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إن اآلراء الواردة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي المجلة 

معاناة الالجئين السورّيين، مسألة سياسّية أيًضا
أكرم البني

ها نحن صرنا في فصل الشــتاء حيث تطلق العواصف الثلجّية صّفارة اإلنذار، فتتراجع في مجالس الســورّيين 
قــة بأخبــار املعــارك فــي املناطــق التــي ال تــزال تتعــّرض للقصــف والتدميــر أو بأخبــار املعارضــة 

ّ
األحاديــث املتعل

ــر أو باملبــادرات واملفاوضــات السياســّية التــي 
ّ
ّيــٍة وخفــٍض للتوت

ّ
ومشــكالتها، أو بمــا يحصــل مــن تســوياٍت محل

، لتطغــى تالًيــا 
ً

ــد عجــز املجتمــع الدولــّي إلــى اآلن عــن وضــع حــّدٍ ملحنــٍة لــم يعــرف التاريــخ الحديــث لهــا مثيــال
ّ

تؤك
معانــاة الالجئيــن الســورّيين فــي أّيــام الصقيــع علــى املشــهد، وتنتشــر الحكايــات التــي ترصــد الواقــع املــزري لحيــاة 
بلــدان الجــوار  إلــى  التــي يحتاجونهــا كالجئيــن  ان ســورية، وضغــط املســتلزمات الحيوّيــة 

ّ
أكثــر مــن نصــف ســك

ــا عــن مــالٍذ يقيهــم جحيــم العنــف والبــرد والعــوز.
ً
ونازحيــن فــي طــول البــالد وعرضهــا بحث

ا علــى مــن يعتقــد أّن  ، ردًّ
ٌ
 سياســّية

ٌ
يصــّح النظــر إلــى املشــهد ككارثــٍة إنســانّيٍة، لكّنــه فــي األســباب والنتائــج مســألة

التفكيــر بأحــوال الالجئيــن الســورّيين ومــا يكابدونــه والعمــل علــى التوّجــه بصــورٍة خاّصــٍة لتخفيــف آالمهــم هــو 
ا علــى مــن ال يــرى فــي إغاثــة الالجئيــن والنازحيــن  انزيــاٌح عــن شــعارات الثــورة وهــدف التغييــر السيا�ســّي، وأيًضــا ردًّ
 لتمكيــن املجتمــع الســورّي الــذي مــّد، 

ً
 حيوّيــة

ً
جــّراء مــا تعّرضــت لــه منازلهــم مــن دمــار وفقــدان ممتلكاتهــم، مســألة

وال يــزال يمــّد، مشــروع التغييــر بالقــّوة واالســتمرار.
والحــال، إّن طــول أمــد الصــراع وتــرّدي األوضــاع األمنّيــة ومــا يجلبــه العنــف املفــرط مــن خــراٍب وتهجيــٍر أفقــد 
ة شّدة الحصار 

ّ
أعداًدا ما فتئت تتزايد من السورّيين القدرة على العيش حيث ولدوا وترعرعوا، وزاد الطين بل

املزمــن علــى بعــض املناطــق وحرمــان مالييــن البشــر مــن حاجاتهــم الحيوّيــة والبســيطة، فــي محاولــٍة مــن النظــام 
انها فــي حالــٍة مأســوّيٍة يشــّجع علــى الهــروب والهجــرة 

ّ
لتخريــب البيئــات الشــعبّية املعاديــة لــه وفــي رهــان أّن تــرك ســك

وتحريــر مؤّسســات دولتــه مــن أعبائهــم، مــا يفّســر إصــراره علــى منــع وصــول أّي مســاعدٍة للمناطــق املنكوبــة قــد 
نهــا مــن اســتعادة عافيتهــا، واألنكــى مــن ذلــك  حيــن يغــدو كّل مــن يقــّدم العــون للمهّجريــن والالجئيــن والنازحيــن 

ّ
تمك

أو للمحاصريــن فــي بعــض املناطــق واألحيــاء، موضــع إدانــٍة ويســتحّق االعتقــال والتعذيــب إن لــم تتعــّرض حياتــه 
للخطــر، وال يخــرج عــن هــذا اإلطــار محاصــرة وقتــل الفاّريــن عنــد الحــدود والتحــّرش ببلــدان الجــوار للضغــط 

علــى شــروط حيــاة امللتجئيــن إليهــا وتأليــب النــاس ضّدهــم. 
وفــي بلــدان اللجــوء الســورّي يمكــن أن تلمــس املــرارة العميقــة لــدى الالجئيــن الســورّيين حيــن يســمعون عــن 
ر هذا الطرف أو ذاك من تجاوزها، فهم خبروا جّيًدا معنى التهديدات إن زاد عدد الالجئين 

ّ
خطوٍط حمر يحذ

 إن أرادت تســتطيع بمــا تملكــه مــن قــّوٍة ونفــوٍذ فــرض حــّلٍ 
ً
ــا دولّيــة

ً
عــن حــّدٍ معّيــن، وهــم خيــر مــن يــدرك أّن أطراف

 لغايــة فــي نفــس 
ّ

ينهــي العنــف كأســاٍس ملشــكلة اللجــوء والنــزوح، وإّنهــا علــى العكــس ال تريــد إغــالق هــذا امللــف
يعقــوب، وأق�ســى مــا تقّدمــه هــو معونــاٌت لتلطيــف حيــاة املتضّرريــن وإدانــات بمختلــف اللغــات ال تتجــاوز بــرودة 
الكلمــات، رّبمــا مــن بــاب رفــع العتــب، ورّبمــا المتصــاص الضغــط األخالقــّي الناجــم عــن معانــاٍة مرّوعــٍة ال تحتمــل، 
وأحياًنــا كــي ال يذكــر التاريــخ أّن اإلنســانّية الذت بالصمــت بينمــا آلــة املــوت والدمــار تعمــل بأق�ســى طاقتهــا لتشــّرد 

وتهّجــر أكثــر مــن نصــف الشــعب الســورّي.
وهنــا ال نضيــف جديــًدا عنــد التأكيــد علــى مســؤولّية النظــام تجــاه تفاقــم أزمــة الالجئيــن الســورّيين بإطــالق آلتــه 
القمعّيــة والتدميرّيــة مــن دون رادٍع أو وازٍع، أو بإرجــاع األمــر إلــى ســلبّية املجتمــع الدولــّي وتقصيــره فــي حمايــة 
 وكّبدتهــا 

ً
املدنّييــن وإغاثــة املنكوبيــن، وال يفيــد القــول، لتخفيــف عمــق املأســاة، إّن كــوارث أصابــت بلداًنــا عديــدة

، أو إّن الشــعوب ال بــّد أن تدفــع أثماًنــا باهظــة، مــن لجــوٍء وتشــّرد، لقــاء تحّررهــا، فمــا يفيــد 
ً

خســائر أكثــر هــوال
هــو الوقــوف عنــد دور املعارضــة الســورّية والــذي يعــّده بعضهــم الســبب األهــّم، فــي إشــارٍة إلــى اســتهتارها بهــذا 
ا أمــام أولوّيــة العمــل العســكرّي والسيا�ســّي، أو التهــّرب مــن تبعاتــه طاملــا يســهل تحميلــه   واعتبــاره هامشــيًّ

ّ
امللــف

للنظــام، أو عجزهــا بعــد ســنواٍت عــن خلــق قنــواٍت صحّيــٍة للتواصــل مــع الالجئيــن والنازحيــن وإمدادهــم بالحــّد 
 عــن مماطلــٍة ومراوغــٍة مقصــودة ال تخلــو مــن غمــزاٍت 

َ
ــا بأحاديــث

ً
األدنــى مــن األمــان واالحتياجــات اإلنســانّية، ربط

حــول الفســاد.
ــد أّن النظــام لــن يغّيــر موقفــه وتعاملــه العدائــّي مــع قضّيــة الالجئيــن الســورّيين ومجاهرتــه 

ّ
وإذا كان مــن املؤك

بــأن ال مــكان لهــم أو حقــوق فــي مجتمعــه املتجانــس، فــإّن العــبء األكبــر يقــع علــى عاتــق املعارضــة، والقصــد أّن 
مشــروع التغييــر لــن يعــاود اإلقــالع والتقــّدم مــن دون إعــادة بنــاء عالقــٍة صحّيــٍة مــع النــاس والكتلــة الرئيســة 



مــن الالجئيــن والنازحيــن الذيــن أصبحــوا جــزًءا رئيًســا مــن موضــوع التغييــر 
للثــورة،  مســاندتهم  لقــاء  يتكّبدونــه  مــا  تخفيــف  دون  مــن  وتالًيــا  وهدفــه، 
عليهــا  ســتكون  حالــٍة  وأّي  املســتقبل  علــى  يرغــب  مــن  تطميــن  دون  ومــن 
حياتــه، ومــن دون معالجــة مختلــف التعّديــات والتجــاوزات التــي تحصــل فــي 
املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وتزيــد مــن مصاعــب البشــر، ومــن 
دون تخصيــص جهــٍد رئيــٍس ملصلحــة تأميــن احتياجاتهــم وحاجاتهــم الحيوّيــة 

لتشــجيعهم علــى العــودة.
بلــٍد نضجــت فيــه الدوافــع األخالقّيــة والقانونّيــة لفعــٍل  ليــس مــن   أخيــًرا، 

أممــّيٍ حاســم ينقــذ املدنّييــن مــن نازحيــن ومهّجريــن ويخّفــف معاناتهــم ومــا 
يكابدونــه كمــا ســورية، وليــس مــن بلــٍد كمــا تقــول لغــة األرقــام وصلــت مأســاة 
شــعبه إلــى هــذا العمــق وبســرعٍة قياســّيٍة كمــا الحــال فــي ســورية، وليــس مــن 
معانــاٍة أشــّد اليــوم مّمــا يعانيــه هــذا الشــعب املنكــوب، أو لحظــة تلــّح فيهــا 
حاجتــه إلــى الدعــم واملســاندة أكثــر مــن اللحظــة الراهنــة، مــا ُيفــرض ليــس 
ــا يفــرض  ا بــل قــراًرا أمميًّ مســاعداٍت إســعافّية علــى أهّمّيتهــا وإلحاحهــا إنســانيًّ
ــر فــرص األمــان لعــودة مالييــن الالجئيــن 

ّ
ا ير�ســي الســورّيين ويوف  سياســيًّ

ًّ
حــال

والنازحيــن إلــى وطنهــم وديارهــم.

مخّيم »الجبل«: معاناٌة وانقطاٌع للدعم
فــي ريــف إدلــب الشــمالّي، وقــد لجــأ إليــه مئــات  يقــع مخّيــم الجبــل علــى أطــراف بلــدة »ســرمدا« )2 كــم علــى طريــق كفــر دريــان الزراعــّي( 
ــق أولــى موجــات النــزوح إلــى مخّيــم الجبــل فــي عــام 2013، بالتزامــن مــع دخــول 

ّ
األشــخاص مــن ريفــي محافظتــي حلــب وحمــاة. وقــد بــدأت تتدف

انها وهّجرتهم. ويضّم املخّيم اآلن نحو 
ّ
باعها سياســة األرض املحروقة التي شــّردت ســك

ّ
ســلطة األســد القرى والبلدات واملدن الســورّية، وات

صبــت فــي منطقــٍة وعــرٍة ذات طبيعــٍة جبلّيــٍة صخرّيــة.
ُ
 ن

ً
 )423 فــرًدا( تقطــن فــي 90 خيمــة

ً
90 عائلــة

قاطنيــه  معانــاة  الحظنــا  املخّيــم  زيارتنــا  وعنــد 
فاملخّيــم  لهــم.  املقّدمــة  الخدمــات  وســوء 
مالمحــه  تأخــذ  الصخــور  بيــن  املتــروك 
غيــاب  مــن  قاطنــوه  يعانــي  حيــث  قســاوتها؛ 
الرعايــة الصّحّيــة وســوء الخدمــات ونقــٍص فــي 
مستلزمات الحياة من غذاٍء ودواٍء وخيام. كما 
التغذيــة  وســوء  والفقــر  البــؤس  مالمــح  كانــت 
والســّيما  املخّيــم،  ان 

ّ
ســك وجــوه  علــى   

ً
باديــة

ــة، فاملخّيــم يحــوي أشــخاًصا مــن 
ّ

الفئــات الهش
يحتاجــون  وهــم  الخاّصــة،  االحتياجــات  ذوي 
إلــى رعايــٍة خاّصــٍة واهتمــاٍم خــاّصٍ تبًعا لظرفهم 
وجــود  املخّيــم  فــي  رصدنــا  حيــث  االســتثنائّي، 
ســّتة أشــخاٍص معاقيــن )رجــل مشــلول، وامــرأة 
مشــلولة، ورجــل لديــه إعاقــة عقلّيــة، ورجليــن 
لديهمــا إعاقــة فــي اليــد، وبنــت لديهــا إعاقــة فــي 
وعلــى  الذيــن،  األطفــال  إلــى   

ً
إضافــة العيــن(. 

والــدواء  والغــذاء  الحليــب  نقــص  مــن  الرغــم 
والرعايــة الصحّيــة، هــم محرومــون أيًضــا مــن 
حّقهــم فــي التعليــم بســبب عــدم وجــود مدرســٍة 
فــي املخّيــم وعــدم وجــود كادٍر تدري�ســّيٍ يتطــّوع 
لتعليمهــم.  وعــن هــذا يحّدثنــا »حســن حميــد 
الدرويــش«، أحــد املســؤولين فــي مخّيــم الجبــل، 
اإلنســانّية  املســاعدات  »ليســت  مســتنكًرا: 
مــا يعانــي 

ّ
طعــت عــن املخّيــم، إن

ُ
وحدهــا التــي ق

حرمانهــم  مــن  املخّيــم  داخــل  األطفــال  أيًضــا 
 
ٌ
مدرســة يوجــد  ال  حيــث  حقوقهــم؛  أبــرز  مــن 

علــى  يســاعدهم  متطــّوٌع  فريــٌق  أو  تســتقبلهم 
ــم«. 

ّ
التعل

املخّيــم وجعلهــم  قاطنــي  معانــاة  مــن  زاد  ومّمــا 
الحياتّيــة  أوضاعهــم  بتحّســن  األمــل  يفقــدون 
هــو غيــاب الدعــم عــن املخّيــم منــذ أحــد عشــر 
مــة human appeal  التــي كانــت 

ّ
شــهًرا مــن منظ

 عن املخّيم منذ تأسيسه من دون أن 
ً
مسؤولة

ا ســبب انقطــاع الدعــم عــن املخّيــم  تبّيــن رســميًّ
تلــك  ســتعود  متــى  قاطنيــه  إبــالغ  دون  ومــن 
املســاعدات. وعــن هــذا يحّدثنــا »الدرويــش«، 
للمخّيــم  املقــّدم  الدعــم  »إّن  يقــول:  حيــث 
حيــث  الجــاري,  العــام  مطلــع  منــذ   

ٌ
ــف

ّ
متوق

مــة human appeal هــي املســؤولة 
ّ
كانــت منظ

 
ً
ة

ّ
ا ســل تقــّدم شــهريًّ عنــه منــذ تأسيســه وكانــت 

العالمــّي  األغذيــة  برنامــج  مــن   
ً
مقّدمــة  

ً
إغاثّيــة

عــن طريقهــم«. ويضيــف الدرويــش مســتنكًرا: 
»إّن وفــًدا مــن أبنــاء املخّيــم قامــوا بزيــارة مديــر 
مــة فــي مكتبــه فــي مدينــة ســرمدا وقــال لهــم 

ّ
املنظ

مــن  دعــٍم  أّي  لهــم  يقــّدم  أن  يســتطيع  ال  ــه 
ّ
إن

دون أن يوّضــح األســباب خلــف هــذا اإلجــراء، 
تــزال  ال  لهــم   

ً
مجــاورة أّن مخّيمــاٍت  العلــم  مــع 

أخــرى  تحصــل علــى ســالٍل غذائّيــٍة وخدمــاٍت 

دورّي«. بشــكٍل 
املخّيــم  داخــل  اآلراء  اســتطالعنا  وأثنــاء 
مطالــب  أهــّم  علــى  نتعــّرف  أن  اســتطعنا 
قاطنيــه والتــي يمكــن تلخيصهــا بتوفيــر الغــذاء 
واإلنــارة والتعليــم والرعايــة الصّحّيــة والخيــام 
والوقــود للتدفئــة، والســّيما أّن فصــل الشــتاء 
يمــّر صعًبــا علــى قاطنــي الخيــام الذيــن تتكــّرر 
مأســاتهم كّل شــتاء مّمــا يعانونــه مــن نقــٍص فــي 
 
ً
تكــون مهترئــة مــا  التــي غالًبــا  الخيــام  تجهيــزات 

غــرق  إلــى  إضافــة  الجّوّيــة،  العوامــل  بفعــل 
للميــاه،   

َ
عــدم وجــود مصــارف بســبب  بعضهــا 

ــر ســلًبا 
ّ
وهــو مــا يــؤّدي إلــى تلــف محتوياتهــا ويؤث

انعــداٍم  أو  شــّحٍ  ظــّل  فــي  قاطنيهــا  صّحــة  علــى 
األحيــان.  بعــض  فــي  التدفئــة  لوقــود 
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ــا 
ً

بعــد أن أنهينــا إخــراج العــدد بــدأت حركــة نــزوٍح جماعــّيٍ عــن ريــف إدلــب الشــرقّي، نــورد فــي عجالــٍة أهــّم املعلومــات عنهــا علــى أن نتابــع هــذا األمــر الحق
ــة وفــي العــدد املقبــل. 

ّ
علــى املوقــع اإللكترونــّي للمجل

خــالل  الشــرقّي  إدلــب  ريــف  فــي  مناطــق  شــهدت 
جماعــّيٍ  نــزوٍح  موجــات  املاضيــة  القليلــة  األيــام 
نتيجــة احتــدام املعــارك فــي املنطقــة بيــن فصائــل 
مســّمياتها،  بمختلــف  العســكرّية،  املعارضــة 
بالطائــرات  املدعومــة  األســد  ســلطة  وقــّوات 
ف عن اســتهداف قرى 

ّ
الروســّية التي تكاد ال تتوق

الشــرقّي. إدلــب  ريــف  وبلــدات 
الشــرقّي  إدلــب  ريــف  عــن  النازحيــن  وعــن وجهــة   
أكــرم  الســورّي،  الصحفــّي  املركــز  مديــر  حّدثنــا 
للنازحيــن   

ً
كبيــرة تجّمعــاٍت  »هنــاك  أّن  األحمــد: 

الشــمالّي  حلــب  وريــف  الشــرقّي  إدلــب  ريــف  عــن 
فــي ريــف إدلــب الجنوبــّي؛ حيــث ينتشــر النازحــون 
النعمــان،  معــرة  حتــى  غرًبــا  ســنجار  ناحيــة  مــن 
جهــوا إلــى ريــف إدلــب الشــمالّي 

ّ
 منهــم ات

ٌ
ــة

ّ
وهنــاك قل

كأطمــة و ســرمدا. كمــا تنتشــر عشــرات العائــالت 
اســتأجروها«.  منــازل  ضمــن  املدينــة  إدلــب  فــي 
عنــد  النازحيــن  حالــة  مبّيًنــا  »األحمــد«،  وأضــاف 
وصولهــم إلــى املناطــق التــي نزحــوا إليهــا: أّن »أغلــب 
تلــك العائــالت التــي نزحــت قامــت بتأميــن نفســها 

مــواّد غذائّيــة«. أو  مــن مســكٍن  بنفســها 

ان تلــك املنطقــة والجهــة 
ّ
وعــن أســباب نــزوح ســك

وهــو  هشــام«،  »أبــو  حّدثنــا  إليهــا  توّجهــوا  التــي 
ــًدا: 

ّ
 إعالمــيٌّ مــن ريــف إدلــب الشــرقّي، مؤك

ٌ
ناشــط

الشــرقّي  إدلــب  ريــف  فــي   
ً
قريــة  43 مــن  »أكثــر  أّن 

انها بشــكٍل شــبه كامــل خــالل األيــام 
ّ
نــزح عنهــا ســك

القليلــة املاضيــة، بســبب احتــدام القتــال وتقــّدم 
قــّوات النظــام وســيطرتها علــى مســاحاٍت واســعٍة 
الثالثــاء  النظــام،  قــّوات  وصلــت  حيــث  منهــا؛ 
الرويضــة  قريــة  إلــى  ديســمبر،  األّول/  كانــون   19
التابعــة لناحيــة ســنجار«. وأضــاف »أبــو هشــام«: 
أّن »أغلــب الذيــن نزحــوا عــن تلــك املناطق توّجهوا 
إلــى املخّيمــات غربــّي ســنجار ومعــرة النعمــان إلــى 
ــا، 

