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إن اآلراء الواردة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي المجلة 

يوسف فخر الدين  أوقفوا الحرَب

 أّن خطــاَب الحــرب أهملهــم لزمــٍن 
ّ

، إل
ً
 ملّحــة

ً
منــذ أن خــرج املدنّيــون مــن بيوتهــم فــي أرجــاء ســورية صــارت عودتهــم قضّيــة

مــا أوغلــوا فــي 
ّ
 عــن مصالــح عاّمــة النــاس كل

ً
طويــل، علــى عادتــه، فللمتحاربيــن أولوّياتهــم املختلفــة التــي تــزداد انفصــال

 ألســباٍب ســلطوّيٍة أو أيديولوجّيــة(، وإن كان منهــم مــن يبقــى يذكــر بعضهــا فــي ســياق 
ً

الحــرب )وبعضهــم منفصــٌل أصــال
الســتخدام السيا�ســّي. 

ــه مطلــٌب 
ّ
ومنــذ ذلــك الحيــن، كان مــن الالفــت تقديــم الســلطات الســتبدادّية املتنازعــة تهجيــر »اآلخــر« املختلــف علــى أن

جــاه تبلــوٍر أهلــّيٍ ضــّدّيٍ )طائفــّي، طبقــّي، مناطقــّي...(. 
ّ
ــه أحــد أســاليبها فــي ســياق دفعهــا بات

ّ
، وكان مــن الواضــح أن شــعبيٌّ

ــم علــى 
ّ
 هــي اإلثباتــات علــى أّن أجهــزة النظــام األمنــّي الدعائّيــة، ومنهــا »جيشــه« الدعــوّي املنظ

ٌ
وبهــذا الخصــوص كثيــرة

وســائل التواصــل الجتماعّيــة، قامــت مــراًرا بالتحريــض علــى تهجيــر مــن اّتهمتهــم بأّنهــم »البيئــات الحاضنــة للمعارضــة«، 
ــق 

ّ
وأحياًنــا لإلرهــاب. ومثــل ذلــك يمكــن أن يقــال، مــع مالحظــة الفــرق بالحجــم، عــن الجهادّييــن وجمهورهــم فــي مــا يتعل

جــاه »العلوّييــن«. 
ّ
بأهالــي مدينتــي »كفريــا« و»الفوعــة« الشــيعّيتين، وبشــكٍل عــاّمٍ بات

»أوقفــوا  شــعار  لرفعهــا  املدنــّي،  املجتمــع  مــن   
ٌ
أوســاط ومنهــا  الســلمّية،  الديمقراطّيــة  املعارضــة  املتقاتلــون  رذل  وإذ 

 فــي فضــاء السياســة 
ً
 علــى مطلبهــا هــذا ســاهم فــي إبقــاء املصلحــة الرئيســة للمدنّييــن حاضــرة

ً
الحــرب«، فــإّن بقاءهــا مصــّرة

ا ضعفــت بشــّدٍة تحــت ضغــط املتحاربيــن.  مــة ســوريًّ
ّ
ــق بســورية، وإن كانــت حواملهــا املنظ

ّ
الدولّيــة فــي مــا يتعل

منهــا   
ٌ
والنازحيــن، شــروط الالجئيــن  للحــرب، وعــودة  الفــورّي  للوقــف  الداعيــة  الديمقراطّيــة  القــوى  ولشــتداد ســاعد 

علــى  جمهــوره  منهــا  كلٌّ  ــش  وجيَّ الصــراع،  أطــراف  أشــاعته  الــذي  ذلــك  عــن  ســورية  فــي  للحــرب  مختلــٍف  فهــٍم  إشــاعة 
أساســه. فتحــّرُر الســورّيين مــن ســطوة املتحاربيــن علــى وعيهــم ضــروريٌّ لتحّررهــم مــن الحــرب ومّمــا ســيتبعها مــن بنــى 
وآلّيــاٍت طائفّيــٍة وســلطوّيٍة ســيمّررها هــؤلء بدعــوى حمايــة جمهورهــم إن اســتمّرت ســطوتهم، وإن بقيــت التســوية تعنــي 

املنافــع.  تقاســمهم 
وملؤّسســات املجتمــع املدنــّي دوٌر محــوريٌّ علــى هــذا الصعيــد، وقيامهــا بدورهــا، واســتجابتها لحاجــات هــذا الــدور، هــو 
 للشــرط الرئيــس لوجودهــا، وإعــادة إنتــاج هــذا الوجــود، ولســّيما أّن هــذا الــدور، فــي الظــرف الســورّي 

ٌ
بالنســبة إليهــا تلبيــة

، وهــو الشــرط الرئيــس لوجــود هــذا املجتمــع. 
ً
الحالــّي، متمحــوٌر حــول إعــادة بنــاء الدولــة، علــى أن تكــون ديمقراطّيــة

 بالكثيــر مــن املشــكالت 
ً

ــًرا باألطــوار املختلفــة التــي مــرَّ بهــا الصــراع، ومثقــال
ّ
 أّن تطــّور املجتمــع املدنــّي الســورّي كان متأث

ّ
إل

الناتجــة مــن الظــرف الكارثــّي الــذي دفعــت ســلطة األســد املثــار عليهــا البلــد إليــه، ومــن عوامــل قصــوٍر ســابقٍة علــى األزمــة 
الراهنــة لــم تســمح لــه ظــروف الصــراع الجــاري بتجاوزهــا. وبعــض هــذه املشــكالت أصابتــه بتشــّوهاٍت تهــّدد بــأن تكــون 
 مــن 

ً
ــرٍد للدولــة الســورّية فــي الطوريــن األخيريــن للصــراع الراهــن، بــدل

ّ
مســتدامة، ومنهــا نمــّوه بالتــوازي مــع إضعــاٍف مط

أن يرافــق عملّيــة دمقرطتهــا. كمــا أّن الكثيــر مــن هــذه املؤّسســات، والفاعلّيــات املدنّيــة، أصبحــت خــارج ســورية، عــداك 
عّمــا تأّســس خارجهــا. 

ا لبقائــه،  ا أساســيًّ
ً
ــا لتعافيــه، بــل شــرط ونجــد اليــوم أّن إدراك املجتمــع املدنــّي الســورّي لهــذه املعضلــة أصبــح ضروريًّ

جــاه الخــارج 
ّ
 تّتجــه بات

ٌ
بــة

ّ
 مرك

ٌ
، ووضــع تصــّوٍر لســبل تجاوزهــا؛ وهــي عملّيــة حيــث يجــب وضعهــا ضمــن إســتراتيجّياته كتحــّدٍ

جــاه الداخــل )بنيــة املجتمــع املدنــّي- ووعيــه(، بغيــة الوصــول إلــى أن 
ّ
)ســلطات- ومجتمــع ســورّي- ومجتمــع دولــّي( وبات

تصبــح أهدافهــا )املتمحــورة حــول مطلــب وقــف الحــرب الفــورّي، وبنــاء الدولــة الديمقراطّيــة(، ووســائل عملهــا املدنّيــة 
السلمّية لتحقيق هذه األهداف، عناصَر إجماٍع عند أغلب مؤّسسات املجتمع املدنّي السورّية. األمر الذي إن حصل 
 للوصــول إليهــا، فــي 

ً
ــا متواصــال

ً
ســيؤّدي بــكّلٍ مــن هــذه املؤّسســات إلــى ربــط أعمالهــا بهــذه األهــداف بحيــث تمــارس ضغط

بهــا 
ّ
الوقــت الــذي تعمــل علــى التثقيــف بهــا بحيــث تصبــح أفكارهــا بمتنــاول أوســع شــرائح الســورّيين؛ مــع مالحظــة تطل

ــا، وأن ل غنــى عنهمــا حتــى  ــا وعمليًّ آللّيــات التشــبيك والتحالــف التــي تعمــل علــى تكريــس اإلجمــاع الوطنــّي الديمقراطــّي نظريًّ
مــٍة غيــر ممّولــة«، أو »مجموعــٍة مطلبّيــة«، فــي الواقــع الســورّي الخــاّص، أي حتــى 

ّ
تكــون املؤّسســة املدنّيــة أكثــر مــن »منظ

. وهــي املالحظــة التــي تظهــر أهّمّيتهــا فــي مواجهــة معضلــة عمــل املجتمــع املدنــّي الســورّي فــي  تكــون جــزًءا مــن مجتمــٍع مدنــّيٍ
غيــاب الدولــة الســورّية فــي معظــم األحيــان، األمــر الــذي يزيــد مــن أهمّيــة التشــبيك والتحالــف بمــا همــا عامــال وحــدٍة فــي 
 فــي الوقــت نفســه فــي اإلســتراتيجّية الخاّصــة لــكّلِ مؤّسســٍة، كمــا 

ً
ــا ووســيلة

ً
ــد أهمّيــة أن يكونــا هدف

ّ
ك، ويؤك

ّ
مواجهــة التفــك

فــي اإلســتراتيجّية العاّمــة.
وعبــر هــذا العمــل يمكــن للمجتمــع املدنــّي مواجهــة إعــادة إنتــاج روســيا وإيــران لنظــاٍم ســورّيٍ اســتبدادّي بعناصــر القهــر 
نفســها التــي كانــت فــي النظــام القديــم، وهــي العناصــر املســتمّرة عبــر ســلطة األســد، وفــي الوقــت نفســه مواجهــة ســلطات 
األمــر الواقــع املتناثــرة فــي أرجــاء ســورية، ودعــم مــا تبّقــى مــن النوّيــات، واملؤّسســات، الديمقراطّيــة التــي تعمــل لوقــف 

الحــرب ومــن أجــل الديمقراطّيــة، عبــر ســبٍل مدنّيــٍة ســلمّيٍة. 



العودة إلى الرقة
رأفت الغانم

 
ً
نــة

ّ
ــا متعف

ً
 العائديــن إلــى أحيائهــم ال يزالــون يجــدون جثث

ّ
 أن

ّ
ثالثــة أشــهٍر مــّرت علــى تحريــر مدينــة الرقــة مــن تنظيــم »داعــش«، ورغــم هــذه املــّدة إال

نــة املنبعثــة فــي حاراتهــم. وأمــام 
ّ

تحــت األنقــاض، وفــي الشــوارع النائيــة بيــن الــركام، فيعيشــون فــزع األمــراض، والضيــق مــن روائــح الجثــث املتعف
جهــل املدنّييــن بالجهــة املســؤولة عــن إجــالء الجثــث، يتوّجهــون إلــى عناصــر غيــر مختّصــٍة، مثــل الحواجــز العســكرّية القريبــة منهــم، ليشــتكوا إلــى 

عناصرهــا، مــا يــؤّدي إلــى حساســّياٍت غيــر محســوبة.

مــن جهــٍة أخــرى ل تــزال األلغــام تنفجــر باملدنّييــن 
ه ل يمّر يوٌم 

ّ
العائدين إلى بيوتهم، وينقل األهالي أن

واحــٌد، منــذ تحريــر املدينــة، مــن دون انفجــار لغــٍم 
يتســّبب بحالــة وفــاٍة أو أكثــر. وأمــام العجــز أطلــق 
 علــى موقــع التواصــل الجتماعــّي 

ً
ناشــطون حملــة

»فيســبوك« تحــت عنــوان »إرث داعــش« للدللــة 
هــت  ُوّجِ كمــا  املتطــّرف،  التنظيــم  فــه 

ّ
خل مــا  علــى 

والتوعيــة  األلغــام  لتجّنــب  للمدنّييــن  إرشــاداٌت 
بأخطارهــا.

ولــم ينفــرد املــوت وحــده، رغــم قســوته، فــي إتعــاس 
الدمــار وغيــاب أساســّيات  الرقاوّييــن، ول حجــم 
)مــن ميــاٍه وكهربــاء(، ول تدميــر الجســور  الحيــاة 
ل  حيــث  ببعضهــا،  وريفهــا  املدينــة  تربــط  التــي 
ملنــع  نِشــئت 

ُ
أ التــي  األمنّيــة،  اإلجــراءات  تــزال 

 
ٌ
شــبكة ومنهــا  جرائمــه،  ارتــكاب  مــن  »داعــش« 

مــن  تحــّد  العســكرّية،  الحواجــز  مــن   
ٌ
كثيفــة

حّرّيــة حركــة املدنّييــن. كمــا تطلــب »قــّوات ســوريا 
 إذا 

ً
الديمقراطّيــة« مــن املدنّييــن الرقاوّييــن كفيــال

مــا أرادوا التوّجــه إلــى مناطــَق أخــرى مثــل مدينتــي 
»تــل أبيــض« أو »رأس العيــن« علــى ســبيل املثــال.

ولرّبمــا  الحــروب،  فــي  املدنّييــن  رفيــق  الشــكوى 
كانــت آخــر مــا تبّقــى لهــم. وهنــاك مــن بيــن املدنّييــن 
مــن  حتــى  للشــكوى  ســبًبا  يجــد  مــن  الرقــة  فــي 
الرأفــة، كمــا حصــل عندمــا اعتــرض كثــٌر مــن بينهــم 
علــى إفــراج املجلــس املدنــّي فــي مدينــة »تــل أبيــض« 
تنظيــم  فــي  ســابٍق  عضــٍو  مئتــي  مــن  أكثــر  عــن 
الثانــي/  كانــون  مــن  األول  اليــوم  فــي  »داعــش«، 
يظهــر  اعتــراٌض  وهــو  الجــاري؛  العــام  مــن  ينايــر 
مــدى غضــب املدنّييــن مــن تنظيــم »داعــش« الــذي 
ل بهــم وتســّبب بتدميــر حياتهــم، وينعكــس حتــى 

ّ
نــك

علــى عناصــره الذيــن أثبتــت التحقيقــات أّنهــم لــم 
بيــن  مــن  كان  الــذي  العتــراض  بالقتــل.  يتوّرطــوا 

حججــه القــول بوجــود تناقــٍض بيــن إطــالق ســراح 
عناصــر مــن تنظيــٍم إرهابــّيٍ وبيــن التضييقــات التــي 

مكافحتــه. بدعــوى  لهــا  يتعّرضــون 
ــا باشــرت أكثــر مــن مدرســٍة عملهــا وفتحــت  تربويًّ
الرقــة،  فــي  مدرســتين  عبــر  للتالميــذ،  أبوابهــا 
و»املشــلب«  »الســباهية«  مــن  كّلٍ  فــي  وواحــدٍة 
وفــي  و»الســلحبية«،  و»القالطــة«  و»الحمــرات« 
»الطبقــة« أيًضــا، ويتلّقــى الطلبــة مناهــج اإلدارة 
الذاتّيــة، وهــي كاملنهــاج الســورّي مــع إدخــال بعــض 

عليــه. التعديــالت 
أعــداد  معهــم،  التواصــل  تــّم  ناشــطون  ويقــّدر 
مدنــّي،  ألــف   90 إلــى   70 بـــ  العائديــن  املدنّييــن 
املدينــة،  أطــراف  فــي  أحيــاٍء  ســبعة  علــى  توّزعــوا 
هــذا  تضاعــف  عــوا 

ّ
توق كمــا  داخلهــا،  فــي  وحّييــن 

ينــوي  حيــث  الشــتاء،  فصــل  انجــالء  مــع  الرقــم 
مخّيمــات  مــن  العــودة  الرقاوّييــن  مــن  العديــد 
النــزوح إلــى املدينــة مــع بدايــة فصــل الربيــع. كمــا 
تركيــا  جنوبــّي  مــدن  فــي  موجــودون  آخــرون  بــدأ 
ومنهــا مدينــة »أورفــا« التــي يوجــد فيهــا الرقاوّيــون، 

للعــودة. بالتهّيــؤ 
وبحســب  املســتقبلّية،  الرقاوّييــن  عــات 

ّ
تطل وعــن 

إجــراء  لصعوبــة  نظــًرا  املتداولــة  األحاديــث 
التغريبــة  ظــّل  فــي  دقيقــٍة  رأٍي  اســتطالعات 
عــاٍت 

ّ
تطل ثالثــة  إلــى  تقســيمها  يمكــن  الرقاوّيــة، 

»أورفــا« جنوبــّي  مدينــة  أحدهــا ومركــزه  رئيســة، 
وآمالهــا،  للثــورة  داعًمــا  يــزال  ل  والــذي  تركيــا 
 علــى تفعيــل 

ً
وداعًيــا إلــى إســقاط النظــام، ومعــّول

الــدور الترـكـّي الــذي يقــف ضــّد النظــام الســورّي 
الغربــة  منافــي  فــي  آخــرون  وهنــاك  رأيهــم.  بحســب 
 علــى 

ً
لون ثقــال

ّ
بيــن أوروبــا ودول الخليــج، ل يشــك

املؤّيــد  وهــو  الثانــي  القســم  أّمــا  الواقــع.  أرض 
وهــؤلء  عودتــه،  فــي  والراغــب  الســورّي  للنظــام 

فــي دمشــَق واملــدن الســورّية األخــرى،  موجــودون 
صــون رأيهــم بــأّن زمــن النظــام هــو األفضــل، 

ّ
ويلخ

نتيجــة  كان  وأبنائهــا  ملدينتهــم  حــدث  مــا  كّل  وأّن 
األطــراف  وبــأّن  عنهــا،  النظــام  ســلطة  غيــاب 
األخــرى ل تملــك ســوى الفو�ســى. القســم الثالــث 
واألخيــر، هــم دعــاة التحالــف مــع القوى الجديدة، 
ألّنهــا  الخيــارات  أفضــل  ل 

ّ
تشــك أّنهــا  يــرون  حيــث 

ــل ســلطة األمــر الواقــع والتــي تدعمهــا القــوى 
ّ
تمث

جــاه فــي الرقــة املتعاونــون 
ّ
العظمــى. ويؤّيــد هــذا الت

بشــكٍل مباشــٍر مــع »قــّوات ســوريا الديمقراطّيــة«، 
 
ً
مطالبــة الرقاوّييــن  مــن  العظمــى  األغلبّيــة  وتبقــى 

وعــودة  املدينــة  إعمــار  وإعــادة  الســتقرار  بدعــم 
واملشــّردين. النازحيــن 

أّمــا تنظيــم »داعــش«، فيشــير مــن تواصلنــا معهــم 
مــن  جــزًءا  أصبــح  ــه 

ّ
وأن موجــوًدا،  يعــد  لــم  ــه 

ّ
أن

يعتنقــون  األفــراد  بعــض  يــزال  ل  رّبمــا  املا�ســي. 
توّجهــات التنظيــم ويخفونهــا، لكّنهــا لــن تســتطيع 
مــا  ومجتمعهــا،  املدينــة  مســتقبل  علــى  التأثيــر 
يعيــد مقولــة الصحافــّي الفرن�ســّي »نيكــول هينــان« 
الــذي اختطفــه التنظيــم: »داعــش اختــار الرقــة، 

الرقــة فلــم تختــر داعــش«. أّمــا 
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الجثث أهّم تحّديات العودة إلى الرقة
هالة الحسن

 تحــت املبانــي التــي دّمرتهــا الضربــات الجّوّيــة خــالل الهجــوم 
ً
فــي وســط مدينــة الرقــة الســورّية، تــرى أســراب الذبــاب تحــوم حــول جثــٍث ال تــزال مدفونــة

 غامضــة، تفــوح مــن 
ٌ
الشــرس الــذي أطــاح بالدولــة اإلســالمّية فــي معقلهــا، أواخــر تشــرين األّول/ أكتوبــر 2017. شــارٌع بعــد شــارٍع، والذبــاُب ورائحــة

ــم والحديــد امللتــوي، همــا العالمتــان الوحيدتــان علــى بقايــا البشــر املدفونيــن تحــت األنقــاض.
ّ
أكــوام الخرســانة الشــائكة والزجــاج املحط

مدينــة  اســتعادة  علــى  األّول  الشــهر  مــرور  وبعــد 
أخــذ  اإلســالمّية«،  »الدولــة  بـــ  يســّمى  مّمــا  الرقــة 
املناطــق  وإلــى  إليهــا  يعــودون  األصلّيــون  انها 

ّ
ســك

خــراٍب،  حالــة  فــي  منازلهــم  ليجــدوا  بهــا،  املحيطــة 
فــات الحــرب 

ّ
وشــوارعهم وحقولهــم تتناثــر فيهــا مخل

فــي ذلــك الفخــاخ املتفّجــرة واأللغــام  الخطــرة، بمــا 
والصواريــخ.  والذخيــرة،  األرضّيــة 

الســتجابة  فريــق  رئيــس  كينــزي«،  »كريــغ  يقــول 
بــال  »أطبــاء  مــة 

ّ
ملنظ التابــع  الطــوارئ  لحــالت 

حــدود«: »عندمــا زرنــا حــّي املشــلب ألّول مــّرٍة، كان 
مهجــوًرا إلــى حــّدٍ كبيــر، لكــن فــي زيارتنــا األخيــرة، كان 
النــاس يعــودون ببــطٍء لتفّقــد منازلهــم التــي وجدهــا 
ــا 

ً
جثث آخــرون  ووجــد  خــراٍب،  حالــة  فــي  بعضهــم 

وشــوارعهم.  وحدائقهــم  منازلهــم  فــي  ومتفّجــراٍت 
دخــول  عنــد  املتفّجــرة  الفخــاخ  يخ�ســى  الجميــع 

ينفجــر«. قــد  �ســيٍء  علــى  الوقــوف  أو  املبانــي 
خطــرٍة  بإصابــاٍت  املصابــون  األشــخاُص  ويواجــه 
مــن  يكفــي  مــا  علــى  الحصــول  فــي   

ً
هائلــة صعوبــاٍت 

مــن  العديــد  فمــع  الصحّيــة؛  والرعايــة  الســتقرار 
الطــرق املدّمــرة أو املحظــورة، يمكــن أن يســتغرق 
بواســطة  ســاعتين  مستشــفى  أقــرب  إلــى  الوصــول 
األشــخاص  فــإّن  لذلــك،   

ً
ونتيجــة إســعاٍف.  ســّيارة 

الذيــن يعانــون مــن إصابــاٍت كبيــرٍة معّرضــون لخطــر 
الرحلــة. أثنــاء  أو  املــوت قبــل 

خياٌر مستحيل
فــات النــزاع تهديــًدا 

ّ
ل مخل

ّ
شــك

ُ
إضافــة إلــى الدمــار، ت

جميــع  فهنــاك  العائديــن،  ان 
ّ
الســك علــى  خِطــًرا 

املحــزن  ملــن  ــه 
ّ
وإن األنقــاض.  بيــن  املتفّجــرات  أنــواع 

أن تــرى النــاس الذيــن عانــوا مــن الحــرب وانعــدام 
 لخطــر اإلصابــة 

ً
األمــن والتشــريد، ل يزالــون عرضــة

مســتحيل:  شــبه  خيــاًرا  يواجهــون  إّنهــم  واملــوت. 
يتــّم  مــا  والتــي غالًبــا  تــٍة، 

ّ
فــي مالجــَئ مؤق البقــاء  إّمــا 

أو  األخــرى،  العائــالت  مــن  العديــد  مــع  تقاســمها 
األخطــار  ملواجهــة  الرقــة،  فــي  منازلهــم  إلــى  العــودة 
بهــا  تحيــط  حديثــٍة  معركــٍة  ســاحة  فــي  والتحّديــات 

املتفّجــرات.

