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االفتتاحية
الكاتب : غيثاء األسعد

لمحة عن الكاتب : غيثاء أسعد
سوريا _ مصياف 

رئيسة مجلس إدارة شبكة حماية 
المرأة

خريجة علوم صحية- علوم سياسية 
مدربة دعم نفسي اجتماعي في 

منظمة تستقل
مدربة معتمد بالتنمية المستدامة  

مع البورد السويدي
عضو اللجنة التوجيهية في رابطة 

الشبكات السورية
عضو في مبادرة مساحة مشتركة
ghaythaa.asaad@gmail.com

ghaythaa@w-p-n.org

باستطاعته التدفق بكِل زهو..
ومن أضيق الثقوب في نفٍق مظلم..

هو النوْر

وباستطاعته استمالتنا كما النبتة المتعطشة..

هو السخي.. الذي ال يبخل

ــورد أن  ــد لل ــا الب ــه وحينه ــعي إلي ــالة الس ــن بس ــْن امتلكت وأنت

ــنا  ــا غرس ــة، فكم ــاره الناضج ــرح ثم ــجر أن يط ــد للش ــر، والب يزه

بــذرة شــبكة حمايــة المــرأة لتنتــج هــذا التآلــف بيــن هــذا العــدد 

مــن المنظمات، وهذا التجمع الجميل من النســاء الســوريات. 

كان البــد وأن يكــون هنــاك صــدى ألصواتكــْن، ونافــذة تطــُل 

منهــا إبداعاتكــن لتصــل للجميــع.

فنحــن علــى موعــٍد مــع الفــرح مــع التغييــر، لقــد أعددنــا مــا يليق 

. به

مــن هنــا جــاءْت فكــرة أن تكــون هــذه المجلــة لتمثــل شــبكة 

حمايــة المــرأة، وتكــون صوتــًا لهــْن يحمــل أفكارهــن بــكل 

واحــة إلبداعهــن  وتكــون  واالجتماعيــة  السياســية  أنواعهــا 

الفكــري واألدبــي.

وكما كان انطالق الشبكة بداية لعمل نسائي ناجح أخذ مكانه 

بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية، نأمــل وبمســاهمة 

النســاء الســوريات أن تكــون »كتشــبان« تطــورًا وقفــزة نوعيــة 

فــي مجــال اإلعــالم الهــادف، بمــا يعــزز قضايــا الوطــن والمــرأة 

ويضــع لبنــة فــي بناء مســتقبل وطننا القــادم. وأن تكون واحة 

غنــاء تجمــع فيهــا إبداعــات نســاء ســوريا، ووعــاء يســكبن فيــه 

معارفهــن وقدراتهــن، انجازاتكــن، وأفكاركــن التــي صيغــت 

لتكون طريق معرفة، عســى أن تتبارك وتنمو وتتوالد وتتزاوج 

وتلقــح.. لتزيــد بــأن نزكيهــا بأفــكار وأعمــال

ال يمكــن أن يخــرج عمــل فكــري أو يزكــى إال بالفعــل، فالــزكاة 

هــي النمــو.

 لمحة عن الكاتب

لميس الرحبي – سوريا – دير الزور – الميادين

إجازة في االقتصاد جامعة حلب شاعرة وكاتبة

المشرفة العامة لرابطة شعراء العرب

عضو ملتقى األدباء والكتاب السوريين في تركيا

 امينة السر في الجمعية الدولية للشعراء العرب

في اسطنبول

 مؤسسة منتدى ورد البلد للمرأة السورية في

 أورفا والمنضمة إلى شبكة حماية المرأة

 حاصلة على دروع مهرجانات أدبية وشعرية في

اورفا وعينتاب واسطنبول

الديوان االول مالمح النور   مطبوع

الديوان الثاني نبض األميرة.   مطبوع

الديوان الثالث الشال االسود

قيد الطباعة 

رواية هباري قيد الطباعة

الكاتب 
     لميس الرحبي

كالم الروح

صــوت يلقــاَك  بــان  شــغفي   ٔانــا 

انبهــرت بالحلــِم  فيــَك   ألنــي 

شــٍك ودوَن  الحنيــُن  تقاســمني 

الــى نســماِت فجــِرَك قــْد حننــتُ 

واقطــع باشــتعاِل الشــوِق شــًكا

انتشــيُت فالقانــي  يراودنــي 

لتــروي بلقيًســا  كنــُت  مــا   ٔانــا 

فانتظــرُت األمانــي  لهدهِدهــا 

ــا ــقي ُزليخ ــوى عش ــي ه ــم ٔاُك ف ول

ُ فعــدت  ذاكرتــي  بعــَض  أقاتــل 

ســعاًدا او  ليلــى  كنــُت  مــا  ٔانــا 

علمــُت مــا  القصائــد  وتاريــُخ 

حــبٍّ نهــُر  احتضاِنــَك  وقامــوُس 

قــرأت روحــي  طياِتــِه  وفــي 

علــى طيــِف الهــوى غنيــُت حرفــي

شــدوت قــد  مــا  ارتجــي  وجيتــك 

ٍ عيــن  طــرِف  فــي  مــرًة  أعدنــي 

ُ ذبــت  ألقــول  الهــوى  لنيــراِن 

ٔارًضــا  تجتــاُح  ثــورًة  أعدنــي 

وحيــن لقــاَك فامنــْح مــا منحــُت 

همــوٍم  بــال  لنســتريَح  تعــاَل 

فانــي مــْن لظــى همــي احترقــُت

من ديوان
 الشال األسود 
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 هبــا ســعد الديــن مــن حمــص مــن مدينــة "الرســتن"، تعيــش حاليــا مــع

ــذ ــا من ــن مدينته ــت م ــد أن نزح ــب بع ــة لحل ــزاز التابع ــة اع ــي مدين ــا ف  عائلته

 أكثــر مــن عامييــن. وهبــا واحــدة مــن مئــات آلــف النســاء الســوريات اللواتــي

 ِعشــَن تفاصيــل الثــورة الســورية منــذ بداياتهــا، ويعانيــن حتــى اللحظــة مــن

 ألــم فقــد أحــد أحبتهــْن. وكان لهبــا مــع عائلتهــا نصيــب فــي تجــرِع ذلــك األلــم

 المضاعــف الــذي أثارتــه صــور "قيصــر" عــن آالف المعتقليــن الذيــن قضــوا

 نحبهــم فــي ســجون ومعتقــالت النظــام.  تلــك الصــور التــي يكثــر تداولهــا

 مؤخــرا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بالتزامن مــع دخول قانــون "قيصر"

.حيــز التنفيــذ

 تــروي هبــا لنــا تفاصيــل اختفــاء أخاهــا، وتشــرح حالتها وحالــة عائلتها النفســية

 الســيئة فــي ظــل بحثهــم المحمــوم عــن أخاهــا، الــذي يعتقــد بأنــه اعتقــل مــن

 قبــل أمــن وســلطات النظــام بدايــات 2012، وكيــف أزادت حالتهــم النفســية

 ســوء عندمــا راحــوا يبحثــون عــن وجــه أخاهــا بيــن وجــوه المعتقليــن الذيــن

 .ســربهم قيصــر بعــد مغادرتــه لســوريا

 تقــول هبــا: " كان أخــي أحمــد )19 عامــا(، طالــب فــي الســنة األولــى فــي الكليــة

