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فقد  التاريخ،  مجرى  رت  غيَّ تاريخية  رحلة  أهم  النبوية  الهجرة 
 قضاها النبي 

ً
ٍل في تاريخ اإلنسانية بعد 13 عاما كانت رحلة تحوُّ

 
ً
 ونفسيا

ً
صلى هللا علية وسلم في مكة، وهو يبني اإلنسان عقديا

الكريم  النبي  أذن  غيره  لقيادة  مهيأ  أصبح  فلما   ،
ً
واجتماعيا

ألصحابه بالهجرة إلى يثرب )املدينة( بعد انقضاء موسم الحج 
في السنة 13 من البعثة النبوية.

، فتداعوا لقمة 
ً
 آمنا

ً
م على قريش أن يجد املسلمون مالذا

ُ
َعظ

والقتل.  والنفي،  الحبس،  خيارات:  الثالثة  وناقشوا  طارئة 
فاختاروا القتل بطريقة ماكرة، وبعد استكمال حلقات الشدة 
إلى املدينة املنورة،وفي املدينة  الفعلية  بالهجرة  لنبيه  أذن هللا 
املنورة بدأت مرحلة الدولة وتشييد أركانها، فأثمرت أيما إثمار. 

 
ً
   قالوا لقد هاجر املختار مضطهدا

ْيهب الليل من دار إلى دار 
َ
في غ

إلى طواه  دور  من  هاجر  فقلت    
 دور جديد وهذي حكمة الباري 
ومآس  وُبَجرنا  ُعَجرنا  من  فيه  بما  1439هــ  عام  علينا  ويطل 
ونكبات حلت بنا، بل ما زالت تتوالى علينا، بعضها بيد أعدائنا 

املتربصين، وبعضها مع األسف بأيدينا.
لليأس  مدعاة  تكون  أن  ينبغي  ال  السوداوية  هذه  ولكن 
من  اإلسالمية  باألمة  تحدق  التي  الشدائد  أن  فمع  والقنوط، 
شرقها إلى غربها وخاصة ما يتعرض له املسلمون الروهينجا في 
)أركان( على يد البوذيين من قتل وحرق وتهجير قسري تؤلم كل 
ذي ضمير إنساني حي؛ مع كل هذا فإننا واثقون بنصر هللا ولو 
بعد حين ، فالتمكين لهذه األمة واقع بشرطه املنصوص عليه 
}إن تنصروا هللا ينصركم {. ونصر هللا يتأتى بالتمسك بأهداب 
الشريعة ولزوم الحق وأهله وهجر املعا�صي واملوبقات، وهذا 
َضُل 

ْ
ف

َ
أ  « ـ  املتجدد  الواسع  بمعناها  الهجرة  مع  يتساوق  ما 

ُ َعْنُه«،  َّ
َهى الل

َ
ْن َهَجَر َما ن

َ َ
ِهْجَرِة مل

ْ
ال

للهازلين  الجديد  الهجري  العام  في  حياة  ال  أْن  الرعاة  وليعلم 
وهم في سبات عميق، فأمامنا أحداث تذوب من هولها القلوب 

في كل بلد إسالمي 
ٍد 

َ
ِم في َبل

َ
ى اإِلْسال

َ
َجْهَت ِإل ى اتَّ

َّ
ن

َ
             )أ

ْيِر َمْقُصوًصا َجَناَحاُه(.
َّ
الط

َ
ِجْدُه ك

َ
                                ت

وما خفي من مكر يخطط له بخبث ودهاء لتركيا وغيرها، كل 
هذه املجريات في هذا العام الجديد تدعونا لبعث معنى الهجرة 
العام، وبناء عليه سيتغير مجرى التاريخ، ويأتي التمكين.              
فالعز في اإلسالم يا دنيا اسمعي         واملجد معقود بمبدأ أحمد.

البرية  الحدود  املنافذ  إغالق  العراقية  الحكومة  قرار  بعد 
والجوية مع إقليم كردستان، وجعلها تحت السيطرة املركزية، 
القوات  انتشار   

َ
إعادة املسلحة  للقوات  العام  القائد  وأمر 

النفطية  الحقول  وإعادة  عليها،  املتنازع  املناطق  في  األمنية 
حقول  وخاصة  النفط  ووزارة  االتحادية  الحكومة  سيطرة  إلى 

كركوك، ما الذي ستفعله حكومة اإلقليم ؟.
فإيران قررت إغالق املنافذ البرية مع اإلقليم ونشرها صواريخ 
مشروعية  بعدم  وتشكيكها  حدوده.  على  جوية  ومضادات 
- منتهية صالحيته.  البرملان  - وكذا  االستفتاء، فرئيس اإلقليم 
أن  مع   - أطيافها  بكل  التركية  الحكومة  األقوى من  الرد  وجاء 
ثمة عالقات مميزة بين اإلقليم و تركية - ممثلة بوزير خارجيتها 
ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الذي لوح بخيارات عسكرية 

واقتصادية ضد اإلقليم .  
إلجراء  الكرد  تطلعات  رة  املقّدِ األمريكية  الحكومة  وأما 

إلى  املوعود  االستفتاء  يؤدي  أن  تخ�صى  ولكنها  االستفتاء، 
تدعو  فهي  »داعش«،  إرهاب  ضد  بالحرب  االهتمام  تشتيت 
املشكالت  لحّل  بغداد  مع  الحوار  إلى  الكردية  القيادات 
 ،

ً
باهتا االستفتاء  إجراء  على  ردها  جاء  عليه  وبناء  العالقة. 

أوضح  موقفها  فكان  روسيا  وأما  أمل«،  أصيبت«بخيبة  فقد 
أنها مع  بكثير حيث رفضت إجراء االستفتاء وأعلنت صراحة 

استقرار العراق وحدة أراضيه . 
 له سوى »إسرائيل«. علله 

ً
هذا االستفتاء الذي ال مؤيد علنيا

 
ً
مسعود برزاني بقوله: توصلنا إلى قناعة بأن ثمن االستفتاء أيا

ة  كان فهو أهون من انتظار مصير أسود«. واأليام ستكشف أيَّ
أيام سوداء سيعيشها اإلقليم إذا نفذت الدول املعنية )تركية- 
نتائج  آلن  التنفيذ  على  عازمة  وهي  تهديداتها،  العراق(  إيران- 

االستفتاء تهدد أمنها القومي .  

 إن ازدواجيــة معاييــر القــوى اإلمبرياليــة العظمــى، واآلليــات املكلفــة 
باإلبقاء على »استمرار التخلف« في العالم الثالث، وعلى رأسها األمم 

املتحــدة  توجــب علــى الــدول أن تصحــوا مــن ســباتها وإال ...

ال يخفى دور آل عثمان في خدمة اإلسالم واملسلمين شرق البالد 
وغربها، وعم فضلهم حتى طال املظلومين من الطوائف األخرى 

>> البقية صفحة 6 <<

>> البقية صفحة 5  <<

العثمانيون في الذاكرة

أ. د. شيخ موسى دمير

افتتاحية العدد

حدث غير مجرى التاريخ

شهرية

فكرية

اجتماعية
ثقافية

جريدة

بدون معرفة عدوك األكبر وخصمك اللدود لن تستطيع مقاومته، 
فمن خصمك اللدود وعدوك األكبر  

>> البقية صفحة 7 <<

 ألنه تدليس وغش وجريمة 
ً
تزوير الشهادات أمر مرفوض شرعا

ولكن أال تشفع له الضرورات 

تطل مأساة املسلمين في إقليم أركان من جديد فيأبى الشعراء 
 
ً
إال أن يكون لهم دور في نقل الكلمة املعبرة واملصورة في آن معا

>> البقية صفحة 4 <<لتكون وثيقة تاريخية ال تن�صى 

>> البقية صفحة 3 <<

هل يصحو العالم على وقع تحذيرات تركيا؟بورما المنسية

الخصم اللدود
والعدو األكبر

تزوير الوثائق والشهادات 
ضرورة أم جريمة
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الدعم النف�صي ركن أساس في رعاية الطفل سواء في املنزل أم 
الدعم  وأهمية  الحرب  بيئة  املدرسة. ونركز حديثنا هنا حول 
الحاجة  أمس  في  الحالة  هذه  في  فالطفل  وآلياته،  النف�صي 
املدرسين  من  بل  فقط،  األهل  من  ليس  النفسية  للمساندة 
في  الثاني  الشريك  لكونها  املدرسة؛  في  التعليمية  واإلدارة 

الرعاية.
األطفال في بيئات الحروب والنزاعات، الذين تعرضوا النتهاكات 
هدمها  أو  منازلهم  قصف  خالل  من  مباشر  بشكل  الحرب 
خالل  من  مباشر  غير  بشكل  أو  ذويهم،  قتل  أو  اعتقال  أو 
يكثر   

ً
غالبا التلفاز،  خالل  من  الحرب  النتهاكات  مشاهدتهم 

املزاج وفقدان  في  العام  والتغير  للعنف،  الشديد  امليل  لديهم 
الشهية، والشعور بعدم االستقرار، واضطرابات النوم والقلق 
وتشتت  والتردد،  املبادرة  وعدم  والخوف،  والحزن  والكآبة 
الذهن وضعف الذاكرة وخاصة ملا يتعلق بالدراسة واملدرسة.

التبول  ومشكلة  والخوف  القلق  مشاعر  أيًضا  لديهم  وتظهر 
الالإرادي، ويشكو بعضهم من االعتالل الجسمي، وهم بأمس 
الحاجة ملن يتعامل معهم بمفاهيم الدعم النف�صي، وأن تراعى 

خصوصية بيئة الحرب.
آليات الدعم :

لألطفال،  األمان  توفير  يجب  واألزمات  الحروب  أجواء  في   .1
الخبرة  تقديم  خالل  من  بالحماية  الشعور  ترسيخ  وإعادة 

شيد وقف “حقوق وحريات اإلنسان” للمساعدات اإلنسانية 
جنوب  هاتاي  والية  في  السوريين  لأليتام  قرية   ،)İHH( التركي 
القطرية  “راف”  ومنظمة  األسرة  وزارة  مع  بالتعاون  تركيا، 

للمساعدات اإلنسانية.
ووصل عدد األيتام السوريين إلى نحو 800 ألف، وسط غياب 

إحصائية دقيقة لأليتام في ظل الثورة السورية.
مركز حياة األطفال

مخصصة  وهي  األطفال”،  حياة  “مركز  بـ  القرية  وسميت 
 18 في  افتتاحها  وتم  الريحانية،  منطقة  في  السوريين  لأليتام 

أيار الجاري.
وتتسع القرية، التي شيدت فوق نحو 100 دونم )100 ألف متر 

مربع(، لنحو ألف يتيم سوري.
الالزمة  الخدمات  كل  لتخصيص  القرية  مشروع  ويهدف 
تأهيل  وإعادة  وتعليم  وغذاء  صحة  من  السوريين  لألطفال 

ولباس ومسكن وغيرها.
املستطاع  قدر  عائلًيا  جًوا  تشكل  أن  القرية  من  تركيا  وتريد 
لهؤالء األطفال، بهدف تقديم الدعم النف�صي لهم، كما لو أنهم 

كانوا يعيشون في منازلهم وليس في ملجأ لأليتام.
منظمة  مع  املشروع  “برتوكول”  وقعت  األسرة  وزارة  وكانت 

“راف”، في 2 تموز عام 2015.
في “İHH«: إن وقفه  يلماز، مسؤول شؤون األيتام  وقال مراد 
سوريا،  في  الحرب  بداية  منذ  وأهاليهم  األيتام  لرعاية  يسعى 

سواء داخل تركيا أم خارجها.
55  مبنى: قسمت القرية إلى منازل مستقلة مؤلفة من طابقين، 

وموزعة بين 35 بيًتا للذكور، و20 بيًتا لإلناث.
الواحد  ويتسع  مربًعا،  متًرا   350 نحو  منزل  كل  مساحة  وتبلغ 

.
ً

منه لـ 18 طفال
وأشار يلماز إلى أن منظمة “راف” شيدت قسم الذكور بالكامل 
منظمات  تولت  حين  في  لإلناث،  مباني  خمسة  إلى  باإلضافة 

مختلفة من دول: ماليزيا وأندونيسيا وبريطانيا وجنوب أفريقيا 
بناء القسم املتبقي من املشروع.

