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إن اآلراء الواردة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي المجلة 

مناهج التعليم استمراٌر للحرب بوسائل أخرى
راتب شعبو

مــن وراء ظهــر الســورّيين املنغمســين فــي متابعــة نتائــج الصراعــات العســكرّية والتصريحــات واملواقــف والبيانــات 
الختامّيــة للمؤتمــرات، وبمــوازاة املــوت والدمــار اليومــّي املســتمّر بحــّق ســورية والســورّيين منــذ ســنواٍت، تســتعر 
 ولكّنها بال ضجيج، بال قّناصاٍت وال مدافع وال طيران؛ حرٌب تســتهدف عقول األطفال الســورّيين، 

ٌ
حرٌب خطيرة

والســالح فيهــا هــو التعليــم ومناهــج التعليــم. 
 إلــى واقــع التعليــم فــي ســورية، لكــي نالحــظ وجــود أربــع مناطــَق تعليمّيــٍة مختلفــة، علــى األقــّل: 

ٌ
 ســريعة

ٌ
تكفــي نظــرة

ســيطرة  ومناطــق  التركّيــة،  الســيطرة  ومناطــق  الكردّيــة،  الســيطرة  ومناطــق  األســد،  نظــام  ســيطرة  مناطــق 
 عــن تبايــن مناهــج التعليــم، إن وجــد، فــي تجّمعــات الالجئيــن الســورّيين خــارج 

ً
الفصائــل اإلســالمّية، هــذا فضــال

ســورية. 
املناهــج التعليمّيــة فــي كّل منطقــٍة تحمــل، بــال شــّك، الهــّم الصراعــّي لــكّل طــرٍف مــن هــذه األطــراف املســيطرة 
 ســليمة. األمــر الــذي يعنــي تحويــل عقــول األطفــال 

ً
 تعليمّيــة

ً
ــا أو غايــة واملتصارعــة فيمــا بينهــا، أكثــر مّمــا تحمــل همًّ

الســورّيين إلــى ســاحة معركــٍة سياســّيٍة وإيديولوجّيــٍة بالدرجــة األولــى قبــل أن تكــون ســاحة تعليــٍم واكتســاب 
 ، معــارف فــي العلــوم أو الفنــون أو غيرهــا. أو لنقــل إّن عملّيــة التعليــم كاملــة تمــّر عبــر فلتــر سيا�ســّيٍ إيديولوجــّيٍ

حتــى بــات يمكــن القــول إّن مناهــج التعليــم فــي ســورية هــي »اســتمراٌر للحــرب بوســائَل أخــرى«. 
أكثــر مــن هــذا، فــإّن مــن طبيعــة الصراعــات السياســّية العنيفــة أن تميــل بأبطالهــا صــوب الحشــد والتعبئــة، 
ــا ملعنــى التعليــم. هــذه  ــب إخمــاد صــوت العقــل إلــى أق�ســى حــّدٍ ممكــن، وهــو ميــٌل مضــادٌّ جذريًّ

ّ
ال�ســيء الــذي يتطل

الــكأس يتجّرعهــا الطفــل الســورّي أينمــا كان فــي ســورية اليــوم. 
ليــس مفاجًئــا تقييــد العقــل فــي مناهــج التعليــم التــي اعتمدتهــا »داعــش« أو مثيالتهــا مــن التنظيمــات اإلســالمّية 
الجهادّيــة التــي هــي فــي األســاس تنظيمــاٌت حربجّيــة وتعبوّيــة ومضــاّدة للعقــل. وقــد أتيــح لهــذه التنظيمــات مــن 
الوقــت واإلمكانــات مــا يكفــي ألن تبــذر »تصّوراتهــا« فــي جيــل األطفــال الــذي وقــع تحــت ســيطرتها. وســيكون لهــذه 

 غيــر طّيبــٍة ســتقولها فــي مســتقبل ســورية. 
ٌ
البــذور، بطبيعــة الحــال، كلمــة

الالفــت، فــي الواقــع، هــو التغييــر التعليمــّي الشــامل الــذي أقــدم عليــه نظــام األســد بتعديلــه كامــل املنهــاج الدرا�ســّي 
فــي  فــي خطــوٍة ال يعــرف ســابقة لهــا   ،2018-2017 فــي العــام الدرا�ســّي   واحــدة 

ً
ا( دفعــة 50 كتاًبــا مدرســيًّ )نحــو 

ســورية. وقــد أثــار املنهــاج الجديــد فــي شــكله ومضمونــه ســخط األهالــي إلــى حــّدٍ اضطــّر الــوزارة إلــى إجــراء تعديــالٍت 
علــى  منــه  نشــر  ومــا  الجديــد  املنهــاج  عــن  كتــب  مــا  خــالل  ومــن  املالحظــات.  الســتقبال  لجنــٍة  وتشــكيل  فورّيــٍة 
بــات لحظــة الصــراع الراهــن التــي يعيشــها 

ّ
اإلنترنــت يمكــن مالحظــة أّن التوّجــه العــاّم للمنهــاج هــو انعــكاٌس ملتطل

نظــام األســد، هــذا مــا يفّســر تركيــز االهتمــام علــى التاريــخ الســابق علــى اإلســالم، والتركيــز علــى املحلّيــة الســورّية 
 لتلــك 

ٌ
 طريفــة

ٌ
 سيا�ســيٌّ ضّيــق األفــق للتعليــم(. فــي هــذا ممارســة

ٌ
ــه توظيــف

ّ
)ليــس فــي ذلــك عيــٌب بحــّد ذاتــه، ســوى أن

النبــوءة التــي جــاء بهــا »جــورج أورويــل« فــي روايتــه »1984« حيــن يصــّور بلــًدا يعيــد كتابــة تاريخــه، بمــا فــي ذلــك 
أرشــيف الصحــف، فــي كّل مــّرٍة بحســب تبــّدل التحالفــات والعــداوات، فيغــدو الحليــف الحالــّي حليًفــا منــذ األزل، 

ا منــذ األزل أيًضــا. والعــدّو الحالــّي عــدوًّ
 األّول االبتدائــّي بعــد أن تبّيــن أّن 

ّ
الداللــة تؤخــذ مــن إقــدام وزارة التربيــة علــى حــذف قصيــدٍة مــن كتــاب الصــف

ــم بالتعليــم 
ّ

ا، كمــا هــو واضــٌح، ليســت السياســة عموًمــا هــي مــا يتحك
ً
للشــاعر موقًفــا معارًضــا مــن نظــام األســد. إذ

ــٍب وهشاشــة. الخطيــر فــي األمــر التعامــل مــع التعليــم ليــس 
ّ
بــل أيًضــا اللحظــة السياســّية بمــا تنطــوي عليــه مــن تقل

 
ٌ
 فــي الصــراع وكأّن عقــول األطفــال ملكّيــة

ً
كمســؤولّيٍة وطنّيــٍة فــوق الصراعــات السياســّية، بــل باعتبــاره وســيلة

 لصاحــب الســلطة السياســّية.
ٌ
حصرّيــة

فــي مناطــق الســيطرة التركّيــة، تتصــّرف الحكومــة التركّيــة مــن الناحيــة التعليمّيــة مــن منظورهــا التوســعّي مــن 
تــة )املعارضــة( التــي ال حــول لهــا وال قــّوة. املــدارس تحمــل أســماء ضّبــاٍط أتــراك قتلــوا 

ّ
دون اعتبــاٍر للحكومــة املؤق

فــي معــارك الســيطرة علــى شــمالّي ســورية، والجــالء املدر�ســّي يحمــل العلــم الترـكـّي إلــى جانــب »علــم الثــورة« مــن 
دون أّي ذكــٍر الســم ســورية الــذي اســتعيض عنــه باســم »درع الفــرات«. هنــا يتلّقــى األطفــال الســورّيون وعًيــا 
مغايًرا، أو قل معادًيا، ملا يتلّقاه مواطنوهم في مناطق الســيطرات األخرى، والســّيما مناطق الســيطرة الكردّية.



