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زماليئ املعلمني، أحبايئ الطلبة،

 من املعلوم أن عددا كبريا من املجالت الصادرة يف بلدنا هي ذات دورة حياتية قصرية ال تلبث عقب صدور
 بعض أعدادها أن تندثر، وال سيام املجالت املدرسية، فهي قصرية العمر بشكل عام إىل جانب كونها تصدر
التي أن املجالت  الحمد واملنة  أحيانا وبكميّات محدودة كذلك. ولله  اليد  قليلة ال تجاوز أصابع   بأعداد 
املشرتكة املسلمني  لغة  التي تعد  العربية  باللغة  التي نصدرها  الرتكية فضال عن املجالت  باللغة   نصدرها 
 تتواىل دون أي انقطاع. وال بد هنا من أتوجه بخالص الشكر واالمتنان القلبي لكل من يسهم يف هذا العمل

الجميل ولكل من يبذلون الجهود يف سبيل استمراره عىل الشكل األمثل.

 مثة مقولة يف لغتنا الرتكية تقول: »إذا وجد الهم وجدت العزمية« ونحن بوصفنا أناسا ندرك أهيمة الهموم
 وقيمتها يف دفع اإلنسان للعمل فإننا نسعى إلصدار مثل هذه املجالت من أجل أن تكون دنيانا يف موقع
فإنني ما سبق  أهمية  وبناء عىل  أفضل.  بشكل  املبذولة  الجهود  تثمر  وليك  اآلن،   عليه   أفضل مام هي 
ا؛ إذ يقوم أبناؤنا الشباب عرب هذه املجلة برشح ما يف  أود القول بأن هّم مجلتنا وما تتطلع إليه كبري جدًّ
 وجدانهم من هموم بلسان أمتنا املشرتك وهو اللغة العربية. كام أن شبابنا الذين يصدرون أعدادا جديدة
عاشوها التي  تلك  مع  باستمرار  وتطويرها  الشخصية  تجاربهم  برشح  يقومون  املجلة  هذه  من   متوالية 

 وأصبحت جزءا من ذاكرتهم وأرشيفهم.

 وإنني يف هذه املقام أقدر مبنتهى السعادة هذه الجهود القيّمة التي تفوقت كثريا عىل معايري التعليم يف
 بلدنا.

 القراء الكرام؛ نقدم لكم يف هذا العدد من املجلة محتوى غنيا متنوعا جدا، يجمع بني موضوعات شتى منها
 ما هو من العامل اإلسالمي، ومنها ما هو من مختلف أرجاء املعمورة، ومنها ما يرتبط بتاريخ حضارتنا، فضال

 عام استطعنا نقله من تجارب علمية إنسانية.

التعاون منظمة  محاكاة  مؤمتر  الكواليس يف  ما جرى خلف  تفاصيل  العدد عىل  تتعرفون يف هذا   سوف 
 اإلسالمي الذي أقامته ثانويتنا ثانوية بيوغلو لألمئة والخطباء. وإننا لرنجو من صميم القلب أن يتحق يف
 وقت قريب يف عاملنا اإلسالمي ذلك العامل الربيء الذي نسجه الشباب يف مخيالتهم وهم ميثلون منظمة

 التعاون اإلسالمي يف املحاكاة التي أقمناها يف ثانويتنا.

 كام قدمنا إليكم يف هذا العدد من مجلتنا قامئة مهمة بالكلامت العربية الرتكية املشرتكة انطالقا من اللغة
 العربية التي هي واحدة من أهم النقاط املشرتكة يف حضارتنا اإلسالمية. وإننا إذ نقدم إليكم هذه القامئة
 التي ستجعل قارئها يقول: »إننا نتكلم اللغة نفسها من حيث ال ندري« لنأمل أن تكون ذات فائدة لكل

شخص خالل تجربته يف تعلّم اللغة العربية بل نأمل أن تيرس له ذلك وتعجله.

 لقد قمنا هذه املرة بالتعريف ببلد ينتمي إىل مكان مختلف من جغرافيا الحضارة اإلسالمية، إنه البوسنا
قدمنا لقد  بيكوفيتش..  املرحوم عيل عزت  املرموق  الدولة  العظيم ورجل  اإلسالمي  املفكر  بلد   والهرسك 
بروح أوربا وميتزج  أواسط  يقع يف  الذي  البلد  العظيم، هذا  الجميل ملفكرنا  البلد   مقتطفات جميلة عن 

الثقافة اإلسالمية ويرتدي عباءة اإلسالم هناك.

عىل فيها  خاص  بشكل  وركزنا  الجنوبية،  كوريا  لكم  اخرتنا  فقد  األخرى  العاملية  بالبلدان  يتعلق  ما   وأما 
 األحداث التي عايشتها يف آخر خمسني سنة. كام تم التطرق إىل وسائل االتصال والتكنولوجيا التي طورتها
 كوريا الجنوبية. وتطرقنا عقب ذلك إىل مقالة بعنوان: »آالت التواصل يف املراحل التاريخية« آملني يف ذلك

 أن يستلهم شبابنا من تاريخ سريورة تكنولوجيا االتصاالت ما فيه الخري والفائدة.

  ومن الشخصيات التاريخية  اإلسالمية التي اخرتناها يف هذا العدد الصحايب الجليل خالد بن الوليد والقائد
 طارق بن زياد، وقد أفردنا يف املقالة التي تحدثت عنهام مساحات ملشاهد من حياتهام مليئة بالدروس
 والعرب.  وقد أرفقنا يف عددنا هذا أيضا مقاال جميال عن سرية املرحوم السيد عبد الله تونيكيل الذي كان له

 أياٍد بيضاء وإسهامات جليلة يف مجال الخدمات اإلسالمية والتنمية الثقافية عىل صعيد بلدنا.

 كام قدمنا لكم يف صفحات هذا العدد لقطات ممتعة مام يهتم به شبابنا كأشهر ثالثة رياضيني عىل مستوى
 العامل، ومن أعالم الدول وراياتها، ومن كواليس مسلسل قيامة أرطغرل فضال عن املطبخ الرتيك..

انتباهكم يشد  ما  العدد  يكون يف هذا  أن  راجيا  قراءة ممتعة  الكرام   القرّاء  أيها  لكم  أمتنى  الختام   ويف 
ويحظى باهتاممكم، عىل أمل اللقاء يف العدد القادم.
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كانت تركيا تزدهر برسعة بواسطة رجب طيب اردوغان 
ريض اللَّه عنه وكلاّم ازدهرت تركيا خافت البالد الظاملة 
من تركيا وعندما جاء الخامس عرش من متّوز يف الساعة 
منذ  خطّطوا  كام  اإلنقالب  يفعلوا  أن  حاولوا  التاسعة 
الذين يعشقون  الناس  لكّنهم نسوا هؤالء  أربعني سنة. 
أنّنا سندافع  وطنهم بطريقة مجنونة! لكّنهم مل يفّكروا 

عن وطننا كقّوة واحدة! كجسم واحد!

يف الساعة التاسعة اُغلِق جرس بسفور للدخول من قبل 
يف  منخفضًة  الحربية  الطائرات  تطري  فبدأت  الجنود، 
ما  نفهم  مل  كّنا  بالدبّابات  اتاتورك  مطار  واُغلِق  السامء 
يجري ملاذا جنودنا يف الشوارع ملاذا دبّاباتنا أمام املطار 
مل يخطر ببالنا أّن هناك سيكون اإلنقالب. لكّننا الحظنا 

وفهمنا بالضبط ماذا يجري بعد ما قال رئيس الوزراء بن 
عيل يلدريم من التلفاز: » ممكن أن نقول لهذا الحال 
محاولة االٕنقالب لكن ال تقلقوا كل يشء تحت سيطرتنا 
لن ينجحوا ونحن لن نسمح بذلك أبداً«. كّنا متوتّرين.. 
نحن  سيكون..  ماذا  تركيا  سقطت  إن  نعرف  كّنا  ألنّنا 
كّنا نعرف أّن وطننا قلعة أخرية ليكون اإلسالم قائم! يف 
سوريا حدثت الحرب الداخلية التي أّدتها البالد الظاملة 
إخوتنا  من  وماليني  اإلسالم  وتنهي  املسلمني  تقتل  يك 
السوريني التجأوا اىل تركيا. كل من يظّلم جاء اىل تركيا. 
لكن إذ سقطت تركيا نحن إىل اين سنذهب إىل  حسناً 

أين سنلتجئ؟! ماذا سيحدث لنا..

ومكروا ومكر الله، والله خري املاكرين
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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 واَباه يف بيته، بعضنا ترك 
اوالده يف بيته فنزل اىل الشارع بقول قائدنا رجب طيب 
اردوغان لنا من التلفاز: » انزلوا اىل الشوارع! هيّا ندافع 
غايتنا  كانت  يشء.  كل  نسينا  كّنا  جميعاً!«  وطننا  عن 
واحدة › أن ندافع عن وطننا منهم مهام يكن › كان من 
املمكن أن نرى كل انواع الناس يف الشوارع يف تلك الليلة. 
العاجزة  جّدتنا  هنا.  كان  الجميع  األكرب  إىل  األصغر  من 
عن امليش كانت هنا. جّدنا املُقعد كان هنا عىل كل حال. 
كّنا جاهزين للموت وكّنا ال نخاف من أّي يشء ألنّنا كّنا 
الله معنا«! كان عندهم  الله و«أّن  أنّنا يف سبيل  نعرف 
دبّابات واسلحة ثقيلة ووو... مقابل هذه ماذا كان عندنا 

حتى كّنا ال نخاف؟ كان عندنا امٕياننا القوّي فقط مقابل 
كل ما عندهم! ال بّد أّن هذا الوضع ملحمة مل يرها أحد 
من قبل. هم كانوا كافرين باسم فيتو. هم ليسوا أعداء 
لهذا  خطّطوا  اإلسالم. كانوا  أعداء  إنّهم  بل  فقط  تركيا 
االٕنقالب منذ أربعني سنة. »َمَكروا وَمَكَر اللّه! واللّه َخرْيُ 
قلوبنا  يف  قذف  فقد  مكرهم.  افسد  الله  إّن  املاكِرين!« 

شجاعة يف تلك الليلة...

لقد  العاملني.  رب  لله  الحمد  عليهم  انترص  قد  وإمياننا 
لله بعد تلك امللحمة. ألنّنا قد أوقفنا  الحمد  ابطاالً  كّنا 
األعداء الذين يريدون أن يحتلّوا تركيا ونحن قد أظهرنا 

لهم قّوة امٕياننا ..!
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الخطوط الجوية التركية
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 ارتفع معدل إشغال الخطوط الجوية الرتكية )THY( مبقدار نقطتني مئويتني إىل 83 يف املائة يف سبتمرب. بلغ عدد 
الركاب الذين حملتهم الرشكة الشهر املايض حوايل77 مليون مسافر بزيادة حوايل 1% مقارنة بنفس الفرتة من2017.

 وفقا ل THY ، استمر اتجاه النمو يف عدد الركاب املنجزة يف سبتمرب. وزاد عدد الركاب الذين تم نقلهم بنحو %1 
مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وكان حوايل 7 ماليني. يف شهر سبتمرب ، ارتفع إجاميل اإلشغال مبقدار نقطتني 
مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض. وارتفعت نسبة اإلشغال الخارجي مبقدار 2%، يف حني زادت الرحالت الداخلية 

بأكرث من %2.

 كانت هناك زيادة حوايل 3% يف عدد الركاب نقل أجنبي. وواصل حجم البضائع والربيد منوه من رقمني يف األشهر 
األخرية وزاد بنسبة 22% مقارنة بالفرتة نفسها من عام 2017. وقد ساهم هذا النمو يف الشحن بنسبة 48% يف الطرق 
الداخلية ،32% إىل أمريكا الجنوبية ، و 23 يف املائة يف أفريقيا ، و20 يف املائة يف الرشق األقىص. وباملقارنة بالفرتة 
نفسها من العام السابق ، بلغ معدل إشغال الركاب يف أفريقيا حوايل 7 نقاط ، بينام ارتفع يف أوروبا واملنزلية والرشق 

األقىص %2.

58 مليون راكب يف 9 أشهر

 ووفًقا لتقرير النتائج املرورية للفرتة من يناير إىل سبتمرب 2018 ، فقد تم تحقيق زيادة بنسبة 10% يف الطلب يف 
األرباع الثالثة األوىل من العام مقارنة بالفرتة نفسها من عام 2017 ، وارتفع عدد الركاب بنسبة 12% إىل 58 مليونًا. 

وكان معدل اإلشغال اإلجاميل 82 يف املائة يف الفرتة من يناير إىل سبتمرب ، مع زيادة قدرها 3 نقاط مئوية.

الركاب  ، يف حني زاد معدل إشغال  املائة  املائة ليصل إىل 81 يف  بنسبة 3 يف  املحليني  الركاب   وزاد معدل إشغال 
املحليني بنحو نقطتني مئويتني لتتجاوز نسبة 85 يف املائة. وباستثناء املسافرين األجانب )ركاب الرتانزيت( ، ارتفع 

عدد الركاب األجانب بنسبة 13 يف املائة.

 «هذا العام ، انعكست الزيادة يف الطلب عىل بلدنا يف إحصائيات الخطوط الجوية الرتكية يف األرباع الثالثة األوىل من 
السنة ، بينام يف األشهر التسعة األوىل كان هناك زيادة بنسبة 10% يف طلب الركاب مقارنة بالفرتة نفسها من العام 

املايض. زاد عدد الركاب لدينا بنسبة 12 يف املئة اىل 58 مليون. التعبريات املستخدمة.



انتقلت  لذلك  التاريخ  عرب  االتراك  مع  يتعاملون  العرب  كان  الرتكية.  اللغة  و  العربية  اللغة  بني  املشرتكة  الكلامت  عن  سنتحدث 
العربية  اللغة  املنتقلة من  الكلامت  العربية.  اللغة  الرتكية إىل  اللغة  الرتكية و من  اللغة  العربية إىل  اللغة  املتعددة من  الكلامت 
إىل اللغة الرتكية عديدة لكن الكلامت املنتقلة من اللغة الرتكية إىل اللغة العربية قليلة ، ذلك ألن اللغة الرتكية تتكون من اللغة 
العربية بنسبة خمسة و ثالثون يف املئة باإلضافة إىل اللغة الفارسية و اللغات األخرى ، بسبب دين اإلسالم و الجغرافيه . عندما 
دخل األتراك دين اإلسالم أضطر األتراك لتعلم اللغه العربيه لفهم القرآن و التكلم مع العرب ، و بفتح شبه جزيرة العرب انتقلت 
الكلامت من اللغة العربية إىل اللغة الرتكية ألن الدولة العثامنية كانت تقع يف الجغرافيه االسالمية ،و انتقلت الكلامت من اللغة 
: الرتكية  اللغة  و  العربية  اللغة  بني  املشرتكة  الكلامت  عىل  أمثلة  سنعطي  اآلن  و  إيران.  فتح  بسبب  الرتكية  اللغة  إىل   الفارسية 

الكلمت املشرتكة بني الرتكية والعربية

1.عربة: الشيئ الذي نقوده و نركبه و نحمل البضائع به

2.عاجل: الشيئ الذي يجب أن يكون حاال

3.عادل: الشخص الذي يعدل

4.عائلة: مرادفها أهل و أرسة

5.أخالق:مفردها خلق و يوجد فيه صدق و كرم ...

6.آلة : مرادف أداة و هو الشيئ الذي نستخدمه 

7.بقال: هو البائع الذي يبيع خبز و سكر و حليب و لنب و هكذا

8.بسيط :مرادفه سهل و يسري

9.بناء : املكان الذي نعيش فيه

10.جاهل : الشخص الذي ال يعرف شيئا

11.جامع : املكان الذي نصيل فيه

12.داخل: مرادفه جواين

13.خارج : مرادفه براين

14.دفرت : الشيئ الذي نكتب عليه

15.درس : الشيئ الذي نتعلمه و املعلم يرشح للطالب

16.فائدة : ضد الرضر

17.خطأ : الشيئ الذي ال نفعله بإرادتنا

18.علم : الشيئ الذي نطلبه

19.قاعدة : مرادفها قانون

20.قلب : الشيئ الذي يقع يف جسمنا و نعيش بواسطته
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تسود هذه األياُم حالَة صمٍت تكاُد ال تسمُع فيها للمقاومِة 
يف  املُنهكِة  الشعوِب  ألسنِة  عن  القدُس  تغيُب  صوتاً، 
معالجِة شؤونها من  فقر وفساِد، وتصوُم املجالُس حيناً 
عن ذكِر فلسطني كقضيٍة أوىل يف منطقتنا، لتعاود األلسنة 
حراكها يف الكالم عن القدس وأرضها، وذلك بعد أن أطلَّ 
علينا تهديد بإعالٍن أّن القدس للمحتلِّ اإلرسائييل وليست 
لنا. لتبدأ العوامل االفرتاضية - التي باتت منفس الشعوب- 
التهكم  تفيُض بصوٍر وكلامت وأدعيٍة ووعيد، ومن باب 
أنظارنا  لفَت  أعاد  أن  العدو  تشكر  أن  لألذهان   يتبادر 

لقضيٍة ال بّد أاّل تغيب أبداً .

تحّل  الجوهرية ال  والقضايا  القدس قضية جوهرية،  إّن 
ومّني  منَك  القدَس  تحتاُج  ال  أبداً،  اآلنية  الفعل  بردود 
كلامٍت منفعلة وخطاباٍت مشتعلة نُطلقها إشارًة لحزننا 
وغضبنا ثم نعود بعد ذلك إىل حياتنا وكأّن شيئاً مل يكن. 
أن تكون عاصمة  للقدِس  يريد  أنّه  العدو  عندما يخربَك 
أّن  قضاياك،  عاصمة  القدس  أّن  فتذكر  االحتالل،  لدولة 
القدس قبل أن تكون مدينًة من شوارٍع وأبنية فهي قضية 
وميزان  األمة  مرآة  القدس  أّن  وعقيدتك،  إميانَك  تسكُن 
مئات  تكلمنا  ولو  املقاالت،  مئات  كتبنا  لو  أننا  صالحها، 

الساعات، ولو خضنا مئات املؤمترات دوَن أن نحدث يف 
أنفسنا تغيرياً فلن تكوَن القدس خالصًة لنا . أنسيت قوله 
ُوا َما ِبأَنُفِسِهْم(( ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّٰى يَُغريِّ تعاىل: ))إِنَّ اللََّه اَل يَُغريِّ

السفارة  نقل  ترامب  األمرييك  الرئيس  إعالن   بعد 
األمريكية إىل القدس الرشيف، وهو ما يعد اعرتافا رسميا 
للخطر،  القدس  ويعرض  إرسائيلية،  عاصمة  القدس  بأن 
مل نجد بُّداً من أن أذكر   أّن القضية األصلية هي قضية 
وجود الكيان الصهيوين، و هي قضية القدس، هي قضية 
جرح  هي  و  األقىص.  املسجد  أي  األوىل  املسلمني  قبلة 
بالنزيف  وسيستمر  ينزف  زال  ما  الذي  اإلسالمي  العامل 

مادامنا يف ُسباتِنا. 

إىل  بالده  سفارة  نقل  وثيقة  عىل  ترامب  وقّع  قد  ها 
أبدية  كعاصمة  بها  ورسمي  رصيح  اعرتاف  يف  القدس، 
للكيان الصهيوين، خطوة ترمب الجريئة، ، اقترص رّد األمة 
ضعٍف  أّي  مبحوحة!!  بأصوات  والشجب  التنديد  عىل 

وهوان هذا!!!!

ولعل  القدس،  اىل  سفارتها  نقل  يف  مصالح   وألمريكيا 
العامل  عرب  واإلسالمية  العربية  الشعوب  استعداء  أبرزها 

موقف منظمة التعاون اإلسالمي بعد إعالن قرار ترامب
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والقضاء عىل ما يسمى حل الدولتني واجهاض ما يسمى 
وتشجيع  الفلسطينية  اإلرسائيلية  السالم  مبحادثات 

التطرف وغري ذلك كثري

إن اتخاذ هذا القرار ال يشكل إال دليال جديدا قاطعا بأن 
إرسائيل اليوم هي املتحكم الفعيل يف سياسات واشنطن 

يف الرشق األوسط.

والالفت للنظر أن الترصيحات واملواقف لكل من بنيامني 
الحقائق  مع  دوما  تنسجم  ال  ترمب،  ودونالد  نتناياهو، 
»عاصمة  األيام،  من  يوم  يف  تكن  مل  فالقدس  التاريخية، 
للشعب اليهودي«، ألنه ال وجود لليهود كـ«أمة وشعب 
أوعرقية  قومية  كـ«هوية  لليهوديّة  وجود  وال  وجنس«، 

تجمعهم كمجتمع إنساين

وجوِد  عىل  ُمقِنَعة  أركيولوجيَّة  لشواهد  وجود  ال  إذن 
مملكة »إرسائيلية«، كانت عاصمتها ]القدس[. فال ميكن 
للمرء أن يتكَّلم عن مملكة بال ُسّكان. وال مُيِكنُه أن يتكلَّم 
ليست  التوراتية  والِقصص  بَلد.  دوِن  من  عاصمة،  عن 

كاِفيَة.

األنظمة  بعض  ستتحملها  التاريخية  املسؤولية  هذه  و 
التي ما فتئت تحارب كل من يساند قضية األمة بل تدعم 
من يحاربها جهارا نهارا كنظام املنقلب السييس الذي غدا 
حارس الكيان الصهيوين رغام عن شعبه الرافض لسياساته 

الرعناء، أملنا كبري يف تركيا أردوغان وحتى قطر املحارصة 
صوت  كانت  التي  الجزيرة  قناة  عرب  اإلعالمي  بدورها 
ومنرب من ال منرب له وخصوصا للمقاومة الباسلة حامس 
وبقية الفصائل املجاهدة املرابطة التي مازال يف جعبتها 
عمليات  يف  الصهاينة  لجنود  والعلقم  املر  لتذيق  الكثري 

غاية يف الدقة والبطولة.

حيلة  لنا  ليس  أم  اإلهانة  لهذه  كشعوب  نستسلم  هل 
أمام قيودنا التي كبلت بها أمريكا أيدينا بواسطة عمالئها 
يف قصور املنطقة؟ الجواب حتام سيأيت غدا وإنه لناظره 
لقريب، قد نرىض بواقع بائس، تستباح فيه مقدرات األمة 
لن  لكن  كراسيها  حامية  إال  تعرف  ال  طغمة  خدمة  يف 
نرىض بالتفريط يف عاصمة قلوب املسلمني، وستعم حالة 
من الغضب جميع الرشائح حتى من مل تكن يوما مهتمة 
بشؤون السياسة، عندئذ سنقول مبىلء أفواهنا نعم نحن 

جيل التحرير جيل النرص.