 الحربيــة فــي حمــص عــام 2011، وهــو قــد شــهد وحشــية النظــام أثنــاء اقتحامــه

 للبلــدات والقــرى، واعتقــال النظــام الشــباب المعارضيــن وإخضاعهــم ألبشــع

 أنــواع التعذيــب. لذلــك عــزم أخــي مــع مجموعــة مــن رفاقــه العســاكر وطــالب

ــام، إال أن ــوف النظ ــن صف ــقاق ع ــى االنش ــرة عل ــن م ــر م ــة أكث ــة الحربي  الكلي

 الرقابــة الشــديدة علــى طــالب الكليــة بشــكل خــاص والعســاكر بشــكل عــام،

 حــال دون فعلــه ذلــك.  كمــا راح يطبــق النظــام سياســة منــع طــالب الكليــة

 الحربيــة مــن زيــارة عائالتهــم، خاصــة الطــالب الذيــن تعــود أصولهــم إلــى تلــك

."البلــدات أو القــرى الثائــرة فــي وجهــه

 بعــد اقتحــام الرســتن للمــرة الثانيــة في 27 ســبتمر2011 واعتقال العشــرات من

 شــبابها، أصبــح تواصــل أحمــد مــع عائلتــه قليــال، وقــد أخبــر أهلــه بــأن معاملــة

 النظــام لطــالب الكليــة اتخــذت منهــج طائفــي، تقــول هبــا: " بعــد الحملــة

ــي ــع أخ ــل م ــل التواص ــتن" ق ــة "الرس ــى مدين ــام عل ــة للنظ ــكرية الثاني  العس

 كثيــرا، وهــو أخبرنــا بــأن التعامــل فــي الكلية صــار ســيئا ومبنيا علــى معتقدات

 وطوائــف الطــالب الدينيــة ". وتتابــع هبــا: " ظــل تواصلنــا مع أخــي يقتصر على

 المناســبات ومتــى اتيحــت لــه الفرصــة، إلــى أن انقطــع أي تواصــل معــه تمامــا

 أواخــر عــام 2011 وكان ذلــك بالتزامــن مــع ســيطرة فصائــل الجيــش الحــر علــى

 ."مدينــة الرســتن

 حديث الساعة

 حديث الساعة

 أحيانًا بكذب عيوني .... وماذا عن أهالي صور قيصر

يتبع ...

وصــل خبــر إلــى هبــا وأهلهــا بــأن أخاهــا أحمــد تــم اعتقالــه 

فــي شــباط 2012، وتــم اقتيــاده إلــى أحــد األفــرع األمنيــة بعــد 

النظــام.  مخابــرات  قبــل  مــن  لــه  مختلفــة  تهمــة  تلفيــق 

وتحكــي هبــا: » لــم تكــف عائلتــي عــن البحــث والتواصــل مــع 

كل مــن نعرفهــم للحصــول علــى أي خبــر عــن أحمــد. وقــد 

فــي  رفيعــة  مناصــب  ذوي  ضبــاط  إلــى  الوصــول  اســتطعنا 

ــه،  ــا نتالق ــذي كن ــر ال ــن الخب ــي، ولك ــن أخ ــألهم ع ــة لنس الدول

هــو أن أحمــد غيــر موجــود فــي أي ســجن أو معتقــل لــدى 

النظــام! وفــي أذار2014 تتلقــى عائلتــي بعــد بحــث محمــوم عــن 

أحمــد شــهادة وفــاة تفيــد بــأن أخــي توفــي فــي نيســان 2013«

ــراض  ــن أم ــي م ــت تعان ــديد، وأصبح ــزن ش ــي ح ــاط بوالدت » أح

القلــب والشــرايين، وتــزاد حالتهــا الجســدية والنفســية ســوء 

كلمــا جاءهــا خبــر عــن أحمــد. والســيما تلــك األخبــار التــي كانــت 

ترد من رفاق له كانوا معه في الســجن وخرجوا، حيث أخبرونا 

أن أخي قد توفي في المعتقل بعد تعرضه ألســاليب مختلفة 

مــن التعذيــب في فرع فلســطين وســجن صيدنايا العســكري، 

وبــأن وضعــه الصحــي كان متــردي جــدا لدرجــة أن الجــرب قــد 

أكل جســده الــذي كان أشــبه بالهيــكل العظمــي« تقــول هبــا

بــدأت هبــا وعائلتهــا تتعايــش مــع ألــم الفقــدان علــى مضــض، 

ــأن ابنهــا شــهيد وبأنهــا  ــدة أحمــد تتقبــل فكــرة ب ــدأت وال وب

واحــدة مــن أالف األمهــات اللواتــي الحقتهــن لعنــة الفقــد 

والحرمــان ، وتوهمــت العائلــة بــأن الوجــع علــى أحمــد ســيهدأ 

ــى  أن انتشــرت صــور قيصــر علــى مواقــع  مــع مــرور الزمــن، إل

التواصــل االجتماعــي وهنــا تقــول هبــا: » اقلب الصــور بحثا عن 

وجــه أخــي، أصلــي بــأن ال أجــد وجهــه بيــن الوجــوه، وفــي نفس 

الوقــت أريــد أن أقطــع الشــك باليقيــن« وتكمــل: » انــه وجهــه، 

ــلها  ــا، وأرس ــورة، أقربه ــد الص ــه، أبع ــن ذات ــف، الذق ــس األن نف

لعائلتــي كــي نتأكــد منهــا. فنجمــع أنــا وعائلتــي بأنــه أحمــد«. 

للصــورة،  مشــاهدتي  لحظــة  عشــته  والحــزن  األلــم  ذات   «

والرغبــة  والحقــد  الكراهيــة  يرافقــه  الحــزن  بــات  ولكــن 

جعلــت  وحــوش  مــن  االنتقــام  االنتقــام،  فــي  العارمــة 

هبــا.  تقــول  البشــرية«  بالمســالخ  أشــبه  المعتقــالت 

» أحيانــًا بكــذب حالــي... بكــذب عقلــي... بكــذب عيونــي اللــي 

أالف  ضمــن  مــن  واحــدة  هــي  أخــي  صــورة  الصــور،  شــافت 

الصــور، اللــي حفــرت كل وحــدة منهــا ألــم بقلبنــا وبعقلنــا، 

ألمنــا الكبيــر علــى الرجــال والنســاء اللــي بعدهــم معتقليــن« 

تختم هبا.

صور قيصر

 هبا سعد الدين

3٥ عامــا وخريجــة كليــة 

تربية قســم معلم صف. 

تعمــل فــي المنظمــات 

عضــو  وهــي  اإلنســانية، 

شــبكة  فــي  مســتقل 

حمايــة المــرأة.
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اللقـمـة بـ 7٥  من الداخل السوري
انتشــر وعلــى وســائل التواصــل االجتماعــي ومــع هبــوط الليــرة الســورية إلــى 

أدنــى مســتوياتها وتزامنــا مــن تطبيــق قانــون قيصر، انتشــر فيديــو لرجل من 

الداخــل الســوري الخــارج عن ســيطرة النظــام، يحمل بيده رغيــف خبز، ويقول 

الرجــل الــذي اختلطــت فــي وجهــه مشــاعر الغضــب والقهــر: » ســعر الرغيــف 

الواحــد 7٥ ليــرة ســورية، الربطــة ســعرها 600 ليــرة ســورية و تحــوي الربطــة 8 

أرغفــة )خبــزات( » ويتابــع وهــو يحمــل الرغيــف بيــده : » الرغيــف لقمــة، يعنــي 

اللقمــة بـــ 7٥ ليــرة )ورقــة(« ثــم وبقهــر ملحوظ يطــوي الرجل الرغيــف ويضعه 

كامــال فــي فمــه، فــي إشــارة إلــى منــه إلــى أن الحصــول علــى لقمة خبــز صغيرة 

أصبــح مكلفــا للغايــة.  