ً
مخّيمــاٍت أنشــأها مجلــس محافظــة إدلــب حديث

إلــى  العائــالت  مــن  إلــى وصــول عــدٍد كبيــٍر  إضافــة 
الشــمالّي«. إدلــب  جبــل شحشــبو وريــف 

ــق بموضــوع إغاثــة النازحيــن قــال »أبــو 
ّ
وفــي مــا يتعل

ر 
ّ

تعــذ مــات 
ّ
»املنظ إّن  ــة »أصــوات«: 

ّ
هشــام« ملجل

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

 أّنهــا 
ّ

ٍة إغاثّيــٍة معــّدٍة لحــاالت الطــوارئ إال
ّ
عــن ســل

 أقــّل مــن حاجــة %30 مــن النازحيــن 
ّ

ِ إال
ّ
لــم تغــط

فــي تلــك املخّيمــات«.
ريــف  فــي  ــّي 

ّ
املحل املجلــس  أعضــاء  أحــد  وقــال 

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

ً
إنســانّية أوضاًعــا  يعيشــون  »النازحيــن 

حــزم  يســتطيعوا حتــى  لــم  نزحــوا  الذيــن  فأغلــب 
تعجــز  مــات 

ّ
املنظ أّن  كمــا  الخاّصــة.  ألبســتهم 

تعانيــه  ملــا  لهــم  الالزمــة  املســاعدات  تقديــم  عــن 
املنطقــة بشــكٍل عــاّمٍ مــن ضعــف الدعــم املقــّدم 
الطيــران  مــن  القصــف  كثافــة  وبســبب  لهــا، 
حركتهــا«.  يعيــق  الــذي  األمــر  وهــو  الرو�ســّي، 
النازحيــن  أوضــاع  مبّيًنــا  »الهويــان«،  وأضــاف 
الخدمــات  وضعــف  واحتياجاتهــم  املعيشــّية 
املنشــأة  املخّيمــات  فــي  »النــاس  لهــم:  املقّدمــة 
أمورهــا  تأميــن  فــي   

ً
كبيــرة  

ً
صعوبــة تجــد  ــا 

ً
حديث

والخيــام  التدفئــة  مــواّد  والســّيما  وحاجياتهــا، 
املــزّودة بعــوازل تصــّد عنهــم ميــاه األمطــار. إضافــة 
 فقط تعمل في 

ً
 واحدة

ً
 متنّقلة

ً
إلى أّن هناك عيادة

املنطقــة علــى معالجــة حــاالت ســوء التغذيــة عنــد 
األطفــال، كمــا تعالــج بعــض الحــاالت اإلســعافّية، 
عبــر  أطبــاء  مــة 

ّ
منظ مــن  املمــّول  املشــروع  أّن   

ّ
إال

مــع  الجــاري  الشــهر  مطلــع  ف 
ّ
ســيتوق القــاّرات 

لــه«. املخّصــص  الدعــم  ــف 
ّ
توق
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األلغام تعيق عودة النازحين إلى الرقة
رأفت الغانم

مــع تحريــر مدينــة الرقــة مــن تنظيــم »داعــش«، انتهــى شــبح اإلعدامــات واالعتقــاالت التــي مارســها التنظيــم فــي املدينــة، وبــدأ شــبح األلغــام يطــارد 
األهالــي الصطيــاد أرواحهــم.

نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  شــهر  أواخــر  وفــي 
تــل عشــرة أشــخاٍص فــي شــارع »ســيف 

ُ
املنصــرم ق

وبحســب   ، أر�ســّيٍ لغــٍم  انفجــار  بســبب  الدولــة« 
»النعــوات« التــي يكتبهــا ذوو الضحايــا فــي صفحــة 
»تعــازي الرقــة« علــى موقــع التواصــل االجتماعــّي 
تلــوا 

ُ
ق رقــاوّيٍ  مئــة  مــن  أكثــر  فــإّن  »فيســبوك«، 

وفــي املجتمــع  األلغــام.  بســبب  املا�ســي  الشــهر  فــي 
مجــال  ال  العشــائرّية،  الطبيعــة  ذي  الرقــاوّي 
عليهــا  ــق 

ّ
يعل التــي  الوفــاة  حــوادث  فــي  للتزويــر 

وذكرياتهــم  الفقيــد  علــى  بالتحّســر  الرقاوّيــون 
. معــه

وفــي الوقــت الــذي يشــتدُّ فيــه البــرد علــى مخّيمــات 
النازحيــن  الرقاوّييــن، ويــزداد فيــه قلــق  النازحيــن 
جــّراء ســماعهم أخبــار ســرقة البيــوت املســتمّرة، 
مــن  بقــي  مــا  إلــى  العــودة  فــي  منهــم  العديــد  يرغــب 
 أّن األلغــام تعيــق عودتهــم، 

ّ
منازلهــم املهّدمــة، إال

أوكلهــا  التــي  إزالتهــا  عملّيــات  بــطء  مــع  والســّيما 
تابعتيــن  ألغــاٍم  نــزع  لفرقتــي  الدولــّي  التحالــف 
خبــرٍة  وذات  العملّيــة  بهــذه  متخّصصــٍة  لشــركاٍت 

ســابقة.
أوســاط  فــي  شــائعات  ســادت  ذلــك،  مقابــل 
تنظيــم  يقــم  لــم  األلغــام  أّن  مفادهــا  الرقاوّييــن 
ــه 

ّ
أن أكــّد  بعضهــم  بــل  »داعــش« وحــده بزرعهــا؛ 

لغًمــا  يشــاهد  أن  دون  مــن  وخــرج  الرقــة  دخــل 
األلغــام.  وجــد  أخــرى   

ً
مــّرة عــاد  وعندمــا  واحــًدا، 

وبغــّض النظــر عــن نظرّيــة املؤامــرة التــي نلجــأ إليهــا 
 أّن موضــوع األلغــام، 

ّ
أمــام العجــز واإلحبــاط، إال

وآخرهــا لغــٌم انفجــر فــي إحــدى فــرق نــزع األلغــام 
أحاديــث  ظــّل  فــي  أجبنــي  خبيــٍر  مقتــل  إلــى  وأّدى 
عــن وجــود ألغــاٍم ذكّيــٍة تنفجــر عندمــا تستشــعر 
حــرارة اإلنســان، ليــس هامشــّيا فهــي تعيــق عملّيــة 

شــّك. دون  مــن  النازحيــن  عــودة 
الكورنيــش  طــول  الرقــة علــى  فــي  األلغــام  وتتــوّزع 
الجنوبّيــة،  الجهــة  مــن  الفــرات  نهــر  بمحــاذاة 
الشــمالّية،  الجهــة  مــن  القطــار  ة 

ّ
ســك وبمحــاذاة 

الجهــة  مــن  و»رميلــة«  البيعــة«  »تــل  مــن  كّلٍ  وفــي 
الجهــة  مــن  »الدرعيــة«  منطقــة  وفــي  الشــرقّية، 
لوجــود   

ً
كثافــة األكثــر  األماكــن  أّمــا  الغربّيــة، 

األلغــام فهــي املدينــة القديمــة »داخــل الســور«، 
حيــث ينفجــر بمعــّدٍل وســطّي لغــٌم واحــٌد كّل يــوم، 
إضافــة إلــى مركــز املدينــة امللــيء باأللغــام بســبب 
التــي أنشــأها تنظيــم »داعــش«  الترابّيــة  الســواتر 

باأللغــام. وزرعهــا 
مدينــٍة  فــي  أخــرى   

ٌ
كارثــة فهــي  اإلصابــات  أّمــا 

بعــض  باســتثناء  الطبّيــة،  املراكــز  مــن  خاليــٍة 
مــن  العديــد  تنقصهــا  التــي  املســتوصفات 
التجهيــزات، ومستشــفَيين اثنيــن فقــط؛ واحــٍد فــي 
مدينــة »الطبقــة« واآلخــر فــي بلــدة »تــل أبيــض«، 

التجهيــزات. مــن  الكثيــر  أيًضــا  تنقصهمــا 
املزروعــة  األلغــام  علــى  الرقــة  معانــاة  تقــف  وال 
إجالؤهــا  يتــّم  لــم  الجثــث  فبعــض  مــكان،  كّل  فــي 
حتــى اللحظــة، علــى الرغــم مــن مــرور أشــهٍر علــى 
وجودهــا، والكثيــر مــن األنقــاض املدّمــرة، تطمــر 
عشــرات الجثــث التــي لــم يســتطع األهالــي الوصــول 
إليهــا لدفنهــا، بســبب الــركام الــذي يغلــق الشــوارع 

بشــكٍل كامــٍل، ووجــود األلغــام.
إلــى حــّي »املشــلب«  بعــض مظاهــر الحيــاة عــادت 
األلغــام  مــن  نصيبــه  كان  والــذي  املدينــة،  شــرقّي 
التــي  األحيــاء  أوائــل  مــن  فالحــّي  األقــّل،  هــو 
انه إليــه بســبب 

ّ
حــّررت مــن »داعــش«، وعــاد ســك

الوقــت  ذلــك  فــي  الدمــار.  مــن  بيوتــه  بعــض  نجــاة 
 

ّ
إال جماعــّي،  بشــكٍل  ليعــودوا  الحــّي  أهالــي  اجتمــع 
أّن »قــّوات ســوريا الديمقراطّيــة« منعتهــم بســب 
مــع  لكّنهــا  أمنّيــة«،  »ضــرورات  عليــه  أطلقــت  مــا 
اســتمرار املطالبــة عــادت وســمحت لهــم بالرجــوع 
ــٍت 

ّ
مؤق مركــٍز  إلــى  الحــّي  ليتحــّول  منازلهــم،  إلــى 

العمــل  األفــران  بعــض  باشــرت  حيــث  للمدينــة؛ 
فتحــت  كمــا  إليــه،  الهــال  ســوق  قــل 

ُ
ون داخلــه، 

املجلــس  خــذ 
ّ
وات أبوابهــا،  املســتوصفات  بعــض 

ا لــه هنــاك، علــى الرغــم مــن أّن األهالــي  املدنــّي مقــرًّ

يحملــون  ال  أعضــاءه  وأّن  صورّيتــه،  ــدون 
ّ

يؤك
ــا ولــن يســتطيعوا التأثيــر علــى  ــا مهمًّ وزًنــا اجتماعيًّ
الرقاوّييــن فــي املســتقبل. كمــا يّتهمهــم بعــض األهالي 
باالنضمــام إلــى املجلــس مــن أجــل الحصــول علــى 
 ال تتجــاوز 

ٌ
يــة

ّ
الرواتــب الشــهرّية، وهــي رواتــُب متدن

دوالر. مئتــي 
أخيــًرا، ال بــّد مــن االســتغراب مــن دول التحالــف 
وحلفاءهــا،  وجنودهــا  أســاطيلها  حّركــت  التــي 
وأنفقــت املليــارات للقضــاء علــى تنظيــم »داعــش«. 
ومنذ شــهرين ال تزال الشــوارع الرئيســة في املدينة 
 بســبب الــركام، وامليــاه ال تصــل إلــى البيــوت 

ً
مغلقــة

بالطــرق التقليدّيــة الســابقة، إضافــة إلــى أّن ميــاه 
والكهربــاء  غائــٌب،  والتعليــم   ،

ٌ
ملّوثــة الصهاريــج 

االقتصادّيــة  الــدورة  أّن  واألهــّم  حلًمــا.  باتــت 
انها 

ّ
 بشــكٍل كامــل؛ فالرقــة التــي يعتمــد ســك

ٌ
فــة

ّ
متوق

حاجــٍة  فــي  هــي  الزراعــة،  علــى  األولــى  الدرجــة  فــي 
وتوفيــر  ــات، 

ّ
واملضخ الــرّي  قنــوات  إصــالح  إلــى 

املحروقــات والبــذور والســماد، لتعــود الحيــاة فيهــا 
إلــى طبيعتهــا.
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عودة النازحين: واقع وعوائق
هيئة التحرير

 شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر املنصــرم شــهد عــودة نازحيــن مــن أكثــر مــن منطقــٍة فــي 
ّ

مــن خــالل متابعــة »أصــوات« لخريطــة النــزوح فــي ســورية، تبّيــن أن
ســورية إلــى أماكــن ســكناهم األصلّيــة، والســّيما محافظتــا الرقــة وديــر الــزور، ويعــود هــذا إلــى تقليــص املســاحات التــي يســيطر عليهــا تنظيــم »الدولــة 

 بعــض املناطــق شــهدت انخفاًضــا فــي مســتوى القصــف.
ّ

اإلســالمّية« )داعــش(، إضافــة إلــى أن

ان إلى قراهم غرب مدينة 
ّ
حيث عاد معظم الســك

محافظــة  وبيــن  بينهــا  الفاصلــة  واملناطــق  الرقــة 
مــن  شــخٍص   1500 نحــو  عــاد  كمــا  الــزور.   ديــر 
مطلــع  إليــه،  الرقــة  شــرقّي  »املشــلب«  حــّي  أهالــي 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر. وأعلنــت »قــّوات ســوريا 
قــرى  أهالــي  بإعــادة  ســمحت  أّنهــا  الديمقراطّيــة« 
صغيــر«  و»خويــرة  كبيــر«  و»خويــرة  تــل«  »نــص 
مــن  تنظيفهــا  بعــد  و»شــابداغ«،  عنــوة«  و»رجــم 
فــّروا  قــد  املذكــورة  القــرى  أهالــي  وكان  األلغــام. 
منهــا قبــل عاميــن ونصــف العــام، نتيجــة املعــارك 
اإلســالمّية«.  و»الدولــة  الحمايــة«  »وحــدات  بيــن 
بلــدة  أهالــي  مــن  العشــرات  عــودة  إلــى  إضافــة 
»ذيبــان« وقريتــي »الشــحيل« و»الطيانــة« شــمال 
بعــد  ســورية،  شــرقّي  الــزور  ديــر  مدينــة  شــرق 
عليهــا  الديمقراطّيــة«  ســوريا  »قــّوات  ســيطرة 
منهــا.  اإلســالمّية«  »الدولــة  تنظيــم  وانســحاب 
وقــال قائــد »مجلــس ديــر الــزور العســكرّي« التابــع 
لـــ »قــّوات ســوريا الديمقراطّيــة«، أحمــد الخبيــل، 
إّنهــم ســمحوا ألهالــي قــرى »التواميــة« و»الســجر« 
التابعــة  الفــال«  و»طيــب  و»ضمــان«  و»حريــزة« 
لناحيــة البصيــرة، بالعــودة إليهــا بعــد إزالــة األلغــام 

اإلســالمّية«. »الدولــة  تنظيــم  زرعهــا  التــي 

كمــا ذكــرت إدارة مخّيــم »مبروكــة« غربــّي مدينــة 
أهالــي  أّن  الحســكة،  مدينــة  غــرب  العيــن«  »رأس 
قــرى وبلــدات )الكبــر، الكســرة، الصــور، مركــدة، 
حوايج، ذيبان، الطيانة، حجة، درنج، سويدان، 
قــد  والشــحيل(  الســكر،  الســبخة،  البصيــرة، 
بدؤوا بالتســجيل لديها للعودة، بعد أن أصبحت 

 مــن األلغــام.
ً
 وخاليــة

ً
تلــك املناطــق آمنــة

ــّي فــي بلــدة 
ّ

وفــي محافظــة درعــا، قــال املجلــس املحل
 
ً
 نازحة

ً
»معربة« شرق مدينة درعا، إّن 150 عائلة

فــي البلــدة عــادوا إلــى منازلهــم فــي أحيــاء درعــا البلــد 
ــف املعــارك بيــن قــّوات النظــام الســورّي 

ّ
بعــد توق

والجيــش الســورّي الحــّر وعــودة الهــدوء إليهــا.
»جســر  مدينــة  إلــى  نازحيــن  عــودة  رصدنــا  كمــا   
محافظــة  فــي  لهــا  املجــاورة  والقــرى  الشــغور« 
إدلــب، أواخــر شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر. وفــي 
ــق باملناطــق التــي عــاد منهــا النازحــون، قــال 

ّ
مــا يتعل

مديــر املكتــب اإلعالمــّي فــي جســر الشــغور، دريــد 
»النازحيــن  إّن  »أصــوات«:  ــة 

ّ
ملجل محمــد،  حــاج 

عــادوا مــن مخّيمــات الشــريط الحــدودّي مــع تركيــا 
ابتــداًء مــن املخّيمــات املوجــودة فــي منطقــة »خربــة 
الجوز«  التي كانت  امللجأ األكبر والتي اســتوعبت 
عــّدة  إلــى  إضافــة  النازحيــن،  مــن  األكبــر  العــدد 

و«الــزوف«  »الدريــة«  مثــل  صغيــرٍة  مخّيمــاٍت 
مخّيمــاٌت  أيًضــا  وهنالــك  الديــن«.   و»صــالح 
بلــدة  أنشــأها األهالــي كمــا هــو حــال مخّيــم قــرب 
»بداما« في ريف جســر الشــغور الغربّي«. وأضاف 
»حــاج محمــد« موّضًحــا ظــروف النــزوح: »تســّبب 
قصــف الطيــران الرو�ســّي بدمــاٍر فــي البنــى التحتّيــة 
ت التجارّيــة، 

ّ
ومنــازل املدنّييــن، إضافــة إلــى املحــال

ان 
ّ
األمــر الــذي دفــع أكثــر مــن 80 فــي املئــة مــن الســك

النــزوح خــارج املنطقــة«. إلــى  املدنّييــن 
ــّي فــي مدينــة 

ّ
ــد أحــد أعضــاء املجلــس املحل

ّ
وقــد أك

جســر الشــغور لـــ »أصــوات«: »أّن عــدد العائــالت 
التي عادت إلى منازلها منذ منتصف شهر تشرين 
 ،

ً
عائلــة  250 مــن  بأكثــر  يقــّدر  نوفمبــر،  الثانــي/ 

املتواضعــة  باإلمكانــات  منازلهــا  ترميــم  تحــاول 
مــات 

ّ
منظ دور  غيــاب  وســط  لديهــا،  املوجــودة 

ال  التــي  اإلغاثّيــة  مــات 
ّ
املنظ أو  املدنــّي  املجتمــع 

تقــّدم شــيًئا لهــم ســوى اإلحصــاءات والدراســات«.  
مــن  بالكثيــر  تصطــدم  النازحيــن  عــودة  أّن   

ّ
إال

يفّضلــون  جعلتهــم  التــي  والعوائــق  املشــكالت 
قراهــم  إلــى  العــودة  علــى  املخّيمــات  فــي  البقــاء 
يلــي: مــا  فــي  تلخيصهــا  ويمكــن  ومدنهــم.  وبلداتهــم 

1_عــدم امتــالك منــازَل صالحــٍة للســكن بعــد أن 
أو  الدعــم  غيــاب  إلــى  إضافــة  القصــف،  دّمرهــا 
تــه، وعــدم الوصــول إلــى حلــوٍل سياســّيٍة برعايــٍة 

ّ
قل

دولّيــٍة يــؤّدي إلــى تعــّدد الســلطات وهــو مــا يضعــف 
حالــة الطمأنينــة: عنــد عــودة النازحيــن إلــى بيوتهــم 
انعــدام  إلــى  إضافــة  مهّدمــة،  يجدونهــا  مــا  غالًبــا 
نتيجــة  التحتّيــة  البنيــة  تدميــر  بســبب  الخدمــات 
القصــف. عندهــا يحــاول العائــدون ترميــم بيوتهــم 
وتأميــن الخدمــات األساســّية وهــو مــا يحتــاج إلــى 
مــاٍت ومؤّسســاٍت قــادرٍة علــى القيــام 

ّ
دعــٍم مــن منظ

 
ّ

يــراه املهتّمــون بهــذا امللــف بهــذه املهّمــة، وهــو مــا 
فــي  معدوًمــا  يكــون  يــكاد  أو  شــحيًحا  يــزال  ال  ــه 

ّ
أن

املجلــس  أعضــاء  أحــد  يقــول  الحــاالت.  بعــض 
فــي محافظــة  فــي مدينــة »جســر الشــغور«  ــّي 

ّ
املحل
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 فــي املخّيمــات، ويعــود 
ٌ
إدلــب: »بقيــت عائــالٌت كثيــرة

امتالكهــا  عــدم  أبرزهــا  أســباٍب،  عــّدة  إلــى  هــذا 
الطيــران  أن دّمرهــا  بعــد  للســكن   

ً
منــازَل صالحــة

املدينــة والقــرى  فــي حملتــه األخيــرة علــى  الرو�ســّي 
انفجــار  مــن  خشــيتها  إلــى  إضافــة  لهــا.  املجــاورة 
ــر املفاوضــات 

ّ
الوضــع مجــّدًدا، والســّيما فــي ظــّل تعث

السياســّية«.    
2_ استمرار نشاطات تنظيم »الدولة اإلسالمّية« 
انحســار  مــن  الرغــم  علــى  اإلرهابّيــة  )داعــش( 
اإلســالمّية«  »الدولــة  تنظيــم  ــف 

