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مكانة املرأة 
يف اإلسالم

    

والصالة  الرحيم  الرمحان  اهلل  بسم 
والسالم على سيد املرسلني رسولنا الكريم 

حممد األمني وأما بعد؛
وأكرمها  املرأة  مكانة  اإلسالم  رفع  لقد     
يف  فالنساء  سواه؛  دين  به  يكرمها  مل  مبا 
اإلسالم هم شقائق الرجال؛ فاملرأة هي أيضا 
حقوق  هلا  اإلسالمي،  اجملتمع  أفراد  من  فرد 
وعليها واجبات. فاملرأة املسلمة يف طفولتها 
هلا حق الرضاع، والرعاية وإحسان الرتبية، 
الفؤاد  العني، ومثرة  الوقت قرة  وهي يف ذات 
املعززة  فهي  كربت  وإذا  وإخوانها.  لوالديها 
وحيوطها  وليها  عليها  يغار  اليت  املكرمة، 
برعايته، فهي أغلى من حياته، وهي أيضًا 
أن متتد  لذا ال يرضى  به،  الذي يبصر  النور 
أعني  وال  بأذى،  ألسنة  وال  بسوء،  أيد  إليها 
بكلمة  ذلك  كان  تزوجت  وإذا  خبيانة. 
بيت  يف  فتكون  الغليظ؛  وميثاقه  اهلل، 
على  وواجب  ذمار،  وأمنع  جوار،  بأعز  الزوج 
إليها  واإلحسان  وإحرتامها،  إكرامها  زوجها 
كان  أما  كانت  وإذا  عنها.  األذى  وكف 
وعقوقها  تعاىل.  اهلل  حبق  مقرونا  برها 

باهلل،  بالشرك  مقرونا  إليها  واإلساءة 
أختا  كانت  وإذا  األرض.  يف  والفساد 
وإكرامها،  بصلتها،  املسلم  أمر  اليت  فهي 
والغرية عليها. وإذا كانت خالة كانت 
مبنزلة األم يف الرب والصلة. وإذا كانت 
جدة، أو كبرية يف السن زادت قيمتها لدى 
فال  أقاربها؛  ومجيع  وأحفادها.  أوالدها، 
يكاد يرد هلا طلب، وال يسفه هلا رأي. وإذا 
كانت بعيدة عن اإلنسان ال يدنيها قرابة أو 
كف  من  العام  اإلسالم  حق  له  كان  جوار 
البصر وحنو ذلك. لذا فاإلسالم  لألذى وغض 
ينظر إىل املرأة نظرة خاصة، لكونها متثل 
ومركز  املسلمة،  األسرة  يف  األساس  احملور 
وتعد  األجيال،  خترج  أم  فهي  فيها،  الثقل 
الناشئ ليقوم بدوره املنوط به. وهي أم الرجل 
اليت تدخله اجلنة من أعظم أبوابها إن رضيت 
بسخطها.  ربه  لقي  إن  منها  وحيرم  عنه، 
هذه  ترعى  املسلمني  جمتمعات  ومازالت 
ال  اعتبارا  ومنحها  الرعاية،  حق  احلقوق 
يوجد هلا عند سائر اجملتمعات. ثم إن للمرأة 
التملك،  حق   * مثل  حقوق  اإلسالم  يف 
وهلا  العقود،  وسائر  والشراء،  والبيع  اإلجارة 
بل  والتعلم مبا ال خيالف دينها،  التعلم  حق 
تاركه  يأثم  عني  فرض  ماهو  العلم  من  إن 
للمرأة  اإلسالم  إكرام  ومن  أنثى.  أم  ذكرا 
كرامتها،  وحيفظ  يصونها،  مبا  أمرها  أن 

واألعني  البذيئة،  األلسنة  من  وحيميها 
الغادرة، واأليدي الباطشة؛ فأمرها باحلجاب 
اإلختالط  وعن  التربج،  عن  والبعد  والسرت 
إىل  يؤدي  ما  كل  وعن  األجانب،  بالرجال 
فتنتها. وكذلك من إكرام اإلسالم للمرأة، 
وإحسان  عليها،  باإلنفاق  الزوج  أمر  أن 
واإلساءة  ظلمها،  من  واحلذر  معاشرتها، 
إليها. ومن صور تكرميها أن جعل هلا احلق 
أوليائها،  أن تشكو حاهلا إىل  الكامل يف 
إنسان  ألنها  أمرها،  للحاكم  ترفع  أن  أو 
مكرم مصداقا لقوله تعاىل:)ولقد كرمنا 
ورزقناهم  والبحر  الرب  يف  ومحلناهم  آدم  بين 
ممن  كثري  على  وفضلناهم  الطيبات  من 
خلقنا تفضيال( سورة اإلسراء. وليس حسن 
إن  للزوج  مرتوكا  اختياريا  أمرا  املعاشرة 
تكليف  هو  بل  تركه،  شاء  وإن  فعله  شاء 

واجب.                           أمينة حنبلة/ ج م آ

آداب تالوة
القرآن الكريم

     على كل مسلم أن يكثر من تالوة القرآن الكريم وأن يتدبر 
إخالص  مع  الكريم  القرآن  وتالوة  معناها،  ويفهم  أياته  يف 
النية، عبادة يؤجر عليها املسلم وتقربه من خالقه. قال تعاىل:» 
َرَزْقَناُهْم  ا  َّ َوَأنَفُقوا مممِ اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  مِ 

َتاَب اهللَّ َيْتُلوَن كمِ يَن  الَّذمِ إمِنَّ 
ن  يَدُهم مِّ ُجوَرُهْم َوَيزمِ

ُ
َيُهْم أ اَرًة لَّن َتُبوَر لمُِيَوفِّ َ

ا َوَعاَلنمَِيًة َيْرُجوَن جتمِ رًّ سمِ
تالوة  آداب  ومن   .30 اآلية  فاطر،  سورة  َشُكوٌر«  َغُفوٌر  إمِنَُّه  همِ  َفْضلمِ

القران الكريم:
واألعراض  والرغبات  األهواء  من  والتجرد  هلل  النية  إخالص  ــ    

الدنيوية الزائلة.
  ــ حتسني اهليئة، واستقبال القبلة، والتطهر والتطيب وتنظيف 

الفم، وترك العبث وااللتفات.
ــ استحضار القلب والتأهب لقراءة القرآن كأمنا يسمعه من اهلل 
أن  أحدكم  أراد  إذا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال  تعاىل. 

حيدث ربه فليقرأ القرآن.
  ــ االستعاذة عند ابتداء التالوة، لقوله تعاىل:» فإذا قرأت القرآن 

فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم «.
عند  والوقوف  الكريم،  القرآن  معاني  يف  والتدبري  اخلشوع  ــ   
قال اهلل تعاىل:«  والتأثر بكل وعد ووعيد.  كل عربة ومعنى، 
يهمِ  فمِ َلَوَجُدوا  مِ 

اهللَّ َغرْيمِ  ندمِ  عمِ ْن  ممِ َكاَن  َوَلْو  اْلُقْرآَن  َيَتَدبَُّروَن  َأَفاَل 
رًيا » سورة النساء، اآلية 82. اَلًفا َكثمِ اْختمِ

ترتيال  وترتيله  وجتويده  الكريم  بالقرآن  الصوت  حتسني  ــ    
يال« املزمل، من اآلية 4 وقال  لمِ اْلُقْرآَن َتْرتمِ

حسنا. قال تعاىل:» َوَرتِّ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:» زينوا أصواتكم بالقرآن«.

   ــ االجتماع للقراءة وتوسيع اجمللس ليتمكن القراء من اجللوس 
فيه، فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل، 
ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة 

وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده«.
يف  ويفكر  ينصت  أن  الكريم  للقرآن  السامع  على  وجيب  ــ    
آياته، سواء كان يسمعه من قارئ أو من مذياع قال اهلل تعاىل:» 
سورة   « وَن  ُتْرمَحُ َلَعلَُّكْم  ُتوا  َوَأنصمِ َلُه  ُعوا  َفاْسَتممِ اْلُقْرآُن  َئ  ُقرمِ َوإمَِذا 

األعراف، اآلية 204.
الكريم،  القرآن  نهج  إىل  املسلمني  مجيع  يهدي  أن  اهلل  نسأل 

والعمل مبا فيه، والتأدب بآدابه وأخالقه.
                                                                         إكرام العسريي/ األوىل باك آدب
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من  أساسا  تبنى  اجملتمعات  بأن  الشك    
يف  األساسية  الوحدة  هي  اليت  األسرة  خالل 
األساسي  والطيف  اجملتمعي،  التكوين 
اليت  السليمة  واألسرة  منه.  تنبثق  الذي 
والتفاهم  االستقرار  أواصر  أفرادها  تربط بني 
ومعرفة احلقوق والواجبات، هي أسرة قوية 
متماسكة. وأهم ما جيب معرفته هو حقوق 
األبناء.  وحقوق  الزوجني  وحقوق  الوالدين 
وهذه احلقوق يقع يف مقابلها واجبات يقوم 
أسرته  جتاه  األسرة  أفراد  من  فرد  كل  بها 
حبيث تكون منظومة متبادلة من احلقوق 
وجدت  ملا  الوالدين  وجود  ولوال  والواجبات. 
سببا  تعاىل  اهلل  جعلهما  الذي  األسرة، 
الذرية  ووجود  األسر  تكوين  أسباب  من 
ونشأة  األرض  على  احلياة  سبب  هي  اليت 
عن  املوضوع  هذا  يف  وسأحتدث  اجملتمعات. 
أهم حقوق الوالدين على أبنائهم، وال شك أن 
املصدر الرئيس يف توجيه األبناء حنوى اآلباء 
يف  املتمثل  الرباني  التشريع  هو  وطاعتهم 

القرآن الكريم و بالسنة النبوية.
   ـ للوالدين على األبناء كثرية منها:

   ـ التلطف يف معاملتهم: جيب على األبناء أن 
يعاملوا والديهم برفق ولطف، وذلك باختيار 
االبن  ينادي  ان  يعقل  فال  األلفاظ،  أفضل 
أو أمه كأنه ينادي صديقه، بطريقة  أباه 
بل  معهما،  واالحرتام  األدب  عدم  تعكس 
وأن  هلم  احملببة  العبارات  نستخدم  أن  جيب 
الذي  اهلادئ  اللطيف  األسلوب  نستخدم 
مصداقًا  وتقديرنا،  حمبتنا  هلم  يظهر 
إمِالَّ  َتْعُبُدوا  َأالَّ  َربَُّك  َوَقَضى  تعاىل:»  لقوله 
نَدَك  عمِ َيْبُلَغنَّ  ا  إمِمَّ إمِْحَساًنا  اْلَوالمَِدْينمِ  َوبمِ اُه  إمِيَّ
َما  ُ هلَّ َتُقل  َفاَل  اَلُهَما  كمِ َأْو  َأَحُدُهَما  رَبَ  اْلكمِ
مًيا  سورة  َما َقْواًل َكرمِ ُ فٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل هلَّ

ُ
أ

اإلسراء، اآلية 23.
بر  باب  من  الولد  على  جيب  هلما:  الدعاء  ـ    
الوالدين أن يقوم خبفض جناحيه لوالديه 
الغيب  ظهر  يف  هلما  الدعاء  على  يداوم  وأن 
باخلري  الليل،  جوف  ويف  صالته  ويف 
سواء  والرمحة، 
حياتهما  يف 
موتها،  بعد  أو 
اهلل  يسأل  وأن 
اجلنة،  هلما 
سبحانه  يقول 
 : ىل تعا و
َما  هَلُ ْض  َواْخفمِ
َن  ممِ لِّ  الذُّ َجَناَح 
بِّ  ةمِ َوُقل رَّ مْحَ الرَّ
َكَما  ُهَما  اْرمَحْ
رًيا«  َصغمِ َيانمِي  َربَّ

سورة اإلسراء، اآلية 24. وكذلك من باب بر 
باحلسنى  والديه  الولد  ينصح  أن  الوالدين 
إذا وجدهما على ضاللة أو على  وباملعروف 

خطأ سواء كان دينيا أو من أمور الدنيا.
   ـ تلبية احتياجاتهم املالية: الوالدين قاموا 
بإنفاق الغالي والنفيس من أجلك، وحتقيقا 
كربك،  وعند  نفسك  وشهوات  لرغباتك 
جيب  العمل،  والدك  يستطيع  ال  عندما 
أن تقوم  الدين  بهما، ورد  الرب  باب  عليك من 
وأن  عليهم  تنفق  وأن  احتياجاتهما،  بتلبية 
كرامتهما،  من  تنقص  أن  دون  بذلك  تقوم 
أو تشعرهما بالنقص. وال تنتظر ذلك منهما 
الفقر  من  احلاجة  حالة  يف  وخصوصا 
الكسوة  تأمني  عن  مسؤول  ألنك  وغريه، 
أمجع  وقد  لوالديك.  واملشرب  واملطعم 
على  الولد  نفقة  أن  على  والفقهاء  العلماء 

والدين املعوزين واجبة.

