  يمسك  هللا  عبد  أبو  ا��د 
ل�سقي  و�دور  خيمتھ،  أمام  املزروعة  والنعناع  البقدو�س 
برشة  ف��شقها  عا�شة  لھ  تب�سم  واليقط�ن،  ال�وسا  شتالت 
يلوح  ا��د،  و���ك  عذبة  طفولية  بكركرة  ت��ك  ماء، 
مزرعتھ،  من  قطفها  بندورة  حبة  لها  و�رمي   ،

ً
مسلما بيده  لها 

تأخذها بفرح، وتقضمها متلذذة.
الورد  لك  وأزرع  البقدو�س  مسكبة  سأسقي  شفى 

ُ
أ ح�ن   -

والياسم�ن يا أمي.
مرت مجموعة من البنات الصغ��ات تحمل جرادل املاء، تنقلها 
غسيل   �� األمهات  ل�ستعملها  ا��يام،  داخل  ا��  املغاسل  من 
الثياب واملواع�ن، �انت البنات تضع أحمالها ع�� األرض لتنقل 
�عض  لت�بادل  املتعب  لها��ا  تقطع  أخرى،  ا��  يد  من  ا��مل 
التف�ن  فما  بيدها  عا�شة  لهن  لوحت  وال���ات،  العبارات 

إل��ا، بل تا�عن الس�� ا�� أهدافهن مسرعات.
ا��  املاء  لك  وأنقل  البنات  هؤالء  سأرافق  أشفى  ح�ن  أمي   -

داخل ا��يمة، لن تنقل��ا �عد ذلك وحدك.
خيم��ا،  ك�س  من  املقابلة  ا��يمة   �� الساكنة  ال��وز  ان��ت 
وك�س مساحة إضافية أمام ا��يمة، رشت األرض باملاء منعا 
للغبار، مدت بطانية ع�� األرض النظيفة، وجلست مع زوجها 
ي�بادالن ا��ديث بصوت منخفض، و�حصيان بأصا�عهما عدد 
وا��اصر�ن  األموات  عدد  و�حصيان  أسر��ما،  من  الشهداء 
ع��  وا��صول  القر�ة،  ا��  بالعودة   

ً
معا و�حلمان  وامل��ر�ن، 

تتأمل  وراحت  حر�ا��ا  عن  عا�شة  كفت  ب�نما  ترا��ا،   �� ق�� 
كف��ا،  ظاهر  وع��  وجبي��ا،  ا��ارة  ذقن  ع��  الوشم  نقوش 

وكفي زوجها.
- أمي.. ملاذا ال �غسل جارتنا هذا ا���� عن وجهها و�د��ا؟ أما 
عندها صابون؟ أما أخذت حص��ا من معونات الهالل األحمر؟

خيمة  إ��  مسرعة  دمي��ا  تحمل  ا����ان  ابنة  إسراء  مرت 
صديق��ا آية، لتكمل معها خياطة ثوب جديد للدمية.

- أمي، أر�د دمية شقراء مثل دمية إسراء.
 ،

ً
طو�ال  

ً
خيطا بيدها  تمسك  ذا��ا،  الدرب  ع��  لطفية  مرت 

، تركض �عكس اتجاه 
ً
 فارغا

ً
 بالس�يكيا

ً
ور�طت �� ��ايتھ ك�سا

الر�ح، وتتلفت ا�� ا��لف بفرح ظاهر، غافلة عن �ل ما يحيط 
��ا، تنظر �سعادة ظاهرة ا�� الك�س الذي امتأل بالهواء، وطار 

ع�� ارتفاع قامة فوق قام��ا.
مثلها  بھ   أللعب 

ً
 فارغا

ً
�� نفسها، سأخ�� ك�سا قررت عا�شة 

سأسابقها  م��ا،  أفضل  الركض  أستطيع  أنا  شفى، 
ُ
أ ح�ن 

وأسبقها.
- أمي.. انظري... خلعت س��، ولم أشعر باأللم.

- ال تحز�ي يا صغ���ي... �عد أيام سي�بت �� م�ا��ا سن أجمل 
.
ً
م��ا وأقوى، تدوم معك طو�ال

رج�ّ�  م�ان   �� جديدتان  رجالن   �� ست�بت  م��  أمي..   -
املقطوعت�ن؟

قطوف أدبية ٤

أسنان عائشة
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العدد الخامس - آب / ٢٠١٧

األخــرى. االقتصاديــة  بالقطاعــات 
كما أشــار التقر�ر إ�� أن االقتصاد الســوري �عا�ي من ��ز مزدوج 
ــ� عــام ٢٠١٦، �عــد أن �ــّ�ل 

ّ
حــاّد بلــغ ٢٨ ٪مــن إجما�ــ� الناتــج ا���

٠٫٧ ٪ عــام ٢٠١٠.
أمــا احتياطــات النقــد األجن�ــ� فقــد انخفضــت مــن ٢١ مليــار دوالر 

عــام ٢٠١٠ إ�ــ� أقــّل مــن مليــار دوالر عــام ٢٠١٥. 
ــ� 

ّ
وانخفضــت إیــرادات املوازنــة مــن ٢٣ ٪مــن إجما�ــ� الناتــج ا���

عــام ٢٠١٠ إ�ــ� أقــل مــن ٣ ٪ عــام ٢٠١٥.
ب�نمــا ارتفــع الدیــن العــام اإلجما�ــ� مــن 
� عام 

ّ
٣٠ ٪من إجما�� الناتج ا���

٢٠١٠ إ�ــ� ١٥٠٪ عــام ٢٠١٥. 
وصلــت  البطالــة  �ســبة  أن  كمــا   
لنحــو ٧٨٪ ب�ــن الشــباب �ــ� عــام 
مــن  وأن حوا�ــ� ســتة   ،٢٠١٥
�ل عشــرة ســور��ن �ع�شــون 

.
ً
�ــ� فقــٍر مدقــع ٍ حاليــا

إ�ــ�  التقر�ــر  ــص 
َ
وخل

ا��ســائر  رغــم  ــھ 
ّ
أن

��قــت  ال�ــ�  الكب�ــ�ة 
فــإن  االقتصــادي  بالقطــاع 
��ــا ال  ال�ــ�وح املرتبطــة  أســباب 
ش�ل سوى أقل من ثلث ا��االت 

ُ
�

لل��ــرة  أ��ا��ــا  دفعــت  ال�ــ� 
اإلعمــار  إعــادة  وأن  وال��ــوء، 
وإنمــا  هندســية  مســألة  ل�ســت 
 
ً
واقتصاديــا  

ً
اجتماعيــا  

ً
�عافيــا تتطلــب 

يق��ــ� ع�ــ� األســباب ال�ــ� أفضــت لألزمــة ا��اليــة  �ــ� ســور�ا.

كما أشــار التقر�ر إ�� أن االقتصاد الســوري �عا�ي من ��ز مزدوج 
ــ� عــام ٢٠١٦، �عــد أن �ــّ�ل 

ّ
٢٨حــاّد بلــغ ٢٨حــاّد بلــغ ٢٨ ٪مــن إجما�ــ� الناتــج ا���

٠٫٧ ٪ عــام ٢٠١٠.
أمــا احتياطــات النقــد األجن�ــ� فقــد انخفضــت مــن ٢١ مليــار دوالر 

عــام ٢٠١٠ إ�ــ� أقــّل مــن مليــار دوالر عــام ٢٠١٥. 
ــ� 

ّ
٢٣وانخفضــت إیــرادات املوازنــة مــن ٢٣وانخفضــت إیــرادات املوازنــة مــن ٢٣ ٪مــن إجما�ــ� الناتــج ا���

عــام ٢٠١٠ إ�ــ� أقــل مــن ٣ ٪ عــام ٢٠١٥.
ب�نمــا ارتفــع الدیــن العــام اإلجما�ــ� مــن 
� عام 

ّ
٣٠ ٪من إجما�� الناتج ا���

٢٠١٠ إ�ــ� ١٥٠٪ عــام ٢٠١٥. 
وصلــت  البطالــة  �ســبة  أن  كمــا   
٧٨لنحــو ٧٨لنحــو ٧٨٪ ب�ــن الشــباب �ــ� عــام 
مــن  وأن حوا�ــ� ســتة   ،٢٠١٥
�ل عشــرة ســور��ن �ع�شــون 

.
ً
�ــ� فقــٍر مدقــع ٍ حاليــا

إ�ــ�  التقر�ــر  ــص 
َ
وخل

ا��ســائر  رغــم  ــھ 
ّ
أن

��قــت  ال�ــ�  الكب�ــ�ة 
فــإن  االقتصــادي  بالقطــاع 
��ــا ال  ال�ــ�وح املرتبطــة  أســباب 
ش�ل سوى أقل من ثلث ا��االت 

ُ
�

لل��ــرة  أ��ا��ــا  دفعــت  ال�ــ� 
اإلعمــار  إعــادة  وأن  وال��ــوء، 
وإنمــا  هندســية  مســألة  ل�ســت 
 
ً
واقتصاديــا  

ً
اجتماعيــا  

ً
�عافيــا تتطلــب 

يق��ــ� ع�ــ� األســباب ال�ــ� أفضــت لألزمــة ا��اليــة  �ــ� ســور�ا.

