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يف حــاالت اســتثنائية, حــروب كــوارث 

وبــاءات, يتفــرغ الرجــال عــادًة ملهــام 

ــا  ــام النســاء, رمب ــن مه ــراً ع ــف كث تختل

الســابقة..  عملهــم  فــرص  لفقدهــم 

أن  الحــاالت  هــذه  مثــل  يف  ســتضطر 

لســد  الحيــاة  معــرك  املــرأة  تدخــل 

. واإلعالــة  الفــراغ 

العمــل بالنســبة للمــرأة ســيورثها روحــاً 

جديــدة, رمبــا روحــاً وثابــة  أو متمــردة ال 

يخفــف منهــا عــودة املجتمــع لالســتقرار, 

هــذا إذا عــاد.

أم  اآلثــار ســواًء كانــت ســلبية  هــذه 

إيجابيــة ســتنعكس عــى جملــة التكويــن 

ال  ارتجاجــات  وســيحدث  االجتامعــي 

يحتملهــا غالبــاً.  

هــل املــرأة رشيــك موثــوق بــه لصناعــة 

البعــض يعتــر إكــرام املــرأة  الحيــاة؟ 

بإقعادهــا يف البيــت و تفرغهــا لــأوالد 

ــو  ــا نح ــاول دفعه ــض يح ــزوج, البع و ال

ــة يف  ــت موضوع ــزات ليس ــرة بقف املغام

البــال بحجــة أن مــؤرش القــدرة عــى 

يتــم  مجتمــع  أي  يف  والتغيــر  الفعــل 

ــرأة  ــي امل ــن دور ووع ــاراً م ــابه اعتب حس

ــه. في

قبــل كل يشء يتوجــب املــرور ببعــض 

املعــرض  الجيــل  إلنقــاذ  املالحظــات 

ــاذ  ــب إنق للتهلكــة والفشــل وهــذا يتطل

املــرأة مــن رســوبات ســميكة متســك بهــا 

ــة. ــن الحرك ــا م ومتنعه

أول مــا يتطلــب إنقــاذ املــرأة, إنقــاذ 

الرجــل لوضــع خطــوات واضحــة لحــدود 

النتائــج  فــإن  وإال  آخــر,  مســتقبل 

واملعطيــات وبيلــة وال تبــر بالتحــرر 

مــن هــذه املحنــة.

عتيــق  مبنــاخ  مرهــون  الرجــل  إنقــاذ 

وأحــكام توجــه أحكامــه وهــو مــا يتطلب 

إذا نحــن جــادون إنقــاذ أفهامنــا وأفكارنــا 

وأحكامنــا أي البيــت والشــارع واملدرســة 

واملؤسســات واملجتمــع برمتــه.. يتوجــب 

ــر مشــكوك  ــوى وهــو أم تعاضــد كل الق

فيــه.

املــرأة عاجــزة عــن التــرف بعيــداً عــن 

الرجــل, تتــرف مــن خاللــه كيــال تتفلّت 

الفــوىض  وتشــيع  املنضبطــة  األحــكام 

يف  ليســت  جديــدة  أزمــات  وتــرادف 

الحســبان.

ــي  ــرأة أن تع ــداد امل ــب إع ــا يتطل أول م

ــد  ــا تّع ــا ألنه ــي له ــي تنتم ــة الت املرحل

ــا ومســتقبلهم خاصــة  ــن أجــل أوالده م

ــم  ــار ومتّســك بقي يف هــذه الظــروف, إيث

ــي. ــط االجتامع الراب

التفــاين مــن أجــل اآلخــر هــو تفــان مــن 

الفــرد, مجتمعنــا يفتقــر لهــذه  أجــل 

القيــم مبــا فيهــا القيــم الحميــدة, منخــور 

ويتوجــب بهمــة مضاعفــة إعــادة ترميمه 

ــإرادة املــرأة. ب

ــة  ــة غري ــس مدروس ــن أس ــالق م االنط

ــادم  ــل الق ــدارك الجي ــة األوىل لت بالدرج

وإال فــإن هــذا القــادم مخيــف ومرعــب. 

مــن  تعصمنــا  املدروســة  الخطــوات 

ــا مــن االســتثامر بصــورة  التــرع ومتكنن

جليــة موكولــه للمــرأة بالدرجــة األوىل 

لحراســة مســتقبل منهــوب ومجهــول.

أشــك أنّهــا خــارج إرادة الرجــل املنهوبــة 

بطريقــة  املنجــزة  املجتمــع  وإرادة 

مختلفــة, وأشــك أنهــا ســتصل مهــام كان 

التصميــم أو القــرارات.

محاولــة  أي  ســيعرقل  الثقــايف  املنــاخ 

ــع,  ــول باملجتم ــك للتّح ــام بال لإلصــالح ف

لــذا يتوجــب الحــذر ومهــام كان مــن 

الطفــرات واملغامــرات ألنهــا غــر ناضجــة 

ــا  ــام وإال فإنه ــدور الع ــة لل ــر متفهّم وغ

مهــام كانــت نواياهــا صادقــة ســتصطدم 

بــكل مــا حولهــا وســتظل وحدهــا تقفــز 

مــا سيشــكل حرجــاً  الفــراغ وهــو  يف 

ــة. ــر محمي ــة غ وعزل

هــو  منــه  لالنطــالق  مــكان  أفضــل 

البيــت, وأي نجــاح للمــرأة متوقــف عــى 

موقــف الرجــل منهــا ودور األرسة وشــكل 

وتفهــم  الربيــة  وأســلوب  وطريقــة 

ــت  ــذه ليس ــا.. ه ــاً لدوره ــط غالب املحي

ســهلة وال ميســورة كــام نتوهــم.

ودور  الرجــل  لــدور  مرتــاب  أنــا 

ــة..  ــع ودور املؤسســات االجتامعي املجتم

عــى  وســتؤثر  صادمــة  عوائــق  كلهــا 

ــتقبالً   ــرأة مس ــتعده امل ــذي س ــل ال الجي

مســتحكمة,  لوثــات  مــن  وتخليصهــم 

ــل إال  ــب العاج ــالً يف القري ــت متفائ لس

ــة متكــن  ــة شــاملة ومتواصل ــدي توعي به

املــرأة دون زواجــر مــن الــدوس عــى 

ــا  ــواء حقوقه ــة, س ــا األولي ــة حقوقه عتب

النفســية والكرامــة وحقوقهــا البيولوجيــة 

رغــم ســوداوية الظــرف وزحمــة املحــن 

ــامل  ــع م ــتطال الجمي ــي س ــالت الت والوي

ــد. ــا نري ــدد م نح
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كانــت العــرب ســابقاً تعتمــد وأد بناتهــا فيقــوم 

العــريب بدفــن ابنتــه وهــي حيــٌة يف الــراب 

ليتخلــص مــن عــاٍر قــد يلحــق بــه يف املســتقبل 

إذا بقيــت عــى قيــد الحيــاة. وقــد أصبــح 

قانــون الــوأد ســارياً يف املجتمــع الجاهــي قبــل 

اإلســالم حتــى جــاء اإلســالم بتحرميــه رشعــاً يف 

النــص القــرآين.

اليــوم يف القــرن الواحــد والعريــن نعيــش 

جاهليــًة أخــرى رمبــا هــي أمــّر وأقــى وأشــد 

عــى املــرأة مــن جاهليــة العــرب التــي زالــت 

ــوري  ــا الذك ــدة. ألن مجتمعن ــرون بعي ــذ ق من

املتســلط اليــوم يعمــد إىل وأد  روح األنثى ووأد 

فكرهــا ووأد فاعليتهــا وتأثرهــا يف املجتمــع 

ــاً  ــداً ضعيف ــها لتصبــح جس ووأد ثقتهــا بنفس

ــتهالك  ــراب واالس ــام وال ــط للطع ــش فق يعي

ــا  ــاة رمب ــا معان ــبب له ــام يس ــوره م ــكّل ص ب

لــو  مــن  أقــى  هــي 

ــت  ــت تح ــا ُدفن أنه

الــراب فاإلبقــاء 

الجســد  عــى 

ودفــن  حيــاً 

أشــد  الــروح 

أملــاً  وأكــر 

دفــن  مــن 

لجســد  ا

ح  و لــر ا و

معــاً.

ــراً مــا  فكث

ــمعنا ونسمع  س

ٍت  ا ر بشــعا

وأقــوال 

مأثــورة تتحــدث عــن أهميــة دور املــرأة يف 

ــا أحــد لتبقــى  املجتمــع ولكــن دون أن يطبقه

مجــرد أقــوال طواهــا الواقــع املقيــت املتســلط 

بذكوريــٍة متعجرفــة, وعنجهيــٍة بغيضــة.

يــأيت دور األنثــى املهــم يف املجتمــع مــن كونهــا 

أمــاً أوالً وزوجــًة ثانيــاً ويقــع عــى عاتقهــا 

ــى  ــل وال غن ــدور الرج ــٍل ل ــدوٍر مكم ــام ب القي

ــر. ــن اآلخ ــام ع ــدور أحده ل

مســؤولية األوالد وتربيتهــم وتنشــئتهم هــي 

مســؤولية األم والتــي هــي زوجــة يف نفــس 

ــه  ــع في ــذي يق ــكال ال ــو اإلش ــام ه ــت ف الوق

ــم؟ ــع زوجاته ــم م ــة تعامله ــال يف طريق الرج

ومقموعــًة  مهزومــًة  املــرأة  تكــون  عندمــا 

ومســحوقة أمــام تســلّط الرجــل الــذي يحــاول 

صحيحــًة   يراهــا   كــام  ســلطته  ميــارس  أن 

ولكنهــا يف الغالــب مخالفــًة للرائــع الســاموية 

والقوانــن الوضعيــة يحــّول املــرأة إىل مخلــوٍق 

مــأزوم نفســياً ومشــوه اجتامعيــاً وفــوق 

ــا  ــريب أبناءه ــا أن ت ــب منه ــك يطل ذل

تربيــًة ســليمة وصحيحــة ويف هــذا 

ــح. إذ ال  ــح وواض ــض رصي تناق

ــيئاً  ــي ش ــا أن تعط ــن له ميك

القاعــدة  وفــق  تفتقــده 

تقــول:  التــي  العامــة 

»فاقــد الــيء ال يعطيــه«.

