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إن اآلراء الواردة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي المجلة 

أصوات السورّيين ملكهم
بشرى قشمر

 
ٌ
ــه فضيلــة

ّ
ــه مــن البالغــة وأخــرى علــى أن

ّ
 علــى أن

ً
اعتــادت الحكمــة الشــعبّية أن تحتفــل بالصمــت، مــّرة

مــُت 
ّ
نــا نجــد ســبب هــذا االحتفــال فــي قــوٍل لحكيــٍم ورد فيــه » كثيــًرا مــا تكل

ّ
ــه »ذهــب«. ولعل

ّ
وثالثــة علــى أن

ا عن سكوتي فما ندمت«، وهو بالضبط النتيجة التي أملت قوى الطغيان أن يستخلصها  َنِدْمُت. وأمَّ
َ
ف

طت عليــه كّل صنــوف التنكيــل. 
ّ
الشــعب الســورّي حينمــا ســل

وإذ نــرى حواضــر الســورّيين قــد دّمــر نصفهــا، وأكثــر مــن هــذه النســبة مــن أبنائهــا وبناتهــا قــد شــّردوا فــي 
أصقــاع األرض مــا بيــن نــازٍح والجــٍئ، نجــد أنفســنا مــن بيــن كثــٍر منهــم نصــرُّ علــى رفــع أصواتنــا. ومــرّد ذلــك 
إلــى أّن كّل مــن يفعــل يعــرف أّن هــذه األثمــان التــي ُدفعــت كانــت مــن أهــّم أســبابها رغبــة الســورّيين الذيــن 
 فــي مملكــة الصمــت األســدّية، ولذلــك ال 

ً
ثــاروا فــي إخــراج أصواتهــم مــن صدورهــم حيــث كبتوهــا طويــال

يمكــن للســورّيين أن يخونــوا أنفســهم بالعــودة إلــى الصمــت. 
مــا أيًضــا فعــل األمــر 

ّ
 نقــف عنــد اإلصــرار علــى رفــع الصــوت فــي وجــه حاكــٍم ظالــٍم، وإن

ّ
 أّن الحــرّي بنــا أال

ّ
 إال

نفســه فــي مــا فعلنــاه مــن صــواٍب وخطــأ، وكيــف فعلنــاه، وهــل مــن ســبٍل فــي هــذا الخــراب العظيــم الــذي 
تســّببت بــه قــوى الطغيــان بمســاعدٍة مــن قــوى اإلرهــاب والتطــّرف، للخلــوص إلــى الحقــوق اإلنســانّية 
التــي دفــع التــوق إليهــا مــن ثــار للثــورة. وبالطبــع، وطــوال الوقــت، االســتمرار برفــع األصــوات لنقــل معانــاة 

الســورّيين، ومطالبهــم. 
ــالع علــى إجابــات جمهــوٍر مــن النازحيــن 

ّ
وإذ تتشــابك اهتمامــات مجموعــٍة مــن املؤّسســات واملراكــز لالط

ــا فــي عــدٍد مــن املناطــق الســورّية عــن ســؤاٍل يســتوضح أولوّياتهــم واحتياجاتهــم، وإذ كانــت اإلجابــات  داخليًّ
 للصــراع الدائــر، كان لـ»أصــوات« 

ً
ــزت علــى حالــة النــزوح، واللجــوء علــى أّنهــا النتيجــة األكثــر قســوة

ّ
قــد رك

 حــول حقــوق مــا يقــارب نصــف الشــعب الســورّي مــن 
ً
أن تصــدر مــن هــذه النقطــة تماًمــا، متمحــورة

والتمثيــل،  الدعــم  آلّيــات  وضعــف  والتعليــم،  بالخدمــات،  تبــدأ  التــي  املعّقــدة  ومشــكالتهم  املنكوبيــن، 
مشــكالتهم  وتشــابك  وقراهــم،  مدنهــم  إلــى  وعودتهــم  شــؤونهم،  إدارة  فــي  مشــاركتهم  قضّيــة  إلــى   

ً
وصــوال

وحقوقهــم مــع بقّيــة الســورّيين.
مــن هــذا البــاب وفيمــا نطالــع اليــوم مئــات الوســائل واملواقــع املتخّصصــة التــي تســتحّق بعــد هــذا الوقــت 
نشــأتها،  الضــرورة والحاجــة عنــد  بــذور  أّنهــا جميعهــا تحمــل  إليهــا علــى  والنظــر  ــف عنــد تجربتهــا 

ّ
التوق

وتحمــل شــرعّية وجودهــا ووصولهــا واســتمرارها طاملــا اســتطاعت القــول ونقــل الوقائــع والصــور، نتقــّدم 
بدورنــا لنســاهم بنقــل أصــوات الالجئيــن والنازحيــن، ونتابــع معاناتهــم، ومطالبهــم، واحتياجاتهــم، وســبل 

حــّلِ مشــكالتهم، لنكــون جــزًءا مــن الســيمفونّية الســورّية.  
دة، وأّن الثــورة التــي 

ّ
ثبــت أّن ســورية وال

ُ
ــة »أصــوات« مئــات املنابــر التــي ت

ّ
فــي عددهــا الثالــث تشــارك مجل

فتحــت بــاب القــول ســتحضر دائًمــا بحضــور مئــات الزوايــا التــي يمكننــا مــن خاللهــا إنشــاء أّي عملّيــٍة 
إعالمّيــٍة أو رصدّيــٍة أو إبداعّيــة، طاملــا كان اإلنســان هــو الســبب واملخاطــب. وطاملــا كان الحامــل الزمنــّي 
متاًحــا لدينــا فــال نــزال نملــك فرصــة صناعــة املســتقبل القريــب ومــا بعــده، وكّل الفــرص الســتنهاض مــا 
بــه »املســتقبل كمــا نتمّنــاه ألبنائنــا« مــن أدواٍت واســتعداداٍت للعمــل وإعــادة بنــاء الواقــع، مســتندين 

ّ
يتطل

إلــى خالصــة الكثيــر مــن التجــارب الصعبــة التــي ال بــدَّ أّنهــا أنتجــت بالفعــل ِعَبَرهــا املناســبة، ووضعــت مــن 
يســتطيع تحّمــل املســؤولّية أمــام معانــي املســؤولّية.



مخّيم عين عيسى منهل الحمود

هــو مخّيــٌم للنازحيــن الفاّريــن مــن حــرب التحالــف الدولــّي، وقــّوات »ســوريا الديمقراطّيــة«، ضــّد تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي، أطلــق عليــه اســم مدينــة 
»عيــن عي�ســى« التــي تحتضنــه. يقــع مخّيــم »عيــن عي�ســى« فــي الجهــة الشــمالّية الغربّيــة ملحافظــة الرقــة، وعلــى بعــد 55 كــم مــن مدينــة الرقــة. ويضــّم 
20 قطاًعــا، وتتــوّزع فيــه 5100 عائلــٍة مــن نازحــي مدينتــي الرقــة وديــر الــزور، حيــث يقــّدر عددهــم بـــ 25000 شــخٍص، بينهــم 13000 طفــل. وينقســم 

ــا لنازحــي ديــر الــزور ويضــّم 12 قطاًعــا.
ً
املخّيــم إلــى قســمين: قســم شــرقّي يضــّم ثمانيــة قطاعــات، وقســم غربــّي أن�ســئ حديث

 
ً
نســبة تســتقبل  املخّيــم  فــي   

ٌ
تــة

ّ
مؤق خيــٌم  وهنــاك 

إلــى  العبــور  يطلبــون  الذيــن  النازحيــن  مــن   
ً
قليلــة

أقــارب  يوجــد  حيــث  املجــاورة،  املناطــق  إحــدى 
ــد 

ّ
والتأك تســجيلهم  فيتــّم  فيهــا،  لهــم  معــارف  أو 

بتنظيــم  تربطهــم  عالقــٍة  أّي  وجــود  عــدم  مــن 
إلــى  أو  وجهتهــم،  إلــى  مرافقتهــم  قبــل  »داعــش«، 

لهــا.  الوصــول  طريــق  فــي  ممكنــٍة  نقطــٍة  أقــرب 
مــات اإلنســانّية الدولّيــة 

ّ
وتقــّدم العديــد مــن املنظ

 »Concern« مــة 
ّ
منظ مثــل:  املخّيــم،  فــي  خدماتهــا 

 عــن إجــراءات النظافــة وميــاه 
ً
التــي كانــت مســؤولة

كانــت  التــي   NRC مــة 
ّ
ومنظ املخّيــم،  فــي  الشــرب 

الغذائّيــة  تديــر مطبــخ املخّيــم وتقــّدم الخدمــات 
مــة اإلغاثــة والتنميــة الدولّيــة 

ّ
قبــل أن تســتلم منظ

ى تقديم 
ّ
IRD إدارة املخّيم منذ نحو شهرين وتتول

لتبقــى  اإلدارّيــة،  واألمــور  الخدمــات  هــذه  كّلِ 
 عــن 

ً
املفّوضّيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن مســؤولة

مــع  بالشــراكة  البيانــات  وتســجيل  املســتودعات 
.IRD

بتقديــم  مــات 
ّ
املنظ مــن   

ٌ
مجموعــة تشــترك  كمــا 

بهــار«  »جمعّيــة  ومنهــا  للنازحيــن  خدماتهــا 
مــاٍت 

ّ
مــة فــرات« كمنظ

ّ
و»جمعّيــة املــوّدة« و»منظ

التقنــّي  التعــاون  وكالــة  إلــى  إضافــة  ّيــة، 
ّ
محل

لالجئيــن  النرويجــّي  واملجلــس   ACTED والتنميــة 
.N R C

حيــث  الصّحــّي،  الصعيــد  علــى  الحــال  وكذلــك   
بــال  »أطبــاء  مــة 

ّ
منظ تقّدمهــا  خدمــاٌت  هنــاك 

حــدود- القســم الفرن�ســّي« بالشــراكة مــع الهــالل 
مــع  وحيــدٍة  طّبّيــٍة  نقطــٍة  عبــر  الكــردّي،  األحمــر 
كمــا  الطّبّيــة.  والخبــرات  األدويــة  فــي  كبيــٍر  نقــٍص 
أخبرنــا »أبــو محمــد«، وهــو نــازٌح مــن مدينــة الرقــة 
يبلــغ مــن العمــر 56 عاًمــا ويعانــي مــن مــرض الربــو، 
ه: »بســبب إنتشــار فضالت الحيوانات في أرجاء 

ّ
أن

فــي  املرتفعــة  الغبــار  ونســبة  املفروشــة،  املخّيــم 
املنطقــة، أصيــب بضيــق تنّفــٍس شــديٍد والنقطــة 

الطبّيــة ال تســتطيع تقديــم الخدمــات لهــذا العــدد 
نقــل  صعوبــة  عــن   

ً
فضــال النازحيــن،  مــن  الكبيــر 

املريــض إلــى مستشــفى تــل أبيــض بســبب املســافة 
)40كــم( وصعوبــة التنّقــل بســبب اإلجــراءات علــى 

الحواجــز«.
مــة 

ّ
ويوجــد صيدلّيتــان فــي املخّيــم، األولــى تتبــع ملنظ

الصّحــة  للجنــة  والثانيــة  حــدود«  بــال  »أطبــاء 
تلّبــي  ال  أيًضــا  وهــي  املدنــّي،  الرقــة  مجلــس  فــي 
حيــث  مناســٍب،  بشــكٍل  النازحيــن  احتياجــات 
تقــول الســّيدة »أّم علــي« )55 عاًمــا( النازحــة عــن 
مدينــة ديــر الــزور: »أنــا أعانــي مــن صعوبــة تأميــن 
ره 

ّ
نوع دواء الضغط الذي آخذه بسبب عدم توف

فــي الصيدلّيــات، مــا يجعلنــي أضطــّر للذهــاب إلــى 
الصيدلّيــات فــي املناطــق القريبــة وشــرائه بأســعاٍر 

ا«. جــدًّ مرتفعــٍة 
أحــد  فــي  حــدود«  بــال  »أطبــاء  مــة 

ّ
منظ وذكــرت 

بمخّيــم  ــق 
ّ
يتعل مــا  فــي  عنهــا  الصــادرة  التقاريــر 

»عيــن عي�ســى«، أّن »جميــع مــن فــي املخّيــم ســواء 
عليهــم  يتوّجــب  لإلقامــة  أو  للعبــور  هنــاك  كانــوا 
عندمــا  أمنــّيٍ  تدقيــٍق  عبــر  واملــرور  التســجيل 
فريــٌق  يوجــد  التســجيل  نقطــة  بعــد  يصلــون، 
الطّبّيــة  الرعايــة  يقــّدم  حــدود  بــال  أطبــاء  مــن 
بخصــوص  األطفــال  فحــص  وتشــمل  األّولّيــة، 
ســوء التغذيــة وتوزيــع حليــب األطفــال ملحتاجيــه 
ومســتلزمات النظافــة وتلقيــح األطفــال دون ســّن 

ســنواٍت«. الخمــس 
 
ٌ
ــق بالوضــع التعليمــّي فهنــاك روضــة

ّ
أّمــا فــي مــا يتعل

Save The Children مــة
ّ
أنشــأتها منظ

جمعّيــة  تنّفذهــا  لـ«اليونيســيف«  تابعــة  وأخــرى   
للجنــة  تابعــة  مدرســّية  وخيمــة  واإلحســان،  البــّر 
التربيــة والتعليــم فــي مجلــس الرقــة املدنــّي، ومركــز 
خــارج  »وفــاق«  مــة 

ّ
ملنظ التابــع  آمنــة«  »طفولــة 

وُيعــادون  املخّيــم  مــن  األطفــال  ُينقــل  املخّيــم. 
إليــه، ولكــن هــذه املراكــز ال تســتوعب ســوى جــزٍء 

بســيٍط مــن عــدد األطفــال الكبيــر. ويعمــل أغلــب 
واملــواّد  الدخــان  لبيــع  ببســطاٍت  إّمــا  األطفــال 
الغذائّيــة أو التســّول لتأميــن قــوت يومهــم. يقــول 
كثيــًرا  املدرســة  »أحــب  ســنوات(:   9( »خليــل« 
وأشــعر باالنزعــاج عنــد مغــادرة األطفــال إلــى خيــم 
»عيــن  فــي  النف�ســّي  الدعــم  مركــز  أو  مــات 

ّ
املنظ

أن  يجــب  ولكــن  آمنــة(،  طفولــة  )مركــز  عي�ســى« 
اللذيــن  وأّمــي  أبــي  ألســاعد  البســطة  علــى  أعمــل 

حاجياتنــا«. لتأميــن  مياوميــن  كعّمــاٍل  يعمــالن 
مــة 

ّ
منظ فــي 

ّ
موظ أحــد  أخبرنــا  الســياق  وبهــذا 

أّنهــم،  »أكتــد«، والــذي طلــب عــدم ذكــر اســمه، 
وســعهم،  فــي  بمــا  يقومــون  أخــرى،  مــات 

ّ
ومنظ

قــدرة  يفــوق  للنازحيــن  الكبيــر  العــدد  ولكــن 
مــات ومجلــس الرقــة املدنــّي ويحتــاج 

ّ
برامــج املنظ

لتقديــم  التحالــف  دول  مــن  دولــّيٍ  تكاتــٍف  إلــى 
مات 

ّ
مســاعداٍت أكثر عبر دعم املؤسســات واملنظ

وإزالــة الــركام واأللغــام إلعــادة النــاس إلــى منازلهــم.
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نازحون ممنوعون من العودة إلى بلدات جنوب العاصمة
محمود زغموت

بعــد أشــهٍر طويلــٍة مــن املعــارك والحصــار والقضــم التدريجــّي للمناطــق، اســتطاع النظــام أواخــر عــام 2013، الســيطرة علــى مناطــَق وبلــداٍت عــّدة فــي 
جنــوب العاصمــة دمشــق، كان قــد خســرها، أو انســحب منهــا، خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2012. أبرزهــا مخّيــم وبلــدة »ســبينة«، علــى أوتســتراد 
أحيــاء  وبعــض  البلــد«،  و»حجيــرة  غــزال«،  و»خربــة  و»البويضــة«،  »الحســينّية«،  ومخّيــم  و«البحدلّيــة«،  »الذيابّيــة«،  وبلــدات  القديــم،  درعــا 
»الســّيدة زينــب« الجنوبّيــة، كحــّي »املشــتل« وشــارع »علــي الوحــش« املتاخــم لبلــدة »يلــدا«، واألحيــاء الغربّيــة علــى أطــراف مخّيــم »الســّيدة زينــب« 

وحــارة »غربــة« ومحيــط دّوار »حجيــرة«.

مع استعادة النظام السيطرة على هذه البلدات، 
هنــاك  أّن  واملراقبيــن  املتابعيــن  مــن  كثيــٌر  ــد 

ّ
يؤك

ان 
ّ
ســببين رئيســين دفعــا النظــام إلــى إعــادة الســك

الســبب  ُيعــزى  حيــث  البلــدات،  هــذه  بعــض  إلــى 
لجميــع  ُيظهــر  أن  إلــى  النظــام  حاجــة  إلــى  األّول 
األطــراف، ســواء الداخلّيــة منهــا أو الخارجّيــة، أّن 
األوضــاع تعــود بالتدريــج إلــى طبيعتهــا، وأّن البــالد 
تتعافــى، وأّن النظــام ال يــزال يملــك زمــام املبــادرة 
مــا خســره خــالل الســنوات الســابقة. الســتعادة 

ان 
ّ
ســك جهــد  تظافــر  فهــو  الثانــي  الســبب  أّمــا 

املصالحــة«  »لجــان  خــالل  مــن  البلــدات  هــذه 
الفلســطينّية«  و»الفصائــل  الحزبّيــة«  و»الفــرق 
فــي بعــض  املحســوبة علــى النظــام، والتــي تنشــط 
خــالل  األمّريــن  ذاقــوا  أن  بعــد  التجّمعــات،  هــذه 
الجهــات  هــذه  إّن  إذ  والتهجيــر،  النــزوح  ســنوات 
أبــدت اســتعداًدا كبيــًرا لضبــط األوضــاع األمنّيــة 
ملصلحــة النظــام فــي هــذه املناطــق فــي حــال العــودة 
فــي مكافأتهــا  النظــام رغــب  أّن  أيًضــا  إليهــا. ويبــدو 

ســنوات  خــالل  جانبــه  إلــى  الصطفافهــا  تقديــًرا 
فــي  كوادرهــا  مــن  العشــرات  وتقديمهــا  الثــورة 

عنــه. الدفــاع  معــارك 
ســمح  الذكــر  ســالفة  املناطــق  ضمــن جميــع  مــن 
وتجّمعــاٍت  بلــداٍت  أربــع  ان 

ّ
لســك اآلن  إلــى  النظــام 

وهــي  وممتلكاتهــم،  بيوتهــم  إلــى  بالعــودة  ســكنّيٍة 
وبلــدة  »الذيابّيــة«،  وبلــدة  »الحســينّية«،  مخّيــم 

»ســبينة«. ومخّيــم  وبلــدة  »البحدلّيــة«، 
فيما ال تزال مناطق »حجيرة البلد«، وشارع »علي 
»الســّيدة  محيــط  فــي  »املشــتل«  وحــّي  الوحــش«، 
غــزال«،  و«خربــة  »البويضــة«،  وبلــدة  زينــب«، 
املتاخمــة  »ســبينة«  بلــدة  مــن  الجنوبــّي  والقســم 
 
ً
ملدينــة »الحجــر األســود« وحــّي »العســالي«، مغلقــة
ان إليهــا. 

ّ
مــن قبــل النظــام الــذي يمنــع عــودة الســك

عــاد  التــي  أّول األحيــاء  وكان مخّيــم »الحســينّية« 
بعــد  فــي جنــوب دمشــق  نازحــون ومهّجــرون  إليهــا 
ان بقــراٍر 

ّ
مــت عــودة الســك

ّ
ظ

ُ
طــول انتظــار.  حيــث ن

حيــدر«،  »علــي  الوطنّيــة  املصالحــة  وزيــر  مــن 

ان »الحســينّية« مــن 
ّ
الــذي وافــق علــى عــودة ســك

لــه  زيــاراٍت  عــّدة  بعــد  وســورّيين،  فلســطينّيين 
مخّيــم  فــي  الوطنّيــة«  املصالحــة  »لجنــة  متهــا 

ّ
نظ

»حــزب  عــن  ليــن 
ّ
ممث تضــمُّ  والتــي  »الحســينّية«، 

املؤّيــدة  الفلســطينّية«  و»الفصائــل  البعــث« 
نجــاح  وبعــد  واملخاتيــر.  الوجهــاء  وبعــض  للنظــام 
العمــل  بــدأ  النظــام،  نظــر  وجهــة  مــن  التجربــة، 
و»البحدلّيــة«  »الذيابّيــة«  ان 

ّ
ســك إعــادة  علــى 

و»ســبينة« علــى التوالــي وبفتــراٍت زمنّيــٍة متباعــدٍة 
ت »لجان 

ّ
ا، وباآللّيات املّتبعة نفسها، إذ تول نسبيًّ

تنظيــم  املناطــق  هــذه  فــي  الوطنّيــة«  املصالحــة 
ان إليهــا بالتنســيق مــع األجهــزة األمنّيــة 

ّ
عــودة الســك

محيطهــا.  فــي  العاملــة  العســكرّية  والوحــدات 
املناطــق  هــذه  فــي  املصالحــة«  »لجــان  قامــت 
إلــى  العــودة  فــي  الراغبيــن  ان 

ّ
الســك باســتقبال 

بأســمائهم  قوائــم  مــت 
ّ
ونظ مكاتبهــا،  فــي  منازلهــم 

املنــازل، وطلبــت  أوراق ملكّيــة  فــي  التدقيــق  بعــد 
تســديد فواتيــر املــاء والكهربــاء املتراكمــة، وقامــت 

أصوات- العدد 3 4



أشــرفت  التــي  األمنّيــة  لألجهــزة  القوائــم  برفــع 
األهالــي  عــودة  وتنظيــم  القوائــم  دراســة  علــى 
بدايــة  التدقيــق والتحّقــق، حيــث ســمحت  بعــد 
فــي الحكومــة، مــن ثــمَّ 

ّ
بعــودة العســكرّيين وموظ

عليهــم  اشــترطت  الذيــن  املدنّييــن  ان 
ّ
الســك بقّيــة 

القطــر  مــن األســرة خــارج  أفــراٍد  فــي حــال وجــود 
الهجــرة  دائــرة  مــن  مصّدقــٍة  ورقــٍة  اســتخراج 
خــالل  ومــن  قانونــّيٍ  بشــكٍل  غــادروا  أّنهــم  تثبــت 

الرســمّية. املعابــر 
املفقوديــن  عائــالت  خضــوع  هنــا  لوحــظ 
مشــّددٍة  إلجــراءاٍت  والغائبيــن  واملعتقليــن 
م 

ّ
تتســل كانــت  التــي  األمنّيــة«  »األجهــزة  فرضتهــا 

قوائــم األســماء مــن »لجــان املصالحــة«، وكذلــك 
إلــى فصائــل  ينتمــي أحــد أفرادهــا  التــي  العائــالت 
مــن  العائــالت  هــذه  أغلبّيــة  ومنعــت  املعارضــة، 
النظــام  يســمح  لــم  نفســه  الوقــت  وفــي  العــودة، 
لعائــالت »الشــهداء«، مــن املؤّيديــن لــه، بالعــودة 
وســبب  مــكان  تثبــت  ورقــٍة  اســتخراج  دون  مــن 
مــع  ّيــٍة. 

