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 h الزهراء  ريا�ض  جمّلة  ترّحب 
مب�ساهمات القارئات العزيزات على اأن 
ن�سرت يف جمّلة  امل�ساهمة قد  تكون  ال 
اإلكرتويّن  موقع  اأو  اأخرى  �سحيفة  اأو 
واأن ال تزيد على )200- 250( كلمة 
للتدقيق  تخ�سع  امل�ساهمات  اأّن  علمًا 
التغيري  اأو  احلذف  يف  احلّق  وللمجّلة 
املجّلة  اإىل  تر�سل  التي  املواد  ُتعاد  وال 

�سواء ُن�سرت اأم مل ُتن�سر.

الإ�شراف العام
عقيل عبد احل�سني اليا�سرّي

رئي�س التحرير
ليلى اإبراهيم الهر

مدير التحرير
دالل كمال العكيلّي

هياأة التحرير
م.م مروة را�سي االأ�سدّي

التدقيق اللغوي
علّي حبيب العيدايّن

رحاب جواد القزوينّي
الت�شوير الفوتوغرايف

اإ�سراء مقداد ال�سالمّي
الت�شميم والإخراج الفني

عالء االأ�سدي
ت�شميم الغالف

نور حمّمد العلّي
تنويه

في هذا العدد..

 جمّلة �سهرّية تخت�ض ب�سوؤون املراأة امل�سلمة 
ت�سدر عن ق�سم ال�سوؤون الفكرّية والثقافّية 
العدد 188/ �سهر جمادى االأوىل 1444هـ 

كانون االأول  2022م 
رقم االإيداع يف دار الكتب 

والوثائق العراقية 1141- 2008م

الَمواِقيُت ِفي الُقرآِن الَكِريِم  

اإذ  الكون،  هذا  َخلق  بالتدّبر يف  اآياته  من  الكثري  الكرمي يف  القراآن  يذّكرنا 
باإمكان الإن�شان اأن ياأخذ الِعربة والعظة من عظيم خلق اهلل تعاىل....

 الُمحتوى االِفِتراِضّي وَدورُ ..

اإّن احلركة املعلوماتية جتاوزت ب�شكل هائل احلدود الزمانية واملكانية بقدرة 
ا�شتيعابية غري حمدودة يف الكّم، ورافقها التحّول الكيفي...

َعَدُم التَّوِفيِق لِلزَّواِج 

اإّن امراأة موؤمنة باهلل تعاىل، واأوؤمن باملق�شوم منه، ولكّني اأريد تف�شرًيا حلالة 
اأختي التي تعي�س معي يف الغرب...

اِبَنِتي َوالِعباَدُة 

يا جوهرتي امل�شونة، يا ب�شمة ارت�شمت على �شفاه حياتي، ها اأنا ذا اأبحر يف 
�شطاآن ذكرياتي، فاأبت�شم ملّا اأتذّكرِك واأنِت تفر�شني �شّجادتِك....

h َسالٌم َعلى َفاِطَمَة

الدموع  واأغ�شل  الوجه  اأمّرغ  اأقف،  ال�شريف  اأدنى من حرمه  اأو  قاب قو�شني 
اأ... بفي�س اأنواره، اأرتوي من كوثر اأّمه واأتو�شّ

6

24

8

25

38



رئي�س التحرير

وتنق�شع  الأي������ام،  مت���ّر 
لتنطق  التاأريخ  �شفحات 
اأن  مي��ك��ن  ل  ال��ت��ي  باحلقيقة 
ال�شّيدة  اأّن  ع��ن  ُتغّيب  اأو  ُت��غ��ّ�، 
مل  ب�����ش��ورة  ُظلمت   الزهراء
الكث�ة  وال�شواهد  اأح���د،  مثلها  ُيظلم 
ول  ذل��ك،  ينكر  َم��ن  بوجه  وتلعلع  ت�شرخ 
اأّنها حقيقة قطعية الوقوع،  اأحد  يخفى على 
واأّنها لي�شت نوًعا من اأنواع الرتف الفكري، اأو 
لهو احلديث، ول هي ورقة ُت�شتخدم لتحريك 
اأكرب  بل هي  معّي،  نحو هدف  الأم��ة  �شم� 
اإّن��ا  ج��رح يف وج��دان الإ���ش��ام، ل يندمل، 
ل  التي  الأ���ش��وات  علت  كّلما  دوًم���ا  يتجّدد 
اأو  احلقائق،  تغي�  عن  والورع  التقوى  متلك 

تهمي�شها والتقليل من وقعها الفعلي.
خلق اهلل تعاىل ال�شّيدة الزهراء بلطف 
يف  خمل�شة  اأّنها  لعلمه  �شبحانه  منه  خا�ّس 
الطاعة له، واأّنها بلغت الكمال يف كّل جوانبه، 
�شهد  مثلما  ال��ف��ري��دة،  ال�شخ�شية  فكانت 
القراآن الكرمي للنبّي عي�شى بخ�شائ�س 
يخت�ّس اهلل تعاىل بها اأولياءه، وميّيزهم عن 
ال�شّيدة  امتياز  على  يدّل  مّما  اخللق،  �شائر 
يف  ورد  وق���د  وت���ف���ّرده���ا،   الزهراء
ة والعاّمة،  الأخبار الكث�ة عن طريق اخلا�شّ

تكّون  م��ن   ،امتيازها على  ي���دّل  م��ا 
ة، ومن حتديثها لأّمها  نطفتها من ثمار اجلنَّ
ومن  بطنها،  يف  جني  وه��ي   خديجة
نزول املائكة عليها، مثلما ورد يف �شحيحة 
اأّن��ه   ال�شادق الإم����ام  ع��ن  عبيدة  اأب���ي 
 قال: »اإّن فاطمة مكثت بعد ر�سول اهلل
خم�سًة و�سبعني يوًما، وقد كان دخلها حزن 
�سديد على اأبيها، وكان جربئيل ياأتيها 
فيح�سن عزاءها على اأبيها، ويطّيب نف�سها، 
مبا  ويخربها  ومكانه،  اأبيها  عن  ويخربها 
يكون بعدها يف ذّريتها، وكان علّي يكتب 

.)1(»ذلك، فهذا م�سحف فاطمة
جنينها  واأ�شقطوا  داره��ا،  على  القوم  هجم 
 ،الر�شول ك��ب��د  م���ن  ق��ط��ع��ة  ه���و  ال����ذي 
ال��دار، وكان  ودع��وا باحلطب اجل��زل حلرق 
مهجة  ع�����ش��روا  اأن  وق�شوتهم  عنفهم  م��ن 
فاأ�شقطت  والباب،  الر�شول بي احلائط 
�شحّية  ذهب  الذي  ال�شهيد  ال�شبط  املح�شن 
الطغيان والع�شيان، وزهو التقّم�س، وت�شّلط 
ال��ف��راغ  يعلوها  ال��ت��ي  اجل��اه��ل��ة  ال��زع��ام��ات 
الَقبلي، وحمّية  والغ�شب  العقائدي،  واخلواء 
اجلاهلية الأوىل، وحّب ال�شلطة التي مل توؤّثر 
فيها الر�شالة الإ�شامية ال�شمحة، والتعاليم 
ال�شماوية التي جاء بها النبّي، ومل تطهر 

يف  والق�شوة  الغلظة  َدَرن  من  نفو�شهم 
باملاآ�شي  الأم��ة  مت��ّر  كانت  التي  املرحلة 

ل  باأل�شنتهم  اآم��ن��وا  اإذ  العجيبة،  امل��ه��ول��ة 
اأذهانهم،  يف  العنجهية  وتر�ّشخت  بقلوبهم، 
التي ل يجلوها  قلوبهم احلجرية  وُطبعت يف 
دين، ول عقيدة، ول ر�شالت نبّي، ول كتاب 

ُمنزل.
حجر  بلقي�س  هي   الزهراء ال�شّيدة 
والكمال،  التكميل  وعامل  اجلال  التقدي�س، 
النبّي  بنت  الإن�����ش��ي��ة،  احل����وراء،  املر�شية، 
احل�شن  اأّم  املوؤمني،  اأم���  حليلة  املختار، 
اهلل  )���ش��ل��وات  املظلوم  واحل�شي  امل�شموم 
 ،عليهم اأجمعي(، �شمعة جمل�س الر�شول
الب�شعة املحّمدية، ُقتلت ومل تراَع لها حرمة، 

وانُتهكت يف قتلها حرمة الدين.
.............................................

)١(بحار الأنوار: ج ٢٦، �س ٤١.
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ها هي جمّلة ريا�ض الزهراء تفتح اآفاقها لِك, لرت�سلي لها ما يجول يف خاطرِك من 
اأ�سئلة فقهية لتجيب عنها

وفق فتاوى �سماحة املرجع الدينّي االأعلى اآية اهلل العظمى ال�سّيد علّي احل�سينّي 
:ال�سي�ستايّن

sistani.org :امل�شدر
موقع مكتب �سماحة املرجع الدينّي الأعلى
)( ال�سّيد علّي احل�سينّي ال�سي�ستايّن

َمَلِئَكٌة  َعلَْيَها  ��َج��اَرُة  َواحْلِ النَّا�ُس  َوُقوُدَها  َن��اًرا  َواأَْهِليُكْم  اأَْنُف�َسُكْم  ﴿...ُقوا  تعاىل:  اهلل  قال 
َ َما اأََمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيوؤَْمُروَن﴾ )التحرمي:٦(. وَن اهللَّ ِغَلٌظ �ِسَداٌد َل َيْع�سُ

اأّنه منَك، وم�ساف  من كام لإمامنا �شّيد ال�شاجدين: »...واأّما حّق ولدَك: فاأن تعلم 
اإليَك يف عاجل الدنيا بخريه و�سّره، واأّنَك م�سوؤول عّما وليَته من ح�سن الأدب، والدللة 
على رّبه، واملعونة له على طاعته فيَك ويف نف�سه، فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل يف اأمره 
بُح�سن  بينَك وبينه  رّبه فيما  اإىل  املعذر  الدنيا،  اأث��ره عليه يف عاجل  بُح�سن  املتزّين  عمل 

القيام عليه، والآخذ له منه، ول قوة اإّل باهلّل...«)1(. 
من هذا املقطع ناحظ اأّن دور الأ�شرة يحّدد �شلوك اأفرادها من الناحية الفكرية والعاطفية 
والنف�شية والنفعالية، فقد ورد عن الإمام ال�شادق اأّنه قال: »اإذا بلغ الغلم ثلث �سنني 
اأ�سهر  اإّل اهلل، ثم ُيرتك حتى يتّم له ثلث �سنني و�سبعة  اإله  يقال له �سبع م��ّرات قل: ل 
وع�سرون يوًما، فُيقال له: قل حمّمد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سبع مّرات، وُيرتك 
حتى يتّم له اأربع �سنني، ثم ُيقال له �سبع مّرات قل: �سّلى اهلل على حمّمد واآل حمّمد ثم 
ُيرتك حتى يتّم له خم�س �سنني، ثم ُيقال له: اأّيهما ميينَك واأّيهما �سمالَك؟ فاإذا عرف ذلك 
ُحّول وجُهُه اإىل القبلة، وُيقال له: ا�سجد، ثم ُيرتك حتى يتّم له �سّت �سنني، فاإذا مّت له �سّت 
�سنني �سّلى، وُعّلم الركوع وال�سجود حتى يتّم له �سبع �سنني، فاإذا مّت له �سبع �سنني قيل له 
اغ�سل وجهَك وكّفيَك، فاإذا غ�سلهما قيل له �سّل، ثم ُيرتك حتى يتّم له ت�سع، فاإذا مّتت لُه 
ُعّلم الو�سوء و�سرب عليه، وُعّلم ال�سلة و�سرب عليها، فاإذا تعّلم الو�سوء وال�سلة غفر 

اهلل لوالديه اإن �ساء اهلل تعاىل«)2(.
........................................

)١( �شرح ر�شالة احلقوق: �س٤٢0.

)٢( الأمايل لل�شيخ ال�شدوق: 39١.

ال�سوؤال: ما حقوق الأبناء على الآباء؟
اجلواب: اأن يح�شنوا تربيتهم وينفقوا عليهم مع 

احلاجة.
ابنه  تعليم  الأب  على  يجب  هل  ال�سوؤال: 

الأحكام ال�سرعية؟
تن�شئته  عليه  تتوّقف  ما  اأجل، مبقدار  اجلواب: 

ن�شاأًة دينيًة �شاحلًة.
ال�سوؤال: قد انت�سر الف�ساد يف بلدنا باأنواعه، 
غزت  التي  املخّدرة  املواّد  خطًرا  اأعظمه  ومن 
خطًرا  ت�سّكل  وبداأت  ملحوظ،  ب�سكل  املدار�س 
كبرًيا على اأولدنا، فاإذا خاف الأب على اأولده 
وقوعهم  احتمل  اأو  ال�سموم،  هذه  خطر  من 
نتيجًة  الأخلقي  كالف�ساد  اآخر  ف�ساد  يف 
لوجودهم يف املدار�س، فما تكليف الأب يف مثل 
للأولد  ال�سماح  عدم  اأّن  علًما  احلالة،  هذه 
بالذهاب اإىل املدر�سة يوقعهم يف حرج �سديد، 
الُعليا  ال�سهادة  اأخذ  من  حرمانهم  يعني  لأّنه 
التي توؤّهلهم للح�سول على وظيفة حمرتمة 

يف امل�ستقبل؟
اجلواب: واجب الأب اأن ي�شون ولده عّما يف�شد 
اّتخاذ  اأمكن  فلو  انحرافه،  اإىل  وي��وؤّدي  اأخاقه 
الإجراءات الكفيلة بح�شول الأمن من اجنراره 
اإىل الف�شاد لو دخل املدر�شة �� ولو بتكليف بع�س 
املدّر�شي اأو غ�هم باإر�شاده ومراقبته ب�شورة 
واأّما مع وجود  اإدخاله فيها،  له  �� جاز  م�شتمّرة 
جّراء  من  وانحرافه  ف�شاده  من  حقيقي  خوف 
احل�شول  يف  الرغبة  ولي�شت  يجوز،  فا  ذلك، 

على ال�شهادة والوظيفة مّما يرّخ�س له ذلك.

ِبَيُة الترَّ

اِلَحُة رِبَيُة الصَّ التَّ

السيد محمد الموسوي
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الإمام  بيعة  والزب�  طلحة  نكث  بالأم�س 
طمعهما  نداء  تلبية  رف�شه  اإثر   علّي
لأجل  وحارباه  النا�س  عليه  اأّلبا  بل  فرتكاه، 

م�شالح دنيوية!
يوم  حيث   املنتظر الإمام  ظهور  وعند 
الأبدال، �شينقلب بع�س النا�س عليه، فقد ورد 
عن الإمام الباقر اأّنه قال: »...ثم ي�سري � 
الإمام املهدّي � حتى ياأتي العذرا هو وَمن 
وال�سفياين  كثري،  نا�س  به  اأحلق  وقد  معه، 
وهم  التقوا  اإذا  الرملة،حتى  بوادي  يومئذ 
اأنا�س كانوا مع ال�سفياين  يوم الأبدال يخرج 
نا�س  ويخرج   ،حمّمد اآل  �سيعة  من 
ال�سفياين، فهم من  اإىل  اآل حمّمد  كانوا مع 
�سيعته حتى يلحقوا بهم، ويخرج كّل نا�س اإىل 

رايتهم، وهو يوم الأبدال...«)1(.
اإىل  ال�شيعي  يدعو  الذي  ال�شبُب  ما  عجًبا! 
النقاب على اإمامه، بل حماربته على الرغم 
من علمه مبقام الإمام، ومبا يرتّتب على ذلك 

من خ�شرانه الدنيا والآخرة؟!
»اإّن  قال:  اأّنه   ال�شادق الإمام  عن  وُروي 
وي�سبح  كافًرا،  ومي�سي  موؤمًنا  ي�سبح  العبد 
الإميان  ُيعارون  وقوم  موؤمًنا،  ومي�سي  كافًرا 
املُعارين...«)2(،  وُي�سّمون  ُي�سلبونه،  ثم 
اهلل  منَّ  وعاء  فهو  القلب،  يف  يكمن  فال�شبب 
يدخل  اإن  وما  الفطري،  بالإميان  عليه  تعاىل 

قّوتا  عليه  تتنازع  حتى  الدنيا  احلياة  معرتك 
اخل� وال�شّر، النور والظام، فَمن �شاد خُ�ه 
ور�شخ، كان  اإميانه  ا�شتقّر  وا�شتّد �شياوؤه حتى 
�شّره  �شاد  ومن  را�شًخا،  ثابًتا  ا  م�شتقًرّ اإميانه 
كان  ور�شخ،  كفره  ا�شتقّر  حتى  ظامه  وا�شتّد 
متفاوتة  كث�ة  درجات  وذا  ذا  وبي  كافًرا، 
د  ا من ال�شال؛ يحدِّ من الإميان، واأخرى اأي�شً
منها  اأّي  على  النزاع  يف  ال�شّر  اأو  اخل�  فوز 
ًدا بي الإقبال  القلب، فرمّبا يكون موؤمًنا مرتدِّ
ا بي الإميان والكفر، فمتى  والإدبار، اأو ُمتحّ�ً
ما غلب الأول كان اإميانه غ� م�شتقّر، ومتى ما 

غلب الثاين كان كفره كذلك.
وذلك �شّر الإميان امل�شتودع غ� امل�شتقّر الذي 
وتزحزحه  النوائب،  وتزلزله  الفنت،  تزعزعه 
�شّر  وكذا  �شّده،  اإىل  فينقلب  �شريًعا  امل�شالح 
�شاحبه  تدرك  رمّبا  الذي  امل�شتقّر  غ�  الكفر 

الهداية فيهتدي وينقلب موؤمًنا.
وحلكمة اهلل البالغة، فاإّن هذا النقاب ل ياأتي 
اعتباًطا، اإّنا تعود جذوره اإىل اختيار الإن�شان 
باإميان  الفطري  اإميانه  قّوى  ما  فمتى  وعمله، 
يعقد  الذي  بالعلم  ف�شيك�شبه  ك�شبي؛  اآخر 
عليه قلبه، ويرتجمه ب�شلوكه، هداه اهلل تعاىل 
انعقاد  �شعف  ما  ومتى  موؤمًنا،  فكان  لاإميان 
قلبه على احلّق اأو انعدم؛ اإّما جحوًدا اأو جلهله 
ورفع  اإميانه  اهلل  �شلبه  معا�شيه،  وكرثت  به، 

عنه توفيقه، فكان كافًرا.
فعن اأبي ب�ش� عن اأبي جعفر، قال: قلُت: 
ن نَّْف�ٍس َواِحَدٍة َفُم�ْسَتَقرٌّ  ُكم مِّ ﴿وُهَو الَِّذي اأَن�َساأَ
َوُم�ْسَتْوَدٌع...﴾)3(، قال: »ما يقول اأهل بلدَك 
م�ستقّر  يقولون  قلُت:  قال:  فيه؟  اأنَت  الذي 
يف الرحم، وم�ستودع يف ال�سلب، فقال: كذبوا، 
امل�ستقّر ما ا�ستقّر الإميان يف قلبه، فل ُينزع 
الإميان  ُي�ستودع  الذي  واملُ�ستوَدع  اأبًدا،  منه 

زماًنا ثم ُي�سلبه، وقد كان الزبري منهم«)4(.
قادم،  هو  وفيما  م�شى  فيما  التاأّمل  فبعد 
الوقت  يف  كربى  م�شوؤولية  اأمام  اأنف�شنا  جند 
عقد  عرب  اإمياننا  تر�شيخ  يف  تكمن  احلا�شر، 
وترجمتها  احلّقة،  الإلهية  املعرفة  على  قلوبنا 
الإمام  عن  ُروي  وقد  �شالح؛  عمل  اإىل 
بالقلب،  عقد  »الإميان  قال:  اأّنه   الر�شا
يكون  ل  باجلوارح،  وعمل  بالل�سان،  ولفظ 

الإميان اإّل هكذا«)5(.
.......................................

)١( بحار الأنوار: ج ٥٢، �س٢٢٤.

)٢( �شرح اأ�شول الكايف: ج ١0، �س ١3٧.

)3( الأنعام: 98.

)٤( تف�ش� العّيا�شي: ج ١، �س 3٧١.

)٥( عيون اأخبار الر�شا: ج٢، �س٢0٥.