       قصيدة إلمام الشافعي يف بر الولدين

أطـع اإللـه كما أمـر .... وامـأل فـؤادك بالـحذر
الــدين حـق واجــب .... نـور البصـرية والبـصـر
حـافـظ عليـه فــإنـه .... نـعم السـعادة  تتدخر
وأطــع أبــاك فــإنــه .... رباك من عـهد الصـغـر
واخضع ألمك وارضها .... فعقوقها إحدى الكرب
محلتـك تسعة أشهر .... بيـن الـتـأمل والضـجـر
فــإذا مرضــت فـإنــها .... تبكي بدمع كاملطر
فـأطـعهـما وقـرهـما .... كيال تعذب يف سـقر

 إكرام نعيم وحكيمة كسعاد/ األوىل باك ع

حقوق الوالدين
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  احلمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان، 
اهلل  وصلى  بالغيب  ورسله  ينصره  من  علم  
حياته  كانت  الذي  حممد  سيدنا  على 
اإلستخالف  بأعباء  للقيام  عمليا  منوذجا 
على  املرتكز  احلضاري  والبناء  اإلنساني، 
العلمية  واحلقائق  اهلادية،  الدينية  القيم 

البانية وبعد،
العامل  العلمي والتقين يف  التخلف     قضية 
اإلسالمي املعاصر هي مساهمة يف حتقيق 
الشخصية  بناء  إعادة  و  احلضاري  الوعي 
من  الكثري  افتقدت  أن  بعد  املسلمة، 
وأبعاد  وصوابها  ومنهاجياتها   فاعليتها 
صور  إىل  وانتهت  ومسؤولياتها  تكليفها 
التبصر  عن  بعيدة  احملزنة،  التدين  من 
حبركة التاريخ، وسنة التداول احلضاري، 
األرض،  عمارة  مستلزمات  ألبسط  وتفتقر 
أمام  النقص  مركب  تعويض  حتاول 

العاملي  احلضاري  التحدي 
بالتاريخ  باالحتماء 
بإجناز  واالفتخار  والرتاث، 
العلوم والفنون  السلف يف 
عن  تعجز  و  اآلداب،   و 
نقله  و  املرياث  هذا  متثل 
أمامها  إىل  ورائها  من 
به  االهتداء  و  منه  للتزود 

يف املستقبل.
     و لعل من نافلة القول: 
اإلسالم  أن  على  التأكيد 
فريضة  العلم  طلب  اعترب 
مرتبطا  كان  والذي 
املسلمني  استجابة  مبدى 
وأن  اإلهلي،  للخطاب 
والتخلف  الركون  عهود 
تلقي  كانت  والتقليد 
للخطاب  املسلمني  فهم  على  بظالهلا 
أن  إىل  إضافة  أبعاده،  وإدراك  اإلسالمي 
معضلة التخلف العلمي والتقين اليت نعاني 
الشكوى  بكثرة  حتل  ال  اليوم  منها 
والنواح على املاضي والبكاء على األطالل، 
وخاصة عندما ينتقل البكاء إىل لون من 
من  بد  ال  وإمنا  التخدير،  و  التداوي  ألوان 
االدراك الكامل ملشكلة التخلف ودراسة 
األسباب  ومعاجلة  هلا،  مكن  الذي  املناخ 
واملراجعة  الصرب  من  ذلك  يقتضيه   وما 

وتصويب اخلطو.
   مير املسلمون اليوم بفرتة أقصى من فرتات 
الطويل  تارخيهم  يف  احلضاري  التحدي 
العلوم  جمال  يف  مداه  التحدي  هذا  ويبلغ 
اإلسالمية  الدول  ختلفت  حيث  والتقنية 
يف  املعارف  تقدمت  بينما  ملحوظا،  ختلفا 

بعصر  عصرنا  مييز  مما  اجملالني  هذين 
الذرة  وعصر  الفضاء،  ورحالت  الصواريخ 
والطاقة النووية أو بصفة أعم عصر العلوم 
معظم  تدخلها  مل  جماالت  وهذه  التقنية 
الدول اإلسالمية بعد، مما تسبب يف وجود 
عن  اإلسالمية  الدول  تفصل  شاسعة  هوة 

الدول املتقدمة علميا و تقنيا.
والتقين  العلمي  التقدم  هذا  غمرة  يف        
ختلفا  اإلسالمي  العامل  ختلف  املذهل 
شديدا بعد أن محلوا لواء املعرفة العلمية 
قرون  لعشرة  الصناعية  و  الفكرية  و 
ما  إىل  عشر  السادس  القرن  )من  كاملة 

شارف على نهايته(.
املسلمون من رصيد  أن ما ميلكه    ال شك 
بشري،  جتانس  حضاري،  تاريخ  و  ثقايف، 
عاملي  وخطاب  إنسانية،  مساوية  ورسائل 
للحضارة  مهما  شيئا  يقدموا  أن  يؤهلهم 

املنقوصة بشكل عام.
العربية  الدول  من  الكفاءات  هجرة  إن      
العلمي  النهوض  بإمكانها  كان  اليت  فقط 
حنو  العلمي  املادي  املستوى  على  والتقين 
الغرب لسبب أو آلخر لو أتيحت هلا الظروف 
مسافة  خنتصر  أن  الستطاعت  والشروط 
أن  تستطيع  بل  فجوته؛  وتردم  التخلف، 
مستوى  على  مفقودا  زال  ال  شيئا  تقدم 
التقدم  فإن  ومنه  البشرية.  احلضارة 
والعقول  اخلربات  ميتص  الغرب  يف  العلمي 
اإلسالمي  العامل  ليبقى  كلها،  اإلسالمية 

متخلفا ويبقى العامل الغربي متحكما. 

                        نهيلة النحيلي  أوىل باك آداب2
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    مفهوم اللغة العربية:
اللغات السامية ومن  العربية من  اللغة      تعترب 
اللغة  وهي  العامل  حول  انتشارا  اللغات  أكثر 
احلضارية األوىل يف العامل وأقدمها. فيتحدث بها 
ويتوزعون  شخص  مليون   223 من  أكثر  حوالي 
يف  وأيضا  العربي  الوطن  يف  حمددة  مناطق  يف 
تركيا وتشاد ومالي والسنغال وإثيوبيا وإيران... 
و هي لغة شعائرية لدى العديد من الكنائس 
املسيحية يف الوطن العربي وكتبت بها الكثري 
يف  لليهود  الدينية  الفكرية  األعمال  من 

العصور الوسطى حتديدا.
   أهمية اللغة العربية:

زمن  يف  العربية  اللغة  هم  العرب  محل  لقد    
الرسول عليه الصالة والسالم عندما ظهر اإلسالم 
العربية.  باللغة  نزل  الذي  الكريم  والقران 
فتوطنت فيها الكثري من بالد غرب آسيا ومشال 
الذين  اجلدد  األعجام  بداو  مت  من   . إفريقيا 
شاركوا يف شرح قواعد اللغة العربية بالدخول 
والبيان  املعاني  الثالث  كانوا علماء فيها بفنونها 

والبديع.
   أهمية اللغة العربية يف فهم اإلسالم: 

   ـ اللغة هي الوسيلة األوىل للتخاطب بني الناس

   ـ هي أهم أداة من أدوات التفكري
   ـ هي عام العلم واملعرفة حتفظها الكتابة من 

الضياع
  هذه األمور الثالثة تكاد لوضوحها تكون من 
مل  العملية  حياتهم  يف  الناس  ولكن  البدهيات 
االهتمام  من  تستحقه  ما  البدهيات  -هذه  يعطوا 
واللغة العربية لغة الدين فالقران الكريم نزل 
باللغة العربية .قال تعاىل »إنا أنزلناه قرانا عربيا 

لعلكم تعقلون« سورة يوسف2.
هما  الدين  هلذا  األولني  األساسني  فان  وهكذا    
باللغة  هما  العربية  باللغة  هما  والسنة  القران 
العربية وال ميكن معرفة أسرارها من غري هذه 

اللغة املباركة.
هذه  خالل  من  أهميتها  نلخص  أن  وميكن 

النتائج :   
    أوال: العربية الفصحى هي وعاء اإلسالم.

   ثانيا: جيب على املسلم الذي ال يعرف العربية أن 
يقف عند حدود علمه.  

بني  العربية  نشر  يف  جهد  بدل  ينبغي  ثالثا:     
املسلمني الذين ال يعرفونها 
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   بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خري خلق اهلل تعاىل 
وصحابته والصاحلني، وبعد، 

»حممد  الكريم  واألب  األمني  األستاذ  إىل  متواضعة  كلمة  هذه 
شاكر«.

صدق  بكل  ألخربك  املتواضعة  الكلمات  هذه  أستاذي  أكتب  إليك    
أستاذي  يا  علمتنا  لقد  متفهم.  طيب  وأب  مميز  أستاذ  أنك  حسنة  ونية 
اليت  اللغة  العربية،  اللغة  معنى األدب والفضائل، وبفضلك عرفنا قيمة 

نتكلم بها، وتكلم بها خري خلق اهلل تعاىل بفصاحة وإتقان.
إنك  بل  فقط  أستاذا  لست  إنك  أقول  صدق  وبكل  حقا  اجلليل  أستاذي 
والدنا الطيب، فأنت دائما تساندنا وترشدنا إىل الطريق األفضل بنصائحك 
املفيدة وتوجيهاتك الرشيدة، واألهم أنك تتفهمنا وال تعاتبنا إذا أخطأنا، 

بل تبني لنا نقط اإلخفاق واخلطأ.
   ال أعرف كيف أعرب بالعبارات املناسبة ومع ذلك أشكرك يا أستاذي 
أيضا  أقول  هلا،  متن  ال  اليت  القيمة  نصائحك  وعلى  معنا،  لطفك  على 
احلياة  هذه  يف  عليك  تعرفنا  ألننا  مجيعا  لنا  هنيئا  واعتزاز  فخر  بكل 
الدنيا، وهذا حقا من حسن حظنا واهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال. 
ومع األسف الشديد هذا العام هو أول عام لنا معك وهو آخر عام كذلك 
ومع  السرعة،  بهذه  نهايته  تكن  مل  بك  لقاءنا  ليت  يا  تقاعدك.  بسبب 
غرس  من  يا  إليك  لنا.  شرف  هو  مثلك  متواضع  بأستاذ  فلقاؤنا  ذلك  كل 
الكلمات  هذه  الرذيلة  من  االقرتاب  من  وحذرنا  الفضيلة  نفوسنا  يف 

الصادقة واملعربة عن احلقيقة الواضحة يف الواقع.
   أنت يا أستاذنا علمتنا دروسا وحكما ليس هلا مثن. أنت والدنا الطيب. 
يا  لك  جزيال  شكرا  القسم.  يف  زمالئي  كل  عن  بالنيابة  أشكرك 

أستاذنا الكبري.
من التلميذة »بلبلة« نيابة عن اجلذع املشرتك.

رسالة شكر إىل األستاذ الكريم 
واألب الرحيم حممد شاكر



أقوال وحكم
أن  دون  فشل  وراء  بفشل  متر  أن  هو  ـالنجاح 

تفقد محاستك. 
الناس  الناس أكثرهم صمتا و أعلم  ـ أعقل 

أكثرهم إنصاتا.
ـ لتنجح جيب أن تكون رغبتك يف النجاح 

أقوى من خوفك من الفشل.
 ـ قيل للسعادة: أين تسكنني؟

قالت: يف قلوب الراضني بقضاء اهلل.
وال  بنفسه  واثقا  كان  من  إال  يتواضع  ال  ـ 

يتكرب إال من كان عاملا بنقصه.  
ـ عش كما شئت فأنت راجع كما جئت.

ـ وحيد اللغة كوحيد العني.
ـ بالكلمة الطيبة تفتح األبواب املغلقة.

ـ إن مل تعرف قيمة نفسك فقد ضاع نصف 
عمرك.

ـ كن ابن من شئت واكتسب أدبا.
القلب دخلت يف  إذا خرجت الكلمة من  ـ 
تتجاوز  مل  اللسان،  من  خرجت  إذا  و  القلب، 

األذان.
ـ لسان العاقل وراء قلبه، وقلب األمحق وراء 

لسانه.

ـ من نظر يف عيبه، اشتغل عن عيوب الناس.
ـ من عاش بوجهني مات ال وجه له.

وال  الليل،  حيل  أن  قبل  النهار  متدح  ال  ـ 
حتكم على أمر حتى ترى نهايته.

السفح،  إىل  نظرك  فوجه  القمة  بلغت  إذا  ـ 
إليها وانظر إىل  الصعود  لرتى من عاونك يف 

السماء ليثبت اهلل أقدامك عليها.
ـ ليست الفرصة بابا يفتح لك، بل هي خطوة 

جريئة تقوم بها.
ـ مل أرى مثل مجع املال داء، وال مثل البخيل 

به مصابا.
بل  بها،  تتعثر  ـ احلياة مليئة باحلجارة فال 
امجعها وابن بها سلما تصعد به حنو النجاح.
باحلجر  مرتني  التعثر  املخجل،  من  إنه  ـ 

نفسه.
ـ كل شيء إذا أكثر رخص، إال األدب فانه 

إذا أكثر غال.
يف  انك  فاعلم  اخللف،  من  طعنت  إذا  ـ 

املقدمة.
                     إكرام لعسريي/ األوىل باك آداب 2.

أقوال وحكم   

      العواصف
مطر، رعد، برق، رياح، عواصف..

