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مناسك  ألداء  املكرمة  مكة  في  عام  كل  املسلمين  لقاء  يتجدد 
لغاتهم  .. تختلف 

ً
 واحدا

ً
الحج.. يطوفون ويسعون ويدعون ربا

إليها  يتجهون  واحدة،  قبلة  لهم  أن  إال  وطبائعهم  وألوانهم 
فيتعبدون ربهم ... 

مكان  على   
ً
أبدا تقتصر  لم  اإلسالم  تاريخ  في  القبلة  رمزية  إن 

حيادي مجّرد من الهوية اإلسالمية واالنتماء الواحد... إنها تعني 
وجهة املسلمين املوحدة في صالتهم وفي مختلف ميادين حياتهم 
.. إنها قبلة واحدة في السياسة وفي االقتصاد وفي 

ً
األخرى أيضا

الحرب والسلم ..كما هي قبلة واحدة في الصالة والحج..
فهل يكون لقاء املسلمين هذا كل سنة مرآة اللتقاء مساراتهم 
لقاء  يمثل  هل  املختلفة؟  والحياتية  واالقتصادية  السياسية 
 
ً
حمة بين مؤديه املسلمين صورة

ُ
الحج بهيبته وجالل منظر الل

تمنعهم  الحج  في  أخوان  يلتقي  أال  أنفسهم؟  املسلمين  عن 
قوانين بلدانهم من االلتقاء وعبور الحدود لذرائع سياسية..!؟

بصنع  الدول  فيه  تقوم  الذي  الحديث  عصرنا  في  حقيقة.. 
 
ً
عرقيا اختالفهم  من  الرغم  على  بينها،  فيما  والتوحد  روابط 

الصراعات  من  داٍم  تاريخ  وجود  رغم  بل   ،
ً
وتاريخيا  

ً
ودينيا

 )
ً
تاريخيا األوربية  )كالدول  واللغة  املذهب  فرض  في  والتنافس 

على  التقّوي  ألجل  �شيء،  ال  من  روابط  تصنع  العصر  هذا  في 
 
ً
عسكريا املسيطر  وجهها  في  والوقوف  العاملية،  اإلمبريالية 

.. ما زلنا نحن املسلمين نؤمن 
ً
.. وفي هذا العصر أيضا

ً
واقتصاديا

نفرط  لم  كما  بها  قبل...ونفّرط  بها من  نؤمن  لم  كما  بالوحدة 
من قبل..!

األمر  رأس  يجعل  من  بين  السبب؛  عن  البحث  جدلية  وأمام 
ما ال  بالسلطان  يزع  أن: هللا   من 

ً
انطالقا الفاسد  الحاكم  بيد 

لسكوتها  املسؤولية  الشعوب  يحمل  من  ...وبين  بالقرآن  يزع 
وانقيادها لألمر الواقع تحت وطأة البحث عن املصالح اآلنية 
سبيلنا  يبقى  و  كلماته،  حبيس  النقاش  يظّل  املعاش..  وسبل 
ال  والفكر  الوعي  منابر  من  القادمة  الصحوة  ننشد  أن   

ً
دائما

الواحدة  القبلة  على  حّي  أن  املنبر  هذا  من  ننادي  و   .. الجدل 
..حّي على وحدة االمة ..

أعلنت اململكة العربية السعودية أن يوم األربعاء 23 من آب/
وقفة  فإن  وعليه  الحجة.  ذي  شهر  من  األول  هو  أغسطس 
عرفات في يوم الخميس في 31 من الشهر ذاته. وأول أيام عيد 
توافد  وقد   .2017 سبتمبر  أيلول/   1 الجمعة  يوم  االضحى 
للعام  املقدسة  الشعائر  وزيارة  الحج  فريضة  ألداء  الحجاج 

الهجري 1438.هـ املوافق 2017م.

املسلمين  وتجمع  اإليمانية  حلته  الشهر  هذا  اكتساب  ومع 
أن  إال  وملّبين.  مهللين  واحد  صعيد  على  األرض  أقطار  من 
التداخالت السياسية الناجمة عن أزمة الخليج العربي وحصار 
قطر لم تترك حج هذا العام دون صخب إعالمي. وعليه فقد 
بأخالق  وااللتزام  الحج  تسييس  عدم  إلى  كثيرة  أصوات  دعت 

اإلسالم التي أمرنا أن نتحلى بها في األشهر الحرم.

يتميز التعليم التعاوني بأنه يزيد الدافعية لدى املتعلمين، ويق�شي 
على امللل، ويجعل الدرس أكثر متعة. كما أنه ..

اململكة  إلى  التركي  الرئيس  زيارة  حملته  ما  أبرز  العناوين  هذه 
امللفات  من  العديد  الطرفان  جانبها  إلى  ناقش  والتي  األردنية 

أبرزها امللف السوري .. 

الوطن،  فلسطيني  العشيرة  أزدي  األرومة  عربي  جليل  تابعي 
رجل ال كالرجال،  كان أمة، زرع بحكمته وتقواه وزهده، أسدى 

 لألمة اإلسالمية ما زال أثره فينا إلى اليوم .
ً
معروفا

>> البقية صفحة 6 <<

>> البقية صفحة 5  <<

>> البقية صفحة 3 <<

توافد الحجاج إلى الديار المقدسة ودعوات إلى عدم تسييس الحج
صورة من توافد الحجيج ألداء طواف اإلفاضة إيذانًا بانتهاء موسم الحج لسنة 1437 هـ )وكاالت(

)وكاالت(

التعليم
التعاوني

من عظماء حضارتنا

أ. د. شيخ موسى دمير

افتتاحية العدد

شهرية

فكرية

اجتماعية
ثقافية

جريدة

 من 
ً
 ونداءات عاجلة للتحرك وإنقاذ حياة  أكثر من ثالثين ألفا

>> البقية صفحة 5 <<أقلّية الروهينغا املسلمة ...

فرار 60 ألفًا من الروهينغا وحرق آالف المنازل

رجاء بن حيوة

أسرعي  التخافي...    : قائلة  بشغف  الصغير  صدرها  إلى  ضمتها 
فالطائرة قادمة ... 

إننا ال نر�شى بعيش ضيوفنا في املخيمات، لذا فعلينا أن نتقدم 
      

ً
>> البقية صفحة 2 <<خطوة إلى األمام، وأن ننقلهم فورا

>> البقية صفحة 4 <<

تورغاي ألدمير
)رئيس وقف بلبل زاده(

>> البقية صفحة 7 <<

ليست  ..لكنها  والتكليف  التشريف  في   
ً
تماما كالرجل  املرأة 

الجسميِة،  بنيتها  في  خصائُص  لها   
ْ
إذ  .. أخرى  أشياء  في  مثله 

بنيتها  في  خصائُص  ولها  النفسيِة،  بنيتها  في  خصائُص  ولها 
االجتماعيِة، ولها خصائُص في قّوِة إدراِكها ، وفي طبيعة ...

ليس
الذكر

كاألنثى
حياة

تعزيز العالقات الثنائية وحماية القدس



العدد السادس - أيلول / 2017

 أن�شئ مخيم اليرموك عام 1957، 
على مساحة تقدر بـ2.11 كم مربع 
واملسكن  اإلقامة  لتوفير  فقط 
الفلسطينيين، وبلغ عدد  لالجئين 
حتى  إليه  الفلسطينيين  الالجئين 
ألف   145 حوالي   2011 عام  بداية 

الجئ.
 »

ً
 »جزئيا

ً
 فرض عليه النظام السوري حصارا

أن  بعد  الحصار  رحلة  لتستمر   ،2013 عام  »كلي«  حصار  إلى  تحول 
الذي  املخيم  فتحول   .2015 عام  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  دخله 
لقاطنيه  يطاق  ال  جحيم  إلى  الفلسطيني  الشتات  بعاصمة  يوصف 

خاصة املدنيين منهم.
استوعب املخيم كل الهجرات الفلسطينية، كما لجأ إليه بداية األزمة 
املناطق  من  وغيرها  دمشق  وريف  وحمص  درعا  من  أناس  السورية 

السورية.
السوري  النظام  طائرات  قصفت   2012 األول  كانون  ديسمبر/   16
في  تسبب  ما  اليرموك،  مخيم  داخل  الحسيني  القادر  عبد  مسجد 

املشاكل  لحل  نشاطاتكم  هي  ما  أستاذي،  أركوت:  طوبى 
املتعلقة بموضوع انسجام املهاجرين مع الثقافة التركية؟

علينا  الهجرة،  نتناول موضوع  ونحن  بداية،  ألدمير:  تورغاي 
عليهم  نطلق  فنحن  وتاريخنا؛  ثقافتنا  وفق  املفاهيم  تحديد 
الالجئين،  )املهاجرين،  اسم »الضيوف«، واملفاهيم من مثل:  
طالبي اللجوء( هي مفاهيم أنتجها الغرب وله فيها مآرب أخرى. 
إلى هناك يقوم على أساس إلغاء  وما يجري على الذين ذهبوا 
في  وصهرهم  دمجهم  على  تعمل  برامج  خالل  من  ثقافاتهم 

الثقافة الغربية. 
بالنسبة لنا، نرى أن تحقيق السعادة والطمأنينة لإلنسان ال 
يتم عبر إحياء جسده فقط، نحن نرى ضرورة حماية ثقافته 
أرى  الضيوف  هؤالء  أجل  ومن  معيشته.  ونمط  وعقيدته 
نشر  ضرورة  والصهر،  الدمج  برامج  من   

ً
بدال تامة،  بقناعة 

ثقافة العيش املشترك.  ومن أجل ذلك قمنا بإصدار كتاب عن 
التوافق واالنسجام االجتماعي، أوضحنا فيه أنه يجب العمل 
على إحيائهم )توطينهم( أكثر من العمل على دمجهم وتتريكهم.      
طوبى أركوت: أنتم كجمعية هل تركزت نشاطاتكم في مجال 
التي ركزتم عليها تجاه  أكثر من مجال آخر؟ ما هي املجاالت 

الالجئين؟
 ال يمكن تلبية احتياجات الناس بشكل 

ً
تورغاي ألدمير: طبعا

مطلق. وفي الحالة السورية، رأينا أننا نقوم باملساعدة ولكن مع 
ذلك ثمة نقص. فاألرقام تشير إلى أن عدد السوريين في تركيا 
مليون  هؤالء  بين  من  املسجلين.  غير  عدا  ماليين  ثالثة  حوالي 
وخمسمئة ألف - يبلغ معدل أعمارهم من الصفر حتى ثمانية 
- يجب أن يلتحقوا بالتعليم. ولكن األرقام تشير إلى 

ً
عشر عاما

أن 340 ألف طفٍل فقط استفاد من حق التعليم. وقد فتحنا 
12 مدرسة داخل سوريا، وفتحنا مدرسة في جرابلس.

تصدر  سورية  صحيفة   200 من  أكثر  هناك  آخر  جانب  وفي 
الفكر  إفساد  إلى  تهدف  الغرب  قبل  من  مدعومة  للسوريين 
سوى  للسوريين  يقدمون  ال  عقالؤنا  بينما  الحقيقة،  وتشويه 
ولكن  جيد  أمر  وهذا  الصحية.  والخدمات  اإلغاثية   السالل 
يجب علينا أن ننقل لهم تصورنا اإلسالمي إلدارة هذه املنطقة؛ 
العقبات  لقد استطعنا تجاوز كل  التركية مهمة،  التجربة  ألن 
والحواجز من دون التلوث بالتشدد إلى أن وصلنا إلى هنا. وهي 
عند  وحتى  والعربي  اإلسالمي  العاملين  في  لها  مثيل  ال  تجربة 
إذاعية  محطة  أنشأنا  ذلك  أجل  من  مكان.  كل  في  املظلومين 
للمستمعين  تشرح  لبنان،  أطراف  إلى  بثها  يصل  )فجر(  باسم 

وهي  اإلنساني.  التقاسم  معنى  وتشرح  املشتركة،  األمة  مفهوم 
تبث بالعربية وبالكردية والتركية.

لدينا مشروع افتتاح بيٍت للثقافة، ليأتي الشباب وليجتمعوا 
وليتحدثوا وليتناقشوا مناقشات فكرية، فهي تحتاج للتخمر، 
وإال سندعهم يتجهون نحو الغلو. نحن نؤمن أن الكتاب أهم 
ولهما مكان  بهما،  يهتم  اللذين هناك من  والغذاء  السالح  من 

مختلف.
وفي هذا اإلطار لدينا مشروع حول نقل التجارب، فقد أنشأنا 
بتجميع  وقمنا  املدني،  املجتمع  ألكاديميي  سورية  طاولة 
دعمهم  وتم  الجنسين.  ومن  كافة  الشرائح  من  السوريين 
 منظمة )منبر الشام( 

ً
إلنشاء عدد من الجمعيات، فهناك مثال

، أغلبهم أكاديميون ومن أصحاب 
ً
يعمل فيها حوالي 50 متطوعا

بنشاطات  تهتم  )بلقيس(  جمعية  وهناك  العليا،  الشهادات 
واملحامين  لألطباء  جمعيات  وهناك  واأليتام،  واألسرة  املرأة 
أنشأنا  الرياضة  وفي  وللفنانين.  وللمعوقين  للشباب  وكذلك 
قدمنا  وكذلك  بينهم.  فيما  تنافسوا   

ً
فريقا وعشرين  أربعة 

مشروع مسابقة التآخي السوري التركي. وفي الفن قمنا بدعم 
نشاطات في املسرح.

