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فهذا نتاج ما قدمه طالب مدرستنا ]ثانوية بيوغلو األناضول لألمئة والخطباء[ باللغة 
العربية من مقاالت وآراء وموضوعات نجعلها بني أيديكم يف املجلة األوىل لهذا العام 

2018 م

الطالب  كتابات  تنوعت  فقد  املوضوعات؛  حيث  من  متميّزًا  العدد  هذا  كان  وقد 
به قلوبهم وعقولهم من أحداث جارية حولهم، ومن شخصيات  تأثرت  بحسب ما 
مؤثرة ومجاالت متنوعة من موضوعات دينية وسياسية واقتصادية ورياضية وأدبية 
فأفردوا  باألحداث  مليئة  اإلسالمي  العامل  جغرافيا  أن  الطالب  انتباه  ولفت  وغريها. 
املقاالت للتعبري عنها، فشغلت تلك البقع اإلسالميّة حيّزصا مهاًم من هذا العدد، وهو 
ما يدّل عىل وعي طاّلبنا مبا يجري حولهم من أحداث مهّمة ومحزنة يف الوقت ذاته، 
الطالب  اهتامم  استحوذت عىل  قد  )القدس(  عيوننا  ونور  النازف  أن جرحنا  فنجد 
فكتبوا عن قدسيتها عند املسلمني وعربوا عن تعظيمهم لها وغضبهم تجاه محاوالت 

تهويدها. 

كام نرى الطالب مل ينسوا قضية مسلمي ميامنار يف أراكان فكتبوا عن تعرضهم للظلم 
واستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم.

التي تهز وجدان تركيا مستمرة يف سوريا فتحركت من  املأساة اإلنسانية  وما زالت 
فكتب  سوريا،  العسكري يف شامل  التدخل  ومن ضمنها  املستويات  كل  أجلها عىل 
الطالب عن دور تركيا املهم يف إدلب، كام كتبوا عن جهود تركيا اإلنسانية املمتدة 
. IHH يف كل أنحاء العامل عرب منظامتها الفعالة والنشطة مثل هيئة اإلغاثة الدولية

إقليم  اتجاه  محاوالت  عن  الطالب  كتب  االنفصالية  بالنزعات  خاص  آخر  أمر  ويف 
النزعات  عن  الطالب  وكتب  أحداث،  من  تبعه  وما  أسبانيا  عن  لالنفصال  كتالونيا 

االنفصالية يف أماكن أخرى من العامل.

ومكانتها  وثرواتها  جغرافيتها  معلومات  الطالب  كتب  قطر  الصديقة  الدولة  وعن 
تركيا  ومحاوالت  أزمتها  يف  جانبها  إىل  تركيا  وقوف  عن  وكتبوا  وعاداتها،  وثقافتها 

اإلصالح بني األشقاء العرب. 

كام استدعى الطالب يف ذاكرتهم شخصيات راحلة عن حياتنا لكن ما رحلوا بأعاملهم 
الحياة  به  أثرى  وما  أربكان  الدين  نجم  الربوفيسور  عن  الطالب  فكتب  وبصامتهم 

السياسية والعلمية واألدبية يف تركيا.

حياته  كرس  الذي  املختار  عمر  الشهيد  الليبي  املجاهد  الشيخ  عن  الطالب  وكتب 
للجهاد ضد محتيل بالده وقدم منوذجا مرشفا بطوليا فلم يلن ومل يستسلم حتى فاز 

بالشهادة وفازت بالده باالستقالل. 

وموضوعات أخرى علمية وثقافية وتكنولوجية حازت عىل اهتامم الطالب. فال يسعنا 
يف الختام إال أن نوّجه الشكر الجزيل لطاّلبنا وألساتذتنا الذين تابعوا الطاّلب يف كل 

خطوة خطوها، راجني لهم دوام التقدم والنجاح، وألمتنا اإلسالمية الصالح والفالح.



11 6 4

39 25 19

مرسحية » السلطان أسبوع اللغة العربية
عبدالحميد الثاين« 

الحرب العاملية األوىل

التفكري السلبي عاٌم عىل االنقالب النزعات االنفصاليّة يف العامل



4 أسبوع اللغة العربية

6 مرسحية » السلطان عبدالحميد الثاين« 

7 رحلتي مع اللغة العربية يف الصف التحضرييا

8 القدس نبذة تاريخية

11 الحرب العاملية األوىل

13    الحرب العاملية الثانية يف أوروبا

15  املناسبات السياسية بني تركيا والرشق األوسط

16   أراكان

19   النزعات االنفصاليّة يف العامل

23  األحزاب السياسيّة الرتكية

25    عاٌم عىل االنقالب

26   الوطن

27    الدولة الرتكية األوىل

28  قيامة أرطغرل

29   قطر، دولة صديقة

32     األردن

33     مستقبل ترامب

35    تركيا وجهودها اإلنسانية عاملياً

39     التفكري السلبي

40     منوعات وعلوم

42  الساعة والزمان

44    أرضار التلوث يف العامل

45    تركيا تتقدم بأيدي مهندسيها

46    املياه ونسبتها يف الكرة األرضية

47    برج غلطة

48   جوجل

49 تأثريات وسائل التواصل االجتامعي عىل املجتمع

50   تأثري األلوان عىل حياة اإلنسان

52 كيفية دوران األرض حول نفسها وحول الشمس

53   السلطان عبد الحميد الثاين

54   عمر املختار

55   حسن البنا 

56  الربوفسور الدكتور نجم الدين أربكان 

60   صهيب قاللوة

62   من وحي القلم

64   أصحاب العقول ومحدودو التفكري

65   طريق النجاح

66   غرّي نفسك تضحك لك الحياة

67   العني الفائضة بالدموع

68   معلومات من ذهب

70   هل تعلم

53 50 45
 تأثري األلوان عىل حياةتركيا تتقدم بأيدي مهندسيها

اإلنسان
السلطان عبد الحميد الثاين



ملاذا أسبوع اللغة العربية؟

 هذا االسبوع يستهدف طالب مدرستنا كافة من الصف 

التحضريي إىل الصف الثاين عرش، وجزء من هؤالء الطالب 

يقدمون بعض األنشطة يف غضون هذا األسبوع.

السنة هي  الطالب يف هذه  التي قدمها   ومن األنشطة 

الشعر واملناظرة والتمثيل املرسحي ومسابقة املعلومات.   

سنوات  ثالث  منذ  مدرستنا  يف  تنظم  األنشطة  وهذه 

ألول  السنة  وهذه  ورعايتهم.   العرب  أساتذتنا  بإرشاف 

مرة يجتاز عدد املشاركني سبعني طالبا.  

يوم االثنني كان أول يوم يف هذا األسبوع 

االفتتاح، عقب ذلك حدثنا صديقنا  بحفلة  أسبوعنا  بدأ 

التحضريي.  الصف  يف  برنامجنا  عن  التاسع  الصف  من 

أنشدها  التي  اللطيفة  األناشيد  اىل  استمعنا  ذلك  وبعد 

أصدقاؤنا. إثر ذلك شاهدنا عرضا مرسحيا ملرسحية بعنوان 

السلطان عبد الحميد التي قدمها عرشون طالبا. وكانت 

وبني  طالبنا  بني  فرق  هناك  يكن  مل  احرتافية.  املرسحية 

املمثلني الحقيقيني. وقد كانت هذه املرسحية قد قدمت 

لنا  أبدت  املرسحية  الناس.  بني  جدال  وأثارت  األردن  يف 

السلطان  وإغراء  القدس  االستيالء عىل  اليهود  محاوالت 

بالذهب وأبدت لنا أيضا مقاومة السلطان عبد الحميد 

لطلب اليهود عىل الرغم ضغط الدول الخارجية واألزمة 

االقتصادية التي يف بلده. وانتهينا من برنامج يومنا األول 

وسط إعجاب املشاهدين وتصفيقهم.

يومنا الثاين – يوم الثالثاء

بدأنا اليوم الثاين مع صديقنا أنس قوقطاش الذي افتتح 

فقرة الشعر، وكان معنا 8 طالبا من مستويات شتى، وبعد 

املمثلون  وكان  املرسحي  التمثيل  شاهدنا  الفقرة  هذه 

مبدعني يف التمثيل.

اإلعدام  استمعنا إىل مناظرة عن عقوبة  التمثيل   عقب 

يؤيّدون  كانوا  4طالب  فريق  كل  يف  هناك  فريقني،  بني 

أيضا  املقابل  ويف  دقيقة  آخر  إىل  عنه  ودافعوا  اإلعدام 

ووّصفوه  اإلعدام  رفضوا  4 طالب  اآلخر  الفريق  يف  كان 

بأنه ليس عقوبة بل هو مكافأة للمجرمني. أي طرف فاز 

أسبوع اللغة العربية
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بلغته  يف املناظرة مل يُعلن ولكن كان كال الفريقني فائزاً 

التي تسابق  املعلومات  البليغة. وأخريا شاهدنا مسابقة 

جدا  صعبة  ليست  كانت  األسئلة  ولكن  طالبا.   41 فيها 

عىل عكس ما كنا نتوقّع. ويف نهاية املسابقة أستاذ نرص 

ولكن  األصل  يف  فائزاً  الفريقني  كال  أّن  وّضح  عبدو  الله 

كان هناك فرقا صغريا جدا بني فريقني وأردف كالمه قائال 

الفريق الفائز هو الفريق األول.   

يومنا الثالث – يوم األربعاء 

برنامجنا  يف  واستمررنا  جميال  مشمسا  يوما  اليوم  كان 

بدون توقف، واليوم قّدم الربنامج سلامن كوجوك بشكل 

مميز. أوال استمعنا اىل الشعراء وكلهم كانوا مثل النجوم 

يف السامء ملعوا يف عيوننا، وتاله التمثيل املرسحي شاهدنا 

ألنه  الجميع  نظر  لفت  أحدهم  ولكن  الفنانني  الطالب 

كان طالبا من السنة التحضريية عىل رغم ذلك هو متيز 

أّجلنا  اليوم  هذا  يف  ولألسف  األضواء.   ورسق  بتمثيله 

القسم  هذا  يف  املشاركني  النشغال  األخريين  الفقرتني 

مبسابقات خارج املدرسة.  

يومنا األخري- يوم الخميس

منافسة  اليوم  وشاهدنا  رسور،  بكل  األخري  يومنا  بدأنا 

وتشبّع  املميزة  األشعار  لنا  الطالب  قّدم  أوال  األبطال. 

فقرة  اىل  مررنا  الفقرة  هذه  وبعد  عريب  بشعر  أرواحنا 

كل  وكان  الطالب  أوائل  به  قام  متثيالً  وشاهدنا  التمثيل 

واحدا منهم فنان حقيقي يف أداء دوره. ومتّمنا أسبوعنا 

فريدة  املنافسة  وكانت  جداً  مثرية  معلومات  مبسابقة 

من نوعها، فقد نافس فريقان من الصف الحادي عرش، 

الختام  ويف  جيد.  بشكل  درس  الطرفني  كال  أن  وفهمنا 

املميز، كام  املشاركني الستعداهم وأدائهم  شكرنا جميع 

شكر املشاركون أصدقاءهم الذين تابعوهم وشّجعوهم 

طوال األسبوع.
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العارش       الصف  الطالب  قبل  من  املرسحية  هذه  قّدمت 
وطالب الصف التاسع. مبساعدة يوسف كيوان ) مخرج 

من فلسطني و هو يسكن يف األردن( 

أحاديث  األوىل  حكايتني.  عىل  تحتوي  املرسحية  هذه 
تتحقق بني الالجئني ) الذي لجؤوا من فلسطني لكن ال 
نستطيع أن نفهم يف اللحظات األوىل( و الجن الذي خرج 
عبد  السلطان  بني  تتحقق  الثانية  و   . البايل  الرساج  من 
الحميد الثاين و وزرائه و اليهود الطالبني ألرض فلسطني. 

ملخص

كان هناك بائعون الجئون ينوحون و يشكون من الفقر 
و الجوع . كانوا متخرجني من الجامعات و كلياتهم من 
الكليات العالية . و يبيعون األشياء البالية . و منهم شخص 
بطني يريد الطعام خالل املرسحية. و قرروا بعد نقاشهم 
عن الفقر و الرجولة أن يحرضوا طعاما و وجدو رساجا 
 ، الطعام  لتحضري  يستخدموه  نظفوه ألن  عندما  و  باليا 
خرج منه الجن الضخم . وهم هلعوا مقابل هذا اليشء 
العجيب . من ثم ذلك أعطاهم حقا للتمني . و هم متنوا 
أشياء مخصوصة بالفرد وواحد منهم الحظ ذلك . و متنى 
منه تحرير وطنه . و قال الجن ال أستطيع أن أحقق ذلك 
. ألين ما عندي قدرة بل عندي قدرة لألشياء الصغرية. و 
تناقش البائع البطني مع الجن . و الجن ريض أن يظهرلهم 

منظراً لطريق تحرير وطنهم .

و يف املنظر الثاين ، السلطان عبد الحميد قاعد يف عرشه 
و وزراءه حوله يعرضون تقريرهم للسلطان عبد الحميد 
. و يف أثناء حوارهم جاء وفد من اليهود . و اصطفوا أمام 
السلطان مع الحركات الغريبة. و رشعوا يعرضون الكالم 
 . العثامنية  . و تكلموا عن الوضع االقتصادي يف الدولة 
و اقرتحوا أن يسدوا القروض التي باسم الدولة العثامنية 
مقابال لقطعة من أرض فلسطني. فعليه غضب السلطان 
عبد الحميد غضبا قويا. و طردوهم من عرشه . و فهم 

البائعون كيف يتحقق » التحرير«

دروس منها

فقط  هي  و   . الشكاية  يف  فائدة  ال  هو  االول  الدرس 
تزيد حزننا و الشعور املزيفة يف وجداننا. و هناك رسالة 
ملفتة للنظر و هي أن املسلمني ينتظرون - مثل يف هذه 
املرسحية- جنا أو قوة استثنائية  لتنقذهم من الظالم . 
و ال يبحثون عن الحل يف أنفسهم بل ينتظرون معجزة 

دون أي سعي . 

عبد  السلطان  شجاعة  الشجاعة.  هو  الثاين  الدرس  و 
مل  هو  و   . األغنياء  اليهود  لطلب  مقابال  الثاين  الحميد 
يرتاجع عن قضية القدس ولو كانت دولته يف أزمة كبرية 
صعبة حينئذن. و هو مل يحرتم أي شخص منهم بسبب 
طلبهم اليسء، مهام كان هذا الشخص يعرف باللباقة يف 

كالمه و الوسامة يف ترصفاته .

مرسحية » السلطان عبدالحميد الثاين« 
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 رحلتي مع اللغة
 العربية يف الصف

التحضريي

إسطنبول. مدينة  يف  تركيا  يف  العربية  اللغة  نتعلم  أن   بدأنا 
 مدرستنا متخصصة يف تعليم اللغة العربية و لذلك تسجلنا يف
 هذه املدرسة املميزة. معلمونا من مرص و فلسطني و سوريا.
 كلهم يهتمون بتعليمنا بشكل جيد الحمدلله. يف البداية كنا
 نظن أّن اللغة العربية صعبة و مملة، لكن يوما فيوما فهمنا
 أنها سهلة و ليست مملة حتى ممتعة مع أساتذتنا. مدرستنا
يف العربية  اللغة  من  كثريا  درسنا  السبب  لهذا  و   داخلية 
 الصف التحضريي. بعد دراستنا يف إسطنبول جهزنا أنفسنا
 الستكامل الدراسة يف موطنها األسايس بالسفر إىل األردن.
وداع ذلك  يف  يشء  أصعب  لكن  جميلة  النعمة   هذه 
 الوالدين. يف املطار كنت حزينا جدا لكنني كنت ال أقول
رائحة شممنا  الطائرة  من  نزلنا  عندما  لعائلتي.   شيئا 
األساتذة مع  يوم  كل  دروس  ستة  عندنا  كان   الغربة. 
»النظم و  الرتبوي«  »الحصاد  مدارس  يف   العرب 
 الحديثة«. كل يوم نستيقظ يف الساعة الخامسة لصالة
 الفجر. بعد الصالة نتناول الفطور وبعد الفطور كان
 عندنا درس القرآن الكريم. ثم تأيت الحافالت ونذهب
 إىل املدارس. تبدأ الدروس يف الساعة الثامنة وتنتهي
 يف الساعة الواحدة ظهرا. ونعود إىل بيت الشباب
 بالحافالت. وتكون االسرتاحة حتى الساعة الثالثة.
نذهب أحيانا  الشباب.  بيت  إىل  املرشفون   ويأيت 
لزيارة شخصية القرآن وأحيانا نذهب   إىل مركز 
أرض عىل  العربية  اللغة  ملامرسة  مكان   أو 
الساعة يف  الشباب  بيت  إىل  نعود  ثَم   الواقع. 
عندنا العشاء  بعد  للعشاء.  مساء   السابعة 
 درس املساء. وبعده نصيل ونذهب إىل غرفنا
 للنوم. وبقينا يف األردن طوال شهرين وتعلمنا
 اللغة العربية بشكل جيد الحمدلله. واليوم
قدما ألننا  حيايت  يوم يف  أجمل  كان   األخري 
العربية ملدة ساعتني باللغة   برنامجا كامال 
قدمنا مبا  الحضور  انبهر  وقد   متواصلتني 

وما وصلت إليه لغتنا الحمد لله.
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جرحنا النازف ...

القدس نبذة تاريخية

 تعترب مدينة القدس من أقدم املدن التاريخية يف العامل،
الديانات مهد  قرناً وهي   )45( عن  عمرها  يزيد   حيث 
هي واإلسالم ،  والنرصانية  اليهودية  الثالثة،   الساموية 
 مقدسة لليهودية ألنها بالنسبة للتوراة ملك بني إرسائيل
 النبي داؤود عليه السالم جعلها عاصمة ململكة إرسائيل
معبد. أول  فيها  أسس  سليامن  امللك  وابنه  امليالد،   قبل 
عليه عيىس  سيدنا  أن  اإلنجيل  يف  للنصارى   وقدسيتها 
عىل هناك  ثُبّت  قد   السالم 
 الصليب. وبعد ثالث مئة
 سنة قد حددت عزيزة
القدس  هلينى 
نقاط  عىل 
يف  الحج 
ة  حيا
 عيىس
 عليه

األوىل قبلتنا  ألنها  مقدسة  هي  املسلمون  ولنا   السالم. 
هناك من  عرج  وسلم  عليه  الله  صىل  محمد   وسيدنا 

ووبسبب ذلك هي مهمة جدا لنا.

 وقد عرفت القدس بأسامء عديدة عىل مر العصور كان
بيت إيلياء،  كابتولينا،  أورشاليم إيليا  يبوس،   أهمها، 
التي املدينة  هذه  الرشيف .  القدس  القدس،   املقدس، 
من الرغم  عىل  الدول،  من  لكثري  عاصمة  أصبحت   قد 
 أنها قد احتلت ودمرت كثريا، ولكنها مازالت صامدة يف
 عرصنا الحديث بكل جاملها ولكنها اآلن تحت االحتالل
 اإلرسائييل خائفة تنتظر مساعدتنا.يبوس هو االسم األقدم
)4500( سنة وذلك قبل حوايل  القدس  به   الذي عرفت 
 نسبة لليبوسيني الذين ينحدرون من بطون العرب األوائل
اليبوسيون السكان األصليون  يف الجزيرة العربية ويعترب 
إليها مع من نزحوا  أول من سكنها حينام   للقدس فهم 
2500( سنة  الكنعانية حوايل  العربية  القبائل  من   نزح 
املدينة عىل  املرشفة  التالل  عىل  استولوا  حيث   ق.م(، 
 القدمية وبنوا قلعة حصينة عىل الرابية الجنوبية الرشقية



 من يبوس عرفت بحصن يبوس الذي يعرف بأقدم بناء يف
 القدس وذلك للدفاع عن املدينة وحاميتها من هجامت

وغارات العربانيني واملرصيني)الفراعنة( 

ومدينتهم حصنهم  بتأمني  اليبوسيون  اهتم   وكام 
بواسطتها لينقلوا  األرض  قناة تحت  احتفروا   باملياه فقد 
 مياه نبع جيحون )نبع العذراء( الواقع يف وادي قدرون
)املعروفة اليوم بعني سلوان( إىل داخل الحصن واملدينة 

 
إله )شامل(  اإلله  إىل  نسبة  بأورشامل  القدس  عرفت   كام 
الكتابات يف  ذكرها  ورد  الكنعانيني حيث  لدى   السالم 
يعود العامرنة والتي  تل  بألواح  املعروفة   املرصية 
تاريخها إىل القرنني التاسع عرش والثامن عرش قبل امليالد  
اليبوسيني والكنعانيني حتى احتلها  وظلت يبوس بأيدي 
اسم عليها  )1409ق.م( فأطلق  السالم  عليه  داود   النبي 
بعده آلت من  ثم  له،  واتخذها عاصمة  داود(،   )مدينة 
 البنه امللك سليامن  وازدهرت يف عهده ازدهاراً معامرياً
كبرياً، ويف هذه الحقبة سادت الديانة اليهودية يف املدينة
 ويف سنة 586 ق.م دخلت القدس تحت الحكم الفاريس
السكان ونقل  بتدمريها  نبوخذ نرص وقام  احتلها   عندما 
الفاريس الحكم  تحت  القدس  وبقيت  بابل،  إىل   اليهود 

ق.م. وقد  332 سنة  يف  املقدوين  االسكندر  احتلها   حتى 
االستقرار بعدم  اليوناين  العهد  يف  القدس   امتازت 
تتابعت املقدوين حيث  االسكندر  وفاة  بعد   خاصة 
القائد إىل  البطاملة )نسبة  بني  والخالفات   األزمات 
البطاملة(  دولة  فيها  أخذ مرص وأسس  الذي  بطليموس 
 والسلوقيني )نسبة إىل القائد سلوقس الذي أخذ سورية
منهام كل  حاول  السلوقيني(الذي  دولة  فيها  وأسس 
م 63ق.  سنة  وحكمها ويف  املدينة  عىل   السيطرة 
قائدهم يدي  عىل  القدس  يحتلوا  أن  الرومان   استطاع 
الروماين اإلمرباطور  قام  ميالدي   135 سنة   بومبي ويف 
أقام شامالً حيث  تدمرياً  القدس  بتدمري   هادريانوس 
مكانها مستعمرة رومانية جديدة أسامها *إيليا كابتولينا 
البيزنطي العرص  يف  أيضاً  بإيليا  القدس  تعرف   وظلت 
بالديانة فيه  اعرتف  الذي  العرص   )330-636م( ذلك 
البيزنطية عندما لإلمرباطورية  رسمية  كديانة   املسيحية 
 اعتنقها اإلمرباطور قسطنطينو يف عهده قامت أمه امللكة

هيالنة ببناء كنيسة القيامة سنة 335 م   

عىل الثانية  للمرة  الفرس  استوىل  614م  سنة   ويف 
وظلت وأديرتها،  كنائسها  معظم  بتدمري   القدس وقاموا 
 تحت الحكم الفاريس حتى اسرتدها هرقل منهم سنة 627
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م فظلت تحت الحكم البيزنطي حتى الفتح اإلسالمي .  
العرب فقد عىل  يقترص  ال  عاملياً  ديناً  اإلسالم  كان   وملا 
كافة يف  نرشه  واملسلمني  العرب  كاهل  عىل   وقع 
 البلدان فكانت الفتوحات اإلسالمية وكانت فلسطني من
اإلسالمية وبعد الجيوش  إليها  سارت  التي  البلدان   أول 
سهالً األمر  أصبح  الريموك  معركة  يف  الروم   هزمية 
ويف وفتحها،  القدس  إىل  للمسلمني للوصول   بالنسبة 
الراشدي الخليفة  / 636 ميالدية دخل   سنة 51 هجرية 
ألهلها وأعطى  صلحاً  القدس  الخطاب  بن   عمر 
العمرية  بالعهدة  عرفت  التي  وثيقته  خالل  اآلمان من 
جديدة حقبة  تبدأ  القدس  إىل  املسلمني   وبقدوم 
الخالفة سالالت  توالت  تاريخها حيث   يف 
الخلفاء بعد  فحكمها  تباعاً،  حكمها  عىل   اإلسالمية 
والطولونيون، والعباسيون،   الراشدين: األمويون، 
والسالجقة  والفاطميون،  واألخشيديون، 
 هذا وظلت تعرف القدس باسم إيلياء وبيت املقدس منذ
 الفتح العمري وحتى سنة 217 هجرية عندما بدأت تعرف
 باسم القدس ألول مرة يف التاريخ اإلسالمي وذلك بعدما
هجرية وأمر  216 سنة  املأمون  العبايس  الخليفة   زارها 
 بعمل الرتميامت الالزمة يف قبة الصخرة املرشفة ويف سنة
 217هجرية قام املأمون بسك نقود حملت اسم )القدس(
 بدالً من إيليا ومن املحتمل أنه قام بذلك تأكيداً لذكرى

ترميامته التي أنجزها يف قبة الصخرة2 

 ويف يومنا هذا، وضع القدس من أهم املواضيع يف النزاع
األماكن من  القدس  غرب  إن  وفلسطني.  إرسائيل   بني 
القدس فيه  القدس  ورشق  إرسائيل  عليها  حصلت   التي 
قبل من  عليها  حصلت  التي  األماكن  من  أيضا   القدمية 
 األردن يف حربها مع العرب. إرسائيل حصلت عىل رشق
القوانني يف  اآلن  م.   1967 حرب  يف  فاحتلته   القدس 
 اإلرسائيل األساسية أن القدس عاصمة إرسائيل الوحيدة.
 املجتمع الدويل مل يقبل االحتالل األخري، فعرف أن رشق
اإلرسائييل، االحتالل  تحت  التي  فلسطني  حدود   القدس 
أن الدولية  املجتمعات  تعرتف  مل  املحتلة.  فلسطني   إنها 
 القدس عاصمة إرسائيل وال توجد أي سفارة يف القدس.
اعرتافه فيه  أعلن  األمرييك  للرئيس  األخري  الترصيح   ويف 
 بأن القدس عاصمة إرسائيل ولكن هذا القرار تّم رفضه
فلسطني دولة  اعرتضت  وعندما   ، العامل  دول  قبل   من 
 عىل القرار يف الجمعية العامة لألمم املتحدة كان القرار

باالجتامع هو رفض أن تكون القدس عاصمة إرسائيل.

