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يضيع الوعي يف أيامنا هذه يف متاهات الضالل والتعصب والجهل وتفرق العرب واملسلمني.

يضيع الوعي يف بحر متالطم األمواج فهذه موجة تبعده عن الشط وأخرى تقربه من الشاطئ.

وال يجــد مــكان يف بالدنــا العربيــة. مــا أوجــع رضبــات األمــواج لكــن األشــّد وجعــاً منهــا هــو األســاك املفرتســة املتوحشــة 

التــي تحــاول أن تلتهمــه لتتخلــص منــه ألنــه إذا وصــل عــى شــاطئ العقــول واألذهــان ســوف يؤذيهــا ويعطــل مشــاريعها 

الوعــي العــريب ال يــزال تائهــا يف بحــره.

وتحــاول األســاك الكبــرة مــن الــدول الكبــرة التهامــه بالكامــل ألنــه إذا وصــل إىل شــاطئ أذهــان العقــول العربيــة ســوف 

تكــون النهايــة بالنســبة لهــم وملصالحهــم.

لذلك يحاول أعداؤنا جاهدين أن يبعدوه بكل الوسائل والطرق.

ولكــن علينــا نحــن العــرب أن نســعى للحصــول عليــه جاهديــن حتــى ولــو كلفنــا ذلــك الكثــر مــن العنــاء والتعــب بــل هــذه 

مســؤولية تقــع علينــا وواجــب أيضــاً يف هــذه األيــام العصيبــة يجــب أن يبحــث اإلنســان العــريب املســلم عنــه ويتحــى بــه 

ألن.

الوعي من مسببات النرص عى األعداء. عندما يعرف اإلنسان عدوه الحقيقي.

وهو مطلوب يف كل شيئ وعى جميع املستويات سواء كان املستوى الفردي أو مستوى األرسة أو املجتمع والدولة.

لذلــك عــى اإلنســان أن يكــون دقيقــاً يف اختيــاره ويف ترصفاتــه، وتقــع املســؤولية الكــرى يف الوعــي عــى عاتــق األم واألب 

يف البيــت.

فها الضابطان األساسيات لألرسة ولألبناء أوالً و أخراً و القادران عى النصح واإلرشاد ألبنائهم.

 إن الوعي سالح العقول والعواطف وهو سالح اإلنسان الفعال يف جميع العصور.

إنه يخترص الزمن والتجارب والجهود، إنه يقوي لغة الحوار ويغذيها.

هذه اللغة املفقودة بني املسلمني يف هذه األيام.

اللغة التي استبدلوها بلغة السالح والشجار والتفرق.

الوعي يحدد مسار املجتمع ويوضحه ويوجد الشعوب ويقويها ولكن الشعوب العربية ال زالت بعيده عنه ملاذا؟!

ال ندري!!

 رمبــا يكــون الســبب عــدم ســعينا الجــدي والحثيــث وراءه أو رمبــا هنــاك قــوى خفيــه تحــول بيننــا وبينــه، ولكــن يجــب 

ــا إيجادهــا وتبديدهــا ومــن ضمــن تلــك القــوى قلــة  ــا أن نظــل نبحــث عــن تلــك القــوى و األســباب ونحــاول جهدن علين

الثقافــة وضعفهــا. وضعــف القــراءة واإلطــالع خاصــة عــى التاريــخ. فالوعــي مهــم ألن يحفــظ اإلنســان مــن الضياع والتشــتت 

واالنحــراف عــن املســار الصحيــح واملفيــد لإلنســان وبالتــايل لوطنــه وهــو مهــم لإلنســان خاصــة إذا كــرت الشــبهات والفــن 

واالضطرابــات.

فــإىل متــى يظــل اإلنســان العــريب خــال مــن الوعــي ويبقــى كأحجــار الشــطرنج التــي تحركهــا أصابــع الالعبــني إىل متــى يظــل 

العــريب إعرابــه مفعــوالً بــه وغــره إعرابــه الفاعــل.

إىل متى يظل العريب بعيداً عن الوعي؟؟

بقلم شيامء                    

إىل متى ؟؟!
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ســلوك  أن  لوجدنــا  النظــر  أمعنــا  لــو 

املجتّمــع الــذي نعيــش فيــه اليــوم مــا زال 

مّدرعــاً بــكل حلقــات تخلــف األمــة التــي 

أحكامهــا ملصفوفــات عرفيــه  تركــن يف 

متناقلــّة وعــادات وتقاليــد وعيــب وما إىل 

ذلــك مــن آراء متحكمــة بعنــق املجتمــع 

ومنــه مــا تُخضــع لــه املــرأة بالــذات دون 

ــي  ــم الرشع ــالء الحك ــد لج ــه أح أن ينتب

والتعــارض  العبــارة  برصيــح  الــوارد 

ــن  ــرأة م ــه امل ــام ب ــا تس ــع م ــة م بالكلي

قهــر متجــول مــن بيئــة ألخــرى 

ــم  ــد تته ــا ق ــر م .. أخــص بالذك

ــرشف  ــت لل ــا ميُ ــرأة في ــه امل ب

دون  املســؤولة  واعتبارهــا 

الرجــل، مــع مــا ورد بجــالء مــن 

صعوبــة اتهــام امــرأة رشعــاً ولــو 

ــا  أجمــع كل ســكان األرض عليه

إال إذا اعرتفــّت.