طوبى أركوت: ما هي نشاطاتكم تجاه املرأة والطفل؟
تورغاي ألديمير: تستمر برامجنا بخصوص تعليم األطفال، 
ولدينا برنامج لتحقيق االنسجام والتوافق بين أيتامنا وأيتامهم. 
الصدمة  من  لتخليصهم  نف�شي  ودعم  توعية  ببرامج  نقوم 
النفسية. هناك املئات من األطفال الذين فقدوا أحد األبوين. 
سأل ما هي حاجة السوري نقول للذي يسأل: إن حاجة 

ُ
وحين ن

السوري ما تحتاجه أنت. كيف نرى ذبول أطفالنا خالل يومين 
إن لم نتهتم بهم؟ فهم كذلك، هم أبناؤنا، هم أمانة استودعها 
املهمشين.  للشباب  وثقافية  ترفيهية  فعالية  لدينا  عندنا،  هللا 
وهناك في تركيا الكثير من املنظمات والجمعيات التي تعمل في 
هذا املجال، نعمل معهم كمرشدين للسوريين. حتى اآلن نهتم 
 و1600 عائلة، نعمل على تطوريهم وتأهليهم 

ً
بحوالي 450 يتيما

ونقدم لهم احتياجاتهم.
الثانية  هي  سوريا  في  املتعلمين  نسبة  فإن  املعروف،  وبعكس 
قبل  النسبة  كانت  اإلسالمي.  العالم  في  الفلسطينيين  بعد 
مجتمع  السوري  املجتمع   .%58 مصر  في  بينما   %93 الحرب 
لدينا  التركيات.  من  أكثر  وكاتبات  شاعرات  السوريات  واٍع. 
والسياسيات  واملحاميات  الطبيبات  من  العشرات  اليوم  هنا 
وينخرطن  شهاداتهن  تعدل  أن  نريد  واملتنورات،  واملهندسات 

في الحياة االجتماعية التركية.
طوبى أركوت: ما هي أهم املشكالت التي يعاني منها السوري 
خارج  أو  داخل  يعيشون  الذين  أن  تعتقد  وهل  برأيك؟ 

املخيمات يملكون الشروط الكافية للحياة؟
في  ضيوفنا  بعيش  نر�شى  ال  إننا  قولنا  نكرر  ألدمير:  تورغاي 
في  إنسانية إسالمية  املخيمات. ال يمكن أن تكون هناك حياة 
مساحة ال تتجاوز ال10-15 مترمربع. ال يمكن أن تكون هناك 
مشكور  جهد  وهذا  أبدانهم،  نحمي  هنا  نحن  عائلية.  حياة 
يعيش  أن  يمكن  ال  مؤقت،  مكان  هو  املخيم  ولكن  للدولة. 
ليس من سمة  فيه 5-6 سنوات. فبموجب عقيدتنا  اإلنسان 
أن  علينا  لذا  لنفسه.  يكرهه  بما  يترك غيره يصاب  أن  املسلم 
أشهر  ستة  بعد   

ً
فورا ننقلهم  وأن  األمام،  إلى  خطوة  نتقدم 

أن  يجب  بهم،  خاصة  أحياء  تنشأ  أن  الخطأ  ومن  املدينة.  إلى 
نتخلص من كلمة )هم(. 

الناس، فالسوريون ليسوا متسولين وال  بين  يداول هللا األيام 
محتاجين  وليسوا  بثقافة،  بال  وال  جاهلين  وليسوا   ،

ً
لصوصا

 
ً
وجيرانا جيدين،  أصدقاء  كانوا  الفترة  هذه  في  هم  للمال. 

جيدين، توجد حوالي 900 شركة سورية في املدينة، يسهمون 
 .

ً
 كبيرا

ً
في تحريك العجلة االقتصادية، هناك أكثر من 40 عمال

لكل   
ً
القطاعات، وهم مهرة، وطبعا في كل  يعملون  السوريون 

لدينا  بيننا؟  مشكالت  توجد  أال  ومشاكله.  شواذه  مجتمع 
أخطاء، لدينا نواقص، هناك لحظات جرحنا فيها السوريين.

تركيا  تعد  هل  الحرب،  بطول  فكرنا  لو  أركوت:  طوبى 
املهاجرين ب�شيء ما في املستقبل أم أن املهاجرين سيتوجهون 

نحو الغرب؟
تورغاي ألدمير:لقد توقف عشق املهاجرين للغرب،ألن الغرب 
سراب. قسم من املهاجرين عادوا عندما خطت تركيا خطوة.. 
تقدم  أكاديميين  توظيف  تركيا  طلبت  حين  املثال  سبيل  على 
حوالي 5000 أكاديمي خالل أسبوع. قسم منهم قال أنا أر�شى 
بنصف راتب الغرب إن حصلت على عمل في تركيا. ولكن تركيا 
، ال أستطيع أن أغفر للبيروقراطية، نحن نعمل 

ً
تأخرت كثيرا

هنا والعمل يتيه في دهاليز أنقرة كجريان نهر في الصحراء. 
لغة  نعرف  ال  ونحن  العربية،  يعرف  سوري  ماليين   3 هناك 
بطيئة.  ولكنها  جديدة  خطوات  تخطو  تركيا  أن  أؤمن  ديننا، 
 3 فوجود  وحسب،  أمنية  قضية  ليست  السورية  فالقضية 
في  واملساهمة  للتخمر  لتركيا  كبيرة  فرصة  هنا  سوري  ماليين 

نشر السالم في العالم اإلسالمي وفي املنطقة.

سقوط عشرات القتلى. وفي صباح اليوم التالي بدأ نزوح أكثر من 
80% من سكان املخيم، في مشهد شبيه بنكبة عام 1948.

 عن الحصار والتجويع الذي تعرضوا 
ً
وتحدث سكان املخيم أيضا

فضيلة  وتقول  الدولة،  وتنظيم  السوري  النظام  طرف  من  له 
عباس )1978-2015( إنها لم تجد ما تطعم به طفلها. بينما يؤكد 
أحمد حسين من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن 
سكان املخيم كانوا ال يجدون سوى شربة توابل، وكانوا يعيشون 

على أعشاب وحشائش بعضها سام تسبب في حاالت وفاة.  
إن   )2011-2005( املخيم  في  عمل  الذي  حمود  طارق  ويقول 
د مشاكل اجتماعية وجنائية. ووفق إحصاء ملجموعة 

ّ
الحصار ول

سكان  فقد ق�شى 184 من  أجل فلسطينيي سوريا،  العمل من 
املخيم نتيجة الحصار حتى نهاية عام 2015 من بينهم 21 طفال. 
وبلغ عدد إجمالي ضحايا املخيم 1055 حتى أبريل/نيسان 2015، 

وذلك بين قصف وقنص وإعدام.  
مخيم  في  الذكريات  عن  املخيم  من  خرجوا  من  بعض  ويعبر 
غياب  في  أنه  ويرون  الصغير،  وطنهم  كان  أنه  وكيف  اليرموك 
منها  محدودة  خيارات  للفلسطينيين  بات  العربية  الحاضنة 
بأن  قناعة  الفلسطيني  املهاجر  لدى  وأصبح  ألوروبا،  الهجرة 

العودة لفلسطين تتحقق من أي بلد.

الالجئين  لشؤون  املتحدة  األمم  السامية  املفوضية  افتتحت 
األردنية،  والحكومة  الدولية  العمل  منظمة  مع  وبالتنسيق 
لتمكين  السوريين  لالجئين  الزعتري  مخيم  في  للعمل   

ً
مكتبا

الوصول إلى فرص العمل الرسمي لسكان املخيم داخل األردن.
عليها  يحصل  التي  العمل  تصاريح  أن  املكتب  أهمية  وتكمن 
الالجئون من مخيم الزعتري ستكون بمثابة تصريح إجازة ملدة 

شهر تسمح لالجئين بالخروج والعودة إلى أعمالهم.
من  الزعتري  مخيم  في  الجئ   800 من  أكثر  اآلن  حتى  واستفاد 
مكتب التشغيل. وهو أول مكتب ضمن شبكة وطنية واسعة 
من مكاتب التوظيف التي سوف تنشئها منظمة العمل الدولية 
ووزارة العمل األردنية والتي تقدم خدمات التوظيف لألردنيين 

والالجئين السوريين على حد سواء.

صوت المخيم 2

عمل  مركز  أول  افتتاح 
في  السوريين  لالجئين 
األردن في مخيم الزعتري

أجرت المقابلة: طوبى أركوت )باحثة من كلية الشريعة في جامعة عنتاب(
الترجمة من التركية إلى العربية : عالء الدين حسو

المصدر: وكاالت

اللجوء والشتات مرتين

المصدر: وكاالت

تورغاي ألدمير رئيس وقف بلبل زادهمقابلة مع :

أخبار المخيمات
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د. راوية جاموس
)جامعة كيئو- اليابان(

يستأثر بعض املعلمين في صفوف تعليم اللغات بمعظم الوقت 
في الكالم والشرح، وال يعطون الطالب حقه في الكالم وتوظيف 
التي  اللغوية  السياقات  في  وتراكيب  مفردات  من  تعلمه  ما 
يستحوذوا  أن  املعلمين  بعض  ويكاد  الفصل.  في  ذلك  تتطلب 
أسئلتهم  عن  ويجيبون  فيسألون  الدرس  وقت  كل  على 
باستطراد  ويصححونها  الطالب  أخطاء  ويتتبعون  بأنفسهم، 
 منهم أنهم يوسعون معرفة الطالب اللغوية. ولكن ما 

ً
ممّلٍ ظنا

ذلك في الحقيقة إال مضيعة للجهود؛ ألن الطالب ال يتعلم إال 
الشرح  كثرة  يحّصل من  لن  وكثرة االستخدام. وهو  باملمارسة 
على �شيء سوى التشتت وفقدان التركيز. من هنا يأتي التعليم 
التعاوني ليوّزع املهام بين املعلم واملتعلم، ويخرج التعليم من 

الطرق التقليدية إلى طرق أكثر فائدة ومتعة للمتعلم.
فما هو التعليم التعاوني؟

املعلم  فيها  ُيقّسم  تعليمية،  طريقة  هو  التعاوني  التعليم 
 
ً
قائدا أحدهم  فيها  ويحدد  صغيرة،  مجموعات  إلى  املتعلمين 

تعلم  في  بعضهم  املجموعة  أعضاء  فيساعد  للمجموعة، 
املهارات واستيعاب املفهومات، ويكون كل عضو في املجموعة 
 في املجموعة 

ً
، وباعتباره عضوا

ً
 عن عمله باعتباره فردا

ً
مسؤوال

العام،  اإلشراف  في  املعلم  دور  وينحصر  الوقت،  نفس  في 
وإجراء اختبارات قصيرة، وتقديم التغذية الراجعة للمجموعة 

عند الحاجة ونحو ذلك.
الفعال  التواصل  الطالب  يتعلم  التعاوني  التعليم  خالل  ومن 
وعمل املناقشات وتقبل آراء اآلخرين. كما أن دور الطالب يتغير 

في التعليم التعاوني من الدور السلبي في التعليم التقليدي إلى 
شط.

ّ
الدور الن

الطالب  دور  على  يؤكد  التعاوني  التعليم  أن  من  الرغم  وعلى   
دور  أهمية  من  يقلل  ال  ذلك  أن  إال  قوي،  بشكل  وتفاعله 
الذي  فهو  التعليمية؛  العملية  هدف  تحقيق  لضمان  املعلم 
يضع الخطط التعليمية واألهداف ويكّون املجموعات ويحدد 

األدوار ونحو ذلك من املهام.
املتعلمين،  لدى  الدافعية  يزيد  بأنه  التعاوني  التعليم  ويتميز 
ويق�شي على امللل، ويجعل الدرس أكثر متعة. كما أنه يخفف 
الكالم  من  يخجلون  الذين  املتعلمين  بعض  انطوائية  من 
القدرة  ينمي   

ً
أيضا وهو  األخطاء.  في  الوقوع  من  ويخشون 

اإلبداعية لديهم ويعمل على تطوير تبادل األفكار بينهم وإثراء 
خبراتهم التعليمية.

