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العربية  املنطقة  تعيشها  التي  السياسية  التجاذبات  باتت      
واملتعلم...  العالم  والصغير،  الكبير  اهتمام   

ّ
محط واإلسالمية 

 ما االهتمام بالشأن الثقافي ...
ً
وقل نوعا

 للثقافة؟! 
ً
فهل تركت السياسة مجاال

إن جدل الحديث عن املنظومة السياسية ومدخالتها وأسباب 
الشعوب  وعي  عن  الحديث  إلى  بآخر  أو  بشكل  يقود  تبلورها 
على  ليس  السياسة،  مفاصل  في  تتحكم  أن  شأنها  من  التي 
عقد  في  وال  الكتب  في  املوجودة  واملبادئ  الديمقراطية  صعيد 
روسو االجتماعي فقط ... بل على صعيد التغيير ...والتغيير إن 

شاءت تلك الشعوب أو بادرت ..
ارتفاع  كان  فقد  العربي..  الربيع  في  شهدناه  ما  بالضبط  وهذا 
حقوقهم  حيال  الشباب  أوساط  بين  الثقافة  مستوى 
سياسية  نقلة  أحدث  قد  والسياسية  والحياتية  االجتماعية 
آذنت برغبة في التغيير.. بل وشرعت به على أرض الواقع .. لقد 
حدود   

ً
متجاوزا تجعله  بصورة  نفسه  عن  الثقافي  الوعي  عبر 

محاولة السياسة السيطرة عليه.
وقوف  عدم  مستغربين  الكثيرون  تحدث  املقابل..  وفي  لكن 
... متحدثين  شرائح واسعة من املجتمع مع ثورات الربيع تلك 
لقد  الحقيقة  في   ... وسواها  وأمنية  اقتصادية  أسباب  عن 
الناس،  عامة  لدى  فقط   ليس  موجودة  األسباب  هذه  كانت 
 ... األمر الذي يدعو 

ً
بل لدى شريحة واسعة من مثقفيهم أيضا

األنظمة  عملته  ما  إلى  نظرنا  لو  ولكن   .. حقيقة  لالستغراب 
وتجييره  التعليم  برقبة  التحكم  من  عقود  طوال  السياسية 
 
ً
قسما تحويلها  بل  الحر...  الفكر  عن   

ً
خارجا  

ً
لبوسا وإلباسه 

لقمة  بثقافة  إال  لها  دخل  ال  كائنات  إلى  الشعوب  من   
ً
كبيرا

العيش! كل هذا يحيلنا إلى عالقة عكسية كادت فيها السياسة 
فرصة  األخيرة  تقتنص  أن  الثقافة...بدل  بتالبيب  تمسك  أن 

تغيير األولى..
إعادة  إلى  تضطرنا  الحقيقة  في  الجدلية  العالقة  هذه  إن 
السؤال القديم املتجدد، وهو: من أين نبدأ بتغيير واقعنا؟ هل 
نبدأ بإصالح الثقافة.. فيصبح الناس على قلب واحد ليجيروا 
السياسة كما يريدون؟ أم نصلح السياسة التي ال تترك لنا من 

األساس فرصة إلصالح �شيء؟!!

التركي  نظيره  بوتين،  فالديمير  الرو�شي،  الرئيس  استقبل      
سوت�شي  في  الجاري  الشهر  من   ١٣ في  أردوغان  طيب  رجب 
السوري. النزاع  تسوية  وسائل  ملناقشة  روسيا،  غربي   جنوب 

أن  بيسكوف،  ديميتري  الكرملين،  باسم  املتحدث  وأعلن 
وعمل  سوريا،  في  »الوضع  سيكون  الرئي�شي  النقاش  موضوع 

السياسية«. التسوية  عملية  ومتابعة  التوتر  خفض   مناطق 
أيلول/سبتمبر  في  التقيا  قد  كانا  وبوتين  أردوغان  أن  يذكر 
املا�شي في أنقرة، وقررا الضغط إلنشاء منطقة خفض توتر في 

منطقة إدلب شمالي سوريا.

الرئيس أردوغان يلتقي بوتين في سوتشي  
المباحثات رأس  على  السورية  والقضية 

أ. د. شيخ موسى دمير

افتتاحية العدد

شهرية

فكرية

اجتماعية
ثقافية

جريدة

املوت البنه  بن أرطغرل وهو على فراش  السلطان عثمان  كتب 
أورخان يوصيه ...

>> البقية صفحة 6 <<

إن املسلمين اليوم مدعوون من باب فرض العين، إلى التصالح 
أن  أجل  من   ،

ً
ثانيا أنفسهم  مع  ثّم   ،

ً
أوال وشريعتهم  رّبهم  مع 

تصحح النوايا، وتصوب املناهج، وتسدد الطرق ..
>> البقية صفحة 7 <<

 على ضحايا 
ً
ست تركيا علمها الوطني إلى منتصف السارية حدادا

ّ
نك

 فــي ســيناء، شــمال شــرقي مصــر، 
ً
الهجــوم ، الــذي اســتهدف مســجدا

>> البقية صفحة 5 <<الشــهر الجــاري

تنكــس  تركيــا 
أعالمهــا حــدادًا 
ضحايــا  علــى 
ســنياء  هجــوم 

بــي اإلرها

منذ  عنها  الغائب  لزوجها  لتفتح  فأسرعت  الباب  جرس  دق 
سنتين، كانت خفقات قلبها تسبقها نحو الباب، لقد كتب لها 
رسالة قبل يومين من الجبهة الجنوبية تفيد أنه قادم، ال بد أنه 

>> البقية صفحة 2 <<قادم في هذه الساعة ... ولكن ..

فرحة األلم

وصية

جدلية العالقة بين السياسة والثقافة

فريضة
تصالح األمة مع نفسها

الغازي عثمان ت )727( البنه أورخان
 فأصبح أول نائب مسلم 

ً
 وتعليميا

ً
 نهض بمدرسة متعثرة تربويا

في البرملان األسترالي
>> البقية صفحة 3 <<

جهاد
ديب

وجوه مشرقة في المهجر
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سوري  الجئ  اسم  البريطانية  “مارلبورغ”  جامعة  أطلقت      
لتقدير جهوده  في محاولة منها  التي تقدمها،  املنح  على إحدى 

املبذولة في مجال تعليم الالجئين.
السوري  الشاب  إلى  نسبة  “الرشيد”،  اسم  املنحة  وحملت 
إلى   20١5 عام  منتصف  في  وصل  الذي  الرشيد،  أحمد 
السوريين،  الالجئين  وتعليم  تدريب  في  وأسهم  بريطانيا، 
مواصلة  عبر  البريطاني  املجتمع  في  االندماج  على  وتشجيعهم 

الدراسة في املدارس والجامعات.
منحة “الرشيد” لدمج الالجئين:

في  “مارلبورغ”  جامعة  مع  عمله  خالل  من  أحمد  رحلة  بدأت 
تقديم مناهج دراسية صيفية لطالب من جميع أنحاء العالم، 
 من 

ً
اعتبرت الجامعة أنها مناهج “فريدة وفّعالة”، والقت قبوال

الطالب وذويهم، وفق ما قاله أحمد الرشيد.
وأضاف أن الجامعة بعد أن اطلعت على عمله في مجال دعم 
الالجئين السوريين، باإلضافة إلى مساهمته في إعداد وتنفيذ 
صيفية  شهرية  منحة  إطالق  قررت  تدريبية،  دورات  وإعطاء 
تعمل على دمج الالجئين، وخصصت مقاعد للسوريين أيًضا، 

وأطلقت عليها اسم “منحة الرشيد”.
وتركز املنحة على مجاالت تساعد الالجئين في االندماج، مثل 
النقدي  والتفكير  املحلية  والثقافة  اإلنكليزية  اللغة  دورات 
والعقول املنفتحة، باإلضافة إلى رحالت استكشافية في أنحاء 

البالد.
من جانب آخر قال مدير دورة اللغة اإلنكليزية في مدرسة اللغة 
والثقافة في الجامعة: إن سبب تسمية املنحة باسم أحمد هو 
وأضاف:  للمنحة،  التخطيط  مرحلة  في  كثيًرا  ساعدهم  أنه 
يستمر أحمد بإيصالنا إلى مجتمع الالجئين في اململكة املتحدة. 
غادر أحمد الرشيد سوريا عام 20١2، حيث عمل مع منظمة 
تواصل،  كاستشاري  “يونيسف”،  للطفولة  املتحدة  األمم 

وأسهم في مساعدة الالجئين السوريين.
الالجئين  تعليم  مسألة  على  ركز  إنه  عاًما(   27( أحمد  ويقول 
بعد إحصائيات عدة صدمته أثناء عمله معهم، التي تشير إلى 
تسرب عدد كبير من أطفال الالجئين السوريين من املدارس، 
ا 

ً
أوراق بعضهم  امتالك  وعدم  املدارس  ُبعد  إلى  ترجع  ألسباب 

ثبوتية.
الجسدية  الصحة  حول  توعوية  حمالت  الرشيد  وقاد 
ضد  العنف  عن  حمالت  إلى  باإلضافة  لالجئين،  والنفسية 
األطفال وتسربهم من املدارس، ما يدفعهم إلى العمالة إلعالة 

ذويهم، ويدفع القاصرات إلى الزواج املبكر.
وبعد وصوله إلى بريطانيا عام 20١5، انضم أحمد الرشيد إلى 
منظمات عدة ومنها، يونيسف و أطباء بال حدود  و أكسفام، 
عدة  في  وتحدث  الالجئين،  عن  املؤتمرات  من   

ً
عددا وحضر 

تواجه  التي  الصعوبات  عن  البريطاني  البرملان  في  مناسبات 
معظم السوريين داخل وخارج سوريا.

وقال أحمد إنه يأمل ويعمل على أن يكون السوريون في مرحلة 
إعادة إعمار سوريا مؤهلين ثقافًيا وعلمًيا وعملًيا، للمساهمة 

في النهوض بالبلد.
وفي رأيه: تستدعي خطورة اإلحصائيات عن الالجئين السوريين 
أساتذة  نشرها  إحصائية  إلى  مشيًرا  الدولي،  املجتمع  تحرك 
جامعيون في جامعة  أوكسفورد تفيد أن 50% من الجامعيين 

السوريين أصبحوا خارج البالد.
كما أن ١% فقط من الالجئين في أوروبا يتلقون تعليًما جامعًيا، 
على  العمل  يجري  فيما  التعليمية،  وثائقهم  فقدانهم  بسبب 

منحهم وثائق بديلة، حسبما قال أحمد.
 يعمل أحمد حالًيا مع جامعة كامبردج من أجل إنتاج كورسات 
برنامج  عبر  بريطانيا،  إلى  القادمين  لالجئين  “أونالين”  مجانية 
إعادة التوطين، الذي أعلنت بريطانيا من خالله عن استقبالها 

20 ألف سوري بين عامي 20١5 و2020.

منحة بريطانية 
باسم الجئ سوري 

المصدر:جريدة عنب بلدي

      مخيم مؤقت في منطقة عمران على بعد حوالي 50 كيلومترا 
مشاهد  يؤوي  صنعاء،  اليمنية  العاصمة  غرب  شمال  إلى 

إنسانية صعبة.
محمد حسن أحد النازحين باملخيم يعاني من اليأس والجوع 
على  حراك  بال  ترقد  الصغيرة  فابنته  املساعدة.  ويتوسل 

األرض.. احترقت قدماها وأصابتها العدوى ويغطيها الذباب.
املخيم يؤوي نحو 500 أسرة يمنية نزحوا من ديارهم. الغذاء 
واملاء والدواء وجميع السلع األساسية األخرى صعبة املنال في 

املخيم.
داخل  جالسا  الخبز  من  بكسرة  يمسك  وهو  حسن،  وقال 
خيمته: »ما نأكل إال من هذا الخبز اليابس.. له أربعة أيام نبله 

)نضعه( باملاء ملدة ساعات ثم نأكل منه.

في  املخيمات  مئات  من  واحد  هو  للنازحين  ضروان  ومخيم 
اليمن الذي يشهد إحدى أكبر أزمات النازحين في العالم.

وقال نازح يمني يدعى علي يحيى » نزحنا للبالد هذه من حوالي 
)القمح( وال على  البر  إلى منطقة ضروان ال حصلنا على  سنة 
أطفالنا  �شيء.  أي  على  نحصل  وال  الدفاء)الغطاء(  وال  املاء 

يخرجون للشحاذة. يبحثون عن األكل وإال نموت من الجوع.
وقال زعيم محلي في املخيم: إن محنتهم ونداءاتهم ال تجد آذانا 

صاغية.
البالغ  اليمنيين  من   

ً
مليونا  22 أن  املتحدة  األمم  وتوضح 

وأن  إنسانية  مساعدات  يحتاجون  نسمة  مليون   26 عددهم 
مليوني طفل يعانون من سوء التغذية.

