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أم أمجــد أرملــة مــن ريــف إدلــب قتلهــا 

قــوات  اعتقــال  بعــد  عضــال  مــرض 

ــذ نحــو  ــد أمجــد من ــا الوحي النظــام ابنه

ثــاث ســنوات. التقيــت بهــا قبــل الوفــاة 

بأســابيع، كانــت منهكــة متعبــة، حاولــت 

تــروي  وهــي  دموعهــا  تكفكــف  أن 

لفلــذة كبدهــا دون  يل قصــة حنينهــا 

جــدوى، وقالــت: »مل يعــد قلبــي يحتمــل 

أتذكــر  أن  يكفــي  املعانــاة،  هــذه  كل 

أمجــد لتختلــط اآلالم بداخــي«.

ــرات  ــات كث ــن أمه ــدة م ــد واح أم أمج

يف محافظــة إدلــب، مرضــن ملقتــل أو 

اعتقــال أو فقــدان أو هجــرة أبنائهــن يف 

ظــل الحــرب الدائــرة، ووصلــت حالــة 

ــوت. ــن للم بعضه

كانــت أم أمجــد تعيــش مــع زوجــة ابنهــا 

ــب  ــت تح ــد، كان ــت واح ــه يف بي وطفلي

ــول:  ــراً، وتق ــا كث ــي به ــن وتعتن الطفل

»أشــم فيهــا ريــح أمجــد«. نعــم صــدق 

ــر  ــد غ ــن الول ــى م ــا أغ ــوا: »م ــن قال م

ــد«.  ــد الول ول

ــّم  ــراً، ه ــاً كب ــل ه ــت تحم ــدة كان الج

عليهــا،  تخــاف  كانــت  الصغريــن، 

تخــاف مــن املســتقبل، تخــاف أال يعــود 

ــي. ــوت ه ــد ومت أمج

أكــر مــا كان يــؤمل أم أمجــد مصــر ابنهــا 

ــو كان أمجــد  املجهــول، وقالــت: »رمبــا ل

قــد استشــهد، ســيكون ذلــك أخــف عــي 

مــن التفكــر بأنــه يعــاين مــن التعذيب يف 

ــي ال ترحــم«.   ــد الت إحــدى ســجون األس

وضعــت يدهــا عــى قلبهــا وتابعــت: 

ــن  ــيئاً ع ــرف ش ــتطيع أن أع ــي أس »ليتن

ــاة«. ــارق هــذه الحي ــل أن أف ــدي قب ول

مل يكــن حــال الحاجــة أم عبيــدة أفضــل 

مــن حــال أم أمجــد، فهــي األخــرى كانــت 

تعيــش وحيــدة يف منزلهــا الكبــر بعــد أن 

ــاد  ــؤوا إىل ب ــا ولج ــع أبنائه ــره جمي هج

ــم العجــوز  ــم أمه املغــرب تاركــن ورائه

التــي رفضــت أن تــدع بيتهــا ووطنهــا 

ــذل« يف دول املهجــر. ــاة ال ــش »حي لتعي

ــا يف كل  ــور أبنائه ــدة ص ــت أم عبي وضع

ــا  ــول إنه ــت تق ــزل. وكان ــن املن ــة م زاوي

ــف. ــى الهات ــم ع ــل معه تتواص

كانــت العجــوز تحــاول أن تظهــر القــوة 

واإلرصار يف حديثهــا، ومــع ذلــك فهــي مل 

تكــن تســتطيع أن تخفــي ملعــان الدمــع 

ــث عــن  ــا تطرقــت للحدي ــا كل يف عينيه

أحــد أبنائهــا.

ــن القطــط  ــدد م ــدة ع ــدى أم عبي كان ل

تقــوم بإطعامهــا واالهتــام بهــا والتســلية 

معهــا. أحبــت العجــوز املتيمــة هــذه 

يف  الحيــاة  تبعــث  ألنهــا  القطــط 

ــاكنوه. ــره س ــذي هج ــزل ال املن

بســكتة  عبيــدة  أم  توفيــت 

مفاجئــة. قلبيــة 

ضحــى  النفســية  املرشــدة 

ــؤمل  ــا ي ــر م ــرى أن أك ــر ت العم

أي أم ويوجعهــا ويحبطهــا هــو 

فقدانهــا الولــد. وتقــول: »مثــة 

ــة ســامية تجمــع األم  عاق

مــع أبنائهــا، هــي عاقــة 

إنســانية حميميــة بكل 

الكلمــة  تعنيــه  مــا 

معنــى،  مــن 

هــي 

حمــة  ر

لهيــة  إ

األمهــات«. قلــوب  اللــه  أســكنها 

ــن  ــر م ــي »أك ــد أن األم ه ــى تعتق ضح

تعــاين يف ســوريا«، ألنهــا هــي التــي تفقــد 

ــزوج واألخ، دون إرادة منهــا. ــد وال الول

لكــن أم محمــد التــي فقــدت أربعــة مــن 

أبنائهــا خــال املعــارك مــع نظام األســد ال 

تســمح لليــأس أو املــرض أن ينــال منهــا، 

فهــي تعيــش عــى أمــل أن ينتهــي هــذا 

النظــام املجــرم ويســقط إىل حيــث ال 

عــودة، وتنتهــي الحــرب، وتعمــر البــاد، 

ــه  ــم ب ــا حل ــذي لطامل ــر ال ــهد الن وتش

أبناؤهــا.

يف إدلب.. أمهات يقتلهن الشوق ألبنائهن
تقرير

بقلم: هاديا منصور     

ــف أو  ــر وتكش ــرب املتناف ــة تق املعرف

ــا  ــادة يتداوله ــي ع ــاس الت ــه االلتب ج

البــر, منــذ القديــم والنــاس منشــغلة 

بالــدس والنــم عــى بعضهــم البعــض.

مســطرة  نفســه  يعتــر  واحــد  كل 

منوذجيــة يطلــب مــن الــكل االحتــكام 

ــة  ــدب الفرق ــون ت ــا يرفض ــا وعندم له

هــذه  يلطّــف  العلــم  والكراهيــة. 