ّ
محل مصــادَر  بحســب  »استشــهاده«، 

واملخّيمــات  البلــدات  هــذه  جميــع  فــي  أنــه  العلــم 
»حــزب  كــوادر  أحــد  املصالحــة«  »لجــان  يــرأس 
مخاتيــر  وتضــّم  املنطقــة،  أبنــاء  مــن  البعــث« 
ليــن عــن »الفصائــل الفلســطينّية« 

ّ
ووجهــاء وممث

النظــام.  مــن  املقّربــة 
حســب 

ُ
 ت

ً
 ومــن الجديــر بالذكــر أّن عائــالٍت كثيــرة

عــن  أحجمــت  و»املعارضــة«،  »الثــورة«  علــى 
منازلهــا،  إلــى  للعــودة  موافقــٍة  طلبــات  تقديــم 
ــا مــن املالحقــة األمنّيــة، والســّيما بعــد علمهــا 

ً
خوف

أحياًنــا  تــؤّدي  كانــت  والتــي  املّتبعــة،  باإلجــراءات 

أفرادهــا.  بعــض  أو  العائلــة  رّبِ  اعتقــال  إلــى 
مــن  العظمــى  األغلبّيــة  أّن  أيًضــا،  الالفــت  مــن 
العائــالت  مــن  هــم  البلــدات،  تلــك  إلــى  العائديــن 
التــي كانــت قــد نزحــت ســابًقا إلــى مناطــق النظــام. 
إجــراءاٍت  إلــى  ان 

ّ
الســك عــودة  عملّيــة  تخضــع 

تنظيــم  بيــن   ،
ً

طويــال وقًتــا  تأخــذ  بيروقراطّيــٍة 
الطلبــات وأخــذ البيانــات واألوراق الثبوتّيــة مــن 
قبــل لجــان املصالحــة، وبيــن تحويلهــا إلــى الفــروع 
أو  املنــع  أو  باملوافقــة  والــرّدِ  لدراســتها،  األمنّيــة 

للتحقيــق. االســتدعاء 
م 

ّ
 فــي حــال الحصــول علــى املوافقــة األمنّيــة، تتســل

بأســماء  قوائــَم  دورّيٍ  بشــكٍل  املصالحــة  لجــان 
عــدٍد مــن العائــالت التــي حصلــت علــى املوافقــة، 
الحواجــز  م 

ّ
وتتســل بالقــرار،  تبليغهــا  إلــى  ليصــار 

ا عــن هــذه 
ً

العســكرّية فــي مداخــل البلــدات نســخ
ــم الحواجــز عملّيــة الدخــول 

ّ
القوائــم، حيــث تنظ

البيانــات  مطابقــة  مــن  وتتحّقــق  األولــى  املــّرة  فــي 
مــن  ــا،  أمنيًّ املطلوبيــن  بقوائــم  األســماء  ــق 

ّ
وتدق

عــة 
ّ
موق مــروٍر  بطاقــات  العائلــة  أفــراد  ُيمنــح  ــمَّ 

َ
ث

مــن الحاجــز و«لجنــة املصالحــة« ومختــار الحــّي، 
وال يســمح ملــن ال يحملــون هــذه البطاقــة دخــول 
 بموافقــٍة أمنّيــٍة مــن الفــرع 

ّ
البلــدة أو املخّيــم إال

األمنــّي العامــل فــي املنطقــة.
بالعــودة  لهــا  ُســمح  التــي  العائــالت  نســبة  تقــّدر 
فــي  ثمانيــن  مــن  بأكثــر  »الحســينّية«  مخّيــم  إلــى 
»الذيابّيــة«  بلــدة  وفــي  انها، 

ّ
ســك عــدد  مــن  املئــة 

أقــّل مــن أربعيــن فــي املئــة كونهــا كانــت مــن أنشــط 
نقــاط االحتجــاج والتظاهــر ضــّد النظــام. بينمــا 
ان »ســبينة« ومخّيمهــا 

ّ
ال تــزال عملّيــة إعــادة ســك

تســير ببــطٍء وفــق قوائــم املوافقــات التــي تصدرهــا 
التعاطــي  فــي  تفــاوٌت  وهنــاك  األمنّيــة.  الفــروع 
يالحــظ  حيــث  وأخــرى،  منطقــٍة  بيــن  األمنــّي 
املناطــق  فــي  ان 

ّ
الســك علــى  والتدقيــق  التشــديد 

الفلســطينّية  للفصائــل  تتبــع  للجــاٍن  الخاضعــة 
غيرهــا. مــن  أكثــر  للنظــام  املؤّيــدة 

إبعــاد  لوحــظ  ان، 
ّ
الســك بعــودة  الســماح  بعــد   

أفرادهــا  أحــد  انتمــاء  بذريعــة  العائــالت  بعــض 
للمعارضــة. ومــن جهــٍة أخــرى فقــد عــادت بعــض 
ــت، إّمــا مــن قبــل 

ّ
العائــالت لتجــد منازلهــا قــد احُتل

عســكرّيين متنّفذيــن، أو مــن عائــالٍت أخــرى قــدم 
بهــا النظــام مــن مدينــة »بصــرى الشــام« فــي ريــف 
 إّن النظــام كان قــد 

ٌ
ّيــة

ّ
درعــا. وقالــت مصــادر محل

فّجــر منــازل بعــض الناشــطين واملطلوبيــن، وختم 
ان.

ّ
أخــرى بالشــمع األحمــر قبــل عــودة الســك

نظام روما األسا�سّي للمحكمة 
الجنائّية الدولّية املعتمد في روما في 

17تموز/ يوليو  1998
قة بجريمة التهجير 

ّ
املواّد املتعل

القسرّي
املــادة )6(  

اإلبادة الجماعّية  
تعنــي   األسا�ســّي  النظــام  هــذا  لغــرض   
مــن  فعــٍل  أّي  الجماعّيــة«  »اإلبــادة 
إهــالك  بقصــد  ُيرتكــب  التاليــة  األفعــال 
أو  عرقّيــة  أو  إثنّيــة  أو  قومّيــة  جماعــٍة 
ــا: جزئيًّ أو  ــا  يًّ

ّ
كل ا 

ً
إهــالك بصفتهــا   دينّيــة 

أ  (  قتل أفراد الجماعة.
عقلــّي  أو  جســدّي  ضــرٍر  إلحــاق  ب(  

الجماعــة. بأفــراد  جســيم 
ألحــواٍل  عمــًدا  الجماعــة  إخضــاع    ) ج 
ــا  يًّ

ّ
معيشــّيٍة ُيقصــد بهــا إهالكهــا الفعلــّي كل

ــا. جزئيًّ أو 
د (  فــرض تدابيــر تســتهدف منــع اإلنجــاب 

داخــل الجماعــة.
إلــى   

ً
عنــوة الجماعــة  أطفــال  نقــل  هـــ(  

أخــرى. جماعــٍة 

2017/11/155



النزوح تحت الحصار
هيئة التحرير

تعــدُّ مناطــق الريــف الدمشــقّي، والســّيما منطقــة »دومــا«، مــن أولــى املناطــق املنتفضــة علــى ســلطة األســد بعــد محافظــة درعــا، وقــد عوملــت تلــك 
املناطــق بعنــٍف منــذ األشــهر األولــى لالنتفاضــة الســورّية، لقربهــا مــن العاصمــة دمشــق وملحاولــة أبنائهــا أكثــر مــن مــّرٍة الوصــول إلــى قلــب العاصمــة 
مــن بّوابــة حــي »جوبــر« إلــى ســاحة »العباســّيين«. وبــدأت موجــات النــزوح عــن الغوطــة تتزايــد بالتزامــن مــع ازديــاد عنــف الســلطة ووصلــت ذروتهــا فــي 
جــاه العاصمــة دمشــق، والســّيما األحيــاء الشــرقّية منهــا، واملناطــق اآلمنــة فــي الريــف 

ّ
عــام 2012، وكان نازحــو الغوطــة يتوّجهــون بصــورٍة رئيســٍة بات

الدمشــقّي كمدينتــي »جرمانــا« و»الغزالنّيــة« وغيرهمــا، وإلــى محافظــة الســويداء.

ــه  فــي عــام 2013، بــدأ النــزوح يأخــذ طابًعــا 
ّ
 أن

ّ
إال

حصارهــا  األســد  ســلطة  أحكمــت  أن  بعــد  آخــر 
علــى الغوطــة، مــا عــدا بعــض املعابــر التــي كانــت 
ــم بفتحهــا وإغالقهــا بالتعــاون مــع ســلطات 

ّ
تتحك

الجيــش  أنقــاض  علــى  جــاءت  التــي  الواقــع  األمــر 
الحــّر؛ فبــرزت تجــارة األنفــاق عبــر 
واألشــخاص.  البضائــع  تهريــب 
الغوطــة  ان 

ّ
ســك أصبــح  هنــا 

فيهــا، فهــم غيــر قادريــن  عالقيــن 
باســتثناء  منهــا  الخــروج  علــى 
أو  املــال  يملكــون  مــن  بعــض 
األمــر  ســلطة  مــع  العالقــات 
الواقــع فيهــا. عندهــا ظهــر النــزوح 
داخــل الغوطــة وهــو نــزوٌح تحــت 
ان 

ّ
الحصــار، حيــث يتنّقــل الســك

تبًعــا  أخــرى  إلــى  منطقــٍة  مــن 
والقصــف،  املعــارك  النتقــال 
ها 

ّ
وعلــى الرغــم مــن أّن الغوطــة كل

 
ّ

تقريًبــا تعــدُّ مناطــق غيــر آمنــٍة إال
إلــى  ينزحــون  كانــوا  ان 

ّ
الســك أّن 

املناطــق األقــّل خطــًرا، وتعــّرض 
مــن  عديــدٍة  ملــّراٍت  بعضهــم 
األمــان.  لبعــض  طلًبــا  النــزوح 
داخــل  النازحيــن  عــدد  وبلــغ 
املحاصــرة  الشــرقّية  الغوطــة 
 367 أصــل  مــن  نــازٍح  ألــف   78
ان 

ّ
ألــف شــخٍص وهــو عــدد ســك

الغوطــة، وفــق أقــّل التقديــرات. 
نــزوٍح  ــات 

ّ
محط أربــع  وبــرزت 

رئيســٍة داخــل الغوطــة الشــرقّية: 
1_ النازحــون عــن البلــدات الجنوبّيــة )املليحــة 
التركمــان(،  وحتيتــة  العصافيــر  وديــر  وزبديــن 

25 ألــف شــخص. بـــ  وقــّدر عددهــم 

الشــرقّية ومنطقــة  النازحــون عــن املنطقــة   _2
شــخص.  ألــف   40 بـــ  عددهــم  وقــّدر  »املــرج«، 
املنطقــة أشــرس حملــة  هــذه  قــد شــهدت  وكانــت 
تدميــٍر ممنهــٍج مــن جانــب ســلطة األســد وحلفائهــا 

.2016 فــي عــام 

للعاصمــة  الشــرقّية  مــن األحيــاء  النازحــون   _3
والقابــون(،  وتشــرين  وبــرزة  )جوبــر  دمشــق 

شــخٍص.  8000 بـــ  عددهــم  ويقــّدر 

ــا  والجديــر بالذكــر أّن هــذه األحيــاء تّتصــل جغرافيًّ
ألبنــاء  ملجــأ  كانــت  والتــي  الشــرقّية،  الغوطــة  مــع 
الغوطــة قبــل الحملــة األخيــرة عليهــا فــي بدايــة عــام 

انها.
ّ
2017، والتــي أّدت إلــى تهجيــر ســك

4_ النازحــون عــن بلــدة »حــّزة«، وأطــراف بلدتــي 
»مديــرا« و»األشــعري« جــّراء 
بيــن  نشــب  الــذي  االقتتــال 
جهــٍة،  مــن  اإلســالم  جيــش 
وفيلــق  النصــرة  وجبهــة 
أخــرى،  جهــٍة  مــن  الرحمــن 
العــام  مــن  أبريــل  نيســان/  فــي 
التاريــخ  فــي  وأيًضــا  الجــاري، 
الــذي  العــام  مــن  نفســه 
الــذي  االقتتــال  ســبقه. 
النســيج  فــي  شــرٍخ  إلــى  أّدى 
بيــن  ونــزوٍح داخلــّيٍ  املجتمعــّي 
تبًعــا  الغوطــة،  وبلــدات  مــدن 
الفصائــل،  ســيطرة  ألماكــن 
ولــم يعــد األهالــي يســتطيعون 
التنّقــل بحّرّيــٍة لرؤيــة أقاربهــم 
وقّســمت  وأصدقائهــم، 
تبًعــا  قطاعــات  إلــى  الغوطــة 
الفصائــل. ســيطرة  لخريطــة 

موجــات  معظــم  جهــت 
ّ
ات

عمــق  جــاه 
ّ
بات تلــك  النــزوح 

وكان  الشــرقّية،  الغوطــة 
االســتقرار  وعــدم  التنّقــل 
وســمتها  الدائــم  حليفهــا 
مــن  ومنهــم  حضــوًرا؛  األكثــر 
خــذ الخيــام ملجــأ لــه، حيــث 

ّ
ات

مناطــق  عــّدة  فــي  العشــوائّية  املخّيمــات  انتشــرت 
فضيــل«  و»الشــيخ  »أوتايــا«  منهــا  الغوطــة،  فــي 
حــوش  و»مزرعــة  و»حموريــة«  ســوى«  و»بيــت 

عمل للفنان وجدي صالح
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ل املخّيــم  مــن تجّمــع 
ّ
األشــعري«. وغالًبــا مــا يتشــك

عــدٍد مــن العائــالت التــي تجمــع بينهــا روابــط عائلّيــة 
أو عالقــات صداقــة أو جــوار. وتتغّيــر أماكــن تلــك 
املخّيمات تبًعا لخريطة العملّيات العسكرّية التي 
بهــا ســلطة األســد وحلفاؤهــا. وكان املخّيــم  تقــوم 
 

ً
الــذي أقيــم فــي منطقــة »حــوش األشــعري«، مثــاال
ســم بشــّحِ املســاعدات وانعــدام 

ّ
ــا علــى واقــٍع يت حيًّ

الرعايــة الطبّيــة إلــى جانــب حرمــان األطفــال مــن 
الدراســة، بســبب غيــاب القادريــن علــى التدريــس 
معظــم  يقضــون  األطفــال  فتــرى  املخّيــم؛  فــي 
أوقاتهــم وهــم يتجّولــون بيــن الخيــام فــي العــراء، أو 

بدائّيــة. ألعــاٍب  إلــى  يلجــؤون 
واآلن، ال تختلف معاناة النازحين في الغوطة عن 
معانــاة القاطنيــن فيهــا، فبحســب مكتــب تنســيق 
فــإّن  املّتحــدة،  التابــع لألمــم  الشــؤون اإلنســانّية 
الشــرقّية  الغوطــة  دخلــت  إنســانّيٍة  قافلــٍة  آخــر 
كانــت فــي 23 أيلــول/ ســبتمبر املا�ســي، بعــد قافلــٍة 
أّن هــذه   

ّ
فــي حزيــران/ يونيــو املا�ســي، إال مماثلــة 

 إلــى ثــالث بلــدات، 
ّ

القافلــة لــم تســتطع الوصــول إال
املدنّييــن،  حاجــة  لســّد   

ً
كافيــة تكــن  لــم  أّنهــا  كمــا 

بأّنهــا  ُوصفــت  ــًرا 
ّ

مؤخ دخلــت  التــي  واملســاعدات 
التــي  اإلنســانّية  بالكارثــة  مقارنــة  ا  جــدًّ  

ٌ
قليلــة

ان الغوطــة الشــرقّية فــي ظــّلِ الحصــار 
ّ
يعيشــها ســك

ان 
ّ
ســك مــن  املئــة  فــي   10 تكفــي  ال  وهــي  والنــزوح، 

بحســب  فيهــا،  املحاصريــن  الشــرقّية  الغوطــة 
فاألهالــي  اإلنســان.  لحقــوق  الســورّي  املرصــد 
ومســتلزمات  والطعــام  األدويــة  شــّحِ  مــن  يعانــون 
إذ  ؛ 

ً
نــادرة  

ً
الخبــز عندهــم وجبــة الحيــاة، وأصبــح 

يلجــأ األهالــي إلــى ســلق الــذرة والخضــار املوجــودة 
لديهــم وأكلهــا كوجبــٍة رئيســٍة وشــبه يومّيــة. فربطــة 
ل.س،   1500 ســعرها  بلــغ  وجــدت،  إن  الخبــز، 
وكيلــو الســكر تجــاوز ســّتة آالف ل.س وبلــغ ســعر 
فصــل  أبــواب  علــى  ل.س   500 الحطــب  كيلــو 
الشــتاء، بينمــا بلــغ ســعر ليتــر املــازوت أربعــة آالف 
ل.س،  آالف  ســبعة  البنزيــن  ليتــر  وســعر  ل.س 
األوضــاع  وزاد  املنطقــة.  مــن  ناشــطين  بحســب 
ســوًءا أّن نحــو 30 فــي املئــة مــن األرا�ســي املزروعــة 
فــي الغوطــة الشــرقّية، تقــع فــي مناطــق قريبــة مــن 
جبهــات القتــال، وهــي تمتــّد مــن بلــدات )النشــابية 
فــي  وميدعــا(  والبحاريــة  والقاســمية  والبالليــة 
منطقــة »املــرج« إلــى ريــف »دومــا« و»اٲلحــواش«؛ 

فــي  الزراعّيــة  األرا�ســي  علــى  القصــف  أّدى  حيــث 
كثيــٍر  قطــع  إلــى  »دومــا«،  وريــف  »املــرج«  منطقــة 
املحاصيــل  وحــرق  فيهــا  املثمــرة  األشــجار  مــن 

الزراعّيــة.
جميــع  علــى  بثقلــه  ألقــى  هــذا  الحصــار  واقــع 
ومقيميــن،  نازحيــن  مــن  الغوطــة  فــي  املوجوديــن 
فانتشــرت األمــراض الناجمــة عــن ســوء التغذيــة 
ونشــر  الطبّيــة.  والخدمــات  األدويــة  وشــّح 
تحــّول  ظهــر 

ُ
ت فيديــو  ومقاطــع  صــوًرا  ناشــطون 

أجســاد األطفــال إلــى هيــاكَل عظمّيــٍة، وهــي الصــور 
 

ٌ
التــي انتشــرت علــى نطــاٍق واســٍع ونشــرتها صحــف
»األســد  حملــة  علــى  القائمــون  وكشــف  عاملّيــة. 
يحاصــر الغوطــة« عــن وجــود 5258 حالــة إعاقــة 
إلــى  فــي حاجــة  دائمــة، و252 حالــة طبّيــة حرجــة 
إخــراٍج فــورّيٍ إلــى مراكــز العــالج خــارج املنطقــة، 
ومســتوصًفا  مستشــفى   40 تعــّرض  إلــى  إضافــة 
مــة 

ّ
ــا للتدميــر. وفــي الســياق نفســه أعلنــت منظ طبيًّ

األمــم املّتحــدة للطفولــة »يونيســيف« أّن أكثــر مــن 
1100 طفــٍل فــي الغوطــة الشــرقّية التــي تحاصرهــا 
قــّوات النظــام يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاّد. 
شــر، األربعــاء 25 

ُ
مــة فــي بيــاٍن لهــا ن

ّ
وأفــادت املنظ

ال  أيًضــا  األّمهــات  أّن  أكتوبــر،  األول/  تشــرين 
يحصلــن علــى الغــذاء الجّيــد، مــا يجعلهــّن هزيــالٍت 
وأشــارت  أطفالهــّن.  إرضــاع  علــى  قــادراٍت  وغيــَر 
ــب 

ّ
يتطل الكارثــّي  الوضــع  هــذا  أّن  إلــى  مــة 

ّ
املنظ

قيــد  علــى  األطفــال  إلبقــاء   
ً

عاجــال ــا  طّبيًّ  
ً

ــال
ّ

تدخ
الحيــاة. وذكــرت أّن طفليــن رضيعيــن فارقــا الحيــاة 
جــّراء عــدم كفايــة الرضاعــة الطبيعّيــة، أحدهمــا 
كمــا  يوًمــا.   45 عمــره  واآلخــر  يوًمــا،   34 عمــره 
لحقــوق  الســورّية  »الشــبكة  نشــرته  تقريــٌر  ــق 

َّ
وث

أكتوبــر  األّول/  تشــرين   24 الثالثــاء  اإلنســان«، 
ــا،  مدنيًّ  397 عــن  يقــّل  ال  مــا  مقتــل  املنصــرم، 
الجــوع  بســبب  أطفــال، و67 ســّيدة،   206 بينهــم 
الحصــار  بدايــة  منــذ  تحديــًدا  الــدواء؛  ونقــص 
علــى الغوطــة الشــرقّية فــي تشــرين األّول/ أكتوبــر 
 .2017 أكتوبــر  األّول/  تشــرين   22 حتــى   2013
ه التقريــر بــأنَّ معظــم الوفيــات حصلــت بيــن  ونــوَّ
الســّن  وكبــار  الرّضــع  كاألطفــال  ــة،  الهشَّ الفئــات 

والجرحــى. واملر�ســى 

 نظام روما األسا�سّي للمحكمة الجنائّية 
الدولّية املعتمد في روما في 17تموز/ 

يوليو  1998
قة بجريمة التهجير القسرّي

ّ
املواّد املتعل

 املــادة )7(  
الجرائم ضّد اإلنسانّية  

ل 
ّ
، يشــك النظــام األسا�ســّي  لغــرض هــذا   -1

أّي فعــٍل مــن األفعــال التاليــة »جريمــة ضــّد 
هجــوٍم  إطــار  فــي  كــب 

ُ
ارت متــى  اإلنســانّية« 

أّي  ضــّد  موّجــه  منهجــّي  أو  النطــاق  واســع 
ان املدنّييــن ، وعــن علــم 

ّ
مجموعــٍة مــن الســك

: بالهجــوم 
أ(  القتل العمد.

