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قيود احلرية
مــع أننــي طليقــة بــكل معنــى الكلمــة و أملك 

الحريــة باملظهــر الخارجــي لحيــايت إال أنــه 

ــة النفســية ،  ينقصنــي يشء هــام وهــو الحري

وهــذا مهــم جــداً بالنســبة لــكل امــرأة ألنــك 

تشــعرين بأنــك ســجينة بــا ســجن ...مقيــدة 

ــة و  ــود ليســت خارجي ــود ..هــذه القي ــا قي ب

ــاعري و  ــري و مش ــط بتفك ــة تحي ــا داخلي إمن

ــايت . ــويل و رغب مي

كيــف اســتطيع أن أمتاســك خارجيــاً و أنــا 

مبعــرة داخليــاً ، كيــف اســتطيع أن أكــون 

ــي  ــة يف أعامق ــا محطم ــخصية و أن ــة الش قوي

..كيــف أســاعد غــري و كيــف أكــون أمــاً 

أنــا ال اســتطيع  النصائــح و  أقــدم  ألوالد و 

تطبيقهــا عــى أرض الواقــع. 

و  املفاهيــم  داخــل  الحيــاة  ســجنتنا  لقــد 

املصطلحــات املغلوطــة عــن كل األشــياء داخــل 

..داخــل  التقاليــد  بالعــادات و  مــا يســمى 

ــن الحــال و  ــوال املمزوجــة ب ــال و األق األفع

الحــرام .

كيــف اســتطيع الفصــل و التمييــز بــن األســود 

و األبيــض ، بــن الشــكل و األرضيــة ، بــن املــع 

والضــد و أنــا ال أملــك مصــدراً أو مرجــع لــكل 

ــاة  ــدرة يف هــذه الحي ــك الق األشــياء ، وال أمل

، كيــف ال أكــون ضعيفــة الشــخصية ....هشــة 

كأغصــان  ...منكــرة  الــذرة  كأعــواد  لينــة 

األشــجار .!!!

ــاءنا  ــة نس ــال غالبي ــو ح ــام ه ــايل ك ــذا ح هك

ــوة و  ــا الق ــم أبنائه ــف ألم أن تعل ــوم ، كي الي

ــاء و  ــة العمي ــادت الطاع ــي اعت ــرأة و ه الج

ــة  ــه دون مناقش ــر ب ــا تُؤم ــكل م ــاع ل االنصي

ــل و  ــود والتحم ــى الصم ــم ع ــف تدربه ...كي

...كيــف  التخطيــط  هــي ضعيفــة اإلرادة و 

تــزرع الحامســة يف أعامقهــم و هــي كتلــة 

مــن الجــن والخــوف ...إن فاقــد الــيء ال 

يعطيــه .

لقــد وصلــت القناعــة  بأننــا نحتــاج إىل ثــورة 

يف عقولنــا ، ألن إزالــة األفــكار املغلوطــة مــن 

ــة  ــاط الخارجي ــن األغ ــر م ــم بكث ــرأس أه ال

لقولــه عليــه الصــاة والســام« إن اللــه ال 

يغــر مــا بقــوٍم حتــى يغــروا مــا بأنفســهم » .

يجــب أن نعلــم أن أي تغيــر يف حياتنــا يجــب 

ــي  ــة الت ــا يف الطريق ــدث أوالً يف داخلن أن يح

نفكــر بهــا و التــي ستســبب لنــا ثــورة ذهنيــة 

كبــرة قــد تجعــل لحياتنــا معنــى آخــر  و 

مــن   « املشــهورة  املقولــة  يعلــم  جميعنــا 

الســهل أن تعــرف كيــف تتحــرر ....ولكــن 

ــراً«. ــون ح ــب أن تك ــن الصع م
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ومثلما الذكورة طاقة فاألنوثة كذلك
تتميــز املــرأة بامتالكهــا طاقــة تضاهــي طاقــة الرجل 

تســتمدها مــن طبيعتهــا األنثويــة قوتهــا آتيــة مــن 

ــة الرجــل  ــا . قابلي ــن داخله ــاة م ــد الحي ــا تول كونه

مــع الحيــاة قلقــة وتفتقــد ملشــاعر األمــن ، محــارب 

ــها  ــرأة . أحاسيس ــة بامل ــاة ملتصق ــع حي ــزوم م مه

متمهلــة وطاقتهــا ال تنفــذ وتتحمــل مــا ال يحتملــه 

ــزم  ــل بالح ــب الرج ــع وتطال ــكت وتلس ــل ، تس رج

وإن تــواىن تقرّعــه عــى فشــله وتهزئــه بتشــف 

واضــح عندمــا تريــد ، بــل تحولــه لشــيطان وتقــوم 

بــدور الواعــظ معنفــة حامقتــه ! إفصــاح الرجــل عن 

ورطتــه يضاعــف خزيــه واحتقارهــا لــه .  يتكتم عى 

ــكت ،  ــدره ويس ــت ص ــرش تح ــة تج ــات مؤمل رهاب

يــرق ويــزّور أو يعتمــد الغضــب وأحيانــا الســخرية 

منهــا لخوفــه مــن مالحظاتهــا املحقــرة التــي تــذوب 

صــالدة الصخــر .

هــو أشــد مــا يحتــاج خاصــة يف مرحلــة معينــة مــن 

ــا  ــة وأحيان ــى رأس القامئ ــه ع ــا ! أم ــن لحنانه الس

ــدور وقــت  بعــض الزوجــات املتفهــامت يقمــن بال

يتحــول متامــا لقــرة رجل ! هكــذا توليفهــا وتوليف 

حدوثهــا وصربهــا املديــد ووضــوح وبســاطة رؤيتهــا 

لألمــور وقدرتهــا عــى الوصــول ! وتصــل ، قــد تتمهل 

وقــد تنتظــر أو تلطــا لكنهــا بفطنتها الصائبة ســتصل 

. قــد يقــال إنهــا مــع ذلــك عاطفيــة ومتقلبــة املــزاج 

ورمبــا غثــة ومهــذارة ! مل تعــد تهــام يف عــن امــرأة 

تكشــف لهــا زوجهــا عــن كثــب ، فــورا تســقط عنــد 

هــذه النقطــة مــزورات الرجــل التاريخيــة التــي 

ظلــت ترفــرف فــوق رأســه  بــذراع كل الغابريــن .

ــرأة  ــا ! أو ام ــرأة نحبه ــع ام ــف م ــا ننكش أرسع م

ــا  ــة غــر مــّرح به نشــتهيها ! ســنخرس ،  وبطريق

تكثــف يف داخلهــا  اســتطاعة قاهــرة مســتقلة عــن 

الرجــل  مثــل بطاريــة تعمــل عــى طاقتهــا الخاصــة 

بــدون أن تكــون موصولــة بشــبكة كهربائــه  . هــل 

تــراه ممكنــا اســتعادة التــوازن يف هــذه العالقة شــبه 

ــن الرجــل واملــرأة ؟ ــة ب املرضي

ال ميكــن اســتعادة عالقــة ســوية بينهــام إال بالتحــرر 

ــة املرتبصــة بهــام ! الرجــل يف  مــن املخــاوف الكاذب

نهايــة الشــوط هــو الخــارس وهــو الــذي يدفــع 

ــه  ــمة  أن ــورة حاس ــه بص ــن ل ــى يتيق ــة حت الرضيب

لــن يرقــى إال بارتقائهــا ، تحــرر الرجــل مــن مخاوفــه 

ارتقــاء أي  بــل ويحــدد   ! املــرأة  بارتقــاء  رهــن 

مجتمــع دون خطــأ انطالقــا مــن وضــع املــرأة فيــه 

ــة  ــك ، طاق ــة كذل ــة فاألنوث ــورة طاق ــام الذك ! ومثل

مكافئــة وأحيانــا متفوقــة بحنوها وحدوثهــا وعطفها 

وحدبهــا وحفاوتهــا بالحيــاة وصربهــا عــى الكــوارث 

وغرهــا مــن طاقــات ليســت معطلــة يف املــرأة 

ولكنهــا مشــوهة وتســتثمر يف غــر تربتهــا ! توظفهــا 

يف مجتمــع ذكــوري للتعبــر عــن آالم الرجــل وليــس 

آالمهــا ! ال توظــف عــى حقيقتهــا ، مســتلبة لصالــح 

ــد تتحــول دون أن  ــة ق ــل هــذه الحال اآلخــر . يف مث

تعــي لطاقة مدمــرة ! أول من تدمــر الرجل املتمرتس 

وراء منطــق عقلــه املجــرد بعنــاد ومــن ثــم  أوالدهــا 

الذيــن حقنتهــم بلؤمهــا الناشــف ! ال ميكــن ومهــام 

كان الفــرار مــن لــؤم امــرأة أو حب امرأة ! وببســاطة 

تتنحــى كل نجاحــات الرجــل بلمــح البــر ، ســواء 

نجاحاتــه العقلية أو الحضارية مقابل ابتســامة امرأة 

متفهمــة ! املــرأة هــي التــي تدفــئ نجاحاتــه وتذوب 

ــارد بإمياءاتهــا الســاحرة وحركاتهــا  ــه الب ــد حيات جلي

الرشــيقة غــر املفهومــة التــي تفصــح وتغمــض مــرة 

هكــذا ومــرة هكــذا ولكنهــا تحــرك الحياة كلهــا نحو 

ــرأة وهــي تعــرف عــى  ــاة صناعــة امل ــام ، الحي األم

املــدى الطويــل كيــف تنقلهــا مــن ســويتها الدونيــة 

ــة دون أن  ــرب والكرام ــئ الك ــوية تكاف ــارصة لس الع

تخطــط لذلــك ، موصولــة بالجــذر العميــق للحيــاة 

مــع أنهــا قــد ال تفــوز بالغنــم الحضــاري كــام الرجــل 

،  ولكــن بلمســتها الذكيــة يتحــول الرجــل الحضــاري 

إىل مــارد أو إىل كلــب حراســة !

ــا عــن ابتــكار الوســائل  عــى الرجــل أن يقلــع جدي

اليوميــة لتصغرهــا أو لوصفهــا بالهرمــون القــارص . 

ســتتبدد طاقتــه يف غــر صالحــه وغــر صالــح الحيــاة 

برمتهــا ، الرجــل يحــب صفاتــه املنّومــة عنــده بدفــع 

مــن آليات مجتمعه ، واملســتيقظة عندهــا براحة ! 

أي أن املــرأة مبواصفاتهــا مطمــورة يف أعامقــه وعندما 

ــه  ــل في ــزء الجمي ــن للج ــو يح ــا فه ــد نحوه ينش

ولكــن املحظــر عليــه اإلفصــاح عنــه ! إذ يشــوه املرأة 

يشــوه نفســه مجانــا ويــورث أوالده ذكــورة مشــوهة 

متخشــبة ويــورث بناتــه أنوثــة مســحوقة ومتهمــة ، 

هكــذا دون داع يف هــذا العــر نســاهم يف تعطيــل 

ــى  ــا ع ــة أنن ــة غبي ــّر بفوقي ــارى ون ــاة ونتب الحي

ــن  ــة رجــل ولك صــواب ، الصــواب ال يصــل إال بهم

عندمــا تربــت عــى همتــه ابتســامة امــرأة .