األبنــاء  متنــح  فكيــف 

ثقتهــم يف أنفســهم وهــي 

ــا  ــاً ثقته ــك يوم ــي مل متتل الت

نفســها؟! يف 

وكيــف لهــا أن تــريب أوالدهــا 

عــى اتخــاذ القــرارات وهــي غــر 

قرارهــا  اتخــاذ  مــن  متمكِّنــة 

ــن  ــذي م ــا ال ــيط يف بيته البس

ــا  املفــرض أن يكــون مملكته

ــه؟! ــي ملكت وه

أن  لهــا  ميكــن  وكيــف 

تنتــر عــى واقعهــا املــرِّ 

ــٌة  ــي مهزوم ــايس وه الق

أوالً  نفســها  أمــام 

اآلخريــن  وأمــام 

ثانيــاً؟!

دور  فإلغــاء 

املجتمــع هــي عمليــة  الحقيقــي يف  املــرأة 

انتحــار ميارســها املجتمــع عــى نفســه دون أن 

ــف  ــره. فكي ــي تنتظ ــة الت ــم الكارث ــدري حج ي

للجســم أن يكــون صحيحــاً وســليام إذا كانــت 

ــلولة؟  ــًة ومش ــة وهزيل ــه مريض ــف أعضائ نص

وال ميكــن لــه حينهــا أن يقــاوم الفروســات 

التــي ســتفتك بــه ألنــه ســيصبح جســداً ضعيفــاً 

فاقــداً للمناعــة وعرضــًة ســهلًة للطفيليــات 

التــي ســتنخر فيــه ببــطٍء شــديٍد حتــى يســقط 

ــك. ــد ذل ــن بع ــه م ــة ل ــال قوم ــى األرض ف ع

ــل  ــريب ميخائي ــب الع ــب والكات ــا أن األدي ورمب

نعيمــة توّصــل مــن خــالل رشحــه إىل العالقــة 

بــن الرجــل واملــرأة وكيــف يــرى الرجــل املــرأة 

يف املجتمعــات العربيــة يف عــره الــذي عــاش 

ــذا ألن  ــا ه ــى يومن ــك ع ــحب ذل ــه وينس في

ــي  ــل الرق ــية للرج ــة والنفس ــة الفكري الركيب

مل تتغــر رغــم املزاعــم الكثــرة واالّدعــاءات 

املتكــررة بالتطــور والتقــدم  فيقــول نُعيمــة 

املــالك,  وهــي  الشــيطان  عندهــم  »هــي   :

ــي  ــام, وه ــن اإلله ــة ومع ــاب التهلك ــي ب وه

الرقطــاء,  الحيــة  وهــي  الوديعــة  الحاممــة 

وهــي مصــدر اللــذة وينبــوع األمل, وهــي التــي 

تحــب ومــا لحبهــا ثبــات, وتكــره ومــا لكرههــا 

آِخــر, دموعهــا بســامت وبســامتها دمــوع, 

ــاة  ــا وال حي ــل معه ــاة للرج ــي ال حي ــي الت وه

لــه بدونهــا. وذلــك هــرف وافــراء وهــراء. 

فاملــرأة يف كل مــا تعمــل وتفكــر وتشــتهي إمنــا 

تفتّــش عــن ذاتهــا يف شــطرها اآلخــر الــذي 

هــو الرجــل, ومــا يُقــال عــن املــرأة يُقــال عــن 

ــاً«. ــل أيض الرج

وجــود  حقيقــة  طــرٍف  كل  ســيفهم  فمتــى 

ــدوره  ــن ب ــه ويؤم ــرف ب ــر ويع ــرف اآلخ الط

للنهــوض باملجتمــع دون إقصــاٍء أو تهميــٍش 

أو تســلّط؟ ومتــى ســتتوقف عمليــة الــوأد 

املمنهــج ضــد شــخصية املــرأة وكيانهــا ودورهــا 

والتــي تتزايــد يومــاً بعــد يــوم؟ فاملــوءودة 

روحــاً وفكــراً  ال تخــّرج مــن بيتهــا إال األمــوات. 

بقلم: نور الدين اإلمساعيل 
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عندما تكون األنثى مهزومة..



وريفهــا  إدلــب  يف  الرطــان  مــرىض  يعــاين 

ــك نتيجــة  ــة و ذل ــة الصحي مــن انعــدام الرعاي

عــدم تواجــد املراكــز املتخصصــة و األطبــاء 

األدويــة  األجهــزة و  إىل  إضافــًة  األخصائيــن 

الالزمــة.

الذيــن  مــا ضاعــف معانــاة هــؤالء  وهــذا 

يقصــدوا  أن  األول  خياريــن  أمــام  أصبحــوا 

الرعايــة  عــى  للحصــول  النظــام  مناطــق 

ــالج  ــا و الع ــدوا تركي ــاين أن يقص ــة, والث الطبي

عــى نفقاتهــم الخاصــة مــع العلــم بــأن العــالج 

باهــظ الثمــن.

وحــول هــذا املوضــوع يقــول أبــو محمــد 

ــو  ــامن وه ــرة النع ــايل مع ــن أه ــاً( م )38عام

يعــاين مــن رسطــان الرئــة منــذ أكــر مــن ثالثــة 

أشــهر »جلســت أنتظــر املــوت ألننــي ال أملــك 

ــي  ــالج, فأوضاع ــه الع ــتطيع ب ــذي أس ــال ال امل

ــة  ــا بــال عمــل  ولــدي عائل ــة فأن املاديــة مردي

ــو  ــوه أب ــة«. وين ــلل اإلغاثي ــن الس ــاش م و أعت

محمــد بأنــه ال يرغــب بقصــد مناطــق النظــام 

ألنهــا ال ميكــن أن تقــدم عالجــاً ألحــد, فالنظــام 

الــذي يقتــل األطفــال واألبريــاء بشــكل يومــي 

ال ميكــن أن يقــدم املســاعدة ألحــد, فهــو نظــام 

»مجــرم« ولهــذا وفــر عــى نفســه هــذا العنــاء.

أمــا بالنســبة لســعاد )48عــام( فهــي تعــاين مــن 

رسطــان الــدم, ولذلــك قصــدت مشــايف دمشــق 

ــر دم  ــة وتغي ــات كيميائي للحصــول عــى جرع

كل مــدة, ورغــم تعرضهــا ملضايقــات وضغــوط 

ــفرها  ــاء س ــام أثن ــز النظ ــى حواج ــية ع نفس

فقــد تابعــت العــالج أمــالً بالنجــاة, ومــع ذلــك 

ــها  ــى فراش ــوت ع ــوم تصــارع امل ــا هــي الي ه

ــك نفعــاً. دون أن يجديهــا كل ذل

ــور أحمــد  وحــول هــذا املوضــوع يقــول الدكت

األقــرع )47عــام( املختــص باألمــراض الداخليــة 

والقلــب »إن نســبة الشــفاء من مــرض الرطان 

ضعيفــة جــداً يف هــذه األوضــاع وهــي بحســب 

نــوع الرطــان والحالــة املرضيــة التــي وصلهــا 

املريــض« الفتــاً ألنــه إذا اكتشــف املرض بشــكل 

مبكــر واســتطاع املريــض الحصــول عــى العــالج 

املناســب فــإن نســبة الشــفاء وقتهــا تصــل إىل 

.%90

ســهيلة امــرأة يف األربعينــات مــن عمرهــا تعاين 

ــورم  ــتئصال ال ــم اس ــدي ورغ ــان الث ــن رسط م

فهــي تــداوم عــى الحصــول عــى جرعــات 

كيميائيــة  كل 20 إىل 30 يومــاً, ولكــن هــذه 

الجرعــات باهظــة واضطــرت مــن أجــل تأمينهــا 

إىل بيــع كل مــا متلــك. تقــول ســهيلة: »قصــدت 

مؤخــراً مركــز مزايــا وتحديــداً املكتــب الطبــي 

النســايئ علــه يســتطيع مســاعديت يف تأمــن 

ــا  ــاً م ــاعدة قريب ــدوين باملس ــد وع ــدواء, ولق ال

ــوا مــن اســتجالب دعــم خــاص مبــرض  أن متكن

ــان«. الرط

ــة: »نحــن  ــة هــال قائل يف حــن تتحــدث الطبيب

ــان  ــرىض الرط ــاعدة م ــة ملس ــك إمكاني ال منل

لتعــذر الحصــول عــى الدعــم والــدواء الــالزم, 

نســتطيع  مــا  نحــاول  فنحــن  ذلــك  ومــع 

ــات  ــم طلب ــق تقدي ملســاعدة هــؤالء عــن طري

الطبيــة  املنظــامت  مــن  لهــم  مســاعدة 

الدوليــة«.

أمــا بالنســبة ألبــو عمــر و هــو مــن أهــايل 

ــلطة  ــود س ــدم وج ــد ع ــل فينتق ــة كفرنب مدين

أصبحــت  التــي  األغذيــة  ملراقبــة  متوينيــة 

ــوب دون  ــدب و ص ــن كل ح ــالد م ــل الب تدخ

ــاء  ــخ االنته ــة وتاري ــخ التعبئ ــة بتاري أدىن معرف

مشــراً إىل أن فســاد األطعمــة ممكــن أن يكــون 

الســبب الرئيــي لزيــادة أمــراض الرطــان 

حديثــه  ويختــم  حاليــاً,  إدلــب  ريــف  يف 

بالقــول: »ســيبقى مــرىض الرطــان ينتظــرون 

ــم  ــيء ليله ــل ت ــم شــمعة أم ــن يشــعل له م

الطويــل«. 

بقلم: هاديا املنصور

ال حدود ملعاناة مرضى السرطان يف ريف إدلب
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»لــو أن الصــر يبــاع الشــريته مــن أم إيــاد«.. بهــذه 

ــي  ــاد الت ــا أم إي ــي جارته ــف أم ع ــامت تص الكل

ــن  ــة جارت ــا يف الطبق ــا كانت ــا عندم ــت عليه تعرف

ــاء. ــك مــن أعــز األصدق ــا بعــد ذل وأصبحت

ــامً  ــداً يتي ــة لـــ )24( حفي ــام( راعي ــاد )60 ع أم إي

يقطنــون حاليــاً يف مخيــم الشــهداء يف مدينــة 

رسمــن شــاميل ســوريا, تــويف زوجهــا وهــي بعمــر 

ــات  ــالث بن ــة أوالد وث ــا أربع ــرك له ــام(، وت )35ع

فتحملــت املســؤولية يف تربيتهــم والنفقــة عليهــم 

كــام تقــول إىل أن كــروا وتزوجــوا وأنجبــوا األوالد.

