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 أول الكالم
 

جهودناااااد الاااااود ه الااااادا ا اااااي  ه ولاااااود ئاااااددا  ااااا   ه   وئاااااد ئاااااد      ااااا    ااااا  

 !!...ه الاااادا ا هااااوم  اااايه ه يقاااالق  ااااو ه ا ل ااااح ه   اااا   ااااد   قه ااااح  اااايه ه اااااد 

 ه ياااا    لدنهااااد ح اااا   هااااك    ااااك  ه   ااااق   اااا  ئااااد  م  خ لااااح نااااا   حلد  ااااد   اااا  

ه   لاااادم ا كلااااي ناااا  ئااااد ناااادم  اااا  ئ اااادسقند ا ح ئ ااااد اناااا  ئااااد ن ل اااا  ان اااا   

زاه  ه ياااااوا  اااااو ه ا ل اااااح  إ ااااا إ لااااا  حاااااد  ئااااااكاد ه قااااا حلح انااااا   ااااا   

ه وحلااااااكا ه  اااااا  و نهد ااااااح  هااااااد ا اااااايه   ااااااق  ه ه لااااااق ئاااااا  ه ااااااادوا ه    اااااالح 

 م ن اااااا ق   ااااااك  جااااااكا  ه  اااااا    هااااااد هفن اااااادم  يااااااد  ه  اااااا  لح ه  اااااا     ااااااق 

ح ااا     اااك للي ااا  نااا  ئاااد ن  ااا  ه ااا  ق  ااا  ئااا   لااا  ه  اااق ه  ااادل    اااك  حل  اااد 

ئجاااااقد ئااااااداوا     ااااا  ه وهلاااااس ه يا اااااو  ئ ج ه  اااااد ا ااااالق  د  ااااا هوم ئجاااااقد 

لقااااه   هااااو  هااااد تلقنااااد    يااااد    لاااا  ئااااكا  اااا حلح حلااااد ه   لاااا  ه  كه ااااح 

 ه ااااااا  أ  ااااااا س   م  هااااااادم ه وهلاااااااس جيااااااال  ندنااااااا   اااااااد يوا     هااااااا   د الااااااادا

ه ياااااوا  كه اااااح  الااااادا  لاااااق  جيد هاااااد ال اهاااااد ن لجاااااح  سيد  اااااد ل ااااا  ه يااااااوا 

اه اااااا  أ  فنااااااك ه   ااااااد  ه  ااااااد    ااااااك ه الاااااادا اناااااا    اااااا  ئجااااااقد  ق اااااالدا و 

 كنلاااااااااك  قاااااااااا هد ا هااااااااا  ئ د ااااااااا  ه ياااااااااوا ئا وئاااااااااح  لااااااااا   د اسج ناااااااااد 

  اااااااا  ه ي قاااااااادسك ئااااااااس ئااااااااقا   اااااااا ل  ه  يااااااااق    ل ااااااااد ه ل اااااااال  ه ااااااااي  و  

ح ياااااادوا لااااااك     ااااااكم ه اااااا  أ إ ه حدا اااااا  ئيد  ااااااح حق  اااااا  ه  ق اااااالدا اهو

اح ولااااا  ه   ل لاااااح نشن ااااادم  اااااا   ااااا د   نااااا   ن ااااا   هااااا  و  قانااااا  إو ئااااا  

لاااااا   ئخل اااااا ه  ه يق لااااااح ا اااااا  و  ي  ااااااوم ه  ااااااق اح ه   ل ااااااح  اااااا  ه يج يااااااس 

 اااااايه و  ااااااك ه  ون  اااااادده ه  ه اااااااه  نيااااااد   ااااااد ل  س ااااااكئد  ااااااقت ل   هاااااا  و 

لااااا  ئااااا  لااااايوم او إ ه ندنااااا   ااااااهد   لاااااك  ياااااد    اااااو   ااااا   سيد اااااك هوم 

 هااااااوم ئجااااااقد ئاااااااداوا  ق يااااااح  ااااااك    ح هناااااا  ه  اااااا   اااااا  تد  ااااااد   اااااا   

ه ااااا قه م     دئااااا  ئااااااس  ئ اااااد ه   اقنااااا  نااااااد  لو   ااااا  ه  ااااايد  اهن   اااااا  

 حاااااكحلاااااه ه  هجاااااح  د ياااااد  نااااا  نيل اااااح ه  وه اااااد او  لااااايق   ه  اااااو    إ ااااا 

جاااااااك هم  ل قلاااااااوه  ا اااااااوم سااااااا  ادسااااااا   ا يااااااا  ه اااااااي     ق قاااااااوم  ااااااا   

  ؤا ه   هد ئقه ه.
 سوسن رقماني
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  "األوان فوات قبل استفيقوا وعقاب جلد لىإ يحتاج كلنا"

 اسماعيل ياسر

 تقصيرنا عظمة داخلي في واستثارت بتنيفأعج القصة هذه قرأت لقد 

 من نستيقظ علنا هي كما أنقلها ان فأحببت علينا الفضل لهم من بحق

  غفلتنا

 أتقدم إني القاضي سيدي :ضيللقا فقال. ابنه يشكو القاضي لىإ المسن األب أتى

 فنظر. ابني ضككككد :األب لفقا من؟ ضككككد :القاضييييي له فقال. يديكم بين بشكككككو 

شكو ، فحو  ما :القاضي وأجابه. مستغربا   القضاة من معه من لىإ القاضي  ال

 . شهري ابني من مصروف اخذ أن أريد :األب قال ؟؟.شكواك هي وما

 خذأ أن وأريد جدا ، غني إني رغم األب  له فقال. حقك هذا القاضيييييييي  له فقال

 ابنه بيانات وأخذ كثيرا ، أيضككا   القاضككي فاسككتغرب.!! ابني من شككهري مصككروف

 هل لالبن: القاضييي وقال. ابيه أمام االبن تمعواج. االبن بإحضككار وأمر مه،واسكك

 يطالبك بشكو ، تقدم أبيك أن تعلم هل القاضي  فقال. نعم األبن: قال ؟.بيكأ هذا

. أبيك طلب هكذا قرش، 25 وقدره جدا   جدا   جدا   زهيد ومبلغ شهري، بمصروف

 جدا ، جدا   وغني وأراضككككككي عقارات يملك وهو مني يطلب أبي كيف االبن  فقال

 هكذا القاضيييييييي  فقال. يأخذه. ال األرض في أحد رآه لو مبلغ هكذا يطلب وكيف

 المبلغ بهذا لي حكمتم لو هل القاضكككككي سكككككيادة للقاضيييييي  األب فقال. أبيك طلب

 القاضككي للقاضككي، وأمر األب فدعى نعم. :القاضييي فقال .؟!؟!شككهريا   سككأقبضككه

 أبيه عطاءإب فالن على المحكمة حكمت :قاضيلا وقالاالبن.  على حكمه وأصدر

 هذا انقطاع دون األب رغبة حسككككككككب قرش 25 وقدره شكككككككهري مصكككككككروف

 ... المحكمة قاعة واالبن األب يترك أن وقبل. الحياة مد  المصروف

 ابنك، وشكوت ذلك، فعلت لماذا أسألك أن لي اسمح ابنه: أمام لألب القاضي قال

 ولسككككت جدا غني أنك رغم شككككهريا   عليه ضريف شككككهري جدا   زهيد مبلغ وطلبت

 به ومتعل  أراه وال البني أشكككتا  إني شكككديد: ُبكاء   باكيا   األب فقال! ؟.لذلك بحاجة

 مكتفيا   الشككككككككو  بهذه فتقدمت. يكلمني أو اهتمام أي يعيرني وال معي يجلس وال

 تألمر ذلك قبل السككبب لي لوقلت وهللا  لوقا القاضييي فبكى... شككهر كل أراه أن

 يختأ خيأ تنعم ولن لم .} الرحمة من الذل جناح لهما واخفض { .وجلده بسككجنه

. خرةاآل عن ناهيك الدنيا موالأ كل ملكت ولو. الوالدين رضككككككا بدون بالسككككككعادة

 .االحياء وعافية وصحة بعمر ويمد ويطيل منهم، المتوفيين هللا رحم
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 تهم!أطفالنا.. وعواقبها على حيااألجهزة الذكية على  مخاطر

 

تغزو فيييه التكنولوجيييا بسيييييييرعيية م عييالفي 

ال  فائقة، أصييبم من المسييتحيل أن تجد طفالا 

 ،واآليباد والالبتوبيستخدم الهواتف الذكية 

فال يجد الطفل صعوبة في استخدام شاشات 

اللمس أو الضغط على األزرار التي تحتويها 

تلييك األجهزة الحييديثيية. وبييذلييك أصيييييييبحييت 

يومية اة الن الحيالتكنولوجيا جزء ال يتجزأ م

ارتفاع عدد االطفال ، فضيييييييالا عن ألي طفل

الييذين يمتلكون جهييازاا ذكييياا مسيييييييتقالا عن 

ازدياد عدد الساعات في استعمال ، مع األهل

  هذه األجهزة. وهو ما يطرح عدة تساؤالت

وهل  ،حول ايجابيات وأضيييييييرار التكنولوجيا

 .لها أخطار تهدد نشأة وحياة الطفل فيما بعد

 
 من الناحية النفسية

ة الذكييييييييية فيييييييي شييييييييعور الطفييييييييل بييييييييالتوتر األجهييييييييزتسييييييياهم 

نيييييه مييييين والقليييييق وتزييييييد مييييين انطيييييواء الطفيييييل وعزلتيييييه وحرما

 أكثييييييرالتواصييييييل االجتميييييياعي مييييييع أقرانييييييه، فيصييييييبم الطفييييييل 

فييييييي التعامييييييل مييييييع بيئتييييييه ويميييييييل للعدوانييييييية  انانييييييية وشييييييحاا 

المفرطييييية والهيجيييييان الجسيييييدي فيييييي حيييييال تيييييم حرميييييان الطفيييييل 

عليييييييى االسيييييييتخدام متعيييييييود مييييييين جهيييييييازه اليييييييذكي. فالطفيييييييل ال

المطيييييول لهيييييذه االجهيييييزة يصيييييبم خيييييائف مييييين الخيييييروج مييييين 

كي اليييييذي يسيييييتمد منيييييه الشيييييعور المنيييييزل بيييييدون جهيييييازه اليييييذ

 .باألمان النفسي

حيييييي   ،ر األجهيييييزة الذكيييييية ليشيييييمل اليييييذاكرةيكميييييا يتسيييييع تيييييأث

عليييييييى اليييييييذاكرة  ان االسيييييييتعمال المتزاييييييييد لهيييييييا ييييييييؤثر سيييييييلباا 

ويزييييييد مييييين ، ريييييياا فك وتسيييييبب خميييييوالا  ،عليييييى الميييييد  الطوييييييل

 ،صيييييييفات الغربييييييية النفسيييييييية والشيييييييعور بالتوهيييييييان النفسيييييييي

حيييييي  ال  ،وفقيييييدان االتصيييييال ميييييع الواقيييييع المكييييياني والزمييييياني

طالمييييييا هييييييو يتفاعييييييل مييييييع  ،يبييييييالي الطفييييييل مكانييييييه الحييييييالي

بالوقييييييت   اإلحسيييييياسجهييييييازه الييييييذكي الييييييذي يفقييييييده تييييييدريجياا 

فقييييييد يمضييييييي الطفييييييل عييييييدة سيييييياعات وال يشييييييعر  ،والمكييييييان

 بمضي الوقت.

و  العدييييييييييد مييييييييين األلعييييييييياب اإللكترونيييييييييية ن محتيييييييييكميييييييييا ا

عليييييييييى  األطفيييييييييالالتيييييييييي يتناقلهيييييييييا  ة،والرسيييييييييوم المتحركييييييييي

شاشييييييييات االجهييييييييزة االلكترونييييييييية، تعييييييييزز ميييييييييول العييييييييدوان 

والعنييييييف لييييييد  األطفييييييال حييييييي  ان نسييييييبة كبيييييييرة ميييييين هييييييذه 

األلعيييييياب تعتمييييييد علييييييى التسييييييلية واالسييييييتمتاع بقتييييييل وتييييييدمير 

لك يصييييييبم ق، وبييييييذاآلخييييييرين واالعتييييييداء عليييييييهم بغييييييير حيييييي

ليييييييد  الطفيييييييل مهيييييييارات عدوانيييييييية مكتسيييييييبة للتواصيييييييل ميييييييع 

خيييييرين فيييييي محيطيييييه مييييين خيييييالل االعتيييييياد عليييييى ممارسييييية اال

حييييييي  يييييييتقمص الطفييييييل الشخصييييييية ، طقييييييوس تلييييييك األلعيييييياب

 ،العدوانييييييية ليلعبهييييييا ويتفاعييييييل بلونهييييييا العنيييييييف مييييييع أقرانييييييه

وتطبيقهييييييا فييييييي الواقييييييع بشييييييكل يخلييييييق  هاميييييين خييييييالل تقليييييييد

بي، لعييييييدم قييييييدرتهم علييييييى تمييييييييز س السييييييلبيييييينهم روح التنيييييياف

 لواقع عنه.احقيقة ما يشاهدونه واختالف 

 

 التربويةحية ناالمن 

قييييييد  ،نتيجيييييية انغميييييياس الطفييييييل بشييييييكل متزايييييييد بهييييييذه االجهييييييزة

علييييييييى الصييييييييعيد األكيييييييياديمي  يسييييييييبب هييييييييذا االنشييييييييغال فشييييييييالا 

والمدرسيييييي حيييييي  يفقيييييد الطفيييييل القيييييدرة عليييييى التركييييييز والتفكيييييير 

انحسييييييار فييييييي العزيميييييية واالرادة  ويسييييييبب ذلييييييك ،الحيييييير والخيييييييال

 التحصييييييييييل العلميييييييييي،مميييييييييا يييييييييؤدي لضيييييييييعف  ،لييييييييد  الطفيييييييييل

خفضييييييية. كميييييييا تصيييييييبم االميييييييور ى عالميييييييات منليييييييصيييييييول عوالح

اة هاميييييية فييييييي حيييييييالالتربوييييييية والتعليمييييييية ميييييين الهييييييوام  غييييييير 

  مثييييييل األطفييييييال،كمييييييا تعييييييزز سييييييلوكيات سييييييلبية عنييييييد . الطفييييييل

القسييييييوة والعنييييييف والتمييييييرد وعصيييييييان األواميييييير ورفييييييض سييييييماع 

واالهييييييييييل  اي ارشيييييييييياد وتوجيييييييييييه ميييييييييين الراشييييييييييدين عموميييييييييياا 

 . خصوصاا 

 

أجرييييييت الكثيييييير مييييين األبحيييييا  والنقاشيييييات حيييييول 

ألطفييييييال علييييييى اإيجابيييييييات وسييييييلبيات التكنولوجيييييييا 

ودور األهيييييييل فيييييييي تجنيييييييب أخطيييييييار التكنولوجييييييييا، 

بيييييل وتحوييييييل سيييييلبياتها إليييييي ممييييييزات تسييييياعدهم 

حيييييي  خلصيييييت معظيييييم فيييييي تربيييييية وتعلييييييم الطفل.

