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عــدد مــن النســاء كــنًّ يــردًد يف التســجيل بــدورات مركــز مزايــا بالرغــم مــن رغبتهــن الكبــرة بالتعلــم والتــدرب ذلــك ألن لديهــن أطفــال 

صغــار فكــنَّ يقعــن بــن خياريــن إمــا جلــب هــؤالء األطفــال إىل املركــز وبالتــايل التشــويش عــى املتدربــات واملدربــات نتيجــة الصخــب الــذي 

يحدثــه الطفــل أو تركهــم يف املنــزل األمــر الــذي يشــغل بــال املتدربــة خــال تواجدهــا باملركــز.

ــز  ــى الركي ــات ملســاعدتهن ع ــال املتدرب ــتقبال أطف ــاح روضــة الس ــال بافتت ــة الرح ــا الســيدة غالي ــز مزاي ــرة مرك ــن مدي ــراح م ــكان االق ف

ــن. ــى أطفاله ــان ع واالطمئن

حيــث تــم بعــون مــن اللــه وفضلــه افتتــاح روضــة الســنافر لألطفــال القريبــة مــن املركــز مــن حيــث املــكان وذلــك حرصــاً مــن اإلدارة عــى 

توفــر الراحــة النفســية والهــدوء للمتدربــة حيــث أصبــح بإمكانهــا االطمئنــان عــى أطفالهــا متــى شــاءت وبذلــك تحقــق أفضــل النتائــج يف 

العمــل.

وقــد لوحــظ إقبــال شــديد عــى التســجيل يف الروضــة حتــى مــن أبنــاء غــر املتدربــات مبركــز مزايــا حتــى وصــل العــدد إىل أكــر مــن 75 

طفــل خــال الشــهر األول مــن االفتتــاح.

ــة و االهتــام  لألطفــال مــن حيــث تعليمــه اآلداب العامــة و الســلوك الحســن  جعلــت هــذه الروضــة مــن أهــم أولوياتهــا تقديــم الرعاي

واملنظــم ومشــاركة الغــر وإقامــة العاقــات الوديــة مــع اآلخريــن ، والعمــل إلخراجــه مــن حالــة االكتئــاب و العدوانيــة والخــوف يف ظــل مــا 

نعيشــه هــذه األيــام مــن حــرب وتحطــم نفســية الطفــل إىل جــو الحيــاة الطبيعيــة ليعيــش مثلــه مثــل أي طفــل يف هــذا العــامل.

وتقــوم أيضــاً مبراقبــة الحــاالت النفســية لــكل طفــل والكشــف عنهــا وإيجــاد الحــل املناســب لهــا ،وذلــك مبســاعدة املرشــدة النفســية والــكادر 

ــة الطفــل املســجل لديهــا ليتــم العمــل عليهــا  املجهــز للعمــل عــى ذلــك ، ومشــاركة األهــل بإعطــاء جميــع املعلومــات الازمــة عــن حال

ودراســتها وتقديــم الحلــول املناســبة لهــا.

باإلضافــة إىل وجــود برامــج تعليميــة مبســطة للطفــل بحيــث تكــون حجــر األســاس لدخولــه املدرســة عــر تعليمــه املبــادئ األوىل كتعلــم 

األحــرف الهجائيــة واألرقــام وبعــض مــن ســور القــرآن الكريــم ،مــع وجــود األلعــاب الرفيهيــة التــي تســاعد يف تنشــيط عقــل الطفــل وإدخــال 

ــاؤل باملســتقبل.                   ــه األمــل والتف ــزرع في ــرارة وقســوة هــذه الظــروف لن ــا تنســيه م ــه علَّه ــل أوان ــذي كــر قب ــه وال ــرور إىل قلب الفــرح وال

بقلــم:كادر مزايــا
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مل أعــد أفهــم كيــف أتعامــل مــع ولــدي أســامة 