تســلط شــبكة حمايــة المــرأة مــن خــالل تقريــر أعدتــه الضــوء على معانــاة أهل 

الداخــل الســوري )الخاضــع لســيطرة فصائــل المعارضــة(، بعــد الهبــوط الحــاد 

ــى  ــر عل ــون قيص ــق قان ــدء تطبي ــة لب ــورية نتيج ــرة الس ــرف اللي ــعر ص ــي س ف

ــية  ــاع المعيش ــردي األوض ــة لت ــة، ونتيج ــن جه ــه م ــوري وحلفائ ــام الس النظ

والحياتيــة بســبب النــزوح والتهجيــر الــذي شــهده الداخــل الســوري بســبب 

الحمــالت العســكرية الشرســة للنظــام وحليفــه الروســي منــذ أكثــر مــن عــام. 

برد وجوع ومخيمات ال ترحم

»أم عمــر«، مــن ريــف ســراقب، نزحــت مــع زوجهــا وأطفالهــا الســتة إلــى مخيم » 

كفــر يحمــول« فــي ريــف ادلــب أثــر الهجمــة الشرســة للنظــام وحلفائــه الروس 

علــى ســراقب وريفهــا تقــول: » ال يســتطيع زوجــي العمــل إال فــي مجــاالت 

تناســب مــع حالتــه، فهــو مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. ليــس تــرا صنــا قــوق 

ــرد  ــف وب ــر الصي ــا ح ــة التقين ــي خيم ــتة ف ــي الس ــا وأطفال ــض أن ــا البع بعضن

الشــتاء، وحــده مــا يؤرقنــي بــل عــدم وجــود مــا نفتــرش فيــه األرض شــتاء، إذ 

يــأكل البــرد أطرافنــا وينخــر كالســوس فــي عظامنــا. ويقتلنــي أن أرى أطفالــي 

يطلبــون كســرة رغيــف. لــن أكــون مبالغــة إذا قلــت إنني اســتدنت ثمن ربطة 

الخبــز مــرات ومــرات«.

أمــا حســن )اســم مســتعار( أب لثالثــة أطفــال، نــازح مــن »تــل منــس« ويقطــن 

ــم  ــى مخي ــت إل ــي تحول ــي، الت ــير الحج ــة تيس ــي مدرس ــرى ف ــة أخ ــن ٥٥ عائل م

ــور  ــر، يتض ــط الصف ــت خ ــن تح ــول: » نح ــول« يق ــر يح ــي »كف ــن ف ــر للنازحي آخ

أطفالنــا جوعــا« ويشــعر حســن باالختنــاق والخــزي والعــار ألن زوجتــه هــي التي 

تمكنــت مــن إيجــاد عمــل فيقــول: » عبثــا حاولــت إيجــاد عمــل يســد جوعــي 

وجــوع أطفالــي، فخرجــت زوجتــي للعمــل فــي إحــدى المعامــل لتؤمــن ربطــة 

الخبــز التــي يصــل ســعرها إلــى 800 ليــرة ســورية. أشــعر بالخــزي والعــار«. 

وتكتظ المخيمات في » كفر يحمول« بمئات العائالت النازحة

يتبع....

أجرت اللقاءات:

) رقية الدرفيل(

 مديرة فريق زمردة 

التطوعي المنضم إلى 

شبكة حماية المــــــرأة

  من الداخل السوري
وتفتقر تلك المخيمات إلى أدنى مقومات الحياة األساسية 

كالمــاء النظيــف والكهرباء، إضافــة إلى افتقارها إلى أماكن 

الصــرف الصحــي. فالعائــالت فــي تلــك المخيمــات ال تعانــي 

الجــوع وعــدم قدرتها على الحصول على رغيف الخبز فقط، 

بــل تعانــي أيضــا مــن افتقار ألدنــى شــروط الحياة اإلنســانية، 

ــم.  ــي المخي ــات ف ــاء القاطن ــد النس ــا عن ــك واضح ــدو ذل ويب

وتشــرح الســيدة )ع ( هــذا األمــر وتقــول: " ال أعــرف كيــف 

أقــول ذلــك ، ولكــن مــن المحرج جــدا لنا  نحن الســيدات، أن 

نمشــي هــذه المســافة الطويلــة للذهــاب للحمــام، و أمــام 

الرجــال خاصــة أنــه واضــح جــدا الــى أيــن نحــن ذاهبــون ، أنــه 

عيــب كبيــر فــي حقنــا.!!! ألســنا بشــر نحــن أيضــا؟؟"

البحث اليومي عن رغيف الخبز 

تعيــش أم عبــد اللــه مــع عائلتهــا ومنــذ أكثــر مــن ســتة 

ســنوات علــى الســلة الغذائيــة! التي قد تحصــل أو ال تحصل 

عليهــا كل شــهر. ولكنهــا وبعــد أن نزحــت مــن ريــف حمــاة 

ــر القصــف العنيــف  ــى المخيمــات العشــوائية أث ــي إل الغرب

الــذي تعرضــت لــه منطقتهــا مــن قبــل الطائــرات الروســية، 

صــار مشــروعها اليومــي هــو كيفيــة الحصــول علــى رغيــف 

الخبــز، فــي ظــل الغــالء الفاحــش الــذي بــات يســيطر علــى 

كل الداخــل الســوري نتيجــة انهيــار الليــرة الســورية والبــدء 

بتطبيق قانون قيصر. وتحكي أم عبد الله: " يعيش أغلب 

النازحيــن فــي المخيمــات علــى مــا يســمى بالســلة الغذائيــة 

التــي تقدمهــا بعــض الجهــات والمنظمــات اإلغاثيــة، حيــث 

يأخــذون منهــا مــا يحتاجونــه ويبيعــون المــواد التي ليســوا 

ــة  ــالء إضاف ــار الغ ــل انتش ــي ظ ــن األن وف ــا، ولك ــة له بحاج

النعــدام أو ضيــق فــرص العمــل والســيما لــدى الرجــال، 

صارت المشــكلة التي تقض مضاجعنا كل يوم هي كيفية 

تأميــن ربطــة الخبــز. أنهــا مشــكلة كبيــرة فعــال حيــث يصل 

ســعر الربطــة أحيانــا إلــى 1100 ليــرة ســورية. مــن أيــن ســنأتي 

بالمــال لشــرائها؟! ". 

ومثــل أم عبــد اللــه جارتهــا حســناء وهــي األخــرى نازحــة مــن 

معــرة النعمــان، لديهــا طفــل رضيــع لــم تتمكــن منــذ ثالثــة 

أيــام مــن تأميــن الحليــب لــه، عــالوة علــى أن منزلهــا يخلــو 

منــذ يوميــن مــن )شــقفة( خبــز واحــدة. وتقــول: " لــم أعــد 

أريــد الحليــب لطفلــي الرضيــع، وكلــت أمــره للــه، ولكــن بات 

الحصــول علــى رغيــف الخبــز ضــرب مــن الخيال. فقــط الخبز 

هــو مــا نريــده".

