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

دخلــت مكتــب املــرأة للحــاالت اإلنســانية بعينــن
حزينتــن  ،محبطــة ويائســة علهــا تجــد مــن يصغــي
ملعاناتهــا ويســاعدها يف تحمــل أعبــاء الحيــاة .
أم محمد(32عــام) مــن قريــة بســقال واحــدة من نســاء
كثـرات فقــدن أزواجهــن يف الحــرب الدائــرة يف ســوريا
معيــات ألرسهــن وســط ظــروف صعبــة وقصــف
مســتمر وغــاء املعيشــة.
وهنــاك يف مكتــب املــرأة للحــاالت اإلنســانية قمــن
موظفاتــه باســتقبال أم محمــد و اإلصغــاء لقصتهــا و
توثيــق حالتهــا واعدينهــا باملســاعدة و عــدم نســيانها ،
خرجــت أم محمــد و كأن جبـاً قــد زيــح عــن كاهلهــا
بعــد أن وجــدت مــن يهتــم لهــا ومبعاناتهــا .
فع ـاً قامــت مندوبتــان مــن مكتــب املــرأة يف اليــوم
التــايل بزيــارة بيــت أم محمــد يف بســقال و اإلطــاع عىل
أوضاعهــا املعيشــية و تســجيلها يف قامئــة املســتفيدات
براتــب شــهري و قــدره خمســة عــر ألــف لــرة
ســورية .
وعــن هــذا املكتــب تتحــدث مديرتــه غاليــة الرحــال
( 40عام ـاً) قائل ـ ًة « تــم افتتــاح هــذا املكتــب /8/ 1
 2015يف مدينــة كفــر نبــل و هــو خــاص باملــرأة و
الهــدف منــه جمــع النســاء و معاناتهــن تحــت ســقف
واحــد  ،مثــاً املــرأة عندمــا تحتــاج ألي يشء تجــد
نســاء مثلهــا توصــل صوتهــا أو تؤمــن احتياجاتهــا و
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
الخرييــة و غريهــا فهــي ســتجد مــكان واحــد تلجــأ إليه
أال و هــو مكتــب املــرأة .
و أردفــت الرحــال بالقــول « نحــن نســعى جاهــدات
لتحقيــق كل متطلبــات املــرأة و معظــم املتطلبــات
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
األمنــي كالرشطــة والدفــاع املــدين ».
سوســن املرشفــة عــى عمــل املكتــب ( 34عامـاً ) تقول
:نقــوم يف املكتــب بكتابــة التقاريــر اليوميــة و تســجيل
حــاالت إنســانية مــا 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
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مــن يطلــع عــى أوضاعهــا و نقــوم بتوثيــق حالتهــا ،و
مســاعدتها بحســب اإلمكانيــات املتاحــة لدينــا .
ويضــم املكتــب بحســب سوســن أربعــة موظفــات
اســتبيان وأولئــك يقمــن بالتأكــد مــن معلومــات الحالة
اإلنســانية املســجلة لديهــن عــن طريــق زيارتهــا يف
مــكان ســكنها واالطــاع عــى أوضاعهــا  ،وهنــاك أربعة
موظفــات للدفــاع املــدين وهــؤالء لهــن ســيارة خاصــة ،
فيهــا دكتــورة وثــاث ممرضــات  ،الســيارة مجهــزة مــن
حيــث األجهــزة واألدويــة واإلســعافات األوليــة وهــي
تــدور عــى املناطــق املجــاورة لكفــر نبــل كعيــادة
متنقلــة وهــذا املــروع قيــد التنفيــذ اعتبارا مــن بداية
الشــهر القــادم.
وتــردف سوســن بالقــول »:هنــاك موظفتــان لحــل
املشــاكل االجتامعيــة مــن زواج ،طــاق  ،خالفــات،
م ـراث وغريهــا وهــا مبثابــة مصلحــات اجتامعيــات
وعمرهــن يف الخمســينات ولهــن تجــارب وخ ـرات يف
هــذا املجــال ،وهــن أيضــاً تابعتــان ملكتــب املــرأة».
هيام(38عــام) إحــدى املوظفــات يف املكتــب تقــول»:
نحــاول يف املكتــب تأمــن األدويــة الالزمــة للمريضــات
مثــل األدويــة املفقــودة  ،غاليــة الثمــن  ،املهربــة التــي
ليــس لهــا بديــل وأدويــة أخــرى للربــو والضغــط
باإلضافــة ألدويــة الســكري والرسطانــات «.
وتؤكــد هيــام بأنهــم يؤمنــون رواتــب شــهرية
للمتــررات وخاصــة ممــن لديهــن أطفــال أيتــام
ومعاقــن بحــدود ()10إىل ()15ألــف لــرة ســورية.
وتوضــح هيــام بــأن املكتــب ال يســتطيع اســتيعاب
جميــع الحــاالت اإلنســانية وتأمــن الرواتــب الشــهرية
لهــا باعتبــار أن العــدد كبــر ويف ازدياد مســتمر ولكنهن
يقمــن مبســاعدة النســاء األكــر تــررا ً أو فقــدا ً والبقية
ممــن أحوالهــن أفضــل قليـاً فبإمكانهــن قصــد مراكــز
مزايــا لتعلــم مهنــة مــا والعمــل واإلنتــاج مــن خاللهــا
مثــل تعلــم مهنــة الخياطــة أو التمريــض ،النســيج أو
حتــى قــص الشــعر وغريهــا ،وبهــذا الشــكل تســتطيع
املــرأة االعتــاد عــى 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 كث ـرا ً
فهــو أمــن يل لقمــة عيــش كرميــة بعــد وفــاة زوجــي
بقصــف الطائــرة الحربيــة ملدينتــي كفــر نبــل يف
 2013\10\18كــا أن لعمــي طابــع إنســاين وهــو

مســاعدة زوجــات الشــهداء واملعتقلــن».
روال لديهــا ( )4أطفــال وتشــعر باالمتنــان لــكل مــن
ســاهم ودعــم مــروع املكتــب النســايئ.
أم خالد(29عــام) زوجهــا معتقــل منــذ بدايــة الثــورة
ولديهــا ثــاث بنــات هــي مــن قريــة حــاس املجــاورة
لكفــر نبــل وحالتهــا املعيشــية مزريــة وهــي إحــدى
الحــاالت اإلنســانية ممــن تــم توظيفها أيضـاً يف املكتب
كمســتخدمة نظافــة تقــول »:عندما ســمعت عــن هذا
املكتــب قصدتــه وســجلت فيــه حالتــي وتفــا جئــت
برسعــة اســتدعايئ بعــد أيــام وتوظيفــي يف املكتــب ،
فرحــت ألننــي وجــدت عم ـاً وخاصــة أننــي ال أملــك
أي شــهادة أو خــرة».
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 عــى 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 الخرييــة
لتشــكو وضعهــا املأســاوي الســيام أن هــذه األمكنــة
تعــج بالرجــال ولكنهــا مــا إن ســمعت عــن وجــود هذا
املكتــب حتــى أرسعــت إليــه وقامــت بتســجيل حالتهــا
وفعـاً تــم تســجيلها ضمن املســتفيدات براتب شــهري
مــع أدويــة مجانيــة الســيام وأنهــا مريضــة بأمــراض
الضغــط والســكر ومثــن هــذه األدويــة كان يثقــل
كاهلهــا رغــم فقرهــا وعوزهــا  ،تشــعر أم عبــدوا بالرضا
وتشــكر كل املســاهمني بهــذا املــروع اإلنســاين.
رائــد الفارس(45عام)أحــد األعضــاء يف املكاتــب الثوريــة
( )URBيقــول :نحــن يف املكاتــب هدفنــا األســمى
مســاعدة املترضريــن يف الحــرب وخاصــة النســاء اللوايت
هــن الفئــة األكــر تــررا ً وضعفــا ولهــذا تم اســتحداث
هــذا املكتــب النســايئ لــي يتســنى لــكل النســاء
البائســات قصــده واالســتفادة مــن خدماتــه.
وينــوه الفــارس بأنهــم ســيحاولون أال يرتكــوا أي منهــن
بــدون مســاعدة وخاصــة وأنهــن بلجوئهــن للمكتــب
فإنهــن يعلقــن آمــاالً كبــرة عليــه بالتخفيــف مــن
أعبائهــن ومعاناتهــن.
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أتساءل إن كان حيق السؤال
كيــف لوطــن أن يســمو وجناحــه منكــر
وكيــف ألمــة أن تنهــض مــن رقادهــا الطويــل
وتخطــو بقــدم واحــدة وكيــف لشــعب أن يرتقــي
ونصفــه بالنصــف بــا عقــل وال ديــن وال حتــى
حقــوق؟؟ فــإىل متــى نســتمر أرسى لعقــد هــذا
الــرق وحامقاتــه وأصنامــه وأفــكاره التــي تشــبه
األبقــار املقدســة فــا متــس وال تغــر ثــم إىل
متــى ســنبقى موصديــن بــاب اإلدراك والوعــي
و متعامــن عــن تشــوهاتنا و وقاحتنــا و
انحطــاط أفكارنــا وفشــلنا املجتمعــي
ففــي كل يــوم نحمــل فؤوســنا ونتســابق
يف هــدم هــذا األهــرام الــوردي
الجميــل بــكل صالفــة ورعونــة
و نســر كالعميــان عــى دروب
ورؤى خطهــا لنــا األجــداد
الســابقون فحارضنــا يحتــر
مــن ســموم تناولناهــا مــن مركبــات
املــايض الغابــر واألغــرب مــن ذلــك
إننــا نــر عــى تزيــن غــروب
شمســنا بألــوان وزخــارف فقــدت
بريقهــا ومــا عــادت تتــأأل
يف عــن احــد فكذبنــا
ونفاقنــا وتخلفنــا
فقــــد كل الزهــو
والربيــق مهــا
حاولنــا التلميــع
والصقــل وبــات
كالمنــا عــن
األمجــاد لغــو
عقيــم ال قيمــة
وال نفــع لــه
وكأن تغييــب
ونكــران الحــارض
الثابــت بــات ســنة
رشقيــة وبالتــايل بــات
نســيان املــرأة واجــب
و إهانتهــا واجــب اكــر بــل
مفخــرة والبلــوى الكــرى تكمــن أننــا
ال نعــرف الفــرق بــن الرجــل والذكــر وهنــا
أســأل املســتهينني باملــرأة واملحقريــن لدورهــا
كيــف لهــم أن يعيشــوا طفولتهــم بــا أم وصباهم
بــا أخــت ورجولتهــم بــا زوجــة وشــيخوختهم
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بــا رفيقــة درب وســند علينــا أن نتســاءل لــو
كانــت كل أفكارنــا صحيحــة وصحيــة ومقدســة
ال تقبــل املراجعــة وال التعديــل مل يفــر أبناءنــا
إىل بــاد الغــرب مــن اقــرب املنافــذ؟ هــل هــم
يغربــون ملجــرد حــب الغيــاب أم ليرشقــوا مــن