كقوله  وواجب  فرض  األمة  وحدة   : الوحيد  الحل   
تََفرَّقُوا(( َوالَ  َجِميًعا  اللِّه  ِبَحبِل  ))َواعتَِصُموا   :  تعاىل 

اليوم  وهم  والتفاهم،  التقارب  إىل  بحاجة  واملسلمون   ،
فاألعداء  املؤمل،  الوضع  هذا  مع  ذلك  إىل  أكرث  بحاجة 
واالفرتاق،  التشتت  وصمة  فينا  واستغلوا  علينا،  تكالبوا 
وألهونا مبسائل هامشية  ديننا ويف عالقاتنا،  فأصابونا يف 

عىل حساب جوهر الدين واإلسالم. 
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هل السبب املؤامرة الخارجية أم املشاكل الهيكلية و السياسات الخاطئة !؟ 

نشاهد منذ سنتني هبوط قيمة اللرية الرتكية ما يصل اىل 40%.  وهذا يوقع الشعب الرتيك واملستثمرين و خاصة 
أوروبا.   تركيا حتى يف  الجميع يف  أدىن شك ترض  بال  للرية  القيمة  نتائج هبوط  اقتصاديا.   الرشكات يف وضع حرج 
انبثق  الهبوط  نتائجه.  هناك من يدعي أن  الهبوط بدل  ولذلك أغلب املحللني االقتصاديني يتكلمون عن أسباب 
عن التهديدات األمريكية و الضغوط الخارجية فقط و أيضا هناك من يدعي أن السياسة االقتصادية التي متارسها 
الحكومة الحالية كانت فاشلة ومن االن فصاعدا بدأت تظهر عواقبها السيئة.  نرى أن هناك فجوة عميقة بني الرأيني 
ولذلك الشعب بال تفكري يؤيد الفكرة القريبة له بحسب األحزاب السياسية التي يؤيدها.  يعني من يؤيد الحكومة 

يرفض فكرة عجز السياسات االقتصادية للحكومة والعكس صحيح.  

قبل أن ندخل يف أسباب االنهيار، أود لفت االنتباه والتطرق اىل األزمات االقتصادية الحالية يف العامل.  

منذ 3 سنوات تقلصت نسبة النمو االقتصادي يف كثري من الدول.  و ركعت عمالت الدول العربية خاصة جنيه 
املرصي أمام الدوالر.  وكذلك العملة اإليرانية فقدت قيمتها تزامناً مع اللرية الرتكية.  ال ميكننا أن نتجاهل الضغوط 
األمريكية عىل العمالت أبدا.  ويف وقت الراهن ارتفعت نسبة التوتر يف األسواق بسبب الحروب التجارية بني أمريكا 
التي أشعلت فتيل الحرب مع الدول األخرى وعىل رأسها الصني و روسيا، علامً أن أسواق الدول النامية هي األكرث 
تواجه  الوقت  نفس  نامية ويف  دولة  كونها  التجارية  الحروب  تواجه ضغط هذه  وتركيا  الحروب.   تأثّرا من هذه 
تهديدات الرئيس األمرييك )ما تسمى باملؤامرة(.  وهذان الواقعان قادا االقتصاد الرتيك - الذي كان يواجه مشاكل 
هيكلية بسبب السياسات الخاطئة- اىل األزمة.  يعني البد لنا أن نقبل أن الحكومة مارست سياسة اقتصادية خاطئة.  
ألن سياسة الحكومة مبنية عىل األموال الساخنة أساسا.  ولذلك أبسط تهديد أو حادثة سياسية تسبّب اىل هروب 
األموال الساخنة يعني تسبّب ارتفاع رصف الدوالر.  والنمو االقتصادي الذي حققته هذه السياسة بشكل عام مدفوع 
بالديون.  بعد كل هذه املشاكل و الغموض أفرحتنا ترصيحات وزير الخزانة بأن تركيا تسعى إىل ‘منو سوّي‹ والوزارة 
أعلنت السياسة الجديدة لالقتصاد لفرتة الحكم الجديد و أوضحت الوضع االقتصادي، و بيّنت أولويات الحكومة و 
كل هذا قلّص نسبة التوتر يف االقتصاد الرتيك.  وأصبح سهم الدوالر باتجاه الهبوط.  و كل خطوة ايجابية ستكون سببا 
لِلَِئم جروح االقتصاد.  واالستثامرات الهائلة التي تأيت من حلفائنا ترسل للعامل رسالة أن كثري من الدول تصدق بأن 
االقتصاد الرتيك قوي وال ينهار بسهولة.  و أخريا علينا أن نعرتف أن االقتصاد يتأثر بالسياسات اليومية كثريا و لذلك 
التوقعات لالقتصاد غالبا ال تتحقق وبرصاحة يف وضع مثل وضعنا الحايل ال ميكن ألحد أن يتوقع ماذا سيحدث غدا، 

لذلك سنصرب و سنشهد ماذا سوف يحدث لالقتصاد الرتيك . 

انهيار
الليرة التركية 
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جمال 
خاشقجي    

عام  من  أكتوبر   13 املنورة يف  املدينة  ولد جامل يف 
1958، ونشأ فيها وترعرع وتعلم يف مدارسها وأنهى تعليمه 
الثانوي يف ثانوية طيبة. ينتسب إىل عائلة خاشقجي التي 
تنحدر أصولها من مدينة قيرصي الواقعة يف منطقة وسط 
األناضول برتكيا،]9[ والتي استوطنت الحجاز قبل حوايل 
العائلة  هذه  من  فكان  النبوي،  الحرم  بجوار  سنة   500
الوزراء واملؤذنون يف املسجد النبوي، ومن أبرزهم املؤذن 
محمد  مثل  األطباء  ومنهم  خاشقجي،  الرحمن  عبد 
خاشقجي والد امللياردير عدنان خاشقجي، واسم العائلة 
تعني  وخاشقجي  امللعقة،  أي  »خاشق«  كلمة  اىل  يعود 
صانع املالعق أو الكريم يف الطعام، باللغة الرتكية الحالية، 
والتي  خاشقي  أملاسة  باسم  مرتبطة  فهي  التسمية  أما 
تعدُّ كنزاً قومياً لدى االتراك، واملحفوظة حالياً يف متحف 

طوب قايب الواقع يف اسطنبول.

جامل أحمد حمزة خاشقجي )13 أكتوبر 1958، املدينة 
املنورة- 2 أكتوبر 2018(،صحفي وإعالمي سعودي، رأس 
وتقلّد  السعودية،  يف  الصحف  من  لعدد  مناصب  عّدة 
منصب مستشار، كام أنّه مدير عام قناة العرب اإلخبارية 
 ،2017 منذ  بوست  واشنطن  صحيفة  يف  سابًقا.ويكتب 
»ويّف  بأنه  العاملية  االعالم  وأجهزة  الصحف  يف  ُوصف 

للدولة السعودية« و«منتقد لسياساتها«.

وكتب   ،2017 سبتمرب  يف  السعودية  خاشقجي  غادر 
بعد ذلك مقاالت صحفية انتقد فيها الحكومة السعودية.
انتقد خاشقجي بصورة كبرية ويل العهد السعودي محمد 

بن سلامن، وامللك سلامن بن عبد العزيز.وكذلك عارض 
التدخل العسكري يف اليمن.

مسريته الصحفية

درس الصحافة بكلية الصحافة بجامعة والية إنديانا 
) )ISU عمل يف بداية مسريته الصحافية مراساًل لصحيفة 
»سعودي جازيت«، ثم أصبح مراساًل لعدد من الصحف 
عام  من  املمتدة  الفرتة  يف  واألسبوعية  اليومية  العربية 
يف  األحداث  بتغطية  أيًضا  قام   .1990 عام  إىل   1987
السودان والرشق األوسط  الكويت،  الجزائر،  أفغانستان، 
نائب  منصب  يف  ُعنّي   .1999 عام  حتى   1991 عام  من 
رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز من عام 1999 إىل عام 
2003. توىّل منصب رئيس تحرير صحيفة الوطن اليومية 
عام 2004 وشغل هذا املنصب ملدة 52 يوًما فقط وأقيل 
بعدها. عمل منذ العام 2004 مستشاًرا إعالميًّا لألمري تريك 
الفيصل )السفري السعودي يف لندن ومن ثم يف واشنطن(.

   جريدة الوطن

صدر قرار رسمي يف أبريل 2007 بإعادة تعيينه للمرة 
الثانية رئيًسا لتحرير جريدة الوطن ثم فُِصل من منصبه 
مجدداً يف 51 مايو 2010م وتفاوتت مربرات هذا الحدث 
ملقالة  الوطن  نرش  بسبب  أنها  يرجح  البعض  كان  وإن 

للكاتب إبراهيم طالع األملعي يتعرض فيها لفكر 
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قناة العرب اإلخبارية

شغل يف يوليو 2010 منصب املدير العام لقناة العرب اإلخبارية التي ميتلكها الوليد بن طالل، وكان من املتوقّع 
أن يبدأ بثها خالل عام 2012، لكّنه تأّجل إىل عام 2015، وحني بدأ البث، مل يستمر سوى ساعات معدودة.

هجرته وكتابته يف الواشنطن بوست.

يف منتصف رمضان 1439، وحني ابتداء األزمة الدبلوماسية مع قطر، غادر جامل السعودية من مدينة جدة وأقام 
يف الواليات املتحدة واتخذها َمهجراً اختيارياً ومل يرجع منذئٍذ، وهنالك أعلَن رضاه عن إذن الحكومة له بالكتابة بعد 
أن كان ممنوعاً منها، وكان الرّد عليه أنه مل يكن ممنوعاً منها بل كان محظوراً عليه انتحال صفة »مستشار األمن« 

التي كان يذكرها لوسائل اإلعالم أو تقال له ومل يُسمع أنه ينفيها عن نفسه.

بدأ يف الكتابة يف صحيفة الواشنطن بوست يف سبتمرب 2017، وتركزت كتاباته عن الشأن السعودي وكانت مقاالت 
اللبناين  السعودي  والخالف  اليمن  يف  السعودي  العسكري  بالتدخل  يتعلق  فيام  السعودية  السياسات  تنتقد  رأيه 
2017 واألزمة الدبلوماسية مع كندا عام 2018، إال أنه كان مرحبا بإصالحات مثل السامح بقيادة املرأة للسيارات 
يف السعودية ومنتقدا لإلعتقاالت التي طالت ناشطات مثل لجني الهذلول وعزيزة اليوسف وإميان النفجان وآخرون 

يعملون عىل قيادة املرأة يف السعودية وحملة إسقاط الوالية عن املرأة.

وفاته

قتل خاشقجي يف 2 أكتوبر 2018 يف قنصلية بالده يف اسطنبول، وكان آخر مكان شوهد فيه أثناء دخوله القنصلية 
السعودية يف إسطنبول يف تركيا،أشارت مصادر مجهولة الهوية من الرشطة الرتكية يف األيام األوىل أنها تستنتج مقتله 
إنه  سعوديون  مسؤولون  الرتكية،وقال  للرشطة  املنسوبة  الترصيحات  يف  السعودية  شككت  القنصلية،بينام  داخل 
قد غادر القنصلية حيا عن طريق باب خلفي،بينام عىل الجانب اآلخر قال مسؤولون أتراك إنه ال يوجد دليل عىل 
النتائج.وظلت الحكومة السعودية تتكتم عىل األمر  ويتنظر  خروجه.قال الرئيس الرتيك إن التحقيق ما زال جارياً 

حتى 19 أكتوبر
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تاريخ جمهورية البوسنة والهرسك

الجمهورية  قبل  املتوسط،  األبيض  البحر  ساحل  يف  تقع 
اإلمرباطورية  مثل  املتنوعة،  الحضارات  استضافت 

الرومانية والبيزنطية والدولة العثامنية ويوغسالفيا.

عامي1986م- بني  سنة  األهلية  الحرب  فيها  حدثت 
1992م، بعض الرصبيني القوميني املتطرفني قاموا مبجزرة 
يف  قتل  الكربى.  رصبيا  تأسيس  حلم  لتحقيق  كبرية 
ألف.  مائة  أكرث من  البوسنيني  األهلية من  الحرب  هذه 
الدول الغربية سكتت عن هذه املجزرة عىل الرغم من 
القصف ونريان القناصة وقتل بعض األشخاص املهمني يف 

معسكرات االعتقال.

استقاللها  أعلنت  والهرسك  البوسنة  1992م  ويف 
رصبيا  أعلنت  العام  نفس  الجمهورية.ويف  وتأسست 
الحرب لتوسيع األرايض، وقتل الرصبيون األبرياَء يف مدن 
واألمم  للمدافعة.  الجنود  عندها  ليس  التي  البوسنة 
املتحدة أعلنت أن رسبرنيتشا منطقة آمنة ولكن رصبيا 
لذلك  رسبرنيتشا  اىل  تدخل  أن  أرادت  1995م  سنة  يف 
وهولندا  رسبرنيتشا.  لحامية  بهولندا  استعانت  البوسنة 
اىل  ودخلوا  هولندا  مع  اتفقوا  الرصبيون  ثم  رفضته، 
بريء. ألف  وعرشين  خمسة  تقريبا  وقتلوا   رسبرنيتشا 
هذه اإلبادة أكرب مجزرة يف تاريخ أوروبا. ويف نفس العام 
وقعت الهدنة بينهام، ووقعت يف باريس معاهدة سالم 
هذه  بعد  والهرسك.  البوسنة  دولة  وتأسست  دايتون 

رؤساء،   ثالثة  باالنتخابات  التحق  1996م  يف  أي  السنة 
أي  البوسني  والعضو  الكروايت،  والعضو  الرصيب،  العضو 
عيل عزت بيغوفيتش. اآلن الرئيس الجمهورية بكر عزت 

بيغوفيتش يف البوسنة والهرسك.

الحالة السياسية يف جمهورية البوسنة والهرسك

عن   تنفصل  أن  والهرسك  البوسنة  جمهورية  أرادت 
يوغوسالفيا لذلك جرى استفتاء يف البوسنة والهرسك يف 
البوسنيون  والكروات االستقالل. لكن  سنة 1992م قرر 
الحرب  بدأت  ثم  االستقالل.  هذا  الرصبيون  يتقبل  مل 
طوال  الحرب  هذه  استمرت  والبوسنيني.  الرصبيني  بني 
دايتون  باتفاقية  الحرب  هذه  انتهت  ثم  سنوات.  ثالثة 
يف سنة 1995م. هذه االتفاقية أصبحت القانون األسايس 
يف البوسنة والهرسك. الحالة السياسية البوسنة والهرسك 
الحالة  البوسنيني  معظم  يعرف  ال  حتى  جداً.  ملتبسة 
السياسية بالضبط .و يوجد مجلسان يف البوسنة والهرسك. 
املجلس األول هو مجلس الشعب. هذا املجلس يتكون 
البوسنة والهرسك و  من خمسة عرش شخصا عرشة من 
خمسة من الكروات.واملجلس الثاين هو املجلس التمثييل 
مثانية  شخصا  اربعون  و  اثنني  من  يتكون  املجلس  هذا 
من  عرش  واثنا  والهرسك  البوسنة  من  شخصاً  وعرشون 
بوسني  واحد  جمهورية  رؤساء  ثالثة  يوجد  الكروات.و 

واحد رصيب وواحده كروايت.

االشخاص املهمني يف البوسنة والهرسك

البوسنة و الهرسك
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1(عيل عزت بيجوفيتش

.bosanski  samac يف   1925 عاما  ولد   هو 
يف  كان  عندما  الدين  بعلوم  باهتاممه  متيز  هو 
ثم هذه  املسلم«.  »الشباب  أسس جمعية  ثم  الثانوية. 
للمساعدة.  الجمعية  الثانية  الحرب  يف  كانت   الجمعية 
التي  واإلدارة  البوسنة.  يف  الدولة  إدارة  تغريت  ثم 
عيل  استهدفوا  لذلك  للدين.  عدوة  كانت  جاءت 
 عزت و سجنوه فهو بقي يف السجن طوال 5 سنوات.  
يف  و  تيتو.  جاء  و  الحكومة  تغري  ثم 
للمسلمني املشكالت  زادت  تيتو   وقت 
ارتاح  و  الحقوق  بعد  املسلمون  أخذ  تيتو  موت  بعد 
عيل عزت قليال. لكن ابن عيل عزت يف هذا زمان جمع 
بعد  اإلسالمي.  اإلعالن  باسم  وأصدرها  أبيه  كتابات 
طوال  فيه  ليبقى  السجن  دخل  عزت  الكتاب عيل  هذا 
 .1988 سنة  يف  بالعفو  خرج  لكن  سنة.  عرشة   أربعة 
بعد خروجه أسس الحزب الدميقراطي، هذا الحزب فاز 
رئيس  أصبح  عزت  عيل  و  1990م  سنة  االنتخابات  يف 
مرضه بسبب  وظيفته  ترك  سنوات   6 بعد   الجمهور 

و هو مات يف سنة 2002

2( ادوین کانکا کودیچ

حقوق  يحمي  أن  يحاول  صحفي،  و  مؤلّف  هو 
 )UDIK( رئيس  هو  الصغري  عمره  رغم   االنسان. 
يف  يعيش  اآلن  و   Brcko يف  1998م  عام  ولد 

االقتصاد  تعلم  بعد  و  االقتصاد  درس  هو   Sarejevo
بوسنة.   رساي  جامعة  يف  السياسة  علوم  درس  هو 
يعرف  وهو  2011م  سنة  يف  الجامعة  من  تخرج 
الرتكية.  و  والفرنسية  اإلنجليزية  اللغة  لغات   ثالثة 
القتالية.  األلعاب  بعص  صغره  يف  تعلم   هو 
يقف.  مل  لكن  كثرية  اغتياالت  من  نجا   هو 

أعطاه الله عمرا طويال و خريا

3(إسنام تالتيتش

عرش  خمسة  ألف  البوسنة.  من  مهامً  مؤلفا  كان  هو 
أشهر  اللغات.  من  كثري  إىل  نقلوه  واملرتجمون  كتابا 
اسمه سمع  العامل  الكتاب  بهذا  رسبينيتشا  قصة   كتبه 

يف  عمل  هو   Vlasenica يف   1954 عاما  ولد  هو 
 1933 سنة  يف  ثم  ومحرر.  صحفي  بوظيفة  الصحيفة 
حرب  بدأت  حني  يف   Lijljan مجلة  محرراً  أصبح 
صحفيا كان  عندما  كثرية  جوائز  أخذ  هو   البوسنة. 

و هو مات يف سنة 2017 رحمه الله

٣ أشهر اآلثار يف البوسنة والهرسك

جرس ستاري ماست 

هذا بناء تم يف القرن السادس عرش .و هو يقع يف مدينة 
5عصور.  ملدة  قامئا  ظل  ماست  ساتري  جرس  موستار.  
. هو طالب معامر  نََجَم عن معامره  هذا رس معامري 
بعظمته  يتيميز  ال  الجرس  )معامر خريدين(.هذا  سناس 
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فقط بل كذلك يتميز مبعناه . هو مير من الوسط املدينة 
فريبط طرفيها؛ الكروايت واملجمعات املسملة.

شالالت كرافتيش

هذه شالالت تشتهر بروعتها و طولها .كل سنة يزورها 
حدود  يف  يقع  طبيعي  جامل  األشخاص.هذا  آالف 
srudenci.إذا تذهب إىل البوسنة والهرسك يجب عليك 

أن تزورها .

مسجد الغازي خرسو بك

هذا جامع قديم تم بناؤه يف أثناء حكم الدولة العثامنية 
.هو يقع يف مدينة رساييفو  مبني عىل طراز عثامين . هو 

واحد من أهم اآلثار العثامنية يف منطقة البلقان

ثقافة البوسنة و الهرسك

 سوف أتحدث عن الثقافة يف البوسنة والهرسك. قسمت 
هذا املوضوع أربعة أقسام. 

1- ثقافة الطعام

 2-ثقافة اللباس

3- ثقافة الزواج

 4-ثقافة السيارات

 أوال الطعام. يف أطعمة البوسنة الطباخون يستخدمون 
يحبون  هم  يعني  وأنواعه.  الحليب  من  الكثري 
يتناولون  هم  و  ضافا.  وقلالج  توككوغس  ويأكلون 
يزينون  وأيضا  جديت.  تفعل  كام  طعامهم  كل  الخبزمع 
مطبخهم  القول  خالصة  بالخرضوات.  أطعمتهم 
نفس  األطعمة  أسامء  حتى  مطبخنا.  مع  متشابه 
بيالف...  تلمبى،  بوزى،  بقالوى،  حلوى،  مثل   األسامء. 
أوروبا.  يف  مشهورة  هي  البوشناك  قهوة  عندهم   و 

التقليدية  املالبس  عندهم  تركيا.  مثل  لباسهم  ثقافة 
الصيف  يف  الخاصة.  أيامهم  يف  إال  يستخدمونها  ال  لكن 
 يلبسون أشياء خفيفة. و يف الشتاء يلبسون أشياء ثقيلة. 

كام  يفعلون  يتزوجون  إذا  الزواج:  ثقافة  عن 
يطلبونها  البنت.  أرسة  إىل  يذهبون  نفعل. 
الزفاف.  ليلة  ثم  الزواج  يوم  و  أرستها   من 
 ,wv و يقودون غالبا سيارات من الصناعة األملانية. مثل
mercedes, audi, seat, bugatti, skoda. و يفضلون 

الديزل يف السيارات.
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أذربيجان السياسية :

وغرب  وآسيا  أوروبا  بني  أذربيجان  جمهورية  تقع 
وتركيا  مثل:”روسيا  مجاورة  دول  عندها  الخزر  بحر 

وتركامنستان وقريقيزيا”. 

وفيها  مليون  ونصف  إثنان  سكانها  باكوعدد  عاصمتها 
مئة  ثالث  سكانها  مثل”كنجه”وعدد  كبرية  مدن 
و”منقجاور”  ألف  مئة  سكانها  ألف و”سمقيت”وعدد 
تركية  أذربيجان  جمهورية  لغة   . ألف  مئة  سكانها 

أذربيجان . ورئيس جمهوريتها إلهان عاليو.

مسلمون  أذربيجان  سكان  من  باملئة  وتسعون  مثانية 
وإثنان باملئة نصارى ويهود.

عملة جمهورية أذربيجان املانات .

السياحة يف أذربيجان :

 يف أذربيجان أماكن سياحية كثرية مثل”نار الربوج””برج 
البنت”،”قرص شاهني”و”مسجد بيبي”و”متحف سجادة” 
النار”و”ميدان  ملية”و”جبل  باكو”و”متنزه  و”دوار 

العلم”. 

أبراج طولها  : تقع يف باكوتتكون من ثالثة  نار الربوج 
هذه   MIDIm مؤسسة  وقررت   ، مرتاً  وتسعون  مئة 

الربوج أجمل فندق يف العامل .

برج البنت : يقع هذا الربج يف باكو. والسياح يحبون 
ان يزوروه كثرياً .

 قرص شاهني: بٌني هذا القرص يف سنة ألف وخمس مئة 
تقريباً ويقع يف باكو.

مسجد بيبي: 

يقع يف باكو.

 متحف سجادة : هذا األثر يقع يف باكووكثري من سياح 
يزورونها هناك ألنها أرس جميل جدا.

األذربيجانيني  من  باكووكثري  يف  يقع  أيضاً  باكو:  دوار   
يزورونه هناك .

أطعمة أذربيجان :

الثقافية. هذه  الجميلة  األطعمة  من  كثرٌي  باكويوجد  يف 
األطعمة تشبه األطعمة الرتكية كثرياً. ومذاقها شهيٌّ جداً. 

هل شعرت بالفضول ؟

 هيا نتحدث عنها.

١. دشربا :

هذا الطعام يُعترب حساًء يوجد يف هذا الحساء لحم البقر 

الدولة الشقيقة الحقيقية :جمهورية أذربيجان
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أوالخروف والفطر. وطعُمه شهيٌّ حقاً. واالتراك الذين يف 
أذربيجان يأكلونه يف فصل الشتاء.

٢. طوغا :

فيه خرضٌة  ويوجد  أيضاً.  الطعام حساٌء  من  النوع  هذا 
ولنٌب . الناس يأكلونه يف فصل الشتاء أيضاً. عندما ترشب 
هذا الحساء فإنه ينعش نفسك ويريحك. وطعمه ليس 

ثقيالً.