يتبع... 



78
https://w-p-n.orghttps://w-p-n.org

يخضن معارك الحصول على الرغيف

عائشــة )اســم مســتعار( أرملــة منــذ عامين، نزحــت مع طفليها مــن ريف معرة 

النعمــان الشــرقي إلــى إحــدى مخيمــات إدلــب العشــوائية، وتعمــل تــارة فــي 

الحقــول وتــارة فــي المعامــل لتؤمــن فقــط  الطعــام فقــط لطفليهــا، وتحكي 

ــي.  ــف حالت ــي تص ــة الت ــي الكلم ــت( ه ــت.. زف ــرة: " )زف ــب وحس ــة بغض عائش

أيــن منظمــات المجتمــع المدنــي؟ أيــن العالــم كلــه؟ الجميــع مشــترك فــي 

جريمــة الجــوع".

وتتشــارك مــع عائشــة فــي معــارك الحصــول علــى رغيــف الخبز عشــرات النســاء 

اللواتــي يقطــن فــي نفــس مخيمــات النــزوح، وخاصة أولئــك النســاء الفاقدات 

لمعيلهــن )الــزوج(. وهــن يصبحــن عرضــة للــذل والفقــر فــي أن واحد. 

ظروف ال تطاق ومعيشة صعبة

أشــبه بالجحيم أقل ما يقال عن ظروف النازحين في المخيمات العشــوائية 

المتواجــدة فيمــا تبقــى مــن مناطــق الشــمال الســوري الخاضعــة لســيطرة 

فصائــل المعارضــة المســلحة. العشــوائية ليســت فقــط فــي أماكــن الســكن 

والخيــام، بــل فــي كل تفاصيــل حياتهــم اليوميــة وفــي مقومــات الحيــاة 

األساســية مــن المــاء والكهربــاء إلــى أماكــن الصــرف الصحــي. وال تتجلــى 

العشــوائية وافتراشــهم  النــزوح  النازحيــن فــي اكتظــاظ مناطــق  معانــاة 

ــدار  ــراض وانح ــار األم ــر وانتش ــى الفق ــا إل ــل تتعداه ــط، ب ــراب فق ــأرض وللت ل

مســتوى التعليــم وعــدم توافــر الطعــام والشــراب والــدواء.... وأكثــر الفئــات 

ــة.  ــات الخاص ــاء وذوي االحتياج ــال والنس ــة األطف ــي فئ ــاة ه ــة للمعان عرض

واليــوم ومــع وصــول ســعر صــرف الليــرة الســورية إلــى أدنــى المســتويات ومع 

بــدء العمــل بتطبيــق قانــون قيصــر، مضافــا إلــى ذلــك كلــه الخوف من انتشــار 

فيــروس كوفيــد 19 " كورونــا"، يفــرض علــى جميــع المعنيــن مــن منظمــات 

دوليــة ومحليــة مــن مؤسســات وهيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة التحــرك 

وبســرعة إلنقــاذ الشــمال الســوري مــن كــوارث إنســانية قــد ال تحمــد عقباهــا. 

ولعــل أول مــا يمكــن فعلــه حاليــا هــو تأميــن رغيــف الخبز الــذي أصبــح تأمينه 

حلمــا يقــض مضاجــع الســوريين في الداخل الســوري.

اللقـمـة بـ 7٥  من الداخل السوري

الكاتب : يافا الشمالي 
نبذة عن الكاتب اخصائية 

نفســية.  صحــة  ماجســتير  نفســية 

الجمعيــات  مــن  عــدد  مــع  عملــت 

والفــرق التطوعية الســورية المحلية 

المجــال  فــي  الدوليــة  والمنظمــات 

واالغاثــي.  واالجتماعــي  النفســي 

ــة مدربيــن معتمــدة و مختصــة  مدرب

باإلســعاف النفســي االولــي والدعــم 

النفســي االجتماعي الفردي و الجماعي. 

حديث الساعة إلغاء الحجر الصحي، هل العود أحمُد؟
مــرت ســتة أشــهر علــى جائحــة كورونــا، والتــي بــدأت كخبــر 

بعيــد عنــا تابعنــاه علــى شاشــة التلفــاز بدايــة، وكنــا نشــعر 

بأنــه لــن يكــون لنــا   صلــة لنا به.  لنجد أنفســنا وقــد صرنا في 

قلــب الحــدث بتســارع شــديد، وليأخــذ العالــم كلــه باالنقــالب 

رأســا علــى عقــب. ونحن ال نصــدق أن كان ما يحــدث حقيقة، 

وليــس حلمــًا أو فلمــًا مــن أفــالم الخيــال العلمــي. 

يتنــاول هــذا المقــال عــدة قضايــا اختلــف عليهــا النــاس 

والمتخصصيــن علــى حــد ســواء، وهــي تبايــن أراء وســلوك 

الناس في تقبل ما يحدث، التكيف النفســي مع التغييرات 

ــد  ــة بع ــال المتباين ــا ردود االفع ــرأت وأيض ــي ط ــة الت الحياتي

الغــاء الحجــر المنزلــي، والبدء فــي العودة للحيــاة الطبيعية 

قــدر االمــكان.

ودون ان نخــوض فــي موضــوع حقيقــة الجائحــة أو زيفهــا 

النــاس فــي  الكثيــر مــن  التــي ضــاع  النظريــات  وعشــرات 

متاهاتهــا، فــان مالفــت االنتبــاه فــي بدايــة الجائحــة هــو 

التبايــن الكبيــر بيــن قناعــات وســلوك أنــاس يــرون ضــرورة 

االلتــزام بالحجــر واتبــاع أســاليب الوقايــة بحذافيرهــا، وبيــن 

آخريــن يعتقــدون عكــس ذلــك، ويــرون أن "كورونــا" مجــرد 

ــن؟  ــذا التباي ــؤدي له ــذي ي ــة. فمال كذب

يــرى المعالــج النفســي الدكتــور مطــاع بــركات أن " تصنيــف 

النــاس إلــى أبيض وأســود، مثــال قديم، ونجد اليــوم تطبيقًا 

جديــدًا لــه علــى شــكل )ملتــزم بالحجر يعني بنــي آدم - مقابل 

األنانــي الــذي ال يســأل عــن صحتــه وال عــن صحــة غيره(". 

 فــي الحقيقــة هنــاك أســباب قــد تجعــل االلتــزام بالحجــر 

المنزلــي أمــرا صعبــا لــدى بعــض األشــخاص، وخاصــة أولئــك 

الذيــن اعتــادوا قضــاء أغلــب أوقاتهــم خارج المنــزل، أو أولئك 

الذيــن يعتبــرون معيليــن ألســرهم وهــم يأمنــون لقمــة 

ــن  ــاذا ع ــم م ــي. ث ــكل يوم ــم بش ــش عائالته ــيهم وعي عيش

المنــازل ذات المســاحات الصغيــرة والتــي تفتقــر إلى شــروط 

الراحة وأساســيات المنزل األساســية كالتهوية، الشمس... 