. النجف األشرفوالء قاسم العبادّي
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قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي: ﴿َي�ْساأَُلوَنَك َعِن اْلأَِهلَِّة ُقْل ِهَي 
جِّ َوَلْي�َس اْلرِبُّ ِباأَْن َتاأُْتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها  َمَواِقيُت ِللنَّا�ِس َواحْلَ
َ َلَعلَُّكْم  َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمِن اتََّقى َواأُْتوا اْلُبُيوَت ِمْن اأَْبَواِبَها َواتَُّقوا اهللَّ
ُتْفِلُحوَن﴾ )البقرة: ١89(، وقوله تعاىل: ﴿َوُكُلوا َوا�ْسَرُبوا َحتَّى 
ُثمَّ  اْلَفْجِر  ِمَن  اْلأَ�ْسَوِد  ْيِط  اْلَ ِمَن  اْلأَْبَي�ُس  ْيُط  اْلَ َلُكُم   َ َيَتَبنيَّ

َياَم اإِىَل اللَّْيِل﴾ )البقرة: ١8٧(.  وا ال�سِّ اأَمِتُّ
هذا  َخلق  يف  بالتدّبر  اآياته  من  الكث�  يف  الكرمي  القراآن  يذّكرنا 
عظيم  من  والعظة  الِعربة  ياأخذ  اأن  الإن�شان  باإمكان  اإذ  الكون، 
فيها  ورد  التي  الكرمية  الآيات  من  عدد  اإىل  و�شن�ش�  اهلل،  خلق 
التدّبر،  اإىل  الإ�شامية  التعاليم  اأ�شبقية  لبيان  الَفلك  عامل  ذكر 

والبحث، والنظر يف عظمة هذا اجلانب الكوين.
بعلم  الكرمي  القراآن  ِقبل  من  الفائق  الهتمام  هذا  انعك�س  لقد 
على  بارزة  ب�شمات  له  فكان  الإ�شام،  تعاليم  على  الَفلك 
الَفلك ب�شورة  العلوم املختلفة ب�شورة عاّمة، وعلم 
 )9( )النجوم(  كلمة  ُذكرت  فمثًا   ة،  خا�شّ
و)الكواكب(  الكرمي،  القراآن  يف  مّرات 
اأربع  يف  وُجمعت  واحدة،  اآية  يف  مفردًة 

الَمواِقيُت ِفي الُقرآِن الَكِريِم

م. دعاء ضياء عبود: كربالء المقّدسة 

مّرة،   )١٢0( )ال�شماء(  كلمة  ووردت  اآيات، 
وكلمة )ال�شماوات( )١90( مّرة، ووردت كلمة 
)الأر�س( )3٦٥( مّرة، و)اأر�س( )٥( مّرات، 
ويدّل العدد الكب� من هذه امل�شطلحات على 
اأّن القراآن الكرمي قد اأَوىل اهتماًما بالًغا بخلق 
منذ  لها  الإن�شان  مراقبة  بداأت  وقد  ال�شماء، 
ال�شماوية  الظواهر  ربط  ومّت  ال�شني،  مايي 
اليومية  النا�س  حياة  يف  اجلارية  بالأحداث 
�شّكان  فربط  ب�)املواقيت(،  �ُشّمي  ما  وهو 
ال�شماء  مثًا ظهور جنم معّي يف  النيل  وادي 
بفي�شان نهر النيل، وظهور كوكب ما يف ال�شماء 
مبوعد زراعة القمح، وهكذا، واعتنى امل�شلمون 
بعلم الَفلك لتحديد اأوقات ال�شاة نظًرا للُبعد 
اعتنوا  مثلما  املمّيزة،  العبادة  لهذه  الروحي 
بتحديد القبلة التي كانت جزًءا ع�شوًيا حًيّا من 

اهتمامات علم الفلك مثلما فهمه امل�شلمون.
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عقائدية  اأهّمية   املهدّي الإمام  لق�شية  اإّن 
عليها،  ال�شريفة  الأحاديث  اأّكدت  وقد  بالغة، 
ل  وهو  مات  »َمن  قال:  اأّنه   النبّي فعن 
ومن  جاهليًة«)1(،  ميتة  مات  اإمامه  يعرف 
على  التعّرف  هو   الإمام معرفة  م�شاديق 
م�شتوى  على  معها  والتفاعل  غيبته،  اأحوال 

ال�شعور والعمل، وهو ما ُيعرف بالنتظار. 
من  اأق�شاًما  جند  واخليال  الواقعية  وبي 
ال�شعور  من  اّتخذ  َمن  فمنهم  املنتِظرين، 
والعاطفة منهًجا، وعكف عليه من دون العمل، 
اهتمامه  ويرّكز  الأول،  ينتقد  الآخر  والق�شم 
املنتِظرين،  بوجدان  عابئ  غ�  العمل،  على 
فالنتظار  اأو�شطها،  هو  الأمور  خ�  بينما 
الوعي  من  و�شيًئا  العاطفة،  من  �شيًئا  يتطّلب 
اأذهاننا  عن  يغيب  ول  العمل،  يجمعهما 
الإمام  يندب  وهو   ال�شادق الإمام  تلّوع 
القائم بخطاب وجداين موؤّثر على الرغم 
من �شبقه الزمني على ولدته، وهو يبكي بكاء 
نال  قد  احلّرى،  الكبد  ذات  الثكلى،  الواله 
احلزن من وجنتيه، و�شاع التغّ� يف عار�شيه، 
»�سّيدي!  يقول:  وهو  حمجريه  الدموع  واأبلى 
مهادي،  علّي  و�سّيقت  رقادي،  نفت  غيبتَك 
غيبتَك  �سّيدي!  فوؤادي،  راحة  مّني  واأ�سرت 
اأو�سلت م�سابي بفجائع الأبد، وفقد الواحد 
اأح�ّس  فما  والعدد،  يفني اجلمع  الواحد  بعد 
من  يفرت  واأنني  عيني،  من  ترقى  بدمعة 
البليا  و�سوالف  الرزايا  دوارج  عن  �سدري 
اأعظمها واأفظعها،  اإّل مّثل لعيني عن عواير 
خملوطة  ونوايب  واأنكرها،  اأ�سّدها  وتراقي 

بغ�سبَك، ونوازل معجونة ب�سخطَك«)2(.
والنتظار ل يكون جمّرد فعل ي�شتدعي الوقوف 
يف زمان اأو مكان ما بغية لقاء املُنتَظر، فانتظار 
املظهر لدين اهلل تعاىل ل يكون بهذه الب�شاطة 
هو  بل  قادم،  اأّي  لنتظار  املعروفة  وبالطريقة 

ّي : الديوانية
م البدر

صباح قاس

جَياِبيُّ 
ِظاُر اإِل

االنت

تلك  منه،  الغاية  حتّقق  من  لبّد  عبادي  عمل 
به،  الإميان  على  الثبات  تقت�شي  التي  الغاية 
عّما  والبتعاد  واأحكامها،  بال�شريعة  واللتزام 
ال�شرور  يدخل  لوحده  وهذا  تعاىل،  اهلل  حّرم 
ولّبه،  النتظار  عي  وهو  الإمام،  قلب  على 

ولبنته الأوىل.
يكون  اأن  النتظار  يعني  هل  �شائل:  ي�شاأل  وقد 
الإن�شان موؤمًنا، ملتزًما، منعزًل عن جمتمعه، 
هو:  واجلواب  مبفرده؟  ملوله  انتظاره  ويعي�س 
كا، فهذا الفعل النطوائي يعيق نّو الأوا�شر 
املهدوّية يف املجتمع، وهو نوع من اأنواع النتظار 
املنتِظر  املوؤمن  يكّمل  اأن  ينبغي  اإذ  ال�شلبي، 
كّل  باجتاه  بالقارب  ويجّدف  انتظاره،  ف�شول 
عمل �شالح مُيكن حتقيقه، ويذّكر به ولو على 

م�شتوى عائلته وحميطه. 
ومن مامح النتظار واأ�ش�س تر�شيخه هو ن�شر 
املجتمع  يف   املهدّي الإمام  بق�شّية  التوعية 
العقيدة  اأركان هذه  وتثبيت  ب�شورة �شحيحة، 
كّل  على  والروائية  القراآنية  بالأدّلة  مدعومًة 
العامل  يف  �شواء  الفرد،  منها  يتمّكن  م�شاحة 
عبق  ينت�شر  حتى  الفرتا�شي،  اأو  الواقعي 
راعيها  اإىل  الأرواح  وت�شكن  ال�شريف،  ذكره 
املُنتَظر  الإمام  اإىل  ال�شم�  وين�شّد  احلقيقي، 
يف  التفّقه  اأهّمية  على  والرتكيز  يراه،  كاأّنه 
ُيحتكم  لل�شرائط،  جامع  فقيه  واّتباع  الدين، 
التحّديات  الأّمة و�شوؤونها يف ظّل  اأمور  اإليه يف 

الكب�ة التي نعي�شها.
.................

)١( بحار الأنوار: ج ٢3، �س ٧٦.
)٢( امل�شدر  نف�شه: ج ٥١، �س٢١9.

7  188 العدد    الزهراء  رياض  مجلة 
2022م األول  كانون  1444هـ-  األولى  جمادى 

شمس خلف السحاب



هذا  يف  الإ�شامية  ال�شريعة  يف  العاّم  املنهج 
من  جمموعة  بي  املزج  هو  وغ�ه  املجال 
احلقائق، فمن ذلك عدم العتناء بغ� اليقي، 
الذي ل ميكن اأن يغني عن احلّق �شيًئا، فلي�س 
واإّل  الإن�شان،  يعّول عليه  اأن  كّل احتمال ي�شّح 
فاإّن املحتمات املزعجة يف احلياة كث�ة، وقد 
عدم  املمكن  ومن  العمر،  اآخر  اإىل  تنتهي  ل 
وجود ما ينفي كث� من الحتمالت يف احلياة، 
هّوة  من  الإن�شان  يخرج  اأن  ذلك  يعني  فهل 

احتمال ليقع يف حفرة احتمال اآخر؟
ومن هذه احلقائق اأّن املوؤمن يعمل ما يف و�شعه 
يف عامل ال�شعي املاّدي، كالظهور مبظهر َح�َشن، 
وباأخاق عالية، وعدم اإعطاء اأّي انطباع �شلبي 
التعايل،  حالة  اأو  له،  مرّبر  ل  الذي  كالدلل 
من  ذلك  فكّل  ذلك،  �شابه  ما  اأو  الكتئاب،  اأو 
لأّن  الآخر؛  الطرف  فوؤاد  تقريب  موجبات 
الرجل واملراأة كليهما ح�ّشا�شان جًدا يف اللقاء 
الأول، فيبنيان عليه كثً�ا من الأمور، واحلال 

اأّن الواقع قد يكون اأمًرا اآخر. 
اهلل  اإىل  الأمر  تفوي�س  هو  الثالثة  واحلقيقة 
قلوب  فاإّن  اللقاء،  �شاعة  يف  ة  بخا�شّ تعاىل، 
يجعل  الذي  فهو  تعاىل،  اهلل  يدي  بي  العباد 

الوّد يف قلوب املوؤمني. 
بع�س  اإح�شا�س اخلطر من  املنا�شب عند  ومن 
الأمور امل�شتقبلية املزعجة اللتجاء اإىل ما جاء 
يف ال�شريعة من �شور الدفع لها، املتمّثلة بقراءة 
ال�شباح  واأذكار  الكر�شي،  واآية  املعّوذتي، 
التي  وال�شنن  الآداب  من  وغ�ها  وامل�شاء، 

و�شعناها على املوقع يف ق�شم الآداب وال�شنن.

الشيخ حبيب الكاظمّي
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معظم اأفراد املجتمع ينظر بعي القلق والرتّقب 
تغّ�ات غ�  ما يحدث من حولنا من  كّل  اإىل 
اأح��د يف  بال  تطراأ على  واأح��داث مل  م�شبوقة، 
اإىل  م�شرًعا  ي��ه��رول  اجلميع  وجت��د  م��ا،  ي��وم 
قوة  من  اأُوت��َي  ما  بكّل  يعدو  قد  بل  الامكان، 
اأّنه  ويح�شب  يديه،  بكلتا  النهاية  نقطة  لي�شع 

ُيح�شن �شنًعا. 
من  املجتمع  اأو���ش��اع  اإليه  اآل��ت  ما  املريب  من 
غ�����ش��اوة ال��ام��ب��الة جت���اه ���ش��ي��ط��رة الأف��ك��ار 
من  ورا���ش��خ  اأ�شيل  ه��و  م��ا  واإزاح���ة  الدخيلة، 
فتجد  ال�شخ�شيات،  ثنايا  يف  ثبوته  املفرت�س 
ملّدة  ولو  العقل  على  ال�شتار  اأ�شدل  قد  الأغلب 
اأخاقية  كارثة  باإحداث  كفيلة  لكّنها  موؤقتة، 
اأم��ام  م�شراعيها  على  الأب���واب  تفتح  قيمية 
اجلهل  من  مبوجات  وا�شتبداله  العقل  ذه��اب 
ما  خطورة  مدى  �شاحبه  يعي  ل  الذي  املرّكب 
يقوم بفعله، حيث يتم�ّشك بكّل ما اأُوتي من قوة 

مبا ي�شحن انطاق م�ش�ه اإىل الهاوية.
وعلى �شبيل املثال: َمن مّنا ل يرغب بالنجاح؟ 
ال�شعور  اأن ي�شتمتع بهذا  الكّل يريد  تاأكيد  بكّل 
وال�شعادة  البهجة  من  �شعور  ي�شاهيه  ل  الذي 
يبادر  امل�شاعر جتده  نيل هذه  ولأجل  العميقة، 
على  والدخيلة  الغريبة  امل�شّميات  تبّني  اإىل 
املجتمع، وينحرف عن امل�شار ال�شحيح ب�شورة 
م��دّم��رة،  وب��اآث��ار  احل��رك��ة،  بطيئة  تدريجية 
في�شتلهم خطوات النجاح الوهمي الدنيوي من 
غ� م�شادره احلّقة، كاأّن الأغلب يعتلي �شطح 
الباطن  لكّنه مهرتئ  الأل��وان،  مركب مزرك�س 
حيث  واح��دة،  جهة  اإىل  عليه  َمن  كّل  لينزوي 
يكادون  ف��ا  فقط،  الدنيوية  املطامع  ت�شّكل 
و�شط  يف  املركب  ي�شبح  اإن  وما  �شيًئا،  ي��رون 
العا�شفة الهوجاء حتى يبداأ اجلميع بال�شراخ 
قتلتهم  فقد  جميب،  ل  لكن  اأ�شواتهم،  باأعلى 

الدنيا �شّر قتلة.

هنا نقف لربهة من الزمن فيما بي النجاحي 
الو�شع  فنقّيم  وال��رتّوي،  احلكمة  بعي  لننظر 

احلايل، ماذا نريد؟ 
واإّم��ا  الدنيوي،  النجاح  فاإّما  الختيار:  علينا 

النجاح الأخروي!! فماذا ع�شانا اأن نختار؟ 
النجاح  اأراد  مَل��ن  ال��و���ش��وح  غاية  يف  الإج��اب��ة 
يف  اأث��ر  من  لب��ّد  جناح  عملية  فلكّل  الدائمي، 
ال�شخ�س ذاته، من م�شاعر �شعادة واطمئنان، 
امل�شاعر  وتلك  القريب،  املحيط  على  ثم  ومن 
الامتناهية،  الأخ��روي��ة  الغايات  ع��ن  ناجتة 
ومن ثّم ترثي جوانب علّو الهّمة لدى الإن�شان، 
فيقتحم مواطن ال�شعوبات، وي�شيح بوجهه عن 
يغريه  لن  الذي  الزائل  وجمالها  الدنيا  بهارج 
الطاقة  هو  يحّركه  فما  �شطوته،  زادت  مهما 
فاإّنها  �شّحت،  مهما  تنفد  ل  التي  الإمي��ان��ي��ة 
تعود لانطاق ب�شورة اأقوى واأ�شرع نحو اأحد 

النجاحي، واأنِت َمن حتّددين اأّيهما تريدين. 

َما َبيَن النَّجاَحْيِن 
خلود إبراهيم البياتّي: كربالء المقّدسة
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عملية  وينّظم  يهّيئ  عملي  برنامج  و�شع  على  الأخاق  علماء  داأب 
عن  وليتعّرف  وجه،  اأف�شل  على  املوؤمن  الفرد  بها  ليقوم  املحا�شبة؛ 
لي�شل  لذلك  مراحل  ذكروا  وقد  وقّوته،  �شعفه  نقاط  على  طريقها 

الإن�شان يف تقومي نف�شه اإىل اأف�شل النتائج.
واأول مرحلة ُو�شعت يف هذا الطريق هي )امل�شارطة(: وتعني اأن ي�شرتط 
الإن�شان على نف�شه منذ ال�شباح الباكر باأّل يرتكب خمالفة �شرعية، واأّل 

يقرتف ذنًبا.
ثم ياأتي دور املرحلة الثانية وهي )املراقبة(: فيبداأ طوال �شاعات النهار 
مبراقبة نف�شه؛ كيا تخالف العهد الذي اأخذه عليها، ف�اقب حركاته 
اأّنه قال: »اْجَعْل ِمن َنْف�ِسَك   و�شكناته، وقد ورد عن اأم� املوؤمني
اأن يعي�س الإن�شان يف حالة  َنْف�ِسَك َرقيًبا«)1(، وفائدة املراقبة هي  َعلى 

من اليقظة الدائمة. 
ثم تاأتي املرحلة الثالثة وهي )املحا�شبة(: ففي اآخر النهار يجل�س الفرد 
يحا�شب نف�شه: هل وفى مبا �شرط على نف�شه؟ فاإن وفى والتزم، �شكر 
اهلل و�شعى لا�شتزادة من الأعمال ال�شاحلة، واإن خالف ال�شرط الذي 
قطعه على نف�شه يف بداية اليوم، وخالف اأوامر اهلل فيما اأمره تاب اإليه 

تعاىل. 
الإمام  فعن  املحا�شبة،  على  الإن�شان  ال�شريفة  الروايات  حّثت  وقد 
ْن َتُكوَن َلُه �َساَعٌة َل َي�ْسَغُلُه َعْنَها  ْن�َساَن اأَ علّي اأّنه قال: »َما اأََحقَّ اْلإِ
َلْيِلَها  يِف  َوَعلَْيَها  َلَها  اْكَت�َسَب  ِفيَما  َفَيْنُظُر  َنْف�َسُه  ِفيَها  ُيَحا�ِسُب  �َساِغٌل 

َوَنَهاِرَها«)2(. 
�شلوك  �شبط  على  ت�شاعد  فهي  النف�س،  تربية  يف  مهّمة  املراحل  هذه 
اأعماله، فيقّوم النقاط الإيجابية ويعّززها،  الإن�شان، واإعادة النظر يف 
ليعّدلها  ال�شلبية  ال�شلوكيات  وينظر يف  منها،  لا�شتزادة  بنف�شه  ويدفع 

ويهّذبها.

وتاأتي املرحلة الأخ�ة: ففي حال خالفت النف�س ال�شرط ومل تلتزم به 
وارتكبت ذنًبا، فاإ�شافة اإىل التوبة وتدارك ما فات بالأعمال ال�شاحلة، 
املعاقبة  تكون  اأن  على  فعلت،  ما  على  ولومها  بتوبيخها  معاقبتها  يتّم 
بحرمانها من الأمور امل�شروعة، مثلما يعّلمنا اأم� املوؤمني عندما 

َنف�ُسُه  علَيِه  ا�سَت�سَعَبْت  »...اإن  املّتقي:  ي�شف 
َهِوَيْت...«)3(،  �ُسوؤَلها فيما  ُيْعِطها  َل  َتكَرُه،  فيما 
فحرمان النف�س مّما حتّب وما ت�شتهي هو نوع من 
اأنواع العقوبة، له دوره يف تطويع النف�س وردعها عن 

املعا�شي، ورّدها عّما فعلت من �شيئات.
اأثنائه،  يف  املراقبة  ثم  النهار،  اأول  وامل�شارطة 
واملحا�شبة يف اآخره، ثم املعاقبة اإن ا�شتلزم الأمر، 
له تاأث�ه يف تقومي الكث� من ال�شلوكيات وتعديلها، 

وال�ش� بالإن�شان يف الطريق القومي.
...................................

)١( ميزان احلكمة: ج٤، �س٥0٤.

)١( ت�شنيف ُغرر احلكم وُدرر الَكِلم: �س٢3٦.

)٢( ميزان احلكمة: ج٤، �س٥٥3.

. البحرين منى إبراهيم الشيخ

ركائز اإليمان 
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أَصَحاُب الَكهِف

اللغز ب�شرب  يقوم  ما  غالًبا  الكرمي  القراآن  اإّن   
الأمثال للق�شايا احل�ّشا�شة، اأو يذكر ناذج من 
�شورة  ويف  بالق�شية،  الوعي  لتج�شيد  التاريخ 
ة اأ�شحاب الكهف، وقد  الكهف مّت تو�شيح ق�شّ
هذا  يف  الوحيدة  الأعجوبة  اأّنها  بع�شهم  يظّن 
لكن  تعاىل،  اهلل  قدرة  على  تدّل  التي  الكون 

هناك الكث� من املعجزات الوا�شحة البّينة.
الرجال  من  جمموعة  اأّنهم  تعاىل  اهلل  ذكر 
حياة  ظّل  يف  يعي�شون  كانوا  الذين  العقاء 
لأجل  كّله  ذلك  من  ان�شلخوا  اأّنهم  اإّل  مرتفة، 
تغي�  على  يقدروا  مل  لأّنهم  عقيدتهم،  حفظ 
فلجاأوا  والف�شاد،  بالكفر  املليء  جمتمعهم 
ملجاأً،  الأر�س  يف  يجدوا  مل  حيث  الكهف  اإىل 
وهذا  ومبدئهم،  بدينهم  فراًرا  فيه  نوا  وحت�شّ
القوة  اأ�شباب  كّل  عن  انقطعوا  اأّنهم  على  يدّل 
رّب  اإىل  فلجاأوا  ن�ش�،  كّل  وعن  والأمن، 
موقف  يف  لأّنهم  العون؛  منه  وطلبوا  ال�شماء 
�شعب يجب اأن يرجعوا فيه اإىل َمن بيده احلّل، 
فطلبوا من اهلل تعاىل الرحمة والفرج، وكّل ما 
واأن  والفاح،  ال�شعادة  اأ�شباب  من  الكون  يف 
بعيًدا  ال�شحيح  ال�شوّي  الطريق  اإىل  يهديهم 

)الكهف: ١0-9(

قال اهلل تعاىل:

�س1/ هناك در�س تربوي م�شتوحى 
ىَل  اإِ اْلِفْتَيُة  اأََوى  ﴿اإِْذ  الآية:  من 

اْلَكْهِف﴾، فما هو؟

ينا�شب   للنبّي حديث  �س٢/ 
ة اأ�شحاب الكهف، فما هو؟  ق�شّ

�س3/ اإىل ماذا ت�ش� الآية: ﴿َربََّنا 
اآَِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن 

اأَْمِرَنا َر�َسًدا﴾؟

اأجوبة املو�شوع ال�شابق:
)١(العابدة.

)٢(حمّررة من خدمة الأبوين خلدمة بيت اهلل.

. كربالء المقدسة أزهار عبد الجّبار الخفاجّي

عن  ورد  فقد  اخلاطئة،  قومهم  عقائد  عن 
اأ�سحاب  »اإّن  قال:  اأّنه   ال�شادق الإمام  
جّبار  ملك  زمن  يف  كانوا  والرقيم  الكهف 
عبادة  اإىل  مملكته  اأهل  يدعو  وكان  عاٍت، 
هوؤلء  وكان  قتله،  يجبه  ل  فَمن  الأ�سنام، 
قوًما موؤمنني يعبدون اهلل )عّز وجّل(، ووّكل 
امللك بباب املدينة وكلء ول يدع اأحًدا يخرج 
بحيلة  هوؤلء  فخرج  للأ�سنام،  ي�سجد  حتى 

ال�سيد...«)1(.
.............................

)١( تف�ش� القّمي: ج ٢، �س3٢.
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املراكز  اأحد  الإفريقية  الدرا�شات  مركز  ُيعّد 
يف  والثقافية  الفكرية  ال�شوؤون  لق�شم  التابعة 
بالتبليغ  ُيعنى  الذي  املقّد�شة  العّبا�شية  العتبة 
 البيت اأه���ل  ع��ل��وم  ون�شر  الإ���ش��ام��ي، 
العتبات  متّثله  ملا  وذلك  الإفريقية؛  القاّرة  يف 
عموًما  امل�شلمي  نفو�س  مكانة يف  من  املقّد�شة 
وي�شطلع  ة،  بخا�شّ  البيت اأه��ل  واأتباع 
تلبية طموحات  وم��ه��ّم يف  ب��ارز  ب��دور  امل��رك��ز 
ما  ط��ري��ق  ع��ن  واملثّقفي  وال��ُن��َخ��ب  الباحثي 
امل�شادر  وتوف�  بحثية،  اإ�شهامات  من  يقّدمه 
بال�شاأن  ت��ه��ت��ّم  ال��ت��ي  وال��ورق��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

الإفريقي عرب النفتاح على اجلامعات واملراكز 
البحثية داخل العراق وخارجه.

ب�شماحة   الزهراء ريا�س  جملة  التقت 
املركز  مدير  ال�شمرّي/  �شّتار  �شعد  ال�شيخ 
عن  تف�شيلية  مبعلومات  زّودن��ا  ال��ذي  املذكور 

املركز، اأهّمها الآتي:
يف  املركز  اأُ�ّش�س  ال�شمرّي:  �شّتار  �شعد  ال�شيخ 
عام )٢0١3م(، ويقع مقّره يف النجف الأ�شرف 
التابع  الفكري   املرت�شى الإمام  يف جممع 
للعتبة العّبا�شية املقّد�شة بالقرب من جم�ّشرات 
الأمانة  توّجهات  على  وبناًء  الع�شرين،  ث��ورة 
تو�شيع  يف  املقّد�شة  العّبا�شية  للعتبة  العاّمة 
مع  والثقايف  واملعريف  العلمي  التوا�شل  دائ��رة 
الإفريقية،  القاّرة  منها  العامل،  ق��اّرات  جميع 

م�شتوى  على  علمية  �شابقة  املركز  ه��ذا  ُيعّد 
وتتكّون  العراق،  يف  والثقايف  العلمي  الن�شاط 

الهيكلية الإدارية للمركز من الَوحدات الآتية:
1 – َوحدة �سوؤون املبّلغني: ُتعنى هذه الَوحدة 
ب�شوؤون التبليغ الإ�شامي يف القاّرة الإفريقية، 
طريق  عن  وذل��ك  الإفريقي،  املجتمع  وتنمية 
واملعاهد  املوؤ�ّش�شات  م��ع  وال��ت��ع��اون  التن�شيق 
بهدف  وخارجه،  البلد  داخل  املماثلة  واملراكز 
لطلبة  اجلانب  بهذا  املتعّلقة  الأ�شاليب  تطوير 

العلوم الدينية الأفارقة.

