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بقتل أطفالي حياربون االرهاب
يجلــس حســام يف إحــدى زوايــا غرفتــه الصغــرة 

رافضــاً الحديــث مــع أي أحــد ، يطــرد كل مــن 

حــاول الدخــول إىل غرفتــه بــراخ مــؤمل وشــديد 

ال يريــد أن يــرى أحــداً...

هكــذا يقــي حســام 7 ســنن مــن عــن الروز يف 

جبــل الزاويــة معظــم وقتــه.

ــرض  ــن أي م ــكو م ــابقاً يش ــام س ــن حس مل يك

وكان ســليم الجســد والبنيــة منــذ ســنة ونصــف 

كــا يقــول والــده ، وحــن اشــتدت املعــارك يف 

ــوت  ــاً كان ص ــنة تقريب ــذ س ــة من ــل الزاوي جب

الطائــرات ال يفــارق املنطقــة وصــوت القذائــف 

ــك. والقصــف كذل

واآلن أضيــف لذلــك صــوت الطائــرات الروســية 

و قصفهــا ومــا تســببه مــن دمــار لألماكــن التــي 

ترضبهــا ، وكأن حســام كان ينقصــه مزيــداً مــن 

الرعــب وأصــوات االنفجــار املخيفــة ، تقــول 

أمــه :« تعرضــت إحــدى األماكــن القريبــة مــن 

ــية  ــرات الروس ــل الطائ ــن قب ــف م ــا للقص بيتن

ــب  ــام ذه ــر حس ــي الصغ ــن أدري أن أبن مل أك

ــة  ــرة و املقطع ــاء املتناث ــر األش ــاهد مناظ ليش

والبيــت املهــدم فــوق رؤوس أصحابــه ، وعندمــا 

عــاد كانــت حالتــه قــد ازدادت ســوءاً ، وجلــس 

بغرفتــه فاقــداً القــدرة عــى الــكام نهائيــاً منــذ 

ذلــك الوقــت باإلضافــة إىل أنــه يطــرد أي أحــد 

ــد الحديــث معــه أو الجلــوس معــه«. يري

)32عام(بأنهــا  حســام  والــدة  منــال  توضــح 

اصطحبتــه لعــدة أطبــاء منهــم مــن صنــف 

ــف  ــن صن ــم م ــة ومنه ــة العصبي ــه الصدم حالت

بالهســتريا. حالتــه 

تضيــف منــال قائلــة:« مهــا يكــن املــرض بــُت 

أعلــم بــأين فقــدت ولــدي ورمبــا إىل األبــد«.

وتحديــداً  ســوريا  يف  الوحيــد  ليــس  حســام 

ــية  ــاً نفس ــم أمراض ــن أصابه ــة مم ــل الزاوي جب

ــة  ــذه ابن جــراء القصــف وأصــوات الطــران فه

عمــه تســنيم)8 أعــوام( عــى ســبيل املثــال 

حاملــا تســمع صــوت الطائــرة روســية أم غرهــا 

تــرضب  أن  بعــد  الغرفــة  زاويــة  يف  تجلــس 

ــة ومــن  ــدأ بالرجف ــا وتب ــرة معظــم وجهه الصف

بــه  وتلتحــف  الصغــر  حرامهــا  تحــرض  ثــم 

ــة  ــك الغطــاء حاي ــا تســتطيع بذل معتقــدة أنه

نفســها مــن األذى .

أم تســنيم )30عــام( تخــى عــى ابنتهــا مــن أن 

ينتهــي بهــا األمــر إىل مــرض نفــي كــا حصــل 

مــع أبــن عمهــا الصغــر حســام ، أو إىل أي مــرض 

آخــر.

ــيئا  ــع ش ــام أن تصن ــدة حس ــع وال ــن بوس مل يك

لولدهــا ســوى أن تعاتــب الضمــر اإلنســاين مــن 

ــه: ــة ل ــا قائل خــال كام توجهــه البنه

مهــاً صغــري حســام : ـ أال تعلــم أن قــادة 

هــذا العــامل العظيــم و الكبــر وجــدوا مؤخــراً أن 

ــن  ــه إال م ــن محاربت ــدك و ال ميك ــاب عن اإلره

خــال ســاء بــادك ســوريا ؟!!! أم أنــك ال تفهــم 

ــيء لصغــر ســنك ؟! ــك ال ذل

ــك  ــا يجعلون ــا صغــري أنهــم حين ــم ي ـ أال تعل

أنــت  العصبــي  بالتوحــد أو االنهيــار  تصــاب 

و غــرك مــن األطفــال الســورين ، ويتســببوا 

بــادك أنهــم يحاربــون  لــك بالرحيــل تــاركاً 

اإلرهــاب؟!!.

أتعلــم مــن جــدد العهــد مبحاربــة اإلرهــاب 

ــو  ــه نتنياه ــد ! إن ــن جدي ــراً؟! وم ــم مؤخ معه

فاليــوم وعــى قنــاة الجزيــرة 10\10\2015 أعلــن 

أنــه ســوف يحــارب اإلرهــاب يف فلســطن عــى 

أخوتــك الفلســطينين بعــد أن أغتصــب أرضهــم 

ــوة؟!. بالق

 أم أنــك ال تعــرف يــا صغــري أنهــم صبــّوا 

الزيــت عــى النــار بــدالً مــن أن يهدئــوا األوضــاع 

متظاهريــن بأنهــم رســل ســام وصاح لبــادك؟!.

ملــاذا متــرض يــا حســام أال تعلــم بــأن العــامل كلــه 

ــق  ــق وأنطل أجمــع أخــراً عــى أن اإلرهــاب خل

مــن بــاد الشــام منــذ أول مظاهــرة ســلمية 

ــادك؟؟!  ــت يف ب انطلق

أرض األنبيــاء: إبراهيــم – مــوىس – عيــى – 

أيــوب - وأخــراً محمــد والرســل عليهــم الصــاة 

ــام. والس

ــدون أن  ــم تقص ــري إن كنت ــا صغ ــم ي ــل له ق

كل  أن  يعنــي  فهــذا  اإلســام  هــو  اإلرهــاب 

األديــان التــي ســبقته املســيحية و اليهوديــة 

هــم ديــن اإلرهــاب أيضــاً ألن اإلســام ال يكــون 

صحيحــاً إال إذا صدقنــا باألديــان كلهــا مــن قبلــه 

ــك مل نســلم مــن اتهامهــم ووصفهــم  ، ومــع ذل

ــاب!! ــا باإلره لن

رمبــا هــم مل يعلمــوا يــا صغــري أنــه ويف ديننــا 

ورشيعتنــا اإلســامية أنــه لــو كانــت ســعادة 

العــامل أجمــع متوقفــة عــى ظلــم طفــل واحــد 

ــاً. ــل نهائي ــم هــذا الطف ــرَِم ظل ــك لُح مثل

اجتمعــوا كلهــم بطائراتهــم يف ســاء بــادك 

ليحاربــوك بحجــة اإلرهــاب : روســيا – أمريــكا – 

فرنســا – الســعودية – بريطانيا – قطر – األردن 

–اإلمــارات – مــر – إيــران – العــراق – الصــن 

– أفغانســتان.

القــوة  شــعلة  فأنــت  صغــري  يــا  انهــض 

ــآالم  ــتكن ل ــا تس ــه ف ــور الل ــن ن ــة م املقتبس

ــك  ــن ظلم ــاوم كل م ــف , وق ــلم للضع وتستس

ــم  ــا إرهــاب فأنت ــت أن ــم أخــراً إن كن ــل له وق

أول مــن صــدر اإلرهــاب وصنعــه.

بقلم: مها
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احلسناء والوحش
مــن  والعرشيــن  الحاديــة  يف  فتــاة  حســناء 

عمرهــا.. هادئــة لطيفــة مثقفــة.. لونهــا األســمر 

ــادي.. ــح ب ــون قم كل

ذات عيــون عســلية يشــع منهــا بريــق الــذكاء.. 

كنــت أســتمتع بحديثهــا اللطيــف والواعــي 

عندمــا كنــت أذهــب إىل منــزل والدتهــا أم 

ــة. ــاء الخياط ع

 كانــت تســكن يف الشــارع املجــاور لشــارعنا يف 

ــة يف الســنة  ــب الشــايل.. هــي طالب ريــف حل

الثالثــة يف كليــة الرتبيــة بحلــب..ذات شــخصية 

ــت أرى  ــباب ..كن ــوان الش ــة بعنف ــة مفعم قوي

يف جــال ســارها العــريب وقــوة شــخصيتها 

أحيانــاً  التاريخ..وكنــت  ملــكات  مــن  ملكــة 

أمازحهــا وأناديها«زنوبيــا«.

ويف بدايــات الثــورة الســورية كانــت تــدوي يف 

بعــض البيــوت أحاديــث عــن الثــورة، وكعــادة 

النســاء كنــا نتبــادل الحديــث خاصــة عنــد 

ــة. ــاء الخياط ــد أم ع ــا عن ــدد من ــاع ع اجت

ــة  ــر جمل ــدات وأك ــت معظــم النســاء مؤي كان

ــا«  ــا بحــب بشــار..أش عملن ــو أن ــا خيت ترتدد«ي

ــة التــي تثــر هــدوء حســناء  هــذه هــي الجمل

ــش  ــد وتناق ــاد وتحت ــا املعت ــن لطفه ــرج ع فتخ

ــام  ــه نظ ــعور وترخ:إن ــو دون ش ــوت يعل بص

ــى آل األســد«. ــه ع ــة الل ظامل...لعن

تخــاف بعــض النســاء مــن حديــث حســناء 

مــا  بقتلــك  قائلة:«يبــاِك  أخــرى  وتغضــب 

أقوايك«كنــت أحيّهــا وأحــّي نخــوة الشــباب 

فيهــا.