ــراً  ــي ،تغــر كث ــه تقلقن ، فقــد أصبحــت ترصفات

ــه  ــداً يف دروس ــادئً ومج ــداً ه ــد أن كان ول فبع

،أصبــح مشــتت االنتبــاه ،كثــر الحركــة مراجعــاً 

ــه يخــرج  ــه ألن ــه تشــكو من يف مدرســته ومعلمت

ــدرس ويتجــول يف الصــف  ــاء ال مــن مقعــده أثن

ــا  ــه، ك ــروج من ــة للخ ــذار الواهي ــق األع ،يختل

أنــه يتكلــم يف أوقــات غــر مامئــة ،ويجيــب 

عــن األســئلة برعــة ومــن دون تفكر،لهــذا 

ــف أم  ــدرايس ،وتضي ــه ال ــع أداؤه وتحصيل تراج

ــادر  ــر ق ــي وغ ــر اجتاع ــو غ ــر مؤكدة«ه عم

ــاءه  ــإن أصدق ــك ف ــاء لذل عــى اكتســاب األصدق

ــم  ــن اختياره ــب ال يحس ــى األغل ــو ع ــة وه قل

وال يســتطيع الحفــاظ عــى تلــك الصداقــة لفــرة 

طويلة«هــذا مــا تقولــه أم عمــر عــن ابنهــا 

ــره . ــن عم ــارشة م ــو يف الع ــامة وه أس

ــرات احــرن مــن  هــي واحــدة مــن أمهــات كث

ترصفــات أبناءهــن يف ظــل هــذه األحــداث ، 

فحــال أســامة هــو حــال معظــم أطفــال ســوريا 

الســيا مناطــق النــزاع حيــث القصــف والقتــال 

ــى  ــلبية ع ــا الس ــت آثاره ــي ترك ــتمر والت املس

نفســية األطفــال عــى مــدى أربــع ســنوات 

ــة. دامي

وتتابــع أم عمــر »لقــد أصبــح أســامة يعــاين مــن 

النســيان ،نســيان األشــياء الشــخصية وتكــرار 

النســيان كــا أنــه ال يهتــم بالرتيــب )هندامــه ، 

ــز بالفــوىض يف كل  ــه ودفاتره(وتحي ــه ، كتب ألعاب

ــرة  ــدة املث ــه الزائ األمــور ،كــا وأصبحــت حركت

لانتبــاه وكــرة متلملــه وعدوانيتــه أكــر مــا 

ــي«. يقلقن

وتتنهــد متســائلة »هــل مــن عــاج لحــال ولــدي 

أســامة ومــا هــو هــذا العــاج يــا تــرى«

ــويد  ــن الس ــية فات ــدة النفس ــا املرش ــن جهته م

مــن كفرنبــل تقــول:« طبيعــي مــا يعانيــه أســامة 

ــر مــن األطفــال يف  ــه الكث فهــو يعــاين مــا يعاني

ظــل الحــرب الدائــرة يف ســوريا، والشــك أن هــذه 

الحــرب 

أثــرت بشــكل أو بآخــر 

عــى هــؤالء األطفــال ومعظمهــم  بــن ســن 

الثالثــة والثانيــة عــر هــم مــن يعــاين مــن هذه 

ــة،  ــرة الحرك ــتت األفكار،ك ــي تش ــكلة وه املش

والعدوانيــة مــع غرهم،كــا أنهــم يعانــون مــن 

ــول ال  ــق، تب ــوف ،قل ــس، خ ــة بالنف ــدم الثق ع

ــل ». ــد باأله ــق زائ إرادي وتعل

ولعــاج هــذه الحــاالت تقــول فاتن:«الصــر 

عليهــم واحتالهــم إىل أقــى درجــة، فــا يجــوز 

اســتخدام العنــف معهــم ألن اســتخدامه معهــم 

ميكــن أن يتحــول إىل عنــاد ، ثــم إىل عــدوان 

مضاعــف، لذلــك يجــب أن يكــون القائــم عــى 

مســاعدتهم عــى عاقــة جيــدة معهــم ومتفهــم 

لحالتهــم ، كــا يجــب عــى األهــل أال يظهــروا 

خوفهــم أمــام أبناءهــم مهــا كانــوا خائفــن ».

ــاز  ــان مج ــد العث ــتاذ أحم ــول األس ــن يق يف ح

ــن  ــل ع ــج الطف ــم النفس:«يجــب أن يعال يف عل

أمامــه  توضــع  الحافز«الجائــزة«وأن  طريــق 

لتذكــره كلــا نــي ، وأن يقبــل منــه أي تقصــر 

يف األداء ،مبعنــى أن يكــون هنــاك ارتبــاط رشطي 

بــن الجائــزة واألداء عــى الوجــه املتفــق عليــه«.

بشــؤون  شــتاين..الخبر  د.جولــد  يقــول 

ايجابيــة  تعليــات  أعــط  دامئــاً  األطفــال:« 

ــذا( ــل ك ــول )ال تفع ــن أن تق ــدالً م ــك فب لطفل

ــد  ــا تقل:)أبع ــذا ، ف ــذا وك ــل ك ــره أن يفع أخ

قدمــك عــن الكــريس ( وبــدالً مــن ذلــك قــل لــه 

ــد  ــى األرض (وإال فســوف يبع ــك ع )ضــع قدم

الطفــل قدميــه عــن الكــريس ويقــوم بعمــل 

ــة  ــة »إضاف ــه عــى املكتب آخــر كأن يضــع قدمي

ــة  ــاً عــى املحاول ــزه دامئ ــل وتحفي ــر الطف لتقدي

.....محاولــة نســيان أو تجاهــل مــا يجــري حولــه 

وااللتفــات إىل كل مفيــد ومتــاح الســتمرار حيــاة 

طبيعيــة وناجحــة ... واللــه ويل التوفيــق

بقلم:هاديا املنصور  

ملاذا تغريت طباع طفلي وهل هناك عالج له



مزايا | العدد  | 7 |   آذار-نيسان | 2015 قصة من الواقع

4

»رمــاين وولديــن عنــد أهــي منــذ 

ثــاث ســنوات دون أن يســأل عنــا 

أو يبعــث مببلــغ مــن املــال لطفليــه« 

ــرة. ــول زه تق

زهــرة منــوذج لنســاء كثــرات يعانــّن 

مــن مشــكلة الحصــول عــى الطــاق.

كــرت حــاالت الشــقاق بــن الزوجــن 

الظــروف  نتيجــة  الثــورة  ظــل  يف 

يف  زاد  ،مــا  الصعبــة  املعيشــية 

ظاهــرة هجــر الــزوج لزوجتــه ورميهــا 

عنــد أهلهــا تــاركاً إياهــا معلقــة دون 

نفقــة أو طــاق وقــد ســاعد عــى 

اضطــراب  الظاهــرة  هــذه  انتشــار 

نســبة  وارتفــاع  القانــوين  الوضــع 

النســاء مقارنــة بالرجــال، األمــر الــذي 

ــرن  ــاء ينتظ ــن النس ــبة م ــف نس خلّ

الطــاق إىل أجــل غــر مســمى.

النســاء  فــإن معظــم  وعــى هــذا 

اللــوايت هجرهــن أزواجهــن يعانــّن 

مــن مشــكلة الحصــول عــى الطــاق 

الزوجــة يف  تقيــم  وخاصــة عندمــا 

منطقــة محــررة بينــا يســكن الــزوج 

ــث  ــام بحي ــة للنظ ــة خاضع يف منطق

فتضطــر  مقاضاتــه  تســتطيع  ال 

للجــوء إىل محكمــة رشعيــة و التنــازل 

عــن كافــة حقوقهــا لتحصــل عــى 

ــة  ــا يف حال ــايب أم ــكل غي ــاق بش الط

النــزوح وعــدم معرفــة مــكان الــزوج 

فتنتظــر الزوجــة حتــى تنقــي املــدة 

بالطــاق  للمطالبــة  بهــا  املســموح 

الغيــايب . وتكــون الزوجــة بذلــك هــي 

مــن تدفــع الفاتــورة األكــر يف جميــع 

ــوال. األح

هــذا باإلضافــة إىل نظــرة املجتمــع 

و  املطلقــة  املــرأة  اتجــاه  القاســية 

ــة. ــن درجــة ثاني اعتبارهــا إنســانة م

تربيــة  مســؤولية  الزوجــة  تحمــل 

أوالدهــا وإعادتهــم وتقــع أمــام عــدة 

خيــارات جميعهــا »مــرّه« فإمــا أن 

تعمــل وهــو« أمــر غــر مقبــول عــى 

ــل  ــا داخ ــة عمله ــح« إال يف حال األرج

ــا أو  ــة وغره ــة كالخياط ــزل مبهن املن

انتظــار إحســان النــاس مبــا فيهــم 

أهلهــا و أقربائهــا وهــو غالبــاً مــا 

يحــدث .