إن طريقة التعليم التعاوني هي إحدى الطرق التي ينصح املعلم 
بأن يلجأ إليها لجعل الدرس أكثر حيوية ومتعة من خالل جو 
في األنشطة  بين املتعلمين، وانغماسهم  التفاعل الذي يحدث 
اللغوية. فلن يكون طالب، في الدرس الذي تستخدم فيه هذه 
اللغوية  األنشطة  التعلم وحل  كيفية  في  يفكر   

ً
تعبا الطريقة، 

أدنى  بذل  دون  من  اإلجابات  نقل  عناء  إال  نفسه  مكلٍف  غير 
ما  ومشاركة  بها  القيام  عليه  يتحتم  مهمة  طالب  فلكل  جهد. 
توصل إليه مع الطالب اآلخرين بشكل منظم يقوم على التعاون 

واالنسجام بين أفراد كل مجموعة تحت إشراف املعلم.

فاجأ العام 2015 في نهايته املهندسة السورية الشابة سيرين 
مجال  في  اختراع  براءة  على  حصلت  إذ  سعيد،  بخبر  حمشو 

الطاقة املتجددة لفكرتها عن التوربينات الهوائية.
في  البديلة  الطاقة  في  متخصصة  مهندسة  تعمل  التي  سيرين 
املتحدة  بالواليات   ”General Electric إلكتريك  “جنرال  شركة 
أعوام.   3 العمر  من  تبلغ  لطفلة  وأٌم   

ٌ
زوجة هي  األميركية، 

العام 1986، وبعد تخرجها توجهت  في  في مدينة حماة  ولدت 
إلى فرنسا لتحضير رسالة املاجيستير في الطاقة املتجددة من 

جامعة فيرساي العريقة في العام 2009.
دراسة  على  يقتصر  لم  الشابة  السورية  املهندسة  علم 
 الشريعة في نفس الوقت 

ً
هندسة االتصاالت، بل درست أيضا

إنهاء  وبعد  سوريا،  في  الخاصة  القلمون  بجامعة  كانت  حين 
الواليات  في  زوجها  مع  للعيش  توجهت  فرنسا،  في  املاجستير 

املتحدة األميركية.
اإلسالمية  والداعية  حمشو  عمر  السوري  املهندس  ابنة  هي 
د. رفيدة حبش، وعلى الرغم من كون سيرين باحثة في الفكر 

اإلسالمي، فإنها تفضل أن تواصل في املجال العلمي.
أن  حمشو  أوضحت  االختراع؟  براءة  على  حصلت  ملاذا 
على  يساعد  للتوربينات  جديد  تصميم  عن  عبارة  اختراعها 
“كنا  وتقول  داخلها،  املوجودة  الكهربائية  العناصر  حماية 
للحركة   

ً
نتيجة العناصر  تلك  بعض  تلف  من  عملنا  في  نعاني 

املستمرة للتوربين، ما دعاني للتفكير في طريقة للحفاظ عليها”.
في جنرال  سورية؟ أم فرنسية؟ قدمت سيرين فكرتها ملديرها 
إلكتريك General Electric ثم قامت بتطوير للفكرة على مدار 
أشهر، وتقدمت بها ملكتب براءات االختراع في الشركة: »وسارت 
حينها  وترددت  جنسيتي،  عن  سألوني  حتى  جيد  بشكل  األمور 
 من أن ترفض براءة االختراع بعد أن 

ً
أن أقول: إني سورية خوفا

أصبُح ينظر لكل سوري على أنه إرهابي«.
 للجنسية الفرنسية، فإنها وبعد 

ً
وعلى الرغم من امتالكها أيضا

 
ً
تفكير قررت أن تكتب في أوراق التقديم أنها سورية  “أنا دائما

املرة  هذه  لكني  الجارية،  األحداث  وبعد  قبل  ببلدي،  فخورة 
تكون بجنسيتي  أن  لي   

ً
البراءة فسيكون شرفا إذا حصلت على 

السورية”.
أكثر ما أسعد املهندسة الشابة هو تأثير إنجازها على اآلخرين، 
فهي لم تتوقع حجم الدعم الذي حصلت عليه من أصدقائها 
وأقاربها: “حتى الشباب داخل املدن السورية املحاصرة ورغم 

 حتى نحقق ما نريد”.
ً
الظروف الصعبة قالوا لي: أعطيتينا أمال

 : وتضيف املهندسة: »أعلم 
ً
النظم االستبدادية ال تحقق إنجازا

ال  االستبدادية  والنظم  سيئة،  العربي  العالم  في  الظروف  أن 
. كما أن التعليم يحتاج إلى ثورٍة حقيقيٍة، 

ً
 علمية

ً
تحقق نهضة

 ليتقاعس الشباب عن 
ً
 كافيا

ً
لكن البيئة املحيطة ليست عذرا

 املثل بأميركا التي توجد فيها الحرية 
ً
تحقيق أهدافهم«  ضاربة

والرفاهية لكن نسبة املبدعين ال تتجاوز 10% على حد قولها.
تحققه  إنجاز  أول  هي  االختراع  براءة  تكن  ولم  )هاجر(  فيلم 
خالل  من  ذلك  قبل  العربي  الجمهور  عرفها  فقد  حمشو، 
فيلمها “هاجر” الذي حصد آالف املشاهدات على يوتيوب في 
الوطن،  خارج  الهجرة  تجربة  عن  فيه  وتحدثت  العام 2015، 

 املثل بهجرة النبي محمد خارج مكة.
ً
ضاربة

املأخوذة  الخاطئة  الصورة  هو  الفيلم  نشر  على  شجعني  “ما 
عن اإلسالم تلك التي سببها اإلعالم الغربي واملسلمون كذلك. 
لدى  الصورة  نصحح  أن   

ً
أوال علينا  الصورة،  هذه  ولنصلح 

املسلمين أنفسهم«.
تتمنى حمشو العودة إلى سوريا في أقرب فرصة عندما تتحسن 
تزال تحاول تحقيق  ما  الظروف بذلك، وهي  األوضاع وتسمح 
مجال  في  الدكتوراه  درجة  على  للحصول   

ً
حاليا وتسعى  املزيد 

الطاقة املتجددة.

قم للمعلم وفه التبـ ........
... قبل أن تقوم للمعلم وقبل أن تشيد  انتظر عزيزي... تمهل 

بجهده وعمله! 
انتظر.. اقترب من املعلم أكثر ... تعرف إليه عن قرب وبعد ذلك 
 أهم وأكثر جدوى 

ً
قرر: هل تريد أن تقف له؟ أم أن هناك شيئا

تفعله تجاه هذا املعلم؟
 للوراء.. ونسأل ماذا تعني لك هذه الكلمة؟ 

ً
لنعد قليال

تربية  في  النبيين  خطا  على  العظيمة  املهمة  تلك  ببساطة:  إنها 
الجيل وتنشئته واالهتمام به لينمو في ظروف آمنة وسليمة.. 

شمل  )الرؤية(الخليجية  مجلة  به  قامت  للرأي  استطالع  في 
األصعب  املهنة  ما  اآلتي:  السؤال  إليهم  وجهت  أشخاص   305
 برأيك ؟ وكانت إجابات 10% منهم هي : الشرطي. في 

ً
 وبدنيا

ً
فكريا

حين رأى 11 % أن الطبيب هو صاحب املهنة األصعب، بينما 
رأى 19 % أن املعلم هو ذو املهنة األصعب !

)ودفعة  يلي  ما  كل  منه  يفترض  سياق  ضمن  املعلم  ُيوضع 
واحدة(: 

 , مهارات  مطور   , معلومات  مصدر   , سلوك  )قدوة  يكون:  أن 
 ....( إلى قائمة جدُّ طويلة من االفتراضات 

ً
حارس طفولة , محفزا

الذهنية التي نتوقعها من املعلم , بل نضع من األدبيات ما يعزز 
تلك املكانة من قبيل بيت الشعر سابق الذكر و غير ذلك ..

 كل هذا يمكن قبوله إلى حد كبير ضمن رؤيتنا للمجال األساس 
لعمل املعلم فائق األهمية, أال وهو )االستثمار في اإلنسان( , إال 
 هي ) املعلم شمعة تحرق 

ً
أن الصورة الذهنية األكثر استفزازا

نفسها ألجل اآلخرين( !! 
تفكر  الذكر  سابقة  الذهنية  الصور  أن  في  تكمن  املشكلة 
وتبدأ   , افتراضاتها  مرمى  في  املعلم  تضع  أي  حادية؛ 

ُ
أ بطريقة 

والرعاية  واإلبداع  املتميز  باألداء  مطالبته  غير في  و
ذلك دون أن تبذل أي جهد يعين هذا املعلم املسكين على أن 
تجاهه  الجمعي(  )مخيالنا  في  وضعناها  التي  املهام  بتلك  يقوم 
كرمز وكبطل مخلص لألمة من سباتها الطويل , عليه أن يعمل 

ويبذل ويقدم بال أدنى دعم اجتماعي !!! 
طلب  حين  العظمة  ياسر  للمبدع  مميزة  بحلقة  هذا  يذكرني 
ذات  خاصة  مهام  كتيبة  يجهز  أن  الحرس  قائد  بصفته  منه 
تأهيل عال لكي تالحق اللصوص الذين أفزعوا سكينة البلدة 
بدأ   

ً
فشيئا  

ً
وشيئا  , مكثف  تدريب  مع   

ً
شابا  40 بتجهيز  وبدأ   ,

ليكونوا  الكتيبة  هذه  من  أفراد  بطلب  واملتنفذون  املسؤولون 
من حرسهم الشخ�شي , ولم يبق في نهاية التدريب إال شخص 
واحد !! وقف قائد الحرس وخطب في الجندي الوحيد خطبة 
بسط  في  تنتظره  التي  الجسيمة  باملهام  فيها  يذكره  عصماء 
جهده  تنتظر  كلها  املدينة  وأن  اللصوص،  ومالحقة  األمان 
 
ً
وعطاءه , وما كاد ينتهي من خطبته إال وسقط الجندي مغشيا

عليه من الصدمة !!!
ليتنا قبل أن نتغنى باملعلم وعلو منزلته أن نسأل أنفسنا عدة 
أن  يضطر  هل   , أسرته   , معيشته   , حاله  عن  بسيطة  أسئلة 

يعمل قبل الدوام وبعده ليؤمن الحد األدنى من املعيشة ؟
هل النظام التربوي يدعمه؟ هل يجد وسائل التعليم الالزمة له 

ولو بالحد األدنى؟
؟ أم يكذبه بالسلوكيات املتناقضة 

ً
هل املجتمع يدعمه سلوكيا

وينسف جهده التربوي من األساسات ؟

وللحديث بقية تتبع .....

التربية والتعليم

عن موقع هفنغتون بوست

3

التعليم التعاوني
سيرين حمشو

أ.سلمان العباس

يوميات معلم إصالح التعليم )2(

زوجة.. أم.. ومخترعة سورية، ال فرنسية!
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املقام  نحو  السائرون  أيها 
ً
شوقا للزيارة  القلب  خفق 

سجام الفراق  على  فعيوني 

ِعشاء الحجيج  أسهَل  كلما 

يلّبي حاٍد  للمسير  وحدا 

دامعاتي وأسبلت  وجدي  ذاب 

بالسالم عيونهم  وقّرت  البيــــــــــــــت  وصلوا  إن  الحجاج  هناء  يا 

األعالم ذرا  على  تدّوي  يارّب”  »لبيك  أصوات  وتعالت 
ً
تيها املنيفة  الكعبة  إنها 

يتعالى دافق  النور  وسنا 

فيهم ترتجُّ  الرحمن  ووفود 

وأقاموا وى  والّسِ الذات  خلعوا 

سيلقى الكريم  يقصد  من  إن 

اغترابا الغريق  التائه  أيها 

ضياء تستشف  األرض  تذرع 

حراء من   
ً
ساطعا النور  هاهو 

ً
سراجا ت�شيء  حفنة  فاغترف 

بهداه فاصطبح  النور  ذا  هو 

وسالمي تحيتي  غوه 
ّ
بل

آثامي رحلتي  عن  وثناني 

ضرام في  النوى  على  وفؤادي 

الظالم في  ركابهم  وتهادت 

ظوامي والواجفاُت  وا، 
ُّ

وأغذ

منامي مقلتيَّ  عن  وتجافى 

اإلحرام جلوة  في  تتبّدى 

الغمام رفيف  على  ِجواٍء  في 

ساحة البيت من شديد الزحام

في حمى بيت ذي الجالل السالم

إنعام من  الكرام  يروع  ما 

واألوهام األفكار  بحار  في 

اآلكام تلكُم  هامات  فوق 

الطامي سناه  من  الكون  مأل 

واألحالم األوهام  ظالم  في 

الظالم عين  عداه  نور  كل 

* * * * * * * * * * *

د. عبد السميع األحمد

     بالدنا املكلومة الحزينة من هول ما حل بها وبأهلها من جفاء 
أصدقاء وتكآلب أعداء وتآمر فرقاء طوال سبع سنوات عجاف 
اُس « بمدد من ربها يكشف 