االسيييييييتخدام المعتيييييييدل هيييييييذه الدراسيييييييات عليييييييى أن 

يييييية عدييييييدة فيييييي جهيييييزة ليييييه فوائيييييد ايجابهيييييذه االل

تنميييييييييييييية المهيييييييييييييارات الحسيييييييييييييية والبصيييييييييييييرية 

تعليييييييق ميييييييع والمعرفيييييييية ليييييييد  االطفيييييييال، ولكييييييين 

األجهيييييييييييزة عليييييييييييى هيييييييييييذه  األطفيييييييييييالوتعيييييييييييود 

لهييييييا أثييييييراا  بييييييات لسيييييياعات طويلييييييةااللكترونييييييية 

 وصييييييييحياا  نفسييييييييياا  األطفييييييييالفييييييييي نمييييييييو  اا سييييييييلبي

 واجتماعياا  وتربوياا 

 

 تحقيق  محمد الساس
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 من الناحية الصحية

وسكككككوء التغذيكككككة  سكككككاهمت االجهكككككزة الذكيكككككة فكككككي ارتفكككككاع نسكككككبة السكككككمنة

الككككككذي يترتككككككب اثنككككككاء ،وزيككككككادة الككككككدهون والخمككككككول الجسككككككدي والفكري

هكككككككذه االجهكككككككزة االلكترونيكككككككة التكككككككي  الجلكككككككوس سكككككككاعات مطولكككككككةامام

ضكككككارة كهرومغناطيسكككككية أشكككككعة  إفكككككرازا السكككككلبي علكككككى تأثرهككككك يشكككككمل

واجهادهككككككا نتيجككككككة  ،وجفككككككاف شككككككبكية العككككككين ،لضككككككعف البصككككككر تكككككك دي

 ،وعكككككدم الكككككرمش، مكككككع اوجكككككاع فكككككي الكككككرأس، تركيكككككز عضكككككالت العكككككين

وكسككككككككل عضككككككككالت المثانككككككككة  ،وتشككككككككنل عضككككككككالت الكتفككككككككين والعنكككككككك 

 . باإلمساكواالصابة 

، شككككككككرةالب لككككككككىع االجهككككككككزة اللمسككككككككية االسككككككككتعمال خطككككككككرا   وتشكككككككككل

التكككككي قكككككد تصكككككاب بتشكككككنجات عصكككككبية  األصكككككابع أطكككككراف وخصوصكككككا  

المتكككككراكم فكككككي الضكككككغط واللمكككككس المتككككككرر  نتيجكككككة االجهكككككاد ،وعضكككككلية

 األجهزة الذكية. أسطحعلى 

ن الكككككككوميض المتقطكككككككع بسكككككككبب المسكككككككتويات إفككككككك ،خكككككككر أمكككككككن جهكككككككة 

لعكككككككككاب االلكترونيكككككككككة العاليكككككككككة والمتباينكككككككككة مكككككككككن االضكككككككككاءة فكككككككككي اال

قكككككد يتسكككككبب فكككككي ، الذكيكككككة األجهكككككزةشكككككات فكككككي شا والرسكككككوم المتحرككككككة

والتسكككككككبب باضكككككككطرابات  ،حكككككككدو  نوبكككككككات صكككككككرع لكككككككد  األطفكككككككال

حيكككككك  تكككككك دي لشككككككعور الطفككككككل بصككككككعوبة الوصككككككول لمرحلككككككة  ،النككككككوم

نتيجكككككككككة تعرضكككككككككه لسكككككككككيل مكككككككككن  االسكككككككككترخاء العضكككككككككلي والفككككككككككري

ض منهكككككككا والتككككككي قككككككد يسكككككككبب الككككككبع ،المثيككككككرات الحسككككككية والبصكككككككرية

نوبكككككككات  حكككككككدو مكككككككع  ،لككككككككوابيس مزعجكككككككة لكككككككد  بعكككككككض األطفكككككككا

 الالإرادي. متكررة من حاالت التبول

تنتجككككككه مككككككن كميككككككة ها لككككككة مككككككن  كمككككككا تسككككككبب االجهككككككزة الذكيككككككة بمككككككا

بشكككككككل يترافكككككك  مككككككع  ،المثيككككككرات الصككككككاخبة، ارتفككككككاع تككككككوتر الطفككككككل

والكككككذي يعمكككككل علكككككى رفكككككع معكككككدل ، هرمكككككون األدرينكككككالين إفكككككراززيكككككادة 

فس وعككككككدم القككككككدرة علككككككى التككككككن ،وشككككككعور بالضككككككي  ،القلككككككبضككككككربات 

 . نتظمالم

 

 

 لى األطفالاألجهزة الذكية عالحد من خطر 

، من ويصبح عادة ولكنه بالقليل من االهتمام يكون سهال   ،األمر الذي يبدو صعبا  

 خالل اتباعكم الخطوات التالية:

 هككلأوقككات للعككا لككة بككدون تكنولوجيككا: من الجيككد أن يقوم األتخصكككككككي  _ 1

التي تعي  التواصكككككل  االجهزة الذكية،خدام عا لة بدون اسكككككتوقت للبتخصكككككي  

مما  ،وقضككككاء وقت للمحادثات والتواصككككل بينهم ،االجتماعي في الحياة الواقعية

 ىعلاطالعهم كمككا يسكككككككهم في  ،واألطفككال هككليجعككل هنككاك لغككة حوار بين األ

 ومالحظة ردود أفعاله في مواقف مختلفة. أطفالهم،يات سلوك

شروط الستخدام  هلأن يقوم األ م: من الضروريستخداشروط اال_ 2 بوضع 

ومتى يقوم الطفل بقضككككاء بعض الوقت  ،من حي  عدد السككككاعات ،األجهزةهذه 

وينطب  هذا أيضككا  على المحتو  الذي يشككاهده، . في األلعاب أو مشككاهدة األفالم

 تلقا يأن يكون مالءما  له ولعمره، ألن هناك محتويات تظهر للطفل بشكل فالبد 

سبهانتباههب ذوتج سلبيةموتعل ،، ولكنها في الحقيقة ال تنا  :ه بعض التصرفات ال

 مثل العنف، أو السلوكيات التي ال تتالءم مع مجتمعاتنا العربية.

، يمكن أن عن طفلك ببعض األمورانشككككككغالك في حالة : مسكككككك وليةالتحمل _ 3

اض، فهذا األغر في إنجاز بعض المهام، مثل ترتيب بعض كمساعدت همن طلبت

ولكن يجب أن  نفس الوقت يسككككتمتع بها.يجعله يشككككعر بتحمل المسكككك ولية، وفي 

 ، حتى ال يضر بنفسه.كومتابعت كيكون هذا تحت إشراف

 

األجهزة  اسكككككتخداما  من طفلك نها ي بدال  من أن تمنع: اللعب_ المشكككككاركة في 4

ضكككككككاعة وليس إلالذكية، قم بمشكككككككاركته في اللعب، حتى يكون التوجيه للتعلم 

عليه تجربة لعبة تعليمية جديدة على الجهاز اللوحي، حتى تجعله  اقترحالوقت.

 يفضل األلعاب المفيدة عن تلك التي ال جدو  لها.

طة المختلفة هي سكككبيلك لجعل تعتبر األنشككك: ممارسكككة األنشكككطة والهوايات_ 5

لك ية التي يحب طف مارس الهوا له ي ية قليال ، فجع لذك ذلك ها، وكيترك األجهزة ا

منزل النشكككككاط الرياضكككككي الذي يميل له، فهذا أفضكككككل بكثير من جلوسكككككه في ال

لوشكككككككعوره  مام األجهزة  ،لبالم لة أ تالي اللجوء إلى الجلوس لفترات طوي بال و

 الرقمية.

 يكون الوالدان قدوة ألطفالهم، فال يمكن أن يقوم احداهما_كن قدوة: يجب أن 6

أو اآليباد، بينما هو يقضككككي أغلب لهاتف بتوجيه طفله باإلرشككككاد في اسككككتخدام ا

 لهاتف أو في مشاهدة التلفاز.وقته مع ا

 

وما يسكاعده  ،واختيار األنسكب له ،التفكير ىمن الجيد أن تح  طفلك عل ختاماا،

كما أنه من الضكككككروري أن تعلم  .وتطوير وتحسكككككين نفسكككككه ،في تحقي  أهدافه

من  سس التي سيقومله األ وبذلك تضع ،وينظم وقته ،طفلك كيف يرتب أولوياته

 .بمفردهسلبيات التكنولوجيا  بمواجهة خاللها
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 والتقاليد والعولمة!الجيل اليوم بين العادات 

 تحقيق  محمد قاسم الساس

له مرارا   تاد، يتم فع ها نمط من السكككككككلوك أو التصكككككككرف المع عادات أن تعرف ال

ثها األجيال لتصكككككككبح جزء من اسكككككككلوب يتوار وتكرارا  دون جهد. وهي أعراف

 حياتهم، وتستمر ما دامت تتعل  بالمورو  الثقافي الخا  بالمجتمع. 

سككككاني داخل أما المقصككككود بالتقاليد فهي مجموعة القواعد التي تنظم السككككلوك اإلن

المجتمع، وهي تنتل عن اتفا  أفراد المجتمع عينه، وتسكككككككتمد قوتها منه، وتدل 

ة التي مر بها المجتمع، عبر تناقلها من الخلف إلى السلف، متراكمعلى االحكام ال

 جتمع معين.جيال  بعد جيل، لتكون بمنزلة النظام الداخلي لم

يد إال أنهما يرتبطان معا ، وبالرغم من االختالف بين مصكككككككطلح العادات والتقال

ة العادات والتقاليد تحدد هوية المجتمع، وتعطيه تلك الصكككككككبغبشككككككككل متالحم، ف

تجاوز أو  ،التي يصككككككطبغ بها، إذ ال يمكن وال بأي حال من األحوال ،صككككككةالخا

اس في الكثير من األحيان ،تجاهل وجود هذه األمور من خالل  ،التي تسكككككككيار النا

تتمسكككككككك جميع المجتمعات بعاداتها وتقاليدها حي  عنها.  أنماط معينة ال يحيدون

ما هو فشكككككككرية األخر . ات البوالتي تميزها عن غيرها من المجتمع ،المتوارثة

غير محبذ في  ا  مألوف ومحبب ومتعارف عليه داخل مجتمع معين قد يكون أمر

 خر.آمجتمع 

ن العادات والتقاليد إلى قسمين ر يسيين: األول يتضم تقسم العادات والتقاليد عادة  

 بين الناس في المجتمع مالحميدة التي تسككاعد على توطيد أواصككر الترابط والتالح

دون الحاجة إلى  ،ون المجتمع قادرا  على أن يرمم نفسكككه بنفسكككهبحي  يك احد،لوا

تي قد تلح  من العادات والتقاليد السككلبية الفيتضكك الثانيأدوات خارجية. أما القسككم 

بسبب هضمها لحقو  هذه الف ات، وتكثر مثل  ،يضة بالمجتمعالضرر بف ات عر

كونه يعد سكككككككك بهذا الجهل، متي تلتا دات عادة في المجتمعات المتخلفة،هذه العا

 مع أنها في حقيقة األمر طو  خسرانها وهالكها.  ،نجاتهالطو  بمنزلة 

مة ما يميز مجتمعنا العربي األصككيل عموما ، وبالد الشككام خصككوصككا ، هو الشككها

والعنفوان وفعل الخير، أو كما يطل  عليها بالنخوة والفزعة والحمية، وهذه عادة 

، وتميز شككخصككية األنسككان العربي عن غيره، حي  تبدو جتمعناوتقليد متأصككلة بم

يرية، والمساعدات عادة الشهامة بشكل واضح في حمالت التبرع، والجمعيات الخ

 ة.االهلية، بغض النظر عن انتماءاته المختلف

 

العادات التي  ن أكثروتبقى عادة الترابط األسككككري في المجتمع العربي م

لمجتمعات، فالحضككور القوي يتفو  بها مجتمعنا الشككامي عن غيره من ا

لألسككككرة الممتدة للفرد في جميع مناسككككبات حياته الهامة، تجعل األسككككرة 

ة القيمة العليا واألسمى، التي يحاول مجتمعنا العربي الحفاظ عليها. بمثاب

فة ألسككككككك فاعلوا رة واحفليس ما هو أجمل من اجتماع أجيال مختل دة ليت

بمودة ورحمة ويتبادلوا الدعم العاطفي بشكككككل يشككككبع الحاجات النفسككككية 

ها يشككعر باالنتماء والوجود األسككاسككية ألفراد األسككرة ويجعل كل فرد من

 تي ضمن هذا النس  االسري. الذا

ويعتبر الكرم بألوانه المختلفة من العالمات المميزة لمجتمعنا األصكككككككيل 

او للضككيف. وال ننسككى الطيبة كعادة بارزة في  للغريبسككواء كان الكرم 

البشكككككككريكككة طيبكككة المجتمع العربي، الكككذي يعتبر من أكثر المجتمعكككات 

 وتسامحا  وعفوية.

ر كبار السن، من التقاليد والعادات اإلنسانية كذلك نجد عادة احترام وتوقي

السكككككككا دة، والتي يح  عليها مجتمعنا العربي، ويشكككككككدد عليها، كقيمة 

 ليا.معية عمجت

 

يد مجتمعهم  قال باب اليوم بعيدين عن عادات وت ماذا أصيييييييبم بعض شييييييي ل

 المحلي؟

العربي  ع واالنفتاح الذي شككككهده مجتمعناالسككككري في ظل التطور التكنولوجي

نحو العولمة، أصككبح التغيير يمس جميع حلقات المجتمع وانماطه المعيشككية. 

سنوات قليلة  سعة وبذلك أصبحنا نر  جيلين يفصلهما  زمنيا ، لكن الفجوة مت

 ثقافيا ، مع تجاوب كل جيل ألبعاد ومتطلبات الحياة في كل مرحلة ولألخر.