وهنــاك االكتظــاظ الذي ســيحصل في البيــوت التي تقطنها 

إلــى  ســتؤدي  الشــروط  هــذه  مثــل  إن  عائلــة.  مــن  أكثــر 

ســلوكيات مــن قبــل األفــراد تتــراوح بيــن ســلوكيات عنيفــة 

أو شــعور بالكآبــة، وأخــرى فــي أجمــل صورهــا تكــون ملــل. 

ــم  ــن غيره ــر م ــم أكث ــن لعائالته ــراد المعيلي ــيكون األف س

عرضــة لليــأس والتخبــط والكآبــة. ولــم اســتغرب حيــن 

بتبع.....
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ســمعت صــراخ أحــد جيرانــي )الجــئ ســوري فــي إســطنبول( يعمــل فــي معمل 

لأتــراك، ويعيــل عائلتــه المؤلفــة مــن 8 أفــراد، والذيــن يقطنــون جميعــا فــي 

" اســتديو" وهــو يقــول: "أتمنــى أن يفنــى هــذا العالــم" ويدعــو:" يــارب   ينــزل 

علــى البــالد نيــزك..

يــارب أخســف األرض وخلينــا نرتــاح! "تســاءلت حينهــا هــل يهتــم هــؤالء بمــا 

تقولــه منظمــة الحــة العالميــة واألطبــاء عــن ضــرورة االلتــزام بالحجــر وخطــر 

الفيــروس المتفشــي؟ هــل يحــق لنــا أن ننعتهــم بالجهــالء؟ 

النتيجــة التــي توصلــت لهــا بأنــه ال يفيــد أن نتهمهــم بالجهــل أحــد )وأقصــد 

اجعــل بعــض األشــخاص بخطــورة مــرض كورونــا وعــدم التزامهــم بأســاليب 

الوقايــة منــه( قبــل أن نســتقصي حالهــم ونتعــرف عــن منازلهــم عــن قــرب. 

لذلــك فاألجــدى ضبــط النفــس والغضــب ومحاولــة التواصــل مــع هــؤالء 

لمعرفــة الخبــر، وإال فتجاهلهــم خيــر مــن ســبهم واالبتعــاد عنهــم )جســديًا 

علــى األقــل( أســلم". )1(

 واني ارى أن هذا الطرح الخاص بتفهم االختالف ينطبق على كل ما نشهده 

مــن اختالفــات لدينــا فــي جميــع المجــاالت والموضوعــات الخاصــة بالجائحــة 

ــراءات  ــدأت اج ــد ب ــا ق ــا"، فه ــة "الكورون ــوع جائح ــودة لموض ــا. وبالع أو غيره

إلغــاء الحجــر الصحــي ودرجــة التــزام االفــراد بأســاليب الوقايــة والحمايــة، وأن 

مــا يحــدث حقيقــي أو مؤامــرة أو كــذب. ليــس القصــد هنــا تشــجيع اي طــرف 

بــل دعــوة الــى تقبــل االخــر وتفهمــه والتوقــف عــن الغضــب، التنمــر أو التوتــر 

بســبب مــن يختلــف معنــا، والتركيــز علــى االلتــزام بمــا نــراه مناســبا لنــا دون 

االنتظــار أن يقــوم الجميــع بالمثــل، الن هــذا الغضــب والتوتــر ينعكــس علينا 

نحــن وليــس عليهــم. وهــذا يجعلنــا نصل الــى النقطــة األخيرة وهــي التكيف 

ــي  ــذري ف ــر الج ــل التغيي ــي تقب ــراد ف ــن االف ــن بي ــية والتباي ــة النفس والمرون

ــر  ــل المخاط ــي ظ ــم ف ــن القدي ــودة للروتي ــًا الع ــي وأيض ــاة اليوم ــن الحي روتي

الصحيــة التــي التــزال قائمــة ودرجــات الخــوف والقلــق المتباينــة مــن العــودة 

لروتيــن الحيــاة المعتــادة. 

 flexibility- Receptiveness- adaptable إن المرونــة أو التقبــل أو التكيــف"  

هــي ســمة للتغييــر والقــدرة علــى االســتجابة بموقــف إيجابــي اتجــاه تغييرمــا، 

واالســتعداد لتعلــم طــرق جديــدة لتحقيــق األهــداف والغايــات مــن خــالل 

تعديــل أســلوب عملنــا أو طرقنــا المعتــادة لتلبيــة احتياجــات الموقــف أو 

ــا". )2(  ــي نواجهه ــوارئ الت الط

يتبع....

حديث الساعة

الكاتب : يافا الشمالي

خــالل االشــهر الماضيــة رأينــا أن هنــاك انــاس اســتطاعوا 

التأقلــم بســرعة ودون توتــر كبيــر، واخريــن مازالــوا يعانــون 

مــن التوتــر والقلــق، وعــدم تقبــل هــذه التغييــرات حتــى 

االن.  ويعــود الســبب إلــى ان البعــض لديــه هــذه الخاصيــة 

)التأقلــم والتقبل( ومن الســهل عليــه تغيير روتينه اليومي 

والتكيــف مــع االحــداث الغيــر متوقعة، بينما يحتــاج أخرون 

بعض الوقت لذلك.  اال أن هناك أشــخاصُا ال يحبون التغيير 

وال يشــعرون باالرتيــاح عندمــا يتغيــر رويتنهــم، وبالتالــي 

يعتبرونــه وضعــًا مؤقتــًا أو يحاولــون التصرف كأن شــيئًا لم 

يتغيــر، فيصبحــون عرضــة لمشــاعر القلــق والغضــب ألنهم 

ال يســتطيعون العــودة لروتيــن وعــادات حياتهــم الســابقة، 

وهنــا يكــون مــن االفضــل أن يتحدثــوا مــع شــخص مختص 

يســاعدهم علــى تقبــل المحنــة أو التغيــر الطــارئ.

الجائحــة وال نعلــم  زلنــا فــي خضــم  الشــديد مــا   لأســف 

متــى نهايتهــا. ولكــن مــن المهــم أن نســتمر فــي العنايــة 

واالهتمــام بأنفســنا وحمايتهــا قــدر اإلمــكان.  واســتثمار مــا 

نملكــه مــن وقت للنفس والعائلة واألحبــة وعدم تضييعه 

فــي قلــق علــى أمــور قــد تحــدث وقــد ال تحــدث وأن نطلــب 

المشــورة فــي حــال تعــذر علينــا ذلــك.

حديث الساعة
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   ابتزاز واحتيال عن طريق وسائل التواصل االجتماعيحديث الساعة

ايمــان الرفاعــي، مســؤولة مكتــب المــرأة والطفل في منظمة عدل وإحســان، 

وتقــدم إيمــان مــن خــالل منظمتهــا الدعــم النفســي والمعنــوي للســيدات 

الســوريات الالجئــات فــي تركيــا، مــن خــالل عــدد مــن البرامــج واألنشــطة التــي 

تقيمهــا فــي إســطنبول. وتولــي الســيدة " الرفاعــي " االهتمــام بالســيدات 

األرامــل والناجيــات مــن االعتقال، حيث تعمل على رفــع مهارتهن وقدراتهن 

إضافــة إلــى تقديــم مشــاريع الدعــم والحمايــة لهــن وألطفالهــن. 