توضــح أم إيــاد بأنهــا تنقلــت يف عــدة مــدن 

ســورية هــي وأوالدهــا مثــل )الطبقــة و دمشــق( 

قبــل أن يســتقروا يف بلــدة مرعيــان مســقط رأســهم 

يف جبــل الزاويــة، وذلــك بعــد بــدء الثورة الســورية 

عــام 2011 وحــن بــدأت الثــورة كان أوالدهــا مــن 

أوائــل الذيــن دافعــوا عــن حرية الشــعب الســوري 

بالعمــل املســلح.

توضــح أم إيــاد ســبب استشــهاد أوالدهــا األربعــة 

والظــروف التــي استشــهدوا فيهــا فتقــول إن ابنهــا 

ــه  ــن رفاق ــر م ــا ع ــع اثن ــهد م ــاد استش األول إي

ــام  ــن قي ــنة م ــد س ــر دبســة بع ــارك مع ــاء مع أثن

ــعة أوالد. ــرك وراءه تس ــورة وت الث

تتابــع أم إيــاد قائلــة: »عندمــا تــويف ولــدي الكبــر 

ــده عــى املصحــف  ــر ي وضــع أخــوه األصغــر عام

ــق يف  ــس الطري ــى نف ــه ع ــأر ألخي ــم أن يث وأقس

الجهــاد.. ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأ بحمل الســالح«.

ــأ  ــاد نب ــى تلقــت أم إي لكــن الوقــت مل يطــول حت

استشــهاد ابنهــا الصغــر مصعــب، وذلــك بعــد 

شــهرين مــن وفــاة إيــاد، وذلــك يف هجــوم لبعــض 

أفــراد جيــش النظــام عــى قريــة مرعيــان، حيــث 

ــا. ــه حســب قوله ــل داخــل قريت قت

مصعــب رحــل وتــرك زوجــة و)3( أوالد تولــت أم 

إيــاد رعايتهــم مــن جديــد.

خافــت أم إيــاد عــى ولديهــا املتبقيــن عمــر وعامر 

ــاد  ــن الجه ــي ع ــالح، والتخ ــرك الس ــام ب فنصحته

ــة أوالد  ــا تربي ــأن عليهــام أن يتولي محتجــة لهــام ب

أخويهــام اللذيــن استشــهدا.

مل يســتمع عمــر وعامــر لــكالم والدتهــام وكانــا 

ــا  ــذ كن ــا م ــِت ربيتن ــرة: »أن ــا يف كل م ــوالن له يق

صغــاراً يــا أمــي بعــد وفــاة والدنــا، ونحــن نحبــك 

ونحرمــك، ونطيعــك يف كل يشء، إال يف أمــر الجهــاد 

فنحــن نأســف ألننــا لــن نتوقــف عــن قتــال 

الظاملــن خاصــة بعــد استشــهاد أخوينــا«، حســب 

ــا. قوله

ــى  ــت ع ــا حزن ــرح بأنه ــا ت ــن جهته ــي م أم ع

ــويف بعــد أن أقســم  ــذي ت ــا عامــر ال ــن صاحبته اب

ــار  ــه إلحض ــه ومجموعت ــاء ذهاب ــه أثن ــأر ألخي للث

دوالب جديــد لســيارتهم التــي تعطلــت مــن رشق 

معــرة النعــامن، وكان جيــش النظــام وقتهــا ال يــزال 

ــأة  ــم فج ــن داهمته ــف ح ــرة ووادي الضي يف املع

ــك املــكان. ــة مــن الشــبيحة يف ذل فرق

توضــح أم إيــاد أنــه مل يكــن يوجــد ســالح إال مــع 

ابنهــا حــن ذلــك والــذي قــاوم جيــش النظــام 

بســالحه مــن بــن املزروعــات حيــث أطلــق النــار 

ــب  ــا تغل ــه عنده ــذت ذخرت ــأة نف ــم، وفج عليه

الشــبيحة عليــه وقتلــوه، فرحــل تــاركاً وراءه زوجــة 

ــة أوالد. ــر وخمس ــل العم يف مقتب

ــا  ــى أوالده ــي ع ــام( تثن ــح )55ع ــا أم صال زميلته

ــن  ــوا باري ــم كان ــال وأنه ــم باألبط ــاً وتصفه جميع

ــه  ــن الل ــت م ــد متني ــة: »لق ــف قائل ــم، وتضي ألمه

أن أكتســب جــزءاً مــن قــوة أم إيــاد وصرهــا حــن 

ــا  ــن أوالده ــد م ــهاد أح ــأ استش ــمع نب ــت تس كان

تقــول الحمــد للــه ال حــول وال قــوة إال باللــه 

ــم«. ــي العظي الع

ــاد ابنهــا عمــر وهــو آخــر مــا تبقــى  تصــف أم إي

لهــا بعــد استشــهاد إخوتــه الثالثــة فتقــول إنــه كان 

ــرات  ــالث م ــل ث ــه اعتق ــة أن ــاً لدرج ــوراً وقوي صب

مــن قبــل قــوات النظــام. ويف كل مــرة كان يتعــرض 

ــات،  ــأي معلوم ــديل ب ــى ي ــديد حت ــب الش للتعذي

ــون ســبيله  ــوا يخل ــك كان ولكــن دون جــدوى، لذل

ــوت  ــه بــيء، ولعــدم ثب يف كل مــرة لعــدم اعراف

ــى تشــكيل  ــل ع ــك عم ــد ذل ــه. بع ــة علي أي تهم

كتيبــة وأصبــح قائدهــا ثــم ذهــب بهــا للقتــال يف 

الشــام، وهنــاك استشــهد يف إحــدى املعــارك وتــرك 

ــا يف  ــزداد حمله ــر لي ــو اآلخ ــبعة أوالد ه ــه س ألم

رعايــة أوالد أبنائهــا الذيــن بلــغ عددهــم )24( ولــد 

وبنــت. لكــن أم إيــاد تقــول إن استشــهاد أوالدهــا 

ــاد  ــر إي ــا األك ــن ولده ــة اب ــة يشء، وإصاب األربع

التــي أدت بــه إىل الشــلل يشء آخــر يــكاد يعــادل 

ــه  ــى ل ــا تتمن ــة أنه ــة، لدرج ــا األربع ــاة أوالده وف

ــه. ــه ومعانات ــاح مــن عذاب املــوت يك يرت

ــا  ــاد وتقــول بأنه ــاً( تصــف أم إي ــور )50 عام أم أن

مــن النــاس املبتلــن يف هــذه الحيــاة، ألن املصائــب 

مل تركهــا طيلــة فــرة حياتهــا منــذ وفــاة زوجهــا.

مــن جانبهــا أم إيــاد تقــول إن مــا يصرها ويواســيها 

هــو أنهــا تعلــم أن أوالدهــا ذهبــوا شــهداء، وهــي 

ــم يف  ــة أنه ــا واثق ــم ألنه غــر متأســفة عــى موته

الجنــة إن شــاء اللــه.

ــتمديت  ــد اس ــول: »لق ــا تق ــة ولده ــمرة زوج س

بعــض القــوة مــن حــاميت وبــدأت أعمــل يف صناعــة 

األغطيــة الصوفيــة بعــد وفــاة زوجــي ألوفــر قســامً 

مــن مــروف أوالدي«، وعــن الناحيــة املاديــة 

ــل  ــت أفض ــة كان ــا املادي ــاد إن حالته ــول أم إي تق

بكثــر، وذلــك زمــن حيــاة أوالدهــا، ولكنهــا اليــوم 

تشــكو مــن بعــض القلــة حيــث أن املعونــات 

والرواتــب التــي تأتيهــا مــن قبــل الجمعيــات 

الخريــة ضئيلــة، وال تكفــي جميــع متطلبــات 

حفيــداً   )24( عددهــم  بلــغ  الذيــن  أحفادهــا 

ــة. ــامر مختلف بأع

ــت  ــول: »توقع ــان يق ــن مرعي ــم م ــيخ ابراهي الش

حــن ذهبــت ألّصــر أم إيــاد بعــد استشــهاد ابنهــا 

الرابــع أين ســوف أراهــا منهــارة، ولكنهــا الحمــد لله 

كانــت صابــرة وبــكل قواهــا العقليــة والجســدية، 

ــة  ــن صالب ــبت م ــد اكتس ــا ق ــا أنه ــت حينه فعلم

الصخــور يف جبــل الزاويــة وصالبــة األرض التــي 

ــا«. ــت عليه ترب
بقلم: منرية شاهني 
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مل تكــن فــداء تقتنــع بوضــع الخــامر منــذ أربــع 

ســنوات، ومل تكــن تتوقــع أنهــا ســوف تضعــه 

يومــاً مــا عكــس مــا يبــدو عليهــا هــذه األيــام.

ــن االســتغراب  ــت أنظــر بع ــداء: »كن ــول ف تق

لــكل فتــاة أو امــرأة تضــع الخــامر خــارج 

نبــل مدينتنــا  كفر

ء  ا ســو

نــت  كا

تلــك 

املــرأة مــن حــامة أو معــرة النعــامن، حيــث مل 

تكــن هــذه العــادة موجــودة لدينــا يف كفرنبــل، 

ــن  ــد م ــا العدي ــت مدينتن ولكــن بعــد أن دخل

ــرة  ــامة ومع ــل كح ــارج كفرنب ــن خ ــاء م النس

النعــامن وحمــص ومختلــف املناطــق األخــرى 

بحكــم حركــة النــزوح التــي نشــطت أيــام 

الثــورة فضلــت أن أضــع الخــامر ألين وجدتهــم 

يقومــون بتغطيــة زوجاتهــم لــي ال يراهــن 

أحــد، بينــام يحملقــون بأعينهــم بنــا أيــن 

مــا ذهبنــا، فبــت أشــعر نفــي كالبضاعــة 

ــامر  ــع الخ ــت بوض ــن، فقم ــتباحة لآلخري املس

لــي أثبــت لنفــي أين لســت أقــل قيمــة مــن 

. ئهم« نســا

ــا  ــل له ــن كفرنب ــا م ــداء ديان ــة ف ــام زميل بين

ــه  ــي تضع ــامر فه ــن الخ ــر م ــف آخ موق

ــزاً  ــاً ممي ــة« أو زي ــره »موض ــا تعت ألنه

وجميــالً كــام تقــول، وخاصــة مــا 

يكــون منــه يســمح بإظهــار العينن 

فقــط مــع تغطيــة باقــي الوجــه.