الخاصكككككككة، ولكل جيل له أيضكككككككا  عاداته داتها وتقاليدها  لة عاحي  لكل عا

شباب اليوم  سابقة أو الالحقة. فجيل  وتقاليده المميزة عن غيره من االجيال ال

قاعها عن عاداتله حياته الخاصكككككككة التي قد  يد مجتمعهم  تختلف بإي قال وت

 أفكار وبالتالي ال تتناسب مع ،مع الحياة المعاصرة والتي ال تتماشى ،المحلي

بينما تشككككجع ، بجعل حياتهم أكثر انفتاحا   ،وال ترضككككي طموحاتهم، الشككككباب

العادات والتقاليد على الخصكككوصكككية في التعبير واالكتفاء بالحدود البسكككيطة 

 سقف المجتمع المحلي. التي يرسمها

كما أن شكككباب اليوم شكككديد االعجاب والتعل  بالمجتمع الغربي، وذلك يتجلى 

ربية، والتي قد تكون غريبة عن ثقافتنا العربية ضكككة الغبإتباع صكككيحات المو

ريقككة الملبس فقط، بككل كككالمالبس الممزقككة. وال يتوقف االمر على اتبككاع ط

أحاديثهم اليومية، واعجابهم  يتعد  ليصكككككككل التباعهم لغات أجنبية ضكككككككمن

 غربية. الصريح بعادات وتقاليد
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كييييييف ننميييييي عنيييييد شيييييباب الييييييوم تمسيييييكهم بالعيييييادات 

 والتقاليد الحسنة العربية؟

رامهم ، واحتكككككيلعكككككب األهكككككل دور كبيكككككر فكككككي تربيكككككة جيكككككل اليكككككوم

اء وسكككككككككككا ل العكككككككككككادات والتقاليكككككككككككد، فاالنغمكككككككككككاس الزا كككككككككككد ور

ه دور كبيكككككككر التحضكككككككر ومجاراتهكككككككا، وسكككككككوء اسكككككككتخدامها، لككككككك

فكككككي ابتعكككككاد الشكككككباب عكككككن عكككككادات وتقاليكككككد مجتمعنكككككا. خاصكككككة 

مككككككع نمككككككط العككككككيش السككككككريع وتغيككككككر نمككككككط الحيككككككاة أصككككككبحت 

الكثيككككككر مككككككن المفككككككاهيم ضككككككبابية المعنككككككى، وهنككككككاك العديككككككد مككككككن 

د يصككككككفها الككككككبعض بالقيككككككد، الككككككذي يحككككككد مككككككن لتقاليككككككالعككككككادات وا

حريكككككاتهم، والسكككككبب فكككككي ذلكككككك، هكككككو عكككككدم تفرقكككككة الشكككككباب بكككككين 

دخيككككل، ومككككا هككككو أصككككيل، وبككككين مككككا هككككو سككككلبي، ومككككا مككككا هككككو 

واألمثلككككككة فككككككي ذلككككككك كثيككككككرة ضككككككمن منصككككككات  هككككككو ايجككككككابي.

التواصكككككل االجتمكككككاعي، التكككككي قكككككد يسكككككتطيع الفكككككرد مكككككن خاللكككككه 

ون بإرسكككككال تعليككككك  اآلخكككككر أن ينعكككككى وفكككككاة أحكككككد أقاربكككككه، فيقكككككوم

حككككككزين بغككككككرض تأديككككككة الواجككككككب، خالفككككككا  للعككككككادات والتقاليككككككد 

العربيككككككككة االصككككككككيلة، التككككككككي تككككككككن  علككككككككى الككككككككذهاب لمنككككككككزل 

كل شخصككككككككككي، تعزيككككككككككة أفككككككككككراد أسككككككككككرته بشككككككككككالمتككككككككككوفى، و

 عليهم، وتقديم الدعم والمساعدة الالزمة. نلالطم نا

وإن زيكككككككككادة الكككككككككوعي والثقافكككككككككة بأهميكككككككككة وفا كككككككككدة العكككككككككادات 

، يسككككككهم فككككككي بقاهككككككا، ويحفككككككظ اسككككككتمرارها. ةسككككككنيككككككد الحوالتقال

كمككككككا ينبغككككككي الحككككككدي  عنهككككككا بلغككككككة معاصككككككرة، بحيكككككك  يككككككتمكن 

هميكككككة أثرهكككككا فكككككي تكككككرابط المجتمكككككع أشكككككباب اليكككككوم مكككككن إدراك 

فكككككل مكككككا هكككككو يتعكككككارض مكككككع العربككككي، والحفكككككاظ علكككككى هويتكككككه. 

ويمحكككككي ثبوتيتهكككككا، هكككككو أمكككككر سكككككلبي  ،أصكككككالة هويتنكككككا العربيكككككة

التككككككي ال  ،د المكتسككككككبة الجديككككككدةاليككككككوالتق بالتأكيككككككد. أمككككككا العككككككادات

هككككككا، فهككككككي  وال تتعككككككارض جوهريككككككا  مككككككع مباد ،تسككككككيف لثقافتنككككككا

ايجابيكككككة ال محالكككككة. فكككككالتطور ال بكككككد منكككككه، والتغيكككككر االيجككككككابي، 

هككككككو أمككككككر محبككككككب، ومرغككككككوب بككككككه، طالمككككككا ال يتعككككككارض مككككككع 

 .العميقة واألصيلة األهداف

 

طييييييييييرق الحفيييييييييياظ علييييييييييى العييييييييييادات والتقاليييييييييييد 

   اإليجابية

المعلكككككككم األول واألقكككككككدر علكككككككى الحفكككككككاظ  : كونهكككككككااألسكككككككرة

علكككككككككى منظومكككككككككة العكككككككككادات والتقاليكككككككككد اإليجابيكككككككككة فكككككككككي 

المجتمككككع، وذلككككك مككككن خككككالل نقككككل هككككذه العككككادات مككككن جيككككل 

 سكككككيعمل اآلبكككككاء إلكككككى جيكككككل األبنكككككاء، ومكككككن هنكككككا فكككككإنا ذلكككككك

حتمكككككككا  علكككككككى انتشكككككككار هكككككككذه العكككككككادات وعكككككككدم انكككككككدثارها، 

نا الحككككد مكككككن التككككأثيرات الضكككككارة للعولمكككككة، ومككككن هنكككككا فكككككإو

مهمكككككة اآلبكككككاء فكككككي هكككككذه األيكككككام أعظكككككم وأخطكككككر مكككككن أيا 

وقكككككت مضكككككى، فهكككككم مضكككككطرون إلكككككى الجمكككككع بكككككين فوا كككككد 

التقنيككككككككات والوسككككككككا ل الحديثككككككككة فككككككككي االتصككككككككال، وبككككككككين 

 الموروثة.  لحميدةالحفاظ على العادات والتقاليد ا

يمكككككن مككككن خاللهككككا أيضككككا  الحفككككاظ علككككى القككككيم،  :المدرسككككة

نكككككذ الصكككككغر، وذلكككككك عكككككن طريككككك  غرسكككككها فكككككي الطلبكككككة م

وتعلككككككككيمهم الثقافككككككككة األم، قبككككككككل تعلككككككككيم الطلبككككككككة الثقافككككككككات 

 -علكككككى سككككبيل المثكككككال-األخككككر ، لهكككككذا فإنككككه مكككككن اإلجككككرام 

أن يككككككتم تعلككككككيم صككككككغار الطلبككككككة فككككككي المككككككدارس العربيككككككة 

 قبل اللغة العربية األم. جنبية اللغات األ

أفككككككالم ه مككككككن يبثكككككك : مككككككن خككككككالل االهتمككككككام بمككككككااإلعككككككالم

فكككككككككاألفالم والرسكككككككككوم  رسكككككككككوم متحرككككككككككة، تالومسلسككككككككك

د تحتككككككوي علككككككى مككككككا ينككككككاقض قككككككالمتحركككككككة المسككككككتوردة 

عككككككادات المجتمككككككع وتقاليككككككده، لهككككككذا فإنككككككه ينبغككككككي االهتمككككككام 

والتركيكككككككز علكككككككى تقكككككككديم بكككككككرامل، وأفكككككككالم، ومسلسكككككككالت 

ككككككةكككككككة محلرسككككككوم متحر تبكككككك  القككككككيم الحميككككككدة، وبككككككنفس  ،يا

جكككككككودة األجنبكككككككي، ويجكككككككب أن يككككككككون ذلكككككككك مكككككككن أولكككككككى 

اظ علككككككى الجيككككككل الناشكككككككف، األولويككككككات مككككككن أجككككككل الحفكككككك

 والعادات، والتقاليد المجتمعية.
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 بين الهوس والحاجة!.. لجراحة التجميليةا

 

 د قاسم الساس.  محمتحقيق

تعتبر الجراحة التجميلية من الفروع األساسية للطب -

البشكككككككري نظرا  للحاجة الملحة لهذا االختصككككككككا ، 

وخاصكككككككة في الشككككككك  الترميمي، والذي بدء بمعالجة 

التشوهات الخلقية أو اإلصابات الحربية أو الحواد ، 

من ثم نما هذا االختصا  وتقدم نحو تحسين المظهر 

ع ت التي ال يصكككككككح نسككككككككان، ومعالجة الحاالام لإلال

تصككنيفها كتشككوهات، بل يمكن اعتبارها شككذوذات عن 

 المعايير الجمالية السا دة.

الجراحة التجميلية التخصككككككك  الوحيد في الطب  تعد

الذي ال يخضكككككككع فقط للقواعد الطبية والعلمية، ولكن 

تظهر فيه جليا  لمسككككككات الفن، والحس التخيلي لجراح 

مل الجراحات أن جراحات التجميل تش، حي  التجميل

التكميلية، إلضككككفاء مظهر أكثر قبوال  وتناسككككقا  سككككواء 

 للوجه أو لجسم اإلنسان. 

تكبير الشفاه  :شملت الجراحات التجميلية األكثر رواجا  

تكبير ، وتكبير وتصغير ثدي المرأةنساء، لد  ال

 تجميل األذنين، شد البطن، تجميل األسنانمع  األرداف

لكال الجنسين،  الذقن واألنفتصحيح ، نينوالعي

 ،بواسطة الليزر باإلضافة إلى اللجوء للتجميل

وهي ، وغيرها من التقنيات ،واستخدام البوتكس

إزالة  الكبار السن، ويقصد منهغالبا  ي ما تجر

آثار الكبر والشيخوخة، مثل تجميل الوجه بشد 

بها ليبدو صاح ،اليدينالرقبة وتجاعيده، وتجميل 

 .غر سنا  أص

أخصكككككا ي الجراحة  ،"دكتور "نورس صيييييافيال

 أكد لـمجلة زهرة السوسنالتجميلية والترميمية، 

ية وعلم النفس  على العالقة بين الجراحة التجميل

"يتوجب على  :هي عالقة وثيقة ومتكاملة، قا ال  

جراح التجميل أن يكون على دراية واسككككعة بعلم 

النفسككككية  لخلفيةالنفس، لدرجة تسككككمح له بقراءة ا

مريض، وتمكنه من كشكف المشكاكل النفسكية أو لل

العقككد الكككامنككة خلف طلبككه للعمليككة وأن يككدرس 

الخلفية االجتماعية والنفسية التي دفعت المريض 

إلجراء هذا العمل الجراحي، واذا ما اكتشكككف أن 

السكككككككبب الكامن وراء الرغبة بإجراء الجراحة، 

ن ناتل عهو مرض نفسككي اكت ابي أو هوسككي أو 

)من قبل االخرين مثال (، وفي  ضكككككككغط خارجي

هذه الحالة لن تكون الجراحة حال  مثاليا  للمشكككلة 

النفسكككية، بل تشككككل بداية لسكككلسكككلة ال نها ية من 

العمليات الجراحية المتتابعة، دون الوصكككول الى 

نتيجككة شككككككككافيككة، ألن الهككدف هنككا خيككالي وغير 

ظرة واقعي، خاصة اذا كان المريض يعاني من ن

تككدفعككه للبحكك  عن تغيير مظهره نيككة للككذات، دو

وشككككككككله، رغبة منه في الخروه من هذه الحالة 

 في هذه الحالةالنفسككككية، ولن تسككككتطيع أي عملية 

أن ترضكككككككي المريض، بل من االجد  معالجته 

 نفسيا ".

 

 

عمليات التجميل ليست حكرا  حي  أصبحنا نالحظ أن 

، ربما بهامن الرجال يقومون  ن كثيرا  إعلى النساء، بل 

 هاال بأس بولكن هناك نسبة  ،عن النساءنسبتهم تقل 

تجميل، مثل عمليات الال يقومون بعمليات الرجمن 

وبعض عمليات  ،تغير المسار في الجهاز الهضمي

، وتكبير الشفط للدهون من مناط  معينة في الجسم

 وتجميل أعضا هم التناسلية.

الجمال، قناعة نفسية داخلية، وهو شيء شخصي، -

ختلف من ثقافة إلى ألن مفهوم الجمال أمر نسبي، ي

لقيام م سف أن معظم األفراد يحاولون افمن الأخر ، 

بجراحات تجميلية فقط من أجل التشبه ببعض 

المشاهير أو بسبب الغيرة من بعض االشخا ، وليس 

للضرورة، دون التفكير بمضاعفات هذه الجراحة، 

كونها ليست خالية من المخاطر، وتحمل نفس المخاطر 

ي بما ف ،األخر ها جميع الجراحات العامة التي تحمل

إلنتانات والجلطات الدموية، فضال  عن المخاطر ذلك ا

 المرتبطة بالعملية المحددة.

حي  يوجد ارتباط قوي، بين العمليات الجراحية 

التجميلية، وبين الحالة النفسية للشخ  الذي ُيريد 

إجراء عمليات جراحية تجميلية، وهناك بعض 

فيها المعروفة، والتي ُيعاني  االضطرابات النفسية

 ة في جسده.لشخ  من عدم تقباله ألعضاء معينا

أوضح أنه في حال كان المريض  الطبيب صافي

يعاني من مشكلة جمالية واضحة تسبب له مشكلة 

نفسية، وتقلل ثقته بنفسه، وتعي  انخراطه في 

مجتمعه وعمله، هنا يأتي دور الجراحة التجميلية 

ادة معالجة هذا التشوه، واستعكحل أساسي وفعال ل

اح التجميل ثقة والحياة. م كدا  أن مهمة جرال

معالجة الحالة النفسية الناتجة عن تشوه حقيقي 

وواقعي، وليس معالجة مرض نفسي يعاني منه 

 المريض.

وحول مسألة المعايير الجمالية وعولمة هذه 

المعايير عبر تحويل الجميع الى نسخ متطابقة 

رقية المواصفات الععرض الحا طبمملة، ضاربة 

  .حد لخاصة بكل مجتمع علىا

نفى د. "صافي"، تأثره بهذه الظاهرة، تبعا   

العتماده المقاييس الجمالية بين العناصر كافة، 

وتناغمها مع بعضها، قا ال : "ال أنكر أن هناك 

 الكثير من الحاالت التي أساءت لسمعة الجراحة

التجميلية، بسبب تكريس الصورة النمطية للوجوه 

أقوم "شخصيا " بتجميل األنف ما عندم. واألجسا

مثال ، ال أحاول أن أجعله مطابقا  ألنف شخ  

آخر، بل أجعله أكثر تناسبا  مع وجه هذا المريض 

بالذات، عينيه وخديه، ذقنه وشفتيه. فعند تطبي  

ريد هذا المعيار نحصل على أنف جميل مميز وف

لهذا الشخ  بعينه، وال نحصل على نسخة 

 .نمطية"

 

 

أن النتكككا ل الجيكككدة  اليييدكتور صيييييييييافيورأ  

والطبيعيككة المظهر، هي أكثر بكثير من تلككك 

العين لن تلحظ عملية التجميل ن ة، ولكالسكككككككي 

إذا أعطكت منظرا  طبيعيكا ، ولكنهكا سكككككككتالحظ 

وبسكككهولة وسكككرعة وجود أي خلل، ولألسكككف 

تجعل من هذه الحالة السكككككي ة قاعدة، ولكن في 

 الحقيقة العكس هو الصحيح.

