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ال�ضيد علي عبا�ش املو�ضوي

ً َربِّ َهْب ِلي ُحْكما
عندما نتحّدث عن اأفراد النوع الإن�ساني نجد لكلِّ فرٍد �سخ�سّيته الخا�سة 

به، والتي هي نتاج مجموعة من العوامل والأ�سباب التي �سقلت هذه ال�سخ�سية 

وحّددت لها معالمها الخا�سة بها.

كلِّ مجموعٍة منها  بين  الم�سترك  الجامع  لنبحث عن  الأفراد  تجاوزنا  ولو 

ل عنوانًا لها، فنطلق عناوين:  لوجدنا اأّن �سخ�سّيًة عليا تجمع �سفات خا�سة ت�سكِّ

ال�سخ�سّية الإيمانية، ال�سخ�سّية الجهادية وال�سخ�سية الولئية.

ويتبّدل هذا العنوان لي�سبح مفهومًا نموذجًا، ي�سعى الإن�سان لاللتحاق به، 

له.  التي تجعله م�سداقًا  والعوامل  الأ�سباب  لتوفير  وي�سعى  له،  القدوة  في�سّكل 

وهذا ما يف�ّسر لنا اختيارّية الإن�سان في تقرير م�سيره، واأن اهلل عّز وجل جعل 

لهذا الإن�سان الحق في اأن يّتخذ قراره في �سناعة م�ستقبله المبني على �سناعة 

ة به. �سخ�سّيته الخا�سّ

تتمثل  كبيرة،  اأم   بالأ�سرة  تتمثل  كانت،  �سغيرة   - والبيئة  التربية  اإن 

بالمجتمع -  لهما تاأثيرهما الخا�س على بناء هذه ال�سخ�سّية. ولكن الأ�سا�س، 

التربية  تاأثير  تاأثير المعرفة والعلم يغلب على  قبل هذا كله، هو المعرفة. فاإن 

لأن  اإّل  ذلك  ولي�س  الإيمان،  عن  بعيدة  بيئة  من  موؤمنًا  الفرد  فترى  والبيئة، 

المعرفة اأخرجته منها لأنها الأقوى والأ�سد تاأثيرًا.

على  العلم  اأهل  ل  وف�سّ والمعرفة  العلم  اكت�ساب  على  الإ�سالم  حثَّ  واإنما 

غيرهم، ودعا الإن�سان اإلى اأن يجعل في كل اآن من عمره بابًا للمعرفة لما لها من 

دور في الو�سول اإلى الخيار ال�سحيح.

أول الكالم
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ولذا، تكّرر في القراآن و�سف اأ�سحاب الخيارات الخاطئة من اأهل ال�ّسرك 

القراآن  ي�ستعر�سه  الذي  والنموذج  واأنهم جاهلون.  يعلمون  باأنهم ل  وال�سالل 

Q يحكي عن غَلبة عن�سر المعرفة  اإبراهيم  ة خليل اهلل  الكريم في ق�سّ

والعلم على كل المحيط الذي كان يعي�س فيه النبي اإبراهيم Q، فلم يكن 

ليخ�سع لتاأثير البيئة المحيطة به، بل تغّلب عليها بالمعرفة التي لديه.

وينطلق الإن�سان، بعد بناء �سخ�سيته ال�سليمة، على �سوء المعرفة والعلم 

اإلى تغيير المجتمع والمحيط، كما فعل النبي اإبراهيم Q، فبداأ حواره مع 

قومه بتنبيههم اإلى خطئهم النا�سئ عن جهلهم.

 والتاأكيد الذي نجده في ق�سة النبي اإبراهيم Q، وق�س�س غيره من 

ر�سل اهلل، هو اأن يتجه �ساحب اإرادة التغيير اإلى العمل على تبديل ثقافة النا�س 

وتنمية معرفتهم والأخذ بها في التجاه ال�سحيح. 

يحّدد  اأن  بعد  يّتجه،  اأن  مكان  اأي  في  فرد  كل  على  الم�سوؤولية  تقع  ول��ذا، 

خياراته الإيمانية، اإلى نقل هذه الخيارات اإلى محيطه من خالل ا�ستنفاد كافة 

الو�سائل الممكنة والمتغّيرة من ع�سر اإلى ع�سر في �سبيل اإنقاذ مجتمعه.

ولأّن العلم ل يقف عند حّد، والمعرفة تزداد في كل يوم، فاإّن م�سوؤولّية هذا 

للتوا�سل مع م�سادر المعرفة والت�سال  اأن يكون في حالة �سعي دائم  الفرد، 

بها ومالزمتها.

اأن  بّد  ل  وجّل،  عّز  تنزل من عند اهلل  التي  تلك  العليا هي  المعرفة  ولأّن 

معرفٍة  اإلى  للو�سول  وجل  عزَّ  اهلل  فتحها  التي  الأب��واب  بتلك  الإن�سان  يتو�ّسل 

يفتح  ال��ذي  الم�ستمر  والإخال�س  وتهذيبها،  النف�س  تزكية  خالل  من  رّبانّيٍة 

ينابيع الحكمة من القلب اإلى الل�سان.

للهدى،  قومه  دعا  اأن  بعد  حّتى   Q اإبراهيم  النبي  به  نطق  ما  وه��ذا 

التي  وه��ي  الحكمة  يهبه  اأن  اهلل  اإل��ى  تو�ّسل  حيث  المعرفة  اأب��واب  لهم  وفتح 

َو�أَْلِحْقِني  {َربِّ َهْب ِلي ُحْكًما  تجعله في ديمومة الطلب للمعرفة والعلم قال: 

اِلِحيَن} )ال�سعراء: 83(. ِبال�صَّ

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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غالم ر�ضا �ضاحلي

النظام التربوي
في المجتمع المهدوي)2(

ح���ول م�����س��وؤول��ّي��ة الإن�����س��ان ات��ج��اه خالق 

الوجود. وهي عبارة عن:

اأ - معرفة اهلل:

اهلل  اأم���ام  لالإن�سان  وظيفة  اأه��م  اإن 

عن  �سفاته  ومعرفة  اهلل،  معرفة  تعالى: 

والح�سورية،  الح�سولية،  المعرفة  طريق 

تعالى  اهلل  معرفة  خالل  ومن  والفطرية. 

يتم الو�سول اإلى التكامل النهائي والقرب 

والتخّلق  المقّد�سة  الإل��ه��ي��ة  ال���ذات  م��ن 

بالأخالق الإلهية. جاء في القراآن الكريم: 

����ِذي َخ��لَ��َق ���َص��ْب��َع ���َص��َم��اَو�ٍت َوِم���َن   �لَّ
ُ {�للَّ

يف النظام الرتبوي اإلسالمي 
واملهدوي يتكامل الناس 

معنويًا، وتصبح األمور العبادية 
والسنن النبوّية مَلكًة عندهم

ذكرنا في العدد ال�ضابق اأن لكل نظام تربوي هدفًا تربويًا وغايًة 

التربوي  النظام  ُوجهة  اأن  وورد  النظام.  وم�ضار  جهة  تحّددان 

للب�ضرية  ال�ضعادة  ت�ضمن  ومعنوّية  اإلهّية  ُوجهة  هي  المهدوي 

والحياة الطّيبة. ونكمل في هذا العدد ت�ضنيف االأهداف التربوية 

في النظام المهدوي.

* ت�ضنيف االأهداف التربوية
بما اأن الإن�سان على عالقة وارتباط مع 

الأه��داف  ت�سنيف  يمكن  لذلك  محيطه، 

الكثيرة، في  التربوية من خالل الروايات 

اأربعة اأنواع اأ�سا�سية وهي:

الأه�����داف ال��ت��رب��وي��ة ال��م��ه��دوّي��ة في  اأ- 

وظائف الإن�سان اتجاه اهلل تعالى.

الأه�����داف ال��ت��رب��وي��ة ال��م��ه��دوّي��ة في  ب- 

وظائف الإن�سان اتجاه نف�سه.

الأه�����داف ال��ت��رب��وي��ة ال��م��ه��دوّي��ة في  ج- 

وظائف الإن�سان اتجاه الآخرين.

الأه�����داف ال��ت��رب��وي��ة ال��م��ه��دوّي��ة في  د- 

وظائف الإن�سان اتجاه الطبيعة.

و�سنتناول واحدًا منها في هذا العدد:

اهلل  ات��ج��اه  االإن�����ض��ان  *وظائف 
تعالى

للنظام  التربوية  الأه���داف  اأه��م  لعّل 

يتمحور  والمهدوي،  الإ�سالمي  التربوي 

في رحاب بقية اهلل
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�ْلأَْر��������������ضِ ِم���ْث���لَ���ُه���نَّ 

َبْيَنُهنَّ  ْم�����ُر  �ْلأَ ُل  َي��َت��َن��زَّ

ُك��لِّ  َع��لَ��ى   َ �للَّ �أَنَّ  ِل��َت��ْع��لَ��ُم��و� 

�أََح���اَط  َق��ْد   َ نَّ �للَّ َو�أَ َق��ِدي��ٌر  ���َص��ْيٍء 

ِبُكلِّ �َصْيٍء ِعْلًما} )الطالق: 12(.

اإن الترويج للمعرفة الإلهية بين النا�س 

لالإمام  التربوي  النظام  اأهداف  اأبرز  من 

 :Q المهدي |. عن الإمام ال�سادق

نودي  اإل  اأر���س  يبقى  ل  القائم  قام  »اإذا 

اإّل اهلل واأنَّ محمدًا  اإله  اأْن ل  فيها �سهادة 

.
)1(

ر�سول اهلل«

ب - التقوى:

للنظام  التربوية  الأه��داف  جملة  من 

قوي  اإي��م��ان  امتالك  المهدوي،  التربوي 

ورع��اي��ة الأخ����الق وال��ت��ق��وى. ف��ي ال��واق��ع 

الأنبياء  لكافة  الأ�سا�سي  البرنامج  ف��اإن 

والأول���ي���اء، ج���ذب ال��ن��ا���س ن��ح��و الإي��م��ان 

الإن�����س��ان  ت�سمل  ذل���ك  وع��ن��د  وال��ت��ق��وى، 

{َوَلَقْد  تعالى:  اهلل  قال  الإلهية،  الرحمة 

َقْبِلُكْم  ِمن  �ْلِكَتاَب  �أُوُت���و�ْ  ��ِذي��َن  �لَّ ْيَنا  َو�صَّ

َ} )الن�ساء: 131(. اُكْم �أَِن �تَُّقو�ْ �للهّ َو�إِيَّ

ج - العبادة والعبودية:

عن  تنّم  التي  العالقة  من  ن��وع  وهما 

خ�سوع و�سكر الإن�سان هلل تعالى، فالعبادة 

الإن�سان  ت�ساعد  تربويًا  هدفًا  باعتبارها 

تجعل  التي  العبودية  روحّية  اكت�ساب  في 

وهو  تعالى،  هلل  با�ستمرار  خا�سعًا  منه 

ال��ه��دف الأ���س��ا���س م��ن خلق الإن�����س��ان كما 

�ْلِجنَّ  َخلَْقُت  {َوَم��ا  الكريم  القراآن  اأ�سار 

َو�ْلإِن�َض �إِلَّ ِلَيْعُبُدوِن} )الذاريات: 56(.

ف���ي ال��ن��ظ��ام ال��ت��رب��وي الإ���س��الم��ي 

والمهدوي يتحّول النا�س من حالة ال�سرك 

عبادة  اإل��ى  ال�سياطين  وعبادة  والف�ساد 

معنويًا،  ال��ن��ا���س  ويتكامل  ت��ع��ال��ى،  اهلل 

النبوّية  وال�سنن  العبادية  الأمور  وت�سبح 

ُي�ْصِرُكوَن  َل  {َيْعُبُدوَنِني  عندهم.  مَلكة 

ِب��ي ���َص��ْي��ًئ��ا} )ال��ن��ور: 55(. وع��ن الإم��ام 

ال�سّجاد Q اأن هذه الآية: »نزلت في 

.
)2(

المهدي|«

الغيبة، الطو�سي، �س177.( 2)بحار الأنوار، المجل�سي، ج52، �س340.( 1)

الهوام�ش

7

م
 2

01
4 

ب
/�آ

 2
75

د 
د

ع
ل
�



عن م�ضباح ال�ضريعة عن االإمام ال�ضادق Q: »اإذا اأردَت الطهارة 

مك اإلى رحمة اهلل، فاإن اهلل تعالى قد  م اإلى الماء تقدُّ والو�ضوء، فَتَقدَّ

جعل الماء مفتاح ُقربته ومناجاته ودلياًل اإلى ب�ضاط خدمته، وكما 

يطّهرها  الظاهرة  النجا�ضات  كذلك  الِعباد،  ذنوب  تطّهر  رحمته  اأنَّ 

َياَح ُب�ْصًر� َبْيَن َيَدْي  الماء ال غير. قال اهلل تعالى: {َوُهَو �لَِّذي �أَْر�َصَل �لرِّ

َماء َماء َطُهوًر�} )الفرقان: 48(«)1(. َرْحَمِتِه َو�أَنَزْلَنا ِمَن �ل�صَّ

م��ف��ت��اح ال��ق��رب

نور روح اهلل
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عند  واليقين  بالتقوى  قلبك  ر  وطهِّ

.
)3(

طهارة الجوارح بالماء«

الإلهّية  بالمعارف  العارف  اأيُّها  فيا 

اإذا  ة،  الغيبيَّ ال��ع��وارف  �سبيل  وال�سالك 

اأردت الطهور المطلق، وخرجت من قيود 

بالماء  توّجه  والعبارات،  الألفاظ  ُحُجب 

النازل من �سحاب الرحمة اإلى ظاهرك، 

وطّهره من القذارات باأداء اآداب واجباته 

مفتاحًا  ال��م��اء  اهلل  جعل  فقد  و�ُسننه، 

ِب�ساط  اإل���ى  ل��ل��ُق��رب وال��م��ن��اج��اة ودل��ي��اًل 

الخدمة.

ال���ن���ازل م��ن �سماء  ب��ال��م��اء  ���ه  وت���وجَّ

قذارات  من  وطّهره  باطنك  اإلى  الرحمة 

و�ُسننه  واجباته  باآداب  بالقيام  المعا�سي 

في   Q علي  الإم��ام  اإليها  اأ�سار  التي 

الرحمة  ماء  جعل  اهلل  فاإنَّ   
)4(

التوبة باب 

اإل��ى  ودل��ي��اًل  وال��م��ن��اج��اة  ال��ُق��رب  مفتاح 

ب�ساط خدمته.

��ه ب��ال��م��اء ال��ن��ازل م��ن �سماء  وت��وجَّ

ال��م�����س��ي��ئ��ة اإل����ى ق��ل��ب��ك، وط���ّه���ره من 

المعنوّية،  والأو�ساخ  القلبّية  القذارات 

ودليل  المعنوي  ال��ق��رب  مفتاح  ف��اإّن��ه 

ب�ساط الخدمة.

*الطاعات حياة القلب
»وقال عزَّ وجّل: {َوَجَعْلَنا ِمَن �ْلَماء ُكلَّ 

 .)30 ُيوؤِْمُنوَن} )الأنبياء:  �أََفَل  َحيٍّ  �َصْيٍء 

فكما اأحيا بالماء كلَّ �سيء من نعيم الدنيا، 

حياة  ج��ع��ل   - ورح��م��ت��ه  بف�سله   - ك��ذل��ك 

القلوب بالطاعات.

ته وطهوره  وتفّكر في �سفاء الماء ورقَّ

وفي  �سيٍء  بكلِّ  امتزاجه  ولطيف  وبركته 

الأع�ساء  وا�ستعمله في تطهير  كلِّ �سيء، 

التي اأمرك اهلل بتطهيرها، واأِْت باآدابها، 

واأِْت بفرائ�س اهلل، فرائ�سه و�ُسننه، فاإنَّ 

واإذا  فوائد كثيرة،  كلِّ واحدة منها  تحت 

عين  لك  انفجرت  بالُحرمة  ا�ستعملتها 

فوائده عن قريب.

كامتزاج  تعالى  اهلل  خلق  عا�ِسر  ثم 

ه  حقَّ �سيء  كّل  اإلى  ي��وؤّدي  بالأ�سياء  الماء 

ر�سول  لقول  معتبرًا  معناه،  يتغيَّر عن  ول 

كمثل  الخال�س  الموؤمن  »مثُل   :P اهلل 

.)2(
الماء«

*طّهر القلب وتوّجه..
جميع  ف��ي  اهلل  م��ع  �سفوتك  »وليكن 

من  اأنزله  حين  الماء  ك�سفوة  طاعاتك 

ال�سماء، و�سّماه طهورًا.
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ه بالماء النازل من ال�سماء اإلى  وتوجَّ

اإلى  ه  التوجُّ قذارات  من  وطّهرها  روحك 

ودليل  النوافل  ق��رب  مفتاح  فهو  غ��ي��ره، 

الو�سول اإلى ب�ساط الخدمة.

واإلى هذا المقام، فهي طهارة وطهور 

ال�سالكين اإلى اهلل.

*و�ضيلة الرقّي اإلى المقام
 Q ال�سادق  الإم���ام  اأم��ر  لقد 

ر  بالتفكُّ ال�سريف  الحديث  ه��ذا  ف��ي 

د كاّلً  في الأبعاد المختلفة للماء، وحدَّ

اإلى مقاٍم خا�ّس -  منها و�سيلة للرقي 

ر في )اأبعاد الماء( في الإحياء  كالتفكُّ

والبركة  والطهورّية،  ة  والرقَّ وال�سفاء 

ول��ط��اف��ة الم���ت���زاج - ف��ع��ل��ي��ك اأن���ت 

ال�سادق  المولى  اأم��ر  تطيع  اأن  اأي�سًا 

الأب��ع��اد  تتخذ  واأن   Q الم�سّدق 

اإلى  لالرتقاء  و�سيلًة  كافة  ة  ال�سوريَّ

المقامات المعنوّية.

با�ستعمال  ظ��اه��رك  ف���اأح���ِي  اإذًا، 

الك�سل  ببركته  ع��ن��ك  واأب���ِع���د  ال��ط��ه��ور، 

��ع��ا���س، وام���َن���ح ���س��ورت��ك  وال��ف��ت��ور وال��نُّ

بظاهٍر   - ��ه  وت��وجَّ ���س��ف��اًء،  )ظ��اه��رك( 

ٍر - اإلى ب�ساط الُقرب، واأحِي  طاهٍر ُمطهَّ

اأع�ساءك بطاعة مولك.

ر في المبداأ  واأحِي باِطنك بحياة التفكُّ

والُمنتهى والمن�ساأ والمرجع.

واأح���������ِي ق��ل��ب��ك ب���ح���ي���اة الإي����م����ان 

والطمئنان.

ك بحياة التجّليات الإلهية. واأحِي �سرَّ

��ر مع  و���سِ ال��م��اء،  ف��ي �سفاء  ��ر  وت��ف��كَّ

ق في مراتب  مولك ب�سدق و�سفاء، وتحقَّ

الإخال�س.

نور روح اهلل
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م�س���باح ال�س���ريعة، الباب العا�س���ر؛ بح���ار الأنوار، المجل�س���ي، ج77، ( 1)

�ص339.

بحار الأنوار، م.ن.( 2)

م.ن.( 3)

يبدو اأنه P ي�س���ير اإلى ال�س���روط والمراتب ال�ست لال�ستغفار والتي ( 4)

اأو�س���حها الإمام اأمير الموؤمنين Q، ل�سخ�س ا�ستغفر بل�سانه وهو 

عند الإمام Q. راجع: نهج البالغة، الحكمة رقم 409.

الهوام�ش

فانظر إىل عباد اهلل بعني 
الرأفة واإلصالح.

وليكن سعُيك إلصالح 
ظاهرهم وباطنهم وإحيائهم

*جدارة الو�ضول اإلى مقام القرب
 - اأي�������س���ًا   - اهلل  ع���ب���اد  وع���ا����س���ر 

الإرادة  اإعمال  عن  واأعِر�س  بالإخال�س؛ 

المتعلِّقة بنف�سك، في �سبيل الحق والخلق.

��ر ف���ي ل��ط��اف��ة ام���ت���زاج ال��م��اء  وت��ف��كَّ

بالأ�سياء، فهذا المتزاج هو لإ�سالح حالها 

واإي�سالها اإلى كمالها الالئق بها واإحيائها.

وتعاملك  اهلل  لعباد  معا�سرتك  ولتكن 

اأي�سًا،  ة  الكيفيَّ ه��ذه  اأ�سا�س  على  معهم، 

فانظر اإلى عباد اهلل بعين الراأفة والإ�سالح.

ظاهرهم  لإ���س��الح  �سعُيك  ول��ي��ك��ن 

وباطنهم واإحيائهم.

اأهل  ونهيك  لل�ساّلين  ولتكن هدايتك 

اإ�سالح  ابتغاء  معا�سيهم  عن  الع�سيان 

حالهم، ولي�س لفر�سِ اإرادتك عليهم.

رات  فاإذا قرنت تطهير نف�سك بالتفكُّ

الإم��ام  وعد  -كما  ف�ستتفّجر  المذكورة، 

ال�������س���ادق Q ف���ي ه����ذا ال��ح��دي��ث 

على  والِحكم  المعارف  ينابيع  ال�سريف- 

الطهارة  اأ���س��رار  اإل���ى  و�ست�سل  قلبك، 

ق بحقائقها من خالل  وحقائقها، و�ستتحقَّ

النف�سانيَّة  والريا�سات  ة  الغيبيَّ الألطاف 

مقام  اإل���ى  ب��ال��و���س��ول  ج��دي��رًا  فُت�سبح 

الُقرب وب�ساط الأن�س.
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س��ياسة 
االقتص�اد 
المق�اوم)*(

�ضيا�ضة  المقاوم،  االقت�ضاد  �ضيا�ضة  اإّن 

م�ضتنبطة من ثقافتنا االإ�ضالمّية والعلمّية، 

وهي تدابير طويلة االأمد القت�ضاد البالد، 

اإذ ُتحقق اأهداف النظام االإ�ضالمي في مجال 

تدهور  دون  وَتُحول  االقت�ضادية،  الم�ضائل 

االقت�ضاد في مواجهة ال�ضدمات المختلفة.

مع اإلمام الخامنئي
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ال بد أن تستفيد الطبقات 
احملرومة من التقّدم االقتصادي 

للبالد بكّل معنى الكلمة

اإل��ى  نحتاج  االأ���ض��ب��اب..  *لهذه 
االقت�ضاد المقاوم

المقاوم  القت�ساد  اإل��ى  نحتاج  اإن��ن��ا 

لأ�سباب  ال��ب��ل��دان؛  م��ن  غيرنا  م��ن  اأك��ث��ر 

مختلفة هي:

بالقت�ساد  م��رت��ب��ط��ون  ن��ح��ن  �أوًل: 

العالمي، وبطبيعة الحال، نتاأّثر بما يح�سل 

في العالم على �سعيد هذا القت�ساد.

نتمّتع  التي  الخ�سو�سّية  ب�سبب  ثانياً: 

ومحافظتنا  ا�ستقاللنا  خ��الل  م��ن  ب��ه��ا، 

واإ�سرارنا على عدم ر�سوخنا  على عّزتنا 

نتعّر�س لهجوٍم  الكبرى،  القوى  ل�سيا�سات 

علينا  يجب  وعليه،  ل��ن��ا؛  معادية  ون��واي��ا 

بتقوية  غيرنا  من  اأكثر  والهتمام  النتباه 

ل  واأن  مقاومًا؛  وجعله  القت�ساد  اأ�س�س 

�سلبّية  اآث��ارًا  يترك  واق��ٍع  بح�سول  ن�سمح 

على اقت�سادنا.

االقت�ضاد  ن��م��وذج  *خ�ضائ�ش 
المقاوم

اإج���م���ال���ي، ع�سر  ب�����س��ك��ل  ����س���اأط���رح، 

هذا  �سيا�سات  م��ن  وعنا�سر  خ�سائ�س 

القت�ساد المقاوم:

1 - تحريك العجلة االقت�ضادية 
وتحريك  دْف���ع  ه��و  الأول  العن�سر 

اق���ت�������س���اد ال����ب����الد؛ ك����زي����ادة ال��ن��م��ّو 

لإيجاد  الوطني،  والإن��ت��اج  القت�سادي 

الت�سّخم  م�ستوى  وخف�س  العمل،  فَر�س 

العاّمة.  وال��رف��اه��ّي��ة  الإن��ت��اج��ّي��ة  وزي���ادة 

وه��و:  الأه�����ّم  ال��ع��ام��ل  لتحقيق  وذل����ك 

»العدالة الجتماعّية«. 

ال��ع��دال��ة  تحقيق  ف����اإّن  ع��ل��ي��ه،  وب��ن��اًء 

اأن  بد  فال  العوامل.  اأهّم  من  الجتماعّية 

التقّدم  من  المحرومة  الطبقات  ت�ستفيد 

الكلمة.  معنى  ب��ك��ّل  للبالد  الق��ت�����س��ادي 

وهذا لأهمّيته هو العن�سر الأول.

2 - القدرة على المقاومة
على  ال��ق��درة  ه��و  ال��ث��ان��ي،  العن�سر 

دة،  المهدِّ العوامل  مواجهة  في  المقاومة 

فاإّن بع�س هذه العوامل توؤّثر على اقت�ساد 

العالم  في  القت�سادّية  كالهّزات  البلدان 

ال��ه��ّزات  وع��ام��ل  الطبيعّية،  وال���ك���وارث 

والعقوبات،  كالحظر  والهجومّية  المعادية 

لي�س عادّيًا  اأغلبها  الأمور  �سابه. هذه  وما 

13ول عفوّيًا.
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إّن دورة اّتصال العلم بالرثوة 
ستنطلق وتستمّر وهذا ما 

سيتحّقق يف االقتصاد 
املقاوم

ال��ط��اق��ات  ع��ل��ى  االع���ت���م���اد   -  3
الداخلّية

على  العتماد  ه��و  الثالث،  العن�سر 

الطاقات والموارد الداخلّية �سواء العلمّية 

منها اأم الإن�سانّية اأم الطبيعّية اأم المالّية 

اأم الجغرافّية اأم المناخّية.

4 - الحركة الجهادّية
الجهادي  التوّجه  هو  الرابع،  العن�سر 

المطلوب  ال�سيا�سات.  هذه  في  الملحوظ 

واإدارة  وت��ح��ّرك ج��ه��ادّي  ه��ّم��ة ج��ه��ادّي��ة 

جهادّية. هذا �سرورّي لهذه الأعمال. على 

الحركة اأن تكون علمّية، وفي الوقت نف�سه 

بالتخطيط  تتحّلى  واأن  ب��ال��ق��ّوة،  مفَعَمة 

الجّيد، وكذلك بالروح الجهادّية.

5 - محورّية ال�ضعب
الإ�سالمّية  والمعارف  التعاليم  توؤّكد 

يد اهلل  ف��اإّن  النا�س  يكون  اأّن��ه حيثما  على 

. لذا، يجب 
)1(

معهم »يُد اهلل مع الجماعة«

نقّدر  واأن  النا�س،  على  نعتمد  اأن  علينا 

ح�سورهم.

العنا�سر  من  الكثير  البالد  في  يوجد 

ال��م��ه��ارات  وذات  ل��ل��ع��م��ل،  ال��م�����س��ت��ع��ّدة 

والإبداعات، اأو التي تحمل العلم والمعرفة 

عنا�سر  وهي  الر�ساميل،  تمتلك  التي  اأو 

يوكل  اأن  ي��ج��ب  ل���ذا،  للعمل؛  متعّط�سة 

الن�ساط القت�سادي اإلى النا�س.

6 - االكتفاء الذاتي
ذات��ي،  اكتفاء  لدينا  يكون  اأن  يجب 

ويجب اأن نلتفت اإلى المجالت التي تتطّلب 

يتم  بحيث  ك��ام��ل،  ب�سكٍل  ذات��ّي��ًا  اك��ت��ف��اًء 

والأ�سا�سّية؛  ال�ستراتيجّية  المواد  تاأمين 

وهي الغذاء، والدواء في الدرجة الأولى.

7 - تقليل االرتباط بالنفط
اإّن من اأ�سعب اآفاتنا القت�سادّية هذه، 

الإلهّية  النعمة  ه��ذه  اإّن  للنفط.  التبعّية 

الكبرى ]النفط[ قد اأ�سبحت طوال العقود 

القت�سادّية  لالنهيارات  �سببًا  الما�سية 

اإل��ى  بالن�سبة  والجتماعّية  وال�سيا�سّية 

على  اعتمادنا  ي�سل  اأن  يجب  لذا،  بلدنا؛ 

بيع النفط الخام اإلى حّده الأقّل.

8 - اإ�ضالح نموذج اال�ضتهالك
نموذج  اإ�سالح  هو  الثامن،  العن�سر 

وتجّنب  الإ����س���راف  وع���دم  ال���س��ت��ه��الك، 

الم�ساريف الزائدة. بالتاأكيد فاإّن خطابي 

موّجه بالدرجة الأولى اإلى الم�سوؤولين؛ كي 

يتجّنبوا الإ�سراف. فيجب اأن يكون نموذج 

الحقيقة،  في  قائمًا،  نموذجًا  ال�ستهالك 

على العقل والتدبير والمعايير الإ�سالمّية. 

كما  التق�ّسف؛  النا�س  من  نطلب  ل  نحن 

اأّن��ه  نعتقد  بل  ي���رّوج،  اأن  البع�س  يحاول 

و�سَع  فاإّن  ال�سيا�سات،  هذه  ُتنجز  عندما 

واإّن الطبقات ال�سعيفة  النا�س �سيتح�ّسن، 

براحة  النا�س  ع��اّم��ة  و�ستعي�س  �سترتاح 

للنا�س  نقول  ل  نحن  وطماأنينة.  ورفاهّية 

ل  اأن  يجب  نقول:  بل  يتق�ّسفوا،  اأن  اأب��دًا 

يكون هناك اإ�سراف، ول هدر.

مع اإلمام الخامنئي
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، األقاها في لقاء �سّم م�سوؤولي الأجهزة المختلفة، والمديرين ورجال القت�ساد في 2014/3/11. )*( كلمة الإمام الخامنئي

نهج البالغة، خطبة 127.( 1)

الهوام�ش

9 - مكافحة الف�ضاد
العن�سر التا�سع، هو مكافحة الف�ساد؛ 

الميدان  في  النا�س  يح�سر  اأن  اأردن��ا  اإذا 

القت�سادي. ينبغي اأن يتمّتع هذا الميدان 

بالأمن، ولأجل ا�ستتبابه، ينبغي كّف اأيادي 

والمتحايلين  والم�ستغّلين  المف�سدين 

هي  هذه  القانون.  ومخالفي  القانون  على 

مكافحة الف�ساد.

10 - محورّية العلم
الموؤ�ّسرات  من  هي  العلم  محورّية 

ف��اإّن  ال��ح��ّظ  لُح�سن  الأه��م��ّي��ة.  البالغة 

لنا  ي�سمح  اليوم  للبالد  العلمي  الو�سع 

عاليًا  والتحليق  الطموح  ه��ذا  بامتالك 

باأن نجعل اقت�سادنا اقت�سادًا مبنيًا على 

العلم؛ وهذا الأمر من اأهّم البنى التحتّية 

بنية  اأهّم  اإّن  اأي  بلٍد؛  اأّي  في  لالقت�ساد 

اإذا  الب�سرية.  الموارد  وج��ود  هي  تحتّية 

بالتاأكيد  النقطة،  لهذه  اهتمامنا  وّجهنا 

فاإّن دورة اّت�سال العلم بالثروة -وخا�سة 

العالية  ال��م��م��ّي��زات  ذات  الأق�����س��ام  ف��ي 

ما  وه���ذا  وت��ن��م��و؛  وت�ستمّر  �ستنطلق   -

�ساء  اإن  المقاوم  القت�ساد  في  �سيتحّقق 

اهلل.

*االقت�ضاد المقاوم لي�ش �ضيا�ضة 
مرحلّية

الأم���د،  طويلة  ال�سيا�سات  ه��ذه  اإّن 

وك�سيا�سة  الحالي،  للو�سع  مفيدة  وه��ي 

ا�ستراتيجية.

ذات  القت�سادية  ال�سيا�سات  وه��ذه 

وتنمو  ل  ُتكمَّ اأن  ُيمكن  وح��ي��وي��ة،  م��رون��ة 

وتتو�ّسع، لكن خّطها الم�ستقيم لن يتعّر�س 

للتغيير.
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أبغض عباد اهلل)5(:

رج�����ل
َق��َم��ش 
ج��ه��ًا

اآية اهلل ال�ضيخ حممد تقي 

م�ضباح اليزدي

علّي  الموؤمنين  اأمير  حديث  تتمة  في 

فة اأبغ�س الخالئق اإلى اهلل،  Q في �سِ

لي�س  الأمة وهو  بين  للحكم  ممن يت�سّدى 

َوَك��َل��ُه اهلل  اأه��اًل لذلك، » َرُج���الِن: َرُج���ٌل 

بيِل،  ال�سَّ ِد  َق�سْ َعْن  َجاِئٌر  َفُهَو  َنْف�ِسِه  اإلى 

َفُهَو  وُدعاِء �ساللٍة،  ِبْدَعٍة  ِبَكالِم  َم�ْسُغوٌف 

ِفْتَنٌة ِلَمِن اْفَتَتَن ِبِه...«. ذكرنا تف�سيله في 

 Q العدد ال�سابق. ونكمل كالم الأمير

عن الرجل الثاني، في هذا العدد:

ٌع  ُمو�سِ َج��ْه��اًل  ]جمع[  َقَم�َس  »وَرُج���ٌل 

اْلِفْتَنِة،  ْغَبا�ِس 
َ
اأ ِفي  عاٍد  ��ِة،  مَّ

ُ
الأ اِل  ُجهَّ ِفي 

�ْسَباه 
َ
اأ اه  �َسمَّ َقْد  اْلُهْدَنِة،  َعْقِد  ِفي  ِبَما  َعٍم 

.
)1(

ا�ِس َعاِلمًا وَلْي�َس ِبه« النَّ

وصايا العلماء
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*مواقع وم�ضّميات زائفة
النا�س  اأبغ�س  من  الثانية  المجموعة 

الآراء  ج��م��ع��وا  ال���ذي���ن  ه���ُم  اهلل،  ع��ن��د 

لها.  اأ�سا�س  ل  التي  والباطلة  المجهولة 

عند  لهم  مكانة  ل  الأ���س��خ��ا���س  وه����وؤلء 

يتوّجهون  فاإنهم  لذا،  والمثقفين.  العلماء 

نحو الجّهال من النا�س ليبحثوا عن مواقع 

وي�ستفيدون  الجهل،  ذاك  ظ��ل  ف��ي  لهم 

اإل��ى  للو�سول  الزائفة  المواقع  ه��ذه  م��ن 

على  وللرئا�سة  الجتماعية،  المنا�سب 

النا�س.

اإّن هذه المجموعة ال�ساّلة والأنانية قد 

اأخرجت نف�سها واأتباعها من �سعاع العلماء 

ظلمات  اإلى  طريقها  ووجدت  ال�سالحين 

النا�س  جهل  �ساحة  ف��ي  يجولون  الفتن، 

ويحّرفوا  الباطلة  اأفكارهم  اإليهم  ليلقوا 

الجاهلون،  النا�س  ع��وام  اأم��ا  اأذه��ان��ه��م. 

اأنهم  مع  العلماء،  عنوان  عليهم  فُيطلقون 

ل ن�سيب لهم من العلم.

نهج  �سارحو  يتفق  لم  �ل��ه��دن��ة:  َع��ق��د 

اْلُهْدَنِة«  »َعْقِد  تف�سير عبارة  البالغة على 

الواردة في الن�س. اأما المق�سود من هذا 

ال�سطالح في الفقه فهو: »عقد ال�سلح«، 

وعدم العتداء بعد حرب.

فهو  ل��ل��ع��ب��ارة  ال��ّل��غ��وي  المعنى  واأم����ا 

هذا  يتنا�سب  حيث  و»ال��ه��دوء«  »ال�سكون« 

المعنى مع �سياق الجملة.

*�ضّماه اأ�ضباه النا�ش عالمًا
م���ا ت��ج��در الإ�����س����ارة اإل���ي���ه ه��ن��ا، اأن 

الأ�سخا�س  لي�س  العبارة  بهذه  المخاَطب 

فقط،  باأنف�سهم  يهتمون  مّمن  العادّيين؛ 

اأو  فا�سدة  وعقائد  اأف��ك��ارًا  امتلكوا  واإذا 

الآخرين،  في  توؤثر  ل  منحرفة،  �سلوكّيات 

المخاطب  بل  �ساللهم،  في  ت�ساهم  ول 

بهذه العبارات هم المعروفون في المجتمع 

النا�س  ويتخذهم  »العلماء«  عنوان  تحت 

اقتبا�س  �سّرعوا  حيث  لهم  وق��دوة  اأ���س��وة 

منهم.  ال�سحيحة  وعقائدهم  اأفكارهم 

يتوّجه  اأن  مجتمع  ك��ل  ف��ي  الطبيعي  م��ن 

لأن  وذل��ك  �سين  المتخ�سّ نحو  الكثيرون 

والعلوم:  الفنون  كافة  يدركون  ل  الجميع 

والذي  الطبيب،  نحو  يتوّجه  يمر�س  الذي 

ال��ب��ّن��اء...  نحو  يتوّجه  منزل  بناء  يريد 

يتوّجه  اإذ  بالدين  عالقة  له  فيما  وهكذا 

تكاليفهم  بمعرفة  يرغبون  الذين  النا�س 

�سين في  ووظائفهم الدينية نحو المتخ�سّ

هذه الأمور.

*م�ضوؤولية العلماء ثقيلة
فالمعروفون  الأ���س��ا���س،  ه���ذا  وع��ل��ى 

�سون  ومتخ�سّ علماء  اأن��ه��م  النا�س  بين 

ثقيلة.  م�سوؤولّيات  يحملون  ال��دي��ن،  ف��ي 

خ�سو�سًا اإذا �ساهموا في هداية الآخرين، 

و�ساركوا  و�سلوكهم،  كالمهم  بوا�سطة 

اجلاهلون يطلقون على هؤالء 
عنوان العلماء مع أنهم ال 

نصيب لهم من العلم
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الثواب  وفي  الخير  اأعمال  في  المهتدين 

فال�سيخ  الهداية.  نتيجة  بهم  لحق  ال��ذي 

اآثارًا  تركا  اللذان  المفيد  وال�سيخ  الكليني 

المعارف  طويلة  ول��ق��رون  ق��دم��ت  علمية 

لم  لو  بحيث  والخال�سة،  القّيمة  الإلهية 

المعارف  معرفة  لأ�سبحت  اآثارهما  تكن 

بع�س  وف���ي  ال�سعوبة  ���س��دي��دة  ال��دي��ن��ي��ة 

ال��َع��َل��م��ان  ه���ذان  ممكنة،  غ��ي��ر  ال��ح��الت 

�سريكان في ثواب كل من اهتدى وا�ستفاد 

من تلك الآثار ما دامت موجودة وما دامت 

ت�ساهم في هداية النا�س.