بــكل  املجتمــع  يــرب 

وميــاىش  الــرشع  اشــرتاطات 

متنــح  التــي  الرعويــة  أعرافــه 

ذكــورة  طبيعــة  مــن  قوتهــا 

ناقصــة تعيــش ورطــة انتــاء 

وللحيــاة. للمجتمــع  حقيقيــة 

التحــول  عــن  الرجــال  عجــز 

ــه  ــه ينصــّب حال ــكار جعل واالبت

ــقاً  ــرأة ممتش ــز امل ــاً لغرائ حارس

غضبــات  ليســت طاهــرة النيــة 

ــة. ــن البداي م

مــن بــاب الذكــر مــا كان يتعامل 

بــه الصحابــة األول تجــاه امــرأة 

ومســارعتهم  معيلهــا  فقــدت 

لتزويجهــا برسعــة. كان األمــر 

ليــس ميــرّسا فحســب ولكــن 

تتحــول  بــإرصار حتــى ال  كان مطلوبــاً 

وكراهيــة  حقــد  لخــزان  امــرأة  حيــاة 

ــاً  ــا مجتمع ــد لن ــا ويجّس ــل ألوالده ينتق

بهــذه املواصفــات الخسيســة التــي نتعــر 

بهــا يف حياتنــا اليوميــة ونراهــا يف كل مــا 

ــا. ــط بن يحي

عــى املجتمــع أالّ ينحي املرأة عــن مهمتها 

يهينهــا  بذلــك ال  ويلغيهــا، هــو  متامــاً 

ــا  ــا. يهينه ــاة برمته ــني الحي ــل يه ــط ب فق

ــا  ــض ويطالبه ــك البع ــت يتفذل ــر وق أك

ــا  ــب منه ــع الرجــل رأي يطل باملســاواة م

ــس يف  ــا وتناف ــر قابلياته ــرث يف غ أن تح

ــني  ــالف ب ــا، ستفشــل ألن االخت ــر لغته غ

الرجــل واملــرأة ليــس يف الكــم بــل يف 

النــوع، ليــس يف طمــر قابلياتهــا وتلبيســها 

ــاة  ــات غرهــا، عندهــا ســتفقد الحي قابلي

ــل. ــز والفع ــى التمي ــا ع ــا قدرته كله

امــرأة والعكــس، ووقــت  يف كل رجــل 

ــدي عــى  ــك يعت ــا فهــو بذل يلغــي طاقته

نفســه ويهمّشــها وعندهــا تّســف الحيــاة 

ــة  ــي لحال ــاز إله ــن امتي ــول م ــي تتح الت

بائســة تدمــي طاقــة املجتمــع ومتــي يف 

ــل. ــة والرج ــرش بالنذال رؤوس الب

عــى املجتمــع أن يفهــم أن الحيــاة التــي 

أرادهــا اللــه وتســتحق العيــش ال تتحقــق 

بــدون مســاهمة امــرأة تقــف مــع رجــل 

ــه  ال أن تنبــش يف جــذوره وتذكــرّه بخيبات

وتصغــرّه وتلقــم أوالده الحقــد والفشــل.

عبد العزيز املوىس

سطوة العيب
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كان يل صاحــب مســكني لديــه مــن األوالد 

مثانيــة وزوجــة معانيــه هــو يف دكانــه 

ــدار. ــي يف ال وه

ولكنهــم هــذه األيــام أيــام الثورة الســورية 

ضــاق عليهــم الزمــن وجــار وتســبب لهــم 

يف بعــض مــن العــازة واإلفقــار.

املحبــة  بعــض  يولينــي  صاحبــي  كان 

واالعتبــار، حيــث جــاء إىل مــرة يريــد 

أن يســتعر منــي فلوســاً مــن أجــل أن 

يشــرتي الحليــب للصغــار، أعطيتــه بعــض 

النقــود التــي بحــوزيت. لكنهــا مل تكــن 

كافيــه لجيبــه املنهــار.

حيــث مل يكــن يكفيــه العمــل بــدكان فــا 

يكســبه يعــود قســا ً للمــرصوف وقســاً 

لدفــع اآلجــار لصاحــب العــار.

يســوقه  بصاحبــي  وإذا  يومــاً  مــررت 

بعــض أفــراد الرشطــة الكبــار لحقــت بهــم 

ــإرصار. ــرى ب ــا ج ــرف م ألع

أمــر  يف  معــه  يحققــون  بالرشطــة  وإذ 

بضاعــة مرسوقــة فنظــرت إىل البضاعــًة 

ــل مــن الفواكــه والخــرة  ــإذا هــي قلي ف

املعجوقــه.

قــد رسق  الرجــل  املشــتيك هــذا  قــال 

أن  دون  مــن  بطريقــه  وســار  خــريت 

أجــريت. يل  يدفــع 

لهــذا  أعــد  فقــال الرشطــي لصاحبــي: 

الخــري مــن الخضــار والفواكــه مــا بقــي 

وأضحــك بــأن تتعمــق مــن علــوم الــرشع 

ــي. وتتق

اذهــب فقــد فتحنــا معاهــداً للعلــوم 

ضيعتــي،  أنحــاء  جميــع  يف  الرشعيــة 

املنتقــى،  واإلرشــاد  للدعــوة  ومكاتبــاً 

ومعاهــداً  القــرآن  لتحفيــظ  ومدارســاً 

محليــه.

فلتتعــظ وترتقــي وأيضــاً  داراً للفتــوى. أال 

تخجــل مــن نفســك أيهــا الشــقي؟!

نظــرت إىل صاحبــي وإذا بــه أصابــه بعض 

ببعــض  ممتزجــاً  جــرى  مــا  الوجــوم 

ــار. ــل املحت الخج

فأخــذت بيــده جــاّراً إيــاه إىل طريــق 

الــدار ويف الطريــق صــار يتمتــم مــرًة بآيــًة 

ــعار. ــرًة باألش ــًة وم كرمي

تــرى!؟  يــا  بــك  مــا  أجبنــي  صديقــي 

نــزار! صاحبــك  أنــا  إيل  تحــدث 

ــت  ــكار فعرف ــتت األف ــه مش ــدا يل بأن وب

إنــه وبســبب ظروفــه القاســية قــد دخــل 

بأزمــًة صحيــة ونويــت بنفــي أن أوصلــه 

الراحــة  ببعــض  يحظــى  لعلــه  ملنزلــه 

الجســدية، ويســرتجع بعضــاً مــن صحتــه 

ــه ببعــض  ــه بهي ــا زوجت النفســية ففاجأتن

ــة. ــئلة العصي األس

ــب  ــن الحلي ــل؟- أي ــا رج ــداء ي ــن الغ أي

للبنيــه؟؟

وهنــا تفاقمــت القضيــة. حيــث بعــد فــرتًة 

قويــة مــن صمتــه أجــاب وبــكل عفويــة:- 

لقــد أحــرت لــك علومــاً وعظيــه وبعضــاً 

مــن الفتــاوى الرشعيــة و معاهــًد فرعيــة، 

ومكاتــب دعــوة، وإرشــاَد غنيــة.

ــك  ــد ذل ــا بع ــا وضعيه ــا جميعه فاطبخيه

ــًة  ــا أكل ــا وألوالدن ــا لن ــه وقدميه يف صيني

شــهيه وال تنــي أن تعزمــي معنــا صاحبنــا 

نــزار وزوجتــه رقيــه حتــى نــأكل ونعيــش 

بحريــه.