مريــم )60عــام( مدرســة مــن 

ــل  ــوب كفرنب ــة جن ــرة حرم مع

ــه  ــس ل ــامر »لي ــر أن الخ تعت

عالقــة بالتديــن أو عدمــه«، 

فاملســألة بحســب مريــم 

الســليمة  للنوايــا  تعــود 

ــم  ــول مري والصالحــة. تق

ــن  ــدد م ــرف ع ــا تع إنه

املتخمــرات  النســاء 

بديــٍن  يتمتعــن  ال 

عاليــة  أخــالق  أو 

فالخــامر  وســليمة، 

مريــم  بحســب 

»عــادة«  أصبــح 

أكــر مــن كونــه 

تدينــاً.

)27عــام(  جنــان 

كفرنبــل  مــن 

»أضــع  تقــول 

الخــامر بحكــم عمــي يف 

املدنيــة  الثوريــة  املراكــز 

ومامرســة بعض النشــاطات 

كاملظاهــرات الســلمية، يف 

حينهــا أشــعر بأنــه ال أحــد مــن أعــوان النظــام 

ــية،  ــة نفس ــعر براح ــي فأش ــي أو يعرفن يراقبن

وخاصــة حــن يتطلــب منــي األمــر التنقــل مــن 

أخــرى«. إىل  قريــة  أو  مدينــة 

مــن  بعضــاً  لنــا  تــروي  أحمــد  أم  الحاجــة 

عــادات مجتمــع ريــف ادلــب القدميــة فتقــول: 

ــا والشــباب قدميــاً نذهــب  »كنــا يف عمــر الصب

الرجــال  مــع  جنــب  إىل  جنبــاً  العمــل  إىل 

الزراعــة  أجــل  مــن  الحقــول  يف  والشــباب 

وكان  املثمــرة،  األشــجار  وقطــف  والحصــاد 

التعامــل بيننــا يتــم بــكل بســاطة وعفويــة 

واحــرام بــن الجنســن، وكنــت أالحــظ االحــرام 

ــوا  ــال أن ال يقع ــى الرج ــرض ع ــذي كان يف ال

يف أصغــر األخطــاء تجاهنــا، حيــث كان الخجــل 

والحيــاء املوجــود بــن الجنســن مينعهــم حتــى 

ــا«. وتضيــف: »مل يكــن رجــال  مــن النظــر إلين

ــه  ــاء الوج ــا غط ــون علين ــا يفرض ــن حينه الدي

ــم  ــرأس والجس ــاء ال ــوا إىل رضورة غط ــل نبه ب

بــدون الوجــه والكفــن، ولكننــا نــرى أن عــادة 

ــن  ــدم الزم ــع تق ــا م ــت إلين ــد قدم ــامر ق الخ

ــروف«. ــر الظ وتغ

ــة  ــن قناع ــع م ــامر ناب ــر أن »الخ ــاء تعت هيف

إجبــار  أو  ضغــط  نتيجــة  وليــس  الشــخص 

ــا تضعــه اســتجابة  ــك تــرح أنه معــن«،  لذل

ألمــر اللــه ســبحانه وتعــاىل للمــرأة بالحجــاب.

ــالً  ــودة أص ــادة موج ــامر ع ــأن الخ ــح ب وتوض

الســورية،  املــدن  بعــض  يف  القديــم  منــذ 

ــايل  ــدى بعــض الســورين، وبالت ــا جــذور ل وله

كفرنبــل  يف  حاليــاً  أوســع  بشــكل  انتــرت 

ــازج الشــعب الســوري،  ــا بحكــم مت ــا حوله وم

عكــس االعتقــاد الســائد خــارج الوطــن والــذي 

يوحــي بخــوف الشــعب يف املنطقــة مــن بعــض 

الجهــات التــي تفــرض الحجــاب، والدليــل عــى 

ذلــك بحســب هيفــاء أن »بعــض النســاء يضعن 

الخــامر يف منطقتنــا، والبعــض اآلخــر ال يضعــن 

ــة كل إنســان«. ــك حســب قناع ــداً، وذل أب

بقلم: حسناء
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قــررت ملــى )18عــام( بــأن ال تستســلم لواقعهــا 

ــن  ــي يف س ــة وه ــدت أرمل ــد أن غ ــر بع املري

مبكــرة بعــد وفــاة زوجهــا يف الحــرب, وخاصــة 

أن لديهــا طفــل ولهــذا التحقــت بإحــدى مراكــز 

مزايــا للنســاء يف كفرنبــل وبــدأت بتعلــم مهنــة 

ــة بنفســها وطفلهــا. تســاعدها عــى اإلعال

لقــد غــدت معظــم النســاء الســوريات يف ظــل 

الحــرب الدائــرة ضائعــات وتائهــات وخائفــات 

مــن مســتقبل مجهــول, وخاصــة وأنهــن فقــدن 

معيلهــن وأصبحــن أمــام تحديــات كبــرة.

تقــول جامنــة محمــد خــر املديــرة التنفيذيــة 

للمؤسســة الدوليــة لدعــم املــرأة: »قصــة املــرأة 

ــي  ــا ه ــاعة وإمن ــدة الس ــت ولي ــورية ليس الس

ــدات  ــد ومعتق ــادات وتقالي ــة لع نتيجــة حتمي

باليــة أكل عليهــا الدهــر ورشب, تتمثــل هــذه 

ــي  ــل والحام ــو املعي ــل ه ــأن الرج ــادات ب الع

ــد للمــرأة«. والســند الوحي

ــة »يفرقــون«  ــأن األهــل مــن البداي وتضيــف ب

ــد  ــى أن الول ــت ع ــد والبن ــن الول ــة ب يف الربي

قــوي والفتــاة ضعيفــة, وهنــا تكمــن املصيبــة, 

حيــث يقــوم الوالــد بتزويــج الفتــاة بــن ســن 

14 و20 عــام دون أن تكــون قــد أنهــت تعليمها 

وخاصــة يف الوقــت الحــايل نتيجــة  ظــروف 

الحــرب وغــالء املعيشــة وغرهــا, ولكــن هــل 

فكــر هــذا الوالــد إن تــويف الــزوج أو طلقهــا أو 

خطــف أو اعتقــل مــاذا ســيكون مصــر هــذه 

الفتــاة التــي ال متلــك مــن أمرها يشء؟؟! ســوف 

ــاً للتخــي عــن أوالدهــا والعــودة  تضطــر أحيان

إىل أهلهــا ويتــرد األوالد بــن بيــت الجــد 

واألعــامم, ولذلــك فــإن الحــل يجــب أن يكــون 

التــي  للمــرأة  الدونيــة«  يف تغيــر »النظــرة 

متثلهــا عــى أنهــا غــر قــادرة إال عــى أن تكــون 

ربــة منــزل فقــط, والعمــل عــى تقويــة املــرأة 

ــة  ــة وواثق ــا قوي ــذ صغرهــا وإشــعارها بأنه من

مــن نفســها وقــادرة عــى تحقيــق الكثــر وأنهــا 

ال تقــل عــن الذكــر يف يشء, وعندهــا ســتصبح 

املــرأة مؤهلــة لتحمــل كل األعبــاء عــى عكــس 

مــا يجــري معهــا اليــوم.

فاملــرأة تتعــرض للعنــف, لالعتقــال, لالســتغالل, 

الوقــت نفســه هنالــك نســاء  للتهجــر ويف 

ــالل  ــن خ ــن م ــاوز معاناته ــى تج ــادرات ع ق

ــت  ــهاداتهن وإن كان ــن وش ــن وتعليمه تجاربه

ــع غرهــن. ــاً م ــة قياس نســبة قليل

»أخــاف مــن تســلط أخــويت بعــد وفــاة زوجي« 

تقــول رهــف مضيفــًة بــأن نظــرة املجتمــع 

للمــرأة تجعلهــا حبيســة املنــزل وخاصــة إن 

كانــت مطلقــة أو أرملــة, يكــر عنهــا األقاويــل 

أيــن ذهبــت؟ مــن أيــن أتــت؟ مــع مــن تتكلم؟ 

وغرهــا الكثــر موضحــة« علمنــي مجتمعــي أن 

ــر  ــاك الكث ــام أن هن ــن كل يشء« في ــاف م أخ

ــورية  ــرأة الس ــا امل ــي تكبته ــاوف الت ــن املخ م

ــت الراهــن. وخاصــة يف الوق

نهــى مثــالً تخــاف مــن القصــف املســتمر بينــام 

تخــاف ســلمى مــن الخطــف أو االعتقــال عــى 

حواجــز النظــام وهــذا مــا دفعهــا ودفــع أهلهــا 

ــام  ــا هي ــة, أم ــة الجامعي ــن الدراس ــي ع للتخ

فهــي تشــعر بــأن نفســيتها منهــارة وبحاجــة إىل 

دعــم وإرشــاد نفــي يجعلهــا تســتعيد ثقتهــا 

بذاتهــا وتتأقلــم مــع واقعهــا املــؤمل الــذي آلــت 

إليــه بعــد اعتقــال زوجهــا واستشــهاد ولدهــا يف 

غــارات قــوات األســد عــى املدينــة.

أن  مــن  ..«أخــاف  النــزوح«  مــن  »أخــاف 

أضطــر للتخــي عــن دراســتي«... »أخــاف مــن 

ــل«..« أخــاف مــن  ــدون معي ــا ب املســتقبل وأن

ــادرة عــى أن  ــا لســت ق أن أخــر زوجــي فأن

أكــون أبــاً و أمــاً معــاً«... »أخــاف عــى أوالدي 

مــن القصــف ومن فشــلهم يف الدراســة يف هذه 

األوضــاع«... »أخــاف مــن االســتغالل كأن 

ــاف  ــي«... »أخ ــخص ويخذلن ــق بش أث

أن تكــون ابنتــي ذات شــخصية 

ضعيفــة مثــي ففاقــد الــيء 

ــن  ــاف م ــه«... »أخ ال يعطي

الفقــر وأن ال أجــد عمــالً«... 

»أخــاف مــن اإلعاقــة نتيجة 

أن  »أخــاف  القصــف«... 