ــات  ــكل حلق ــدرع ب ــا م ــلوك الرجــل يف مجتمعن س

ــل  ــتحبا للرج ــس مس ــه لي ــى أن ــة ! ع ــف األم تخل

وال للمــرأة وال للمجتمــع أن نصنــع امــرأة مســاوية 

ــة الفــذة  ــا األنثوي ــة لخصائصه للرجــل ! هــذه إهان

التــي بحوزتهــا ، وإذا أرّصت ســتتحول لقابليــة جوفاء 

مثــرة للضحــك ، كمــن يبــارز صينيــا يف لغتــه وهــو 

غــر صينــي ! املنافســة بعيــدة عــن حقيقــة املــرأة 

وحقيقــة األنوثــة بفنونهــا وجاملهــا وعواطفهــا 

ــس  ــر ! لي ــها والكث ــا وحدوس ــا وإلهاماته وحكاياته

املوضــوع أكــر أو أقــل ، سيفشــل األمــر إذا تقمطــت 

املــرأة بخصائــص رجوليــة وســتخرس حياتنــا الكثــر 

! االختــالف ليــس كميــا بــن الرجــل واملــرأة ، علينــا 

أن ننتبــه لهــذه املالحظــة كثــرا ! الخــالف نوعــي 

، وكالهــام يكمــالن بعضهــام ، أعنــي بالذكــورة 

ــة . واألنوث

وإذا بقــي الرجــل يحتكــر امتيــازات متوهمــة 

موروثــة أو نازلــة عليــه مــن فــوق ، فســيوقع 

الحيــاة يف ورطــة كــام هــي عليــه اليــوم وســيفقد 

كــام هــو فاقــد كعادتــه القــدرة عــى الفعــل والتأثر 

ــه  ــب ل ــة تنص ــاعره األنثوي ــتظل مش ــكار وس واالبت

الفخــاخ وتدميــه مــن داخلــه إن مل ينرهــا يف عــن 

ــع رجــل ، أرجــح مــن  ــم امــرأة لواق الشــمس . تفّه

كل معاركــه العدوانيــة وقواميســه البــاردة ومنطقــه 

الناشــف الــذي للحــق بــدون املــرأة أو بــدون 

مســاهمتها وإضافاتهــا الجميلــة ســيتحول لكائــن له 

ــور . مالمــح شــاخصات القب

ــف  ــف وأن يوق ــن الزي ــف ع ــع أن يك آن للمجتم

ــه يف غــر الجهــة  ــد طاقات مسلســل تشــوهه وتبدي

اإلنســانية ! أشــك أنه سيســتطيع ! عى أنه باإلمكان 

التعــود عــى وضــع أكفنــا مــرة عــى قلوبنــا ومــرة 

عــى رؤوســنا لنفهــم أننــا لســنا رعــاة أو موظفــن 

ــا  ــار أنن ــى اعتب ــارصة ع ــرأة ق ــز ام ــة غرائ لحراس

ــز ! ــدون غرائ ــارا وب ــة  وأطه ــل املالئك ــون مث كامل

هــي إنســان ، ومــا متلكــه يؤكــد بقــوة عــى 

إنســانيتها ، وسينكشــف لكــن بعــد أجيــال أن 

الحيــاة نبيلــة وحيــة وتســتحق العيــش بــدون كل 

هــذه األقنعــة ! املســتقبل لإلنســان الحــي املبــدع 

الواقــف مــع غــره عــى األرض ولكنــه املرشــح 

وحــده حتــى اآلن مــن خالقــه ليكــون ســيد الحيــاة  

وليكــون اإلنســان . !

عبد العزيز املوسى
---------------------------------------
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اخلياطة وفنونها يف مراكز مزايا

يف  كفرنبــل  مزايــا  مركــز  تأســيس  منــذ 

دورات  عــى  اهتاممــه  صــب   2013\6\1

ــر  ــدد كب ــة لع ــذه املهن ــم ه ــة وتعلي الخياط

مــن املنتســبات للمركــز، األمــر الالفــت يف 

هــذا املوضــوع هــو اإلقبــال الكبــر عــى 

تعلــم هــذه املهنــة ،وال يخفــى أن مــا ســاعد 

ــل يف  ــرأة للعم ــة امل ــال حاج ــذا اإلقب ــى ه ع

هــذه الظــروف الصعبــة.

» بعــد وفــاة زوجــي مل يبقــى مــن يعيــل 

أرسيت أنــا وأطفــايل األربعــة وهــذا مــا دفعنــي 

لتعلــم املهنــة مــا إن ســمعت عــن قيــام هــذه 

الــدورات يف مركــز مزايــا«.

ــة كفرنبل)35عــام(  تقــول أم عــالء مــن مدين

ــة  ــات املهن ــن محرتف ــت م ــا بات ــد بأنه وتؤك

وهــي اآلن تعمــل يف هــذا املجــال الــذي 

متطلبــات  تأمــن  مــن خاللــه  اســتطاعت 

ــد  ــن أح ــاعدة م ــاج ملس ــا دون أن تحت أرسته

ــن  ــع القامئ ــكر جمي ــالء تش ــا أم ع ، وبدوره

ــا. ــن له ــدورات والداعم ــذه ال ــى ه ع

ــذه  ــاح ه ــاهم يف نج ــن س ــأن م ــى ب ال يخف

الــدورات هــي الخياطــة املعلمــة نهيــدة فؤاد 

النايــف التــي اســتطاعت بحرفيتهــا وفنهــا 

ومهارتهــا جــذب هــذه األعــداد الكبــرة مــن 

ــات. املتدرب

تســتمر الــدورة ملــدة شــهرين متتابعــن تعلم 

نهيــدة مــن خاللهــا جميــع املنتســبات  ابتــداء 

ــى  مــن أخــذ املقاســات وقــص القــامش وحت

، ويف  خياطــة أجمــل املوديــالت وأحدثهــا 

ــة  ــة جميل ــع أقمش ــم توزي ــدورة يت ــة ال نهاي

مجانيــة عــى املتدربــات وذلــك لقــص هــذه 

غايــة  يف  فســاتن  إىل  وتحويلهــا  األقمشــة 

الروعــة ضمــن االمتحــان النهــايئ وبنــاء عليــه 

ــدورة بدرجــات  ــار الناجحــات يف ال يتــم اختي

مــن الجيــد وحتــى املمتــاز، ومتنــح الناجحة يف 

الــدورة شــهادة خياطــة ضمــن حفــل يقيمــه 

املركــز ملشــاركة الناجحــات هــذه الفرحــة.

ونظــراً لنجــاح التجربــة فقــد قامــت املديــرة 

ــة يف  ــاح دورات للخياط ــال بافتت ــة الرح غالي

مراكــز مزايــا جبــاال ، احســم ، معــرة حرمــة ، 

و معــرة النعــامن.

كادر مزايا
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استطاعت بإرادة صلبة حتويل آملها إىل انتصار

ميســاء األحمــد )35عــام( مــن قريــة تلمنس 

يف ريــف ادلــب الرقــي تقــول:«كان زوجــي 

ــه  ــد رحيل ــرتك يل بع ــايت ،مل ي كل يشء يف حي

ــاً  ــرك يل عنفوان ــه ت ــارات ، ولكن ــواالً وعق أم

ــب املســاعدة  ــي أن أطل وغــرة نفــس متنعن

مــن أحــد مهــام كانــت درجــة قرابتــه«. 

وجــدت نفســها فجــأة أمــام مشــكلة كبــرة 

ــى يف  ــذي ق ــا ال ــة، زوجه ــؤولية صعب ومس

معــارك الــرف والبطولــة، تــرك لهــا ســبعة 

ــاق  ــم واإلنف ــا تربيته ــع عــى عاتقه أوالد يق

ــم. عليه

ــة  ــالء وقل ــل الغ ــن ثق ــاين م ــدأت األم تع ب

ــة  ــام الصعب األعــامل، فالرجــال يف هــذه األي

ــرأة  ــف بام ــالً فكي ــية ال يجــدون عم والقاس

بائســة ضعيفــة ال متلــك ســوى دموعهــا 

بنــن  ثالثــة  وهــم   ، األيتــام  وأوالدهــا 

ــت الكــربى يف الخامســة  ــات ، كان ــع بن وأرب

ــة  ــاء قائل ــت ميس ــا ،أردف ــن عمره ــر م ع

أوالدي  مــن  أثنــن  ألجعــل  اضطــررت   :

العمــل  الدراســة ويتجهــان نحــو  يــرتكان 

قــام  حيــث  اليومــي،  مروفنــا  لنؤمــن 

عصــام البالــغ مــن العمــر عــر ســنوات 

ببيــع الفــول النابــت عــى أبــواب املــدارس ، 

وســامل )9ســنوات( إىل بيــع الحلــوى لطــالب 

ــاً. ــدارس أيض امل

كان يصــل العائلــة باعتبارهــا أرسة شــهيد 

صنــدوق معونــات شــهري يحــوي بعــض 

ــل األوالد  ــة إىل عم ــة باإلضاف ــواد الغذائي امل

، بالرغــم مــن ذلــك بالــكاد تســتطيع األم  

املــروف  يقتــر  أمورهــا حيــث  تدبــر 

امللحــة  الحاجيــات  رشاء  عــى  اليومــي 

فحســب.

مــن  بالرغــم  قائلــة:«  ميســاء  أضافــت 

ــع أوالدي  ــها م ــت أعيش ــي كن ــة الت الضائق

كنــت أحمــد اللــه عــى كل يشء، ولكــن 

األمــر الــذي زاد عــذايب عذابــاً شــديداً و 

جعــل الدنيــا تســود يف عينــي هــو الحــادث 

الــذي تعــرض لــه ولــدي ســامل عندمــا مــرت 

،كان  القريــة  الحربيــة يف أجــواء  الطائــرة 

ــراف  ــاء ان ــك أثن ــاً وكان ذل ــا مخيف صوته

الطــالب مــن املــدارس خــاف األوالد وبــدؤوا 

وأخــذ  بضائعــه  ســامل  فحمــل  يرتاكضــون 

يلحــظ  ومل  الطريــق  عــرض  إىل  يركــض 

ــث  ــر حي ــت مت ــي كان ــة الت ــيارة املرسع الس

صدمتــه وأدى الحــادث إىل كــرس عمــوده 

الفقــري«.

ــو  ــول األم :«ه ــاقط تق ــدأت تتس ــوع ب بدم

اليــوم طريــح الفــراش ال يســتطيع الحــراك«.