 

  العالقة بين الجراحة التجميلية وعلم "نورس صافي"د. 

 النفس عالقة وثيقة ومتكاملة
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 .. طالسم لغوية تغزوا شبابنا وعالمنا االفتراضي"لغة الشات"

 
 تحقيق  محمد قاسم الساس

العربيزي، أو الفرانكو أو العربتيني، أو اإلنجليزي الُمعرب، هي 

سيييييييمية ظهرت منذ أبجدية غير محددة القواعد مسيييييييتحدثة غير ر

بضيييييعة سييييينوات، يسيييييتخدم البعض هذه األبجدية للتواصيييييل عبر 

جاتها المحلية، أو بلهالدردشييية على شيييبكة اإلنترنت باللغة العربية 

ية، إال أن الحروف المسيييييييتخدمة في  غة مثل العرب وٌتنطق هذه الل

ريقة تشيييييييبة الشييييييييفرة، الكتابة هي الحروف الالتينية واألرقام بط

في الكتابة عبر مواقع التواصييل اإلجتماعي أو  ويسييتخدمها البعض

رسييييائل الهاتف المتحرك والموبايله. وهذه الظاهرة باتت منتشييييرة 

فهييل بييدأنييا تتخلى عن لغتنييا العربييية،  الشيييييييبيياب العربة بين بكثر

وصرنا نتحول إلى تلك اللغة؟ وماهي الفائدة من ذلك االمر؟ وماهي 

 ة التينية الكتابة عربية اللفظ؟ الغاية اننا نحول اللغة العربية الى لغ

الجديدة، حي   األلفيةهذه اللغة المسيييتحدثة إلى أوائل  ترجع نشيييأة

يكن لديهم  لعرب المقيمين في الخارج، كونه لملد  ا تم استخدامها

 أنفسييهمبالالتيني، ووجدوا  للكتابةلوحة مفاتيم عربية، فاضييطروا 

في لوحييية المفييياتيم  موجودة، وهي غير ال حرفأنهم بحييياجييية 

الالتينية، فأنشييييأوا بديال لهذه االحرف أرقاما، وهي بديله للـيييييييييي ع 

 .ة وغيرهاوالهمزوص 

رك والرسائل قبل ظهور الهاتف المتح لدردشةوقد ظهرت شبكات ا

القصيييييييرة في الوطن العربي، حي  لم تكن الحروف العربية متاحة 

في األجهزة الموصييولة على شييبكة اإلنترنت، وقد انتشيير اسييتخدام 

شبكات الدردشة لد  الطلبة العرب المبتعثين كطريقة تواصل أوفر 

سبب مادياا من المكالم شار هذا الرئيسات الهاتفية، غير أن ال ي النت

أقترن مع ظهور خييدميية الهيياتف المحمول في النوع من األبجييدييية 

ه تتيم SMSالوطن العربي، وذلك ألن خدمة الرسيييييائل القصييييييرة و

لألبجييدييية الالتينييية حروف أكثر في الرسيييييييياليية الواحييدة عنهييا في 

اإلنجليزييية إلي  نظيرتهييا العربييية، ممييا دفع بعض الييذين ال يتقنون

با بة  تا ية، كما لحروف الك غة عرب ية ولكن بصيييييييي ها الالتين فضيييييييل

المستخدمون الذين اعتادوا على استخدام األبجدية الالتينية، لتنتقل 

 بشكل أوسع عبر مواقع التواصل االجتماعي.

مجلة زهرة السوسن استضافت الكاتبة السورية "نور شيشكلي"، 

تعلم  غة الشات يوماا  "أجبرت علىوالتي اوضحت انها لم استخدم ل

يها.. تصور لغة الضاد األصيلة طريقة قراءتها تبعاا لكثرة مستخدم

تلك، نتخلى عن حروفها ونسيييييتبدلها بأرقام؟! ربما القادم سييييييكون 

كييارثي أكثر، ربمييا لن يتيياح لطفييل من أطفييالنييا قراءة تيياريخنييا في 

لعربي الى أي المستقبل، ربما سنصل الى مرحلة ينظر فيها الطفل ا

ت تلك نه كتاب غير مفهوم، ربما ان اسيييييييتمرعلى ا كتاب من كتبنا

سفينالظاهرة سنضطر  ستبدل  أ الى ترجمة كتبنا الى تلك اللغة، ون

 أشعارنا بأرقام بدالا عن الحروف".

ألجل الحصول على لغة  وأضافت  "أذكر جيداا كيف كنا نتعلم الشعر

سيليمة وواضيحة، كان أول  عربية سيليمة، ففي الشيعر قواعد اللغة

نا بقواعد اللغة بشييكل لنا في المدارس تلك القصييائد، لمد يعلموهما 

، وحرف ال 9 ع برقمسليم وصحيم، اليوم الطفل يستبدل حرف ال 

".7ح يستبدل برقم   ، تلك ظاهرة مخيفة حقيقةا

 

 ،تختلط اللغة األجنبية مع اللغة العربية الخاصيييييييية صيييييييطلحاتاللغة ذات المهذه 

"كانسل الموعد"   مثل معينة، فيصبم من أساسيات اللغة العربية استخدام تعابير

 ،اعمل لي ميسد كول " أو "مسج لي على التلفون""أو "شيك على اإليميل" أو 

 ت. قااألوساط والطبفيجمع وغير ذلك من التعابير التي انتشر استعمالها 

ورأت الكاتبة "نور شييييييشيييييكلي" أن المصيييييطلحات المسيييييتخدمة في الشيييييات هي 

بديل عربي لمصيييييييطلم  إليجادضيييييييرورة  ال، ومتفق عليها ،مصيييييييطلحات عالمية

 "جمسي"ن نطلق كلمة أوال ضيير من  ،مثالا كأن نسيتبدله بكلمة منشيور "بوسيت"

 قول.ي ماكل  ن نفهمأمع ان نتطور في االتجاه الصيييييييحيم..  رسيييييييالة. أنابدالا من 

 باألجنبية".واستبدالها ، الخوف من تحويل الكلمات العربية أصال ا

ينشييييييأ جيل بأكمله  ،نتخلى عن حروفنا ،نحن نمحي قواعدنا العربيةوأضييييييافت  "

ولعل لغتنا العربية هي  .مويسيييتبدلها بحروف وأرقا ،يشيييعر بثقل لغتنا العربية االم

الغريبة الحديثة نحن نتخلى ه اللغة ل هذفضوب، تراثنا الوحيد المشترك المتبقي لنا

 ".حتى عن هذا اإلر 

ما الذي يعنيه االسيييييييتغناء عن حرف من حروف اللغة العربية  لكاتبةو تسيييييييألت ا

غرب تلك برقم؟ ماذا يعني ان ألفظ العربية بحروف التينية؟ هل يا تر  ان قرأ ال

نا ننشيير لغتنا بعض انالمحادثات، فهل سيييفهمون ما نكتب او ما نقول؟ هل يعتقد ال

 غريبة القراءة والفهم!العربية بتلك الطريقة؟ ما نكتبه بالنسبة لهم مجرد طالسم 

التواصييييييييل  منصيييييييياتوالنحوية على  اإلمالئيةوجود كم كبير من األخطاء  وعن

شكلي"  "ة أصالاالجتماعي ممن يكتبون اللغة العربي نقوم  كل لغة ال، تجيب "شي

جميعنا كنا نتعلم لغة اجنبية ثانية الى مدارس في ال ،بممارسييييية قواعدها ننسييييياها

كبرنا وتوقفنا عن تعلم  ،او الفرنسييييييييةنكليزية كاللغة اإل ،جانب لغتنا العربية االم

نقرأها لكننا نخطئ في الكثير من قواعدها  أنفسييييينافوجدنا  ،تلك قواعد تلك اللغات

لقواعد في اللغة بعض ا جميعنا نخطئ في. وكلماتها. تماما هذا حال اللغة العربية

وجميعنا نجتهد بها ونخطئ  ،او قواعد االعداد ،كقواعد كتابة الهمزة مثالا  ،بيةالعر

 ".أ بهاللخط وال مجاللكن القواعد االصلية في اللغة واضحة وصريحة  ،مراراا 

نحن امام نوافذ نطل بها على  ،التواصيييل االجتماعيوأضيييافت  "انه في منصيييات 

نحن نكتب بعفويتنا  .من داعي لوجود مدقق لغويما  لذا ،بال امام كت ،البشييييييير

وتندرج تحت مسيييييييمى  !كانت األخطاء كارثية وغير مقبولة إذااال  ،وبسيييييييياطتنا

مواقع التواصييييييييل ة.  ربميا بيالفطروالتي تعلمنياهيا جميعياا  ،القواعيد البيدائيية للغية

 داا اوحتى وان كنت صييحفياا او ناقة، ليسييت قصييائد شييعري، االجتماعي ليسييت كتب

ر لتحويل صفحة الفايسبوك الى منبر لتقديم قواعد فناناا او كاتباا.. انت لست مضط

ان كل خطاب لك على الفيسبوك  ال يعنين تكون كاتباا هذا . أاللغة العربية الفصحى

 ، بإمكانكبإمكانك نشيييييير بوسييييييت عادي لجميع القراء ،ان يكون بالفصييييييحىيجب 

نا اقبل ان تقييم . وأباا.. ال تكتب مقاالا تاك متقدال انت هنا  ،مخاطبة صيييديقك بعفوية

امام جموع.. في سييييناريو  ألقيهااخطائي االمالئية في مقال.. في كتاب.. في كلمة 

تماعي الى منبر ثقافي فهذا امر ... اما تحويل صييييييفحة التواصييييييل االجأقدمهنص 

 ".صعب تحقيقه

ة ء تلك اللغراده جنحصييي ما بتنالتوخي كل ورأت "شييييشيييكلي"، أن الحل االنسيييب 

لوقف انتشييييييار تلك الظاهرة خاصيييييية بين أطفالنا  اا سييييييريع ، هو أن نتحركالحديثة

ربما قد نضيييييييطر الى ان نقف وقفة واحدة وثابتة امام تفشيييييييي تلك ، ووشيييييييبابنا

سيييو  بجملة  "الفرانكو عرب"على أي رسيييالة تصيييلك بلغة  ال تردكأن  ،الظاهرة

 ".ليه ما ترسلهعلى جيب أ ال ..واكتب لي باللغة العربية  واحدة
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 …...وتاريخ صدد  عراقة 

 
 ؟؟…ف أحييك يا صدد كي…. فيك  العيد طالما أحببت

 توافيك!!!لعلها …  لعلها….. …عبر أسطري هذه         

               واألبرشيةوزهرة السوسن  الرعية،عبر أثير         

 …….بالسريانية  وشرورو……  …المجهر، وتحت        

 …. وكل من قرأ أو شارك ……وألخبار سورية الوطن        

التالية، أما المقالة  بشاعر،فما أنا  شكر،كلمات   تحية.. أصدق….  

معايدة بطاقة  الرواد واألوائل، أردتهامكمل لمقالي  مسك ختام، فلعلها

 …اطلع من تابع أو  لألحبة ولكل وتقدير

 ..…هه جميعا بخير وأنتمعام  كلوو……                 

 .اإلعالمي سعد هللا بركات

 وأسموه،مطالع األلفية  السنوي،نها مهرجا عندما أطل  شباب البلدة

 تحول إلىمالب  أن    تسا ل؟ لغيري، لي وربماخطر  العراقة،صدد 

قادني مع آخرين إلى استحضار عناصر هامة،  متأخرا، محرض، وإن

لتناثرها هنا أو هناك  الذهن،تكون غابت عن  المفهوم، وقدتكرس هذا 

نحو  اسجد، على مع ما فوددت حبك ترابطها وتنسيقه لتجاهل،أو 

 ولعل من أهم تلك العناصر: تداوله،يسهل 

 47:15حزقيال  القديم،في العهد  صدد مذكورةأن 

َماِل ِمَن ٱْلَبْحِر ٱْلَكبِيِر َطِريُ  ِحْثلُوَن إِلَى )َوَهَذا ُتْخمُ   ٱأْلَْرِض: َنْحَو ٱلشِّ

 ٱْلَمِجيِء إِلَى َصَدَد(

ْرُسُموَن إِلَى َمْدَخِل َحَماَة، وَر تَ )َوِمْن َجَبِل هُ 34:8وفي سفرالعدد 

ْخِم إِلَى َصَددَ َوتَ   ُكوُن َمَخاِرُه ٱلتَّ

وماكتب عليها  سركيس،ار حجر زرقاء كانت غطاء لب ر كنيسة م 

لكن طمست ببناء  القدم،بداللة تاريخية موغلة في  باليونانية، يشي

 عليها.حدي  

ن سلوانس االمطرأكد  نفسها، معمودية الكنيسة الحجرالمكعب في

م،  284 ))سنة تقول:كتابتها اليونانية التي  النعمة، صحة ترجمة

اآللهة احتفاال قرابين إلى  االمبراطور سيفاكاغوس، وقدم حضر

 .((بعل.من الملك وابنه إلى اإلله  بالنصر، هدية

وقرأنا أنه بني في  اندثاره، عري ، رغميشي بتاريخ  صدد أال وبره

م عرضا  و  1.5م طوال  و 2.5)ة ة ضخمحجار نالبيزنطي، مالعهد 

 22أمتار وارتفاعه  8أمتار وعرضه  10طوله  ارتفاعا (، وبلغم  1

 الصورة[] القوافل،نوافذ صغيرة لمراقبة  ب ، فيهاطواأربعة  م، على

ويهدم عام  1٩1٩كم، قبل أن يتهدم  8وكان البره ير  من بعد 

 …بغفلة جهل أو زمن استعماري 1٩35

البلدة القصية،  الحمداني، بهذهعر أبي فراس ألمير الشاا جارةاست 

ترابها على مد  نحو ألف عام  أهلها، وتوسدهلعالقة الخ ولة مع 

 3، على مد   سنوية باسمه استحضرته احتفالية وذلك ما…. ويزيد

،ولعل من يعيد إطالقها ، مطالع نيسان ذكر   200٩-  2007سنوات 

يطارده  ن أخته..الذي أرسل قرغويهمن اب م ،  بأمر٩68مقتله عام 

الى حم  فصدد ، حي  دفن شمال البلدة ، وراحت األجيال تتناقل 

قرون الحدي  عن ،،قبر األمير ،، حتى وصل إلينا ،  10على مد  

وتعرفنا على مكانه أيام الفالحة والحصاد قربه.. ، وأما تكريس هذه 

 ،الواقعة التاريخية 

،   1٩٩7  إلكككى قلعكككة حمككك فبكككات أكثكككر مكككن ملكككح بعكككد غفلكككة نقكككل الرفكككاة

ومككككازال األمككككل معقككككودا علككككى نصككككب تككككذكاري ، وثمككككة مبككككادرات كككككدنا 

نكككككنجح ببعضكككككها .وقكككككد بكككككادر السكككككيد ناصكككككيف قسكككككطون ،،أبكككككو ثكككككا ر،، 

 باستعداده  المساهمة بذلك .  