اتصــل بالســيدة إيمــان منــذ أكثــر مــن عــام رجــل غريــب ال تعرفــه، وأخبرهــا أنــه 

ــا،  مــن دولــة الكويــت ويريــد مســاعدة الســيدات األرامــل فــي جمعيتهــا مادي

وعليــه فأنــه يريــد أســماء الســيدات وأرقامهــن ليتواصــل معهــن ويقــدم 

معونتــه الماليــة، ولكــن الســيدة إيمــان رفضــت إعطائــه األســماء واألرقــام 

ودعتــه الحضــور إلــى مقــر المنظمة فــي إســطنبول ليقدم الدعم الــذي يزعمه 

بنفســه للســيدات. إال أن الرجــل وضــع حجــج واهيــة مــن قبيــل أنــه يحبــذ أال 

تعرفــه الســيدات شــخصيا، وهــو يفضل التواصــل معهن عن طريــق الهاتف، 

لترفــض الســيدة إيمــان عرضــه تمامــا. 

ــر مــن شــهر أن هــذا الرجــل تمكــن مــن  وتكتشــف الســيدة إيمــان منــذ أكث

دخــول مجموعــات "واتــس" الســيدات األرامــل، وكان يعمــل علــى ابتزازهــن 

مــن خــالل الرســائل الصوتيــة أو الفيديوهــات التــي وقعــت ضحيتهــا بعــض 

النســاء األرامــل. وعــن هــذا تحكــي لنــا الســيدة إيمــان الرفاعــي.  

كيف عرفتي بقصة ابتزاز الرجل للنساء؟  •

"منــذ أكثــر مــن عــام اتصــل بــي رجــل يدعــي بأنــه مــن الكويــت ويريــد مســاعدة 

ــه  األرامــل، وقــد طلــب منــي أســماء الســيدات وارقامهــن بشــكل مباشــر ألن

ــد  ــه يري ــة أن ــل بحج ــرة اتص ــد فت ــك. وبع ــت ذل ــي رفض ــن ولكن ــب بإعالته يرغ

توظيــف ســيدات عنــده فــي شــركة للســيارات، وعــرض علــي مبلــغ ٥ أالف 

ــع.... يتب

الكاتب لقاء

مع السيدة إيمان الرفاعي، 

مسؤولة مكتب األســـرة 

والطفل فـــــــــــي منظمة 

عـــــــدل وإحسان

أجرت الحوار : أمل السالمات

 

حديث الساعة

أيضــا،  رفضــت  ولكننــي  الســيدات،  بأســماء  ألزوده  دوالر 

ليرفــع المبلــغ بعدهــا إلــى 20 ألــف دوالر، ولكننــي اصريــت 

ــي  ــة ف ــب المنظم ــى مكت ــدوم إل ــألته الق ــض وس ــى الرف عل

الرجــل  يأتــي  لــم  عرضــه.  فــي  صادقــا  كان  إذا  إســطنبول 

وتوقــف عــن االتصــال بــي. 

مــن حوالــي الشــهر اتصلــت بــي إحــدى الســيدات األرامــل 

اللواتي تســاعدهن المنظمة، وقالت لي بأن هنالك شــخص 

قــد اتصــل بهــا وأخبرهــا بأنــه سيســاعدها وســيكون معيــل 

لهــا. ألتفاجــأ عندمــا عرضــت علــي رقمــه بأنــه 

نفــس الشــخص الــذي كان يتواصــل معــي منــذ ســنه، وبــل 

اكتشــفت أن الرجــل تمكــن مــن دخــول غــرف " واتــس " 

الســيدات االرامــل ليبــدأ بتصديدهــن وخداعيهــن الواحــدة 

تلــو األخــرى، وتمكــن مــن ذلــك عــن طريــق إحــدى الســيدات 

األرامــل التــي تعرفــت عليــه عــن طريــق الفيــس، والتــي 

ــه وخدعــت بأكاذيبــه حــول مســاعدتها وإيهامــه  اطمأنــت ل

لهــا بأشــياء كثيــرة ســيقدمها لهــا وألطفالهــا األيتــام".

ماهــي الطــرق والوســائل التــي كان يتبعهــا الرجــل البتــزاز   •

النســاء ومــاذا كان يريــد منهــن؟ 

ــر  ــه مليوني ــا بأن ــه يوهمه ــرأة فإن ــى الم ــرف عل ــا يتع "عندم

يعمــل فــي الخليــج، ويملــك شــركة ســيارات. ويخبرهــا بأنــه 

ســيدفع لهــا رواتــب شــهرية.  هــذه تكــون البدايــة، ثــم يبــدأ 

بالحديث عن اســتعداده لتربية األوالد والزواج منها، وبهذه 

النســاء  بعــض  الســيدات، طبعــا.   بــكل  يوقــع  الطريقــة 

والمعيــل  الســترة  عــن  ويبحثــن  ومحتاجــات  ضعيفــات 

فيصدقنــه ويســلمن أنفســهن ألكاذيبه. وبعــد أن تطمئن 

الســيدة لــه يبدأ بإقناعها بأنهمــا بحكم المتزوجين ويجرها 

للقيــام ببعــض االمــور غيــر األخالقيــة، كتصويــر فيديوهــات 

يتبــع...
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لــه وهــي عاريــة، وبعــد حصولــه علــى الفيديوهــات يعمــل علــى تهديدهــا 

بفضحهــا مــن خــالل نشــره للفيديوهــات إذا لــم ترســل لــه المال مقابــل حذفه 

وتكتمــه علــى الفضيحــة".  

لماذا برأيك تمكن الرجل من هؤالء السيدات؟   •

" الســيدات أرامــل والجئــات في تركيــا، يعانين ظروف اللجوء المرة، وشــظف 

العيــش، ولديهــن أطفــال أيتــام يحتاجــون الطعــام واللبــاس والتعليــم. 

أغلــب الســيدات اللواتــي تمكــن مــن خداعهــن هــن ســيدات ال معيــل لهــن. 

إضافــة إلــى أن هــؤالء النســاء ال يزلن شــابات صغيــرات وهن بحاجــة إلى الحب 

والعاطفــة".

ما االجراءات التي قمتي بها مع منظمتك ضد عملية االبتزاز تلك؟   •

" قمنا بعدد من األجراء بالقدر الذي نســتطيع، فتواصلنا مع إحدى الســيدات 

ــا  ــا وتحذيره ــى تنبيهه ــا عل ــا. وعملن ــرقت ماله ــن وس ــام بخداعه ــي ق اللوات

منــه، وحاولنــا إقناعهــا بأننــا سنســاعدها بتوكيــل محامــي لتتمكــن مــن 

اســتعادة مالهــا الــذي أخــذه منهــا عــن طريــق االبتــزاز، ولكنهــا رفضــت خوفــا 

مــن الفضيحــة. ومــن اإلجــراءات األخــرى التــي قمنــا بهــا، إبــالغ المجموعــات 

النســائية التــي نعرفهــا بقصتــه وعممنــا عليهــن رابــط حســابه علــى الفيــس 

ورقــم هاتفــه، وشــرحنا لهــن طريقتــه المخادعــة فــي ابتــزاز النســاء الوحيــدات 

والضعيفــات، وبالفعــل تمكنــا مــن إنقــاذ ثــالث ســيدات كنــا يتواصلــن معــه 

قبــل أن يعرفــن حقيقتــه. كمــا أنــا تقدمنــا ببــالغ ضــده للشــرطة التركيــة 

التــي حصلنــا عليهــا حولــه، ولكــن لأســف  المعلومــات  بــكل  وزودناهــم 

الشــديد ال تســتطيع الشــرطة التركيــة فعــل أي شــيء دون ادعــاء مــن قبــل 

إحــدى الســيدات اللواتــي وقعــن فريســة الحتيالــه، فالســيدات خفــن عواقــب 

الشــكوى وخفــن الفضيحــة لذلــك أثــرن الصمــت"

يتبع....