دفاع عن المبادئ ال دفاع عن قطر
قنوات الرذيلة أحق باإلغالق
ال قناة الجزيرة

د. علي القره داغي
و�عود  اقتصادية متصاعدة،  منذ سنوات فورة  تركيا  �شهد 
حيث  الدولة،   �� املتبعة  السياسات  إ��  ذلك   �� الفضل 

أصبحت تركيا خالل سنوات قليلة قوة اقتصادية عاملية.
اقتصادية   

ً
ططا

ُ
خ املاضية  السنوات  خالل  تركيا  واتبعت 

ساهمت �� ز�ادة النمو، وا��د من البطالة، واحتاللها مراكز 
متقدمة �� املؤشرات االقتصادية العاملية.

�� هذا التقر�ر، نرصد ٥ حقائق اقتصادية عن تركيا:

١- نمو الناتج ا���� ال���ي:
نما الناتج ا���� ال���ي خالل سنوات �ش�ل متصاعد، فقد 
إ�� نحو ٣٫٩ ٪، متفوقة ع��  العام  النمو هذا  وصلت �سب 
النمو  العديد من الدول األورو�ية، وتمكنت تركيا من �عز�ز 

بفضل السياسات املتبعة.
و�حسب بيانات البنك الدو�� فقد نما الناتج ا���� خالل ١٠ 

سنوات، من -٢ ٪ إ�� ٤ ٪.

٢- دخل الفرد:
الفردي  الدخل  ز�ادة  من  قليلة  سنوات  خالل  تركيا  تمكنت 
بطر�قة الفتھ، ففي العام ٢٠٠١م، �ان الدخل الفردي يصل 
إ�� ما يقارب ٣٠٠٠ دوالر، وارتفع ح�� وصل إ�� نحو ١٠٥٠٠ 

دوالر �� العام املا���.

٣- صادرات �غزو العالم:
َعد تركيا من الدول الصناعية األو�� �� العالم، كما أ��ا من 

ُ
�

الدول الزراعية الك��ى، وتمكنت -بفضل خ��ة يدها العاملة، 
واملوارد األولية املتوافرة �� البالد- من ز�ادة ��م صادرا��ا إ�� 
�افة دول العالم، وقد ارتفع ��م الصادرات ال��كية أضعاف 
ما �ان عليھ خالل ١٠ سنوات، فقد وصل ��م الصادرات 
ال��كية إ�� ما يقارب ١٥٨ مليار دوالر �� العام ٢٠١٦م، فيما 

بيانات  وفق  ا��ديدة،  األلفية  بداية   ��  
ً
مليارا  ٣٦ يتجاوز  لم 

دوائر اإلحصاء.

� التحتية:
َ
٤- تطور مشار�ع الُب�

البالد،   �� التنمو�ة  املشار�ع  ��م  ارتفع  قليلة،  سنوات   ��
إعداد  خالل  من  التحتية،  الب��  تحديث  من  تركيا  وتمكنت 
النقل،  وسائل  وتحديث  الكهر�ا�ي،  للتيار  جديدة  شب�ات 
مالي�ن   ٧ من  البالد   �� العامة  النقل  وسائل  ��م  ارتفع  وقد 
وسيلة ا�� أك�� من ١٩ مليون وسيلة �� بضع سنوات. وترصد 
 
ً
نظرا التحتية  الب��  تطو�ر  أجل  من  املليارات  مئات  ا���ومة 

ألهمية هذه املشار�ع �� ش�� ا��االت والقطاعات.
إ�� ١٨٨   

ً
العام ٢٠٠٣م ارتفع عدد األنفاق من ٥٠ نفقا ومنذ 

البوسفور  جسر  أبرزها  ومن  ا��سور،  عن   
ً
فضال  ،

ً
نفقا

غازي»  «عثمان  جسري  جانب  إ��  العام  هذا  دشن  الذي 
سليم»  ياووز  و«السلطان  تركيا،  غر�ي  شمال  يالوفا  بمنطقة 

باسطنبول، ونفق «أوراسيا».

٥- السياحة:
، و�عود الس�ب �� 

ً
 كب��ة من السياح سنو�ا

ً
تجذب تركيا أعدادا

ذلك إ�� العديد من اإلجراءات ال�� قامت ��ا السلطات، وم��ا 
منح التأش��ات �� املطار، وإعفاء أعداد كب��ة من السياح من 
تأش��ة الدخول، كما أن موقع تركيا ا��غرا��، ووجود شواطئ 
 للسياح، باإلضافة ا�� وجود العديد 

ً
رملية، جعل م��ا مقصدا

من املواقع األثر�ة.
أصل  من   ٪٢١ نحو  تركيا   �� السياحية  اإليرادات  و�ش�ل 
تركيا  و�زور  الدو��،  البنك  بيانات  العاملية، بحسب  السياحة 

 أك�� من ١٥ مليون سائح.
ً
سنو�ا

�ــ� خطبــة ا��معــة بجامــع الســيدة عا�شــة ر��ــ� هللا ع��ــا �ــ� الدوحــة 
دعــا األم�ــن العــام لالتحــاد العال�ــ� لعلمــاء املســلم�ن فضيلــة الشــيخ 
الدكتــور ع�ــ� مح�ــ� الديــن القــره دا�ــ� األمــة اإلســالمية لت�ــون ر�انية.

وقال �� خطبتھ حفظھ هللا:
 �ــ� مواقفــھ، وأن ي�ــون مــع هللا وأن يثــق بــھ 

ً
ع�ــ� املــرء أن ي�ــون ر�انيــا

؛ اقتــداًء برســول هللا ص�ــ� هللا عليــھ وســلم.
ً
 مطلقــا

ً
وثوقــا

إن التار�ــخ ِعَ�ــ�، والدنيــا مواقــف، وقيمــة اإل�ســان بمواقفــھ وقيمــھ 
بــھ،  و�علــو   

ً
شــر�فا اإل�ســان  تجعــل  الشــر�فة  فاملواقــف  وحكمــھ، 

، وقــال إن جســد 
ً
واملواقــف القبيحــة الرذيلــة تجعــل اإل�ســان رذيــال

اإل�ســان يت�ون من عنصر�ن: مادة شــهوانية حيوانية، ومادة ر�انية 
روحانية، فإذا نزل اإل�ســان وانحط إ�� جانب الشــهوة نزل إ�� مرتبة 

ا��يــوان، وإذا ارتقــى وســما �ان أفضــل مــن عامــة املالئكــة.
بلد كب�� بمبادئھ:

و�ســاءل: مــا الــذي فعلتــھ قطــر، البلــد الكب�ــ� �ــ� مواقفــھ ومبادئــھ؟ 
ســاهم �ــ� الص�ــ� ب�ــن إخواننــا �ــ� الســودان، ووقــف مــع اليمــن �ــ� 
وحدتــھ، وغ��هــا مــن املواقــف املشــرفة ال�ــ� ���ــز الــدول الك�ــ�ى عــن 

القيــام ��ــا.
 ع�� العلماء أن يقفوا مع هذا البلد �� مواقفھ، فمعظم 

ً
ال أرى حرجا

مواقفھ املعلنة تتفق مع شر�عتنا..
وقفة قطر مع حماس موقف عر�ي إسالمي، فهل هذا ذنب؟

أمــا �انــت األمــة العر�يــة تنــادي منــذ أك�ــ� مــن ســبع�ن ســنة �ــ� قممهــا 
واجتماعا��ــا بالوقــوف مــع فلســط�ن والقضيــة األو�ــ� للمســلم�ن؟ 
أ�انــت �لهــا مزايــدات ع�ــ� حســاب القضيــة األو�ــ�؟ هــل املســاهمة �ــ� 
�عم�� غزة ومساعدة أهلها ل��الص من الفقر الذي تبلغ �س�تھ ٩٠ 