فكككي  ))قريكككة بأنهكككا:قبكككل تسكككعة قكككرون  صكككدد،ابكككن األثيكككر  وأن يكككذكر…

 التجاريكككة:يصكككف ابكككن العكككديم أهميتهكككا  حمككك ((. وأنالبريكككة عنكككد طكككرف 

صكككدد فكككي نقطكككة تالقكككي طرقكككات كثيكككرة هامكككة وهكككي بكككين سكككلمية  ))تقكككع

ربمكككا قصككدهما الشكككاعر المهجكككري  وتكككاريخ،والشككام((، فكككذاك دليكككل عراقككة 

 :1٩82صهر صدد في قصيدته عام  قنصل،زكي 

 عين في صدديق قرير الوأستف          أنام في الشام أو بغداد أو عدن   

عكككام ونيكككف ، ذككككر فكككتح هللا الصكككايغ الحلبكككي 200فكككي كتكككاب رحلتكككه قبكككل  

لكككى القكككريتين إولكككى بعكككد حمككك  .فكككي طريقكككه أن صكككدد كانكككت محطتكككه األ

فتككدمر حيكك  أقككام فيهككا بضككيافة الشككيخ عسككاف أبككو إبككراهيم ، الككذي سككاعده 

ع علكككى  مواصكككلة طريقكككه، وقكككد وصكككف الصكككايغ ، برجهكككا  بطبقاتكككه األربككك

ف كنا سككككككها الخمككككككس ومككككككازال بعضككككككها  شككككككامخا ببنيككككككان ،كمككككككا وصكككككك

 …وحكايات... تشهد على مكانة البلدة  في الكتاب  السوري العري 

يعكككود بنكككاء كنيسكككتي ،مكككار برصكككوم و مكككار تيكككواداروس،  1700إلكككى عكككام 

المتميكككزة بسكككعتها و بزخكككارف سكككقفها العكككالي وفيهكككا كتكككاب للعالمكككة الكبيكككر 

 -ت كنيسكككتا مكككار جرجس]الخضككككربنيككك1756م الكبيكككر، عكككا مكككار ميخا يكككل

الصككككككورة مككككككن الخككككككاره[ ومككككككار سككككككركيس وبككككككاخوس وهمككككككا تحكيككككككان 

بطرازهمكككا العمرانكككي الحجكككري ، وقصكككة بنا همكككا ، مكككاال يوصكككف ، ذلكككك 

ثريككة ، ثمككة الرسككوم الجداريككة ، آيككات مككن العراقككة فضككال عككن الثريككات األ

ري نكككان العبقكككوجماليكككة الفكككن ،، ]الصكككورة مكككن الكككداخل [،أبكككدعتها ريشكككة الف

 ….األسقف إبراهيم اليازجي

ر واالنتمكككاء والبقكككاءفكككي صكككدد وأمثالهكككا نلمكككس  ، كمكككا قكككرأه  ، معنكككى التجكككذا

الباحكككك  واإلعالمككككي اللبنككككاني  غسككككان الشككككامي .،، عبككككر لفتككككة تكريميككككة  

  ، أجكككككراس المشكككككر  ،ليقكككككرع  2022\1\1حكككككين عكككككاد الكككككى  ربوعهكككككا 

جكككه المتلفكككز حكككين مويسكككمع مكككن بكككه صكككمم ، مختتمكككا عشكككر سكككنوات لبرنا

صكككدد تألامكككت وعانكككت مكككن مجكككزرة الحكككرب علكككى سكككوريا ونهضكككت  :قكككال

وأقلعكككككت مثلمكككككا فعلكككككت عبكككككر التكككككاريخ، صكككككدد.. التكككككي ردعكككككت نمكككككوذه 

ر ]الفككككري [، ..انحكككدرت منهكككا هجكككرات  و توالكككدت منهكككا بلكككدات   التصكككحا

..وحملهكككا أهلهكككا كتابكككا  ... وحنينكككا  فكككي أصكككقاع األرض، صكككدد ..التكككاريخ 

 ور  ...،،ذجوعناد ال
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إلى صدد تنحدر أصول أسر لبنانية عديدة ، وثالثة من 

كميل  ر ساء للبنان : أيوب ثابت، بترو طراد،

ومنها تولى البطريرك عبدهللا صطوف سدة   ، شمعون

أدخل  الذي، 1٩15-1٩06الكرسي اإلنطاكي 

األبرشيات ، وأسس أبرشية الكنعانية  في  ىالطباعة إل

لبريطاني إدوارد السابع  الهند ، حي  نال وسام  الملك ا

،  وقابل الملكة فيكتوريا مرتين  ،قبل مشاركته في 

 20م تمر ال مبيت  في لندن ،   فيما أعطت صدد 

أسقفا ،على مد  قرون، وقد كانت أسقفية ، مع 

المنذر بن  رحوارين المجاورة  ]حي  آثار قص

الحار  الغساني  ، ومن أديرة صدد ، دير/ مار ماما/ 

،،جزيرة عمرو]الدير بالسريانية[،،   في منطقة

، 1715وتخره منه م ات الرهبان.قبل اندثاره عام 

مدارس في األلحان  3وتعد مدرسة صدد واحدة من

 السريانية  ..

))أن  ونصف،نحو قرن  طرزي قبلويقول فيليب دي 

 والقريتينافرة قدمت الى لبنان من النبك و رجماهي

 ))راحتداخلية، رة وفي هج (،والسيما من صدد(

عن الرز ، وأخذوا يشيدون  النشيطة تبح الف ات 

 -التي امتدت حتى حدود السلمية  والقر ،المزارع 

الفيكونت / طرزي/ في كتابه/ أصد  ما  حماة. ويعدد

 زيدل، وهي:ر  قكان في أخبار السريان / هذه ال

 دوالب،أم  الفحيلة،الفرقلس  كنة،مس الـحـر،فيروزة 

  المـنزول، الجـابـريـة، الـجـَديدة،

 المـزهـريـة، الـعـالـيـات، الشعيرات، الـقـمـة،

فضال  عن النـبـك والقريتين، وامتدت فروع  المشــرفة،

دد صوأصبحت  ولبنان،أبناء صدد إلى المدن السورية 

أما  لهذه الذراري التي أطل  على أهلها صـدديون أو 

يون، وهناك ا لمزارع التي استوطنها الصدديون صـدا

 داليا،أبو  فـرتقة، زبيدي،تـل  وهي:ثم تركوها 

 …((حسيا

مكانة صدد في العراقة، تتأتى أيضا من كونها واحة 

 استنبتت الترابوقد  السورية،نضرة تطل على البادية 

 سكانها، وهمفأعطى  ،.….بتحد فريد …ولقوالع

على مر  تغلب، أحفاد الغساسنة واآلراميين وأحفاد

ة ومساهمات مجتمعية وفكرية   العصور شخصياٍت فذا

وعراقة التاريخ والعمران،،] الصورة [، طرزتها 

صدد ، بريادة اجتماعية تنويرية ، في المنطقة  ، 

ت النير حفجذبت أبناء الجوار ،حين محت األمية ، ت

العثماني  وبجهد أهلي ، بين الشباب ،ثم بين النساء 

قبل االستقالل،  وبعده حي  افتتحت إعداديتان، فثانوية 

نيويورك عام  -دينة كوهوز خاصة ، وحين شهدت م

مبادرة مجتمعية را دة ، لنفر من أبنا ها  1٩14

المغتربين للتو ،حي  أسسوا جمعية زهرة اإلحسان ، 

بادر لتأسيس جمعية ،،نور اإليمان ،   ومن عاد منهم

تأسيس ثاني جمعية  1٩40، قبل أن تشهد   1٩22

تعاونية زراعية في سورية ، بعد جمعية دير عطية ، 

ا راحت تشهد حراكا فكريا وتنظيميا على نحو فيم

مبكر، منذ  أواخر األربعينات ، في حين ، تردد صد  

ة يجمعية نيويورك بعد نحو قرن ، عبر،، الجمع

الصددية في كاليفورنيا ،، و،،جمعية القر  الصددية 

 …اآلرامية في ألمانيا وأوروبا ،،

 

 م1901 الداللة عام حادثة بالغة

)محمد قجة( ر يس  عبود عبر صككفحته على الفيسككبوك نقال عن  الباح  التاريخي يروي أ.موسككى

جمعية العاديات بحلب ، قوله في محاضكككرة عن بلدة صكككدد : أن الحادثة  مدونة في متحف اللوفر 

 عتقدية [ ،  تقول الرواية:مالفرنسي  لما لها من األهمية ]الداللية الفكرية  وال

ذلك يوم  انكليز، وصككادف أميركان، واثنان صككدد، اثنانالى منطقة من المسككتشككرقين  4))أنه جاء 

وصلوا الى باب الكنيسة سألوا أحد  الصالة وعندماأراد ه الء أن يذهبوا الى الكنيسة ألداء …أحد

سريانية  فأجاب بأنها تابعة للطا فة الكنيسة؟المارة لمن تعود هذه  أحدهم من  األرثودكسية، فسألال

 منهم، فاستدعىفطلب مقابلة أحد  الكنيسة،فأجاب إن الخوري أو لجنة   الكنيسة؟المس ول عن هذه 

 عضوين من اللجنة فسألوهما:

 للجميع،فقاال لهم تفضككلوا هذا بيت هللا مفتوح  الصككالة؟هل تسككمحا لنا بالدخول إلى الكنيسككة ألداء 

فأجاب لماذا تسألون هذا  ك؟ذلهناك ما يمنع  اإلنجيلية: فهلرقين نحن نتبع للطا فة شقال أحد المست

 :المستشر []فقال الس ال 

عادة.. النحن نعلم أن  فة،يسكككككككمح إال ألهل  ال فة يقومون  الطا  وإذا دخل أحد ال ينتمي الى الطا 

 اللجنة:ل أحد أعضاء اومنهم لم يسمح لمذهب آخر بالدخول !!، فق خروجهم،بكرازة الكنيسة بعد 

نسككتقبل دا ما  صككدد، في،ونحن  إليه،من الدخول …  منع إنسككانا هذا بيت هللا ال أحد يسككتطيع أن ي

وهذا معروف عن بلدة  وغيرهم، كاإلسالمحتى من المذاهب األخر   الصالة،جميع الذين يحبون 

وأدوا الصككالة مسككرورين  ندخل المسككتشككرقو والسككعة،إخوتي وعلى الرحب  حياكم هللا يا صككدد،

 …((درة الطيبة شاكرين ألهل بلدة صدد هذه المبا
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إنها عراقة ، بل ومتجذرة ،في أعما  الحضكككككارة السكككككورية  ، وقد  

تواصكككككلت في عيش اإلخاء ، على وقع تناغم نواقيس كنا سكككككها مع 

متجددة وآلفا  رحبة ، حين تكون  ةمآذن الجوار ، ال بل هي عراق

ايا ،الى حلب عاصكككككمة الثقافة اإلسكككككالمية شكككككعارات مهرجاناتها تح

، وإلى دمشككككككك   والقكككدس عكككاصكككككككمتي الثقكككافكككة العربيكككة  2006

..، وحين صدح  2010، وإلى،، أهلنا في الجوالن،، 200٩و2008

صوت وديع الصافي في فضا ها ، وحاور شبابها وفتياتها، حنا مينا 

 يل ل سليمان ، بسام كوسا  غسان مسعود، وو ام وهاب  وميخاي، نب

عوض وغيرهم ،  أوحين أمها شككعراء وأدباء من أصككقاع سككورية ، 

ويوم أطل  شككككربل روحانا العنان ألوتار عوده في سككككاحة برجها ، 

 يراكم ذلك عراقة  إنسانية فذة. قبل أن تستضيف داعية إسالميا ، أال

ر ية  نافذة آلفا  مسكككككتقبلية ، جسكككككدها بإنها عراقة ،بل ومتجددة ، 

عبر دعم المغتربين  والتعككاون بين مطرانيككة  2021ملتقى النحككت،

تطوع  حم  للسريان األرثوذكس ، واتحاد الفنانين التشكيليين عبر

فنانا، بإدارة الفنان حسكككككان حلواني  ، فيما تبرعت الم سكككككسكككككة  11

منحوتة  بارتفاع  11لكتل الحجرية ، والنتاه العامة للجيولوجيا  با

أمتار)الصورة ( ،وهو ما ي كد أن فكرة إعادة بناء بره صدد  4 -3

تاريخي  )الصكككككورة (  -، وف  ما أنجز من تصكككككميم وظيفي 2015

باالسككككككتفادة من أحجاره المتناثرة ، تشككككككي بر   ريادية نافذة ، من 

ته ما الق يل  بدل غد،  فا  ال تاريخ إلى آ من حماس كثيرين ،  عم  ال

مغتربين  ،وخاصكككة وسكككط الشكككباب ،فضكككال عن ترحيب   ومقيمين 

البلدية واآلثار ،ليتهم يواصكككككككلون وال يفقدون الحماس  ، حتى تجد 

المشروع ، سبيلها إلى التحق  ، بما يجسد تواصل الماضي  -الفكرة 

بالحاضكككككر والمسكككككتقبل ، ولعل من يبادر إلي تأسكككككيس رسكككككمي  ل 

ضكككمن تواصكككلها،  هي يصكككدد العراقة ( لتهتم بما  )رابطة أصكككدقاء

فكرة أودعتها أصدقاء ، متحمسين  مبادرين ، وتكرارا ، المهرجان 

، احتفالية أبي فراس الحمداني ، وترسيخ عالقته بصدد،  كما ملتقى 

النحت ، كلها مرتكزات لما هو أكثر جدو  ، و،،إعادة بناء البره 

فتزداد  متداولة من جيل إلى جيل ، ،، عنيت ، لتبقى العراقة  ،أمانة

 …..رسوخا في كل مناحيها 

  سعدهللا بركات

 

 :المرفقات*

 بنا ه، منزل، جدارية مارتصميم اعادة  القديم،البره  صور: 

 … سركيس، كنيسة الخضر من الداخل والخاره..ولوحة تاريخية 

 

 *المصادر  .. 