ومجّددي  ال�ضبهات  اأ�ضحاب  *ذم 
ال�ضنن المنحرفة

اإي��ج��اد  ف���ي  ي�����س��اه��م��ون  ال���ذي���ن  اإن 

ال�سبهات  واإل��ق��اء  ال��دي��ن  ف��ي  الن��ح��راف 

وكلماتهم  وم��ق��الت��ه��م  كتبهم  ب��وا���س��ط��ة 

الآخ��ري��ن  ان��ح��راف  ف��ي  �ساهموا  وال��ذي��ن 

�سركاء  �سيكونون  الباطلة،  لل�سنن  ورّوجوا 

ف���ي ع��ق��اب وع�����ذاب الآخ���ري���ن م���ا دام 

الآخرون يتاأّثرون بهم.

طغيان  ف��ي  ودوره����ا  *ال�ضهرة 
وانحراف االإن�ضان

يجب اللتفات اإلى اأن الإن�سان ينحرف 

بالتدريج ويتطّور فيه النحراف والطغيان 

الأهواء  والوقوع في فخ  الت�ساهل  اأثر  على 

النف�سانية. في البداية تلقى بذور الدوافع 

هذه  تنمو  ثم  الإن�سان،  قلب  في  الفا�سدة 

البذور �سيئًا ف�سيئًا فت�سل الأمور بالإن�سان 

في مرحلة من المراحل اإلى الكفر باهلل.

م��ن جملة ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت���وؤدي اإل��ى 

انحراف الإن�سان، طلب ال�سهرة والموقع. 

بحد  �سلبية  لي�ست  الخا�سية  ه��ذه  طبعًا 

ال�ستفادة من  �سوء  ال�سلبي هو  بل  ذاتها، 

ا�ستخدم  فلو  النف�سانّية،  الخا�سّية  هذه 

يكون  قد  �سحيح،  ب�سكل  وال��داف��ع  الميل 

�سببًا في تعالي الإن�سان في جوانب عديدة 

من حياته.

*يريدون علوًا وف�ضادًا
قد ي�سعى الطالب اأو المحّقق للو�سول 

اأث��ر  على  زم��الئ��ه  بين  ممتاز  م��وق��ع  اإل���ى 

اإرادة ال�سهرة فيه. وقد تتطور فيه الحالة 

مدينته  في  اجتماعي  موقع  عن  فيبحث 

ب��ه الأم��د  ي��ت��ط��ور، في�سل  وق��ري��ت��ه. وق��د 

تكن  لم  فا�سد.  اأو مذهب  دين  اإيجاد  اإلى 

الثروة ال�سبب الوحيد في اإيجاد المذاهب 

والفرق المنحرفة، بل يوؤدي طلب ال�سهرة 

عندما يدركون أن أفكارهم 
واّدعاءاتهم وجدت صدى لها بني 
الناس، يعرضون اّدعاءات جديدة 

ليجذبوا املزيد من األشخاص

وصايا العلماء
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اإل����ى ج��ان��ب ع���ب���ادة ال���م���ال وف���ي بع�س 

الحالت طلب ال�سهرة بمفردها اإلى وجود 

انحرافات كبيرة.

الموقع  نحو  ي�سعون  الأ�سخا�س  بع�س 

���ْرف الأم�����وال  وال�����س��ه��رة م���ن خ���الل ����سَ

منحرفة،  مذاهب  اإيجاد  في  في�ساهمون 

ارت��ك��اب  ع��ن  ي��ت��ورع  ل  الآخ����ر  وبع�سهم 

القبائح للو�سول اإلى المنا�سب والمقامات 

كالوزارة اأو رئا�سة الجمهورية، على �سبيل 

اأن طلب  اإلى  الإ�سارة  المثال. لذلك يجب 

العوامل  جملة  م��ن  والمن�سب  ال�سهرة 

يقول  والف�ساد.  النحراف  في  الأ�سا�سية 

{ِت��ْل��َك  الخ�سو�س:  ه��ذا  ف��ي  تعالى  اهلل 

ُيِريُدوَن  َل  ِللَِّذيَن  َنْجَعُلَها  �ْلآِخ��َرُة  �ُر  �ل��دَّ

� ِف��ي �ْلأَْر������ضِ َوَل َف�����َص��اًد� َو�ْل��َع��اِق��َب��ُة  ُع��ُل��وًّ

ِلْلُمتَِّقيَن} )الق�س�س: 83(. وعن الإمام 

ليعجبه  »الرجل   :Q الموؤمنين  اأمير 

{ِتْلَك  الآية:  نعله فيدخل في هذه  �سراك 

.
)2(

�ُر �ْلآِخَرُة}» �لدَّ

*ويّدعون االألوهية
ي��ت��ح��دث ال����ق����راآن ال��ك��ري��م ع���ن اأن 

ال���س��ت��ع��الء ك���ان ���س��ب��ب ان���ح���راف وكفر 

الطغيان  من  مرحلة  اإلى  وو�سوله  فرعون 

{�إِنَّ  النا�س:  اإل��ه  نف�سه  على  اأطلق  حيث 

ِف���ْرَع���ْوَن َع��َل ِف��ي �ْلأَْر������ضِ َوَج��َع��َل �أَْه��لَ��َه��ا 

��ُح  ُي��َذبِّ ��ْن��ُه��ْم  مِّ َط��اِئ��َف��ًة  ِعُف  َي�ْصَت�صْ ���ِص��َي��ًع��ا 

����ُه َك��اَن  نَّ �أَْب��َن��اءُه��ْم َوَي�����ْص��َت��ْح��ِي��ي ِن�����َص��اءُه��ْم �إِ

���ِدي���َن} )ال��ق�����س�����س: 4(.  ِم�����َن �ْل���ُم���ْف�������صِ

ي�ستغّلون  المنحرفين،  الأ�سخا�س  بع�س 

اإلى  لي�سلوا  العادّيين  النا�س  اأحا�سي�س 

اأن  يدركون  وعندما  والمن�سب.  ال�سهرة 

لها  �سدى  وج��دت  واّدعاءاتهم  اأفكارهم 

جديدة  اّدع���اءات  يعر�سون  النا�س،  بين 

المزيد  المنحرفة  ب��اأف��ك��اره��م  ليجذبوا 

اإلى  من الأ�سخا�س حتى ي�سل بهم الأمد 

الحاجات ال�سرورية عند النا�س.

الأول،  اليوم  في  المثال:  �سبيل  على 

 | الزمان  اإم��ام  �ساهدوا  اأنهم  َيّدعون 

َي��ّدع��ون  الثاني  ال��ي��وم  وف��ي  منامهم،  ف��ي 

النا�س  �سدقهم  اإذا  ثم  اليقظة  في  لقاءه 

اّدعوا باأنهم نّواب الإمام اأو اّدعوا الإمامة 

لأنف�سهم! كما كان علّي محمد الباب الأول 

الع�سر  �ساحب  الإم���ام  ب��اب  اأن��ه  ي��ّدع��ي 

النا�س  اأن  وجد  عندما  ثم   ،| والزمان 

ي�سّدقونه، اّدعى اأنه هو الإمام، وبعد ذلك 

اّدعى النبّوة واأنه جاء بكتاب �سماوي. اأما 

خليفته ح�سين بن علي البهاء، فقد ذهب 

اأكثر من ذلك اإذ اّدعى الألوهية.

تف�سير الميزان، ال�سيد الطباطبائي، ج16، �س85.( 2)نهج البالغة، خطبة 17.( 1)

الهوام�ش
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يا نف�ض!
ومنية  الأكيا�س،  مطلقة  والدنيا  ال�سهوات،  م��اّدة  والمال  الآف��ات،  محّل  الدنيا   

الأرجا�س، والتقوى خير زاد، والطاعة اأحرز عتاد، والزهد متجر راجح،  والورع عمل 

راجح، والحري�س عبد المطامع، والم�ستريح من النا�س القانع.

يا نف�ض!
الح�سنات،  راأ���س  والتقوى  مخدوع،  بالآمال  والمغتّر  مقطوع،  للدنيا  الموا�سل 

والورع جّنة من ال�ّسيئات، والتوبة ت�ستنزل الرحمة، والإ�سرار يجلب النقمة، والطاعة 

ت�ستدّر المثوبة، والمع�سية تجلب العقوبة.

يا نف�ض!
بالدنيا  والتكثر  ذل،  بالتكّبر  والتعزز  الفتنة،  مطّية  والهوى  المحنة،  دار  الدنيا 

المخل�سين،  �سجّية  والزهد  المتعبدين،  راحة  والنفراد  الدين،  راأ�س  واليقين  قّل، 

والخوف جلباب العارفين، والبكاء �سعار الم�سفقين، والفكر نزهة المّتقين، وال�سهر 

رو�سة الم�ستاقين، والإخال�س عبادة المقربين، والّذكر لّذة المحيين.

ال�ضيخ تقي الدين اإبراهيم الكفعمي

يا نفس... اعزفي عن دنياِك

نصوص تراثية
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يا نف�ض!
�سافية،  م��راآة  والفكر  الجهول،  ت�سترق  وال�سهوات  العقول،  م�سرع  الدنيا 

والموعظة ن�سيحة �سافية، والنّية اأ�سا�س العمل، والأجل ح�ساد الأمل، والمقادير 

ل تدفع بالقّوة والمغالبة، والأرزاق ل ُتنال بالحر�س والمطالبة.

يا نف�ض!
وال�ستغال  المقت،  توجب  فيها  فالرغبة  انق�سى،  و�سهر  كيوم م�سى،  الدنيا   

التعب،  داعية  وهو  الآم��ال،  ويو�سع  الماآل،  يف�سد  والمال  الوقت،  ي�سّيع  بالفائت 

ومطية الن�سب، والغني من ا�ستغنى بالقناعة، والعزيز من اعتّز بالطاعة.

يا نف�ض!
اأ�سباب الدنيا منقطعة، وعواريها مرتجعة، والم�سيبة بالدين اأعظم الم�ساب، 

ول  نف�سك،  تمّلكيه  فال  عدّو  وهو  ال�سواب،  من  ويبعد  الألباب،  يف�سد  والغ�سب 

تجعليه لب�سك، والندم على الخطيئة ا�ستغفار، والمعاودة للذنب اإ�سرار.

يا نف�ض!
الوله بالدنيا اأعظم فتنة، واطراح الكلف اأ�سرف قنية، فمن اأخل�س فيها توبته، 

اأنجح، وال�ستغال  اأربح، والرجاء لرحمته  اأ�سقط حوبته، والعمل فيها بطاعة اهلل 

بتهذيب النف�س اأ�سلح، والتكال على الق�ساء اأروح. 

ي�������س���اوي ج��م��ي��ع��ه  ل�������س���يء ل  ج���ن���اح ب��ع��و���س ع��ن��د م���ن اأن�����ت ع��ب��دهع��ج��ب��ت 

ع��ن��ده���س��غ��ل��ت ب���ج���زء م��ن��ه ع��ن��ه ف��م��ا ال���ذي ع�����ذرك  ح��ا���س��ب��ك  اإذا  ي���ك���ون 

يا نف�ض!
الحازم من ترك الدنيا لالآخرة، والرابح من باع العاجلة بالآجلة يوم ال�ساهرة، 

اأولى من  ال�سيئات  واجتناب  الموجود،  يعدم  المفقود، حتى  ل يطلب  اأن  والزاهد 

اكت�ساب الح�سنات، وا�ستغالك بمعايبك يكفيك العار، وا�ستغالك باإ�سالح معادك 

ينجيك من عذاب النار، والطاعة هلل اأقوى �سبب، والموّدة في اهلل اأقرب ن�سب .

يا نف�ض!
طارقة  بالم�سائب،  ملّية  فهي  ل�ساحب،  تفي  ول  ل�سارب،  ت�سفو  ل  الدنيا 

اآخرته،  واأر�سى  دنياه  واأ�سخط  �سهوته،  هجر  من  والعاقل  والنوائب،  بالفجائع 

والعارف من عرف نف�سه فاأعتقها، ونّزهها عن كل ما يبعدها ويوبقها .

واإن  الحق  اإلى  واركني  مثواك،  ت�سلحي  دنياك  عن  نف�ض!اعزفي  يا 
فهما  وفرجك  بطنك  واحفظي  لآخرتك،  وهمك  جهدك  واجعلي  ه��واك،  خالف 

فتنتك، واعفي عن خادمك اإذا ع�ساك، وا�سربيه اإذا ع�سى مولك.

21

م
 2

01
4 

ب
/�آ

 2
75

د 
د

ع
ل
�



ظافر قطيع

جهر   )94 )الحجر:  َم��ر}  ُت��وؤْ ِبَما  َدْع  {َفا�صْ تعالى:  قوله  نزل  عندما 

P واأ�ضحابه بالدعوة اإلى اهلل بعد اأن كانت بال�ضّر، باأمر  ر�ضول اهلل 

من  الّنيل  تريد  قري�ش  ثائرة  فثارت  ث��الث.  �ضنوات  طيلة  اهلل،  من 

وال  الموؤمنين،  اإي��ذاء  في  تبالغ  فكانت  معه  اآمنوا  الذين  ومن  الر�ضول 

ذا  الموؤمن  كان  فاإن  دينهم.  عن  ترّدهم  كي  منهم  الم�ضت�ضعفين  �ضيما 

واإن كان  اأبيك وهو خير منك،  �ضرف ومنعة الموه وقالوا: تركت دين 

تاجرًا قالوا له: فلنك�ضدّن تجارتك ولنهلكّن مالك، واأما اإن كان �ضعيفًا 

 P نالوا منه ف�ضربوه وعّذبوه. حتى اإّن اأحدهم ا�ضتكى اإلى ر�ضول اهلل

كان من قبلكم  اإنه   :P ر�ضول اهلل  فقال  الم�ضركين،  اأذى  من  لقيه  ما 

لُيْم�َضُط اأحدهم باأم�ضاط الحديد ما دون عظمه ولحمه ما ي�ضرفه ذلك 

زادهم  بوا في اهلل فما  ُعذِّ الذين  الموؤمنين  عن دينه. وكان من هوؤالء 

ذلك اإال اإيمانًا وا�ضتم�ضاكًا بالهدى »بالل بن رباح« الحب�ضي الذي كان من 

.P اأوائل الموؤمنين الذين اأظهروا اإ�ضالمهم بعد ر�ضول اهلل

رب��اح: بال بن 
م��ؤّذن رس��ول اهلل
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*عذابه في اهلل
بن  اهلل  لعبد  مملوكًا  عبدًا  بالل  كان 

جدعان. وكان يرعى غنمه ويكتم اإ�سالمه. 

مر ر�سول اهلل P باإعالن الّدعوة 
ُ
فّلما اأ

الكعبة  حول  التي  الأ�سنام  اإلى  بالل  جاء 

وخ�سر  خاب  ويقول:  عليها  يب�سق  و�سار 

ف�سكوه  قري�س  ب��ه  ف�سعرت  ع��ب��دك.  م��ن 

اإل���ى ع��ب��د اهلل ب��ن ج��دع��ان وق���ال���وا: اإن 

مائة  فاأعطاهم  وكذا،  كذا  �سنع  اأ�سَوَدك 

ومّكنهم  لالأ�سنام  ينحرونها  الإب���ل  م��ن 

ب��ن خلف  اأم��ي��ة  ب���الل. ف��ك��ان  م��ن تعذيب 

يخرجه اإذا حميت الظهيرة بعد اأن يجيعه 

ظهره  على  فيطرحه  ويومًا  ليلة  ويعط�سه 

ا�ستدت  اإذا   - الرمل  اأي   - الرم�ساء  في 

اللحم  قطعة  عليه  و�سعت  )ول��و  حرارته 

العظيمة  بال�سخرة  ياأمر  ثم  لن�سجت(، 

تزال  ل  له:  يقول  ثم  �سدره  على  فتو�سع 

وتعبد  بمحمد  تكفر  اأو  تموت  حتى  هكذا 

. وقد مّر عليه 
)1(

الالت والعزى فياأبى ذلك

ورقة بن نوفل وهو ابن عم ال�سيدة خديجة 

O وهو يقول: »اأحٌد اأحد«، فقال ورقة: 

»ن��ع��م، اأح��د اأح��د واهلل ي��ا ب���الل«. ث��م اإن 

ورقة بن نوفل قال لأمية: واهلل لئن قتلتموه 

من�سكًا  قبره  لتخذت  اأي  حنانًا،  لتخذته 

هانت  قد  ب��الل  وك��ان  وم���زارًا.  ومترحمًا 

اإلى  القوم  يجب  فلم  اهلل  في  نف�سه  عليه 

ما اأرادوه فاأعطاه القوم للولدان يربطونه 

بالحبل ويجرونه في �سعاب مكة وما ينفك 

كان بالل من املؤمنني الذين 
بوا يف اهلل فما زادهم ذلك  ُعذِّ

إال إميانًا واستمساكًا بالهدى

فيه  قال  وقد   ،
)2(

اأحد اأح��د  تردادها:  عن 

ال�ساعر:

لق�����ى ب�����الل ب�����الء م����ن اأم����ي����ة ق��د

اأح���ّل���ه ال�����س��ب��ر ف��ي��ه��ا اأك�����رم ال��ن��زِل

على وهو  الأ�سر  ب�سنك  اأجهزوه  اإذا 

ي��زل ل��م  الأزِر  َث��ْب��ُت  الأزل  ���س��دائ��د 

وقد البطاح  برم�ساء  بطحًا  األ��ق��وه 

الثقل ج��ّم��ة  ���س��خ��ورًا  ع��ل��ي��ه  ع���ال���وا 

ظهرت وق���د  اإخ��ال���س��ًا   
َ
اهلل ف��وّح��د 

)3(
الطلِل ف��ي  ال��ط��ّل  ك��ن��دوب  بظهره 

المطلب  عبد  بن  العبا�س  ا�ستراه  وقد 

لأبي بكر، وبعثه اإليه فاأعتقه.

*جهاده في �ضبيل اهلل
اإل���ى المدينة  ب��ن رب���اح  ب��الل  ه��اج��ر 

ال��م��ن��ورة، وك���ان م��ن ال��ذي��ن ���س��ه��دوا مع 

راأى  ح��ي��ث  ب���در،  ي���وم   P اهلل  ر���س��ول 

اأمّية بن خلف وقد اأ�سره عبد الرحمن بن 

عوف واأراد ا�ستبقاءه ل�سداقة بينهما في 

باأعلى  �ساح  بالل  راآه  فلما   ،
)4(

الجاهلية

راأ�س  هذا  اهلل،  ر�سول  اأن�سار  يا  �سوته: 

نجا.  اإن  نجوت  ل  خلف  ب��ن  اأم��ّي��ة  الكفر 

فاأحاط الم�سّلحون بهم، فطاعنه بالل هو 

اأمّية  مع  وكان  الم�سلمين.  من  معه  23ورجل 
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ابنه. فاأما الرجل الم�سلم فقد �سرب ابن 

واأما بالل فقد هبر  له رجله،  اأمية فقطع 

.
)5(

ب�سيفه اأمية بن خلف حتى فرغ منه

خ���ي���رًا ال���رح���م���ن  زادك  ه���ن���ي���ئ���ًا 

ل���ق���د اأدرك�����������ت ث���������اأرك ي�����ا ب���الل

*بالل الموؤذن
P بالمدينة  لما اطماأنَّ ر�سول اهلل 

المهاجرين  م��ن  اإخ���وان���ه  اإل��ي��ه  واج��ت��م��ع 

اأمر  وا�ستحكم  الأن�سار  اأم��ر  به  واجتمع 

ر�سول  اأراد  ال�سالة،  قيمت 
ُ
فاأ الإ���س��الم 

الم�سلمين  به  يدعو  اأم���رًا  يجعل  اأن  اهلل 

لل�سالة،  ي��وؤّذن  اأن  بالًل  فاأمر  ل�سالتهم 

وظ��ّل  الإ���س��الم،  ف��ي  اأّذن  م��ن  اأول  ف��ك��ان 

�سفرًا  P في حياته،  لر�سول اهلل  يوؤذن 

وح�سرًا. ولما توفي ر�سول اهلل P اأراد 

بالل اأن يخرج اإلى ال�سام فقال له اأبو بكر: 

اأعتقتني  كنت  اإن  فقال:  عندي.  تكون  بل 

هلل  اأعتقتني  كنت  واإن  فاحب�سني  لنف�سك 

ع��زَّ وج��ّل ف��ذرن��ي اأذه���ب، ف��ق��ال: اذه��ب، 

.
)6(

فذهب اإلى ال�سام

في   P ال��ن��ب��ي  راأى  ب����الًل  اإنَّ  ث��م 

م��ن��ام��ه وه���و ي��ق��ول: م��ا ه���ذه ال��ج��ف��وة يا 

بالل؟ ما اآن لك اأن تزورنا؟ فانتبه حزينًا 

 P النبي  فاأتى قبر  المدينة  اإلى  فركب 

فاأقبل  عليه،  ويتمّرغ  عنده  يبكي  وجعل 

يقّبلهما  فجعل   L والح�سين  الح�سن 

في  توؤّذن  اأن  ن�ستهي  له:  فقال  وي�سّمهما، 

قال:  فلما  الم�سجد  �سطح  فَعاَل  ال�َسَحر، 

اأكبر ارتجت المدينة، فلما  اأكبر اهلل  اهلل 

قال: اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل، زادت رجتها، 

اهلل،  ر�سول  محمدًا  اأن  اأ�سهد  ق��ال:  فلما 

يوم  رئي  فما  خدورهن  من  الن�ساء  خرج 

.
)7(

اأكثر باكيًا وباكية من ذلك اليوم

*عهد االأخّوة
كان بالل بن رباح رجاًل اآدم -اأ�سود- 

�سديد الأدمة نحيفًا، غزير ال�سعر، خفيف 

كثير.  �سيٌب  وبه  الخد،  �سعر  العار�سين، 

ابنة  زّوج��ه   P اهلل  ر�سول  اأّن  ُروي  وقد 

 P اهلل  ر�سول  اآخى  وقد  البكير«.  »اأب��ي 

بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب، 

وقيل اأي�سًا بينه وبين اأبي رويحة الخثعمي. 

الدواوين  الخطاب  بن  ن عمر  دوَّ لّما  واإنه 

بها  فاأقام  ال�سام  اإلى  بالل  خرج  بال�سام 

تجعل  َم��ْن  اإل��ى  عمر:  له  فقال  مجاهدًا، 

دي��وان��ك ي��ا ب���الل؟ ق���ال: م��ع اأب���ي رويحة 

ة التي ك��ان ر�سول  خ��وَّ
ُ
اأب���دًا ل��الأ اأف��ارق��ه  ل 

بالل  توفي   .
)8(

وبينه بيني  عقد   P اهلل 

بن  بالل  هو  ذلك  فيها...  ودف��ن  بال�سام 

رباح الذي اأمره ر�سول اهلل P يوم الفتح 

اأن يوؤّذن على ظهر الكعبة ففعل. 

ال�سيرة النبوية، ابن زيني دحالن، ج1، �س203.( 1)

ال�ستيعاب، ابن عبد البر، ج1، �س59.( 2)

نهاية الإرب في فنون الأدب، النويري، ج18، �س351.( 3)

ال�سيرة النبوية، م.�س، �س203.( 4)

يراجع: ال�سيرة النبوية، ابن ه�سام، ج2، �س461.( 5)

اإمتاع الأ�سماع، المقريزي، ج9، هام�س �س109.( 6)

اأ�سد الغابة، ابن الأثير، ج1، �س244 - 245.( 7)

الطبقات الكبرى، ابن �سعد، ج3، �س234.( 8)

الهوام�ش
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 كن على عمرك اأحر�س

 فراٌغ ي�شاطر اأعمارنا

 الفراغ: اأزمة اأن�شطة اأم نمط حياة؟

 من فراغ ال�قت اإلى خ�اء الفكر

 اختبار: هل لديك فراغ؟

الفراغ عْمرٌ ضائع
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ال�ضيخ نزار �ضعيد

قال اهلل تبارك وتعالى: {َوُهَو �لَِّذي َجَعَل �للَّْيَل َو�لنََّهاَر 

َر �أَْو �أََر�َد �ُصُكوًر�} )الفرقان: 62(.  كَّ ِخْلَفًة لَِّمْن �أََر�َد �أَن َيذَّ

وعّرف اأمير الموؤمنين Q عمر االإن�ضان وحياته في 

هذه الدنيا بالقول: »العمر اأنفا�ش معدودة«)1(.

كن على
عمرك أحرص...

كن على
عمرك أحرص...

*خليفة اهلل في االأر�ش
ليحيا  الإن�����س��ان  تعالى  اهلل  ا�ستخلف 

��ي  �إِنِّ ِلْلَمَلِئَكِة  ��َك  َربُّ َق��اَل  {َو�إِْذ  اأر�سه  على 

َجاِعٌل ِفي �ْلأَْر�ِض َخِليَفًة} )البقرة: 30(، 

وطلب منه ال�سير والنطالق في هذه الدنيا 

لتحقيق هذا ال�ستخالف من خالل الطاعة 

�سبحانه  معرفته  في  المتمثلتين  والعبودية 

�ْل��ِج��نَّ  َخ��لَ��ْق��ُت  {َوَم�����ا  ق���ال:  حيث  وتعالى 

 .)56 )الذاريات:  ِلَيْعُبُدوِن}  �إِلَّ  َو�ْلإِْن�����َض 

اأّن طريق  اإلى  عبده  وجل  عّز  المولى  ولفت 

العودة اإليه تعالى ق�سيرة و�سريعة النق�ساء 

َها �ْلإِْن�َصاُن �إِنََّك َكاِدٌح �إَِلى َربَِّك َكْدًحا  يُّ
{َيا �أَ

الملف
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أفاض املوىل عّز وجل 
يف كتابه الكرمي يف تنبيه 
اإلنسان إىل أهمّية الوقت 

وعظمته وقداسته

َفُمَلِقيِه} )الن�سقاق: 6(.

عن  حديث  هو  الحياة  عن  فالحديث 

الوقت والزمن الذي ي�سّكل ع�سب الحياة 

وَفهمه  معرفته  ت�سّكل  وح��ي��ث  وروح��ه��ا، 

كافة  في  والتقّدم  للتطّور  الأكبر  الدافع 

الإن�سان  اأهمل  اإْن  واإّل  الحياة،  مجالت 

كما جاء  �سدى  وذه��ب  �ساع عمره  ذل��ك، 

بالزمان  وث��ق  »م��ن   :Q الأم��ي��ر  ع��ن 

.
)2(

رع« �سُ

*والفجر... والع�ضر
وق���د اأف��ا���س ال��م��ول��ى ع���ّز وج���ل في 

ولفت  الإن�سان  تنبيه  في  الكريم  كتابه 

نظره اإلى اأهمّية وعظمة وقدا�سة الوقت 

الحياة  ه��ذه  في  ويق�سيه  يعي�سه  ال��ذي 

الدنيا، من خالل الق�سم بالوقت والزمن 

ك��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: {َو�ْل����َف����ْج����ِر * َوَل����َي����اٍل 

تعالى:  وقوله   ،)2  -  1 )الفجر:  َع�ْصٍر} 

ُخ�ْصٍر}  َلِفي  ن�َصاَن  �ْلإِ �إِنَّ   * ِر  {َو�ْلَع�صْ

ه��ذه  ف��ق��د ذك���رت   ،)2  -  1 )ال��ع�����س��ر: 

ال�سورة اأن الإن�سان في خ�سارٍة دائمة؛ لأنه 

دائم الإنفاق من عمره، مع ا�ستثناء يذكره 

الع�سر،  �سورة  نف�س  في  الكريم  القراآن 

وغيرها من الآيات ت�سريحًا اأو تلميحًا.

*ُي�ضاأل عن ُعمِره فيما اأفناه
بها  ابتداأنا  التي  الآي��ة  تبين  هنا  فمن 

الفرقان،  �سورة  من   62 الآي��ة  المو�سوع، 

الق�سوى  ال���س��ت��ف��ادة  و����س���رورة  اأه��م��ي��ة 

ُكاًل  اأن  ذلك  اإ�ساعته،  وع��دم  الوقت  من 

الليل  الآخ��ر،  الوقت  َيخُلف  الوقتين  من 

ما  يتالفى  اأن  الإن�سان  لي�ستطيع  والنهار، 

ما  يعّو�س  واأن  النهار،  في  لياًل  اأ�ساعه 

ورد عن  ما  واأم��ا  الليل.  في  نهارًا  اأ�ساعه 

 R والأئمة من اأهل البيت P النبي

وبالخ�سو�س  الإن�����س��ان  نظر  اإل��ف��ات  ف��ي 

ال�سباب اإلى اأهمية اغتنام الوقت فهو كثير 

عن  الرواية  في  جاء  فقد  يح�سى،  ل  قد 

 R اآبائه  عن   Q الكاظم  اإمامنا 

عن النبي P: »لن تزول َقَدَما َعبٍد يوم 

عمره  عن  اأرب��ع:  عن  ُي�ساأل  حتى  القيامة 

وعن  اأباله،  فيما  �سبابه  وعن  اأفناه،  فيما 

وعن  اأنفقه،  وفيما  اكت�سبه  اأين  من  ماله 

.
)3(

نا اأهل البيت« حبِّ

الوقت  اأفناه«، فهذا  فيما  ُعمِره  »وعن 

الإن�سان  عمر  عن  ُيعّبر  ال��ذي  الزمن  اأو 

�سوف ُي�ساأل عنه يوم القيامة بدقة متناهية 

حتى: {َيُقوُلوَن َيا َوْيلََتَنا َماِل َهَذ� �ْلِكَتاِب 

�أَْح�َصاَها  �إِلَّ  َكِبيَرًة  َوَل  ِغيَرًة  �صَ ُيَغاِدُر  َل 

َك  ًر� َوَل َيْظِلُم َربُّ َوَوَجُدو� َما َعِمُلو� َحا�صِ

�أََحًد�} )الكهف: 49(.
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*لكل �ضاعة �ضندوق
التاأكيد  الروايات  بع�س  في  جاء  وقد 

ع��ل��ى ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة ب���ال���ذات م��ن خ��الل 

اأّن �ساعات الإن�سان في يومه  الإ�سارة اإلى 

تكون �سناديق مقفلة يوم القيامة ُيفتح له 

عن كل �ساعة �سندوق، �ساعًة تلو الأخرى، 

بالعمل  ال�سندوق  ذلك  َمالأ  اأنه  راأى  فاإن 

ذلك  راأى  واإذا  ا�ستب�سر،  والخير  ال�سالح 

ال�سندوق خاليًا اغتم وراأى نف�سه مغبونًا، 

بالعمل  ال�سندوق  ذلك  اأنه مالأ  راأى  واإذا 

اأ�سبح في حالة  والعياذ باهلل -  ال�سيئ - 

دون  ولكن  والأ���س��ف  الندم  من  لها  ُيرثى 

جدوى كما ت�سير اإلى ذلك الرواية نف�سها 

.
)4(

بعد ذلك

اأباله«  فيما  �سبابه  »عن   :P وقوله 

العام(  على  الخا�س  عطف  م��ن  )وه���ذا 

اأنها  م��ن  بالرغم  ال�سباب  ف��ت��رة  اإّن  اأي 

النبي  نجد  ولكننا  العمر  من  زمنية  ُبرهة 

ويمّيزها  التوكيد  غاية  عليها  ُيوؤكد   P

قبلها  ما  لأن  العمر  بقية  �سها عن  ويخ�سّ

والفاعلّية  الأهمية  بتلك  لي�سا  بعدها  وما 

بالزخم  مليئة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  والن��ت��اج��ّي��ة 

ل  ال��ت��ي  والفاعلّية  والن�ساط  وال��ح��ي��وّي��ة 

تتوافر لالإن�سان في بقّية اأزمنة عمره.

*خ�ضائ�ش الوقت
تدرك  اأن  اأردت  اإذا  القارئ،  عزيزي 

واأن ل تقع فري�سة  الوقت وقدا�سته  اأهمية 

الحرب الناعمة فتخ�سر حياتك من خالل 

هدر الوقت وت�سييعه في اأمور ل تغني ول 

بع�س  اإلى  تلتفت  اأن  اإل  عليك  ما  ت�سمن، 

خ�سائ�س الوقت ومنها:

اأواًل: �ضرعة االنق�ضاء

ال�سحاب،  مّر  من  اأ�سرع  يمر  فالوقت 

وينق�سي ب�سرعة هائلة، وهذا ما اأ�سار اإليه 

الكريمة:  اآياته  بع�س  في  الحكيم  الذكر 

ًة  {َكاأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَنَها َلْم َيْلَبُثو� �إِلَّ َع�ِصيَّ

فالوقت  46(؛  )النازعات:  َحاَها}  �صُ �أَْو 

اأدرك  ف�����اإذا  ف��ائ��ق��ة،  ب�����س��رع��ة  ي��م�����س��ي 

الإن�سان اأهمية ذلك ال�سير ال�سريع للوقت 

لأهمية  يلتفت  اأن  ا�ستطاع  حياته  ف��ي 

الوقت الذي يمر عليه فيبادر للعمل دون 

المولى  اأراد  ما  وهذا  تاأجيل،  اأو  ت�سويف 

اإليه بقوله تعالى:  عز وجل لفت انتباهنا 

َوَجنٍَّة  بُِّكْم  رَّ ن  مِّ َمْغِفَرٍة  �إَِل��ى  {َو�َصاِرُعو�ْ 

ْت  ���َم���اَو�ُت َو�لأَْر��������ضُ �أُِع�����دَّ ��َه��ا �ل�������صَّ َع��ْر���صُ

ِلْلُمتَِّقيَن} )اآل عمران: 133(.

من  اأّن  الكريم  ال��ق��راآن  ذك��ر  كذلك 

���س��م��ات وخ�����س��ائ�����س الأن��ب��ي��اء وال��ر���س��ل 

ال��م��ب��ادرة والغ��ت��ن��ام ال�����س��ري��ع ل��ل��وق��ت، 

ِفي  ُي�َصاِرُعوَن  َكاُنو�  ��ُه��ْم  {�إِنَّ تعالى:  فقال 

َوَكاُنو�  َوَرَه��ًب��ا  َرَغًبا  َوَيْدُعوَنَنا  �ْلَخْيَر�ِت 

الوقت مير أسرع من
 مّر السحاب، وهذا ما 

أشار إليه الذكر احلكيم: 
نَُّهْم َيْوَم َيَرْوَنَها َلْم َيْلَبُثو� 

{َكاأَ

َحاَها} ًة �أَْو �صُ �إِلَّ َع�ِصيَّ

الملف
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َلَنا َخا�ِصِعيَن} )الأنبياء: 90(.

 :Q علي  الموؤمنين  اأم��ي��ر  وع��ن 

واأ�سرع  ال��ي��وم،  في  ال�ساعات  اأ���س��رع  »م��ا 

في  ال�سهور  واأ���س��رع  ال�سهر،  ف��ي  الأي���ام 

، وعنه 
)5(

ال�سنة، واأ�سرع ال�سنين في العمر«

اأ�سّح منك على  Q: »كن على عمرك 

.
)6(

درهمك ودينارك«

ث��ان��ي��ًا: ���ض��ع��وب��ة ت��الف��ي ال��وق��ت 

المن�ضرم

وتعب  كبير  بجهد  اإل  ذل��ك  يكون  ول 

ي�ستطيع  الأحيان ل  �سديد، ففي كثير من 

فاتته  التي  الأع��م��ال  يعّو�س  اأن  الإن�سان 

اإ�ساعته،  على  ندم  الذي  الوقت  ذلك  في 

ولذلك نرى ال�سعراء والأدباء يرددون:

ي���وم���ًا ي����ع����وُد  ال�������س���ب���اَب  ل���ي���َت  األ 

خ�����ب�����َرُه ب���م���ا َف����ع����َل ال��م�����س��ي��ُب
ُ
ف�����اأ

ف��ال��ف��ر���س ال��ت��ي ت��ف��وت الإن�����س��ان في 

زمن  في  الألما�س  من  اأغلى  هي  ال�سباب 

الإمام  �سيبته وهرم ج�سده، فقد ورد عن 

يعمالن  والنهار  الليل  »اإن   :Q علي 

فخذ  منك  وي��اأخ��ذان  فيهما  فاعمل  فيك 

.
)7(

منهما«

ثالثًا: الوقت هو الحياة

اأم��ي��ر  ال��ح��دي��ث ع���ن  ف���ي  ف��ق��د ورد 

الموؤمنين Q: »اإنما اأنت عدد اأيام فكل 

يوم يم�سي عليك يم�سي ببع�سك فخف�س 

 .
)8(

المكت�سب« ف��ي  واأج��م��ل  ال��ط��ل��ب  ف��ي 

لالإن�سان  ينبغي  ول  حياتنا  ه��و  فالوقت 

زمنه  انق�سى  ف��اإذا  حياته،  في  يفرط  اأن 

اأن ُيدرك  انق�ست حياته حيث ل ي�ستطيع 
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كان  م��ا  يحقق  واأن  ُي��درك��ه،  اأن  ُي��ري��د  م��ا 

ي�ستطيع  لن  وبالتالي  تحقيقه،  اإلى  ي�سبو 

اأه��داف��ه،  وتحقيق  م���راده  اإل��ى  ي�سل  اأن 

الحقيقة في  ال��ق��راآن على ه��ذه  اأّك��د  وق��د 

�إَِذ�  َنْف�ًصا   ُ �للَّ ��َر  ُي��وؤَخِّ :{َوَل���ن  تعالى  قوله 

ُ َخ��ِب��ي��ٌر ِب��َم��ا َت��ْع��َم��ُل��وَن}  َج���اء �أََج��ُل��َه��ا َو�للَّ

)المنافقون: 11(.

 :Q لذلك ورد عن اأمير الموؤمنين

»اإن العمر محدود لن يتجاوز اأحد ما قّدر 

فعلى   .
)9(

الأج�����ل« نفاد  قبل  ف��ب��ادروا  ل��ه، 

اأن ي�ستثمر وقته دومًا، وحتى في  الإن�سان 

اأيام الُعطل، بما يعود عليه بالإيجابية، بل 

الوقت  ب�سياع  ُتنّدد  الواردة  الأحاديث  اإّن 

في اللعب واللهو.

