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معاناة النساء زمن الثورة يستوعبها مكتب نسائي للحاالت اإلنسانية
ريف ادلب – سوريا - بقلم: هاديا املنصور

ــن  ــانية بعين ــاالت اإلنس ــرأة للح ــب امل ــت مكت دخل

حزينتــن ، محبطــة ويائســة علهــا تجــد مــن يصغــي 

ــاة . ــاء الحي ــل أعب ــاعدها يف تحم ــا ويس ملعاناته

أم محمد)32عــام( مــن قريــة بســقال واحــدة من نســاء 

كثــرات فقــدن أزواجهــن يف الحــرب الدائــرة يف ســوريا 

معيــالت ألرسهــن وســط ظــروف صعبــة وقصــف 

مســتمر وغــالء املعيشــة.

ــن  ــانية قم ــاالت اإلنس ــرأة للح ــب امل ــاك يف مكت  وهن

ــا و  ــاء لقصته ــه باســتقبال أم محمــد و اإلصغ موظفات

توثيــق حالتهــا واعدينهــا باملســاعدة و عــدم نســيانها ، 

خرجــت أم محمــد و كأن جبــالً قــد زيــح عــن كاهلهــا 

بعــد أن وجــدت مــن يهتــم لهــا ومبعاناتهــا . 

ــوم  ــب املــرأة يف الي ــان مــن مكت فعــالً قامــت مندوبت

التــايل بزيــارة بيــت أم محمــد يف بســقال و اإلطــالع عىل 

أوضاعهــا املعيشــية و تســجيلها يف قامئــة املســتفيدات 

براتــب شــهري و قــدره خمســة عــر ألــف لــرة 

ســورية .

ــة الرحــال    ــه غالي وعــن هــذا املكتــب تتحــدث مديرت

ــب 1 /8/  ــذا املكت ــاح ه ــم افتت ــًة  » ت ــاً( قائل )40 عام

2015 يف مدينــة كفــر نبــل و هــو خــاص باملــرأة و 

الهــدف منــه جمــع النســاء و معاناتهــن تحــت ســقف 

واحــد ، مثــالً املــرأة عندمــا تحتــاج ألي يشء تجــد 

ــا و  ــن احتياجاته ــا أو تؤم ــل صوته ــا توص ــاء مثله نس

تشــكو همهــا و تحــل مشــكلتها فتجــد ملجأ لهــا و هو 

املكتــب النســايئ. 

وتضيــف بــأن املــرأة بــدالً مــن قصــد أماكــن عديــدة 

مثــل أماكــن اإلغاثــة أو املجلــس املحــي أو الجمعيــات 

الخريــة و غرهــا فهــي ســتجد مــكان واحــد تلجــأ إليه 

أال و هــو مكتــب املــرأة .

و أردفــت الرحــال بالقــول » نحــن نســعى جاهــدات 

ــات  ــم املتطلب ــرأة و معظ ــات امل ــق كل متطلب لتحقي

هــي أدويــة ، مســكن ، وظائــف ، رواتــب ...وقــد 

تحقــق لهــا معظــم هــذه املتطلبــات حيــث تــم 

توظيــف عــدد كبــر مــن النســاء يف مراكزنــا النســائية 

بحســب مؤهالتهــن العلميــة والفكريــة و أحيانــاً 

الجســدية الســيام و أننــا  بصــدد التحضــر ملــروع و 

هــو تدريــب و توظيــف عــدد مــن النســاء يف املجــال 

ــدين «. ــاع امل ــة والدف ــي كالرط األمن

سوســن املرفــة عــىل عمــل املكتــب )34 عامــاً ( تقول 

:نقــوم يف املكتــب بكتابــة التقاريــر اليوميــة و تســجيل 

حــاالت إنســانية مــام قــد تصلنــا أو نحــن نســأل عنهــا 

إذا مــا ســمعنا عــن حالــة إنســانية مــا ممكــن أن تحرج 

لســبب مــا مــن املجــيء للمكتب يف هــذه الحالــة نوفد 

مــن يطلــع عــىل أوضاعهــا و نقــوم بتوثيــق حالتهــا ،و 

مســاعدتها بحســب اإلمكانيــات املتاحــة لدينــا . 

ــات  ــة موظف ــن أربع ــب سوس ــب بحس ــم املكت ويض

اســتبيان وأولئــك يقمــن بالتأكــد مــن معلومــات الحالة 

ــا يف  ــق زيارته ــن طري ــن ع ــجلة لديه ــانية املس اإلنس

مــكان ســكنها واالطــالع عــىل أوضاعهــا ، وهنــاك أربعة 

موظفــات للدفــاع املــدين وهــؤالء لهــن ســيارة خاصــة ، 

فيهــا دكتــورة وثــالث ممرضــات ، الســيارة مجهــزة مــن 

ــة وهــي  ــة واإلســعافات األولي ــزة واألدوي ــث األجه حي

ــادة  ــل كعي ــر نب ــاورة لكف ــق املج ــىل املناط ــدور ع ت

متنقلــة وهــذا املــروع قيــد التنفيــذ اعتبارا مــن بداية 

الشــهر القــادم.

وتــردف سوســن بالقــول:« هنــاك موظفتــان لحــل 

املشــاكل االجتامعيــة مــن زواج، طــالق ، خالفــات، 

ــات  ــة مصلحــات اجتامعي مــراث وغرهــا وهــام مبثاب

وعمرهــن يف الخمســينات ولهــن تجــارب وخــرات يف 

ــرأة«. ــب امل ــان ملكت ــاً تابعت ــن أيض ــال، وه ــذا املج ه

ــب تقــول:«  هيام)38عــام( إحــدى املوظفــات يف املكت

نحــاول يف املكتــب تأمــن األدويــة الالزمــة للمريضــات 

مثــل األدويــة املفقــودة ، غاليــة الثمــن ، املهربــة التــي 

ليــس لهــا بديــل وأدويــة أخــرى للربــو والضغــط 

ــات ». ــكري والرسطان ــة الس ــة ألدوي باإلضاف

شــهرية  رواتــب  يؤمنــون  بأنهــم  هيــام  وتؤكــد 

للمتــررات وخاصــة ممــن لديهــن أطفــال أيتــام 

ومعاقــن بحــدود )10(إىل )15(ألــف لــرة ســورية.

ــتيعاب  ــتطيع اس ــب ال يس ــأن املكت ــام ب ــح هي وتوض

جميــع الحــاالت اإلنســانية وتأمــن الرواتــب الشــهرية 

لهــا باعتبــار أن العــدد كبــر ويف ازدياد مســتمر ولكنهن 

يقمــن مبســاعدة النســاء األكــر تــرراً أو فقــداً والبقية 

ممــن أحوالهــن أفضــل قليــالً فبإمكانهــن قصــد مراكــز 

مزايــا لتعلــم مهنــة مــا والعمــل واإلنتــاج مــن خاللهــا 

مثــل تعلــم مهنــة الخياطــة أو التمريــض ،النســيج أو 

حتــى قــص الشــعر وغرهــا، وبهــذا الشــكل تســتطيع 

املــرأة االعتــامد عــىل نفســها وعــدم انتظــار مــن 

يقــدم لهــا معونــة أو مســاعدة ،ونحــن بدورنــا نؤمــن 

لهــا مــا يلزمهــا بعــد تخرجهــا مثــل ماكينــة خياطــة أو 

أدوات كوافــره وتوظيفهــا يف املراكــز النســائية يف هــذه 

املجــاالت يف حــال وجــود أي شــاغر.

روال)30عــام( إحــدى موظفــات املكتب وهــي إحدى 

الحــاالت اإلنســانية التــي تــم مســاعدتها وتوظيفهــا 

تقــول:« أعمــل يف االســتبيانات وأحــب عمــي كثــراً 

فهــو أمــن يل لقمــة عيــش كرميــة بعــد وفــاة زوجــي 

بقصــف الطائــرة الحربيــة ملدينتــي كفــر نبــل يف 

ــو  ــاين وه ــع إنس ــي طاب ــام أن لعم 18\10\2013 ك

ــن«. مســاعدة زوجــات الشــهداء واملعتقل

ــن  ــكل م ــان ل ــعر باالمتن ــال وتش ــا )4( أطف روال لديه

ــايئ. ــب النس ــروع املكت ــم م ــاهم ودع س

ــورة  ــة الث ــذ بداي ــل من ــا معتق ــام( زوجه أم خالد)29ع

ولديهــا ثــالث بنــات هــي مــن قريــة حــاس املجــاورة 

ــة وهــي إحــدى  ــا املعيشــية مزري ــل وحالته ــر نب لكف

الحــاالت اإلنســانية ممــن تــم توظيفها أيضــاً يف املكتب 

كمســتخدمة نظافــة تقــول:« عندما ســمعت عــن هذا 

ــه حالتــي وتفــا جئــت  ــه وســجلت في املكتــب قصدت

ــب ،  ــام وتوظيفــي يف املكت برسعــة اســتدعايئ بعــد أي

فرحــت ألننــي وجــدت عمــالً وخاصــة أننــي ال أملــك 

ــرة«. ــهادة أو خ أي ش

وتوضــح أم خالــد بــأن عملهــا بســيط يتضمــن تنظيف 

املكتــب بشــكل يومــي وتحــب أم خالــد كادره اللــوايت 

أصبحــن صديقاتهــا وتقدر هــذا الكادر ألنهــن لطيفات 

مــع جميــع النســاء اللــوايت يأتــن إىل املكتــب لتســجيل 

حاالتهن.

أم عبــدو )55عــام( مــن مدينــة كفــر نبــل زوجة شــهيد 

وأم لشــهيدين جــاءت إىل املكتــب وتــم توثيــق حالتهــا 

تقــول:« فقــدت زوجــي وولــداي يف هــذه الثــورة ، 

زوجــي تــويف بالقصــف عــىل املدينــة وولداي استشــهدا 

أثنــاء مشــاركتهام الجيــش الحــر معاركــه مــع النظــام ، 

مل يبقــى يل معيــل بعــد وفاتهــم و كل مــن بقــي يل يف 

هــذه الحيــاة ابنتــان وولــد صغــر ».

وتقــول أم عبــدوا أنهــا كانــت تشــعر بالحــرج عندمــا 

تذهــب إىل املجالــس املحليــة أو الجمعيــات الخريــة 

ــة  ــذه األمكن ــيام أن ه ــاوي الس ــا املأس ــكو وضعه لتش

تعــج بالرجــال ولكنهــا مــا إن ســمعت عــن وجــود هذا 

املكتــب حتــى أرسعــت إليــه وقامــت بتســجيل حالتهــا 

وفعــالً تــم تســجيلها ضمن املســتفيدات براتب شــهري 

ــراض  ــة بأم ــا مريض ــيام وأنه ــة الس ــة مجاني ــع أدوي م

الضغــط والســكر ومثــن هــذه األدويــة كان يثقــل 

كاهلهــا رغــم فقرهــا وعوزهــا ، تشــعر أم عبــدوا بالرضا 

وتشــكر كل املســاهمن بهــذا املــروع اإلنســاين.