معاناة مخيمات النازحين في اليمن

للنوايا  سفيرة  إلى  الزعتري،  مخيم  في  درعاوية  الجئة  من       
الحسنة ملنظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيسيف«، تروي 
الفتيات  تعليم  أجل  من  النضال  في  حكايتها  املليحان  مزون 
أصغر  معه  تكون  أن  استحقت  نضال  وهو  السوريات، 
 
ً
 صفة الجئ، ويصبح سفيرا

ً
سفيرة وأول شخص يحمل رسمّيا

لـ«اليونيسيف«.
النجاة  طوق  لكونه  يعود  بالتعليم  تمسكها  إن  مزون:  تقول 
الوحيد ألبناء جيلها من األطفال السوريين، و«سورية تحتاج 

أبناءها متعلمين إلعادة بنائها«.
بعائلته  الهرب  والدها  قرر  سوريا  في  الحرب  من  عامين  بعد 
شباط   27 في  األردن  إلى  األربعة  وأبنائه  زوجته  من  املكونة 

)فبراير( 20١٣.
 
ً
يقول األب: »لم تكن األوضاع األمنية مستقرة، لم أعد قادرا

غياب  أن  كما  أخرى،  بلدة  في  الواقع  عملي  إلى  الذهاب  على 
أبنائي عن املدرسة تكرر بسبب سوء األوضاع، وكان همي أن 

أضمن تعليم أبنائي، لذلك قررت اللجوء لألردن«.
وتم  الزعتري،  مخيم  في  العائلة  أقامت  األردن،  وصولها  وعند 
تأمينها بخيمة، تقول مزون: »التحديات كانت كثيرة، والعيش 
 عن العيش في سوريا. كنا 6 أفراد 

ً
 كثيرا

ً
في خيمة كان مختلفا

نقيم في خيمة واحدة، ندرس فيها ونعمل ونستقبل الضيوف، 
إلى مكان  ولم يكن لدينا وقتها كهرباء، وكنا نضطر أن نذهب 

بعيد للحصول على املاء«.
التحديات هي األكبر أمام مزون، بل كان همها  ولم تكن هذه 
عدم  من  املخاوف  إلى  إضافة  باملدرسة،  االلتحاق  األساس 
في  الحال  كان  كما  جديدة،  صداقات  تشكيل  على  قدرتها 

مدرستها السابقة.
تقول: »كانت العودة همي األكبر، وعندما وصلت علمت خبر 
شباط  في  وصلنا  خيمتنا،  من  قريبة  سعودية  مدرسة  افتتاح 
)فبراير(، وبدأت املدرسة العمل في آذار )مارس(، وكنت حينها 

طالبة في الصف التاسع، وقررت إعادة الصف«.
لم يكن اختالف املناهج تحديا بالنسبة ملزون: »رغم االختالفات 
إلى  متشابهان  لكنهما  واألردن،  سوريا  في  التعليمي  النظام  بين 
حد بعيد، ولم تشكل املناهج بحد ذاتها تحديا، لكن ما فاجأني 
حينها العدد الكبير من الفتيات في سني وأصغر، اللواتي اخترن 
الزواج  انتظار  أو  املنزل  في  والبقاء  باملدرسة،  االلتحاق  عدم 

باعتباره حال أفضل«.
الفتيات  لتشجيع  حملة  مزون  أطلقت  الحين،  ذاك  ومنذ 
الفتيات  مع  أتكلم  »كنت  باملدرسة:  االلتحاق  على  والفتيان 
عن  واألمهات  اآلباء  إلى  وتحدثت  فيه،  بهن  ألتقي  مكان  أي  في 

 من بعضهم، فيما كان آخرون 
ً
ضرورة التعليم، وواجهت رفضا

يقولون لي )هذا ليس من شأنك(، لكن رغم ذلك لم أتوقف«.
واألهالي  األطفال  من  الكثير  بإقناع  حملتها  في  مزون  ونجحت 
من  »علمت  تقول:  املدرسة،  إلى  أبنائهم  إعادة  بأهمية 
)اليونيسيف( أن الحملة حققت هدفها، إذ ارتفع عدد األطفال 

امللتحقين باملدارس في املخيمات«.
يقدر  »اليونيسيف«،  عن  صادرة  إحصائيات  آخر  وبحسب 
مخيم  في  بالتعليم  امللتحقين  املدرسة  سن  في  األطفال  عدد 

الزعتري بنحو 78 % من أطفال املخيم.
األزرق،  مخيم  إلى  العائلة  انتقلت  شهور  وثالثة  عام  وبعد 
وهناك واجهت مزون ذات التحديات املتعلقة بتعليم الفتيات 
االستمرار  قررت  وهنا  »الزعتري«،  في  الحال  كما  والفتيان 

بحملتها لتشجيع األطفال على التعليم.
بريطانيا،  إلى  اللجوء  عائلتها  قررت  بـ«األزرق«  إقامتها  وخالل 
كنت  ألني  »األزرق«،  في  البقاء  في  أرغب  »كنت  مزون:  تقول 
األطفال  تشجيع  وهي  بها،  القيام  علي  مهمة  هناك  أن  أشعر 
على العودة إلى املدارس، لكن رأي املحيطين بي أن سفري إلى 
أجل  من  والنضال  القضية  نقل  من   

ً
أيضا بريطانيا سيمكنني 

التعليم«.
اململكة  إلى  العائلة  انتقلت  )نوفمبر( 20١5،  الثاني  في تشرين 
املتحدة، وهناك التحقت مزون بالتعليم الثانوي واستمرت في 
مشاركتها باملؤتمرات والندوات للتوعية بأهمية التعليم، ودعوة 

صناع القرار لدعم حق أطفال سورية بالعودة للمدارس.
وفي حزيران )يونيو( 20١7 قررت »اليونيسيف« تعيين مزون 
وكانت  التعليم،  دعم  في  لجهودها  لها،  حسنة  نوايا  سفيرة 
معاناة  على  الضوء  لتسليط  تشاد  الى  ذلك  قبل  سافرت 

الفتيات هناك وحرمانهن من التعليم.
البريطانية،  الثانوية  الشهادة  المتحان  مزون  تحضر  حاليا، 
العلوم  بتخصص  بالجامعة  االلتحاق  من  تتمكن  أن  وتأمل 
السياسية والعالقات الدولية، إلى جانب استمرارها بنشاطها 

لدعم حق األطفال في التعليم.
وبعد تعيينها سفيرة لـ«اليونيسيف«، أسهمت مزون برفع الوعي 
كافة  من  الالجئين   

ً
وتحديدا األطفال،  لجميع  التعليم  بأهمية 

الجنسيات وليس لألطفال فقط.
للمدارس  الذهاب  من  املحرومين  األطفال  عدد  يقدر   :

ً
عامليا

االبتدائية والثانوية في مناطق النزاع في العالم بنحو 25 مليون 
نصفهم  فإن  كالجئين،  يعيشون  الذين  األطفال  أّما  طفل. 
ربعهم  من  أقل  ويلتحق  االبتدائية،  باملدارس  يلتحقون  فقط 

باملدارس الثانوية.

الالجئة السورية »مزون المليحان« سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف(

المصدر: جريدة الغد

الجزيرة نت



العدد التاسع - كانون األول / 2017

التربية  مدير  اعتقال  الزنكي«   الدين  »نور  حركة   تواصل      
والتعليم في حلب، محمد مصطفى، ما أثار ردود أفعال غاضبة 
املنطقة  في  الخدمية  القطاعات  كل  في  العاملين  أوساط  في 

 على افتقاد األمان في العمل.
ً
احتجاجا

 
ً
 ملدة يومين احتجاجا

ً
 شامال

ً
ت إضرابا

ّ
وكانت مديرية التعليم نفذ

على  الحرص  منه  الغاية  أن  وأكدت  االعتقال،  استمرار  على 
استمرار العملية التعليمية وعدم اإلضرار بها، واملطالبة بعدم 
تدخل الفصائل العسكرية، محملة الحركة املسلحة املسؤولية 

املباشرة عن كل ما يلحق بالعملية التعليمية من أضرار.
أحمد  التربية،  مديرية  في  الداخلية  الرقابة  دائرة  رئيس  وقال 
نديم سليمان: »لم نحصل على الئحة اتهام رسمية. هناك جرم 
وقع على مديرية التربية والتعليم ممثلة في شخص مديرها، مع 
مماطلة وتسويف بإعداد امللف القضائي ألسباب مجهولة. من 
الزنكي  الدين  نور  حركة  ألن  اتهامات  أية  نرفض  املبدأ  حيث 

لعام 20١8-20١7  العالي والتدريب   التعليم      صدر مؤشر 
 ١٣7 ترتيب  يتضمن  الذي  العالمي،  االقتصادي  املنتدى  عن 
دولة حول العالم، وفًقا لعدة معايير بينها جودة نظام التعليم، 
كانت  فيما  موريتانيا،  وتذيلته  املؤشر،  سنغافورة   وتصدرت 

الصدارة العربية لإلمارات وسط تقدم خليجي ملحوظ.
منهجية املؤشر ومعاييره:

الدولة  في  والتدريب  العالي  للتعليم  في تصنيفه  املؤشر  يعتمد 
على عدة معايير، وهي:

العالي  بالتعليم  االلتحاق  معدل  يقيس  الذي  التعليم:  كّم   
والثانوي. وجودة التعليم: والذي يقيس جودة نظام التعليم، 
املدارس  إدارة  وجودة  والعلوم،  الرياضيات  تعليم  وجودة 
باإلضافة  ذلك  فيها.   اإلنترنت  وإتاحة  التعليمية  واملؤسسات 
لخدمات  املحلية  اإلتاحة  يقيس  الذي  الوظيفي:  التدريب  إلى 

التدريب املتخصصة، وحجم تدريب املوظفين.
درجة  يضع  ثم  ِحدة،  على  معيار  لكل  درجة  املؤشر  ويضع 
إجمالية تتراوح من واحد إلى سبعة، في مستوى التعليم العالي 
أعلى  وسبعة  مستوى،  أدنى  واحد  يمثل  أن  على  والتدريب، 
عليها  تحصل  التي  اإلجمالية  الدرجة  اقتربت  فكلما  مستوى، 
بشكل  املؤشر  تصنيف  في  ترتيبها  ارتفع  السبعة  من  الدولة 
إيجابي، والعكس صحيح، فكلما اقتربت الدرجة اإلجمالية التي 
تصنيف  في  ترتيبها  انخفض  الواحد  من  الدولة  عليها  تحصل 

املؤشر بشكل سلبي.
ر املؤشر سنغافورة تتصدَّ

متوسطة  إجمالية  درجات  ست  أعلى  في  دولة   ١٣ تنافست 
أفضل  قائمة  على  أوروبا  قارة  وسيطرت  املؤشر،  تضّمنها 
العجوز،  القارة  من  دول  ثماني  بوجود  املؤشر،  في  دولة   ١٣
باإلضافة إلى دولتين من قارة أمريكا الشمالية، هما: الواليات 
املتحدة األمريكية  وكندا، ودولتين من قارة أوقيانوسيا، وهما: 

نيوزالندا وأستراليا، ودولة  من قارة آسيا، وهي: سنغافورة.
درجة  على  بحصولها  املؤشر،  ترتيب  سنغافورة  وتصدرت 
بحصولها  فنلندا،  دولة  وتلتها   ،6.٣ بلغت  متوسطة  إجمالية 
دول:  فنلندا  وتلت   ،6.2 بلغت  متوسطة  إجمالية  درجة  على 
إجمالية  درجة  على  بحصولها  ا،  وسويسرا  وهولندا،  أمريكا، 
ونيوزالندا،  الدنمارك  دولتا:  وحصلت    ،6.١ بلغت  متوسطة 
بلغت 6.0، فيما حصلت دولتا  على درجة إجمالية متوسطة 
 ،5.9 بلغت  متوسطة  إجمالية  درجة  على  وأستراليا  النرويج 
وكندا،  وأيسلندا  وبلجيكا  أيرلندا  دول:  جاءت  ذلك  وبعد 

بحصولهم على درجة إجمالية متوسطة بلغت 5.8.
في أدنى سّت درجات إجمالية  وفي املقابل، تنافست ١١ دولة 
قائمة  على  إفريقيا  قارة  وسيطرت  املؤشر،  تضمنها  متوسطة 