يبهد،  ضوء  يرعب،  صوت  الثياب،  تبليل 
رياح

دوما  جندها  احلالة  فهذه  طبيعي،  فهذا     
الكوارث  من  بعض  فهذه  الطبيعة،  يف 
أنواع  بعض  أمام  شيء  يساوي  ال  الطبيعية 

البشر
والتكرب،  باحلسد  مملوءة  قلوبهم  أناس     
غريهم  على  اردى  وجندهم  نشني  جا  وأنهم 
باخليانة  مملوءة  وعقوهلم  واستهتارا، 
عما  نبحث  وعندما  االنتقام،  وشرارة 
جند  من،  وضد  ذلك  كل  يستخدمون 
األبرياء  الناس  ضد  يستخدمونه  أنهم 
اهلل،  عقاب  من  واخلائفني  كاملساكني 
وتلك األناس اليت رق حلهم، و الذين يف   قلوبهم 
حمبة وقناعة وبساطة وغريها من الصفات 
واإلميان،  باملساحمة  مملوءة  و  احلميدة، 
املعامالت من  الناس يستهلون  هذه   أهؤالء 
يعقل؟  املتشيطنني؟أهذا  البخالء  أوالئك 
.طبعا ال،  فهذه  هي سنة احلياة، هذه  هي 
القوي  احلياة،  بها  تتصف  اليت  القواعد 
يأكل الضعيف، فهي لعبة تلعب باإلنسان 
فيها  يتصف  أن  جيب  لذلك  تشاء  كما 

مجيع الصفات البشرية سواءا كانت طيبة 
احلياة،  هذه   يف   يعيش  لكي  شريرة  أو 
الطريق،  عن  املتشيطنني  يصد  ولكي 
وهكذا تستمر احلياة كما يقول املثل » 
ليس القوي من يكسب احلرب دائما وإمنا 
».وأيضا  دائما  السالم  خيسر  من  الضعيف 
»قد نرضى باألمل ساعات ولكن لن نرضى 
باليأس حلظة » .ففي هذه احلياة كما قلت 
سابقا إن القوي يأكل الضعيف أو يصبح 
ومجيعا  بشر  مجيعا  حنن  ألسنا  له،  عبدا 
متساوين؟ و ملاذا؟ أليس يف قلوبهم ال رمحة 
أم  ماذا؟  أم  بشرا  ليسوا  أنهم  أم  إحساس؟  وال 

ليس هلم قلب؟ أم أنهم ال خيافون اهلل؟
 لكن الناس الطيبني لديهم تلك املواصفات، 
الرمحة  قلوبهم  ويف  اإلحساس  ولديهم 
وخيافون  بشر  هم  فلهذا  أيضا  قلب  ولديهم 
الشريرين  الناس  ولكن  عقابه  ومن  اهلل 
كل  على  يتحاسبون  سوف  اهلل  شاء  إن 
فلهذا  احلياة  يف  فعلوها  وكبرية  صغرية 
الشرير  اإلنسان  اإلنسان ينتصر على  دائما 

مهما طال الزمن.

                                      شيماء الغوات / ج م آ.

إبداعات   التالميذ
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أمي
أبي الغالي

 مسعت صوتك يناديين
رقته كصوت املطر

أمي أنت نور عيين
على فراقك أنا ال اقدر

أنت أحلى كلمة ترن
يف أ ذني و دائما تغن

يف الدنيا على قليب أحن
أمي ليس مثلك أي بشر

أنت نفسي وروحي
أنت عطري وبلسم جروحي
من بالي صورتك ال ختتفي 

لدربي أنت نور وقمر
كم سهرت وتعبت
وجاهدت وحتملت

وربيت وعلمت
حتى نكرب ونكرب
إذا قصرت ساحميين.

لقلبك يا أمي ضميين
وارضي علي يا عيين.

لينكسر خوف قليب .

ما الدنيا يا أختنا؟: سألتين
هي امتحان يا صديقتنا:فأجبتها

يف أرجائها بدأت حياتنا
وفيها ستنتهي وحيل مماتنا

خلقنا اهلل فيها لنؤذي واجباتنا
لنطيع الكريم وحنافظ على صالتنا

لتكون معامالتنا وصدقنا أفضل مساتنا
وطاعتنا لوالدينا أرقى مميزاتنا

لكن ماذا فعلنا حنن يا أختنا
نسينا اآلخرة وجعلنا الدنيا اكرب همنا.

ذهبنا يف طريق مظلم غري طريقنا
ارتكبنا املعاصي وافتخرنا بآثامنا.

نسينا رب العباد خالقنا
نسينا اجلنة والنار وعذاب القرب وغلبتنا شهواتنا

وتركنا الصالة وعباداتنا
عن الفقري واحملتاج واليتيم ختلينا

نصرنا الباطل وللحق أزهقنا
أحببنا الظامل واملظلوم ظلمنا

مسعنا األغاني بصدر رحب وعن القران ختلينا
غرتنا الدنيا وحسبنا أن ال شيء فيها سيؤذينا

ماذا لو طرق ملك املوت يوما بابنا؟      
وملكا املوت عن الرب والرسول والدنيا يسأالننا

ما ذا سنفعل و ما ذا تكون إجابتنا
مباذا؟ وبأي وجه سنلقى ربنا؟

ومباذا جنيبه عندما يسألنا
عن الوقت والعبادة وعن الشباب أين أفنينا

تلك اللحظة سنندم عن كل دقيقة ضيعنا
لكن ماذا عسانا أن نفعل. لقد فات األوان يا 

صديقتنا
اسأل اهلل أن حيسن خامتتنا.

                        كوثر بوسبع/ األوىل باك آداب 1

ما الدنيا ؟؟!!

 املغرب بالدي 
وشعبه فؤادي

علمه راية محراء
تتوسطها جنمة خضراء

دالة على اجملد والوفاء.
شعبه راق يستند بالعطاء

وملكه يف غاية الروعة والصفاء.
سكانه ميلكون صفة الكرم 

والعطاء.
وأطفاله يعيشون يف سعادة وهناء

فلما العيش يف سعادة وهناء
وبالدنا متتاز بهدوء دون عناء.

اللهم يا رافع السماء
ويا جميبا الدعاء
احم بالد املغرب.

وارزقه أمانا ال حيتسب
واستقرارا ليس بعده نزاعا. 

إبداعات   التالميذ

موطين

عندما أراه يدق قليب
ولو غاب عين سال دمعي

بسمته اجلميلة ال تفارقين 
وأخالقه النبيلة دائما تراودني

طيبوبته تدفئين
ونصائحه ال تفارقين

إخالصه يف عمله أعجبين
وعبادته لربه حريتين 

ربي افرح أبي كما أفرحين
وأسعده كما أسعدني

و احفظه لي كما حفظين 
وجازه على تعبه لكي يربيين

  كوثر بوسبع/ األوىل باك آداب 1
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       الـغـيـر
اإلنسان أو اجلنس البشري هو الكائن احلي 
الناحية  من  تطورا  األكثر  يعترب  الذي 
باعتبارها  الفلسفة  العاطفية،  و  العقلية 
تفكري تأملي نقدي حياول كشف حقائق 
من  بهما  يرتبط  ما  وكل  والكون  اإلنسان 
يف  املخفية  باألسرار  والبوح  وظواهر  قضايا 
تدرس  الفلسفة  جعل  وهذا   , الكون  هذا 
أن تسند  أنا واعية ميكن  باعتبارها  الذات 
ميثل  الذي  والغري  أفعاهلا,  مسؤولية  إليها 
كل ما هو خارج الشخص أي الطبيعة والناس 
أي  واملخالف  املباين  الغري  كلمة  تعين  وقد 
ليس  ما  كل  ونفي  واحلقائق  األشياء  سلب 
وقد  أنا,  ليس  الذي  األنا  أي  الشخصية،  من 
عملت الفلسفة على تناوله سواء يف مستواه 
الوجودي  اخللقي  أو  املعريف  األنطلوجي 
التقابالت  دراسة  كمحاولة  االنفعالي, 
التقابل  مثل  املستويات  كل  تتضمنها  اليت 
بني األنا واآلخر »الذات« واملوضوع, التواصل 
والالتواصل, ولذلك فإن مفهوم الغري يضعنا 
, األول أنطلوجي  أمام إشكالني على األقل 
معريف  والثاني  بالوجود,  يتعلق  حيث 
أي  الغري,  مع  العالقة  على  يدل  ووجداني 
هل تتم معرفة الغري وكيف؟ وهل ميكن 
وهل  وإجتماعيا؟  نفسيا  الغري  مع  التواصل 

الغري يفيدنا أم يضرنا؟
مسؤولة  حرة  واعية  أنا  الشخص  كون  إن 
الوعي  متلك  ذات  أي  وقانونيا  أخالقيا 
على  قادر  أنه  يعين  ال  واإلرادة  واحلرية 
اآلخرين،  عن  منعزال  وحيدا  العيش 
يستطيع  ال  اجتماعي  كائن  فالشخص 
حاجة  يف  هو  بل  اجلماعة  خارج  العيش 
إليها لتحقيق ذاته والوعي بها, فالغري ضرورة 
ملحة إلكمال وعي األنا بذاتها وبوجودها, 
عن  التميز  داللة  األخر  داك  اختد  ما  ودوما 
ولعل  حنن,  أي  اجلماعة  أو  الفردية  األنا 
جسمية,  أو  مادية  إما  التميز  هذا  أسباب 
اجتماعية  فروقا  أو  حضارية  أو  إثنية  وإما 
الغري  أن  ندرك  املنطلق  هذا  ومن  طبقية,  أو 
البعيد  ذلك  إىل  يشري  ألنه  بالسلب  يتحدد 
ومن  عنها,  ويتميز  األنا  عن  خيتلف  الذي 
مواقف,  الذات  منه  تتخذ  أن  ميكن  مثة 
بعضها إجيابي كالتآخي والصداقة وما إىل 
والعداء...  كاالمباالة  سلبية  وأخرى  ذلك, 
مع  الوجدانية  العالقة  يف  التفكري  وإن 
قائم  حديث  فلسفي  تفكري  هو  الغري 
العالقة  بطبيعة  الذات  وعي  أساس  على 
مع األخر وهاته العالقة اليت كانت نتيجة 
وجود  ال  أنه  حيث  باآلخر,  اإلنسان  وعي 
العامل معزوال عنه,  أو وعي على هامش  ألنا 
أنطلوجية  ضرورة  األخر  أن  اعتبار  على 

يؤكده  ما  وهذا  ووجدانية,  ومعرفية 
الذي  هيجل،  فريدريك  األملاني  الفيلسوف 
يعترب وجود الغري ضروري لتعي الذات ذاتها 
وتتأكد من وجودها يف العامل رغم أن هذا 
بل  سلمي  بشكل  يأتي  ال  بالذات  الوعي 
عرب صراع مستمر بني الوعيني والذي خياطر 
نزع  إىل  سعيه  يف  حبياته  كالهما  فيه 
االعرتاف من اآلخر, ولكن هذه املخاطرة ال 
تكون من أجل القضاء النهائي على الغري, 
بل من أجل أن يعرتف كل طرف خبصمه 
وأبرز مثال يقدمه هيجل يف هذا السياق هو 
يرى  أخرى  جهة  ومن  والعبد,  السيد  صراع 
وعي  عملية  أن  ديكارت  رونيه  الفرنسي 
تعتمد  ال  مفكرة  كأنا  بوجودها  الذات 
على أي عنصر خارجي, بل إمنا هي عملية 
دور  أن  يؤكد  مما  خالصة,  ذاتية  تأملية 
الغري يف معرفة األنا لنفسها منعدم, وهذا ما 
أفكر  ]أنا  الكوجيطو  يف  ديكارت  مثله 
الغري  وجود  يبقى  وبذلك  موجود[  أنا  إذا 

بالنسبة له احتمالي افرتاضي فقط.
رغم  لألنا  ضروري  الغري  وجود  كان  وإذا 
معرفته  فإن  عليها  يشكله  الذي  اخلطر 
الذات  ثنائية  يف  تتمثل  إشكالية  تطرح 
بني  عالقة  تشكل  الثنائية  هذه  والغري, 
العارفة  الذات  ميثل  أحدهما  الطرفني, 
واآلخر ميثل موضوع املعرفة, وهذه الثنائية 
املوضوع  على  إشكاليا  طابعا  تظفي 
ولو  موجود,  الغري  كان  إذا  أنه  خالل  من 
افرتضنا أن إمكانية معرفة الغري حمسومة 
ونقوم  موضوعا  منه  سنجعل  فإننا  اجيابية 
كالوعي  خصائصه  كل  وسلب  بتشييئه 
سارتر  بول  جون  جعل  ما  هذا  _اإلرادة... 
للغري  األنا  معرفة  استحالة  على  يؤكد 
لذاته  األنا  وعي  يف  الغري  هذا  ضرورة  رغم 
والنفي  االستبعاد  لعالقة  يعود  ذلك  وسبب 
والسلب اليت تسود بينهما, وهي عالقة صراع 
وبني  ]بيين  سارتر  يقول  ذلك  ويف  وتشئ, 
ليس  فاألنا  بيننا[  ويباعد  يفصل  عدم  الغري 
ما  سوى  منه  يدرك  ال  فهو  لذلك  الغري,  هو 
ويف  كموضوع,  يدركه  أي  خارجي  هو 
الوحيدة  الكيفية  ]إن  سارتر  يقول  ذلك 
هي  الغري,  بها  لي  ينكشف  أن  ميكن  اليت 
معرفته  أي  كموضوع[  ملعرفيت  يتجلى  أن 
املوقف  ذلك  مرارة  عن  عرب  وقد  كجسم, 
ومهما   ] اآلخرون  هم  ]اجلحيم  قال  حني 
لألنا فمعرفته ممكنة  الغري جحيم  كان 
يعترب  الذي  هوسرل   إدموند  الفيلسوف   مع 
معرفة الغري ممكنة مادام جزءا من العامل 
هو  الغري  من  أعرفه  وما  فيه,  أعيش  الذي 

املستوى الدي يشاركين. ويشابهين فيه.  

