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الحمد لله، والصالة والسالم عىل سيدنا رسول الله، وعىل آله وصحبه ومن وااله، أّما بعد؛
 فهذا هو عامنا الحادي عرش من عمر الثانوية، وعامنا الخامس من عمر تجربتنا يف
وإنجازات نجاحات  املّدتني  يف  حّققنا  وقد  العربيّة،  للغة  التحضريية  الصفوف   فتح 
 كثرية، منها يف مجال اللغة العربية، ومنها يف مجاالت أخرى، ولوال نجاح تجربتنا يف
 تعليم اللغة العربية -وهي أول تجربة عىل مستوى تركيا- ملا تكررت التجربة يف طول
 تركيا وعرضها، حتى زاد عدد املدارس التي افتتحت صفا تحضرييا عىل العرشين يف

 عموم تركيا.

إىل العربية  تعلم  األردن إلمتام مسريتهم يف  إىل  نرسل طالبنا  أن  عام   اعتدنا يف كل 
ناجح، حقق سمعة حسنة يف عموم برنامج  الله،  ،بفضل   ، األردن   األردن، وبرنامج 
 تركيا، ويتجىل نجاح الربنامج األردين يف حفل الختام الذي يؤدي فيه طالبنا فقرات

متنوعة باللغة العربية.

 ومن أفضل الربامج الناجحة التي حققها طالبنا يف أواخر نيسان 2018 أي قبل أيام
الثانويات، مستوى  عىل  اإلسالمي  التعاون  منظمة  قمة  محاكاة  برنامج  هو    قليلة 
 وهو األول من نوعه يف تركيا والعامل اإلسالمي قاطبة، إذ استضافت ثانويتنا ما يزيد
 عىل مئة وستني وطالبا من مختلف الدول اإلسالمية، ملدة أربعة أيام، عقدت خاللها
 مجموعة من االجتامعات والندوات والجلسات، وتشاور الطالب وتعارفوا وتنافشوا يف
 موضوعات كان لبها القضية الفلسطينية، وال سيام القدس الرشيف. وبعد املناقشات
القدس، وعالقة املهمة حول  القرارات  من  إىل مجموعة  الطالب  توصل   واملداوالت 

شباب األمة بها.

 لقد كان املؤمتر فرصة للقاء مجموعة من أفضل شباب األمة اإلسالمية الذين جمعهم
 هم واحد، وكان فرصة لبعث قضية القدس من جديد يف نفوس الشباب الذين رجعوا

إىل بلدانهم وهم يحملون يف صدورهم قضية القدس.

املسلم ليك يسريوا للشباب  املجال  الصحيح، وفتحنا  الطريق   لقد خطونا خطوة يف 
بالتفكري املبادرة يف املستقبل، ويقوموا من اآلن   يف هذا الطريق وليك ميتلكوا زمام 
 مبرشوعات شبابية، وتوعية من حولهم ليس فقط بقضية القدس بل بتوطيد العالقات
تعاىل: قوله  محققني  وأعراقهم،  مشاربهم  اختالف  عىل  اإلسالمية  األمة  شباب   بني 
 »وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا« وقول النبي صىل الله عليه وسلم: )َمثَُل الُْمْؤِمِننَي
 يِف تََوادِِّهْم َوتَرَاُحِمِهْم َوتََعاطُِفِهْم َمثَُل الَْجَسِد؛ إَِذا اْشتََك ِمْنُه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َسائُِر

ى (. َهِر َوالُْحمَّ الَْجَسِد ِبالسَّ

 يف ختام هذه الكلمة أشجع طالبنا ومن يقرأ كلاميت هذه عىل االستمرار بهذا النهج،
التقدم الفكري... وإىل مزيد من  العلمي والرقي  التميز   والعمل املستمر  من أجل 

والنجاح.



10 6 4

35 33 20

محاكاة القمة اإلسلمية 
ملنظمة التعاون اإلسلمي يف 
ثانوية بيك أوغلو األناضول 

لألمئة والخطباء

 آراء بعض مندويب الدول
الذين حرضوا املحاكاة

مفهوم الدولة عند 
العثامنيني

الخوارزمي كيف تكافح
النسيان؟

تحولت السلوك الحتجاجي 
العريب



4 محاكاة القمة اإلسالمية ملنظمة التعاون

6 آراء بعض مندويب الدول الذين....

9 معنى الوطن

10 مفهوم الدولة عند العثامنيني

12 األمة اإلسالمية... والرصاع بني الحق

13   معركة بروزة أو بريفيزا

14  نهر النيل

15 الرصاع األيديولوجي يف أفغانستان

18   املياه النظيفة يف غانا

20 تحوالت السلوك االحتجاجي العريب

22   إيلون ماسك

24   ما البيتكوين

25 أشهراملساجد السلطانية يف تركيا

26  كأنّني أكلت مسجد

27   دموع مسجد بابري

28   عقوق الوالدين

29    غرور

30   غزوة الخندق

31  من مشكالت الشباب

32  كيف تواجه مصاعب الحياة

33  كيف تكافح النسيان؟

34   الحب و الهوى

35   الخوارزمي

37 ِمعامر ِسنان ... رائد العامرة العثامنية

38   السلطان سليم األول

39  السلطان عبد الحميد

41 لقاء مع وايل إسطنبول

42   لقاء مع شخص عريب

45 أهمية العلم

46   أهمية قراءة الكتب

47   الحقائق الكونية

48  قيمة الحياة كوبا ماء

50  درجة الحرارة

51 من علامء الفيزياء .. ستيفن هوكينج

56 41 38
لقاء معالسلطان سليم األول

وايل إسطنبول
الدراما
الرتكية

52  من األمثال العربية القدمية

53 ما سبب أهمية الذئب لألتراك؟

56   الدراما الرتكية

58 إنجازات ثانويّتنا يف مجال الرياضة

60   تاريخ كرة القدم

61 خمسة من األلعاب الرياضية ... 

62             محمد صالح متحدثا عن نفسه

63  أبرز الفرق الرياضية الرتكية

65 املطبخ الرتيك

66   فلم )العبقرية(

67 الرشاب السحري القهوة

68 قصة تحول األتراك من القهوة إىل الشاي

69   ستيف جوبز

عات 70  ُمَنوَّ

72  األلعاب اإللكرتونية

74 طالبنا يكتبون عن رحلة ا أ لردن



استضافت مدرستنا ثانوية بيك أوغلو لألمئة والخطباء 

بالرشاكة مع مؤسسة بيوغلو للتعليم والثقافة وباالتفاق 

مع مكتب الشباب والتعليم يف منظمة التعاون اإلسالمي 

الديني،  للتعليم  العامة  املديرية  إرشاف  إىل  باإلضافة 

استضافت أعامل محاكاة القمة اإلسالمية ملنظمة التعاون 

اإلسالمي وذلك عىل مستوى شباب الثانويات.

تم ذلك بعد دعوة ما يقرب من 160 طالبا من طالب 

الثانويات من مختلف الدول اإلسالمية األعضاء يف منظمة 

التعاون اإلسالمي. 

وقد جرت أعامل املؤمتر ملدة أربعة أيام متواصلة 27 

- 30 نيسان / أبريل 2018

مدينة  إىل  توافدوا  قد  اإلسالمية  الدول  ممثلو  وكان 

إسطنبول يوم األربعاء 26 نيسان وسط  ترحيب من إدارة 

املدرسة وطالبها.

املؤمترات  قاعة  االفتتاحية يف  الجلسة    وقد عقدت 

 ، يلامز  نظيف  السيد  فيها  تحدث  مدرستنا  يف  الكربى 

 ، مانايف  الله  والسيد عبد   ، الديني  للتعليم  العام  املدير 

املدير العام لسياسة الشباب والتعليم يف منظمة التعاون 

بيوغلو  اإلسالمي، والسيد شعبان كورت، رئيس مؤسسة 

من  بدعوة  حرضوا  آخرون  وضيوف  والثقافة  للتعليم 

األمانة العامة للمؤمتر. 

ثم تعاقبت جلسات وندوات املؤمتر بني أروقة جامعة 

التجارة Ticaret Üniversite وفندق الزوين Lazzoni، قبل 

للمؤمترات  إسطنبول  مركز  يف  املؤمتر  أعامل  تختتم  أن 

الدولة  املسؤولني يف  Kongre Merkezi بحضور عدد من 

الرتكية. 

مسؤويل  من  عدد  الختامية  الجلسة  يف  شارك  كام 

وسفراء بعض الدول اإلسالمية.

املشاركني  تكريم  تم  الختامية  الجلسة  حفل  ويف 

محاكاة القمة اإلسلمية ملنظمة التعاون 
اإلسلمي يف ثانوية بيك أوغلو األناضول 

لألمئة والخطباء

َرِبيٌع الِٓخُر
1440 6



7 َرِبيٌع االِٓخُر
1440

بني  االتفاق  تم  الجلسة  نهاية  ويف  واملتميزين 

ناحية  من  والثقافة(  للتعليم  أوغلو  بيك  )مؤسسة 

من  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  الشباب  ومكتب 

ناحية أخرى، أن تحصل ثانوية بيك أوغلو األناضول 

لألمئة والخطباء – حرصا - عىل حق تنظيم املحاكاة 

السنوات  اإلسالمي خالل  التعاون  ملؤمتر  الدولية 

الثالثة القادمة.

للمؤمتر  الرسمية  اللغة  أن  بالذكر  جدير 

توفر  إىل  باإلضافة  العربية،  اللغة  هي 

العامة  الجلسات  خالل  الفورية  الرتجمة 

والتي حرضها بعض من مسؤويل حكومات 

الدول اإلسالمية.

 

7 ُجاَمَدى الٔوىل
14٣٩



 السالم عليكم إن الحمد لله نحمده و نشكره و نستغفره
 و نتوب اليه و نعوذ به من رشور انفسنا و سيئات اعاملنا
له من املهتد ومن يضلل فال هادي  الله فهو   من يهده 

بعده.

و كبري  تفاؤل  لدي  كان  القمة  يف  مشاركتي  قبل   أوال 
الخوف من  قليل  و  الفلسطينية  القضية  لدراسة   تطلع 
املساعدة و  الدعم  كامل  تلقيت  و  األمر  اجتزت   لكن 
هذه أن  أتخيل  كنت  أصدقايئ  و  ثانويتي  أساتذة   من 
تستعرض مسابقة  أي  الروعة  يف  غاية  ستكون   القمة 
 فيها معلوماتك فقط و عندما وصلت إىل تركيا استقبلنا
الطالب املحرتمون أحسن استقبال و حظينا مبسكن رائع.

  و عند وصويل تعرفت عىل الكثري من األصدقاء 
حول الحديث  أطراف  نتبادل  كنا  و  البلدان  كامل   من 
فأصبحوا توسعت  لكن صداقتنا  و  الفلسطينية،   القضية 
معنويا و  نفسيا  مستعدا  كنت  القمة  يوم  ويف   إخويت، 
أثار قد  و  الحقيقة  للقمة  حقيقي  متثيل  أنها  فهمت   و 
 األمر إعجايب أكرث حيث إين أمثل دولتي الحبيبة و مثلتها
 أحسن متثيل الحمد لله مرشفا بها عائلتي و أساتذيت و
 ثانويتي و بلدي و كل العامل اإلسالمي. فحمدا لله، وأقدم
 كامل الشكر و التقدير لجميع من ساهم من قريب أو

 من بعيد إلنجاح هذه املحاكاة، كام أشكر الرئيس رجب
طيب أردوغان عىل دعمه املستمر للشباب املسلم.

 وجيه بن الشيخ، من الجزائر، مثّلت يف القمة دولتي أرض
املليون و نصف شهيد، و حصلت عىل جائزة أفضل وفد

 السالم عليكم

 قمة املحاكاة الدولية لطالب الثانويات قدمت يل الكثري
 من الفوائد، تعلمت طريقة الحوار والخطاب الدبلومايس،

تعلمت احرتام املندوبني اآلخرين ممثيل باقي الدول ..

 تحاورنا و دافعنا عن البلدان بحجج منطقية و واقعية

لله و  عليها  االشتغال  سيتم  و  مميزة  لقرارات   توصلنا 
 املحامد كلها

 فتقييمي للقمة هو %001

 شكرا لكم عىل هذه القمة، استفدنا جدا و سنفيد بإذن
الله شباب بلداننا .

 كونّا صداقات أكرث من رائعة من عدة دول

الله بفضلكم و فضل  و  الطيبة،   شكرا جزيال ملعاملتكم 
أوال حققت هذه القمة نجاحا باهرا .
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وفقكم املوىل !

 أميمة األزعر من دولة املغرب، كنت مندوبة لجمهورية
ساحل العاج .

 مقالة حول ما عشته من أحداث يف قمة املحاكاة اإلسالمية
عن املوضوعات التي أعطيتموها لنا.

 تجربة ستخلد يف أسطر ذاكريت بأحرف من ذهب، تجربة
قد فوائد،  من  و  روعتها  و  من جاملها   ال ميكن وصفها 
 عكست عىل شخصيتي و من طباع قد أخذتها من طيبة
الثّناء أبواب  أّي  من  الرتيك،  الشعب  أصالة  و  رقي   و 
من ملسة  كل  يف  نعرّب؟  القصيد  أبيات  وبأّي   سندخل؟ 
كنتم سحابة معطاء أسطّر،  للُمكرّمات  كم  وأكفِّ  جودكم 

سقت األرض فاخرّضت.

فقد الكرمية  تركيا  لدولة  يل  الثانية  الزيارة  هذه   كانت 
 رأيت أجمل الصور و أروع العبارات من حرضتكم، فعند
 وصويل اىل أرض الحضارات اىل أرض الجامل شعرت بنفيس
 كأين بجنة من جنان الله تعاىل لجاملها و طيبة أهلها و
 كرمهم، فأدركت حينها بأن هذه القمة سيكون لها نجاح
 بارز يف أخر مشوارها، و هذا ما حصل متاما فقد أحرزت
إال أتحدث عن جميعها  لن  بارزة  نجاحات  القمة   هذه 
التعارف بني املحبة و  الرتابط و   أمر واحد و هو زيادة 

شباب األمة اإلسالمية .

املدارس يف  األطفال  أعطي  أن  عوديت  بعد  قررت   فقد 
يف تخريبهم  و  للفلسطينيني  االحتالل  ظلم  عن   دروًسا 
متسكهم و  ألرضهم  محبتهم  زيادة  و  الرشيف   القدس 

الكرمية تركيا  دولة  ذكر  أنىس  أن  أريد  ال  و   بقدسهم، 
بدعمها لهذا املرشوع و خاصة ثانوية يب أوغلو .

لتنظم العبارات  وتتزاحم  الكلامت  تتسابق  الختام   و يف 
 عقد الّشكر الذي ال يستحّقه إاّل أنتم، إليكم يا من كان
من يا  إليكم  والتّعليم،  العلم  ركب  يف  الّسبق  قدم   له 
 بذلتم ومل تنتظروا العطاء من أحد لتوحيد أمتنا، إليكم
 أهدي عبارات الّشكر والتّقدير فإن قلُت شكراً فشكري
 لن يوفيكم، حقاً سعيتم فكان الّسعي مشكوراً، إن جّف

حربي عن التّعبري فهناك قلب به صفاء الحب يذكركم.

دولة مندوب  فلسطني    / جويعد  ابو  محمد   منجد 
سرياليون

بسم الله الرحمن الرحيم

 أنا تسنيم شيبة، تلميذة تونسية يف ثانوية »الطاهر صفر«
التعاون منظمة  محاكاة  فعاليات  لحضور  دعويت   متت 
 اإلسالمي يف إسطنبول يف ثانوية »بيوغلو األناضولية لألمئة
 و الخطباء« تحت شعار »اجتامع األمة تحت لغة الوحي
الفلسطينية. القضية  تتمحور حول  املواضيع   » و كانت 
 قبل ذهايب إىل إسطنبول كنت مدركة للقضية الفلسطينية
 لكن زاد اهتاممي بها ملا شاركت يف هذه املحاكاة التي
الفلسطينية، للقضية  أن تنشئ شبابا واعيا حامال   شأنها 
 مدافعا عنها، بل و بفضل هذه القمة متكنت من رؤية
ما و  لها،  حلول  البحث يف  و  جوانب  عدة  من   القضية 
الذين االسالمية  األمة  شباب  اجتامع  هو  أيضا   شدين 
 عزموا االتحاد تحت راية واحدة أال وهي تحرير فلسطني
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الفعاليات املسلمني. كل هذه  القدس عاصمة   و ضامن 
 زادت من عزميتي و مسؤوليتي نحو توعية شباب بالدي،
ألن تظاهرات  إقامة  و  نوادي  إلنشاء  بالسعي  ذلك   و 
القضية الفلسطينية هي قضية أمة و ليس شعبا واحدا.

 أشكر جميع من ساهم يف إنجاح هذه التجربة الجميلة
نحو عامله  يقود  دبلومايس  شباب  تكوين  يف   املساهمة 

األفضل.

 إسطنبول مدينة ذات تاريخ عريق ،حضارة راقية وموقع
 اسرتاتيجي، حيث تجمع بني القارتني األوروبية واآلسيوية
 ولها من تطور عرب الزمن يف شتى املجاالت منها املجال
 االقتصادي والسياحي وكذا البرشي، كنت أعد األيام يوم
 بعد يوم أو باألحرى ساعة بعد ساعة أنتظر بفارغ الصرب
 اليوم الذي أصلها فيه، كنت جد متحمسة لحضور القمة
يف بشباب  سألتقي  أنني  هو  حاميس  زاد  الذي   واليشء 
 سني ومن مختلف أنحاء العامل اإلسالمي، شباب يحملون
املركزية_القضية القضية  رأسها  وعىل  األمة   هموم 
 الفلسطينية_ ، ويناضلون من أجل مجدها، ولذلك كانت
 توقعاتنا حول القمة املزمع عقدها بهذه املدينة يف نيسان
 2018 تحمل تفاؤال كبريا لنجاحها وسريها الحسن ومنها
نراها كنا  اإليجابية  واملشاركة  للحضور  كشباب   حامسنا 
الواتساب يف  املجموعة  عرب  املشاركني  كل  عىل   تنعكس 
 باإلضافة إىل تزويدنا بالوثائق والدالئل التي كانت سندا
 لنا يف التحضريات كل هذا كان مؤرشا لنجاح القمة، زيادة
 عىل ذلك املعلومات التي كانت تصلنا حول التحضريات
  تؤكد مدى حرص كل األطراف املنظمة عىل صنع الحدث .

شكرا لكم عىل كل يشء ، وجعلها الله يف ميزان حسناتكم

 مرية التخي من الجزائر

 تحية إكبار وإجالل لثانوية بيوغلو كنتم يف مستوى تنظيم
 الحدث وجمع شتات أمة تشكو من ضعفها األمم، وشكرا
الست والخمسني للدول  املمثلة  العامل اإلسالمي   لشبيبة 

 ملنظمة التعاون اإلسالمي.

 أظهرتم بجمعكم أن األمة ستحيا من موات، وستجتمع
يف وأنكم  يحميه،  ربا  للبيت  وأن  شتات،  بعد   كلمتها 
قضية رأسها  وعىل  املصريية  األمة  قضايا  نرصة   مستوى 
 القدس الرشيف. ميكنكم حمل املشعل بجدارة والدفاع

عن آرائكم املبدعة باستامتة.

استقبالها وجودة  موضوعها  بروعة  رائعة  أياما   كانت 
اقرتاحاتها وحسن نقاشها وجميل  أفرادها وقوة   ولطف 
أيها الكبري  الحدث  مستوى  يف  كنتم  منظميها.   ضيافة 

الصغار الكبار.

والشكر االصطفاء،  نعمة  عىل  وآخرا  أوال  لله   والحمد 
املبارك. وصدق  موصول ملن كان سببا يف هذا االجتامع 
 الله القائل يف سورة إبراهيم: »وآتاكم من كل ما سألتموه،

 وإن تعدوا نعمت الله ال تحصوها«.

تسنيم العمراين النجار/ املغرب
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أبناءه القلب والروح، واملالذ اآلمن الذي يضّم   الوطن الوطن، ملجأ 
 ويصون كرامتهم وعزتهم، ومينعهم من ذل الترشّد والحاجة؛ فالوطن
 أكرب من مجرد املساكن والبيوت والشوارع، بل هو األهل والجريان
النفس، وترتاح وتهدأ، وهو إليه  الذي تسكن  املكان   والخالن، وهو 
تصّنعاً وليس  بالفطرة،  الوطن  فحب  والحنني،  بالحب  األماكن   أوىل 

 وال متثيالً.

 ألّن الوطن أكرب من كل يشء، فحاميته واجٌب عىل جميع أبنائه، فهو
 أغىل من الروح والدماء واألبناء، ألن اإلنسان ال يستطيع العيش دون
 وطٍن يحفظ له كرامته وهيبته، ويقيه من الهوان والضياع، حتى أن
سبحانه الله  أوىص  وقد  تعاىل،  بالله  اإلميان  من  ممتٌد  الوطن   حب 
 وتعاىل ورسوله بالذود عن الحمى، والوقوف يف وجه كّل من يحاول
فيه، وجعل جزاء من ميوت يف الدمار  وإيقاع  منه، وتخريبه،   النيل 
 سبيل الوطن، جنًة عرضها الساموات واألرض. عىل مّر التاريخ، كان
أبنائها من  اآلالف  فقدت  دوٍل  من  فكم  األساس،  هو  الوطن   حب 
سواعد بفعل  وتطورت  قامت  املاملك  من  وكم  الوطن،  عن   دفاعاً 
 رجاله ونسائها؛ ألّن الوضع الطبيعي يف الحياة أن يكون لإلنسان وطٌن
 ينتمي إليه، يعيش فيه بعزٍة، وميوت ويُدفن يف ترابه، فرتاب الوطن
ليس كرتاب الغربة، وسامء الوطن أكرث رحابًة من سامء البالد الغريبة.

الوطن، يحب  جيالً  ينشؤوا  أن  واملربني،  اآلباء  جميع  واجب  من    
يكون وعامرته  الوطن  فبناء  عنه،  بالدفاع  ويستميت  إليه،   وينتمي 
وطنه، يخدم  فالطبيب  والدراسة؛  والعمل،  بالعلم  كثرية،   بأشكاٍل 
 واملهندس والجندي والحارس والرشطي ومثلام تفعل األمهات أيضاً،
 ورجال الدين، والقضاة واملحامني، وحتى عامل النظافة، والصانعني،
وال الوطن،  من  يتجزأ  ال  جزٌء  جميعهم  هؤالء  واملزارعني؛   والطهاة، 
 يقوم إال بهم، وبسواعدهم، وتكاتفهم، وحرصهم عىل إتقان أعاملهم
 لوضع الوطن يف الصف األول يف كل يشء، فاألوطان املحظوظة، تلك
صناعة، من  فيها،  امليادين  جميع  تنمية  عىل  أبناؤها  يحرص   التي 
 وتجارة، وتعليم، وصحة، وسياسة، واقتصاد؛ ألّن رفعة الوطن تعني
 رفعتهم. رمبا مل يذكر الشعر واألدب مفردًة مثلام ذكر الوطن، ففيه
اإلنسان يزيد  بالوطن  فالفخر  الكلامت؛  تتزين  وله  األغنيات،   تحلو 
 رفعًة، ويرفع شأنه؛ ألّن االنتامء يعني الوفاء واإلخالص، ومن ال يخلص
 لوطنه، فلن يخلص ألي يشء، ومن مل يكن خريه لوطنه فال خري فيه،
مخلٍص، لكل  فطوىب   ،« الوطن  يعدل  يشء  ال   « الشاعر  قال   وكام 
 وطوىب لكل العيون الساهرة عىل الحدود لتحرس الوطن، وطوىب لكل
ويُحلّقون يف والبنيان،  الرايات،  لريفعوا  الحرية،   القابضني عىل جمر 
 سامء الوطن، آمنني مطمئنني، وعيونهم تقّر بالنرص والرفعة والكرامة،

وليحيا الوطن.

معنى
 الوطن
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تطور املفهوم العثامين للدولة مع تطور اإلمرباطورية العثامنية، فعندما كانت الدولة عبارة عن إمارة صغرية  

كانت األمور اإلدارية والقانونية يف يد العلامء الذين جاءوا من املراكز الثقافية يف الداخل، فقد كان الوزراء العثامنيون 

األوائل من صفوف العلامء، وتكشف الوثائق العثامنية من النصف األول من القرن الرابع عرش امليالدي أن التقاليد 

اإلدارية لدول الرشق األدىن أخذت طريقها إىل اإلدارة العثامنية، غري أن تأثريها أخذ يتزايد باستمرار حتى نهاية القرن 

الرابع عرش.

منذ بداية القرن الخامس عرش امليالدي كان رجال الدولة ينحدرون من املراكز السلجوقية القدمية يف األناضول 

ومن إيران ومرص، ويقومون بدور مهم يف نقل مفاهيم الرشق األدىن إىل اإلمرباطورية العثامنية التي كانت تتطور 

برسعة، ومفهوم الدولة الذي كان سائدا يف دول الرشق األدىن يظهر بوضوح يف كتاب قوتادغو بيليك الذي أُلِّف يف سنة 

1069م بأمر حاكم تريك يف آسيا الوسطى، واملفهوم الذي برز يف هذا الكتاب أخذ طريقه إىل كل املؤلفات اإلسالمية 

ولتأمني  أموال كثرية،  العسكر البد من  الدولة ألبدَّ من عسكر ولإلنفاق عىل  السياسية: )ليك تحكم  النظرية  حول 

هذه األموال، البد أن تكون الرعية غنية وليك تكون الرعية غنية البدَّ أن تكون القوانني عادلة، ولذلك إذا أُهمل أي 

عنرص من هذه العنارص تنتهي الدولة وتسري إىل االنهيار(، وقد عرّب أحد ملوك الرشق األدىن عن هذا املفهوم للدولة 

وهو امللك الساساين كرسويه )551-579هـ( بقوله: )الرعية يف ظل العدل واالعتدال تنتج أكرث ولذلك تزداد عائدات 

الرضائب وتصبح الدولة أكرث ثروة وقوة، فالعدالة أساس الدولة القوية(.

باالستناد إىل هذه النظرية للدولة فإن العدالة تعني حامية الرعية من ظلم رجال الدولة، وخاصة من الرضائب 

الهدف األسايس من هذه  للرعية، كام يصبح  الحامية  غري الرشعية، ولذلك فإن املهمة األعظم للملك تصبح تأمني 

السياسية حامية وتقوية السلطة ودعم تفوق امللك، ألن السلطة امللكية تعترب حجر الزاوية للرتكيب االجتامعي العام، 

مفهوم الدولة عند العثمانيين
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وهكذا تصبح الحاجة إىل املزيد من الرضائب واملزيد من قوة الدولة املرتبطة بالحكم العادل، الذي طبّقه بأشكال 

متعددة امللوك الساسانيون والخلفاء املسلمون.

ويورد املؤرخ الرتيك خليل اينالجيك ملحمة شعبية عثامنية مبكرة مكتوبة بتقاليد الغزو عن هذا املفهوم للدولة، 

فالدرويش صاري صالتق ينصح عثامن الغازي بالقول:”كن عادال ومنصفا وال تدفع الفقري ليسبّك وال تظلم رعيتك.. 