منزٌل مدّمٌر أفضل من الخيمة
أربعــة أخمــاس مدينــة  فــإّن  تقاريــَر كثيــرٍة،  حســب 
بســبب  للســكن  صالحــٍة  غيــر  األقــّل  علــى  الرقــة 
ونقــص  املنفجــرة  غيــر  والذخائــر  املــادّيِ  الدمــار 

وامليــاه. الكهربــاء 
وقــد عــاد مــا بيــن ألفيــن إلــى ثالثــة آلف شــخٍص إلــى 
أحيــاٍء علــى أطــراف املدينــة، وفًقــا لألمــم املّتحــدة، 
وهــم يعانــون مــن قلــٍق تجــاه املســتقبل، بــل خــوٍف 
 50( خليــل«  »أبــو  »داعــش«.  هجمــات  تجــّدد  مــن 
لبيــع  متجــٍر  فتــح  وزوجتــه  هــو  أعــاد  الــذي  عاًمــا( 
املالبــس النســائّية علــى الحافــة الغربّيــة مــن الرقــة، 
 
ً
محظــورة كانــت   

ً
زاهيــة  

ً
ملّونــة أثواًبــا  فيــه  يبيعــان 

انتقــام  مــن  يخــاف  فهــو  »داعــش«.  حكــم  ظــّلِ  فــي 
الذيــن  املقاتليــن  أحــد  هــّدده  حيــث  »داعــش«، 
غــادروا املنطقــة، عندمــا مــّرر إصبعــه علــى عنقــه فــي 

نّيتــه ذبــح »أبــي خليــل«. دللــٍة علــى 
العودة إلى الخيمة

مــن  العديــد  فــإّن  األخطــار،  مــن  الرغــم  وعلــى 
 تبلــغ مــن 

ٌ
املقيميــن الســابقين يعــودون. قالــت امــرأة

بيتــي  يوميــن ألجــد  قبــل  )45( عاًمــا: »عــدت  العمــر 
األقــّل  علــى  حاولــت  بالغــٍة،  بأضــراٍر  أصيــب  وقــد 
أفــراد  بقّيــة  جلــب  قبــل  األنقــاض  مــن  ــص 

ّ
التخل

منزلنــا،  بنــاء  إعــادة  إلــى  حاجــٍة  فــي  زلنــا  مــا  العائلــة. 
ولكن الذين يعيشون في منازَل مدّمرٍة خاّصٍة بهم، 
خيمــٍة،  فــي  يعيشــون  الذيــن  مــن   

ً
حــال أفضــل  هــم 

الصفــر،  تحــت  الحــرارة  درجــة  تنخفــض  حيــث 
ليحميهــم«. رؤوســهم  فــوق   

ٌ
ســقف هنــاك  وليــس 

»ضربــت  عاًمــا:   )28( العمــر  مــن  يبلــغ  رجــٌل  وقــال 
غارتــان جّوّيتــان منزلنــا، وهــو مــا  سيســتغرق أشــهًرا 
إلعــادة إعمــاره، لكــن ل يمكننــا أن نجعــل أطفالنــا 

يعيشــون فــي هــذه الظــروف«.
عاًمــا:   )33( العمــر  مــن  يبلــغ  رجــٌل  ــق 

ّ
عل بينمــا 

أكــن  لــم  لكّننــي  أصيــب،  قــد  منزلــي  أّن  »ســمعت 
ــه ُدّمــر. وقــد عــدُت ألجــد أّن كلَّ مــا تبّقــى 

ّ
أعــرف أن

منــه هــو ركاٌم، ول أســتطيع تحّمــل تكاليــف إعــادة 
فــي خيمــٍة حتــى  العيــش  فــي  بنائــه، لذلــك سأســتمّر 

 أخــرى«.
ً
ــن مــن إيجــاد طريقــٍة لبنــاء بيتــي مــّرة

ّ
أتمك

ان العائــدون قصــارى جهدهــم لجعــل 
ّ
ويبــذُل الســك

 أخــرى، بــدًءا مــن مهّمــة 
ً
 للســكن مــّرة

ً
املنــازل صالحــة

إزالــة  إلــى   
ً

وصــول بعضهــم  ومســاعدة  التنظيــف، 
قتــال  آثــار  مــن  تركــت  التــي  والحواجــز  األنقــاض 

بيوتهــم.   أمــام  الشــوارع 
التحّديــات التــي تواجــه الدفــاع املدنــّي والســلطات 
الجثــث  مــن  كــم  يعــرف  أحــد  فــال  هائلــة،  املدنّيــة 
تحــت األنقــاض، وســتكون مهّمــة ترحيــل الجثــث من 
املدينــة املهجــورة مــن أهــّم التحّديــات التــي تواجــه 

املدنّيــة.  الســلطات 
وإضافــة إلــى أّن الرقــة فــي حالــة خــراٍب كامــل؛ يجــب 
أيًضــا إزالــة مئــات األلغــام، إن لــم يكــن اآللف، التــي 
 عن ضرورة استعادة املياه 

ً
فها »داعش«. فضال

ّ
خل

املنــازل  بنــاء  وإعــادة  الهاتــف،  وخدمــة  والكهربــاء 
واملــدارس واملستشــفيات واملبانــي الحكومّيــة.

 أعمــُق وأكثــر تعقيــًدا، وهــي كيفّيــة 
ٌ
وهنــاك مســألة

إصــالح نســيج املجتمــع فــي مدينــٍة نّفــذ فيهــا »داعــش« 
الدينّيــة  ّيــات 

ّ
األقل وأجبــر   ،

ً
علنّيــة إعــداٍم  عملّيــات 

فيها على الفرار، وقام باســتبدال املناهج الدراســّية 
بمحتــوى دينــّيٍ بحــت.

 ســوف يســتغرق األمر شــهًرا فقط لتنظيف الرقة، 
لكن ســنحتاج ســنواٍت لســتعادة الحياة في املدينة. 
ضــروريٌّ  أمــٌر  اإلعمــار  إعــادة  فــإّن  ذلــك،  ومــع 
ُيحاصــر  حيــث  املنطقــة،  فــي  الســتقرار  لتحقيــق 

املخّيمــات. فــي  الالجئيــن  مــن  اآللف  عشــرات 

الرقة- شارع تل ابيض
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بعد لغز »داعش«... الرقة تدخل امتحان الشمال الصعب
آدم ملحم

قبيل الظالم...
 كتلــك التــي 

ً
 عــن البــرد والجــوع، لــم نعــرف ليلــة

ً
ــا فــي خيمــٍة ضّيقــٍة تفصلنــا فيهــا ســتائر قماشــّيٍة عــن بعضنــا، منــذ اعتيادنــا علــى النــوم خلســة

ّ
منــذ كن

 مــن األعــالم الســوداء«.  
ٌ
قالــوا لنــا فيهــا »الرقــة خاليــة

والتــي  عاًمــا  العشــرين  ذات  الفتــاة  »آمنــة«  تقــول 
التــي  العائلــة  الحميــد«،  »عبــد  عائلــة  مــن  تنحــدر 
يصعــب تتّبــع مشــوار نزوحهــا بيــن ريــف الرقــة وريــف 
 ... الكرامــة  ثــّم مخّيــم  ثــّم دمشــق  الــزور، حلــب  ديــر 
منــذ إعــالن تنظيــم »داعــش« وليتــه علــى مدينــة الرقــة 

املدينــة. تحريــر  لحظــة  وحتــى 
مــك النــزوح كيــف 

ّ
ليــس فــي حوزتنــا الكثيــر. لطاملــا يعل

تختصــر أشــياءك؛ فــكّل مــا يلزمنــا للعــودة إلــى الرقــة 
أبــي  تحّســس  املــاء.  مــن  وزجاجتــان  شــوالن   اآلن 
مفتــاح البيــت، وانســّل خــارج الخيمــة ليغّيــر املا�ســي 

إلــى الرقــة.  ان املخّيــم، العائديــن األوائــل 
ّ
مــع ســك

على أبواب الرقة...
إلــى أيــن تأخذنــا يــا أبــي؟ يســأل »جربــوع« البن األصغر 
أبــوه بصــوٍت  لعائلــة مــن شــاركونا الخيمــة، فيجيبــه 
ــة بالنــاس اآلمليــن 

ّ
يختلــط بضجيــج الشــاحنة املكتظ

رصــاص.  مــن  اآلن  بعــد  ليــس  تخــف  ل  العــودة:  فــي 
تتابــع آمنــة: حتــى نصــل إلــى الرقــة كان علينــا أن نبيــت 
أن  بانتظــار  املدينــة  مــن  القريبــة  القــرى  إحــدى  فــي 
تســمح لنــا بالدخــول قــّوات »ســورية الديمقراطّيــة« 
ــن مــن طــرد 

ّ
ــه تمك

ّ
الفصيــل العســكرّي الــذي قيــل إن

قــّوات  بمســاندة  املدينــة  مــن  »داعــش«  تنظيــم 
التحالــف الدولــّي. علــى طــول الطريــق وفــي الليالــي التــي 
قضيناهــا قبيــل الوصــول، كان الحديــث يــدور دائًمــا 
عــن األلغــام التــي تركهــا »داعــش« وعــن املدينــة التــي 
تحّولــت إلــى ركام. جــّل األمنيــات كانــت أن يعثــر كلٌّ مّنــا 
علــى بيتــه أو أجــزاٍء منــه. النــوم ثــّم النــوم فــي منازلنــا 

مــن جديــد.
الرقة أخيًرا...

هنــا أو هنــاك، أينمــا وقعــت عينــاك فــي هــذا املــدى، لــن 
 الــركام. تــكاد مالمــح املدينــة أن تمحــى تماًمــا، 

ّ
تجــد إل

تعــرف  البيــوت  ول  بالفتاتهــا،  تحتفــظ  الشــوارع  ل 
ت التجارّية املتبّقية منهوبة. 

ّ
انها، وواجهات املحال

ّ
سك

ــخ، كلُّ 
ّ

 بيــن تــالٍل مــن الــركام املفخ
ً
تســير أمتــاًرا طويلــة

�ســيٍء بــات أســوَد هنــا، كتابــاٌت ســوداُء تمــأل الجــدران، 
ســيارات الشــحن الكبيرة تســير على الطريق تنقل كّل 
فات الحرب وأسلحتها في كّل مكان. وصلنا 

ّ
�سيء، مخل

إلــى البيــت عنــد الظهيــرة ، كان البيــت املكــّون مــن  ثــالث 

ــا، ولــم يبــَق  غــرٍف فــي حــّي »الكراجــات« قــد ُدّمــر جزئيًّ
 تســند قســًما مــن 

ٌ
مــن الغــرف إل جــدراٌن متواضعــة

 
ً
الســقف الــذي أحدثــت فيــه إحــدى القذائــف فتحــة
... أّمــي تنتحــب 

ً
 فــي وســطه. الصمــت خّيــم ثقيــال

ً
كبيــرة

وأبــي ل يــزال يحــّدق فــي الحطــام ... ينبــت الســؤال مــن 
الدمــار واآلن إلــى أيــن؟

كيف... إلى أين؟ 
يقــول »فــادي إســماعيل«، أحــد العائديــن إلــى الرقــة، 
النارّيــة  الدراجــات  تصليــح  فــي  عمــل  قــد  كان  والــذي 
لســنواٍت قبــل احتــالل املدينــة مــن تنظيــم »داعــش«: 
مــن  هنــاك  فليــس  أيــن«،  »إلــى  اآلن   الســؤال  ليــس 
املخّيمــات  لوعــة  النــاس  ذاق  بعدمــا  ولســّيما  مفــّر، 
نبــدأ  »كيــف  الســؤال  بــل  والنــزوح،  التشــّرد  ومــرارة 
اآلن«، علــى الرغــم مــن املــوت الــذي يوحــي بــه الــركام 
ــّي 

ّ
كل بشــكٍل  املدينــة  فــي   80% نســبته  تتجــاوز  الــذي 

. إضافــة إلــى الدمــار الكامــل للبنيــة التحتّيــة  أو جزئــّيٍ
واملــدارس، وخــروج معظــم املراكــز الصحّيــة واملشــافي 

الخدمــة. عــن 
»فــادي« الــذي عــاد إلــى حــّي »املشــلب« يقــول: احتملــت 
الرقــة  فــي  وســأتحّمله،  املخّيــم  فــي  والبــرد  العطــش 
إليهــا،  الوصــول  ســبيل  فــي  ســأحفر  أو  املــاء  ســأجد 

خيــار. مــن  هنــاك  ليــس 
يقــول  الرقــة  فــي  اليومّيــة  الحيــاة  تفاصيــل  وعــن 
»فــادي« إّن بعــض العائــالت العائــدة ترّمــم أجــزاًء مــن 
بيوتهــا بطريقــٍة بدائّيــة، فالترميــم مقتصــٌر علــى غرفــٍة 
تحتمــي  آمــٍن  مــكاٍن  إليجــاد  فقــط،  املنــزل  فــي  واحــدٍة 
ت 

ّ
فيــه العائلــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض املحــال

باألخطــار   
ٌ

محفــوف إليهــا  الوصــول  أّن   
ّ

إل التجارّيــة 
األلغــام. بســبب 

الدم فوق الحديد..
بيوتنــا  لكــّن  انها، 

ّ
ســك غــاب  إذا  تمــوت  البيــوت 

العزيــز  »عبــد  الناشــط  يقــول  ســاكنيها،  علــى  دّمــرت 
 بالجثــث 

ٌ
بغــدادي«: إّن شــوارع الرقــة اليــوم مملــوءة

جــّراء املعــارك الســابقة، وانفجــار األلغــام؛ فالجثــث 
وهنــاك  هــذا،  يومنــا  حتــى  األنقــاض  تحــت  تــزال  ل 

األنقــاض. تحــت  برّمتهــا  عائــالٌت 
 
ٌ
مزروعــة اليــوم  الرقــة  أّن  »بغــدادي«  ويضيــف 

التقليــدّي  منهــا  األلغــام،  مــن  مختلفــٍة  بأشــكاٍل 
ــرة(، 

ّ
 وبــرادات وأّي علبــٍة متوف

ٌ
)عبــواٌت وأواٍن منزلّيــة

ومنهــا الليــزرّي الــذي يعمــل علــى البطارّيــات. وبمجــّرد 
بــه  تنفجــر  األلغــام  هــذه  منطقــة  شــخٍص  أّي  عبــور 
ل هــذه 

ّ
، إضافــة إلــى األلغــام الحرارّيــة. وتشــك

ً
مباشــرة

ان 
ّ
األلغــام التحــّدي األّول أمــام عــودة الحيــاة والســك

ــد »بغــدادي« أّن املدينــة فقــدت منــذ 
ّ

إلــى الرقــة. ويؤك
تحريرهــا العشــرات مــن أبنائهــا العائديــن بفعــل هــذه 
آلخريــن،  إعاقــاٍت  فــي  أيًضــا  تســّببت  التــي  األلغــام 
املرصــد  عــن  الصــادرة  اإلحصــاءات  ــده 

ّ
تؤك مــا  وهــو 

اإلنســان. لحقــوق  الســورّي 
يقــول  الرقــة،  فــي محافظــة  العاملــة  مــات 

ّ
املنظ وعــن 

»البغــدادي«: إّن الجهــات التــي تعمــل اليــوم فــي املدينــة 
مــات الدولّيــة وشــركاؤها 

ّ
واألريــاف القريبــة، هــي املنظ

مــة 
ّ
منظ وهــي  ّيــة، 

ّ
املحل مــات 

ّ
املنظ مــن  ّيــون 

ّ
املحل

املبكــر(،  ــل 
ّ

التدخ )فريــق  األميركّيــة  »الكمونيكــس« 
   ERTمــة

ّ
ومنظ األميركّيــة،  »الكرياتيــف«  مــة 

ّ
ومنظ

ومشــروع »فــرات« وفريــق »ســتارت«، وفريــق »ُصّنــاع 
»تيتروتيــك«  األلغــام  إزالــة  مــات 

ّ
ومنظ املســتقبل«، 

مــات يبقــى متواضًعــا 
ّ
و»مــاك«. لكــّن عمــل هــذه املنظ

بمحافظــة  ــت 
ّ
حل التــي  والكارثــة  الدمــار  حجــم  أمــام 

ان املدينــة إلــى الســتعانة بأفــراٍد 
ّ
الرقــة، مــا يدفــع ســك

مالّيــٍة  مبالــَغ  دفــع  مقابــل  األلغــام،  إزالــة  يمتهنــون 
كبيــرٍة.

الرقــة  إلــى  العائديــن  معظــم  أّن  العزيــز  عبــد  ــد 
ّ

ويؤك
مــن  ان املخّيمــات األكثــر تضــّرًرا 

ّ
مــن ســك هــم  اليــوم 

العائــالت  مــن  تبّقــى  مــن  إلــى  الحــرب، إضافــة  ويــالت 
دمــار طائــرات  تحــت  أبنائهــا  أشــالء  عــن  تبحــث  التــي 

التحالــف.
امتحان الشمال

الشــمال  امتحــان  اليــوم  تدخــل  الفــرات  دّرة  الرقــة 
العائــدون  أبناؤهــا  وينتظــر  الصعــب،  الســورّي 
انطــالق  املخّيمــات  فــي  ينتظــرون  الذيــن  أولئــك  أو 
مشروعاٍت تسهم في إيصال املاء والكهرباء وتخليص 
ــر مقّومــات الحيــاة 

ّ
فــات األلغــام وتوف

ّ
املدينــة مــن مخل

 املشــهد السيا�ســّي فــي 
ّ

البســيطة فــي ظــّل غمــوٍض يلــف
.

ً
كامــال الســورّي  الشــمال 
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بعد تحريرها من داعش، أبناء الرقة مصّممون على استعادة حياتهم الطبيعّية
جمانة علي

بعدمــا رفــع مقاتلــون أكــراد وعــرٌب رايتهــم فــوق آخــر معقــٍل لتنظيــم »داعــش« فــي مدنيــة الرقــة، فــي خريــف العــام املا�ضــي، ومــع انتهــاء حصــار املدينــة 
ان املدينــة بالعــودة إلــى بيوتهــم التــي هربــوا منهــا عقــب اســتيالء التنظيــم عليهــا.  

ّ
الــذي دام قرابــة ســبعة أشــهٍر، بــدأت أفــواٌج مــن ســك

فــي حاجــٍة ماّســٍة  ، هربــوا مــن الرقــة، وهــم  270 ألــف مدنــّيٍ  قرابــة 
ّ

مــة »ســيف ذا شــيلدرن« )أنقــذوا األطفــال(، إن
ّ
وفــي ذلــك اليــوم، قالــت منظ

أو ســنواٍت قادمــة.  يبقــون داخــل معســكراٍت ألشــهٍر  إليهــا، ولرّبمــا  يعــودون  منــازل  ــر 
ّ
تتوف للمســاعدة؛ حيــث ال 

ذا  »ســيف  مديــرة  خــوش«،  »صونيــا  ووصفــت 
شــيلدرن«، فــرع ســورية، األوضــاع فــي املخّيمــات 
بأّنهــا  الرقــة،  مــن  نازحــون  يقيــم  كان  حيــث 
مــا  تجــد  ل  فيهــا  تقيــم  عائــالٍت  وبــأّن   

ٌ
»مأســوّية

الــدواء«. أو  املــاء  أو  الطعــام  مــن  يكفيهــا 
تصميم

فــي  »داعــش«  زرعهــا  التــي  األلغــام  لت 
ّ
وشــك

واجهــه  خطــٍر  أكبــر  املدينــة،  داخــل  مــكاٍن  كّلِ 
ان 

ّ
ســك بــدأ  ذلــك  ورغــم  الرقــة.  إلــى  العائــدون 

ــه ل 
ّ
املدينــة بالعــودة مــع أســرهم، بعدمــا أدركــوا أن

 ،
ً
بــّد لهــم مــن اســتعادة بيوتهــم، وإن كانــت مدّمــرة

إحيــاء  إعــادة  فــي  املســاهمة  علــى  التصميــم  مــع 
املدينــة.