ّ
خل ســيطرته: 

انســحب  التــي  املناطــق  فــي  ألغــاٍم  حقــول  وراءه 
املشــكالت  أبــرز  مــن  املشــكلة  هــذه  وتعــّد  منهــا، 
إلــى  النازحيــن  عــودة  وجــه  فــي  عائًقــا  تقــف  التــي 
ــرت عــودة النازحيــن إلــى املناطــق 

ّ
ديارهــم. وقــد تأخ

التــي انســحب منهــا )داعــش( فــي محافظتــي الرقــة 

وديــر الــزور بســبب هــذه املشــكلة، حيــث ال تســمح 
النازحيــن  بعــودة  الديمقراطّيــة«  ســوريا  »قــّوات 
مــن  خلّوهــا  مــن  ــد 

ّ
والتأك املنطقــة  ســبر  بعــد   

ّ
إال

بذلــك  ســمحت  األحيــان  بعــض  وفــي  األلغــام. 
بعــد أن يصــّرح العائــدون بأّنهــم ســيدخلون علــى 

الشــخصّية. مســؤولّيتهم 
3_ ممارســات ســلطة األســد وامليليشــيات التابعــة 
أعــادت  عليهــا:  ســيطرت  التــي  املناطــق  فــي  لهــا 
ســلطة األســد وامليليشــيات التابعــة لهــا ســيطرتها 
مــا  ــًرا، وغالًبــا 

ّ
فــي ســورية مؤخ علــى عــّدة مناطــق 

بحــّق   
ً
تعّســفّية تمــارس ســلطة األســد ممارســاٍت 

وتضييــٍق  اعتقــاٍل  مــن  مناطقهــم،  إلــى  العائديــن 
تحــت  بالقتــال  الشــباب  زّج  ومحاولــة  وابتــزاٍز 
التابعــة  امليليشــيات  إحــدى  أو  الجيــش  قيــادة 
لهــا. ومثــال علــى هــذا، مــا يحــدث فــي محافظــة ديــر 

الــزور؛ حيــث تســيطر ســلطة األســد وامليليشــيات 
التابعــة لهــا علــى كامــل القــرى والبلــدات املمتــّدة 
علــى ضّفــة »الشــامّية« مــن نهــر الفــرات فــي الريــف 
علــى  ســيطرتها  إلــى  إضافــة  الــزور،  لديــر  الغربــّي 
»الجزيــرة«.  ضّفــة  فــي  والبلــدات  القــرى  بعــض 
ا مقابــل عــودة 

ً
وقــد فرضــت ســلطة األســد شــروط

هــذه  وأّول  املناطــق.  تلــك  إلــى  املدنّييــن  ان 
ّ
الســك

ــا  أمنيًّ املالحقيــن  أوضــاع  تســوية  هــي  الشــروط 
الراغبيــن فــي العــودة لــدى أجهــزة النظــام األمنّيــة، 
الشــعبّية«.  »اللجــان  بميليشــيات  التحاقهــم  ثــّم 
لـ»الخدمــة  املطلوبيــن  الشــّبان  إلــى  بالنســبة  أّمــا 
ليتــّم  تجنيدهــم  شــعب  فيراجعــون  اإللزامّيــة« 
األســد.  بتشــكيالت جيــش  إلحاقهــم  ثــّم  فرزهــم، 
بيــد  الشــأن  هــذا  فــي  القــرار  إّن  ناشــطون  ويقــول 

فحســب. ــا  إيرانيًّ املمّولــة  امليليشــيات  قــادة 

مخّيم »المقاومة«: ظروٌف سّيئٌة وانقطاٌع للدعم
بلــدة  أطــراف  علــى  املقاومــة  مخّيــم  يقــع 
»شــمارخ« فــي ريــف حلــب الشــمالّي، ويعــّد مــن 
أكبــر املخّيمــات فــي ريــف حلــب الشــمالّي. وقــد 
املأهولــة  املناطــق  عــن  وبعــده  موقعــه  ســاهم 
ان في زيادة معاناة قاطنيه، والسّيما مع 

ّ
بالسك

بــدء فصــل الشــتاء وفــي ظــّل انعــدام الحاجــات 
األساســّية مــن مــواّد تدفئــٍة وميــاٍه وغيرهــا مــن 
ــه مــع شــّح 

ّ
ضرورّيــات العيــش. وترافــق هــذا كل

الدولّيــة  مــات 
ّ
املنظ مــن  املقّدمــة  املســاعدات 

بعــض  فــي  وانقطاعهــا  ّيــة 
ّ
املحل واملؤّسســات 

األحيــان.
الدعــم  وانقطــاع  املخّيــم  احتياجــات  وعــن 
عنــه حّدثنــا مديــر مخّيــم »املقاومــة«، محمــد 
املخّيــم  داخــل  األبــرز  االحتيــاج  »أّن  يوســف: 
أغرقتهــا  التــي  أرضّيتــه  تعبيــد  هــو  األيــام  هــذه 
دخــول  املســتحيل  مــن  وأصبــح  األمطــار 
األمــر  إليــه.  والنظافــة  الشــرب  ميــاه  ســّيارات 
املوجوديــن  معانــاة  زيــادة  فــي  ســاهم  الــذي 
نحــو  »منــذ  »يوســف«:  ويضيــف  داخلــه«. 
مــات اإلنســانّية 

ّ
لــم تقــّدم املنظ ســبعة أشــهر 

داخــل  املوجوديــن  للنازحيــن  مســاعداٍت  أّي 
إليهــا،  الحاجــة  بأمــّس  وهــم  املقاومــة،  مخّيــم 

الشــتاء«. فصــل  دخــول  مــع  والســّيما 
ًرا مظاهراٍت بشكٍل 

ّ
وكان املخّيم قد شهد مؤخ

قاطنــي  صــوت  إيصــال  هدفهــا  يومــّي،  شــبه 
هــا تحّقــق 

ّ
مــات اإلنســانّية عل

ّ
املخّيــم إلــى املنظ

شــيًئا مــن مطالبهــم. وقــال اإلعالمــّي، عبــدهللا 
الشــمالّي  حلــب  ريــف  مــن  وهــو  يوســف،  أبــو 
ونقــل  املظاهــرات  لتغطيــة  املخّيــم  إلــى  جــاء 
مطالــب قاطنيــه: إّن »الوضــع اإلنســانّي داخــل 
فــي  انه 

ّ
فســك أصفــه،  أن  مــن  أصعــب  املخّيــم 

حاجــٍة إلــى زوارق للتنّقــل بيــن الخيــام فــي فصــل 
بمختلــف  التدفئــة  مــواّد  أّن  كمــا  الشــتاء، 
النازحــون  يلجــأ  حيــث  معدومــة؛  أشــكالها 
داخــل املخّيــم إلــى جمــع البالســتيك والكراتيــن 
ــر 

ّ
يؤث مــا  وهــو  التدفئــة،  بغــرض  إلشــعالها 

املخّيــم.  لقاطنــي  الصحــّي  الوضــع  علــى  ســلًبا 
مــن  تعانــي  العائــالت  معظــم  أّن  إلــى  إضافــة 
ضعــٍف فــي األحــوال املاّدّيــة، علــى الرغــم مــن أّن 
 أّن الدخــل مــن 

ّ
عــدًدا كبيــًرا منهــم يعملــون إال

املســتحيل أن يتوافــق مــع املصاريــف، فيومّيــة 
ســورية«. ليــرة  الــــ1500  تتعــّدى  ال  العامــل 

فيــه  »املقاومــة«  مخّيــم  أّن  ذكــره  والجديــر 
ريفــي  مــن  أغلبهــم  نــازٍح،   22500 مــن  أكثــر 

توّزعــوا  والجنوبــّي،  الشــرقّي  الــزور  ديــر 
العــام  لهــم  قّدمــت  خيمــٍة  آالف  ثالثــة  علــى 
مــات 

ّ
واملنظ ّيــة 

ّ
املحل املؤّسســات  مــن  املا�ســي 

 ،ihhمتــا »أفــاد« و
ّ
الدولّيــة، وعلــى رأســها منظ

رواتــب  بتقديــم  مــات 
ّ
املنظ تلــك  تكّفلــت  وقــد 

املســؤولين عــن إدارة وتدبيــر شــؤون املخّيــم.

مراسل أصوات- الشمال السوري
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المرأة السورّية والنزوح
واقع ومشكالت )1(

سالفة بدر الدين

النــزوح هــو أحــد إفــرازات الحــرب، بــل أخطرهــا، مــن خاللــه ُيقتلــع الكائــن مــن بيتــه ومحيطــه االجتماعــّي وعملــه وشــبكة عالقاتــه، ويذهــب إلــى املجهــول 

 بمصيــٍر يتقاذفــه شــعوٌر بعــدم األمــان وعــدم الراحــة والغربــة املكانّيــة واالغتــراب 
ً

 معــه ذكرياتــه وآالمــه وأثــر الحــرب علــى جســده وعلــى نفســه، ومثقــال
ً

حامــال

ــًرا مــن غيرهــا بواقــع النــزوح، 
ّ
ــا يرتفــع لديــه مســتوى الحساســّية، هــي األكثــر تأث

ً
الروحــّي. ولعــّل املــرأة تبًعــا لطبيعتهــا الفيزيولوجّيــة والنفســّية، وكونهــا كائن

تلــن جــّراء الحــرب فــي ســورية 
ُ
 ويــالت الحــرب قــد وقعــت عليهــا مــن قتــٍل واعتقــاٍل واغتصــاٍب وتعذيــٍب وتشــريد. وقــد بلــغ عــدد النســاء اللواتــي ق

ّ
إضافــة إلــى أن

ــا و919 امــرأة، مــا نســبته 84،5 فــي املئــة مــن إجمالــّي عــدد الضحايــا النســاء، بحســب تقريــٍر صــدر 
ً

ــا و746 امــرأة، قتلــت منهــم ســلطة األســد 20 ألف
ً

24 ألف

 معظــم النســاء اللواتــي نزحــن عــن ديارهــّن كــّن مــن دون معيــٍل لألســرة فــي مجتمــٍع تقليــدّيٍ 
ّ

 عــن أن
ً

ــًرا عــن الشــبكة الســورّية لحقــوق اإلنســان. فضــال
ّ

مؤخ

تلــوا فــي تلــك 
ُ
يحصــر تلــك املهّمــة بالرجــل؛ فاألســر النازحــة غالًبــا مــا تفتقــد املعيــل، حيــث يكــون معظــم الرجــال إّمــا منخرطيــن فــي الحــرب وإّمــا مصابيــن أو ق

ــة فــرص العمــل.
ّ
ــا مــن أن ُيعتقلــوا، وإن وجــدوا مــع أســرهم تحاصرهــم البطالــة وقل

ً
ــل خوف

ّ
الحــرب، أو ال يســتطيعون التنق

عليهــا  يحّتــم  واقــٍع  فــي  الســورّية  املــرأة  أصبحــت  هنــا 
وازدادت  آٍن،  فــي  الرجــل  وعمــل  بعملهــا  القيــام 
ا. وملواجهــة هــذا، وغيــره  مســؤولّياتها بشــكٍل كبيــر جــدًّ
مــن  نهــا 

ّ
تمك آلّيــاٍت  غالًبــا  بعــت 

ّ
ات النــزوح،  آثــار  مــن 

تعقيداتــه. بــكّل  الجديــد  واقعهــا  مــع  التكّيــف 
: املرأة النازحة واملنزل

ً
أّوال

يطلــق  أن  بعــد  األّم  لرحــم   
ٌ
رمزّيــة  

ٌ
صــورة هــو  املنــزل 

وســقفه  املنــزل  فجــدران  الحيــاة؛  صرخــة  املولــود 
باألمــان  وشــعور  حمايــٍة  مصــدر  هــي  وأبوابــه 
 مــا بيــن اإلنســان 

ٌ
 وطيــدة

ٌ
وباالحتضــان. وتنشــأ عالقــة

ومنزلــه؛ فهــو موطــن راحتــه، ومخبــأ أســراره، ومــكاٌن 
خــارج  فاملجتمــع  رغبتــه.  حســب  موجوداتــه  اختــار 
ــٌب 

ّ
ــٌب بطريقــٍة جمعّيــة، أّمــا املنــزل فهــو مرت

ّ
املنــزل مرت

املــرأة  ولعــّل  صاحبــه.  وذوق  ورغبــة  ميــول  وفــق 
املجتمعــات  فــي  والســّيما  بمنزلهــا،  ًقــا 

ّ
تعل األكثــر  هــي 

معظــم  املــرأة  تق�ســي  حيــث  املحافظــة،  التقليدّيــة 
بــه 

ّ
ترت الخاّصــة،  مملكتهــا  وتعــّده  منزلهــا  فــي  وقتهــا 

بالطريقــة التــي تريدهــا وتختــار مقتنياتــه. إضافــة إلــى 
العالقــة الوطيــدة التــي تنشــأ مــا بيــن املــرأة وموجــودات 
البيــت وارتباطهــا بذكريــاٍت، لهــا طابــٌع اجتماعــيٌّ وتتــرك 
أو  الــزواج  فــي  املباركــة  كهدايــا  النفــس؛  فــي  أثرهــا 
إنجــاب األطفــال أو هدايــا األبنــاء لــأّم... وكّل األغــراض 
فيغــدو  مــا،  بحكايــٍة   

ٌ
مرتبطــة البيــت  فــي  املوجــودة 

ــًرا تحــاول املــرأة ترتيبــه وفــق صــورٍة 
ّ
ــا مصغ

ً
البيــت عاملـــ

العالــم األكبــر. كّل  فــي  ترضيهــا عجــزت عــن تحقيقهــا 
هــذا تركتــه املــرأة الســورّية النازحــة خلفهــا، وحملــت 
منــه ذكريــاٍت تؤّرقهــا وتقــّض مضجعهــا، وتركــت معــه 
تقــول »فاطمــة«: »تركــت  باألمــان والراحــة.  الشــعور 
»القرنفــل«  أســقي  نومــي  فــي  زلــُت  مــا  هنــاك،  بيتــي 

و»الختميــة« فــي الحديقــة. أحالمــي دائًمــا تكــون حيــث 

ثّبتــْت مخّيلتــي تلــك اللحظــة  أنــا اآلن.  كنــت ال حيــث 
 مــن روحــي التــي بقيــت هنــاك؛ 

ً
التــي فارقــُت فيهــا قطعــة

فــي صحــون »روميــو وجولييــت« التــي ورثتهــا عــن أّمــي، 
وأطبــاق القــّش، التــي ســاهمت فــي صنعهــا )أذكــر أّن 
 علــى تلييــن القــّش 

ً
وظيفتــي كانــت –آنــذاك- مقتصــرة

باملــاء(، وفناجيــن »الســجادة« و… تفاصيــل تســكنني 
فــي مــرآة بيتــي«. ًقــا 

ّ
وتأبــى الرحيــل، وجهــي مــا زال معل

نزوحهــا  بعــد  الســورّية  فاملــرأة  أخــرى،  ناحيــٍة  ومــن 
عــن بيتهــا غالًبــا مــا ســكنت فــي أماكــَن ليــس فيهــا الحــّد 
معظــم   ســكنت  حيــث  الحيــاة؛  مقّومــات  مــن  األدنــى 
فــي بيــوٍت مــن دون نوافــذ أو أبــواب، أو  تلــك األســر  
فــي أقبيــٍة غيــر صالحــة للســكن، أو فــي خيــاٍم مقامــٍة فــي 
العــراء، وهــو مــا أّدى إلــى مشــكالٍت صحّيــٍة ونفســّيٍة 
واقــع  هــو  وهــذا  األســر.  بتلــك  فتكــت  واجتماعّيــٍة، 
األســر  بعــض  باســتثناء  ســورية  فــي  النازحــة  األســر 
حمــل  اســتطاعت  التــي  تلــك  أو  الحــال  امليســورة 
محمــد«  »أّم  تقــول  نزوحهــا.  عنــد  معهــا  مّدخراتهــا 
الخالدّيــة  حــّي  عــن  نزوحنــا  »عنــد  معاناتهــا:   

ً
واصفــة

فــي حمــص، وصلنــا إلــى مدينــة جرمانــا فــي ريــف دمشــق 
بعــد رحلــٍة فيهــا الكثيــر مــن الخــوف والعنــاء واملشــّقة، 
 
ً
اســُتقِبلنا في إحدى املدارس ثّم انتقلنا لنســكن شــّقة

فــي إحــدى البنايــات قيــد اإلكســاء، كانــت الشــّقة مــن 
ســكّناها  نــا 

ّ
أن  

ّ
إال خدمــاٍت  أو   

َ
نوافــذ أو  أبــواٍب  دون 

بعــد أن قمنــا بتســكير النوافــذ بمشــّمعاٍت بالســتيكّيٍة 
علــى  وأســدلنا  ومســامير،  خشــبّيٍة  بقطــٍع  ثّبتناهــا 
قــد  املحســنين  أحــد  كان   ،

ً
قماشــّية ســتائَر  األبــواب 

إّياهــا«.  وهبنــا 
األســر  مــن  الكثيــر  تشــاركت  ــه، 

ّ
كل هــذا  إلــى  إضافــة 

باالســتقاللّية  الشــعور  املــرأة  أفقــد  مــا  املســكن، 
وإدارة شــؤون منزلهــا وفــق رغبتهــا، ابتــداًء مــن ترتيــب 

ــل فــي شــؤون تربيــة 
ّ

 إلــى التدخ
ً

املــكان وصورتــه، وصــوال
األطفــال أو عــدم قــدرة املــرأة علــى الشــعور بالراحــة 
ــا.  بســبب وجــود أشــخاٍص تشــاركهم املــكان اضطراريًّ
علــى  املــكان  وضيــق  األمــراض  انتشــار  عــن   

ً
فضــال

انســجامهم  وعــدم  يقطنونــه،  الذيــن  األشــخاص 
نمــط  حتــى  أو  تفكيرهــم  طريقــة  اختــالف  بســبب 
أنــا  البيــت  فــي  »نســكن  فــّواز«:  »أّم  تقــول  معيشــتهم. 
وزوجــي وأوالدي ووالــدة زوجــي وأخــوه وأســرته، نحــن 
تســعة أشــخاٍص فــي منــزٍل مكــّوٍن مــن غرفتيــن ومطبــخ 
ألّن  ليــس  الشــديد،  بالضيــق  أشــعر  واحــد.  وحّمــام 
املــكان  بــل ألّن  الخلــق،  يســكنون معــي ســّيئو  الذيــن 
ــي ال أشــعر بالراحــة أو حرّيــة التصــّرف 

ّ
ا وألن ضّيــٌق جــدًّ

 ونمــط العيــش كذلــك. 
ٌ
فــي املنــزل، فاألطبــاع مختلفــة

ــن إلــى اآلن منــذ ثــالث ســنواٍت تقريًبــا مــن أن 
ّ

ولــم نتمك
نســتأجر بيًتــا أوســع مــن هــذا أو نســتقّل أنــا وأســرتي 

نعيشــها«.  التــي  املادّيــة  الضائقــة  بســبب 
عمل للفنانة: هبة العقاد
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»وفيقة هاشم«: من ريف دمشق إلى إدلب
مراسل أصوات

 وتهجيــًرا ونزوًحــا، وكانــت ضريبــة التهجيــر مــن أكبــر الضرائــب التــي دفعتهــا 
ً

ــا واعتقــاال
ً
عاشــت املــرأة الســورّية أهــوال الحــرب، ودفعــت ضريبتهــا موت

املــرأة الســورّية؛ فالتهجيــر القســرّي ليــس اقتالًعــا مــن املــكان فحســب، بــل هــو اقتــالٌع مــن الذاكــرة واملحيــط االجتماعــّي وشــبكة العالقــات ونمطهــا، 
اقتــالٌع يرافقــه شــعوٌر بالغربــة واالغتــراب وعــدم األمــان. كّل هــذا وال تــزال املــرأة الســورّية تعانــد الواقــع الصعــب بالتحــّدي، وتتــوق إلــى تطويــر ذاتهــا 

عبــر العمــل وأداء رســالتها.