أو التخــي عــن أمومتهــا والتنــازل 

للــزوج عــن األوالد إن أمكــن ذلــك 

، وتبقــى هــي الطــرف الخــارس عــى 

ــزوج  ــة ال ــدة .إن مارس ــة األصع كاف

الســلبية لحقه يف الطاق واســتخدامه 

الزوجــة  عــى  للضغــط  كوســيلة 

ــة  ــط األرسي ــؤدي إىل انحــال الرواب ي

وتدهــور الحالــة النفســية لألطفــال يف 

ــم أن اإلســام  حــال وجــدوا مــع العل

ــال  ــة ق ــة الزوج ــن معامل ــر بحس أم

ــح  ــروف أو تري ــاك مبع تعاىل«فإمس

ــم. ــه العظي ــدق الل ــان« ص بإحس

بقلم:أم عزو  

الطالق....انتظار طويل
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حرمان املرأة من املرياث يف ظل الثورة

»حرمنــي أيب مــن حقــي يف املــراث أنــا وأخــوايت 

البنــات ،وأعطــى كل يشء للذكور«قالــت أمــل.

أطفــال  لثــاث  أم  عاملــة  غــر  امــرأة  أمــل 

كفرنبــل. إىل  زوجهــا  مــع  نزحــت 

يزعــم أباهــا بــأن زوجهــا غريب وهــم ال يعطون 

املــال للغربــاء تقــول أمــل :«وأنــا بأمــس الحاجة 

ــع  ــا م ــش منه ــات لتعي ــر املعون ــال« تنتظ لل

ــة  ــة« صعوب زوجهــا وأوالدهــا، ومــن جهــة ثاني

تحصيــل املــراث يف ظــل الثــورة ، لعــدم وجــود 

ــة«  ــم الرعي ــة وفشــل املحاك ــم النظامي املحاك

توضــح أمــل فعــل والــدي كــا فعــل والدهــم.

ــو  ــل فأب ــوم يف كفرنب ــرر كل ي ــل تتك ــة أم قص

كريــم يعيــش يف كفرنبــل حــرم بناتــه مــن 

حقهــم يف املــراث ، وحجتــه بــأن البنــت ال حــق 

ــه أو  ــها يف بيت ــا ولباس ــا ورشبه ــوى أكله ــا س له

ــا . ــت زوجه بي

ــرصف  ــس الت ــل نف ــم »أيب فع ــو كري ــول أب فيق

ــا«. ــا وتقاليدن ــي عاداتن فه

وبعــد أن أعطــى مالــه للذكــور نــدم ،فــرك 

األوالد أبيهــم وأمهــم ومل يســاعدوهم بعدمــا 

أصبحــا بحاجــة للعنايــة  الطبيــة والصحيــة.

ســمرة بنــت أبــو كريــم  خجــي وقمــع أهــي 

منعنــي مــن املطالبــة بحقــي وهــي التــي ترعــى 

والديهــا.

 قالــت أمــل :«طمــع أيب وحبــه للــال وألوالده 

الذكــور جعلــه يعطيهــم كل يشء ميلكــه«.

لــن تفعــل ســمرة كــا فعــل والدهــا أمــا 

ــلموا  ــوا ال يس ــا فكان ــور قاطعوه ــا الذك أخوته

عليهــا إذا رأوهــا صدفــة يف الشــارع حتــى ال 

ــا  ــم وماله ــح حقه ــذي أصب ــا ال ــم بحقه تطالبه

ــم . ــح ماله ــذي أصب ال

ال قانون االن

ــن تحصــل  ــو أرادت ســمرة الشــكوى ل حتــى ل

عــى حقهــا .

املحامــي نــزار برغــل : يقــول بــأن حرمــان املــرأة 

ــرة  ــباب كث ــلبي ألس ــر س ــه تأث ــراث ل ــن امل م

ــات  ــى زوج ــاً ع ــة وخصوص ــة الراهن يف املرحل

املعتقلــن والشــهداء واملتخلفــن قــرصاً أوالً مــن 

الناحيــة املاديــة والوضــع يف الثــورة صعــب 

ــعار . ــاء األس لغ

ــاً األخــوة ال يعرفــون عــى األخــت بعدمــا  ثاني

أصبــح المعيــل لهــا .

ــول  ــرأة الحص ــتطيع امل ــل:« ال تس ــول برغ ويق

ــة ». ــوة الكافي ــك الق ــا ال متل ــا ألنه ــى حقه ع

ــم  ــون بناته ــاء يحرم ــزار اآلب ــتاذ ن ــرأي األس وب

مــن املــراث بســبب الطمــع وعــدم ذهــاب 

الــرزق لزوجهــا ألنــه يف نظرهــم غريــب.

ــورة  ــل الث ــرأة قب ــام امل ــون أم ــف القان كان يق

فتأخــذ حقهــا بعــد عــر ســنوات فــرة زمنيــة 

طويلــة أمــا يف الثــورة ال تأخــذ حقهــا مــن 

ــة  ــداً إال إذا لجــأت للمحاكــم الرعي املــراث أب

والوجهــاء »فرضونهــا إرضــاء ال تأخــذ حقهــا 

كامــاً أبداً«بحســب برغــل .