وقــال أحــد زعمــاء املدينــة، وقــد رفــض التصريــح 
بقايــا  مــن  ــص 

ّ
نتخل أن  »يجــب  اســمه:  عــن 

عــّدة  فــي   
ً
منتشــرة زالــت  مــا  وألغــاٍم  متفّجــراٍت 

أحيــاء«.
شــاركوا  ومقاتليــن  مدنّييــن،  عــّدة  مقتــل  وبعــد 
قــال  ألغــاٍم وبقايــا قنابــل،  إثــَر  الرقــة،  فــي تحريــر 
باســم  املتحــّدث  ديلــون«،  »ريــان  الكولونيــل 
نخوضهــا  التــي  »املعركــة  إّن  الدولــّي:  التحالــف 
متفّجــراٍت  ضــّد  بــل  داعــش،  ضــّد  ليســت  اليــوم 

استســالمه«.  قبــل  التنظيــم  زرعهــا  وألغــاٍم 
مات مختّصة

ّ
منظ

مــاٍت 
ّ
منظ  

ُ
ثــالث تعمــل  الحالــّي،  الوقــت  وفــي 

مختّصــٍة بنــزع األلغــام وهــي: »مــاغ« و»تيتــرا تيــك« 
لتفكيــك  مشــروًعا  وتنّفــذ  كاب«،  و»هانــدي 
وشــوارَع  عاّمــٍة  منشــآٍت  داخــل  الكامنــة  األلغــام 
مــات الثــالث مــن 

ّ
رئيســٍة فــي الرقــة. وقــد انتهــت املنظ

العمــل فــي بعــض األحيــاء، وهــي: »شــارع املنصــور« 
و»املشــلب« و»مفــرق الجــزرة« و»هشــام بــن عبــد 
مــات 

ّ
املنظ قامــت  كمــا  و»الصناعــة«.  امللــك« 

فــي  املتطّوعيــن  مــن  عــدٍد  بتدريــب  املذكــورة 

صفوفهــا، والذيــن يعملــون علــى نــزع األلغــام مــن 
املنــازل بأجــٍر قــد يصــل إلــى 75 ألــف ليــرٍة ســورّيٍة 
ل تحّدًيــا بالنســبة إلــى 

ّ
للغرفــة الواحــدة، مــا يشــك

ــر لديهــم املــال 
ّ
ان املدينــة مّمــن ل يتوف

ّ
بعــض ســك

الكافــي. 
 
ٌ
تابعــة آلّيــاٌت  الرقــة  مدينــة  فــي  ــا  حاليًّ تعمــل  كمــا 
ملجلــس الرقــة املدنــّي فــي إزالــة األنقــاض والســواتر 
املتراكمــة  األنقــاض  أزيلــت  حيــث  الترابّيــة، 
جنبــات  علــى  ّدســت 

ُ
وك العاّمــة،  الشــوارع  فــي 

الطرقــات. 
في هذا السياق، تقول »نجوى« إحدى العائدات 
إلــى الرقــة: »نحــن مصّممــون علــى اســتعادة حياتنــا 
فنــا ذلــك مــن ثمــن، لــذا يعمــل 

ّ
الطبيعّيــة مهمــا كل

زوجــي علــى نقــل وترحيــل تلــك األكــوام مــن األتربــة 
واألنقــاض بمســاعدة الجيــران واألصدقــاء. وحاملــا 
ينتهــون مــن عملهــم فــي حّينــا، ســوف ينتقلــون إلــى 
انه علــى تنظيفــه وإزالــة 

ّ
حــّيٍ مجــاوٍر ملســاعدة ســك

ــه تحــّدٍ كبيــٌر لنــا ول 
ّ
فــات مــن جميــع أركانــه. إن

ّ
املخل

بــّد مــن مواجهتــه«.
عودة إلى املدارس

أغلــق  التــي  مدارســهم  إلــى  الرقــة  أطفــال  عــاد 
بتدريــس   

ّ
إل يســمح  لــم  أو  معظمهــا،  »داعــش« 

فرضهــا.  التــي  الدينّيــة  املــواّد 
5   كــم  فــي مدرســة حــّي »الجــزرة«، علــى مســافة 
غربــّي الرقــة، تقــف »منــى« املدّرِســة الشــاّبة، أمــام 
تعليــم  فــي  عملهــا  لتــؤّدي  مــٍة 

ّ
محط شــبه  ســّبورٍة 

الدراســة  إلــى  عــدن  البنــات  مــن  كبيــرٍة  مجموعــٍة 
ســنواٍت  ثــالث  مــن  ألكثــر  منهــا  حرمــن  بعدمــا 

الســنة.  ونصــف 
الرقــة  فــي  كمدّرِســٍة  عملهــا  فــي  »منــى«  اســتمّرت 
إلــى أن ســيطر التنظيــم علــى املدينــة بدايــة عــام 

 .2014
بــل  الجديــد،  للواقــع  تستســلم  لــم  »منــى«  لكــّن 

بهــدف  التنظيــم  لــدى  شــرعّيٍة  دورٍة  فــي  ســّجلت 
الســماح لهــا بتدريــس تلميذاتهــا فــي بيتهــا. وقالــت: 
 ســوى الــدورة الشــرعّية، 

ً
»لــم أجــْد أمامــي وســيلة

موافقــٍة  علــى  حصلــت  حتــى  شــهرين  وانتظــرت 
كانــت  أّنهــا  غيــر  املنــزل«.  فــي  تلميذاتــي  بتدريــس 
كانــوا  الذيــن  التنظيــم  عناصــر  علــى  تتحايــل 
فيهــا.  بالتدريــس  ســمح  التــي  املنــازل  يجوبــون 
خــرج 

ُ
، كنــت أ

ٌ
وتضيــف: »عندمــا كانــت تأتــي لجنــة

ولكــن  اســتخدامها،  أرادوا  التــي  الكتــب  لهــم 
الكتــب  مــن  للدراســة  نعــود  كّنــا  فــور خروجهــم، 

املعتــادة«.  الدراســّية 
فرحة 

فقــد  التدريــس،  إلــى  عودتهــا  وبعــد  اليــوم،  وأّمــا 
»شــعوٌر  ــه 

ّ
إن  :

ً
قائلــة فرحتهــا،  عــن  »منــى«  عّبــرت 

أمــام  وأقــف  بالطباشــير،  أمســك  أن  جميــٌل 
الســّبورة من جديد. أشــعر بأّن واجبي يحّتم علّي 
تعليــم األجيــال، وطــّي صفحــة الحــرب والعنــف«.
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خدماٌت طبّية
مهنــد  الصيدلنــّي،  قــّرر  نفســه،  الوقــت  فــي 
صيدلّيتــه  افتتــاح  إعــادة   ،)

ً
عامــا  30( ســعادي 

التــي تعّرضــت واجهتهــا لضــرٍر بالــٍغ، نتيجــة وقــوع 
محيطهــا.  فــي  »هــاون«  قذيفــة 

ان الحــّي إلــى 
ّ
ــه بعــد عــودة ســك

ّ
يقــول »ســعادي« إن

بيوتهــم، عــاد مــن جديــد لتقديــم خدماتــه الطبّيــة. 
املدنّييــن  آخــر  بيــن  مــن  الصيدلنــّي  ذلــك  وكان 

الذيــن نزحــوا عــن الرقــة. 
»ســعادي«  افتتــح  الشــخصّية،  وبجهــوده 
تأميــن  مــن  ــن 

ّ
تمك ولقــد  جديــد.  مــن  صيدلّيتــه 

حكــم  إّبــان   
ً
مفقــودة كانــت  التــي  األدويــة  معظــم 

فــي  املؤملــة  الفتــرة  تلــك  عــن  ويقــول  »داعــش«. 
األدويــة  مــن  عــدًدا  »فقدنــا  الرقاوّييــن:  حيــاة 
نتيجــة الحصــار والحــرب،  الطبّيــة  واملســتلزمات 
والقلــب«. العيــون  وأدويــة  األطفــال  حليــب  مثــل 

 سائدة
ٌ
حالة

فــي   
ً
ســائدة  

ً
حالــة تجّســد  الدمــار  مشــاهُد  كانــت 

مدينــة الرقــة، وهــي مــن أحــد األســباب التــي منعــت 
انها مــن العــودة إليهــا، إضافــة 

ّ
عــدًدا كبيــًرا مــن ســك

الشــرب  كميــاه  األساســّية  الخدمــات  غيــاب  إلــى 
الصحــّي.  والصــرف  والكهربــاء 

فــي  الحيــاة  تبقــى  العائديــن،  إلــى  بالنســبة  ولكــن 
مــن   

ً
حــال أفضــل  الكبيــر  الدمــار  منازلهــم وســط 

حــول  الريــف  فــي  املنتشــرة  املخّيمــات  فــي  العيــش 
الرقــة، ولســّيما مــع اشــتداد البــرد فــي هــذا الوقــت 
املخّيمــات  تلــك  وافتقــار  الشــتاء،  فصــل  مــن 

الحيــاة.  أساســّيات  ألبســط 
فيمــا قــال »أحمــد« )أحــد العائديــن( ملوقــع »الرقــة 
إصــالح  علــى  ــا  حاليًّ »أعمــل  صمــت«:  فــي  تذبــح 
تصّدعــت  فقــد  بمنزلــي.  لحقــت  التــي  األضــرار 
الرغــم  وعلــى  ونوافــذه.  أبوابــه  وخلعــت  جدرانــه 
بجدرانــه  منزلــي،  يبقــى  البنــاء،  مــواّد  شــّح  مــن 
الضعيفــة، أرحــم مــن العيــش فــي الخيــام الخاليــة 

األساســّية«. الخدمــات  مــن 
والصعوبــات  املخّيمــات  فــي  العيــش  مــرارة  وبيــن 

أهالــي  يبقــى  العائــدون،  يواجههــا  التــي  الكبيــرة 
املدينــة بيــن أمريــن أحالهــم مــّر. وفــي الوقــت ذاتــه، 
تواصــل ســلطة األمــر الواقــع إصــدار تصريحاتهــا 
املدنّييــن،  تجــاه  واجبهــا   

ً
متجاهلــة طاتهــا 

ّ
ومخط

بعــد تدميــر مدينتهــم ومقتــل اآللف مــن أبنائهــم، 
مباشــرٍة.  غيــر  أو  مباشــرٍة  بصــورٍة 
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آراء حول أداء المنّظمات اإلنسانّية في محافظة إدلب
هيئة التحرير

منــذ 19 كانــون األّول/ ديســمبر 2017 تصاعــدت حركــة النــزوح عــن ريــف محافظــة إدلــب، بالتــوازي مــع تقــّدم قــّوات ســلطة األســد وحلفائهــا 
ــا إلــى مــدن وبلــدات وقــرى ريــف إدلــب الشــمالّي والغربــّي، هاربيــن مــن جحيــم القصــف الهســتيرّي  علــى األرض، حيــث يتوافــد النازحــون يوميًّ

 إلــى قراهــم وبلداتهــم.
ً
مــن قــّوات ســلطة األســد وحلفائهــا، إلــى املخّيمــات أو الجبــال واألوديــة آمليــن أن يتغّيــر الحــال وتكــون عودتهــم قريبــة

 
ً
عديــدة مشــكالٍت  النازحــون  هــؤلء  يواجــه 

بــة؛ فهــم يخرجــون هائميــن علــى وجوههــم 
ّ

ومرك
مشــاهد  مــن  رأوه  مــا  هــول  مــن  ومصدوميــن 
وتتعّمــق  مشــكالتهم  وتتشــّعب  ودمــاٍر،  عنــٍف 
فــي  الحــروب  تّجــار  مــن  يعانونــه  مــا  بســبب 
ــا. هــذا إضافــة 

ً
املناطــق التــي يصلــون إليهــا حديث

اإلغاثّيــة  مــات 
ّ
املنظ بيــن  التنســيق  عــدم  إلــى 

العاملــة فــي املنطقــة وعــدم وجــود جســٍم إغاثــّيٍ 
الكارثــة  تلــك  إلــى  يتصــّدى  وموّحــٍد  مركــزّيٍ 

اإلنســانّية.
وللتعــّرف أكثــر علــى واقــع النــزوح فــي محافظــة 
واملؤّسســات  اإلغاثــّي  العمــل  وواقــع  إدلــب 
»أصــوات«  التقــت  اإلغاثّيــة،  مــات 

ّ
واملنظ

الرحمــن،  عبــد  منتهــى  الجتماعّيــة,  بالباحثــة 

فأفادتنــا بمــا يلــي: إّن »مــن أبــرز األســباب التــي 
الســورّي  الشــمال  فــي  النازحيــن  أزمــة  فاقمــت 
موّحــٍد  إغاثــّيٍ  جســٍم  وجــود  عــدم  هــو  ــًرا 

ّ
مؤخ

يســتطيع تلبيــة الحتياجــات الطارئــة فــي جميــع 
لســيطرة  الخاضــع  الســورّي  الشــمال  مناطــق 
تلــك  بيــن  التنســيق  فضعــف  املعارضــة؛ 
تســّبَب  اإلغاثّيــة،  الجهــات  وتعــّدد  مــات 

ّ
املنظ

فــي مــأزٍق كبيــٍر مــن حيــث هــدر املــواّد اإلغاثّيــة 
أو عــدم اإلنصــاف فــي توزيــع الحصــص ســواء 
بيــن املخّيمــات أو بيــن األســر، حيــث ل توجــد 
يكــون  مــا  وغالًبــا  للعمــل،   

ٌ
واضحــة  

ٌ
سياســة

ا؛ فهنــاك مخّيمــاٌت قــد تحصــل  العمــل عشــوائيًّ
ا، فــي املقابــل  علــى اإلغاثــة أكثــر مــن مــّرٍة شــهريًّ
أّي  علــى  تحصــل  ل  أخــرى  مخّيمــاٌت  هنــاك 

فــي  محصــوًرا  يكــون  مــا  غالًبــا  والســبب  �ســيٍء. 
والبيروقراطّيــة«. التنســيق  ســوء 

 
ً
مســتنكرة حديثهــا  فــي  »منتهــى«  تسترســل 
اإلغاثّيــة  مــات 

ّ
املنظ بهــا  تعمــل  التــي  الطريقــة 

وعــدم جاهزّيتهــا لحــالت الطــوارئ، علــى الرغــم 
 شــبه هادئــٍة 

ً
مــن بقــاء محافظــة إدلــب منطقــة

ألكثــر مــن ســنتين، فتقــول: إّن »جميعنــا يعلــم 
املدفــع،  وجــه  فــي  كانــت  إدلــب  محافظــة  أّن 
جاههــا 

ّ
بات قّواتــه  يحشــد  النظــام  كان  حيــث 

ويرســل رســائل بشــكٍل مباشــٍر أو غيــر مباشــٍر 
مــات 

ّ
عــن اقتــراب املعركــة. وهنــا تتحّمــل املنظ

الســورّي  الشــمال  فــي  العاملــة  اإلنســانّية 
إدلــب  فمحافظــة  أيًضــا؛  واملالمــة  املســؤولّية 
عاميــن,  مــن  أكثــر  مــدار  علــى   

ً
هادئــة بقيــت 
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مــات خــالل 
ّ
وعلــى الرغــم مــن هــذا لــم تعمــل املنظ

هــذه الفتــرة، كمــا يجــب، علــى تجهيــز مخّيمــاٍت أو 
عــن  ســألتهم  وإن  تقديــر.  أقــّل  علــى  إيــواٍء  مراكــز 
جاهزّيتهــم أو قدرتهــم علــى الســتجابة الطارئــة ل 

يجيبونــك«.
لــم يكــن هــذا رأي »منتهــى« فحســب، بــل وافقهــا 
املجــال  فــي   

ٌ
ناشــط وهــو  جيلــو،  عبــدو  الــرأي، 

اإلنســانّي في ريف إدلب الشــمالّي من بلدة »قاح«, 
ــًدا مــا ذهبــت 

ّ
حيــث عّقــب علــى كالم »منتهــى« مؤك

، علــى مــا 
ً
 جديــدة

ً
إليــه، فقــال: إّن »هنــاك سياســة

ــق بتعامــل الالعبيــن اإلقليمّييــن 
ّ
يبــدو، فــي مــا يتعل

ــق 
ّ
يتعل مــا  فــي  ولســّيما  الســورّية،  الثــورة  مــع 

النازحيــن واملهّجريــن. ول يخفــى علــى أحــد  بأزمــة 
مــا حصــل عنــد نــزوح أهالــي ريــف حمــاة الشــمالّي 
عــن  واضــٌح  امتنــاٌع  هنــاك  كان  حيــث  والشــرقّي، 
مــاٍت تقديــم يــد 

ّ
إغاثتهــم، كمــا رفضــت عــّدة منظ

العــون لهــم، علــى الرغــم مــن ظروفهــم املأســوّية. 
مــات عــن تقديــم أّي 

ّ
إضافــة إلــى امتنــاع تلــك املنظ

ــّي تبّيــن فيــه أســباب 
ّ

بيــاٍن رســمّيٍ للــرأي العــاّم املحل
عــدم وقوفهــا عنــد مســؤولّياتها«.

»سياســة  أّن  »أصــوات«:  لـــ  »جيلــو«  ويضيــف 
فرضــت  التــي  هــي  النازحيــن  قضايــا  مــع  التعامــل 
التــي  املخّيمــات  بواقــع  القبــول  إّمــا  النــازح  علــى 
بــات دعمهــا شــحيًحا أو العــودة إلــى حضــن األســد 
مــّر،  أحالهمــا  خيــاران  وهمــا  منزلــه.  فــي  ليعيــش 

كليهمــا«. فــي  اإلنســانّية  الكرامــة  مراعــاة  لعــدم 
الناشــط اإلعالمــّي، أحمــد األحمــد، وهــو  ويــروي 
تبّيــن  قّصــة  النعمــان«  »معــرة  مدينــة  أبنــاء  مــن 
الفساد الذي استشرى في قطاع اإلغاثة، فيقول: 
الشــمال  فــي  مــات 

ّ
املنظ إدارة  فــي  »الفســاد  إّن 

بــات  الحدودّيــة،  املناطــق  فــي  ولســّيما  الســورّي، 
اإلنســانّية  فاملســاعدات  أحــد؛  علــى  خــاٍف  غيــر 
جديــٍد  مــن  لُتبــاع  الســوداء  الســوق  فــي  تبــاع 
عليــه  املطبــوع  نفســه  بالصنــدوق  للنازحيــن 
القصــص  تلــك  ومــن  للبيــع.  مخّصــص  غيــر 
األســبوع  فــي  الســورّي  الشــمال  فــي  حصلــت  التــي 
ببيــع  فــي مدينــة أطمــة  تاجــر جملــة  قــام  املا�ســي: 
مقابــل  املّتحــدة  األمــم  بشــعار  املمهــورة  الخيــام 
مــرأى  علــى  الواحــدة  للخيمــة  أميرـكـّيٍ  دولٍر   100
ومســمع املســؤولين األمنّييــن فــي تلــك املناطــق، مــن 

دون تحريــك أّي ســاكٍن ملكافحــة هــذه الظاهــرة، 
ينســحب  بــل  الخيــام،  فــي  محصــوًرا  هــذا  وليــس 
مــن  وغيرهــا  والطّبّيــة  اإلغاثّيــة  املســاعدات  علــى 

للبيــع«. املخّصصــة  غيــر  املســاعدات 
بينمــا وجدنــا أّن فاعليــن آخريــن فــي املجتمــع املدنــّي 
لضعــف  أخــرى  أســباٍب  علــى  ــزون 

ّ
يرك الســورّي 

الســتجابة  علــى  قدرتهــا  وعــدم  املؤّسســات، 
الســريعة لحالــة الطــوارئ التــي تمــّر بهــا محافظــة 
وســقناه  ســبق  بمــا  إقرارهــم  مــع  ــًرا، 

ّ
مؤخ إدلــب 

مــن أســباب.  ففــي لقائنــا مــع معتصــم الســيوفي، 
»هنــاك  قــال:  التالــي«،  »اليــوم  مــة 

ّ
منظ مديــر 

 فــي عمــل املؤّسســات اإلغاثّيــة 
ٌ
مشــكالٌت متشــابهة

نبحــث  كّنــا  إن  ولكــن  الســورّية،  املناطــق  كّل  فــي 
فــي  التــي نجدهــا أكثــر خصوصّيــة  عــن املشــكالت 
إدلــب، وكانــت العامــل األسا�ســّي هنــاك فــي ضعــف 
وجــود،  برأيــي-   – فهــي  املؤّسســات،  اســتجابة 
وســلوكّيات، هيئــة تحريــر الشــام )جبهــة النصــرة(. 
ومؤّسســات  مــات 

ّ
املنظ مــع  طّي 

ّ
التســل فســلوكها 

ّيــة فــي املحافظــة، 
ّ
املجتمــع املدنــّي واملجالــس املحل

مــات 
ّ
املنظ تلــك  أداء  علــى  ســلًبا  انعكــس 

تحريــر  هيئــة  ســيطرة  أربكــت  كمــا  واملؤّسســات، 
الشــام، وســلوكّياتها، وتعامــل بعــض املؤّسســات، 
ّيــة، مــع حكومــة اإلنقــاذ التــي 

ّ
بمــا فيهــا مجالــس محل

أنشــأتها، الداعميــن الدولّييــن مــا أضعــف عملهــم 
لقــاء  اســتمرار  علــى  ــد 

ّ
أك ولكّنــه  وتقديماتهــم«. 