مــن  الثالثيــن  فــي  عزبــاُء   
ٌ
شــاّبة هاشــم«  »وفيقــة 

فــي  فــي الثانوّيــة العاّمــة   
ٌ
 ســابقة

ٌ
عمرهــا، ومدّرســة

رغمــت علــى النــزوح 
ُ
مدرســة »بقيــن« املختلطــة، أ

دمشــق  ريــف  فــي  الواقعــة  »بقيــن«  بلدتهــا  عــن 
الغربــّي إلــى محافظــة إدلــب فــي الشــمال الســورّي، 
 
ً
فــي 14 نيســان/ أبريــل  مــن العــام الجــاري، وحيــدة

مــن دون أّي مرافــٍق مــن عائلتهــا. تحّدثنــا »وفيقــة« 
عــن ظــروف نزوحهــا وعــن معاناتهــا: »وصلــت إلــى 
 هللا، 

ّ
مدينــة إدلــب وليــس لــي أّي معيــٍل أو كفيــٍل إال

ســورية  ليــرٍة  ألــف   25  
ّ

إال جيبــي  فــي  أمتلــك  ال  و 
وســوار ذهــب كنــت قــد جمعــت ثمنــه مــن الرواتــب 
أليــاٍم  خّبأتــه  مدرســتي  مــن  عليهــا  حصلــت  التــي 
الشــتات  فــي  اليــوم  نعيشــها  كالتــي  تماًمــا  ســوداَء 
داخــل الوطــن«. واســتطاعت »وفيقــة« أن تؤّمــن 
»مضايــا«  مدينــة  مــن  عائلــٍة  برفقــة  لهــا  ســكًنا 
وحدهــا  تســكن  تتركهــا  أن  أبــت  دمشــق  ريــف  فــي 

الغربــة. مــرارة  عــن   
ً

قليــال فعّوضتهــا 
محافظــة  إلــى  وصولهــا  عنــد  »وفيقــة«  حاولــت 
إدلــب أن تقيــم شــبكة عالقــاٍت جديــدٍة فــي البيئــة 
تحقيــق  مــن  ــن 

ّ
لتتمك ــا، 

ً
حديث إليهــا  النازحــة 

جــّراء  فقدتــه  عّمــا  يعّوضهــا  اجتماعــّيٍ  تواصــٍل 
علــى  الحصــول  مــن  أيًضــا  ــن 

ّ
ولتتمك نزوحهــا، 

فرصــة عمــٍل تســتطيع مــن خاللهــا تأديــة رســالتها 
مــن  املهّجــرة  العائــالت  مــع  املجتمــع، والســّيما  فــي 
ــت بعــدٍد مــن العائــالت 

ّ
ريــف دمشــق، حيــث احتك

، حيــث تقــوم بتعليــم أطفالهــم  بشــكٍل شــبه يومــّيٍ
مهــم 

ّ
علــى اللغــة الفرنســّية وتحــاول أيًضــا أن تعل

الحواســيب. اســتخدام  علــى 
حصولهــا  هــو  اليــوم  وفيقــة  تأملــُه  مــا  جــّل 
بكرامــٍة  العيــش  لهــا  تضمــن  عمــٍل  فرصــة  علــى 
األمــر  املســاعدة،  طلــب  أو  العــوز  عــن  وتبعدهــا 
 قــد 

ً
الــذي ترفضــه بشــكٍل قاطــٍع، وتعتبــره جريمــة

ترتكبهــا بحــّق نفســها، فهــي درســت وتدّربــت علــى 

فــي تعليــم  مــدار خمســٍة وعشــرين عاًمــا لتســاهم 
عليــه.   

ً
عالــة لتكــون  ال  املجتمــع  وبنــاء  األجيــال 

وتــرى »وفيقــة« أّن العمــل هــو مــا يعّوضهــا بعــض 
النــزوح  رحلــة  أثنــاء  لــه  تعّرضــت  عّمــا  ال�ســيء 
القســرّي إلــى مدينــة إدلــب وفراقهــا ألهلهــا الذيــن 
أيــام.  ثالثــة  مــن  أكثــر  حياتهــا  طــوال  فارقتهــم  مــا 
أن  »بعــد  حلقهــا:  فــي  والغّصــة  »وفيقــة«  تحّدثنــا 
مــن  عائلــٍة  برفقــة  إدلــب  مدينــة  وســط  ســكنت 
مدينــة مضايــا، وكضــرورٍة ملّحــٍة بــدأت علــى الفــور 

بالبحــث عــن فرصــة عمــل، ولــم تقبــل 
ــر 

ّ
توف عــدم  بحّجــة  بتوظيفــي  جهــٍة  أّي 

شــهادتين  أمتلــك  نــي 
ّ
أن رغــم  شــواغر 

ا ومــرارة   جــدًّ
ٌ
جامعّيتيــن. األمــور صعبــة

يــوم.  بعــد  يوًمــا  لؤًمــا  تــزداد  العيــش 
األقــوى،  مدينــة  هــي  اليــوم  إدلــب 
القانــون  كلمــة،  لــه  ليــس  والضعيــف 
فالوظائــف  الغــاب،  قانــون  الســائد 
لأقوى، والشــواغر لأقوى، واملشــاريع 

لأقــوى«. ووظائفهــا 
ال تخبــر »وفيقــة« أهلهــا عّمــا تعانيــه مــن 
مشــّقة الحيــاة، وهــي دائًمــا تخفــي عنهــم 
فــي زيــادة  ـكـي ال تتســّبب  واقعهــا املــزري 
والشــوق  تحّدثنــا  هــذا  وعــن  معاناتهــم. 
وجههــا:  مــن  يفيــض  وأقاربهــا  أهلهــا  إلــى 
»عندمــا يّتصــل أخوتــي وأقاربــي بــي، كــي 
يطمئّنــوا علــى حالتــي، وعلــى الرغــم مــن 
يــرام  مــا  علــى  ولســت  بخيــر  لســُت  ــي 

ّ
أن

ــي ال أســتطيع 
ّ
 أن

ّ
علــى جميــع الصعــد، إال

أن أشــكي حالتــي التــي أعيشــها، محاولــة 
ــي جّيــدة وبخيــر وفيــر 

ّ
دائًمــا إقناعهــم بأن

مســاعدٍة  ألّي  احتاجــوا  حــال  فــي  ــه 
ّ
وأن

دائًمــا  أحــاول  مســاعدتهم،  أســتطيع 
ذلــك  ألّن  عنهــم،  �ســيٍء  كّل  أحجــب  أن 

ــا ليــس علــى فراقــي فحســب، 
ً
ـ ـ ســيزيدهم حزًنــا وأملـ

مــا علــى الحالــة التــي وصلــت إليهــا«.
ّ
إن

وعلــى الرغــم مــن محاولــة أقــارب »وفيقــة« إقناعهــا 
وســط  بالعيــش  تنعــم  لكــي  بلدتهــا  إلــى  بالعــودة 
أقاربهــا وتعــود لتحقيــق طموحاتهــا فــي املــكان الــذي 
 أّنهــا ترفــض املوضــوع 

ّ
ولــدت وترعرعــت فيــه، إال

 فــي العــودة إلــى 
ً

بشــكٍل قاطــٍع وال تجــد أّن لديهــا أمــال
 بــزوال ســلطة األســد التــي ال تثــق بهــا أو 

ّ
بلدتهــا إال

بمواثيقهــا التــي تبرمهــا مــع النــاس. 

عمل للفنانة: مليس الحموي
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النازحات السورّيات بين آالم النزوح ومرارة الحاجة
جمانة علي

ا. فقــد عانــت املــرأة الســورّية مــن آالم  مــع اقتــراب الحــرب األهلّيــة فــي ســورية مــن نهايــة عامهــا الســابع، كان أثرهــا علــى الســورّيات، خاّصــة، وحشــيًّ
النــزوح واالعتقــال واالغتصــاب واإلقامــة الجبرّيــة، والتهميــش السيا�ســّي.

ماليين النازحين
يقــّدر  مــا  لجــوء  إلــى  وإقليمّيــة   

ٌ
دولّيــة تقديــراٌت  تشــير 

بأربعــة مالييــن ســورّيٍ إلــى دوٍل مجــاورٍة وبعيــدٍة، فيمــا 
الســورّية. األرا�ســي  داخــل  مليــون  نــزح7,6  

ورغــم أّن معظــم الالجئيــن الذيــن وصلــوا إلــى ســواحل 
 أّن املعانــاة اإلنســانّية كانــت مــن 

ّ
، إال

ً
أوروبــا، كانــوا رجــاال

نصيــب معظــم الالجئــات.
الســورّيين  الذكــور  مــن  كبيــٍر  عــدٍد  انخــراط  ظــّلِ  وفــي 
فــي القتــال، أو ألّنهــم منعــوا مــن الســفر خــارج مناطــق 
النــزاع، كانــت أغلبّيــة النازحيــن الســورّيين مــن النســاء. 
لــم يكــن يعنــي نجاتهــّن مــن  ولكــّن الهــروب مــن الحــرب 

واإلذالل. العنــف 
مفاوضات عند نقاط التفتيش

أشــارت صحيفــة »ذا إندبندنــت« البريطانّيــة فــي تقريــٍر 
معظــم  يعرفــه  مــا  إلــى  الجــاري،  العــام  بدايــة  فــي  شــر 

ُ
ن

مرورهــّن  عنــد  ونســاٍء  فتيــاٍت  معانــاة  مــن  الســورّيين، 
، حيــث 

ٌ
حة

ّ
بنقــاط تفتيــٍش تســيطر عليهــا جماعــاٌت مســل

وعنــد  جنســّية.  وتحّرشــات  اغتصــاٍب  جرائــم  ارتكبــت 
بــات 

ّ
وصولهــّن إلــى مخّيمــاٍت غيــر مجّهــزٍة بأبســط متطل

الحيــاة، كــّن يواجهــن معانــاة مــن نــوٍع آخــر، والســّيما فــي 
والحوامــل.  لأطفــال  الصّحّيــة  الرعايــة  مجــال 

عوامل اقتصادّية وأمنّية
كمــا أشــارت الصحيفــة لتســّبب النــزوح بتفاقــم عوامــَل 
اقتصادّيــٍة وأمنّيــٍة، مــا يدفــع عــدًدا مــن األّمهــات واآلبــاء 
ملزيــٍد  يعّرضهــّن  مــا  وهــو  القاصــرات،  بناتهــّن  لتزويــج 
مــن املعانــاة جــّراء ســوء املعاملــة والعنــف املنزلــّي. وقــد 
أشــارت إحصــاءاٌت إلــى ارتفــاع معــّدل زواج القاصــرات 
فــي األردن بمعــّدل الضعــف  بيــن النازحــات الســورّيات 

خــالل عامــي2011   و  2012.
قوافل النزوح

، فــإّن 
ً

وألّن أغلــب قوافــل النازحيــن تضــّم نســاًء وأطفــاال
العــبء األكبــر يقــع علــى عاتــق املــرأة النازحــة.

تشــهد  مناطــق  داخــل  يبقيــن  الالتــي  النســاء  وأّمــا 
صراعــاٍت، فهــّن يعانيــن مــن نمــٍط معّيــٍن مــن التهديــدات. 
ومــن النقــاط التــي أشــار إليهــا محّققــون دولّيــون، ارتفــاع 
مقاتلــون  أخفــق  وحيــث  املختطفــات.  النســاء  عــدد 
إلــى  عمــدوا  معاديــٍة،  أخــرى  فصائــَل  علــى  ــب 

ّ
التغل فــي 

اختطــاف إنــاٍث مــن أقــارب خصومهــم كوســيلٍة البتــزاز 
يستســلموا.  ـكـي  مقاتليــن 

درجة من الحّرّية
ســورية،  فــي  الحــرب  قبــل  ــه 

ّ
إن إندبندنــت«  »ذا  وتقــول 

كانــت علمانّيــة الدولــة تعنــي تمّتــع الســورّيات بقــدٍر مــن 
الحّرّيــة الشــخصّية فــي مالبســهّن، ولكــن ضمــن مناطــَق 
جبــرت النســاء علــى تغطيــة 

ُ
ســيطر عليهــا متشــّددون، أ

مــن  نســاء  منعــت  الحالــة،  تلــك  فــي  وحتــى  وجوههــّن. 
برفقتهــّن.  األقــارب  أحــد  وجــود  لعــدم  بيوتهــّن  مغــادرة 
وبســبب انخــراط آالف الرجــال فــي القتــال، أو إلصابتهــم 
بجــروٍح، أو ألّنهــم قتلــوا، فقــد أّدى ذلــك إلــى بقــاء نســاء 

داخــل منازلهــّن فــي حالــة« إقامــٍة جبرّيــة«. 
تّجار األزمات

طّبقهــا  التــي  املحروقــة  األرض  سياســة  بــاع 
ّ
الت كان 

النظــام الســورّي علــى شــعبه فــي املناطــق التــي خرجــت 
عــن طاعتــه، أثرهــا فــي إكــراه النســاء واملســّنين واألطفــال 
إلــى  بأرواحهــم  للنجــاة  والهــروب  بيوتهــم،  مغــادرة  علــى 

أماًنــا. أكثــر  مناطــق 
فغــرق  البحــر،  عبــر  أوروبــا  إلــى  جــه 

ّ
ات مــن  هــؤالء  مــن 

هنــاك  ليعيشــوا  بســالٍم  آخــرون  ووصــل  بعضهــم 
مشــّقاٍت  مــن  فيهــا  الحيــاة  تخلــو  ال  معســكراٍت  فــي 
صــاٍت، قبــل أن يندمجــوا فــي املجتمعــات الجديــدة. 

ّ
ومنغ

بــه الرحــال   
ّ
ومــن هــؤالء النازحيــن الســورّيين مــن حــط

فــي مــدٍن وبلــداٍت حدودّيــٍة، أو داخــل مخّيمــاٍت يشــرف 
عليهــا تّجــار األزمــات وحيتــان اإلغاثــة اإلنســانّية، بعدمــا 

األمــان.  بــّرِ  إلــى  أّنهــم وصلــوا  ظّنــوا 
أعــداد  معظــم  واألطفــال  النســاء  ل 

ّ
تشــك مــا  وغالًبــا 

ســبقوهم  قــد  النازحيــن  آالف  ليجــدوا  القوافــل،  تلــك 
كان  مــا  مريــٍر  بواقــٍع  فيفاَجــؤون  املفتــرض،  األمــان  إلــى 
ليخطــر علــى بالهــم. وعندهــا تبــدأ معاناتهــم الحقيقّيــة، 
بــرد الشــتاء وحــّر  فــإن اســتطاعوا تأميــن خيمــٍة تقيهــم 

املحظوظيــن.  مــن  يعــّدون  الصيــف، 
أعباء جّمة

أطفالهــا  مــع  املــرأة  كانــت  مــا  غالًبــا  الحــاالت،  تلــك  وفــي 
بصحبــة نســوٍة مــن أمثالهــا، وحيــث حملــن مســؤولّياٍت 
وأعبــاَء كبــرى، كان أهّمهــا تأميــن املســتلزمات األساســّية 
مــن خيــٍم وأغطيــة، ومــن ثــمَّ تأميــن الطعــام والشــراب. 
أّي  قلبــه  فــي  ليــس  مــن  رحمــة  تحــت  وقعــن  مــا  وكثيــًرا 
علــى  يعمــل  ومــن  بمآســيهّن،  يتاجــر  ومــن  رحمــة، 

اســتغالل.  أبشــع  اســتغاللهّن 
لأمــم  التابعــة  يونيســيف  مــة 

ّ
منظ إحصــاءات  وتشــير 

ــه فــي مخّيمــات اللجــوء فــي لبنــان واألردن 
ّ
املّتحــدة إلــى أن

أســرٍة  شــؤون  تدبيــر  مســؤولّية   
ٌ
امــرأة ــى 

ّ
تتول والعــراق، 

مــن بيــن كّل أربــع أســٍر موجــودٍة هنــاك. وفــي تركيــا تعيــش 
عشــرات اآلالف مــن األســر علــى تلــك الحالــة. وجــاء فــي 
إلــى  بالنســبة  املنفــى  حيــاة  »إّن  »اليونيســيف«:  تقريــر 
هــؤالء النســوة تعنــي أن يصبحــن املعيــالت الوحيــدات 
وقــوت  قوتهــّن  لتأميــن  يســعين  الالتــي  والراعيــات 
دعمهــّن  ومصــادر  مجتمعاتهــّن  عــن  بعيــًدا  أســرهّن، 
 ،

ً
التقليدّيــة. ويبــدو العــبء بالنســبة إلــى معظمهــّن ثقيــال

ذّلٍ  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  لالســتدانة  يضطــررن  وحيــث 
ــر مــا يكفــي مــن طعــاٍم 

ّ
ومعانــاة. كمــا يعنــي ذلــك عــدم توف

ال  مرهقــٍة  بأعمــاٍل  العمــل   علــى  فيجبــرن  ألطفالهــّن، 
 عــن الحرمــان مــن 

ً
تتحّملهــا أجســادهّن الغّضــة، فضــال

جن�ســّيٍ  واســتغالٍل  لعنــٍف   
ً
عرضــة وجعلهــّن  التعليــم، 

وســواه. 
زيادة كبيرة

مــدى  النازحيــن  ألوضــاع  متابــٍع  كّل  علــى  يخفــى  وال 
هشاشــة وضــع الفتيــات الصغيــرات الالتــي يجبــرن علــى 
الــزواج بمــا يعرضهــّن لحــاالت عنــٍف منزلــّي، ولعملّيــات 
إجهــاٍض متكــّرٍر، بمــا ينطــوي عليــه مــن أخطــاٍر صّحّيــٍة 

حياتهــّن. تهــّدد  كبيــرٍة 
أولئــك  إلــى  بالنســبة  اإليــالم  شــديدة  النــزوح  آثــار  إّن 
وحمايــٍة  رعايــٍة  إلــى   

ً
عــادة يحتجــن  الالتــي  الفتيــات 

خاّصــة، وإلــى خدمــاٍت مناســبة. وفــي تلــك الحالــة، تحــرم 
 

ً
الفتيــات أيًضــا مــن فــرص اســتكمال تعليمهــّن، فضــال

عــن تعــّرض القاصــرات املتزّوجــات ملشــكالٍت صّحّيــة، 
رعايــة  مســؤولّية  وتحّملهــن  الــوالدة،  عنــد  والســّيما 
الخِطــرة.  النفســّية  التبعــات  إلــى  إضافــة  مواليدهــّن، 
األطفــال  عــدد  زيــادة  إلــى  »يونيســيف«  أشــارت  كمــا 
رحلــة  خــالل  أســرهّن  عــن  انفصلــن  اللواتــي  والنســاء 
النزوح إلى أوروبا أو إلى دوٍل مجاورٍة لسورية، ما فاقم 
وحاجتهــّن  وفقرهــّن  املعيشــّية،  أوضاعهــّن  ســوء  مــن 

والحمايــة. الرعايــة  إلــى  املاّســة 
األطفــال  يكــون  التاريــخ،  مــّر  علــى  الحــروب  ظــّل  فــي 
أنــواع  الذيــن يتعّرضــون ألبشــع  الســّن  والنســاء وكبــار 
االســتغالل هــم الحلقــة األضعــف. وهــذا مــا كان عليــه 
املســاكين.              أطفالهــّن  مــع  الســورّيات  النازحــات  حــال 

دد
 الع

ملف
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قضايا المرأة بين النسائّية والنسوّية
علياء أحمد

ســاع النطــاق الجغرافــّي 
ّ
ا بــكّل محموالتهــا العنفّيــة، وازداد ات

ً
ــا وترّســخ

ً
ــده فــي ســورية، ازدادت الهيمنــة الذكورّيــة تعّمق

ّ
مــع تطــاول أمــد الصــراع وتعق

ّيــة، بــل امتــّد ليطــال النســاء الســورّيات، ليــس فــي تجّمعــات الالجئيــن 
ّ
للعنــف الذكــورّي املوّجــه ضــّد املــرأة؛ إذ لــم يعــد مقتصــًرا علــى املجتمعــات املحل

مــا أيًضــا اللواتــي لجــأن إلــى البلــدان األوروبّيــة، حيــث وجــدت الكثيــرات أنفســهّن محاصــراٍت بالقيــود ذاتهــا التــي رافقتهــّن 
ّ
فــي دول الجــوار فحســب، وإن

مــن املجتمــع األصلــّي إلــى بلــدان اللجــوء.