الغرب أفعال  نشكومن  أن  نستحق  ال  مسلمون،   نحن 
 عندما النستطيع أن نتجمع حول موضوع تحرير القدس،
 وهي من أهم املدن املقدسة عندنا رغم كرثة عددنا. كلنا
 مسؤولون عن الدموع التي تتدفق يف القدس. نسأل الله

أن نحرر القدس يف أقرب وقت.
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بقتل 1914م  عام  يف  األوىل  العاملية  الحرب   اندلعت 
الحرب طرفان الوقت يف  النمسا. يف هذا   فرديناند ملك 

هام دول االتفاق ودول االئتالف.

والدولة وإيطاليا  والنمسا  أملانيا  هي:  االتفاق   دول 
العثامنية.

وروسيا. فرنسا  وإيرلندا،  إنكلرتة  هي:  الحلفاء   ودول 
لكن الحلفاء،  قوات  ضد  كانت  البداية  يف  إيطاليا   أما 
الحرب أثناء  املجموعة. ويف  اىل هذه  انضمت   يف 1915 
من روسيا  وخرجت  الحلفاء  قوات  اىل  أمريكا   انضمت 
 الحرب بسبب االنقالب االشرتايك بقيادة الحزب االشرتايك
 السوفيايت. لكن يف النهاية فازت قوات الحلفاء يف الحرب

العاملية األوىل.

 طبعا هذا األمر يف البداية والدولة العثامنية كان ال عالقة
 لها ولكن أراد القادة العثامنيون أن يشرتكوا يف الحرب يف
 صف إنكلرتة لكنها مل تقبل، ثم مل تعط السفينتني اللتني
 دفع السلطان العثامين مثنهام، ولذلك القادة العثامنيون
خليفة ثم  أملانيا.  مع  الحرب  يدخلوا  أن  وقرروا   غضبوا 
إنكلرتة عىل  الحرب  إعالن  قرر  رشاد  محمد   املسلمني 
 وفرنسة وروسيا. قاتل الشعب العثامين يف مثانية جبهات
 يف الحرب. جناقلعة كان فيها فقط األتراك والعرب واألكراد
مضيق من  الحلفاء  لدول  املسلمون  يأذن  ومل   يقاتلون، 
املسلمني. إنسان من  استشهد 250000   الدردنيل ولكن 
 يف النتيجة استسلم العثامنيون إلنكلرتة وفرنسة. وأبرمت
 هدنة مندرس. ولكن الدولة العثامنية مل تقبل الخسارة
 وأعادت الهجوم وانترصت، وأسست الدولة الرتكية، ولكن

مرة أخرى خرسنا.

الحرب العاملية األوىل
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القوات العسكرية لدول الحلفاء

فرنسا:8 تقريباً،  مليون  إنكلرتة:10   روسيا:14مليون، 
 مليون و400 ألف، إيطاليا: 5 مليون و600 ألف، أمريكا:4
رصبيا:700ألف، رومانيا:756ألف،  ألف،  و300   مليون 
 اليونان:350ألف، بلجيكا:300ألف، الجبل األسود:50ألف،

سان مرينو:50 جندي.

األشياء املجهولة عن الحرب العاملية األوىل

مل تكن دول االتفاق سبب الحرب	 

كانت توجد طوابري خاصة للعساكر قصريي القامة	 

يف 	  القامة  قصريي  العساكر  يقبل  مل  إنكلرتة  جيش 
إلعانة  األقزام‹  ›طوابري  إنكلرتة  أسست  ثم  الحرب، 

الجيش يف بعض مناطق الحرب.

أدامت النساء دوري كرة القدم يف إنكلرتة	 

أخذ الربتغاليون مكانهم يف الحرب	 

 	 .1915 سنة  يف  الربتغال  عىل  الحرب  أملانيا  أعلنت 
فأرسلت الربتغال جيشها اىل الجبهة الغربية

عيشت فاجعة سكة الحديد يف إنكلرتة بسبب الحرب	 

تصادم قطاران رأسا برأس يف سنة 1915، كان يحمل 	 
أحد القطارين جيوشاً أرسلت اىل جناكقلعة.

قاتل اليابانيون يف البحر األبيض بسبب رغبة إنكلرتة، 	 
وليس برغبتهم

دولة الصني هي من شحنة األسلحة ولوازم الصحة 	 
والغداء يف  القطارات يف الجبهة الغربية.

عن 	  زيادة  أسبوعني  األوىل  العاملية  الحرب  دامت 
تاريخ نهايتها املعروف

يف 	  إنكلرتة  قتال  يف  »جورك«  األملاين  القائد  استمر 
إفريقية الرشقية .     

استخدمت الدول املحاربة كالبا لالتصال وزارعة 	 
األلغام

ُجَمَدى االٔوىل
1439 12



الحرب العاملية الثانية يف أوروبا 
تسببت الحرب العاملية الثانية يف وفاة حوايل 55 مليون 
يف جميع أنحاء العامل. كان الرصاع األكرب واألكرث تدمريا 
بغزو  الثانية  العاملية  الحرب  أملانيا  بدأت  التاريخ.  يف 
وفرنسا  بريطانيا  وردت   .1939 سبتمرب   1 يف  بولندا 
بإعالن الحرب عىل أملانيا. غزت القوات األملانية أوروبا 
الغربية يف ربيع عام 1940، احتل االتحاد السوفيايت دول 
البلطيق يف حزيران 1940. انضمت ايطاليا، وهي عضو 
 10 والحرب يف  أملانيا(،  مع  املتحالفة  )الدول  يف محور 
حزيران، 1940. من 10 يوليو إىل 31 أكتوبر 1940، شن 
النازيون حربا جوية عىل انجلرتا، واملعروفة باسم معركة 

بريطانيا.

يوغوسالفيا  غزو  البلقان عن طريق  منطقة  تأمني  بعد 
وحلفاؤهم  األملان  غزا   ،1941 ابريل   6 يوم  واليونان 
االتحاد السوفيايت يف 22 حزيران 1941، يف انتهاك مبارش 
للميثاق األملاين السوفيتي. يف يونيو ويوليو 1941، احتل 
جوزيف  السوفيايت  الزعيم  البلطيق.  دول  أيضا  األملان 
ستالني ثم أصبح من أهم زعيم الحلفاء يف زمن الحرب، 
خالل  محورها.  وحلفائها  النازية  ألملانيا  معارضة  يف 

صيف وخريف عام 1941، توغلت القوات األملانية يف 
االتحاد السوفيايت. يوم 6 ديسمرب 1941، شنت القوات 
وقت  يف  واحد  يوم  كبريا.  مضادا  هجوما  السوفيتية 
الحق، يف 7 ديسمرب 1941، واليابان )إحدى قوى املحور( 
قصفت بريل هاربور هاواي، مام دفع الواليات املتحدة 
لدخول الحرب يف تحالف مع بريطانيا العظمى واالتحاد 

السوفيايت.

يف مايو 1942، قامت القوات الجوية امللكية الربيطانية 
بشن غارة عىل مدينة كولونيا األملانية مع آالف القنابل، 
عىل مدى السنوات الثالث التالية، قصفت قوات الحلفاء 
الجوية منهجيا املصانع واملدن الصناعية يف جميع أنحاء 
إىل  أملانيا  الحرضية  املناطق  من  كثري  وتحويل  أملانيا، 

حطام بحلول عام 1945.

عىل الجبهة الرشقية خالل صيف عام 1942، وجددت 
االتحاد  يف  هجومها  املحور  دول  من  وحلفاؤها  أملانيا 
الفولغا،  نهر  عىل  ستالينجراد  وتستهدف  السوفيايت، 
الهجوم  القوقاز.  نفط  وحقول  باكو  مدينة  يف  وكذلك 
األملاين املتوقفة عىل كال الجبهتني يف أواخر صيف عام 
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هجوما  السوفيتية  القوات  شنت  نوفمرب،  يف   .1942
الجيش   ،1943 فرباير   2 ويوم  ستالينغراد  يف  مضادا 
األملان مرة  للسوفييت. شن  السادس استسلموا  األملاين 
أخرى هجوما عىل كورسك يف يوليو 1943، وأكرب معركة 
شلت  السوفياتية  القوات  ولكن  التاريخ،  يف  دبابات 

الهجوم.

يف متوز 1943، هبطت قوات الحلفاء يف صقلية وذهبوا 
وتوىل  اإليطالية،  األرايض  عىل  سبتمرب  يف  الشاطئ  إىل 
الجيش االيطايل التفاوض عىل االستسالم للقوات األنجلو 
أمريكية. يوم 8 سبتمرب استولت القوات األملانية املتمركزة 
شبه  من  الشاميل  النصف  عىل  السيطرة  إيطاليا  يف 
الجزيرة، واستمر يف املقاومة. تم انقاذ موسوليني، الذي 
كان قد اعتقل من قبل السلطات العسكرية اإليطالية، 
وقام  سبتمرب  يف  األملانية  الخاصة  األمن  قوات  بواسطة 
)تحت اإلرشاف األملاين( نظام الفاشية الجديدة يف شامل 
إيطاليا. واصلت القوات األملانية يف السيطرة عىل شامل 

إيطاليا حتى االستسالم يف 2 مايو 1945.

بدأ السوفييت هجوما يف 12 يناير 1945 لتحرير غرب 
االستسالم.  عىل  املحور(  )حليف  املجر  وأجربت  بولندا 
يف منتصف فرباير 1945، قصفت قوات الحلفاء ملدينة 
من  يقرب  ما  مقتل  عن  أسفر  مام  األملانية،  دريسدن 
نهر  األمريكية  القوات  وعربت  املدنيني.  من   35000
الراين يف 7 مارس، 1945. يف 16 نيسان 1945، قامت 
برلني.  األملانية  العاصمة  لتطويق  السوفيتية  القوات 
بينام كانت القوات السوفيتية تشق طريقها باتجاه مقر 
الرايخ، انتحر هتلر يف 30 نيسان 1945. يف 7 أيار 1945، 
استسلمت أملانيا دون قيد أو رشط للحلفاء الغربيني يف 
رميس، ويوم 9 مايو للسوفيات يف برلني. يف آب، انتهت 
الحرب يف املحيط الهادي بعد أن ألقت الواليات املتحدة 
قنبلتني ذريتني عىل مدينتي هريوشيام اليابانية وناجازايك 
وقتلت 120000 من املدنيني. واستسلمت اليابان رسميا 

يف 2 سبتمرب.
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أجرت تركيا تعديالت جذرية يف سياستها يف الرشق 
عىل  تركيا  مرت  فقد  الباردة.  الحرب  بعد  األوسط 
سياستها  بسبب  األوسط  الرشق  بالد  مع  مشاكل 
وغالباً  البالد،  أمن  عىل  مرتكزة  كانت  وهي  حينئذ، 
املشاكل كانت قامئة بسبب حزب العامل الكردستاين. 

رشعت الحركة االنفصالية اإلرهابية باستخدام املنطقة 
اآلمنة يف شامل العراق واملؤسسة من قبل أمريكا. ويف 

قوتها  اإلرهابية  االنفصالية  الحركة  أمتّت  الوقت  نفس 
باالستفادة من الرصاع بني الفئات الكردية. هذه الحركة 
وضعف  لقوة  املحدد  العامل  هي  كانت  اإلرهابية 
عالقات تركيا بالدول املجاورة. مهام كانت سورية وايران 
معارضتان للدولة اإلرهابية املؤسسة يف املنطقة، فإنّهام 
ضغط  كورقة  اإلرهابية  االنفصالية  الحركة  استخدمتا 
اضطرت  الرتيك  السيايس  الضغط  وملواجهة  تركيا.  عىل 
السياسية وتم طرد  املواقف  للرتاجع عن بعض  سورية 
عام  يف  سورية  من  اإلرهابية  االنفصالية  الحركة  زعيم 
1998 يف ترشين األول. عمدت تركيا إىل سياسة التقارب 
املحافل  يف  السيايس  الصف  كسب  بغاية  إرسائيل  مع 
الدولية، والتأسيس لضغط سيايس عىل سورية. وصلت 
األجواء اإليجابية بني تركيا و إرسائيل اىل أعىل الدرجات 
 .1997 و   1996 عام  يف  بينهام  االتفاقيات  إمضاء  بعد 
وبالتايل رصحت إرسائيل يف أول بيان لها منددة بالحركة 
االنفصالية اإلرهابية. يف هذه الفرتة اكتسبت تركيا دوراً 

مهام بفضل سياستها حينئٍذ. 

 دخلت تركيا وترية االنفراج السيايس مع الدول املجاورة
 يف ذلك الحني. قوبل األمر باالمتنان من قبل دول الرشق
العراق احتالل  مرحلة  يف  ترصفاتها  والسيام   األوسط، 
األمريكية الحربية  للطائرات  منعها  و  أمريكا  قبل   من 
الدخول لرفضها  باإلضافة  الرتكية،  األجواء  استخدام   من 

.2003 سنة  يف  األمرييك  الجيش  ملساعدة  العراق    يف 
 وأيضا زادت أهميتها يف املنطقة بتزعمها ملؤمتر »الدول
يف تركيا  رشعت   2000 من  وابتداء  للعراق«.    املجاورة 
 تعزيز العالقات مع دول الرشق األوسط لكن يف الوقت
تتفاقم مع إرسائيل، سبب الرتكية  العالقات  بدأت   ذاته 
 التوتر بني تركيا و إرسائيل حول موضوع الصلح يف الرشق
 األوسط وعرقلة إرسائيل لذلك، من خالل  سياسة الكبت

والحصار التي تتبعها ضد  الفلسطينيني.

املناسبات 
السياسية بني 
تركيا والرشق 
األوسط بعد 

الحرب الباردة
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سابقا(  لدولة ميامنار )بورما  الغريب  الساحل  منطقة يف 

تقطنها أقلية الروهينغا املسلمة املضطهدة، كانت تسمى 

أراكان، وقد شهد تاريخها قيام ماملك إسالمية متعددة.

 املوقع

الساحل  عىل  أراكان(  يسمى  كان  ما  )أو  راخني  تقع 

الوالية،  يف  نهر  أطول  مصب  عىل  ميامنار  لدولة  الغريب 

وترشف عاصمتها سيتوي عىل الجزء الشاميل من الساحل 

وتحدها من الشامل والية تشني ومنطقتا ماغاوي وباغو، 

 ومن الرشق منطقة إيباروادي، ومن الغرب خليج البنغال.

ويف شامل غرب راخني تقع بنغالديش، وتشرتك معها يف 

572 كيلومرتا من الحدود املائية والربية.

مربع،  كيلومرت  ألف   73 قرابة  راخني  مساحة  وتبلغ 

الوالية وباقي مناطق  وتشكل جبالها حاجزا طبيعيا بني 

ميامنار، كام تطل عدة جزر كبرية عىل سواحلها أشهرها 

وأهمها جزيرتا شيدوبا ومينغون.

وتشتهر بأوديتها وأنهارها التي تتخذ طرقا رئيسية للنقل 

واملواصالت يف شامل الوالية. كام تعرف بجبالها الشاهقة 

غابات،  أراضيها  من   %70 إن  حيث  الكثيفة،  وغاباتها 

العمران،  بكثافة  تتميز  سهلية  أراض  الشاميل  والقسم 

بينام القسم الجنويب مضيق صخري قليل العمران.

السكان

يبلغ عدد سكان الوالية نحو أربعة ماليني نسمة حسب 

الروهينغا وغالبيتهم  تقديرا ت 2015، وهم من عرقية 

وينحدرون  والعربية،  الروهنغية  ويتحدثون  مسلمون، 

من أصول هندية.

وتقول الروايات التاريخية إن اإلسالم وصل إىل منطقة 

القرن السابع امليالدي مع قدوم  راخني يف ميامنار خالل 

من  إليها  اإلسالمية  الوفود  تتابعت  ثم  العرب،  التجار 

أنحاء املعمورة، فأقبل عدد كبري من الناس عىل اعتناق 

اإلسالم.

أشهرها  أخرى  عرقيات  اإلسالم  دخلت  وقد 

وكانوا  »بايت«  باسم  عرفوا  الذين  ميامنار  مسلمو 

»مانداالي«. القدمية  العاصمة  يف  البالد  وسط   يف 

باسم  عرفوا  من الصني،  منحدرون  مسلمون  وهناك 

دامت350  مملكة  للروهينغا  وكان  وماليس.  بشوس 

عاما يف الفرتة )1430-1780(، وكانت أول دولة إسالمية 

بقيادة امللك سليامن شاه، وجاء بعده 48 ملكا مسلام.

يف  ويوجد  املدن،  يف  ميامنار  مسلمو  وينترش 

مسجد. مائة  نحو  وحدها  يانغون   العاصمة 

إىل  وضمتها  احتلت بريطانيا ميامنار   1824 عام  ويف 

أراكان
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حكومة الهند الربيطانية. ويف سنة 1937 جعلت بريطانيا 

حكومة  عن  مستقلة  مستعمرة  أراكان  مع  ميامنار 

الربيطانية. ميامنار  بحكومة  عرفت  الربيطانية،   الهند 

وقد واجه املسلمون االستعامر الربيطاين بقوة مام أوغر 

البوذيني  عليهم صدور الربيطانيني، فعمدوا إىل تحريض 

عىل املسلمني وأمدوهم بالسالح، فارتكبوا مذبحة قتلوا 

فيها نحو مائة ألف مسلم يف أراكان سنة 1924.

األكرث اضطهادا  الروهينغا هم  أن  املتحدة  األمم  وترى 

يف العامل، وتقول تقارير دولية إنهم أكرث األقليات عرضة 

لالنقراض.

التاريخ

يعود تاريخ راخني إىل أكرث من ثالثة قرون قبل امليالد، 

بحسب  »مرايو«،  امللك  يد  عىل  مملكة  نشأت  حيث 

حفريات عرث عليها يف مدينة دنياودي.

االقتصاد

يوجد يف راخني النفط والفحم والرخام، وتصدر األسامك، 

الطبيعية،  بالرثوات  غنية  وهي  امللح.  بصناعة  وتشتهر 

الفواكه  أنواع  ومختلف  األرز،  وخاصة  الحبوب  وتنتج 

مؤسسات  وفيها  السكر،  وقصب  والتبغ  والخرضاوات، 

صناعية وتجارية عديدة.

املعامل

يف الوالية العديد من اآلثار التاريخية كاملساجد واملعابد، 

وفيها كثري من املنتجعات.

معلومات أخرى

العنف  من  واسعة  موجات  الروهينغا  أقلية  تواجه 

واالضطهاد -منذ 2012- تشمل القتل والتهجري واالعتقال 

وحرق املساجد واملنازل، يف سياسة رسمية لتطهري أراكان 

من املسلمني. 

ويف سنة 2014 أجربت الرشطة الكثري عىل مغادرة البالد، 

وتفننت يف ألوان العذاب واإلذالل، فتعسفت يف االعتقال 

وعذبت السجناء حتى املوت، وأخذت أشالء القتىل إىل 

ذويهم إمعانا يف اإلهانة وبث الرعب.
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بالكياموي. وهي بعد قصفها  الدنيا  نظر  إدلب   تلفت 

واألمور وللثوار.  ولألسد  ولروسيا  ألمريكا  مهمة   منطقة 

 التي ستحدث ستؤثر عىل تركيا.

شخص مئة  حوايل  مات  الكيميايئ  القصف  نتيجة   يف 

 وبينهم أطفال. ورمت أمريكا قنبلة عىل قاعدة الشعريات

 الجوية بحجة هذا القصف عىل إدلب.

 إدلب تقع يف شامل غرب سورية، باب املناطق السورية

ملنطقة وجارة  املتوسط،  األبيض  البحر  إىل   الداخلية 

 الالذقية، يعني تقع إدلب يف نقطة تقاطع مهمة.

 بعد سيطرة قوات األسد عىل حلب، بدأت إدلب تلفت

 نظر الدنيا ألنها قريبة إىل خط الصفر يف الحرب. وأيضا

إدلب، ولكن يف  تنتظر هجوم قوات األسد وروسيا عىل 

 نفس الوقت تحرك درع فرات يف شامل سورية وبعد تلك

 الحوادث يف حلب والرقة نُسيت إدلب. واآلن هي نقطة

 النقاش والنزاع والحرب.

األمم مكتب  يف  اإلنسانية  األمور  مسؤول   وحسب 

 املتحدة يف حلب: بلغ عدد سكان إدلب مليونني تقريباً

 بعد ترحيل الناس من كل أنحاء سورية إىل إدلب.

ما أهمية إدلب بالنسبة ألطراف الحرب؟

ولألسد ولروسيا  ألمريكا  جداً  مهمة  منطقة   إدلب 

 وللثوار يف نفس الوقت. إذا نظرنا من وجهة نظر الثوار

 )أي شعب سورية( فإدلب هي واحدة من أكرب املناطق

الثوار. وقربها إىل حلب، وإىل التي تحت حكم   األربعة 

عرب الدنيا  مع  الرتباطها  باإلضافة  حامة  وإىل   الالذقية، 

 حدودها مع تركيا، فهي تؤثر يف التجارة وتوفري األدوية

 واملستلزمات إلدامة الحياة، لذلك تجارتها مكثفة وثرية

زاد البلد  يف  األخرى  للمناطق  بالنسبة  إمكاناتها   وكرثة 

من فقربها  االسرتاتيجي،  موقعها  والسيام  أهميتها،   من 

النظام قلب  الالذقية  ألن  جدا،  املهمة  املدينة   الالذقية 

 الظامل وميكن أن نسمي تلك املنطقة العقل املفكر إلدارة

 دمشق. ولذلك تعترب إدلب قلعة الثوار. من جهة أخرى

 ترى روسيا ونظام األسد أخذ إدلب مهم من أجل الظفر

 النهايئ.

دلب و�أمهيهتا �إ



كتالونيا ..... إىل أين؟

هذا إسبانيا.  واليات  من  والية  كتالونيا   أصال 

يف اآلن  موجود  هو  كام  الواليات  نظام  يسمى   النظام 

يف موجودة  والية  عرشة  سبع  هناك  املتحدة.   الواليات 

مدينة كتالونيا ألن  فيها طبعا  أهم والية  ولكن   إسبانيا. 

كثريا. السائحون  يزورها  مدينة  برشلونة  فيها.   برشلونة 

برشلونة املدن:  هذه  مدن.  أربع  من  كتالونيا   وتتكون 

اللغة تتكلم  الوالية  هذه  ييدا.  و  وتاراكونة    وكريونة 

مثانية ماليني. تقريبا  واإلسبانية. عدد سكانها   الكتالونية 

 كتالونيا تقع يف شامل رشق إسبانيا وجنوب فرنسة. علم

كتالونيا يتكون من اللون األحمر واألصفر واألزرق.

يعني االستقالل.  يريدون  الكتالونيون  قدمية  أزمنة   منذ 

 مشكلة كتالونيا ليست جديدة حتى يف سنة 2981م أعلن

االستقالل ولكن يف سنة 3291م حاربتها كتالونيا   رئيس 

 إسبانيا وفازت وحتى حظر رئيس إسبانيا دكتاتور ميكوئل

الكتالونية.

 أيضا يف سنة 1391م أعلن رئيس وزراء كتالونيا االستقالل.

شديد بشكل  رفضتها  إسبانيا  ولكن  دولة   وأصبحت 

 وألغاها وهكذا انتهت دولة كتالونيا. من جديد يف سنة

 7791م أعلنوا اإلستقالل حتى أسسوا مجلس أمة كتالونيا

ولكن بعد سنتني فقط انجاب مجلس األمة.

كان )أكتوبر( سنة 7102م  األول   أخريا يف واحد ترشين 

 هناك استفتاء االستقالل لكتالونيا. وتسعون يف املئة صوت

كارلس كتالونيا    وزراء  رئيس  قال  لالستقالل.   »نعم« 

كتالونيا. دولة  نؤسس  أن  استحققنا  إننا  مونت:   بيكدا 

إىل الكتالونيون  بكثري. حتى جرج  يريدونها   الكتالونيون 

تأسيس يحاولون  مازالوا  االستقالل.  الحتفال   الشوارع 

كتالونيا. ولكن دولة إسبانيا ما زالت تحاول أن تردعهم.

عىل سيحصلون  متى  النتيجة؟   ستكون  ماذا   ولكن 

االستقالل؟

 يبدو أن االستفتاء الذي جرى يف كل من إقليم كردستان

 وإقليم كتالونيا خالل األيام املاضية، وطلبهام االنفصال،

 قد يثري شهية حاالت مامثلة يف أنحاء مختلفة من العامل

تجددت آمالها يف السعي نحو االنفصال.