رائــد الفارس)45عام(أحــد األعضــاء يف املكاتــب الثوريــة 

)URB( يقــول: نحــن يف املكاتــب هدفنــا األســمى 

مســاعدة املترريــن يف الحــرب وخاصــة النســاء اللوايت 

هــن الفئــة األكــر تــرراً وضعفــا ولهــذا تم اســتحداث 

هــذا املكتــب النســايئ لــي يتســنى لــكل النســاء 

ــه. البائســات قصــده واالســتفادة مــن خدمات

وينــوه الفــارس بأنهــم ســيحاولون أال يرتكــوا أي منهــن 

بــدون مســاعدة وخاصــة وأنهــن بلجوئهــن للمكتــب 

ــن  ــف م ــه بالتخفي ــرة علي ــاالً كب ــن آم ــن يعلق فإنه

ــن.  ــن ومعاناته أعبائه
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أتساءل إن كان حيق السؤال
منكــرس  وجناحــه  يســمو   أن  لوطــن  كيــف 

وكيــف ألمــة أن تنهــض مــن رقادهــا الطويــل 

وتخطــو بقــدم واحــدة وكيــف لشــعب أن يرتقــي 

ــى  ــن وال حت ــل وال دي ــال عق ــف ب ــه بالنص ونصف

ــد هــذا  ــى نســتمر أرسى لعق ــإىل مت ــوق؟؟ ف حق

الــرق وحامقاتــه وأصنامــه وأفــكاره التــي تشــبه 

األبقــار املقدســة فــال متــس وال تغــر ثــم إىل 

ــي  ــاب اإلدراك والوع ــن ب ــنبقى موصدي ــى س مت

و متعامــن عــن تشــوهاتنا و وقاحتنــا و 

انحطــاط أفكارنــا وفشــلنا املجتمعــي 

ففــي كل يــوم نحمــل فؤوســنا ونتســابق 

يف هــدم هــذا األهــرام الــوردي 

ــة  ــة ورعون ــكل صالف ــل ب الجمي

و نســر كالعميــان عــىل دروب 

األجــداد  لنــا  خطهــا  ورؤى 

يحتــر  فحارضنــا  الســابقون 

مــن ســموم تناولناهــا مــن مركبــات 

املــايض الغابــر واألغــرب مــن ذلــك 

غــروب  تزيــن  عــىل  نــر  إننــا 

شمســنا بألــوان وزخــارف فقــدت 

بريقهــا ومــا عــادت تتــأأل 

فكذبنــا  احــد  عــن  يف 

وتخلفنــا  ونفاقنــا 

الزهــو  كل  فقــــد 

مهــام  والريــق 

ــع  ــا التلمي حاولن

ــات  والصقــل وب

عــن  كالمنــا 

لغــو  األمجــاد 

عقيــم ال قيمــة 

لــه  نفــع  وال 

تغييــب  وكأن 

الحــارض  ونكــران 

الثابــت بــات ســنة 

بــات  رشقيــة وبالتــايل 

واجــب  املــرأة  نســيان 

بــل  اكــر  واجــب  إهانتهــا  و 

ــا  ــوى الكــرى تكمــن أنن مفخــرة والبل

ــا  ــر وهن ــل والذك ــن الرج ــرق ب ــرف الف ال نع

أســأل املســتهينن باملــرأة واملحقريــن لدورهــا 

كيــف لهــم أن يعيشــوا طفولتهــم بــال أم وصباهم 

ــال زوجــة وشــيخوختهم  ــم ب ــال أخــت ورجولته ب

ــة البلــوغ  ــاك بذهنيــة جديــدة وبأمــاين ممكن هن

والقانــون  بالعــدل  يؤمــن  معــاىف  مجتمــع  يف 

واملســاواة و إعــالء قيمــة الفــرد بغــض النظــر عــن 

ــم  ــرة بأنه ــو مل ــه وجنســه لنعــرتف ول ــه ولون عرق

فــروا مــن كل ترهاتنــا وعاداتنــا الطارئــة عــىل 

ــا للمــرأة  ــن واملجتمــع ولنعــرتف أن تقييدن الدي

وفــرض الرامــة عليهــا هــو نابــع مــن 

ــن  ــد م ــا وللح ــوس به ــدة اله ش

يخــدش  الــذي  نبوغهــا 

ذكورتنــا املفرطــة وملنــع 

املياديــن  يف  تفوقهــا 

التــي  واملضامــر 

تجـــــــــاوزت 

الرجــل  فيهـــا 

ال  بلــدان  يف 

ــت  ــد الكب تعتم

وال  والتعنيـــــــف 

بالشــمع  فيهــا  يختــم 

عــىل  األســود  و  األحمــر 

جنــس يشــكل نصــف املجتمــع 

نصــف الوطــن نصــف األمــة نصــف 

أن  تحفــظ  وبــدون  فلنؤمــن   ! البريــة 

رمــاد  تحــت  القابــع  الفينيــق  طائــر 

العصــور لــن ينهــض إال بــكال جناحيــه 

ولــن يحيــا مطلقــا جســد عقلــه 

يعمــل وقلبــه معطــل فالحقيقــة 

الثابتــة الراســخة التــي ال جــدل 

األحاديــة  املجتمعــات  أن  فيهــا 

القطــب الذكوريــة الوجــه هــي 

األقــل  و  وتأخــراً  تخلفــا  األكــر 

ــاً مــن املجتمعــات  إشــعاعاً و إبداع

التــي أعطــت للمــرأة حيــزا وهامشــا 

ــل  ــم الفع ــن ث ــر وم ــل والتفك للتفاع

ــذا وذاك  ــن ه ــم م ــن األه ــاء لك والعط

ــىل  ــع الجــالد ع ــة رف ــى ســرتفض الضحي مت

كتفيهــا و إعــالن العصيــان فالحقــوق كــام 

ــا.  ــزع انتزاع ــل تنت ــى ب ــون ال تعط ــال األول ق

مجلة مزايا 

ــون ال ــوا ل أن تشــعلوا شــمعة خــر مــن أن تلعن

عتمة............................................................... 

بوركتــم ودمتــم ســاملن.

maysoon : بقلم

بــال رفيقــة درب وســند علينــا أن نتســاءل لــو 

ــة  ــة ومقدس ــة وصحي ــا صحيح ــت كل أفكارن كان

ال تقبــل املراجعــة وال التعديــل مل يفــر أبناءنــا 

ــم  ــل ه ــذ؟ ه ــرب املناف ــن اق ــرب م ــالد الغ إىل ب

ــن  ــوا م ــاب أم ليرق ــب الغي ــرد ح ــون ملج يغرب
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السحر والشعوذة بني الطب والدين اإلسالمي
ــا  ــا هــذه وخاصــة م ــراً يف أيامن ــدم الطــب كث تق

ــخيص. ــه بالتش ــق من يتعل

ــب  ــع أن يعجــز الطبي ــاء مل تكــن تتوق ولكــن صف

أحمــد عــن تشــخيص حالتهــا متامــاً وإعطائهــا 

ــب. ــالج املناس الع

صفــاء ليســت الحالــة الوحيــدة يف كفــر نبــل 

ــخيص  ــن تش ــاء ع ــز األطب ــن عج ــا مم ــا حوله وم

حالتهــا وشــفائها.فبعد زيارتهــا عــدة أطبــاء مل 

ــا  ــاء مــن الشــفاء أو الرجــوع لصحته تتمكــن صف

ــع  ــا ُعرضــت عــىل جمي الســابقة بالرغــم مــن أنه

االختصاصــات النفســية والداخليــة.

ــاذا حــل يب حــن  ــم م ــن أعل ــاء:  مل أك ــول صف تق

وقعــت عــىل األرض فجــأة ومل يعــد جســدي يقــوى 

ــاً  ــلولة متام ــعر أين مش ــدأت أش ــوض وب ــىل النه ع

عــن الحركــة جــراء ذلــك ،ســيطر الوســواس عــّي 

الشــك بــأين مريضــة مبــرض خطــر، وبــدأت أطلــب 

مــن زوجــي الذهــاب يب إىل الدكتــور.

قــام  بعدمــا  الطبيــب  أن  صفــاء  أم  توضــح 

أي  يجــد  مل  الشــاملة  والتحاليــل  بالفحوصــات 

مــرض فأعطاهــا حبــوب مهدئــة يف أغلبهــا تناســب 

ــل ازدادت  ــا ب ــن عليه ــا مل تتحس ــاب ولكنه االكتئ

ســوءاً....

أشــارت بعــض صديقــات صفــاء لهــا بــأن تذهــب 

إىل احــد الشــيوخ املختصــن مبعالجــة األمــراض 

، مل متانــع صفــاء وذهبــت إىل احــد  الروحيــة 

الشــيوخ املوثوقــن بصحبــة زوجهــا، بــدوره الشــيخ 

ــأذى مــن العــامل األخــر  ــة ب أكــد لهــم بأنهــا مصاب

ــن  ــببه الع ــون س ــا يك ــاً م ــذا غالب ــان« وه »الج

ــحر. ــد أو الس والحس

عــىل  والحاصلــة  املثقفــة  صفــاء  كانــت  مــا 

ــادئ  ــكالم ب ــذا ال ــدق ه ــة لتص ــات جامعي دراس

األمــر وحاولــت مقاومــة الفكــرة ولكنهــا ارتاحــت 

شــيئاً مــا لعــدم وجــود مــرض عضــوي فيهــا. تقــول 

صفــاء:  لشــدة حــريت يف مــريض لجــأت إىل اللــه يف 

دعــايئ وشــكواي بــكل صــدق وإخــالص أن يرشــدين 

ــي. ــريض الحقيق إىل م

تتابــع صفــاء رشحهــا بأنــه مــن املعــروف يف ديننــا 

اإلســالمي عــالج للســحر واملــس ومــا شــاكل يكمــن 

يف كــرة تــالوة القــرآن الكريــم وخاصــًة املعــوذات 

ــل  ــاىل:)) ق ــه تع ــق يف قول ــورة الفل ــد س وبالتحدي

أعــوذ بــرب الفلــق * مــن رش مــا خلــق *ومــن رش 

غاســٍق إذا وقــب * ومــن رش النفاثــات يف العقــد * 

ومــن رش حاســٍد إذا حســد((.

ومعنــى آيــة ومــن رش النفاثــات يف العقــد ))أعــوذ 

ــاليت ينفخــن فيــام  ــاحرات ال باللــه مــن رش الس

يعقــدن مــن عقــد بقصــد الســحر((.

فكانــت كلــام رددت هــذه اآليــة تشــعر بــأن 

ــراف،  ــل األط ــدها كتنمي ــدث يف جس ــرات تح تغ

وحــرارة شــديدة ،ودوار مزعــج. بعــد تلــك التجربة 

ــيخ  ــدق كالم الش ــأن تص ــراً ب ــاء أخ ــكت صف أوش

مــع أنهــا كانــت ترفــض متامــاً تصديــق مثــل هــذه 

ــا إال أن  ــا حينه ــن يهُمه ــابق. مل يك ــياء يف الس األش

تشــفى كــام تقــول ألنهــا كلــام قــرأت هــذه الســور 

واآليــات ) الفلــق - النــاس – اإلخــالص (تشــعر 

ــارشًة. ــة مب بالراح

بعــد مــرور ســنن مل تتحســن صفــاء إال قليــالً 

وبقيــت األعــراض تصيبهــا كل فــرتة ، فذهبــت 

ألحــد األطبــاء يف منطقــة معــرة النعــامن ويدعــى 

مــازن مل ينكــر الدكتــور وقتهــا حــاالت الســحر 

ــاً  ــة يومي ــة الرعي ــراءة الرقي ــا بق ــن ونصحه والع

بعــد مــا ثبــت لــه خلوهــا مــن أي مــرض عضــوي.

ــن ب يف  ــص فيتام ــول:« أن نق ــازن يق ــور م الدكت

ــون  ــاب يك ــالمة األعص ــاص لس ــو خ ــم وه الجس

ــة  ــراض املختلط ــذه األم ــة ه ــىل تقوي ــاعداً ع مس

ويعــزو  رأيــه«.  حســب  والروحيــة  النفســية 

الدكتــور مــازن كــرة هــذه الظاهــرة يف أيامنــا هذه 

أيضــاً للخــوف بســبب القصــف املتكــرر للطــران 

ــق،  ــض املناط ــه بع ــرض ل ــي تتع ــخ والت والصواري

وهــذا الخــوف يضعــف الــروح والنفــس مــام 

يجعلهــا فريســة ســهلة أمــام وســاوس الشــيطان.

ســعيدة  كانــت  بأنهــا  تقــول  عــام(  ريــم)35 

يف حياتهــا مــع زوجهــا ولديهــا ثالثــة أطفــال. 