ــق 
ّ
توث املتداولــة  واألرقــام  املعلومــات  كانــت  ــا 

ّ
ومل

فــي  النســاء   تســتهدف 
ً
مــة

ّ
260 منظ مــن  أكثــر  وجــود 

يدفــع  النســاء  أحــوال  تــرّدي  ازديــاد   
ّ

فــإن عملهــا، 
هــذه  بــه  وتقــوم  قامــت  الــذي  مــا  التســاؤل،  إلــى 
 أو أّنهــا 

ٌ
مــاٌت نســوّية

ّ
ــا منظ

ًّ
مــات، وهــل هــي حق

ّ
املنظ

 وإســتراتيجّيات عمــٍل 
ً
 واضحــة

ً
 نســوّية

ً
تحمــل رؤيــة

بشــكٍل  والدفــع  مهاّمهــا،  لتحقيــق  بالفعــل   
ً
مالئمــة

مــن  والحــّد  النمطّيــة  الصــور  تغييــر  نحــو  فعلــّيٍ 
البطركّيــة؟ الســلطة  هيمنــة 

كثيــًرا  املجــال،  هــذا  فــي  ودراســاتي  عملــي  إطــار  فــي 
فــي  ــا 

ً
وتشّوش املفاهيــم  فــي   

ً
ضبابّيــة ملســت  مــا 

ناشــطاٍت  وحتــى  مــاٍت 
ّ
منظ لــدى  واألفــكار  الــرؤى 

تحديــد  ــب 
ّ
يتطل مّمــا  »النســوّية«،  يافطــة  يرفعــن 

الــذي يحيــط  املصطلحــات، والحــّد مــن االلتبــاس 
وأبعــاًدا. مفهوًمــا  بالنســوّية 

و»النســائّية«،  »النســوّية«  بيــن   
ٌ
خلــط ثّمــة 

والحقوقــّي  الثقافــّي  الخطــاب  فــي  نجــده 
عنــد  أيًضــا  ويظهــر  عموًمــا،  والسيا�ســّي 
بعضهــا  يحــاول  التــي  النســوّية«  مــات 

ّ
»املنظ

عــدم  القــول  نافلــة  مــن  نســوّية.  رؤى  بلــورة 
ــا  أيًّ مانــٍع ألّي مصطلــٍح  تعريــٍف جامــٍع  وجــود 
ــا،  ــا أو اجتماعيًّ ا أو ثقافيًّ كان منبتــه، فلســفيًّ
النســوّية  الرؤيــة  مفهــوم  ضبــط  يمكــن  لكــن 

متنّوعــة. مختّصــة  أدبّيــات  علــى  اعتمــاًدا 
مــن   

ٌ
مجموعــة هــي   )feminism( النســوّية 

املؤّسســة  والفلســفّية  الفكرّيــة  التصــّورات 
نفســها  حــول  األنثــى  وتمركــز  تمحــور  علــى 
ــا مــن ذاتها الحّرة 

ً
وتفاعلهــا مــع العالــم، انطالق

التــي  باأليديولوجّيــات  ــر 
ّ
تأث أّي  عــن  بعيــًدا 

 إلــى ترســيخ فكــرة دونّيتهــا أمــام 
ً

ســعت طويــال
 املــرأة والرجــل متســاويان 

ّ
 أن

ً
ــدة

ّ
الرجــل، مؤك

الجــذور  فــي   
ً
وباحثــة اإلنســانّية،  الجــدارة  فــي 

واألســباب التــي أّدت إلــى حــدوث التفرقــة غيــر 
إلــى  اســتناًدا  والنســاء،  الرجــال  بيــن  العادلــة 
حقائــَق وإحصــاءاٍت حــول أوضــاع النســاء فــي 
عليهــّن ســواء  القائــم  التمييــز  ترصــد  العالــم، 
والفــرص  املناصــب  أو  الثــروة،  توزيــع  حيــث  مــن 
لإلنســان.  األساســّية  الحقــوق  مــن  هنالــك  مــا  إلــى 
بإيجــاز، هــي وعــٌي فكــريٌّ مؤّســٌس علــى  فالنســوّية، 
حقائــَق مادّيــٍة وليســت مجــّرد هوّيــة، ويترجــم هــذا 
النســاء،  عنــد  الشــخ�سّي  الصعيــد  علــى  الوعــي 
الحيــاة  مجــاالت  فــي  مشــاركتهّن  إلــى  ليصــَل  ويمتــّد 

والسياســّية. والخاّصــة  العاّمــة  هــا 
ّ
كل

 الرؤيــة 
ّ

اســتناًدا إلــى هــذا التعريــف يمكــن القــول إن
الــذي  املنظــور  هــي   )Feminist Vision( النســوّية 
كنســاء،  موقعهــّن  مــن  العالــم  النســاء  منــه  تــرى 
وأحاسيســهّن،  وعيونهــّن  ولغتهــّن  بعقولهــّن 
والسياســّية  الفكرّيــة  توجهاتهــّن  اختلفــت  وســواء 
وعيهــّن  فــي  يشــتركن  فهــّن  وغيرهــا،  واالجتماعّيــة 
ويعملــن  العالــم،  وتجــاه  ذواتهــّن  تجــاه  األنثــوّي 

مــن مواقعهــّن املختلفــة علــى املشــاركة فــي تشــكيل 
قوانينــه، بمــا يناســب وجودهــّن ويحفــظ حقوقهــّن، 
ــا مــن اســتقاللهّن 

ً
وصياغــة قيمــه وأحكامــه انطالق

للنظــرة  الخضــوع  أو  ــر 
ّ
التأث عــن  بعيــًدا  الذاتــّي، 

وتجيــز  الرجــل،  شــأن  مــن  تعلــي  التــي  البطركّيــة 
علــى  تبريراتهــا  فــي   

ً
مســتندة لألنثــى،  تجيــزه  ال  مــا  لــه 

أو   
ً
ثقافّيــة كانــت  ســواء  مختلفــٍة  أيديولوجّيــاٍت 

النســوّية،  و»الرؤيــة  غيرهــا.  أو   
ً
سياســّية أو   

ً
دينّيــة

النقدّيــة، ترمــي إلــى الكشــف عــن الجزئــّي والحصرّي 
ظهــر 

ُ
وت )الرجالّيــة(،  األخــرى  النظــر  وجهــة  فــي 

أّنهــا  علــى  أي  حقيقتهــا،  علــى  األبوّيــة  الخطابــات 
 كمــا تّدعــي، وال 

ً
، وليســت شــاملة

ً
ليســت موضوعّيــة

 للمواقــع 
ٌ
، بــل هــي أثــٌر أو نتيجــة

ً
ل نمــاذج نهائّيــة

ّ
تشــك

الرجــال«. هــا 
ّ
يحتل التــي  السياســّية 

ــز 
ّ

أّمــا النســائّية )womenism(، فهــي مفهــوٌم يترك
علــى النشــاطات التــي تقــوم بهــا النســاء علــى مختلف 
واالجتماعّيــة  والسياســّية  الحقوقّيــة  الصعــد 
مــع  املســاواة  مطلــب  علــى  تشــّدد  التــي  والثقافّيــة 
فــي الحقــوق التــي شــّرعها الرجــال أنفســهم  الرجــل 

الذكورّيــة. رؤيتهــم  وفــق 
في التفريق ما بين النســوّية والنســائّية، أريد القول 
 النســوّية والنســائّية تتقاطعــان فــي اســتهدافهما 

ّ
إن

 
ّ

وإن قضاياهــا،  ومعالجــة  )النســاء(  ذاتهــا  الفئــة 
تكــون  أن  ويمكــن  النســائّية،  تتضّمــن  النســوّية 
النســائّية إحــدى أدوات تحقيــق الرؤيــة النســوّية، 
الذكورّيــة،  الثقافــة  مــع  تماهيهــا  عــدم  شــريطة 
خــالل  مــن  الثقافــة  هــذه  إنتــاج  النســائّية  فتعيــد 
ــي الرؤيــة الذكورّيــة للعالــم مــن دون العــودة إلــى 

ّ
تبن

الــذات األنثوّيــة املختلفــة واملتكاملــة مــع الذكــورة، 
بشــكٍل  املطالــب  صياغــة  النســوّية  تعيــد  حيــن  فــي 
 

ّ
يعّبــر عنهــا وفــق رؤيتهــا، وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن

 ال تقتصــر علــى النســاء فحســب، 
ٌ
النســوّية فلســفة

الحــّرة  األنثوّيــة  الــذات  مــن  أيًضــا  تنطلــق  مــا 
ّ
وإن

. فــال اســتمرار للحيــاة مــن  املوجــودة فــي كّلِ رجــٍل حــّرٍ
مًعــا. والذكورّيــة  األنثويــة  الروحيــن  تكامــل  دون 
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عائلة من الرقة
رانيا بيدو

ســوريا  و»قــّوات  »داعــش«  تنظيــم  بيــن  هنــاك  املعــارك  اشــتداد  بعــد  الرقــة  مــن  الفــرار  اســتطاعت  كونهــا   ،
ً
محظوظــة »محمــد«  عائلــة  تعــدُّ 

ــه اســتطاع نقــل أفــراد أســرته املكّونــة مــن طفليــن وزوجتــه ووالــده، حيــث انطلقــوا مــن قريــة اســمها »جــزرة 
ّ
الديمقراطّيــة«، يقــول »محمــد«: إن

 باأللغــام، ووصلــوا إلــى مشــارف مدينــة »الحســكة« بعــد رحلــٍة دامــت عشــر ســاعات. وبحكــم عملــه 
ً
ــا مليئــة

ً
البوحميــد« بســيارة أجــرة مجتازيــن طرق

ــه يجــب علــى 
ّ
كعامــل إغاثــٍة فــي »الهــالل األحمــر الســورّي« اســتطاع »محمــد« تجــاوز مخّيمــات الالجئيــن والتوّجــه إلــى مدينــة »القامشــلي«، علًمــا أن

جميــع الفاّريــن مــن مدينــة »الرقــة« و»ديــر الــزور« املكــوث فــي املخّيمــات املخّصصــة لهــم فــي ريفــي »الحســكة« و»الرقــة«. 

حلقــه  وفــي  حكايتــه،  ســرد  »محمــد«  ُيكمــل 
ّيــة االقتصــاد فــي الســنة 

ّ
، كنــت طالًبــا فــي كل

ٌ
غّصــة

علــى  وأجبــرت  الثــورة  اندلعــت  حيــن  الثانيــة 
ت 

ّ
ــل

ُ
ش أّن  بعــد  الحــرب،  بســبب  توقيــف دراســتي 

حركــة املــدارس والجامعــات، وعملــت بعــد ذلــك 
مجــال  الســورّي،  األحمــر  الهــالل  فــي  كمتطــّوٍع 
الدولــة  تنظيــم  دخــول  ومــع  واإلصحــاح.  امليــاه 
عمــل  التنظيــم  عــّد  الرقــة  )داعــش(  اإلســالمّية 
ــه 

ّ
املتطّوعيــن فــي الهــالل األحمــر بدعــة، بحّجــة أن

ال يجــوز تقديــم املســاعدات كونهــا أمــواَل صليبّيــٍة 
فــي  »محمــد«  يســتطرد  زعمــه.  بحســب  وكفــرة 
نــا 

ّ
حديثــه ويقــول: أصبحنــا نعمــل بســّرّيٍة تاّمــة، ألن

فــي أّي لحظــة؛ فأنــا ُجلــدُت  كّنــا معّرضيــن للقتــل 
تلــوا 

ُ
أكثــر مــن مــّرٍة، والكثيــر مــن زمالئــي فــي العمــل ق

علــى يــد التنظيــم، إضافــة إلــى أّن التنظيــم صــادر 
ومبانينــا. ســّياراتنا 

ــه 
ّ
بأن الدولــة اإلســالمّية  تنظيــم  يصــف »محمــد« 

تنظيــٌم همجــيٌّ يعتمــد الترهيــب والتخويــف وإذالل 
النســاء  ورجــم  الرجــال  قتــل  فقــد  النفــوس، 
ــه 

ّ
أن إلــى  إضافــة  ذنــب.  دون  مــن  األطفــال  ــع 

ّ
وقط

هــا؛ حيــث أغلــق املــدارس 
ّ
أوقــف مظاهــر الحيــاة كل

ــف ومنــع األطفــال مــن 
ّ
بغــرض نشــر الجهــل والتخل

الذهــاب إليهــا، وأجبرهــم علــى الخضــوع لدوراتــه 
فــي عقولهــم. لــزرع الفكــر املتطــّرف  الشــرعّية 

فــي  املــرأة  وضــع  »محمــد«  زوجــة  »مــروة«  تصــف 
فقــد  باملأســوّي،  )داعــش(  حكــم  تحــت  ــة 

ّ
الرق

بيتهــا  داخــل  ينحصــر  كاد  حتــى  دورهــا  ــص 
ّ
تقل

عليهــا  التنظيــم  فــرض  البدايــة  ففــي  فحســب؛ 
البرقــع )وهــو تغطيــة كامــل الجســم باألســود، فــال 
ثــّم منــع حتــى ظهــور  يظهــر منــه ســوى العينيــن(، 
علــى   

ً
مجبــرة كانــت  املنــزل  داخــل  حتــى  العينيــن. 

للعقــاب.  الــزوج  تعــّرض   
ّ

وإال قوانينهــم  تطبيــق 

فــإذا نشــرت املالبــس مــن دون أن تلبــس القّفــازات 
ــد الــزوج ويخضــع لــدورٍة 

َ
يعــّد هــذا مخالفــة، فُيجل

 5000 قدرهــا  مالّيــٍة  بغرامــٍة  ويغــّرم  شــرعّية، 
دورات.  لعــّدة  خضــع  زوجهــا  إّن  حّتــى  آالف، 

أقفــاٍص  فــي  املخالفــات  النســاء  يضعــون  كانــوا 
موّزعــٍة فــي شــوارع املدينــة كــدوار النعيــم ويكتبــون 
عاريــة(،  )كاســية،  إليهــا  املوّجهــة  بالتهمــة  الفتــة 
بجلدهــا  يقــوم  أن  األب  أو  الــزوج  علــى  ويجــب 
أمــام الجميــع لتتــأّدب. تقــول »مــروة«: حتــى عندمــا 
 
ً
مجبــرة كنــت  كممّرضــٍة  عملــي  بــأداء  أقــوم  كنــت 

علــى ارتــداء الــرداء الشــرعّي، كمــا أّنهــم اســتدعوني 
للعمــل فــي ليلــة عر�ســي، فاضطــررت إلــى الخــروج 
 تحــت التهديــد، 

ً
مــن البيــت فــي الســاعة الثانيــة ليــال

فــي النهايــة طلبــوا مّنــي مبايعتهــم أو عــدم الســماح 
لــي بالعمــل. 

شــهدت  كممّرضــٍة  عملــي  بحكــم  »مــروة«:  تكمــل 
الكثيــر مــن جرائمهــم بحــّق الفتيــات القاصــرات، 
إغــالق  نتيجــة  العائــالت،  بعــض  اضطــّرت  إذ 
ــة الدخــل، إلــى تزويــج 

ّ
املــدارس وانعــدام األمــن وقل

اإلســالمّية  الدولــة  تنظيــم  مــن  لعناصــر  بناتهــم 
لفتيــاٍت  حــاالٍت  عــّدة  عاينــت  حيــث  )داعــش(، 
وتمزيــٍق  الــزوج،  مــن  وحشــّيٍة  ملعاملــٍة  تعّرضــن 

الفتــاة  وكانــت  ــة. 
ّ

الهش أجســادهّن  مــن  ألجــزاٍء 
وال  لهــم،  ا 

ً
ملــك تصبــح  شــكلها  يعجبهــم  أن  ملجــّرد 

أو  لرغبتهــم،  الخضــوع   
ّ

إال األهــل  أمــام  يبقــى 
الحيــاة.  قيــد  علــى  بقــوا  إذا  هــذا  الفــرار، 

تتابــع »مــروة« حديثهــا: »بعــد وصولنــا إلــى مدينــة 
أهالــي  مــن   

ً
جّيــدة  

ً
معاملــة تلّقينــا  القامشــلي 

 ،
ً
املنطقة، ولم أتعّرض ألّي إزعاجاٍت كوني نازحة

مــن مناطــق ســيطرة داعــش، وتابعــت  أو قادمــة 
مزاولة مهنتي كممّرضٍة بعد أن اســتكملت أوراق 
فــي  مســتوصٍف  إلــى  وبعدهــا  الحســكة  إلــى  نقلــي 
نــي مــن أهــل 

ّ
القامشــلي، وعاملونــي بــكّل حــّبٍ وكأن

املنطقــة«. 
وبابتســامٍة واضحــٍة قالــت »مــروة« إّن النســاء فــي 
 
ٌ
القامشــلي يتمّتعــن بكامــل حقوقهــّن، وأنــا ســعيدة
 أحظى بكّل االحترام من الجميع. 

ً
ا كوني امرأة جدًّ

وفــي النهايــة ســألتها عــن نّيتهــم فــي العــودة إلــى الرقــة 
حلًمــا  أصبحــت  العــودة  وكأّن  بحســرة،  فأجابــت 
فــي  طبيعتهــا  إلــى  الحيــاة  عــادت  إذا   ،

ً
مســتحيال

الرقــة، وعــاد األمــن ورّممــت البنــى التحتّيــة، ال بــّد 
لــكّل غائــٍب أن يرجــع إلــى ديــاره  بــّد  أن نعــود، وال 
وأرضــه، مــع تنهيــدة طويلــة )وهللا اشــتقنا للرقــة(.
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الجئاٌت سورّياٌت في باريس
ضحى عاشور

»الصّحــة النفســّية للســّيدات الســورّيات فــي دول االســتقبال« كان هــذا عنــوان املحاضــرة التــي 
 بدعــوٍة مــن جمعّيــٍة حديثــة النشــأة وأمــام »جمهــوٍر« صغيــٍر ال يتعــّدى 

ٌ
 ســورّية

ٌ
 نفســّية

ٌ
ألقتهــا طبيبــة

عشــرين امــرأة.

تعريفــاٍت  تقديــم  علــى  املحاضــرة  ــزت 
ّ

رك حيــن  وفــي 
العنايــة  وأهّمّيــة  وأعراضهــا  الهجــرة«  »صدمــة  لـــ 
لت 

ّ
شــك خاّصــة،  األّم  للمــرأة  النفســّية  بالصّحــة 

املحاضــرة  داخــل  رحــت 
ُ
ط التــي  الحاضــرات  أســئلة 

حّقهــا  تأخــذ  أن  ينبغــي   
ً
غنّيــة  

ً
مــاّدة هامشــها  وعلــى 

ــق 
ّ
يتعل مــا  فــي  والنفســّية  االجتماعّيــة  الدراســات  فــي 

عموًمــا. الالجئيــن  بقضّيــة 
بلــدان  ســورّيات،  ســّيدات  مثــل  مفــرداٍت  إّن 
االســتقبال، صدمــة الهجــرة... إلــخ تســاهم فــي تعويــم 
هــا عبــر تحديــد مفرداتهــا 

ّ
 مــن محاولــة حل

ً
املشــكلة بــدال

كانــت  األمــر  واقــع  ففــي  وواقعّيــة.  علمّيــٍة  ــٍة 
ّ
بدق

الحاضــرات واعيــاٍت ملعاناتهــّن النفســّية وراغبــاٍت فــي 
ق 

ّ
التعافي، لكّن املشــكلة عندهّن كانت في أســئلٍة تتعل

بحقيقــة كونهــّن الجئــات، بمعنــى: نحــن الجئــاٌت نشــعر 
بإثــم النجــاة )وهــذا الشــعور ال يضغــط علــى املهاجــر 
النمطــّي كمــا يفعــل مــع الالجــئ(. وهنــا تســاءلت بعــض 
 مــن أشــكال الرفاهيــة أن 

ً
الحاضــرات: أال يعــّد شــكال

نّتجــه إلــى العــالج النف�ســّي فــي الوقــت الــذي يمــوت فيــه 
هــذا  الــدواء؟!  أو  الطعــام  نقــص  نتيجــة  ســورّيون 
النــوع مــن املشــاعر واملحاكمــات شــائٌع بيــن الالجئيــن 
ــم 

ّ
الذيــن يعــّدون التشــارك الوجدانــّي فــي املعانــاة والتأل

التمّســك  عــن  تعبيــراٍت  رّبمــا،  الــذات،  وتعذيــب 
بهــا.  قــة 

ّ
املتعل واملشــتركات  بالهوّيــة 

ــــ ثــّم إّن هــذه البلــدان ليســت بلــدان اســتقباٍل دائــم، 
مــن خــالل  هــو واضــٌح  ًتــا، كمــا 

ّ
فهــي تســتضيف مؤق

ترتبــط  الســنوات  مــن  بعــدٍد  اللجــوء  مــّدة  تحديــد 
باســتمرار الخطــر فــي البلــد األصلــّي، مــا يجعــل وضــع 
مــع مفهــوم االســتقرار واالندمــاج،  الالجــئ متعارًضــا 
إذ ال يعقــل أن يطالــب اإلنســان باالندمــاج لســنٍة أو 
ثــم  فــي فرنســا-  ثــالٍث أو عشــٍر حتــى -كمــا هــو الحــال 
 عــن االندمــاج هنــا ليعــود ويندمــج هنــاك! كمــا 

ّ
يكــف

العنصرّيــة  جــّراء  ملموًســا  أمــاٍن  فقــداَن  هنــاك  أّن 
وتحميلهــم  الالجئيــن  طــرد  إلــى  والدعــوات  املتناميــة 
فــي  والخدمــات  املعيشــة  مســتويات  تراجــع  تبعــات 
بلــدان اللجــوء... هــذه البلــدان التــي لــم تطــّور آلّيــات 
بشــرّيٍة  كمجموعــاٍت  بالالجئيــن  خاّصــة  اســتقباٍل 
الجهــد  ــز 