اللهجــة التــي أشــد مــا ناحظهــا يف 

أحاديــث النســاء حــراً. ال تــكل املــرأة 

عــن النبــش وتفويق إشــارات اســتفهام 

ــاً. ــة غالب ــنة الني ــت حس ــة ليس مريب

بعــض محدداتنــا النفســية تشــكلت 

ال  إراديــة.  ال  بصــورة  منــا,  بالرغــم 

الثقافــة  وعنــر  الوعــي  يخفــف 

ــا  ــا لكنه ــا أو يؤجله ــا يعدله ــراً, رمب كث

عــن حضورهــا. هنــاك  تعــّر  أن  إال 

ــا النفســية  ــة شــكلت بنان حــاالت أولي

شــبه فطريــة, حــاالت مســبقة الصنــع 

مســؤولة بدرجــة مــا عــن هيئاتنــا 

املعرفيــة. وســاتنا 

عــادة يقســم البــر نفســياً إىل منطــن 

املنطــوي منهــم واملنبســط.

األول ينــزع للعزلــة واالنكفــاء, ذيك, 

يهتــم بذاتــه وصحتــه, واملنبســط مييــل 

ملخالطــة النــاس ومعارشتهــم وذكاؤه 

ــط. متوس

ــا  األول جــل اهتامــه محصــور بقضاي

ذاتيــة نظريــة, والثــاين بقضايــا حســية 

ــة. موضوعي

األول قابليتــه االنفعاليــة عاليــة ونــزوي 

ويحكــم عى النــاس بعواطــف متقلبة, 

املنبســط  أمــا  ومبــدع.  وذيك  حــامل 

ــوة  ــي بق ــب االجتاع ــس بالواج فيح

ــل  ــد ويتواص ــي التقالي ــارك ويراع ويش

ومتفــوق  بســهولة,  الخلــق  مــع 

ــة. ــة الكافي ــة واملرون باملهــارات الحركي

هــذا التصنيــف يقــوم عــى البعــد 

فهــم  جوانــب  يغطــي  وال  النفــي 

بعــض  اعتمــد  ومنــه  الشــخصية, 

البعــد  عــى  كــر  وهــم  العلــاء 

ــكيل  ــن وتش ــره يف تكوي ــدي وأث الجس

النفســية. العوامــل 

مــن هــذه التصانيــف مــا قالــه شــرون 

أو  بخيــل  أو  عصبــي  شــخص  عــن 

ــن  ــايض أو بدي ــوي أو ري ــخص حش ش

وممتلــئ ومنــط عضــي أو قــوي أو 

وأمكــن  متناســق  غــر  أو  متناســق 

اختــزال البــر بثاثــة أمنــاط:

1- الحشــوي.. األكل والــرب والفــرح 

والراحــة  االجتاعيــة  واملشــاركة 

شــهوي  غرائــزي  البــر,  ومعــارشة 

الــذكاء. متوســط  ورصيــح,  واضــح 

ــع,  ــوي مندف ــي.. حي ــط العض 2- النم

قــوي, مغامــر, يخــاف مــن العزلــة, 

ويخدمهــم  البــر  عــن  يبحــث 

برسعــة. ويتكيــف 

3- النمــط العصبــي... جــدي, منعــزل, 

رسيــع االســتجابة, دقيــق ذيك جــداً 

ــق. ــوم وقل ــل الن قلي

ــا  ــة ولكنه هــذه األمنــاط ليســت نهائي

ــب الحــواس  ــة يف جوان ــاً متداخل أحيان

والعواطــف والحــدوس والفــروق بينهــا 

يف الدرجــة وليــس يف االتجــاه. 

توجــد عنــد الــكل بنســب متفاوتــة 

والنــاس غالبــاً غــر منقســمن مبثــل 

هــذه الصفــات بحــد الســكن.

وعــادة يُحــّدد انتــاء الشــخص ألي 

منــط وفــق مقيــاس واحــد عــى عــرة 

فــإذا زاد عــن النصــف ميتلــك الصفــة.

ــة  ــر الثقاف ــبق عن ــذي س ــاف لل  يض

الــذي يُعــّدل مــن توجــه هــذه األمنــاط 

ولكنــه ال يلغيهــا.

الصفــات  أي  الســات  علــم  هنــاك 

شــبه  كقابليــات  منتلكهــا  التــي 

فطريــة قوامهــا الثقافــة والعواطــف 

والحــدوس...

هنــاك مــاال يحــى مــن تصانيــف 

ــن  ــرب م ــا تحــاول التق ومتاهــات كله

حيطــان هــذا اإلنســان اللغــز.

افتتاحية

عبد العزيز املوسى

النميمة اجلميلة
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شــوارع  عامــاً(   12( أيهــم  يجــوب 

كفرنبــل بشــكل شــبه يومــي رغــم 

الحــر الشــديد بحثــاً عمــن يشــري 

بعــض  مــن  املؤلفــة  بضاعتــه  منــه 

األدوات املطبخيــة البســيطة، وذلــك 

ليســتطيع العــودة ببعــض املــال ألمــه 

وأخوتــه، ومســاعدتهم عــى تحمــل 

أعبــاء الحيــاة القاســية بعــد استشــهاد 

عــى  الهمجــي  القصــف  يف  والــده 

ريــف إدلــب.

األطفــال  مئــات  مــن  واحــد  أيهــم 

الســورين الذيــن باتــوا خــارج مقاعــد 

الدراســة، وانطلقــوا إىل أســواق العمــل 

ــا  ــدوا به ــادر رزق يس ــن مص ــاً ع بحث

ــم أو  ــاة آبائه ــد وف ــم بع ــق أرسه رم

ــاد  ــهده الب ــا تش ــط م ــم، وس اعتقاله

ــار. ــف ودم ــاء وقص ــرب وغ ــن ح م

وأنــا  »أخــويت صغــار  أيهــم:  يقــول 

ــب  ــن جل ــن م ــل ألمتك ــم.. أعم أكره

الطعــام لهــم«.

ــد  ــؤول الوحي ــه املس ــم بأن ــعر أيه يش

تــرك  بأنــه  يبــايل  وال  األرسة،  عــن 

فهنــاك  الســن،  هــذه  يف  الدراســة 

إليــه. بالنســبة  وأهــم«  »مهــم 

ــال  ــبيهة بح ــاً( ش ــد )13 عام ــال رائ ح

أيهــم، فهــو يعمــل ويبيــع األلبســة 

»أيب  ويقــول:  كفرنبــل  أســواق  يف 

معتقــل، وأمــي وأخــويت ليــس لديهــم 

ــذي  ــي ال ــا وأخ ــاعدهم إال أن ــن يس م

ــه  ــع املثلجــات عــى دراجت ــل ببي يعم

الهوائيــة«.