يف ذات يــوم كنــت مــع طفــي الصغــر ذاهبــة 

ــي  ــرق الح ــت إىل مف ــة فاتجه ــوق املدين إىل س

ــناء  ــع حس ــت م ــس« وتصادف ــتقل »الرسفي ألس

ــة إىل  ــا ذاهب ــاح ،إنه ــة الصب ــّي تحي ــت ع ألق

الســيارة  نفــس  يف  كالعادة..ركبنــا  جامعتهــا 

الشــباب ورجلــن يف  مــن  يوجــد عــدد  كان 

. الخمســينيات 

جلســت بقــريب امــرأة عجــوز مــع حفيدهــا 

الكــريس  عــى  جلســت  وحســناء   ، الصغــر 

وصولنــا  وعنــد   ، الســيارة  مشــت  أمامــي 

ملنطقــة مشــفى الكنــدي كان هنــاك حاجــز 

الجنــود  وأخــذ  الســيارة  وقفــت   ، للجيــش 

. راكــب  بــكل  الخاصــة  الهويــة 

نظــروا إىل أحــد الرجلــن وقالــوا له:«أنــزل« 

مــن الخــوف والذعــر الــذي أصــاب الرجــل 

بدكــم  يش...شــو  عامــل  مــاين  رصخ:«واللــه 

ــود وقال:«أنــت مــن  منــي«. ضحــك أحــد الجن

مواليــد مــارع هــذا يكفــي لننزلــك« ، وعندمــا 

ســحبوا ذلــك الرجــل املســكن مــن الســيارة 

ــل  ــه رج ــه إن ــن قدم ــل م ــو ميي ــي وه كان مي

ــارع  ــة م ــن مدين ــه م ــد أن ــه الوحي ــض ذنب مري

ــارت  ــي ث ــل املناطــق الت ــت مــن أوائ ــي كان الت

يف حلــب.

كان الهــدوء يعــم الرسفيــس إىل أن رصخــت 

رجــل  أنــه  »أتركــوه  عــال  بصــوت  حســناء 

مســكن خافــوا مــن اللــه يــا ظــام »فجــاء 

رجــل يركــض  كان جالســاً يــرشب الشــاي يف 

ذلــك الحاجــز امللعــون ،ضخــم الهامــة إنــه 

ــف  ــات كثي ــول العض ــد مفت ــبيحة األس ــن ش م

ــا الغضــة  ــن ذراعه ــة ، أمســك حســناء م اللحي

كوحــش مفــرتس ، ورصخ بصــوت مرعــب أنــزيل 

وســوف تــري الظلــم بعينيــِك ، وســحبها خلفــه 

وهــي تقــاوم، وتحــاول اإلفــات منــه أمــر أحــد 

الجنــود صاحــب الرسفيــس بالتحــرك .

مشــت الســيارة وعينــاي تراقــب ذلــك الوحــش 

البــرشي يــرضب تلــك الشــابة مبؤخــرة بندقيتــه  

بينــا يســاعده رفاقــه بركلهــا بأرجلهــم ورضبهــا 

بأيديهــم ، مســكينة هــذه الغزالــة التــي وقعــت 

بــن براثــن هــؤالء الذئــاب .

عــد ت للحــارة رأيــت أم عــاء تقــف أمــام 

منزلهــا مل أســتطع أخبارهــا أن أبنتهــا لــن ترجــع 

إىل البيــت ، ولكــن أحــد الشــباب الذيــن كانــوا 

يســاعدوا  علهــم  وأخربهــا  أرسع  موجوديــن 

حســناء أو يتعرفــوا إىل مــكان اعتقالهــا  ، وبعــد 

ــناء  ــد حس ــاء وال ــد عن ــبوعن وبع ــوايل األس ح

وأعامهــا وبحثهــم بــن أفــرع الدولــة املختلفــة 

ــزل. ــادت حســناء إىل املن ع

ــم  ــاس وأحاديثه ــظ الن ــر لف ــناء ك ــودة حس بع

يتخيلــون مــا حــدث ، ومــا مل يحــدث مــع 

حســناء ، يشء كان ويشء مل  يكــن ويشء مــا 

ــناء  ــرت حس ــلطان . تأث ــن س ــه م ــه ب ــزل الل أن

مبــا يقولــه عنهــا بعــض النــاس مــن حكايــا 

وأقاويــل صحيــح أنهــا خرجــت مــن ســجن 

وظلــم النظــام لهــا ، لكــن ألســنة النــاس التــي 

ال ترحــم أدخلــت حســناء يف ســجن وظلــم 

املجتمــع.

ومــا هــي إال بضعــة أيــام حتــى ســمعنا املنــادي 

ــة أم  يف املســجد ينعــي خــرب مــوت حســناء ابن

ــك  ــت تل ــت حســناء نعــم مات ــد مات عــاء ، لق

الفتــاة الســمراء الجميلــة ، ولكــن ألســنة النــاس 

مل ترحمهــا حتــى بعــد موتهــا قــال بعضهــم 

ــرون أن  ــال آخ ــها ، وق ــممت نفس ــد س ــا ق أنه

أخوهــا قــد يكــون مــن قتلهــا ، وغــر ذلــك مــن 

ــل. ــكام القات ال

نعــم ..ماتــت حســناء كــا ماتــت الكرامــة 

والنخــوة عنــد الكثــر مــن النــاس ....

ــوا حســناء ولكــن مــن القاتــل؟؟ هــل  لقــد قتل

هــم وحــوش النظــام؟ أم هــو املجتمــع الــذي ال 

يرحــم األنثــى إن ظلمــت وماتــت مظلومــة؟!!

الكرامــة  ولــروح  حســناء  لــروح  الرحمــة 

ــاس  ــن الن ــر م ــد كث ــت عن ــي مات ــوة الت والنخ

مجتمعنــا..... يف 

بقلم: سناء العيل
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الطالب السوريون بني آمال الدراسة....ومستقبل جمهول

اعتــاد العــامل أن يــرى فائضــاً معــداً للتصديــر 

و  األطبــاء  و  الســورين  الجامعيــن  مــن 

يذكــر  فكلنــا  املثقفــة  العقــول  أصحــاب 

كيــف كانــت جامعــات حلــب و دمشــق 

ــوم ال شــك  ــم ، لكــن الي تغــص بطــاب العل

ــل ...و  ــض إىل النصــف أو أق ــدد انخف أن الع

ــم و  ــى العل ــرب ع ــر الح ــاً تأث ــات واضح ب

الثقافــة يف ســوريا .

مــازن عــى ســبيل املثــال حاصــل عى شــهادة 

ثانويــة مــن االئتــاف الســوري يعمــل حاليــاً 

يف تجــارة الســيارات مــع والــده و بنفــس 

الوقــت امتنــع عــن التقديــم إىل الجامعــة يف 

ــن  ــدة م ــه :«ال فائ ــك بقول ــربراً  ذل ــب م ادل

ــايل  ــة غــر معــرتف بهــا و بالت دراســة جامعي

ــة.«  فهــي غــر مضمون

ــو رأي  ــل ه ــط ب ــازن فق ــذا رأي م ــس ه  لي

الكثــر مــن الطــاب يف كفرنبــل و مــا حولهــا .

الخبــر بشــؤون الرتبيــة و التعليــم يف كفرنبــل  

أســتاذ أحمــد حنــاك  ينصــح الطــاب بعــدم 

االنشــغال الزائــد مبســألة االعــرتاف ألنهــا 

ــم  ــة و ســوف يت ــألة مؤقت ــه مس حســب رأي

ــب  ــرتاف بحس ــن ألن االع ــرب الزم ــا ع تخطيه

ــة  أو  ــج دفع ــد تخري ــأيت إال بع ــاك ال ي الحن

ــذا  ــة أو ه ــذه الجامع ــل ه ــن قب ــن م دفعت

جميــع  يف  الشــهادة  أن  .ويعتــرب  املعهــد 

ــض  ــاك بع ــارة ألن هن ــت خس ــا ليس أحواله

الــدول تخضــع هــذه الشــهادة الغــر معــرتف 

ــك  ــة و ذل ــة أو التوأم ــة املوامئ ــا إىل عملي به

بــأن تؤخــر الطالــب ســنة للــوراء بعــد اإلطاع 

عــى شــهادته لــي تجعلــه يدرســها و يكملهــا 

يف هــذه الدولــة ،او تحــذف بعــض الدرجــات 

مــن مجمــوع ذلــك الطالــب و مــن ثــم يعمل 

ــذه  ــازه ه ــد اجتي ــة بع ــس الدول ــا يف نف به

ــه  ــب معلومات ــاً وحس ــية مث ــنة الدراس الس

أن هنــاك دول تقبــل العمــل بهــذه الشــهادة  

ــعودية . ــدون رشوط  كالس ب

ــرة  ــدة ومثاب ــة مج ــل طالب ــن كفرنب ــحر م س

تــدرس اآلن يف الســنة الثانيــة قســم تربيــة و 

معلــم صــف يف جامعــة ادلــب و تقــول بــأن 

ــرون يدرســون يف هــذه الجامعــة  طــاب كث

تقــول ســحر »أنــا ال أهتــم مبســألة االعــرتاف 

املهــم عنــدي أن ال أخــرس دراســتي و أســاهم 

برفــع مســتوى الثقافــة و العلــم يف وطنــي ».