وخصص الطابق العلوي ليكون قسًما للنوم وغرفة للموظفين 
املسؤولين.في حين خصص الطابق السفلي للمطبخ وللمكتبة، 

ولغرف للطعام والدراسة واللعب و للموضأ.
وممارسة  للعمل  مكاًنا  لتكون  الطعام  غرف  صممت  كما 

النشاطات خارج أوقات األكل.
لتغطية  مدارس  وثالث  ومسجد  إداري  مبنى  للقرية  وخصص 
التأهيل  إلعادة  ومركز  واإلعدادي  االبتدائي  التعليم  مرحلتي 
لالجتماعات  مخصص  مبنى  جانب  إلى  طبية.  وعيادة 
والعروض، وصالة مغلقة ومفتوحة للرياضة، ومرافق عامة، 

ومنتجع للموظفين وآخر للضيوف.
األطفال  مواهب  إلظهار  ثقافًيا  مركًزا  املشروع  يتضمن  كما 
ونشاطاتهم، وبناء للقاء العائالت، وحدائق لألطفال، باإلضافة 
وحديقة  للتنزه  وأماكن  األطفال،  لعمل  مخصصة  مزارع  إلى 

حيوانات.
مختلف  في  املشروع  أهداف  لخدمة  موظًفا   330 نحو  وفرز 
شهادات  يحملون  مدربون  بينهم  من  التخصصية،  املجاالت 

تخصصية، وستة مرّبين لكل منزل.
ازرع غصنك بنفسك:

تتولى وزارة التعليم والتربية التركية تعيين األساتذة واملعلمين 
ودفع معاشاتهم بالتعاون مع وزارة األسرة.

في حين تتولى وزارة الصحة التركية تغطية الشؤون الصحية 
ورعاية العيادة الصحية في املشروع.

ونهاية قال يلماز: إنه يمكن لألطفال داخل القرية أن يزرعوا 
التي  املزارع  خصصت  لهذا  بأنفسهم،  زيتونهم  أغصان 
ال  تركيا  أن  إلى  مشيًرا  فيها،  هواياتهم  ويمارسون  سيعملون 
في  لليهود  )معتقل  “غتو”  يسمى  ما  إلى  املركز  بتحويل  ترغب 

أملانيا(.

اليوم  الكويتية  العاملية  اإلسالمية  الخيرية  الهيئة  خّرجت 
 في مجال تقديم اإلرشاد النف�صي للتعامل 

ً
الخميس 28 متدربا

مع الحاالت النفسية بين الالجئين السوريين في األردن.
وأعد فريق )تراحم( التطوعي التابع للهيئة الخيرية اإلسالمية 
العاملية برنامج دورة )مساعدي اإلرشاد النف�صي( التي استمرت 
مع  التعامل  وأصول  فنون  على  واشتملت  أشهر،  خمسة 

الحاالت واآلثار النفسية التي تخلفها الصراعات واالزمات.
الدعيج  حمد  الدكتور  األردن  لدى  الكويت  دولة  سفير  وقال 
إن  )كونا(:  الكويتية  األنباء  لوكالة  التخريج  حفل  هامش  على 
إلى  تدعو  سوريا  في  الصراعات  خلفتها  التي  النفسية  اآلثار 
إيجاد مثل هذا البرنامج التدريبي »النوعي« إلعداد متخصصين 
في  السوريين  لالجئين  النفسية  واملعالجة  اإلغاثة  مجالي  في 

األردن.
تصريح  في  البسام  ناصر  التطوعي  )تراحم(  فريق  رئيس  وقال 
مماثل: إن تبني الفريق هذا البرنامج التدريبي يأتي من منطلق 
مشاركة األشقاء الالجئين السوريين محنتهم وتقديم املساندة 
النفسية لهم مؤكًدا أن الدورة من أهم املشاريع واألعمال التي 

يقوم بها الفريق.
ولفت البسام إلى مساعي الفريق بالتعاون مع الجهات املعنية 
 

ً
مستقبال األردن  في  النف�صي  لإلرشاد  مركز  إلنشاء  بالكويت 

تعاني  التي  الحاالت  الستقبال  متخصصين  إعداد  بهدف 
اضطرابات وصدمات نفسية سببتها أزمة اللجوء.

العام  واملشرف  النف�صي  الدعم  فريق  رئيس  قال  جهته  من 
األسر  أفراد  من  عدًدا  إن  العصفور:  عثمان  الدكتور  للدورة 
السورية الالجئة يعانون حاالت نفسية نتيجة الحرب في سوريا 

وما خلفته من آثار سلبية على املستويين املادي واملعنوي.
للمتدربين  قدم  الكويتي  النف�صي  الدعم  فريق  أن  وأوضح 
النف�صي  االرشاد  تخص  التي  واملعلومات  الخبرات  السوريين 
مضيًفا إلى قوله: إن الدفعة األولى من الخريجين أمست مؤهلة 
الصدمات  حاالت  مع  والتعامل  العالجية  الجلسات  إلدارة 

النفسية.
وتخلل دورة )مساعدي اإلرشاد النف�صي( برامج تدريبية نفسية 
في  متخصصون  كويتيون  استشاريون  تقديمها  في  شارك 

املعالجات النفسية .

التعليمية لهم في مكان آمن بعيد قدر اإلمكان عن مكان الخطر 
وتهدئتهم وطمأنتهم. 

املدرسة  في  االعتيادية  األنشطة  مواصلة  على  تشجيعهم   -2
واإلذاعة  املسرح  وأنشطة  التطوعية  واألنشطة  كالرياضة 
املدرسية، وخلق البدائل لها إن لم يتمكن الطفل من ممارستها.

3- مساعدتهم في فهم انطباعاتهم وردود أفعالهم تجاه املواقف 
التي  األوضاع  عن  الطفل  مع  كالتحدث  الصادمة،  والخبرات 
الليلية،  األحالم  عن  التحدث  على  الطفل  تشجيع  أو  تخيفه، 
أو عن أمنياته في الحياة. فالحرب ال تمنع التفكير في مستقبلنا 

واحتضان آمالنا.
آخرين   

ً
أطفاال هناك  أن  إلى  الخائف  الطفل  انتباه  توجيه   -4

فقدهم  رغم  الحياة  وواصلوا  بشجاعة،  الخوف  أزمة  تخطوا 
أشياء وأشخاًصا في حياتهم، ويتم ذلك من خالل سرد قصص 

عن أطفال في أوضاع متشابهة تغلبوا على خوفهم.
وتعزيز  متنوعة  وألعاب  بدنية  أنشطة  في  الطفل  إشراك   -5
أنشطة  وتعزيز  العلمية  الدروس  في  واستثمارها  مواهبهم 
الرسم؛ لكون تلك األنشطة مهمة في إسقاط املشاعر السلبية 
املكبوتة في عمق ذاته، كما لأللوان وإسقاطها على األوراق أثر 
من  للتخفيف  مجال  وتوفير  األطفال  نفسية  تحسين  في  كبير 

حدة التوتر والضغط النف�صي لديهم. 
إحساسه  لتقوية  صغيرة  ومهام  بأعمال  الطفل  تكليف   -6

في  النظام  بالنفس؛ كأنشطة الصحة وحفظ  بالكفاءة والثقة 
املدرسة ورعاية أشجار حديقة املدرسة وأركانها املختلفة، أو 
إنه  الحرب، حيث  املتأزمين من ويالت  لزمالئهم  األطفال  زيارة 

أفضل دعم نف�صي يقدمه طفل لطفل آخر.
7- ضرورة التعاون املتبادل بين املدرسة وأسرة الطالب حول 
اآلثار السلبية الظاهرة على الطفل، خاصة على الجانب املعرفي 
والذي يدفع بالطفل لسلوك التسرب من املدرسة أو لضعف 
الضغط  أثر  من  ذلك  يحدث  فغالًبا  الدرا�صي.  التحصيل 

النف�صي الذي تعاني منه نفسية الطفل في بيئة الحرب. 
الكافية عن  باملعلومات  يتزود املدرسون  8- من املهم جًدا أن 
لتلك  آثار  من  ينتج  وما  الطفل  وطبيعة  النفسية  الحرب  بيئة 
من  الطفل  لدى  يوجد  ما  كل  على  التعرف  وكذلك  البيئة، 
تتغير  وكيف  وجسدية  وفكرية  واجتماعية  نفسية  خصائص 
البيئة واإلنسان.  تبًعا لظروف الحرب وانتهاكاتها ضد  وتتقلب 
الطفل.  عن  املتخصصة  التدريبية  الدورات  خالل  من  وذلك 
النفسية  املساندة  تقديم  في  واملدرسة  املدرس  يساعد  وهذا 

الالزمة واملناسبة للطفل.
بما  لتوعيتهم  واألمهات  اآلباء  مع  جماعية  لقاءات  عقد   -9
والخبرات  األفكار  ولتبادل  الحرب  بيئة  في  أطفالهم  مع  يدور 
والتجارب، فهذا يمهد للطفل بيئة آمنة واعية ويشجع الوالدين 

على معاملة أبوية إيجابية تجاه أطفالهم.

صوت المخيم 2
ا   نفسيًا  بدعم كويتي  تأهيل 28 اختصاصّيً
األردن في  السوريين  الالجئين  لمعالجة 

المصدر: موقع الكويتية اإللكترونيالمصدر: جريدة عنب بلدي

قرية لأليتام السوريين جنوب تركيا

آليات الدعم النفسي لألطفال في المدرسة
المصدر: العربي الجديد
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 على أحد انتشار ظاهرة تزوير الوثائق والشهادات 
ً
لم يعد خافيا

نجد  فصرنا  علني،  شبه  األمر  بات  بل  السورية،  الرسمية 
اإلعالنات الصريحة على صفحات برامج التواصل االجتماعي، 
قوائم  الراغبين  على  يعرضون  السماسرة  من  كثير  وصار 
التنافس  التي يطلبونها، وقد اشتدت حدة  بأسعار الشهادات 
ر على األسعار التي انخّفضت 

ّ
فيما بينهم لجلب الزبائن، مّما أث

بشكل كبير بعد أن كانت خيالية في وقت م�صى.
جريمة قديمة جديدة:

وليدة  ليست  والشهادات  الرسمية  الوثائق  تزوير  جريمة 
هي  بل  فقط،  األيام  هذه  السوريون  يعيشها  التي  الظروف 
 في ظل نظام 

ً
قديمة ولم يخُل منها زمن من األزمان، وخصوصا

الثورة زيادة مخيفة لعدم  الفاسد، ولكّنها ازدادت بعد  األسد 
كّل  في  الجريمة موجودة  أّن هذه   

ً
وجود رقابة ومحاسبة. علما

استطاعت  ولقد  متفاوتة،  بنسب  ولكن   ،
ً
تقريبا العالم  دول 

بتطوير  وانتشارها  خطرها  من  الحد  العالم  دول  من  كثير 
وغير  معّقدة  وشعارات  رموز  بإضافة  فيها  الصادرة  الوثائق 
مطبوعة بطابعات عادية متوفرة للعامة، واستخدام نوعيات 

خاصة من الورق، يصعب الحصول عليها.
محترفون وهواة:

 ،
ً
 نسبّيا

ً
ال شّك أّن التطور التكنولوجي جعل أمر التزوير سهال

ليزرية  طابعة  مع  )فوتوشوب(  برنامج  على  العمل  فإتقان 
شهادات   

ً
وخصوصا شهادة،  أية  بتقليد  كفيل  حديثة  ملونة 

منذ  وأمني  تقني  تطور  أي  يلحقها  لم  التي  السورية  الجامعات 
زمن بعيد، حتى أصبحت كما قال بعض املختصين: “بطاقات 
باإلضافة  منها”   

ً
وتعقيدا  

ً
تقدما أكثر  الزفاف  لحفالت  الدعوة 

آل األسد، بحيث  إلى فساد كثير من موظفي مؤسسات حكم 
يبيعون الوثائق الفارغة دون معلومات فيها، وبعدها يتم طباعة 
املعلومات، كاالسم و امليالد و…إلخ وهذا ال ينفي وجود بعض 
اكتشافها  يستطيع  بحيث  بدائي  بشكل  زّورت  التي  الشهادات 

واملجتمع  بالدولة  النهوض  في  الحديثة  التركية  التجربة  عد 
ُ
ت

واإلسالمي  اإلقليمي  املستوى  على  النهوض  نماذج  أهم  أحد 
طفرة  الثالثة  األلفية  من  األول  العقد  شهد  فلقد  الدولي،  بل 
وتخطط  هائلة،  وسياسية  واجتماعية  واقتصادية  تعليمية 
مستوى  على  جامعة   500 لديها  يكون  أن   2023 للعام  تركيا 

الجمهورية. 
وقد كان تصنيف الجامعات التركية عام 1981 رقم )42( بين 
2008م  عام  في  أما  العلمي.  البحث  مجال  في  العالم  جامعات 

احتلت تركيا الرقم )18( بين دول العالم في البحث العلمي.
 ويتمثل تقدم تركيا في الجوانب اآلتية:

هي  للتعليم  قبلة  تركيا  من  جعلت  التي  األسباب  أهم  –لعل 
تكاليف املعيشة،  في تركيا وانخفاض  الدراسة  جودة وفاعلية 
وكذلك قلة تكلفة رسوم الدراسة في الجامعات ومعاهد اللغة 
التركية  التعليمية  املؤسسات  وتحظى  الغربية.  بالدول  مقارنة 
كبير  عدد  في  العالمي  باالعتراف  وكذلك  عالية  عاملية  بسمعة 

من الدول.