٪ مخالــف للعرو�ــة والقوميــة ا��ليجيــة واإل�ســانية؟
�ساؤالت مهمة:

هــل الوقــوف مــع الدولــة الشــرعية �ــ� مصــر بقيــادة مر��ــ� ال�ــ� بلغــت 
لــھ ٩٣ باملائــة ذنــب؟ وهــل إيــواء مــن فــر مــن الظلــم  �ســبة التأييــد 
 ع�� كرامتھ وحياتھ وإ�سان�تھ جر�مة؟ الغرب يمنح 

ً
والبطش حفاظا

 ��فظ كرامتھ، فال أحد �عت�� ذلك 
ً
ال��وء ل�ل من يصل إل��ا طلبا

...
ً
جرمــا

إن الصوت اإلعالمي الوحيد الذي يوصل الرأي والرأي اآلخر املتمثل 
، بل هو عال��، و�وجھ انتقادات 

ً
 قطر�ا

ً
�شبكة ا��ز�رة ل�س إعالما

لقطــر -إن وجــدت- كمــا يوجههــا إ�ــ� الــدول األخــرى.. فهــل وجود صوت 
حر هادف هادئ جر�مة؟ ِلَم ال �ســكتون وال يمنعون هذه األصوات 
الفســاد،  وأصــوات  اإلســالم،  ومعــاداة  الفتنــة  أصــوات  ال�شــاز، 
وأصوات الرذيلة وأصوات العري، وأصوات الشذوذ ا������؟ كيف 

تحــول ا���ــ� إ�ــ� الشــر، والفضيلــة إ�ــ� الرذيلــة؟
الفضيلــة  قيــم  ينصــر  مــن  ينصــر  �عا�ــ�  هللا  أن  ثقــة  ع�ــ�  �ونــوا 
واإل�ســانية و��شــرها ب�ــن ا��تمعــات، وأنــھ �عا�ــ� يخــذل مــن يحــارب 

واإل�ســانية. اإل�ســان  و�عــادي  الفضيلــة 
شروط االنتصار:

 ص�� 
ً
أنزل هللا هذه الرســالة (القرآن الكر�م)ـ، وأرســل رســولھ محمدا

هللا عليھ وسلم خاتم األن�ياء واملرسل�ن؛ لت�ون هذه الرسالة خالدة، 
 إ�ــ� أن يــرث هللا األرض ومــن 

ً
 ودائمــا

ً
 و�اقيــا

ً
ولي�ــون هــذا الديــن شــامخا

عل��ا..
إنــھ م�ــ� تخلــت ال�شــر�ة عــن هــذا الديــن فــال يبقــى لهــا مــ�ان ع�ــ� وجــھ 

األرض، وســتحل القيامة..
إن النصــر حت�ــ� لهــذا الديــن والبقــاء موجــود لــھ، ول�ــس هنــاك خوف 
ع�ــ� اإلســالم وال ع�ــ� رســالتھ القــرآن الكر�ــم؛ ألن هللا �عا�ــ� قــد تكفــل 
 ع�ــ� املســلم�ن، ومــدى ال��امهــم ��ــذا 

ً
بحفظهــا، وإنمــا ا��ــوف دائمــا

الديــن، ومــدى تأثرهــم بالف�ــن ال�ــ� تحــاك مــن قبــل األعــداء..
والعظــات  بالع�ــ�  مــألى  ليجدهــا  النبو�ــة  الســ��ة  يطالــع  الــذي  وإن 
وا��كــم، وليجــد ف��ــا رؤًى وا��ــة ملســتقبل هــذه األمــة، وإننــا اليــوم 
لنطالع غزوة األحزاب لنقف ع�� عظا��ا وع��ها وحكمها املستفادة، 
ال�ــ� تــزرع �ــ� نفــوس األمــة األمــل، وال�ــ� ت�ــث �ــ� قلــوب املســلم�ن الثقــة 

بــا� �عا�ــ� ونصــره.

٥سياسة واقتصاد

حقائق اقتصادية عن تركيا5
جعلتها قوة اقتصادية عالمية خالل سنوات قليلة

انفوغراف ي��ص دراسة البنك الدو��.  (املصدر: املوقع االلك��و�ي للمنتدى السوري لألعمال )

حــول  مفصلــة  دراســة  الدو�ــ�  البنــك  أصــدر  العنــوان  هــذا  تحــت 
منــذ  ع�ــ� ســور�ا  ترت�ــت  ال�ــ�  االقتصاديــة واالجتماعيــة  التبعــات 
انطالقة الثورة السور�ة وما تبعها من ممارسات ممن��ة إلخمادها 

(امتــدت الدراســة ح�ــ� بدايــة ٢٠١٧).
وخلصــت الدراســة إ�ــ� ��ــاق أضــرار ��مــة �ــ� رأس املــال املــادي �ــ� 

ســور�ا ( ٧ ٪ مــن املســاكن ُدمــرت و٢٠٪ تضــررت جزئيــا)، أمــا 
بال�ســبة ل��ســائر ال�شــر�ة فقــد رواحــت ب�ــن ٤٠٠ ألــف إ�ــ� 

٤٧٠ ألف قتيل وحركة نزوح ُوصفت باألك�� منذ 
ا��ــرب العامليــة الثانيــة بحســب 

التقر�ر.
أمــا بال�ســبة لوضــع ال�شــاط 
نحــن  الــذي  االقتصــادي 

بصــدد ت��يصــھ، فقــد أفــاد 
التقر�ــر بأنــھ قــد نتــج عــن 

ســور�ا  �ــ�  األوضــاع 
إضعاف لل�شاط 
ي  د قتصــا ال ا
 ، �عطيلــھ و

واضعــو  وقــّدر 
ا��ســائر  التقر�ــر 

لالقتصــاد  ال��اكميــة 
مليــار   ٢٢٦ بنحــو  الســوري 

وح�ــ�  عــام ٢٠١١  منــذ  دوالر 
نحــو  أي   ،٢٠١٦ عــام  ��ايــة 

أر�عــة أضعــاف إجما�ــ� الناتــج 
ــ� الســوري عــام ٢٠١٠، و�حســب التقر�ــر 

ّ
ا���

مقارنــة  األك�ــ�  الضــرر  إ�ــ�  �عــّرض  النفطــي  القطــاع  فــإن 
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العدد الخامس - آب / ٢٠١٧

وقال   ، العرب  أشراف  من  لعلھ  وقال:  قتلھ،  عن  فأمسك 
الثالث:

أنا ابن الذي خاض الصفوف �عزمھ  
وقومها بالسيف ح�� استقامت   

ر�اباه ال تنفك رجاله م��ما  
إذا ا��يل �� يوم الكر��ة ولت   

فأمسك عن قتلھ وقال: لعلھ من ��عان العرب. فلما أصبح 
فإذا  حالهم،  عن  وكشف  فأحضرهم  ا���اج  إ��  أمرهم  رفع 
حائك.  ابن  والثالث  ال،  فوَّ ابن  والثا�ي  ��ام،  ابن  األول 
فت��ب ا���اج من فصاح��م وقال ��لسائھ: علموا أوالدكم 
أطلقهم  ثم  أعناقهم،  لُضِر�ت  الفصاحة  لوال  فوهللا  األدب، 

وأ�شد:
كن ابن من ش�ت واك�سب أدبا  

غنيك محموده عن ال�سب   
إن الف�� من يقول: ها أنا ذا!  

ل�س الف�� من يقول: �ان أ�ي   

ولد شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز بن عبد هللا �� دمشق �� شهر ر�يع اآلخر سنة ٦٧٣هـ، 
وأما  فار��،  تركما�ي  أبيھ  جد  هللا  عبد  الشيخ  بن  فقايماز 

الذه�� ف�سبة إ�� صنعة أبيھ بالذهب.
التعلم:

و��ت  حلب  إ��  ورحل  دمشق،   ��  
ً
صغ��ا العلم  الذه��  طلب 

-البالغ  شيوخھ  أشهر  ومن  واإلسكندر�ة.  والقاهرة  املقدس 
كر �� م��م شيوخھ- ابن 

َ
عددهم ثالثمائة وألف شيخ، كما ذ

عساكر وابن دقيق العيد وشرف الدين الدمياطي. ومن أشهر 
وتاج  كث��،  ابن  وا��افظ  الصفدي،  الدين  صالح  تالميذه: 
الدين السب�ي. ووقف حياتھ ع�� العلم وال سيما علم ا��ديث 
وجمع فيھ الكتب الكث��ة: «ح�� �ان أك�� أهل عصره تص�يفا».