أسوأ ١١ دولة في املؤشر، بوجود تسع دول من القارة السمراء، 
باإلضافة إلى دولة من قارة آسيا وهي: اليمن، وأخرى من أمريكا 

الشمالية، وهي هايتي.
إجمالية  درجة  على  بحصولها  املؤشر،  موريتانيا  وتذّيلت 
متوسطة بلغت ١.9، وتفوقت عليها دولة اليمن بحصولها على 
درجة إجمالية متوسطة بلغت 2.2 ، وتفوقت على اليمن دولتا 
متوسطة  إجمالية  درجة  على  بحصولهما  وتشاد،  موزمبيق 
بلغت 2.٣، وحصلت دولتا  سيراليون وليبريا على درجة إجمالية 
متوسطة بلغت 2.5، فيما حصلت دولتا بروندي وتنزانيا على 
درجة إجمالية متوسطة بلغت 2.6، لتتفوق عليهما ثالث دول 
وماالوي  هايتي  وهي:  بلغت2.7،  إجمالية  درجة  على  حصلت 

والكونغو الديموقراطية.
وقد تضمن املؤشر   ١4 دولة  عربية، من أصل  22 دولة،  وكان 
ترتيب  خليجية  دول  أربع  بتصدر  ا، 

ً
ملحوظ الخليجي  التقدم 

اإلمارات  دول  وتصدرت  املؤشر،  تضمنها  التي  العربية  الدول 
املؤشر  تضمنها  التي  العربية  الدول  ترتيب  والبحرين   وقطر 
وتلتها   ،5.0 بلغت  متوسطة  إجمالية   درجة  على  بحصولها 
بلغت  متوسطة  إجمالية  درجة  على  حصلت  التي  السعودية 
4.9، ثم جاءت األردن، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة 
العربية  الدول  ترتيب  موريتانيا  تذيلت  فيما   ،4.5 بلغت 

واملؤشر، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 9.١.
اإلجمالية  للدرجة  وفًقا  كالتالي  العربية  الدول  ترتيب  وجاء 
الترتيب  إليه  يضاف  دولة،  كل  عليها  حصلت  التي  املتوسطة 
العالمي الذي حصلت عليه الدولة وفًقا ألرقام املؤشر مما بين 

قوسين:
١. اإلمارات )٣6 عاملًيا( بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 5.0.

.5.0 بلغت  متوسطة  إجمالية  درجة  على  بحصولها  عاملًيا(   ٣7( 2.قطر 

٣.البحرين )٣9 عاملًيا( بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 5.0.

4. السعودية )4٣ عاملًيا( بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 4.9.

.4.5 بلغت  متوسطة  إجمالية  درجة  على  بحصولها  عاملًيا(   6٣( األردن   .5

بلغت 4.4. 6. ُعمان )7١ عاملًيا(، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة 

بلغت ٣.4. )74 عاملًيا(، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة  لبنان   .7

8. تونس )82 عاملًيا(، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت ١.4.

9. الجزائر)92 عاملًيا(، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 4.0.

١0. الكويت )95 عاملًيا(، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 9.٣.

١١.مصر )١00 عاملًيا(،بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 6.٣.

١2.املغرب )١0١عاملًيا(، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 6.٣.

١٣.اليمن )١٣6 عاملًيا(، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 2.2.

١4. موريتانيا )١٣7عاملًيا(، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 9.١.

أستراليا عام ١974،  أرض  ديب  الطفل جهاد        حطت قدما 
العائلة  باقي أفراد  وكان يبلغ من العمر سنة واحدة، ليلتحق مع 
البعيدة  القارة  إلى  الوصول  في  أعوام  بثالثة  الذي سبقهم  باألب 

التي تفصلها عن موطنهم لبنان محيطات وبحار.
ويلز  ساوث  نيو  برملان  عضو  املسلم  اللبناني  هذا  أصبح  لقد 

األسترالي عن حزب العمال ووزير التعليم في حكومة الظل.
ابنه بشهادة جامعية تحمي مستقبله،  كان حلم األب أن يتسلح 
بالتاريخ،   

ً
شغوفا كان  جهاد  أن  غير   ،

ً
طبيبا ليكون  دفعه  وحاول 

 في سلك التعليم ال املستشفيات.
ً
فأصبح دكتورا

حيث  البيت،  تتقدم  التي  املتواضعة  والده  بقالة  ديب  يستذكر 
الخدمة  يقدم  بالبقالة   

ً
فورا ويلتحق  املدرسة  من  يعود  كان 

للزبائن، وفي أوقات الفراغ يحل واجباته املدرسية.
، إذ تولى إدارة 

ً
 نوعيا

ً
 تعليميا

ً
اشتهر منذ 2005 بإنجازه مشروعا

بسبب  املتدهورة  والسمعة  الفشل  من  نقلها  حكومية  مدرسة 
العنف والتسيب؛ إلى أن جعلها مدرسة نموذجية أصبحت محط 

احترام الجميع.
 
ً
هذا اإلنجاز أدخل ديب عالم السياسة، األمر الذي يعتبره تتويجا

 
ً
 واسعا

ً
ملا حققه في السلك التعليمي، وفي الوقت نفسه اعتبره بابا

 ،
ً
لتحقيق آمال أكبر في تطوير العملية التعليمية بوصفه مشّرعا

 للتعليم في املقاطعة الكبيرة التي يقطنها.
ً
وربما وزيرا

يشير ديب إلى عام 20١4 إذ عرض عليه حزب العمال دخول عالم 
 في ذلك، إلى أن اتخذ قراره بإمكانية 

ً
السياسة، لكنه كان مترددا

عام 20١5  وفي  التعليم.  في  ما  �شيء  تغيير  في  السياسة  استثمار 
 نسبة 72%، وكان أول مسلم يصل 

ً
 في البرملان محققا

ً
أصبح عضوا

إلى أقدم برملان أسترالي.
وزير خارجية أستراليا األسبق بوب كار قال: إن وجود عضو برملان 
كان  ديب  وإن  جاذبة،  فكرة  مدرسة  ومدير  إسالمية  خلفية  من 
بالجوائز،  تفوز  مدرسة  إلى  متعثرة  مدرسة  حّول   

ً
مثاليا  

ً
نموذجا

 للتعليم.
ً
 أن يدخل البرملان ويصبح بعد ذلك وزيرا

ً
وعليه كان رائعا

دائرته  أعضاء  بين  ممكن  وقت  أكبر  قضاء  على  ديب  يحرص 
املسلمين،  السكان  نسبة  فيها  ترتفع  التي  الكيمبا  في  االنتخابية 
وتعد والية متعددة األعراق بامتياز. أما مكتبه فقد لجأ إلى فكرة 

مبتكرة بجعله وسط مركز تسوق، فاتحا أبوابه للجميع.

نهض بمدرسة متعثرة تربويًا 
نائب  أول  فأصبح  وتعليميًا 
مسلم في البرلمان األسترالي

لو  حتى  االتهامات  جميع  على  ونتحفظ  قانونية،  جهة  ليست 
كانت رسمية«.

جميع  عن  االبتعاد  على  حريصون  »نحن  سليمان:  ويتابع 
مؤسسة  مديريتنا  الفصائل،  بين  واالحتكاكات  التجاذبات 
ظل  في  استثناء  دون  للجميع  التعليم  تأمين  إلى  تهدف  مدنية 
على   

ً
حرصا اإلضراب  وعلقنا  سوريا،  بها  تمر  قاسية  ظروف 

استمرار العملية التعليمية، وشكلنا لجنة طوارئ تم انتخابها 
من قبل العاملين سوف تجتمع خالل األيام القادمة«.

سمح  إنه  املعتقل:  املدير  شقيق  من  مقربة  مصادر  وقالت 
اعتقاله، وقد   من 

ً
يوما بعد عشرين  لعدة دقائق  بمقابلته  له 

 ،
ً
»أودع في زنزانة منفردة في ظروف سيئة ملدة سبعة عشر يوما

تهمة  أية  توجيه  دون  قاسية،  ونفسية  صحية  ظروف  ظل  في 
رسمية له، سوى اتهامات نقلت على لسان بعض قادة الحركة 

حول الفساد وإهدار املال العام وسوء اإلدارة«.

حلب  محافظتي  في  مدنية  فعاليات  تواصل  مواز،  سياق  في 
سيطرة  عن  الخارجة  املناطق  في  التربية  ومديريات  وإدلب 
النظام تنفيذ وقفات لالحتجاج على اعتقال مدير تربية حلب 
الفصائل  تدخل  وعدم  سراحه،  بإطالق  واملطالبة  الحرة، 

العسكرية املعارضة في عمل الهيئات واملؤسسات املدنية.
وتم اختطاف مدير التربية وموظفين اثنين آخرين في املديرية، 
قبتان  بلدة  من  بالقرب  املا�شي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  مطلع 
وتبع  الرسمي،  عملهم  من  خروجهم  بعد  حلب،  غربي  الجبل 
سجونها،  في  بوجودهم  الزنكي  الدين  نور  حركة  اعتراف  ذلك 
وذلك على لسان حسام األطرش، أحد قادة الحركة البارزين، 
وبعد أيام أفرجت الحركة عن املوظفين املرافقين ملدير التربية، 

دون توجيه أية تهمة لهما.

التربية والتعليم

المنتدى االقتصادي العالمي
المصدر: موقع ساسة بوست

3

لبنى سالم

المصدر: العربي الجديد

غضب شعبي لتواصل اعتقال مدير التربية والتعليم في حلب

مؤشر جودة التعليم الجامعي 2017 
وجوه مشرقة في المهجر

جهاد ديب
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في  النبوي(  املولد  )عيد  بمناسبة  حفل  إلى  شاعرنا  دعي         
لب منه أن ُيلقي كلمة...فقال:

ُ
مدينة سان باولو.. وط

أيها املسلمون... أيها العرب... يولد النبيُّ على ألسنتكم كلَّ عام 
 

َ
ألف يوم..  كلَّ  وأفعالكم  قلوبكم.. وعقولكم..  في  ، ويموت 

ً
مرة

مرٍة.  ولو ولد في أرواحكم لولدتم معه، ولكان كلُّ واحد منكم 
 عظيما... 

ً
أندلسا ألِف سنٍة  ُم منذ 

َ
العال  صغيرا. ولكان 

ً
محمدا

  
ُ
املادة دت 

َ
َعق

َ
ول طويل...  زمن  من  بالغرب  الشرُق  واللتقى 

... ومل�شى العقُل والقلُب 
ً
الغربية.. مع روح الشرق املسلم حلفا

 بيد.. إلى آخر مراحل الحياة.
ً
يدا

سب أعداؤكم إلى دينكم كلَّ ِفْرية...  وديُنكم 
ْ
أيها املسلمون... َين

 .. بأعمالكم  الِفْرية  قون  تصّدِ أنتم  ولكنكم  براء...  ُبْهتانهم  من 
ونها بإهمالكم. وتقرُّ

التيسير..  ديُن  ديُنكم   . الجاهلون.  وأنتم  م.. 
ْ
الِعل ديُن  ديُنكم 

رون.. ديُنكم  رون . ديُنكم ديُن الُحْسَنى وأنتم املنّفِ وأنتم املعّسِ
ولكنكم  الزكاة،  ديُن  .ديُنكم  متخاذلون  ولكنكم  النصر،  ديُن 

تبخلون..
وسلطاَن  الفالسفِة..   

َ
يافيلسوف  ...

ً
حقا هللِا  يانبيَّ  يامحمُد.. 