فــا جهشــت الزوجــة بالبــكاء. عندمــا 

ــب  ــة لطبي ــا يف حاج ــأن زوجه ــت ب علم

ــاء. ــن األكّف م

بقلم أم أحمد          

االكتفاء أواًل ثم الوعظ
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من يوميات صحفية

ــو  ــا ل ــة ك ــويت برسع ــي قه ــدأت أحت ب

كنــت أحــس أن هنــاك طــارئً يســتعجلني 

ــاء  ــا أحــاول االنته ــي وأن ــت محفظت حمل

مــن فنجــاين ألتقــدم إىل املــرأة وأنظــر 

دون  مظهــري  عــى  األخــرة  النظــرة 

أي اكــرتاث ملــا ســأراه فمهمتــي اليــوم 

عاطفيــة صعبــة هــذه املــرة الوجــه وطني 

أقصــد مــن ســوريا. هــذه املــرة البغيــة أنــا 

أقصــد أنثــى فاليــوم أنــا محتاجــه لحنكــة 

ــايب. ــي وأعص ــط لعواطف وضب

ــف  ــم لتق ــا إىل املخي ــيارة بن ــارت الس س

نظــري  صوبــُت  بيضــاء  خيمــة  أمــام 

مبــارشة إىل فتــاة بجانبهــا وكأننــي أحســها 

تنادينــي، رمقتنــي بعينيهــا.

يــا اللــه أيعقــل إنهــا مازالــت طفلــة 

بالتشــتت. بــدأت 

ــواي عــى مضــض اســتقبلتنا  اســتعدت ق

ــك  ــريت بتلب ــرج كام ــدأت أخ ــدوء، وب به

ــا. ــا أحدثه وأن

وسألتها إذا كانت مستعدة.

كان صمتها يدوي يف أذين.

ــي  ــتقبل اآلن عام ــد أس ــة محم ــا أميم أن

ــرش. ــاين ع الث

ــي  ــا وعائلت ــف الحــرب أن ــي عواص رمتن

هنــا كغرنــا مــن أهــايل ســوريا لنقــع بــني 

ــا. ــت علين ــاب تكالب ذئ

ــب  ــل يف صل ــوف أدخ ــتاذة س ــذر أس أعت

ــوع. املوض

بعــد عــام مــن النــزوح بــدأت تــروج عندنا 

قصــة زواج الفتيــات صغــرات العمــر مــن 

ــذا  ــى ه ــم ع ــاء وكان القي ــخاص أثري أش

ــن  ــاءة الدي ــن بعب ــيطان تزي ــوع ش املوض

يقــال لــه الشــيخ ))أبــو عبــد اللــه(( 

يــرتدد إىل هنــا ينتقــي 

املحتاجـــــة  العــــوائل 

ــا  ــال وكونن ــا بامل ويغريه

مــن  مكونــة  عائلــة 

متتلــك  أفــراد  ســبعة 

وهــذه  فتيــات  ثالثــة 

نحــن،  مقصــده  املــرة 

ــت رائحتــه خبيثــة  وكان

ــه  ــة بحديث ــه معبق وكذب

ــات،  ــرض املغري ــدأ ع وب

ســوء معيشــتنا شــجعه 

أنــا  إىل  للحديــث 

الصــد  مغرياتــه القــت 

ــوى  ــا كان أق ــن فقرن ولك

لوالــدي  وبعــد  قــرب 

عــي  االختيــار  ووقــع 

ســناً  األصغــر  كــوين 

وبــدأ والــدي بإقناعــي 

مــن  رفــي  ينقــذين  مل 

ــتلم   ــني اس ــاوز الخمس ــل ج ــزواج برج ال

عــى  زفتــي  وبــدأت  املــال  والــدي 

ــبعة  ــد س ــتيقظ بع ــذر ألس ــول الق املجه

أيــام يف هــذه الخيمــة بــني أب يلطــم 

عــى عــوديت وأم تنــوح عــى الــذي حــل 

يب وجســدي قــد أنهكــه التعــب واملــرض 

لقــد رحــل دون أن يــرتك أي أثــر ســألتها 

والرجــل الــذي كان واســطة ترددنــا إىل 

أيضــاً.  يجــده  منزلــه ومل 

أســتاذه أتصدقــني أن أحــداً منهــم ســيعود 

إنهــا وصــال إىل بغيتهــا.

وبــدأت الدمــوع تسرتســل عــى وجنتيهــا 

الورديتــان.

ــة  ــوق جاف ــراً والحل ــوه صف ــت الوج كان

ويف النظــرات مزيــج مــن األمل والتســاؤل، 

أراهــا  كنــت  تودعنــا  وبــدأت  خرجنــا 

عجــوزاً حكيمــة حبــى بأمــاين طويلــة 

صعدنــا  للمواجهــة.  جرائهــا  حييّــت 

ــت أرى  ــا كن ــي نحون ــي مت ــيارة وه الس

ــات  ــا توجس ــن خطواته ــوة م يف كل خط

االشــمئزاز.  و  والخــوف  الحــذر  مــن 

اشــمئزاز مــن املــايض خــوف مــن الحــارض 

حــذر مــن مغبــات املســتقبل ويف طريــق 

العــودة بــدأت الصــور تتكــرر يف ذهنــي. 

حديثهــا مل يفارقنــي كان الوجــع يلطــخ 

حــروف الكلــات. آه . طــويب لســاكني 

الكهــوف والغابــات وألنوفهــم التــي مل 

ــذه... ــارة ه ــة الحض ــم رائح تش

بقلم حميدة
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رجعت السعادة مع أسعد

عــى مــدى فــرتة مــن الزمــن تعودنــا عى صــوت شــاب أعاد جــزءاً 

بســيطاً مــن البهجــة التــي فقــدت ألســباب كثــرة حيــث كان مــع 

كل صبــاح يغــرد بصوتــه العــايل واملميــز معــروك معــروك  أطيــب 

مــن لحــم الديــوك يــا معــروك. الصغــار والكبــار أصبحــوا يــرددوا 

ــام كل  ــت تنبعــث مــن كل شــارع أم ــي كان ــات الت هــذه الكل

بيــت وأصبحــت عــادة لدينــا جميعــاً يف الصبــاح ســوف نشــرتي 

املعــروك اللذيــذ تراهــم ينتظــرون قــدوم هــذا البائــع وكأنهــم 

ــدون أن  ــم يري ــام منازله ــن أم ــر م ــة مت ــة يومي ــادوا فرح اعت

يتذوقــوا طعــم الســعادة مــع طعــم املعــروك.