بني  تتأرجح  الغري  معرفة  كانت  وإذا 
عالقة  أن  فالشك  واالستحالة  اإلمكان 
إىل  ختتزل  أن  من  وأغنى  أعقد  به  األنا 
عالقة  التقين  الواقع  يف  فهي  معرفة  عالقة 
ألوجه  تبعا  وتتنوع  ختتلف  مركبة 
الكلمات  يف  ذلك  خيتفي  كما  التغري, 
العالقة باآلخر مثل:  لواء  اليت تنضوي حتت 
وقد  الصداقة-الغرابة-الصراع-االشرتاك... 
أسسها  كما  سلبية  العالقة  هذه  تكون 
التوثر وأنها  الفيلسوف  مارتن هايدغر على 
عالقة صراع يعاني فيها الوجود هنا, حبيث 
اجلماعة  يف  وتذوب  كينونتها  األنا  تفقد 
خالهلا  من  وتستعد  اليومية  احلياة  ويف 
إىل  نظرنا  ما  وإذا  بنفسها,  لالستقالل  األنا 
فإننا  اإلجيابية  الزاوية  من  العالقة  هذه 
نرى أن ما جيمع اإلنسان باآلخر ليس اخلوف 
والصراع وإمنا املشاعر اإلنسانية كما أشار 
إليها  إميانويل كانط  والذي اعترب الصداقة 
الغري ومبدأ  املثالي للعالقة مع  النموذج  هي 
اإلنسان  على  يفرض  األخالقي  الواجب 
حنو  إرادته  وتوجيه  فاضلة  مببادئ  االلتزام 

الغري دائما. 
يقودنا  املختلفة  اإلنسان  ملشاعر  حتليلنا  إن 
العيش  يستطيع  ال  األنا  أن  اكتشاف  إىل 
منعزال عن األنا اآلخر،فهذا األخري هو األساس 
يف إحداث هذه املشاعر وتركيبيها النفسي 
من  أبعد  نذهب  أن  بإمكاننا  بل  الفرد  لدى 
هذا فنقول أن وجود األنا رهني بوجود الغري، 
ال  لغتنا  وحتى  بل  وممارستنا  فأفكارنا 
الرمزية  وظائفها  تؤدي  وال  داللتها  تأخد 
متعددة  عالقات  يف  اخنراطنا  خالل  من  إال 
هو  إذن  الغري  إن  اآلخرين،  مع  ومتشعبة 
ما  وكيف  ومعرفية...  أنطلوجية  ضرورة 
)صداقة-قرابة- بالغري  األنا  عالقة  كانت 
هو  ما  على  تراهن  فهي  تواصل-اشرتاك...( 
على  تراهن  إنها  اإلنسان  يف  وأمشل  أبعد 
الذي يتحول فيه  وجوده اإلنساني الكوني 
ذلك  مع  ولكن  قريب،  إىل  الغريب  البعيد 
قد يتحول هذا األخري يف بعض األحيان إىل 
مشكلة حقيقية تهدد وجود األنا وتقيد 

حريته.

        اهلاني حممد/ الثانية باك علوم إنسانية.
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االمتحانات  يف  الغش  مشكلة  تعد    
اليت  املشاكل  اخطر  من  املدرسية 
وأوسعها  املدرسي  التعليم  يواجهها 
واجملتمع  التلميذ  حياة  على  تأثريا 
متالزمة  من  حلقة  والغش  حوله. 
الكذب  من  تتكون  معروفة  ثالثية 
خيانة  الغش  األمانة،  وخيانة  والسرقة 
يف  يبدأ  وهو  لآلخرين  وخيانة  للنفس 
مناحي  كل  إىل  وينتهي  االمتحانات 
ظاهرة  الغش  أن  شك  فال  احلياة، 
خطرية وسلوك مشني، له صور متعددة 

وأشكال متنوعة.
االمتحانات  يف  الغش  ظاهرة  وتعد    
واليت أصبح يشكو كثري من املدرسني 
على  ليس  انتشارها  من  والرتبويني 
فحسب  االبتدائي  التعليم  مستوى 
الثانوية  املرحلة  إىل  جتاوزتها  بل 
حبثا  قدم  تلميذ  من  فكم  واجلامعية. 
وقد  غالفه.  على  امسه  إال  فيه  له  ليس 
بعض  عند  الفطر  انتكاس  من  تعجب 
التالميذ فريمي من مل يغش بأنه معقد 
أحدهم  متادى  ولرمبا  وجامد  ومتخلف 
فاتهم التلميذ الذي ال يساعد على الغش 

بأنه ال يعرف معنى األخوة وال التعاون 
املدرسية  االمتحانات  يف  الغش  وظاهرة 
بالعملية  خيل  منحرف  سلوك 
أركانها  أحد  ويهدم  التعليمية 
يعد  إذ  التقويم،  ركن  وهو  األساسية 
تزييف  مبثابة  االمتحانات  يف  الغش 
التقويم مما يضعف من فاعلية  لنتائج 
عن  ويعوقه  ككل  التعليمي  النظام 
حتقيق أهدافه اليت يسعى إىل حتقيقها 
تربر  الغاية   ( إطار  يف  البعض  ويفسره 

الوسيلة ( 
أن  الظاهرة  تفاقم  من  يزيد  ومما    
سلبية  من  تعاني  عام  بشكل  مدارسنا 
وترك  أبنائهم  متابعة  يف  اآلباء  من  عدد 
املدرسة  إلدارة  الغارب  على  احلبل 
واحلقيقة  التعليم  مع  الرتبية  لتتحمل 
باخلطر  يشعرون  ال  اآلباء  هؤالء  إن  هي 
بعد  إال  سلبيتهم  عن  الناجم  احلقيقي 
كانت  سواء  األبناء  متس  أضرار  حدوث 
دراسيا  رسوبا  أو  سلوكية  احنرافات 
أصابع  أن  األمر  يف  والغريب  متكررا. 

واألخري  األول  املقام  يف  تشري  االتهام 
رعايتها  وعدم  املدرسة  إهمال  إىل 
املهم  دورهم  وناسني  لألبناء،  الكاملة 
مع  والتواصل  والرعاية  الرتبية  يف 
محاية  أجل  من  التعليمية  املؤسسة 
األبناء ومحاية اجملتمع، وال ننسى قول 
الرسول الكريم حممد صلى اهلل عليه 
لسبع  وعلموهم  لسبع  أدبوهم  وسلم) 

وصاحبوهم لسبع(.
أـ أسباب الغش:

أذكر  كثرية  أسباب  الغش  لظاهرة 
أهمها كما يلي:

قدراته  بضعف  التلميذ   إحساس  ـ 
العقلية.

الدراسي  التحصيل  مستوى  ضعف  ـ 
للتلميذ، وشكواه من عدم القدرة على 

احلفظ.
ـ كره املادة الدراسية، وكثرة املطالبة 

بالواجبات، وامللل من املدرسة.
قبل  من  التلميذ  معاملة  يف  التفرقة  ـ 

بعض املدرسني واإلدارة.
ومفاجأة  الكايف،  االستعداد  عدم  ـ 

االمتحان وعدم اإلعالن املسبق عنه.
ـ ضعف الوازع الديين عند بعض التلميذ.
ـ وجود فرص ساحنة للغش، واخلوف من 

الرسوب.
ب ـ طرق العالج:

ـ إحياء الوازع األخالقي وتنمية الضمري 
عباده  على  رقيب  اهلل  بأن  الداخلي 

حسيب هلم فيما يأتون من أعمال.
من  النامجة  باألضرار  التلميذ  تبصري  ـ 
أجل  من  اخلاطئة  السلوكيات  هذه 
األخالق  من  عالي  مستوى  إىل  الوصول 

والسلوكيات االجيابية .
وحبيبنا  بقدوتنا  التلميذ  تذكري  ـ 

رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم.

مع  املدرسة  داخل  الندوات  إقامة  ـ 
واألسر  التالميذ  وتكريم  األمور  أولياء 
وانتظامهم  أبنائها  تواصل  من  تعزز  اليت 
تكريم  بشهادات  وذلك  الدراسة  على 
معنوية ومادية  مما قد يسهم يف احلد 

من تفشي هذه الظاهرة.
الرتبوي  التقويم  نظام  تطوير  ـ 
قواعد  على  يرتكز  حبيث  االمتحانات 
واستخدام  فيها  للغش  مكان  ال  صلبة 

الوسائل احلديثة يف التقويم
يتضح من خالل ما مت عرضه أن ظاهرة 
سلبية  آثار  هلا  مرضية  ظاهرة  الغش 
تكرس  دامت  ما  واجملتمع،  الفرد  على 
لقيم الفشل والعجز واالتكالية، وعليه 
ووضع  خبطورتها،  الوعي  علينا  وجب 
املتفشية،  حدتها  من  ختفف  حدود 
فرد  بناء  مجيعا  لنا  يتسنى  حتى 

وجمتمع كفؤ مبدع و خالق.

                    سناء كسعاد/ الثانية باك آداب.

ظاهرة الغش  
املدرسية  االمتحانات  يف 

أسبابها وطرق عالجها

قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم:
» من غشنا فليس منا«

صحيح مسلم.
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    أقوال بعض الفالسفة
      عن الســلم والســالم

  مل أجد قيمة أمسى من احلرية، فاحلرية 
هي جوهرة اإلنسانية، وهي أمجل هدية 
ما  نعم  هي  فاحلرية  تعاىل،  اهلل  من 
يتمتع به اإلنسان احلي العاقل، واحلرية 
هي أعظم ما ميلك اإلنسان يف هذه احلياة. 
وكل إنسان هو آهل ومستحق للحرية، 
احلق  هذا  على  احملافظة  عليه  وجيب 
يف  حلظة  آخر  إىل  عنه  والدفاع  الثمني، 
كل  معاقبة  علينا  جيب  كما  احلياة. 
من حياول سلب هذا احلق واعتباره جمرما 
يف حق اإلنسانية مجعاء، ليكون عربة 
للعامل، ولكي يعرفوا قيمة هذه اللؤلؤة 

الثمينة، اليت ال تقدر مبال الدنيا كله.
   اعلم يا أخي اإلنسان كم أنت حمظوظ 
ألنك تتمتع حبريتك على أكمل وجه، 
الناس  كبعض  منها،  حمروما  ولست 
اللذين حياربون مباهلم وأنفسهم من أجل 

نيل حريتهم واليت هي أصال من حقهم.
نعمة  ومميزة...  يافعة  زهرة  احلرية    
بداخلنا  وترعرعت  ومنت  معنا  ولدت 
شيئا فشيئا، لذا ال ميكن أن نتخلى عنها 
بكل  عنها  الدفاع  ينبغي  بل  بسهولة، 

قوانا ولو آلخر رمق يف حياتنا.
  اإلنسان بدون حرية كالوردة املهملة، 
كنبتة دون ماء، وبدون حرية سيكابد 
املرء العناء، وكل أنواع العذاب، وسيلقى 
نغري  ال  ملاذا  آجال.  أم  عاجال  حتفه 
:«أنا  ونقول  الديكارتي  الكوجيطو 

لست حرا إذن أنا لست موجودا«
سيعيش  اإلنسان  أن  تعتقدون  كيف     
سيكون  أنه  أعتقد  حرية،  بال  حياته 
خاضعا  ومدلوال،  مهانا  مأمورا،  عبدا 
ظلم  حقا  وهذا  أوامره،  وينفذ  لسيده 
اإلنسان  أن  أعتقد  عظيم،أنا  وهم  كبري 
أشرف  حريته  سبيل  يف  ميوت  الذي 
الذي  كذلك  وليس  الكون،  يف  إنسان 

مقيدا  يبقى  أن  وفضل  العبودية،  رضي 
رغم  اجملرم،  أو  كالسجني  بالسالسل 
ال  خطيئة،  اقرتف  أو  ذنبا  يفعل  مل  أنه 
منحه  الذي  حقه  يطلب  إنه  بالعكس 

إياه اهلل تعاىل.
    أنا شخصيا أعتقد أن ال حياة لإلنسان 
إذا مل يتمتع باحلرية، وال خري يف حياة 
سعادة  هناك  توجد  وال  حرية،  بدون 

أصيلة ودائمة يف احلياة بدون حرية.
وال  حياة،  تسمى  ال  حرية  دون  حياة    
خري يف حياة بدو نكهة احلرية. ولعل 
ممزوجا  يكون  احلرية  عن  الدفاع 
بالعلم والثقافة. وخري مثال الشاعرة فدوى 
اليت  األصيلة،  الفلسطينية  املرأة  طوقان، 
دافعت عن حرية وطنها ووطننا فلسطني 
الوطن.  على  بالغرية  املليئة  بكلماتها 
فهي مل ختذل يوما ثقة شعبها، بل ظلت 
سبيل  ويف  الطغيان،  وجه  يف  صامدة 
احلرية عانت وكابدت كل أنواع األمل، 
املوت يف  الذي فضل  الشجاع  هي وشعبها 
حياة  من  أشرف  واعتربه  احلرية  سبيل 

الذل والعبودية.
   العلم جيعل املرء يعي حقوقه ويدفعه 
ويستوعب  بها،  للمطالبة  الوعي  هذا 
كيفية الدفاع عنها. إذن لنتحدى األمية 
ونكسب احلرية. فبالعلم فقط سنعرف 
عنها،  وسنبحث  وأهميتها  احلرية  قيمة 

وعندما جندها سنجد النور الساطع. 
آيتها  »يا  للحرية:  نداء  أوجه  هنا  ومن 
بسرعة،  إلينا  عودي  البيضاء  احلمامة 
ال  اليقظة  حلم  يا  سعادتنا،  سبيل  ألنك 
تفارقينا، يا أيتها احلرية رجاء عودي إىل 
وأنقذي  حوله،  جناحاك  وافردي  وطين 

البشرية من ضالم العبودية«

                                            حنبلة أمينة / ج م آ

  قيمة احلـريـة

غياب  ليس  السالم  جبرسون:  هنري   -
القوة، السالم هو حضور احلب. 