٣. طعام بتي :

هذا الطعام يتكون من لحم الخروف والبطاطة والبندورة 
والحمص . والناس يطبخونه يف املرقة . وهذا الطعام مغذٍّ 

ومشبع جداً. ويقولون عنه أنه الطعاُم املفضل.

٤. سويتام :

البقر  أولحم  الخروف  لحم  من  الطعام  هذا  يتكون 
والبصل. طعمه لذيٌذ جداً.

٥. أرز شاه :

يوجد يف هذا األرز مشمش ولحم الخروف وكستنة. إذا 
أنت ذهبت إىل باكو، يجب أن تذوقه. وعندما تريد أن 
تطبخ يف البيت يجب أن يُطبخ كثرياً. وهذا الطعام مشبع 

جداً جداً.

٦. شكربرا :

هذه الحلوى من باكووالناس يطبخونها يف عيد النريوز. 
نستطيع أن نسميها فطريًة. ويوجد يف هذه الفطرية سكٌر 

وبندٌق. 

تاريخ أذربيجان: 

قبل األتراك : 

بثامنية آالف سنة. وكان  امليالد  أزربيجان تأسست قبل 
ويف   . وغريهم  والروم  واألمويون،  الُفرُس،  حولها  يوجد 

هذا الوقت بدأ االتراك باملجيء إىل هذا املوقع

األتراك :

مئة  ثالثة  عام  امليالد يف  بعد  أذربيجان  اىل  األتراك  جاء 
خمسة وتسعون. هم جاؤوا من رشق اذربيجان. عندما 

بدأ األتراك بفتح البالد العربية هم فتحوا أذربيجان. 

األتراك السالجقة :

هم فتحوا أذرربيجان يف عام 1021. القائد الذي فتحها 
اسمه جغري بن سلجوق باشا. لكن الفتح األصيل قام به 

القائد ألب أرسالن يف عام 1064. يف عام 1086 وكانت 
أكرث الجنسيات يف أذربيجان هي الجنسية الرتكية. 

 املغول :

يف عام 1231 فتح اإللهانييون )املغول( أذرربيجان. لكن 
يف عام 1383 تيمور فتح أذربيجان. ومبوته رجع األتراك 

إىل أذرربيجان.

الصفويون :

زمان  يف  أذرربيجان  الصفويون  فتح   1502 عام  يف 
بدأت  الخامس عرش  نهاية قرن  الصفوي. ويف  إسامعيل 
الحرب  وهذه  والصفويني.  العثامنية  الدولة  بني  الحرب 
أحمد  السلطان سليم حتى سلطان  تواصلت من وقت 
الثالث. وطوال هذه املدة كان االنتصار أحياناً للصفويون 
وأحياناً للعثامنيون. مثالً يف عام 1514 سلطان سليم هزم 
عام  ويف  أذربيجان.   واخذ  الصفوي  إسامعيل  الشيخ 
1534 سلطان سليامن القانوين هزم الصفويني ويف هذه 

املرة أخذ كل أرايض أذربيجان.

يف آخر عرص الدولة العثامنية :

للدولة  أتاوة  يعطون  صفويون  كان   1585 عام  يف 
العثامنية. لذلك يف عام 1618 الصفويون حاربوا الدولة 

العثامنية ليك يأخذوا حريتهم. وفازوا يف هذه الحرب. 

اإلمارات :

مبوت رئيس الصفويون افرتق األذربيجانيون إىل إمارات. 
وهذه اإلمارات تحاربت طوال 80 سنة ألن يحكم عىل 

بعضهم البعض.

أذربيجان وروسيا :

عىل  يستولون  الروس  بدأ  عرش  السابع  القرن  يف 
عام  يف  وانتهى   1801 عام  يف  االستيالء  بدأ  أذربيجان. 
1828. وبعد 150 عام يف عام 1990 عند ما بدأ االتحاد 
أذربيجان  أعلنت  حكمه  السوفيايت”روسيا”يتقّوض 

حريتها واستقاللها . 

النهاية : 

ويف عام 1992 هم اختاروا أول رئيس ألذربيجان.
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 ، الشعبية  الصني  لجمهورية  الرسمي  االسم   ، الصني 
الحزب  الوحيدة يف رشق آسيا. يحكمها  الحاكمة  الدولة 
الشيوعي الصيني يف نظام حزب واحد. لديها أكرب عدد 
سكان يف العامل ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من  مليار 
مليون   9,6 مساحة  ويغطي  نسمة.  مليون  أربعمئة  و 
األرض  أكرب دولة من حيث مساحة  ثاين  كيلومرت مربع. 
الصني؛ 22  الكلية.  املساحة  أكرب دولة من حيث  وثالث 
والية وخمس مناطق ذات حكم ذايت وأربع مدن مدارة 
بشكل مبارش ومناطق إدارية خاصة بهونغ كونغ وماكاو 

باإلضافة إىل السيادة عىل تايوان.

الحضارات لألرض يف  الصني؛ برزت كواحدة من أوىل   
حوض النهر الخصب للنهر األصفر يف سهل شامل الصني. 
بدأ النظام السيايس يف الصني بأرسة شيا شبه األسطورية 
وكان آلالف السنني يستند إىل امللكية أو السالالت املبكرة. 
منذ السالالت األوىل ، تم توسيع الصني ، وتقسيمها ومل 
شملها مرات عديدة. يف عام 1912 ، استولت جمهورية 
وحكمت   ، األخرية  الساللة  من  بدالً  الصني  عىل  الصني 
الصني الشعبية حتى عام 1949 ، عندما ُهزمت من قبل 
األهلية  الحرب  ظل  يف  الصيني  الشعبي  التحرير  جيش 

الصينية

األماكن التاريخية يف الصني :

الصني من أكرب دول قارة اسيا مساحًة ومن حيث عدد 
الرائعة  السياحية  املعامل  من  وتشتهربالعديد  السكان 
وبالتأكيد  العامل  يف  مكان  كل  من  الزوار  إليها  يأيت  التي 
أشهرها عىل االطالق هو سور الصني العظيم الذي يعد 

أحد عجائب الدنيا السبع القدمية

١- سور الصني العظيم :

هو سور الصني كام يعد أحد عجائب الدنيا السبع التي 
هذه  بني  من  واألبرز  األضخم  وهو  اإلنسان  ببنائها  قام 
العجائب كام أنه هو البناء األطول عرب العصور والتاريخ 
وهناك اعتقاد أنه استمر فرتة بناؤه من القرن الرابع قبل 
امليالد و استمر حتى القرن السابع عرش للميالد ويعترب 
العاملي  الرتاث  مواقع  ومن  الصني  يف  األثرية  املعامل  من 

وأهم املواقع الحضارية والسياحية.

2-املدينة املحرمة :

املعامل  من  املحرّمة  املدينة  أو  اإلمرباطوري  القرص 
املدينة,  قلب  يف  القرص  يقع  بكني.  ملدينة  التاريخية 
منظمة  صنفته   .« تيانامنن   « ميدان  من  الشامل  وعىل 
أهم  يعترب من  العاملي.  الثقايف  الرتاث  اليونيسكو ضمن 

األماكن السياحية يف الصني.

يقع القرص اإلمرباطوري وسط مدينة بكني. وكان مقر 
إقامة األباطرة من أرسيت “مينغ” ثم “تشينغ”. ويشتهر 
بـ« املدينة املحرمة ». استغرق تشييده 14 سنة )1406-

القدمية  القصور  من  مجموعة  أكرب  ويعترب  م(.   1420
املحفوظة يف الصني.

اإلمرباطوري حوايل مليون قطعة من  القرص  يوجد يف 
التحف الفنية النادرة. وأصبح اليوم متحفاً شامالً يجمع 
بني الفنون املعامرية القدمية واآلثار اإلمرباطورية والفنون 

القدمية املختلفة.

الصين
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3- قرص بوتاال :

عىل  القصور  من  مشهورة  مجموعة  هو  بوتاال  قرص 
السا  مبدينة  هونغشان  جبل  قمة  عىل  تقع  قلعة  شكل 
يف التبت الصينية. يعود تاريخ القرص إىل أكرث من 1300 
عام، فقد تأسس يف القرن السابع. يرتفع قرص بوتاال أكرث 
من 3700 مرت عن سطح البحر، إجاميل مساحته أكرث من 
3700 مرت مربع، طوله من الرشق إىل الغرب 360 مرتا، 
وعرضه من الجنوب إىل الشامل 270 مرتا، ظل قرص بوتاال 
مقر الداالي الما حتى 14 الداالي الما الذي فر إىل الهند، 
الصيني يف عام 1959. يعبرت من أعىل وأكرث   الغزو  بعد 
مجموعة فخمة للبنايات يف العامل، تجمع مابني القصور 

والقالع واملعابد.

٤- نهر يل  كروز :

ميتد نهر كروز يل  من » قويلني » إىل » يانغشو » وهو 
النهر  جانبي  متتد عىل  الصني حيث  األنهار يف  أهم  من 
املناظر الطبيعية املدهشة مع التالل املذهلة ، ويف نفس 
والكهوف  الحادة  املنحدرات  مشاهدة  ميكنك  الوقت 
والقرى الزراعية الرائعة . فاملشهد الذي ستشاهده عىل 
طول النهر يجعله أحد أهم مناطق الجذب السياحي يف 

الصني الزراعية .

األطعمة الصينية :

استطاع املطبخ الصيني أن يكتسح معظم بالد العامل، 
أغلب  إعجاب  عىل  حاز  الذي  الشهيِّ  طعامهم  بسبب 
سكان العامل سواء يف الواليات املتحدة أو أملانيا أو أوروبا، 

وفيام ييل نقدم ليك أشهر األكالت الصينية.

من أشهر األطباق الصينية طبق » سبرينغ رولز«، وهو 
املختلفة  والخرضوات  الدجاج  من  حشوة  عن  عبارة 

توضع بداخله عجينة ويقىل يف الزيت.

أكلة » الجونغ باو » أيضا من األكالت الشهرية يف الصني 
السوداين  والفول  الحار  والفلفل  الدجاج  من  وتتكون 
املقيل وصويا صوص مالح وآخر حلو باإلضافة إىل الثوم 

املهروس.

وهو عبارة عن مسحوق الفلفل، باإلضافة إىل جنب نبايت 
مصنوع من حليب الصويا الغني مع اللحم األحمر البني 

املفروم والبصل األخرض املفروم.

» تشاو ميان » تعني باللغة الصينية » املكرونة املقلية 
»، وهي عبارة عن معكرونة مضاف إليها قطع اللحم أو 

الدجاج أو الجمربي مع الخضار.

الفراخ  كانتون  أيضا  الصني  يف  الشهرية  األكالت  من 
رومي  وفلفل  ملكعبات  مقطع  فراخ  صدر  من  وتتكون 
بودر  وثوم  مقطع  وجزر  وبابريكا  وسكر  وخل  مقطع 

وبصل بودر وملح وصويا صوص.

وبروكيل  سباجتي  معكرونة  من  األكلة  تلك  وتتكون 
نبايت  وزيت  أخرض  وفلفل  مقطع  وجزر  وبصل  مقطع 

وزنجبيل مفروم وشوربة دجاج وصويا صوص ومباجتي
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آخر مصارعنا يف اآلندلس

قرنني  األندلس  اإلسالمية يف  بقاء مملكة غرناطة  كان 
من الزمان معجزة من معجزات اإلسالم

الصليبية  بحر  فوق  العامئة  اإلسالمية  الجزيرة  فهذه 
املتطالم األمواج والطافح بالحقد واملكر التاريخيني. هذه 
الجزيرة ما كان لها أن تصمد صمودها املشهور إال ألن 
اإلسالمية.  واملبادئ  العقيدة  يف  كامنة  الصمود  طبيعة 
أن  الجزيرة  لهذه  كان  ما  اإلسالمية.  العقيدة  وبدون 
املدن  كل  سقطت  أن  بعد  األندلس  يف  وحدها  تصمد 
والقالع اإلسالمية منذ قرنني من الزمان. كان القانون هو 
الذي أبقى غرناطة حية زاخرة بالفكر اإلسالمي والرقي 
الحضاري ملدة قرنني.. وكان شعور الغرناطيني بأنهم أمام 
عدو محيط بهم من كل جانب، ينتظر الفرصة التهامهم، 
وبأنه ال أمل لهم يف استرياد النرص من العامل اإلسالمي، 
هذا  كان  أنفسهم..  عىل  االعتامد  من  لهم  البد  وبأنه 
الشعور باعثهم األكرب عىل االستعداد الدائم؟ ورفع راية 

الجهاد والتمسك بإسالمهم.

م   1492 سنة  إىل  تظل  أن  يف  غرناطة  نجحت  وبهذا 
)897 ه( سيدة األندلس اإلسالمي ومنارة العلوم وشعلة 

الحضارة اإلسالمية الباقية يف أوربا.

السقوط شهدت تطورا  القريبة من عام  األعوام  لكن 
يف الحياة األندلسية.. فعىل املستوى النرصاين بدأ اتحاد 
لإلسالم..  مناوئتني  مسيحتني  مملكتي  أكرب  يضم  كبري 
االثنتان  اندمجت  وقد  وقشتالة،  أرجوان  مملكتا  وهام 
إيزابيال ملكة قشتالة من فرناند  اتحاد توجاه بزواج  يف 
امللكني  الزوجني  يراود  الذي  الحلم  وكان  أرجوان..  ملك 
وقضاء  غرناطة..  دخول  هو  زفافهام  ليلة  الكاثوليكيني 
برج  فوق  الصليب  ورفع  الحمراء،  يف  عسلهام  شهر 
املستوى  وعىل   – أبراجها  أكرب   - غرناطة  يف  الحراسة 
اإلسالمي.. كان خالف كبري قد دب داخل مملكة غرناطة 
تقسيم مملكة  وتم  الحاكمة،  األرسة  أبناء  بني  وال سيام 
اآلخر  منهام  قسم  كل  يهدد  املحدودة قسمني،  غرناطة 
ويقف له باملرصاد.. قسم يف العاصمة الكبرية )غرناطة( 
النرص )آخر  الحسن  أبو  أبوعبدالله محمد عيل  يحكمه 
ملوك غرناطة( وقسم يف وادي آش وأعاملها يحكمه عمه 

أبوعبد الله محمد املعروف بالزغل.

وقد بدأ امللكان الكاثوليكيان هجومها عىل وادي آش 
سنة 498 ه، ونجحا يف االستيالء عىل وادي آش ومرية 
مدينة  مشارف  عىل  أصبحا  بحيث  وغريها،  وبسطة 

غرناطة.

سقوط غرناطة
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يطلبان  النرصي  عبدالله  أيب  السلطان  إىل  أرسال  وفد 
حيا  هو  يبقى  وأن  الزاهرة،  الحمراء  مدينة  تسليم  منه 
امللوك  يف  العادة  هي  وكام  حاميتها..  تحت  غرناطة  يف 
الذين يركبهم التاريخ وهو يدور إحدى دوراته، كان هذا 
امللك ضعيفاً.. مل يحسب حسابا لذلك اليوم.. ولقد عرف 
أن هذا الطلب إمنا يعني االستسالم بالنسبة آلخر ماملك 
بني  الحرب  ودارت  الطلب  فرفض  األندلس  يف  اإلسالم 
ويشعل  يقودها  عامني..  واستمرت  والنصارى  املسلمني 
الحمية يف نفوس املقاتلني فيها فارس إسالمي من هؤالء 
بن  الغروب موىس  قبل  الشمس  كلمعة  الذين يظهرون 

أيب الغسان.

وجه  يف  غرناطة  وقفت  وأمثاله  الفارس  هذا  وبفضل 
سبعة  حصارها  وتحملت  عامني  الكاثوليكيني  امللكني 

أشهر..

لكن مع ذلك مل يكن مثة شك يف نهاية الرصاع.. فأبو 
واالنقسام  الرجال.  ملكه حفظ  يحفظ  مل  الذي  عبدالله 
العائيل والخالف الداخيل يف اململكة يف مقابلة اتحاد تام 
يف الجبهة املسيحية.. مضافا إىل ذلك حصاد تاريخ طويل 
من الضياع والقومية الجاهلية والصاع بعيداً عن اإلسالم.. 

اإلسالمية  املاملك  عن  ورثته  مام  وورثته  غرناطة  عاشته 
اإلسبانية الساقطة.

شمعة  آخر  إطفاء  عىل  عملت  قد  العوامل  هذه  كل 
إسالمية يف األندلس.

غرناطة  أبوعبدالله يركب سفينته موّدعاً  وعندما كان 
اإلسالمية، مودعا آخر أرض تنفست يف مناخ إسالمي يف 

أوربا بعد مثانية قرون عاشتها يف ظالل اإلسالم.

الله  أبوعبد  بىك  العنيف  الدرامي  املوقف  هذا  يف 
ملكه وملك اإلسالم املضاع، وتلقى من أمه الكلامت التي 
عليه  تحافظ  مل  ملكا  النساء  مثل  ›‹ابك  التاريخ  حفظها 

مثل الرجال’’

والحق أن أمه بكلامتها تلك، إمنا كانت تلطمه وتلطم 
حكاما يف اإلسالم كثريين.. بكوا مثل النساء عىل ملٍك مل 

يحافظوا عليه مثل الرجال!!



عجائب كورية الجنوبية
-كورية الجنوبية من الدول األكرث تطورا تقنيّاً يف العامل

كوريا الجنوبية كاملعجزة بني دول رشق آسيا  بل وبني العامل 
، متتاز بتطورها الكبري يف التكنولوجية خصوصا عىل جارتها 
 الشاملية التي تغرق يف الدكتاتورية والتخلف الحضاري.
تصديرها  أدلتها  من  و  تكنولوجياً  متفوقة  كوريا دولة 
تأسيس  العامل  منذ  أرجاء  كل  إىل  اإللكرتونية  األجهزة 
وإل جي  مثل سامسونغ 8391،  فيها،  العاملية  الرشكات 
.1944 عام  أسست  التي  للسيارات  كيا   1947،  ورشكة 
وعىل الرغم من الحروب القاسية التي أصابت بها البالد 
مع جارتها الشاملية يف القرن املايض، فإن ذلك مل يدمر 
كورية الجنوبية و هي ولدت من جديد حضارة و صفات 

بدفعات قدرتها من قبل.

عيد  يف  البحر  عشب  حساء  يتناولون  -الكورييون 
ميالدهم

قد تبدوا أنها طريقة غري معتادة لالحتفال بعيد ميالد 
شخص ما، لكن يف دولة كورية الجنوبية مع أن االمهات 
تتناولها قبل فرتة الوالدة، فسرنى بأن حساء عشب البحر 
كانت  التي  باملعانات  االبن  يذكر  فهو  عميق،  معنى  له 
األم تعانيها قبل الوالدة و يدرك أحاسيس أمه إليه و يقدر 

هذا االمر.

الكوريون يشجعون طالب الثانوية املشاركني يف امتحان 
الجامعة بإعطائهم العناية الخاصة

مهم  أمر  هو  الجامعة،  يف  قبول  امتحان  عىل  اإلقبال 
األرسة  أن حياة  قول  املبالغة  ليس من  و  كوريا  جدا يف 
اآلباء يرصفون %10  االمتحان. فمعظم  تعتمد عىل هذا 

سن  من  خصوصية  دروس  أبناءهم  ليعطوا  راتبهم  من 
مبكرة ليتأكدوا من نجاح أبنائهم.

حصول  أجل  من  ليصلوا  املعابد  إىل  يذهنب  األمهات 
األم  إذا  نتائج عالية ومن أجل نجاحهم. و  أبنائهم عىل 
فكرت يف األمر فستجد بأنه يوجد ضغط كبري عىل أبناء 
ال17 سنة. لذلك من الطبيعي أن تجد حشداً كبرياً من 
املتشجعني، كأفراد العائلة و األصدقاء، من أجل تشجيع 

طالب الثانوية .

-الكوريون يعتقدون بأن فصيلة الدم تؤثر يف شخصية 
الفرد

النادر بالنسبة للكوريني أن يسألوا رشيكهم  ليس من 
املحتمل عن فصيلة دمه، ألنهم يعتقدون بأنها تعطيهم 
تفاصيل أكرث عن شخصيته و قد تساعدهم عىل معرفة 
دم  فصيلة  لكل  فإنه  الحال  وبطبيعة  توافقهم.  مستوى 

نقاط قوة و نقاط ضعف.
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تكنوفست
كان  الكبري.  التكنولوجيا  معرض  هو  تكنوفست 
من  كثري  حصلت  أيام.  أربعة  من  يتكون  تكنوفست 
و  التكنولوجية  األجهزة  مسابقات  مثال  فيه.  الفعاليات 
الناس  من  كثري  جاء  األول  يومه  يف  املظاهرات.  بعض 
جاءت  الكلامت  بعض  بعد  ممتاز.  بشكل  االفتتاح  وتم 
الطائرات لالستعراض اسمها »النجوم الرتكية«. فعل هذا 
الفريق مظاهرة مستحيلة. ثم تسابقت الدراجات النارية 
تُرْك«.  »سولو  اسمها  وطائرة  الرسيعة  السيارات  مع 
بعد  الثانية.  الطائرة  و  األوىل  النارية  الدراجة  أصبحت 
بعض  فعلت  و  تُرْك  ُسولو  طائرة  ارتفعت  السباق  هذا 
الحركات الصعبة يف السامء. و بعد ذلك تكلم املسؤولون 
عن الطائرات التي يف املعرض. ثم تجول الناس يف معارض 
الرشكات. و بعد هذه األشياء جاءت الطائرة التي اسمها 
»حور قوش«. هذه الطائرة صنعها املهندسون الرتكيون. 
و أيضا حصلت مسابقات كثرية. و بعض األخبار عن هذه 

املسابقات: 

طالب الجامعة محمد لطفي من ترابزون حقق أحالمه. 
هو صمم روبوتا جديدا يف تكنوفست. وهو كان األول يف 
مسابقة الربوت. ربوته يستطيع أن يقرأ األلوان وإشارات 
بسهولة.  الطريق  يف  مييش  الربوت  هذا  لذلك  املرور. 
هو يريد أن يصنع ربوتات و أجهزة جديدة. هو يقول 
مهمة جدا يف  االِْصِطَناِعيُّ ستكون  كَاُء  الذَّ تكنولوجيا  إن 

املستقبل. 

يف  األول  كان  التَّْقِنيَّة  االسود  البحر  َجاِمَعة  من  فريق 
بدون  املاء  سطح  تحت  تعمل  التي  األجهزة  مسابقة 
تحت  تعمل  سائق  بدون  غواصة  صنعوا  هم  اإلنسان. 
يف  الجهاز  هذا  يسخدموا  أن  إىل  يهدفون  هم  و  املاء. 

الصناعات العسكرية.

طالب ثانوية الشهيد راغب عيل بيلقن لالمئة والخطباء 
هم  تكنوفست.  يف  املستقلة  األجهزة  مسابقة  يف  فازوا 
طيب  رجب  الجمهورية  رئيس  من  جائزتهم  أخذوا 
أردوغان. و هم يدرسون يف موضوع الربمجة  والربوتات.

بعض األحداث املؤسفة عن تكنوفست

كثري من الناس أحبوا تكنوفست بسبب أنه كان منظمة 
االشخاص  لبعض  بالنسبة  لكن  مهامً.  معرض  و  كبرية 
أن  الناس  بعض  ادعى  رذيال.  معرض  كان  تكنوفست 
كثرية.  تفصيالت  عندها  ليس  تكنوفست  ويب  صفحة 
مثال شخص من األشخاص ذهب اىل تكنوفست بالدراجة 
النارية و املنظفون قالوا له »أنت ال تستطيع أن تدخل 
الرجوع إىل  النارية و هو كان مجرباً عىل  بالدراجة  هنا 

بيته وهذا اليشء كان غري موجود يف صفحة الويب.