*كيف ن�ضتفيد من اأيام الُعطل؟
الرئي�سة  ال��ن��ق��اط  بع�س  ي��ل��ي  فيما 

والهامة في كيفية ال�ستفادة من الوقت:

�أوًل: تدوين الأهداف المراد تحقيقها 

في  ال�سعف  معالجة  مثاًل:  العطلة.  اأي��ام 

م�ستوى  رف��ع  اأو  الدرا�سية،  المواد  بع�س 

الثقافة الدينية، اأو معالجة بع�س الم�ساكل 

الأه��ل  ات��ج��اه  تق�سير  رف��ع  اأو  الحياتية، 

والأرحام والأقارب.

الأه���داف ح�سب  تق�سيم ه��ذه  ث��ان��ي��اً: 

الأولوية، فترتيبها يوؤّمن �سهولة في التقدم 

وال�سير نحو تحقيقها .

على  الإ�سالم  �سّجع  الترفيه.  ثالثاً: 

نبذ  ذل��ك  م��ع  ولكنه  لأهميته،  الترفيه، 

عن  جاء  فقد  فيه.  باأكمله  الوقت  اإ�سغال 

ح��وا  »َروِّ  :Q الموؤمنين  اأمير  اإمامنا 

وال�ساعة   .
)10(

�ساعة« بعد  �ساعًة  القلوَب 

ُيراد بها الفترة الزمنية المملوءة بالعمل، 

من  ُمت�سع  اإل��ى  بعدها  الإن�����س��ان  فيحتاج 

الوقت لُيرّوح عن قلبه، ولي�ستجمع ن�ساطه 

مرة اأخرى.

عمل  ل��ك��ل  ال���دائ���م  التقييم  ر�ب����ع����اً: 

يم�سي.

اهلل  وهبنا  نعمتان  والوقت  الحياة  اإّن 

جهدنا  باأق�سى  فلنعمل  اإي��اه��م��ا،  تعالى 

من  م�سى  ما  وتالفي  منهما  لال�ستفادة 

خ�سارة لجبرها اإن �ساء اهلل تعالى.

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج6، �س538.( 1)

م.ن، ج4، �س234.( 2)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج7، �س258.( 3)

م.ن، ج7، �س262.( 4)

نهج البالغة، خطبة 188.( 5)

ميزان الحكمة، م.�س، ج6، �س538.( 6)

م.ن.( 7)

م.ن.( 8)

م.ن، م.�س، ج6، �س539.( 9)

�سرح مئة كلمة لأمير الموؤمنين Q، ابن ميثم البحراني، ( 10)

�ص165.

الهوام�ش

عن أمري املؤمنني Q: »إن 
العمر حمدود لن يتجاوز أحد ما 
ُقّدر له، فبادروا قبل نفاد األجل«

الملف
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حتقيق: غدير مطر

كتابًا تنف�ش  ملّيًا، تختار  المتوا�ضعة  مكتبتها  اإلى  كانت تنظر 

بعينيها الغبار عن �ضطوره، وما اإن تفرغ منه متمّعنة في كلِّ لفظٍة 

فيه، حتى تت�ضّمر اأمام �ضا�ضة »حا�ضوبها المحمول« ال�ضغيرة ت�ضاهد 

واحدًا من االأفالم »المكّد�ضة« لديها. لم تتعّود ندى )23عامًا( اأن 

اأو درا�ضة و»لن يطول  تجل�ش يومًا، بين جدران المنزل دون عمل 

ذلك كثيرًا« حّدثت نف�ضها. هي خّريجة كلّية الحقوق التي عا�ضت 

مع موادها اأربع �ضنين، ولم تتخّيل اأن تعمل في غير مجالها يومًا. 

»اإّنها ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحًا، ال هذا غير ممكن، الوقت يمّر ببطء 

والملل رفيقي«، لم تعد تطيق فراغها الذي ي�ضاطرها العمر رغمًا 

عنها... وحالها كحال الكثيرين مع م�ضكلة الفراغ القاتل...

*الفراغ َحْيرة اأم وقت راحة؟
يمّر دون الكتراث بم�ساعر الندم على 

�سياعه، هو العمر تجّره خيول الوقت، وما 

ال�ستفادة  على  يعمل  اأن  اإّل  الإن�سان  على 

قد  ال��ف��راغ  واأوق���ات  منه،  دقيقة  ك��ل  م��ن 

اأحيانًا...  الأح��الم  لتحقيق  فر�سة  تكون 

جميلٌة هي، �ساعة راحة وثقافة وعبادة ل 

لهو وندم...

وقت  يمّثل  عامًا(   50( جودت  الحاج 

الفراغ بالن�سبة له »الوقت الحر، الذي له 

حرّية الت�سرف فيه، بعيدًا عن التزامات 

المعنى  الوقت  فلهذا  المرهقة«،  العمل 

اأنهم  اإّل  النا�س،  م��ن  العديد  ل��دى  ذات��ه 

وقتي  »هو  عنه.  التعبير  بطريقة  يختلفون 

فاطمة  تقول  اأ���س��اء«  ما  فيه  اأ�سنع  ال��ذي 

اأحتار  ال��ذي  ال��وق��ت  و»ه��و  ع��ام��ًا(،   19(

عامًا(   19( حوراء  تعّرفه  اأم�سيه؟«  كيف 

بطريقة اأخرى.
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ال�  وق��ت  اأو  الراحة  وق��ت  هو  هل  لكن 

»ل �سيء«؟ اإن »الفراغ هو الال�سيء« هكذا 

�س التربوي الدكتور محمد  عّرف المتخ�سّ

ر�سا ف�سل اهلل وقت الفراغ الذي »ُيحاول 

الإن�سان تم�سيته كيفما كان«، حيث يعتبر 

فالإن�سان  لنا،  بالن�سبة  م�سكلة  »يمّثل  اأنه 

مخّير بين ا�ستغالل هذا الوقت الحّر بما 

اأو  ينفعه  ل  بما  تم�سيته  اأو  وغيره  يفيده 

يوؤذيه اأحيانًا«.

*للفراغ اأ�ضبابه
ي����زور وق����ت ال���ف���راغ ال��ح��اج��ة 

»بعد  تعّبر  كما  عامًا(   46( مريم 

المنزلّية  الواجبات  كامل  اإنهاء 

»العاطلون  به  وي�سعر  المعتادة«، 

ال��م�����س��ن��ون ورب���ات  اأو  ال��ع��م��ل  ع��ن 

المنازل«. في حين ُيوؤكد الحاج جودت مطلقًا 

يوم  بعد  اإل  الفراغ  ياأتي  »ل  ل�سكواه  العنان 

التعب  وعالمات  يقولها  العمل«.  من  طويل 

تحّدث عن اأمنياته بتم�سية دقائق دون عمل. 

ا�سطالح  ال��راح��ة«،  »ف��ت��رة  ت�سميته  الأَْول����ى 

اتفقت الحاجة مريم مع جودت عليه.

*لي�ش ال �ضيء
لكن، الفراغ الذي يعني »ل �سيء« واأن 

ل يرافق وقتك اأّي ن�ساط لت�سعر بالخواء، 

ل يمكن اأن يكون ناتجًا عن ل �سيء، »لدينا 

يوميًا اأربع وع�سرون �ساعة، وهذه الدقائق 

الإن�سان  يمالأها  اأن  يجب  وال�ساعات 

د. ف�سل اهلل، م�سيفًا:  ُيوؤكد  ما«  ب�سيء 

»كّلما كان لدى الإن�سان وعي وثقافة وَفهم 

لما يجري في الحياة، ا�ستطاع ال�ستفادة 

لدى اإلنسان وعي  كان  »كّلما 
وثقافة وَفهم ملا يجري يف 

احلياة، استطاع االستفادة من 
فراغه«

الملف
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الفراغ  وقت  اأ�سباب  وُيرجع  فراغه«.  من 

»للجهل  نتيجة  يكون  فهو  ع��ّدة،  اأم��ور  اإلى 

لدى الإن�سان الذي ل يدري ما هو دوره في 

هذه الحياة م�ست�سلمًا لّلهو، معتبرًا حياته 

»للبطالة  نتيجة  الفراغ  يكون  كما  عبثّية«. 

بمعنى الالعمل، ما يجعل الإن�سان محتارًا 

المتتالية،  ع��م��ره  ���س��اع��ات  يم�سي  كيف 

لجئًا اأحيانًا اإلى اأ�سياء غير مفيدة«.

من  ت��خ��ت��ل��ف  ال���ف���راغ  اأ���س��ب��اب  ولأن 

اأن��ه  اهلل  ف�سل  د.  يعتبر  لآخ���ر،  �سخ�س 

يمكن تق�سيمها اإلى نوعين:

الحديث عن  كان  اإذا  مبّررة،  اأ�سباب   - اأ 

كبار ال�سن اأو الأطفال.

الحديث عن  كان  اإذا  قاتلة،  اأ�سباب   - ب 

والممار�سين  العاملين  الأ���س��خ��ا���س 

لدورهم في الحياة.

�سببًا  البطالة  اهلل  ف�سل  د.  ويعتبر 

الملّهيات  »وج��ود  اإل��ى  بالإ�سافة  ق��ات��اًل؛ 

بالفرح،  الإن�سان  »يرغب  حيث  الكبرى«، 

فيلجاأ  ل��ه��ا،  م�ست�سلمًا  ال��راح��ة  ويتمنى 

اإل���ى ال��راح��ة ال��م��وؤق��ت��ة م��ن خ��الل ق��راءة 

التوا�سل  خالل  من  اأو  والطرائف  النكت 

الجتماعي«.

*الفراغ: بين حقيقي ومقّنع
النا�س  بين  ي�ساع  م�سغول«  »فا�سي 

�سخ�سًا  ت�ساأل  ال��دارج، حينما  المثل  هذا 

عما ي�سغله فيجيب به، دللة على ان�سغاله 

اإنجاز  اأو  جدوى  دون  ومتعب  دائم  ب�سكل 

بين  التمييز  يمكننا  وهنا،  ُيذكر.  حقيقي 

فراغ في الوقت وفراغ في م�سمون وقيمة 

العمل، وما يمكن اأن ن�سميه فراغًا موهومًا 

)منتجًا(.  حقيقيًا  وف��راغ��ًا  )م��ق��ّن��ع��ًا( 

كالتالي:

اأ - »فا�صي م�صغول«: »اأنا م�سغولة دائمًا، 

ولي�س لدي اأي وقت فراغ، لكن عندما 

اأّنني لم  اأجد  اأفّكر كيف ق�سيت وقتي 

 21( ليال  تقول  فعاًل«  م�سغولة  اأك��ن 

عامًا( �ساحكًة، وحالها ل يختلف عن 

مروة )24 عامًا( التي لي�س لديها اأي 

وقت فراغ، كما قالت اأي�سًا، رغم اأنها 

وخادمتها  المنزل،  في  وقتها  تق�سي 

تقوم بكافة الأعمال المنزلية عنها.

ال��ح��الت  ع��ل��ى  اهلل  ف�سل  د.  ُي��ط��ل��ق 

ال��م��م��اث��ل��ة ل��ل��ي��ال وم����روة ا���س��م »ال��ف��راغ 

»الذي  الإن�سان  حياة  نمط  وهو  المَقّنع«؛ 

ميكننا التمييز بني فراغ يف 
الوقت وفراغ يف مضمون 

وقيمة العمل، وما ميكن أن 
نسميه فراغًا موهومًا )مقّنعًا( 

وفراغًا حقيقيًا )منتجًا(

�لدكتور محمد ر�صا ف�صل �لل
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وال��درا���س��ة،  العمل  ب�سغط  نف�سه  ُيقنع 

ل�ساعات  الراحة  اإل��ى  بحاجة  هو  بالتالي 

و�ساعات«، وي�سيف: »هناك اأ�سخا�س لي�س 

لديهم رغبة بعملهم، ُيقنعون اأنف�سهم باأن 

ي�سيب  المقّنع  فالفراغ  من�سغل.  وقتهم 

بحاجة  اأنهم  يتوهمون  الذين  الأ�سخا�س 

الذين  الأ�سخا�س  الفراغ، وهم  اإلى  دائمًا 

ل اأهداف كبيرة لديهم«.

فقد  �لر�حة«:  ق��در�ً من  »�أ�صتحق  ب - 

بعد  حقيقية  ح��اج��ة  ال��ف��راغ  ي��ك��ون 

حين  الدرا�سة،  اأو  العمل  من  وق��ت 

بال  راحة  دقيقة  اإلى  الفرد  »ي�ستاق 

تفكير« تقول ولء )22 عامًا( موؤّكدة 

الوقت هو من  ي�ستحق هذا  »من  اأن 

في�سبح  النهار،  ط��وال  بجّد  يعمل 

بحاجة اإلى وقت يرتاح فيه، ويمار�س 

هواياته«. وهذا النوع الذي عّرفه د. 

ياأتي  ال��ذي  »الفراغ  باأنه  اهلل  ف�سل 

حّقق  ق��د  ي��ك��ون  بحيث  العمل  بعد 

منه  تتطلب  التي  وغاياته  اأه��داف��ه 

هذا  »بعد  ويتابع:  وم�سقة«،  جهدًا 

الإن�سان  ينتقل  لكي  ال��ج��اد،  العمل 

عليه  اآخ���ر،  ومنتج  مثمر  ج��ّو  اإل���ى 

المرور بفترة تجديد لن�ساطه«، هذه 

الفترة هي الفراغ التي قد »ل يكون 

لها م�سمون معرفي، فقد تعيد نوعًا 

من الفرح الداخلي والراحة النف�سية 

واإنتاجية«  جّدًا  اأكثر  ليعود  لالإن�سان 

بالعلماء  م�ستعينًا  اهلل،  ف�سل  يقول 

كانوا  فقد  لذلك،  كمثال  والمثقفين 

»يقراأون في كتبهم التي تحتاج لجهد 

وعندما  ل�ساعات،  وتحليل  وتفكير 

ق��راءة  اإل���ى  ي��ل��ج��اأون  ك��ان��وا  يتعبون 

اإذًا الفراغ الحقيقي هو  الق�س�س«، 

والمجّدد  والإيجابي  المنتج  »الفراغ 

يخُل�س  كما  الراحة،  فراغ  للن�ساط« 

ف�سل اهلل.

*امالأ فراغك فائدًة
يطرح د. ف�سل اهلل اأهمية ال�ستفادة 

الحقيقي  بنوَعْيه  الفراغ  اأوق��ات  كّل  من 

والوهمي، حيث توجد »محطات في حياة 

ورغباته،  ذات��ه  اإل��ى  فيها  يرجع  الإن�سان 

بما  لتحقيقها  ي�سعى  التي  ميوله  واإل���ى 

وال�سترخاء  اللهو  اأج��واء  مع  يتنا�سب  ل 

التفكير  »علينا  م�سيفًا،  ال��الم��ف��ي��د«. 

بما  نق�سيها  كيف  الفراغ،  باأوقات  دائمًا 

اأو التوا�سل  يجّدد لنا الن�ساط والحيوية، 

من  وغ��ي��ره��ا  الأرح����ام،  م��ع  الجتماعي 

الأمور التي تجعلنا نق�سي فراغنا بما هو 

»كال�سيف  الوقت  اأن  وبما  فائدة«.  اأكثر 

َلْم تقَطعه قَطعك«، ين�سح ف�سل اهلل  اإْن 

باأهمية  التفكير  اأولده��م  »بتعليم  الأه��ل 

وبالعمل  مفيد،  هو  بما  الوقت  ا�ستغالل 

الأجيال  اإل��ى  جيلهم  من  �سينتقل  ال��ذي 

فر�سة،  »ال��ح��ي��اة  اأن  وي��وؤّك��د  الأخ����رى«، 

باأن  التفكير  فعلينا  يعود،  ل  يمر  وال��ذي 

اأن  قبل  والمعرفة  بالعلم  اأوق��ات��ن��ا  نمالأ 

ن�سل اإلى مرحلة الندم«.

*للموؤ�ض�ضات دورها اأي�ضًا.. 
الجمعيات  اأو  الموؤ�س�سات  هي  قليلة 

اأوق��ات  تم�سية  على  الأف��راد  ت�ساعد  التي 

تبرز  ذلك  رغم  الفراغ،  وا�ستثمار  مفيدة 

في  المختلفة  كالأن�سطة  الجهود،  بع�س 

التعبئة التربوية: 

الملف
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التربوية وا�ضتثمار وقت  التعبئة   -

الطالب 

اهلل  حزب  في  التربوية  التعبئة  تهتم 

من  ومتنوعة  مختلفة  مجموعة  ب��اإع��داد 

تتعزز  لكنها  ال�سنة.  م��دار  على  الأن�سطة 

��ي��ف وال���س��ت��ج��م��ام، »م��ن  ف��ي ف��ت��رة ال�����سَّ

وال��روح��ي  الثقافي  الجانب  تعزيز  اأج��ل 

مفيد«،  هو  بما  وقته  وتمالأ  الطالب،  عند 

التعبئة  في  الجامعات  م�سوؤولة  توؤكد  كما 

ال��ه��دف.  ه��ذا  �سمي�ساني  اآلء  التربوية 

الثقافي  الم�ستوى  على  اأن�سطة  ه��ن��اك 

اللقاءات  من  مجموعة  م  ُتنظَّ حيث  مثاًل، 

على  اأما  الثقافية.  والم�سابقات  والدرو�س 

على  التعبئة  فتعمل  ال��ع��ب��ادي  الم�ستوى 

لتنظيم  ال�ساب،  اأوق��ات  من  »ال�ستفادة 

اإ�سافة  والدعاء،  بالقراآن  الأن�س  حلقات 

�سمي�ساني،  تقول  ال�سهداء«  عوائل  لزيارة 

بالرحالت  يتمثل  »الترفيهي،  م�سيفًة: 

الفائدة  ذات  ال�سياحية،  الأماكن  وزي��ارة 

ال���روح���ّي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، ك���ذل���ك ت��ن��ّظ��م 

فيما  الريا�سي،  الم�ستوى  على  المباريات 

الأكبر،  الحيز  الأكاديمي  الم�ستوى  يحتل 

ول  درا���س��ي��ًا،  الطالب  تقوية  على  فنعمل 

المتمثلة  التطّوعية  الأع��م��ال  ع��ن  نغفل 

الر�سمية  المدار�س  تاأهيل  بم�سروع  مثاًل 

عدد  اأن  �سمي�ساني  وت��رى  الم�ست�سَعفة«. 

الم�ساركين الكبير ن�سبيًا، موؤ�ّسر هام اإلى 

الفائدة  حقق  الأن�سطة  ه��ذه  اأه��داف  اأن 

المرجوة على �سعيد ال�سباب.

عمرنا  ���س��اع��ات  تقييم  اإع�����ادة  اإّن 

التحقيق،  هذا  قراءة  بعد  خطوة«  »اأف�سل 

ف�سديقتنا ندى، التي بداأنا معها، عندما 

قامت  ال��ق��ات��ل،  ال��ف��راغ  م�سكلة  تلّم�ست 

اإلى  وانت�سبت  الخ�سو�سي،  »بالتدري�س 

دورات دينية وتدربت على الت�سوير وكتابة 

ال�سيناريو«، فكان اأن قتلت فراغها قبل اأن 

تندم.. فالثواني التي تمّر لن تعود..

م التعبئة الرتبوية  ُتنظِّ
جمموعة من اللقاءات 

والدروس واملسابقات الثقافية 
يف فصل الصيف
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د. اأميمة عليق)*(

 - ال��ت��رب��وّي��ة  الناحية  م��ن  ال��ف��راغ  اإل���ى  ُينظر 

االجتماعّية اأنه الوقت الذي يمتلكه الفرد، دون اأن 

اأو تكليف خا�ّش، وهو ي�ضتطيع  اأّي عمل  يكون لديه 

ال��ذي  ال��وق��ت  ه��و  اأي  ي��ري��ده.  �ضيء  ب��اأي  يقوم  اأن 

الترفيه،  باال�ضتراحة،  يمالأه  اأن  الفرد  ي�ضتطيع 

تنمية المهارات، الم�ضاركة التطوعية باأي عمل بعد 

اأن يكون قد اأنهى االأعمال المطلوبة منه.

الملف
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*مفهوم حديث
اأّن  ن��ذك��ر  اأن  اأوًل،  ال�����س��روري  م��ن 

اأوق���ات ال��ف��راغ ظ��اه��رة حديثة،  ظ��اه��رة 

بداأت مع الحياة »الع�سرّية« ذات الثقافة 

ارتبط  حيث  ال�ستهالكّية،   - ال�سناعّية 

كّل  و�سار  معين،  بدوام  والمدر�سة  العمل 

ما تبقى من الوقت يعّد وقت فراغ.

ففي الما�سي، حين كان اأفراد العائلة 

بع�سهم  ق��رب  يعي�سون  والأق����ارب  ُك��ث��رًا 

بع�سًا، لم يكن ال�ساب اأو الطفل ي�سعر اأنه 

على  القدرة  وعدم  بالملل  ي�سعر  اأو  وحده 

مفهوم  ارت��ب��ط  وعليه  عمل.  ب���اأّي  القيام 

م�سكلة وقت الفراغ بنمط الحياة الغربّية، 

النمط،  ومن ثم تمّدد، وفقًا لنت�سار هذا 

ثقافيًا،  ال�سعيفة  الأخرى  المجتمعات  في 

وا�سحًا  ح�ساريًا  م�سروعًا  تملك  ل  والتي 

بها.  خا�سٍّ  حياٍة  نمِط  وبناَء  للمواجهة، 

وحاليًا بداأ التناف�س بين الحري�سين على 

لت�سييع  ال�ساعين  وبين  وال�سباب  الأطفال 

وق��ت��ه��م ف��ي ت��ق��دي��م م��ا ي�����س��ّب ف��ي خانة 

اأهدافهم الإيجابّية منها وال�سلبّية.

*الفراغ: طاقة مهدورة
وقف خبراء التربية والجتماع وعلماء 

اإلى اأهمّية ال�ستفادة من  النف�س لينظروا 

اأوقات الفراغ فر�سدوا نتائج اإيجابية لهذا 

الأمر، منها:

والن�ساط،  الحيوّية  تزيد  التي  الراحة  اأ - 

ال�ساب  اأو  الطفل  يقوم  عندما  خا�سًة 

بعمل يختاره بنف�سه. 

ب - التفريغ العاطفي، الذي يكون الفرد 

الشباب الذين يعانون 
من الفراغ، هم األكرث ظهوراً 
بأشكال مرفوضة من قبل 

أهلهم واجملتمع

بحاجة اإليه بعد الرتابة التي قد مالأت 

حياته اليومية.

اأوقات الفراغ، لأن  ج - ظهور الإب��داع في 

ال�ساب اأو الطفل يختار بملء اإرادته ما 

يريد اإنجازه.

الفراغ  لأوق��ات  ال�سلبية  النتائج  وفي 

وقت  اأن  ال��درا���س��ة،  ه��ذه  اأظهرتها  التي 

الظواهر  م��ع  دال  ب�سكل  يرتبط  ال��ف��راغ 

التالية:

اأ - ال�سعور بالملل والكتئاب.

ب - الميل اإلى ك�سر المعايير الجتماعّية 

اأن  المثال: نجد  �سبيل  المقبولة، على 

ال�سباب الذين يعانون من الفراغ، هم 

من  مرفو�سة  باأ�سكال  ظهورًا  الأكثر 

قبل اأهلهم والمجتمع )طريقة ت�سريح 

ال�سعر، نوع الثياب، نوع الكالم...(.

*الفراغ لي�ش نوعًا واحدًا
ه��ذه  تق�سيم  ت���ّم  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 

الفراغات اإلى 4 اأنواع كالتالي:

اأي�سًا  وي�سمى  �ل��م��ر���ص��ي:  �ل���ف���ر�غ   -  1
ال���ذي يعتبر  ال��خ��ال��ي. وه���و  ال���ف���راغ 

يظهر  لل�ساعات.  وتلفًا  للوقت  م�سيعة 
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الطريق  جانب  على  مثاًل  الوقوف  في 

هدف  اأّي  دون  ال��ن��ا���س  اإل���ى  وال��ن��ظ��ر 

يذكر. يظهر هذا النوع من الفراغ في 

العائالت المت�ساهلة تربويًا.

وي��ظ��ه��ر عند  �لن���ف���ع���ال���ي:  �ل����ف����ر�غ   -  2
التلفاز  اأمام  يجل�سون  الذين  ال�سباب 

مثاًل اأو ي�ستمعون اإلى المذياع، يلعبون 

اأي  دون  ولكن  الإلكترونية  الأل��ع��اب 

يعرفوا  اأن  ودون  المحيط،  مع  تفاعل 

بعد اأن انتهى البرنامج ماذا ا�ستفادوا 

مما كانوا ي�ساهدون. يظهر هذا النوع 

من الفراغ في العائالت المفّككة.

الذي  الفراغ  وهو  �لن�صفي:  �ل��ف��ر�غ   -  3
كان  مهما  بن�ساط،  الأف���راد  به  يقوم 

ب�سيطًا، يفرحون به. قد يقومون بعمل 

الفراغ  وقت  ن�سف  في  وينهونه  فّني 

في  يظهر  قد  عمل.  النهاية  في  لكنه 

ف��راغ  اأوق����ات  م  تنظِّ ال��ت��ي  ال��ع��ائ��الت 

اأبنائها دون راأي جدي من قبل الأبناء. 

ال: وهو الفراغ الذي يمالأه  4 - �لفر�غ �لفعهّ
باأن�سطة  الطفل(  اأو  )ال�ساب  الفرد 

تطوعية.  واجتماعية  ن�سيطة  فعالة، 

يبني  ال��ذي  هو  الفراغ  من  النوع  هذا 

ال�سخ�سّية ويوؤدي اإلى البلوغ العاطفي 

والجتماعي وال�سخ�سي.

*الفراغ والملل
لَم  ج��دّي:  ب�سكل  يطرح  �سوؤال  هناك 

يترافق الفراغ مع ال�سعور بالملل؟

هناك اأ�سباب لذلك، منها:

1 - عدم القدرة على التنظيم ب�سكل عام.
على  اأطفالنا  تعويدنا  وعدم  الميوعة   -  2
ال��ج��دّي��ة، ب��ح��ّج��ة اأن��ه��م اأط���ف���ال. مع 

ال�سّحة  عالمات  اإح��دى  الجدّية  اأّن 

النف�سّية.

3 - �سعف الهّمة.
على  الحفاظ  اأّن  فكرة  ر�سوخ  ع��دم   -  4

الوقت عبادة.

5 - عدم و�سوح الأولويات في حياة اأبنائنا. 
المدر�سي  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  ول��ع��ّل 

يجعلهم اآلت تدر�س للعالمات، ولي�س 

طلبًا للعلم.

6 - عدم التدريب على القيام بعّدة اأعمال 
وعّدة مهام واأدوار في وقت واحد. وهو 

ما يعّد تدريبًا على الحياة الحقيقّية، 

الملف
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عديدة.  باأعمال  القيام  تتطلب  التي 

يقول الإمام الخامنئي  جوابًا عن 

�سوؤال بع�س الفتية والفتيات وال�سباب 

»ق��ائ��دن��ا م���اذا ت��ري��د م��ن��ا؟« ف��اأج��اب: 

»اإن���ك���م ت��ت��م��ّي��زون ب��ال��ط��اق��ة والأم����ل 

اأريد منكم طلب  فاأنا  والإبداع، وعليه 

العلم وتهذيب الأخالق والريا�سة«، ثم 

مع  الأولويات  »هذه  �سماحته:  ي�سيف 

اأوًل..  بالتدّرج:  ولي�س  بع�سًا؛  بع�سها 

ثانيًا.. ثالثًا!«.

ا�ضتثمار  على  اأبناءنا  *لن�ضاعد 
الفراغ

عمليًا، كيف اأ�ساعد اأبنائي على اإدارة 

الوقت وال�ستفادة من اأوقات الفراغ؟

ما  اأمرين:  بين  التمييز  على  القدرة   -  1
فعله.  ف��ي  يرغب  وم��ا  ف��ع��ل��ه...  يجب 

وذل���ك م��ن خ��الل اإع���داد ج���دول فيه 

خانتان تحت العنوانين المذكورين.

�ساحات  ف��ي  والن�����س��ج��ام  ال���ت���وازن   -  2
في  والتفريط  الإف��راط  وعدم  التربية 

العلمّية،  الأبعاد  )مراعاة  واحد  �ساأن 

والجتماعّية،  والدينّية،  والأخالقّية، 

والجمالّية  والقت�سادّية،  والبدنّية، 

والفنّية(.

لكل عمل، من  الالزم  بالوقت  الوعي   - 3
الالزم  المتوّقع  الوقت  ت�سجيل  خالل 

الوقت  كتابة  ثّم  ومن  ما  عمل  لإنهاء 

الفعلي الذي اأخذه هذا العمل.

4 - الوعي للوقت الأف�سل لإنجاز الأعمال.
خالل  م��ن  ال��وق��ت:  م�سّيعات  َف��ه��م   -  5

ت�سجيل كّل من الأعمال التي يقوم بها 

ما  تحديد  ثم  وفعالّيتها  النهار  خالل 

يجب حذفه لأن ل فائدة منه.

القادة  ن��م��اذج  على  الأب��ن��اء  تعريف   -  6
العظيمة  وال�����س��خ�����س��ّي��ات  وال��ع��ل��م��اء 

عمليًا  مار�سوا  ال��ذي��ن  م��ن  والأول��ي��اء 
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»توزيع   Q الموؤمنين  اأمير  قاعدة 

الوقت تو�سيعه«.

الخميني  الإم��ام  اأ�سحاب  اأحد  يذكر 

} كيف كان الإمام بعد ال�سالة يذكر 

الإذاع��ة  من  لالأخبار  وي�ستمع  التعقيبات 

ريا�سية  بتمارين  ويقوم  حفيده  ويالعب 

في وقت واحد!

*ماذا عنا نحن االآباء واالأمهات؟
علينا اأن نعّلم اأبناءنا كم من الأعمال 

وكم  ح�سناتهم،  ميزان  في  ُيعد  اأن  يمكن 

ق�سير  وقت  في  ى  ي��وؤدَّ اأن  يمكن  ما  منها 

بالعمل،  العلم  البداية  منذ  ولنربط  جدًا. 

نف�سيًا  اأو  اأو معنويًا  بالنفع )ماديًا  والعمل 

يعلم،  بما  اأو...(، فمن عمل  اجتماعيًا  اأو 

هداه اهلل ما ل يعلم، فال فراغ عندها بين 

العلم، والعمل، والهداية!

لنكن ق���دوة ف��ي اخ��ت��ي��ار الأول���وّي���ات:   - 1
اخترنا  ل��م��اذا  اأط��ف��ال��ن��ا  م��ع  نناق�س 

اأولوّية؛  ليكون  الن�ساط  اأو  الفعل  هذا 

نحاول  التي  للقيم  تر�سيخ  ه��ذا  ففي 

تو�سيلها لأبنائنا.

اأول��وّي��ات��ه  م��ّن��ا  ل��ك��ّل  اأّن  لهم  لن�سرح 

نحّددها  والتي  الآخ��ر؛  عن  المختلفة 

بالن�سبة  قيمة  الأكثر  الأمور  �سوء  في 

، طلب  ال��ث��واب  اأه��م��ي��ة:  والأك��ث��ر  لنا 

ال�سرعي،  التكليف  ال��م��ال،  ال��ع��ل��م، 

الو�سع الجتماعي، خدمة الآخرين... 

اإلخ.

يمكن  ل  التي  الأ�سياء  هي  ما  لنحّدد   - 2
وقت  اإن��ف��اق  وت�ستلزم  فيها،  التهاون 

الم�سوؤولّيات  التعلم،  ل��ه��ا:  منا�سب 

اأن  ���س��ك  ول  ال��ع��ب��ادات.  ����س���ري���ة، 
ُ
الأ

علينا أن نعّلم أبناءنا كم من 
األعمال ميكن أن ُيعد يف 
ميزان حسناتهم، وكم منها 
ى يف وقت  ما ميكن أن يؤدَّ

قصري جداً

الملف
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الط�����الع ع��ل��ى الآي������ات ال��ق��راآن��ي��ة، 

�سيرة  وع��ل��ى  ال�سريفة،  والأح���ادي���ث 

بمنظور  والقادة   R المع�سومين 

الإ�سالمية  الحياة  نمط  اإلى  التعّرف 

الغربية،  الحياة  نمط  عن  المتمايزة 

الم�سير  واأ�سلوب  الم�سار  لنا  يو�سح 

ب�سكل وا�سح..

اأو  ت��واب��ع  ف��ي  ل��ي��ف��ك��روا  لن�ساعدهم   - 3
محله،  في  الوقت  اإنفاق  عدم  عواقب 

تربوّية  هدّية  اأه��ّم  والتفكر  فالتعّقل 

ليعتادوا  ون�ساعدهم  الإط���الق،  على 

هذا  اأف��ع��ل  ل��و  م��اذا  اأنف�سهم:  ���س��وؤال 

الأم��ر؟ م��اذا لو ح��ّددت له وقتًا اأق��ّل؟ 

هل من طرق لتقليل وقت هذا العمل؟

في  وي��ف��ّك��روا  ل��ي��ح��ّل��ل��وا  لن�ساعدهم   - 4
نن�َس  ول  الأخرى،  والخيارات  البدائل 

اأّن ال�سيطان هو �ساِحب نظرّية الخيار 

الأول��ي��اء  واأن  ال��ي��اأ���س،  واإّل  ال��واح��د 

ي��ب��دع��ون ف���ي خ��ل��ق ال��ب��دائ��ل وت��ن��ّوع 

وكّل  �سيء  كّل  ي�سبح  حتى  المجالت 

حتى  وتكاماًل..  عبادًة  نّية  وك��ّل  عمل 

الأكل والنوم!

اأطفالنا  لأن  الطفولة،  عمر  لن�ستغل   - 5
ينّظمون  ليتعّلموا كيف  ا�ستعداد   على 

اأوقاتهم وفق جدول يومي، اأو اأ�سبوعي، 

معهم  ونتدّرب  فلندّربهم  �سهري،  اأو 

على الحياة المتوازنة.

وفي النهاية:

لأن الوقت هو نعمة اهلل الكبرى ليحّقق 

الإن�سان تكامله ولأنه اأمانة ور�سيد ثمين.

عن  فن�ساأل  عليه  نحا�سب  ال��وق��ت  لأن 

عمرنا وعن �سبابنا. لأن الك�سل ي�سّر بالدين 

والدنيا وقيمة الإن�سان على قدر هّمته.

لنكن قدوة لأبنائنا، وقادة مرّبين لهم في 

ملء الفراغ بما يعطينا ويعطيهم عافية الدنيا 

والعمل  العلم  تنظيم  خالل  من  والآخ���رة... 

والهداية الإلهية التي تتنّزل بوا�سطتهما.

)*( باحثة في التربية الدينية.

الم�سادر: 

مفاتيح الحياة، جوادي اآملي، ن�سر اإ�سراء، قم المقد�سة.  -

م�س���كاة الن���ور، الإمام الخامنئ���ي )2012( العدد )57(، ن�س���ر   -

جمعية المعارف الثقافية، بيروت.

- �س���رورت واأهميت نظم در خانواده ]�سرورة واأهمية التنظيم في 

العائلة[ مح�س���ن، اإيماني )2009(. مجلة )بيوند( العدد 351 

ال�سادرة عن وزارة التربية في الجمهورية الإ�سالمية.

]ن�س���يم الرحم���ة[ دهن���وي، ح�س���ين )2010(.  ن�س���يم مه���ر   -

انت�سارات خادم الر�سا.

اأ�س���لوب حي���اة روح اهلل، )2014( موؤ�س�س���ة الثقاف���ة والإعالم   -

الإ�سالمي، طهران.

الهوام�ش
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من فراغ الوقت
إلى خواء الفكر

في  االإن�����ض��ان  حركة  نق�ضد  الحياة،  ع��ن  نتحدث  عندما 

الوجود، اأي االإن�ضان عندما يكون نب�َش الحياة، ويمالأ ف�ضاءاتها 

الفارغة بحياته واأفكاره االإلهّية وتطبيقاتها العملّية الخّيرة. 

فماذا ن�ضّنف هذه االأعمال التي يقوم بها بجاذبية عالية، ولكن 

اأ�ضلها الفراغ ومنتجة لفراغ اأ�ضد؟

ُيطلق  الالوجود،  فهو  الوجود،  في  الحركة  نقي�ش  الفراغ، 

ت�ضّورات  اأو  ت�ضّور،  وج��ود  ع��دم  على  االإن�ضاني(  )بالمعنى 

مقولة  فاإّن  لذا،  والتفكير.  الحركة  من  العقل  تمّكن  اإدراكّية، 

والح�ّش  العقل  طاقة  بح�ضب  ال��وج��ود  نقي�ضة  ه��ي  ال��ف��راغ 

االإن�ضانّيين من العمل.

حقيقة،  يقّدم  ال  الفل�ضفي،  بالمعنى  الخالء،  اأو  والفراغ 

د(. بهذا المعنى ي�ضبح  ر والتردُّ والبع�ش و�ضفه بالعمه )التحيُّ

الفراغ مناق�ضًا للحق والخير، الأّن الوجود خير، والخالق تعالى 

ما  وكل  االأ�ضمى،  الخير  الأّنه  »ُيعرف«  لكي  الموجودات  اأوجد 

يوِجده الحّق تعالى هو خيٌر وحّق.

د. حم�ضن �ضالح

الملف
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*في العمل �ضمّو االإن�ضان
والجتماع الإن�ساني هو خير. والعمل، 

من  ال��ف��راغ  نقي�س  هو  ال�سياق،  ه��ذا  في 

يفتر�س  اأو  فيه،  يجد  الإن�سان  اإن  حيث 

من  اكت�سبه  م��ا  يج�سد  م��ا  فيه،  يجد  اأن 

خدمة  في  وق��وة  ن  وتمكُّ ومعقولت  �سور 

الإلهّية.  الغاية  وديمومة  كفكرة  ال��ذات 

وكّلما كان العمل والوظيفة من�سجمتين مع 

الفكرة العبادية، كلما تعالى �سمّو الإن�سان 

وتدّنت ن�سبة الفراغ في عالم الموجودات، 

ة الإن�سان. وبخا�سّ

كلّية  وظ��ي��ف��ة  ل��ه  المجتمع  اأن  وك��م��ا 

مجتمعًا،  ي�سبح  وبهم  الأف���راد  لمجموع 

بها  يتكاملون  وظائف  لالأفراد  فاإّن  كذلك 

ي�سبحوا  ل  كي  الجتماعي،  الوجود  في 

عالة على المجتمع.

والمجتمعات على نوعين:

يعمل  وغاية  له وظيفة  �لأول: مجتمع 

على اأن يتكامال في الوجود لما فيه ر�سى 

الخالق تعالى. وهذا النوع يمالأ فراغ العقل 

الغائي والوظيفي.