عــى  كلــه  الليــل  تســهر  ميســاء  كانــت 

راحــة ولدهــا وهــي تبــي ألن القــدر كتــب 

عــى هــذا الطفــل أن يتحمــل مســؤولية 

أكــرب مــن عمــره حتــى انتهــى بــه األمــر إىل 

هــذه اإلعاقــة، وهــو اآلن يحتــاج إىل عمليــة 

ــه  ــك من ــراً ال منل ــاً كب ــف مبلغ ــة تكل جراحي

شــيئاً وســوف تجــرى العمليــة يف تركيــا ألنهــا 

عمليــة صعبــة ومعقــدة واملشــايف العامــة يف 

ــات محــدودة. ــب بإمكاني ــف ادل ري

تتابــع األم »جارتنــا أم رائــد تجيــد مهنــة 

ــا أن  ــت منه ــا وطلب ــت إليه ــة، ذهب الخياط

تســاعدين يف تعلــم هــذه املهنــة، أبــدت 

اســتعدادها بــكل رسور، كنــت أذهــب إليهــا 

يوميــاً مــن الصبــاح وحتــى املســاء ، ويف 

ــي«. ــة والطه ــامل املنزلي ــوم باألع ــل أق اللي

تقــول:«كان  ثــم  قليــالً  ميســاء  تصمــت 

ــة  ــم برسع عــي أن أضــع كل تفكــري ألتعل

ــوم«. ــد ي ــاً بع ــة يوم ــدم باملهن ــدأت أتق ،ب

ــة خياطــة قدميــة، نظفتهــا  ــدى األم آل كان ل

ــُط  ــدأت تخي ــا واشــرتت قامشــاً وب وأصلحته

ــم  ــر والتصامي ــم الصغ ــس  ذات الحج املالب

ــا إىل  ــل ولده ــم ترس ــة، ث ــهلة يف البداي الس

مالبــس،  مــن  حاكتــُه  مــا  لبيــع  الســوق 

وكانــت فرحتهــا عظيمــة عندمــا عــاد عصــام 

ــس. ــع املالب ــاع جمي وب

ــاء  ــت ميس ــدن إىل بي ــاء يتواف ــدأت النس ب

مــن أجــل خياطــة املالبــس، والن ميســاء 

كان لديهــا مــن الصغــر هوايــة بتنســيق 

عــى  املالبــس  قطــع  وتطبيــق  األلــوان 

بعضهــا ، نجحــت يف عملهــا شــيئاً فشــيئاً 

وأصبحــت مــن أمهــر الخياطــات يف املنطقــة 

كلهــا .

تقــول عنهــا جارتهــا أم رائد:«لقــد مــرت 

ــانة  ــا انس ــة جداً،إنه ــروف صعب ــاء بظ ميس

ــة رفضــت أن متــد يدهــا ألحــد مــن  عصامي

مهنــة  تعلمــت  قويــة  وبــإرادة  النــاس، 

ــدي فخرهــا مبيســاء  الخياطــة برسعــة«، وتب

قائلة:«يكفيهــا أن تشــاهد التصميــم مــرة 

واحــدة حتــى تقلــده وتنجــز أفضــل منــه«، 

وهــي اليــوم متلــك مشــغالً للخياطــة يــوزع 

ــة. ــالت القري ــم مح ــى معظ ــس ع املالب

لبيــع  مخزنــاً  محمد)50عام(ميلــك  أبــو 

مــع  يقول:«أتعامــل  تلمنــس  يف  األلبســة 

ــغلها،  ــن مش ــس م ــرتي املالب ــام وأش أم عص

هــي ذات ســمعة طيبــة وأخــالق عاليــة، 

تــرىب أوالدهــا بــكل إخــالص وتفــان، ونحــن 

لــكل  إنهــا قــدوة حســنة  بهــا  فخــورون 

ــة أوالدهــا«. ــا تربي ــع عــى عاتقه ــة يق أرمل

ميســاء  مشــغل  أن  محمــد  أبــو  ويلفــت 

ــزءاً  ــن  ج ــط الن معاناته ــل فق ــم األرام يض

ــن  ــن أن يعمل ــي تريده ــا وه ــن معاناته م

حتــى ال يحتجــن ألحــد يف تربيــة أوالدهــن.

ــاد  ــد ع ــا بالقول:«لق ــاء حديثه ــم ميس وتخت

ولــدي عصــام إىل دراســته، وجمعــت املبلــغ 

ــامل،  ــة س ــراء عملي ــل إج ــن أج ــوب م املطل

مــن  قدميــه  عــى  ميــي  أراه  أن  أمتنــى 

جديــد يســعدين أن أكــون وفيــه لزوجــي 

ولألمانــة التــي تركهــا يل ، ســأريب أوالدي بعــز 

ــلهم  ــه أن أنتش ــون الل ــتطعت بع وكرامة،اس

ــة . ــر والحاج ــن الفق ــن براث م

ــتطعت  ــي اس ــوم ألنن ــد الي ــي بع ــن أب ال ل

بعزميــة كبــرة أن أحــول يــأيس إىل انتصــار .

هاديا بقلم: 
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بأي حق أحرم من أطفالي
ــاول  ــديد يح ــأس ش ــاة وي ــد يف الحي ــعور زاه بش

ــه  ــه عمت ــوال أن تداركت ــار يف نفســه ل أن يــرضم الن

ــاب . ــود الثق ــده ع ــن ي ــذت م وأخ

محمــد )9 ســنوات( مل يعــد يشــعر بطعــم الحيــاة 

وال قيمتهــا يف ظــل غيــاب أمــه التــي أجــربه والــده 

ــه  ــد عمت ــا وأودعــه عن ــا بعــد أن طلقه عــى تركه

مــع أختــه لرتبيتهــام.

ــن  ــوا م ــد ممــن حرم ــل الوحي ــس الطف ــد لي محم

حنــان ورعايــة أمــه بســبب الطــالق أو وفــاة األب 

واليتــم.

ــد أهــي يرضــون أن  ــول:« مل يع ــد تق ــدة محم وال

أبقــي عــى طفــي وطفلتــي ضمــن رعايتي بعــد أن 

طلقنــي أبوهــم وباملقابــل مل يــرىض طليقــي بذلــك 

أيضــا«.

ــرف أن  ــد أع ــدة محم ــام( وال ــرام )35ع ــف م تضي

ــراً  ــاً كب ــي ســوف يســبب لهــم أمل ــد أوالدي عن بُع

كــام يســبب يل األمل ، ولكنــي ال أملــك حــالً لذلــك 

ــد أن  ــع إيلَّ أوالدي بع ــل أن يرج ــى أم ــش ع وأعي

ــار«. ــن عــى االختي يكــربوا ويصبحــوا قادري

ــاً  ــه تفادي ــه أن املرشــد النفــي جهــاد يوضــح بقول

عــى  النفــي  والضغــط  النفســية  للمشــاكل 

الطرفــن كان بإمــكان األب أن يــدع أوالده يذهبــون 

إىل أمهــم متــى يشــاءون أو أن يدعهــم عندهــا 

ــة إليهــم كل شــهر الن األوالد يف  مــع إرســال النفق

ســن الطفولــة يحتاجــون لشــعور الحنــان مــن األم 

وعطفهــا لتحقيــق التــوازن النفــي الســليم لديهــم 

وعــدم تعرضهــم لألزمــات النفســية يف كربهــم أيضاً.

ــذ  ــا من ــن أبيه ــا م ــم طــالق أمه ــنوات( ت آالء )7س

كانــت حامــل بهــا وهــي ال تعــرف والدتهــا ألنهــا 

منــذ أن ولــدت عــى هــذه الحيــاة تربــت وكــربت 

ــه بعــد أن  يف بيــت أبيهــا بعــد أن أرســلتها أمهــا ل

ــارشة . ــا مب ولدته

ــة يف  ــدارس النموذجي ــدى امل ــا يف إح ــاء دوامه أثن

ــا  ــا بأنه ــى ســيدة وصفته ــت آالء ع ــل تعرف كفرنب

ــا. ــة له ــا ومحب ــة عليه ــت حنون كان

مل تــدر آالء أن تلــك الســيدة كانــت أمهــا إىل أن 

أخربتهــا األم بذلــك.

فرحــت آالء ألنهــا رأت أمهــا أخــراً ، أمهــا التــي مل 

تكــن تســمع عنهــا إال الــكالم ، فراحــت تقــص ألبيها 

بــرباءة مــا حــدث معها يف املدرســة وكيــف أنها رأت 

أمهــا هنــاك مل تكــن تــدري آالء أنهــا بذلــك تســببت 

ــك  ــرى وذل ــرة أخ ــا م ــا ألمه ــدم رؤيته ــها بع لنفس

حــن طلــب منهــا أبوهــا أال تذهــب إىل ذلــك املركز 

ثانيــة ، ومنعهــا عــن ذلــك نهائيــاً.

الشــيخ محمــد يرفــض ذلــك املوقــف »موقــف منع 

والــد آالء مــن رؤيــة أمهــا موضحــاً حرمــة ذلــك«.

ــه  ــول الل ــام يق ــة األرح ــن قطيع ــربه م ــث أعت حي

ســبحانه وتعــاىل يف حديثــه القــديس:« الرحــم تبقى 

معلقــة تحــت العــرش تقــول مــن وصلنــي وصلــه 

اللــه ومــن قطعنــي قطعــه اللــه«.

ويضيــف الشــيخ محمــد بالقــول مــا الــذي يضر لو 

أن هــذا األب يســمح ألبنتــه أن تلتقــي أمهــا يــوم 

أو يومــان يف األســبوع ، ويبــن أنــه عندمــا يســمح 

اإلنســان للحقــد أن يتحكــم بعقلــه وعواطفه يحيد 

ــايل  ــث ال يشــعر وبالت ــن حي ــن الحــق م ــك ع بذل

يقــع الحــرام.

آمنــة )45عــام( لهــا مــع املعانــاة قصــة أخــرى فقــد 

أصيبــت مبــرض نفــي عضــال جــراء إقصــاء أوالدها 

عنهــا بعــد وفــاة زوجهــا مــن قبــل حامتهــا وجــدة 

أوالدهــا حيــث أصبحــت هــي املتحكمــة يف شــؤون 

املنــزل بعــد وفــاة ولدهــا بحــادث جــرار زراعــي.

ــا  ــاد زوجــة أبنه ــد قامــت عــى إبع ــع الحق وبداف

ــم  ــها تربيته ــدت لنفس ــت وعه ــن البي ــوىف م املت

ورعايتهــم.

ــن  ــر راض ــن غ ــربى نح ــا الك ــول حفيدته تق

عــى تــرف جــديت وجــدي وبنفــس الوقــت 

نشــعر بالحــزن عــى والــديت املريضة بســبب 

ذلــك ، وتفيــد بــأن أختهــا الكــربى قامــت 

ــا  ــا فعاقبته ــد زواجه ــا بع ــارة أمه بزي

 ، البيــت  مــن  بطردهــا  جدتهــا 

وتضيــف الفتــاة قائلــة:« بــل 

بلــغ حقــد جــديت عــى والــديت 

الحــد الــذي جعلهــا تقــف يف 

ــق زواجــي أيضــاً خشــية  طري

ــي. ــد زواج ــي بع ــى أم أن ألق

يســتخدم  أخــرى  حــاالت  ويف 

أحــد الطرفــن األوالد كورقــة 

عــى  للحصــول  رابحــة 

حــدث  كــام  الكســب 

الشــهيد  مــع زوجــة 

فاطمــة حــن أخــذ 

ــد  ــا بع ــا طفليه عمه

مــن  زوجهــا  وفــاة 

أجــل الحصــول عــى 

راتبهــم مــام تســبب لهــا بالحــزن واألىس لبعدهــم 

عنهــا.

فلــم يكــن أمــام فاطمــة إال أن تبحــث عــن 

عمــل يؤمــن لهــا مروفــاً تســتطيع مــن خاللــه 

اســرتجاع أوالدهــا لحضنهــا.