ويــرى برغــل بــأن املحاكــم الرعيــة والوجهــاء 

ــف  ــايل ويق ــت الح ــد بالوق ــار الوحي ــم الخي ه

يف  للرجــال  املتعصبــة  العقليــة  ذلــك  أمــام 

املجتمــع بكفرنبــل ، واملناطــق املجــاورة ألنهــم 

فكــر واحــد وتعصــب واحــد ، ويف ظــل الثــورة 

املحاكــم  غيــاب  بســبب  الفعــل  هــذا  كــر 

النظاميــة وفشــل املحاكــم الرعيــة .

يقــدر برغــل إحصائيــات لإلنــاث الــايت أخــذن 

ــا  ــاء 5% أم ــر أو إرض ــة أو ج ــن باملصالح حقه

ــن  ــذن حقه ــا 95% ومل يأخ ــذ حقه ــي مل تأخ الت

ــاً %0  كام

الرع يؤيد

املنــر  عــى  كان  الحميــد  محمــد  الشــيخ 

بناتهــم  إعطــاء  عــى رضورة  األهــل  يحــض 

حقوقهــن وإذا مل تحصــل املــرأة عــى حقهــا 

فتلجــأ للشــكوى للمحاكــم الرعيــة وعــى كل 

ــيخ  ــال الش ــاً. وق ــا كام ــذ حقه ــوال ال تأخ األح

ــى  ــوز حت ــب ال يج ــق املغتص ــأن الح محمد:«ب

الصــاة فيــه ألن األغتصــاب بالــرع محــرم 

ــا لكــن  ــرع الحــق هــذه النقطــة دامئ » وال

جشــع اإلنســان يجعلــه يطمــع بحــق أختــه أو 

ابنتــه، ويشــجع الشــيخ محمــد النســاء للتوجــه 

للمحاكــم لتحصيــل حقوقهــن وعــن إحــدى 

ــة أب  ــروي قص ــا ي ــل معه ــي تعام ــا الت القضاي

ــا  ــة وأوالده ــى الثاني ــن وأعط ــن أثنت ــزوج م ت

ــل  ــا ســوى القلي ــال واألوىل مل يعطيه معظــم امل

ومل يســلم املــال فعليــاً فقدمــت الزوجــة األوىل 

ــه املحكمــة  ــة فكلفت شــكوى للمحكمــة الرعي

ومعــه احــد مــن الوجهــاء كلجنــة فجــاؤوا بهــذه 

ــا حكــم رشعــي عــى أن  ــة وأخرجــوا منه الورق

ــرزق  ــه أعطــى ومل يســلم ال ــة ألن قســمته باطل

ــا  ــا فحكمن ــة رشع ــر مقبول ــة غ ــذه النظري فه

بالعــدل لــكل زوجــة وأوالدهــا كــا يحضنــا 

ــرع . ال

ولكــن ذهبــت املحكمــة لتنفــذ الحكــم فأخــذوا 

أوالد الثانيــة بالرهيــب والتهديــد بالقتــل فلــن 

تجــرؤ املحكمــة عــى تطبيــق الحكــم. هــذا 

ــة فاشــلة . ــم الرعي ــي أن املحاك يعن

ــة يقــرح الشــيخ  ــول الرعي ــة الحل وعــن كيفي

طريــق  عــن  الظاهــرة رشعــا  هــذه  نصلــح 

التوجيــه .

ــاجد  ــر املس ــى مناب ــاس ع ــو األس ــه ه  التوجي

باعتبــار هــذا الــيء وظيفتهــم واملســألة يلزمها 

تــدرج وفــرة زمنيــة طويلــة يعنــي دامئــا عمليــة 

زمنيــة  فــرة  يلزمهــا  االجتاعــي  التحــوالت 

طويلــة وليســت قفــز وال تتحقــق يف يــوم وليلــة 

ــون  ــاء يعط ــى آب ــل ع ــه »نحص ــذا التوجي وبه

بناتهــم حقهــن« يقــول الشــيخ.

ــة   ــة القرآني ــد اآلي ــد الحمي ــيخ محم ــر الش ذك

ــن  ــا م ــرأة مراثه ــاء امل ــى إعط ــض ع ــي تح الت

ــه يف  ــم الل ــاىل :«يوصيك ــال تع ســورة النســاء ق

ــن ». ــظ االنثي ــل ح ــر مث ــم للذك أوالدك

ــر  ــا إال إذا تغ ــذا حقه ــن تأخ ــمرة ل ــل وس أم

محاكــم  بوجــود  أو  األهــل  وتفكــر  الواقــع 

رشعيــة قويــة .

فهــا ضحيتــان لتفكــر أهلهــم وقمعهــم والحــل 

ــذ  ــاء ألخ ــن النس ــف وتضام ــو تكات ــد ه الوحي

حقوقهــن بحســب ماأشــارة إليــه مديــرة مركــز 

مزايــا غاليــة الرحــال.

بقلم : غاردين األحمد  
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اآلبار يف كفرنبل بني الضرر والفائدة

قــال تعــاىل :« وجعلنــا مــن املــاء كل 

يشء حــي«

ــة  ــورة يف مدين ــار املحف ــدد اآلب ازداد ع

عــدد  عــن  املاضيــة  الســنة  كفرنبــل 

اآلبــار املحفــورة ســابقاً قبــل الثــورة.