املنح في تركيا :
TÜRKIYE BURSLARI :أوال: منحة الحكومة التركية

على  شهرة  األكثر  الحكومية  املنحة  هذه  تعد 
اإلقبال  لكثرة   

ً
نظرا التركية  الجمهورية  مستوى 

عليها من مختلف الطالب في العالم وتنوع البرامج 
التي تقدمها وعدد الطالب املقبولين فيها.

برامج  تشمل  إذ  التدريسية  للبرامج  شاملة  املنحة  هذه  تعّد  و 
فيما  وشاملة  والدكتوراه،  العليا  والدراسات  البكالوريوس 
تغطيه من نفقات إذ تغطي نفقات املعيشة والدراسة والتأمين 
الصحي واملرحلة التحضيرية لدراسة اللغة )اإلنجليزية- التركية( 

وحجز تذكرتي السفر ملرة واحدة )القدوم و املغادرة(.
منح مجلس البحث العلمي والتكنولوجيا

:)TÜBITAK( في تركيا 
يقدم مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية

التركي عدًدا من املنح الدراسية وذلك للطلبة األجانب 
الذين يسعون ملتابعة دراستهم العليا في تركيا في مجاالت العلوم 
الطبية،  والعلوم  التكنولوجية،  والعلوم  الهندسة  الطبيعية، 

والعلوم الزراعية، والعلوم االجتماعية، والعلوم اإلنسانية. 

–  نجحت تركيا في استقطاب عدد كبير من الطالب األجانب 
بتركيزها على فتح أبواب الدراسة والتعاون العلمي والثقافي مع 

عدد من الدول التي تعدت أكثر من 176 دولة.
ارتفاع  بفضل  وكليات  جامعات  تضم  التركية  املدن  أغلب   –
 170 إلى  سنوات   10 قبل  جامعة   76 من  الجامعات  عدد 

جامعة.
السنوات  خالل  املتبعة  الحكومية  السياسات  وبفضل   –
العشر األخيرة، فقد عرفت الجامعات التركية قفزة نوعية مما 
جعلها تحتل مراتب مهمة في الترتيب العالمي للجامعات. إذ تم 
اختيار ست جامعات تركية ضمن قائمة أفضل 500 جامعة 
في العالم. )جامعة الشرق األوسط التقنية 375، جامعة إيجة 
جامعة   ،493 غازي  جامعة   ،489 تبة  حجة  جامعة   ،467

أنقرة 496، جامعة إسطنبول 497).
إسهام  التعليم  في  التركي  النموذج  نجاح  في  أهم عامل  يعد   –
الوقف الخيري والهيئات واملؤسسات الخيرية في دعم العملية 

التعليمية.

اإلنسان العادي بقليل من التدقيق في البيانات.
لَم يلجأ املهّجر إلى تزوير الوثائق؟

طالبو الوثائق املزورة صنفان:
عت به السبل بعد 

ّ
أحدهما: إنسان فقد أوراقه الرسمّية وتقط

قيام الثورة، وال يستطيع تدبير شؤون حياته دون وثائق تثبت 
رسمية  أوراق  على  الحصول  استطاعته  عدم  ظّل  في  هويته، 

بديلة.
بعد  حصلت  التي  الفو�صى  في  وجد  فاسد  شخص  والثاني: 
طريق  عن  له   

ً
حّقا ليس  ما  على  ليحصل   

ً
سهال  

ً
طريقا الثورة 

 ليست 
ً
تزوير وثائق تعطيه مؤهالت ال يملكها، وتمنحه حقوقا

له، ومثل هذا مجرم يستحّق العقوبة.
آثار خطيرة ونتائج كارثية: 

انتشار ظاهرة  آثار  التربويين عن  املختصين  أحد  عند سؤالنا 
التزوير ونتائجها، قال:

جرائمهم  فأول  املزّورة  الثانوية  الشهادات  ألصحاب  بالنسبة 
أّما  لها.  مستحقين  ليسوا  جامعّية  مقاعد  يحجزون  أّنهم 
ألّن  بكثير،  أخطر  فاملسألة  الجامعية  للشهادات  بالنسبة 
يستطيع  لن  الغالب  على  مزّورة  ثانوية  شهادة  على  الحاصل 
أّما  ذلك،  مؤهالت  يملك  ال  ه 

ّ
ألن الجامعية  دراسته  إكمال 

املزورة  الجامعية  الشهادة  صاحب  سيمارسه  الذي  التخريب 
الذي ينتحل صفة الخريج فهو أكبر بكثير، فهو باإلضافة إلى 
املجال  في  سيفسد  ه 

ّ
فإن العمل،  في  غيره  فرصة  سيأخذ  ه 

ّ
أن

الذي تخصص فيه.
التزوير والقانون:

يعاقب  الوصف،  جنائي   
ً
جرما يمثل  رسمية  أوراق  تزوير  إن 

يعاقب  كما  سنوات،  لخمس  املؤقتة  الشاقة  باألشغال  عليه 
الفاعل بجرم استعمال املزور )أي فقط من يستعمل الشهادة 

املزورة( بالحبس ثالث سنوات.

التزوير والشريعة:
عند سؤالنا أحد علماء الشريعة اإلسالمية عن حكم التزوير 

قال:
نهى  التي  الكبائر  الذنوب  التزوير أحد  أّن  نعلم  أن  ينبغي   

ً
أوال

عنها الشرع، وهو يندرج تحت شهادة الزور التي قال هللا تعالى 
وِر(  الزُّ ْوَل 

َ
ق َواْجَتِنُبوا  اِن 

َ
ْوث

َ ْ
األ ِمَن  الّرِْجَس  اْجَتِنُبوا 

َ
)ف فيها: 

م في حديث الصحيحين: 
ّ
]الحج:30[ وقال صلى هللا عليه وسل

ْو 
َ
أ الّزوِر  ْوُل 

َ
وق )أال  َباِئِر؟(….. وذكر فيه: 

َ
ك

ْ
ال َبِر 

ْ
ك

َ
ِبأ ْم 

ُ
ّبُئك

َ
ن

ُ
أ  

َ
)أال

 الّزوِر(. وقد جاء في املوسوعة الفقهية: التزوير يشمل 
ُ
َهاَدة

َ
ش

التزوير والغش في الوثائق والسجالت ومحاكاة خطوط اآلخرين 
وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب.

هللا  رسول  فيه  قال  الذي  الغّش،  مفهوم  تحت   
ً
أيضا ويندرج 

م: ]من غّش فليس مّنا[ رواه مسلم. 
ّ
صلى هللا عليه وسل

ولكن ينبغي أن نفّرق بين حالتين:
يريد  الذي  املريضة  النفس  صاحب  الفاسد  الشخص  حالة 
له عن طريق تزوير وثائق تعطيه   

ً
الحصول على ما ليس حّقا

إلى  التوصل  يستطيع  ال  الذي  خص 
ّ

والش يملكها  ال  مؤهالت 
ر الحصول عليها من 

ّ
حّق مشروع له إال بهذه األوراق، مع تعذ

الطريق الشرعي.
خاتمة وحل:

الشهادات  تزوير  لظاهرة  العملي  الحل  يكون  ربما  النهاية  وفي 
حديثة  ووسائل  تقنيات  عبر  معّقد  نظام  تطبيق  في  والوثائق 

بالتعاون مع جهات متخصصة.
بناء  وبنائه  اإلنسان  تربية  بإعادة  يكون  الحقيقي  الحّل  ولكّن 
، بعد التخريب الذي تعّرض له خالل خمسين من حكم 

ً
سوّيا

بحيث  داخله  في  الضمير  إحياء  وإعادة  األسد،  وآل  البعث 
يمتنع عن فعل ما يضّر باملجتمع ويلتزم أحكام الشرع والقانون 

طواعية ولو لم تطله يد القانون.

التربية والتعليم

عن موقع ساسة بوست

3

أ.عبد الكافي عرابي النجار

تزوير الوثائق والشهادات 
ضرورة أم جريمة

لماذا التعليم في تركيا ؟!
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الكلمى أعينك  الترنيق  فارق  وقد 

الحلما لم يفسد على األمل  الصفو  من 

العظمى مداركه  حارت  قد  الحلم  أخا 

ْنما
ُ
الغ تقتسم  األرض  بغاث  ثراها 

واليتما الجوع  يشتكي  طفل  ومليون 

الحّمى شبا  قّرحته   
ً
جفنا تخدد 

ّما
َ

ش دمنا  من  السّفاح  يرتِو  ولم 

صمى
ُ
وامل املمّزق  والجوف  وداماج 

الهّما تورث  آهة  بيت  كل  وفي 

تدمى ودامعتي  حّرى  كبدي  لها 

ْسما
َ

الق تنتظر  النصف  بثاني  وأضحت 

بورما في  الكئيبة  ليبيا  في  َس 
ْ
طرابل

مهتما يرّبت  باٍك  وال  يموت 

ظلما أطفالهم  سام  َمن  رقابهم 

عظما مهم 
ّ
وسل  ،

ً
لحما مهم 

ّ
تسل

رمى
ُ
ت جمرها  في  الطير  ب 

ْ
كُزغ تلّوى 

هّما يذْب  لم  مؤمٍن  لقلٍب  ى 
ّ
وأن

حسما يحسمهم  والسيف  نسيناهُم 

صّما ُدمًى  املسلمون  أأضحى  شهود، 

سقما توّرثنا  خالفات  وأوروا 

ْنما
ُ
الغ يطلب  ابنه  قام  كبا  ما  إذا 

العظمى والدول  األحزاب  خلفه  ومن 

نظما وتسلكنا   ،
ً
صفا دنا  توحًّ

ما
ْ
ل

َ
ث أقطارنا  التوحيد  أولو  ونحن 

ا مَّ
ُ

ش دعائُمه  كانت  ولو  تهاوى 

مهتّما لك  ما  األمر؟  ما  تسائلني 

ساعة الهّم  لنا  أبقى  وهل  فقلت: 

بها تركت  قد  الليل  ع 
ْ
كقط هموم 

تناهبت املسلمين  وأرض  وكيف 

النوى من  باكيات  صقع  كل  ففي 

مستكنة دمعة  عين  كل  وفي 

فواغر املنايا  أفواه  الشام  ففي 

َحّجة تندب  املنكوب  اليمن  وفي 

سوادها في  أم  بغداد  في  أأبكيك 

غصة السليبة  فلسطين  في  ولي 

صيُفها
َ
ن ضاع  السودان  في  أأبكيك 

ذرا في  مصَر  في  الصومال  في  أأبكيك 

ضجة دون  نازف  شعب  هنالك 

وأسلموا الصديق  حتى  تناساهم 

الردى يد  عليهم  الباغي  أطلق  وقد 

صبية حّرق  األخدود  لهب  وفي 

ممزق التقّي  قلب  ألمثالهم 

والضنى الهم  زحمة  في  لهم  رثيت 

والورى تموتين  بورما  يا  هللا  لِك 

صفوفنا شقوا  األعداء،  تناهبنا 

قبيلة لكل  شيخ  لنا  وُعدنا، 

بيننا ب 
ّ
يؤل جهل  أبو  وعاد 

عقيدة تشتملنا  لم  إذا  شقينا 

بينهم الكفر  وّحد  فئاٌم  ِعدانا 

كنا
ْ
مل العقيدة  باْسِم  يقم  لم  فإن 

د. عبد السميع األحمد

ااملرء  يلجأ  االجتماعية  أو  والتعليمية  األسرية  الحياة  في 
وراء  من  يقصد  وال  يعلمها  أشياء  عن  السؤال  إلى   