الداعميــن،  مــع  املدنــّي  املجتمــع  مــن  مؤّسســاٍت 
املقــّدم  الدعــم  اســتمرار  أجــل  مــن  وضغطهــم 

إدلــب. ملحافظــة 
هكــذا نتبّيــن أّن تعــّدد اآلراء فــي هــذا املقــام، يكمــل 
املشــهد اإلجمالــّي مــن دون تعــارض. فالجميــع يقــّر 
فــي  العاملــة  واملؤّسســات  مــات 

ّ
املنظ قــدرة  بعــدم 

لحالــة  الســريعة  الســتجابة  علــى  اإلغاثــة  مجــال 
ــز على 

ّ
الطــوارئ فــي محافظــة إدلــب، ومنهــم مــن يرك

مــات )ابتــداًء مــن 
ّ
أســباٍب تكمــن فــي بنيــة هــذه املنظ

ســوء اإلدارة وعــدم التنســيق فــي مــا بينهــا إلــى غيــاب 
 إلــى 

ً
الجســم املركــزّي الــذي يعــّد الخطــط، وصــول

ــز آخــرون علــى 
ّ

الفســاد الــذي يعتريهــا(، بينمــا يرك
مشــكالت الواقــع التــي تحيــط بهــا وتتفاعــل معهــا. 
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المرأة السورّية والنزوح )2(: واقع ومشكالت
سالفة بدر الدين

 املــرأة 
ّ

 أن
ّ

، فهــو اقتــالٌع قهــريٌّ مــن املنــزل والعمــل وشــبكة العالقــات االجتماعّيــة واالقتصادّيــة، إال
ً
ــة

ّ
ألقــى النــزوح بثقلــه علــى الفئــات االجتماعّيــة كاف

الســورّية النازحــة تعــّد مــن أكثــر الفئــات تضــّرًرا. فهــي تتشــارك مــع باقــي الفئــات فــي الشــتات واأللــم النف�ضــّي وذاكــرة العنــف املخزونــة الناتجــة مــن الحــرب، 
 معظــم النســاء النازحــات نزحــن عــن ديارهــّن مــن دون مرافــٍق 

ّ
لكــن هــي تختلــف عنهــم بحجــم املســؤولّيات التــي ألقيــت علــى كاهلهــا بعــد النــزوح، والســّيما أن

أو معيــل. فهــا هــي املــرأة النازحــة اليــوم تدخــل ميــدان العمــل وتتحّمــل مســؤولّية األســرة بشــكٍل كامــل، حيــث أصبحــت تقــوم بواجباتهــا كأّمٍ وفــي الوقــت 
ذاتــه تمــارس دور األب املعيــل، هــذا بالنســبة إلــى املــرأة األّم. أّمــا املــرأة غيــر املتزوجــة فهــي األخــرى تعانــي مــن مشــكالٍت اجتماعّيــٍة كثيــرة، علــى رأســها مشــكلة 

انعــدام فــرص الــزواج.  

املرأة النازحة والعمل
العمــل،  ســوق  النازحــة  الســورّية  املــرأة  دخلــت 
وهــي غالًبــا مــا نزحــت عــن بيئــٍة اجتماعّيــٍة تقّســم 
خــارج  العمــل  فتحصــر  الجنــس؛  وفــق  األعمــال 
أســرتها  رعايــة  ــى 

ّ
تتول هــي  بينمــا  بالرجــل،  املنــزل 

وإدارة شــؤون املنــزل. ل بــل أكثــر مــن هــذا، ففــي 
تقســيم  عنــد  األمــر  يقــف  ل  املناطــق  بعــض 
املــرأة  عمــل  رفــض  إلــى  يتجاوزهــا  بــل  األعمــال، 
ــه بعــد النــزوح اختلفــت ظــروف 

ّ
 أن

ّ
خــارج املنــزل. إل

مــن  أصبحــن  النســاء  فمعظــم  الســورّية،  املــرأة 
دون معيــل، وإن وجــد املعيــل، فغالًبــا ل يمكنــه 
العمــل إّمــا بســبب إصابتــه جــّراء الحــرب، أو لعــدم 
 عــن 

ً
ــر فــرص عمــل فــي منطقــة اإلقامــة، فضــال

ّ
توف

املّدخــرات  املعيشــّية ونفــاد  الحيــاة  أعبــاء  ازديــاد 
ــه دفــع 

ّ
كل خــالل ســّت ســنواٍت مــن الحــرب. هــذا 

أســرتها  معيشــة  لتأميــن  العمــل  ســوق  إلــى  املــرأة 
وســّد الفــراغ الحاصــل عــن غيــاب املعيــل أو عــدم 

تأميــن فرصــة عمــل. قدرتــه علــى 
لكــّن دخــول املــرأة النازحــة إلــى ســوق العمــل كان 

باملشــكالت والصعوبــات، وأهّمهــا: ــا 
ً
محفوف

فاملــرأة  النازحــة:  املــرأة  علــى  األعبــاء  زيــادة   -  1
حجــم  ازداد  الصعبــة  ظروفهــا  ظــّل  فــي  النازحــة 
مســؤولّياتها، وأصبحــت تنــوء تحــت وطــأة أعبــاٍء 
 داخــل املنــزل 

ً
كثيــرة؛ فمهّمتهــا لــم تعــد محصــورة

)أعمال املنزل، ورعاية األطفال وتعليمهم، وإدارة 
مســؤولّياٍت  إلــى  تجاوزتهــا  بــل  البيــت...(،  شــؤون 
خــارج  تعمــل  اليــوم  فهــي  أخــرى،  وأعبــاٍء  أخــرى 
التقليدّيــة  بواجباتهــا  لتقــوم  إليــه  وتعــود  املنــزل 
العامــالت  النســاء  معظــم  أّن  والغريــب  تجاهــه. 
إّن  قالــوا  معيــل،  لديهــم  مّمــن  قابلناهــّن  اللواتــي 
الــزوج ل يســاعد فــي أعمــال املنــزل ول يــزال يــرى 

الرغــم  علــى  املــرأة  إلــى   
ٌ
موكلــة األعمــال  هــذه  أّن 

فــي تأميــن مصــروف األســرة،  إّيــاه  مــن مســاعدتها 
ــه، 

ّ
وأحياًنــا هــي التــي تتكّفــل بمصــروف األســرة كل

تقــول  العمــل.  عــن   
ً

عاطــال الــزوج  يكــون  بينمــا 
 مــن 

ً
ا، أبقــى واقفــة  جــدًّ

ٌ
»أّم حســين«: »أنــا متعبــة

الثانيــة  الســاعة  حتــى  صباًحــا  الثامنــة  الســاعة 
إلــى  أعــود  ثــّم  ــة، 

ّ
فــي األزق الخبــز  أبيــع  الظهــر  بعــد 

املنزلّيــة  بواجباتــي  وأقــوم  ألطفالــي  ألطبــخ  منزلــي 
بمفــردي، بينمــا زوجــي عندمــا يأتــي مــن عملــه يبقــى 
ــن فهــو يــرى أّن مــا أقــوم بــه 

ّ
يحت�ســي الشــاي ويدخ

مــن واجباتــه«. وليــس  أنــا وحــدي  هــو واجبــي 
فقــد  ــا،  يًّ

ّ
كل الســوء  بهــذا  ليســت  الصــورة  أّن   

ّ
إل

بتقّبــل  بــدأ  الــزوج  أّن  النازحــات  بعــض  شــعرت 
واقعهــا الجديــد كمــرأٍة عاملــٍة وأخــذ يســاعدها فــي 

األطفــال. وتربيــة  املنــزل  أعمــال 
2 - ظــروف العمــل وطبيعــة املهــن: معظــم النســاء 
الســورّيات اللواتــي نزحــن إلــى املناطــق األكثــر أمًنــا 
تقّبــل  عــدم  نتيجــة  العمــل  فــي  خبــراٍت  يملكــن  ل 
مجتمعاتهــّن التــي نزحــوا عنهــا لفكــرة عمــل املــرأة 
خــارج املنــزل، ومــن ثــّم عــدم وجــود خبراٍت ســابقة، 
أو  مؤّهــالٍت  معظمهــّن  حيــازة  عــدم  إلــى  إضافــة 
علــى  الحصــول  مــن  نهــم 

ّ
تمك  

ً
علمّيــة شــهاداٍت 

األعمــال  فأخــذت  أفضــل.  شــروٍط  ذات  أعمــاٍل 
التي مارسنها طابع الصعوبة واإلجهاد، وفي بعض 
م 

ّ
 »مهينــة« وفــق نظــرة الســل

ً
األحيــان كانــت أعمــال

الشــعبّي.  واملــوروث  الــدارج  الجتماعــّي  القيمــّي 
فاملــرأة التــي تــزاول مهنــة تنظيــف البيــوت ل يــزال 
املجتمــع التقليــدّي يطلــق عليهــا اســم »خادمــة«، 
الشــعبّي  املــوروث  إليهــا  ينظــر  يــزال  ل   

ٌ
مهنــة وهــي 

 »وضيعــة«. وتدّرجــت 
ٌ
والجتماعــّي علــى أّنهــا مهنــة

التنظيــف وبيــع  بيــن أعمــال  فــي مجملهــا  األعمــال 

الخبــز وبيــع املالبــس املســتعملة، وبيــع املعونــات 
أو  التجارّيــة  املحــاّل  فــي  العمــل  أو  األرصفــة  علــى 
املطاعــم. ونتيجــة حاجــة هــؤلء النســوة تعّرضــت 
مــن  الســتغالل،  إلــى  العمــل  ســوق  فــي  بعضهــّن 
يــة، 

ّ
املتدن واألجــور  العمــل  مــّدة  طــول  حيــث 

تقــول  الجن�ســّي.  التحــّرش  األحيــان  بعــض  وفــي 
ت »البالــة« )املالبــس 

ّ
»صفــاء«: »أذهــب إلــى محــال

املالبــس  بعــض  وأشــتري  املســتعملة(  األوروبّيــة 
ــي ل أرغــب فــي بيــع املالبــس 

ّ
الرجالّيــة حصــًرا، ألن

للنســاء؛ ألّنهــّن يناقشــن كثيــًرا فــي األســعار، بينمــا 
الرجــال يشــترون مّنــي مــن غيــر كثيــر عنــاء عندمــا 
أجلــب لهــم القطــع بعــد أن أغســلها وأكويهــا فتبــدو 
أثنــاء  نــي 

ّ
أن  

ّ
إل أفضــل.  بــل  الجديــدة  كاملالبــس 
لفظــّي«.   تحــّرٍش  إلــى  تعّرضــت  عملــي 

ليكــون  املطبــخ  فــي  عملهــّن  نقلــن  النســاء  وبعــض 
عملهــّن خــارج البيــت، وقــد اســتفدن مــن خبرتهــّن 
بيئتهــّن  مــن  املأكــولت  بعــض  فنقلــن  الطبــخ،  فــي 
األصلّيــة إلــى البيئــة املســتحدثة. كمــا عــادت بعــض 
النازحــات إلــى وظائفهــّن قبــل نزوحهــّن، وهــّن مّمــن 
 أو اســتطعن أن يخرجــن 

ً
يملكــن مؤّهــالٍت علمّيــة

ــد 
ّ

تؤك وشــهادات  وثائــق  النــزوح  عنــد  معهــّن 
العلمــّي.           تحصيلهــّن  أو  خبرتهــّن 
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نازحو ريف محافظة إدلب: حقائق وأرقام
هيئة التحرير

شــهدت مناطــق فــي ريــف إدلــب الجنوبــّي الشــرقّي، خــالل شــهر كانــون األّول/ ديســمبر املنصــرم، موجــات نــزوٍح جماعــّيٍ نتيجــة الحملــة العســكرّية 
تها ســلطة األســد وحلفاؤهــا، بغيــة الســيطرة علــى املنطقــة، والســّيما مطــار »أبــو الظهــور« العســكرّي الــذي يعــدُّ الهــدف األبــرز 

ّ
الهمجّيــة التــي شــن

 إلــى ريــف إدلــب الجنوبــّي الشــرقّي وفــي هــذه املنطقــة تنتشــر 
ً

واملعلــن لتلــك الحملــة العســكرّية. وتمتــّد تلــك املناطــق مــن ريــف حمــاة الشــرقّي وصــوال
انها.

ّ
 مــن ســك

ً
عشــرات القــرى والبلــدات التــي أصبحــت جميعهــا خاليــة

وبحســب توثيقــات ناشــطين مــن محافظــة إدلــب 
العائــالت  عــدد  فــإّن  أصــوات(،  ملجلــة  )أعدوهــا 
اســتطاعوا  )التــي  املنطقــة  تلــك  عــن  النازحــة 
حتــى  العســكرّية  الحملــة  بدايــة  منــذ  توثيقهــا(، 
تاريــخ 2 كانــون الثانــي/ ينايــر الجــاري، بلــغ 12524 
 مــن 62620 شــخًصا، بينهــم 34441 

ً
 مكّونــة

ً
عائلــة

 و15652 امــرأة. وتوزّعــت 
ً

، و12524 رجــال
ً

طفــال
 فــي ريــف محافظــة 

ً
هــذه العائــالت علــى 166 نقطــة

لروز  عيــن  عائلــة،   14 )أرنبــة  ومنهــا:  إدلــب، 
عائــالت،   3 إبليــن  عائلــة،   19 البــارة  عائلــة،   45
مرعيــان  عائــالت،   6 الرامــي   عائلــة،   15 إحســم 
 7 بلشــون  عائلــة،   35 الجــوز  أورم  عائــالت،   5
27 عائلــة،  12 عائلــة، جــوزف  عائــالت، معراتــه 
بليــون 10 عائــالت، املــوزرة 12 عائلــة، كنصفــرة 
25 عائلــة، ســرجه 11 عائلــة، كفرلتــه 40 عائلــة، 
عائلــة،   52 الشــمالّي  اللــج  عائــالت،   3 الصحــن 
قرصايــا 9 عائــالت، بيــدر شمســو عائلــة واحــدة، 
20 عائلــة،  55 عائلــة، معــراة الشــلف  حربنــوش 
كفرومــة  عائلــة،   73 بابيــال  عائلــة،   37 كفرنبــل 
معرشــورين  عائلــة،   38 كفرعويــد  عائلــة،   80

النعمــان  معــرة  عائلــة،   66 تلمنــس  عائلــة،   80
هللا  بــاب  عائلــة،   200 معرشمشــة  عائلــة،   45
عائلــة،   25 عائلــة، حيــال   12 الكفيــر  عائلــة،   30
 2 تفتنــاز  عائــالت،   6 باتبــو  عائلــة،   20 حــارم 
 50 األتــارب  عائلــة،   18 الطينيــة  القريــة  عائلــة، 
عائــالت،   4 ســردين  عائــالت،   5 نحلــة  عائلــة، 
30 عائلــة، جبــال  140 عائلــة، بســقال  الكنيســة 
60 عائلــة، معردب�ســي 100 عائلــة، معرتماتــر 46 
 200 معرشــمارين  عائلــة،   25 عزماريــن  عائلــة، 
عائلــة، فركيــا 11 عائلــة، كفــر بطيــخ 50 عائلــة، 
معرتحرمــة 150 عائلــة، املعلقــة 15 عائلــة، ترمــال 
مشمشــان  عائلــة،   40 كفرعــروق  عائلــة،   50
 70 داديــخ  عائلــة،   350 معرشــورين  عائلــة،   36
بابيــال  قــرى  تجمــع  عائلــة،   20 باتنتــه  عائلــة، 
الغربــي  ديــر  650 عائلــة،  الغدقــة  1500 عائلــة، 
عيــن  عائلــة،   288 املدينــة  إدلــب  عائلــة،   100
الســودة 30 عائلــة، حــج جمعــة 28 عائلــة، الجــب 
22 عائلــة، كفرمــو 10 عائلــة، ســنبلتا 80 عائلــة، 
مخيــم  عائلــة،   180 حــاس  عائلــة،   70 حيــش 
الكريــز  عائلــة،   35 الفاروقيــة  عائلــة،   6 ميزنــاز 

40 عائلــة، حيــر جامــوس 30 عائلــة، بيــرة كفتيــن 
إفــس  75عائلــة،  النعمــان(  دانا)معــرة  عائلــة،   7
25 عائلــة، الســعيدية 200 عائلــة، البشــيرية 36 
عائلــة(.  30 بتيــا  عائلــة،   35 الحمــزوات  عائلــة، 

باقتــالع  وحلفاؤهــا  األســد  ســلطة  تكتــف  ولــم 
إلــى املناطــق  بــل لحقتهــم  املواطنيــن مــن بيوتهــم، 
املدنّييــن  بعــض  اضطــّر  مــا  إليهــا،  نزحــوا  التــي 
رقعــة  امتــداد  نتيجــة  مــّرة  مــن  أكثــر  النــزوح  إلــى 
حّدثنــا  هــذا  وعــن  الحربّيــة.  واألعمــال  القصــف 
عمــره  مــن  األربعيــن  فــي  رجــٌل  وهــو  حســن«  »أبــو 
مــن أبنــاء مدينــة »التمانعــة«، وكان قــد نــزح خــالل 
مّرتيــن،  املنصــرم  ديســمبر  األّول/  كانــون  شــهر 
األّول،  كانــون  شــهر  منتصــف  »نزحــت،  فقــال: 
برفقــة أفــراد عائلتــي مــن محيــط ســنجار إلــى مــزارع 
يعــاود  أن  قبــل  أّيــاٍم  بضعــة  لنســتقّر  التمانعــة، 
ليجبرنــا  النظــام مالحقتنــا بصواريخــه وقذائفــه، 
 أخــرى إلــى بلــدة أطمــة فــي الريــف 

ً
علــى النــزوح مــّرة

أدلــب«. ملدينــة  الشــمالّي 
 
ً
 وقــد اعتمــدت ســلطة األســد وحلفاؤهــا سياســة

 فــي التهجيــر القســرّي والعقــاب الجماعــّي 
ً
ممنهجــة
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لجــأ  التــي  املــزارع  اســتهدفت  حيــث  ان، 
ّ
للســك

املنطقــة  تفريــغ  فــي  منهــا  إمعاًنــا  النازحــون،  إليهــا 
»ســومر  اإلعالمــّي  الناشــط  يقــول  انها. 

ّ
ســك مــن 

تنتهجهــا  التــي  التدميــر  اليوســف« مبّيًنــا سياســة 
ســلطة األســد وحلفاؤهــا، فيقــول: إّن »الطائــرات 
الروســّية دّمــرت قــرى برّمتهــا ولــم تكتــِف بذلــك، 
بالقنابــل  املــزارع  باســتهداف  أيًضــا  قامــت  بــل 
مــن  النازحيــن  ملنــع  البحرّيــة  العنقودّيــة واأللغــام 
الحتمــاء فيهــا بعيــًدا عــن القصــف؛ فأهالــي القــرى 
 لهــم 

ً
املذكــورة كانــوا يّتخــذون مــن تلــك املــزارع ملجــأ

العســكرّية«. العملّيــات  تصعيــد  أثنــاء 
األســد  بــل لحقــت ســلطة  هــذا فحســب،  وليــس 
النازحيــن إلــى املخّيمــات وقصفتهــا، ومنــه قصــف 
ديســمبر  األّول/  كانــون   25 فــي  »إعجــاز«  مخّيــم 
نازحيــن  لســتيعاب  ــا 

ً
حديث املقــام  املنصــرم، 

إدلــب  وريــف  الشــرقّي  الشــمالّي  حمــاة  ريــف  مــن 
 70 نحــو  املخّيــم  ويحتــوي  الشــرقّي.  الجنوبــّي 
 داخــل األرا�ســي الزراعّيــة، ويبلــغ 

ً
 متراشــقة

ً
خيمــة

يقــول  شــخص.   400 نحــو  املخّيــم  ان 
ّ
ســك عــدد 

إّن  إســماعيل:  الديــن  عــالء  اإلعالمــّي،  الناشــط 
املروحــّي  الطيــران  مــن  اســتهدف  إعجــاز  »مخّيــم 
التابــع للنظــام باأللغــام البحرّيــة التــي بلــغ عددهــا 
ســبعة ألغــاٍم بحرّيــٍة شــديدة النفجــار«. وهــذا مــا 
»أصــوات«  وتوثيــق  رصــد  خــالل  مــن  ــا  جليًّ ظهــر 
لهــذه النتهــاكات بحــّق النازحيــن؛ ففــي 15 كانــون 
الثانــي/ ينايــر، اســتهدف الطيــران الحربــّي الرو�ســّي 
مخّيــم »حفصــة أّم املؤمنيــن« علــى أطــراف بلــدة 
»معصــران« فــي ريــف إدلــب الجنوبــّي الشــرقّي، مــا 
أّدى إلــى احتــراق عــدٍد مــن الخيــام، مــن دون ورود 

فــي املخّيــم. أنبــاٍء عــن وقــوع خســائَر بشــرّيٍة 
الطيــران  اســتهدف  ينايــر،  الثانــي/  كانــون   8 وفــي 
 شــرق وشــمال مدينــة 

ً
الحربــّي مخّيمــاٍت عشــوائّية

»سراقب« بأربعة صواريخ، ما أسفر عن سقوط 
شــهيدين وعــدٍد كبيــٍر مــن الجرحــى شــرق املدينــة 
املستشــفيات  إلــى  املدنــّي  الدفــاع  فــرق  نقلتهــم 
القريبــة لتلّقــي العــالج. أّمــا فــي شــمال املدينــة فقــد 

ســقط جريحــان علــى أقــّل تقديــر.
إحــدى  اســتهدفت  ينايــر،  الثانــي/  كانــون    7 وفــي 
»كنصفــرة«  بلــدة  أطــراف  علــى   

ً
مدجنــة الغــارات 

ــًرا، أوقعــت إصابــاٍت بينهم، 
ّ

أوى إليهــا نازحــون مؤخ
 منهــا فارقــت الحيــاة.

