
متتلئ   ال��س��ح��اب،  عيون  م��ن  منهاًل  كالقطر 
مآقي اليتامى دمعًا، فرتوي شجريات من البؤس 
واحل��رم��ان جت��ذرت يف أرض، حن��اول - وحنن 
واملأساة،  األمل  منها جذور  نقتلع  أن   - حراثها 

وأن  نستودع  فيها بذور األمل واملواساة.

فإذا برودة اليتم تتقلص أمام دفء احلنان، وإذا 
يف  املشاعر  يداعب   علياًل   »اإلنسانية«  نسيم 

قلوب البائسني. 

فإننا   العربي،  اليتيم  أسبوع  نستقبل  إذ  وحنن 
لنتخذ   من  كفالة    اإلنسانية«    »الوقفية  يف 
األيتام  شعارًا، ونعلو  بها  حنو  السماء  منارًا. 
فأيتامنا  أوالدنا... نلتقي  فنرتقي  بطموحاتهم، 
نتعاهدهم  كاألم احلنون  اليت ترعى أطفاهلا، 
وحننُّ  إليهم كما  حتنُّ  الطيور إىل أوكارها... 

ف��ك��ل  ي��ت��ي��م  حن���ن  ك��اف��ل��وه، نكفكف 
ال��ق��روح...  منسح من عينيه  اجل��روح، ونضمد 
ونصحو  الشموع...   ملستقبله  ونضيء  الدموع، 
النيب  مع   لنردد  جديد  إشراقة كل صبح  مع 
اليتيم   وكافل   »أنا  قوله:   [ اليتيم  الكريم 

يف اجلنة«.

هيئة التحرير
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سماحة مفتي صور ومنطقتها

الشيخ مدرار الحّبال

وع��ادة  املؤمنني  ومس��ة  العاملني  م��ي��دان  ال��ص��احل  العمل 
اليه وال يتنافسون اال فيه وال  الصاحلني ال يطمئنون اال 

يتسابقون اال عليه يتفانون يف حبه وال حييدون عن دربه.

فاملؤمن يوقن أن االميان ما ثبت يف القلب وصدقه العمل 
ب��اجل��وارح  وعمل  باللسان  وق��ول  باجلنان  تصديق  فهو 
الفطن بطول االم��ل وال يركن اىل  واالرك��ان فال يغرت 
العجز والكسل. ويعلم أن اجلنة حفت املكاره بالشهوات، 
وأن التميز والتفاوت هو بالتقوى وإحسان العمل، واالميان 
بال عمل كاجلسم بال روح والشجر بال مثر، كالبيت 

اخلرب الذي تركه اهله مهجورا ال حياة فيه.

والعمل برهان االميان لذلك يقرن القرآن دائما بني العمل 
واالميان ليلفت نظر االنسان أنه ال قيمة لالميان بال عمل 
آمنوا وعملوا  الذين  )إّن  تعاىل  قال  إمي��ان،  بال  وال عمل 

الصاحلات كانت هلم جّنت الفردوس نزال(.

تكاد  ال  كثرية  وسبله  واس��ع  ميدانه  الصاحل  والعمل 
حتصى فمنها بر الوالدين وصلة االرحام وإكرام الضيف 
املريض، ونصرة املظلوم ودعوة  للجار وعيادة  واالحسان 

ترفعها تدعوا بها الخوانك املسلمني يف كل مكان.

تواسي  ان  الزمها  من  بل  الصاحلة  االعمال  ومن 
فقريًا وتكفل يتيما وتساعد بائسا وتنظر معسرا 
»من  والسالم  الصالة  عليه  قال  حمتاجا،  وتعني 
فّرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج اهلل 

عنه كربة من كرب يوةم القيامه«.

ومن ميادين العمل الصاحل ، إعانة ابناء املخيمات 
الفلسطينية يف لبنان ملا يعانون من شظف العيش 
الكثري  وانقطاع  امل���وارد  وقلة  ال��ظ��روف  وق��س��وة 
الفئات  اكثر  من  وهم  الكريم  العيش  سبل  من 
املسلمة حاجة ملد يد العون وفتح باب االغاثة. فعلى 
طال  منه  تشريدا  ال��وط��ن  بفقد  مصيبتهم  عظم 
األمد وانصرف الكثري من اخوتهم عن نصرتهم 
عندهم  ظاهر  امل��ب��ادئ  على  فالثبات  ذل��ك  ورغ��م 
متمسكني بقضية العامل االسالمي االوىل قضية 
بات  ومن  وإغاثة،  عون  لكل  أهل  فهم  فلسطني 

ومل يهتم بأمر املسلمني فكيف يدعي أخوتهم.
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 أسرٌة تعداُد أفرادها مثانية ...