وذلــك عندمــا أســتغل بعــض النــاس 

لحفرهــا  الرخيــص  عــدم  قضيــة 

األوضــاع  بســبب  الدولــة  قبــل  مــن 

املضطربة،وغيــاب الرقابــة مــن قبــل 

. املحــررة  املناطــق  عــن  النظــام 

ــوبها  ــاه ومنس ــة املي ــكلة قل ــاً مش وأيض

جعــل املزارعــن يدفعــون الثمــن غاليــاَ 

حيــث أن منتوجاتهــم انخفضــت بشــكل 

كبــر لعــدم كفايــة امليــاه مــا جعلهــم 

ــا  ــول عليه ــاه والحص ــن املي ــون ع يبحث

ــأي مثــن كان. ب

ــزداد إىل  ــار ي ــك جعــل عــدد اآلب كل ذل

ــؤويل  ــد مس ــول أح ــب ق ــف حس الضع

املجلــس املحــي حتــى بلــغ حــوايل 200 

ــل وحدهــا . ــر يف كفرنب ب

ــذه  ــدى ه ــب إح ــى صاح ــو مصطف أب

اآلبــار املحفــورة مؤخــراً قــال:« بعــد 

انقطــاع امليــاه عــن املدينــة منــذ حــوايل 

ــا  ــة له ــة امللح ــنوات والحاج ــاث س الث

بعــض  مــع  البــر  حفــر  إىل  عمدنــا 

الجــران لتأمــن حاجاتنــا مــن امليــاه 

للــرب ولــري مزروعاتنــا ».

ــج  ــارس صاحــب أحــد صهاري ــو ي أمــا أب

أصبــح  العمــل  فيقول:«هــذا  امليــاه 

ســبباً لرزقــي الوحيــد بعــد فصــي مــن 

ــل  ــى توصي ــل ع ــث أعم ــي حي وظيفت

ــغ  ــذي يبل ــازل وال ــاه للمن ــج املي صهاري

ســعة 24 برميــل بســعر 700 لــرة وقــد 

يصــل إىل 1500 لــرة عنــد ذهــايب إىل 

إحــدى القــرى املجــاورة«.

اآلبــار  هــذه  كــرة  أرضار  عــن  أمــا 

املحفــورة فقــد حدثنــا أحــد املهندســن 

الزراعيــن بقولــه:«أن كــرة هــذه اآلبــار 

تســبب الجفــاف ونقــص امليــاه الجوفية 

مــع الزمــن ونفــاذ هــذه امليــاه برعــة 

وبفــرة قصــرة ســيا وأن تعويــض هذه 

ــاه تتــم ببــطء شــديد«. املي

ــم  ــر :« أتفه ــدس آخ ــال مهن ــن ق يف ح

للميــاه  وحاجتهــم  األهــايل  رغبــة 

أرى  أننــي  إال  لــه  مصــدر  وبامتــاك 

ــد  ــراءات تح ــاذ إج ــن اتخ ــد م ــه الب أن

ــايل  ــه األه ــوايئ وتنبي ــر العش ــن الحف م

للمخاطــر الناجمــة عــن الحفــر ».

وأضــاف بــأن حفــر اآلبــار القريبــة مــن 

الســكن قــد يــؤدي لتخلخــل البنــاء 

وأساســه نتيجــة عمليــة الــرج املتواصلــة 

لــألرض املحيطــة ناهيــك عــى أن بعــض 

اآلبــار قــد جفــت ونضبــت مياههــا 

لكــرة حفــر هــذه اآلبــار قــرب بعضهــا.

وعــن ســبب ازديــاد هــذه الظاهــرة قال 

أحــد املالكــن لبــر محفــور مؤخــراً :« إن 

الظــروف املعيشــية قاســية خاصــًة هذه 

ــت  ــي قم ــت عم ــد أن ترك ــام فبع األي

بحفــر هــذا البــر حتــى يســاعدين يف 

مــرصوف بيتــي ، فلــم يكــن لــدي غــر 

ذلــك الحــل وهــو بيــع امليــاه«.

صهاريــج  أســعار  الرتفــاع  وبالنســبة 

امليــاه قــال:« أن أغلــب اآلبــار يتــم 

ضــخ امليــاه منهــا عــن طريــق املولــدات 

ــا إىل  ــاج بدوره ــي تحت ــة والت الكهربائي

ــدوره أيضــاً  ــازوت لتشــغيلها وهــو ب امل

ــبوق«. ــر مس ــاع غ ــهد ارتف ش

ــاه  ــذه املي ــة ه ــدى صاحي ــة م وملعرف

ــويل :«إن  ــاز الب ــاء الجه ــد أطب ــال أح ق

وفيهــا  كلســيه  اآلبــار  هــذه  غالبيــة 

نســبة مــن الكريــت ويبــدأ البعــض 

باســتخدامها دون تحليــل عينــة مــن 

صحيــة  ملشــاكل  يــؤدي  مــا  امليــاه 

. الكلــوي«  والحــى  كالرمــل 

تعتــر  كفرنبــل  أن  بالذكــر  والجديــر 

املنطقــة  يف  للميــاه  الرئيــي  املــورد 

مــن  فبالرغــم  اآلبــار  هــذه  بســبب 

ــة  ــي تســببها للقــرة األرضي األرضار الت

أنهــا  إال  مســتقباً  املائيــة  والــروة 

ــة  ــدة باإلضاف ــرى عدي ــوم بســقاية ق تق

لكفرنبــل.

  بقلم:تاج مزايا

                 وأم محمد
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مهنة رائجة

بشــكل  البطالــة  نســبة  ازدادت 

ملحــوظ يف ظــل الثــورة نتيجــة 

ظــروف الحــرب يف حــن ازدهــرت 

مهنــة النقــد والتــي كانــت متداولة 

مــن قبــل إال أنهــا أصبحــت اآلن 

فالشــاطر  ككل  املجتمــع  مهنــة 

الاذعــة  بعباراتــه  يتفنــن  الــذي 

آلخــر  أو  لفــان  التهــم  ويكيــل 

ســواء أكان عــى صــواب أم ال .