أم رائــد تشــعر باملــرارة كــون أوالدهــا 

يتحملــون أعبــاء كبــرة رغــم صغــر 

ســنهم، وتــرر ذلــك بأنــه ليــس لديهــم 

خيــار آخــر، خاصــة أنهــا مل تعتــاد عــى 

ــد  ــن أح ــاعدة م ــون واملس ــب الع طل

ــول:  ــه، وتق ــة قرابت ــت درج ــا كان مه

ــا يف وضــع صعــب، فــكل شــخص  »بتن

ــام يجهــد للحصــول عــى  يف هــذه األي

ال  ولهــذا  عيالــه،  عــى  ينفقــه  مــا 

ميكننــي أن أزيــد همــوم هــؤالء بطلب 

املســاعدة منهــم، حتــى ولــو كانــوا 

ــي«. ــوة زوج ــويت أو أخ ــن كأخ مقرب

األســباب التــي دفعــت كل مــن أيهــم 

ــباب  ــن أس ــف ع ــل تختل ــد للعم ورائ

الــذي  العــر ســنوات  ابــن  ســامر 

صيانــة  ورشــات  إحــدى  يف  يعمــل 

الدراجــات الناريــة والســيارات، حيــث 

يقــول: »أنــا أعمــل هنــا ألتعلــم املهنــة 

ــام«. ــع األي ــا م ــاً فيه ــح معل وأصب

والــد ســامر راض ٍ عــن ذلــك، ويقــول: 

يعــرف  ال  وضــع  يف  أننــا  »باعتبــار 

نهايــة لــه، ونتيجــة تراجــع القطــاع 

ــدارس  ــاد امل ــورة ارتي ــي وخط التعليم

ــران  ــل الط ــن قب ــتهدافها م ــراء اس ج

الحــريب، فقــد ارتأيــت أن أفكــر لولــدي 

ســامر مبســتقبل يســتطيع بــه االعتــاد 

»ســيكون  ويضيــف:  نفســه«.  عــى 

ــم هــذه  ــو تعل مــن األفضــل لســامر ل

ــن  ــة، ول ــة ورائج ــي مربح ــة، فه املهن

ــن إن  ــدرات الزم ــن غ ــه م ــاف علي أخ

ــا«. ــو تعلمه ه

تحــذر إلهــام )35 عامــاً( -وهــي حائــزة 

اإلرشــاد  ماجســتر يف  شــهادة  عــى 

النفــي- مــن عواقــب عالــة األطفــال 

قائلــة إن لهــذه الظاهــرة »انعكاســات 

وخيمــة عــى الطفــل ومنــوه الجســدي 

عرضــة  وأنــه  ســيا  ال  والعقــي، 

ــل  ــاب العم ــل أرب ــن قب ــتغال م لاس

الذيــن يعمــدون لتشــغيل األطفــال 

لســاعات طويلــة وبأجــور زهيــدة«.

وتشــر إلهــام إىل أنــه من املمكــن أيضاً 

أن يتعــرض الطفــل »للعنــف والــرب 

مــن قبــل هــؤالء مــا ســينعكس ســلباً 

النفــي  ووضعــه  شــخصيته  عــى 

ويحولــه إىل عــدواين أو منطــو عــى 

ــه«. نفس

إلهــام تدعــو كل مــن يهمــه األمــر 

ــرة  ــذه الظاه ــه ه ــوف يف وج إىل الوق

ــا  ــورية م ــال س ــة أطف ــاذ طفول وإنق

فرضتــه عليهــم ظــروف الحــرب.

وهــو مــا ال يــروق أليب محمــد )48 

عالــة  عــى  يوافــق  الــذي  عامــاً( 

التــي  الظــروف  ظــل  يف  األطفــال 

تعيشــها ســوريا، ولكــن بــرط »أال 

يكــون العمــل مجهــداً وأال يؤثــر ســلباً 

والنفــي«.  الجســدي  عــى منوهــم 

معلــم اللغــة العربيــة عمــر )37 عامــاً( 

يأســف ملــا آلــت إليــه أحــوال األطفــال 

الســورين الذيــن قضــت الحــرب عــى 

آمالهــم الدراســية والتعليميــة، ويقــول: 

ــئ بالطــاب  »كنــت أرى املــدارس متتل

ــون بداخلهــم طموحــات  ــن يحمل الذي

وأحــام كبــرة، ولكننــي اليــوم بــت 

ــا  ــل يف داخله ــة تحم ــداداً قليل أرى أع

ــاط«. الخــوف واإلحب

هــذه  عواقــب  مــن  عمــر  ويحــذر 

الحــرب عــى أطفــال ســوريا قائــاً: »ال 

شــك بــأن املســتقبل ســيكون مأســاوياً 

ــرب  ــة، فالح ــال القادم ــبة لألجي بالنس

وســمحت  تعليمهــم  عــى  قضــت 

عــى  باالنتشــار  والجهــل  للتخلــف 

نطــاق واســع«.

يتمنــى عمــر أن »يرســل اللــه معجــزة 

تنهــي هــذه الحــرب وتنقــذ مــا تبقــى 

باتــوا  الذيــن  ســوريا  أطفــال  مــن 

ــدث«. ــا يح ــكل م ــة ل ضحي

عمالة األطفال يف ريف إدلب.. يد صغرية وعبء ثقيل

تقريرتقرير
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 31( رهــف  كفرنبــل  مدينــة  ابنــة 

ــات مــن الصــداع  عامــاً( تقــول إن نوب

ــذ  ــر من ــا األصغ ــاب ابنه ــاد« تنت »الح

يلعــب  حينــا  وخصوصــاً  أســابيع، 

ســاعتن أو ثــاث عــى الهاتــف الــذيك 

إىل  »أخذنــاه  وتضيــف:  )املوبايــل(. 

هــذا  حولنــا  ثــم  عصبيــة،  طبيــب 

وبعــد  عيــون.  إىل طبيــب  الطبيــب 

ــون إن  ــب العي ــا طبي ــال لن الفحــص ق

ــره،  ــص يف نظ ــه نق ــح لدي ــد أصب الول

حــوايل ثــاث درجــات«.