ب (  اإلبادة.
ج(  االسترقاق.

القســرّي  النقــل  أو  ان 
ّ
الســك إبعــاد  د(  

. ن ا
ّ
للســك

هـــ(  الســجن أو الحرمــان الشــديد علــى أّي 
نحــٍو آخــر مــن الحّرّيــة البدنّيــة بمــا يخالــف 

الدولــّي. للقانــون  األساســّية  القواعــد 
و(  التعذيب.

أو  الجن�ســّي  االســتعباد  أو  االغتصــاب  ز(  
اإلكــراه علــى البغــاء، أو الحمــل القســرّي، أو 
أّي شــكٍل آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســّي 

علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة.
ح (  اضطهاد أّي جماعٍة محّددٍة أو مجموع 
أو  سياســّيٍة  ألســباٍب  ان 

ّ
الســك مــن  محــّدد 

أو  ثقافّيــة  أو  إثنّيــة  أو  قومّيــة  أو  عرقّيــة 
قــة بنــوع الجنــس علــى النحــو 

ّ
دينّيــة، أو متعل

أخــرى  ألســباٍب  أو   ،3 الفقــرة  فــي  املعــّرف 
ال  الدولــّي  القانــون  بــأّن  ــا  عامليًّ م 

ّ
املســل مــن 

يجيزهــا، وذلــك فــي مــا يّتصــل بــأّي فعــٍل مشــار 
إليــه فــي هــذه الفقــرة أو أّي جريمــٍة تدخــل فــي 

املحكمــة. اختصــاص 
ط (  االختفاء القسرّي لألشخاص.

ي (  جريمة الفصل العنصرّي.
ذات  األخــرى  الالإنســانّية  األفعــال  ك(  
الطابع املماثل التي تتســّبب عمًدا في معاناٍة 
شــديدٍة أو فــي أذى خطيــٍر يلحــق بالجســم أو 

البدنّيــة. أو  العقلّيــة  بالصّحــة 
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باملحافظــة  الــزور  ديــر  محافظــة  وِصفــت  لطاملــا 
»املنســّية« فهــي عانــت مــا عانتــه مــن تهميــش ســلطة 
ــًرا 

ّ
 أّنهــا مؤخ

ّ
األســد لهــا علــى مــدار عقــود حكمهــا، إال

دخلــت دائــرة األحــداث عبــر تكثيــف اإلرهــاب عليهــا؛  
وســندان  األســد  تنظيــم  مطرقــة  بيــن  الواقعــة  فهــي 
مــن  عانــت  التــي  املحافظــة  وهــي  »الدولــة«.   تنظيــم 
اإلســالمّية  الدولــة  لتنظيــم  اإلرهابّيــة  املمارســات 
واعتقالهــم  الناشــطين  مالحقــة  مــن  )داعــش(؛ 
صــاالت 

ّ
وقتلهــم بحّجــة الكفــر أو الخيانــة إلــى منــع االت

وإرهــاب  الشــخصّية  الحّرّيــات  وتقييــد  واإلنترنــت 
خاذهــم دروًعــا بشــرّية، وتجنيــد الشــباب 

ّ
املدنّييــن وات

بالرواتــب  إغرائهــم  عبــر  إّمــا  صفوفهــا،  فــي  واألطفــال 
فيهــا.  اإلرهــاب  عقيــدة  وزرع  أدمغتهــم  غســل  عبــر  أو 
مــارس  آذار/  منــذ  األســد  تنظيــم  كان  املقابــل،  فــي 
اإلســالمّية،  الدولــة  تنظيــم  وجــود  وقبــل   ،2011
يعتقــل الناشــطين ويقتــل بعضهــم تحــت التعذيــب فــي 
إلــى سياســة كــّم األفــواه وإرهــاب  معتقالتــه، إضافــة 
االحتجاجــات  بــدء  منــذ  خيــاره  كانــت  التــي  املدنّييــن 
بالبراميــل  املحافظــة  إمطــار  عــن   

ً
فضــال عليــه، 

محاربــة  بحّجــة  والقذائــف  والصواريــخ  املتفّجــرة 
حة ثــّم محاربــة اإلرهــاب بعــد ظهــور 

ّ
املجموعــات املســل

قتــل وتشــريد وحصــار  إلــى  أّدى  ــه 
ّ
كل هــذا  »داعــش«. 

املحافظــة. تلــك  أبنــاء  مــن  اآلالف  عشــرات 
األكثــر  الصــورة  ُيخــرج  ــًرا 

ّ
مؤخ جــرى  مــا  ولعــّل 

التنظيميــن  فــكال  املحافظــة،  تلــك  ملعانــاة  وضوًحــا 
)األســد وداعــش( يســتهدف املدنّييــن بشــكٍل ممنهــٍج، 
للتفــاوض. ففــي   

ً
 وورقــة

ً
ويجعــل منهــم دروًعــا بشــرّية

»قــّوات  أعلنــت  الجــاري،  نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   4
ســوريا الديمقراطّيــة« )قســد( مقتــل نحــو مئــة مدنــّيٍ 
أرســلها  خــة 

ّ
ســّيارٍة مفخ بانفجــار  العشــرات  وإصابــة 

فــي  للنازحيــن  تجّمــٍع  إلــى  اإلرهابــّي  »داعــش«  تنظيــم 
بيــن حقلــي »كونيكــو« و»الجفــرة«  الواقعــة  املنطقــة 
الخاضعتيــن لســيطرة »قــّوات ســوريا الديمقراطّيــة« 
تل نحو 40 

ُ
شمال شرق مدينة دير الزور. وكان قد ق

ــا وُجــرح العشــرات، الخميــس 12 تشــرين األّول/  مدنيًّ
فــي  ختيــن 

ّ
مفخ ســّيارتين  بانفجــار  املنصــرم،  أكتوبــر 

نقطــٍة لتجّمــع نازحيــن مــن محافظــة ديــر الــزور قــرب 
قريــة  فــي  الديمقراطّيــة«  ســوريا  »قــّوات  لـــ  حاجــٍز 
»أبــو فــاس« غــرب مدينــة »الشــدادي« علــى الطريــق 

والحســكة.  الــزور  ديــر  بيــن  »الخرافــي« 

منــذ  كاطــع«  »حويجــة  األســد  تنظيــم  يحاصــر  بينمــا 
 عــن جزيــرٍة صغيــرٍة 

ٌ
بدايــة الشــهر الجــاري، وهــي عبــارة

وســط نهــر الفــرات وتقــع بيــن حــّي »الحويقــة الغربّيــة« 
وقريــة »الحســينّية« فــي ريــف محافظــة ديــر الــزور )مــن 
ق(، وقد لجأ إليها مئات 

ّ
الناحية الغربّية للجسر املعل

واملعــارك  النظــام  قصــف  مــن  هرًبــا  ــًرا 
ّ

مؤخ املدنّييــن 
 
ٌ
ت طائــراٌت حربّيــة

ّ
الجاريــة داخــل املدينــة، بعــد أن شــن

أحيــاء  علــى  غــاراٍت  وحلفائــه  األســد  لتنظيــم   
ٌ
تابعــة

»الحميدّيــة« و«العر�ســي« و«كنامــات« و»الحويقــة« 
و»الرشــدّية«، تزامًنــا مــع قصــٍف مدفعــّيٍ وصاروخــّيٍ 
إلــى  أّدى  مــا  القريبــة،  املواقــع  مــن  األحيــاء  تلــك  علــى 
ومئــات  »داعــش«  تنظيــم  مــن   عناصــَر  انســحاب 
املدنّييــن إلــى »حويجــة كاطــع«. وأوضــح ناشــطون، أّن 
هــم مــن 

ّ
املدنّييــن املحاصريــن فــي »حويجــة كاطــع« جل

النســاء واألطفــال، وبينهــم جرحــى يعانــون مــن ظــروٍف 
إنسانّيٍة صعبٍة وينامون في العراء، وسط نقٍص حاّدٍ 
فــي األدويــة واألغذيــة مــا أّدى إلــى تســجيل حــاالت وفــاٍة 
بيــن األطفــال.  إضافــة إلــى تعّرضهــم لقصــٍف مدفعــّيٍ 
املحيطــة  األســد  تنظيــم  قــّوات  قبــل  مــن  وصاروخــّيٍ 
شــخٍص  أّي  باســتهداف  تهديدهــم  وســط  باملنطقــة، 
التهديــدات  أصبحــت  وبالفعــل  مغادرتهــا.   يحــاول 
الجــاري،  نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   5 ففــي   ،

ً
حقيقــة

فــي  أطلقــت قــّوات األســد النــار علــى عائلــٍة محاصــرٍة 
أثنــاء  الــزور(،  ديــر  مدينــة  )شــمال  كاطــع«  »حويجــة 
جــاه بلــدة الحســينّية )شــمال 

ّ
محاولتهــا عبــور النهــر بات

غــرب مدينــة ديــر الــزور( الخاضعــة لـــ »قــّوات ســوريا 
الديمقراطّيــة« )قســد(، مــا أســفر عــن جــرح أفرادهــا.
جزيــرة  فــي  املحاصريــن  أّن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
ناشــدوا  الــزور  ديــر  مدينــة  شــمال  كاطــع«  »حويجــة 
»الدولــة  تنظيــم  ضــّد  الدولــّي  التحالــف  قــّوات 
الحقوقّيــة  مــات 

ّ
واملنظ )داعــش(  اإلســالمّية« 

 10 فــي  ــه، 
ّ
كل العالــم  فــي  املدنــّي  املجتمــع  مــات 

ّ
ومنظ

تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الجــاري، إلجالئهــم إلــى الضّفــة 
لســيطرة  الخاضعــة  الفــرات  نهــر  مــن  الشــمالّية 
فــي  وجــاء  )قســد(.  الديمقراطّيــة«  ســوريا  »قــّوات 
والقــوى  الدولــّي  التحالــف  قــّوات  »نناشــد  البيــان: 
مــات الحقوقّيــة 

ّ
التابعــة لهــا والهيئــات املدنّيــة واملنظ

ــل إلجالئنــا إلــى الضّفــة الشــمالّية لنهــر الفــرات 
ّ

للتدخ
أرواح  وإنقــاذ  فقــط،  متــٍر  مئــة  عنهــا  يفصلنــا  والتــي 
مئــات األطفــال والنســاء والشــيوخ«. وأوضــح البيــان، 

أّن املحاصريــن يتعّرضــون منــذ نحــو أســبوٍع لهجــوٍم 
مــن قبــل نظــام األســد، وأّنهــم ال  بمختلــف األســلحة 
يملكــون قــوارب لالنتقــال إلــى منطقــة ســيطرة »قــّوات 
ســوريا الديمقراطّيــة« )قســد(، وأّن عناصــر تنظيــم 

إليهــا. التوّجــه  مــن  يمنعونهــم  »داعــش« 
بــل  املدنّييــن،  بحصــار  األســد  تنظيــم  يكتــِف  ولــم 
النازحيــن  مخّيمــات  اســتهداف  إلــى  ذلــك  تجــاوز 
واملعابــر النهرّيــة بشــكٍل مباشــٍر، ومنــه قصــف طائــرات 
الجــاري،  نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   5 فــي  »األســد«، 
»معيزيلــة«  بلــدة  قــرب  للنازحيــن  »الرفاعــي«  مخّيــم 
التابعــة ملدينــة »البوكمــال« شــرق مدينــة ديــر الــزور، 
أطفــال  بينهــم  وجرحــى  قتلــى  ســقوط  عــن  أســفر  مــا 
والكــوادر  األدويــة  فــي  حــاّدٍ  نقــٍص  وســط  ونســاء، 
الطبّية وخروج أغلب مشافي ريف دير الزور الشرقّي 
عــن الخدمــة، وفــي 11 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، قتــل 
وخمــس   

ً
طفــال  13 بينهــم  األقــّل،  علــى  شــخًصا   26

ــه 
ّ
أن ُيعتقــد   ، حربــّيٍ طيــراٍن  قصــف  جــّراء  ســّيدات، 

، بالصواريــخ تجّمًعــا للنازحيــن قــرب ضّفــة نهــر  رو�ســيٌّ
الفــرات فــي قريــة »الســكرّية« التابعــة ملدينــة البوكمــال 
بحســب  الشــرقّي،  الــزور  ديــر  محافظــة  ريــف  فــي 
تل خمســة 

ُ
الشــبكة الســورّية لحقوق اإلنســان. كما ق

الثانــي/  تشــرين   7 الثالثــاء  آخــرون،  وُجــرح  مدنّييــن 
أّنهــا  نوفمبــر، بقصــٍف جــّوّيٍ لطائــراٍت حربّيــٍة يرّجــح 
الواصــل  النهــرّي  املعبــر  علــى  غــارات  ت 

ّ
شــن  

ٌ
روســّية

بيــن قريتــي »الســيال« و»الشــعفة« شــرق مدينــة ديــر 
تــل 

ُ
الــزور. وفــي 11 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الجــاري، ق

خمســة مدنّييــن، بينهــم طفــالن وســّيدتان، كانــوا قــد 
نزحــوا عــن مدينــة »القوريــة« فــي ريــف محافظــة ديــر 
الــزور الشــرقّي، جــّراء قصــف طيــران النظــام الحربــّي 
فــي  »السوســة«  بلــدة  فــي  املائــّي  املعبــر  بالصواريــخ 
ريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقّي، بحســب الشــبكة 

اإلنســان. لحقــوق  الســورّية 

كرتونة من دير الزور
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فصل الخير والبركة: لعنة المخّيمات
هيئة التحرير

 فــي فصــل الشــتاء الــذي طاملــا وجــدوا فيــه فصــل الخيــر والبركــة، فإضافــة إلــى 
ً
 مضاعفــة

ً
يعيــش النازحــون والالجئــون الســورّيون فــي املخّيمــات مأســاة

ســم بشــّحِ املســاعدات وتف�ّســي األمراض وضنك العيش، وما يرافقه من مشــكالٍت صحّيٍة ونفســّيٍة واجتماعّية، يرخي 
ّ
وضعهم شــبه الدائم الذي يت

 عــن انتشــار تلــك املخّيمــات خــارج املــدن 
ً

 معظــم املخّيمــات غيــر مهّيــأٍة ملواجهــة الظــروف الطبيعّيــة القاســية، فضــال
ّ

الشــتاء عليهــم ثقلــه، والســّيما أن
والتجّمعــات الســكنّية وفــي مناطــَق مكشــوفٍة وغيــر مؤّمنــٍة بالخدمــات، وبعضهــا يقــام فــي مناطــَق صحراوّيــٍة تكــون فيهــا الفــوارق الحرارّيــة مرتفعــة 
ل الســيول. 

ّ
ا بيــن النهــار والليــل، وهــي غالًبــا مــا تعانــي فــي الشــتاء مــن الصقيــع وانجرافــات التربــة، لــذا تنهــار الكثيــر مــن الخيــام وتنجــرف مــع تشــك جــدًّ

إضافــة إلــى عــدم جاهزّيــة تلــك الخيــام واهترائهــا وعــدم تجديدهــا بشــكٍل مســتمّرٍ مــن الجهــات املعنّيــة. 

مّزقــت  العــام  لهــذا  الشــتاء  فصــل  أبــواب  فعلــى 
األمطار أكثر من مئة خيمٍة في مخّيم »اإلتقان« في 
بلــدة عيــن »البيضــا« فــي منطقــة »جســر الشــغور« 
غــرب مدينــة إدلــب شــمالي ســورية، وذلــك بســبب 
املخّيــم  هــذا  فــي  نازحــون  وذكــر  واهترائهــا.  قدمهــا 
واشــتكوا  عاميــن،  منــذ  تســتبدل  لــم  الخيــام  أّن 
مــن شــّح املســاعدات اإلنســانّية، وضعــف القــدرة 
علــى  اســتبدالها  إمــكان  وعــدم  لديهــم،  الشــرائّية 
نفقتهــم الخاّصــة، كمــا أّدت األمطــار الغزيــرة إلــى 
داخــل  املفروشــات  وتضــّرر  املخّيــم  فــي  طوفــان 
الخيــام. مــع العلــم أّن عشــرات املخّيمــات تنتشــر 
علــى الشــريط الحــدودّي الســورّي التركــّي فــي حلــب 
قراهــم  مــن  هّجــروا  لنازحيــن  والالذقيــة،  وإدلــب 
الجــّوّي  القصــف  نتيجــة  الســورّي  الداخــل  فــي 
واملدفعــّي والصاروخــّي لســلطة األســد وحلفائهــا، 
املخّيمــات  هــذه  أحــد  »اإلتقــان«  مخّيــم  ويعتبــر 
العشــوائّية فــي ريــف إدلــب الغربــّي، ويســكن فيــه 
مــا يقــارب 400 عائلــة معظمهــم مــن قــرى وبلــدات 
الالذقيــة.  فــي محافظــة  جبلــي األكــراد والتركمــان 
وتعانــي معظــم هــذه املخّيمــات مــن ظــروٍف قاســيٍة 
مــات 

ّ
نتيجــة عــدم دعمهــا بشــكٍل دورّيٍ مــن املنظ

 ،2017 مــارس  آذار/  ففــي  واإلنســانّية.  اإلغاثّيــة 
التابــع  للنازحيــن  »العمــر«  مخّيــم  إدارة  ــدت 

ّ
أك

الغزيــرة  األمطــار  أّن  »أطمــة«  مخّيــم  لتجّمعــات 
جرفــت جــزًءا مــن املخّيــم الواقــع فــي بلــدة أطمــة  
شــمال مدينــة إدلــب؛ حيــث تضــّرر مــا يزيــد على20 
 مــع أثاثهــا ومســتلزماتها، كمــا أصيــب طفــٌل 

ً
خيمــة

رضيــٌع.
 