ــه الحــق  ــد أن ل ــك يعتق وهــو بذل

يف اتهــام أي شــخص كان بدليــل 

ــدون فالنقــد حديــث الشــارع  أو ب

»والحــق يقــال« فــإن كافــة رشائــح 

املجتمــع تتقنــه عــى أكمــل وجــه 

ــاوت  ــبة تف ــن نس ــر ع ــض النظ بغ

الثقافــة فيــا بينهــا ، وتكمــن قــوة 

ــح  النقــد يف تكاتــف مختلــف رشائ

ــام  ــع االته ــه أصاب ــع بتوجي املجتم

بوجــه أي شــخص كان  طاملــا يصب 

ــة . ــك يف املصلحــة العام ذل

التكاتــف  هــذا  كان  لــو  وحبــذا 

ــات  ــن جبه ــة م ــاون يف جبه والتع

ــد  ــاين يفي ــل إنس ــال أو يف عم القت

املجتمــع الــذي يتبجحــون بلســانه 

ــك مــن  ــأن ذل ــن ألنفســهم ب مرري

ــرأي. ــة ال ــاب حري ب

بعــض  أن  ذلــك  يف  والغريــب 

ــال  ــون باألفع ــاد يقوم ــؤالء النق ه

ــم  ــا يف غره ــي ينتقدونه ــا الت ذاته

ــت  ــة ال مت ــج واهي ــن بحج متذرع

ــع  ــة وم ــة بصل ــق والعقاني للمنط

ــة إىل  ــواه ممتلئ ــون بأف ــذا يدع ه

إصــاح املجتمــع متناســن يف ذلــك 

أن إصــاح املجتمــع ال يكــون إال 

بإصــاح ذواتنــا قبــل انتقــاد الغــر .

قــال اللــه تعــاىل:«ال يغــر اللــه 

مــا  يغــروا  حتــى  بقــوم  مــا 

العظيــم. اللــه  بأنفســهم«صدق 

بقلم:أم سعيد  
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أثـّـرت األزمــة الحاليــة عــى نفســية النســاء يف ســوريا بشــكل كبــر هــذا مــا تؤكــده أم خلــدون وهــي امــرأة ســورية مــن 

ريــف إدلــب حيــث قالــت:«إن مــا تشــعر بــه النســاء يف ريــف ادلــب خاصــًة ويف ســوريا عامــة يشء محــزن للغايــة فنحــن 

نتحــدث عــن نفســية محطمــة خائفــة مرقبــة متيــل مشــاعرها وأحاسيســها إىل الجمــود والتثاقــل فالكثــر مــن النســاء 

ــذكاء والرحمــة ،وعندمــا يشــاهدن أّي  ــا الرقــة والجــال وال الســوريات كــنَّ قبــل هــذه الحــرب يتصفــن بصفــات أقلّه

مشــهد فيــه عنــف أو يقــرأن بجريــدٍة مــا عــن جرميــٍة حصلــت قــد تبقــى إحداهــن أيامــاً ال تســتطيع اســتيعاب تفاصيــل 

هــذه الجرميــة، وذلــك لنــدرة هــذه الجرائــم التــي تحــدث يف مجتمعنــا، أمــا يف الســنوات األخــرة فقــد تغــّر كل يشء 

وذلــك بفضــل جميــع القــوى املتصارعــة عــى األرض بحيــث أصبحــت هــذه املــرأة أشــبه مــا تكــون بحجــارة الفسيفســاء 

قــد تكــون ملونــة أحيانــاً ، وأحيانــاً باهتــة ولكنهــا تبقــى أحجــار لكــرة مــا رأتــه مــن مشــاهد قتــٍل وذبــح وتدمــر وقطــع 

للــرؤوس واليديــن وتشــويه لقيمــة اإلنســان الــذي خلقــه اللــه وكرّمــه و

بأيدي من؟.

 بأيــدي أبنــاء الوطــن الواحــد » تابعــت أم خلــدون حديثهــا قائلًة:«الجــال والرقــة والــذكاء والرحمــة والتواضــع والجــرأة 

ــه  يف مكانهــا واألدب واســتيعاب الغــر والتقــى وحســن الضيافــة كّل هــذه الصفــات وغرهــا كانــت ينبوعــاً تســقي من

املــرأة الســورية أبنائهــا وأبنــاء مجتمعهــا فــاذا بقــي االن؟.

لألســف بــدأ هــذا الينبــوع يجــف شــيئاً فشــيئا ، نجــد اليــوم املــرأة التــي إن مل تفقــد زوجهــا فقــدت ابنهــا ، وإن مل تفقــد 

زوجهــا وابنهــا فقــدت أخاهــا ويوجــد مــن فقدتهــم جميعــاً« واألفظــع  تضيــف أم خلــدون أن جميــع القــوى املتصارعــة 

تحــب أن تّوثــق مــا تقــوم بــه مــن قتــل وذبــح وعــرض هــذه املناظــر عــى شاشــات التلفــاز أو عــى املواقــع االجتاعيّــة 

ويف جميــع الحــاالت مــن يقتــل لديــه أم وأخــت وقــد يكــون لــه زوجــة وابنــة وهــي تتابــع لحظــة بلحظــة شاشــة التلفــاز 

علّهــا تحظــى برؤيــة مــن تفقــده ، والصدمــة الكــرى عندمــا تــراه ملقــى عــى األرض أو مقطــع إىل أشــاء قــد تتعــرف 

إىل بعضهــا .

فكيــف ميكــن لهــذه املــرأة أن تبقــى عــى الصفــات التــي ذُكــرت؟ وكيــف لهــا أن تقــوم بدورهــا يف الحيــاة عــى أكمــل 

وجــه وقــد تصلّبــت مشــاعرها تجــاه زوجهــا وأوالدهــا بعــد أن ُغرســت يف ذاكرتهــاو أمــام أعينهــا كل مــا يقــي عــى هــذه 

املشــاعر ، واملصيبــة التــي قســمت ظهرهــا أكــر هــي دمــار بلدهــا الــذي تحبــه كمحبــة أوالدهــا.