بطبيعــة  هــي،  منطقــٍة  كّل  فــي  املعتمــدة  املناهــج 
ســوف  الــذي  الصــراع  هــذا  مــن  جــزٌء  الحــال، 
يدخــل بعــد قليــل عامــه الثامــن، والــذي زاد، مــع 
طــرٍف  لــكّل  الذاتــّي  االنغــالق  مــن  أمــده،  طــول 
مــن أطرافــه، وزاد مــن مســعى كّل طــرٍف داخلــّيٍ 
 

ً
 بــه أو نســخة عنــه، فضــال

ً
لجعــل ســورية شــبيهة

عّمــا ينطــوي عليــه الحــال مــن طموحــاٍت خارجّيــٍة 
الصــراع  لحظــة  فــي  تســتثمر  تركّيــة،  توســعّيٍة 
الوطنــّي  الوعــي  فــي   

ً
خلخلــة وتحــدث  الراهــن 

توســعّيٍة  لخطــواٍت  تمّهــد  الســورّيين  لألطفــال 

الطموحــات  الترـكـّي.  الجانــب  يأمــل  كمــا  ممكنــٍة 
مفهــوم  تطــرد  املتصارعــة  لألطــراف  السياســّية 
الوطــن الســورّي إلــى الهامــش ورّبمــا إلــى حيــث ال 
عــودة. الحــّق إّن ســورية الوطــن الــذي يحلــم بــه 
الســورّيون هــي املعنــى أو القيمــة األقــّل حضــوًرا 
فــي كّل املناهــج التعليمّيــة املعتمــدة اليــوم. ليســت 
ا ملناهــج التعليــم التــي يترّبــى 

ً
ســورية قاســًما مشــترك

عليهــا األطفــال الســورّيون اليــوم، الواقــع أّن كّل 
ســلطٍة سياســّيٍة أو قــل ســلطة أمــٍر واقــٍع تريــد أن 

لســورية.  ا 
ً
مشــترك قاســًما  نفســها  مــن  تجعــل 

التعليمّيــة  املناهــج  تتركــه  الــذي  األثــر  إلــى جانــب 
املــدارس،  مــن  التســّرب  يســاهم  املتصارعــة، 
حجــم  زيــادة  فــي  قياســّية،  أرقاًمــا  بلــغ  والــذي 
الحًقــا.  الســورّيون  ســيواجهها  التــي  الخســارة 
التوظيــف  فاتــورة  يدفــع  مــن  فــإّن  وباملحّصلــة 
السيا�ســّي للتعليــم فــي زمــن الصــراع الراهــن، هــم 
لهــذا  النهائّيــة  والضحّيــة  الســورّيون،  األطفــال 

الســورّي. الوطــن  هــو  الواقــع 

النزوح عن منطقة عفرين

فــي20 كانــون الثانــي/ ينايــر املنصــرم، أعلنــت رئاســة األركان التركّيــة عــن بــدء عملّيــٍة عســكرّيٍة فــي منطقــة »عفريــن«، ضــّد »وحــدات حمايــة 
حٍة تتبــع للمعارضــة 

ّ
ت القــّوات التركّيــة مــع فصائــَل مســل

ّ
الشــعب« الكردّيــة، أطلقــت عليهــا اســم عملّيــة »غصــن الزيتــون«. بعدهــا شــن

ــا ترافــق مــع قصــٍف جــّوّيٍ مــن الطيــران الترـكـّي. الســورّية هجوًمــا بّريًّ

علــى  التركّيــة  العســكرّية  العملّيــة  وتزامنــت 
األركان  رئيــس  تصريــح  مــع  »عفريــن«  منطقــة 
قــال  والــذي  آكار«،  »خلو�ســي  الترـكـّي  العاّمــة 
الفصائــل  أفــراد  ســتطال  »العملّيــة  إّن  فيــه: 
املدنّييــن«.  تمــسَّ  ولــن  فحســب،  العســكرّية 
والقــرى  للمــدن  العشــوائّي  القصــف  أّن   

ّ
إال

طــال املدنّييــن، وتســّبب فــي نــزوح املئــات منهــم 
إلــى مركــز مدينــة »عفريــن« أو إلــى الكهــوف فــي 
علــى  القصــف  ــز 

ّ
ترك وقــد  الجبلّيــة.  املناطــق 

قــرى ناحيــة »بلبلــة« وجبــل »برصايــا«، وناحيــة 
»راجــو« والقــرى القريبــة منهــا، وناحيــة »شــيه« 
»جنديــرس«  وناحيــة  لهــا،  املتاخمــة  والقــرى 
والقــرى املتاخمــة لهــا، مــا أّدى إلــى نــزوح 95 فــي 
إلــى مدينــة  ان القــرى الحدودّيــة 

ّ
املئــة مــن ســك

عــن  صــادرٍة  تقاريــَر  عــّدة  بحســب  »عفريــن«، 
الذاتّيــة. اإلدارة 

وكانــت وكالــة »األناضــول« التركّيــة قــد أوردت 
فــي  16 كانــون الثانــي / ينايــر، أنبــاًء عــن نــزوح 
محافظــة  فــي  »عفريــن«  مدينــة  عــن  األهالــي 
املدنّييــن  أّن  وذكــرت  ســورية.  شــمالّي  حلــب 
يغــادرون املدينــة كـــ »مجموعــاٍت صغيــرٍة« إثــر 
عســكرّيٍة  عملّيــٍة  بــدء  نّيتهــا  عــن  تركيــا  إعــالن 
 أّن آراء 

ّ
حين األكــراد فــي املدينــة. إال

ّ
ضــّد املســل

فمنهــم  حينــه؛  فــي   
ً
متضاربــة كانــت  الناشــطين 

ــد الخبــر، ومنهــم مــن نفــاه وعــّده فــي إطــار 
ّ

مــن أك
يقــول  عفريــن.  أهالــي  علــى  النفســّية  الحــرب 
أبــو  الشــام«،  »فيلــق  صفــوف  فــي  القيــادّي 
صطــوف، واملرابــط برفقــة عــدٍد مــن عناصــره 
فــي محيــط مدينتــي »نبــل« و»الزهــراء«، حيــث 
يوجــد معبــٌر بيــن مناطــق ســيطرة قــّوات النظــام 
ومناطق سيطرة قّوات »سوريا الديمقراطّية« 
فــي »عفريــن«، لـــ »أصــوات«: »لقــد شــهد املعبــر 
مــع  الفاّريــن  املدنّييــن  بســبب  كبيــًرا،  ازدحاًمــا 
جــاه 