النزعات االنفصالّية يف العامل...
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تتبناها التي  التحركات  عىل  االنفصالية  مصطلح   يطلق 

بتوجهات االستقالل ،  إىل  تسعي  املجتمع  من   مجموعة 

 أو دوافع تهدف إىل فصل أرض أو منطقة يقيمون فيها

األقل عيل  أو  وتحكمها ،  عليها  تسيطر  التي  الدولة   من 

الدولة .  وىف كثري  الحصول عىل حكم ذايت يف إطار هذه 

 من االحيان يشري إيل االنعزال االجتامعي لفئة معينة من

 مجتمع دولة ما عن املجتمع األسايس للدولة التي تحكمها

االجتامعية .  املشكالت  بعض  الفئة  ملواجهة هذه   نتيجة 

 ويف قليل من األحيان يتم فرض الفصل االجتامعي سياسيا

من السلطة كام كان عليه الحال يف جنوب أفريقيا . 

أن إما  فهي  دوافع ،  أو  أسباب  لها  االنفصالية   النزعات 

أو.. تكون إقليمية ثقافية..  أو  لغوية..  ..أو  عرقية   أو 

 دينية.. أو رمبا يجتمع أكرث من سبب منها يف حالة واحدة . 

االنفصالية ،  للحركات  وأساليب  درجات  أيضا   وتوجد 

 فأحيانا يتم استخدام القوة املسلحة أو العمليات املسلحة

 عرب تشكيل منظامت أو جامعات تحمل السالح لتحقيق

واإلرضابات واالحتجاجات  املظاهرات  وهناك   أهدافها ،  

اإلجراءات وهناك  والعاملية ،   واالجتامعية   السياسية 

السياسية والدستورية الرشعية . 

أقاليم إسبانية أخرى تبحث عن االستقالل  

 إقليم الباسك وال تقترص الحركات انفصالية التي تواجهها

 حكومة مدريد عىل إقليم كتالونيا وحده، فهناك تيارات

إسبانيا، أقاليمها يف مناطق أخرى من  باستقالل   تطالب 

الشامل يف  الباسك  إقليم  يف  أقوى .أكربها   وتأسست 

انشقاقها بعد   1959 عام  يف  »إيتا«  الباسكية   املنظامت 

لسلطة مقاومة  كمنظمة  الباسيك،  القومي  الحزب   عن 

دولة إقامة  إىل  وتهدف  فرانكو  فرانثيسكو   الجرنال 

.اشرتاكية باسكية

مبا مّر  لكنه  االستفتاء،  مرحلة  إىل  بعد  الباسك  يصل   مل 

التي »إيتا«،  حركة  يد  عىل  ذلك،  من  جذرية  أكرث   هو 

باالنفصال، منذ 1961، عرب  نظّمت عماًل مسلًحا مطالبًا 

أودى الذي  األمر  حكومية،  ومقار  مؤسسات   استهداف 

 بحياة ما يقرب إىل ألف شخص، قبل أن تعلن املنظمة

تركها للعمل املسلح يف 2011.

اإلرهابية، املنظامت  لوائح  الذي مل يخرجها عن   اإلعالن 

 سواًء لدى أوروبا أو أمريكا، وبالرغم من سلسلة اتفاقات

 هشة توصلت إليها الحكومة االسبانية مع »إيتا«، مل تتوج

هذه االتفاقات إال بالفشل.

التيارات االنفصالية يف بلجيكا

 وكان تاريخ بلجيكا منذ إقامة البالد يف عام 1830 مليئا

وذلك الكربى،  القوميات  بني  التفاهم  وسوء   بالخالفات 

الكاثوليكيني  بالتزامن مع خالفات طائفية بني املواطنني 

 وتأسس يف فالندريا يف عام 1979 حزب .والربوتستانتيني

»املصلحة حزب  الحايل  )خلفه  الفالندري«   »التكتل 

دولة وإقامة  اإلقليم  بانفصال  يطالب   الفالندرية«( 

إحراز من  االستقالل  مؤيدو  ومتكن  مستقلة،   فالندرية 

والترشيعية، البلدية  االنتخابات  يف  واضحة   نجاحات 

مام نفوذهم،  من  الحد  الحكومة  محاوالت  من   بالرغم 

.جعل منهم قوة مؤثرة يف الرقعة السياسية داخل البالد

 التيارات االنفصالية يف إيطاليا  

االنفصايل« »الحراك  بـ  تسميته  ما ميكن  إيطاليا،   تشهد 

خلفيته منهام  ولكل  وجنوبًا،  شاماًل  صعيدين،   عىل 

روما، عن  باالستقالل  املطالبة  لتصعيد  الدافعة   وأسبابه 

 ففي الجنوب تنادي صقلية باالنفصال، بينام يف الشامل

تتصاعد األصوات االنفصالية يف كل من البندقية والتريول.
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 عىل الرغم من أن فكرة انفصال صقليا عن إيطاليا، فكرة

يعتربون سكانها،  إن  إذ  زمن،  منذ  الجزيرة  يف   أصيلة 

االستقالل نربة  أن  إال  مملكتهم.  كانت  ما  تحتل   إيطاليا 

تداعيات أثر  عىل  أخرى،  مرة  تشتعل  أن  قبل   خمدت، 

يف والفقر،  البطالة  معدالت  وزيادة  االقتصادية،   األزمة 

حزب ليقود  املنظمة،  وجرامئها  املافيا  دور  تصاعد   حني 

 حركة استقالل صقلية، مطالب االنفصال، باعتبارها الحل

والسيايس االقتصادي  الوضع  تدهور  لتجنب   الوحيد 

.واألمني يف الجزيرة

 مقاطعة التريول، املقاطعة الغنية بالنفط، إذ وصل األمر

 إىل ارتفاع أصوات من أبناء املدينة، تطالب برشاء حريّتها

 من »الهيمنة الخارجية اإليطالية«، مقابل 15 مليار يورو،

 وهو نصيبها يف ديون إيطاليا، التي تربو عىل 2 تريليون

يورو.

مارس يف  حصل  الذي  االستفتاء  نذكر  الصدد  هذا   ويف 

 2014، أبرَز استفتاء شعبي عرب اإلنرتنت، أن إقليم فينيتو،

 وعاصمته البندقية، أكرث األقاليم الراغبة يف االستقالل، إذ

صّوت نحو 89% من أبنائه لصالح االنفصال عن إيطاليا.

يحاول فيام  إيطاليا،  مدن  أغنى  من  البندقية    وتعترب 

يدفع وبينام  إيطاليا،  ديون  من عبء  التخلص   سكانها، 

 أبناء البندقية ما قيمته 70 مليار يورو رضائب، فإنهم ال

من فقط، خدمات  يورو  مليار   50  يحصلون سوى عىل 

.الحكومة املركزية

التيارات االنفصالية يف اململكة املتحدة

 وتواجه حكومة لندن الخطر املستمر لتقليص أراضيها، يف

 ظل أنشطة حركات انفصالية يف إيرلندا الشاملية وويلز،

 وبطبيعة الحال تجدر اإلشارة إىل أن إسكتلندا كانت قاب

الذي االستفتاء  أثناء  االستقالل  تحقيق حلم   قوسني من 

البقاء فضلوا  مواطنيها  من   %55 لكن   ،2014 يف   أجري 

 داخل أرايض اململكة، غري أن الدعوات إىل تنظيم استفتاء

من باالنسحاب  لندن  قرار  بعد  سيام  ال  تتكرر،   جديد 

.االتحاد األورويب

 ومن الحركات االنفصالية البارزة فيها كانت حركة الجيش

الدميقراطي الحل  اختار  الذي  األيرلندي   الجمهوري 

السيايس والسلمي عىل الحل العسكري املسلح .

التيارات  االنفصالية يف  بقية دول أوروبا

 حركة انفصالية تتصاعد يوما بعد آخر يف هناك يف فرنسا

صغرية انفصالية  حركات  أيضا  وهناك  كورسيكا،   جزيرة 

عن يعرب  أغلبها  ولكن  والرنويج ،  والسويد  الدمنارك   يف 

 توجهات وانتامءات سكان البالد األصليني أكرث من كونها

حركات سياسية أو انفصالية مؤثرة .

لها معقدة  عملية  متثل  أوروبا  يف  االنفصالية   الحركات 

إىل تعود  عميقة  واقتصادية  وطائفية  سياسية   جذور 

إىل بالعودة  تهديدا  البعض  فيها  ويرى  ماضية،   قرون 

 القرون الوسطى حني كانت القارة العجوز منقسمة إىل

 مئات الدول القزمية، بينام يرحب بها آخرون كحراك نحو

 تحقيق الشعوب لحريتها، غري أنه يبدو أن هذه العملية،

يف أوروبا  صورة  جذريا  تغري  قد  تداعياتها،  كانت   مهام 

.القرن الحادي والعرشين

التيارات االنفصالية يف جنوب السودان

 السودان والتي استمرت الحرب يذكر أن مشكلة جنوب

مليوين نحو  وخلفت  الزمان  من  قرن  نصف  نحو   فيها 
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واملرشدين الالجئني  من  العدد  هذا  وأضعاف   قتيل 

يف األثر  لها  كانت  عديدة  أسباب  أن  والشك   والنازحني ، 

بني االنقسام  زيادة  عىل  عملت  حيث  املشكلة ،    تفاقم 

 .شامل السودان وجنوبه

التي الشهرية  »ماتشاكوس«  اتفاقية  عرب  جاء   والتفاهم 

جنوب شعب  عيل حق  حق تنص  مامرسة  يف   السودان 

 تقرير املصري بوسيلة دميقراطية هي االستفتاء خالل ست

 سنوات انتقالية .   كام اتفق الطرفان يف ماتشاكوس عىل أن

 تكون أولويتهام هي تحقيق الوحدة .   وحصل اتفاق عىل

 تقاسم السلطة والحكم . وما حدث يعد بطبيعة األحوال

خطوة مهمة عىل طريق تحقيق االستقرار يف السودان .

التيارات االنفصالية يف الهند

 فيام تعترب كشمري نقطة ساخنة للنزاعات ،   إذ تدعي كل

 كامال ، وتستند كل من الهند وباكستان بأحقيتها باإلقليم

 جهة عىل مجموعة من الحقائق التاريخية والدميوجرافية

 وضمه كامال ،   بينام تطالب لتدعم مطالبها بحكم اإلقليم

من الكامل  باالستقالل  السكان  من  متزايدة   مجموعة 

الدولتني  املتحدة .كلتا   عام 1949  إجراء وقد قررت األمم 

الهند ولكن  كشمري ،  مصري  لتقرير  ومحايد  حر   استفتاء 

إليها . ضمت اإلقليم

التيارات االنفصالية يف رسيالنكا

عقود ثالثة  منذ  أهلية  حرب  يف  رسيالنكا  تعيش   بينام 

الحكومة بني  رئيسية  بصفة  هو  الحايل  والنزاع   تقريبا ،   

تاميل ، منور  باسم  أيضا  املعروفة  تاميل ،  تحرير   وجبهة 

 وهذه الجامعة متثل األقلية التاميلية التي تريد االنفصال

تحكم التي  هي  السنهالية  األغلبية  ألن  مستقلة   بدولة 

توترا رسيالنكا  واجهت  وقد  ثرواته  عىل  وتسيطر   البلد 

واألقلية السنهاليني  إليها  تنتمي  التي  األغلبية  بني   حادا 

التي تنتمي إىل التاميل 

  مام أدى يف يونيو 1965 إىل صدامات عنيفة شن خاللها

مصالحهم وعىل  التاميل  عىل  هجامت   السنهاليون 

التاميل  التجارية .   ويف عام1983  ادت موجة عنف ضد 

 إىل انتقال ميزان القوي من مترد صغري يسهل عرب الجنوب

 السيطرة عليه إىل ما يشبه الحرب األهلية وبداية حملة

 الجبهة ضد الحكومة الرسيالنكية لضامن وطن منفصل

 الرشقي للتاميل املعروفني باسم تاميل ايالم يف اإلقليمني

 والشاميل من البالد .   وسيطر النمور عىل معظم املناطق

من رسيالنكا .   الشاملية والرشقية
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                                    حزب الشعب الجمهوري:

 تأسس حزب الشعب الجمهوري من قبل »مصطفى كامل أتاتورك« عام 1923م
 والذي كان له الدور املركزي يف تأسيس الجمهورية عام 1923م، وكان هو الحزب
 الحاكم حتى 1950م، ثم تحول بعدها لحزب معارض، يف مواجهة العدالة والتنمية

                          منذ 2002م.

   ويعرض الحزب برنامجه االنتخايب، تحت شعار »تركيا صالحة للعيش«، متضمًنا
التكافل، البطالة،  يخفض  اقتصاد شامل  والدميقراطية،  القانون  دولة   الحريات، 
املدينة، وحق  الطبيعة  للمواطن،  متميزة  حكومية  خدمة  االجتامعية،   والعدالة 
 سياسة خارجية أساسها املواطن والقيم، تحقيق السالم مع سوريا، وإعادة الالجئني

                                             السوريني إىل بالدهم ».

الوقت يف  الحزب  ويرتأس  السابقة،  االنتخابات  52% يف  املعارض عىل  الجمهوري  الشعب  وأن حصل حزب   وسبق 
                                                                                          الحارض »كامل كلجدار اوغلو

 ويطلق حزب الشعب الجمهوري شعار حملته االنتخابية، »اإلنسان أواًلـ الوحدة أواًلـ تركيا أواًل كان ال يريد اإلسالم
  يف تركيا لذلك ارتكب أفعااًل سيئة.

حزب العدالة والتنمية :

 تأسس حزب العدالة والتنمية عام 2002م   إثر انشقاق
ُغل، الله  عبد  كـ  »الرفاه«  حزب  يف  القياديني  من   عدد 
 ورجب طيب أردوغان، وبعد حل حزب »الرفاه« من قبل
بتجمع الحزب  تشكل   ،1998 عام  الدستورية   املحكمة 
والقومية، الليربالية،  الرموز  من  وعدد  اإلصالحي،   التيار 

              واليسارية

األعوام يف  الترشيعية  االنتخابات  يف  الحزب  فاز  وقد    
قويا مركزا  ليحتل  التوايل،  عىل  2007م،و2011م   2002م، 
االقتصادي، الصعيد  عىل  والليربالية  السياسية  الحياة   يف 
 والسيايس، ولكنه مل يحقق فوزا حاسام يف انتخابات شهر حزيران عام 2015، كان يتزعمه »أحمد داود اوغلو« رئيس

                                                      الوزراء. أما اآلن يرتأسه الرئيس رجب طيب أردوغان

 ويشمل برنامج الحزب االنتخايب، »اإلصالحات الدميقراطية والنظام الدستوري الجديد، والتنمية اإلنسانية واملجتمع
 النوعي، واقتصاد مستقر وقوي، والعلم والتكنولوجيا واإلنتاج املبتكر، ومدن صالحة للعيش، وبيئة مستدامة، ودولة

                                   رائدة ذات رؤية وطموح »

  ويطلق حزب العدالة والتنمية شعاره لحملته االنتخابية »سويًا.. مع عشق اليوم األول«، حيث أن رئيس الوزراء داود
                                                أوغلو أعلن التجديد والتحديث لربنامج الحزب، وطريقة عمله من خالل العودة لروح األيام األوىل           للحزب.

 تطورت تركيا يف وقت الحزب العدالة ألن الشعب الرتيك قد استيقظ و شجع رجب طيب أردوغان و فعل أردوغان
 أشياء جميلة حقا، كل املسلمني يحبون أردوغان و يدعون له ألنه دامئا يقول الحق وال يخاف من الكفار كام قلت يف

البداية ال يوجد اإلنسان بدون خطأ .

قبل أن أبدأ كالمي؛ أقول: ال أحد معصوم عن الخطأ يف الدنيا إال الرسل.
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حزب الحركة القومية:

 تأسس حزب الحركة القوميةعام 1969م، من قبل الكولونيل ألب أرسالن توركش
هذا الحزب اآلن يتفق مع حزب العدالة.

  حزب الشعوب الدميقراطي:

“منارص حزب  أول  هذا  وكان  2008م  عام  تأسس  الدميقراطي  الشعوب   حزب 
 لألكراد” يتمتع بتمثيل برملاين، و لكن هم كاذبون ألنهم كانوا يساعدون اإلرهابني

                                                    لذلك اآلن بعضهم يف السجن.

لحزب الجّيد:

 هذا الحزب تأسس قبل مدة قصرية من قبل امرأة.كانت يف الحزب القومي ولكن
بعد أن غادرته أعلنت عن هذا الحزب مع عدد من الشخصيات السياسية.
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»مكروا ومكر الله! والله خري املاكرين«

 كانت تركيا تزدهر برسعة بواسطة رجب طيب أردوغان،
 و كلاّم كانت تزدهر تركيا كانت تخاف البالد الظاملة من
الساعة يف  متّوز  من  الخامس عرش  جاء  عندما  و   تركيا، 
منذ خطّطوا  كام  االنقالب  يفعلوا  أن  حاولوا   التاسعة 
يعشقون الذين  الناس  هؤالء  نسوا  لكّنهم  سنة.   أربعني 
سندافع أنّنا  يفّكروا  مل  لكّنهم  مجنونة!  بطريقة   وطنهم 

عن وطننا كقّوة واحدة! كجسم واحد!

 هم كانوا يخافون مّنا الٔنّهم كانوا يعرفون إّن قّوة إمياننا
 قويّة. ألنّنا كّنا ال نخاف منهم أبداً ! ألنّنا مل نخف من أّي

يشء إاّل الله حتّى اآلن و لن نخاف بإذن الله..!

من للدخول  البسفور  جرس  اُغلِق  التاسعة  الساعة   يف 
 قبل الجنود، فبدأت تطري الطائرات الحربية منخفضًة يف
بالدبّابات كّنا مل نفهم ما اتاتورك  اُغلِق مطار   السامء و 
 يجري ملاذا جنودنا يف الشوارع ملاذا دبّاباتنا أمام املطار
 مل يخطر ببالنا أّن هناك انقالبًا سيكون. لكّننا الحظنا و
 فهمنا بالضبط ماذا يجري بعد ما قال رئيس الوزراء بن
 عيل يلدريم من التلفاز : » ممكن أن نقول لهذا الحال
 محاولة االنقالب لكن ال تقلقوا كل يشء تحت سيطرتنا
 لن ينجحوا و نحن لن نسمح بذلك أبداً«. كّنا متوتّرين
 ألنّنا كّنا نعرف إن سقطت تركيا ماذا سيكون. نحن كّنا
أّن وطننا قلعة اإلسالم األخرية! يف سوريا حدثت  نعرف 
يك املسلمني  تقتل  يك  الظاملة  البالد  شنتها  التي   الحرب 
اىل التجؤوا  السوريني  اخوتنا  من  وماليني  اإلسالم   تنهي 
 تركيا. كل من يُظلم جاء اىل تركيا. حسناً لكن إذ سقطت

ماذا ؟!  سنلتجئ  أين  إىل  سنذهب  اين  إىل  نحن   تركيا 
سنفعل.

 يف تلك اللحظة كّنا نشعر بأنّنا جاهزون لكل يشء. فلم
 نقف وننتظر ونشاهد ماذا يجري يف بيوتنا. بعضنا ترك
 زوجته يف بيته، بعضنا ترك اُّمه و اَباه يف بيته، بعضنا ترك
 اوالده يف بيته فنزل اىل الشوارع بقول قائدنا رجب طيب
 اردوغان لنا من التلفاز: » انزلوا اىل الشوارع ! هّيا ندافع
كانت يشء.  كل  نسينا  كّنا   »! جميعاً  منهم  وطننا   عن 
‹ › أن ندافع عن وطننا منهم مهم يكن   غايتنا واحدة 
 كان من املمكن أن نرى كل انواع الناس يف الشوارع يف
 تلك الليلة. من األصغر إىل األكرب الجميع كان هنا. جّدتنا
 العاجزة عن امليش كانت هنا. جّدنا املُقعد كان هنا عىل
أّي من  نخاف  ال  كّنا  و  للموت  جاهزين  كّنا  حال.   كل 
 يشء ألنّنا كّنا نعرف أنّنا يف سبيل الله و »أّن الله معنا« !
 كان عندهم دبّابات و اسلحة ثقيلة و و و... مقابل هذه
امٕياننا عندنا  كان  ؟  نخاف  ال  كّنا  حتى  عندنا  كان   ماذا 
 القوّي فقط مقابل كل ما عندهم ! ال بّد أّن هذا الوضع
 مرحلة مل يرها أحد من قبل. هم كانوا كافرين باسم فاتو.
 هم ليسوا أعداء تركيا فقط بل إنّهم أعداء اإلسالم. كانوا
َمكََر »َمكَروا و   خطّطوا هذا االٕنقالب منذ أربعني سنة. 
فقد مكرهم.  أفسد  الله  إّن  املاِكرين!«  َخرْيُ  واللّه   اللّه! 

قذف يف قلوبنا شجاعة يف تلك الليلة...

 وإمياننا قد انترص عليهم الحمد لله رب العاملني. لقد كّنا
 ابطاالً الحمد لله بعد تلك امللحمة. ألنّنا قد أوقفنا األعداء
 الذين يريدون أن يحتلّوا تركيا و نحن قد اظهرناهم قّوة

 امٕياننا ..!

 عاٌم على
االنقـالب



يضّم الذي  اآلمن  واملالذ  والروح،  القلب  ملجأ   الوطن، 
 أبناءه ويصون كرامتهم وعزتهم، ومينعهم من ذل الترشّد
والبيوت املساكن  مجرد  من  أكرب  فالوطن   والحاجة؛ 
 والشوارع، بل هو األهل والجريان والخالن، وهو املكان
 الذي تسكن إليه النفس، وترتاح وتهدأ، وهو أوىل األماكن
 بالحب والحنني، فحب الوطن بالفطرة، وليس تصّنعاً 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،
الوطن ممتٌد أن حب  والضياع، حتى  الهوان   ويقيه من 
وتعاىل سبحانه  الله  أوىص  وقد  تعاىل،  بالله  اإلميان   من 
من كّل  وجه  يف  والوقوف  الحمى،  عن  بالذود   ورسوله 
فيه، وجعل الدمار  وإيقاع  وتخريبه،  منه،  النيل   يحاول 
 جزاء من ميوت يف سبيل الوطن، جنًة عرضها الساموات

واألرض.

 عىل مّر التاريخ، كان حب الوطن هو األساس، فكم من
 دوٍل فقدت اآلالف من أبنائها دفاعاً عن الوطن، وكم من
 املاملك قامت وتطورت بفعل سواعد رجاله ونسائها؛ ألّن
 الوضع الطبيعي يف الحياة أن يكون لإلنسان وطٌن ينتمي
فرتاب ترابه،  يف  ويُدفن  وميوت  بعزٍة،  فيه  يعيش   إليه، 
 الوطن ليس كرتاب الغربة، وسامء الوطن أكرث رحابًة من

سامء البالد الغريبة.

 من واجب جميع اآلباء واملربني، أن ينشؤوا جيالً يحب
فبناء عنه،  بالدفاع  ويستميت  إليه،  وينتمي   الوطن، 
والعمل، بالعلم  كثرية،  بأشكاٍل  يكون  وعامرته   الوطن 
والجندي واملهندس  وطنه،  يخدم  فالطبيب   والدراسة؛ 
ورجال أيضاً،  األمهات  تفعل  ومثلام  والرشطي   والحارس 
النظافة، عامل  وحتى  واملحامني،  والقضاة   الدين، 
جزٌء جميعهم  هؤالء  واملزارعني؛  والطهاة،   والصانعني، 
وبسواعدهم، بهم،  إال  يقوم  وال  الوطن،  من  يتجزأ   ال 
الوطن لوضع  أعاملهم  إتقان  عىل  وحرصهم   وتكاتفهم، 
تلك املحظوظة،  فاألوطان  األول يف كل يشء،  الصف   يف 
 التي يحرص أبناؤها عىل تنمية جميع امليادين فيها، من
 صناعة، وتجارة، وتعليم، وصحة، وسياسة، واقتصاد؛ ألّن

رفعة الوطن تعني رفعتهم.

الوطن، ذكر  مثلام  مفردًة  واألدب  الشعر  يذكر  مل   رمبا 
 ففيه تحلو األغنيات، وله تتزين الكلامت؛ فالفخر بالوطن
 يزيد اإلنسان رفعًة، ويرفع شأنه؛ ألّن االنتامء يعني الوفاء
 واإلخالص، ومن ال يخلص لوطنه، فلن يخلص ألي يشء،
 ومن مل يكن خريه لوطنه فال خري فيه، وكام قال الشاعر »
 ال يشء يعدل الوطن »، فطوىب لكل مخلٍص، وطوىب لكل
 العيون الساهرة عىل الحدود لتحرس الوطن، وطوىب لكل
والبنيان، الرايات،  لريفعوا  الحرية،  جمر  عىل   القابضني 
 ويُحلّقون يف سامء الوطن، آمنني مطمئنني، وعيونهم تقّر

بالنرص والرفعة والكرامة، وليحيا الوطن.

الوطن
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الدولة التركية األولى
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 كانت إمرباطورية الهون الكبرية تتكون من أصل القبائل الرتكية يف أوروبا، وثقافة الدولة كانت تعتمد عىل عادات
 األتراك. ويف ذلك الوقت أنشأ الصينيون سد الصني لقطع حمالت األتراك املستمرة. وال توجد معلومات دقيقة عن
 تاريخ تأسيس إمرباطورية الهون. فغالبا تم تأسيس إمرباطورية الهون يف سنة 022 ق م. واإلمرباطور األول الذي يعرف
 باسم »تعومان«.وتم نعته باسم »جان يوء« }تعني إمرباطورا عظيام{ هو من جعل الدولة إمرباطورية. وقد هزم
 األتراك جيش الصني بالجيش الذي يتكون من عرشة فرق. بعض املراجع تقول كان جيش الصني يتكون من عرشين أو
 خمسة ثالثني فرقة. من وجهة نظري األتراك هزموا الصينيني بسبب انضباطهم الرائع. يف زمن والية األتراك وقد متكنوا
 من األرايض التي تقع بني سيبرييا وبحر الصني والبحر اليابان وبحر قزوين. بعد موت اإلمرباطور انقسمت إمرباطورية

الهون بسبب عادة األتراك السيئة ودعوين أتحدث لكم عن هذه العادة السيئة  .