هنــاك بذهنيــة جديــدة وبأمــاين ممكنــة البلــوغ
يف مجتمــع معــاىف يؤمــن بالعــدل والقانــون
واملســاواة و إعــاء قيمــة الفــرد بغــض النظــر عــن
عرقــه ولونــه وجنســه لنعــرف ولــو ملــرة بأنهــم
فــروا مــن كل ترهاتنــا وعاداتنــا الطارئــة عــى
الديــن واملجتمــع ولنعــرف أن تقييدنــا للمــرأة
وفــرض الرصامــة عليهــا هــو نابــع مــن
شــدة الهــوس بهــا وللحــد مــن
نبوغهــا الــذي يخــدش
ذكورتنــا املفرطــة وملنــع
تفوقهــا يف املياديــن
واملضامــر التــي
تجـــــــــاوزت
فيهـــا الرجــل
يف بلــدان ال
تعتمــد الكبــت
والتعنيـــــــف وال
يختــم فيهــا بالشــمع
األحمــر و األســود عــى
جنــس يشــكل نصــف املجتمــع
نصــف الوطــن نصــف األمــة نصــف
البرشيــة ! فلنؤمــن وبــدون تحفــظ أن
طائــر الفينيــق القابــع تحــت رمــاد
العصــور لــن ينهــض إال بــكال جناحيــه
ولــن يحيــا مطلقــا جســد عقلــه
يعمــل وقلبــه معطــل فالحقيقــة
الثابتــة الراســخة التــي ال جــدل
فيهــا أن املجتمعــات األحاديــة
القطــب الذكوريــة الوجــه هــي
األكــر تخلفــا وتأخــرا ً و األقــل
إشــعاعاً و إبداع ـاً مــن املجتمعــات
التــي أعطــت للمــرأة حيـزا وهامشــا
للتفاعــل والتفكــر ومــن ثــم الفعــل
والعطــاء لكــن األهــم مــن هــذا وذاك
متــى ســرفض الضحيــة رفــع الجــاد عــى
كتفيهــا و إعــان العصيــان فالحقــوق كــا
قــال األولــون ال تعطــى بــل تنتــزع انتزاعــا.
مجلة مزايا
أن تشــعلوا شــمعة خــر مــن أن تلعنــوا لــون ال
عتمة...............................................................
بوركتــم ودمتــم ســاملني.

بقلم maysoon :
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السحر والشعوذة بني الطب والدين اإلسالمي
تقــدم الطــب كث ـرا ً يف أيامنــا هــذه وخاصــة مــا
يتعلــق منــه بالتشــخيص.
ولكــن صفــاء مل تكــن تتوقــع أن يعجــز الطبيــب
أحمــد عــن تشــخيص حالتهــا متامــاً وإعطائهــا
العــاج املناســب.
صفــاء ليســت الحالــة الوحيــدة يف كفــر نبــل
ومــا حولهــا ممــن عجــز األطبــاء عــن تشــخيص
حالتهــا وشــفائها.فبعد زيارتهــا عــدة أطبــاء مل
تتمكــن صفــاء مــن الشــفاء أو الرجــوع لصحتهــا
الســابقة بالرغــم مــن أنهــا ُعرضــت عــى جميــع
االختصاصــات النفســية والداخليــة.
تقــول صفــاء :مل أكــن أعلــم مــاذا حــل يب حــن
وقعــت عــى األرض فجــأة ومل يعــد جســدي يقــوى
عــى النهــوض وبــدأت أشــعر أين مشــلولة متامــاً
ي
عــن الحركــة ج ـراء ذلــك ،ســيطر الوســواس ع ـ ّ
الشــك بــأين مريضــة مبــرض خطــر ،وبــدأت أطلــب
مــن زوجــي الذهــاب يب إىل الدكتــور.
توضــح أم صفــاء أن الطبيــب بعدمــا قــام
بالفحوصــات والتحاليــل الشــاملة مل يجــد أي
مــرض فأعطاهــا حبــوب مهدئــة يف أغلبهــا تناســب
االكتئــاب ولكنهــا مل تتحســن عليهــا بــل ازدادت
ســوءا ً....
أشــارت بعــض صديقــات صفــاء لهــا بــأن تذهــب
إىل احــد الشــيوخ املختصــن مبعالجــة األمــراض
الروحيــة  ،مل متانــع صفــاء وذهبــت إىل احــد
الشــيوخ املوثوقــن بصحبــة زوجهــا ،بــدوره الشــيخ
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أكــد لهــم بأنهــا مصابــة بــأذى مــن العــامل األخــر
«الجــان» وهــذا غالبــاً مــا يكــون ســببه العــن
والحســد أو الســحر.
مــا كانــت صفــاء املثقفــة والحاصلــة عــى
دراســات جامعيــة لتصــدق هــذا الــكالم بــادئ
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 وإخــاص أن يرشــدين
إىل مــريض الحقيقــي.
تتابــع صفــاء رشحهــا بأنــه مــن املعــروف يف ديننــا
اإلســامي عــاج للســحر واملــس ومــا شــاكل يكمــن
يف كــرة تــاوة القــرآن الكريــم وخاصـ ًة املعــوذات
وبالتحديــد ســورة الفلــق يف قولــه تعــاىل ((:قــل
أعــوذ بــرب الفلــق * مــن رش مــا خلــق *ومــن رش
غاســقٍ إذا وقــب * ومــن رش النفاثــات يف العقــد *
ومــن رش حاسـ ٍـد إذا حســد)).
ومعنــى آيــة ومــن رش النفاثــات يف العقــد ((أعــوذ
باللــه مــن رش الســاحرات الــايت ينفخــن فيــا
يعقــدن مــن عقــد بقصــد الســحر)).
فكانــت كلــا رددت هــذه اآليــة تشــعر بــأن
تغــرات تحــدث يف جســدها كتنميــل األطــراف،
وحـرارة شــديدة ،ودوار مزعــج .بعــد تلــك التجربة
أوشــكت صفــاء أخــرا ً بــأن تصــدق كالم الشــيخ
مــع أنهــا كانــت ترفــض متامـاً تصديــق مثــل هــذه
األشــياء يف الســابق .مل يكــن يه ُمهــا حينهــا إال أن