وفجــأة وبــدون مقدمــات مل نعــد نســمع ذاك الصــوت وبــدأ 

األطفــال يتســاءلون أيــن صديقنــا بائــع املعــروك لقــد اشــتقنا 

ــدأت  ــل وب ــدأت األقاوي ــا ب ــب، وهن ــه الطي ــه وملعروك لصوت

تنســج القصــص حيــث كانــت كلمــة فأصبحــت قصــة 

ــل  ــن قب ــع م ــع رأس ذاك البائ ــي قط ــة وه ــا مؤمل نهايته

بعــض الجاعــات ألنــه يعمــل لصالــح جاعــات أخــرى، 

ــدث  ــه ح ــدث وكأن ــذا الح ــون ه ــاس يوثق ــدأ الن وب

أمــام أعينهــم لدرجــة أننــا أصبنــا بــيء مــن الخــذالن 

ــة إىل  ــل الفرح ــذي أدخ ــع ال ــذا البائ ــزن أن ه والح

نفوســنا حــدث معــه هــذا الــيء وأنــه داســوس 

ــات. ــدى الجه إلح

ــره  ــا انتظ ــالً لطامل ــداًء جمي ــمع ن ــا نس ــام وإذ بن ــرت األي ــاً م وأيض

صغارنــا وإذ بــه صاحــب الســعادة ميــي عــى قدميــه يحمــل معروكــه 

وينــادي معــروك معــروك أطيــب مــن لحــم الديــوك يــا معــروك ســأله أحــد 

النــاس: أليــس أنــت مــن قطــُع رأســك.

ــع الرجــل ســره  ــم(( تاب ــه يحــي العظــام وهــي رمي ــدري أن الل ــال:))أال ت فق

يف شــوارع املدينــة ينــادي رزق أوالده بينــا نحــن شــعرنا بنــوع مــن الذهــول 

خشــية أن يكــون كل مــا أصابنــا وجــرى يف بالدنــا يشــبه مــا جــرى مــع ذلــك 

البائــع.

بقلم أم غالب   
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أطباء... أم مصاصني دماء؟!!

اليــوم يعــاين  ال شــك أن الســوري 

ــه  ــة جعلت ــة، أزم ــرب خانق ــة ح أزم

ومــرشداً،  فقــراً  جريحــاً،  نازحــاً، 

ــى  ــي األق ــت وه ــة طال ــي محن ه

وهنــاك  الســنني،  عــرشات  منــذ 

ــوري  ــذا الس ــاء ه ــف ألعب ــن يضي م

ــور  ــي األج ــر وه ــاً آخ ــكني عبئ املس

أو  لألطبــاء  والباهظــة  املرتفعــة 

ــا أن نشــمل  ــاء ال ميكنن لبعــض األطب

ــه((  ــاف الل ــع ألن البعض))بخ الجمي

كــا يقولــون مــا الــذي جــرى لهــؤالء 

ــهم  ــن أنفس ــون م ــاء أال يخجل األطب

عندمــا يرفعون أجــور املعاينــة وكأنها 

ارتفعــت عــى ارتفــاع الــدوالر ليبــدأُ 

ــاكني  ــؤالء املس ــن ه ــروة م ــع ث بجم

الجشــعني  التجــار  كحــال  حالهــم 

ــلع  ــعار الس ــع أس ــوا بدف ــن قام الذي

الغذائيــة وغرهــا مســتغلني األوضــاع 

عــى  ذلــك  وكل  ثرواتهــم  لزيــادة 

حســاب أولئــك الذيــن ال يجــدون مــا 

ــدم  ــة ته ــم نتيج ــه أطفاله ــات ب يقت

ــالء كل يشء. ــم وغ ــم ومحالته بيوته

إن مهنــة الطــب بالــذات هــي مهنــة 

إنســانية بحتــة وجعلــت ملســاعدة 

آالمهــم  مــن  والتخفيــف  النــاس 

وخاصــة يف هــذه الظــروف.

أال يخجــل هؤالء األطباء من أنفســهم 

ــوا  ــب وعــرب أت ــاء أجان ــاك أطب وهن

ــالد ملســاعدة املــرىض  مــن خــارج الب

والجرحــى والتخفيــف عنهــم، وبدون 

أجــور وهــم غربــاء أأصبــح الغريــب 

يغــار عــى البلــد أكــر م أبناءهــا.

نحــن ال نقــول ال تؤاخــذوا أجــوراً 

البتــة فلتكــن أجــوراً رمزيــة ال ترهــق 

أال  يفضــل  أصبــح  الــذي  املريــض 

يذهــب لطبيــب ويــرتك نفســه ميــوت 

لعــدم توفــر املــال لديــه ملعاينــة 

مل  وإذا  الــدواء  ولجلــب  الطبيــب 

ــن  ــيضحي بثم ــو س ــل األمل فه يحتم

لعائلتــه  الــذي ســيحره  الطعــام 

ــام. ــة أي ــدة خمس ومل

صحيــح أن هنــاك مشــايف ميدانيــة 

يقصدوهــا  أن  الفقــراء  ويســتطيع 

جميــع  فيهــا  تتوافــر  ال  ولكنهــا 

الشــخص  فيضطــر  االختصاصــات 

ــاء  ــؤالء األطب ــادة ه ــاب إىل عي للذه

المــع  طبيــب  مثــالً  الجشــعني،: 

ومشــهور وشــاطر ومــا شــاء اللــه 

الزحمــة عنــدو شــغلة كبــرة غــره 

بــدل  معاينتــه  وأصبحــت  ذلــك 

ل.س((  ل.س(())700  ال))500 

الدكتــور عــم يفكــر كيــف يزيــد 

ويبنــي  ســيارته  ويحــدث  ثروتــه 

فيــالت أخــرى غــر فيلتــه ألبنائــه 

ــن  ــن أي ــر م ــض يفك ــه، واملري وبنات

ســوف يســتدين مثــن املعاينــة ومثــن 

الــدواء ومــن أيــن ســوف يــويف دينــه.