ّ
 الن

ُ
- تنتظر بعدها » عاٌم فيِه ُيغاث

عنها ما نزل بساحها- هذه العجاف السبع  لم يسلم فيها أحد 
من مصيبة لحقته في نفسه أو ماله أو أهله. فاملشتكى إلى هللا 
ال غير. ولقد مرت علينا أوقات عصيبة - وما زالت –شاب فيها 

الولدان وهرم الشيوخ وأصبح الحليم حيران. 
حات وأصوات مفرقعات شتى ،  امات ومجنَّ  ننام على هدير حوَّ
ونستيقظ - إن غلبنا النوم - على تلك األصوات البغيضة ، بل في 
أحياٍن كثيرة ال يغيب املشهد بين النوم واالستيقاظ ألن األحالم 
بالهلوسة  بعضهم  إصابة  إلى  هذا  أدى  ولقد  بينهما،  تجسر 
الصرع)الساعة(،  يسمى  بما  الوعي  عن  بالغيبوبة   

ً
وأحيانا

مجيئها،  تكرر  وإذا  »الساعة«  جاءته   
ً
تأدبا الناس  فيقول 

 يقولون: )فالن أصبحت تأتيه الساعة 
ً
 مزمنا

ً
وأصبحت مرضا

كل ساعة(. لعلكم تأملتم كلمتي الساعة فاألولى مراد بها مرض 
من  هللا  )عافاكم  الزمني،  الوقت  بها  مراد  والثانية  الصرع، 
 
ُ
اَعة وُم السَّ

ُ
ق

َ
الساعة وجعلكم من سعداء الساعة(. » َوَيْوَم ت

ْيَر َساَعٍة ۚ  « الروم
َ
وا غ

ُ
ِبث

َ
 َما ل

َ
ْجِرُمون

ُ ْ
ِسُم امل

ْ
ُيق

 ،)
ً
 ونسمي هذا التوافق في اللفظ واالختالف في املعنى )جناسا

و4-  ترتيبها  و3-  الحروف و2- عددها  نوع   -1 في  متفقة  وألنها 
األربعة  من  واحدة  في  اختلفت  وإذا  تام.  جناس  فهي  حركتها، 
في  ويمرح  يسرح  العدو  تقول:  ناقص  جناس  فهي  السابقة 
أقصانا وفي شامنا . ومن الخطأ أن تقول : صديقي َضلَّ عندنا 
. فاألولى  لَّ عندنا، فشتان ما بين الكلمتين 

َ
بل قل: صديقي ظ

(من البقاء  )ضلَّ ( من الضالل وأنت ال تقصده، والثانية )ظلَّ
واإلقامة وهذا املقصود واملراد. وإذا وقفت أمام مرآٍة وأعجبك 
ِقي«. 

ُ
ل

ُ
خ فحسن  ِقي 

ْ
ل

َ
خ َت 

ْ
ن حسَّ كما  »اللهم  فقل  منظرك 

جمال  ستدرك  هذا  وبعد  مسعود[.  ابن  عن  أحمد  ]أخرجه 
الجناس في زينته اللفظية وجرسه املوسيقي العذب بشرط أن 

 .
ً
 مكروها

ً
يأتي بال تكلف وإال أصبح قبيحا

   ومن الجناس التام ما قاله ابن الوردي في حق اإلمام النووي : 
َوى( )لِقيت خيرا َيا نوى ... وُحِرْسْت من ألم النَّ

األولى مدينة نوى، والثانية البعد 
لص َما نوى(

ْ
علم أخ

ْ
شأ بك زاهد ... ِفي ال

َ
د ن

َ
ق

َ
ل

َ
)ف

»نوى« من النية والقصد 
َوى( ُحُبوب على النَّ

ْ
ُه ... فضُل ال

ُ
ضل

َ
)وَعلى ِعداُه ف

»النوى« بذرة التمر الخشبية
ومن الجناس في الغزل بين  الحبيبين: 

رمــقـْتـُه  يـجـلو بـاألراكـة   ثـغـَره         قـالت بـال وعـي : أريـد أراكـا
 وقالت: ال أريد سواكا

ً
فرمى لها عود السواك فغمغمت      خجال

ضمتها إلى صدرها الصغير بشغف قائلة..                    
ال تخافي ال تخافي يا بنتي 

وتناهى إلى سماعها صوت عكازة جدتها تطرق بها منادية . 
حياة أين أنت يا حياة ؟

أسرعي يا بنية الطائرة قادمة .....
 
ً
 ونصفا

ً
أم�شى رجال الدفاع املدني يوما

 للعمر فيها بقية، وأخرى فارقت الحياة 
ً
ينتشلون أجسادا

أجساد مغبرة. أصابع ارتفعت بالشهادة. نساء تلفعن بالعباءة والحجاب، ولم 
 عند املوت .

ً
ينسين السروال الطويل احتشاما

وطفلة تضم دميتها بيديها يفتر ثغرها عن ابتسامة بيضاء 
وصوت جدتها املشروخ يختلط بصوت العكاز الطارق على الحجارة املكومة .

حياة أين أنت يا حياة ؟

في يوٍم ربيعٍيّ جميٍل ِمن أيام الغوطة الشرقية، استيقظ األب 
باكًرا ونفُسه تتوق ألكل حلوى القطايف، التي اشتهر ولُده أبو 
الصدوَر  ر  وقرَّ نفَسه  األُب  فأعدَّ  تحضيرها.  وبديِع  ها  بحِبّ علٍيّ 
ويأكَل  ليزوَره  علي؛  أبي  ولِده  لدار  دمشَق  إلى  دوما  بلدة  ِمن 
ِة ساعاٍت وصل األُب لبيت ولده بحِيّ  عنَده القطايف. وبعَد عدَّ
العقيبة بدمشق، مقابَل بقالية )دبس وزيت( املشهورة، وفاجأ 
ولَده أبا علٍيّ وهو يطرق باَبه، ويقول له: )يا ابني يا أبو علي هللا 

ر لي أكلة قطايف(. ير�شى عليك  حّضِ
الوقت  في  أنه  إال  ُحبوًرا،  األرُض  به  وضاقْت  بأبيه  الولُد  ُسرَّ 
ِته.

َّ
نفِسه ضاق ذرًعا وُسقط بيِده، لضيق الحال ذلَك اليوِم وقل

ي طلَب أبيه ورغبِته ؟. ُهرع أبو علٍيّ إلى  ماذا يفعل ؟! وكيف ُيلِبّ
ه،  مخدِعه وعمد إلى خزانته، وأخرج منها أثمَن ثوٍب عنَده وأجدَّ
ه 

َ
 فوق

ُّ
وهو ما ُيسمى بـ: )القنباز(، مع الشال الثمين الذي ُيلف

حوَل الخْصر.
أنواِع  ِمن   

َّ
لذ ما  له  لُيعدَّ  والَده  ع  وودَّ الثياب،  علٍيّ  أبو  أخفى 

صغيٌر  وبعُضه  والجوز،  َدة 
ْ

بالِقش فبعُضه  وطاب.  القطايف 
بحجم العصفور، وبعُضه أكبر 

واحًدا  فوجد  ٍل،  متجِوّ مالبَس  بائِع  عن  يبحث  علٍيّ  أبو  خرج 
في  وألقاك  بْعه  له:  وقال  الثوَب  فأعطاه  العمارة،  بحِيّ  يعرفه 

 ثمَنه.
َ

الحي بعَد برهٍة آلخذ
على  فوضعه  الحرير،  ُيشبه  الذي  والشاَل  الثوَب  البائُع  أخذ 
الذي  السعيد،   

ّ
الحِظ صاحب  )َمن  يصيح:  وأضحى  ساعده 

سيشتري هذا الجديد(.
ألهله  فقال  امللل،  أصابه  قد  بالبيت  جالٌس  علٍيّ  أبي  ووالد 

صلي بجامع التوبة.
ُ
ل بحِيّ الُعقيبة، ولعلي أ وا سأتجوَّ

ُ
امكث

إلى  العمارة  حي  ِمن  ماشًيا  ويصيح  يصرخ  زال  ما  البائع  وكان 
العقيبة، فرآه والُد أبي علٍيّ عنَد جامع التوبة، فاستوقفه ليرى 
فقال  البديع،  الثوُب  وانتباَهه  نظَره  فراع  املبيع،  ِمن  معه  ما 
بنفسه: وهللا ال يليق هذا القنباز والشال إال بأبي علّيٍ ولدي، 

عطيه ما معي.
ُ
وسأشتريه مهما كان ثمُنه وأ

 أبي علٍيّ 
َ
فاشترى الثوَب بعينه وذهب إلى البيت، ودخل غرفة

ا.
ً
ووضع الثوَب والشاَل في خزانة ولده بموضٍع وجده فارغ

القطايف  ثمَن  به  ى 
َّ
ووف املال،  وأخذ  بالبائع  علٍيّ  أبو  اجتمع 

 لوالده طالًبا من هللا غفراَن 
َ
وذهب بها إلى الدار، وأعدَّ السفرة

األوزار.
وبعَد انتهاِء الطعام وسروِر األهل جميعا، قال األُب لولده: يا أبا 

 التي أتيتك بها.
َ
علي اذهب إلى خزانتك وانظر الهدية

واألُب  يبكي،  فصار  ها 
َ
داخل ونظر   

َ
الخزانة وفتح  علّيٍ  أبو  قام 

ك 
َ
صوت سمعني 

ُ
ت ال  ملاذا  ؟!  ولدي  يا  ك 

ُ
بال ما  ًبا:  متعّجِ يقول 

ورأَيك، أو أنَّ الثوَب ما أعجَبك !
شدة  ِمن  ولكنني  أبتي،  يا  سررُت  بلى  بلى  يقول:  علي  وأبو 

السعادة والفرح بالثوب أبكي .
بـ:  الشهيِر  ت1400،  علوان  علي  محمد  بِن  أحمَد  علّيٍ  أبو   •

ة. ني جامِع بني أميَّ ِ
ّ
ة(، أحِد مؤذ )لبنيَّ

وأعداء  مزيفين  أصدقاء  تكسب  سوف  النجاح  حققت  إذا 
حقيقيين ِانجْح على أية حال.

إذا حافظت على األخوة، فأعلم أّن لك على منابر النور زميل.
، فاعلم أّن داخلك جميل.

ً
إذا رأيت في غيرك جمـاال

ك للوفاء خليل.
ّ
اذا راعيَت معروف غيرك، فاعلم أن

ـك ذو طبٍع أصيـل
ّ
إذا أهّمك أمر غيرك، فاعلم بأن

 فاعلم أنك إنسان فاشل. 
ً
إذا لم تجد لك حاقدا

مالم  يعطيك  فسوف  ضياعه  تتوقع  مالم  منك  هللا  أخذ  إذا 
تتوقع تملكه.

إن املال عبد مخلص٬ ولكنه سيد رديء.
الثائر الحق من يثور ليهدم الفساد، ثم يهدأ ليبني األمجاد.

إن لم تستطع قول الحق فال تصفق للباطل.
أتمنى أن يصل الدين إلى أهل السياسة وال يصل أهل الدين 

للسياسة .
نمأل  أن  بل  أكبر(  )هللا  نكتب  أن  اإلسالم  إلى  العودة  ليست 

قلوبنا بــــ )هللا أكبر(.
يخدع  ال  املؤمن  القلب  ولكن  صاحبها،  تخدع  قد  العين 

.
ً
صاحبه أبدا

جميل أن تزرع وردة فى كل بستان، ولكن األجمل أن تزرع ذكر 
هللا على كل لسان. 

ال يقلق من كان له أب، فكيف يقلق من كان له رب.
تنفيذ  هو  يستطيعون  ما  فأق�شى  البشر  تدابير  من  تقلق  ال 

إرادة هللا.

ــاس الجـــنــــ وفد الرحمن

كالم من ذهب
الشيخ محمد متولى الشعراوي )1911-  1998م(.

القنباز ال يبلى
والقطايف ال تنسى

ــا الجميلة بالغتن

د. محمد عمر النجار

أ. إيمان جالل الدين خانجي

د. عبد الكريم البكار    

قطوف أدبية 4
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يتوقع أن يصل حجم عمليات االســتحواذ واالســتثمارات الخارجية 
التــي ســتقوم بهــا الشــركات التركيــة خــارج البــالد إلــى قرابــة 64 مليــار 
 لتصريحــات “فولــكان كارا” 

ً
دوالر بحلــول عــام 2023، وذلــك وفقــا

الشــريك فــي فــرع شــركة االستشــارات املهنيــة “بايــن آنــد كومبانــي” فــي 
تركيــا لوكالــة بلومبــرغ.