مــا الــذي يمكــن فعلــه تجــاه الســيدات عمومــا وتجــاه حديث الساعة  •

الســيدات؟ األرامــل الوحيــدات خصوصــا، لتفــادي احتمــال 

تعرضهــن للتحــرش أو االبتــزاز أو الوقــوع فــي الخطــأ؟ 

"أغلــب النســاء اللواتــي تــم اســتغاللهن أميــات أو شــبه 

أميــات، وليــس لديهــن معيــل أو أهــل، ولهذا يجب مســاندة 

جانبهــن  إلــى  كالوقــوف  النســاء،  مــن  الشــريحة  هــذه 

واالهتمــام بهــن، وتعليمهــن القــراءة والكتابــة، واألهــم 

مــن ذلــك توعيتهــن وإيجــاد فــرص عمــل لهــن يــدر عليهــن 

ــة.  ــر والفاق ــن الفق ــال يقيه دخ

عمومــا تحتــاج كل النســاء إلــى حمــالت توعويــة عن مســائل 

االبتــزاز التــي باتــت تنتشــر مؤخــرا علــى وســائل التواصــل 

الموضــوع أصبــح خطيــرا، وقــد جــرت  االجتماعــي، فهــذا 

عمليات ابتزاز كثيرة من خالل وســائل التواصل االجتماعي 

باســتخدام التقنيــات الرقميــة، وأنــا أقتــرح إقامــة محاضــرات 

أو ورشــات تهــدف إلــى تعليــم النســاء كيفيــة التعامــل بحذر 

مــع وســائل التواصــل االجتماعــي والتقنيــات الرقميــة التــي 

تتطــور كل يــوم". 

هل لديك ادلة أو صور محادثات عم عملية االبتزاز تلك؟  •

صــور  وهنــاك  للنســاء،  تهديــده  محادثــات  يوجــد  نعــم   "

وفيديوهات أيضا، ولكن من أجل حماية النســاء ورفضهن 

مشــاركتها لــن أتمكــن مــن نشــرها، وهــذا مــا يجعــل الرجــل 

حــرا طليقــا حتــى األن، وربما اليزال يحاول ابتزاز واســتهداف 

ســيدات اخريــات محتاجــات وضعيفــات نفســيا وماديــا"

حديث الساعة
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الكاتب الدكتور

خضر السوطري

ليس  آخرا
يعتبــر اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وثيقــة تاريخيــة هامــة فــي 

تاريــخ حقــوق اإلنســان، صاغــه ممثلــون مــن مختلــف الخلفيــات 

القانونيــة والثقافيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، واعتمــدت الجمعية 

العامــة اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي باريــس فــي 10 كانــون 

األول/ ديســمبر 1948 بموجــب القــرار 217 بوصفــه المعيــار المشــترك 

الــذي ينبغــي أن تســتهدفه كافــة الشــعوب واألمــم. 

وهــو يحــدد، وللمــرة األولــى، حقــوق اإلنســان األساســية التــي يتعين 

حمايتهــا عالميــا. وترجمــت تلــك الحقــوق إلــى ٥00 لغــة مــن مختلــف 

لغــات العالــم.

لــو اســتعرضنا البنــود الثالثيــن لهــذا اإلعــالن لوجدناهــا متفقات في 

جميــع األديــان واألعــراف وال يختلــف عليهمــا اثنان. 

ولو استعرضنا مكارم األخالق من

 )صــدق وأمانــة وكــرم وجــود وصبــر وحــب وتعــاون ....( لوجدناهــا 

متفقــات عالميــَا بغــض النظــر عــن التســميات ســواًء هــذا انتمــاءه 

ــي. ــاءه علمان ــذا انتم ــي أم ه دين

مــن المؤكــد أنَّ البشــر جميًعــا يشــتركون مــع بعضهــم البعض في 

عــدٍد كبيــٍر من المشــتركات تجتمع جميًعا تحت مســمى »المشــترك 

اإلنســاني«، وكان أول وأهم هذه المشــتركات هو المشــترك األســمى 

وهــو العقيــدة، أمــا المجموعــة الثانيــة مــن هــذه المشــتركات بيــن 

يه: »المشــتركات اإلنســانية العامــة«، وهــي  البشــر فهــي مــا ُأســمِّ

ــه  األمــور التــي يشــترك فــي أصولهــا وفروعهــا كلُّ النــاس، لدرجــة أنَّ

ــذي ال يحمــل هــذا المشــترك هــو فــي  مــن الممكــن أن ُيقــال: إنَّ ال

ــة  الحقيقــة ليــس إنســاًنا! وهــذا يعنــي أنَّ هــذه المشــتركات ضروريَّ

ض لهــا بــاألذى أو الضرر ال يعني إالَّ شــيًئا واحًدا  تماًمــا للحيــاة، والتعــرُّ

هــو الحــرب والصــدام!

ولعــل الباحثيــن وصلــوا إلى أن المشــتركات بين البشــر 

تصــل إلــى ثمانيــن بالمائــة، ولعــل تلــك المشــتركات 

أساســها ثمانية انســانيًا وهي: النفس -العقل -األخالق 

-الكرامــة -الحريــة -حــب  

القيم والوطن

 خضر السوطري : لمحة عن الكاتب 

 مواليد ُحمص سوريا

مقيم في إستانبول

دكتوراه في العالقات الدولية 2016

ماجستير العلـــــوم السياسية 2014

 رئيـــس منظمة عــدل وإحــــــسان

 أمين عام اتحاد منظمات المجتمع

المدني السابق ولمدة ستة سنوات

 عضو مجلس أمناء الجالية السورية

بإستانبول

 عضو مجلس الجاليات العربية في تركيا 

نائب رئيس شبكة حماية المرأة

 تليفون  00905399112080

 00966555820128 السعودية وواتس

kh.so1999@gmail.com :إيميل

ولعــل كلمــة الفطــرة هــي األصــل الــذي جميــع 

ــر هــذه المشــتركات البشــر مفطــورون علــى تقدي

واحترامهــا.. وقــد جــاء ِذْكــر هــذه الفطــرة فــي القــرآن الكريــم 

مرتبطــة بالنــاس جميًعــا، وليســت مرتبطــة بقــوٍم دون قــوم، 

ِتــي َفَطــَر  ــِه الَّ أو بشــعٍب دون شــعب.. قــال تعالــى: )ِفْطــَرَت اللَّ

ــاَس َعَلْيَهــا )]الــروم: 30[. وقــد ُيطلــق علمــاء النفــس علــى  النَّ

هــذا الرابــط كلمــة "الغريــزة"، وهــي تعنــي -أيًضــا- األمــور الــال 

ــة التــي نجدهــا فــي كلِّ إنســان، وهــي التــي ُتعطيــه صفــة  إراديَّ

ة، وفاقدهــا مريــٌض يحتــاج إلــى عــالج. اإلنســانيَّ

وقد أشــار الباحثون أن المتفقات بين الناس األســوياء يصل 

إلــى ثمانيــن بالمائــة، وهذا هامش كبير يمكــن أن يتحرك من 

خاللــه ويحتفــظ االنســان بالمختلــف لنفســه محّفــزا إيجابيــًا 

للمشــتركات وكمــا قــال تعالــى )لكــم دينكــم ولــي ديــن( وقــال 

أيضــًا )ال إكــراه فــي الديــن( وعندمــا أمــر اللــه موســى وشــعيب 

بدعــوة فرعــون الــذي هــو فرعــون قــال :)فقــوال لــه قــواًل لينــًا 

لعلــه يتذكــر أو يخشــى(.