م.م مروة راضي األسدّي: كربالء المقّدسة

راساِت اإلِفِريِقيَِّة َمرَكُز الدِّ
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ومن أهّم برامجها ونشاطاتها:
من  جمموعة  اإع���داد  التبليغية:  القافلة   � اأ 
من  العراق،  داخل  املتمّيزين  الأفارقة  الطلبة 
الذين لديهم توا�شل �شنوي مع بلدانهم؛ للقيام 
مبهاّم تبليغية عرب اإر�شالهم اإىل القرى البعيدة 

.النائية لغر�س ن�شر علوم اأهل البيت
اإح��ي��اء  ال���دي���ن���ي���ة:  امل���ن���ا����س���ب���ات  اإح����ي����اء  ب - 
ال��ولدات،  من   ،البيت اأه��ل  منا�شبات 
الإ�شامية:  والأعياد  والوفيات،  وال�شهادات، 
داخل  الغدير،  وعيد  والأ�شحى،  الفطر،  عيد 
القاّرة  اأبناء  تعريف  لغر�س  وخارجه،  العراق 

الإفريقية بتلك املنا�شبات. 
اأخ��اق��ي،  ب��رن��ام��ج  تبليغية:  – اإ����س���اءات  ج 

تربوي، ديني، ثقايف، فقهي، عقائدي، يهدف 

ن�شر  البيت اإىل  اأه��ل  علوم 
ت�شجيل حما�شرات فيديوية ع����ن ط��ري��ق 

ق�ش�ة وهادفة ل تتجاوز مّدتها ال�)٥( دقائق 
كحّد اأعلى َوفًقا للمو�شوعات املذكورة، يلقيها 
مي��ت��ازون  ال��ذي��ن  الأف��ارق��ة  الطلبة  م��ن  نخبة 
اخلطابة،  وف��ّن  املعلومة،  حيث  من  بالكفاءة 
وبواقع  و)الهو�شا(،  )ال�شواحلية(،  وباللغتي: 
فيما  م�شتمّر  والعمل  �شنوًيا،  حما�شرة  األ��ف 
يف  فّعال  وب�شكل  املحا�شرات،  ت�شجيل  يخ�ّس 

خّطة عمل )٢0٢٢م(.
د - ال�������دورات ال��ت��ط��وي��ري��ة: ت��ه��دف اإق��ام��ة 
الدورات التطويرية اإىل تنمية مهارات املبّلغي 
فّن  يف  وقدراتهم  الإفريقية  ال��ق��اّرة  دول  من 
َمهّمة  لت�شهيل  الإ�شامي؛  والتبليغ  اخلطابة 

اإقامة  مّت  وق��د  دول��ه��م،  يف  الإ�شامي  التبليغ 
)٧( دورات تطويرية، منها: الدورة التطويرية 
العا�شمة  العراق يف  اأقيمت خارج  التي  الأوىل 
)دار ال�شام(، عا�شمة دولة تنزانيا يف العام 

)٢0١3م - ١٤3٤ه�(. 
ه� - امللتقى الإفريقي: ُيعّد من الربامج املهّمة 
زخم  اإدام��ة  اإىل  ويهدف  املركز،  يف  ال�شنوية 
يف  املوجودين  الأف��ارق��ة  املبّلغي  مع  التوا�شل 
حمافظتي النجف الأ�شرف وكرباء املقّد�شة، 
ت�شادفهم،  التي  املعّوقات  اأبرز  والوقوف على 
ة  اخلا�شّ ومقرتحاتهم  اآرائهم  اإىل  وال�شتماع 

بال�شاأن الإفريقي. 
من  ُيعّد  ال�سنوية:  امل�سابقات   - و 
الهادفة  التثقيفية  ال��ربام��ج 

طريقها  عن  يتّم  التي 
واملوؤمنات  املوؤمني  التناف�س بي 

دول  اأب��ن��اء  م��ن  الأع���م���ار  ومبختلف 
الر�شول  اأحاديث  حلفظ  الإفريقية  القاّرة 

مع   ،بيته اأه��ل  ورواي���ات   الأعظم
تخ�شي�س جوائز للفائزين اخلم�شة الأوائل.

�شنوي  ع��ب��ادي  برنامج  ال��ك��ف��ي��ل:  ���س��ف��رة   - ز 
ُيقام يف دول القاّرة ال�شمراء يف �شهر رم�شان 
املبارك، يتّم عن طريقه اإحياء لياليه املباركة، 
وذكرى �شهادة اأم� املوؤمني، اإذ يتّم تاوة 
اآيات من الذكر احلكيم، والزيارات، والأدعية 
املاأثورة، واملحا�شرات الفقهية، تتخّللها ماأدبة 
الف�شل  اأب��ي  وم��ولن��ا  �شّيدنا  با�شم  الإف��ط��ار 
من  الربنامج  ا�شم  ا�شُتّق  اإذ   ،العّبا�س

�شفات كرمه وعطائه الاحمدود. 
ح - برنامج الرّب والإح�سان: وهو من امل�شاريع 

بع�س  تلبية  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��ح��دث��ة 
لأبناء  املهّمة  الإن�شانية  احلياتية  الحتياجات 
من  املنظورين  الإفريقية  ال��ق��اّرة  دول  بع�س 
حمّبي اأهل البيت وغ�هم، اإذ اقت�شر 
حفر  على   � ٢0٢٢م   � احل��ايل  للعام  امل�شروع 
عّدة  يف  لل�شرب  ال�شاحلة  للمياه  بئًرا   )١٦(
القاّرة،  متعّددة من  دول  لها يف  تفتقر  اأماكن 
الإن�شانية  الأن�شطة  بع�س  اإق��ام��ة  عن  ف�شًا 
الأخرى، مثل ختان الأطفال، واحتفاليات بلوغ 

�شّن التكليف للفتيات.
ال��َوح��دة  اهتّمت ه��ذه  ال��ب��ح��وث:  – َوح����دة   2
بتغطية الحتياجات املعرفية الفكرية والثقافية 

ال�������ش���اأن  يف  �����ش��ة  امل��ت��خ�����شّ

الإف��ري��ق��ي، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق تعميق 
الإن�شانية،  امل��ع��ارف  يف  العلمي  ال��وع��ي 
وفًقا  والعرقي،  الطائفي  ب  التع�شّ عن  بعيًدا 
اآخر  جانب  وم��ن  معتدل،  مو�شوعي  خلطاب 
الَوحدة على  وعملت  �شبق،  عّما  اأهّميًة  يقّل  ل 
�شتى  يف  للبحث  وتوجيههم  الباحثي،  حتفيز 
واملعرفية،  والدينية،  الجتماعية،  امليادين 

وغ�ها. 
ومن أبرز مهاّم َوحدة البحوث هي:

عن  ودرا���ش��ات  ب��ح��وث  اإج���راء  على  العمل   -
للتمّكن  كاّفة؛  املجالت  يف  الإفريقية  البلدان 
بيانات ر�شينة، تكون مرجًعا  من عمل قاعدة 
الباحثي  ق��درات  وتنمية  واملبّلغي،  للباحثي 
الأفارقة، ل�شّيما املقيمي منهم يف العراق، عن 
�شة. طريق اإقامة الدورات التطويرية املتخ�شّ
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املراكز  م��ع  وثقافية  علمية  ع��اق��ات  بناء   -
القاّرة  يف  املنت�شرة  ل�شّيما  املماثلة،  البحثية 
الإفريقية،  اجلامعات  عن  ف�شًا  الإفريقية، 
التفاهم  م��ذّك��رات  توقيع  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك 
اخل��ربات  لتبادل  امل�شرتكة؛  وال��ربوت��وك��ولت 
الفّعاليات  من  العديد  واإقامة  ال�شدد،  بهذا 

والن�شاطات البحثية مع اجلامعات. 
- التوا�شل مع اجلامعات العراقية لغر�س تهيئة 
ُمَنح ومقاعد درا�شية للطلبة الأفارقة الراغبي 
يف اإكمال درا�شتهم يف اجلامعات املذكورة، يف 
العليا، وفًقا  والدرا�شات  البكالوريو�س،  مرحلة 
لربامج تن�شجم وروؤية املركز، و�شوابط وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي العراقية. 
- من أهّم نشاطات الَوحدة: 

جملة  الإف����ري����ق����ي����ة:  ال����درا�����س����ات  جم���ل���ة   � اأ 
املركز  عن  ت�شدر  حمّكمة  ف�شلية  اإلكرتونية 
ُتعنى بال�شاأن الإفريقي، يتّم فيها تناول العديد 
املجالت  �شتى  ويف  البحثية  املو�شوعات  من 
حتمل  التي  والقراآنية  والثقافية،  الجتماعية، 

الطابع الإفريقي ب�شكل خا�ّس.
الَوحدة  تهتّم هذه  واملوؤّلفات:  الإ�سدارات   � ب 
ة  اخلا�شّ باملوؤّلفات  لاهتمام  الباحثي  بدعم 
بال�شاأن الإفريقي، وقد مّت اإ�شدار عّدة موؤلفات 

وكتب، من اأبرزها:
الإفريقية  البحوث  )ببليوغرافيا  كتاب   -١
الأول  اجلزء  املحّكمة(،  العراقية  املجّات  يف 

والثاين.
٢- كتاب )هل تعلم(. 

3- كتاب )تاريخ ُجزر القمر(. 
٤ - كتاب )احّتاد و�شط اإفريقيا(. 

رودي�شيا  يف  الإفريقية  )احل��رك��ة  كتاب   -  ٥
اجلنوبية(. 

٦- كتاب )بحوث ومناق�شات الندوات العلمية 
التي يقيمها املركز. 

٧- كتاب )مقالت اإفريقية(. 
اإقامة  العمل:  وور���س  العلمية  – ال��ن��دوات  ج 

ة  وور�شة عمل خا�شّ ندوة  على )٢٥(  يزيد  ما 
الدينية،  باجلوانب  ُتعنى  الإفريقي،  بال�شاأن 
اإيجاد  والجتماعية، والتاريخية، الهدف منها 
احللول املائمة للم�شاكل التي يعاين منها اأبناء 

القاّرة ال�شمراء. 
معلوماتية  جملة  الإف��ري��ق��ي��ة:  جم��ّل��ت��ي   – د 
عاّمة  معلومات  على  حتتوي  ف�شلية  اإلكرتونية 
ة بالقاّرة الإفريقية.  اجتماعية، وتاريخية خا�شّ
ه� - الزيارات امليدانية: ُتعّد الزيارات امليدانية 
َوح��دة  بها  تقوم  التي  املهّمة  الن�شاطات  من 
املوؤ�ّش�شات  زي��ارة  طريق  عن  وذل��ك  البحوث، 
وزي��ادة  خرباتهم،  م��ن  لا�شتفادة  البحثية؛ 
امل�����ش��رتك،  ال��ع��م��ل  ح���دود  يف  معها  التن�شيق 
وعادًة ما يكون هناك )١0( زيارات ملوؤ�ّش�شات 
خمتلفة يف �شمن توقيتات حمّددة، تن�شجم مع 

خّطة عمل املركز.
3 – َوح����دة الإع�����لم وال��ت��ن�����س��ي��ق: ُت��ع��ّد هذه 
لأعمال  ال�شائدة  الوحدات  �شمن  من  الَوحدة 
اإجراء  طريقها  عن  يتّم  التي  واأن�شطته  املركز 
لن�شاطاته،  املطلوبة  الإعامية  التغطية  عملية 
والتنموية،  الوثائقية  الأف����ام  اإن��ت��اج  منها 
والقيام مَبهّمة ن�شر ن�شاطات املركز كافة، التي 

ُتقام داخل العراق وخارجه. 
بالَوحدة،  ة  اخلا�شّ والواجبات  املهاّم  اأهّم  من 

هي الآتي:
املقّد�سة  العتبات  يف  )اإفريقّيون  برنامج   - اأ 
يهدف  وثائقي  برنامج  املعّظمة(:  وامل�ساجد 
الإف��ري��ق��ي��ة  ال���ق���اّرة  دول  اأب��ن��اء  ت��ع��ري��ف  اإىل 
وكبار  املعّظمة،  وامل�شاجد  املقّد�شة،  بالعتبات 
اأحد  ا�شت�شافة  طريق  عن  العراقيي  العلماء 
املبّلغي الأفارقة، ومرافقته اإىل اإحدى العتبات 
اأو امل�شاجد املعّظمة، مع اإعداد �شيناريو يتناول 
اأو  املع�شوم  مناقب  ذكر  مع  بامَلعَلم  التعريف 
وال�شاة  معّي  م�شجد  زيارة  ف�شل  اأو  العامل، 

فيه.
ب- الإ�سهام يف اإعداد ت�ساميم برنامج )اأجر 

الر�شالة(  )اأج���ر  ب��رن��ام��ج  ُي��ع��ّد  ال��ر���س��ال��ة(: 
العّبا�شية  العتبة  يف  امل�شتحدثة  الربامج  من 
املقّد�شة، اإذ مّت اإناطة م�شوؤولية م�شاركة الَوحدة 
 يف اإعداد ت�شاميم اأحاديث املع�شومي
خّطة  وف��ق  ن�ّس   )١000( ب��واق��ع  ورواي��ات��ه��م 

املركز لعام )٢0٢١م(.
ج - ت�سجيل املحا�سرات الق�سرية: من مهاّم 
الق�ش�ة  املحا�شرات  ت�شجيل  الإعام  َوحدة 
واإخ���راج���ه���ا يف ���ش��م��ن ب��رن��ام��ج )اإ����ش���اءات 
املبّلغي،  �شوؤون  َوحدة  ِقبل  من  املُعّد  تبليغية( 
الَوحدتي  بي  م�شرتًكا  الربنامج  ه��ذا  وُي��ع��ّد 

�شاتهما. بح�شب تخ�شّ
د - الوثائقيات: من الربامج املهّمة التي يتّم 
يف  واملوهوبي  العلماء  �ِشَ�  يف  البحث  عربها 
القاّرة  اأبناء  من  الجتماعية  املجالت  �شّتى 
��َ� جن��اح��ات��ه��م ط��وال  ال�����ش��م��راء، وت��وث��ي��ق ���شِ

مراحل حياتهم املختلفة.
مّت  التي  الَوحدة  هذه  ُتعّد  املكتبة:  َوح��دة   -  4
يف  حديًثا  املركز  هيكلية  �شمن  يف  اإق��راره��ا 
املهّمة  الَوحدات  من  )٢0٢0م(،  العام  اأواخر 
ال��ت��ي اأُن��ي��ط��ت بها م��ه��اّم ت��وف��� الإ����ش���دارات 
ال�شاأن  يف  �شة  املتخ�شّ والورقية  الإلكرتونية 
يف  الباحثي  اأم��ام  متاحة  وجعلها  الإفريقي، 

�شتى املجالت، وقد متّكنت من توف� الآتي:
امل�شادر  من  ن�شخة   )٤،000( يقارب  ما   - اأ 
ويف  الإفريقي،  ال�شاأن  يف  �شة  املتخ�شّ الورقية 
�شات املختلفة، منها التاريخ، والأدب،  التخ�شّ
وال�شيا�شة، واللغة، وال�ِشَ�، والفقه، والقانون، 
كتب،  �شكل  ع��ل��ى  ذل���ك  وغ����  والق��ت�����ش��اد، 
وخمطوطات،  علمية،  وجم��ات  وجم��ّل��دات، 

وبحوث. 
امل�����ش��ادر  م���ن  ن�����ش��خ��ة   )٢0،000(  - ب 
يف  امل��ذك��ورة  �شات  التخ�شّ ذات  الإلكرتونية 
وفًقا  ب�شكل علمي  وفهر�شتها  ال�شابقة،  الفقرة 
لاأ�شاليب العلمية احلديثة يف اإدارة املكتبات. 

بالإ�شدارات  املكتبة  رف��د  يف  ال�شتمرار   - ج 
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وذلك  ال��ن��ادرة،  واملوؤّلفات  اجلديدة  البحثية 
الَوحدة  ملنت�شبي  املتمّيز  احل�شور  طريق  عن 
بهدف  والدولية؛  املحّلية  الكتاب  معار�س  يف 
من  الباحثي  ت�شّرف  اأمام  وو�شعها  اقتنائها 

داخل البلد وخارجه. 
ال��َوح��دة  ه��ذه  ُتعنى  ال���رتج���م���ة:  َوح�����دة   -  5
ب��رتج��م��ة ك���ّل م��ا ه��و مفيد م��ن الإ����ش���دارات 
بحوث،  م��ن  الإف��ري��ق��ي،  بال�شاأن  ُتعنى  ال��ت��ي 
العربية  اللغة  من  وترجمتها  وموؤّلفات،  وكتب، 
الإفريقية  ال��ق��اّرة  يف  امل��ت��داول��ة  ال��ل��غ��ات  اإىل 
عن  ف�شًا  والهو�شا،  وال�شواحلية،  كالفولنية، 
اللغة الإنكليزية والفرن�شية، م�شاًفا اإىل ترجمة 
ومن  الدينية،  واملحا�شرات  الوثائقية  الأفام 

اأهّم الكتب التي مّت ترجمتها: 
اأ - الوجيز يف اأحكام العبادات، للمرجع الأعلى 
ال�شّيد علّي ال�شي�شتايّن، مرتجم اإىل اللغة 

الفولنية. 
لل�شيخ  امل�شتقيم،  اهلل  �شراط   علّي  - ب 
�شياء اجلواهرّي، مرتجم اإىل اللغة الفولنية.

عّبا�س  لل�شيخ  اجل��ن��ان،  مفاتيح  منتخب   - ج 
القّمي، مرتجم اإىل اللغة ال�شواحلية.

وال��زي��ارات،  الأدع��ي��ة  احل��ي��اة يف  منهاج   - د 
اإىل  مرتجم  اليو�شفي،  ه��ادي  حمّمد  لل�شيخ 

اللغة الفولنية. 
�شبحي  الدكتور  حتقيق  الباغة،  نهج   - ه��� 

�شالح، مرتجم اإىل اللغة الفولنية.
الهادي  عبد  للدكتور  املي�ّشرة،  الفتاوى   - و 

احلكيم، مرتجم اإىل اللغة الفولنية. 
6 – َوح����دة ال��ذات��ي��ة: ُت��ع��ّد ه��ذه ال��َوح��دة من 
ُتعنى  التي  امل��رك��ز  لعمل  ال�شائدة  ال��َوح��دات 
ومتابعة  كافة،  واملالية  الإدارية  امللّفات  باإدارة 
العتبة  ال�شادرة عن  الإدارية  ال�شوابط  تنفيذ 
اإعداد خطط  العّبا�شية املقّد�شة، والإ�شهام يف 

عمل َوحداته ومتابعتها.
املركز  اأن�شطة  م��ن  ال���ق���راآين:  امل�����س��روع   -  7
امل�شتحدثة التي مّت العمل عليها يف اأثناء خّطة 

امل�شروع  حّقق  وق��د  )٢0٢١م(،  للعام  العمل 
التطويرية  ال��دورات  اإقامة  عرب  مبهرة  نتائج 
داخ��ل  يف  الأف���ارق���ة  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ع��ل��وم  لطلبة 
والقراءة  التاوة  اأحكام  يف  وخارجه،  العراق 
والتف�ش�،  القراآن  علوم  ودورات  ال�شحيحة، 
يف  �شة  متخ�شّ َوح����دة  لف��ت��ت��اح  ب����ذرًة  وُي��ع��ّد 
)ال�شوؤون القراآنية(، تهدف اإىل تطوير قدرات 
القراآن  جمال  يف  ومهاراتهم  الأفارقة  املبّلغي 
الكرمي، واإعداد اأ�شاتذة يف هذا املجال احليوي 
كتاب  تاوة  تعّلم  دورات  اإقامة  بهدف  املهّم؛ 

اهلل الكرمي يف دولهم م�شتقبًا. 
من اأبرز ن�شاطات امل�شروع القراآين: 

الأول:  امل�����س��ت��وى  ال���ق���راآن���ي���ة/  ال������دورات   - اأ 
التاوة  اأحكام  �شية يف  دورات تطويرية تخ�شّ
وقد  ال��ك��رمي،  ل��ل��ق��راآن  ال�شحيحة  وال��ق��راءة 
الأ�شرف  النجف  دورتان يف حمافظتي  اأُقيمت 
وكرباء املقّد�شة لطلبة العلوم الدينية الأفارقة 

يف العام اجلاري. 
ب - ال�����دورات ال��ق��راآن��ي��ة/ امل�����س��ت��وى ال��ث��اين: 
للم�شتوى  مكّملة  تطويرية  �شية  تخ�شّ دورات 
الأول، ويتّم اإ�شراك املتمّيزين فيها، من الذين 
�شت  اجتازوا دورات امل�شتوى الأول، وقد ُخ�شّ
)طرائق  يف  درو���س  ال��ق��راآين  املنهج  لتدري�س 
مل�شروع  ن��واًة  فيها  املتخّرج  ليكون  التدري�س(؛ 
�شي يف تدري�س اأحكام  اأ�شاتذة متخ�شّ اإعداد 

التاوة ال�شحيحة. 
ج - الأم�سّيات القراآنية: برنامج �شهري يهدف 
الدينية  العلوم  طلبة  مع  الفّعال  التوا�شل  اإىل 
الأفارقة يف داخل العراق وخارجه، الهدف منه 
تعاليمه،  وذك��ر  الكرمي،  القراآن  ت��اوة  اإحياء 
اإ�شافة اإىل زيارة الإمام احل�شي عن ُبعد، 
وقراءة دعاء كميل بن زياد )ر�شوان اهلل تعاىل 
عليه(؛ لكون موعد الربنامج خ�ش�س كل اأول 

يوم خمي�س من بداية ال�شهر الهجري. 
املراكز  اأحد  الإفريقية  الدرا�شات  مركز  ُيعّد 
الإفريقية،  ال��ق��اّرة  ���ش��وؤون  يف  �شية  التخ�شّ

زي��ارة  ت�شّمنت  كب�ة  جلهود  ث��م��رًة  وي�شّكل 
واللقاء  الإفريقية،  القاّرة  بلدان  من  العديد 
�����ش��ي يف ال�����ش��اأن  م���ع الأ����ش���ات���ذة وامل��ت��خ�����شّ
الإفريقي، اإ�شافة اإىل زيارة العديد من املراكز 
مع  والت�شاور  والعلمية،  الثقافية  واجلمعيات 
العلمي  الن�شاط  يف  والعاملي  الأ�شاتذة  بع�س 

والثقايف اخلارجي داخل العراق وخارجه. 
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�شواها، ول جماعة  بفئة دون  يتعّلق اخلوف  ل 
مع  اأخرى، فاخلوف موجود عند اجلميع  دون 

تفاوت يف ال�شّدة وال�شعف. 
حديثنا اليوم عن اخلوف لدى الطفل، فهناك 
تكون فطرية مع  ال��ولدة  ترافقه منذ  خماوف 

الولدة وقد تكون مكت�شبة من املحيط. 
اأجرت جملة ريا�س الزهراء ا�شتطاًعا 

للراأي مع بع�س الن�شاء يف هذا ال�شاأن: 
مخاوف واختالفات

لاأطفال  اإّن  ب��ي��ت:  رّب���ة  امل��و���ش��وّي/  ط��ه  ح��ا 
فنجد  ح�شرها،  ميكن  ل  م��ت��ع��ّددًة  خم���اوف 
�شيء  من  يخاف  عمرية  مرحلة  كّل  يف  الطفل 
ت��ب��داأ يف عمر الثاث  م��ا، وع��ام��ات اخل��وف 
�شهور، وذلك عند ح�شول حمّفز �شديد يف نف�س 
الطفل، وكّلما تقّدم يف العمر اكت�شب خماوف 
جديدة، مثل اخلوف من الظام، واحليوانات، 
واملطر والربق، والأ�شوات العالية، والزدحام، 
ليبداأ  املخاوف  وتختلف  املرتفعة،  والأم��اك��ن 

اخلوف من الطبيب واملعّلم مثًا، وهكذا.
ويختلف اخلوف بي الأولد والبنات، فالبنات 
مثًا يخفَن اأكرث من الأولد، ولعّل ذلك مرتبط 

بجانبها العاطفي ورّقتها. 
التي  بالبيئة  الأط��ف��ال  عند  اخل��وف  ويرتبط 
مثًا  املدينة  يف  فالطفل  الطفل،  فيها  يعي�س 
يختلف عن ابن ال�شحراء اأو الريف، فالأخ� 

يتمّيز بال�شجاعة اأكرث من ابن املدينة 
ولاأهل  فيها،  ن�شاأ  التي  البيئة  بحكم 
ف��اإذا  ال��رتب��ي��ة،  م��ن  الأوف���ر  الن�شيب 

ف�شوف  بالتخويف  الطفل  يرّبون  كانوا 
ة لو  ين�شاأ طفًا مهزوز ال�شخ�شية، بخا�شّ

كان الأهل اأنف�شهم مّمن يخاف ول يّت�شمون 
بالرزانة، وهذا يوؤثر �شلًبا يف �شخ�شية الطفل.