تقــول فاطمــة:« ال أتخيــل أن أعيــش بعيــدة 

زوجــي«  فقــدت  بعدمــا  أوالدي خاصــة  عــن 

وإن كثــراً مــن بيــت الجــد والــزوج يســتخدمون 

األوالد ورقــة ضاغطــة عــى األم املطلقــة مبنعهــم 

إمــا  ورؤيتهــا  ألمهــم  الذهــاب  مــن  إياهــم 

ــن  ــر آبه ــا غ ــم عليه ــذ حقده ــا أو لتنفي لعقابه

مبشــاعر هــؤالء األطفــال أو أحاسيســهم وغــر 

آبهــن مبشــاعر األم مــع أننــا يف مجتمــع إســالمي 

ــة واإلحســان يف حــن نجــد  ــن الرحم ــن بدي يدي

تطبــق  مســلمة  الغــر  األخــرى  املجتمعــات 

وتكفــل هــذا الحــق لــألوالد والوالديــن معــاً 

، وذلــك بتخصيــص يومــان كل أســبوع للقــاء 

األوالد مــع والدتهــم أو والدهــم.

بقلم:رؤى



7

كانون الثاني - 2016 - العدد | 12 | 

ألفاظ توجب غضب اهلل تعاىل وسخطه
ــو  ــن وه ــبه ه ــبحانه وتعاىل:«وتحس ــه س ــال الل ق

ــم ــه العظي ــم« صــدق الل ــه عظي ــد الل عن

مــن األلفــاظ التــي يتلفــظ بهــا النــاس ســب الديــن 

أو ســب اللــه والعيــاذ باللــه، وهــذه األلفــاظ 

عــادة مــا يقولهــا النــاس حــن الغضــب و العصبيــة 

والغريــب إذا ســألت الشــخص ليــش هيــك ؟ بقلــك 

: هــذا لغــو.

ليــك يــا أخــي أتعلــم غــر هــاد اللغــو وعــود حالــك 

ــه رح  ــي إذا ســبيت الل عــى ســب الشــيطان، يعن

تنصلــح أمــورك مثــالً؟!! 

وال رح تقهــر خصمــك؟!!! طيــب إذا كانــت طلعــة 

خلــق بإمكانــك تفــش خلقــك بألفــاظ ثانيــة مثــل 

يلعــن شــيطانك أو يلعــن كفــرك ، أو يلعن إبليســك 

، أو يقطــع خصمك..أو...أو...فيــه كتــر ألفــاظ تانيه 

غــر هااللفــظ.

العاملــن  وعــى فكــرة اإلنســان إيل بســب رب 

ــان كتــر وهــاد يش مالحــظ ومــدروس  بيكــون جب

يف املجتمــع.

ــه  ــرضة الل ــر ح ــبوا غ ــوا تس ــا لقيت ــي م ــا أخ »ي

ســبحانه وتعــاىل ودينــه إيل أنزلــوا ».

أمل تســألوا أنفســكم يومــاً كيــف سيســتجيب اللــه 

ــذي  ــار ال ــذا الدم ــالء وه ــذا الب ــع ه ــا برف دعاءن

ــل  ــن مث ــالع ع ــة واإلق ــدون التوب ــاً ب ــه يومي نعيش

ــا؟!! ــوب وغره ــذه الذن ه

   الشغلة ما هي سهلة من الناحية الرعية.

ــاطعة  ــة الس ــش باألدل ــك لي ــداً لقل ــداً ج ــرام ج ح

مــن القــرآن والســنة قــال تعاىل:«ومــا قــدروا اللــه 

ــة  ــوم القيام ــه ي ــا قبضت ــدره واألرض جميع حــق ق

والســاموات مطويــات بيمينــه ســبحانه وتعــاىل عام 

ــون«. يرك

يعنــي تخيــل أن خالــق هــذا الكــون الكبــر وخالقنا 

ــه  ــه تجعــل ســبه و ســب دين وخالقــك جــل جالل

كاملســبحة عــى لســانك هــل بقــي للــه هيبــة 

ــة؟؟!!. ــذه الحال ــر يف ه وتقدي

ــة  ــاوي منزل ــك تس ــة منزلت ــذه الحال ــح يف ه أصب

الكافــر أو حتــى أدىن مــن مرتبــة الكافــر باللــه ،ألن 

الكافــر رمبــا إذا عــرف ربــه يوقــره ويحرتمــه ، ولكــن 

ــل  ــه ويحرتمه!!وه ــه وال يعظم ــرف الل ــلم يع املس

أصعــب مــن أن تجعــل الخالــق جــل جاللــه موضع 

اســتهزاء وســخرية وســب شــتم.

قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:«إن العبد 

ليتكلــم بالكلمــة مــن ســخط اللــه ال يلقــي لهــا باالً 

يهــوي بهــا يف جهنــم ســبعن خريفاً«.

هــذا الحديــث شــاهد عــى كل مــن يقــول الســب 

لغــو يعنــي حتــى الكلمــة التــي ال تلقــي لهــا بــاالً 

ولغــو كــام تحتــج قــد يكــون عقابهــا شــديد ســبب 

آخــر أيضــاً يجعــل هــذا اإلنســان خــرج مــن ملــة 

اإلســالم بــل اإلميــان وهــو أنــه كيــف تؤمــن باللــه 

وتحبــه يف قلبــك كــام تدعــي وبنفــس الوقــت 

تتلفــظ بســبه وشــتمه عــى لســانك!!طاملا فعلــت 

ــت كاذب. ــك فأن ذل

ــه  ــه يحــب والدي ــك بأن ــال ل ــالً ق ــل شــخص مث مث

ــس  ــه، وبنف ــن كل قلب ــام م ــق به ــام ويث ويحرتمه

الوقــت يســبهام ويلعنهــام فكيــف يكون ذلــك؟؟!!.

قــال تعــاىل:«والن ســألتهم ليقولــن إمنــا كنــا نخوض 

ونلعــب قــل أباللــه وآياته ورســوله كنتم تســتهزئون 

ال تعتــذروا قــد كفرتــم بعــد إميانكم«.

ــت  ــك الوق ــه يف ذل ــا قال ــل م ــو أن اإلنســان تأم ول

ــه  ــح ل ــول التض ــن أو الرس ــه والدي ــب الل ــن س م

مــدى قبــح مــا تفــوه بــه وســوء مــا قالــه وتحرميــه.

ــا جــاءت أهميــة التفكــر والتأمــل يف أي  ومــن هن

يشء يسء قبــل أن يقولــه اإلنســان ومراقبــة اللســان 

الــذي هــو عنوان شــخصية املســلم وهويتــه إن كان 

يتلفــظ بالخــر أو الــر.

قــال رســولنا الكريم:«وهــل يكــب النــاس عــى 

وجوههــم يــوم القيامــة إال حصائــد ألســنتهم«.

ولكــن بــاب التوبــة مفتــوح ومل يغلــق الله ســبحانه 

وتعــاىل بابــه الكريــم يف وجــه أحــد منــا مهــام عظم 

الذنــب مبجــرد نــدم صاحبــه واإلقــالع عــن ذنبه.

ــوا عــى  ــن أرسف ــادي اللذي ــا عب ــل ي ــال تعاىل:«ق ق

ــر  ــه يغف ــه إن ــة الل ــن رحم ــوا م ــهم ال تقنط أنفس

ــاً«. ــوب جميع الذن

وقــد أختلــف العلــامء يف حــد ســب اللــه ســبحانه 

وتعــاىل فمنهــم مــن أفتــى بقتلــه إذا مل يتــوب مثــل 

العــامل أبــن راهويــة والقــايض أبــن عيــاض أمــا 

ــة. توبتــه مقبول

ــر  ــر، والكاف ــم الكاف ــه يف حك ــذي يســب الل ألن ال

توبتــه مقبولــة إذا كانــت توبــًة نصوحــاً أو حقيقية.

واملســألة يف نهايــة األمــر ترتبــط بــاألم واألب إذ مــن 

املالحــظ أن الولــد والطفــل الصغــر يقلــد والديــه 

ــن  ــد م ــة والتعوي ــك فالرتبي ــال لذل ــا يفع يف كل م

الصغــر يشء أســايس فمــن شــب عــى يشء شــاب 

عليــه وتقــع املســؤولية األكــرب يف هــذه الحالــة 

عــى الوالديــن يف محاربــة هــذه الظاهــرة القبيحــة 

واملشــينة بنفــس الوقــت ألن الوالديــن هــم القدوة 

ــي  ــة واملجتمــع الت األوىل واملدرســة األوىل يف العائل

يــرىب عليهــا الطفــل.

والله ويل التوفيق

بقلم: ياسمن
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رحلة البحث عن مكان آمن

 تائهــن، ال يعرفــون أيــن يذهبــون وال مــن أيــن 

يتجهــون بعــد أن قــام النظــام بإعطائهــم إنــذار 

بإخــالء بلــدة كفرنبــودة الواقعــة يف ريف حامة 

الشــاميل خــالل مــدة أقصاهــا أربــع وعــرون 

. عة سا

الحاجــة صبــاح واحــدة مــن آالف النازحــن 

الذيــن خرجــوا  وعوائلهــم هربــاً مــن القصــف 

والدمــار وكان كل همهــم البحــث عــن مــكان 

آمــن يلجــؤون إليــه وســط ظــروف صعبــة 

ــة. ــة معدوم ــات مادي وإمكاني

تقــول الحاجــة صباح:«أنــا أم لســبع أبناء وجدة 

ــا  ــوىف وإمكانياتن ــي مت ــاد ، زوج ــس أحف لخم

املاديــة ضعيفــة ، ويف ذلــك اليــوم وهو الســابع 

ــزل  ــادرة املن ــر 2015 اضطــررت ملغ ــن أكتوب م

مــع أبنــايئ بعــد أن أمطــر النظــام البلــدة بوابل 

مــن القذائــف والصواريــخ«

ــر  ــاج للكث ــل يحت ــفر والتنق ــت أن الس وأضاف

مــن األمــوال الــذي ال ميلكــون منــه إال القليــل.

قامــوا بقصــد قــرى جبــل الزاويــة لقربهــا 

مــن مناطقهــم ولكنهــم مل يوفقــوا بإيجــاد 

ــام  ــظ بالســكان والنازحــن ك ــي تكت ــزل فه من

أن أجــارات البيــوت باهظــة الثمــن إضافــة 

للقصــف الــذي كانــت تتعــرض لــه قــرى جبــل 

الزاويــة بشــكل شــبه يومــي، وأردفــت الحاجــة 

ــر  ــة النق ــن قري ــا قاصدي ــاح قائلة:«اتجهن صب

الواقعــة يف ريــف ادلــب الجنــويب حيث ســمعنا 

عــن بنــاء خيــم للنازحــن فيــه بدعــم مــن 

ــالً  ــة، وفع ــة يف املنطق ــس املحلي ــض املجال بع

ــن  ــع م ــوي بض ــذي كان يح ــم ال ــا املخي وصلن

ــق  ــن مناط ــن م ــاً بالنازح ــام وكان مكتظ الخي

ــاميل. ــامة الش ــف ح ري

وتوضــح الحاجــة صبــاح أنهــم حصلــوا كغرهــم 

التــي  الخيــام  إحــدى  عــى  النازحــن  مــن 

ــوم يف  ــرد و الن ــن الت ــن م ــد يوم ــم بع آوته

الــرباري، ورغــم ســوء وضــع هــذا املخيــم وقلــة 

ــد  ــوا ق ــم كان ــاه إال أنه ــدرة املي ــات و ن املعون

ــان . ــتقرار واألم ــن االس ــوع م ــه بن شــعروا ب

هــذا األمــان الــذي مل يــدم طويــالً حيــث تقــول 

الحاجــة صباح:«كانــت ليلتنــا األوىل يف املخيــم 

ــه  ــا مــن أغطي ــا لدين ــع م ــت وضــع جمي حاول

فــوق أبنــايئ وأحفــادي الصغــار علهم يشــعرون 

بالــدفء الســيام وأن الــربد كان قــارص يف  تلــك 

ــا إن  ــتاء ، وم ــواب الش ــى أب ــن ع ــة فنح الليل

ــتعلت  ــى اش ــل حت ــف اللي ــد منتص ــا بع غفون

ــران  ــة مــن الن ــف ملتهب ــران، قذائ ــا بالن الدني

ــذار ، مل  ــابق إن ــام دون س ــوق الخي ــت ف انهال

ــج  ــكان يض ــدأ امل ــدث وب ــا يح ــدري م ــد ن نع

ــكاء األطفــال«. بالــراخ وب

تلــك  الحاجــة صبــاح يف  يهــم  كان  مــا  كل 

اللحظــات هــو االطمئنــان عــى أبنائهــا ولكــن 

أغمــي عليهــا دون أن تعــرف مــا الــذي حــدث.