ً
 ولم تبَق األضرار التي لحقت باملخّيمات مقتصرة

بــل  واملفروشــات...(،  )الخيــام  املادّيــات  علــى 
تجــاوزت ذلــك لتصيــب األرواح وتفتــك بهــا؛ ففــي 

2017، ضربــت ســورية  28 كانــون الثانــي/ ينايــر 
رضيعــٍة  طفلــٍة  وفــاة  إلــى  أّدت   

ٌ
ثلجّيــة  

ٌ
عاصفــة

الشــرقّي،  حمــاة  ريــف  فــي  »البلعــاس«،  مخّيــم  فــي 
كمــا اقتلعــت عشــرات الخيــام فــي عــّدة مخّيمــات 
ُســّجلت حــاالت غــرق خيــام  داخــل ســورية. كمــا 
بميــاه األمطــار والثلــوج داخــل املخّيمــات، ومنــه مــا 
حدث لخيام الالجئين داخل مخّيمات »عرسال« 
شــمال شــرقّي لبنــان، بســبب العواصــف واألمطــار 
ديســمبر  األول/  كانــون  فــي  املنطقــة  ضربــت  التــي 
2016. ويواجــه النازحــون هــذه الظــروف الصعبــة 
والقاســية داخــل املخّيمــات، لكــن لنــا أن نتخّيــل 
فــي  لــدى الذيــن ال يزالــون يبيتــون  حجــم املعانــاة 
اســتيعابهم،  علــى  املخّيمــات  قــدرة  لعــدم  العــراء 
»عيــن  مخّيــم  عــن  املســؤول  اإلدارّي  فبحســب 
عي�ســى«، جــالل عيــاف، فــي تصريــٍح لــه نشــر علــى 
صفحــة مجلــس الرقــة املدنــّي فــي موقــع التواصــل 
 2000 نحــو  هنــاك  أّن  »فيســبوك«،  االجتماعــّي 
الحــال  هــو  وهــذا  املخّيــم.  خــارج  هــم  مّمــن  نــازٍح 
شــرقّي  قــرى  عــن  ــًرا 

ّ
مؤخ النازحيــن  إلــى  بالنســبة 

إدلــب،  فــي  النعمــان«  »معــرة  منطقــة  إلــى  حمــاة 
شــمالي البــالد؛ حيــث ذكــر ناشــطون أّن عشــرات 
أو  خيــٍم  دون  مــن  العــراء  فــي  تبيــت  العائــالت 
النازحيــن  علــى  أيًضــا  ينســحب  وهــذا  خدمــاٍت. 
تتضاعــف  حيــث  الــزور،  ديــر  محافظــة  عــن 
ســوء  ظــّل  فــي  الشــتاء،  فصــل  خــالل  معاناتهــم  
وتزايــد  األساســّية  الخدمــات  ونقــص  التجهيــزات 
املخّيمــات  قــدرة  وعــدم  باســتمرار،  أعدادهــم 
علــى اســتيعابهم مّمــا دفعهــم إلــى إقامــة تجّمعــاٍت 

الحيــاة. ملقّومــات  تفتقــد  عشــوائّيٍة 
ومــن الجديــر ذكــره أّن النازحيــن غالًبــا مــا يلجــؤون 
األشــجار  عيــدان  كجمــع  بدائّيــٍة  وســائَل  إلــى 
أو  الصحراوّيــة،  املناطــق  فــي  الشــوكّيات  أو 
األلبســة املهترئــة والعلــب البالســتيكّية واألكيــاس 
واالســتفادة  إلشــعالها  القمامــة،  فــات 

ّ
ومخل

ــر 
ّ
توف عــدم  بســبب  منهــا،  املنبعــث  الــدفء  مــن 

املحروقــات وغــالء أســعارها، وانعدامهــا فــي بعــض 
األحيــان.
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شرقّي محافظة حماة: حصار فنزوح
مراسل أصوات- حماة

شــرقّي  قــرى  مــن  النــزوح  حركــة  تصاعــدت 
هنــاك  املعــارك  الحتــدام  تبًعــا  حمــاة،  محافظــة 
تلــك املناطــق مــن  وازديــاد ضــراوة القصــف علــى 
النــزوح  وبلــغ  وحلفائهــا،  األســد  ســلطة  جانــب 
مــع   ،2017 أغســطس  آب/  منــذ  ذروتــه  عنهــا 
احتــدام املعــارك ضــّد تنظيــم الدولــة اإلســالمّية 
حكــم 

ُ
)داعــش( اإلرهابــّي. وفــي أيــار/ مايــو 2017، أ

عقيربــات  ناحيــة  وبلــدات  قــرى  علــى  الحصــار 
شــرقّي مدينــة حمــاة )أبــو دالــي، أبــو حكفــة، أبــو 
حمــادي  دكيلــة،  صبيــح،  بســتان  الفشــافيش، 
هــداج،  الحانوتــة،  الســويد(،  )كوكــب  العمــر 
جــب  )بيــوض(،  األبيــض  جــب  العلبــاوي،  جنــي 
املخبوطــة، مســعود، مشــيرفة،  جــروح،  دكيلــة، 
النعيميــة، مكيمــن شــمالي، عقيربــات، القســطل، 
ســوحا،  الرويضــة،  األحمــر،  رســم  العبــد،  رســم 
تبــارة الحمــراء، طهمــاز، رســم البردقانــة(، وتزامــن 

اســُتخدمت  عنيــٍف  جــّوّيٍ  قصــٍف  مــع  الحصــار 
مجــازُر  كبــت 

ُ
وارت ــا،  دوليًّ محّرمــة   

ٌ
أســلحة فيــه 

املجلــس  دفــع  مــا  وهــو  املنطقــة.  تلــك  فــي   
ٌ
كثيــرة

 
ً
إلــى إعالنهــا منطقــة املحلــّي لناحيــة »عقيربــات«، 
منكوبــة، وناشــد املجلــس جميــع األطــراف الدولّيــة 
القــرى  مــن  املدنّييــن  لخــروج  آمنــٍة  ممــّراٍت  لفتــح 
مــات 

ّ
للمنظ اســتغاثٍة  نــداء  طلــق 

ُ
أ كمــا  املنكوبــة، 

اإلنســانّية واإلغاثّيــة لتقديــم الدعــم الــالزم ألهالــي 
محافظــة  فــي  املوجوديــن  الشــرقّي  حمــاة  ريــف 

إدلــب.
»عقيربــات«  ناحيــة  إعــالن  مــن  الرغــم  وعلــى   
باالهتمــام   

َ
تحــظ لــم  أّنهــا   

ّ
إال منكوبــة،   

ً
منطقــة

مــات املحلّيــة والعاملّيــة، وال مــن 
ّ
الكافــي مــن املنظ

ــه، عانــت 
ّ
مؤّسســات املعارضــة. إضافــة إلــى هــذا كل

املنطقــة مــن ممارســات تنظيــم الدولــة اإلســالمّية 
أصحــاب  علــى  التنظيــم  فــرض  حيــث  )داعــش(، 

ت التجارّيــة ضرائــَب تحــت مســّمى الــزكاة، 
ّ

املحــال
لطبيعــة  تبًعــا  جبايتهــا  ومواعيــد  قيمتهــا  تختلــف 
ت والتّجــار، مّمــا رفــع األســعار بشــكٍل كبيــر. 

ّ
املحــال

 عــن تجنيــد التنظيــم لألطفــال القاصريــن، 
ً

فضــال
يــث اســتغل حاجتهــم الشــديدة وأغراهــم برواتــَب 
أميرـكـّي  دوالر  و300   250 بيــن  ــراوح 

ُ
ت شــهرّيٍة 

الســتقطابهم. كمــا فــرض سياســته الدعويــة التــي 
والشــباب  األطفــال  تجنيــد  فــي  سياســته  تخــدم 
املتطــّرف. ومّمــا زاد  الفكــر  بيــن صفوفــه، ونشــر 
مــن مأســاة العيــش فــي تلــك املنطقــة هــو الوضــع 
ا؛ فتلــك املنطقــة تفتقــر إلــى  الطبــّي املتدهــور جــدًّ
األطبــاء، حيــث هــرب جــزٌء منهــم نتيجــة مضايقــات 
التحــق  فيمــا  معــه،  العمــل  واشــتراطه  التنظيــم  
ملصلحتــه  يعمــل  وبــات  بالتنظيــم  آخــر  جــزٌء 
فحســب. كذلــك تعانــي املنطقــة مــن نقــٍص حــاّدٍ 
فــي األدويــة، والســّيما أدويــة األمــراض املزمنــة مثــل 
منــع  عــن   

ً
فضــال والســكرّي،  والضغــط  القلــب 

التنظيم املدنّيين من مغادرة مناطقه وإن بقصد 
العــالج. ونظــًرا النعــدام النقــاط الطّبّيــة يضطــّر 
املدنّيــون إلســعاف جرحاهــم إلــى مدينــة املياديــن 
فــي ديــر الــزور بســّياراتهم الخاّصــة، حيــث ســّجلت 
املجلــس  ــق 

ّ
وث كمــا  الطريــق.  علــى  وفــاة  حــاالت 

التابعــة  والقــرى  »عقيربــات«  لناحيــة  ــّي 
ّ

املحل
بيــن  والحصبــة  الجــدري  بمر�ســي  إصابــة   60 لهــا 
األطفــال، بســبب عــدم تلّقيهــم اللقاحــات الالزمــة 
التنظيــم  ســيطرة  منــذ  املنطقــة  تدخــل  لــم  التــي 
فــي املئــة مــن   90 عليهــا. ومــن الجديــر بالذكــر أّن 
، أو جزئــّي جــّراء  البنيــة التحتّيــة دّمــر بشــكٍل تــاّمٍ
املنطقــة،  عــن   

ٌ
مقطوعــة فالكهربــاء  القصــف؛ 

ــات 
ّ

وامليــاه يحصــل عليهــا األهالــي عــن طريــق مضخ
ســحب امليــاه مــن اآلبــار املنزلّيــة والتــي تعمــل علــى 

ــا. أو جزئيًّ ــا  يًّ
ّ
كل إّمــا  دّمــرت  ــدات، واملــدارس 

ّ
املول

 فــي 
ً
ــى الحصــار فــي أكثــر صــوره مأســوّية

ّ
وقــد  تجل

تجّمعــي »الجابريــة« و»وادي العذيــب« التابعيــن 
ــا  إجباريًّ ا  ممــرًّ كانــا  واللذيــن  »عقيربــات«  لناحيــة 
الجنوبــّي،  إدلــب  ريــف  إلــى  للوصــول  للنازحيــن 
شــهر  قرابــة  النظــام  قــّوات  حاصرتهــم  حيــث 
يزيــد  مــا  فيهمــا  النازحــون  وبلــغ  الشــهر.  ونصــف 
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علــى ثمانيــة آالف نســمة مــن قــرى شــرقّي حمــاة. 
بحوزتهــم  التــي  الغذائّيــة  املــواّد  بــدأت  وبالتدريــج 
حيــث  باملجاعــة،  مهّدديــن  وأصبحــوا  بالنفــاد، 
الســّن  بيــن األطفــال وكبــار  ُســّجلت حــاالت وفــاٍة 
فــي  النقــص  نتيجــة  وفّيــات،  عشــر  عددهــا  فــاق 
األطفــال،  وحليــب  والطبّيــة  الغذائّيــة  املــواّد 
للشــرب  صالحــٍة  غيــر  مياًهــا  شــربهم  إلــى  إضافــة 

األمــراض. مــن  الكثيــر  لهــم  ســّببت 
كلُّ هــذه األوضــاع الســّيئة دفعــت بعــض العائــالت 
طــرق  عبــر  املنطقــة  مــن  والخــروج  املغامــرة  إلــى 
التهريــب املزروعــة باأللغــام واملســتهدفة مــن قــّوات 
ــا بينهــم  تــل 40 مدنيًّ

ُ
النظــام وميليشــياته، حيــث ق

ولــم  النظــام.  ميليشــيا  برصــاص  ونســاٌء  أطفــاٌل 
يكتــِف النظــام وميليشــياته باســتهداف النازحيــن 
اعتقــال  إلــى  لجــأ  بــل  عليهــم،  الحصــار  وفــرض 
مــن  الهــروب  محاولتهــم  أثنــاء  أيًضــا،  بعضهــم 
جــاه محافظــة إدلــب. حيــث 

ّ
املناطــق املحاصــرة بات

اعتقلــت قــّوات النظــام عــدًدا مــن املدنّييــن بينهــم 
نســاٌء وأطفــاٌل مــن املحاصريــن فــي منطقــة »وادي 
العذيــب«، أثنــاء محاولتهــم عبــور طريــق الصبــورة 
 عــن اســتهداف 

ً
– الســعن إلــى إدلــب. هــذا فضــال

النازحيــن  تجّمعــات  وحلفائهــا  األســد  ســلطة 
قــال   ،2017 أغســطس  آب/  ففــي  بالقصــف؛ 
ــّي لناحيــة »عقيربــات«، أحمــد 

ّ
رئيــس املجلــس املحل

الحمــوي، إّن القصــف اســتهدف تجّمًعــا للنازحيــن 
فــي قريــة »أبــو كهــف«، مــا أســفر عــن ســقوط 23 

 وأكثــر مــن 90 جريًحــا.
ً

قتيــال
ــق املزيــد 

ّ
وشــهد شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2017 تدف

شــرقّي  وبلــدات  قــرى  عــن  النــزوح  موجــات  مــن 
املجالــس  ــل 

ّ
ممث قــال  حيــث  حمــاة؛  محافظــة 

ّيــة لبلــدات شــرقّي حمــاة، ريــان األحمــد، إّن 
ّ
املحل

قصــر  ربــدة،  الكيكيــة،  الحــزم،  )عرفــة،  قــرى 
شــهدت  والظافريــة(،  علــي،  قصــر  شــاوي، 
جــّوّيٍ  بقصــٍف  اســتهدافها  بعــد  ــا،  نزوًحــا جماعيًّ
وروســيا.  النظــام  مــن  مســبوق  وغيــر  عنيــٍف 
وأضــاف »األحمــد« أّن قــرى )الشــطيب، الهويــة، 
ريــف  فــي  املذكــورة  للقــرى  املحاذيــة  والرويضــة( 
جــّراء  أيًضــا  ــا  جماعيًّ نزوًحــا  شــهدت  إدلــب، 
القصــف، مشــيًرا إلــى أّن النازحيــن يتوّجهــون إلــى 
و»الفكــة«،  و»باشــكون«  »املريجــب«  مخّيمــات 
إضافــة إلــى قــرى »املشــهد« و»املكســر«، و«جــب 
مدينــة  شــرق  »ســنجار«  ناحيــة  فــي  القصــب« 
األول/  تشــرين  شــهر  فــي  النــزوح  وتتابــع  إدلــب. 
قــرى  أهالــي  مــن  اآلالف  نــزح  حيــث  أكتوبــر، 
)ســرحا، النفيلــة، الشــاكوزية، أبــو لفــة، بغيديــد، 
جــاه الجــزء الغربــّي 

ّ
املعقــر، جنينــة وبيــوض(، بات

مــن ناحيــة »الحمــراء« شــمال شــرق مدينــة حمــاة 
»ســنجار«،  ناحيــة  ريــف  فــي  الداخــل  ومخّيمــات 

ــف.
ّ
املكث الجــّوّي  القصــف  بســبب 

إدلــب  مخّيمــات  فــي  حمــاة  شــرقّي  نازحــو  ويعانــي 
وحماة من سوء الخدمات وشّح املياه والكهرباء، 
الصهاريــج،  مــن  امليــاه  شــراء  علــى  أجبرهــم  مــا 
حيــث  الخبــز،  مــاّدة  ــر 

ّ
توف عــدم  إلــى  إضافــة 

يّتجهــون إلــى بلــداٍت وقــًرى بعيــدٍة عــن املخّيمــات 
قريبــة،  أفــراٍن  ــر 

ّ
توف عــدم  بســبب  الخبــز  لشــراء 

األطفــال  وحليــب  الــدواء  شــّحِ  عــن   
ً

فضــال هــذا 
وغيرهــا مــن الحاجــات األساســّية. وقــد بلــغ عــدد 
النازحيــن مــن بلــدات شــرقّي محافظــة حمــاة نحــو 
25 ألــف شــخٍص يقطنــون فــي 24 مخّيًمــا فــي إدلــب 
وحمــاة، بحســب تصريــٍح لعضــو مجلــس محافظــة 

الهويــان. خالــد  حمــاة، 

قرية سروج- خاص أصوات

 نظام روما األسا�سّي للمحكمة 
الجنائّية الدولّية املعتمد في روما في 

17تموز/ يوليو  1998
قة بجريمة التهجير 

ّ
املواّد املتعل

القسرّي
املــادة )8(  

جرائم الحرب  
مــا  فــي  اختصــاٌص  للمحكمــة  يكــون   -1
ــق بجرائــم الحــرب، والســّيما عندمــا 

ّ
يتعل

ــٍة أو سياســٍة عاّمــة 
ّ
ترتكــب فــي إطــار خط

واســعة  ارتــكاٍب  عملّيــة  إطــار  فــي  أو 
الجرائــم. لهــذه  النطــاق 

تعنــي  األسا�ســّي  النظــام  هــذا  لغــرض   -2
الحــرب«:  »جرائــم 

التفاقّيــات  الجســيمة  االنتهــاكات  أ - 
جنيــف املؤّرخــة فــي 12 آب / أغســطس 
التاليــة  األفعــال  مــن  فعــل  أّي   ،1949
الذيــن  املمتلــكات  أو  األشــخاص،  ضــّد 
ذات  جنيــف  اتفاقّيــة  أحــكام  تحميهــم 

الصلــة:
1- القتل العمد.

الالإنســانّية،  املعاملــة  أو  التعذيــب   -2
بيولوجّيــة. تجــارب  إجــراء  ذلــك  فــي  بمــا 

أو  شــديدٍة  معانــاٍة  إحــداث  3-تعّمــد 
إلحــاق أذى خطيــر بالجســم أو بالصّحــة.

النطــاق  واســع  تدميــٍر  4-إلحــاق 
أن  دون  عليهــا  واالســتيالء  باملمتلــكات 
 تبــّرر ذلــك 

ٌ
 عســكرّية

ٌ
تكــون هنــاك ضــرورة

عابثــة. وبطريقــٍة  للقانــون  وباملخالفــة 
5-إرغــام أّي أســير حــرب أو أّي شــخٍص 
آخــر مشــمول بالحمايــة علــى الخدمــة فــي 

صفــوف قــّوات دولــة معاديــة.
أّي  أو  حــرٍب  أســير  أّي  6-تعّمــد حرمــان 
مــن  بالحمايــة  مشــمول  آخــر  شــخٍص 
عادلــة   

ً
محاكمــة يحاكــم  أن  فــي  حّقــه 

مّيــة. ونظا
7- اإلبعــاد أو النقــل غيــر املشــروعين أو 

الحبــس غيــر املشــروع.
8-أخذ رهائن.
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الحرب كفعٍل مستقبليٍّ
راتب شعبو

املتحاربــون  ويجــد  الحــروب  تنتهــي  النهايــة  فــي 
دفــن 

ُ
ت ثــم  خالفاتهــم،  تســوية  إلــى  مــا   

ً
ســبيال

دّمرتــه  مــا  تعميــر  وُيعــاد  الذاكــرة  فــي  الضحايــا 
يحكمهــا  ال  حيــاٍة  دورة  الســتئناف  الحــرب، 
الســالح أو ال يغلــب عليهــا الســالح. غيــر أّن بــذور 
حة، والســّيما 

ّ
الشــّرِ التــي تزرعهــا الصراعــات املســل

املديــدة منهــا، تواصــل نمّوهــا فــي األطفــال وتتظاهــر 
باملآ�ســي  ــر 

ّ
ذك

ُ
ت بأشــكاٍل  للحــرب  التالــي  الزمــن  فــي 

هــذا  علــى  بالجــرح.  الندبــة  ــر 
ّ

ذك
ُ
ت كمــا  الســالفة 

فــإّن الصراعــات العنيفــة هــي مــن زاويــة األطفــال 
الصــراع  ينتهــي  أن  بعــد  يبــدأ  مســتقبليٌّ  فعــٌل 
نــدوب  تحمــل  التــي  املــاّدة  هــم  األطفــال  املباشــر. 
الحــرب املاضيــة ورائحــة شــرورها إلــى املســتقبل، 
وعبــر األطفــال يمكــن أن تعبــر شــرور الحــرب مــن 

جيــل. إلــى  جيــٍل 
هــي  األفغانّيــة  طالبــان  حركــة  أّن  جّيــًدا  معــروف 
اســتمّرت  التــي  للحــرب  التاليــة  املــّرة  الثمــار  مــن 
عقــًدا مــن الزمــان بيــن الجهادّييــن والســوفيات فــي 
أفغانســتان. انســحب الســوفيات من أفغانســتان 
ســنوات  خمــس  بعــد  ثــّم   ،1989 عــام  أوائــل  فــي 
اســتوعبت  التــي  باكســتان  ففــي  طالبــان.  ظهــرت 
، كان األطفــال  أكثــر مــن ثالثــة مالييــن الجــٍئ أفغانــّيٍ
األفغــان يخضعــون لصياغــٍة »طالبانّيــة«، دفعــت 
ثمًنــا  بعــد  فيمــا  ــه 

ّ
كل العالــم  ودفــع  أفغانســتان 

ــا لهــا وال يــزال. 
ً
باهظ

بــات تلــك 
ّ
ا فــي تأميــن متطل

ً
العالــم الــذي كان منهمــك

بــات عيــش وتعليــم وصيانــة 
ّ
الحــرب أكثــر مــن متطل

حياة ماليين األطفال األفغان الالجئين، ساهم في 
تأميــن املــاّدة األّولّيــة للصناعــة الطالبانّيــة، أقصــد 
األطفــال املحروميــن مــن امللجــأ والغــذاء والتعليــم. 
فــي باكســتان، حيــث لجــأ هــؤالء، بــدأت الصناعــة 
جــه إلــى هنــاك الدعــم 

ّ
األخطــر، صناعــة الوعــي. ات

املالــّي »الهــادف«، وظهــرت آالف املــدارس الدينّيــة 
جانــب  إلــى  والطعــام  امللجــأ  للطفــل  ــر 

ّ
توف التــي 

تعليــٍم دينــّي محــّدد، األمــر الــذي أنتــج فــي غضــون 
ــا« جاهــًزا لالنضمــام إلــى  ــا »عقائديًّ

ً
ســنوات، جيش

 مــن مجــال 
ٌ
حركــة طالبــان )االســم نفســه مأخــوذ

والتــي  عمــر  محمــد  املــال  قادهــا  التــي  التعليــم( 
ت فو�ســى مــا بعــد االنســحاب الســوفياتّي 

ّ
اســتغل

األصولــّي،  العقائــدّي  انضباطهــا  مــن   
ً
مســتفيدة

بقــدر   
ٌ
 وفّعالــة

ٌ
ــا. اآللّيــة بســيطة

ً
بــات معروف كمــا 

 تشــّرد املالييــن 
ٌ
حة

ّ
، صراعــاٌت مســل

ٌ
مــا هــي مدّمــرة

إلــى  وتطردهــم  عيشــهم  مــوارد  مــن  وتحرمهــم 
هامــش الحيــاة وتحيلهــم إلــى عــبٍء علــى أنفســهم، 
 تســتثمر فــي 

ً
 وافــرة

ً
وجهــاٌت تمتلــك قــدراٍت مالّيــة

أي  املســتقبل،  مــاّدة  أّنهــم  ُيفتــرض  مــن  تخريــب 
هــذا  األطفــال، فتســّمم مســتقبلهم وتســهم علــى 

فــي تســميم مســتقبل العالــم.  بقســطها 

تماًمــا،  الســوريُّ نظيــره األفغانــّي  الحــال  ــد 
ّ
يقل ال 

بلــداٍن  علــى  يتوّزعــون  الســورّيون  فالالجئــون 
ــًزا 

ّ
ــا« مرك عديــدة، وال يبــدو أّن هنــاك جهــًدا »تربويًّ

وذا وزٍن لصياغــة مشــروٍع كاملشــروع الطالبانــّي. 
إلــى  قصــًدا  واملوّجــه  ــم 

ّ
املنظ املشــروع  أّن  غيــر 

صناعــة وعــي األطفــال وتأطيرهــم، كشــباٍب الحًقــا، 
فــي تنظيمــاٍت ســلفّية، ليــس هــو الخطــر الوحيــد 
وانقطــاع  التعليمــّي  والضيــاع  األمّيــة  املمكــن. 
زراعــة  عــن  خطــًرا  يقــّل  ال  املســتقبل  فــي  األمــل 
ــر 

ّ
تتوف الحالتيــن  فــي  األعمــى،  الســلفّي  اليقيــن 

أرضّيــة العنــف العدمــّي وأســباب تخلخــل الهوّيــة 
علــى  النفســّية  اآلثــار  عــن   

ً
فضــال هــذا  الوطنّيــة، 

الفــردّي  املســتقبل  علــى  وانعكاســاتها  األطفــال 
والعــاّم.