ّ
بعــض أمتعتهــم الشــخصّية وحاجاتهــم بات

جــاه حّيــي 
ّ
مناطــق ســيطرة النظــام، وتحديــًدا بات

حلــب.  مدينــة  فــي  مقصــود  والشــيخ  األشــرفّية 
وتقــّدر أعــداد النازحيــن باملئــات«.  بينمــا نشــر 
اإلعالمــّي، محمــد بيلــو، علــى صفحتــه فــي موقــع 
»ال  التالــي:  »فيســبوك«  االجتماعــّي  التواصــل 
نــزوٍح عــن عفريــن، ويأتــي  أّي  حقيقــة لوجــود 
تشــّنها  التــي  النفســّية  الحــرب  إطــار  فــي  هــذا 
 حالــة البلبلــة والرعــب فــي 

ّ
الدولــة التركّيــة لبــث

نفــوس املواطنيــن؛ حيــث ظهــرت عــّدة شــائعاٍت 
عــن   

ٌ
تركّيــة  

ٌ
إعالمّيــة وســائل  ترّوجــه  مــا  ومنهــا 

نــزوٍح كبيــٍر لألهالــي عــن عفريــن. ال تصّدقــوا مــا 
ترّوجــه اآللــة اإلعالمّيــة التركّيــة والدائــرون فــي 

فلكهــا«.
الثانــي/  كانــون   22 فــي  املّتحــدة  األمــم  وقالــت 
عــن  نزحــوا  شــخٍص  آالف  خمســة  إّن  ينايــر، 
منــذ  حلــب  محافظــة  شــمالّي  عفريــن  منطقــة 
تاريــخ  حتــى  التركّيــة  العســكرّية  العملّيــة  بــدء 
هــذا التصريــح. وأضافــت األمــم املّتحــدة، أّنهــا 
لنحــو خمســين  لتقديــم مســاعداٍت   

ٌ
مســتعّدة

الرغــم  وعلــى  »عفريــن«.  فــي  شــخٍص  ألــف 
اإلدارة  عــن   

ٌ
صــادرة تقاريــُر  فهنــاك  هــذا،  مــن 

مــات 
ّ
املنظ مــن  الدعــم  شــّح  ــد 

ّ
تؤك الذاتّيــة 

حاجــات  تؤّمــن  مــن  هــي  إّنهــا  وتقــول  الدولّيــة، 
النازحيــن بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر الكــردّي.
تتبــع،  »عفريــن«  منطقــة  أّن  ذكــره  والجديــر 
مدينــة  ومركزهــا  حلــب،  محافظــة  ــا،  إداريًّ
»عفريــن« التــي تبعــد عــن مدينــة حلــب 63 كــم. 
إلــى مدينــة »عفريــن«  املنطقــة إضافــة  وتضــّم 
الحديــد،  شــيخ  هي:)شــران،  نــواٍح  ســبع 
ومعبطلــي(  املركــز  بلبــل،  راجــو،  جنديــرس، 
ان منطقة 

ّ
و366 قرية. ويبلغ مجموع عدد سك

 31 تاريــخ  حتــى  نســمة   )523,258( »عفريــن« 
2010، وأغلبّيتهــم مــن  كانــون األّول/ ديســمبر 

األكــراد.
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صانعات السالم

ألّنني امرأة!
ــه 

ّ
بلغــت الثالثــة والعشــرين مــن عمــري، ورغــم أن

ــه ملــيٌء بالعذابــات مــن 
ّ
 أن

ّ
ا، إال عمــٌر صغيــٌر نســبيًّ

أقــرب النــاس إلــّي: أخــي وزوجــي.
يســودها  الحــال،  ميســورة  عائلــٍة  فــي  نشــأت 
التفاهــم والحــّب واملــرح. كّنــا ثمانــي بنــاٍت وثالثــة 
الكبــار،  وأخوتــي  أبــي  مــن   

ً
لــة

ّ
مدل وكنــت  شــّباٍن، 

وكان حلمــي أن أكمــل دراســتي ألحّقــق ذاتــي. لكــّن 
ــر عندمــا توفــي والــدي وهاجــر أخوتــي 

ّ
كلَّ ذلــك تبخ

إلــى أوروبــا وتزّوجــت أخواتــي. بقيــت فــي املنــزل مــع 
ــه ســيكون 

ّ
أّمــي وأخــي الــذي رفــض الســفر بحّجــة أن

»رجلنــا«. وعندمــا احتــّل تنظيــم »داعــش« الرقــة، 
جبــرت علــى تــرك الدراســة، فالفتــاة ممنــوٌع عليهــا 

ُ
أ

عنــد  دراســتها  ومتابعــة  »الواليــة«  خــارج  الســفر 
»املرتّديــن«، كمــا يســّمونهم، ويقصــدون بهــم كّل 

شــخٍص يعيــش خــارج حــدود ظلمهــم.
زوجتــه  أمــام  يســتعرض  أخــذ  أخــي،  زواج  بعــد 
بضربــي، ألّن أخوتــي يحّولــون النقــود لــي فــي الوقــت 
ــم بــكل �ســيٍء 

ّ
الــذي عليــه هــو كـــ »رجــٍل« أن يتحك

ويمتلك كلَّ �ســيٍء، ويقبض ثمن تضحيته بالبقاء 
إلــى جانبنــا كمــا يحــّس ويفتــرض.

أتعــّرض  الــذي  الضــرب  الجيــران  شــاهد  وعندمــا 
الدولــة،  تنظيــم  لشــرطة  اشــتكوه  أخــي،  مــن  لــه 
لــو  أختــه، حتــى  لــألخ ضــرب  يحــّق  ــه 

ّ
أن تــرى  التــي 

وصــل ضربــه للشــروع بالقتــل. وكــرّدة فعــٍل علــى 
ذلــك قــّررت الــزواج بداع�ســّي يحمينــي؛ فالقا�ســي 
قــال لــي عندمــا طالبتــه بالحمايــة مــن أخــي، ال حــلَّ 
لــدّي، فهــو ولــّي أمــرك، لكّنــك فــي ســّن الــزواج لــَم 
ال تتزوجيــن وتغادريــن منــزل أخيــك؟ وهكــذا بــدأ 
املــزاد، حيــث انهالــت عــروض الــزواج واملــزاودة فــي 
الــزواج  لكّنــي رفضــت  مــزاٍد،  فــي  املهــور، كقطعــٍة 

مــن متــزّوٍج وانتظــرت أن يأتينــي نصيــٌب جّيــد.
مدينــة  مــن  شــابٌّ  بنــا  صــل 

ّ
ات األّيــام،  أحــد  وفــي 

الشــيخ  أمــام  الحضــور  مّنــا  ليطلــب  »الطبقــة« 
ليعلــن أخــي عــدم تعّديــه علــّي بعــد اليــوم. وعندمــا 
فطلبنــي  وأعجبتــه  أعجبنــي  الشــاّب  شــاهدت 
ــه 

ّ
ألن الشــديدة  أّمــي  معارضــة  ورغــم  للــزواج، 

 علــى زواجــي منــه هرًبــا مــن 
ً
، كنــت مصــّرة داع�ســيٌّ

واقعــي ومــن ضــرب أخــي املســتمّر لــي. وهكــذا تّمــت 
خطوبتنــا وعقــد قراننــا علــى الــورق، لكّني صحوت 
مــا  آخــر  ألّن  بالنــدم  وشــعرت  فعلتــي  علــى   