ــاح وهــي يف املشــفى  اســتيقظت الحاجــة صب

استشــهد حفيدهــا وأبنتهــا وأصيــب قســم مــن 

ــم يف  ــوا معه ــن كان ــدد مم ــة لع ــا إضاف أبنائه

املخيــم بــن جريــح ومصــاب وحــاالت حرجــة.

علمــت أن الطــران الــرويس اســتهدف مخيمهم 

ــا  ــة وأســلحة ال تعــرف م ــل عنقودي ــالً بقناب لي

هــي، تتســاءل الحاجــة صبــاح  بدمــوع غطــت 

وجههــا« ألهــذا الحــد نحــن خطــرون بالنســبة 

لهــذا النظــام الــذي ال يعــرف الرحمــة ، أي 

ــه  ــا بأذناب ــى يرســل لن ــه حت ــد نشــكله ل تهدي

الــروس لقصفنــا مــع أطفالنــا ليــالً دون شــفقه، 

ــا ، ملــاذا  ــا مــن بالدن ملــاذا يــرون عــى طردن

يدفعونــا لنتحــول لالجئــن يف الــدول املجــاورة 

دفعــاً«.

للحاجــة  األكــرب  الســامل)32عام(االبن  أحمــد 

ــى  ــة ع ــذ البداي ــت من ــول:« اقرتح ــاح يق صب

أمــي أن نقصــد املخيــامت الرتكيــة ،عــى األقــل 

ــت  ــا رفض ــا، ولكنه ــن هن ــاً م ــر أمان ــي أك ه

آملــة أن تنتهــي املعــارك قريبــاً ونعــود جميعــاً 

إىل بيوتنــا«.

ــن  ــا م ــه بأنه ــر أم ــة نظ ــامل وجه ــرح الس وي

ــات  ــأس ومؤمن ــن الي ــوايت ال يعرف ــات الل األمه

بــأن كل مــا يجــري وســيجري هــو مبشــيئة اللــه 

صبــاح  الحاجــة  ابــن  )23عام(زوجــة  أمــل 

ــن الخمــس  ــي اب ــل الشــهيد رام ــدة الطف ووال

قهــر  ودمــوع  بحرقــة  تقــول  ســنوات 

الســفاح  النظــام  هــذا  وحقد:«لقــد حصــد 

ــم  ــا، ورغ ــبابنا ورجالن ــا وش ــن أبناءن ــر م الكث

ذلــك هــو ال يســتطيع أن يبيــد شــعباً بأكملــه 

وســيبقى هــذا الشــعب شــوكة يف حلقــه وحلق 

ــة  ــهدائنا يف النهاي ــاء ش ــر دم ــاءه ، وتزده حلف

ــه«. ــإذن الل ــاً ب ــراً جلي ن

ــعفن يف  ــد املس ــام( أح ــد )27ع ــامة األحم أس

الدفــاع املــدين يقــول:« مــا إن ســمعنا بقصــف 

املخيــم حتــى هرعنــا إليــه ، كان وضــع املخيــم 

مزريــاً فقــد حرقــت خيامــه وأصيــب قاطنــوه، 

عملنــا عــى إجــالء املصابــن والجرحــى وكانــت 

وهــي  أحفادهــا  تحتضــن  صبــاح  الحاجــة 

مغمــى عليهــا فقــد أصيبــت بجــروح وحــروق 

ــدة«. عدي

ــاع  ــه يف مجــال الدف ويعــرب أســامة عــن تجربت

املــدين قائالً:«أكــر مــا يؤثــر يب ويحزننــي هــو 

اســتهداف املدنيــن واألطفــال واألبريــاء وهــذا 

مــا دفعنــي للعمــل يف هــذا املجــال«.

تختــم الحاجــة صبــاح حديثهــا بالقــول:« إنهــا 

بالدنــا ولــن نتخــى عنهــا ونغادرهــا ، لــن نرتكها 

لقمــة ســائغة لألســد والــروس واإليرانيــن ، إنها 

بالدنــا ســنبقى فيهــا فليســت حياتنــا وأرواحنــا 

الذيــن  أو  استشــهدوا  الذيــن  مــن  أغــال 

يستشــهدوا ، نحــن هنــا صامــدون فإمــا النــر 

ــهادة«.... أو الش

بقلم:هدى 
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انشطار قلب األم بني الفصائل املقاتلة....!!!!

لم يكــن أميــن ليتوقــع عقــب انتهــاء املعركــة التــي 

توجــت بانتصــار الثــوار عــى قــوات األســد يف حاجــز 

الطــراف، بأنــه انتــر عــى أخيــه عمــر الــذي ســقط 

قتيــالً بــن العــرات مــن جنــود النظــام.

قــرى  إحــدى  جبــاال  قريــة  مــن  أمين)38عــام( 

ــة ينتمــي إىل فصيــل جيــش اإلســالم يف  جبــل الزاوي

الجيــش الســوري الحــر، فوجــئ بأنــه يقاتــل أخيــه 

عمر)25عــام( الــذي ال يــزال يخــدم يف جيــش النظــام 

ــاء تحريــر حاجــز الطــراف الواقــع  ،والــذي قتــل أثن

بــن معــرة النعــامن ومدينة رساقــب يف ريــف ادلب.

يقــول أمين:«أعــرف بــأن أخــي مل ينشــق عــن جيــش 

ــود  ــع جن ــه م ــل بأن ــن ألتخي ــي مل أك ــد ولكنن األس

ــذ  ــارصه من ــا نح ــذي كن ــز ال ــذا الحاج ــد يف ه األس

أســابيع ويف النهاية اســتطعنا تحريره«. ويضيف أمين 

بــأن فرحتــه بنشــوة النر تالشــت مــع رؤيتــه ألخيه 

القتيــل بــن عــرات القتى من جنــود النظــام ، وراح 

يجــول يف فكــره الكثــر من التســاؤالت »ماذا ســأقول 

ــاملاً؟  ــي س ــرتى أخ ــار ل ــل نه ــو لي ــي تدع ــي الت ألم

ومــاذا ســأقول أليب وألخــويت؟ هــذا عــدا نظــرات 

رفاقــي املقاتلــن الذيــن وصفــوا أخــي بالخائــن وهذا 

هــو جــزاء الخائــن«.

ــه »ألتحــق  ــاً عــن وضــع أخي ــردف أميــن متحدث وي

ــة  ــذ بداي ــش من ــة يف الجي ــة اإللزامي ــي بالخدم أخ

الثــورة، ومل يســمحوا لــه باالتــرسح مــن الجيــش رغم 

انتهــاء مــدة الخدمــة«.

ــوم  ــن الي ــر هــو حــال الكثري كان حــال أميــن وعم

مــن أهــايل ســوريا عامــة وأهــايل ريــف ادلــب خاصة 

،فرغــم أن ادلــب وريفهــا باتــت محــررة إىل أن الكثر 

مــن األرس ال تــزال تضــم يف خفاياهــا مؤيديــن للنظام 

وإن حاولــوا إخفــاء ذلــك.

ســعيد الحبــش )56عام(مــن مدينــة كفرنبــل ال يــزال 

أحــد أبنــاءه يخــدم كضابــط يف جيــش النظــام، وهــذا 

ــد  ــزل الوال ــادرة من ــرة ملص ــة الن ــع بجبه ــا دف م

معلنــة بأنــه أصبــح مــن ممتلــكات الجبهــة . يقــول 

ســعيد:«ما ذنبنــا نحــن األهــل لنأخــذ بجرائــر أبناءنــا 

ــوى  ــب الق ــم بحس ــاء بانتامءاته ــم األبن ــد أنقس فق

الحاكمــة عــى األرض، فالبعــض انضــم للجيــش الحر، 

والبعــض األخــر لجبهــة النــرة وهنــاك مــن انتمــى 

ــام دون  ــع النظ ــي م ــض بق ــة والبع ــم الدول لتنظي

موافقتنــا نحــن األهــل ودون استشــارتنا حتــى«.

مــن جهــة أخــرى تعتــرب الجبهــة بــأن مصــادرة منازل 

ــوا بأنهــم ببقائهــم   ــي يعرف هــؤالء أمــر طبيعــي، ل

منتمــن لنظــام األســد حكموا عــى أهلهم وأنفســهم 

بــأن ال يبقــى لهــم موضــع شــرب يف املناطــق املحــررة.

ويف ســياق متصــل يقــوم ســامر الحمدو)32عــام( من 

قريــة البــارة واملنتمــي لتنظيــم الدولــة بتكفــر أخيه 

ــدى  ــرة إىل إح ــر للهج ــذي اضط ــام)26عام( وال وس

الــدول األوربيــة لــي ينجو بحياتــه من عقــاب أخيه.

حتــى بعــد خــروج تنظيــم الدولــة مــن ريــف 

ــاك الكثــر  ــه معــه إىل أن هن ادلــب وخــروج مؤيدي

مــن األتبــاع لــه واملوالــن اســتمروا قابعــن يف هــذه 

املناطــق دون اإلعــالن عــن والئهــم للتنظيــم وهــذا 

ــه. ــث عن ــن الحدي ــن م ــا يجعــل األهــايل متخوف م

ــوال  ــه أح ــت إلي ــا آل ــكو م ــام( تش أم محمد)48ع

ــم  ــم و انتامءاته ــوالء اته ــوا ب ــن تفرق ــا الذي أبناءه

ــة  ــم الدول ــث تقول:«أحــد أوالدي ينتمــي لتنظي حي

وهــو اآلن يف الرقــة منــذ خــروج التنظيــم من منطقة 

ــدأ  ــه يب ــن علي ــه ألطم ــل ب ــا أتص ــب ، وعندم ادل

بإقناعــي بالتوجــه إليــه ومغــادرة بــالد الكفــر عــى 

ــره«. حــد تعب

تتســاءل أم محمــد كيــف ســتتمكن مــن تغيــر مــا 

يفكــر بــه أبنهــا ؟ومــا هــو الــذي يدفعــه لــكل هــذه 

القناعــة بــأن مناطقنــا هــي بــالد الكفــر؟

ونصــوم  نصــي  مســلمون  قائلة:«نحــن  وتشــر 

ونتصــدق ونأمــر باملعــروف وننهــى عــن املنكــر، هذا 

هــو إســالمنا  ولكــن مــا هــو اإلســالم الــذي يتحدثون 

ــه؟؟«. عن

ــا  ــد وإمن ــده أم محم ــف عن ــه ال تق ــذا كل ــن ه ولك

يؤملهــا تفــرق أبناءهــا عــن بعضهــن البعــض وعنهــا. 