ــا  أخــر دراســتي«..... كله

ــت  ــائية رصح ــاوف نس مخ

ــات  ــد مــن الفتي ــا العدي به

والنســاء يف إحــدى املراكــز 

ــائية. النس

املشــكالت  هــذه  وعــن 

تقــول الدكتــورة جامنــة 

عــى  أن 

ال  أن  املــرأة 

تستســلم لواقعهــا, وإمنــا تعمــل عــى حــل 

ــن  ــاعدة م ــر املس ــها وأال تنتظ ــاكلها بنفس مش

متكــن  مبراكــز  »االلتحــاق  وتضيــف:  أحــد, 

الداخــل  يف  بكــرة  اتــرت  )والتــي  املــرأة 

ــض  ــم بع ــن تعل ــا م ــرر( ميّكنه ــوري املح الس

املهــن كالخياطــة أو النســيج أو تزيــن الشــعر, 

متريــض, لغــات, دورات دعــم نفــي, اجتامعي 

ــايل تســتطيع أن متتهــن إحــدى  وغرهــا« وبالت

ــا  ــها وأطفاله ــى نفس ــاق ع ــن لإلنف ــذه امله ه

ــا  ــة, أم ــروف صعب ــن ظ ــيه م ــا تقاس ــط م وس

ــاك جامعــات ومــدارس  بالنســبة للدراســة فهن

ــكان  ــوري بإم ــالف الس ــة لالئت ــد تابع و معاه

جميــع الفتيــات أن ترتدنهــا ويكملــن تعليمهن 

عــن مخــاوف الخطــف واالعتقــال. بعيــداً 

النمطيــة  التفكــر  طريقــة  بخصــوص  أمــا 

الســائدة والتــي تهمــش املــرأة فتغيرهــا أصبــح 

»رضورة ملحــة« يف ظــل اعتقــال وقتــل وهجرة 

نســبة كبــرة مــن الشــباب والرجــال, فهــي اآلن 

ــع..  ــن نصــف املجتم ــر م ــل »أك أصبحــت متث

ــل  ــداد جي ــؤولية إع ــع مس ــا تق ــى عاتقه وع

ــدة«. ــاء ســوريا الجدي املســتقبل وبن

خماوف املرأة يف ريف ادلب بني الدوافع واحللول..
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ــد  ــاف وبع ــة املط ــوريون يف نهاي ــتطاع الس اس

ــوروا ضــد نظــام  ــل أن يث خــوف وانتظــار طوي

األســد, ومــن أهــم األســباب التــي أدت إىل 

ــه  ــف ب ــذي اتص ــاد ال ــو الفس ــورة ه ــام الث قي

مــن  قليلــة  ثلــة  ســيطرت  حيــث  النظــام, 

ــالد  ــدرات الب ــى مق ــد ع ــار األس ــن لبش املقرب

ــة مــن  ــالً(, وعــاش األغلبي ــوف مث )رامــي مخل

ــر. ــط الفق ــت خ ــورين تح الس

ــود  ــى الفســاد لعق ــاالً ع ــام رىب أجي وألن النظ

التفكــر  طريقــة  كثــراً  تختلــف  مل  طويلــة 

ــذاك واملرتبطــة بالفســاد  ــة الســائدة آن النمطي

واملحســوبية رغــم مــي 5 ســنوات عــى قيــام 

ــن  ــوم ع ــاس الي ــن الن ــراً ب ــورة. فيشــاع كث الث

بعــض أصحــاب املناصــب يف املعارضــة والذيــن 

ميلكــون أمــواالً طائلــة ويعيشــون بــرف بحكــم 

توليهــم مناصــب ومســؤوليات داخــل وخــارج 

ــن  ــه م ــأس ب ــش قســم ال ب ــام يعي ســوريا، بين

الشــعب الســوري تحــت خــط  الفقــر, ناهيــك 

عــن االنتعــاش املــادي الــذي ظهــر عــى بعــض 

ثــوار الداخــل والــذي قــد يرتبــط بالفســاد 

طوابــق  وتعمــر  زراعيــة  أراض  )امتــالك 

ــخ(. ــكنية.... إل س

رامــز مــن قريــة معــرة حرمــة )35عامــا ( 

متــزوج ولــه ولــدان يقــول: »تقدمــت إلحــدى 

املنظــامت يف ريــف إدلــب لــي أعمــل حارســا 

عندهــم فبــدأ صاحــب املكتــب يســألني عــن 

ــد  ــاءة وأجي ــي كف ــأن مع ــه ب ــاليت فأجبت مؤه

ــي..  ــأن هــذا ال يكف ــرد ب اســتخدام الســالح، ف

مــع أن هــذه املهنــه ال تحتــاج ملؤهــالت!..  

وبعــد عــدة أيــام وجــدت أن وظيفــة الحــارس 

تابــع  أقربائــه«.   أحــد  عليهــا  قــد حصــل 

رامــز بقولــه »املشــكلة أنــه يف ظــل الثــورة 

التعــرف  إىل مــن تشــتي.. فقــد كــر املســؤولن  

والــرؤوس«.

ــل:  ــن كفرنب ــام( م ــر )75 ع ــو جاب ــاءل أب يتس

»هــل اســتطاعت الثــورة فعــالً أن تحقق قســامً 

مــام خرجــت مــن أجلــه ملحاربــة الفســاد؟«.

مــن خــالل إحصائيــة للمشــاريع القامئــة يف 

مســتوى  يف  تبايــن  نالحــظ  حاليــاً  كفرنبــل 

املحســوبيات املنتــرة فيهــا, فــإن هنــاك بعضــاً 

مــن مــدراء املشــاريع ذات التمويــل الخارجــي 

ال مييلــون إىل تعيــن أقربائهــم يف املــروع 

ــت هنــاك  ــم، وبنفــس الوق املــدار مــن قبله

قســم آخــر ممــن اســتلم مشــاريع وخــص 

أقربــاءه يف وظائفهــا.

فلســفة  مــدرس  )56عامــا(  أحمــد  األســتاذ 

ــألة  ــم مس ــل ال يعم ــدارس كفرنب ــابق يف  م س

الفســاد بــكل أنواعــه أو يخصصهــا مبنطقــه 

معينــة  أو مبجتمــع معــن ويعتــره مســألة 

»فرديــة« وشــخصية تتعلــق  بأخــالق كل فــرد 

عــى حــده, وبــرأي األســتاذ أحمــد أنــه يجــب 

أن يكــون هنــاك قانــون صــارم يحاكــم كل 

هــذه املظاهــر ويكــون موحــد ألن األمــر راجــع 

أوال  وأخــرا إىل الســلطة ومــدى حرصهــا عــى 

ــدين. ــاة املفس ــون  مقاض قان

مــن جهتــه أبــو صالــح يدافــع عــن فكــرة 

تنفيــع القرابــة بقولــه: »حتــامً أول مــن يعتــب 

ــوا  ــيام إن كان ــاؤه س ــم أقرب ــان ه ــى اإلنس ع

محتاجــن لوظيفــة أو مســاعدة وكان قــادراً 

ــائد  ــول الس ــن الق ــاً م ــاعدة، انطالق ــى املس ع

األقربــون أوىل باملعــروف، ولكــن يجــب أن يتــم 

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــول. م ــدود املعق ــذا يف ح ه

أنــا بنفــس الوقــت ضــد االنحيــاز األعمــى 

لشــخص دون  بالفائــدة  الكامــل  واالســتئثار 

ــق  ــب تحقي ــرى ويج ــة دون أخ ــر أو لعائل آخ

االشــراك باملنفعــة للجميــع«.

يعتقــد أبــو صالــح يف نهايــة األمــر أنــه يوجــد 

النزاهــة واألمانــة،  الكثــرون مــن أصحــاب 

واملســألة أوالً وآخــراً تعــود »للضمر الشــخيص« 

ــة. ــة معين ــص بحــزب معــن أو فئ وال تخت

أم أحمــد مــن مدينــة خــان شــيخون يف ريــف 

ادلــب الجنــويب تشــتهر مدينتهــا بزراعــة القمح 

ــن  ــاس م ــايض أن ــم امل ــم املوس ــول: »جاءه تق

القمــح  منهــم  واشــروا  الســوري  االئتــالف 

الحتياطــي  بإعادتــه  وعدوهــم  ثــم  ومــن 

األفــران الســورية يف املناطــق املحــررة ملحاولــة 

حاميتهــم مــن الحاجــة والعــوز يف قــادم األيــام، 

ــع  ــح بي ــرة أن القم ــد ف ــفوا بع ــم اكتش ولكنه

ــراء«. ــن ال ــاف مث ــة أضع ــا بثالث لركي

عطــاء  مســؤول يف جمعيــة  الرحمــن  عبــد 

لتوزيــع املعونــات يف منطقــة جبــل الزاويــة  

املعونــات  توزيــع  دامئــا  »أحــاول  يقــول: 

دامئــا يف   أتحــرى   بإخــالص وتقــوى حيــث 

املناطــق  بــن  التقســيم  يف  العدالــة  عمــي 

ــاول  ــراء, وأح ــن الفق ــرا ب ــد فق ــاة األش ومراع

جهــدي مســاواة نفــي مــع اآلخريــن وأن 

ــى  ــت ع ــي ألقي ــؤولية الت ــم املس ــون بحج أك

عاتقــي«.

محمــد )35 عامــا( مــن كفرنبــل يرجــع ســبب 

الفســاد إىل غيــاب ســلطة موحــدة يف املناطــق 

التحــي  عــدم  ذلــك  إىل  ويضيــف  املحــررة 

ــخصية  ــة الش ــاب الرقاب ــالم  وغي ــالق اإلس بأخ

عنــد النــاس بشــكل عــام, ويقــول: »لــن تحقــق 

الثــورة أهدافهــا إذا مل يتحــرر النــاس مــن بــؤر 

الفســاد )ال يغــر اللــه مــا بقــوم حتــى يغــروا 

ــهم(«. ــا بأنفس م

بقلم: مها
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أيار- 2016- العدد 13

8

تقرير



اضطــرت أم حســام )40 عامــاً( أن تنــام باكراً 

هــذه الليلــة، ألنهــا عجــزت عــن دفــع ســعر 

ــرات االشــراك مــن املجلــس املحــي يف  أمب

ــدات  ــن مســؤول املول ــام كان م ــل، ف كفرنب

إال أن قطــع عنهــا االشــراك.

تقــول أم حســام: »أنــا أرملــة ولــدي خمســة 

أوالد أعيــش عــى الصدقــات حاولــت أن 

أعيــش حيــايت كــام بقيــة النــاس، ووضعــت 

أمبريــن مــن اشــراك مولــدات املجلــس 

لــي يتســنى يل أن أشــاهد التلفــاز وأغســل 

ــرة«.  ــالتي الصغ ــى غس ألوالدي ع

ــع  ــن تتوق ــا مل تك ــام بأنه ــف أم حس وتضي

أن يزيــد آجــار األمبــر هــذا الشــهر وكذلــك 

ســاعات التقنــن، فثالث ســاعات ال تكفي أم 

حســام ألن تغســل نصــف غســيلها، كــام أن 

مثــن االشــراك مل يتوفــر معهــا هــذا الشــهر. 