هــذه النظــرة الوطنيــة و اإليجابيــة مل تظهــر 

لــدى ســحر فقــط فاملــدرس فــادي الــذي 

ــد  ــة يف معاه ــة العربي ــدرس للغ ــل كم يعم

البــارة مــن كفرنبــل تــردد عنــه عــدة مــرات 

أنــه كان يقابــل انقطــاع الراتــب عنهــم مــراراً 

لظــروف غامضــة بقولــه »أنــا أعمــل وســوف 

ــل و  ــى الجه ــى ال يتف ــل حت ــتمر بالعم اس

ــل  ــة يعم ــس الهم ــا »بنف ــة يف مجتمعن األمي

ــرار  ــذي جــاء ق ــد ال ــات خال مــدرس الرياضي

فصلــه مــن النظــام منــذ ســنة تقريبــاً و 
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بالرغــم مــن ذلــك مل يــرتك التدريــس بــدون 

راتــب إىل أن جــاء مــدرس جديــد معــن مــن 

ــه . ــل النظــام ليحــل محل قب

هنــاك عــدة محــاوالت إلنشــاء مراكــز تســاعد 

ــا ســعى  ــم و الدراســة العلي عــى إنقــاذ العل

ــا للطــاب عــى  البعــض مشــكورين لتوفره

ســبيل املثــال  الجامعــة االفرتاضيــة أكســفورد 

التــي تتبــع لجامعــة اليمــن و لبنان و يســعى 

إلنشــائها األســتاذ أحمــد حنــاك مــع مجموعة 

ــاد  ــتاذ ع ــل األس ــورين مث ــه الس ــن زمائ م

القــدور مــن حــاس _الدكتــور رشــيد شــيخو 

دكتــور يف التاريــخ و محــي الديــن كنانــة 

ــم  ــد ت ــب و ق ــن حل ــة م ــة عربي ــور لغ دكت

تطبيــق تجربتهــا يف مدينــة األتــارب  بحلــب 

ــه . حســب قول

ــة  ــذه الجامع ــا ه ــي تحويه ــروع الت ــا الف أم

يقــول األســتاذ أحمــد أنهــا ليســت موجــودة 

يف أي جامعــة أخــرى مثــل : العلوم السياســية 

ـ إدارة أعــالـ  رشيعــة وقانــونـ  لغــةـ  علــم 

ــارة  ــبة ـ تج ــة ـ محاس ــة خاص ــس ـ تربي نف

ــويق  ــة ـ تس ــة ومالي ــوم مرفي ــة ـ عل دولي

ــة ـ  ــوارد برشي ــاز ـ إدارة م ـ إدارة نفــط و غ

نظــم املعلومــات ـ اإلداريــة باإلضافــة لفــرع 

اإلعــام و اإلخــراج التلفزيــوين . وعــن قســط 

الجامعــة يوضــح بأنــه هــو 450 دوالر للســنة 

ــوا عــى  الواحــدة أمــا املتفوقــن ممــن حصل

مجمــوع فــوق 95 باملئــة فقســطهم 650 

ــغ  ــي تبل ــع ســنوات الدراســة الت دوالر لجمي

4 ســنوات . 

محاولــة أخــرى الســتيعاب الطــاب الســورين 

ومســاعدتهم متــت عــرب إنشــاء معاهــد البــارة 

منــذ ســنة ونصــف تقريبــاً و تحــوي الفــروع 

فيهــا عــى اللغــة العربيــة و اإلنكليزيــة ـ 

صــف خــاص ـ رياضيــات ـ علــوم ، باإلضافــة 

للمعاهــد الطبيــة التــي انتــرشت يف مختلــف 

مناطــق مــن جبــل الزاويــة مثــل املعهــد 

ــذي  ــان و ال ــرة النع ــايف يف مع ــي الثق الطب

ــه الطالــب ممــرض باختصاصــات  يتخــرج من

مختلفــة إســعافات أوليــة ـ تخديــر ـ تصويــر 

ـ مطهــر أوالد ، ويعــد مــدراء هــذه املعاهــد 

بتوظيــف املتخرجــن منهــا مبــارشة يف مشــايف 

املنطقــة .

إلنشــاء معهــد  الجهــود حاليــاً  و تجــري  

طبــي يســتقبل حملــة الشــهادة الثانويــة 

ــة  ــد الطبي ــرار املعاه ــى غ ــي ع ــم علم قس

ــث  ــون حي ــارة و بلي ــرة النعــان و الب يف مع

ــو  ــن و ه ــاف دهن ــائه من ــى إنش ــل ع يعم

مــدرس ســابق يف كليــة التمريــض بدينــة 

ــم  ــد ت ــه وق ــن رفاق ــة م ــع مجموع ــاة م ح

تأمــن البنــاء واملعــدات . يقــول منــاف :« 

إن قســط املعهــد مبدئيــاً هــو 15000 ل .س 

للســنة الواحــدة »و يطمــن أنــه يف حــال تــم 

تبنــي املعهــد مــن قبــل أي جهــة داعمــة 

ســوف يلغــى القســط لتصبــح الدراســة فيــه 

مجانيــة ».

جميــع تلــك املشــاريع مل تقنــع أم ريــاض 

لعــدم االعــرتاف بشــهاداتها فــا كان منهــاإال 

أن باعــت نصــف مــا متلــك مــن أرض زراعيــة 

أرســلته  الــذي  لولدهــا  مثنهــا  أعطــت  و 

للخــارج إلكــال دراســته يف أملانيــا تعتــب أم 

ــدم صــدور  ــة لع ــدول العربي ــى ال ــاض ع ري

أي بــادرة إيجابيــة مــن قبلهــم بحــق هــؤالء 

الطــاب الذيــن تصفهــم بأنهــم باتــوا ضحيــة 

ــة: »مل أســمع  الحــرب القامئــة و توضــح قائل

قــراراً  أصــدرت  مثــاً  عربيــة  دولــة  أي 

الطــاب أن يدرســوا يف  بالســاح لهــؤالء 

أي  اآلن  إىل  أســمع  مل  حتــى  و  جامعاتهــا 

اعــرتاف بشــهادة الجامعــات أو املعاهــد 

التــي أنشــأتها املعارضــة أو االئتــاف داخــل 

ــدول« ــك ال ــل تل ــن قب ــوريا م س

 بقلم :دياال
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جشع التجار يتحالف مع امليغ يف القضاء على السوريني
محمــود  دخــل  نبــل(  كفــر  ادلــب،  )ريــف 

ــرىث لهــا مــن  ــة ي ــة صحي )24عــام( املشــفى بحال

هضميــة  اضطرابــات  غثيــان،  دوار،  أعراضهــا 

العنايــة  يف  قضاهــا  ســاعة  وبعــد  ومعويــة، 

ــه ســروم  ــق ل ــة ومعل املشــددة خــرج عــى نقال

وريــدي.

وعــن وضــع محمــود يتحــدث الطبيــب عــي 

الهضميــة  باألمــراض  األخصــايئ  )30عــام( 

غــر  طعامــاً  تنــاول  محمــود  أن  قائاً:«يبــدو 

صحــي أو منتهــي الصاحيــة وهــو مــا جعلــه 

ــايف  ــتطعنا ت ــرة. اس ــمم خط ــة تس ــرض لحال يتع

ــه  ــه وحقن ــدة ل ــيل مع ــراء غس ــا بإج مضاعفاته

التســمم«. مبضــادات 

الحــاالت  بــأن هــذه  الطبيــب عــي  ويوضــح 

ــر نتيجــة  ــة األخــرة بشــكل كب ــرشت يف اآلون انت

غيــاب الرقابــة الصحيــة والتموينيــة عــن األطعمــة 

ــة. ــواد الغذائي وامل

حــال محمــود حــال الكثــر مــن الســورين الذيــن 

ــار  ــع التج ــة طم ــراض نتيج ــة لألم ــوا عرض أصبح

ــة  ــن األطعم ــر م ــث الكث ــر يف ب ــاب الضم وغي

الســورية،  األســواق  يف  الصاحيــة  املنتهيــة 

الصحيــة  الرقابــة  غيــاب  ذلــك  يف  مســتغلن 

وســاعّن وراء ذلــك زيــادة ثرواتهــم عــى حســاب 

صحــة النــاس وحياتهــم.

اللحــوم  اعتــدت عــى رشاء  يقــول محمــود:« 

ــاً  ــا قياس ــص مثنه ــة رخ ــتوردة نتيج ــة املس الرتكي

ــي ارتفعــت أســعارها  ــة الت لثمــن اللحــوم املحلي

أضعافــاً مضاعفــة يف ظــل الثــورة وباملقابــل فــإن 

وضعــي املــادي ضعيــف، ونــادراً مــا أجــد عمــاً«.  