ذلــك أن أحدهــم مــع الثــوار وأحدهــم األخــر مهاجر 

يف أملانيــا.

ــوريا  ــرء يف س ــات امل ــا ب ــب وإمن ــذا وحس ــس ه لي

يشــعر بالخــوف مــن التحــدث عــن أي فصيــل كان. 

ذلــك أن األخ مل يعــد يثــق بأخيــه وال األب بابنــه وال 

ــخص  ــذا الش ــون ه ــن أن يك ــاً م ــار بجاره،خوف الج

مخــرب لطــرف مــن األطــراف وال يخفــى عــى أحــد 

مــا يجــري مــن حــاالت اختطــاف واغتيــال وقصــف 

ملناطــق محــددة وعــن طريــق وضــع رشائــح لتحديد 

ــة. ــرات الحربي أهــداف للطائ

معــرة  وجهــاء  قيص)52عام(أحــد  أبــو  يقــول 

النعــامن:«إن تعــدد الســلطات والفئــات الحاكمــة يف 

ســوريا يف الوقــت الراهــن الــذي تصاحــب مــع تعدد 

الــو الءات وتفرقــة حتــى بــن أبنــاء العائلــة الواحــدة 

كان الثغــرة التي ســمحت للــدول الخارجية بالتدخل 

يف ســوريا بحجــة محاربــة اإلرهــاب«.

وينــوه أبــو قــيص إىل أن هــذا األمــر أدى لتأخــر 

انتصــار الثــورة الســورية حتــى اآلن رغــم صمودهــا 

ملــدة خمــس ســنوات ونيــف، ورغــم تحريــر العديــد 

مــن املناطــق الســورية إال أنــه ال يزال هنــاك مؤيدين 

ومخربيــن ومــع أقليتهــم إال أنهــم موجــودون.

وبــرأي أبــو قــيص بــأن اســتمرار تفــرق قــوى الثــورة 

واملعارضــة هــو مــا ســاهم بوجــود أولئــك املخربيــن 

والخونــة.

مــن جهتهــا أم عــي تشــكو حالهــا متأثــرة ملــا جــرى 

مــع أبناءهــا الذيــن قتــل أحدهــم عــى يــد قــوات 

النظــام بينــام قتــل اآلخــر عــى يــد التنظيــم وتــرح 

قائلة:«منــذ بدايــة الثــورة كان ولــدي ممــن انضمــوا 

إىل صفــوف املتظاهريــن ثم صفــوف الثــوار ،وعندما 

دخــل الجيــش األســدي ملدينتنــا نصــب كمــن للثوار 

وقامــوا مبهاجمتهــم يف الكــروم واألحــراش مبســاعدة 

ــايئ  ــل أحــد أبن الجواســيس ،وخــالل االشــتباكات قت

مــع عــدد مــن رفاقــه يف هــذا الكمــن بينــام اســتطاع 

اآلخــر الهــرب«.

وتتابــع أم عــي مؤكــدة بــأن أبنهــا الثــاين قتــل عــى 

يــد التنظيــم يف إحــدى املعــارك يف حلــب، أمــا ولــدي 

الثالــث فقــد قضت عليــه الطائرة الحربيــة بينام كان 

يف عملــه املــدين، بعيــد عــن كل األمــور العســكرية« 

ــذي  ــا ال ــة«ال أعــرف م ــا باكي ــم أم عــي حديثه تخت

يجــري عــى أرضنــا ،ولكــن الــذي أعرفــه أننــا بتنــا يف 

وضــع صعــب ،وأننــا نخــرس أبناءنــا باســتمرار«.

بقلم:غيداء
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اليوم األول للطفل يف الروضة

ــه  ــه مع ــا يحمل ــة وم ــل يف الروض ــوم األول للطف الي

ــاً  ــة و أحيان ــون جميل ــاً تك ــرة أحيان ــياء كث ــن أش م

ــي  ــة ال داع ــة ..جميل ــياء الجميل ــون ســيئة ، األش تك

ــا األشــياء الســيئة  ــا يهمن ــا ، ولكــن م ــث عنه للحدي

مــن أجــل تالفيهــا أو معرفــة التعامــل معهــا يف حــال 

وقوعهــا .فهنــاك بعــض املشــاكل التي تعــرتض الطفل 

عنــد إلتحاقــه بالروضــة ، كعــدم ألفــة الطفــل للجــو 

العــام بالروضــة ، ونقصــد هنــا عــدم انخــراط الطفــل 

ــاك  ــه . فهن ــن أتراب ــة م ــوف الجامع بســهولة يف صف

بعــض األطفــال و رمبــا بســبب الرتبيــة االجتامعيــة يف 

البيــت  يتعــذر عليهــم أن يأتــوا إىل أصدقائهــم الجدد 

يف الروضــة و ينفــرون مــن صحبتهم مؤثريــن الوحدة 

و االنــزواء ، و تكــون الفــرتة األوىل صعبــة عــى الطفل 

ــال  ــع األطف ــه م ــكان يجمع ــول إىل م ــض الدخ فرف

ــه و ابتعــد  ــارق أهل ــه ف ــكاء ألن ــه بالب ــو صوت ، فيعل

عنهــم و عــن جــو املنــزل املألــوف بالنســبة لــه و هذا 

أمــر عــادي و ال يســتدعي قلــق األهــل كــام نشــاهد 

ذلــك عنــد بعــض األهــايل يف روضة )ســنافر مزايــا( ألن 

الطفــل يف مثــل هــذه الحالــة يكــون قــد تولــد عنــده 

بعــض الخــوف مــن هــذا الجــو غــر املألوف بالنســبة 

لــه ، وهنــاك مجموعــة خاصــة مــن األطفــال يحــدث 

لهــم هــذا مــن عــدم التأقلــم وهــم :

ــى أن  ــل ع ــل املدل ــد الطف ــل : يعتم ــل املدل ـ الطف

ــه  ــالل ضغط ــن خ ــه م ــتجيبون ل ــه يس ــن ب املحيط

عليهــم بالبــكاء و هــو متعــود عــى أن يزيد من شــدة 

البــكاء يك يصــل إىل مــا يريــد و هــذا أمــر معــروف و 

مشــاهد كثــراً . وهــؤالء األطفــال مثلهــم مثــل غرهم 

حينــام يتعرضــون للجــو الجديــد يف الروضــة فإنهــم 

ــل آخــر ، لكــن املشــكلة  ــا يبكــون كأي طف ــاً م غالب

تكمــن يف رد فعــل املحيطــن بــه و االســتجابة املبارشة 

و إبعادهــم عــن الروضــة بســبب خوفهــم عليهم من 

البــكاء ، أو أن يصابــوا بالتعقيــد كــام يقــول البعــض و 

إذا أســتجيب لهــذا الطفــل يف املرة األوىل فإنه ســيكرر 

ــه  ــون ثقت ــن تك ــن م ــال املدلل ــن األطف ــكاء .وم الب

بنفســه ضعيفــة ألن جو األرسة ال يســمح لــه مبواجهة 

التحــدي و حــل املشــكالت بنفســه .

ــق االنفصــال : و هــو ظاهــرة  ـ الطفــل املصــاب بقل

طبيعيــة يف )ســن 10 أشــهر( و حتــى )16 شــهر(  فإنه 

بعــد ذلــك يصبــح مرضــاً و األســباب متعــددة منهــا :

ــد  ــد أح ــر عن ــذي يظه ــة : و ال ــة املوروث 1ـ الطبيع

والديــه إصابــة بالقلــق أو نوبــات الفــزع و الخــوف .

2ـ تعلــم القلــق مــن الوالديــن أو جــو املنــزل و 

هــذا مــا يظهــر عندمــا يحذرهــم والديهــم كثــراً مــن 

االبتعــاد عــن األشــياء الغريبــة و الجديــدة األمــر الذي 

يبــث الشــعور بالخطــر دامئــاً مــن قبــل األهــل .

3ـ مــرض عضــوي عنــد الطفــل : يجعلــه شــديد 

الخــوف مــن البعــد عــن مصــدر املســاعدة )والديــه(.

4ـ مــرض أحــد الوالديــن : مــام يجعل الطفــل يتخوف 

مــن فقــده فيخــاف مــن االنفصــال عنه .

5ـ جــو البيــت الــذي فيــه عنــف بــن الزوجــن أو مــع 

األطفــال مــام يضعــف الشــعور باألمــن لــدى الطفل .

العــالج و الحــل للخــوف مــن الروضــة أو قلــق 

: االنفصــال 

ـ عــى األهــل اصطحــاب الطفــل و زيــارة الروضة قبل 

التحــاق الطفل بها رســمياً .

ـ الحــذر يف اختيــار الروضــة ) غــر مزدحمــة ، مــكان 

مناســب ، ....الــخ (.

ـ حضــور أحــد الوالديــن مــع الطفــل يف األيــام األوىل 

و لكــن مــع وضــع برنامــج لالنســحاب تدريجيــاً يك ال 

نقــع يف مشــكلة ثانيــة .

ـ عــدم اســتعامل العنــف نهائيــاً مــن قبــل األهــل أو 

الــكادر يف  الروضــة إلجبــار الطفــل عــى البقــاء .

ــة الطفــل بالخــروج مــن الروضــة  ــة رغب ـ عــدم تلبي

ــه . اســتجابًة لبكائ

ــل  ــوم ب ــدوام أول ي ــة ال ــل لنهاي ــرك الطف ــدم ت ـ ع

تعويــده بالتدريــج .

ـ تعــاون األهــل واملعلــامت بالروضــة لتشــجيع و 

ترغيــب الطفــل و دور األهــل يكــون أكــرب ألن الطفــل 

ــه  ــذ معلومات ــايس يف أخ ــدر األس ــه املص ــرب أهل يعت

ــه  ــدم معرفت ــك لع ــرب و ذل ــون أك ــم تك ــه به و ثقت

ــدد. ــاس الج ــؤالء الن ــامت و ه باملعل

الحالة:

تــوأم بنــات يف غايــة الجــامل و الرقــة )هـــ(و )غ( أتت 

بهــام األم إىل الروضــة ، جلســتا يف املقعــد و لكــن عــن 

ــا  ــا ، بقيت ــن ذهابه ــاً م ــارق األم خوف ــام مل تف إحداه

ــا  ــاين عندم ــوم الث ــوم األول و يف الي ــوال الي ــذا ط هك

حاولــت األم تركهــام و الذهــاب للبيت انفجــرت )هـ( 

بالبــكاء و الــراخ مــام أدى إىل بــكاء الطفلــة الثانيــة 

ــع  ــت بالرغــم مــن جمي ــام الذهــاب إىل البي و طلبه

محــاوالت األم إقناعهــام بالبقــاء دون جــدوى و تدخل 

ــكادر املؤهــل يف الروضــة لتحســن الوضــع » مــن  ال

إظهــار الحــب و االهتــامم أيضــاً دون فائــدة » .