يطــول جلــوس أبنــاء كفرنبــل عــى 

اإلنرنــت مــن خــال الهواتــف الذكيــة 

هــذه األيــام، بالرغــم مــن أن هــذا 

ــان،  ــة اإلنس ــى صح ــر ع ــوس يؤث الجل

ــد  ــمع، وق ــر والس ــى النظ ــة ع وخاص

وبالرغــم  عصبيــة.  أمراضــاً  يحــدث 

مــن اعتقــاد بعــض األطبــاء أن األشــعة 

تتســبب  الهاتــف  مــن  الصــادرة 

بالرسطــان.

يقــول:  املنصــور  محمــد  الطبيــب 

ــث  ــت هــو مــرض العــر، حي »اإلنرن

بالرسطانــات  باإلصابــة  يتســبب 

مــن  وذلــك  والســحائية،  الدبقيــة 

خــال اإلشــعاعات التــي تــؤدي إىل 

املــدى  عــى  الدمــاغ  خايــا  تلــف 

»تأثــرات  أن  ويضيــف  الطويــل«. 

ــرارة  ــية والح ــعة الكهرومغناطيس األش

والهواتــف  اإلنرنــت  مــن  املنبعثــة 

الذكيــة تقلــل القــدرة عــى الركيــز 

وتشــتت فكــر املســتخدم، باإلضافــة 

ــببها  ــة تس ــراض إنتاني ــة بأم إىل اإلصاب

ــي  ــات الت ــات والطفيلي ــض املكروب بع

تنتقــل للمســتخدم عــن طريــق ملــس 

الذكيــة«.  الهواتــف 

»الجلــوس  أن  إىل  املنصــور  وأشــار 

إىل  يــؤدي  اإلنرنــت  أمــام  الطويــل 

جفــاف العــن والصــداع املســتمر«.

ولفــت إىل أن األشــعة الصــادرة مــن 

الهاتــف »تؤثــر عــى األذن الداخليــة«.

أن  الدراســات  بعــض  ذكــرت  كــا 

للهواتــف  الحامــل  األم  اســتخدام 

ــدل  ــن مع ــل م ــت يقل ــة واإلنرن الذكي

منــو مــخ الجنــن.

جامعــة  أجرتــه  اســتبيان  وأظهــر 
ســتانفورد عــام 2010 أن النــوم بجانب 

الهاتــف املحمــول يجعــل الشــخص 

يواجــه صعوبــات فيــه، وذلــك بســبب 

أضــواء الهاتــف التــي يعتقد أنهــا تربك 

الدمــاغ  يف  املياتونــن  مــادة  إفــراز 

ــوم. ــم الن ــة بتنظي ــا عاق ــي له الت

تعــرف جيــداً  عامــاً(   42( مــازن  أم 

األرضار الصحيــة واالجتاعيــة للجلــوس 

أمــام اإلنرنــت، وتقــول: »أحتــار يف 

النــت، وأعــاين  مــن  التقنــن  طــرق 

ــوا إىل حــد  ــك ألن أوالدي وصل مــن ذل

وتضيــف:  ألعابهــا«.  عــى  اإلدمــان 

»ولــدي مــازن يف صــف الباكالوريــا، 

وهــو بحاجــة لدراســة واجتهــاد، ولكنه 

يقــي ســاعات طويلــة أمام النــت، وال 

يــدرس، وكانــت النتيجــة رســوبه للمــرة 

ــة«. الثاني

وتعتقــد أم مــازن أن ألعــاب اإلنرنــت 

ــتقبل  ــى مس ــي ع ــي تق ــرة، فه خط

الشــباب الذيــن تعلقــوا بهــا وتشــغلهم 

عــن العمــل والحيــاة العمليــة، وتقــول: 

ــرة  ــة كب ــة كذب ــاب مبثاب ــذه األلع »ه

يف  هــو  الــذي  الخيــال  مــن  ورضب 

أن  تســتحق  فهــل  رساب،  حقيقتــه 

يأخــذ األنرنيــت كل هــذا الوقــت مــن 

ــرساب؟!«. ــذا ال ــل ه ــا مقاب عمرن

ــا املرشــدة النفســية ريــم عــن  وتحدثن

املجتمــع،  عــى  اإلنرنــت  خطــورة 

وخاصــة مجتمعنــا اإلســامي املحافــظ، 

ألن هنــاك كثــر مــن املواقــع اإلباحيــة 

ــات.   ــر املجتمع ــو إىل تدم ــي تدع الت

ــي  ــة ه ــة املراهق ــر »مرحل ــم تعت ري

بهــا  ميــر  التــي  الحساســة  املرحلــة 

ــم  ــت أه ــون الن ــول: »ك ــرد«، وتق الف

مصــادر الثقافــة واالنفتــاح عــى العــامل 

فيجــب عــى الوالديــن أن يكونــوا عــى 

مراقبــة مســتمرة ألوالدهــم، ألن هنــاك 

عــامل آخــر وراء الشاشــة قــد يكــون 

مغايــر متامــاً عــن عاداتنــا وتقاليدنــا«.

ــة  ــية إىل توعي ــدة النفس ــو املرش وتدع

الوالديــن مبخاطــر النــت، وخاصــة األم 

ــة مــن أوالدهــا أكــر مــن  ــا قريب كونه

نــدوات يف  تخصيــص  وتقــرح  األب. 

املــدارس حــول ذلــك. كــا أنهــا تدعــو 

»نصــب  الدينــي  الــرادع  وضــع  إىل 

ــا«. أعينن

كفرنبل ملوثة بأشعة اهلواتف الذكية 
تقريرتقرير
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من نافذتي الصغرية رأيت احلقيقة كاملةزواج »زوجة« األخ ظاهرة أوجدتها احلرب

صورة قلميةتقرير

ــان،  ــرة النع ــة مع ــن مدين ــاب م ــد ش رائ

ــهاده يف  ــد استش ــه بع ــة« أخي ــزوج »زوج ت

ــام.  ــوات النظ ــع ق ــارك م ــدى املع إح

يقــول رائــد: »بالرغــم مــن أنهــا أكــر منــي 

بزواجهــا«.  ســعيد  فأنــا  ســنوات  بثــاث 

أخــي  أوالد  أرى  أن  أريــد  »ال  ويضيــف: 

مــع  محتاجــن  فقــراء  يعيشــون  الثاثــة 

أمهــم يف بيــت أهلهــا يف قريــة مجــاورة 

ملدينتنــا. أريــد أن أرشف عــى تربيتهــم. 

أريــد أن أؤمــن لهــم وألمهــم حيــاة كرميــة«.