ويحمــد محمــود اللــه بــأن ولــده وزوجتــه مل 

ــوا مــن هــذه اللحــوم هــذه املــرة ألنهــا مل  يأكل

ــد.  ــن بع ــا جائع يكون

أبــو أســامة)48عام( أحــد بائعــن اللحــوم الرتكيــة 

املســتوردة يف كفرنبــل بريــف ادلــب الجنــويب 

ــال  ــذا املج ــل يف ه ــي أعم ــة أنن ــول:« الحقيق يق

ــى رشاء هــذه اللحــوم و  ــاس ع ــال الن ــراً إلقب نظ

أحــاول يف كل مــرة أن أطلــع عــى تاريــخ إنتاجهــا 

ــن  ــاعياً م ــا س ــخ انتهائه ــا و تاري ــدة صاحيته وم

ــك رشاء اللحــوم األفضــل حرصــاً عــى ســامة  ذل

ــة«. ــمعتي التجاري ــن وس ــة املواط وصح

ــتمرار  ــى اس ــل ع ــه يعم ــامة أن ــو أس ــح أب ويوض

كانــت  وأن  فســادها،  لعــدم  اللحــوم  تجميــد 

هنــاك لحــوم منتهيــة الصاحيــة فهــذا األمــر 

ــه وإمنــا خطــأ التجــار  ــه ليــس خطئ بحســب قول

ــه. ــا ل ــن يبيعونه الذي

أبــو محمــد )40عــام( أحــد أعضــاء املجلــس 

ــع  ــول:« ازداد جش ــل يق ــة كفرنب ــي يف مدين املح

ــورة ــل الث ــار يف ظ التج

وأخــذوا يدخلــون للبــاد مــا هب ودب مــن املواد 

الغذائيــة واللحــوم الفاســدة وخاصــة املناطــق 

ــل  ــرادع ملث ــام ال ــن النظ ــو م ــي تخل ــررة الت املح

هــؤالء ، ويؤكــد أبــو محمــد أن الفئــات الحاكمــة 

يف املناطــق املحــررة مــن جبهــة النــرة وجميــع 

الفصائــل الثوريــة همهــم األول واألخــر هــي 

ــر الحواجــز وإســقاط  ــارك وتحري ــات واملع الجبه

النظــام، أمــا عــم هــذه األمــور املحليــة والرقابيــة 

ــذا  ــة، وه ــا هــي مهمل ــا ورضورته ــم أهميته فرغ

مــا زاد مــن جــرأة التجــار وعبثهــم بصحــة النــاس 

ــاء. األبري

أم وائل)38عــام( أرملــة فقــدت زوجهــا يف الحرب 

ــة ألوالدهــا األربعــة تقــول عــن  وأصبحــت معيل

املاديــة  املوضوع:«أوضاعنــا  بهــذا  تجربتهــا 

يلزمنــا  تأمــن مــا  مرتديــة وبالــكاد نســتطيع 

ــن اللحــوم فمــن  ــا ع ــاة، أم ــات الحي ــن متطلب م

ــة  ــواع األطعم ــن أن ــاً ب ــى مثن ــا األغ ــوم أنه املعل

أن  منــي  أوالدي  يطلــب  منطقتنــا وعندمــا  يف 

أشــرتي لهــم اللحــم أحــاول إقناعهــم بتأجيــل 

مثنــه،  تأمــن  أســتطيع  ريثــا  املــرشوع  هــذا 

وحــن أســتطيع توفــر بعــض املــال أســعى لــرشاء 
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ــا«. ــص مثنه ــة لرخ ــوم الرتكي اللح

وتــردف أم وائــل قائلــة بأنهــا يف ذلــك اليــوم 

وهــو 24\6\2015 حــدث مــا مل تكــن تتوقعــه 

وهــو إصابتهــا مــع أطفالهــا بالتســمم نتيجــة 

إىل  إســعافهم  ولــوال  اللحــوم  لهــذه  تناولهــم 

املشــفى امليــداين الــذي قــام مبعالجتهــم ال تــدري 

بهــا وبأطفالهــا، وهــي  يحــل  مــا كان ســوف 

ــى  ــا ع ــوال حياته ــش ط ــتعدة أن تعي ــوم مس الي

املســتوردة  اللحــوم  مــن رشاء  بــدالً  النباتــات 

ــن  ــل ع ــرب أم وائ ــا، وتع ــدث معه ــا ح ــرار م وتك

غضبهــا بالقــول:« أمتنــى أن ينفــق هــؤالء التجــار 

عدميــي املســؤولية مــا يربحونــه مــن أمــوال عــى 

صحتهــم هــم أنفســهم وأن يصيبهــم مــا يصيــب 

النــاس مــن أمــراض بســبب طمعهــم وجشــعهم«.

مــن جهــة أخــرى يقــول غالــب إلبراهيم)48عــام( 

ــي  ــح أنن ــل:« صحي ــار يف كفرنب ــد التج ــو أح وه

أحــرض اللحــوم الرتكيــة املجمــدة وأقــوم بتوزيعهــا 

عــى املحــات وبيعهــا ولكنهــا مبواصفــات جيــدة 

تاريــخ  ومــن  ذلــك  مــن  أتأكــد  أننــي  ذلــك 

الصاحيــة املطبوعــة عليهــا، فــإن كان هنــاك أيــة 

لحــوم غــر صحيــة فيعــود ذلــك للبائــع الــذي ال 

ــا«. ــا وتجميده ــن تخزينه يحس

مــن جهتــه ســامل الشــاكر أحــد التجــار أيضــاً ولكــن 

ليــس تجــارة اللحــوم وإمنــا األدوات املنزليــة يؤكــد 

ــى  ــي م ــوم الت ــرشاء اللح ــون ب ــار يقوم أن التج

ــم  ــك يت ــة ولذل ــي مخزن ــا وه ــل عليه ــت طوي وق

بيعهــا يف تركيــا بأســعار منخفضــة ألنهــم بعــد 

أيــام إن مل تبــاع ســيتخلصون منهــا نظــراً ألنهــا 

ستفســد ،والدولــة الرتكيــة ال تســتهن بقضيــة مــن 

يبيعونهــا يف الداخــل الــرتيك وهــي فاســدة لوجــود 

رقابــة عــى هــذا املوضــوع وعقوبــات صارمــة 

ــن. للمخالف

ويعــرب الشــاكر عــن أســفه قائاً:« 

ــاً املواطــن الســوري  دامئ

الضحيــة،  هــو 

وكأن 

القصــف مــن قبــل النظــام األســدي لــه ليــاً 

ــراض  ــح عرضــة لألم ــى يصب ــه حت ــاراً ال يكفي ونه

أيضــاً«. التجــار  جشــع  بســبب 

الطبيــب حســام الجندي)58عــام( مديــر مشــفى 

يقــول:«  النعــان  معــرة  يف  امليــداين  الشــفاء 

ارتفعــت نســبة األمــراض الهضميــة واملعويــة 

ــاالت  ــاك ح ــرة ،هن ــة األخ ــر يف اآلون ــكل كب بش

تصلنــا أكرهــا هــي حــاالت تســمم، التهابــات 

معويــة، قرحــات معديــة، التهابــات القولــون، 

ألكرهــا  إضافــة   ، الرحــم  عــى  مــاء  أكيــاس 

ــرشت  ــي انت ــان الت ــراض الرسط ــي أم ــراً وه خط

بشــكل ملحــوظ وغــر مســبوق«. ويعــزو الطبيب 

الرقابــة  غيــاب  إىل  األمــراض  هــذه  الجنــدي 

الصحيــة وانتشــار التلــوث يف كل مــكان، كل ذلــك 

مرتافــق مــع زيــادة أعــداد االســتغالين مــن 

التجــار الذيــن ال يعــرون صحــة املواطــن أي 

اهتــام، حيــث بلــغ عــدد األشــخاص املترضريــن 

نتيجــة الغــذاء حــوايل )25( ألــف حالــة عــى 

ــذا  ــال ه ــا خ ــب وريفه ــة ادل ــتوى محافظ مس

ــام. الع

محــذراً«  الجنــدي  الطبيــب  ويتابــع 

أن  شــخص  كل  عــى  يجــب 

يف رشاء  حــذراً  يكــون 

األطعمــة التــي 

الغذائيــة  املــواد  عــن  يبتعــد  وأن  يشــرتيها 

ــا األكــر عرضــة  املســتوردة وخاصــة اللحــوم ألنه

واألفضــل  املمرضــة«  والفروســات  للجراثيــم 

وبحســب الطبيــب الجنــدي معرفــة جــودة هــذه 

ــا إن تفســد  ــا ألن اللحــوم م اللحــوم مــن رائحته

حتــى تظهــر لهــا رائحــة ولــو خفيفــة فإنــه يحــذر 

مــن رشائهــا وتناولهــا.

بالقــول:«  حديثــه  الجنــدي  الطبيــب  ويختــم 

يتعــرض الســوريون اليــوم لحــرب إبــادة مــن 

الحيــاة  جوانــب  وجميــع  النواحــي  جميــع 

والصحيــة  واملعيشــية  والعســكرية  السياســية 

االنتبــاه  الســورين  جميــع  فعــى  والنفســية، 

ــت  ــذا الوق ــذر، اآلن ويف ه ــة والح ــذ الحيط وأخ

ــه  ــي واملســؤول عــن صحت الســوري وحــده املعن

وســامته وســامة عائلتــه ريثــا يجعــل اللــه 

الراهنــة«. الســورية  لألزمــة  مخرجــاً 

بقلم: هدى
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التمريض...ودوراته يف مراكز مزايا

اهتــم مركــز مزايــا النســايئ منــذ تأسيســه يف 

1\6\2013 مبجــال التمريــض وخاصــة وســط 

البــاد  بهــا  متــر  التــي  القاســية  الظــروف 

ــدد الجرحــى  ــاد ع ــة ، وازدي والحــرب العنيف

ــوم . ــد ي ــاً بع ــن يوم ــرىض واملصاب وامل

تدريبيــة  دورة  املركــز  افتتــح  ولهــذا 

املنتســبات  تعليــم  عــى  تقــوم  للتمريــض 

اإلســعافات  مبــادئ  عــى  الــدورة  لهــذه 

ــة  ــة و العضلي ــر الوريدي ــن اإلب ــة وحق األولي

أهــم  إحــدى  بــإرشاف  وذلــك  وغرهــا 

ــة  ــي املمرض ــض وه ــد التمري ــات معه خريج

عبــر التــي أبدعــت يف مجالهــا وعملــت عــى 

املحبــب  بأســلوبها  املتدربــات  اســتقطاب 

. الراقــي  وتعاملهــا 

ــات  ــج عــدد مــن املتدرب يقــوم املركــز بتخري

الناجحــة  مبوجبهــا  متنــح  شــهرين  كل 

بالــدورة شــهادة متريــض مقدمــة مــن املركــز 

وهــي معــرتف عليهــا يف املناطــق املحــررة 

حيــث تســتطيع الخريجــة مارســة املهنــة 

العامــة و  الخاصــة واملشــايف  العيــادات  يف 

الخاصــة ، ونظــراً لإلقبــال الكبــر عــى تعلــم 

هــذه  ونجــاح  املركــز  يف  التمريــض  مهنــة 

التجربــة تــم افتتــاح أفــرع عديــدة ملركــز 

وجبــاال،  حرمــة  معــرة  مــن  كل  يف  مزايــا 

ومعــرة النعــان ، واحســم وكل هــذه املــدن 

والقــرى افتتــح يف مراكزهــا دورات التمريــض .