راقب بانتباه قضاتك ووالتك. اعمل بالعدل ليك تبقى يف الحكم وتحافظ عىل طاعة رعيتك”. ويف الحقيقة لقد أخذ 

القرن  السلجوقية واأليلخانية منذ  اإلمرباطوريتني  الرتكية من  بالتقاليد  املطّعم  الدولة  املفهوم عن  العثامنيون هذا 

الحادي عرش.

واملفهوم العثامين للدولة عىل الرغم من كونه مشتق بشكل أسايس من أصول الرشق األدىن، فقد حافظ أيضا عىل 

بعض التقاليد الرتكية وينقل عن الصدر األعظم للسلطان محمد الفاتح أن “الدولة البدَّ أن تجمع الرثوة، ولكن البدَّ 

للحاكم من أن يترصف بعدل وأأل يثري عساكره بالتوقف عن دفع مستحقاتهم.“

أتباعهم “رعية” سواًء كانوا مسلمني  العثامنيون  وكام هو األمر مع كل الحكام املسلمني فقد اعترب السالطني 

أو غري مسلمني، ولذلك فقد كانوا يكررون يف فرماناتهم أن الله قد عهد لهم بالرعية كأمانة، ويف املقابل فقد كان 

السلطان ملزما باعتباره إمام املسلمني بقيادة الرعية حسب الرشيعة اإلسالمية، ويف الحقيقة إن نظرية الخالفة كام 

قّدمها الفقهاء املسلمون تشبه يف جوانب كثرية النظرية القدمية لدول الرشق األدىن، ولكن مع اعتبار احرتام الرشيعة 

املهمة األساسية للحاكم فقد أُدخلت تغريات جذرية يف مفاهيم الرشق األدىن للدولة. ولهذا فقد حددت الدولة هدفا 

لنفسها اآلن يتمثل يف تحقيق املثل العليا اإلسالمية، ويف الواقع فقد كانت الحكومات اإلسالمية تعمل وفق التقاليد 

القدمية لدول الرشق األدىن، التى كانت تستمر بفضل عاّمل الدولة الذين كانوا يسيطرون عىل الحكومات بالفعل 

وهكذا فقد كتب الكاتب واملؤرخ العثامين طورسون بك يف النصف الثاين من القرن الخامس عرش امليالدي ما ييل: )إن 

الحكومة التى تعتمد عىل العقل فقط تسمى بالسياسة السلطانية أما الحكومة التى تعتمد عىل األسس التى تؤسس 

السعادة يف الدنيا واآلخرة تسمى بالرشيعة، وقد دعا النبي صىل الله عليه وسلم إىل الرشيعة، إال أن امللك فقط ميكنه 

أن يطبق هذه السياسة مبا لديه من سلطة، فالناس الميكن أن يعيشوا يف سالم دون سلطان، بل ميكن أن يتشتتوا 

بدونه إىل األبد والله قد أعطى السلطة لواحد فقط، يك يحفظ النظام، كام يجب علينا نحن طاعته(.
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القدس أو مرابطة من  استشهاد مرابط  إال ويأيت خرب  يوم  القنابل والقذائف يف سوريا.. ال  فيه  إال وتنفجر  يوم   ال 
 وفلسطني.. ال يوم إال وميوت طفل إفريقي أسود اللون بسبب الجوع.. وال يوم إال ويتعرض العامل اإلسالمي ملشكلة

جديدة ومصيبة كبرية.. تعبنا وتفرقنا وقتلنا وقُتلنا وانتهينا...

 ال، ال يا أيها القارئ الكريم!.. وهذا الكالم كله كالم ال ينفع ليشء وال يهدف شيئًا إال البكاء والشكاوى... ومع األسف
 الشديد، يتكلم املفكرون واملؤرخون واملسلمون اليوم كأن املسلمني قد أُزيلوا من الكرة األرضية متاما ولن ينهضوا مرة
 أخرى. وهذه األفكار تدل عىل عدم ثقة مجموعة كبرية من املسلمني بنفسها وعدم التعمق يف التاريخ والنظر إليه

 بنظرة تعي الحقائق. وأنا اليوم أحب أن أثبت لك مفهوم األمة اإلسالمية يا قارئنا الكريم.

اقتصاديا وعلميا وعسكريا وثقافيا يف يومنا هذا وتوجد مشاكل عدة يف شتى بالدنا.  نعم، نحن املسلمون تخلفنا 
ويجب علينا أن نعرتف بهذه الحقائق ونعمل ونبذل جهودا لحل هذه املشاكل وأال نيأس أبدا..

 وقد مرت عىل األمة اإلسالمية أيام صعبة مدى الفرتات الزمنية عرب التاريخ. و كام تعلم يا قارئنا الكريم، لقد خلق الله
 تعاىل البرشية لالبتالء كام ورد يف القرآن الكريم. والحرب دائرة بني الحق والباطل منذ تأسيس العامل ولن تنتهي حتى
 يوم القيامة. والله يبتيل الشعوب واألقوام بالحروب واملشاكل االجتامعية. ولقد ولد اإلسالم يف مكة وسط الصحراء
 وانترش إىل كل العامل مهام تعرض لصعوبات مختلفة وينترش اليوم وسينترش. وقد حصلت الحرب بني الصحابة ولكن
واحتلت إسطنبول.  اإلسالم  فيها  التي حكم  املدة  أكرث من  يحكم هناك ملدة  وبقي  إسبانيا  أرض  إىل   اإلسالم وصل 
 الصليبية القدس وقاموا مبجازر داخل ساحات املسجد األقىص وسالت دماء املسلمني من نوافذه وبقوا فيها حوايل
أيام كان فيها 3 خلفاء اإلسالم ولكن اإلسالم ظل ينترش. واحتلت املغول بالدا مسلمة  تسعني سنة. وعاشت األمة 
 ووصلوا إىل بغداد واحتلوها، وسالت دعاؤنا من األنهار وقيل إن الحضارة اإلسالمية قد ماتت. ولكنه تأسست دول
 تدافع عن اإلسالم وهو أثبت مكانه إثباتًا ووصل إىل يومنا هذا. ونعلم كلنا أن الله وعد بحفاظ نفسه عىل اإلسالم

 ونعلم أيضا أنه ال يحلف وعده..

 متام، تكون فرتات زمنية يغلب مشجعو الباطل عىل مشجعي الحق، ولكنه ليس من املمكن أن يغلب الباطل عىل
 الحق، وعجزنا ليس من عجز الحق. وحتى نظرنا إىل بالد الكفار كاليابان وأملانيا وإيطاليا سرنى أنها تطورت تطورا

 عجيبا بعد الحرب العاملية الثانية، ومل يكونوا عىل حال أفضل من حالنا. ولكنهم بذلوا جهودا ونجحوا.

 ولهذا السبب، فإننا غالبون عىل الكفار مهام حصل. وليس من حقنا أن نيأس ونستسلم ونرتك الدنيا متاما. ونرى أنه
 من ترك الدنيا يصبح دنيًّا بني الشعوب.  فإن العامل اإلسالمي  سيتجاوز هذه املشاكل كلها، ولكننا أين يف هذا األمر؟

ويجب علينا أن نفكر يف ذلك. وأشكرك عىل مطالعة هذه املقالة يا أيها القارئ الكريم..

األمة اإلسالمية... والصراع بين الحق والباطل

َرِبيٌع الِٓخُر
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معركة وقعت يف 4 جامدى األوىل ٩45 هـ املوافق 28 سبتمرب 15٣8 م يف خليج أكتيوم الذي وقعت فيه معركة 
أكتيوم البحرية عام ٣1 ق.م. بالقرب من ميناء بريفيزا غريب اليونان، وانترص فيها األسطول العثامين عىل العصبة 

املقدسة )15٣8م( الصليبي الذي نظمه البابا بولس الثالث. 

كانت معركة هائلة تحركت لها أوروبا استجابة لنداء البابا يف روما، فتكونت حملة صليبية من أسطول مكون 
من أكرث من 600 قطعة بحرية. منها ٣02 سفينة حربية كبرية تحمل نحو ستني ألف جندي من إسبانيا والنمسا 
والبندقية، ويقوده قائد بحري من أعظم قادة البحر يف أوروبا هو أندريا دوريا من جنوة. أما القوات العثامنية 

فتكونت من 122 سفينة تحمل عرشين ألف جندي.

التقى األسطولن يف بروزة وفاجأ خري الدين بربروس خصمه قبل أن يستعد للقتال، فتفرقت سفنه من هول 
الصدمة، وهرب القائد األورويب من ميدان املعركة التي مل تستمر أكرث من خمس ساعات والتي ُحسمت لصالح 

العثامنيني.

استمرت املعركة خمس ساعات ُدمرت خللها 1٣ سفينة من سفن التحالف األوريب بالكامل مبن عليها من بحارة 
وأرُس٣6 سفينة أخرى و٣000 أسري أوريب بينام مل يفقد الجيش العثامين أي سفينة ، كام تم إعطاب أكرث من مئة 

وعرش سفينة أوروبية. 

ضمن هذا النرص السيطرة العثامنية عىل البحر املتوسط لفرتة طويلة حتى معركة ليبانتو.

وألهمية هذه املعركة يعترب يوم وقوع معركة بروزة هو يوم البحرية الرتكية.

أثار هذا النرص الفزع والهلع يف أوروبا، وأظهر للبحرية العثامنية هيبتها يف البحر املتوسط، يف الوقت الذي استقبل 
فيه السلطان سليامن القانوين أنباء النرص بفرحة غامرة، وأمر بإقامة الحتفالت يف جميع أنحاء الدولة العثامنية.

معركة بروزة أو بريفيزا
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أهم ما مييز نهر النيل هو أنه أطول نهر يف العامل. نعم 
، النيل أطول من أنهار العامل.

ما يقرب من 6650 كيلومرتا يف طول النهر.

يعترب نهر النيل أحد أعظم األنهار يف العامل. ألن حوض 
النيل يغطي حوايل 10% من القارة األفريقية حيث يوجد.

اتجاه تدفق نهر النيل من الجنوب إىل الشامل.

نهر النيل لديه ما مجموعه 3 فروع: نهر النيل األبيض 
- نهر النيل األزرق -  نهر عطربة.

هذه هي املنابع التي يبدأ فيها نهر النيل.

تقع منابع نهر النيل يف منطقة البحريات التي يف أوغندا، 
فيكتوريا، وألربت واد  وتنزانيا، وبرواندي، وهي بحريات 
دامئة  أمطار  تسقيها  التي  االستوائية  الدائرة  يف  وارط 
وغزيرة عىل مدار العام ماّم وفر للنهر مصدر مياه دائم. 
وبعد خروج النهر من الدائرة االستوائية تتناقص كميات 

األمطار إذ ينتقل إىل بيئات فيها أمطار صيفية.

مير نهر النيل بتسع دول إفريقية هي مرص، والجمهورية 
السودانية، والجمهورية األوغندية، والجمهورية األثيوبية، 
ودولة  رواندا،  ودولة  تنزانيا،  ودولة  الكنغو،  وجمهورية 

كينيا.

 تختلف تسميات نهر النيل عند املنابع وتتضمن إليه 
بحرية  من  ينبع  الذي  األبيض  النيل  أهمها  أنهار  عّدة 
والكينية  األوغندية  الحدود  عىل  متتد  التي  فيكتوريا 
ينبع  الذي  األزرق  النيل  هو  الثاين  والرافد  والتنزانية، 
بالخرطوم  الروافد  وتلتقي هذه  بأثيوبيا،  تانا  بحرية  من 
باتجاه  مجراه  يف  النهر  ويستمر  السودانية،  العاصمة 

الشامل حتى يقرتب من البحر األبيض املتوسط إذ يتفّرع 
إىل فرعني هام دمياط والرشيد مكونا دلتا بني الفرعني.

 و أيضا مثة إمكانية صيد األسامك ، فيها تكاثر األسامك  
التي  الرئيسية  الحرف  من  األسامك  صيد  يعد  ،لذلك 

يعمل بها سكان حول النيل. 

وأسموا  وعبدوه،  النيل  نهر  القدماء  املرصيّون  قدس 
استمّدوا  فمنه  وجودهم،  أساس  ألنّه  )حايب(  باإلله 
األيّام  حساب  تعلّموا  فقد  حياتهم،  مرافق  يف  التنظيم 
والّسنني وقّسموا فصول الّسنة، كم ساهم يف بناء طرائق 
الحلول  عن  والبحث  محيطهم،  مع  وتكيّفهم  تفكريهم، 
القدمية  واملخطوطات  العظيم،  فيضانه  خطر  درء  يف 
املرصيّة حافلة بأساطري وقصص عن نهر الّنيل الذي هو 
رمز الحياة والخصب والتّنقل، وخري مرص الوفري، وتقول 
النيل، سيصيبه غضب  ماء  يلّوث  )من  النصوص:  إحدى 

اآللهة(.

منها:  ألقاب  بعّدة  النهر  هذا  القدماء  املرصيون  لّقب 
وخالق  الخريات،  وجالب  الحياة،  وواهب  األسامك،  رّب 
الكائنات، ورّب الّرزق العظيم، كام ارتبط النهر مبفاهيم 
والّشباك،  املراكب  يرتكون  فكانوا  لديهم،  اآلخر  العامل 
الوقت  ويف  املقابر،  يف  باملتويف  الخاّصة  الصيد  وأدوات 
نفسه كانوا يكتبون يف تسجيالت من يتوىف منهم ما إذا 

كان قد احتجز مياه النيل يف حياته او لوثها.

النهر الذي طفا سيدنا موىس يف صندوق عىل ها  كان 
هو نهر النيل

يف عرص فرعون كان يقتل فرعون الظامل الصبيان بسبب 
تأويل رؤيته لذلك أم موىس تركته بعد مولوده عىل نهر 
النيل. حرضة موىس وصل إىل قرص فرعون و أخذته زوجة 
فرعون فكذلك نرش سيدنا موىس يف قرص فرعون بجانب 

فرعون و حول نهر النيل.

 واليوم ما زال يحافظ عىل أهميته عند اإلفريقيني.

نهر النيل
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جمهورية أفغانستان اإلسالمية, هي دولة أساسية يف آسيا 

يربط الرشق والغرب  الذي  القديم  البلد  الوسطى. هذا 

وباكستان  وتركمنستان  طاجيكستان  مع  حدود  ذو 

والصني. ولذلك هناك حضارات كثرية يف أفغانستان. لغته 

أنواع  من  نوع  )وهي  والدارية  البشتونية  هي  الرسمية 

الفارسية(. عاصمة أفغانستان هي كابول التي تقع عىل 

طريق الحرير. وعملته أفغاين.  

تاريخ أفغانستان

مدى  القدمية  التجارة  طرق  عىل  تقع  التي  أفغانستان 

البلد كان من  التاريخ كانت يف موقع اسرتاتيجي. وهذا 

أفضل الطرق للوصول اىل الهند والخليج لألجنبيني. لذلك 

اإليراين  املثال  التاريخ تعرض لالحتالل, عىل سبيل  مدى 

واليوناين وروسيا وألمريكا. 

حرضة  الخليفة  عهد  يف  باإلسالم  ترشفت  أفغانستان 

تستضف  مل  التاريخ  هذا  وبعد  عنه.  الله  ريض  عثامن 

أفغانستان دولة كبرية اىل القرن العارش. يف القرن العارش 

أسس االتراك دولة غازنهوي أفغانستان. خاصة يف وقت 

يسيطرون عىل  بدأوا  األتراك  الغزنوي  السلطان محمود 

املنطقة متاما. و عندما نلقي نظرة عىل الفتوحات التي 

تحققت يف سنة 1041 , نشاهد تقدم الدولة السلجوقية 

و سياستها لحامية املسلمني. عقب السيطرة السلجوقية, 

دولة خوارزم شاخ  أخذت عىل السيطرة يف املنطقة. بعد 

ذلك بدأ االحتالل املغويل يف املنطقة. 

أفغانستان التي بقيت تحت سيطرة الكثري من السالطني 

لالحتالل  تعرضت  القرن  نهاية هذا  القرن 19  يف  حتى 

الرويس واإلنجليزي. استعادت أفغانستان حريتها يف سنة 

1919. ولكن يف سنة 1979 تعرضت لالحتالل السوفيتي 

وبعد  األمرييك.  لالحتالل  تعرضت   2001 سنة  يف  بعده 

هذا التاريخ مل تنته االشتباكات و النزاعات يف املنطقة. 

اقتصادها 

الزراعة  عىل  أفغانستان  اقتصاد  من  كبري  جانب  يعتمد 

وتربية الحيوان. حياة املدينة يف البالد قليلة جداً. حتى 

تطورت  ما  و  األقاليم.  يسكن يف  الشعب   من   %8 اآلن 

التجارة يف البالد بسبب القضايا األمنيَّة.   

الصراع األيديولوجي في أفغانستان
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السلطان الذي تنّحى عن األشياء كلها: إبراهيم بن أدهم

ولد إبراهيم بن أدهم يف مدينة بلح إحدى مدن خراسان 

يف نهاية القرن األول الهجري، إضافة إىل أنه كان سلطان 

مدينة بلح. هو كان يدمج طريق الحق، فذات اليلة، قد 

سمع دبدبة من سقف قرصه. ثم قال لصاحب الدبدبة:

ماذا تفعل يف السقف يف هذا الوقت؟1. 

قال الرجل إلبراهيم بن أدهم2. 

قد فقدت إبيل وأبحث عنهم.   3. 

و سأل الرجل:4. 

ما عمل األبل يف سقف القرص؟5. 

قال له:6. 

الله 7.  سبحان  ستجد  أنك  تظن  هل  وأنت،  وأنت، 

ويف  اإلستربق  من  املصنوعة  ألحفتك  يف  وتعاىل 

مضاجعك من قطيفة ؟

عىل  فوقع  الحادثة  هذه  خالل  من  وعرشه  تاجه  فرتك 

التفت  و  بالرثوة  املليئة  دنياه  من  انسحب  و  الطريق 

لطريق الله.

جحر املتصوف

مثل  االسالمي  العامل  يف  املهمة  املتصوفة  املراكز  تقع 

أفغانستان.  حدود  داخل  باله،  ،هارة،  ،غازنا  خراسان 

إبراهيم ابن األدهم ، شقيق البالهي، أبو الحسن بوشانجي 

وغريهم من املتصوفني يف أفغانستان. دليالً عىل ذلك والد 

موالنا جالل الدين الرومي عاش يف هذا البلد بضع سنني 

قلوب  يف  الرتاث واضحاً  أثر هذا  كان  من طفولته. وقد 

الناس نقشاً وأكسب املنظمة تقليد التصوف القوي. بناء 

عليه مازالت هناك العديد من املؤسسات التصوفية التي 

تحافظ عىل وجودها رغام من كل دعايات املسودة.

مطبخ األفغان

تقاطع  نقطة  أفغانستان  كون  األفغاين  املطبخ  تأثر  قد 

أكل  البلد  أهل  يفضل  التاريخ.  يف  العديدة  الحضارات 

الخبز  ويستخدمون  غالباً.  الرز  مع  ومنتجاته  اللحم 

زيارة هذا  إذا متكنتم من  امللعقة.  و  الشوكة  بديالً عن 

البدل الجميل لن تتعجبوا حينام ترون األطعمة املتنوعة 

ميكنكم  أخرى  جهة  ومن  بالتوابل.  املليئة  اللحمية 

مشاهدة أكل الرز بكل ثالثة وجبات اليوم.
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أكرث مدن العامل تلوثا

يف  آخر؛  بعد  يوماً  مشكلة تلّوث_الهواء تتفاقم 

مصادر الطاقة التقليدية،  عىل  العتامد  زيادة  ظل 

النامي  العامل  يف  الكربى  املدن  معظم  ومخالفة 

لتوجيهات منظمة الصحة العاملية بهذا الشأن.

وبحسب املنظمة الدولية فإن تلّوث الهواء ارتفع 

بنسبة 8% عىل مستوى العامل، خلل السنوات الخمس 

املاضية، مع تقديرها أن ذلك تسّبب بـ ٣ مليني حالة 

وفاة مبكّرة سنوياً، ما يجعله واحداً من أكرب املخاطر 

البيئية عىل صحة اإلنسان.

وتكشف أحدث بيانات تم جمعها بني عامي 2011 

و2015 أن ٩8% من املدن التي يتجاوز عدد سكانها 

ومتوسطة  املنخفضة  البلدان  من  نسمة  ألف   100

الدخل ل تلّبي توجيهات املحافظة عىل جودة الهواء.

الدول حول  أكرث  الخليج_أونلين ”لخص  “موقع 

العامل تلّوثاً؛ استناداً إىل معلومات وتقارير صادرة عن 

منظمة الصحة العاملية.

يف  تلوثا  األعىل  املدن  أكرث  فإن  القامئة  وحسب 

حلت  حيث  إسلمية  دول  يف  تقع  مدن  هي  العامل 

يوجد ثلث  القامئة كام  وباكستان عىل رأس  نيجرييا 

مدن سعودية ومدينتان بحرينيتان.



فقط 27% من سكان غانا يحصلون عىل مياه نظيفة

أفريقيا،  غرب  غانا،  يف  الناس  من  فقط   %27 أن  وأفيد 
ميكنهم الوصول إىل مياه رشب آمنة ونظيفة.

للمياه  الدويل  املركز  رئيس  فيدادويت  ذكر  ترصيحه  ويف 
لديها  البلد  من  فقط   %27 أن  غانا،  يف  الصحي  والرصف 

مياه رشب نظيفة.

وأشار دويت إىل أنه حتى عام 20٣0 كان البلد بأكمله يهدف 
إىل الوصول إىل املياه النظيفة، مضيًفا أن الوصول إىل املياه 

النظيفة هو حق أسايس لكل شخص

وقال دويت »لتحقيق هدفنا ليس فقط الحكومة ومنظامت 
زعامء  أيضا  ولكن  الخدمات،  ومقدمي  املدين  املجتمع 

القبائل ووسائل اإلعلم يجب أن يدعمونا«.

حوايل 6 مليني شخص يف غانا يتلقون احتياجات يومية من 
املياه من األنهار واألنهار غري النظيفة مبا فيه الكفاية.

ووفًقا لذلك فإن 70% من املياه يف  البلد تؤخذ عن مياه 
غري نظيفة وعن الرصف الصحي الغريصحي.

املياه النظيفة
 يف غانا

َرِبيٌع الِٓخُر
1440 20



21 َرِبيٌع الِٓخُر
1440



 احتضنت مدينة الحاممات يف تونس، أخريا، مؤمترا نظمه
الحركات عن  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العريب   املركز 
املؤمتر تنظيم  ويعكس  العربية.  واالحتجاج   االجتامعية 
موضوع يحتلها  بات  التي  والدالة  املتصاعدة   األهمية 
مباحث مختلف  يف  واالحتجاجية  االجتامعية   الحركات 
ضوء يف  خصوصا  املعارص،  العريب  السيايس   االجتامع 
البنيات يف  العربية  الثورات  ولّدتها  التي   الديناميات 
 الذهنية والثقافية واالجتامعية، عىل الرغم مام آلت إليه

معظم هذه الثورات من انتكاسة.

املولدة السياقات  عىل  املؤمتر  أشغال  بعض   انصبّت 
ظل يف  تواجهها  التي  واإلكراهات  االجتامعية   للحركات 
واملطلبية، السياسية  ومضامينها  العربية،   السلطوية 
الجوانب مساءلة  عىل  أخرى  محاور  انصبّت  حني   يف 
والفضاء والتنظيم،  والرموز،  املوارد  بتعبئة  الصلة   ذات 
االحتجاجي الخطاب  بناء  يف  كله  ذلك  ودور   العمومي، 
هذه بني  العالقة  لبحث  أوراق  ُخصصت  كام   وتطويره. 
يتعلق فيام  سيام  ال  الدميقراطي،  واالنتقال   الحركات 
قد انزالقاٍت  أي  من  وتحصينه  االنتقايل،  املسار   بتأمني 
 تكون هذه الحركات مسؤولة عنها بشكل أو بآخر. كام
أوراق باهتامم  الحركات  لهذه  الجديدة  املالمح   حظيت 
 أخرى، من خالل ربطها بقضايا املرأة والجندر والشباب،

وتوزيع األدوار داخل النظام االجتامعي العريب.

 أجمعت املداخل التفسريية والتحليلية لألوراق والبحوث،

 تقريبا، عىل اعتبار هذه الحركات أحد العناوين الكربى
بعد العربية،  املجتمعات  تعيشها  التي  املخاض   لحالة 
 إفالس الدولة الوطنية وإخفاقها يف إيجاد حل للمعضالت

املرتاكمة ذات الصلة باملشاركة والدميقراطية والتنمية.

 تحّول االحتجاج إىل جزء من الثقافة السياسية الجديدة
 التي تخرتق النظام االجتامعي، وإن

 »تحّول االحتجاج إىل جزء من الثقافة السياسية الجديدة
بدرجات متفاوتة، ومل  ْ االجتامعي«  النظام   التي تخرتق 
التقليدية، بعد أن السياسية  التابوهات   يعد يقع ضمن 
العربية. الخريطة  امتداد  عىل  الخوف  جدران   تهاوت 
الثورات عرفتها  التي  املأساوية  االنعطافة  أن   صحيح 
 العربية، خالل السنوات األربع املاضية، جعلت إيقاع هذه
سيمنعها أنه  يبدو  ال  ذلك  لكن  قليال،  يخفت   الحركات 
 من توليد سريورات جديدة، تعكس حالة املخاض الكربى

التي تشهدها مجتمعاتنا.

 قد يبدو وضع االحتجاج العريب عىل ضوء بعض أدبيات
تراجع عىل  مؤرشا  االجتامعية  الحركات   سوسيولوجيا 
 إيقاعه، عىل املدى القريب، ال سيام فيام يتعلق مبقرتب
 الفرص السياسية الذي يربط نجاح هذه الحركات مبدى
السياقان، يولدها  التي  الفرص  استغالل  عىل   قدرتها 
 اإلقليمي والدويل. مبعنى أن الفرص التي أتاحتها الثورات
 العربية، قبل سبع سنوات، لهذه الحركات مل تعد قامئة،

تحوالت السلوك 

االحتجاجي العريب
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 بعد أن استعادت قوى الثورة املضادة املبادرة، وأجهزت
 عىل موجة االحتجاجات العارمة التي انطلقت مع نهاية
 سنة 2010 وبداية سنة 2011. وبالتايل، قد يبدو انحياز
العربية لالستقرار بدل املجتمعات   قطاعات واسعة من 
 ›‹االنجرار‹‹ إىل خيارات غري واضحة، أو محفوفة باملآزق،
 انعكاسا طبيعيا للتحول يف ميزان القوى يف املنطقة. بيد
 أن مقاربة هذا االحتجاج، وفق مقاربات أخرى، قد يقود
بقدرتها يرتبط  فيام  خصوصا  أخرى،  تحليلية  آفاق   إىل 
 املتصاعدة عىل تعبئة مختلف املوارد، وانحيازها إىل خيار
تخرج مل  صفوفها  يف  ميدانية  قيادات  وبروز   السلمية، 
وصار التقليدية،  والنخب  والنقابات  األحزاب  رحم   من 
 ذلك كله يشكل تحديا بالغا بالنسبة للسلطوية العربية
 املرتهنة لثقافة سياسية عتيقة تقوم عىل الخوف واالمتثال

لكل ما يصدر عن السلطة ومؤسساتها.