ــره  ــأة أك ــت فج ــم:« أصبح ــول)م.س( زوج ري يق

زوجتــي كرهــاً شــديداً وأشــعر بــأن رائحتهــا كريهة 

وشــكلها بشــع جــداً كانــت تنتابنــي هــذه الحاالت 

ــن أن  ــم م ــرى بالرغ ــاً أخ ــب أحيان ــاً وتذه أحيان

ــي  ــاول إزعاج ــي ومل تح ــداً مع ــة ج ــي طيب زوجت

ــداً. ــاً أب ــس طبيعي ــذي يب لي ــاً، فشــعرت أن ال يوم
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ــراءة  ــن ق ــار م ــايئ إىل اإلكث ــض أصدق ــدين بع أرش

تقــول:  التــي  اآليــة  وخاصــة  الكريــم  القــرآن 

))فيتعلمــون منهــا مــا يفرقــون بــن املــرء وزوجــه  

ومــا هــم بضاريــن بــه مــن احــد إال بــإذن اللــه((. 

باإلضافــة للمعــوذات والفاتحــة.

مــن جهتــه صديقــي عبــد املعــن حائــز عــىل 

شــهادة جامعيــة يف علــم النفــس والفلســفة أرجــع 

حالتــي ألســباب نفســية رمبــا تتعلــق مبشــاكل 

ــت و  ــر الوق ــت ع ــي تراكم ــع زوجت ــاة م ومعان

ــة  ــوب نفســية معين ــأن آخــذ حب ــي ب راح ينصحن

وطلــب مــن زوجتــي تحســن معاملتهــا معــي 

رافضــاً أن يصــدق شــفافية العالقــة بينــي وبينهــا 

واحرتامنــا واتفاقنــا املتبــادل....

ــا إىل  ــم وزوجه ــة ري ــع حال ــود أرج ــيخ محم الش

ســبب احتــامل وجــود ســحر تفريــق بــن الزوجــن 

ونصــح زوجهــا بكــرة قــراءة القــرآن وأيضــاً زوجته، 

ــع  ــنوات وم ــدة س ــرور ع ــد م ــول )م.س(:  بع يق

ــا  ــا لطبيعتن ــة وعدن ــت الحال متابعــة القــرآن ذهب

الســابقة.

حالــة  الســحر  بــأن  محمــود  الشــيخ  يوضــح 

حقيقيــة بعيــداً عــن الشــعوذة والدليــل عــىل 

ــم  ــرآن الكري ــا الق ــنة أم ــرآن والس ــن الق ــك م ذل

ــال  ــىل إبط ــدل ع ــي ت ــة الت ــات الكرمي ــي اآلي فف

ــال  ــن ق ــون ح ــة فرع ــحر كهن ــه لس ــه بقدرت الل

ــم  ــم وعصيه ــإذا حباله ــوا ف ــل ألق ــال ب تعــاىل:« ق

يُخيــل إليــه مــن ســحرهم أنهــا تســعى فأوجــس 

يف نفســه خيفــًة مــوىس قلنــا ال تخــف إنــك أنــت 

األعــىل وألــق مــا يف ميينــك تلقــف مــا صنعــوا إمنــا 

صنعــوا كيــد ســاحر وال يفلــح الســاحر حيــث أىت. 

ــا  ــه وقته ــدرة الل ــأن ق ــود ب ــيخ محم ــر الش ويش

ــى  ــن ألق ــاحرين ح ــحر الس ــت س ــت وأبطل قض

ــع  ــى ابتلعــت جمي ــت ألفع ــوىس عصــاه فتحول م

األفاعــي التــي رماهــا ســحرة فرعــون وعندمــا 

رأوا قــدرة اللــه كيــف غلبــت ســحرهم ســجد 

ســحرة فرعــون مؤمنــن باللــه. قــال تعــاىل:)) 

فألقــى الســحرة ســجداً قالــوا آمنــا بــرب فرعــون 

ومــوىس((.

بعــد ذلــك هددهــم فرعــون بســبب إميانهــم بــأن 

ــالف  ــن خ ــم م ــم وأرجله ــع أيديه ــم بقط يعاقبه

حينهــا.

يقــول الشــيخ:  إن تــالوة هــذه اآليــات بالتحديــد 

عــالج ناجــح لجميــع أنــواع الســحر.

كام يوضح أن للسحر أنواع وهي:

1- ســحر املــرض وهــو غالبــاً مــا يصيــب أعراضــه 

الجســد فقــط مــن اآلالم ودوار وتنميــل لأطــراف 

ويوهــم اإلنســان بأنــه مريــض وهــو يف الحقيقــة 

ليــس مريــض.

2- سحر الحب والكره وهو يتعلق بالعواطف.

فيتوهــم  العقــل  ويصيــب  التخيــل  ســحر   -3

اإلنســان بأنــه عمــل أشــياء وهــو مل يفعلها كســحر 

الرســول صــل اللــه عليــه وســلم الــذي أصيــب بــه.

ــة  ــق األحب ــق وهــو خــاص لتفري 4- ســحر التفري

ــه. ــه أو زوجت كالرجــل وأم

كــام يوضــح الشــيخ محمــود بــأن املــس والســحر 

قــد يســبب أمــراض عضويــة حقيقيــة عندهــا 

يجــب عــىل املريــض أن يأخــذ العــالج القــرآين مــع 

ــة. ــة املرضي ــي حســب الحال ــدوايئ أو الطب ال

ويحــذر الشــيخ محمــود مــن الذهاب إىل الســحرة 

والدجالــن مــن أجــل العــالج الذيــن يدعــون 

ــدون  ــم شــيوخ وهــم يف األصــل ســحرة فيزي بأنه

ــه كــام يقــال. الطــن بل

ــاة  ــا الشــيخ قصــة الفت ويف هــذا الســياق قــص لن

التــي ذهبــت بصحبــة والدهــا للعــالج مــن مثــل 

ــد  ــن أعتق ــيوخ الذي ــد الش ــاالت إىل اح ــذه الح ه

فيــه والدهــا الخــر، وعمــل هــذا الشــيخ لها ســحراً 

آخــر حــن أعجبتــه هــذه الفتــاة وهــو ســحر محبة 

للســاحر املتمشــيخ نفســه وعندهــا وقــع أهلهــا يف 

مشــكلة أكــر حصــل هــذا حســب الشــيخ محمــود 

يف إحــدى القــرى غــرب كفــر نبــل.

ــون  ــن يصاب ــاس الذي ــح الن ــود ينص ــيخ محم الش

ــدة  ــاة ع ــع مراع ــرآن م ــراءة الق ــور بق ــذه األم به

ــي: ــم وه ــادات يف حياته ع

1- أكل ســبع متــرات صباحــاً عــىل الريــق كل يــوم 

لقولــه صــل اللــه عليــه وســلم:« مــن تصبح بســبع 

متــرات مل يقربــه يف ذلــك اليــوم ُســم أو ســحر«.

ــة  ــاً أو كل ثالث 2- قــراءة ســورة البقــرة مــرة يومي

أيــام لقولــه صــل اللــه عليــه وســلم:« البيــت 

الــذي تقــرأ فيــه ســورة البقــرة ال يقربــه شــيطان«.

3- محاولــة اإلنســان املصــاب أن يحافــظ عــىل 

ألن  والســكن  واملــأكل  امللبــس  يف  طهارتــه 

النجســة. لأماكــن  تلجــأ  و  تكــر  الشــياطن 

4- دهــن مــكان األمل واملــرض بزيــت الزيتــون 

األصــي مــع قــراءة املعــوذات وآيــات إبطــال 

الســحر عليهــا ألن زيــت الزيتــون مبــارك ولــه 

أهميــة خاصــة عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل.

بعــدم  نفســه  تقويــة  املريــض  يحــاول  أن   -5

االستســالم للمــرض وأعراضــه ويشــغل نفســه 

ــد مــن تســلط  ــه يزي ــأي عمــل دون التفكــر في ب

الشــيطان الوســواس عليــه قــال تعــاىل:)) مــن رش 

ــدور  ــوس يف ص ــذي يوس ــاس * ال ــواس الخن الوس

النــاس * مــن الجنــة والنــاس((.

ويوضــح الشــيخ أن الوســواس مــرض نفــي يف 

أساســه ولكــن املســبب لــه هــو الشــيطان وهــذه 

ــيخ  ــتطاع الش ــي أس ــدة الت ــل الوحي ــة الوص نقط

ــن األمــراض النفســية  ــأن يحددهــا ماب محمــود ب

ــول. ــام يق ــة ك والروحي

خديجة)45عــام( خريجــة رشيعــة تؤكــد حرمانيــة 

الكفــر  والعرافــن وحكمــه  للســحرة  الذهــاب 

والدليــل قولــه صــل اللــه عليــه وســلم:)) مــن أىت 

ســاحراً أو عرافــاً فصدقــه مبــا يقــول فقــد كفــر مبــا 

أنــزل عــىل محمــد صــل اللــه عليــه وســلم((.

ــدم  ــة بع ــاء خاص ــح النس ــا تنص ــا فإنه ــن هن وم

حــل  يف  بهــم  لالســتعانة  للســحرة  الذهــاب 

اللــه  أليــم عنــد  ذلــك عقابــه  مشــاكلهن ألن 

ــه  ــك ألن ــاً ،ذل ــالم نهائي ــن اإلس ــن دي ــروج م وخ

والجــان،  الشــياطن  مــن  اللــه  بغــر  اســتعان 

واالســتعانة بغــر اللــه رشك ، والــرك عاقبتــه 

ــر بقصــة  ــا أن نذك ــي هن ــة ، ويكف ــة وأليم عظيم

املــرأة التــي كانــت تضــع األســحار يف القبــور مــع 

األمــوات حــن تحممهــم وعنــد ذهابهــا ألداء 

ــة  ــة الكعب ــا رؤي ــه عنه فريضــة الحــج حجــب الل

الريفــة فلــم تكــن تســتطيع أن تراهــا أبــداً 

ــت  ــا كان ــي عباداته ــا وباق ــي أن حجه ،وهــذا يعن

باطلــة بســبب فعلهــا هــذا ،ولكــن التوبــة أبوابهــا 

ــا اإلســالمي ،ولكــن يجــب  مفتوحــة دامئــاً يف دينن

ــوع  ــدم الرج ــة بع ــوح صادق ــة نص ــون توب أن تك

للذنــب مــرة أخــرى واللــه ويل التوفيــق....                                                        

  بقلم: مرام
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مناضلة يف سجن الرجال
تــداوي  األرسى  لجميــع  الحنــون  األم  »كانــت 

الجريــح ،تســاعد املريــض ، تطعــم وتــوايس املنهــار 

ــس«. ــة اليائ ــن هم ــع م وترف

 هــذه كلــامت األســر املحــرر مــن ســجن املركــز 

النعــامن أحمــد تنــاري )35  الثقــايف يف معــرة 

عامــاً( واصفــاً أم محمــد )55 عامــاً( التــي كانــت 

ــم. ــة معه معتقل

، متوســطة  لخمســة شــبان  والــدة  أم محمــد 

. اجتامعيــة   ، الشــخصية  قويــة   ، القامــة 

تقــول أم محمــد » وقفــت مــع الثــورة منــذ 

ــق ضــد  ــورة ح بدايتهــا ألننــي شــعرت بأنهــا ث

ــذا  ــار ه ــد ث ــر، لق ــر والتج ــر والفق ــم والقه الظل

ــه و مل  ــذي ظلمــه وأهان الشــعب ضــد حاكمــه ال

يصــغ لصوتــه ووجعــه يومــاً ». 

تشــكو أم محمــد عــدم الســامح البنهــا البكــر 

ــزوج  ــا ليت ــوق ســطح منزله ــة ف ــاء غرف محمــد بن

ــره .  ــم فق ــت رغ ــار البي ــع إيج ــر لدف يك ال يضط

ــر  ــر الفق ــو مظه ــا أب ــة جاره ــد حال ــف عن تتوق

الــذي مل متنحــه الســلطات رخصــة  بســطة صغــرة 

ليبيــع  وينفــق منهــا عــىل عيالــه ،مشــرة إىل كلفــة 

ــام  ــع النظ ــا من ــة . ويؤمله ــة العالي ــذه الرخص ه

ابنهــا رائــد مــن الصــالة و هــو مجنــد إلزامــي يف 

الجيــش » و كأن الصــالة حــرام وفــق رشيعتهــم«.