امل�شدر والأثر
تخويف  موظفة:  ال��ف��ت��اوّي/  �شالح  فاطمة 
اآثار �شلبية متتّد اإىل  الطفل من ِقبل الأهل له 
مرحلة ال�شباب، حيث تتكّون لديه ُعقد نف�شية، 
من  الكث�  طياتها  يف  حتمل  م��وؤمل��ة  وطفولة 
الأمل واخلوف، من ثّم �شين�شاأ فرًدا مرتّددا يف 
القرار ومت�شائًما، ويف حالة قلق دائم،  اتخاذ 
وتّت�شم ت�شّرفاته مع الآخرين بطابع عدواين، 
التي  والظروف  النا�س  يتعامل بعنف مع  حيث 
يف  التوتر  وي�شاحبه  الأي��ام،  قابل  يف  تواجهه 

اأب�شط املواقف، اإ�شافة اإىل النطوائية والعزلة 
اأق��رب  من  بداخله  قبع  ال��ذي  اخل��وف  ب�شبب 
النا�س اإليه، ويكون اإن�شاًنا خا�شًعا لأّي �شخ�س 
تعّر�شت  التي  فالفتاة  امل�شتقبل،  يف  يقابله 
اأن  للتخويف قد تكون زوجة خائفة ل ت�شتطيع 
و�شتخ�شع  ال�شحيح،  بال�شكل  بيتها  اأمور  تدير 
لأّي عنف اأ�شري بدون جمابهة ُتذكر، وال�شاب 
ل  م���رتّددة  �شعيفة  �شخ�شية  �شيكون  ا  اأي�شً

يف  والنجاح  مب�سوؤولياته  النهو�ض  عن  وتعيقه  االإن�سان,  تهّدد  التي  املخاطر  اأعظم  من  اخلوف 
حياته, وبذلك يبتعد عن االأماكن التي يكمن فيها �سّر جناحه وتكامله يف الكثري من االأحيان.

ُيعرف اخلوف على اأّنه حالة انفعالية ناجتة عن ال�سعور بانعدام االأمن, وهي من اأهّم االنفعاالت 
االإن�سانية.

وهناك نوعان من اخلوف: حقيقي, ووهمي, واخلوف احلقيقي هو خوف االإن�سان من التعّر�ض 
ا للفناء, وال�سرر على ال�سخ�سية واملكانة التي يحظى بها, واأّما  لالإ�سابة ب�سرر, اأو يكون معّر�سً

اخلوف الوهمي فهو ذلك الذي ينتج عن خياالت ال �سّحة لها.

التَّرِبَيُة ِبالتَّخِويِف: 

َعفاِء أُسلوٌب لَِخلِق ِجيٍل ِمن الضُّ
كربالء المقّدسة دالل كمال العكيلّي
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بي  ف��اع��ًا  ع�شًوا  يكون  ول��ن  ق���راًرا،  ميتلك 
فقد  �شديد،  راأي   ذا  اأ���ش��رة  رّب  اأو  اأق��ران��ه، 
تغّلب اخلوف عليه يف اأوىل �شنوات العمر التي 
الفرد  �شخ�شية  تكوين  يف  الأول  الأ�شا�س  ُتعّد 

م�شتقبًا.
اآلثار

هناك اآثار �شلبية ترتّتب على اخلوف، منها
ي��وؤث��ر  ال�����ش��ّح��ة اجل�����ش��دي��ة:   -١
ال���������دورة  يف  اخل���������وف 
ال���دم���وي���ة ل��ل��ج�����ش��م، 
اإىل انخفا�شها،  فيوؤّدي 
امل�شاكل  اإىل  اإ�شافة 
ال��ه�����ش��م��ي��ة، ويف 
الأحيان  بع�س 
ت�������ش���ّم���م يف 
ال�����������������دم، 

ي�شّبب وي��ق��ّل��ل ال��ن��م��ّو،  و
ا�شطرابات النوم، و�شعف القوى البدنية.

نف�شية،  ا�شطرابات  النف�شية:  ال�شّحة   -٢
وف��ق��دان  امل�شتقبلية،  ال��ن��ظ��رة  يف  وع��رق��ل��ة 
وفقدان  الأوه��ام،  وغلبة  والياأ�س،  ال�شجاعة، 

التوازن النف�شي، وعدم اكت�شاب املعرفة.
3- ال�شّحة الذهنية: �شعف الذاكرة والن�شيان، 

وقّلة الذكاء، وتديّن الن�شاط الذهني.
امل��زاج،  ح��ّدة  البكاء،  العاطفية:  ٤-الناحية 

الكره وال�شتياء.
واملمار�شات  الكذب،  الأخاقية:  الناحية   -٥
التكّلم  عقانية،  غ�  اأحكام  اإ�شدار  العابثة، 

بكام مبهم، �شعف يف ال�شجايا الأخاقية.
ال��ت�����ش��ك��ي��ك يف  ال��ن��اح��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة:   -٦
العاقات، �شوء الظّن، الر�شوخ للطلبات غ� 
اإىل  الجتماعية  الأخ��اق  تعّر�س  امل�شروعة، 

التف�ّشخ.
طرق التخّلص من المخاوف

ال�شاحلي:  رحيم  ب�شرى  الرتبوية/  الأ�شتاذة 
على املرّبي عاج املخاوف لدى الأطفال؛ لأّن 
تكوين  يف  املهّمة  املراحل  من  الطفولة  مرحلة 
عندما  الوالدين  على  لذا  الإن�شان،  �شخ�شية 
طفلهم،  ب�شخ�شية  م�شّرة  خماوف  ير�شدون 
والنف�شية  ال�شّحية  حالته  يف  وموؤثرة 
الإ�شراع مبعاجلتها، واإّل �شوف ت�شبح 
اإىل  وت��ت��ح��ّول  �شخ�شيته،  يف  ط��ب��ًع��ا 
حتى  وت�شاحبه  ق��واه،  وتنهك  كابو�س، 
�شني الكرب، ومن الأمور البالغة الأهّمية 
التي  املراحل  اأهّم  الطفولة من  اأّن مرحلة 
وي�شر،  ب�شهولة  الطفل  معاجلة  فيها  ميكن 

وهنالك طرق ب�شيطة ممكن اّتباعها لذلك:

الفنون والعالج:

١- رفع م�شتوى الوعي لدى الطفل واإفهامه اأّن 
الأمر لي�س مفزًعا.

اأخاف،  ل  �شجاع،  اأنا  نف�شه:  الطفل  تلقي   -٢
ويفّكر ويتعّقل.

3- ا�شت�شغار ال�شيء الذي يخاف منه واإقناعه 
بذلك.

املواقف  وذك��ر  م�شّجعة،  ق�ش�س  ق���راءة   -٤
با  منهم  يخاف  الذين  لاأ�شخا�س  الإيجابية 

�شبب مثل الطبيب اأو املعّلم.
٥- تقوية بدنه اإذا كان �شعيًفا، وتوطيد نف�شه 

بنف�شه.
٦- الرتبية على الإميان والعتماد على اهلل يف 

اأمورنا.
الإج��راءات الازمة لإزال��ة اخلوف  اّتخاذ   -٧
اإذا كان يخاف  بقربه  النوم  الطفل، مثل  لدى 
من  يخاف  كان  اإذا  م�شباح  واإ�شعال  الوحدة، 

الظام.
8- دجمه مع اأطفال �شجعان ل يخافون.

9- اللجوء اإىل العاج الطّبي يف بع�س احلالت 
املتفاقمة ب�شكل غ� العادي.

ل ميكن عّد اخلوف ظاهرة �شلبية، بل هنالك 
الطفل  تخويف  الأه��ل  على  اإذ  اإيجابي،  خوف 
وما  وال��ك��ه��رب��اء  كالنار  اخل��ط��ر  م�شادر  م��ن 
�شاكل ذلك، ومن الأمور املهّمة التي يجب على 
الأهل جتّنبها هو الرتبية بالتخويف التي تقوم 
على اأ�شا�س ا�شتخدام العنف مع الطفل بذريعة 
الرتبية، ولأ�شباب واهية مثل اللعب والت�شّرف 
الأ�شباب  من  وغ�ها  الآخ��ري��ن  اأم��ام  بعفوية 

التي توؤّدي اإىل حتطيم �شخ�شية الطفل.
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التقرير

برعاية العتبة العّبا�شية املقّد�شة اأقامت جمعية 
الكفيل،  وجامعة  والفكرية،  العلمية  العميد 
وجامعة العميد، موؤمتر العميد العلمّي الدويّل 
حتت  ١0-٢0٢٢/١١/١١م،  بتاريخ:  ال�شاد�س 
لرنتقي(،  العميد  رح���اب  يف  )نلتقي  �شعار 
وبعنوان: )احلقول املعرفية يف جمابهة الإعام 

غ� املو�شوعّي � الوقاية والتحّديات(.
يهدف املوؤمتر اإىل ت�شليط ال�شوء على الإعام 
غ� املو�شوعي يف اخلطاب ال�شيا�شي للقنوات 
اتها؛ للتمييز بي  واملوؤ�ّش�شات الإعامية ومن�شّ
وم�شاألة  املو�شوعية،  وغ�  منها،  املو�شوعية 
املو�شوعي  غ���  الإع����ام  ���ش��ّد  مناعة  و���ش��ع 
وخارجه؛  العراق  داخ��ل  من  وا�شعة  مب�شاركة 
اأهّمية وخطورة على املجتمع،  ملا لاإعام من 
وم����ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه م���ن ث��ق��اف��ات ع���رب غ��اي��ات 
على  ال�شوء  ت�شليط  مّت  اإذ  الإع��ام��ي،  املنرب 
مو�شوعات مهّمة، ومناق�شتها يف جل�شات بحثية 
اأكادميية تعمل على معاجلة امل�شكات، وتفعيل 
يخدم  مبا  الطاقات  وا�شتنها�س  الطروحات، 
النتائج  باأف�شل  واخل��روج  واملجتمع،  الإن�شان 
لو�شع احللول الناجعة لتلك امل�شاكل واملعّوقات 

ملختلف اجلوانب العلمية والأكادميية.
الأ���ش��ت��اذ  اللجنة  ع�شو  كلمة  يف  ج��اء  ومّم���ا 
الدكتور علّي كاظم امل�شاوي يف حفل افتتاح 
التي  الآث��ار  يف  الإع��ام  اأهّمية  تتمّثل  املوؤمتر: 
فو�شائل  ومعتقدات،  واأفكار  قيم  من  يحدثها 
التطّور  وم��ع  املعلومات،  م�شدر  هي  الإع��ام 
و�شع  يف  املعلومة  م�شدر  اأ�شبح  التكنولوجي، 
خِطر، فا ندري ما م�شدر املعلومة ال�شحيح، 
وكيف نتعامل معه، واأّدى الوعي باأهّميته وقوة 
العامل  ت�شارع  ظ��ّل  يف  اأ�شبح  اأن  اإىل  ت��اأث���ه 
املعا�شر، و�شيلَة املت�شّلطي يف ت�شويه الذاكرة، 
والتاعب  تزييف احلقائق  امل�شّللي يف  وحيلة 

بها.
العميد  موؤمتر  و�شع  امل�شكلة  ه��ذه  وخل��ط��ورة 
ملجرياته  عنواًنا  ال�شاد�شة  ن�شخته  يف  ال��دويل 
جمابهة  يف  امل��ع��رف��ي��ة  )احل���ق���ول  ال��ب��ح��ث��ي��ة: 
والتحّديات  الوقاية  املو�شوعي-  غ�  الإع��ام 
والدار�شي  الباحثي  ب��اأق��ام  لي�شتاأن�س   )-
امل�شكلة،  جذور  على  الوقوف  يف  �شي  املتخ�شّ
وحت��ل��ي��ل��ه��ا، وال��ت��و���ش��ي��ة ب��ط��رائ��ق ���ش��ّده��ا، 
لتعديل  ناجعة  اأ�شاليب  و�شناعة  ومعاجلتها، 

لدن  من  اقرُتحت  التي  املحاور  وعرب  امل�شار، 
ع��دد  ب��ل��غ  وال��ت��ح�����ش���ي��ة،  العلمية  اللجنتي 
باللغة  بحًثا   )١٧( منها  املقبولة  ال��ب��ح��وث 
مع  الإنكليزية،  باللغة  بحوث  و)١0(  العربية، 
خ�شوع جميع البحوث اإىل الفح�س، والتدقيق، 
مطابقتها  م���دى  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  وامل���راج���ع���ة؛ 
مبنهجية  التزامها  وم��دى  العلمية،  لل�شوابط 
البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.

من  ك��ّل  م��ن  وا�شعة  م�شاركة  امل��وؤمت��ر  و�شهد 
الدول الآتية: كندا، ال�شويد، الهند، ال�شودان، 
م�شاركة  عن  ف�شًا  �شوريا،  لبنان،  امل��غ��رب، 
التعليمية،  �����ش��ات��ه  وم��وؤ���شّ بجامعاته  ال��ع��راق 
جامعة  القاد�شية،  جامعة  م��ن:  ك��ّل  ف�شاركت 
مي�شان، جامعة املثّنى، جامعة تكريت، جامعة 
ذي قار، جامعة الفرات الأو�شط التقنية، كلية 
املثّنى،  تربية  مديرية   ،الكاظم الإم���ام 
كرباء  تربية  مديرية  ب��اب��ل،  تربية  مديرية 
مديرية  املفتوحة،  الرتبوية  الكلية  املقّد�شة، 
تربية ذي قار، مديرية تربية الب�شرة، مديرية 

تربية الكرخ، ديوان الوقف ال�شيعي.

ُمؤتََمُر الَعِميِد 

اِدِس  الِعلِمّي السَّ

ُيناِقُش اإلِعالَم َغيَر 

الَموِضوِعّي

دالل كمال العكيلّي: كربالء المقّدسة
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البحوث المشاركة:
ودوره  الإ���ش��ام��ي  الإع���ام���ي  اخل��ط��اب   .١
يف م��واج��ه��ة الن���ح���راف وال��ع��ن��ف وال��ت��ط��ّرف 

والإرهاب، للباحث: د. علّي �شمخّي الفتاوّي.
الإع��ام��ي  التدقيق  لتعزيز  دينية  ق��واع��د   .٢
جميل  نافع  د.  م.  للباحث:  الطبيعي،  للمتلّقي 

خلف الهال.
3. الدور القيمي للموؤّثرين عرب مواقع التوا�شل 
الجتماعي وانعكا�شه على �شلوك امل�شتخدمي، 
درا����ش���ة م�����ش��ح��ي��ة ع��ل��ى ع��ّي��ن��ة م���ن اأع�����ش��اء 
�شعد  د.  م.  اأ.  للباحث:  الرقمية،  املجتمعات 

اإبراهيم عّبا�س.
الإع��ام  �شو�شيلوجيا  يف  ال�شورة  حكاية   .٤
تكنولوجيا  يف  م��ي��دان��ي��ة  درا���ش��ة   � ال��ع��راق��ي 
الّت�شال، للباحث: اأ. م. د. طالب عبد الر�شا 

كيطان.
العّبا�شي،  الع�شر  يف  ال��ُف��رج��ة  خ��ط��اب   .٥

للباحث: اأ. د. عماد جغيم عوّيد.
٦. الأثر الإعامي للمقتب�س من القراآن الكرمي 
يف خطاب الإمام احل�شي، للباحث: م. د. 

عّمار ح�شن عبد الزهرة.
ت�شليل  ودورها يف  الإعامية  الربوبوغاندا   .٧
املجتمع � درا�شة يف �شوء القراآن الكرمي وال�شّنة 

النبوّية، للباحث: د. عمر زه� علّي.
الإ�شامي  التاريخ  يف  الإعامي  الت�شليل   .8
اأبان   واحل�شي احل�شن  الإمامي  جتاه 
� ٦٤ه�(، للباحثِي:  احلكم الأموّي للمّدة )٤١ 
اأ. م. د. �شام جّبار من�شد الأعاجيبي، وزينب 

ناظم كوين.
اأ���ش��ال��ي��ب ال��ع��رب��ي��ة يف الإع����ام،  9. ت��وظ��ي��ف 

للباحثة: اأ. م. د. �شحر ناجي فا�شل.
اإع���ام  رّد  يف  ال��ع��رب��ي  امل��ع��ريف  ال����رتاث   .١0

ال�شلطة، للباحث: م. د. طه ح�شي عي�شى.
ال��دي��ن��ي يف اخل��ط��اب  ال��ت��ن��ا���ّس  ت��زي��ي��ف   .١١
علّي  د.  م.  للباحث:  ال��ع��ّب��ا���ش��ي،  الإع��ام��ي 

اإ�شماعيل خليل.
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العاقة  اإ�شكالية  والإره�����اب،  الإع���ام   .١٢
اأ. د. حمّمد ح�شن  للباحثِي:  التاأث�،  وعوامل 

الدخّيل، ود. زهراء علّي الدخّيل.
ال�شيا�شي  وال���وع���ي  امل�����ش��ّل��ل  الإع�����ام   .١3
وم.  بو�شام،  اأن�س  م.  م.  للباحثِي:  للمجتمع، 

م. فاطمة طاهري.
الإع��ام��ي  للناطق  اجلزائية  امل�شوؤولية   .١٤
عن ت�شليل الراأي العام، للباحث: م. د. حيدر 

ناجي طاهر �شلمان.
١٥. احلرب النف�شية و�شلطة الإعام، وال�شبل 
التوا�شل  ال�شائعات يف و�شائل  الكفيلة ملواجهة 
الجتماعي، للباحث: م. د. نزار ناجي حمّمد.

الإل��ك��رتوين،  ل��اإره��اب  الإع���ام  ت�شّدي   .١٦
للباحث: حيدر كرمي عبد الرّزاق.

يف  الجتماعية  الق�شايا  اأولويات  ترتيب   .١٧
ال�شورية  الإع��ام  لو�شائل  الإلكرتونية  املواقع 
الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  على  اتها  ومن�شّ
درا�شة م�شحية مقارنة، للباحث: د. اأحمد علّي 

ال�شعراوي.
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البحوث باللغة اإلنكليزية:

MEDIA: A SOFT WEAPON USED 
BY TERRORISM- Dr. Safa Mahdi 
Ubeid AlWaali.

Verbatim Theater: - a Study of 
David Hare's Stuff Happens and 
Anna Smith's Fires - in The Mir-
ror - Prof. Dr Ansam R. Abdullah 
Al-Maaroof.

The Role of Imagination in Chil-
dren Poetry - Dr. Rudaina Abdul-
razzaq Mohammed.

The Conversational Strategies in 
Religious Discourse to Face Mis-
leading Media - Inst. Dr. Adawy-
ia Sattar Abood.

The Language of the Glorious 
Quran and the Sustainability 

of Objective Media - Asst. Dr. 
Waleed Ridha Ham-moodi Al-
Jwaid.

Image of the prophet Muham-
mad (pbh) – professor Oliver 
Scharbrodt American Shi’ism 
and the Media – professor Li-
yakat Takim.

Media in Contemporary Times: 
Challenges and Prospects – 
Prof.G.N. Khaki.

Doctors’ Image Between G.B. 
Shaw and Christopher Marlow 
in Selected Plays – Dr. Mahmood 
Ali Ahmed.

Reader’ Awareness Of Objec-
tivity in Political News A Study 
of the Russia – Ukraine Conflict 
News Headlines – Rula Yazigy.