يف ظــل الحــرب الدائــرة يف ســوريا، ومــع 

ــل،  ــن األرام ــن م ــار الس ــبة صغ ــاد نس ازدي

بــات مقبــوالً أن يتــزوج الشــاب األعــزب 

ــه. ــة، الســيا إذا كانــت »زوجــة« أخي بأرمل

ــول:  ــه، وتق ــن زواج ــة ع ــد راضي ــدة رائ وال

»تــم الــزواج عــن قناعــة مــن الطرفــن 

وبالــرايض. جميعنــا ســعيدون بــه ألنــه 

ســيلم شــمل العائلــة«.

وهــو مــا يحبــذه الشــيخ محمــد الــذي 

يعتــر أن الريعــة اإلســامية تشــجع مثــل 

هــذا الــزواج، حايــة لــألوالد وأمهاتهــم مــن 

التشــتت والحرمــان، ويعتــر هــذا »ظاهــرة 

إيجابيــة وخطــوة مهمــة بعــد زيــادة عــدد 

ــن«. ــل أزواجه ــل بســبب مقت األرام

هــذا  مثــل  إىل  الشــباب  يدعــو  محمــد 

األزواج مــن ظلــم أوالد  الــزواج، محــذراً 

ــاً  ــن أساس ــول: »نح ــى. ويق ــة اليتام الزوج

نشــجع عليــه رعايــة لليتامــى«. ويستشــهد 

بحديــث النبــي عليــه الصــاة والســام: »أنــا 

بإصبعيــه  اليتيــم كهاتــن مشــراً  وكافــل 

الســبابة والوســطى«.

ــد أن  ــة شــهيد يري ــم -وهــي أرمل لكــن رني

يتزوجهــا أخــو زوجهــا- ال تستحســن ذلــك، 

وتقــول: »أفضــل البقــاء أرملــة طيلــة حيــايت 

الــذي  زوجــي  بشــقيق  أتــزوج  أن  عــى 

ــة أخ يل«. ــبه مبثاب أحس

رنيــم ال ترغــب بالــزواج وإن كان مــن رجــل 

»غريــب« عــن األرسة، وهــي تفضــل أن 

تعمــل وتعيــل أوالدهــا، آخــذة دور األب 

واألم.

وهــو مــا يــروق ألم طــال )70 عامــاً( التــي 

ــات أن  ــل األمه ــى األرام ــب ع ــول: »يج تق

يرفضــن الــزواج ويعتنــن بــاألوالد، ولــو كان 

ولــداً واحــداً، احرامــاً للــزوج املتــوىف«.

»زوجــة«  عــى  يقتــر  مل  األرامــل  زواج 

األخ، فأحمــد )35 عامــاً(، وبالرغــم مــن 

ــه يتصــف بكافــة الصفــات التــي تجعــل  أن

ــب  ــاة ترغ ــايل ألي فت ــام مث ــى أح ــه فت من

يتــزوج مــن  أنــه فضــل أن  بالــزواج، إال 

ــاً  ــة، إميان ــة قراب ــا صل ــه به ــة ال تربط أرمل

منــه بـ«وجــوب الحــد مــن ظاهــرة الرمــل 

البــاد«. املتفاقمــة يف 

إميــان يف  يقــول أحمــد: »تعرفــت عــى 

إعجــايب.  ونالــت  العمــل  مراكــز  إحــدى 

وعندمــا ســألت عنهــا قالــوا إنهــا أرملــة تويف 

ــع ســنوات. مــع  ــذ أرب ــا باملعتقــل من زوجه

ــل عــى العكــس  ــك مل يتغــر موقفــي، ب ذل

ــوم«. ــد ي ــاً بع ــزداد يوم ــا ي ــايب به كان إعج

وتقــول إميــان: »عندمــا خطبنــي أحمــد 

ــارشة، ولكــن  ــه مب ــزواج من وافقــت عــى ال

أســتطيع  ال  ولديــن  لــدي  بــأن  أخرتــه 

التخــي عنهــا، فــا كان منــه إال أن وافــق 

عــى أن يعيــش الطفــان يف بيتنــا الزوجــي 

الجديــد«.

ال تخفــي إميــان إعجابهــا بأخــاق أحمــد 

ــباب  ــم االس ــن أه ــك م ــد ذل ــة، وتع العالي

ــه. ــزواج من ــى ال ــق ع ــا تواف ــي جعلته الت

ــادئ  ــات ب ــه صعوب ــه واج ــد إن ــول أحم يق

األمــر يف إقنــاع أهلــه بهــذا الــزواج، إال انهــم 

ــة  ــد رغب ــزوالً عن ــر، ن ــة األم ــوا يف نهاي وافق

ــم وإرصاره. ولده

ــارع  ــى الش ــة ع ــزيل املطل مــن نافــذة من

ــري  ــا يج ــوف م ــق وخ ــب بقل ــت أراق رح

الجيــش األســدي قريتــي  عندمــا داهــم 

طيبــة اإلمــام التابعــة لريــف حــاة يف آذار/ 

مــارس 2012.

كالســيل  القريــة  دخــل  اليــوم  ذلــك  يف 

الجــارف مــن يســمون أنفســهم بحفــظ 

النظــام, ولكنهــم عــى عكــس هــذا املســمى 

ــارقو ضحــكات األطفــال وحارقــو  فهــم س

قلــوب األمهــات، فداهمــوا املنــازل واعتقلــوا 

مــألت  لقــد  البيــوت.  وحرقــوا  الشــباب 

أرجــاء  العســكرية  وآلياتهــم  مجنزراتهــم 

ــا  ــدا أهله ــي ب ــازل الت ــوا املن ــة ورسق املدين

ــازل دون  ــذه املن ــل ه ــوا أه ــاء، ورضب أثري

شــفقة أو رحمــة.