ً
فجــأة

كنــت أتصــّوره هــو الــزواج بداع�ســّي. طلبــت منــه 
فغضــب  بالطــالق،  العقــد  ونفســخ  يتركنــي  أن 
فأخذنــي  التقينــا  ثــّم  نلتقــي،  أن  مّنــي  وطلــب 
بــي  وغــدر  املنطقــة،  خــارج  مــكاٍن  إلــى  بســيارته 
ني زوجته 

ّ
وأفقدني عذرّيتي بالقّوة، وكان مبّرره أن

شــرًعا. صــرت أبكــي، فقــال لــي كنــت ســأفعل ذلــك 
اآلن أو أّول ليلٍة من زواجنا، اضطررت أن أفعل 
ذلــك كــي ال أخســرك. لــم أســتطع أن أصــارح أهلــي 
بدايــة، قلــت لــه ال أريــدك، وقلــت ألهلــي »مــا بــدي 
يــاه«، ولــم أخبــر أّمــي وأختــي عــن الســبب، ففرحتــا 
بمــا  أّمــي  أخبــر  لكّنــه  الخطوبــة  بفســخ  لقــراري 
بيننــا، فســألتني وأخبرتهــا الحقيقــة، فجّنــت  كان 
ــا مــن العــار وكالم 

ً
وأصــّرت علــى أن أتزّوجــه خوف

النــاس، فقلــت لهــا إذا ذهبــت معــه فســأرجع لــك 
 بعــد أســبوعين. قالــت لــي ال بــأس لــو بعــد 

ً
قــة

ّ
مطل

يوميــن، فاملهــّم أن تتزوجيــه، أنــت تركتنــا واخترتــه 
ــرِت بالعواقــب، فتحّملــي عواقــب قراراتــك. 

ّ
ومــا فك

أّمــي  لكــّن  الــزواج،  عــدم  علــى   
ً
مصــّرة وبقيــت 

الخائفــة قالــت لــه »مرتــك وأنــت حــّر بهــا«. قفلــت 
 وضربنــي 

ً
بــاب غرفتــي علــى نف�ســي لكّنــه دخــل عنــوة

لبا�ســي  أللبــس  وتركنــي  ذهــب  وعندمــا  بقــّوٍة، 
الشــرعّي، حاولــت االنتحــار فضربنــي أكثــر مــن ذي 
قبــل، وأخذنــي ببيجامــة البيــت بــال فســتان عــرٍس 
ومــن دون فرحــٍة تحلــم فيهــا أّي فتــاة فــي مثــل هــذا 

بــدأت قّصتــي معــه. اليــوم. تزّوجتــه، وهنــا 
ثالــث يــوٍم مــن فعــل املســتحيل للــزواج بــي، ضربنــي 
حــراٌم،  أّنهــا  بحّجــة  لألغانــي  أســتمع  كنــت  ــي 

ّ
ألن

لكّنهــا برأيــه حــالٌل عندمــا يطلــب منــي أن أرقــص 
مــا 

ّ
وكل األغانــي.  تلــك  أنغــام  علــى  عنــي  رغًمــا  لــه 

بيديــه،  أو  بكبــٍل  يضربنــي  كان  الطــالق،  طلبــت 
وأصبــت يوًمــا بحــادٍث أضــّر برأ�ســي فعــادت علــى 
بتــوأٍم،  حملــي  ألكتشــف  بأهلــي،  عالقتــي  إثــره 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك اســتمّر بضربــي غيــر مبــاٍل 

الجديــد. بوضعــي 

فــي ســياق تشــجيع الســوريات اللواتــي عشــن تحــت ظــّل داعــش علــى قــّص حكاياهــّن، وتمكينهــّن مــن معاينــة تجاربهــن وتجــارب اآلخريــن بعــد خروجهــن 
مــن هــذه التجــارب املريــرة، وضمــن مشــروع ورشــات صانعــات الســالم الــذي يقــوم علــى تنفيــذه مركــز الطبقــة للمجتمــع املدنــي، ننشــر قصتيــن مــن 
بيــن مجموعــة مــن الحكايــا الشــخصية  لهــؤالء الســيدات، بغيــة تمكيــن املتدربــات مــن روايــة حكاياتهــن، كجــزء مــن عميلــة اســتعادتهن ألدوارهــن 

الحقيقيــة فــي املجتمــع.

هبة محمد
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ً
مخطوبــة كنــت  ــي 

ّ
أن أحدهــم  مــن  علــم  وعندمــا 

ضربنــي  بذلــك،  أخبــره  ولــم  آخــر  لشــخٍص  قبلــه 
حتــى أســقطت أحــد التوأميــن وظــّل اآلخــر. تعبــت 
مــن كثــرة اإلهانــات، فلجــأت إلــى محكمــة »داعــش« 
منــه،  هرًبــا  صديقتــي  بيــت  إلــى  وذهبــت  للطــالق، 
نــي خرجــت مــن 

ّ
فاســتغّل ذلــك وأخبــر القا�ســي أن

قضيــت  أيــن  يعلــم  وال  علمــه،  دون  مــن  املنــزل 
إلــى منــزل  الليلــة، فأجبرنــي القا�ســي علــى العــودة 
 أقــام الحــّد علــّي. وفــي املنــزل ضربنــي 

ّ
الزوجّيــة وإال

زوجــي ورفســني بقــّوٍة وقــام بحلــق شــعري، وقّيــد 
األكل  لــي  يجلــب  وصــار   ، حديــدّيٍ بجنزيــٍر  قدمــّي 
ــه ســيبقيني علــى هــذه 

ّ
حيــث قّيدنــي، وهّددنــي بأن

مّنــي  الطفــل  ســيأخذ  ثــم  والدتــي،  حتــى  الحــال 
وبعدهــا  �ســيء،  كّل  عــن  التنــازل  علــى  ويجبرنــي 

الشــارع. إلــى  بــي  ويرمــي  قني 
ّ
ســيطل

شعرت بالخوف من تهديداته وأخذت بمسايرته، 
 
ٌ
نــي ممسوســة

ّ
فخــرج علــّي بمــّواٍل جديــٍد فحــواه أن

ويجــب إخــراج الجــان مّنــي. وهكــذا بــدأ يأخذنــي إلــى 
شــيوخه مــن الدواعــش املختّصيــن بهــذا املجــال، 
وراحــوا يضربوننــي بالعصــا ليخرجــوا الجــان مّنــي.

ــا مــن أن أمــوت نتيجــة ضربــة أحــد »شــيوخ 
ً
وخوف

الــزواج  الجــّن«، ســايرته وقبلــت بإهاناتــه، ومنهــا 
هــا، 

ّ
مل حتــى  معهــا  ى 

ّ
تســل ــى، 

ّ
متوف داع�ســّيٍ  بزوجــة 

مــن  هــرب  فتــرٍة  بعــد  لكّنــه  متــوّدًدا.  إلــّي  عــاد  ثــّم 
كذبــه  اكتشــف  زعمــه،  حســب  ــه، 

ّ
ألن التنظيــم 

حيــث  مواجهتهــم،  فــي  وتركنــي  وديكتاتورّيتــه، 
فهربــت  إليــه.  للوصــول  علــّي  يضغطــون  بــدؤوا 
الرقــة،  ألــف دوالٍر خــارج  لقــاء  بمســاعدة مهــّرٍب 
لكــن لــم نبتعــد أكثــر مــن خمســة كيلومتــرات حتــى 

أشــالء. حولــي  مــن  النــاس  ألرى  لغــٌم،  انفجــر 
ذهبــت إلــى بيــت أهــل زوجــي فــي مدينــة »الطبقــة«، 
بــض علــى زوجــي وُزجَّ بــه فــي الســجن، 