فــي شــبكة حمايــة المــرأة نعتمــد المعيــار اإلنســاني العالمــي 

فنحــن لــكل ســيدات العالــم والوطــن العربــي ولــكل ســيدات 

ســورية الحرة. ســوريات قياديات مشاركات في نهضة الوطن 

وقيادتــه وإعــادة بنــاءه. ورؤيتنــا: الوصــول الــى ســورية وطنيــة 

مدنية دســتورية حرة موحدة، وبالوســائل الديمقراطية تقوم 

علــى الحريــة والعدالــة والمســاواة وحســن الجــوار والتنميــة 

وســيادة القانون...بكامــل الطيــف الســوري بأديانــه وأعراقــه 

وانتماءاته.
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أهداف التنمية المستدامة" 

هي أهداف عالمية شاملة تدعو إلى 

العمل للقضاء على الفقر، وضمان 

أن ينعم كل سكان األرض بالسلم 

واألزدهار .

  نيو اليف
 مركز ثقافي اجتماعي في

 قرطاش يسعى إلى رفع

 مهارات ومعارف السوريين

 في عنتاب ليعيشوا حياة

أفضل ماديا ومعنويا

 فريق زمردة التطوعي 
نسعى لدعم المراة وتحقيق 

أحالمها الصغيرة وبناء مملكتها 

بيدها من خالل تمكينها من 

المهن اليدوية و العملية . .

 المنظمات والجمعيات المنضوية
تحت مظلة شبكة حماية المرأة

  روضة نور
 نبدأ من الطفل ونزرع فيه حب

  الوطن
 إهتمامنا إعادة الالجئين إلى

المدارس

 سحابة وطن 
دورات تدريب وتمكين المراة 

مع بناء الذات إلثبات وجودها 

على االرض السورية

ســالم  مســاحة  أســرة  نحــن 

نعمل على دعم األسر السورية 

فــــــــــي المخيمــات مــن خــالل 

إقامــــــــــة المشــاريع والدورات 

 التنمـــــــــــــــــــوية والتشغيلية 

لنرتقي إلى السالم واألمان  معًا .
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 المركز

 اإلجتماعي للتدريب والتأهيل

 اقترب ممن يفتحون في روحك

 نوافذ من نور.. ويقولون لك أنه في

وسعك أن تضيء العالم

  فريق وداد التطوعي
 نسعى لتحقيق الدور الفعال

 للمراة في المجتمع من

 خالل الفرق التطوعية

النسائية في شتى المجاالت

  تستقل
  تعليم . تدريب . تأهيل

 حين يلتقي العلم مع األمومة

يصبح المجتمع أقوى

يربطنا معكم

 عقـــــــــــــــد مــــــــــــــن ياســمين 

ــد مــن زيتــون ادلــب  عقـــــــــــــــ

  ومـــاء مــــــــــن ينابيــع دمشــق 

 ونواعير حماه وحمدانية حلب 

 وجبال عفرين وأميال من الغربة 

يربطنــا معكــم وطــن واحــد 

ســوريا

زنوبيا 

والحــب  الشــغف  تمتلــك  ان 

واالرادة  الحمــاس  تمتلــك  أن 

...كلهــا مفــردات التميز والنجاح 

وتقتنيهــا تتقنيهــا 

المنتدى االجتماعي الســوري

ــوريين  ــب كل الس ــو مكت  وه

في هاتاي لتقديم المساعدات 

للســوريين  والتدريبــات 

. اإلقليــم  فــي  المتواجديــن 
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 كريمات
 أنشطة بناء قدرات المراة

 ودعم الشابات والنساء وتقديم

 كافة الخدمات إلكساب

 السيدات الخبرات الالزمة

لخوض معارك الحياة

نسعى 

لدعــم وتمكيــن المــراة فــي 

كافــة المجــاالت ضمــــــــــــــــن 

ورشات تـــــــــــــدريبية ودورات 

وتعليــم اللغــة فــي الريحانية 

نســعى دومــا للنهــوض بالمــرأة لمنع 

علــى  قــادرة  جعلهــا  و  اســتغاللها 

االعتماد على نفســها و ذلك من خالل 

العديــد مــن دورات التدريب و التأهيل 

ــة  ــا إعال ــن خالله ــتطيع م ــة تس لحرف

نفســها و أســرتها

 مركز األمنيات 
تقييم وتدريب في مخيمات 

الشمال السوري

فيجين 
لمستقبل افضل في تركيا 

مع فريق عمل من الداخل 

والخارج ضمن العمل 

اإلنساني في عنتاب

جمعية حواء
ــرأة  ــن المــــــــــــــــــ   لتمكيــــــــــــ

ــع  ــي جمي ــرأة ف ــن الم  تمكيــ

اقتصاديــا  الحيــاة  مناحــي 

ــا لتغــدو حجــر  وعلميــا وفكري

بنــاء ســوريا  فـــــــــــي  اســاس 

لمســتقبل ا
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 بادر اإلنسانية 
منظمة غير ربحية تلتزم 

الحياد وتسعى لصون كرامة 

اإلنسان

رفقا النسائية 
نسعى للتغيير اإليجابي 

في حياة المراة السورية 

ومستقبلها

ــو  ــر المجتمــع المدنــي هـــــــــ تطوي

الفكـــــــــرية  النهضــة  أســــــــــــاس 

واالجتماعيـــــــــــــــــــــة والسياســية 

مــن  إليــه  مانســعى  وهـــــــــــــــــــو 

خــالل التنميــة البشــرية وتنميــة 

. والرجــل  للمــرأة  القــدرات 

الدولية لإلغاثة 
 والتنمية 

نساهم في دعم المراة 

وجميع محاور اإلغاثة في 

مناطق النزوح

منظمة سوار 
ــة  ــاط مضيئ ــروعها نق و مش

والــذي يهــدف الــى تمكيــن 

الســوريات   السيــــــــــــــــدات 

الفاعــالت فــي مجتمعاتهن 

مجتمعيــة  مفاهيــم  مــن 

وحقوقيــة  تمكنهــن مــن 

الوصــول لمراكــز صنع القرار 

ســوريا  بنــاء  علــى  العاملــة 

أســس  علــى  المســتقبل 

ومفاهيــم  العــادل  الســالم 

والديمقراطيــة.  الحريــة 

لتمكيــن  نســعى  ألننــا 

 المــراة فــي كافــة المجــاالت 
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منتدى النساء السوريات 
 التركيات 

منتدى للتعريف والتعايش 

بين النساء السوريات 

والتركيات وإيجاد صالت 

الوصل

 ورد البلد 
أنا هي األصالة والبراعم 

المزهرة التي ستتفتح 

 نهضة في بلدي 

نحن معنى الحياة
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