ــن  ــر م ــول »أك ــم تق ــالً ث ــد قلي ــت أم محم تصم

ذلــك فولــدي أحمــد ) 22 عامــاً( تــم اعتقالــه 

ألنــه حــاول االنشــقاق يف القطيفــة يف دمشــق 12 

حزيــران ـ يونيــو عــام 2012  . كان يجــب أن تقوم 

ــرت  ــا تأخ ــح أنه ــد ، صحي ــن بعي ــذ زم ــورة من الث

املهــم أنهــا قامــت فعــالً و تضيــف أم محمــد » مل 

أقــف مكتوفــة األيــدي و بــدأت مبســاعدة الثــوار 

و خاصــة العســاكر الذيــن يريــدون االنشــقاق 

عــىل اعتبــار أن منــزيل كان قريبــاً مــن حاجــز 

ــت أنســق مــع  ــة يف معــرة النعــامن ، كن الحامدي

ــوم هــؤالء  ــث يق ــوار والعســاكر املنشــقن حي الث

العســاكر باالختبــاء يف بيتــي فــرتة مــن الزمــن ثــم 

ــم إىل  ــم و إعادته ــوار إىل بالده ــع الث ــم م أهربه

ــش  ــم إىل الجي ــن ينض ــم م ــم ،و كان منه مناطقه

ــه ». ــادر إىل أهل ــم اآلخــر يغ الحــر و بعضه

و تؤكــد أم محمــد أنهــا تشــعر بالســعادة و هــي 

تســاعد هــؤالء العســاكر عــىل الفــرار مــن أيــدي 

أؤلئــك »الظاملــن«.

ــاب  ــىل ب ــاً ع ــد طرق ــمعت أم محم ــوم س ذات ي

منزلهــا و إذا بعنــارص مــن دوريــة تابعــة لجيــش 

ــألتهم  ــم  ،س ــاب معه ــا بالذه ــام ، يأمرونه النظ

ــن ؟؟؟ إىل أي

و  بســيط  إجــراء  تتأخــري  لــن   : أجابوهــا 

ســنعيدك إىل منزلــك . قالــت لقائــد الدوريــة 

بــن جــدٍ  ومــزاح »امســك عــىل شــاربك و أقســم 

برفــك أنــك ســتعيدين« ،ضحــك و مســك عــىل 

ــم . ــىل القس ــارٍة ع ــاربه يف إش ش

الحامديــة  حاجــز  إىل  معهــم  ذهبــت  وفعــالً 

،تــروي أم محمــد كيــف بــدأ قائــد الدوريــة 

مســاعدتها  عــن  ســألها  و  معهــا  بالتحقيــق 

ــك  ــرت ذل ــف أنك ــرار ، وكي ــىل الف ــاكر ع للعس

ــا إىل الســجن. ــا و إحالته ــر بتوقيفه ــل أن يأم قب

ــه : لقــد وعدتنــي أن تعيــدين إىل بيتــي  قالــت ل

و مســكت عــىل شــاربك ،ضحــك وقــال : ومــاذا 

يعنــي ذلــك فأنــا ســأحلق شــاريب .

دخلــت الســجن وإذ بشــبان كــر يف الداخــل 

، كانــت أوضاعهــم ســيئة للغايــة ، وجدتهــم 

ــت  ــا كن ــن ، أن ــاع ، مــرىض ، منهاري جرحــى ،جي

املــرأة الوحيــدة بينهــم . رحبــوا يب وقالــوا: ال 

ــيخرجونك  ــم س ــك أنه ــي ال ش ــا خالت ــي ي تقلق

ــاً . قريب

 طأمنتهــم أننــي لســت خائفــة و قلــت أنــا بــن 

ــم  ــة له ــايئ وأخــويت و هــؤالء الحمقــى ال ذم أبن

ــدأت  ــا » ب ــد قصته ــع أم محم ــر . وتتاب وال ضم

ــدة  ــع هــؤالء الســجناء و اســتمرت م ــي م رحلت

ثالثــة أشــهر قضيتهــا يف ســجن املركــز الثقــايف يف 

ــىل األرض دون  ــام ع ــت أن ــامن » كن ــرة النع مع

ــي ألرسى  ــدم أغطيت ــت أق ــا كن ــراً م ــراش ، كث ف

كنــت   . للتعذيــب  تعرضــوا  و  قدمــوا حديثــاً 

ــالً ، مل  ــايئ فع ــم أبن ــؤالء األرسى و كأنه أشــعر به

ــي  ــة لهــم و لكنن ــم مســاعدة مالي أســتطع تقدي

و  همهــم  رفــع  يف  معنويــاً  أســاعدهم  كنــت 

نســيان معاناتهــم و طأمنتهــم إىل أن الحريــة 

ــة . ــت قريب بات

ــوار مبهاجمــة معاقــل الجيــش يف  ــدأ الث وفعــالً ب

ــدي  املعــرة وتســاقطت الحواجــز العســكرية بأي

شــعر  عندمــا  و  اآلخــر  تلــو  الواحــد  الثــوار 

ــكل  ــار بش ــوا الن ــم أطلق ــرب نهايته ــذال بق األن

عشــوايئ عــىل الســجناء قبــل أن يلــوذوا بالفــرار .

ــن  ــرح م ــجناء و ج ــن الس ــات م ــن م ــات م  م

جــرح و نجــا مــن نجــا وكنــت مــن الناجــن 

لقــد  نعــم  األبطــال  أولئــك   . اللــه  بفضــل 

أستشــهد عــدد كبــر منهــم ، تجهــش أم محمــد 

بالبــكاء ، نعــم عرفــت أنهــم ســيخرجون بعــز و 

كرامــة و مــا أعــز مــن الشــهيد عنــد ربــه . كان 

ذلــك يف 25 آب  ـ أغســطس 2013 . محمــد )38 

ــت  ــا كن ــد » لطامل ــر ألم محم ــن األك ــاً( االب عام

ــة تعــرف الحــق  ــرأة قوي ــي ام ــي فه فخــوراً بأم

ــه«. ــف مع وتق

 « تقــول  عــامر  أم  تدعــى  محمــد  أم  جــارة 

بــارك اللــه فيهــا ، فهــي نعــم الجــارة و األخــت 

.« والصديقــة 

تقــول مديــرة مركــز مزايــا الســيدة غاليــة الرحــال  

» ســمعنا عــن أم محمــد ونشــاطاتها و اســتدلينا 

عليهــا و قمنــا بتكرميهــا يف املركــز مــع كثــر مــن 

ــامرس  الناشــطات يف يــوم املــرأة العاملي يف 8 آذارـ 

2015 ألنهــا مبســرتها النضاليــة فعــالً تســتحق 

التكريــم«.

،ســأبقى مــع  بالرتاجــع يومــاً  أفكــر  »مل ولــن 

الثــورة و الثــوار قلبــاً وقالبــاً إىل أن يتــم النــر أو 

ــه« بهــذه الكلــامت أنهــت أم محمــد  أهلــك دون

ــا. حديثه

بقلم:رفيف
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مهاًل ... ال تطلقي العنان للسانك
أم  لجارتهــا  الصباحيــة  زيارتهــا  بعــد  عــادت 

صبحــي إىل املنــزل بعــد احتســائها فنجــان قهــوة 

ــتامع إىل  ــتمتعة باألس ــا مس ــد ابنته ــا ،لتج عنده

األغــاين الصاخبــة بــدل مــن تنظيــف املنــزل 

اليومــي ، وكعادتهــا تفقــد أم أســعد )45 عامــاً( 

بألفــاظ  التلفــظ  و  بالــراخ  أعصابهــا وتبــدأ 

ــا  ــة ابنته ــة ملعاقب ــيك( يف محاول ــة )التحاش بذيئ

ــة. ــة خاص ــن بطريق ولك

ال  اللــوايت  الكثــرات  مــن  واحــدة  شــادي  أم 

يســتطعن متالــك أنفســهن وقــت الغضــب و 

ــاذة  ــاظ الش ــن و األلف ــتم اآلخري ــن ش ــذ م تتخ

ــذه  ــف ه ــا ، لأس ــن غضبه ــغ ع ــيلة للتفري وس

ــن . ــا الراه ــائدة يف وقتن ــت س ــرة أصبح الظاه

وحــول هــذا املوضــوع تقــول أم أســعد » أعــرف 

أنهــا طريقــة ســيئة و لكننــي اتخذتهــا عــادة 

ــت »،  ــام حاول ــا مه ــف عنه ــتطيع التوق و ال أس

وتضيــف أم أســعد أن هنــاك أمــور تزعجهــا 

مــا  لكنهــا رسعــان  الســيطرة  عــن  وتخرجهــا 

ــا هــي  ــت ابنته ــدم و خاصــة إذا كان تشــعر بالن

الضحيــة .

ســارة )17 عامــاً( البنــت الكــرى ألم شــادي 

تقــول » اعتــدت عــىل طبــاع أمــي فهــي رسعــان 

ــث أن  ــم ال تلب ــتمي ، ث ــدأ بش ــب وتب ــا تغض م

ــام  ــة م ــا خجل ــارة ألنه ــك يف إش ــت وتضح تصم

ــيئة«. ــامت س ــن كل ــه م ــت ب تفوه

إحــدى  األخــرى  هــي  عامــاً(   49( محمــد  أم 

ــاجرت  ــن( تش ــري منه ــانهن مت ــاء )إيل لس النس

رضبــوا  الذيــن  األوالد  بســبب  جارتهــا  مــع 

بالهــدوء  املشــكلة  إصــالح  بــدل  و  بعضهــم 

والرويــة بــدأت بشــتم جارتهــا و )مــا خلــت وال 

ــت  ــا دخل ــا عليه ــرد جارته ــل مل ت بقــت(  باملقاب

بيتهــا و أغلقــت بابهــا )لتكــرس الــر(.

ــي  ــا ( أجرتن ــد »هــي )أي جارته ــول أم محم تق

عــىل ذلــك ، أال تســتطيع أن تــريب أوالدهــا و 

ــا  ــد من ــن( ، إن الواح ــوا ع كيفه ــن يفلت )تاركته

ــاً و يتلفــظ بهــذه  يفــرض عليــه أن يكــون عصبي

ــاظ«. األلف

حســن  أم  تتحــدث  املوضــوع  هــذا  حــول  و 

االجتامعيــات  املصلحــات  إحــدى  عامــاً(   52(

يف املنطقــة  فتقــول» األم مدرســة إذا أعدتهــا 

أعــددت شــعباً طيــب األعــراق« إن األم هــي 

األســاس يف الرتبيــة فــإن صلحــت صلــح املجتمــع 

و إذا فســدت فســد املجتمــع ، ولهــذا يجــب 

عــىل كل أم أو امــرأة أن تضبــط نفســها بنفســها 

ــاب  ــذوا باأللق ــاىل » و ال تناب ــه تع ــر قول و تتذك

بئــس االســم الفســوق بعــد اإلميــان « و قــد 

نهــى اللــه تعــاىل عــن رمــي اآلخريــن باأللقــاب 

ــه  ــول الل ــا رس ــام أوصان ــيئة ، ك ــات الس و الصف

صــىل اللــه عليــه وســلم بحســن األخــالق و 

ــا  ــوه به ــة يتف ــكل كلم ــر ب ــم التفك ــر ث التفك

اإلنســان ، روي عــن معــاذ بــن جبــل ريض اللــه 

عنــه قــال : يــا رســول اللــه و إنــا ملؤاخــذون مبــا 

ــاذ !  ــا مع ــك ي ــك أم ــال : ثكلت ــه ؟ فق ــم ب نتكل

وهــل يكــب النــاس يف النــار عــىل وجوههــم إال 

حصــاد ألســنتهم .