فــي تركيــا واألردن ولبنــان، يوجــد مــا يزيــد علــى 1.5 
ولكــن  الدراســة،  ســّن  فــي  ســورّيٍ  طفــٍل  مليــون 
بحســب   ، رســمّيٍ تعليــٍم  علــى  يحصــل  ال  نصفهــم 
يجــري  التــي  األمــوال  ووتــش«.  رايتــس  »هيومــن 
اإلعــالن عنهــا فــي املؤتمــرات واجتماعــات املانحيــن 
تضيــع قبــل أن تصــل إلــى مقصدهــا، أو أّن الــدول 
مــة »هيومــن 

ّ
تعــد وال تعطــي، كمــا يبّيــن تقريــر منظ

انعــدام  املــال:  »تعّقــب  بعنــوان:  ووتــش«  رايتــس 
الالجئيــن  لتعليــم  املانحيــن  تمويــل  فــي  الشــفافّية 
اإلدارة  ســوء  مــع  الفســاد  يجتمــع  الســورّيين«. 
السياســّية  املصالــح  وتغليــب  التوثيــق  وضعــف 
للــدول والجماعــات، لنحصــل علــى »جيــٍل ضائــع«. 
مــة يقــول: »وعــدْت الــدول 

ّ
أحــد الباحثيــن فــي املنظ

األطفــال  يصبــح   
ّ

بــأال واملســتضيفة  املانحــة 
 ضائًعــا، لكــن هــذا بالضبــط مــا 

ً
الســورّيون جيــال

تشــير اإلحصــاءات  املثــال،  يحــدث.« علــى ســبيل 
إلــى أّن نحــو %90 مــن الالجئيــن الســورّيين مّمــن 
فــي  هــم  مّمــن  الثانــوّي و50%  التعليــم  بعمــر  هــم 
سّن التعليم األسا�سّي في لبنان، ال يحصلون على 
املســؤول  بحســب  األسا�ســّي،  والعائــق  الدراســة. 
للطفولــة  املّتحــدة  األمــم  مــة 

ّ
منظ فــي  اإلعالمــّي 

)يونيســيف( فــي لبنــان، هــو العائــق املــاّدّي الــذي 
وبيــن  الســورّيين  الالجئيــن  األطفــال  بيــن  يحــول 
التعليــم. ســوف يبقــى هــذا الجيــل الضائــع، ليــس 
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الســورّية  باملأســاة  ــر 
ّ

تذك دائمــٍة  ندبــٍة  بمنزلــة 
بــذرة خلــٍل مســتقبلّيٍ  بمنزلــة  أيًضــا  بــل  فحســب، 

عالجــه. يصعــب 
تمّيــزت الحالــة الســورّية بوجــود قطاعــاٍت كبيــرٍة 
 
ً
مــن األطفــال الذيــن خضعــوا ويخضعــون مباشــرة

التــي  اإلســالمّية  التنظيمــات  وتعليــم«  »لتربيــة 
تســيطر علــى مناطقهــم لفتــراٍت طويلــة، وتفــرض 
فــي   

ً
متطّرفــة  

ً
إســالمّية تفســيراٍت  األهالــي  علــى 

صــارت  »داعــش«  ظــّل  فــي  فهــا. 
ّ
وتخل انغالقهــا 

املقاتليــن  منــه  التنظيــم  يختــار  مكاًنــا  املدرســة 
والزوجــات، أكثــر مــن كونــه مكاًنــا للعلــم، مــا دفــع 
إرســال  عــدم  تفضيــل  إلــى  العائــالت  مــن  كثيــًرا 
 عــن أّن التنظيــم يهمــل 

ً
أبنائهــم إلــى املدرســة. فضــال

والتربيــة  الفقــه  مــواّد  ــز علــى 
ّ

العلمّيــة ويرك املــواّد 
العربّيــة.  واللغــة  البدنّيــة  واللياقــة  اإلســالمّية 
ــف التعليمــّي ظاهــٌر فــي هذه 

ّ
وفــوق هــذا، فــإّن التخل

املــواّد، ففــي صــورٍة مســّربٍة مــن إحــدى املــدارس 
الواقعــة تحــت ســيطرة التنظيــم، يبــدو املســتوى 
َتَب« 

َ
ــي ملــدّرس اللغــة العربّيــة الــذي يعرب »ك

ّ
املتدن

ــه يقبــل الســين وســوف.
ّ
كمــا يلــي: فعــل مضــارع ألن

التعليــم فــي مناطــق ســيطرة النظــام تراجــع أيًضــا 
الصفــوف،  فــي  التالميــذ  كثافــة  ضغــط  تحــت 
عــن  الناجــم  الشــديد  الفقــر  ضغــط  وتحــت 
فــي ســيادة ســبل  ــى تراجــع التعليــم 

ّ
الصــراع. يتجل

 
ً

الغــّش أكثــر مّمــا كان ســابًقا. بــات الغــّش مقبــوال
ا،  علــى الصعيــد االجتماعــّي ومســكوًتا عنــه رســميًّ
الغــّش  علــى  أبناَءهــم  يســاعدون  األهالــي  وبــات 
والبكالوريــا،  املتوّســطة  الشــهادة  امتحانــات  فــي 
ــرات« )وهــي 

ّ
عبــر رشــوة املراقبيــن أو شــراء »املصغ

وســائُل للغــّش االمتحانــّي( ألبنائهــم، أو ســواها مــن 
الوســائل.

املحّصلــة أّن أطفــال ســورية يتعّرضــون لتخريــٍب 
الحيــاة  شــروط  وفــي  التعليــم  فــي   وعميــٍق  واســٍع 
وهــذا  الصــراع،  عــن  الناجمــة  واملاّدّيــة  النفســّية 
إّنهــا النتيجــة  التخريــب يعطــي ثمــاره املــّرة الحًقــا. 
العنيفــة  للصراعــات  املباشــرة  وغيــر  الالحقــة 
ســحق  فــي  املنشــغلون  الفاعلــون  ينســاها  التــي 
بقــّوٍة  بنفســها  ــر 

ّ
وتذك تعــود  لكــي  خصومهــم، 

بســحق  عنهــا  انشــغل  مــن  تســحق  ورّبمــا  الحًقــا، 
الخصــوم.

شهادة ألم وأمل غالية الريش
 من الرقة في الثالثين من عمرها، 

ٌ
»ُســهى« ســّيدة

حلــب،  جامعــة  مــن  اآلداب  ّيــة 
ّ
كل فــي  تخّرجــت 

حيــن  عمــره.  مــن  الثالثــة  فــي  واحــٌد  ولــٌد  ولديهــا 

)داعــش(  اإلســالمّية«  »الدولــة  تنظيــم  اجتــاح 

»ُســهى«  علــى  لزاًمــا  كان  الرقــة،  محافظــة 

وعائلتهــا املقيمــة فــي حــّي »دوار النعيــم« أن تتقّيــد 

باإلجــراءات التــي فرضهــا التنظيــم املتشــّدد علــى 

أكثــر  فــي  ومحظــورات  فتــاوى  مــن  وأهلهــا  الرقــة 

أّن  درجــة  إلــى  ــة، 
ّ
دق اليومّيــة  الحيــاة  تفاصيــل 

املــوت أو االعتقــال كانــا يقبعــان خلــف أّي خطــوٍة 

اللواتــي  النســاء  تخطوهــا وأهلهــا، والســّيما علــى 

ــق 
ّ
يتعل مــا  فــي  نظــاٌم جائــٌر، ســواء  عليهــّن  ــرض 

ُ
ف

طبقتيــن  مــن  املكــّون  الشــرعّي  اللبــاس  بارتــداء 

داخلّيــة وخارجّيــة بلــوٍن أســود، وأّي مخالفــٍة قــد 

ــف الخطــف أو الــزواج القســرّي مــن أعضــاء 
ّ
تكل

التنظيــم، أو ســير حركتهــّن فــي األســواق فــي ظــّل 

والتقديــر  العســف  يســودها  دقيقــٍة  مراقبــٍة 

املزاجــّي ألعضــاء التنظيــم فــي جهــاز »الحســبة«، 

– للتجــّول  حظــٍر  مــن  التنظيــم  يفرضــه  مــا  مــع 
التســّوق  مــن  النســاء  ومنــع  َمحــرم-  دون  مــن 

إلــى  ة 
ّ
الشــاق العــودة  كانــت  الرجــال.  الباعــة  مــن 

 بــكّل مــا يجــري 
ً
البيــت تســتدعي تقييًمــا ومعرفــة

املســائّية،  العائلــة  ــة« 
ّ
»مل فــي  وأخواتهــا  ألخوتهــا 

وكان الحديــث الهامــس ســّيد املوقــف فــي تبــادل 
فنــون  وممارســة  والتقّيــد  التكّيــف  خبــرات 
قنــع، الــذي لــم يكــن يحــول 

ُ
»الكــذب الذـكـّي« وامل

دون الوقــوع فــي شــباك أســئلة التنظيــم املربكــة، 

والســّيما مــع نســاء التنظيــم املتشــّددات اللواتــي 

 يســودها الهــوس الدينــّي وانعــدام 
ً
مارســن ســلطة

الرأفــة. 
خالص السماء الدموّي 

الدولــّي  التحالــف  قــوى  قصــف  تواصــل  مــع 

املئــات  كمــا  »ُســهى«  عائلــة  علــى  ــرض 
ُ
ف للرقــة، 

مــن األســر الرقاوّيــة االنتقــال إلــى أكثــر مــن مــكاٍن 

داخــل مدينــة الرقــة أو ريفهــا، هرًبــا مــن القصــف 

الحتمــّي. واملــوت 

إّنهــا نزحــت وعائلتهــا  فــي شــهادتها  »ُســهى«  تقــول 

إلــى منطقــٍة محــّررٍة مــن تنظيــم »داعــش« شــمال 

مدينــة الرقــة، اســمها »كبــش« ومكثــوا فيهــا لفتــرٍة 

ثّمــة  لــم يكــن  يقــارب الثالثــة أشــهر،  مــا  قصيــرٍة 

أدنــى مقّومــات الحيــاة، ال مــاء، وال كهربــاء، وال 
تقــول  كمــا  الوحيــد  ــر 

ّ
املتوف دواء.  وال  طعــام، 

فــي  النــزوح  وأخوتــي  قّررنــا  املــوت.  هــو  »ُســهى« 

بــكّل  معرفتنــا  مــع  الرهيبــة  الظــروف  تلــك  ظــّل 

ــا،  ــا ومعنويًّ تكاليــف الخــروج مــن املحافظــة ماديًّ

واحتمــال وقوعنــا فــي قبضــة التنظيــم املتشــّدد، 

املالــّي  واالبتــزاز  القهــر  مــن  جديــدة  رحلــة  لتبــدأ 

 700 مّنــا  أخــذوا  علينــا،  املهّربــون  فرضهــا  التــي 

ألــف ليــرة ســورّية، عــدا أجــرة الطريــق 30 ألــف 

ريــف حمــاة،  إلــى  مــن كّل شــخص، حتــى وصلنــا 

 14 التــي اســتمّرت  تلــك الرحلــة،  وعانينــا خــالل 

وابتــزاٍز  وإهانــاٍت  تفتيــٍش  مــن  األمّريــن  ســاعة، 

 مــن الوقــت لــدى 
ً
مالــّي طــوال الطريــق. مكثنــا فتــرة

لكــن  العشــيرة،  رابطــة  وإياهــم  تربطنــا  أقربــاء 

أرواحنــا ترنــو إلــى الرقــة ومنازلنــا، قّررنــا خاللهــا 

بعــد تحريــر الرقــة مــن ســلطة التنظيــم العــودة 

الرقــة. إلــى 

وجــدت منزلــي مهّدًمــا بالكامــل )كمــا وصفــت ُســهى 

يعنــي  إلــّي  بالنســبة  املنــزل  فقــدان  تبكــي(،  وهــي 

الكثيــر، لكــن مــا مــن كلمــاٍت تصــف حــال الدمــار 

وصــار  املدينــة،  لــه  تعّرضــت  الــذي  الشــامل 

هاجســنا فــي الســؤال عــن أحــوال مــن تبّقــى مــن 

غيــر  الرقــة  مدينــة  أّن  أجــزم  ومعارفنــا،  أســرتنا 

والهــدم  األلغــام  بســبب  اليــوم  للســكن  مؤّهلــٍة 

للحيــاة. الضرورّيــة  العيــش  مقّومــات  وانعــدام 

أثنــاء  الرقــة.  ريــف  إلــى  ثانيــة   
ً
مــّرة النــزوح  قررنــا 

كمــوّزع  يعمــل  كان  الــذي  أختــي  زوج  ذلــك، 

أدويــة مــن الرقــة إلــى ريفهــا قتــل برصــاص قّنــاص 

لــن  فقــد  وغّصــة  وزوجــة  أطفــال  خمســة  ا 
ً
تــارك

 وغيــر 
ً
عــة

ّ
نــا نعيــش إقامــاٍت متقط

ّ
تبارحنــا. نعلــم أن

مســتقّرٍة وصعبــة، لكّننــا اآلن تحّررنــا مــن ســلطة 

ا... مــن  ــا وإنســانيًّ ــة أخالقيًّ
ّ
قــّوٍة غاشــمٍة ومنحط

الصعــب أن تندمــل جراحنــا قريًبــا، وأن نن�ســى مــا 

جــرى لنــا. قــد يبــدو الســالم واألمــان بعيــًدا بعــض 

الوقــت، لكــن األمــل ال يــزال يســكن قلوبنــا هكــذا 

تنهــي »ُســهى« شــهادتها فــي مــا عانتــه وكابدتــه.        
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»آســو  شــبكة  فريــق  قــام 

توعيــة  بحملــة  اإلخباريــة« 

مخلفــات  مــع  التعامــل  حــول 

مخيمــات  فــي  واأللغــام  الحــرب 

عي�ســى  عيــن  بلــدة  فــي  النازحيــن 

أبيــض  تــل  ملدينــة  التابعــة 
بالتعــاون  وذلــك  الرقــة،  شــمالي 

تضــم  التــي  املخيمــات  إدارة  مــع 

الرقــة  محافظتــي  مــن  نازحيــن 

الحملــة  وتشــمل  الــزور،  وديــر 

توزيــع كتيبــات »زكــزك« املوجهــة 

والكبــار،  واليافعيــن  لألطفــال 

بهدف التعريف بأشكال  

والذخائــر  واأللغــام  األســلحة 

غيــر املنفجــرة، لتوعيتهــم بخطــر 

خلفهــا  التــي  الحــرب  مخلفــات 

وكيفيــة  »داعــش«  تنظيــم 

معهــا. التعامــل 

ــة إلــى بوســترات وملصقــات 
ً
إضاف

املخيــم،  أرجــاء  فــي  توعويــة 

تدعــو  عي�ســى،  عيــن  وناحيــة 

األبنيــة  مــن  االقتــراب  عــدم  إلــى 

املدمــرة، أو األجســام املشــبوهة، 

حــال  فــي  املختصيــن  وإخبــار 

أو  قذائــف  بقايــا  علــى  التعــرف 

تنفجــر. لــم  ألغــاٍم 

بتوزيــع  أيًضــا  الفريــق  وقــام 

مدينــة  أهالــي  علــى  الكتّيبــات 

الطبقــة فــي الريــف الغربــي ملدينــة 

الرقــة، وقامــوا بنشــر امللصقــات 

أيًضــا. املدينــة  شــوارع  فــي 

أن  بعــد  الحملــة  هــذه  تأتــي 

ق�ســى عــدٌد مــن أهالــي محافظتــي 

األشــهر  فــي  الــزور  وديــر  الرقــة 

مــن  هروبهــم  أثنــاء  املاضيــة 

مناطــق االشــتباكات بيــن »قــوات 

وتنظيــم  الديمقراطيــة«  ســوريا 

ألغــاٍم  انفجــار  إثــر  »داعــش« 

قبــل  التنظيــم  زرعهــا  قــد  كان 

. به نســحا ا

مخلفات داعش

أصوات- العدد 3 14



فــي  حين 
ّ

املســل ظاهــرة  انتهــاء  مــن  الرغــم  وعلــى 
يخّيــم  يــزال  ال  الرعــب  أّن   

ّ
إال وجرودهــا،  البلــدة 

الصحافــّي  إّن  حيــث  الالجئيــن،  مخّيمــات  علــى 
الباحث عن إجاباٍت ألســئلٍة كثيرة، يصعب عليه 
املجيــب  يطمئــنُّ  وعندمــا  كاملــة،  إجابــاٍت  ســماع 
الّســائل، ُيطلــب أن يغّيــب االســم تماًمــا عــن  إلــى 

االنتقــام. مــن  ــا 
ً
خوف النــّص، 

أن  يمكــن  ال  املتحّدثيــن،  أســماء  إخفــاء  لكــّن 
التــي  املخّيمــات،  فــي  الوضــع  صــورة  يحجــب 
فــي  الخيمــة،  جانــب  إلــى  الخيمــة  فيهــا  تتالصــق 
مــن   

ٌ
خطــوط لهــا 

ّ
تتخل مســتقيمة،  شــبه  خطــوٍط 

ــة 
ّ
ــق كقنــواٍت وســط األزق

ّ
امليــاه اآلســنة التــي تتدف

الترابّيــة، حيــث يمكــن حّتــى للصــورة الجامــدة أن 
املنتشــرة. بالروائــح  ت�ســَي 

وال يحجب ذاك الوضع الصّحّي البائس، أصواَت 
األطفــال، الذيــن يركضــون هنــا وهنــاك، يريــدون 
بــكاَء  أو  مخّيماتهــم،  واقــَع  مدركيــن  غيــر  اللعــب، 
بعــض األطفــال املر�ســى اآلتــي مــن داخــل الخيــام، 
وال  املتجّهمــة،  النســاء  وجــوه  صــور  يحجــب  وال 
وجــوه الرجــال الغاضبــة لكــن الكاظمــة للغيــظ، 
ــا مــن املجهــول الــذي قــد يأتــي مــن أّي جهــٍة.