هــذه الــدورات ســاهمت يف ازديــاد عــدد 

ــد  ــا أدى لس ــا م ــب وريفه ــات يف ادل املمرض

ــة يف  ــال وخاص ــذا املج ــر يف ه ــص الكب النق

ــاع . ــذه األوض ــل ه ظ

الفرصــة  بإتاحــة  أيضــاً  أســهمت  كــا 

عــى  تأهلهــم  مهنــة  باكتســاب  للكثــرات 

ــش  ــدر عي ــن مص ــا وتأم ــن خاله ــل م العم

ــل  ــرص العم ــدام لف ــبه انع ــل ش ــم يف ظ كري

بالتزامــن مــع ارتفــاع األســعار وانخفــاض 

املعيشــة. مســتوى 

كادر مزيا
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معاناة نازحة

يف يــده بعــض حبــوب الــدواء يقلبهــا بــن راحتيــه 

تــارًة و يجيــل طرفــه تــارًة أخــرى يف زوايــا غرفتــه 

الفقــرة مــن كل يشء إال مــن بعــض الطعــام 

التــي يتصــدق بهــا جرانــه عليــه   واملعونــات 

ــن  ــه م ــاً أن يســأل زوجت ــه أحيان يخطــر عــى بال

ــت ؟ أن

وماذا تفعلن هنا؟!.

وكأنــه ال يذكــر متامــاً مــا حــل بــه.... تقــول زوجتــه 

دالل)20 عــام(:كان زوجــي شــاباً مليئــاً بالحيويــة 

والنشــاط. انشــق عــن قــوات النظــام منــذ حــوايل 

الســنة والنصــف تقريبــاً وجــاء إىل كفرنبــل خوفــاً 

ــد  ــا بع ــكن فيه ــال ، وس ــن االعتق ــه م ــى نفس ع

ــق  ــن أهــي يف حــاه عــن طري ــي م ــك خطبن ذل

والديــه ، وبعــد موافقتــي عليــه تزوجــت بــه هنــا 

ــداً  ــة ج ــة ضعيف ــا املادي ــت حالتن ــل كان يف كفرنب

لدرجــة أننــا كلــا ســكنا يف بيــت أحــد مــن النــاس 

طلبــوا منــا الخــروج لعــدم ســدادنا ألجــار املنــزل..

، وأعطانــا هــذه  إىل أن تكــرم علينــا أحدهــم 

الغرفــة املتواضعــة لكــن مل تــرق لنــا األمــور كثــراً 

حتــى قامــت شــاحنة أحدهــم مــن كفرنبــل بصدم 

زوجــي وزميلــه بينــا كانــا عــى الدراجــة الناريــة 

مــا أدى إلصابــة زوجــي بكــرس يف الجمجمــة 

ــف واألذن. ــة بالغــة يف األن ،وإصاب

يحــاول عــاء أن يلملــم بعــض كلــات يــرشح مــن 

ــه  ــول: أن ــه فيق ــا يشــعر ب ــه وم ــا يعاني ــا م خاله

يشــعر بــأن ابنــه الرضيــع 9أشــهر و زوجتــه مثلهــم 

كباقــي الغربــاء عنــه ال يشــعر بــأي شــعور خــاص 

تجاههــم.

دالل تــرح أن األطبــاء أخربوهــا أن زوجهــا رمبــا 

أصيــب بانفصــام يف الشــخصية باإلضافــة  إلصابتــه 

ــة  ــف دالل بغص ــادث ، تضي ــراء الح ــدية ج الجس

وحــزن لقــد كان يعــدين قبــل الحــادث أن يعمــل 

ــح الغرفــة ،  ــأن يصل ــا املــادي ، وب لتحســن وضعن

ويعمــل لهــا مجــاري صحيــة عــى األقــل .

وتؤكــد بأنهــا كانــت ســابقاً يف حــاه شــعلة نشــاط 

،  حيــث عملــت فــرتة يف تحفيــظ القــرآن يف أحــد 

جوامــع حــاه ، وعملــت أيضــاً كوافــره فــرتة مــن 

ــة  الزمــن باإلضافــة لدراســتها الســنة األوىل يف كلي

الرشيعــة يف مدينتهــا حــاه.

ــة  ــن رعاي ــة ب ــت مكبل ــا بات ــا اآلن تشــعر بأنه أم

زوجهــا الــذي بــات مريضــاً نفســياً وجســدياً وبــن 

طفلهــا الصغــر.

ــايل  ــم آم ــأن تتحط ــع ب ــن أتوق ــول دالل:«مل أك تق

ــاة ودفعــًة واحــده هكــذا ، يف حــن  كلهــا يف الحي

أقــف مكتوفــة األيــدي ال أســتطيع أن أعمــل شــيئاً 

إال بعــض األعــال التــي تســاعدين عــى أن أبقــى 

حيــة يف هــذه الحيــاة الصعبــة » التــي تــرشح لنــا 

دالل بعضــاً مــن مظاهــر صعوبتهــا فتوضــح كيــف 

أنهــا تنقــل امليــاه إىل غرفتهــا الفقــرة مــن مــكان 

بعيــد فتحملــه عــى رأســها أو كتفيهــا إىل أن 

ــا  ــة ، وتســبب له ــة القيري ــح جــرح العملي أنفت

ــد. مبــرض جدي

تصــف إحــدى جــارات دالل حياتهــا بالقاســية 

دالل  زوج  عــاء  يقــوم  عندمــا  خاصــًة  فعــاً 

ــرتة  ــد ف ــون يف وعيه...وبع ــا ال يك ــا عندم برضبه

ــاً.... ــه متام ــام بفعل ــا ق ــراً م ــا ناك ــذر منه يعت

الطبيــب ميــان مــن كفرنبــل أخــرب دالل بأنــه 

يجــب عليهــا أن تصــرب عــى حالــة زوجهــا هــذه 

ــاً  ــفى تدريجي ــة تش ــة مؤقت ــا حال ــا بأنه وطأمنه

ــن. ــع الزم م

اتجهــت دالل لطلــب العــون مــن مديــرة مراكــز 

الرحــال  غاليــة  كفرنبــل  يف  النســائية  مزايــا 

ــة  ــاعدة الكامل ــا املس ــت له ــا أمن ــي بدوره والت

مــن قبــل منظمــة اتحــاد املكاتــب الثوريــة/

URB/التــي قدمــت لهــا كل الدعــم كرتميــم 

وتأمــن  لــه  صحيــة  مجــاري  وبنــاء  املنــزل 

ــن  ــة م ــائل التدفئ ــازم ووس ــاث ال ــع األث جمي

مــازوت ونحــوه.

ــدة  ــة جدي ــأة ملرحل ــت دالل فج ــذا تحول وهك

يف حياتهــا مرحلــة املــرأة املســؤولة عــن كل 

مايحيــط بهــا، ومــن هنــا بــدأت رحلــة جديــدة 

ــا دالل أي  ــئ له ــة مل تهي ــة صعب ــا رحل يف حياته

ــفر.  ــة للس أمتع

بقلم:نادين
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ماذا فعلت حتى أنال هذا اجلزاء!؟

يف هــذا البيــت القديــم تجلــس الحاجــة آمنــة )85 

عامــاً( بجانــب غرفتهــا الصغــرة و عينيهــا املجعدتن 

تحــدق بــكل شــخص ميــر بجانــب بــاب بيتهــا ذهاباً 

و إيابــاً و تطيــل النظــر فيــه بإهتــاٍم ولهفــٍة باديــٍة 

ــٍد  ــة أح ــا برؤي ــل عينيه ــا تكح ــا عله ــى محياه ع

مــن أبنائهــا أو أحفادهــا قادمــاً إليهــا ، تقــول آمنــة 

» أقــي يف بيتــي أســبوع أو أكــر بــدون أن يدخــل 

عــي أحــد مــن أبنــايئ مــع أين أشــتاق لهــم و أمتنــى 

ــاً«. أن يــزوروين يومي

مــن جهتــه محمــد إبــن آمنــة يقــول » إن مشــاغي 

ــي  ــت أم ــاب إىل بي ــت للذه ــد الوق ــرة و ال أج كث

يوميــاً«.