على  الوظيفة  ُتغلَّب  مجتمع  �ل��ث��ان��ي: 

الغاية فيه، فيكون وجوده لذاته بمعزل عن 

غاياته، لأن وظيفته موؤقتة بح�سب المكان 

الدنيوي فقط.

وال���وج���ود  ال��م��ع��ن��وي  *الفراغ 
المادي

ُي��ه��ي��م��ن ع��ل��ى الج��ت��م��اع الإن�����س��ان��ي 

المعا�سر قوى ال�سيطرة المادّية ال�سناعّية 

)تجعل  الإن�سان  ُت�َسّيئ  التي  ال�ستهالكّية 

تعتمد  الأ���س��ي��اء(.  ك�سائر  �سيئًا  الإن�سان 

لإب��داع  الطاقات  تجميع  على  القوى  هذه 

كّل ما يمكن ل�ستثمار وا�ستغالل الطاقات 

المالي  الربح  لزيادة  والج�سدّية  العقلّية 

المنت�سرة  الماآ�سي  عن  بمعزل  وتكدي�سه، 

وحروب  وت�سّرد  فقر  من  العالم،  هذا  في 

وظلم، لتترك مليارا جائع في هذا العالم 

المكتّظ بالثروات المكّد�سة في البنوك.

ه���ذه ال��ق��وى ال��م��ق��ت��درة ت�����س��ّخ��ر كل 

وال�سلعّية  والعلمّية  التكنولوجّية  طاقاتها 

ال�����س��ع��وب، وخ��ا���س��ة �سعوب  ك��ل  لإب���ق���اء 

و�سعوب  دول  ال��ث��ال��ث،  العالم  ي�سمى  م��ا 

الجنوب، لتبقى تحت هيمنتها. كثيرة هي 

الأ�ساليب الم�ستخدمة لإبقاء هذه ال�سعوب 

الطاقات  وت�سخير  بل  ل  هيمنتها،  تحت 

الموجودة لدى هذه ال�سعوب لخدمتها في 

زيادة اأرباحها.

مجتمع  اأفرزها  ظاهرة  *الفراغ 
�ضناعي

اإل��ى  اأدى  الحديثة  الآل���ة  اعتماد  اإن 

كلما كان العمل والوظيفة 
منسجمة مع الفكرة العبادية، 

كلما تعاىل سمّو اإلنسان 
وتدّنت نسبة الفراغ
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املآسي قد يكون يف قّمتها 
الفراغ املؤّدي إىل الفساد 

العقلي واجلسدي

ال�ستغناء عن كثير من العقول والطاقات 

ل، اأي�سًا، ق�سمًا كبيرًا  البدنّية العاملة، وحوَّ

عن  العاطلين  من  ُكتل  اإل��ى  ال�سباب  من 

اأكثر من ع�سرة  العمل. في م�سر وحدها 

في  وماليين  العمل،  عن  عاطل  ماليين 

بلدان اأفريقيا واآ�سيا واأميركا.

اأدى ه��ذا الأم���ر اإل���ى ب���روز ع��دد من 

الظواهر الجتماعية القاتلة: ارتفاع ن�سبة 

وال�سرقة...  والنتحار  الجريمة،  معدلت 

الظواهر  اأهم  الفراغ من  يكون  ربما  اإلخ. 

التي اأفرزها المجتمع ال�سناعي الحديث. 

التكنولوجيا  »ح�����س��ن��ات«  ع��ن  وب��م��ع��زل 

ال��ذي  التطور  ه��ذا  راف��ق  ال��ذي  والتقدم 

ن�سهده في الع�سر الحديث، اإّل اأن الماآ�سي 

ي��ك��ون في  ق��د  اإل���ى بع�سها  اأ���س��رن��ا  ال��ت��ي 

العقلي  الف�ساد  اإلى  الموؤّدي  الفراغ  قّمتها 

على  �سلبًا  ينعك�س  ما  وه��ذا  والج�سدي. 

الغاية التي من اأجلها ُخِلَق الإن�سان!

*نموذج: ثورة االت�ضاالت
الحديثة  التكنولوجيا  نتائج  م��ن  اإّن 

اإلى  العالم  التي حّولت  الت�سالت«  »ثورة 

قرية كونّية �سغيرة. هذا �سحيح، ولكن!

الهاتف  ي�ستخدمون  الذين  ع��دد  كم 

اإلى  يحتاجون  الذين  اإل��ى  ن�سبًة  الخلوي 

ا���س��ت��خ��دام��ه ح��ق��ي��ق��ًة؟ ك��م ع���دد اّل��ذي��ن 

الذين  اإل��ى  ن�سبًة  الإن��ت��رن��ت  ي�ستخدمون 

يحتاجونه لق�سايا علمّية بحثّية �سرورّية؟ 

اأب  الوات�س  ي�ستخدمون  الذين  ع��دد  كم 

ن�سبًة اإلى الذين يحتاجون التوا�سل الدائم 

اأو  اأه��ل��ه��م  اأو  اأق��ران��ه��م  م��ع  )باللحظة( 

الأقارب اأو لغاية العمل؟

ال�ستخدامات  هذه  ن�سبة  ت�ستهلك  كم 

من  الإط��الق،  على  حاجة  بدون  الكمالّية، 

الأموال والوقت والأع�ساب والتلف العقلي، 

اأو عدم ا�ستخدام العقل؟ وكم معدل الوقت 

العمليات  ه��ذه  في  الفرد  ي�ستنزفه  ال��ذي 

الم�ستخدمة  الأجهزة  التوا�سلية؟ كم عدد 

وما  للحدود؟  عابرة  ل�سركات  الم�سنوعة 

هي معّدلت اأرباح هذه ال�سركات؟

اأرب��ع��ة  يتجاوز  ل  لبنان  �سكان  ع��دد 

يتجاوز  ل  المقيمين  عدد  وربما  ماليين، 

ي�ستخدمون  الذين  ن�سبة  ماليين.   ثالثة 

ه����ذه الأج����ه����زة وم����ا ي���ط���راأ ع��ل��ي��ه��ا من 

60 بالمئة.  تطويرات مت�سارعة يتجاوز ال� 

وعندما قيل: اإن الخلوي هو نفط لبنان لم 

يكن في ذلك مبالغة. اإذًا، من يجني اأرباح 

هذا النفط اللبناني؟ من الموؤّكد لي�س من 

اللبنانيين، هوؤلء الذين يقومون ب�سناعة 

الأجهزة واأ�سول البرامج!!

الملف
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*عبودّية من نوع اآخر
العقلي  ال��خ��واء  اأو  ال��ف��راغ  اأن  �سك  ل 

اإلى  اأّدى  ال��ذي  هو  )ال��وق��ت(  الزمني  اأو 

ملئه عبر هذه الو�سيلة. ول �سك اأي�سًا اأن 

البطالة جعلت هوؤلء يلجاأون اإلى ما ي�سمى 

اأم��واًل  ي�ستدينوا  ب��اأن  الوقت(  )تقطيع  ب� 

اأو  ي�سرقون،  اأو  �سدادها،  ي�ستطيعون  ل 

يحتالون، اأو حتى يعملون باأبخ�س المردود 

ويدفعون اأموالهم مقابل هذه ال�سلعة!

الحياة  نمط  اأوج��ده  ال��ذي  الفراغ  اإن 

اإلى كتل من  الإن�سان  اأحال حياة  الحديثة 

الإن�ساني  الوجود  اأ�سل  جّوفت  الفراغات 

الجتماعي من وظيفته وغايته في الحياة. 

وفي هذا ال�سياق، يتّم تحويل الإن�سان اإلى 

موجود اآخر، اأو رّبما عبودّية من نوع اآخر!

ف���ال ب���د م���ن م��ق��اوم��ة ه����ذا ال��ف��راغ 

اإليه من يريد  الخطير، الذي ربما ي�ستند 

�سرًا بهذا الجيل القادم من الأمة.

45

م
 2

01
4 

ب
/�آ

 2
75

د 
د

ع
ل
�



العالمةالإجابةالعبارة

�أقوم بالأعمال ح�سب �أولويتها.1.

�أ�ستطيع �إكمال �لمطلوب �إنجازه خالل �ليوم.2.

د�ئمًا �أقوم بالعمل في �لوقت �لمحدد.3.

�أنجز �أعمالي بوقت محدد ثم �أخت�سره عند تكر�ر �لعمل نف�سه.4.

�أقوم بالمهام �ل�سعبة وغير �لمحببة لي بدون مماطلة.5.

�أقوم باإعد�د خطة يومية �أو �أ�سبوعية لالأعمال �لمطلوبة مني.6.

�أق�سي وقتًا كافيًا و منا�سبًا لتحديد �لأعمال و�لوقت �لمطلوب لكل عمل.7.

�أقوم باإنجاز �لأعمال بطريقة ل ت�ستغرق وقتًا �إ�سافيًا غير متوقع.8.

�أقوم بترتيب �لأولويات ح�سب �أهميتها ولي�س ح�سب عجلتها/�سرعتها.9.

�أنا قادر على �إتمام �لمهام بدون �ل�ستعجال في �للحظات �لأخيرة.10.

�أقوم بمحاولة منع �لمقاطعة و�لت�سوي�س من �سرف �لنتباه على �لأ�سياء ذ�ت �لأهمية و�لأولوية.11.

�أحاول عدم �سرف وقت كبير على �لأعمال �لعادية و�لتافهة.12.

لدي جدول �أ�سبوعي �أقوم من خالله بت�سجيل �لتز�ماتي �لمتكررة �أو �لثابتة.13.

�س وقتًا للر�حة ولمقابلة �لأ�سدقاء في برنامجي �لأ�سبوعي.14. �أخ�سّ

�أحاول �لقيام بمعظم �لأعمال �لمهمة خالل �لفترة �لتي �أكون فيها ن�سيطًا ومفعمًا بالطاقة.15.

��ستخدم وقتي �لجتماعي ب�سكل فّعال )�أتو��سل مع �لجميع دون زيار�ت طويلة(.16.

�أقوم باأعمالي بح�سب �أهد�ف محددة م�سبقًا.17.

�أقوم بتجميع �لمكالمات �لهاتفية �لمطلوب �إنجازها في وقت و�حد منعًا من �لمقاطعة �أو �لت�سوي�س.18.

�أحكم على نف�سي باإنجاز �لمهمة من �لبد�ية �إلى �لنهاية بدًل من كثرة �لن�ساطات �أو �لن�سغالت.19.

لدي فكرة و��سحة عما �ساأقوم به خالل �لفترة �لمقبلة.20.

النتيجة:

اأج�������ب ع����ن االأ����ض���ئ���ل���ة ال��ت��ال��ي��ة 

االآتية:  الكلمات  اإح��دى  با�ضتخدام 

دائمًا، اأحيانًا، اأبدًا

بعد النتهاء من الإجابة  اأعِط كاًل منها التقدير التالي:  

دائمًا )2 عالمة( ، اأحيانًا )1 عالمة( ، اأبدًا ) �سفر عالمة(.

بعد اأن تجمع العالمات فاإن ت�سنيفك كالتالي:

35-40 : اأنت في طريقك لتكون �سخ�سًا مهمًا ورئي�سًا في عملك وفي اإدارة حياتك.
28-34 : اإدارتك للوقت جيدة.

20-27 : لديك اإدارة جيدة للوقت، ولكن تواجه اأحيانًا بع�س الإرباكات.
15-26 : تعاني من ال�سغوطات والأداء لي�س ُمر�سيًا، يجب عليك اتخاذ اإجراءات لتح�سن من ا�ستخدامك للوقت.

14 - فاأقل : يبدو اأن حياتك غير منظمة وبدون اتجاه وا�سح.

الملف
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*رديُف التفاوت والالم�ضاواة
اأو  الرقمية  الفجوة  م�سطلح  ُي�ستخَدم 

على  للدللة  اليوم،  الإلكترونية،  الفجوة 

التفاوت القائم بين الأفراد في القدرة على 

الو�سول اإلى م�سادر المعلومات، وتحديدًا 

هذا  ان�سحب  وق��د  الإن��ت��رن��ت.  �سبكة  عبر 

حتقيق: فاطمة �ضعيتو حالوي

رقمّي�ة.. فج�وة 
بي�ن جيلي�ن
ال�ضا�ضات  جيُل  هو  بل  الكامنة،  وال��ق��وة  المكننة  جيُل  اإن��ه 

بها  ي�ضُف  ع�ضريٌة  ع��ب��اراٌت  ال�����ض��ري��ع«...  و»التحميل  الذكية 

في  يبدو  كان  وما  ال،  كيف  وبناتهم.  اأبناءهم  اليوم  واأُمهاُت  اآباء 

اليوَم  يعد  لم  والخيال،  الم�ضتحيِل  من  �ضربًا  الما�ضيين  العقدين 

واقعًا.  ي�ضتحيَل  كي  عجيٍب  اإك�ضيٍر  اأو  �ضحرّية  ع�ضا  اإلى  بحاجة 

القفز بمهارة على  الع�ضر الرقمّي  بمجّرد »كب�ضِة زر«، يتقُن جيُل 

عي�ضه  ونمط  بثقافته  متفّرٌد  فهو  الحداثة.  اأوت��اِر 

بين  الفجوة  عّمقت  ف��رادٌة  وقدراته... 

التكنولوجيا  مجال  في  وذويهم  االأبناء 

الرقمّية. ما هي اأ�ضباُب الفجوة الرقمية 

بين االأهل واالأبناء؟ ما عالقتها بالفجوة 

العمرّية بين جيلْين؟ وما هي ال�ُضبل اإلى 

ردم هذه الفجوة وحماية الجيل ال�ضاعد 

من االنزالِق في دّوامِة م�ضاوئها؟

تكنولوجيا
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الم�سطلح عالميًا على المجتمعات، للدللة 

لناحية  بينها  فيما  الم�ساواة  ع��دم  على 

امتالك وا�ستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وتقنّيات  اأدوات  انت�سار  وم��ع  ال��ي��وم، 

الت�����س��ال ال��ح��دي��ث��ة ب��ي��ن ال���ع���وام وُي�����س��ِر 

على  الرقمية  الفجوة  ظهرت  امتالكها، 

وانتقلت  ودّق����ة،  م��ح��دودي��ة  اأك��ث��ر  ن��ط��اق 

المجتمعات  بين  المقارنة  من  مفاعيلها 

المجتمع  داخل  الأجيال  بين  المقارنة  اإلى 

الواحد. 

الرقمية  الفجوة  عّمقت  ع��ّدة  اأ�سباٌب 

بين جيلْي الأهل والأبناء خالل فترة زمنّية 

وجيزة ن�سبيًا، تقول الخت�سا�سية في مجال 

الجتماعي  والإ���س��راف  التربوي  الإر���س��اد 

الأ�ستاذة رول قان�سو، موؤكدة: »اإّن التطّور 

عقٍد  خالَل  وتيرته  ت�سارعت  الذي  العلمي 

العربي  المجتمع  تلقفه  والذي  الزمن،  من 

�سريعًا، يحتلُّ مقدمة الأ�سباب«.

ذلك  اأّن  اإلى  قان�سو  الأ�ستاذة  وتلفت 

التلقُّف الذي تّم ع�سوائيًا في اأحياٍن كثيرة 

الحياة  لأعباء  الوالدين  ر�سوخ  و�سط  اأتى 

التقنيات  فباتت  المعي�سية،  وال�سغوط 

الحديثة تو�سع بين اأيدي الأبناء دون رقابٍة 

يفر�سه  الذي  الغياب  عن  تعوي�سًا  فعلية، 

العمل ل�ساعاٍت طويلة خارج المنزل.

*االأبناُء عوٌن لالآباء
بين  الرقمّية  الفجوة  ردم  كيفّية  وعن 

الأه��ل  تثقيف  اأن  قان�سو  توؤكد  الأج��ي��ال، 

تجاوز  في  الأب��رز  العامل  ي�سّكل  اأنف�سهم 

ل  الفجوة،  ه��ذه  تخلقها  التي  الأزم���ات 

على  ي�سّكلون،  باتوا  الأبناء  اأن  �سّيما 

في  لأهلهم  عونًا  مبا�سر،  غير  نحو 

اكت�ساب الثقافة التكنولوجية.

مجال  في  مّني  اإلمامًا  اأكثر  »اأولدي 

بيننا  وال��ف��رق  والتكنولوجيا،  التقنّيات 

 39( جواد  اأم  ال�سيدة  تقول  ج��دًا«،  وا�سح 

لت�ستوعب  تكن  لم  اأنها  اإل��ى  لفتة  عامًا(، 

الحديثة،  الأج��ه��زة  بع�س  ت�سغيل  اأ�س�س 

لو  الذكي،  والهاتف  المحمول  كالحا�سوب 

لم ت�ستعن باأبنائها.

علميًا،  متقّدم  اليوم  »جيل  وت�سيف: 

وقد  اأبناء جيلنا،  من  تطّورًا  اأكثر  وقدراته 

اأ�سا�سيًا  دورًا  والجامعات  المدار�س  لعبت 

في اكت�سابه هذه العلوم الحديثة«.

ت��ج��رب��ٍة اخ��ت��رن��اه��ا م��ن المقلب  وع��ن 

الآخر الذي ي�سطفُّ فيه الأبناء، تقول هبة 

)15 عامًا(: »هناك فرق �سا�سع بيني وبين 

والأجهزة  الإنترنت  ا�ستخدام  في  والدتي 

الحديثة«، م�سيرة اإلى اأنها بذلت جهودًا في 

ال�سبكة  على  البحث  كيفية  والدتها  تعليم 

الهاتف  تطبيقات  وا�ستخدام  العنكبوتية 

الذكي، كال� »وات�س اأب«.

رقمي«  »ف��ارق  وج��ود  من  الرغم  وعلى 

التكنولوجيا،  ا�ستخدام  في  واأهلها  بينها 

تكنولوجيا
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تقول هبة ممازحة: »اأعترف باأن لدى اأمي 

خالل  من  مراقبتنا  على  اأحيانًا  ال��ق��درة 

عّلمها  من  واأنا  الذكية..  التطبيقات  بع�س 

ذلك«.

*الحواُر لردِم الفجوة
ل��ردم  حلول  ع��ن  البحث  طريق  وعلى 

ا�ست�سارة  م��ن  م��ان��ع  ل  ال��رق��م��ي��ة،  ال��ه��ّوة 

اأ�سحاب الخت�سا�س، توؤكد الخت�سا�سية 

قان�سو،  رول  التربوي  الإر�ساد  مجال  في 

م�سّددة على �سرورة بحث الآباء والأمهات 

عن �سلبّيات واإيجابّيات التقنّيات والأجهزة 

الحديثة، ليفقهوا كيفية التعامل ال�سليم مع 

اأولدهم في هذا الميدان العلمي الم�ستجد.

بالبتعاد  الأهل  المرّبون  يو�سي  وفيما 

المعنوي،  التعنيف  اأ�سلوب  ا�ستخدام  عن 

الرقابة  اأ���س��ل��وب  با�ستخدام  وين�سحون 

الوقوع  من  الأبناء  لحماية  المبا�سرة  غير 

الأ�ستاذة  توؤّكد  التكنولوجيا،  مطّبات  في 

مع  الحوار  لغة  اعتماد  اأهمّية  قان�سو  رول 

�سّيما  ل  خ�سو�سّياتهم،  واح��ت��رام  ه��وؤلء 

تفاقم  دون  للحيلولة  منهم،  المراهقين 

تداعيات التباين بين جيَلي اليوم والأم�س.

وال���َديَّ  راأي  تغيير  ف��ي  نجحُت  »ل��ق��د 

التكنولوجيا، وكان الحواُر  حيال ا�ستخدام 

ا�ستطاع  هكذا  ذل��ك«.  اإل��ى  ال�سبيل  بيننا 

يوصي املرّبون األهل االبتعاد 
عن التعنيف املعنوي، 

وينصحون باستخدام الرقابة 
غري املباشرة حلماية األبناء
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ثم  وال���م���واك���ب���ة..  *التوعية 
الرقابة

هام  دور  اإل��ى  قان�سو  الأ�ستاذة  ت�سير 

المدني  المجتمع  وهيئات  الإعالم  لو�سائل 

اأن  معتبرة  ال�سياق،  ه��ذا  في  التوعية  في 

مراقبة  مجال  في  دورها  اأي�سًا  للحكومات 

العنكبوتية،  ال�سبكة  ُين�سر وُيتداول على  ما 

�سبكات  ا�ستخدام  م��ن  �سيَر  ل  اأن���ه  كما 

التوا�سل الجتماعي كمنابر لذلك.

ت�سكل  التعليمية  الموؤ�س�سات  اأن  وبما 

واأولده����م،  الأه���ل  بين  اأ�سا�سية  راب��ط��ة 

عامًا(،   37( اأجرودي  حنان  ال�سيدة  توؤكد 

عماد )19 عامًا( اأن يقّل�س حجم الفجوة 

حدودًا  اأن  اإلى  لفتًا  واأهله،  بينه  الرقمية 

ب���اأدوات  عالقته  ال��ي��وم  تحكم  و���س��واب��ط 

اأبرمها  »اتفاقية«  بعد  الحديثة،  الت�سال 

مع والديه في هذا المجال.

»جيل اليوم ُيولد والتكنولوجيا في قب�سته«، 

تطبُع  قد  ما  �سلبية  اأن  معتبرًا  عماد،  ي�سيف 

فت�سبح  الجديدة،  التقنّيات  اإلى  الأهل  نظرة 

اأتت  التكنولوجيا  م�سدرًا للخالفات »لأن هذه 

فعلنا  كما  يفهموها  لم  حياتهم،  على  كدخيٍل 

نحن، اإّل اأننا اأح�سّنا ا�ستخدامها تارًة، ووقعنا 

في اأفخاخها تارًة اأخرى«.

تكنولوجيا
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اأهمية  التربوي،  النف�س  علم  مادة  مدّر�سة 

الإر�ساد  ق�سم  يوؤّديه  اأن  يجب  الذي  الدور 

لناحية  الموؤ�ّس�سات،  ه��ذه  ف��ي  والتوجيه 

توعية الأهل وتحذيرهم من مخاطر الفجوة 

التكنولوجّية. وت�سيف: »على الأهل مواكبة 

اإلى  الخ�سوع  ذلك  لزم  ولو  ِتقنيًا  الأبناء 

اأبنائهم  مراقبة  اأجل  من  تاأهيلية،  دورات 

ومواكبتهم في �ستى ميادين الحياة«.

*الفجوة العمرية واالنحراف
وي��ب��ق��ى ل��ل��ف��ارق ال��ع��م��ري ب��ي��ن الأه���ل 

الفجوة  ماهّية  تحديد  في  دوره  والأب��ن��اء 

بح�سب  الطرفين،  بين  القائمة  الرقمّية 

»الأق���رب  ف��ال��وال��دان  اأج����رودي.  ال�سيدة 

عمريًا« من اأولدهما، لديهما ن�سبيًا قدرة 

الفكرّية  وال��م��واك��ب��ة  التفّهم  على  اأك��ب��ر 

على  المطلعين  م��ن  ك��ان��وا  اإن  والتقنية، 

ان��ح��راف��ات  ف���اإّن  واإّل  الع�سر،  تقنّيات 

�سلوكية ممكن اأن تن�ساأ لدى الأبناء.

وع����ن اأ����س���ب���اب ه����ذه الن���ح���راف���ات، 

اإل����ى اأن ح��ّب  ت��ل��ف��ت ال�����س��ي��دة اأج�����رودي 

والمعروف  الأبناء،  لدى  الزائد  الط��الع 

الغرق  اإل���ى  يدفعهم  ق��د  »الح�سرية«،  ب��� 

الت�سال  واأدوات  الإنترنت  دّوام���ات  في 

الحديثة، في ظل انعدام الرقابة من قبل 

الأهل اأو فقر اإلمامهم.

ولكن ماذا عن الأهل الذين ل يمتلكون 

م��ه��ارات  لكت�ساب  الكافية  ال��م��وؤه��الت 

ل  الذين  اأولئك  اأو  الحديثة،  التكنولوجيا 

ت�ستهويهم الحداثة؟

*ثقٌة وواعز اأخالقي
عامًا(   39( ح�سن  اأم  ال�سيدة  تقول 

لها  يعني  ل  والإنترنت  التقنيات  عالم  اإن 

�سيئًا، وهي ل تمتلك ح�سرية الطالع على 

على  ال��ق��درة  تمتلك  ل  ث��م  وم��ن  خباياه، 

مواكبة اأولدها تقنيًا، لكنها واثقة بنجاعة 

ال����دور ال���ذي ت��وؤدي��ه ال��م��در���س��ة ف��ي ه��ذا 

الإطار، من حيث التعليم والتوعية.

يرى  ع��ام��ًا(،   42( محمد  اأب��و  ال�سّيد 

اأن���ه ن��ج��ح ف��ي خ��ل��ق ج���ّو م��ن ال��ث��ق��ة بينه 

الأجهزة  ا�ستخدامهم  حيال  اأولده  وبين 

الإنترنت،  �سبكة  اإل��ى  ودخولهم  الحديثة 

المقرون  التربية  اأ�سلوب  اإل��ى  ذلك  وي��رّد 

بالتوعية الذي اعتمده في التعامل معهم، 

م�ساوئ  من  الأبناء  على  خوف  »ل  قائاًل: 

نفو�سهم  ف��ي  غر�سنا  اإن  التكنولوجيا 

»لهذه  اأن  معتبرًا  ودينيًا«،  اأخالقيًا  واعزًا 

التكنولوجيا الرقميًة وجوهًا ح�سنة اأي�سًا«.

بين  التكنولوجي  التباين  ي��ب��دو  ق��د 

ما  ولكن  اأحيانًا،  م�ستغربًا  والأبناء  الآباء 

اأكثر وغير ماألوف هو: كيف  هو م�ستغرٌب 

�ستبدو الفجوة الرقمية بين جيلي الأجداد 

والأحفاد؟ خا�سة اإذا ما �ساهدنا طفاًل دون 

على  »الدرد�سة  كيفية  جّده  يعّلم  العا�سرة 

اإنه حقًا زمُن الفجوات والغرائب،  النت«. 

وبطله جيٌل متفّرٌد وغيُر م�سبوق!

الوالدان »األقرب عمريًا« من 
أوالدهما، لديهما نسبيًا قدرة 

أكرب على التفّهم واملواكبة 
الفكرّية والتقنية
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حتقيق: زهراء عودي �ضكر

وال�ضلوكّية  المهنّية،  الب�ضرّية،  الحياة  ت��وؤّط��ر 

ال  وعرفّية  وقانونّية  اأخالقّية  بمعايير  والتفاعلّية 

يمكن التغا�ضي عنها باأي �ضكل. ال، بل اإّن خرقها  ي�ضع 

في  القانون  يطاله  وقد  الذنب  دائ��رة  في  المخطئ 

موا�ضع معّينة. وال�ضحافة كاأي مهنة اأخرى ال يتعّين 

على  اأ�ضحابها مراعاة �ضروطها  وقوانينها  فح�ضب، 

النابعة  اأخالقّياتها  احترام  ذل��ك،  من  اأكثر  بل 

من  انبثقت  التي  والمواثيق  العامة  االآداب  من 

والدقة  بالحقيقة  نخت�ضرها  مبادئ،  مجموعة 

والم�ضوؤولية  والت�ضامح  والحياد  والمو�ضوعية 

تبداأ  تلك  االأخالقيات  وم�ضيرة  القراء.  اأم��ام 

لحظة  اإل��ى  المعلومة  على  الح�ضول  لحظة  من 

وال�ضعار  للجمهور،  وتو�ضيلها  والتحرير  التغطية 

دائمًا  »اإلحاق اأقّل �ضرر بالجمهور«.

أخالقيات المهن

52



*ال�ض���ح��اف�����ة والم�ض���وؤول�ي����ات 
االأخالقية والقانونية والميثاقية

عامة  واآداب  اأخ��الق��ّي��ات  مهنٍة  ل��ك��ّل 

الخا�سة  وال��ل��وائ��ح  ال��ق��وان��ي��ن  ح��ددت��ه��ا 

المهنة  واأخالقيات  ب��اآداب  ويق�سد  بها. 

مجموعة من القواعد والأ�سول المتعارف 

ال��واح��دة،  المهنة  اأ���س��ح��اب  عند  عليها 

بحيث تكون مراعاتها محافظة على المهنة 

و�سرفها. وتختلف الم�سوؤولية القانونية عن 

الم�سوؤولية الأخالقية باختالف اأبعادهما، 

من  واأ�سمل  اأو�سع  الأخالقية  فالم�سوؤولية 

دائرة القانون لأنها تتعلق بعالقة الإن�سان 

م�سوؤولية  فهي  وبغيره،  وبنف�سه  بخالقه 

ذاتية اأمام ربه و�سميره وقّرائه.

وف��ي��م��ا خ�����سّ ال��م��واث��ي��ق الأخ��الق��ي��ة 

بين  تتنّوع  اأ�سكالها  اأن  نجد  ال�سحافية، 

نف�سها  الت�سال  بو�سائل  خا�سة  مواثيق 

والم�سرح  وال�سينما  والكتب  كال�سحافة 

الإلكتروني،  التوا�سل  وو�سائل  والإذاع���ة 

الم�سمون  بجوانب  تهتم  مواثيق  وب��ي��ن 

اأو  و�سيلة  تتناول  اأخ��رى  وبين  الت�سالي، 

وهنا  �سناعتها،  وجوانب  الّت�سال  اأداة 

نعني التحرير والإعالن والتوزيع والترويج.

يجب  الإع��الم��ّي��ة  الأخ��الق��ّي��ات  اإذًا، 

���س��اٍح،  �سمير  ع��ن  تنم  ذات��ي��ة  ت��ك��ون  اأن 

واأخباره  معلوماته  انتقاء  الإعالمي  وعلى 

الم�سداقية  عالية  موثوقة  م�سادر  من 

بحيث يك�سب فيها ثقة الجمهور. ف�سعوره 

بل  وحده،  القانون  يفر�سه  ل  بالم�سوؤولية 

ياأتي من رقابته الذاتية والتزامه بمعايير 

الإع��الم��ي  ك��ان  فمتى  الرفيعة،  المهنة 

متفانيًا في مهنته ملتزمًا بقوانينها ح�سل 

املسؤولية األخالقية أوسع 
وأشمل من دائرة القانون ألنها 
تتعلق بعالقة اإلنسان بخالقه 

وبنفسه وبغريه
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وبالت�سهير  و�سمعتهم،  وم�ساعرهم  النا�س 

ال�سفراء  فال�سحافة  الأحيان.  بع�س  في 

ر في الكثير  )الم�سّوهة والكاذبة( باتت ُتمرَّ

عن  ناهيك  هذا  الإعالمية،  الر�سائل  من 

التعمية على بع�س الأخبار اأو ف�سح بع�سها 

المادية.  الم�سالح  تقت�سي  الآخر ح�سبما 

قد  اللبناني  ال�سحافي  اإن  اأق��ول:  واأخيرًا 

�سرذمه  وط��ن  ف��ي  عنه  المالمة  ت�سقط 

والخالفات  وال��ح��رب  والطائفية  الفقر 

ال�سيا�سية الالمتناهية«.

يجب  الإعالم  اأن  �سناء  ال�سيدة  وترى 

بالن�سبة  وح����ذرًا  عناية  اأك��ث��ر  ي��ك��ون  اأن 

ل��م��ا ي��ع��ر���س وي��ن�����س��ر م��ن ���س��ور واأخ��ب��ار 

خ�سو�سًا في وقت النفجارات والكوارث. 

القنوات  اإل��ى  نهرع  انفجار  ح��دوث  »ح��ال 

ما  و�سرعان  جرى،  ما  لمعرفة  الإخبارية 

ت�ساهد  ل  كي  ابنتي  وجه  على  يدي  اأ�سع 

�سور الدم وال�سحايا والأ�سالء، التي باتت 

على احترام وثقة الآخرين زمالء كانوا اأو 

جمهورًا.

*حول االإعالم وتغطياته
التجوال  اإلى  ل�سنا بحاجة كبيرة  ربما 

عمومًا  ب��الإع��الم  ال�����س��ارع  راأي  لمعرفة 

واللبناني خ�سو�سًا، ولكت�ساف مدى ر�سا 

اإخبارية  برامج  من  يبّثه  ما  على  النا�س 

وغيرها،  واجتماعية  وثقافية  وترفيهية 

تعك�س  لربما  حولنا  وم��ن  زوارن���ا  ف���اآراء 

وتقييمهم  الإع��الم  من  النا�س  موقف  لنا 

لم�سلكياته الأخالقية والمهنية.

فها هي ردينة )طالبة اإعالم(، تطلق 

العنان لغ�سبها من الإعالم اللبناني قائلة: 

»وهل هناك من يعير اأهمّية لالأخالق في 

يومنا هذا؟ فالإعالم الذي ن�ساهده ل يهتم 

ح�ساب  على  ولو  ال�سحفي  بال�سبق  �سوى 

أخالقيات المهن
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اأم���رًا ع��ادي��ًا ف��ي الإع���الم، ال��ذي م��ا عاد 

يراعي م�ساعر الجمهور«.

الج�سم  فينتقد  قا�سم  الأ���س��ت��اذ  اأم��ا 

الإعالمي، ولكن مع التبرير له، »الإعالم 

اإلى  بالأخالق  ومخاّلً  �سيئًا  لي�س  اللبناني 

المتابع  ينكر  ف��ال  م�ساهدته،  ع��دم  ح��ّد 

واأخالقيات  اأدبيات  تخرق  اأخطاء  وج��ود 

في  الوا�سح  التق�سيم  هذا  اأّن  اإّل  المهنة 

ال�سحافي  يدفع  ربما  اللبنانية  الأر�سية 

اإلى اإبراز ميوله ال�سيا�سية مثاًل اأو الإيحاء 

ويعرف  ي�ساأل  بات  اليوم  فالم�ساهد  بها، 

ال�سيا�سية،  ال�سحافيين  معظم  اتجاهات 

رب بالمهنية عر�س الحائط«. وهنا �سُ

*االأخالقّيات ال�ضحافّية
ال�سحافّية  المهنة  اأخ��الق��ّي��ات  تعّد 

ال��ق��رارات  عليها  ترتكز  م��ب��ادئ  بمثابة 

المهنّية في مختلف المواقف والمو�سوعات 

ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا الإع���الم���ي اأث���ن���اء عمله 

وه��ذه  الأزم�����ات.  اأوق����ات  ف��ي  خ�سو�سًا 

المبادئ  م��ن  مجموعة  ه��ي  الأخ��الق��ي��ات 

ح�سرها  يمكن  ال��ت��ي  المنظمة  وال��ق��ي��م 

بعناوين عري�سة ت�سمل:

1 - ال�سدق والدقة.
2 - احترام الكرامة الإن�سانية.

3 - النزاهة.
الإع��الم��ي  يتحمل  اأن  الم�سوؤولية:   -  4
م�����س��وؤول��ي��ة ال�����س��ح��ة م���ن اأخ���ب���اره 

والتحري، والتزام الدقة.

الحكمة  توخي  تقت�سي  التي  العدالة:   -  5
والبتعاد  وال�سور  الأخبار  عر�س  في 

م���ا اأم���ك���ن ع���ن اأ���س��ال��ي��ب ال��م��ب��ال��غ��ة 

والتهويل والإثارة الرخي�سة.

العالقات  في  االأخ��الق  *مراعاة 
االإعالمية

اأما فيما يخ�س اأخالقيات العالقات، 

فهي ت�سمل:

فيما  �لإعلميين  تعامل  �أخلقيات   -  1
يعني  وذل��ك  �ل��ج��م��ه��ور:  وم��ع  بينهم 

المهنة  ع���دم الع���ت���داء ع��ل��ى زم���الء 

المواد  �سرقة  اأو  ال�سيئة  بالمعاملة 

الإعالمية وانتحال اآراء الآخرين.

ب��الإع��لن: وهي  �أخ��لق��ي��ات خا�صة   -  2
الإع��الن  م�سمون  مراعاة  على  تحّث 

مع  تتفق  ال��ت��ي  وال�����س��ل��وك��ي��ات  للقيم 

معايير ومبادئ المجتمع، واأن ل ي�سّلل 

م�سمون الإعالن الجمهور.

أخالقّيات املهنة الصحافّية 
مبثابة مبادئ ترتكز عليها القرارات 

املهنّية يف خمتلف املواقف
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وقت  ال�ضحافية  *االأخالقيات 
االأزمات

ح���ال وق����وع الأزم������ات والأح�����داث 

ال�����س��اخ��ن��ة، ي��ت��ح��ول اه��ت��م��ام ال��ن��ا���س 

ال�سغيرة،  ال�سا�سة  اإلى  اأ�سا�سي  ب�سكل 

فتجدهم يت�سّمرون اأمامها ل�ساعات كي 

ولكن ماذا  الأحداث،  يتابعوا مجريات 

م�ساهدتهم؟  فترة  خ��الل  يح�سدون 

لالأ�سف، اإن نتاج الح�ساد لي�س �سافيًا، 

والف�سائح  وال��ف�����س��اد  ال��ع��ن��ف  اإن  ب��ل 

لي�ست  الإعالمية  والم�سكلة  ت�سّوهه. 

والعربي،  اللبناني  بالم�سهد  مح�سورة 

الإع��الم��ي��ة  الموؤ�س�سات  اأك��ب��ر  فحّتى 

عالميًا تقع في فّخ الأخطاء التي ترتكب 

اأو  »�سكوب«  ت�سجيل  اإل��ى  التوق  ب�سبب 

�سبق �سحافي.

االأخ��الق��ي��ات  م��ن  ال��دي��ن  *اأين 
االإعالمية؟

ول��م��ا ك��ان ال��دي��ن ج���زءًا ل ي��ت��ج��ّزاأ من 

ال��م��ن��ظ��وم��ة الإع���الم���ي���ة ف���ي ال��ع��دي��د من 

الموؤ�س�سات ذات التبعّية الدينّية والعقائدّية، 

َتحتَّم على تلك الموؤ�س�سات مراعاته والأخذ 

كان  وهنا  ال��ح��دود.  اأق�سى  اإل��ى  بمعاييره 

الديني  التوجية  مديرية  مدير  مع  وقفة  لنا 

المنار،  ق��ن��اة  ف��ي  الفنية  اللجنة  ورئ��ي�����س 

�سماحة ال�سيخ خ�سر الديراني الذي كان له 

�سرح خا�س حول هذه النقطة.

الأ�س�س  اأه��م  اأن  خ�سر  ال�سيخ  يعتبر 

في  الإعالمية  المدر�سة  عليها  تقوم  التي 

الإ�سالم هي الأخالق، »اإن الأخالق جزء ل 

يتجزاأ من الهوية الذاتية والعامة لالإعالم. 