الخوري ابراهيم  صدد، لم لفهالمنتضد في تاريخ  لل ل اكتاب، * 

   1٩60دنهش حلب

 .الحلبي.*كتاب رحلة فتح هللا الصايغ 

 لم لفه فيليب دي طرازي  السريان،ما كان في أخبار  كتاب، أصد *

 معرفية. سريانية، ومواقع صددية،*صفحات 

 اإللكتروني*موقع الحفر 

  اإلعالمي اللبناني غسان ح*برنامل أجراس المشر  المتلفز للبا

 الشامي 

والباح  في  واألدبية، اريخيةاللطيف الت*متابعات د، روضان عبد 

 الترا  الالمادي م. نا ل الحي 

 شاعر، وإنما عنيت الشكربشعر، وال أنا  عفوية.. الهي** كلمات 

للصفحات والمواقع التي تكرمت بنشر هذه المقالة الموجزة لتاريخ 

 ..…اقتها رع صدد ومقومات

غسان  –الكاتب الكتاب البيت الدمشقي قراءة في أدب نزار قباني 

 .2021دمشق وبيروت  –الكالس دار المقتبس 
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 وجاهزيتهاتفقد عدد من المنشآت السياحية في محافظة الالذقية 

 .الستقبال الموسم السياحي

 

جولككككككة ميدانيككككككة علككككككى المنشككككككآت السككككككياحية فككككككي منككككككاط  االصككككككطياف بمحافظككككككة الالذقيككككككة 

اط  )صكككككككلنفة، كسكككككككب، رأس البسكككككككيط، ومنتجكككككككع البكككككككاله للسكككككككياحة الشكككككككعبية فكككككككي نكككككككم

وادي قنككككككديل (، قككككككام بهككككككا مككككككدير سككككككياحة المحافظككككككة ور ككككككيس دا ككككككرة الجككككككودة والضككككككابطة 

خاللهكككككا التأكيكككككد علكككككى  العدليكككككة بهكككككدف الوقكككككوف علكككككى اسكككككتعدادتها للموسكككككم السكككككياحي وتكككككم

 وزيكككككككة وعكككككككدم تجكككككككارالتقيكككككككد بكككككككاإلعالن الواضكككككككح عكككككككن األسكككككككعار المصكككككككدقة مكككككككن المدي

سككككككعار للسككككككقوف المحككككككددة وفكككككك  سككككككوية التصككككككنيف باإلضككككككافة إلككككككى الشككككككروط الصككككككحية األ

لحفكككككككظ المكككككككواد الغذا يكككككككة و صكككككككالحيتها و آليكككككككة حفظهكككككككا والتأككككككككد مكككككككن النظافكككككككة العامكككككككة 

ضكككككافة إلكككككى جكككككودة الخكككككدمات إصكككككحية لعملهكككككا ضكككككمن مرافككككك  المنشكككككأة كافكككككة والشكككككروط ال

 .ايير تصنيفهاعالمقدمة ضمن المنشآت بما يتواف  مع م
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 افتتاح معرض سوق السفر العربي في إمارة دبي بمشاركة جناح وزارة السياحة

سكككو  السكككفر العربي في  معرض افتتاح

إمكككارة دبي بمشكككككككككارككككة جنكككاح وزارة 

السككككككياحة وعدد من الفناد  وشككككككركات 

السككككياحة والسككككفر السككككورية والشككككركة 

السككورية للنقل والسككياحة، أقيم المعرض 

عالمي في  جارة ال عاون مع مركز الت بالت

دبي والقسم السياحي واالقتصادي لدولة 

ت ويعتبر هذا المعرض أحد أهم ااإلمار

 1500ركا ز في سككو  السككفر ويضككم ال

مشككككاركة من الشككككركات والم سككككسككككات 

السككياحية في العالم ومتوقع وصككول عدد 

 .زا رألف  20000الزا رين ألكثر 

                     أشييييييييييار رئيييييييييس الييييوفييييد السييييييييييوري

إلى  السياحة الفراح معاون وزيرم. غيا  

ه المشككككككككاركة أن تعود أن المأمول من هذ

سكككورية لتأخذ دورها على السكككاحة العربية 

اع طفي المجال السككياحي بعد تعافي هذا الق

فيها حي  سككككتعقد خالل المعرض اتفاقيات 

مع مكاتب السياحة والسفر الستقدام السياح 

من وإلى سورية إضافة إلى السعي لتفعيل 

االستثمارات السياحية فيها وزيادة فرصها 

بعد تعافي القطاع السكككككككياحي وال سكككككككيما 

وعودة المشكككككككككاريع المتوقفكككة إلى العمكككل 

 .ودخول منشآت جديدة باالستثمار

عن األمل في أن يكون  عرب الفراحأو

هناك اسككتقدام للسككياح من مختلف الدول 

المشاركة وخاصة بعد وضع العديد من 

المنشككآت السككياحية السككورية في الخدمة 

تهي ة المنشككككآت مع االسككككتمرار بمتابعة 

قيد التنفيذ ووضككككعها باالسككككتثمار األمر 

الككذي ي من البنيككة التحتيككة السكككككككيككاحيككة 

ب العدد المتوقع قدومه اوالفندقية الستيع

منوها  بالجهود المبذولة لترميم المواقع 

واألماكن األثرية التي تضكككككككررت من 

جراء اإلرهككاب والتي يتم الترويل لهككا 

 .حاليا  في المعرض

 

أن الكككككككوزارة ستشكككككككارك  وأكيييييييد الفيييييييراح

فكككككي العديكككككد مكككككن المعكككككارض والفعاليكككككات 

السككككككياحة نشككككككطة إلككككككى القادمككككككة لتعككككككود 

سككككورية كمككككا كانككككت قبككككل الحككككرب حيكككك  

بالم ككككككة  14كانككككككت تسككككككاهم بككككككأكثر مككككككن 

لكككككككككي موضكككككككككحا  أن حمكككككككككن النكككككككككاتل الم

 14000سككككككككورية تملككككككككك أكثككككككككر مككككككككن 

قلعكككككككة  60موقكككككككع أثكككككككري وأكثكككككككر مكككككككن 

أثريكككككككككككة مضكككككككككككافا  إليهكككككككككككا المسكككككككككككاجد 

والكنكككككا س األثريكككككة التكككككي يهكككككتم السكككككياح 

بزيارتهككككككا وسككككككتقوم الككككككوزارة بككككككالترويل 

 .في سورية للسياحة

أشييييييييار رئيييييييييس اتحيييييييياد ومككككككككن جهتككككككككه 

إلكككككى أن  غيييييرف السيييييياحة طيييييالل خضيييييير

وزارة لكككككككاالتحكككككككاد شكككككككريك اسكككككككتراتيجي ل

فككككككككي المسككككككككاهمة بككككككككالترويل للحضككككككككارة 

السكككككككورية وخاصكككككككة أن سكككككككورية تملكككككككك 

 .كل المقومات السياحية

 

لكككككدينا شكككككركات سكككككياحية مشكككككاركة فكككككي المعكككككرض “ ضيييييير وقيييييال خ

لتنظككككككيم وترتيككككككب أمككككككور الككككككراغبين بالسككككككفر إلككككككى سككككككورية ونعمككككككل 

اإلقامككككككات والموافقككككككات التككككككي تسككككككهل االنتقككككككال بككككككين  علككككككى تجهيككككككز

 .”المعالم األثرية السياحية

       ميييييييييديرة التيييييييييرويج فيييييييييي وزارة السيييييييييياحة فكككككككككي حكككككككككين بينكككككككككت 

للسكككككككياحة أن المشكككككككاركة تهكككككككدف إلكككككككى التكككككككرويل  ربيييييييى صاصييييييييلة

الثقافيكككككككة والبي يكككككككة وللتكككككككرا  المكككككككادي والالمكككككككادي إضكككككككافة إلكككككككى 

جميككككككل فككككككي  ءالتككككككرويل للسككككككياحة الدينيككككككة والطبيعيككككككة ولكككككككل شككككككي

 .سورية
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ف على أسوأ   !رمضانفي مسلسالت ممثلين  5تعرَّ

في الموسم  أسوأ الممثلين السوريينصنفت من خالله  تقريرا   السوريةصحيفة البع  نشرت 

 ي.شهر رمضان المنقضالدرامي في 

، متحدثة عن األسباب والمعايير التي ممثلين 5أسماء حددت الصحيفة، حسبما رصدت منصة تريند و

 .األسوأاتبعتها في تحديد 

 
واعتبكككككككككككككككككككككككككككككككككرت 

الصككككككككككككككككككككككككككحيفة أن 

سييييييييييييرين نالفنانككككككككككككة 

عكككككككككن دور  طييييييييياف 

عزيككككككككككككككككزة فككككككككككككككككي 

جوقيييييييييييية مسلسككككككككككككل 

هكككككو األسكككككوأ  عزييييييزة

  .في هذا الموسم

أداء  إنوقالككككككككككككككككككككككت 

نسكككككرين لهكككككذا الكككككدور 

احتكككككو  الكثيكككككر مكككككن 

 .”المبالغة“

، المرتبيييييية الثانيييييييةفككككككي  اأمكككككك

تيييييييرف فقكككككككد حلكككككككت الممثلكككككككة 

بمسلسككككككل علككككككى قيككككككد  التقييييييي

الحككككككب، بككككككدعو  أن أداءهكككككككا 

ككككككككككان مصكككككككككطنعا  وبشككككككككككل 

 .واضح

اختككككككككارت صككككككككحيفة  وثالثيييييييياا  

الفنيييييييييييان شيييييييييييادي البعككككككككككك  

عككككككككن دوره فككككككككي  الصييييييييفدي

 ،كسييييييييييير عظيييييييييييممسلسكككككككككككل 

لككككككو كككككككان دورا   إنككككككهوقالككككككت 

 .صامتا  لما شكل أي فر 
مكككككن  المرتبييييية الرابعيييييةوفكككككي 

ا، جككككككاء اسككككككم  األكثككككككر سككككككوء 

عككككككن  الفنييييييان محمييييييد قنييييييوع

مييييييييييع دوره فككككككككككي مسلسككككككككككل 

مبكككككررة ذلكككككك  ،وقيييييف التنفييييييذ

بكككككككككأن األداء طغكككككككككى عليكككككككككه 

 .البرود والحيادية

الفنييييييييييييان وائييييييييييييل ليحككككككككككككل  

علككككككككككى  رمضييييييييييان خامسييييييييييا

قا مكككككككككة األسكككككككككوأ بمسلسكككككككككل 

، لكككككككككككككككككككككون حوازيييييييييييييييييييييق

تكككككككككككككن الشخصككككككككككككية لككككككككككككم 

كمككككككا يجكككككب بككككككل ” كوميديكككككة“

 .عكس ذلك
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 طالق الممثلة ياسمين صبري من زوجها رجل األعمال أحمد أبو هشيمة

            يتصككككككككككدر اسكككككككم كككككل من الممثلككككة المصكككككككريككككة 

حمد ابو أعمال المصككري ورجل األ ياسييمين صييبري

اهتمام المتابعين في الوقت الحالي وذلك بعد  هشيييمة

تأكيد خبر انفصككككالهما والذي كانت ترددت شككككا عات 

 .عنه في الفترة الماضية

الشككهير، فقد أورد  وفيما خ  سككبب انفصككال الثنا ي

ب من الثنا ي ان ” فوشكككككككيا“موقع  عن مصكككككككدر مقرا

، االنفصككككالالطال  بينهما لم يقع بعد، وإنما حصككككل 

م كدا  ان عودتهما لبعض شبه مستحيلة وخاصة من 

جانب ياسككككمين صككككبري التي هي من طلبت الطال  

 .غبتهارنزوال عند  احمد ابو هشيمةوواف  

ود لمشكككاكل عاضكككاف المصكككدر ان سكككبب الطال  يو

حصككككككلت بين الثنا ي فيما خ  موضككككككوع االنجاب 

للتمثيككل بعككد انقطككاع لمككدة عكامين  يياسيييييييمينوعودة 

 .متتاليين

 

 ياسييييمينشككككار المصككككدر الى ان أو

قككت الحككالي بككالعودة وترغككب في ال

الى التمثيل، وقد وضكككككعت لنفسكككككها 

خطة فيما خ  هذا األمر، ثم تفكر 

فككي اإلنككجككككاب، وهككو األمككر الككككذي 

 .احمد ابو هشيمةيعارضه 

وشكككككدد المصكككككدر على ان ياسكككككمين 

رفضككككككككت أن تتككأنى أكثر من ذلككك 

بشأن عملها ألنها تر  في ذلك ظلما 

لنفسكها ففضكلت االنفصكال في الفترة 

 .الحالية

أحمد تب رجل األعمال المصككري ك 

على حسككككككابه الخا   أبو هشيييييييمة

أنا ال أخسر “، قا ال: ”إنستغرام”بـككككككك

ا.. إما أن أربح أو أن أتعلم  .”أبد 

وتصكككككدرت أنباء طالقهما محركات 

البح  خالل السكككككاعات الماضكككككية. 

وضكككككككجككت وسككككككككا ككل التواصككككككككل 

االجتماعي بالخبر، خصوصا بعدما 

 معا وألغياحذف الثنا ي صككككككورهما 

متابعة بعضككككهما بعضككككا من تطبي  

 .إنستغرام

 

وأكككدت المصككككككككادر صكككككككحككة األخبككار 

المتداولة عن انفصكككككككال الزوجين، وأن 

قرار االنفصكككككككككال جككاء في إطككار من 

حظككككات  ل ل تبككككادل حتى ا م ل االحترام ا

 خيرة، مع احتفككاظ كككل منهمككا بككالوداأل

 .لآلخر

وترددت أخبار أن االنفصكككال تم بسكككبب 

إصككرار ياسككمين على العودة إلى العمل 

الفني بعد غياب عن الشاشة طوال فترة 

زواجها منذ آخر أعمالها مسكككككككلسكككككككل 

، في حين أن 2020فرصككككككة تانية عام 

كان رافضا  لألمر، وهو ما  أبو هشيمة

بينهمككا وكككان قرار أشكككككككعككل الخالفككات 

 .االنفصال

الفنانة ياسيييمين ء انفصكككال اوأثارت أنب

أحمد أبو األعمال عن رجل  صيييييييبري

جدال  واسكككككعا  بين رواد مواقع  هشييييييمة

التواصكككككككل االجتماعي، خاصكككككككة بعد 

األنبككككاء التي ظهرت عن طالقهمككككا، 

وبدأت هذه األنباء في الظهور منذ شهر 

رمضكككككان، وهو ما حاول الطرفان نفيه 

ل ظهورهمكككا في حفكككل إفطكككار من خال

 .منزل الخا  بهمالرمضاني داخل ا
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 ويل سمي  يخضع للعالج النفسي

 

ف فت صكككككككحي عالمي كشككككككك ية أن النجم ال طان لديلي ميل" البري         ة "ا

نفسككي بعد حادثة األوسكككار التي صككفع   لجأ لمخت ويل سييمي 

 .فيها كريس روس بعد سككككخريته من شككككعر زوجته جادا سككككمي 

وورد في التقارير، نقال  عن مصكككككككدر مقرب من النجم، أن النجم 

لطلب األمريكي قد عانى كثيرا  بسكككككككبب تلك األزمة، وعليه لجأ 

 .المساعدة النفسية في محاولة لتخفيف الضغط الذي كان يشعر به

بالغ من العمر اوك عاما ، قد ظهر ألول مرة منذ  53ن الممثل ال

في  ٩4في حفل توزيع جوا ز األوسكار رقم  لكريس روكصفعه 

 .مككككطككككار خككككا  فككككي الككككهككككنككككد الشككككككككككهككككر الككككمككككنصككككككككككرم

مجموعة من المصككككورين، حي   ويل سييييمي وكان في اسككككتقبال 

وصل في حالة معنوية جيدة، فعمد إلى التقاط صور مع عدد قليل 

معج ل مطككككاربمن ا ل من ا في ذلككككك أحككككد حراس أ من  ب  .ين، 

إلى مومباي غير  ويل سيييييمي وعلى الرغم من أن سكككككبب زيارة 

واضكككككككح، لكن يعتقككد البعض أنككه توجككه إلى هنككاك للقككاء معلمككه 

 .الروحي "سكككككككككادغورو"ك لمعرفككة كيفيككة التحكم في غضكككككككبككه

، فقد خطط النجم للرحلة India Today ب المصادر لموقعوبحس

عبككككديالجتميييياع روحي سيييييييير م  Sri Sri Radha ، ويزور 

Vrindabanbehari. 