والظريــف أّن هنــاك الكثــر مــن األزواج مــن يشــكون تقصــر زوجاتهــم تجاههــم وكأن هــذه الزوجــة تعيــش يف كوكــب 

أخــر ، أو لديهــا اللمســة الســحرية التــي تخرجهــا مــن حالــة الخــوف والقلــق إىل حالــة الهــدوء والطأمنينــة وأيضــاً منهــم 

مــن يهــّدد زوجتــه بأنــه لــن يســامحها عــى تقصرهــا ، وحقــه مــن هــذه املــرأة املحطمــة ســيأخذه يــوم الحســاب األكــر 

، يعنــي أنّهــا مبتــاة يف الدنيــا واآلخــرة ، وأنــا أم خلــدون واحــدة مــن النســاء اللــوايت تحّدثــت عليهــن فلنــا اللــه نعــم 

املــوىل ونعــم الوكيــل.

أم خلدون  

الوجه اآلخر للرجل
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اخلبّيزة

يف  املتوفــرة  الحشــائش  أنــواع  مــن 

أنحــاء  بجميــع  واملعروفــة  مناطقنــا 

»الخبيــزة«. باســم  العــامل 

ــواع الخــراوات  ــن أن ــر م ــزة تعت الخبي

التــي يتناولهــا النــاس مطبوخــة كوجبــة 

ــد  ــورية وتع ــدة الس ــى املائ ــية ع رئيس

ــر  ــراوات الغ ــواع الخ ــص أن ــن أرخ م

مكلفــة ماديــاً ،وتنمــو الخبيــزة بكــرة يف 

املــروج والغابــات وعــى جوانــب الطــرق 

.

يف  اإلنســان  لجســم  مفيــدة  الخبيــزة 

ــة، ويف  ــزالت الصدري ــعال والن ــال الس ح

حالــة خشــونة الصــوت والصــدر ، وهــي 

للبــول وتفيــد يف حالــة  مــدرة  أيضــاً 

ــول . ــة الب حرق

ــد، وتدخــل   ــدة للجل ــزة مفي أوراق الخبي

يف صناعــة بعــض الكرميــات التي تســاعد 

التجاعيــد  وتزيــل  البــرة  تغذيــة  يف 

،كــا أنهــا تســتعمل يف صناعــة الصابــون 

والشــامبو .

 وتفيــد أيضــاً يف تخفيــف اإلمســاك حيث 

أنهــا تلن أغشــية األمعــاء الغليظة.

ــات  ــة النبات ــن مجموع ــزة م ــد الخبي تع

ديــدان  نشــاط  مــن  تقلــل  التــي 

»االســكاريس« حيــث أنهــا تشــل حركــة 

ــاء  ــب إعط ــذي يتطل ــر ال ــدان األم الدي

رشبــة مســهلة بعدهــا للمســاعدة يف 

ــدان مــن األمعــاء عنــد  طــرد هــذه الدي

اســتعال الخبيــزة لهــذا الغــرض.

ــي أوراق  ــس مبغ ــل مغاط ــتطيع عم نس

الخبيــزة لتلطيــف االحتقانــات الرحميــة 

، ومــن الناحيــة الطبيــة أيضــاً أثبتــت 

ــزة  ــات الخبي ــة أن أزهــار نب دراســة طبي

تقلــل مــن ضغــط الــدم الرياين ،وأشــار 

عــى  تحتــوي  الخبيــزة  أن  الباحثــون 

ــة أهمهــا املــواد املضــادة  عنــارص عاجي

ــة  ــد وقائي ــف فوائ ــي تضي ــدة الت لألكس

ــة  لجهــاز القلــب الوعــايئ وتحمــي عضل

القلــب واألوعيــة الدمويــة مــن التلــف .

وعــدم  اســتخدامها  ســامة  أن  كــا 

ســلبية  جانبيــة  تأثــرات  يف  تســببها 

يجعلهــا بديــاً مثاليــاً لعاجــات الضغــط 

ــن  ــتعملة م ــزاء املس ــة .، واألج التقليدي

الخبيــزة »الجــذر واألوراق،األزهــار التــي 

مل تتفتــح«.

والرشــح  اللوزتــن  آلالم  يســتعمل   -

وللــرب. للغرغــرة  »منقــوع« 

»القــاع«  الفــم  أمــراض  يعالــج   -

. الحنجــرة  والتهابــات 

 ، والســعال  الصــدر  أمــراض  يعالــج   -

ويعمــل كمقشــع يزيــل البلغــم ويزيــل 

التهــاب القصبــات الهوائيــة كــا ويعالــج 

نوبــات الربــوة التــي تصيــب الكبــار 

ــار. والصغ

ــروح  ــج الق ــه يعال ــي ورق ــن طبيع - مل

ــرج.  ــاء وال باألمع

االلتهابــات  مينــع  الخبيــزة  ورق   -

. يــة لجلد ا

- يخفــف ويلطــف أمــراض وآالم البطــن 

واملغــص .

مضــادة  خاصيــة  لهــا  مــادة  فيــه   -

والفطريــة  امليكروبيــة  لالتهابــات 

ــح الخراجــات  ــد، يكاف عــى ســطح الجل

. واإلنتــان 

- يســاعد يف إزالــة البدانــة الناتجــة عــن 

كــرة الطعــام والتــي يســببها التوتــر 

ــرىض. ــض امل ــد بع ــي عن النف

- ملطــف للحساســية الجلديــة والطفــح 

الجلــدي .

- يكافح أمراض اللثة واألسنان.

فيهــا نســبة عاليــة  النبــات  لعــاب   -

مــن مــادة مهمــة للنســيج الغــرويف يف 

الجســم.