تشــفى كــا تقــول ألنهــا كلــا قــرأت هــذه الســور
واآليــات ( الفلــق  -النــاس – اإلخــاص )تشــعر
بالراحــة مبــارشةً.
بعــد مــرور ســنني مل تتحســن صفــاء إال قليــاً
وبقيــت األعــراض تصيبهــا كل فــرة  ،فذهبــت
ألحــد األطبــاء يف منطقــة معــرة النعــان ويدعــى
مــازن مل ينكــر الدكتــور وقتهــا حــاالت الســحر
والعــن ونصحهــا بق ـراءة الرقيــة الرشعيــة يومي ـاً
بعــد مــا ثبــت لــه خلوهــا مــن أي مــرض عضــوي.
الدكتــور مــازن يقــول »:أن نقــص فيتامــن ب يف
الجســم وهــو خــاص لســامة األعصــاب يكــون
مســاعدا ً عــى تقويــة هــذه األمــراض املختلطــة
النفســية والروحيــة حســب رأيــه» .ويعــزو
الدكتــور مــازن كــرة هــذه الظاهــرة يف أيامنــا هذه
أيض ـاً للخــوف بســبب القصــف املتكــرر للط ـران
والصواريــخ والتــي تتعــرض لــه بعــض املناطــق،
وهــذا الخــوف يضعــف الــروح والنفــس مــا
يجعلهــا فريســة ســهلة أمــام وســاوس الشــيطان.
ريــم( 35عــام) تقــول بأنهــا كانــت ســعيدة
يف حياتهــا مــع زوجهــا ولديهــا ثالثــة أطفــال.
يقــول(م.س) زوج ريــم »:أصبحــت فجــأة أكــره
زوجتــي كرهـاً شــديدا ً وأشــعر بــأن رائحتهــا كريهة
وشــكلها بشــع جــدا ً كانــت تنتابنــي هــذه الحاالت
أحيانــاً وتذهــب أحيانــاً أخــرى بالرغــم مــن أن
زوجتــي طيبــة جــدا ً معــي ومل تحــاول إزعاجــي
يوم ـاً ،فشــعرت أن الــذي يب ليــس طبيعي ـاً أبــدا ً.
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أرشــدين بعــض أصدقــايئ إىل اإلكثــار مــن قــراءة
القــرآن الكريــم وخاصــة اآليــة التــي تقــول:
((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 عــى
شــهادة جامعيــة يف علــم النفــس والفلســفة أرجــع
حالتــي ألســباب نفســية رمبــا تتعلــق مبشــاكل
ومعانــاة مــع زوجتــي تراكمــت عــر الوقــت و
راح ينصحنــي بــأن آخــذ حبــوب نفســية معينــة
وطلــب مــن زوجتــي تحســن معاملتهــا معــي
رافض ـاً أن يصــدق شــفافية العالقــة بينــي وبينهــا
واحرتامنــا واتفاقنــا املتبــادل....
الشــيخ محمــود أرجــع حالــة ريــم وزوجهــا إىل
ســبب احتــال وجــود ســحر تفريــق بــن الزوجــن
ونصــح زوجهــا بكــرة قـراءة القــرآن وأيضـاً زوجته،
يقــول (م.س) :بعــد مــرور عــدة ســنوات ومــع
متابعــة القــرآن ذهبــت الحالــة وعدنــا لطبيعتنــا
الســابقة.
يوضــح الشــيخ محمــود بــأن الســحر حالــة
حقيقيــة بعيــدا ً عــن الشــعوذة والدليــل عــى
ذلــك مــن القــرآن والســنة أمــا القــرآن الكريــم
ففــي اآليــات الكرميــة التــي تــدل عــى إبطــال
اللــه بقدرتــه لســحر كهنــة فرعــون حــن قــال
تعــاىل »:قــال بــل ألقــوا فــإذا حبالهــم وعصيهــم
يُخيــل إليــه مــن ســحرهم أنهــا تســعى فأوجــس
يف نفســه خيفـ ًة مــوىس قلنــا ال تخــف إنــك أنــت
األعــى وألــق مــا يف ميينــك تلقــف مــا صنعــوا إمنــا
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صنعــوا كيــد ســاحر وال يفلــح الســاحر حيــث أىت.
ويشــر الشــيخ محمــود بــأن قــدرة اللــه وقتهــا
قضــت وأبطلــت ســحر الســاحرين حــن ألقــى
مــوىس عصــاه فتحولــت ألفعــى ابتلعــت جميــع
األفاعــي التــي رماهــا ســحرة فرعــون وعندمــا
رأوا قــدرة اللــه كيــف غلبــت ســحرهم ســجد
ســحرة فرعــون مؤمنــن باللــه .قــال تعــاىل((:
فألقــى الســحرة ســجدا ً قالــوا آمنــا بــرب فرعــون
ومــوىس)).
بعــد ذلــك هددهــم فرعــون بســبب إميانهــم بــأن
يعاقبهــم بقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف
حينهــا.
يقــول الشــيخ :إن تــاوة هــذه اآليــات بالتحديــد
عــاج ناجــح لجميــع أنــواع الســحر.
كام يوضح أن للسحر أنواع وهي:
 -1ســحر املــرض وهــو غالب ـاً مــا يصيــب أعراضــه
الجســد فقــط مــن اآلالم ودوار وتنميــل لألطـراف
ويوهــم اإلنســان بأنــه مريــض وهــو يف الحقيقــة
ليــس مريــض.
 -2سحر الحب والكره وهو يتعلق بالعواطف.
 -3ســحر التخيــل ويصيــب العقــل فيتوهــم
اإلنســان بأنــه عمــل أشــياء وهــو مل يفعلها كســحر
الرســول صــل اللــه عليــه وســلم الــذي أصيــب بــه.
 -4ســحر التفريــق وهــو خــاص لتفريــق األحبــة
كالرجــل وأمــه أو زوجتــه.
كــا يوضــح الشــيخ محمــود بــأن املــس والســحر
قــد يســبب أمــراض عضويــة حقيقيــة عندهــا
يجــب عــى املريــض أن يأخــذ العــاج القــرآين مــع
الــدوايئ أو الطبــي حســب الحالــة املرضيــة.
ويحــذر الشــيخ محمــود مــن الذهاب إىل الســحرة
والدجالــن مــن أجــل العــاج الذيــن يدعــون
بأنهــم شــيوخ وهــم يف األصــل ســحرة فيزيــدون
الطــن بلــه كــا يقــال.
ويف هــذا الســياق قــص لنــا الشــيخ قصــة الفتــاة
التــي ذهبــت بصحبــة والدهــا للعــاج مــن مثــل
هــذه الحــاالت إىل احــد الشــيوخ الذيــن أعتقــد
فيــه والدهــا الخــر ،وعمــل هــذا الشــيخ لها ســحرا ً
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.
الشــيخ محمــود ينصــح النــاس الذيــن يصابــون
بهــذه األمــور بق ـراءة القــرآن مــع مراعــاة عــدة
عــادات يف حياتهــم وهــي:
 -1أكل ســبع متـرات صباحـاً عــى الريــق كل يــوم

لقولــه صــل اللــه عليــه وســلم »:مــن تصبح بســبع
متـرات مل يقربــه يف ذلــك اليــوم ُســم أو ســحر».
 -2ق ـراءة ســورة البقــرة مــرة يومي ـاً أو كل ثالثــة
أيــام لقولــه صــل اللــه عليــه وســلم »:البيــت
الــذي تقــرأ فيــه ســورة البقــرة ال يقربــه شــيطان».
 -3محاولــة اإلنســان املصــاب أن يحافــظ عــى
طهارتــه يف امللبــس واملــأكل والســكن ألن
الشــياطني تكــر و تلجــأ لألماكــن النجســة.
 -4دهــن مــكان األمل واملــرض بزيــت الزيتــون
األصــي مــع قــراءة املعــوذات وآيــات إبطــال
الســحر عليهــا ألن زيــت الزيتــون مبــارك ولــه
أهميــة خاصــة عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل.
 -5أن يحــاول املريــض تقويــة نفســه بعــدم
االستســام للمــرض وأعراضــه ويشــغل نفســه
بــأي عمــل دون التفكــر فيــه يزيــد مــن تســلط
الشــيطان الوســواس عليــه قــال تعــاىل ((:مــن رش
الوســواس الخنــاس * الــذي يوســوس يف صــدور
النــاس * مــن الجنــة والنــاس)).
ويوضــح الشــيخ أن الوســواس مــرض نفــي يف
أساســه ولكــن املســبب لــه هــو الشــيطان وهــذه
نقطــة الوصــل الوحيــدة التــي أســتطاع الشــيخ
محمــود بــأن يحددهــا مابــن األم ـراض النفســية
والروحيــة كــا يقــول.
خديجة(45عــام) خريجــة رشيعــة تؤكــد حرمانيــة
الذهــاب للســحرة والعرافــن وحكمــه الكفــر
والدليــل قولــه صــل اللــه عليــه وســلم ((:مــن أىت
ســاحرا ً أو عرافـاً فصدقــه مبــا يقــول فقــد كفــر مبــا
أنــزل عــى محمــد صــل اللــه عليــه وســلم)).
ومــن هنــا فإنهــا تنصــح النســاء خاصــة بعــدم
الذهــاب للســحرة لالســتعانة بهــم يف حــل
مشــاكلهن ألن ذلــك عقابــه أليــم عنــد اللــه
وخــروج مــن ديــن اإلســام نهائيــاً ،ذلــك ألنــه
اســتعان بغــر اللــه مــن الشــياطني والجــان،
واالســتعانة بغــر اللــه رشك  ،والــرك عاقبتــه
عظيمــة وأليمــة  ،ويكفــي هنــا أن نذكــر بقصــة
املــرأة التــي كانــت تضــع األســحار يف القبــور مــع
األمــوات حــن تحممهــم وعنــد ذهابهــا ألداء
فريضــة الحــج حجــب اللــه عنهــا رؤيــة الكعبــة
الرشيفــة فلــم تكــن تســتطيع أن تراهــا أبــدا ً
،وهــذا يعنــي أن حجهــا وباقــي عباداتهــا كانــت
باطلــة بســبب فعلهــا هــذا ،ولكــن التوبــة أبوابهــا
مفتوحــة دامئ ـاً يف ديننــا اإلســامي ،ولكــن يجــب
أن تكــون توبــة نصــوح صادقــة بعــدم الرجــوع
للذنــب مــرة أخــرى واللــه ويل التوفيــق....
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مناضلة يف سجن الرجال
«كانــت األم الحنــون لجميــع األرسى تــداوي
الجريــح ،تســاعد املريــض  ،تطعــم وتــوايس املنهــار
وترفــع مــن همــة اليائــس».
هــذه كلــات األســر املحــرر مــن ســجن املركــز
الثقــايف يف معــرة النعــان أحمــد تنــاري (35
عام ـاً) واصف ـاً أم محمــد ( 55عام ـاً) التــي كانــت
معتقلــة معهــم.
أم محمــد والــدة لخمســة شــبان  ،متوســطة
القامــة  ،قويــة الشــخصية  ،اجتامعيــة .
تقــول أم محمــد « وقفــت مــع الثــورة منــذ
بدايتهــا ألننــي شــعرت بأنهــا ثــورة حــق ضــد
الظلــم والقهــر والفقــر والتجــر ،لقــد ثــار هــذا
الشــعب ضــد حاكمــه الــذي ظلمــه وأهانــه و مل
يصــغ لصوتــه ووجعــه يومــاً «.
تشــكو أم محمــد عــدم الســاح البنهــا البكــر
محمــد بنــاء غرفــة فــوق ســطح منزلهــا ليتــزوج
يك ال يضطــر لدفــع إيجــار البيــت رغــم فقــره .
تتوقــف عنــد حالــة جارهــا أبــو مظهــر الفقــر
الــذي مل متنحــه الســلطات رخصــة بســطة صغــرة
ليبيــع وينفــق منهــا عــى عيالــه ،مشــرة إىل كلفــة
هــذه الرخصــة العاليــة  .ويؤملهــا منــع النظــام
ابنهــا رائــد مــن الصــاة و هــو مجنــد إلزامــي يف
الجيــش « و كأن الصــاة حـرام وفــق رشيعتهــم».
تصمــت أم محمــد قليــاً ثــم تقــول «أكــر مــن
ذلــك فولــدي أحمــد (  22عامــاً) تــم اعتقالــه
ألنــه حــاول االنشــقاق يف القطيفــة يف دمشــق 12
حزيـران ـ يونيــو عــام  . 2012كان يجــب أن تقوم
الثــورة منــذ زمــن بعيــد  ،صحيــح أنهــا تأخــرت
املهــم أنهــا قامــت فعـاً و تضيــف أم محمــد « مل
أقــف مكتوفــة األيــدي و بــدأت مبســاعدة الثــوار
و خاصــة العســاكر الذيــن يريــدون االنشــقاق
عــى اعتبــار أن منــزيل كان قريبــاً مــن حاجــز
الحامديــة يف معــرة النعــان  ،كنــت أنســق مــع
الثــوار والعســاكر املنشــقني حيــث يقــوم هــؤالء
العســاكر باالختبــاء يف بيتــي فــرة مــن الزمــن ثــم
أهربهــم مــع الثــوار إىل بالدهــم و إعادتهــم إىل
مناطقهــم ،و كان منهــم مــن ينضــم إىل الجيــش
الحــر و بعضهــم اآلخــر يغــادر إىل أهلــه «.
و تؤكــد أم محمــد أنهــا تشــعر بالســعادة و هــي
تســاعد هــؤالء العســاكر عــى الف ـرار مــن أيــدي
أؤلئــك «الظاملــن».
ذات يــوم ســمعت أم محمــد طرقــاً عــى بــاب
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منزلهــا و إذا بعنــارص مــن دوريــة تابعــة لجيــش
النظــام  ،يأمرونهــا بالذهــاب معهــم ،ســألتهم
إىل أيــن ؟؟؟
أجابوهــا  :لــن تتأخــري إجــراء بســيط و
ســنعيدك إىل منزلــك  .قالــت لقائــد الدوريــة
بــن جــد ٍ ومــزاح «امســك عــى شــاربك و أقســم
برشفــك أنــك ســتعيدين» ،ضحــك و مســك عــى
شــاربه يف إشــار ٍة عــى القســم .
وفعــاً ذهبــت معهــم إىل حاجــز الحامديــة
،تــروي أم محمــد كيــف بــدأ قائــد الدوريــة
بالتحقيــق معهــا و ســألها عــن مســاعدتها
للعســاكر عــى الفــرار  ،وكيــف أنكــرت ذلــك
قبــل أن يأمــر بتوقيفهــا و إحالتهــا إىل الســجن.
قالــت لــه  :لقــد وعدتنــي أن تعيــدين إىل بيتــي
و مســكت عــى شــاربك ،ضحــك وقــال  :ومــاذا
يعنــي ذلــك فأنــا ســأحلق شــاريب .
دخلــت الســجن وإذ بشــبان كــر يف الداخــل
 ،كانــت أوضاعهــم ســيئة للغايــة  ،وجدتهــم
جرحــى ،جيــاع  ،مــرىض  ،منهاريــن  ،أنــا كنــت
املــرأة الوحيــدة بينهــم  .رحبــوا يب وقالــوا :ال
تقلقــي يــا خالتــي ال شــك أنهــم ســيخرجونك
قريبــاً .
طأمنتهــم أننــي لســت خائفــة و قلــت أنــا بــن
أبنــايئ وأخــويت و هــؤالء الحمقــى ال ذمــة لهــم
وال ضمــر  .وتتابــع أم محمــد قصتهــا « بــدأت
رحلتــي مــع هــؤالء الســجناء و اســتمرت مــدة
ثالثــة أشــهر قضيتهــا يف ســجن املركــز الثقــايف يف
معــرة النعــان « كنــت أنــام عــى األرض دون
فــراش  ،كثــرا ً مــا كنــت أقــدم أغطيتــي ألرسى
قدمــوا حديثــاً و تعرضــوا للتعذيــب  .كنــت
أشــعر بهــؤالء األرسى و كأنهــم أبنــايئ فع ـاً  ،مل
أســتطع تقديــم مســاعدة ماليــة لهــم و لكننــي
كنــت أســاعدهم معنويــاً يف رفــع همهــم و
نســيان معاناتهــم و طأمنتهــم إىل أن الحريــة
باتــت قريبــة .
وفع ـاً بــدأ الثــوار مبهاجمــة معاقــل الجيــش يف
املعــرة وتســاقطت الحواجــز العســكرية بأيــدي
الثــوار الواحــد تلــو اآلخــر و عندمــا شــعر
األنــذال بقــرب نهايتهــم أطلقــوا النــار بشــكل
عشــوايئ عــى الســجناء قبــل أن يلــوذوا بالفـرار .
مــات مــن مــات مــن الســجناء و جــرح مــن
جــرح و نجــا مــن نجــا وكنــت مــن الناجــن