 يف الصدد نفسه، يؤرش هذا االحتجاج الجديد عىل إفالس
  مؤسسات الوساطة، وعجزها عن

 »أصبح انتشار ثقافة االحتجاج داخل النسيج االجتامعي
بأدوارها القيام  العربية«  لألنظمة  بالنسبة   مقلقا 
 التقليدية، يف ترصيف االحتقانني، االجتامعي والسيايس،
استنفدت كربى.  هزات  املجتمع  تجّنب  بدائل   واجرتاح 
 هذه املؤسسات صالحيتها التنظيمية والسياسية، وصارت
 عبئا سياسيا ومجتمعيا. ومبا أن السياسة، مثل الطبيعة،
 ال تقبل الفراغ، كان منتظرا أن تفرز املجتمعات العربية

السياسية األدوار  ظل  يف  خصوصا  بديلة،   ديناميات 
عىل الجديد  اإلعالم  يلعبها  أصبح  التي   واالجتامعية 

مستويي التعبئة والتحشيد.

النسيج االجتامعي ثقافة االحتجاج داخل  انتشار   أصبح 
 مقلقا بالنسبة لألنظمة العربية، ألنه يعكس رهانا سياسيا
األنظمة فهذه  الداللة،  من  كبري  قدر  عىل   واجتامعيا 
 تعترب أن أي تغيري سيايس أو اجتامعي، مهام كان حجمه
 وطبيعته، يجب أن ينطلق من األعىل يف اتجاه األسفل،
يصبح وبالتايل  لرعاياها،  السلطة  من  هبة  وكأنه   ليبدو 
تغيريية ديناميات  بلورة  لكن  موارد رشعيتها.  أحد   ذلك 
 من األسفل، يف شكل احتجاجات أو مبادرات مجتمعية
التي املعادالت  خلخلة  فقط،  ليس  شأنه،  من   ومدنية، 
 يقوم عليها الحقل السيايس الرسمي، بل أيضا تهديد هذه
 الرشعية، إن مل نقل تقويضها عىل املدى البعيد، يف ضوء

الرتاجع املهول للقدرات التوزيعية لهذه األنظمة.

 مل يعد السلوك االحتجاجي مجرد شأن سيايس واجتامعي،
 يخص تطلّع شعوبنا نحو الحرية والكرامة والدميقراطية،
 بقدر ما أصبح أيضا أحد التحديات الكربى املطروحة أمام

مختلف تخصصات العلوم االجتامعية يف العامل العريب.
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إيلون مسك )يونيو 28 ، 1971( هو رجل أعامل أمرييك 
ولد يف جنوب أفريقيا الذي أسس “X.com” يف عام 1999 
)أصبح فيام بعد بيبال( ، سيبيس أكس يف عام 2002 ، و 
تيسال موتورس يف عام 3002. أصبح مسك مبثابة املليونري 
يف نهاية العرشينات من عمره عندما اشرتى رشكة زيب-
2 األوىل من كومباك كمبيوترز. يف مايو من عام 2012 
، جلس سيبيس أكس عىل الفور بعد إرسال أول مركبة 
تجارية إىل محطة الفضاء الدولية. يف عام 2016 ، اشرتى 
األوىل  األيام  ويف   ، محفظته  لتطوير  سيتي  سوالر  رشكة 
للرئيس األمرييك دونالد ترامب ، أصبح مستشاًرا وأثبتت 

قيادته يف هذه الصناعة.

حياته

يف عام 1989 ، عندما كان يبلغ من العمر 17 عاًما ، انتقل 
إيلون مسك إىل كندا للدراسة يف جامعة كوينز والهروب 
إفريقيا.  جنوب  يف  اإلجبارية  العسكرية  الخدمة  من 
 1992 عام  يف  بنسلفانيا  جامعة  غادر   ، الحق  وقت  يف 
لدراسة األعامل والفيزياء. حصل عىل درجة البكالوريوس 
يف االقتصاد وبدأ درجة املاجستري يف الفيزياء.بعد مغادرة 
ستانفورد  جامعة  إىل  موسك  إيلون  تقدم   ، بنسلفانيا 
فيزياء  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  للحصول  كاليفورنيا  يف 
الطاقة. ومع ذلك ، جاءت هذه الخطوة يف وقت انفجار 
تأسيس  بدء  من  يومني  بعد  املدرسة  وغادرت  اإلنرتنت 
الرشكة األوىل ، زيب-2 كودبوريشني ، لتكون جزًءا منها. 
وكدليل للمدينة عرب اإلنرتنت ، رسعان ما بدأ زيب-2 يف 
يورك  نيو  لصحيفة  اإللكرتونية  للمواقع  محتوى  تقديم 
تيمس و شيكاكو تريبون. يف عام 1999 ، اشرتت كومباك 
 34 و  نقًدا  دوالر  مليون   307 مقابل  زيب-2  كومبيتار 

مليون دوالر يف األسهم.

 غايته

هو أعلن هدفه عىل تويرت: 

للطاقة  املستدام  االنتقال  ترسيع  هي  أهدايف  ”إن 
كواكب  عىل  العيش  من  البرشية  ومتكني  العامل  يف 
من  اآلالف  مئات  إىل  ذلك  وسيؤدي  متعددة. 
مكانًا  املستقبل  وسيكون   ، الجديدة  الوظائف 

أفضل لنا جميًعا.

 سيبيس أكس

تصمم سيبيس إكس وتصنع وتطلق الصواريخ واملركبات 
الفضائية املتقدمة. تأسست الرشكة يف عام 2002 إلحداث 
ثورة يف تكنولوجيا الفضاء ، مع الهدف النهايئ املتمثل يف 

متكني الناس من العيش عىل كواكب أخرى

اكتسبت سيبيس إكس اهتامًما عامليًا لسلسلة من املعامل 
تعيد  التي  الوحيدة  الخاصة  الرشكة  وهي  التاريخية. 
مركبة فضائية من مدار أريض منخفض ، وقد أنجزتها يف 
ديسمرب 2010. وقد صنعت الرشكة التاريخ مرة أخرى يف 
مايو 2012 عندما قامت مركبة التنني التابعة لها بتسليم 
عمل  وهو   - الدولية  الفضاء  محطة  وإىل  من  شحنات 
صعب مل تنجزها إال الحكومات. ومنذ ذلك الحني ، قام 
الفضائية  املحطة  وإىل  من  الشحنات  بتوصيل  دراجون 
عدة مرات ، موفراً بعثات إعادة تزويد منتظمة للبضائع 

لصالح وكالة ناسا.

تحقيق  يف   إكس  سيبيس  برنامج  نجح   ،  2017 عام  يف 
أول مصباح ضويئ لصاروخ مداري - وهو معلم تاريخي 

عىل الطريق إىل إعادة استخدام الصواريخ بشكل 
كامل ورسيع.

إيلون ماسك
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( مقارنتهBitcoinالبيتكوين  ميكن  عاملي  دفع  نظام   هي 
 بالعمالت األخرى مثل الدوالر أو اللرية، لكن مع عدة فوارق
إلكرتونية عملة  هي  العملة  هذه  أن  أبرزها  من   أساسية، 
وجود دون  من  فقط  اإلنرتنت  عرب  تتداول  كامل   بشكل 
 فيزيايئ لها. وهي أول عملة رقمية المركزية فهي نظام يعمل
عن تختلف  أنها  أي  واحد،  مدير  أو  مركزي  مستودع   دون 
 العمالت التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف
املستخدمني بني  للند  الند  بشبكة  املعامالت  وتتم   خلفها. 
 مبارشة دون وسيط من خالل استخدام التشفري. يتم التحقق
وتسجيلها الشبكة  ُعقود  طريق  عن  املعامالت  هذه   من 
اخرتع الكتل.  يسمى سلسلة  وعام  موزع  دفرت حسابات   يف 
 البيتكوين شخص غري معروف أو مجموعة من الناس عرف
يف املصدر  مفتوح  كربنامج  وأُصِدر  ناكاموتو  ساتويش   باسم 
تعرف لعملية  كمكافأة  البيتكوين  إنشاء  يتم   .2009  عام 
 باسم التعدين. وميكن استبدالها بعمالت ومنتجات وخدمات
 أخرى. واعتبارا من فرباير 2015، فقد اعتمد أكرث من 100000
 تاجر وبائع البيتكوين كعملة للدفع. وتشري تقديرات البحوث
عام 2017، هناك أنه يف  إىل  كامربيدج  تنتجها جامعة   التي 
 مابني 209 إىل 508 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة

رقمية، ومعظمهم يستخدمون البيتكوين.
    طرح شخص أطلق عىل نفسه االسم الرمزي ساتويش ناكاموتو
،2008 عام  يف  بحثية  ورقة  يف  األوىل  للمرة  بيتكوين   فكرة 
 ووصفها بأنها نظام نقدي إلكرتوين يعتمد يف التعامالت املالية

للند  الند  مبدأ  تقنيPeer-to-Peerعىل  مصطلح  وهو     
 يعني التعامل املبارش بني مستخدم وآخر دون وجود وسيط
 )كالتورنت(. يقول القامئون عىل بيتكوين إن الهدف من هذه
هو  2009 سنة  األوىل  للمرة  للتداول  طرحت  التي   العملة 
 تغيري االقتصاد العاملي بنفس الطريقة التي غريت بها الويب
األسرتايل األعامل  رجل  أعلن   2016 عام  يف  النرش.   أساليب 
 كريغ رايت أنه هو ساتويش ناكاموتو مقدما دليال تقنيا عىل

ذلك ولكن تم كشف زيف أدلّته بسهولة.
 تُعترب بيتكوين ُعملة معاّمة ويُقصد بذلك أنها تعتمد بشكل

 أسايس عىل مبادئ التشفري يف جميع جوانبها، كام أنها تُعترب
 أيضا الُعملة األوىل من نوعها واألكرث شهرة وانتشاًرا لكن رغم
 ذلك ليست الُعملة التشفريية الوحيدة املوجودة عىل شبكة
 اإلنرتنت حاليًا. حيث يتوفر ما يزيد عن ستني ُعملة تشفريية
وذلك بالرئيسية  وصفها  مُيكن  ُعمالت  ستة  منها   ُمختلفة 
إىل إضافة  شبكة،  كل  وبنية  املُستخدمني  عدد   اعتامًدا عىل 
 األماكن التي مُيكن استبدال ورشاء هذه الُعمالت التشفريية
 ُمقابل ُعمالت أخرى. جميع الُعمالت التشفريية الحالية مبنية
 عىل مبدأ عمل ُعملة بيتكوين نفسها باستثناء ُعملة  ، ومبا أن
 ُعملة بيتكوين مفتوحة املصدر فإنه من املُمكن استنساخها
وإدخال بعض التعديالت عليها ومن ثم إطالق ُعملة جديدة.
عملية أن  حيث  مجهولية،  ذات  رقمية  عملة   البيتكوين 
الشخص محفظة  رقم  معرفة  فقط  يتطلب  عربها   التحويل 
يف سلسلة التحويل  عملية  تخزين  ويتم  إليه   املحول 
 الكتل برقم تسلسيل خاص وال يتضمن هذا اسم املرسل او
منها يجعل  مام  بهام،  خاصة  اخرى  بيانات  اي  او   املتلقي 
 فكرة رائجة لدى كل من املدافعني عن الخصوصية، أو بائعي

البضائع غري املرشوعةعرب اإلنرتنت عىل حد سواء.
شبكة الند وتستخدم  املالية  التعامالت  عىل  بيتكوين   تقوم 
 للند والتوقيع اإللكرتوين والتشفري بني شخصني مبارشة دون
تذهب حيث  التعامالت،  هذه  تنظم  وسيطة  هيئة   وجود 
ودون فوري  بشكل  آخر  إىل  مستخدم  حساب  من   النقود 
 وجود أي رسوم تحويل ودون املرور عرب أي مصارف أو أي

جهات وسيطة من أي نوع كان.
 تتوفر العملة عىل مستوى العامل وال تحتاج ملتطلبات أو أشياء
 معقدة الستخدامها. عند الحصول عىل العملة يتم تخزينها
 يف محفظة الكرتونية. ومن املمكن استخدام هذه العملة يف
 أشياء كثرية منها رشاء الكتب و الهدايا أو األشياء املتاح رشائها
 عن طريق االنرتنت وتحويلها لعمالت أخرى مثل الدوالر أو

اليورو

ما البيتكوين ؟
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مسجد السلطان أحمد األول
بني هذا املسجد من قبل السلطان أحمد األول يف القرن السابع 
عرش. وكان معامره سيد يفكارمحمد آغا من طالب املعامرسنان. 
سمي باسم املسجد األزرق بسبب احتوائه الصيني)çini( األزنييك 
األزرق. وعدده يف هذا املسجد 4043. سعة مكان العبادة فيه 
مرتا.   22,5 مرتا. وقطرها  املركزية طولها 34  القبة  مرتا.   72x64
عدد رشفات املآذن 16 ألّن السلطان أحمد األول هو السلطان 
السادس عرش من سالطني الدولة العثامنية. إن هذا املسجد من 
املسجد  من  الكلية  تتكون  كليته.  مع  إسطنبول  يف  األبنية  أكرب 
أحمد  قربالسلطان  إلخ...  وحامم   والدكاكني  والسوق  واملدارس 

األول يقع بجوار حديقة املسجد.

مسجد السليامنية
بني مسجد السليامنية بني عامي 1551-1558 يف منطقة أمينونو 
السلطان سليامن  بأمر  املعامر سنان  السليامنية من قبل  بجهة 
القانوين.  ويعرف هذا األثر الذي بناه املعامر سنان يف 85 من 

عمره من آثاره املهمة وهو صانع.

واملدارس  الفقراء  وبيت  والحامم  املكتبة  املسجد  حول  ونرى 
والدكاكني واملقامات. فهي مع املسجد أجزاء كلية السليامنية.

العثامنية.  املعامرية  اآلثار  أهم  من  هو  السليامنية  مسجد 
منذ  العديدة  الزالزل  من  الرغم  عىل  فوقه  صدع  أي  واليوجد 
العصور يف إسطنبول. وطول قبته 53م.  وقطرها 27,5  مرتا. ويِف 
فيها  مقربة  املسجد  وبجانب  مآذن.  توجد  األربع  الساحة  زوايا 

مقام السلطان سليامن القانوين وهرّم سلطان.

جامع السليمية
جامع السليمية هو من أجمل املساجد ومن أهم آثار العامرة 
من  بأمر  أنشئ  أدرنة  يف  يقع  الذي  الجامع  تركيا.  يف  العثامنية 
ويعتربه  باشا  سنان  معامر  بناؤه  ونفذ  الثاين  سليم  السلطان 

البعض أعظم أعامله املعامرية. تم بناؤه يف عام 1574. 

النقطة العجيبة التي أريد أن أتحدث عنها متعلقة باإلضاءة التي 
يف الجامع. كانت تستخدم القناديل لإلضاءة يف كثري من األماكن 
الكبري.  الجامع  هذا  يف  جداً  كثرياً  القناديل  مقدار  وكان  قدميا. 
وكانت الدخان التي تخرج منها مشكلة مهمة. لهذا السبب هذا 
بنى معامر سنان باشا غرفة صغرية  يف سقف الجامع للتهوية. 
وكان يتجمع الدخان يف هذه الغرفة. بعد ذلك كان يؤخذ الدخان 
من هذه الغرفة فيوضع يف األكياس. وكانت تعلق هذه األكياس 
عىل أعناق الجامل يف قافلة الحج. وكان يؤخذ الدخان ويستخدم  
مداداً يف هذا السفراملبارك. وكان يكتب به القرآن الكريم. خالصة 
عندهم  كان  مجاالت.  كالل  يف  بالدين  أجدادنا  يهتم  كان  قويل 

تدقيق بالدين مختلفاًعنا كثرياً.

أبو أيوب النصاري
بني عام 1458م وهوأول من بناه العثامنيون يف اسطنبول بعد 
فتح القسطنطنية عام 1454 م فبني هذا املسجد بالقرب من قرب 
الصحايب الجليل أيب أيوب األنصاري الذي استضاف رسول الله يف 
املدينة. كانت وصية أيب أيوب األنصاري أن يدفن يف اسطنبول 
واالن قربه قريب من هذا املسجد. وبعد فتح القسطنطنية أمر 

السلطان رجاله أن يبنوا هذا املسجد

املسجد  وهذا  اسطنبول  مدينة  من  األوريب  الجانب  يف  ويقع 
يستقطب املاليني من الزوار كل عام.

 وأنه مسجد يف غاية األهمية يف اسطنبول

 ويقوم كثري من املسلمني بزيارته الحرتامهم أيب أيوب األنصاري

أشهراملساجد السلطانية يف تركيا
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يف عهد الدولة العثامنية كان يعيش رجل اسمه كچجي 

زادة خري الدين وهو تاجر  متوسط الحال، ويف يوم من 

األيام  يف صالة الجمعة   قرأ اإلمام آية وهو تأثر جدا من 

َا يَْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآْلِخِر  اآلية “ إِنَّ

كَاَة َولَْم يَْخَش إاِلَّ اللََّه  - فََعىَسٰ أُولَِٰئَك  اَلَة َوآَت الزَّ َوأَقَاَم الصَّ

الُْمْهتَِديَن »  كان يرى مساجد السالطني  أَْن يَُكونُوا ِمَن 

يف إسطنبول و كان يغبطهم، ويتمّنى أن يبني  مسجدا و 

لكن ال ميكن أن يبني مسجدا بتلك الحال، فليس له نقود 

كثرية، لكّنه مل يقرص عن أمله يف بناء املسجد. عىل رغم 

األيام  طوال  فكر  الحياة  و صعوبات  أصدقائه  كالم  من 

كان يحزن كثريا بسبب أن ال يصل إىل أحالمه. وكان يفكر 

يف بيته و وجد طريقة ليبني مسجدا. يقول كأنني أكلت 

كلام أراد أن يأكل شيئا أو يشرتي من السوق و كان يضع 

نقوَد ما أراد رشاءه  يف مكان و يحفظها. أحيانا هو يفكر 

أن يرتك فريجع إىل فكرته فجأة. عندما رأى الناس ما فعله 

الفعل و لكنه مل يقرص  الدين كانوا يضحكون لهذا  خري 

عن هدفه أبدا، هو عاش بهذه الطريقة عرشين سنة يف 

نهاية العرشين سنة حصل عىل نقود يستطيع أن يبني 

بها مسجدا وبنى مسجدا صغريا يف فاتح و هو حقق أمله 

األكرب . عندما يسمع الناس هذه القصة كانوا يأتون إىل 

املسجد. مسجد كأنني أكلت ليس له عظمة و تخطيط 

رائع و لكن له يشء أهم من كل هذه األشياء و هو قصة 

جهد كچجي زادة خري الدين. بسبب ذلك انترشت قصة 

أكلت  كأنني  أصبح مسجد  و  الناس رسيعا  بني  املسجد 

مسجدا مشهورا يف مدينة إسطنبول . مع األسف احرتق 

املسجد  بقي  كاباين  أون  بجانب  حريق  بسبب  املسجد 

الحي  سكان  السنة  تلك  يف  و   1959 سنة  حتى  هكذا 

أصلحوه  و  كامل  بشكل  املسجد  لتصليح  نقودا  جمعوا 

و  مربع  مرت   100 املسجد  داخل  اليوم  كامل.  بشكل 

يستطيع أن يصيل فيه 200 شخص تقريبا. كام قلنا ليس 

اليوم  بيضاء.  مئذنة صغرية  له  للمسجد معامري عظيم 

زادة  كچجي  جهد  بسبب  املسجد  هذا  يعرفون  الناس 

الهندسة  من  خري  الله  سبيل  يف  جهد  يعني  الدين  خري 

املعامرية

مسجد » كأنّني أكلت«
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دموع
مسجد بابري

م   1527 سنة  يف  شاه  بابور  املغول  ملك  بإرادة  ُشيَِّد 
بجنوب هند يف موقع اوطار براديش  الذي يعيش فيه 

30 مليون مسلم. 

-أكرب مسجد عند موقعه.

-برغم عظمته ما استطاع املسلمون استخدامه.

أحد  تذكرة  من  استُنِبَط  عرش  الثامن  القرن  نهاية  يف 
القسيسني اليسوعني أن وسط هذا املسجد مكان والدة 
»رام« و هو شخصية مهمة باعتقاد الهندوسية. وأضيفت 
التأويالت األخرى إىل  هذا التأويل أنه كان معبد هندويس 
موجوداً قبل تشييد املسجد مبكانه. بعد ذلك أخذ يعترب 
َر فبُنَي يف مكانه هذا املسجد. يف سنة 1885م  املعبد ُدمِّ
أراد أحد رهبان الهندوسيني تشييد املعبد يف وسط هذا 
املسجد فبسبب منعه أظهرت بعض النزاعات حول ذلك 
األمر. يف النتيجة أرض الهندوسيون باملسجد يف سنة 1890 

للسلطة  التابعة   - الهند  حكومة  فتحت  حني  بعد  م. 
قصرية  مدة  بعد  ولكن  للعبادة،   املسجد   - اإلنكليزية 
أغلق قسم العبادة الهندوسية )1913 م(. إثر إغالقه قام 
الهندوسيون بإلحاق الرضر باملسجد مرة أخرى  يف سنة 

1934م و هدم جدار من جدرانه.

دمرت   1992 سنة  يف  األول  كانون  من   6 تاريخ  يف 
تشييد  غ  مُبَسوِّ بابري  مسجد  القومية  الهندية  الطوائف 
أمرهم  أوضحوا  و  املهدم  رام  معبد  مكان  عىل  املسجد 
أن هدفهم » تشييد املعبد من جديد و تحقيق العدل«. 
من  أكرث  قتل  املسجد  لهدم  النزاعات  إظهار  بنتيجة 
بالقيام  الدولة  بدأت  مسلمون.  أكرثهم  و  ألفني شخص 
بدراسات أثرية لحل املشكلة. و لكن ُعلََّق البحث  بشبهة 

انحياز الباحثني.
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كاَِلُهاَم أَْو  أََحُدُهاَم  الِْكرَبَ  ِعنَدَك  يَبْلَُغنَّ  ا  »إِمَّ تعاىل:   قال 
«. عقوق الوالدين: هو صدور فعل أو  فاََل تَُقل لَُّهاَم أُفٍّ
 قول من األبناء، يؤدي إىل أذية أحد الوالدين األم أواألب
أو رشك  يف  إال  عرفاً،  بالهنّي  ليس  تأذياً  معاً،  كليهام   أو 
 معصية مامل يتعنت الوالد، والعقوق يف اللغة: مشتق من
 العق مبعنى القطع. أسباب عقوق الوالدين عدم تنشئة
 األبناء عىل بّر الوالدين وطاعتهم. عدم اهتامم الوالدين
 باألبناء عند الكرب. الجهل. التناقض بني الرتبية والتطبيق
الوالدين عقوق  لألوالد.  السيئة  الصحبة  الوالدين.   لدى 
 لوالديهم. وقوع الطالق دون مراعاة تقوى الله يف األبناء.
 التمييز بني األبناء يف املعاملة. ترك الوالدين إيثارا للراحة.
زوجة برهام.  عىل  الوالدين  تشجيع  عدم  األفق.   ضيق 

االبن السيئة. قلة اإلحساس مبصاب الوالدين.

 ناذج عقوق الوالدين السب بألفاظ بذيئة واللعن. التربؤ
عليهام الكذب  عليهم.  غريهم  تفضيل  الوالدين.   من 
بكائهام. يف  التسبب  عليهام.  التكرب  باملكروه.   وغيبتهام 
 عدم طاعتهام يف عبادة الله. عقوبة عاق الوالدين يضيق
 الرزق عىل العاق. ال يُنسأ له يف أجله. ال يرفع له عمل
 يوم الخميس. تغلق أبواب السامء أمام أعامله ودعائه.
يلعنه سوء.  ميته  من  عليه  يخاف  والناس.  الله   يبغضه 
 الله واملالئكة واملؤمنون. يعقه أبناؤه وأحفاده. ال يدخل
الله إليه. اآلداب التي  الجنة مع أول الداخلني. ال ينظر 
والقول بالعمل  إليهام  اإلحسان  الوالدين  مع   تراعى 
أيديهام وتقبيل  عليهام  السالم  لهام.  الجناح   وخفض 
 ورؤوسهام. مساعدتهام يف األعامل. تلبية ندائهام وعدم

 التأّخر عليهام. عدم إزعاجهام. عدم تناول الطعام قبلهام.

بينهام. اإلصالح  بالنهار.  وخلفهام  بالليل  أمامهام   امليش 
األمور واملامت.  الحياة  يف  لهام  واالستغفار  الدعاء   كرثة 
فضائل تعلّم  بالله.  االستعانة  الوالدين  بر  عىل   املعينة 
 الرب وعواقب العقوق. استحضار فضل الوالدين. التوفيق
بني الطالق  حالة  يف  الله  تقوى  والزوجة.  الوالدين   بني 
اآلبن يضع  أن  بوالديهم.  البارين  سرية  قراءة   الوالدين. 
 نفسه مكان الوالدين، وأن يتذكر بأن أبناءه يف املستقبل
مرهون الله  رضا  الوالدين  بر  فضل  باملثل.   سيعاملونه 
 برضا الوالدين. جعلت الجنة تحت أقدام األمهات. فوز
 البار بوالديه مبنزلة املجاهد. حكم عقوق الوالدين يعترب
وحذر الله،  حرمها  التي  الكبائر  من  الوالدين   عقوق 
الحكيم، الرشع  يف  مذمومة  وجعلها  تحذير،  أشد   منها 
 يقول رسول الله صىل الله عليه وسلم: »أال أنبئكم بأكرب
بالله، اإلرشاك  قال:  الله.  رسول  يا  بىل  قلنا:   الكبائر؟ 
 وعقوق الوالدين...«، حيث نهى الدين اإلسالمي بالقرآن
 الكريم واألحاديث النبوية الرشيفة عن أي عمل أو قول
الضجر، مبعنى  أف«   « كلمة  ولو  حتى  الوالدين،   يؤذي 
عاقبتها أن  إال  حرفني،  من  مكونه  بسيطة  كلمة   فهي 
بتحريم العلامء  بني  قائم  خالف  هناك  يكن  ومل   كبريه، 
 عقوق الوالدين، ولألسف الشديد عقوق الوالدين منترش
عواقب، بأي  مباالة  دون  األبناء  بني  بكرثة  مجتمعنا   يف 
حول األبدان  لها  تقشعر  قصص  عن  سمعنا  ما   فكثرياً 
البعد عن إىل  أوىل  بدرجة  عائد  الوالدين، وهذا   عقوق 

دين اإلسالم.

عقوق
الوالدين
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وأذىك أبرع  وأنك  املوضوعية،  نفسك  يف  اعتقدت   مهام 
 من أن يصيبك الغرور، فثمة لحظة ال شك فيها تفقد فيها
الصحيح اليشء  هو  به  تقوم  ما  أن  وتعتقد  الدفة   تلك 

فقط. اآلخرون مضللون ال يفهمون.

حرضت عندما  مرة،  ذات  املقيت  الشعور  هذا   جربت 
يوضح مكتبة مشهورة، وكام  التكريم يف   إحدى حفالت 
 العنوان فهو حفل تكريم، فال مجال للمناقشة أو االنتقاد،
 وإنا هو حشد من ذكر املآثر والنقاط اإليجابية. ظللت
 جالًسا ملدة ساعة أصغي لعبارات اإلطراء التي ال أستحق
 ربعها. صدق أو ال تصدق: شعرت بروحي تضيق وأفقي
من مبراحل  أكرب  لنفيس  وهمية  صورة  ورأيت   يضيق، 

صوريت الحقيقية.