من اإلنرتنت  
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أسباب ظهور الكلف وطرق الوقاية منه

ــة  ــة غامق ــع بني ــور بق ــو ظه ــف: ه الكل

تظهــر عــى الوجــه بصــورة عامــة حيــث 

تســبب اضطرابــاً يف لــون البــرة ويظهــر 

ــد النســاء أكــر مــن الرجــال. عن

وثيقــاً  الكلــف ارتباطــاً  يرتبــط ظهــور 

ــات  ــا الهرمون ــة ومنه ــات األنثوي بالهرمون

،وهــذه  امليامينيــة  للخايــا  املنبــه 

ــاء الحمــل  ــزداد افرازهــا أثن ــات ي الهرمون

، واألســروجن و الروجيســرون اللــذان 

الخاصــة  األدويــة  تركيــب  يف  يدخــان 

بحبــوب منــع الحمــل والحبــوب البديلــة 

التــي توصــف للمــرأة عنــد بلوغهــا ســن 

ــر  ــخاص األك ــة األش ــإن فئ ــذا ف ــأس ،ل الي

هن)املــرأة  الكلــف  لظهــور  عرضــة 

ــاول حبــوب لتحديــد  الحامــل، والتــي تتن

النســل ، وأيضــاً املــرأة التــي بلغــت ســن 

اليــأس وتتبــع عاجــاً هرمونيــاً بديــاً(.

ــياً يف  ــاً أساس ــة عام ــل الوراث ــر عام ويعت

ــف . ــور الكل ظه

ــاً يف  ــاً خارجي ــل عام ــمس فتمث ــا الش أم

إحــداث الكلــف حيــث تعمــل أشــعة 

ــة،  ــا الصبغي ــز الخاي الشــمس عــى تحفي

وعــى إفــراز املزيــد مــن امليامــن فيــزداد 

ــرة . ــغ الب تصب

ويتمركــز الكلــف بشــكل عــام يف منطقــة 

الوجنتــن والشــفة العليــا والذقن،والجبــن 

مــن  أخــرى  أماكــن  إىل  يتمــدد  وقــد 

ــا ألشــعة الشــمس. الجســم حــال تعرضه

الوقاية من ظهور الكلف

الشــمس  ألشــعة  التعــرض  1-تجنــب 

خاصــة بــن العــارشة صباحــاً والثانيــة 

الظهــر. بعــد 

ــمس  ــن الش ــي م ــم واق ــتخدام كري 2-اس

بعامــل حايــة 30 درجــة عــى األقــل 

.)c،(إىل جانــب تنــاول فيتامــن )جspfo3(

مراهــم  باســتخدام  البــرة  3-تقشــر 

ــات. ــرة بالصيدلي ــيطة متوف ــة بس كياوي

عاج الكلف:

ــواد  ــتعال م ــدم اس ــل بع ــح الحوام ننص

كياويــة مقــرة للبــرة إىل مــا بعــد 

الــوالدة وعــدم التعــرض ألشــعة خــال 

ــر. ــرة التقش ف

هنــاك عــدة طــرق للتقشــر الطبيعــي 

للبــرة ومنهــا:

ســكر +الليمــون ويعــرف الســكر مــن 

ــة املقــرة للبــرة . أكــر املــواد الطبيعي

طريقة االستعال:

الليمــون  القطنــه عصــر  يوضــع عــى 

ويوضــع عليهــا الســكر ومترريــن القطنــه 

بشــكل  الكلــف  ومــكان  الوجــه  عــى 

ــكان  ــى امل ــرور ع ــدم امل ــع ع ــري وم دائ

أكــر مــن مرتــن وبطريقــة لطيفــة.

تستعمل الخلطة مرتن باألسبوع.

أمــا املقــرات مــن املنتجــات الكياويــة 

تســتعمل مــدة أســبوع بشــكل يومــي ثــم 

ــاث  ــم كل ث ــبوع ث ــدة أس ــن مل كل يوم

ــاة عــدم التعــرض ألشــعة  ــع مراع ــام م أي

فــرة  خــال  مبــارش  بشــكل  الشــمس 

ــر. التقش

 

بقلم:غالية الرحال
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قصة فيها احلكمة

                     واٍه رسويل الحبيب أُصيب مني الصميْم

                                                                    ترمى بسوٍء إليَك بناُت شاٍم كريْم

                     ما نحن قوٌل عقيم وال بفسٍق نشيـــْد

                                                                   إنا رعــــاُة ديٍن فعٌل وقوٌل حكيْم

                      هل نرص حق اليتيم والذود عن أرمٍل

                                                                   أال خطاَك نريْد ونشأَ جيٍل قويْم؟؟

                                                                                                    بقلم:شامية حرّه

كان رجل ينزل خروفاً قد اشراه .. فأنفلت الخروف وهرب!!

وصار الرجل يطارده، حتى دخل الخروف بيت أيتام فقراء !!

وكانت أم األيتام تنتظر كل يوم عند الباب من يرك لها طعاماً وصدقة عند الباب فتأخذها.....

وقــد اعتــاد الجــران فعــل ذلك..فلــا دخــل الخــروف البــاب خرجــت أم األيتــام نظــرت فــإذا جارهــم أبــو 

محمــد عنــد البــاب وهــو مجهــد ومتعــب!!..

فقالــت لــه: اللــه يجعلهــا صدقــة واصلــة يــا أبــو محمد!!وهــي تظــن أنــه متصــدق بهــذا الخروف،فــا كان 

منــه إال وقال:اللــه يتقبــل واســمحي لنــا يــا أختــي عــن التقصــر معكــم !!!!

فالتفت الرجل تجاه القبلة وقال :« اللهم تقبله مني....«.

ويف اليــوم الثــاين خــرج الرجــل بعــد صــاة الفجــر ليشــري خروفــاً جديــداً فــرأى ســيارة محملــة بالخرفــان 

واقفــة ، فاشــرى مــن صاحبهــا أســمن مــن خروفــه البارحــة.

سأل أبو محمد عن السعر ؟؟

فقال البائع : خذها ولن نختلف !! فحمل الخروف السمن للسيارة...

قــال البائــع: هــذا الخــروف دون مثــن،،، والســبب أن اللــه رزقنــي هــذه الســنة بــوالدة الكثــر مــن األغنــام،، 

فقلــت : نــذًر عــّي إذا كــرت الغنــم أن أعطــي أول مشــرٍ منــي خــروف هديــة....

وهذا نصيبك.....

           الصدقة وما أدراك م الصدقة

        » تصدقوا » ف/ ليس للكفن جيوب

بقلم: تاج 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 واحرامنــا 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