البلغاء. وياَمْجَد العرب واالنسانية...
الجسَد  تحتقر  ولم  الجسد..  بشهواِت  الروَح  تقتل  لم  إنك 

رِة السليمة.... 
ْ
 للروح... فديُنك ديُن الِفط

ً
تعظيما

فلسفاِتها  كّلِ  من  يئست  أن  بعد  االنسانية  أن  موِقٌن  واني 
؛ سوف التجد 

ً
وعلوِمها، وقنطت من مذاهب الحكماء جميعا

باالرتماء  إال  أمِرها  وصالِح  روِحها..  وراحِة  مأزِقها  من   
ً
مخرجا

بأحضان اإلسالم .. عندئٍذ يحق للبشرية في مثل هذا اليوم أن 
أنشد  ثم  صوتها...  وبأعلى  صدورها،  ملَء   

َ
وتهِتف رأَسها  رفع 

َ
ت

:
ً
قائال

ـَبـِوّي ِعــيــُد الـَمـْوِلـِد الـنَّ ـِة  ِعــيــُد  الــَبـِريَّ

ِبّي ابـِن َعـْبِد هللِا َمـْن طلَعْت ِعـيُد الـنَّ

ـَوَرى َوُهـَدى
ْ
 ِلـل

ً
ــوَرا

ُ
ـْفِر ن

َ
َبــَدا  ِمــَن الـق

ْل َمَضاِرُبُه
َ
ْفل

ُ
ْم ت

َ
ْيِف ل َيا َصاِحَب السَّ

ــِتـِه
َ
ِلــَدْول  

ً
ـا

َ
َمــْيــَدان ْرِض 

َ
األ ـــاِتــَح 

َ
ف َيــــــا  

ــٍس
ُ
ــَدل

ْ
ن

َ
َوأ ــَداٍد 

ْ
َبــغ َعــْهــد  ا 

َ
ــذ َحـــبَّ َيـــــا  

ـِتِه
َ
ِم َدْول

ْ
ـاَن ِفـي رْيـَبٍة ِمـْن َضـخ

َ
َمـْن ك

ـْم
ُ

ـُرك ِ
ّ

ك
َ

ُيــذ َمــِسـيـِحـيٌّ  َهـــــذا  ـــــْوُم  
َ
ق َيـــــا  

ً
تــكــِرَمــة هللِا  َرُســــــوَل  ـــْم 

ُ
ـــْرت

َ
ك

َ
ذ ــــــإْن  

َ
ف

َدِوّي ِرَبْيِن 
ْ
َوالـَمغ ــُه 

َ
ل ْيِن 

َ
ِرق

ْ
الـَمـش ِفــي 

ـْرآِنـِه الـعلَوّي
ُ
ـْمـُس  الـِهـَداَيِة ِمــْن ق

َ
ش

َبــَدِوّي  ِمــْن  ـْوَن 
َ

الـك َعــمَّ  ِن  ـَتَمدُّ
ْ
ِلـل َيـــا  

َمـِوّي  َسـْيـُفـَك الــدَّ
ّ
ـُر ذال

ُ
الــَيــْوَم  َيـْقـط

ــِوّي
َ
ق ـّلِ 

ُ
ِلــك  

ً
ـا

َ
َمـْيـَدان ِبـــالُدَك  َصـــاَرْت  

ِوّي
َ
َوذ َعـــْوَدُه  ي  ـــِدّ

َ
ف

ُ
أ ِبــُروِحـي  َعــْهــٌد  

ُعوِب ُرِوي َواِريِخ الشُّ
َ
َيْتُل َمـا ِفـي ت

ْ
ـل

َ
ف

ـِوّي
َ

األخ َنا  ُحـبُّ  
ّ
إال ْرَق  الـشَّ ُيـْنِهُض  ال 

ــَرِوّي
َ

الـــق ــاِعـِر  الــشَّ َســـــالَم  ـوُه  
ُ
ـغ ِ

ّ
ــَبـل

َ
ف

قالت له وقد تبادال الرسائل زمنا 

ما بالك تصدر رسائلك بكلمة ابنتي فقط ؟

وال تلحقها بصفة كالحبيبة أو األثيرة أو الغالية ؟

ألست كذلك ؟

قال بلى ، وما جدوى الكلمات وقد ألحقت بها ياء ال تكون إال 

للحبيبة األثيرة الغالية  نبض الروح وقسيم الفؤاد 

أنت ابنتي وكفى 

ومنذ ذلك اليوم وهي تصدر رسائلها والدي وكفى 

قطوف أدبية 4

ال  ما شاء هللا عليك   :
ً
مادحا لك  تقول لصديق  أن  يمكن       

تشكو من �شيء سوى أن ذاكرتك ممتازة. فقولك ال تشكو من 
�شيء تمدحه أن ال عيب فيه وال سوء، ولكن حين تقول كلمة 
تقدم،  ملا   

ً
مخالفا  

ً
شيئا السامع  فسيترقب  »سوى«  االستثناء 

ولكن بعد إتمام كالمك يتنفس الصعداء ألنك ما زدت مدحك 
 بأسلوب جميل. ومثله من الشعر العربي: 

ً
إال مدحا

 وموطناً
ً
ي قصدته       فأنستني األّيام أهال

ّ
وال عيب فيه غير أن

وبمعناه :
وال عيب فيكم غير أن ضيوفكم           تعاب بنسيان األحبة والوطن

كقولك:   آخر  أسلوب  وهنا  املدح،  أساليب  من  أسلوب  وهذا 
فالن تقيٌّ نقيٌّ سوى أنه ال يدع قيام الليل. فههنا أثبتت صفة 
نُّ أن ستخلع عليه مثلبة ولكن املفاجأة 

َ
مدح ثم استثنيت فُيظ

النابغة  الشعر: قول  في  أتيت بصفة مدح أخرى.  ومثله  أنك 
الجعدي :

ه       جواد فما يبقي على املال باقيا
ّ
فتى كملت أخالقه غير أن

حينما  ولكن  الفتى«،   أخالق  »كمال  هي  املثبتة  املدح  فصفة 
جاء الشاعر بــــــــــــ »غير« ترقب استثناء صفة ذم فأدهشه مجيء 
صفة مدح أخرى ، وهي »جواد« مفصلة بقوله »ما يبقي على 

املال باقيا« . وفي ذلك توكيد للمدح األّول.

بما  املدح  »تأكيد  البالغة تحت مسمى  تقدم ذكره علماء  وما 
عن  منفّية  ذّم  صفة  من  يستثنى  أن  هو  فقالوا:  الذم«  يشبه 
ال�شيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها، أو أن يثبت ل�شيء صفة 

مدح، ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى.
وما يقال في تأكيد املدح بما يشبه الذم يقال عكسه في »تأكيد 

م بما يشبه املدح«
ّ

الذ
. فيقال: فالن ال خير فيه إال أنه ثرثار. فهنا استثني من صفة 
)ثرثار( ذم  صفة  الشخص  عن  )ال(،  ب  منفية  )خير(   مدح 

بتقدير دخولها في الصفة املنفية. 
أنهم  سوى  لئام  أعداؤنا   : نقول  أن  أخرى  بطريق  ويمكن 

يستخفون بمن يحسن إليهم منا .  ومنه في الشعر: 
الهوان.  عليه  يهون  جبان  ه    

ّ
أن سوى  باع 

ّ
الط لئيم 

وشرح الخطيب القزويني  تأكيد الذم بما يشيه املدح بقوله: 
أن يستثنى من صفة مدح منفية عن ال�شيء صفة ذم بتقدير 
بأداة  ُيثَبت لل�شيء صفة ذم ويعقب  دخولها فيها. وثانيهما: أن 

استثناء تليها صفة ذم أخرى.
في  ال�شيء  وإظهار  مفاجأة  من  فيه  ما  ن  املحّسِ هذا  وجمالية 
مخالف  جديد  بأسلوب  تأكيد  من  فيه  ما  مع  ضده  صورة 

للمألوف.

تأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم وعكســه                
د. محمد عمر النجار

بالغتنا الجميلة :

      دق جرس الباب فأسرعت لتفتح لزوجها الغائب عنها منذ 
لقد  الباب،  قلبها تسبقها نحو  سنتين كاملتين، كانت خفقات 
البد   ، قادم  أنه  تفيد  الجبهة  من  يومين  قبل  رسالة  لها  كتب 
غادر  أن  منذ  تصلها  رسالة  أول  إنها   ، الساعة  هذه  في  قادم 
البيت في الخريف قبل املا�شي ، لقد أعدت له مائدة الطعام 
طاملا  الذي  الصغير  العش  ورتبت  إليه،  يشتاق  الذي  اللذيذ 
جمعهما، ولم تنس تزيين زهرة العمر: فرح ابنة الثالثة أعوام، 
بقرب  علما  عندما  يقفزان  كانا  فقد  السادسة  ابن  وسعيد 
وصول األب حتى طاولت أعناقهما السحاب، أما هي فقد تزينت 
زواجهما  على  سنوات  سبع  مرت  لقد   ، زينتها  بأجمل  كعادتها 
أيام  أطول  وما  السعادة،  أيام  أسرع  ما  الخيال،  طيف  وكأنه 
الشقاء التي عاشتها قبل الزواج، تعثرت وسقطت على األرض 
من شدة الشوق ممتزجا بالفرح، لكنها نهضت ونادت من خلف 

الباب : َمْن ؟ 
لقد أصبحت هذه عادتها منذ الفراق ولم تستطع التخلص منها 

حتى اآلن .
فأجاب الصوت : صفوان أخو زوجك .  

ارتبكت قليال ، لكن سرعان ما تماسكت، وأسرعت إلى عباءتها 
وخمارها تلبسهما ، ثم فتحت الباب وإذا بصفوان أخو زوجها 

 ، يبدو عليهما عالمات الحزن والشرود  ومعه أحد األصدقاء، 
وفي يده ورقة مبللة بالدموع وعلى رقبته كوفية زوجها الصوف 

التي شغلتها له قبل ثالث سنوات ، إنها تعرفها جيدا
خيرا ، يا أبا بشر، هذه كوفية أبو سعيد زوجي أليس كذلك ؟ 

هز صفوان رأسه بالجواب ولم يتكلم ، فازدادت دهشتها!
وما هذه الورقة ؟ 

إنها، إنها ....
صرخت بصوت مكتوم: أين زوجي أبو سعيد ؟ 

اصبري واحتسبي، 
ماذا ؟

زوجك شهيد، صعدت روحه إلى هللا بعد أن أثخن في األعداء 
بشهادة كل من كان على الجبهة معه .

ساعات  كل  ومرت  يغلي،  كالبركان  جوفها  في  الخبر  تصاعد 
الدفء التي جمعتهماعلى مخيلتها كشريط سينمائي تتوالى فيه 
فوق  خيوطها  نسجت  التي  الوردية  واألحالم  واألفراح  الصور 
ذلك  مرور  عند  عفوا  منها  انحدرتا  ودمعتان  الزوجية،  عش 
إلى  تنظر  وهي  بسرعة،  مسحتهما  لكنها  مخيلتها  على  الشريط 

أطفالها الصغار: فرح وسعيد نظرة أمل ويقين، وهي تقول: 
إذن زوجي لم يمت.

فرحة األلم           
د. سمير عمر سيد

رشيُد سليم الخوري 
)الشاعر القروي(

ابنتي وكفى                  
أ. إيمان جالل الدين خانجي

قول فصل الخطاب 
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          بعــد ١١ ســاعة مــن جلســة الحــوار األولــى التــي عقــدت بمقــر 
املخابــرات املصريــة فــي القاهــرة، كانــت هنــاك مؤشــرات علــى أن اختراقــا 
لن يحصل في جولة املصالحة الحالية، بعد أن شهدت أجواء صاخبة 

وتبــادل االتهامــات.
املعلومــات املتســربة تشــير إلــى أن حركتــي املقاومــة اإلســالمية )حمــاس( 
والجهــاد اإلســالمي طالبتــا برفــع العقوبــات عــن القطــاع باعتبــاره مطلبــا 
كان يجــب أن يتحقــق بعــد اســتالم الحكومــة مهامهــا فعليــا فــي القطــاع، 
وطالبتــا مــع وفــد الجبهــة الشــعبية عــن االبتعــاد عــن املتاجــرة بمعانــاة 

الشــعب الفلســطيني لتحقيــق مكاســب سياســية.
عــزام  برئاســة  )فتــح(  الفلســطيني  الوطنــي  التحريــر  حركــة  وفــد  لكــن 
األحمــد طالــب بــأن يقتصــر الحــوار علــى ملــف تمكيــن الحكومــة واألمــن 
واعتبارهمــا أســاس هــذه الجولــة، وســرد مــا اعتبرهــا شــواهد علــى أن 
حمــاس لــم تمكــن الحكومــة فــي بعــض امللفــات، وهــو مــا رد عليــه وفــد 
حماس بسرد الخطوات التي اتخذت فعال وتؤكد أن هناك تقدما كبيرا 

فــي هــذا امللــف.
لكــن املخابــرات املصريــة تدخلــت فــي هــذا الوقــت، وأعلنــت أنهــا ســتنتقل 
علــى األرض فــي قطــاع غــزة حتــى تكــون رقيبــا علــى ملــف تمكيــن الحكومــة، 

وعــدم بقائــه رهينــة التجاذبــات واالتهامــات بيــن فتــح وحمــاس.
وكان املركز الفلسطيني للحوار الناطق باسم حركة حماس قد كشف 
عن أن مدير املخابرات الفلسطينية ماجد فرج كان قد طلب من رئيس 
حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة يحيــى الســنوارعندما التقــاه قبــل أيــام أن 
يقتصــر البحــث فــي جولــة القاهــرة الحاليــة علــى ملــف تمكيــن الحكومــة 