فانظــري أختــي الكرميــة إىل الخطــر العظيــم 

، فقــد خــص  العنــان  ملــن أطلقــت للســانها 

ــان  ــلم اللس ــه وس ــه علي ــىل الل ــه ص ــول الل رس

مــن بــن جميــع األعضــاء ألن األعضــاء كلهــا 

تابعــة لــه، فــإن اســتقام اســتقامت و إن أعــوج 

أعوجــت . فحــاذري أختــي املربيــة مــن لســانك 

فهــو مركبــك إىل  إنشــاء جيــل املســتقبل وبنــات 

مربيــات ألوالدهــن باملســتقبل  . 

محمــد  الشــيخ  يحدثنــا  نفســه  الســياق  ويف 

العبــدو فيقــول :» يكفــي أختــي املســلمة أن 

أذكــرك بحديــث رســول اللــه عــن بــالل بــن 

الحــارث قــال : قــال رســول اللــه صــىل اللــه 

بالكلمــة  ليتكلــم  الرجــل  :« إن  عليــه وســلم 

ــغ  ــه عــز وجــل مــا يظــن أن تبل مــن ســخط الل

ــه  ــا علي ــز وجــل به ــه ع ــب الل ــا بلغــت ، يكت م

ســخطه إىل يــوم القيامــة.

ــس  ــالم » لي ــالة والس ــه الص ــه علي ــاً حديث  أيض

ــش  ــان و ال بالفاح ــان ، وال باللع ــن بالطع املؤم

وال بالبــذيء«. 

العــادة  هــذه  أتــرك  أن  جهــدي  »ســأحاول 

الســيئة ، راجيــًة مــن اللــه أن يســاعدين يف ذلــك 

ــه أم  ــا قالت و أن يتجــاوز عــن ســيئايت « هــذا م

أســعد يف نهايــة حديثهــا .

بقلم : عائشــة أمجد
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ملاذا يكون طفلنا  عدوانيًا؟
قــد نالحــظ يف حياتنــا اليوميــة الكثــر مــن 

مظاهــر العــدوان التــي يبديهــا بعــض األطفــال 

والتــي نقــف بعــض األحيــان مكتــويف األيــادي 

ــا. أمــام إيجــاد الحــل املناســب له

أو  للطفــل شــلّة  يكــون  أن  الطبيعــي  فمــن 

ــف  ــم ويتعاط ــاق يصادقه ــن الرف ــة م مجموع

ــوف  ــي واملأل ــر الطبيع ــن غ ــن م ــم، ولك معه

ــىّل يف  ــاً يتج ــلوكاً عدواني ــل س ــلك الطف أن يس

إظهــار العنــف  لآلخريــن مــن خــالل األذى 

املمتلــكات  وتدمــر  واللفظــي  الجســدي 

،ونتائــج هــذا الســلوك مؤذيــة وخطــرة ليــس 

عــىل الطفــل وحــده بــل وعــىل رفاقــه بســبب 

ــلوك. ــذا الس ــق ه ــذي يراف ــب ال الغض

وللســلوك العدواين أشــكال منها:

و  الشــتم  و  كالســب  الســيئة  األلفــاظ   -1

. باآلخريــن  االســتهزاء  و  الســخرية 

الخرمشــة و  الجســدي كالــرب و  2- األذى 

ــاب . ــرس األلع ك

ــون بإهــامل الشــخص  ــدوان ســلبي: ويك 3- ع

ــت . ــل و الصم ــر و التجاه اآلخ

كل هــذه األفعــال تســتفز الطــرف اآلخــر و 

تجعلــه يف حالــة إحبــاط و غضــب.

أســباب السلوك العدواين :

ــن  ــرر م ــديد و املتك ــدي الش ــاب الجس • العق

قبــل األهــل و املربــن، حيــث يتعلــم منــه 

الطفــل أنــه الحــل املناســب للمشــاكل بــن 

ــادي. ــه يشء ع ــاس و أن الن

ــاهدها  ــي يش ــة الت ــف املختلف ــاهد العن • مش

الطفــل مبــا فيهــا القتــل و التدمــر، و الــرب 

ذلــك  تقليــد  إىل  يدفعــه  مــام  والتكســر 

ــة، كــام أن كــرة هــذه املشــاهد  بصــورة عفوي

تقلــل عنــده املشــاعر اإلنســانية فــال يهتــز 

ــن،  ــاعر اآلخري ــس مبش ــراه و ال يح ــا ي ــداً مل أب

اآلن  أصبحــت  األخبــار  أن  املؤســف  ومــن 

أشــبه بفيلــم رعــب يشــاهده الجميــع .

• جــذب االنتبــاه : وذلــك عندمــا يــرى الطفــل 

أنــه مهمــل و يرغــب باملزيــد مــن العنايــة 

يعمــد إىل العــدوان كوســيلة لجــذب انتبــاه 

ــود) ــا موج ــي )أن ــل يعن األه

و  أخيــه  مــن  الطفــل  يغــار  قــد  الغــرة:   •

ســلبي  بشــكل  ذلــك  عــن  يعــر  و  رفيقــه 

. واألذى  الــراخ  و  كالــرب 

ــن  ــل األهــل و املرب • أخــراً التســاهل مــن قب

عندمــا يصــدر الطفــل ســلوكاً عدوانيــاً يجعلــه 

يتــامدى يف ذلــك الســلوك.

عالج الســلوك العدواين:

نســتطيع  األســباب  يف  جيــداً  متعنــا  لــو 

مثــالً: الحــل  اســتخراج 

1-  نقــوم بــاإلرشاف عــىل محتــوى الرامــج 

كانــت  لــو  حتــى  الطفــل  يشــاهدها  التــي 

مشــاهدة  عــىل  نشــجعه  و  أطفــال  برامــج 

. إيجــايب  مضمــون  ذات  برامــج 

2- ال نتبــع الــرب وســيلة أساســية لرتبيــة 

ــا فهنــاك أســاليب أخــرى كحرمانــه مــن  أوالدن

ملــكان  الذهــاب  أو  األلعــاب  أو  املــروف 

وغرهــا........... يحبــه 

3- عــدم مقارنــة الطفــل بغــره وعــدم تعيــره 

بخطــأ قــام بــه.

ــد  ــا نعتم ــه و أنن ــل بنفس ــة الطف ــزز ثق 4- نع

ــد املســؤولية . ــح ق ــه أصب ــه و أن علي

5- اختــالط الطفــل مــع أطفــال يف مثــل عمــره 

وتعويــده  لهــم  ليهديهــا  أشــياء  إعطــاؤه  و 

ــلطه . ــر تس ــن غ ــب م ــاركتهم باللع مش

حالــة الطفلة )س(  العمر :5 ســنوات

ــق املالحظــة  بعــد جمــع املعلومــات عــن طري

أن  ،تبــن  األم  مــع  املقابلــة  و  املبــارشة 

الطفلــة)س( عاشــت ظــروف قاســية جــداً مــن 

الدائــم عــن  غيــاب األب املتكــرر و الشــبه 

ــكنها  ــورية، و س ــرب يف س ــبب الح ــزل بس املن

مــع أمهــا يف بيــت جدهــا ،و أوالد عمتهــا التــي 

كانــت تشــعر بالغــرة منهــم ،و خاصــة عندمــا 

دخــل  كلــام  والدهــم  الســتقبال  يركضــون 

املنــزل حيــث كانــت تركــض معهــم ثــم تعــود 

خائبــة ، وعــدم تحمــل بيــت الجــد لــأوالد 

حيــث كانــوا يرخــون بهــم دامئــاً ألي تــرف 

يقومــون بــه  كان يعلــو صوتهــم مخاطبــن األم 

ــا دعيهــم يذهبــون  أســكتيهم خذيهــم مــن هن

للنــوم برسعــة ، كل هــذه الظــروف جعلــت 

ــة االنفعــاالت  ــة جــداً مضطرب األم أيضــاً عصبي

ــة  ــكاء، و العصبي ــزن والب ــب و الح ــن الغض ب

ــرة  ــا الصغ ــاعر ابنته ــيت مش ــاً نس ــث أيض حي

فلــم  محبتــه  و  األب  حنــان  مــن  املحرومــة 

تعوضهــا عــن ذلــك بــل العكــس كانــت تقــوم 

ــا و  ــراخ عليه ــباب، و ال ــه األس ــا ألتف بربه

ــل  ــا ح ــاكل أو وجدته ــبب املش ــي س ــا ه كأنه

أيقنــت  بذلــك  و  مشــاعرها  عــن  للتنفيــس 

الحــل  هــو  الــراخ  و  الــرب  أن  الطفلــة 

للمشــاكل و أنــه أمــر مقبــول باإلضافــة إىل 

غيــاب املشــاعر اإلنســانية .

بلدهــم  مــن  نزوحهــم  بلــه  الطــن  زاد  و 

بســبب الحــرب و لكــن هــذه املــرة مــع األب 

حيــث مل يســمحوا  لهــا  باللعــب مــع أحــد 

يف الخــارج، وعــدم ذهابهــم إىل بيــت أحــد 

مــن الجــران و تخويــف الطفلــة مــن الغربــاء 

عــىل حســب قــول األم إىل أن ســمعت األم 

ــت لتســجيلها و بعــد مشــاهدة  بالروضــة و أت

ســلوك الطفلــة العــدواين تجــاه األوالد و تجــاه 

ــة التــي أظهرناهــا  حتــى املعلــامت رغــم املحب

لهــا ،و عندمــا حاولــت االقــرتاب منهــا ألعــرف 

يداهــا  ووضعــت  البنــت  خافــت  الســبب 

ــرب  . ــن ال ــاً م ــا خوف ــىل وجهه ــة ع برسع

ــىل  ــا ع ــوراً و أطلعناه ــتدعاء األم ف ــا باس قمن

املشــكلة فقامــت بالبــكاء فــوراً حاولــت يف 

الســبب بشــكل كامــل عــىل  البدايــة رمــي 

ــا  ــد أنه ــام بع ــت في ــا اعرتف ــروف، و لكنه الظ

عصبيتهــا  بســبب  األول  الســبب  كانــت 

الدائــم  شــبه  و  املتكــرر  و رضبهــا  الزائــدة 

الحديــث  بعــد  و  األســباب  ألتفــه  للطفلــة 

ــة  ــح الطفل ــور و من ــالح األم ــررت إص ــا ق معه

قالــت  و  عــدم رضبهــا،  و  والحنــان  الحــب 

ســوف أعــد للعــرة قبــل رضبهــا إن شــاء 

اللــه و تــم الحديــث أيضــاً مــع الطفلــة و 

اإليضــاح لهــا بأنــه فعــل خاطــئ و مــيء مــع 

إظهــار املحبــة والرغبــة يف مســاعدتها، و أن 

هــؤالء األطفــال هــم رفــاق لهــا يحبونهــا و 

ــا  ــم الهداي ــع تقدي ــا  م ــب معه ــون باللع يرغب

البســيطة لهــا مــن قبــل األوالد ليثبتــوا لهــا 

التخفيــف  تــم  بالفعــل  لهــا و  أنهــم رفــاق 

مــن ســلوكها العــدواين إىل درجــة الســالم عــىل 

يف  للمعلمــة  الذهــاب  و  واملعلــامت  األوالد 

حــال مضايقتهــا مــن قبــل أحــد األوالد.

بقلم :املرشــدة النفســية  فاتن  لســويد 
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ملجأي أصبح قربًا ألطفالي
بدمــوع غزيــرة تســرتجع أمــل ذكرياتهــا املؤملــة حينــام فقــدت أربعــة مــن 

ــا  ــأت به ــي اختب ــارة الت ــرة النظــام املغ ــة واحــدة بقصــف طائ ــا دفع أطفاله

مــع أوالدهــا.