وهذا النموذج قدمه الأنبياء عبر التاريخ. 

ولنا في ر�سول اهلل اأ�سوة ح�سنة، فقد عرفه 

النا�س قبل النبوة بال�سادق الأمين وهاتان 

قيمتان اأخالقيتان عظيمتان.

ف���الإع���الم م��ع اأخ����الق ُي�����س��ِب��ح ب��ن��اًء 

من  بينما  ولالأ�سرة،  للمجتمع  ومح�سنًا 

للمجتمع  مدمر  اإع��الم  اإل��ى  يتحول  دون��ه 

وهذا  لالأفراد،  ومهلك  لالأ�سرة،  ومفكك 

ما لعبه ويلعبه الإعالم اليوم في المجتمع 

الإن�ساني«.

بين  االإع����الم  ف��ي  *ال ح��ي��ادي��ة 
الحّق والباطل

وف��ي��م��ا ي��خ�����سّ م��وق��ع��ي��ة ال���دي���ن من 

الأخالقيات الإعالمية، يقول: »اإنما الدين 

الأخالق«، وبما اأن الإعالم جزء من الدين 

الأخ��الق.  الإع��الم  اإنما  القول  ي�سح  فاإنه 

المتعارفة  المهنّية  الأخ��الق��ّي��ات  ول��ك��ّن 

أخالقيات المهن
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حاليًا ماأخوذة من المنظومة الفكرية التي 

فالنظرية  الإعالمية،  الروؤية  هذه  اأنتجت 

تترجم  غيرها  اأو  الليبرالية  اأو  ال�ستراكية 

المهنية  المعايير  في  وقيمها  مفاهيمها 

اأم��ر طبيعي.  وه��ذا  وغيرهما  الإع��الم  في 

يجب  الإ�سالمية  المدر�سة  ف��اإن  وك��ذل��ك 

روؤيتها  في  واأخالقياتها  قيمها  تعك�س  اأن 

ذلك  على  ومثاًل  وممار�ساتها.  الإعالمية 

-المو�سوعية والحيادية- كقيم واأخالقيات 

اإع��الم��ي��ة ه��ي ل ت��ت��ن��ا���س��ب م��ع الأخ����الق 

عندما  مثاًل  كثيرة،  م��وارد  في  الإ�سالمية 

يكون هناك �سراع بين الحق والباطل لي�س 

�سحيحًا اأن يكون الإعالم حياديًا«.

بنقل  المو�سوعية  ممار�سة  »وكذلك 

الراأي والراأي الآخر ل �سيما اإذا كان راأي 

اأهل الباطل اأقوى ظهورًا ب�سبب اإمكاناتهم 

وت�سليلهم«.

*ِقَيم في مجال االإعالم
وي��ح�����س��ر ال�����س��ي��خ ال���دي���ران���ي اأه���م 

المبادىء والقيم التي ركز الإ�سالم عليها 

في مجال الإعالم بالآتي:

1. ال�سدق )ال�سدق راأ�س الدين(.
2. الأمانة )ال�سادق الأمين(.

3. حفظ الأ�سرة.
4. تقديم م�سلحة الجماعة على الفرد.

5. الأمل بالم�ستقبل )دولة العدل الإلهي(.
وغيرها  الإن�سانية  والأخ����الق  القيم   .6

الكثير...

هي  الأخالقيات  اأن  بما  نقول  ختامًا 

امتداد لالأخالق ال�سامية التي دعت اإليها 

ب�سكل  يغت  �سِ وقد  الأعراف،  كما  الأديان 

فحريٌّ  تنّوعها،  على  المهن  مع  متالئم 

بنا اأن ننهي الكالم باأح�سن الكالم، كالم 

يثقل  ما  »اأكثر  ق��ال:  حيث   P الر�سول 

الخلق«،  ح�سن  القيامة  يوم  العبد  ميزان 

اإيمانًا،  النا�س  و»اأف�سل 

اأح���������س����ن����ه����م 

اأخالقًا«.

األخالقّيات املهنّية 
املتعارفة حاليًا مأخوذة 

من املنظومة الفكرية التي 
أنتجت هذه الرؤية اإلعالمية

�ل�صيخ خ�صر �لدير�ني
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لصيف مثمٍر ألبنائكم
)*(

حتقيق: داليا فني�ش

االإج��ازة  االأه��ل   ي�ضتثمر  *كيف 
ال�ضيفية؟

�ساألنا ال�سيد ح�سن )اأب لطفلين( عن 

في  الوقت  من  ال�ستفادة  كيفّية  في  راأي��ه 

تم�سية الإجازة ال�سيفية.

الفراغ  اأوقات  ا�ستغالل  يمكن  اأجاب: 

ف���ي ال��ع��ط��ل��ة م���ن خ���الل ت��ن��ظ��ي��م ال��وق��ت 

ال�سيفّية  الن�ساطات  الأبناء في  وم�ساركة 

اأو النوادي الريا�سّية وغيرها.

اأطفال(  لثالثة  )اأم  وفاء  ال�سيدة  اأما 

ينتظرون  الأط���ف���ال  اأن  اإل���ى  لفتت  ف��ق��د 

من  ليفرغوا  ال�سيفية  الإج����ازة  ح��ل��ول 

وتوديع  ال�ضيفّية،  العطلة  وبداية  المدار�ش  في  االمتحانات  نهاية  مع 

الكتب واالأقالم نبداأ بالتفكير في االإجازة، كيف �ضنق�ضيها؟ واأين؟ ومع من؟ 

كّل هذه الت�ضاوؤالت تخطر في بالنا جميعًا، وخا�ضًة االأبناء الذين يحلمون 

الطرق  عن  واالأم��ه��ات  االآب��اء  معظم  ويت�ضاءل  وجميلة.  ممتعة  باإجازة 

االأمثل لت�ضلية االأبناء وملء اأوقاتهم، خالل العطلة ال�ضيفّية، بما يفيدهم 

مدار�ضهم  اإلى  العطلة،  بعد  يعودون،  بحيث  طاقاتهم،  وي�ضحن  وي�ضغلهم 

بم�ضاعر متجّددة لبدء عام درا�ضّي جديد. وهنا، ياأتي ال�ضوؤال: كيف ن�ضل 

اإلى عط�لة ممتعة، فال تتحّول االإجازة ال�ضيفّية اإلى م�ضيعة للوقت؟

تربية
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للذهاب  ب��اك��رًا  النهو�س  وم��ن  ال��درا���س��ة 

يم�سي  اأن  ل  »اأف�سّ وقالت:  المدر�سة.  اإلى 

المناخ  حيث  القرية  في  العطلة  اأولدي 

التي  ال��وا���س��ع��ة  وال��م�����س��اح��ات  ال��ّن��ظ��ي��ف 

تمّكنهم من اللعب على راحتهم، اأو اأ�سعى 

ودورات  ريا�سّية  دورات  في  لت�سجيلهم 

حفظ القراآن الكريم«.

العطلة  اإّن  ال�سيدة فاطمة  تقول  بينما 

ونف�سّية  ذه��ن��ّي��ة  ا�ستراحة  بمثابة  »ه��ي 

ل�����الأولد، ل���ذا ي��ج��ب اأن ت��ك��ون ال��ب��رام��ج 

اأيام  في  الغاية  هذه  مع  تتنا�سب  المعّدة 

اأولدي  م��ع  »اأن��ّظ��م  وت�سيف:  الإج����ازة«. 

والرحالت  كالنزهات  م�ستركة:  ن�ساطات 

العائلّية التي تعّزز لدى الطفل مفهوم �سلة 

الرحم والتعرف اإلى الأقرباء، كذلك ُتمّتن 

العالقة مع الأ�سدقاء«.

اإيمان  ال�سيدة  مع  الأهل  باآراء  ونختم 

العطلة  اأهمّية  اأع��رف  »اإنني  تقول:  التي 

ال�سيفّية لالأولد، واأرغب دومًا اأن ي�ستمتع 

اأ�سعى  لذلك،  الإم��ك��ان.  ق��در  بها  اأولدي 

الإم��ام  ك�سافة  اأن�سطة  ف��ي:  ي�ساركوا  اأن 

اإنجاز  الق�س�س،  ق���راءة   ،| المهدي 

ال�سيعة  في  والبقاء  ال�سيفّية  الفرو�س 

اأّيام عدة من كل �سهر«.

*اأفكار عملّية للعطلة ال�ضيفّية
َقَدَما  َت��ُزوُل  »َل   :P عن ر�سول اهلل 

اأرب��ع:   عن  َل 
َ
ُي�ْساأ َحتَّى  اْلِقَياَمِة  َي��ْوَم  َعْبٍد 
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فيما  �سبابه  وع��ن  اأف��ن��اه،  فيما  عمره  عن 

وفيما  اكت�سبه  اأي��ن  من  ماله  وعن  اأب��اله، 

ل  لذا،  ؛ 
)1(

البيت« اأهل  حّبنا  وعن  اأنفقه، 

بد لالأولد من معرفة قيمة الوقت، ول بد 

من و�سع اأهداف لهذه الإجازة عند الأبناء 

لتم�سيتها بطريقة م�سّلية ومفيدة،  كي ل 

ي�سعروا بالملل:

1 - النزهات الخارجية
هو  ال�سيف  خ��الل  الأ���س��ي��اء  اأف�����س��ل 

مكان  اإل��ى  الأولد،  مع  نزهة  في  الخروج 

التخطيط  فيمكن  ل��ه��م.  بالن�سبة  ممتع 

لرحلة من 3 - 4 اأيام اأو رحلة ليوم واحد، 

تم�سي فيها اأمتع اللحظات مع اأولدك.

2 - تنمية المهارات والمواهب
ل يمكن لأحد اكت�ساف مواهب الطفل 

ا�ستغالل  يمكن  ل��ذا،  وال��دي��ه.  م��ن  اأك��ث��ر 

ال��ع��ط��ل��ة ال�����س��ي��ف��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة ال��م��واه��ب 

الثانية  الهوية  بمثابة  التي هي  والمهارات 

لها  لكل فرد. ومن اأكثر الهوايات التي يف�سّ

الأطفال في �سن مبكرة: الر�سم، القراءة، 

كت�سميم  ال��ي��دوي��ة  الأع��م��ال  اأو  التمثيل 

الأط��ف��ال  بع�س  ل  يف�سّ ك��م��ا  ال��ح��ل��ّي... 

ال�سلة،  الريا�سية: ككرة  الألعاب  ممار�سة 

كرة القدم، ال�سباحة، التن�س وغيرها من 

الريا�سات المختلفة.

3 - �ضنع الوجبات الغذائية
اأبنائها  م��ن  تطلب  اأن  ل���الأم  يمكن 

م�ساركتها في تح�سير الوجبات الغذائية، 

متعة  الأم���ور  اأكثر  من  ذل��ك  يكون  وربما 

الأمور  ببع�س  القيام  اإلى  اأر�سديهم  لهم. 

اأو تقطيع الخ�سراوات،  الب�سيطة: كغ�سيل 

المطبخ  وتنظيف  ترتيب  في  الم�ساعدة 

ي�ساعد  فهذا  الطبخ...  عملية  اإتمام  بعد 

الب�سيطة  ال��م��ه��ارات  بع�س  تعليمهم  ف��ي 

وتحّملهم الم�سوؤولية.

4 - زراعة النباتات
النباتات  وزراع��ة  بالحديقة  الهتمام 

هي من الأن�سطة المحّببة لالأطفال خالل 

ف�سل ال�سيف. قومي ببع�س الأبحاث عبر 

الإنترنت عن كيفية زرع بع�س النباتات في 

اأوعية  داخل  اأو  الحديقة،  في  اأو  المنزل، 

�سغيرة داخل �سرفة المنزل. قومي بذلك 

طفل  ك��ّل  يقوم  حيث  اأولدك،  بم�ساركة 
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كما  ق��ب��ل.  م��ن  الأولد  ي��زره��ا  ل��م  ال��ت��ي 

يمكنك اأي�سًا جمع الأولد واإخبارهم بع�س 

المكان  اأو  بلدهم  تاريخ  ح��ول  الق�س�س 

الذي يعي�سون فيه.

االأع���م���ال  ف���ي  ال��م�����ض��ارك��ة   -  6
التطوعية

ل���دى الأولد  ق��د ت��ك��ون ف��ك��رة ج��ي��دة 

الخيرية  الجمعيات  معهم  ت����زوري  اأن 

الب�سيطة  الن�ساطات  بع�س  في  للم�ساركة 

القدرات  اكت�ساف  على  ت�ساعدهم  التي 

الإي��ج��اب��ي��ة  الم�ساعر  وتنمية  ال��خ��ا���س��ة 

ولو  ا�سطحابهم  ل  ويف�سّ النف�س،  داخ��ل 

الم�سوؤول  هو  ويكون  يحبها  نبتة  بزراعة 

ري لالأولد كل الأدوات  عن العناية بها. وفِّ

التي �سيحتاجون اإليها: من البذور، التربة 

الخا�سة  الأوعية  للزراعة،  �سة  المخ�سّ

بالزراعة، ثم قومي بتوجيه بع�س الن�سائح 

يمكن  كما  نبتة،  ك��ل  زراع���ة  طريقة  ع��ن 

لم�ساركتهم  اأولدك  اأ�سدقاء  دعوة  اأي�سًا 

تلك التجربة وق�ساء بع�س الوقت.

يعي�ضون  الذي  المكان  اكت�ضاف   -  5
فيه

بالبلد  ومعرفة  دراي��ة  اأكثر  ك��اأّم  اأن��ِت 

ل  ق��د  الأم����ر  ل��ك��ن  ف��ي��ه،  تعي�سين  ال���ذي 

فاإن  لذلك،  ل��الأولد.  بالن�سبة  نف�سه  يكون 

لتعّرف  منا�ِسبة  فر�سة  ال�سيفية  العطلة 

الأولد اإلى زيارة بع�س الأماكن التاريخية 

والمتاحف مع الحر�س على زيارة الأماكن 

االهتمام باحلديقة وزراعة 
النباتات هي من األنشطة 

احملّببة لألطفال خالل 
فصل الصيف
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لزيارة  �سهر  كل  في  يومًا 

الرعاية  دور  في  الأطفال 

وت��ق��دي��م ال��ه��داي��ا اإل��ي��ه��م 

�سواء  المر�سى  ع��ي��ادة  اأو 

اأو  والمعارف  الأهل  من  كانوا 

المحتاجين.

7 - الم�ضرح المنزلي
ل��ي�����س م��ن ال�����س��روري ال���خ���روج من 

المنزل للترفيه عن الأولد، يمكنك البقاء 

في المنزل ودعوة بع�س الأ�سدقاء لق�ساء 

الأف��الم  بع�س  باختيار  قومي  ممتع:  يوم 

العمرية،  اأولدِك  ل��م��راح��ل  المنا�سبة 

الخفيفة  ال���م���اأك���ولت  ب��ع�����س  وج���ه���زي 

البطاط�س،  ورقائق  كالبو�سار  واللذيذة: 

الطبيعية،  كالع�سائر  وال��م�����س��روب��ات: 

وقدميها لهم خالل م�ساهدة الأفالم.

8 - القراءة
�سادقة  مقولة  جلي�س«  خير  »الكتاب 

المتنّوعة  الكتب  اختيار  على  الأم  تحّث 

مجالت  اأو  األ��غ��از  اأو  هادفة  ق�س�س  من 

كما  الأب��ن��اء،  اهتمامات  ح�سب  ة  خا�سّ

العامة  المكتبات  لزيارة  ا�سطحابهم  اأن 

وال�ستفادة من كّم الكتب 

يفتح  فيها  ال��م��وج��ودة 

المعرفة  اآف��اق  لالأبناء 

والت�سلية في اآٍن واحد. 

وقت  ا�ستغالل  ويجدر 

الإجازة اأي�سًا في تعويد الأولد على قراءة 

ق�سيرة  لمّدة  ولو  الكريم،  القراآن  وتالوة 

قبل ال�سلوات اأو بعدها.

9 - التوا�ضل االجتماعي
مع  الجتماعي  توا�سلها  الأ�سرة  تفُقد 

لذا،  المدر�سّية!  الأي���ام  خ��الل  الآخ��ري��ن 

للتوا�سل  فر�سة  ال�سيفّية  الإج��ازة  تعتبر 

الأقارب  الزيارات مع  وتبادل  الأرحام  مع 

والجيران، اأو التفاق على موعد اأ�سبوعي 

فر�سة  الطفل  يمنح  م��ا  ال�سمل،  يجمع 

لتعزيز عالقاته بمحيطه.

10 - المرح والترفيه
اإن ابتكار طريقة لتغيير روتين الحياة 

التلفاز  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  ال��درا���س��ي��ة،  اليومّية 

ا�ستبداله  خ���الل  م��ن  ممكن  ل�����س��اع��ات، 

اأ�سرتك  اأف���راد  بين  جماعية  بم�سابقات 

ي�سارك فيها ال�سغار والكبار: كالقفز عن 

الحبل اأو حّل الأحجيات.

تن�سي  ل  المتعة  من  المزيد  ولإ�سفاء 

تكون  قد  والتي  للفائزين،  جوائز  اإح�سار 

م��ت��ع��ددة م��ن��ه��ا: ال��ذه��اب اإل���ى الأ���س��واق 
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تشّكل اإلجازة الصيفية الوقت 
املثايل لتعريف الصغري إىل 

مهارات جديدة

والمراكز الترفيهية اأو تناول الطعام 

الألعاب  بع�س  �سراء  اأو  الخارج  في 

التي يحبها الطفل.

11 - تنمية ملكات الطفل
ت�سّكل الإجازة الوقت المثالي لتعريف 

بين  ومن  جديدة،  مهارات  اإل��ى  ال�سغير 

التي  ت��ل��ك  ال�سيفية،  ال��ب��رام��ج  اأف�����س��ل 

مهارات  لتعليم  الخبراء  قبل  من  تقّدم 

الإنكليزية في مراكز  اللغة  اأو  الكومبيوتر 

طفلك  فاإ�سراك  �سة،  المتخ�سّ التدريب 

في اأحد هذه البرامج، وذلك عقب انتهاء 

ي��زال  ي��ك��ون م��ا  ال��ع��ام ال��درا���س��ي عندما 

يجعله  العملي  ال��درا���س��ة  باإيقاع  م��ت��اأث��رًا 

م�ستعدًا لتلّقي المزيد من العلم.

12 - تنظيم الوقت
لالأهل  فر�سة  ال�سيفية  الإج��ازة  تعّد 

لم�ساعدة اأبنائهم على تنمية �سخ�سّياتهم 

��ع��ة م��دارك��ه��م وت��ن��م��ي��ة ق��درات��ه��م  وت��و���سِ

ا�ستغالل  اأّن  فيه  �سّك  ل  ومّما  الذاتّية. 

�سرورة  يعّد  مفيدة  اأن�سطة  في  طاقاتهم 

نهاية  قبل  لها  التخطيط  ينبغي  حتمية 

الوقت  تنظيم  لذا، يجب  الدرا�سي.  العام 

اأن  مالحظة  مع  المختلفة،  الأن�سطة  بين 

يمار�س الطفل ن�ساطًا واحدًا اأو اثنين على 

الأكثر، في النهار.

اإعداد خطط م�سبقة  ويجدر بالأبوين 

يومية واأ�سبوعية و�سهرية يحّددان خاللها 

مع  للطفل،  توفيرها  يمكن  التي  الأن�سطة 

مراعاة اأّن ال�سغير ينتابه الملل ب�سرعة.

مع  ال�����س��ي��ف  ف�����س��ل  تم�سية  اأث���ن���اء 

اأولدك، ل تن�سي تجهيز الكاميرا للتقاط 

اللحظات  ت�سجل  ال��ت��ي  ال�����س��ور  ب��ع�����س 

قومي  ثم  معهم،  تق�سيها  التي  الممتعة 

األبوم لل�سور ب�سكل م�سحك  بحفظها في 

والّلماعة  الم�سحكة  المل�سقات  بع�س  مع 

ال�سور  التقاط  ويمكن  ال�سور.  لتزيين 

كما  بها،  والحتفاظ  المنزل  داخل  اأي�سًا 

الفيديوهات  بع�س  ت�سجيل  اأي�سًا  يمكن 

المرحة كي ت�ستعيدي تلك الذكريات اأثناء 

م�ساهدتها مع اأولدك فيما بعد.

الأمالي، ال�سدوق، �س93.( 1))*(  اأخ�سائية تربية.
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ُتلوى �ضاقك، فال تكترث لها، تعتبر 

اأنه مجرد التواء ب�ضيط، ولكن تكت�ضف 

فتتعجب،  مك�ضورة،  اأنها  �ضاعات  بعد 

ك�ضر؟!  اإل��ى  ت���وؤدي  ب�ضيطة  اأف��َع��ْث��رة 

تعاني  كنت  ح��ال  في  نعم  وال��ج��واب: 

العظام  ترّقق  اإن  العظام.  ترّقق  من 

وه�ضا�ضتها يجعلك اأكثر عر�ضة للك�ضور 

والظهر،  والمفا�ضل،  العظام،  والأوجاع 

هذا  وغ��ي��ره��ا.  والدي�ضك  والتكّل�ش 

المر�ش بات ينت�ضر ب�ضرعة هائلة في 

الغذاء  نمط  تغّير  نتيجة  مجتمعاتنا 

والمعي�ضة. فما هو ترّقق العظام؟ ومن 

وما  به؟  لالإ�ضابة  ُعر�ضة  االأكثر  هم 

هي �ضبل الوقاية منه؟

كيف 
تتجّنب 
ترّقق 
العظام؟

)*(
�ضارة املو�ضوي خزعل

* ما هو ترّقق العظام؟
عند  ال��ع��ظ��ام  بنية  ت�سعف  ع��ن��دم��ا    

مثل  ال��م��ع��ادن،  ف��ق��دان  نتيجة  الإن�����س��ان 

اإن  اإذ  العظام.  بترّقق  ُي�ساب  الكال�سيوم، 

قطعة  ُي�سبه  الطبيعية،  الحالة  في  العظم، 

ال�سغيرة.  بالم�سامات  المليئة  الإ�سفنج 

يقّل  العظام  به�سا�سة  الإ�سابة  حالة  وفي 

عدد الم�سامات، ويكبر حجمها وفراغاتها 

فتفقد العظام �سالبتها، اأي تتاآكل وت�سبح 

عر�سة للك�سور في اأي وقت.

بالمر�س  العظام  ترّقق  مر�س  وي�سمى 

ال�سامت لأنه ل يترافق مع اأعرا�س خا�سة. 

اأو  الظهر  في  ب��اآلم  المري�س  ي�سعر  فقد 

القدمين اأو في المفا�سل، اإل اأّنها اأعرا�س 

يتم  ما  وعادة  الّت�سخي�س.  على  ت�ساعد  ل 

ت�سخي�س الإ�سابة بمر�س الترقق اأو الحالة 

ال�سابقة له عند ح�سول ك�سر.

تغذية

64



عادة ما يتم تشخيص اإلصابة 
مبرض الرتقق أو احلالة 

السابقة له عند حصول كسر

*كيف تنمو عظامنا؟
ال���ع���ظ���ام ه���ي م���زي���ج م���ن ال��م��ع��ادن 

وتتخللها  بع�س،  ف��وق  بع�سها  المتر�سبة 

هذه  ت��غ��ذي  ال��ت��ي  وال�سرايين  الأع�����س��اب 

تكّون  ويبداأ  الج�سم.  من  الهامة  الأع�ساء 

اإلى  نموها  وي�ستمّر  الأم  بطن  في  العظام 

الع�سرينات من العمر، واإن اأكبر ن�سبة نمو 

للعظام تكون في الفترة الممتدة ما بين ال�9 

اأكبر  فاإن  لذلك،  تقريبًا.  �سنة   20 ال�  اإلى 

كمية كال�سيوم يحتاج اإليها الج�سم هي في 

هذه المرحلة. ما يحّتم على الأهل النتباه 

بالكال�سيوم،  الغنية  الأغ��ذي��ة  تقديم  اإل��ى 

هذه  في  اأبنائهم،  عظام  لنمو  والمنا�سبة 

المرحلة ب�سكل خا�س.

بفقد  عظامنا  ت��ب��داأ  ال�30،  �سّن  بعد 

عند  الحالة  هذه  وتزيد  كثافتها  اأو  وزنها 

لذلك  الطمث.  انقطاع  بعد  الن�ساء خا�سًة 

يجب اأن تبني الفتاة مخزون الكال�سيوم في 

ال�سبا وت�ستمر في الحفاظ عليه مع العمر. 

وذلك لأن الج�سم عندما ي�سعر بنق�س في 

في  الأخ��رى  المعادن  بع�س  اأو  الكال�سيوم 

الدم، ي�سرع لأخذها من مخزونها، فيخرج 

الكال�سيوم مثاًل من العظام، ويومًا بعد يوم 

تقل كثافة العظام، ون�ساب بالترقق.

وب�سرعة  مبكرًا  العظام  ت�سعف  وق��د 

مع  �سليمًا  غذائيًا  نظامًا  نتبع  لم  اإذا  اأكبر 

ريا�سة منا�سبة.

*االأمور الم�ضّببة للترّقق
لترقق  ع��ر���س��ة  تجعلك  ال��ت��ي  الأم����ور 

العظام عديدة منها:

1 - نق�س الفيتامين )د( والكال�سيوم.
2 - النحافة المفرطة.

3 - التدخين.
4 - العالج بالعقاقير ال�ستيرويدية.
5 - التهاب المفا�سل الروماتيزمي.

6 - قلة ممار�سة التمارين الريا�سية.
7 - فرط ن�ساط الغدة الدرقية.

8 - تاريخ عائلي للمر�س.
9 - الف�سل الكلوي المزمن.

10 - العمر )فوق 65 �سنة(.
11 - انقطاع الطمث قبل �سن ال�45.
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ال��ه�����س��م��ي،  ال���ج���ه���از  اأم�����را������س   -  12
كالح�سا�سية من الغلوتين.

*�ضبيلك للوقاية من ترقق العظام
العظام  يبني  اأن  يمكن  م��ا  اأه���م  اإن 

ال��غ��ذاء  ه��م��ا:  اأم������ران،  عليها  وي��ح��اف��ظ 

والريا�سة.

على  يحتوي  ال��ذي  المتوازن  فالغذاء 

من  ال��ع��م��ر  بح�سب  المنا�سبة  ال��ك��م��ي��ة 

�سالمة  ي�سمن  وال��ك��ال�����س��ي��وم   Vit D ال���� 

ت�سّرع  والريا�سة  ال��ت��رق��ق.  م��ن  العظام 

وتزيد  ال��ع��ظ��ام  ف��ي  الكال�سيوم  تر�سب 

يتم  اأن  ج��دًا  المهم  وم��ن  �سالبتها.  من 

ما  دوريًا  العظام  كثافة  لفح�س  الخ�سوع 

على  الطمئنان  اأجل  من   50 ال�  �سن  بعد 

العالج في حال وجود  ومتابعة  �سالمتها، 

اأّي خلل اأو ترّقق.

الكال�ضيوم:

فئة  كل  حاجة  التالي  الجدول  يو�سح 

عمرية اإلى الكال�سيوم.

*اأين نجد الكال�ضيوم؟
نجد الكال�سيوم في:

1 - �لحليب و�للبن: اإن الن�سبة الأكبر من 
الكال�سيوم توجد في الحليب واللبن. اإذ 

نحتاج اإلى تناول 3 اأكواب من الحليب 

اأي  ت��ن��اول  يتم  ل��م  اإذا  ي��وم��ي��ًا  وال��ل��ب��ن 

اإل��ى كوبين مع  اأخ��رى. وك��وب  م�سادر 

الم�سادر الأخرى للكال�سيوم.

2 - م�صتقات �لحليب: الألبان والأجبان.
3 - �ل�صمك: خا�سة ال�سلمون وال�سردين.

وال���ب���ازي���ال  ك���ال���ف���ول،  ال���ح���ب���وب:   -  4
والفا�سولياء.

5 - �لخ�صار: البروكولي، البامياء، الّلفت. 

تغذية
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يحتوي  المقطع  الملفوف  م��ن  وك��وب 

الموجودة  الكال�سيوم  كمّية  نف�س  على 

في كوب من الحليب.

وجبنة  ح��ل��ي��ب  �ل�������ص���وي���ا:  م��ن��ت��ج��ات   -  6
ال�سويا.

ك��ان  اإذا  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة:  �ل���م���ك���م���لت   -  7
ا�ستهالك الكال�سيوم من الغذاء ل يفي 

الأق��را���س  اأخ��ذ  من  بد  ل  بالمطلوب، 

ا�ست�سارة  بعد  الكال�سيوم  من  المكملة 

وال��رج��ال  للن�ساء  وخ��ا���س��ة  الطبيب، 

�سنة  ال�50  اأع��م��اره��م  ف��اق��ت  ال��ذي��ن 

تقريبًا.

المنتجات  من  الكال�سيوم  ملحظة: 

امت�سا�سًا  اأكثر  )كالحليب(  الحيوانية 

النباتية  المنتجات  في  الموجودة  تلك  من 

)كالخ�سار والحبوب(.

�نتبه:

الكال�سيوم  من  جيدة  كمية  تتناول  قد 

ولكن ل ي�سل منها اإل القليل اإلى ج�سمك، 

لأن هناك بع�س الأطعمة والم�سروبات التي 

اإذ تم تناولها مع اأو بعد م�سادر الكال�سيوم 

مبا�سرة تمنع اأو تقّلل من امت�سا�سه، ومن 

هذه الأطعمة:

ب��ال��ك��اف��ي��ي��ن:  �ل��غ��ن��ي��ة  �ل��م�����ص��روب��ات   - 1
كالقهوة وال�ساي والم�سروبات الغازية.

2 - �لأط��ع��م��ة �ل��غ��ن��ي��ة ب��ال��ب��روت��ي��ن: فقد 
اأظ��ه��رت ال��درا���س��ات اأن الإف���راط في 

تقليل  اإل����ى  ي����وؤدي  ال��ب��روت��ي��ن  ت��ن��اول 

يجب  ل��ذل��ك  الكال�سيوم،  امت�سا�س 

ع���دم ا���س��ت��ه��الك ال��ل��ح��وم وال��دواج��ن 

يوميًا اأو بكميات عالية، وكذلك �سراب 

البروتين الذي ُيعطى للريا�سيين.

D الفيتامين*
امت�سا�س  على  د  الفيتامين  ي�ساعد 

فاإن  لذلك  العظام،  في  وتثبيته  الكال�سيوم 

النق�س فيه يوؤدي اإلى نق�س في الكال�سيوم 

ووهن للعظام.

:D م�ضادر الفيتامين*
الأول  الم�سدر  ه��ي  ال�سم�س:  اأ�سعة   -  1
والأهم، لذلك يجب تعري�س الج�سم اأو 

جزٍء منه لل�سم�س 3 مرات في الأ�سبوع 

ومن دون  الأق��ل.  دقائق على   10 لمدة 

اأو  كالزجاج  حائل  اأي  هناك  يكون  اأن 

الم�ستح�سرات الواقية من ال�سم�س.

 :D بالفيتامين  المدعمة  الأط��ع��م��ة   -  2
الحبوب  رق��ائ��ق  ال��م��دع��م،  كالحليب 

المدعمة... فالحليب ل يحتوي بذاته 

.D على فيتامين

3 - البقول: كالفول والحم�س..
4 - ال�سمك.

5 - �سفار البي�س.

)*(  اأخ�سائية تّغذية.

الهوام�ش

الكالسيوم من املنتجات 
احليوانية )كاحلليب( أكرث 

امتصاصًا من تلك املوجودة 
يف املنتجات النباتية
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ن�ضرين اإدري�ش قازان

والتخطيط  ال��ت��ف��ك��ي��ر  م��ن  بكثير     

والتدّبر قّلب ال�سيد جعفر �سفحات حياته، 

اأن  دون  وق��ٌت من  يمّر  ل  اأن  على  وحر�س 

ولم  والآخ��رة.  الدنيا  �سوؤون  في  ي�ستثمره 

المنا�سب  القرار  اتخاذ  على  قدرته  تكن 

في اللحظة المنا�سبة لفتة، بقدِر ما كان 

الشهيد المجاهد
جعفر علي الموسوي )السيد صادق(

اسم األم:  خديجة الموسوي
محل وتاريخ الوالدة: النبي شيت 

1974/05/14

الوضع االجتماعي: متأهل وله 
ثاثة أوالد

رقم السجل: 8/111
تاريخ االستشهاد: 2012/10/03  

أثناء قيامه بواجبه الجهادي

أمراء الجنة

68



بكت الأم فخرًا وفرحًا به.

*طفولة »نادي المنتظر«
عندما  ع��م��ره  ب��داي��ة  ف��ي  ك��ان جعفر 

من  يلزمها  ما  ل�سراء  تر�سله  اأم��ه  كانت 

اأغرا�س، في ظل غياب والده الذي ق�سى 

تح�سيل  �سبيل  في  م�سافرًا  اأيامه  اأغلب 

لقمة العي�س، فكان جعفر منذ �سغره يبادر 

اأمه  عن  يخّفف  اأن  يمكن  ما  بكل  للقيام 

اأعباء المنزل.

قريته  ف��ي  ت��رب��ى  ال���ذي  جعفر  تلّقف 

ي�سُقل  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  �سيت،  النبي 

فالتحق  واج��ت��م��اع��ي��ًا،  دي��ن��ي��ًا  �سخ�سّيته 

وت��دّرج  طفولته  منذ  المنتظر«  ب���»ن��ادي 

كان  ال��ذي  العبادي  البرنامج  في  معهم 

دينّيًا  �سخ�سّيته  �سقل  في  كبيٌر  دوٌر  له 

ومعنوّيًا واجتماعّيًا.

ال�سهيد  م��ق��ام  ف��ي  لجلو�سه  وك���ان   

كبير  اأثر   ،{ المو�سوي  عبا�س  ال�سيد 

مع  العالقة  فكانت  الروحي،   �سلوكه  على 

زواجه  بعد  وحتى  حياته،  في  اأولوّية  اهلل 

واإنجابه ثالثة اأولد؛ فقد َحَر�س كثيرًا على 

ال�سحيحة،  الإ�سالمّية  بالتعاليم  رفدهم 

عالقتهم  بناء  وواكب  الرفيعة،  والأخ��الق 

فُيَزيَّن  R؛  البيت  اأه��ل  ومع  اهلل،  مع 

اإمام، وُي�سبغ البيت  المنزل مع ولدة كل 

حبائل  وكانت  ال�ست�سهاد.  عند  بالحزن 

الم�ساء تتهادى على نغمة �سوته وهو يحكي 

�سيرة  م��ن  الم�ستقاة  الحكايا  لأط��ف��ال��ه 

الأنبياء والأئمة R. وكم كانت فرحته 

تكون  اأن  ابنته  منه  طلبت  حينما  عارمة 

لفتًا في نفاذ ب�سيرته وِحكمته ومعالجته 

لالأمور من جميع زواياها.

*بكت اأمه فِرحًة به
المرة الأولى التي ت�سّدى فيها جعفر 

ك�سف  مفاجئ  في ظرف  كان  للم�سوؤولية، 

عن �سخ�سّية واعية ومتوازنة؛ وذلك ُبعيد 

ا�ست�سهاد الأمين العام لحزب اهلل، �سماحة 

حيث   ،{ ال��م��و���س��وي  ع��ب��ا���س  ال�سيد 

ا�سطر والدا جعفر اإلى النزول اإلى بيروت 

تاركين  ذات���ه،  ال��ي��وم  ف��ي  ي��ع��ودا  اأن  على 

اأولدهما ال�ستة في البيت، واأكبرهم جعفر 

)�سبعة ع�سر عامًا(. و�ساء اهلل، اآنذاك، اأن 

ت�سرب البقاع عا�سفة ثلجّية قوّية، َقطعت 

الطرقات وَحب�ست النا�س في بيوتها لمدة 

و�سول  دون  حالت  اأ�سبوعين،  عن  تزيد 

ُفتحت  وعندما  اأبنائهما.  اإل���ى  الأب��وي��ن 

انتظارهما،  في  الأب��ن��اء  وج��دا  الطرقات 

وفي حالة جيدة جدًا في ظل اإدارة جعفر 

الترتيب  من  التفا�سيل،  بكل  اهتم  ال��ذي 

المنزل  دفء  على  والحفاظ  والنظافة، 

اللحظة،  تلك  وفي  والعجن.  الخبز  وحتى 

كان جعفر منذ صغره يبادر 
للقيام بكل ما ميكن أن يخّفف 

عن أمه أعباء املنزل
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هدّية تكليفها زيارة الأماكن المقد�سة في 

العراق، لأنها اختارت اأن تبداأ طريقها من 

المقد�سة  العتبات  في   R الأئمة  باب 

في العراق.

في  اأولده  ي���واك���ب  ج��ع��ف��ر  ي��ك��ن  ل���م 

اأن  دون  م��ن  الدقيقة  الدينّية  الم�سائل 

يذّكرهم  فكان  لهم،  وي�سرحها  يجال�سهم 

اأول وق��ت��ه��ا، وك��ان  ب��ال�����س��الة ف��ي  دوم����ًا 

�سويًة  القراآن  وي��ق��راأون  اأولده  مع  يجل�س 

لمن  ه��دي��ة  يعطي  وك���ان  يحفظونه،  اأو 

يحفظ جيدًا، كما كان ي�ستفيد من اأوقات 

ليرددوا  للف�سحة  ال�سيارة  في  خروجهم 

ويحفظوا معه دعاء العهد وزيارة وارث..

*دائم ال�ضكر... �ضخّي العطاء
ال��دائ��م،  ان�سغاله  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

الفراغ  ولحظات  العطلة  اأي��ام  وا�ستغالل 

بالبقاء بين اأطفاله، اإل اأّن ذلك لم يوؤخر 

جعفر عن �سلة رحمه اأو عن تفّقد معارفه 

اأعطى  ك��ذل��ك،  اجتماعية.  زي����ارات  ف��ي 

تلك  فكانت  والتاأمل،  للتفكير  وقتًا  لنف�سه 

�سالة  بعد  وحده  يق�سيها  التي  الم�ساحة 

ال�سبح على �ساطئ البحر، محطة يومية 

له للتفّكر والتدّبر ب�سوؤون الدين والدنيا.

القول  ه��ذا  النعم«،  ت��دوم  »وبال�سكر 

فكان  عينيه،  ن�سب  دائمًا  جعفر  و�سعه 

دائم ال�سكر على ما مّن اهلل عليه من حب 

يملك  ما  قّلة  على  فكان  والإيثار،  العطاء 

يحتاُر كيف ينفق في �سبيل اهلل، فال�سدقُة 

دون  من  يومًا  يطوي  فال  لأيامه،  مالزمة 

�سَدَقة..