ــارت  ــت وص ــر إذا غلط ــة الفق زوج

حامــل فأمامهــا خيــاران إمــا مــا دوس 

ــل  ــرتة الحم ــة ف ــورة طيل ــادة دكت عي

وبالتــايل هنــاك احتــاالت إصابــة 

الجنــني مبــرض م أو تشــوه مــا فيــأيت 

الطفــل مريــض دون معرفــة الســبب 

أو رمبــا أصيبــت األم مبــرض مــا أثنــاء 

ــذا  ــل له ــدري ونق ــل دون أن ت الحم

ــا. ــرض لجنينه امل

وإمــا أن تقــوم مبراقبــة حملهــا عنــد 

مكتــوب  لتجــد  شــاطرة  دكتــورة 

عــى بــاب العيــادة مــدة املعاينــة 

دقيقتــني فقــط وتضحــي يف كل زيــارة 

للدكتــورة هــا لدقيقتــني مبــرصوف 

بيتهــا ألســبوع كامــل وتقضيهــا عــى 

النواشــف، واللــه لــو بيعــرف الواحــد 

هــا لدكاتــرة فقــراء الواحــد مــا بيزعل 

ــة و  ــرتي الضيع ــد بيش ــس كل واح ب

الحواليهــا خافــوا اللــه يــا جاعــة 

ــألوا  ــرة رح تنس ــو يف آخ ــروا إن وتذك

جمعتــوه  ايــن  مــن  مالكــم  عــن 

ــة  ــوه وهــا ألزم ــم مبــني نفعت وعلمك

ــني وال  ــن رب العامل ــان م ــي امتح ه

ــه  ــن رح يردع ــي يف دي ــو ي ــك إن ش

دينــه ويغــر مســاره ويعمــل ألخرتــه.

بقلم أم عبدو
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كثــراً مــا يشــكوا بعــض اآلبــاء واألمهــات مــن جنــوح أبنائهــم ووقوعهــم يف املعــايص وعــدم طاعــة الوالديــن وإهــال القيــم 

واألخــالق الحســنة والواقــع أن هنــاك بعــض األســباب تدفــع هــؤالء إىل االنحــراف أحيانــاً وميكــن أن نوجزهــا فيــا يــي:

1- الفقر: حيث مييل األبناء إىل تعويض ما يحتاجه من مستلزمات الحياة بطرق غر مرشوعة كالرسقة وغرها..............

2- إهــال النفقــة  والتقتــر: وهــذا يدفــع األوالد إىل أن يســلكوا أســهل الطــرق لتحصيــل مرادهــم واالعتــداء عــى غرهــم 

وارتــكاب الجرائــم يف ســبيل ذلــك وهــذا مــا يســمى جنــوح األوالد .

3- النــزاع والشــقاق بــني اآلبــاء واألمهــات أمــام األوالد: وهــذا يــؤدي النعــدام ثقــة األوالد بآبائهــم وأمهاتهــم ليكونــوا قــدوه 

حســنه فيضيــع األوالد ويحاولــون أن يجــدوا قــدوه أخــرى قــد تكــون مــن أصحــاب الســوء الفاشــلني، ويبحثــون عــن جــو غــر 

جــو األرسة املــيء باملشــاحنات للتخلــص مــن جــو املشــاكل.

4- حاالت الطالق التي تؤدي إىل ترشد األبناء ووقوعهم يف أوصال الرذيلة والجرمية 

5- الفــراغ الــذي يتحكــم باألطفــال واملراهقــني فمــن حــق الطفــل أن يشــغل نفســه باأللعــاب املســلية فــإن مل تتوفــر لــه هذه 

الفــرص للعــب وللهــو املبــاح فســوف يبحــث عــن بدائــل أخــرى ورمبــا ال يجــد هــذه البائــل إال عنــد رفقــاء الســوء والطــرق 

امللتوية.

6- الخلطــة الفاســدة ورفقــاء الســوء:وهو عامــل خطــر يف هــدم أخــالق الناشــئني وإفســادهم ويتحمــل اآلباء هذه املســؤولية 

ــار الرفيــق الصالــح حرصــاً عــى ســالمة تربيــة أبنائهــم قــال ص)) مثــل الجليــس الصالــح والجليــس الســوء كمثــل  يف اختي

حامــل املســك ونافــخ الكــر فحامــل املســك إمــا أن يحذيــك أو تشــرتي منــه ريحــاً طيبــه ونافــخ الكــر إمــا أن يحــرق ثيابــك 

أو تجــد منــه ريحــاً متنــه((

7- وأخــراً مــن أســباب انحــراف األوالد: ســوء معاملــة األوالد مــن قبــل األبويــن وهــذا الشــيئ يدفــع الولــد ألن يتخــذ مــن 

أبويــه أعــداًء لــه وبالتــايل ال يستشــرهم بــأي شــيئ يعــرض لــه حتــى ولــو أدى بــه هــذا األمــر إىل الجنــوح والفســاد، وحيــث 

يجــب أن يحــرص األبــوان عــى معاملــة الطفــل بــكل رحمــه وود والناشــئ بــكل احــرتام وأخــوه وصداقــه.

واآلن سوف نعرض أهم الحلول لجنوح األوالد.

1- توفــر جــو األرسة املســتقر والطبيعــي مثــل وجــود األم واألب ســوياً مــع محاولتهــا التقليــل قــدر اإلمــكان مــن املشــاحنات 

أمــام األوالد واألطفــال والتخلــص منهــا إن وجــدت.

ــة  ــني ســن الثالث ــة الطفــل األوىل وهــذه الفــرتة تكــون ب ــدة يف ســنني تربي ــن عــى غــرس األخــالق الحمي 2- حــرص الوالدي

والســبع ســنوات األوىل حيــث أوضحــت الدراســات أن هــذه الفــرتة تكــون أهــم مرحلــة يف مراحــل تربيــة الولــد وتأسيســه.

ــاء فــإن ذلــك يعــود ســلباً عليهــم وعــى ســالمة نفســية  ــز بــني األبن 3- توفــر مســتلزمات الطفــل واملراهــق وعــدم التميي

ــد يف املســتقبل. وشــخصية الول

4- وأهــم مــن ذلــك كلــه محاولــة اســتيعاب الناشــئني واملعاملــة األخويــة لهــم خاصــًة يف فــرتة املراهقــة فــإن ذلــك يــؤدي 

لإلطــالع عــى مشــاكلهم وحلهــا قبــل أن تســبب اإلنحــراف.

بقلم شادية

حنبكم يف كل احلاالت
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فوائد القهوة ومضارها
القهــوة واحــدة مــن أكــر املرشوبــات األكر 

ــل  ــرت األقاوي ــريب، ك ــامل الع اســتهالكاً بالع

ــذي تســببه عــى  باملــايض حــول الــرر ال

الصحــة من إلحــاق األذى بالقلــب، القرحة، 

تغــر املــزاج، والعصبيــة. أظهــرت األبحــاث 

أن للقهــوة فوائــد جّمــة.