مولــدات  أن  »مبــا  حســام  أم  وتتســاءل 

املجلــس املحــي مجانيــة فلــامذا ال يخفضــوا 

ــع  ــب م ــا تتناس ــرات ويجعلوه ــعر األمب س

معظــم  وأن  ســيام  ال  املاديــة،  مقدراتنــا 

الشــعب اليــوم أصبــح تحــت خــط الفقــر؟«

ــدور الداهــش  ــة أخــرى يحــاول ق ــن جه م

)38 عامــاً( وهــو املســؤول عــن مولــدة 

الحــارة الجنوبيــة يف كفرنبــل أن يــرر غــالء 

ــول:  ــث يق ــي حي ــس املح ــر يف املجل األمب

»صحيــح أن املولــدات مجانيــة ولكــن هنــاك 

مثــن املــازوت الــذي يرتفــع ســعره يومــاً بعد 

يــوم، إضافــة إىل أن هنــاك رواتبــاً للموظفــن 

وعــامل الصيانــة وقطــع التبديــل والقواطــع 

ــوزع  ــر ي ــن األمب ــأن مث ــد ب ــا«. ويؤك وغره

عــى كل هــذه النفقــات.

بينــام ينتقــد أبــو ســامل )45 عامــاً( أحــد 

أهــايل كفرنبــل سياســة املجلــس بــأن يأخــذ 

حيــث  الخاصــة  املولــدات  ســعر  نفــس 

يقــول: »إن املجلــس يقــوم بــراء املــازوت 

ــالً  ــبة، فمث ــعار مناس ــرة وبأس ــات كب بدفع

لــرة  ألــف   \34\ بســعر  مؤخــراً  اشــراه 

ــن  ــرة، ولك ــات كب ــد وبكمي ــل الواح للرمي

مــا إن ارتفــع ســعر الرميــل بعــد عــدة أيــام 

حتــى رفــع ســعر األمبــر واختــر ســاعات 

التقنــن«.

ويــردف أبــو ســامل »ملــاذا ال يســتمرون عــى 

الســعر القديــم ريثــام تنتهــي الكميــة التــي 

لديهــم ثــم فلرفعــوا ســعر األمبر إذا اســتمر 

ــن يف  ــث ميك ــاع، حي ــازوت باالرتف ــعر امل س

بعــض األحيــان أن ينخفــض ســعر املــازوت، 

وذلــك يتبــع لســالكة الطريــق إذا كانــت 

مفتوحــة أمــام التجــار أم هنــاك معــارك 

املحروقــات  وصــول  دون  تحــول  مؤقتــة 

ــاع أســعارها«. ــايل ارتف وبالت

وينــوه أبــو ســامل بــأن أكــر دليل عــى كالمه 

هــو أن ســعر املــازوت اليــوم انخفــض بعــد 

أن كان \60\ ألــف لــرة للرميــل، أمــا اليــوم 

ــرة  ــح \48\ ألــف ل ــة أصب وبعــد مــدة قليل

ســعر الرميــل، ويتســاءل: »ملــاذا إذا أرتفــع 

ــر وإذا  ــازوت يرفعــون ســعر األمب ســعر امل

انخفــض ال يخفضونــه«.

مــن جهــة أخــرى أبــو محمــد أحــد أعضــاء 

ــض  ــا ال نخف ــح أنن ــول: »صحي ــس يق املجل

ســعر األمبــر بانخفــاض ســعر الرميــل ألننــا 

ــهر  ــة الش ــرينا كمي ــد اش ــون ق ــل نك باألص

ــنقوم  ــف س ــع، فكي ــعر املرتف ــه بالس بأكمل

بتخفيضــه وكيــف ســُنحّصل مثــن الوقــود يف 

ــة«. هــذه الحال

يف حــن تشــكو أم حســن مــن زوجهــا أبــو 

األمبــرات  باختصــار  قــام  الــذي  حســن 

املشــرك فيهــا مــن أمبريــن إىل أمبــر واحــد 

لإلنــارة فقــط فتقــول: »كيــف سأغســل بعــد 

اليــوم؟ إن الغســيل اليــدوي صعــب للغايــة، 

والغســالة ال تعمــل عــى أمبــر واحــد«. 

وتــردف بالقــول إن أوضــاع زوجهــا املاديــة 

صعبــة فهــو بالــكاد يســتطيع تأمــن لقمــة 

العيــش وســط هــذا الغــالء الفاحــش.

أبــو أحمــد )50 عامــاً( أحــد وجهــاء مدينــة 

كفرنبــل يقــول: »نحــن ال ننكــر أن املجلــس 

ــة  ــاطات الخدمي ــل يف النش ــه فض ــي ل املح

ــد أن  ــا نري ــة، ولكنن ــا للمدين ــي يقدمه الت

ــذي  ــر ال ــانية والفق ــاالت اإلنس ــي الح يراع

ــن«. ــاً للكثري ــات مالزم ب

بقلم: هدى
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هلل يف خلقه شؤون
يف أملانيــا حيــث تشــتت الســوريون وصلنــا عــن 

ــون ويستشــعره  ــراه العي ــام ت ــاس بعــض م الن

املثقفــون, ويتدبــره الفاهمــون ألمــور الحيــاة, 

وأرسار اللــه يف الكــون ومنهــا قصــة الشــاب 

مأمــون ومــا أدراك مــا مأمــون إنــه شــاب 

ــاس  ــه الن ــن, يحب ــق ودي ــن ذا خل ــوري أم س

هنــاك أجمعــن يعتــز باإلســالم ووجهــه بســام, 

قــد صاحــب النــاس يف أملانيــا بالخر واإلحســان 

وعــرف بينهــم بطهــارة القلــب واليــد واللســان.

ــه أرمــان مــن األملــان, أعطــاه  وكان مــن جران

ــن  ــد م ــا وج ــم مل ــن الصمي ــه م ــان وأحب األم

ــم. ــه الكري خلق

ويف ليلــة ســمر كانــا يتحادثــان قــال أرمــان 

للأممــون: أحببــت طبعــك الفتــان ورقــَة قلبــك 

ــان,  ــر واإلحس ــان والخ ــب والحن ــآلن بالح امل

وبراحــة شــوقتني ملعرفــة املزيــد عــن اإلســالم 

ورس اإلميــان فــرح لــه املأمــون املزيــد داعــامً 

حديثــه بالحجــة والرهــان مــن نصــوص القرآن, 

وكان مــام حدثــه بــه املأمــون آيــات مــن ســورة 

الرحمــن بســم اللــه الرحمــن الرحيم »والســامء 

رفعهــا ووضــع امليــزان أن ال تطغــوا يف امليــزان 

وأقيمــوا الــوزن بالقســط وال تخــروا امليــزان«.

اللــه خلــق  بــأن  ثــم أخــره معنــى اآليــة 

الســامء ووضــع العــدل يف األرض املعــر بــه 

ــه  ــه الل ــه ورشع ــر ب ــذي أم ــزان ال ــة مي بكلم

لعبــاده ولــكل إنســان, وأمــر البــر والعبــاد أال 

يخونــوا ويعتــدوا عــى مــن وزنــوا لهــم بضاعــة 

وجــوب  هــو  املقصــود  وبــأن  بالنقصــان, 

ــام  ــان, وفي ــكان وزم ــدل يف كل م ــق الع تحقي

ــن. ــب الرحم ــب لغض ــك موج ــدا ذل ع

فــام لبــث أن دخــل ذلــك الــكالم إىل عقلــه 

واألفهــام, وأخــذ موقعــاً يف القلــب ال يســتهان 

ثــم قــال لصاحبــه املأمــون: »قــررت قــراراً 

ــان«. خطــراً بالنســبة لبقيــة األمل

وذات يــوم كان يجلــس الصديقــان, فدخــل 

الســوري إســالم الــذي مل يكــن يحمــل مــن 

اإلســالم ســوى اســمه الفتــان.. دخــل وهــو 

ــم أخــذ  ــزان ث ــر م ــكالم غ ــذي ب ســكران, ويه

يف  قصصــه  تعلمهــا  التــي  باألملانيــة  يــروي 

اإلجــرام وكيــف أنــه نصــب عــى فــالن واعتدى 

ــالن. ــى ع ــق ع ــر ح بغ

ــداد  ــه باحت ــن مكان ــاً م ــان غاضب ــض أرم فنه

ــم ال  ــال: أنت ــم ق ــن ث ــه الغاضبت ــر بعيني ونظ

شــك أيهــا املســلمون كاذبــون وكنتــم باألخــالق 

غــر  دينكــم  أن  الحقيقــة  ويف  تتظاهــرون 

ــون. مأم

ثــم نظــر إىل مأمــون وقــال: أنتــم للخمــر 

تحرمــون ولإلســالم تنتمــون, فأيــن مــا تدعــون 

فعــل  أخيــك هذا مــن 

ــو  ــوم يله ــو يف كل ي ــون؟!.. وه ــوري املأف الس

ــون  ــون.. وتدع ــهر واملج ــه بالس ــر الل ــن ذك ع

صالحــون؟!!. أنكــم 

أال إنكــم أنتــم ودينكــم كاذبــون لقــد أوشــكت 

أن أصــدق مــا تقولــون عــن مديــح دينكــم 

ــون. املص

فــرخ مأمــون.. توقــف أيهــا املجنــون ال تتهــم 

ــه اآلمثــون فإنهــم عــن  ديــن اإلســالم مبــا يفعل

دينهــم الهــون ولرعهــم ال يطبقــون!!

فكــام أن لديكــم مــن كل صنــف ولــون, هــؤالء 

ــاىل  ــبحانه وتع ــه س ــال الل ــن ق ــا مم ــاً من أيض

فيهــم بســم اللــه الرحمــن الرحيــم »ولقــد 

ــام  ــا يف ذريته ــم وجعلن ــاً وإبراهي ــلنا نوح أرس

ــم  ــر منه ــد وكث ــم مهت ــب فمنه ــوة والكت النب

فاســقون«.

ــه  ــد أن دب يف قلب ــان وبع ــرة أرم فصمــت لف

قليــل مــن األمــان قــال: أتقصــد أن هــذا الرجــل 

آثــم؟ ولشــهواته ال يقــاوم ولــرع االســالم بــاغ 

وهــادم؟

ثــم تابــع قائــالً أرمــان: أتقصــد أن هــذا الرجــل 

ممــن قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل فيهــم »فــإن 

تولــوا يســتبدل اللــه قومــاً غركــم ثــم ال يكونوا 

أمثالكم«.