مليون  15تحقق « من أول دقيقة»أغنية إليسا.. 

 1مشاهدة وتريند رقم 

 

إليسيييييييا، للفنانكككككككة ” ول دقيقيييييييةأمييييييين “حققكككككككت أغنيكككككككة 

طرحهككككككا ، نجاحككككككا كبيككككككرا جككككككدا  منككككككذ لمجييييييرداوسييييييعد 

 .”اليوتيوب“عبر القناة الرسمية على موقع 

 1٥حييييييييياجز اليييييييييـ ن تكسكككككككككر أنيكككككككككة غاسكككككككككتطاعت األ 

مكككككككن طرحهكككككككا كمكككككككا اييييييييام  4ملييييييييون مشييييييياهدة بعيييييييد 

 .على اليوتيوب 1احتلت التريند رقم 

، طرحكككككككت فيكككككككديو ليسيييييييايكككككككذكر أن المغنيكككككككة اللبنانيكككككككة إ

"، التكككككككي مييييييين أول دقيقيييييييةكليكككككككب أغنيتهكككككككا الجديكككككككدة "

 .لمجرداسعد مغني المغربي تتعاون فيه مع ال

مية سكككككككالر إليسيييييييا"وصكككككككدرت األغنيكككككككة عبكككككككر قنكككككككاة "

 .بموقع يوتيوب، وعبر المنصات اإللكترونية

كلمكككككككات أميكككككككر طعيمكككككككة،  «ول دقيقيييييييةأمييييييين »أغنيكككككككة 

ألحكككككان رامكككككي جمكككككال، توزيكككككع أحمكككككد إبكككككراهيم، وقكككككام 

بوضكككككككع عكككككككزف الوتريكككككككات تكككككككامر غنكككككككيم، والهندسكككككككة 

 .الصوتية م.محمد عدس
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 "الحياة أبناء شهداؤنا"

 

مديرّييييية تربييييية ريييييف نظمككككت 

المهرجكككككان المرككككككزي  دمشيييييق

سكككككككي رلكككككككدا رة المسكككككككرح المد

بعنككككككككوان: )شككككككككهدا نا أبنككككككككاء 

الحيكككككاة( وذلكككككك علكككككى خشكككككبة 

المجمككككككككع التربككككككككوي مسككككككككرح 

 بضاحية قدسيا

حيكككك  تضككككمن الحفككككل عرضككككا  

ككككككزة  مسككككككرحيا  ومجموعككككككة مميا

مكككن الرقصكككات الشكككعبياة، وأداء  

ا  لفكككككككككر  الككككككككككورال  إبكككككككككداعيا

 .المسرحي

 

وفككي نهايككة العككرض تككم افتتككاح معككرض الفنككون 

رح سكككككالجميلكككككة ألعمكككككال مكككككدربي وطكككككالب الم

 المدرسي 

حضككككر المهرجككككان عضككككو قيككككادة فككككرع ريككككف 

اليييييدكتور حاميييييد أبيييييو لحكككككزب البعككككك  دمشككككك  

 خليف

  ،فرجماهر كمال ومدير تربية ريف دمش  

الفنيككككة والرياضككككة بككككوزارة  األنشككككطةومككككديرة 

، ور كككيس دا كككرة المسكككرح النيييا زخيييورالتربيكككة 

، باإلضككككككافة إلككككككى قاسييييييم الخالييييييدالمدرسككككككي 

 حمجموعكككككككة مكككككككن ر سكككككككاء أقسكككككككام المسكككككككر

 .المدرسي بوزارة التربية

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%86%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXwKydLAKS-m7AZbwvGrgeQk_k9wauX9Epbd9APcE7EoqaoYmupFXOnUr9uzVMhxNS4adAHSmCwABDDhr9YKK5b08cYEaJB5l_h4GOSYoYJypPtNxQWowAck6TpjrP-mxY8awsZi2dwqAdZlgtDRyLM&__tn__=*NK-R
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من الغوطة الشرقية.. تربية ريف دمشق تختتم مهرجان كبار 

 صغار الفنون تجمعنا

 

 طبييييياع دارم اليييييدكتور التربيكككككة وزيكككككر السكككككيد برعايكككككة

 دمشكككك  ريككككف محافظككككة فككككي التربييييية مديرييييية نفككككذت

      المحافظككككككككة مسككككككككتو  علككككككككى الختككككككككامي المهرجككككككككان

 500 نحكككككو بمشكككككاركة تجمعنكككككا الفنيييييون كبيييييار صيييييغار

 أدوا كافككككككة التعليميكككككة المنكككككاط  مكككككن وطالكككككب تلميكككككذ

 عكككن عبكككرت متنوعكككة ورياضكككية فنيكككة فقكككرات نهامضككك

 فككرع قيككادة عضككو. الدمشككقي الريككف فككي الثقككافي الغنككى

 خليييف أبييو حامييد الييدكتور البعكك  لحككزب دمشكك  ريككف

 أن ي كككككككد المهرجانككككككات مككككككن النككككككوع هككككككذا أن بككككككين

 السيييورية العربيييية الجمهوريييية فكككي التربويكككة المنظومكككة

 األهكككداف تحقيككك  نحكككو الصكككحيحة السككككة علكككى تسكككير

 الغوطككككة احتضككككان وأن الوطنيككككة، والتربويككككة ياسككككيةسال

 تربويكككككة لنهضكككككة إعكككككالن هكككككو المرجكككككان لهكككككذا اليكككككوم

 ذاخكككرا   الغوطييية عيييام ليككككون راسكككخة وبصكككمة وثقافيكككة

 .بالعطاء

 التربيككككة وزارة أن أكككككد فييييرج كمييييال ميييياهر التربيككككة مككككدير

 جانبيهكككا فكككي المكككتعلم شخصيييية بنييياء عاتقهكككا علكككى أخكككذت

 مكككن المعرفكككي، الجانكككب إلكككى إضكككافة والوجكككداني يرالمهكككا

 الفنيككككة العككككروض تشككككمل التككككي المختلفككككة األنشككككطة خككككالل

 متكاملكككككة شخصكككككية بنكككككاء شكككككأنها مكككككن التكككككي والرياضكككككية

 وأضكككاف. والمجتمكككع اإلنسكككان بنكككاء فكككي يسكككهم بمكككا للمكككتعلم

 تنميكككة علكككى العمكككل إلكككى بحاجكككة اليكككوم إننكككا ميييدير التربيييية

 برفقكككككة المجتمعيكككككة همشكككككاركت خكككككالل مكككككن المكككككتعلم ذات

 مراكككككز عبككككر سككككتتابع المواهككككب أن إلككككى مشككككيرا   معلميككككه،

 يمثلككككون نجككككوم لتخككككريل احتككككرافيين ومككككدربين متخصصككككة

 أقيمكككككت الفعاليكككككة أن يكككككذكر. كافكككككة المحافكككككل فكككككي اليييييوطن

 الثكككورة شكككبيبة اتحكككاد ومنظمكككة الحكككزب فكككرع مكككع بالتعكككاون

 دمشكك  ريككف فككي المعلمككين ونقابككة البعكك  طال ككع ومنظمككة

 شككككملت ومجتمعيككككة وتربويككككة سياسككككية فعاليككككات وبحضككككور

 .المناط  معظم
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 مستحضرات التجميل الالزمة لفصل الصيف

 

 ومكككع. آخكككر الكككى موسكككم مكككن بكككك، الخاصكككة بالبشكككرة العنايكككة ومنتجكككات التجمييييل مستحضيييرات حقيبكككة تحكككدي  الجيكككد مكككن

 هانتسكككتعملي تككككوني لكككم ربمكككا تجمييييل مستحضيييرات مجموعييية اسكككتخدام الكككى التحكككول مكككن بكككد ال ،الصييييف فصيييل اقتكككراب

 ذلككك، مككن انطالقككا  . الصيييف خييالل مظهككرك وجمككال وشككعرك بشككرتك لصككحة جككدا   ضككرورية هككي وإنمككا الشككتاء، خككالل

 .الصيف لفصل الالزمة التجميل مستحضرات أهم من مجموعة لك نرصد

 الشمسي الواقي

 التكككككككي التجميكككككككل مستحضكككككككرات أهكككككككم الشمسكككككككي الكككككككواقي يعككككككد

 لخكككككككال خكككككككا  وبشككككككككل دا مكككككككا ، اسكككككككتخدامها المكككككككرأة علكككككككى

 أضككككككرارا   تلحكككككك  القويككككككة الشككككككمس أشككككككعة أن حيكككككك  الصككككككيف،

 التجاعيكككككد الداكنكككككة البقكككككع ظهكككككور لكككككىإ وتككككك دي بالبشكككككرة شكككككديدة

 تخرجككككككي أن إيككككككاك لككككككذلك،. مبكككككككر بشكككككككل الدقيقككككككة والخطككككككوط

 الشمسكككككي، الكككككواقي مكككككن طبقكككككة وضكككككع دون مكككككن المنكككككزل مكككككن

 ألشكككككعة مكثكككككف بشككككككل تعرضكككككت كلمكككككا الخطكككككوة هكككككذه وتككككككرار

 .الشمس

 الشفاه مرطب

 مكككككن نفسكككككه القكككككدر الكككككى الشكككككفاه تحتكككككاه والجسكككككم، هجكككككالو كبشكككككرة 

 قاسككككية تكككككون قككككد التككككي الصككككيف فككككي الشككككمس أشككككعة مككككن الحمايككككة

 مكككككع الشكككككفاه مرطكككككب يعكككككد لكككككذلك،. الشكككككفاه وتقشكككككر لجفكككككاف ومسكككككببة

 مستحضكككككرات أهكككككم أحكككككد ،SPF الشكككككمس أشكككككعة مكككككن حمايكككككة عامكككككل

 فكككككككي دا مكككككككا   موجكككككككودة تككككككككون أن يجكككككككب التكككككككي بالبشكككككككرة العنايكككككككة

 لهكككككككا ويكككككككوفر الشكككككككفاه يرطكككككككب فهكككككككو ف،يالصككككككك خكككككككالل حقيبتكككككككك

 .ناعما   ملمسا   ويمنحها الشمس أشعة من الحماية

 عطر صيفي منع 

تمامككككا  كمككككا سككككتبدلين مستحضككككرات التجميككككل ومنتجككككات العنايككككة 

بالبشككككككرة المناسككككككبة لفصككككككل الشككككككتاء بككككككأخر  مناسككككككبة لفصككككككل 

التحكككككول مكككككن العطكككككور الشكككككتوية القويكككككة الصكككككيف، مكككككن المهكككككم 

والمركككزة الككى عطككر صككيفي خفيككف ومككنعش يرتكككز فككي تركيبتككه 

هكككككة والزهكككككور، فهكككككو سيشككككككل لمسكككككة نها يكككككة را عكككككة كعلكككككى الفا

 .لمكياجك وتسريحة شعرك ومالبسك

 

 ماسك مغذي للشعر

إيكككككككاك أن تهملكككككككي شكككككككعرك خكككككككالل فصكككككككل الصكككككككيف، وإال 

لكككذلك، سكككيتعرض للجفكككاف والتقصكككف والتكسكككر ويصكككبح هشكككا . 

أنكككت بحاجكككة الكككى اسكككتخدام ماسكككك مغكككذ  للشكككعر يبقكككي شكككعرك 

يككرة التككي قككد تلحقهككا بككه أشككعة برطبككا  ويحميككه مككن األضككرار الك

 .الشمس

 



 

s  
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 غوميز سيلينا يحشعر من و  قصات

 

قصة الكاريه القصير 

 المدرج

 

 إن لك إلهام مصدر تشكل وهي. والفتيات النساء في تأثيراا  جيلها نجمات أكثر إحد  غوميز سيلينا

 إطاللة تمنحك والتي والمميزة، العصرية الجديدة، عرشال قصات إحد  الى التحول في تفكرين كنت

 غوميز، سيلينا شعر قصات من مجموعة لك اخترنا وقد. األوقات كافة تناسب وحيوية شبابية
 .يناسبك ما بينها من لتختاري

قصة الشعر المدرج 

 متوسط الطول

 

  Blunt Bobقصة الـ
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 أحذية رسمية مدّببة وبكعب عالي

 
مكككة لا pump تعتبكككر أحذيكككة الكككـ تكككي تكككأتي بمقدا

بككككة و مككككن أكثككككر أنككككواع األحذيككككة  كعييييب عيييياليمدبا

التككككككككككي تختارهككككككككككا السككككككككككيدة فككككككككككي مناسككككككككككباتها 

الرسككككككمية التككككككي تحتككككككاه منهككككككا خيككككككارات أنيقككككككة 

وفخمكككككة. وقكككككد أبكككككدعت الكككككدور العالميكككككة بتقكككككديم 

فككككككي مجموعككككككات  حذيييييييةألهككككككذا التصككككككميم مككككككن ا

بمككككككككا يتناسككككككككب مككككككككع مختلككككككككف  2022صككككككككيف 

 .األذوا  والشخصيات

https://www.sayidaty.net/node/1397381/%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 منها... أجمل فساتين الزفاف الملكية.. استوحي إطاللتك

التي تألقت بها  أجمل فساتين الزفاف الملكية حتى تحصلين على طلة مميزة في يوم عرسك، نقدم لكي 

اللتهم على غوغل، ومحركات البح  األخر ، شاهدي واختاري أميرات وملكات العالم، وتصدرت إط

 .تان زفافك من أكثر فساتين الزفاف أناقة وجاذبيةسالموديل المناسب لشخصيتك، استوحي ف

 
 :األميرة ستيفاني -لوكسمبورغ

مككككككككككككن اإلطككككككككككككالالت األسككككككككككككطورية الخاطفككككككككككككة 

لألنظككككككار، فسككككككتان الزفككككككاف الككككككذي ظهككككككرت بككككككه 

فكككككككككي عكككككككككام  أمييييييييييرة لوكسيييييييييمبورغ سيييييييييتيفاني

، ومككككككككازال حتككككككككى االن يالقككككككككي إعجككككككككاب 2012

وم زفكككككككافهن، الفسكككككككتان يكككككككالكثيكككككككرات، ويعتمدنكككككككه 

مككككككن صككككككنع المصككككككمم اللبنككككككاني إيلككككككي صككككككعب، 

مطككككككرز بخيككككككوط مككككككن الفضككككككة، بطككككككول يتجككككككاوز 

 .ألف كريستالة شفافة 80العشرة أمتار و

 