ــذي ســكن  ــدوء ال ــك اله ــى ذل ــن ألن مل أك

مل  الــذي  الهــدوء  ذلــك  آنــذاك،  القريــة 

يكــرسه ســوى رصاخ هــؤالء الهمــج وصــوت 

ــم. ــن بنادقه ــث م ــاص املنبع الرص

وأكــر مــن تأثــرت بــه آنــذاك هــو مداهمــة 

ــي، شــاب  ــل يف قريت ــزل شــاب كان يعم من

ليــس لــه أي اهتــام ســوى بعملــه، كان 

مــع  طيبــة  وعاقاتــه  عاليــة  أخــاق  ذا 

العســاكر  رأيــت  واألصدقــاء.  الجــران 

ــد أبرحــوه  ــه وق ــه مــن منزل وهــم يخرجون

رضبــاً. كانــوا كثريــن وهــو لوحــده. ركلــوه 

ــت  ــا. كن ــرة يتقاذفونه ــه ك ــم وكأن بأقدامه

أود أن أرصخ بأعــى صــويت »اتركــوه يــا 

ــي  ــد يصيبن ــا ق ــويف م ــن خ ــاد«، ولك أوغ

بعدهــا كان مينعنــي. وفجــأة ســمعنا أطــاق 

الشــاب  فركــوا  أخــرى  جهــة  مــن  نــار 

وانطلقــوا ملعرفــة مصــدر هــذا الصــوت. يف 

ــزيل  ــاب من ــح ب هــذا الوقــت انطلقــت ألفت

ــي مل أنجــح  ــئ ولكن ليدخــل الشــاب ويختب

بإنقــاذه ألنهــم رسعــان مــا عــادوا ووضعــوا 

الشــاب يف صنــدوق الســيارة الخلفــي بعــد 

أن رضبــوه مــرة ثانيــة حتــى غطــت الدمــاء 

ــه. وجه

أربــع  ملــدة  اســتمرت  املداهمــة  هــذه 

ودمــاء  وحــرق  خــوف  تخللهــا  ســاعات 

ــة  ــايل القري ــا أه ــرج بعده ــاالت ليخ واعتق

ــي  ــق الت ــاء الحرائ ــرى وإلطف ــا ج ــد م لتفق

ــث  ــان املنبع ــرة الدخ ــة لك ــدت كمدخن ب

ــا. منه

بــدأ األهــايل مــن اليــوم التــايل بالنــزوح 

بشــكل جاعــي خوفــاً مــن مداهمــة أخــرى 

واعتقــاالت جديــدة. حــز يف نفــي هــذا 

املشــهد، فخرجــت إىل الســطح رغــم بــرودة 

ــل  ــا ح ــكاء مل ــدأت بالب ــذاك وب ــس آن الطق

ــا. ــا ســيكون مصرن ــا وم بن

بأهــل  وإذا  منــزيل  بــاب  يطــرق  فجــأة 

الشــاب الــذي اعتقــل باألمــس يســألون 

عنــه، فأخرتهــم مبــا جــرى. كان موقفــاً 

مؤثــراً حــن راحــت أمــه تبــي وتــرخ 

ــد  ــدأ الوال ــا. مل يه ــر ابنه ــى مص ــاً ع خوف

ــة  ــرع األمني ــده باألف ــن ول ــث ع وراح يبح

جــدوى. دون 

بعــد مــا يقــارب الســنة مــن هــذا التاريــخ 

يتــم إصــدار عفــو عــام فيخــرج الشــاب 

ــو،  ــذ العف ــمله ه ــد أن ش ــجن بع ــن الس م

وألنــه واجــه الكثــر مــن الظلــم والقهــر 

ــم  ــام. فانض ــات النظ ــل معتق ــذل داخ وال

إىل الثــوار وبــدأ بقتــال النظــام الــذي اتخــذ 

ــل  ــد«. مل يط ــرق البل ــد أو نح ــعار »األس ش

األمــر بالشــاب الثائــر حتــى استشــهد بعــد 

شــهرين خــال إحــدى املعــارك مــع شــبيحة 

ــام. النظ

ــاة  ــة بعــد وف ــد أصبحــت أرمل ــا، فق ــا أن أم

ــايئ  ــع أقرب ــت م ــف، ونزح ــي يف القص زوج

تهــدم  بعــد  الجنــويب  إدلــب  ريــف  إىل 

منــزيل، قصــدت قريــة معــرة حرمــة، وذلــك 

ــك الوقــت  ــذ ذل ــر مــن ســنة. ومن ــذ أك من

وأنــا أحلــم بالعــودة إىل قريتــي الهادئــة 

بعــد أن ينجــي الظلــم والقهــر عــن أرجــاء 

ــوريا. ــة س ــادي الحبيب ب بقلم: ميس     
بقلم: يامسني محود           
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قــال الفــاروق عمــر ريض اللــه عنــه: 

وهــي  تخــرب  أن  القــرى  توشــك 

عامــره. قيــل: وكيــف تخــرب وهــي 

ــرة؟!  عام

قــال: إذا عــا فجارهــا أبرارهــا وســاد 

القبيلــة منافقوهــا.

ــم  ــن ظل ــان م ــكو اإلنس ــا يش عندم

حــلَّ بــه للظــامل نفســه الــذي لــه يــد 

بظلمــه ويرجــو الخــاص عــى يديــه. 

الكاذبــون رئاســة  عندمــا يتصــدر 

العــامل وأحكامــه وقوانينــه فيأمــرون 

إىل  وصلنــا  قــد  نكــون  وينهــون, 

عندهــا  مســدود,  طريــق  نهايــة 

ــكن  ــوت بس ــانية ومت ــر اإلنس تحت

أصحابهــا مــن بنــي البــر, وبيــد 

ــهم. ــاس أنفس الن

ــوم  ــا يحــدث يف ســوريا الي وهــذا م

والنســاء  األطفــال  يقتــل  حيــث 

ــام.  ــيا والنظ ــرات روس ــف طائ بقص

ــي  ــي تّدع ــكا الت ــا وأمري ــى أورب حت

اإلنســانية تشــارك يف قتــل الســورين, 

بتريحاتهــم  وكذبهــم  بصمتهــم 

واالكتفــاء بالفرجــة.