ــوء  ــم بالس ــري اتهامك ــف يج ــت كي اآلن عرف

بســبب ســفهائكم, وكيــف أن تطبيــق اإلســالم 

ــم.... ــج بعضك يزع

بقلم: إميان 
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ــن النظــر يف  ــي أن ميع ــل اإلنســان يعن أن يتأم

ــل... ــق.. يفحــص.. يحل ــيء يدق ال

إذن التأمــل يعنــي الدخــول إىل العمــق ســواًء 

يف عمــل الفكــر, أو عمــل الــروح هــو الوصــول 

إىل لــون املعرفــة, فــوق املعرفــة العاديــة بكثر, 

ــك  ــدة علي ــة جدي ــس معرف ــوق الح ــة ف معرف

ــة  ــذاًء ومتع ــا غ ــد فيه ــك تج ــة لروح ومبهج

ــة. روحي

ــروح  ــب وال ــل والقل ــح العق ــو تفت ــل ه التأم

ــن  ــوق أو م ــن ف ــة م ــة اإللهي الســتقبال املعرف

ــه  ــاكن في ــه الس ــن روح الل ــان م ــل اإلنس داخ

وأول مــا نســتطيع أن نســوقه يف هــذا املجــال 

هــو: تأمــل الرســول محمــد عليــه الصــالة 

والســالم يف غــار حــراء حــن أحسَّ أن مــا يفعله 

بهــا قومــه مــن عبــادة األصنــام والتقــرب 

ومل  صحيــح,  غــر  اللــه  إىل 

فــكان  أبــداً  عقلــه  يقبلــه 

ــداً  ــار بعي ــذا الغ ــب إىل ه يذه

التــي  الضوضــاء  النــاس  عــن 

ــاً  ــر ملي ــواس, ويفك ــغل الح ــد تش ق

يف هــذه الحيــاة ألن الرغبــة يف الفهــم 

والركيــز هــي عامــل مســاعد وأســايس يف 

ــه  ــزل علي ــا ن ــل, وحينه ــى التأم ــاعدة ع املس

ــا  ــي طامل ــة الت ــره بالحقيق ــل يخ ــك جري املل

تــاق قلبــه ألن يعرفهــا.

ــذا يك  ــي ه ــرأ« يعن ــه »اق ــا ل ــة قاله وأول كلم

تصــل إىل الحقيقــة التــي تبحــث عنهــا وتريدها 

ــرأه للوصــول إىل  ــرأ وأول يشء تق ــك أن تق علي

العلــم هــو القــرآن الكريــم.

وتابــع جريــل عليــه الســالم يــرد اآليــات 

»اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق* خلــق اإلنســان 

ــم  ــذي عل ــرم* ال ــك األك ــرأ ورب ــق* اق ــن عل م

ــم«. ــامل يعل ــم اإلنســان م ــم* عل بالقل

لذلــك حــض اإلســالم عــى التأمــل والتفكــر يف 

ــه  ــادات فقــال علي ــه أهــم العب كل يشء وجعل

الســالم: »تأمــل ســاعة خــر مــن عبــادة ســبعن 

عــام«.

وتفيــد الدراســات يف الطــب الشــعبي الصينــي 

أن للتأمــل دور ال يســتهان بــه يف شــفاء بعــض 

وبعــض  كالرطــان,  املســتعصية  األمــراض 

األمــراض النفســية والروحيــة. ســواء كان ذلــك 

التأمــل يف مخلوقــات اللــه كالطبيعــة أو يف 

ــام. الكــون بشــكل ع

الرحيــم »إن يف ذلــك  الرحمــن  اللــه  بســم 

يتفكــرون«. لقــوم  آليــات 

التأمــل والتفكــر هــو الــيء الــذي خــص اللــه 

ــه عــن  ــزه ب ــه اإلنســان ومي ســبحانه وتعــاىل ب

غــره مــن املخلوقــات, وهنــاك مجــاالت كثــرة 

للتأمــل فمثــالً التأمــل يف الصــالة وكلامتهــا 

ــالة. ــوع يف الص ــؤدي إىل الخش ي

ــالوة  ــل ت ــال أن نتأم ــبيل املث ــى س ــاول ع لنح

نتأمــل  وأن  الصــالة,  أثنــاء  الفاتحــة  ســورة 

ــه  ــد لل ــا »الحم ــن كلامته ــة م ــى كل كلم معن

ــاول  ــم.....«, وح ــن الرحي ــن* الرحم رب العامل

أن تفكــر يف معــاين هــذه الكلــامت بعمــق,  

ومــن ثــم تفكــر بعمــق أيضــاً يف الســور التــي 

تليهــا بعــد انتهــاء الصــالة ستشــعر براحــة 

ــى  ــعر معن ــوف تستش ــة, وس ــية غريب نفس

ــه. ــع الل ــة م ــي وهــو الصل الصــالة الحقيق

كل ذلــك بســبب التأمــل يف األقــوال التــي 

نقولهــا أثنــاء الصــالة مثــال آخــر للتأمــل:

تأمــل الطبيعــة ومــا يجــري فيهــا مــن 

معجــزات ربانيــة مثــالً كيــف يســوق 

إىل  الغيــوم  وتعــاىل  ســبحانه  اللــه 

ــاح إىل  ــق الري ــا عــن طري مــكان م

ــاج  ــه العطــش, وأحت ــٍد أصاب بل

يوجــد  ال  املطــر  مليــاه 

فينبــت  أعشــاب  فيــه 

العشــب ويســقي 

لشــجر  ا

وتنتعــش 

الحيــاة.

أو كيــف ســخر 

ــر  ــمس لن ــه الش الل

الــدفء يف األرض, وجعــل 

حرارتهــا تالئــم جســم اإلنســان 

فــال تحرقــه, وكيــف جعــل اللــه 

ــوم  ــت الن ــباً لوق ــر مناس ــوء القم ض

الــذي ال يحتــاج  لأضــواء الباهــرة 

عندهــا تصــل لقناعــة أن اللــه ســبحانه 

ــق يشء يف هــذا الكــون  ــاىل مل يخل وتع

وهــذه الطبيعــة عــن عبــث, ويزيــد 

إميانــك باللــه ســبحانه وبالتــايل مُتِــدُّ 

ــة. ــٍة إيجابي ــك بطاق روح

كل  يف  يصلــح  التأمــل   أن  عرفنــا  أن  بعــد 

ــا,  ــا أن نتخــذه منهجــاً يف حياتن املجــاالت علين

ومــا أحوجنــا يف هــذه الظــروف الصعبــة للتأمل 

ــة  ــم وحكم ــكل فه ــر ب ــاً والتدب ــر ملي والتفك

ــا وتآمرهــا  ــم علين ــب األم ــر يف ظــل تكال وتدب

ــا. ــى ثورتن ع

ولــو تأملنــا مليــاً يف وضعنــا الحــايل ومــا يجــري 

نجــد أن اللــه ســبحانه بــال شــك قــد قــدر علينــا 

هــذه الثــورة منــذ األزل وهيــأ األســباب لغايــة 

رمبــا يعجــز الكثــر منــا عــن معرفتهــا ولحكمــة 

إلهيــة بالغــة, ومــن ضمــن الحكــم اإللهيــة 

للثــورة هــي التمحيــص وفــرز النــاس واختبــار 

أعاملهــم ونواياهــم, ومــن يتأمــل يجــد أشــياء 

كثــرة رمبــا ال يســتطيع الوصــول إليهــا دون 

التأمــل.

أسرار التأمل

بقلم: مها 
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الربــو مــرض تنفــي تحســي مزمــن يتصــف 

بتضيــق الشــعب الهوائيــة و يُســبب زيــادة يف 

االفــرازات املخاطيــة، مــع تقلــص يف العضــالت 

وتضيــق يف القصبــات الهوائيــة، مســبباً ضيقــاً يف 

التنفــس مــع صفــر وســعال يف شــكل متكــرر 

ــاء الليــل أو  و تــزداد هــذه األعــراض حــدة أثن

عنــد القيــام بــأي مجهــود.

 الربــو مــرض شــائع وقــد يحــدث املــرض يف أية 

عمــر ولكــن غالبــاً مــا يظهــر يف ســن الطفولــة ، 

وأثبتــت الدراســات أن املــرىض الذيــن يواظبــون 

ــم  ــن لديه ــاء املختص ــد األطب ــالج عن ــى الع ع

قــدرة عــى التحكــم باملــرض أكــر مــن غرهــم.

 أسباب الربو: 

ــال  ــرض بح ــزداد امل ــث ي ــة: حي ــل وراثي •عوام

ــي . ــخ عائ ــود تاري وج

•أمــراض الحساســية: حيــث لوحــظ وجــود 

مــواد معينــة تفاقــم األعــراض كاألشــجار، بعــض 

أنــواع املكــرات، الصبغــات, مــواد كيميائيــة .

•التدخني والتدخني السلبي .

 Aspirin كاألســرين  األدويــة:  •بعــض 

 B- Blockers. بيتــا  وحــارصات 

مثــل  العلــوي:  التنفــي  الجهــاز  •عــدوى 

واإلنفلونــزا. الــزكام  حــاالت 

مثــل  الســفيل:  التنفــي  الجهــاز  •عــدوى 

القصبــات. والتهــاب  الرئــوي  االلتهــاب 

•التوتر واالنفعاالت النفسية.

•تقلبــات الطقــس: وخاصــة التعــرض للطقــس 

البــارد. 

أعراض وعالمات الربو: 

•ضيق التنفس .

•السعال وزيادة إفراز البلغم .

•صفري الصدر .

•أمل خفيف يف منطقة الصدر.

مامرســة  عنــد  أو  ليــاً  األعــراض  •تــزداد 

لرياضــة. ا

•ازرقاق الوجه واألطراف .

•اإلعياء والتعب الشديدين . 

الوقاية من الربو: 

ال يوجــد طريقــة معينــة حيــث أنــه يف الغالــب 

ــا  ــن تعديله ــة ال ميك ــباب وراثي ــن أس ــج م نات

ــات  ــدوث النوب ــن ح ــة م ــن الوقاي ــن ميك ولك

عــن طريــق االبتعــاد عــن التدخــن وعــدم 

التعــرض للمــواد املحفــزة للحساســية وتجنــب 

ــارد. ــواء الب ــرض لله التع

عنــد  الــوزن  وتخفيــف  الرياضــة  مامرســة 

بالســمنة. املصابــن  األشــخاص 

عالج الربو: 

•عاج أعراض املرض وااللتهاب  .