*بين المقاومين.. مقاومًا
جعفر  ك��ان  ع�سرة  الثانية  عمر  ف��ي 

واأترابه يلعبون لعبة المقاومِة، فاإن كبروا 

التحقوا  وَجْدتهم  عودهم،  وا�ستد  قلياًل 

جعفر  اأنهى  اإن  فما  المقاومين.  ب�سفوف 

الكهرباء،  هند�سة  في  المهنية  درا�سته 

ُعرف  الجهاد، حيث  في خندق  كان  حتى 

عنه المبادرة والن�ساط، وكان ل يتاأخر عن 

القيام باأّي عمل ُيطلب اإليه في اأّي وقت من 

كان  لهذا،  بنهاره.  ليله  فو�سل  الأوق��ات، 

بين  اقتنا�سًا،  ال��راح��ة  �ساعات  يقتن�ُس 

مهمة هنا ودورة هناك. وما كانت الإ�سابة 

أمراء الجنة
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مهمة  اأث��ن��اء  ظهره  ف��ي  بها  اأ�سيب  التي 

عزيمته..  من  لتثبط  اأو  لتوؤخره  جهادية 

ال�سيد  على  الغربي  البقاع  ت��الل  وت�سهد 

في  �سجاعًا  مقدامًا  ك��ان  ال��ذي  ���س��ادق، 

مواجهة عدٍو غا�سم.

للعدوان  الت�سدي  في  جعفر  �سارك 

الإ�سرائيلي في تموز من العام 2006 وتنّقل 

كانت   ، رج��ع  وعندما  م��ح��اور.  ع��دة  ف��ي 

تقا�سيم  في  مالمحها  تركت  قد  الغربة 

عليه،  ثقياًل  عبئًا  الحياة  و�سارت  وجهه، 

الدفاع  في  الجهاد  نفير  دّق  ما  اإذا  حتى 

من  كان   ،O زينب  ال�سيدة  عن حرم 

اأوائل الملبين لذلك، و�سار يدّعم اأحاديثه 

رهم،  يح�سّ وكاأنه  و�سايا  ة  بِعدَّ اأولده  مع 

من حيث ل ي�سعرون، اإلى اأن ثّمة م�سوؤولية 

�سُتلقى على عاتقهم قريبًا.

*حين ُفتح باب الو�ضال
فيها  ك�سر  ال��ت��ي  الليلة  تلك  وك��ان��ت 

ي�سلي  كان  ال��ذي  فالرجل  �سمته،  جعفر 

هام�س  ب�سوت  الدعاء  ويقراأ  الليل  �سالة 

ترك  المجاورة،  الغرفة  في  ي�سَمعه من  ل 

فا�ستيقظت  ع��ال،  ب�سوت  الأنين  لروحه 

وعندما  م�ستغربة،  مناجاته  على  زوجته 

اأنهى �سالته، نظر  وكان قد  لتراه،  قامت 

هلل  »الحمد  ق��ائ��اًل:  وجهها  ف��ي  مبت�سمًا 

اأنهيت ما عليَّ من �سالة و�سيام«.

جعفر  ت�سّور  عمله  اإلى  انطالقه  قبل 

مع اأولده الذين كانوا يتح�سرون للذهاب 

زار  ثم  الأول،  يومهم  في  المدر�سة  اإل��ى 

منزل والديه حيث تفّقدهما و�سّلم عليهما.

كان الخريف قد بداأ ين�سر حزنه على 

كان  ال��ذي  �سادق«  و»ال�سيد  الدنيا،  وجه 

ويطلب  لي�ستغفر  ليلة  كل  اهلل  باب  يطرُق 

م��ن��ه ال��دن��و، ق��د ُف��ت��ح ل��ه ب���اب ال��و���س��ال، 

الجهادي،  بواجبه  قيامه  اأثناء  فا�ست�سهد 

مع اثنين من رفاقه.

كان على قّلة ما ميلك يحتاُر 
كيف ينفق يف سبيل اهلل، 

فالصدقُة مالزمة أليامه، فال 
يطوي يومًا دون َصَدقة
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ال تسرع...
أوالدك بانتظارك
حتقيق: ريان �ضويدان

التركيز  من  يمنعه  الذي  لدوائه  وال  الُع�ضال  لمر�ضه  ياأبه  لم 

اأثناء القيادة. ا�ضتقّل �ضيارته  منفردًا، معتمدًا على �ضرعة ال�ضيارة 

ح��ادَث  النتيجة  فكانت  المحّدد،  الموعد  قبل  للو�ضول  الق�ضوى 

المراكز  اأحد  في  االآن  يقبع  الثالثيني  ال�ضاب  علّي  مرّوعًا..  �ضير 

عن  وعجز  كّلي  ب�ضلل  اإ�ضابته  ب�ضبب  العالج  لتلقي  المتخ�ض�ضة 

تحريك اأع�ضائه..

مجتمع
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*حوادث مرّوعة
حاُل علي، ل يختلف كثيرًا عن اأمثاله 

ب�سبب  �سير  لحوادث  تعّر�سوا  الذين  من 

التدبير.. َفجيهان  الزائدة و�سوء  ال�سرعة 

)18 عامًا، طالبة( كان وقع موتها قا�سيًا 

باأ�سف  ي��روون  الذين  اأهلها،  قلوب  على 

ب�سبب  فيه  ق�ست  ال��ذي  المرّوع  الحادث 

ب�سيارتها  اأدت  التي  ال��زائ��دة،  ال�سرعة 

�سّيق  ج��ب��ل��ي  منعطف  ع��ن  ل��الن��ح��راف 

وانزلقها اإلى الوادي.

�سحية  فكان  ع��ام��ًا(   20( يا�سر  اأّم��ا 

ما  لياًل  الماطر  والطق�س  الزائدة  �سرعته 

اأّدى اإلى ا�سطدامه بعمود كهربائي.

وفي اأ�س���باب اأخرى، فقد يقع الملتزم 

بقان���ون ال�ّس���ير �س���حية مخالف���ة غي���ره، 

وه���ذا م���ا تعّر����س ل���ه زكري���ا )54 عامًا، 

اأٌب لأربع���ة اأولد( وعائلت���ه قائ���اًل: »عن���د 

�س���لوكي )الأوتو�س���تراد(، ا�س���ُطررت اإلى 

اأن اأُجيب على مكالمة هاتفية، ف�س���رت في 

الجه���ة اليمنى من الأوتو�س���تراد واأعطيُت 

اإ�س���ارًة �س���وئية لك���ي اأتمك���ن م���ن اإيقاف 

ال�سيارة جانبًا.. ول اأخالف القانون.. وفي 

لحظ���ات تعّر�س���نا لحادث م���رّوع تطايرنا 

على اإثره من ال�س���يارة.. كان �س���َببه �سباٌق 

بين �سائقين وتناف�س���هما في ال�سرعة غير 

الم�س���موحة..«. وي���روي زكري���ا ذاك���رًا ما 

حّل به وبجميع اأفراد عائلته من اإ�س���ابات 

وك�س���ور ف���ي اأج�س���ادهم وت���ّم نقله���م اإلى 

الم�ست�سفى لتلّقي العالج المنا�سب.

الأمن  وبح�سب تقرير �سادر عن قوى 

ن�سبة  ف����اإّن  ال���م���روري،  التحكم  وغ��رف��ة 

 4804 بلغت   2012 ال��ع��ام  ف��ي  ال��ح��وادث 

حوادث وهي ن�سبة عالية مقارنة بال�سابق. 

العام  الحوادث في  ن�سبة  انخف�ست  بينما 

ه��ذا  ول��ك��ن  ح����وادث،   3204 اإل���ى   2013
الأو���س��اع  نتيجة  يكون  ربما  النخفا�س 

الأم��ن��ي��ة وت��راج��ع اأع����داد ال�����س��ّي��اح. كما 

في  الوفيات  ن�سبة  اأّن  اإلى  الإ�سارة  تجدر 

حوادث ال�سير �سّجلت ارتفاعًا ملحوظًا في 

ال�سيف وتحديدًا في �سهر اآب عام 2013، 

حيث بلغت 80 حالة وفاة. 

والخطر  االأ���ض��ب��اب..  *تعّددت 
واحد

الخبير  يطلعنا  الحوادث  اأ�سباب  عن 

ال�سير  ل��ح��وادث  المحاكم  ل��دى  المحلف 

العوامل  اأّن  �سلطان«،  »�سمير  الأ���س��ت��اذ 

مرتبطة  ال��ح��ادث  ت��ك��ّون  ال��ت��ي  الرئي�سة 

باأ�سباب ثالثة:

1 - نوعية الطريق و�ضالمته
لبنان  في  الطرقات  اأن  �سلطان  يعتبر 

هي دون الم�ستوى، وت�سّكل عاماًل اأ�سا�سيًا 

النحرافات  الُحفر،  الحوادث:  وق��وع  في 

الجبلية،  الطرقات  في  والقوية  ال��ح��اّدة 

عدم  �سحيحة،  �سير  اإ�سارات  وجود  عدم 

�سالمة الممرات الموجودة بين التجاهين 

�سيانة  وجود  عدم  العامة،  الطرقات  في 

كافية وم�ستمّرة للطرقات. كما اأن غالبّية 

�لخبير �صمير �صلطان
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كما  اإن�ساوؤها  يتم  لم  والأنفاق  الطرقات 

�ُس�س �سليمة.
ُ
يجب، وعلى اأ

2 - اأعطال ال�ضيارة
الموجودة  »الأعطال  اأّن  �سلطان  يعتبر 

في ال�سيارة قد تكون �سببًا رئي�سًا في حادث 

ال�سير«، متابعًا »اأن اأغلبية النا�س ل يجرون 

لل�سيارة.  اأهميتها،  مع  ميكانيكية،  معاينة 

ف��ال ب��د م��ن فح�س ال��ف��رام��ل والإط����ارات 

كلفة فح�س  اأن  اإل���ى  الإ���س��ارة  م��ع  دوري���ًا 

ليرة،  األ��ف  الأربعين  تتعدى  ل  الميكانيك 

وال�ساحنات  للحافالت  تدريجيًا  وت���زداد 

ولكنها ُتعّد كلفة مقبولة ب�سكل عام«.

3 - ال�ضائق 
اأّن  �سلطان  المحّلف  الخبير  ي��وؤك��د 

هو  ال�سير  ح��وادث  في  الرئي�سي  العامل 

قانون  ُي��ح��ت��رم  ل  ع��ام  وب�سكل  ال�سائق. 

ال�سير  قانون  اأّن  من  الرغم  على  ال�سير، 

اللبناني لي�س بالقانون ال�سّيئ على الإطالق 

ويعتبر قانونًا ي�سيرًا لكنه ل ُيطّبق، وذلك 

عليه،  الط��الع  وعدم  بقواعده  جهاًل  اإّم��ا 

يقود  مّمن  المخالفة؛  تعّمد  ب�سبب  واإّم��ا 

ال�سيارة مع العلم والإلمام بالقانون.

اأن قيادة الن�ساء  ويرى الأ�ستاذ �سلطان 

ب�سكل خا�س، ت�سهم في زيادة الحوادث؛ لأّن 
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عن  غالبًا  تعجز  �سيارة  تقود  التي  »المراأة 

اإ�سالح اأّي عطل طارئ تتعر�س له �سّيارتها، 

يمّيزها  ما  وه��ذا  الإط���ارات،  تغيير  عن  اأو 

ع��ن ال��رج��ل لأن���ه ق���ادر على ت��ف��ادي بع�س 

الأعطال، والمراأة لي�ست قادرة على ذلك«. 

ويتابع �سلطان قائاًل: »اإّن 90 % من الن�ساء 

تعر�سهّن  عند  والإرب���اك  الخوف  ينتابهّن 

بالتالي  وهذا  القيادة  اأثناء  طارئ  لحادث 

الخبير  وي���رّد  كما  ���س��ي��ر«.  ح���ادث  ي�سّبب 

عوامل  اإلى  الحوادث  ن�سبة  ارتفاع  اأ�سباب 

اإذ  ال�سيارات،  عدد  زي��ادة  اأبرزها:  اأخ��رى، 

كلما  ال�سيارات  عدد  ازداد  »كلما  اإّنه  يقول 

ازداد عدد الحوادث المتوّقع«.

غير  ال��ب��ع�����ش  ���ض��ل��وك  *لماذا 
من�ضبط في الحوادث؟

وم�����ن ج���ه���ة ال����ع����وام����ل ال��ن��ف�����س��ي��ة 

والجتماعية خلف ال�سلوك  غير المن�سبط 

ال��دك��ت��ور  النف�سي  ال��م��ع��ال��ج  ل��ن��ا  ي�����س��رح 

الحوادثية  »ال�سخ�سية  عن  قطي�س  جهاد 

يقول:  اإذ  الحوادث«  لنف�سها  ت�سبب  التي 

ه��ذه  يمتلكون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س  »اإّن 

ُع�سابية  خ�سائ�س  لديهم  ال�سخ�سية، 

اأكثر من الالزم... ولديهم قلق، واإح�سا�س 

مع  ال��م��زاج،  في  وتقلبات  بالذنب،  دائ��م 

والخجل  ال��داخ��ل��ي  ب��الك��ت��ئ��اب  اإح�����س��ا���س 

ُعر�سة  اأن��ه��م  اإل���ى  اإ���س��اف��ًة  ال��دائ��م��ي��ن، 

قد  كما  والعدوانية  الغ�سب  من  لنوبات 

يكون لديهم نوع من الندفاع و�سوء تقدير 

للذات. وكل هذه الخ�سائ�س ت�سبب حالة 

القيادة،  اأثناء  ال�سائق  لدى  وقلق  �سغط 

ُت�سعف القدرة لديه على التركيز، وتوؤدي 

نحو  والن��دف��اع  ل��الأم��ور  تقدير  �سوء  اإل��ى 

وقوع  احتمال  وبالتالي  الزائدة،  ال�سرعة 

هذه  وا�سفًا  قطي�س  ويتابع  �سير«.  حادث 

الحادث«.  وقوع  قبل  ما  »الوهن  ب�  الحالة 

ويرّد اأ�سباب هذه الحالة اإلى عوامل نف�سّية 

وبناًء  العائلية.  الم�ساكل  منها  واجتماعية 

من  �سريحة  هم  الأ�سخا�س  فهوؤلء  عليه، 

المجتمع ولديهم قابلية للتعّر�س لحوادث 

ال�سير.

قانون السري اللبناين ال ُيطّبق، 
وذلك إّما جهاًل بقواعده وعدم 

االّطالع عليه، وإّما بسبب تعّمد 
اخملالفة مّمن يقود السيارة 

مع العلم واإلملام بالقانون

الدكتور جهاد قطي�ش
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��ب��ل ال��وق��اي��ة ي��وؤّك��د ال��دك��ت��ور  وع���ن ���سُ

معالجة  على  العمل  »ي��ج��ب  اأن���ه  قطي�س 

الأ�سباب لتقليل ن�سبة الحوادث وذلك عبر 

اإقامة ُور�س نظرّية في اأماكن تعليم قيادة 

�سين«. ال�سيارات بوا�سطة اأ�ساتذة متخ�سّ

من  تقّلل  القانونية  *االإجراءات 
ن�ضبة الحوادث

ال�سير  ح�����وادث  ف���ي  ال��خ��ب��ي��ر  ي����رى 

»الإج���راءات  اأّن  �سلطان  �سمير  الأ�ستاذ 

بت�سهيالت  م�ستتبعة  تكن  لم  اإن  القانونية 

قانونية تكون بال فائدة، وقبل الطلب من 

منحه  يجب  ال��ق��ان��ون،  تطبيق  ال��م��واط��ن 

القانون:  تنفيذ  على  والقدرة  ال�ستطاعة 

على  �سوق  رخ�سة  حيازة  كلفة  كتخفي�س 

اأْن  �سلطان  الخبير  ويعتبر  المثال«.  �سبيل 

حوادث  لأزم��ة  مطلقة  حلول  هناك  »لي�س 

ال�سير، بل هناك م�ساريع اأو خطط يمكن 

الحوادث  ه��ذه  ن�سبة  لتخفيف  تطّبق  اأن 

بح�سب الإجراءات المتخذة«. والإجراءات 

المتخذة يقع جزء كبير منها على عاتق 

ال�سائق، اإذ يجب عليه اّتخاذ اإجراءات 

ال��ح��ادث،  وق��وع  دون  للحوؤول  وقائية 

اأبرزها:

1 - اللتزام بالقانون.
الأمان  حزام  و�سع   -  2
ف���ي ال���ط���رق���ات  ال��ت��ي 

ت�ستوجب ذلك.

3 - تنظيف زجاج ال�سيارة 
�سالمة  على  للحفاظ  دائمًا 

على  وال���ح���ر����س  ال����روؤي����ة 

الأمامية  الم�سابيح  �سالمة 

لل�سيارة.

الإط����ارات،  �سالمة  على  ال��ح��ر���س   -  4
وفح�سها ب�سكل دائم...

*التزام القانون واجب �ضرعي
ال�سرعي  التكليف  على  ول��الإط��الل��ة 

لجهة نظام ال�سير وال�سلوك كان لنا وقفة 

ال�سيخ  الم�سلمين  العلماء  تجمع  ع�سو  مع 

محّمد عمرو، الذي اأّكد على اتفاق العلماء، 

، على  ل �سّيما ال�سيد علي الخامنئي 

وتحريم  العام  بالنظام  الل��ت��زام  وج��وب 

طبيعة  على  يقوم  لأّن��ه  وذل��ك  مخالفته، 

عالقة الإن�سان باأخيه الإن�سان كالعالقات 

في  الموا�سالت،  في  العمل،  ميدان  في 

المال  م��ن  وال�ستفادة  الحياة،  اأ�سلوب 

من  وال�ستفادة  والكهرباء،  كالماء  العام: 

ال��ط��رق��ات وال��ح��دائ��ق ال��ع��ام��ة... فالحق 

لجميع  حق  هو  الدولة  توؤمنه  الذي  العام 

�سرعًا  يجوز  ول  بالت�ساوي  المواطنين 

مخالفة حق الآخر.
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وهو  ال�سير  ن��ظ��ام  ذل��ك  م��ن  ويتفرع 

لهذا  اأّي��ة مخالفة  ف��اإن  ج��دًا،  دقيق  نظام 

النظام تعرقل عملية ال�سير اأمام الآخرين:

اأ - فال يجوز مخالفة اإ�سارات ال�سير، بل 

يجب اللتزام بها.

ال�����س��ي��ارات، ل  م��واق��ف  ناحية  ب - وم��ن 

يجوز التعدي على المواقف الخا�سة، 

ل  تجارية  محال  اأم��ام  ال�سيارة  وركن 

ت�سمح بذلك، لأنه باب رزق.

ج - ول يجوز اأي�سًا ركن ال�سيارة بطريقة 

اأخ��رى  ���س��ي��ارات  على  ال��ط��ري��ق  تغلق 

وتعيق عملية المرور فهذه ُتعّد اأذية.

يخالف  �سخ�س  اأّي  ف���اإن  وب��ال��ت��ال��ي، 

نظام ال�سير، هو ماأثوم �سرعًا، لأنه يوؤذي 

ويهدر  اأعمالهم،  عن  ويوؤّخرهم  الآخرين 

�سلبًا على راحتهم  ويوؤثر  واأموالهم  وقتهم 

النف�سية.

*�ضالمة النف�ش واالآخرين واجب 
�ضرعي

عمرو  ال�سيخ  ي�سدد  اأخ��رى  جهة  ومن 

على اأنه ل يجوز تخطي ال�سرعة الم�سموحة 

قانونيًا، كما واأنه ل يجوز تخطي الإ�سارات 

با�ستخدام  الآخ��ري��ن  واإي����ذاء  ال��ح��م��راء، 

لي�س  فيما  مفرط  ب�سكل  ال�سيارات  اأب��واق 

له �سرورة، ول يجوز اأي�سًا تجاوز الآخرين 

على  تتعدى  بطريقة  المنعطفات  عند 

ال�سائق في التجاه الآخر.

ف��ي م��و���س��وع ح����وادث ال�����س��ي��ر، ي��وؤك��د 

ال�سيخ عمرو اأنه اإذا تجاوز ال�سائق ال�سرعة 

الم�سموحة زيادًة ع�سوائية وت�سّبب بجرح اأو 

قتل غيره، فاإّن القانون في الدنيا يحا�سب 

لكن  القانونية  الظروف  بح�سب  الإن�سان 

الح�ساب  يكون  وتعالى  �سبحانه  اهلل  عند 

الآخ��ري��ن،  حقوق  على  الع��ت��داء  بح�سب 

بجرح اأو قتل غيره. وكذلك ب�سبب ال�سرعة 

نف�سه،  بقتل  ال�سائق  يت�سبب  قد  الزائدة 

فيوؤثم لأن الحالة �سبيهة بالنتحار، وهذا 

حرام.

يتابع  ال��وق��ائ��ي��ة،  الإج�������راءات  وع���ن 

ال�سائق  على  يتوجب  اأن���ه  ع��م��رو  ال�سيخ 

نف�سه  لحماية  وقائية  اإج����راءات  ات��خ��اذ 

التي  الموا�سع  في  الأم���ان  ح��زام  كو�سع 

بال�سرعة  واللتزام  ال�سير،  قانون  اأوجبها 

اأرواح��ن��ا  لأن  وذل��ك  دائ��م��ًا..  الم�سموحة 

ت�سببنا  واإن  تعالى  اهلل  من  عندنا  اأمانة 

بقتل اأنف�سنا نوؤثم في الدنيا والآخرة.

�ل�صيخ محمد عمرو

إن أّي شخص يخالف نظام 
السري هو مأثوم شرعًا ألنه 

يؤذي اآلخرين ويؤّخرهم عن 
أعمالهم
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الهيئة الصحية اإلسامية: 

عطاٌء ال يتوقف
حتقيق: هبة عبا�ش

الحرب  فمن  ومجتمعها؛  اأهلها  معاناة  َرحم  من  ُولدت 

االأهلية عام 1975 اإلى االجتياح االإ�ضرائيلي وعدوانه عام 

1982، �ضنوات تكّللت بالدماء والجراح واالآالم واالأحزان، 

والخبرة  االخت�ضا�ش  اأ�ضحاب  من  قليلة  بقّلة  دفع  ما 

كانت  وهكذا  ت�ضكيلها.  اإلى  والتمري�ش  الطّب  مجال  في 

البداية المتوا�ضعة في اآب عام 1984 في �ضّقة �ضغيرة في 

بئر العبد الإ�ضعاف الجرحى والم�ضابين الذين كان يتعّذر 

االأهلّية  الحرب  ب�ضبب  بيروت  م�ضت�ضفيات  اإل��ى  نقلهم 

العمل  لموؤازرة  الغازية  في  مركز  اإلى  اإ�ضافة  الدائرة، 

المقاوم في الجنوب.
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م�سيرة   2014 اآب  اإل��ى   1984 اآب  ومن 

التفّوق  الت�سحية،  ال��ع��ط��اء،  م��ن  طويلة 

الموؤ�ّس�سات  اأه���ّم  م��ن  لت�سبح  وال��ت��ط��ّور 

ل��ب��ن��ان، وف��روع��ه��ا ممتدة  ال�����س��ح��ّي��ة ف��ي 

ال�سحّية  الهيئة  اإنها  الوطن،  امتداد  على 

تحّية  الثالثين،  ذكراها  وفي  الإ�سالمّية. 

تقدير وامتنان لكّل من �ساهم و�سّحى في 

�سبيل بقاء هذه الموؤ�س�سة، على مدى هذه 

ال�سنوات.

لخدمات  منها  وم��واك��ب��ًة  اهلل«  »بقية 

اأب���رز  ع��ل��ى  ول��ل��وق��وف  ال�����س��ح��ّي��ة،  الهيئة 

ال��م��ح��ّط��ات ال��ت��ي م����ّرت ب��ه��ا ول��الإ���س��اءة 

انت�سار  وم��دى  وخدماتها  م�ساريعها  على 

مراكزها، كان لها حديث مع المدير العام 

عّبا�س  الحاج  الإ�سالمّية  ال�سحّية  للهيئة 

حّب اهلل.

*البداية
الدولة  وغ��ي��اب  الأه��ل��ّي��ة  ال��ح��رب  اأّدت 

اأحزمة  ن�سوء  اإل��ى  وموؤ�ّس�ساتها  باأجهزتها 

من البوؤ�س والحرمان في مختلف المناطق 

الجنوبية  ال�ساحية  في  �سيما  ل  اللبنانية، 

ب�سبب   1982 ع��ام  ب���داأت  ال��ت��ي  ل��ب��ي��روت، 

اأع��داد  با�ستقبال  الإ�سرائيلي  الج��ت��ي��اح 

كبيرة من النازحين، من الجنوب والبقاع، 

اإل��ى  ال���ح���ال،  بطبيعة  ي��ح��ت��اج��ون،  م��ّم��ن 

في  الو�سع  وعن  مختلفة.  �سحّية  خدمات 

تلك الفترة، يقول الحاج حّب اهلل: »الهيئة 

هي ِنتاج فر�سه الواقع فانعدام وجود مركز 

َدف��ع  ط��ارئ��ة  ح��الت  اأي  ل�ستقبال  �سّحي 

الخت�سا�س  ذوي  من  الإخ���وة،  من  بعدد 

في  �سغيرة  �سّقة  ا�ستئجار  اإل��ى  الطبي، 

ب��دار  بعد  فيما  عرفت  وال��ت��ي  العبد،  بئر 

والجرحى،  الم�سابين  ل�ستقبال  الحوراء، 

كانت  هكذا  لم�ستو�سف.  النواة  واأ�س�سوا 

لعدد  الحاجة  �سغط  اأّدى  حيث  البداية، 

كالجراحة  المختلفة  الطبية  العناوين  من 

اإلى  ثّم  ال��ح��وراء،  دار  تطّور  اإل��ى  والتوليد 

اإن�ساء عدد من المراكز في مناطق اأخرى 

�سواء في الجنوب اأو البقاع«.

*اأق�ضام الهيئة
الإ���س��الم��ّي��ة  ال�����س��ح��ّي��ة  الهيئة  م���ّرت 

ال��م��راح��ل ح��ي��ث ح�سلت ع��ام  ب��ع��دد م��ن 

الدولة،  من  ر�سمي  ترخي�س  على   1988
وتطّورت خدماتها وفق تطّور الواقع وحاجة 

النا�س حتى اأ�سبحت موؤ�س�سة �سخمة على 

عددًا  لت�سمل  تطّورت  ثم  الوطن،  م�ستوى 

»منها  الأخ����رى:  ال�سحية  الأق�����س��ام  م��ن 

الدفاع المدني، حوالي 200 �سيارة اإ�سعاف 

بالإ�سافة اإلى �سيارات الإطفاء والإنقاذ«.

ال�سحية  المراكز  »تنت�سر  واأ���س��اف: 

مدير عام �لهيئة �ل�صحية �لإ�صلمية

�لحاج عبا�ض حبهّ �لل
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التابعة للهيئة في مختلف المناطق اللبنانية 

والتي يفوق عددها الت�سعين مركزًا ي�ستفيد 

اإ�سافًة  �سهريًا،  حالة  المليون  حوالي  منها 

في  للهيئة  تابعة  م�ست�سفيات   3 وج��ود  اإل��ى 

جانب  اإل��ى  و�سحمر،  الهرمل  جبيل،  بنت 

مركزين في جويا وكيفون للعالج والتاأهيل 

الحاج  لفت  كما  ال��م��خ��درات«.  اإدم��ان  من 

البرامج  من  العديد  وج��ود  اإل��ى  اهلل  ح��ّب 

التح�سين ال�سحية والنف�سية ال�سخمة. منها: برنامج  برنامج  المدر�سية،  ال�سحة 

الغذاء،  �سالمة  برنامج  ال�سامل،  والتلقيح 

النف�سّية  ال��ع��ي��ادات  م��ن  ع��دٍد  جانب  اإل��ى 

الكثير  وج��ود  اإل��ى  اإ�سافة  �سة،  المتخ�سّ

م��ن ال��ب��رام��ج ال��ت��دري��ب��ّي��ة ل��ل��ن��ا���س عامة 

و�سع  اأي  ح���دوث  ح��ال  ف��ي  والمتطّوعين 

اأو  اأنف�سهم  اإف��ادة  لي�ستطيعوا  طارئ  اأمني 

المحيطين بهم.

الجهوزّية  على  عبا�س  الحاج  اأّكد  وقد 

مختلف  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  ال��ك��ام��ل��ة 

اأّي  ل��م��واك��ب��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأق�����س��ام 

تطورات اأمنّية جديدة.

*الر�ضالة 
واالأهداف

ي����ق����ول ال���ح���اج 

»ت�سعى  اهلل:  ح���ّب 

ال�سحية  ال��ه��ي��ئ��ة 

الإ���س��الم��ي��ة اإل���ى 

ت���ق���دي���م اأف�����س��ل 

ال��������خ��������دم��������ات 

ال�����������س�����ح�����ّي�����ة 

لكافة  وال��رع��ائ��ّي��ة 

المجتمع  ���س��رائ��ح 

وبالأخ�س  اللبناني، 

تنتشر املراكز الصحية التابعة 
للهيئة يف خمتلف املناطق 

اللبنانية ويفوق عددها 
التسعني مركزاً

مجتمع
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الم�ست�سعفين منهم. وهي جمعّية ل تتوخى 

للمقاومة ومجتمعها،  الربح، بل هي ظهير 

وقراهم،  اأر�سهم  في  النا�س  �سمود  تدعم 

والم�ست�سعفين  المحرومين  كل  وت�ساعد 

بال�ستناد  هذا  وكل  لهم،  خدماتها  وتقدم 

اإلى روح الإ�سالم وقيمه وتعاليمه«، م�سيفًا: 

اإ�سالمّية  تجربة  نقّدم  اأن  نحاول  »نحن 

رائدة في مجال تقديم الخدمات ال�سحّية 

لكّل النا�س، ونقوم بتبّني الق�سايا ال�سحّية 

والبيئّية الملّحة للفئات الم�ست�سعفة«.

*طاقم العمل 
ت���ح���وي ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ي��ة ط��اق��ات 

الخت�سا�سات  م�ستوى  على  كبيرة  ب�سرية 

تنمية  على  العمل  يتم  حيث  المختلفة. 

تدريبية  برامج  عبر  الطاقم  هذا  طاقات 

تبعًا  وذلك  وموؤتمرات،  عمل  وور�س  كبيرة 

الحاج  اأّكد  وقد  المختلفة.  لالخت�سا�سات 

حّب اهلل على اأهمية العمل التطّوعي الذي 

يعتبر الحجر الأ�سا�س لأّي م�سروع اأو ن�ساط 

ميداني، م�سيفًا: »بداأ العمل التطوعي في 

عفوية  كفكرة  الإ�سالمية  ال�سحية  الهيئة 

ذا  لي�سبح  تطويره  وت��ّم   ،1993 العام  في 

�سمن  وليدخل  وفنية  اإداري���ة  ا�ستقاللية 

بمفهومه  ال�سحّية  للهيئة  العاّمة  الهيكلّية 

عمل  ف���رق  اإل���ى  تق�سيمه  وت���م  وع���دي���ده، 

والتثقيف  التمري�س،  كفريق  تخ�س�سية، 

ال�سحي، والإعالم والمعلوماتّية«.

*م�ضاريع الهيئة ال�ضحية
الم�ساريع  عن  اهلل  حّب  الحاج  تحّدث 

ال�سحّية  الهيئة  عليها  تعمل  التي  الكبيرة 

وهي  البلدّيات،  من  العديد  مع  بالتعاون 

من الموؤ�س�سات ذات التوا�سل المبا�سر مع 

على  موجودة  ر�سمّية  وك�سلطة  المواطنين 

الأر�س.

»بداأنا  قال:  البرامج  لهذه  تعداد  وفي 

التح�سين  برنامج  بتطبيق  �سنوات  منذ 

لتلقيح  برنامج  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  ال�سامل 

الأط����ف����ال، وم���ا زل��ن��ا م�����س��ت��م��ّري��ن ب��ه��ذا 

الم�سروع، وقد و�سلنا اإلى تغطية واإح�ساء 

21 الف وحدة �سكنّية من مختلف المناطق 
اللبنانية«.

�سالمة  م�سروع  هو  الثاني،  الم�سروع 

لأّي  وجود  ول  ُمهَمل،  مو�سوع  وهو  الغذاء 

من�ساأة  ولأي  لبنان،  ف��ي  �سحّية  معايير 

اأو  المالحم  اأو  المطاعم  ���س��واء  غذائية 

الأفران. وفي اآخر نتاج لهذا الم�سروع، تم 

تخريج 118 مراقبًا �سحيًا ل�سالمة الغذاء، 

بالتعاون مع بلدّية الغبيري.

عنه  تحدث  ال��ذي  الثالث،  الم�سروع 

المدر�سية،  ال�سّحة  ه��و  ال��ع��ام،  المدير 

ب��داأت  التي  ال�سخمة  الم�ساريع  م��ن  وه��و 

الهيئة ال�سحّية العمل عليها منذ 25 �سنة، 

الر�سمية  المدار�س  واهتمامها مرّكز على  

ب�سكل اأ�سا�سي.

81ال��م�����س��روع ال���راب���ع، ي��ه��ت��م ب��ال��رع��اي��ة 
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الخام�س،  الم�سروع  للتالمذة.  النف�سية 

قال  وع��ن��ه  ال��م��خ��درات،  مكافحة  م�����س��روع 

الهيئة  جمعّية  »اأط��ل��ق��ت  ع��ب��ا���س:  ال��ح��اج 

من  ال��وق��اي��ة  »حملة  الإ���س��الم��ّي��ة  ال�سحّية 

ميدانّية  بزيارات  ب��داأت  التي  المخدرات«، 

ت�سّمنت  كما  المدمنين،  تاأهيل  مراكز  اإلى 

تلك الحملة تنفيذ ندوات وور�س حول اإعداد 

محا�سرين للوقاية من المخدرات.

في  تثقيفية  م��ح��ا���س��رات  األ��ق��ي��ت  كما 

لتوعية  والثانويات  المدار�س  من  العديد 

الطالب حول هذه الظاهرة والأ�ساليب التي 

قد يعتمدها المرّوجون لإيقاع ال�سحايا.

م�ستقبلية  م�ساريع  اأي  عن  وبال�سوؤال 

اهلل:  ح��ّب  الحاج  اأعلن  لها  التح�سير  يتّم 

»يتم العمل حاليًا بالتعاون مع اتحاد بلديات 

لفتًا  �سحي«.  مر�سد  اإقامة  على  ال�ساحية 

تقوم  ال���ذي  الم�سترك  العمل  اإل���ى  ك��ذل��ك 

الدولية،  المنظمات  مختلف  مع  الهيئة  به 

ال�سحة  منظمة  اليوني�سيف،  منظمة  منها: 

الهيئة  حدود،  بال  اأطّباء  منظمة  العالمية، 

الطبّية الدولّية وال�سليب الأحمر الدولي.

اأما فيما خ�ّس ال�سعوبات التي واجهتها 

»غياب  اأّن  على  العام  المدير  فاأّكد  الهيئة 

من  يعَتبر  وموؤ�ّس�ساتها  باأجهزتها  ال��دول��ة 

اأو  موؤ�س�سة  اأي  تواجه  قد  التي  ال�سعوبات 

م�ساريعها،  وفي  بداأت،  الهيئة  لأن  جمعية، 

الدولة  من  م�ساعدة  اأي  ودون  ال�سفر  من 

كحال  بحتة  ف��ردي��ة  وج��ه��ود  وب��اإم��ك��ان��ي��ات 

الجتماعية  والموؤ�س�سات  الجمعيات  ك��ل 

وال�سحية في لبنان«.

*�ضهداء الهيئة ال�ضحّية
الهيئة،  �سهداء  عّبا�س  الحاج  وا�ستذكر 

المهني  واجبهم  اأداء  اأثناء  �سقطوا  الذين 

16 �سهيدًا، وا�ستطرد  ويبلغ عددهم حوالي 

موجودة  والمقاومة  ال�سهادة  »روح  قائاًل: 

ومزروعة في الهيئة ال�سحية وبين اأفرادها، 

الهيئة من  اأو�سلت  التي  الروحية هي  وهذه 

مركز �سغير اإلى موؤ�س�سة �سخمة تمتّد على 

ال�سهداء  لهوؤلء  وتكريمًا  الوطن.  امتداد 

جعلنا يوم الرابع من اآب يوم الهيئة ال�سحّية 

الإ�سالمّية تخليدًا لذكراهم«.

ال���ح���اج عبا�س  اأ����س���اء  ال��خ��ت��ام  وف���ي 

للنازحين  الهيئة  م�ساعدة  على  اهلل  ح��ّب 

ال�سحّية  الهيئة  »�سّرعت  موؤّكدًا:  ال�سوريين 

ومراكزها  م�ست�سفياتها  اأب��واب  الإ�سالمّية 

منها  التزامًا  لهم  وم�ستو�سفاتها  ال�سحّية 

بم�ساعدة المحرومين والم�ست�سعفين«.

الهيئة  التزام  اهلل  حّب  الحاج  واأو�سح 

واأهلها  لجمهورها  لديها  ما  اأف�سل  تقديم 

الخدمات  ن��وع��ّي��ة  ف��ي  ���س��واء  ومجتمعها، 

لتنا�سب مختلف  تطويرها  اأو  تقدمها،  التي 

الحفاظ  مع  وال�سحّية  الطبية  الحتياجات 

لهذه  والأخ���الق���ي  الإن�����س��ان��ي  ال��ط��اب��ع  على 

المقاومة  روح  على  والحفاظ  الموؤ�س�سة، 

واأهل  جمهور  وخدمة  وم�ساندتها  وحمايتها 

وراء  الأ�سا�س  ال��داف��ع  وه��و  المقاومة  ه��ذه 

تاأ�سي�س الهيئة ال�سحّية الإ�سالمّية.
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توقيع كتاب »أعيدوني«
للزميلة نبيلة حمزي

النائب  للمقاومة  ال��وف��اء  كتلة  ع�سو  وح�سور  برعاية 

و�سركة   للتراث  بلدي  جمعية  احتفلت  فيا�س  علي  الدكتور 

كتاب  ح��م��زي  نبيلة  ال��زم��ي��ل��ة  ب��ت��وق��ي��ع   Encyclomedia
»اأعيدوني«، وذلك في قاعة الموؤ�س�سات الجعفرية في مدينة 

الأ�ستاذ  الجعفرية  الموؤ�س�سات  ع��ام  مدير  بح�سور  �سور 

الأ�ستاذة  للتراث  بلدي  جمعية  رئي�سة  الدين،  �سرف  علي 

الكتاب  واإعالمية.   واأدبية  اجتماعية  فعاليات  ب�سل،  زينب 

اأدبية مفتوحة باأ�سلوب خيالي، حيث  هو عبارة عن ن�سو�س 

ت�سقط الآفات الجتماعية في اأحداث تجري في عالم الجماد 

الإن�سانية من طيبة  القيم  اإلى  العودة  اإلى  والحيوان، بدعوة 

واأخالق ح�سنة بعد اجتياح القيم الغربية.