ّ
ترك حيــث  باتهــا، 

ّ
ومتطل خصوصّياتهــا  لهــا 

وفــق  الالجئيــن  قضّيــة  مــع  التعامــل  علــى  واألمــوال 

املفارقــات  ومــن  فردّيــة.  وإجرائّيــٍة  إســعافّيٍة  صيــٍغ 
محكــوٌم  باالندمــاج  املطالــب  الالجــئ  أّن  العجيبــة 
ي بيــن واقعيــن: هنــا وهنــاك، جــزء مــن 

ّ
عليــه بالتشــظ

أســرته الصغيــرة هنــا وجــزء هنــاك، لــن نتحــّدث عــن 
مــا عــن واقــع أّن حياتــه 

ّ
ذاكرتــه وعاداتــه وأمالكــه، وإن

 إلــى أجــزاء، حيــث يعيــش فــي 
ٌ
الفردّيــة نفســها مشــطورة

بلــد اللجــوء حياتــه االقتصادّيــة واالجتماعّيــة فــي حيــن 
باالنتخــاب والترشــيح  مــن حقوقــه السياســّية  يحــرم 
، فــي الوقــت الــذي رّبمــا سيشــارك فــي االنتخابــات 

ً
مثــال

الجــزء  أّمــا  بلــده!  فــي  تجــرى  أن  املحتمــل  مــن  التــي 
فــي   

ٌ
ــق بمســتقبله، فبالتأكيــد الصــورة ضبابّيــة

ّ
املتعل

فحســب  ا  وإنســانيًّ ا  سياســيًّ ليــس  يتغّيــر  عالــٍم  ظــّل 
أيًضــا. ــا  جغرافيًّ مــا 

ّ
وإن

بــل  هجــرة«  »صدمــة  ليــس  الســورّيون  يعانيــه  ومــا  ــــ 
هــو »أزمــة لجــوء« وقــد طرحــت أســئلة مــن قبيــل: هــل 
الجــٍئ  فــرٍد  معانــاة  عــن  مهاجــٍر  فــرٍد  معانــاة  تختلــف 
هــو جــزٌء مــن مجموعــٍة بشــرّيٍة الجئــٍة إلــى دوٍل يشــعر 
 عــن معاناتــه بصــورٍة مــا؟ 

ٌ
الالجــئ إليهــا أّنهــا مســؤولة

متفاوتــٍة  بدرجــاٍت  املوجــودة  البيروقراطّيــة  ل 
ّ
تشــك ــــ 

مفاقمــة  أســباب  أكبــر  أحــد  اللجــوء  دول  كّلِ  فــي 
الالجــئ  يســتنفد  حيــث  لالجئيــن.  النفســّية  املعانــاة 
علــى  للحصــول  واملادّيــة  النفســّية  مّدخراتــه  معظــم 
، ثــّم فــي انتظــار القــرار وترتيبــات 

ً
فرصــة اللجــوء أّوال

لســنواٍت  كثيــرون  )ويعانــي  اليومّيــة  وحياتــه  وضعــه 
مــن إجــراءات لــّمِ الشــمل مــع أطفالهــم!( لتبــدأ رحلــة 
فــي معظــم  الــذي ســيكون  والعمــل  اللغــة  مــع  معانــاٍة 
مجــاالت  عــن  وبعيــًدا  ــا  وخدميًّ ا  هامشــيًّ الحــاالت 
الالجــئ  عزلــة  يفاقــم  الــذي  األمــر  الالجــئ،  وكفــاءات 
البيروقراطّيــة  وهــذه  ومحيطــه.  نفســه  عــن  وغربتــه 
فــي  الراغــب  الالجــئ  أمــام  األهــّم  العائــق  هــي  نفســها 
ــب الحصــول علــى موعــٍد 

ّ
التعافــي النف�ســّي، حيــث يتطل

 
ً

فضــال ا(!  )وســطيًّ أشــهر  ســّتة  مختــّصٍ  طبيــٍب  مــع 
إلــى  املريــض  يتحــّدث  ســوف  لغــٍة  بــأّي  مســألة  عــن 
طبيبــه؟ وقــد تســاءلت إحــدى الحاضــرات: هــل يمكــن 
هــي  ومــا  تأمينــه،  يمكــن  وكيــف  بمترجــم،  االســتعانة 
األعــراض  مــن  الكثيــر  هنــاك  أّن  والســّيما  مؤّهالتــه؟ 
واإلشــارات والعبــارات والســلوكّيات والكوابيــس أيًضــا 
ال يمكــن فهمهــا خــارج مدلوالتهــا الثقافّيــة الخاّصــة.

»ندى« النموذج الصارخ لالجئة
علــى  املخّيــم  الكئيــب  والجــّو  األســئلة  زحمــة  وســط 
النحيلــة  الصبّيــة  »نــدى«  نهضــت  املحاضــرة،  قاعــة 
فــي بدايــة عشــرينّياتها لتتحــّدث عــن تجربتهــا كمــا يلــي: 
»عانيــت فــي ســورية مــن القصــف والنــزوح والتشــّرد 
ووصلت إلى فرنسا بعد رحلٍة قاسيٍة في البحر ألعاني 
وتفقدنــي  علــّي  تضغــط  بــدأت  شــروٍط  مــن  بعدهــا 
 مرًضــا ويأًســا 

ّ
توازنــي. بــدأُت رحلــة عــالٍج لــم تزدنــي إال

َص  ِ
ّ

ــخ
ُ

ش حيــث  الحيــاة،  قيــد  علــى  بقائــي  إمــكان  مــن 
مر�ســي كأحــد األمــراض العضوّيــة وبــدأ الشــلل يمتــّد 
 إلــى قدرتــي علــى الــكالم، 

ً
مــن أطرافــي إلــى معدتــي وصــوال

ليتــّم إنقــاذي بمصادفــٍة بحتــة، حيــن اقتــرح الطبيــب 
تحويلــي إلــى العــالج النف�ســّي، ليّتضــح أّن الشــلل الــذي 
 . عضــوّيٍ ال  نف�ســّيٍ  منشــأ  ذا   

ً
أصــال كان  منــه  عانيــت 

عــن  أســفرت  جديــدة،  عــالٍج  رحلــة  بــدأت  وهكــذا 
واألكل  الحركــة  علــى  القــدرة  وعــودة  واضــٍح  تحّســٍن 
للعيــان   

ً
ظاهــرة تــزال  ال  التــي  املعانــاة  رغــم  والــكالم 

اكتشــاف  قبــل  أذى  مــن  الجســد  لحــق  مــا  بســبب 
حقيقــة املــرض«. كان صــوت »نــدى« يتهــّدج وجســدها 
 ،

ً
ال يــكاد يحملهــا وهــي التــي اختــارت أن تتحــّدث واقفــة

 باســتعادة قدرتهــا علــى الوقــوف. 
ً
رّبمــا كانــت ســعيدة

حيــن بــدأ الجميــع يصّفــق فرًحــا بنجــاة »نــدى« ومهّنًئــا 
إّياها على شجاعتها وتمّسكها بالحياة، قالت »ندى«: 
ولتخبــر  تجربتهــا،  لتشــارك  املجــيء  علــى  أصــّرت  إّنهــا 
 يكتفــوا باالعتــراف بمرضهــم فحســب، بــل 

ّ
الجميــع أال

واملســؤولين  األطبــاء  يخبــروا  وأن  العــالج  يطلبــوا  أن 
تســتطيعون  ال  مــا  عانينــا  والجئــات  كالجئيــن  نــا 

ّ
أن

صحّيــٍة  رعايــٍة  علــى  نحصــل  أن  حّقنــا  ومــن  تخّيلــه، 
ونفســّيٍة تاّمــة، مــن دونهــا لــن نســتطيع تحّمــل أبســط 

فــي شــؤون حياتنــا. املســؤولّيات 
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المرأة السورّية، الضحّية الصامتة
راتب شعبو

تفتــح الحــروب، والســّيما املديــدة منهــا، البــاب أمــام أنــواٍع مــن النكبــات الشــخصّية التــي يكــون للنســاء فيهــا النصيــب األكبــر. أمــام هــول الحــرب ومــا 
تنتجــه مــن دمــاٍر ومــوت، تبهــت املآ�ســي الشــخصّية وتبقــى فــي دائــرة الصمــت العــاّم. يتفــّرغ الرجــال للحــرب، يموتــون فيهــا ويختفــون ويخســرون أو 
ــا للحيــاة، مقابــل جيــش 

ً
يرفعــون إشــارات النصــر البائســة، فيمــا تتــرك الحيــاة الالحربّيــة جــّل ثقلهــا علــى النســاء اللواتــي يظهــرن علــى ضــوء هــذا جيش

له الرجــال الحربّيــون الذيــن يتقنــون القتــل ومحاصــرة الحيــاة.
ّ
املــوت الــذي يشــك

ال نتحّدث هنا عن الحرب العادلة أو غير العادلة، 
كمــا يــدرج الــكالم فــي السياســة، فللحــروب منطــٌق 
النظــر  بصــرف   

ٌ
متشــابهة ونتائــُج  واحــد،  عســكريٌّ 

عن تقييمها السيا�سّي. وفي الغالب تدفع املرأة ثمًنا 
ــا فــي الحــرب بصــرف النظــر أيًضــا عــن وقوعهــا  خفيًّ
الصــراع. االغتصــاب  مــن  أو ذاك  الطــرف  هــذا  فــي 
والترّمــل والعنوســة واالنتظــار اليائــس للمفقوديــن 
والقيــام بأعبــاء تغذيــة الحيــاة العائلّيــة فــي ظــروف 
ومــّس  والعنــف  االبتــزاز  ألنــواع  والخضــوع  الحــرب 
ــر 

ّ
الكرامة...إلــخ، هــذا مــا يخطــر فــي البــال حيــن يفك

املــرء بوضــع املــرأة فــي حــاالت الحــروب والصراعــات 
العنيفــة.

 ال تــزال تنتظــر معرفــة 
ٌ
 مثّقفــة

ٌ
 ســورّية

ٌ
تقــول ســّيدة

مصيــر زوجهــا منــذ خمــس ســنوات: »ليتنــي أعــرف 
 وال زوجــة، 

ً
مصيــره ألعــرف مصيــري. أنــا لســت أرملــة

نــي 
ّ
أوالدي ليســوا أيتاًمــا وليــس لديهــم أب. أشــعر أن

مــات  قــد  يكــون  أن  املمكــن  مــن  مثلــه،   
ٌ
مفقــودة

فــي   
ٌ
أنــا فمفقــودة أّمــا  مــا.  قبــٍو  فــي  أو  مــا  فــي معركــٍة 

الحيــاة، مكّبلــة بنظــرات اآلخريــن وهمســهم. صــرت 
أكــره حتــى تعاطفهــم معــي. أراهــم يكذبــون ويخفــون 
ســعادتهم ألّنهــم ليســوا فــي وضعــي. باتــت فــي داخلــي 
 مــن الكــره والنفــور حتــى مــن نف�ســي. 

ٌ
 واســعة

ٌ
مســاحة

نــي أتســّبب ألوالدي بضغــٍط نف�ســّيٍ دائــٍم 
ّ
وال شــّك أن

منهــا  أجــد  ال  التــي  املقيتــة  الحــال  هــذه  علــى  نــي 
ّ
ألن

مخرًجــا.«
ــا، قــد يكــون حــال املــرأة األرملــة أهــون مــن حــال  حقًّ
حزينــٍة  أرٍض  علــى  تســتقّر  األولــى  املفقــود.  زوجــة 
ومؤملــة، ولكّنهــا تســتقّر علــى أرٍض مهمــا تكــن، فيمــا 
 فــي فــراٍغ مــن االنتظــار واألمــل 

ً
قــة

ّ
تبقــى الثانيــة معل

أن  يمكــن  األولــى  أرض.  علــى  تســتقّر  فــال  املنهــك، 
يمكــن  أو  لــوم،  دون  جديــدٍة  حيــاٍة  عــن  تبحــث 
أجــل  مــن  وتعيــش  الذاتّيــة  التضحيــة  تختــار  أن 
أوالدهــا فحســب، وهــذا خيــاٌر لــه تقديــره االجتماعــّي 
املعــروف واملكــّرس، فيمــا الثانيــة ال يمكنهــا البحــث 

ــا  ذاتيًّ شــعوًرا  هــذا  فــي  ألّن  جديــدٍة  حيــاٍة  عــن 
 عــن التهمــة االجتماعّيــة الجاهــزة 

ً
بالخيانــة، فضــال

فــي  املخلــص  انشــغالها  ويبــدو  الخيــار.  هــذا  ملثــل 
مــن  املجتمــع  عيــن  فــي   

ً
قيمــة أقــّل  أوالدهــا  تربيــة 

انشــغال األرملــة، ألّنهــا ال تملــك، فــي نظــر املجتمــع، 
واالنتظــار. بالعائلــة  االهتمــام  ســوى  آخــر   

ً
ســبيال

 أخــرى تنتظــر زوجهــا املفقــود 
ً
 ســورّية

ً
غيــر أّن ســّيدة

منــذ أربــع ســنواٍت، قالــت: »أعيــش علــى أمــل عودتــه. 
األقــّل  علــى  األرملــة.  حــال  مــن  أفضــل  هكــذا  حالــي 
الحــال وكيفمــا كان إدراك  يكــن  أمــل«. مهمــا  لــدّي 
أّن  نن�ســى   

ّ
أال ينبغــي  فيــه،  هــي  الــذي  للوضــع  املــرأة 

 تعيــش، بعــد فقــد الــزوج، علــى 
ً
 كاملــة

ً
هنــاك أســرة

كتــف هــذه املــرأة أو تلــك. تقــول التقاريــر اليــوم إّن 
ربــع األســر الســورّية تعيلهــا امــرأة. ينبغــي أن نالحــظ 
أّن إعالــة الرجــل لأســرة تقتصــر غالًبــا علــى تأميــن 
املــال، فيمــا تنهمــك الزوجــة فــي تحويــل هــذا الدخــل 
الســورّية  املــرأة  إعالــة  أّمــا  للحيــاة،  أســباٍب  إلــى 
للعائلــة فهــي تكــون غالًبــا فــي غيــاب الــزوج أو عجــزه 

الدائــم، مــا يعنــي أّنهــا تقــوم بــدوٍر مضاعــف.
هــو  الحــروب،  مآ�ســي  فــي  صمًتــا  األكثــر  الجانــب 
الــزواج  مــن  النســاء  مــن  متزايــدٍة  أعــداٍد  حرمــان 
ســواء  الشــباب،  اختفــاء  بســبب  أســرٍة  وتكويــن 
التــي  املــرأة  الهجــرة.  أو  املعتقــالت  أو  املعــارك  فــي 
أن  قبــل  أو  الــزواج  قبــل  املحتمــل  زوجهــا  تفقــد 
 
ٌ
منســّية  

ٌ
ضحّيــة أيًضــا  هــي  محتمــل،  زوٌج  يختارهــا 

أرواح  علــى  ى 
ّ

تتغــذ التــي  العنيفــة  الصراعــات  فــي 
األلــم  هــذا  ليــس  املســتقبل.  أزواج  الشــباب، 
ــه يتعّيــن إخفــاؤه أو تجاهلــه 

ّ
النف�ســّي بقليــٍل رغــم أن

العاّمــة. ثقافتنــا  معاييــر  وفــق 
هــذا  لكــن  عائلــة،  هللا  يرزقنــي  أن  أتمنــى  »كنــت 
األربعيــن  تجــاوزت   

ٌ
ســورّية  

ٌ
امــرأة تقــول  نصيبــي«، 

الصبايــا  »حتــى  وتضيــف:  زواج،  دون  العمــر  مــن 
ُيغــّض  مــا  غالًبــا  لزواجهــّن«.  يتقــّدم  مــن  يجــدن  ال 
رغــم  حــّق،  وجــه  دون  الحــاالت،  هــذه  عــن  النظــر 

املئــة  فــي  بلغــت 65  فــي ســورية  العنوســة  أّن نســبة 
بحســب تقاريــَر صحفّيــٍة، مــا دفــع القا�ســي الشــرعّي 
الــزواج  علــى  الرجــال  لتشــجيع  دمشــَق  فــي  األّول 
شــرط  عــن  ــي 

ّ
بالتخل اإلجــراء  هــذا  وتســهيل  الثانــي 

ــا وقدرتــه علــى  ــد مــن مالءمــة الــزوج اقتصاديًّ
ّ

التأك
فــي  ــا  مرعيًّ الشــرط  هــذا  ليصبــح  أســرتين،  إعالــة 

فحســب.  الثالــث  الــزواج 
بصمــٍت  يتحّملــن  اللواتــي  الســورّيات  النســاء  فئــة 
ــراد. 

ّ
باط تتزايــد  لهــّن فيــه، فئــة  يــَد  أعبــاء صــراٍع ال 

يطــال األمــر أحالمهــّن ومصائرهــّن ونمــط حياتهــّن. 
أحالمهــا  رايــة  تطــوي  زوًجــا،  تجــد  ال  التــي  الشــاّبة 
يوًمــا وراء يــوم، وتنصــاع لشــروط حياتهــا بــأن تكــون 
أو  الخاطــر،  املكســورة  الحنــون  العّمــة  أو  الخالــة 
الزوجــة  أو  والديهــا،  ســبيل  فــي  املتفانيــة  البنــت 
شــباًبا  فيــه  الحــرب  تجــد  لــم  لعجــوٍز  »الثانيــة« 
تجــد  لــم  فتــاٍة  شــباب  ليســتهلك  فتركتــه  تســتهلكه 

زوًجــا.
ثالثــة  زواج،  بــال  امــرأة  أو  مفقــود  زوجــة  أو  أرملــة 
مصائــر تعتصــر نفــوس الســورّيات الالتــي تنشــغل 
عنهــّن العيــون بالنظــر إلــى خريطــة املعــارك ونتائجهــا 

و»أبطالهــا«. 

عمل للفنان: زهير حسيب
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من مناطق »داعش« إلى بيروت
األلم باٍق ويتمّدد

نعمة العلواني 

 له وألســرته. 
ً
 جديدة

ً
 مجّرد خروجه من املناطق التي يســيطر عليها تنظيم الدولة اإلســالمّية )داعش(، يعّد والدة

ّ
ظنَّ »أبو ســليمان« )54 عاًما( أن

 
ّ

ــة لــم تكــن إال
ّ
 الجن

ّ
 أن

ّ
ــة )بيــروت(«. إال

ّ
فبــاع الغالــي والنفيــس وضّحــى بــكّل مــا يملــك مــن أجــل الخــروج مــن جحيــم »داعــش« و«الوصــول إلــى الجن

 للعذاب املمتّد.
ً
تدويًرا للجحيم ورحلة

ــه كان يقطــن فــي منطقــٍة 
ّ
يحّدثنــا »أبــو ســليمان« أن

يطلــق عليهــا التنظيــم اســم »واليــة الفــرات« تقــع 
كان  الواليــة  تلــك  وفــي  الحســكة.  مدينــة  قــرب 
املشــافي  دخــول  الذكــور  األطبــاء  علــى  ممنوًعــا 
ومــداواة النســاء، مّمــا ســّبب حــاالت وفــاٍة عديــدة 
»أبــو  ويــروي  يعالجهــّن.  طبيــٍب  وجــود  لعــدم 
ســليمان« ممارســات التنظيــم هــذه كشــاهٍد علــى 
وحشّيته، وليظهر من خالله مدى العذاب الذي 
كانــوا يعيشــونه. فالتنظيــم كان يقتحــم العيــادات 
ال  اللواتــي  النســاء  ويعتقــل  العــالج،  ومراكــز 
رضــع ابنهــا 

ُ
يرتديــن اللبــاس الشــرعّي أو املــرأة التــي ت

. كمــا يحّدثنــا »أبــو ســليمان« 
ً

فــي مــكاٍن عــاّمٍ مثــال
عــن ســّيدٍة قرصــت بــأداٍة تدعــى »العضاضــة« مــن 
رضــع ابنهــا فــي املســتوصف.