واألمــن فقــط، وهــو مــا رفضــه الســنوار.
وبالرغــم مــن تنظيــم أجنــدة الحــوار عبــر اتفــاق جميــع الفصائــل علــى أن 
مرجعية الحوار هي اتفاق 20١١ في القاهرة، ووضع املخابرات املصرية 
امللفات األخرى على الطاولة بغير رغبة وفد فتح، إال أنها كانت واضحة 
فــي أنهــا ال تريــد الخــوض فــي ملــف العقوبــات الــذي يبــدو أن وفــد فتــح غيــر 
مخــول بالبحــث فيــه، إال إذا تغيــرت املعطيــات فــي ضــوء جولــة اليــوم 

األربعــاء.
من جهته، قال عضو املكتب السيا�شي لحركة حماس، وعضو وفدها 
فــي حــوارات القاهــرة، صــالح البردويــل إن الفصائــل أجمعــت علــى أن 
اتفاقيــة 20١١ هــي مرجعيــة لــكل االتفاقيــات، وال يجــوز التالعــب بهــا وال 

شــطبها وال فتحهــا، ووصــف ذلــك بأنــه »إنجــاز كبيــر جــدا«.
وأضاف البردويل -في فيديو له نشره من القاهرة- أن املخابرات املصرية 
»أخذت على عاتقها أن تكون هناك رقابة مصرية على خطوات تطبيق 
املصالحــة«. وأكــد أنــه تــم وضــع جــداول ومواعيــد لتطبيق ملفــات 20١١ 
كلهــا، علــى أن يتــم اســتكمال اللقــاءات اليــوم األربعــاء، وإصــدار البيــان 

الختامي لجولة الحوار.
سالح املقاومة  والتمكين  يوتران املصالحة الفلسطينية:

وقــد هيمــن ســالح املقاومــة الفلســطينية وموضــوع الســيطرة األمنيــة 
علــى تصريحــات طرفــي املصالحــة الفلســطينية، فبينمــا شــددت حركــة 
املقاومــة اإلســالمية )حمــاس( علــى أن ســالح املقاومــة خــط أحمــر نفــت 
حركــة التحريــر الفلســطيني )فتــح( أن تكــون قــد ذكــرت موضــوع نــزع 
سالح املقاومة خالل جلسات الحوار الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة 

تولــي الحكومــة الفلســطينية امللــف األمنــي فــي القطــاع.
فــي الجهــة املقابلــة، قــال الناطــق باســم فتــح أســامة القواســمي للجزيــرة 
اليــوم الثالثــاء إن ســالح املقاومــة »فعــال خــط أحمــر«. وتابــع: إن حركتــه 
 موضــوع نزعــه علــى طاولــة الحــوار، مؤكــدا أن فتــح حركــة 

ً
لــم تذكرأبــدا

مقاومــة وتعــرف قيمــة ذلــك الســالح، علــى حــد تعبيــره.
وأوضــح القواســمي أن فتــح لــم تســمع عــن نــزع ســالح املقاومــة إال فــي 
وســائل اإلعــالم مــن قــادة حمــاس. وأضــاف أن مــا تريــد الحركــة أن تبحثــه 
مــع حمــاس هــو موضــوع األمــن، مشــددا علــى أن الحكومــة الفلســطينية 
لــن تســتطيع أن تعمــل وتنفــذ مشــاريعها وخططهــا األمنيــة فــي قطــاع غــزة 

إذا كانــت بــال ذراع أمنيــة.
وأكــد الناطــق باســم فتــح أنــه ال تراجــع عــن املصالحــة رغــم مــا ســماها 
محــاوالت التشــويش عليهــا، وقــال إن حركتــه تملــك قرارهــا وال تخضــع 

لفيتــو إســرائيلي وال لفيتــو أميرـكـي.
وكان حســين الشــيخ عضــو اللجنــة املركزيــة فــي حركــة فتــح رئيــس هيئــة 
الشؤون املدنية قال إن سالح املقاومة ليس شأنا تنظيميا وال فصائليا. 
وأضــاف الشــيخ فــي مقابلــة تلفزيونيــة أن: املصالحــة ال تتــم إال بوجــود 

ســالح واحــد وســلطة واحــدة وقانــون واحــد.
وشــدد علــى أن تمكيــن الحكومــة يجــب أن يشــمل كافــة امللفــات اإلداريــة 
واملاليــة واألمنيــة، وأنــه لــن يتــم االنتقــال إلــى أي ملــف آخــر فــي املصالحــة 

قبــل إنهــاء االنقســام عبــر التمكيــن الكامــل والشــامل للحكومــة.

 على 
ً
ست تركيا علمها الوطني إلى منتصف السارية، حدادا

ّ
      نك

شرقي  شمال  سيناء،  في   
ً
مسجدا استهدف  الذي  الهجوم،  ضحايا 

مصر، الشهر الجاري.
ونكست أعالم الجمهورية التركية في املجمع الرئا�شي بأنقرة طوال 
يوم كامل وكذلك في كافة الدوائر الرسمية داخل البالد، وممثلياتها 

في الخارج.
وكان بيان صادر عن رئاسة الوزراء التركية، قد أعلن فيه الحداد 

 مع ضحايا الهجوم اإلرهابي في مصر.
ً
الوطني تضامنا

وفي تصريح لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في وقت سابق أمس 
األحد، قال إن »80 مليون تركي يشاركون الشعب املصري آالمه«، 

 تضامن بالده مع ضحايا الهجوم اإلرهابي املذكور.
ً
مجددا

وأسفر الهجوم على مسجد »الروضة« بمنطقة بئر العبد في محافظة 
 ١28 وإصابة  أشخاص،   ٣05 مقتل  عن  املصرية،  سيناء  شمال 

آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية.

    قــام رئيــس الجمهوريــة الترـكـي رجــب طيــب أردوغــان بزيــارة للكويــت 
الرو�شــي  الرئيــس  مــع  مباحثــات  إلجــراء  لروســيا  زيارتــه  بعــد  وقطــر، 
بيــن  الثنائيــة  العالقــات  حــول  سوت�شــي  منتجــع  فــي  بوتيــن  فالديميــر 
البلديــن واألزمــة الســورية. وتــم اســتقبال الرئيــس التركــي فــي العاصمتيــن 

بحفــاوة. الخليجيتيــن 
كانــت عالقــات تركيــا مــع كل مــن الكويــت وقطــر متينــة، إال أن األزمــة 
والبحريــن  واإلمــارات  )الســعودية  األربــع  الــدول  فّجرتهــا  التــي  األخيــرة 
غيــر  تقــارب  إلــى  ت  أدَّ الحصــار”،  بــــ”دول  إعالميــا  املعروفــة  ومصــر(، 
مسبوق بين أنقرة والدوحة، كما دفعت الكويت إلى تعزيز عالقاتها مع 

تركيــا فــي جميــع املجــاالت.
 وقفــت أنقــرة منــذ بدايــة األزمــة إلــى جانــب قطــر، ودعمتهــا لتتجــاوز آثــار 
هــذه األزمــة املفتعلــة، وأعلنــت تأييدهــا للوســاطة التــي يقــوم بهــا أميــر 
الكويــت، الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح، لحــل األزمــة. وهنــاك 
مــن األزمــة  اتخــذت موقفــا  الغربــي للخليــج؛  الســاحل  فــي  دولــة أخــرى 
مشــابها للموقــف التركــي، ويمكــن أن تــؤدي الظــروف الراهنــة إلــى تعزيــز 

تركيــا عالقاتهــا معهــا، وهــي ســلطنة عمــان.
الشــهر  أواخــر  فــي  زار  أوغلــو  تشــاووش  الترـكـي مولــود  الخارجيــة  وزيــر 
الــوزراء  رئيــس  نائــب  ليلتقــي  مســقط،  العمانيــة  العاصمــة  املا�شــي، 
العمانــي لشــؤون مجلــس الــوزراء، فهــد بــن محمــود آل ســعيد، ونظيــره 

العمانــي يوســف بــن علــوي بــن عبــد هللا.
وبحث الجانبان التركي والعماني في تلك اللقاءات سبل تعزيز العالقات 

القائمــة بيــن البلديــن فــي شــتى املجــاالت، وتبــادال وجهــات النظــر حــول 
مختلــف القضايــا علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة. وأكــد الوزيــر 
الترـكـي فــي تصريحاتــه للصحفييــن فــي العاصمــة العمانيــة؛ أن البلديــن 
يعمــالن معــا لحــل مشــكالت املنطقــة، مشــيرا إلــى أن مواقفهمــا متطابقــة 

مــن ملفــات املنطقــة.
خــالل تلــك الزيــارة أعلــن تشــاووش أوغلــو أن ســلطان عمــان، قابــوس 
ــه دعــوة إلــى رئيــس الجمهوريــة التركــي لزيــارة مســقط. ولــم  بــن ســعيد، وجَّ
يتأكد حتى اآلن موعد هذه الزيارة، إال أن املتوقع واملأمول أن تفتح زيارة 

أردوغــان للعاصمــة العمانية
صفحة جديدة في العالقات التركية العمانية.

الحيــاد  موقــف  األخيــرة  الخليجيــة  األزمــة  فــي  عمــان  ســلطنة  اتخــذت 
اإليجابــي، ولــم تشــارك فــي الحصــار الــذي تســعى الــدول األربــع إلــى فرضــه 
على قطر. كما أن مسقط لها مواقف تختلف عن مواقف دول الخليج 
فــي ملفــات عــدة كملــف  األخــرى، والســعودية علــى وجــه الخصــوص، 

اليمــن.
وقفت تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضت االنقالب 
علــى الرئيــس املنتخــب، وأعلنــت تأييدهــا ملبــادرة دول مجلــس التعــاون 
الخليجي لحل األزمة، إال أن موقف أنقرة هذا لم يعد صالحا، وبحاجة 

ماســة إلــى مراجعــة شــاملة فــي ظــل املتغيــرات والظــروف الراهنــة.
فــي  األزمــة التــي فجرهــا قطــع دول الحصــار األربــع؛ عالقاتهــا مــع قطــر 
5حزيــران/ يونيــو املا�شــي، دقــت آخــر مســمار فــي نعــش مجلــس التعــاون 

الخليجــي. ومــا دام املجلــس لــم يعــد قائمــا، وال يمكــن الحديــث عــن موقــف 
ــد مــن األزمــة اليمنيــة، فهــذا يعنــي أن املبــادرة الخليجيــة لحــل  خليجــي موحَّ

األزمــة انتهــت، وال داعــي أن تلتــزم بهــا تركيــا وتدعمهــا.
وباإلضافة إلى االنقسام الحاد في البيت الخليجي، هناك أنباء تتحدث عن 
أن الريــاض تمنــع الرئيــس اليمنــي، عبــد ربــه منصــور هــادي، مــن العــودة إلــى 
عــدن. وكانــت الناشــطة اليمنيــة الحائــزة علــى جائــزة نوبــل للســالم، تــوكل 
كرمــان، قــد كتبــت فــي تغريــدة علــى حســابها فــي تويتــر: أن هــادي أبلــغ زواره 
بأنه “تحت اإلقامة الجبرية” في الرياض، مضيفة أن “هادي رهن اإلقامة 
الجبريــة فــي الريــاض، وأن التحالــف يرغمــه علــى التقّيــد بالتصريحــات التــي 
يريدونهــا منــه، وتحــرك إلــى نيويــورك بأمــر مــن التحالــف ثــم ســيعود غيــر 

مخيــر إلــى اإلقامــة الجبريــة فــي الريــاض”. 
وإن نفــى الرئيــس اليمنــي أن يكــون رهينــة لــدى الســعودية، فــإن طريقــة 
استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ تعزز الشكوك املثارة حول 
وضــع الرئيــس اليمنــي. وإن صحــت تلــك األنبــاء، فمعناهــا أن دعــم تركيــا 
لهــادي لــم يعــد دعمــا للرئيــس املنتخــب الــذي يمثــل إرادة الشــعب اليمنــي.

تركيــا تقــف إلــى جانــب الشــعب اليمنــي، وترســل مســاعدات إنســانية إلــى 
هذا البلد الذي تربطه به أواصر تاريخية ودينية، إال أن ذلك ال يكفي وال 
يعالــج املشــكلة. وال بــد مــن موقــف جديــد ومبــادرة يمكــن أن تطلقهــا تركيــا 
بالتعــاون والتنســيق مــع ســلطنة عمــان وقطــر والكويــت؛ إلنقــاذ اليمنييــن 
مــن أتــون الحــرب وآثارهــا الكارثيــة. ويرجــى أن تفتــح زيــارة أردوغــان ملســقط؛ 

بابــا لهــذا التحــول اإليجابــي فــي املوقــف التركــي مــن األزمــة اليمنيــة.