بفضــل اللــه  .أولئــك األبطــال نعــم لقــد
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  25آب ـ أغســطس  . 2013محمــد (38
عامــاً) االبــن األكــر ألم محمــد « لطاملــا كنــت
فخــورا ً بأمــي فهــي امــرأة قويــة تعــرف الحــق
وتقــف معــه».
جــارة أم محمــد تدعــى أم عــار تقــول «
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
الناشــطات يف يــوم املــرأة العاملي يف  8آذار ـــارس
 2015ألنهــا مبســرتها النضاليــة فعــاً تســتحق
التكريــم».
«مل ولــن أفكــر بالرتاجــع يومــاً ،ســأبقى مــع
الثــورة و الثــوار قلبـاً وقالبـاً إىل أن يتــم النــر أو
أهلــك دونــه» بهــذه الكلــات أنهــت أم محمــد
حديثهــا.

بقلم:رفيف
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مه ً
ال  ...ال تطلقي العنان للسانك
عــادت بعــد زيارتهــا الصباحيــة لجارتهــا أم
صبحــي إىل املنــزل بعــد احتســائها فنجــان قهــوة
عندهــا ،لتجــد ابنتهــا مســتمتعة باألســتامع إىل
األغــاين الصاخبــة بــدل مــن تنظيــف املنــزل
اليومــي  ،وكعادتهــا تفقــد أم أســعد ( 45عام ـاً)
أعصابهــا وتبــدأ بالــراخ و التلفــظ بألفــاظ
بذيئــة (التحاشــيك) يف محاولــة ملعاقبــة ابنتهــا
ولكــن بطريقــة خاصــة.
أم شــادي واحــدة مــن الكثــرات اللــوايت ال
يســتطعن متالــك أنفســهن وقــت الغضــب و
تتخــذ مــن شــتم اآلخريــن و األلفــاظ الشــاذة
وســيلة للتفريــغ عــن غضبهــا  ،لألســف هــذه
الظاهــرة أصبحــت ســائدة يف وقتنــا الراهــن .
وحــول هــذا املوضــوع تقــول أم أســعد « أعــرف
أنهــا طريقــة ســيئة و لكننــي اتخذتهــا عــادة
و ال أســتطيع التوقــف عنهــا مهــا حاولــت «،
وتضيــف أم أســعد أن هنــاك أمــور تزعجهــا
وتخرجهــا عــن الســيطرة لكنهــا رسعــان مــا
تشــعر بالنــدم و خاصــة إذا كانــت ابنتهــا هــي
الضحيــة .
ســارة ( 17عامــاً) البنــت الكــرى ألم شــادي
تقــول « اعتــدت عــى طبــاع أمــي فهــي رسعــان
مــا تغضــب وتبــدأ بشــتمي  ،ثــم ال تلبــث أن
تصمــت وتضحــك يف إشــارة ألنهــا خجلــة مــا
تفوهــت بــه مــن كلــات ســيئة».
أم محمــد ( 49عامــاً) هــي األخــرى إحــدى
النســاء (إيل لســانهن متــري منهــن) تشــاجرت
مــع جارتهــا بســبب األوالد الذيــن رضبــوا
بعضهــم و بــدل إصــاح املشــكلة بالهــدوء
والرويــة بــدأت بشــتم جارتهــا و (مــا خلــت وال
بقــت) باملقابــل مل تــرد جارتهــا عليهــا دخلــت
بيتهــا و أغلقــت بابهــا (لتكــر الــر).
تقــول أم محمــد «هــي (أي جارتهــا ) أجربتنــي
عــى ذلــك  ،أال تســتطيع أن تــريب أوالدهــا و
(تاركتهــن يفلتــوا ع كيفهــن)  ،إن الواحــد منــا
يفــرض عليــه أن يكــون عصبي ـاً و يتلفــظ بهــذه
األلفــاظ».
و حــول هــذا املوضــوع تتحــدث أم حســن
( 52عامــاً) إحــدى املصلحــات االجتامعيــات
يف املنطقــة فتقــول« األم مدرســة إذا أعدتهــا
أعــددت شــعباً طيــب األعــراق» إن األم هــي
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األســاس يف الرتبيــة فــإن صلحــت صلــح املجتمــع
و إذا فســدت فســد املجتمــع  ،ولهــذا يجــب
عــى كل أم أو امــرأة أن تضبــط نفســها بنفســها
و تتذكــر قولــه تعــاىل « و ال تنابــذوا باأللقــاب
بئــس االســم الفســوق بعــد اإلميــان » و قــد
نهــى اللــه تعــاىل عــن رمــي اآلخريــن باأللقــاب
و الصفــات الســيئة  ،كــا أوصانــا رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم بحســن األخــاق و
التفكــر ثــم التفكــر بــكل كلمــة يتفــوه بهــا
اإلنســان  ،روي عــن معــاذ بــن جبــل ريض اللــه
عنــه قــال  :يــا رســول اللــه و إنــا ملؤاخــذون مبــا
نتكلــم بــه ؟ فقــال  :ثكلتــك أمــك يــا معــاذ !
وهــل يكــب النــاس يف النــار عــى وجوههــم إال
حصــاد ألســنتهم .
فانظــري أختــي الكرميــة إىل الخطــر العظيــم
ملــن أطلقــت للســانها العنــان  ،فقــد خــص
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم اللســان
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 .
ويف الســياق نفســه يحدثنــا الشــيخ محمــد
العبــدو فيقــول  «:يكفــي أختــي املســلمة أن
أذكــرك بحديــث رســول اللــه عــن بــال بــن
الحــارث قــال  :قــال رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم  »:إن الرجــل ليتكلــم بالكلمــة
مــن ســخط اللــه عــز وجــل مــا يظــن أن تبلــغ
مــا بلغــت  ،يكتــب اللــه عــز وجــل بهــا عليــه
ســخطه إىل يــوم القيامــة.
أيضــاً حديثــه عليــه الصــاة والســام « ليــس
املؤمــن بالطعــان  ،وال باللعــان و ال بالفاحــش
وال بالبــذيء».
«ســأحاول جهــدي أن أتــرك هــذه العــادة
الســيئة  ،راجيـ ًة مــن اللــه أن يســاعدين يف ذلــك
و أن يتجــاوز عــن ســيئايت » هــذا مــا قالتــه أم
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
أمــام إيجــاد الحــل املناســب لهــا.
فمــن الطبيعــي أن يكــون للطفــل شــلّة أو
مجموعــة مــن الرفــاق يصادقهــم ويتعاطــف
معهــم ،ولكــن مــن غــر الطبيعــي واملألــوف
أن يســلك الطفــل ســلوكاً عدوانيــاً
يتجــى يف
ّ
إظهــار العنــف لآلخريــن مــن خــال األذى
الجســدي واللفظــي وتدمــر املمتلــكات
،ونتائــج هــذا الســلوك مؤذيــة وخطــرة ليــس
عــى الطفــل وحــده بــل وعــى رفاقــه بســبب
الغضــب الــذي يرافــق هــذا الســلوك.
وللســلوك العدواين أشــكال منها:
 -1األلفــاظ الســيئة كالســب و الشــتم و
الســخرية و االســتهزاء باآلخريــن .
 -2األذى الجســدي كالــرب و الخرمشــة و
كــر األلعــاب .
 -3عــدوان ســلبي :ويكــون بإهــال الشــخص
اآلخــر و التجاهــل و الصمــت .
كل هــذه األفعــال تســتفز الطــرف اآلخــر و
تجعلــه يف حالــة إحبــاط و غضــب.
أســباب السلوك العدواين :
• العقــاب الجســدي الشــديد و املتكــرر مــن
قبــل األهــل و املربــن ،حيــث يتعلــم منــه
الطفــل أنــه الحــل املناســب للمشــاكل بــن
النــاس و أنــه يشء عــادي.
• مشــاهد العنــف املختلفــة التــي يشــاهدها
الطفــل مبــا فيهــا القتــل و التدمــر ،و الــرب
والتكســر مــا يدفعــه إىل تقليــد ذلــك
بصــورة عفويــة ،كــا أن كــرة هــذه املشــاهد
تقلــل عنــده املشــاعر اإلنســانية فــا يهتــز
أبــدا ً ملــا يــراه و ال يحــس مبشــاعر اآلخريــن،
ومــن املؤســف أن األخبــار أصبحــت اآلن
أشــبه بفيلــم رعــب يشــاهده الجميــع .
• جــذب االنتبــاه  :وذلــك عندمــا يــرى الطفــل
أنــه مهمــل و يرغــب باملزيــد مــن العنايــة
يعمــد إىل العــدوان كوســيلة لجــذب انتبــاه
األهــل يعنــي (أنــا موجــود(
• الغــرة :قــد يغــار الطفــل مــن أخيــه و
رفيقــه و يعــر عــن ذلــك بشــكل ســلبي
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كالــرب و الــراخ واألذى .
• أخــرا ً التســاهل مــن قبــل األهــل و املربــن
عندمــا يصــدر الطفــل ســلوكاً عدواني ـاً يجعلــه
يتــادى يف ذلــك الســلوك.
عالج الســلوك العدواين:
لــو متعنــا جيــدا ً يف األســباب نســتطيع
اســتخراج الحــل مثــاً:
 -1نقــوم بــاإلرشاف عــى محتــوى الربامــج
التــي يشــاهدها الطفــل حتــى لــو كانــت
برامــج أطفــال و نشــجعه عــى مشــاهدة
برامــج ذات مضمــون إيجــايب .
 -2ال نتبــع الــرب وســيلة أساســية لرتبيــة
أوالدنــا فهنــاك أســاليب أخــرى كحرمانــه مــن
املــروف أو األلعــاب أو الذهــاب ملــكان
يحبــه وغريهــا...........
 -3عــدم مقارنــة الطفــل بغــره وعــدم تعيــره
بخطــأ قــام بــه.
 -4نعــزز ثقــة الطفــل بنفســه و أننــا نعتمــد
عليــه و أنــه أصبــح قــد املســؤولية .
 -5اختــاط الطفــل مــع أطفــال يف مثــل عمــره
و إعطــاؤه أشــياء ليهديهــا لهــم وتعويــده
مشــاركتهم باللعــب مــن غــر تســلطه .
حالــة الطفلة (س) العمر  5:ســنوات
بعــد جمــع املعلومــات عــن طريــق املالحظــة
املبــارشة و املقابلــة مــع األم ،تبــن أن
الطفلــة(س) عاشــت ظــروف قاســية جــدا ً مــن
غيــاب األب املتكــرر و الشــبه الدائــم عــن
املنــزل بســبب الحــرب يف ســورية ،و ســكنها
مــع أمهــا يف بيــت جدهــا ،و أوالد عمتهــا التــي
كانــت تشــعر بالغــرة منهــم ،و خاصــة عندمــا
يركضــون الســتقبال والدهــم كلــا دخــل
املنــزل حيــث كانــت تركــض معهــم ثــم تعــود
خائبــة  ،وعــدم تحمــل بيــت الجــد لــأوالد
حيــث كانــوا يرصخــون بهــم دامئـاً ألي تــرف
يقومــون بــه كان يعلــو صوتهــم مخاطبــن األم
أســكتيهم خذيهــم مــن هنــا دعيهــم يذهبــون
للنــوم برسعــة  ،كل هــذه الظــروف جعلــت
األم أيض ـاً عصبيــة جــدا ً مضطربــة االنفعــاالت
بــن الغضــب و الحــزن والبــكاء ،و العصبيــة
حيــث أيضــاً نســيت مشــاعر ابنتهــا الصغــرة
املحرومــة مــن حنــان األب و محبتــه فلــم بقلم :املرشــدة النفســية فاتن لســويد