وبلغت قيمة االستثمارات التركية في الخارج خالل السنوات العشر 
املنتهيــة فــي عــام 2016، قرابــة 36 مليــار دوالر، بحســب مــا أظهرتــه 
البيانــات الــواردة فــي تقريــر مشــترك صــادر عــن مجلــس العالقــات 
االقتصادية الخارجية في تركيا )DEIK( وشــركة”باين آند كومباني”.

وتســعى الشــركات التركيــة إلــى تنويــع مصــادر أرباحهــا بعــد محاولــة 
االضطــراب  مــن  حالــة  خلــق  فــي  تســببت  التــي  الســاقط  االنقــالب 
السيا�شي نتج عنها تدهور العالقات مع أملانيا التي تعتبر أكبر شريك 

تجــاري للدولــة التركيــة.
 التحــركات نحــو التوســع فــي الخــارج وســط تراجــع قيمــة 

ً
وتأتــي أيضــا

الليــرة، حيــث انخفضــت قيمــة العملــة التركيــة بنســبة 17% مقابــل 
الــدوالر خــالل األشــهر الـــ12 املاضيــة.

فــي حيــن شــهدت املؤشــرات االقتصاديــة فــي تركيــا تحســًنا كبيــًرا، إذ 
بلغــت نســبة النمــو فــي الربــع األول مــن العــام الحالــي نحــو 5 فــي املئــة، 

متجــاوزة جميــع نســب النمــو فــي الــدول األوروبيــة

 يواصــل الهــالل األحمــر التركــي اســتعداداته ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة 
املحتملــة، ومــد يــد العــون للمتضرريــن منهــا، فــي البــالد وجميــع أنحــاء 
الترـكـي،  األحمــر  الهــالل  رئيــس  نائــب  أشــار  لــه،  حديــث  وفــي  العالــم . 
العــون  يــد  مــد  فــي  تفتــر  “ال  الجمعيــة  أن  تورونــج،  حقــي  إســماعيل 
للمتضرريــن مــن الكــوارث الكبــرى فــي أنحــاء العالــم”، وأنهــا مــن أوائــل 
املنظمــات التــي قدمــت املســاعدات فــي عــدة دول، مثــل هايتــي، والفلبيــن، 
وإندونيســيا، وباكســتان“ . وتابــع: “الهــالل األحمــر هــو واحــد مــن أكبــر 
منظمات املساعدات اإلنسانية في العالم، لديها خبرة تمتد لـ150 عاًما، 
ونظًرا لقدرتنا وخبرتنا، فإننا قادرون على الوصول إلى أي منطقة تشهد 

كارثــة داخــل تركيــا فــي غضــون ســاعة ونصــف الســاعة

بحــث الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغان مــع ملــك األردن عبــد هللا 
الثاني فــي عّمــان، عــددا مــن القضايــا ذات  االهتمــام املشــترك بيــن 
البلديــن كتعزيــز التعــاون االقتصــادي والعســكري، باإلضافــة إلــى 
أهــم تطــورات املنطقــة كالقضيــة الفلســطينية وســوريا والعراق.

وعبــر الزعيمــان عــن رفضهمــا القاطــع ألي محــاوالت تغييــر الوضــع 
القانونــي والتاريخــي القائــم في املســجد األق�شى والحــرم القد�شــي 
الشــريف، وجميــع اإلجــراءات اإلســرائيلية التــي تهــدد هوية القــدس.

واتفــق الجانبــان علــى أهميــة التوصــل إلــى حــل سيا�شــي لألزمــة فــي 
سوريا عبر مسار جنيف، وبما يحقق طموحات الشعب السوري 

ويحفــظ وحــدة األرا�شــي الســورية.
وشدد امللك األردني على أهمية وقف األعمال العدائية في سوريا، 
 مــن أجــل دعــم مســار جنيــف وصــوال إلــى حــل سيا�شــي فــي البــالد.

ودعا أردوغــان وامللــك األردني إلــى تعزيــز الشــراكة الدوليــة ملحاربــة 
اإلرهاب والتطرف، مؤكدين أهمية بذل املزيد من الجهود ملواجهة 
جــذوره السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، التــي تؤجــج هــذا 

الخطر العالمي. 
وأكدا أهمية توطيد العالقات االقتصادية بين البلدين، كما بحثا 
آليــات زيــادة مســتويات التبــادل التجــاري واالســتثماري، داعيْيــن إلــى 

زيادة التعاون لالرتقاء بالعالقات الثنائية.

الهــالل األحمــر التركي يواصل تأهبه 
ــة لمواجهــة كــوارث طبيعيــة محتمل

)وكاالت(

ألفا من مسلمي الروهينغا  املتحدة إن نحو ستين  قالت األمم 
فروا من أعمال العنف -التي تشهدها ميانمار- إلى بنغالديش، 
منزل   2600 من  أكثر  إن  السبت  اليوم  الحكومة  قالت  بينما 

ألقلية الروهينغا تعرضت للحرق.
لألمم   الالجئين التابعة  لشؤون  العليا  وأوضحت املفوضية 
مع  للتعامل  صعوبات  يواجهون  اإلغاثة  عمال  أن  املتحدة 

املوقف املتدهور نتيجة أعمال العنف.
وطالبت املفوضية بمزيد من التعاون من املجتمع الدولي لرعاية 
املدنيين الفارين إلى بنغالديش، الذين وصفتهم بأنهم في أمّس 

الحاجة إلى املأوى والغذاء واملاء والرعاية الطبية.
بورما  في  اإلنسان  حقوق  شبكة  أطلقت  السياق،  ذات  وفي 
إلنقاذ  التحرك  إلى  فيه  دعت  عاجال  ومقرها بريطانيا نداء 
إنهم  وقالت  الروهينغا،  من  ألفا  ثالثين  من  أكثر  حياة  
 محاصرون بال مؤن غذائية في الجبال والغابات شمال أراكان.

حرق املنازل
ويلقي املسؤولون في ميانمار باللوم في حرق املنازل على جماعة 
لكن  أراكان«.  الروهينغا  إنقاذ  نفسها اسم »جيش  تطلق على 
ميانمار  جيش  إن  بنغالديش يقولون  إلى  الفارين  الروهينغا 

على  إجبارهم  محاولة  إلى  تهدف  وقتل  حرق  بحملة  يقوم 
الرحيل.

ونساء  ألطفال  جثثا  أراكان  أنباء  وكالة  نشرتها  صور  وأظهرت 
وشيوخ من الروهينغا لقوا حتفهم غرقا خالل محاولتهم الهرب 

إلى بنغالديش من موجة العنف املتصاعدة ضدهم في أراكان.
خالل  الروهينغا  مساكن  حرق  عمليات  أيضا  الصور  وتظهر 
في  القرويين  ضد  الجيش  نفذها  التي  األخيرة  العنف  موجة 

أراكان إلرغامهم على النزوح.
نيويورك-   ووتش -ومقرها  رايتس  حللت هيومن  جهتها،  من 
إلى  الفارين  الروهينغا  وروايات  الصناعية  األقمار  عبر  صورا 
بنغالديش، وقالت إن قوات األمن في ميانمار أضرمت النيران 

عمدا.
إنه ينفذ عمليات تطهير ضد »إرهابيين  ويقول جيش ميانمار 
متطرفين« وأوضحت بيانات رسمية صادرة عن السلطات أن 
في أراكان أسفرت عن مقتل أكثر من 370  الحملة العسكرية 

من الروهينغا.
ألفين  بين  ما  مقتل  أعلن  األوروبي  الروهينغي  املجلس  وكان 
وثالثة آالف مسلم من أقلية الروهينغا في الهجمات التي يشنها 

جيش ميانمار في إقليم أراكان.

      تجــاوز عــدد شــاحنات األســلحة التــي قدمتهــا الواليــات املتحــدة 
إلــى الفصائــل املقاتلــة فــي شــمال ســوريا، ومــن بينهــا وحــدات حمايــة 
الشــعب الكرديــة ذراع حــزب العمــال الكردســتاني، 900 شــاحنة. 
مــن املحتمــل أن تخصــص وحــدات حمايــة الشــعب الجــزء األكبــر 
مــن األســلحة إلــى حــزب العمــال، الــذي ينشــط فــي تركيــا, ومــا تبقــى 
ستتقاســمه مــن أجــل تنفيــذ هجمــات ضــد تركيــا وتنظيــم داعــش. 
مــا يعــزز هــذا االحتمــال مصــادرة الســلطات التركيــة فــي اآلونــة األخيــرة 
أســلحة أرســلتها وزارة الدفــاع األمريكيــة، مــن بيــن مــا تصــادره مــن 
أســلحة اإلرهابييـــن. أصــدرت الســفارة األمريكيــة فــي أنقــرة بياًنــا قبــل 
مــن جانــب الحكومــة  الغاضبــة  إثــر ردود األفعــال  أيــام علــى  عــدة 
التركيــة. أفــاد البيــان أن الواليــات املتحــدة تحيــط أنقــرة علًمــا بشــأن 
املساعدات، وأن الشاحنات في معظمها تحمل مستلزمات صحية. 
غيــر أن امللفــت للنظــر فــي البيــان ورود العبــارة اآلتيــة: »نســبة صغيــرة 
للعناصــر  املمنوحــة  األســلحة  علــى  تقتصــر  األســلحة  هــذه  مــن 
الكرديــة مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وهــي مخصصــة مــن أجــل 
إلــى  التوصــل  فــي  اإلســهام  بهــدف  تقديمهــا  وجــرى  محــددة.  مهمــة 
األهــداف التــي ننشــدها جميًعــا وهــي الســيطرة علــى الرقــة والقضــاء 
علــى داعــش«. أمــر رائــع! لكــن ليــت قائــد القــوات الخاصــة األمريكيــة 
ريمونــد تومــاس لــم يعتـــرف أنهــم نصحــوا وحــدات حمايــة الشــعب 

بتغييــر اســمها إلــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعــد تصاعــد ردود 
األفعال التركية الغاضبة. فقد قال توماس: »أعتقد أن وضع عبارة 
الديمقراطية وسط االسم كان حملة ذكية من جانبهم. فقد وفرت 
لهــم بعــض االعتبــار«. نعــم، نحــن نــدرك اللعبــة املكلفــة الكامنــة وراء 
تغييــر األســماء، لكــن إذا كان هنــاك مــن يظــن أن تركيــا هــي الوحيــدة 
التــي ستســدد فاتــورة عالقــات البنتاغــون مــع التنظيمــات اإلرهابيــة 
فاتــورة  املتحــدة  الواليــات  ســيكلف  البنتاغــون  ألن  مخطــئ.  فهــو 
باهظــة بعــد إقناعــه إدارة ترامــب بالتعــاون مــع تنظيمــات إرهابيــة 
كوحــدات حمايــة الشــعب فــي مكافحــة تنظيــم داعــش، عوًضــا عــن 
العمــل مــع شــريك مشــروع وموثــوق مثــل تركيــا. تماًمــا كمــا حــدث فــي 
أفغانستان... ربما تذكرون، كانت الواليات املتحدة ترسل األسلحة 
باألطنان إلى املقاتلين املحليين في أفغانستان، ثم أوقفت الشحنات 
بعد علمها أن األسلحة تصل تنظيمات أخرى كالقاعدة. وبعد ذلك 
اضطــرت إلــى إنفــاق 65 مليــار دوالر مــن أجــل اســتعادة األســلحة 
التــي كلفهــا توزيعهــا علــى اإلرهابييــن مليــارات أخــرى مــن الــدوالرات. 
أتــاح  بــذكاء  الــذي يتمتــع  ا فهــم إصــرار ترامــب،  مــن الصعــب جــدًّ
لــه الوصــول إلــى البيــت األبيــض علــى الرغــم مــن هجمــات اإلعــالم 
األمريكــي، علــى تكــرار أخطــاء املســؤولين الســابقين، بمــا فيهــم أوبامــا. 