ــويب  ــب الجن ــف ادل ــة لري ــيخون التابع ــان ش ــة خ ــن مدين ــاً( م ــل )32عام أم

ــرة يف  ــرب الدائ ــن يف الح ــدن أبنائه ــرات فق ــات كث ــن أمه ــدة م ــي واح ه

ــوريا..... س

تقــول أمــل :«بعــد تحريــر مدينتــي خــان شــيخون مــن نظــام األســد 

ــام\2014\،  ــن ع ــس م ــهر الخام ــك يف الش ــوار وذل ــد الث ــىل ي ــه ع وجيش

أخــذ الطــران الحــريب يشــن هجومــاً همجيــاً عــىل املدينــة صباحــاً ومســاًء 

وكنــت مــع أبنــايئ يف هــذه األثنــاء قــد اعتدنــا االختبــاء يف إحــدى املغــارات 

ــام  ــالمتي ريث ــايئ وس ــالمة أبن ــىل س ــظ ع ــيَّ أحاف ــزيل ع ــن من ــة م القريب

تغــادر الطائــرة الحربيــة، ولكــن مــا مل يكــن متوقعــاً يف ذلــك اليــوم وهــو 

الخميــس \6\متــوز \2014\حــن جــاءت الطائــرة الحربيــة كعادتهــا وبــدأت 

بالقصــف، أرسعــت  مــع األوالد إىل املغــارة بينــام ابنتــي الكــرى ســارة)9أعوام( 

ــُت املغــارة مــع أطفــايل  ــا إن دخل مل تكــن موجــودة، فهــي يف بيــت جدهــا ، وم

ــا،  ــئ فيه ــي نختب ــارة الت ــوق املغ ــارشًة ف ــن مب ــرة اللع ــاروخ الطائ ــقط ص ــى س حت

ــن  ــرتاب والحجــارة فوقــي وفــوق أطفــايل الذي تحولــت املغــارة إىل كومــة مــن ال

ــة  ــم إســعايف إىل املشــفى يف حال ــد ت ــا فق ــا أن ــن فورهــم أم ــاة م ــوا الحي فارق

خطــرة وإصابــات كبــرة فقــد أُصبــت بكرسيــن يف ســاقي وكــرس ثالــث يف 

يــدي وأُجريــت يل عــدة عمليــات جراحيــة داخليــة الســتخراج الحجــارة 

ــة يف  ــت قابع ــهر بقي ــالث أش ــن ث ــر م ــن أحشــايئ ، وألك ــال م والرم

املشــايف.

ــث  ــذاك حي ــا آن ــي مل تكــن معن ــي ســارة الت مل يبقــى يل ســوى ابنت

ــد عمــر  ــدي الوحي ــة الثــامين أشــهر وول استشــهدت ابنتــي حــال ابن

ابــن الخمــس ســنوات وابنتــي روال )3ســنوات( وســيدر )7ســنوات( 

، وأكــر مــا يؤملنــي اآلن وبعــد فقــدي ألطفــايل أننــي مل أعــد 

ــة. ــات بليغ ــم إصاب ــت بالرح ــد أن أصب ــاب بع ــتطيع اإلنج أس

أمــا عــن زوجــي فقــد ألتحــق بصفــوف الجيــش الحــر لقتــال 

هــذا النظــام الظــامل قاتــل األطفــال واألبريــاء فلــم يعــد هنــاك مــا 

ــك. ــا ميل ــز م ــد أع ــد أن فق ــرسه بع يخ

ــه دون أن أجــد أحــد مــن أهــي بقــريب فهــم  كل هــذا تعرضــت ل

ــورة. ــة الث ــذ بداي ــون يف األردن من ــاً الجئ جميع

ــأيت  ــا ت ــه عندم ــا أفعل ــون م ــوا يفعل ــايئ كان ــراين وأقرب ــع ج جمي

أن  بعــد  ولكــن  املالجــئ  يف  االختبــاء  وهــو  الحربيــة  الطائــرة 

ــن  ــكان آم ــة م ــس مث ــه لي ــع أن ــرف الجمي ــي ع ــا أصابن ــي م أصابن

داخــل ســوريا مــا دام الطــران الحــريب االســدي ال يغــادر ســامئها.

أعــرف أننــي لســت الوحيــدة مــن فقــدت أبنائهــا يف هــذه الحــرب 

ولكنــي أمتنــى مــن اللــه أن يعوضنــي خــراً وينهــي آالم هــذا 

ــاءه..... . ــن أبن ــى م ــا تبق ــه م ــي بقدرت ــعب ويحم الش

بقلم:شيامء
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هي ليست ببالد ما وراء اجلبل معاقل العلويني ومرابع األقليات
هــؤالء الذيــن أذاقــوا الشــعب الســوري الويــالت 

وزرعــوا يف كل بيــت امل ، ويف كل حنجــرة غصــة ، 

وبــددوا خــرات البــالد ونهبــوا ثرواتهــا عــىل مــدى 

عقــود 

ــا ارض أهــل الســنة التــي حررهــا  بــل هــي أرضن

أهلهــا بالصــر والــدم واملشــقة مــن نــر اســتعباد 

ــي  ــزرات الت ــان املجن ــن قطع ــر،  وم ــى وتج طغ

زرعــت املــوت والرعــب،  ومــن معتقــالت الســحل 

ــتكرين  ــلطة مس ــال س ــش رج ــن بط واإلذالل وم

ــوا  ــن منزوعــي اإلنســانية واألخــالق احرتف متجري

القتــل ثــم القتــل.......... 

وال يشء غــر القتــل ولكــن مــا الــذي جــرى 

ويجــري و مل تحولــت أرضنــا املحرومــة 

للفســاد  مرتعــا  املنكوبــة 

ضعــاف  مــن  واملفســدين 

ــا  ــي الدني ــوس وطالب النف

وغنامئهــا هــؤالء الذيــن 

حــن  يزدهــرون 

تــرب الفــوىض 

وينعــدم األمــن 

يرتعرعــون  و 

غيــاب  مــع 

ــم وال  ــم تنهاه ــال ضامئره ــب ف ــيب والرقي الحس

تربيتهــم وســجاياهم تردعهــم نعــم هنالــك أنــاس 

ــن  ــون كل يشء وأي يشء وم ــا يبيع ــون بينن يعيش

أي مــكان ويف أي مــكان هــم ليســوا ثــوارا وال 

إســالمين وال هــم حتــى مــن عمــالء وإتبــاع النظام 

هــم ال شــكل لهــم ال لــون لهــم وال ديــن هــم ثــوار 

املصالــح وإســالميي املنافــع وصيــادي اللحظــة 

ــع  ــد املجتم ــص جس ــي متت ــة الت ــك العلق ــم تل ه

وتحيلــه هزيــال ســقيام هــم كولــرا األمــة وطاعــون 

الزمــان هــم لصــوص وضعــوا قنــاع الثــورة والــذود 

عــن الــرف والديــن واخفــوا خلفــه كل بشــاعتهم 

وقبحهــم ولصوصيتهــم نراهــم اليــوم قــد افرتشــوا 

ــن  ــلوبة م ــع املس ــا بالبضائ ــا وقران ــة مدنن أرصف

منــازل الخلــق ومــن بيوتــات أنــاس قــد فــروا 

بأنفســهم وأطفالهــم نحــو رحلــة املجهــول القامتــة 

الضبابيــة أنــاس امنــن ) قــد اخرجــوا مــن ديارهــم 

بغــر حــق( فبــأي حــق وتحــت أي قانــون تصــادر 

ممتلكاتهــم وشــقاء أعامرهــم لتبــاع بثمــن بخــس 

عــىل أرصفــة الشــوارع ويف األزقــة ويف بعــض 

املتاجــر املختصــة وتحــت أي مســمى تســوق ؟؟؟ 

هــل هــي غنائــم ؟ أم مصــادرات؟ أم هــي ســوق 

ــاين (بعــد أن فتحــت فروعهــا  الســنة )بفرعهــا الث

األوىل يف قــرى الجبــل اإلثــم ويف بعــض أحيــاء 

ــذوا  ــا واتخ ــدد إليه ــتطاعوا التم ــي اس ــدن الت امل

ــة  ــتعمرات الصهيوني ــابه املس ــات تش ــا كنتون منه

ــا  ــة أم ــون واالنعزالي ــكل واملضم ــث الش ــن حي م

االختــالف بــن أســواقنا املســتجدة عــن أســواقهم 

التــي اســتحدثها )رشكائنــا يف الوطــن( بحيــث هنــا 

ــع  ــنيا والبضائ ــرتي س ــنيا واملش ــع س ــون البائ يك

ــات  ــد الصفق ــمرسة وعق ــاري الس ــة الج املعروض

ــكات أهــل الســنة و الجامعــة!!  عليهــا مــن ممتل

ســالت قيــس:) 41عاما( الــذي كان يحمــل مروحة 

ــكان  ــن امل ــر ع ــدة املظه ــكل جدي ــة الش عمودي

ــه اشــرتاها مــن  ــال يل ان ــه فق ــذي احرهــا من ال

احــد مراكــز بيــع )البضائــع املســتعملة( فعاودتــه 

البضائــع  أن هــذه  علمــت  إذا  بالســؤال هــل 

مرسوقــة هــل كنــت ســتبتاعها؟؟ فأجــاب الرجــل 

ملروحــة  مثنــا  املــك  ال  ...........أنــا  براحــة   :

جديــدة )ففحــش التجــار وغــالء األســعار وارتفــاع 

الــدوالر( منعــا أمثــايل مــن التنعــم مبقتنيــات 

جديــدة يف هــذه الظــروف التــي أثــرت أناســا 

وأنزلــت أناســا إىل قعــر الحضيــض فكــررت عليــه 

ــن  ــت م ــا رسق ــو علمــت أنه ــاح : ل الســؤال بإلح

احــد البيوتــات التــي غادرهــا أهلهــا مرغمــن هــل 

كنــت ستشــرتيها؟؟ فضحــك ضحكــة املتهــرب مــن 

ــا مل ارسقهــا  ــال : أن ــه أجــاب أخــرا ق ــة لكن اإلجاب

.........

أنــا اشــرتيتها مبــايل القليــل ألين ال أقــوى عــىل رشاء 

مروحــة جديــدة ، وان كانــت فعــال مرسوقــة كــام 

ــن  ــق م ــىل عات ــع ع ــب يق ــم والذن ــول! فاإلث تق

رسقهــا،  وليــس عــىل مــن اشــرتاها بأموالــه التــي 

جناهــا مــن كــد ميينــه وعــرق جبينــه .

عاودتــه بالســؤال: برائــك هــذه املروحــة أال 

تعتقــد انــك تشــجع الســارق عــىل رسقتــه والباغي 

عــىل بغائــه وتشــجع ظاهــرة مــا ألفهــا مجتمعنــا 

وهــي الرسقــة العلنيــة التــي ال تختلــف كثــرا عــن 

الفجــور والعهــر العلنــي ؟ فضحك وقــال: كل 

هــذه املوبقــات والفحشــاء اقرتفتهــا بتبضعي 

ــاكل  ــتحل كل املش ــل س ــة وه ــذه املروح له

وتعــود  واإلقليميــة  الوطنيــة  واألزمــات 

الحيــاة إىل ســكينتها إن مل اشــرتيها........... 

ــد  ــف أرزاق البل ــاع نص ــالن ( ابت ــم أن )ف ث

ــه هــذا؟؟؟  هــل ســألتموه مــن أيــن ل

فضحكــت وشــكرت قيــس عــىل ســعة صــدره 

وعــىل رأي الشــاعر: .كان يف ودي أن ابــي 

ولكنــي ضحكــت.