ُ
وكان قــد ق

بيئــٍة  فــي  عشــت  حيــث  أهلــه،  مــع  معاناتــي  لتبــدأ 
جديــدٍة تقاليدهــا مختلفــة، فــكّل �ســيٍء فيهــا حــراٌم 
ولــدت  حيــث  أهلــي  إلــى  وعــدت  فتركتهــم  وعيــٌب. 
لضربــي  أخــي  وعــاد  مســؤولّياتي،  لتــزداد  ابنــي، 
ــه يضربنــي ألســباٍب 

ّ
وإهانتــي. ولــم يقتنــع النــاس أن

هــا، بــل تمــادوا باّتهامــي 
ّ
ســخيفٍة تخــّص زوجتــه وغل

لــَم يضربنــي أخــي؟  
ّ

بأخالقــي، وإال
الســجن،  مــن  زوجــي  خــرج  أشــهر،  ســّتة  بعــد 
عــادات  بــع 

ّ
ات لكّنــه  الفــرج،  ففرحــت وقلــت: جــاء 

قنــي بعــد يوميــن مــن 
ّ
أهلــه واســتمع ألحاديثهــم، فطل

خروجــه مــن الســجن، ثــم عــاد وطلــب مّنــي العــودة 
فعــدت  رفضــت،  إن  نفســه  بقتــل  وهــّدد  إليــه 
أختــه  أّن  فبــّرر  ضربــي،  عــدم  منــه  وطلبــت  إليــه 
عــاديٌّ  أمــٌر  وهــو  ُيضَرْبــن،  هــن 

ّ
كل وعّمتــه،  وأّمــه 

وجــزٌء مــن حياتنــا ومجتمعنــا!  بعــد خروجــه مــن 
الســجن، أصبــح يعانــي مــن الكثيــر مــن املشــاكل، 
مــا يعنــي أننــي مــن ســيتلقى العقــاب والضــرب وإن 
لــم يكــن لــي أيُّ ذنــٍب فيهــا، وأصبــح يضربنــي أكثــر، 
فطلبــت الطــالق بشــكٍل نهائــّيٍ هــذه املــّرة، وأدركــت 
عمــري  مــن  الســنة  ونصــف   

ً
ســنة أضعــت  ــي 

ّ
أن

ألهــرب مــن ضــرب أخــي إلــى ضــرب زوجــي. وقــّررت 
 
ً
 بعيــدة

ً
أن أتفــّرغ لتحقيــق ذاتــي وتربيــة ابنــي تربيــة

لهــا  أتعــّرض  كنــت  التــي  واإلهانــات  الظلــم  عــن 
مــه معنــى احتــرام الــذات واحتــرام األنثــى ألّنهــا 

ّ
وأعل

علــى أقــّل تقديــر هــي األمٌّ واألخــٌت والزوجــة التــي ال 
فــي ضربهــا وإهانتهــا. كرامــة 

شّر البلّية ما ُيضحك
 عــن األلــم، 

ً
فــي قّصتنــا اليــوم ســوف نبتعــد قليــال

شــّر   
ّ

أن بمــا  يضحــك،  �شــيٍء  عــن  نحـكـي  ســوف 
البلّية ما يضحك، وهذا ال�شــيء عن التشــّدد في 
نــا لســنا ضــّد اللبــاس امللتــزم، 

ّ
لبــاس املــرأة، مــع أن

علــى العكــس، لكــّن تنظيــم »داعــش« شــّدد أكثــر 
مــن الــالزم، وبالــغ فــي التضييــق كطريقتــه فــي كّل 
بــاب  مــن  اللبــاس  تقّبلــوا  النــاس  معظــم  �شــيء. 
التدّيــن، لكــن كان هنــاك نقطتــان صعبتــان على 
معظــم الســّيدات، وهمــا غطــاء العينيــن وغطــاء 
بنســبة  الرؤيــة  يمنــع  كان  فالخمــار  يــن. 

ّ
الكف

تشــتري  أن  تريــد  مــن   
ّ

أن يعنــي  مــا  املئــة،  فــي   50
أقمشــٍة  مــن  الســلعة  لــون  تــرى  لــن  �شــيء،  أّي 
خضــاًرا  تشــتري  أن  تريــد  مــن  وأيًضــا  وأحذيــٍة، 
يســّببان  كانــا  ــان 

ّ
الكف أّمــا   .

ً
غذائّيــة مــوادَّ  أو 

 فــي أمريــن؛ األّول هــو فتــح كيــس النايلــون 
ً
أزمــة

لوضــع الخضــار وهــو مــا يكــون صعًبــا مــع ارتــداء 
وبســطات  ت 

ّ
املحــال أصحــاب  لكــّن  يــن، 

ّ
الكف

يفتحــون  وأصبحــوا   
ًّ

حــال وجــدوا  الخضــار 
الكيــس لهــّن. األمــر الثانــي هــو الحســاب، فمــن 
محفظتهــا  تفتــح  أن  الســّيدة  علــى  الصعــب 
 بســبب 

ً
ــا طويــال

ً
 هــذا يحتــاج وقت

ّ
وتخــرج املــال ألن

الكفــوف. مــع وجــود  العــّد  صعوبــة 
املهــّم، القّصــة كانــت كالتالــي: لــدى أخــي محــلٌّ فــي 
لنــا  حكــى  األّيــام  مــن  يــوٍم  وفــي  الصناعــة،  شــارع 
بحبــٍل،  تجّرهــا  ثانيــة  وســّيارة   

ً
لــة

ّ
معط  

ً
ســّيارة أّن 

والســّيارتان تســيران ببــطٍء بســبب ضيــق الشــارع 
للتصليــح. الواقفــة  الســّيارات  وكثــرة 

 وحاولــت 
ٌ
وملــا مــّرت الســّيارة األولــى جــاءت ســّيدة

الحبــل،  تــرى  مــن دون أن  الســّيارتين  بيــن  املــروَر 
ركــض  الثانيــة.  الســّيارة  وأصابتهــا  فوقعــت 
النــاس نحوهــا ليســعفوها، ومــن بيــن النــاس كان 
هنــاك شــخٌص أخــذ يصيــح: احتــي... احتــي، وهــو 
يلــدغ بحــرف الخــاء ويلفظــه حــاًء. املهــّم أســعفوا 
رحــت  أخــي:  لنــا  قــال  التالــي  اليــوم  وفــي  الســّيدة. 
اســأل جــاري عــن أختــه وأطمئــّن أّنهــا لــم تتعــّرض 
ســليمة،  ال  ويقــول:  يضحــك  فصــار  كبيــٍر،  ى 

ً
ألذ

هالغطــا  مــو  زملــة  يــا  احتــي،  طلعــت  »مــا  لكّنهــا 
لبــس  بيشــبه  لبســها  بعــض،  متــل  كلهــن  خالهــن 
أختــه  ليســت  أّنهــا  اكتشــف  حيــن  لكّنــه  احتــي«. 
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ــه 
ّ
ألن التراجــع  يســتطع  لــم  يســاعدها  هــو  بينمــا 

ــه ملســها، كذلــك 
ّ
ســيتعّرض للجلــد ورّبمــا أكثــر ألن

مــن  ــا 
ً
خوف االعتــراض  علــى  الســّيدة  تجــرؤ  لــم 

الحســبة. عناصــر  مــن  والعقــاب  الفضيحــة 
ضحــكا كثيــًرا، فقــال لــه أخــي: »يــاهلل هــي أختــك فــي 