القانون  فاعلية  كانت:  اميانويل   -
البشر،  لعيون  مرئية  غري  االخالقي 
قوة  البشري  اجلنس  يف  تولد  ولكنها 
للعامل  وحتقق  الشر  على  االنتصار 

السالم االبدي. 
احملافظة  ميكن  ال  أينشتاين:  ألربت   -
ميكن  القوة.  باستخدام  السالم  على 
التفاهم  خالل  من  فقط  السالم  حتقيق 

مع االخرين. 
- رالف والدو إمرسون: ال أحد سيستطيع 

أن مينحك السالم إال أنت. 
إىل  حباجة  إنك  إمرسون:  والدو  رالف   -
وأيا  به،  تقوم  عمل  أي  يف  الشجاعة 
سيكون  تتخذه،  الذي  القرار  كان 
إنك  لك  يقول  شخص  دائما  هناك 
دائما  هناك  وستكون  خمطيء، 
على  تغريك  حبيث  تنشأ  مصاعب 
حق  على  منتقديك  بأن  االعتقاد 
حتى  وتنجزه  عمال  ترسم  لكي   ..
النهاية فإن هذا يتطلب بعضا من نفس 
اجلندي،  إليها  حيتاج  اليت  الشجاعة 
السالم له انتصارات خاصة به، ولكنه 

يتطلب أشخاصا شجعانا للفوز به. 
السالم  أحبوا  نيتشه:  فريدريك  ـ 
وخري  احلروب،  لتجديد  كوسيلة 
أشري  ال  إنين  مدته.  قصرت  ما  السالم 
فليكن  بالظفر.  بل  بالسلم،  عليكم 
سلمكم  وليكن  كفاحًا  عملكم 
مل  إذا  الراحة  يف  اطمئنان  ال  ظفرًا. 
أقواسها. وما  السهام مسددة على  تكن 
راحة األعزل إال مدعاة للثرثرة واجلدل 

فليكن سلمكم ظفرًا. 
ـ فولتري: ليس القوي من يكسب احلرب 
السالم  خيسر  من  الضعيف  وإمنا  دائما 

دائما.  
على  املرء  يعثر  لن  شفايتزر:  ألربت  ـ 
السالم إال عندما يوسع من دائرة تعاطفه 

لتشمل مجيع الكائنات احلية. 
  خولة ملخنطر ويسرى احمليضري. 

األوىل باك ع
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       القدرات تستعمل كمؤشرات لقياس 
العمرية  املستويات  خمتلف  يف  الذكاء 
من  خمتلفة  أنواع  بروز  اختبار  حماولة 
اللغوي  كالرصيد  النفسية  العمليات 
وخيتلف  واالستدالل.  والذاكرة  والقندم 
العمرية:  للمستويات  تبعا  االختبار 
يف  جمردا  لفظيا  يكون  فاالختبار 
لتوفر     نظرا  العالية  العمرية  املستويات 
ويكون  اللغة.  عنصر  على  األعمار  هذه 
للمستويات  بالنسبة  وماديا  حسيا 

عن  يستعاض  حيث  الصغرى  العمرية 
اللغة باألشياء احملسوسة اليت يتم التمييز 
لربوز  املستعملة  فاالختبارات  إذن  بينها. 
حيث  من  املختلفة  لألعمار  تبعا  الذكاء 
ذلك  ومع  جمردة  أو  مشخصة  كونها 
االختبار  لنفس  األعمار  خمتلف  ختضع 
واالجابة تأخذ بعني االعتبار عامل السن. 
يراد  اليت  الظاهرة  هو  الذكاء  كان  إذا 
اجتاه  من  خيتلف  حتديدها  فإن  قياسها 
الذكاء  طبيعة  عن  احلديث  عند  آلخر 
أوال على  النفس ينصب  اهتمام علماء  فإن 
أو  فطريا  الذكاء  كان  إذا  فيما  معرفة 
مكتسبا، وثانيا هل الذكاء قدرة واحدة 
القدرات  عن  متمايزة  عامة  قدرة  أنها  أم 
هذا  على  اجلواب  طبيعة  إن  اخلاصة؟ 

األسئلة سيحدد ظهور اجتاهات منها:
االجتاه  هذا  يرى  البيولوجي:  االجتاه  ـ    
الدماغ  حجم  بزيادة  مرتبط  الذكاء  أن 
التطوع،  عملية  بفعل  مراكزه  وتعقد 
حيث  احليوانية،  األنواع  عكس  فعلى 
لذى  السلوك  فإن  آلية  تكون  االستجاية 
رأسها  وعلى  العليا  »احليوانية«  األنواع 
على  وقدرة  مرونة  أكثر  هو  اإلنسان 
تبعا  فالذكاء  عليه  وبناء  التكيف، 

مع  التكيف  على  القدرة  هو  االجتاه  هلذا 
احمليط أو القدرة على التعلم والذي متصل 
إىل أساس بيولوجي. وأن القدرات اخلاصة 
على  العامة  القدرة  هذه  تطور  عن  نتجت 
التكيف خالال تطور األنواع أو منو الفرد.

هذا  ويركز  السيكولوجي:  االجتاه  ـ    
الذكاء  موضوع  مع  تعاطيه  يف  االجتاه 
متيز  اليت  اإلدراكية  الوظائف  على 

اإلنسان.
جوهر  يف  أن  االجتاه  هذا  اعترب  لقد    
الذكاء توجد قدرات كالقدرة على حل 
املشاكل، أو القدرة على التفكري اجملرد 
القدرة  أو   « الذكاء  يكون  املعنى  بهذا 
تفكريا  العالقات  يف  التفكري  على 
ليس  فالذكاء  هدف«.  حنو  موجها  بنائيا 
جمرد احلصول على املعلومات واكتساب 
املهارات بل إدراكا للعالقات، أي اكتشاف 
والعالقات  لألشياء  اجلوهرية  اخلصائص 
تتوقف  الذكاء  ودرجة  بينها.  املوجودة 
على  لالختبار  اخلاضع  قدرة  مدى  على 
الذكاء  ويقاس  أسئلتهم  على  االجابة 

بالقدرات اليت تدل عليه.
                      سكينة السربوت/ األوىل باك ع

  اجتاهات الذكاء

     تعريف العنف املدرسي:
قد  طرف  من  يصدر  فعل  أو  سلوك  هو     
أضرارا  يسبب  مجاعة،  أو  فردا  يكون 
ويكون  معنوية،  أو  ونفسية  جسدية 
باللسان أو باجلسد أو بواسطة أداة. والعنف 
أو  اإلشارة  عن  نتج  سواء  التوزان  عدم  دليل 
االستفزاز أو التسرع أو ضعف القوة. وهو رد 
فعل غري سوي له عواقب جسدية ونفسية 

شديدة على املعنف.
    العنف من الوجهة النفسية:

الفطرية  النزعات  األنا عن تكييف    عجز 
الغريزية مع مطالب اجملتمع وقيمه ومثله 
ومعايريه العليا ويطلق امليول الغريزية من 
العنف،  بواسطة  اإلشباع  فتلتمس  عقاهلا، 
يرجع العنف أيضا إىل الصراعات الداخلية 
باإلحباط  والشعور  االنفعالية  واملشاكل 
بالنقص...  والشعور  اآلمان  وعدم  واخلوف 
لقوله  الكبت.  ازدياد  مع  العدوانية  تزداد 
عز وجل:« وقاتلوا يف سبيل اهلل و اعلموا أن 

اهلل مسيع عليم« سورة البقرة آية 244
    العنف من الوجهة الرتبوية:

البيئة والتنشئة االجتماعية حيث     تأثري 
اجلسدي  أو  اللفظي  العنف  الطفل  جيد 
خارج  أو  داخل  سواء  التعامل  طريقة  يف 
ضعف  اقرتان  وكذا  احمليط،  يف  أو  األسرة 
التفكري بالقوة اجلسدية واملفهوم اخلاطئ 

رد  ولد  مما  للرجولة، 
التهميش  جتاه  فعل 
سواء  االجتماعي، 
داخل  أو  خارج 
غياب  الفصل,نتيجة 
بهذه  والتحسيس  احلوار 

الظاهرة.
مظهر  املدرسي  والعنف      
وصورة  العنف  مظاهر  من 
وهو  املتعددة،  صور  من 
ممارسات  عن  عبارة 

احد  ميارسها  لفظية  أو  بدنية  أو  نفسية 
أطراف املنظومة الرتبوية وتؤدي إىل إحلاق 
عز  لقوله  ذاتها،  باملدرسة  أو  باملتعلم  الضرر 
اهلل  سبيل  يف  يقاتلون  امنوا  اللذين  وجل« 
واللذين كانوا يقاتلون يف سبيل الطاغوت 
الشيطان  كيد  إن  الشيطان  أولياء  فقاتلوا 

كان ضعيفا« سورة النساء اآلية 76
        األسباب املولدة للعنف املدرسي:

يف  التآطريي  اآلسرة  دور  تقلص  اآلسرة:      
احملاظن،  إىل  وااللتجاء  األبوين  عمل  ظل 
عدم  الطالق،  عن  الناجم  األسري  التفكك 
إشباع اآلسرة حلاجيات أبنائها نتيجة تدني 

مستواها االقتصادي.
    اجملتمع: الفقر واحلرمان يف بعض اجلهات 
بغياب  يتسم  االجتماعي  املناخ  واألحياء، 
رؤية  وضوح  عدم  االجتماعية،  العدالة 

املستقبل وكثرة البطالة.
الثقافة  الثقافة: عزوف الشباب عن دور        

الربجمة  لغياب  نظرا  وذلك  والنوادي، 
جتارة  تسويق  العضوية.  والتجهيزات 
الدرامية واأللعاب  العنف يف بعضا األعمال 

الرتفيهية ويف احلوارات السياسية.
     املدرسة: قلة التنشيط الثقايف والرياضي 
وعدم األنشطة املتعددة واليت تشجع خمتلف 
احلصص  غياب  وكذا  وامليوالت،  اهلوايات 
اختالل  اإلفهام  حصص  وكثافة  احلوارية 

التوازن بني التعليم والرتبية.
       أنواع العنف:

   إن العنف متنوعة األسباب متنوعة املظاهر 
ومن ابرز أشكال العنف:

ـ العنف مع الذات بامليل إىل االحنراف.
ـ العنف مع الغري.

ـ العنف جتاه احمليط أو التجهيزات العمومية.
ـ العنف اللفظي.

ـ العنف اجلسدي.
          وفاء احللواني وسكينة الرحياني / ج م آ

    العنف املدرسي
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        مفهوم التواصل:
عمل  أي  هناك  يكون  أن  ميكن  ال     
بدون تواصل، وال يستطيع أي شخص أن 
التواصل  ميثل  و  بدونه  هدف  أي  حيقق 
والناس  املؤسسات  يغذي  الذي  الشريان 

حيث يتم تبادل األفكار واملعلومات...
    شروط التواصل:

متعلقا  التواصل  مضمون  يكون  أن  أ -    
باهلدف الذي من أجله يتم التواصل.

البيانات  و  باملعلومات  التامة  املعرفة  ب -    
املطلوب إيصاهلا للغري.

  ت - اختيار أسلوب التواصل املناسب للموقف.
  ث - دقة وفهم ووضوح املعلومات املرسلة من 
التفسري  احتماالت  لتقليل  املرسل  جانب 

اخلاطئ وسوء الفهم ملعناها احلقيقي.
   معيقات التواصل: 

    هناك العديد من األسباب حتول دون إمتام 
عملية التواصل بفاعلية كبرية و ناجحة 

وتتجلى هذه األسباب يف:
استخدام  عدم  الفهم،  على  القدرة  اللغة، 
وسيلة التواصل املناسبة، اخلوف، ضجيج...