مــن الحقائــق التــي ســتغر نظرتــك حــول 

هــذا املــرشوب مــن االكتئــاب، مشــاكل 

بأمــراض  الباركنســون،  الســكر،  القلــب، 

الكبــد، رسطــان القولــون و الروســتات، 

أيضــاً مــن فوائــد القهــوة تخفيــف أعــراض 

ــل. ــز، التحم ــادة الرتكي ــو، زي الرب

ــة  ــواد املنبه ــر امل ــن أك ــني م ــر الكاف يعت

ــوي  ــوة تح ــامل، القه ــتهالكاً بالع ــة اس القوي

مكوناتهــا  كأحــد  الكافــني  مــادة  عــى 

الكافــني  اســتهالك  األساســية،)75%(من 

ــاوت  ــوة، تتف ــاول القه ــن تن ــأيت م ــاً ي عاملي

نســبة الكافــني املوجــودة بالقهــوة بشــكل 

كبــر تبعــاً لعوامــل عــدة منهــا نــوع حبوب 

ــا. ــة تحميصه ــها وطريق ــن نفس ال

ــر  ــب آخ ــف مرك ــى أل ــوي ع ــوة تح القه

كذلــك عــدا الكافــني، ويعتقــد بــأن لبعــض 

هــذه املركبــات تأثــر إيجــايب عــى الصحــة 

مبعنــى آخــر أن الفائــدة التــي نحصــل 

عليهــا مــن القهــوة ليــس مــن الكافــني 

ــط . فق

ومــن فوائــد القهــوة: تزيــد مــن حساســية 

جســمك لإلنســولني مبــا معنــاه أنه ســيعمل 

ــكر  ــض الس ــادًة يف تخفي ــر كع ــورة أك بص

وهــذا ملــرض الســكر مــن النــوع الثــاين 

ــمنة. ــن الس ــكون م ــذي يش ال

لوحــظ أن مــن يــرشب مبعــدل)6( أكــواب 

احتــال  عندهــم  يقــل  يوميــاً  قهــوة 

اإلصابــة بالنــوع الثــاين مــن الســكر للرجــال 

وللنســاء)%25(. بنســبة)%50( 

ــب  ــن تع ــل م ــوة تقل القه

وإجهادهــا  عضالتــك 

مــن  كــوب  ميكنــك رشب 

أو  الركــض  قبــل  القهــوة 

ــايض  ــك الري ــة مترين مارس

ــل  ــد يق ــاعة وق ــف س بنص

النصــف. إىل  عضالتــك  أمل 

التفســر هــو أن الكافــني 

انقبــاض  مــن  يقــوي 

عضالتــك ويحفــز عمليــة 

. لهــا  الطاقــة  توفــر 

القهــوة تنبــه الدمــاغ وتقلــل مــن الجلطات 

الدماغيــة، ويقلــل مــن خطــر اإلصابــة 

ــاء. ــد النس ــاب عن باالكتئ

الكبــد  أنزميــات  مــن  تقلــل  القهــوة 

واحــد  كــوب  كل  تلفــه  مــن  وتحمــي 

يوميــاً مــن القهــوة يقلــل بنســبة)%20( 

ــل  ــواب تقل ــن هــذا الخطــر وكل )4( أك م

ــان  ــن رسط ــي م ــي تحم ــبة)80%( فه بنس

الكبــد بصــورة كبــرة، ورشب)4( أكــواب 

مــن القهــوة باليــوم يقلــل مــن نســبة 

ــرف  ــا يع ــؤمل أو م ــس امل ــرض داء النقري م

بــداء امللــوك.

الروســتات  رسطــان  تخفــض  القهــوة 

بنســبة)60%( ملــن كان يــرشب)6( أكــواب 

املــوت  نســبة  وتقلــل  باليــوم،  أكــر  أو 

بنســبة)%44(. القلــب  بأمــراض 

مضار القهوة:                     

تشــعر  وال  بالليــل  صاحــي  تجعلــك   -1

بالنعــاس.

عــدم  مــن  يعانــون  للذيــن  خطــرة   -2

انتظــام رضبــات القلــب بصــورة كبــرة.

3- تغــر لــون األســنان ومــدرة للبــول لذلك 

ينصــح بــرشب كــوب مــن املــاء لــكل كــوب 

. قهوة

4- ميكــن للحامــل رشب كوبــني أو أقــل 

ــؤدي  ــك ي ــن ذل ــار م ــن اإلكث ــا ً ولك يومي

ــال  ــاض أو والدة أطف ــبة اإلجه ــادة نس لزي

ــوزن. ــي ال قلي

ــن  ــق مل ــدة القل ــن ح ــد م ــوة تزي 5- القه

ــه. ــكو من يش

ــا  ــوة ألنه ــال للقه 6- ال يفضــل رشب األطف

تؤثــر عليهــم بصــورة أكــر.

7-  يزيــد كميــة الكالســيوم بالبــول فتزيــد 

مــن مشــكلة هشاشــة العظــام.

8- القهــوة ممكــن تزيــد ضغــط الــدم 

ولكــن ال تؤثــر عنــد مــن يرشبهــا بصــورة 

منتظمــة.

9- القهــوة تزيــد الضغــط داخــل العــني 

ــتمر  ــا ويس ــن رشبه ــاعة م ــف س ــد نص بع

ــف.  ــاعة ونص ــدة س م

- املعــدل الطبيعــي لتنــاول القهــوة يوميــا ً 

مــن كــوب إىل )3( أكــواب يوميــاً.

- تأثــر التدخــني عــى القهوة يــرّسع عملية 

هضــم مــادة الكافــني مــا يقلــل مــن املــدة 

التــي تتواجــد فيهــا املــادة بالجســم يف حــني 

تقــوم حبــوب منــع الحمــل بإبطــاء عمليــة 

مــدة  تطــول  وبالتــايل  الكافــني،  هضــم 

تواجــد هــذه املــادة بالجســم.

)نتمنى لكم الصحة والعافية(

بقلم غالية الرحال
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أمراض اجللد يف الشتاء
يعتــر فصــل الشــتاء املوســم املفضــل لكثــر مــن 