مغيب ال يجادلني  من  وأن  معصوم  أنني  أعتقد   بدأت 
 يعي ما يقول. لقد ضاق صدري بأي انتقاد أو لوم مهام
 كان بسيطًا واهيًا، مع أنني دخلت املكان أقرب للتواضع
 وامليل لتقليل شأن الذات. لهذا – وقد شعرت بأن نفسيتي
 تتغري فعالً – بدأت أشكر الحضور ثم أتحدث عن النقاط
 السلبية التي ال تروق يل يف شخيص ويف كتابايت. تذكرت
 هنا ما يفعله بعض املتصوفني عندما يعمدون إىل تقبيل
والنقطة النفس.  كربياء  كرس  سبيل  عىل  الفقراء   أيدي 
 األخطر هي أن غروًرا من نوع آخر بدأ يتكون يف ذايت:

الغرور ألنني متواضع وألنني أفعل هذا كله!.

 عندما عدت لبيتي خطر يل أن األمر كان شبيًها بالسحر ..
 هذا التغيري أحدثته يف نفيس بعض عبارات اإلطراء ملدة
 ساعة فقط، فأي اضطراب وتشويه يحدث ملسئول كبري

 عندما يتلقى املديح طيلة حياته، وهذا املديح قد يرتفع
 جًدا ليدنو من العبادة؟. ال شك أن لدينا – معرش املرصيني
بهذا استعداًدا فطريًا إلفساد كل مسئول   والعرب عامة 
.. كل أعامله إنجازات الزائد.. كل أفكاره عبقرية   املدح 
 .. كل خصومه مغيبون أو عمالء .. يف النهاية أنت تخلق
أن بالخطأ. ال شك يف  النقاش وال يعرتف  يقبل   صناًم ال 
 نقطة البدء الصحيحة تكمن يف اعتبار الوزير أو الرئيس

شخًصا عاديًا يرتكب أخطاء، والبد من مصارحته بها.

السابق املرصي  الرئيس  كان  األوىل  العرشة  أعوامه   يف 
ملعارضيه، يصغي  وكان  للنقاش  قابالً  مبارك   حسني 
السحر منه  نال  ثم  املعارضة،  تقوله صحف  ما   ويعرف 
القدرة )كيل  عقدة  من  يفلت  فلم  الشهري   املرصي 

والحكمة( هذه.
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هي غزوة األحزاب(  أيضاً غزوة    )وتُسمى 
من الخامس  شهر شوال من العام  يف   وقعت 
 الهجرة)املوافق مارس 627 م( بني املسلمني بقيادة رسول
من القبائل مجموعة  هم  محمد ، واألحزاب الذين   الله 
لغزو املدينة اجتمعت  التي  املختلفة   العربية 
سبب اإلسالمية.  املسلمني والدولة  عىل   املنورة والقضاء 
عهدهم النضري نقضوا  بني  يهود  أن  هو  الخندق   غزوة 
جيَشه إليهم  ه  فوجَّ قتله،  وحاولوا  محمٍد  الرسوِل   مع 
ديارهم. من  أخرجهم  ثم  استسلموا،  حتى   فحارصهم 
 ونتيجًة لذلك، همَّ يهود بني النضري باالنتقام من املسلمني،
غزو املدينة عىل  العربية  القبائل  بتحريض   فبدؤوا 
قبيلة قريش من العرب:  لهم  فاستجاب   املنورة، 
 وحلفاؤها: كنانة )األحابيش(، وقبيلة غطفان )فزارة وبنو
وقد أسد وسليم وغريُها،  وحلفاؤها بنو   مرة وأشجع( 
وا باألحزاب، ثم انضم إليهم يهوُد بني قريظة الذين  ُسمُّ

كان بينهم وبني املسلمني عهٌد وميثاٌق.

عن وذلك  لألحزاب،  واملسلمون  محمٌد  الرسوُل  ى   تصدَّ
 طريق حفر خندٍق شامَل املدينة املنورة ملنع األحزاب من
 دخولها، وملَّا وصل األحزاُب حدود املدينة املنورة عجزوا
 عن دخولها، فرضبوا حصاراً عليها دام ثالثة أسابيع، وأدى
 هذا الحصار إىل تعرِّض املسلمني لألذى واملشقة والجوع.
 وانتهت غزوة الخندق بانسحاب األحزاب، وذلك بسبب
أن املسلمون  ويؤمن  الشديدة،  الباردة  للريح   تعرضهم 
تعاىل زلزل ألن الله  كان  الخندق  غزوة  يف   انتصارهم 
 أبداَن األحزاب وقلوبَهم، وشتت جمَعهم بالخالف، وألقى
 الرعَب يف قلوبهم، وأنزل جنوًدا من عنده. وبعد انتهاء
إىل بني بالتوجه  أصحابَه  محمٌد  الرسوُل  أمر   املعركة، 
 قريظة، فحارصوهم حتى استسلموا، فقام الرسوُل محمٌد
وتفريق بقتلهم  فحكم  معاذ فيهم،  بن  سعد   بتحكيم 
 نسائهم وأبنائهم عبيًدا بني املسلمني، فأمر الرسوُل محمٌد

بتنفيذ الحكم.

دق
خن

ة ال
زو

غ

َرِبيٌع الِٓخُر
1440 32



من مشكالت شباب األمة يف يومنا: إدمان عىل أرجيلة )الشيشة(

يتحدث الكثري من العلامء عن مشاكل االمة كثريا.و لكنهم ال يذكرون األرجيلة التي تأخذ وقت شباب االمة.

معظم الشباب يف تركيا و يف بالد العرب مدمنون عىل األرجيلة.و املحادثات حول األرجيلة ال يكون إال يف األشياء 
الفارغة.

باإلضافة اىل ذلك الشيشة ضارة يف صحة االنسان أيضا.وأرضارها هي: 

• أمراض القلب مثل انسداد الرشايني والجلطات والسكتات القلبية.	

 أمراض اللّثة كااللتهابات واالسوداد وأمراض الفم ورائحة الّنفس الكريه املنّفر واألسنان التّالفة والصفراء غري  	
الجميلة خاصًة عند االبتسام.

• إن تناوب الشيشة من فٍم آلخر يزيد من احتامالت اإلصابة باألمراض املعدية سواَء بكترييًة أو فطريّة.	

• تشوهات األجّنة إذا كانت املدخنة للشيشة حامالً.	

• التدخني السلبي الّذي يتعرّض له الّشخص الّذي يكون مقابل الشخص املدّخن لها، فيتعرّض لنفس األرضار حتى 	
بدون أن يكون هو نفسه مدّخناً.

• ظهور التجاعيد عىل البرشة.	

• إدمان النيكوتني وصعوبة تركه بسهولة.	

• زيادة احتامالت اإلصابة برسطانات الجهاز التنفيس كرسطان الشفة واللّثة والرئتني والبلعوم وغريها بشكٍل أكرب 	
من الشخص العادي.

• مشاكل التنّفس خاصًة لألشخاص الّذين ميارسون رياضة السباحة عىل سبيل املثال.	

من مشكالت الشباب
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أكرث  أصبحت  املعارصة  حياتنا  أّن  فيه  شّك  ال  ماّم 
الحياة  أّن  من  فبالّرغم  سبق،  عاّم  وصعوبًة  تعقيًدا 
تطّورت من الجانب التّكنولوجّي ووفّرت لإلنسان أسباب 
الرّفاهية والرّاحة، إاّل أنّها ألقت بثقٍل كبريٍ عىل اإلنسان 
امللقاة عىل عاتقه،  من ناحية تعّدد املسؤوليّات واملهام 
فاإلنسان مل يعد يجد الوقت الكايف الذي ميّكنه من إنجاز 
أعامله؛ فرتاه يسابق الوقت سباقًا مريرًا من أجل أن يلبّي 
احتياجات أرسته ومتطلّبات الحياة الكرمية لها، ومتّر عىل 
اإلنسان يف حياته منعطفات كثرية منها ما تدخل الرّسور 
وإزاء  قلبه،  يف  الهّم  وتبعث  تحزنه  ما  ومنها  قلبه  إىل 
هذه التّحّديات واملصاعب واملنعطفات الكثرية يف الحياة 
يبنغي عىل اإلنسان أن يحسن التّعامل معها وأن يواجها 

بكياسة وفطنه وحكمة. 

كيفيّة التّغلّب عىل املصاعب

والتوكل 	• به  باإلميان  بربه  اإلنسان  يستعني  أن 
عليه والترضع له والدعاء.

أن يتخيّل اإلنسان مصاعب الحياة ويراها كأنّها 	•
عبارة عن أعداء أو خصوم له تحاول عرقلة مسريته 
يف  لها  يسعى  التي  األهداف  وتحقيق  الّنجاح  نحو 
الحياة، وال شّك بأّن اإلنسان عندما يواجه عدًوا فإنًه 
واالنتصار  ملواجهته  والتّسلّح  اإلعداد  عىل  يحرص 
عليه، وبالتّايل يكون اإلعداد يف هذه الحالة بالتّسلّح 
من  تعاىل هو  بالله  اإلميان  فسالح  والعلم،  باإلميان 
مواجهة  من  اإلنسان  متّكن  التي  األسلحة  أمىض 
املصاعب واملشاكل، فصاحب اإلميان يستشعر معيّة 

يقدم عىل  فرتاه  كلّها  الحياة  أمور  يف  له  تعاىل  الله 
اقتحام تلك الّصعاب ومواجهتها متوكّاًل عليه سبحانه 
اإلنسان  يعني  ماّم  هو  العلم  سالح  أّن  كام  وتعاىل، 
عىل مواجهة العقبات، فالعلم يرتقي بعقل اإلنسان 
الجديدة  باملعارف  باستمرار  ويزّوده  وتفكريه، 
والعلوم الحديثة التي تواكب العرص، وبالتّايل يتحىّل 
صاحب العلم باملرونة يف مواجهة املصاعب واملشاكل 

املختلفة من خالل تنّوع املهارات التي ميتلكها.

جديدة 	• دخل  مصادر  يف  اإلنسان  يفّكر  أن 
يكون  الحياة  فكثرٌي من مصاعب  باستمرار،  مبتكرة 
سببها العنرص املاّدّي أي املال، وهو وسيلة مهّمة بال 
تلبية متطلّباته  اإلنسان  شّك، فمن خاللها يستطيع 
وتجاوز كثري من الّصعاب، والبقاء يف موقعٍ واحد قد 
يسبّب لإلنسان الجمود يف حياته؛ لذا عىل اإلنسان 
العمل  يف  الجديدة  األفكار  ابتكار  عىل  يحرص  أن 
واإلبداع فيه حتّى يتمكن من زيادة دخله واستثامر 

مهاراته مبا يعود بالّنفع عليه يف حياته.

أن يحرص اإلنسان عىل بناء عالقات إيجابيّة مع 	•
الّناس وتكوين صداقات، فكثريًا ما يتشارك الّناس فيام 
بينهم مواجهة مصاعب الحياة حينام تجمعهم معاين 
األخّوة والرّتاحم التي حثّت عليها الرّشائع الّسامويّة، 
فيقفون إىل جانب بعضهم البعض ويتعاونون لحّل 

املشاكل والتّغلّب عليها.

كيف تواجه مصاعب الحياة
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ومهام  النسيان،  من  مشتقة  اإلنسان  كلمة  إن  قيل: 
اختلف العلامء يف ذلك فإن ما ال خالف فيه أن اإلنسان 
كبرية،  نعمة  اإلنسان  يف  الخاصية  تلك  أن  ويرى  ينىس، 

لوالها لفقد اإلنسان عقله عند أول مصيبة تصيبه.

من  تعلمناها  التي  املعلومات  اختفاء  هو  النسيان 
قبل فجأًة أو بعد مرور وقت طويل. لذلك قيل للنسيان 
اإلنسان. و  النسيان مع تقدم عمر  يزيد  التذكر«.  »ضذ 
من خلق اإلنسان، أنه ال يريد النسيان. فبحث كثري من 
له لكن ما استطاعوا أن يجدوه. لكن  األطباء عن عالج 
عندما بحثوا عنه وجدوا بعض األشياء التي تؤخر وقت 

النسيان. و منها؛

1(أكل األسامك الدهنية

 أكل األسامك الدهنية يساعد عىل تأخري وقت النسيان. 
الدهنية  األحامض  تحتوي عىل  التي  األسامك   ً و خاصة 

من نوع أوميغا 3 الذي يعترب مهام لعمل الدماغ.

إذا مل تتمكنوا من أن تأكلوا سمكا، ميكنكم أن تأكلوا 
موادا غذائية تحتوي عىل أوميغا 3.

2(زيت جوز الهند

الدهنية  األحامض  من  كثري  عىل  تحتوي  املادة  هذه 
التي تحسن ذاكرتنا. 

3(الجوز

و  التغذية  »مجلة  يف   5102 عام  لدراسة نرشت  وفقا 
الصحة و الشيخوخة« فأن هناك عالقة مهمة و إيجابية 
الناس بال  بني أكل الجوز و الوظائف اإلدراكية عند كل 

فرق عمر.

عىل  األنشطة  بعض  تساعد  املواد،  هذه  إىل  إضافة 
تقوية الذاكرة. و منها؛

1(األنشطة املرسعة للذهن

هذه األنشطة مثل ألعاب الكلامت و تعلم العزف و 
األنشطة  هذه  ألن  النسيان.  تأخري  عىل  تساعد  غريهام 

تقوي الشبكة العصبية. 

2(النوم الجيد

وفقا لدراسات علمية فإن للنوم دورا مهام يف تثبيت 
املراهقون  يحتاجها  التي  النوم  كمية  إن  و  الذكريات. 
تتغري بني سبع ساعات إىل تسع ساعات يف اليوم. إضافة 
إىل ذلك، لو أردتم أن تحفظوا شيئا بشكل جيد اقرؤوه 
قبل أن تناموا. ألن الدماغ يكرر العمل الذي فعلهأخريا 

حتى يقظ عند النوم.

التي تساعد عىل  الغذائية واألنشطة  قلنا بعض املواد 
النسيان.  وقت  تأخري  و  الذهن  تقوية  و  الدماغ  عمل 

نتمنى أن تكون هذه املعلومات مفيدة لكم. 

كيف
تكافح

النسيان؟
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خداع ألوان ، ما نراه يف املحبوبة مثلام نراه يف قوس 
قزح ، جامل ألوان قوس قزح ليس من قوس قزح نفسه 

و لكنه من فعل نور الشمس عىل رذاذ املطر املعلق 
يف الهواء .. فإذا غابت الشمس و جف املطر اختفت 

األلوان و ذهب الجامل. 

و هكذا محبوبتك جاملها فيام يتجىل عليها من خالقها 
.. فإذا انقطع عنها التجيل شاخت و مرضت و ذبلت 
و عادت قبحا ال جاذبية فيه .. إن ما كانت متلكه من 

جامل مل يكن ملكا لها باألصالة ، بل كان قرضا و سلفة.

حتى السجايا الحلوة و النفوس العذبة و الخالل 
الكرمية هي بعض ما يتجىل فينا من أسامء خالقنا 

الكريم الحليم الودود الرءوف الغفور الرحيم.. 

أليست هذه أسامؤه ... !؟

و هل نحب حينام نحب إال أسامءه الحسنى حيثام 
تحققت و أينام تحققت. 

و هل نحب حينام نحب إال حرضته اإللهية يف كل 

صورة من صورها. 

و الحكيم العارف من أدرك هذه الحقيقة فاتجه بحبه 
إىل األصل .. إىل ربه و مل يلتفت إىل الوسائط و مل يدع 
بهرج األلوان يعطله .. و مل يقف عند األشخاص .. فهو 

من أهل العزائم ال تعلق له إال بربه .. لقد وفر عىل 
نفسه خيبة األمل و انقطاع الرجاء و خداع األلوان.

لقد أحب من ال يهجر ، و عشق من ال يفرت ، و تعلق 
مبن ال يغيب ، و ارتبط مبن ال ميوت ، و صاحب من 

بيده األمر كله و ساهم يف البنك املركزي الذي يخرج 
منه النقد جميعه .. و هام بالودود حقا ذاتا و صفاتا و 

أفعاال. 

و ذلك هو مذهب العارفني يف الحب. 

فهل عرفت... 

و إذا كنت عرفت .. فهل أنت مبستطيع

الحب
و الهوى
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 هو أبو عبد الله محمد بن موىس الخوارزمي ، أصله من
 خوارزم وولد فيها عام 773 ميالدي املوافق 156 هجري
قطربل قرية  يف  السكن  إىل  وانتقلت  عائلته  أسلمت   ، 
ميتلك كان  موىس  أبوه  ألن  بغداد  مدينة  من   بالقرب 
الحقول هذه  يف  يعمل  محمداً    ، هناك  واسعة   حقول 

صباحاً.

د له الَخلقية، فكان ُمحمَّ الكتب ِصفاتُُه   و ذكرت بعض 
 عينان المعتان وجهه أشقر عريض بارز الوجنات يحيط

به الشعر كستنايئ اللون .

بالقرص أشبه  كبري  بيت  يف  يعيشون  محمد  أهل   كان 
العربية اللغة  تعلَّم   ، أغنام  إسطبل خيول وحظرية   فيه 
 الفصحى عىل يد واعظ يف مسجد قطربل و تعلَّم اللغة
 الرتكية و الفارسية عىل يد أبيه و أمه ، كان محمد يعشق
 ركوب الخيل و يشرتك يف كل املُسابقات و لكن عقله مل
 يكن ُمهتامً بالخيول فقط، فـ قد كان ُمهتامً بـ املسافات

و األشكال الهندسية الرياضية.

 مل يبلغنا عن حياة محمد الكثري يف طفولته فكانت هذه
املرحلة من عمره غامضة.

 عندما كان يف العرشين التقى بواعظ، فسأله الواعظ : »
 آال تفكر يا محمد يف يشء غري ركوب الخيل و املسابقات
 ؟ فقال له محمد : سأقول لك يا شيخ يشء مل أقُلُه ألحد
 من قبل، فأنا أُفكِّر دامئاً يف املسافات و األشكال الهندسية
و هو الواعظ  له  فقال   ، الرياضيات  من  ذلك  إىل  ما   و 
 يبتسم : يبدو إنك يا بني سوف تكون عاملاً يف الرياضيات،
 فإين أنصحك يا محمد بالذهاب إىل بغداد و لسوف أقنع

والدك بذهابك اليوم يف املسجد » .

موىس محمد  بأيب  الواعظ  التقى  العشاء  صالة   وعند 
 الخوارزمي و أقنعه بذهاب ابنه إىل بغداد للتعلم هناك
من محمد  فخرج   ، ابنه  بذهاب  قَِبَل  و  موىس   فاقتنع 
 قطربل إىل بغداد و قىض هنالك عامني يدرس الرياضيات

 من العلامء ، وتزوج هنالك بفتاة ُرِزَق منها بولٍد اختلفت
 الروايات باسمه، فمنهم من يقول عبد الله، و منهم من
 يقول جعفر، و لكن األوثق هو عبد الله، و يف نفس ذلك
 اليوم الذي ُولَِد فيه ابنه، حصل عىل اإلِجازة العلمية يف
ألن ؛  الخوارزمي  بلقب  أيضاً  َب  لُقِّ و  الرياضيات   علوم 

أصله من خوارزم ، و كانت الفرحة بفرحتي .

الرشيد هارون  الخليفة  استدعى  األيام  من  يوم  يف   و 
 أُستاذاً كان يُدرِّس الخوارزمي، فذهب له، فسأله هارون
 الرشيد عن أفضل تالمذته فأخربه األستاذ بأن محمد بن
 موىس الخوارزمي هو أفضل طلبته و أنه محٌب للعلم و
الرشيد هارون  الخليفة  فأمر   ، الرياضيات  علوم   خاصًة 
و عليه  و سلم  الخوارزمي  له  فأت  الخوارزمي،   بإحضار 
 أجلسه الخليفة بجانبه و بدأ ميتحنه مبعلوماته يف مسائل
 الرياضيات، و رأى أن أيب عبد الله عالاِمً يف الرياضيات،
 فكانت إجاباته ذكية و صحيحة فضمه الخليفة هارون

الرشيد إىل علامء الرياضيات يف مكتبة بيت الحكمة .

و العلم  و  بالكتب  مولعاً  الرشيد  هارون  الخليفة   كان 
من بدالً  بالُكتُب  األرسى  يفدي  كان  أنه  حتى   التعلم، 
انترص الرشيد  هارون  أن  وحدث  الفضة،  و   الذهب 
البيزنطية يف آسيا الصغرى و أرس الرومانية   عىل الدولة 
 الكثري من األرسى فأراد اإلمرباطور البيزنطي فداء أرساه
 بالذهب و الفضة فأىب هارون الرشيد ذلك و طلب منه
 أن يأيت له بالكتب اليونانية التي توجد يف مكتبته لفداء
 أرساه فاستغرب اإلمرباطور البيزنطي و قَِبَل بذلك، فأرسل
اخ -الذين ينسخون الكتب - و عكفوا  هارون الرشيد الُنسَّ
 عىل نسخها ثالث سنني وعادوا بها إىل بغداد و كان من
الرياضيات، فعكف املرتجمون عىل الكتب كتب يف   بني 
 ترجمتها، فوكَّل الخليفة هارون الرشيد محمد الخوارزمي
 ُمرشفاً عىل ترجمة كتب الرياضيات، فتحمس الخوارزمي
 لذلك و عكف عىل ترجمتها ليالً نهاراً و من شدة حامسته
 تعلَّم اللغة اليونانية حتى أتقنها و بعد ترجمتها، رتَّبها يف

الخوارزمي
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مكتبة بيت الحكمة .

 تويف الخليفة هارون الرشيد و توىل بعده ابنه املأمون،
 و كان املأمون أشد حباً للعلم من أبيه فزار املأمون يوماً
و الخوارزمي  الله  عبد  أيب  إىل  توجه  و  الحكمة   بيت 
 جلس عنده بضع ساعات فأُعَجب به و قام بتعيينه أمينا

لخزانة الكتب مبكتبة القرص .

كتاب قراءة  الله عىل  عبد  أبا  القرص عكف  مكتبة   ويف 
 هندي ضخم يف الفلك اسمه )السندهند أو السدهانت(
 قام برتجمته من اللغة الهندية إىل العربية املرتجم إبراهيم
للخوارزمي راق  فـ  املنصور،  الخليفة  من  بأمر   الفزاري 
 الكتاب فقام أيب عبد الله بتأليف كتاباً مخترصاً له أسامه
بني ثم نرشه  قليالً  عليه  ل  ( وعدَّ الصغري  السند هند   ( 

طالب ِعلم الفلك ليستفيدوا منه .

 و ذات ليلة كان املأمون جالساً يتحادث مع الخوارزمي،
 فدخلوا موضوع الجرب املُشتت و كيف أنه ضائعاً ليس
 له من يجمعه و يوضحه، فعاد الخوارزمي لبيته و جلس
 يُفكِّر مبا قاله املأمون، فعقد النية و بدأ بتأليف كتاباً يف
 الجرب، فجمع فيه كل ما متزق من الجرب من شتى الكتب
و أنجزه  ذلك حتى  عىل  فيه، فعكف سنيناً  ما   و رشح 
الكتاب هذا  فخلَّد   ) املقابلة  و  الجرب   ( كتاب   أسامه 

الخوارزمي بعد موته و نسب إليه علم الجرب .

يُطلق كان  هنديني  طُرُق  قُطَّاع  أهوار،  مدينة  يف   كان 
هو و   ) كانكاه   ( اسمه  قائدهم  كان  و  )الزط(   عليهم 
عىل يعتدون  الزط  وكان   ) السندهند   ( كتاب   مؤلف 
 القوافل و الناس و يرسقونهم و يقتلونهم أحياناً، فأراد
يستطيع، مل  لكنه  و  قتلهم  و  عليهم  القبض   املأمون 
يذهب أن  أراد  و  كانكاه  بقائدهم  الخوارزمي   فسمع 
 إليه الخوارزمي و يتعلم منهم أرسار الهند يف الرياضيات
فقال الخوارزمي  املأمون رفض ذهاب  لكن  و  الفلك   و 
 له أبو عبد الله : » إن كانكاه قائد الزط عالاِمً ف الفلك
 و الرياضيات الهندية و إين أريد أن أتعلم منه أرسارهم
 الرياضية ألنرشها بني طلبة املسلمني » ، فقبل املأمون
 و بعث مع الخوارزمي رجل هندي ُمسلم يعرف اللغة
فذهب املال  من  كيس  أيضاً  معهم  بعث  و   الهندية 
فلقاهم رجل الزط  إىل  معه  الذي  الرجل  و   الخوارزمي 
 منهم و أراد ما معهم من مال فقال الخوارزمي للرجل
 الهندي املسلم : » قل له أين أريد أن أرى قائدهم كانكاه
 » فقال الرجل الهندي املسلم ذلك لذلك الرجل من الزط
 فأىب ذلك الرجل الذهاب إىل كانكاه وأراد أن يقتلهم إن
 مل يعطوه ما معه من املال فأعطاه الخوارزمي املال وعاد
 خائباً إىل بغداد و عندما عرف املأمون بذلك قال ألخيه
 املعتصم : » إذا طال يب العمر ألقبض عىل الزط و أقتلهم

جميعاً أمام قائدهم » .

املُعتصم أخيه  توىل  و  املأمون  تويف  الحظ  لسوء   ولكن 
ذ وصية أخيه املأمون و قبض  الخالفة و لكن املُعتصم نفَّ
 عىل الزط و وضعهم يف السجن ففرح الخوارزمي بوجود
إليه فوافق الذهاب  املعتصم   كانكاه معهم فطلب من 
منه طلب  و  كانكاه  إىل  الخوارزمي  فذهب  ذلك،   عىل 
 تعليمه أرسار الرياضيات عند الهنود فوافق كانكاه عىل
 ذلك مقابل أن يعفي املعتصم عن شعبه القتل فذهب
فوافق، ذلك  منه  وطلب  املعتصم  إىل  الله  عبد   أيب 
فوافق اإلسالمية  املدن  عن  ينفيهم  ذلك  بعد  لكن   و 
ما الخوارزمي كل  بتعليم  بدأ  و  أيضاً   كانكاه عىل ذلك 
 يتعلق بالرياضيات و الفلك فأدخل األرقام الهندية عىل
ذلك عىل طالب فسهَّل  الصفر  أيضاً  أدخل  و   املسلمني 

الرياضيات ِفهم الرياضيات و أرسارها !!!.

وفاة الخوارزمي :

رجحوا ولكن  الخوارزمي  وفاة  عىل  املؤرخون   اختلف 
الله بعد عام 232 هجري 847 ميالدي و  وفاته رحمه 
 قد كان بلغ من العمر أكرث من سبعني عاماً ، رحمه الله

فلقد خرست األمة أبا الرياضيات .



ِمعامر ِسنان آغا )895 هـ / 1489 - 996 هـ / 1588م(
العارش القرن  يف  عاش  عثامين.  معامري  أشهر  كان   ]1[ 
العثامنية وكان الذهبي للعامرة   الهجري يف أوج العرص 
 رئيس املعامريني وأشهرهم خالل حكم السالطني األربعة:

سليم األول وسليامن األول وسليم الثاين ومراد الثالث.

يف العامرة  تاريخ  وأستاذ  األملاين  العامل  هـ.كلوك   يقول 
أنجلو مايكل  عيل  فنيا  يتفوق  سنان  إن  فيينا:   جامعة 

صاحب أكرب اسم فني يف الحضارة األوروبية.