ٌ
ثــالث

إحــدى  تعّرضــت  ينايــر،  الثانــي/  كانــون   3 وفــي 
الشــرقّي  إدلــب  ريــف  عــن  النازحيــن  قوافــل 
الحربّيــة  الطائــرات  مــن  مباشــٍر  لســتهداٍف 
إلــى  أّدى  مــا  »ســراقب«،  مدينــة  قــرب  الروســّية 
للنازحيــن،  ســّيارتين  ــم 

ّ
وتحط جرحــى  ســقوط 

»ســراقب«. مدينــة  مــن  ناشــطين  بحســب 
ــق بموضــوع إغاثــة النازحيــن قــال »أبــو 

ّ
وفــي مــا يتعل

ر 
ّ

تعــذ مــات 
ّ
»املنظ إّن  ــة »أصــوات«: 

ّ
هشــام« ملجل

وصولهــا إلــى املنطقــة باســتثناء املخّيمــات الواقعــة 
لكــن  تــّل حــالوة,  فــي  والواقعــة  ناحيــة ســنجار  فــي 
 
ٌ
ملــّرٍة واحــدٍة، وهــي عبــارة كانــت  تلــك املســاعدات 

 أّنهــا 
ّ

ٍة إغاثّيــٍة معــّدٍة لحــالت الطــوارئ إل
ّ
عــن ســل

 أقــّل مــن حاجــة %30 مــن النازحيــن 
ّ

ِ إل
ّ
لــم تغــط

فــي تلــك املخّيمــات«.
وعــن أوضــاع النازحيــن أثنــاء خروجهــم مــن قراهــم 
املخّيمــات،  إلــى  وصولهــم  بعــد  وحتــى  وبلداتهــم، 
ريــف  فــي  ــّي 

ّ
املحل املجلــس  أعضــاء  أحــد  قــال 

حمــاة الشــرقّي، خالــد الهويــان، لـــ »أصــوات«: إّن 
مزريــة؛   

ً
إنســانّية أوضاًعــا  يعيشــون  »النازحيــن 

حــزم  يســتطيعوا حتــى  لــم  نزحــوا  الذيــن  فأغلــب 
مــات تعجــز عــن 

ّ
ألبســتهم الخاّصــة. كمــا أّن املنظ

تقديم املساعدات الالزمة لهم ملا تعانيه املنطقة 
لهــا،  املقــّدم  الدعــم  ضعــف  مــن  عــاّمٍ  بشــكٍل 
الرو�ســّي،  الطيــران  مــن  القصــف  وبســبب كثافــة 
وأضــاف  حركتهــا«.  يعيــق  الــذي  األمــر  وهــو 
املعيشــّية  النازحيــن  أوضــاع  مبّيًنــا  »الهويــان«، 
لهــم:  املقّدمــة  الخدمــات  وضعــف  واحتياجاتهــم 
 
ً
ا تجد صعوبة

ً
»الناس في املخّيمات املنشأة حديث

 فــي تأميــن أمورهــا وحاجياتهــا، ولســّيما مــواّد 
ً
كبيــرة

عنهــم  تصــّد  بعــوازل  املــزّودة  والخيــام  التدفئــة 
األمطــار«. ميــاه 

محافظــة  مــن  ناشــطين  أّن  ذكــره  والجديــر 
شــر علــى موقــع 

ُ
إدلــب كانــوا قــد طالبــوا فــي بيــاٍن ن

 29 الجمعــة  »فيســبوك«،  الجتماعــّي  التواصــل 
كانــون األّول/ ديســمبر 2017، القــوى املســيطرة 
أو   

ً
مدنّيــة أكانــت  ســواء  إدلــب،  مدينــة  علــى 

اإلنقــاذ«،  »حكومــة  رأســها  وعلــى  عســكرّية، 
النازحيــن،  تجــاه   

ً
كاملــة مســؤولّياتها  بتحّمــل 

لهــم. األساســّية  والحاجــات  الخيــام  وتأميــن 

إدلب- خاص أصوات

مقتطفات من املبادئ التوجيهّية 
بشأن النزوح الداخلّي

الفرع األّول - مبادئ عاّمة
املبدأ )1(

بلدهــم،  فــي  ــا  داخليًّ املشــّردون  يتمّتــع   -  1
بــه  يتمّتــع  بمــا  التاّمــة،  املســاواة  قــدم  علــى 
مــن حقــوٍق  البلــد  فــي  اآلخــرون  األشــخاص 
ــّي. 

ّ
وحّرّيــاٍت بموجــب القانــون الدولــّي واملحل

فــي  األشــخاص  هــؤلء  بيــن  يمّيــز   
ّ

أل ويجــب 
والحّرّيــات  الحقــوق  هــذه  مــن  بــأّيٍ  التمّتــع 

ــا. داخليًّ مشــّردون  أّنهــم  بدعــوى 
يخــّل  مــا  املبــادئ  هــذه  فــي  ليــس   -  2
بمقت�ســى  لألفــراد  الجنائّيــة  باملســؤولّية 
ــق 

ّ
يتعل مــا  فــي  ولســّيما  الدولــّي،  القانــون 

ضــّد  والجرائــم  الجماعّيــة  اإلبــادة  بجريمــة 
الحــرب. وجرائــم  اإلنســانّية 

املبدأ )2(
الســلطات  املبــادئ  هــذه  تراعــي   -  1
النظــر  بغــّض  واألشــخاص  والجماعــات 
دون  مــن  طّبــق 

ُ
وت القانونــّي،  مركزهــم  عــن 

ــر التقّيــد بهــذه 
ّ
أّي تمييــٍز متضــارب. ول يؤث

املبــادئ فــي املركــز القانونــّي ألّي ســلطاٍت أو 
األمــر. يعنيهــم  أشــخاٍص  أو  جماعــاٍت 

2 - ل يجــوز تفســير هــذه املبــادئ باعتبارهــا 
الصكــوك  مــن  صــّكٍ  أّي  أحــكام  تقّيــد 
أو  اإلنســان  بحقــوق  قــة 

ّ
املتعل الدولّيــة 

الحقــوق  أو  الدولــّي  اإلنســانّي  القانــون 
القانــون  بمقت�ســى  لألشــخاص  املمنوحــة 
ــّي، أو تعــّدل تلــك األحــكام أو تنتقــص 

ّ
املحل

، ليــس فــي هــذه املبــادئ  منهــا. وبوجــٍه خــاّصٍ
مــا يخــّل بالحــّق فــي طلــب اللجــوء أو التمّتــع 

أخــرى. بلــداٍن  فــي  بــه 
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ــا نهتــف للحّرّيــة مــلء 
ّ
»محمــد« )35 عاًمــا( مــن حــّي »الخالدّيــة« فــي مدينــة حمــص، شــارك فــي املظاهــرات الســلمّية وهتــف للحّرّيــة. يقــول محمــد: كن

نــا نطالــب بحّرّيتنــا 
ّ
عتقــل وُيقتــل أهلنــا ألن

ُ
د ون نــا سنشــرَّ

ّ
ر وأن  بيوتنــا ســتدمَّ

ّ
نــا إلينــا، لــم نتخّيــل قــط أن

ّ
 أكثــر مــن ظل

ٌ
ــا نشــعر بأّنهــا قريبــة

ّ
حناجرنــا وكن

ل 
ّ
وكرامتنــا فحســب. يتابــع »محمــد« والغّصــة فــي حلقــه: فــي البدايــة كانــت هنــاك مجموعــاٌت مــن »الشــبيحة« يقودهــا »أبــو علــي األشــقر« كانــت تنــك

ــا؛  ــه مــع دخــول الجيــش إلــى حــّي »الخالدّيــة« ومعــه آلتــه الحربّيــة صــار الوضــع كارثيًّ
ّ
 أن

ّ
 بعــض ال�ضــيء، إال

ً
باملتظاهريــن وتقمعهــم وكان األمــر محمــوال

هــم مهّدديــن بحياتهــم فــي ظــّل حصــاٍر خانــق. هنــا بــدأ النــزوح عــن حــّي »الخالدّيــة« 
ّ
ان كل

ّ
حيــث ارتفعــت وتيــرة العنــف وازداد معــّدل القتــل وأصبــح الســك

يأخــذ طابــع النــزوح الجماعــّي.

ُيخــرج  وبعدهــا   ،
ً

طويــال شــهيًقا  »محمــد«  يأخــذ 
داخلــه،  اندلــع  حريًقــا  وكأّن  صــدره  مــن  الهــواء 
 وخروجنــا 

ٌ
ويتابــع: كنــت أشــعر أّن رجعتنــا قريبــة

 تختلجنــي 
ٌ
ــت. كانــت مشــاعُر موجعــة

ّ
مــن الحــّي مؤق

يختلــط  وطفلتــي،  زوجتــي  برفقــة  خروجــي  عنــد 
خلفــي  تركــت  نــي 

ّ
ألن ذاتــي  باحتقــار  شــعوري  فيهــا 

ا ل يزالــون 
ً

 ونســاًء وشــيوخ
ً

رفــاق الثــورة وأطفــال
ــي يجــب أن أحافــظ علــى 

ّ
فــي الحــّي، مــع شــعوري بأن

ــي خرجــت مكســوًرا 
ّ
 أن

ّ
حيــاة أســرتي بــأّي ثمــن. إل

إلــى  يــزال يرافقنــي  منهزًمــا مرغًمــا، وهــو شــعوٌر ل 
بعــد خمــس ســنوات. اآلن 

 أّن ســرده لــم 
ّ

يواصــل »محمــد« ســرد حكايتــه، إل
يكــن سلًســا بــل كان كمــن يتلّقــى الطعنــات وهــو 
دمشــق،  فــي  زينــب«  »الســّيدة  إلــى  وصلنــا  ــم: 

ّ
يتكل

نازحــي  تســتقبل  الفنــادق  بعــض  كانــت  حيــث 
املدينــة  كانــت  رمزّيــٍة.  بأســعاٍر  أو  مّجاًنــا  حمــص 
، ويظهــر هــذا مــن خــالل اللبــاس  ذات طابــٍع إيرانــّيٍ
قــة فــي الشــوارع وغيرهــا مــن املظاهــر. 

ّ
والصــور املعل

وعنــد دخولنــا الفنــدق تفاجأنــا بكتّيبــاٍت وصــوٍر 
 
ً
موجــودٍة فــي الغــرف تحمــل رمــوًزا ودللٍت دينّيــة
شــيعّية. وعلــى الرغــم مــن محّبتــي لســبط الرســول 
 أّن املشــهد اســتفّزني كثيــًرا حينهــا، 

ّ
)الحســين( إل

أختنــق. ويضيــف »محمــد«:  أكاد  نــي 
ّ
بأن وشــعرت 

جــه برفقــة 
ّ
لــم أتحّمــل كثيــًرا هنــاك، فقــّررت أن أت

أســرتي إلــى محافظــة الســويداء، بعــد أن أخبرنــي 
مــن  أفضــل  الســويداء  فــي  الوضــع  أّن  لــي  قريــٌب 
طّيبــون  هنــا  النــاس  وأّن  فيــه،  أنــا  الــذي  الوضــع 
لدينــا   

ً
ســائدة كانــت  التــي  الصــورة  خــالف  علــى 

آنــذاك. بالفعــل انطلقنــا إلــى محافظــة الســويداء، 
وقبــل وصولنــا اعترضتنــا الحواجــز املنتشــرة علــى 
قــام  حيــث  إذللنــا؛  رحلــة  واســتمّرت  الطريــق 

ــٍة، 
ّ
مذل بطريقــٍة  بتفتيشــنا  الحواجــز  عناصــر 

وتركونا لســاعاٍت نفترش األرض قبل أن يســمحوا 
نــا 

ّ
لنــا بالعبــور. وعلــى الرغــم مــن أّنهــم يعلمــون أن

 أغراضنــا الشــخصّية 
ّ

نازحــون ول نملــك شــيًئا إل
حاولــوا  أّنهــم   

ّ
إل معنــا،  إخراجهــا  اســتطعنا  التــي 

أغراضنــا. وســرقة  ابتزازنــا 
الســويداء،  مدينــة  فــي  اآلن  »أنــا  »محمــد«:  يتابــع 
ان 

ّ
ووضعــي ل يختلــف كثيــًرا عــن جيرانــي مــن ســك

والفقــر  العيــش  فصعوبــة  األصلّييــن؛  الحــّي 
 فــي املجتمــع 

ٌ
 عاّمــة

ٌ
والبطالــة والفو�ســى هــي ســمة

للمنطقــة  األصلّيــون  ان 
ّ
الســك منهــا  ويعانــي 

النــازح  أّن   
ّ

إل ســواء.  حــّدٍ  علــى  إليهــا  والوافــدون 
يبقــى مقتلًعــا مــن بيئتــه ووســطه الجتماعــّي، كمــا 
والخــوف  العنــف  بمشــاهد   

ً
مليئــة ذاكرتــه  تبقــى 

واأللــم، وروحــه تنفطــر علــى فــراق أحبابــه وداره 
ورفاقــه.       

حي الخالدية -حمص

مقتطفات من املبادئ التوجيهّية 
بشأن النزوح الداخلّي

الفرع األّول - مبادئ عامة
املبدأ )3(

الوطنّيــة،  الســلطات  عاتــق  علــى  يقــع   -  1
واجــب  وليتهــا،  نطــاق  وفــي  األّول  املقــام  فــي 
واملســاعدة  الحمايــة  توفيــر  ومســؤولّية 

ــا. داخليًّ للمشــّردين  اإلنســانّية 
وتلّقــي  طلــب  حــّق  ــا  داخليًّ للمشــّردين   -  2
هــذه  مــن  اإلنســانّية  واملســاعدة  الحمايــة 
أو  اضطهادهــم  يجــوز  ول  الســلطات. 
كهــذا. طلًبــا  تقديمهــم  بســبب  معاقبتهــم 

املبدأ )4(
مــن  تمييــٍز  دون  املبــادئ  هــذه  تطّبــق   -  1
أو  اللــون  أو  العــرق  بســبب  ســواء  نــوٍع  أّي 
أو  املعتقــد  أو  الديــن  أو  اللغــة  أو  الجنــس 
الــرأي السيا�ســّي أو غيــره أو األصــل القومــّي 
أو اإلثنــّي أو الجتماعــّي أو املركــز القانونــّي 
أو الجتماعــّي أو الســّن أو العــرق أو امللكّيــة 

أّي معيــاٍر مماثــٍل آخــر. أو املولــد أو 
ــا،  داخليًّ املشــّردين  لبعــض  يحــّق   -  2
غيــر  القاصريــن  ولســّيما  األطفــال،  مثــل 
املصطَحبين، واألّمهات الحوامل، واألّمهات 
 صغــاًرا، واإلنــاث 

ً
اللواتــي يصطحبــن أطفــال

وكبــار  واملعّوقيــن،  أســًرا،  ــَن 
ْ
ُيِعل الالئــي 

اللتيــن  واملســاعدة  الحمايــة  تلّقــي  الســّن، 
بهمــا أحوالهــم واملعاملــة التــي تقتضيهــا 

ّ
تتطل

الخاّصــة. احتياجاتهــم 
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ريف دمشق في دائرة النزوح مجّدًدا
هيئة التحرير

قــّوات ســلطة األســد بالصواريــخ واملدفعّيــة  مــن  فــي العملّيــات العســكرّية، ترافــق مــع قصــٍف هســتيرّيٍ  ــًرا تصعيــًدا 
ّ

بلــدات الغوطــة الشــرقّية مؤخ شــهدت 
ــق الدفــاع املدنــّي فــي الغوطــة الشــرقّية فــي إحصــاٍء صــادٍر عنــه، 

ّ
ــا، مــا أّدى إلــى مقتــل وجــرح العشــرات فــي غضــون أّيــاٍم قليلــة. حيــث وث والذخائــر املحّرمــة دوليًّ

 و26 امــرأة. 
ً

، بينهــم ثمانيــة أطفــاٍل وثــالث نســاء، فــي حيــن وصــل عــدد الجرحــى إلــى 147 جريًحــا بينهــم 39 طفــال
ً

الثالثــاء 2 كانــون الثانــي/ ينايــر الجــاري، 38 قتيــال
 جّوّية. 

ً
ت نحو 151 غارة

ّ
 الطائرات الحربّية شن

ّ
ا، إضافة إلى أن ا عنقوديًّ

ً
 »أرض ــ أرض« و11 صاروخ

َ
 و85 صاروخ

ً
 مدفعّية

ً
ق سقوط نحو 721 قذيفة

ّ
كما وث

وكّل هــذا خــالل أربعــة أّيــاٍم فقــط مــن 29 كانــون األّول/ ديســمبر حتــى 1 كانــون الثانــي/ ينايــر.

ففــي تاريــخ 29 كانــون األّول/ ديســمبر تعّرضــت ناحيــة 
»النشابّية« لقتحاٍم من قّوات سلطة األسد من جهة 
قريــة »الباللّيــة«. وفــي اليــوم التالــي تعّرضــت منطقــة 
والطيــران  الثقيــل  بالســالح  عنيــٍف  لقصــٍف  املــرج 
امتــّد علــى كامــل املنطقــة )النشــابّية ومــزارع الباللّيــة 
الصالحّيــة  وحــوش  والزريقّيــة  القاســمّية  وأطــراف 
إلــى  أّدى  مــا  والبلــدات(،  القــرى  مــن  وغيرهــا  وأوتايــا، 
فــي  آخريــن  شــخًصا   43 وإصابــة  شــخًصا   23 مقتــل 
منطقــة »املــرج« شــرق العاصمــة الســورّية )دمشــق(، 
خــالل يومــي الجمعــة والســبت -29 30 كانــون األّول/ 
ديســمبر، بحســب املكتــب اإلغاثــّي املوّحــد فــي الغوطــة 
 920 نــزوح  إلــى  إضافــة  املــرج.  قطــاع   – الشــرقّية 
 عــن املنطقــة خــالل هــذه الفتــرة؛ حيــث توّجهــت 

ً
عائلــة

معظــم العائــالت إلــى »القطــاع األوســط« الــذي يضــّم 
مــدن وبلــدات )حموريــة وجســرين وســقبا وعيــن ترمــا 
وزملــكا وكفــر بطنــا وعربيــن وحــزة وبيــت ســوى ومديــرا 
توّجــه  بينمــا  واألفتريــس(،  واألشــعري  واملحمديــة 
يــزال  ول  و»مســرابا«،  »دومــا«  مدينتــي  إلــى  بعضهــا 
بســبب  التقريــر  هــذا  إعــداد  حتــى  ا  مســتمرًّ النــزوح 

الحربّيــة. والعملّيــات  القصــف  اســتمرار 
كمــا اســتهدفت قــّوات ســلطة األســد النازحيــن أثنــاء 
ومنــه  بالقصــف،  »املــرج«  منطقــة  عــن  نزوحهــم 
اســتهداف النازحيــن عــن »املــرج«، الجمعــة 30 كانــون 
إصابــة  إلــى  أّدى  مــا  بالقصــف،  ديســمبر،  األّول/ 
الغوطــة  مــن  ناشــطون  وقــال  طفلتهــا.  وقتــل  امــرأٍة 
الشــرقّية إّن طيــران األســد رصــد الطرقــات الرئيســة 
واســتهدفها، مــا جعــل األهالــي ينتظــرون حلــول الظــالم 
 
ً
 موحلــة

ً
ــا زراعّيــة

ً
كــي يغــادروا مواقعهــم، ســالكين طرق

مــن معاناتهــم. مّمــا زاد   ســيًرا علــى األقــدام 
ً
ووعــرة

الحملــة  خــالل  نزوًحــا  شــهدت  التــي  املناطــق  وعــن 
األســد  ســلطة  شــّنتها  التــي  الهمجّيــة  العســكرّية 
الغوطــة  فــي  اإلعالمــّي  الناشــط  قــال  وحلفاؤهــا، 
إّن  »أصــوات«:  ــة 

ّ
ملجل إيــاد،  زاهــر  أبــو  الشــرقّية، 

»مناطــق املــرج والقطــاع الجنوبــّي للغوطــة الشــرقّية 
)زبديــن وديــر العصافيــر وبــال ومــرج الســلطان وشــبعا 

الجــرش  وحتيتــة  التركمــان  وحتيتــة  والنشــابّية 
جــاه 

ّ
ــا بات والزمانّيــة وبيــت نايــم( شــهدت نزوًحــا جماعيًّ

وحــزة  وســقبا  بطنــا  كفــر  األوســط  القطــاع  بلــدات 
وجســرين«. وحموريــة  وزملــكا  ترمــا  وعيــن 

 سّيئة، فهم خرجوا 
ً
ا إنسانّية

ً
ويعيش النازحون ظروف

مــن منازلهــم ل يحملــون معهــم ســوى مالبســهم التــي 
علــى أجســادهم، إضافــة إلــى أّن الغوطــة تعيــش حالــة 
حصــاٍر خانــٍق منــذ تشــرين األّول/ أكتوبــر 2013، بمــا 
فــي القطــاع األوســط،  إليهــا  فيهــا املناطــق التــي نزحــوا 
مــا أّدى إلــى شــّحٍ فــي املــواّد األساســّية كالغــذاء وحليــب 
الحتياجــات  مــن  وغيرهــا  التدفئــة  ومــواّد  األطفــال 
الوجودّيــة. كمــا أّن العائــالت التــي اســتضافت بعــض 
النازحيــن هــم نازحــون كانــوا قــد نزحــوا عــن املنطقــة 
نفســها فــي وقــٍت ســابٍق وحالهــم ل يختلــف كثيــًرا عــن 
اســتأجرت  التــي  والعائــالت  الجــدد.  النازحيــن  حــال 
إضافــة  اإليجــار  تكلفــة  فــي  غــالٍء  مــن  تعانــي  البيــوت 
إلــى األعبــاء املاّدّيــة األخــرى. وبعــض العائــالت نصبــت 
املنتشــرة  العشــوائّية  املخّيمــات  دخلــت  أو  الخيــام 
ســوى«  و»بيــت  فضيــل«  »الشــيخ  وبلــدات  مــدن  فــي 
و»حموريــة« و»مزرعــة حــوش األشــعري«. وغالًبــا مــا 
التــي  العائــالت  مــن  عــدٍد  تجّمــع  مــن  املخّيــم  ل 

ّ
يتشــك

أو  صداقــٍة  عالقــاُت  أو   
ٌ
عائلّيــة  

ُ
روابــط بينهــا  تجمــع 

لخريطــة  تبًعــا  املخّيمــات  تلــك  أماكــن  وتتغّيــر  جــوار. 
األســد  ســلطة  بهــا  تقــوم  التــي  العســكرّية  العملّيــات 
ومــن  املســاعدات  شــّح  مــن  تعانــي  وهــي  وحلفاؤهــا، 
إّن  زاهــر«:  »أبــو  يقــول  ســّيئة.  إنســانّيٍة  ظــروٍف 