وأشياء  كهذه ال ينبغي أن تكون يف املعارض الكبرية.

25 َرِبيٌع االِٓخُر
١٤٤١



َرِبيٌع االِٓخُر
1441 26

وسائل االتصاالت عبر الزمن
أوال ما معنى االتصاالت:

االتصاالت،  وصول األفكار و األحاسيس و املعلومات 
بني الناس. بعبارة أخرى:  تفاهم بني الناس. بالنسبة اىل 
العلامء األتراك، االتصاالت واحٌد من أهم االحتياجات يف 
الحياة. لذلك الناس يفكرون و يبحثون عن هذا املوضوع 

املهم.  لهذه األسباب االتصاالت تتقدم يف كل األزمنة.  

بعد آدم عليه السالم  ازداد عدد البرشية.  لذلك أراد 
الناس أن يتصلوا ببعضهم البعض بشكل أسهل. بعد ذلك 
اكتشف الناس وسائل االتصاالت من أول برشية إىل اآلن.  
بالنسة إىل دور الكرونولوجي، وسائل االتصاالت تقدمت 

هكذا: 

1 - صنج .
2-  دخان .

3 - تلغرياف  .
4 - آلة الكاتبة .

5 - هاتف السليك .
6 - فونوغراف .

7 - مذياع .
8 - فكس .
9 - تلفاز .

10 - هاتف .

١ - الصنج :

الصنج أقدم وسيلة لالتصاالت عرب تاريخ البرشية. أيضا 
يقولون املؤرخون استخدمت كل القبائل هذه آلة. الصنج 
الذي شكله مثل نقارة فيتكون من جلد الحيوانات لذلك 
يخرج الصوت الشديد. استخدم هذه اآللة اآلشوريون و 
املرصيون يف قبل امليالد.  و األمريكيون كانوا يستخدمون 
الصنج يف الحفالت الدينية للرقص.  لكن بعض اإلفريقيني 
يستخدمون الصنج اآلن. كان يستخدم اإلفريقيون الصنج 
اللسان   يستخدمون  كانوا  هم  و  لالتصاالت  القبائل  بني 

مثل الشيفرة بينهم لهذه اآللة. 

2- الدخان :

الدخان  أول مرة  الصينيون  الحمر و  الهنود  استخدم 
بقيت من  التي  العلامء األحجار  التاريخ.  و  كشف  يف 
األحجار  هذه  يستخدمون  فكانوا   . الحمر  الهنود  زمان 

لالتصاالت. 

الدخان   الصني  سور  يف  استخدموا  الصينيون  ايضاً 
لالتصاالت.

لذلك  اإلرسالية.  مراقبة  يشء  أهم  الدخان  اتصال  يف 
واحد  االتصال  هذا  العايل.  املكان  يختارون  الناس  كان 
بهذه  قليلة  تكون  املعلومات  لكن  معينات برصية.  من 

الطريق.  

يف اتصال الدخان ال توجد هناك قواعد معينة. لذلك 
إذا تريد أن ترسل معلومات بالدخان يجب أن تتفق مع 

الشخص الذي ترسل له املعلومات قبل اتصال.
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3- التليغراف :

صمويل مورس يف سنة ألف و مثاين مئة و إثنني وثالثني 
خرج إىل رحلة املحيط و تحدث مع صديقه معلومات 
جديدة عن تقّدم الكهرباء.  لهذه األسباب ولدت يف عقل 
الطويلة و  النقطة  بالكهرباء.  تليغراف  مورس فكرة عن 

النقطة القصرية ترتك بصامت طويلة و قصرية.

يف سنة ألف و مثاين مئة و خمسة و ثالثني ذهب إىل 
الدول األوربية للمساعدة. لكن مل يحصل يشء. ثم صديقه 
ذهب إىل إسطنبول و جهمربلن)Chamberlain( .و كان 
أهلها يحبونه كثرياً لكن التليغراف مل يكن متطوراً لذلك 
هو رجع إىل فيينا لتفعيل التليغراف  بشكل أحسن. لكنه 
مات يف نهر تونج مع خمسة من أصدقائه .لهذه األسباب 
مل يتطور  يف الدولة العثامنية. يف سنة مثاين مئة و خمسة 
و ثالثني مورس طور التلغراف الذي يرتك خلفه خطوط. 
يف سنة مثانية مئة و ستة و ثالثني هذا التلغراف اشتغل 
.و يف سنة ألف و مثاين مئة و  حتى ستة عرش كيلومرتاً 

أربع و أربعني  صار مداه خمسة و ستون كيلومرتاً. 

٤- اآللة الكاتبة :

كان الناس يستخدمون اآللة الكاتبة كالقلم لالتصاالت. 
القلم.   من  أفضل  يعني  لكتابة  عمليةل  اآللة  هذه  ألن 
اآلن  لكن  بالحرب  تعمل  و  مفاتيح  لوحة  لها  كاتبة  اآللة 

نستخدم الحاسوب للكتابة العملية.

5 - الهاتف السليك :

أم ألكسندر غراهام بييل كانت صامء. و غراهام بييل 
اكتشف  لكنه  لذلك عمل ألمه.   الكهرباء.  كان مهندس 
بييل نستطيع أن نرسل  شيئاً مهامً جداً. بسبب غراهام 
صوت من السلك. بهذا اإلكتشاف ُوِضعت أعمدة هاتف 
الكالم  بداية  يف  “آلو”   نقول   أيضا   أمريكا.  شوارع  يف 
بالهاتف اخرتع غراهام بييل هذه الكلمة. ألن أول حرف 
 Oswaldo  (   ) و   – ل   - ا   ( كانت  زوجته  أسامء  من 

.)Allessandra Lolita

٦ – فونوغراف :

اكتشف أديسون فونوغراف يف سنة ألف و مثاين مئة 
ل  تسجِّ أن  تستطيع  كانت  اآللة  هذه  سبعني  و  سبع  و 

األصوات و تكرر األصوات التي سجلتها من قبل. 

٧ – املذياع :

املذياع يحوِّل الذبذبات الكهرومغناطيسية إىل صوت. 
اكتشف أديسون املذياع.  ليوصل الصوت من املذياع  عرب 

البث الهوايئ و جهاز االرسال. 

٨ – الفاكس :

اكتشفه ألكسندير باين يف سنة ألف و مثاين مئة و ثالث 
و أربعني معناه يف الالتنية  “ نفس اليشء”  جهاز املرسل 
يحول صورة إىل إشارة الكهرباء. و أيضاً جهاز االستقبال 
يأخُذ  الطريقة  بهذه  صورة  إىل  الكهرباء  إشارة  يحول 

الناس املعلومات. 

٩- التلفاز :

اكتشف جون لوجي التلفاز يف سنة ألف و تسع مئة 
و ثالث و عرشين. معنى التلفاز  “ الرؤية من البعيد”  
بني املذياع و التلفاز يوجد فرق واحد: يخرج صوت من 
املذياع فقط. لكن التلفاز يخرج صوت و له شاشة.  شكل 
منظر  خلفه.  أسطوانة يف  له  و  مدور.  التلفزيون  شاشة 
التلفاز كان يتكون من لون أبيض و أسود لكن اآلن ليس 
هكذا تطور التلفاز مثل كل األجهزة.   مثال اآلن: التلفاز 
أرفع من سنتيمرت ويف شاشته يوجد ستة عرش مليون لون. 
نستطيع أن نشاهد فلم مجسم و نلعب لعبة من تلفاز. 
انشغلوا  الناس  للناس. ألن  سيّئاً  أصبح  اليشء  لكن هذا 

بالتلفاز.

١0 – هاتف :

اكتشف غراهام بيل الهاتف يف سنة ألف و مثانية مئة 
و ستة و سبعني.بعد ذلك تطور الهاتف و صار مشهور 
يف كل البالد.لهذه األسباب العلامء يطلعون عىل الهاتف.

الهاتف يف سنة ألف و تسعة مئة  العلامء   ثم اكتشف 
و ستني. يوجد فيه املفاتيح.أيضاً تستطيع أن تستخدمها  
الهاتف  هذا  ذلك  بعد  أول.  الهاتف  من  أبسط  بشكل 
الذي ال  الهاتف  العلامء  اكتشف  البالد.ثم  انترش يف كل 
اللمسية و  توجد له مفاتيح أو سلك .هو لديه الشاشة 
الشبكة.بعد ذلك مع عرص التكنولوجيا  تطور الهاتُف و 
مازال  أيضاً  اآلن.و  الناُس  يستخدمه  الذي  الهاتف  صار 

الهاتف يتطور.



قبل  العامل. نشأت  أكرب جامعة يف  األزهر هي  جامعة 
بعد  جامعة  أقدم  ثالث  تعد  بإيطاليا.  بولينا  جامعة 
طول  عىل  ظلت  لكنها  والقرويني  الزيتونة  جامعتي 
القرون مؤسسة تعليمية بينام توقف الجامعتان األوليتان 
املؤسسة  هي  تعليمينت.  مؤسستني  كونهام  عن  أزمانا 
الدينية العلمية اإلسالمية العاملية األكرب. توجد يف القاهرة 
عاصمة جمهوية مرص العربية إضافة إىل فروعها املنترشة 

يف معظم املحافظات املرصية.

العلمية فمنذ أكرث  متثل جامعة األزهر قبلة املسلمني 
من ألف عام وهي منارة العلم وقبلة طالب العلم من كل 
مكان لتعلم العلوم الرشعية والعربية والعلوم الطبيعية 
للوسطية  مركزا  املديد  تاريخها  خالل  ظلت  واإلنسانية. 
واالعتدال ونرش الثقافة اإلسالمية وتعاليم اإلسالم وقيمه 
السمحة التي ال تعرف الغلو وال الشطط وال التطرف وال 
امللوك  تعلم  أروقتها  يف  و  والسيايس  املذهبي  التعصب 
والوزراء  واملفتون  األزهر  وشيوخ  والرؤساء  والسالطني 

والسفراء والعلامء وغريهم من أصقاع الدنيا.

الجامعة والجامع

ورثت جامعة األزهر الجامع األزهر الذي يعود تاريخه 
حجر  الصقيل  جوهر  وضع  حيث  الفاطمي  العهد  إىل 
يف  الفاطمي  الله  لدين  املعز  الخليفة  من  بأمر  األساس 
14 من رمضان سنة 953هـ )971م( وتم تخصيص األزهر 
الدينية  لدعوتها  منربا  الدولة  أقامته  رسمي  كمسجد 
 5 يف  مرة  ألول  للصالة  وافتتح  الروحية  لسيادتها  ورمزا 
بالجامع األزهر نسبة  من رمضان سنة 361 هـ. وسمي 
إىل السيدة فاطمة الزهراء ريض الله عنها والتي ينتسب 

إليها الفاطميون.

وقد كان الغرض من إنشائه يف بداية األمر الدعوة 
يلبث أن أصبح جامعة  الشيعي.  ثم مل  إىل املذهب 
لنرش املذهب السني يتلقي فيها طالب العلم مختلف 
العلوم الدينية والعقلية ويرجع الفضل يف إسباغ الصفة 
التعليمية عىل األزهر إىل الوزير يعقوب بن كلس حيث 
أشار عيل الخليفة العزيز سنة 873ه بتحويله إىل معهد 
للدراسة بعد أن كان مقصورا عىل العبادات الدينية ونرش 

الدعوة الشيعية.

املنهج  أبناءها عىل  تريب  األزهر  جامعة  وهكذا ظلت 
العامل  تلقاها  ألف عام وقد  أكرث من  الرشيد وترتكز إىل 
الوارث  األزهر  جامعة  مناهج  بقيت  لذا  بالقبول  كله 
أدرك  املناهج  النبوة وعن طريق هذه  ملرياث  الحقيقي 
العامل قيمة منهج اإلسالم رسالة ورسوال، وعىل متون تلك 
وحضارتها  أمتنا  تاريخ  عىل  الدنيا  أبناء  تعرف  املناهج 
ورجالها وأبطالها ومن صنعوا لها املجد. ومن علوم األزهر 
وجامعته أخذت املعايري الحقيقية التى يقيس الناس بها 
نبض الحياة ويعرفون بها مقياس الصواب والخطأ ليس 
الفردي وإمنا معيار الصواب  السلوك  فقط عىل مستوى 
والخطأ الحضاري والثقايف لألمم والشعوب واملجتمعات 

اإلنسانية.

وتبقى جامعة األزهر هي املرجعية العلمية واألكادميية 
واللغة  اإلسالم  بعلوم  يتصل  فيام  وغريهم  للمسلمني 
التخصصات االجتامعية واإلنسانية  والعربية وغريها من 
األكادميي  العلمي  مخزونها  خالل  من  استطاعت  والتي 
حلوال  تقدم  أن  العلمي  البحث  من  ومخزونها  والثقايف 
يف  اإلنسانية  املجتمعات  تهدد  التي  للمشكالت  ناجعة 

شتى املجاالت.

جامعة األزهر
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  تركيا  بلد كبري، و شعبها كثري ،لكنها ال تستطيع أن تتقدم
يف النظام  التعليمي.

واألسباب:

يكون تركيا  ,ففي  النظام  أساس  يف  املشكالت   1-بعض 
الشخص الذي ال يستطيع أن يأخذ عمال جيداً أستاذاً.

 2-عدد الدروس كثرية ،لكنها ليست نوعية .وال يبقى زمن
املدرسة يف  .الدروس  أخرى  أشياء  الطالب   ليفعل   آخر 
 أهم يشء يف حياة الطالب ,كام أن أفكار الطالب ليست

مهمة أبدا.

 3- يالحظ يف تركيا أن معيار نجاح  الصف إذا كان بدون
 صوت ,إن هذا الصف صف ممتاز و أستاذه أستاذ رائع
 ,واألصل أن يكون الصوت يف الصف ,) الطالب و األستاذ(

 يتكلمون معا.

نفس يعلمون  الرتكية  الرتبية  أن  املبارش:   4-والسبب 
 الدروس لكل طالب.

 ولذلك ال توجد  قابلية لدى الطالب, كل الطالب مجبورين
الجغرافية ،هم ينسون الرتاب يف درس   ليتعلموا أشكال 
 هذه املعلومات بعد االمتحانات ألنهم مل يعملوا أشكال
 الرتاب يف حياتهم أبدا. لو كان الطالب  يستطيع أن يلعب
الرياضية هو  كرة القدم ,و ال يستطيع أن يحل املسألة 
 مجرب ليحل األسئلة، وال يستطيع أن ميارس الرياضة بشكل

كايف، وال يكون ناجح يف الحياة.

بلد أنه  بلدا متطورا رغم   لذلك تركيا ال ميكن أن تكون 
 جميل.

 تركيا هي بلد كبري و سكانها كرث لكن ال تستطيع أن تقدم
نظام تعليمي .

سببه بعض املشكالت يف أساس النظام :

5-عدد الدروس كثرية لكن الدروس ليست نوعية .

الفرق بني التعليم يف تركيا وفنلدة
  كام رأيتم هناك كثري من الفروق بني تركيا و فنلندا يف

نظام التعليم ،

 وهذا أحد أسباب أن فنلندا تنشئ جيالً أقوى من تركيا.
 الطالب يف تركيا يف نقطة أسفل من الطالب يف فنلندا عىل
 رغم أنهم يدرسون و يتعبون أكرث بحسب اإلحصائيات.
 هذا نتيجة أن تركيا ليست منتخبة يف اختيار معلمون. كام
 قلنا من قبل أن فنلندا تختار املعلمني ,و مترير املرشحني
امتحانات و  شفوية  امتحانات  امتحانات.  عدة   عىل 
 تحريرية. أما يف تركيا هي تقبل املرشحني إذا نجحوا فقط
 يف امتحان واحد حتى يكونوا معلمني، هذا الوضع يقلل
 احتامل الرتشح مبدرسني وصفيني للطالب األتراك. و رمبا
 لهذا السبب فإن املعلمني يف فنلندا يستطيعون أن يفعلوا
تركيا يف  املعلمني  بينام  ساعات   4 أكرث يشء   يعلّموا   و 

يدخلون 8 دروس يف اليوم.

الدراسة مسألة مهمة. و هي يف بدء    و مع ذلك عمر 
 7 من العمر يف فنلندا، و 4 سنوات يف تركيا مع مدارس
 الحضانة. البدء متأخرا مينع الطالب من امللل وعدم حب

املدارس..

 تحليل التجربة التركية في التعليم
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كرة السلة

ما هي كرة السلة؟

 كرة السلة هي رياضة جامعية و شعبية حيث يتنافس 
فيها فريقان يتألف كل منهام من خمسة العبني يحاول 
األهداف  إحراز  و  الخصم  سلة  يف  الكرة  إدخال  كالهام 
باليد. و سلة الخصم يف  النقاط. و الكرة تلعب  وكسب 
ارتفاع ثالثة أمتار و خمسة سنتيامت عن االرض و هي 
بالتوازي مع األرض. و شكل سلة الخصم دائري. و مباراة 
األشواط  هذه  و  أشواط.  أربعة  من  تتكون  السلة  كرة 
تكون اثنا عرش دقيقة أو عرش دقائق أو مثاين دقائق. و 
تكون االسرتاحة خمسة دقائق بني كلِّ شوطني . و يفوز 
فريق الذي يدخل الكرة يف سلة الخصم أكرث من الفريق 
و  أصليني  أشخاص  من خمسة  الفريق  يتكون  و  االخر. 
سبعة أشخاص احتياطني . و كرة السلة تلعب يف ملعب 
شكله مستطيل. و  طول امللعب يكون مثانية و عرشون 
تخرج  عندما  و  مرتاً.  عرش  خمسة  يكون  عرضه  و  مرتاً 
الكرة من الطرف الطويل. الفريق الذي ال يرمي الكرة اىل 

الخارج يبدأ من مخرج الكرة. 

أسطورة كرة السلة :

مايكل جوردن

هو العب كرة سلة أمرييك.  ويعترب أحد أفضل العبي 
كرة السلة يف تاريخ كرة السلة. و أخذ  جائزة MWP  خمس 
االمرييك  يف الدوري  موسام  عرش  خمسة  مرات.  لعب 
العادي  املوسم  يف  تسجيله  معدل  كان  و  السلة.  لكرة 
تاريخ الدوري  يف  األعىل  وهو  املباراة.  يف  نقطة   30,12
األمرييك لكرة السلة. و فاز يف بطولة الدوري  االمرييك 
فاز  بولز. و  شيكاغو  نادي  مع  مرات  السلة ستة  لكرة 
بلقب أفضل مدافع تسع مراٍت وفاز بلقب أفضل سارق 

للكرات يف أربع مرات.

كرة الطائرة :

تلعب لكرة الطائرة بني فريقني كل فريق من 6 اشخاص 
ال  املباراة  مرتاً.   18 طول  و  أمتار   9 بعرض  ملعب  يف 

تدوم أكرث من خمس مجموعات، اذا الفريق يفوز ثالث 
مجموعات هو يفوز املباراة. ليفوز املجموعة، يجب عىل 

الفريق الفوز بـ 51 نقطة.  

 : املباراة  برمية من شخص من فريق يف  تبدأ  اللعبة  
إذا أخطأ يف الرمية ، الحق يف الرمي يكون للفريق األخر. 
يلمسوا  أن  الستة من فريق واحد يستطيعون  الالعبون 
الكرة ثالث مرات قبل أن ميرروا الكرة فوق الشبكة إىل 
الجانب اآلخر. و ال يستطيع الالعب يلمس الكرة مرتني 
قبل أي شخص آخر يلمس الكرة. إذا ملست الكرة األرض 
الخصم  الفريق  من  الذي  الالعب  أو   ، الخصم  الفريق 
يرمي الكرة إىل األرض التي يف طرفكم، أو الالعب الذي 
من الفريق الخصم يلمس الكرة مرتني إاّل أي شخص آخر 

غريه يلمس الكرة الفريق يفوز بنقطة. 

بدأت كرة الطائرة يف سنة 1948. بعد ذلك انترشت كرة 
الطائرة يف تركية . أول مباراة وطنية لُِعبت يف اسطنبول 

مع يوغوسالفيا. 

يف  البطولة  لرتكية  الوطنية  الطائرة  كرة  فريق  دخل 
باريس يف سنة 1956. الفريق الوطني الرتيك كان ترتيبه 
لكن  و  توفيق  أجمل  ليس  رمبا  هذا  فرقة.   72 بني   .21
كان  التوفيق  هذا  تأّسس حديثاً  كان  الذي  الفريق هذا 

جميالً جداً.

الشاطئ  عىل  الطائرة  كرة  تلعب  أن  تريد  أنت  إذا 
تستطيع أن تلعب مع شخصني أيضا.

أشهر ثالثة رياضات
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كرة القدم:

تُعترُب كرة القدم الّرياضة األشهر منذ سنني عىل مستوى 
لُه  الّرياضِة  من  نوٌع  هنالَك  يكوَن  أن  مُيكن  فال  العامل، 
شعبيٌة أكرُب من كرِة القدِم، فهي شغُف الكثري من الّناِس. 
فريق  كل  يحتوي  فريقني  من  القدم  كرة  لعبة  تتكّون 
شكل  ملعٍب عىل  يف  القدم  كرة  وتُلَعب  العباً،   11 عىل 
ُمستطيل مع وجوِد مرمًى لكّل جانب خاّص بكّل فريق، 
دورات  تتضّمنها  التي  األلعاب  أهّم  من  واحدٌة  وهي 
األلعاب األوملبية منُذ االلعاب باريس االوملبية عم 1900.

إاّل  باألرجٍل فقط  القدٍم  تُلَعب كرة  القدم  قوانني كرة 
أّن حارَس املرمى هو الالعُب الوحيد الذي يُسَمح له بأن 
ميسُك الكرة بيديِه رشط أن يكوَن داخَل حدود مرماه، أّما 
باقي الالعبني فيُسمح لهم اللّعب باألرجِل والّرأس فقط، 
للعبِة  معتمدٌة  دوليٌة  مرجعيٌّة  هنالك  يكوَن  أن  ويجب 
كرة القدم حتى تُنظَّم القوانني واملقاييَس املطلوبِة لجعل 
فرِض  أو  ولتعديِل  وجامالً،  تنظيامً  أكرث  القدم  كرة  لعبة 
البلد، ومن ثّم  القوانني يجُب موافقة االتّحاد املعنّي يف 

.»FIFA».اعتامُدها من ِقبَل االتّحاِد الُدويّل لكرة القدم

ُمستطيل،  شكِل  عىل  األرض  من  قطعة  هو  املعلُب 
مفروشًة  وتكوُن  فقط،  حدودها  داخل  يكون  واللّعُب 
بالعشِب األخرض، ويكوُن طول امللعب، وهو نفُس طول 
التاّمس، من 100 إىل 110م، وعرُض امللعِب يكوُن  خط 
من 64 إذا كان الطّول 100م، و75 إذا كان الطّول 110م.

ُمبارياُت كرة القدم تُلَعب بني فريقني، يتكّوُن كّل فريٍق 
من 11 العباً من ضمنهم حارُس املرمى، ويحقُّ لكُل فريٍق 
من  املُعتَمدِة  الرسميِّة  املُبارياِت  يف  العبني   3 يُبّدَل  أن 
ِقبَِل اتّحاِد الكرِة املحيّل والدويّل، وعدد غري ُمحدوٍد من 

التّبديالِت يف املُبارياِت غري الرسميِّة والوديِّة.