 ولد يف قرية آغريناص التابعة لوالية قيرصية يف األناضول
الثاين بن محمد بايزيد  السلطان   سنة 1490 م يف عهد 
 الفاتح. كان مسيحيا من اصل ارمني أو يوناين ثم أسلم
االنكشاري للجيش  وانضم  سنة،  ثالث وعرشون   وعمره 
حملة لشن  يستعد  األول  سليم  السلطان  كان   عندما 
مبدرسة التحق  الصفوي.  إسامعيل  الشاه  عىل   تأديبية 
والفنون والكتابة  القراءة  فيها  تعلم  ابتدائية   عسكرية 

التطبيقية وتخصص يف النجارة.

اآلثار من  الكثري  عىل  اطلع  الجيش  يف  مكوثه  فرتة   يف 
كام واألناضول  إستانبول  يف  والسلجوقية   البيزنطية 
وشاهد اإليرانية  املعامرية  وآثارها  تربيز  مدينة   شاهد 
 الطرز املعامرية العربية يف حلب ووشاهد فنون العامرة
االيوبية من  القاهرة  يف  املعامرية  الطرز  دمشق   يف 

واململوكية.

 يف عام 1534م وعند اشرتاكه يف حملة عىل إيران بقيادة
 لطفي باشا الصدر األعظم صدر له أمر ببناء سفن للنقل
 العسكري فأدى العمل بنجاح. وعند عودته إىل إستانبول
 تويف كبري املعامريني الرسميني يف الدولة العثامنية »عجم
معامريي كبري  تعيينه  األعظم  الصدر  فاقرتح   عيل« 

الخاصة السلطانية وقد كان.

 يف العام 1982م واعرتافاً مبنجزاته تم تغيري اسم أكادميية
للفنون سنان  معامر  جامعة  إىل  إسطنبول  يف   الفنون 

الجميلة يف الذكرى املئويّة لتأسيسها.

أعظم أعامله

جامع شهزاد محمد وكليته بني عامى )1548 / 1544م(

جامع السليامنية يف إسطنبول عام )1557م(

جامع السليمية بأدرنة بني عامى )1568م/ 1574م(.

جامع التكية السليامنية يف دمشق )1554 / 1555م(

القاهرة يف  صفية  امللكة  جامع  تصميم   وضع 
)1019هـ/1610م(

عيل بابا  يتيم  آغا،  داود  آغا،  أحمد  تالميذه:  أشهر   من 
 واملعامر يوسف الذي استدعاه بابور شاه إىل الهند ليبنى

أعامالً عظيمة يف مدن الهند مثل دلهي.

ِمعمار ِسنان ... رائد العمارة العثمانية
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املسلمني وخليفة  العثامنية  الدولة  سالطني  تاسع   هو 
املؤمنني أمري  لقب  حمل  من  وأّول  والسبعون،   الرابع 
1512 سنة  من  العثامنية  الدولة  حكم  عثامن.  آل   من 
عند »الشجاع«  أو  »بالقاطع«  يُلقب   .1520 سنة   حتى 
املعركة، ساحة  يف  وتصميمه  لشجاعته  نظرًا   األتراك 
 ويُعرف بالغرب بأسامء سلبية، فعند اإلنكليز مثال سمي
 »سليم العابس«، نظرًا ملا يقوله بعض املؤرخني بأنه كان
سليم باسم  الفرنسيني عرف  وعند  الوجه.  متجهم   دامئًا 

الرهيب.

إيران يف  الشيعية  الصفوية  الساللة  ظهرت  عهده   يف 
 وأذربيجان، ونشبت بينها وبني العثامنيني حرب رضوس
نحو أنظاره  حّول  ثّم  ومن  سليم،  السلطان  فيها   انترص 
 السلطنة اململوكية فغزا أراضيها وقىض عليها نهائيًا بعد

أن استمرت 267 سنة.

العهود من  سبقه  عام  األول  سليم  السلطان  عهد   متيز 
 بأن الفتوحات تحولّت يف أيامه من الغرب األورويب إىل
كبريًا اتساًعا  الدولة  رقعة  اتسعت  العريب،حيث   الرشق 
 لشملها بالد الشام والعراق والحجاز وتهامة ومرص، حتى
وفاته. يوم  فّدان  مليار  حوايل  أراضيها  مساحة   بلغت 
ازدهرت أن  سليم  السلطان  فتوحات  نتيجة  من   وكان 
أيام خليفته، »سليامن األّول«، بعد العثامنية يف   الدولة 
طريق الربيّة:  التجارة  دروب  أهم  إحدى  أصبحت   أن 
الدولة، والكتسابها التوابل، متر يف أرايض   الحرير ودرب 
 عدد من املرافئ املهمة يف رشق البحر املتوسط والبحر

األحمر.

السلطان سليم األول
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السلطان عبد الحميد بني مذكراته ودراسة عن سريته

السلطان  األول هو مذكرات  القاهرة،  كتابان صدرا يف 
»دار  ونرشته  عزله  بعد  كتبها  التي  الثاين  الحميد  عبد 
عبد  للسطان  الذاتية  للسرية  دراسة  والثاين  الحياة«، 
باش  جوقة  سليامن  الرتيك  املؤرخ  كتبها  الثاين  الحميد 
وترجمها للعربية عبد الله أحمد ابراهيم ونرشها املركز 

القومي للرتجمة.

السادس  السلطان  هو  الثاين،  الحميد  عبد  السلطان 
والثالثون ىف تاريخ األرسة العثامنية التى حكمت طوال 
انتهت  عاماً   33 السلطنة  عرش  عىل  جلس  قرون،  ستة 
بإقصائه عن الحكم يوم الثلثاء 27 نيسان )أبريل( 1909 
ميالدية، كان عمره آنذاك سبعة وستني عاماً، وقىض تسع 
 ، Allatiniسنوات رهن الحبس يف قرص اليهودي اآلالتينى
ثم نقل بعد ذلك ليلقى يف غياهب سجن قرص برييل يف 
إسطنبول حتى وافته املنية يوم األحد 10 شباط )فرباير( 

1918 ميالدية.

تعرّض السلطان عبد الحميد لهجوم حاد بعد إقصائه 
عن العرش، وإخضاع شخصيته للتقييم اليوم بات حاجة 
ملّحة، بخاصة أن االهتامم بشخصه يأيت يف إطار الرصاع 
يسمى  ما  أنصار  بني  العربية  املنطقة  يف  األيديولوجي 

الخالفة اإلسالمية وبني الدولة الوطنية.

رمزاً  املسلمون  اإلخوان  اتخذه  الحميد  عبد  السلطان 

ملذكراته  ترجمة  أول  ونرشوا  اإلسالمية،  الخالفة  إلحياء 
بجامعة  صالت  لها  التي  الكويتية  »املجتمع«  مجلة  يف 
اإلخوان، وكان ترجمها الدكتور محمد حرب ونرشت يف 
طبعات عدة، غري أن طبعة »دار الحياة« التي صدرت يف 
التعديالت واإلضافات  امتازت بعدد من  القاهرة مؤخراً 

واملقارنات منها:

العثامنية  السياسة  رجال  كبار  مذكرات  من   -اإلفادة 
للسلطان عبد الحميد. وقد عرث الدكتور محمد حرب عىل 

بعضها يف املكتبات القدمية يف إسطنبول، ومنها:

للسلطان،  املقربني  من  بك،  سعيد  عيل   *مذكرات 
وتكشف جوانب من نيات السلطان.

أكرب  ومن  السلطان،  غريم  باشا  طلعت   *مذكرات 
قضية  عن  جديدة  معلومات  وقدمت  له،  املعادين 
فلسطني وعن موقف حكومة االنقالب من رضورة إقامة 

دولة لليهود يف فلسطني.

 *قام الدكتور محمد حرب مبقارنة ما جاء يف مذكرات 
السلطان مبذكرات االنقالبيني يف مسائل تهم القارئ املسلم 
الدميوقراطية،  املخابرات،  مثل:  والعريب خصوصاً  عموماً 

وفلسطني.

فالقارئ ملذكرات السلطان عبد الحميد الثاين ومقدمة 
الدكتور محمد حرب سيتعاطف مع السلطان، لكن الناقد 

السلطان
عبد   

الحميد
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االتحاد  وحركة  السلطان  لينقد  كثرياً  سيتوقف  للتاريخ 
والرتقي التي أطاحت به ومل تحافظ عىل الدولة العثامنية 
العاملية األوىل من  الحرب  أراضيها وخاضت  بل قلّصت 
دون حسابات دقيقة، من هنا تجيء أهمية قراءة السرية 
الذاتية التاريخية التي كتبها املؤرخ الرتيك سليامن جوقة 
التاريخية، ومذكرات األتراك  باش، معتمداً عىل الوثائق 

واألوروبيني عن السلطان عبد الحميد الثاين.

يعود الفضل للسلطان عبد الحميد يف بعث روح الخالفة 
اإلسالمية يف الدولة العثامنية فقد كان آخر محاولة إلحياء 
دولة إسالمية يدمج العرب والرتك يف دولة واحدة، وهو 
عكس خطاب مناهضة من أنصار تركيا الفتاة التي قامت 
الحميد  عبد  السلطان  عهد  شهد  الرتكية.  القومية  عىل 
الثاين احتالل فرنسا تونس وبريطانيا مرص، ووقف عاجزاً 
مضطرباً يف مواجهة ذلك، كام شهد عهده بدايات تدفّق 
كام  لليهود،  فلسطني  منح  رفض  أنه  إال  لليهود،  منظّم 
أنشأ خط سكة حديد الحجاز الذي يربط مكة املكرمة 
بإسطنبول، ومرشوع الجامعة اإلسالمية، وأحيا االهتامم 
بالعلوم الرشعية، كل هذا بعث روحاً مختلفة يف الدولة 

العثامنية لسببني:

األول: مواجهة االستعامر األورويب الذي طاملا سعى إىل 
تفتيت واحتالل واليات الدولة العثامنية.

الثاين: إعادة الروح للدولة وبعث القوة فيها.

إنقاذ  ملحاولة  أداة  كان  األمر  حقيقة  يف  البعث  هذا 
الدولة العثامنية التي كانت يف طورها األخري كدولة، ومل 
تستطع أن تجّدد من أساليب حكمها فسقطت يف بؤر 

الرصاعات املتعددة مع أطرافها.

ومنها  صفاته  الثاين  الحميد  عبد  السلطان  مؤرخ  يربز 
عشقه لشيئني أولهام: األرض التي تعني الوطن، وثانيهام: 
العرش الذي يعني الساللة الحاكمة، وقد استطاع حامية 
هذين الشيئني وصيانتهام بنفسه من دون أن يثق بأحد، 
السلطة من  ونقل  قوية  مركزية  إدارة  اعتمد عىل  فقد 
وألغى  بالدستور  العمل  فعطّل  إليه،  الوزراء  رئيس  يد 

مجلس املبعوثان )الربملان(.

كان السلطان عبد الحميد الثاين يف بداية حكمه حسن 
ببناء عقيل ونفيس سليم، كام  النية ذا شخصية تتّصف 
التبذير  كان يشّد االنتباه إىل تديّنه وتجّنبه كل مظاهر 
واإلرساف وعدم تعاطي املرشوبات الكحولية، كان كثري 
التجوال والتطواف بني الناس، ويصيّل بينهم يف املساجد، 
ويتحّدث مع الناس الذين يتّصل بهم معترباً نفسه إنساناً 

عادياً، نابذاً وراء ظهره قواعد الترشيفات الضيّقة.

الثاين حالة  الحميد  السلطان عبد  نفس  استيقظت يف 
وبدأ  وعزله،  خلعه  خشية  والفزع  الخوف  من  شديدة 
يرتاب يف كل إنسان، فحادثتا العزل واإلقصاء اللتان تعرض 
لهام أخوه وعمه مل يربحا خيال السلطان عبد الحميد، ما 

جعله يعقد العزم عىل تأسيس جهاز مخابرات قوي ويف 
هذا يقول: »لقد شّكلت جهاز البوليس الرسي من جديد 
حتى ال أتعرّض للتعاسة والبؤس والشقاء، وكانت تقارير 
البوليس الرسي واملخابرات والصحف تقدم إيل كل يوم.»

ُعزل السلطان عبد الحميد الثاين، وخرست تركيا الحرب 
العاملية األوىل، وتقلّصت مساحة أراضيها فصارت دولة 
بعد أن كانت إمرباطورية، لكن امللفت للنظر هو خصوم 
السلطان عبد الحميد الثاين الذين ذهبوا ألخذ رأيه حتى 
عىل  مؤرّخه  لنا  ينقلها  التي  جنازته  وكذلك  عزله،  بعد 
النحو التايل »كان اليوم التايل لوفاته يصادف يوم اإلثنني، 
عىل  جرياً  كايب  طوب  قرص  إىل  نعشه  نقل  تّم  حيث 
بناء عىل وصيته يف مقربة جّده  املتّبعة، وُدفن  األعراف 

السلطان محمود.

سار يف جنازته جموع غفرية من الخالئق الذين ارتفعت 
أبانا وإىل  يا  أصواتهم بالرصاخ والعويل قائلني: ال ترتكنا 
أين أنت ذاهب، كان هؤالء الناس يعيشون تحت وطأة 
أبناءهم  فقدانهم  بسبب  أصابهم  الذي  الشديد  األمل 
مرارتها  ذاقوا  التي  والعذابات  األويل  العاملية  الحرب  يف 

نتيجة هذه الحرب املريرة.

قد  ويزدرونه  الحميد  عبد  يحتقرون  كانوا  من  «إن 
يدميون  وجعلوا  وتوقري  إجالل  بكل  نعشه  حول  التفوا 
بالدموع،  مغرورقة  بنظرات  املسجى  جسده  إىل  النظر 
الداهية  بهذا  وإعجاب  وإعزاز  تقدير  كل  يكّنون  وهم 
السيايس والعبقري الفذ، ولكن بعد فوات األوان. أرسع 
يف  يوّدعونه  جنازته  إىل  وأصدقاؤه  الحميد  عبد  أعداء 
مثل  تاريخها  طوال  إسطنبول  تشهد  ومل  األخرية  رحلته 
هذا الزحام. أما الصدر األعظم طلعت باشا فكان يغطّي 
التابوت ويجهش  اليمنى وهو مييش خلف  بيده  وجهه 
بالبكاء... لقد فاضت روح عبد الحميد إىل باريها قبل أن 

تلفظ اإلمرباطورية العثامنية آخر أنفاسها.
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مع السيد واصب شاهني وايل إسطنبول

واصب السيد  مدرستنا  يف  ج  التاسع  الصف  طالب   التقى 
شاهني وايل إسطنبول، وأجرى الطلبة هذا الحوار معه:

 ما كانت وظيفتك قبل والية إسطنبول؟

 بدأَت الوظيفة كمرشح قائم املقام يف شهر  حزيران بآرزنجان
إنجلرتا  يف سنة 1987. إىل  واحد  بُعثت سنة    سنة 1986.  
قاستامونو- بلدة  يف  بدور  املقام  القائم  أصبحت  ذلك  بعد 
يف مقام  قائم  املحافظ،  نائب  موش  ماالطيا-بوترقة،   كره، 
 بولو-مودورنو، أنقرة-كيزلجاحامام و أصبحت نائب املحافظ

يف دوزجه.

عند للحقوق  االستشاري  مجلس  يف  الدائرة  رئيس   وظفت 
   وزير الداخلية و املديرية العامة الدفاع املدين يف سنة 2003.
 وظفت معاون املدير  العام إلدارة املدن بني التاريخ أيلول
 2005 و آب 2008 . وظفت املدير العام إلدارة املدن من 5
 آب 2008م، وظفت معاون الوايل يف أيار 2010. تعينت واليا
 يف دوزجه، أصبحت وايل ماالطيا يف 3 آب 2012. تعينت والياً

يف إسطنبول مبرسوم أذيع يف 16 أيلول 2014

أن يجب  مباذا  املستقبلية  لحياتهم  الشباب  يخطط   عندما 
يهتموا ؟

 أوال نحن نحتاج إىل الشباب الذين يعرفون ويحفظون قيم
 املجتمع، والذين ال يعرضون عن املسؤولية والذين يعتنون
 مبشاكلنا االجتامعية و الفردية والذين يستجيبون للوقائع و
 الذين يخططون حياتهم بشكل صحيح و الذين يستطيعون

أن ميزجوا القيم العاملية بالقيم الثقافية.

االنضباط و  االعتقاد  و  املالزمة  و  بالعزم  الطريقة   وبهذه 
 كمرشد لنا سنتغلب عىل الصعوبات. ينبغي أن نعني الهدف
 يك نصبح ناجحني. الشخص الذي ال يعرف هدفه و غايته ال
 يستطيع أن يتحرك و ال يصل إىل أي غاية فلذلك ال يستطيع
 أن يكون ناجحا. فبعد تعيني الهدف يجب أن نحافظ عىل
طريق عن  تخرجنا  التي  العنرصية  جاذبية  أمام   أنفسنا 

الهدف. ال تنس االعتقاد عن األهم.

 ماذا تحب أن تقول لنا عن ليلة الخامس عرش من متوز؟

التي الليلة  تلك  إسطنبول يف  كوايل  كبرية   كانت مسؤوليتي 
 تواجه شعبنا فيها مع خطر شديد كانت كل خطوة تحمل
 أهمية، و كنت حريصا أن أفعل عميل بشكل جيد. مل اعتقد
 أن االنقالب سيكون ناجحا. فبئس املحاولة التي ال ميكن أن
 تنجح. كانت محاولة برغم من وجود الشعب و امللة. بنضال

املواطنني وأجهزة األمن غلبت مجموعة الخيانة.

 وأعطى لنا جهدا وشجاعة كبرية عندما نرى أن الشعب يخرج
إىل الشوارع بنداء  رئيسنا

هل كنت تفكر ن تكون الوايل أو القائم املقام وأنت صغري؟

 كان حلمي أن أخدم للناس و أكون نافعا للناس. دامئا كنت
 أريد أن أكون قائم مقام .إذا جئت إىل الدنيا يجب ان يكون
 لك أثر.كل ولد، عندما يكرب  يريد أن يكون بطال طبعا. ولكن
القلب أحيانا عالج  البطولة؛  أن  يفهم  يكرب،  عندما   اإلنسان 
 املصاب، أحيانا أن أكون حجارة للنصب، أحيانا تربيت عىل
جدا. املهم  العمل  أفعل  أن  يجب  ال  كان  مسكني.   كتف 
،هو خدمة الجمهور  اىل  »إّن خدمة  غايتنا  تكون  أن   يجب 
 الله.«يعني حاولوا أن تفعلوا األشياء املفيدة للناس. الحمد

الله جاءت الفرصة ألفعل األشياء املفيدة للناس.

كيف وصلت إىل هذه املراتب ؟

طيب رجب  أشكر  أيضا  املراتب.و  لهذه  الله  أشكر   أوال 
 أردوغان بعدها إىل شعبنا لهذا العمل. أحاول أن أفعل هذا
الوقت جيدا  أميض  أن  أحاول  كنت  دامئا  بتوجههم.   العمل 
 الذي أعطاه الله لنا. وكنت ومازلت أحاول أن أكون مرضيا
ألدرس أنام  ال  كنت  األوقات  بعض  وعائلتي.  وشعبي   لريب 
هذا أفعل  أن  بدأت  طالب.عندما  وأنا  لالمتحان   الدرس 
يف دامئا  الشخيص  املوضوع  ألمتي  دامئا   األولوية   العمل 

الخطة الثانية.

لقاء مع
 وايل إسطنبول
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44 ُجاَمَدى الٔوىل
14٣٩

لقاء مع شخص عريب
ن الفلسطيني عبد الكريم األسطل لقاء مع املَُدوِّ

 لقاؤنا يف هذا العدد مع الطالب واملدون الفلسطيني عبد
 الكريم األسطل، جاء من مدينة غزة إىل تركيا، وهو اآلن
 طالب يف كلية الهندسة يف تركيا، وقد أجرى معه الطالب

هذه املقابلة.

 هل بقيت عائلتك يف فلسطني ؟

 -نعم كل عائلتي بقيت يف فلسطني

 ملاذا مل تأت إىل هنا ؟

يف يعيشون  هم  و  فلسطني  يف  يدرسون  إخويت   -ألن 
للمحتل فلسطني  نرتك  أن  نريد  ال  نحن  و   فلسطني. 

اإلرسائييل.

ملاذا أمريكا قالت القدس عاصمة إرسائيل ؟

اإلسالم يف  مقدسة  القدس  أرض  جيدا  تعلمون   -أنتم 
تساعد وأمريكة  لليهود  مقدسة  ليست  القدس   وأرض 
و املستوطنات.  بإقامة  القدس  أرض  الحتالل   إرسائيل 
احتل الطريقة  وبهذه  الشكل،  بهذا  و  لليهود.   املنازل 
 اليهود فلسطني و قامت الدول االوربية بجلبهم من دول

 أوربة.

كيف بدأ يف فلسطني االحتالل اإلرسائييل؟

 - كام قلت قبل قليل، أمريكة و دول أوروبة و يف سنة
 1920 كانت بريطانية تحتل فلسطني. وعندما بريطانية
 تحتل فلسطني احتلتها و كانت توجد عىل أرض فلسطني
 قامت بريطانية و دول أوربة كلها قامت بجلب اليهود
من مستعمرات  أسسوا  و  نسقوا  واليهود  فلسطني   إىل 
هذه فلسطني.  أرض  عىل  يهودية  دولة  إقامة   أجل 
 املستعمرات التي قدمتها أوربة وبريطانية و أمريكة إىل
 اليهود ساعدت يف إنشاء دولة يهودية عىل أرض فلسطني.
وأمريكة أوربة  وباختصار  قلنا  كام  سهولة  بكل   كيف؟ 
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 وإنجلرتا. جلبوا اليهود. بالطائرات وبالطرق األخرى. و يف
 فلسطني أنشؤوا جيشا يسمى جيش االحتالل اإلرسائييل.
 نحن نقول جيش احتالل ألنهم محتلون وليسوا أصحاب
 األرض هذا بل هو محتل و أسسوا هناك دولة تسمى
 دولة إرسائيل و نحن ال نعرتف إطالقا بهذه الدولة ألنها

 دولة محتلة غري رشعية،

البالد وكل  املشاكل  بعض  يحدث  كان  قطر  يف  أيضاً   و 
الخليجية مل تنترص.

املوقف هي هذا  يف  قطر  و  املظلومني  مع  دامئا   -نحن 
 دولة ظلمت. مظلومة ألننا نقف مع الدولة مظلومني و
 نحن نعرف جيد ما معنى ظلم و ألننا أيضا مظلومني من
الحصار و نحن يف فلسطني  قبل االحتالل و ألننا تحت 
 ونعرف جيدا ما معنى الحصار نقف معها نتمنا أن تحل
 مشاكل كل بالد اإلسالمني تحل مشاكل سورية و اليمن
الدول اإلسالمية أيضا ألن  العراق تحل مشاكل تركية   و 

 كلها مهمة لنا

 و لكن أستاذي عندما تحدث املشكلة يف قطر سبعة بالد
 يف بالد الخليجي إذا أي واحد منهم ينترص إىل قطر أو

 فلسطني

 - نحن كل الدول نحبهم و كل دول نحرتمها و نقدرها و
 نقف معها و نساعدها و و ندعمها يف الخليج كل دول
الرئيس تركية رجب طيب  عربية نشكر تركية و نشكر 
األتراك اآلن وهم يقفون  أردوغان و نشكر كل إخواننا 
 مع القضية الفلسطنية و املسلمني يف فلسطني و نشكر

 دولة قطر و الكويت ألنها تنارص شعب الفلسطني.

كيف سنساعد فلسطني؟

 - من خالل إقامة فعاليات دامئا عن فلسطني. فعليات يف
 الجامعات و املدارس و املساجد فعاليات يف كل مكان. 
 ويف املراكز و األوساط املختلفة و يف مؤسسات فلسطني.
 فعاليات التعريف عن فلسطني كام سنقيم اليوم فعالية
 عن فلسطني. و أيضا نحن مسلمون أي أنا مسلم و أنتم
 مسلمون أيضا. ال يوجد فرق بيننا نحن إخوة أنا وأنتم
كل إخوة  األتراك  و  ولرتكية  لفلسطني  كلنا  نحن   إخوة 
 شعب الرتيك هو صديق لكل لشعب الفلسطيني ونحن
 ال يوجد فرق بيننا و نحن أبناء دين واحد و املسلمون
 كذلك.لنكون كاإلخوةعلينا  أن نعمل و ندرس جيدا يف
 املدارس يف الجامعات و أن نحصل  عىل تخصصات علمية

محاميني و  أطباء  نصبح  أن  مهندسني  نصبح  أن   قوية. 
طبيب قوي  دكتور  فلسطني  عن  يدافعون   وقانونيني 
اللغة نتعلم  أن  و  فلسطنية  بالقضية  نعرفهم  و   قوي 
 العربية جيدا و أنتم تتعلمون ما شاء الله تعلمون اللغة
 العربية بشكل جميل أبارك لكم هذا القدر من التعلم
و دروسنا  ونذاكر  لندرس  نجتهد  أن  يجب  نحن   لذلك 
 نفعل الواجبات بشكل جيد أن نعرف نحن عىل القضية
 الفلسطينية دامئا يف كل مكان نتحدث عن فلسطني عىل
وألمي أليب  أقول  املنازل  يف  االجتامعي  التواصل   وسائل 
ملاذا و  القدس  يف  يحدث  ماذا  فلسطني  عن  إخواين   و 
 القدس مكان مهم لنا و ملاذا غزة محارصة و ملاذا احتلت
 إرسائيل فلسطني و كيف احتُلت فلسطني. أنا قلت لكم
 كيف احتلت إرسائيل فلسطني، أليس كذلك؟ بىل.  اكتبوا
 ثم أرسلوا ألصدقائكم يف كل مكان و تقولوا لهم انظروا
معلومة أي  توجد  ال  و  فلسطني  إرسائيل  احتلت   كيف 
 صحيحة تقول إن الفلسطينني قد باعوا أرضهم إلرسائيل،
 هذا يشء خاطئ و هذا كذب و ليس صحيحا. إرسائيل
أوقيض عن  نعرض  أن  يجب  بالسالح  فلسطني   احتلت 
 الفلسطينني تحدث عنها دامئا ألصدقائنا و أهلنا أليب و
املدرسة ألصدقائكم مكان. ويف  إخوانكم يف كل  و   أمي 
شاء إن  و  الفلسطينية  القضية  عن  تتحدث   فيال صف 
رئيسا وممكن  الرتكية  الحكومة  يف  وزراء  تكونون   الله 
 لرتكية مثل )بن عيل ييلدريم( مثل )أردوغان( و تنترص
 للشعب الفلسطيني وتقف معها ألن فلسطني لنا كلنا و

ليست للفلسطينيني. شكرا و بارك الله فيكم.

واملسيحني، لليهود  مهمة  مدينة  القدس  مدينة   ملاذا 
بسبب املسجد األقىص؟

 -أول يشء نريد أن نقول و نأكد أن مدينة القدس هي
يف املسلمني  كل  مدينة  هي  و  فلسطني.  دولة   عاصمة 
 العامل. وهي مدينة مهمة ليست لليهود. اليهود ال يوجد

 لهم حق يف القدس إطالقا.