تعوضهــا عــن ذلــك بــل العكــس كانــت تقــوم
برضبهــا ألتفــه األســباب ،و الــراخ عليهــا و
كأنهــا هــي ســبب املشــاكل أو وجدتهــا حــل
للتنفيــس عــن مشــاعرها و بذلــك أيقنــت
الطفلــة أن الــرب و الــراخ هــو الحــل
للمشــاكل و أنــه أمــر مقبــول باإلضافــة إىل
غيــاب املشــاعر اإلنســانية .
و زاد الطــن بلــه نزوحهــم مــن بلدهــم
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
عــى حســب قــول األم إىل أن ســمعت األم
بالروضــة و أتــت لتســجيلها و بعــد مشــاهدة
ســلوك الطفلــة العــدواين تجــاه األوالد و تجــاه
حتــى املعلــات رغــم املحبــة التــي أظهرناهــا
لهــا ،و عندمــا حاولــت االقــراب منهــا ألعــرف
الســبب خافــت البنــت ووضعــت يداهــا
برسعــة عــى وجههــا خوفــاً مــن الــرب .
قمنــا باســتدعاء األم فــورا ً و أطلعناهــا عــى
املشــكلة فقامــت بالبــكاء فــورا ً حاولــت يف
البدايــة رمــي الســبب بشــكل كامــل عــى
الظــروف ،و لكنهــا اعرتفــت فيــا بعــد أنهــا
كانــت الســبب األول بســبب عصبيتهــا
الزائــدة و رضبهــا املتكــرر و شــبه الدائــم
للطفلــة ألتفــه األســباب و بعــد الحديــث
معهــا قــررت إصــاح األمــور و منــح الطفلــة
الحــب والحنــان و عــدم رضبهــا ،و قالــت
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
يرغبــون باللعــب معهــا مــع تقديــم الهدايــا
البســيطة لهــا مــن قبــل األوالد ليثبتــوا لهــا
أنهــم رفــاق لهــا و بالفعــل تــم التخفيــف
مــن ســلوكها العــدواين إىل درجــة الســام عــى
األوالد واملعلــات و الذهــاب للمعلمــة يف
حــال مضايقتهــا مــن قبــل أحــد األوالد.
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ملجأي أصبح قرباً ألطفالي
بدمــوع غزيــرة تســرجع أمــل ذكرياتهــا املؤملــة حينــا فقــدت أربعــة مــن
أطفالهــا دفعــة واحــدة بقصــف طائــرة النظــام املغــارة التــي اختبــأت بهــا
مــع أوالدهــا.
أمــل (32عامــاً) مــن مدينــة خــان شــيخون التابعــة لريــف ادلــب الجنــويب
هــي واحــدة مــن أمهــات كثــرات فقــدن أبنائهــن يف الحــرب الدائــرة يف
ســوريا.....
تقــول أمــل »:بعــد تحريــر مدينتــي خــان شــيخون مــن نظــام األســد
وجيشــه عــى يــد الثــوار وذلــك يف الشــهر الخامــس مــن عــام\،\2014
أخــذ الطــران الحــريب يشــن هجومـاً همجيـاً عــى املدينــة صباحـاً ومســا ًء
وكنــت مــع أبنــايئ يف هــذه األثنــاء قــد اعتدنــا االختبــاء يف إحــدى املغــارات
عــي أحافــظ عــى ســامة أبنــايئ وســامتي ريثــا
القريبــة مــن منــزيل َّ
تغــادر الطائــرة الحربيــة ،ولكــن مــا مل يكــن متوقع ـاً يف ذلــك اليــوم وهــو
الخميــس \\6متــوز \\2014حــن جــاءت الطائــرة الحربيــة كعادتهــا وبــدأت
بالقصــف ،أرسعــت مــع األوالد إىل املغــارة بينــا ابنتــي الكــرى ســارة(9أعوام)
ـت املغــارة مــع أطفــايل
مل تكــن موجــودة ،فهــي يف بيــت جدهــا  ،ومــا إن دخلـ ُ
حتــى ســقط صــاروخ الطائــرة اللعــن مبــارش ًة فــوق املغــارة التــي نختبــئ فيهــا،
تحولــت املغــارة إىل كومــة مــن الــراب والحجــارة فوقــي وفــوق أطفــايل الذيــن
فارقــوا الحيــاة مــن فورهــم أمــا أنــا فقــد تــم إســعايف إىل املشــفى يف حالــة
خطــرة وإصابــات كبــرة فقــد أُصبــت بكرسيــن يف ســاقي وكــر ثالــث يف
يــدي وأُجريــت يل عــدة عمليــات جراحيــة داخليــة الســتخراج الحجــارة
والرمــال مــن أحشــايئ  ،وألكــر مــن ثــاث أشــهر بقيــت قابعــة يف
املشــايف.
مل يبقــى يل ســوى ابنتــي ســارة التــي مل تكــن معنــا آنــذاك حيــث
استشــهدت ابنتــي حــا ابنــة الثــاين أشــهر وولــدي الوحيــد عمــر
ابــن الخمــس ســنوات وابنتــي روال (3ســنوات) وســيدر (7ســنوات)
 ،وأكــر مــا يؤملنــي اآلن وبعــد فقــدي ألطفــايل أننــي مل أعــد
أســتطيع اإلنجــاب بعــد أن أصبــت بالرحــم إصابــات بليغــة.
أمــا عــن زوجــي فقــد ألتحــق بصفــوف الجيــش الحــر لقتــال
هــذا النظــام الظــامل قاتــل األطفــال واألبريــاء فلــم يعــد هنــاك مــا
يخــره بعــد أن فقــد أعــز مــا ميلــك.
كل هــذا تعرضــت لــه دون أن أجــد أحــد مــن أهــي بقــريب فهــم
جميع ـاً الجئــون يف األردن منــذ بدايــة الثــورة.
جميــع جــراين وأقربــايئ كانــوا يفعلــون مــا أفعلــه عندمــا تــأيت
الطائــرة الحربيــة وهــو االختبــاء يف املالجــئ ولكــن بعــد أن
أصابنــي مــا أصابنــي عــرف الجميــع أنــه ليــس مثــة مــكان آمــن
داخــل ســوريا مــا دام الطــران الحــريب االســدي ال يغــادر ســائها.
أعــرف أننــي لســت الوحيــدة مــن فقــدت أبنائهــا يف هــذه الحــرب
ولكنــي أمتنــى مــن اللــه أن يعوضنــي خــرا ً وينهــي آالم هــذا
الشــعب ويحمــي بقدرتــه مــا تبقــى مــن أبنــاءه. .....