التعليم:
- بدأت حياة الذه�� العلمية �� اإلنتاج �� مطلع القرن الثامن 
ال��ري كما يبدو، فبدأ باختصار عدد كب�� من أمهات الكتب 
التار�خ وا��ديث. ثم  ال�� مارسها، ومن أهمها  العلوم  �� ش�� 
توجھ �عد ذلك إ�� تأليف كتابھ العظيم «تار�خ اإلسالم» الذي 

انت�� من إخراجھ ألول مرة سنة ٧١٤هـ.
- تو�� الذه�� �� سنة ٧٠٣هـ ا��طابة بم��د كفر بطنا، و�� 
قر�ة �غوطة دمشق، وظل مقيما ��ا إ�� سنة ٧١٨هـ. و�� هذه 

القر�ة الهادئة ألف الذه�� خ��ة كتبھ.
وتو�� مشيخة ا��ديث �� خمسة أماكن: دار ا��ديث العرو�ة، 
ف��ا  درَّس  وقد  بالكالسة،  والفاضلية  والتنكر�ة،  والنف�سية، 

�عده تلميذه ا��افظ ابن كث��.
آثار اإلمام الذه��:

العلمية واتجاهاتھ الفكر�ة  ولعل خ�� ما يصور م��لة الذه�� 
 من 

ً
 غز�را

ً
هو دراسة آثاره الكث��ة ال�� خلفها، فقد ترك إنتاجا

 �� بيد أن معظم مؤلفاتھ  أك�� من مائ�� كتاب،  بلغ  املؤلفات 
علوم التار�خ وفروعھ، وم��ا:

- تار�خ اإلسالم: وهو كتاب كب�� ا���م عظيم النفع لم يؤلف 
وعلماء  اإلسالم  تار�خ  عن  يتحدث  وهو  مثلھ،  بابھ   �� غ��ه 

ا��ديث.
- س�� أعالم النبالء: وقد ألفھ �عد تار�خ اإلسالم. 

- م��ان االعتدال �� نقد الرجال.
- تذكرة ا��فاظ والكبائر وغ��ها كث��.

خر�ات حياتھ، و�عد أر�ع 
ُ
وفاتھ: فقد اإلمام الذه�� البصر �� أ

 تو��، ليلة االثن�ن ٣/ ١٢/ ٧٤٨هـ، ودفن بمقابر 
ً
سن�ن تقر�با

ُبو 
َ
باب الصغ��، قال فيھ تلميذه تاج الدين السب�ي: «أستاذنا أ

ُھ، وك��، ُهَو امل��أ ِإذا نزلت املعضلة، 
َ
ِظ�� ل

َ
 ن

َ
عبد هللا َبصر ال

�ْرح 
ْ

يخ ا�
َ

، َوش
ً
َعْصر مع�� ولفظا

ْ
، َوذهب ال

ً
ِإَمام الُوُجود حفظا

ْعِديل، َورجل الّرَِجال ِ�� �ل َسِ�يل». َوالتَّ
 من األفذاذ القالئل 

ً
و�� ال��اية: «�عدُّ اإلمام الذه��ُّ بحق واحدا

ح��  اإلسالمي،  والتأر�خ  والرجال  ا��ديث  علوم  مس��ة   ��
النقاد  عند  �عدُّ  و�ؤرخ-  لهم  ي��جم  -فيمن  أقوالھ  أصبحت 

.«
ً
واملؤرخ�ن ا���� الذي ال كالم �عده. وكفى بذلك فخرا

(٩٠٠هـ/  عام  طرابزون  مدينة   �� القانو�ي  سليمان  ُوِلَد 
 عل��ا، 

ً
آنذاك واليا السلطان سليم  ١٤٩٥م)، وقد �ان والده 

واألدب  للعلم   
ً
محّبا ف�شأ  ؛ 

ً
عظيما  

ً
اهتماما والده  بھ  واهتمَّ 

با��دية  شبابھ  منذ  واش��ر  والفقهاء،  واألدباء  والعلماء 
والوقار.

:
ً
سليمان سلطانا

والده  موت  �عد  ا��الفة  القانو�ي  سليمان  السلطان   �
َّ
تو�

السلطان سليم األول �� ٩/ ١٠/ ٩٢٦هـ، و�دأ �� مباشرة أمور 
الدولة وتوجيھ سياس��ا، و�ان �س��لُّ خطاباتھ باآلية الكر�مة: 
ِحيِم} [النمل: ٣٠].  ْحَمِن الرَّ ُھ ِ�ْسِم ِهللا الرَّ ْيَماَن َوِإنَّ

َ
ُھ ِمْن ُسل {ِإنَّ

ة السلطة، و�لغت  فق��� السلطان قرابة نصف قرن ع�� قمَّ
حيث  والسلطان؛  ة  القوَّ درجات  ة  قمَّ العثمانية  ا��الفة 
ا�سعت ع�� نحٍو لم �شهده من قبُل، و�سطت سلطا��ا ع�� 
ت هيبُ��ا فشملت  كث�� من دول العالم �� قاراتھ الثالث، وامتدَّ
الدول  َها  ودَّ تخطُب  العالم؛  سيدة  وصارت  ھ، 

َّ
�ل العالم 

 �� ا��ياة   �ُ َسّ�ِ
ُ
� ال��  والقوان�ن  النظم  ف��ا  وارتقت  واملمالك، 

حرص  ال��  اإلسالمية  الشر�عة  خالف 
ُ
ت أن  دون  ونظام،  ة 

َّ
دق

آل عثمان ع�� اح��امها واالل��ام ��ا �� �ل أرجاء دول��م. 
:
ً
سليمان مجاهدا

ا��يط   �� ال���غالي�ن   
َ
نفوذ عهده   �� العثمانيون  واجھ   -

الهندي وا��ليج العر�ي، فاستو�� أو�س باشا وا�� اليمن ع�� 
قلعة �عز سنة ٩٥٣هـ، ودخلت �� عهده ُعَمان واألحساء وقطر 

ضمن نفوذ ا��الفة العثمانية.
سع نطاق عمل األسطول العثما�ي؛ فشمل البحر األحمر، 

َّ
- ا�

ع��  واستولوا  األحمر،  البحر  مياه  من  ال���غالي�ن  وأخرجوا 
ى إ�� انتعاش حركة التجارة ب�ن  سواحل ا���شة، وهو ما أدَّ
ا��زائر  ودخلت  اإلسالمية.  البالد  طر�ق  عن  والغرب  آسيا 
ولي�يا والقسم األعظم من تو�س وإر���يا وجيبو�ي والصومال 
االحتالل  من  العراق  وحررت  العثمانية.  الدولة  نفوذ  ضمن 

الصفوي.
�شهده  لم  نحو  ع��  سليمان  عهد   �� البحر�ة  ة  قوَّ ازدادت   -
الدين  (خ��  بر�روس»  «األخو�ن  بانضمام  وذلك  قبل؛  من 
ُ��اجم بھ سواحل إسبانيا  وج)، مع أسطولهما الذي �ان  وعرُّ

والسفن الصلي�ية �� البحر املتوسط.
ورومانيا  أوكرانيا  وجنوب  وا��ر  صر�يا  فتحت  عهده  و��   -

القوقاز،  و�الد 
قواتھ  ووصلت 
 �� النمسا  ا�� 

قلب أورو�ا.
لإلدارة  برضاها  الفر����  طولون  ميناء  عن  فر�سا  تنازلت   -
حر�ية  قاعدة  إ��  الفر����  ا��ر�ي  امليناء  ل  وتحوَّ العثمانية، 

إسالمية للدولة العثمانية �� غرب البحر املتوسط..
:
ً
سليمان قانونيا

- َ�عدُّ العثمانيون األلقاب ال�� أطلقها األور�يون ع�� سليمان 
�� عصره -مثل: الكب��، والعظيم- قليلة األهمية واألثر إذا ما 
ورنت بلقب «القانو�ي»، الذي لم ُيطلق الشعُب عليھ لوضعھ 

ُ
ق

ع��  والسيما  �عدالة،  القوان�ن  هذه  لتطبيقھ  ما  وإنَّ القوان�ن؛ 
أقرب الناس إليھ، وم��م ولده األم�� مصطفى.