5سياسة واقتصاد

وكالة األناضول

إسماعيل ياشا
الموقف التركي إزاء أزمة دول الخليج واليمن

المصدر: تركيا بوست

تنكــس  تركيــا 
أعالمهــا حــدادًا 
ضحايــا  علــى 
ســيناء  هجــوم 

بــي اإلرها

المصالحة الفلسطينية
وكاالت
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أظهر   20١7/١١/2٣ الجمعة  صالة  في  بمصر  وقع  ما     
والتأسلم.  اإلسالم  بين  التفريق  وهو  سنة  منذ  يراودني   

ً
شيئا

وسلم  عليه  هللا  صلى  نبينا  به  أتى  الذي  الدين  هو  فاإلسالم 
وبلغه الناس.

بعد  املسلمون فيما  به  ماتدين  به  التأسلم أقصد  ومصطلح 

النبي صلى هللا عليه وسلم حتى زماننا هذا.
التأسلم، ولكن  في  في الحقيقة يوجد كثير من تعاليم اإلسالم 
ن به املسلمون وظنوه  التأسلم ليس هو اإلسالم كله؛ ألن ما تديَّ
 ما جاء في اإلسالم فاهلل الذي يقول . 

ً
من اإلسالم يخالف أحيانا

ُم 
ُ

ك
َ
ْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت ل

ُ
ْيك

َ
َمْمُت َعل

ْ
ت

َ
ْم َوأ

ُ
ْم ِديَنك

ُ
ك

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َيْوَم أ

ْ
} ال

من  الحق  فاملسلم   ،
ً
دينا لنا  اإلسالم  ارت�شى  قد  ِديًنا{  اإلْسالَم 

ل لبعض املسلمين  سلم املسلمون من يده ولسانه، فكيف ُيسوَّ
قتل املسلم األمن املطمئن بغير حق - وهو يقرأ فيما يقرأ } َمْن 
اَس  النَّ َتَل 

َ
ق َما  نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
ف ْرِض 

َ ْ
األ ِفي  َساٍد 

َ
ف ْو 

َ
أ ْفٍس 

َ
ن ْيِر 

َ
ِبغ ْفًسا 

َ
ن َتَل 

َ
ق

تدعم  أدلة  على  يعتمدون  األبرياء  بقتلهم  -ولكنهم   } َجِميًعا 

فعلهم الشنيع. وفي الحقيقة هذا االعتماد افتراء على اإلسالم .  
فما وقع بمصر الجمعة املاضية بعيد كل البعد عن اإلسالم ؛ 
 عن قتل املسلم 

ً
فاإلسالم ال يجيز قتل االنسان بغير حق فضال

اإلسالم  بين  للتفريق  يدعونا  وهذا  املصلين،  قتل  عن  ناهيك 
إلى السلم واملحبة والسالم وبين  كدين سماوي متكامل يدعو 
تقال:  أن  يجب  حق  وكلمة  اليوم،  املسلمين  التأسلم/عمل 
اإلسالم  منهج  املخالفة  بأفعالهم  واملسلمون  واد  في  اإلسالم 

السمح في واد آخر . 
وال خالص لنا من مشكالتنا املعاصرة إال إذا رجعنا الى االسالم 

وعملنا بتعاليمه، فال طريق لنا سواه. 

اإلســالم 
والتأســلم                 

د. محمود جنار

     كتب السلطان عثمان بن أرطغرل وهو على فراش املوت البنه 
يوصيه أورخان :

 
ً

 يا بني: أنني انتقل إلى جوار ربي، وأنا فخور بك بأنك ستكون عادال
في الرعية، مجاهًدا في سبيل هللا، لنشر دين اإلسالم.

وإذا  العاملين،  رب  هللا  به  يأمر  لم  ب�شيء  تشتغل  أن  إياك  بني  يا 
.

ً
واجهتك في الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موئال

ك 
ّ
يا بني: أحط من أطاعك باإلعزاز، وأنعم على الجنود، وال يغرن

الشيطان بجندك وبمالك، وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة…
يا بني: إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء هللا رب العاملين، وأن بالجهاد 

يعم نور ديننا كل اآلفاق، فتحدث مرضات هللا جلَّ جالله.
الحكم  لشهوة  الحروب  يقيمون  الذين  هؤالء  من  لسنا  بني:  يا 
يا  أو سيطرة أفراد، فنحن باإلسالم نحيا ولإلسالم نموت، وهذا 

ولدي ما أنت له أهل.
تبجيلهم،  من  وأكثر  رعايتهم،  أدم  األمة،  بعلماء  أوصيك  بني:  يا 

وأنزل على مشورتهم، فإنهم ال يأمرون إال بخير…
اعلم يا بني: أن نشر اإلسالم، وهداية الناس إليه، وحماية أعراض 
املسلمين وأموالهم، أمانة في عنقك سيسألك هللا عز وجل عنها…

واعلم يا بني أن طريقنا الوحيد في هذه الدنيا هو طريق هللا، وأن 
مقصدنا الوحيد هو نشر دين هللا، وأننا لسنا طالب جاه وال دنيا.

صعب  وإذا  وجل،  عز  هللا  ُير�شي  ال  أمًرا  تفعل  أن  إياك   : بني  يا 
عليك أمر فاسأل علماء الشريعة، فانهم سيدلونك على الخير.

األمراء  نشاة  ممدود  األمير  ابن  محمود)قطز(  األمير  نشا       
تحت كنف خاله جالل الدين بن محمد شاه الخوارزمي وذلك 
الدائرة  دارت  وملا  التتار،  ضد  حربه  في  والده  استشهاد  بعد 
في   

ً
عبدا محمود  بيع  التتار  عليها  وق�شى  خاله،  مملكة  على 

سوق الرقيق حتى اشتراه أحد أثرياء الشام فاعتنى به وعلمه 
القرآن والحديث وعلوم العربية ثم أتقن فنون القتال، ودخل 
مضمار السياسة، وقاتل ضد الصليبين، وشاءت األقدار أن 
العز  آنذاك  ومصر  الشام  بعالم  وثيقة  صلة  ذا  سيده  يكون 
امللك  الجديد  سيده  الى  طريقه  عن  فوصل  السالم؛  عبد  بن 
الصالح نجم الدين أيوب، وعهد به األخير إلى عز الدين أيبك، 
فأصبح في برهة بسيطة ساعد أيبك  األيمن  في انتصاره على 
قائد  أسر  تم  حيث  648ه  املنصورة  معركة  في  الصليبين 

الحملة الصليبية »لويس التاسع عشر«.  
وفي هذه األثناء  توفي امللك الصالح نجم الدين أيوب، وبموته 
انتهت دولة األيوبيين في مصر ليبدأ عهد دولة املماليك حيث 
إلى قتل عز  أدت  تقلبات عدة  بداياتها  في  الدولة  شهدت هذه 
ولده  بعده  األمر  ،فتسلم  الدر  شجرة  يد  على  أيبك  الدين 
السيل  وصل  ذلك  أثناء  وفي  آيبك،  علي  الدين  نور  الصغير 
األمر  وصار  بيسان،  قرب  جالوت  عين  إلى  الجارف  التتري 
 والقضاة وممن 

ُ
بحاجة إلى معركة فاصلة، فعندئذ َعَزل الوالة

السنجاري،  حسن  الدين  وبدر  السالم  عبد  بن  العز  حضر 
القوي  البطل  مكانه  وا 

َّ
وول علي،  الدين  نور  الضعيف  هم 

َ
ملك

قطز  وتسلم   املظفر.  امللك  وسّموه  قطز،  بالحروب  املتمرس 
امللك سنة 657هجري. فأخذ يعدُّ للمعركة بإيمان وثقة وصبر 
، وكان أول قرار اتخذه إعالن العفو عن كل مماليك البحرية 
الذين تشردوا بعد مقتل قائدهم أقطاي. وبناء على العفو رجع 
نه   وعيَّ

ً
 الئقا

ً
الظاهر بيبرس الى مصر واستقبله قطز استقباال

في 25 من رمضان658  ز  ُجّهِ الذي  الجيش   على مقدمة 
ً
قائدا

 السير 
ُّ

 إلى غزة فاسترجعها، وظل يغذ
ً
هـ فتوجه الجيش شماال

حتى وصل سهل عين جالوت بين نابلس وبيسان وهناك تحقق 
التتار  وعال شعار »وإسالماه« األجواء،  النصر ألول مرة على 
وأبيد الجيش التتاري عن بكرة أبيه في هذه املعركة، ثم تمَّ بعد 

املعركة فتح الشام وتطهيرها من رجس التتار.  
وأوقفت  أنقذت اإلسالم،  واحدة  سنة  حكم قطز   كانت مدة 
جرحها  ومللمت  اإلسالمية،  البالد  أصقاع  في  الدماء  سيل 
النازف، وطردت التتار ،وأدبرت رياحهم... ولكنه أنهى مهمته، 

ونال شرف الشهادة سنة 658من هجري...
بعهد  هيبته  وإعادة  لالسالم  إعزازها  في  هذه  سنته  أشبه  فما 

الخليفة العادل الخامس عمر بن عبد العزيز

)الطعام  ثالثة:  أهمها  دافع  مئة  للنفس  أن  أخي  يا  اعلم      
والشراب، النوم، الجماع( وهناك الكثير من الدوافع النفسية 
التي يجب على الصادق أن ال يوليها اهتمامه الكبير، وقد قيد 
هللا سبحانه هذه الدوافع النفسية بـ )اإلرادة( وهي الثبات عند 

التحقيق، وهي تعادل الشرطة في الدولة!
 وإذا لم يتمكن اإلنسان من أن يملك إرادته فإن نفسه تضعف، 
التي  الشرطة  وجود  لعدم  الداخل،  من  وتنهار   ، دولته  وتفلت 
اإلنسان  وهكذا  األمن.  على  وتحافظ  االستقرار،  على  تساعد 
الطريق، خرج عن  )عواطفه وشهواته( عن  نفسه  إذا خرجت 
االستقامة؛ ألن إرادته ماتت، فالعاطفة تريد كذا وكذا واإلرادة 
يتمكن  فلن  له  عقل  ال  ومن  بالعقل،  تأتمر  ألنها  ال،  له  تقول 
من السيطرة على دوافعه النفسية، وعندها يبدأ بالتدهور ثم 

السقوط الحتمي.
دوافعه  وراء   

ً
الهثا أوقاته  يق�شي  مسلٍم  شاٍب  على  للعار  فيا 

 عن هللا سبحانه وتعالى، وراء 
ً
 عن الحق .. بعيدا

ً
النفسية بعيدا

واإلثم   ، تزول  ))اللذة  معدودة،  دقائق  مداها  يتجاوز  ال  لذة 
يبقى(( .

املسلم  الشاب  يتمكن  الصادقة  الواعية  واإلرادة  بالعقل 

    إن محمًدا كان وال شك من أعظم القواد املسلمين الدينيين, 
ا 

ً
وبليغ قديًرا  مصلًحا  كان  إنه   :

ً
أيضا القول  عليه  ويصدق 

ننسب  أن  يجوز  وال  عظيًما,  ومفكًرا  مغواًرا  وجريًئا  فصيًحا 
إليه ما ينافي هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه 

يشهدان بصحة هذا.
ه رغم 

ّ
وإّن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ إن

ّميته، استطاع قبل بضعة عشر قرًنا أْن يأتي بتشريع، سنكوُن 
ُ
أ

نحُن األوروبيين أسعد ما نكون، إذا توصلنا إلى قّمته.