ً
أحيانا

هدٍف  عن  سؤاله  يخلو  ال  ولكن  له.  خبرية  فائدة  أي  سؤاله 
ر�صي   - والحسين  الحسن  أن  حكى  املثال:  سبيل  فعلى  ما. 
وأتم  الصالة  أفضل  جدهما  وعلى  والديهما  وعن  عنهما  هللا 
ألخيه:  أحدهما  فقال  وضوءه  يفسد  بشخص  ا  مرَّ التسليم-  
بين  إنا نريد أن نتوضأ  يا شيخ:  تعاْل نرشْد هذا الشيخ فقاال 
ومن  الوضوء،  منا  يحسن  من  وتعلم  إلينا،  تنظر  حتى  يديك 
أنا وهللا  ال يحسنه، ففعال ذلك فلما فرغا من وضوئهما قال: 
الذي ال أحسن الوضوء، وأما أنتما فكل واحد منكما يحسن 
وضوءه ، فانتفع بذلك منهما من غير تعنت وال توبيخ )فيض 
ولكنهما  بالنتيجة،  عاملين  كانا  بطان  فالّسِ   )327/2 القدير 

نزال نفسيهما منزلة من ال يعلم لحكمة تعليمية وهذا ما يسمى 
إذا جاء عن هللا  أن مثل هذا  إال  العارف(  )تجاهل  البالغة  في 
سوق   _ تعالى  هللا  مع  _تأدبا   : يسمى  الكريم  القرآن  في  تعالى 
املعلوم مساق غيره، قال السكاكي : ال أحّب تسميته بالتجاهل 
لوروده في كالم هللا  كقوله تعالى في خطاب سيدنا مو�صى }وما 
تلك بيمينك يا مو�صى { فاهلل سبحانه وتعالى عالم بما في يمين 
مو�صى، وإنما أراد إيناسه وإزالة الرهبة من قلبه. وقد يستعمل 
هذا األسلوب في حياتنا بقصد الذم والتقريع كقول األب البنه 
االستفهام  بهذا   

ً
مريدا ؟.  بنت  أم  شاب  أأنت   :  

ً
جدا الخجول 

سلمى: أبي  بن  زهير  قول  ومنه  حده.    عن  الزائد  خجله  ذمَّ 
ْم ِنَساُء؟

َ
ْوٌم آُل ِحْصٍن أ

َ
ق

َ
ْدِري          أ

َ
اُل أ

َ
 ِإخ

َ
ْدِري َوَسْوف

َ
َوَما أ

وقد يستعمل هذا األسلوب بقصد الدالل والتدله في الحب كقوله:

ِر؟
َ

َبش
ْ
ى ِمَن ال

َ
ْيل

َ
ْم ل

َ
نَّ أ

ُ
ك

ْ
َي ِمن

َ
ْيال

َ
ا   ل

َ
ن

َ
َن ل

ْ
ل

ُ
اِع ق

َ
ق

ْ
َبَياِت ال

َ
ِ َيا ظ

ِباللَّ
 في حبها. 

ً
فلياله من البشر،  ولكنه تجاهل ذلك تدلها

وقد يقصد به التوبيخ كقول ليلى بنت طريف في رثاء أخيها مالك 
الخارجي:

ريف!
َ
ى اْبِن ط

َ
ْجَزْع َعل

َ
ْم ت

َ
َك ل

َّ
ن

َ
أ

َ
ك ا 

ً
َك ُموِرق

َ
اُبوِر َمال

َ
َجَر الخ

َ
َيا ش

َ
أ

فليلى تعلم أن ال ذنب لشجر الخابور ولكنها تجاهلته مبالغة في 
رثاء فقيدها.

حقيقة  يعلمه  عما  املتكلم  سؤال   « هو  العارف  فتجاهل  إذن 
 منه به؛ ليخرج كالمه مخرج املدح أو الذم، أو ليدل على 

ً
تجاهال

شدة التدله في الحب، أو لقصد التعجب، أو التقرير، أو التوبيخ 
وغير ذلك  .

يستيقظ محمد في غفوة أربٍع عجاف مضت كان ال يدرك 
 من توحشها إال عندما 

ً
 من قسوتها وال يعايش بؤسا

ً
شيئا

تالمس الفطرة براعم إنسانيته فيعبس للوجوه العابسة 
التي  الباسمة  للثغور  ويضحك  الذارفة  للعيون  ويبكي 

تحاول أن تناغيه وتداعب طفولته الناعسة ....
كانت كل األيام لديه أرجوحة يراقصها ، وكل األلوان في 
 يفرح ملحياها ، وكل األصوات في مسمعيه 

ً
ناظريه سعادة

أغنية يترنح لسماعها .. حتى لون الدماء وأزيز الرصاص 
وخوار الطائرات وعويل القنابل وعواء الذئاب ، ونزوح 
شارد وهروب خائف ولجوء هائم ، كل ذلك ما كان إال 

من أمسياته العذبة التي يعيشها بفطرته البريئة.
يفتح عينيه في خامسة التمييز من عمره على خيمة تحنو 
عليه يخالها بيته الذي ولد فيه ، و ياله من ميدان فسيح 
أرجاء  في  .. ويركض محمد  الصغيرتين  يمأل مدى عينيه 
 
ً
تارة يعانقه   ، عمودها  حول  ويحلق   ، الرحبة  خيمته 

خرى ، فإذا ما داخله امللل خرج إلى الحبال 
ُ
ويالعبه تارة أ

تكذب  أرجوحة  لنفسه  ليصنع  جنباتها  على  املشدودة 
 من هنا 

ً
عليه في هزيزها املبتور ، يلتقط إثر ذلك حجرا

تعلمها  قد  كان  جديدة  بلعبة  ليلهو  هناك  من   
ً
وحصاة

ثنايا  في  عالقة  زالت  ما  ولعلها   
ً
سنا منه  أكبر  هم  ممن 

طفولته ... يركض حيث يركضون ويصرخ كما يصرخون 
 وير�صى 

ً
 ويغضب مظلوما

ً
 ويبكي ملهوفا

ً
، يضحك عارما

وبراءة  حياتهم  وداعة  في  األطفال  حال  هي  كما   
ً
راغبا

قبل  سنة  مئة  تزامن  بدائية  بوسائل  ولكن  سجيتهم 
ميالده .

كل السعادة اختصرها محمد في خيمة أبيه الكبيرة كما 
األراجيح  أكاذيب  في  الغالم  جمعها  الهناءة  وكل   ، يراها 
الحقائق  وتزييف  الروايات  وتأليف  االبتسامات  وتصّنع 
ومجاراة  لطفولته  مرضاة  إال  تكون  ال  التي  والرغائب 

لعواطفه .
لعٍب  ساعات  بعد   

ً
مجددا ليفرح  الطعام  موزع  ويمّر 

 
ً
مبتسما الخيمة  يدخل   .. جّوعه  سعادة  ونهار  أنهكته 

.. يصرخ  الناعمتين  تتراقص على وجنتيه  الخير  وبشائر 
ال  هو   ،  ) الطعام  عربة  جاءت  ماما   .. ماما   ( أمه  إلى 
يعلم ماذا أدخل إلى قلب أمه املكلوم من سموم كلماته 
على  وتمسح  املحزونة  ضحكتها  األم  وتضحك  السعيدة 
على  تأديبه  في  أحزانها  من  تزيد  أن  تر�صى  ال  وهي  رأسه 

فعلة نكراء قام بها لكنها مقبولة في زمن النزوح .
 من 

ً
إلى فراشه متعبا نهاره حتى يخلد  ترقبه عيني طوال 

 ، ممشوقة  أبنية  يراها  التي  الخيام  حول  اللعب  وطأة 

وال عجب فهو الذي لم تَر عيناه غير الخيام ولم يستند 
الباب  مقبض  يده  تألف  ولم  العمران  جدار  على  ظهره 
وخيط  املكشوف  الخيمة  باب  غير  المست  ما  ألنها 

الخيمة امللفوف 
 ويغادرنا إلى أحالمه 

ً
يرقد في فراشه املزعوم لينام عميقا

املسموم  وأنينه  الحرة  الليل  آهات  مع  ويتركنا  السعيدة 
، وهنا تبدأ قصتي من جديد ، وكذا الحال في كل ليلة.

 في وجه زوجتي الذي قتل األلم تألقه 
ً
أمرر بصري سريعا

وسبى بشراه ، ال أستطيع التقاط الصورة الكاملة خشية 
أن تصادف عيناي عينيها فتهرع إلى البكاء ، ألهي نف�صي 
غير 

ُ
خرى أل

ُ
 أ

ً
 ومداعبة الطفل النائم أحيانا

ً
بأهازيج أحيانا

من أجواء الجوى الالهبة وأحيلها لحظات فرحة وامضة 
لكنها سرعان ما تخبوا لترتسم من جديد صورة ال قبل 

لنا على متابعة قبحها وعبثها .
 سمعته جنُّ األرض دون إنسها 

ً
 صارخا

ً
كيف أواري حزنا

تحت قشة أمل هزيلة ؟ أو كيف أحيل الُزعاف الحاقد 
اللعنة  بكلمات  أتمتم   .. ؟  القتاد  خرط  دونه  شفاٍء  إلى 
الغضبى على من قتل في حياتنا السعادة بأطفالنا وأمات 
 .. جيٌل حيل بينه 

ً
 واعدا

ً
  كان ينتظر جيال

ً
 بساما

ً
مستقبال

 .. األرعن  والدمار  القابع  الركام  من  بجبال  األمل  وبين 
 وحبالها 

ً
 وأقوى قليال

ً
جيٌل جلُّ أمنياته خيمة أكبر قليال

 وبابها السحاب أسهل 
ً
أكثر متانة وأعمدتها أشدُّ صالبة

 من الرتابة كان ذلك 
ً
مضاًء ، وإذا ما رأى في خيمته شيئا

أو  أمه وسادته  له  ، وكلما طرزت  لديه  الزمان  بدع  من 
إذا رأى  به  ، فكيف  نظفتها كان ذلك من عجائب دنياه 
 يشتعل أو مدفأة تحنو عليه أو بطانية تؤويه 

ً
مصباحا

بأنسها ، أو اشتم رائحة شواء أو مرَّ على ناظريه طيف 
الحلواء أو تحّصل على قليل فاكهٍة من عربات الطعام ..

لدى هذا  املاتع  الجنون  بواعث  كان كل ذلك وغيره من 
الجيل املبتور .. أختصر تلك الكلمات في تمتمات مبهمة 
ة على امرأٍة مهدوٍد فؤادها ومقتولة 

ّ
حتى ال أزيد الطين ِبل

فرحتها .. أسترجع بصوت مرتفع و أحوقل فيعلو الصوت 
أكثر وأحمد هللا لتسمع مّني عساها تأنس بذكر أو ترتاح 

بتسبيح .
الجور  أدغال  وبين  الظالم  هذا  وسط  انتظر  زلت  ال 
ي ثقة بأن وراء كل محنة منحة 

ّ
ومضة األمل الباعثة وكل

ريت إشراقة ثغر يبتسم من بعيد فقلت : 
ُ
، حتى أ

     بيوسِف وقٍت سرَّ يعقوبي
ً
جاَء البشيُر ليعقوبي بيوسفِه أهال

أنا أعلم أنها ابتسامة لكنني لن أن�صى أنها ) بسمة في جنح 
الظالم ( .