9
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هي ليست ببالد ما وراء اجلبل معاقل العلويني ومرابع األقليات
هــؤالء الذيــن أذاقــوا الشــعب الســوري الويــات
وزرعــوا يف كل بيــت امل  ،ويف كل حنجــرة غصــة ،
وبــددوا خـرات البــاد ونهبــوا ثرواتهــا عــى مــدى
عقــود
بــل هــي أرضنــا ارض أهــل الســنة التــي حررهــا
أهلهــا بالصــر والــدم واملشــقة مــن نــر اســتعباد
طغــى وتجــر ،ومــن قطعــان املجنــزرات التــي
زرعــت املــوت والرعــب ،ومــن معتقــات الســحل
واإلذالل ومــن بطــش رجــال ســلطة مســتكربين
متجربيــن منزوعــي اإلنســانية واألخــاق احرتفــوا
القتــل ثــم القتــل..........
وال يشء غــر القتــل ولكــن مــا الــذي جــرى
ويجــري و مل تحولــت أرضنــا املحرومــة
املنكوبــة مرتعــا للفســاد
واملفســدين مــن ضعــاف
النفــوس وطالبــي الدنيــا
وغنامئهــا هــؤالء الذيــن
يزدهــرون حــن
تــرب الفــوىض
وينعــدم األمــن
و يرتعرعــون
مــع غيــاب

الحســيب والرقيــب فــا ضامئرهــم تنهاهــم وال
تربيتهــم وســجاياهم تردعهــم نعــم هنالــك أنــاس
يعيشــون بيننــا يبيعــون كل يشء وأي يشء ومــن
أي مــكان ويف أي مــكان هــم ليســوا ثــوارا وال
إســاميني وال هــم حتــى مــن عمــاء وإتبــاع النظام
هــم ال شــكل لهــم ال لــون لهــم وال ديــن هــم ثــوار
املصالــح وإســاميي املنافــع وصيــادي اللحظــة
هــم تلــك العلقــة التــي متتــص جســد املجتمــع
وتحيلــه هزيــا ســقيام هــم كولـرا األمــة وطاعــون
الزمــان هــم لصــوص وضعــوا قنــاع الثــورة والــذود
عــن الــرف والديــن واخفــوا خلفــه كل بشــاعتهم
وقبحهــم ولصوصيتهــم نراهــم اليــوم قــد افرتشــوا
أرصفــة مدننــا وقرانــا بالبضائــع املســلوبة مــن
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
عــى أرصفــة الشــوارع ويف األزقــة ويف بعــض
املتاجــر املختصــة وتحــت أي مســمى تســوق ؟؟؟
هــل هــي غنائــم ؟ أم مصــادرات؟ أم هــي ســوق
الســنة (بفرعهــا الثــاين )بعــد أن فتحــت فروعهــا
األوىل يف قــرى الجبــل اإلثــم ويف بعــض أحيــاء
املــدن التــي اســتطاعوا التمــدد إليهــا واتخــذوا
منهــا كنتونــات تشــابه املســتعمرات الصهيونيــة
مــن حيــث الشــكل واملضمــون واالنعزاليــة أمــا

االختــاف بــن أســواقنا املســتجدة عــن أســواقهم
التــي اســتحدثها (رشكائنــا يف الوطــن) بحيــث هنــا
يكــون البائــع ســنيا واملشــري ســنيا والبضائــع
املعروضــة الجــاري الســمرسة وعقــد الصفقــات
عليهــا مــن ممتلــكات أهــل الســنة و الجامعــة!!
ســالت قيــس41 (:عاما) الــذي كان يحمــل مروحة
عموديــة الشــكل جديــدة املظهــر عــن املــكان
الــذي احرضهــا منــه فقــال يل انــه اش ـراها مــن
احــد مراكــز بيــع (البضائــع املســتعملة) فعاودتــه
بالســؤال هــل إذا علمــت أن هــذه البضائــع
مرسوقــة هــل كنــت ســتبتاعها؟؟ فأجــاب الرجــل
 :برصاحــة ...........أنــا ال املــك مثنــا ملروحــة
جديــدة (ففحــش التجــار وغــاء األســعار وارتفــاع
الــدوالر) منعــا أمثــايل مــن التنعــم مبقتنيــات
جديــدة يف هــذه الظــروف التــي أثــرت أناســا
وأنزلــت أناســا إىل قعــر الحضيــض فكــررت عليــه
الســؤال بإلحــاح  :لــو علمــت أنهــا رسقــت مــن
احــد البيوتــات التــي غادرهــا أهلهــا مرغمــن هــل
كنــت ستشــريها؟؟ فضحــك ضحكــة املتهــرب مــن
اإلجابــة لكنــه أجــاب أخ ـرا قــال  :أنــا مل ارسقهــا
.........
أنــا اشــريتها مبــايل القليــل ألين ال أقــوى عــى رشاء
مروحــة جديــدة  ،وان كانــت فعــا مرسوقــة كــا
تقــول! فاإلثــم والذنــب يقــع عــى عاتــق مــن
رسقهــا ،وليــس عــى مــن اش ـراها بأموالــه التــي
جناهــا مــن كــد ميينــه وعــرق جبينــه .
عاودتــه بالســؤال :برشائــك هــذه املروحــة أال
تعتقــد انــك تشــجع الســارق عــى رسقتــه والباغي
عــى بغائــه وتشــجع ظاهــرة مــا ألفهــا مجتمعنــا
وهــي الرسقــة العلنيــة التــي ال تختلــف كثـرا عــن
الفجــور والعهــر العلنــي ؟ فضحك وقــال :كل
هــذه املوبقــات والفحشــاء اقرتفتهــا بتبضعي
لهــذه املروحــة وهــل ســتحل كل املشــاكل
واألزمــات الوطنيــة واإلقليميــة وتعــود
الحيــاة إىل ســكينتها إن مل اشــريها...........
ثــم أن (فــان ) ابتــاع نصــف أرزاق البلــد
هــل ســألتموه مــن أيــن لــه هــذا؟؟؟
فضحكــت وشــكرت قيــس عــى ســعة صــدره
وعــى 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
«أمــي ال ترتكينــي أرجــوك ال أريــد الذهــاب إىل
بيــت جــدي أريــد أن أبقــى معــك» يــرخ ســامي
البالــغ مــن العمــر خمــس ســنوات باكي ـاً عندمــا
يحــاول عمــه جــره بقــوة لســحبه مــن يــد أمــه
أمــل  ،أمــل تقــوم بتهدئتــه «ال تبــي يــا بنــي
ســوف آيت ألراك دامئـاً».و الدمــوع غطــت وجههــا
 ،فهــي قــررت الــزواج بعــد أن انتظــرت أبــاه
املعتقــل لســنتني علـاً أنهــا مــا زالــت يف الخامســة
والعرشيــن مــن عمرهــا .
أمــل واحــدة مــن نســاء كثـرات أعتقــل أزواجهــن
و بــدأت معاناتهــن مــع مجتمــع «ال يرحــم» و
عــادات وتقاليــد لطاملــا تحكمــت بحياتهــن .
تقــول أمــل « قــررت الــزواج ألننــي أتعــرض
لضغــوط مــن قبــل أهــي و أهــل زوجــي واملجتمع
« فأهــل زوجهــا يريــدون أن تعيــش معهــم مــع
أبنهــا بينــا أهلهــا ال يرضــون بذلــك خوف ـاً عــى
ســمعتهم الســيام و أن أخــوة زوجهــا عازبــون
بحــد قولهــا.
«أبنتــي مــا زالــت صغــرة و زوجهــا معتقــل
منــذ أكــر مــن ســنتني ،وال نعــرف إذا كان عــى
قيــد الحيــاة أم ال  ،تقــدم لهــا عريــس مناســب و
األفضــل أن تتــزوج و تعيــش حياتهــا « تقــول أمهــا
مضيف ـ ًة « بيــت حامهــا ال يعرتفــون عليهــا مادي ـاً
بــأي يشء وال بابنهــا».
مــن جه ـ ٍة أخــرى حامتهــا تقــول « كان عليهــا أن
تعيــش معنــا مــع أبنهــا ونحــن نتكفــل بهــا وبــه
حتــى يخــرج زوجهــا مــن الســجن « ،وتضيــف
« لســنا مجربيــن أن ننفــق عليهــا و عــى أهلهــا
فلتتــزوج وحفيدنــا يبقــى عندنــا» .
« عيــب وحـرام تتــزوج و زوجهــا يف الســجن هــو
ليــس ميــت وممكــن أن يخــرج مــن الســجن يف
أي لحظــة» هــذا مــا قالــه والــد زوجهــا الشــيخ
عبــد اللــه أحــد شــيوخ املنطقــة الشــالية يقــول
« كيــف للمــرأة رشعــاً أن تتــزوج إذا مل تقابــل
زوجهــا ألكــر مــن عامــن ».
أمــل هــي ضمــن أربعــة نســاء تزوجــن بعــد
اعتقــال أزواجهــن عــى مســتوى مدينــة كفــر نبــل
بينــا إلهــام هــي واحــدة مــن كثـرات مل يتزوجــن
بعــد اعتقــال أزواجهــن و بقــن يكافحــن العــادات
و التقاليــد يف املجتمــع يف ســبيل تربيــة أوالدهــن.
« طبعـاً لــن أفكــر بالــزواج فلــدي خمــس أطفــال
و هــم بحاجــة يل ولــن أتخــى عنهــم مهــا كانــت
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األســباب « هــذا مــا قالتــه إلهــام التــي تبلــغ مــن
العمــر ثالثــة وثالثــن عامـاً  ،هــي تجــد مســاعدة
مــن بعــض األشــخاص ولكــن ليــس دامئ ـاً و هــي
«ال تكفــي»  ،كــا أنهــا تســتلم بعــض املعونــات
لكنهــا قليلــة أيض ـاً.
«أنــا ال أخــرج للبحــث عــن مــورد أو للمطالبــة
باملعونــة ألننــي أشــعر بالحــرج وكأننــي أتســول
و قــد ألقــى مــن يســاعدين وأحيانــاً ال» تقــول
إلهــام مضيف ـ ًة «مجتمعنــا ال يحبــذ خــروج املــرأة
وســعيها وراء الــرزق».
هــذا وقــد أكــدت أن أخــو زوجهــا يعطيهــا مبالــغ
حــن
قليلــة وليســت ثابتــة وهــي ال تكفــي .يف ّ
يتحــدث أحمــد أخ زوجهــا بأنــه يســاعد أرسة أخيه
وال يقــر و املبلــغ الــذي يعطيــه لهــم يكفيهــم.
ســليم البالــغ مــن العمــر أحــد عــر عامـاً و هــو
االبــن األكــر إللهــام يقــول  »:تركــت الدراســة لــي
أبحــث عــن عمــل ملســاعدة أمــي بعــد اعتقــال
أيب» وتحــدث أنــه يعمــل مــع زوج خالتــه يف
مطعــم فآلفــل و أجرتــه ال تكفــي لجميــع
الحاجيــات ولكــن يســتطيعون رشاء الخبــز
يومي ـاً.
و أضــاف « أخــويت يذهبــون للمدرســة
و أريدهــم أن ينجحــوا ويحققــوا
طموحاتهــم  ،خرست مســتقبيل
الــدرايس  ،ال
أريــد ألخــويت أن
يخــروه أيضــاً «.
و أشــار ســليم أنــه
قبــل اعتقــال والــده
كان طف ـاً أمــا بعــد
اعتقالــه أصبــح رجـاً
منهــكاً باألعبــاء كــا
أنــه يشــعر بفقــدان
حنــان األب يقــول
ســليم ومل يســتطع
إخفــاء دموعــه التــي ســقطت .
آمنــة إحــدى جــارات إلهــام تقــول  »:إن
أحــوال جارتنــا إلهــام ســيئة « و أضافت
بــأن إلهــام تضطــر لالســتدانة
منهــا مبلغـاً مــن املــال أحيانـاً
ألخــذ أوالدهــا للطبيــب أو
إلحضــار دواء لهــم .