 إذا حاكم الدولة عنده ولدان بعد موته تنقسم الدولة إىل قسمني. وبالتايل فقوة الدولة تنقسم أيضا. ثم تستدرجهم
 الصني مبجموعة من الحيل وينجحون يف خداع األتراك. حتى أوصلوهم إىل قمة التعب ثم ابتلعتهم الصني رويدا

رويدا.



امليالدي  13 القرن  عن  يتحدث  أرطغرل  قيامة   مسلسل 
وحياة الغازي أرطغرل بن سليامن شاه.

 وقبيلة الكايا من أتراك األوغوز املسلمني. قام بدور أرطغرل
 املمثل الرتيك انجني التان دوزياتان. ومؤلف قيامة أرطغرل
 محمد بوزداغ ومخرجها متني قوناي وأنتجها تيكدين فيلم.

وانتهت 3 فصول يف قيامة أرطغرل قد بدأ الرابع.

 وُملّخص األجزاء الثالثة التي تّم عرضها سأبدأ بالشخصيّات.
 سليامن شاه هو كان يف الفصل األول قائد قبيلة كايا وهاميا
هو وغوندوغدو  أرطغرل،  وأَم  شاه  سليامن  زوجة   هي 
واستمرت األصغر،  أخوه  ايضا  هو  دوندار  و  أرطغرل   أخو 

األحداث ترسد حياتهم يف البداية.

 يف الفصل الثاين، نويان هو قائد املغول وطنقوت هو أيضا
قائد قيامة أرطغرل، وحليمة هي زوجة أرطغرل.

  يف الفصل الثالث ؛ سيمون هو تاجر لكنه جاسوس الصليبيني
الروم قائد  أيضا  أريس هو  و  الروم  قائد  فاسليوس هو   و 
األول الفصل  يف  الحلقات.  ملّخص  عن  سأتحدث  اآلن   .و 
 حاربت قبيلة كايا الصليبني و يف األخري أرطغرل فتح قلعة
 الصليبينب و مات سليامن شاه ألنه غرق و أصبحت زوجته
 هاميا هي قائدة الخيمة ثم  هاجرت قبيلة كايا إىل األناضول
 . يف الفصل الثاين هاجم املغول قبيلة كايا و أصبح أرطغرل

واتحدت نفسه،  وأنقذ  األحداث   توالت  ثم   أسريا عندهم 
قتل أرطغرل  األخري  .  ويف  قبيلة دودورقى  مع  كايا   قبيلة 
 نويان قائد املغول، و انقسمت قبيلة كايا وهاجر أرطغرل
 و دوندار أخوه مع 400 شخص إىل جهة الغرب . يف الفصل
 الثالث أرطغرل هاجر إىل مكان بجوار الصليبني وكان هناك
جاسوس ومسؤوله  التجار  كل  إليه  يذهب  رئييّس   سوق 
أرطغرل بني  مناوشات  وبدأت  الصليبيني،  جواسيس   من 

 والصليبني

 ويف األخري أرطغرل قتل فاسيليوس جاسوس الصليبني وأخذ
 السوق وبدأت قبيلته بإدارة السوق لصالحها، و بعد ذلك
 وقع أرطغرل و جنوده يف كمني نُصب لهم مبساعدة بعض

الخونة، وأرطغرل ُجرح و انتهى هذا الفصل.

 ويبقى سؤال مهم ملاذا يشاهد عدد كثري من الناس مسلسل
قيامة أرطغرل؟

 ألنها تتحدث عن التاريخ بشكل جيد لكن طبعا توجد بعض
التاريخية التي ُوضَعت لإلمتاع، و عند ما يشاهد  األخطاء 
 اإلنسان قيامة أرطغرل يستمتع بأحداث املايض وكيف كانوا
أّن ببايل  خطر  لقد  لآلن.  منها  الدروس  ويتعلمون   أقوياء 
مسلسل يشاهدون  فقط  األتراك  أن  يظنون  الناس   بعض 
 قيامة أرطغرل وهذا كالم خطأ وسخيف ألن كثري من العرب

وغريهم يشاهدون أيضا املسلسل ...

قيامة أرطغرل
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تقريباً. مليون   2 سكانها  و  الخليج  دول  من  دولة   هي 
 عاصمتها الدوحة. لغتها الرسمية العربية . عملتها الريال.
 كل ريال تقريباً  لرية تركية. كانت جزءا من اإلمرباطورية
 العثامنية من القرن السادس حتى الحرب العاملية األوىل.
 يف نهاية القرن التاسع عرش، تأسست إمارة آل ثاين وظلت

 تحت النفوذ الربيطاين حتى بداية القرن

عامة يف  متاما  مستقلة  دولة  قطر  أصبحت   العرشين. 
 1791، وتركت الرعاية الربيطانية. وقبل ذلك رفضت قطر
 أن تكون جزءاً من دولة اإلمارات. بعد األمري األول الذي
 حكم البالد بني عامي 1972-1990، أخذ اإلدارة أمري قطر
 حمد بن خليفة آل ثاين. ويف حزيران 2013، نقلت مهمة
األمري إىل ابنه الشيخ متيم بن حمد الثاين وعمره 33 عاما.

عاصمة قطر: الدوحة

جغرافيا قطر ومكانتها

 أوال من حيث املساحة قطر أحد عرش ألف و أربع مائة
تأسست  عىل شبه التي   و سبعة و عرشون كم2. قطر 

 جزيرة التي تطل عىل الخليج العريب. و قطر تقع يف رشق
البحرين تقع يف غرب  شبه الجزيرة العربية أيضا خليج 
 قطر. و يقع يف جنوب قطر اإلمارات العربية املتحدة و

اململكة العربيةالسعودية.

الثقافة والعادات:

 قطر تقع يف رشق خليج برصة.اللغة الرسمية هي اللغة
 العربية يف قطر لكن يعمل و يسكن هناك كثري من الناس
هناك كثرياً.  اإلنكليزية  باللغة  يُتكلم  لذلك   االجنبيون 
 عطلة األسبوع يف يوم الجمعة و السبت. يف وقت صالة
 الجمعة تكون الدكاكني مغلقة. دين شعب قطر هو دين
 اإلسالم. كان يحكم أمراء القبائل يف قطر حتى سنة 1871.
 منذ 1871 يحكم قطر آل ثاين. حتى 1940 مل تُكتشف
 احتياطيات النفط و كان الناس يعملون يف صيد السمك
 و صيد اللؤلؤ . اآلن بواسطة اكتشاف احتياطيات النفط
الشخص دخل  اىل  بالنسبة  األغنى  الدولة  قطر  الغاز   و 
أنواع  . متطور  ليس  الجامعي  النقل  قطر  يف   الواحد. 
 األطعمة  تشبه أطعمة تركيا . املشخول من أشهر أطعمة

قطر، دولة صديقة ...
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 قطر. املحاصيل البحرية تستخدم يف أطعمة قطر. تُوضع
كل الثقايف  املهرجان  تتنظم   قطر.  يف  قهوة  اىل   القاقلة 
 سنوات يف الدوحة . العطالت الرسميه يف قطر هي يوم
 رأس السنة الهجرية و عطلة الرياضة و عطلة املرصف و

عيد الفطر و عيد األضحى و اليوم الشعبي.

 األرسة الحاكمة يف قطر:

الدوحة قادمة ثاين إىل   يف عام 1848م وصلت أرسة آل 
ولد يف الذي  ثاين  بن  الشيخ محمد  بزعامة  فويرط   من 
 فويرط. وبعد وفاة والده ثاين بن محمد أصبح هو زعيم
 عشريته يف فويرط. ويف نهاية األمر بسط الشيخ محمد بن
 ثاين نفوذه يف مختلف أنحاء قطر، كام عزز مركزه خارجياً
 بالتحالف مع فيصل بن تريك أمري الدولة السعودية الثانية
أوائل ويف  1851م  عام  أوائل  يف  قطر  بزيارة  قام   الذي 
 الستينيات من القرن التاسع عرش ظهر الشيخ محمد بن
 ثاين كأهم شخصية ليس فقط يف قطر بل أيضاً يف شبه

 الجزيرة العربية كلها.

الكولونيل  يف 21 سبتمرب عام 1868م وقع معاهدة مع 
مبقتضاها تم  الخليج  يف  الربيطاين  املقيم  بييل   لويس 

من طلب  1871م  عام  ويف  قطر.  باستقالل   االعرتاف 
خارجي. اعتداء  أي  من  حاميته  األحساء  يف   العثامنيني 
 وبحلول عام 1876م سلم املسؤولية اإلدارية البنه الشيخ
 قاسم بن محمد بن ثاين وذلك بسبب تقدمه يف العمر

وتويف الشيخ محمد بن ثاين عام 1879م.

وبعد الشيخ قاسم بن محمد جاء ابنه عبدالله بن قاسم

وبعد عبدالله بن قاسم جاء عيل بن عبدالله بن قاسم

ثم جاء ابنه أحمد بن عيل بن عبدالله

وبعد أحمد جاء ابنه عبدالعزيز
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 ثم جاء األمري حمد بن خليفة الذي بدأ يف تطوير قطر
تنازل عن العامل، وقبل سنوات  العالقات مع دول   وبناء 

الحكم البنه متيم

 ولد يوم 3 يونيو / حزيران1980 يف الدوحة. األمري الحايل 
 هو متيم بن حمد ، وهو من أبناء أمري قطر السابق حمد
األوالد. حصل من  عدد  وله  متزوج  ثاين،  آل  خليفة   بن 
اململكة يف  شريبورن  مدرسة  من  الثانوية  الشهادة   عىل 
ساندهريست أكادميية  من  وتخرج   ،1998 بعام   املتحدة 
 العسكرية امللكية باململكة املتحدة. وهو يتكلم باإلضافة

إىل العربية، اللغتني اإلنجليزية والفرنسية.

أزمة قطر مع دول الخليج 2017م

أيار. السعودية يف شهر  ترامب إىل  أمريكا   ذهب رئيس 
كان الصفقة  هذه  سعر  الخليج.  لدول  األسلحة   ليبيع 

و مغالطة  الصفقة  هذه  كانت  لكن  دوالر.  مليار   100 
 ابتزت أمريكا منها 300 مليار دوالر بشكل غري رسمي.
الدول بدأت هذه  فعليه  الصفقة.   و رفضت قطر هذه 
 مبقاطعة اقتصادية ضد قطر. هذه الدول هي: السعودية
و جزر ليبيا  و  و مرص  اليمن  و  اإلمارات  و  البحرين   و 
قيل لكن  تركية.  إال  الدول  من  تساعدها  مل   املالديف. 
ابتزاز قطر أمريكا  استمرت  والصومال.   العراق واملغرب 
 طوال شهر. ثم اضطرت قطر أن تعطي عرش مليار دوالر.

تستمر تركية يف أن تساعد قطر حتى اآلن.

أعان الله قطر.
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العامل دول  من  الهاشمية  األردنية  اململكة  أو   األردن 
 اإلسالمي؛ فالديانة الرسميّة فيها هي اإلسالم، ويدين بها
 أغلبية السكان وميارسون عباداتهم من دون أي اضطهاٍد
 أو ظلٍم. امتازت األردن باملوقع الجغرايف عند التقاء قارات
األبيض البحر  حوض  منطقة  يف  وأفريقيا،  وآسيا   أوروبا 
االمتيازات يف الكثري من  أعطاها  املوقع   املتوسط، وهذا 
 املنطقة وجعل منها َمطَمعاً للدول الطامعة؛ فقد استقلّت
 األردن من االستعامر الربيطاين يف الخامس والعرشين من
يد عىل  األردن  رشق  إمارة  إنشاء  تّم  1946م.  عام   أيّار 
 امللك عبدالله األّول املؤسس بعد الثورة العربية الكربى
والعرشين الخامس  وأصبح  1916م،  عام  انطلقت   التي 
 من أيّار عطلًة رسميًة يف كل عاٍم يحتفل فيها األردنيون
 باستقاللهم ويعرّبون عن ذلك باالحتفاالت التي تُقام يف

 جميع مناطق اململكة.

بأنّه مليّك ورايّث دستورّي؛  يتميّز نظام الحكم يف األردن 
 حيث ينتقل من األب إىل االبن بعد وفاته، وتنتمي العائلة
 املالكة حالياً إىل العائلة الهاشميّة من ساللة النبي الكريم
الكثري أعطاهم  ما  وهذا  وسلّم،  عليه  الله  صىل   محمد 
 من الصفات واألخالق الفاضلة؛ فالتواضع ومراعاة مصالح
عىل والقدرة  والحكمة  الصفات،  هذه  أبرز  من   الناس 
 قيادة اململكة بكل حرفيّة يف وسط الكثري من االضطرابات
 املُحيطة باملنطقة، كام أّن العائلة املالكة حازت عىل حّب
 الشعب والتفافهم حول القيادة الهاشميّة والتضامن معاً
 يف جميع الظروف الصعبة، فأصبح اسم األردن يظهر عىل
 خارطة دول العامل ويف الدول العظمى باستقرار األمن فيه
 وترابُط فئات الشعب معاً. بعد وفاة امللك عبد الله األّول
 استلم القيادة امللك طالل ولكّنه مل يستمر لفرتٍة طويلٍة
 بسبب مرضه، فاستلم القيادة الرّاحل امللك الحسني بن
 طالل وكان عمره يف ذلك الوقت مل يتجاوز السابعة عرش،
عرش الثامنة  أتّم  أن  إىل  الوصاية  تحت  الحكم   فبقي 
الرّاحل واستطاع  رسمي،  بشكٍل  السلطة  إليه   فانتقلت 
 الحسني أن يبني األردن ويؤّسس األعمدة الرئيسية فيها،
 وبعد وفاته يف عام 1999م انتقل الحكم إىل امللك عبد
 الله الثاين واستطاع أن يقود اململكة وحاميتها واملُحافظة
األردنيّة اململكة  تُعترب  والخارجي.  الداخيل  أمنها   عىل 
ما هناك  يوجد  فال  الطبيعية،  باملوارد  فقريًة   الهاشميّة 
باإلبداع تتميّز  التي  الشبابية  القدرة  إاّل  اقتصادها   يرفد 
هم األردن  مال  رأس  فإّن  يُقال  فكام  والتعلّم،   والتميّز 
 الشباب فهم املستقبل للبلد وهم القادرون عىل النهوض
 به ووضعه عىل خارطة العامل، وهذا ما يركّز عليه القائد

امللك عبد الله الثاين. 
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أشهر تسعة  بعد  ترامب  دونالد  الرئيس  سجل  هو   ما 

كوريا مواجهة  فشله يف  سأتجاوز  األبيض؟  البيت  يف   له 

 الشاملية أو إيران، وسأتجاوز ادعاءه إنجازات مل تحدث

إال يف مخيلته، ألركز عىل قضايا أخرى.

 هو هاجم األقليات، ويريد طرد الالجئني، كام انتقد أعضاء

جون السيناتور  مع  وخالفه  الكونغرس  يف   جمهوريني 

االبن بوش  جورج  انتقده  وقد  ومتفاقم،  مستمر   ماكني 

رؤساء رشكات هاجم  هو  كلينتون.  وبيل  أوباما   وباراك 

 وصحافيني اتهمهم بنرش أخبار كاذبة عنه وهي صحيحة

اختارهم له  يعملون  وموظفني  وقضاة  املئة،  يف   مئة 

مع عالقته  يف  والتحقيق  االستخبارات  ورجال   بنفسه، 

روسيا وتدخلها يف انتخابات الرئاسة سنة 2016.

 ويهاجم عضوة دميوقراطية يف الكونغرس هي فرديريكا

أرملة مع  الهاتفي  اتصاله  إىل  استمعت  التي   ولسون 

 الجندي ديفيد جونسون، وقوله لها إن زوجها كان يجب

أن يتوقع ما سيحدث وهو ينضم إىل القوات املسلحة.

 الجرنال جون كريي، كبري موظفي البيت األبيض، أساء إىل

 نفسه وهو يدافع عن الرئيس الرثثار، فالجرنال له سجل

لرتامب السيايس  السجل  إن  ما  مبقدار  ناصع   عسكري 

ملوث.

خبرية وهي  أنانافارو،  من  جاء  ترامب  عىل  رد   أفضل 

وصديقة فلوريدا  يف  الجمهوري  للحزب   اسرتاتيجية 

 للسيدة ولسون. هي قالت: »الجاويش ديفيد جونسون

 يتم دفنه وهذا هو العذر األعرج الذي ركز عليه القائد

األعىل )صفة للرئيس األمرييك( وهذا يشء مقزز«.

 قرأت يف »نيويورك تاميز« مقاالً عن شعر أوحى به ترامب

أنني لو  أو هواة أمريكيني. كنت أمتنى   لشعراء محرتفني 

 أستطيع نقل بعضه إىل العربية شعراً، ولكن ال أستطيع،

فأترجم ثالثة أبيات فقط:

أيها الجرناالت الثالثة األعزاء

إذا طلب )ترامب( كرة القدم

تشابكوا بأيديكم واركعوا

 مام سبق إشارة إىل حملة الرئيس ترامب عىل العبي كرة

النشيد عزف  أثناء  يركعون  السود  من  األمريكية   القدم 

 الوطني األمرييك احتجاجاً عىل معاملة السود، أو تسجيالً

ملا يلقون من صعوبات.

 ترامب ما زال يعارض ركوع الالعبني السود، ويهدد برفع

املوضوع أن  مع  الوطنية،  القدم  كرة  لجنة  عىل   قضية 

 كله احتجاج سلمي يضمنه الدستور األمرييك وتعديالته،
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الذين البيض  »الفوقيون«  يفعل  كام  تخريباً   وليس 

يؤيدون الرئيس.

 ترامب دافع عن أنصاره يف شارلوتسفيل، حتى بعد قتل

كثرياً املسلحة  القوات  امتدح  وهو  لهم،  معارضة   امرأة 

أنه إال  سابقون  حكومته جرناالت  أعضاء  أهم  وبعض   ، 

كان الذي  باول  كولن  الجرنال  هاجم  فقد  أحياناً،   ينىس 

الكويت. تحرير  أثناء  املسلحة سنة 1991  القوات   قائد 

جون )املارينز(  البحرية  املشاة  يف  الجرنال  هاجم   كام 

السجناء يف لتعذيب  ترامب  تأييد  احتج عىل  الذي   ألِن 

وهو منهم.  اعرتافات  النتزاع  أخرى  وأماكن   غوانتانامو 

األركان رئيس  كان  الذي  دميبيس  مارتن  الجرنال   انتقد 

إنه قال  ترامب  وكان  أوباما،  باراك  إدارة  أيام   املشرتكة 

 يريد توجيه رضبة عسكرية ضد سورية، محدودة الحجم

 والوقت، عقاباً لها عىل استخدام األسلحة الكياموية. كل

 ما فعل الجرنال دميبيس أنه أرسل رسالة إىل لجنة القوات

القيام أن  من  فيها  حّذر  الشيوخ،  مجلس  يف   املسلحة 

من سيتبعه  ملا  احتياطات  أخذ  يتطلب  عسكري   بعمل 

ردود فعل.

املتحدة الواليات  يف  املهاجرين  إن  قال  ترامب   أخرياً، 

 والالجئني غري الرشعيني يأخذون وظائف عمل األمريكيني،

 غري أن أكادمييات أمريكية نرشت أرقاماً تثبت خطأه. هو

 قال أيضاً إن الالجئني يزيدون عدد الجرائم املرتكبة، ومرة

جرائم يرتكبون  الالجئني  أن  تثبت  أرقام  نرُشت   أخرى 

 قليلة جداً وال تقارن بجرائم املواطنني األمريكيني. ما هي

كذبة الرئيس غداً؟ ننتظر لرنى.



املسلمني  إىل حل مشاكل  تسعى  تركيا، حكومة وشعبا، 
وإنهاء معاناتهم، وتقوم مبا ميكن فعله يف إطار قدراتها 
وإمكانياتها، ومتد يد العون إىل املظلومني واملستضعفني، 
انتباه املجتمع الدويل إىل قضايا  كام ترفع صوتها للفت 
الدولية. ويف  املحافل  عنها يف  والدفاع  العادلة  املسلمني 
سبيل ذلك تواجه صعوبات عديدة وعراقيل توضع أمامها 

إال أنها تركز عىل وصول املساعدات إىل املستحقني .

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

له من الصحة.

ويف قضية مسلمي أراكان، تسعى أنقرة، بكل ما متلك من 
البشعة  الجرائم  من  الروهنغيا  مسلمي  إنقاذ  إىل  قوة، 
البوذية.  العصابات  ورجال  ميامنار  جيش  يرتكبها  التي 
أردوغان  طيب  رجب  الرتيك  الجمهورية  رئيس  وأجرى 
مشاورات مع عدد من الزعامء حول هذه القضية، كام 
امليامنارية  الحكومة  رئيسة  مع  هاتفي  اتصال  يف  بحثها 
حقوق  “انتهاكات  أن  عىل  مشددا  سوتيش،  سان  أونغ 
اإلنسان املتصاعدة حيال مسلمي أراكان تبعث عىل القلق 

العميق يف العامل بأرسه، عىل رأسه الدول اإلسالمية.“

املتحدث باسم رئاسة الجمهورية الرتكية، إبراهيم قالن، 
لوكالة  سمحت  ميامنار  حكومة  أن  الثالثاء  مساء  أعلن 

إقليم  إىل  بالدخول  “تيكا”  الرتكية  والتنسيق  التعاون 
لتوزيع  املنطقة  تدخل  أجنبية  مؤسسة  كأول  أراكان، 
املساعدات  من  طن  ألف  ترسل  تركيا  وأن  املساعدات، 
هذا  أن  إىل  مشريا  األوىل،  املرحلة  يف  العاجلة  اإلنسانية 
القرار جاء بعد االتصال الهاتفي الذي أجراه أردوغان مع 

رئيسة الوزراء امليامنارية.

الجهود الرتكية إلنهاء معاناة املسلمني الروهنغيني تستمر 
يف جميع االتجاهات. ودعا وزير الخارجية الرتيك مولود 
جاويش أوغلو بنغالديش إىل فتح حدودها أمام مسلمي 
ألن  كاملة.  بنفقاتهم  ستتكفل  تركيا  أن  مؤكدا  أراكان، 
إغالق بنغالديش حدودها أمام هؤالء الهاربني من اإلبادة 

الجامعية يزيد معاناتهم ويفاقم األزمة.

املتحدثة باسم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، دنيا أسلم خان، أشادت باملقرتح الرتيك املتعلق 
بفتح بنغالديش حدودها يف مقابل تحمل أنقرة نفقات 
الالجئني الروهنغيني، ووصفته بــ”اإليجايب” و”املشجع”، 

كام دعت الدول األخرى إىل اتخاذ خطوات مامثلة.

مسلمي  إلنقاذ  اإلنسانية  وجهودها  تركيا  مساعدات 
أراكان يقدرها جميع املنصفني يف العامل، غري أن هناك من 
تزعجهم هذه الجهود املرشفة، عىل رأسهم أنصار أنظمة 
وتشكيك  تشويه  بحملة  هؤالء  ويقوم  املضادة.  الثورة 
ملد  مختلفة  جهود  من  تركيا  به  تقوم  ما  كل  تستهدف 
يد العون إىل املسلمني يف أنحاء العامل، ولكن تركيا ليس 
لديها وقت لالنشغال بهؤالء، ألن املثل الرتيك يقول: “إنك 
لن تصل إىل هدفك إن وقفت يف طريقك لرمي كل كلب 

نابح بحجر‘‘.

تركيا وجهودها اإلنسانية عاملياً
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 كيف وأين تأسست IHH؟

 كيف تعرضت للصعاب يف تأسيسها؟

وما اليشء الذي يكرب يف هذه املؤسسة؟

كنت أنا  لذا  سنة   25  IHH عمر   سنة،   44 عمري   أنا 

يف  1992 سنة  تركيا  يف  تأسست  تأسيسها.  عند   صغرياً 

كانوا املسلمون  الحني  ذلك  يف  البوسنة.  حرب   بداية 

 يتعرضون للظلم بسبب إميانهم بالله. كانوا يقتلون بدون

 سبب كانوا من األطفال والنساء والشيوخ. الشباب الذين

إىل ذهبوا  تركيا  من  البوسنة  أهل  يساعدوا  أن   يريدون 

البوسنة النقود واألموال إىل   البوسنة. حاولوا أن يوصلوا 

 من تركيا. تأسست IHH يف ذلك الحني. تعرضوا للصعاب

يد خمسة الحرب عىل  أثناء  تأسست يف   الشديدة ألنها 

 شباب أكربهم عمراً 25 سنة. بسبب اإلخالص يف تأسيسها

 تتطور بشكل رسيع. وأصبحت تعمل يف 135 بلداً. هي

 مؤسسة تعمل بدقة ورسعة من ذلك اليوم إىل هذا اليوم

 يف كل أماكن الحرب ويف كل أماكن الكوارث يف أي مكان

 يحتاج إىل للمساعدة العاجلة. يف كل مكان فيه فقر أو

 عطش. تفعل األنشطة األفضل سواء يف تركيا أو يف العامل.

 تقوم بالتنسيق لألضاحي بشكل مبارش أو بالوكالة. فهي

تعرضوا وطبعا  املختلفة.  األنشطة  يف  رئيسية   مؤسسة 

للكثري من الصعاب يف أثناء هذه األنشطة.