تجاُهــل الَعــاِرف

 في جنح الظالم                                 
ٌ
بسمة

د. محمد عمر النجار

أ. حسن قيطاز
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احتفل العالم اإلسالمي قبل أيام بعيد األضحى املبارك، في ظل 
األنباء املؤملة التي تصل من إقليم أراكان واملنطقة الحدودية التي 
تفصل بين ميانمار وبنغالديش. وكان حديث املجالس في زيارات 
املسلمون  لها  يتعرض  التي  الجماعية  اإلبادة  حول  يدور  العيد 
ميانمار  جيش  بها  يقوم  التي  واملجازر  الروهنغيا  أقلية  من 

والعصابات البوذية في قرى أراكان.
منظمات  تديرها  التي  تلك  سواء  التركية،  الخيرية  املؤسسات 
بأعمال  قامت  للحكومة،  التابعة  األخرى  أو  املدني  املجتمع 
ذبح األضاحي وتوزيع لحومها في دول مختلفة حول العالم. وإن 
للقتل  يتعرضون  واملسلمون  دما  ينزف  اإلسالمي  العالم  كان 
والتعذيب في املناطق الساخنة فإن هذه املساعدات اإلنسانية 
التعاون  وتعزز  واملحتاجين،  الفقراء  آالم  األقل  على  تخفف 

والتضامن بين أبناء األمة.
وإنهاء  املسلمين  مشاكل  حل  إلى  تسعى  وشعبا،  حكومة  تركيا، 
وإمكانياتها،  قدراتها  إطار  في  فعله  يمكن  بما  وتقوم  معاناتهم، 
إلى املظلومين واملستضعفين، كما ترفع صوتها  العون  يد  وتمد 
للفت انتباه املجتمع الدولي إلى قضايا املسلمين العادلة والدفاع 
عنها في املحافل الدولية. وفي سبيل ذلك تواجه صعوبات عديدة 
وعراقيل توضع أمامها إال أنها تركز على وصول املساعدات إلى 

املستحقين. 
التركية أرسلت قبل مدة سفينة محملة باملساعدات  الحكومة 
إلى اليمن، إال أن القوات املوالية لإلمارات حاولت منع وصولها 
قامت  املهمة،  هذه  في  القوات  تلك  فشلت  وملا  عدن.  ميناء  إلى 
عية  أبواق أبو ظبي ووسائل إعالمها بحملة تشويه ضد تركيا، مدَّ
وانتهت  فاسدة  عدن  إلى  وصلت  التي  التركية  املساعدات  بأن 
صالحياتها قبل أشهر، إال أن الصحفيين اليمنيين كشفوا أن ما 
ينشره املقربون من اإلمارات حول املساعدات التركية ال أساس 

له من الصحة.
وفي قضية مسلمي أراكان، تسعى أنقرة، بكل ما تملك من قوة، إلى 
إنقاذ مسلمي الروهنغيا من الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش 
الجمهورية  رئيس  وأجرى  البوذية.  العصابات  ورجال  ميانمار 
التركي رجب طيب أردوغان مشاورات مع عدد من الزعماء حول 
الحكومة  رئيسة  هاتفي مع  اتصال  في  بحثها  القضية، كما  هذه 
امليانمارية أونغ سان سوت�صي، مشددا على أن “انتهاكات حقوق 
القلق  على  تبعث  أراكان  مسلمي  حيال  املتصاعدة  اإلنسان 

العميق في العالم بأسره، على رأسه الدول اإلسالمية”.
أعلن  قالن،  إبراهيم  التركية،  الجمهورية  رئاسة  باسم  املتحدث 
مساء الثالثاء أن حكومة ميانمار سمحت لوكالة التعاون والتنسيق 
أجنبية  مؤسسة  كأول  أراكان،  إقليم  إلى  بالدخول  “تيكا”  التركية 
تدخل املنطقة لتوزيع املساعدات، وأن تركيا ترسل ألف طن من 
املساعدات اإلنسانية العاجلة في املرحلة األولى، مشيرا إلى أن هذا 
رئيسة  مع  أردوغان  أجراه  الذي  الهاتفي  االتصال  بعد  جاء  القرار 

الوزراء امليانمارية.
الجهود التركية إلنهاء معاناة املسلمين الروهنغيين تستمر في جميع 
أوغلو  جاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  ودعا  االتجاهات. 
تركيا  أن  مؤكدا  أراكان،  مسلمي  أمام  حدودها  فتح  إلى  بنغالديش 
ستتكفل بنفقاتهم كاملة. ألن إغالق بنغالديش حدودها أمام هؤالء 

الهاربين من اإلبادة الجماعية يزيد معاناتهم ويفاقم األزمة.
املتحدثة باسم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، 
بنغالديش  بفتح  املتعلق  التركي  باملقترح  أشادت  خان،  أسلم  دنيا 
الروهنغيين،  الالجئين  نفقات  أنقرة  تحمل  مقابل  في  حدودها 
إلى  األخرى  الدول  دعت  كما  و”املشجع”،  بــ”اإليجابي”  ووصفته 

اتخاذ خطوات مماثلة.
مساعدات تركيا وجهودها اإلنسانية إلنقاذ مسلمي أراكان يقدرها 
جميع املنصفين في العالم، غير أن هناك من تزعجهم هذه الجهود 
هؤالء  ويقوم  املضادة.  الثورة  أنظمة  أنصار  رأسهم  على  املشرفة، 
جهود  من  تركيا  به  تقوم  ما  كل  تستهدف  وتشكيك  تشويه  بحملة 
تركيا  ولكن  العالم،  أنحاء  في  املسلمين  إلى  العون  يد  ملد  مختلفة 
ليس لديها وقت لالنشغال بهؤالء، ألن املثل التركي يقول: “إنك لن 
تصل إلى هدفك إن وقفت في طريقك لرمي كل كلب نابح بالحجارة”. 

االقتصاد التركي واستشراف املستقبل
مما يميز التجربة التركية على مدار الفترة من 2003 وحتى اآلن أنها 
على  الدائر  والحديث   2015 عام  فمنذ  للمستقبل،  رؤية  تمتلك 

أجندة صانع السياسة االقتصادية بتركيا يدور حول تركيا 2023
فعلى الصعيد العالمي، تستهدف تركيا أن تكون بحلول 2023 من 
بين أفضل عشرة اقتصادات على مستوى العالم، وهي تحتل اآلن 

املرتبة الـ17 من بين أفضل عشرين اقتصادا على مستوى العالم.
كما نجحت تركيا خالل الفترة املاضية في أن تكون حلقة مهمة في 
إطار تجارة الغاز الطبيعي على مستوى العالم من خالل الدخول 
أذربيجان وروسيا  الطبيعي من  الغاز  في مشروعات لخطوط ضخ 

هذه  خالل  من  استطاعت  بل  فحسب  هذا  وليس  أوروبا،  إلى 
الطبيعي  الغاز  احتياجاتها من  تأمين قدر كبير من  االتفاقيات 
استدامة مشروع  بأراضيها، وهي قضية مهمة على صعيد  املار 

التنمية التركي.«
أنها دولة قوية وال  الفاشل  أظهرت تركيا بعد محاولة االنقالب 
يتأثر  لم  قويا  اقتصادا  تمتلك  وأنها  السيا�صي،  االبتزاز  تقبل 
محاوالت  أو  أوروبا  من  األجنبية  االستثمارات  وقف  بمحاولة 

عرقلة نشاط السياحة
لتركيا  فرصة  الحالية  اإلقليمية  الظروف  تتيح  ما  وبقدر 
مساعدة  االقتصادية  قوتها  تكون  وأن  اقتصاديا،  للتوسع 
كذلك  تحديات  تفرض  الظروف  تلك  فإن  اإلقليمي  لدورها 
رقما  تركيا  من  جعلت  الخليجية  فاألزمة  اقتصادها،  على 
اقتصاديا مهما، وأشعرت دول الحصار بضعف ما تلوح به من 
أوضاعها  زعزعة  أو  اإلقليمي  دورها  لتحجيم  اقتصادية  أوراق 
مصراعيه  على  القطري  السوق  أبواب  فتحت  كما  الداخلية، 
تستقبل  بأن  كبيرة  احتماالت  ثمة  وكذلك  التركية،  للمنتجات 

تركيا املزيد من االستثمارات القطرية خالل الفترة القادمة.
ومن التحديات التي تخلقها األوضاع اإلقليمية لالقتصاد التركي 
كردية  دولة  إقامة  مخططات  ملواجهة  العسكري  اإلنفاق  زيادة 
على حدودها مع سوريا أو العراق، وكذلك مواجهة التنظيمات 
رأسهم  -وعلى  العرب  املهاجرين  قضية  أن  كما  اإلرهابية، 
 لتداعياتها 

ً
السوريون- أصبحت تمثل عبئا على االقتصاد نظرا

.
ً
 وخارجيا

ً
السياسية داخليا

أظهرت  فقد  األوروبي-  االتحاد  -خاصة  العالمي  الصعيد  وعلى 
تقبل  وال  قوية،  دولة  أنها  الفاشل  االنقالب  محاولة  بعد  تركيا 
 لم يتأثر بمحاولة 

ً
 قويا

ً
االبتزاز السيا�صي، وأنها تمتلك اقتصادا

وقف االستثمارات األجنبية من أوروبا أو محاوالت عرقلة نشاط 
السياحة.

كما أن توسع تركيا في أفريقيا وفتح أبواب في أميركا الالتينية وفي 
آسيا مع دول كبرى مثل الهند أوصل رسالة لالتحاد األوروبي بأن 
تركيا لديها مجاالت أخرى، وليست أسيرة العالقات االقتصادية 
لها  التجاري واالقتصادي األول  الذي يعد الشريك  مع االتحاد 
أو تدفقات االستثمار  التركية  بنحو 60% من حجم الصادرات 

األجنبي املباشر وكذلك تدفق الحركة السياحية

كان أردوغــان القائــد األكثــر توجيًهــا لالنتقــادات خــالل القمــة األمميــة 
فــي نيويــورك. تماًمــا كمــا طبــع ت�صــي غيفــارا وفيــدل كاســترو فــي وقــت 
مــن األوقــات اجتماعــات األمــم املتحــدة بطابــع االنتقــادات والكاريزمــا 

الخاصــة بهمــا...
لكــن أردوغــان لــم يكتــف بلفــت االنتبــاه إلــى ازدواجيــة معاييــر القــوى 
اإلمبرياليــة العظمــى، بــل وجــه ســهام انتقاداتــه إلــى اآلليــات املكلفــة 
باإلبقاء على »استمرار التخلف« في العالم الثالث، وعلى رأسها األمم 

املتحــدة..
كان أردوغــان يتمتــع بثقــة ودعــم كبيريــن، ألنــه تحــدث بصفتــه رئيــس 

جمهوريــة بلــد يعمــل كبديــل للمؤسســات الدوليــة فــي امليــدان.:
»تســتضيف تركيــا 3 مالييــن طالــب حمايــة ســوري، وأكثــر مــن 200 
ألــف عراقــي... بلغــت انفاقــات الحكومــة واملنظمــات األهليــة والشــعب 
مــن أجــل تلبيــة حاجــات طالبــي الحمايــة فــي املخيمــات واملــدن، 30 
مليــار دوالر. وفــي املقابــل لــم يرســل االتحــاد األوروبــي مــن املســاعدات 
التــي تعهــد بهــا وهــي3 مليــارات يــورو ، ســوى 820 مليــون يــورو. أمــا 
املساعدات املقدمة عن طريق األمم املتحدة فهي قرابة 520 مليون 

دوالر«.
أكبــر  بيــن  األرقــام مثيــرة للدهشــة. رغــم أن تركيــا تحتــل املركــز 17 

األمــم  باقتصــادات  التفكيــر  عنــد  أنــه  إال  العامليــة،  االقتصــادات 
والبلدان ذات النفوذ في املؤسسات العاملية، يتضح مدى االجحاف 

بشــكل أفضــل.
وال تكتفــي تركيــا، نيابــة عــن العالــم، بتحمــل عــبء البلــدان املجــاورة 
لهــا فحســب... فهــي تقــدم املســاعدات التنمويــة اإلنســانية بمليــارات 
الدوالرات إلى البلدان املحتاجة بدًءا من ميانمار، التي تشهد تطهيًرا 

ــا ضــد املســلمين، وحتــى الصومــال. عرقيًّ
وبحسب معطيات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فإن تركيا 
احتلــت املرتبــة األولــى فــي العالــم مــن حيــث االنفــاق علــى املســاعدات 

اإلنســانية التنمويــة بســتة مليــارات أنفقتهــا العــام املا�صــي فقــط.
ا مؤثًرا في آليات اتخاذ القرار باألمم املتحدة،  لكن تركيا ليست عضوًّ
رغم اضطالعها بجزء كبير من حمل املنظمة الدولية ذات األعضاء 

الـ 193.
وهــي ليســت عضــًوا فــي مجلــس األمــن الدولــي، الــذي يتكــون مــن خمــس 

قــوى عظمى.
يجــب تعديــل هيكليــة هــذه املنظمــة فــوًرا. علــى ســبيل املثــال، ينبغــي 
تشــكيل مجلــس أمــن يتكــون مــن 20 عضــًوا، كمــا اقترحــت تركيــا فــي 

الجمعيــة العامــة، كخطــوة أولــى.