5سياسة واقتصاد

تركيا لن تسدد فاتورة التعاون األمريكي
مليح ألتينوك  مع التنظيمات اإلرهابية

المصدر: موقع ترك برس

المصدر: موقع الجزيرة اإللكتروني

تعزيز العالقات الثنائية وحماية األقصى

الروهينغــا  مــن  ألفــا   60 فــرار 
وحــرق آالف المنــازل بمناطقهــم
المصدر: موقع الجزيرة اإللكتروني

عائالت من مسلمي الروهينغا نازحة باتجاه الحدود مع بنغالديش )وكاالت(
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َروَن 
َ
ت

َ
: أ

ً
قال أبو العباس السفاح مؤسس الدولة العباسية يوما

َحدا ِمن الّناس ُيمِكن أن ُينِكر علّي ؟ !
َ
أ

قالوا له: ال ُينِكر عليك أحد إال األوزاعي !
ن ُيحِضروه .. فلّما جاؤوا اإلمام األوزاعي ..قام - رحمُه 

ْ
فأَمُرهم أ

هللا - فاغتسل ثم تكّفَن بكفِنه ، و لبس فوقُه ثوبه !
َرج من بيِته فلما دخل القصر قال في نفسه:  وهللا ما دخلت 

َ
و خ

قصرُه إال وقد بعُت نف�شي هلل عز وجل  (
فقال الّسفاح: يا أوزاعي ! ما ترى فيما َصنعنا من إزالة أيدي 

أولئك الظلمة عن الِعباد والِبالد ؟
الن عن 

ُ
 هو ؟ قال : فقلت : أيها األمير ! حّدثني ف

ً
 وِرباطا

ً
أِجهادا

تابعي جليل عربي األرومة أزدي العشيرة فلسطيني الوطن
ولد رجاء بن حيوة في بيسان من أرض فلسطين  في أواخر عهد 

سيدنا عثمان الخليفة الثالث 
نشأ الفتى الفلسطيني املولد نشأة طاعة وخوف من هللا تعالى؛ 
ألنه في خير القرون، وزرع العلم في قلبه بمحبة وشوق، فتمكن 
من العلم ،وتمكن العلم من قلبه حتى فاضت الحكمة من قلبه 
نبراس حياته حيث جعل لنفسه  على لسانه، فكانت الحكمة 

ولغيره مسار حياة  ال أكرم وال أرقى فقال:
تزينه  اإليمان  أحسن  وما  االيمان،  يزينه  اإلسالم  أحسن  ما   
العلم  أحسن  وما  العلم،  يزينها  التقوى  أحسن  وما  التقوى، 

يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرفق
وكيف ال يفيض جنانه بمثل هذا الكالم وقد أخذ عن ثلة من 
أصحاب رسول هللا كأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وعبد هللا 
وحدث  وسواهم.  سمعان  بن  والنواس  العاص  بن  عمرو  ابن 
عنه مكحول والزهري وقتادة وعبد امللك بن عمير وإبراهيم بن 

أبي عبلة وابن عون وحميد الطويل وآخرون.
في قصر الخالفة   ولقد شاءت حكمة هللا أن يكون فيما بعد 
البطانة  ، ونعم  الوزير  ، فكان ر�شي هللا عنه نعم 

ً
أمينا  

ً
مكينا

الصالحة لعبد امللك بن مروان وسليمان بن عبد امللك وعمر 
الخير  الى  بأيديهم  ويأخذ  الحق  الى  يرشدهم  العزيز   عبد  ابن 

 في منع الظلم منهم .
ً
ويعمل جاهدا

تولية  في   
ً
 لألمة اإلسالمية حيث كان سببا

ً
وقد أسدى معروفا

عمر بن عبد العزيز العهد بعد نصحه سليمان بن عبد امللك، 
ثم أخذ له البيعة من بني أمية وبقية األمصار . 

ذلك رجل ال كالرجال،  كان أمة، زرع بحكمته وتقواه وزهده في 
الى  بإيصال األصلح  العدل والخير والصالح لألمة  بذور  الدنيا 
سدة الحكم فأصلح األمة بصالح راعيها. توفي رحمه هللا تعالى 

أول إمارة هشام بن عبد امللك  سنة )112هـ(

هل تعرفون هذه املعركة، وفي أي شهر وقعت؟.  وهل تعرفون 
العثماني  سبب تشويه الخالفة العثمانية وتسميتها باالحتالل 
؟. وملاذا حرفوا التاريخ وقالوا: إنها تركة الرجل املريض.؟.وهل 

سمعتم عن موقعة موهاكس؟.
سبب املعركة: 

املجر  ملك  من  الجزية  ألخذ  القانوني  سليمان  مبعوث  ذهب 
وزعيم أوروبا وقتها: »فيالد يسالف الثاني«،

بذبح  فقام  وقتها،  أوروبا  في  الصليبية  املجر هي حامية  وكانت 
رسول سليمان القانوني بإشارة من البابا في الفاتيكان،

وسرعان ما وصل الخبر سليمان فأمر بالنفير وتجهيز الجيش، 
وكان عبارة عن 100 ألف مقاتل، و350 مدفع، و800 سفينه.

منهم  فارس..  ألف   200 عدده  وكان  جيشها،  أوروبا  وحشدت 
.
ً
 كامال

ً
35 ألف فارس مقنع بالحديد تقنعا

وفتح  كم،   1000 مقدراها  ملسافة  سليمان  السلطان  سار 
حدثت  لو  انسحابه،  خطوط  لتأمين  طريقه  في  القالع  معظم 
هزيمة ال قدر هللا، واجتاز بقواته نهر الطولة الشهير، وانتظر 
في وادي موهاكس على بعد 170 كم جنوب بودابست الحالية 

 جيوش أوروبا املتحدة بقيادة فيالد والبابا نفسه ..
ً
، منتظرا

فرسان  كثرة  هي  التكتيكية  سليمان  السلطان  مشكلة  كانت 
سبيل  ال  الفرسان  بالحديد.فتلك  املقنعين  واملجر  الرومان 
الكامل  لتدرعهم  املبارزة،  أو  الرصاص  أو  بالسهام  إلصابتهم 

.فماذا يفعل.؟.
خطة املعركة: اعتمدت خطة السلطان سليمان على اآلتى:

1- وضع تشكيل جيشه بطريقة 3 صفوف على طول 10 كم ..
ثم  الصفوة،  وهم  املقدمة،  في  اإلنكشارية  قواته  وضع   -2
الفرسان الخفيفة في الصف الثاني، معهم املتطوعة واملشاة ...

3- السلطان واملدفعية في الصف األخير ...
بدء القتال: 

ذي   /21 يوم  فجر  صالة  بجيشه  السلطان  صلى  أن  وبعد 
  :

ً
القعدة / 932هـ املوافق 29/ آب/ 1526م ، وقف فيهم قائال

بصوت باٍك:) إن روح النبي محمد تنظر إليكم بشوق ومحبة ( 
.
ً
فبكى الجنود جميعا

اليوم،  عصرهذا  صالة  عقب  ِغرة  حين  على  املجريون  وهجم 
فأمر سليمان قوات االنكشارية بالثبات والصمود ساعة فقط، 
ثم الفرار، وأمر الصف الثاني الفرسان الخفيفة واملشاة بفتح 

الخطوط والفرار من على األجناب، وليس للخلف...
املشاة  قوات  وأبادت  األبطال،  االنكشارية  صمدت  وبالفعل 
عشرين  بلغت  بقوات  متتاليين،  هجومين  في  كاملة  األوروبية 
 ) الضاربة  القوة   ( ت  وانقضَّ الوحدة،  الهجمة  في  ألف صليبي 
 
ً
لألوربيين وهي قوات الفرسان املقنعة بالكامل، ومعها 60 ألفا

آخرين من الفرسان الخفيف’ ..
االنكشارية  وانسحبت  الخطوط  وفتح  الفرار،  لحظة  وحانت 
 
ً
لألجناب، وتبعتها املشاة.وأصبح قلب الجيش العثماني مفتوحا

..و دخلت قوات أوروبا بقوة 100 ألف فارس مرة واحدة 
ً
تماما

نحو قلب القوات العثمانية. 
املفاجأة

أصبحوا وجها لوجه أمام املدافع العثمانية مباشرة على حين 
غرة التى فتحت نيرانها املحمومة وقنابلها عليهم من كل ناحية.. 
القوات  وحاولت   ، األوروبى  الجيش  انتهى  كاملة  ولساعة 
فغرقوا  الطولة  لنهر  الهرب  الخلفية  الصفوف  فى  األوروبية 
وسقط  تزاحما،  منهم  اآلالف  فغرق   ،

ً
بعضا بعضهم  وداسوا 

الفرسان املقنعون، بعد أن ذاب الحديد عليهم من لهب املدافع 
السلطان  قرار  فكان  االستسالم،  األوروبى  الجيش  .وأراد 
سليمان الذي لن تنساه أوروبا له ولألتراك العثمانيين وتذكره 

حتى اآلن بكل حقد :
ال أسرى ، وأخذ الجنود العثمانيون يناولون من يريد األسر من 

 
ً
األوروبيين سالحه ليقاتل أو يقتل صبرا

»اليوش  بمقتل  املعركة  وانتهت  اليائس،  قتال  قاتلوا  وبالفعل 
الذين  السبعة  واألساقفة  املجر  ملك  الثاني  لويس  الثاني« 
فارس.،  ألف  وسبعون  البابا،  ومبعوث  املسيحية،  يمثلون 

 كانوا جرحى.
ً
ورغم هذا، تم أسر 25 ألفا

قبل  من  املجرية  العاصمة  في  عسكري  عرض  عمل  وتم 
فيهم  بمن  له،   

ً
تكريما سليمان  يد  الجميع  ل  وقبَّ العثمانيين، 

الصدر األعظم، ونظم شؤون الدولة ليومين ورحل.
سرعة  حيث  من  التاريخ،  في  معركة  أغرب  املعركة  وهذه 
العثمانيون  خسر  فقط،  دقيقة   90 استمرت  حيث  الحسم، 
والجيش  آالف،   3000 وجرح  شهيد،   1500 املعركة   هذه  في 
أوروبا  انتهت أسطورة  في حين   

ً
أبدا ُيستنَزف  لم  في كامل قوته 

ن  وعيَّ التاريخ.  ذمة  في  الذي عاش 637 سنة  املجري  والجيش 
على  ا 

ً
ملك ترانسلفانيا  أمير  زابولي«  »جان  سليمان  السلطان 

ة. ولن تن�شى  املَجر، وجعلها ضمن أمالك اإلمبراطورية العثمانيَّ
أوربا وال املجريون هذه املعركة. 

تشويه  به  يراد  الذي  القانوني  سليمان  السلطان  هو  هذا 
صورته. فيما سمي بمسلسل » حريم السلطان«

 
محمود  ترجمة  أوزتونا–  يلماز   : العثمانية  الدولة  تاريخ  بتصرف   املصادر:   *

األنصاري– مؤسسة فيصل للتمويل– إستانبول– 1988.
الدولة العثمانية املفترى عليها،وعوامل نهوض وسقوط الدولة العثمانية. وتاريخ 
بيـروت– )1415هـ=1994م:  املكـتب اإلسالمي–  العثمانيـة: علي حسون  الدولة 
دار  حقي–  إحسان  تحقيـق  بك–  فريد  محمد  العثمانية:  العلية  الدولة  تاريخ 

النفـائس– بيـروت- )1403هـ=1983م وغيرها . 

الن ، يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول :
ُ
ف

لكل  وإنما  بالّنيات،  األعمال  ما 
ّ
إن  «  : يقول  هللا  رسول  سمعت 

امرئ ما نوى  « .
في  ترى  ما   : قال  ثم  دة.  سدَّ

ُ
امل اإلجابة  الّسفاح من هذه  دهَش 

مّية ؟
ُ
هذه الدماء التي سفكنا ِمن بني أ

فقال : حّدثني فالن عن فالن عن جّدك - عبد هللا بن عباس -أّن 
 َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم 

َ
الرسول - صل هللا عليه وسلم - قال . » ال

اِرُك ِلِديِنِه  اِني، َوالتَّ ُب الزَّ ّيِ
َّ
ْفِس، َوالث ْفُس ِبالنَّ ٍث: النَّ

َ
ال

َ
 ِبِإْحَدى ث

َّ
ِإال

َجَماَعِة ». .  
ْ

َفاِرُق ِلل
ُ ْ
امل

َضب : ما ترى في 
َ
 ِمن الغ

ُ
فغضب الّسفاُح  ثم قال وهو يشتاط

إنما محمد شهاب قد أضاء العالم ، ذلك فضل هللا يؤتيه من 
يشاء.