لكن يريدون أن يأخذوها ملاذا ؟

تاريخي لليهود ال حق  القدس ال يوجد فيها أي حق   - 
 و ال حق ديني و ال أي حق. مدينة القدس هي مدينة
فيها ألن  متاما.  املسيحيني  مع  املسلمون  فيها   يتشارك 
االقىص املسجد  للمسلمني  فيها  و  مسيحية   كنائس 
ثالث و  القبلتني.  أوىل  هو  االقىص  املسجد   املبارك. 
من القدس  مدينة  من  هناك  من  و  الرشيفني   الحرمني 
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عليه وسلم من الله  بالنبي صىل  االقىص أرسي   املسجد 
القرآن يف  ذكر  كام  األقىص  مسجد  إىل  الحرام   املسجد 
 الكريم سبحان الذي أرسى بعبده ليال من املسجد الحرام
 اىل املسجد األقىص الذي باركنا حوله. فبالتايل، إن مدينة
 القدس و أرض فلسطني هي أرض مقدسة. القدس هي
 مدينة مهمة ودينية و مدينة تاريخية فقط للمسلمني و
 للمسيحني. و ال يوجد لليهود أي أحقية عىل هذه األرض و
 فيها القدس فيها املسجد االقىص للمسلمني أوىل القبلتني
 و فيها قبة الصخرة وفيها القبور لبعض األنبياء و بعض
 الصحابة و فيها بعض األماكن التارخية للمسلمني و فيها
للمسيحيني. قليلة  كنائس  فيها  و  قدمية  تارخية   قصص 
أهمية تشكل  ألنها  ملاذا؟  يأخذوها.  أن  يريدون   اليهود 
لذلك للمسلمني  القدس مهمة  أن  يعرفون   للمسلمني و 

يريدون ان يحتلوها و يأخذونها لهم

ملاذا مل يفعلوا شيئا يف بالد الخليج لفلسطني؟

فلسطينية القضية  أن  نؤكد  أن  نريد  نحن  يعني  أوال   - 
كل قضية  بل  وحدهم  الفلسطينيني  قضية  ليست   ألنها 
أن يجب  الفلسطينية  القضية  العامل.  أنحاء   املسلمني يف 
قضية فهي  حر.  مسلم  و  عريب  كل  طرف  من   تنترص 
ملاذا؟ األتراك.  كل  قضية  و  فلسطينية  القضية   تركية، 
فإن لذلك  مسلمة.  دولة  تركية  و  مسلمون  األتراك   ألن 
يدافعوا يجب أن ينرصوا و  املسلمون جميعاً   األتراك و 
الدول مسلم.  ولكل  إسالمية  أرض  ألنها  فلسطني   عن 
 الخليجية أي الشعوب الخليجية هي شعوب تقف دامئا
لكن و  دامئا تقف مع فلسطني.  الشعوب   مع فلسطني. 

بعض الحكومات ال تقف مع القضية الفلسطينة

هل هم مع أمريكا؟

ضد أمريكة  مع  تعمل  الحكومات  بعض  نعم  نعم،   - 
القضية فلسطينية. و نحن كفلسطينني، نعرف هذا جيدا
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يستطيع  ال  حيث  المعرفة،  أساس  العلم  يعد 
الفرد أن يلم بالمعارف دون علم، ويشتمل العلم 
على العديد من العلوم المتنوعة والتطبيقات 
والمسائل التي   يحاول إيجاد حلول لها، وفي 

وقتنا الحالي ال يمكن االستغناء عن العلم.
يساعد العلم على تغيير طريقة تفكير اإلنسا 
يتجه  بحيث  األمور،  إلى  نظرته  ، وكيفية 
اإلنسان  العلم  اإليجابية.يحفز  نحو  بأفكاره 
الوصول  أجل  معينة من  أهداف  على وضع 
االجتماعي،  الفرد  وضع  العلم  ألمر.يُغير 
قيمة  ويُكسبه  الناس،  بين  منزلته  يرفع  إذ 

منهم.  والتقدير  االحترام  ويلقى  بينهم، 
التي  المشاكل  حل  على  قادراً  الفرد  يجعل 
مسؤوالً،  الفرد  يجعل  بسهولة.  تعترضه 
المسائل. كافة  في  الرأي  إبداء  وقادرا على 
أّن  فنرى  ويطورها،  المجتمعات  العلم  يبني 
الدول المتقدمة تعتمد في تقدمها على العلم، 
والتكنولوجيا التي أوصلتها إلى ما هي عليه 
اآلن. يقضي على البطالة والفقر، فهو يقف 
زاد  وكلما  بالمجتمع،  يضر  ما  كل  في وجه 

عدد المتعلمين زادت قوة المجتمع.

أهمية العلم
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برج غلطة

اإلنسان.  حياة  في  جداً  مهم  شيء  القراءة 
دروس  من  أهم  الكتب  قراءة  لي  بالنسبة 
المدرسة. الكتاب يجعل عقلك نشيطا و صالحا 
دائما ألن الكتاب ينشط العقل. اإلنسان يتعلم 
كلمات من الكتاب و لو يقرأ كتب عديدة تكون 
كلمات  يستخدم  يتكلم  عندما  و  قوية  لغته 
كثيرة  معلومات  يتعلم  اإلنسان  أيضا  كثيرة. 
التي  بالكتب  اإلنسان  يقاس علم  الكتب.  من 
الكتب  توجد  ينتهي.  ال  كنز  الكتاب  قرأتها. 
المختلفة مثل كتاب التاريخ و القصة و ديوان 
موضوع  أي  في  تستفيد  أنت  يعني  الشعر. 
تقرأ  أن  يجب  لغة  تتعلم  عندما  الكتب.  من 
لغتها ألن  تتعلم  اللغة،  بتلك  المكتوبة  الكتب 
تجد فيها كلمات جديدة وكيف تستخدمها في 

الجملة و تكون لغتك قوية. الكتاب أيضا يفيد 
بالوقت  يمأل  الكتاب  المدرسة.  في  دروسك 
كتاب.  اقرأ  الفارغ  الوقت  تجد  لو  الفارغ. 
لتقرأها  تدعوك  هي  كثيرة  كتب  تقرأ  عندما 
لكن أيضا توجد كتب ليست مفيدة ربما ضارة 
وتغير فكرتك. و تزيغك من الطريق السليم. 
هذا  بسبب  ضارة  تكون  الكتب  أحيانا  لذلك 
موضوع  على  تعرف  أوال  كتاب  كل  تقرأ  ال 
أن  تنس  وال  الكتاب.  تعليق  اقرأ  و  الكتاب 

الكتاب غذاء العقل.

أهمية قراءة الكتب
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 السامء زرقاء“ أو ”الشمس ترشق وتغرب كل يوم“ أو ”املاء
معينة حقائق  عن  تعرّب  أنها  تبدو  قد  جّمل  هذه   سائل“. 
 لكنها يف الواقع بعض األمثلة عن الوهم البرشي بأننا نفهم

ما حولنا ضمن منظور موضوعي.

بشكل يعتمد  لألمور  وفهمنا  وحقائقنا  معارفنا   جميع 
اسمه يوجد يشء  ل  لألمور.  البرشي  منظورنا  عىل   أسايس 
 حقيقة كونية طاملا أننا غري قادرين عىل رصد كل املعلومات

املتوفرة يف الكون.

باتجاه الوقت  سهم  يتجه  ”ملاذا  مثل  أسئلة  اقرأ  ما   كثرياً 
 واحد؟“ أو ”كيف تطورت الثدييات؟“ وغريها من األسئلة
 التي تبدو وكأنها تحاول اإلجابة عىل يشء لكنها يف الواقع
 تسبح ضمن مضامر معارف تم تصنيفها ”برشياً“ عىل أنها
حقائق وبالتايل هي لن تجيب عن أسئلة حقيقة موضوعية.

توصيف عن  عبارة  الوقت  اتجاه.  له  ليس  الوقت   مثلً، 
 لشعورنا غري املوضوعي حول أين كّنا وأين ممكن أن نكون
 ضمن سياق األنرتويب الذي نتفاعل معه فيزيائياً. يف الواقع
 ل يوجد مايض ول يوجد مستقبل. يوجد اآلن فقط وأنت
 ترسم قوالب ذهنيه تفرس فيها تجاربك. تخزن فيها أحداث
ل لكن  تحصل  أن  ممكن  أحداث  توقع  وتحاول   حصلت 
 وجود فيزيايئ للزمن وبالتايل السؤال حول سهم الزمن ليس

سؤال حقيقي.

أنت تعيش دامئاً اآلن.

لبعض وضعناه  نحن  لغوي  تصنيف  إل  ليس   ”الثدييات“ 
 الكائنات الحية التي وجدنا أنها تتشارك ببعض املواصفات
 فيام بينها، لكن ل يوجد يف الكون يشء اسمه ثدييات عىل
هذه األخرى.  الكيانات  عن  يختلف  محدد  كيان   أساس 
الخلقي حيث التفكري  اعتامد  ناتجة عن  بالتفكري   الطريقة 
 يوجد إطار محدد لكل يشء بحكم أنه مصنوع. هذه شجرة

وهذه نحلة وهذا حوت وتلك سمكة.

لكن إذا ما توقفنا  ”أنواع البكرتيا“ أقرأ هذه العبارة كثرياً 
تتكاثر وتتناقل البكرتيا وكيف  قليلً وفهمنا ماهية   عندها 
 الجينات فيام بينها بشكل أفقي سنكتشف أن عبارة ”أنواع
عن عبارة  فقط  موضوعي،  بشكل  يشء  تعني  ل   بكرتيا“ 
بني اختلفات  وجود  عن  للتعبري  برشياً  تستخدم   جملة 

البكرتيا.

ترددات يحلل  البرشي  الدماغ  وإمنا  زرقاء  ليست   السامء 
 الضوء املنعكس يف الغلف الجوي عىل شكل ”لون أزرق“.
 الشمس ل ترشق ول تغرب وإمنا نحن )كوكب األرض( من

يدو فتبدو لنا وكأنها تتحرك.

 املاء ليس كيان محدد بحد ذاته وإمنا ذرتني من الهيدروجني
 مع ذرة من األوكسجني ضمن درجة حرارة محددة ليكون
 سائل، لكن إن انخفضت درجة الحرارة قليلً يصبح جليد أو
 يصبح غاز إن ارتفعت درجة الحرارة. يف الواقع هو مل يتغري
الكرتوناته( حركة  يف  اختلف  )فقط  الذري  املستوى   عىل 
جليد ليصبح  املاء  شكل  اختلف  برشي  منظور  من   لكن 
الحالتني مع  نتعامل  وبالتايل رصنا  مصنوع(  خلقي   )تفكري 
نحن منفصلني.  كيانني  وكأنهام  الجزيء  لهذا   املختلفتني 
 نطلق اسم ”ماء“ عىل هذا الجزيء يف حالته السائلة وكأن
 بقية الجزيئات الكيامئية ليس لها حالة سائلة. ملاذا ل يوجد

؟LN2اسم للنيرتوجني السائل 

البرشي التحّيز  يفكك  أن  يحاول  العلمي  املنهج  الواقع   يف 
 يف فهم األمور ويعمل عىل بناء قوالب معرفية أكرث حيادية
 قدر املستطاع. لكن ليس مضمون أن نستطيع تحليل كل

يشء بشكل مبسط ينسجم مع العقل البرشي.

الكون ليس مدين لنا بتفسري.

الحقائق الكونية
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50 ُجاَمَدى الٔوىل
14٣٩

يف قديم الزمان كان يعيش رجل اشتهر برثوته. كان 
يعتمد  كان  بها.  يفتخر  و  برثوته  مكان  كل  اىل  يذهب 

هذا الرجل يف حياته عىل عامل وحيد.

يف يوم من األيام عندما كان يجلس الرجل  مع هذا 
السامء وأنت  الذي توصل اىل رس  أنت   : له  العامل قال 

ذوعلم. لذلك أنا أريد أن أعرف فكرتك.

أنت يف  مثلً   : له  العامل  قال  ثرويت؟  تفكر عن  ماذا 
صحراء حارة ل حدود لها. وعطشت كثرياً وتحتاج ماء، 
وأعطيتك كوب ماء لكيل متوت، ماذا تعطيني بدلً من 
مايل.  أعطيك نصف  له: طبعاً  الرجل  قال  املاء؟   كوب 
وإذا مىض الوقت و زاد عطشك! ماذا تعطيني ألعطيك 

كأساً آخر؟ 

فكر الرجل قليلً  فقال : لكيل أموت أعطيك النصف 
الثاين من مايل.

برثوتك. ألن  كثرياً  تفتخر  ل  إذاً  فقال:  العامل  ضحك 
ثروتك كلها سعرها  كوبا ماء . 

نأخذ من هذه القصة درس أنه ل قيمة كبرية لألموال 
يف الحقيقة. كام قال الله يف سورة الحديد: 

قيمة الحياة كوبا ماء

َا الَْحَياُة  اْعلَُموا أمَنَّ

نَْيا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزيَنٌة  الدُّ

َوتََفاُخٌر بَْيَنكُْم َوتَكَاثٌُر 

يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْوَلِد

“
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من نعم الله ... حواس اإلنسان

 أولها يسمع كل يشء اسمه األذن. تعرف األذن بالسمع. ولكن توجد فيها أشياء أخرى، يوجد السلب الذي يسبب 
توازن الجسم. إذا نحن نستدير حولنا يفسد توازننا بهذا السلب. و فيها توجد أصغر عظمة يف جسم النسان و 

اسمها جكيج يعني مطرقة  . 

      

        العضو الثاين يبرص كل يشء و اسمه عني. نرى بعيوننا. يف العني توجد طبقات. هذه سواد العني، قرنية، شبكة 
العني. و توجد الوصمة الصفراء. إذا ننظر إىل مكان يأيت منظر إىل الوصمة الصفراء و ترجع منظر فنحن نرى جيداً. 

هذا الوضع صعب جدا. 

        الثالث لسان. نستخدم لساننا لنتذوق األطعمة. و توجد أقسام للسان. نحن نفهم الطعم الحلو يف الجزء 
المامي للسان، فنفهم الطعم الحميض و املالح من ميني و يسري اللسان، و نفهم الطعم املر من خلف اللسان. 

         الرابع أنف. نحن نشتم الروائح بأنوفنا. إذا كانت أنوفنا مغلقة ل نستطيع أن نشتم األطعمة ول نستطيع 
أن نشتم أي يشء. عندما منرض ينسد األنف ويكون هكذا.

      و آخره اللمس. كلنا نعرف. نحن نفهم أشكال األشياء به. لول حاسة اللمس ل نفهم يشء عن شكل األشياء. 
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درجة الحرارة
  تعترب الحرارة نوعاً من أنواع الطاقة التي نتعامل معها

ذلك، دون  من  أو  بعلمنا  ذلك  كان  سواًء  يوميٍّ   بشكٍل 
 وككل أنواع الطاقة توجد مقاييس مختلفة نستطيع من

خاللها التعرف عىل كمية هذه الطاقة،

  وأّما الحرارة فتقاس بدرجة الحرارة، فتعرّب درجة الحرارة
 عن مقدار سخونة أو برودة األجسام املختلفة؛ أي عن
املختلفة، األجسام  يف  املوجودة  الحرارية  الطاقة   كميّة 
لذلك، نتيجًة  األجسام  هذه  يف  الجزئيات  حركة   وعن 
الحرارة درجة  عن  تُعرّب  مختلفة  وحدات  عّدة   فتوجد 
والتي تستخدم كلٌّ منها لغرٍض معنٍي أو يف بلٍد مختلف،

الدرجة أو  السيلسيوس،  هي:  الوحدات  هذه  وأشهر    
الحرارة درجة  مقياس  والكلفن.  والفهرنهايت،   املئوية، 
الحياة يف  العامل  بلدان  معظم  السيلسيوس يف   يُستخدم 
الرئييس املقياس  هو  الفهرنهايت  يعّد  بينام   اليومية، 
وأّما األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  الحرارة   لدرجة 
فهي املطلقة  الحرارة  بدرجة  يعرف  كام  أو   الكلفن 
واملعتمد العاملية  املنظومة  قبل  من  املعتمدة   الوحدة 
حرارٍة درجة  فأقّل  العلمية،  األغراض  يف  رئييسٍّ   بشكٍل 
 حسب النظريات العلمية هي ما تُعرف بالصفر املطلق،
 والتي تكون عندها درجة الحرارة بالكلفن صفر، وهي ما

 تساوي -273,15 سيلسيوس و-459,67 فهرنهايت،

 ومل يتمكن أيٌّ من البرش الوصول إىل هذه الدرجة بالفعل

 أو الكشف عن أي جسٍم يف الكون بدرجة الحرارة هذه؛
 فالصفر املطلق يُعرّب عن درجة الحرارة التي تكون عندها
 الجزيئات ثابتًة ال تتحرك عىل اإلطالق. تختلف وحدات
بأمرين البعض  بعضها  عن  املختلفة  الحرارة   درجات 
الصفر، تحديد  عندها  يتّم  التي  النقطة  وهام:   رئيسني 
يف الصفر  فدرجة  الوحدات،  هذه  يف  الزيادة   ومقدار 
درجة عند  تكون  املثال  سبيل  عىل  السيلسيوس   وحدة 
 تجمد املاء عند الضغط الجوي وسطح البحر، بينام تكون

درجة تجمد املاء بالفهرنهايت هي 32 فهرنهايت.

  انتقال درجة الحرارة تستمّر درجة الحرارة بالتغرّي بشكٍل
بني الحراريّة  الطاقة  النتقال  نتيجًة  األجسام   مستمٍر يف 
 تلك األجسام، فعندما يفقد الجسم األكرث سخونًة الطاقة
 الحرارية إىل الجسم األبرد تقّل درجة الحرارة تبعاً لذلك
 والعكس صحيح، فغالباً ال ميكن لدرجة حرارة األجسام
 الثبات إاّل بوجود مصدٍر للحرارة يُعّوض عن تلك الطاقة
تأرجٌح هنالك  يكون  الحاالت  وحتى يف هذه   املفقودة، 
يعترب جسم املثال  الدرجة، فعىل سبيل   بسيٌط يف هذه 
 اإلنسان السليم أحد األجسام الثابتة يف درجة الحرارة؛ إذ
 إّن درجة حرارة اإلنسان السليم تساوي 37 درجة مئوية،
 فيعّوض الجسم الطاقة املفقودة نتيجة االنتقال الحراري
 عن طريق إنتاج هذه الطاقة من جديد بحرق الغذاء يف

خاليا الجسم عن طريق عملية األيض.
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سنة يف  بريطانية  يف  اكسفورد  يف  ولد  هوكينغ   ستيفن 
وعلم النظرية  الفيزياء  علامء  أبرز  من  هو   .  1942 
أكسفورد جامعة  يف  درس   . العامل  مستوى  عىل   الكون 
 وحصل منها عىل درجة الرشف األوىل يف الفيزياء، أكمل
 دراسته يف جامعة كامربيدج للحصول عىل الدكتوراه يف
 علم الكون، له أبحاث نظرية يف علم الكون وأبحاث يف
 العالقة بني الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كام له

أبحاث ودراسات يف التسلسل الزمني.

الفيزياء. مثل »تاريخ  هوكينغ ألف كتب كثرية يف علم 
 موجز للزمن« و »الثقوب السوداء واألكوان الناشئة« و

 “»الكون يف قرشة جوز« و«عىل أكتاف العاملقة

يتميز هوكينغ بالعمل والنشاط يف األعامل االجتامعية

للطفولة العاملي، وهو مساعد  والسالم  للسلم   والدعوة 
عىل الحرب  ضد  مظاهرات  يف  وشارك  األطفال،   وقرى 
 العراق. ويف عام 2013 أعلن عن رفضه املشاركة يف مؤمتر

يقام يف إرسائيل.

يف األخري  عامه  يف  متزايدة  خراقة  من  هوكينج   عاىن 
 أكسفورد، مبا يف ذلك سقوط عىل بعض الدرج والصعوبات
املشاكل، وأصبح خطابه مدغم التجديف.تفاقمت   عند 
للمنزل يف التغيريات عند عودته   قلياًل؛ والحظت أرسته 
تشخيص الطبيّة.وجاء  بالفحوصات  وبارشوا  امليالد   عيد 
من  21 يف  هوكينج  كان  عندما  الحريك  العصب   مرض 

عمره، عام 1963

 تويف ستيفن هوكينج يف منزله يف كامربيدج بإنجلرتا يوم
 األربعاء 14 آذار 2018 عندما عمره 76 سنة

ُجاَمَدى الٔوىل
14٣٩ 53

 من علماء الفيزياء .. ستيفن هوكينج
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يِّ ُحنني« »عاد بُخفَّ

الزمان ويف بالٍد تُسمى “الحرية”.  إنه يف قديم  يُقال 
وذات  إسكافيًا.  يعمل  “ُحننْي”  يُسمى  رجل  هناك  كان 
يوم، دخل عليه أعرايب ليشرتي خفني. فظل يُساوم ُحنني 

مساومة شديدة يف مثن الخفني حتى أغلظ يف القول.

فلم يُعجب ُحنني أسلوب األعرايب واغتاظ منه ورفض 
بيعه الخفنْي. فام كان من األعرايب سوى أن شتم حنيًْنا 

وخرج من دكانه.

وبعدما وجد حننْي من األعرايب سوء األدب والترصف، 
من  األعرايب  وسبق  الخفنْي  فأخذ  منه.  ينتقم  أن  قرر 
طريٍق مخترص. فألقى بأحد الخفني يف الطريق، ثم مىش 

مسافة وألقى اآلخر واختبأ لرُياقب األعرايب ما سيفعل.

وبينام األعرايب يف طريقه، فوجئ بالخف األول عىل 
الُخف  هذا  أشبه  لنفسه: “ما  وقال  فأمسكه  األرض. 
حنني،  امللعون  من  أشرتيه  أن  أريد  كنت  الذي  بالخف 
ولو كان معه الخف اآلخر ألخذتهام، لكن هذا وحده ال 

نفع فيه”.

يف  اآلخر  بالخف  ليُفاجأ  طريقه  األعرايب  أكمل  ثم 
طريقه، فندم ألنه مل يأخذ األول وترك راحلته يف مكانها 
بال حامية وعاد مرسًعا ليأخذ الخف األول. فانتهز ُحننْي 
الفرصة وتسلل إىل الراحلة وأخذها مبا عليها من حمولة.

راحلته  يجد  مل  سعيًدا  بالخفنْي  األعرايب  عاد  فلام 
من  عدَت  بَم  سألوه:  وعندما  قومه،  إىل  فعاد  وزاده، 

سفرك؟ أجاب: “عدُت بخفي حننْي”!

من األمثال العربية القديمة
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أخرى،  إىل  ثقافة  من  الذئب  إىل  النظرة  تختلف 
وترتاوح النظرة بني الكره والخوف والتقديس واالحرتام، 

وللذئب أهمية كبرية يف الثقافة الرتكية قدميا وحديثا.

وتعترب أسطورة البوزقورت إحدى أهم األساطري التي 
اشتهرت يف عهد دولة األتراك الكوك تورك، وتعترب أسطورة 
أرگه ناقون التي تلت اسطورة البوزقورت تتمة لها ونتيجة 
منطقية لتتايل األحداث التاريخية التي عصفت باألتراك 
عبارة عن  البوزقورت  أسطورة  تعد  العرص، كام  يف ذلك 
من  التوالد  الرتيك  الشعب  استطاع  كيف  تروي  رواية 

جديد يف فرتة كان فيها عىل شفى حفرة االنقراض.

للشعب  األوائل  األجداد  كان  البوزقورت:  أسطورة 
الرتيك يسكنون عىل الضفة الغربية من بحر الغرب، وقد 
هزموا هناك عىل يد جيٍش لدولة تدعى )لني(، وقد قام 
ذكراً  ال  يرتكوا  فلم  آنذاك  األتراك  بقتل  لني  دولة  جنود 
وال أنثى، ال كبرياً وال صغرياً، إال وأعملوا به السيف، ويف 
هذه األثناء تم القضاء عىل جميع األتراك ومل بنجو من 
تلك املذبحة سوى فتى يف العارشة من عمره، وقد وجد 
بل  بقتله،  يقوموا  مل  لكنهم  الفتى  ذلك  األعداء  جنود 
العذاب  أنواع  أبشع  الرتيك األخري  يذيقوا ذلك  أن  أرادوا 
ورموه  وساقيه  ذراعيه  بتقطيع  فقاموا  ميوت،  أن  قبل 
لني عن  دولة  ملك  بعد  فيام  علم  املستنقعات،  أحد  يف 

أن  دونا  الحياة  قيد  عىل  تريك  آخر  تركوا  جنوده  أن 
عن  البحث  برضورة  أوامره  فأعطى  موته،  من  يتأكدوا 
الرتيك األخري والتأكد من موته وإن مل ميت فيجب  هذا 
قتله وذلك للتأكد من القضاء عىل األتراك بشكٍل نهايئ، 
امللك  أمر  لتنفيذ  الفتى  ذلك  عن  للبحث  الجند  انطلق 
بقتله، ويف هذه األثناء كانت ذئبة قد وجدت ذلك الفتى 
املغاور يف جبال اآللتاي حيث  بأنيابها إىل أحد  وحملته 
الوصول  يصعب  التي  العالية  واملرتفعات  القارس  الربد 
إليها، كان هنالك سهٌل فسيح داخل تلك املغارة، وكانت 
تلك املغارة ممتلئة متاماً باألعشاب والكأل واملراعي، لكن 
منيعة  شاهقة  بجباٍل  موصدة  كانت  األربعة  حدودها 
الذئبة  بدأت  املغارة  تلك  ويف  وهناك  تجاوزها،  يصعب 
الفتى وعالجه، وبدأت ترضعه من حليبها  بلعق جروح 
الفتى،  كرب  لحمها،  عىل  ليتغذى  الحيوانات  له  وتصطاد 
ودخل سن البلوغ، وتزوج الرتيك األخري من الذئبة، وقد 
ببناء  وبدؤوا  كربوا  أبناء،  عرشة  له  الزواج  هذا  أنجب 
العالقات مع الخارج وتزوجوا منهم النساء، وبدء األتراك 
جيشاً  أسسوا  عددهم  كرث  أن  وبعد  واالنتشار،  بالتكاثر 
ثأر  بذلك  آخذين  متاماً  عليها  وقضوا  لني  دولة  هاجم 
أجدادهم، وقاموا بعد ذلك بتأسيس دولتهم من جديد، 
فضل  ناسني  غري  يجاورهم،  من  عىل  بالسيطرة  وقاموا 
تلك الذئبة عىل استمرار وجودهم، واحرتاماً لذكرى تلك 

ما سبب أهمية
الذئب عند لألتراك؟
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الذئبة وتقديساً ملا فعلته تجاه بقاء نسل الشعب الرتيك 
وأمام  يف  ذئب  رأس  تحمل  وبيارق  ألوية  بوضع  قاموا 
هو  األسطورة  هذه  من  يفهم  والذي  الدائرية  خيامهم 
غرب  منطقة  يف  كان  الرتيك  للشعب  األصيل  املوطن  أن 
تركستان )وسط آسيا( ومنها انتقلوا إىل طورفان وجبال 
املدونة  األسطورة  انتهت  هكذا  املناطق  وبقية  الشامل 
أخرى،  تفصيالت  أي  إعطاء  دون  الصينية،  السجالت  يف 
واألسطورة التي تلت أسطورة البوزقورت كانت أسطورة 
عهد  يف  الذهبي  الشهرة  عرص  بلغت  التي  ناقون  أرگه 
األسطورة  بهذه  مغرماً  شخصياً  كان  الذي  خان  جنگيز 
حياة  يف  االسطورة  هذه  تركتها  التي  التأثريات  عن  أما 
األتراك الواقعية فقد كان لها عظيم األثر، فكانت العادة 
يف إمرباطورية الهون الرتكية أن تعقد مراسيم دينية كل 
سنة، وكان القاغان )امللك( يرتأس تلك املراسيم بنفسه، 
وخالل هذه املراسيم يذهب القاغان واألمراء إىل مغارة 
بشعائرهم  هناك  ويقومون  األب،  أي  )آتا(  تسمى 
وتلك  وتقديسهم،  لألجداد  باالبتهال  ويقومون  الدينية، 
إمرباطورية  عهد  يف  بها  معموٌل  كان  نفسها  الشعائر 
بالفعل  إما  هي  املقدسة  املغارة  تلك  إن  تورك،  الكوك 
ناقون  أرگه  يف  وجلوسه  الطفل  لنزول  الحقيقي  املكان 
الشعائر إحياًء لذكرى تلك األسطورة،  أو قد تكون تلك 
والنقطة املهمة هاهنا هو أن تلك األسطورة وما أعقبها 
من أسطورة أرگه ناقون مل متتلك االحرتام والتقدير من 
أيضاً  الرتيك  الشعب  بها  آمن  بل  الحكام فحسب  طبقة 
وأقام لها الشعائر إن أسطورة البوزقورت )الذئب األغرب( 
التاريخ  تأثريات عميقة يف  لها  الخصوص كان  عىل وجه 
والثقافة والشخصية الرتكية، وقد وجد اليوم يف تركستان 
يف موقع يدعى باسم بوگوت آثاٌر وأوابد تعود إىل عهد 
 578  –  580 األعوام  إىل  وتحديداً  تورك  الكوك  األتراك 
ميالدية، حيث نحت عىل تلك األوابد ريم صبي وقد قطع 
منحوٌت  الصبي  من  القرب  إىل  ونحت  وساقيه  ذراعيه 
لذئبة تقوم بإرضاع ذلك الصبي، هذا باإلضافة إىل اللقى 
األثرية التي وجدت يف مناطق مختلفة من أوزبكستان، 
يركب  الذئب  وعىل  ذئٌب  اللقى  تلك  عىل  نقش  حيث 

صبي وقد قطعت ذراعاه وساقاه.