هللا، مــو مشــكلة«.
اللبــاس املحتشــم للســّيدة جّيــٌد، ومعظــم النــاس 
كثيــًرا،  اللبــاس  عليهــّن  يتغّيــر  لــم  الســّيدات  أو 
فــي املنطقــة الشــرقّية، الحجــاب والعبايــة  ونحــن 
لكــّن  النســاء،  مــن  تلبســه العديــد  وحتــى الخمــار 
غطــاء العينيــن ســّبب الكثيــر مــن التعــب للنــاس، 
اللواتــي نظرهــّن  أو  املســّنات  الســّيدات  والســّيما 

. ضعيــف
لــم يكــن هنــاك أّي اســتثناءاٍت، بــل يجــب الســمع 
 
ُ
ســّيارة الســّيدة  ســتأخذ  أو  فحســب،  والطاعــة 

الحســبة  تأخذهــا  التــي  والســّيدة  الحســبة، 
مــا  وعندهــم  الحســبة،  فــي  األّول  حســابان؛  لهــا 
العناصــر  مــزاج  تتبــع  بــل  محــّددٍة،  عقوبــٍة  مــن 
يحكــم  أو   

ً
فتــرة ســجنها  يمكــن  يعنــي  املوجوديــن، 

 
ً
دورة تنّفــذ  أن  عليهــا  يحكــم  وأحياًنــا  بجلدهــا، 
يزرعــوا  أن  النــاس  أكثــر  يخ�ســى  وهنــا   ،

ً
شــرعّية

أفكارهــم فــي رأســها. ويمكــن أن يســتدعوا زوجهــا 
ــه 

ّ
أن بحّجــة  بجلــده  ويقومــوا  ابنهــا  أو  أخاهــا  أو 

هــو املســؤول عنهــا. أّمــا الحســاب الثانــي فهــو مــن 
ســتتعّرض  أّنهــا  يعنــي  والنــاس،  والــزوج  األهــل 

مــن  أكثــر  وهنــاك  ــق. 
ّ
تطل أن  ويمكــن  للفضيحــة 

ســّيدة »محلــوف« عليهــا مســبًقا؛ يعنــي أّن زوجهــا 
هّددهــا إذا أخذتــك الحســبة لــن تلزمينــي. لذلــك 
 للضرورة القصوى.

ّ
أكثر النساء لم تعد تخرج إال

، زوجهــا 
ً
 عمرهــا مــا يقــارب 57 ســنة

ٌ
جارتــي ســّيدة

الحســبة  عناصــر  أخدهــا  إذا  ــه 
ّ
أن عليهــا  حلــف 

 
ً
جماعــة أّن  أخبرتنــي  البيــت.  إلــى  رجعــة  لهــا  فمــا 

وكثيــرون  عــرٍس  حفلــة  إلــى  دعوهــا  معارفهــا  مــن 
منــع  »داعــش«  تنظيــم  أّن  يعرفــون  يكونــوا  لــم 
وحّرموهــا.  الفــرح  ومظاهــر  األعــراس  إقامــة 
هــؤالء أقامــوا عرًســا صغيــًرا اقتصــر علــى النــاس 
املقّربيــن، وبعــد مــرور خمــس دقائــق علــى تشــغيل 
تحــت األرض وصــاروا  مــن   

ً
األغنيــة ظهــروا فجــأة

الكفــرة،  أّيهــا  اخرجــوا  بامليكروفــون  يصيحــون 
اخرجــوا. حلفــت لــي جارتــي إّن كّل تفكيرهــا صــار 
هــذا  فــي  وهــي  قها 

ّ
ســيطل وكيــف  زوجهــا  حــول 

العمــر، ومــاذا ســتقول ألوالدهــا، وكّل واحــٍد منهــم 
 وأوالد، لكــّن هللا ســتر فــي يومهــا؛ فقــد 

ٌ
عنــده عائلــة

قالــوا  الذيــن  العــرس  أهــل  مــن  الرجــال  أخرجــوا 
لهــم نحــن مســتعّدون ألّي عقــاٍب، لكــن ال تأخــذوا 
وحلفــت  وأبــاه.  العريــس  أخــذوا  ويومهــا  النســاء. 
جارتــي إّنهــا لــن تحضــر عرًســا أو توجــد فــي مــكاٍن 
فيــه داعشــّيون طاملــا هــم فــي هــذا البلــد، وهــذا مــا 

. حصــل

مركز الطبقة للمجتمع املدني

قة بالحماية 
ّ
الفرع الثاني- املبادئ املتعل

من التشــريد
املبدأ )5(

علــى جميــع الســلطات واألطــراف الدولّيــة 
املعنّيــة احتــرام وضمــان احتــرام التزاماتهــا 
ذلــك  فــي  بمــا  الدولــّي،  القانــون  بمقت�ســى 
اإلنســانّي،  والقانــون  اإلنســان  حقــوق 
وتجّنــب  ملنــع  وذلــك  الظــروف،  جميــع  فــي 
إلــى  تــؤّدي  أن  يمكــن  أوضــاٍع  أّي  نشــوء 

أشــخاص. تشــريد 
املبدأ )6(

1 - لــكّل إنســاٍن الحــّق فــي الحمايــة مــن أن 
محــّل  مــن  أو  مســكنه  مــن  تعّســًفا  د  يشــرَّ

املعتــاد. إقامتــه 
2 - يندرج تحت حظر التشريد التعّسفّي، 

التشريد في األحوال التالية:
سياســات  أســاس  علــى  يقــوم  عندمــا  )أ( 
الفصل العنصرّي، أو »التطهير العرقّي«، 
أو أّي ممارســاٍت مماثلــٍة راميــٍة أو مؤّديــٍة 
إلــى تغييــر التركيبــة اإلثنّيــة أو الدينّيــة أو 

املتضّرريــن. ان 
ّ
للســك العرقّيــة 

لــم  مــا  ح، 
ّ

املســل النــزاع  حــاالت  فــي  )ب( 
بــه أمــن املدنّييــن املعنّييــن أو تحّتمــه 

ّ
يتطل

.
ٌ
عســكرّية أســباٌب 

)ج( فــي حــاالت مشــاريع التنميــة الواســعة 
النطــاق التــي ال تبّررهــا مصلحــة الجمهــور 

العليــا والغالبــة.
يكــن  لــم  مــا  الكــوارث،  حــاالت  فــي  )د( 
املتضّرريــن  األشــخاص  إجــالء  ــا  ضروريًّ

وصّحتهــم. ســالمتهم  علــى  ــا 
ً
حفاظ

للعقوبــة  كأداٍة  يســتخدم  عندمــا  )هــ ( 
. عّيــة لجما ا

 
ً
مــّدة التشــريد  يســتمرَّ  أن  يجــوز  ال   -  3

الظــروف. تقتضيــه  مّمــا  أطــول 

مبادئ توجيهّية بشأن 
التشريد الداخلّي 
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النزوح والتكّيف
لؤي عيد