معيُلها عامٌل مياوم يتقاضى 13$ ما عساها أن تسد من 
تتأرجح  األمل.  استمرار  مع  مستمرة  وأدوي��ٍة  عيٍش  لقمة 
معاناتها بني فقٍر مدقٍع، وبيٍت مستعاٍر، وأمل ترتّنح حتت 
نريه فتاة تبلغ من العمر مثانية عشر عامًا... تضغط عليها 
األيام بأثقاٍل جسام منذ نعومة أظفارها ليصاحبها األمل 
الليالي احلالكة...  واألنني على وقع َصَرٍع ال حيتمل مع 
وال يهدأ روعها إال ببعض املسّكنات، ال تلبث أن ينتهي 

مفعوهلا لتعود إىل سابق عهدها.

الفتاة حباجة وبإستمرار إىل أدوية ومستلزمات     وهذه 
خاصة. لذا نهيب بذوي األيادي البيضاء والقلوب الرحيمة 
أن متد يد العون واملساعدة لنخفف معًا وسويًا بعض األمل 

والتبعات عن هكذا أسر.    

زرعوا حدائق دنياكم خبري      
 لتنعموا بشذاها يف اخراكم
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عند  اخل��وف  عن  السابق  العدد  يف  قد حتدثنا  كنا 
الطفل،  عند  اخل���وف  مفهوم  وع��رض��ن��ا  األط��ف��ال، 
واليوم نتوسع بالشرح عن فوبيا املدرسة – األسباب- 
بها  يتظاهر  ال��يت  اجلسمية  الشكاوي  األع���راض- 

االطفال ومن ثّم العالج.
ره��اب امل��درس��ة او فوبيا امل��درس��ة وه��و رف��ض االطفال 
الذهاب اىل املدرسة بسبب القلق الزائد من البقاء يف 
عن  املدرسة  من  املتخوفني  االطفال  ويعرب  املدرسة، 
بها  يقنعون  الرفض يف صورة شكاوى جسمية  هذا 
والديهم بعدم الذهاب اىل املدرسة و ابقائهم يف املنزل. 
ت���ؤدي إىل اهل����روب املتعمد من  ال���ي  وم���ن األس��ب��اب 

املدرسة:
- يكون اهلارب من املدرسة غالبًا ثائرًا أو متمردًا  على 

ظروف املنزل غري املالئمة أو غري امللبية حلاجاته.
- نقص اإلشباع النفسي سواء كان نقًصا يف املنزل 

أو يف املدرسة.
- انسحاب الطفل من املدرسة بسبب حاجات الوالدين 

اخلاصة أو لعجز يوجد لدى الطفل أو الوالدين
سيئ  أن��ه  على  الطفل  ه��ذا  إىل  ننظر  أن  فيمكن 

التوافق االجتماعي.
- التحريض من الزمالء بالقفز من فوق السور واهلروب 

من املدرسة.
- كراهية الطفل للدراسة.

أما أسباب املخاوف املرضية املدرسية بالنسبة للذكور:
- التعلق الشديد باألم واخلوف من االنفصال عنها.

- كثرة الواجبات املدرسية.
- اخلربات اجلديدة مع أناس جدد.

- البعد عن األشقاء والرفاق.
- اخلوف من حافلة )باص( املدرسة.

أما األسباب لدى اإلناث فهي على النحو التالي:
- اخلوف من التفكك األسري.

- اخلوف من أذى يتعرض له الوالدان.
- اخلوف من الغرباء.

- مرض أو موت شخص كانت الطفلة متعلقة به.
- بعد املسافة بني البيت واملدرسة.

- اخلوف من الفشل الدراسي والعقاب األبوي الناتج 
عنه.
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أحد  مع  أطول  وقت  على قضاء  الطفل  6. مساعدة   
األصدقاء من نفس عمره. 

تتميز هذه احلاالت مبا يلي: 
1. يكون مستوى أداء الطفل باملدرسة أقل من قدراته. 
2. يكون مستوى ذكائه متوسطًا و أفضل من مستوى 

حتصيله الدراسي وليس لديه إعاقات تعلمية. 
3. ال ينهي الطفل يف هذه احلالة واجباته املدرسية أو 

املنزلية. 
4. ينسى إحضار واجبه املنزلي إىل املنزل 

5. ينسى ويضيع ، أو ال يسلم الواجبات املنزلية املنجزة. 
6. ال يتذكر ما علمه والداه. 