املُعتمدِة  الّصفاِت  من  عدداً  الكرة  تحمَل  أن  يجُب 
حتّى تكوَن صالحًة للّعِب، ومن هذِه الّصفات أن تكوَن 
بنَي  الّشكِل، وُمحيطها بني 70 و 68 سم، وَوزنُها  كرويَّة 
450 و410غم، وَمصنوعٌة من ماّدٍة ُمناسبٍة تَصلُح للرّكِل 
وغرَي مؤذيٍة بشكٍل كبريٍ يف حاالِت اإلصابِة املُبارشِة بالكرة.

لكرة  الدويّل  االتّحاد  مصدرها  قانونيّة  أبعاٌد  للمرمى 
القدم؛ حيث يتكّون املرمى من قامئني عمودينّي طول كّل 
منهام 2,44م، ويُضاف إليها عارضٌة أفقيّة طولها 7,32م، 
منطقة  تحديد  يتمُّ  املرمى.  خلف خط  الّشباك  وتوضع 

الجزاء املُحيطة باملرمى عنَد خّط نهاية امللعب؛ إذ يُرسم 
خطّان عموديّان بزاويٍة قامئٍة عىل خّط املرمى عىل مسافة 
16,5م من الحافِة الداخليِّة لقامئتّي املرمى، وميتُد هذان 
يُوصالن  ثم  16,5م،  مسافِة  عىل  امللعب  داخَل  الخطّاِن 

بخطٍّ ُمواٍز لخِط املَرمى.

حارُس املرمى هو أهّم العٍب يف املُباراِة؛ نظراً ملَهّمته يف 
منع إحراز األهداف يف املُباراِة، كام مُيكنُه أيضاً ملُس الكرِة 
الجزاء وملّدِة 6 ثواٍن فقط، ويجُب  بيديِه داخَل منطقِة 
الزّي  عن  ُمختلفاً  املرمى  بحارِس  الخاُص  الزّي  يكوَن  أن 
الخاصِّ بفريقِه، وتنطبُق عليِه باقي الرّشوط املُطبّقة عىل 

باقي الالعبني يف امللعب.

واحٍد  كّل  مدُة  َشوطني،  عن  عبارٌة  القدم  كرة  ُمباراُة 
منهام 45 دقيقًة، ما لَم يتّفق الفريقان عىل ُمدٍة أُخرى، 
بالوقِت  تُعرَُف  زمنيٌّة  مدٌة  شوٍط  كّل  نهايِة  يف  وتُضاُف 
بدِل الّضائِع الذي يَتّم احتسابُه عنَد توقِّف اللّعب إلصابِة 
أو شغٍب جامهريّي،  ُمشاجرٍة،  أو حدوِث  الالعبني،  أحِد 
أو أيِّة أحداٍث أُخرى أعاقت سرَي املُباراة، وعند التّبديالت 
أن  يجوُز  ال  وطني  الشَّ بني  اسرتاحٍة  فرتة  وهناك  أيضاً. 
تَتجاوِز ُمّدتها 15 دقيقًة، ومن املُمكِن أن متتدَّ املُباراُة إىل 
ُمّدة كّل شوٍط منها 51 دقيقًة، وبدون  أشواٍط إضافيٍّة، 
فرتِة اسرتاحة بينُهام عندما تكوُن املُباراة يف أدواِر خروِج 

املَغلوب من البطولة.

ليونيل مييس:

هو ولد يف األرجنتني يف سنة ألف و تسع مئة و ثالث 
و سبعني. هو بدأ ميارس كرة القدم يف سنة ألفني و أربعة 
يف برشلونة. فاز بالكرة الذهبية خمسة مرات. فاز بطولة 
رابطة األبطال اربعة مرات. اآلن هو يلعب يف برشلونة. 

عمره واحد و ثالثون.

31 َرِبيٌع االِٓخُر
١٤٤١



فرنسا في كأس العالم
واثنني  مجموعات،  مثانية  من  العامل  كأس  يتكون 
وفاز  روسياـ  يف  كان  املاضية  الدورة  فريقا،  وثالثني 
به فريق فرنسا، كانت يف مجموعة فرنسا فرق بريو 
من  كال  املجموعة  أول  وصعد  والدمنارك  وأسرتاليا 
عىل  املجموعة  مبارايات  وكانت   ، وأسرتاليا  فرنسا 
عىل  األوىل  املباراة  يف  فرنسا  فازت  التايل:  الشكل 
أيضا  فازت  الثانية  املباراة  ويف   1/2 بنتيجة  أسرتاليا 
بنتيجة 0/1 وانتهت مباراتهم مع الدمنارك بالتعادل 
لتقابل  املجموعة  أول  فرنسا  صعدت  ثم  السلبي، 
فريق  ويتأهل   3/4 بنتيجة  وتسحقهم  األرجنتني 
أوروغواي  ليقابل  النهايئ  ربع  إىل  الفرنسية  الديوك 
النهايئ  نصف  يأيت  ثم  لصفر  بهدفني  الديوك  ويفوز 
بلجيكا  ليقابلوا  الفرنسيني  قلوب  معهم  وتتوقف 
املباراة  أتت  ثم  لصفر  هدف  بصعوبة  ويفوزوا 
يف  كل العب  بل  فريق  كل  بها  يحلم  التي  النهائية 
هدفني  مقابل  أهداف  بأربعة  الديوك  ويفوز  العامل 
وحصل الالعب هاري كني بلقب هداف كأس العامل 
بينام  متريرة  أفضل  صاحب  لقب  هازارد  والالعب 
حصل الالعب لوكا مودريتش عىل لقب أفضل العب 

يف كأس العامل.
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البتكوين, يف عام 2008  العملة , وهي  ظهرت هذه  
بنرش  ناكاموتو   “ساتويش  ب  يلقب  شخص  قام  حني 
دراسة يرشح بها ما هو البتكوين, و كيف يعمل ,وبعد 
ذلك بعام تقريباً قام “ساتويش” بإطالق شبكة البتكوين 

للعامل.

وهي فكرة جديدة ,و مختلفة ,و قد تكون  إحدى هذه 
األفكار التي ستغري العامل ,و االقتصاد العاملي تغيرياً جذرياً 
كثرية  مشاكل  العملة   لهذه  ,لكن  االنرتنت  فعل  مثلام 
منها أنها نوع جديد من العملة الرقمية التي تعتمد عيل 
التشفري,كام أنها عملة ال مركزية ألنه ال أحد يتحكم بها 
غري مستخدميها، فهم من يقومون بصنعها ,و استخدمها 
دون الحاجة إىل وسيط, أو رقيب عليهم مثل حكومة,بل 
ال ميكن للحكومات مراقبتها ,وال تجديدها, أو مرصف مثل 
باقي العمالت املوجودة بالعامل, كذلك مشكلتها  الكبرية  
يف اليد الخفية غري املعروفة التي تتحكم بها,والتي ميكن 
أن تسحب من خاللها ماليني األموال ,وبدون وسيط من 
أشخاص ,أو بنك ,أو غريهام ,فيمكن ملن يشرتي البتكوين 
أن يخرس خالل أيام قليلة ماليني الدوالرات دون معرفة 

من  العملة  هذه  املايض هبطت  األسبوع  ,ففي  السبب 
19ألف دوالر إىل11ألف دوالر ,وهذا التحول ,والتقلب 
يثري يف النفوس الخوف ,والقلق من هذا التقلب والتخبط 
املوجود  الغرر  ,وهي   فيها  أخرى  مشكلة  يوجد  كام   ,
طريقة  يف  بالجهالة  مشوب  غرر  ,وهو  العملة  هذه  يف 
خلف  املوجودة  الجامعة  ,أو  الشخص  مع  التعامل 
للند   الند  بنظام  البتكوين  ,ويعمل  العنكبوتية  الشبكة 
حيث ميكن املستخدمني من التعامل مبارشة بني بعضهم 
البعض دون الحاجة إىل وسيط، مبعنى أن البيانات التي 
قادمة  هي  بك  الخاص  الكمبيوتر  جهاز  عىل  تستقبلها 
من مستخدم آخر لشبكة البتكوين, و ليست قادمة من 
“رسفر” ,و هذا يعطي شبكة البتكوين ميزة بأن ال أحد 
ميكنه أن يهاجم الشبكة ,أو يحاول أن يغلقها ,أو يقوم 
بالحجز عيل البتكوين الخاصة بأي مستخدم ,و يستخدم 
البتكوين يف خدمات البيع و الرشاء, عن طريق آالف من 
هي  و  بها,  تتعامل  التي  االلكرتونية  املتاجر  ,و  املواقع 
يف تزايد يومي , و إذا قمت بدراسة الرسم البياين بدقة 
سرتى أن قيمة البتكوين متقلبة جداً عىل املدى القصري 
,و لكن عىل املدى البعيد فإن قيمتها يف زيادة مستمرة .

ما هي عملة 
البتكوين
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 الرؤية اإلسالمية ملوضوع البتكوين:      

لشتات  جامعة  إسالمية  دراسة  توجد  ال  اآلن  حتى 
املوضوع ,بل هناك بعض املقاالت القليلة التي كتبت يف 

هذا الجانب ,

للتعامل منذ  النقود هي وسيط  أوالً- يجب نعلم أن 
القديم ,وأنها أمثان نشرتي بها السلع ,واألشياء األخرى,

,ومضبوطة,وال  محدودة  تكون   أن  ويجب  ثانياً- 
ترتفع,وال تنخفض,ألنه كام يقول ابن القيم )رحمه الله (  
:إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع مل يكن لنا مثن 
نعترب به املبيعات.......ثم يقول:فاألمثان ال تقصد ألعيانها 
,بل يقصد التوصل بها إىل السلع,فإذا صارت يف أنفسها 
سلعاً ال تقصد ألعيانها ,بل يقصد  التوصل  بها إىل السلع 
,تقصد ألعيانها فسد أمر  ,فإذا صارت  يف أنفسها سلعاً 

الناس,....

ثالثاً- أن النظام النقدي اإلسالمي عنده معيار يحكمه 
,وهو تحقيق القسط ,وتحريم أكل املال بالباطل.

رابعاً-  يسعى إىل تحقيق الثبات النسبي للقوة الرشائية 
للنقود,وعدم اتخاذها مصدراً لإليراد ,  كام يقول الدكتور 

اإلسالمي- االقتصاد  كتابه  الله-يف  –حفظه  دوابه  أرشف 
,كام أ:كد ذلك يف بحث له عىل االنرتنيت فيقول:)فالعربة 
باعتبارها  بها  يتاجر  ,بأن  بوظائفها  النقود  بقيام  رشعاً 
سلعة  إىل  وتحويلها  فيها,  املتاجرة  ال  للتبادل,  وسيطاً 

,والخروج بها عن وظائفها(.

بحد  سلعة  ,وليست  السلع  لرشاء  تستخدم  ,فالنقود 
العملة  ذاتها ,وكل هذه الرشوط غري موجودة يف هذه 
الربح  بالقامر من حيث رسعة  اإللكرتونية ,فهي شبيهة 
,والخسارة فيها , ولذلك ميكن القول بأن هناك ضوابط إذا 
وضعت لهذه العملة فيمكن لنا أن ننظر فيها ,منها رفع 
تغريها,وتقلبها  يطبعها,وعدم  الذي  املصدر  الجهالة عن 
رسيعاً,وهذا ما أكده الدكتور أرشف فقال:)لذا؛ فإن قبول 
عملة “البيتكوين” إسالمياً - حتى لو تحققت يف تداولها 
والجهالة  الغرر  برفع  - مرهون  الرشعي  التعامل  قواعد 
عنها من خالل معرفة الجهة التي تصدرها وقدرتها عىل 
ضامن اإلصدار، وكذلك تحقيق القبول العام لها، وتوافر 
حسابات  من  تبخرها  متنع  بصورة  فيها  األمان  عوامل 
حقوقهم،  وضياع  الشخصية  بحواسبهم  مستخدميها 
واملتاجرة بها ال فيها، وهو ما ال يتوافر يف وضعها الحايل 
دميون”،  “جيمي  وصفها  كام  خدعة  تجعلها  بصورة 
تعاىل  والله  مورجان”،  يب  “جي  لبنك  التنفيذي  الرئيس 
أن  إليها   ويضاف  تحققت  إذا   الرشوط  ,فهذه  أعلم.( 
قابلة لالستخدام  ,كعملة  به  اعرتاف دويل  يكون هنالك 
يف أي مكان يف العامل دون قيود أو رشوط, فيمكن حينئذ 
التعامل بالبتكوين كعملة بديلة للعمالت الثابتة األخرى                                                                                   

 .
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١-مفهوم الحّب يف علم الّنفس:

 الحب تعترب املحبة أساس الحياة، وال ميكن العيش دون
 وجودها بني الناس، حيث ستتحول الحياة إىل غابة كبرية
 تحكمها السيطرة والظلم، واملصالح الشخصية، لذلك يعد
 الحب من أسمى املشاعر اإلنسانية التي يجب أن يتحىل

 بها كل إنسان، فهو هدية ربانيٌة ال تقدر بثمٍن،

أّن إاّل  بكرثة،  املنترشة  املفاهيم  من  الحّب   ويُعّد 
وميتلك الكثريين،  أذهان  عن  يغيب  التفصييّل   تعريفه 
الحياتيّة الخربات  نتيجة  جاء  بهم  خاّصاً  تعريفاً   البعض 
 والتّجارب اليوميّة، أّما علامء الّنفس فقد وضعوا تفسرياً
أنواع من  نوع  إنّه  فقالوا  الُحّب،  ماهيّة  يوّضح   شامالً 
 االنفعاالت يرُتَجم عىل شكل شعور قوّي يصدر ألسباب
يصدر والذي  الدماغ  إىل  الحواس  تنقله  حيُث   حسيّة؛ 
خارجي مثري  بوجود  تنبهه  للجسد  فوريّة  أوامر   بدوره 
من مبجموعٍة  الخارجّي  املثري  لهذا  الجسد   يستجيب 
نوع حّدتها حسب  تختلف يف  التي  الجسديّة   التغرّيات 
يف والّرعشة  بالتّعرق  البعض  يُصاب  فقد   االنفعال، 
اآلخر البعض  ويُصاب  الكالم،  يف  التّلعثم  أو   األطراف 
 بالخجل واحمرار الخّدين، وهذه التغرّيات الجسديّة قد
 تستمّر لفرتات زمنيّة طويلة وقد تختفي باختفاء املسبّب.
 بيّنت مجموعة من الّدراسات يف علم الّنفس االجتامعّي
اآلخر، الطّرف  مع  بالتّشابه  الّشعور  من  يبدأ  الحّب   أّن 

 ويستمر بسبب وجود االختالفات بني الطّرفني؛ حيُث إّن
التّشابه  اإلنسان مييل إىل َمن يشبهه، وكلاّم كاَن مقدار 
 أكرب كان االنجذاب أسهل وأرسع، ويصبح أقوى مع مرور
الطّرف اآلخر. املوجودة يف  االختالفات   الزّمن واكتشاف 
 مراحل الحّب اختلَف العلامء يف املراحل التي تؤدي إىل
 الوقوع يف الحّب، إال أنّها تُصّنف يف خمس مراحل بشكل

عام، وهي:

 -االستحسان:

يف والوقوع  االرتباط  طريق  يف  األوىل  الخطوة   هي 
صفات فيه  يجد  من  إىل  الّشخص  مييل  حيُث   الحّب؛ 

 الّصديق.

 اإلعجاب: هي املرحلة التي يزداد فيها اهتامم الّشخص
 بالطرف اآلخر، ومييل إىل معرفة أخباره باستمرار، ويُعرِض

 عن غريه من الناس.

الطّرف لوجود  باألُنس  الّشعور  مرحلة  هي   األُلفة: 
 اآلخر، والّشعور بالوحشة يف غيابه.

 الكلف والعشق: يغلب انشغال البال يف هذه املرحلة.

 مرحلة الّشغف: يف هذه املرحلة يفقد الّشخص القدرة
اعتباٍر دون  وراء مشاعره  وينقاد  العقاليّن،  التّفكري   عىل 

 للعواقب والّنتائج.

 ٢-أنواع الحّب يف علم الّنفس

وذلك مختلفة،  أنواع  إىل  الحّب  الّنفس  علامء   صّنف 
 حسب املشاعر واألفكار التي يشعر بها الشخص واألفعال
الواحد الشخص  أّن  ذكره  الجدير  ومن  بها،  يقوم   التي 

الحب
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أكرث من مع  فرتات مختلفة  نوع يف  أكرث من  يخترب   قد 
شخصيّة وحسب  الظروف  وذلك حسب  واحد،   شخص 
 الفرد، وأنواع الحّب هي: الحّب الّرومنيس أو اإليرويس:
الجامل ويلعب  وعاطفيّاً،  جسديّاً  املتأّجج  الحّب   هو 
 الجسدّي دوراً كبرياً فيه، وأكرث األشخاص الذين يقعون يف
 الحّب من النظرة األوىل يختربون هذا النوع من الحّب،

 وينظرون إىل الطّرف اآلخر عىل أنّه كامل ومثايّل.

 الحّب اللئيم: حيُث ينظر الّشخص إىل الحّب عىل أنّه
نوع من أنواع التّسلية، ويفقتد إىل اإلخالص وااللتزام.

ميلؤه حيُث  اللئيم؛  الحّب  عكس  هو  الّنبيل:  الحّب    
 العطف والحنان والّصداقة، وينظر فيه املُِحّب إىل االلتزام

 بوصفه شيئاً مقّدساً.

ال العقل  يقوده  الذي  الحّب  هو  العقاليّن:   الحّب 
أساس وعىل  بدقّة  رشيكه  الفرد  يختار  حيُث   القلب؛ 

الصفات املشرتكة واالنجذاب.

بانعدام املحّب  يشعر  حيُث  الوضيع:  الحّب    
ويقّدر باألمان،  ليشعر  الحبَّ  ويحتاج  الذات،   تقدير 
هو الواهب:  الحّب  به.  مبالغ  بشكل   املحبوب 
الفرد فيه  وينظر  بالتّضحية،  يتّصف  الذي   الحّب 
عليها. الحفاظ  يجب  نعمة  أنّه  عىل  املحبوب  إىل 

 

٣-أنواع الحب :

 1-الحب يف الله الحب يف الله هو أعظم وأرقى وأنقى
 أنواع الحب، حيث إنه يبنى عىل النوايا الصافية، وحب
لآلخرين، والدعوة لهم بالطيب، واألمن، والسالم،  الخري 
 وراحة البال حتى لو مل تربطنا بهم أي روابط شخصية أو

معرفة قدمية. 2-الحب الصامت :

فرتة يف  الشخص  به  يشعر  ما  هو  الصامت   الحب 
 املراهقة، فينجذب إىل أحد األشخاص دون سبب واضح
بشكل اإلفصاح  دون  الربيئة  مشاعره  ويكتم   ورصيح، 

 مبارش عام يشعر به.

أبسط األفالطوين  الحب  :يعترب  األفالطوين   3-الحب 
 أنواع الحب، فال رشوط تحكمه، وهو خاٍل من أي مصالح

 أو أهداف مادية، وهو الحب الذي يربطنا مع أصدقائنا،
 وأهلنا، وأقربائنا. حب اإلدمان يشبه حب اإلدمان الحالة
 املرضية اإلدمانية، حيث يتمسك الشخص املحب بشكل
تجربة حب نتيجة  يكون  الغالب   مخيف برشيكه، ويف 
النجاح، فيتحول لها   سابقة من طرف واحد، ومل يكتب 

 إىل حالة اإلدمان هذه.

٤-الحب األناين :

املصالح بعض  إمتام  أجل  من  األناين  الحب   ينشأ 
 الشخصية، بحيث ال يهتم الطرفان ببعضهام، وإمنا يهمهام
 نفسهام فقط. 5-الحب العفوي :الحب العفوي هو حب
 الحياة والطبيعة، والعالقات االجتامعية، والتعاطف مع
امرأة بني  به وجود رشاكة  يشرتط  وال   الناس جميعهم، 

ورجل، وعالقة حب بينهام.

6- الحب غري املرشوط :

 الحب غري املرشوط غريٌب يف طبيعته، وكثرياً ما ينكره
 الكثريون، والسبب هو أن الشخص تبعاً لهذا الحب قد
فهو غاية،  أو  أي هدف  وجود  دون  اَخر   يحب شخصاً 
العيش مبستوى مادي  ال يطلب من رشيكه شيئاً سوى 

وعاطفي معتدل. 7

7-الحب بال مقابل:

انتباه واحد دون  مقابل من طرف  بال  الحب  يكون    
ولن الحب،  أنواع  أصعب  من  وهو  له،  اآلخر   الطرف 
 يحصل الشخص فيه عىل ما يتمنى من السعادة والراحة،

 وإمنا سيتأمل بشدة.

8-الحب الشهواين :

 الحب الشهواين ال يعترب حباً مبعنى الكلمة املقصودة،
املشاعر، عن  بعيداً  الرغبات  بعض  لتحقيق  ُوجد   وإمنّا 

 واألحاسيس، والحب الصادق.

الحب عكس  الرومانيس  الحب  الرومانيس   9-الحب 
جياشة، ومشاعر  أحاسيس،  عىل  يقوم  فهو   الشهواين؛ 
 ومرهفة؛ فاملحب يفرح لفرح رشيكه، ويحزن لحزنه ويشعر
به يف كل ظروفه، ويحاول الوقوف بجانبه، والتضحية ألجله.
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  تروي كتب الّسري واآلثار أنّه يف أحد األيّام وبينام كان

الله عنه يتجّول يف مّكة متّقلًدا  عمر بن الخطّاب ريض 

 سيفه فإذا به يلتقي برجٍل من بني زهرة فيحصل بينهام

أريد قال،  عمر،  يا  تريد  أين  لعمر  الرّجل  فيقول   حوار 

 أن أقتل محّمًدا، قال له أتظن أّن بني هاشم وبني زهرة

الرّجل، يا رجل، قال   تاركيك، قال له عمر أتركت دينك 

 أال أدلك عىل رٍش من ذلك ياعمر، إّن أختك وصهرك قد

 أسلام، فتملّك عمر الغضب فسار مرسًعا إىل بيت أخته

 فاطمة بنت الخطّاب، وقد كان عندهام الّصحايب الجليل

 خباب بن األرت ريض الله عنه حيث كانا يتدراسا القرآن،

البيت وعرف الباب واقتحم عليهام   فطرق عليهام عمر 

 منهام أنّهام أسلام فقام برضب صهره رضبًا شديًدا ورضب

أمره يف  الخطّاب  بن  عمر  تفّكر  عنه.  الله  ريض   خباب 

كانا الذي  القرآن  إىل  يستمع  أن  عليه  يجب  أنّه   وأدرك 

فقرأها طه،  سورة  فيها  بصحيفة  أخته  فجاءت   يتلوانه، 

 عمر حتّى رشح الله صدره لإلميان فقال دلّوين عىل محمد،

 فدلّوه عىل مكانه فتوّجه إىل املكان الذي كان الّنبي يقيم

 فيه مع أصحابه وهو دار األرقم عند الّصفا، فطرق عمر

 الباب فقام الّنبي عليه الّصالة والّسالم إليه وأخذ مبجامع

فنطق عمر الخطّاب،  ابن  يا  أسلم  قائاًل  ورفعه   قميصه 

 بالّشهادتني فكرّب املسلمون لذلك تكبريًا سمعه أهل مّكة

فرًحا بإسالم عمر ريض الله عنه واستبشاًرا بانتصار الّدعوة .

 

 

                                      كيف أسلم عمر بن الخطاب
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 خالد بن الوليد ولد يف خمسمئة و اثنان و تسعني تقريبا.
الوليد أبيه  اسم  الحارث.  بنت  الصغرى  لبابة  أمه   اسم 
 بن املغرية هو من قبيلة مخزوم.كانت قبيلته متخصصة
استخدام الوليد  بن  تعلم خالد  العسكرية.  املواضيع   يف 

 الحربة ، و السيف.