علــى  يرتدونهــا  التــي  بمالبســهم  خرجــوا  »النازحيــن 
أجســامهم فحســب، محروميــن حتــى مــن نقــل بعــض 
املــواّد األساســّية كالبطانيــات بســبب شــّدة القصــف 
التــي  املناطــق  إلــى  طريقهــم  فــي  وهــم  طالهــم  الــذي 
»بعــض  أّن  زاهــر«:  »أبــو  ويضيــف  إليهــا«.  التجــؤوا 
منطقــة  فــي  صغيــرٍة  مخّيمــاٍت  إلــى  التجــؤوا  النازحيــن 
األشــعري، أو إلــى أبنيــٍة ســكنّيٍة تعّرضــت للقصــف ول 

للســكن«. تصلــح 
قــد  كانــت  الشــرقّية  الغوطــة  أّن  ذكــره  والجديــر 
الغوطــة  نــزوٍح رئيســٍة داخــل  ــات 

ّ
أربــع محط شــهدت 

ســابق:  وقــٍت  فــي  الشــرقّية 
)املليحــة  الجنوبّيــة  البلــدات  عــن  النازحــون   -  1
وقــّدر  التركمــان(،  العصافيــر وحتيتــة  وزبديــن وديــر 

شــخص. ألــف   25 بـــ  عددهــم 
ومنطقــة  الشــرقّية  املنطقــة  عــن  النازحــون   -  2
40 ألــف شــخص. وكانــت  بـــ  »املــرج«، وقــّدر عددهــم 
قد شــهدت هذه املنطقة أشــرس حملة تدميٍر ممنهٍج 

.2016 عــام  فــي  وحلفائهــا  األســد  ســلطة  مــن 
3 - النازحــون عــن األحيــاء الشــرقّية للعاصمــة دمشــق 
عددهــم  ويقــّدر  والقابــون(،  وتشــرين  وبــرزة  )جوبــر 
8000 شــخٍص. والجديــر بالذكــر أّن هــذه األحيــاء  بـــ 
ــا مــع الغوطــة الشــرقّية، والتــي كانــت  تّتصــل جغرافيًّ
فــي  عليهــا  األخيــرة  الحملــة  قبــل  الغوطــة  ألبنــاء   

ً
ملجــأ

انها. 
ّ
ســك تهجيــر  إلــى  أّدت  والتــي   ،2017 عــام  بدايــة 

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

الفصائــل. ســيطرة  لخريطــة 

عين ترما- الغوطة الشرقية
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العودة المشروطة للنازحين السورّيين
هيئة التحرير

ــج بالكــّي، حيــث طّبقــت تهديدهــا بالحــرق )الــوارد فــي شــعارها 
َ

منــذ اللحظــة األولــى للثــورة، تعاملــت ســلطة األســد مــع املجتمــع الســورّي كموبــوٍء يعال
 يمكــن وصفهــا عبــر املصطلــح بأّنهــا »العقــاب الدمــوّي للتأديــب«. لذلــك كان القتــل، وتدميــر الحواضــر، 

ٌ
ــا. إســتراتيجّية »األســد أو نحــرق البلــد«( حرفيًّ

باتــت هــذه   مــن »يصالــح« منهــم، حيــث 
ّ

ان حســب والئهــم، واســتبعاد املعارضيــن وعائالتهــم إال
ّ
 يقابلهــا إعــادة الســك

ً
والتهجيــر خطــواٍت مســتمّرة

 لنفيهــم، أو إلجبارهــم علــى حمــل الســالح للدفــاع عــن ســلطة األســد.
ً
»املصالحــات« إّمــا وســيلة

 عــودة النازحيــن، 
ّ

وخــالل متابعــة »أصــوات« مللــف
آن؛  فــي   

ً
ومشــروطة  

ً
محــدودة  

ً
عــودة رصــدت 

دمشــق  جنوبــّي  فــي  بلــداٍت  أربــع  شــهدت  فقــد 
وهــي  وممتلكاتهــم،  بيوتهــم  إلــى  للنازحيــن   

ً
عــودة

وبلــدة  »الذيابّيــة«،  وبلــدة  »الحســينّية«،  مخّيــم 
وشــهد  »ســبينة«.  ومخّيــم  وبلــدة  »البحدلّيــة«، 
عــودة   ،2017 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  شــهر 
ويعــود  الــزور،  وديــر  الرقــة  محافظتــي  إلــى  نازحيــن 
عليهــا  يســيطر  التــي  املســاحات  تقليــص  إلــى  هــذا 
تنظيــم »الدولــة اإلســالمّية« )داعــش(. كمــا رصــدت 
الجــاري،  ينايــر  الثانــي/  كانــون  مطلــع  »أصــوات«، 
ديــر  مدينتــي  أبنــاء  مــن  الســورّيين  عشــرات  توافــد 
إلــى  مناطقهــم  عــن  النازحيــن  والبوكمــال  الــزور 
فــي مدينتــي »أنطاكيــا« و»أورفــا«  مبنــى »األمنيــات« 
تــة بغيــة العــودة 

ّ
التركّيتيــن، لتســليم هوّياتهــم املؤق

إلــى ســورية. إضافــة إلــى عــودة بعــض نازحــي مدينــة 
ــًرا، وهــي التــي كانــت قد شــهدت 

ّ
»الزبدانــي« إليهــا مؤخ

موجــات نــزوٍح عديــدة، كان آخرهــا تهجيــر مــن بقــي 
أبريــل  نيســان/   14 فــي  عائالتهــم  مــع  مقاتليهــا  مــن 
)الزبدانــي   األربــع  املــدن  فــاق 

ّ
ات بموجــب   ،2017

والفوعــة(. وكفريــا  ومضايــا  
التجهيــزات  »أصــوات«  رصــدت  هــذا  إلــى  إضافــة   
التــي تقــوم بهــا املؤّسســات الخدمّيــة داخــل مدينــة 
النازحيــن  لعــودة  تمهيــًدا  دمشــق  ريــف  فــي  »داريــا« 
إليهــا، وهــي تعمــل تحــت اســم »املكتــب التنفيــذّي فــي 
ــد ناشــطون 

ّ
مدينــة داريــا« التابــع لســلطة األســد. وأك

 
ً
محــدودة  

ً
عــودة شــهدت  مدينتهــم  أّن  »داريــا«  مــن 

بينمــا  منهــا،  الشــرقّية  األحيــاء  ولســّيما  ان، 
ّ
للســك

انها، 
ّ
 لســك

ً
يقــول آخــرون إّن املدينــة لــم تشــهد عــودة

تبّقــى  ملــا  األهالــي  بعــض  زيــارات  علــى  اقتصــرت  بــل 
عاًمــا(   50( محمــد«  »أبــو  يقــول  ممتلكاتهــم.  مــن 
النظــام  بيــن  فــاق 

ّ
الت إتمــام  »منــذ  أصــوات:  ــة 

ّ
ملجل

إيــواٍء  مركــز  ضمــن  نقطــن  نــزال  ل  واملعارضــة 
بـــــ800  علــى أطــراف مدينــة حرجلــة, ويقــّدر عددنــا 

شــخٍص. وتســمح لنــا قــّوات النظــام بزيــارة األحيــاء 
مــّدٍة  خــالل  املغــادرة  شــريطة  املدينــة  فــي  الشــرقّية 
ل تتجــاوز الســاعتين وبمرافقــة عناصــر مــن قــّوات 
النظــام. أّمــا األحيــاء األخــرى فــال يســمح ألّي مدنــّيٍ 
بالدخــول إليهــا، ومــا زلنــا نتلّقــى وعــوًدا، منــذ مطلــع 

بالعــودة«.  لنــا  بالســماح  املا�ســي،  العــام 
 العودة يجد أّن سلطة األسد عقدت 

ّ
واملتتّبع مللف

هيبتهــا  إلعــادة  خطــوٍة  فــي  املصالحــات  مــن  الكثيــر 
هــذا ظاهرًيــا، إضافــة  ولــو كان  وفــرض ســيطرتها، 
يدهــا؛  مــن   

ّ
امللــف هــذا  يخــرج  أن  تريــد  ل  أّنهــا  إلــى 

لــه  اإلعمــار ســيكون  إعــادة  علــى  فالــذي سيشــرف 
وبالنســبة  السياســّية.  الحيــاة  فــي  األســد«  »حّصــة 
إلــى الجهــات األوروبّيــة املمّولــة أصبــح حــّل مشــكلة 
أولوّياتهــا،  قائمــة  علــى  لديهــا  الســورّيين  الالجئيــن 
مــا  وهــو  إســعافّية،  حلــوٍل  إلــى  حاجــٍة  فــي  وهــي 
تســتثمر فيــه ســلطة األســد كونهــا الجهــة الوحيــدة 

اإلعمــار. إلعــادة  املؤّهلــة  اآلن  إلــى  ســورية  فــي 
 
ً
وغالًبا ما تمارس ســلطة األســد ممارســاٍت تعّســفّية

بحــّق العائديــن إلــى مناطقهــم، مــن اعتقــاٍل وتضييٍق 
وابتــزاٍز ومحاولــة زّج الشــباب بالقتــال تحــت قيــادة 
الجيــش أو إحــدى امليليشــيات التابعــة لهــا. ومثــال 
علــى هــذا، مــا حــدث فــي محافظــة ديــر الــزور؛ حيــث 
لهــا  التابعــة  وامليليشــيات  األســد  ســلطة  تســيطر 
علــى جميــع القــرى والبلــدات املمتــّدة علــى الضّفــة 
»الشــامّية« مــن نهــر الفــرات فــي الريــف الغربــّي لديــر 
القــرى  بعــض  علــى  ســيطرتها  إلــى  إضافــة  الــزور، 
والبلــدات فــي ضّفــة »الجزيــرة«. وقــد فرضــت ســلطة 
املدنّييــن  ان 

ّ
الســك عــودة  مقابــل  ا 

ً
شــروط األســد 

إلــى تلــك املناطــق. وأّول هــذه الشــروط هــي تســوية 
ــا، الراغبيــن فــي العــودة، لــدى  أوضــاع املالحقيــن أمنيًّ
أجهــزة النظــام األمنّيــة، ثــّم التحاقهــم بميليشــيات 
الشــّبان  إلــى  بالنســبة  أّمــا  الشــعبّية«.  »اللجــان 
املطلوبيــن لـــ »الخدمــة اإللزامّيــة« فيراجعــون شــعب 
بتشــكيالت  إلحاقهــم  ثــّم  ليتــّم فرزهــم،  تجنيدهــم 

جيــش األســد. ويقــول ناشــطون إّن القــرار فــي هــذا 
ــا. الشــأن بيــد قــادة امليليشــيات املمّولــة إيرانيًّ

 كمــا اشــترطت ســلطة األســد علــى األســر العائــدة 
إلــى مناطــق فــي جنوبــّي دمشــق، فــي حــال وجــود أفــراٍد 
منهــا خــارج القطــر، الحصــول علــى ورقــٍة مصّدقــٍة 
مــن دائــرة الهجــرة تثبــت أّنهــم غــادروا بشــكٍل قانونــّيٍ 
منعــت  وكذلــك  الرســمّية.  املعابــر  خــالل  ومــن 
فصائــل  إلــى  أفرادهــا  أحــد  ينتمــي  التــي  العائــالت 

العــودة.  مــن  املعارضــة 
حســب 

ُ
ت  

ً
كثيــرة عائــالٍت  أّن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

إلــى  العــودة  عــن  أحجمــت  »املعارضــة«،  علــى 
دتــه 

ّ
ــا مــن املالحقــة األمنّيــة. وهــو مــا أك

ً
منازلهــا، خوف

 فــي 
ٌ
الناشــطة اإلعالمّيــة، عائــدة محمــد، وهــي شــاّبة

الثالثيــن مــن عمرهــا نزحــت عــن مدينــة »الزبدانــي« 
نهايــة عــام 2015, واختــارت اللجــوء إلــى لبنــان نظــًرا 
لوجــود أقاربهــا هنــاك، والتــي أفادتنــا بمــا يلــي: »كثيــٌر 
مــن املدنّييــن يعــودون إلــى الزبدانــي في اآلونة األخيرة، 
مالحقــٍة  أّي  إلــى  يتعّرضــوا  لــم  الذيــن  مــن  أّنهــم   

ّ
إل

املالحقيــن  أو  املطلوبيــن  إلــى  بالنســبة  لكــن  أمنّيــة. 
ــا لــم تســّجل أّي حالــة عــودة. وموضــوع عــودة  أمنيًّ
ــا مــن قبــل قــّوات النظــام فــي الوقــت  املالحقيــن أمنيًّ
األعــوام  مــدار  فعلــى  أحمــر.  ــا 

ًّ
خط يعــّد  الحالــّي 

أّن  يعلــم  النظــام  ضــّد  خــرج  شــخٍص  كّل  املاضيــة 
يقلــب  لحظــٍة  وبــأّي  لــه  ميثــاق  ول  عهــد  ل  النظــام 

الجميــع«. رؤوس  فــوق  الطاولــة 
بنــاء  إعــادة  مــن  األســد  ســلطة  تمكيــن  إّن  أخيــًرا: 
املجتمع الســورّي في ســياق إعادة بناء النظام يعني 
أوســع عملّيــة عقــاب و»إعــادة  تنفيــذ  مــن  تمكينــه 
مــن  يكــون  لــن  وبعدهــا  التاريــخ،  شــهدها  تأديــب« 
مــا املهــّم 

ّ
املهــّم مــن ســيكون علــى رأس هــذا النظــام، إن

هــو تداعيــات هــذه الجريمــة علــى الجنــس البشــرّي 
هــو  الجريمــة  هــذه   

َ
وقــف فــإّن  ولذلــك  وحضارتــه. 

جمعــاء. للبشــرّية   
ٌ
مصلحــة

دد
 الع

ملف
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»الالئي ولدَن الثورة« قصُص نجاِح نساٍء سورّيات في زمن الحرب
نعمة العلواني- بيروت

»شام« في النرويج
مدينــة  مــن  ناصيــف«  »نــور  الســّيدة  قــّررت 
»مضايــا« فــي ريــف دمشــق مــع زوجهــا، بعــد لجوئهــا 
دمشــقّيٍ  طابــٍع  ذي  مطعــٍم  افتتــاح  النرويــج،  إلــى 
هنــاك، بعــد أن رفضــت املســاعدات التــي قّدمتهــا 
مــن   

ً
ــا هائــال لهــا، ووجــدت كمًّ النرويجّيــة  الدولــة 

شــيًئا  يعرفــون  ل  الذيــن  واألجانــب  النرويجّييــن 
الحــرب. ســوى  ســورية،  عــن 

لذلــك أخــذت علــى عاتقهــا تغييــر تلــك النظرة الســلبّية 
ولقمتهــا  صحنهــا  هــو  ســالحها  وكان  وطنهــا،  عــن 

تقّدمهــا. التــي  الدمشــقّية 
بــدأت فكــرة املطعــم مــن املنــزل، ولكــّن الحكومــة لــم 
تســمح لهــا القيــام بذلــك لوجــود عــّدة شــروٍط صحّيــٍة 
باعهــا، وبعــد مســاعدة أصدقائهــا فــي »أوســلو« 

ّ
يجــب ات

تــّم افتتــاح مطعــم »شــام«.
أطبــاٍق  إلــى  مقّبــالٍت  مــن  الطعــام  أصنــاف  تتنــّوع 
رئيســة، وفــي املقابــل يتعــّدد رّواد املطعــم، مــن ســّياٍح 
إلى أجانَب إلى عرٍب، وليصَل إلى السورّيين ليجمعهم 

بالحــّب. امللــيء  الطبــق  ذلــك 
»شــيف«،  وكـــ  للمطعــم  كمديــرٍة  »نــور«  تعمــل 
بمســاعدة زوجهــا وأختهــا وزوج أختهــا أيًضــا، وهــذا مــا 

وحيوّيــة.  
ً
متعــة أكثــر  العمــل  يجعــل 

متابعــة  مــن  يمنعهــا  لــم  الحجــاب  إّن  »نــور«  تقــول 
العمــل والتعاطــي مــع النرويجّييــن، بــل علــى العكــس 
ازدادت محّبــة النــاس لهــا بعــد أن وجدوهــا شــخًصا 
بعــض  يــرّوج  كمــا  متعّصــٍب،  وغيــر  ــا  ومحبًّ معطــاًء 
هــو  العمــل  إّن  وتقــول  التفرقــة،  بهــدف  األشــخاص 
مــن  لــذا  وبصاحبــه،  بــه  يبــارك  وهللا  الحيــاة  أســاس 
مــا  وهــو  والكســل،  الجلــوس  وعــدم  العمــل  واجبهــا 
يفــرض احتــرام وهيبــة الســّيدة فــي املجتمــع املحيــط.
كمــا لحظــت الســّيدة »نــور« إقبــال النرويجّييــن علــى 
الحــرب  قبــل  مــا  بســورية  قــة 

ّ
املتعل القصــص  ســماع 

اســم  معنــى  عــن  يســألونها  عندمــا  ولســّيما  منهــا، 
»شــام«. املطعــم 

املتفاعــل  الســورّي  املجتمــع  »نــور«  رأت  أن  بعــد 
واملجتهــد بــكّل مــا أوتــي مــن قــّوة، يــدّب فــي قلبهــا الحــزن 
علــى مــا يفعلــه النظــام الســورّي بأبنــاء ســورية، ألّن 
ــرت لهــا 

ّ
هــذه الطاقــة الالمتناهيــة ظهــرت بعدمــا توف

املعتقــد،  حّريــة  ولســّيما  الحّرّيــة،  مــن   
ٌ
خصبــة  

ٌ
بيئــة

حيــث إّن »نــور« تعــدُّ الطعــام الحــالل فحســب لجميــع 

 أكثــر فــي مجتمعهــا، 
ً
الزبائــن؛ وهــذا مــا جعلهــا محبوبــة

ألّنهــا لــم ترفــض هوّيتهــا بــل أصــّرت علــى مبادئهــا، وكّل 
ذلــك بدعــٍم مــن أحّبائهــا وأهلهــا وعائلتهــا وأصدقائهــا.
تأمــُل نــور ذات الـــ )39( عاًمــا العــودة إلــى بالدهــا التــي 
مــع  إعمارهــا  إعــادة  تســتطيع  لكــي  الحــرب،  أنهكتهــا 
أبنــاء هــذا الشــعب العظيــم الــذي لــم يستســلم قــط 

للنــزوح. للحــرب ول  ل 
تعــرف  ال  التــي  الســّيدة  سوســن«  »الكوتــش 

املستحيل 
خرجــت مــن قريــٍة صغيــرٍة فــي ريــف إدلــب إلــى لبنــان فــي 
عــام 2012، بعــد اعتقــال زوجهــا، حيــث اضطــّرت إلــى 
اللجــوء مــن دون أطفالهــا، وقــّررت محاربــة العــادات 
والتقاليــد التــي تمنــع النســاء مــن العمــل والخــروج مــن 

املنــزل.
فــي  مختلفــٍة  تدريبــاٍت  سلســلة  »سوســن«  بــدأت 
أّي فرصــٍة ملســاعدة   الحصــول علــى 

ً
لبنــان، محاولــة

لهــم؛  املبلــغ  وتأميــن  ســورية  مــن  الخــروج  فــي  أبنائهــا 
إحــدى  فــي  اليدوّيــة  لألعمــال  متدّربــٍة  مــن  فانتقلــت 
الورشــات إلــى مدّربــٍة معتمــدٍة مــن املجلــس النرويجــّي 
حضرهــا  معــارَض  عــّدة  لهــا  أقيــم  حيــث  لالجئيــن، 
يثِنهــا  لــم  هــذا  وكّل  املهّميــن.  األشــخاص  مــن  العديــد 
عملــت  كمــا  نفســها،  لتطويــر  والجتهــاد  العمــل  عــن 
اإلســعافات  مجــال  فــي  مهاراتهــا  تطويــر  علــى  أيًضــا 

مّجاًنــا. تعرفهــم  مــن  ملســاعدة  األّولّيــة 
تدريبــاٍت  عــّدة  بعــد  املشــاريع  بكتابــة  بعدهــا  وبــدأت 
علــى   

ً
قــادرة نفســها  رأت  عندمــا  فــٍة 

ّ
ومكث خاّصــٍة 

مســاعدة األشــخاص مــن حولهــا وتلبيــة احتياجاتهــم. 
مــع  تدريــٍب  علــى  الحصــول  طلــب  إلــى  تقّدمــت  ثــّم 
تقــّدم  أّنهــا  علمــت  بعدمــا    Right To Play مــة 

ّ
منظ

كــرة  عبــر  األطفــال  مهــارات  بتنميــة   
ً
خاّصــة تدريبــاٍت 

القــدم.
مــن  الرغــم  علــى  واضــٌح   

ٌ
هــدف »سوســن«  لــدى  كان 

أن  أبــت  أّنهــا   
ّ

إل الصغــر،  فــي  التعليــم  مــن  حرمانهــا 
 
ٌ
مدّربــة اآلن  فهــي  نفســها،  لتطــّور  وســيلٍة  أّي  تفــّوت 

الحيوّيــة.  للمهــارات   
ٌ
ومدّربــة القــدم،  لكــرة   

ٌ
معتمــدة

وهــي تــرى أّن اإلصــرار هــو جــزٌء ل يتجــّزأ مــن حياتهــا، 
ها فــي 

ّ
عطيــت لهــا ل بــّد أن تســتغل

ُ
وأّن هــذه القــّوة التــي أ

الخيــر والعطــاء، وإن لــم تكــن مــن أصحاب الشــهادات 
العليــا.