وفاتھ:
 ،

ً
العمر ٧٤ عاما بلغ من  ا��هاد قط، وقد  السلطان  ي��ك  لم 

فح�ن علم أن ملك الها�س��ج أغار ع�� �غر من �غور املسلم�ن؛ 
شوال/   /٩)  �� كب��  ج�ش  رأس  ع��  فوره  من  ل��هاد  قام 
ا��اص  الطب�ب  ن��  ومع  ١٥٦٦م)،  أبر�ل/   /٢٩ ٩٧٣هـ= 
أن  «أحب  جوابھ:  لكن  بھ،  ال��  ْقِرس  الّنِ ة 

َّ
ِلعل ا��روج  �عدم 

«سيكتوار»  مدينة  إ��  ووصل  هللا».  س�يل   ��  
ً
غاز�ا أموت 

هللا،  وحمد  فرِح،  للسلطان  الفتح  خ��  وصول  و�عد  ا��ر�ة، 
وقال: «اآلن طاب املوت»، فأسلم الروح لبار��ا �� ٢٠/ صفر/ 

٩٧٤هـ= ٥/ س�تم��/ ١٥٦٦م).
األور�يون  وجعل  وفاتھ،  ع��  ا��زن  أشدَّ  املسلمون  فحزن 
 
ً
فرحا الكنا�ِس  أجراُس  ت 

َّ
وُدق أعيادهم،  من   

ً
عيدا وفاتھ  يوم 

بموِتھ رحمھ هللا. يقول املؤرخ األملا�ي الشه�� «هاملر»: �ان هذا 
 علينا من صالح الدين نفسھ.

ً
السلطان أشد خطرا

الكر�م  القرآن   
َّ
خط  ،

ً
مجيدا  

ً
وخطاطا  

ً
شاعرا السلطان  �ان 

بيده ٨ مرات، وقاد خالل سلطنتھ ١٣حملة عسكر�ة بنفسھ، 
 ٤٠ ع��  اليوم  موزعة  �لم،  مليون   ٢٤ دولتھ  مساحة  و�لغت 

دولة.
فشتان ب�ن صورة السلطان هذه، وتلك ال�� يلعب و�لهو ف��ا 
 �� ل��قيقة  املز�ف  املسلسل  ذلك  السلطان»،  «حر�م  مع 

القنوات املستغر�ة.

ا���اج  إن   :٥٢ لإلتليدي  ا��لفاء»  نوادر  «من  كتاب   �� جاء 
أمر صاحب حراستھ أن يطوف بالليل، فمن وجده �عد العشاء 
ضرب عنقھ. فطاف ليلة فوجد ثالثة ص�يان يتمايلون وعل��م 
خالفتم  ح��  أنتم  من  لهم:  وقال  ��م  فأحاط  الشراب،  أثر 

األم��؟ فقال األول:
أنا ابن من دانت الرقاب لھ     

ما ب�ن مخزومها وهاشمها   
تأ�ي إليھ الرقاب صاغرة  

يأخذ من مالها ومن دمها    
فأمسك عن قتلھ، وقال: لعلھ من أقارب أم�� املؤمن�ن، وقال 

الثا�ي:
أنا ابن الذي ال ي��ل الدهر قدره   

 فسوف �عود
ً
وإن نزلت يوما   

 إ�� ضوء ناره
ً
ترى الناس أفواجا  

فم��م  قياٌم   حولها   وقعود   

يقول لومارتان؛ املؤرخ الفر���� من كتاب «تار�خ تركيا» - بار�س 
١٨٥٤م، ج١١/ ٢٧٦-٢٧٧:

سمو   �� اإل�سان  عبقر�ة  ��ا  نق�س  ال��  الضوابط  �انت  إذا 
الغاية، والنتائج املذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة، فمن ذا الذي 
محمد  بالن��  ا��ديث  التار�خ  عظماء  من   

ً
أيا يقارن  أن  يجرؤ 

(ص�� هللا عليھ وسلم) �� عبقر�تھ؟! فهؤالء املشاه�� قد صنعوا 
األس��ة، وسنوا القوان�ن، وأقاموا اإلم��اطور�ات. فلم يجنوا إال 
ْ��م. لكن هذا الرجل 

َ
 بالية لم تلبث أن تحطمت ب�ن ظهران

ً
أمجادا

محمد (ص�� هللا عليھ وسلم) لم يقد ا��يوش و�سن ال�شر�عات 
فقط،  ا���ام  و�روض  الشعوب  و�حكم  اإلم��اطور�ات  و�قم 
حي�ئذ.  العالم  ثلث  ُ�َعُد  �ان  فيما  الناس  من  املالي�ن  قاد  وإنما 
واألديان  واألزالم  األنصاب  ع��  ق���  إنھ  بل  فقط،  هذا  ل�س 

 واألف�ار واملعتقدات الباطلة... هذا هو محمد

سليمان القانوني
قالوا في نبي اإلنسانية

«ليس الفتى من يقول: كان أبي»

ثقافة ومجتمع ٦
عرف عن السلطان

ُ
حقائق يجب أن ت

(٩٠٠ - ٩٧٤هـ)

شمس الدين الذهبي
اإلمام  الحافظ

أ. محمود الشيخ إبراهيم

رجل وموقف 

من عظماء حضارتنا:
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العدد الخامس - آب / ٢٠١٧

ِة اإلسالم م�اسب عزَّ نظ��ها، ال يبصرها إال من رحمھ  وَّ
ُ

خ
ُ
إن أل

عليھ  هللا  ��ط  من  إال  ُسُبِلَها  عن  َيِحْيُد  وال  فأرضاه،  هللا 
ُد 

ُ
ش

ْ
�

َ
ْرَداُه، وهذه باقة مختصرة من غنائم التآ�� ا��ميد، ت

َ
فأ

ة �� هللا ملن ير�د: ِة ا��بَّ تصو�ر َجنَّ
ب�ن  القائمة  للعالئق  الدانية  الثمار  من  إن  َمَعَك:  هللا   -١
ِة، أن هللا ي�ا�� املؤمن ع�� �ل معروف  ُبوَّ املؤمن�ن ع�� ن�� النُّ
�سديھ إلخوانھ بأضعاف كث��ة ال يمكن توقع نوعها أو التخم�ن 

ب��مها، كما أنھ ال يطيق عقل اإلحاطة بأزما��ا أو أماك��ا. 
ي: «من م��� �� حاجة أخيھ املسلم؛ كتب هللا  ّمِ

ُ
ِ�ي وأ

َ
قال فداه أ

إ�� أن يرجع من حيث فارقھ،   
ً
لھ ب�ّلِ خطوة يخطوها حسنة

َك 
َ
ُھ، وإن َهل مُّ

ُ
ِضَ�ْت حاجتھ خرج من ذنو�ھ كيوم ولدتھ أ

ُ
فإن ق

ة �غ�� حساب» (أبو �ع��). ف��ا دخل ا��نَّ
ِخُر  تدَّ ال  هللا  لرحمة  اقة  التوَّ فوس  النُّ إن  لك:  ِفُر 

ْ
َ�غ هللا   -٢

األثمان  �انت   
ً
ا يَّ

َ
أ خاضتھ  إال  ر��ا  مغفرة  لنيل  �سلكھ   

ً
س�يال

باهظة، ومهما �انت األخطار محدقة، إن من الطرق السر�عة 
ة �� هللا  ْهِد الرحمة اإللهية ا��صبة، محبَّ

َ
ِف ش

ْ
ِلَرش واملعبدة 

آِ�� ب�ن قلب�ن، وتقّرِب ب�ن مؤمن�ن.
ُ
ت

أحدهما  فقال  السوق   �� رجالن  «التقى  قال:  قالبة  أ�ي  عن 
اس  النَّ ِة 

َ
ْفل

َ
غ  �� �عال ندعوا هللا و�ستغفره  أ��،  يا  لصاحبھ: 

ھ �غفر لنا، ففعال، فق��� ألحدهما أنھ مات قبل صاحبھ، 
َّ
لعل

عشية  لنا  غفر  هللا  أن  أشعرت  أ��،  يا  فقال:  املنام   �� فأتاه 
التقينا �� السوق» (ابن أ�ي ش�بة).

 �� 
ً
َك: إن محبة هللا �ع�� باختصار شديد؛ توفيقا ٣- هللا ُيِحبُّ

بمثابة  لك  سي�ون  هللا  ألن  األك��؛  الفزع  يوم   
ً
ونجاة الدنيا، 

ر بھ، ولسانك الذي  قلبك الذي �عقل بھ، وعقلك الذي تتدبَّ
األرواح،  شغاف  ت�شده  ما  إ��  بك  سيف���  وهذا  بھ،  تنطق 

�عرف  ال  اذة  أخَّ جنان  حيث  األفراح،  بالد   �� م��ر  ترحال  من 
األتراح.