أحمد عبيد، شــابٌّ نزح عن مدينة »جديدة عرطوز« 

فــي ريــف دمشــق إلــى محافظــة إدلــب منــذ نحــو عــاٍم، 

»عبيــد«  يحــاول  اآلن.  »أريحــا«  مدينــة  فــي  ويعيــش 

التكّيــف بــكّل الوســائل املتاحــة لديــه ـكـي يثبــت ذاتــه 

 فيــه. وعلــى 
ً

وينخــرط فــي املجتمــع الجديــد ليكــون فاعــال

ــه 
ّ
أن  

ّ
إال اإلعالمــّي،  املجــال  فــي  يعمــل  ــه 

ّ
أن مــن  الرغــم 

 صغيــًرا لبيــع األلبســة املســتعملة 
ًّ

ــًرا محــال
ّ

افتتــح مؤخ

»عبيــد«  يقــول  كامــل.  بشــكٍل  فراغــه  وقــت  يمــأل  ـكـي 

أملــك  ال  نــي 
ّ
أن مــن  الرغــم  »علــى  »أصــوات«:  ــة 

ّ
ملجل

نــي 
ّ
 أن

ّ
الوقــت الكافــي للقيــام بواجباتــي االجتماعّيــة، إال

كيانــي  يهــّز  مــا  فأكثــر  املجتمــع،  هــذا  فــي  أنســجم  لــم 

هــي تلــك الكلمــات واملواقــف التــي أتعــّرض لهــا بشــكٍل 

؛ فأنــا ال أســتطيع التعبيــر عــن رأيــي بــأّي أمــٍر  مســتمّرٍ

عســكرّيٍ أو سيا�ســّيٍ هنــا، ألّن الــرّد املباشــر ســيكون: 

خّربتــم بالدكــم وجئتــم لتخّربــوا بالدنــا. وكونــي أعمــل 

فــي النهــار فــي محــّلٍ لبيــع األلبســة املســتعملة أتعــّرض 

كأن  الزبائــن.  بعــض  مــن  الجارحــة  الكلمــات  لبعــض 

ــم فينــا؟ 
ّ

يقــول أحدهــم: جــاي مــن الشــام وعــم تتحك

ذلــك  مــن  واألهــّم  املحــّل.  أســعار  تعجبــه   
ّ

أال ملجــّرد 

بأســعاٍر  لتتبّضــع  ا  دمشــقيًّ تكــون  أن  يكفــي  ــه 
ّ
أن ــه 

ّ
كل

نــا 
ّ
أغلــى مــن أســعار الســوق؛ فالجميــع هنــا يعتقــد أن

األمــر  وحقيقــة  الليــرات،  بمالييــن  ديارنــا  مــن  خرجنــا 

التــي نرتديهــا«. نــا خرجنــا بمالبســنا 
ّ
أن

ــة 
ّ

الهش النــازح النفســّية  بنيــة  إليــه  ــه يضــاف 
ّ
كل هــذا 

 
ً

التــي تهّتكــت نتيجــة فقــد األصحــاب واألقــارب اعتقــاال

 أو نفًيــا، وفقــد املنــزل ومــورد الــرزق وشــبكة 
ً

أو قتــال

العالقــات االجتماعّيــة واالقتصادّيــة. كّل هــذا وغيــره 

ــد لــدى النــازح شــعوًرا بالغربــة املكانّيــة واالغتــراب 
ّ
ول

وعــدم  الر�ســى  وعــدم  بالدونّيــة  وشــعوًرا  الروحــّي، 

كّلِ �ســيٍء  تأجيــل  إلــى  الدائــم. إضافــة  األمــان والقلــق 

إلــى حيــن العــودة إلــى منطقتــه التــي نــزح عنهــا.

عمــره،  مــن  والعشــرين  الثالثــة  فــي  شــابٌّ  »نبيــل« 

بلــدة »مضايــا« منــذ تســعة أشــهر, ويعيــش  نــزح عــن 

اليــوم فــي مدينــة »معــرة مصريــن« فــي محافظــة إدلــب 

وحيــًدا بعــد أن رفــض أهلــه الخــروج وآثــروا البقــاء فــي 

باســتئجار  قــام  إلــى املدينــة  »مضايــا«. ومنــذ وصولــه 

محــّلٍ صغيــٍر فــي ســوق املحروقــات وبــدأ ببيــع املــازوت 

ــا؛  يوميًّ روتيًنــا  »نبيــل«  يعيــش  للتدفئــة.  واألخشــاب 

ثــّم  حيــث يســتيقظ عنــد العاشــرة ليتنــاول فطــوره، 

يذهــب إلــى املحــّل حتــى غــروب الشــمس، ثــّم يعــود إلــى 

منزلــه ليق�ســي فتــرة املســاء وحيــًدا، وليهــرب ويشــغل 

»نبيــل«   يقــول  ممكنــة.  فتــرٍة  أطــول  بالنــوم  وقتــه 

التكّيــف  علــى  قــادٍر  غيــر  »أنــا  »أصــوات«:  ــة 
ّ
ملجل

ضمــن املجتمــع الجديــد، أو باألحــرى املجتمــع الــذي 

أرغمــت علــى العيــش فيــه، والســبب الرئيــس فــي ذلــك 

ــّي لنــا كمهّجريــن؛ حيــث 
ّ

يكمــن فــي نظــرة املجتمــع املحل

قســم رّدات الفعــل تجاهنــا إلــى ثــالث فئــاٍت، ونضطــّر 
ُ
ت

: الفئــة األولــى هــي الفئــة  للتعامــل معهــا بشــكٍل يومــّيٍ

التــي تحّملنــا الالئمــة باســتمراٍر عندمــا تحيــن الفرصــة 

فــي محافظــة  نــا خرجنــا لشــّم الهــواء هنــا 
ّ
لذلــك، وكأن

ســّياٌح  نــا 
ّ
أن تظــّن  التــي  هــي  الثانيــة  والفئــة  إدلــب. 

الكســب   
ً
محاولــة الكثيــر،  الكثيــر  املــال  مــن  ونمتلــك 

هــي  الثالثــة  الفئــة  أّمــا  نتحّركهــا.  حركــٍة  كّل  مــع  مّنــا 

 
ً
محاولــة كضيــوٍف  وعاملتنــا  احتضنتنــا  التــي  الفئــة 

معاناتنــا«. مــن  التخفيــف 

أو  األيــام  هــذه  »نبيــل«  اهتمــام  يشــغل  مــا  جــّل  إّن 

منــذ مجيئــه إلــى الشــمال الســورّي هــو فكــرة العــودة 

تحرمــه  أن  شــأنها  مــن  التــي  الفكــرة  تلــك  بلدتــه.  إلــى 

النف�ســّي  االســتقرار  عوامــل  علــى  الحصــول  مــن 

إلــى  »نبيــل«  فيهــا  يذهــب  مــّرٍة  كّل  ففــي  واالجتماعــّي. 