ــب إىل  ــول : » أذه ــة يق ــر آلمن ــن األصغ ــارس اإلب ي

بيــت أمــي كل أســبوع ألتفقدهــا و ألبــي طلباتهــا أنا 

و زوجتــي حيــث تكــون عطلــة دوامي يف املدرســة«.

وعــن موقــف أوالد محمــد مــن جدتهــم آمنــة يقول 

مأمــون اإلبــن األكــرب لولدهــا محمــد )10 ســنوات ( 

»ال أرغــب بزيــارة جــديت كثــرا أًلنهــا حــن ألعــب يف 

بيتهــا توبخنــي و تــرخ يب و بأخــويت«.

أخــت محمــد ســارة تقــول » إن أمــي قالــت لنــا بــأن 

ــي  ــك فه ــا لذل ــم بن ــا و ال تهت ــة ال تحبن ــديت آمن ج

متنعنــا مــن الذهــاب إليها حتــى يف بعض املناســبات 

ــدي  ــت ج ــب إىل بي ــا نذه ــا بين ــاد و غره كاألعي

أهــل والــديت أكــر و نلعــب عندهــم بحريــة أكــرب«.

ــد ال  ــي محم ــت إبن ــة » إن بي ــة آمن ــول الحاج تق

ــاج  ــاً يحت ــه أحيان ــى أن يهتمــون يب كــا يجــب حت

بيتــي إىل تنظيــف و ال أرى أحــداً منهــم باإلضافــة 

إىل أن إبنــي نفســه ال أراه كل ثــاث ســنوات مــرة 

ــه يف نفــس الحــارة عــى بعــد  بالرغــم مــن أن بيت

أمتــار مــن بيتــي فهــو اعتــاد عــى مقاطعتــي بهــذه 

الطريقــة رغــم محبتــي لــه (.

زوجــة محمــد تقــول » أنــا لســت مجبــورة أن أخدم 

حــايت أو أزورهــا ســيا وأنهــا تحــب بيــت ســلفها 

يــارس و تعطيهــم كل مــا لديهــا مــن أشــياء مثينــة«.

مــن جهتهــا الحاجــة آمنــة تــربر محبتها لبيــت إبنها 

ــان يب و  ــه يهت ــارس و زوجت ــا » إن ي ــارس بقوله ي

يحــرضان يل الطعــام و الــدواء ، رغــم ذلــك أنــا أحب 

جميــع أوالدي و ال أكــره أحــداً منهــم«.

مــن جهــة أخــرى أكــدت الحاجــة رقيــة أم حســن 

)76 عامــاً(  أن أوالدهــا يحســنون إليهــا و يوفــرون 

لهــا كل مــا تحتــاج و أحفادهــا دامئــا ً يف شــوق لهــا 

و يتمنــون إقامتهــا بينهــم و عندهــم يف الــدار .

تقــول أم حســن » أنــا راضيــة عنهــم و أدعــو لهــم 

بالصحــة و الــرزق الوفــر جميعــاً دون إســتثناء«.

الحــاج أبــو حســن زوج رقيــة يقــول » إن اإلنســان 

حــن يصبــح كبــراً يف الســن يشــعر بفقــد قيمتــه 

لنفســه و بنــوٍع مــن الكآبــة إذا أهملــه أوالده و إن 

الواحــد منــا بحاجــة لولــده يف هــذا العمــر يأنــس 

بــه و يقــوى بــه و بأحفــاده(.

وعــن رأي الــرشع بهــذه املســألة قــال الشــيخ عبــد 

الحميــد » إن أول يشء أوىص بــه اللــه ســبحانه 

ــه ســبحانه  ــن ، قــال الل وتعــاىل هــو إكــرام الوالدي

و  إيــاه  إال  تعبــد  أال  ربــك  قــى  : »و  وتعــاىل 

بالوالديــن إحســانا«.

ــان إىل  ــادة باإلحس ــرن العب ــه ق ــل جال ــه ج »فالل

الوالديــن و معاملتهــا املعاملــة الحســنة والطيبــة 

ــوب  ــب الذن ــن أصع ــن م ــوق الوالدي ــل عق و جع

ــا«. علين

ــة  ــن مقاطع ــا ع ــرشع نهان ــيخ إن ال و أضــاف الش

ــف  ــام فكي ــاث أي ــوق ث ــن املســلمن ف ــا م إخوانن

إذا مــا كان مــن تقاطعــه والــداك !!؟؟ ال شــك أنــه 

أمــر يف غايــة األهميــة ســيا و يف هــذا العمــر 

ــم  ــوى ألوالده ــم أق ــون عنده ــة تك ــث الحاج حي

ــدك الكــرب أحدهــا  ــا يبلغــن عن ــال تعــاىل : »إم ق

أو كاهــا فــا تقــل لهــا أٍف و ال تنهرهــا و قــل 

لهــا قــوالً كرميــا«.

أخــراً تقــول صفاء بنــت الحاجــة رقيــة ال أرىض أبداً 

أن تحتاجنــي والــديت وال ألبيهــا ألن لــألم  فضــاً ال 

ينكــره إال كل فاجــر و أثيــم و أنــا أفهــم أن كل منــا 

ســوف يصبــح مســناً و يحتــاج إىل رعايــة و نتمنــى 

مــن أوالدنــا مثــل مــا تتمنــى والــديت منــا و الحيــاة 

مســتمرة يف ســرها مــا دام فينــا عــرق ينبــض.

بقلم: هناء
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اهلجرة من منظور املرأة السورية

بكثــر مــن الحــزن واألىس تــودع أم فريــد ابنهــا 

فريــد الــذي قــرر الســفر إىل أملانيــا بعــد أن فقــد 

األمــل بإكــال دراســته يف بلــده التــي غرقــت يف 

بحــر مــن العنــف والدمــار.

فريــد واحــد مــن مئــات الشــباب الســورين 

الذيــن قــرروا الهجــرة إىل الــدول األوربيــة بحثــاً 

ــداً  ــة واملســتقبل األفضــل بعي ــاة اآلمن ــن الحي ع

ــاء. ــل والدم ــرب والقت ــن الح ع

بــأن  حلمــت  لطاملــا  فريد)24عــام(:«  يقــول 

أصبــح طبيبــاً ناجحــاً ، ولســت مســتعداً للتخــي 

ــنة  ــت يف الس ــد أن أصبح ــذا بع ــي ه ــن حلم ع

ــرشي ». ــب الب ــم الط ــة قس ــة الرابع الجامعي

ــات  ــل الجامع ــدث داخ ــا يح ــد أن م ــد فري وأك

ــاالت عشــوائية  الســورية مــن مداهــات واعتق

 ، الجامعــة  لــرتك  الجامعيــن دفعــه  للطــاب 

ولكنــه أبــداً مل يفكــر بإيقــاف دراســته وإمنــا 

قــرر املتابعــة يف أملانيــا ، كــا يفعــل الكثــر مــن 

ــورين. ــاب الس الط

وينــوه فريــد ألنــه يحــب بلده ســوريا كثــراً ، وال 

يرغــب يف االبتعــاد عنــه ولكــن الظــروف أرغمتــه 

ــاً  ــاً ناجح ــيعود طبيب ــه س ــداً بأن ــك واع ــى ذل ع

ليســاعد بلــده وأبنــاء بلــده برفــع بعــض األعبــاء 

عنهــم .