وال بــد مــن أن تكــون تركيــا ضمــن األعضــاء العشــرين لكونهــا اقترحــت 
التعديــالت الهيكليــة، وألنهــا أكثــر عضــو نشــط بعمــل مــن أجــل هــدف 

عالمي مســتدام للمنظمة.
فهــي ال تضــع منظــور املســاعدة التنمويــة علــى الصعيــد االقتصــادي 
فقط، بل تدعمه بالعمل امليداني، ولهذا تتمتع جهود تركيا بأهمية 

حيوية بالنســبة ملســتقبل األمم املتحدة.
ــا  ســيكون لزيــادة تأثيــر تركيــا علــى إدارة األمــم املتحــدة إســهاًما إيجابيًّ
فــي تحــول األمــم املتحــدة، التــي أصبحــت جدواهــا مثــار جــدل فــي اآلونــة 

األخيــرة.
علــى ســبيل املثــال يمكــن أن ينجــح االنتقــال مــن منظــور »حمايــة 
السالم« إلى مهمة »تحقيق السالم« بسهولة أكبر مع شريك محنك 

كتركيــا.
لكــن يتوجــب علــى البلــدان الـــ 188 األخــرى، التــي تقبلــت حتــى اليــوم 
بلــدان أكبــر مــن العالــم بأســره«، أن تصحــو مــن  مقولــة »خمســة 
سباتها وتصغي لالعتراضات التي تركيا تقدمها األمم املتحدة باسمها 

وباســم العالــم بأســره.
... وإال فــإن الحــرب العامليــة التــي بدأنــا نســمع قــرع طبولهــا، ســوف 

تلحــق الخســائر األكبــر بالعالــم الثالــث

5سياسة واقتصاد

مليح ألتينوك  هل يصحو العالم على وقع تحذيرات تركيا؟

إسماعيل ياشا

المصدر:  صحيفة صباح  )ترجمة وتحرير ترك برس(

وجهودها اإلنسانية
تــركــــــيا

الموضوع مقتبس عن موقع الجزيرة اإللكتروني
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في بداية القرن التاسَع عشَر حاوَل بعُض الرّسامين املبتدئين 
وأن  أعينهم،  تراها  كما  العثمانّية  الخالفة  وجَه  يرسموا  أن 
عجَب 

ُ
فأ أهواؤهم،  ترغب  كما  ويركبوها  ويفصلوها  يقصوها 

الحديثة  القصات  واستهوتهم  األعمال  بتلك  العرب  القوميون 
أصحاَبها  أنَّ  يكتشفوا  أْن  قبل  الجاهلية،  القومية  والدعوات 

ُعميان.
وكان من بين املعجبين )الشريف حسين( الذي خرج من خيمته 
 طّبّية، ليقوَم بأول عمل جراحّي له، فاستأصل 

ً
مرتدًيا دشداشة

أهداه  في صدرها خنجًرا مسموًما  وزرع   »
َ
»الخالفة األمة  قلَب 

إليه حبيُب قلبه )لورنس(. يوَمها شارك أجدادنا في العملية من 
دون أن يعرفوا املريض، ثم بكوا في جنازته!

املظلومة،  للخالفة  الحقيقية  اللوحات  شفت 
ُ
اكت زمن  وبعد 

وتم العثور على دفتر مذكراتها ومذكرات خلفائها الذين فتحوا 
الدنيا وأقاموا شريعة هللا، ولكّن املفاجئ هو أّن دفتَر مذكراتهم 
ال يحتوي على كلمات مرصعة بالبديع، مزينة بالخطب، بل هو 
جهادهم  من  ولقطات  لإلسالم،  خدماتهم  صور  من  مجموعة 

ونضالهم وتضحياتهم.
أجفان  في   

ً
شوكة بعده  من  وأبناؤه  غازي  عثمان  يظهر  ففيها 

من اإلمام علي زين العابدين البنه الباقر )36-94 ( الذي قال 
 أفضل من علي بن الحسين، وما رأيت 

ً
فيه الزهري : أر هاشميا

 كان أفقه منه.
ً
أحدا

ال  فقال:  أبي  أوصاني   «  :  ) َعِلّيٍ  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َجْعَفٍر  ُبو 
َ
)أ اَل 

َ
ق  ،  

قال:  طريق.  في  ترافقهم  وال  تحادثهم  وال  خمسة،   «  : تصحبن 
قلت: جعلت فداك يا أبه، من هؤالء الخمسة؟

قال:  دونها،  فما  بأكلة  بائعك  فإنه   ،
ً
فاسقا تصحبن  ال  قال:   

قلت: يا أبه وما دونها؟ قال: يطمع فيها ثم ال ينالها. 
فإنه  البخيل؛  تصحبن  ال  قال:  الثاني؟  ومن  أبه  يا  قلت:  قال: 

يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه. 
قال: قلت: يا ومن الثالث؟ قال: ال تصحبن كذابا فإنه بمنزلة 

السراب يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد. 
قال: قلت: يا أبه ومن الرابع؟ قال: ال تصحبن أحمق، فإنه يريد 

أن ينفعك فيضرك. 
قال: قلت: يا أبه، ومن الخامس؟. قال: ال تصحبن قاطع رحم؛ 

فإني وجدته ملعونا في كتاب هللا تعالى في ثالثة مواضع « .

مجاهد الكلمة الفكر والسياسة العالمة مصطفى صبري آخر  
صاحب   العثمانية  الدولة  في  اإلسالم  شيخ  منصب  تقلد  من 
مرحلة  كانت  لقد  والضعف.   التغريب  وجه  في  البارز  الدور 
التحوالت  زمن  في  وذلك  العثمانية   الدولة  تاريخ  من  حرجة 
التاريخية والسياسية الكبرى وتتلخص  سيرته في ثالث مراحل:

املرحلة األولى: نشأته
)توقاد(  قرية  في  1869م  عام  في  صبري  مصطفى  الشيخ  ولد 
الواقعة في قلب األناضول، وهناك حفظ القرآن الكريم ، وهو 
ابن عشر سنين ، ثم انتقل  إلى قيصرية، وهي من أهم املراكز 
زاده  استوفى  أن  إلى  علمائها  معين  من  فنهل  آنذاك  العلمية 
السلطان  )جامع  علمي  مركز  أكبر  إلى  انتقل  ثم   ، فيها  العلمي 
محمد الفاتح ( وهو بمثابة أكبر جامعة في السلطنة في الدولة 
العثمانية آنذاك ؛ ليستزيد من العلوم،  وتفوق فيها إلى أن أجيز 
بالتدريس فيها بعد امتحان صارم وملا يتجاوز الثالثة والعشرين 
من  عدد  في  يتقلب  وأخذ  فيها،   

ً
مدرسا وأصبح   ، العمر  من 

املناصب الهامة للدولة العثمانية منها:  إدارة القلم السلطاني، 
 في لجنة تدقيق املؤلفات الشرعية.وغيرها.

ً
وعضوا

 املرحلة الثانية: الجهاد السيا�صي
حيث  وظائفه  بعض  من  املترجم  استقال   1908 عام  وفي 
واجه  الذي  والحرية  االئتالف  حزب  في   

ً
هاما  

ً
منصبا شغل 

فضح  أنه  كما  القومية  النزعة  ذات  والترقي  االتحاد  جمعية 
خفايا االتحاديين وصالتهم باملاسونية،  وقد أخذ االتحاديون 
بين   

ً
متنقال اضطهادهم  من  ففر  ؛  عليه  حملتهم  يشددون 

 
ً
في عام 1919 شيخا إلى تركيا، وقد عين  بلدان، ثم عاد  عدة 

 لها، وشغل عدة مناصب 
ً
لإلسالم في الدولة العثمانية ومفتيا

أعفي  الحكم  مقاليد  على  الكماليين  استيالء  وقبيل  أخرى، 
الشيخ من مناصبه، وقرر مغادرة الوطن ، ورحل إلى مصر عام 

1932واستقر بها. 
املرحلة الثالثة: الجهاد الفكري 

بعد اضطهاد الشيخ وتنقله في عدة بلدان أخذ يدخل مرحلة 

املقاالت  من  العديد  فنشر  الفكري؛  بالجهاد  يصفها  جديدة 
اإلسالمي  العالم  على  وتأثيره  التغريبي  الفكر  خبايا  تكشف 

أهمها:
وعباده  العاملين  رب  من  والعالم  والعلم  العقل  موقف  كتاب 

املرسلين 
حيث جمع في هذا الكتاب ما تفرق في غيره وكانت مادة الكتاب 
الفكريين  خصومه  وبين  بينه  جال  مفتوح  سجال  من  مكونة 

وقد اعتمد فيه على أربعة محاور:
 
ً
ونقال  

ً
عقال برهن  حيث  تعالى  هللا  وجود  إثبات  مسألة   : األول 

على وجود الخالق املبدع  
كافح  حيث   : العالم  وحدوث  الوجود  وحدة  مسألة  الثاني:   

بذلك الضالالت الفكرية الغربية 
تأليف ذلك  في  العالم من رسل هللا: والسبب  : موقف  الثالث 
 من مثقفي تلك املرحلة 

ً
 غفيرا

ً
هو حالة االنبهار التي أصابت جما

ما أدى إلى الشك والتشكيك في معتقدات تعدُّ من املسلمات في 
الدين كالنبوة واإليمان والرسل واملالئكة والجن  ......

املسألة  هذه  على  رد  الدولة:  عن  الدين  فصل  مسألة   : الرابع 
الوضعي  القانون  املجتمع وأن  في  القانون ودوره  أهمية  ببيان 
محكوم  غير  حاكم  فهو  اإللهي  القانون  أما  بواضعه  محكوم 
منها  يستقي  التي  والقيم  القانون  بين  الفصل  إمكان  وعدم 
 
ً
متنقال حياته  صبري  مصطفى  الشيخ  عاش  وقد  جزئياته 

اليونان  في  وهو   « النهار  »جريدة  أصدر  حيث  بقلمه   
ً
مجاهدا

عام  ربه  جوار  إلى  رحل  حتى    
ً
ومرشدا  

ً
ومعلما  

ً
مدافعا وظل 

وقد  واإلخالص،  والقوة  بالصدق  مفعمة  حياة  بعد   1954
في  الثرى  ووري  حتى  العلم  وطلبة  العلماء  من  جمهور  شيعه 

محلة »الدراسة« بالقاهرة.. 
بأفكاره   

ً
أنه مازال قائما إال  الشيخ مصطفى صبري   لقد رحل 

وتركته التي من شأنها أن تسهم في تبديد سحب أوهام التغريب 
عن سماء عاملنا اإلسالمي

فاتحين،  دخلوها  أرٍض  كّل  في  اإلسالم  ينشرون  الصليبيين، 
ونرى فيها محمًدا الثاني بن مراد الثاني يحمل كتاًبا يقرؤه على 
القسطنطينية  على  به  ُيطلُّ   