7. حيصل على درجات ضعيفة يف شهادة تقييمه. 
8. ال يرغب أن يساعده أحد. 

باملسؤولية  اإلحساس  إستعادة  على  الطفل  ملساعدة 
جتاه واجباته املدرسية: 

1. كوني حمايدة حيال واجب الطفل املنزلي. 
2. توقفي عن تذكري الطفل بواجباته املدرسية. 

3. نّسقي مع معلم أو معلمة الطفل يف املدرسة.
أداء  يتحسن  أن  إىل  التلفزيون  من مشاهدة  4. حدي 

الطفل لواجباته املدرسية. 
5. ضعي حوافز تشجيعية للطفل على حتسني مستواه 

الدراسي. 
تدني  للطفل عند  األخرى  االمتيازات  بقية  قلّصي   .6

مستواه الدراسي.

أعراض فوبيا املدرسة:-       
1-اذا اجربناه على الذهاب اليها قاوم وبكى بشدة.

وتصبب  لونه  وشحب  واالنزعاج  القلق  عليه  2-يظهر 
العرق منه وبردت اطرافه.

وآالم  وال��ص��داع  واالس��ه��ال  القيء  من  يعاني  قد   -3
الالإرادي  والتبول  والغثيان  العضالت  وتقلص  البطن 

وفقدان الشهية لألكل.
4-اضطراب النوم واألرق والكابوس .

الشكاوي اجلسمية الي يتظاهر بها االطفال:-
1. امل البطن واملعدة

2. الغثيان
3. الصداع
4. احلمى

5. امل باحللق
6. امل عضلي

7. نعاس
8. اسهال او امساك

9. البكاء عند االطفال الصغار
10. تعدد مرات التبول

11. سرعة نبضات القلب

ما  املدرسة  من  على اخلوف  للتغلب  الطفل  ملساعدة 
عليك إال: 

1. اإلصرار على رجوعه إىل املدرسة حااًل .
2. أن تكوني أكثر حزمًا يف صباح األيام الدراسية. 
الذي  الصباح  يف  الطبيب  إىل  الطفل  اصطحاب   .3

ميكث فيه باملنزل وال يذهب إىل املدرسة.
4. طلب املساعدة من معلمي الطفل يف املدرسة.

اليت  األش��ي��اء  ع��ن  التحدث  على  الطفل  تشجيع   .5
خيافها يف املدرسة.
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ق��ال ت��ع��اىل: )ُي��ْس��َق��ْوَن ِفيَها َك��ْأس��ًا َك���اَن ِم��َزاُج��َه��ا 
َزجَنِبياًل(. ]اإلنسان : 17[ .القران الكريم

عرف الّزجنبيل منذ القدم بفوائده الطبّية، واستخدم 
ذلك،  إىل  باإلضافة  األم��راض،  من  كعالٍج لكثري 
للّزجنبيل نكهة ممّيزة وطعم الذع وحار. ويف حديثنا 
الّزجنبيل  فوائد  يتّم ذكر  املوضوع، سوف  عن هذا 
حلّب  ف��ّع��ااًل  ع��الج��ًا  الّزجنبيل  يعترب  حيث  ال��ع��اّم��ة؛ 
مفيٌد  هو  وأيضًا  دهنّية،  البشرة  إذا كانت  الشباب 
يف تنحيف اجلسم، ويقوم باملساعدة على إزالة أضرار 

صبغة الّشعر على املرأة احلامل.

فوائد الّزجنبيل العاّمة
إّن��ه خيّفف من 	• ع��الج اض��ط��راب��ات امل��ع��دة؛ حيث 

تقّلصاتها.
أثناء 	• خصوصًا  الغثيان  م��ن  مستخدمه  مح��اي��ة 

الّسفر، ويف أّول فرتة من احلمل.
يعترب مفيٌد جّدًا يف حاالت اإلسهال وعالجًا على 	•

إيقاف اخلاليا السرطانّية من النمّو، واالنتشار يف 
جسم اإلنسان.

الّصداع 	• أع��راض  ختفيف  على  الّزجنبيل  يساعد 
النصفي ويستخدم يف تقوية عضالت اإلنسان.