ــو  ــي الج ــا ق ــة إذا م ــة وخاص ــراض الجلدي اإلم

وزادت الــرودة، ومــن أهــم إمــراض الجلــد يف 

ــتاء : الش

ــل  ــد يف فص ــة الجل ــة و حك ــزاء الطرفي ــورم األج ت

ــارد الشــتاء الب

يحــدث لكثــر مــن النــاس أن تصــاب األجــزاء 

ــني و  ــن و القدم ــامهم )اليدي ــن أجس ــة م الطرفي

ــاد  ــدي ح ــاب جل ــة الته ــني( بحال ــف و اإلذن األن

يتميــز باللــون األزرق للجلــد، و تــورم األصابــع 

وبرودتهــا طــوال النهــار مــع حــدوث حرقــان 

ــأوي  ــا ي ــل عندم ــاء اللي ــة إثن ــا خاص ــة به و حك

إىل فراشــه، وتدفــا هــذه األجــزاء، ويف الحــاالت 

ــد إىل حــدوث  ــؤدي التهــاب الجل ــد ي الشــديدة ق

وهــذه  تتقيــح،  مــا  كثــراً  بالجلــد  تقرحــات 

التقرحــات و التقيحــات تزيــد مــن شــدة اإلصابــة، 

وهــذه الحالــة قــد تعــاود املريــض ســنوياً  يف الجــو 

البــارد مــن الســنة، وأكــر النــاس تعرضــاً لإلصابــة 

بهــا األطفــال وضعــاف الصحــة ومــن تكــون الدورة 

ــا،  ــون باألنيمي ــة عندهــم ضعيفــة، واملصاب الدموي

واإلنــاث أكــر اســتعداداً لإلصابــة بهــا مــن الذكــور، 

ــس(  . ــة )قمطل ــرض بالعامي ــذا امل ــرف ه ويع

وســبب هــذا املــرض غــر معــروف بالضبــط، 

والــيء األكــر هــو أن الــدورة الدمويــة الدقيقة يف 

جلــد املصابــني بهــذا املــرض تكــون غــر قــادرة عى 

مجــاراة الــرودة الشــديدة يف فصــل الشــتاء، وقــد 

ــدد  ــرازات الغ ــات يف إف ــك إىل االضطراب يرجــع ذل

ــض، أو  ــد املري ــام عن ــف الع ــاء أو إىل الضع الص

وجــود بــؤر عفنــة يف الجســم تفــرز ســموماً تؤثــر 

ــة يف األطــراف . ــدورة الدموي ــى ال ع

الوقاية :

- يجــب عــى املعرضــني لإلصابــة بهــذه الحالــة أن 

ــوارب  ــة والج ــس الصوفي ــم باملالب ــوا أطرافه يدفئ

ــازات. والقف

إىل  املائــل  الدافــئ  باملــاء  االغتســال  يجــب   -

الســخونة.

- تعاطي املقويات العامة والفيتامينات.

- اإلكثــار مــن تنــاول املــواد الزالليــة واللحــوم مــع 

مراعــاة القواعــد الصحيــة يف التغذيــة.

- مارسة الرياضة.

- التعرض للشمس املرشقة والهواء النقي.

- عــالج البــؤر العفنــة بالجســم )كالجيــوب األنفية 

األسنان(. أو 

العالج :

- يفيــد تعاطــي الكالســيوم مــع فيتامينــات )د( و 

)ج( و )ك( وكذلــك حمــض النيكوتينيك، وتســتفيد 

بعــض الحــاالت مــن األشــعة فــوق البنفســجية.

- يدهــن الجلــد املصــاب مبحلــول املطهــر، وبعــد 

تجفيــف الجلــد بهــذا املحلــول تــرش عليــه بــوردة 

عاديــة، ثــم يلــف الجــزء املصــاب بعــد ذلــك 

ــاً مــن الصــوف. ــازاً أو جورب بالقطــن، ويلبــس قف

- ميكــن عــالج التقيحــات والتقرحــات بالحامــات 

التراميســني  مرهــم  دهــن  املطهــرة،و  الفاتــرة 

ــره. وغ

جفاف البرشة و الجلد يف الشتاء :

ــل  ــادة يف فص ــرشة ع ــد و الب ــاف الجل ــر جف يظه

الشــتاء بســبب الــرودة، و الوجــه و اليــدان أكــر 

مناطــق الجســم عرضــة للجفــاف، ويف هــذه الحالة 

تجــف البــرشة لدرجــة التقشــر و التشــقق، وهــو 

مــا يســميه البعــض بـــ القشــف.

أسباب جفاف الجلد :

ومن العوامل التي تزيد من حدة الجفاف:

- نقص فيتامني )أ(.

- كرة الغسيل باملاء والصابون.

- عدم تجفيف الجلد جيداً  بعد الغسيل.

- استعال األنواع الرديئة من الصابون.

- كرة التعرض لتيارات الهواء وأشعة الشمس.

- سوء التغذية.

- إتبــاع نظــام خــاص يف األكل بقصــد إنقــاص 

الــوزن.

العالج :

- تجنب ما ذكر سابقاً

ــي  ــون الت ــن الصاب ــدة م ــواع الجي - اســتعال األن

ــة مــن الدهــون ــوي عــى نســبة عالي تحت

- يفيــد اســتعال فيتامــني أ بكميــات كبــرة وكذلك 

حمــض النيكوتنيك والدهــان بالجليرسين

ــد يف  ــة الجل ــى صح ــة ع ــة للمحافظ ــح عام نصائ

ــتاء : الش

ــة  ــك إىل درج ــة يف غرفت ــرارة العالي ــب الح - تجن

مبالــغ فيهــا ، فالحــرارة الزائــدة تزيــد مــن جفــاف 

املــاء مــن  تبخــر  البــرشة ألنهــا تعمــل عــى 

ــم. الجس

فالتغذيــة  متــوازن،  غــذايئ  نظــام  أتبــاع   -

ــة  ــة العام ــل الصح ــة ألج ــليمة مهم ــدة الس الجي

عــى  الحصــول  مــن  التأكــد  والجلد،ويجــب 

الفيتامينــات خاصــة فيتامينــات أ، ج، د وهــي 

تتواجــد يف الجــزر والســبانخ والبقدونــس وبعــض 

وامللفــوف  األخــر  والفلفــل  الفاكهــة،  أنــواع 

والجــوز. واللــوز 

- اإلكثــار مــن رشب الســوائل )ميــاه وعصائــر 

وغرها(مبــا ال يقــل عــن 1- 1.5 لــرت يوميــا ً.

ــاخن  ــن الس ــدالً م ــئ ب ــاء الداف ــتحام بامل - االس

عــن  واالمتنــاع  بكــرة  االســتحام  وتجنــب 

ــظ  ــه يحاف ــذا كل ــنة ، وه ــة الخش ــتخدام الليف اس

عــى الزيــوت و الدهــون الطبيعيــة للبــرشة.