ً
وسيًفا الدين،  شمس  آق  شيخه 

التي فتحها فنال لقب الفاتح، وتحققت على يديه بشارة رسول 
ِميُرَها 

َ
أ ِميُر 

َ ْ
األ ِنْعَم 

َ
ل

َ
ف  

ُ
ة ْنِطيِنيَّ

َ
ُقْسط

ْ
ال ُتْفَتَحنَّ 

َ
ل  « القائل:    هللا 

َجْيُش « .
ْ

ِلَك ال
َ
َجْيُش ذ

ْ
ِنْعَم ال

َ
َول

الصفوّية  الدولة  يحاربون  العثمانيون  يظهر  الشريط  وفي 
التي  الصليبيين  حمالت  ويصّدون  املنايا،  كأس  ويجّرعونها 
الخليفة  ويطلُّ   .  gهللا رسول  قبر  ونبش  الكعبة  هدم  تريد 
بشراء  اليهود  عروض  يمزق  وهو  الثاني  الحميد  عبد  املظلوم 
فلسطين، ويقول لهم )ال( الكلمة التي ال تزال تتردد في مسامع 
حياته  يقلب  أن  الحميد  عبد  بإمكان  كان  وأقصاها.  القدس 
طوٍق  إلى  به  عن 

ُ
ط الذي  السيف  يحول  وأن  واحدة،  بكلمة 

ذهب  غباُرها   
ً
مدينة بول(  )إسالم  يجعَل  وأن  الياسمين  من 

أّن  وأجداده  آبائه  من  م 
ّ
تعل فقد  أبى،  ولكنه  فّضة،  وأمطارها 

الخالفة وأرَضها أمانة في عنقه.
 وهي تسافر كلَّ يوٍم إلى املدينة 

ً
وتظهر في املذكرات دمشق فرحة

الحميد  عبد  بمّده  أمر  الذي  الحجاز  حديد   ِ
ّ
خط عبَر  املنّورة 

في  فوجدته   ، اإلنسان  لهذا  أعلى  مثل  عن  التاريخ  في  بحثت   -
g النبي العربي محمد

- يا حافظ - يناجي الشاعر حافظ الشيرازي - إن أغانيك لتبعث 
السكون ... إنني مهاجر إليك بأجناس البشرية املحطمة ، بهم 
جميعا أرجوك أن تأخذنا في طريق الهجرة إلى املهاجر األعظم 

محمد بن عبد هللا(.
- ملا بلغ غوته السبعين من عمره ، أعلن على املأل أنه يعتزم أن 
القرآن  فيها  أنزل  التي  املقدسة  الليلة  بتلك  خشوع  في  يحتفل 

.g  الكريم على النبي

قالوا في نبي اإلنسانية

العثمانيون في الذاكرة

ثقافة ومجتمع 6

أ. محمود الشيخ إبراهيم   

ارشادات
ثقافية

صفوة الصفوة البن الجوزي358-357/1.

غوته )شاعر األلمان(

محمد زايغ            

عظماء من حضارتنا                     

شيخ اإلسالم مصطفى صبري

الثاني.
أعواٍم  بعد  القّراء،  أّيها 
الخالفة  تقف  طويلة 
كتب  وتغسل  العثمانية، 
)مرمرة(  بمياه  التاريخ 

كانت  بعدما  نفسها  وتجد  بمياهه،  دماؤها  اختلطت  حيث 
كالطيور تفتش عن مكان دافئ في الشتاء، تقف لتجلو سيف 
جميًعا،  هللا  رحمهم  ومحمد  ومراد  وبايزيد  وسليمان  عثمان 
فُيكتُب تاريٌخ ويمحى آخر، ويظهر الوجه الحقيقي للوردة التي 

حاولت خنقها الثلوج والعواصف.
تم�صي الخالفة اليوم في أوروبا وإستانبول فترى بقايا من آثارها 
في متاحفها وشوارعها، وتتجول في )شام شريف( كما تحب أن 
تسميها، فترى صورتها في قباب املساجد، وعيونها في مناراتها، 
وفي  والجوامع  املدارس  جدران  على  محفوًرا  اسمها  وتقرأ 
قلوب الناس، وتشمُّ رائحتها في أمطار الشتاء ومعاطف األوالد 
ها  الصغار، وتسمع صوتها في هتاف املجاهدين، فتحمد هللا أنَّ

 في قلب األمة وروحها وذاكرتها..
ً
ما زالت مسكونة

,, ,,
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�صيء أسا�صي في حياتكم أبنائي وبناتي أن تعرفوا عدوكم األكبر 
وخصمكم اللدود حتى توجهوا كل جهودكم من أجل مقاومته 
والضعف  الذاتي  القصور  إنه  هو؟  ما  أتعرفون  هوادة.  دون 
وأقول  الذاتي؟  القصور  معنى  ما  لي:  تقولون  وقد  الشخ�صي. 
القدرات  كفاية  عدم  هنا  الذاتي  بالقصور  أعني  إني  لكم: 
الذاتية للمرء، أو عدم استثمارها على النحو األمثل، كما أعني 
به ضعف إدارته على صعيد مقاومة رغباته وعلى صعيد قيامه 
دائًما أن يجد كل واحد منا شخًصا  السهل  بمسؤولياته. من 
في إخفاقه  السبب  أنه هو  ا… يدعي 

ً
أو ظرف أو حادثة  أو جهة 

ومشكالته، لكن ذلك كثيًرا ما يكون غير موضوعي وغير مفيد 
أيًضا. حين ُهزم املسلمون في )غزوة أحد(، وقال بعضهم: كيف 
 
ٌ
ِصيَبة م مُّ

ُ
َصاَبْتك

َ
أ ا 

َّ َ
َومل

َ
ُنْهزم ونحن جند هللا؟ نزل قوله تعالى: }أ

ۗ ِإنَّ  ْم 
ُ

نُفِسك
َ
ْل ُهَو ِمْن ِعنِد أ

ُ
ۖ ق ا 

َ
ذ

ٰ
ٰى َهـ

َّ
ن

َ
ُتْم أ

ْ
ل

ُ
ْيَها ق

َ
ل

ْ
ث َصْبُتم ِمّ

َ
ْد أ

َ
ق

يا  ِديٌر{ ]آل عمران:165[. كونوا على ثقة 
َ
ق ِلّ �َصْيٍء 

ُ
ك ٰى 

َ
َعل ـَه 

َّ
الل

أًيا منكم من غير  أنه ال يستطيع أحد أن يؤذي  بناتي وأبنائي 
إذنه، وكونوا على ثقة كذلك بأن املرء يظل قادًرا على اإلساءة 
إلى نفسه أكثر من أي شخص آخر.. وهذا الكالم ينطبق على 

الجماعات والشعوب واألمم. 
القصور الذاتي يتجلى في العديد من األمور، منها اآلتي:

1ـ عدم وضوح األهداف التي يسعى إليها املرء، حيث إن كثيًرا 
يعرفون  وال  يريدون،  ماذا  يعرفون  ال  والشابات  الشباب  من 
ما  وبين  اليوم،  عليه  هم  ما  بين  الفرق  سيشكل  الذي  ال�صيء 
وطموحات  أمنيات  هناك  عاًما.  ثالثين  بعد  عليه  سيكونون 
حين  الهدف  إن  أهداف.  هناك  ليس  لكن  وتطلعات،  وأحالم 
العمل  على  صاحبه  يحفز  ال  فإنه  ومحدًدا،  واضًحا  يكون  ال 
 

ً
رجاال منا  كثيرون  منه  يعاني  ما  وهذا  الجهد،  وبذل  والعطاء 

ونساًء وشيًبا وشباًبا.

واملحرضات  الدوافع  فتور  يسبب  الهمة  وفتور  الكسل   -  2
 

ً
ليس ضئيال اإلنسان  إن  الحكماء:  العمل. وقد قال أحد  على 
ندرك  أن  املهم  من  إن  بعيد.  حد  إلى  كسول  لكنه  عاجًزا،  وال 
األوقات  لتضييع  وإن  مضاعفة،  نتائج  املضاعفة  لألعمال  أن 
ال  التي  الرديئة  نتائجه  وخمول  ببطء  األعمال  وألداء  سدى، 

تخفى.
سيما  وال  الذاتي،  القصور  في  وافر  بحظ  الفو�صى  تسهم  3ـ 
شديد  عصر  في  نعيش  تعرفون  كما  فنحن  األيام،  هذه  في 
التعقيد، وكثير املتطلبات، والفرص فيه عظيمة، ولذلك فال 
ألزموا  األولويات.   وترتيب  الشخ�صي  الشأن  تنظيم  من  بد 
يومي مثل قراءة جزء من  نحو  بأداء �صيء جيد على  أنفسكم 
كتاب  في  وقراءة  الجماعة،  صالة  على  واملحافظة  القرآن، 
وأداء  املحدد،  الوقت  في  العمل  مكان  إلى  والوصول  جيد، 
حياتكم  في  الفو�صى  من  يحد  فهذا  صغيرة..  تطوعية  خدمة 

الشخصية.
والهمم  الكبيرة  النفوس  ألصحاب  كبير  عدو  التسويف  4ـ 
التسويف،  مساوئ  عن  الكثير  وقرأنا  سمعنا  ونحن  العالية، 
ومع هذا فإن كثيرين منا يعملون وفق املقولة التالية: »كل �صيء 
تستطيع إنجازه غًدا فال تنجزه اليوم«! إن التسويف نوع من 
العطالة والبطالة ونوع من التهرب من أداء الواجبات، وعواقبه 
كثيًرا ما تتجلى في فوات بعض الخير ووقوع بعض الخسائر. إن 
الزمان ال ينتظر أحًدا، ومن كان عاجًزا عن أداء واجبات اليوم، 

فسيكون أشد عجًزا إذا اجتمعت واجبات اليوم واألمس.
كل  ي�صيء  نورها  واتركوا  صدوركم،  في  اإليمان  شعلة  أوقدوا 
والتسويف  والكسل  العجز  من  تخلصوا  حياتكم،  جوانب 

والغموض والفو�صى مستعينين برب كريم رحيم ودود معين.

على  وم�ضى  أزواجهن،  اعتقل  النساء  ِمن  كثير  السؤال: 

ذلك سنوات، وال تعرف الزوجة مكان زوجها وال أحواله، 

وتأتي أخبار متضاربة عن موته وحياته، فكيف تتصرف 

فهل  مصيره؛  تعرف  لم  وإن  ى؟ 
ً
متوف تعتبره  وهل  املرأة؟ 

يجوز لها أن تطلب الطالق؟ أم يحّق لها أن تتزوج بسبب 

طول غيبته؟

ُيحكم  فال  أخباره  عرف 
ُ
ت فلم  الشخص  قد 

ُ
ف إذا  الجواب: 

بموته أو انفساخ عقد زواجه أو قسمة ماله إال بحكٍم ِمن 

القا�صي، وإذا طالت غيبة املفقود فلزوجته أن ترفع أمرها 

عند  بالوفاة  الحكم  أو  للضرر،  التفريق  لطلب  للقا�صي 

غلبة الظن بوفاته. وتفصيل ذلك:

إال إن جاء  بموته  ، وال يحكم  أنه حيٌّ املفقود  في  1- األصل 

الذي  الثقات  أحد  بذلك  أخبر  كأن  بموته،  يقيني  خبر 

املتناقلة.  األخبار  أو  بالظنون  يكتفى  وال  موته،  شاهدوا 

تتزوج، وال أن تقسم  وبناء على ذلك: ال يجوز لزوجته أن 

تركته، إال بعد ثبوت بينة بموته 

يصدر القا�صي بناء عليها حكمه 

بموته.

أو  بموته  خبر  عنه  يرد  أن  دون  املفقود  غيبة  طالت  إذا   -2

أو  بوفاته  الحكم  القا�صي  من  تطلب  أن  فلزوجته  حياته 

التفريق للضرر.

ب على غيبة الزوج ضرر على الزوجة، كأن لم يترك 
ّ
3- إذا ترت

نفقة كافية أو خافت على نفسها الفتنة فلها أن تطلب من 

القا�صي فسخ النكاح للضرر، ولكن هذا الطلب ال يكون إال 

بعد مرور عام كامل على غيبته أو انقطاع أخباره.

4- إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة، بحيث يعرف خبره لكن 

ال يمكن الوصول إليه، كاملسافر إلى بالد بعيدة أو املحاصر 

في منطقة ما، فزواجه باًق مستمر، وال يجوز لزوجته الزواج 
، ولكن يجوز لها أن تطلب من القا�صي أن يفرق 

ً
بغيره إجماعا

بينهما إن لحقها ضرر من ذلك. 