ً
خوف

فــي مخّيمــات »عرســال«، ينتظــرون  كّل الالجئيــن 
اإلغاثــّي،  أو  االجتماعــّي  أو  األمنــّي  ليــس  القــادم، 
دنــو  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  األّيــام،  هــذه  مــا 

ّ
إن

فصــل الشــتاء القــارس فــي بلــدٍة تعلــو نحــو 1600 
م عــن ســطح البحــر، واملعروفــة بقســوة مناخهــا، 
البلــدة  إلــى  الذيــن قدمــوا  الالجئــون،  وقــد اختبــر 
 ،2014 ســنة  الحًقــا  أو   ،2011 ســنة  وجرودهــا 
ومــا بيــن تلــك الســنتين، وبعدهمــا، مأســاة الشــتاء 

فــي تلــك املخّيمــات.
إلــى بلدنــا«... تســمعها مــن كّل مــن  »نريــد العــودة 
غيــر  هنــاك  واألمــن  العــودة  كيــف  لكــن  تقابلــه، 

مصوٍن  على الرغم من ســيطرة الجيش الســورّي 
وحلفائــه علــى كامــل املنطقــة؟

 وسط محيٍط بائٍس
ٌ
 بائسة

ٌ
ظروف

مــن  دفعــاٌت  بــدأت  الســورّية  األزمــة  بدايــة  منــذ 
باللجــوء  والقلمــون  وضواحيهــا  حمــص  أهالــي 
هللا  حــزب  دخــول  بعــد  والســّيما  »عرســال«،  إلــى 
واحتاللــه   الســورّي،  النظــام  جانــب  إلــى  الحــرب 
مدينــة القصيــر ثــّم مشــاركته فــي معــارك، وفتحــه 

القلمــون.  فــي  كمــا  وريفهــا  حمــص  فــي  أخــرى، 
ألــف   35 نحــو  »عرســال«  ان 

ّ
ســك عــدد  يبلــغ 

مواطــٍن، وقــد بلــغ عــدد الالجئيــن نحــو 120 ألــف 
 102 الجــٍئ كحــّدٍ أق�ســى، توّزعــوا علــى أكثــر مــن 
مخّيــٍم، أقيمــت بشــكٍل عشــوائّيٍ علــى أراٍض تابعــة 

وجرودهــا. ومشــاعاتها  البلــدة،  ألهالــي 
يشــير األســتاذ »محمــد حســين رايــد«، وهــو أحــد 
»التدريــب  جمعّيــة  فــي   

ٌ
وناشــط البلــدة،  أهالــي 

ال  اليــوم  الالجئيــن  عــدد  أّن  إلــى  والدراســات« 
و15  املخّيمــات،  داخــل  الجــٍئ  ألــف   50 يتعــّدى 
ألــف الجــٍئ خارجهــا بحســب اإلحصــاءات األخيــرة، 

مــات 
ّ
واملنظ الجمعّيــات  مــن  العديــد  لهــم  قــّدم 

ُ
ت

»جمعّيــة  الجمعّيــات:  هــذه  ومــن  مســاعداٍت، 
حــدود«،  بــال  »أطبــاء  والتدريــب«،  الدراســات 
األحمــر«، »مؤّسســة  للصليــب  الدولّيــة  »اللجنــة 
عامل«، »لجنة اإلنقاذ الدولّية«، »دار الفتوى«، 
إلــخ.  القطــرّي«...  األحمــر  »الهــالل  »كاريتــاس«، 
تهميــش  مــن  أساًســا  »عرســال«  بلــدة  وتعانــي 
التحتّيــة  فبناهــا  ّيــة، 

ّ
واملحل املركزّيــة  الســلطة 

حالهــا  بــات  فكيــف  الشــديد،  اإلهمــال  تعانــي 
باللجــوء  ــل 

ّ
املتمث الضخــم  انّي 

ّ
الســك االزديــاد  مــع 

الســورّي؟
ال صّحة وال غذاء وال مدارس

صّحــّيٍ  صــرٍف  مــن  هــذا،  التحتّيــة  البنــى  ضعــف 
 أســاس 

ٌ
وميــاٍه وكهربــاٍء ونقــٍل وغيرهــا، هــو مشــكلة

مــن ضمــن املعضــالت التــي يعانــي منهــا الالجئــون 
التحتّيــة  فالبنــى  ســواء.  حــّدٍ  علــى  البلــدة  وأهالــي 
انّي، 

ّ
الســك االزديــاد  هــذا  الســتيعاب  مهّيــأٍة  غيــر 

الصــرف  أقنيــة  انفجــرت  املثــال  ســبيل  فعلــى 
املا�ســي،  الصيــف  فــي  املخّيمــات  داخــل  الصّحــّي 

الالجئون السورّيون في »عرسال«:
ظروٌف بائسٌة وإهماٌل جاذٌب للتطّرف

جنى عز الدين*
فــي بلــدة عرســال ومحيطهــا: الشــتاء  إلــى، والســائل عــن، ظــروف مخّيمــات الالجئيــن الســورّيين   يســمعها الداخــل 

ٌ
 واحــدة

ٌ
صرخــاٌت كأّنهــا صرخــة

 بســبب غيــاب أّي بنيــٍة تحتّيــة، مترافــٌق هــذه املــّرة مــع شــّح املســاعدات، 
ٌ

قــدم مجــّدًدا ليكــّرر مأســاة الســنوات املاضيــة... بــرٌد قــارٌس وســيوٌل وتلــّوث
والخــوف الدائــم مــن مداهمــاٍت أرهبــت وأرعبــت  الالجئيــن قبــل وخــالل وبعــد املعــارك األخيــرة بيــن الجيــش اللبنانــّي وحــزب هللا مــن جهــٍة ومجموعــاٍت 

حٍة متطّرفــة مــن جهــٍة أخــرى.
ّ

مســل
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تمديــدات  »انفجــرت  الالجئيــن  أحــد  ويقــول 
الصــرف الصّحــّي بيــن الخيــام وأصبحــت الروائــح 
غيــر محتملــٍة، وتســّببت بأمــراٍض وأوبئــٍة« وســط 
دفــع  وقــد  الصّحّيــة.  العنايــة  فــي  شــديٍد  ضعــٍف 
الجمعّيــات  بعــض  التحتّيــة،  البنــى  انهيــار  واقــع 
مــة 

ّ
و«منظ والتدريــب«،  الدراســات  »جمعّيــة  كـــ 

العمــل ضــّد الجــوع«، و«MERSY CORPS«، إلــى 
مــّدِ يــد املســاعدة فــي حــّل بعــض مشــكالت الصرف 

وامليــاه. الصّحــّي 
باألوضــاع  الجمعّيــات  بعــض  فتهتــّم  ــا،  صّحيًّ أّمــا 
الصّحّيــة لالجئيــن الســورّيين عبــر تقديــم األدويــة 
بــال  )»أطبــاء  لألطفــال  واللقاحــات  الالزمــة 

األحمــر«،  للصليــب  الدولّيــة  و«اللجنــة  حــدود«، 
الدولّيــة  »اللجنــة  وتقــوم  عامــل«(،  و«مؤّسســة 
للصليــب األحمــر« بنقــل الحــاالت املســتعصية إلــى 
لهــم.  األســّرة  وتأميــن  البلــدة  خــارج  املستشــفيات 
ويقول أحد الالجئين )م. ح.( إّن معظم الجمعّيات 
جّمــدت عملهــا، والحــاالت املســتعصية واألمــراض 
يقــول  كمــا  عالجهــا.  ــي 

ّ
يغط مــن  تجــد  ال  املزمنــة 

الجــٌئ آخــُر: »ابنتــي ذات الـــسّت ســنواٍت تعانــي مــن 
مــرٍض وتحتــاج إلــى عــالٍج تبلــغ تكلفتــه 700 دوالٍر، 

وحّتــى اآلن لــم أجــد مــن يقــّدم لنــا يــد العــون«.
فهــي  الغذائّيــة،  باملســاعدات  ــق 

ّ
يتعل مــا  وفــي 

للمســاعدات  املانحــة  الوحيــدة  والجهــة   ،
ٌ
ضئيلــة

الجمعّيــات  أّمــا  الفتــوى«،  »دار  هــي  الغذائّيــة 
الجــوع«  ضــّد  العمــل  مــة 

ّ
»منظ مثــل  األخــرى 

ال  مســاعداٍت  بطاقــات  فتمنــح  و«إنترســوس«، 
تتجــاوز قيمتهــا الـــ 260 ألــف ل.ل، أي مــا ال يزيــد 
ويقــول  للعائلــة.  ا  شــهريًّ 140دوالًرا  إلــى   130 علــى 
أحــد الالجئيــن: »املعونــات التــي تصلنــا غيــر كافيــٍة، 

الشــهر«. لنصــف  تكفــي  تــكاد  فــال 
»عرســال«،  فــي  الالجئيــن  تعليــم  إلــى  وبالنســبة 
ــم لتســعة 

ّ
فاملشــكلة تكمــن فــي التعليــم غيــر املنظ

آالف الجــٍئ ســورّي، بســبب عــدم قــدرة املــدارس 
األعــداد  اســتيعاب  علــى  البلــدة  فــي  الرســمّية 
)ن.  الالجئيــن  أحــد  ويقــول  ب. 

ّ
الطــال مــن  الكبيــرة 

د.(، وهو محاٍم، إّن معظم الالجئين في املخّيمات 
يلجــؤون إلــى تســجيل أوالدهــم فــي صفــوٍف دراســّيٍة 
شــهاداٍت  لينالــوا  الجمعّيــات،  بعــض  تقيمهــا 
لــب 

ُ
ط ــه 

ّ
أن إلــى  ويشــير  ا.  رســميًّ بهــا  معتــرٍف  غيــر 

الشــرق  فــي  املّتحــدة  األمــم  مفّوضّيــة  ــل 
ّ
ممث مــن 

مــات 
ّ
األوســط خــالل زيارتــه »عرســال« دعــم املنظ

التعليمّيــة بالتعــاون مــع الجهــات املعنّيــة فــي لبنــان 
الوضــع. وتســوية 

نحــو  فتســتقبل  الرســمّية  املــدارس  أّمــا 
اللبنانّيــة  الحكومــة  مــن  بدعــٍم  طالــٍب   2700
ا  ســوريًّ طالًبــا   50 نــال  وقــد  و«اليونيســيف« 
 -  2016 الدرا�ســّي  العــام  فــي  الرســمّية  الشــهادة 
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والتدريــب«  »الدراســات  جمعّيتــا  وتقــوم 
»اليونيســيف«،  تمّولهمــا  اللتــان  و«كاريتــاس«، 
الســورّيين  ب 

ّ
الطــال لتأهيــل  أّمّيــة  محــو  بــدورات 

املــدارس. لدخــول 
ماذا عن الشتاء القادم؟

 مــن النســوة، فــي أحــد املخّيمــات، لســان 
ٌ
مجموعــة

البــرد  مــن  يموتــوا  عــم  »أطفالنــا  يقــول:  حالهــّن 
وناطريــن حــدا يقــّدم لنــا �ســي يدفينــا«، و«بلشــت 
تدفئــة  وســيلة  أّي  لنــا  قــّدم  حــدا  ومــا  الشــتوية 
حالنــا  إلــى  تنظــر  أن  الجمعّيــات  نناشــد  نحــن 
رؤوســنا  علــى  وقعــت  و«خيمنــا  وتســاعدنا«، 
الشــتاء املا�ســي والخــوف كبيــر مــن تكــرار مأســاة 

شــتاء«.  كل 
الشــتاء القــادم يصطحــب معــه معانــاة الالجئيــن 
الجردّيــة  البلــدة  فــي  »عرســال«،  فــي  الســورّيين 
الثلــوج  وكثافــة  القــارس  بشــتائها  املعروفــة 
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عليهــا.  املتســاقطة 
املختّصــة  الجمعّيــات  بعــض  تقــوم  كانــت  ســابًقا 
بتأميــن مــا تيّســر مــن وســائل التدفئــة لهــم، لكــن 
 ،2018  –  2017 الشــتاء  أبــواب  علــى  نحــن  هــا 
الجهــات  مناشــًدا  الالجئيــن  صــوت  يعلــو  حيــث 
مســاعداٍت  أّي  اآلن  حتــى  نــَر  »لــم  املعنّيــة: 
للتدفئــة، وال حّتــى مســاعداٍت لترميــم خيامنــا التــي 
لــم تعــد تصلــح للعيــش فيهــا وكيــف لهــا أن تقينــا 

هنــا«.  الشــتاء  قســاوة 
الخيــام بــات وضعهــا مزرًيــا وغيــر مالئــٍم للعيــش، 
والبــرد يختــرق جدرانهــا املهترئــة، وُيتوقــع أن تتزايــد 
تزيــل  طوفانــات  حــدوث  مــع  واملعانــاة  املشــكالت 
الخيــام، إضافــة إلــى انتشــار األمــراض واألوبئــة، فــي 

عالــج هــذه املشــكالت ســريًعا.
ُ
حــال لــم ت

استغالٌل لظروف اللجوء
»عرســال«،  فــي  القا�ســي  الســورّي  اللجــوء  ل 

ّ
شــك

الرســمّية  الجهــات  مــن  تنظيمــه  عــدم  مــع 
ا 

ً
أوســاط أوهمــوا  ملتطّرفيــن  ا 

ً
منفــذ اللبنانّيــة، 

وهــو  حمايتهــم،  يريــدون  بأّنهــم  الالجئيــن  مــن 
أّنهــم  الحًقــا  الالجئيــن  مــن  كثــٌر  اكتشــف  أمــٌر 
تفاصيــل  فــي  الخــوض  نتــرك  وإذ  ضحايــاه.  كانــوا 

املنطقــة  السياســّية، إن علــى مســتوى  الظــروف 
مــع  ســاهمت  التــي  معهــا،  اللبنانــّي  التداخــل  أو 
املســتويات األخــرى فــي خلــق هــذا التعقيــد، نذكــر 
اتــه لكونهــا كانــت أبــرز مراحــل املعانــاة 

ّ
أبــرز محط

الســورّيين. لالجئيــن  املســتمّرة 
يقــول أحــد الالجئيــن: »رّبمــا لــم يكــن لدينــا خيــاٌر 
ووجودهــم  الواقــع  األمــر  تقّبــل  علينــا  وكان  آخــر 
نــا ظنّنــا بأّنهــم مــن يحموننــا فــي بــالد 

ّ
بيننــا، كمــا أن

اللجــوء وأّنهــم هــم الحــّل«. 
وتعقيــًدا  صعوبــة  أكثــر  باتــت  الالجئيــن  ظــروف 
الجيــش  مــع   

ٌ
عنيفــة مواجهــاٌت  اندلعــت  عندمــا 

عــن  أســفرت   ،2014 أغســطس  آب/   2 فــي 
والعســكرّيين  البلــدة  أهالــي  مــن  العشــرات  مقتــل 
ــا  جنديًّ  27 الجهادّييــن  واختطــاف  اللبنانّييــن، 
للتجــاذب  الحــاّد  الطابــع  بعدهــا  وبقــي  ــا.  لبنانيًّ
بيــن الطرفيــن يســيطر علــى الصــورة حّتــى املعركــة 
وصفــت  حيــث   ،2017 يوليــو  تمــوز/  فــي  األخيــرة 
بأّنهــا  اللبنانّيــة  الحكومــة  جانــب  مــن  املعركــة 
معركــة تطهيــر الجــرود مــن اإلرهــاب. وبعــد انتهــاء 
الذيــن  املتطّرفيــن  مــن  بقــي  مــن  غــادر  املعركــة 
خرجــوا، بعــد جولــٍة مــن املفاوضــات التــي قادهــا 

ُ
أ

اللــواء »عبــاس  اللبنانــّي  العــاّم  األمــن  عــام  مديــر 
مــع  بتنســيٍق  اللبنانّيــة  الدولــة   

ً
ــال

ّ
ممث إبراهيــم« 

فــي قوافــَل كبيــرٍة انطلقــت مــن  قيــادة حــزب هللا، 
الســورّي. الداخــل  إلــى  »عرســال« 

املعركــة،  قبــل  جــرت  التــي  املداهمــات  عــن  أّمــا 
فقــد حصــل خاللهــا اعتقــال مــا يقــارب 400 الجــٍئ 
مــن داخــل املخّيمــات أخضعهــم الجيــش اللبنانــّي 

»غيــر  ــه 
ّ
بأن حقوقّيــة  جهــاٌت  وصفتــه  لتحقيــٍق 

أشــخاٍص  ثمانيــة  وفــاة  إلــى  أّدى  مــا  مشــروٍع«، 
يقــارب  مــا  ســبيل  خلــي 

ُ
وأ التعذيــب،  تحــت  منهــم 

300 شــخٍص بعــد التأكــد مــن أن ال عالقــة لهــم 
اإلرهابّيــة. مــات 

ّ
باملنظ

»اعُتقلنــا  اعُتقلــوا:  الذيــن  الالجئيــن  أحــد  يقــول 
مــات اإلرهابّيــة، وكان 

ّ
وليســت لنــا أّي صلــٍة باملنظ

بيننــا مــن هــم دون الـــ 18 عاًمــا، كمــا اعُتِقــل بيننــا 
وتحقيقــاٍت  ســّيئٍة  ملعاملــٍة  وتعّرضنــا  مســّنون 
باتــت رؤيــة  فــي نفوســنا حتــى  أثــارت رعًبــا  قاســيٍة 

مخيــٍف«.  شــبٍح  بمنزلــة  للجيــش  آلّيــٍة 
األمــم  مفّوضّيــة  مــن  بمبــادرٍة   

ٌ
لجنــة لت 

ّ
ــك

ُ
ش وقــد 

مــن  فريًقــا  تضــّم  الالجئيــن  لحمايــة  املّتحــدة 
املتطّوعيــن وعــدًدا مــن املحاميــن مــن لجنــة اإلنقــاذ 
الجيــش  فــي  التاســع  اللــواء  قيــادة  مــع  الدولّيــة 
بــأّي  القيــام  بعــدم  الالجئيــن  طمأنــت  اللبنانــّي، 
مداهمــاٍت عشــوائّيٍة واعتقــال املطلوبيــن فحســب 
ازداد  بعــد  فيمــا  لكــن  الثالثّيــة.  أســمائهم  وفــق 
ــا  التضييــق علــى الالجئيــن والضغــط عليهــم إعالميًّ

. ــا  وأمنيًّ
الالجئيــن  نســأل  املخّيــم،  إلــى  زيارتنــا  نهايــة  وفــي 
مــن  الجــواب  فيأتــي  ومشــكالتهم،  حاجاتهــم  عــن 
عديــدٍة  مشــكالٍت  مــن  نعانــي  »نحــن  أحدهــم: 
فقداننــا  فــي  تكمــن  األبــرز  املشــكلة  لكــن  ماّدّيــٍة 
األمــن«. ويتابــع: »كّنــا نأمــل خيــًرا بعــد انتفــاء وجــود 
أّيٍ مــن املتطّرفيــن داخــل املخّيمــات، لكــّن اآلمــال 

أســوأ«. إلــى  ســّيٍئ  مــن  واملعاملــة  قــد خابــت 
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خيمة ال تّتسع ألحد
غياث الجندي

ــه الســجن القديــم والســجن املفتــوح اآلن علــى الســجن األكبــر 
ّ
مخّيــم »موريــا« لالجئيــن ليــس أحــد األماكــن الســياحّية التــي تشــتهر بهــا اليونــان، إن

 
ً
 صغيــرة

ً
فــي جزيــرة »ليســفوس«. ســبعة آالف الجــٍئ والجئــٍة عالقــون فــي غابــٍة فيهــا الكثيــر مــن القســوة واألســالك الشــائكة، حيــث تجــد هنــاك خيمــة

 قّدمتهــا بعــض 
ً

النــوع املخّصــص للســّياح علــى رمــال املنتجعــات الصيفّيــة، بجــوار خيمــٍة أكبــر قليــال مــن ذاك  ال تصلــح ملقارعــة قســوة الشــتاء، 
حــاد األوروبــّي تســتخدمها 

ّ
مــات، لتتقاســمهما عائــالٌت بالجملــة تتصــارع فيهمــا علــى مــكاٍن للنــوم، علــى مقربــٍة مــن »كرفانــات« صغيــرٍة قّدمهــا االت

ّ
املنظ

حــاد األوروبــّي نفســه الــذي يمنــع الســلطات اليونانّيــة مــن تقديــم أّي حــّلٍ لهــذه 
ّ
 عائــالٍت وال تتجــاوز مســاحة الواحــدة منهــا أربعــة أمتــار. وهــو االت

ُ
ثــالث

التراجيديــا اليونانّيــة الحديثــة عبــر إجبارهــا علــى منــع الالجئيــن مــن مغــادرة الجزيــرة نحــو العاصمــة أو املــدن األخــرى. وأمــام الخيــم الباهتــة البــاردة 
والرمادّيــة تجلــس أّمهــاٌت مــع أطفالهــّن مــن دون أّي طاقــٍة أو أمــل. وحيــن تدخــل إلــى أعمــاق املخّيــم تــرى الجــوع واليــأس فــي عيــون األطفــال التــي هربــت 

مــن الحــروب والطغــاة وبراميــل املــوت املرعبــة.

 
ً

طفــال تحمــل  وهــي  خيمتهــا،  بــاب   
ٌ
امــرأة فتحــت 

صغيــًرا، وقالــت: »هــذه هــي خيمــة العائلــة، وهنــا 
عــن   

ً
الخيمــة عبــارة أرضّيــة  كانــت  ينــام أطفالــي«. 

رائحــة  وكانــت  الوحــل،  علــى  تطفــو  مقــّوى  ورٍق 
امليــاه  تصلنــا  »لــم  الخيمــة.  ســماء  تمــأل  الرطوبــة 
تقــف  أخــرى   

ٌ
امــرأة أخبرتنــا  أيــام«  ثالثــة  منــذ 

بجانــب خيمتهــا، بينمــا كان زوجهــا يتمّعــن فــي وحــل 
الحيــاة. 