الشــيخ فضــل أحــد مديــري الجمعيــات الخريية يف
كفــر نبــل يقــول »:إن املعونــات التــي تصلنــا قليلة
 ،ونحــن نحــاول توزيعهــا بشــكل متســاوي عــى
املحتاجــن واألرامــل و املنشــقني و أرس املعتقلــن
و النازحــن  ،و أكــد موضح ـاً» أنــه عندمــا تأتينــا
 500ســلة غذائيــة هــي ســتوزع عــى  700عائلــة
مــن يحــر إىل الجمعيــة نســلمه املعونــة ومــن ال
يحــر ال يكــون لــه نصيــب بهــا فنحــاول إعطــاءه
عندمــا نســتلم معونــات أخــرى».
« ســأعيش عــى أمــل خــروج زوجــي مــن الســجن
وعودتــه لنــا ســاملاً ولــن أشــعر باليــأس « بهــذه
الكلــات أنهــت إلهــام حديثهــا .

بقلم :هيفاء
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التهاب األمعاء يغزو كفر نبل وما حوهلا
أصــاب مــرض التهــاب األمعــاء الكثــر مــن
األطفــال يف كفــر نبــل ومــا حولهــا هــذا
الصيــف وبــدا املــرض األكــر شــيوعاً وللوقــوف
عــى أســباب هــذا املــرض وأعراضــه وعالجــه
التقينــا طبيبــة األطفــال أيثــار مــن خــان
شــيخون وهــي تعمــل يف مشــفى الخطيــب
التخصــي.
فحدثتنــا عــن أهــم أســباب انتشــار هــذا
املــرض عمومـاً ويف هــذه األيــام بشــكل خــاص
 ،تقــول أيثــار »:إن ضعــف الرقابــة الصحيــة
عــى نظافــة امليــاه وتلوثهــا مــن أهــم أســباب
هــذا املــرض وخاص ـ ًة يف املناطــق التــي يوجــد
فيهــا مصــادر مكشــوفة للميــاه».
توضــح الطبيبــة أيضـاً وباإلضافــة لذلــك تنــاول
الخــراوات الغــر مغســولة جيــدا ً وخاصــة
التــي تــؤكل نيئــة منهــا كالخيــار والبقدونــس،
الخــس باإلضافــة للملفــوف والبنــدورة.
وأهــم أعراض هذا املرض هي:
اإلســهال  ،الحــرارة ،اإلقياء وأمل يف البطن.
لكــن الطبيبــة أيثــار تؤكــد أن درهــم وقايــة
خــر مــن قنطــار عــاج وأن هنــاك طــرق
للوقايــة مــن هــذا املــرض وخاصــة عنــد
األطفــال ومــن هــذه الطــرق:
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 نظافــة األطعمــة :يجــب عــى األم أن تحــاولقــدر اإلمــكان املحافظــة عــى نظافــة طعــام
أوالدهــا فــا تطعمهــم طعامــاً مكشــوفاً
للحــرات والذبــاب وغــره.
 نظافــة ميــاه الــرب :نعلــم أن الرقابــةالصحيــة للميــاه قــد زالــت هــذه األيــام
بســبب ظــروف الحــرب لذلــك يجــب عــى
األم أن تقــوم بغــي مــاء التحضــر للحليــب
وللــرب لألطفــال الرضــع خصوصــاً مــع
محاولــة الحصــول عــى ميــاه نظيفــة للــرب
للكبــار بشــكل عــام.
 غســل الفواكــه والخضــار جيــدا قبــل األكل :وهنــاك طريقــة صحيــة وتقليديــة لغســلها ال
تــرك أي آثــار ســلبية وهــي :
وضــع كميــة مــن امللــح مــزاب يف املــاء بوعــاء
بشــكل دائــم مخصصــة لغســيل الخضــار
والفواكــه التــي تــؤكل نيئــة حيــث نقــوم بنقــع
الخضــار كالبقدونــس والخيــار يف هــذا امللــح
املــذاب يف املــاء ملــدة  5-3دقائــق وبعدهــا
ننظفهــا باملــاء وحــده وتصبــح بعدهــا صالحــة
لــأكل.
ـــومن طــرق الوقايــة املهمــة لــدى األطفــال
بشــكل خــاص توضــح الطبيبــة أهميــة غســل

اليديــن خاصــة عنــد األطفــال قبــل الطعــام
وبعــده وأيضــاً بعــد الخــروج مــن التواليــت
فــإن ذلــك يخفــف طــرق العــدوى بهــذا
املــرض لديهــم.
العالج:
تفيــد الطبيبــة بــأن أهــم مراحــل العــاج هــو
(اإلماهــة) واإلماهــة مهمــة ألنهــا تعــوض مــا
يفقــده الجســم مــن ســوائل أثنــاء اإلســهال
و اإلقيــاء ألن اســتمرار اإلســهال و اإلقيــاء
لفــرة طويلــة دون عــاج يســبب جفــاف
لــدى الطفــل و اإلماهــة (تعويــض الســوائل)
تكــون حســب شــدة الحالــة وحاجتهــا فــإن
كانــت حالــة اإلصابــة خفيفــة تعطــى اإلماهــة
عــن طريــق الفــم بواســطة ظــروف األمــاح
املعدنيــة املذابــة يف املــاء .
أمــا إن كانــت اإلصابــة شــديدة أو متوســطة
فيعطــى املريــض إماهــة وريديــة تتضمــن
ســوائل باإلضافــة ملضــادات اإلقيــاء.
والقســم الثــاين مــن العــاج هــو مضــادات
اإلســهال مثــل الفالجيــل وغــره حســب نــوع
الجرثومــة املوجــودة يف األمعــاء.
حفــظ الله أطفالنــا وعافانا وإياكم

بقلم:شريين
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كي ال ننساهم

الشهيد أحمد محمود السويد
مــن مواليــد كفــر نبــل 1972متــزوج ولــه خمــس
ـدم
أطفــال استشــهد يف 2011\12\18وذلــك بإعدامــه بـ ٍ
بــارد رمي ـاً بالرصــاص عــى احــد حواجــز ريــف ادلــب
أثنــاء ذهابــه إىل عملــه دون أي تهمــة تذكــر.