ما أهمية وسائل التواصل االجتمعي لـ IHH ؟

املعلومة فيها  ألن  مهمة  االجتامعي  التواصل   وسائل 

 تنترش بشكل سهل ورسيع. و تصل إىل املاليني. هذا الرقم

 كبري. و أيضا أرخص من وسائل العرض األخرى. مثال يف

أكرث فشاهده  مبارشاً  بثاً  فعلنا  نحن   وقت حصار حلب 

الطرف هذا  الحصار.  انتهى  و  مليوناً.  عرش  أربعة   من 

الجيد لوسائل التواصل االجتامعي.

ما مخطط IHH لهذه السنة؟

 نفعل األنشطة املستمرة والجديدة. مثال أنشطة األضحية،

 مائدة االفطار، األنشطة لأليتام، وأيضاً نبني املستشفيات،

 املدارس، املساجد، و نفعل األشياء الجديدة يف بالد أخرى

 مع املؤسسات التي نثق بها. تقول نريد كذا كذا ملدينة

لقاء مع فاتح يازجي رئيس رابطة الشباب يف منظمة IHH اإلغاثية
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كذا و نقوم بالتقدير ونفعل مبساعدة الواهبني.

 ماذا تفكرون عن حادثة سفينة مرمرة؟

كيف وضع سفينة مرمرة وحقوقها القضائية؟

إرسائيل ظلم  بسبب  تركية  من  خرجت  مرمرة   سفينة 

 للفلسطينيني. وسفينة مرمرة تتكون من األديان والشعوب

 املختلفة. وسفينة مرمرة أرادت أن تساعد الفلسطينيني.

 وأرادت أن تجعل العامل يالحظ هذا الظلم. لكن إرسائيل

بلد إرسائيل  اإلقليمية.  املياه  يف  مرمرة  سفينة   هاجمت 

 يسء وسّفاح. لذلك خرج من سفينة مرمرة تسعة شهداء،

 ووصلوا منزلة عظيمة. وكل العامل علم هذا الظلم الذي

كبرية. إرسائيل خسارة  أساساً خرست  لذلك  فلسطني   يف 

 لكن هذه الدعوى سقطت يف تركية ألنّه وقع ميثاق بني

بشكل نتفكر  ال  لكننا  إرسائيل.  وحكومة  تركية   حكومة 

األوروبية املحكمة  يف  العدالة  عن  نبحث  نحن   هكذا. 

لحقوق اإلنسان.

هل شهدتم حدثاً مستغرباً؟

ننشئ كنا  فاسو.  بوركينا  يف  كنا  نحن  املاضية  السنة   يف 

برنامج إىل  ذهبنا  نحن  إكس.  مالكوم  واسمها   مدرسة. 

لأليتام وقال  الدولة.  من  شخص  تحدث  وفيها   فيها. 

 ستكربون وتتعلمون هنا لكن الدروس ليست مهمة. أنتم

 كونوا مثل األتراك. يعني فّكروا قبل أنفسكم باملسلمني.

 وعندما ستكونون رجاالً قبل أن تكونوا أطباء أو معلمني

كونوا مسلمني جيدين. يعني هذا مهم جداً.

مباذا أنتم  يعني  لأليتام؟  املساعدة  أفعال  تكون   كيف 

تشعرون؟

 رسولنا صىل الله عليه وسلم له أحاديث عن األيتام. وهذا

 يكفي للشخص املسلم. ولذلك نحن نعمل لأليتام كثرياً.

يتيم. وهذا جيد جداً. إن شاء بتسع مئة  نعتني   ونحن 

الله تعاىل هذا الحدث سيكون مثوبة لنا.

ما النشاطات التي تفعلون للشباب؟

للشباب نعمل يف أربع أقسام.

متطوعة يف مجموعات  نؤسس  أْن  نحاول  الشكل،   أوالً: 

 كل الجامعات والثانويات.

 ثانياً: تدريب الشباب، عندنا مجموعة للمطالعة، دروس
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 أسبوعية، موعد لصالة الفجر. نفعل محارضات.

 ثالثاً: نشاطات اجتامعية، نزه، أسفار، املسابقات الرياضية.

رابعاً: IHH وقف مساعدة إنساين وهي مؤسسة ملساعدة الناس، نجمع إعانة مالية ملساعدة الشباب مالياً.

 فعالياتنا يف هذا الطريق: يف تركيا عندنا مجموعات يف 76 مدينة، يوجد يف 122 جامعة مجموعات متطوعة. يوجد يف

 مجموعات املطالعة 16277 شخصاً. هم يقرؤون ويفصحون الكتب شهرياً وهم طبعاً طالب الجامعات والثانويات.

 قلت نجمع إعانات مالية ملساعدة الشباب مثالً يف السنة املاضية يف بوركينا فاسو جمعنا مليون لرية لطالبات أيتام

 يف ثانوية مالكوم إكس والبناء إنشاؤه يستمر اآلن إن شاء الله تعاىل. اإلنشاء سينتهي يف وقت قريب وسنكون هناك

الفتتاحها، الشباب يحب IHH ؛لذلك نفعل النشاطات لهم.

أخرياً، ما نصائحك لشباب ثانوية بيوغلو لألمئة والخطباء؟

 ثانوية بيوغلو لألمئة والخطباء هي مختلفة عن الثانويات األخرى. توجد فروق كثرية، هي مؤسسة تتكون من الطالب

 األفضل يف تركية، وبهذا السبب أوالً يجب أن يكون إنساناً جيداً ومؤمناً جيداً وإماماً وخطيباً جيداً. هذه كلها تتكاتف

بها. نعم عامة يجب أن نكون إنساناً جيداً ومؤمناً جيداً. كالمي ليس فقط لألمئة والخطباء بل لكل الشباب والناس.
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 الرجل املتجّمد

و قوّي  هو  و  القطار  محطة  يف  يعمل  عامل   »نجك« 
يفعل و  أصدقائه  مع  جميلة  صلة  عنده  توجد   سليم. 
 عمله بالحّق. من الغريب أنّه ال توجد روح معنويّة عند
 نجك، و هو متشائم جّدا. ينظرإىل كل يشء بسوء. دامئا
 يخاف أنّه سيجد الحادثات السيّئة. يف يوم ما يف الصيف
ذلك ألّن  الخروج.  قبل ساعة من وقت  العاملون   خرج 
كان نجك  لكّن  العاملني.  رئيس  ميالد  تاريخ  كان   اليوم 
الخطأ. بطريق  الباب  فأغلق  القطار.  مقطورة  برّاد   يف 
 أوصد الباب عليه. ظّن العاملون نجك خرج قبلهم. لذلك
الحفلة. كان نجك يف املقطورة و هم ال  هم ذهبوا إىل 
 يستطيعون أن يروه. نجك رضب الباب ورصخ لكنهم ما

 سمعوا. خاف نجك ألنّه سيموت من الربد. فقال لنفسه
 إن مل أخرج من هنا سأموت. ثّم شعر بالربد. أخذ الورقة
 والقلم فكتب الّذي خطر بباله. أخريا: بدأ يشعر بربودة
هذا أنام.  لعلّني  لنفسه:  قال  ببدنه.  يشعر  ال   شديدة. 
الّذين فتحوا التايل رأى العاملون   كالمه األخري. يف اليوم 
الجرّاحون ورّشح  متجّمد  و  ميّت  نجك  املقطورة   باب 
 جسم امليّت. وبعد الترشيح اتّضح أّن نجك مات بسبب
 التجّمد. لكّن أهّم يشء يف هذه الحادثة؛ أنَّ الرباد الّذي
 يف املقطورة كان ال يعمل. حرارة املقطورة كانت مثانية
 عرشة درجة و موجود هواء كثري فيها. سبب هذا املوت

هو خوف نجك.

التفكري السلبي
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منوعات وعلوم
اخرتاع السيارات

هي ما  ونعرف  اليومية  حياتنا  يف  السيارات  نستخدم   كلنا 
 السيارة بشكل عام. ولكن هل نعرف ما هي السيارة أصال؟ وما
اليومي؟ استخدامها  يف  وسلبياتها  إيجابياتها  وماهي   تاريخها؟ 
يف مقالتنا هذه نريد أن نجيب عىل هذه األسئلة إن شاء الله.

السيارة وتاريخها

 السيارة هي مركبة آلية تستخدم لنقل الحمل واإلنسان. ويجب
من الطاقة  هذه  تؤخذ  وعادة  ليحركها.  طاقة  السيارة   ملحرك 
 البخار والكهرباء والغاز والنفط. والذي يستخدم أكرث هوالنفط

 يف يومنا هذا.

حياة يف  التغريات  أصبحت  الرسيعة  وإنتاجها  السيارة   بإيجاد 
 اإلنسان اقتصادية واجتامعية.

وكام العجلة.  بإيجاد  أوال  السيارة  صناعة  بدأت  التاريخ   ويف 
طاقة السيارة  لكون  يجب  ويف تعرفون  بالعجالت.   تحركها 
 البداية استخدم الحصان لهذا األمر. كانت الحصن تجر املركبة
اليومية. يستخدمون هذه يف حياتهم  الناس  وبدأ  أمامها.   من 

واستمر هذا األمر حتى إيجاد املحرك اآليل.

  تحقق إيجاد السيارة اآللية قبل ثالثني سنة. وخرجت الفكرة
  األوىل للسيارة التي متيش بطاقة نفسها ) دون يشء يجرها( يف

 العرص الثامن عرش بعد تطورات املكنات. ويف سنة 1769 صمم
Nicholaus Cugnot الفرنيس أول سيارة برية تشتغل مبكنة  

 بخارية. وهي كانت ذات ثالث عجالت. ويف ساعة تذهب 5،4
كم. ويجب أن متأل يف كل عرشين قسم البخار.

براءة االخرتاع  Oliver Evansويف سنة 1789 أخذ   األمرييك 
عجالت. بأربع  كانت متيش  وهي  نفسها.  تجر  األوىل   للسيارة 
عجالتها بسبب  بحرية  الوقت  نفس  ويف  برية  كانت   وهي 

 القدمية يف الخلف.

  األملاين يف سنة 1886 السيارة األوىلGottlieb Daimlerاخرتع 
  Charles Duryea و  Frankتشتغل بالبنزين. ويف أمريكا صنع 
 يف سنة 1892 و1893 السيارات األمريكية التي تعمل بالبنزين.
 وُسميت سيارات األخوان باسم » السيارة دون الحصان«. فيام
الزمان. وأخذت شكلها رويدا مع  رويدا  السيارة   بعد تطورت 
 الْيَْومية. واآلن هي مازالت تستمر أن تتطور يف عرصنا الحديث.

ايجابيات السيارات

املدن. يف  التواصل  تسهل  أوال  كثرية.  إيجاببات  لها   السيارات 
ال البعيدة  األماكن  إىل  تصل  أن  ممكن  السيارات   بطريق 
 تستطيع ميش إليه أبدا بسهولة. هناك الناس يعيشون يف مدينة
 واحدة وتعمل أوتدرس يف مدينة أخرى. أنا واحد منهم. يف يوم
الثاين صباحا اليوم  بيتي ويف  املدرسة أذهب إىل   الجمعة بعد 
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 أعود إىل مدرستي. املنافع ال تنتهي هنا. يف رحل من مدينة
الطائرة أرسع لريى كل جاملة أن  الرغم من   إىل مدينة عىل 

الطبيعة السيارة أفضل الطريق.

سلبيات السيارات

  عىل الرغم من فوائد السيارات  هناك سلبياته.

تلوث البيئة

  كّل وسيلة من وسائل النقل الحديثة تعتمد عىل الوقود يف
السلبي. تأثري  له  يكون  الوقود  هذا  احرتاق  فعند   تشغيلها، 
التي للطرق  املحاذية  واملساكن  األشجار  لون   وكذلك سيتغري 
 تسري عليها املركبات إىل األسود، وقد تتلوث مياه البحار من
به، مام يؤثر السفن املحملة  الذي يترسب من بعض   النفط 

 سلباً يف الكائنات الحية البحريّة وسالمة الحياة البحرية.

الضوضاء

املركبة محرك  من  الصادر  الصوت  نتيجة  الضوضاء    تحدث 
 واالستخدام املفرط لزامور املركبة مام يزعج الكثري من الناس
 يف املنازل واملستشفيات أويف الطرق، وهذا ما تتميز به أغلب
فصلها عن ال ميكن  الصاخبة صفة  فالضوضاء  الكبرية،   املدن 
العامة الحافالت   املدينة. تذبذب حركة املرور عند استخدام 
 سيكون هناك تأخري يف حركة سري املركبة للوصول إىل املكان

الذي يريده الشخص

 وللتلخص من أهم سلبيات السيارة وهو التلوث توصل العلامء
الخرتاع سيارة بال دخان وهي السيارة الكهربائية

السيارة الكهربائية »تيسال«

طال التي   3 الكهربائية   سيارتها  عن  تيسال  رشكة  كشفت    
انتظارها وهي أرخص سيارة من إنتاجها حتى اآلن.

  وقال إيلون ماسك املدير التنفيذي للرشكة إن السيارة التي
 تضم خمسة مقاعد ستطرح بسعر 53 ألف دوالر وميكنها أن
إعادة دون  األقل  كيلومرتا عىل  إىل 346  تصل  مسافة   تقطع 

شحن.

 وأضاف بأنه يهدف إىل إنتاج نحو 500 ألف سيارة سنويا، بعد

أن يبدأ اإلنتاج بالوترية املعهودة.

 وتريد تيسال ومقرها كاليفورنيا أن تلقى هذه السيارة رواجا
إذا استطاعت الرشكة ان تستمر.

 ومن املقرر طرح املجموعة األوىل من تيسال موديل 3 يف أواخر
 عام 2017، وميكن طلبها مقدما يف العديد من الدول من بينها

بريطانيا وأيرلندا والربازيل والهند والصني ونيوزيلندا.

 وطرحت تيسال يف األسواق 50 ألفا و580 سيارة العام املايض،
تفوقت والتي  صالون  اس«  »موديل  سيارة  كانت   ومعظمها 
األكرث الكهربائية  السيارة  لتصبح  ليف  نيسان  موديل   عىل 

مبيعا يف العامل.

 لكن الرشكة منيت بخسارة صافية قدرت بـ889 مليون دوالر
 لعام 2015، وهو ما يعزا جزئيا إىل إنفاقها 718 مليون دوالر

عىل البحث والتطوير خالل هذه الفرتة.

 وأدى ذلك إىل تراجع االحتياطيات النقدية لدى تيسال من 1,9
مليار دوالر يف عام 2014 إىل 1,2 مليار دوالر العام املايض.

السيارات أبحاث  املحللة يف موقع   وقالت جيسيكا كولدويل 
 »ادموندز« إن »هناك أسئلة منذ فرتة طويلة حول إذا كانت

)رشكة( تيسال قادرة عىل البقاء والنمو لفرتة طويلة.«

استهدفت التي  )تيسال(  منتجات  يخص  »فيام   وأضافت: 
 جمهورا معينا مثل موديل اس وموديل اكس، فإنها مل تحقق
 أيا من أهداف املبيعات التي تدعم نشاطها يف السوق. ولذا
 فإن إطالق ما تأمل الرشكة يف أن تصبح سيارة رائجة سيظهر
 إذا كان بإمكانها أن تصبح رشكة سيارات ناضجة متاما قادرة
 عىل النجاح عىل املدى الطويل وليست رشكة تطرح سيارات
 قليلة ممتازة ثم تفلس بعدها كام شاهدنا يف رشكات ناشئة

إلنتاج السيارات الكهربائية مثل فيسكر«.

 وأوضح ماسك أن الركاب سيشعرون بأن السيارة أكرث اتساعا
 من السيارات األخرى من نفس الحجم والتي تعمل بالبنزين

وذلك بفضل قرار عدم استخدام محرك احرتاق داخيل فيها.

 وقال: »إنك تشعر بارتياح يف الجلوس، وهذا مينحك مساحة
السقف ومنطقة  بالغني.  أشخاص  خمسة  لجلوس   كافية 

الخلفية هي بالفعل لوح زجاجي متصل.«

أنها هو  رائعة  السيارة  هذه  يجعل  الذي  »السبب   وأضاف: 
بأفضل رحابة ألي تتمتع  فإنها  ولذا  بالرحابة،   متنحك شعورا 

سيارة بهذا الحجم.
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إنها كذلك،  والحياة  محدود.  والوقت  محدود،   تنفسنا 
 الجزء من الوقت الذي يقع علينا ...إن الذي ال يستطيع
 أن يفهم غرض الحياة ومعنى الحياة، ال ميكن أن يقدر
الوقت الساعة.  الناس  اخرتع  السبب  ولهذا   الزمان. 
بني الفرق  لقياس  يسمح  فإنه  الوقت.  لقياس  أداة   هو 

مدينتني.

الساعة ألول مرة يف مرص عام 4000 قبل استخدام   تم 
وتغرق تولد  الشمس  أن  املرصيون  اكتشف   امليالد. 
 بنظام معني كل يوم. من خالل االستفادة من ذلك، كانوا
الساعة تم حساب  الشمس.  ساعة  اخرتاع   قادرين عىل 
 من خالل النظر يف طول الظل الذي كان قد شكل وفقا
الساعة. ارتفاع عمودي عىل هذه   لزاوية وصول شمس 
 ومع ذلك، كان هناك نقص يف الساعة الشمسية. كانت
 ال تعمل يف الليل بسبب عدم وجود الشمس. ثم اخرتع

املرصيون القدماء الساعة الرملية والساعة املائية.

تعتمد عىل التي  الساعات  املائية هي نوع من   الساعة 
 تدفق املياه إىل وعاء حيث يتم قياس كمية املياه بانتظام

أومن الحاوية إىل الخارج.

 الساعات املائية هي واحدة من أقدم طرق قياس الوقت

 مع الساعات الشمسية. ولكننا
 ال نعرف متى اخرتع. ونعرف
 مرص القدمية وبابل استخدمتا
القرن يف  املائية   الساعة 
امليالد. قبل  عرش   السادس 
 وايضا نعرف كانتا تستخدمان
ال لكننا  والصني،  الهند   يف 
 نعرف متى بدأ استخدام هذه
 الساعة، بعض الكتاب يقولون
4000 األول  ظهورها   تاريخ 

قبل امليالد.

تعمل التي  الوقت  قياس  أدوات  هي  الرملية   الساعة 
 عىل أساس مبدأ أنها سوف تظهر دامئا نفس الوقت. بدأ
القرن يف  أوروبا  يف  مرة  ألول  الرملية  الساعة   استخدام 
 الثامن مع اخرتاع الكاهن. من القرن السادس عرش حتى
 اآلن، كانت تستخدم يف السفن لتعيني وقت نوبة املالحني

 وإلظهار بداية املدة ونهاية املدة .

 االسم العام للساعة التقليدية الساعة املتامثلة. يوجد يف
 الساعة املتامثلة العقرب الذي يقيس الساعات والعقرب
الساعة أطراف  يف  يقع  الدقائق.  يقيس  الذي   الكبري 

الساعة والزمان
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املتامثلة أرقام تنبئ عن أحوال الوقت.

التي تصنع ساعة أيامنا يوجد من املؤسسات  الحايل اسمها ساعة رقمية.  يف  الوقت  التي نستخدمها يف   الساعات 
 رقمية مثال سئيكو، كاسيو، جاوا. وبفائدة صناعة الساعة الرقمية نزلت نسبة الخطأ إىل أدىن مستوى. يعني استخدام

الساعة مهمة يف عرصنا.

 هذا وقد كان اهتامم املسلمني بالساعات كبريا جدا وبرعوا يف صناعتها حتّى إن الخليفة هارون الرشيد أرسل إىل
أمتار أربعة  نحو  ارتفاعها  يبلغ  مدهشة  فنية  مبهارة  مصنوعة  األصفر  النحاس  من  ساعة ضخمة  فرنسا   إمرباطور 
 وتتحرك بواسطة قوة مائية، وعند متام كل ساعة يسقط منها عدد من الكرات املعدنية يتبع بعضها البعض اآلخر
 بحسب عدد الساعات فوق قاعدة نحاسية فتحدث رنينا جميال يف أنحاء القرص اإلمرباطوري. ولكن هذه الساعة
 التي أهداها هارون الرشيد إيل اإلمرباطور شارملان كانت مصممة بحيث يفتح باب من األبواب االثني عرش املؤدية
 إيل داخل الساعة ويخرج منه فارس يدور حول الساعة ثم يعود إيل املكان الذي خرج منه فإذا حانت الساعة الثانية
 عرشة يخرج من أبواب الساعة اثنا عرش فارسا مرة واحدة يدورون دورة كاملة ثم يعودون من حيث أتوا، وتغلق
 األبواب خلفهم. وقد أثارت تلك الساعة دهشة امللك شارملان وحاشيته إىل حد أن رهبان امللك اعتقدوا أن شيطانا

يسكنها ويحركها فحمل كل واحد منهم فأسا وجاؤوا إليها ليال وحطموها..

 كانت املفاجأة التي تحولت إيل صدمة وندم عندما
 اكتشف هؤالء الرهبان أن الساعة ال يوجد بها يشء
التي  سوي آالتها, وأن خرافة الشياطني والعفاريت 
 تسكنها كانت سقطة كبرية منهم! وقد حزن امللك
 شارملان حزنا بالغا واستدعي حشدا من خرية العلامء
 والصناع املهرة ملحاولة إصالح هذه الساعة وإعادة
 تشغيلها ولكن املحاولة باءت بالفشل وعندما عرض
 عليه بعض مستشاريه أن يخاطب خليفة املسلمني
قال إلصالحها  عربيا  فريقا  ليبعث  الرشيد   هارون 
ملك يعرف  أن  شديد  بخجل  أشعر  إنني   شارملان’ 
 بغداد أننا ارتكبنا’ عارا’ باسم فرنسا كلها. ومن هذه
 القصة يتبني لنا مدى الحضارة ىف عرص هارون الذى

اهتم بالعلم والعلامء.
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 إذا جعلنا األرض مكاناً نظيفاً إذاً أصبحنا مرسورين. ألن
 الصحة هي مفتاح الراحة والتلوث يرض صحة الناس. إن
 هذا يؤثر يف حياتنا كلها حتى يف التفكري أوالعمل. أيضا
مثل الكثرية  األمراض  نجونا من  املشكلة   لو حللنا هذه 
 رسطان الرئة وغريه.  الحياة يف األرض الجميلة حق للكل

وال أحد ميكن أن مينع هذا.

وهذه األرض.  يف  برسعة  تنترش  كبرية  مشكلة   التلوث 
 املشكلة تؤثر يف حياة الناس. هناك كثري من الناس ميوتون
 بسبب التلوث، و بالنسبة للتقارير العديدة معظم هؤالء
الفقرية كالصومال والسودان، البالد   األموات يكونون يف 
 ألن البيئة يف هذه األماكن ليست نظيفة والتلوث منترش

جداً.

اىل يسبب  ولكنه  شديداً،  ليس  التلوث  الغنية  البالد   يف 
التي املرضة  الغازات  الرئة.  رسطان  مثل  كثرية   أمراض 
تلوث تؤثر يف  األخرى  واملواصالت  السيارات   تخرج من 
 الجو بشدة. أيضاً يف املدن الكبرية املوجودة بجانب املياه
 يظهر التلوث يف املاء وهذا التلوث يجعل الحيوانات التي
 تعيش يف هذه املياه متوت كاألسامك التي يأكلها الناس

بشكل مستمرا.

 ال يرض التلوث األسامك فقط بل هو يرض كل ما يعيش
يرض التلوث  مثال  سبيل  عىل  البحر.  ويف  األرض   عىل 
 األشجار والنباتات، واالنسان يحتاجها لكل يشء للطعام

 ولتنفس الهواء النظيف وللنزهات. وبدونها األرض تصبح
املهمة. الحقيقة  هذه  يرى  أحد  وال  ببطء،  سيئاً   مكاناً 
من كثري  هناك  برسعة.  حوله  وما  نفسه  يرض   اإلنسان 
الله من  لنا  هدية  األرض  األمر.  بهذا  يهتمون  ال   الناس 

 تعاىل وليس لنا مكان آخر يشبهها.

التي أمانته  يخون  ولكنه  األرض  حارس  هو   اإلنسان 
الصحيح هو  ما  يعرفون  الناس  توقف.  بدون   يحملها 
األزمة منهم.  قليالً  إال  يفعل  أن  يحاول  أحد  ال   ولكن 
الكسل. هي  الرئيسية  املشكلة  ولكن  وواضحة،   مبينة 
 الناس يعرفون ما عليهم ولكنهم ال يفعلون شيئاً. يجب
لنجعل النظافة  صغرهم  منذ  األطفال  نعلم  أن   علينا 
مكانة لديها  حكومات  هناك  وأنظف.  أجمل   األرض 
 كبرية يف هذا املوضوع وهي  تدرس األطفال يف املدارس
لسنا نحن  والهواء.  األرض  نظافة  عىل  يحافظوا   كيف 
 مسؤولني عن السابق ولكننا علينا أن نجعل األرض نظيفة
 للجيل الجديد بعدنا. يجب أن نفكر بأنهم أوالدنا وهم

 يستحقون أن يعيشوا يف األماكن الطيبة.

، فقط  الناس  يرض  ال  التلوث  أن  نذكر  أن  ميكن   أخريا 
 يرض كل املخلوقات التي تعيش معنا. وميكن أن نحل كل

املشاكل معاً بالتعاون والفكر والعلم.