�� قر�ة  لھ   
ً
أخا  زار 

ً
ِ�ّ�ِ ص�� هللا عليھ وسلم: «إن رجال الّنِ قال 

ا أ�ى عليھ، قال:   فلمَّ
ً
ا

َ
�

َ
ْرَصَد هللا لھ، ع�� َمْدَرَجِتِھ َمل

َ
أخرى، فأ

 �� �� هذه القر�ة، قال: هل لك عليھ من 
ً
ا

َ
خ

َ
أين تر�د؟ قال: أر�د أ

َ�ا؟ قال: ال، غ�� أ�ي أحب�تھ �� هللا عز وجل، قال: فإ�ي  ُر�ُّ
َ
�عمة ت

رسول هللا إليك بأن هللا قد أحبك كما أحب�تھ فيھ» (مسلم).
ُحّبِ هللا وحده من دون   �� �بة  يك: إن ال�ُّ

َ
َعل ِعُم 

ْ
ُين ٤-  هللا 

 
ُ

اٌء َيْنِطف اتخاذ أي شر�ك أر��ّ�ٍ وضيٍع لھ سبحانھ �� قمٌر َوضَّ
إال  أطيافھ  عن  ُيْ�َ�ُب  ال  فر�دة،   

ً
أنوارا  �ُ

ُ
وَ�ْن� عديدة،   

ً
ِ�َعَما

ُھ الشيطان ِبِ�ْيٍھ مب�ن. مغبوٌن قد َمسَّ
 
ً
قال رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم: «إن � عند أقواٍم ِ�َعَما

فإذا  وهم، 
ُّ
يمل لم  ما  اس  النَّ حوائج   �� �انوا  ما  عندهم  َها  ُيِقرُّ

وهم نقلها من عندهم إ�� غ��هم» (الط��ا�ي)
ُّ
مل

ة تنحسر ا��سرات،  ة: ع�� أعتاب ا��نَّ
َّ
َك ا��ن

ُ
ُيْدِخل ٥- هللا 

ات،  ات، فال أن�ن هناك أو آهات، وال نوازل أو ُمِلمَّ وت��مر املسرَّ
ونحن املؤمن�ن غاي�نا دخول جنات عرضها السموات واألرض، 
فمن  ر، 

َ
ذ

َ
ت وال  ْبِق 

ُ
ت ال  للبصر،  احة  لوَّ ناٍر  من  بولوجها  ننجو 

عنا  و���ب  جنانھ،  أبواب  عن  لنا  األستار  يرفع  هللا  غ��  لنا 
َفِر برحمتھ 

َ
لهيب ن��انھ، وإن ��يازة رضا هللا عنا قنوات، وللظ

ى م��ا 
َ

َسق
َ
 ُ�ْس�

ٌ
 معطاءة

ٌ
 �� هللا و� غيمة

َ
ة وَّ

ُ
خ

ُ
موجبات، وإن األ

و��ا فيض هللا القدير.
قال رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم: «أي عبد َزاَر أخاه �� هللا 
عز  هللا  و�قول  ة،  ا��نَّ لك  وطابت  ِطْبَت  أن  نودي   ، وجلَّ عزَّ 
دون  ِقَرًى  لعبدي  أر���  ولن  ِقَراُه،   َّ�

َ
َع�  ، َّ��ِ َزاَر  عبدي  وجل: 
ة» (ابن أ�ي الدنيا). ا��نَّ

د. عبد العزيز محمد الخلف

 ِ
َّ

َنا َرُسوُل ا�
َ
ث اَل: َحدَّ

َ
ُ َعْنُھ ق َّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َر�ِ�َ� ا�
َّ

َعْن َعْبِد ا�
ْم 

ُ
َحَدك

َ
أ «ِإنَّ  ْصُدوُق: 

َ ْ
امل اِدُق  الصَّ َوُهَو  َم 

َّ
َوَسل ْيِھ 

َ
َعل  ُ َّ

ا�  �
َّ

َص�
َل 

ْ
 ِمث

ً
ة

َ
ق

َ
وُن َعل

ُ
مَّ َي�

ُ
، ث

ً
َفة

ْ
ط

ُ
ْرَ�ِع�َن َيْوًما ن

َ
ِھ أ ّمِ

ُ
ِن أ

ْ
ُقُھ ِ�� َبط

ْ
ل

َ
ُيْجَمُع خ

َك، 
َ
ل
َ ْ
ْيِھ امل

َ
ُ ِإل َّ

مَّ ُيْرِسُل ا�
ُ
ِلَك، ث

َ
َل ذ

ْ
 ِمث

ً
ة

َ
وُن ُمْضغ

ُ
مَّ َي�

ُ
ِلَك، ث

َ
ذ

ِرْزِقِھ  ْتِب 
َ

ِبك ِلَماٍت: 
َ
� ْرَ�ِع 

َ
ِبأ َوُ�ْؤَمُر  وَح  الرُّ ِفيِھ  َيْنُفُخ 

َ
ف

ْ�ُ�ُه 
َ
َھ غ

َ
 ِإل

َ
ِذي ال

َّ
ِ ال

َّ
َوا�

َ
ْو َسِعيٌد، ف

َ
ِقيٌّ أ

َ
َجِلِھ َوش

َ
َوَعَمِلِھ َوأ

وُن َبْ�َنُھ 
ُ
� َما َي� ِة َح�َّ َ�نَّ

ْ
ْهِل ا�

َ
َيْعَمُل ِ�َعَمِل أ

َ
ْم ل

ُ
َحَدك

َ
ِإنَّ أ

ِ�َعَمِل  َيْعَمُل 
َ
ف ِكَتاُب 

ْ
ال ْيِھ 

َ
َعل َ�ْسِبُق 

َ
ف ِذَراٌع،   

َّ
ِإال َوَ�ْيَ�َ�ا 

ْهِل 
َ
أ ِ�َعَمِل  َيْعَمُل 

َ
ل ْم 

ُ
َحَدك

َ
َها، َوِإنَّ أ

ُ
ل

ُ
ُيْدخ

َ
اِر ف ْهِل النَّ

َ
أ

ْيِھ 
َ
َ�ْسِبُق َعل

َ
 ِذَراٌع، ف

َّ
وُن َبْ�َنُھ َوَ�ْيَ�َ�ا ِإال

ُ
� َما َي� اِر َح�َّ النَّ

َرَواُه  َها» 
ُ
ل

ُ
َيْدخ

َ
ف ِة  َ�نَّ

ْ
ا� ْهِل 

َ
أ ِ�َعَمِل  َيْعَمُل 

َ
ف ِكَتاُب 

ْ
ال

اِريُّ َوُمْسِلٌم.
َ

ُبخ
ْ
ال

لنا وقفتان مع هذا ا��ديث:
ا��ن�ن  أن  ا��ديث  هذا  يذكر  األو��:  الوقفة 
مضغة،   

ً
يوما وأر�ع�ن  نطفة،   

ً
يوما أر�ع�ن  يمكث 

، ثم ينفخ فيھ 
ً
 علقة، ف�� ١٢٠ يوما

ً
وأر�ع�ن يوما

الروح.
أن  آخر  حديث   �� ورد  ما  مع  يتعارض  وهذا 
خمسة  أو  أر�ع�ن  أمھ  بطن   �� يمكث  ا��ن�ن 

 فقط، فقد روى حذيفة بن أسيد أن الن�� ص�� 
ً
وأر�ع�ن يوما

هللا عليھ وسلم قال: «يدخل امللك ع�� النطفة �عد ما �ستقر 
�� الرحم بأر�ع�ن، أو خمسة وأر�ع�ن ليلة، فيقول: يا رب أشقي 
أن��؟ فيكتبان،  أو  أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب أذكر 
و�كتب عملھ وأثره وأجلھ ورزقھ، ثم تطوى ال��ف، فال يزاد 

ف��ا وال ينقص».
 أو أك�� بأيام قليلة، ثم ينفخ 

ً
وا��واب: أن ا��ن�ن يبقى ٤٠ يوما

 �� ا��ديث الثا�ي، أما حديث ابن 
ً
فيھ الروح كما جاء صر�حا

مسعود فهذه الرواية رو�ت باملع��، وقد جاء �� إحدى روايات 
 ،

ً
يوما أر�ع�ن  أمھ  بطن   �� خلقھ  يجمع  أحدكم  «إن  ا��ديث: 