حارب الوليد  بن  خالد  لكن  بدر.  حرب  إىل  اشرتك    ما 
 املسلمني يف غزوة أحد املرة األوىل. ويف هذه الغزوة وضع
املسلمني. كانوا  خلف  الذين  الفرسان  الوليد  بن   خالد 
عن للدفاع  الجبل  عىل  نشابة  النبي  وضع  ذلك   مقابل 
 الطريق. لكن الرماة خالفوا األوامر ، ولذلك حارص جيش
هذه يف  املسلمون  فاز  ما  و  املسلمني.  خلف   الكافرين 
 الغزوة. بهذه الحركة غري خالد بن الوليد نتيجة الغزوة. و
 بعد هذه الغزوة حارب خالد بن الوليد يف غزوة الخندق.
 وكانت املرة األخرية ضد املسلمني. و قبل صلح الحديبية

 أسلم من خالل أخيه الوليد.

النبي أرسل  شهور.  ثالثة  بعد  يرثب  مدينة  إىل   وصل 
كان الغساسنة.  حكم  يف  كانت  التى  الرسية  إىل   رسوال 
قتل الرسول  لكن  اإلسالمية.  الدعوة  عن  رسالة   يحمل 
أوقع يرثب  إىل  الخرب  هذا  وصل  عندما  و  املؤتة.   قرب 
 هذا اليشء  الغضب لدى خالد بن الوليد.و عندما فعل
يهاجم أن  وليد   بن  خالد  أراد  الحركة  هذه    الغساسنة 
 جيش الغساسنة. لكن النبي وكل زيد بن حارثة يف قيادة
 الجيش. فإذا مات زيد بن حارثة كان يصبح القائد جعفر
عبد القائد   يصبح  أيضا  إذا مات هو  و  أيب طالب،   بن 
سيصبح الثالثة  القادة  هؤالء  مات  إذا  رواحة.  بن   الله 

و بينهم.  من  املسلمون  سيختاره  الذي   القائدالشخص 
 لألسف مات هؤالء األشخاص لذلك اصبح خالد بن الوليد

قائد.

  قال نبي االسالم محمد )صىل الله عليه و سلم( عن خالد
 بن الوليد »خالد سيف الله« و يف عرص الخليفة األول أبو
 بكر كلفه بقيادة الجيوش ضد األشخاص اللذين يفسدون
 يف الدين و قال أبو بكر له : األمهات  عجزن عن أن يلدن
كانت و  الغزوات  هذه  يف  النتصاره   . خالد  والدة    مثل 
السالم . و بعد  الردة«   الغزوات »غزوات   تسمى هذه 
 يف شبه الجزيرة  أرسله أبو بكر اىل الروافد التي يف حكم
 الساسانيون و كان معه الجيش الذي يتكون من 18 ألف
بني كانت  التي  الغزوات  كل  يف  خالد  انترص  و   جندي. 
انترش الغزوات  بهذه  و  الساسانيني.  و  اإلسالمية   الدولة 
  دين اإلسالم يف هذه املنطقة. و قام جيشه بحصار قلعة

 األنبار و يف شهر متوز أخذ القلعة.

 و بهذه االنتصارات أخذ خالد بن وليد  معظم الروافد.
هذه بسبب  الساسانيني  ملك  ينزعج   كان   ولكن 
املسلمني و رأى اىل  قويا  أرسل جيشا  لذلك   االنتصارات 
بحرب بدأ  لذلك  ،و  حقا  قوي  العدو  جيش  أن   خالد 
 العصابات و هزم جيش الساسانني  و بعد هذا اإلنتصار
البزنطية اإلمرباطورية  مع  اإلتفاق  الساسانني  ملك   أراد 
 و تقبل امللك البزنطي هذا االقرتاح و هزم خالد هاتان

دولتان مرة أخرى

 و يف عرص عمر بن خطاب أخذه من قائد الجيش الدولة
واحدة سنة  بعد  و  إدارية  مهمة  اليه  أعطى   اإلسالمية 
 استعفى من عمله و يف عام 642 تويف يف رسيره بشكل

         حزين النه كان يريد مقام الشهادة حتى قبل وفاته

خالد بن الوليد
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عذب  كان  و  الوجه،  جميل  الخلق،  معتدل  الّشباب،  غّض  كان 
الّصوت، حلو الحديث. ال تكاد تقع عليه العني حتّى تحبّه الّنفس، 
وال يكاد صوته يقع يف األذن حتّى مييل إليه القلب. و كان حسن 
الزّّي، يهتّم مبالبسه و شكله، يراه اإلنسان، فيعلم أّن له حظاًّ من 
هذا  القوم:  قال  إاّل  مبجلس  ميّر  ال  الرّائحة،  طيّب  كان  و  نعمة. 
مصعب بن عمري قادم. يعرفونه من رائحته الطيّبة، و كان أبواه 

يحبّانه، و كانت أّمه تعطيه الكثري من ثروتها الواسعة.

و كانت قريش معجبة بجامله و شبابه، و حسن مالبسه، و كرثة 
ماله، و كان الّنبّي )ص( يتحّدث عنه إىل أصحابه و هو معجب به. 
و كان مصعب ال يحّب الّصيد كبقيّة شباب قريش، و مل يكن يحّب 
حديث املال و األعامل كام كان يفعل شيوخ قريش، و إمّنا كانت 

غايته أن يعيش حياة هادئة.

أقبل مصعب ذات يوم عىل املسجد يف الّضحى، و كان قد قابل 
أّما  الّصيد،  الرّفاق، خرجت إحداهام إىل  الطّريق طائفتني من  يف 
الخمر. دعته  اللّهو لرشب  فاتّجهت إىل حانة من حانات  األخرى 
فرفض  الخمر،  إىل  األخرى  دعته  و  الّصيد  إىل  املجموعتني  إحدى 

الدعوتني.

أندية  إىل  ليستمع  املسجد  إىل  يذهب  أن  مصعب  فّضل  لقد 
فيه  يشرتك  حواراً  سمع  حتّى  املسجد  إىل  يصل  كاد  وما  قريش، 
كانوا  القوم،  مجلس  من  بالقرب  مصعب  جلس  قريش،  شيوخ 
يختصمون يف هذا الرّجل الّذي يكرهونه جميعاً، ألنّه يريد أن يغرّي 
دين اآلباء و يثري الفقراء عىل األغنياء، و كان القوم يختصمون يف 

عنف أحياناً و يف رفق أحياناً أخرى.

هذا  أمر  يعلم  أن  يتمّنى  و  ذلك،  كّل  إىل  يستمع  كان مصعب 
يتّجه  و  املسجد  من  يخرج  ثّم  فيه،  القوم  يختصم  الّذي  الرّجل 
إىل الّدار الّتي يجتمع فيها محّمد)ص( و أصحابه، و عندما يصل 
إليها يطرق الباب فيفتح له، ثّم يدخل و يحيّّي ثّم يجلس والقوم 
ينظرون إليه، فيعجبون ملنظره و زيّه الحسن و شكله الجميل، و 
يستمع مصعب إىل حديث الّنبّي )ص( ثّم يقرتب منه و يبسط يده 

و يعلن دخوله يف الّدين الجديد.

أخفى الفتى إسالمه مّدة خوفاً من قريش، و مل يخرب أّمه بإسالمه 
فقد كان يحبّها و ال يريد أن يؤذيها، و لكّن عثامن بن طلحة رآه 
يوماً و هو يصيل يف املسجد فأخرب القوم بذلك. فتنّكرت له قريش 
يجد يف  و لكّنه كان فتى صبوراً  أبواه، فأصبح فقرياً  كام تنّكر له 

اإلسالم كّل عزاء.

لهم  فأذن  املسلمني،  عىل  العذاب  اشتّد 
فهاجر  الحبشة،  إىل  بالهجرة  الّنبّي)ص( 
املّكة  الحبشة إىل  ثّم عاد من  مصعب معهم 
تكاد  ال  ممزّقة  فمالبسه  حاله،  تغريت  قد  و 
رقيقاً.  كان  و  غليظاً  جلده  أصبح  و  تسرته 
الحالة  تلك  يف  أصحابه  و  الّنبّي  شاهده  فلاّم 
فتى  مبّكة  ما  و  هذا  رأيت  لقد  الّنبّي:«  قال 
ثّم  منه،  نعيامً  أبويه  عند  أنعم  قريش  من 
أخرجه من ذلك الّرغبة يف الخري يف حّب الله 

و رسوله.«

لزم مصعب مجلس الّنبّي)ص(، و استمع إىل 
الفتى  حفظ  و  االستامع،  فأحسن  الّنبّي)ص( 
عن الّنبّي فأتقن الحفظ حتّى أصبح من فقهاء 
يرسله  ثّم  بالّدين.  علامً  أكرثهم  و  الّصحابة 
هناك  املسلمني  يعلّم  املدينة  إىل  الّنبّي)ص( 
القرآن و الّدين. و ينجح مصعب فيدخل كثري 
من األنصار يف اإلسالم و ملّا اقرتب موسم الحّج 
خرج مصعب و معه سبعون رجال من األنصار 
و عندما وصل إىل مّكة، مل يفّكر يف أهله و أّمه 

و إمّنا ذهب مبارشة إىل الّنبّي)ص(.

بدر،  غزوة  يف  الّنبّي  لواء  مصعب  حمل    
اللواء  حمل  أُُحٍد  غزوة  يف  و  ظافراً.  به  فعاد 
أيضاً و قد اشتّد هجوم قريش عىل املسلمني و 
لكّن مصعباً ظّل ثابتاً و مل يرتك لواءه، و أقبل 
نحوه ابن قميئة، فرضب يده بالّسيف فقطعها 
األخرى  بيده  مصعب  فأخذه  اللّواء  سقط  و 
فقطع ابن قميئة يده األخرى و ما زال اللّواء 
مرفوعاً، ثّم يصيب ابن قميئة مصعباً بالسهم 
معه  يسقط  و  مصعب  يسقط  و  صدره  يف 
اللّواء فيتناوله أخوة أبو الّروم و ما يزال اللّواء 

مرفوعاً حتّى يعود املسلمون إىل املدينة.

أخذ  و  مّكة،  إىل  منترصة  قريش  عادت 
املسلمون يدفنون شهداءهم، فإذا مصعب و 
وجهه عىل األرض، و يريد املسلمون دفنه فال 
يجدون له كفناً، فهو ال يرتدي إاّل ثوباً قصرياً 
ممزّقاً، إن أخفى رأسه أظهر رجليه أظهر رأسه 
جّل«من  و  عّز  الله  قول  يتلو  الّنبّي)ص(  و 
عليه  الله  عاهدوا  ما  صدقوا  رجال  املؤمنني 
فمنهم من قىض نحبه و منهم من ينتظر و ما 
بّدلوا تبديال« ثّم أمر أن يغطّى أعاله بالثّوب و 

أسفله بعشٍب و رطٍب.

39 َرِبيٌع االِٓخُر
١٤٤١



 طارق بن زياد هو قائد عسكرّي أموّي فتح األندلس، وقاد أول الجيوش اإلسالميّة يف شبه جزيرة أيبرييا وانترص يف 
معركة وادي لكة، وهو من أشهر القادة العسكريني املسلمني يف التاريخ  وُسّمي جبل طارق الواقع يف جنوب إسبانيا 
نسبة إليه .ولد عام 05هـ يف خنشلة يف الجزائر، يف قبيلة نفزة الرببرية و هو ليس من أصل عريب بل هو من الرببر 
الذي يسكنون بالد املغرب العريب  فقد نشأ طارق بن زياد كباقي األطفال املسلمني  حيث تعلم القراءة والكتابة، 
وحفظ بعض سور القرآن الكريم و األحاديث النبوية الرشيفة وتوىل حكم طنجة سنة 89 هـ، ثم فتح األندلس سنة 

.92هـ.

  فتح األندلس

  كان فتح األندلس عىل يد طارق بن زياد حيث أنه تحرك بجيشه املكّون من سبعة آالف مقاتل و اتّجه إىل األندلس 
يف شهر رمضان عام 92 هـ  و ذلك بعد نجاح رسية طريف بن مالك و بعد أن أذن له موىس بن نصري بدخولها كانت 
مدينة قرطاجّنة أول مدينة فتحها طارق عندما علم لذريق ملك القوط بدخول املسلمني لألندلس جهز جيشه وخرج 
للقائهم، ويف هذا الوقت أرسل طارق ملوىس بن نصري ليك يرسل له الدعم، فأرسل له خمسة آالف مقاتل  .التقى 
الجيشان يف معركة وقعت يف الجزيرة الخرضاء، حّقق فيها املسلمون نرصاً كبرياً، ثم بدأ طارق بفتح املدن األندلسية 
واحدة تلو األخرى إىل أن فتح طيلطلة عاصمة القوط يف ذلك الوقت يف سنة 93ه. شاركه يف فتح املدن موىس بن 

نصري.

طارق
بن

زياد 
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 عامل سوري، يعد من أبرز الفقهاء والدعاة يف العامل اإلسالمي.
 أثار موقفه من الثورة السورية ودعمه لنظام بشار األسد جدال

واسعا، كام أثار اغتياله يف أحد مساجد دمشق خالفا كثريا.

                                                                          املولد والنشأة

 ولد محمد سعيد رمضان البوطي عام 1929، يف قرية »جليكا«
 التابعة لجزيرة ابن عمر املعروفة بجزيرة بوطان يف تركيا قرب
الرابعة- مع  الحدود مع سورياوالعراق، وهاجر -وهو يف سن 

والده املاُل رمضان البوطي إىل دمشق.

                                                                         الدراسة والتكوين

أقرانه، بقية  عن  متميزا  مجدا  طالبا  صغره  منذ   برز البوطي 
اإلسالمي التوجيه  معهد  يف  الرشعية  الثانوية  دراسته   وأنهى 
لنفسه واختار  دين،  عامل  كان  الذي  بوالده  متأثرا   بدمشق، 

التعمق يف العلوم الرشعية.

 التحق عام 1953 بكلية الرشيعة يف جامعة األزهر، وحصل عىل
 شهادة العالِمية منها عام 1955. ويف العام التايل، أكمل دراسته
 العليا بكلية اللغة العربية يف جامعة األزهر حيث حصل فيها

عىل دبلوم الرتبية.

                                                                   الوظائف واملسؤوليات

 ُعنيِّ ُمعيدا يف كلية الرشيعة بجامعة دمشق عام 1960 وأوفد
األزهر حيث حصل عىل شهادة جامعة  الرشيعة يف  كلية   إىل 
العام ويف   ،1965 عام  اإلسالمية  الرشيعة  أصول  يف   الدكتوراه 
 نفسه ُعنيِّ مدرساً يف كلية الرشيعة بجامعة دمشق التي تدرج

يف سلمها الوظيفي رسيعا من مدرس إىل وكيل فعميد.

 توىل إمامة الجامع األموي يف دمشق باإلضافة إىل رئاسة اتحاد
 علامء بالد الشام، كام عمل عضوا يف عدة هيئات منها مؤسسة
 آل البيت للفكر اإلسالمي يف عاّمن، واملجلس األعىل ألكادميية

أكسفورد وغريها.

                                                                             التجربة العلمية

األربعة السنة  أهل  ملذاهب  املحافظ  التوجه  البوطي   ميثل 
 وعقيدة أهل السنة وفق منهج األشاعرة، وقد ُعدَّ أهم من دافع
 عن عقيدتهم يف وجه اآلراء السلفية، وألف يف املوضوع كتابا
عنوانه »السلفية مرحلة زمنية مباركة وليست مذهبا إسالميا«.

 باملوازاة مع ذلك، اهتم بالبحث يف موضوع العقائد والفلسفات
من »أوروبا  بينها  من  عدة  مؤلفات  عنها  كتب  التي   املادية 

التقنية إىل الروحانية، مشكلة الجرس املقطوع«.

                                                                          التجربة السياسية

عهد منذ  الحاكم  السيايس  النظام  مع  عالقة  البوطي   ربطت 
 الرئيس حافظ األسد خاصة يف بداية التسعينيات، وتكرر ظهور
تعززت ثم  الرسمية،  السورية  اإلعالم  وسائل  يف  حينها   الرجل 

هذه العالقة يف عهد بشار األسد.

ظهور سبّب  وقد  للتغيري،  العنف  استعامل  معاريض  من   كان 
القائم الجدل  إعادة  عام 1993 يف  اإلسالم«  »الجهاد يف   كتابه 

بينه وبني بعض التيارات السياسية اإلسالمية.

دافع  ،2011 مارس/آذار  يف  السورية  الثورة  اندالع  إثر   وعىل 
 البوطي يف عدد من ترصيحاته عن النظام السوري الذي يواجه
 بحسبه »مؤامرة خارجية« تقودها إرسائيل، وأشاد بالدور الذي

يقوم به الجيش النظامي.

 وانتقد يف املقابل مقاتيل الجيش السوري الحر الذين وصفهم
 يف إحدى خطب الجمعة التي نقلها التلفزيون السوري بأنهم
للبوطي، حادة  انتقادات  الترصيحات  هذه  وسببت   »حثالة«، 

حتى صنفه البعض ضمن »علامء السلطان«.

املؤلفات

عن يقل  ال  مبا  واإلسالمية  العربية  املكتبة  البوطي  أغنى      
والفلسفة واآلداب  الرشيعة  علوم  قضايا  عالجت  مؤلفاً   ستني 
املؤلفات هذه  وأشهر  وغريها،  الحضارة  ومشكالت   واالجتامع 
الحضارة و«منهج  والعرص«  و«اإلسالم  النبوية«  السرية   »فقه 

اإلنسانية يف القرآن« و«هذه مشكالتنا«.

 وباإلضافة إىل كتاباته الدورية يف عدد من املطبوعات املتخصصة
 يف الشأن اإلسالمي، ودروسه الدامئة يف مسجد اإلميان بدمشق،

قّدم عىل شاشات التلفزة عددا من الربامج الدينية.

 نال البوطي الذي تتلمذ عىل يديه الكثري من طالب العلم من
 مختلف األصقاع، لقب شخصية العامل اإلسالمي يف الدورة الـ18

لجائزة ديب الدولية للقرآن الكريم.

                                                                                   الوفاة

 اغتيل البوطي وهو يف 83 من العمر بتفجري يف مسجد اإلميان يف
 حي املزرعة شامل دمشق مساء الخميس 21 مارس/آذار 2013
 خالل إلقائه درسا دينيا للمصلني، كام أودى االنفجار بحياة 42
 شخصا من بينهم حفيده باإلضافة إىل إصابة 84 آخرين بجروح،

بحسب ما أفادت به وزارة الصحة السورية.

عىل السوري  والنظام  املعارضة  اتفقت  الفعل،  ردود  أوىل   يف 
هذه عن  باملسؤولية  االتهامات  تبادال  لكنهام  االغتيال،   إدانة 

»الجرمية«.

محمد سعيد

رمضان البوطي
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من هو
عبدالله تيفنيكيل؟

ولد عبد الله تيفنيكيل يف مدينة أررضوم )رشق تركيا( يف عام 1959. وتخرج من قسم الهندسة امليكانيكية يف جامعة 
اسطنبول التقنية يف عام 1981 وأكمل دراسة املاجستري يف نفس الجامعة.

بعد تخرجه من الدراسات العليا ، ذهب إىل إنكلرتا للدراسة األكادميية ، حيث درس وعمل منوذج املشاركة املرصفية 
يف العامل، والبنية التحتية القانونية ومامرساتها.

مع التحول إىل اقتصاد السوق الحرة يف بداية الثامنينيات يف تركيا، تلقى دعوة من البنوك املشاركة يف عام 1983، 
وعاد إىل بلده للعمل عىل تطوير البنية التحتية القانونية.

أخذ دوراً مهام يف تأسيس بنك “Albaraka Türk” وهو أول منوذج لبنك املشاركة يف تركيا. ويف عام 1986 أسست 
رشكة Eksim . وأصبحت الرشكة من بني أكرب الرشكات يف تركيا مع تجارة املواد الغذائية والحبوب ومشتقات النفط. 

ومع استثامرات الطاقة، أصبحت رشكة Eksim واحدة من أكرب الرشكات يف إنتاج الطاقة املتجددة.

عىل الرغم من أّن اسمه مل يكن معروفاً بني الناس ولكن كانت له أعامل خريية كثرية جداً، والسيام يف مجال األوقاف 
)كلية  مرمرة  بناء مسجد جامعة  آخرها مساهمته يف  وكان  املساجد  بناء  يف  كثرية جداً  فله مساهامت  والتعليم. 
اإللهيات(، أما من حيث نشاطاته يف دعم التعليم وطالب العلم فله مشاركة يف جامعات وقفية ومؤسسات خريية 
واألوقاف التي متنح مساعدات لطالب العلم، وتساهم يف نرش العلوم، ولكن نشاطه األهم واألشهر هو تأسيس وقف 
» إيثار« عىل نفقته الخاصة ، وهو وقف يتّسع ألكرث من عرشات طالب العلم يف مراحل الدراسات العليا و مرحلة 
العلوم الرشعية واالجتامعية  باإلضافة ملنحة مادية، مقابل تعليمهم  مجانياً  الليسانس. يقدم لهؤالء الطالب سكناً 

واللغة العربية واإلنكليزية.

ويف السنوات األخرية أصابه املرض ولّكنه رغم ذلك كان مستمراً يف نشاطه يف دعم العلم وأهل العلم. ويف  تاريخ 
06-11-2018 تويف رحمه الله . وشارك يف صالة الجنازة يف مسجد جامعة مرمرة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 

وكثري من الوزراء ورجال األعامل.
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ولد بيل غيتس يف 82 أكتوبر 1955 يف سياتل ، واشنطن. 
كان والده محاميًا ناجًحا وكانت أمه معلمة مدرسة. كان 

طفاًل متوسطًا مع شيخ وأخت أصغر.

مهتامً  كان  بيل  لكن  محامياً  يصبح  أن  والداه  أراد 
بالكمبيوتر منذ البداية. درس بيل يف مدرسة خاصة أصبح 
فيها أصدقاء جيدين مع بول ألني الذي كان له اهتاممات 

مامثلة.

أصبح ألني الحًقا رشيًكا تجاريًا لرشكة بيل عندما طور 
مايكروسوت. كان بول وبيل عباقرة يف الكمبيوتر ورسعان 
ما أدركوا إمكانية صناعة الكمبيوتر املتطور بينام كان ال 
يزال يف املدرسة الثانوية ، بدأ بيل ، جنبا إىل جنب مع 
بول ، رشكة تسمى ترايف-أو-داتا وحصل عىل عرشين ألف 
دوالر. كان بيل غيتس مسؤواًل عن أول فريوس كمبيوتر 

دمر الربامج والبيانات األخرى.

عن  بعيداً  إبقاؤه  وقد عوقب بشدة بسبب ذلك وتم 
الحقوق.  كلية  عىل  للرتكيز  عام،  ملدة  الكمبيوتر  أجهزة 
حبهم  متابعة  من  وبولس  مينعه  أن  ميكن  ال يشء  لكن 

لربامج الكمبيوتر.

بداية مايكروسوفت

انسحب غيتس من هارفارد وكتب برامج آلالت آبل و 
مايكروسوفت  بدأ   ، وبول  هو  املبكرة.   Commodore

يف عام 1975. يف عام 1980 ، اقرتبت رشكة آي يب إم من 
رشكة جايتس وللمساعدة يف مرشوع خاص.

مايكروسوت  التشغيل  نظام  بتطوير  غيتس  قام  ثم 
ديسك أو مس-دوس. لقد كان نجاًحا كبريًا حيث انتقل 
أجهزة  مع  متوافقني  ليصبحوا  برسعة  الربامج  مطورو 
رائدة  مس-دوس  أصبحت  الحني  ذلك  ومنذ  كمبيوتر. 