أرضار التلوث

 يف العامل
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 نعرف أن وطننا الجميل تركيا مؤخرا تتطور برسعة يف كل
 شيئ، خاصة يف التكنولوجيا العسكرية. مع األسف كانت
 تركيا ليست دولة قوية أو متقدمة يف املايض منذ وقت
 طويل لكنها ازدهرت برسعة كبرية وتطورت تطورا مذهال
السنني. عرب  الكثيفة  والنشاطات  الجهود  بذل    بسبب 
 واآلن وصلت تركيا إىل قدرة عىل صنع األسلحة الحربية
 الثقيلة. و أنا سأتحدث عن أعظم سالح صنعه األتراك:
 BAYRAKTAR(.طائرة بدون طيار »بايراقتار تب2«     

TB2(  

 يف اختبارات التحليق ستطاعت الطائرة  بايباقتار تب2
 أن ترتفع  تقريبا 5500 مرتا و تسافر مسافة 4040 كم و
 بقيت يف السامء أكرث من 42 ساعة بدون أي مشاكل. و
 قد أظهرت نجاحها الكبري يف اختبارات اطالق النار بنسبة

                             إصابة الرضب %100 بصواريخ.

  نتيجة هذا االختبار أثبتت بايراقتار تب2 أنها تستطيع
 أن تقصف األهداف التي تخرج فجأة يف حني اكتشافها
الكثري من لرتكيا  يعني  الكبري  التقدم   أو مراقبتها. وهذا 
 األشياء  . ألن قبل اخرتاع هذه الطائرة مع األسف كان

 يجب  عىل تركيا أن تشرتي هذه الطائرات من دول أخرى
 مثل وغريها  بأمثان غالية جدا. لكن اآلن نحن نصنعها
 يف بلدنا والذي ميلك سالحه ميلك قوته وال يستطيع أحد
بايراقتار تب2 عندها بعض أيضا   التدخل يف شؤونه. و 

امليزات الخاصة التي متيزها عن غريها من  الطائرات.

من تحويه  ما  بكل   2 تب  بايراقتار  ُصنعت  لقد  و    
الحاسوبية برمجياته  و  اإللكرتونية  وأجهزتها   معداتها 
األتراك. املهندسني  طريق  عن  متاما  أسلحتها  حتى   و 
 وبايراقتار تب2 تُستخدم اآلن يف الحروب ضد اإلرهابيني
قوات ضد  تقاتل  الطائرات  هذه  و  تركيا.  حدود   يف 
 اإلرهابيني بشكل جيد حتى تقّصهم مثل األعشاب. و يف
 الحقيقة إن اإلرهابيني يخافون من تب2 و ال يستطيعون
 هجوم بعض املناطق ألنهم عندما يخرجون من مكانهم

يتعرضون إىل قصف شديد.

 نسأل الله أن يدوم هذا التقدم وتصنع تركيا أشياء مثل
 ذلك، ويف يوم ما ستكون تركيا من أقوى دول العامل إن

شاء الله.

تركيا تتقدم بأيدي مهندسيها
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 تغطي املياه األرض بنسبة سبعني باملئة. ومخزّنة يف أماكن
معلمة للجميع ولكن هذه األماكن تقّل يوما بعد يوم.

الدنيا؟ أو املياه يف   هل فكرتم كم يأخذ وقتا إفراغ كل 
بنسبة اليابسة  األرض  تُكّون  املياه؟  هذه  ستُخزن   أين 
املياه لتخزين  ممكنة  ليست  لذلك  باملئة،   .ثالثني 
 وفقاً لالستطالعات فإّن  مقدار املياه يف املحيطات تريليون
و كيلومرتمكّعب.  مليار  ثالثني  و  مثانية  و  مئة  ثالث   و 
مياه من  باملئة   تسعني  و  ستة  نسبة  املحيطات   تَكّون 

العامل. لكن ال نعرف يشء كثري عن البحار

هل لن تنفد منابع املاء؟

 نعم. لكن هناك كثري من نسبة امللح يف املحيطات لذلك
 ال نستطيع أن نستهلك مياه املحيطات. لذلك نُزّود باملياه
واحد فتُشكل  الجارية  املياه  فأّما  الجارية.  املياه   من 

.باملليون من مياه األرض

أين تقع أعمق نقطة يف البحار؟

املحيط غرب  يف  التي  قعراملاريانا  يف  نقطة  أعمق   تقع 
و أربعة  و  مئة  تسع  و  آالف  عرش  عمقها   األطلنطي، 

تسعني ِمرت و هذه اعمق نقطة يف البحار.

هل يتغري منسوب املياه أم هو ثابت؟

 نعم. يرتفع منسوب املياه 5,1سم يف كل عرشة سنوات،
منذ 1900 .

هل تسخُن مياه البحار؟

 نعم ، ترتفع سخونة مياه البحار، وتتغري حسب درجة
 حرارة الطقس.  سخونة املياه تخّل بتوازن الطبيعة.

لذلك تذبل الشعب املرجانية برسعة يف أسرتاليا.

املياه ونسبتها يف الكرة األرضية



برج غلطة
يخمن م(.   500 )حوايل  عام  يف  غلطة  برج  إنشاء   بدأ 

العلامء هكذا.

 هذا الربج أهم أثريف منطقة غلطة. يف املايض استخدمت
الدول الكثرية هذا الربج كالرومانيني  والعثامنيني.

احرتق ذلك  بعد  الغلطة،  برج  الرومانيون    أنشا 
 والرومانيون مل يستطيعوا أن يستخدموا هذا الربج مرة

 أخرى.

 يف عام 1348 رّمم اإليطاليون الربج، واآلن نراه كام بناه
Anastasius)ملك أن  املؤرخون  يخمن   اإليطاليون. 
و حوايل70مرت  الربج  طول  الربج.  هذا  بنا    اإليطاليني( 

عرضه 10 أمتار تقريبا .

السلطان فتح  عندما  فوقه.  الصليب  اإليطاليون   ووضع 
فتح بعد  الصليب.  هذ  فك  اسطنبول  الفاتح   محمد 

اسطنبول استُخدم هذا الربج لغايات مختلفة.

 يف زلزال إسطنبول )1509( تهدمت أجزاء من  الربج و
رمم العثامنيون هذا الربج بالتعاون مع املعامر خريالدين.

 بعد سنوات أصبح الربج سجنا. ثم استخدمه عامل الفلك
)تقي الدين( لعمله.

 بعد ذلك أغلق السلطان الربج. اآلن نستخدم هذا املكان
للسياحة.

 وتوجد أساطري عجيبة متعلقة بهذا الربج فمثال: لو صعد
 الربج شاب وفتاه معا سيتزوج الشاب هذه الفتاة. وتوجد

أيضا حادثة مهمة لها عالقة بهذا الربج

نسميه األن  ولكننا  احمد  اسمه  عامل  رجل  يوجد   كان 
يف األف   hezarfen معنى   çelebi أحمد    Hezarfen 
 اللغة الفارسية أي كانو يسمون هذا الرجل بهذا الشكل
جناحني الرجل صنع  وهذا  شيئا.  األف  يعرف  كان   ألنه 
الطريان بهام وصعد إىل برج غلطة وطار من  ليستطيع 

غلطة إىل أسكدار.

واالن هذا الربج من أهم اآلثار التي يزورها السائحون.

لذلك أنصحكم بزيارة هذا الربج.
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وأعلنوا  كرشكة.  م.   1997 سنة  يف  جوجل   أُسست 

 موقعهم الذي أسسوه للشعوب يف سنة 2004 م. ثالثة

ملدة السنة  نفس  يف  الرشكة  إدارة  عىل  اتفقوا   رشكاء 

 عرشين سنة يعني حتى سنة 2024.

  منذ تأسيسهم غايتهم نرش العلوم إىل أن تكون متناولة

 يف كل األماكن. وأصبح شعارهم »ال تيؤ! » منذ تأسيسهم

أيضا. ويقع مركز الرشكة يف كاليفورنيا منذ 11 سنة.

مليار. عددها  بحث  موضوعات  جوجل  وحققت     

 والبيانات التي يكونها مستخدموجوجل أكرث من خمسة

 وعرشين مليون جيجابايت يف اليوم الواحد فقط.

 رسعة ازدهار رشكة جوجل بعد تأسسها أدى إىل إنهاء

ويقدم والرشاكات.  واالشرتاء  الرئييس  املوقع   بساطة 

 جوجل الخدمات الربمجية كثريا.

 مثل جيميل ويوتيوب والخرائط وأكرث من ذلك. بالنسبة

 إىل أهم خدمة هي أندرويد. وأندرويد هونظام تشغيل.

 هذا نظام التشغيل الخاص بالهواتف. ثم جوجل شكلت

نظام تشغيل للحواسيب أيضا. واسمه جوجل كروم.

 يف الوقت الحايل املوقع الرئييس جوجل هوصاحب أكرث

موقع مئة  أكرث  إنّه  حتى  العاملية  الشبكة  يف   الزيارات 

تصفحا يوميا.

للمحادثة تستخدم  جيميل  مثل  جوجل   وتطبيقات 

ومشاركة للمشاهدة  ويوتيوب  امللفات.   وإرسال 

 الفيديوهات. وعىل الرغم من كل هذه األشياء جوجل

تتعرض لالنتقادات الكثرية.
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 تبدأ وسائل التواصل االجتامعي يف إظهار آثار جيدة أو سيئة
 عىل الناس أوال، ويبدو أن علم النفس والسلوك جنبا إىل جنب
الخصائص االجتامعية املتغريين، فهم يتغريون يف   مع األفراد 

والنفسية والثقافية يف املجتمع، سواء كانت جيدة أو سيئة.

 وفقا إلحصائية أجريت عام 2014 يستخدم 205 مليار شخص
وسائل مستخدمي  منهم  مليار   1  .  8 و  اإلنرتنت  العامل   يف 
التواصل االجتامعي يف  التواصل االجتامعي. يستخدم وسائل 
 بالدنا أكرث من 35 مليون نسمة. ومتوسط استخدام التواصل
هذه تقريباً.  دقيقة   32 و  ساعتني  هو  اليوم  يف   االجتامعي 
 األرقام هي مؤرش استخدام اإلنرتنت واستخدام وسائل التواصل
وبالدنا خصوصاً. العامل عموماً  الناس يف  قبل   االجتامعي من 
 فجميع الناس من عمر 7 إىل 70 سنة يستخدمون اإلنرتنت. إما
 عرب أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو املحمول. وعىل هذا النحو
الصوت أو  الصوت  تبادل األفراح، واألحزان عرب  للناس   ميكن 
 والصورة مبارشة، كام ميكنهم تلقي املعلومات واألخبار يف كل
 األماكن التي هم فيها وعىل العديد من املنصات اإللكرتونية

بكل سهولة.

 مع هذه التطورات، ميكننا أن نرسل رسالة واحدة ملئات من
 الناس يف قامئة أصدقائنا يف نفس الوقت يف املناسبات الخاصة

مثل أعياد امليالد، األعياد الدينية، واملناسبات الوطنية.

 كام هو الحال يف جميع مجاالت التكنولوجيا، ال ميكننا أن نقول
 جيدة جدا أو سيئة للغاية يف وسائل التواصل االجتامعي. لسوء
 الحظ، فإن جميع التطورات يف التكنولوجيا ليست دامئا عالمة
 جيدة. ميكن أن تكون وسائل التواصل االجتامعي أيضا مشكلة

 بالنسبة لألشخاص واملجتمعات وفقا للغرض واالستخدام.

كيف ميكن أن تؤثر وسائل التواصل االجتمعي ؟

التواصل لوسائل  العديدة  الفوائد  عن  للتو  تحدثنا   لقد 
والتعبري االتصال  ورسعة  الوقت  اختصار  مثل   االجتامعي 
 عن اآلراء واألفكار. ومع ذلك فإن هذه املفاهيم قد تسبب
 تطورات سلبية من وقت آلخر، وهذا يتوقف عىل الغرض من

االستخدام. كيف يكون ذلك؟

 مثالً كذبة نرشت ميكن أن تنترش يف العامل وتضلل املستخدمني.
وتعليقات غري مناقشات مسيئة  إجراء  السبب يف   وهذا هو 
التواصل وسائل  يف  يكتبون  وقت  كل  يف  فالناس   محرتمة. 

االجتامعي.

 عدد من الناس  يرون الناس اآلخرين يرشحون صورة حياتهم
يوماً يتزايد  حياتهم  يف  بالحزن  فيشعرون   دامئا،   السعيدة 
 بعد يوم ألنهم ال يستطيعون أن يكونوا مثلهم. بعض الناس
ولكن االجتامعي،  التواصل  وسائل  الستخدام  املال   ينفقون 

أوالدهم يحتاجون تلك النقود ليأكلوا ويلبسوا.

 وسائل التواصل االجتامعي تأثر سلباً عىل أوالدنا، فالولد يظن
أّن املظاهر العارية ليست عيباً.

 تتفكك العالقات يف املجتمع واألرسة، فالناس الذين يتكلمون
مع الناس الذين  بعيدين عنهم ينسوا الناس الذين بجانبهم.

الدينية األعياد  يف  قدمياً  والعادات.  القدمية  التقاليد   تنىس 
 والوطنية و يف الوفيات الناس يزورون بعضهم البعض ويسألون
االجتامعي التواصل  استخدام  بعد  لكن  بعضهم،  حال   عن 
دون الرسائل  يرسلون  فقط   ، كترياً  يهتمون  ال  الناس   أصبح 

زيارة.

 تأثريات وسائل التواصل
االجتمعي عىل املجتمع
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النفس أن أثبت علامء  اليومية،   األلوان جزء من حياتنا 
 لأللوان تأثري سلبي وإيجايب عىل سلوك وشخصية األفراد
 من الناحية النفسية والّروحية. لذا يجب عىل األفراد أن
واألشياء والزهور  املالبس  يف  األلوان  اختيار  عند   يراعوا 
ونحو املنازل  جدار  ألوان  اختيار  يف  وحتى   املستعملة 
خاصة ألوانًا  مكان  ولكل  ألوانًا  فصل  لكل  ألّن   ذلك. 
خاصة ومعان  تعابري  ألوان  لكل  وكذلك  بها.   ومختلفة 
 باملجتمعات البرشية. ولأللوان تأثريها عىل روح اإلنسان،
 فتعكس الذوق السليم أو الغري الّسليم عند األفراد، وعند
عند وترّس  األفراد  نفوس  ترتاح  املناسبة  األلوان   اختيار 
 النظر إليها. أو عكس ذلك تزعج الناظر اليها، وألهميتها
منها كرمية  آياٍت  تسعة  يف  الكريم  القرآن  يف  ذكر   لقد 
اَمِء َماًء فَأَْخرَْجَنا  قال تعاىل )أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه أَنْزََل ِمَن السَّ
َوُحْمٌر ِبيٌض  ُجَدٌد  الِْجبَاِل  َوِمَن  أَلَْوانَُها  ُمْختَلًِفا  مَثَرَاٍت   ِبِه 
 ُمْختَلٌِف أَلَْوانَُها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد( فَاِطر، 72، و كذلك ذكر

اللّون األَحمر يف أحاديث نبويّة كثرية

اللّون األحمر:

 اللون األحمر ونقصد به لون التفاحة ذات اللون الغامق

لهام وكالهام  الفاتح،  اللون  ذات  البطيخ  قطعة   ولون 
عالقة بالطّاقة والحيوية والحب والفرح.

 اللون األحمر يسبب زيادة يف معدل رضبات القلب، وهو
 لون العواطف واملشاعر الفياضة، وهو أيضاً لون الحيوية
يساعد وأحياناً  لألعصاب،  ومنبه  منشط  ألنه   والنشاط، 
لون أيضاً  أنه  كام  والكسل،  الخمول  من  التخلص   عىل 

الغضب والدم، لذا أحياناً يسبب الضيق لدى البعض.

النشاط ميثل  البدنية  الناحية  من  األحمر  واللون    
العمل إنهاء  يعني  العاطفية  النواحي  ومن   والحيوية 
 باإلرادة والعزم إىل آخر املطاف. واألحمر يف الفواكه يثري
األحمر يستعملون  املصانع  أكرث  السبب  ولهذا   الشهية. 
 يف عالمات الرشكة. واللون األحمر يزيد الضغط الدموي
الدورة وينشط  اليومي  القلق  رتابة  من  اإلنسان   ومينع 
 الدموية ويحس اإلنسان بالدفء ويثري عندهم اإلحساس

.بالبهجة والجامل

اللون األسود

غياب من  ينتج  ألنه  اإلحساس،  لون  هو  األسود   اللون 

تأثير األلوان
على حياة اإلنسان
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 الضوء، يتميز بالقوة، ويرتبط باملوت والحداد يف كثري من
 الثقافات، ولكنه يف مرص القدمية كان ميثل الحياة ورمز
 والدة جديدة، ويستخدم يف األزياء لتقليل حجم الجسم،

.ويعطي بعض األشخاص إحساساً بالثقة والنضج

األزرق

 لون هادئ، ميكنه خفض معدل رضبات القلب وضغط

التنفس، ويطلق الدوبامني يف الدماغ، ولذا  الدم ورسعة 

مخاوف من  الركاب  لتهدئة  الطريان  رشكات   تستخدمه 

 الطريان، ويوصف بأنه لون السلمية، ويساعد عىل خلق

أجواء الهدوء والتأمل، ويعرب عن السالم واملحبة والتآلف.

األخرض

 يرتبط اللون األخرض يف أذهان الكثري بالطبيعة، وبألوان

هادئ لون  بأنه  ويوصف  والغابات،  واألشجار   العشب 

ويشيع وهادئ،  لألعصاب  مريح  بأنه  ويتميز   ومنعش، 

عىل يساعد  االصفرار  إىل  درجته  متيل  وحينام   البهجة، 

تحفيز الحيوية ومشاعر التفاؤل والدفء.

األبيض

 لون الفضيلة والطهارة، يعطي إحساساً بالصفاء والنقاء،

 وهو رمز السالم، كان يرمز له بلون املالئكة يف العصور

 القدمية، ويعكس عىل النفس البرشية، خاصة يف األطفال

.روَح العفوية والصدق

البني

 لون الطبيعة، يرتبط باألرض والخشب واألحجار، بطبيعته

االسرتخاء، عىل  ويساعد  لألعصاب،  مهدئ  دافئ   لون 

إحساساً يعطي  مام  واألثاث،  املنزل  إىل  أحياناً   ويرمز 

لديها مبشاعر يرتبط  الناس  بعض  ولكن  واألمان،   بالثقة 

الوحدة والحزن والعزلة.

البنفسجي

والتفكري، التأمل  عىل  يساعد  هادئ  لون  املليك،   اللون 

زهرة إىل  ويرمز  املخ،  يف  والبصرية  الفهم  مراكز   ويغّذي 

عىل ويساعد  بالفرنسية،  التفكري  زهرة  وهي   البنفسج، 

 تقبل الذات، ويشعر مفضلو اللون البنفسجي باالستقرار

 والرضا عن حالهم، ويتمتعون بالتفكري الناضج واالجتهاد

يف العمل.

األصفر والربتقايل

النشاط واإلثارة والنظرة  لون الدفء والنار، يبعث عىل 

عالمات يستخدم يف  بالعاطفة،  يرتبط  لألمور،   اإليجابية 

مثري لون  أيضاً  وهو  االنتباه،  للفت  واإلعالنات   املرور 

.للجدل، يرتبط إما بالحب املطلق أو الكراهية
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ياء عىل سطحه، ُملتهبة، وهي أقرب نجم إىل األرض، ومصدر الحياة والدفء والضِّ مس عبارة عن كُرة غازيَّة   الشَّ
تدور حولها، الَّتي  الثَّامنية  والكواكب  مس  الشَّ تتكوَّن من  الَّتي  مسيَّة  الشَّ املجموعة  أحد عنارص  مس  الشَّ ن   وتكوِّ
مس بأربعة مليار عام ونصف، وهي أحد نجوم مجرّة درب التَّبَّانة الَّتي ر عمر الشَّ  واملذنَّبات، والكويكبات، ويقدَّ
مس يف أحد أذرع مجرَّة درب التَّبانة، عىل بعد 30 ألف سنة  تحتوي عىل عدد يصل إىل 200 مليار نجم. تقع الشَّ
 ضوئيَّة من مركز املجرَّة، وتبلغ كتلتها 330 ألف مرّة ضعف كتلة األرض، ويبلغ قطرها 1.4 مليون كيلومرتاً، وتبعد
ر بثامين دقائق وبضع ثواٍن ليصل إلينا من وء وقتاً زمنيَّاً يُقدَّ  عن األرض َمسافة 150 مليون كيلومرتاً، ويَستغرق الضُّ
مس ما يقارب 15 مليون درجة ِمئويَّة، ودرجة حرارة سطحها ما يقارب 5500 مس، وتبلغ درجة حرارة مركز الشَّ  الشَّ
ن 74.9% من مكّوناتها، مس بشكٍل أسايّس من غاز الهيدروجني الَّذي يُكوِّ مس تتكوَّن الشَّ نات الشَّ  درجة مئويَّة. مكوِّ
ناتها يتكوَّن من عنارص األكسجني ي من مكوِّ ناتها، والجزء القليل املتبقِّ ن 23.8% من مكوِّ  وغاز الهيليوم الَّذي يكوِّ
مس بشكل مستمر بتحويل غاز الهيدروجني إىل يون وغريها. تقوم الشَّ  والكربون والكربيت والنَّيرتوجني والحديد والنُّ
مسيَّة. ي إىل إطالق كِميَّاٍت هائلة من الطَّاقة الشَّ  غاز الهيليوم يف تفاعالت نووية داخل نواتها، وهذه التَّفاعالت تؤدِّ
اً؛ حيث تصل درجات الحرارة فيها واة درجة حرارتها مرتفعة جدَّ مس: هذه النُّ مس النَّواة أو مركز الشَّ  طبقات الشَّ
غط فيها عاٍل جّدا، وتعدُّ هذه الظُّروف مناخاً رائعاً لحدوث التَّفاعالت النَّووية أو  إىل 51 مليون درجة مئويَّة، والضَّ
 تفاعالت االندماج، الَّتي تندمج فيها أربعة بروتونات من الهيدروجني عىل ثالث مراحل تُدعى )تفاعالت بروتون-
 بروتون( لتكوين ذرَّة من الهيليوم، وينتج عن هذا التَّفاعل الطَّاقة الَّتي تحملها الفوتونات وتصل إلينا عىل األرض
مس إىل مليون  عىل شكل ضوء وحرارة. منطقة اإلشعاع: تتدرَّج درجة حرارة هذه املنطقة من 51مليوناً قرب نواة الشَّ
واة إىل الطَّبقة الخارجيَّة؛ حيث تنقل  درجة مئويَّة يف آخر الطَّبقة، وتنقل هذه الطَّبقة الطَّاقة بطريقة اإلشعاع من النُّ
 الَذّرات يف هذه املنطقة الطَّاقة فيام بينها حتَّى توصلها إىل املنطقة التَّالية وهي منطقة الَحمل، وتحتاج عمليَّة النَّقل
نني إلمتامها. منطقة التَّوصيل بالَحمل: درجة حرارة هذه املنطقة تبلغ 6000 درجة مئويَّة، وهي  هذه إىل آالف السِّ
مس )الفوتوسفري(:  أقلُّ بكثريٍ من درجة حرارة الطَّبقة الَّتي تسبقها، وتنتقل الطَّاقة فيها بطريقة الَحمل. سطح الشَّ
وء املريئ، ودرجة حرارتها تبلغ ما يقارب 5500 مس الَّتي نراها نحن وهي الَّتي تُنتج الضُّ  هي املَنطقة املرئيَّة من الشَّ
ومُيكن مشاهدة )الكروموسفري(،  امللوَّنة  الطَّبقة  ثالث طبقات:  إىل  يُقسم  مس:  للشَّ ي  الجوِّ الغالف  مئويَّة.   درجة 
ميس )الكورونا(؛ وهي مس التَّام وتظهر عادًة بلوٍن وردّي، واإلكليل الشَّ  هذه الطَّبقة فقط عند حدوث كسوف الشَّ
ج بضوء ساطع بسبب درجات الحرارة مس بشكٍل غازّي متوهِّ مس الَّتي تحتوي عىل عنارص الشَّ  الهالة املُحيطة بالشَّ

مس برسعة عالية. مسيَّة؛ وهي عبارة عن ُجزيئات دقيقة مشحونة تنطلق من الشَّ يح الشَّ املرتفعة، والرِّ

كيفية دوران األرض حول نفسها وحول الشمس
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 السلطان عبد الحميد الثاين هو السلطان الرابع والثالثون
السلطة أمتلك  العثامنية، وآخر من  الدولة   من سالطني 
السلطان تلقى  1842م.  أيلول  يف  ولد  منهم.   الفعلية 
من أتقن  و  السلطاين  بالقرص  تعليمه  الحميد   عبد 
 اللغات:الفارسية و العربية و كذلك درس التاريخ و تعمق
 يف علم التصوف،و نظم بعض األشعار.ُعرف عنه مزاولته
و العبادات  عىل  املحافظة  و  الخيل  ركوب  و   للرياضة 

الشعائر اإلسالمية.

آب  31 يف  الخالفة  الثاين  الحميد  عبد  السلطان   توىل 
1876م،و كان عمره آنذاك 34 عاما.

 تبوأ عرش السلطانة يومئذ وهو يف أسوأ حال، و تعامل
مع الغرب باملوازنة و مع الرشق بالسياسة اإلسالمية.

عدمت سنوات  بعرش  العرش  من  إنزاله  بعد    تقريبا 
الدولة  75 % من ترابها ثم تويف يف شباط 1918م.

2 العبقرية السياسية

 السلطان عبد الحميد الثاين كان عبقريا سياسيا البعد حد،
 قال عنه اوتر فون بسامرك )شخص مثل دورا تاريخيا يف

تحول الدولة األملانية الضعيفة

إىل الدولة املتقدمة(

 لو كان العقل مئة غرام يف العامل. بالتأكيد تسعون جرام
و عندي  غرامات  و خمسة  الحميد  عبد  السلطان   عند 

الباقي عند اآلخرين

هذا ما قاله عدو عبد الحميد الثاين

 سأحيك لكم قصة حتى تفهموا كم كان عىل درجة من
الذكاء يف السياسة

بالقنبلة اغتياله  الثوار األرمنينب قاموا مبحاولة   يف 1905 
العساكر يجدهم  بأن  أمر  الثاين  الحميد  عبد   ففشلوا. 