مجمع با�سل الأ�سد الثقافي/ 

�صور 2014-6-25

اأقامت جمعية مراكز الإمام الخميني} 

�سوابط  »التكفير،  كتاب  لتوقيع  ندوة  الثقافية 

اأكرم  د.  لل�سيخ  الم�سلمين«  وتطبيقات  الإ�سالم 

المطران  �سيادة  من  كل  فيها  �سارك  بركات، 

و�سماحة  للموارنة(  �سور  )مطران  الحاج  نبيل 

في  القد�س  م�سجد  )اإم��ام  حمود  ماهر  ال�سيخ 

من  اآي��ات  بقراءة  افتتح  ال��ذي  الحفل  �سيدا(. 

ال�سخ�سيات  من  عدد  ح�سره  الكريم  القراآن 

العلمائية والثقافية وفعاليات اأخرى، حيث جرى 

في ختامه توقيع كتاب ال�سيخ.

ندوة وحفل توقيع كتاب
»التكفير، ضوابط اإلسام 

وتطبيقات المسلمين« 
للشيخ د. أكرم بركات

نشاطات
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*يرّد الحّر والبرد
يغّطي ال�سعر اأماكن من الج�سم، مثل 

ال��راأ���س وال��ح��واج��ب وال��رم��و���س وال��ذق��ن، 

��ة. اأم���ا اأب���رز هذه  م���وؤّدي���ًا وظ��ائ��ف خ��ا���سّ

الوظائف فهي:

ال���م���وؤّث���رات  م���ن  ال��ج�����س��م  ح��م��اي��ة   - اأ 

الخارجّية.

عن  الج�سم  ح���رارة  درج���ة  تنظيم   - ب 

ط��ري��ق ح��ف��ظ��ه��ا ف���ي ف�����س��ل ال�����س��ت��اء 

وتبخير العرق في ف�سل ال�سيف.

ال�����س��ادق  الإم�����ام  ج���واب  ويخت�سر 

جعل  حكمة  ع��ن  الهندي  للرجل   Q

بقوله  الوظائف  هذه  الراأ�س  على  ال�سعر 

ليو�سل  فوقه  من  ال�سعر  »وجعل   :Q

ب��و���س��ول��ه الأده�����ان اإل���ى ال��دم��اغ وي��خ��رج 

.
)1(

باأطرافه البخار ويرد الحّر والبرد عنه«

لماذا يتساقط الشعر؟
مروى ح�ضني الدّر

ت�ضاقط ال�ضعر، اأمر يقلق الكثير من النا�ش وي�ضكل اأحد اهتماماتهم 

اليومّية، وهو مو�ضوٌع مثيٌر لل�ضو�ضاء على طاولة االأبحاث العلمية.. 

اإطار  اأنه عملّية بيولوجّية طبيعّية ولكن �ضمن  اأّكدت الدرا�ضات  اإذ 

القدر المّتفق عليه. فمتى ي�ضبح ت�ضاقط ال�ضعر ظاهرًة َمَر�ضّية؟ ما 

هي اأ�ضبابه؟ وما اأبرز طرق العالج والوقاية منه؟

الصحة والحياة
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*�ضقوط ال�ضعر.. نذير مر�ش؟
لل�سعرة حياة خا�سة ت�سبه دورة حياة 

ثم  طفولة  فترة  ف��ي  تمّر  فهي  الإن�����س��ان، 

توؤدي  �سيخوخة  حالة  اإلى  لتنتهي  �سباب، 

اإلى �سقوطها لتبداأ حياة �سعرة اأخرى في 

اأن  الدرا�سات  اأثبتت  وقد  نف�سه.  المكان 

�سعرة.  األ��ف  مائة  يبلغ  الراأ�س  �سعر  عدد 

اأع��وام.  خم�سة  خالل  العدد  هذا  ويتجّدد 

يوم.  ت�سقط كل  �سعرة   50 اأّن  معنى هذا، 

عن  ي�سقط  الذي  ال�سعر  كمّية  زادت  واإذا 

لحالة  تنبيهًا  ذل��ك  يعتبر  ال��ق��در،  ه��ذا 

مر�سّية، غير طبيعّية.

*اأ�ضباب ت�ضاقط ال�ضعر
تركيب  في  تدخل  التي  الكيماوّيات:   -  1
ك�سبغة  الم�ستح�سرات:  من  العديد 

ال�سعر، ومواد تملي�س ال�سعر. اإذ يمنع 

الدهنّية  الأحما�س  مرّكباتها  بع�س 

من  وبالتالي  ال��خ��الي��ا،  انق�سام  م��ن 

تجّدد النمو.

التي  الأم��را���س  وت�سمل  الحّميات:   -  2
درج��ة  ف��ي  م�ستمر  ارت��ف��اع  يرافقها 

ال����ح����رارة ك��ال��ت��ي��ف��وئ��ي��د وال��ح��ّم��ى 

ب�سيالت  على  توؤّثر  التي  وغيرهما، 

ال�سعرة  ح��ي��اة  دورة  وع��ل��ى  ال�����س��ع��ر، 

نف�سها.

التي  والنف�سّية:  الع�سبّية  الأمرا�س   -  3
ت�����س��ي��ب ال��م��خ وال��ن��خ��اع ال�����س��وك��ي، 

مثل:  النف�سّية،  الحالت  بع�س  كذلك 

الكتئاب والإرهاق الذهني.

فيها  تلعب  التي  ال��وراث��ّي��ة:  العوامل   -  4
الجينات دورًا رئي�سّيًا.

�سّده  في  العنف  اأو  ال�سعر  �سّد  كثرة   -  5

بالربطات المّطاطّية القا�سية.

 Glandes 6 - ا�سطرابات الغدد ال�سّماء
كالغّدة  الدرقّية  والغّدة   ،endocrines

.Thyroid النخامّية

ي�سعها  ال��ت��ي  ال��ب��اروك��ات:  ان��ت�����س��ار   -  7
اأثناء  طويلة  لفترات  ال�سّيدات  بع�س 

ال�سم�س  اأ�سّعة  و�سول  يمنع  ما  النهار 

تن�سيط  على  ت�ساعد  التي  البنف�سجّية 

حياة  دورة  وبالتالي  الدموّية،  ال��دورة 

ال�سعرة.

ملحظة: يكمن العالج الأهم لت�ساقط 

ال�سعر في عالج الأ�سباب والعلل التي توؤّدي 

ذاته،  بحّد  �سقوطه،  اإن  اإذ  �سقوطه،  اإل��ى 

لي�س مر�سًا، اإنما نتيجة لالإ�سابة بواحد اأو 

اأكثر من الأمرا�س التي ذكرناها.

:Mesotherapy العالج بالحقن*
حّل  في  كبيرًا  دورًا  العالج  هذا  احتل 

الكثير  اأثبت  وقد  ال�سعر.  ت�ساقط  م�سكلة 

م��ن ال��ح��الت اأّن����ه ع���الج ف��ّع��ال ون��اج��ح، 

ف��روة  ت��ح��ت  حقنة  اأخ���ذ  ف��ي  يكمن  وه���و 

الأمينّية  الأحما�س  على  تحتوي  ال�سعر 

المغذّية  والف��ي���ت��ام�ي�ن���ات  ال�سرورّي��ة، 

عن  العالج  م��دة  تقل  ل  اأن  على  للفروة، 

ثالثة اأ�سهر.

تسقط 50 شعرة كل يوم. وإذا 
زادت كمّية الشعر الذي يسقط 
عن هذا القدر يعترب ذلك تنبيهًا 

حلالة مرضّية، غري طبيعّية
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*وللغذاء دور اأي�ضًا..
ب��م��ا ل���ع���وام���ل ال��ت��غ��ذي��ة 

ال�سعر  نمو  على  ت��اأث��ي��ر  م��ن 

اللتفات  يجب  عليه  وال��ح��ف��اظ 

اإلى ما يلي:

1 - تجّنب الإفراط في تناول 
الدهنّيات والن�سوّيات.

التي  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول   -  2
خا�سة  مرّكبات  على  تحتوي 

م���ن الأح���م���ا����س الأم��ي��ن��ّي��ة 

ال�������س���رورّي���ة ل�����س��الم��ة 

ال�������س���ع���ر ك��ال��ل��ب��ن 

والّلحم والبي�س.

على  الح�سول   -  3
الفيتامين  من  وافية  كمّية 

ب�سكل  نق�سه  لأّن  )A(؛ 

كبير يوؤدي اإلى جفاف ال�سعر، وفقدان 

جمالّيته.

من  الخالي  الزيتون  زي��ت  ا�ستعمال   -  4
يطّري  كونه  للتدليك،  الكولي�ستيرول 

فروة الراأ�س.

الملفوف  المتكّرر لع�سير  5 - ال�ستعمال 
وبالأ�سيد   )A( بالفيتامين  الغني 

اإلى  اإ�سافة  والبوتا�سيوم،  اأ�سكوربيك 

مادة الكبريت التي تحّد من التهابات 

فروة الراأ�س.

6 - الح�سول على كمّية وافية من البيوتين 
الخاليا  لت�سكل  ال�����س��روري   )B8(

الجلدّية.

عملّية  ف��ي  دور  لل�ضامبو  *هل 
الت�ضاقط؟!

المنا�سب  ال�سامبو  اختيار  ح�سن  اإّن 

التي  الن�سائح  اأه��ّم  من  هو  ال�سعر  لنوع 

يقدمها لنا الأطباء المخت�سون، ذلك لأن 

الصحة والحياة
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ال�ستعمال غير المنا�سب ل يوؤمن لل�سعرة 

حاجّياتها وربما تزيد مرّكباته من �سعفها 

وتق�سفها ما يوؤدي بالتالي اإلى الت�ساقط. 

منا  كّل  على  الم�سكلة،  هذه  ولتجنب  لذا، 

اأن يحدد نوع �سعره ومن ثم يختار ال�سامبو 

المطلوب.

*اأنواع ال�ضعر
الغدد  �سعف  نتيجة  �ل��ج��اف:  �ل�صعر   - اأ 

الدهنّية في الراأ�س، يبدو ال�سعر جافًا 

ما  الحيوّية،  من  وخاليًا  لمعان،  بال 

ب�سرعة.  ف  والتق�سّ للتك�ّسر  يعّر�سه 

اأ�سحاب  الخت�سا�سيون  ن�سح  وق��د 

هذا ال�سعر ب�سامبو يحتوي على الزيت 

.)A( خا�سًة والفيتامين

ن��ت��ي��ج��ة زي���ادة  �ل���ده���ن���ي:  �ل�����ص��ع��ر  ب - 

ال�سعر  ي��ب��دو  ال��ده��ن��ّي��ة  ال��غ��دد  ع��م��ل 

الدهون  كمية  لكثرة  وم��ل��ّب��دًا  مزيتًا 

اأ���س��ح��اب هذا  ل���ذا، على  ال��م��ف��رزة. 

النوع من ال�سعر، التقليل من الأطعمة 

الم�سّبعة  ال��زي��وت  على  تحتوي  التي 

وا�ستعمال �سامبو يحتوي على الليمون 

للتخل�س من كمّية الدهون الزائدة.

�ل�صعر �لعادي: تعمل الغدد الدهنية  ج - 

يعطي  م��ا  م��ت��وازن  وب�سكل  بانتظام 

ال�سعر حالة و�سطّية طبيعّية بدون اأية 

عوائق.

*ن�ضائح وقائية
لكل  لل�سماح  ب��ه��دوء  ال�سعر  ت�سريح   -  1

�سعرة بالتنف�س.

ال��دورة  باتجاه  الراأ�س  جلدة  تدليك   -  2
الدم  و�سول  عملية  لت�سهيل  الدموية 

لب�سلة ال�سعر.

3 - غ�سل ال�سعر المغّطى بالجل اأو المو�س 
الفر�سة  ال�سعرة  لإعطاء  النوم  قبل 

بالتنف�س.

4 - عدم الإفراط في ا�ستعمال البرماننت 
Defrissage ال�سعر   تملي�س  وطريقة 

ف ال�سعر وتفقده حيويته. التي تق�سّ

تحتويه  لما  ال�سعر  �سبغ  كثرة  تجّنب   -  5
ال�سبغات من مواد كيماويّة �سامة.

ال�سعر  ج��م��ال  اإن  ����ة:  ه����امهّ ح��ق��ي��ق��ة 

وحيوّيته غالبًا ما يكون دلياًل على ما تتمتع 

به من �سّحة عاّمة.

تناول األطعمة التي حتتوي 
على مرّكبات خاصة لسالمة 
الشعر كاللنب والّلحم والبيض

الخ�سال، ال�سدوق، �س512.( 1)

الهوام�ش
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*اأق�ضى معاناة: الطموح!!
نعترف  اأن  الأدي����ان  لنا  اأرادت  ه��ل 

ب��وج��ود ال��ع��ال��م الآخ����ر، ون�����س��ّل��م ب��ه دون 

حقيقيًا،  عالجًا  القناعة  ه��ذه  تكون  اأن 

لآمالنا،  قًا  ومحقِّ ذوات��ن��ا،  مع  ومتطابقًا 

مواجعنا  تفا�سيل  في  وداخ��اًل  ولأفكارنا، 

ودقاِئق ا�ستنفاراتنا؟

فّكرُت في معاناة ال�سباب في ع�سرنا 

معاناة  اأق�����س��ى  اأّن  ف��وج��دُت  ال��ح��ا���س��ر، 

هو  ال��ع�����س��ر  ه���ذا  ف��ي  ال�����س��اب  يعي�سها 

وانفتاح  الآم���ال،  وات�ساع  الطموح،  �سّدة 

جميع  على  المناف�سة  و�سّدة  المجتمعات، 

العلم  رقعة  وات�ساع  الإن�سانية،  ال�سعد 

وتعّدد الوظائف وت�سّعبها، فاإذا ما اأراد اأن 

اأمام  نف�سه  قلبه وجد  ليرتاح  الكمال  يبلغ 

يرخي  ل  م�ستطير  وت��وّت��ر  عمياء،  حيرة 

معه  ي�سع  ل  رهيب  �سياع  على  اإل  ظالله 

اإل ال�ست�سالم والتوقف عن النطالق في 

اأو ال�ستمرار بالم�سير مع  غالب الأحيان، 

�سا عن الخيار. عدم الرِّ

*طالب علم
ال�����س��اب��ق، ع��ن��دم��ا يقولون  ف��ي  ك��ان��وا 

طالب علم، فمعروف اأّن هذا الطالب عليه 

اأن يجيب عن اأي �سوؤال ممكن اأن يطرحه 

 لل�سائل في كّل 
ً
عليه اأحدهم، فيكون ملجاأ

خواطر برسم جيل الشباب
حممد جواد �ضفوان

ر  والتح�ضّ ال��رق��ّي  ع��ن  تعمي  التي  ال�ضهوات  محّط  الدنيا 

واالإن�ضانّية والموّدة والكمال. هي محّط غريزة الذات واالأنا التي 

تع�ضق وتقتل وتظلم وتبط�ش وت�ضتعلي وترغب وتخاف، والتي هي 

اأي�ضًا ال بّد منها من  كّل يوم في ازدياد فال عهد لها بال�ضبع، وهي 

اأّي جماعة. وبعد  اأو  الدنيا  اإن�ضان في  الحياة الأّي  ا�ضتمرار  اأجل 

التاأّمل، نرى اأّن االكتفاء بالقليل من ملذات الدنيا، الم�ضاعد على 

االإن�ضاني  والكمال  والح�ضارة  الرقّي  للمرء  يحفظ  بما  البقاء 

وروحًا من عالم الملكوت هو االأقرب لل�ضعادة.

مشاركات القراء
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الميادين. كان اأبرز ما يمّيز العالم وطالب 

وما  والطبيعة،  الكون  اإل��ى  نظرته  العلم 

والطقو�س،  والدين،  واهلل،  الطبيعة،  وراء 

الذين  المفّكرين  والموت، حتى  والعبادة، 

برزوا في فرن�سا في ع�سر النه�سة، كانوا 

فال�سفة قبل اأن يكونوا علماء طبيعة. ولكن 

واعتبروا  انحرفوا،  الطبيعة  علماء  بع�س 

اأّن المادة هي منبع جميع العلوم، ول علم 

اإّل ما هو �سادر عن تجربة مادية، وما هذا 

النحراف اإل ب�سبب الخوف من المجهول، 

البحث  على  وال�سجاعة  ال��ج��راأة  وع���دم 

لما  وال�ست�سالم  المجهول،  عن  الحقيقي 

هو معلوم.

*الفل�ضفة المادية
الفل�سفة  اإل���ى  الأم����ر  و���س��ل  اأن  اإل���ى 

وجبنها  ياأ�سها  ا�ستنبطت  التي  المادية، 

وخ��وف��ه��ا وق��ّل��ة ه��ّم��ت��ه��ا ع��ن ط��ل��ب العلم 

ب�سكل  الوجود  من  وت�ساوؤمها  والحقيقة، 

ته  �سمَّ فيما  ذل��ك  ك��ّل  ا�ستنبطت  ع���ام؛ 

والواقعية  والداروينية،  المادية،  الفل�سفة 

ال��م��ع��ا���س��رة، وال��ل��ي��ب��رال��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة. 

والمارك�سية اأي�سًا لم تخُل من هذا الياأ�س، 

اإّن  البحث.  في  وال�سجاعة  الهّمة،  وقّلة 

في  النخبويين  بع�س  وع��ج��ز  ا�ست�سالم 

ال��م��ج��ت��م��ع��ات م��ن ال��ع��ل��م��اء وال��ف��ال���س��ف��ة 

اأمل  وفقدان  ياأ�سًا  مجتمعاتهم  على  اأّث��ر 

الفردية،  والم�سلحة  القتل  فعاد  مطلقًا، 

نقي�س  هي  التي  الجاهلية  ال��ع��ادات  وك��ّل 

ال��ح�����س��ارة والإن�����س��ان��ي��ة وال��ع��ل��م والأم���ل 

وال�سعادة.

اإليه  و�سل  م��ا  ك��ّل  م��ن  ال�سعادة  اأي��ن 

اأن  اأّن القوي ل بّد من  اإلى  هوؤلء؟ و�سلوا 

يفر�س �سهواته على ال�سعيف. ما هذا اإل 

ي�ستطيع  ل  ال�سعيف  لأن  لي�س  ا�ست�سالم، 

اأن يكون قويًا، بل لأّن هذا الهدف ل ي�سكل 

دافعًا للكثير من ال�سعفاء، الذين يبحثون 

العلم  ن��ور  وه��و  �سعادتهم،  من  يزيد  عما 

الحقيقي.

اأين  اإل��ى  ع��دة،  اأ�سئلة  بل  �سوؤال،  هنا 

الإن�سانية،  وبالعالقات  بالكون  الذهاب 

وبالعالقات الدولية؟ وكيف يكون المخرج 

من الجهل؟! هدف تح�سيل القوة ل ي�سكل 

دافعًا للكثير من ال�سعفاء، فنحن ال�سعفاء 

يزيد  عما  نبحث  بل  القوة،  عن  نبحث  ل 

من �سعادتنا وهو نور العلم الحقيقي.

أقسى معاناة يعيشها الشاب 
يف هذا العصر هو شّدة 
الطموح، واتساع اآلمال
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في�ضل االأ�ضمر

*دليل الحروف:
الألف في اأواخر الأ�سماء المبنية

ال�سم المبني: هو الذي ل يتغّير �سكل اآخره بالحركات الإعرابّية، بل يلزم حالة 

واحدة وحركة واحدة.

ُتكتب الألف في الأ�سماء المبنّية ممدودًة، نحو: »اإذا« و»مهما« و»حيثما« و»اأنتما«. 

لى )ا�سم 
ُ
وقد �سّذت خم�سة اأ�سماء وهي: لدى، واأّنى، ومتى، واأولى )ا�سم اإ�سارة( والأ

مو�سول(.

*من غريب القراآن الكريم
رخا: 

ْرَنا  الرخاء: اللين، من قولهم: �سيء رخو، وقد رخي يرخى، قال تعالى: {َف�َصخَّ

اَب} )�س: 36(. ومنه: اأرخيت ال�ستر. �صَ
يَح َتْجِري ِباأَْمِرِه ُرَخاء َحْيُث �أَ َلُه �لرِّ

رتَع:

الرتع اأ�سله: اأكُل البهائم، يقال: رتع يرتع رتوعًا ورتاعًا ورتعًا، قال تعالى: {َيْرَتْع 

طريق  وعلى  الكثير،  الأكل  به  ريد 
ُ
اأ اإذا  لالإن�سان  وُي�ستعار   ،)12 َوَيْلَعْب})يو�سف: 

الت�سبيه.

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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*من ال�ضعر العربي
�سربها  عندما  دم�سق  نكبة  في  �سوقي  اأحمد  الراحل  الم�سري  ال�ساعر  قال 

الفرن�سّيون بعد اندلع نيران الثورة ال�سورّية الكبرى في العام 1925 م من ق�سيدة 

له م�سهورة:

َرقُّ
َ
اأ َب��������َردى  ���ب���ا  ����سَ ِم�����ن  ����الٌم  ِدَم�������س���ُق�����سَ ي����ا  ُي���َك���ف���َك���ُف  َوَدم���������ٌع ل 

َج������الُل ال�������ُرزِء َع����ن َو����س���ٍف َي�����ِدقَُّوَم������ع������ِذَرُة ال����َي����راَع����ِة َوال���َق���واف���ي

َب�����������دًا َوَخ����ف����ُقَوِذك�������رى َع����ن َخ����واِط����ِره����ا ِل��َق��ل��ب��ي
َ
����ٌت اأ اإَِل������ي������ِك َت����َل����فُّ

ِج����راح����اٌت َل���ه���ا ف���ي ال���َق���ل���ِب ُع��م��ُقَوب������ي ِم����ّم����ا َرَم�����ت�����ِك ِب������ِه ال��َل��ي��ال��ي

َف���َرن�������س���ا َت����ع����ِرُف����ُه  ال������ُث������ّواِر  ��������������ُه ن���������وٌر َوَح���������قَُّدُم  نَّ
َ
َوَت������ع������َل������ُم اأ

����ه����ا ف���ي���ِه َح���ي���اٌة ر�����سِ
َ
ِرزُقَج������رى ف����ي اأ َوف����ي����ِه  ���م���اِء  ال�������سَ َك���ُم���ن���َه���ِلّ 

*اأخطاء �ضائعة
ه، وال�سحيح اأن ُيقال: اأّدى اإليه حقه، قال تعالى في  ُيقال: اأّداه حقَّ  -

�أَْهِلَها}  َلى  �إِ �لأََماَناِت  و�ْ  ُت��وؤدُّ �أَن  َياأُْمُرُكْم   
َ �للهّ {�إِنَّ  الكريم:  كتابه 

)الن�ساء: 58(.

ُيقال: ا�ستاأذن منه، وال�سحيح اأن ُيقال: ا�ستاأذنه، قال تعالى:   -

ِمْنُهْم}  �ِصْئَت  ِلَمْن  َذْن  َف���اأْ �َصاأِْنِهْم  ِلَبْع�ِض  ����ْص��َت��اأَْذُن��وَك  {َف���اإَِذ� 

)النور: 62(.

ُيقال: اأ�سَف لفالن، وال�سحيح اأن ُيقال: اأ�سف على فالن، اأي حزَن   -

لأجله. قال تعالى: {َوَقاَل َيا �أَ�َصَفى َعلَى ُيو�ُصَف} )يو�سف: 84(.

اأقواَله، لأن فعل  اأكد  ُيقال:  اأن  اأقواله، وال�سحيح  اأّكد على  ُيقال:   -

اأّكد يتعّدى بنف�سه ول يحتاج اإلى حرف الجّر »على«.

*ا�ضٌم ومعنى
َوَذَه��َب،  ى  َم�سَ  : اللَّْيُل  �َسَرى  �ساري: 

�سورة  م��ن  الرابعة  الآي���ة  ف��ي  تعالى  ق��ال 

الفجر: {َو�للَّْيِل �إَذ� َي�ْصِر} )الفجر: 4(، 

: َذَهَب، و�َسَرى الليَل به: قطعه  و�َسرى الَهمُّ

بال�سير، فهو �ساٍر.
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*طرائف نحوّية
فقال:  بحماِرِه؟  اأبوك  �َع�َل 

َ
ف� ما   : لبع�سهم  قيل   -

فلم  قال:  ؟  »باِع��ِه«  قلت  لَم   : له  فقيل  باِع��ِه، 

اأن��ا جررته  الرجل:  ق��ال  »ب��ح��م��اِرِه«؟  اأن��ت  قلَت 

ل  وبائي  ب��اوؤك  تجّر  فلَم  الآخ��ر:  فقال  بالباء، 

تجّر؟

»الظبي  ف�ساأله:  النحويين  اأحد  الى  رجل  جاء   -

م�سويًا  ك��ان  »اإذا  ف��ق��ال:  ن��ك��رة؟«  اأو  معرفة 

ي�سرح  ك��ان  واإن  م��ع��رف��ة،  فهو  ال��م��ائ��دة  على 

الرجل:  له  فقال  ن��ك��رة«،  فهو  ال�سحراء،  في 

»اأح�سنت، ما في الدنيا اأعرف منك بالنحو«.

*من ذخائر االأدب
كتاب »الإمتاع والموؤان�سة« لالأديب والفيل�سوف اأبي حيان التوحيدي 

)310 - 414 ه� / 922 - 1023 م(، من اأعالم القرن الرابع الهجري.

كما  الأ�سلوب،  وجمال  الذكاء  وحّدة  الثقافة  ب�سعة  حيان  اأبو  امتاز 

ت�سمنته  عما  ف�ساًل  المحتوى،  وغزارة  المادة،  بتنّوع  موؤلفاته  امتازت 

والجتماعّية  الفكرّية  الأو�ساع  عن  بجالء  تك�سف  واإ�سارات  نوادر  من 

ب��اآراء  م�سحونة   - ذلك  بعد   - وهي  عا�سها،  التي  للحقبة  وال�سيا�سّية 

الموؤلف حول رجال ع�سره من �سيا�سّيين ومفّكرين وكّتاب.

وي�سم  العربي،  الأدب  ذخائر  من  والموؤان�سة«  »الإم��ت��اع  وكتاب 

الوزير  منادمة  في  التوحيدي  ق�ساها  ليلة  وثالثين  �سبع  م�سامرات 

الوفاء  »اأبي  ل�  واأهداها  »التوحيدي«  جمعها  العار�س«،  اهلل  عبد  »اأبي 

المهند�س« الذي و�سله بالوزير »اأبي عبد اهلل«. وهو ثالثة اأجزاء. وي�سم 

القرن  من  الثاني  الن�سف  في  الأم��راء  لحياة  كا�سفة  اأ�سواء  الكتاب 

الرابع، وما كان يدور في مجال�سهم من حديث وجدال وخ�سومة.

أدب ولغة
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ف.( 1) كتاب المجازات النبوية، لل�سريف الر�سي، �س86، بت�سرُّ

الهوام�ش

*االأجوبة الم�ضكتة
دخل ُعدّي بن حاتم على معاوية، وعنده عبد اهلل بن عمرو بن   -

العا�س، فقال له عبد اهلل: يا عدّي متى ذهبت عينك؟ قال: يوم 

يًا، واأنا يومئذ على  ُقِتَل اأبوك هاربًا، و�سربَت اأنَت على قفاك مولِّ

الحق، واأنت واأبوك على الباطل.

كذبت.  فقال:  �سيء،  على  معاوية  عند  ب�سهادة  اأع��راب��ّي  �سهد   -

فقال: الكاذب واهلل مزّمٌل في ثيابك. فتب�سم معاوية وقال: هذا 

جزاء َمن عّجل.

معاوية:  له  فقال  الخمر،  فيها  يذكر  ق�سيدة  قاع  الرِّ ابن  اأن�سد   -

اأما اإني قد ارتبت فيك في جودة و�سف ال�سراب، فقال: واأنا قد 

ارتبت بك في معرفته.

R من بالغة اأهل البيت*
اإل  اأديم ال�سماء  P: »فلم يبق منهم تحت  من كالم لر�سول اهلل 

رجل في الحرم منعه الحرم من عذاب اهلل«.  وفي هذا الكالم مجازان: 

)اأحدهما( قوله P: تحت اأديم ال�سماء، فجعل لل�سماء اأديمًا، يريد ما 

ظهر منها لالأب�سار، ت�سبيهًا باأديم الحيوان، والأديم هو الجلد، ويقال 

الآخر(  للنا�س. )والمجاز  به ما ظهر منها  ويراد  الأر�س،  اأديم  اأي�سا: 

الحقيقة  على  الكعبة  وحرم  اهلل،  الحرم من عذاب  فمنعه   :P قوله 

اأن ينزله بالم�ستحقين،  غير مانع من العذاب الذي يريد اهلل �سبحانه 

 لعباده تعظيمًا لقدره، فمن 
ً
واإّنما المراد اأن اهلل تعالى جعل الحرم ملجاأ

ا�ستجار به من عذابه عند مع�سيته جاز اأن يوؤّخر عنه العذاب ما كان 

.
)1(

متعّلقًا به

93

م
 2

01
4 

ب
/�آ

 2
75

د 
د

ع
ل
�



دميا جمعة فواز

مشكلتي: كيف أتخلص من التدخين؟

وعمري  علي  ا�ضمي  عليكم،  ال�ضالم 

اأ�ضارككم م�ضكلتي الأني  اأْن  اأود  21 عامًا، 
ب�ضراحة ا�ضتنفدت جميع الو�ضائل التي 

االإدم��ان  وهي  منها..  للتخل�ش  اأعرفها 

على التدخين.

ال�ضابعة  عمر  في  التدخين  بداأت 

ع�����ض��ر وك��ن��ت اأت�����ض��ل��ى م��ع رف��اق��ي 

كنا  حين  اثنتين  اأو  ب�ضيجارة 

م��وؤخ��رًا  ول��ك��ن��ي  م��ع��ًا،  نجل�ش 

اأم�ضيت مدمنًا ولم اأعد اأ�ضتطيع 

ال��ع��ادة..  ه��ذه  من  اأتخل�ش  اأن 

ال��م��خ��اط��ر  اأدرك  اأن���ن���ي  وم���ع 

ولكني  التدخين  وراء  الكامنة 

للتوقف  الكافية  االإرادة  اأملك  ال 

يوميًا  علبة  اأدخ��ن  فاأم�ضيت  عنه. 

في  فاأكثر  اأكثر  اأن��ج��رف  اأنني  واأ�ضعر 

اأن  منكم  اأرجو  المقيت..  االإدمان  عالم 

اأو  للتخل�ش  عملية  ن�ضائح  لي  تقدموا 

للتقليل من التدخين.. و�ضكرًا لكم.

شباب
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1 - راجع مرارًا وتكرارًا مخاطر التدخين وذّكر نف�سك بم�ساوئه.
اك�سرها،  �سباحًا،  الأولى  �سيجارتك  تدخن  اأن  تقّرر  - حين   2

ورّدد في قلبك اأنك اأقوى منها واأنك تملك الجراأة على تحطيمها.

الأج��واء  تجّنب  الثانية،  �سيجارتك  الم�ستطاع  ق��در  اأّج��ل   -  3
الم�سجعة على التدخين كم�ساحبة المدخنين اأو �سرب كوب القهوة 

الذي ترافقه ال�سيجارة عادة.

4 - تجّنب عوامل التوتر في الفترة الأولى والتي ت�ستدعي منك 
التدخين.

و�ساركهم  العادة  هذه  من  تخّل�سوا  اأ�سخا�س  اإل��ى  تعّرف   -  5
التجربة وتعّلم منهم.

اأمرها قدر  ال�سجائر، وتنا�َس  6 - اخرج من المنزل دون علبة 
الم�ستطاع.

7 - مار�س الريا�سة فهي كفيلة بتن�سيط الدورة الدموية وتقلل 
الرغبة بالتدخين.

معاودة  بمجرد  اأن��ك  وتذكر  الطبيب  عند  اأ�سنانك  نظف   -  8
ج�سدك  حال  فما  ال�سجائر،  بتلك  بيا�سها  تلّوث  �سوف  التدخين 

ورئتيك؟!

رغبتك  قاومت  وكيف  واجهتها  التي  الم�ساكل  اأب��رز  اكتب   -  9
بالتدخين حتى تطالعها في اليوم الثاني وتزيدك قّوة و�سالبة.

10 - ل ت�سعف اأو ت�ستكن، وتاأكد اأنك ل�ست اأّول من ينوي ترك 
التدخين وينجح!

الحل
الكريمة  بم�ضاركتكم  نرّحب  علي،  ال�ضديق 

بالتخل�ش من هذه  يمّن عليكم  اأن  ون�ضاأل اهلل 

الم�ضكلة. ال بد، اأواًل، من التاأكيد على اأهمية 

لم  لو  والتي  لديك،  بالتغيير  االإرادة  تعزيز 

م�ضكلتك  لنا  اأر�ضلت  لما  باالأ�ضل،  موجودة  تكن 

وطلبت منا الم�ضاعدة. بما اأنك اأّكدت في ر�ضالتك 

اإذًا، فقد  التي تعرفها،  الو�ضائل  ا�ضتنفدت جميع  اأنك 

التدخين  مخاطر  على  اطلعت  االأقل  على  اأو  درا�ضات  اأجريت 

مبا�ضرة  ننتقل  يجعلنا  م��ا  عنه،  االمتناع  وج��وب  واأدرك���ت 

لخطوات عملية ت�ضاعدك على التخفيف اأو التخل�ش منه:
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ن��ظ��ر ف���ي ���س��ورت��ه ال��م��ن��ع��ك�����س��ة في 

ال����م����راآة.. ت���اأم���ل م��الم��ح وج��ه��ه وت��ل��ك 

ذقنه  ف��ي  تكتمل  ل��م  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ي��رات 

ت��اأّه��ب!  ج���واد..  �سهيد  متمتمًا:  وتب�ّسم 

كاأنما ُهتف به للترا�سف، وظهرت معالم 

مهدي..  »يا  و�ساح:  جبينه  على  الجدّية 

باأ�سلوب  ظهورك«  على..  ل  عجِّ اأدركنا.. 

جهادي ونبرة قوية، ثم ما لبث اأن تراجع 

يراقب  وب��داأ  المراآة  عن  ب�سيطة  خطوات 

عن  وِرثها  التي  الع�سكرّية  بدلته  انعكا�س 

خاله ال�سهيد.. كم تليق به! وكم تحلو له 

ال�سهادة! وبحركة خاطفة بداأ ينّظفها من 

الخيوط ال�سغيرة التي برزت من كميها، 

ثم عاود الوقوف ليوؤكد ان�سباطه..

يتحرك  اأن  دون  الهرولة  يت�سنع  اأخذ 

من اأمام مراآته. كان في غرفته  ال�سغيرة، 

ولل�سهداء  للقادة  ال�سور  ع�سرات  وحوله 

بركبهم.  يلتحق  اأن  حلم  لطالما  الذين 

و�سرعان ما توقف عن الهرولة كاأّنما تذّكر 

�سريره  على  فارتمى  خطيرًا  �سيئًا  لتوه 

مم�سكًا �سماعة الهاتف وات�سل ب�سديقه:

لل�سهر  الليلة  ال��ق��دوم  اأ�ستطيع  »ل���ن   -

عندك.. اأعرف..« �سمت قلياًل واأردف 

مو�سحًا بلهجة ل تخلو من ال�سخرية: 

ح��ا���س��رًا،  اأك�����ون  اأن  م�����س��ط��ر  »اأن�����ا 

واأقاربنا،  اأبي  طلبات  لتلبية  كالعادة، 

فعلت  م��اذا  واأن��ت  الأع���زاء..  �سيوفه 

ب�ساأن اأخيك؟« ا�ستمع بغ�سب لل�سوت 

المنبعث من الطرف الآخر و�ساح:

- »ل يحق لأحد اأن يتدخل في ت�سرفاتك.. 

اأجل.. حتى اأخوك الكبير.. ح�سنًا اإلى 

اللقاء.. اأراك غدًا«.

اأمه  ودخلت  غرفته  باب  ُطرق  وفجاأة 

تعاتبه:

- »جواد،  جهز نف�سك ل�ستقبال ال�سيوف، 

هيا!«

- »كيف تقتحمين غرفتي بهذه الطريقة؟ 

ِل����َم َل����ْم ت��ن��ت��ظ��ري ح��ت��ى اأ���س��م��ح لك 

بالدخول؟!«.

رمقته اأمه بغ�سب وخرجت فيما كانت 

تتمتم:

متى  الفّظ..  اأ�سلوبك  اأحتمل  اأع��د  »لم   -

�ستتعلم الأدب مع اأهلك؟«

الغا�سبة  ب��ن��ظ��رات��ه  ي��الح��ق��ه��ا  ب��ق��ي 

حتى توارت عن نظره و�سارع لإقفال باب 

بطرف  نظر  قويًا.  �سوتًا  ِدرًا  ُم�سْ غرفته 

اإل  قيمتي  يعرفوا  »لن  المراآة:  اإلى  عينيه 

بّزته  بخَلع  هّم  وحين  اأ�ست�سهد«..  عندما 

قصاصة الورق
شباب
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من  ت�سدر  ورقة  طرطقة  �سمع  الع�سكرّية 

وانت�سل  يده  مّد  الداخلي..  ال�سترة  جيب 

وت��رّدد..  بخ�سوع  اأم�سكها  قديمة..  ورق��ة 

يومًا  يلتفت  ولم  البّزة  تلك  ارتدى  لطالما 

لوجود ذلك الجيب ال�سري.. اأو حتى هذه 

الورقة..

وفتحها  ���س��ري��ره  ح��اّف��ة  ع��ن��د  ج��ل�����س 

يمنع  اأن  ي�ستطع  لم  مرتجفة..  باأ�سابع 

دموع ال�سوق التي انذرفت حين لمح خّط 

يقراأ  وب���داأ  عينيه  م�سح  ال��ع��زي��ز..  خاله 

ب�سوت منخف�س ومرتجف:

تجعل  التي  هي  وحدها  القوة  »لي�ست 

اأو  ال�سلبة  بالبنية  لي�س  ب��ط��اًل،  ال��م��رء 

المجاهد في درب  يرتقي  الجاد  التدريب 

والت�سحية..  ب��الإي��ث��ار  اإن��م��ا  ال��م��ق��اوم��ة.. 