 للعلم والنور واملعرفة ، حري 
ً
هذا النبي افتتح برسالته عصرا

أن تدون أقواله وأفعاله بطريقة علمية خاصة ، وبما أن هذه 
التعاليم التي قام بها هي وحي فقد كان عليه أن يمحو ما كان 

 من الرساالت السابقة من التبديل والتحوير.
ً
متراكما

)توماس كارليل(

قالوا في نبي اإلنسانية

الخليفة أبو العباس واإلمام اإلوزاعي 

ثقافة ومجتمع 6

)900 - 974هـ(

رجاء بن حيوة

أ. محمود الشيخ إبراهيم

رجل وموقف 

من عظماء حضارتنا:

عرف عن السلطان
ُ
حقائق يجب أن ت

موهاكس والملك الخليفة سليمان القانوني 

تي اغُتِصبت ؟
ّ
ور ال ِخذت ، وهذه الدُّ

ُ
هذه األموال التي أ

حراٌم  فهي   
ً
حراما أيديهم  في  كانَت  إن   : هللا  رحمُه   - له  فقال 

بطريق  إال  لك  تحل  فال   
ً

حالال لهم  كانت  وإن   ،
ً
أيضا عليك 

 كما 
ً
 ُيجّرُِدك هللُا يوم القيامة، وُيحاِسبك ُعريانا

َ
شرعي، وسوف

 فحساب وإن كانت حراما فعقاب .
ً

قك فان كانت حالال
َ
ل

َ
خ

استأذن  ثم   ..... يذكر  ب�شيء  ينطق  ولم  العباس  أبو  فاستكان 
 : ما 

ً
األوزاعي للخروج فخرج َمرفوع الرأس لم يمس بأذى قائال

 و كرامة. 
ً
زادني هللا إال عزة

بتصرف من البداية و النهاية البن كثير : 126/10 
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ا َوَضَعْتَها  مَّ
َ
ل

َ
نا سبحانه وتعالى في قّصِة السيدِة مريَم: }ف قال ربُّ

ْيَس الذكر 
َ
ُم ِبَما َوَضَعْت َول

َ
ْعل

َ
ي َوَضْعُتَهآ أنثى وهللا أ ِ

ّ
ْت َرّبِ ِإن

َ
ال

َ
ق

كاألنثى{ ]آل عمران: 36[.
 في التكليِف، 

ً
 كالرجِل تماما

َ
فُق علماُء املسلمين على أّن املرأة يتَّ

 ليسْت كالرجِل في أشياَء 
َ
والتشريِف، واملسؤولية، ولكّن املرأة

خصائُص  ولها  الجسميِة،  بنيتها  في  خصائُص  لها   
ْ
إذ أخرى، 

ولها  االجتماعيِة،  بنيتها  في  خصائُص  ولها  النفسيِة،  بنيتها  في 
عنده  فالذي  إدراِكها،  طبيعِة  وفي  إدراِكها،  قّوِة  في  خصائُص 
 
َ
وأنماط وألعاَبهم،  حركاِتهم،  َع  تتبَّ لو  إناث،  أو  ذكور  أوالد 

، وهي في سّنٍ 
ُ
، فالبنُت الصغيرة

َ
تعلقاِتهم لرأى ذلك االختالف

مبكرٍة لها اهتماماٌت، وميوٌل، وتطلعاٌت ليست كالتي عند أخيها 
الصغيِر، مع أّن عالماِت الذكورِة واألنوثِة لم تظهْر بعُد.

واملراهقِة  الطفولِة  نفِس  علماِء  سيما  وال  النفِس،  علماَء  إّن 
البيولوجيِة  الخصائِص  غيُر  خصائُص  لها  األنثى  أّن  رون  يقّرِ
يختلفاِن  ِر 

َ
ك

َّ
الذ وجسَم  األنثى،  جسَم  أّن  إلى   

ْ
أِضف املاديِة، 

.
ً
 بّينا

ً
اختالفا

كتٍب  في  أثَبَتَها  طويلٍة  دراسٍة  َبْعَد  األطباِء  العلماِء  أحُد  يقوُل 
قامِة  ِمن  أقصُر  األجناِس  جميِع  في  املرأِة   

َ
قامة »إّن  معتمدٍة: 

 سنتيمترات، 
ُ
َل الفرِق عند تماِم النمّوِ عشرة الرجِل، بل إّن معدَّ

الرجِل  ِمن هيكِل   
ُّ

ف
َ

خ
َ
أ العظميُّ  املرأِة  فهيكُل  الوزُن؛  وكذلك 

الحركِة  على   
ً
قدرة أقلَّ  ها 

ُ
يجعل هيكِلها  وتركيُب   ، العظمّيِ

بمقداِر  الرجِل  عضالِت  ِمن   
ُ

أضعف وعضالُتها  واالنتقاِل، 
ِوّيِ الذي يحتوي على كثيٍر 

َ
ل

َ
ه بنسيِجها الخ

ُ
ها تفُضل الثلِث، لكنَّ

من األوعيِة الدمويِة، واألعصاِب الحّساسِة، ونسيُجها الخلويُّ 
يسمُح لها باختزاِن طبقٍة دهنيٍة، وبفضِل هذه الطبقِة الدهنيِة 

 الشكل«.
ُ
تكوُن استدارة

 مّخِ الرجِل 
ُ
إنَّ ُمخَّ الرجِل يزيُد على مّخِ املرأِة بمئِة غراٍم، ونسبة

إلى جسِمها  املرأِة  مّخِ   
ُ
وأّما نسبة أربعين،  ِمن  إلى جسِمه واحٌد 

نياٍت، وتالفيُفها أقلُّ 
َ
لُّ ث

َ
ق

َ
ها أ فهي واحٌد ِمن أربعِة وأربعين، مخُّ

( فهو أقلُّ  ، أّما القسُم السنجابيُّ )القسُم اإلدراكيُّ في املّخِ
ً
نظاما

 
ً
، لكنَّ مراكَز األحساِس، واإلثارِة، والتهيِج أشدُّ فاعلية

ً
مساحة

ِمن   
ً
َسَعة أقلُّ  املرأِة، ورئَتاها  الرجِل، وصدُر  بكثيٍر من مراكِز 

وقلُبها  ِسه،  تنفُّ من  أسرُع  تنّفَسها  لكنَّ  ْيِه، 
َ
ت

َ
ورئ الرجِل  صدِر 

أصغُر من قلِبه، لكّن نْبَضها أسرُع ِمن نبِضه.
ومراكُز  والتنفُس،  القلُب،  حيث  من   

ُ
الدقيقة الفروُق  هذه 

 
ُ

حيث ومن   ، العظميُّ الهيكُل  حيث  ومن   ،
ُ
والدماغ اإلحساِس، 

ِمن   
ً
ما

َ
محك  

ً
قا

ْ
ل

َ
خ هناك  أن  ن  تبّيِ الوزُن،   

ُ
حيث ومن   ،

ُ
القامة

 
ً
بة  ُمحبَّ

َ
املرأة الذي يجعُل  التكويُن هو  ُدْن حكيٍم عليٍم، هذا 

َ
ل

ْن 
َ
، قال عز وجل: }َوِمْن آَياِتِه أ

ً
نا

َ
ها هللُا َسك

َ
إلى الرجِل، وقد جعل

 
ً
ة َودَّ م مَّ

ُ
ْيَها َوَجَعَل َبْيَنك

َ
 لتسكنوا ِإل

ً
ْزَواجا

َ
ْم أ

ُ
نُفِسك

َ
ْن أ م ّمِ

ُ
ك

َ
َق ل

َ
ل

َ
خ

ُروَن{ ]الروم: 21[.
َّ

ْوٍم َيَتَفك
َ

ق ِ
ّ
ِلَك آلَياٍت ل

َ
 ِإنَّ ِفي ذ

ً
َوَرْحَمة

د. عبد العزيز محمد الخلف

اَل: َسِمعت 
َ
عَماِن بِن َبِشيٍر ر�شي هللا عنه، ق ِ النُّ

َّ
ِبي َعبِد الل

َ
َعن أ

َوِإنَّ  ٌن،  َبّيِ َل 
َ

الَحال »إنَّ  َيُقوُل:  ِ صلى هللا عليه وسلم 
َّ

َرُسوَل الل
اِس،  ِثيٌر ِمن النَّ

َ
ُمُهنَّ ك

َ
 َيعل

َ
ُموٌر ُمشَتِبَهاٌت ال

ُ
ٌن، َوَبيَنُهَما أ الَحَراَم َبّيِ

ِفي  َع 
َ
َوق َوَمن  َوِعرِضِه،  ِلِديِنِه   

َ
اسَتبَرأ قد 

َ
ف ُبَهاِت  الشُّ ى 

َ
ق اتَّ َمن 

َ
ف

ن 
َ
اِعي َيرَعى َحوَل الِحَمى ُيوِشُك أ الرَّ

َ
َع ِفي الَحَراِم، ك

َ
ُبَهاِت َوق الشُّ

َمَحاِرُمُه،   ِ
َّ

َوِإنَّ ِحَمى الل  
َّ

ال
َ
أ َمِلٍك ِحًمى،  ّلِ 

ُ
ِلك َوِإنَّ   

َ
ال

َ
أ ِفيِه،  َع 

َ
َيرت

ا 
َ
َوإذ ُه، 

ُّ
ل

ُ
َح الَجَسُد ك

َ
َحْت َصل

َ
ا َصل

َ
 إذ

ً
ة

َ
ِفي الَجَسِد ُمضغ َوِإنَّ   

َّ
ال

َ
أ

البخاري  رواه  لُب«. 
َ

الق َوِهَي   
َ

ال
َ
أ ُه، 

ُّ
ل

ُ
ك الَجَسُد  َسَد 

َ
ف َسَدت 

َ
ف

ومسلم.
ن لنا الحبيب املصطفى في هذا الحديث أن الحالل املحض  يبيَّ
ٌن ال اشتباه فيه، وكذلك الحرام املحض، ولكن بين األمرين  بّيِ
من  أم  الحالل  من  هي  هل  الناس،  من  كثيٍر  على  تشتبه  أموٌر 
ذلك،  عليهم  يشتبه  فال  العلم،  في  الراسخون  وأما  الحرام؟ 

ويعلمون من أي القسمين هي. 
ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن األفعاَل من حيث  كما بيَّ

 أقسام: 
ُ
الحالل والحرام ثالثة

الحالل  فهو  تحليله،  على  وتعالى  سبحانه  هللا  نص  ما  األول: 
من  الطيبات  أكل  مثل:  فعله،  جواز  على  املتفق  الواضح 
الطيبة،  األشربة  وشرب  األنعام،  وبهيمة  والثمار  الزروع، 
أو  الصوف  أو  والكتان،  القطن  من  إليه  يحتاج  ما  ولباس 
صحيح  بعقد  اكتسابه  كان  إذا  ذلك  وغير  وكالنكاح،  الشعر، 

كالبيع، أو بميراث، أو هبة، أو غنيمة.
الحرام  فهو  تحريمه،  على  وتعالى  سبحانه  هللا  نص  ما  الثاني: 
والدم،  امليتة،  أكل  مثل:  اجتناُبه،  ويجب  ن،  الَبّيِ الواضح 
الحرير  ولباس  املحارم،  ونكاح  الخمر،  وشرب  الخنزير،  ولحم 
للرجال، ومثل األكساب املحرمة كالربا وامليسر وثمن ماال يحل 
بيعه، وأخذ األموال املغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو 

نحو ذلك.
الحل  بين  والسنة  الكتاب  من  األدلة  تنازعته  ما  فهو  الثالث: 
من  كثير  على  حكُمها  يخفى  التي  املشتبهات  وهي  والحرمة، 
وآخر  حرام،  هذا  يقول  عالم  العلماء،  فيها  ويختلف  الناس، 
يقول عنه حالل، فالورع اجتناب هذا الفعل. مثل: بعض ما 
والبغال  كالخيل  األعيان  من  إما  تحريمه،  أو  حله  في  اختلف 
والحمير، وشرب ما اختلف في تحريمه من األنبذة التي يسكر 
السباع  جلود  من  لبسه  إباحة  في  اختلف  ما  ولبس  كثيرها، 
ونحوها، وإما من املكاسب املختلف فيها كمسائل الِعينة ونحو 

ذلك.
القلب،  وسالمة  املشتبهات  اجتناب  بين  هللا  رسول  يربط  ثم 
 فحري به أن يجتنب الشبهات، ومن كان 

ً
فمن كان قلبه سليما

 فهو عالمة صالح حاله، وال نفع في أعمال كالجبال 
ً
قلبه سليما

 
َ

}َيْوَم ال نابعة من قلب سليم، وصدق عز جالله:  لم تكن  إن 
ٍب َسِليٍم{ ]الشعراء: 88[.