حوكم و  عليهم  العساكر  قبض   العثامنينب. 
 املجرمني. القايض حكم باإلعدام و لكن
 عبد الحميد عفى عنهم و استخدمهم
 كجواسيس يف أرجاء العامل. أيضا بهذا

الفعل أثبت أنه رجل عظيم

 ملن قال عنه ظامل و مستبد . وهناك
عددنا إذا  القصص  من   الكثري 

األمثال لن تكفي األيام

3 أوصافه املعنوية

رحمه الثاين)  الحميد   عبد 
ورقة أي  يوقع  مل   الله( 
يرتك ومل  وضوء   دون 
الحجر كان  أبدا.   العبادة 

موجودا بجانب رسيره

 فلام استيقظ كان يتوضأ
عىل يدوس  ال   حتى 
ارتباطه كان   األرض 
يف  . قويا   بالتصوف 
يرد ال  الرسمية   الكتب 

 أنه حج و لكن هناك بعض
يف الكعبة  يف  شاهدوه   األشخاص 

 أثناء الحج. و هذا مذكور يف كتاب
. يف يوم ما سألته زوج  تاريخ بركوي 
الدين يف  أنت حريص  ملاذا   السلطان 

إىل هذه الدرجة؟

األمة خليفة  ألن  لزوجه  املرحوم  قال    
 لو مل يحرص عىل سنة النبي، أمة محمد
عنه والقصص   . جسيم  برضر   تصاب  
 رحمه الله تعاىل كثرية ، خالصة األمر أن

 سلطاننا عبد الحميد كان رجال عظيام

السلطان عبد الحميد الثاني
 )رحمه هللا(



  عمر املختار هو محمد فرحات إبريدان محمد مومن بو هدمية
 عبد الله علم مناف بن محسن بن حسن بن عكرمة بن الوتاج
 بن سفيان بن خالد بن الجوشايف بن طاهر بن األرقع بن سعيد
الكبري، مناف  بن  هشام  بن  خايف  بن  الجارح  بن  عويده   بن 
جزء وهي  بريدان،  لقبيلة  التابع  فرحات  لبيت  أصوله   وتعود 
 أسايس من قبيلة املنفعة أو املنيف، وتعد هذه القبيلة من أول

 القبائل الهاللية التي وجدت يف برقة.

)الوالدة(

 ُولد السيد عمر املختار بن عمر املنفي الهاليل يف العام 1858م،
 واشتهر بعمر املختار، ولُّقب بشيخ الشهداء، وشيخ املجاهدين،
 وأسد الصحراء، وقاد العديد من املعارك التي حصلت يف ليبيا
 ضد االحتالل اإليطايل، وهو من أهم وأشهر الشخصيات القتالية

 العربية واإلسالمية.

)النشأة(

  ولد عمر املختار يف منطقة البطان التابعة لربقة، حيث كفله
 والده وربّاه تربية إسالمية صحيحة، نابعة من التعاليم الصادرة
من وأحكامها  مبادئها  استمدت  التي  السنوسية  الحركة   عن 
 القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة، إال أنّه مل يعش يف كنف
 والده ملدة طويلة من الزمن، فقد تويف عند ذهابه ألداء فريضة
الشيخ عمه  تكفله  والده  وفاة  وبعد  املكرمة،  مكة  يف   الحج 
املختار عمر  وأدخل  وفاته،  قبل  والده  رغبة  عىل  بناء   حسني 
تم ذلك  وبعد  الكريم،  القرآن  بتعليم  خاصة  ملدرسة   وشقيقة 
 التحاقه باملعهد الجغبويب، من أجل تلقي العلم مع طلبة العلم

من أبناء األخوان والعديد من القبائل األخرى.

)اإلنجازات واألعمل(

للقوات تصّدوا  الذين  الليبيني  املقاتلني  أبرز  من  املختار   عمر 
1911م، العام  يف  الليبية  األرايض  إىل  دخلت  عندما   اإليطاليّة 
ملدة والخمسني،  الثالثة  سن  يف  وهو  القوات  هذه   وحارب 
الضارية، املعارك  من  العديد  وخاض  عاماً،  العرشين   تجاوزت 
 والتي أدت يف نهاية املطاف العتقاله من قبل القوات اإليطاليّة،
 ومتت محاكمته وإصدار حكم اإلعدام شنقاً بحقه، وتم تنفيذ
 حكم اإلعدام وهو يف سن 73 عاماً، عىل الرغم من شعوره الكبري

بالتعب واإلرهاق والحمى يف ذلك الوقت.

  الهدف الرئييس من وراء إعدام عمر املختار يف ذلك الوقت هو
الليبيني، باإلضافة املقاومني  القتالية لدى  الروح   قتل وإضعاف 
 إىل إخامد الثورة وتوقفها بشكل نهايئ، إال أن إعدامه جاء بنتائج
الخطوة هذه  زادت  فقد  اإليطاليّة،  القوات  لتوقعات   عكسية 
لدحر املطاف  نهاية  أدت يف  والتي  القتالية،  والثورات   املعارك 

 العدو عن البالد وحصول ليبيا عىل استقاللها.

 تعاطف مع عمر املختار وأحبوه، فعمر املختار من الشخصيّات
من كبرية  أعداد  وتعاطف  إعجاب  عىل  حصلت  التي   البارزة 
أخبار لدرجة وصول  مامته،  بعد  أو  حياته  سواء يف   األشخاص 
أجل من  حياته  وهب  والذي  السن  يف  الكبري  الشخص   هذا 
املسلمني من  العديد  إىل  وبالده  دينه  كرامة  عىل   املحافظة 

العرب يف مختلف أنحاء العامل.

عمر المختار
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 طلعت الشمس عىل بيت الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا يف قرية اسمها املحمودية من
الرابع عرش من شهر ترشين األول عام 1906.فإن هذه الشمس اليوم  العريقة يف   القرى 
 الطالعة كانت حسن البنا. ُولد كأنه يعرف أنه سيُستشهد نظر إىل أبيه. أرس أبوه يف أذنه
 »حسن يا بني« ثم قبّله وعانقه وقال الحمد للّٰه. كان أبوه عاملاً يف علم الحديث. سّجله يف
 مدرسة الرشاد الدينية وهويف الثامنة من عمره. حفظ جزءاً من القرآن الكريم فيها ودرس
 أيضاً علم النحوواألدب العريب، ثم تسّجل يف املدرسة اإلعدادية، حاول أن يكمل حفظه يف
 املرحلة اإلعدادية. أّسس جمعية األخالق األدبية وجمعية منع املحرمات. انتسب إىل الشيخ
 عبد الوهاب الحصايف واقرتب من مفهوم التصوف. تسّجل بعد أن تخرج من املدرسة يف
 جامعة دار الفنون التي تُعرف بجامعة األزهر الصغرية، أدمن عىل كسب العلوم اإلسالمية
البنا مع اجتمع حسن  استعمروا مرص.  كانوا  اإلنكليز  الوقت  الدنيوية.  يف ذلك   والعلوم 
 العلامء املشهورين وقام بعقد اجتامعات يف املساجد واملقاهي، وّعى الناَس. يف سنة 1928
 مع أصدقائه أقسموا يف بيته بأن يعيشوا يف سبيل الله وميوتوا فيه، فأّسسوا حركة اإلخوان
 املسلمني. أرسلوا رسائل إىل العلامء والشيوخ والجمعيات املختلفة، ثم قّرروا أن ينقلوا مركز
 الجمعية إىل القاهرة. افتتح كثري من املساجد يف املدارس واملصانع يف أماكن مختلفة. يف
 مرحلة الحرِب العامليِة الثانيِة الحكومُة فعلت ما أمرها اإلنكليز. وضغطت الحكومة عىل
بعد ذلك نجح البنا وأصدقاءه يف سنة 1945.  واُعتقلت حسن  املسلمني ضغطاً.   اإلخوان 
 وحسن البنا يف االنتخابات وأصبح رئيس الجمعية إىل األبد. ثّم من بعد ذلك حارب اإلنكليز.
 وفعله هذا سبب زيادة يف ضغط الحكومة عىل الجمعية. لكنه وأصدقاءه مل يرتاجعوا حتى
 تدخلوا يف مشكلة فلسطني. يف سنة 1948 وجه نداًء إىل البالد العربية، وأرسلوا كثريا من
 أعضاء الجمعية إىل فلسطني للجهاد. عىل ذلك أعلنت الحكومة أن الجمعيَة غري مرشوعة.
 ويف سنة 1949 أغلقت الجمعية. اُرغم األعضاء عىل التغرب. ذهبوا إىل بالد مختلفة ونرشوا
 أفكارهم. وقد بدأ حسن البنا يجهز جمعية شبان املسلمني التي نظمها. بعد شهر اُطلقت
 النار عىل سيارته عندما كان يرجع إىل بيته. منعت الحكومة وسائل اإلعالم من بث خرب
قتل حسن البنا. لكن حصحص الحق وبعد ثالث سنوات صدر الحكم بإدانة 3 رشطة بقتله.

 حسن البنا طوال عمره كان يقول إن االبتعاد عن اإلسالم سبب للرتاجع. دعى الناس إىل نظام
اجتامعي جديٍد. متيز بخلقه وعلمه وزهده. ريض الله عنه ورحمه. ومن أقواله:

 »احرصوا عىل املوت توهب لكم الحياة واعلموا أّن املوت ال بد منه وأنّه ال يكون إالّ مرة
واحدة فإن جعلتموها يف سبيل الله كان ذلك ربح الدنيا وثواب اآلخرة« 

حسن
  البنا
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وستة مئة  وتسع  ألف  األول  ترشين  سينوب  يف   ولد 
  وعرشين.  هو ابن السيد محمد الذي يعمل مدعياً عاماً.
 هو تزوج يف الوقت الذي كان يعمل فيه يف سينوب من

 امرأة يعمل جدها قائدا.

 وجاء إىل الدنيا نجم الدين أربكان من هذا الزواج.  سجل
  أربكان يف نفوس آفيون.

 أربكان الولد الثالث من ستة إخوة.  بدأ املدرسة االبتدائية
تعني املدة  أشهر من هذه  بعد خمسة  لكن   يف قيرسي 
 أبوه وانتقلوا إىل طرابزون تابع دراسته يف هذه املدينة.

 كان الناس يقولون عن أربكان “ هذا الطفل سيكون رجال
  كبريا يف املستقبل “ وأصبح هكذا.

كانت اسطنبول.   يف  بيتهم  إىل  انتقلوا  أبيه  تقاعد   بعد 
 تفكر عائلته أن يدرس يف ثانوية اسطنبول للذكور وهذا

  ما حصل وبدأ أربكان يف هذه املدرسة.

الصف يف  األفضل  الطالب  أصبح  جدا.   ذكيا  كان   هو 
أنه بدأ املدرسة متأخرا. حقق شيئا يف هذه الرغم   عىل 
 املدرسة. طلب أربكان أن يفتح املسجد يف هذه املدرسة

  وبعد رغبة أربكان فتح املسجد يف املدرسة.

 يف أثناء دراسة أربكان تويف أبوه وعمره ستة وستون.

 أربكان الذي أنهى املدرسة باملرتبة األوىل دخل االمتحان
 يف الذي كان ميكنه أن يبدأ الجامعة بدون امتحان.  بدأ
 الجامعة من الصف الثاين بعد االمتحان الذي نجح فيه

  من العرشة األوائل.

سليامن القديم  الجمهورية  رئيس  عىل  أربكان   تعرف 
 دمريال أول مرة.

 يهتم أربكان بالشعراء وخاصة نجيب فاضل.

الجامعة مسجد  يف  صديقه  مع  أربكان  يجتمع   عندما 
 ألن يرتب الربنامج لزيادة علمهم.  كانت توجد عادة يف
 الجامعة يلقبون الطالب و أربكان أخذ نصيبه من هذا
 االعتياد ولقب أربكان  بـ”الطري” ألنه عندما يفعل شيئا
 كان يفعله رسيعا.  أربكان الذي يبدأ جامعة اسطنبول

  تكنيك من الصف الثاين أفضل طالب يف الجامعة.

مل بدرجة  سنوات  أربع  يف  الجامعة  من  أربكان   تخرج 
 يسبقه أحد إليها.  تعني أربكان يف نفس الجامعة.  بدأ
 أربكان بتجهيز األطروحة وأنهى أربكان أطروحته بنجاح
 وقررت الجامعة أن ترسل أربكان إىل أملانيا ليفعل بحثا
للجيش سميت  الدكتور  مع  بحثا  أربكان  فعل   علميا.  
 األملاين يف أثناء عيشه يف أملانيا لكن مل ينس أربكان كل
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 هذا العمل لوطنه.

 عندما انترشت أطروحة أربكان يف أملانيا القت قبوال بني
للبحث عن دبابة أربكان  الداوتز   الرشكات ودعا مصنع 
 لوبار ذهب أربكان إىل تركية قبل أن يبدأ العمل ودخل

إىل االمتحان ليكون أستاذاً جامعياً ونجح يف االمتحان

 يف يوم من األيام كان يعمل أربكان يف مصنع الدوتز ورأى
 املحرك الصغري وسأل معاونه ما هذا املحرك قال املعاون
 : طلبت تركية منا املحرك الذي تراه.  فكر أربكان هكذا:
 يعمل مهندس تريك يف أملانيا وتطلب تركية  املحرك من
  أملانيا! وقرر أن يعود إىل تركية ألنشاء مصنع للمحركات.

الناس ال يهتمون باملحركات حتى  أربكان الذي يرى أن 
 الدولة ال تهتم.  يبدأ العمل وجمع مئتي مهندس وأسسوا
يستطيع درجة  إىل  وصل  املصنع  هذا  املحركات   مصنع 
الذين يعملون الناس  املحرك رسيعا مع جهد   أن يصنع 
 يف املصنع.  كان يعمل أربكان كثريا لكن رغم ذلك كان
 يوجد يشء ناقص.  كان طريق السياسة مغلق،  ويجب
 أن يدخل إىل سياسة فاشرتك أربكان يف االنتخابات العامة
 يف قونيا كوكيل حر وأخذ الكثري من األصوات ودخل إىل
 املجلس.  كان هذا النجاح كبرياً.  عمل أربكان كثريا لكن
 أغلق حزبه ففتحه ولكن أغلق مرة أخرى، فتحه أيضا مل

 يسئم أبدأ.

بعد طرىق طويل ومتعب، الوزراء  رئيس  أربكان   وصار 
 وبدأ أربكان عمله مبسمالً.  أصبح أول عمل له أن يرفع

 رواتب املوظفني وزادها مئة واثنان يف املئة.  كان ينتظر
سعر يف  زيادة  فعل  وهو  كثريا  شيئا  منه  القرية   سكان 
املسألة كانت  والبندق.   الشمس  ودوار  والتبغ   القمح 
يناقش بعد ذلك  املشكلة  يعرف  أوال   بسيطة ألربكان.  

 سبب املشكلة ثم يحلها.

مثأنية وعرشين شباط

ألف مثانية وعرشين  القومي يف  السالم  هيئة   اجتمعت 
 وتسع مئة وسبع وتسعون.

 هذا االجتامع كان ال يشبه اجتامع الذي يكون يف املايض
 ألنه استغرق عرش ساعات هذا كان األول يف تاريخ هيئة
من فقط  أربكان  االجتامع  إىل  أنضم  القومي.    السالم 
 »حزب الرفاه« ألن حزبه كان متهم.  أخذ القرار من قبل

 الهيئة ونرش هذا القرار يف مثانية عرش مادة

بعض املواد كانت : يجب أن نحافظ عىل عنرص العلامنية.

أن وظيفتنا  قائالً:  االجتامع  بعد  توضيحاً  أربكان   قدم 
الرتكية املشاكل  من  الكثري  تفحص  لقد  املشكلة.   ننقص 

 وناقشها.

 فهم أربكان املهلكة التي ترتب له، كان يقول أربكان يف
 هذه الفرتة: أنتم تسألون أمل تفعل الحكومة خطأ؟ وأنا
 أقول كل الناس ميكن أن يفعلوا خطأ،  لكن نحن مل نفعل
 الخطأ الذي يوجب اغالق حزبنا.  ثم فتحت دعوى ضد

 أربكان بحجة اغتصاب العلامنية.
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يف املسلمني  التحاد   “ مثانية  »د-  أسس  األثناء  تلك   يف 
عرشة يف  اسطنبول  يف  البالد  هذه  وجمع  املكان   نفس 
نيجريا، ماليزيا،   إيران،   مرص،   بنغالدش،    :   حزيران 
 باكستان،  أندونيسيا وتركية. كان العلامنيون يعملون مع
 قوى الخارج إلعاقة أربكان.  كانوا يطلبون منه أن يقدم

 استقالته لكن مل يقدم استقالته .

 قرر أربكان أن يتخىل عن منصب رئيس الوزراء،  وأرسل
دمريال، سليامن  الجمهورية  رئيس  إىل  االستقالة    رسالة 
الجمهورية وقدمت بـ: زرت قبل قليل رئيس   ثم رّصح 
 رسالة االستقالة.  وأنا سعيد أمامكم اآلن،  ومنصب رئيس

 الوزراء هو وسيلة لخدمتكم.

 ويف املحكمة قررت املحكمة ثالثني يوماً لرّد ماحكم عىل
النائب كالم  وبعد  النهائية  الجلسة  ويف  أربكان.    حزب 
آيام. ثالثة  أربكان وبدأ بكالم سيستمر    العام، كان دور 
  بعد كالم أربكان قررت املحكمة أن تغلق حزب الرفاه.
محكمة إىل  وصديقه  أربكان  ذهب  القرار  هذا   بعد 
أربكان، ضد  قرارها  كان  لكن  األوربية  اإلنسان    حقوق 

 وُمنع أربكان من السياسة ويف هذه األثناء أسس حزب
 السعادة.

 دخل أربكان إىل السجن وبعد سنة خرج وأصبح رئيس
 حزب السعادة.

يف مرض  ولكن  للتظاهر  طرابزون  إىل  ذهب   أربكان 
ألفني وأحد عرش وتويف يف الثاين عام   الثالث من كانون 
الحادية الساعة  يف  األحد  يوم  شباط  وعرشين   سبعة 

  عرشة وأربعني دقيقة وأحرض إىل اسطنبول لدفنه.

 الناس مل يروا يف حياتهم مثل جنازته ألن الجنازة كانت
مزدحمة جدا

من أشهر ما قال أربكان :

 ال يكون الربيع بزهرة

لكن كل الربيع يبدأ بالزهرة
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الظلم واقع وموجود منذ  زمن رسولنا صىل الله عليه وسلم. عندما ولد محمد )صىل الله عليه و سلم( وبدأت نبوته 

وبدأ بتبليغ الناس الدين الحق .فإّن املرشكني قد كَذبوه وظلموه أيضا رسولنا جاء إىل الطائف يك يبلغ اإلسالم لكن 

الشعوب رجمته. وما كان من النبي إال أن سامحهم وصدق قوله أن يف هذه املدينة سيكون منهم من يوحد الله وقد 

حدث.. يعني بدأ الظلم عىل املسلمني يف بداية اإلسالم مع األسف .

واآلن مازال الظلم عىل املسلمني ُمستمرّا يف كل الدول. .

ففي أراكان يَظلم البوذيون املسلمني. يقتلونهم ويهتكون أعراضهمو يعذبونهم منذ سنوات كثرية. ويف هذا الوقت 

أصبح الظلم أشد وأثقل. الناس الذين فيها يهاجرون إىل الدول األخرى. ألنهم جائعون. 

ويف سورية ويف العراق ويف الصومال و يف غريها.....

الناس الذين يف أوروبا من غري املسلمني ال يهتمون بهذا األمر. فهذه الدول ترسل األسلحة إىل تلك املنظامت اإلرهابية 

حقا. وطائراتها املقاتلة تقصف املسلمني. وال توجد رشيعة تسمح بقتل الناس ألن هذا ضّد اإلنسانية التي ينادون بها 

ليل نهار مع عدم تطبيقهم لها. 

يف القدس يقتل الجنود املسلمني. ملاذا؟ ... إن أعداء الدين أسقطوا الدول العربية واآلن يريدون أن يسقطوا تركيا. إن 

شاء الله ال يحدث هذا أبدا، بل يجب علينا اآلن التفكريبجديّة يف وضع العامل اإلسالمي ولهم أقول:

.يا مسلمي العامل، اتحدوا....



 لقاء مع الدكتور الفلسطيني صهيب قاللوة مراسل وكالة
 األناضول الرتكية.

السؤال األّول: ما عملك يف وكالة األناضول؟

 نعمل يف وكالة األناضول أكرث من 3000 شخص، منا نحو
 1500 مراسل، نتابع جميع األخبار السياسية واالقتصادية

والفنية، نقوم بتغطية األخبار من أكرث من 100 دولة.

 السؤال الثاين: ملاذا يفضل الناس وسائل اإلعالم االجتامعية
عىل الوسائل اإلعالمية التقليدية؟

أكرث والرياضية  الفنية  األخبار  إىل   الناس أصبحوا مييلون 
 من السياسية يف اآلونة األخرية، بسبب أن الناس سئمت
 من األخبار الروتينية، بسبب تكرارها كثرياً، لذلك أصبحت
عن تتحدث  التي  االجتامعية  األخبار  إىل  متيل   الناس 
األحوال االجتامعية بني الناس، أو الفنية والرياضية مثالً.

عرب التواصل  إدمان  تداعيات  هي  ما  الثالث:   السؤال 
التكنولوجيا واألجهزة الرقمية؟

 وسائل التواصل االجتامعية سالح ذو حّدين، فقد يكون

 شيئاً إيجابياً أو سلبياً، أما اإليجايب فأن ال نعطي صفحات
 التواصل اإلجتامعي مثل الفيس بوك والتويرت واإلنستغرام
واملواقع الصفحات  نتابع  وأن  الوقت،  من  كثرياً   وغريها 
 الهادفة التي تهدف إىل أشياء تتوافق مع ثقافتنا وديننا
مع التواصل  تقوية  عىل  تعمل  قد  إنها  بل   وعاداتنا، 
السالح أما  الله،  يف  التعارف  وزيادة  واملحبة   األصدقاء 
 السلبي اآلخر فقد تسخدم هذه الصفحات ألشياء سلبية،
اإلسالمية، األخالق  مع  تتناسب  ال  التي  الصفحات   مثل 
 أو إضاعة األوقات عليها، فإن ذلك من الطبيعي أن يؤثر
 سلباً عىل أخالقنا وطبيعتنا، بل حتى عىل نفسيتنا، كعدم

اإلنتظام بالنوم مثال.

 السؤال الرابع: ملاذا أصبحت الرسائل النصية أكرث شيوًعا
 من األحاديث العادية؟

تصفح من  أكرث  الكتب  قراءة  تفضل  أصبحت   الناس 
 املواقع، السيام الذين يريدون بناء شخصيات متخصصة
 يف مسالك معينة، كأن يكون مثالً سياسية أو تارخية أو
 يف الجغرافيا وغريها من التخصصات، أما اإلعالم والتلفاز
بناء عىل  تعمل  فإنها  االجتامعي،  التواصل   ووسائل 

صهيب قاللوة
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شخصيات عامة.

بالعالقات الذكية  الهواتف  ترض  هل  الخامس:   السؤال 
اإلنسانية؟

إذا اإلجتامعية،  بالعالقات  ترض  الذكية  الهواتف   بالطبع 
 ما استخدمت بطريقة خاطئة، فهي تعمل عىل سالح ذو

حدين.

السؤال السادس: هل تجعلنا التكنولوجيا الرقمية أغبياء؟

 نعم قد تجعل اإلنسان غبياً الهواتف الذكية غريها، ألنها
 قد تسبب الرضر يف الصحة، فإذا ما استخدمت استخداماً
 سيئاً فإنها قد تعمل عىل ضعف النظر والذاكرة واإلرضاب
ضعف عىل  تعمل  التي  األرضار  من  وغريها   ،  النفيس 

الرتكيز عند الشخص وقدراته.

وسيلة االجتامعي  التواصل  وسائل  هل  السابع:   السؤال 
إيجابيّة للتخلّص من بعض األمراض النفّسية؟

إذا اإلجتامعي  التواصل  وأدوات  الذكية   الهواتف 
بناء عىل  تعمل  سوف  فهي  بشكل صحي   إستخدمناها 
من تعزز  فهي  عامة،  كثقافة  جيدة،  ثقافية   شخصية 
ومن األخرى،  الثقافات  عىل  وانفتاحه  الشخص   ثقافة 
وسائل صفحات  يف  اليوم  نراها  التي   االستخدامات 

 التواصل االجتامعي املختلفة هي »مراهقة الفيس بوك«،
واألمثلة عىل ذلك كثرية.

السؤال الثامن: ما أجمل قناة يف الدول اإلسالمية؟

نظري، بوجهة  اإلسالمي  العامل  يف  مثالية  قناة  توجد   ال 
 لكن هنالك بعض القنوات مثل الجزيرة، فهي جيدة يف
 الجانب السيايس لألخبار، وقناة القدس ألخبار فلسطني،

والجزيرة الرياضية للرياضة.

السؤال التاسع:  ما الخرب األعجب الذي كتبته؟

مبرض مريضاً  وكان  صحفية،  مقابلة  معه  عملت   طفل 
عليه حزيناً  كنت  بيته،  يف  مات  يومني  وبعد   الرسطان، 
 بسبب أنه مات ألنه مل يجد تكاليف العملية، لكنه كان

يشعر بسعادة كبرية.