املنــزل وداخلــه  ــم عملهــا خــارج 
ّ
كانــت »سوســن« تنظ

تعويدهــم  علــى  تصــّر  حيــث  أطفالهــا،  مــع  بالتعــاون 
علــى تحّمــل املســؤولّية منــذ صغرهــم كــي ل يضطــّروا 

إلــى احتيــاج أحــد فــي كبرهــم.
تقــول »سوســن« إّن لــكّل فعــٍل رّدة فعــل، وأّن عملهــا 
انعكــس  مــا  هــو  النــاس  ملســاعدة  مقابــل  دون  مــن 
للمــرأة   

ً
مثــال نفســها  تجــُد  اآلن  إّنهــا  حيــث  عليهــا، 

الظــروف  كّل  تحــّدت  التــي  والطموحــة  املكافحــة 
لتصــل إلــى مــا تريــده، حيــث إّنهــا لــن تقــف عنــد ذاك 
الحــّد بــل ستســتمّر بتطويــر نفســها وتعزيــز مهاراتهــا 
يكــّن  ل  حتــى  محيطهــا  فــي  والفتيــات  النســاء  ودعــم 
فــي موضــع ضعــٍف بــل يعتمــدن علــى أنفســهّن بشــكٍل 
كامــٍل، وهــي اآلن أمٌّ لرّســامٍة موهوبــٍة تدعــى »آيــة« وقــد 

شــبابّية. حوارّيــٍة  برامــَج  عــّدة  فــي  اســُتضيفت 
تعمــل اآلن »سوســن« كمدّربــٍة رّياضّيــٍة لكــرة القــدم 
يعتدنــه  لــم  الــذي  األمــر  هــذا  عمرّيــة،  فئــاٍت  لعــّدة 
 نظــًرا لحتــكار هــذا العمــل علــى الرجــال 

ً
النســاء قبــال

. فحســب
نــا 

ّ
ثبــت نف�ســي مــن أنــا ومــا هــي هوّيتــي الســورّية، أن

ُ
)أن أ

دعــاة ســالم ل دعــاة حــرب، نحــن أصحــاب حضــارٍة 
راقيــٍة وســاميٍة بعيــدٍة عــن الــدم( مــن أســمى أهــداف 
الســورّيات  النســاء  مــن  »سوســن« و»نــور« وغيرهــّن 

املناضــالت.
يبــدو أّن الســورّيات، رغــم بشــاعة ظــروف الحــرب، 
لــم ولــن يقفــن عنــد حــّد األلــم والضعــف، بــل تجاوزنه 
ليلــدن الثــورة بأناملهــّن الجميلــة الحنونــة، ويصنعــن 
 قــادًرا علــى تحــّدي جميــع الظــروف والصعوبــات. 

ً
جيــال
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الالجئات السورّيات في بلدان الجوار بين الواقع المرير وحلم العودة
سوسن زكزك

ل عنــد أّي 
ّ
 كليهمــا لجــوٌء! هــذا هــو االعتقــاد الــذي يتشــك

ّ
اللجــوء هنــا، فــي لبنــان واألردن ومصــر، ال يشــبه اللجــوء هنــاك فــي أوروبــا، علــى الرغــم مــن أن

ــٍق، وطمًعــا بشــبه حيــاة، مــن دون أن يملكــن 
ّ

متتّبــٍع ألحــوال الالجئــات فــي بلــدان الجــوار اللواتــي اضطــررن لتــرك منازلهــّن وبلدهــّن هرًبــا مــن مــوٍت محق
تــرف الحلــم أو الجــرأة علــى محاولــة الهــرب إلــى أوروبــا.

ففي الوقت الذي تحصل فيه الالجئات السورّيات 
للحيــاة،  األساســّية  الضمانــات  علــى  أوروبــا  إلــى 
تعانــي الالجئــات إلــى دول الجــوار مــن ظــروف عيــٍش 
غيــر إنســانّية، تبــدأ بالســكن فــي خيمــٍة أو فــي منــزٍل 
ينقصــه كّل �ســيٍء، ول تنتهــي عنــد التعــّرض للعنــف 

هــا.
ّ
بأشــكاله كل

فالنســاء الالجئــات مجبــراٌت علــى تلبيــة احتياجــات 
ــر 

ّ
األســرة مــن طبــٍخ وتنظيــٍف فــي مســكٍن قــد ل يتوف

أدنــى شــروط  ميــاه، ول يضمــن  فيــه حتــى صنبــور 
مالبســهّن  ارتــداء  مــن  يجعــل  مّمــا  الخصوصّيــة، 
كاملــة خيــاًرا وحيــًدا مــن دون أن تمتلــك أجســادهّن 
للتمييــز  يتعّرضــن  كمــا   .

ً
قليــال لتتنّفــس  فرصــٍة  أّي 

مــن  للتحــّرش  وأحياًنــا  املســاعدات،  تقديــم  خــالل 
مقّدمــي هــذه اإلعانــات، فالجمــال هنــا هــو »جــواز 
مــع  لكــن  الخبــز،  بلقمــة  مــون 

ّ
يتحك مّمــن  تقــّرب« 

الحمــراء  بالخطــوط  ــم 
ّ

التحك علــى  القــدرة  انعــدام 
بالتقــّرب واإلجبــار عليــه.  الرغبــة  بيــن  التــي تفصــل 
الــذي  األســرّي  العنــف  ازديــاد  مــن  يعانيــن  كمــا 
مضغوطــون«  »الرجــال  أّن  بحّجــة  وتيرتــه  ترتفــع 
عليهــّن  ومــا  الخلــق«،  »لفــّش   

ً
أداة النســاء  فتصبــح 

فلــه  الجديــد،  ــّي 
ّ

املحل املجتمــع  أّمــا  التحّمــل!   
ّ

إل
قصــٌص مــع أولئــك الالجئــات، مــن رفــٍض لهــّن ألّنهــّن 
»خطيــراٌت« علــى الرجــال إلــى نظــرٍة دونّيــٍة تجعلهــّن 
يصبحــن  مــا  وغالًبــا  اليومّيــة.  لإلهانــة  معّرضــاٍت 
معيــالٍت ألســرهّن بســبب فقــدان األب أو اضطــراره 
ه »ل يتحّمل الذّل« أو ألّن 

ّ
للبقاء في املنزل بحّجة أن

. أّمــا الفتيــات 
ٌ
ة

ّ
 شــاق

ٌ
إيجــاد عمــل لــألزواج هــو مهّمــة

الدارســة  ملتابعــة  فرصــٍة  إلــى  يفتقــرن  مــا  فغالًبــا 
ر أو على الزواج اإلجبارّي 

ّ
ويجبرن على الزواج املبك

 يــدوم ألكثــر مــن اســتحقاق »قضــاء 
ّ

الــذي يمكــن أل
وطــر« ذلــك الــزوج الباحــث عــن املتعــة، وقــد يصبــح 
معظمهــّن، مــع أطفالهــّن، ضحايــا لإلتجــار بالبشــر. 
وفــي بحــٍث أجرتــه »رابطــة النســاء الســورّيات« عــن 
ح فــي ســوريا« 

ّ
»العنــف ضــّد النســاء فــي النــزاع املســل

»الــزواج  إلــى  لبنــان  إلــى  الالجئــات  بعــض  أشــارت 

الهّش« الذي يهّدد مستقبلهّن بسبب عدم تسجيل 
ا والكتفــاء بالــزواج »الشــرعّي« لــدى  الــزواج رســميًّ
حــالت  عــن  الالجئــات  بعــض  وتحّدثــت  الشــيخ. 
اضطــرار بعــض النســاء األرامــل إلــى الــزواج بطريقــٍة 
مّمــا  القتصادّيــة،  للحاجــة  ا  ســدًّ رســمّيٍة  غيــر 
مــا  وغالًبــا  املراهقيــن.  ولســّيما  األولد،  علــى  ــر 

ّ
أث

مزيــٍد  إلــى  نظامــّيٍ  بشــكٍل  املســّجالت  النســاء  تلجــأ 
القتصادّيــة  الظــروف  جميــع  رغــم  الحمــول،  مــن 
تزيــد  الالجئيــن  مفّوضّيــة  ألّن  الســّيئة،  والصحّيــة 

جــدد. مواليــد  ولدة  عنــد  اإلعانــات 
وإضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره تواجــه الســّيدات نقًصــا 
النســاء  بعــض  فتلــد  الــولدة  عنــد  الخدمــات  فــي 
الالجئــات فــي املنــزل مــن دون قابلــٍة معتمــدة، بينمــا 
تلــد أخريــاٌت فــي حالــٍة طارئــٍة أو ترفــض املستشــفى 
دفــع  مــن  نهــّن 

ّ
تمك لعــدم  الــولدة  بــالغ  إعطاءهــم 

الــولدة.  تكاليــف 
املصرّيــة  الســلطات  فــت 

ّ
توق أن  ومنــذ  وفــي مصــَر، 

وفرضــت  الســورّيين  الالجئيــن  اســتقبال  عــن 
تأشــيرة دخــول عليهــم، اضطــّر عــدٌد مــن الالجئــات 
الســورّيات إلــى مصــَر إلــى الــزواج بمصرّييــن ملواجهــة 

اليومّيــة.  والحيــاة  اإلقامــة  مشــكالت 
طريــق  أّن   

ّ
إل املعانــاة  هــذه  كّل  مــن  الرغــم  وعلــى 

الصخــور  مــن  بالكثيــر  مملــوًءا  زال  مــا  العــودة 
اليومــّي  القــوت  أو  املنــزل  تأميــن  وليــس  الصّمــاء! 
العقبــة األبــرز، فالكثيــر مــن الالجئــات مســتعّداٌت 
والعيــش  املهّدمــة  بيوتهــّن  مــكان  خيــاٍم  لنصــب 
أّنهــّن مســتعّداٌت لالكتفــاء بالقليــل مــن  فيهــا، كمــا 
الطعــام بعيــًدا عــن حيــاة اللجــوء وإهاناتهــا. ومــن كّلِ 
التحّديــات التــي يمكــن أن تواجــه الالجئــات، والتــي 
هنــاك  تبقــى  مواجهتهــا،  بمقدورهــّن  أّن  يعتقــدن 
العــودة  عــن  الالجئــات  تعيقــان  مشــكلتان كبيرتــان 
: الخــوف مــن النتقــام والخــوف مــن أن 

ّ
إذا لــم تحــال

الســالح. حمــل  إلــى  األبنــاء  يضطــّر 
فــكّل مــن هــرب مــن املــوت خــارج البــالد مــداٌن حتــى 
يثبــت العكــس، هــذا مــا تعتقــده الالجئــات! والهــروب 

إرادتــه  وتحــّدي  القاتــل  تحــّدي  يعنــي  املــوت  مــن 
ــا هنــا  الكلّيــة باجتثــاث قــرى ومــدٍن كاملــة. ليــس مهمًّ
أم  النتفاضــة  فــي  مشــاركين  الســاكنون  يكــون  أن 
 
ً
 »حاضنــة

ّ
ل، فالجميــع، بحســب القاتــل، ليســوا إل

وملــاذا  يهربــون،  فلمــاذا   
ّ

وإل لإلرهابّييــن«،   
ً
شــعبّية

هــذا  بقــي  وطاملــا  الوطــن«؟!  »حضــن  فــي  يبقــوا  لــم 
الحكومّيــة  الفضائّيــات  علــى  مهيمًنــا  الخطــاب 
العــودة،  عــن  متمّنعــاٍت  الالجئــات  تلــك  فســتظّل 
ــا علــى 

ً
ــا علــى حيواتهــّن فحســب، بــل خوف

ً
ليــس خوف

.
ً

أّول أحبابهــّن  حيــوات 
 آخــر: كيــف 

ً
ويطــرح عــدٌد كبيــٌر مــن الالجئــات ســؤال

يمكــن أن أعــود ومــا زال القتــال دائــًرا؟! أخــاف أن 
يلتحــق ابنــي أو زوجــي بأحــد أطــراف النــزاع، ل أريــد 

.
ً

 أو مقتــول
ً

ألحدهمــا أن يكــون قاتــال
واملــوت  الحيــاة  بيــن  املفاضلــة  تعــود  جديــد،  مــن 
ولــو  البــالد،  إلــى  العــودة  بيــن  الفيصــل  لتصبــح 
للعيــش فــي خيمــٍة، والبقــاء فــي حيــاة اللجــوء مــع كّلِ 

 . بيلهــا عقا
ــه، يبقــى حلــم العــودة عنــد الالجئــات 

ّ
ومــع ذلــك كل

ــا مــع نبضــات قلوبهــّن. فالعــودة 
ً

الســورّيات متعايش
علــى  فحســب،  الوطــن  إلــى   

ً
عاطفّيــة  

ً
عــودة ليســت 

 إلــى النتمــاء إلــى 
ٌ
الرغــم مــن أهّمّيتهــا، بــل هــي عــودة

مــكاٍن وتاريــٍخ مــن الذكريــات الســلبّية واإليجابّيــة، 
 
ً
 فريــدة

ً
التــي صنعــت مــن كّل واحــدٍة منهــّن شــخصّية

تجربــٍة  بعــد  ولســّيما  بينهــّن،  التشــابهات  كّلِ  رغــم 
مريــرٍة فــي اللجــوء، وقّصــٍة بطولّيــة فــي تحــّدي إرادة 

الحيــاة. إرادة  باغتيــال  القاتــل 
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اللجوء بوصفه تهمًة
راتب شعبو

ــق بالحيــاة 
ّ
ا، بــل كان أقــرب إلــى ظاهــرٍة طبيعّيــٍة ناجمــٍة عــن غريــزة التعل لــم يكــن لجــوء الســورّيين إلــى الــدول املجــاورة أو البعيــدة، خيــاًرا سياســيًّ

والهــروب مــن الخطــر؛ فــال مــكان للسياســة حيــن تصبــح الحيــاة نفســها علــى املحــّك. ال�ضــيء نفســه ينطبــق علــى حركــة النــزوح. كثيــٌر مــن الســورّيين 
الذيــن لــم يخرجــوا مــن حــدود البــالد، نزحــوا مــراًرا، يهربــون ويالحقهــم املــوت فيهربــون مجــّدًدا. ولــم يكــن نصيبهــم مــن النجــاة وافــًرا علــى كّلِ حــال، فقــد 

أخفــق هــؤالء غيــر مــّرٍة فــي مســعى النجــاة، واصطادهــم املــوت وهــم فــي خيــام اللجــوء داخــل بلدهــم.

ا  سياســيًّ جانًبــا  الشــعبّي  اللجــوء  فــي  إّن  قلنــا  إذا 
مــن  النســحاب  الالجــئ  »الشــعب«  إعــالن  هــو 
ينبغــي أن  الوطــن،  مــن  السياســة عبــر النســحاب 
ــه انســحاٌب قســريٌّ غيــر مختــار. الخيــار 

ّ
نضيــف أن

مــن  السياســة  تتحــّول  حيــن  ــا 
ً
ترف يبــدو  السيا�ســّي 

محــّلٍ للخيــارات إلــى محــّلٍ لإلعــدام، وحيــن يتحــّول 
عنــف الدولــة مــن وســيلٍة شــرعّيٍة ومقوننــٍة لضبــط 
وإخضاعــه.  املجتمــع  لســحق  وســيلٍة  إلــى  املجتمــع 
بوصفــه  اللجــوء  لــه 

ّ
يمث الــذي  الســاخن  الحــدث 

جــزًءا مــن قضّيــٍة متفّجــرة، يبــرد مــع الزمــن ويصبــح، 
أّدت  التــي  السياســة  كســر  عــن  العجــز  بســبب 
 تفــاوٍض وتســوياٍت 

ّ
 بحــّد ذاتــه ومحــط

ً
إليــه، قضّيــة

وابتزاز... إلخ. تماًما كما هو حال موضوع املعتقلين 
أيًضــا،  يتحّولــون  الذيــن  واملغّيبيــن  واملخطوفيــن 
هــذا،  ــد 

ّ
يؤك تفــاوض.  ورقــة  إلــى  نفســه،  وللســبب 

للمــّرة األلــف، مــا كّنــا كتبنــاه، أقصــد معتقلــي حــزب 
العمــل الشــيوعّي فــي ســجن دمشــق املركــزّي )عــدرا(، 
أمــن  محكمــة  أمــام  املشــتركة  دفاعنــا  ــرة 

ّ
مذك فــي 

أّن  1994، وهــو  فــي عــام  فــي دمشــق  العليــا  الدولــة 
 ، الســتبداد هــو اســتعماٌر داخلــيٌّ أو احتــالٌل داخلــيٌّ
ســواء مــن حيــث ل شــرعّيته وعنفــه أو مــن حيــث 
اللجــوء  يقــول  �ســيٍء،  كّلِ  بعــد  إلــى األهالــي.   نظرتــه 
عنهــا  ــى 

ّ
تخل  

ً
واســعة ــا 

ً
حقوق إّن  الواســع  الشــعبّي 

 ،
ً
أهلوهــا ألّن حياتهــم وحيــاة أطفالهــم باتــت مهــّددة

 ملــن يمتلكــون 
ً
وإّن هــذه الحقــوق صــارت مســتباحة

صــارت  أي  مناطقهــم،  فــي  األمــر  وليــة  بالقــّوة 
تكــون  أن  املفهــوم  ومــن  حــرب.  »غنائــم«  حقوقهــم 
عــودة الالجئيــن فــي غيــر صالــٍح مــن »غنــم« أرزاقهــم، 
العظمــى  النســبة  منهــا.  املنقولــة  غيــر  ولســّيما 
وشــبيحته  النظــام  أزلم  مــن  هــم  الغانميــن  مــن 
وانتهازّييــه، ول شــّك أّن هــؤلء يحلمــون )كمــا حلــم 
فيجــد  يســتيقظ  بــأن  يــوم،  ذات  شــارون«  »أرييــل 
غــزة وقــد غرقــت فــي البحــر( بــأن تنســّد دروب عــودة 
الالجئيــن، أو حتــى أن تخســف األرض بهــم، فتبقــى 

مســاءلة. دون  مــن  الغانميــن  غنائــم 

الســورّي  النظــام  حلــم  مــع  هــؤلء  حلــم  يتقاطــع 
مــن  ألّن  الالجئيــن  بعــودة  يرغــب  ل  الــذي  نفســه 
ــا يســعى  ــا وأمنيًّ شــأنها أن تحمــل إليــه عبًئــا اقتصاديًّ
 
ً
لتفاديــه. وهــو لهــذا الغــرض يوّجــه رســائَل متنّوعــة

بعــودة  الترحيــب  عــدم  إبــراز  هــو  واحــٌد   
ٌ

هــدف لهــا 
 أو 

ً
«، أو خونــة

ً
الالجئيــن علــى اعتبارهــم »معارضــة

علــى  تشــويٍش  عناصــر  أو  لإلرهــاب   
ً
حاضنــة  

ً
بيئــة

إلــخ.  الوطنــّي...  »التجانــس« 
جديــٍد  تمايــٍز   

ّ
خــط بــروز  هــو  األمــر  فــي  مــا  أخطــر 

 الــذي 
ّ
بيــن مــن خرجــوا مــن البلــد ومــن بقــوا، الخــط

وصراعــاٍت  حساســّياٍت  أرضّيــة  ل 
ّ
يشــك أن  يمكــن 

مــن  »شــعبّي«  موقــٍف  بــروز  أي  جديــدة؛  أهلّيــٍة 
ومحيطــه  النظــام  موقــف  جــاه 

ّ
ات فــي  هــو  الالجئيــن 

مغايــرة.  أرضّيــٍة  علــى  كان  وإن  نفســه 
جنــاه  الــذي  والنفعــّي  املــاّدّي  الجانــب  تجاوزنــا  إذا 
 كثيــرون مــن خــروج الســورّيين مــن بلدهــم، 

ٌ
مرتزقــة

يبقــى التقييــم السيا�ســّي واألخالقــّي الــذي يذهــب فــي 
جــاه نفســه ســواء مــن زاويــة نظــر املوالــي للنظــام 

ّ
الت

الســورّي أو املعــارض لــه. الالجــئ هــو بعيــن املوالــي 
املقيــم فــي البلــد، خائــٌن، هكــذا ببســاطٍة، وهــو بعيــن 
للنظــام  يصّفــق  ل  مــن  )أقصــد  املقيــم  املعــارض 
جــاه فــي 

ّ
. الت ــه(، هــارٌب مــن وجــه قضّيتــه وأنانــيٌّ

ّ
أقل

املوقــف واحــٌد وإن اختلفــت األرضّيــة. 
الســورّي  املجتمــع  فــي  العــاّم  الوعــي  أّن  املحّصلــة 
عــودة  وجــه  فــي  صــّدٍ  قــّوة  ل 

ّ
يشــك الحالــّي  الداخلــّي 

الالجئيــن. يبقــى الحنيــن إلــى الوطــن واألهل والحّق في 
اســتعادة املمتلــكات، هــي وقــود الرغبــة فــي العــودة، 
همــا:  دافعيــن  عنصريــن  إليهــا  أضفنــا  إذا  ولســّيما 
لبنــان،  )األردن،  املخّيمــات  فــي  العيــش  مــرارة   ،

ً
أّول

تركيــا( أو فــي املجتمعــات غيــر املتقّبلــة وغيــر القــادرة 
علــى توفيــر فــرص العمــل. ثانًيــا، العــودة القســرّية 
أو  البلــدان،  هــذه  فــي  الالجئيــن  علــى  تفــرض  التــي 
برامــج التشــجيع علــى العــودة التــي تنتهجهــا بعــض 

األوروبّيــة.  الــدول 
ــع أن يعانــي الالجئــون حــال عودتهــم، مــن 

ّ
مــن املتوق

النظــام  أجهــزة  ه 
ّ

تتــول الــذي  الخشــن  الضطهــاد 
)املقصــود بالنظــام هــو الدولــة التــي تســيطر عليهــا 
إلنتــاج  مســتقّرٍة  آلّيــٍة  دون  مــن  أي  بالقــّوة   

ٌ
فئــة

الشــرعّية السياســّية(، فالالجئون في منطق الدولة 
 مهــزوٌم عــاد صاغــًرا وينبغــي أن 

ٌ
األســدّية هــم طــرف

يدفــع ثمــن هزيمتــه. ل شــّك أّن هــذا يتعــارض مــع 
اإلســالمّية  التنظيمــات  مــن  هروًبــا  اللجــوء  اعتبــار 
األســدّي،  النظــام  إعــالم  يكــّرر  مــا  علــى  املتطّرفــة، 
لتعميــة  وســيلٍة  ســوى  ليــس  اإلعــالم  هــذا  أّن  غيــر 

الحقيقــة. 
حــال  فــي  الالجــئ،  يعانــي  أن  أيًضــا  املرّجــح  ومــن 
ه 

ّ
يتــول قــد  الــذي  الناعــم  الضطهــاد  مــن  عودتــه، 

لت 
ّ
وتشــك الحــرب،  ظــّل  فــي  بقــوا  الذيــن  النــاس 

تأثيــر  تحــت  الالجئيــن  تجــاه   
ٌ
ســلبّية  

ٌ
نظــرة لديهــم 

غيــر  أو  املباشــر  النظــام  إعــالم  مــن  واعيــٍة  تغذيــٍة 
املباشــر، مــن جهــٍة، وتحــت تأثيــر التصــّور بــأّن مــن 
بقــي مــن الســورّيين داخــل البلــد عانــى كثيــًرا )القلــق 
والخــوف والغــالء واملــوت ونقــص الكرامــة...( فيمــا 
والحــّق  هــذه.  املعانــاة  دائــرة  خــارج  الالجئــون  كان 
هــذا  مثــل  يلحظهــا  ل   

ً
عميقــة  

ً
معانــاة لالجئيــن  أّن 

التصــّور.
ــّي والدولــّي إلــى إعــادة تأهيــل النظــام 

ّ
مــع امليــل املحل

الســورّي، فــإّن حركــة اللجــوء، وإلــى حــّدٍ مــا حركــة 
 
ً
خلخلــة تســّبب  أن  إلــى   

ٌ
ــحة

ّ
مرش أيًضــا،  النــزوح 

 فــي الجتمــاع الســورّي، إذا كتــب لهــذا امليــل 
ً
إضافّيــة

 . أن يتحّقــق علــى نحــٍو نهائــّيٍ

دد
 الع

ملف
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قــة بالحفــاِظ 
ّ
هــا، والســّيما املتعل

ّ
خــاذ القــرار الســليم فــي مجــاالت الحيــاة كل

ّ
لطاملــا كانــت الحــروُب تهديــًدا صريًحــا لســالمة األفــراد ولقدرتهــم علــى ات

علــى البقــاء والشــعور باالســتقرار واألمــان.