 

 :األميرة فيكتوريا -السويد

ألن موضككككككككككة فسككككككككككاتين الزفككككككككككاف السككككككككككتان، 

الخاليكككككككة مكككككككن أي تطريكككككككزات أو مجكككككككوهرات، 

نكككككككككككدات الموضكككككككككككة، يعكككككككككككادت لتتصكككككككككككدر تر

، أميكككككككرة السكككككككويد مييييييييرة فيكتوريييييييياألاظهكككككككرت 

فكككككي حفكككككل زفافهكككككا مكككككن عكككككدة أعكككككوام، بفسكككككتان 

مككككن السككككاتان الرقيكككك  مككككع طبقككككة عريضككككة مككككن 

 أمتككككككار 5الخصككككككر، وذيككككككل فسككككككتان يصككككككل لككككككـ 

 .بار إنغشيدنمن تصميم الفنان السويدي 

 

كييييييييييييت  -ريطانييييييييييييا دوقييييييييييية كامبرييييييييييييدجب

 :ميدلتون

مككككككن أجمككككككل فسككككككاتين الزفككككككاف التككككككي تظككككككل 

خالككككككدة فككككككي أذهككككككان العككككككالم، فسككككككتان دوقككككككة 

، زوجككككككككككة كيييييييييييت ميييييييييييدلتونكامبريككككككككككده 

ميكككككككر ويليكككككككام، نجكككككككل األميكككككككرة الراحلكككككككة الا

ديانككككككككا، بأكمككككككككام الككككككككدانتيل الرقيقككككككككة مككككككككن 

تصككككككميم البريطانيككككككة سككككككارة بيرتككككككون، مككككككن 

 .دار ألكسندر ماكوين لألزياء

 

https://www.arab-lady.com/%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/
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       قراءة في كتاب البيت الدمشقي مظلة الفيف والعش  لألستاذ )

 (لكالاساغسان 

 
العالقة بين النقد واإلبداع عالقة عضكككككككوية 

الصكككالح في وثيقة وقد قال الدكتور نضكككال 

إن  كتككابككه عوامككل تجككديككد الروايككة العربيككة

اإلبداع شكككككككرط الزدهار النقد كما أن النقد 

وما أكثر المقاالت  (شككككرط الزدهار اإلبداع

تها لقراءة الكتاب عالنقدية التي تدفعك ببرا

حدوك شكككككككغف منقطع  حد  عنه ي لذي تت ا

        الككنككظككيككر ومككقككككال اإلعككالمككي األسككككككككتككككاذ 

لغسكككان  العشككك  الدمشكككقي )سكككعدهللا بركات

البيكككت ) الكككذي يتنكككاول فيكككه كتكككاب (الكالس

لدمشكككككككقي مظلة الفيف والرطوبة تكاد  ال (ا

تفرغ من قراءته حتى تجد نفسكككككككك مندفعا  

تنك فلقراءة الكتاب بشكككو  شكككديد والكتاب ي

ويحل  بككك في عوالم اإلبككداع منككذ عتبككاتككه 

األولى فكككالعنونكككة لم تكن ارتجكككاليكككة لكنهكككا 

ية ح ية ودالل ي  يجمع تحق  وظا ف جمال

العنوان بين جمالية الوصكككف وعم  الداللة 

يمثله البيت الدمشكككككككقي لألديب من  لكل ما

مالذ آمن وملهم لإلبكداع أمكا اإلهكداء فكككان 

ه لدمشككككك  بمميزا  عبر فيه الشكككككاعر عن ح

باسكككككككتخدامه للصكككككككور البيانية اسكككككككتخداما  

و حبها في  عضككويا  فهي المعشككوقة الوحيدة

أهداب شككككككغاف القلب واسككككككمها منسككككككوه ب

ز  العيون وحنككايككا الروح أمككا مجككدهككا فمطرا

على الجبين والالفت للنظر تواضككع الكاتب 

يحاول ان ينسكككككب لنفسكككككه قصكككككب  الذي ال

 السب  

ينكر  عن البيوت الدمشككقية وال في الحدي 

من تناولها قبله بالدراسة لكن وعلى الرغم 

الموضككككوع من ذلك فإن طريقته في تناول 

ة واالبتككككار وذلكككك  فيهكككا الكثير من الجكككدا

عندما ربط بين البيت الدمشقي وأدب نزار 

قبككاني كمككا ان تمهيككده للكتككاب كككان مميزا  

حيكك  جكاء غنيككا  بكالمعلومكات القيامككة حول 

شقيه المادي والال مادي معرفا  به تال را  ب

ية  وبكأهميتكه متطرقكا  إلى االتفكاقيكات الكدول

ليونسككككو( لحماية ترا  التي انبثقت عن )ا

الشككككككعوب دون أن يغفل الحدي  عن إر  

سكككككوريا الحضكككككاري عبر األجيال. وحين 

يا الكتاب تجد نفسككككككككك في  نا تغو  في ث

حضككككرة باح  موضككككوعي نزيه يتقصككككى 

ع جوانبه ويشككككير إلى يالموضككككوع من جم

مصادره بكل أمانة وأديب من طراز رفيع 

يمتلككك زادا  معرفيككا  ضكككككككخمككا  بككالمعككاني 

طاعت له اللغة بمفرداتها  الت وقدوالدال

وتراكيبها فجاء أسككلوبه سككلسككا  يشككد القار  

ويدفعه لمتابعة القراءة بشككككغف واسككككتمتاع 

بككدا التنككاغم في لغتككه واضكككككككحككا  بين  وقككد

النفعالي واإلبالغي االحسكككككككي والجمالي و

منح الكتاب تنوعا  وجماال  وفي النهاية  مما

 سكككال تحية ليراع األسكككتاذ غسكككان على ما

نا العظيم نزار  منه من إبداع ولروح راحل

سكككككورية  أيقونةقباني الذي كان وسكككككيبقى 

للشعر والحب والجمال ولدمش  الحبيبة أم 

 .اإلبداع والمبدعين

 

 مدائن الفرح المغلقة

 مدائن الفرح المغلقة 

 قتلني قتل أنا التي ما

 وال اغتالني اغتيال

 كسرني انكسار وال

 يسكنني الغيابقبل أن 

 اغتيالي بطعنة البعاد الذي اختار

 فخطف أحالمي

 وأطفأ نجومي نجمة نجمة

 رداء السراب ألبسني الحضور

 فباتت روحي الحالمة

 درتصطك من الب

 

 مشيت في طريق االنتظار

 المعّبد باألحالم واألوهام

 انتعلت قلبي وعبرت دروب الضياع

 أبح  عن مدائن الفرح

وجدتها قد أغلقت وعندما وصلت 

 أبوابها

 فمن أغلق مدائن الفرح

 من أفرغ الصباح من الصباح

 والحياة من الحياة

 حّتام سنظل ندور في دوامات الرحيل

 ى حافة االنتظارلوتبقى قلوبنا معلقة ع

 

 الشاعرة  مريم كدر



 

  

 

 ريادة أعمال
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 لدخل الشهري لربات البيوتامشاريع صغيرة ومربحة لزيادة 

 
مرأة سواء كانت ربة البيت أو طالبة جامعية أو غيرها، إوبسيطة يمكن لكل  مشاريع صغيرة ومربحة

اعتمادها لزيادة دخلها الشهري ومساعدة نفسها االستقالل بذاتها في نفس الوقت، فالكل يعلم أن المرأة 

ى االهتمام الدا م ير كل ما يخ  المنزل، إضافة إليهي عماد البيت وهي التي تسهر على تنظيم وتس

 .باألطفال والزوه والعا لة في بعض األحيان

عد مشيييييييياريع  ية ت تحضيييييييير الوجبات المنزل

 :صغيرة ومربحة

الوجبات الغذا ية المنزلية ضككير حتعتبر فكرة ت

من بين أروع المشككاريع التي تدخل ضككمن ف ة 

مشكككككككاريع صكككككككغير مربحة التي يمكن لربات 

البيوت اعتمكككادهكككا لزيكككادة دخلهن الشكككككككهري 

وتحقي  االسككككتقاللية المالية والذاتية في الوقت 

نفسكككككه، وهي مميزة جدا إذ أنها تدخل ضكككككمن 

 .األمور التي تتقنها المرأة

 :زرات المطبخ والوسائد المزينةوخياطة 

بدال من البقاء في البيت طيلة اليوم بين األشككغال 

اليومية الخاصكككككككة بالبيت والتي تتكرر بشككككككككل 

يومي، ومن بين هذه المشكككككاريع هذا المشكككككروع 

البسكككككيط الذي نقترحه عليك سكككككيدتي وهو القيام 

بعمليككة خيككاطككة وزرات المطبخ التي تحتككاجهككا 

م أثنككاء تحضكككككككرهككا  مي وداالمرأة بشككككككككككل يو

للوجبات والتي تحافظ على الثياب من التعرض 

 .للبقع المستعصية

بيع المالبس المنزليييية من البييييت ضيييييييمن 

 :سلسلة مشاريع صغيرة ومربحة

عندما نقول مشكككككاريع صكككككغيرة ومربحة فهذا 

لمككة عاألمر يتعل  بكككل الف ككات النسكككككككويككة المت

غير المتعلمككة، المتزوجككة وغير منهن وحتى 

المتزوجة، فهي مشكككاريع بسكككيطة وسكككهلة وال 

تحتاه إلى الكثير من المال، رغم أنها تتطلب 

الصبر وبذل مجهود في البداية إال أنها ستكون 

 .مربحة فيما بعد ومريحة أيضا

 

http://https/ar.wikipedia.org/w/index.php?search=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9+%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D8%A9+amp;title=%D8%AE%D8%A7%D8%B5%3A%D8%A8%D8%AD%D8%ABamp;go=%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A8amp;ns0=1
http://https/ar.wikipedia.org/w/index.php?search=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9+%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D8%A9+amp;title=%D8%AE%D8%A7%D8%B5%3A%D8%A8%D8%AD%D8%ABamp;go=%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A8amp;ns0=1
http://https/ar.wikipedia.org/w/index.php?search=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9+%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D8%A9+amp;title=%D8%AE%D8%A7%D8%B5%3A%D8%A8%D8%AD%D8%ABamp;go=%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A8amp;ns0=1
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 !إليك نصائم ذهبية الحتواء زوجك العصبي، وترويضه

 

اختيييار شيييييييريييك يحر  الجميع عنككد 

أن يكون على ثقككككة من توفر  الحييييياة

الصككككفات أو الشككككروط التي يبح  عنها 

في شريكه. ولكن كثيرا ما يكون للقسمة 

 مرآة“النصكككككككيككب رأي آخر أو تكون و

كما يقول المثل الشكككككككهير ” الحب عمياء

فيكتشكككككككف أحككككد الطرفين خطككككأه في 

وتزداد المعكككانكككاة حينمكككا تقع  االختيكككار

  .طالمرأة ضحية لهذا الخ

ف امر ال يعني نهاية المطومع ذلك فاأل 

تة ومن  ثاب ية  ما أن األمور الجوهر طال

 بترويض الرجلالممكن أن تقوم المرأة 

واكتسككككككككابككه من خالل ذكككا هككا وفطنتهكا 

واسككككتخدام مواهبها األنثوية الفطرية في 

 .تسيير مركب الحياة بسالم

أنككه من الصكككككككعككب  خبراء النفسيقول 

سان ومن  تغيير الصفات الشخصية لإلن

ثم فكككأنكككت تحتكككاجين لجهكككد كبير لتغيير 

 .شخصية الزوه بالشكل الذي تريدين

ولكن هنككككاك طر  وخطوات معينككككة 

زيزتي المرأة بواسكككككككطتهككا أن عيمكنككك 

وتجعلي المسككافات بينكما  زوجكتكسككبي 

أقصر وذلك من خالل تصرفات بسيطة 

ولكنها تحتاه لذكاء وصككككبر من الزوجة 

 :كالتالي

 

 معه ومواجهته فور عودته من العمل أو أثناء انشغاله بشف لصدامتجنبي ا أوال 

لحظة وتبحثين عن المفاتيح لحاولي أن تفهميه وتضككعي نفسككك مكانه في تلك ا ثانيا 

 .وإقناعهالتي تسعدك على التعامل معه 

والصكككوت المرتفع أثناء النقاش حتى لو كان  العصيييبية والغضيييبابتعدي عن  ثالثا 

غاضككبا وحاولي التحلي بالهدوء وعدم اإلندفاع بأي كالم أو تصككرف يثير الندم فيما 

 بعد

 -ولو بالتظاهر –رار بل حاولي مابتعدي عن تكرار توجيه اللوم إليه باسكككككككت رابعا 

 .أن تقنعيه أنك تثقين به وتقدرين ما يفعله من أجل األسرة

و كان الخالف حول مسكككككككألة ما اطلبي تأجيل النقاش لوقت آخر بحجة ل  خامسيييييييا

التفكير الهاد  دون أن تعلني صدامك الظاهري بالرفض الذي يولد مزيدا من العناد 

 المتبادل

 وامتصيييييياص غضييييييبهتقاء في لغة الحوار والتحد  بهدوء ردا ما على اإل واعملي

 .حتى ال تتطور المشكلة من الشف
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 كريب رول بالشوكوالتة

 

  المقادير

 :للحشو  -

 حسب الحاجة نوتيال شوكوالتة 

 :للتزيين - 

 حسب الرغبة الفواكه 

 حبة 2 البيض  -

 هملعقة كبيرة وسائلة يا لالفاني -

 ملعقة كبيرة 2 الزبدة  -

 ملعقة كبيرة 2 سكر  - 

 ملعقة كبيرة النباتي الزيت  - 

 كوب حليب  -

 كوب 2 دقيق  - 

 

  طريقة التحضير

 .اخفقي البيض والفانيال بالمضرب اليدوي-1

 .أضيفي الزبدة والسكر مع الخفق بعد كل إضافة-2

 .ب واخفقييإبدأي بإضافة الزيت والحل-3

 .جيداا حتى تتجانس المكوناتأضيفي الدقيق للمزيج السابق واخفقي -4

قومي بتسخين مقالة واسعة على النار وخذي مقدار من العجينة ووزعيها بالمقالة بالتساوي واتركي -٥

 .العجينة حتى تنضج من األسفل ثم اقلبيها على الوجه اآلخر

 .جانبي ققومي بوضع حبات الكريب الجاهز في طب-6

 .االنتهاء من الكميةكرري الخطوة السابقة حتى -7

احشي حبات الكريب بشوكوالتة النوتيال ولفيها على شكل روالت وضعيها في طبق التقديم وزيني -8

 .المشكلة بحسب الرغبة بالفواكه
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