بقلم: دياال
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العادات والتقاليد تضيف أعباء جديدة لزوجات املعتقلني يف كفر نبل
ــاب إىل  ــد الذه ــوك ال أري ــي أرج ــي ال ترتكين »أم

بيــت جــدي أريــد أن أبقــى معــك« يــرخ ســامي 

ــاً عندمــا  ــغ مــن العمــر خمــس ســنوات باكي البال

ــه  ــد أم ــن ي ــوة لســحبه م ــه جــره بق يحــاول عم

ــي  ــا بن ــي ي ــه  »ال تب ــوم بتهدئت ــل تق ــل ، أم أم

ســوف آيت ألراك دامئــاً«.و الدمــوع غطــت وجههــا 

، فهــي قــررت الــزواج بعــد أن انتظــرت أبــاه 

املعتقــل لســنتن علــامً أنهــا مــا زالــت يف الخامســة 

ــا . ــن عمره ــن م والعري

أمــل واحــدة مــن نســاء كثــرات أعتقــل أزواجهــن 

ــم« و  ــع »ال يرح ــع مجتم ــن م ــدأت معاناته و ب

ــد لطاملــا تحكمــت بحياتهــن .  عــادات وتقالي

الــزواج ألننــي أتعــرض  تقــول أمــل » قــررت 

لضغــوط مــن قبــل أهــي و أهــل زوجــي واملجتمع 

»  فأهــل زوجهــا يريــدون أن تعيــش معهــم مــع 

ــاً عــىل  ــك خوف أبنهــا بينــام أهلهــا ال يرضــون بذل

ســمعتهم الســيام و أن أخــوة زوجهــا عازبــون 

ــا. بحــد قوله

»أبنتــي مــا زالــت صغــرة و زوجهــا معتقــل 

ــىل  ــرف إذا كان ع ــنتن، وال نع ــن س ــر م ــذ أك من

قيــد الحيــاة أم ال ، تقــدم لهــا عريــس مناســب و 

األفضــل أن تتــزوج و تعيــش حياتهــا » تقــول أمهــا 

مضيفــًة » بيــت حامهــا ال يعرتفــون عليهــا ماديــاً 

ــا«. ــأي يشء وال بابنه ب

مــن جهــٍة أخــرى حامتهــا تقــول » كان عليهــا أن 

تعيــش معنــا مــع أبنهــا ونحــن نتكفــل بهــا وبــه 

ــف  ــجن »، وتضي ــن الس ــا م ــرج زوجه ــى يخ حت

ــا  ــىل أهله ــا و ع ــق عليه ــن أن ننف » لســنا مجري

ــا« . ــى عندن ــا يبق ــزوج وحفيدن فلتت

» عيــب وحــرام تتــزوج و زوجهــا يف الســجن هــو 

ــن الســجن يف  ــن أن يخــرج م ــت وممك ــس مي لي

ــيخ  ــا الش ــد زوجه ــه وال ــا قال ــذا م ــة« ه أي لحظ

عبــد اللــه أحــد شــيوخ املنطقــة الشــاملية يقــول 

» كيــف للمــرأة رشعــاً أن تتــزوج إذا مل تقابــل 

ــن عامــن «. ــر م ــا ألك زوجه

أمــل هــي ضمــن أربعــة نســاء تزوجــن بعــد 

اعتقــال أزواجهــن عــىل مســتوى مدينــة كفــر نبــل 

بينــام إلهــام هــي واحــدة مــن كثــرات مل يتزوجــن 

بعــد اعتقــال أزواجهــن و بقــن يكافحــن العــادات 

و التقاليــد يف املجتمــع يف ســبيل تربيــة أوالدهــن.

» طبعــاً لــن أفكــر بالــزواج فلــدي خمــس أطفــال 

و هــم بحاجــة يل ولــن أتخــىل عنهــم مهــام كانــت 

األســباب » هــذا مــا قالتــه إلهــام التــي تبلــغ مــن 

العمــر ثالثــة وثالثــن عامــاً ، هــي تجــد مســاعدة 

مــن بعــض األشــخاص ولكــن ليــس دامئــاً و هــي 

ــات  ــا تســتلم بعــض املعون »ال تكفــي« ، كــام أنه

لكنهــا قليلــة أيضــاً. 

ــة  ــورد أو للمطالب ــن م ــث ع ــرج للبح ــا ال أخ »أن

ــول  ــي أتس ــرج وكأنن ــعر بالح ــي أش ــة ألنن باملعون

و قــد ألقــى مــن يســاعدين وأحيانــاً ال« تقــول 

إلهــام مضيفــًة »مجتمعنــا ال يحبــذ خــروج املــرأة 

وســعيها وراء الــرزق«.

هــذا وقــد أكــدت أن أخــو زوجهــا يعطيهــا مبالــغ 

ــّن  ــي .يف ح ــي ال تكف ــة وه ــت ثابت ــة وليس قليل

يتحــدث أحمــد أخ زوجهــا بأنــه يســاعد أرسة أخيه 

وال يقــر و املبلــغ الــذي يعطيــه لهــم يكفيهــم.

ســليم البالــغ مــن العمــر أحــد عــر عامــاً و هــو 

االبــن األكــر إللهــام يقــول :« تركــت الدراســة لــي 

ــال  ــد اعتق ــي بع ــل ملســاعدة أم ــن عم أبحــث ع

أيب« وتحــدث أنــه يعمــل مــع زوج خالتــه يف 

مطعــم فآلفــل و أجرتــه ال تكفــي لجميــع 

الحاجيــات ولكــن يســتطيعون رشاء الخبــز 

ــاً. يومي

ــة  ــون للمدرس ــويت يذهب ــاف » أخ و أض

ويحققــوا  ينجحــوا  أن  أريدهــم  و 

طموحاتهــم ، خرست مســتقبي 

ال   ، الــدرايس 

أريــد ألخــويت أن 

ــاً ». ــرسوه أيض يخ

ــه  و أشــار ســليم أن

قبــل اعتقــال والــده 

كان طفــالً أمــا بعــد 

اعتقالــه أصبــح رجــالً 

ــام  ــاء ك ــكاً باألعب منه

أنــه يشــعر بفقــدان 

يقــول  األب  حنــان 

يســتطع  ومل  ســليم 

إخفــاء دموعــه التــي ســقطت .

آمنــة إحــدى جــارات إلهــام تقــول :« إن 

أحــوال جارتنــا إلهــام ســيئة » و أضافت 

بــأن إلهــام تضطــر لالســتدانة 

منهــا مبلغــاً مــن املــال أحيانــاً 

ألخــذ أوالدهــا للطبيــب أو 

إلحضــار دواء لهــم .

الشــيخ فضــل أحــد مديــري الجمعيــات الخرية يف 

كفــر نبــل يقــول :«إن املعونــات التــي تصلنــا قليلة 

ــا بشــكل متســاوي عــىل  ، ونحــن نحــاول توزيعه

املحتاجــن واألرامــل و املنشــقن و أرس املعتقلــن 

ــا  ــه عندمــا تأتين و النازحــن ، و أكــد موضحــاً« أن

500 ســلة غذائيــة هــي ســتوزع عــىل 700 عائلــة 

مــن يحــر إىل الجمعيــة نســلمه املعونــة ومــن ال 

يحــر ال يكــون لــه نصيــب بهــا فنحــاول إعطــاءه 

عندمــا نســتلم معونــات أخــرى«.

» ســأعيش عــىل أمــل خــروج زوجــي مــن الســجن 

ــذه  ــأس » به ــن أشــعر بالي ــا ســاملاً ول ــه لن وعودت

الكلــامت أنهــت إلهــام حديثهــا .

بقلم :هيفاء
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التهاب األمعاء يغزو كفر نبل وما حوهلا
أصــاب مــرض التهــاب األمعــاء الكثــر مــن 

هــذا  حولهــا  ومــا  نبــل  كفــر  يف  األطفــال 

الصيــف وبــدا املــرض األكــر شــيوعاً وللوقــوف 

عــىل أســباب هــذا املــرض وأعراضــه وعالجــه 

خــان  مــن  أيثــار  األطفــال  طبيبــة  التقينــا 

شــيخون وهــي تعمــل يف مشــفى الخطيــب 

لتخصــي. ا

هــذا  انتشــار  أســباب  أهــم  عــن  فحدثتنــا 

املــرض عمومــاً ويف هــذه األيــام بشــكل خــاص 

ــة  ــة الصحي ــف الرقاب ــار:« إن ضع ــول أيث ، تق

عــىل نظافــة امليــاه وتلوثهــا مــن أهــم أســباب 

هــذا املــرض وخاصــًة يف املناطــق التــي يوجــد 

ــاه«. ــوفة للمي ــادر مكش ــا مص فيه

توضــح الطبيبــة أيضــاً وباإلضافــة لذلــك تنــاول 

الخــراوات الغــر مغســولة جيــداً وخاصــة 

ــار والبقدونــس،  التــي تــؤكل نيئــة منهــا كالخي

ــدورة. ــوف والبن ــة للملف ــس باإلضاف الخ

وأهــم أعراض هذا املرض هي:

اإلســهال ، الحــرارة، اإلقياء  وأمل يف البطن.

ــة  ــم وقاي ــد أن دره ــار تؤك ــة أيث ــن الطبيب لك

طــرق  هنــاك  وأن  عــالج  قنطــار  مــن  خــر 

عنــد  وخاصــة  املــرض  هــذا  مــن  للوقايــة 

الطــرق: األطفــال ومــن هــذه 

- نظافــة األطعمــة: يجــب عــىل األم أن تحــاول 

ــام  ــة طع ــىل نظاف ــة ع ــكان املحافظ ــدر اإلم ق

مكشــوفاً  طعامــاً  تطعمهــم  فــال  أوالدهــا 

للحــرات والذبــاب وغــره.

الرقابــة  أن  نعلــم  الــرب:  ميــاه  نظافــة   -

األيــام  هــذه  زالــت  قــد  للميــاه  الصحيــة 

بســبب ظــروف الحــرب لذلــك يجــب عــىل 

األم أن تقــوم بغــي مــاء التحضــر للحليــب 

مــع  خصوصــاً  الرضــع  لأطفــال  وللــرب 

ــة للــرب  ــاه نظيف ــة الحصــول عــىل مي محاول

للكبــار بشــكل عــام.

- غســل الفواكــه والخضــار جيــدا قبــل األكل : 

ــلها ال  ــة لغس ــة وتقليدي ــة صحي ــاك طريق وهن

تــرتك أي آثــار ســلبية وهــي :

وضــع كميــة مــن امللــح مــزاب يف املــاء بوعــاء 

الخضــار  لغســيل  مخصصــة  دائــم  بشــكل 

والفواكــه التــي تــؤكل نيئــة حيــث نقــوم بنقــع 

ــح  ــذا املل ــار يف ه ــس والخي ــار كالبقدون الخض

املــذاب يف املــاء ملــدة 3-5 دقائــق وبعدهــا 

ننظفهــا باملــاء وحــده وتصبــح بعدهــا صالحــة 

ــأكل. ل

ــال  ــدى األطف ــة ل ــة املهم ــرق الوقاي ــومن ط ـ

ــة غســل  ــة أهمي بشــكل خــاص توضــح الطبيب

ــام  ــل الطع ــال قب ــد األطف ــة عن ــن خاص اليدي

ــت  ــن التوالي ــروج م ــد الخ ــاً بع ــده وأيض وبع

بهــذا  العــدوى  طــرق  يخفــف  ذلــك  فــإن 

املــرض لديهــم.

العالج:

تفيــد الطبيبــة بــأن أهــم مراحــل العــالج هــو 

ــا  ــا تعــوض م )اإلماهــة( واإلماهــة مهمــة ألنه

ــهال  ــاء اإلس ــوائل أثن ــن س ــم م ــده الجس يفق

اإلقيــاء  و  اإلســهال  اســتمرار  ألن  اإلقيــاء  و 

جفــاف  يســبب  عــالج  دون  طويلــة  لفــرتة 

ــوائل(  ــض الس ــة )تعوي ــل و اإلماه ــدى الطف ل

ــإن  ــا ف ــة وحاجته ــدة الحال ــب ش ــون حس تك

كانــت حالــة اإلصابــة خفيفــة تعطــى اإلماهــة 

ــالح  ــروف األم ــطة ظ ــم بواس ــق الف ــن طري ع

ــاء . ــة يف امل ــة املذاب املعدني

ــطة  ــديدة أو متوس ــة ش ــت اإلصاب ــا إن كان أم

فيعطــى املريــض إماهــة وريديــة  تتضمــن 

ســوائل باإلضافــة ملضــادات اإلقيــاء.