مضغة  ذلك   �� ي�ون  ثم  ذلك،  مثل  علقة  ذلك   �� ي�ون  ثم 
مثل ذلك»، فقولھ: «�� ذلك مثل ذلك» أي أن األطوار الثالثة 

.
ً
(النطفة واملضغة والعلقة) ت�ون �� أر�ع�ن يوما

رجٍل  فُربَّ  األعمال،  بظاهر  االغ��ار  يجوز  ال  الثانية:  الوقفة 
هللا  بمحارم  خال  إذا  ولكنھ  ا��نة،  أهل  من  أنھ  للناس  َهر 

ْ
َيظ

النار،  ھ أعماُل أهل 
َ
ان��كها، وُربَّ رجل يظهر للناس أن أعمال

إذا خال بر�ھ تاب وأناب. و�� ال��يح�ن عن سهل بن  ولكنھ 
سعد أن الن�� ص�� هللا عليھ وسلم التقى هو واملشر�ون، و�� 

 إال اتبعها يضر��ا �سيفھ، 
ً
ة

َّ
 وال فاذ

ً
ة

َّ
أ��ابھ رجٌل ال يدع شاذ

رسول  فقال  فالن،  أجزأ  كما  أحٌد  اليوم  منا  أجزأ  ما  فقالوا: 
رجٌل  فقال  النار»،  أهل  من  «هو  وسلم:  عليھ  هللا  ص��  هللا 
 ،

ً
 شديدا

ً
من القوم: أنا أصاحبھ، فاتبعھ، فجرح الرجل جرحا

ب�ن  َباُبھ 
ُ
وذ ْصَل سيفھ ع�� األرض 

َ
ن املوت، فوضع  فاست��ل 

إ��  الرجل  فخرج  نفسھ،  فقتل  سيفھ  ع��  تحامل  ثم  ثدييھ، 
رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم، فقال: أشهد أنك رسول هللا، 
وسلم:  عليھ  هللا  ص��  هللا  رسول  فقال  القصة،  عليھ  وقص 
وهو  للناس،  يبدو  فيما  ا��نة،  أهل  عمل  ليعمل  الرجل  «إن 

من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار، فيما 
يبدو للناس، وهو من أهل ا��نة»، زاد البخاري 

رواية لھ: «إنما األعمال با��واتيم».
وهكذا، فقد حمل هذا ا��ديث أمر�ن 
خلق  أطوار  الغيب،  مكنونات  من 
النار،  أو  ا��نة  يدخل  ومن  ا��ن�ن، 

وقانا هللا سوء ا��اتمة، وجعلنا من 
أ��اب ا��نة، آم�ن.

ِة اإلســالم ــوَّ
َ
خ

ُ
مالمــُح أ

 ،
ً
�� الرؤ�ة اإلسالمية ال يكتمل صالح املسلم ما لم يكن مص��ا

أي أن القيام بدوٍر ما �� �شر ا���� ومحاصرة الشر وتبليغ ا��ق 
ومقاومة الباطل من مهمات �ل مسلٍم ع�� مقدار استطاعتھ.

وا��قيقة أن هناك خط�ن متواز��ن �� العمل اإلصال��:
�انت  مهما  الراهنة  الظروف  ظل   �� العمل  هو:  األول  ا��ط 

 .
ً
صعبة وقاسية، إذ إن اإلم�انية للقيام �عمل ما تظل موجودة

بالبطء  فيھ  العمل  يتصف  اس��اتي��  خط  الثا�ي:  ا��ط 
األحيان  معظم   �� �س��دف  ا��ط  هذا   �� والعمل  واالستمرار. 
املص���ن،  الصا���ن  تكث��  خالل  من  العمل  ب�ئة  تحس�ن 
ومن خالل تحس�ن النظم واألعراف والتقاليد املتصلة باالرتقاء 
، باإلضافة إ�� تحس�ن مستوى املعارف 

ً
القي�� وا��ضاري عامة

واملعطيات املتداولة. 
 �� إذا لم يوضع  التخبط   من 

ً
التكتي�ي قد يصبح شكال العمل 

املرونة  يفقد  االس��اتي��  والعمل  جيدٍة،  اس��اتيجيٍة  سياق 
.
ٌ
 ومبادراٌت تكتيكية

ٌ
وا��ضور واملواكبة مالم تخدمھ أ�شطة

العقلية  تأس�س  عن  املسؤولة   �� واملدارس  البيوت   �� ال��بية 
ل�ل   

ٌ
��صية  

ٌ
مسؤولية فهو  البناء  استكمال  أما  املن��ية، 

واحٍد منا. 

أ. د. عبد الكريم بكار

٧الدين واألخالق

سلسلة مدار الدين
أطوار خلق اإلنسان

د. عماد كنعان
في منهجّية اإلصالح
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العدد الخامس - آب / ٢٠١٧

قاَوِة َينَعُم
ّ

ِة �� الش
َ
َوأخو ا�َ�هال

ْرَحُم
َ
باَبَك من َعُدّوٍ ت

َ
َواْرَحْم ش

ِة ما َيُضّر َوُ�ؤِلُم
َ
َوِمَن الّصداق

َعن َجِهِلِھ َوِخطاُب َمن ال َيفَهُم 

الّدُم َجَواِنِبِھ  َع��  ُيَراَق  ح�� 

قاَوِة َينَعُم
ّ

ِة �� الش
َ
َوأخو ا�َ�هال

ْرَحُم
َ
باَبَك من َعُدّوٍ ت

َ
َواْرَحْم ش

ِة ما َيُضّر َوُ�ؤِلُم
َ
َوِمَن الّصداق

َعن َجِهِلِھ َوِخطاُب َمن ال َيفَهُم 

الّدُم َجَواِنِبِھ  َع��  ُيَراَق  ح�� 

١- أق��� املواد �� الطبيعة - يرق و�تقبل التغي��
٢- أرق أنواع ا��ر�ر - �� أقدام ا��يل

٣- أعلنت للمأل - خ��ات ����ا ا��الق ��لوقھ و�ز�دها
٤- ليث (مع�وسة) - ثلثا واد

٥- �عمل عمال ونداوم ع�� عملھ - عكس
٦- بقايا زائدة �� آخر الطعام - من أطراف اال�سان

٧- ثلثا جاد - رمز الك��يت �� الكيمياء - تقوى ومراقبة اح�ام الدين
٨- تقال للموافقة - إسناد - دافع وح��

٩- أم��ة و�لز الراحلة - ما �عتليھ امللك
١٠- من مشتقات ا��ليب (مع�وسة) - واضع نظر�ة التطور

املشط: لھ أسنان وال �عض ��ا.

األلف مليون: هو البليون.

عائلة مؤلفة من ٦ بنات وأخ ل�ل م��ن، فكم عدد أفراد العائلة؟ عددها ٧  أفراد.

حل العدد السابق :

 املفوض باسم ا��ر�دة:
رئ�س جامعة غازي عنتاب أ.د. ع�� �ور

رئ�س التحر�ر:
أ. د. شيخ مو��� دم�� عميد �لية اإللهيات

تصميم وإخراج: عمر عتقي
طباعة: مطبعة جامعة غازي عنتاب

العنوان: جامعة غازي عنتاب - �لية اإللهيات - جر�دة ا��امعة

رأي  عن  تعبر  الجريدة  في  الواردة  اآلراء 
كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة.

يمكنكم مراسلتنا والمشاركة بآرائكم على بريد 
الجريدة.