أبنهــا  لســفر  تأســف  فريــد  أم  جهتهــا  مــن 

ــه  ــرف أن ــه تع ــت نفس ــا بالوق ــد ، ولكنه الوحي

يبحــث عــن مســتقبله الــذي ضــاع يف وطنــه 

ــه  ــف يف وجه ــة« لتق ــون »أناني ــن تك ــي ل ، وه

حيــث تقــول :« رغــم حــزين ألننــي لــن أعــد أرى 

ــا  ــعر بالرض ــي أش ــنوات ، إال أنن ــا لس ــد رمب فري

كونــه بعيــداً عــا يحــدث يف ســوريا مــن قصــف 

ــة«. ــاة صعب ــي وحي يوم

يعــد وضــع فريــد االجتاعــي كونــه طالــب 

جامعــي وعــازب ليــس متزوجــاً أفضــل مــن 

وضــع غــره ممــن تركــوا ورائهــم زوجاتهــم 

ــل  ــاة أفض ــن حي ــاً ع ــروا  بحث ــم وهاج وعوائله

، وحــول هــذا املوضــوع تتحــدث هبة)25عــام( 

ــام  ــاً بأح ــرة مدفوع ــي الهج ــرر زوج ــة:« ق قائل

وآمــال كبــرة وحيــاة آمنــة فهــو وعــدين أن يــأيت 

الصطحــايب معــه مــا أن يســتقر وضعــه يف أملانيــا 

ــل«. ــى عم ــول ع ــتطيع الحص ، ويس

ولكــن هبــة تشــعر أن هــذا األمــر ميكــن أن 

يســتغرق الكثــر مــن الوقــت ، رمبــا يتعــدى 

ــي  ــرج فه ــا ح ــات وضعه ــنوات ، وب ــهر لس األش

تقيــم عنــد أهلهــا الفقــراء ، ومــا يصعــب عليهــا 

ــيكون  ــوداً س ــر مول ــا تنتظ ــر« أنه ــف »أك املوق

ــذي ال  ــال ال ــات وامل ــن النفق ــر م ــة للكث بحاج

ــيئاً. ــه ش ــة من ــك هب متل

 مــن جهــة أخــرى يجــد بعــض األزواج صعوبــة 

وأطفالهــم  نســاؤهم  تعيــش  أن  تقبــل  يف 

بعيديــن عنهــم ، وهــذا مــا يدفــع الــزوج ليبيــع 

كل مــا ميلــك يف ســبيل تأمــن نفقــات الســفر إىل 

ــو  ــه أب ــا يتحــدث عن ــه هــذا م ــا مــع عائلت أورب

عبدو)49عــام( حيــث يقــول:« لجــأت لبيــع كل 

ــفر  ــررت الس ــل وق ــي كفرنب ــكايت يف مدينت ممتل

مــع عائلتــي إىل أملانيــا ، لننجــو مــا يحــدث 

ــة« . ــة مروع ــازر يومي ــن مج ــا م حولن

ــر  ــرب البح ــفر ع ــأن الس ــدو ب ــو عب ــف أب ويضي

،ولكــن  مجازفــة  يعتــرب  املطاطيــة  بالــزوارق 

ذلــك أفضــل مــن أن يــدع املــرء عائلتــه وراء 

ظهــره وينجــو هــو بنفســه ، وخاصــة وأن املــرأة 

هــذه  للكثريــن  »مطمعــاً«  باتــت  الســورية 

األيــام ، ولذلــك فهــو يفضــل أن يخاطــروا جميعــاً 

عــى أن يعيــش حيــاة قلــق وهــو بعيــد عنهــم ، 

وأضــاف »ال ميكــن للمــرأة أن تتدبــر أمورهــا يف 

حــال غيــاب زوجهــا ، لــن أدع زوجتــي يف هــذا 

ــف«. املوق

أنهــن  عــن  النســاء  بعــض  عــربت  وباملقابــل 

وحيديــن  أزواجهــن  يعيــش  أن  يف  يرغــن  ال 

يف الــدول األوربيــة التــي تعتربنهــا »منفتحــة 

جــداً«.

هــدى رافقــت زوجهــا يف رحلــة اللجــوء عــرب 

قــوارب املــوت مــع أطفالهــا دون أن تفكــر بأنهــا 

تخاطــر بهــم ، وبالرغــم مــن أنــه كان بإمكانهــم 

العيــش مــع عائلتهــا ريثــا يحصــل عــى حــق مل 

الشــمل ، تقــول هــدى:« رصاحــة شــعرت أننــي 

ســأغار عــى زوجــي مــن األملانيــات ، خفــت أن 

ترسقــه إحداهــن منــي ، ال أعتقــد أن الرجــل 

العــريب أهــل لثقــة زوجتــه حــن يعيــش خــارج 

ــد مــن أن آيت معــه«. ــذا كان الب مجتمعــه، ل

ــة:«  ــر قائل ــذا األم ــن ه ــلمى ع ــرب س ــا تع بين

ــؤولية ،  ــل املس ــن يف تحم ــاء ال يرغ ــض النس بع

ــة ال  ــد اجتاعي ــات وتقالي ــو موروث ــبب ه والس

تســمح للمــرأة باالســتقالية أو تحمــل مســؤولية 

ــل«. ــا معي ــدة دومن ــش وحي العي

ــاءل  ــة تتس ــدول األوربي ــراً لل ــفر ح ــاذا الس مل

والء)23عام(طالبــة الطــب البــرشي التي تســتعد 

 ، أملانيــا إلكــال دراســتها هنــاك  للســفر إىل 

تقــول والء:« ملــاذا عــى الســورين املجازفــة 

بحياتهــم أثنــاء الهجــرة بحــراً إىل الــدول األوربيــة 

ــلمن أن  ــورين املس ــؤالء الس ــس األوىل به ، أولي

ــن  ــدالً م ــامية ب ــج اإلس ــروا إىل دول الخلي يهاج

ــرب«. دول الغ

وتتابــع والء بســخرية ملــاذا تثــر قضيــة الاجئــن 

تثــر  وال  األوربيــة  الــدول  عطــف  الســورين 

عطــف الــدول العربيــة ، التــي تتهــرب مــن 

ــات  ــال معون ــي بإرس ــؤولية ، وتكتف ــذه املس ه

ــوع. ــن ج ــي م ــمن وال تغن ــة ال تس قليل

هــذا ويــرى البعــض بــأن الهجــرة يف اآلونــة 

ــو  ــت الحــدود ، وكادت ســوريا تخل األخــرة فاق

ــو  ــه أب ــا يعــرب عن مــن شــبابها وســكانها هــذا م

ــول  ــل ويق ــة كفرنب ــاء مدين ــد وجه ــد أح محم

لتهجــر  ممنهجــة  خطــة  هنــاك  موضحــاً:« 

العــدوان  تدخــل  بعــد  وخاصــة  الســورين 

الــرويس لصالــح األســد وقصفــه املدنيــن بحجــة 

اإلرهــاب«. محاربــة 

ــا يحــدث يف ســوريا  ــأن م ــد ب ــو محم ــرأي أب وب

يشــبه مــا حــدث خــال الحــرب األهليــة يف 

ــا  ــى فيه ــكانها ومل يبق ــا س ــا هجره ــان عندم لبن

ســوى طــريف النــزاع الذيــن جعلــوا منهــا جبهــة 

ــدة. ــى كل األصع ــة ع مفتوح

الوضــع  أن  رغــم  يقــول:«  عبداللــه  الشــيخ 

الســوري يف أوج تأزمــه ، ولكننــي أرفــض هجــرة 

ــم  ــن واجباته ــم م ــرى تهربه ــباب ، أو باألح الش

اتجــاه بلدهم«.وبعتــب يســأل الشــيخ عبداللــه 

:« إىل مــن يدعــون هــؤالء الشــباب بلدهــم 

تحريــر  ســبيل  يف  يقاتلــوا  مل  إن   ، ويرحلــون 

مــن   ، غاشــم  مســتبد  نظــام  مــن  بلدهــم 

ســيقاتل؟؟!«.

لبــاد  ميكــن  ال  عبداللــه«  الشــيخ  ويــردف 

ــام ،  ــن األي ــوم م ــاً يف ي ــون وطن ــرتب أن تك املغ

كــا ال ميكــن لــألم أن يحــل مكانهــا أحــد«.

بقلم:دارين
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فوائد مجالية وصحية خلل التفاح
قال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:«  نِعــم 

اإلدام الخــل«.

ــاع  ــا يب ــو م ــس ه ــد لي ــه بالتأكي ــوم أن ــن املعل م

يف األســواق والــذي يحتــوي عــى مــواد كيميائيــة 

ــون  ــد يك ــة ، ق ــم والنكه ــن الطع ــة لتحس مصنع

متواجــد يف بعــض الدكاكــن واملحــات ، ولكــن 

ــاً. ــره منزلي ــل تحض يفض

ثبــت أن للخــل فوائــد عظيمــة فهــو يقلــل دهــون 

الــدم يف الجســم ، يعــرف الخــل بأنــه عبــارة عــن 

ــذي  ــك وال ــض الخلّي ــن حم ــف م ــول املخّف املحل

ــاح  ــر التف ــال تخم ــن خ ــه م ــول علي ــم الحص يت

ملــدة زمنيــة معينــة  ، ويعــد أيضــاً مــن املطهــرات 

وجســم  لصحــة  واملفيــدة  الفعالــة  الطبيعيــة 

اإلنســان ســواء بتدليــك الجســم بــه ، أو عــن 

ــض  ــع بع ــه م ــاء ، أو تناول ــع امل ــه م ــق رشب طري

ــة . األطعم

والثابــت عــن الرســول الكريــم أنــه كان يــأكل 

ــت . ــع الزي ــل م الخ

ــة  خــل التفــاح هــو واحــد مــن العاجــات البديل

ــوم  ، وقــد  ــة األكــر شــعبية اســتخداما الي الصحي

اســتخدم منــذ العصــور القدميــة كعــاج ألمــراض 

عديــدة ومختلفــة ويســتخدم كمضــاد حيــوي 

أيضــاً.

يحتــوي خــل التفــاح عى العديــد مــن الفيتامينات 

وبيتــا كروتــن ، واملعــادن والبكتــن الحيويــة مثــل 

البوتاســيوم والصوديــوم ، والكالســيوم والفســفور 

إضافــة للكربيــت والحديــد.

الخــل مــن املــواد التــي قلــا يخلــو منهــا املطبــخ..

وهــو يحــرض مــن عصائــر مختلفــة مثــل العنــب 

والتفــاح  ويعتــرب خــل التفــاح هــو أفضــل أنــواع 

ــد  ــن فوائ ــه م ــز ب ــا يتمي ــاق مل ــى اإلط ــل ع الخ

ــة . ــده الجالي ــة لفوائ ــدة باإلضاف ــة عدي صحي

أهم الفوائد الجالية والصحية لخل التفاح:

• إنقــاص الــوزن تعتمــد فكــرة إنقــاص الــوزن 

عــى إذابــة الشــحوم مــن جســم اإلنســان ، وذلــك 

بأخــذ ملعقتــن صغرتــن مــن خــل التفــاح املركــز 

ــد كل  ــج بع ــاء ورشب املزي ــكأس م ــا ب ، ومزجه

ــة. وجب

ــوم  ــأن نق ــمس ب ــروق الش ــار ح ــن آث ــد م • الح

ــاح  ــل التف ــن يف خ ــاش أو قط ــة ق ــس قطع بغم

ــار  ــا آث ــر فيه ــي يظه ــن الت ــى األماك ــا ع ووضعه

ــمس. ــروق الش ح

• عــاج قــرشة الــرأس إن خــل التفــاح يعمــل عــى 

تدمــر الفطريــات واســتعادة تــوازن فــروة الــرأس 

وذلــك مــن خــال وضــع كميــة مــن خــل التفــاح 

ــرأس ،  ــروة ال ــم وضعــه عــى ف ــاء ث املخفــف بامل

ويــرتك ملــدة ســاعة أو ســاعتن قبــل غســله .