يقوم الّزجنبيل بتخفيف آالم فقرات العمود الفقري؛ 	•
حيث إّنه ينعش اجلسم، ومينحه الّنشاط، ويشفي 

اجلسم املصاب بالسموم.
ح��رارة 	• درج��ة  ختفيض  يف  مفيدًا  الّزجنبيل  يعّد 

عند  الدموّية  األوعية  توسيع  على  ويعمل  اجلسم 
اإلنسان.

القلق، 	• الشقيقة،  اإلمساك،  للربو،  عالجًا  يعّد 
التوتر، والّسعال املستمر

والقلب 	• املفاصل  مرضى  ويفيد  ال��ذاك��رة  يقّوي 
والكلى.
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يدًا بيٍد، قلبًا حينو على الضعفاء،جهدًا منصهرا مع جهٍد لنرسم إبتسامٍة على وجوههم، لنلج فرحًة يف قلوبهم، لتضيء منازهلم 
وقت الظلمة.

بذور اخلري عرب  لزراعة  البيضاء  األيادي  والتنمية أصحاب  اإلنسانية لإلغاثة  الوقفية  تدعو  املنطلق، منطلق اخلري،  من هذا 
مشروع إضاءة منزل فقري ليشمل أسرًا تفتقد اإلنارة مع تقنني الكهرباء.

أنريوا منازهلم، أنار اهلل قلوبكم باإلميان. ودمتم للخري فاعلني.

التكلفة الفردية )$(العدد المستهدفإسم المشروع

250235إنارة منزل فقير
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حملة »إحسانكم بدّفيني« تدخل القلوب
قامت االنسانية بتدخل طارئ يف منطقة جل البحر بعد تضرر 
توزيع  والشتاء حيث مت  الصقيع  منازل من موجات  عدد من 

حرامات وألبسة على 90 من األسر.

لإلغاثة  اإلنسانية  »الوقفية  مدير  تكرم  شاهد 
والتنمية«

)شاهد(  اإلنسان  حلقوق  الفلسطينية  املؤسسة  من  وفد  زار 
والتقى مبديرها  والتنمية  لإلغاثة  اإلنسانية  الوقفية  مكتب 
األستاذ أمحد حصريمي. استمع الوفد إىل أعمال اجلمعية يف 

منطقة صور وإىل املشاريع اليت تنجزها يف هذه الفرتة.
لتنظيم  جمهزة  اجلمعية  قاعة  »إن  حصريمي  السيد  وقال 

خيدم  مبا  للجميع  متاحة  وهي  جمانًا  واللقاءات  الدورات 
األهداف اإلنسانية لشعبنا الفلسطيين يف منطقة صور«.

ظل  يف  اإلنسانية  أعمال  على  »شاهد«  وفد  أثنى  بدوره 
احلاجات املتصاعدة لالجئني الفلسطينيني يف لبنان بشكل 

عام ومنطقة صور بشكل خاص.
وتكرميًا جلهود اجلمعية يف مساعدة الالجئني الفلسطينيني 
يف منطقة صور سلم وفد »شاهد« األستاذ أمحد حصريمي 
احمللية  واحلقوقية  الوطنية  املناسبات  تضم  حقوقية  لوحة 

والعاملية، أعدها قسم األحباث والدراسات يف »شاهد«.

الدولي  للتعاون  األلمانية  الوكالة  وفد  زيارة 
)GIZ(

للوقفية  التنفيذي  املدير  حصريمي  أمحد  االستاذ  إستقبل 
الإلنسانية لإلغاثة والتنمية وفد من الوكالة االملانية للتعاون 
الدولي )GIZ( برئاسة األستاذ حممد معروف، حيث طرح 
الوفد موضوع تعزيز وتنمية القدرات عند املؤسسات من خالل 

مشروع »الدعم النفسي اإلجتماعي«.
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صيانة روضة اإلصالح - مخيم الرشدية
مت جتهيز وصيانة روضة اإلصالح - خميم الرشيدية بواصفات 

عالية اجلودة وبتمويل من بيت عمر حجو يف ماليزيا.

مشروع إغاثة البرد العاجلة
االنسانية  نفذت  فلسطينية  عائلة  املشروع 3024  من  أستفاد 
سوريا  من  نازحني  فلسطينيني  منه  استفاد  اغاثي  مشروع 
فرنسا ومجعية  فلسطني  ملناصرة  اللجنة اخلريية  من  بتمويل 

I 4 Syria/ماليزيا.
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