ســع لـــ 1600 الجــٍئ يعيــش 
ّ
مخّيــم »موريــا« الــذي يت

فيــه اآلن مــا يزيــد علــى 7000 فــي شــروٍط أكثــر مــن 
حــاد األوروبــّي بدراســة طلبــات 

ّ
قاســية. ويقــوم االت

اللجوء على أرض اليونان، وغالًبا ما يكون القرار 

ســريًعا بالرفــض بحّجــة أّن تركيــا بلــٌد آمــن. فلقــد 
فــاٍق مــع تركيــا فــي 

ّ
حــاد األوروبــّي بعقــد ات

ّ
قــام االت

حــاد األوروبــّي 
ّ
آذار/ مــارس 2016، حيــث قــّدم االت

تركيــا  تقــوم  أن  مقابــل  يــورو  مليــارات   6 مبلــغ 
ــق الالجئيــن، إضافــة إلــى قبولهــا إعــادة 

ّ
بوقــف تدف

الالجئيــن الذيــن وصلــوا اليونــان بعــد آذار/ مــارس 
األوروبــّي  حــاد 

ّ
االت مليــارات  تســاعد  لــم   .2016

فــي تحســين وضــع الالجئيــن فــي داخــل تركيــا، ولــم 
تقــم تركيــا بوقــف عبــور الالجئيــن لبحــر »إيجــة« 
بشــكٍل كامــٍل، وأصــرَّ الجئــون كثــر علــى العبــور إلــى 
اليونــان علــى الرغــم مــن كّل الظــروف الســيئة فيهــا 
ألّنهــم ال يعتقــدون بوجــود حــّلٍ للكارثــة التــي هربــوا 

منهــا. 
اليونــان،  إلــى  أســبوعين  قبــل  األخيــرة  زيارتــي  فــي 
مناطــق  مــن  الســورّيين  الالجئيــن  أغلبّيــة  كانــت 
وهــي  حمــص،  مــن  والســخنة  الــزور  وديــر  الرقــة 
مناطــق إّمــا كانــت تحــت ســلطة إرهابّيــي »داعش«، 
أو تحــت الحصــار الــذي فرضــه النظــام الســورّي، 
ولقد هربوا جميعهم من جحيم املأساة السورّية 

إلــى جحيــم مأســاة اللجــوء اليونانــّي. 
ففــي مخّيمــات اللجــوء اليونانــّي تعيــش األغلبّيــة 
العظمــى مــن األطفــال مــن دون مــدارس وال رعايــة 
أو ســلطات  اليونانّيــة  الســلطات  مــن  اهتمــام  أو 
القــدرة  الذيــن فقــدوا  أو حتــى األهالــي  املخّيمــات 
الكامــل  شــبه  الغيــاب  ومــع  االســتمرارّية.  علــى 
للعنايــة الطبّيــة فــي داخــل املخّيمــات تــزداد مأســاة 
 
ٌ
فقــدت طفلــة أســبوعين  األطفــال؛ فقبــل  هــؤالء 

عــدم  بســبب  حياتهــا  عمرهــا  مــن  الخامســة  فــي 
لــم تكــن  بهــا.  العنايــة الطّبّيــة  إمــكان فحصهــا أو 
هــي الوحيــدة التــي عانــت، فمــن تبّقــى مــن أطفــاٍل 
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يعانــون مــا عانتــه مــن دون أّي انتبــاه. 
الصغيــرة  مــات 

ّ
املنظ مــن  العديــد  وجــود  ومــع 

العاجلــة  والنــداءات  واملتطّوعــات  واملتطّوعيــن 
والضغــط  الدولّيــة  مــات 

ّ
للمنظ واملتكــّررة 

أمــام  الطريــق  لفتــح  اليونانّيــة  الحكومــة  علــى 
العاصمــة  إلــى  ــة 

ّ
املكتظ الجــزر  ملغــادرة  الالجئيــن 

ومــن  األوروبــّي  حــاد 
ّ
االت يبقــى  األخــرى،  واملــدن 

وتبقــى  آخــَر  عالــٍم  فــي  اليونانّيــة  الحكومــة  خلفــه 
 عــن أذهــان املســؤولين األوروبّييــن 

ً
الحلــول غائبــة

أرا�ســي  علــى  يجــري  مــا  تجاهــل  علــى  املصّمميــن 
والعشــرين.       الواحــد  القــرن  فــي  األوروبّيــة  القــاّرة 
وفــي مخّيــم »فيــال« فــي جزيــرة »خيــوس«، تفيــض 
املتراكــم  اليــأس  أنهــار  مــع  وتمتــزج  القهــر  رائحــة 
علــى جــدران املعمــل القديــم الــذي تحــّول بــدوره 
الســورّية  العائــالت  أغلــب  لالجئيــن.  مخّيــٍم  إلــى 
فــي  الحصــار  مناطــق  مــن  أتــت  ــا 

ً
حديث أتــت  التــي 

ديــر الــزور ومــن منطقــة »الســخنة« التــي تســيطر 
املناطــق  إلــى  إضافــة  »داعــش«.  عصابــات  عليهــا 
التقليدّيــة التــي عانــت مــن براميــل النظــام القاتلــة. 
يطــّل »أبــو مصطفــى«، وهــو فلســطينيٌّ ســوريٌّ فــي 
ازٍة خشــبّيٍة. 

ّ
أ علــى عــك

ّ
الســتينّيات مــن عمــره يتــوك

ــا فــي الطريــق إلــى اليونــان وفقــد 
ً
اراتــه حديث

ّ
فقــد نظ

مخّيــم  علــى  النظــام  قذائــف  وقــع  علــى  ســمعه 
اليرمــوك قــرب العاصمــة دمشــق. »مــن يوميــن مــا 
أكلنــا أكل متــل العالــم«، يشــتكي ثــّم يتنّهــد ثــّم يبكــي 
ثــّم يقتــرب مــن وجهــي حّتــى يرانــي، ويتابــع »تهّجرنــا 
مّرتيــن وهــذه الثالثــة فــي هــذه القــاّرة القاســية«، ثــّم 
ازه 

ّ
يم�ســي مبتعــًدا ويــركل الحجــارة الصغيــرة بعــك

حتــى ال يقــع، بينمــا الصخــور الكبيــرة تحاصــره مــن 
جميــع الجهــات. 

والخيــام  »الكرفانــات«  بيــن  بذعــٍر  تم�ســي  وأنــت 
يجلســون  األطفــال  تــرى  الشــائكة  واألســالك 
متجّمديــن مــن امللــل وغيــاب كّل �ســيء؛ فــال يوجــد 
مدارُس وال كتٌب وال أقالم تلوين وال حقائب. ولم 
 الجلــوس علــى حــواف »الكرافانــات« 

ّ
يبــَق لهــم إال

يراقبــون الســير البطــيء للحيــاة غيــر عابئيــن بمــا 
فــي اليــوم القــادم،  م�ســى مــن اليــوم وبمــا ســيأتي 
فــال �ســيَء يمكــن انتظــاره فــي هــذا الفــراغ القا�ســي 

ومــن هــذه الفجــوة املخيفــة. 
العائــالت التــي وصلــت منــذ أيــاٍم، لــم تجــد مكاًنــا 
لهــا ســوى األرض القريبــة مــن املخّيــم. كان »أبــو 

فقــد  للغايــة  ــا 
ً
محظوظ الــزور  ديــر  مــن  عــالء« 

الســامية  املفّوضّيــة  مــن  خيمــٍة  علــى  حصــل 
بهــدوء،  عائلتــه  مــع  فيهــا  ونــام  وبناهــا  لالجئيــن 
الوحــول  عليــه  فطافــت  األمطــار  زارتــه  أن  إلــى 
وميــاه املراحيــض وســط صــراخ أطفالــه األربعــة؛ 
وأطفالــه  عــالء«  »أبــو  وغــرق  الخيمــة  فغرقــت 
اللغــة الفرنســّية. وفــي الصبــاح  وزوجتــه مدّرســة 
أخــرى   

ٌ
عائلــة الخيمــة  معــه  تقاســمت  التالــي 

بيــن  يفصــل  وال  أشــخاص،  أربعــة  مــن  فــة 
ّ
مؤل

ــل. »حيــن 
ّ
العائلتيــن ســوى ســتارٍة مــن القمــاش املبل

ــًرا ودفعنــا 
ّ

اســتطعنا الهــروب مــن ديــر الــزور مؤخ
الحــدود  إلــى  أوصلونــا  حتــى  الجشــعين  للمهّربيــن 
األتــراك  الجنــود  قــام  نعبــر  كّنــا  وبينمــا  التركيــة، 
فــي  نجحنــا  محــاوالٍت  وبعــد  علينــا.  النــار  بإطــالق 
هــرب  ولكــن  باتجاهنــا،  نــار  إطــالق  رغــم  العبــور 
ثــالث ســاعاٍت وهــو  ابنــي الصغيــر ووجدنــاه بعــد 
الخــوف«،  نتيجــة  النطــق  فقــد  وقــد  يرتجــف 
 مــن 

ٌ
كلمــات »أبــو عــالء« التــي تداخلــت وهــي خارجــة

فمــه مــع دخــان ســيجارته. ســألُت ابنتــه الصغيــرة 
لــم  إّنهــا  وقالــت  الثامنــة،  فــي  وكانــت  عمرهــا  عــن 
ــم الكتابــة أو 

ّ
تدخــل املدرســة فــي حياتهــا ولــم تتعل

جميــٍل  أوروبــّيٍ  بمســتقبٍل  تحلــم  كانــت  القــراءة. 
الحصــار  تحــت  ســنواتها  أغلــب  قضــت  أن  بعــد 
األســدّي- الداع�ســّي. واآلن تمــرُّ أيامهــا بخيمــٍة مــن 
كانــت  وقبلهــا  الهوّيــة،  املجهــول  البشــع  االنتظــار 

املوبــوءة  واملراكــب  للمهّربيــن   
ً
ضحّيــة طفولتهــا 

بالخطــر. 
»فيــال«  ومخّيــم  املرعــب  »موريــا«  مخّيــم  بيــن 
وانتظــار  واإلهمــال  األلــم  مــن   

ٌ
مشــتركة قواســُم 

علــى  أو  كان  مــا  علــى  والحســرة  والنــدم  الال�ســيء 
مــن  الجميــل  األوروبــّي  العالــم  هــذا  إلــى  القــدوم 
الخــارج، التعــس مــن الداخــل؛ فهنــاك أطفــاٌل ال 
يتحّســرون،  وآبــاٌء  يأكلــون،  ال  وأطفــاٌل  يلعبــون، 
الحيــاة  جمــال  لضحاياهــم  يصــّورون  ومهّربــون 
ليحصلــوا  نحوهــا  البحــر  فيعبــرون  أوروبــا،  فــي 
يقــول  خيمــة.  علــى  محظوظيــن  كانــوا  مــا  إذا 
عابــرٍة   مقابلــٍة  بعــد  لالجئيــن  األوروبــّي  ــف 

ّ
املوظ

لشــخٍص فقــد كلَّ �ســيٍء؛ فقــد أهلــه وبيتــه وأمانــه 
ومســتقبله: »ســنعيدك إلــى تركيــا ألّنهــا بلــٌد آمــن« 
مقّومــات  لديــك  »ليســت  آخــُر   

ٌ
ــف

ّ
موظ ويكمــل 

اللجــوء«، لــن نعيــدك إلــى بلــدك بســبب الحــرب، 
لكــن ســنعيدك إلــى تركيــا مــن حيــث أتيــت فأنــت 
هنــاك ال تحتاجنــا...« ويصبــح االنتظــار فــي املخّيــم 
األمــام  إلــى  التحــّرك  انتظــار  مخيًفــا،  ــا 

ً
مشّوش

ليســت  تركيــا  منــه.  هــرب  ملــا  العــودة  انتظــار  أو 
تأميــن  يســتطيعوا  لــن  وهــم  الالجئيــن  هــؤالء  بلــد 
ــف الــذي قــال 

ّ
احتياجــات العيــش الكريــم، واملوظ

مــا  ولكــن  ذلــك،  يعــرف  قليــٍل  قبــل  الجملــة  تلــك 
ــف ذاتــه هــو اإلعــادة، وليــس مســتقبل 

ّ
يهــّم املوظ

وكرامتهــم. الالجئيــن 
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األثر النفسّي للنزوح على الطفل السورّي
همام الخطيب

ان يهدفــون مــن خاللــه تحســين واقــع معيشــتهم، بــل كان أحــد إفــرازات 
ّ
 للســك

ً
 طبيعّيــة

ً
لــم يكــن النــزوح فــي ســورية بعــد آذار/ مــارس 2011، حركــة

الحــرب، بــكّلِ مــا فيهــا مــن عنــٍف وخطــٍر وخــوٍف وعــدم شــعور باألمــان؛ فالنــازح الســوريُّ مقتلــٌع مــن أرضــه قهــًرا بعــد أن فتكــت آلــة الحــرب بأســرته 
، فلنــا أن نتخّيــل انعكاســات التهجيــر علــى الطفــل الــذي ال يملــك بعــد  ا بشــكٍل عــاّمٍ ورزقــه وبيتــه وأرضــه وأحبائــه. وإن كان هــذا واقــع املهّجــر قســريًّ
ل واملنفعلــة باألحــداث بشــكٍل كبيــر. 

ّ
 إلــى بنيتــه النفســّية التــي هــي قيــد التشــك

ً
نــه مــن مواجهــة هــذا الحــال، إضافــة

ّ
 قــد تمك

ً
 نفســّية

ً
آلّيــاٍت دفاعّيــة

ــس، الطعــام، املــاء، النــوم، 
ّ

 علــى ركائــَز أساســّيٍة؛ الحاجــات الفســيولوجّية )التنف
ٌ
 الصّحــة النفســّية لإلنســان قائمــة

ّ
وليــس خافًيــا علــى أحــد أن

هــرم  بحســب  الــذات،  تحقيــق  إلــى  والحاجــة  التقديــر،  إلــى  والحاجــة  االجتماعّيــة،  والحاجــات  األمــان،  وحاجــات  اإلخــراج(،  التــوازن،  الجنــس، 
ــرات واالضطرابــات النفســّية التــي قــد تصــل فيــه إلــى 

ّ
مهــا النــزوح فيغــدو الطفــل معّرًضــا للتوت

ّ
»ماســلو« لالحتياجــات اإلنســانّية. وتلــك الركائــز يحط

مــرٍض نف�ســّيٍ أو انحرافــاٍت فــي الســلوك.

ــر والصــراع شــهَد 
ّ
فالطفــل النــازح عــن أماكــن التوت

ــر فيهــا وعــاش صدمتهــا. 
ّ
الحــرَب بــكّلِ تفاصيلهــا وتأث

بعــض  فــي  الحصــار  عاشــوا  األطفــال  مــن  وكثيــٌر 
املناطــق الســورّية، بمــا فيــه مــن حرمــان وجــوع، 
قبــل بــدء رحلــة نزوحهــم القاســية. هــذا إضافــة إلــى 
أّن كثيريــن منهــم قــد فقــدوا أحــد األبويــن أو أحــد 
 أو نفًيــا، أو شــاهدوا 

ً
 أو اعتقــاال

ً
األقربــاء، إّمــا قتــال

 
ً

فضــال )األبويــن(.  األمــان  مصــدر  إهانــة  أو  قتــل 
العالقــات  شــبكة  ك 

ّ
وتفــك منازلهــم  تركهــم  عــن 

االجتماعّيــة التــي كانــوا قــد أنشــؤوها مــع أقرانهــم 
هــذا  عــن  ونشــأ  عنهــا.  نزحــوا  التــي  املناطــق  فــي 
الواقــع عــدٌد مــن املشــكالت النفســّية التــي يصعــب 
حصرها، فالعنف الذي شهده الطفل أو عايشه 
أو وقــع عليــه يختلــف مــن طفــٍل إلــى آخــر بحســب 
ــل فيــه عــّدة 

ّ
ــر تتدخ

ّ
درجتــه، وهــذا االختــالف بالتأث

عوامل، ومنها غياب املعيل األسا�سّي وهو األبوان 
ــي أحــد األقــارب مهّمــة اإلعالــة 

ّ
أو أحدهمــا أو تول

)الخــال أو العــّم أو الجــّد أو الخالــة أو العّمــة...(، 
وعــدم تلّقــي الدعــم النف�ســّي مــن أفــراد أســرته أو 
املتبّقــي منهــا أو مــن منشــأته التعليمّيــة والتربوّيــة 
إن وجــدت، إضافــة إلــى الفــروق الفردّيــة الناتجــة 
الظــروف  مــن  أو  النفســّية  وبنيتــه  طبيعتــه  مــن 
التــي تعــّرض لهــا مثــل درجــة العنــف التــي تلّقاهــا 
إليهــا،  نــزح  التــي  املنطقــة  وطبيعــة  شــاهدها،  أو 
وقــدرة أســرته علــى التكّيــف مــع املحيــط الجديــد، 
وطبيعــة تقّبــل هــذا املحيــط لــه... كلُّ هــذا يجعــل 
النــازح  الطفــل  يعانيهــا  التــي  النفســّية  املشــكالت 
األحيــان  بعــض  فــي  بــة 

ّ
ومرك وواســعة   

ً
متنّوعــة

يصعــب تحديــد أســبابها وإيجــاد حلــول لهــا.

وعلى هذا يكون  
كلُّ طفٍل نازح  

  
ٌ
 فريدة

ٌ
هو حالة

تستوجب الدراسة  
على حدة، 

 أّن هــذا يصعــب 
ّ

 إال
حصوله، فيلجأ  

الباحــث  أو  الــدارس 
إلــى املقارنــة واملقاربــة 

والقياس ثّم  
التعميم، وغالًبا  

الفــوارق  تهمــل  مــا 
الفردّية ملصلحة 

نتائــج  إلــى  الخلــوص 
تفيد في تنميط  

النفســّية  املشــكالت 
لدى األطفال 

ووضع فروٍض  
ها أو عالجها. 

ّ
لحل

ويمكن مالحظة  
مجموعٍة من  

الســمات النفســّية والســلوكّية واالجتماعّيــة لــدى 
حصلنــا  التــي  الشــهادات  بداللــة  النــازح  الطفــل 

ومنهــا:  عليهــا، 
والخــوف  باألمــان  الشــعور  عــدم  األولــى:  الســمة 
وســلوكّية،  نفســّية  اضرابــاٍت  مــن  يرافقــه  ومــا 
ــر 

ّ
والتوت الدائــم  والقلــق  النــوم  كاضطرابــات 

الشــديد وقضم األظافر، وحّب العزلة واالنطواء 
والرهــاب االجتماعــّي، والشــعور بالفقــد والخــوف 

 
ً

وصــوال باآلخريــن  الثقــة  وانعــدام  منــه،  الدائــم 
»ابنــي  ياســر:  أّم  تقــول  إرادي.   الــال  التبــّول  إلــى 
يبلــغ مــن العمــر ســبع ســنوات، وصلنــا إلــى مــكان 
إقامتنــا الجديــد بعــد نزوحنــا عــن منطقتنــا منــذ 
أربــع ســنوات تقريًبــا، وإلــى اآلن لــم يّتخــذ صديًقــا 
ت 

ّ
ــه مشــت

ّ
دائًمــا لــه، وتقــول عنــه مدّرســة صفــه إن

االنتبــاه غالًبــا وال يشــارك فــي الــدرس. وفــي الفرصــة 
 عــن رفاقــه وال يشــاركهم 

ً
يكــون منعــزال مــا  غالًبــا 

فــي ألعابهــم الجماعّيــة«.  وتضيــف أّم ياســر: أكثــر 

هــرم »ماســلو«: هــو نظرّيــٌة نفســّيٌة قّدمهــا العالــم األميركــّي »أبراهــام ماســلو« 
مجّلــة  فــي   ،1943 عــام  البشــرّي«  الدافــع  »نظرّيــة  البحثّيــة  ورقتــه  فــي 

العلمّيــة.  Psychological Review
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�ســيٍء يحــزُّ فــي نف�ســي هــو ســؤاله املتكــّرر لــي عندمــا 
بــدك ترجعــي؟(«. أخــرج مــن املنــزل )مامــا 

للمرحلــة  ــر 
ّ

التنك محاولــة  هــي  الثانيــة:  الســمة 
بــه  يقــوم  عّمــا  ــع 

ّ
يترف الطفــل  فتــرى  العمرّيــة، 

مســتوى  علــى  أكان  ســواء  حولــه  مــن  األطفــال 
إلــى تقليــد  اللعــب أو الحــركات الطفولّيــة ويّتجــه 
فــي ســلوكهم ولغتهــم، وفــي بعــض األحيــان  الكبــار 
إلــى  ذلــك  ومــردُّ  والســوق.  العمــل  حقــل  فــي  تــراه 
شــعور الطفــل باملســؤولّية فــي ظــّلِ غيــاب املعيــل 
أو الشــعور بالفقــر والعــوز الشــديدين، أو كحالــة 
وأحياًنــا  للــذات،  وإثبــات  الضعــف  علــى  تمــّرٍد 
قتلهــم  مّمــن  أقربائــه  ألحــد  ليثــأر  الزمــن  يســابق 
الســورّية.  األرض  علــى  املتحاربــة  األطــراف  أحــد 
تقــول أّم مصعــب: »ابنــي لــم يتجــاوز ســّن العشــر 
ــه املســؤول 

ّ
ــم بســلوكي علــى أن

ّ
ســنوات بعــد، يتحك

ــه تــرك 
ّ
عّنــي وعــن أخوتــه فــي غيــاب والــده، حتــى إن

أحــد  أمــام  الخبــز  بيــع  فــي  اآلن  ويعمــل  املدرســة 
أصدقــاء.  لديــه  وليــس  يلعــب  ال  وهــو  األفــران. 
وعندمــا يأتــي إلــى البيــت، ُيخــرج مــن جيبــه النقــود 
متفاخــًرا، ويبــدأ بعّدهــا أمامــي وأمــام أخوتــه، لكــن 
معيشــتنا«. مســتوى  تحســين  فــي  ســاهم  لألمانــة 

فــي  ــا  جليًّ ذلــك  ويظهــر  العنــف،  الثالثــة:  الســمة 
فــي  األخــوة  أو  املدرســة  فــي  األقــران  مــع  التعامــل 
ا، ومــرّد هــذا  املنــزل، والســّيما األخــوة األصغــر ســنًّ
العنــف إلــى كــون الطفــل النــازح قــد شــاهد كثيــًرا 
 
ً
من مشاهد العنف، أو وقع العنف عليه مباشرة

ــه قــد 
ّ
 عــن أن

ً
أو علــى أحــد املقّربيــن منــه. هــذا فضــال

يكــون أحــد األبويــن أو كالهمــا يمــارس العنــف فــي 
القاســية  والظــروف  ــر 

ّ
للتوت تبًعــا  وذلــك  األســرة، 

التــي تمــّر فيهــا األســرة النازحــة، والســّيما معيلهــا، 
إضافــة إلــى التمييــز وعــدم القبــول الــذي قــد يلقــاه 
الطفــل مــن الوســط االجتماعــّي الــذي نــزح إليــه. 
العنــف  تدويــر  الطفــل  يعيــد  الحالــة  هــذه  وفــي 
املخــزون لديــه بطــرٍق عديــدٍة ابتــداًء مــن العنــف 
الــذي  الجســدّي   إلى العنف  

ً
اللفظّي وصوال

تدويــر  ويظهــر  أخوتــه.  أو  أقرانــه  علــى  يمارســه 
األلعــاب  طبيعــة  خــالل  مــن  أحياًنــا  هــذا  العنــف 
التــي يمارســها الطفــل ووســائل لعبــه؛ فتــراه يقيــم 

الحواجز على الطرقات ويحمل عصا في  
يــده ســتخدمها كبندقيــة، أو يقــوم بقــذف أقرانــه 
بالحجــارة علــى أّنهــا قنابــل، أو مــن خــالل رســوماته 