ُ
ثديهــا بعــد مشــاهدتها ت

رحلــة  تفاصيــل  موّضًحــا  ســليمان«  »أبــو  يتابــع 
 
ً
اللجــوء املريــرة، فيقــول: اســتأجرت هوّيــاٍت مــزّورة
مخّيــٍم  مــن  وابنــي  زوجتــي  إخــراج  أســتطيع  لكــي 
ُوضعــا  الديمقراطّيــة«،  ســوريا  »قــّوات  لـــ  تابــٍع 
تدعــى  قريــٍة  إلــى  املــرور  يحــاوالن  كانــا  بعدمــا  فيــه 
طلــب  بعدهــا  املطــار.  إلــى  للوصــول  »الحمــرا« 
املهــّرب مّنــا مبلــغ 150 ألــف ل.س علــى الشــخص 
لينقلنــا إلــى ديــر الــزور عــن طريــق املمــّرات الوعــرة. 
إن   

ً
مســؤوال يكــون  ال  الحالــة  هــذه  فــي  واملهــّرب 

علــى  ُيحكــم  حيــث  مّنــا،  شــخٍص  بــأّي  مســك 
ُ
أ

املالّيــة. وبالغرامــة  بالســجن  الشــخص 
يواصــل »أبــو ســليمان« حديثــه: كّنــا 13 شــخًصا 
وعنــد  املاعــز،  لنقــل  كبيــرٍة  شــاحنٍة  فــي  ُجمعنــا 
ســلكنا  الليــل  منتصــف  بعــد  الواحــدة  الســاعة 
منطقــٍة  إلــى  وصلنــا  ثــّم  بالرعــاة،  ــا  خاصًّ طريًقــا 
الديمقراطّيــة،  ســوريا  »قــّوات  عليهــا  تســيطر 
نــا أصبحنــا في مأمٍن اآلن.

ّ
عندهــا قــال لنــا املهــّرب إن

يضيــف »أبــو ســليمان« واأللــم بــاٍد علــى ســحنته: 
»بعدهــا ُتهنــا فــي الصحــراء لســاعاٍت، وال مــاء لدينــا 
وال طعــام، وهــو مــا زاد مــن معاناتنــا، والســّيما أّن 

إلــى  وصلنــا  محــاوالٍت  عــّدة  وبعــد   .
ً

أطفــاال معنــا 
ثكنــٍة عســكرّيٍة فــي منطقــٍة تابعــٍة للجيــش النظامــّي 
كانــت  حيــث  الكبــرى؛  الصدمــة  وهنــا  الســورّي. 
 بجثــث املدنّييــن، إضافــة إلــى 

ً
تلــك الثكنــات مليئــة

، ولكّنهــا خيــاٌر ال بــأس فيــه 
ً
أّن امليــاه كانــت ملّوثــة

مــن  الصحــراء  فــي  لســاعاٍت طويلــٍة  انقطــاٍع  بعــد 
دونهــا«.

قريــة  إلــى  وعائلتــه  ســليمان«  »أبــو  وصــل  أخيــًرا 
إلــى  الرعــاة  أحــد  أرشــدهم  أن  بعــد  »الحمــرا«، 
الطريــق عبــر الوديــان. وغالًبــا مــا كانــت تحــدث فــي 
»داعــش«  تنظيــم  بيــن  اشــتباكاٌت  املنطقــة  تلــك 
هنــاك  وكانــت  الديمقراطّيــة«،  ســوريا  و»قــّوات 
بتجاوزهــا،  ألحــٍد  يســمح  ال  اشــتباٍك  خطــوط 
ــا  حيــث أعــدم تنظيــم »داعــش« راعــي أغنــاٍم كرديًّ

الحــدود. تلــك  لتجــاوزه 
كّل  إّن  ســليمان«:  »أبــو  يقــول  ســاخرٍة  بطريقــٍة 
تّجــار  إّن  حيــث  آخــر،  ملهــّرب  يبيعنــا  كان  مهــّرٍب 
البشــر أصبحــوا أكثــر مــن البشــر أنفســهم. فبعــد 
 لـــ 

ٌ
وصولنــا إلــى قريــٍة تدعــى »التونيــة«، وهــي تابعــة

»قــّوات ســوريا الديمقراطّيــة«، كان هنــاك ســائق 
 20 بمبلــغ  القامشــلي  إلــى  أوصلنــا  أعرفــه  تك�ســي 
ألــف ل.س علــى كّل شــخص، وأثنــاء مرورنــا علــى 

كّل حاجــٍز كّنــا نضطــّر لرشــوة عناصــره بمبلــٍغ كان 
ليــرة ســورّية علــى كّل  10 آالف  إلــى  يصــُل أحياًنــا 
شــخص، ومــن املالحــظ أّن تلــك الحواجــز كانــت 

تابعــة لســلطة األســد. بمعظمهــا 
مركــز  إلــى  وعائلتــه  ســليمان«  »أبــي  وصــول  بعــد 
يقــع  حيــث  األمنــّي،  املرّبــع  فــي  القامشــلي  مدينــة 
املطــار الــذي يســافر منــه الفــاّرون واملدنّيــون إلــى 
يبتعــدوا   

ّ
بــأال صحــوا 

ُ
ن كدمشــق،  آمنــٍة  مناطــَق 

عليهــم،  ُيقبــض  ســوف   
ّ

وإال املنطقــة  تلــك  عــن 
فاضطــّر »أبــو ســليمان« إلــى تــرك عائلتــه خلفــه، 
حيــث  بابنــه  الخاّصــة  الثبوتّيــة  األوراق  بســبب 
كان سُيســَحب للخدمــة العســكرّية فــي حــاِل مــروره 
تذكــرة  تكلفــة  كانــت  النظــام.  حواجــز  أحــد  علــى 
الطيــارة 10 آالف ل.س علــى الشــخص الواحــد، 
بحّجــة  للشــخص  ألًفــا   55 منهــم  طلبــوا  ولكّنهــم 

باإلجــراءات.  االســتعجال 
دوره  عائلتــه  مــع  ينتظــر  ســليمان«  »أبــو  وبقــي 
هــذه  وخــالل  يوًمــا.   12 مــّدة  التذاكــر  قطــع  فــي 
إلــى  الفتــرة عانــوا مــن االبتــزاز؛ فلمجــّرد الدخــول 
الحّمامــات كان عليهــم دفــع 500 ل.س فــي كّل مــّرة 
 عــن تكاليــف الطعــام والنــوم؛ 

ً
يدخلونهــا، فضــال

 2000 ــف 
ّ
تكل كانــت  وحدهــا  البطانيــات  فأجــرة 
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ل.س فــي الليلــة الواحــدة. وكلُّ هــذا حــدث ضمــن 
ســليمان«،  »أبــو  ســّماه  كمــا  املطــار«  »حــوش 
ولكــن أخيــًرا جــاء دورهــم فــي قطــع التذاكــر، بعــد 
ألــف   250 إلــى  يصــل  مبلــٍغ  ودفــع  واســطٍة  تدبيــر 
ــه كان الفتيــة الذيــن هــم 

ّ
ل.س. إضافــة إلــى هــذا كل

فــي ســّن الخدمــة العســكرّية صيــًدا ثميًنــا لقــّوات 
إلــى جهــٍة مجهولــة. تســوقهم  كانــت  التــي  النظــام 

متــن  علــى  عائلتــه  رحلــة  ســليمان«  »أبــو  ويصــف 
شــخص؛  لـــ600  ســع 

ّ
تت ضخمــٍة  عســكرّيٍة  طائــرٍة 

الجيــش  وعناصــر  ضّبــاط  يجلــس  كان  حيــث 

املواطنــون  يبقــى  بينمــا  املقاعــد،  فــي  الســورّي 
واقفيــن طــوال الرحلــة وممنوًعــا عليهــم الجلــوس 
بســبب ضيــق املــكان. وقبــل إقــالع الطائــرة تجبــر 
مــن  الحمولــة  نقــل  علــى  الشــباب  النظــام  قــّوات 
والضــرب.  التهديــد  تحــت  وطعــاٍم  عتــاٍد عســكرّيٍ 
وبعــد وصولهــم إلــى دمشــق مكثــوا فيهــا 11 يوًمــا، 
ثــّم قــّرروا الفــرار إلــى لبنــان عــن طريــق مهــّرٍب أخــذ 
منهــم مبلــغ 100 دوالر علــى كّل فــرد. وفــي منتصــف 
وأمامهــم  وعــرٍة  طــرٍق  فــي  بالســير  بــدؤوا  الليــل 
إلــى  وصلــوا  حتــى  الطريــق،  علــى  هــم 

ّ
يدل شــخٌص 

»جديــدة يابــوس« الســاعة الثالثــة فجــًرا، ومــن ثــّم 
موا إلــى مهــّرٍب آخــر فــي رحلــٍة إلــى البقــاع، ومــن  ِ

ّ
ُســل

ثــّم إلــى بيــروت. وفــي لبنــان لــم يختلــف واقــع »أبــي 
سليمان« عّما كان عليه قبل رحلة العذاب تلك؛ 
فهــو ال يســتطيع العثــور علــى عمــٍل يناســب ســّنه، 
ليــس كمــا  مــكاٍن  فــي  ــه وجــد نفســه 

ّ
أن إلــى  إضافــة 

 
ٌ
هنــا مختلفــة الحيــاة  أّن  يظــّن  فقــد كان  تخّيلــه، 

ــه اآلن يعيــش 
ّ
 أن

ّ
عــن وضــع الحــرب فــي ســورية. إال

ــه لــم 
ّ
الظــروف التعســة نفســها، لكــّن الفــرق هنــا أن

يعــد هنــاك �ســيٌء يبيعــه ويطعــم أوالده بثمنــه.

اّتحاد نسائم سوريا
عنــى بحقــوق املــرأة 

ُ
 تعمــل فــي املناطــق املحــّررة مــن ســلطة األســد، ومركزهــا ريــف حلــب الغربــّي، وت

ٌ
 أهلّيــة

ٌ
حــاد نســائم ســوريا« مؤّسســة

ّ
»ات

 
ٌ
حــاد »نســائم ســوريا«، فــي تمــوز/ يوليــو 2017، وهــي ســّيدة

ّ
والطفــل واألســرة، وتشــرف عليهــا نســاٌء ســورّيات. أّسســت »نســيم توتنجــي« ات

جبــرت علــى مغــادرة مدينــة حلــب فــي مطلــع العــام الجــاري. 
ُ
 مــن مدينــة حلــب فــي الثالثيــن مــن عمرهــا، وأمٌّ لطفليــن، أ

ٌ
ســورّية

درســت  إّنهــا  قالــت  »توتنجــي«  لقائنــا  وعنــد 
فيهــا  وتخرجــت  حلــب  جامعــة  فــي  الرياضيــات 
خاّصــٍة  كمدّرســٍة  عملــت  ثــّم   ،2001 عــام 
الثــورة  انطــالق  ومــع  مباشــرة.  تخّرجهــا  بعــد 
فــت عــن عملهــا هــذا، وتطّوعــت 

ّ
الســورّية توق

افتتحــت  مدرســٍة  أّول  فــي  وموّجهــة  مــٍة 
ّ
كمعل

عملهــا  إلــى  إضافــة   ،2013 ســنة  حلــب  فــي 
كناشــطٍة فــي مجــال تأهيــل الكــوادر التعليمّيــة 
ب 

ّ
والدعــم النف�ســّي والنشــاطات الفّعالــة لطــال

حلــب. مدينــة 
القســرّي،  التهجيــر  ثــّم  الحــرب،  معانــاة  وعــن 
مــن  عاشــته  مــا  بعــض  »توتنجــي«  لنــا  روت 
أهــوال، فتقــول: »عانينــا الكثيــر مــن ضغوطات 
الحــرب والقصــف والحصــار، وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك بقينــا صامديــن. لقــد خســرُت كّل �ســيٍء 
وبيتــي  وأصدقائــي  مدرســتي  التهجيــر،  عنــد 
أعــرف  وال  والدهمــا  أخذهمــا  اللذيــن  وطفلــّي 
 
ً
صدمــة أعيــش  كنــت  اآلن.  حتــى  شــيًئا  عنهمــا 
الغربــّي  حلــب  ريــف  إلــى  وصولــي  عنــد   

ً
كبيــرة

)مدينــة األتــارب(، وعشــت حالــة اكتئــاٍب قبــل 
باإلشــراف  فــت  ِ

ّ
ل

ُ
ك أن  بعــد  قــواي  أســتعيد  أن 

مدينــة  فــي  والتأهيــل  للتدريــب  مركــٍز  علــى 
األتــارب«.

وعنــد ســؤالنا »توتنجــي« عــن مشــروع »نســائم 
ــدت الفكــرة لديهــا، قالــت: 

ّ
ســوريا«، وكيــف تول

»نســائم  حــاد 
ّ
ات تشــكيل  فكــرة  لــدّي  ــدت 

ّ
»تول

تكــون  بــأن  كامــرأٍة تطمــح  مــن واقعــي  ســوريا« 
 فــي املجتمــع وخلّيتــه األســاس )األســرة(، 

ً
فاعلــة

فانطلــق املشــروع ليكــون هّمــه األكبــر االهتمــام 
وحمايــة  والطفــل  واملــرأة  األســرة  بشــؤون 
ألكثــر  بالعمــل  اســتمرارنا  وبعــد  حقوقهــم. 
حــاد، 

ّ
لالت  

ً
رئيســة انُتخبــُت  أشــهٍر  مــن خمســة 

ضــّم  مــن  نــُت 
ّ

تمك الــدؤوب  العمــل  وبفضــل 
جهد أكثر من عشرين مركًزا في جميع املناطق 
املحــّررة يعنــى بشــؤون األســرة واملــرأة والطفــل 
ملعــرض  ثــّم جّهزنــا  نســائم ســوريا،  حــاد 

ّ
ات إلــى 

الشــمال  فــي  معــرٍض  أكبــر  كان  يدوّيــٍة  أعمــاٍل 
عنــد  كبيريــن   

ً
وقبــوال نجاًحــا  والقــى  الســورّي، 

املجتمــع«. شــرائح  أغلــب 
»نســائم  حــاد 

ّ
ات أعمــال  وأهــّم  أهــداف  وعــن 

طاقــات  »جمعنــا  »توتنجــي«:  حّدثتنــا  ســوريا« 
وحّتــى  الفاعــالت  والفتيــات  والنســاء  املراكــز 
وجــود  عــدم  مــن  يعانيــن  اللواتــي  املهّمشــات 
واســتمرارهّن  لتقّدمهــّن  املجتمــع  فــي  فرصــٍة 
واحــٍد  هــدٍف  علــى  فقنــا 

ّ
وات أدوارهــّن،  بتأديــة 

املــرأة  إصــرار  مــن  نابعــٍة  واحــدٍة  ومســيرٍة 

السورّية إلثبات جدارتها وقّوتها رغم الظروف 
وقســوة  ونــزوٍح  تهجيــٍر  مــن  فيهــا  تمــّر  التــي 
العيش. وتواصلنا مع أغلب الجهات املسؤولة 
والفاعلــة فــي الداخــل الســورّي إلقامــة دورات 
توعيــٍة وتدريبــاٍت متنّوعــٍة تشــمل االستشــارات 
األســرّية واملنفعــة للمجتمــع. وأّول فاعلّيــة لنــا 
شــاركت  الــذي  املاهــرة(  )اليــد  معــرض  كانــت 
ومهــٍن  يدوّيــٍة  بأشــغاٍل  والنســاء  املراكــز  فيــه 
 واســًعا 

ً
حرفّيــٍة ووســائَل تعليمّيــٍة، والقــى إقبــاال

القصــف«.  شــّدة  مــن  الرغــم  علــى 
هكــذا ســردنا جانًبــا مــن قّصــة نجــاٍح شــخصّيٍة 
ال   

ً
مؤّسســة نقــّدم  كّنــا  بينمــا  ســورّيٍة  لســّيدٍة 

تــزال فــي بدايــة طريقهــا تحمــل أســباب النجــاح 
املدنــّي  املجتمــع  مؤّسســات  كباقــي  ولكّنهــا، 
وأخــرى  تحّديــاٍت موضوعّيــٍة  أمــام  الســورّية، 
علــى  املســيطرة  القــوى  تغّيــرات  فبيــن  ذاتّيــة. 
ذلــك  يشــبه  ومــا  فيهــا،  تعمــل  التــي  الجغرافيــا 
علــى  قدرتهــا  وبيــن  موضوعّيــة،  عوامــَل  مــن 
التقّيــد بمعاييــر الشــفافّية واإلدارة الجماعّيــة 
واملحاســبة، ومــا يشــبه ذلــك مــن شــروط نضــج 
املؤّسســات  هــذه  تعيــش  الذاتــّي،  العامــل 

بــة.
ّ

املرك تحّدياتهــا 
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ــا وأشــّدها تأثيــًرا علــى  األفــراد بمراحلهــم العمرّيــة املختلفــة، وبتنــّوع بيئاتهــم وثقافتهــم 
ً

حة مــن أكثــر األحــداث عنف
ّ

تعــّد الحــروب والنزاعــات املســل
جنســهم.  وباختــالف  وانتماءاتهــم، 

 بفقــدان األمــان والعيــش الكريــم، يترافــق مــع تغّيــراٍت 
ً

ــال
ّ
حيــث تعانــي املجتمعــات فــي فتــرات الحــروب مــن انتهــاٍك معلــٍن لشــروط الحيــاة الطبيعّيــة ممث

ــا 
ً
ة واملؤملــة حدث

ّ
عــٍة ســواء علــى مســتوى الجماعــة أو الفــرد. ويعــدُّ النــزوح بتفاصيلــه الصادمــة والشــاق

ّ
مفاجئــٍة وقســرّيٍة وأخطــاٍر كثيــرٍة غيــر متوق

 مــن أجــل الحفــاظ علــى البقــاء مــن جهــة، وبدايــة ألنــواٍع أخــرى مــن األخطــار الحياتّيــة اليومّيــة الصعبــة مــن جهــٍة 
ً
ــب الخطــر األكثــر شــّدة

ّ
ــا لتجن ضروريًّ

ثانيــة.

هــذه  مثــل  وفــي  ــا،  تاريخيًّ املــرأة  كانــت  ولطاملــا 
مًعــا.  آن  فــي   

ً
ومقاومــة تضــّرًرا  األكثــر  الظــروف، 

مــا 
ّ
وإن حياتهــا،  فــي  جديــًدا  ــا 

ً
حدث ليــس  فالعنــف 

عليهــا،  أخطارهــا  تعاظمــت   
ٌ
متراكمــة خبــراٌت  هــو 

إليهــا  فــي املجتمعــات املغلقــة التــي تنظــر  والســّيما 
القاصــر  والضلــع  الضعيفــة  األنثــى  أّنهــا  علــى 
والزوجــة  األّم  هــي  فهــا  والديــن.  العقــل  وناقصــة 
الظلــم  مــن  الكثيــر  تتحّمــل  واألخــت  واالبنــة 
 
ً
 نتيجــة

ٌ
والقهــر، ومعــه مســؤولّياٌت وأعبــاٌء ثقيلــة

يــه 
ّ
وتخل انســحابه  أو  فقدانــه  أو  الرجــل  لغيــاب 

كمســانٍد  دوره  عــن  قصــد  غيــر  مــن  أو  قصــًدا 
وشــريٍك فــي حيــاٍة، مصاعبهــا كثيــرة. لتجــد نفســها، 
 ملزيــٍد مــن العنــف 

ً
وفــي كّلِ هــذه الحــاالت، عرضــة

داخــل األســرة وخارجهــا، ومــن القريــب والغريــب 
عميقــة. وآثــاٍر  عــّدة  وبأشــكاٍل 

علــى  للســيطرة  القــّوة  اســتخدام  هــو  والعنــف 
أن  ويمكــن  آخريــن،  أشــخاٍص  أو  آخــر  شــخٍص 

يشــمل أّي إســاءة معاملــة أو إكــراٍه 
أو  نف�ســّيٍ  أو  جســدّيٍ  ضغــٍط  أو 
اجتماعــّيٍ أو اقتصــادّي. أّمــا العنف 
ضــّد املــرأة فهــو أّي عمــٍل أو تصــّرٍف 
عدائــّيٍ أو مــؤٍذ ومهيــن، يرتكــب بــأّيِ 
لكونهــا  امــرأٍة  أّي  وبحــّقِ  وســيلٍة 
 
ً
جســدّية  

ً
معانــاة يخلــق   ،

ً
امــرأة

 بطريقٍة مباشــرٍة 
ً
 ونفســّية

ً
وجنســّية

مباشــرة. غيــر  أو 
نحــو  املــرأة   نظــر  وجهــة  وتســهم 
ذاتهــا واآلخــر بكونــه مصــدر القــّوة، 
للعنــف؛  تعّرضهــا  إمــكان  فــي 
نفســها  إلــى  املــرأة  تنظــر  فعندمــا 
اآلخريــن  وتــرى  األضعــف  أّنهــا  علــى 
 
ً
فرصــة لهــم  تقــّدم  األقــوى،  هــم 
لتعنيفهــا بشــكٍل أكبــر. ذلــك أّن اإليحــاء إلــى اآلخــر 
الضحّيــة  تعــّرض  فــي  خطيــٌر  عامــٌل  بالضعــف 
القانــون  غيــاب  حــاالت  فــي  والســّيما  للخطــر، 
يحملــه  ملــا  وذلــك  والفو�ســى.  الجريمــة  وانتشــار 
مــن اإلكــراه و إجبــار شــخٍص آخــر علــى  العنــف 
علــى  وتصّرفــاٍت  معّينــٍة  ســلوكّياٍت  فــي  االنخــراط 
أو  التهديــد  اســتخدام  خــالل  مــن   ، إرادتــه  غيــر 
أو  الخــداع  أو  التالعــب  أو  اللفظــّي  اإلصــرار 
االقتصادّيــة.  القــّوة  أو  الثقافّيــة  عــات 