والقســم الثــاين مــن العــالج هــو مضــادات 

ــوع  ــره حســب ن ــل وغ ــل الفالجي اإلســهال مث

الجرثومــة املوجــودة يف األمعــاء.

حفــظ الله أطفالنــا وعافانا وإياكم

بقلم:شرين
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حاولُت أن أرتب األفكاْر

أن أقرأَ األقداْر

أن أعرَف األعذاْر

مل أستطع لكرِة األرشاْر

سوريتْي

مايل أرْى من حولِك األقذاْر

قد بدلوا وتبادلوا األدواْر

مايل أراِك وقد رسْى يف طهرِك الفجاْر

يا لوحًة من فضٍة من مرسٍم مختاْر

يا جنًة من جنٍة قد صاغها القهاْر

يا منبعاً للنور واألنواْر

يا بلدْي

قد كنت نرساً عىل املدى ال يأبه األخطاْر

سوريتي عودي إيلَّ جميلًة يك نكمَل املشواْر

سوريتي ال تنحني ولرتكبي اإلرصاْر

ال تغريب فالعشق فينا منبع مغذاْر

لكل أصٍل صالٍح ال ننكر األخياْر

إنا شعوب قد سام لطهرها األطهاْر

سوريتي ال تجزعي إن األمور إىل قراْر

ما من جحيم دائم إال ويتبعه اندثاْر

مهام اعرتى عوَد الرطيِب نوازٌع فلَجْذرِه يختاْر

فالَجْذُر فينا صادٌح ال يستكن لناْر

سوريتي..ناديتِك ال تغرقي يف اإلبحاْر

ال تذهبي وتوقفي وتأمْي األخطاْر

أنِت الشآم نبينا قد شاَد بانبهاْر

سوريتي حبيبتي مهالً...أراِك إىل دماْر

إن مل تكوين تعقلَن تأمي وتصوري الغداْر

ولتقريئ التاريَخ واألذكاْر

هذا إبتالٌء واضٌح ال شَك ما فيه اختباْر

لعبادك الحرة ويوحي باعتباْر

ناداِك َمجُدك أِيَن أنِت؟..أنفيض عْنِك الُغباْر

هل يا تُرى خيوُط فَْجرُِك ترق من جديْد ؟

هل يستطيُع القوُل فعَل ما أعيا الحديْد ؟

هل تذكريَن معارِصَ الزيتوِن ِضْحكات الصغاْر؟

هل تذكريَن جبَن أٍم صارٍخ ما ذلَّ ما فيه 

انكساْر

هل تذكريَن فتاتُِك الحسناَء داَخلَها الَحَواْر

ناَداِك مجُدِك أيَن أنِْت أنفيض َعْنِك الُغباْر

بقلم: مها

سورييت كي ال ننساهم

الشهيد أحمد محمود السويد

 مــن مواليــد كفــر نبــل 1972متــزوج ولــه خمــس 

أطفــال استشــهد يف 18\12\2011وذلــك بإعدامــه بــدٍم 

ــاً بالرصــاص عــى احــد حواجــز ريــف ادلــب  بــارد رمي

ــر. ــة تذك ــه دون أي تهم ــه إىل عمل ــاء ذهاب أثن

الشهيد أمين عدنان الهزاع 

مواليــد كفرنبــل 1977 متــزوج ولــه بنتــان ..مــن أوائــل 

املخططــن لخــروج املظاهــرات يف كفرنبــل أصيــب 

بجــراح خطــرة يف كمــن للجيــش أثنــاء تنفيــذ إحــدى 

مهامــه يف تأمــن الذخــرة للثــوار واستشــهد يف إحــدى 

ــا . ــن يف تركي ــرا« بجراحــه ودف ــة متأث املشــايف الرتكي

 باسم كادر اجمللة وأهالي كفرنبل الرمحة للشهداء ،وأسكنهم اهلل
 فسيح جنانه ....لن ننساهم
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أقوال وحكم...هل تعلم

ــد  ــة التنفــس ويزي - أن الضحــك ينشــط عملي

ــدورة  ــن ال ــدم ويحس ــجن يف ال ــدار األكس مق

الدمويــة ،وتتوســع أوعيــة الــدم القريبــة مــن 

ــد، ولهــذا يحمــر وجــه اإلنســان. ســطح الجل

- أن عــدم رشب املــاء قبــل النــوم هــو الســبب 

متعبــاً  تســتيقظ  يجعلــك  الــذي  الرئيــي 

ــاح حتــى وإن منــت ســاعات  ومســتاء يف الصب

ــة. كافي

- أن التهــرب مــن املناســبات االجتامعيــة ال 

ــض  ــد البع ــام يعتق ــواء ك ــببه االنط ــون س يك

بــل غالبــاً يكــون ســببه عــدم احتــامل املشــاعر 

الزائفــة التــي يتظاهــر بهــا أغلــب املتواجديــن 

ــن  ــخاص الذي ــن األش ــبة 80% م ــاك , فنس هن

ميتنعــون عــن الحضــور ال يحبــون مامرســة 

ــر. ــط ال غ ــاق فق النف

عندمــا يكــون مــن فضــة ولكننــي أفضــل 

ــه  ــان أصل ــام إنس ــف أم ــا أق ــت عندم الصم

ــب. ــن ذه م

اآلخريــن  مــع  بتحدثــك   : لطيفــاً  كــن   -

ــت ال  ــاة وأن ــن وجــع الحي ــاين م فالبعــض يع

تعلــم.

- الحيــاة لــن تقــف أبــداً عــىل رضــا وغضــب 

خواطــر  لنــداري  نخلــق  ،مل  علينــا  أحــد 

العابريــن عــىل ســكة أيامنــا.

 - حــرروا الحرية والحرية تقوم بالباقي...

ــن أن  ــر م ــر خ ــت ح ــاً وأن ــوت جوع - أن مت

ــمن... ــت س ــداً وأن ــش عب تعي

الباب..فنفشــل  فتــح  نحــاول  أحيانــاً   -

أنــه  نكتشــف  ثــم  بقوة..فنتــأمل  فندفعــه 

يفتــح يف االتجــاه األخر..فنضحــك كذلــك هــي 

بالقــوة... ال  بالعقــل  تحــل  املشــاكل 

ـ مــن عجائــب اإلنســان إنــه يســتفز مــن 

ســامع النصيحة..وينصــت لســامع الفضيحــة..

قلوبهــم  يف  الطيبــون  يطعــن  عندمــا   -

يتوعــدون باالنتقــام ، وحــن تأتيهــم الفرصــة 

ــم  ــرخ ضامئره ــب ،ت ــن ذه ــق م ــىل طب ع

)العفــو عنــد املقــدرة(.

 ! اآلن  مــن  مســتقبلك  عــىل  تحكــم  ال   -

األمــم. قــادوا  ثــم  الغنــم  فاألنبيــاء رعــوا 

ــا  ــخص م ــال ش ــره أفع ــة أن تك ــك الحري - ل

ــمعة  ــوه س ــك أن تش ــن حق ــس م ــن لي ،ولك

ــت. ــن كره م

- ســأنتظر الفــرج وكأننــي عــىل موعــد معــه 

،أن يتأخــر الفــرج ال يعنــي أنــه لــن يــأيت، 

فأقــدارا للــه مبطنــه بالرحــامت ولكننــا قــوم 

مســتعجلون.

- صحيــح أن كيدهــن عظيــم ،لكــن نبينــا 

عليــه الصــالة والســالم.. مل يســتعيذ مــن كيــد 

ــال. ــر الرج ــن قه ــتعاذ م ــل اس النســاء.. ب

ــب  ــه وطي ــخص بأخالق ــرين ش ــا يغم - عندم

الــكالم  بــن  أقــف حائــرة  فأننــي  أفعالــه 
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مسابقة مزايا 

الكلمات املتقاطعة

مســابقة مزايا )ألغاز و أسئلة(:

ــالث  ــار ث ــة املوجــودة تعتمــد عــىل القرعــة ، ســيتم اختي ــة عــىل األســئلة الثالث ــق اإلجاب ــا عــن طري مســابقة شــهرية ميكــن املشــاركة به

ــايل: ــز عــىل النحــو الت ــن ، وســتوزع الجوائ فائزي

الفائــز األول مبلــغ )1500(ل.س  -  الفائــز الثــاين مبلغ )1000(ل.س  -  الفائز الثالث مبلغ )500(ل.س

تعلن أسامء الفائزين بالعدد القادم وتتم املشاركة عن طريق وضع اإلجابات بالصناديق املوجودة يف مراكز مزايا وحظ جيد للجميع.......

حل مســابقة العدد السابق :
  1-املتاع. 

  2-االمانةحملها اإلنسان رفضوها الجبال واالرض والسموات.

  3-الصــالة عىل النبي

اســامء الرابحن: 1- محمد التعتاع /1500 ل.س/
                        2- نــور البيــوش    /1000 ل.س/

                        3- هبــة أحمــد املحمــد/ 500  ل.س/

اســتالم الجوائز من مجلة مزايا يف مكتب املرأة

  1-  ثالثــة عــروا جــرا ، األول رأى الجــر ومــى عليــه ، والثــاين رأى الجــر ومل ميــي عليــه ، والثالــث مل يــرى 

الجــر ومل ميــي عليــه ، كيــف حصــل ذلــك؟؟

  2-  ســبعة خلقهم الله عز وجل ليُس من ذي رحم، من هم؟

 3-  نبــات تحــول إىل جــامد ثــم إىل حيوان ثم إىل جامد وذكــر يف القرآن الكريم أكرث من مرة فام هو؟

أفقي:

الذاكــرة   ، نوبــل  بجائــزة  فــازت  امــرأة  أول   -1

اآليل. الحاســب  يف  العشــوائية 

2- الــرك األصغــر ، ممثــل دبلومــايس لدولــة يف 

دولــة مــا ، مــن األســامء الخمســة

3- للندبة ، للتفسر ، قعد .

4- شــهرا السيف)معكوســة(، جمع غريق)معكوســة( 

، متشــابهان .

ــال عــىل  ــرة امل ــد النعمــة وك ــكاء ، الطاغــي عن 5- ب

ــة(. ــالن )معكوس وزن فع

6- اإلبل )متفرقة( ، مدينة فرنسية .

7-شاعر سوري لقب بشاعر املرأة ، متشابهان .

الضــوء  انعــدام   ، بالعاميــة  أب   ، متشــابهان   -8

)معكوســة(. النــور  وذهــاب 

9- أكر مدينة يف قارة آسيا ، اسم مؤنث .

10- قطار كهربايئ تحت األرض ، طفل ، خزي .

11- وحدة قياس الصوت ، مطربة مرية .

ــم  ــيدنا ابراهي ــن س ــل زم ــك باب ــر مل ــك كاف 12- مل

ــرتالية . ــة اس ــالم ، مدين ــه الس علي

عمودي:

1- آخر خلفاء بني أمية.

2- للنداء )معكوسة( ، حوائج ، من الثامر .

3- جمع السور )معكوسة( ، ألون .

4- من األحرف العربية ، قاتل ، صوف ناعم .

5- اسم املفعول من لقط ، حرف رشط غر جازم .

6- منارق ، متشابهان .

7- صديق الدرب ، صفة ال تطلق اال عىل الله عز وجل )معكوسة(.

8- متشابهان ، قرع ، من األشجار )معكوسة(.

9- مخرتع املجهر البسيط ، كالم ال فائدة منه .

10- للسقاية ، قوم النبي هود عليه السالم .

11- صاحب كتاب الجمهورية ،فتان )معكوسة(.

12- فاتح األندلس .



Facebook: https://www.facebook.com/mazaya.kafranbel.
Email: Gmail:mazaya.kafranbel@gmail.com 
Skype: ghalya.rhal.190

من نشاطات وفعاليات مركز مزايا......