وإلجناح أي يف أي موضوع جيب أن يكون 
معيقات  ألن  اآلخر  الطرف  إىل  االستماع 

التواصل من معيقات االستماع وهي:
امليل  ـ  احلديث  تفاهة  ـ  اهلدف  فقدان 

واالنتقاد...
   مهارة احلديث يف التواصل:

  يعد احلديث أحد وجهي التواصل اللفظي 
والشفهي وهو عبارة عن رموز لغوية منطوقة 
إىل  واجتاهاتنا  ومشاعرنا  أفكارنا  تنقل 
اآلخرين ويتم احلديث عن طريق التواصل 
املباشر كاملناقشات واحملادثات وعرب وسائل 
تليفزيون،  )إذاعة،  اجلماهرية  التواصل 
الشخصي  التواصل  وسائل  وعرب  سينما...( 

غري املباشر ك التليفزيون والدوائر املغلقة.
     مسات املتحدث الناجح الصوتية:

الدقة احلماس،  الصدق،   ، املوضوع     وهي: 
االنفعالي،  االتزان  التنكر  على  القدرة 
احلركي،  التعبري  على  القدرة  املظهر، 
الصوت،  وضوح  صحيحة،  بطريقة  النطق 

السرعة، استخدام وقفات...
   مستلزمات احلديث املؤثر يف التواصل:

يضعها  باجلمهور  متعلقة  مستلزمات   
املتحدث يف اعتباره وذلك عن طريق معرفة 
الفكرة  اجتاه  ميوهلم  املستمعني  اجتاهات 
املسترتة  األفكار  ومعاجلة  املوضوع  أو 
شعور  وأهمية  اآلخرين  آراء  واحرتام 
اآلخرين واستخدام األسئلة بدال من األوامر 

وعدم اجملادلة.
   طرق و أنواع التواصل:

   هناك عدة طرق للتواصل وهي:
   التواصل الشفهي: وهو ذلك التواصل الذي 
على  املشتملة  املنطوقة  األلفاظ  يستخدم 
كلمات أو مجل أو عبارات دالة على معنى 

مفيد.
هو    الكتابي:  التواصل   
يستخدم  الذي  التواصل 
األفكار  كتابة 
باستخدام  إما  واملعلومات 
الرموز  أو  الكلمات 

وتوزيعها.
االلكرتوني:     التواصل   
املعلومات  أو  القرارات  وهو 
عن  للعاملني  تصل  اليت 
احلديثة  التقنيات  طريق 
الفاكس...   أو  االنرتنت 
االلكرتوني  فالتواصل 
تعزز  أن  املمكن  من 
التواصل  وفاعلية  منو 
من  أنها  إال  العاملني  بني 
بعدم  حتاط  أن  املمكن 
مل  إذا  الصحيح  الفهم 
واضحة  بطريقة  تكتب 

مثل التواصل الكتابي.
     التواصل غري اللفظي: هو 
التواصل الذي ال يستخدم 
على  للداللة  الكلمات 
غري  لغة  وإمنا  معانيها 
اإلشارات.  مثل:  لفظية 
التواصل  مساحة  وتعد 
جدا  واسعة  اللفظي  غري 
ولغة  الوجه  تعابري  يف 
انطباعات  تعطي  اجلسد 

حبسب مغزاها.

             شيماء الغوات/ ج م آ

   تلوث البيئة
من  هو  و  للبيئة  الشديد  التلوث  من  نعاني  اليوم  أصبحنا     
هو  للتلوث  الرئيسي  السبب  يرجع  و  التلوث  أنواع  أخطر 
احلية  الكائنات  و  االنسان  أيضا  منه  واملتضرر  االنسان 

األخرى.
   تعريف التلوث:

   هوإحداث تغرييف البيئة اليت تعطي الكائنات احلية بفعل 
االنسان وأنشطة اليومية مما يؤدي إىل ظهور بعض املوارد اليت 
ال تتالءم مع املكان الذي يعيش فيه الكائن احلي ويؤدي 

إىل اختالله.
   من السبب وراء تلوث البيئة:

عملية  إحداث  يف  واألساسي  الرئيسي  السبب  هو  اإلنسان    
خمتلفة  بأنواعا  امللوثات  مجيع  وظهور  البيئة  يف  التلوث 
استخدام  سوء  و  التكنولوجي  والتقدم  الصناعي  فالتوسع 

املوار كلها مرتبطة باإلنسان.
   مستويات التلوث:

   التلوث غري اخلطري:
معه  يتعايش  أن  االنسان  يستطيع  الذي  املتحول  التلوث    
بدون أن يتعرض للضرر أو املخاطر كما أنه ال خيل بالتوازن 

البيئي ويف احلركة التوافقية بني عناصر هذا التوازن.
   التلوث اخلطري:

   وهو التلوث الذي يظهر له أثار سلبية تؤثر على اإلنسان وعلى 
بكافة  الصناعي  بالنشاط  ويرتبط  فيها  يعيش  اليت  البيئة 
اإلجراءات  اختاذ  ضرورة  يف  تكمن  وخطورته  إشكاهلا 

الوقائية السريعة اليت حتمي اإلنسان من هذا التلوث .
   التلوث املدمر:

معا  واإلنسان  للبيئة  انهيار  فيه  حيدث  الذي  التلوث  وهو    
متصل  وهو  البيئي  التوازن  إشكال  كافة  على  ويقضي 
فيه  يبدع  انه  االنسان  يطن  الذي  التكنولوجي  بالتصور 
يوما بعد وحيتاج اصالح هذا اخلطأ سنوات طويلة ونفقات 

  تقنيات التواصل

13



املراهق و العالقات املدرسية

    الطفل األسرة واملدرسة:
        إن املشكل األساسي الذي يواجه املؤسسات 
الرتبوية، مهما كان نوعها: أسرة أو مدرسة 
أو نادي... إخل هو كيفية املساهمة يف  إمناء 
اليت  املراحل  خمتلف  يف  الطفل  شخصية 
يقضيها يف هذه املؤسسات. وتشكل األسرة 
الطفل.  فيها  يعيش  تربوية  مؤسسة  أول 

وشيئا فشيئا تتسع عالقاته واتصاالته.
   إن الطفل إذا يغادر احمليط األسري وينتقل 
أمر  االنتقال  وهذا  املدرسي،  احمليط  إىل 
إجباري. وال ينبغي أن نفهم من هذا أن دخول 
يفقده  أو  ينسيه  املدرسة  عامل  إىل  الطفل 

تأثري األسرة اليت ينتمي إليها.
   إن هلذه املعطيات كلها تأثري قوي ومباشر 
على شخصية املراهق وعلى مردوده الدراسي.   

ومن املفيد اإلشارة إىل بعضها:
فرص  للمراهق  املدرسية  املؤسسة  تتيج    

عن  الذاتي  االستقالل  على  التدريب 
واالحتكاك  النفس.  على  االعتماد  طريق 
شبيهة  الفصل  داخل  خمتلفة  مبشاكل 

باملشاكل اليت ستواجهه مستقبال.
الذاتية  اهلوية  بناء  للتلميذ  املدرسة  تتيح 
واهلوية الثقافية، من خالل املناقشات داخل 

الفصل الدراسي.
النفسية       الوظيفة   

االجتماعية للمدرسة:
قنطرة  املدرسية  املؤسسة   
االندماج  إىل  ومعربه  املراهق 
ليس  أنه  غري  اجملتمع.  يف 
بقادر  دراسي  منهاج  كل 
املهمة.   بهذه  القيام  على 
حباجة  املراهق  فالتلميذ 
املتفهم  املدرسي  النظام  إىل 
ومتطلباته  حلاجاته 
واملقررات  فالربامج  النمائية. 
تنبين  أن  ينبغي  الدراسية 
على أسس تراعي توفري اجلو 
الذي يتيح للمراهقني فرص 
التجارب  خمتلف  ممارسة 
ونضجا  غنى  تكسبهم  اليت 

يف الشخصية.
  العالقة: مراهق/ مدرس:

شخصه  يف  املدرس  جيمع    
والسلطة،  املعرفة  بني 
الوقت  نفس  يف  ويوجد 
األب  صورة  ملتقى  يف 
موضع  يكون  قد  الذي 
موضوع  أو  الطفل  إعجاب 
املدرس  ويعترب  كراهيته. 
حتقيق  يف  املدرسة  وسيلة 
يتم  طريقه  وعن  أهدافها 

التأثري يف التلميذ. 
   والواقع أن العالقة مدرس/
تلميذ تتضمن ثالثة جوانب 
التأثري  ومتبادلة  متداخلة 
يتفاعل  فاملدرس  والتأثر. 

الفصل  ميثله  تربوي  جمال  يف  التلميذ  مع 
يدخل  بدوره  الدراسي  والفصل  الدراسي، 
ثم  املدرسية،  املؤسسة  مع  واسع  تفاعل  يف 
ثانية،  جهة  من  بالتلميذ  املدرس  عالقة  إن 
تتم انطالقا من ميثاق مشرتك يربطهما وهو 
الربامج واملقررات الدراسية، ومن جهة ثالثة، 
عالقة  ليست  بالتلميذ  املدرس  عالقة  فإن 
بينهما  املتبادل  اخلطاب  يتأثر  وإمنا  ثنائية 
التواصل  الدراسي يف عملية  الفصل  مبجال 
والتفاعل الرتبوي. ويف حبث قام به )جراسو( 
اليت  الصفات  من  مجلة  التالميذ  فيه  حدد 
أذكرها   املدرس.  لدى  توفرها  يرغبون 
ـ  التسامح  ـ  التفهم.  هلم:  األهمية  حبسب 
ـ احلزم  ـ  الثقافة  ـ  االنسانية   ـ  املوضوعية  

املعرفة السيكولوجية للتالميذ.
بالظلم  حساس  طبيعته  من  الطفل  إن     
االدراك  هذا  يزداد  وقد  لالمساواة  ومدرك 
مجيع  فإن  هلذا  املراهقة،  مرحلة  يف  لديه 
يؤكدون  املراهقني  التالميذ  من  املبحوثني 
يف  واملساواة  الدميقراطية  صفة  على 

معاملة التالميذ.
    املراهق واألصدقاء وزمالء املدرسة:

هاما  دورا  تلعب  املراهقني  بني  الصداقة  إن    
النفسي  ونضجهم  ومنوهم  حياتهم  يف 
للمراهق  تتيح  العالقة  فهذه  واالجتماعي، 
الغري. ويالحظ  رؤية ذاته من خالل منظار 
أن املراهقني يعطون أهمية بالغة للصداقة 
ال  فاملراهق  حياتهم.  من  الفرتة  هذه  خالل 
عندما  فإنه  هلذا  مثله،  مراهق  إال  يفهمه 
يلجأ  ال  ما  فكثريا  بأحدهم،  اليأس  يشتد 
وإذا  ويواسيه.  يفهمه  محيم  صديق  إىل 
الصداقة  ربط  يعترب  النفس  علم  كان 
بالغري حاجة من احلاجات األساسية لنضج 
احلاجة   هذه  فإن  وسواءها.  الشخصية 
واملراهق  املراهقة.  فرتة  خالل  وتقوى  تشتد 
من  الصديق  به  يقوم  ما  عن  يستغين  ال 
وقيمة  الصورة  وحتديد  املكانة  عكس 

الشخصية.
                         إميان الرفاعي/ األوىل باك ع

باهظة.
   أنواع التلوث:

   تلوث اهلواء ـ تلوث الرتبة ـ تلوث املاء ـ تلوث بالنفايات
   أضرار التلوث:

   ظهور املشاكل البيئة املختلفة:
املطر احملمض.

ظاهرة االحتباس احلراري.
ظاهرة التصحر وفقر الرتبة الزراعة.

االنقالبات احلرارية وعدم استقرار املناخ.
السامية  للغازات  الذاتي  حدوث احلرائق عن طريق األشغال 

القابلة لالشتغال.
  عالج التلوث:

 الوعي الذاتي لدى الشخص.
تهجري الصناعات امللونة للبيئة بعيدة عن أماكن املدن.

تطوير أساليب مكافحة تلوث اهلواء.
من  للتخلص  واسع  نطاق  على  التشجري  بعمليات  القيام 

ملوثات اهلواء و امتصاصها.
كيميائية  مديبات  بإضافة  النفطي  التلوث  معاجلة 

كرتسيبه يف قاع للمياه.
                                                                             أمساء مصطايف/ج م آ 
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book knowledge vs life knowledge
•Einstein’s glasses: 
Einstein could never 
dispense with his glasses 
…and once he went to a 
restaurant .He found out 
that, he forgot his glasses, 
and when the waiter 
brought to him the menu, 
he asked him to read it to 
him, the waiter replied:
-Oh! I ‘am sorry, sir I’m 
clueless, I’m illiterate just 
like you!! 
•The judge :
Once open a time ,a prisoner was sentenced to death, 
In the evening before execution day ,the king came 
to his cell and  told him “oh,prisoner ,I’ll give you a 
chance to escape death try to look for a way out ,if 
you find it before tomorrow morning ,you’ll be free “   
•The prisoner was so delighted to be offered this 
chance ,He spent the whole night digging but couldn’t 
find an outlet before the morning ,He was certain the 
execution time ,The king came to him and asked him : 
-”Have you found a way out?
-“I spent the whole night digging but didn’t find 
anything “ replied the prisoner .
The king said “The cell door was left open all night 
long but you didn’t notice that, and added “

Khaoula elmakhanter

History of Facebook:
Facebook is a social networking service launched on February 4; 2004.
It was founded by Mark Zuckerberg with his college roommates and 
fellow Harvard University student Eduardo Saverin. The website›s 
member ship was inutility by the founders to Harvard students, but 
was expanded toothier colleges in the Boston area, the Ivy League 
and gradually most universities in Canada and the United States, 
corporations, and by September 2006, to everyone of age 13 and older 
with a valid Email address.
    Facebook is a popular free social networking website that allows 
registered users to create profiles, upload photos and video, send 
messages and keep in touch with friends, family and colleagues. The 
site, which is available in 37 different languages.
Advantages of Facebook:
It facilitates communication with people will over the world
We use it to know other cultures and celebrities news
Facebook is used to discover recent news and information
Some people use it to look for job opportunities
Some people use it for trading
Other use it to raise campaigns against poverty/terrorism/domestic 
violence
Drawbacks of Facebook:
   Facebook has many disadvantages as losing time to people specially 
young ones they forget themselves between the pages searching about 
scandals or famous people here we can add the biggest problem : the 
addiction which makes people as slaves in front of the Internet or 
phones
More over Facebook en dangers the Personale information of the uses
 We can conclude that, If Facebook is used in right proportions and with 
proper care it can be a powerful tool for marketing and networking.
     As a recommendation: be careful with your Facebook don›t stay 
there for long hours, there are other sweet things in life.