و لكــن عنــد البحــث عن الســبب و جمــع املعلومات 

ــة  ــة األب قليل ــة عائل ــذه العائل ــن أن ه ــن األم تب م

ــن  ــد الذي ــت الج ــى بي ــط ع ــرة فق ــروع مقت الف

يســكنون معهم يف بيت واحــد و عالقاتهم االجتامعية 

قليلــة و زياراتهــم للجــران قليلــة ، فالبنتــان معتادتان 

فقــط عــى هــذه الوجــوه مــام أدى إىل خوفهــام مــن 

األطفــال و املعلــامت يف الروضــة بالرغــم مــن وعــي 

األم لوضــع البنتــان أبــدت قلقهــا من عــدم اندماجهام 

بشــكل جيــد مــع األطفــال و جــو الروضــة .

بعد معرفة الســبب طلبت املرشــدة النفســية من األم 

الحديــث للطفلتــان عن محاســن الروضــة و فائدتها و 

ترغيبهــام بالقــدوم إليهــا و رشاء الهدايــا املحببــة لهــام 

و بالفعــل تــم ذلــك مــام أمثــر بتقبــل مبــديئ مــن قبل 

ــان و لكــن بقــي يشء مــن الخــوف لديهــام ،  الطفلت

ثــم ســألت املرشــدة النفســية األم إذا كان لهــام بنــت 

أو ولــد يحبــان وجــوده معهــام يف الروضــة فأجابــت 

األم مبــارشة نعــم هنــاك بنــت عمتهــام و بالفعــل تــم 

قــدوم بنــت عمتهــام التــي تبلــغ مــن العمــر خمــس 

ســنوات مــام أدى إىل فرحهــام بشــدة و أصبحتا تأتيان 

كل يــوم بفــرح و الحمــد للــه .

بقلم :فاتن السويد
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املرأة يف العصور الوسطى

)الحضارة العربية اإلســامية(

معكــرة اختــالط األمــم وعاداتهــا ، وكــرة 

الكبــر  والتطــور  الــرساري،  و  الجــواري 

ــر  ــريب يف الع ــع الع ــدث يف املجتم ــذي ح ال

العبــايس نتيجــة الــرتف واملفاســد ومــا رافــق 

ذلــك مــن حيــاة صاخبــة يف البــالط العبــايس 

ــت  ــي قام ــرة الت ــات الكث ــن البالط ــره م وغ

العــامل اإلســالمي وغربــه ، وقيــام  يف رشق 

ــة  ــع العاصم ــها م ــتقلة وتنافس ــدول املس ال

ــك  ــدة ، كل ذل ــف األصع ــى مختل ــداد ع بغ

أثــر عــى املــرأة فكانــت نظــرة النــاس إليهــا 

مثــاالً  فصــورت   ، مســتمراً  تغــراً  تتغــر 

 ، الشــائنة  واألفــكار  والدســائس،  للمكــر 

وظهــر كل ذلــك يف األدب والشــعر ، وقــد 

متثلــت هــذه النظــرة ، وظهــرت عنــد بعــض 

العلــامء والفالســفة.

ــة  ــة وليل ــف ليل ــص أل ــا قص ــورت لن ــام ص ك

ــرأة. ــن امل ــيئة ع ــرة الس ــك النظ تل

النســاء  أخــذت  أن  النتيجــة  وكانــت 

والحريصــات  والريفــات  املحافظــات 

ــن إىل  ــالمية ميل ــالق اإلس ــم و األخ ــى القي ع

فظهــر  ســمعتهن  عــى  خشــية  االنعــزال 

 ، جديــدة  بنظــرة  املجتمــع  يف  الحجــاب 

وبتوجــه جديــد ، وأخــذ املجتمــع يغلــق 

ــا  ــن هن ــا ، وم ــرأة وحريته ــام امل ــه أم أبواب

كان  املــرأة  مكانــة  اهتــزاز  أن  يتضــح 

ــدث  ــذي ح ــور ال ــة للتط ــة الطبيعي النتيج

يف املجتمــع بشــكل غــر طبيعــي ، وســيطرة 

ــن  ــدة ع ــادات البعي ــة والع ــكار الدخيل األف

ــريب  ــع الع ــة للمجتم ــم العربي اإلســالم والقي

اإلســالمي.

عــزل  يف  املجتمــع  تشــدد  فقــد  وهكــذا 

ــا يف  ــر عليه ــا والحج ــق عليه ــرأة والتضيي امل

ــا  ــدران، ومنعه ــرف والج ــن الغ ــت ضم البي

مــن الخــروج ، وتحــدد عملهــا يف األمــور 

ــزوج  ــة األوالد ، واالهتــامم بال ــة وتربي املنزلي

نصــف  تجميــد  عنــه  نتــج  الــذي  األمــر 

ــل  ــه والجه ــل في ــدوث الخل ــع ، وح املجتم

ــرض. ــر وامل والفق

ــى  ــت ع ــي فرض ــود الت ــذه القي ــع كل ه وم

املــرأة ، فقــد ظهــرت نســاء كثــرات أســهمن 

ــة  ــاة العام ــاركن يف الحي ــرة ، وش ــود كب بجه

، وكانــت تشــارك يف السياســة كالخيــزران 

زوج الخليفــة املهــدي ، وأم الهــادي والرشــيد 

ــاً يف  ــرأة شــغلت دوراً هام فهــي تعــد أول ام

ــايس. ــر العب ــة يف الع ــة الدول سياس

كمســتمعة  الوعــظ  مجالــس  يف  وشــاركن 

ــان أخــرى كخديجــة  ــاً وواعظــة يف أحي أحيان

ــت  ــة بن ــل فاطم ــات مث ــاهجانية وعامل الش

الحســن بــن عــي العطــار املعروفــة بجــودة 

ــي  ــري الت ــد األب ــت أحم ــهده بن ــط وش الخ

درســت مختلــف العلــوم وأنتــر علمهــا 

ــة  ــها طلب ــؤم مجلس ــح ي ــاس فأصب ــن الن ب

الرشــيد  زوج  زبيــدة  والســيدة   ، العلــم 

ــيدة  ــم واألدب ، والس ــتهرت بالعل ــي اش الت

ــت  ــي جلس ــدر الت ــة املقت ــغب أم الخليف ش

للمظــامل )قاضيــة( وغرهــن الكثــر.

أيضــاً  وجدنــا  األندلــس  إىل  انتقلنــا  وإذا 

ــام  ــح أم هش ــيدة صب ــن كالس ــرات منه الكث

ــت  ــر س ــارص، ويف م ــن الن ــد الرحم ــن عب أب

امللــك أخــت الخليفــة العزيــز الفاطمــي 

املامليــك  ســالطن  أول  الــدر  وشــجرة   ،

ــلطة  ــح يف الس ــر الواض ــن األث ــن كان له كله

والحكــم .

ــن  ــرات مم ــن الكث ــخ ع ــا التاري ــام يحدثن ك

ــث  ــه والحدي ــو والفق ــعر والنح ــن بالش عمل

العمرانيــة  األعــامل  يف  وشــاركن  كــام   ،

ومشــايف  مــدارس  تأســيس  مــن  الخريــة 

حتــى أن بعضهــن تــرأس العســكر والقوافــل 

ــل  ــب املوص ــن صاح ــز الدي ــون أم مع كخات

مســعود  الديــن  عــز  بنــت  وخاتــون   ،

القافلــة. بســلجوقية  املعروفــة 

ــرأة  ــر للم ــدور الكب ــا ال ــح لن ــك يتض وبذل

ــخ. ــرب التاري ــة ع العربي

بقلم:شهد
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رمل وحصى الكلى األسباب وطرق الوقاية
ــة  ــوم بتصفي ــذي يق ــاز ال ــي الجه ــكى ه ــرب ال تعت

امليــاه يف الجســم ، والكليتــان موجودتــان عــى طــريف 

العمــود الفقــري يف أســفل الظهــر ، ومــن فضــل اللــه 

أن اإلنســان ال يحتــاج إال إىل ســبع حجم كليــة واحدة 

ألداء حاجــة الجســم مــن التصفيــة فتقــوم الكليتــان 

بتخليــص الجســم مــن املــواد الضــارة ، ويتــم تصفيــة 

األمــالح املعدنيــة يف الــكى ثــم يتخلص منها الجســم 

عــن طريــق البــول ، ويف البــول يوجــد مــادة طبيعيــة 

تذيــب هــذه األمــالح.

عندمــا تعــرتي الوظائــف الكلويــة لبعــض الحــاالت 

املرضيــة نتيجــة اإلعاقــة التي تحدثهــا الزوائــد الرملية 

حــال وجودهــا يف أجزائهــا الداخلية تتســبب بأمراض 

الــكى كا لرمــل وحــى الــكى.

ــة  ــواد صلب ــة : هــي م ــكى والحــى الكلوي رمــل ال

حدثــت نتيجــة عمليــات الرتســيب للبلــورات الذائبة 

يف الــكى ، وذلــك نتيجــة زيادة نســبة املعــادن واملواد 

الحمضيــة يف البــول ، حيث يتشــكل الرمــل من حى 

صغــرة جــداً تجمعــت عــى نــوى الرتســيب ، وغالبــاً 

ــاق  ــدأت بااللتص ــة ب ــواد بروتيني ــن م ــون م ــا تك م

ببعضهــا البعــض لتشــكل كتلــة صغــرة يطلــق عليها 

)حــى  الــكى(.

وتختلــف مــن حيــث الجســم والنــوع ، وذلــك 

باختــالف مكونــات املــواد املرتســبة ، فمنهــا مــا 

ــة  ــية الناتج ــواد الكلس ــب امل ــة ترس ــكل نتيج يتش

ــج  ــا ينت ــا م ــادة مســتوى الكالســيوم ، ومنه عــن زي

عــن زيــادة حمــض اليوريــك ، ومــا يتشــكل نتيجــة 

تجمعــات للمغنيســيوم وأخــرى يغلب عليهــا تركيب 

ــيوم. ــفات الكالس فوس

أسباب تشكل رمل وحى الكى :

يتشــكل رمــل الــكى نتيجــة عوامــل مختلفــة منهــا 

مــا يعــود لطبيعــة إفــرازات الجســم والتــي تختلــف 

مــن شــخص آلخــر فبعــض األجســام لديهــا القــدرة 

عــى امتصــاص كميــات أكــرب مــن العنــارص الغذائيــة 

عــن غرهــا مثل الكالســيوم و بعــض املعــادن ، ومنها 

مــا يعــود للنمط الحيــايت اليومــي وعليه ميكــن إيجاز 

أســباب تشــكل الرمــل لعــدة عوامــل رئيســية هــي :

ـ نوعيــة ميــاه الــرب و التعــرض للجفــاف و طبيعــة 

الغــذاء و التقــدم بالســن .

ـ زيادة وزن الشخص املصاب .

ـ إصابة الشخص مبرض النقرس .

ـ إصابة املريض بنزالت الربد الشديدة .

ـ اإلكثــار مــن رشب املروبــات الغازيــة و اإلفــراط يف 

تنــاول األطعمــة املالحــة و املحتوية عــى الربوتينات .

ــورايث املوجــود  ــد يكــون الســبب العامــل ال أيضــاً ق

ــة . ضمــن العائل

أعراض رمل الكى :

ــدة  ــث الش ــن حي ــكى م ــل ال ــراض رم ــف أع تختل

والحــدة واملــدة ، و ذلــك حســب نــوع املــواد التــي 

ــة  ــراض العام ــة األع ــن ناحي ــا م ــل ، أم شــكلت الرم

ــاً وهــي : ــراض تقريب ــي تشــرتك بنفــس األع فه

ـ ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم و ذلــك نتيجــة 

االلتهابــات التــي تحدثهــا حركــة رمــل الــكى يف 

املجــاري الكلويــة .