إننــا يف زمــن تصــدر فيــه املنافقــون 

ــا إىل  ــد وصلن ــامل. لق ــون الع والكاذب

مقولــٍة حقيقيــة وهــي: »أيهــا الحــق 

ــق«. ــرك يل أيُّ صدي مل ت

ومــن ثــم يرامــى العديــد مــن الدول 

البــاد  تلــك  أحضــان  يف  العربيــة 

لهــا ويطلبــون  ينافقــون  الظاملــة, 

ــم. ــة أمره ــح مالك ــا, فتصب قربه

 حتــى يف مجتمعنــا ســادت زمــرة من 

الفارغــن,  واملتســلطن  الوصوليــن 

املنافقــن  مــن  برهــط  محاطــن 

واملتزلفــن, كل لديــه شــاعة يتاجــر 

ــر  ــاس ويتأم ــاب الن ــك رق ــا ليمل به

ــم. عليه

التافهــون مجدهــم  عندمــا يبنــي 

ــوخ  ــيح الج ــف ومتس ــاق والتزل بالنف

والوصوليــة, ويوضــع الصغــر مــكان 

العــامل,  مــكان  والجاهــل  الكبــر, 

الــكاذب,  النــاس  يصــدق  عندمــا 

ويكذبــون الصــادق, يكــون املجــد 

ــن. ــاً للتافه ــح فع ــد أصب ق

نســعى  أن  علينــا  ولغــره  لذلــك 

لتنظيــف أنفســنا ومجتمعنــا مــن 

أوالً  االجتاعيــة  اآلفــات  هــذه 

وعندهــا فقــط لــن يكــون املجــد 

فهــن.  للتا

بقلم: سوسن نابلسي      بقلم: مها األمحد     

رأيرأي

أوضحــت  اإلســامية  الريعــة 

تقــوم  التــي  املســلمن  ســلوكيات 

اإلنســانية,  وأســس  مبــادئ  عــى 

هــذه األســس تفــرض احــرام آدميــة 

النزاعــات  يف  وخصوصــاً  اإلنســان 

ــة  ــم البري ــن النظ ــروب. ولك والح

ــاين يف  ــه اإلنس ــذا التوج ــدرك ه مل ت

يف  فبالغــت  القتاليــة,  العمليــات 

والتدمــر  القتــل  أدوات  اســتخدام 

عــن  وابتعــدت  املدنيــن  وإبــادة 

إضعــاف  وهــو  األســايس  الهــدف 

للعــدو. العســكرية  القــوة 

مــن  مجموعــة  اإلســام  قــدم 

الحــرب  مــع  للتعامــل  الضوابــط 

وظروفهــا والتــي تقــوم عــى احــرام 

أرواح  عــى  واملحافظــة  اإلنســان 

الضوابــط: تلــك  ومــن  البــر, 

قــال  البريــة,  النفــس  -حايــة 

تعــاىل »مــن أجــل ذلــك كتبنــا عــى 

ــل نفســاً  ــه مــن قت ــل أن بنــي إرسائي

األرض  يف  فســاد  أو  نفــس  بغــر 

ــن  ــاً وم ــاس جميع ــل الن ــا قت فكأمن

ــاً  ــاس جميع ــا الن ــا أحي ــا كأمن أحياه

ولقــد جاءتهــم رســلنا بالبينــات ثــم 

أن كثــراً منهــم بعــد ذلــك يف األرض 

ملرسفــون«.

ــن  ــر املعتدي ــال غ ــن قت ــي ع -النه

وتحريــم الحــرب العدوانيــة.

-أبــاح الــرد عــى الظلــم عــى أن 

تكــون العقوبــة باملثــل.

-أبــاح عقوبــة عــى الخيانــة ونقــص 

العهــد.

-حث عى الحرب لنرة املظلوم.

ــرب  ــان الح ــث عــى مبــدأ إع -ح

حيــاة  عــى  القتــال حرصــاً  قبــل 

املدنيــن.

التحتيــة  البنيــة  عــى  -الحفــاظ 

والخــاص. العــام  واملــال 

ــة  ــاً يف معامل ــام منهج ــع اإلس -وض

األرسى واملحافظــة عــى حياتهــم.

هــذه القواعــد والقيــم واألخاقيــات 

يف الحــرب توضــح يف أن اإلســام هــو 

ــاة  ــاظ عــى حي ــن الســام والحف دي

اإلنســان وحقوقــه يف الحــرب.

الحقيقــي  اإلســام  مبــادئ  هــذه 

ــأن  ــرب ب ــاءات الغ ــي ادع ــي تنف الت

»اإلســام ديــن اإلرهــاب«, حيــث 

يســتغل أعــداء اإلســام ترفــات 

ــاة  ــن اإلســامين البغ بعــض املتطرف

ــي ال  ــه( والت ــم داعــش وأذناب )تنظي

ــه  ــيء إلي ــة وت ــام بصل ــس لإلس مت

وتشــوه تعاليمــه. 
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البيــت واألرسة هــا النــواة األوىل التــي 
يتكــون منهــا املجتمــع الصغــر والــذي 
ــي املجتمعــات يكــّون  ــع باق ــدوره م ب

املجتمــع الكبــر والــذي هــو الوطــن.
ــت واألرسة  ــة البي ــن أهمي ــاً م وانطاق
يف املجتمــع وألنهــا املعنــي األول بهــا 
فإنــه يقــع عــى عاتــق املــرأة يف املرتبــة 
األوىل تربيــة األوالد تربيــة صحيحــة 
ــود  ــدة أســباب تع ــم لع ــام به واالهت
إىل عاطفــة األمومــة أوالً وعاقتهــا مــع 
أبنائهــا أكــر مــن األب وتفرغهــا ملنزلهــا 
ثانيــاً وبحكــم انشــغال الوالــد غالبــاً يف 

العمــل خــارج البيــت.
التكنولوجيــا  انتشــار  ومــع  اليــوم 
ــة واإلنرنــت وبرامــج التواصــل  الحديث
متفرغــًة  األم  تعــد  مل  االجتاعــي 
يف  مشــغولٌة  غالبــاً  ألنهــا  ألطفالهــا 

األحاديــث مــع صديقاتهــا عــر مواقــع 
مــا ســيؤدي  االجتاعــي  التواصــل 
وبشــكل  املنــزل  إلهــال  حكــاً 

األطفــال. أوتوماتيــي 
ــن هــم بحاجــة إىل مــن  ــال الذي األطف
ــة  ــة والتعليمي ــم الصحي ــم بأموره يهت
ــدوا  ــإن مل يج ــية. ف ــة والنفس والربوي
ــم  ــرض طريقه ــاع وامل ــيكون الضي فس

ــوم. املحت
عــى  املــرأة  حيــازة  ضــد  لســت 
ترتيــب  مــع  ولكننــي  التكنولوجيــا 
األولويــات التــي يجــب أن نســر عليهــا 
يف حياتنــا. ألننــا اليــوم يف ظــل الحــرب 
الدائــرة أمــام منزلقــات خطــرة تــودي 
ــري  ــاع الفك ــب الضي ــا يف غياه بأوالدن
التجاذبــات  هاويــة  يف  والســقوط 
والعســكرية.  والسياســية  الفكريــة 