Bassma lemgoussass and Chaimaa lhbel

Odds immortalized
In history

Dropping out of school has become a 
frightening phenomenon all over the 
world. A big number of students stop 
going to school at an early age for 
several reasons.
Certainly, a big number of factors 
lie behind the phenomenon. First, 
poverty remains one of the common 
problems which make students 
leave school early. Parents are 
unable to cover their children›s 
school expenses. Also, as schools 
aren›t always available in mountain 
areas, school goers have to walk 
long distances to get to school. The 
road to and from  the educational 
institution isn›t always safe. They 
may face different dangers. This is 
perhaps why some parents are too 
much worried about their children 
and oblige them to stop going to 
school.

 Another cause of the problem is 
school failure, that is to say some 
students don›t do well at school and 
get bad results. Accordingly, they 
feel frustrated an lose all interest in 
schooling.
Dropping out of school has got a 
lot of effects. First, getting back to 
illiteracy is regarded as one of the 
most immediate effects. Drop-out 
students forget what they have learnt 
because they are away from school 
for a long time. Moreover, they find 
it difficult to get a respectful job as 
they leave school before graduating. 
Some may even face the problem 
of unemployment and if ever they 
find a job, the salary is usually very 
low. Others may find refuge in drug 
addiction and violence. As they 
have a lot of free time and nothing 
interesting to do, they turn to drugs. 
They may use violence to get the 
money they need to buy the drug they 
use which is likely to cause them  
much trouble with the police. They 
may even end up in prison.

I personally believe the phenomenon 
should not go by unnoticed. It should 
be given priority in the
government›s policies. For me, 
to put an end to this problem, it›s 
necessary to improve the teaching 
style and innovate the methods used 
to make school more motivating 
and a beautiful place for learning. 
Also, the government should give 
incentives to poor families such 
as books, scholarships and money 
to encourage them to keep their 
children at school. In addition, 
there must be sensitizing campaigns 
launched by the civil society to 
make parents and children aware 
of the importance of education. All 
in all, to achieve this objective, all 
partners have to join efforts and try 
to come up with effective solutions 
so as to save the future of 
the country.

By Soukayna Essarbout

  DROPPING OUT 
OF SCHOOL         

Facebook and Young people
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FIRST AT ALL
Resorting to Allah
Remember Allah always
Don’t forget your prayer
THEN
Try to end a quarrel
Seek out a forgotten friend
Dismiss suspicion
And replace it with trust
Share some treasure 
Give a soft answer
Manifest your loyalty in word and deed
Keep a promise
Find the time for your family
For go a grudge
Forgive an enemy 
Listen 
Apologize if you are wrong
Try to understand 
Flout envy
Rest of some body else 
Encourage youth 
Appreciate 
Be kind 
Be gentle
Laugh a little
Laugh a little more 
Deserve confidence 
Express your gratitude
Welcome a stranger
Gladden the heart of a child or senior
Do a random act of kindness
Thank you god
If you use these keys y
You’ll  live in Happiness.

 by Fatima ezzahra el manssouri

  
There are many sources of knowledge in this life,academic knowledge which is 
the 
sum of information we learn during our school time, and life knowledge which can 
only be learnt through life experiences, which one is more valuable? And why?
 That is not an easy question to answer; there are many things to take into 
consideration, such as qualities of each source. Academic knowledge is necessary 
to prepare us for life valuable skills which can be learnt at school, to start a career 
and to have a bright future, not only that, in school we learn the first moral values. 
Through our teachers ,we learn how to communicate with others ,and have friends, 
so it is absolutely crucial for our personality development as huans.On the other 
hand, life knowledge is very precious because it makes us more successful in life by 
avoiding certain things, it gives us the ability to correct our mistakes. I think that a 
good combination of both academic knowledge and life knowledge, can make a huge 
difference in one’s life, success can only be achieved by both, therefore I cannot give 
priority to one over the other.

Ikrame nachchad

book knowledge vs life knowledge

May Be 
It is true that we don’t know
 What we have got until we lose it,
 But it is also true that we don’t 
Know what we have been missing until it arrives.
May Be
It takes only a minute to get a crush on someone an hour 
to like someone and a Day to love someone, but it take a 
lifetime to forget someone.
May Be
God wanted as to meet the wrong people before meeting the 
right ones so that when we finally meèt the right people we 
will Be grateful to have known that they actually did exist 
after all before we become the wrong person for them.
May Be
Dream what you wont to dream. go where you want to go. 
Be what You want to Be. because You can Be anything You 
want when You are behind closed doors.
May Be
When the door of happiness closes 
Another opens. but often times we look so 
Long at. the closed door that we don’t see
The one which has been opened for us and 
Because we are inahurry we end up taking the elevator 
instead.
May Be
When You were You were crying and everyone a round You 
was smiling live your life so that when You die, you are the 
one smiling and everyone a round You crying. 

Yousra mhaydir

KEYS OF HAPPINESS
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تعريف اجلاذبية:
بني  جاذبة  قوة  هي  اجلاذبية 
كثلتني,و خاصية اجلاذبية 
األساسية  القوى  إحدى  هي 
يف  املتحكمة  األربعة 

تكوين العامل و الكون.
تتعلق  التجاذب  قوة  وهي 
وختص  املسافة,  و  بالكتلة 
كانت  سواء  األجسام  مجيع 
جنوم.  أو  كواكب  أو  ذرات 
بني  اجلاذبية  قوة  وتأثري 
املسافة  على  تعتمد  جسمني 
بني مركزي كتلتيهما هلذا 
حقل  جسم  لكل  أن  نقول 
جاذبي فقد حاول لبالص بعد 
نيوتن بناء منوذج على شكل 

حقل إشعاعي أو مائع.
كيف تعمل اجلاذبية:

نيوتن  تعريف  خالل  من 
القوى  هي  فإنها  للجاذبية 

اجلسيمات  جتذب  اليت 
ولكن  البعض,  بعضها 
كيف  احلقيقة  يف 
كيف  اجلاذبية؟  تعمل 
الشمس  إىل  األرض  تنجذب 
عرب ماليني الكلمرتات؟ فهما 
غري  حببل  متصلني  يبدوان 
يعلم  الكل  مرئي,ولكن 
.فقوانني  صحيح  غري  ذلك  أن 
نيوتن مل توفر أي تفسري,وبعد 
املوضوع  حيال  احلرية 
 10 من  ألكرت  دامت  اليت 
إىل  اينشتاين  سنوات,توصل 
سر  أن  وهي  مذهلة,  نتيجة 
طبيعة  يف  يكمن  اجلاذبية 
الزمكان )الزمكان هو فضاء 
للنظرية  تبعا  األبعاد  رباعي 
النسبية( وكان أكرت مرونة 
أن  من ذي قبل, حيث ميكن 
يتمدد مثل النسيج احلقيقي 
جذريا  اختالفا  هذا  فكان 
نيوتن.ختيل  فكرة  عن 
القابل  املطاطي  النسيج  هذا 
فيه  وضعت  إذا  للتشويه 

فإنها  ثقيلة  كبرية  كرة 
فيه,  عميقة  فجوة  ستحدث 
وإذا ضربنا كرية اقل كتلة 
على  ستسافر  حنوها,فإنها 
هكذا  الفجوة,إذن  هذه  طول 
حقيقة. اجلاذبية  تعمل 
الزمكان  يف  االعوجاج  إنها 
فيه  اجلسيمات  تسببه  الذي 
هي  اجلاذبية  أخرى  وبصيغة 

شكل الزمكان نفسه. 
                                      تالميذ ج م ع

اجلاذبية

  الذرة وبعض مناذجها

قال أحدهم: كم مكثنا  أي  اآلية:  تفسري 
يومًا  فيه  مكثنا  فقالوا  الكهف؟  هذا  يف 
يف  دخلوا  إنهم  املفسرون:  قال  يوم  بعض  أو 
النهار  آخر  يف  اهلل  وبعثهم  صباحًا  الكهف 
غربت  قد  الشمس  أن  ظنوا  استيقظوا  فلما 
فقالوا لبثنا يومًا، ثم رَأوها مل تغرب فقالوا أو 
بعض يوم، وما دروا أنهم ناموا ثالمثائة وتسع 
سنني. من كتاب صفوة التفاسري للصابوني.
الزمن  يرى  معظمنا  العلمي:  التفسري 
وهذه  الوثرية  بنفس  ومير  مباشرة  بطريقة 
احلديث  العلم  أبو  انشأها  بديهية  صورة 
ثابتا  شيئا  الزمن  اعترب  الذي  نيوتن  إسحاق 
يف كل مكان. وليس يف وسعنا فعل شيء 

ولكن  ذلك،  حيال 
اكتشاف إنشتاين 
نيوتن  تصور  حطم 
وانشتاين  لألمور، 
من  خمتلفة  مبعدالت  جيري  الزمن  أن  رأى 
املكان  بني  خفي  وصل  اكتشاف  خالل 
صلة  هلا  املكان  خالل  فاحلركة  والزمن. 
مبرور الزمن، أي يف حالة السكون تكون 
نبدأ  وعندما  الزمن  خالل  كلها  احلركة 
الزمن  يف  احلركة  من  جزءا  فإن  بالتحرك 
وبالتالي  املكان.  يف  حركة  إىل  يتحول 
على  ذلك  نالحظ  وال  قليال،  الساعة  تبطؤ 
على  بها  منشي  اليت  السرعات  ألن  األرض 
األرض مقارنة بسرعة الضوء بطيئة جدا وال 
تؤثر على الزمن كثريا. وحبسب ما ورد يف 
متدد  املوحدين  الفتية  فإن  الكهف  سورة 
ميكن  حبيث  الكهف  داخل  الزمن  بهم 

املستقبل  حنو  الزمن  عرب  سافروا  إنهم  القول 
اخلاصة  النسبية  انشتاين  نظرية  حسب 
وعندما  الكهف،  يف  آذانهم  على  اهلل  ضرب 
استيقظوا من نومهم اكتشفوا أن العهد الذي 
ناموا فيه غري الذي استيقظوا فيه ويعرب هذا 

عن صحة تنبؤات انشتاين بنسبية الزمن.

فتيحة البوشاوي وسلوى مالك وليلى ذهباني/ج م ع

التفسري العلمي لقوله تعاىل
ْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم« ْثُتْم َقاُلوْا َلبمِ ْنُهْم َكْم َلبمِ ٌل مِّ »َقاَل َقائمِ

سورة الكهف، من اآلية 18.
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   تعريف الذرة:
جزء  اصغر  هي  الذرة   
من العنصر الكيميائي 
إليه,و  الوصول  ميكن 
سحابة  من  تتكون 
حتمل  الكرتونية 
سالبة,تدور  شحنة 
)موجبة  النواة  حول 
و  املركز  يف  الشحنة( 
تهتم  الذرية  النظرية 
املادة  طبيعة  بدراسة 
خمتلف  يعي  فيما  و 
تطورها  و  الذرة  مناذج 

عرب التاريخ :
املواد     منوذج دميوقرطيس: توصل إىل أن 
لالنقسام,  قابلة  غري  ذرات  من  تتكون 

تتحرك بعدد ال متناهي يف الفضاء.
الذرة  طومسون  شبه  طومسون:  منوذج    
زحل,  كوكب  أو  الشمسي  بالنظام 
حمبطة  السالبة  االلكرتونات  حبيث 

بالنواة املوجبة.
للذرة  منوذجا  اقرتح  فورد:  روذ  منوذج    
يتميز بعدة خصائص,وجود نواة  صغرية 
فيها  الشحنة  موجبة  املركز  يف  جدا 
وجود  إىل  الذرة,إضافة  كتلة  معظم 
حول  تدور  الشحنة  سالبة  الكرتونات 

النواة.
   نواة الذرة:

املركزي منها,واليت  الذرة هي اجلزء  نواة    
النواة  تتكون  كتلتها,و  فيه  تتكاثف 
من بروتونات موجبة الشحنة و نوترونات 
منعدمة الشحنة,لتكون النواة باحملصلة 
مكونات  بني  جيمع  الشحنة,  موجبة 
قطر  حدود  يف  جدا  كبرية  طاقة  النواة 
كتل  جمموع  حساب  عند  حيث  النواة, 
أنها  )احلرة(,جند  املنفردة  النوترونات 
تكون أكرب من كثلة النواة ذاتها.و هذا 
يعزى إىل أن جزء من الكتلة حتول إىل 
طاقة ترابط بني مكونات النواة,و يسمى 
»بنقص  الكتل  جمموع  بني  الفرق  هذا 
يعادل  هذا  الكتلة  الكتلة«.ونقص 
اينشتني  ملعادلة  االرتباط,طبقا  طاقة 

الشهرية لتكافؤ الكتلة و الطاقة.
E:الطاقة

m: الكتلة
 C²: مربع سرعة الضوء

   نظائر العناصر الكيميائية:

    نظائر العناصر الكيميائية هي أشكال 
من العنصر الكيميائي لذراتها نفس العدد 
الكتلة  يف  ختتلف  ولكنها   Z الذري 
النوترونات،  عدد  اختالف  بسبب  الذرية 
وال ختتلف اخلواص الكيميائية تعتمد 
وبالتالي  النواة  يف  الربوتونات  عدد  على 
هي  االلكرتونات,فااللكرتونات  عدد 
الكيميائية,  التفاعالت  يف  تشرتك  اليت 
ختتلف  فهي  الفيزيائية  اخلواص  أما 
وهم  كبريا.  اختالفا  لكالهما 
يشرتكون يف التفاعالت النووية. فمثال 