جميع أنظمة التشغيل.

الذي  مايكروسوت  التشغيل  نظام  قدم   1985 عام  يف 
كان متوافًقا للتشغيل عىل مجموعة متنوعة من أجهزة 
الكمبيوتر. متت مقارنته بنظام التشغيل آببل ، لكن آبل 

ميكن تشغيله فقط عىل أجهزة آبل

أقوال لبيل غيتس

»أصبح اإلنرتنت ساحة البلدة لقرية الغد العاملية«.

»الحمض النووي يشبه برنامج حاسويب لكنه اآلن أكرث 
تطوراً من أي برنامج تم إنشائه.«

حتى  فانتظر   ، صعب  معلمك  أن  تعتقد  كنت  »إذا 
تحصل عىل رئيس.«

بيل غيتس



أنقذ  ألنه  متميزا  شخصا  كان  بيغوفيتش  عزت  عيل 
البوسنة.

عائلته  الهرسك.  البوسنة  ولد يف  بيغوفيتش  عيل عزت 
كان مسلم. درس يف الثانوية يف البوسنة. و كان مجتهدا 
كثريا. كل أساتذته كانوا يحبونه بسبب خلقه. يف مرحلة 
الثانوية هو متيز بالعالقة باالسالم. هو وأصدقائه أسسوا 
ندوة يف الثانوية. كان اسمها › ندوة الشباب املسلمني‹. 
عرش.  ستة  عمره  كان  الندوة  هذه  أسس  هو  عندما 
العاملية  الحرب  أثناء  يف  املسلمني  ساعدت  الندوة  هذه 
نشاطات  أقامت  بغوفيتش  أسسها  التي  الندوة  الثانية. 
عزت  عيل  الناس.  نظر  النشاطات  هذه  لفتت  مهمة. 
الشيوعيون  األهداف  من  هدف  أمهم  كان  بيغوفيتش 
السجن  يف  بقي  سجن.  لذلك  اإلسالم.  عن  نافح  ألنه 
جاء  عندما  زادت  بيغوفيتش  سنوات. مشكالت  خمسة 
البوسنة. عندما  املسلمني- إىل سلطة  يكره  الذي   - تيتو 
بيغوفيتش،  عزت  عيل  ابن  ولد  البوسنة  تيتو  مات 
الكتاب  هذا  اإلسالمي‹.  البيان   ‹ كتاب  ألف  الذي  وهو 
بسبب  غضبوا  البوسنة  قادة  اإلسالم.  خلق  عن  تحدث 
بيغوفيتش  عزت  عيل  عىل  حكموا  وهم  الكتاب.  هذا 
أفىش  كان  ذنبه  جديد.  من  سنة  عرش  أربعة  وسجنوه 
البوسنة و قرأ  اإلسالم فقط. لكن هو أصبح مشهورا يف 
الناس كتابه. ظهرت حركة االستقالل يف البوسنة يف سنة 
رئاسة  يف  الذين  املسلمني  حاربوا  الرصبيني  لكن   .1990

الوقت  هذا  يف  املسلمني.  تساعد  مل  أوروبا  و  البوسنة، 
أن  أرد  وهو  البوسنة.  رئيس  بيغوفيتش  عزت  كان عيل 
كان  الرصيب  الجيش  الرصبيني.  من  املسلمني  عن  يدافع 
املسلمني  جيش  ولكن  الشامل.  الدمار  أسلحة  عنده 
التوجد عنده أسلحة قوية. املسلمون الذين ال يعيشون 
يف البوسنة حاربوا هذه الحرب مع عيل عزت بيغوفيتش. 
يف نتيجة الحرب وقّع ميثاق »الديتون«. ميثاق الديتون 
احتوى أمور قاسية  عىل املسلمني. عيل بيغوفيتش قبل 
هذا امليثاق بسبب الرضورية. إذا مل يقبله سيموت من 
املسلمني أكرث من الذين ماتوا يف الحرب السابقة. و أيضا  
يف هذه الحرب مقتلة  اسمها رسبرنيتشا. يف رسبرنيتشا 
مات أكرث من مثانية آالف شخص. إن هذه املقتلة كانت 
بعد  القتلة.  لهؤالء  يشء  أي  تقل  مل  وأوروبا  كبري  ظلم 
مثانية سنوات من الحرب مات عيل عزت بيغوفيتش يف 
سنة 2003 . قبل موت عيل عزت بيغوفيتش عرف قربه 
الذي جّهز من طرف وزراء دولة البوسنة و مل يقبل هذا 
القرب ألن هذا القرب مزوق و كبري جدا. هو أراد أن يدفن 
مع جيشه فقط. وأراد قرب مناسب لنفسه.  قربه موجود 

يف عاصمة البوسنة والهرسك.

رحمه الله

من هو علي عزت بيغوفيتش؟
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ماركيث  غارثيا  كونكورديا  ال  دي  خوسيه  غابرييل 
Marquez( Gabriel ٦( مارس   Garcia  :باإلسبانية(
باسم  اختصاًرا  يعرف   ،  )20١٤ ابريل   ١٧  -  ١٩2٧
غابرييل غارثيا ماركيث أو غابرييل غارسيا ماركيز، روايئ 
وصحفي ونارش وناشط سيايس كولومبي ولد يف أراكاتاكا، 
ماجدالينا يف كولومبيا يف ٦ مارس ١٩2٧، قىض معظم 
حول  األقاويل  وتضاربت  وأوروبا.  املكسيك  يف  حياته 
أن  إال   ١٩2٨ أو   ١٩2٧ عام  يف  كان  هل  ميالده  تاريخ 
الكاتب نفسه أعلن يف كتابه )عشت ألروي( عام 2002 
عن تاريخ مولده عام ١٩2٧.يعرف غارثيا ماركيث عائلًيا 
ثاالميا  إدواردو  لقبه  فيم  غابيتو،  بلقب  أصدقائه  وبني 
بوردا، مساعد رئيس التحرير صحيفة اإلسبكتادور، باسم 
ماركيث  غارثيا  ويعد  األخري.  املقطع  حذف  بعد  غابو، 
من أشهر كتاب الواقعية العجائبية، فيم يعد عمله )مئة 
عام من العزلة( هو األكرث متثياًل لهذا النوع األديب. وبعد 
فإنه تم تعميم هذا  الراوية،  الذي القته  الكبري  النجاح 
املصطلح عىل الكتابات األدبية بدًءا من سبعينات القرن 
املايض. ويف عام 200٧، أصدرت كل من األكادميية امللكية 
اإلسبانية ورابطة أكادمييات اللغة اإلسبانية طبعة شعبية 
الكالسيكيات  من  جزًءا  باعتبارها  الرواية،  من  تذكارية 
العظيمة الناطقة باإلسبانية يف كل العصور. وتم مراجعة 
وتنقيح النص من جانب غابرييل غارثيا ماركيث شخصًيا. 

ومتيز غارثيا ماركيث بعبقرية أسلوبه ككاتب وموهبته 
مع  صداقته  تسببت  وقد  السياسية.  األفكار  تناول  يف 
يف  الجدل  من  الكثري  يف  كاسرتو  فيدل  الكويب  الزعيم 
عامل األدب والسياسة. وعىل الرغم من امتالك غابرييل 
وقرطاجنة  وبوغوتا  باريس  يف  مسكًنا  ماركيث  غارثيا 
يف  مسكنه  يف  حياته  معظم  أنه قىض  إال  إندياس،  دي 

املكسيك واستقر فيه بدًءا من فرتة الستينات

نوبل لآلداب  عىل جائزة  ماركيث  غارثيا  حصل 
والرويات  القصرية  للقصص  تقديًرا  عام ١٩٨2 وذلك 
التي كتبها، والتي يتشكل بها الجمع بني الخيال والواقع 
املثمر، والذي بدوره يعكس  الخيال  يف عامل هادئ من 
تحت  القبول  خطاب  القارة. وكان  ورصاعات  حياة 
عنوان »العزلة يف أمريكا الالتينية. وشكل ماركيث جزءاً 
نوبل  جائزة  حازوا  كاتباً  عرش  أحد  من  مجموعة  من 
واألوسمة  الجوائز  من  بالعديد  ماركيث  لآلداب. نال 
عام  األزتيك يف  النرس  مثل وسام  األدبية  مسريته  طوال 
١٩٧2, ووسام  عام  جايجوسفي  رومولو  ١٩٨2, وجائزة 
ماركيث  غارثيا  ١٩٨١ تُويف  الفرنسية عام  الرشف  جوقة 
يف مدينة مكسيكو باملكسيك يوم ١٧ أبريل 20١٤ عن 

عمر ناهز ٧٨ عاًما. 

غابرييل خوسيه
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املوسم األول

 تدور أغلب أحداث املوسم األول بني واليتي حلب وأنطاكيا
 يف القرن الثالث عرش، يف زمن الرصاعات والنزاعات بني
 اإلمرباطوريات يف املنطقة، ففي الوقت الذي جاءت فيه
قبائل الرتكمن، كان املغول والروم يتنازعان عىل املنطقة.

 
الكثري من اليوم، كان املسلمون يعانون   وكم هو حال 
الخالفة ضعف  خاصة  عرش  الثالث  القرن  يف   املشاكل 
 العباسية وهي ملجأ املسلمني يف كل مكان. وكان العامل
بانتظار قائد بطل. حيث ظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.

 
 بدأ أرطغرل بن سليمن شاه، ووالد عثمن األول مؤسس
يستقر أرض  البحث عن قطعة  العثمنية رحلة   الدولة 
 فيها مع قبيلته املكونة من 00٤ خيمة إلنهاء معاناتهم
األمان وقلة  الخطر  من  مرحلة طويلة  بعد   وتنقالتهم، 
 والبحث وعدم االستقرار، وكانت اإلمرباطورية الرومانية
 واملغول أكرب أعدائه، ويف وقت انحسار اآلمال واليأس،
أعدائه عىل  وانترص  املصاعب  تلك  كل  أرطغرل   جابه 
فيها. تستقر  أرضاً  قبيلته  ليهدي  والذكاء  الصرب   بالعزم 

الرجل بذلك  وليصبح  الطويلة.  معاناتهم  بذلك   منهياً 
اإلمرباطورية ألسس  ببنائه  العامل  خارطة  غرّي   الذي 
العثمنية التي انترشت يف قارات العامل القديم الثالث.

 
القبيلة تعان  »كايي«،  لقبيلة  املغول  مضايقات   فبعد 
إىل فتذهب  القارس،  الشتاء  يف  والربد  الفقر   من 
االبن دوغدو«  »غون  اقرتاح  عىل  بناًء  حلب   والية 
املدينة وايل  مينحهم  حيث  شاه«  »لسليمن   األكرب 
أنطاكيا. والية  يف  حدودية  أرض  قطعة  »العزيز« 

 
 وتبدأ املخاطر تحيط بقبيلة »كايي« يف أرضها الجديدة، مع
 تدخل أرطغرل إلنقاذ عائلة مسلمة من الرومان ليكتشف
الحاكمة. السالجقة  تتبع لساللة  العائلة  تلك  أن  الحقاً 

 
الخيانة مع  أرطغرل  رصاعات  املسلسل   يعرض 
محفوفة رحلة  يف  األشداء،  واملحاربني   والجواسيس 
أخرى جهة  من  يرصد  كم  واألمل.  والخديعة   بالخطر 
الصداقة والتضحية واإليثار والشجاعة والجرأة والحب.

 

 حكاية مسلسل قيامة »ارطغرل«
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املوسم الثان

قبيلة يتناول هجرة  فهو  املسلسل  الثان من  الجزء   أما 
تتعرض الطريق  ويف  جديدة  أرض  عن  وبحثها   الكايي 
 لهجوم من املغول بقيادة بايجو نويان ويقتل يف هذه
يضطر مم  واألهايل  املحاربني  من  كبري  عدد   الهجمة 
الدودورغا هي  أخرى  قبيلة  إىل  اللجوء  إىل   القبيلة 
القبيلتان فتندمج  كوركوت  أرطغرل  خال  هو   وسيدها 
 وتنشأ خالل ذلك العديد من املشاكل والفنت التي يقوم
الدين سعد  السلجوقي  األمري  من  بإيعاز  الخونة   بها 
 كوبيك والظلم الذي ميارسه القائد املغويل بايجو نويان
 ينتهي هذا الجزء مبقتل بايجو نويان وكذا األمري يغيت
 وخروج مجموعة مع أرطغرل باتجاه الشمل بالقرب من
 األرايض البيزنطية وهناك تنتظرهم العديد من األحداث
املسلسل. من  الثالث  الجزء  يتناولها  التي  الشيقة 

 
املوسم الثالث

قايي قبيلة  انتقال  بعد  الثالث  املوسم  أحداث   تدور 
السلجوقية مع الدولة  إىل حدود  أرطغرل  قيادة   تحت 
البيزنطيني مع  الرصاعات  ثم  ومن  البيزنطية،   الدولة 
سعد األمري  وطموحات  األتراك  وسط  يف   والخيانات 
ولكن بالسم،  أرطغرل  اغتيال  ومحاولة  كوبك   الدين 

يزداد نفوذ أرطغرل تدريجيا يف خضم كل تلك املصاعب.
 

سيمون« »أستاذ  مع  الخفية  الرصاعات   تنشب 
ولكنه الخان  يدير  والذي  الخان   أسواق   صاحب 
خيانات مع  املعبد،  فرسان  أحد  أنه  رساً   يخفي 
ووالده(، أورال  )مثل  املتنفذين  األتراك   بعض 
عىل اإلستيالء  من  النهاية  يف  أرطغرل  يتمكن   حتى 
قايي. قبيلة  حكم  تحت  فيه  العدل  وإقامة  الخان 

 
قائد »فاسيليوس«  مع  الرصاعات  بعدها  تدور   ثم 
 املحاربني يف قلعة كاراجا حصار، وسط خيانات األتراك
»فاسيليوس« وخيانات  كوبيك(  الدين  وسعد   )أورال 
األتراك، قبائل  بني  اإليقاع  أجل  من  البيزنطي   ملليكه 
 ولكن يستويل أرطغرل عىل القلعة يف نهاية األمر. ويُذكر
أن أرطغرل بعد رصاعات طويلة قد غزا فعلياً  تاريخياً 
 مع األمراء األتراك اآلخرون قلعة كاراجا حصار يف عام

١23١-١232م 
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عواصم مغربية

الجزائر

 سنتحدث  عن الجزائر و تاريخ الجزائر تونس و تاريخ
تونس و الرباط و تاريخ الرباط.

 عرفت الجزائر القدمية العديد من اإلمرباطوريات واألرس
والفينيقيني القدماء  النوميديني  ذلك  يف  مبا   ،  الحاكمة 
 والقرطاجيني والرومان والفاندال والبيزنطيني واألمويني
 والعباسيني واإلدريسيني واألغالبة والرستاميد والفاطميني
واإلسبان واملوحدين  واملرابطني  والحمديني   والزيريني 
هم الرببر  لكن  الفرنسيني.  واملستعمرين   والعثمنيني 

السكان األصليون للجزائر.

 استقبلت الجزائر العديد من الحضارات ما جعلها تراثاً
 تاريخياً غنياً، فقد أثرت أفريقيا والبحر املتوسط وأوروبا

واملرشق يف كتابة هذا التاريخ.

 أول البقايا األثرية امللحوظة هي تلك التي تركها اإلنسان
متحف أكرب  تعّد  التي   , لطاسييل  الوطنية  الحديقة   يف 
عدة مناطق  يف  األرضحة  وتنترش  العامل.  يف   مفتوح 
املوريتان املليك  الرضيح  كإميدغاسن،  مثل  البالد   من 
 ورضيح بني ريحان بوالية عني تيموشنت و أيضا املوقع
يف توجد  التي  سريتا  بقرب  الخروب  أو  سوما   األثري 
األرضحة و  الغريان  من  العديد  أيضا  و   والية قسنطينة 
 كدجيدارس و فرندة و غريها التي تشهد عىل الطرق و

املمرسات الجنائزية .

 تركت الفرتة الرومانية العديد من اآلثار و املعامل يف تيبازة
 وتيمقاد، ناقوس، زانا، كاملا، ماداوروش، رششال،جميلة،

تيديس، هيبون.

املنطقة شهدت  أفريقيا،  لشمل  اإلسالمي  الفتح   بعد 
،الجزائر و الجزائرية كتلمسان  العديد من املدن   تطور 
أصبحت التي  الزمن  عرب  السالالت  من  العديد   بجاية 
العام يف  و  جزائرية.  مناطق  عدة  يف  حاكمة   سالالت 
 ١5١5م قام العثمنيون بضم الجزائر إلمرباطوريتهم ،ثم
 احتل الفرنسيون الجزائر سنة ١٨30 التي تحررت بعدها

 سنة

.١٩٦2

تونس

 جغرافّياً، تقع تونس عىل الطرف الرشقي لجبال األطلس
 ،  واملجرى الشميل للصحراء. جزء كبري من بقية أرايض
يبلغ التي  السواحل  بني  ومن  خصبة.  تربة  هي   البالد 
اإلفريقي التقاطع  ميل(   ٨١0( كيلومرت   ١300  طولها 
األبيض البحر  حوض  من  والرشقية  الغربية   لألجزاء 
رسدينيا وقناة  صقلية  مضيق  خالل  ومن   ،  املتوسط   
الرئييس الرب  من  األقرب  والثالث  الثان  ملركز  ا يوجد   ، 

ألفريقيا إىل أوروبا بعد جبل طارق.

رئاسية شبه  متثيلية  دميقراطية  جمهورية  هي   تونس 
الدميقراطية السيادية  الوحيدة  الدولة  تعترب   موحدة. 
برشية تنمية  مؤرش  لديها  العريب  العامل  يف   الكاملة 
عضو األورويب.  االتحاد  مع  اتفاقية رشاكة  ديها  ل  عالية 
 يف االتحاد الفرانكوفون ، واالتحاد من أجل املتوسط   ،
 والسوق املشرتكة إلفريقيا الرشقية والجنوبية ، واتحاد
مة ظ ومن  ، العربية  الدول  وجامعة   ، العريب   املغرب 
 املؤمتر اإلسالمي ، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكربى
،  ، وجمعة دول الساحل والصحراء. االتحاد األفريقي 
؛ وحصلت عىل الـ ٧٧  ، مجموعة  االنحياز   حركة عدم 
 وضع حليف رئييس للواليات املتحدة من خارج الناتو.
 باإلضافة إىل ذلك ، تونس هي أيضاً دولة عضو يف األمم
للمحكمة  املتحدة ودولة طرف يف نظام روما األسايس 
 الجنائية الدولية. عالقات وثيقة مع أوروبا - وال سيم
التعاون خالل  من  يلها  ك تش تم  وإيطاليا   فرنسا    مع 

االقتصادي والخصخصة والتحديث الصناعي.

 يف العصور القدمية ، كانت تونس مأهولة بالدرجة األوىل
الثان القرن  الفينيقية يف  الهجرة  الرببر. بدأت   من قبل 
 عرش قبل امليالد ؛ هؤالء املهاجرين أسسوا قرطاج. قوة
 تجارية كربى ومنافس عسكري للجمهورية الرومانية ،
 هزم قرطاج من قبل الرومان يف ١٤٦ قبل امليالد. قدم
 الرومان ، الذين سيحتلون تونس خالل معظم الثمنني
املعمرية املوروثات  وتركوا  سيحية  امل  ، القادمة   سنة 
عام من  بدءاً  محاوالت  عدة  بعد  الجيم.  مدرج   مثل 
، وتبعتها بـ ٧٩٦  بأكملها  املسلمون تونس  ، فتح   ٦٤٧ 



49 َرِبيٌع االِٓخُر
1441

امتد وقد   .١5٧٤ و   ١53٤ بني  العثمنية   اإلمرباطورية 
االستعمر حدث  عام.  ثالمثائة  من  ألكرث   العثمنيون 
عىل تونس  حصلت   .١٨٨١ عام  يف  لتونس   الفرنيس 
الجمهورية وأعلنت  بورقيبة  الحبيب  مع   االستقالل 
 التونسية يف عام ١٩5٧. ويف عام 20١١ ، أسفرت الثورة
 التونسية عن اإلطاحة بالرئيس زين العابدين بن عيل ،
 تلتها االنتخابات الربملانية. صوتت البالد لصالح الربملان

مرة أخرى يف ٤١02، والرئيس يف   20١٤ .

الرباط :

باط  ( بشّدة عىل الراء و فتحة   ) بالدارجة املغربية : الرَّ
عىل الباء وسكون الطاء، هي عاصمة املغرب تقع بجهة

٨2٧  ،  5٧٧ سكانها  عدد  يبلغ   . القنيطرة  سال   الرباط 
املحيط تقع عىل ساحل   ، إحصاء 20١٤   نسمة حسب 
 األطليس يف سهل منبسط فسيح، وعىل الضفة اليرسى
سال عن  املدينة  يفصل  الذي  رقراق  أيب  نهر   ملصب 
 املدينة القدمية . تشتهر املدينة بصناعة النسيج كم أن
 بها جامعة محمد الخامس أول جامعة حديثة أسست

باململكة .

أواسط يف  للمغرب  الحالية  العاصمة  املوحدون   أّسس 
رباط  « املؤمن  عبد  فيها  بنى  فقد  عرش،  الثان   القرن 
 الفتح » وهي نواة مدينة محصنة شملت باإلضافة إىل
يعقوب ويعترب حفيده  للخالفة،  وداراً   القلعة، مسجدا 
 املنصور، املؤسس الحقيقي ملدينة الرباط، فقد ذكر عدة
 مؤرخني أن اكتمل بناء املدينة كان عىل عهد أيب يوسف

 املنصور، مبا يف ذلك السور والبوابات . وقد فازت مدينة
 الرباط باملرتبة الثانية يف قامئة CNN » أحسن املقاصد

السياحية ل 20١3

 يرجع تاريخ مدينة الرباط عاصمة اململكة املغربية إىل
 فرتات تاريخية مختلفة . إال أن التأسيس األويل للمدينة
محصناً، رباطاً  أنشأوا  الذين  املرابطني  عهد  إىل   يعود 
كانت التي  العوامل  أقوى  كان  األمن  أن هاجس   ذلك 
 وراء هذا االختيار ليكون نقطة لتجمع املجاهدين ورد

الهجومات الربغواطية .

تاريخياً إشعاعاً  املوحدي  العهد  خالل  املدينة   عرفت 
 وحضارياً، حيث تم تحويل الرباط  ) الحصن  ( عىل عهد
 عبد املؤمن املوحدي إىل قصبة مّحصنة لحمية جيوشه
 التي كانت تنطلق يف حمالت جهادية صوب األندلس .
أراد أن يجعل من  ،  ويف عهد حفيده يعقوب املنصور 
بأسوار بتحصينها  فأمر   . لدولته  عاصمة  الفتح   رباط 
 متينة، وشّيد بها عدة بنايات، من أشهرها مسجد حسان
 بصومعته الشامخة . ويف القرن الرابع عرش بدأت الرباط
للمرينيني املتتالية  املحاوالت  بسبب  اضمحالاًل   تعرف 
 لالستيالء عليها، وإنشاؤهم ملقربة ملكية مبوقع شالة خري

دليل عىل ذلك .
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مقابلة مع األستاذ معاذ صالح األستاذ يف جامعة النجاح 
الفلسطينية قسم االقتصاد اإلسالمي

أنا اسمي  الله وبركاته،  الطالب: السالم عليكم ورحمة 
وأنا  سنة،  منذ  بيوغلو  مدرسة  يف  طالب  أنا  رئيف، 

سأسألكم بعد إذنكم.