األقاها ع�شو  وخرج املوؤمترون بتو�شيات عّدة، 
حمّمد  الدكتور  للموؤمتر  التح�ش�ية  اللجنة 

ح�شن جابر، وكانت:
اأن حتّد  �شاأنها  رادع��ة، من  قواني  ت�شريع   -١
من الإعام غ� املو�شوعي الداعي اإىل تر�شيخ 

كّل ما هو �شلبي وم�شّر باملجتمع.
من  الإع���ام  و�شائل  على  الرقابة  تفعيل   -٢
لأّن لانفات  الإع��ام؛  دون تفريط يف حّرية 
الإع���ام���ي ع��واق��ب ل ت��ق��ّل خ��ط��ًرا ع��ن منع 
احلّريات الإعامية، فكا احلالتي ل تنتجان 
املوؤ�ّش�شات  ر���ش��ائ��ل  لتلّقي  م��وؤه��ًا  جمتمًعا 

والهيئات الإعامية.
3- العمل على معاي� الإعام املو�شوعي احلّر 
التي  الأخ��اق��ي��ة  الأزم���ات  لتخفيف  واأ�ش�شه؛ 

ي�شهدها املجتمع واإزالتها.
اأق�شام  يف  املهنة  اأخاقيات  م��اّدة  تفعيل   -٤
الثقايف  ال��وع��ي  ل���زي���ادة  وك��ّل��ي��ات��ه؛  الإع�����ام 

واملعريف، ولبناء احل�ّس الأمني الإعامي.
والأكادميّيي،  �شي،  املتخ�شّ جميع  على   -٥
والباحثي يف خمتلف حقول املعرفة الإن�شانية 
غ�  الإع���ام  ملخرجات  الت�شّدي  والعلمية، 
امل��و���ش��وع��ي ع��ن ط��ري��ق اإق���ام���ة امل���وؤمت���رات، 
والندوات، والور�س، واملقالت العلمية الر�شينة 
الإعامية  الأف��ك��ار  اإجها�س  �شاأنها  من  التي 

املوهمة امل�شّللة.
٦- على الباحثي والطبقة املثقفة يف املجتمع، 
�شرائح  اإىل  ووكائها  املرجعية  توجيهات  نقل 
املجتمع كافة؛ لتفادي الوقوع يف ترك الإعام 

غ� املو�شوعي.
وغ�  احلكومية  واملوؤ�ّش�شات  الهيئات  على   -٧
وال��ع��امل  ب��الّت�����ش��الت  ُتعنى  ال��ت��ي  احلكومية 
تبّني  الإع��ام��ي،  املحتوى  و�شناعة  الرقمي، 
نواة  لبناء  الكفاءة  وذوي  املوهوبي،  الطلبة 
الإع����ام غ�  لهجمات  ال��ت�����ش��ّدي  اأج���ل  م��ن 

املو�شوعي، وتعزيز املناعة املجتمعية.
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تمكين المرأة تمكين المرأة 

عانت املراأة يف الأزمنة ال�شابقة من التهمي�س، 
املجتمع،  م�شتوى  على  اأو  الأ�شرة  داخل  �شواء 
ب��دوره��ا  اجل��ه��ل  اإىل  ذل��ك  يف  ال�شبب  وي��ع��ود 
يف  وقدراتها  اإمكاناتها  عن  والتغافل  الفّعال، 
اأّن  مثلما  التحّديات،  ومواجهة  الأم��ور  ت�شي� 
اأم��ام  امل��ج��ال  ف�شحت  َم��ن  ه��ي  نف�شها  امل���راأة 
الآخرين لتهمي�س هذا الدور املهّم، فنجد بع�س 
ظاملة  لقواني  وخ�شعت  ا�شت�شلمت  قد  الن�شاء 
بحّقها، وجعلت من نف�شها اأداًة و�شلعًة رخي�شًة 

يف يد َمن ل يعرف قيمتها.
هو  قدرها  واأع��ل��ى  امل���راأة  �شاأن  رف��ع  َم��ن  واأول 
الإ�شام، وذلك عن طريق اأحكامه التي ت�شون 
كرامتها، وحتفظ لها دورها يف املجتمع، وهناك 
العديد من الأحاديث والروايات ال�شريفة التي 
ح ذلك، مثل و�شفها بالريحانة على ل�شان  تو�شّ

من  خ�  ال�شاحلة  امل��راأة  واأّن   ،الر�شول
األف رجل غ� �شالح، وغ�ها.

وب��ع��د اأن ه��ّي��اأ الإ����ش���ام ل��ه��ا ه���ذه الأر���ش��ي��ة 
الواجبات،  ب��اإزاء  حقوًقا  واأعطاها  اخل�شبة، 
زوجًة،  اأو  بنًتا،  كانت  �شواء  امراأة  لكّل  بّد  فا 
قدراتها  تطوير  على  تعمل  اأن  م��ن  ����ا،  اأمًّ اأو 
لأداء  موؤّهلة  تكون  كي  وحت�شينها؛  واإمكاناتها 
الرتبوية،  امل��ج��الت،  جميع  يف  الفّعال  دوره��ا 
ال�شيا�شية،  حتى  والقت�شادية،  والجتماعية، 
وهذا الأمر يحتاج اإىل اإرادة قوية وثقة بالنف�س، 
وجهود م�شاعفة تبذلها املراأة، لت�شبح اأف�شل 

مما كانت عليه .
وقد ت�شاأل املراأة: كيف اأعمل على تطوير ذاتي 

وحت�شي قدراتي؟ 
يذكرها  خ��ط��وات  ع���ّدة  ه��ن��اك  احلقيقة  يف 
لبّد  الب�شرية  التنمية  جمال  يف  �شون  املتخ�شّ
من اأن تتبعها املراأة للو�شول اإىل نتيجة اإيجابية 

ومر�شية، ومن اأهّم خطوات تطوير الذات هو 
و�شع خّطة وهدف وال�شعي لإجناز هذا الهدف 
الأول��وي��ات،  ترتيب  على  والتاأكيد  وحتقيقه، 
النتيجة  اإىل  للو�شول  مهّم  غ�  هو  ما  وت��رك 
املراأة  ت�شعى  واأن  اأعلى،  وكفاءة  اأق�شر  بوقت 
اإىل طلب العلم والتعّلم دائًما واأبًدا، والّطاع 
فتكت�شب  ج��دي��د،  ه��و  م��ا  ك���ّل  ع��ل��ى  امل�شتمّر 
ي  مهارات جديدة، فتجعل من البحث والتق�شّ

و�شيلًة لتطوير ذاتها .
وم�����ن اخل����ط����وات امل���ه���ّم���ة ال���ت���ي ي��ذك��ره��ا 
ي�شّبب  ا البتعاد عن كّل ما  اأي�شً �شون  املتخ�شّ
والت�شويف،  والك�شل،  والت�شاوؤم،  الإحباط،  لها 
ويا لاأ�شف هذه م�شكلة اأغلب الن�شاء، واملطلوب 
التمّتع بطاقة اإيجابية، ونظرة تفاوؤلية تزيد من 

تعزيز روح املبادرة بداخلها .
من  العديد  ف�شنجد  حولنا  م��ن  نظرنا  واإذا 
بها،  ُيحتذى  التي  الناجحة  الن�شوية  النماذج 
َمن حّققَن اإجنازات رائعة على جميع ال�شعد، 
للم�شي  امراأة  لكّل  وحافًزا  قدوًة  تكون  ناذج 
وذاتها؛  قدراتها  تطوير  على  والعمل  ق��دًم��ا، 
لتتمّكن من اأداء دورها بو�شفها امراأة ناجحة 

يف املجتمع.

صفّية جّبار الجيزانّي : بغداد 

اِت الَمرأَُة َوتَطِويُر الذَّ
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ُقدِسيَُّة الَحياِء

﴿َفَجاَءْتُه  الكرمي:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 
�ِسي َعلَى ا�ْسِتْحَياٍء﴾ )الق�ش�س:  اإِْحَداُهَما مَتْ
ميزة  فهو  احلياء،  امل��راأة  �شفات  فمن   ،)٢٥
حولها  حياوؤها  فين�شب  يقابلها،  َم��ن  يخجل 
ولقد�شية  جت��اوزه��ا،  اأح��د  ي�شتطيع  ل  ح���دوًدا 
�شّرفها  اهلل  عند  العظيمة  ومكانتها  امل���راأة 
بكث� من الأخاق الفطرية التي ل حتتاج اإىل 
تبّي جمال اهلل  لأّنها  لتفعيلها؛  روحية  ريا�شة 
ا حنوًنا، واأخًتا  على اأر�شه مبكانتها ب�شفتها اأمًّ

روؤوفًة، و�شديقًة عطوفًة، وزوجًة �شاحلًة.
قبل  باأفعالها  امل��راأة  على  تتكّلم  �شفة  واحلياء 
ل�شانها؛ لأّنها تبّي واقع حالها، اإّل اأّن مغريات 
الن�شاء  بع�س  ع��ن  ال��ث��وب  ه��ذا  خلعت  الدنيا 
وبّدلته بثوب اآخر، فهناك جهات حتاول ب�شتى 
الطرق جعل املراأة مبنزلة اللعبة بغية امتاك 
خيط  ب�شحب  ف��ب��داأت  النقّية،  روح��ه��ا  زم���ام 
املطلقة  باحلّرية  فنادت  ف�شيًئا،  �شيًئا  احلياء 
من  امل���راأة  خ��روج  اإىل  ودع��ت  ال�شرعية،  غ� 
العناية  على  واحل��ّث  حجاب،  غ�  من  داره��ا 
باجل�شد واملظهر اخلارجي مع اإهمال اجلمال 

ال�شعيفة  النفو�س  فاجنرفت  املقّد�س،  ال��روح��ي 
فاإذا  وروحًيا،  نف�شًيا  لتختنق  املغريات؛  هذه  وراء 
خرجت املراأة من غ� �شرورة ف�شترتّتب على ذلك 
الكث� من الأمور التي �شتغّ� من �شفاء روحها من 
بالرجال  الختاط  كان  فكّلما  تعي ذلك،  اأن  دون 
الأّمارة  والنف�س  ال�شيطان،  ِحيل  قّلت  كّلما  قليًا، 
فاطمة  عن  ُروي  وقد  وقلبها،  عقلها  يف  للتاعب 
ل  اأن  ل��ل��م��راأة  »خ��ري  قالت:  اأّنها   الزهراء

ترى رجًل، ول يراها رجل«)1(.
 علّي الإم��ام  قول  ولنتاأّمل  وعًيا،  اأك��رث  فلنكن 
حيث قال: »رحم اهلل امراأً عرف من اأين، ويف اأين، 

واإىل اأين«)2(. 
................

)١( بحار الأنوار: ج ٤3، �س 8٤.

)٢( �شرح ر�شالة احلقوق لاإمام زين العابدين: �س 88.

سرور عبد الكريم المحّمداوّي : بغداد 
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التربية الرقميةالتربية الرقميةالتربية الرقمية

تاأث�  التقنية من  بالطرق  اأولدنا  كيف نحمي 
املحتوى الفرتا�شي؟

هائل  ب�شكل  جت��اوزت  املعلوماتية  احلركة  اإّن 
ا�شتيعابية  بقدرة  واملكانية  الزمانية  احل��دود 
غ��� حم����دودة يف ال���ك���ّم، وراف��ق��ه��ا ال��ت��ح��ّول 
ال��ك��ي��ف��ي، وه���و ال��ت��اأث��� يف ع��ق��ل الإن�����ش��ان 
ب�شهية  الب�شرية  دفع  اإىل  اأّدى  مّما  ووجدانه، 
مفتوحة مبختلف امل�شتويات العمرية والثقافية 
بي  متنّوعة  افرتا�شية  حمتويات  تقدمي  نحو 

الرديء واجلّيد، واملفيد وامل�شّر.
باملحتوى  للتاأثر  عر�شًة  الأكرث  الأطفال  وُيعّد 
املعرو�س يف الو�شائط الرقمية �شلًبا اأو اإيجاًبا؛ 
لكونهم مييلون اإىل تقليد كّل ما ي�شاهدونه، 
�شواء يف العامل الواقعي اأو الفرتا�شي 
والرغبة  الندفاع  يف  واحد  مب�شتوى 
بال�شكل  التمييز  لعدم  التقليد،  يف 
ال��دق��ي��ق ب��ي ال��ع��امل الف��رتا���ش��ي 
وم��ا ب��ه م��ن وه��م، وف��ربك��ة، وقّلة 
املعا�شة  واحل��ق��ي��ق��ة  م�����ش��داق��ي��ة، 
الأطفال  ول��دى  الواقعي،  العامل  يف 
قدرة كب�ة على التخّيل الذي يجعلهم 
على  ل��ذا  الأدوار،  تقّم�س  يف  مندفعي 
العامل  ب��ي  ال�شا�شع  ال��ف��رق  تو�شيح  الآب����اء 

الفرتا�شي والواقعي دائًما. 
الرتبوية  الن�شائح  بع�س  ن��ذك��ر  اأن  ومي��ك��ن 
احللول  ب��ي  فمن  النف�شي،  ال�شرر  لتجّنب 
التكنولوجيا  ���ش��ّن��اع  ِق��ب��ل  م��ن  ُو���ش��ع��ت  ال��ت��ي 
الرقمية تطبيقات  ات  املن�شّ وامل�شيطرين على 
هو  وال����)اإن���دروي���د(  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  يف 
من  الأطفال  حلماية  املحتوى(؛  تقييد  )و�شع 
اأو م�شاهدة حمتوى م�شّر  ال�شتخدام ال�شّيئ، 
اأعمارهم، واملراقبة عن طريق  ل يتنا�شب مع 
يف  الطفل  اأم�شاه  الذي  الوقت  مقدار  معرفة 
التطبيقات، وتقييد ن�شاطه يف اأثناء ا�شتخدام 
اجل��ه��از ع��ن ط��ري��ق ف��ح�����س ال��ف��ي��دي��وه��ات، 
واإي��ق��اف ق���درة اجل��ه��از، وال�����ش��م��اح مبقاطع 

الأهل  ِقبل  عليها من  املوافقة  مّت  التي  الفيديو 
فقط، ومن تلك التطبيقات:

يحمل   :)YouTube Kids( تطبيق   �١
عندما  التطبيق  غلق  اأهّمها  عديدة،  ممّيزات 
ينتهي الوقت الذي يحّدده الآباء لأبنائهم، وهو 
احلّرية  الأبناء  مينح  مثلما  للعائلة،  منا�شب 
الآمنة  ال�)يوتيوب(  مقاطع  وتقليب  التنّقل  يف 
من  امل��ح��ت��وى  واخ��ت��ي��ار  الآب�����اء،  راأي  بح�شب 
بريدي، وحتميل  �شّر  كلمة  ت�شجيل  ِقبلهم عرب 
الفيديوهات وقطع الإنرتنت من اجلهاز ليكون 

اأكرث اأماًنا للطفل.
٢� تطبيق )Family Link(: ي�شمح للوالدين 
الأ�شا�شية  الرقمية  ال��ق��واع��د  بع�س  بو�شع 
للم�شاعدة يف تقييد َمن هم يف مرحلة املراهقة، 
العامل  ات  من�شّ بي  التنّقل  عند  الطفولة  اأو 
الطفل من  يتمّكن   ولن  والألعاب،  الفرتا�شي 
تغي� الإعدادات على اأّي جهاز ي�شّجل الإمييل 

اخلا�ّس به عليها.
ومن املمّيزات الأخرى اأّنها ت�شاعد الختيارات 
الإمييل  و�شع  عند  التطبيقات  متنحها  التي 
برامج  ع���ّدة  اإي��ج��اد  على  الطفل  عمر  وذك���ر 
�شة لاأطفال ل يعرف  تثقيفية وتعليمية خم�شّ
وجود  مكان  تتّبع  اإمكانية  كذلك  الآب��اء،  عنها 

الطفل.
تقّل�س  الأبوية  للرقابة  التقنية  الأ�شاليب  اإّن 
من ال�شرر املحتمل ملخاطر الإنرتنت، وت�شاعد 
وال�شتفادة من  ال�شّيئة،  املعلومات  على جتّنب 
اإىل حتقيق  املعلومات واملحتوى اجليد، وتوؤّدي 
التوازن يف اختيار الآباء للتطبيقات، والألعاب، 
وو�شائل الرتفيه،  مع عدم حرمان الأبناء من 
امتاك الهواتف الذكية، واحلوا�شيب اللوحية، 

والتنّقل يف مواقعها الفرتا�شية.

الُمحتوى ااِلفِتراِضّي وَدوُر 

اأَلض��راِر  َتقِليِل  اآلب��اِء في 

َوُمضاَعَفِة الَفواِئِد

إخالص داود : كربالء المقّدسة
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همسات أم

وتعاىل،  �شبحانه  باهلل  ارتباطِك  ليكون  جهدي  كّل  بذلُت  لقد 
قلبِك، وفي�س  نب�س  اأّن  لِك مع اختاف مراحل عمرِك  وبّينُت 
واأ�شباب  ونهارِك،  ليلِك  ومرور  وتاأّلقه،  �شبابِك  ونّو  َجنانِك، 

جناحِك وف�شلِك، كّل ذلك وغ�ه، بيده وحده تبارك وتعاىل.
بّينُت لِك اأّن الكون بذّراته وجمّراته ي�شبحه ويقّد�شه، ويعرتف 
اأّل  بعظمته ويخ�شع له، وينبغي 
قافلة  ع��ن  تتخّلفي 
بل  ال���ذاك���ري���ن، 
مع  ت��ن��خ��رط��ي 
امل�������ش���ّب���ح���ي 
ل�����رّب ال��ع��امل��ي، 
وت���ع���ب���دي���ن���ه ح���ّق 
فقط  فهنا  عبادته، 
ت��ت��ح��ّق��ق ال�����ش��ع��ادة، 
على  الأق��������دام  وت��ث��ب��ت 
الطريق املو�شل اإىل ال�شمّو 

والريادة.
اأّم����ِك هي  ي��ا قلب  ف��ال��ع��ب��ادة 
ب��ن��اء  ال��ل��ب��ن��ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 

لأّنها  الرت��ق��اء؛  ��ّل��م  و���شُ ال�شوية،  ال�شخ�شية 
تطّهر النف�س الإن�شانية، وتعاجلها من خمتلف 

الأمرا�س النف�شية والأخاقية.
امل�شكات،  م��ن  للكث�  ال�شايف  البل�شم  ه��ي 
يف  ت�شهم  مب��ا  للمع�شات،  الناجع  وال����دواء 
خلق حالة من الن�شجام بي املحتوى الداخلي 

واملظهر اخلارجي.
الدنيا  �شجن  من  تخرجي  بنتي  يا  بالعبادة 
القرب  ريا�س  اإىل  ال�شبيل  وتتلّم�شي  ال�شّيق، 
ال�شيطان،  تغلبي  ب��ه��ا  وال���ت���اأّل���ق،  وال�����ش��ع��ة 
وتنت�شرين على عوامل ال�شعف، وترزقي غنى 

القلب وال�شكينة والطمئنان.
اإرادت���ِك،  تقّوي  وال��دت��ِك  عي  ن��ور  يا  العبادة 
ال�شتاء  ليايل  يف  فالتخّلي  ق��درات��ِك،  وت��ط��ّور 
ال���ب���اردة ع��ن ل��ذي��ذ ال��رق��اد ودفء ال��ف��را���س 
ال�شوم  وكذلك  العباد،  رّب  ي��دي  بي  للقيام 
ي�شقل  مّما  طويلة  ملّدة  وال�شراب  الطعام  عن 
الروح، ويكبح جماح النف�س وال�شهوات، فيوؤهل 

العبد لنيل اأرفع الدرجات.
يف  تنح�شر  ل  العبادة  اأّن  عزيزتي  واعلمي 
بل  والأع��م��ال،  الطقو�س  ببع�س  اأو  امل��ح��راب 
ت�شمل الأقوال والنوايا والأفعال، ما دام الداعي 
اأو تركها ال�شتجابة لأمر ذي العّزة  اإىل فعلها 
واجلال، وهذا يعني اأّن �شاحة الكون حمراب 
عبادة ما دمنا نق�شد وجهه تعاىل، ونتوّجه اإىل 
ح�شرته، ونحن ندرك اأّنه اخلالق املبدع ونحن 
عطائه  اإىل  حلظة  كّل  يف  ونحتاج  قب�شته،  يف 

وفي�شه ورحمته.
الفراغ  حيث  وال�شباب  العمر  ربيع  فاغتنمي 
والن�شاط وال�شّحة والهّمة، وتزّودي من اخل� 
والعطاء والنعمة، فنحن �شيوف يف هذه الدنيا 
الفانية، و�شرعان ما �شرنحل اإىل رحاب الدار 
ميداًنا  حياته  �شاحة  جعل  مَلن  فهنيًئا  الباقية، 
وم��ب��ارك  ال��ع��ب��ادة،  بح�شن  وال��و���ش��ال  للتاأّلق 
ال��ت��زّود  فابتغى  الأوان،  ف��وات  قبل  وع��ى  مَل��ن 

وال�شتزادة. 

اِبَنِتي َوالِعباَدُة 
زينب عبد الله العارضّي

النجف األشرف 

بنّيتي احلبيبة: 
يا جوهرتي امل�سونة، يا ب�سمة ارت�سمت على �سفاه 
حياتي، ها اأنا ذا اأبحر يف �سطاآن ذكرياتي، فاأبت�سم 
ال�سغرية،  �سّجادتِك  تفر�سني  واأن���ِت  اأت��ذّك��رِك  ملّ��ا 
وترتدين رداء ال�سلة الطويل، فتبدين كاأجمل 
اأم�����رية، ت��ق��ّل��دي��ن ح��رك��ات��ي، وت���رّددي���ن دع��وات��ي، 
ومت�سك اأناملِك مب�سبحتِك بعد ال�سلة والدعاء؛ 

.لتاأتي بت�سبيحة مولتي الزهراء
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عبير عّباس المنظور : البصرة

االبِتزاُز اإلِلكتروِنّي: ِمعَوٌل لِهدِم الُمجَتَمِع

اإىل  للو�سول  وحتليلها  االأدّلة  جمع  طريق  عن  اأ�سبابها  على  للوقوف  اجلرمية  م�سرح  يحّدد  الذي  االأ�سفر  ال�سريط  ذاك  هو 
اجلاين, ومن ثّم معاقبته حتقيًقا للعدالة, والإ�سالح ما ف�سد من �سريرته.

ملنع  مّنا  حماولة  يف  اأ�سبابها,  حل�سر  معنوية  اأم  ماّدية  كانت  �سواء  جرمية,  اأّي  م�سرح  يف  اأ�سفر  �سريط  لو�سع  مّنا  حماولة  يف 
تكرارها عرب و�سع حلول واأفكار ومقرتحات ملحاربتها, واحلفاظ على االأمن املجتمعي, فكذلك الروح يجب احلفاظ عليها من 

تلّوث فطرتها بنوازع اإجرامية مكت�سبة.
واالبتزاز االإلكرتوين عملية تهديد وترهيب لل�سحّية بن�سر �سور اأو مواّد فيلمية, اأو ت�سريب معلومات �سّرية تخ�ّض ال�سحية, 
ة  مقابل دفع مبالغ مالية, اأو ا�ستغالل ال�سحّية للقيام باأعمال غري م�سروعة ل�سالح املبتّزين كاالإف�ساح مبعلومات �سّرية خا�سّ
و�سائل  اأو  االإلكرتوين,  الربيد  طريق   عن  ال�سحايا  ت�سّيد  يتّم  ما  وعادًة  القانونية,  غري  االأعمال  من  غريها  اأو  العمل  بجهة 
النت�سارها  نظًرا  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  من  وغريها  واإن�ستغرام,   , تويرت  بوك,  كـالفي�ض  املختلفة  االجتماعي  التوا�سل 
الوا�سع, وا�ستخدامها الكبري من ِقبل جميع فئات املجتمع, وتتزايد عمليات االبتزاز االإلكرتوين يف ظّل تنامي عدد م�ستخدمي 

و�سائل التوا�سل االجتماعي, والت�سارع امل�سهود يف اأعداد برامج املحادثات املختلفة.