ــري  ــا يث ــن كل م ــاد ع ــض باالبتع ــح املري •يُنص

الربــو والتحســس .

حــر  تــم  إذا  مضــادة  أجســام  •إعطــاء 

. للربــو  محــدودة  مســببات 

•العاج املناعي  .

الهوائيــة  القصبــات  موســعات  •اســتخدام 

ــا يســتخدم بشــكل مســتمر وهــذه   ــا م )ومنه

مــع  القصبــات  موســعات  عــى  تحتــوي 

الكورتيــزون، و بعضهــا األخــر يحتــوي عــى 

ــت  ــتخدم و ق ــط وتس ــات فق ــعات قصب موس

الحاجــة(

ــعات  ــتامني ومقش ــادات الهيس ــتخدام مض •اس

البلغــم. 

ــا  ــب عالجه ــو يج ــن الرب ــادة م ــاالت الح الح

ــدم  ــز األكســجن يف ال ــة تركي يف املشــفى ملراقب

ــرة . ــات خط ــدوث مضاعف ــع ح ومن

كل طفــل يعــاين مــن الربــو تصيبــه نوبــة الربــو 

الحــادة بشــكل يختلــف عــن طفــل آخــر.

بعضهــم يعــاين فقــط  مــن الســعال أثنــاء الليــل 

و بعضهــم اآلخــر تصيبــه النوبــة أثنــاء مامرســة 

الرياضــة أو عنــد  إصابتــه بالــرد أو الــزكام.

معهــا  والتعامــل  النوبــات  هــذه  ملواجهــة 

بشــكل صحيــح يجــب عــى األهــل االنتبــاه إىل 

إشــارات معينــة تحــدث للطفــل قبــل حــدوث 

ــد ال  ــراض ق ــارات أو األع ــذه اإلش ــة و ه النوب

تعنــي أنــه بالتأكيــد ســتحدث نوبــة ولكــن 

ــة  ــر بخط ــى التفك ــل ع ــاعد األه ــاً تس أحيان

ــالج. للع

هذه األعراض قد تشمل:

الصفر عند التنفس.

السعال املزمن بدون إصابة الطفل بالزكام.

ضيق يف التنفس.

أمل الحلق.

رسعة أو عدم انتظام التنفس.

باألنشــطة  القيــام  عنــد  النفــس  انقطــاع 

ليوميــة. ا

الشعور باإلرهاق.

اضطرابات خالل النوم.

ــب  ــراض يج ــذه األع ــن ه ــدوث أي م ــد ح عن

ــراء  ــب إلج ــع الطبي ــل م ــل التواص ــى األه ع

الــالزم قبــل تطــور الحالــة وعــدم القــدرة عــى 

ــوارئ. ــة الط ــا إال يف غرف ــيطرة عليه الس

داء الربو

بقلم: سالم 
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الشهيد مخلص سعيد الحمود
مواليــد كفرنبــل 1971 متــزوج ولــه خمســة أوالد.. مــن أوائــل املشــاركن يف 

املظاهــرات املطالبــة بالحريــة وإســقاط النظــام, ويف العمــل املســلح الحقــاً, 

أصيــب أكــر مــن مــرة عــى جبهــة الحامديــة ووادي الضيــف, استشــهد يف 

إحــدى املستشــفيات الركيــة متأثــراً بجراحــه التــي أصيــب بهــا يف إحــدى 

معاركــه مــع قــوات النظــام يف بلــدة حيــش بتاريــخ 22\3\2013

الشهيد أحمد سليم الخطيب
مواليــد كفرنبــل 1982غــر متــزوج.. مــن أوائــل املشــاركن يف املظاهــرات 

املطالبــة بالحريــة وإســقاط النظــام, اعتقلتــه قــوات النظــام بعــد مداهمــة 

منزلــه يف مدينــة كفرنبــل واستشــهد تحــت التعذيب يف معســكر املســطومة 

بتاريــخ 22\1\2013

يف الحارِة فِرَح األوالْد
اذ باَض السيُد رداْد
فحمينا خوفاً بيضتَه

قّدسناها
عظّمناها

و)طبشنا( زمناً نحميها
لنسلّمها لأحفاْد

...............
رداٌد كان بال عهٍد

يجلدنا صبحاً ومساًء
يسجننا ال يسأل عنا
يتغنى دوماً ال ينى
ببطوالٍت مل يصنْعها
بالتاريخ وباألمجاْد

..............
فََقَسْت تلَك البيضُة صوصاً 

مختاالً وكثر الريِش
صوصاً معتوهاً مجنوناً
وطويَل القامِة سفاحاً

ال يعرف إال األصفاْد
............

هبّت كلُّ الحارِة يوماً
لتزيَح الصوَص وبيَضتَُه
فالصوُص يبيُض كوالدِه

وتقّمَص فينا والَدُه
يقتُل

يسجُن
يهِدُم 

ال يرُك إال األنقاْض
.............

ذهَب الصوُص بعيداً عنا
فمضينا نبحُث عن صوٍص

منتوٍف وقليِل الريِش
فانتَر البيُض بساحتنا

يفقُس كل صباٍح صوص
ما أكرهم!!

من أيَن أتيتْم بالبيِض؟
ما هذا الشعب البيّاض؟!

.............

بيضة رداد

نور الدين اإلمساعيل
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مسابقة مزايا
1-ما هو اليء الذي يسمى الصامت املتكلم؟

2-متى تستطيع وضع املاء يف الغربال؟

3-ماهو البيت الذي ال ميكن ألحد أن يسكن فيه؟

مسابقة مزايا )ألغاز و أسئلة(:

مسابقة شهرية ميكن املشاركة بها عن طريق اإلجابة عن األسئلة الثالثة املوجودة يف كل عدد ووضعها بالصناديق املوجودة ضمن مراكز مزايا.

تعتمد عى القرعة وسيتم اختيار رابحة من كل مركز من مراكز مزايا )كفرنبل- معرة النعامن- احسم- معرة حرمة- جباال(.

توزع الجوائز عى خمس رابحات وقيمة الجائزة لكل رابحة 1000 ل.س

حل مسابقة العدد املايض:

1-خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت.

2-غزوة ُحنن.

3-توفيت يف منطقة األبواء.

أسامء الرابحات:

1-مزايا كفرنبل:

دالل النجار )1000ل.س( عائشة الخلوف )1000ل.س(

2-مزايامعرة حرمة:

ناديا زيدان )1000ل.س(

3-مزايا معرة النعامن:

فاطمة الشلح )1000ل.س(

4-مزايا جباال:

أمل العبدو )1000ل.س(
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123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

123456789101112

جةيماتنبدنه1

الطةرهزلا2

بدونسوارسو3

رطاوطولري4

بيبحوابيبل5

نننلانا6

حابناديرولف7

يساريكنبلو8

ابادااجلس9

نيقوشدمحال10

هينعاجحي11

دويسروغاثيف12

1-الصحابية التي لقبت بـ )مهاجرة الهجرتن(.

2-يهتم )م(, من األقارب .

3-جمع مصعد, من الحيوانات الصدفية املائية .

4-متشابها , املرأة التي تأرس بالحرب زمن الجاهلية )م(.

5-نريد )م(, ال باألجنبية, قوي ومحكم )م(. 

6-أعلن وبدأ الحرب )م(, من علوم اللغة العربية.

7-مادة مخدرة تستخدم يف العمليات الجراحية, اقراب.

8-طول وقامة, املتقاربون يف السن واإلسناد.

9-العامل الفرني الذي اكتشف البنسلن, جمع ميل )م(.

10-من األعضاء )م(, ضمر متصل, عالمة عى وجه االنسان تدل عى 

التعب.

11-للتفسر, البومة )مبعرة( .

12-أكر املحيطات .

1-بحار عريب لقب بأسد البحار.

2-الجزء ما بن العن واألذن, عملة عربية.

3-مصدر آم )م(, من أمراض العن, بحر.

4-الصوف املتطاير, وحدة قياس لأرايض الزراعية.

5-أقوم بواجبي, خاصتي, ينتقم )م(.

6-متشابهان, من الحبوب, تتوجع )م(.

7-الرئيس األمريي الذي استقال من منصبه بسبب فضيحة واترغيت يف 

السبعينيات, أراد.

8-أقد رياضة معروفة لدى اإلنسان.

9-إحدى اإلمارات العربية املتحدة, نجابهه.

10-عكس ذم, عامل مسلم أول من اكتشف أن رسعة الضوء أكر من رسعة 

الصوت )م(.

11-عكس أغلق, أحد الوالدين, حطم.

12-من أسامء جهنم, عنر مشع يستخدم يف صناعة القنبلة الذرية )م(.

أفقي:

الكلمات املتقاطعة

حل العدد السابق

عمودي:

إعـــــــالن
ــان  ــل مبــروع »بي ــة كفرنب ــس املحــي يف مدين ــوم املجل يق

وأمانــة« والهــدف منــه تحديــث البيانــات اإلحصائيــة ملدينــة 

ــرارات  ــاذ الق ــس يف اتخ ــاعدة املجل ــل مس ــن أج ــل م كفرنب

ــات  ــع الجمعي ــات م ــذه اإلحصائي ــادل ه ــيتم تب ــك س وكذل

ــم  ــة )إذا ت ــدين يف املنطق ــع امل ــات املجتم ــة ومنظ الخريي

ــا مــن قبلهــم(. طلبه

 ســيتم البــدء بتنفيــذ املــروع بدايــة الشــهر الخامــس 

حيــث ســيتم تقســيم مدينــة كفرنبــل إىل قطاعــات جغرافيــة 

وتوزيــع الباحثــن عــى هــذه القطاعــات، بحيــث ميــر 

ــات  ــزل يف هــذا القطــاع ويأخــذ البيان الباحــث عــى كل من

ــس.  ــا املجل ــي يحتاجه الت

مــدة املســح اإلحصــايئ 3 أشــهر كحــد أقــى, سيشــمل 

املســح املقيمــن والنازحــن مبدئيــاً.

ــس يف  ــاعدة املجل ــرام مس ــل الك ــي كفرنب ــن قاطن ــى م يرج

تنفيــذ العمليــة اإلحصائيــة بدقــة لتحقيــق املصلحــة والفائدة 

للجميــع.. شــاكرين تعاونكــم

إعداد: رضا العبودي
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Facebook: https://www.facebook.com/mazaya.kafranbel

Email: Gmail:mazaya.kafranbel@gmail.com

Skype: ghalya.rhal.190

من نشاطات وفعاليات مركز مزايا......