ــة بالدهــون  ــة الغني - اســتعال الكرميــات املغذي

يف املســاء قبــل النــوم ، والتأكــد مــن تــرشب 

البــرشة لهــا بالرتكيــز عــى فردهــا عــى بــرشة 

الوجــه بأطــراف األصابــع بحركــة دائريــة، ويفضــل 

اســتبدال املــاء والصابــون بالكرميــات املنظفــة 

ــت  ــر زي ــذي، ويعت ــم املغ ــتعال الكري ــل اس قب

ــى  ــل ع ــي تعم ــة الت ــواد الطبيعي ــن امل ــوز م الل

فهــو غنــي  الجافــة  والبــرشة  بالجلــد  العنايــة 

بالروتينيــات واألحــاض الدهنيــة والســكريات 

الجافــة  البــرشة  يرطــب  مضاعــف  ومفعولــه 

ويغذيهــا باإلضافــة إىل مفعولــه املنقــى الــذي 

يخلــص البــرشة مــن خالياهــا امليتــة.

- ينصــح باســتخدام مرطــب للجــو، حيــث ميكــن 

ــة،  ــار يف الغرف ــاء ح ــى م ــوي ع ــاء يحت وضــع وع

ــب الجــو. ليعمــل البخــار عــى ترطي

ــاع  ــل قن ــة، مث ــد اســتخدام األقنعــة الطبيعي - يفي

 )2(: اآليت  بإتبــاع  الــذي ميكــن عملــه  العســل 

ملعقــة مــن العســل األبيــض وملعقــة كبــرة مــن 

ــم  ــم يت ــات ث ــذه املكون ــط ه ــوز وتخل ــت الل زي

تدليــك الوجــه بهــا ملــدة )3( دقائــق مــع تجنــب 

املناطــق الحساســة حــول العينــني. ويــرتك ملــدة 25 

ــر ويعمــل هــذا  ــاء الفات ــم يشــطف بامل ــة ث دقيق

القنــاع عــى التخلــص مــن الخاليــا امليتــة واألتربــة 

ــاخ. واألوس

بقلم غالية الرحال
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1-  ال تســتحي مــن إعطــاء القليــل، فــإن الحرمــان 

أقــل منــه.

2-  رش الّداء إدخال الطعام عىل الطعام.

3- مسكني ابن آدم رصيع الشبع، أسري الجوع.

4- مــن ضبــط بطنــه فقــد ضبــط األعــامل الصالحة 

. كلها

ــل  ــي تعم ــم الت ــزة الجس ــح أجه ــوم يري 5-  الص

ــف. ــنة دون توق ــوال الس ط

6-  من أطاع غضبه أضاع أدبه.

7- الســاعي عــىل األرملــة واملســكني كاملجاهــد يف 

ســبيل اللــه.

8- ال تكــن ممــن لعــن إبليس يف العالنيــة ويطيعه 

الرس.  يف 

9- مــن عالمــات النجــاح يف النهايــات الرجــوع إىل 

اللــه يف البدايــات.

 

بنات مركز مزايا

مــن العــادة الســيئة يف تربيــة األوالد أثبتــت الدراســات عــى 
مــر الزمــان أن للتقميــط مضــار ولــه فوائــد أيضــاً.

فمــن فوائــد التقميــط أنــه مينــع عظــام الطفــل وأعضائــه مــن 
اإلنحنــاء و بــأن تتخــذ أشــكاال ً ســيئة.

ــألم حمــل الطفــل وهــو يف هــذا  ــه يســهل ل واألمــر اآلخــر أن
الســن الصغــر جــدا ً ســن األســبوع واالثنــني إىل فــرتة الشــهر 

ــا ً. والنصــف تقريب
وكا أن للتقميط فوائد له مضارا ً أيضا ً ومنها.

أنــه يحبــس الــدورة الدمويــة ومينعهــا مــن الوصــول إىل بعــض 
األطــراف يف الجســم.

وهنــاك بعــض الدراســات التــي أثبتــت بــأن التقميــط نفســه 
قــد تســبب يف خلــق حــاالت عجــز جســانية ونفســانية.

ــه  ــا أو تدليل ــة األم لطفله ــن معانق ــر م ــه حــد بشــكل كب ألن
ــه. ومداعبت

وخفــف إىل حــد كبــر مــن حاجــة األطفــال لعنايــة األمهــات 
التــي غالبــا ً مــا ينشــغلن مســبقا ً بأعــال أخــرى فــال يولــني 
ــل  ــئة الطف ــا تنش ــي تتطلبه ــات الت ــا ً للواجب ــا ً خاص اهتام
ــدا ًلفــرتات  ــط الطفــل بأحــكام ميكــن تركــه وحي ــا يرب فعندم

ــة مــن الوقــت. طويل
عــى أي حــال ميكــن لــألم أن توفــق بــني هــذه الفوائــد واملضار 
ــددة  ــرتات مح ــن لف ــا ً ولك ــل مقمط ــرتك الطف ــأن ت ــك ب وذل
ويجــب عــى األم بعــد ذلــك تقميطــه ولكــن بشــكل بســيط 
ومريــح وغــر مشــدود مبــا يســمح للــدورة الدمويــة بالوصــول 

لجميــع أنحــاء جســمه.

أقوال وحكم

اقوال

نصائح بنات مركز مزايا

1- مــن املمنــوع أن تقتــل ألنــه ســيتم معاقبتــك بســبب أن القتــل جرميــة، لكــن يف حــال قتلــت كثرييــن مــن النــاس فســوف 

تنجــو مــن العقــاب بــل ســيتم تكرميــك ألنــك بطــل يف الحــرب.

2- أسوأ ما يف الحرب أننا نستخدم أفضل ما لدينا لنقوم بأسوأ ما نستطيع.

3- الحرب والحب من السهل أن يبدأن ومن الصعب أن ينتهيان.

4- كل الحروب هي حروب أهلية ألن جميع البرشية أخوة.

5- نحتاج أيدينا وذراعنا لنحضن بعضنا البعض وليس يك نتحارب.

6- ال يوجد أم مستعدة للتضحية بأبنائها من أجل مكاسب إقليمية أو تقدم اقتصادي أو من أجل ايديولوجيتهام.

7- قلب األم فّوها عميقة ستجد املغفرة دامئا ً يف متاعها.

بنات مركز مزايا



Facebook: https://www.facebook.com/mazaya.kafranbel.mm?ref=ts&fref=ts
Email: Gmail:mazaya.kafranbel@gmail.com 
Skype: mazaya.kafranbel

كل مقــال يف هــذه املجلــة يعــر عــن رأي صاحبــه أيــاً كان وال يعــر بالتــايل 

عــن املجلــة بشــكل عــام مــع اســتقبالنا واحرتامنــا لجميــع اآلراء وحريــة الرأي

مجلة مزايا مجلة نسائية مستقلة شهرية تُعنى بشؤون املرأة واملجتمع

متت طباعة هذا العدد  وتوزيعه من قبل مطبعة سامرت ضمن مرشوع دعم اإلعالم السوري الحر