شريط أصفر شريط أصفر 
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شريط أصفر 



ا�شتدراج  بكيفية  املبتّزين  اأحد  واعرتف 
�شخ�شية  ب�شور  لبتزازهنَّ  �شحاياه 
ة لأجل ك�شب املال، مّما دفع  وفيديوهات خا�شّ

اإحداهنَّ اإىل النتحار بعد ال�شغط عليها.
م�شهد يتكّرر كثً�ا يف حياتنا الجتماعية بعد 
التوا�شل  وو�شائل  التكنولوجيا  اأ�شبحت  اأن 
الجتماعي جزًءا ل يتجّزاأ من حياتنا العملية، 
ظروف  ظّل  يف  الدرا�شية  حتى  ال�شخ�شية،  اأو 
متاحة  املواقع  تلك  فاأ�شبحت  كورونا،  جائحة 
الوعي  درجات  يف  خمتلفة  عمرية  لفئات 
والإدراك والن�شج، مّما �شّهل جرائم البتزاز 
و�شوء  الوعي  عدم  اإىل  اإ�شافة  الإلكرتوين، 

ا�شتخدام الإنرتنت ب�شكل عام. 
التكنولوجي  التطّور  مواكبة  ال�شعب  من  بات 
اأو  الإنرتنت  قرا�شنة  فعمد  الكث�ين،  عند 
�شفحات  اخرتاق  اإىل  ب�)الهاكرز(  ُي�شّمون  ما 
على  ف�شهل  البتزاز،  لغر�س  خمتلفة  ومواقع 
الإجرامية  والدوافع  ال�شعيفة  النفو�س  ذوي 
 ..... ع�شابات  اأو  ة،  خا�شّ �شبكات  تكوين 
لبتزازهم  وا�شتدراجهم  ال�شحايا  ل�شطياد 
مع  ة  بخا�شّ الأ�شكال،  مبختلف  اإلكرتونًيا 
البتزاز  يخ�ّس  �شريح  قانون  وجود  عدم 
عاجلها  العراقي  الق�شاء  اأّن  اإّل  الإلكرتوين، 
قانون  من  املايل  البتزاز  جرمية  قانون  وفق 

العقوبات العراقي رقم )١١١( لعام )١9٦9م( 
وفق املاّدة رقم )٤٥٢( التي تن�ّس على الآتي: 

على  تزيد  ل  ملّدة  بال�شجن  املبتّز  ُيعاقب   �١
ال�شبع �شني، اأو باحلب�س من جّراء حمل الآخر 
اأ�شياء  اأو  نقود  ت�شليم  التهديد على  عن طريق 

اأخرى غ� ما ذكر يف املادة ال�شابقة.
٢� تكون العقوبة ملّدة ل تزيد على الع�شر �شني 

اإذا ارُتكبت اجلرمية بالقوة اأو الإكراه. 
يف  الإلكرتوين  البتزاز  جرائم  ازدياد  ونرى 
عموم حمافظات العراق، وبح�شب الإح�شائية 
الواردة  الإلكرتوين  البتزاز  بجرائم  ة  اخلا�شّ
اإجابات رئا�شات حماكم ال�شتئناف  يف �شمن 

الأمن  جلهاز  التابعة  الإلكرتونية  اجلرائم 
التعامل  كيفية  يف  تو�شياتهم  ون�شر  الوطني، 
جتاهل  حيث  من  الإلكرتونيي  املبتّزين  مع 
اأو  مالية،  مبالغ  اأّي  اإر�شال  وعدم  تهديداتهم، 
تهديدهم بالت�شال بال�شرطة، بل التوّجه فوًرا 
البتزاز؛  عملية  حدوث  حال  يف  عنهم  للتبليغ 
ل�شمان تطه� املجتمع من هذا املعول اخلطر 
الذي يهدم  جمتمعاتنا، وينخرها من الداخل.

الحتادية للعام )٢0٢٢م( من ٢/ ٢0٢٢/١م 
جرائم  عدد  بلغ  فقد  ٢0٢٢م   /3  /3١ حتى 
اإىل )٢٤٥٢( حالة  الكلية  الإلكرتوين  البتزاز 
جًدا  خط�  موؤ�شر  وهو  املحافظات،  عموم  يف 
على ازدياد هذا النوع من اجلرائم يف غ�شون 
ة اإذا علمنا اأّن اأ�شعاف هذا  ثاثة �شهور، بخا�شّ
الف�شيحة  التبليغ عنها خوًفا من  يتّم  العدد ل 
لل�شحايا،  املجتمعية  الدونية  والنظرة  والعار 
اإىل جرائم  ثّم فاإّن هذه اجلرمية �شتجّر  ومن 
اإ�شافة  والنتحار،  والقتل،  كال�شرقة،  اأخرى 

اإىل تف�ّشي حالت الطاق والعنف الأ�شري.
البتزاز  جلرائم  الوخيمة  الآثار  وملعاجلة 

الإلكرتوين فالعمل يكون على �شّقي:
املعاجلة الفردية: تكون يف �شمن حدود الأ�شرة 

اأوًل، ومن ثّم العمل واملحيط عن طريق احتواء 
قبل  وتهيئتهم  ومتابعتهم  عاطفًيا،  الأولد 
الولوج اإىل العامل الرقمي والعامل الفرتا�شي، 
كيفية  يف  واإر�شادهم  ون�شحهم  وتوعيتهم 
ال�شحيح،  بال�شكل  الإنرتنت  �شبكة  ا�شتخدام 
والبتعاد عن العاقات املحّرمة، وعدم اإر�شال 
اأّي �شور اأو مقاطع �شخ�شية لأحد، اإ�شافة اإىل 

تقوية احل�شابات ال�شخ�شية وزيادة اأمانها.
املعاجلات  عرب  تكون  الجتماعية:  املعاجلة 
طريق  عن  اجلرمية  هذه  من  للحّد  احلكومية 
الإعام  و�شائل  �شمن  يف  الجتماعية  التوعية 
ملواقع  الآمن  ال�شتخدام  كيفية  عن  املحّلية 
عن  التبليغ  على  ال�شحايا  وحّث  التوا�شل، 
املبتّزين ملاحقتهم ق�شائًيا عن طريق مديرية 
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وا�شعة يف حياة  التعليمي م�شاحة  البعد  ي�شغل 
�شخ�شّياتهم  يف  ا  مهًمّ جانًبا  ويّتخذ  الأفراد، 
دوًرا  للوالدين  اأّن  يف  �شّك  ول  وم�شتقبلهم، 
تن�شئة  املهّمة يف  بقّية اجلوانب  ا فيه مثل  مهمًّ
من  فابّد  ثماره،  ح�شاد  اأُريد  فاإذا  الأولد، 
بالعوامل  التعليم  اأر�شية  الأبوان  يرثي  اأن 
امل�شاعدة واملتنّوعة التي ترتقي به، فجودة ما 
ينتج منه ترتبط مبا يبذلنه، على الرغم مّما 
ميتلكه الأولد من القابليات واملوؤّهات، وفيما 

ياأتي اأهّم العوامل املوؤّثرة يف التعليم:
1- خلق الدوافع والميول لطلب العلم: 

اإّن بناء العزمية والإرادة لطلب العلم وموا�شلة 
يتبّنون  اأّنهم  تعني  الأولد  نفو�س  يف  امل�ش� 
ول  فيه،  الرائدون  هم  م�شروًعا  الدرا�شة 
اإذ يوّلد التوّجه والرغبة  اإّل بالنجاح،  ير�شون 
نحو  ذاتًيا  ودافًعا  داخلًيا،  حافًزا  النف�شية 
التقّدم والزدهار ل ت�شاهيه الدوافع الأخرى 
الت�شّلل  لاأبوين  فيمكن  والإنتاج،  الفّعالية  يف 
العلم  قيمة  لغر�س  الأبناء  نفو�س  كوامن  اإىل 
واأّن  الب�شري،  التكامل  و�شيلة  واأّنه  واأهّميته، 

إنعام تّمار الكعبّي : النجف األشرف

َخلِفيَّاٌت

 تَعِليِميٌَّة 

ُمَؤثَِّرٌة 

الملف التعليميالملف التعليمي

ناذج  منهم  العلم  �شنع  قد  التاريخ  عظماء 
�شامًيا،  هدًفا  العلم  يف  يجد  ل  فَمن  فريدة، 
حتّمل  ول  لإتقانه  يتلّهف  فا  اأّخاًذا،  وطموًحا 

اأعبائه. 
2- امتالك األساليب واآللّيات: 

والطرق  التداب�  ميتلكون  الأولد  جعل  اإّن 
اآلّيات  وو�شع  وفهمها  املواّد  حفظ  ت�شّهل  التي 
الدرا�شة،  ملوا�شلة  �شبًبا  ُيعّد  م�شاعبها،  تذّلل 
ويبعد التهّرب الذي ينتج عنه الإخفاق، وتديّن 
الإعراب  ي�شهل  فمثًا  والرغبة،  امل�شتوى 
الفعل  بتعّلم عامات ال�شم، فيمّيز بينه وبي 
واحلروف،  الأفعال  عامة  وتعّلم  واحلرف، 

وغ� ذلك. 
 فامتاك املنهج يعني معرفة املفتاح واخلريطة 
باب  عليه  اأُغلق  كّلما  الطالب  ي�شتعملها  التي 
م�شاعبها  على  فيتغّلب  املعلومة،  اإىل  الو�شول 
جعل  يف  فال�شتمرار  مطالبها،  على  ويهيمن 

بدون  املاّدة  ُيلّقن  الذي  املتلّقي  دور  يف  البن 
اأن ميلك ال�شرت�شاد اإليها ُيعّد تعطيًا لقدراته 
امل�شكات  مع  تعامله  يف  وافتقاًرا  الذهنية، 

العلمية. 
3- استبعاد المنفّرات والمشّتتات:

وهي جمموعة من العوامل التي تع�شف بذهن 
حلقة  وتقطع  اأفكارهم،  �شفو  وتعّكر  الأبناء، 
عائلية  ظروف  كانت  �شواء  الدرا�شي،  و�شلهم 
مثل كرثة ال�شفر وكرثة اخلافات، اأو ال�شماح 
با�شتعمال الأجهزة الإلكرتونية ملّدة طويلة لغ� 
البدين  ال�شعف  يكون  وقد  العلمية،  احلاجة 
فقد  يف  �شبًبا  ونحوه  الدم  فقر  عن  الناجت 
الروح،  اآلة  فالبدن  الذهن،  وت�شّتت  الرتكيز 
ا بال�شّحة اأعاق عن امل�ش�،  فاإن مل يكن ناه�شً
ول يخفى على اأحد اأثر العوامل الغيبية البالغ 
الوالدين،  كدعاء  والربكة،  التوفيق  جلب  يف 

وال�شدقة وال�شكر عند التفّوق، واأمثالها.
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يف  الطاب  بع�س  على  امللل  ي�شيطر  ما  غالًبا 
القليل  بقراءة  الوقت  فينتهي  الدرا�شة،  اأثناء 
يف  و�شاعات  �شاعات  هدر  اأمام  املاّدة  من 
التململ وال�شجر، وحماولت للحفظ من دون 

الو�شول اإىل النتائج املرجّوة. 
اأف�شل  تلخي�س  ميكننا  امل�شكلة  هذه  ولعاج 

الطرق للدرا�شة با ملل كالآتي:
- ل بّد من اأن ي�شع كّل طالب هدًفا؛ لأّن 
الهدف هو الدافع لا�شتمرار، ومقاومة كّل ما 
يواجهه يف اأثناء الدرا�شة، واإذا مل يكن هناك 
ال�شتمرار يف  ف�شيواجه م�شاعب  هدف معّي 

الدرا�شة. 
واإبعاده عن  اإ�شعارات الهاتف،  اإيقاف   -
الطالب  جترب  الإ�شعارات  لأّن  الدرا�شة؛  مكان 

على الدخول اإىل التطبيقات والن�شغال.
يقراأ،  ما  الطالب  يعرف  اأن  يجب   -

الف�شول  اأو  الف�شل  مو�شوعات  فتحديد 
بعناوينها الرئي�شة على �شكل نقاط يف م�شوّدة 
املو�شوعات  باأ�شماء  ا  ملًمّ يجعله  ة  خا�شّ
مو�شوع  كّل  قراءة  ثم  درا�شتها،  منه  املطلوب 
واإعادة  العاّم،  الفهم  اأجل  من  �شفهّية  قراءة 
قراءة املو�شوع مّرة اأُخرى برتكيز، مع ت�شجيل 
الطالب  ولي�شرح  امل�شوّدة،  املهّمة يف  املعلومات 

لنف�شه املو�شوع كاأّنه املعّلم ل الطالب. 
عند  بالنف�س  والثقة  باملرح  ال�شعور   -
احلفظ  الطالب  على  ي�شهل  حتى  الدرا�شة 
يو�شي اخلرباء  اإذ  ملل،  باأّي  ال�شعور  دون  من 
اإىل  مقارب  ب�شيء  والأفكار  الكلمات  بتمثيل 
ل القراءة ب�شوت  ُتن�شى، وُيف�شّ الواقع حّتى ل 
عاٍل مع ال�شرح كاأّنه اأمام جمموعة من الطلبة، 
اإىل  النظر  دون  من  نف�شه  الطالب  واختبار 

الكتاب، كتقييم ملدى فهمه للمو�شوع. 

- اأّي �شعوبة يواجهها الطالب يف احلفظ 
الإمام  عن  ورد  فقد  بالكتابة،  فليعاجلها 
ل  فاإنَّكم  »اكتبوا،  قال:  اأّنه   ال�شادق

حتفظون حّتى تكتبوا«)1(. 
- النتباه لطريقة اجللو�س عند الدرا�شة، 
والنتباه للوجبات الغذائية، ل�شّيما التي ترفع 
واملك�ّشرات،  املوز  مثل  ال�شعادة،  هرمون  من 

و�شرب املاء بانتظام.
- اأخذ ق�شط كاٍف من الراحة والنوم.

ريا�شية  متارين  عرب  اجل�شد  حتريك   -
ن�شبة  ورفع  اخلمول  لطرد  دقيقتي  ملّدة 

الرتكيز. 
املعلومات  خمّططات  واإن�شاء  الر�شم   -

ي�شهل كثً�ا من احلفظ ويقّلل الن�شيان.
.................

)١( الكايف: ج١، �س ٥٢.

هالة جاسم الجبورّي : بابل

ُرِق لِلِدراَسِة ِبال َمَلٍل أَفَضُل الطُّ
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الب�شرية  التنمية  كتب  يجعل  الذي  ال�شبب  ما 
على  الطلب  يقّل  املقابل  ويف  انت�شاًرا؟  الأكرث 
وعلم  وال�شيا�شة  والتاريخ،  القت�شاد،  كتب 
كتب  الأغلبية  ل  تف�شّ فلماذا  وغ�ها،  النف�س 

التنمية الب�شرية على �شائر الكتب؟ 
اأو  الفرد  ثقافة  بناء  يف  كب�  دور  له  املجتمع 
العقل  اآخر  مبعنى  وتطلعاته،  مبيوله  العتناء 
امل�شاألة،  هذه  يف  كبً�ا  دوًرا  يوؤّدي  اجلمعي 
تهتّم  ل  قد  واجلامعة،  واملدر�شة،  فالأ�شرة، 
تركيزها  بقدر  العلماء  كثً�ا مبو�شوع �شناعة 
دور  نن�شى  ول  الدرا�شي،  النجاح  ن�شب  على 

احلكومات وحتّكمها بدور العلماء واملثّقفي.
واجلامعات  املدار�س  جند  اآخر  جانب  ومن 
ال�شخ�شية،  وبناء  احلياة  درو�س  اإىل  تفتقر 
جند  حي  يف  الآخرين،  مع  التعامل  وكيفية 
كالتاريخ،  الأخرى  العلوم  يف  عديدة  درو�ًشا 

والقت�شاد، والكيمياء، والفيزياء، وغ�ها. 
ومّما يزيد من اإقبال النا�س على كتب التنمية 
بحيث  وفهمها،  قراءتها  �شهولة  هو  الب�شرية 

�شريع،  ب�شكل  مكان  اأّي  يف  قراءتها  ميكن 
اإ�شافة اإىل الرتويج املبالغ لهذه الكتب، ف�شًا 
ذهني،  جهد  فيها  لي�س  الكتب  هذه  كون  عن 
تكون  ما  غالًبا  مثًا  القت�شاد  كتب  حي  يف 
عليه  ال�شعب  من  �س  املتخ�شّ فغ�  معّقدة، 
كون  اإىل  م�شاًفا  كهذه،  معلومات  ا�شتقبال 
عن  يبحث  اأ�شبح  احلايل  الوقت  يف  الإن�شان 
على  تعّود  لأّنه  والقراءة؛  الفهم  ب�شيطة  كتب 
فاأ�شبح  اجلاهزة،  املعلومات  على  ح�شوله 
الكتب  ا�شت�شاغة  على  قادر  غ�  خامًا  عقله 
التي حتتاج اإىل تفك� وتفّهم يف اأثناء القراءة.

وقد يكون ال�شبب لكون القراءة لي�شت واجبة، 
وكّل �شخ�س لديه غر�س وهدف من القراءة، 
فهناك َمن يبحث عن �شيء اأو معلومة يجدها 
يف  يجدها  َمن  وهناك  املذكورة،  الفئات  يف 
الت�شلية  اإىل  اإ�شافة  والروايات،  الق�ش�س 
�شخ�س  كّل  ثّم  ومن  ال�شتقبال،  و�شهولة 
الفئة  ومن  يريده،  الذي  الغر�س  على  يح�شل 

التي يريدها، ويجد فيها �شاّلته.

ُكُتُب التَّنِمَيِة 

الَبَشِريَِّة.. 

اَحَة  تَغُزو السَّ

الثَّقاِفيََّة

هاجر حسين األسدّي 

كربالء المقّدسة 

بادر شبابك بادر شبابك 
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من  مّتخًذا  بها،  ًنا  متح�شّ كان  الذي  العدّو 
ح�شد  يف  جباًنا  اأ�شلوًبا  املفّخخة  العجات 
الفوج  اأبطال  لكن  النجباء،  الغ�ة  اأهل  اأرواح 
عجات  اأربع  فّجروا  حيث  باملر�شاد،  كانوا 

مفّخخة قبل و�شولها.
لليوم  الوا�شعة  التحرير  عمليات  امتّدت  ثم 
الرابط  اخلّط  اإىل  و�شوًل  التوايل  على  الثاين 
بقطع  الأوامر  وو�شلت  وتلعفر،  املو�شل  بي 
لهذه  )اأيوب(  البطل  ت�شّدى  وقد  الطريق، 
�شاحه  حامًا  قوة  من  اأُوتي  ما  بكّل  امَلهّمة 
ال�شاند � ٢3� وم�شارًكا اإ�شناد القطعات املتاأّخرة 

عنه.
ا�شتّد لهيب املعركة، وراح )اأيوب( ي�شتّد �شرًبا 
التي  املفّخخة  العجات  من  حذًرا  ومنازلًة، 
احلرارية  الكام�ات  بوا�شطة  ر�شدها  مّت 
اإخوته  مع  يقاتل  وظّل  امل�شّ�ة،  والطائرات 
ب�شرا�شة، متوّكًا على اهلل تعاىل، �شائله الفتح 

والن�شر.
وحاملا و�شل اإىل الطريق العام املبّلط، توّجهت 
نحوه عجلة مفّخخة يقودها رجان من داع�س، 
برميها  بداأ  حينما  املواجهة  �شرارة  فابتداأت 
)�شلفادور(،  داخل عجلة  وهو  �شاحه  بن�ان 
اإّل اأّن ذلك الرمي مل ينفع ومل يوؤّثر؛ لأّن عجلة 

العدّو كانت مدّرعة.
الزمن  بعمق  وحلظات  املوت،  بحجم  دقائق 
�شيقت نحو البطل )اأيوب(، واملدّرعة امللغومة 
الغاب ل تهاب املوت،  تتقّدم نحوه، لكن ليوث 
املعارك،  اأثناء  يف  ترتاجع  ل  ال�شدائد  واأ�شود 
املوت  بي  وهو  خافقيه  بي  عهده  عقد  وقد 

واحلياة الأبدية.
العجلتي  اإثر ا�شطدام  �ُشِمع �شوت دوّي هائل 
حلظتها  )اأيوب(  ا�شتهى  وكم  بع�شهما،  مع 
الغربة  كفكفت  اأن  وبعد  ال�شهادة،  طعم  تذّوق 
رفيق  الأبطال  تفّقد  الأنفا�س،  وهداأت  ترابها، 
الدرب )اأيوب( الذي اختفى عن مقود العجلة، 
منه  ت�شيل  والدماء  العجلتي  حتت  فوجدوه 
دقائق  ع�شر  احلال  ذلك  على  ظّل  بغزارة، 
فيما  التمّكن  ثم  حتى،  حياته  ت�شلب  اأن  كادت 
بعد من رفع العجلتي باحلّفار وال�شيطرة على 
عجلة الدواع�س املفّخخة من ِقبل اأبطال اجلهد 
الإ�شعاف  ب�شيارة  ب�شرعة  وُنقل  الهند�شي، 
اجلديد  عهده  ليوثق  الطبابة،  اإىل  امل�شّفحة 
القادمة  اجلولة  منتظًرا  املن�شاب  دمه  بنزيف 
ال�شهادة  ن�شيد  اأثرها  على  �شيعزف  رمّبا  التي 

املنتظرة.