والدبابــات  والبنــادق  كالطائــرات  الحــرب  ألدوات 
وغيرهــا، أو مــن خــالل األلــوان وداللتهــا النفســّية.
الذيــن  مــن  النفســّيين  الخبــراء  أحــد  يقــول 
قابلناهــم: »العنــف عنــد الطفــل النــازح هــو إعــادة 
تدويــٍر للعنــف الــذي شــاهده أو وقــع عليــه، ســواء 
داخلهــا.  أم  األســرة  خــارج  هــو  العنــف  هــذا  أكان 
 

ً
فاآلبــاء النازحــون هــم غالًبــا ليســوا أفضــل حــاال

نفســها  الظــروف  عاشــوا  فهــم  أبنائهــم،  مــن 
والعــوز،  والفقــر  العيــش  ضنــك  مــن  ويعانــون 
إضافــة إلــى املشــكالت العائلّيــة الناجمــة عــن هــذا 
الواقــع وتأثيرهــا علــى الطفــل الــذي تمتلــئ ذاكرتــه 
بمشــاهد العنــف الــذي بــدوره ال يــزال واقًعــا عليــه 

االجتماعــّي«. املحيــط  أو  األســرة  قبــل  مــن 
ــم 

ّ
للتعل الدافعّيــة  ضعــف  الرابعــة:  الســمة 

وعــدم  العلمــّي  التحصيــل  مســتوى  وانخفــاض 
إلــى  ذلــك  ويعــود  املدرســّية،  بالقواعــد  االلتــزام 
الفقر والظروف االقتصادّية الصعبة للكثير من 
ب والتــي أّدت إلــى إهمــال األهــل لتعليــم 

ّ
أهالــي الطــال

أوالدهــم وعــدم الســؤال عنهــم، نظــًرا النشــغالهم 
بتأميــن لقمــة العيــش، وعــدم وجــود وقــٍت ومــكاٍن 
علــى  بأوالدهــم  األهــل  لعنايــة  مناســٍب  وظــرٍف 
الصعيــد العاطفــّي وتلبيــة االحتياجــات النفســّية 
للطفــل  النفســّية  الظــروف  إلــى  إضافــة  لهــم. 
والتــي ذكرناهــا آنًفــا وتســّرب بعــض األطفــال مــن 
تأميــن  فــي  األســرة  ومســاعدة  للعمــل  املــدارس 
ب 

ّ
الطــال فشــل  إلــى  يــؤّدي  هــذا  كلُّ  يومهــا.  قــوت 

ا، وهــو مــا ينعكــس علــى صّحتهــم النفســّية  دراســيًّ
 
ً
وســلوكّية  

ً
نفســّية  

ً
أشــكاال الفشــل  هــذا  فيأخــذ 

التمــّرد  اإلحبــاط،  بالنفــس،  الثقــة  )عــدم  عــّدة 
كــرّدة فعــل عكســّية، العنــف، االنطــواء، الخجــل 

املر�ســّي...(. تحّدثنــا املرشــدة النفســّية »مهــا« عــن 
وهــو  )عامــر(  املدرســة  فــي  لديهــا  الحــاالت  إحــدى 
مضطــرٌب  »عامــر  عاًمــا:   11 عمــره  نــازٌح  طفــٌل 
فهــو  حركاتــه؛  خــالل  مــن  هــذا  ويظهــر  دائًمــا 
يقــوم  مــا  وغالًبــا  محــّددة  غيــر  باتجاهــاٍت  يّتجــه 
بأعمالــه وهــو شــارٌد وغيــر منتبــه، فتــراه يصطــدم 
. ال 

ّ
الصــف مــن  باملقاعــد وبرفاقــه عنــد خروجــه 

يكتــب وظائفــه وال يهتــّم بكتبــه ودفاتــره وال يلتــزم 
بشــكٍل  تتفاقــم  وحالتــه  املدرســّية،  بالقواعــد 
بذلنــاه  الــذي  الجهــد  مــن  الرغــم  علــى  مســتمّر 
لتعليمه وتعديل ســلوكه«. وتضيف: »غالًبا ليس 
 
ٌ
ــم فحواّســه ســليمة

ّ
لديــه مشــكالت صعوبــات تعل

مــن خــالل ســرعة   وذكاؤه ظاهــٌر 
ٌ
وذاكرتــه جيــدة

شــروده  أّن   
ّ

إال املراوغــة.  علــى  وقدرتــه  بديهتــه 
ناجــٌم  بالقواعــد  التزامــه  انتباهــه وعــدم  ت 

ّ
وتشــت

تكــون  قــد  واجتماعّيــٍة،  نفســّيٍة  مشــكالٍت  عــن 
مــا 

ّ
وكل والرعايــة،  واألمــان  بالحــّب  الشــعور  عــدم 

تراكــم فشــله فــي التحصيــل العلمــّي انعكــس هــذا 
الجديــر  ومــن  وســلوكه«.  النفســّية  صحتــه  علــى 
والتجــاوب   ،)Receiving( االســتقبال  أّن  ذكــره 
ســلوكّيتان  مهارتــان  همــا   )Responding(
تصنيــف  وفــق  التعليمّيــة  بالعملّيــة  مــان 

ّ
تتحك

األدنــى  الحــّدِ  فــي  تكونــان  مــا  غالًبــا  وهمــا  »بلــوم« 
النــازح. الطفــل  عنــد 

الســمة الخامســة: شــعور الطفــل النــازح بالدونّيــة 
انعــكاٌس  –غالًبــا-  وهــو  بالنفــس  الثقــة  وعــدم 
للفروقــات االقتصادّيــة والطبقّيــة التــي يشــعر بهــا 
الطفــل النــازح عندمــا يقــارن نفســه بأقرانــه مــن 
إليهــا.  نــزح  التــي  املنطقــة  فــي  األصلّييــن  القاطنيــن 
وعــدم  املادّيــة  النازحــة  األســرة  ظــروف  فنتيجــة 
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وهندامــه  طفلهــا  بلبــاس  العنايــة  علــى  قدرتهــا 
بصــورٍة  الطفــل  هــذا  يظهــر  املطلــوب،  بالشــكل 

أقرانــه. فيهــا  التــي يظهــر  تلــك  عــن  تختلــف 
 :

ً
تحّدثنــا »أّم أحمــد« عــن ابنهــا »خالــد«، ممتعضــة

زمــالءه  ألّن  دائًمــا  والحســرة  بالضيــق  »يشــعر 
، بينمــا 

ً
 ومالبــَس جديــدة

ً
 جديــدة

ً
يملكــون أحذيــة

ا ثــّم أصبحــت  مالبســه كانــت ألخيــه األكبــر منــه ســنًّ
ينتقــون  رفاقــه  بينمــا  املعونــة،  مــن  ودفاتــره  لــه، 

يريــدون«.   دفاترهــم وأقالمهــم كمــا 
»جمــال«  التربــوّي  االختصا�ســّي  مــع  لقائنــا  وفــي 
يواجههــا  التــي  الصعوبــات  بعــض  لنــا  ــص 

ّ
لخ

وتعديــل  النف�ســّي  الدعــم  تقديــم  علــى  القائمــون 
جمــال:  يقــول  النازحيــن.  لألطفــال  الســلوك 
تجــاوب  عــدم  وأهّمهــا  كبيــرة،  صعوبــاٍت  »نواجــه 
أو حــّلِ  ابنهــم  األهــل غالًبــا معنــا لتعديــل ســلوك 

مشــكلته النفســّية، ألّنهــم مشــغولون بمــا هــو أهــّم 
بحســب اعتقادهــم، وهــو تأميــن قــوت يومهــم وهــو 
اعتــراف  عــدم  بســبب  أو  أولوّيتهــم،  يعّدونــه  مــا 
األهــل بمشــكلة ابنهــم أو عــدم اقتناعهــم بجــدوى 
تجــاه  ســلوكهم  ضبــط  مــن  عليهــم  نطرحــه  مــا 
النف�ســّي  الدعــم  تقديــم  أّن  العلــم  مــع  طفلهــم. 
 
ٌ
للطفــل والعمــل علــى تعديــل ســلوكه هــو عملّيــة
التربــوّي  واالختصا�ســّي  األهــل  بيــن   

ٌ
تشــاركّية

بجهــد   
ّ

إال العملّيــة  هــذه  تنجــح  وال  النف�ســّي،  أو 
كليهمــا«. ويضيــف: »إّن مــن أبــرز املشــكالت التــي 
املركزّيــة  عــدم  هــي  النــازح  الطفــل  مــع  نواجههــا 
الطفــل؛ فأغلــب األســر  مــع  التربيــة والتعامــل  فــي 
البيــت  فــي  فتجــد  املســكن،  تتشــارك  النازحــة 
إعطــاء  إلــى  إضافــة  أســرة.  مــن  أكثــر  الواحــد 
مــن  مصــدٍر  مــن  أكثــر  مــن  للطفــل  التوجيهــات 

املوجوديــن فــي هــذا املســكن ولــكّلٍ منهــم طريقتــه 
تطالعنــا  كمــا  التوجيهــات.  وإعطــاء  التربيــة  فــي 
ــة الدعــم املوّجــه مــن 

ّ
ــل بقل

ّ
مشــكالٌت أخــرى تتمث

الجهــات املعنّيــة باتجــاه الدعــم النف�ســّي لألطفــال 
النازحيــن ملصلحــة الدعــم اإلغاثــّي وهــو مــا تعــّده 

لنشــاطها«.  
ً
أولوّيــة الجهــات  تلــك 

بعــض  فــي  الــرأي  جاهــات 
ّ
الت رصدنــا  خــالل  ومــن 

تبّيــن  النازحيــن،  لألطفــال  املســتضيفة  املناطــق 
لنــا أّن هنــاك رّدتــي فعــل رئيســتين تجاههــم. األولــى: 
تركيــز  ووجــوب  الشــفقة  مشــاعر  مــن  تنطلــق 
مشــاعر  مــن  تنطلــق  والثانيــة:  عليهــم.  االهتمــام 
املثــال،  ســبيل  فعلــى  منهــم؛  ــف 

ّ
والتأف الضيــق 

الشــعبة،  فــي  طالًبــا   25 لديهــا  كان  التــي  مــة 
ّ
املعل

موجــات  ــق 
ّ
تدف بعــد  طالًبــا   40 لديهــا  أصبــح 

ــا،  ا وتربويًّ النــزوح. وكال االتجاهيــن خاطئــان نفســيًّ
األّول  رّدات فعــل، فاالتجــاه  قائمــان علــى  ألّنهمــا 
يجعــل لــدى الطفــل امتيــاًزا كونــه نازًحــا، ومــن ثــمَّ 
 شــفقٍة واهتمــاٍم مبالــغ فيــه، مــا ينّمــي 

ّ
هــو محــط

إضافــة  واســتمرائه  بواقعــه  الرضــا  حالــة  لديــه 
النابعــة عــن  إلــى تنميــة االتكالّيــة والدونّيــة لديــه 
ــد عنــد 

ّ
تلّقيــه شــعور الشــفقة. واالتجــاه الثانــي يول

الطفــل مشــاعر عــدم الحــب وعــدم الرغبــة فيــه 
علــى  وعــبٌء  ومتطّفــٌل  اللــزوم«  عــن  »زائــد  ــه 

ّ
وأن

غيــره.
مــات املجتمــع 

ّ
كلُّ مــا ذكــر آنًفــا يســتوجب مــن منظ

التفكيــر  ســورية  فــي  اإلغاثّيــة  مــات 
ّ
واملنظ املدنــّي 

النفســّية  بالصّحــة  ــق 
ّ
يتعل مــا  فــي  جّدّيــٍة  بحلــوٍل 

أجيــاٌل  لدينــا  ســتظهر   
ّ

وإال النازحيــن،  لألطفــال 
 مــن املر�ســى النفســّيين وأصحــاب الســلوك 

ٌ
كاملــة

مــات 
ّ
املنظ تلــك  أّن  ذكــره  الجديــر  ومــن   .

ّ
الشــاذ

املســاعدات  تقديــم  علــى  جهدهــا  ــز 
ّ

ترك تــزال  ال 
اإلغاثّيــة مــن دون مشــاريع تذكــر تّتجــه إلــى العنايــة 
األطفــال  والســّيما  للنازحيــن،  النفســّية  بالصّحــة 
مــات فــي مجــال 

ّ
منهــم. ومعظــم مــا قّدمتــه هــذه املنظ

العنايــة بصّحــة الطفــل النــازح ال يتعــّدى النشــاط 
مــن   

ً
وســيلة عــّده  يمكــن  الــذي  اآلنــّي  الترفيهــّي 

وســائل الدعــم النف�ســّي لكّنــه ليــس كافًيــا لدعــم 
يحــّل مشــكالته. الطفــل وال  نفســّية 

مالحظــة: األســماء الــواردة فــي التقريــر هــي أســماٌء 
وهمّيــة، وذلــك لضــروراٍت أمنّيــة.   
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»مركز الطفولة اآلمنة«
هيئــة التحريــر: خــالل ســنوات الصــراع فــي ســورية قّدمــت املؤّسســات غيــر الحكومّيــة الكثيــر مــن الخدمــات، وفــي الوقــت نفســه ُوّجهــت انتقــاداٌت 
ه. وعلــى الرغــم مــن رأينــا بالوضــع العــاّمِ 

ّ
ــه ال يســتحق

ّ
، كلنــاه ملــن تبّيــن بالتجربــة أن كثيــرة لعملهــا. وفــي هــذا الســياق كثيــًرا مــا ملنــا أنفســنا ملديــٍح، أو ذّمٍ

 نتيجــة وجــود حاجــاٍت كثيــرٍة للســورّيين ال يوجــد إجابــاٌت 
ً
ــه ال يمكننــا تجاهــل عملهــا، كونهــا -علــى كّلِ حــال- قائمــة

ّ
 أن

ّ
للمؤّسســات غيــر الحكومّيــة إال

 الذيــن دفعــوا 
ً
ــا- عــن كيفّيــة االســتجابة لهــا. ومــن الحاجــات الطارئــة والعاجلــة موضــوع »العنايــة باألطفــال«، ضحايــا الحــرب األكثــر بــراءة –حاليًّ

 هــذا هــو موضــوع عمــل »مركــز الطفولــة اآلمنــة« فــي مدينــة 
ّ

ــا ملــا ال يعقلــون وال يمتلكــون أّي قــدرٍة لــرّدِ أذاه عــن أنفســهم وعّمــن يحّبــون. وألن
ً
أثمان

جهنــا إليــه للتعــّرف عليــه، ولتعريــف قّرائنــا، علــى أن يكــون القــول الفصــل بخصوصــه للتجربــة.
ّ
الطبقــة ات

أجرى اللقاء جهاد نبو
يحّدد »عبد الخالق األســعد«، مشــرف املشــروع، 
مــا يســّميه »الهــدف الرئيــس« إلنشــاء املركــز علــى 
ــه » تعويــض األطفــال عــن املرحلــة األساســّية فــي 

ّ
أن

حياتهــم التــي حرمــوا منهــا، وتعويضهــم عّمــا فاتهــم 
حــّق  وإعطاؤهــم  اآلمــن  واملــرح  اللعــب  حــّقِ  مــن 

الطفولــة بــكّلِ مــا تعنيــه الكلمــة«. 
ّســَس 

ُ
»أ ــه 

ّ
أن يخبرنــا  أّسســته  التــي  الجهــة  وعــن 

 Better Hope for جمعّيــة  قبــل  مــن  املركــز 
AlTabqa وهــو األّول مــن نوعــه فــي املنطقــة. ويتبــع 
إلــى  ّدمــت 

ُ
ق وقــد  للجمعّيــة  كامــٍل  بشــكٍل  املركــز 

املركــز طلبــاٌت الفتتــاح املركــز فــي مناطــَق أخــرى فــي 
األسا�ســّي«. باملركــز  شــبيهة  الطبقــة  ريــف 

الدرجــة األولــى،  فــي  ّســس، 
ُ
أ أّن »املركــز  ويضيــف 

بعــد  مــا  صدمــات  مــن  يعانــون  الذيــن  لألطفــال 
االحتياجــات  ذوي  مــن  أكانــوا  ســواء  الحــرب، 
الخاّصــة أو غيــر مصحوبيــن )األيتــام( مّمــن لديهــم 
فــي االندمــاج مــع املجتمــع، ويحــاول عــن  صعوبــة 
طريــق فريــق املركــز املختــّص دمــج هــذه الشــريحة 

فــي املجتمــع«.  بقّيــة أقرانهــم  مــع  مــن األطفــال 
وعــن الفئــة املســتهدفة يقــول »األســعد« إّن »كّل 
ــر فيــه هــذه الشــروط مرّحــٌب بــه، ســواء 

ّ
مــن تتوف

أكانوا من أهل املنطقة أو مّمن جعلتهم الظروف 
يضطــّرون إلــى القــدوم إلــى املدينــة ألّن الشــريحة 
فحســب«.  واألطفــال  األطفــال  هــي  املســتهدفة 
ويســارع إلــى التوضيــح بــأّن »املركــز مجانــيٌّ بشــكٍل 
كامــل، مــن دون أّيِ رســوٍم، ســواء رســوم تســجيٍل 

أو قرطاســّية أو وجبــات طعــام أو مواصــالت«. 
يوّضــح  التعليــم  مناهــج  حــول  ســؤاٍل  علــى  ا  وردًّ
»األســعد«: »ال يعتمــد املركــز علــى منهــاٍج للتعليــم 
إلــى  أربــع  مــن  هــي  املســتهدفة  الشــرائح  أّن  بســبب 
ســّت ســنواٍت )ريــاض أطفــال(، يتلّقــون فيهــا دعًمــا 

تتضّمــن  ترفيهّيــٍة  نشــاطاٍت  خــالل  مــن  ا  نفســيًّ
املوســيقى واأللعــاب«. ويــردف: »الشــريحة األخــرى 
األمّيــة،  محــو  وتتضّمــن  ســنة   18-12 بيــن  هــي 
 نوًعــا 

ً
 مهّمــة

ً
حيــث إّن هــذه الشــريحة تعــدُّ شــريحة

ــًرا خيــٌر 
ّ

مــا، مــن حيــث زرع مبــدأ: أن تصــل متأخ
ــم وإن فاتتــك الســّن 

ّ
 تصــل أبــًدا، وأن تتعل

ّ
مــن أال

ا. والحظنا أّن هذه  القانونّية خيٌر من أن تبقى أّميًّ
الشــريحة مــن األطفــال يســهل التالعــب بعقولهــم 
بشــكٍل  املتطّرفــة  الجماعــات  قبــل  مــن  وتغذيتهــم 
ترعاهــم  تعليمّيــٍة  حاضنــٍة  وجــود  لعــدم  عــاّمٍ 

التربــوّي الســليم«. فــي اإلطــار  وتوّجههــم 
الرســمّي  الناطــق  النمــر«،  »مهنــد  أجابنــا  بــدوره 
باسم الجمعّية، عن اختصاصات املركز بالقول: 
اختصاصــات  ضمــن  مــن  النف�ســّي  اإلرشــاد  »إّن 
الشــرائح  لجميــع  دروٌس  هنــاك  ــا  ويوميًّ املركــز، 
فــي املركــز لتوعيتهــم وتنبيههــم مــن خطــر التطــّرف 
ــص 

ّ
بشــّتى أنواعــه، وملســاعدة األطفــال علــى التخل

عليهــا،  تعّرفــوا  قــد  كانــوا  أفــكاٍر متطّرفــٍة  أّي  مــن 
وبعضهــم تعــّرف علــى الكثيــر مــن األفــكار املشــّوهة 

للديــن واملشــّوهة لعالــم الطفــل«.
املجتمــع  تجــاوب  عــن  راضيــن  كانــوا  إذا  وعّمــا 
ــه »عنــد بــدء التســجيل 

ّ
معهــم أخبرنــا »النمــر«: أن

 يصــل العــدد إلــى النصــاب 
ّ

كّنــا متخّوفيــن مــن أال
املطلــوب )60 طالًبــا لــكّل مرحلــة(، لكــن حتــى اآلن 
املركــز يســتقبل طلبــات التســجيل بعــد أن تجــاوز 
قبــل طلبــات 

ُ
عــدد الطــالب النصــاب املطلــوب. وت

 فــي 
ً

التســجيل حتــى بعــد وصــول الحــّد األعلــى أمــال
 باملركــز مــن قبــل 

ٌ
فتتــح مراكــز أخــرى شــبيهة

ُ
أن ت

الداعميــن«. 
ّيــة أشــار »النمــر« إلــى 

ّ
وعــن تجــاوب الجهــات املحل

أّن »الجمعّيــة واملركــز يتمّتعــان بعالقــٍة جّيــدٍة مــع 
جميــع الجهــات املعنّيــة فــي املدينــة وينّســقان معهــا 

.» بشــكٍل دورّيٍ
ختاًمــا، لنــا دوٌر كصحافــٍة فــي تشــجيع مــن يقــّدم 
وعــد  مــا  تنفيــذه  ومتابعــة  للنــاس،  الخدمــات 
مــع  تفاعلــه  ومــدى  بخدمتــه،  النــاس  ورأي  بــه، 
لــن  الحــال  واقــع  ففــي  بــه،  الشــبيهة  املؤّسســات 
مــا ســتكون نبًتــا 

ّ
تهبــط الحلــول علينــا باملناطيــد إن

يــزرع هنــا. ومشــاركتنا جميًعــا )مجتمــع، صحافــة، 
هــو  مــا  ومكافحــة  نافــٌع،  هــو  بمــا  العنايــة  فــي   )...

نحصــد.  مــا  فــي   
ً
حاســمة ســتكون   ، ضــارٌّ

مركز الطفولة اآلمنة- مدينة الطبقة
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