 من خالل اإلفساح 
ً
 فريدا

ً
تربويا  

ً
املطهرة منهجا السنة  اتبعت 

لألسئلة التي تتردد في الصدور كي تخرج إلى حيز الوجود فتبصر 
أسئلة  الكرام  الصحابة  خواطر  في  تجيش  كانت  فقد  النور، 
دقيقة حول بعض القضايا الحساسة للغاية، غير أنهم كانوا 
َمسَّ إيمانهم بريبة، 

َ
يتوجسون من البوح بها، وذلك مخافة أن ت

النبوة  مقام  على  ممجوجة  جرأة  خباياها  في  ْضِمُر 
ُ
ت أنها  أو 

َهاب.
ُ
امل

ولكن الرسول املربي صلى هللا عليه وسلم لم يقمع هذه األسئلة 
ويئدها، حتى تبقى حبيسة األروقة املظلمة في النفوس اآلمنة، 
 
ً
 في أكناف الخفاء املبهمة فتكون الحقا

َ
ْبَحث

ُ
ولم يرض لها أن ت

ِذَن 
َ
أ  لِجيوٍب خطرٍة، ووقاية من مغبات ما سلف 

ً
 هدامة

ً
ِبَنة

َ
ل

من  صدورهم  ُه  ِكنُّ
ُ
ت بما  يبوحوا  أن  للصحابة  الحكيم  نبينا 

َعَها لهم  رَّ
َ

 إياهم إلى إعمال قاعدة مكينة ش
ً
استفهامات، مرشدا

يوم قال صلى هللا عليه وسلم: »شفاء الَعّيِ السؤال« )الحاكم(.
النبي صلى هللا عليه وسلم          فقد جاء ناس من أصحاب 
به؟،  يتكلم  أن  أحدنا  يتعاظم  ما  أنفسنا  في  نجد  إنا  فسألوه: 
قال: »وقد وجدتموه«، قال: نعم، قال: »ذلك صريح اإليمان«، 
هللُا  ق 

َ
ل

َ
خ هذا  يقال:  حتى  يتساءلون  الناس  يزال  »ال  وقال: 

 فليقل آمنت 
ً
َق، فمن خلق هللَا ؟ فمن وجد من ذلك شيئا

ْ
الخل

باهلل« )مسلم(، ونجد في هذا الحديث أن النبي صلى هللا عليه 
ْفُهم على جرأتهم، وإنما دلهم  وسلم لم يتهمهم في دينهم، ولم ُيَعّنِ
على الدواء الكافي الشافي املتمثل بلزوم تجديد إيمانهم، وذلك 

ُه تلبيس إبليس: »آمنت باهلل«. بقول من َمسَّ
ويجد املربون عند كثير من الشباب املسلم أسئلة محيرة تدور 
الحساسية؛  فائقة  عقدية  بموضوعات  تتعلق  أذهانهم،  في 
تعالى  هللا  ذات  عن  معلومات  جمع  في  الرغبة  مثل  وذلك 
منهم  ثلة  يجدون  أو  والبعث،  القدر  حقيقة  وحول  وصفاته، 
بموضوعات  مرتبطة  حياتية  معلومات  عن  بإلحاح  تبحث 
يخشون  ألنهم  بها،  البوح  من  يتحرجون  وهم  مهمة،  جنسية 
فيما  طرحها  إلى  فيلجؤون  اإلجابة،  منهم  َجى 

َ
ْرت

ُ
ت ممن  التأنيب 

بينهم، أو عند أناس غير مؤهلين لإلجابة عنها، وذلك كون هؤالء 
في  بهم  فوثقوا  الشبان،  ألولئك  صدورهم  فتحوا  قد  اآلخرين 

غيبة أصحاب العلم الثقات.
يظنها  قد  أمور  عن  ونساًء   

ً
رجاال الكرام  الصحابة  سأل  وقد 

البعض معيبة، وأجابهم عنها النبي املربي صلى هللا عليه وسلم 
بكل أريحية واطمئنان.

امرأة  أم سليم  قالت: جاءت  أنها  أم سلمة  روته  ما  ذلك  ومن 
أبي طلحة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت: يا رسول 
هللا، إن هللا ال يستحيي من الحق، هل على املرأة من غسل إذا 
هي احتلمت؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »نعم إذا 

رأت املاء« )البخاري(.
َر عمر بن الخطاب لرسول 

َ
ك

َ
وعن عبد هللا بن عمر أنه قال: ذ

هللا صلى هللا عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال 
له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »توضأ واغسل ذكرك، ثم 

ْم« )البخاري(.
َ
ن

وذلك  وسنامها،  الحرية  رأس  يمثل  عال  بصوت  التفكير  إن 
أخالق  وهذبته  العصماء،  الشريعة  ضوابط  حصنته  ما  إذا 
في  التعبير  حرية  أعمدة  أحد  كان  ما  وهو  السمحاء،  اإلسالم 

السنة النبوية الرشيدة.

د. عماد كنعان

7الدين واألخالق

ملخصًا عن فتوى مجلس إفتاء المجلس اإلسالمي السوري
أحكام زوجة المفقود واألسير والمعتقل

د. عبد الكريم بكار

الخصــم اللــدود
والعــدو األكبــر

حرية التعبير
في المنهج التربوي
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العدد السابع - تشرين األول/2017

1. عاصمة صقلية + في تسجيل األسماء واألحداث.
2. جبل عظيم + عنيف فيه إراقة للدم.

3. سكنوا وقطنوا + ثمار النخل.
 + لباس موحد.

ً
4. أجمل فترة وأكثرها تفتحا

5. نهايات + أخاف .
 + توجهات لعمل �صيء نحبه .

ً
6. نق�صي نحبا

7. فم + أوقات تتكرر خالل السنة يبرز فيها نشاط معين.
8. عكس عسر + تضحية + نصف كاسر .

9. في أجسامنا مسؤولة عن صفاتنا الوراثية + تحد في موضوع ما .
10. من أغنيات فيروز البديعة .

البيت الذي ليس فيه أبواب وال نوافذ له هو: بيت الشعر.

ال�صيء  الذي إذا غليته جمد هو: البيض.

وحدة حلوة و مغرورة تلبس مية تنورة، من هي ؟ امللفوف .

حل العدد السابق :

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

رئيس التحرير:
أ. د. شيخ مو�صى دمير عميد كلية اإللهيات

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
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

الهادي  املحيط  جنوب  في  جزر  مجموعة   + السمك  بيض   .1
استقلت عن بريطانيا عام 1970.

2.  القارة التي تحوي استراليا وما حولها من الجزر.
من  نوع   + )معكوسة(  الفضل  أو  القيمة  في  لآلخر  متساو   .3

الشجر القديم الطيب الرائحة.
4. حيوان منقرض يشبه الفيل + متشابهان.

خبت   + أفكاره  تدوين  يحب  ملن  متاحة  انترنتية  صفحات   .5
حماسته أو برد املاء بعد سخونة.

6. التحدث باإلشارة أو باإليماء + من حاالت البحر.
7. مصادر التزود باألشياء.

8. معظم األرا�صي الروسية + اسم اشارة.
9. اسم جائزة سينمائية أميركية.

10. بان + شخص يؤمن بالدولة التي تنتمي لدين معين.

ماهو ال�صيء الذي يكون أخضر في األرض 
وأسود في السوق وأحمر في البيت ؟

عمتك أخت أبيك خال ابنها من يكون؟

ما هو ال�صيء الذي يرفع أثقاال، وال يقدر أن 
يرفع مسمارا ؟

حية في الوضوء، فقال  ِ
ّ

عبيَّ عن املسِح على الل سأل رجٌل الشَّ
ُه 

َ
، فقال ل ْبَتلَّ

َ
 ت

ّ
 أال

ُ
َها، فقال الرَّجل: أخاف

ْ
ل ِ

ّ
ل

َ
: خ له الشعبيُّ

ْبَتّل.
َ
قْعَها من أول الليل حتى ت

ْ
ْن فِان

َ
عبي : ِإذ الشَّ

قال اإلمام الشافعي في ذم الحقد والعداوة بين 
الناس:

ى أَحٍد
َ

ْم أْحِقْد َعل
َ
ا َعَفْوُت َول

َّ َ
            مل

                            أرحُت نف�صي من همَّ العداواِت 

إدريس  بن  محمد  هللا  عبد  أبو 
ِلبّي القر�ضّي )150-

َّ
الشافعّي املط

ثالث  هو  767-820م(   / 204هـ 
السنة  أهل  عند  األربعة  األئمة 
املذهب  وصاحب  والجماعة، 

الشافعي في الفقه اإلسالمي.

أفقي :

عمودي :

قْعَها !
ْ
ْن فِان

َ
ِإذ
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ما هو االنتحار؟
شخص  مليون  يقارب  ما  ينتحر  حيث  ة،  عامليَّ صحية  مشكلة  هو 
وهذا  الفاقدين  وأحبتهم  لعائالتهم  كبيًرا  ا 

ً
أملـــ ورائهم  تاركين  سنوًيا 

العدد يربو على عدد املقتولين في الحروب كل سنة.
من املعلوم لدينا أن معظم الذين ينهون حياتهم بأيديهم يعانون من 
مشكالت صحة نفسية، وقد يعبرون عن أمنيات املوت أوالتعب من 
أن خطر  وبالرغم من  الشخصية.  أو صورهم  في مذكراتهم  الحياة 
َم  ّيِ

َ
ق

ُ
 أننا نستطيع أن ن

ّ
االنتحار غير ثابت، ويختلف من حين آلخر إال

هذا الخطر تبًعا لألسباب املؤدية إليه، فأكثر الناس ُعْرَضة لالنتحار 
هم:

1-الذكور:
بالرغم من أن النساء يكتئبن أكثر ويحاولن االنتحار، إال أن الرجال 
من  عنًفا  أشد  وبأدوات   ، الحياة  من  التخلص  على  جسارة  أكثر 

مثيالتها عند النساء.
2-املراهقون والشباب:

ا 
ً
خصوصا من عمر 14 _29 حيث إنهم أكثر اندفاعية، وأقل ارتباط

بأسرهم .
3- املكتئبون:

منها  وأن حياته ال هدف  باليأس،  اإلنسان  يشعر  خصوًصا عندما 

وال معني لها.
4- أصحاب املحاوالت السابقة:

َبُه قبل ذلك وفشل  ْن َجرَّ
َ
فقد يكون من السهل النجاح في االنتحار مِل

فيه. 
5- أصحاب املشكالت االجتماعية والنفسية:

كأن يكون املنتحر:عزًبا أو عزباء أو أرمَل أو مطلقة، أو غير متكيف 
أو  األحباب،  فقدان  أو  العيش  ضيق  أو  الفقر  بسبب  واقعه  مع 
واألقرباء... واألقران  األصدقاء  خالل  من  االجتماعي  للدعم  فاقدا 

إلخ.
6- أصحاب األمراض العضوية املزمنة.

7- مدمنو املخدرات والكحوليات. 
العالج 

إن وجود عده عناصر من معايير الخطورة سابقه الذكر تستدعي 
هذا  لحماية  الالزم  بعمل  ليقوم  فورا  مختص  طبيب  استشارة 
اإلنسان من خطر االنتحار، إلى جانب تقوية الصلة باهلل عن طريق 
لَّ فيِه اإليمان.

َ
األغذية الروحية لدعم اإليمان في النفس في وقت ق

ر بتحريم اإلسالم لهذا الفعل تحريًما قاطًعا بنّصِ قول 
َّ

ك
َ

ذ
ُ
وأخيرا ن

هللا تعالى:
ْم َرِحيًما(

ُ
اَن ِبك

َ
ْم ٍإنَّ هللَا ك

ُ
ُفَسك

ْ
ن

ً
وا أ

ُ
ْقُتل

َ
 ت

َ
)َوال

حل العدد السابق:

كلمات متقاطعة

أنَّ أطول ذيٍل لفستاِن زفاٍف في العالِم ُهَو 80 مترا !

على  ينمو  الذي  بالَعَفِن  الِجَراَح  ُيعاِلج  كان  اإلنساَن  أنَّ 
األشجار قبل اكتشاف البنسلين بآالف السنين!

مليون   580000 هي  الشمس  من  ة 
َ
ْنَبِعث

ُ
امل اقة 

َّ
الط  

َ
ة وَّ

ُ
ق أن 

مليون ِحَصان!
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النوادر والطرف 
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