هذه األسطورة سبب أهمية الذئب لألتراك...
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أسماء المد�غ
� 

غ
� ار�ي �ت

من أين يأيت اسم طرابزون؟

   يحىك أنه يف أوقات قدمية كان هناك قرية صغرية يف 
مكان طرابزون. ذات يوم، جاء إىل هذه القرية فارس. و 

ملا جاء إىل القرية ذهب إىل دكان نعال الخيل و رصخ:

آمركم  ما  تفعلوا  وإل  وقت!   أقرب  يف  نعلوا حصاين 
لقتلتكم جميعا بسيفي. 

   كل من كان يف الدكان خاف من هيبة الرجل فحرضوا 
أربعة نعال ثم أعطوا الفارس هذه النعال و قالوا :

_انظر إليها. إذا أعجبتك لنفعل. 

    أخذ الفارس النعال ففرك يف يده فانحرفت النعال. 
فقال:

_أنا مل أطلب منك تنكة. بل طلبت نعل. 

   عىل هذا األمر حرض نعال الخيل أربعة نعال من 
الفارس  فسعد  الفارس.  حصان  فنعلها  خالص  فولذ 

أخذ  الحصان.  لنّعال  فأعطاه  ذهبا  جيبه  من  أخرج  و 
الذهب من  ما عىل  ففركه و خفي كل  الذهب  النعال 

الكتابات. فقال للفارس الذي ينظر إليه بدقة:

طمس  انظر  املزيف.  املنحرف  الذهب  هذا  _خذ 
طغراؤه. 

   فتعجب الفارس من هذا األمر و أعطاه ذهبا من 
جديد. فأيضا فرك الرجل الذهب. يف ذلك الوقت فهم 

الفارس أنه رجل قوي جداً. فقال له:

هذا  ليس  مكانك  فاتبعني.  حصانك  اركب  _هيي! 
الدكان. بل مكانك ميادين الحروب. 

»طغرا  القرية  هذه  اسم  أصبح  اليوم  ذلك     بعد 
بوزان« يعني »الذي يحرف الطغراء« و هذا السم تحول 

مع مرور الوقت إىل »طرابزون«. 
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لكن تركيا.  يف  املفيدة  املسلسالت  عن  لكم   سأتحدث 
معظم املسلسالت.  هذه  عدد  كثري  ليس  األسف   مع 
 املسلسالت ترّض ِببُنية املجتمع. تكون معظم املسلسالت
شيئا. منها  نرى  ال  أرطغرول  مسلسل  يف  لكن   فاحشة. 
يف املسلسل  هذا  الناس  االذاعةTRTيشاهد  مؤسسة   ( 

و  الرتكية(.  هذهTRTوالتلفزيون  بإنتاج  أن  بدأت    
املفيدة مثل أرطغرول منذ عهٍد قريب.  يف  املسلسالت 
 املسلسالت األخرى يكون كل يشء واضحاً وعيباً. يف هذه
يتعلم و  يرى  للعائالت.  حساباً  يُحسب  ال   املسلسالت 
 األطفال أشياء سيئة يف هذه املسلسالت. و يكربون هكذا.

لذلك نحن يجب أن ال نشاهدها و يجب أن نحتّج عليها.

 مسلسل: محمتجك كوت العامره

 يف مسلسل محمتجك كوت العامره تتحدث عن استعداد
 الدولة العثامنية لحرب لجحان االوىل . ينرش محمتجك
 كوت العامره يف موسسة اإلذاعة والتلفزيون الرتكية االوىل
(TRT1و يتحدث عام يحصل يف الحرب العظمى ضد . ) 
 اإلنكليز . و يؤدي األدوار األشخاص املهمون و بدأ تقريبا

    قبل شهرين.

  تتابع كرثة من الناس هذه املسلسلة الجميلة و املفيدة.
 و ينرش كل أسبوع يف يوم الخميس.

مسلسل السلطان عبد الحميد الثاين

الحميد  عبد  السلطان  نضال  عن  يتحدث  مسلسل   هو 
 للبقاء عىل الدولة العثامنية التي تنهى بتسمية السلطان
 »السلطان العظيم« يف عهد حكمه. يخرجه مخرج مشهور
 والذي أخرج  بضع مسلسالت قبل هذا املسلسل. وهناك 
 Elvedaاملسلسالت الناجحة منها مثل »وادي الذئاب« »
Rumeliأيضا ناجح  بشخص  السلطان  دور  ميثل  و   .» 
« بعضBülent Inalاسمه  يف  بتمثيله  يعرف  هو  و   .» 

«Ihlamur Altında مثل »TRTاملسلسالت 

« Bir Çocuk Sevdim“ ”Tatar Ramazan.و غريها» 
 العهد الذي ميثل يف املسلسل يبدأ من عام 1897 ويتناول
 الحرب بني الدولة العثامنية و اليونان التي جرت يف عام
 1896 و أيضا يتناول أحداث مهمة أخرى يف ذلك العهد.
 املؤمتر الصهيوين األول وقضية  أرض فلسطني التي يطلب
 من السلطان لليهود و مجادلة السلطان والعمل لسكة
املشاهدون املسلسل.  أيضا يعرض يف  الحديدية   الحجاز 
للدولة السلطان  سعى  كيف  سريون  يشهدونه   الذين 
 واألمة. يعرض املسلسل  مببحث »النضال« للمشاهدين
وينتظر منه أن يكون مصباحاً للمسلمني يف عاملنا اليوم.

الدراما
 التركية

“
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فأراد  يحبّه،  وكان  جميالً،  خروفاً  يريّب  جحا  كان 
أصحابه أن يحتالوا عليه من أجل أن يذبح لهم الخروف 
ليأكلوا من لحمه، فجاءه أحدهم فقال له: »ماذا ستفعل 
بخروفك يا جحا؟«، فقال جحا: »أّدخره ملؤونة الّشتاء«، 
فقال له صاحبه: »هل أنت مجنون؟ أمل تعلم بأّن القيامة 
أو بعد غد؟! هاته لنذبحه ونطعمك منه«.  ستقوم غداً 
فلم يعبأ جحا لكالم صاحبه، ولكّن أصحابه أتوه واحداً 
تلو اآلخر، يرّددون عليه نفس الّنغمة، حتى ضاق صدره، 
ألكله  ويدعوهم  الغد،  يف  لهم  يذبحه  بأن  ووعدهم 

الخروف،  جحا  ذبح  وهكذا  الرّبية.  يف  فاخرة  مأدبة  يف 
الّنار، فأخذ جحا يشويه عليها، وتركه أصحابه  وأرضمت 
تركوا  أن  بعد  عنه،  بعيداً  ويتنزّهون  يلعبون  وذهبوا 
عملهم  من  جحا  فاستاء  لهم،  ليحرسها  عنده  مالبسهم 
هذا، ألنّهم تركوه وحده دون أن يساعدوه، فام كان من 
فالتهمتها.  الّنار  يف  وألقاها  مالبسهم،  أن جمع  إال  جحا 
وملّا عادوا إليه ووجدوا ثيابهم رماداً هجموا عليه، فلاّم 
الفائدة من هذه  »ما  لهم:  قال  الهجوم  رأى منهم هذا 
 الثّياب إذا كانت القيامة ستقوم اليوم أوغداً ال محالة؟.“
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مدرستنا ثانوية األمئة و الخطباء يب أوغلو، أسست عام 2007 و منذ تأسسها تشارك يف مسابقات الرياضة، وكانت 
املهارات  بعد  النجاحات،  األهم يف هذه  والسبب  متقدمة.  درجات  وتحقق  املسابقات  تنجح يف هذه  عام  بشكل 
واملواهب التي يتمتع بها طالب املدرسة، هو كرثة اإلمكانات املتوفّرة للرياضة يف مدرستنا. مثل ملعب كرة القدم و 
كرة السلة و كرة الطائرة و كرة الطاولة و املسبح. واليوم أريد أن أتحدث عن إنجازات ثانويّتنا يف مسابقات الرياضة.

• األول يف مسابقة الجري التي نظمتها بلدية يب أوغلو يف سنة 2009/2008	

• األول يف مسابقة الجري التي نظمتها بلدية يب أوغلو يف سنة 2010/2009	

• الثاين يف مسابقة كرة الطاولة التي نظمتها بلدية يب أوغلو يف سنة 2010/2009	

• األول يف مسابقة كرة الطاولة التي نظمتها بلدية يب أوغلو يف سنة 2011/2010	

• الثالث يف مسابقة كرة الطائرة التي نظمتها مديرية الرتبية و التعليم يب أوغلو يف سنة 2011/2010	

• الثالث يف مسابقة الجري التي نظمتها بلدية يب أوغلو يف سنة 2012/2011	

• األول يف مسابقة كرة الطاولة التي نظمتها أوندر يف سنة 2014/2013	

• الثاين يف مسابقة كرة الطائرة التي نظمتها مديرية الرتبية و التعليم يب أوغلو يف سنة 2014/2013	

• األول يف مسابقة السباحة يف فصل الرياضة يف يب أوغلو يف سنة 2015/2014	

إنجازات ثانويّتنا في مجال الرياضة
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• الثاين يف مسابقة الجري يف فصل الرياضة يف يب أوغلو يف سنة 2015/2014	

• الثالث يف مسابقة السباحة يف فصل الرياضة يف يب أوغلو يف سنة 2016/2015	

• األول يف مسابقة الجري يف فصل الرياضة يف يب أوغلو يف سنة 2016/2015	

• الثالث يف مسابقة كرة الطاولة يف فصل الرياضة يف يب أوغلو يف سنة 2016/2015	

• األول يف مسابقة الجري يف مهرجانات يب أوغلو يف سنة 2017/2016	

• الثاين يف مسابقة كرة الطائرة التي نظمتها مديرية الرتبية و التعليم يب أوغلو يف سنة 2018/2017	

• األول يف مسابقة الجري التي نظمتها مديرية الرتبية و التعليم يب أوغلو يف سنة 2018/2017	

كانوا من مدرستنا، لذلك اختريت مدرستنا أنجح املدارس يف الرياضة يف يب أوغلو عام 2018/2017. أيضا الثاين يف 
كرة الطاولة و الثاين و الثالث يف الجري و الثالث يف كرة الصاالت و األول يف بادمنتون و األول يف كرة السلة و الثاين 

يف املصارعة كانوا من مدرستنا يف املسابقات التي نظمها أوندر.

إن شاء الله ستستمر و ستزيد هذه النجاحات بالجهد والعزم و الحزم.
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كرة القدم موجودة من قبل امليالد .لكن ليس بهذا الشكل بالضبط .و كرة القدم الجديدة تكونت يف 1863 يف 
إنجلرتا .و كرة القدم الجديدة كانت تلعب يف املدارس الخاصة .و أّول القوانني تكونت يف جامعة كامربيدج  .دورة 
املباريات األوىل كان اسمها كأس اتحاد كرة القدم يف تاريخ 1872 .و املبارة األوىل بني إنجلرتا وإسكتالندا .و مل يفز أي 
فريق.  بعد تأسيس اتحاد كرة القدم نرشها الربيطانيون .أول و أكرب اتحاد كرة القدم عاملي اسمهFIFA ، تأسست يف 
1904 يف باريس و اآلن تقريبا ثالث مئة مليون إنسان يلعب كرة القدم .و اآلن موجود ثالث مئة فريق و مليون و 

نصف مليون ناد، و مثانية آالف حكم، و مئة ألف العب مهني تقريبا. 

أفضل خمسة العبي كرة قدم يف العامل:

كريستيانو رونالدو /ريال مدريد1. 

ليونيل مييس /برشلونة2. 

نيامر /برشلونة3. 

لويس سواريز /برشلونة4. 

غاريث بيل /ريال مدريد5. 

و الالعب الذي سجل أكرث عدد من األهداف اسمه بيليه .هو سجل خمس مئة وأربعني هدف يف خمس مئة وستون 
مبارة . والالعب الكبري لعب إىل خمسني سنة من عمره.

تاريخ كرة القدم
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جولف القرص.                                                                                                              «

هو  الهدف  الجولف.  قواعد  فيها  تستخدم  لعبة  إنها 
محاولة الوصول إىل السلة أو األهداف باستخدام القرص.

طابة الكورف «

اللعبة  يف  الفريق.  نفس  يف  جنسني  عىل  الوجود  ميكن 
التي تشبه لعبة كرة السلة ، هناك فرق قليل و هو ان 

يكون  سالل بدالً من حلقات كرة السلة .

باندي «

يشبه لعب هويك و كرة القدم يف نفس الوقت. و يلعب 
الجليد  هويك  عكس  عىل  القصرية.  العيص  و  بالزالجات 
يستخدم يف هذه اللعبة كرة رياضية ككرة تقفز كام لو 
كانت يف لعبة كرة القدم بدالً من كرة انزالق ثابتة عىل 

األرض. 

هويك الدراجة «

الفرق الوحيد من هويك الجليد ان يلعب عىل دراجات.

سيباك تاكرو «

اجزاء  ان تستخدم كل  فيها ميكنك  و  قذيفة  لعبة  هي 

الخصم  الكرة  متاست مبجال  إذ  اليد.  باإلستثناء  الجسد 
انت تكتسب    النقاط. 

اضافة / كرة البوسك  «

هي لعبة تلعب مبرضب يستخدم بيد واحد. الهدف يف 
هذه اللعبة أن ترضب الكرة بهذا املرضب نحو الحائط. 
النتيجة املطلوبة للفوز باملباراة هي أي رقم يرتاوح بني 
52 و 05. حتى إذا كنت قد استخدمت الخدمة يف أزواج 
، سيحرز كال الالعبني النتيجة. يف بداية كل عدد ، يضع 
خط  خلف  سيستة  مع  اللعبة  يف  الكرة  الخدمة  العب 
الخدمة ؛ يجب أن تضبط خدمة صالحة الجدار األمامي 
مبارشة فوق الخط املعدين األفقي أدناه وتقع بني السطور 
والخلفية مرة  الجانبية  الجدران  استخدام  7. ميكن  و   4

واحدة فقط عندما تكون الكرة يف الجدار.

هذه اللعبة تلعب مع شخصني غالباً و لكن هناك أنواع 
مختلفة ميكن أن يلعب مع أشخاص أكرث من اثنني.

خمسة من األلعاب الرياضية األقـل 
شهرة واألكثر إثارة في العالم
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 كنت أحب كرة القدم عندما كنت طفل من 7-8 سنوات
أحاول وكنت  األبطال  دوري  أشاهد  كنت  العمر.   من 
 اللعب مثل الربازييل رونالدو ، زيدان وتويت أثناء اللعب
صديقي يزال  ل  صديق  قال  الشارع.  يف  أصدقايئ   مع 
 األقرب أثناء لعب كرة القدم يف الشارع: »يف أحد األيام

ستكون لعب كرة قدم رائع«.

مع احرتافًيا  عقًدا  وقعت   ، الرابعة عرش  ، يف سن   أولً 
جداMokawloonرشكة  الصعب  من  كان  ولكن   . 

 بالنسبة يل. استغرق مني 4.5 ساعة للعودة إىل املنزل
يف للمشاركة  املدرسة  ملغادرة  اضطررت  التدريب.   من 
ثم تذهب  ، ، ساعتني  تأيت مدرستي، مو  ثم   التدريب. 
 إىل التدريب ، قال. ذهبت إىل املدرسة ملدة ساعتني يف
 الصباح وبعد ذلك كنت أهرول إىل التدريب... كان من
 الصعب جدا بالنسبة يل. ولكن كنت صغريا جدا وأردت
 أن أكون لعب كرة قدم. كنت أريد أن أكون اساًم كبريًا.

كرة أكن لعب  لو مل  ماذا سيحدث  أبداً  أعرف  أكن   مل 
 قدم. بدأت يف سن الرابعة عرشة ، ومنذ ذلك الحني مل
أعرف أنا حقا ل   أكن سوى لعب كرة قدم يف ذهني. 
كرة أعطاين  حيايت  يف  يشء  كل  أكون.  أن  ميكنني   ماذا 

القدم.

املنتخب يف  انتخبت  عندما  فقط  سنة   1٩ عمري   كان 
 املرصي. مل أكن أصدق ذلك. كان كل شخص غريي يبلغ

من العمر ٣0 عاًما. بشكل عام ، كان جيلنا يسمى 27-
28 سنة. لكنني كنت فقط 1٩

 سنحت يل فرصة إظهار نفيس ألول مرة يف عام 2012.
ثم  2012 أوملبياد  يف  املرصية  الفورمول  مع   لعبت 
مكان أي  إىل  الذهاب  الصعب  من  بازكان  إىل   انتقلت 
،  آخر غري بلدي. ل سيام الشباب. لقد نشأت يف مرص 
 وكنت أعرف كل يشء عن مرص، لكنني مل أكن أعرف أي
 يشء عن سويرسا. مل أفهم أي يشء قلته. مل يكن لدي
عندما أقول  ماذا  حتى  أعرف  أكن  مل  أيضا.   اإلنجليزية 
 أذهب إىل الفندق ، كنت أفتح التلفزيون لكنني مل أجد
 قناة باللغة املرصية. كان لدي الكثري من الصعوبات يف
مع أتعامل  أن  يجب   ، »حسنا   ، لنفيس  قلت   البداية. 
الوضع وإل ستزداد األمور صعوبة«. بدأت بتعلم  هذا 
 اللغة اإلنجليزية عىل الفور. كان األمر يسري عىل ما يرام
هناك يكن  مل  ألنه  الدروس  أوقف  أن  عيل  كان   ولكن 
إنجلرتا يف  تشيليس  إىل  انتقلت  عندما  للتدريب.   وقت 
 ، كان لدي املزيد من الفرص لتحسني لغتي اإلنجليزية.
 يف املباراة األوىل مع نادي تشيليس السابق يف ليفربول.
 كنت متأثرا جدا بالجو. كان الجو ل يصدق. كنت أرغب
 يف العودة إىل إنجلرتا. كانت إنجلرتا دامئا يف ذهني. أردت
 أن آيت إىل هنا مرة أخرى وأظهر للجميع مهاريت. ليفربول

كان الفريق املناسب يل

محمد صالح متحدثا عن نفسه
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“

أبرز الفرق الرياضية التركية

 غالطارساي

هذا الفريق فاز بالكأس األورويب يف سنة 2001 و بعد هذه السنة هو يعرف باسم 
الثانوية Galatasaray و  الفاتح األورويب هذا فريق أسس يف سنة 1905 من طالب 
هذه الثانوية موجودة اآلن يف Taksim هذا فريق يشارك يف معظم املسابقات بفريق 
متخصص، لكن معظم األشخاص يشجعون كرة القدم ألنه يلعب بشكل جيد يف هذه 
لكن اآلن الرئيس اسمه مصطفى جنكيز، ورئيس فريق  الرياضة، تغرّي رئيسه كثرياً 

كرة القدم فاتح تريم، لقب فاتح تريم اإلمرباطور وهو مدرّب ناجح. 

لباس هذا الفريق األحمر و األصفر، ملعبه يف اسطنبول و اسمه ترك تلكوم آرنا 

بيشكطاش

هذا الفريق أسس يف سنة 1903.و أسسه ثلة من الشباب الذين يعيشون يف محلة  
 Beşiktaşيف إسطنبول. و رئيس هوالء الشباب اسمه رشف و هذا الرجل يعرف يف 
امللعب  إسطنبول برشفه.و كان ملعب Beşiktaş اسمه .İnönü Stadyumu و هذا 
كان أول ملعب يف  تركية.و كان يلعب كل فريق يف هذا امللعب.و الحكومة سمى 
هذا امللعب باسم.İsmet İnönü يف التاريخ هذا الفريق كان من فريق الذين يسابق 
يف مسابقة أوروبا.خاصا يف دوري Süleyman Seba كان هذا فريق مميز جدا.و هذا 
الرئيس اآلن رئيس التمثال.يف هذه األيام Beşiktaş   يكون أقوى من فريق تركية.
  Şenolلون هذا الفريق اسود و األبيض.و متسال الفريق النرس.االن رئيس الفريق

 .Güneşو هو يحكم بشكل جيد.

“
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“

فنار بهتشة

فنار بهتشة هو نادي ريايض محرتف تم تأسيسه يف اسطنبول عام 1907. األلوان 
صفراء و ازرق . خصوصا فرع كرة القدم والرياضة الرتكية هي األندية الرائدة. 
أحد  وهو   ، قاضيكوي  ملعب  يف  مبارياته  القدم  كرة  فريق  فرنبخجة  يلعب 
املالعب الخمسة نجوم يف UEFA ، وقد تم تجديده يف عام 2007. املباراة النهائية 
لنهايئ كأس االتحاد األورويب عام 2009 لعبت يف هذا امللعب. الفروع األخرى 
يف النادي هي كرة السلة والكرة الطائرة وألعاب القوى واملالكمة والتجديف 
واإلبحار واملبارزة والسباحة وتنس الطاولة وتسلق الجبال والكريكت وإطالق 
النار. وأصبح فرنبخشة بطالً ألوروبا ثالث مرات يف ألعاب القوى ، وقد تم القضاء عىل هذا النجاح نفسه يف فرع 
السباحة وكان ضعف البطلة األوروبية. باإلضافة إىل ذلك ، كان العديد من الرياضيني يف فرع املالكمة فرنبخشة 
أبطال أوروبا والعامل يف مختلف الفئات. بفضل Fenerbahce Acıbadem ، وللمرة األوىل يف تاريخ الرياضة الرتكية ، 

لعب الفريق الرتيك املباراة النهائية يف دوري األبطال.

طرابزون سبور

تأسس طرابزون سبور يف سنة 

1967 يف مدينة طرابزون، و لونينه األحمر و األرزق و لقابينه النمر و عاصغة قرادنري 
عند  اصطة.و  رئيسه محرم  االن  علوسوي.  رئيس طرابزون عيل عثامن  اول  كان  و 
طرابزون الشعبات يف كرة القدم و كرة السلة  و السباحة و كرة اليد و جودو. و شعبة 
ألعاب الرياضية أغلقت يف يف 25 آب 2008. و عند فريق كرة القدم طرابزونسبور 6 

بطوالت يف الدوري العام الرتيك. و اولها كانت قي دور 76-1975

و االخر 1976-77، 1978-79، 1979-80، 1980-81، 1983-84. و فاز طرابزون سبور 
كأس تركيا 8 مرات. و أيضا فاز بكأس تركيا  املمتاز 8 مرات. و فاز بالكأس 5 مرات.



املطبخ الرتيك هو املطبخ الوطني يف تركيا. وقد أثر املطبخ الرتيك ، الذي هو وريث الثقافة العثامنية ، عىل كل 

من املأكوالت البلقانية والرشق أوسطية. أيضا ، يظهر املطبخ الرتيك الفروق وفقا للمناطق. العديد من املناطق مثل 

مطبخ البحر األسود ، مطبخ جنوب رشق ، مطبخ األناضول املركزي لديهم كنز الطعام الغني الخاص بهم. الحساء 

جزء ال غنى عنه يف املطبخ الرتيك خاصة يف أشهر الشتاء. حساء العدس ، حساء إزوجلني ، حساء الزبادي وحساء 

تارحانا هي الحساء األكرث تفضيالً. ومع ذلك ، فإن املطبخ الرتيك يشمل أيضا عدد ال يحىص من الحساء. عادة ما 

تكون اللحوم والخرضوات والبقوليات هي املكونات الرئيسية . يتم استخدام عصري اللحوم والطحني واللنب الرائب 

أطباق  من  ومتنوعة  كبرية  مجموعة  مع  مطبخ  هو  الرتيك  املطبخ  الحساء.  يف  املكونات  هذه  لصنع  واملعكرونة 

الخرضوات. محشوة ويلف،  والخرضوات أطباق الخضار املشوي وأنواع ال حرص لها من زيت الزيتون املتاحة. يتم 

إعداد أطباق اللحوم والخرضوات مبا يف ذلك اللحم املقدد وميكن طهي العديد من الخضار عن طريق القيل والشوي. 

كالباذنجان، واليقطني ، والفلفل ، والطامطم ، والجزر ومن بني األنواع األكرث شعبية البطاطس املقلية. املطبخ الرتيك 

هو مطبخ عاملي غني جدا من حيث الحلويات. الحلويات الرتكية لديها تشكيلة واسعة.

الثقافة  وريث  الذي هو   ، الرتيك  املطبخ  يحتوي  القطائف.  و  الحلوة.  الرتكية  النكهات  أشهر  بني  من  البقالوة 

العثامنية ، عىل وجبات غنية جًدا تحتوي عىل عدد من االختالفات وفًقا للموقع املحيل.

المطبخ التركي
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الذي الفلم  هذا  )العبقرية(.  الفلم  هذا  عن  لكم   سأتحدث 
شاهدته مؤخرا جميل و ابتكاري جدا. إذا لنبدأ بالحديث عنه.

دور بطولة الفلم  Chris Evans  الذي مثل يف كثري من األفالم 
املشهورة.لكننا ال نشاهد هذا الفلم لهذا املمثل بل ملوضوعه. دور 
 Mckenna فقط إضافة إىل ذلك Chris Evans  البطولة ليست
 Octavia و   Jenny Slate و  Lindsay Duncan و  Grace 
 Spencer . نوع هذا الفلم فيلم درامي. هذا الفلم الدرامي ليس 
كام تظنون مثل األفالم التي نبيك أو نحزن عندما نشاهدها. بل 
فلم أحيانا يضحكنا و أحيانا يحزننا. هذا الفلم القيم اتخذ موقفا 

يف ذهني. اآلن سألخص لكم هذا الفلم قليال. 