قالوا في نبي اإلنسانية

مخـــالفــة النفــــس والتصــدي لألهــواء

من عظماء حضارتنا 

وصية  الغازي عثمان ت)727( البنه أورخان 

أ.د. دريد عبد القادر نوري 

وتطمئن  الجوارح  تسكن  ذلك  فعند  باالعتدال،  الشعور  من 
الخط  يسلك  وبذلك  وسروره،  املرء  سعادة  وتظهر  النفوس 
في  فسيدخل  هواه  وراء  الشاب  انقاد  إذا  أما  املستقيم. 
الضنك من العيش، فإذا زادت قوة شهوته خرج إلى الرخيص 
الحمق  إلى  وراء غضبه خرج  انساق  وإذا  فيهلك،  األعمال  من 
يكون  أن  الغضبية  القوة  تغلب عليه  فيهلك. ومن صفات من 
يحصل  لم  فإن  وجهه،  غير  من  للترؤس   

ً
طالبا للغلبة،   

ً
محبا

على الرئاسة بالعدل توصل إليها بالحيل والشرور، وهكذا تقع 
للفئات  واالنضمام  والتشريد  القتل  ويقع  السياسية  الجرائم 

الضالة، ويحدث القتل والظلم.
ليتطهر  اإلسالم  في  العبادة  جاءت  وغيرها  السابقة  ولألسباب 
على  السيطرة  سبحانه-  هلل  -بانقياده  وليعلن  بها،  اإلنسان 
أهوائه، واالنقياد للحق، وال مجال مع التربية اإلسالمية للتفكير 
بالقيام بأبسط املخالفات، ألن هللا تعالى ناظر وبصير، ويعلم 
خائنة األعين وما تخفي الصدور، وسوف تجازى كل نفس بما 
ِر 

َ
ْنك

ُ ْ
امل َعِن  َه 

ْ
َوان ْعُروِف 

َ ْ
ِبامل ُمْر 

ْ
َوأ  

َ
ة

َ
ال الصَّ ِقِم 

َ
أ ُبَنيَّ  َيا   { كسبت 

ُموِر {]لقمان:١7[.
ُ ْ
ِلَك ِمْن َعْزِم األ

َ
َصاَبَك ِإنَّ ذ

َ
ى َما أ

َ
َواْصِبْر َعل

,,, ,
المظفر سيف الدين قطز              

وثائق تاريخية

الدكتور شبرك النمساوي 

أ. محمود الشيخ ابراهيم
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ُم   قد أيقنت اليوم أنها تقف على شفا ُجرٍف َهاٍر ُيَحّتِ
َ
ة مَّ

ُ
      إن األ

َد صفوفها، وتكسر الحواجز الوهمية املصطنعة  عليها أن توّحِ
وابن  ٍع 

َ
ك

ُ
ل كلُّ  عليها  تكالب  بعدما  وذلك  شعوبها،  بين  ْبٍث 

ُ
ِبخ

ِعيَن  ّنِ
َ

 في خندٍق واحٍد لعيٍن، ُمق
ً
ٍع في الدنيا، وتمترسوا جميعا

َ
ك

ُ
ل

واهنة،  عنكبوت  بخيوط  املسلمين  مواجهة  في  اآلثمة  حربهم 
فهم مرة يبطشون باملسلمين تحت ُمَسّوِِغ مكافحة اإلرهاب، وفي 
مجزرة أخرى محاربة التطرف اإلسالمي، وفي ثالثة أدهى وأمرُّ 
 أن أسلحتهم الفتاكة التي يذبح 

ً
بحجة نشر الديمقراطية، علما

بها املسلمون متلونة بألوان شتى، فتارة يدمرون أخالق أبناء 
، أطفالهم وشبابهم وشيوخهم 

ً
ة غير مستثنين منهم أحدا مَّ

ُ
األ

ون  كلٌّ على حد سواء، وفي تارة أخرى تهيج بهم أحقادهم فيدسُّ
 مستخدمين 

ً
الفتنة في عروق إخوة الدين ليقتل بعضهم بعضا

هم البالي الذي كاد َيْفُسُد وال ُبدَّ له من سوٍق يباع  سالح عدّوِ
إلى  بحاجة  أنه  غير   

ً
حديثا اخترعوه  قد  آخر  بسالٍح  أو  فيها، 

ُب أثره التدميري في أرواحها، فالقاتل  ٍة يجرَّ ناٍت بشريٍة َحيَّ عّيِ
.
ً
حية هي عينها أبدا ، والضَّ

ً
واحٌد دائما

األعداء  هؤالء  تآمر  من  للخالص  املسلمين  أمام  سبيل  ال  إنه 
ضمان  أجل  من  ُونها 

ُّ
فيستحل الحرمات  أحرم  يتتبعون  الذين 

ة بمثابة ُدميٍة متحّرِكٍة ُمطيعٍة بين أياديهم  مَّ
ُ
بقاء مستقبل األ

بارئهم،  إلى  اإلسالم  أبناء  يؤوب  أن  إال  باآلثام،  امللطخة 
فيغدو  بينهم،  فيما  وتعالى  سبحانه  في هللا وهلل  املحبة  لتسود 
جسٌد  فهم  وتعاطفهم،  وتراحمهم  هم  توادَّ في   

ً
إخوانا القوم 

التباغض  فإن  ِل، 
َ
ل الزَّ من  وُمَتعاٍف  ِل، 

َ
الِعل على  َمِنُيٌع  واحٌد 

تمزيق  آفات  من  وأشباههم  والتناحر  والتنافر  والتحاسد 
حلقات الصفوف، وتعميق أخاديد الفرقة، هي أخطر الجراح 
قبائل  املسلمين  جعل  في  تسهم  التي  املاحقات،  النازفات 
متقاتلة، بحيث  فٍة، وتكتالت وأحزاب  ِ

ّ
وعشائر مختلفٍة متخل

َيُهْوَن  كي  واجباتها،  لتزوير   
ً
تمهيدا حقوقها،  هضُم  َيْسُهُل 

)فعليك  هللا:  رسول  قال  ِتها، 
َ
ِقْبل وتحويل  تها،  هويَّ تغيير   

ً
الحقا

 :
ً
بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية( . وقال أيضا

والبغضاء:  والبغضاء،  الحسد،  قبلكم:  األمم  داُء  إليكم  )َدبَّ 
ِين، والذي  عر، ولكن تحلق الّدِ ، ال أقول تحلق الشَّ

ُ
ة

َ
هي الَحاِلق

ة  الَجنَّ تدخلوا  ال   - بيده  ٍد  ُمَحمَّ نفس  والذي  أو   - بيده  نف�شي 
ت ذلك  حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا، أفال أنبئكم بما يثّبِ

لكم، أفشوا السالم بينكم(.
إن املسلمين اليوم مدعوون من باب فرض العين، إلى التصالح 
أن  أجل  من   ،

ً
ثانيا أنفسهم  مع  مَّ 

ُ
ث  ،

ً
أوال وشريعتهم  هم  رّبِ مع 

أن  رجاء  الطرق،  َد  َسدَّ
ُ
وت املناهج،  َب  َصوَّ

ُ
وت وايا،  النَّ َح  َصحَّ

ُ
ت

زِهَر 
ُ
ت أن  بعد  اس،  للنَّ أخرجت  ٍة  مَّ

ُ
أ خير   

ُ
ْسِلَمة

ُ
امل ة  مَّ

ُ
األ تعود 

أطفالها،  براعم  ِمُر 
ْ
ث

ُ
وت شبابها،  آمال  ح  وتتفتَّ شيوخها،  أحالم 

ى  ْوٍم َحتَّ
َ

ُر َما ِبق ّيِ
َ
 ُيغ

َ
َ ال َّ

 لوعد هللا تعالى: ڌ ِإنَّ الل
ً
وذلك تحقيقا

َوَعَد  ڌ  سبحانه:  وبشارته   ,]١١ ]الرعد:  ُفِسِهْمڌ 
ْ
ن

َ
ِبأ َما  ُروا  ّيِ

َ
ُيغ

ِفي  ُهْم  ِلَفنَّ
ْ

َيْسَتخ
َ
ل اِلَحاِت  الصَّ وا 

ُ
َوَعِمل ْم 

ُ
ِمْنك آَمُنوا  ِذيَن 

َّ
ال  ُ َّ

الل
ِديَنُهُم  ُهْم 

َ
ل نَّ 

َ
ن ِ

ّ
ُيَمك

َ
َول ْبِلِهْم 

َ
ق ِمْن  ِذيَن 

َّ
ال  

َ
ف

َ
ل

ْ
اْسَتخ َما 

َ
ك ْرِض 

َ ْ
األ

ْمًناڌ ]النور: 55[
َ
ْوِفِهْم أ

َ
ُهْم ِمْن َبْعِد خ نَّ

َ
ل ُيَبّدِ

َ
ُهْم َول

َ
�َشى ل

َ
ِذي اْرت

َّ
ال

د. عماد كنعان

فريضــة 
ــِة مع نفســها مَّ

ُ
ــِح األ

ُ
َصال

َ
ل عظيم، أْي عالقات ت      إّن علَم النفِس اإلسالميَّ علٌم مؤصَّ

ْفٌس، نفُسك 
َ
، وقواعُد، وقوانيُن، هو علُم النفِس، وأنت ن

ٌ
ثابتة

 التي ال تموُت، هي التي 
ُ
ك، هي الخالدة

ُ
التي بين َجْنَبْيك، هي ذات

حقائُق  أْي   ، اإلسالميُّ النفِس  علُم  تفسُد،  التي  وهي  تسُموا، 
 ِمن كتاِب هللِا وُسنِة رسوِله صلى هللا عليه 

ُ
ة

َ
النفِس املستنَبط

وسلم.
صَل باهلِل عز وجل فقد عرف حقيقة ذاته، 

ّ
إّن اإلنساَن إذا ات

علماُء  يسميه  بما  صيَب 
ُ
أ عنه  َع 

َ
انقط ا 

َ
فإذ فطرته،  وحقيقة 

ِمن  تُب 
ُ

الك هذه  ُد  َعّدِ
ُ
ت  ،

ً
نفسية اضطراباٍت  النفِس  وأطباُء 

َنا اإلنسان 
ْ
ق

َ
ذ

َ
ِئْن أ

َ
االضطراباِت النفسيِة اليأَس، قال تعالى: }َول

ُفوٌر{ ]هود: 9[ ، وقال 
َ

َيُئوٌس ك
َ
ُه ل َزْعَناَها ِمْنُه ِإنَّ

َ
مَّ ن

ُ
 ث

ً
ا َرْحَمة ِمنَّ

ا 
َ
َوِإذ ِبَجاِنِبِه  ى 

َ
أ

َ
َون ْعَرَض 

َ
أ اإلنسان  ى 

َ
َعل َعْمَنا 

ْ
ن

َ
أ آ 

َ
}َوِإذ سبحانه: 

{ ]اإلسراء: 8٣[ .
ً
اَن َيُئوسا

َ
ُه الشر ك َمسَّ

فاليأُس اضطراٌب نف�شيٌّ سبُبه االنقطاُع عن هللِا عز وجل، ألّن 
عدَم اإليمان به، أو االنقطاَع عنه يؤّدي إلى هذا االضطراِب، 
باهلِل عز وجل،  االتصاِل  اإليماِن، وعدِم  لوازِم عدِم  ِمن  وهو 
 بما عنَد 

ُ
ولكّن املؤمَن يغلُب عليه التفاؤُل، ويغلُب عليه الثقة

الناِس  أقوى  تكوَن  أْن  أردَت  ا 
َ
»فإذ قيل:  وقد  وجل،  عز  هللِا 

ا أردَت أْن تكوَن أغنى الناِس فكْن بما في 
َ
ْل على هللِا، وإذ

َّ
فتوك

ا أردَت أْن تكوَن أكرَم الناِس 
َ
َيَدي هللِا أوثَق مّما بين يديك، وإذ

فاتِق هللَا«.
سبُبه   

ً
نفسّيا  

ً
اضطرابا النفاَق  اإلسالمّيِ  النفِس  علماُء  َيُعدُّ 

بيدِهم   
ً
آلهة معه  ورأى  باهلِل،  اإلنساُن  أشرَك  فإذا  الشرُك، 

إذا انطلَق ِمن هذه النظرِة، فِمن  ه،  نْفُعه وضرُّ أْمُره، وبيِدِهم 
، إنه النفاُق. : اضطراٌب نف�شيٌّ لواِزم هذا الخطأ اإليمانّيِ

َوَما  ا باهلل وباليوم اآلخر  آَمنَّ َيُقوُل  }َوِمَن الناس َمن  قال تعالى: 
 
َّ
ِإال َدُعوَن 

ْ
َيخ َوَما  آَمُنوا  والذين  هللا  اِدُعوَن 

َ
ُيخ  * ِبُمْؤِمِنيَن  ُهم 

ُعُروَن{ ]البقرة: 9-8[ .
ْ

ُفَسُهم َوَما َيش
ْ
ن

َ
أ

رُك. ِ
ّ

، سَبُبه الش ، واضطراٌب نف�شيٌّ
ٌ
 َمَرضية

ٌ
فاُق ظاهرة فالّنِ

ه بغيِر هللِا، ثّم يجُد 
َ
ُق اإلنساُن آمال ِ

ّ
: حينما يعل

ُ
ويكون اإلحباط

ه، 
ُ
هَدف ْق  يتحقَّ ولْم  له، 

َ
خذ اآلماَل  عليه  َق 

َّ
عل الذي  هذه  أّن 

، قال سبحانه 
ُ
، إنها اإلحباط

ً
فُيصاُب بحالٍة نفسيٍة مؤملٍة جدا

وتعالى:
نَّ 

َ
َيْحَبط

َ
ل َت 

ْ
َرك

ْ
ش

َ
أ ِئْن 

َ
ل ْبِلَك 

َ
ق ِمن  الذين  ى 

َ
َوِإل ْيَك 

َ
ِإل ْوِحَي 

ُ
أ ْد 

َ
ق

َ
}َول

نَّ ِمَن الخاسرين{ ]الزمر: 65[.
َ
ون

ُ
َتك

َ
َك َول

ُ
َعَمل

 ،
ً
عظيما  

ً
كبيرا ما   

ً
شيئا تظنَّ  أْن  وهو  لإلحباِط؛  آخُر  وتفسيٌر 

ثم  تك، 
َ

وشيخوخ شباَبك،  أْجِله  ِمن  َع  وتضّيِ عليه،  فُتْقِبَل 
ك  يمدُّ ال  ه 

ّ
وأن ب�شيٍء،  ليس  ه 

ّ
أن األواِن  فواِت  َبْعَد   

َ
تكتشف
بسعادٍة.