تواصل معنا :

Yönetim Yeri: 
Gaziantep Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi
Üniversite Bulvarı 27310 - Şehitkamil / Gaziantep
Tel: +90 342 360 6965 
Fax: +90 342 360 2136
Basım Yeri: 
Gaziantep Üniversitesi Matbaası

\ aljemiaa\aljemiaa\ aljemiaa@gmail.com

İmtiyaz Sahibi: 
Gaziantep Üniversitesi Adına 
Prof. Dr. Ali GÜR - Rektör
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : 
Prof. Dr. Şehmus DEMİR
Dizayn: 
Omar ETAKI

١- �� الفم - نوع صغ�� من ا��راد
٢- قارب بمحرك - من أوزان الشعر

٣- معلمات - غفا (مع�وسة)
٤- العودة عن رأي خاطئ

٥- من صفات النظم الدكتاتور�ة والعنصر�ة وا��تلة
٦- ود شديد

٧- عنصر مشع
٨- وزن (مع�وسة) - من جواهر البحر - ثلثا عون

سمات  وفيھ  حديث   - كسب  أك��  لتحقيق  للمناقشة  يجتمع   -٩
االعصر

١٠- نزوره ون��دد عليھ - أعلن صدور أو االن��اء من عمل ���ء جديد
فما  تراه  ال  لكنك  حواليك   

ً
دائما يتحرك 

هو؟

�سمع بال أذن و�ت�لم بال لسان فما هو؟

 �� و  القرن مرة   �� يوجد  الذي  ال���ء  ما هو 
الدقيقة مرت�ن وال يوجد �� الساعة؟

زار األعمش �� مرضھ جماعة وأطالوا جلوسهم، فما �ان منھ 
:
ً
إال أن حمل وسادتھ وغادر الغرفة قائال

 « شفى هللا مر�ضكم!! »

أفقي :

عمودي :

شفى الله مريضكم

 عمودي أفقي  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 يرق ويتقبل التغيير -أقس ى املواد في الطبيعة  -1  ا ل س ا ق   م س ق 1

 في أقدام الخيل -أرق أنواع الحرير  -2
 خيرات يهبها الخالق ملخلوقه ويزيدها -أعلنت للمأل  -3
 ثلثا واد -ليث )معكوسة(  -4
 عكس -نعمل عمال ونداوم على عمله  -5
 من أطراف االنسان -بقايا زائدة في آخر الطعام  -6
تقوى ومراقبة  -رمز الكبريت في الكيمياء  -جاد  ثلثا -7

 احكام الدين
 دافع وحمى -سناد إ -تقال للموافقة  -8
 ما يعتليه امللك -أميرة ويلز الراحلة  -9

واضع نظرية  -من مشتقات الحليب )معكوسة(  -10
 التطور 

 نوع صغير من الجراد -في الفم  -1
 من أوزان الشعر -قارب بمحرك  -2
 غفا )معكوسة( -معلمات  -3
 العودة عن رأي خاطئ -4
 من صفات النظم الدكتاتورية والعنصرية واملحتلة -5
 ود شديد -6
 عنصر مشع -7
 ثلثا عون  -من جواهر البحر  -وزن )معكوسة(  -8
يه حديث وف -يجتمع للمناقشة لتحقيق أكبر كسب  -9

 سمات االعصر
أعلن صدور أو االنتهاء من عمل  -نزوره ونتردد عليه  -10

 ش يء جديد

 ل  ر ع ش ل ا ت ي ب 2
 ب  ة ي د و ب ع ل ا 3
 ي ر  ا ة  ج   ن 4
 ض  د ن  ا د م ا  5
  م ف  ة ل ي ل ل ا 6
 ا س  د ي ص ة ك ب ش 7
 ب م  م ا ه   د ر 8
 ر ا ف  ق ي ر ط ل ا 9

 ة ر ا ي س ل ا  ة ق 10
 

داكَنٍة  ٍع 
َ

ُبق ظهور  من  السيدات-  سيما  -ال  األ��اص  من  كث��  �عا�ي 
مختلفة؛  مناطق   �� الثالث�ن  ِسنَّ  �عد  ِف 

َ
ل

َ
وال� َمِش  �النَّ ال�شرة؛  ع�� 

�الرقبة، والصدر، والوجھ و�عض املناطق ال�� تتعرض ألشعة الشمس 
�ش�ل كب��.

وقد �عود س�ب ظهور هذه البقع ا�� العديد من العوامل غ�� الطبيعية، 
إال أنھ من املمكن التخلص من هذه البقع والتصبغات ال�� تظهر خالل 

ف��ة ا��مل، أو �س�ب حدوث كدمات أو لدغة ا��شرات.
ال تقلقي أو تقلق إن الحظت وجود بقع داكنة ع�� �شرتك أو جلدك، 
ف�ل ما هو عليك فعلھ هو اس�شارة الطب�ب ح�� تتأكد من أن هذه 
البقع غ�� مؤذية وس��ول وحدها، كما يجب عليك العناية ب�شرتك، 
مع  ت�ناسب  ال��  اليومية  واملرطبات  الكر�مات  واستخدام  كتنظيفها 

نوعية �شرتك وال �س�ب ا��ساسية ��لدك.
وملعرفة أسباب ظهور هذه البقع والتصبغات ال�� �شوه جمال �شرتنا، 
تصبغات  إن  فيقول:  الظاهرة  هذه  أسباب  عن  رضا،  أيمن  يحدثنا 
ال�شرة �� عبارة عن ظهور �عض البقع الداكنة و�غّ�� مفا�� �� لون 
 بحروق الشمس، والبقع الناتجة عن التقدم 

ً
ال�شرة. �عرف ذلك أيضا

 غ�� مّوحد لل�شرة، ومن املمكن أن يحدث 
ً
�� السن، وال�� �س�ب لونا

�س�ب  أو  املباشرة،  الشمس  ألشعة  املستمر  التعرض  ن�يجة  ذلك 
حدوث ا��ساسية، أو تناول �عض األدو�ة ال�� �س�ب مثل هذه اآلثار 
ا��ان�ية، أو �س�ب اإلصابة بفطر�ات التي�يا امل��قشة، أو ا��زاز، أو 
الوحمات ا��لقية، أو ن�يجة ظهور حب الشباب، أو البقع الناتجة عن 

التقدم �� العمر.
أما أيمن البوهطري فيقول: إن أسباب التصبغات ا��لدية املتنوعة 
�ال�لف، والنمش، والنخالية امل��قشة، و�قع القهوة با��ليب �عود ا�� 
ز�ادة عدد أو ��م امليالن�ن، أو �س�ب معاناة املصاب من االضطرابات 

الغدية أو التعرض ألشعة الشمس �ش�ل خاطئ.
كما تؤكد لي�� الطيب أخصائية ا��لدية والتناسلية، أن س�ب ظهور 
و��  امليالن�ن،  خاليا  وإنتاج  �شاط  ز�ادة  هو  والتصبغات  البقع  هذه 
ا��اليا املسؤولة عن صبغة ا��لد، وهذه ا��اليا تتأثر بأشعة الشمس 
املباشرة، مما يز�د من انتاج امليالن�ن. و�عض األمراض �أمراض الغدة 
الكظر�ة، و�عض األمراض ا��لدية األخرى ال�� تؤثر ع�� �شاط خاليا 

امليالن�ن وانتاج الصبغة.

       طرق الوقاية من النمش :
طو�لة،  ف��ات  املباشرة  الشمس  ألشعة  ا��لد  �عرض  عدم   •

خاصة �� فصل الصيف.
من  تز�د  ال��  املناسبة  وامللينات  الكر�مات  استخدام  مراعاة   •

قدرة ال�شرة ع�� التعامل مع الشمس.
• تنظيف ال�شرة املستمر باملاء البارد، خاصة �� فصل الصيف.

• متا�عة الطب�ب؛ خاصة للذين �عانون من حساسية ا��لد، أو 
مر��� االضطرابات الغدية.

مع تمنياتنا لكم بال��ة ا��يدة وا��ياة السعيدة.

حل العدد السابق:

كلمات متقاطعة

أن ا��وت األزرق هو أك�� حيوان ع�� الكرة األرضية.

ة) ال يأ�ل الثياب ولكنھ يضع البيض عليھ،   (الِعتَّ
ّ

أن الَعث
ِمَن  نتًفا  تقرض  ال��   �� يرقات  إ��  يتحول  البيض  وهذا 

الُقَماش.

ى �� الّنعيِم �َعْقِلِھ
َ

ذو الَعقِل َ�شق

َدْمُعُھ َعُدّوٍ  ِمْن  َدَعّنَك 
ْ

َيخ ال 

ْفُعُھ
َ
ن َك 

ُ
َيَنال ما  الَعداَوِة  َوِمَن 

ُل َمن ال َيْرَعوي
ْ

َومن الَبلّيِة َعذ

 الّرفيُع مَن األذى
ُ

َرف
ّ

ُم الش
َ
ال َ�سل

من شعر ا��كمة للمتن��

أ. د. ماهر املقداد

املتوالية  ابتكر  قد  نيوتن)  (إ��اق  الر�ا���  العالم  أن 
العددية وهو �� الصف الثالث االبتدا�ي.

 �� و  القرن مرة   �� يوجد  الذي  ال���ء  ما هو 

ألغاز العدد

النوادر والطرف 
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