C14. ونظريه C12 ذرة الكربون
   اختالف اخلواص بني النظائر:

   يف الذرة عدد االلكرتونات يساوي عدد 
الربوتونات وعلى هذا فان النظائر املختلفة 
يكون هلا نفس عدد االلكرتونات ونفس 
تصرف  الن  نظرا  االلكرتونية,و  البنية 
الذرة كيميائيا يتم حتديده بالرتكيب 
تسلك  تقريبا  النظائر  فان  االلكرتوني 
نفس السلوك الكيميائي.و لكن بالنظر 
النظائر  فان  كتلتها  يف  االختالف  إىل 
الثقيلة  تتفاعل بشكل أبطأ من النظائر 
اليت  واجلزيئات  العنصر.  لنفس  األخف 
ستكون  عناصرها  نظائر  من  تتكون 
الرتكيب  نفس  تقريبا  هلا  الن  متشابهة 

االلكرتوني.
   التواجد يف ا لطبيعة:

العنصر  لنفس  نظائر  لعدة  ميكن   
الطبيعة,  يف  تتواجد  أن  الكيميائي 
وذلك  املستقر  وغري  املستقر  منها  فيكون 
يف  والربوتونات  النوترونات  عدد  حبسب 
حتويل  عملية  هو  النووي  نويتها,التحلل 
إىل  بروتونات  من  النواة  مكونات  بعض 
مستقرة.  لتصبح  العكس  أو  نوترونات 
كل  فان  الكون  علم  مع  وبالتوافق 

نظائر  خبالف  الثقيلة  النويكلدات 
النجوم  يف  نتجت  واهلليوم  اهليدروجني 
والسوبر نوفا, وبعد االندماج املبدئي للنظام 
لكتلتها.  طبقا  النظائر  توزعت  الشمسي 
على  العناصر  نظائر  تركيب  وخيتلف 
املمكن   من  جيعل  مما  كوكب,  كل 

حتديد أصل النيازك.
   مبدأ عدم اليقني هليمربنج:

   هذا املبدأ نتيجة نابعة من ميكانيكا 
اليت  احلالة  أن  ويقضي  ذاتها،  الكم 
اإللكرتونات  توزيع  عليها  يكون 
احتمالي متمركز جدا لقياسات كمية 
التحرك بدقة عالية يف آن واحد. وكلما 
كلما  أكثر،  بدقة  السرعة  حتددت 
تتغري  اليت  بالسرعة  علمنا  احتمال  كان 
تأرجح  مقدار  ويزداد  أقل،  سعتها  بها 
املسافة  مقياس  صغر  كلما  الطاقة 
حدوده،  يف  املنطقة  خنترب  الذي  والزمان 
تقريبيا  وصفا  تعطي  شرودنغر  ومعادلة 

للفيزياء اجملهرية فقط.
   وبهذا الصدد تؤكد ميكانيكا الكم 
جسمية  طاقة  حتديد  تستطيع  ال  أنك 
فالدقة  الزمن،  من  حلظة  يف  بالضبط  ما 
املتزايدة لقياس الطاقة تتطلب فرتة أطول 
طاقة  بأن  القول  وميكن  القياس،  إلجراء 
اجلسيمة ميكن أن تتأرجح كثريا طاملا 
أن هذا التأرجح حيدث يف فرتة قصرية مبا 

فيه الكفاية
                                                        تالميذ ج م ع

  الذرة وبعض مناذجها
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للرتفيه  نشاطا  الرياضة  كانت  لطلما    
وكذا  االمراض  من  الوقاية  و  واالستمتاع 
االحنراف  من  ولوقاية  النفس  تهذيب 

وخاصة عند املراهقني.
الرتبوية  الوسائل  إحدى  الرياضة  تعد    
الفرد  تكوين  يف  تسهم  فهي  وبالتالي 
اجملتمع  معايري  على  الناشئة  وتطبع 
من  الشباب  هناك  املقابل  يف  املرغوبة, 
للبناء  حتديهم  و  بالعدوانية  يتسمون 
إن  اجملتمع.  يف  السائدة  والقيم  املعياري 

الرياضة ميكن أن تكون وسيلة ناجحة 
يف اختزال السلوك غري املرغوب اجتماعيا 
بل  االجتماعي  االندماج  يف  تسهيل  و 

وحتقيق الذات و التفوق.
العدواني  الطالب  تساعد  فالرياضة    
تسامي  على  اجتماعي  الغري  الطفل  أو 
سلوكه واالخنراط يف أنشطة تعويضية 
االجتماعية  النفسية  احلاجات  وإشباع 
يف  تساهم  أن  ميكن  الرياضات  فكل 
الرتبية و التطبيع, مبا حتتويه على قواعد 
القوانني ومتكن  ملزمة الحرتام 
الزائدة  الطاقة  من  التخلص  من 
اإلطار  تبدو  الرياضة  أن  كما 
أو  السوء  مجاعات  لتجنب  األمثل 

استهالك املخدرات .
   هناك إمكانية توظيف الرياضة 
لإلصالح  اجتماعيا  توظيفا 
العديد  أظهرت  فلقد  والتأهيل، 
كربنامج  جناحها  الدراسات  من 
يف  واجلاحنني  لألحداث  تأهيل 
واإلصالح  االجتماعي  اإليواء  دور 
مؤسسات  أجنيت  وقد  لسجون.  و 
من  كثري  يف  األحداث  رعاية 
األبطال  من  كبريا  عددا  الدول 
وكانت  ذاتهم  حققوا  الذين 
أهم  هلم  بالنسبة  الرياضة 
وسيلة للحراك االجتماعي ولقد 
أوضحت دراسات عديدة العالقة 
العكسية بني ممارسة الرياضة 
وتعاطي  تأهيلي  كربنامج 
أو  الغش  أو  واملخدرات  الكحول 
الشرطة  مع  مشاكل  يف  الوقوع 
االنتصار  الواضح  من  بات  حيث 
القيمي واملعنوي الذي تساهم فيه 
االستقرار  ناحية  من  الرياضة 
االنفعالي واالتزان واالعتماد على 
النفس و الشعور باالنتماء واحرتام 

القانون اجلماعي.
من  مجله  نستنج  أن  ميكن  ومنه    
الرياضة  توفرها  اليت  األساسية  الركائز 
داخل  وسلوكي  حركي  كفعل 
يف  الدؤوب  العمل  سياق  يف  اجملتمع 

حماربة كل مظاهر االحنراف :
-القدرة على مقاومة اإلحباط من خالل    

االندماج الفاعل يف قيم الضبط.
على  القدرة  مثل  من  الذات  -صورة   
ممارسة  على  القدرة  أي  معي  دور  حتمل 

مسؤوليات يف تنظيم مجاعي
اجلماعي  التنظيم  أو  اجلماعة  -قبول    
يف  واالندماج  للواجبات,  ناشرة  باعتبارها 

القيم املعرب عنها من خالل تلك الواجبات.
املساس  دون  املنافسة  تقبل  على  -القدرة 

بااللتزام األصلي.
ميكن  اإلحباط  مقاومة  على  -القدرة     
أن توضح من خالل تقبل خسارة منطقية 

ومن خالل تقبل قرار احلكم .
   إن عالقة البيئة االجتماعية بالرياضة 
تسهيالت  تقدم  اليت  فهي  قوية  عالقة 
األنشطة  يف  لالندماج  لألشخاص 
الرياضية املتنوعة من خالل التمثالت اليت 
تكونها لديهم مما يشكل فرصة مهمة 

لوقايتهم من اجلرمية و االحنراف.
   إن الدرس املهم الذي خنرج به ههنا هو أن 
تفعيل دور البيئة االجتماعية يف عالقتها 
بالرياضة تعترب مهمة جدا يف التأثري على 
الوقاية ومعاجلة االحنراف واجلرمية وهو 
واملسئولني  املتخصصني  يأخذ  أن  حيتم  ما 
بهذا  اجملتمع  يف  وإدماجهم  الشباب  عن 
األسر  توعية  على  والعمل  املعطى 
بأهمية دفع الشباب إىل ممارسة الرياضة 
قيم  بتشكيل  والدفع  عليها  وتنشئتهم 

اإلخاء والتعاون واملنافسة الشريفة .
     احلساك مصطفى /املكوسس وجدان/

                الثانية باك علوم إنسانية

من االحنراف
دور الرياضة يف الوقاية

   يف فصل الصيف
   نصائح ملمارسة الرياضة
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     جند الكثري من الناس تشعر بالكسل 
الصيف  فصل  يف  بالرياضة  للقيام 
واإلرهاق  التعب  فكرة  عليهم  وتسيطر 
وأشعة الشمس احلارقة  والعرق، لكن ما 
الصيف  فصل  يف  شيء  أفضل  أن  جيهلونه 
املنزل  خارج  رياضية  بتمارين  القيام  هو 
حتت  رياضية  متارين  لنفسك  وتضمن 
مفعول  ليكون  الساطعة  الشمس  أشعة 
التمارين أكثر فعالية لكن هذا األخري 
له أعراض جانبية ونتائج سلبية لذا وجب 
اتباع عدة تعليمات. ومن أهم النصائح اليت 

سنركز عليها يف موضوعنا هي:
احدى  او  منتظم  بشكل  املاء  شرب   -   
املشروبات الرياضية )الطاقية( اليت تساعد 
جراء  من  اجلسم  مفقودات  اسرتجاع  على 

حرارة الشمس احلارقة .
   - قبل الشروع يف القيام بالتمارين ينصح 
خصوصا  للجسم  الكايف  الغداء  بأخد 
اجلسم  يف  تتحول  اليت  احللوة  املأكوالت 
على  حيافظ  والذي  جيليكوجني  اىل 

املياه املوجودة يف اجلسم. 
البلوسكري  من  مالبس  ارتداء  يفضل   -   
ساطعة  الشمس  كانت  اذا  القطن  بدل 
ألنها حتمي اجلسم اكثر او ارتداء مالبس 

ملونة بدل البيضاء .
  - ينصح اثناء مزاولة التمارين ارتداء قبعة 
تسبب  اليت  الشمس  اشعة  من  للحماية 
خاليا  تكون  بالتالي  و  الشعر  تساقط 

سرطانية خطرية.
   - تناول جرعة من املواد املضادة لألكسدة 
مثل الفيتامني C أو الفيتامني E اليت حتمي 

اجلسم من التأثريات السلبية للشمس .

حلماية  الشمسية  النظارات  استخدام   -   
ألنها  البنفسجية  فوق  االشعة  من  االعني 
تصيب  اليت  االمراض  معظم  عن  املسؤولة 

اجلسم. 
ال  أو  يتحمل  ال  الشخص  كان  إذا   -  
يستطيع التمرن يف اجلو احلار فمن الطرق 
بشكل  التمرن  هو  ذلك  على  لتغلب 
خفيف او التمرن يف وقت مبكر او متأخر 

من اليوم.
- إذا أصيب الشحص باالجهاد واإلرهاق او    
التوقف  فعليه  الشمس  أشعة  جراء  الدوار 
وشرب  الشمس  عن  واالبتعاد  احلال  يف 

كمية من املاء.
   - وجب على الشخص الذي ينوي التمرين 
اختيار احلذاء املناسب للتمرين كأحذية 
يف  رفيع  حذاء  وارتداء  الرياضية،  اجلري 
األماكن  ويف  السطح  مستوية  أماكن 
احلذاء  إنتعال  يفضل  بالصخور  اململوءة 

السميك.
أشعة  بواقي  اجلسم  ذهن  األفضل  من   -    
الشمس أو أخذ بعض املكمالت الغذائية 

عرب استشارة الطبيب.
  - ينصح جتنب جفاف اجلسم ألنه خطري 
للغاية ألنه يزيد من سرعة ضربات القلب 
لذا فمن الواجب قبل بدأ التمرين شرب بني 

نصف لرت إىل لرت من املاء.
   - وجوب احلذر من وجود الرطوبة يف اجلو 

أو تعريض اجلسم للهواء.
   - جتنب القيام بالتمارين يف وقت طويل 
ألنه سيؤدي لإلصابة بتسنجات وتقلصات 

وآالم يف العضالت يف اليوم التالي.
حساسية  معاجلة  على  احلرص  جيب   -    

التمارين  مزاولة  يف  الشروع  قبل  األنف 
إىل  تؤدي  أن  املمكن  من  ألنها  اخلارج  يف 
ملصابني  بالنسبة  واحلل  خطرية،  أشياء 
بتمارين  القيام  هو  األنف  يف  باحلساسية 
ذلك  وبعد  صباحا  العاشرة  الساعة  بعد 
ينصح أن يستحمو جيدا وينظفو أنفسهم 

باملياه املاحلة.
   هذه بعض النصائح للقيام بالرياضة يف 
اجلسم  يف  السليم  فالعقل  الصيف  فصل 

السليم .
                     احلساك مصطفى/  الثانية باك ع إ

   يف فصل الصيف
   نصائح ملمارسة الرياضة
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حماضرة مبناسبة املولد النبوي الشرف            أنشطة املؤســـسة يف صور

نشاط خاص بتوزيع العدد األول من جملة النصر

نشاط مبناسبة اليوم العاملي للبيئة
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منافسات البطولة اإلقليمية لرياضة كرة اليد            أنشطة املؤســـسة يف صور

نشاط حتسيسي خاص بالسالمة الطرقية

األوائل على مستوى األقسام، الدورة األوىل/ 2016/2017
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