الشهيد أمين عدنان الهزاع
مواليــد كفرنبــل  1977متــزوج ولــه بنتــان ..مــن أوائــل
املخططــن لخــروج املظاهــرات يف كفرنبــل أصيــب
بج ـراح خطــرة يف كمــن للجيــش أثنــاء تنفيــذ إحــدى
مهامــه يف تأمــن الذخــرة للثــوار واستشــهد يف إحــدى
املشــايف الرتكيــة متأث ـرا» بجراحــه ودفــن يف تركيــا .
باسم كادر اجمللة وأهالي كفرنبل الرمحة للشهداء ،وأسكنهم اهلل
فسيح جنانه ....لن ننساهم

سورييت
حاولت أن أرتب األفكا ْر
ُ
أن أقرأَ األقدا ْر
أن َ
أعرف األعذا ْر
مل أستطع لكرث ِة األرشا ْر
سوريتي
ْ
ِ
أرى من حولك األقذا ْر
مايل ْ
قد بدلوا وتبادلوا األدوا ْر
ِ
مايل أر ِ
طهرك الفجا ْر
رسى يف
اك وقد ْ
مرسم مختا ْر
يا لوح ًة من فض ٍة من ٍ
يا جن ًة من جن ٍة قد صاغها القها ْر
يا منبعاً للنور واألنوا ْر
بلدي
يا ْ
قد كنت نرسا ً عىل املدى ال يأبه األخطا ْر
نكمل املشوا ْر
سوريتي عودي إ َّيل جميل ًة يك َ
سوريتي ال تنحني ولرتكبي اإلرصا ْر
ال تغريب فالعشق فينا منبع مغذا ْر
لكل أصلٍ صال ٍح ال ننكر األخيا ْر
إنا شعوب قد سام لطهرها األطها ْر
سوريتي ال تجزعي إن األمور إىل قرا ْر
ما من جحيم دائم إال ويتبعه اندثا ْر
الرطيب نواز ٌع فل َجذْر ِه يختا ْر
مهام اعرتى عو َد
ِ
صادح ال يستكني لنا ْر
فال َج ْذ ُر فينا
ٌ
ِ
سوريتي..ناديتك ال تغرقي يف اإلبحا ْر
يل األخطا ْر
ال تذهبي وتوقفي وتأم ْ
ِ
أنت الشآم نبينا قد شا َد بانبها ْر
سوريتي حبيبتي مهالً...أر ِ
اك إىل دما ْر
إن مل تكوين تعقل َني تأميل وتصوري الغدا ْر
ولتقريئ التاري َخ واألذكا ْر
واضح ال َ
شك ما فيه اختبا ْر
هذا إبتال ٌء
ٌ
لعبادك الحرة ويوحي باعتبا ْر
ِ
ناداك َمج ُدك أ ِي َن ِ
أنت؟..أنفيض ع ْن ِك الغُبا ْر
هل يا ت ُرى خيو ُط فَ ْج ُر ِك ترشق من جدي ْد ؟
هل يستطي ُع ُ
فعل ما أعيا الحدي ْد ؟
القول َ
معاص الزيتونِ ِض ْحكات الصغا ْر؟
هل تذكري َن ِ َ
هل تذكري َن جب َني ٍأم صار ٍخ ما َّ
ذل ما فيه
انكسا ْر
هل تذكري َن فتات ُِك الحسنا َء دا َخلَها ال َح َوا ْر
نا َد ِ
اك مج ُد ِك أي َن أن ِْت أنفيض َع ْن ِك الغُبا ْر

بقلم :مها
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هل تعلم
 أن الضحــك ينشــط عمليــة التنفــس ويزيــدمقــدار األكســجني يف الــدم ويحســن الــدورة
الدمويــة ،وتتوســع أوعيــة الــدم القريبــة مــن
ســطح الجلــد ،ولهــذا يحمــر وجــه اإلنســان.
 أن عــدم رشب املــاء قبــل النــوم هــو الســببالرئيــي الــذي يجعلــك تســتيقظ متعبــاً
ومســتاء يف الصبــاح حتــى وإن منــت ســاعات
كافيــة.
 أن التهــرب مــن املناســبات االجتامعيــة اليكــون ســببه االنطــواء كــا يعتقــد البعــض
بــل غالبـاً يكــون ســببه عــدم احتــال املشــاعر
الزائفــة التــي يتظاهــر بهــا أغلــب املتواجديــن
هنــاك  ,فنســبة  %80مــن األشــخاص الذيــن
ميتنعــون عــن الحضــور ال يحبــون مامرســة
النفــاق فقــط ال غــر.
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أقوال وحكم...
 عندمــا يطعــن الطيبــون يف قلوبهــميتوعــدون باالنتقــام  ،وحــن تأتيهــم الفرصــة
عــى طبــق مــن ذهــب ،تــرخ ضامئرهــم
(العفــو عنــد املقــدرة).
 ال تحكــم عــى مســتقبلك مــن اآلن !فاألنبيــاء رعــوا الغنــم ثــم قــادوا األمــم.
 لــك الحريــة أن تكــره أفعــال شــخص مــا،ولكــن ليــس مــن حقــك أن تشــوه ســمعة
مــن كرهــت.
 ســأنتظر الفــرج وكأننــي عــى موعــد معــه،أن يتأخــر الفــرج ال يعنــي أنــه لــن يــأيت،
فأقــدارا للــه مبطنــه بالرحــات ولكننــا قــوم
مســتعجلون.
 صحيــح أن كيدهــن عظيــم ،لكــن نبينــاعليــه الصــاة والســام ..مل يســتعيذ مــن كيــد
النســاء ..بــل اســتعاذ مــن قهــر الرجــال.
 عندمــا يغمــرين شــخص بأخالقــه وطيــبأفعالــه فأننــي أقــف حائــرة بــن الــكالم

عندمــا يكــون مــن فضــة ولكننــي أفضــل
الصمــت عندمــا أقــف أمــام إنســان أصلــه
مــن ذهــب.
 كــن لطيفــاً  :بتحدثــك مــع اآلخريــنفالبعــض يعــاين مــن وجــع الحيــاة وأنــت ال
تعلــم.
 الحيــاة لــن تقــف أبــدا ً عــى رضــا وغضــبأحــد علينــا ،مل نخلــق لنــداري خواطــر
العابريــن عــى ســكة أيامنــا.
 حــرروا الحرية والحرية تقوم بالباقي... أن متــوت جوعــاً وأنــت حــر خــر مــن أنتعيــش عبــدا ً وأنــت ســمني...
 أحيانــاً نحــاول فتــح الباب..فنفشــلفندفعــه بقوة..فنتــأمل ثــم نكتشــف أنــه
يفتــح يف االتجــاه األخر..فنضحــك كذلــك هــي
املشــاكل تحــل بالعقــل ال بالقــوة...
ـ مــن عجائــب اإلنســان إنــه يســتفز مــن
ســاع النصيحة..وينصــت لســاع الفضيحــة..
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الكلمات املتقاطعة

أفقي:
 -1أول امــرأة فــازت بجائــزة نوبــل  ،الذاكــرة
العشــوائية يف الحاســب اآليل.
 -2الــرك األصغــر  ،ممثــل دبلومــايس لدولــة يف
دولــة مــا  ،مــن األســاء الخمســة
 -3للندبة  ،للتفسري  ،قعد .
 -4شــهرا السيف(معكوســة) ،جمع غريق(معكوســة)
 ،متشــابهان .
 -5بــكاء  ،الطاغــي عنــد النعمــة وكــرة املــال عــى
وزن فعــان (معكوســة).
 -6اإلبل (متفرقة)  ،مدينة فرنسية .
-7شاعر سوري لقب بشاعر املرأة  ،متشابهان .
 -8متشــابهان  ،أب بالعاميــة  ،انعــدام الضــوء
وذهــاب النــور (معكوســة).
 -9أكرب مدينة يف قارة آسيا  ،اسم مؤنث .
 -10قطار كهربايئ تحت األرض  ،طفل  ،خزي .
 -11وحدة قياس الصوت  ،مطربة مرصية .
 -12ملــك كافــر ملــك بابــل زمــن ســيدنا ابراهيــم
عليــه الســام  ،مدينــة اســرالية .
عمودي:
 -1آخر خلفاء بني أمية.
 -2للنداء (معكوسة)  ،حوائج  ،من الثامر .
 -3جمع السور (معكوسة)  ،ألون .
 -4من األحرف العربية  ،قاتل  ،صوف ناعم .
 -5اسم املفعول من لقط  ،حرف رشط غري جازم .
 -6منارق  ،متشابهان .

 -7صديق الدرب  ،صفة ال تطلق اال عىل الله عز وجل (معكوسة).
 -8متشابهان  ،قرع  ،من األشجار (معكوسة).
 -9مخرتع املجهر البسيط  ،كالم ال فائدة منه .
 -10للسقاية  ،قوم النبي هود عليه السالم .
 -11صاحب كتاب الجمهورية ،فتان (معكوسة).
 -12فاتح األندلس .

مسابقة مزايا

 -1ثالثــة عــروا ج ـرا  ،األول رأى الجــر ومــى عليــه  ،والثــاين رأى الجــر ومل ميــي عليــه  ،والثالــث مل يــرى
الجــر ومل ميــي عليــه  ،كيــف حصــل ذلــك؟؟
ليس من ذي رحم ،من هم؟
 -2ســبعة خلقهم الله عز وجل ُ
 -3نبــات تحــول إىل جــاد ثــم إىل حيوان ثم إىل جامد وذكــر يف القرآن الكريم أكرث من مرة فام هو؟
مســابقة مزايا (ألغاز و أسئلة):
مســابقة شــهرية ميكــن املشــاركة بهــا عــن طريــق اإلجابــة عــى األســئلة الثالثــة املوجــودة تعتمــد عــى القرعــة  ،ســيتم اختيــار ثــاث
فائزيــن  ،وســتوزع الجوائــز عــى النحــو التــايل:
الفائــز األول مبلــغ ()1500ل.س  -الفائــز الثــاين مبلغ ()1000ل.س  -الفائز الثالث مبلغ ()500ل.س
تعلن أسامء الفائزين بالعدد القادم وتتم املشاركة عن طريق وضع اإلجابات بالصناديق املوجودة يف مراكز مزايا وحظ جيد للجميع.......

حل مســابقة العدد السابق :

-1املتاع.
-2االمانةحملها اإلنسان رفضوها الجبال واالرض والسموات.
-3الصــاة عىل النبي
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اســاء الرابحني -1 :محمد التعتاع  1500/ل.س/
 -2نــور البيــوش  1000/ل.س/
 -3هبــة أحمــد املحمــد 500 /ل.س/

اســتالم الجوائز من مجلة مزايا يف مكتب املرأة

......من نشاطات وفعاليات مركز مزايا

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