ــعور  ــة الش ــك نتيج ــدة و ذل ــتقرار املع ــدم اس ـ  ع

ــدوار يف بعــض الحــاالت نتيجــة األمل . ــان و ال بالغثي

ـ كــرة التبــول مــع كميــات قليلــة لونهــا أصفــر مييــل 

ــد  ــك نتيجــة الضغــط املتول ــاً و ذل إىل الحمــرة أحيان

مــن الرمــل عــى الكليــة و الحالب حــال نزولهــا إليه .

ـ ظهــور آالم مفاجئــة يف تجويــف البطــن و آالم حادة 

يف جانبي الجســم .

طرق العالج و الوقاية :

تختلــف طــرق عــالج الحصــوات والرمــل حســب كل 

حالــة ، وحســب مــكان تجمعهــا ، وحســب أعــراض 

ــة و قــد  كل شــخص ، فقــد يلجــأ البعــض إىل األدوي

يلجــأ البعــض اآلخــر إىل العمــل الجراحــي لتفتيتهــا 

والتخلــص منهــا و للتخلــص مــن اآلالم و االلتهابــات .

أيضاً يجب :

ـ اإلكثــار مــن رشب املــاء و العصائــر الطبيعيــة 

. الطازجــة 

ـ تجنب رشب القهوة و الكوال قدر املستطاع .

ـ تجنــب تنــاول املأكــوالت املالحــة وبعــض األطعمــة 

كالســبانخ وامللوخيــة الحتوائهــا عــى بعــض الرمــال 

مهــام نُظفــت

ـ تدفئــة الجســم بشــكل جيــد لتجنــب الوقــوع 

باملزيــد مــن اآلالم .

بعض العالجات الطبيعية :

ـ الليمون و زيت الزيتون :

بخلــط ملعقــة كبــرة مــن عصــر الليمــون و ملعقــة 

كبــرة مــن زيــت الزيتــون يف كأس مــاء فاتــر و يرب 

للتخلــص مــن رمــل الــكى .

ـ الفجــل : يــرب كأس مــن عصــر الفجــل صباحــاً و 

مســاًء لعــدة أيــام .

ـ الحلبــة : تغــى الحلبــة و يــرب مــن املغــي ثــالث 

مــرات يوميــاً .

ـ التفــاح : يخلــط ملعقــة مــن خــل التفــاح يف مــاء 

الــرب أو يــرب عصــر التفــاح أو يــؤكل كــام هــو 

يوميــاً .

ـ التــن : يــرب مغــي ثــالث حبــات مــن التــن عــى 

ــق يومياً . الري

ــن  ــرة م ــة كب ــط ملعق ــان : يخل ــل و الريح ـ العس

العســل مــع عصــر الريحــان و يــرب منــه يوميــا ً.

ـ بــذور البقدونــس : يغــى ملعقــة صغــرة مــن 

مطحــون بــذور البقدونــس يف كأس مــاء ملدة خمســة 

دقائــق ، ثــم يــرب بعــد الوجبــات الثــالث كل يــوم 

ــه  ــد تحليت ــس بع ــذور البقدون ــي ج ــرب مغ أو ي

بالعســل .

بالشفاء لجميع املرىض.....

من االنرتنت     
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جياع الشام مهاً فحتى جوعكم فيه نبوءة ..!!
 وألن الشــام ارض النبــوءات فقــد اجتمعــت يف ثــورة ســوريا كل 
ــد  ــخ فق ــورة كل التواري ــي ث ــا ه ــاء ..!!والن ثورتن ــص االنبي قص
اجتمعــت فيهــا كل حكايــات العصــور ،وألن التاريــخ كــروي أيضــا 
وليســت فقــط األرض كرويــة ...هكــذا يعيــد التاريــخ ســرته عــى 
ارض الشــام،فهل ســنكون كــام فعــل بنــو ارسائيــل مع مــوىس حن 
انــزل اللــه عليهــم املــن الســلوى ومازادهــم االجحــودا ام نكــون 
كــام بنــي هاشــم يــوم مــات فيهم الطفــل الرضيــع والشــيخ الكبر 
جوعــا وهــم محارصيــن يف شــعب ايب طالــب يف جبــل أيب قبيــس 
ــه  ــا ..ان ــال املحيطــة مبكة(ومازادهــم الجــوع اال اميان )أحــد الجب
التاريــخ يعيــد ســرته اليــوم ليعيــد مأســاة بنــي عبــد منــاف حن 
اجمــع كفــار مكــة عــى ابتــكار جرمية تجويــع بني عبد منــاف وال 
تأخذهــم بهــم رأفــة حتــى يُْســلموا رســول اللــه صــى اللــه عليهم 
وســلم لهــم للقتــل، هكــذا يف غايــة الوضــوح: الســبيل الوحيــد 
لفــك هــذا الحصــار هو تســليم الرســول حيًّــا ليقتله زعــامء الكفر 
مبكــة. وقــد بلــغ الجهــد باملحارصيــن حتــى كان يســمع أصــوات 
النســاء والصبيــان يرصخــون مــن شــدة وأمل الجــوع، وحتــى 
اضطــروا إىل التقــوت بــأوراق الشــجر، بــل وإىل أكل الجلــود، وقــد 
ظلــت هــذه العمليــة وتلــك املأســاة البرشيــة طيلــة ثاثــة أعــوام 
كاملــة،ومل يــزد ذلــك اهــل االميــان اال ثباتــا ...أمــا مــوىس فقد ســار 
بقومــه بقومــه يف ســيناء. وهــي صحــراء ليــس فيهــا شــجر يقــي 
مــن الشــمس،وليس فيهــا طعــام وال مــاء. وأدركتهــم رحمــة اللــه 
فســاق إليهــم املــن والســلوى وظللهــم الغــامم. واملــن مــادة مييل 
طعمهــا إىل الحــاوة وتفرزهــا بعــض أشــجار الفاكهــة. وســاق الله 
إليهــم الســلوى، وهــو نــوع مــن أنــواع الطيــور يقــال إنه الســامن. 
وحــن اشــتد بهــم الظــأ إىل املــاء، وســيناء مــكان يخلــو مــن املاء، 
رضب لهــم مــوىس بعصــاه الحجــر فانفجــرت منــه اثنتــا عــرشة 
ــل ينقســمون إىل 12 ســبطا.  ــو إرسائي ــاه. وكان بن ــن املي ــا م عين
فأرســل اللــه امليــاه لــكل مجموعة. ورغــم هــذا اإلكــرام والحفاوة، 
تحركــت يف النفــوس التــواء آتهــا املريضــة. واحتــج قــوم مــوىس 
بأنهــم ســئموا مــن هــذا الطعــام، واشــتاقت نفوســهم إىل البصــل 
والثــوم والفــول والعدس،وكانــت هــذه األطعمــة أطعمــة مرصيــة 
تقليديــة. وهكــذا ســأل بنــو إرسائيــل نبيهــم مــوىس أن يدعواللــه 
ليخــرج لهــم مــن األرض هــذه األطعمة.وعــاد مــوىس يعاتبهــم 
عــى ظلمهــم ألنفســهم،وحنينهم أليــام هوانهــم يف مــرص، وكيف 
أنهــم يتبطــرون عــى خــر الطعــام وأكرمــه، ويريــدون بدلــه أدىن 

الطعــام وأســوأه.
 انــه الجــوع والفقــر والقتــل ولكنــه امتحــان يليــق بثورتنــا النهــا 
مجــد كل التواريــخ ،وانــه الــرشف ان نجــدد اليــوم ســرة بنــي عبد 

منــاف فهــو الــرشف الرفيــع واللــه ..

قلم ينزف

نبوءة اجلوع
كي ال ننساهم

الشهيد عبد املجيد عبد الكريم لعثامن )التنتيش(:

مواليــد كفرنبــل 1979استشــهد يف الذكــرى الســنوية 

األوىل للثــورة الســورية يف 15\3\2012 أثــر كمــن 

عــى يــد الجيــش األســدي الغــادر خــال وجــوده يف 

أحــراش كفرنبــل.

الشهيد أحمد عيل التعتاع )الزاكيه(:

ــل 1985 استشــهد يف الذكــر الســنوية  ــد كفرنب موالي

األوىل للثــورة الســورية يف 15\3\2012 أثــر كمــن 

عــى يــد الجيــش األســدي الغــادر خــال وجــوده يف 

ــل . أحــراش كفرنب

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

مســابقة مزايا )ألغاز و أسئلة(:

ــالث  ــار ث ــة املوجــودة تعتمــد عــى القرعــة ، ســيتم اختي ــة عــى األســئلة الثالث 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 النعــامن- احســم- معــرة حرمــة- جبــاال( 

وحــظ جيــد للجميــع.......

حل مســابقة العدد السابق :
1 -  اآلية )29(من ســورة الفتح

ســورة  الحــر،  ســورة  الحديــد،  املسبحات:ســورة  -الســور   2

التغابــن، ســورة األعــى. الصــف، ســورة الجمعــة، ســورة 

3 -معه من املاشــية خرفان :) 5 (-  البقر :) 3  ( -  الحمر: )1 (

 

اسامء الرابحن: 
  1-  ميســان بكور

  2-  روان درويب

  3- عطور األطرش

اســتام الجوائز من مجلة مزايا يف مكتب املرأة

 1- مــن هي املجادلة ومن زوجها؟
 2- يف أي الغزوات أرست الشــيامء أخت الرســول صى الله عليه وســلم من الرضاعة؟

3- أين ماتت أم الرســول صى الله عليه وســلم؟
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الكلمات املتقاطعة

حل العدد السابق

أفقي:
1- اسم أم املؤمنن أم سلمة .

2- أقرب الكواكب لألرض ، دهن .

3- عاصمة بولندا )م(  ، نريب .

4- للسقاية )م( ، من الثديات التي ال تطر بالليل .

5- ذيك ، حرف عطف ، عشيق .

6- أأخد ، أحرف متشابهة .

7- إحــدى واليــات الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، صــوت 

الكلــب .

ــق  ــوال  ، تطل ــه األم ــع في ــكان توض ــي )م( ، م 8- للتمن

ــيوعية )م( . ــكاراً ش ــق أف ــذي يعتن ــخص ال ــى الش ع

9- أقعد )م( ، أعاد له ماله ووفاه ،

 أحد الوالدين )م( .

10- أمر الشعراء .

11- يؤدي فريضة الحج ، يهتم ألمري .

12- مخرتع جدول الرضب ، يحب .

عمودي:
1-  وادي يف جهنم ، العامل الباحث يف فروع الفلسفة )م(.

2- مجموعة من الطيور ، أحرف متشابهة ، من األماكن .                

3- بيت ومنزل ، من األحرف االنكليزية )م( ، سائل سياناً شديداً )م( .

4- مؤذن الرسول صى الله عليه وسلم .

5- كيل )م( ، لاستفهام .

6- متشابهان  ، أبيك .

7- فيلسوف أطلق عليه لقب املعلم األول ، دل .

8- ثلثا مرت ، نسبة إىل دولة عربية )م( .

9- بكا ، نوازي )م( .

10- أشهر رحالة عريب )م( ، أحرف متشابهة .

11- أشار )م( ، يتاءم ، ضمر رفع منفصل .

12- مؤسس علم الكيمياء 

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......