ويعــدُّ انتمــاء الفــرد إلــى منطقــٍة جغرافّيــٍة تحمــل 
وأجــداده،   أهلــه  تاريــخ  وعبــق  ذكرياتــه  تفاصيــَل 
النف�ســّي،  وتوازنــه  اســتقراره  مــن  ا  أساســيًّ جــزًءا 
ــا، ولســّيما 

ً
ــا ومؤملـــ ــا مهمًّ

ً
ل ابتعــاده عنهــا حدث

ّ
ويشــك

مــن  والقهــر  القســر  بيــن  بصــراٍع  ارتبــط  مــا  إذا 
جهــٍة، والبحــث عــن األمــن واألمــان مــن جهــٍة ثانيــة. 
اإلنســان  قــدم  قديــٌم  وهاجــٌس  شــعوٌر  واألمــُن 
والخــوف،  الوحــدة  ملواجهــة  معــه  وجــد  ذاتــه، 
مــن  نفســه   

َ
حمايــة اإلنســاِن  هاجــس  فــكان 

األخطــار البيئّيــة والبشــرّية التــي قــد يتعــّرض لهــا. 
جــاه نحــو الســتئناِس 

ّ
إلــى الت الــذي دفعــه  األمــُر 

الوحــدة  علــى  للقضــاء  اآلخريــن،  مــع  والعيــش 
الخــوف  ملواجهــة   

ٌ
قــّوة حــاد 

ّ
الت أّن  إلدراكــه 

ــر بقــرارات 
ّ
والخطــر. وهــذا مــا يدفــع الفــرد إلــى التأث

تبًعــا  العــودِة  أو  بالبقــاِء  أو  بالنــزوِح  الجماعــة 
عوامــُل  ــل 

ّ
وتتدخ الحــروِب.  حــالِت  فــي  للظــروِف 

 لتحســم القــرار، وقــد يكــون القلــق 
ٌ
 وذاتّيــة

ٌ
فردّيــة

مــن املســتقبل والشــعور بانعــداِم األمــِن النف�ســّي 
العوامــل. تلــك  أهــّم  أحــَد  والســتقرار 

 وينشــأ األمــُن النف�ســيُّ نتيجــة تفاعــل اإلنســان مــع 
البيئــة املحيطــة بــه، مــن خــالل الخبــرات التــي يمــّر 
والسياســّية  والجتماعّيــة  البيئّيــة  والعوامــل  بهــا 
األمــن  ويعــدُّ  الفــرد.  فــي  ــر 

ّ
تؤث التــي  والقتصادّيــة 

الشــخصّيِة  لبنــاء  املهّمــة  الحاجــات  مــن  النف�ســّي 
اإلنســانّية؛ حيــث إّن جــذوره تمتــّد إلــى الطفولــة 
وتســتمّر حتــى الشــيخوخة عبــر املراحــل العمرّيــة 
مــا  إذا  مهــّدًدا  يصبــُح  املــرء  وأمــن  املختلفــة، 
تعــّرض لضغوطــاٍت نفســّيٍة واجتماعّيــٍة ل طاقــة 
لــه بهــا فــي أّي مرحلــٍة مــن تلــك املراحــل، مّمــا يــؤّدي 
مــن  يعــّد  النف�ســّي  فاألمــن  لــذا  الضطــراب،  إلــى 
الحاجــات ذات املرتبــة العليــا لإلنســان ل يتحّقــق 
وترتبــط  لــه.   الدنيــا  الحاجــات  تحّقــق  بعــد   

ّ
إل

ــا وثيًقــا بغريــزة املحافظــة 
ً
الحاجــة إلــى األمــن ارتباط

فــي ســكٍن  البقــاء، وتنطــوي علــى الطمئنــان  علــى 
 ، مســتمّرٍ رزٍق  مــورد  علــى  والعتمــاد  مســتقّرٍ 
والشــفاء  الجســمّية  والصحــة  الجســمّي  واألمــن 
الحــذر،  والتــزام  الخطــر  وتجّنــب  املــرض،  عنــد 
بــأّن  والشــعور  الطبيعّيــة،  األخطــار  مــن  واألمــن 
صديــٌق   

ٌ
ووســط للحاجــات،   

ٌ
ُمشــِبعة البيئــة 

ويحترمونــه  يحّبونــه  اآلخريــن  وبــأّن   ، وداعــٌم 
ويقبلونــه داخــل الجماعــة، والشــعور بالســتقرار 
والقــدرة  الجتماعــّي،  والتوافــق  األســرّي  واألمــن 
والجتماعّيــة،  النفســّية  املشــكالت  حــّلِ  علــى 
ــب ســعي الفــرد املســتمّر للمحافظــة 

ّ
والــذي يتطل

الحاجــات  إشــباع  تضمــن  التــي  الظــروف  علــى 
وممتلكاتــه،  نفســه  بتأميــن  والنفســّية،  الحيوّيــة 
لضمــان الســتقرار والطمأنينــة، حتــى ينطلــق إلــى 
الســعي وراء عيشــه وتطويــر حياتــه، مســتثمًرا كّل 

لذلــك. إمكاناتــه 
بالطمأنينــة  الشــعور  النف�ســّي  األمــن  ــد  ِ

ّ
ويول

النفســّية وهو ما يعرف باألمن الشــخ�سّي أو أمن 
 يكــون فيهــا إشــباع 

ٌ
كّل فــرٍد علــى حــدة، وهــو حالــة

الحاجــات مضموًنــا وغيــر معــّرٍض للخطــر، وهــو 
محــّرك الفــرد لتحقيــق أهدافــه الخاّصــة. ويرتبــط 

الشــعور باألمــن بأبعــاٍد متعــّددٍة ومنهــا الســتقرار: 
والجتماعــّي،  والقتصــادّي،  العســكرّي، 
الثقــة  متضّمًنــا  والنف�ســّي،  والثقافــّي،  والتربــوّي، 
لعــدم  نتيجــة  النفســّية  والطمأنينــة  والهــدوء 

ضــرٍر. أو  خطــٍر  أّي  مــن  بالخــوف  الشــعور 
مــع  التســامح  علــى   األمــان  إلــى  الحاجــة  وتقــوم 
ــع الخيــر 

ّ
اآلخريــن وعــدم التعّصــب، والتفــاؤل وتوق

والشــعور  املســتقبل،  إلــى  والطمئنــان  واألمــل 
بالهــدوء والرتيــاح والســتقرار النفعالــّي والخلــّو 
الــذات والتســامح معهــا  مــن الصراعــات، وتقّبــل 
والثقــة فــي النفــس والشــعور بالنفــع والفائــدة فــي 
الحيــاة، وبالكفــاءة والقتــدار، والقــدرة علــى حــّل 
ــك زمــام األمــور 

ّ
املشــكالت، والشــعور بالقــّوة وتمل

والنجــاح، واملواجهــة الواقعّيــة للتحّديــات، وعــدم 
أو  خفضــه  ومحاولــة  القلــق  يثيــر  مّمــا  الهــروب 
تحقيــق  فــي  املــرء  أخفــق  فــإذا   منــه،  ــص 

ّ
التخل

إلــى فقــدان  فــإّن ذلــك يدفعــه  إلــى األمــن  حاجتــه 
إذا  والــذي  بالقلــق  والشــعور  باألمــان  الشــعور 
كامــل  ويوّجــه  شــخصّيته  ســمة  يصبــح  اســتمّر 
الشــعور  انعــدام  يســهم  وقــد  الالحقــة.  أفعالــه 
تجــاه  عدوانــّيٍ  بســلوٍك  الفــرد  قيــام  إلــى  باألمــن 
خــاذ 

ّ
بات وقيامــه  حاجتــه،  إحبــاط  مصــادر 

أجــل الحصــول  مــن  أنمــاٍط ســلوكّيٍة غيــر ســوّيٍة 
إلــى  يلجــأ  قــد  أو  إليــه،  يفتقــر  الــذي  األمــن  علــى 
الرضــوخ  أو  النفــس  علــى  والنطــواء  النســحاب 
مــن  ــق 

ّ
والتمل والتوّســل  الســتجداء  إلــى  واللجــوء 

أجــل املحافظــة علــى أمنــه. ويختلــف تأثيــر انعــدام 
األمــن مــن شــخٍص إلــى آخــر ومــن مرحلــٍة عمرّيــٍة 
إلــى أخــرى ومــن مجتمــٍع إلــى آخــر؛ حيــث إّن فقــدان 
املواقــف  عــن  ينجــم  والــذي  باألمــن  الشــعور 
للحــوادث  والتعــّرض  الضاغطــة،  الحياتّيــة 
ــد شــعوًرا متزايــًدا 

ّ
والخبــرات الحــاّدة املفاجئــة يول

 
ً
شــّدة األكثــر  آثــاره  ويتــرك  والخطــر،  بالتهديــد 

علــى حيــاة األفــراد واســتقرارهم النف�ســّي. وتــزداد 
الحــروب،  فتــرات  فــي  النف�ســّي  األمــن  مهــّددات 

عمل للفنانة مولي كرابابلي

دد
 الع

ملف
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بــه،  التهديــد  أو  بالخطــر  الشــعور  أهّمهــا  ومــن 
لــدى الفــرد بشــكٍل  والــذي  يثيــر الخــوف والقلــق 
الفــرد  مــا يجعــل  عــاّم،  خــاّصٍ والجماعــة بشــكٍل 
 إلــى الشــعور باألمــن مــن جانبــه، ومــن 

ً
أكثــر حاجــة

مــا 
ّ
وكل الخطــر،  هــذا  درء  عــن  املســؤولين  جانــب 

تماســك  زيــادة  اســتوجب  والتهديــد،  الخطــر  زاد 
ملواجهتــه. الجماعــة 

يــدرك  ولــم  بالخطــر  الشــعور  هــذا  اســتمّر  وإذا 
الفــرد مصــادر قّوتــه وقــّوة الجماعــة فــي مواجهتــه 
لديــه  ــد 

ّ
فيول أمامــه،  عائًقــا  ســيصبح  وضبطــه 

الشــعور بالقلــق املســتمّر الــذي يمتــّد مــن املا�ســي 
تحــت  الفــرد  فيعيــش  واملســتقبل،  الحاضــر  إلــى 
بالقلــق  الشــعور  لديــه  ــد 

ّ
ويتول الـــصدمة  تأثيــر 

 
ً
انفعالّيــة  

ً
حالــة القلــق  ــل 

ّ
ويمث املســتقبل.  مــن 

 غيــر ســاّرٍة تشــعر الفــرد وبشــكٍل مســتمّرٍ 
ً
بــة

ّ
مرك

والهــّمِ  والنقبــاض  والرعــب  والفــزع  بالخــوف 
ــع شــّرٍ وشــيك الحــدوث، أو اإلحســاس 

ّ
نتيجــة توق

غامــٍض  مبهــٍم  مــا  �ســيٍء  مــن  والتهديــد  بالخطــر 
يعجــز املــرء عــن  تحديــده علــى نحــٍو مبالــٍغ فيــه. 
وقــد يّتجــه القلــق نحــو املســتقبل واألخطــار التــي 
يمكــن أن تواجــه الفــرد فيــه، وينـــشأ هـــذا القلــق 
عندمــا يكــون الواقــع الــذي يعيــش فيــه غيــر مشــِبٍع 
تكـــون  عنـــدما  ينشــأ  كمــا  لــه.  ــا 

ً
ومحِبط لرغباتــه 

يكــون  لذلــك  مســتقّرٍة،  غيــر  املحيطــة  الظــروف 
القلـــق إنـــذاًرا بخطـــٍر محتمــل، وهــو نتائــُج لغيــاب 
مــن  القلــق  ويرتبــط  النف�ســّي.  باألمــن  الشــعور 
ــى 

ّ
تتخط التــي  والتغّيــرات  باملفاجــآت  املســتقبل 

قــدرة الفــرد علــى التكّيــف معهــا وهــذا مــا يجعــل 
تفكيــر  طريقــة  وتــؤّدي  شــديًدا.  النف�ســّي  ــر 

ّ
التوت

التعــّرض  لحتمـــال  عــه 
ّ
وتوق وتفســيراته  الفــرد 

خــاذ 
ّ
ات فــي  دوًرا  املســتقبلّية،  املواقــف  فــي  ألذى 

وتــدور  عليــه،  املســتقبل  قلــق  تأثيــر  وفــي  قراراتــه 
ـــع وتــؤّدي 

ّ
مثــل هــذه األفــكار حــول التهديــد املتوق

والشــعور  والخــوف  الضيــق  مشــاعر  إثــارة  إلــى 
بالحيــرة حــول املســتقبل فيكــّرر عبــارة »�ســيٌء مــا 
 عــن 

ٌ
ســوف يحــدث«، فتظهــر لديــه أفــكاٌر متكــّررة

لــه.  للتعــّرض  ودائــٌم  ســّيٌئ  ســلبيٌّ  ــٌع 
ّ
وتوق الخطــر 

ــق الشــعور بالقلــق مــن املســتقبل بمشــاعر 
ّ
ويتعل

اليــأس أو فقــدان األمــل والتشــاؤم مـــن املـــستقبل  
فــي حيــن مــا يمّيــُز اإلنســاَن هــو رؤيتــــه للمــــستقبل، 
أجــــل  مــــن  الحاضــــر  فــــي  املاضــــي  يعــــيش  فهــــو 

حياتــه  تكــون  الســوّي  والشــخص  املــــستقبل. 
علــى  إليــه  يســعى  واضــٌح   

ٌ
هــدف لهــا  معنــى،  ذات 

بالهــدف  اإلحســاس  ويعــّد  الظــروف.  مــن  الرغــم 
فــي  ــرة 

ّ
واملؤث املهّمــة  العوامــل  أهــّم  مــن  الحيــاة  فــي 

بالســتقرار  والشــعور  النف�ســّي  التوافـــق  تحقيـــق 
وإّن  اإلنجــاز.  علــى  والقــدرة  النف�ســّي  واألمــن 
الشــخص الـــذي تمتلــئ حياتــه باملعانــي واألهــداف 
يؤمــن  يجعلــه  مــا  والدافعّيــة  الطاقــة  مــن  يجــد 
بجدوى الحياة وما يعينـــه على تحّمل الصعوبات 
فــي  يفشــل  الــذي  الفــرد  أّن  حيــن  فــي  واملعانــاة، 
إيجــاد املعنــى والهــدف فــي الحيــاة يعانــي مــن القلــق 
خــاذ القــرارات املناســبة. وهــذا هــو 

ّ
ويعجــز عــن ات

أهــداٍف  ووضــع  القلــق  مواجهــة  بيــن  التحــّدي 
فــي  كمــا  تحقيقهــا  علــى  والعمــل  جديــدة  حياتّيــٍة 
حالــة عــودة النازحيــن إلــى مناطقهــم، والعمــل علــى 
إصــالح مــا يمكــن إصالحــه وتوفيــر مــا يمكــن مــن 
مــن  وملجتمعهــم  وألســرهم  لهــم  الحيــاة  شــروط 
مــأوى وعمــٍل وتعليــم. ويعــّد وضــع هــذه األهــداف 
 

ً
ــع النجــاح بهــا، عامــال

ّ
والعمــل علــى تحقيقهــا وتوق

ــا فــي الشــعور باملعنــى والقــّوة. ولتحقيــق ذلــك  مهمًّ
خــاذ الفــرد للقــرارات الحاســمة فــي املواقــف 

ّ
يمــّر ات

الحياتّيــة املقلقــة  بثــالث مراحــل؛ املرحلــة األولــى: 
الخطــر  الفــرد  يقّيــم  حيــث  األّولــّي،  التقييــم 
الثانــوّي،  لــه،  واملرحلــة الثانيــة: التقييــم  املهــّدد 
للتعامــل  املمكنــة  املصــادر  الفــرد  يقّيــم  حيــث 
مــع التهديــد املحتمــل. والقلــق فــي هذيــن النوعيــن 
الثالثــة:  املرحلــة  واعيــة.   ل  بطريقــٍة  يحــدث 
فيهــا  تقّيــم  التــي  املرحلــة  وهــي  التقييــم،  إعــادة 
شــّدة الخطــر ونتيجــة ذلــك يولــد لديــه رّدة فعــٍل، 
الســلبّية  واألفــكار  القلــق  بســبب  بالهــروب  إّمــا 

بالثقــة  أو  عــة، 
ّ
املتوق

الــذي  والتفكيــر اإليجابــّي 
مواجهــة  مــن  نــه 

ّ
يمك

مــع  والتكّيــف  التحّديــات 
الظــروف املماثلــة فــي حــال 
ثانيــة،   

ً
مــّرة لهــا  تعــّرض 

الشــعور  لديــه  ــد 
ّ
يول مــا 

بالستقرار واألمن  
النف�ســّي. وذلــك مــن خــالل 
إشــباع الحاجــات األّولّيــة، 
والتــي  بالنفــس  والثقــة 

باألمــن،  الفــرد  شــعور  يدعــم  مــا  أهــّم  مــن  تعــدُّ 
األزمــات  عنــد  عليهــا  والعتمــاد  الــذات  وتقديــر 
و  العمــل  طريــق  عــن  تطويرهــا  علــى   والعمــل 
املــرء  تعيــن   

ً
جديــدة وخبــراٍت  مهــاراٍت  إكســابها 

علــى مواجهــة الصعوبــات التــي تتجــّدد فــي الحيــاة، 
وتســاعده على العتراف بالنقص وعدم الكمال؛ 
حيــث إّن وعــي الفــرد بعــدم بلوغــه الكمــال يجعلــه 
ــه 

ّ
فإن ثــّم  ومــن  وضعفهــا،  قدراتــه  طبيعــة  يفهــم 

مناســٍب  بشــكٍل  القــدرات  تلــك  باســتثمار  يقــوم 
حتــى  فائــدٍة  غيــر  مــن  بإهدارهــا  القيــام  دون  مــن 
ل يخســرها عندمــا يكــون فــي أمــّس الحاجــة إليهــا. 
ــه 

ّ
وهــذا يشــعره باألمــن ألّن ذلــك يجعلــه يؤمــن بأن

دون  مــن  وحــده  األخطــار  مواجهــة  يســتطيع  ل 
مســاعدة اآلخريــن والتعــاون معهــم. كمــا ل بــّد مــن 
فــي  ذلــك  أهميــة  وتظهــر  الواقــع،  معرفــة حقيقــة 
حالــة الحــروب، حيــث إّن األفــراد الذيــن يعرفــون 
 
ً
حقيقــة مــا جــرى حولهــم يصبحــون أكثــر صالبــة

ــا  فــي مواجهــة أزمــات الحــروب وينعكــس ذلــك جليًّ
علــى أعــراض الطمأنينــة واألمــن النف�ســّي لديهــم؛ 
العالــم  إدراك  علــى  قــادرون  بأّنهــم  فيّتصفــون 
وألفــٍة  بــوّدٍ  اآلخريــن  مــع  والتعامــل  بواقعّيــة، 
وتــزداد لديهــم القــدرة علــى التعاطــف والتســامح، 
ــع حصــول الخيــر أو التفــاؤل العــاّم، 

ّ
وامليــل إلــى توق

والرغبــة  إزاءهــا،  والتســامح  الــذات  تقّبــل  وإلــى 
الكفــاءة والقــدرة علــى حــّل املشــكالت   إظهــار  فــي 
فــي البنــاء للحجــر  الذاتّيــة واملجتمعّيــة، والرغبــة 
مــن  كّل  لــدى  الطبيعّيــة  املشــاعر  وهــي  والبشــر 
يعــود إلــى ديــاره وبيتــه ويتمّســك بانتمائــه ومكانتــه 

التحّديــات. مــن  الرغــم  علــى 

عمل للفنانة مولي كرابابلي
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