ّ
التوق

مســتوى  علــى  القــّوة  اســتعمال  ســوء  ويــؤّدي 
األفــراد والجماعــات إلــى إســاءة املعاملــة التــي  تمنــع 
وتجبرهــم  حــّرٍة  قــراراٍت  خــاذ 

ّ
ات مــن  األشــخاص 

مــع  تحّولهــم،  وقــد  إرادتهــم،  التصــّرف ضــّد  علــى 
اســتمرار ذلــك، إلــى أداٍة للقيــام بأعمــاٍل ال تّتفــق 

وأخالقهــم.  وعاداتهــم  قيمهــم  مــع 

؛ فهــا 
ٌ
 وللعنــف أشــكاٌل عــّدة وممارســاٌت مختلفــة

بالضــرب  الجســدّي  للعنــف  تتعــّرض  املــرأة   هــي 
مــن  بالقــّوة  ومنعهــا  الحّرّيــة  حجــز  أو  والتقييــد 
مــن  _الحرمــان  لهــا  حــقٌّ  هــو  مــا  علــى  الحصــول 
التعليــم والعمــل ســواء مــن شــريك حياتهــا أو ولــّي 
أو  فــي مقامهــم،  مــن هــو  أو  أٍخ  أو  أٍب  مــن  أمرهــا 
 وعبــاراٌت 

ٌ
 قاســية

ٌ
ــه إليهــا ألفــاظ ــا فُتوجَّ تعّنــف رمزيًّ

إليهــا  يشــار  أو  تحّبهــا  ال  بألقــاٍب  تلّقــب  أو   
ٌ
نابيــة

كرامتهــا،  مــن   
ُّ
ويحــط مكانتهــا  مــن  ُينقــص  بمــا 

نفســها  فتجــد  الجن�ســّي  العنــف  مــن  تعانــي  أو 
تتعــّرض لإلســاءة الجنســّية كالتحــّرش اللفظــّي أو 
الجســدّي أو االعتداء الجن�ســّي أو االغتصاب من 
الغريــب أو القريــب. وعندمــا يرتكــز العنــف داخــل 
ا يمــارس علــى املــرأة مــن  منزلهــا يصبــح عنًفــا أســريًّ
ســع دائــرة 

ّ
رمــز الســلطة فيهــا. وفــي ظــّل النــزوح تت

حرمــن  والالتــي  عاّمــة  النســاء  فتعانــي  العنــف، 
مــن أخطــاٍر إضافّيــٍة، فقــد   

ً
التعليــم خاّصــة مــن 

العمــل  إلــى  فتضطــّر  ــا  اقتصاديًّ اســتغاللهّن  يتــّم 
لســاعاٍت طويلــٍة وبشــروٍط قاســيٍة وأجــوٍر زهيــدٍة 
مّمــا يتــرك آثــاره الســلبّية عليهــا وعلــى أفــراد أســرتها.  
ويمكــن توضيــح أشــكال العنــف الــذي تعانــي منــه 

املــرأة بالرســم التالــي: 
ا   وتظهــر آثــار العنــف املمــارس علــى املــرأة  نفســيًّ

ــا: واجتماعيًّ
 
ً
مؤملــة  

ً
خبــرة العنــف  يعــّد  النفســّية:  اآلثــار   _1

بالعجــز  والشــعور  للظلــم  التعــّرض  علــى  تقــوم 
ــف(،  َعّنِ

ُ
)امل العنــف  يمــارس  مــن  أمــام  والضعــف 

فــة( شــعوًرا بالغضــب،  َعنَّ
ُ
ــد لــدى املــرأة )امل

ّ
مــا يول

نفســها  فتلــوم  ذاتهــا؛  نحــو  غضبهــا  توّجــه  فقــد 
ويســيطر عليهــا الخــوف الدائــم ويرافقــه الشــعور 

دد
 الع

ملف

2017/12/1517



تتعــّرض  قــد  أو  تتعــّرض  مــا  كّل  أمــام  بالضعــف 
تفضيــل  إلــى  أو  الخضــوع  إلــى  يدفعهــا  والــذي  لــه 
عنهــا. فنجدهــا  بعيــًدا  والهــروب  املواجهــة  تجّنــب 
تر�ســى الظلــم وتعانــي األلــم بصمــٍت، مــا ينعكــس 

ا.  وجســديًّ ا  نفســيًّ الصّحّيــة  حالتهــا  علــى 
إلــى  غضبهــا  املــرأة  توّجــه  قــد  ثانيــٍة  جهــٍة  ومــن 
الخــارج فتلــوم اآلخريــن وتتحــّول إلــى شــخٍص قلــٍق 
ــر والعصبّيــة يرافقهــا شــعوٌر بالعــداء 

ّ
شــديد التوت

ا، مــا يدفعهــا  ــا وأســريًّ لــكّل مــا يحيــط بهــا اجتماعيًّ
فــي صراعــاٍت ومشــكالٍت  والدخــول  املواجهــة  إلــى 
عــّدة، فــي محاولــٍة منهــا إلثبــات قّوتهــا أمــام طــرٍف 

قــوّي. آخــر 
آثــاره  العنــف  يتــرك  االجتماعّيــة:  اآلثــار   _2
فــي  تظهــر  مشــكالٍت  شــكل  علــى  االجتماعّيــة 
وخارجهــا.  األســرة  داخــل  االجتماعّيــة  العالقــات 
زوجتــه  علــى  الشــريك  يمارســه  الــذي  فالعنــف 
التواصــل  حلقــات  ك 

ّ
يفــك ابنتــه  علــى  األب  أو 

القائمــة علــى املحّبــة واالحتــرام، مــا يجعــل الحيــاة 
 لكليهمــا، والســّيما فــي ظــروف النــزوح 

ً
أكثــر قســاوة

مــن  املزيــد  معهــا  وتحمــل  األمــان  إلــى  تفتقــد  التــي 
الضغــوط واملســؤولّيات، مّمــا يزيــد مــن احتمــال 

واالنفصــال. األســرّية  الخالفــات 
مــن  منعهــا  زوجهــا  أّن  الســّيدات  إحــدى  تذكــر 
مهــّدًدا  أختهــا،  لزيــارة  حتــى  املنــزل  مــن  الخــروج 
مــن  جن�ســّيٍ  لتحــّرٍش  تعّرضهــا  نتيجــة  بالطــالق 
مــن  تعانــي  جعلهــا  مــا  املخّيــم،  فــي  الذكــور  أحــد 

مشــكلٍة فــي العالقــة الزوجّيــة وصلــت إلــى مرحلــة 
الطــالق النف�ســّي )وهــو االنفصــال العاطفــّي عــن 
مــكاٍن  فــي  مًعــا  بقائهمــا  مــع  الــزوج  أو  الشــريك 
ــًرا 

ّ
ك أصبحــت أكثــر توت

ّ
واحــد(. ونتيجــة هــذا التفــك

تمــارس  بهــا  فــإذا  أطفالهــا  نحــو  غضبهــا  ووّجهــت 
ا كاســتكماٍل لدائــرة  ــا وجســديًّ عليهــم العنــف لفظيًّ
العنــف. وبالنظــر إلــى مــا يعانيــه الــزوج فــي ظــروف 
النــزوح، فهــو يشــعر بالتهديــد والخطــر علــى حياته 
التفاصيــل،  مــن  مزيــٍد  وبفهــم  وأســرته.  وزوجتــه 
 يمــارس العنــف ضمــن نطــاق 

ٌ
فهــو بــدوره معّنــف

كّلِ  ولــدى  أســرٍة  كّلِ  وفــي  )األســرة(.   صالحّياتــه 
 لتســردها عــن عنــٍف تعّرضــت لــه أو 

ٌ
امــرأٍة قّصــة

القاســية. والنــزوح  الحــرب  فــي ســنوات  شــاهدته 
املــرأة  تتعــّرض  قــد  والصحّيــة:  الجســدّية  اآلثــار 
آالٍم  وأعــراض  وكســوٍر،  لجــروٍح  العنــف  نتيجــة 
تهّيــج  وأعــراض  دائــٍم،  ووهــٍن  وتعــٍب  مزمنــة، 
أمعــاء واضطرابــاٍت معوّيــة. وقــد يدفعهــا العنــف 
وإدمــان  كالتدخيــن،  بصّحتهــا  مضــّرٍة  عــاداٍت  إلــى 
البدنــّي،  النشــاط  ــة 

ّ
وقل واملخــدرات،  الكحــول 

آمنــٍة  غيــر  جنســّيٍة  وممارســاٍت  األكل،  وفــرط 
أو  فيــه،  مرغــوٍب  غيــر  حمــٍل  إلــى  بهــا  تــؤّدي  قــد 
أو  نســائّية  اضطرابــات  أو  باإليــدز  اإلصابــة  إلــى 
أو  الحمــل،  تعقيــدات  أو  آمنــة  غيــر  إجهاضــات 
االلتهــاب  أمــراض  أو  الــوالدّي   الــوزن  انخفــاض 

 . الحو�ســّي
الــذي  مــا  النــزوح  ظــروف  فــي  املــرأة،  عزيزتــي 
وغيــرك  نفســك  لتحمــي  بــه  القيــام  يمكنــك 
للعنــف  التعــّرض  مــن  والفتيــات  النســاء  مــن 

؟  ل الســتغال وا
1_ ما الذي يمكنك القيام به تجاه نفسك؟

كامــرأٍة  وتصّرفــي  باحتــراٍم  أنوثتــك  مــع  تعاملــي   _
الجميــع.  يحترمهــا  قوّيــٍة 

مــع  وتعاملــي  وواجباتــك  حقوقــك  علــى  تعّرفــي   _
كخاضــع. وال  كنــّدٍ  ال  لــه،  كشــريكٍة  الرجــل 

مــي 
ّ
مــي وعل

ّ
_ التعليــم يزيــد مــن قّوتــك ووعيــك، تعل

الفتيــات مــن حولــك.
ا 

ً
شــروط ضعــي  لكــن   ،

ً
قوّيــة يجعلــك  العمــل   _

واالســتغالل. للعنــف  التعــّرض  مــن  تحميــك 
_ فــي حــال تعّرضــك للعنــف، اطلبــي املســاعدة مــن 
ــا  شــخٍص موثــوٍق، ويفّضــل أن يكــون اختصاصيًّ

إن أمكــن.

2_ ما الذي يمكنك القيام به تجاه غيرك؟
للنســاء  حولــك  يحــدث  مــا  بمالحظــة  _اهتّمــي 

  . ت لفتيــا وا
_ ســاهمي فــي توعيــة النســاء األخريــات بحقوقهــّن 

وواجباتهــّن.
علــى  األخريــات  وشــّجعي  املســاعدة  قّدمــي   _
عنــٍف.   مــن  لــه  يتعّرضــن  مــا  حــول  الحديــث 

_ شــّجعي النســاء والفتيــات علــى التعليــم والعمــل 
لتحقيــق مكانــٍة حقيقّيــٍة.

والصالبــة،   اللطــف  مــن  مزيــٌج  املــرأة  قــّوة  ألّن 
وقســوة  الشرســة  الحــرب  ألحــداث  تســمحي  فــال 
النــزوح والظلــم أن تضعفــك أو تجعلــك متلّقًيــا أو 

العنــف. مــن  ملزيــٍد  مصــدًرا 

عمل للفنان: يوسف عبدلكي

اتفاقّية منّظمة الوحدة 
اإلفريقّية عام 1969

ماّدة )3(
حظر األنشطة التخريبّية

البلــد  نحــو  واجبــاٌت  الجــٍئ  كّل  علــى   _1
ــب 

ّ
يتطل والــذي  فيــه  نفســه  وجــد  الــذي 

علــى وجــه الخصــوص أن يلتــزم بقوانينــه 
ولوائحــه، وكذلــك اإلجــراءات التــي تّتخــذ 
ويمتنــع  العــاّم،  النظــام  علــى  للحفــاظ 
كذلــك عــن أّي أنشــطٍة تخريبّيــٍة ضــّد أّي 
مــة الوحــدة اإلفريقّيــة.

ّ
دولــٍة عضــو بمنظ

عــة بمنــع الالجئيــن 
ّ
2_ تتعّهــد الــدول املوق

أّي  مهاجمــة  مــن  أراضيهــا  فــي  املقيميــن 
مــة الوحــدة اإلفريقّيــة 

ّ
دولــٍة عضــو بمنظ

يســّبب  أن  املحتمــل  مــن  نشــاٍط  بــأّي 
وخاّصــة  األعضــاء،  الــدول  بيــن  ــر 

ّ
التوت

طريــق  عــن  أو  األســلحة  باســتخدام 
اإلذاعــة. أو  الصحافــة 

ماّدة )4(
عدم التمييز

أحــكام  بتطبيــق  األعضــاء  الــدول  تتعّهــد 
مــن   

ً
ــة

ّ
كاف الالجئيــن  هــذه االتفاقّيــة علــى 

دون تمييــٍز بســبب العــرق، أو الديــن، أو 
الجنسّية، أو عضوّية جماعٍة اجتماعّيٍة 

معّينــة، أو بســبب اآلراء السياســّية.
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حّدثتني أّم صالح
همام الخطيب

ــش الرائحــة فــي الجســد، وأراه منثــوًرا 
ّ

ــش فــّي كمــا تعش
ّ

لــم يفارقنــي الخــوف قــط طــوال حياتــي، كان يســكنني كمــا تســكن النــار فــي الخشــب ويعش
حولــي علــى الحائــط الــذي »لــه آذان« وفــي صــوت أّمــي املرتجــف عندمــا تريــد أن تخيــف ابنــي »تــاع يــا صالــح إجــاك الدركــي«. أّمــي التــي عايشــت فتــرة 
 االســتعمار قــد زال، وســورية قــد أصبحــت بيــد أبنائهــا. وكيــف لهــا أن تقتنــع؛ فــال القريــة تغّيــرت معاملهــا، 

ّ
االســتعمار الفرن�ســّي، وماتــت ولــم تقتنــع أن

ها املســتعمرون. نعــم، ماتــت أّمــي فــي 
ّ

، حتــى طرقــات القريــة بقيــت علــى حالهــا كمــا شــق
ً
فة

ّ
وال الخــوف مــن »الدركــي« زال، وبقيــت آذان الحيطــان مشــن

ــا(.
ّ
ــوا عن

ّ
الثمانينّيــات وهــي تــرّدد دائًمــا )هللا ال يوفقهــم إيمــت بدهــم يحل

تريــد  وكأّنهــا  شــهيًقا  وتأخــذ  صالــح«  »أّم  تحّدثنــي 
بــكّل  لتبصقــه  مــا 

ّ
إن ل�ســيء،  ال  العالــم،  تبتلــع  أن 

قيمــه التــي أصبحــت جوفــاء كطبــٍل ال يجيــد ســوى 
املتراقصيــن  بؤبؤيهــا  علــى  بــاٍد  والخــوف  القــرع، 
امللّبــد  جبينهــا  تفــرك  الســاعة.  كنــّواس  ذعــًرا 
يمــّر  ا 

ً
شــريط تمســح  أن  تريــد  وكأّنهــا  بالتجاعيــد 

 ،
ً
عبــر ذاكرتهــا وتــراه أمــام عينيهــا حاضــًرا. وفجــأة

بصــوت املذعــور تصيــح »صالــح«، صــوت جعلنــي 
أحــسُّ بــأّن »صالًحــا« فــي مــكاٍن قريــٍب مّنــي ويحتــاج 
تســتذكر  أّنهــا  اســتدركت  ــي 

ّ
أن  

ّ
إال املســاعدة.  إلــى 

ــه 
ّ
 أن

ّ
ــا مــا، حصــل منــذ زمــٍن ليــس بالقريــب إال

ً
حدث

املســتغيث.  صرخــة  بحجــم  حاضــًرا  يــزال  ال 
كان  جفنيهــا:  فــي  ــح 

ّ
يترن والدمــع  صالــح،  أّم  تتابــع 

يــدرس الحقــوق فــي جامعــة حلــب فــي الثمانينّيــات، 
مســمعه  علــى  أرّدد  كنــت  ــي 

ّ
أن مــن  الرغــم  وعلــى 

دائًمــا وصايــا جّدتــه أّن »الحيطــان لهــا آذان ونحــن 
نم�سي بجانبها  ونقول يا رّب الستر«، وعلى الرغم 
مــن أّن جّدتــه نفســها كانــت فــي طفولتــه تخيفــه مــن 
ــه كان يجاهــر بآرائــه السياســّية، 

ّ
 أن

ّ
»الدرـكـي«، إال

تغييــر  مهّمــة  كاهلــه  علــى  تقــع   
ً

بطــال نفســه  ويــرى 
حكايــا  مــن  هارًبــا  فارًســا  أراه  كنــت  وأنــا  العالــم. 
صفــات  وفيــه  بالضيــم  يقبــل  ال  إلــّي،  الجــّدات 
ســأعود  »عندمــا  كانــت  كلماتــه  آخــر  النبــالء. 
ســأجلب لــك الزعتــر مــن حلــب«، ومــن يومهــا لــم 
آكل الزعتــر قــط. ومــن يومهــا ال يغيــب عّنــي صــوت 
وقــع أقدامــه عندمــا يقتــرب مــن البــاب وأكــون فــي 
انتظــاره؛ إّن لصــوت وقــع خطــا »صالــح« إيقاًعــا 

ــا.  خاصًّ
ثــّم  شــفتيها،  وتقضــم  الســفلّي،  هــا 

ّ
فك يرتجــف 

تتابــع: فــي بيتنــا هنــاك فــي القريــة التــي نزحنــا عنهــا 
بهــا دائًمــا 

ّ
كانــت غرفتــه تتوّســط الــدار، وكنــت أرت

علــى الرغــم مــن أّن أحــًدا لــم يدخلهــا منــذ غيابــه، 

يعملــه؛  مــا كان  فيهــا  بعــد أن أعمــل  بهــا 
ّ
أرت لكّننــي 

أبعثــر الكتــب علــى الطاولــة، وأفتــح ذاك الكتــاب 
األحمــر الــذي يتوّســطه رأس الرجــل األصلــع ذي 
»السكســوكة«، وأضــع بيجامتــه كمــا كان يقلعهــا 
 علــى بعضهــا، وأفتــح أبــواب خزانتــه 

ً
دوًمــا مكّومــة

ــب تلــك 
ّ
هــا كمــا كان يتركهــا... وأعــود مجــّدًدا ألرت

ّ
كل

بهــا قبــل أن يغيــب. 
ّ
الغرفــة كمــا كنــت أرت

مــا  أكثــر  وقريتــي،  منزلــي  تركــت  أن  بعــد  واآلن... 
أشــتاق إليــه هــو تلــك الغرفــة وعملــي املعتــاد فيهــا. 
ــه ال يــزال 

ّ
»صالــح« لــم يخــرج مّنــي بعــد، أحــّس وكأن

اآلن  أشــعر  ال  ــي 
ّ
أن صحيــح  جنيًنــا؛  أحشــائي  فــي 

صــاٍت ناجمــٍة عــن حركتــه، 
ّ
بثقــٍل فــي بطنــي أو تقل

فــي  وبحركاتــه  روحــي  فــي  بثقلــه  أشــعر  نــي 
ّ
أن  

ّ
إال

مخّيلتــي. »صالــح« اآلن موجــوٌد معــي أكثــر مــن أّي 
الظلــم والقهــر  نتشــارك  وإّيــاه  فأنــا  وقــٍت م�ســى، 

والعجــز. 
حبيبــي يــا صالــح أنبئــك أّن النبــالء اليــوم هــم فــي 
أو  الحصــار،  تحــت  أو  القبــور  فــي  أو  الســجون 
وهــم  برفاقهــم،  حــّل  مــا  ينتظــرون  أو  املنافــي،  فــي 
ســورية،  فــي  بيــن 

ّ
املعذ ــات 

ّ
وأن اتــك 

ّ
بأن مســكونون 

يقتاتــون علــى أمــٍل شــحيٍح بانتصــار الحــّق ونصــرة 
للمظلوميــن. العالــم 

 نعــم، يــا أّم صالــح يســكننا الخــوف كمــا تســكن 
ــا مــن أن 

ً
النــار فــي الخشــب، قلتهــا وأنــا أرتعــد خوف

مــن  أمــا  العــرش  رّب  يــا  ذقنــاه.  مــا  أبناؤنــا  يــذوق 
خــالص؟!  
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