ــه  ــره فإن ــبق ذك ــا س ــلَم م ــن يَْس وم
ــة  ــِد االجتاعي ــة الُعَق ــع فريس ــد يق ق
أو األخطــاء القاتلــة التــي نخــى منهــا 

ــاً. دامئ
املــرأة  مينــح  األولويــات  ترتيــب 
ويبعــد  ونشــاطاً  بالتغيــر  إحساســاً 
ــت  ــى االنرن ــان ع ــر اإلدم ــا خط عنه
املتعــددة ويحافــظ عــى  ومواقعــه 
ــة األوالد مــن االنفجــار يف لحظــة  قنبل
ــات  ــد ف ــا ق ــرار تأمينه ــا ق ــون فيه يك

ــن. ــذ زم من

بقلم: نور الدين اإلمساعيل           

رأي

الشهيد نور فؤاد النايف البيوش

مواليــد كفرنبــل 1994 متــزوج , منتســب للــواء فرســان 

الحــق.

ــريب  ــران الح ــارة للط ــخ 23\9\2016 بغ ــهد بتاري استش

عــى املغــارة التــي كان يتحصــن بهــا مــع زمائــه أثنــاء 

قيامهــم باملرابطــة عــى خــط الجبهــة يف ريــف حــاة.

الشهيد مسافر عبود الرحال

مواليــد كفرنبــل 1993 متــزوج ولــه طفلــة  يعمــل 

إعامــي يف مركــز مزايــا.

ــريب  ــران الح ــارة للط ــخ 23\9\2016 بغ ــهد بتاري استش

عــى املغــارة التــي كان يتحصــن بهــا مــع زمائــه أثنــاء 

قيامهــم باملرابطــة عــى خــط الجبهــة يف ريــف حــاة.

الشهيد أمين محمد النايف 

مواليــد كفرنبــل 1997 غــر متــزوج, منتســب للــواء 

بغــارة   2016\9\23 بتاريــخ  الحق.استشــهد  فرســان 

ــا  ــي كان يتحصــن به للطــران الحــريب عــى املغــارة الت

مــع زمائــه أثنــاء قيامهــم باملرابطــة عــى خــط الجبهــة 

ــاة. ــف ح يف ري

كي ال ننساهم
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مسابقة مزايا
1-كيف تحصل عى العدد 100 باستخدام الرقم 1 خمس مرات؟

2-أول من سمى القرآن باملصحف هو؟

3-ماهي الكلمة التي يبطل معناها إذا نطقنا بها؟

مسابقة مزايا )ألغاز و أسئلة(:

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

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

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

حل مسابقة العدد املايض:

أجوبة مسابقة العدد املايض:

1- أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السام وصلوا 

األرحام وصلوا بالليل والناس نيام  تدخلوا الجنة بسام.

2-أنا التواب أتوب عى من تاب.

3-الزخرف, غافر, فصلت, الشورى, الدخان, الجاثية, 

األحقاف.

أسامء الرابحات:

كفرنبل: هيام الحبيش.

معرة حرمة: سندس ابراهيم البصيص.

جباال: ديانا العبدو.

احسم: خديجة الرجب.

معرة النعان: كوثر الجندي.

منوعكاريكاتير

1 – إحدى أمهات املؤمنن  - متشابهان 

2 – العدل – عود )مبعرة( 

3 – ضمر متصل – ضد عبد – ضد أعمى – أيدي 

)مبعرة(

4 – مدينة سورية)معكوسة( – صعبة – من األسلحة 

الصاروخية )معكوسة(

5 - ضد حار – متشابهان – يجعله معروفاً )معكوسة 

 )

6 – أفضلهن و أعظمهن)معكوسة( –  رغيدة ) 

معكوسة ( – أنذره 

7 - إحدى أمهات املؤمنن  )معكوسة( – قطع – 

بابنا )مبعرة(

8 – حرف هجايئ – يعجل – نستغل )معكوسة( 

9 – أخطأ – يضعهم عالياً – تلبس الخار )معكوسة( 

10 – الفرار – جزء من واحد – صوت بكاء الطفل

11 – مصدر املياه الرئيي – إله – ذكية )معكوسة( 

12 - إحدى أمهات املؤمنن )معكوسة( – ضمر 

منفصل – عزم بالعامية)معكوسة(

13 – عمل و شكّل – ادلب )مبعرة( 

14 - إحدى أمهات املؤمنن   

15 - إحدى أمهات املؤمنن   

1 - إحدى أمهات املؤمنن   - متشابهان 

2 – الامباالة وعدم االهتام – مروب ساخن 

)معكوسة( – للتفسر 

3 – حرف ناصب )معكوسة( – اللعب و اللهو 

)معكوسة(  - والدي -  علقم )معكوسة(

4 – من مراحل التمر – داس بالسيارة – يلهو – أنت 

باألجنبية 

5 – ماهر – رتبة ملكية – ضمر متصل 

6 – متشابهان – مادة قاتلة – نتج عن – جمع ماء

7 – عزمه – مرا – عقل 

8 – اسم علم مذكر – يصله ويهتم به – قّل 

)معكوسة( 

9 - إحدى أمهات املؤمنن  - عنفت و المت

10 – أرضب بالخنجر )معكوسة( 

11 – متشابهان – أضع الشجرة يف الراب – خاصتي 

)معكوسة( 

12 – هدمناهم – حله )مبعرة(  

13 - إحدى أمهات املؤمنن   

14 - إحدى أمهات املؤمنن   

15 - إحدى أمهات املؤمنن   

أفقي:

الكلمات املتقاطعة

حل العدد السابق
عمودي:

123456789101112131415
1
2
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7
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13
14
15

123456789101112131415
دمحم نامقل رطاف1

و ياروماس ا قبص2

هـ الرحمن جلي رل3

 مهفك  المرسلات4

متمات المجادله 5

 س يرف رمشي يط6

يونس ب ل هده مه7

ملقلا عجل وما  8

 و  ع لزتخن ل ن9

ينخرط د بب بااس10

و طب ان تارجحلا11

س ب التكاثر قتا12

فاج بت ش هداام 13

 الكافرون  رفاغ14

 الشرح الرعد سي15



Facebook: https://www.facebook.com/mazaya.kafranbel

Email: Gmail:mazaya.kafranbel@gmail.com

Skype: ghalya.rhal.190

من نشاطات وفعاليات مركز مزايا......