• لعاج التهاب املفاصل .

• لعــاج ضغــط الــدم والكولســرتول عــن طريــق 

ــر  ــاح وعص ــل التف ــن خ ــرة م ــة صغ ــذ ملعق أخ

ــاً يعمــل عــى خفــض  التفــاح يف كــوب مــاء يومي

ــاج حــاالت  ــد يف ع ــه مفي ــا أن ــدم ، ك ــط ال ضغ

ــيئ . ــرتول الس الكولس

• التهــاب الحلــق متــزج ملعقــة صغــرة مــن خــل 

التفــاح املركــز بــكأس مــاء وتســتخدم عــن طريــق 

الغرغــرة ملــدة خمــس ثــواين كل ســاعة ، وينصــح 

ببلــع القليــل مــن املزيــج ، وعندمــا  ياحــظ 

تحســن تكــرر العمليــة كل ســاعتن وملــدة يومــن 

فقــط .

• لــدغ الحــرشات وذلــك بدلــك األجــزاء املكشــوفة 

ــاع  ــة أرب ــن ثاث ــب م ــول مرك ــم بغس ــن الجس م

مــن خــل التفــاح وربــع مــن خاصــة مغــي الزعــرت 

وتوضــع عــى مــكان اللدغــة .

• يســتخدم كدهــان لتقويــة األظافــر وتبييــض 

اليديــن .

• عاج وتطهر للمسالك البولية .

ــألرق ويســتخدم أيضــاً للتخلــص مــن  • مكافــح ل

ــوب الوجــه . حب

• مكافح للجراثيم والبكتريا داخل الجسم .

• عاج لدوايل الساقن .

ــة  أخــراً يســتخدم يف األكات كالســلطات املختلف

مــن  وغرهــا  والفــروج  اللحــوم  تتبيــل  ويف 

. األخــرى  االســتخدامات 

كيفية صنع خل التفاح :

1- تغسل مثار التفاح جيداً ثم تجفف .

2 - تقطــع الثــار دون تقشــرها أو نــزع بذورهــا 

إىل قطــع متوســطة متاثلــة الحجــم .

وال  زجاجــي  أو  فخــاري  إنــاء  يف  توضــع   -  3

ــع خــل  ــل م ــا تتفاع ــة ألنه تســتخدم أوان معدني

التفــاح .

4 - يغطــى اإلنــاء بقطعــة قــاش )قطــن أو كتــان( 

.

5 - يوضــع اإلنــاء يف مــكان دافــئ لبضعــة أســابيع 

ــا املوجــودة  ــة التفاعــل بفعــل البكرتي ــم عملي لتت

يف الهــواء .

ــر  ــون عص ــة يك ــة التفاعلي ــام العملي ــد مت 6- بع

ــاح . ــل التف ــول إىل خ ــد تح ــاح ق التف

ــل بقطعــة قــاش  ــن التف ــاح م يصفــى خــل التف

ــات . ــظ يف زجاج ويحف

قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم :«اللهــم 

بــارك يف الخــل فأنــه كان أدام األنبيــاء قبــي« .

يجــب التنويــه إىل عــدم رشب الخــل إال بعــد 

ــك  ــزه بقــدر كاف مــن املــاء ، وكذل تخفيــف تركي

عــدم رشبــه إال بعــد األكل لتفــادي أيــة آثــار 

جانبيــة غــر مســتحبة ، أو تقــرح املعــدة .

بقلم : تاج مزايا



13

كانون األول - 2015 - العدد | 11 | 

سال املداد عىل االوراق وانسكبا. 

وسجل الحرف عدال كل ما رغبا وغاص يف العمق 

كشف الرس غايته . 

النفس  تخبئ  طلبا  إذ  املستور  من  بعضا  فنال 

 . مساوئها  من  بعضا 

حتى تكاد لتخفيه وان غلبا . 

ويغلب الطبع ما شئنا تطبعنا . 

مهام تقيد صوت الطبع أو صلبا . 

من يجهل الصقر يشوي لحمه قددا ويستلذ بنار 

الظلم من غضبا . 

ومن تجاهل كان الحلم غايته .. ومن تذاىك عىل 

عقل له لعبا . 

الجهل  ... لكنام  العلم أحيانــا معلمه  قد يقتل 

 . وإن عذبا  قتال 

قد يدفن الحر مرغوما مبادئه . 

فيلزم الصمت مقهورا إذا غصبا لكنام الذل رشع 

الله يرفضه . 

وعزة النفس تأىب ذلها نسبا . 

يا كاشف الكرب يا قايض حوائجنا .

 يا راحام دمعة العايص إذا انقلبا . 

إليك نشكو أمورا أنت تعلمها . 

ونستغيث بنور منك ما غربا .

 رباه لطفك إن القلب ذاب أىس عىل أهال لنا يف 

والتهبا )مضايا( 

سال املداد
كي ال ننساهم

الشهيد: نجدات صادق الهزاع

 مواليــد كفرنبــل متــزوج ولــه ســت أوالد  استشــهد 

بتاريــخ 5\11\2012 بقصــف جــوي لطائــرات النظــام 

عــىل مركــز املدينــة.

الشهيد: مصطفى سليم الحزب الله.

 مواليــد كفرنبــل 1969 متــزوج ولــه أربعــة أوالد كان 

مــن أوائــل الذيــن خرجــوا باملظاهــرات الســلمية يف 

مدينــة كفرنبــل استشــهد يف 29\8\2011 أثــر كمــن 

لقــوات النظــام األســدي.

 باسم كادر اجمللة وأهالي كفرنبل الرمحة للشهداء ،وأسكنهم اهلل
 فسيح جنانه ....لن ننساهم

بقلم ينزف
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مسابقة مزايا 

مســابقة مزايا )ألغاز و أسئلة(:

ــاث  ــار ث ــة املوجــودة تعتمــد عــى القرعــة ، ســيتم اختي ــة عــى األســئلة الثاث ــق اإلجاب ــا عــن طري مســابقة شــهرية ميكــن املشــاركة به

ــايل: ــز عــى النحــو الت ــن ، وســتوزع الجوائ فائزي

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

تتــم املشــاركة عــن طريــق وضــع اإلجابــات بالصناديــق املوجــودة يف مراكــز مزايــا يف)كفــر نبــل- معــرة النعــان- احســم- معــرة حرمــة- جبــاال( 

وحــظ جيــد للجميــع.......

حل مســابقة العدد السابق :
  1 -  الهــاز: الــذي يذكر الناس بالرش يف وجههم.

        اللــاز: الــذي يذكــر الناس بالرش يف مغيبهم.

2 -  ســورة طه .

3 - الــذي مينعــه العــدو مــن الوصــول إىل األماكــن املقدســة ألداء 

مناســك الحــج.

اسامء الرابحن: 
  1-    أنســام رسحان

  2-   معــاذ محمد املوىس

  3-  عبــد الرزاق نارص الزعتور

اســتالم الجوائز من مجلة مزايا يف مكتب املرأة

  1-  مــا هــي اآلية التــي جمعت كل حروف اللغة العربية؟
  2- ما هي ســور املُسبحات؟

 3-  ســئل صاحــب ماشــية عــن عــدد املاشــية معــه فقال:كلهــا خرفــان ماعــدا أربعــة وكلهــا بقــر ماعــدا ســتة وكلهــا حمــر ماعــدا مثانيــة فكــم 
معــه مــن كل نــوع؟
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الكلمات املتقاطعة

حل العدد السابق

أفقي:

1- شاعرة مجيدة كانت زمن الخافة األموية .

2- حرف عطف ، خاصته ، جمع سور )م( .

3- للنداء ، من األقارب )م( ، شعوذة .

ــي ، أحــرف مــن )  ــووي يهــودي ارسائي 4- مفاعــل ن

ــاء ( . وب

5- ضعيف الذكاء وقليل النشاط ، من الصقور .

6- ضمر متصل ، عكس اإلنس )م( .

7- وكالة األخبار الرتكية ، ما يعقب النهار .

8- متشابهان ، أؤجل .

9- تعظم ، من أوالد نوح عليه السام )م( .

10- رائحــة جميلــة ، مــن أنــواع الغنــاء الحديــث )م( 

، خاصتــي .

11- عاصمة بلغاريا ، مكابر وصعب املراس .

12- ســئم ، منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم 

الثقافــة .

عمودي:

1- اليهودي الذي سحر الرسول محمد صىل الله عليه وسلم .

2- جمع ليلة )م( ، متشابهان ، عكس عرض .

3- أعشق لدرجة الجنون )م( ، غنى وبزخ .

4- دولة عربية أفريقية ، للنداء .

5- للتأوه ، الروايس .

6- وشاح )م( ، للنهي .

7- الحب ، من أمراض الجهاز التنفيس .

8- صوت النمر .

9-  للتفسر )م( ، عملة آسيوية ، جمع سعيد )م( .

10- والية أمريكية ، فعل األمر من كان )م( .

11- يجر ، مفرد خيول )م( ، وادي يف جهنم )م( .

12- الخليفة الذي كان يحج عاماً ويغزو عاماً .

إعداد : رضا العبودي



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

من نشاطات وفعاليات مركز مزايا......