الغروب  قبيل  لندن  في  العربية  املطاعم  أحد  إلى  دخلنا        
النادل  وجاء  جلسنا   ،2007 عام  ذلك  كان   … العشاء  لتناول 
عدت  ثم  لدقائق،  الضيوف  من  استأذنت  الطلبات،  ألخذ 
 
ً
فسألني أحدهم قال: أين ذهبت دكتور لقد تأخرَت علينا كثيرا

: هل ما زلت 
ً
أين كنت؟ قلت: أعتذر، كنت أصلي، قال مبتسما

: قديم؟! ملاذا؟ وهل هللا 
ً
صلي؟ يا أخي أنت قديم! قلت مبتسما

ُ
ت

موجود فقط في الدول العربية؟ أال يوجد هللا في لندن؟ قال: 
تحملني  أرجوك  ولكن  األسئلة  بعض  أسألك  أن  أريد  دكتور 

 برحابة صدرك املعهودة. 
ً
قليال

قلت: بكل سرور ولكن لدي شرط واحد فقط، قال: تفضل. 
أو  بالنصر  تنتهي من أسئلتك عليك أن تعترف  قلت: بعد أن 

الهزيمة، قال: اتفقنا وهذا وعد مني.
قلت: لنبدأ املناظرة، تفضل، قال: منذ متى وأنَت تصلي؟ قلت: 
في  وأنا  وأتقنتها  عمري،  من  السابعة  في  كنت  أن  منذ  تعلمتها 
التاسعة من عمري، ولم أفارقها قط، ولن أفارقها إن شاء هللا 
توجد  ال  بأنه  اكتشفت  الوفاة  بعد  أنك  لو  وماذا  قال:  تعالى. 
جنة وال توجد نار وال عقاب وال ثواب فماذا ستفعل؟ قلت: لن 
 كما قال علي بن أبي طالب »إلهي 

ً
أفعل أي �شيء، ألنني أصال

عبدتك  ولكن  جنتك  في   
ً
طمعا وال  نارك  من   

ً
خوفا عبدتك  ما 

ألنك أهٌل للعبادة«. قال: وصالتك التي واضبت عليها لعشرات 
يوجد  وال  سواء  يصِل  لم  ومن  صلى  من  أن  وستجد  السنين 
�شيء اسمه سقر؟ قلت: لن أندم عليها ألنها لم تأخذ مني سوى 

دقائق في اليوم وسأعتبرها رياضة جسدية.
من  أكثر  هنا  والصوم  لندن  في  أنت  سيما  ال  وصومك  قال: 
١8 ساعة في اليوم؟ قلت: سأعتبر صومي رياضة روحية فهو 
منفعة  فيه  وكذلك  الرفيع  الطراز  من  وروحي  نف�شي  ترويض 
صحية كبيرة أفادتني في حياتي، وإليك تقارير دولية من جهات 
 أكدت أن االمتناع عن الطعام لفترة فيه 

ً
ليست إسالمية أصال
منفعة كبيرة للجسد.

ال  الوفاة  بعد  تكتشف  أن  بعد  والعمرة  للحج  والذهاب  قال: 
. قلت: سأعتبر 

ً
يوجد �شيء من هذا، وأن هللا غير موجود أصال

بمتعة  فيها  شعرت  جميلة  سفرة  والعمرة  الحج  إلى  الذهاب 
راقية ساهمت في غسل وتنقية الروح كما تساهم سفرات أنت 
قمت بها من أجل قضاء وقت جميل لطرد ضغوط العمل وقتل 

الروتين وساهمت في إنعاش الروح.
 ألنك تحملتني 

ً
، ثم قال: شكرا

ً
ظل ينظر إلى وجهي لثواني صامتا

برحابة صدر، أسئلتي انتهت، وأعترف لَك بالهزيمة.
قلت: اآلن جاء دوري ألن أسألك. قال تفضل، قلت: ليست لدي 
أسئلة عدة مثلك ولكن هو سؤال واحٌد فقط ال غير وبسيط 

.
ً
جدا

حال  في   
ً
شيئا أخسر  لن  بأنني  لك  بّينت  قلت:  هو؟  ما  قال: 

ماذا  والبسيط،  الوحيد  سؤالي  ولكن  أنت،  فرضيتك  حصلت 
لو عكسنا فرضيتك وأنك بعد الوفاة اكتشفت بأن هللا تعالى 
في  تعالى  هللا  وصفها  التي  املشاهد  جميع  وأن  موجوٌد،   

ً
فعال

، ماذا أنَت فاعٌل حينها؟.
ً
القرآن موجودة حقا

 ،
ً
ظل ينظر إلى عيني ولم يحرك شفتيه وأطال النظر إلّي صامتا

له:  فقلت  مائدتنا،  الى  الطعام  أوصل  الذي  النادل  وقاطعنا 
تكون  وعندما  لنأكل،  الطعام،  حضر  اآلن،  اإلجابة  أطلب  لن 

إجابتك جاهزة من فضلك أخبرني بها.
 مني اللقاء في ذات املطعم، التقينا في 

ً
بعد شهر اتصل بي طالبا

 
ً
 بين ذراعيه واضعا

ً
املطعم، تصافحنا، وإذا أرى نف�شي مطوقا

رأسه على كتفي وبدأ بالبكاء.
جئت  قال:  بك؟  ماذا  له:  وقلت  ظهره  على  ذراعي  وضعت 
إلى  رجعت  لقد  جوابي،  لك  ألقول  هنا  إلى  ودعوتك  ألشكرك، 
، كانت أجراس 

ً
الصالة بعد أن قطعتها ألكثر من عشرين عاما

 في روحي وفي 
ً
كلماتك ترن في ذهني ولم تتوقف، لقد أثرت بركانا

إنسان آخر، وأن  بأنني  نف�شي وفي جسدي، وصدقني، شعرت 
ال  ضمير  راحة  مع  الجسد  هذا  في  تسير  بدأت   

ً
جديدة  

ً
روحا

مثيل لها، قلت له : ربما تلك األجراس أيقظت بصيرتك بعد أن 
، أيقظت بصيرتي بعد 

ً
، فعال

ً
خذلك بصرك، قال: هو ذاك تماما

 لك من القلب أخي الحبيب. 
ً
أن خذلني بصري، شكرا

د. محمد راتب النابلسي 

ماذا لو؟ 
د. مظفر قاسم

فــي علم النفس اإلســالمي
اليأس، والنفاق، واإلحباط 



العدد التاسع - كانون األول /2017

١- مدينة فلسطينية)مبعثرة( + أطول الخلفاء الراشدين مدة في الخالفة.
2- متشابهان + من يقرع الطبل .

٣- من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه + وقع .
4- نسور + دفتر.

5- يطبخ + حسم االمر.
6- ممثل جسد شخصية عمر املختار + براد )باإلنجليزية(.

7- دفن + دولة تقع فيها سدس مساحة اليابسة.
8- معظم ال�شيء + أجهزة للترويح أيام الحر .

9- تقال عند الضجر + الشيخ الرئيس الطبيب الفيلسوف .
١0- تقينا البرد والحر + طرف .

ابنة أمك وابن أبيك، وليس بأختك، وال بأخيك فمن يكون ؟ هو أنَت.

 التي ليس لها ِظلٌّ وليس لها ِثَمار؟  شجرة العائلة.
ُ
ما هي الشجرة

ثلج.
َّ
َمْن أنا ؟أنا ال

َ
اِء ِمتُّ ف

َ
أنا ابن املاء فإْن تركوِني في املـــ

حل العدد السابق :
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يمكنكم مراسلتنا والمشاركة بآرائكم على بريد 
الجريدة.
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١- قلم + عتمة
2- وجدك + خاف بشكل مفاجئ .

٣- أشهر رحالة عربي .
4- جد سيدا يعقوب عليه السالم + والد.

5- ضياع العقل والحكمة + فقط )عامية(
6- حركة فسيولوجية ملقاومة املرض + من الفصيلة السنورية 

معكوسة .
املتوسط   البحر  في  فرنسية  جزيرة   + عقلك  إلى  ارجع   -7

)مبعثرة(
8- مخادع + وسادات .

9- أول من قسم أيام األسبوع إلى سبعة أيام .
١0- لنيل أقساط من الراحة .

فمن  واحد،  رأس  لنا  إخوة  أربعة   إننا 
نحن ؟

تك ؟ من هو الخال الوحيد ألوالد عمَّ

له  وليس  ويقف  يم�شي  الذي  ال�شيء  هو  ما 
ل ؟

ُ
أرجـ

 
ً
 أمينا

ً
 في الصحف يطلب فيه كاتبا

ً
     نشر أحد التجار إعالنا

عشرة  ثالث  العمل  ويستطيع  وضبط  بدقة  دفاتره  يمسك 
ه لهذه امِلهنة 

َ
 كل يوم , فحَضر إليه شخٌص يلتمُس قبول

ً
ساعة
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املعروفة لدى بعضهم  أو  الكاكا  أنت ممن يحبون فاكهة         هل 
اللذيذة؟  الفاكهة  هذه  فوائد  هي  ما  تعرف  هل  الفرسمونة؟  باسم 

تعرف على هذا وأكثر في املقال التالي : 
الغذائية،  الفوائد  بالعديد من  الغنية  الفواكه  إحدى  الكاكا  تعتبر 
فبعيدا عن كونها لذيذة وحلوة املذاق، تتمتع هذه الفاكهة بالعديد 
 غذائيا!  وللكاكا العديد من األنواع، 

ً
من الخصائص التي تجعلها كنزا

فهناك  اآلخر،  بعضها  من  بمراحل  شهرة  أكثر  بعضها  يعتبر  والتي 
الكاكا الهندية وتلك اليابانية وغيرها كثير. ولفاكهة الكاكا العديد من 

األلقاب، ومنها »حلوى الطبيعة األم«.
عناصر غذائية مهمة في الكاكا

تعود الفوائد الصحية التي سوف نشرحها في هذا املقال لغنى فاكهة 
الكاكا بهذه العناصر الغذائية الهامة:

• فيتامين أ، فيتامين �شي، فيتامين إي، وفيتامين بي 6.
• األلياف الغذائية.

• املغنيسيوم، النحاس، البوتاسيوم، والفوسفور.
• العديد من املركبات العضوية الهامة والتي تنتمي لعائلة فيتامينات 

بي املعقدة.

فوائد الكاكا
هذه هي الفوائد الصحية العديدة للكاكا، فلنتعرف عليها.

١- الوقاية من السرطان
تعتبر فاكهة الكاكا غنية بالعناصر واملواد املضادة للسرطان، كما 
محاربة  على  الجسم  تساعد  والتي  األكسدة  بمضادات  غنية  أنها 
من   

ً
عموما الجسم  وحماية  فعالية  أكثر  بشكل  الحرة  الشوارد 

العديد من األمراض.
كما أن احتواء الكاكا على نسب عالية من فيتامينات )�شي( و )أ( 
الفينولية، يساعد بشكل كبير على  إلى بعض املركبات  باإلضافة 

محاربة مختلف أنواع السرطانات واألورام الخبيثة.
2- تعزيز جهاز املناعة

املناعة  جهاز  صحة  من  تعزز  التي  الفواكه  إحدى  الكاكا  تعد 
بشكل طبيعي وذلك يعود ملحتواها العالي من فيتامين �شي، إذ إن 
حبة واحدة من الكاكا تحتوي على 80% من حاجتك اليومية من 

فيتامين �شي.
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أنَّ الَجَزر َيْحِميَك ِمَن الكوليسترول والسرطان حيث أكدت 
أبحاث أن الجزر يحتوي على مادة اسمها ) بكثات الكالسيوم 

( تساعد على مكافحة الكولسترول..بنسبة %20 .
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فوائد الكاكا السبعة!