أخت  Frank املاهرة يف الرياضيات أمضت عمرها بحّل سؤال 
من األسئلة األلفية حتى ولدت ابنتها. بعد ستة أشهر من والدتها 
أخيها  عند  ابنتها  أمنت  انتحارها  قبل  مجهول.  لسبب  انتحرت 
 .Frank فأوصت بأن تعيش حياة عادية. ثم انتقل  Frank إىل 
 Florida مع ابنة أخته. بدأ ذكاؤها الريايض بالظهور. أما هو 
أستاذة   الحظت  ولكن  ليخفيها.  العامة  املدرسة  إىل  بعثها  فقد 
أنه يجب  تفكر  التي  عبقرية. هكذا سمعت جدتها  أنها   Mary
للرياضيات.  الخاصة  واملدارس  املكتبات  إىل  تذهب  أن  عليها 

فسعت ألخذ وكالة حفيدتها.

موضوعه  الفلم  هذا  أشاهد  والذي جعلني  الفلم هكذا.  شأن 
جودة  ذات  األفالم  مشاهدة     2018 سنة  يف  أننا  رغم  قطعيا. 

صعبة. أكون مرتاحا عندما أشاهد مثل هذا الفلم.

أظن أنكم ستشاهدون هذا الفلم دون ملل. أنا ال أتذكر أنني 
مللت. الحوار الذي بني   Mary و خالها أحيانا يكون مضحكا و 

أحيانا يجعلكم تقولون “يا لهف نفيس” .

و هذا الفلم يسأل: هل النبوغ متييز أو لعنة. قلت إن موضوع 
الفلم جيد. إضافة إىل ذلك األغنية املختارة مناسبة جدا. 

أي الفلم   Gifted فلم سيجد كافة الناس جزًء من أنفسهم. و 
هو فطري بكثري. لن تالحظوا كيف مييض الزمن عندما تشاهدون.

فـلم (العبقرية)
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الشراب السحري
: »القهوة«

 فنجان من القهوة؟ رشب القهوة هو الفن، هو الرسور. ال
 تقلل من القهوة.فإن يف ثقافتنا ، تخزن القهوة للمناسبات

 الخاصة. هذا هو أهم

، الزواج  وبداية   ، والزيارات   ، اإلفطار  لوجبات   رشاب  
 وأهم نقاط التحول يف حياتنا. إنه رمز الضيافة واإلخالص.
 أثناء رشب القهوة ، يتم مشاركة أفضل الذكريات واألفكار.
 عند ذلك ، لدينا قول جميل عن القهوة ، وهو ثاين أكرث
»فنحن العامل:  ، يف  املاء  وأولها هو   ،  املرشوبات شعبية 

نتذكر فنجان من القهوة أربعني سنة«

  تاريخ القهوة يعود إىل قرون وإىل غابات النب يف إثيوبيا.
مرة ألول  اكتشفت  كالدي  الراعي  أن  األسطورة   تقول 

إمكانات هذه التوت األحمر.

ان كالدي الحظ ماعزه تترصف بطريقة متقطعة  يزعم 
 بعد تناول التوت األحمر واألوراق الالمعة لشجرة قهوة
 مجاورة. أصبحت ماعزه شديدة النشاط لدرجة أنهم مل
 يرغبوا يف النوم ليالً. حاول كالدي بعض منهم نفسه وبدأ
 يترصف مثل قطيع له. فأبلغ كالدي عن اكتشافاته للدير
الحبوب. هذه  الدير  يف  الدينيني  الزعامء  أحب   املحيل. 
 ألنهم اعتادوا عىل النوم يف منتصف ساعات طويلة من
 الصالة. لكن عندما أكلوا التوت ، ظلوا مستيقظني. بعد
بفكرة الدينيني  الزعامء  أحد  جاء   ، الوقت  بعض   مرور 
 التجفيف وغيل الثامر لصنع مرشوب. مثل الشاي ، وضعوا
 الفول املحمص يف املاء الدافئ, و ولدت املرشوبات. أحب
 زمالءه هذا الرشاب الجديد ألنه أبقاهم يف حالة تأهب

خالل ساعات طويلة من الصالة وتذوقها جيًدا أيًضا.

 انترشت القهوة برسعة عرب الجزيرة العربية. يف منتصف
، اليمن  إىل  القهوة  زراعة  وصلت   ، عرش  الرابع   القرن 
 وملدة 003 سنة ، استمر رشبها مع الوصفة املستخدمة

 ألول مرة يف إثيوبيا. املناخ يف اليمن وتربة خصبة توفر
 الظروف املثالية لزراعة القهوة الغنية. يف القرن السابع
أوروبا إىل  طريقها  شقت  قد  القهوة  كانت   ،  عرش 
بعد القارة.  أنحاء  جميع  يف  بشعبية  تتمتع   وأصبحت 
 ذلك ، يف منتصف القرن السابع عرش امليالدي ، تم جلب

القهوة إىل نيويورك.

أن ميكن  معتدلة  بكميات  السحري  الرشاب  هذا   رشب 
هائلة كميات  عىل  يحتوي  ألنه  للصحة.  مفيدا   يكون 
 من مضادات األكسدة ، والتي تساعد عىل إبطاء عملية
 الشيخوخة. القهوة أيضا يساعد عىل تحفيز الكبد ويزيد
إىل الدم  تدفق  عىل  يساعد  مام   ، الدموية  الدورة   من 
 الدماغ.يف دراسة علمية راسخة ، أفادت مجموعة دولية
النكهة من الغنية وكثرية  الرائحة  العلامء أن تنفس   من 
 كوب من القهوة ميكن أن يغري نشاط بعض الجينات يف
النوم. هل تتساءل الحرمان من  آثار   الدماغ ويقلل من 
 عن مقدار ما تحتاج للرشب للحصول عىل هذه الفوائد
 املذكورة ومقدار الكافيني من القهوة كثريًا؟ يويص معظم
 خرباء الصحة برشب كوب واحد إىل كوبني يف اليوم بشكل
، الحال  بطبيعة  الناس.  أنه مفيد ملعظم  ويبدو   ،  مثايل 
صحية ظروف  من  يعانون  الذين  لألشخاص   بالنسبة 
 محددة ، قد يكون أقل بكثري أو حتى ال يكون مناسبًا.
 ومع ذلك؛ عندما يكون مفرط االستهالك ، فإن الكافيني
عىل جسم صحي. يتغلب  أن  ميكن  القهوة  يف  املوجود 
يكون أن  ينبغي  ال  القهوة  أن رشب  عىل  الخرباء   يتفق 

مبالغا فيه ، ولكن يف جرعة.

 كم جميال قال بوب ديالن يف أغنيته: »إن الحياة كمثل
 فنجان من القهوة. يف بعض األحيان حلوة وأحيانا ال. ما

يهم ليس طعمها، ولكن مع من رشبتها
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أن تظن  فقد  األتراك،  من  للشاي  الكبري  االستهالك   مع 

 هذا األمر ناجم عن تقليد عثامين مرتاكم ومتأصل عىل

من هذا.  من  غرابة  أكرث  الحقيقة  لكن  طويل.   مدى 

 املعروف يف الرتاث العثامين أن القهوة كانت هي ما مييز

 العثامنيني القدماء، أو أحفاد الشعب الرتيك الحايل. لكن

العثامنيني القهوة يف زمن  الكثريون هو أن   ما ال يعرفه 

تكون تكاد  استهالك  كميات  مع  املتسيدة  هي   كانت 

.منعدمة للشاي

بعد إال  يأت  مل  الشاي  استهالك  انتشار  أن   الحقيقة 

عندما وذلك  العثامنية،  اإلمرباطورية   شجع سقوط 

 مصطفى كامل أتاتورك زعيم الجمهورية الرتكية الجديد

السبب ويعود  الشاي.  إىل  القهوة  من  للتحول   شعبه 

 الرئييس وراء هذا التحول إىل أنه خالل فرتة اإلمرباطورية

 العثامنية كانت اليمن، وعىل وجه التحديد مدينة املخا

 عرب اإلمرباطورية، والذي املنتج الرئييس للنب اليمنية، هي

.كان يجري نقله بسهولة يف تلك األوقات

القهوة أصبحت  اإلمرباطورية،  أن سقطت   ولكن مبجرد 

 أكرث تكلفة الستريادها. كان الحل واضًحا، ميكن أن يزرع

عملية نشأت  هنا  ومن  تركيا،  داخل  بسهولة   الشاي 

األخرية أن  رغم  القهوة،  من  بداًل  عليه  املحيل   اإلدمان 

الثانية حاليًا. وكانت الواجهة لكن يف املرتبة   عادت إىل 

املحيطة املناطق  وتحديًدا  األسود،  البحر  رشق   منطقة 

خصبة، ريزا مبدينة الرتبة  الشاي؛  لزراعة  املناسبة   هي 

املناخ وطبيعة  املستمر  األمطار  مثالية وهطول   كلها 

 اليوم هذه املنطقة هي سادس أكرب منتج للشاي .لإلنتاج

.يف العامل كله

قصة تحول األتراك من القهوة إلى الشاي
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ولد ستيف جوبز يف عام 1955 قي مدينة سان 
فرانسسكو.

اسم أبوه عبد الفتاح جون جندايل و هو سوري.أمه
joanneschieble و هي أمريكية.

كان ستيف جوبزطالبا يف مدرسة خاصة ريد يف 
بورتالند عندما ترك املدرسة يف عام 1972.

أسس مع صديقه stevewoznia رشكة آبل يف عام 
.26wozniak1976 و كان جوبز 21 و

باعت رشكة آبل أول حاسوب »آبل 1« ب 666.66 
دوالر.

بعد سنة صنعت »آبل 2« و بهذا الحاسوب نرشت 
اسمها بني الناس. صنعت  »آبل 4« يف 1980 و مل يأخذا 

جوبز و wozniak نقودا من أي شخص. كان التوجد 
لديهم نقوداً كثريًة ولكن هام نجحا يف إكامل كل هذه 

األشياء.

مات ستيف جوبز يف عام 2011 بسبب رسطان يف  
البانكرياس.

و كانت ثروته تقريبا 17 مليون دوالر.

ستيف جوبز
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أحجيات العدد

ء الَّذي إَذا اَفَْرْغتَُه كَرُبَ؟ 1ـ َما ِهَي اليشَّ

ء الَّذي إَذا َزَرَعُه الَفالُّح يَُكوُن أبْيَضاً َونَصنُع منه املاَلبس؟ 2ـ َما ُهَو اليشَّ

ائاِلن املُختلفان يف األلوان وال يَختلطان ويف نفس املكان؟ 3ـ َما ُهَو  السَّ

ء الَِّذي لُه أَْسَناٌن ِبُدوِن فٍَم، ويستعملُه البنات أكرث   4ـ  َما ُهَو اليشَّ

 من الرِّجال؟

األجوبة: األرض، القطن، البيض، املشط.

طرائف العدد

 1- يوما من األيام سأل املعلم لجامل ماذا يفعل أبوك يا جامل؟ أجاب جامل: هو نجار يا معلمي. ثم سأل املعلم
لتمل و ماذا يفعل أبوك يا متل؟ أجاب متل: هو يفعل ما تقوله أمي يا معلمي.

2- جاء أحد و أراد التعليم اللغة العربية. تقبل جحا هذا االقرتاح و بدآ الدرس. الطالب سأل كهذا السؤال:

-أستاذي جحا، ما معنى حساء بارد يف اللغة العربية؟

جحا أجاب هكذا:

-ال يرشب العرب حساء بارد. ال تحتاج إىل معرفة ذلك.
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مسابقة العدد

كتلبصضجلثنكغرملاعنقءث

ترفثنرنهبلتعمصةظدجةجن

نهنقبالتصتغامونالرؤءالرو

ضسافتاهبطبكطعكخسبعسف

بلنازالساليشبقصثعيهنغس

شغصصهخسثتبلسصةلواططلع

خالبرشهلاغضفخهحدجركظزح

طسحنضجايسركراللءئةرةوة

خللمتنشيثعلغتثيقبةاغى

ةطقهدظسبدفمطحريصبقزجق

ديزثغسيررىربابشةقنبةض

هءالىريفغاؤتىساءثغلضره

فهءيسالووسهقضوسنتصلكتى

اثرؤقزجفةباوبءىتهرثاف

لصاغضثصةبافتخالءةنحاشه

رتب الكلامت يف األسفل ثم ابحث عنها يف الجدول يف األعىل .. ثم ابحث عن الكلامت الجديدة
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1.ر ج س

 2.ا م ع ل

3.ص ع م ن

4.و م ن

5.ل ج ث

6.ف ا ه ت

7.ن ن ف ا

8.ت ي ب

9.ة س ي ا ر

01.و ا  ط ل ة

11.ر س ك ي

21.ح ل ر ة

31.ب ل ج

41.ا س و ب ح

51.ا ب ب

61.بوابة

71.ر ا س د ة

81.ي رر س

91.ت ا ب ك

02.ة ق ص

 12.ح ا ن ش ة



الحاسوب األطفال يحبون  ألعاب  إذا نظرنا إىل  الَْيْوَم 

كل  نعرف  كام  و  ممتعة  حاسوب  ألعاب  ألن  األلعاب 

يشء يجذب اإلنسان نافع لجسمه. مثل ألعاب حاسوب 

تستغرق وقتا كبريا. و عندما ينظر األطفال إىل الشاشة 

و هذا يجعل عيون اإلنسان سيئة و يرض أعصاب العني. 

و إذا يلعب شخص يجلس وقت كبري و هذا يشء ضار 

و يزيد وزن اإلنسان  وحتى بعض األوقات نسمع من 

األخبار موت بسبب جلسة طويلة. و ألعاب الحاسوب 

تجعل اإلنسان عصبيا. و ترض ما حوله ويف هذا املوضوع 

سنتعرف عىل  فوائد وأرضار األلعاب اإللكرتونية

األلعاب اإللكرتونية

اعتاد أطفاُل األجيال الّسابقة اللّعب باأللعاِب املرتبطة 

أنّه  إّل  معاً،  بذلهام  أو  حركّية  أو  ذهنّية  قدراٍت  ببذِل 

وبعد تطّور التكنولوجيا واخرتاع الحاسوب وتوافره يف كّل 

ص الكثري  منزل تطّورت صناعة األلعاب اإللكرتونية وُخصِّ

التقليدية واتّجهوا  اللعب  منها لألطفال، فرتكوا أساليب 

لأللعاب اإللكرتونية، فام هي األلعاب اإللكرتونية؟ وما 

هي األرضار الّناجمة عنها؟ وما فوائدها؟ 

تصنيُف األلعاب اإللكرتونّية

تُصّنف األلعاب اإللكرتونية من حيُث فئة مستخدميها 

والهدف منها إىل ثلثة أنواعٍ رئيسية هي: 

• األلعاب 	 هذه  مضمون  الّذكاء :يرتكُز  ألعاب 

عىل العقل والتفكري املنطقّي يف اتّخاذ القرارات، وتحتاُج 

إىل تفكريٍ كبرية للتعامل معها.

• األلعاب 	 هذه  واملتعة :تسعى  اإلثارة  ألعاب 

لتقديم الّتسلية وملء أوقات الفراغ، ؛ ولكرثة استخدامها 

للصور واألصوات مام يستهوي األطفال واملراهقني.

• األلعاب التعليمية :تهدُف هذه األلعاب للجمع 	

بني املتعة واللّعب واملوازنة بينهام.

أرضار األلعاب اإللكرتونية

لأللعاب اإللكرتونية آثاٌر سلبيٌة عىل من يلعبها سواًء 

جوانب  ويف  كثرية  بأرضار  الّصغار  أو  الكبار  من  كان 

مختلفة، ومن هذه األرضار: 

األرضار يف الجانب الجتامعّي

• اإللكرتونّية األطفال 	 األلعاب  إدماُن  يُعرُِّض 

واملراهقني إىل خلٍل كبري يف علقاتهم الجتامعية؛ حيُث 

يعتاُد الطِّفُل الرّسعة يف هذه األلعاب.

• غري 	 اإللكرتونّية أطفالً  األلعاب  تُنِشئ 

الذي يقيض يف مامرسة هذه  الطفل  إّن  إذ  اجتامعيني؛ 

األلعاب ساعاٍت كثرية دون أدىن تواصٍل مع اآلخرين.

• أنانّيني 	 اإللكرتونية أطفالً  األلعاب  تصنع 

األلعاب اإللكترونية
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يفكّرون يف إشباع حاجاتهم من األلعاب فقط.

• قد تُعلِّم األلعاب اإللكرتونية األطفال مهارات 	

عىل  لإلنفاق  املال  األطفال  يعُض  يحتاُج  إذ  الحتيال؛ 

هذه األلعاب.

األرضار يف الجانب الّديني

• الكثري 	 عىل  اإللكرتونية  األلعاب  بعُض  تحتوي 

من األفكار والعادات التي ل تتوافق مع الّدين وعادات 

مشّوهة  ثقافٍة  تشكيِل  يف  وتُساهم  وتقاليده،  املجتمع 

وغري مناسبة للطفل.

• يؤّدي إدماُن األلعاب اإللكرتونية إىل إلهاء من 	

الّصلوات  وبخاّصة  عليه،  املفروضة  عباداته  عن  يلعبها 

الخمس، باإلضافة إىل أنّها تلهيه عن صلة الرحم، وطاعة 

والديه.

األرضار يف الجانب الصّحي

• بأمراض 	 اإلصابة  إىل  اإللكرتونية  األلعاب  تقوُد 

الجهاز العضيّل والعظمّي.

• تؤّدي األلعاب اإللكرتونية إىل آلم أسفل الظّهر 	

الحاسوب  أجهزة  أمام  طويلة  لساعات  الجلوِس  نتيجة 

والّتلفاز.

• أرضاٍر 	 حدوِث  إىل  اإللكرتونية  األلعاب  تؤّدي 

كبرية ملفصل الرّسغ وإصبع اإلبهام.

• تؤثِّر األلعاب اإللكرتونية بشكٍل مبارش وسلبّي 	

عىل نظر األطفال.

األرضار يف الجانب الدرايس

• عىل 	 سلبّي  بشكٍل  اإللكرتونية  األلعاب  تؤثُِّر 

إلهامل  تقوده  أنها  إذ  يلعبها؛  األكادميّي ملن  األداء 

املدرسة  من  للترسُّب  كذلك  وتدفعه  املدرسية  واجباته 

أثناء فرتة الدوام.

• واملراهقني 	 األطفال  اإللكرتونية  األلعاب  تقوُد 

إىل سهِر الليل لفرتات طويلة؛ مام يؤثِّر بشكٍل مبارش عىل 

تركيزهم وتفكريهم مام يؤثّر عىل تحصيلهم الدرايّس.

فوائد األلعاب اإللكرتونية

إّل  األعىل،  يف  ُذكرت  التي  األرضار  كّل  من  بالّرغم 

األلعاب  فوائد  ومن  حّدين،  ذو  سلٌح  يشء  لكل  أّن 

اإللكرتونية ما ييل: 

• برفع مستوى 	 اإللكرتونّية  األلعاب  بعُض  تقوُم 

الرّتكيز لدى من يلعبها، باإلضافة إىل رفع كفاءة الذاكرة 

وامللحظة. 

• بعض 	 مستوى  من  اإللكرتونّية  األلعاب  ترفُع 

كمهارة  األطفال؛  لدى  والجتامعية  األكادميية  املهارات 

ومهارة  املعلومات،  عن  والبحث  والكتابة،  الطّباعة، 

اكتساب لغاٍت أجنبية جديدة، باإلضافة إىل مهارات حّل 

املشكلت التي تواجههم. 

• إّن 	 إذ  الّتخطيط والبتكار؛  الطّفل عىل  تساعُد 

معظم هذه األلعاب تعتمُد عىل خطواٍت واسرتاتيجيات 

معّينة للوصول للهدف. 

• تُعرِّف األلعاب اإللكرتونية األطفال واملراهقني 	

عىل العامل الذي يحيط بهم، وتُطلعهم عىل بيئات جديدة 

مل يتعرّفوا عليها سابقاً.  
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مجموعتنا  مع  نحن  األردن.  إىل  رحلتنا  عن  سنحدثكم 
شعرنا  عامن  إىل  وصلنا  عندما  الطائرة.  ركبنا  وأساتذتنا 
بالفرح يف قلوبنا. ألننا نستطيع أن نتكلم اللغة العربية 
فقال:  يلك  محمود  األستاذ  مديرنا  قابلنا  جيد.  بشكل 
الصفراء  الحافلة  ثم ركبنا يف  األردن،  إىل  أهالً وسهالً  لنا 
وذهبنا إىل بيت شباب عامن. وكنا نشعر بالتعب. لذلك 

ننا، اليوم التايل كانت عطلة. 

إىل  إخواننا  مع  ذهبنا  األردن  يف  األول  اليوم  بدأ  عندما 
لهاتفنا وأكلنا شاورما. طعمها  البلد واشرتينا خط  وسط 
كان لذيذاً و أعجبتني كثرياً. والحظنا أن كل األبنية لونها 
مدرستنا  املدرسة.  بدأت  األحد  يوم  جاء  عندما  أصفر. 
كانت كبرية. بعد املدرسة جاء مرشفنا وأيضا تعرفنا عىل 
املرشف وذهبنا إىل جبل القلعة وكتبنا الكلامت الجديدة 
بعد ذلك رجعنا إىل بيت الشباب وانتهى يومنا كل أيام 
مع  تكيفنا  الزمان  مرور  مع  و  هكذا  أصبحت  املدرسة 
أول  مثال  مختلفاً  كان  املايض  األسبوع  لكن  املدرسة، 
أسبوع ذهبنا إىل زيارة عائلة ويف اليوم التايل ذهبنا إىل 
كثريا  الصالة وصورنا  السلط مع كل مجموعتنا و صلينا 

من الصور، هذا اليشء كان جميالً.

امليت كان مالحا لذلك  البحر  الثاين ذهبنا إىل   األسبوع 
سبحنا وقتا قليال ورجعنا، أيضاً يف األسبوع الثالث ذهبنا 
إىل قلعة الكرك و كانت توجد كثري من اآلثار التاريخية 

زرنا  بعد ذلك  الكبري  املسجد  الجمعة يف  و صلينا صالة 
زيد بن حارثة وشعرنا بالفرح يف قلبنا ثم رجعنا إىل بيت 
الشباب كل األشياء هكذا منذ أن جئنا إىل األردن أحببنا 

األردن.

أثناء إقامتنا يف األردن. ركبنا الحافالت بعد صالة الفجر 
وملّدة ساعتني حتّى وصلنا إىل قاعة معركة مؤتة، وهناك 
النبي  مؤتة،وقال:قال  معركة  عن  خليل  األستاذ  تكلّم 
محّمد قبل معركة مؤتة: قائدكم زيد بن حارثة إذا هو 
مات سيكون قائدكم جعفر بن أيب طالب و إذا هو مات 
أيضاً سيكون قائدكم عبد اللّه بن رواحة و إذا هو مات 
خالد  الجنود  بينكم.اختار  املناسب  القائد  اختاروا  أيضاً 
النبي وقاتله  الوليد و كان سبب الحرب قتل رسول  بن 
 7 ل  املوافق  م   629 عام  يف  املعركة  وكانت  رشحبيل، 
الكّفار  عدد  لكن  و  آالف  ثالثة  املسلمني  عدد  هـ.وكان 
كان مئة ألف.و انترصنا يف الحرب بفضل خالد بن الوليد 
الذي غرّي مكان الجنود ميني يسار و يسار ميني و خلف 
أمام و أمام خلف.ثّم دعونا ثّم صلّينا صالة الجمعة يف 
املسجد ثّم زرنا قرب زيد بن حارثة وجعفر بن أب طالب 
ثّم  املاء  رشبنا  و  شطرية  و  موزا  أكلنا  ثم  لهام.  ودعونا 
ذهبنا إىل القلعة و صّورنا صورا كثرية وأكلنا املثلّجات و 

أخرياً عدنا إىل بيت الشباب.

طالبنا يكتبون عن رحلة الأردن



زيارة إىل عائلة أردنية

تعرفنا عىل عثامن وهو ابن صاحب البيت الذي سنذهب 
إليه، فيام بعد اتفقنا عىل وقت املقابلة، يف الساعة العارشة 
يوم الجمعة، يف اليوم التايل انتقلنا من بيت الشباب إىل 
بيته مع أبيه، يف أثناء الطريق رأينا الجرس العثامين، إنه 
أثر من األتراك و بني لخط سكة حديد الحجاز يف فرتة 

السلطان عبد الحميد. 

عندما وصلنا إىل بيتهم رُحب بنا إىل مائدة الفطور، كان 
شهياً جداً، وأيضاً الحظنا اختالف بعض العادات العربية 
عن العادات الرتكية، هم وقفوا عندما كنا نأكل الفطور، 
وهذا اليشء سيئ يف تركيا. تكلمنا عن فلسطني ثم خرجنا 
الجمعة.  لصالة  الكهف  أصحاب  مسجد  إىل  البيت  من 
إىل  للدخول  املسجد  من  وخرجنا  الجمعة  صالة  صلينا 
بعض  و  قبورهم.  هناك  رأينا  الكهف.  أصحاب  موقع 
الزيارة  وبعد  اإلسالمية.  الدول  من  التاريخية  األشياء 
صعدنا إىل الجبل الذي من املمكن أن نرى منه كل عامن. 
قيامة  مسلسل  وشاهدنا  بيتهم.  إىل  رجعنا  ذلك  وبعد 
القدم  لعبنا كرة  املرة ثم  القهوة  أرطغرل يف حني رشبنا 

باأللعاب االلكرتونية وفزنا عليهم. 

ذلك  بعد  لنا،  هدايا  عثامن  أهدى  آخراً  وليس  وأخرياً 
أن  نظن  كنا  نحن  البداية  يف  الشباب.  بيت  إىل  رجعنا 

هذه الزيارة ستكون مملة لكن مع مرور الزمان فهمنا أن 
الزيارات ستكون ممتعة ومفيدة.

أما عن طالب الصف التاسع الذين يزورون األردن للمرة 
الثانية قال فاتح سليامن: 

مرور  مع  )األردن(.  األنباط  بلد  إىل  الثانية  زياريت  هذه 
ولذلك  العربية.  سأنىس  أنني  من  وخفت  قلقت  الزمن 
قررت أن أذهب إىل األردن مرة ثانية حتى أحافظ عىل 
لغتي وأتكلم مع أهل اللغة هناك، ألطور لغتي العربية 

وأتعلم العامية.كان عندي فضول قاتل للعامية. 

التي  الكلامت  تذكرت كل  أنني  الحظت يف مدة قصرية 
جديدة  عديدة  كلامت  لها  وأضفت  قبل  من  تعلمتها 

مهمة. 

هذه السنة أيضا ذهبنا إىل أماكن مل نذهب إليها يف العام 
أكرث  تجولنا  األردن.  عن  تغريت  أفكاري  حتى  املايض. 
وتعلمنا أكرث فأكرث باملقارنة مع العام املايض. الحمد لله 
إىل  تذهب  أن  بد  ال  لغة  تتعلم  أن  تريد  لو  ذلك.  عىل 

بلدها لتنطق بشكل جيد و تتكلم مع أهل اللغة. 
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