فالمجاهد يوؤثر بقاء الآخرين على حياته، 

تعبه  ح�ساب  على  واأمنهم  �سعادتهم  يوؤثر 

عين  في  العبد  يرتقي  كي  بد  ل  و�سهره. 

المولى اأن يتوا�سع لخلقه واأن ي�سعى لتلبية 

مطالبهم..

اللهم وّفقني لأخف�س لهما جناح الذّل 

من الرحمة..

وّفقني لطاعتك ولأكون �سالحًا  اللهم 

مع عيالك وعبادك.. اللهم.. وارزقني ما 

اأتمنى..«.

مرت دقائق ثقيلة على قلبه ول�سانه.. 

وفجاأة.. جحظت عينا جواد حين راأى اآخر 

وخّط  ا�سمه  خاله  كتب  لقد  ال�سفحة.. 

الثامنة  ال�ساعة   2006 تموز   23 التاريخ.. 

والن�سف م�ساء..

»يا اإلهي.. هي ليلة ا�ست�سهاده.. وهذه 

الكلمات هي اآخر ما خّطته اأنامل الغالي.. 

يا اهلل!«.

لم يتمالك نف�سه عن البكاء. هل هي 

طوال  الوريقة  تلك  خّباأت  التي  ال�سدفة 

ال��ب��ّزة  تلك  راف��ق��ت  لقد  ���س��ن��وات خ��ل��ت؟ 

ا�ستطاع  حتى  والدته  ت�سلمتها  ثم  رفاقه 

لي�س  ذلك  كل  بها..  بالحتفاظ  اإقناعها 

�سدفة.

معاني  في  م�ستغرقًا  ال��ق��راءة  وع��اود 

كلمات ما قبل ال�سهادة، لينتبه اإلى طرقات 

�سعيفة تدق الباب:

- جواد.. هيا!

هرول نحو الباب وفتحه مبت�سمًا يخفي 

دموعه، احت�سن والدته وهم�س:

97- »اأمرك يا اأمي.. اأنا بخدمتك دائمًا«.
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

نوبات ضحك قوية بسبب... ورم دماغي
ن��ج��ح اأط���ّب���اء ب��ول��ي��ف��ّي��ون ب��و���س��ع ح��ّد 

ال�ساد�سة  في  طفلة  تنتاب  �سحك  لنوبات 

لهذه  تتعّر�س  كانت  واأن��ه��ا  عمرها،  م��ن 

النوبات في اأوقات غير منا�سبة بتاتًا. وبعد 

فحو�سات متوا�سلة تبّين اأن �سّر ال�سحك، 

ورم  يكُمن في  �سبب،  يبدو من غير  الذي 

ي�سغط  الطفلة،  دم��اغ  ف��ي  حميد  وراث���ي 

اإلى  على اأجزاء معّينة في المخ، ما يوؤدي 

لعملّية  الطفلة  خ�سعت  وق��د  ال�سحك. 

جراحّية وتعاَفت منها ب�سكل تام.

حول هذه العملية، يقول الجّراح، الذي 

اأ�سرف عليها �سولومون مو�س: »اإنها لم تكن 

ممكنة قبل 10 �سنوات، لكّن التطور العلمي 

والتكنولوجي �سمح باإجرائها وبنجاح«.

ذاتها  بحّد  المر�سّية  الحالة  عن  اأما 

ال�سرع  اإحدى حالت  »اإنها  فيقول مو�س: 

ب�سببها  يعاني  الذي  الطفل  واإّن  النادرة، 

بل على  بال�سعادة حين ي�سحك،  ي�سعر  ل 

العك�س اإذ اإنه ي�سعر بالخوف، م�سيرًا اإلى 

اأّن بع�س الم�سابين بهذا النوع من ال�سرع 

يعانون من نوبات البكاء«.

ُيقّدر  المال،  من  �سئيل  مبلغ  ت�سبَّب 

�سبعة  وف��اة  في  �سنتًا،  و�سبعين  بخم�سة 

اأْن  بعد  ك��م��ب��ودي��ا، وذل���ك  ف��ي  اأ���س��خ��ا���س 

اأق���دم���وا ع��ل��ى ال��ن��زول اإل���ى ق���اع ب��ئ��ر في 

محاولة ل�سترداد النقود. وقالت ال�سرطة 

ريب:  �سيام  اإقليم  من  نائية  منطقة  في 

اأحد  من  �سقط  �سنتًا  ال�75  يعادل  ما  »اإن 

يجلب  ك��ان  حين  البئر  ف��ي  الأ���س��خ��ا���س، 

البالغ  نجله،  اإثر ذلك، عمد  وعلى  الماء. 

قاع  اإلى  النزول  اإلى  عامًا،   11 العمر  من 

البئر في محاولة ل�سترداد النقود، قبل اأن 

يلحقه �سقيقه واأخته واأربعة من الجيران. 

اأّن جميعهم لقوا حتفهم جراء نق�س  اإل 

الأوك�سجين في قاع البئر على عمق خم�سة 

اأمتار«.

ال��ث��الث��ة،  الأط���ف���ال  �سقيقة  وع�����َزْت 

�سحايا الحادث، نزول اأخيها الأ�سغر اإلى 

قاع البئر لعتقاده اأن »مقدار المال كبير 

يعّد  بلد  في  مثلنا«  فقراء  لأنا�س  بالن�سبة 

اأحد اأفقر دول العالم.

75 سنتاً كافية لقتل سبعة أشخاص
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م�سافحة  اأن  ح��دي��ث،  ت��ق��ري��ر  اأك����ّد 

الأطباء للمر�سى يعتبر اأمرًا خطيرًا تمامًا 

مثل التدخين، خا�سة في الأماكن العامة، 

ميل«  »دايلي  �سحيفة  في  جاء  ما  بح�سب 

البريطانية.

جامعة  م��ن  العلماء  م��ن  فريق  وق��ال 

كاليفورنيا الأميركية: »اإّن هذه العادة تنقل 

الباحثون  ودعا  المر�سى«  بين  الأمرا�س 

اأو  باإ�سارة  اليد  م�سافحة  ا�ستبدال  اإل��ى 

التلويح  اأّن  اإل��ى  م�سيرين  اأخ��رى،  اإيماءة 

الب�سيط يمكن اأن يحّل محّل ال�سالم باليد.

في  العاملين  اأي��دي  اأن  العلماء  واأّك��د 

مصافحة الطبيب للمرضى أخطر من التدخين!

ت�سبح  ما  غالبًا  ال�سحّية  الرعاية  مجال 

لهم  يت�سّبب  اأن  يمكن  الذي  الأم��ر  ملوثة، 

لهم  �سواء  بكتيرّية  وَعْدوة  باأمرا�س عّدة، 

اأو للمري�س.

مو�سوعة  اأكبر  عن  ال�ستار  اإزاح��ة  تمَّ 

افترا�سية لأهل البيتR تحت عنوان 

فى  الإن��ت��رن��ت  �سبكة  على  �سيعة«  »وي��ك��ي 

اإيران. 

 واأفادت وكالة الأنباء القراآنية الدولية 

اأكبر  عن  ال�ستار  اإزاح���ة  تم  اأن��ه  )اإك��ن��ا( 

 Rالبيت لأه��ل  افترا�سية  مو�سوعة 

�سبكة  على  �سيعة«  »وي��ك��ي  ع��ن��وان  تحت 

الإيراني  الرئي�س  الإنترنت وذلك بح�سور 

وتم  روح��ان��ي«.  ح�سن  ال��دك��ت��ور  »ال�سيخ 

اإطالق المو�سوعة الفترا�سية لأهل البيت 

R على �سبكة الإنترنت بعنوان:

 »www.wikishia.net«

ويكي شيعة: أكبر موسوعة شيعية افتراضية

وت�ستمل هذه المو�سوعة على لغات عدة 

والعربية،  والإنكليزية،  الفار�سية،  منها: 

وتحتوي  والإ�سبانية  والتركية،  والأردي���ة، 

ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ���س��ام��ل��ة ح���ول ال��م��ذه��ب 

ال�سيعي.
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»المحمول« في الظام قد يفقدك البصر

قّرر تجميد نفسه 150 عاماً

بقدر ما تحمله التكنولوجيا الع�سرّية 

في  تحوي  م��ا  بقدر  للب�سرية  ف��وائ��د  م��ن 

اأو  كانت  �سحّية  كثيرة  مخاطر  طّياتها 

»دايلي  �سحيفة  وف��ق  وج��اء  اجتماعية. 

الموبايل  ا�ستخدام  اأن  البريطانية،  ميل« 

في الظالم قد عّر�س �سابًا �سينيًا للعمى. 

البالغ  ال�ساب  يفقد  اأن  المحتمل  وم��ن 

تعّر�سه  بعد  ب�سره  عامًا   26 العمر  من 

ترا�سله  عن  نتج  ال�سبكية  في  لنف�سال 

با�ستخدام  الجوال  لياًل عبر  مع �سديقته 

���س��اع��ات   4 ل��م��دة   »We Chat« تطبيق 

وق��ام  اأي���ام.  ل��ع��دة  الأق���ل  على  متوا�سلة 

باإجراء  حالته  �سخ�سوا  الذين  الأط��ب��اء 

الم�سكلة،  هذه  لعالج  له  عاجلة  جراحة 

اأنه دون العالج الفوري، يمكن  مو�سحين 

للحالة اأن ت�ساب بالعمى.

الأج��ه��زة  اأن  تقنيون  خ��ب��راء  وي��وؤك��د 

الكمبيوتر،  مثل  الحديثة،  التكنولوجّية 

والكمبيوتر اللوحي والموبايل وغيرها، تمّثل 

عبئًا غير م�سبوق على اأعين م�ستخدميها.

البروفي�سور في مدينة هامبورغ  ينوي 

75 عامًا  كالو�س �سام�س البالغ من العمر 

�سنة،   150 بعد  والنهو�س  نف�سه  تجميد 

من  والأط��ب��اء  الخبراء  يتمكن  ب��اأن  اآم��ال 

اإعادته اإلى الحياة الطبيعّية في الم�ستقبل.

و�سُيبّرد ج�سم �سام�س حتى 195 درجة 

العلماء  على  ويتعّين  ال�سفر.  تحت  مئوية 

يو�سع  ثم  البروفي�سور،  مخ  م��وت  اإث��ب��ات 

ال��ذي  بالجليد  م��ل��يء  ح��و���س  ف��ي  ج�سمه 

خالل  وذل��ك  كيلوغرامًا،   60 وزن��ه  يبلغ 

فترة ل تزيد عن 5 دقائق. وفي حال تاأّخر 

التجربة  تعتبر  التجميد  بعملّية  القائمون 

ما  التحلل،  في  تبداأ  الخاليا  لأّن  فا�سلة، 

يحول دون اإعادة البروفي�سور اإلى الحياة.

وفي حال نجاح العملية ي�سحب الأطباء 

الدم من �سرايين البروفي�سور ليحّل محله 

تتجّمد  وبذلك  ف�سيولوجي خا�س.  محلول 

خالياه اإلى اأن يتمّكن العلم في الم�ستقبل 

من عملية اإحيائها. ويظن البروفي�سور اأن 

150 عامًا تكفي لذلك.

حول العالم
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مركز *   - �لإ�صلمية  �لمعارف  جمعية  مبنى  �إل��ى  �لتوجه  �لجو�ئز  ل�صتلم 

مجلة بقية �لل - �لمعمورة - �ل�صارع �لعام - �لطابق �لثاني.

يرجى �لح�صور �صخ�صياً ل�صتلم �لجائزة �أو �إر�صال �صورة عن هوية �لر�بح.* 

مهلة ��صتلم �لجائزة ثلثة �أ�صهر من تاريخ �إعلنها و�إل تعتبر ملغاة.* 

ة
ظ

ح
ال

م

زيارة للعتبات �لمقد�سة في �لجمهورية �لإ�سالمية في �إير�ن مع حملة �أَوفو بالعقود:
علي اإبراهيم يزبكهدى يو�ضف �ضرورمحمد فا�ضل مرت�ضى

ثوب �سرعّي تقدمة محالت تبارك لالألب�سة �ل�سرعية:
محمد اأحمد طيبا

اإيمان غ�ضان مغنية

فاطمة ماأمون جوهر

محمد اأحمد ر�ضا

عباءة تقدمة محالت تبارك لالألب�سة �ل�سرعية:
لطيفة محمود �ضعد

ح�ضن م�ضطف االأخ�ضر

زينة علي عطية

خديجة ح�ضين عوا�ضة

نوال محمد ع�ضمان

علي ح�ضن كوراني

جائزة نقدية بقيمة 50000 ل.ل.:
محمد علي بلوط

�ضامي محمد خازم

نمر محمود عي�ضى

ندى محمد �ضرتوني

عفيفة �ضليم �ضرور

قا�ضم ح�ضين فار�ش

فاطمة بالل بلوط

رنا فريز حامد

اإ�ضماعيل اأحمد المو�ضوي

فاطمة محمد عبد الكريم
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�ضح اأم خطاأ؟

اأ – في م�سر وحدها اأكثر من مليون عاطل عن العمل وماليين في بلدان اأفريقيا واأمريكا.

ب – من �سحيح الكالم، في اللغة العربية، القول: »اأّكد اأقواله« ولي�س كما يقال: »اأّكد على اأقواله«.

ج – ل يمكن لأحد اكت�ساف مواهب الطفل اأكثر من اإخوته.

امالأ الفراغ:

اأ – جعل اهلل حياة القلوب ب� ...........

ب – اإن المدر�سة الإ�سالمية يجب اأن تعك�س قيمها واأخالقّياتها في روؤيتها ...........

ج – قد ت�سعف ........... مبكرًا، وب�سرعة اأكبر اإذا لم نتَّبع نظامًا غذائيًا مع ريا�سة منا�سبة.

من القائل؟

اأ – »توؤكد التعاليم والمعارف الإ�سالمية اأنه حيثما يكون النا�س فاإن يد اهلل معهم«.

الت�ساهل  اأث��ر  على  النحراف  فيه  ويتطّور  بالتدريج  ينحرف  الإن�سان  اأن  اإل��ى  اللتفات  »يجب   – ب 

بالأهواء النف�سانية«.

ج – »اإن الفراغ المقّنع هو نمط حياة عند الإن�سان الذي يقنع نف�سه ب�سغط العمل والدرا�سة واأنه بحاجة 

دومًا اإلى الفراغ«.

�ضحح الخطاأ ح�ضبما ورد في العدد:

اأ – اإّن ت�ساقط ال�سعر مر�س بحّد ذاته، وهو نتيجة الإ�سابة بواحد اأو اأكثر من الأمرا�س.

ب – الريا�سة البدنّية كفيلة بتن�سيط الدورة الدموّية وتقّلل الرغبة في �سرب القهوة.

ج – اإّن الأبناء باتوا ي�سّكلون، على نحو غير مبا�سر، عونًا لأهلهم في اكت�ساب الثقافة الجتماعية.

ما/من المق�ضود؟

اأ – جاء اإلى الأ�سنام التي حول الكعبة و�سار يب�سق عليها ويقول: خاب وخ�سر من عبدك.

ب – يعانون من الفراغ، وُهم الأكثر ظهورًا باأ�سكال مرفو�سة من ِقبل اأهلهم والمجتمع.

ج – يمّر اأ�سرع من ال�سحاب، وينق�سي ب�سرعة هائلة.

أسئلة مسابقة العدد 275

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

�لثاني: مئة األف ليرة لبنانية �لأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين و�ستة �سبعين ال�سادر في  ٭ 

الأول من �سهر ت�سرين الأول 2014م بم�سيئة اهلل.
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في اأي مو�ضوع وردت الجملة االآتية:

والتقوى وعند ذلك  الإيمان  النا�س نحو  والأولياء، هو جذب  الأنبياء  لكافة  الأ�سا�سي  البرنامج  اإّن 

ت�سمل الإن�سان الرحمة الإلهية؟

اإن تاأثير ........ و........ يغلب على تاأثير التربية والبيئة اإذ نرى الفرد 

موؤمنًا رغم اأّنه من بيئة بعيدة عن االإيمان.

وقوع  دون  للحوؤول  الوقائية  االإج��راءات  من  يعتبر  واحدًا  اأمرًا  اختر 

حادث ال�ضير:

ج- الأكل اأثناء القيادة. ب- اللتزام بالقانون.  اأ- ال�سير بمحاذاة الر�سيف. 

ما هي؟

مّرت بعدد من المراحل، وتطّورت خدماتها وفق تطّور الواقع وحاجة النا�س.

 - – ال تفي ل�ضاحب  ل�ضارب  العقول... ال ت�ضفو  اإنها: م�ضرع  قيل فيها 

ملّية بالم�ضائب. فما هي؟

الجائزة االأولى:علي عادل اإ�ضماعيل. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  ح�ضن محمد اإ�ضماعيل. 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

غنى اإبراهيم اإ�ضماعيل.* 

 ر�ضوان ا�ضكندر المولى.* 

محمد ح�ضن ال�ضاحلي.* 

م�ضطفى اإبراهيم بلوط.* 

 فاطمة يو�ضف �ضرور.* 

منيرة ذياب حجازي.* 

اأماني ح�ضين ر�ضا.* 

علي ح�ضن رّيا.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 273

ل من اأيلول  2014م اآخر مهلة ال�ضتالم اأجوبة الم�ضابقة: االأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ي�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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اأرج��اء  في  ينت�سر  ن��وٌر  الطيبة  الكلمة 

اأطفاأت  القلب  في  وقعت  ف��اإذا  ال��ك��ون... 

ظ��الم  م��ن  واأخ��رج��ت��ه  غ�سبه  ج��م��رات 

الحقد... واأدَخلْته في �سعاع المحّبة.

ب�ساطك  افر�سي  الطّيبة...  الكلمة  اأيتها 

الأبي�س على قلوبنا واغ�سليها وطّهريها من اأدران 

ال�سغينة وازرعي في اأفئدتنا بذور الإيمان.

قلوبنا  اإروي  الطّيبة...  الكلمة  اأيتها 

ب�ساتيننا  في  واغر�سي  الملكّية  بحروفك 

اأغ�سانك الورقاء...

اأين اأنت اأيتها الكلمة الطّيبة؟

وفي اأّي الغياهب تتوارين؟

لقد بتنا دونك وحو�سًا في هيئة ب�سر...

لقد تحّول كل مّنا اإلى حجر...

اأين اأنت لتنزلي علينا غيث المطر؟

اأي���ن ���س��راع��ك؟ اأي���ن ح��م��ام��ك؟ لقد 

غدرنا القدر...

غارت  هل  القمر؟  مات  هل  لي  قولي 

النجوم؟ وهل �سيطول ال�سفر؟

قولي لي اإن كبرت اأكثر اأو هرمت هل 

اأ�سابك �سرر؟

ع����ودي...  ال��ط��ّي��ب��ة  الكلمة  اأي��ت��ه��ا  ي��ا 

هّلي... اأ�سرقي... فما نحن اإّل ب�سر...

نزهة عبد �لأمير عليان

الكلمة الطّيبة...

يا اأكّف الأحباب قومي وارفعي ج�سدًا بعطر زينب مفعم..

ويا مالئكة ال�سماء هّللي جاءك عا�سقًا بالكرار متّيم..

من هنا لك العهد نجدد يا زينب الكبرى لك ُنق�سم..

ما دمنا نحن ع�ساق الح�سين �سنعزف لحن الإباء ل ولن نهزم..

ما دمنا نحن وهو قائم بيننا �سنزلزل عر�س الطغاة ونحّطم..

اأيا حجة اهلل لك العزاء نقّدم..

ف� »علي« �سهيدًا ارتقى و�سماوؤنا تبكي لغيابه..

»علي« عري�سًا م�سى وجناننا تتوق ل�سّمه..

ليت كلماتي تفي لمقاوم فدى بالروح حقه..

لكن ما لأحرفي �سوى عجز عن و�سفه..

وعذرًا اإن قّل �سعري فالدمع ناب عنه على الأ�سطر..

وال�سوق مّزق قلبي حنينًا فلم اأعد اأطيق انتظار القدر..

فاطمة عماد محمود

من عطر زينب
مهداة إلى روح الشهيد القائد علي نعمة الحاج علي)*(

)*( ا�ست�سهد بتاريخ 4-10-2013 دفاعًا عن المقد�سات.

الهوام�ش

بأقالمكم
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مهداة إلى شهداء المنار )حمزة ومحمد وحليم(*

منارة الشهداء

)*( ا�ست�سهدوا بتاريخ 2014-4-14.

الهوام�ش

نور ومنار ر�سالة حق وحقيقة لظهور بقية اهلل.

لن ت�سمت الكلمة يا حمزة في زمن ال�سمت هذا،

فما زالت ر�سائلك ت�سدح في كل مكان، ويا �ساحب ال�سورة الملونة بنور ال�سم�س 

و�سوء القمر محمد، ت�سير الكاميرا بروحك وتنقل ما يدور في الآفاق والأحالم.

واأنت اأيها التقني الحليم حليم، قد عّلمت ال�سبر اأن ي�سبر وينادي األي�س ال�سبح 

بقريب؟!

اأنتم �سهداء الر�سل والر�سالة ومنارة الحق والإعالم والرايات الخفاقة تمهيدًا 

ل�ساحب الزمان |.

فهنيئًا لكم ال�سهادة و�ستبقون حتمًا �سعلة لن تنطفئ.

�صمر جميل
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قتلنا سيعيد كرباء من جديد
رغم ُكبِر الجراح

�سنوّدُع الألم

حاملين ال�سالح

�سالكين الدروب

ل ولن نتوب

اأو نهاَب الحروب

اإنَّكم حالمون

اإّننا �سامدون

والأر�ُس لن تكون

واديًا م�ستباحًا

بعد دورة ال�سنين

قد وقفنا معلنين

اأر�سنا والبنون

جاهزون للجهاد

... كم تطول الطريق؟

ويخون ال�سديق؟

ويكون الحريق؟

�سببًا للرماد

قتلنا �سيعيد

كربالء من جديد

ويدّوُن التاريخ

كّل ما نحن نريد

زمن ن�سٍر مجيد

فالن�سر حليفنا

هذا ما اهلل يريد

اقتلوا...

دّمروا...

فّجروا...

وزيدوا في الجراح

ولكن احذروا!!

تحّول الجراح اإلى �سالح

زينب محمد قنديل

عبَق  ي��ح��م��ل  ال��ح��ري��ة،  ن�سيم  وه����ّب 

في  يت�سّوع  ال��وط��ن  رب���وع  اإل���ى  ال�����س��ه��ادة 

اإلى متابعة الم�سيرة على  التّواقة  النفو�س 

طريق ال�ست�سهاد.

�سبغت  وق���د  ال��واج��ب  �سم�س  وت�����س��رق 

اأ�سمى  تكتب  ال��زاك��ي،  نجيعه  بلون  الأر����س 

اآيات التبريك وتطبع في الذاكرة اأجمل �سور 

ل يمكن لغيره اأن ير�سمها لأنها �سنع يديه.

�سفرته،  نهاية  يعلن  الرحمن  قو�س 

راود  طالما  حلم  حكاية  األ��وان��ه  في  تقراأ 

مخّيلته، واأرخى بظالله عند حدود العمر 

كما  الوطن  �سدر  يزّين  �سهيدًا  يكون  اأن 

ل  �سهداء  بال  وطنًا  اأّن  وبقناعته  تمّنى، 

ي�ستحق اأن يكون وطنًا.

هناك عند كل الحدود لنا رفاق ينتظرون 

النفو�س  ترتجف  حيث  ال�����س��ه��ادة،  �سم�س 

المودعة مع مغيب كل �سم�س و�سروقها.

وهنا  كرجنا،  اأر�سها  فوق  ولدنا،  هنا 

نحيا ون�ست�سهد. على طرقاتها كّنا فر�سان 

اأّمتنا،  تاريخ  كتبنا  بالدم  وعيونه.  الليل 

نجاهر  زلنا  وم��ا  الو�سّية  على  وحافظنا 

بقناعتنا، هذا قدرنا وقرارنا.

م�����س��ي��ن��اه��ا خ���ط���ًى ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ن��ا

وم����ن ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه خ���ط���ًى م�����س��اه��ا

�سالم  اللحد،  عري�س  ب���الدي،  �سهيد 

عليك يوم ولدت، ويوم ا�ست�سهدت، ولن اأقول 

با�ست�سهادك.  ح��يٌّ  فاأنت  حّيًا  تبعث  وي��وم 

ف�سالٌم لرحيلك المغ�سول بدموع الوداعات، 

ولدربك الم�ساءة بقناديل الحب وال�سهادة.

لأم������ٌة اأن�����ت م��ن��ه��ا ل���ن ت���م���وت غ���دًا

تنِم ل��م  ال��ع��م��ر  ف��ط��وَل  �سهيد  ي��ا  ن��م 

محمود دبوق

عبق الشهادة
بأقالمكم
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عطر تن�سُر  الخمائُل  تراق�ست  ال�����س��ه��ادة ف���ي ال���م���دى ف��ا���س��ت��ب�����س��روافرحًا 

زْي��������ن ال�������س���ب���اب ب���ث���وب���ه ي��ت��م��خ��ت��ُروع���ل���ى اأك�������ّف ال���ق���ل���ب ه�����ّل ع��ري�����س��ن��ا

ق���د ل����ّف وال��ك��ف��ن ال��ع��ظ��ي��ُم الأ���س��ف��ُره����و ث������وب ع����ّزت����ن����ا وث�������وب ف���خ���ارن���ا

ت��ن��ظ��ُرف����ي وج����ه����ه ق�������س���م���ات ط����ه����ٍر اآ�����س����ٍر اإذ  ال����ه����وى  ت���ت���ل���و  وع����ي����ون����ه 

ال����م����وت ����س���ه���ٌد وال�������س���ه���ادة م��ف��خ��ُري���رم���ى ب��ن��ظ��رت��ه ا����س���ت���الل ���س��ي��وف��ه��م

ل���ب���ي���ك زي����ن����ب وال���������س����ه����ادة ك���وث���ُرن��ظ��م ال��ب��ط��ول��ة ف���ي اأزي������ز ر���س��ا���س��ه

اأوف���������ى اأب���������ّر ول����ل����ف����داء ال��ع�����س��ك��ُرع���رف ال��ح�����س��ي��ن وك����ان م��ن اأ���س��ح��اب��ه

ل��ك��رب��ال ال��ح�����س��ي��ن  درب  ب��ن��ا  ��ُرف��اع��ب��ر  خ���ذن���ا اإل����ي����ك ف����اأن����ت اأن������ت م��ب�����سَّ

ت��ن��ث��ُرع������ذرًا اأخ�����ي ف���ال���وج���د ه���ّي���ج اأدم���ع���ي ق�������س���رًا  الأوراق  ع��ل��ى  ����س���ارت 

ع��������ّرج ع���ل���ي���ن���ا ف�����ال�����ع�����روج م�����وؤّث�����ُري�����ا راك������ب������ًا ل���ل���خ���ل���د ظ����ه����ر ب����راق����ه

ارت��وى قافيتي  ن��زف  جرحك  ن��زف  اأح����م����ُرمن  دوات��������ي  ن���ظ���م���ت  م����ا  وروّي 

وال����ط����ي����ر �����س����دو ب���ال���م���غ���ي���ب ي���ع���ّف���ُرم���ن ن����زف ج��رح��ك ل��ل��م��غ��ي��ب و���س��اح��ه

ه������ذي ال����ج����م����وع ب���دم���ع���ه���ا ت���ت���ع���ّف���ُرق����م ي����ا م��ح��م��د ف����ي وداع�������ك اأق��ب��ل��ت

ي��ف��ط��ُرع������ّز ال�����ف�����راق واأن��������ت ف���ي���ن���ا خ���ال���ٌد ف��������راٍق  م����ن  اإل  ال����دم����ع  م����ا 

ب�������اهلل اأق�������س���م���ن���ا ع����������دّوك ن���ق���ه���ُراأع����ب����ر ب���ن���ا ن�����اح ال��ح�����س��ي��ن ف���اإن���ن���ا

��ة م��ج��دن��ا ن��ح��م��ي ال��ع��ق��ي��ل��ة ب���ال���ن���داء ن��زم��ج��ُراأع���ب���ر ب��ن��ا وال�������س���ام ق�����سّ

ه���ي���ه���ات م���ن���ا ال�������ذّل ل�����س��ن��ا ن��ك�����س��ُرال���������س����وق ف���ي���ن���ا وال���������س����ه����ادة ع���زن���ا

محمد يحيى حجازي

من نزِف 
جرحك

مرثّية الشهيد المجاهد

محمد هاني طويل )جواد(*

)*( ا�ست�سهد بتاريخ 26-3-2014، دفاعًا عن المقد�سات.

الهوام�ش
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)soduku( س�����ودوك�و
مكّونة  ال�سبكة  هذه  �للعبة:  �صروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 من  الأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

5 8
4 9 2 8

6 8 4 5 7
1 6 3 7
3 7 2
8 4 1 6

3 5 1
2 4 7 3
6

لماذا؟
لماذا �ضار النبي P اأف�ضل االأنبياء R؟

 :P قال: اإّن بع�س قري�س قال لر�سول اهلل Q عن �سالح بن �سهل عن اأبي عبد اهلل

لَت عليهم واأنت ُبعثت اآخرهم وخاتمهم. قال: اإّني كنت اأّول من  باأّي �سيء �سَبْقَت الأنبياء وُف�سّ

اأقّر برّبي جلَّ جالله، واأّول من اأجاب حيث اأخذ اهلل ميثاق النبيين واأ�سهدهم على اأنف�سهم 

ل�ست بربكم؟ قالوا: بلى. فكنُت اأّول نبيٍّ قال: بلى، ف�سبقتهم اإلى الإقرار باهلل عزَّ وجل.
َ
اأ

)علل ال�ضرائع، ال�ضدوق، ج1، �ش124(

أحجية
كم راأ�ضًا في حديقة الحيوان؟

تلك  الحيوانات في  ومئة قدم. كم هو عدد  راأ�سًا  الحيوان ثالثون  يوجد في حديقة 

الحديقة التي ت�سير على اأربع اأقدام وما هو عدد الطيور هناك؟

َمْن؟
986م(، من اأهل الرّي، عا�سَر ع�سد الدولة الذي  هو ال�سوفّي الرازّي )ت376ه�/ 

اأدرك ف�سَله، واأوله رعاية عظيمة، وكان يقول عنه اإنه معلِّمه في الكواكب الثابتة واأماكنها.

نبغ في الَفلك، واأّدت الدرا�سة الحديثة في تاريخ علم الفلك اإلى اعتبار منزلته تقع ما 

1875م(، واإلى اعتباره ثالث ثالثة  1292ه�/  Argelander )ت  بين بطليمو�س واأرغلندر 

من العظماء الذين كتبوا في »الكواكب الثابتة«.  وكان قد ر�سد النجوم كلها، نجمًا نجمًا، 

وعيَّن اأماكَنها واأقدارها بدقٍة تثير الإعجاب. واعُترف له بدقِة و�سِفه لنجوم ال�سماء، ما 

اأحَد  الثابتة«،  »الكواكب  وُيَعّد كتابه  النجوم.  التي تطراأ على  التطّورات  َفهم  �ساعد على 

الكتب الرئي�سة الثالثة التي ا�ستهرت في علم الَفلك عند الم�سلمين.

الواحة
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كيف؟
كيف تجعلين طفلك يطيعِك عن طيب خاطر؟

ل التوجيهات ب�سورتها الحادة القاطعة: »تعال ُكْل«،  من ال�سعب جدًا على الطفل اأن يتقبَّ

»�سنعود الآن اإلى المنزل«، »اأعْر لعبتك لأخيك«، »اذهب اإلى الفرا�س«، اإلخ...

اإذا  طفلك  على  اأكبر  تاأثير  لها  يكون  اأن  يمكن  الحاّدة،  والجمل  القاطع  الأ�سلوب  هذا  اإنَّ 

قلتها له باأ�سلوب لطيف، تعطين فيه بع�س المجال للطفل لكي ينفذها. مثاًل ا�ستبدلي الجمل 

»اأكمل  فطورك«،  وتتناول  لتاأتي  الع�سرة  حتى  اأعّد  »�سوف  التالي:  بالأ�سلوب  �سابقًا  المذكورة 

لعبتك هذه لمدة دقيقة و�سوف ندخل بعدها اإلى المنزل«، »عندما ي�سل عقرب �ساعة الحائط 

اإلى فوق �سوف...«، ... اإلخ.

)كتاب تربية الطفل، �ش135، رقم 679(

يتدّبرون
ٍة} )الأنعام: 94(. َل َمرَّ وَّ

يخاطب اهلل الظالمين: {َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَر�َدى َكَما َخلَْقَناُكْم �أَ

قال: {ِجْئُتُموَنا}، ولم يقل: )جئنا بكم(. كاأّن اهلل ل يحب لقاءهم، بينما يحب لقاء 

نبّيه حيث خاطبه قائاًل: {َوِجْئَنا ِبَك َعلَى َهوؤُلء �َصِهيًد�} )الن�ساء: 41(.

�للهم ل ُتخرجنا من هذه �لدنيا حتى تر�صى عنهّا.

صورة وتعليق

من يصنع الحدث: اإلعام أم الرصاص؟
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

دولة عربية - ن�صف كلمة ر�جع.. 1

دولة عربية - يح�صل على.. 2

دولة عربية.. 3

�خت�صار جملة: �لى �آخره - دولة عرية.. 4

�أع���ط���ي . 5 ن�����ص��ف ك��ل��م��ة ه���ان���ي - ج�����اء - 

)معكو�صة(.

دولة �ألمانية - و�لد و�لده.. 6

دول���ة �آ���ص��ي��وي��ة - ���ص��رب �ل��م��اء دون �أخ��ذ . 7

نَف�ض.

حرف �أبجدي - ��صم يطلق على دم�صق.. 8

�ل��و���ص��ول قبل �لآخ��ري��ن ف��ي �ل��م��ب��ار�ة - . 9

و�لد.

عا�صمة �فريقية - رقبة.. 10

عموديًا:

مدينة م�صرية - وقت.. 1

للتمني - دولة عربية.. 2

هتاف - من �لطيور.. 3

هلك - �صمير منف�صل - للتمني.. 4

م�صيبة - لَءَم .. 5

دو�ء - عقلي.. 6

عا�صمة . 7  - )معكو�صة(  �لميت  على  بكاء 

عربية.

نمرنه .. 8

�صاهد�ه - عا�صمة عربية.. 9

�صد �لتباعد - من �لح�صر�ت.. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�ضادرة في العدد 274

من يرغب من �لإخوة �لقر�ء بالم�صاركة في �صحب قرعة �لم�صابقة؛ 

فلي�صتعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Soduku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 274

4 9 1 6 5 3 7 2 8

2 8 3 1 7 9 4 6 5

7 6 5 8 4 2 1 3 9

1 3 2 7 8 4 5 9 6

8 7 6 5 9 1 2 4 3

5 4 9 3 2 6 8 7 1

6 5 4 2 3 8 9 1 7

3 2 7 9 1 5 6 8 4

9 1 8 4 6 7 3 5 2
)جو�ب �لأحجية: يوجد ع�صرة طيور 

وع�������ص���رون ح���ي���و�ن���اً ف���ي �ل��ح��دي��ق��ة(.

اأجوبة م�ضابقة العدد 273

12345678910

مغمال�صالا1

انيدلبيبل2

مهومرحني3

ادا�صتباه4

ل�صوي�سمنو5

نون�صحمبد6

وانيفاخي7

اراوةادرة8

فيلازورب9

ذختفاتتا10

1 – �صح �أم خطاأ؟

�أ – خطاأ.

ب – �صح. 

ج – �صح.

2 – �ملأ �لفر�غ:

�أ – �لأعر��ض.

ب – �نفجار. 

ج – �لذنب.

3 – َمن �لقائل؟

�أ – �ل�صهيد �ل�صيخ عبا�ض �للحام.

.Q ب – �أمير �لموؤمنين

ج – ح�صان بن ثابت.

في  ورد  ح�صبما  �ل��خ��ط��اأ  ��ح  ���ص��حهّ  –  4

�لعدد:

�أ – �لوليمة. 

ب – �لزو�ج. 

ج –للكافيين.

5 – من/ ما �لمق�صود؟

�أ – �لأنبياء 

ب – �ل�صهيد مهدي ياغي. 

 .Q ج – �لعبا�ض

6 – �صباب.

7 –  �لإجابة )ب(. 

8 – �صورة محمد، �لآية 7.

9 – �لكتب.

10 – �لأمل.
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كرامة ناسك

لأهلها،  راعيًا  لقريته،  وكان محبًا  والزهد،  بالتقى  الجبل«  »نا�سك  ُعرف 

وكان دعاوؤه الخا�س اأن يرفع اهلل تعالى عنه الحجب وينير ب�سيرته، ويك�سف له 

حقائق الأمور كما هي. وبعد مجاهدة طويلة نال ما تمناه، وحاز كرامًة خا�سة 

في معرفة بع�س خفايا النف�س، فكان يعرف حقيقة عمل المرء عندما يراه.

في البداية كان النا�سك مزهوًا بتلك الكرامة، يرى الأطفال لآلئ منثورة، 

ال�سواد...  وبين  ال�سفاء  بين  متقلبة،  اأح��وال  على  الطيبين  قريته  و�سكان 

لكن مع الوقت بات الأمر اأكثر جدّية، فكلما نزل اإلى ال�سوق هرب من �سورة 

المجتمعين فيه  واإذا ق�سد دكانًا فزع من  �سُبعًا �ساريًا،  له  بدا  الذي  التاجر 

لما  البغ�س  لهم  وي�سمر  يخافهم  واأ�سبح  �ساّمة،  باأل�سنٍة  ثعابين  ا�ستحالوا  اإذ 

اجتمعت  كلما  زوجته  فوجد  منزله،  في  اعتكف  حتى  اأفعالهم،  من  اكت�سف 

بجارتها تبدو كاآكلة لحوم الآدميين.

اأدرك النا�سك، بحزن، الأذى الذي وقع في نف�سه، واأن تلك الكرامة هي 

اختبار لذلك القلب النقي الذي يجب اأن ل ت�سغله عيوب غيره، واأن ال�ستر عن 

الخطايا هي كرامة اهلل له؛ ليبقى محبًا لقومه، ونقيًا قلبه. فرفع يديه متوجهًا 

اإلى ربه: »اإلهي ما لي حاجة في معرفة ذنوب غيري، وا�سغلني باإ�سالح عيوبي 

عن تتبع عيوبهم«.

اأننا في  اأن نلحظ  واأخطاءهم وزّلتهم، دون  الآخرين  نتتبع عيوب  اأحيانًا 

تلك اللحظة بالتحديد، اأ�سفنا عيبًا جديدًا لنا،  والأهم اأننا لوثنا ذلك النقاء 

الذي نحاول الحفاظ عليه.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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