ْ
ل

َ
َ ِبق َّ

ى الل
َ
ت

َ
 َمْن أ

َّ
 َبُنوَن. ِإال

َ
َيْنَفُع َماٌل َوال

ما  الوثقى  ِة  وَّ
ُ

خ
ُ
األ عرى  ُفضُّ 

َ
ت التي  املحدقة  املخاطر  من  إن 

الشريعة  رياض  من  ُجِنَيْت  أزاهيٍر  طاقِة  هيئة  على  لنا  مه  يقّدِ
اِء البيان اآلتي: نَّ

َ
الغ

عب  : يا أخانا الحبيب في هللا تعالى، ال تزرع الرُّ
ً
ع مسلما َرّوِ

ُ
1. ال ت

ِن األمن والسكينة في رحاب  ِ
ّ
والَفَزَع في قلب أخيك املؤمن، بل َوط

ِة بوجود هللا سبحانه. ِقرَّ
ُ
نفسه امل

ثنا أصحاب محمد صلى  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدَّ
عليه  هللا  صلى  ِبّيِ  الّنِ مع  يسيرون  كانوا  أنهم  وسلم،  عليه  هللا 
إلى حبل معه فأخذه،  منهم، فانطلق بعضهم  وسلم فنام رجل 
ففزع، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ال يحل ملسلم أن 

« )أبو داود( 
ً
َع مسلما ُيَرّوِ

هي  هذه  أحد،  من   
ً
خيرا لست  أنا  ِق: 

ْ
ل

َ
الخ في  نظراء  نحن   .2

ُبزُّ به أقراني، فذلك فضل هللا 
َ
ٍز أ قناعتي، وإذا َمنَّ هللا عليَّ بتميُّ

قطفته  أو  بقوتي  حصدته  وما  سبحانه،  ًمنه   
َ

ال َفضُّ
َ
ت إياه  آتاني 

بحكمتي:
تى

َ
ِ لِلف

َ
ن َعوٌن ِمَن الل

ُ
م َيك

َ
ِإذا ل  

يِه ِاجِتهاُدُه
َ
ُر ما َيجني َعل

َ
كث

َ
أ

َ
ف   

 ما أن أنظر 
ً
أبيح لنف�شي يوما َمِة فإنني لن 

َّ
َسل

ُ
امل وفي ضوء هذه 

اآلخرين  مَتِهَن 
َ
أ ولن  ازدراء،  نظرة  املسلمين  إخوتي  من  أحد  إلى 

مع  اإلنسانية  في  شريٌك  فأنا  ُمَسّوِغ،  أّيِ  وتحت  دعوى  بأّية 
الخاتمة،  الرسالة  أتباع  مع  ين  الّدِ في  وشقيٌق   ،

ً
جميعا البشر 

إال  ْحيا 
َ
ت ال   

َ
ة وَّ

ُ
خ

ُ
األ وإن  باالحترام،  إال  تستقيم  ال  الشراكة  وإن 

َس 
َ
َدن وَيُمجُّ  الُسخرية،   

ُ
ُفظ

ْ
َيل املنطلقين  هذين  وكال  بالتراحم، 

ُم الِكْبَر، ويحارب طعناِت أسيافه. أدرانها، وُيَحّرِ
: »وإن هللا أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى 

ً
ومن تعاليمه الحكيمة أيضا

َحٍد« )مسلم( 
َ
َحٌد على أ

َ
َحٍد، وال يبغي أ

َ
َحٌد على أ

َ
ال يفخَر أ

ِق 
ُ
ل

ُ
خ في  الذنب  أرى  كنت  القلوب:   

َ
ة

َ
ف

ْ
ل

ُ
أ  

ُ
تحرق الذنوُب   .3

فهذه  اآلثام،  يلحظون  الصالح  السلف  أهل  كان  هكذا  تي،  دابَّ
النظرية ال تغادر مناحي حياتهم كافة، فاآلثام َسمٌّ قاتٌل سيفتك 
بمشاريعهم وسينسف كل طموحاتهم، إن املؤمن يحيا في ظالل 
كر الكريم: هللا معي، هللا شاهدي،  ِ

ّ
معادلة نافعة يوجزها هذا الذ

الوقوع  َيِفرُّ من  تجعله  التي  ، وهي  يَّ
َ

َعل هللا حاضري، هللا مطلع 
 
َ
ِسَنة

ْ
ل

َ
بمستنقع الخطايا فراره من املوت الزؤام، فهو يدرك أن أ

لتحرقها،  الصادقة  ِة  وَّ
ُ

خ
ُ
األ أثواب  تطال  أن  على  قادرة  الذنوب 

 تعبث به أرق األنسام.
ً َ
 َهْزال

ً
وتجعلها رمادا

ٍد  قال الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم: »والذي نفس ُمَحمَّ
أحدهما«  ُه 

ُ
ُيْحِدث بذنب  إال  بينهما،  ُفّرَِق 

َ
ف اثنان  َوادَّ 

َ
ت ما  بيده 

)أحمد(
ُب  ّعِ

َ
ش

ُ
ت ام حرام: إن من أشكال التطرف التي  4. التطرُّف الهدَّ

اس  نساب، والتطاول على النَّ
َ
 التفاخر باأل

ً
 جماعاٍت متنافرة

َ
ة مَّ

ُ
األ

 بسبب 
ً
اس جميعا ى منه النَّ

َّ
حساب، وهذا ِسْحٌر خطير يتأذ

َ
باأل

ُه في نفوسهم من مهانة ال ير�شى عنها عاقل أو َيْحِمُدَها  ما يدسُّ
، وقد جاء اإلسالم على مجتمع ُمْعَتّلٍ بلعنِة هذا املرض 

ٌ
ُمْنِصف

 
ً
اه سلعة إيَّ  

ً
ُر عوراته، جاعال

ُ
ُم أظفارُه وَيْست ِ

ّ
يقل ْعِدي، فطفق 

ُ
امل

، فالتقوى هي املعيار في التفاضل بين 
ً
 كاسدة

ً
، ال بضاعة

ً
نافعة

، وما هو دونها فهو دونها.
ً
اس حصرا النَّ

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كان يوم القيامة أمر 
، فجعلت 

ً
َسَبا

َ
ن ، وجعلتم 

ً
َسَبا

َ
ن  ينادي: أال إني جعلت 

ً
هللا مناديا

أكرمكم أتقاكم فأبيتم إال أن تقولوا: فالٌن بن فالٍن خيٌر من فالٍن 
املتقون«  أين  نسبكم  وأضع  نسبي،  أرفُع  اليوم  فأنا  فالٍن،  بن 

)الطبراني(

د. عماد كنعان

7الدين واألخالق

سلسلة مدار الدين
ن الحالل بّين والحرام بيِّ

د. محمد راتب النابلسي

ِة اإلســالم ــوَّ
ُ
خ

ُ
ِهَبــاُت أ

ْ
ُمذ وليس الذكر كاألنثى

موســوعة اإلعجــاز العلمــي:
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1 . ممثل بلجيكي من ممثلي أفالم اإلثارة والحماس + أرض فيها جنائن خضراء 
يانعة 

2 . حديث + سوق كبير تباع فيه املنتجات املتنوعة ويروج لها.
3 . تصيد + وكالة فضاء 

4 . نصف كلمة قروي + مغارة + أقدم ودخل 
5 . ثلثا كلمة قرن + شدة الخوف والفو�شى النفسية 

6 . أظلمت 
7 . أعطيك وعدا + فرض من فروض اإلسالم 

8 . قوي وعظيم الجبروت + االسم األول ألحد بابوات الفاتيكان 
9 . سيارة اشترك في تصميمها أدولف هتلر 

10 . ملك آشوري سميت باسمه إحدى أشهر مالحم التاريخ + سأم )معكوسة(

 حواليك لكنك التراه )الهواء(
ً
يتحرك دائما

ال�شىء املوجود في القرن مرة و في الدقيقة مرتين وال يوجد في الساعة )حرف القاف(

يسمع بال أذن ويتكلم بال لسان فما هو ؟)امليكروفون(

حل العدد السابق :

 املفوض باسم الجريدة:
رئيس جامعة غازي عنتاب أ.د. علي گور

رئيس التحرير:
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تصميم وإخراج: عمر عتقي
طباعة: مطبعة جامعة غازي عنتاب

العنوان: جامعة غازي عنتاب - كلية اإللهيات - جريدة الجامعة

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
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : 
Prof. Dr. Şehmus DEMİR
Dizayn: 
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1. بحيرة إفريقية تمثل احد منابع النيل + طريق واسعة 
سكان  من  أكبر  عددهم  فيها  اإلنجليزية  يتحدثون  الذين  بلد،   .  2

الواليات املتحدة + متسرع 
إذا أضيف عليه  السينمائي  العمل   + بـ وأعطى املسؤولية  . ربط   3

صوت غير الصوت األصلي 
4 . من جسمك ويتحكم في باقي األعضاء + العب كرة برازيلي صنف 

األحسن في العالم 
5 . بيت + ثمن معاملة 

6 . نصف مبنى + من أسماء القرد + وجه )بالعامية( 
7 . أداة نصب + يا للدهشة 

8 . ممارسات تجارية يتنافس فيها املشترون + خوف شديد 
9 . كتب وبعث واستقبل ما كتبه اآلخرون + معنى 

10 . ما يصنع منه لب قلم الرصاص + تمثال للعبادة أيام الجاهلية 

وال  أبواب  فيه  ليس  الذي  البيت  هو  ما 
نوافذ ؟

ما هو ال�شيء الذي إذا غليته جمد ؟

من  تنورة،  مئة  تلبس  مغرورة  و  حلوة  وحدة 
هي ؟

جاء رجٌل إلى الشعبي وقال : إني تزوجت امرأة فوجدتها عرجاء
فهل لي أن أردها ؟

فقال الشعبي : إن كنَت تريد أن تسابق بها فردها

رت في 
ّ
تعّرضت زوجة أحد الشعراء للشمس أثناء سفرها فأث

وجهها، فلما وصلت للبيت ورآها زوجها عِجب لذلك ! فقالت 
، والشمس حارة،والسفر في غير 

ٌ
وِلَم العجُب والوقت صيف

ِظل ؟ فأجاب :

     جاء الحبيُب الذي أهواُه من سفـٍر

رت في خّده أثـرا    .   
ّ
والشمُس قد أثـ

 كيف تحُل الشمُس في قمر
ُ

     عجبت
درك القمرا    .   

ُ
 والشمُس ال ينبغي أن ت

أفقي :

عمودي :

هل لي أن أردها !

درك القمر ! 
ُ
الشمُس ال ينبغي أن ت

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ن ي ل ي  س ا م ل ا 1
 ر ف ا و ح  س د ن س 2
 ت ا ك ر ب  ت ر ش ن 3
 ا و  ا  ا د س  ا 4
 د ض  ن  س ر ا م ن 5
 ه  د ي  ت ا ت ف  6
  ع ر و  ب ك  ا ج 7
 د ص  م ع د  م ع ن 8
 ش ر ع   ا ن ا ي د 9

 ن ي و ر ا د  ن ل ب 10
 

باإلسهال،  وتتميز   ، لاللتهابات   
ً
موطنا األمعاء  فيها  تكون  حالة  هي 

النزالت  وتكثر  خاصة،  منهم  الرضع  األطفال  يصيب  ما  وعادة 
التي لم تنل حظها من الرعاية الصحية  املعوية في األماكن الفقيرة 

والتعليمية ألهلها.
الجرثومة  نوع  حسب  على  حدة  املعوية  النزالت  درجة  وتختلف 

املسببة له.

1- تناول الفواكه غير الناضجة، أو األغذية الفاسدة أو املختمرة.
2- تغيير الطقس ودرجات الحرارة إذ تكثر بين الربيع والخريف.

3- تناول أغذية ملوثة أو مكشوفة للهواء والبكتريا املختلفة 
4- قلة إفرازات الكبد أو البنكرياس لسبب عضوي أو مر�شي.

1- إسهال مفاجئ وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.
2- فقدان الشهية مع الغثيان والقيء.

3- إعياء شديد وشعور بالدوار.

خير  الوقاية  دائما  يقال  كما 
من العالج

البداية،  من  أسبابه  تجنب  ينبغي  املرض  هذا  من  للوقاية  بالطبع 
األطعمة  تناول  وعدم  النظيفة،  األطعمة  تناول  على  أوالدنا  كحث 
العمل  في  والبنكرياس  الكبد  كفاءة  متابعة  كذلك،  املكشوفة، 
دورية  بصفة  الالزمة  الدم  تحاليل  إجراء  طريق  عن  دوري  بشكل 

الكتشاف املشكلة قبل وقوعها. 
ولكن إذا أصيب الشخص بالنزلة فينبغي اتباع ما يلي:

1-الراحة التامة في السرير ووضع أغطية كثيفة على البطن لتدفئتها.
2-تعويض السوائل املفقودة من الجسم في اإلسهال وذلك بتناول 

كميات من املاء والعصير الطازج وغيره بصفة مستمرة.
الطبيب  استشارة  بعد  الحيوية  املضادات  استعمال   -3

كالفلوروكينونات، واملترونيدازول ، ومضادات اإلسهال.
4-استعمال الرضاعة الطبيعية للطفل الرضيع وعدم توقيفها أبدا 

أثناء العالج.

حل العدد السابق:

كلمات متقاطعة

أن رمال الصحراء تخفي تحتها خزانات مياه جوفية ضخمة

واألرز  األبيض  الرغيف  أن  أثبتت  العلمية  البحوث  أن 
الرغيف األسمر  الغذائية من  القيمة  في  بكثير  أقل  األبيض 

واألرز غير املضروب 

 أي بزيادة 
ً
أن الجرادة تمتلك تسعمئة عضلة مستقلة تقريبا

مئتي عضلة عن اإلنسان الذي يملك أقل من سبعمئة عضلة 

ألغاز العدد

النوادر والطرف 
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النزلة المعوّية
www.altibbi.com المادة مأخوذة عن موقع

أسبابها :

الوقاية :

العالج :
أعراضها :

، فالصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يدركها سوى املر�شى.
ً
 مديدا

ً
 صحة سعيدة وعمرا

ً
وفي النهاية نتمنى لكم جميعا