الدكتور معاذ: طبعا، تفّضل.

الطالب: من أي جامعة تخرجت؟

من  تخرجت  البكالوريوس  مرحلة  يف  معاذ:  الدكتور 
الجامعة األردنية يف األردن عمن.

الطالب: ذهبنا إىل األردن وزرنا جامعتك. 

الدكتور معاذ: نعم. ويف مرحلة املاجستري تخرجت من 
أنا  واآلن  األردن،  يف  إربد  مدينة  يف  الريموك،  جامعة 
أدرس يف جامعة صباح الدين زعيم يف تخصص االقتصاد 

اإلسالمي.

الطالب: نريد توصية لنا لو سمحت، مثال كيف يجب أن 
ندرس الدروس بالنسبة إليكم؟

يومها.  لغري  دروسا  ترتك  ال  الجامعة  يف  معاذ:  الدكتور 
تؤجل  ال  األحد.  يوم  ادرسها  األحد  يوم  دروس  يعني 
عمال ليوم الغد. وكثري من الناس يصبحون أغنياء بغري 

احرتام  يكتسب  أن  يستطيع  أحد  ال  لكن  الدراسة، 
اآلخرين إال إذا كان مثقفا أو كان عاملا وهذا أهم من 

املال.

الطالب: لكن يف يومنا يفكرون أن املال سواء بالقوة.

غري  بطريقة  نفكر  خاطئة.  نظرة  هذه  معاذ:  الدكتور 
أن يكون  املجتمع ال يشرتط  به  يفكر  ما  سويّة ولذلك 
العلم  من  أفضل  بأنّه  املال  إىل  ينظر  أن  مثال  صحيحا. 
هذه نظرية غري صحيحة. املال يأيت ويذهب. الكثري من 
أموالهم لكن لن تستطيع أن  األشخاص األغنياء فقدوا 
ننساهم  األموال  أصحاب  ونحن  علمه.  فقد  عاملا  تجد 

بينم علمؤنا مل ننساهم.

الطالب: يعني هم ميوتون وتعيش آثارهم.

الدكتور معاذ: نعم

والفرق  اإلسالمي؟  االقتصاد  عن  تكلمنا  ماذا  الطالب: 
باالقتصادات األخرى؟

محرمة  أشياء  ثالثة  عن  تكلم  اإلسالم  معاذ:  الدكتور 
التبذير  التبذير.  تفسد االقتصاد، هي: اإلرساف، الرتف، 
الكثري  املال  استخدام  الرتف  للحرام،  املال  استخدام 
الرتف  كثريا.  الحالل  املال  استخدام  واإلرساف  للحرام، 
االشرتايك  النظام  بني  فرق  وهناك  الحرام.  أنواع  أسوأ 
اإلسالم،  نظام  يعني  اإلسالمية،  والرشيعة  والرأسميل 
واإلسالم مختلف عنها يف اإلنتاج والتوزيع واالستهالك، 
وعندما  االقتصاد،  تعريف  هي  الثالثة  األشياء  وهذه 
ننظم هذه األشياء بقانون اإلسالم تكون األشياء بشكل 
جيد، اليشء األول اإلنتاج. يف االقتصاد اإلسالمي يجب 
اليشء  الناس.  احتياجات  اىل  بالنسبة  اإلنتاج  نفعل  ان 
يف  ممنوع  االستهالك  يف  اإلرساف  االستهالك.  الثان 
اقتصاد اإلسالمي واإلرساف ينقسم ثالثة أشياء. التبذير 
ان  يجب  التوزيع.  الثالث  واليشء  والرتف.  واإلرساف 
وللمستثمرين.  للعاملني  معادل  بشكل  النقود  نعطي 

واإلسالم أمر بتوزيع الزكاة، وحرم الربا.

الطالب: شكرا أستاذي، ريض الله عنكم.

الدكتور معاذ: عفواً.

مقابلة مع معاذ الصالح
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 العلم رمز هام  للبلد وللجنسية ، وهناك أنواع كثرية من
قطعة ترسم عىل  لون  أو  إشارة  وكل  العامل،  يف   األعالم 
تُسّمى ما  مكان  يف  يسكنون  مبجموعة  خاصة   قمش 

أعالم، وهو رمز للهوية أيضا.

 العلم الرتيّك يتكون من الهالل األبيض والنجمة البيضاء
 عىل القمش األحمر، ويرمز اللون األحمر إىل لون دماء
 الشهداء بينم يرمز الهالل والنجمة لألنوار التي تسقط

عىل دماء الشهداء وقت الحرب.

 العلم املرصي يتكون من اللون األحمر واألسود واألبيض
والعدالة للظلم  ترمز  ألوان  وهي  صقر  وسطه   ويف 

والدماء لتحقيق الحرية.

 العلم األملان يتكون من اللون األسود واألحمر واألصفر
وهي ترمز للحرية والحق والعدالة.

واألصفر األخرض  اللون  من  يتكون  الربازييل   العلم 
 واألزرق والنجوم البيضاء ويرمز اللون األخرض للغابات

واألصفر للمناجم الذهبية يف الربازيل.

يشري حيث  التحرير  ألوان  من  يتكون  اليمني   العلم 
 األحمر للثورة واألبيض للسالم والنقاء اما األسود فيشري

إىل املايض.

يرمز االحمر  ألوان  ثالثة  من  يتكون  العراقي   العلم 
 للشجاعة واالبيض للسمحة والكرم واالخرض يعترب رمزا
 اسالميا، فيم ترمز النجوم الثالثة اىل وحدة اقرتحت يف

السابق تضم مرص وسوريا والعراق

األعالم والرايات
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إجابة هناك  أن  أعلم  اليشء؟  وزن  ما  تعرف   كيف 
واضحة: تضعها عىل مقياس.

 بالنسبة للقياسات الجمعية، يكون من الرضوري إجراء
 مقارنة ثابتة. اليشء الذي تضعه عىل مقياس يحتاج إىل
عرش الثامن  القرن  يف  ما.  يشء  من  أقل  أو  أكرث   وزن 
املاء. ولكن يف الكيلوغرام يعادل كمية معينة من   كان 
 عام ١٨٨٩ لتجنب الفوىض، والسمح القتصادنا بالعمل،
كمية واستبدال  عاملياً  ما  االعرتاف بيشء  يتم  أن   تقرر 
 من املاء بأسطوانة من البالتني واإليريديوم تعرف باسم
يحتفظ واليوم  بيغ ك.  أو   - الدويل  النموذج   كيلوغرام 
 باملقياس األصيل بالقرب من باريس. وهناك العديد من

النسخ يف جميع أنحاء العامل.

يف العلمء  أدرك   ، والعرشين  الحادي  القرن  بداية   يف 
 مقارناتهم أن هناك اختالفات بني الكيلوغرام يف باريس
العامل. أنحاء  املوجودة يف جميع  الكيلوغرام   وكل نسخ 
من أقل  أي  املليار،  يف  جزء   05 حوايل  التقلب   يبلغ 
حجمها صغر  من  الرغم  عىل  ولكن  واحد.  رمش   وزن 
 التقلب قد يكون له عواقب مهمة يف الدراسات العلمية
 والتكنولوجية. هذا هو السبب يف أن العلمء يقرتحون
 استخدام واحد من القوانني األساسية للطبيعة املعروفة

باسم ثابت بالنك لتحديد الكيلوغرام.

ترشين  ١٦( الجمعة  يوم  تاريخي  تصويت  إجراء   تم 
يف  ، واملقاييس  األوزان  حول  العام  املؤمتر  يف   الثان( 
الكيلوجرام تعريف  من  تقريًبا  عاًما   ١30 بعد   فرساي. 
صوَّت باريس،  يف  قبو  يف  املعدن  من  بكتلة  مرة   ألول 

العلمء للتغيري ونظام جديد.

والذي هذا،  الجديد  القياس  نظام  أن  من  الرغم   عىل 
خطوة يعد   ،  20١٩ مايو   20 من  اعتباًرا   سنستخدمه 
يؤثر لن  أنه  يبدو   ، العلمي  للعامل  بالنسبة  جًدا   مهمة 

عىل حياتنا اليومية كثريًا.

النسخ جميع  من  التحقق  يجب  كان  عقود  بضعة   كل 
 من الكيلوغرامات يف العامل مقابل الكيلوغرام يف باريس.
 وسيسمح النظام الجديد، بعد اعتمده، ألي شخص لديه
 آلة Kibble  بتحقق أوزانهم يف أي وقت ويف أي مكان.
االستمرار قادرين عىل  الناس  يعني هكذا سيكون   مم 
يف خطأ  أي  بدون  القياس  وحدات  جميع  استخدام   يف 
يعيشون التي  الكوكب  أو  البيئة  اي  يهم  ال   املستقبل، 

فيها.

إعادة تعريف كتلة الكيلوغرام
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 ال شك أن االٓالت اإللكرتونية من أهم األشياء يف حياة 
اإلنسان. أراد الناس يف عرصهم نرش املعلومات يف شتّى 
أنحاء العامل. أوالً كانوا يستطيعون التواصل مع األشخاص 
نتصل بشخص  أن  املمكن  االٓن من  لكن  منهم  القريبني 

هو بعيد عّنا مئات الكيلومرتات

اإللكرتونية، وهي  االٓالت  تطورت  اإلنسانية  تطور  مع 
عرض  ممكن  االٓن  الثقافة.  تطور  التي  األشياء  أهم  من 

األخبار و اآلراء بواسطة مواقع التواصل اإلجتامعي.

يف بداية العرص الجديد، بدأ كثري من الناس استخدام 
التلفاز يف بيوتهم. قبل سنوات هذا اليشء كان حلامً فقط.

االٓن يستخدم الناس الهواتف الذكية. كان ال يوجد يشء 
تتفاعل معنا، و  االٓن  اسمه هاتف قبل مئة سنة. لكنها 

بهذا نستطيع أن نفعل ما نريد بواسطتها.

أغلب  فعل  بها  نستطيع  الحواسيب  نستخدم  االٓن 
يف  نحن  و  األشياء  ورشاء  السفر،  تذاكر  كحجز  األشياء، 
بدون  الطبيب  عند  موعداً  نحجز  أن  نستطيع  البيت. 

انتظار. يف املايض، كلها كانت اشياء صعبة.   

وخالصة القول، الحياة اإللكرتونية، أصبحت قسامً من 
أقسام حياة اإلنسان. و سهلتها كثرياً.            

كيف بدأت الحياة اإللكترونية



الدول  و  العربية  الدول  كل  يف  مشهورة  تركية  االطعمة 
و  الذيذ  بطعامها  اشتهرت  التي  الدول  من  تركيا   . األوروبية 
األطعمة الرتكية متنوعة جًدا. بعض األنواع من كثري من األنواع .

)لحمة بعجني(

)لحم  العربية  من  كلمة  )Lahmacun(هذا  برتكية  نقول 
لحم  من  تتكون  و  لحمة  فيها  اللحم.  مع  العجينة  وعجني( 
وعجينة وفلفل و توابل . إذا تريد أن تاكل اللحم بعجني األلذ و 

األطيب يجب أن تذهب اىل عنتاب أو أورفا. 

البقالوة:

إىل  تاريخها  ويعود  بعيد،  زمن  منذ  معروفة  الحلوى  هذه 
القرن الثاين امليالدي.  و هي تتكون من الخمرية  و الفستق و 
الجوز . أشهر مطبخ للبقالوة قلواغلو. طعمها جيد جداً مطابخ  
قلواغلو يوجد يف كل منطقة و طعمها جيد جدا لكن إذا تريد  
البقالوة األلذ يجب أن تذهب اىل عنتاب و يوجد يف عنتاب امام 
جغداش و كوجاك و بقالوجي سعيد هم يطبخون البقالوة األلذ 

يف العامل .

كباب اضنة

أضنة  كباب  يتكون  العامل  يف  الكباب  عاصمة  اضنة  تعترب 

التوابل لكن يقدم كل وقت مع  من لحم الخروف املفروم مع 
السلطة و خبز أضنة .

جي كفتة 

جي كفتة مشهورة  يف كل تركيا. الشاب ياكلون جي كفتة 
كل اسبوع. أصال توجد يف جي كفتة لحم و توابل و برغل .قبل 
عرش سنوات جي كفتة تكون مع اللحم يف كل مكان لكن الدولة 
قالت هذا اليشء مرض لإلنسان و اآلن إال بعض األماكن تكون 
بدون لحم . إذا تريد أن تأكل ألذ جي كفتة يجب أن تذهب إىل 

أورفا أو تطبخها يف بيتك .

األطعمة الخاصة باألناضول

بالزراعة   يعملون   أكرثهم  الناس  املنطقة  هذه  يف    : أوالً 
الخبز. مثالً  بجوار قيرصي  اللحم و  لذلك األطعمة تتكون من 
اللحم  و  البصل  من  تتكون  و هي  فطرية مشهورٌة جداً.  توجد 
املفروم  و هي تُأكُل مع اللنب،  و الصلصة . و بجوار قونية يوجد 
الخبز املقيل  و هو يتكون من البصل و اللحم مفروم و زبدة . 

األطعمة التركية
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و توجد دونار و لكن العرب يقولون شاورما و هذا جاء من ال 
çevirme و لكن يف اللغة العربية ال توجد حرف ç لذلك يكون 

شاورما. 

لذلك  الزيتون.  أشجار  عندهم  الغريب  األناضول  بجوار  و 
الغريب  األناضول  جبال  و  الزيتون.  زيت  و  زيتون  يستخدمونال 
يوجد  هناك  و  محنك.  أعشاب  يستخدمون  أيضا  لذلك  خصبة 
لذلك   . الزيتون  زيت  من  يتكون  هو  و  العشب.  بوريك  طعام 
يستخدمون الزيتون و زيت زيتون. و هناك يوجد طعام بوريك 
العشب.و هو يتكون من زيت الزيتون، لنب ، خل العنب، سبانخ، 
حشيشة القريص. هكذا توجد كثري األعشاب. و آخر طعام هو”  
الزيتون،  زيت  الليمون،  ماء  يتكون من  و هو   .  “ شوكتيبستان 

لحم و بصل و أعشاب. 

و توجد حرضة هو” خرشوف “ . و توجد كثري طعام منه .أنا 
فقط أرشح واحداً منها . هو قرون “ الخرشوف “ . و هو يتكون 
من “ الخرشوف “ و قرون و بصل وماء الليمون و زيت زيتون و 
شبث. يعني  يف كل األناضول الناس يأكل مام يصنعون. و هكذا 

يف األناضول توجد ثقافات كبرية جدا.

األطعمة املشهورة يف البحر األسود

األطعمة  لذلك كل  أنشوجة مشهورة جدا.  األسود  البحر  يف 
تتكون من األنشوجة. يف البحر األسود يوجد البندق و االنشوجة 
و الشاي كثرياً . املنطقة األكرث إنتاجاً للبندق يف الدنيا هي البحر 

األسود. و الشاي يوجد يف تركيا يف ريزة فقط. 

 أرز الحميس:

هذا الطعم مشهور يف ريزة. و ريزة تقع يف البحر األسود. أرز 
االنشوجة يتكون من األرز و االنشوجة 

2(محالمة:

محالمة مشهورة يف طرابزون. هذا الطعام يتكون من الجنب  
و الدقيق. يأكل الناس هذا الطعام يف الفطور. 

3(الكفتة العقجابات:

و  البقدونس  و  اللحم  فيه  يوجد  طرابزون.  يف  الطعام  هذا 
الثوم. يطبخه الناس عىل النار. و ياكل الناس هذا الطعام  حاراً . 

4( خبز الذرة :

هذا الخبز يتكون من الذرة. لذلك اسمه هكذا. هذا الخبز 
مشهور يف طرابزون. كل الناس الذين يعيشون يف البحر األسود 

يأكلون يف كل األزمنة هذا الخبز. 

5( بيدة طرابزون:

هذه البيدة ميكن أن تتكون من الجنب اللحم و البيض. نسمى 
هذا الطعم باسم بيدة مفتوحة. ألنها بشكل مفتوح. 

6( بيدة بفرة: 

بفرة تقع يف مدينة  سامسون. بيدة مشهورة يف هذه املنطقة. 
يوجد فيها اللحم و الجنب و الثوم و البيض . 

7( نوقول :

مدينة سينوب تقع يف البحر األسود. هذا الطعام مشهور يف 
سينوب. هذا الطعام يتكون من العجينة و العنب. يطبخه الناس 

يف العيد. و طعمه جميل جدا.
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كام تعرفون يف عرصنا الكافرون يظلمون املسلمني, ويتهمونهم 
علينا  واجباً  كان  لذلك   , أخرى  تارة  ,وبالتخلف  تارة  باإلرهاب 
أن نجاهد لخدمة اإلسالم ,واملسلمني ,و لكن هل تعرفون كيف 
الله عليه وسلم ,حيث   الله صىل  ,الجواب عند رسول  سنجاهد 

قال رسول الله )أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر(

 يعني يا أيها املسلمون ال يجب عليكم أن تسكتوا ,  يوجد 
كثري من الناس يظهرون لنا الحب ,والخوف عىل مصالحنا ,لكنهم 
كالب اليهود ,وكالب النقود مثل األسد ,والسييس ,ومثل فتح الله 
نأااأننا رجال ضعفاء ,و ال  الله عليهم(  ال تفكروا   قولن )لعنة 
نستطيع أن نفعل يشء ,و أنهم أقوياء إىل حد املجهول , ال ال أخي 
ال تنس إن الله معنا لذلك بعد كلمة الحق يجب علينا أن ندرس 
ولنا يف صرب  ,والسيف عىل حد سواء,   بالحسنى  الدعوة  كيفية 
, والنملة  السالم  إبراهيم عليه  ,ومنهجهم أسوة  كقصة  األنبياء 
,و  السالم  نار كبرية حقا إلبراهيم عليه  حني كان  منرود يحرض 
عندما سمعت النملة هذا الخرب سألت نفسها كيف أستطيع ان 
أساعد خليل الله ,و قررت أن تحمل ماء ,و صديقها سألتها ملاذا 
تحملني املاء هل تعرفني النار؟ إنها كبرية و لن تفعيل شيئاً,  ملاذا 

تعملني ؟

و قالت النملة ال مشكلة اعرف هذه املاء قليلة جدا, و لكن 
املهم العمل ,أنا أفعل عميل, و أنت هل تفعلني ... هكذا يا أيها 
الله  |,قال  الله  املسلمون ادرسوا,وال تخافوا من املوت يف سبيل 
تعاىل يف كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله 
الرحمن الرحيم) و ال تقولوا ملن يقتل يف سبيل الله أموات بل 

أحياء و لكن ال تشعرون (.

 و ال تظنوا أنه ليس عندي أم,أو  أب,,أو  أوالد ,ولكن يجب 
أن نعمل ,ونجاهد ,وال نفكر ماذا سيفعلون, كيف سيعيشون , 
توكل عىل الله إذا توكلت  فإن الله حسبنا ,وقل حسبنا الله ونعم 
الوكيل ,أريد منكم جهد لإلسالم حتى كل املسلمني يريدون منا 
جهد إنهم صادقون لنا مثل أجدادنا  فعلنا... نستطيع أن نفعل 
من الجديد كام قال رجب طيب اردوغان سنكون وحدة سنكون 
يف  عليكم  السالم  لالستامعكم  شكرا  تركيا    سنكون    كلنا  حيا 

أمان الله

  أفضل الجهاد
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وهي  املوت،  بعد  ما  حياة  اآلخرة،  حياة  الجنة هي 
املكافأة العظيمة، والثواب الجزيل، لكل من عمل صالحاً 
يف الحياة الدنيا، وقد وعدها الله ألوليائه وأهل طاعته، 
وهي نعيم كامل أبدي ال يشوبه نقص، وال يعَكر صفوه 
كِدر. لقد حّدثنا الله عنها يف القرآن وأخربنا بها الرسول 
وتذهله،  العقل  تحرّي  فهي  ـ  وسلم  عليه  الله  صىل  ـ 
ويعجز العقل عن إدراكها واستيعاب عظمة ذلك النعيم. 
جبل  بن  معاذ  عن  الفردوس،  الجنة هي  مراتب  وأعىل 
ريض الله عنه قال سمعت رسول الله - صىل الله عليه 
ما  منها  درجة  كل  درجة  مئة  )الجنة  يقول   - وسلم 
أوسطها  وإن  الفردوس  أعالها  وإن  واألرض  السامء  بني 
أنهار  تفجر  منها  الفردوس  عىل  العرش  وإن  الفردوس 

إىل  استمع  الفردوس(.  الله فسلوه  فإذا ما سألتم  الجنة 
قوله تبارك وتعاىل يف الحديث القديس )أعددت لعبادي 
خطر  وال  سمعت،  أذن  وال  رأت،  عني  ال  ما  الصالحني 
وسلم  عليه  الله  ـ صىل  الرسول  وقال  برش(،  قلب  عىل 
)فاََل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِفَي لَُهْم  شئتم  إن  اقرؤوا   «  :  -
السجدة:  ِمْن قُرَِّة أَْعنُيٍ َجزَاًء مِبَا كَانُوا يَْعَملُوَن ﴿71﴾( 
71«. وتظهر عظمة النعيم مبقارنته مبتاع الدنيا، فإن متاع 
شيئاً.  يساوي  ال  حقري،  تافه  اآلخرة  نعيم  بجانب  الدنيا 
ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال: 
قال رسول الله ـ صىل الله عليه وسلم: »موضع سوط يف 

الجنة خري من الدنيا وما فيها« .

“الجنة
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الذي شاهدته مؤخرا  الفيلم  )العبقرية(. هذا   فيلم 
جميل و إبتكاري جدا. 

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

الفيلم قليال. 

أخت Frank  التي كانت ماهرة يف الرياضيات أمضت 
ولدت  حتى  األلفية  األسئلة  من  السؤال  بحّل  عمرها 
ابنتها. بعد ستة أشهر من واليتها انتهت بسبب مجهول. 
قبل انتحارها ائتمنت ابنتها عندأخيها Frank.  فأوصت 
  Florida إىل  Frank بأن تعيش حياة عادية. ثم انتقل
مع ابنة أخته. لكنها بدأ ذكاءها الريايض بالظهور. أما هو 
بعثها إىل املدرسة العامية ليخفيها. ولكن الحظ األستاذة  
Mary أنها عبقرية. هكذا سمعت جدتها التي ظنت أنها 
يجب عليها أن تذهب إىل املكتبات الخاصة للرياضيات 

ذلك الوضع. فسعت ألخذ وكالة حفيدتها.

الفلم  هذا  أشاهد  جعلني  الذي  هكذا.  الفيلم  شأن 
موضوعه قطعيا. رغم أننا يف سنة 2018   مشاهدة األفالم 
ذات جودة صعبة. كنت مرتاحا عندما شاهدت مثل هذا 

الفلم.

أنا ال  الفيلم دون ملل.  أظن أنكم ستشاهدون هذا 
أتذكر أنني مللت. الحوار الذي بني  Mary  و عمها أحيانا 

يكون مضحكا و أحيانا يجعلكم تقولون »يا لهف« .

و هذا الفلم يسألنا هل النبوغ متييز أو لعنة. قلت 
أن موضوع الفيلم جيد. إضافة إىل ذلك األغنية املختارة 

مناسبة جدا. 

أي الفيلم Gifted   فلم سيجد كافة الناس جزًء من 
أنفسهم. و هو فطري بكثري .درامه و مهزلة مناسبان. لن 
تالحظوا كيف مىض الزمن عندما تشاهدون. أدعي بأنكم 

ستشاهدوان هذا الفلم بلمح البرص.

العبقرية
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