السؤال العارش: ما أهمية مهنتك؟ 

 أهمية عمل املراسل هو يف نقل األخبار من امليدان إىل
الصحف واملجالت والتلفزيونات، مبوضوعية تامة.
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االبتالء

 كام نعلم أن االبتالءات عىل املسلم تخفف يف الدنيا، من عذاب األخرة، فعىل اإلنسان أن ال يظن أنها سيئة، ألن الله

 تعاىل أعلم مبا هو خري للناس أو رشٌّ لهم. وقد يالقي يف البالء بعض املصاعب، وهذا اليعني أنَّها رشٌّ وأذًى ومشقة

 ورضر يف األموال واألنفس ونحو ذلك. واإلنسان املؤمن العاقل يعرف جيًدا، أنَّ ما أصابه من البالء هو من عمل يده،

 سواًء أنّه أراد ذلك بنفسه وبرضاه فاستحق الجزاء والعقاب، أو أنّه جنى ذلك الخطأَ من دون أن يقصد ذلك أو أنّه

 أَْغَفل أَو أُغِفل ذلك، فيوجب عليه التوبة الّنصوح، ليستحق مغفرة الله تعاىل وجنته. وللتوبة قصص كثرية يف القرآن

الله لهم. وحتى يف الصحة والعافية  والتاريخ االسالمي، وسوف ترى كيف أنهم أخطؤوا ثم تابوا واستغفروا فغفر 

ووفرة املال واملقام والشهرة ابتالءات أيًضا.

 واالبتالءات امتحان واختبار للمؤمنني الصالحني من الله تعاىل ألجل اختبار مدى إخالصهم يف العبادة ثم إنها كفارة

الدنيا واآلخرة، وهذا ال يعني الّشديد يف  العاصني والفاسقني بالجزاء والعذاب  الله تعاىل وعد  الذنوب. ولكن   عن 

 أنها ابتالءات. واالبتالءات تجعل املؤمن أن يصرب ويشكر الله. وأخطاء الصحابة واألولياء يف بعض املسائل الفقهية

 والسياسية واالقتصادية، ال يعني أنهم قد عصوا أمر الله تعاىل، بل يدل عىل أن اإلنسان غري معصوم والعصمة لله

 تعاىل، والنية الصادقة والتوبة واالستغفار شعار لهم. وبالتوبة وعدم اإلرصار عىل الخطأْ انتصار عىل النفس األمارة

 بالسوء فقال الله تعاىل: )إّن الّنفس ألّمارة بالسوء(، وقال الرسول صىل الله عليه وسلم: )كل ابن آدم خطاء وخري

 الخطّائني التّوابون(. ونرى وقائع يف من التاريخ فمثالً إنهاء اإلمام عيل )ريض الله عنه(، املعركتني عندما ظهرتا يف

 زمانه، واإلمام حسن )ع( عندما أراد الحرب ضد معاوية بن أيب سفيان بجيش كبري ولكنه تنازل عن السلطة وطلب

 الصلح ليك ال يهدر دم املسلم. لذا عىل اإلنسان أن ال يلوم العلامء والفقهاء والحكام وغريهم، وأن ال يلوموا الزمان

 والعرص، وال أن يلوم التقدم العلمي والتكنولوجي والكتب واإلنرتنت واألفالم وغريها التي أصبحت من وسائل الفساد

 وارتكاب األخطاء. بل عىل املسلمني أن يلوموا أنفسهم أوالً وأخريًا، وإن كانت لآلباء واألساتذة والشارع فضل أو دور

الخري والرّش. فاإلنسان بعد الحقائق ومتيز  الوصول إىل  الدور األكرب يف  أن لإلنسان  إالّ  اإلنسان،   عىل تقويم سلوك 

 توفر العقل والرّشد يكون مسؤوالً عن نفسه وعن األعامل التي يعمله. وعندما يزيد عدد أفراد الطّيبني يف القرية أو

 املدينة أو الدولة فتكون صالح أهلها، فيستحق كل الخري ورحمة الله تعاىل وبركاته. فسوف ال نجد عندهم  الخوف

من وحي القـلم
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والخري والربكة  والسعادة  والطأمنينة  اآلمان  عندهم  نجد  بل  الطّاغي،  والحاكم  والظلم  والقتل  والرسقة   والرّهب 

 والحاكم الّصالح. فلو كنا من أصحاب اليمني سوف نكون قدوة حسنة ومثاالً طيبًا لكافة الشعوب يف العامل وبإمياننا

 وأخالقنا ومعرفتنا سوف نجعلهم يكونوا مسلمني ويعرفون الله تعاىل حّق املعرفة. ومن اآليات الكرمية التي يؤكد

 عىل أّن اإلنسان مسؤوٌل عن نفسه ويتحمل جزاء ما فعله، ال أن يسند األخطأء إىل والديه أو إىل رئيس دولته أو إىل

 الفتنة أو الخالفات التي جرت يف التاريخ. مهام يكن يّدعي اإلنسان بالتقوى فالبّد أن مير باالبتالءات الدنيوية أو مير

 بأخطاء دنيوية إن مل يكن فسوف يلقى بعد غد، ألنه غري معصوم، وإّن النفس آلّمارة بالسوء، واالبتالء من أحد أُسس

 وجودنا يف الدنيا. فالذي يدعي غري هذا سواء له أو لغريه من الشيوخ والعلامء، فهو كّذاب أرش. وإليك آيات حول

 أن اإلنسان مسؤول عن نفسه، فقال تعاىل )ياأيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناًرا(.)عليكم أنفسكم ال يرضكم

 من ضّل إذا اهتديتم(.)قل هو من عند أنفسكم إّن الله عىل كّل يشء قدير(.)وال تكسب كّل نفٍس إالّ عليها(. )ومن

 يكسب إمثًا فإمّنا يكسب عىل نفسه(. )ولقد جئتمونا فرادى كام خلقناكم أّول مرٍّة وتركتم ما خّولناكم وراء ظهوركم

 وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم رشكاء..(.  وانظر أيًضا إىل سورة اإلرساء 13، 14والكهف 35 وطه

109 واملمتحنة 3 وسبأ 42 والّشعراء 89 والّصافات 84 والّروم 44 وإبراهيم 22. الطّور 21. واألعراف 39. وإلخ.

 وكيف ميكن لنا أن نعرف أّن اإلنسان مسؤوٌل عن نفسه؟ نعرفه من أكرث اآليات واألحاديث موجّهة إىل األفراد بدالً

 من األقوام، فهذا إثبات عىل أن املخاطب األول هم األفراد وهم مسؤولون عىل أنفسهم. ومن األحاديث النبوية فقال

 الرسول )صىل الله عليه وسلم( )املُسلم من سلِم املسلمون من لسانه ويده( رواه الّشيخان. )اعمل لُدنياك كأنّك

 تعيش أبًدا واعمل آلخرتك كأنّك متوت غًدا( حديث حسن. وقال يف حّجة الوداع )وإنّكم ستلقون ربّكم فيسألكم عن

 أعاملكم( رواه بخاري ومسلم. )الظامل سيفي أنتقم به وأنتقم منه( حديث قديس. )كيفام تكونوا يوىل عليكم( قيل

إسناده ضعيف.

 باإلضافة إىل وجود آيات وأحاديث كثرية حول نصيحة األفراد عىل أخيه املسلم وتذكرته عىل أخطاءه، ونصيحة اآلباء

 ألبنائه، كل هذا كذلك يحث األفراد عىل مسؤولية األشخاص عىل أخيه املسلم. ) فذكر إن نفعت الذكرى( األعىل 9.

 )من مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم( قيل أنه حديث ضعيف. )ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب نفسه(

حديث صحيح. )الدين نصيحة( حديث صحيح. )املؤمن مرآة املؤمن( حديث صحيح.
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 يناقش أصحاب العقول النرية غريهم ضيِّقي التفكري عن

اآلن، إىل  الزمن  قديم  منذ  التي حدثت  الكثرية   الوقائع 

 عن الحرب والسلم واالنقالبات الُحكِمية والتفاعل الثقايف

األفكار املهم هو  األمر  بأن  الشعوب،  وعن   والحضارات 

األزمان يف  االنقالبات  إحدى  تحدث  أن  مثال   والعقيدة، 

العاديون األحداث ولكن أصحاب الناس  ناقش   املاضية، 

  العقول النرية ناقش األفكار واملسببات.

 قالوا ما سبب تحقيق هذا االنقالب يف الزمن املاضية، كان

وكان املعارك،  غالبية  ويحقق كل يشء يف  يقرر   الحاكم 

محرتماً، نبيالً  وكان  والسالح  واألموال  الكنوز  كل   ميلك 

 ومع ذلك العقل هل ميكن أن يكون.

وسلم عليه  الله  صىل  النبي  استشار  الخندق  غزوة   يف 

املدينة يف  يقفوا  أن  وقرروا  عنهم  الله  ريض   أصحابه 

 وحفروا خندقا حتى وقت الحرب وانترصوا بواسطة ذلك.

 يف وقتنا الحارض العقل والذكاء سبقا وغلبا القوة الضارية،

 باإلنرتنت والدبلوماسية وألعاب السياسة وحتى بالكتب

 والجرائد واملجالت ألنها األماكن املناسبة للنرش والترصيح،

ويقررون يفكرون  السيئة  الغايات  أصحاب  بأن   يعني 

يتحكمون الناس  معظم  عن  بدال  ويرشحون   ويتكلمون 

وهم الدنيا،  يحكمون  هم  يعني  النرش  وسائل   بجميع 

ولكن ملل  بدون  ويتعلمون  ويدرسون  كثريا   يقرؤون 

 غاياتهم سيئة، فعىل املصلحني أن يدرسوا ويقرؤوا كذلك

لتكون الغلبة لهم ألن العقل يغلب القوة.

أصحاب العقول
 ومحدودو التفكير



 السالم عليكم. ماذا يجب أن نفعل للنجاح؟ كيف ينبغي

أن نترصف يف العلم؟ وكيف يجب   أن نسلك يف طريق 

العبارات تلك  عن  سنتكلم  الله  شاء  إن  الطريق؟   هذا 

 يف مقالتنا. كل إنسان يهدف إىل مجموعة من األهداف

وكذا. تفسري  عامل  خبري،  مهندس  جيد،  معلم  حياته.   يف 

باملهن، فقط  محددة  ليست  األهداف  هذه   بالطبع 

أو أوالد،  مناسبة، صاحب  امرأة  التزوج من  أيضا   فمنها 

الحياة. أهداف  من  األهداف  هذه  نعدد  مسجد.   بناء 

 أوال ال بد أن نختار هدفا أو أهدافا. ثم علينا أن منيش

ونلهث فجأًة  ال نرسع  بالصرب.  متحلني  الهدف  هذا   إىل 

رويدا الهدف  نحو  نخطَو  أن  بالكسل. يجب  نتصف   أو 

 رويدا، مبنهاج محّدد لنسري يف طريق األهداف. يجب أن

 تكون كل نهاية ألهدافنا بداية ألهداف أخرى. مل يخلق

فقط. للراحة  أو  الرسير  يف  ليضجعوا  الناس  تعاىل   الله 

النجم آية الكريم يف سورة  الله تعاىل يف كتابه   كام قال 

َما سعى« صدق إِالَّ  لإلنسان  لَْيَس  “َواَْن  وثالثني   تسعة 

 الله العظيم. ويجب علينا أال نتوقف. إذا تعلمت اللغة

 العربية ال تتوقف! تعلم اإلنجليزية، ثم ال تتوقف! تعلم

ال القرآن  من  أجزاء  ثالثة  حفظت  إذا  اإلسبانية.   اللغة 

 تتوقف! احفظ عرشة أجزاء، ثم ال تتوقف! كن حافظا،

ادرس العطلة«  يوم  اليوم  » هذا  تقل  ال  الله.   سينرصك 

تُبِعد ال  العبث.  هذا  تتعّود عىل  ألنك  العلم.  من   قليال 

 نفسك عن العلم بل قرّب نفسك من العلم. إذا فشلت

 يف أهدافك، ال تحزن، ال تقلق، داِوم عىل الدراسة، ستنجح

 يف النهاية بإذن الله. وصرباً! الصرب أجمل يشء يف الحياة.

 كام قال الله تعاىل يف القرآن الكريم يف سورة أل عمران »

 يا أيها اَلَِّذيَن آََمُنوا اْصرِبُوا َو َصاِبُروا َو َراِبطُوا َواتُّقوا الله

 لََعلَّكُْم تُْفلُِحوَن« عرصنا عرص التكنولوجيا. إذن استخدم

 التكنولوجيا لكن ال تستغرق فيها فتقتل وقتك، وال تبدأ

الله شاء  إن  صغرية.  بأهداف  ابدأ  األعىل.  من   أهدافك 

ستتحقق أهدافك ولكن ابدأ أوىل الُخطوات......

طريق النجاح
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 دول اإلسالم تسبح يف الفتنة التي أحاطت بها ومع األسف

 كثري من املسلمني غريمهتمني بذلك.

 ملاذا ال نستطيع أن نتحد ؟

 ملاذا ال نستطيع أن نفسد الفتنة ؟

 أظن ألننا لسنا مستعدين للموت يف سبيل الله؛ بل ألننا

 ال نرى ماذا يحدث يف العامل !

 يف فلسطني اليهود يظلمون ويقتلون املسلمني .

القذائف تسقط  متى  ينتظرون  املسلمون  سوريا   يف 

عليهم.

يف العامل املسلمون يُظلمون ونحن نحزن ونحزن فقط.

  لتخليص العامل اإلسالمي ليس املال كافيا لذلك، نستطيع

 أن نقول نحن ال نستطيع أن نفعل يشء. إنك تستطيع

ولكن كيف؟

  سأقول لك: أوال يجب أن تغرّي من نفسك يجب أن تصبح

 رجال صالحا، تعبد الله متاما وتصبح رجال صالحا يف ألفعاله

 قبل أقواله، وإماما حتى يثق بك كل الناس ثم ستغرّي من

 أرستك ثم أرستك تغري من اآلخرين  ثم تتغرّي املدينة كلها

 بعد ذلك تتغري الدولة  هل رأيتم كيف تتغري الدول ؟

 كل يشء ينتهي يبدأ وينتهي عندك!

 لكن ال تظن أن هذه األمور ستتحقق عىل الفور، طبعا

بسبب  « الحكمة  واقرأ جيدا هذه  وقتا طويال،   ستأخذ 

تعرث الحدوة  وبسبب  حصان،  حدوة  سقطت   مسامر 

وبسبب الفارس،  سقط  الحصان  وبسبب   ،  الحصان 

 الفارس خرست املعركة، وبسبب املعركة فُقدت اململكة

تعتمد عىل أن  اإلسالمية، يجب  األمة   » وهذا هو حال 

 نفسك وال تنىس فأنت تستطيع التغيري.

غّير نفسك تضحك لك الحياة
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العين الفـائضة بالدموع
يا وييل وأنا أرى يف القبور أطفاال يف عمر الزهور

اختطفهم األمراض، وحبّات مطر اليهود

 نعم مازالت األطفال تبيك ومتوت

يف كل ليلة ينامون عىل رسائرهم وهم خائفون

من تدمري بيوتهم أو من قتلهم أو قتل فرداً من عائلتهم

نعم حتى اآلن يخافون ويُقتلون.

هم الذين عليهم أن يلعبوا باأللعاب

يلعبوا بالرصاص والقنابل والرباميل التي مل تتفجر.

ليس عندهم مكان مناسب، ووقت مناسب حتى يلعبوا..

ألن أمطار السامء بدل أن تبلّلهم تقتلهم.

إحدى نفقد  ثانية  كل  ويف  توقّف،  دون  متطر   السامء 
براعمنا

هيهات ولكن  للحظة.  ولو  األمل  عنا  َف  يُخفَّ أن   ننتظر 
هيهات

مع األسف! يف كل لحظة تزداد الرباعم املفقودة

يف كل لحظة بريء شهيد، وبريئة جريحة.

ما بالك يا أمة اإلسالم!! ما سبب الصّم الذي أصابك!!؟

أجيالك متوت، حقوقك تنتهك، ِعرضك يغتصب

متى؟ متى يا أمة اإلسالم؟  متى ستغضبني؟

يا رجال األمة متى؟ متى سرُتون الرجال رجولتكم؟

أين حكامؤنا؟ أين رجالنا؟ أين قادتنا؟

أين رجال الدين والقضية؟ أين أحفاد عمرُنا الفاروق؟

 أين أسامة؟ أين مصعب بن عمري؟

ماتوا، ولكن هل مات نسلهم الرشيف!

ال أعرف شيئاً. كل ما أعرفه أننا سنعود..

أننا سنعود مرة أخرى. بكل تأكيد أقسم بالله سنعود...

سننتقم منكم، أيّها الخونة

أيّها الظاّّلم، الثمن ستدفعون...

والله عائدون، والله ستدفعون..

سنغرقهم يف قنابل قذفونا بها

إّن انتقامنا سيكون أليام.

حياتنا. يف  اإلسالم  أوامر  نطبّق  أن  علينا  ننتقم  أن   قبل 
 ألننا إن مل نطبق فمن األفضل أن ننىس القضية، ألن هذه
 القضية قضية إسالمية تطلب منا أن نفعل ما نؤمر. لذا
نفعل أن  دون  القضية  هذه  عن  نتكلم  أن  نستطيع   ال 

ونطبق ما تطلبه منا

 فسبب ذلتنا هو عدم طاعتنا لله حق طاعته. وبعدنا عاّم
أمرنا به

أمل يقل الفاروق » إذا غابت التقوى فالنرص لألقوى«!

 نحن تحت سيطرة الخونة والحكام الظاملني، وعن ديننا
غافلني.

 مل نصُح بعد، ولكّني أعرف يف يوم ما سنصحو، وسنقاوم

وهذا اليوم قريب إن شاء الله

 ال تنسوا أّن نور الصباح يأيت بعد ظالم الليل

اآلن نعيش والدة الفجر الجديد

بالطبع أمل الوالدة سيكون شديد

ولكن متأل الفرحة املكان مع مولود ميأل نوره املكان.
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الترصفات الحكيمة عند العثامنيني

سوف القدمية؟  وتقاليدنا  عاداتنا  هي  ما  تعرفون   هل 
 تدركون كم كان العثامنيون كرميني ومهذبني ومتواضعني.

هيا نلقي نظرة ما هي العادات والتقاليد اللطيفة…

دفرت الِذمم

 دفرت الذمم هو الدفرت الذي يُكتب فيه من اشرتى شيئا
 بالدين. وهذا الدفرت يكون يف املحالت وغالباً يف البقاليات.
املحالت تلك  اىل  يذهبون  كأنوا  العيد  أيام  يف   واألثرياء 
 ويطلبون من صاحب املحل دفرت الذمم، ويختارون ثالثة
منتصفه من  وواحد  الدفرت  بداية  من  واحد   أشخاص، 
 وواحد من نهايته، ويؤدون ديون هؤالء األشخاص الثالثة.
 وبعد ذلك يخرجون من املحل. وكانوا ال يعرفون مل أّدوا
 الدين واملدينون أيضا كانوا ال يعرفون من أّدى ديونهم.

 وكان يسأل الله له رحمة ومغفرة وبركة لحياته.

بلغ السيل الزُّىب

  العثامنيون كام نعرف كانوا مسلمني، وكانوا يحبون نبينا
 محمد ملسو هيلع هللا ىلص ويحرتمونه جداً. ولذلك عندما يسأل أحدهم
 عن عمره فإن كان عمره أكرث من ثالثة وستني عاماً، كان
 يقول بلغت السيل الزىب؛ أي وصل العمر الحد وزاد عليه.
وهو تويف  وسلم  عليه  الله  النبي صىل  أن  ذلك   وسبب 

ثالثة وستون.

اختيار الهدية للزوجة

وكانوا كثرياً.  أزواجهم  يحبون  كانوا  العثامنيون   الرجال 
 يهتمون بهن، وكام تعرفون نحن األن غالباً نهدي ألزواجنا
الورود ولكن يف ذلك الوقت  الزهور والورود، وخصوصاً 
،ومعنى هذا مرآة  أزواجهم  يهدون  كانوا  الرجال   هؤالء 

»أنا مل أجد هدية لك أفضل منك ».

أدب ُصعود الدرج

 يف يومنا هذا غالباً نستخدم املصعد للصعود اىل الطوابق
الكل املصاعد،  توجد  ال  كأنت  املايض  يف  ولكن   العالية. 
 كأن يستخدم الدرج، وكأن عند العثامنيني ترصفاً حكيامً
 لُصعود الّدرج وهو عندما يصعدان الزوج والزوجة، كأنت
 الزوجة تصعد الزوجة أوالً والزوج من خلفها وهذا حتى
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 ال يرى عورة الزوجة. وعندما ينزالن الرجل ينزل من أمام
زوجته أيضا لنفس السبب.

 وكذلك من عاداتهم أنهم إذا مشوا يف الطريق فالصغري
مييش خلف الكبري

تسمية األوالد

أن العتقادهم  كثرياً  بأوالدهم  يهتمون  كانوا   العثامنيون 
 أوالدنا هم مستقبلنا. ولذلك كانوا ينتبهون اىل كل يشء
 متعلق بأوالدهم. وتسمية األوالد أيضاً يف غاية األهمية
 ألن االسم الذي ّسمينا به الولد سينادى به طوال عمره.
من أيام  ثالثة  بعد  أوالدهم  يسمون  كانوا   والعثامنيون 
بعد يتوضأ  أوالً  العائلة  يف  فرد  أكرب  كأن  الطفل.   مولد 
األم وولدها. فيها  التي  الغرفة  اىل  يبسِمل ويدخل   ذلك 
ذلك بعد  ويتكلم معها عن حالتها.  عليها  يسلّم   الشيخ 
 يويّل وجهه القبلة ويجلس عىل األرض ثم يُعطى الطفل.
 فيضع الطفل عىل ركبته، بعدما يحمد الله ويصيل عىل
اسمه يقول  ثم  اليمنى  الطفل  أذن  يف  ويؤذن   النبي، 
 ثالث مرات يف أذنه وبعد ذلك يلّقنه ثالث مرات كلمة
 الشهادة، وتنتهي التسمية. والشيخ قبْل أن يغادر الغرفة

يهدي زينة مثينة ألم الولد.

مدقة األبواب يف الخالفة العثمنية

ثقافة مبفردها، تدل عىل نظرة العثامنية  األبواب   مدقة 
العثأمنيون ينظر  كأن  االجتامعية.  الحياة  إىل   العثأمنيني 
وكأنت و«الحرام«.  »الحالل«  منظور  من  الحياة   إىل 
 مدقة الباب تشري إىل هذه الخصوصية أيضا. كأنت تضع
 املدقتان عىل بعضهام البعض أو تضع أحد منهام يف داخل
واألخرى فخامً  صوتاً  تطلق  منهام  أحد  كانت   األخرى. 

أنه يُفهم  املفّخم  الصوت  ُسمع  إذا  ضئيالً.  صوتاً   تطلق 
يعرف هذا  وبسبب  إمرأة.  أنها  يفهم  وبالعكس   رجل، 
.صاحب البيت جنس ضيفه ويستقبل عىل حسب هذا

.آخرها

 فناجني القهوة وكأس املاء

 وكان الضيف إذا حرض تقّدم له القهوة ومعها املاء، فإذا
 كان الضيف شبعان يأخذ القهوة وبالتايل تقدم له الفواكه
 بعد القهوة، أما إذا كان جائع فيرشب املاء فيفهم صاحب
 البيت أن الضيف جائع ويجهز له الطعام. هذه العادة
 جيدة جداً فرمبا يخجل الضيف أن يقول أنا جائع ولكن
 بهذه الطريقة بفهم صاحب البيت أن الضيف جائع دون

أن يسأله.

الزهرة أمام النافذة

 يف العهد العثامين كانت لكل زهرة معنى. إن كانت توجد
 أمام النافذة زهرة صفراء تعني أن هناك شخصاً مريضاً
 يف البيت وال تزعجه، أما الزهرة الحمراء تعني أنه توجد
يف هذا البيت عازبة وانتبه لكالمك عندما متر أمام البيت.
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هل تعلم.........؟

املاء وجود  أماكن  عىل  التعرف  ميكنه  الفيل   - 
عىل بعد ثالثة أميال.

- القطط ميكنها سامع األمواج فوق الّصوتيّة.

 - مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن اثنني مرت،
تؤدي إىل ضعف البرص.

- يقيض اإلنسان حوايل ثلث عمره يف النوم.

- املرأة ترمش أكرث من الرجل مبرتني.

- عدد عظام جسم اإلنسان مئتني وست عظامت.

- إسامعيل عليه السالم أّول من ركب الخيل.

يف وذلك  أملانيا،  هي  الّصاروخ  صنع  من  أّول   - 
عام 1942.

- عضلة الفّك هي أقوى عضلة يف جسم اإلنسان.

األرض عىل  املوجودة  الحيوانات  أنواع  عدد   - 
معروف نوع  مليون   12-11 حوايل  إىل   يصل 

حاليّاً، ومازال اكتشاف هذه األنواع مستمرّاً.
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1-المكان الذي نتعلم فيه قبل الجامعة.
2-هي قصة طويلة.

3-الكتاب الذي فيه الكلمات والمعاني.
4-المواصالت التي نركب فيها وتعمل بالمحرك.

5-الشيء الذي نأكل عليه الطعام.
6-الشَّعر الذي يخرج في وجهنا.

7-عكس مرتب.
8-جوهرة قيمتها كبيرة.

9-المادة التي تجعل عظمنا أقوى.
10-آلة النقش.
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