منتهى محسن محّمد : بغداد 

رَِجاُل اإلِباِء

اأ�شّداء  رجال  للبطولة 
لومة  اهلل  يف  يخافون  ل 

تنّم  مواقف  ولل�شهامة  لئم، 
ويف  وا�شطفاء،  وفداء،  نبل،  عن 

الوطي�س  ا�شتداد  وعند  الوغى  �شاحة 
الكرامة  اآيات  اأبهى  وت�شّطر  الرجولة،  مُتتحن 

والإباء.
من مدينة الب�شرة الفيحاء بزغ جنم املجاهد 
بالت�شحيات  امتاأت  اأر�س  ثرى  )اأيوب(، من 
وتقدمي القرابي على امتداد ال�شني العجاف، 
بعدما �شقاه لنب الأّم كّل دفعات البذل والغ�ة 

واحلمّية و�شحناتها. 
وعند �شاعة ال�شفر يهّب الرجال، واأّي رجال! 
اأّمهات  اأجنبتهم  الف�شل،  ليوم  ُخِلقوا  رجال 
العوز رايات  اأرغفة  �شابرات، �شنعَن لهم من 
حّناء  دموعهنَّ  من  وعجنَّ  وال�شهامة،  للعّزة 
املواكب  وحي  من  واأطعموهم  ال�شهادة، 

ا وجادة. احل�شينية رف�شً
الأمن  �شاتر  وخرق  الأمور،  احتدام  وعند 
و�شطو  العباد،  راحة  وا�شتاب  والأمان، 
الع�شابات املجرمة على املقّد�شات واحلرمات، 
ودعوتهم  الف�شاء،  الدين  رجال  فتوى  ونداء 
بلد  وتطه�  والدهاء،  اخلبث  اأوكار  ملنازلة 
لّبى  وال�شقاق،  الكفر  اأهل  براثن  من  الأنبياء 

املقاتل امليمون )اأيوب( النداء.
لتعّلم  تدريبية  دورات  اإىل  ان�شّم  ما  و�شريًعا 
حل�شد  �شماًنا  الأ�شلحة  مبختلف  الرماية 
الأفواج  باأحد  التحق  ثم  ال�شال،  اأهل  روؤو�س 
بعدما اأتقن مهارة الرمي بكّل مهنية واقتدار، 
اخلبثاء  اأرواح  ح�شد  يف  ُقدًما  مي�شي  وراح 

واحًدا تلو الآخر.
لدحر  القّوات  تقّدمت  )هزمية(  قرية  ويف 
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يف  حمرتم  ب�شكل  املراهق  يت�شّرف  ل  ملاذا 
املنزل؟

يقوم  التي  ال�شلبية  احلالت  اأحياًنا  تزداد 
التحّدث  اأو  الت�شّرف،  �شوء  مثل  الأبناء،  بها 
ب�شوت عاٍل، اأو بع�س ال�شلوكيات التي غالًبا ما 

ت�شعها الأ�شرة يف خانة )قّلة الأدب(.
حتّوًل  فتاًة  اأم  كان  �شبيًّا  املراهق  يعي�س 
تغّ�  جّراء  من  البلوغ  مرحلة  يف  اأ�شا�شيًّا 
واإفراز هرمونات  للج�شم،  البايولوجّية  احلالة 
البلوغ، مّما يوؤّدي اإىل تغّ�ات ج�شمية وا�شحة، 
بالنزعاج  ت�شعره  قد  التي  الرغبات  واختاف 

الأ�شرة  اأح�شنت  فاإذا  ال�شتقرار،  وعدم 
باحرتام  معه  وتعاملت  املراهق،  مع  الت�شّرف 
�شادقة،  وب�شورة  حواجز  غ�  من  وتقدير، 
ا بهذا ال�شلوك، فالأمور  فاأّنه �شيتعامل هو اأي�شً

فعل ورّد فعل.
العمياء  الطاعة  يتوّقعون  الآباء  من  والكث� 
خمالف  الأمر  وهذا  اأولدهم،  ِقبل  من 
على حّب  املجبولة  الب�شرية  التكوينية  للطبيعة 
امل�ش�  حتديد  ورغبات  والكت�شاف،  املعرفة 
والختيار، ومن ثّم نحن اأمام كائنات حتمل كّل 
وم�شاعر،  ودم،  حلم،  من  الإن�شانّية  مقّومات 

زينب ناصر األسدّي : كربالء المقّدسة

ِل َحوُّ َصَخُب التَّ
فقدان  من  نوًعا  يوّلد  التوّقع  من  النوع  وهذا 
الثقة بالنف�س عند الأبناء، مثلما اأّننا ل نبحث 
يف حقيقة الأمر عن جهة نفرغ عليها رغباتنا 
ال�شلطوية، بل نحاول مّد ج�شور الرتابط معهم 
من اأجل التاأث� احلقيقي واملبا�شر الذي يوؤّدي 

اإىل ت�شحيح ال�شلوك على املدى البعيد.
نقاط  اكت�شاف  ي�شتطيعون  الأذكياء  الآباء 
ب�شهولة،  الأبناء  منها  يعاين  التي  ال�شعف 
ح�شارّية،  تربوية  بطرق  حّلها  اإىل  والإ�شراع 
طريق  عن  الذات  تفريغ  اإىل  اللجوء  من  بدًل 
بال�شرب  حّلها  حماولة  اأو  امل�شكلة،  اإثارة 
اأف�شل  وال�شراخ، والتي تخّلف حلوًل وقتية يف 
الأحوال، هذا اإن مل توؤدِّ اإىل انهيار كامل للبناء 

الرتبوي. 
بكّل تاأكيد يحتاج املراهق اإىل نوع م�شاعف من 
اأ�شري هادئ  الهتمام، لذا فاإّن و�شعه يف جّو 
ومنّظم من الناحية الإدارية يخّفف من حالت 

التوّتر والع�شبية لديه.
الأهل  توّقعات  ازدياد  عند  الأحوال  ت�شوء  وقد 
اأ�شبح كبً�ا ول يحتاج اإىل  من املراهق لكونه 
اإدارة  يف  الإ�شهام  وي�شتطيع  دقيقة،  عناية 
اإىل  حتتاج  النتقالة  هذه  لكن  املنزل،  �شوؤون 
�شيء من ال�شرب، والتحّمل، والإدارة الر�شيدة، 
امل�شوؤوليات  التعّود على حتّمل  تتّم عملية  حتى 
القيام  ي�شتطيع  وبالًغا  را�شًدا  فرًدا  ب�شفته 

مبهاّمه، بهدوء و�شا�شة.
اإىل  الإ�شارة  ميكننا  املقرتحة  احللول  ومن 
وقت  يف  فرد  كّل  وم�شوؤولّيات  املنزل  قواني 
اللطيفة  الأ�شرية  اجلل�شات  اأثناء  يف  �شابق 
واحلميمية، اأو عند ممار�شة بع�س الن�شاطات 
الرتفيهية، مثلما ل بّد من التنبيه على �شرورة 
منذ  الأبناء  لدى  التعاوين  ال�شلوك  تنمية 
ال�شغر، فكّلما كانت العملية الرتبوية قد بداأت 
يف �شّن مبّكرة كّلما انعك�شت نتائجها يف مرحلة 

املراهقة ب�شكل اأف�شل. 
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يف  الجتماعي  التوا�شل  ات  من�شّ اأ�شبحت 
حياة  من  كبً�ا  جزًءا  متّثل  الأخ�ة  الآونة 
تعتمد على  الأ�شر  العديد من  الفرد، وناحظ 
ميّثل  وهذا  اأبنائها،  تربية  يف  ات  املن�شّ تلك 
الذي  بالطفل  جًدا  وم�شّرة  �شلبية  ظاهرة 
الهاتف،  على  كامل  �شبه  ب�شكل  يومه  يق�شي 
ات  بغ�ّس النظر عن امليزات التي تقّدمها من�شّ
لكن  �شحيح،  ب�شكل  ا�شُتخدمت  اإذا  التوا�شل 
مع ذلك يكون لها �شرر وتاأث� كب� ل�شّيما يف 
اإّنه يتاأّثر بكّل ما يراه  اإذ  مرحلة ن�شوء الطفل، 
يقومون  الأطفال  من  العديد  فنجد  وي�شمعه، 
�شواء  التوا�شل،  مواقع  على  يرونه  ما  بتطبيق 
كانت اأفعاًل اأو األفاًظا، فيوؤثر ذلك يف �شخ�شية 
املجتمع  يف  يوؤثر  ثّم  ومن  و�شلوكياته،  الطفل 
ثقافة  من  الأطفال  اأولئك  يجّرد  لأّنه  باأكمله؛ 
تلك  عند  نتوّقف  ولن  الأ�شلوب،  وثقافة  التكّلم 
يف  ا  اأي�شً يوؤثر  الجتماعي  فالتوا�شل  النقطة، 

فاأغلب  للطفل،  الجتماعية  العاقات  اأوا�شر 
جندهم  الهواتف  على  املدمني  الأطفال 
الهواتف  لأّن  العزلة؛  اأو  بالتوّحد  م�شابي 
وُتعّد  والأ�شدقاء،  العائلة  حمّل  حّلت  الذكية 
ما  كّل  الطفل على  يعرث  اإذ  ال�شتخدام،  �شهلة 
قليل  الطفل  يجعل  ما  وهذا  زّر،  بكب�شة  يريده 
ما  على  للح�شول  اأهله  على  وي�شّر  ال�شرب، 
يريد ب�شرعة وبدون نقا�س، لذلك يتوّجب على 

الأهل اإدراك بع�س الأمور، منها:
ا�شتخدام  من  وّدي  ب�شكل  الأطفال  منع   -
واعتماد  ال�شّن،  يف  ال�شغار  ل�شّيما  الهاتف، 
يف  الهادفة  الكارتون  اأفام  اأو  الذكاء،  األعاب 
تعليم الطفل وتنمية قدراته، والأهّم من ذلك 
قنوًعا  يكون  بحيث  لديه،  والقناعة  الثقة  زرع 
مبا ميلك، ول تتاأثر قدراته الإبداعية والفكرية 

بالهاتف.
ل�شتخدام  اليوم  من  معّينة  �شاعة  حتديد   -

تبارك فاضل الطائّي : ذي قار

الهاتف، اإذ تعويد الطفل على اللتزام بجدول 
يومي يعّلمه النظام، مّما ي�شاعده على التخّل�س 
من ا�شطرابات النوم احلا�شلة لدى عدد كب� 

من الأطفال ب�شبب ال�شهر على الهواتف.  
- م�شاركة الطفل اهتمامه بالإنرتنت مبراقبة 
�شينعك�س  وهذا  ي�شاهدها،  التي  املواقع 
عائلته  ي�شارك  اأن  ل  ُيف�شّ اإذ  م�شتقبًا،  عليه 

باهتماماته وتف�شياته. 
ات الإلكرتونية بح�شب الفئات  - اختيار املن�شّ
نف�شه،  عن  التعب�  الطفل  وتعليم  العمرية، 

وعّما يحّب اأو يكره عن طريق ا�شتخدامها. 
وهناك العديد من امل�شاوئ اإىل جانب املحا�شن 
القرار  يبقى  لكن  ات،  املن�شّ تلك  تخ�ّس  التي 
حياة  الإنرتنت  من  جتعل  اأن  فاإّما  للعائلة، 
اأو حياة منهكة وغ�  نظامية وفكرية لطفلها، 

نظامية.

ُطُفولٌَة 
َمٌة  ُمَطعَّ

بالـ)سوشيال ميديا(
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اإىل  فلنذهب  مل�سطفى:  علّي  قــال  الدرا�سي,  اليوم  انتهاء  بعد 
اأّمهما  تقلق  اأن  خمافَة  م�سطفى  فرف�ض  قلياًل,  لنلعب  احلديقة 

اإذا تاأّخرا, لكن علّي اأ�سّر وتو�ّسل, فوافق م�سطفى وذهبا, وهناك 
ان�سغال باللعب حتى مّر الوقت ب�سرعة من دون اأن ي�سعرا. 

كانت االأّم تبحث عنهما بقلق �سديد يف كّل مكان, وعند عودتهما اإىل 
البيت �سرخت فيهما ووّبختهما.

 قال م�سطفى: اإّنها غلطتي يا اأّمي, فاأنا اأخذُته اإىل احلديقة ومل 
اأنتبه اإىل الوقت. 

فقامت االأّم مبعاقبة م�سطفى, ومنعته من اخلروج من املنزل لب�سعة 
اأيام, وكانت تاأتيه بالطعام اإىل غرفته, فتنهمر دموعه من عينيه 

ويبت�سم, ثم يبداأ بتناول طعامه.

رسوم : فاطمة نعيم الركابي : ذي قار  خلود جّبار الفريجّي: بغداد
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يوا�سيه معتذًرا, وقال:  بالذنب, فقد ت�سّبب الأخيه مب�سكلة, فجاء  ي�سعر  ملاذا كان  مل يفهم علّي 
لقد خفُت كثرًيا اأن اأعرتف بغلطتي؛ الأّن اأّمي ال حتّبني مثلما حتّبَك, فهي دائًما تقول اإّنَك ولدها 

املطيع العاقل, لكّني كنُت اأ�سعر  باأّن حّبَك يل �سينقذين.
فقال م�سطفى: حبيبي علّي, هل تعرف باأّنَك عندما اأتيَت اإىل هذا العامل كنُت اأغار منَك جًدا, 

الأّن اأّمي كانت تهتّم بَك كثرًيا؟ واأح�س�سُت اأّنَك اأخذَت مكاين يف قلب والدّي, وكنُت م�ستاًء جًدا, 
لكن اأّمي قالت يل اإّنها تهتّم بَك كثرًيا الأّنَك ال ت�ستطيع اأن تاأكل, واالأّمهات ي�سعَن احلّب يف الطعام, 

لذلك ي�سبح مذاقه طّيًبا, واإّنها �ست�سع يل املزيد من اليوم ف�ساعًدا, واأّنها يجب اأن تهتّم بَك الأّنَك 
ما تزال طفاًل �سعيًفا, ويجب علّي اأن اأ�ساعدها يف رعايتَك.

يل  وابت�سمَت  ذراعّي  بني  وو�سعتَك  ورعايتَك,  حمايتَك,  عن  م�سوؤول  واأنا  ال�سغري,  اأخي  فاأنَت 
ابت�سامًة ملوؤها املحّبة, ومنذ تلك اللحظة عاهدُت نف�سي اأن اأحميَك مّما يوؤذيَك ويحزنَك, واأن 

اأكون مالكَك احلار�ض, ويجب اأن تعلم اأّن اأّمنا غا�سبة الأّنها تخاف علينا, فحتى غ�سبها يذّكرين 
بحّبها, فكّلما اأح�سرت يل الطعام اأبت�سم الأيّن اأتذّكر تلك احلادثة واأبكي الأّنني اأحزنُتها.
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الرائب  اللنب  من  )١٧0غم(  ت�شاوي  ة  ح�شّ
 )١٤( مدى  على  الأ�شبوع  يف  مرتي  يومًيا 
بارتفاع  اإ�شابتهم  احتمال  �شينخف�س  عاًما، 
�شغط الدم بن�شبة  % ٢١ بح�شب درا�شة حديثة. 

2- ممارسة رياضة رفع األثقال:
ميار�شون  الذين  اأّن  حديثة  درا�شات  اأظهرت 
�شغط  لديهم  �شينخف�س  الأثقال  رفع  ريا�شة 
و�شغط  نقاط،   )٥( مبقدار  النقبا�شي  الدم 
ويدوم  نقاط،   )٤( مبقدار  النب�شاطي  الدم 
ميار�شون  الذين  عند  اأطول  ملّدة  الأثر  هذا 

التمارين الريا�شية املختلفة. 
3- تناول عصير العنب: 

اإىل  ويوؤّدي  الأك�شدة،  مب�شاّدات  غني  فهو 
خف�س �شغط الدم النقبا�شي مبقدار )8.٥( 
مبقدار  النب�شاطي  الدم  و�شغط  نقطة، 
املواظبة  من  اأ�شابيع   )٤( بعد  نقطة   )٢.٢(

على �شربه، اإ�شافًة اإىل املواّد الغذائية الأخرى  
التي حتتوي على م�شاّدات الأك�شدة فاأّنها توؤّدي 

املهّمة ذاتها. 
4- التعّرض ألشعة الشمس:

 D اإّن احل�شول على م�شتوًى عاٍل من فيتامي
بتعري�س الوجه، والذراعي، وال�شاقي لل�شم�س 
بالأ�شبوع،  مّرات   3 يومًيا  دقيقة   )١٥( ملّدة 
ي�شاعد  اإذ  الدم،  �شغط  خف�س  على  ي�شاعد 
ال�شرايي، وحت�شي  فيتامي D يف ا�شرتخاء 

الأداء الوظيفي لها.
5- قضاء الوقت مع األصدقاء: 

اإّن الَوحدة تزيد من ن�شبة ارتفاع �شغط الدم 
بح�شب  �شنوات   )٥( كّل  نقاط   )3( بن�شبة 
العام )٢0١0م( يف جامعة  اأُجريت يف  درا�شة 
بالعاقات  الهتمام  يجب  لذلك  �شيكاغو، 

الجتماعية واأخذها على حممل اجلّد.

د. زينة نورّي الجبورّي 

ِم  ِعالُج َضغِط الدَّ

ِبال أَدِوَيٍة

الدم  بارتفاع �شغط  تكن م�شاًبا  واإن مل  حتى 
م�شتقبًا  به  الإ�شابة  احتمال  اأّن  اإّل  حالًيا، 
كب�ة، اإذ ت�شل ن�شبة الإ�شابة مَلن هم فوق �شّن 
ال�)٦0( اإىل  % ٦٦، وقد يكون ال�شخ�س م�شاًبا 
بالقاتل  ي�شّمى  لذا  منه،  علم  اأدنى  دون  من 

ال�شامت.
ومن التعليمات القدمية التقليدية التي يعرفها 
والإقال  التدخي،  عن  الإقاع  هي  اجلميع، 
من ا�شتهاك امللح، والإكثار من تناول الفاكهة 
التمارين  اأداء  عن  ف�شًا  واخل�شروات، 
من  املزيد  فثّمة  يكفي،  ل  وهذا  الريا�شية، 
اأكرث  تطبيقها  يكون  التي  احلديثة  التو�شيات 

�شهولة، منها: 
1- تناول اللبن الرائب المنخفض 

الدسم والحالوة:
تناول  على  يواظبون  الذين  الأ�شخا�س  اإّن 
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املليئة  الجتماعية  العاقات  وتفعيل  جديدة، 
الغنّية  املاأكولت  بالوّد واملحّبة، والتخفيف من 
اللوز،  وتناول  وال�شّكريات،  بالكربوهيدرات 
البي�س،  و�شفار  واجلنب،  وال�شمك،  واملوز، 
وال�شوكولتة  والفلفل،  والفراولة،  والربتقال، 
ال�شوداء لحتواء تلك الأطعمة على الفيتامينات 
والأحما�س التي تعمل على تنظيم الإختالت  
ت�شاعد  نف�شية  عاجات  وهناك  الهرمونية، 
جماعية،  واأخرى  فردية،  منها  ال�شفاء،  على 
اإىل  يهدف  الذي  املعريف  ال�شلوكي  والعاج 
وحتّديها،  املختلفة  التفك�  اأناط  معاجلة 
م�شّمم  وهو  اجلديل،  ال�شلوكي  والعاج 
قوية  عواطف  من  يعانون  الذين  لاأ�شخا�س 
الدواء  و�شف  ميكن  اأخرى  حالت  ويف  جًدا، 
الكيميائي احلا�شل  التوازن  اختال  لت�شحيح 

يف النواقل الع�شبية.
واأهّم عاج هو قراءة القراآن الكرمي، اإذ يقول 
�ِسَفاٌء  ُهَو  َما  اْلُقْراآِن  ِمَن  اهلل تعاىل:﴿َوُنن�زُل 
 ،)8٢ )الإ�شراء:  ِلْلُموؤِْمِننَي...﴾  َوَرْحَمٌة 
وهو  كب�ة،  وفائدة  فيها خ� عظيم  فقراءته 
من اأعظم الأ�شباب يف جاء الأحزان وذهاب 
الهموم، ويورث الطماأنينة يف القلوب، وان�شراح 

ال�شدور

اِضِطراُب
األَفراِدالِمزاِج

ِعنَد
د. سعاد سبتّي الشاوّي/ 

بغداد  

ا�شطراب املزاج يعني ال�شعور املبالغ بال�شعادة، 
ال�شعور  يقابله  معّينة،  ملّدة  والتفاوؤل  والر�شا، 
بالت�شاوؤم والكتئاب يف مّدة اأخرى، مّما يعني 
في�شعر  العاطفي،  الو�شع  يف  ما  خلل  حدوث 
لاأحداث  مائمة  غ�  بعواطف  الإن�شان 
ال�شلوك  على  التغّ�  هذا  وينعك�س  املرافقة، 
فاإذا كان املزاج كئيًبا  والتعامل مع املحيطي، 
فرًحا  كان  واإذا  حزيًنا،  �شيكون  �شيء  فكّل 
يعاين خمتلف  وقد  �شيكون جميًا،  �شيء  فكّل 
املزاجية،  ال�شطرابات  من  الأ�شخا�س 
ويكون  والأطفال،  والبالغي  املراهقي  من 
لعدم  الأطفال  لدى  �شعوبة  اأكرث  الت�شخي�س 

قدرتهم على التعب� عن �شعورهم.
أنواعه:

هو  �شيوًعا  املزاجية  ال�شطرابات  اأنواع  اأكرث 
طويلة،  ملّدة  وي�شتمّر  ال�شديد(  )ال�شطراب 
بالتناوب،  ويكون  القطب(  ثنائي  و)ا�شطراب 
لعامي،  ي�شتمّر  قد  الذي  املزاج(  و)ع�شر 
ويرتبط هذا  مو�شمي(،  و)ا�شطراب وجداين 
وبداية  اخلريف  كاأواخر  معّينة  بف�شول  النوع 

الربيع.
أسبابه:

اإىل  �شخ�س  من  املزاج  تقّلب  اأ�شباب  تختلف 
و�شوء  النوم،  �شاعات  نق�س  واأهّمها  اآخر، 

يف  الفيتامينات  بع�س  ونق�س  التغذية، 
فيتامي ونق�س  احلديد،  كنق�س  اجل�شم، 
يف  ال�شديد  لل�شغط  والتعّر�س  واأوميغا3،   ،D
وتقّلب  عاطفية،  ل�شدمات  والتعّر�س  العمل، 
الن�شاء،  عند  ة  بخا�شّ اجل�شم،  يف  الهرمونات 
على  الإقدام  وعدم  املمّل،  بالروتي  والعي�س 
وتناول  اجلديدة،  الأ�شياء  وجتربة  املغامرة 

بع�س الأدوية كالأدوية امل�شادة لاإكتئاب. 
التشخيص:

عن  يتّم  املزاجية  ال�شطرابات  ت�شخي�س  اإّن 
طريق الفح�س البدين للتاأّكد من انتظام عمل 
الغّدة الدرقية، اأو ماحظة نق�س الفيتامينات، 
والعائلي،  ال�شخ�شي  التاأريخ  عن  وال�شتف�شار 
وال�شتف�شار عن اأ�شلوب احلياة، كعادات النوم 

والأكل، وغ�ها. 
طرق العالج:

من  للتخّل�س  الطرق  من  جمموعة  هناك 
الريا�شة  ممار�شة  منها  املزاجية،  التقّلبات 
كتمارين ال�شرتخاء والتنّف�س، وتناول الأع�شاب 
والزجنبيل،  واليان�شون،  كالبابوجن،  الدافئة 
اأو  اللنب  وتناول  الأخ�شر،  وال�شاي  والنعناع، 
الليمون،  ع�ش�  وتناول  النوم،  قبل  احلليب 
الروتي  من  والتخّل�س  �شاخن،  حّمام  واأخذ 
ون�شاطات  مغامرات  بتجربة  والبدء  املمّل، 
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مناسبات

ال�شريف  ح��رم��ه  م��ن  اأدن����ى  اأو  ق��و���ش��ي  ق���اب 
اأق���ف، اأم���ّرغ ال��وج��ه واأغ�����ش��ل ال��دم��وع بفي�س 
بفراتها،  اأ  واأتو�شّ اأّمه  كوثر  اأرتوي من  اأن��واره، 
واأقف حتت قّبة قد�شه رافعًة كّفيَّ نحو ملكوت 
ومت�شح  الرحمة،  اأب��واب  تنفتح  حيث  ال�شماء، 

املائكة باأجنحتها على روؤو�س الزائرين.
اللقاء،  عب�  منها  اأتن�ّشق  طويلٍة  �شجدٍة  ومع 
الزمان  عن  واأنف�شل  الروؤيا،  عمق  يف  اأغو�س 
والن�شاء  الأطفال  �شرخات  �شمعي  يف  لتدّوَي 
و�شهيل  ال�شاح  بقعقعة  خمتلطًة  جم��روح��ًة 
ميّت  ل  مائكيٌّ  �شوٌت  بينها  وي��ربز  اخليول، 
ة  باأمل: »يا ف�سّ الب�شر ب�شلة، يهتف  اإىل عامل 

اأ�سنديني، فقد ورّبي قتلوا جنيني«)1(.
اخليام  ح��ري��ق  رائ��ح��ة  ح��ويل  وتعبق  اأرت��ع��د، 
يهتّز  الذي راح  الباب  ممزوجًة بدخان خ�شب 
ح��رارة  ذّرات���ه  وت��ق��اوم  العتاة،  �شربات  حتت 
عانق  وق��د  ناحية،  من  اأمامه  امل�شتعرة  النار 
العبادة  اأنحلته  ج�شًما  الأخ���رى  الناحية  من 
ويقرع  والإي��ث��ار...  ال�شيام  واأّرق��ه  والت�شبيح، 

�شمعي �شوت جربيل الأمي مهّلًا:
َعاَم َعلَى ُحبِِّه ِم�ْسِكيًنا َوَيِتيًما  ﴿َوُيْطِعُموَن الطَّ
 ُ اهللَّ ُي��ِري��ُد  ����ا  َ ﴿اإِنَّ  )8 )الإن�شان:  َواأَ�ِسرًيا﴾ 
َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  اأَْهَل  ْج�َس  الرِّ َعْنُكُم  ِلُيْذِهَب 

َتْطِهرًيا﴾ )الأحزاب: 33( ثم جملجًا:
وانف�شمت  ال��ه��دى،  اأرك����ان  واهلل  ت��دك��دك��ت 

العروة الوثقى...
مّي الدموع يغرقني، ومّي الدماء...

اأنت�شل نف�شي بالغو�س فيه حتى القاع، واأجدين 
راأ���س  فهنا  ُتباع،  ول  ُت�شرتى  ل  درًرا  اأكت�شف 
كبد  وهنا  الكفر،  ب�شيف  ان�شّق  ق��د  احلكمة 
جنٌي  وهناك  الغدر،  �شّم  قّطعه  قد  الرحمة 
بنجيع  م�شّمٌخ  ور�شيٌع  اجلور،  اأمة  لرّبه  ي�شكو 
النحر، وح�شٌي فوق رمٍل كاجلمر ول�شان احلال 

يقول:
ا يف ه��واك��ا اإل��ه��ي ت��رك��ُت اخل��ل��ق ط���رًّ

واأي�����ت�����م�����ُت ال����ع����ي����ال ل���ك���ي اأراك�������ا
اإرًب�������ا ق���ّط���ع���ت���ن���ي يف احل�������ّب  ف���ل���و 

����ش���واك���ا اإىل  ال������ف������وؤاد  م������ال  مل�����ا 
وفاطمة... يتغلغل ال�شم يف كياين حتى الذّرة 

الأخ�ة...
فاطمة...

وي�شهق يف املدى نحيٌب يخرتق �شغاف الروح:
ُقِتلَْت﴾  َذْن���ٍب  ِب���اأَيِّ   ُسِئلَْت� امْلَ�����ْوُءوَدُة  ﴿َواإَِذا 

)التكوير:9(.
الأف��ق  بي  ما  وي���رتاءى يل  ج��وارح��ي،  تق�شعّر 
با  �شوؤال  الغياب  حمرة  يف  الغارقة  وال�شم�س 
جواب: اإىل متى يبقى مرقدِك املقّد�س يا اأّماه 

م�شتوًرا؟! 
ل�شوت  واأن�شت  الأن��وار،  يف  الأن��وار  وتتداخل 
ُ ِلُنوِرِه  ترتيٍل بعيد: ﴿نوٌر َعلَى ُنوٍر َيْهِدي اهللَّ

َمْن َي�َساُء﴾ )النور: 3٥(
واأرفع راأ�شي...

اأرى احلرم املطّهر حتت �شوء القلب، ي�شع�شع 
�شناًء وبهاًء، واأراِك...

�شّيدة ال�شكر وال�شرب، وم�شكاة ال�شّر، كلمة اهلل 
الطّيبة يف معراج الن�شر، ل مرقد كمرقدها، 
حرٍم  كّل  يف  متغلغلٌة  فهي  كحرمها،  حرم  ول 
اأمر، وهي يوم الغدير الأغّر  و�شاهدٌة على كّل 

وليلة القدر...
والكيان،  احلرم  بي  ما  الوجدان  يف  وتتغلغل   
»�سلٌم  الرّيان:  الكث�  بالذكر  الل�شان  وي�شّبح 
و�سلٌم  احل�سني،  على  �سلٌم  يا�سني،  اآل  على 

على فاطمة«! 
........................................

مرت�شى  جعفر  ال�����ش��ّي��د   ،الزهراء )١(م��اأ���ش��اة 

العاملّي: ج٢، �س٢8.

رجاء محّمد بيطار : لبنان

َسالٌم َعلى َفاِطَمَة )عليها السالم(
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العام  من  الأوىل  جمادى  �شهر  من  اخلام�س 
اخلام�س للهجرة ال�شريفة..

داُر الو�شّي وبنت النبّي )�شلوات اهلل و�شامه 
عليهم(..

مليكة الن�شاء، ربيبة ال�شماء، زهراُء الأكواِن يف 
خما�س..

ثالث يف  لكوكب  اآل حمّمد  ارتقاب  �شاعة  اإّنها 
شماء ال�شّديقة الطاهرة�
ت�شبيح وتهليل، تقدي�س وتبتيل..

كاأيّن بنواظر القلب اأملح..
اأماك تعرج واأخرى تهبط..

حول نورها تدعو وتدعو ب�شغٍف، ترتقب ولدة 
النور من النور..

ب�شم اهلل  النور،  ب�شم اهلل  �شفاه:  اأطهر  متتمة 
نور النور، ب�شم اهلل مدّبر الأمور..

الب�شرى اأو�شكت اأن ُتّزف..
ها هو �شناها يخرتق الأب�شار

ُوِلدت، ُوِلدت..
اأخت ل�شبطي حبيب اهلل

يا حبيب اهلل! ب�شعتَك احلبيبة ولدت الطاهرة 
ال�شغرى!

اإّنها ثاين الن�شاء يف دار النبّوة والإمامة..
كاأيّن بزهرة الزهراء حُتَمل اإىل كّفي علّي..

يوؤّذن يف اليمنى، ويقيم يف الي�شرى
فاطمة: ماذا ت�شّميها؟

اأم� املوؤمني: ما كنُت لأ�شبق ر�شول اهلل..
ُي�شاأل امل�شطفى: يا ر�شول اهلل ماذا ت�شّميها؟

فيجيب: ما كنُت لأ�شبق رّبي
جربيل يهبط، فالعلّي الأعلى يّدخر لها ا�شًما: 

»َزيَنب«، من تخوم العر�س ُيزّف ا�شمها..
ول عجب، فهي �شف�ة ر�شالة ال�شماء..

واأم�ة مملكة الن�شاء..

وعقيلة الها�شميي النجباء..
بهجة  الأي��ام؛  دياجي  الناعمتي  بكّفيها  تزيح 

ممزوجة من طهر ماآقي �شّيد الأنام..
فرحة ولدتها حتت�شن حزن �شني حياتها..

يراها راأي العي، وما يحّل بقلبها مع احل�شي 
تقبل  ل  كاملة؛  تتجّرعها  م�شائب  قبلها  وما 

الق�شمة على اثني
وما بعده اأدهى واأمّر؛ يف ال�شبي والعود �شرتى 

مع الظاملي الأمّرين..
اهلل  ر�شول  يا  �شّيدي  ذلك  كّل  �شتحجب  كيف 
ت�شت�شعر  الأّم  لي�شت  اأو  ب�شعتَك؟  نواظر  عن 

النب�س..
وهي مثلما وجدَتها و�شّميتها )اأّم اأبيها(..

قراأت ما حّل بقلبَك، وراأت ما راأت بي اأنفا�س 
�شاعة  يف  يبكيَك  عّما  �شاألتَك  حي  اإجابتَك 

ال�شرور هذه..
لعّلِك مولتي م�شحِت على قلب )زينب( متريًرا 
مل�شحف دعواتِك الذي اأودعِت فيه كّل الو�شايا 

عند طهرها..
ت�شبيحتِك  مع  تتّبًعا  باأناملِك  اأم�شكت  ولعّلها 

الغّراء..
ما اأ�شغر ما عا�شته مع نب�شِك مولتي..

وما اأكرب ما ا�شُتودع فيها: �شليلة خامت الأنبياء 
و�شّيد الأو�شياء..

)زينب(.. تنمو برعاية اإلهية..
يزخر نورها مبا تّدخره للعاملي.. 

عاملٌة غ� معّلمة..
منها  متعّلمًة  احلياة  درو���س  خلفها  ت�شطّف 

�شبيل النجاة..
حركاتها، �شكناتها توحيد وحم�س اإخا�س..

ترى  فا  وت��ع��اىل؛  تبارك  اهلل  عي  يف  ُت�شنع 
�شنعه اإّل جميًا..

اأ�شلها  �شجرة  من  نامية،  مباركة  زاكية،  روح 
ثماًرا  �شربها  توؤتي  ال�شماء،  يف  وفرعها  ثابت 

للطالبي يف كّل حي.

زينب عّباس فرهادّي : كربالء المقّدسة

زَهَرُة الزَّهراِء )عليها السالم(



هل اأ�شبحت احلياة فارغة من كّل �شيء؟ 
هل م�شى علينا يوم اأطول من هذا اليوم؟

اأو هل مّر �شهر اأ�شعب من �شهر كهذا؟
غابت  اأم  بليالينا؟  مّت�شًا  نهارنا  اأ�شبح  هل 
�شم�س احلقيقة مثلما اختفت الأقمار والنجوم 

من اأفق امل�شاء؟ 
اختباأت  اأم  فينا؟  الياأ�س  اأ�شوات  ارتفعت  هل 

اأكّف الرجاء خلف اأبواب ال�شرب؟ 
لتنتهك  ال��ظ��ام  اأي���ادي  ام��ت��ّدت  كيف  عجًبا 

حرمات الأنبياء واآل الأنبياء؟
اأعمى  ق��د  املتعامي  احلقد  ه��ذا  اأّن  كيف  اأم 
ب�ش�ة تلك القلوب املتحّجرة، وتفاقم عماها 
وتزايد لتعود فت�شّب حقدها الأزيل من جديد 
ال�شوداء  خيوطها  وتلّف  الأن���وار،  �شريح  على 

على املنارتي لتجعلهما دّكاء! 
ذلك  كّل  نرى  ونحن  واأ�شابِك  اأ�شابنا  هّم  اأّي 

الزيف والوهم الذي ين�شره اأهل الباطل.. 
ليلّمعوا اأفكارهم امل�شّوهة.. 

ل���واء احل���ّق يف زمن  اأك���رب م��ن رف��ع  واأّي ه��ّم 
الف�شاد؟! 

مدينتي ال�شّماء: 
فمنذ ذلك اليوم الذي دّن�شت الأيادي اخلبيثة 
قّبتِك  ت��ن��اث��رت  وب��ع��دم��ا  امل��ق��ّد���س  ���ش��ري��ح��ِك 

الذهبية على الرم�شاء
حتى �شع�شع بي حنايا وزوايا جدرانِك ومي�س 

ذو �شعاع مبهر وفريد.. 

و�شجاعة  اإباء  من  فيِك  اهلل  ا�شتودع  ما  اأخرج 
يف ال��وق��وف اأم���ام ذل��ك امل��ّد الهائل م��ن اأه��ل 

الباطل.. 
اإمامي  �شّجله  الذي  الن�شر  معنى  حمل  �شعاع 
احل�شي يف كرباء، ر�شالة مدّوية و�شلت 

اإىل كّل الإن�شانية، مفاّدها: 
عرب  النت�شار  معنى  يحمل  املظلوم  اأّن  كيف 

الدهور..
له  فتطاأطئ  القلوب،  يف  يتغلغل  الولية  �شعاع 
بنوره  باأّنها اهتدت  واإعظاًما، وتتفاخر  اإجاًل 

املنبثق بالإيثار.. 
مل ولن يكون هناك عّز كعّزِك يا اأر�س الأنبياء 

والأو�شياء.. 
فكّل ذّرة فيِك يا مدينتي جوهرة مقّد�شة، ودّرة 

مطّهرة.. 
بعبق  مم��زوج��ة  امل�����ش��ك  ن�شائم  م��ن��ِك  ت��ف��وح 
الذكريات  باأبهى  امل��ت��وّه��ج  املا�شي  يا�شمي 

واأقد�س الروؤى
ت�شّبح مائكة الرحمن يف اأرجائِك.. 

الوجود  لتزّق  ح�شرتِك؛  يف  اجلنان  تتج�ّشد 
علًما وتقًى وعطاًء.. 

وها نحن ن�شتاأذن اأ�شحاب الفي�س امللكوتي اأن 
ي�شفعوا لنا عند اخلالق جّل وعا.. 

باأن نكون يف �شمن مدى �شعاع هدايتِك لتحيا 
قلوبنا وتتبارى ذّرات وجودنا يف تقدمي فرو�س 

.الولء لآل البيت

ُشــــَعــــاُع 
ـــجـــِد  ـــَم ال

زبيدة طارق الكنانّي : كربالء المقّدسةَيَتَكلَُّم

ألم الجراح
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اأكرب  من  باتت  املخّدرات  اأّن  عليه  املّتفق  من 
اإىل  جاهدة  ال��دول  وت�شعى  عاملًيا،  امل�شكات 
�شّحية،  اأ����ش���رار  م��ن  ت�شّببه  مل��ا  حم��ارب��ت��ه��ا 
الإدم��ان  ُيعّد  حيث  واقت�شادية،  واجتماعية، 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن امل�����ش��ك��ات ال��ت��ي ت��ط��ال جميع 
املجتمعات مبختلف الطبقات من رجال ون�شاء، 

وم�شاكلها يف ازدياد وتفاقم.
تذهب  ماّدة  كّل  باأّنها  املخّدرات  تعريف  ويتّم 
كانت  ���ش��واء  ج��زئ��ي،  اأو  ك��ّل��ي  ب�شكل  بالعقل 
طبيعية، اأو م�شّنعة، اأو رقمية، وجتعل املتعاطي 
يف  ا�شطرابات  وت�شّبب  يفعله،  ملا  مدرك  غ� 
بال�شعادة  �شعور  عليه  ي�شيطر  بحيث  وجدانه، 
وزي����ادة ال��ن�����ش��اط، وخ��ل��ق ع��امل خ��ي��ايل مليء 
باملتعة واحليوية، لكن ما يلبث اأن يفيق �شريًعا 

ليعود اإىل ال�شعور بالإرهاق، والتعب، والندم. 
من اأهّم الأعرا�س التي تظهر على املتعاطي: 

الأط��راف،  وتنميل  ب��الأمل،  الإح�شا�س  �شعف 
وال��ق��ل��ق امل�����ش��ت��م��ّر، والك���ت���ئ���اب ال�����ش��دي��د، 
والإم�شاك، و�شعوبة الإدراك والتعب�، وارتفاع  
ال��ق��ل��ب، واخل��م��ول،  واأم���را����س  ال���دم،  �شغط 
والغثيان،  ال��ذاك��رة،  و�شعف  املبهم،  والكام 
فهو  الع�شبي،  اجلهاز  ي�شيب  الأكرب  وال�شرر 

امل�شتهدف الأول يف عملية الإدمان برّمتها. 

ا: ومن اأ�شرارها النف�شية والعقلية اأي�شً
اإىل  ي��وؤّدي  امل��ّخ  يف  وخلل  بالقلق،  دائ��م  �شعور 
الع�شبية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الن��ت��ح��ار،  حم��اول��ة 
وع��دم  وامل��ظ��ه��ر،  النف�س  واإه��م��ال  ال���زائ���دة، 
بدين  ن�شاط  اأو  عمل  ب��اأّي  القيام  على  القدرة 
ة  بخا�شّ الإدراك احل�ّشي،  التخريف يف  ب�شبب 
الزمن  اإدراك  يف  واخللل  والب�شر،  ال�شمع  يف 

وامل�شافات والأحجام.
وللمخّدرات اأ�شرارها الجتماعية، حيث ت�شلب 
القيمة الإن�شانية مَلن يتعاطاها، فينقطع عن جّو 
العائلة واملجتمع، وتنهار عاقاته على م�شتوى 
مّما  �شلوكه،  �شوء  ب�شبب  والأ�شدقاء  الأ�شرة 
وتنتهي  واملحيط،  الأ�شرة  مع  خافات  ي�شّبب 
والكذب،  والرذيلة،  النحراف،  اإىل  باملدمن 
والغ�ّس وارتكاب املحّرمات واجلرائم، فمدمن 
نف�شه،  على  وال�شيطرة  للوعي  فاقد  املخّدرات 
اإ�شافة اإىل خرق القواني والعادات والتقاليد، 
املجتمع،  يف  والف�شاد  الفو�شى  ي�شّبب  مّم��ا 
اجل�شم،  ت�شتهلك  �شلبيات  ك��ّل��ه  ف���الإدم���ان 
وال�����روح، وال��ع��ق��ل، وُت��ف��ق��د امل��ت��ع��اط��ي جميع 

مقّومات احلياة الكرمية.
امل���خ���ّدرات،  ت��ع��اط��ي  م�شكلة  ع��ل��ى  وللق�شاء 
الِقيم،  على  اأبنائها  تربية  الأ�شرة  على  يجب 

والأخاق، واملبادئ الدينية، وحّثهم على طاعة 
اهلل تعاىل، ومن ناحية اأخرى يجب متابعة �شلوك 
الأبناء وماحظته، وحماورتهم وال�شتماع اإىل 
وحّثهم  اأ�شدقائهم،  عن  وال�شوؤال  م�شاكلهم، 
مثلما  ال�شاحلي،  الأ�شخا�س  م�شاحبة  على 
التوعية،  ن�شر  ا جًدا يف  مهمًّ دوًرا  للمجتمع  اأّن 
وذلك بتكاتف اأجهزة الإعام، والتوعية داخل 
الك�شفية،  واملنّظمات  واجلامعات،  املدار�س، 
الدين  ل��رج��ال  ��ا  واأي�����شً الريا�شية،  والأن��دي��ة 
امل�شاجد  يف  املحا�شرات  عرب  التوعية  يف  دور 

واجلوامع. 
ويجب توعية ال�شخ�س املدمن على تلّقي العاج 
ب�شورة  ودجم���ه  تاأهليه  واإع����ادة  وت�شجيعه، 
مكافحة  م��راك��ز  ودع���م  املجتمع،  يف  �شليمة 
والخت�شا�شيي  والأط���ّب���اء  ب��امل��ال  الإدم����ان 

النف�شيي، والأجهزة الازمة.
عن  البتعاد  ع��رب  الأه���ّم  ه��ي  الوقاية  وتبقى 
الفراغ،  وقت  �شغل  وحماولة  ال�شوء،  اأ�شدقاء 
الدائم  والعمل  لل�شباب،  العمل  فر�س  وتاأمي 
على التوعية من خماطر املخّدرات على الفرد، 
على  العقوبات  وت�شديد  واملجتمع،  والأ���ش��رة، 
نظًرا  واملتعاطي  وامل��رّوج��ي  امل��خ��ّدرات  جّت��ار 

خلطورة هذه الآفة على م�شتقبل الب�شرية.

رَُة  الُمَخدِّ الَموادُّ 

ٌة  ِسهاٌم َسامَّ
سوسن بّداح خيامي : لبنان

توعية
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املقادير
ال�شائل. احلليب  من  اأكواب   )٥( •

الناعم. ال�شميد  من  • كوب 
الورد. ماء  من  كب�ة  • ملعقة 

الزهر. ماء  من  �شغ�ة  • ملعقة 
الق�شطة. من  �شغ�ة  • علبة 

ال�شّكر. من  ماعق   )٤( •
طريقة التح�سري 

يف  البارد  واحلليب  وال�شّكر  ال�شميد  �شعي   •
القدر مع ال�شتمرار يف التقليب.

التقليب  مع  هادئة  نار  على  املزيج  اتركي   •
امل�شتمّر حتى ي�شبح املزيج �شميًكا.

الورد  ماء  واأ�شيفي  النار  عن  القدر  • ارفعي 
وماء الزهر اإىل اخلليط وامزجيه جيًدا.

احلجم،  متو�ّشط  قالب  يف  احللوى  • ا�شكبي 
ل اأن تكون طبقة متو�ّشطة ال�شماكة. وُيف�شّ

�شاعات حتى  لأربع  الرّباد  القالب يف  • �شعي 

تتما�شك احللوى.
�شعي  ثم  الرّباد،  من  القالب  اأخرجي   •

الق�شطة على وجه احللوى بالكامل.
مقادير القطر:

ال�شّكر. من  • كوبان 
املاء. من  • كوب 

متو�ّشطة. ملعقة  مبقدار  الليمون  • ع�ش� 
�شغ�ة. ملعقة  الزهر  • ماء 

طريقة التح�سري 
نار  على  قدر  يف  املاء  مع  ال�شّكر  امزجي   •
ال�شّكر  يذوب  حتى  التحريك  مع  متو�ّشطة 

ويبداأ املزيج بالغليان.
 )٥( ملّدة  يغلي  املزيج  واتركي  النار  • خّففي 

دقائق.
املزيج  واتركي  الليمون  اإليه ع�ش�  • اأ�شيفي 

ملّدة دقيقتي اإ�شافيتي.
الزهر  واأ�شيفي ماء  النار  القدر عن  • ارفعي 

وحّركي املزيج واتركيه ليربد.
التزيي:

 � املب�شور  اللوز  اأو  احللبي  الف�شتق  من  كوب   
بح�شب الرغبة �

َحْلَوى لََيالِي لُْبَنان

هبة قاسم منير : كربالء المقّدسة
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منزله  امتاك  اإىل  وي�شعى  يحلم  اجلميع 
اخلا�ّس؛ كيما يهتّم برتتيبه وتنظيمه، ويظّن 
بّد  ل  يريدها،  التي  الت�شاميم  اأّن  بع�شهم 
ويعتقد  الكب�ة،  للم�شاحات  تكون  اأن  من 
ميكن  ال�شغ�ة  امل�شاحات  يف  العي�س  اأّن 
اللون  اختيار  مع  لكن  بال�شيق،  ي�شعره  اأن 
امل�شاحات  ي��اءم  ال��ذي  والأث���اث  املنا�شب، 
البيت مكان  اإىل  يتحّول  اأن  ال�شغ�ة ميكن 
رائع، واإذا اأتقنِت كيفية ا�شتغال امل�شاحات 
اأّي  جتعلي  اأن  فيمكن  املنزل،  يف  ال�شغ�ة 

مكان يبدو اأكرب حجًما، ومنّظًما، ومريًحا. 
امل�شاحة  جتعل  التي  الن�شائح  بع�س  اإليِك 

تبدو اأكرب:
- جتّنب ا�شتخدام الألوان الداكنة للجدران؛ 

لأّنها توحي ب�شغر امل�شاحة.
الألوان  ال�شتائر ذات  اختيار  البتعاد عن   -

الغامقة، اأو كث�ة النقو�س.
ال�شيئة؛ لأّنها توحي ب�شغر  الإنارة  - جتّنب 

امل�شاحة.
واملوكيت  ال�شّجاد  اختيار  ع��ن  البتعاد   -

ال�شغ� الذي يظهر امل�شاحة ب�شكل اأ�شغر.
- جتّنب ا�شتخدام الإك�ش�شوارات العديدة.

- الب��ت��ع��اد ع��ن ا���ش��ت��خ��دام ق��ط��ع الأث����اث 
وت�شغل  الفو�شى،  من  تزيد  لأّنها  الكب�ة؛ 

حّيًزا اأكرب.

ِغيَرِة  َنصائُِح لِلَمساحاِت الصَّ
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المنتجات:المنتجات:المنتجات:المنتجات:
األلبان واألجبان.  

المواّد الغذائية.  

اللحوم الحمراء.  

الدجاج.  

األسماك.   

األطعمة الجاهزة.  

العصائر والمشروبات الغازية.  

المنّظفات.  

شركة نور الكفيل للمنتجات الحيوانية والغذائية التابعة للعتبة العّباسية المقّدسة 

من الشركات الرائدة في اإلنتاج الحيواني والغذائي، والتي رفدت السوق العراقية 

بمختلف أنواع المنتجات الحيوانية، والزراعية، ومنتجات األلبان.

المواطن  يعين  مّما  مناسبة،  وبأسعار  عالية  جودة  ذات  منتجات  الشركة  تقّدم 

البسيط.

وتشجيع  الوطني،  المنتج  لدعم  المقّدسة  العّباسية  العتبة  من  سعًيا  ذلك  كّل 

المشاريع الوطنية، التي باتت تتوافر اليوم في معظم المحافظات العراقية. 

تتابع الشركة جميع مراحل إنتاج المواّد عن طريق لجان متخّصصة تّم تشكيلها من 

ِقبل مركز الكفيل اإلسالمي التابع للعتبة العّباسية المقّدسة. 

تقوم إدارة الشركة باإلشراف المباشر على اإلنتاج بدًءا من مراحله األولى للتأّكد من 

سالمة المنتجات، ومطابقتها للمواصفات العالمية، حتى وصولها إلى يد المواطن 

الكريم.