لــم  لنفســه:  يقــول  األثــاث  بعــض  ليشــتري  الســوق 

ــر فيهــا 
ّ

سأشــتريها وأنــا ســأعود قريًبــا؟ وفــي كّل مــّرٍة يفك

»نبيــل« باالرتبــاط وتكويــن أســرٍة تمنعــه فكــرة العــودة 

مجــّدًدا مــن اإلقــدام علــى هــذه الخطــوة. ويقــول غــًدا 

أهلــي. بيــن  وســأفرح  »مضايــا«  مــن   
ً
شــاّبة ســأتزوج 

 اقتلعــت النازحيــن 
ً
 قســرّية

ً
 تهــدف إلــى تحســين واقــع األفــراد املعي�ســّي والحياتــّي والتعليمــّي، بــل كانــت عملّيــة

ً
 إرادّيــة

ً
لــم تكــن عملّيــة النــزوح فــي ســورية عملّيــة

ت حــرب تدميــٍر علــى املــدن والبلــدات والقــرى 
ّ
 وبشــكٍل مفاجــئ. فســلطة األســد وحلفاؤهــا شــن

ً
مــن بيوتهــم وأرضهــم وشــبكة عالقاتهــم االجتماعّيــة عنــوة

ان التــي أطاحــت بالبشــر وبيوتهــم وأرزاقهــم، فخــرج النازحــون منكّبيــن علــى وجوههــم مذعوريــن مصدوميــن 
ّ
الســورّية وفــق سياســة العقــاب الجماعــّي للســك

منهكيــن. وأثنــاء رحلــة نزوحهــم الحقهــم القصــف واملــوت واالعتقــال. بعدهــا مــّروا بمرحلــة اجتيــاز الحواجــز التــي أذاقتهــم الــذّل وابتّزتهــم وســلبتهم مــا خّبــؤوه 
ــه يبقــى داخــل وطنــه؛ فشــعار »الشــعب الســورّي واحــد« 

ّ
ملثــل تلــك الظــروف. بعــد هــذه الرحلــة يدخــل النــازح إلــى مجتمــٍع غريــٍب عنــه علــى الرغــم مــن أن

ــعًبا، بقــدر 
ُ

ــعًبا ال ش
َ

 فــي وعــي الســورّيين لذاتهــم بوصفهــم ش
ً
 مســتقّرة

ً
طلــق فــي بدايــة االحتجاجــات الســورّية فــي آذار/ مــارس 2011، لــم يكــن حقيقــة

ُ
الــذي أ

ي« املجتمعــّي التــي وصلــوا إليهــا. فاملناطــق الســورّية تختلــف بنيتهــا االجتماعّيــة والثقافّيــة والدينّيــة 
ّ
 عندهــم فــي تجــاوز أزمــة »التشــظ

ً
ــا ورغبــة

ً
مــا كان هدف

 
ً
وتحضــر فيهــا االنتمــاءات الـــ »مــا دون وطنّيــة« أو الـــ »مــا فــوق وطنّيــة«، ومــن ثــّم تختلــف نظــرة النــاس إلــى بعضهــا داخــل الوطــن الواحــد أيًضــا. إضافــة
إلــى االنقســام السيا�ســّي الحاصــل بيــن مؤّيــٍد لســلطة األســد ومعــارٍض لهــا، واختــالف العــادات والتقاليــد ضمــن البيئــات املحلّيــة فــي ســورية، واختــالف 

االنتمــاءات الطائفّيــة واإلثنّيــة والعشــائرّية، وحضــور النزعــة املناطقّيــة فــي بعــض املناطــق. 
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معاناة قاطني مخّيم »زيزون«
همام الخطيب

 أّن 
ّ

ويقطــن معظــم نازحــي املخّيــم فــي الخيــام، إال
كانــت  صغيــرٍة  غــرٍف  فــي  تقطــن  العائــالت  بعــض 
الــذي  الطالئــع  أفــراد معســكر  ملبيــت   

ً
مخّصصــة

انــدالع  قبــل  ا  ســنويًّ نفســه  املــكان  فــي  يقــام  كان 
االحتجاجــات املناهضــة لســلطة األســد فــي آذار/ 
مــارس 2011. وقــد ارتفعــت أعــداد قاطنــي املخّيــم 
املبايــع  الوليــد«  بــن  »خالــد  جيــش  ســيطرة  بعــد 
قــرى  علــى  )داعــش(  اإلســالمّية  الدولــة  لتنظيــم 
أهلهــا  وتهجيــر  الغربــّي  الريــف  فــي  اليرمــوك  وادي 
منها واالستيالء على أراضيهم وتحويلها إلى مناطَق 
عســكرّيٍة. ففــي 8 9- شــباط/ فبرايــر الجــاري، نــزح 
جــه 

ّ
ات عائلــٍة   300 مــن  أكثــر  »حيــط«  بلــدة  عــن 

جــه 
ّ
ات وقســٌم  »زيــزون«،  مخّيــم  جــاه 

ّ
بات معظمهــا 

التــي  االشــتباكات  عقــب  »عموريــة«،  بلــدة  إلــى 
حة و»جيــش 

ّ
وقعــت بيــن فصائــل املعارضــة املســل

خالــد« والقصــف املتبــادل بينهمــا. وعلــى إثــر هــذا 
مدينــة  غــرب  شــمال  »حيــط«  بلــدة  أهالــي  أطلــق 
مخّيــم  إلــى  وصولهــم  بعــد  اســتغاثٍة  نــداء  درعــا 
مــات اإلنســانّية أن 

ّ
»زيــزون«، ناشــدوا فيــه املنظ

تمــّد لهــم يــد العــون.

انعــدام  مــن  »زيــزون«  مخّيــم  قاطنــو  ويعانــي 
بــات 

ّ
أبســط مقّومــات الحيــاة؛ منهــا فقــدان املتطل

الغذائّيــة،  املــواّد  ــة 
ّ
وقل ملعيشــتهم  األساســّية 

الدعــم  شــّح  بســبب  األطفــال،  حليــب  والســّيما 
املقــّدم للمخّيــم؛ حيــث تنقطــع املســاعدات لعــّدة 
الشــرب  ميــاه  شــّح  عــن   

ً
فضــال متتاليــة.  أشــهٍر 

عبــر  لتأمينهــا  النازحيــن  يضطــّر  مــا  وتلّوثهــا، 
صهاريــج يدفعــون ثمنهــا مبالــَغ تزيــد مــن أعبائهــم 
املادّيــة. إضافــة إلــى ســوء شــبكة الصــرف الصحــّي 
وانســدادها بشــكٍل دائــٍم، مــا ينــذر بكارثــٍة صحّيــٍة 
وانتشــاٍر متزايــٍد لألمــراض الوبائّيــة. وعلــى الرغــم 
إصــالح  مشــروع  لتنفيــذ  املناشــدات  كّل  مــن 
األمــر  أّن   

ّ
إال الصحــّي،  الصــرف  شــبكة  وتعزيــل 

تختلــط  الصحــّي  الصــرف  فميــاه  ســوًءا؛  يــزداد 
بميــاه الشــرب وميــاه األمطــار وتدخــل إلــى الغــرف 
والخيــام وتســّبب األمــراض للمهّجريــن فــي املخّيــم، 
والســّيما لألطفــال منهــم الذيــن بلــغ عددهــم 1060 
ســنوات،  الخمــس  ســّن  دون  هــم  مّمــن   

ً
طفــال

دون  مــن  امللّوثــة  امليــاه  بهــذه  يلعبــون  والذيــن 
عــن   

ً
فضــال ســتصيبهم.  التــي  لألمــراض  إدراكهــم 

التفتيــش  غــرف  إحــدى  فــي  ســقوطهم  احتمــال 
املفتوحــة لوجودهــا علــى الطرقــات الرئيســة وبيــن 

الخيــام.
ــالع أكثــر علــى ظــروف قاطنــي مخّيــم زيــزون 

ّ
 ولالط

فــي  اإلعالمــّي  املكتــب  مديــر  مــع  لقــاٌء  لنــا  كان 
يلــي:  بمــا  فأفادنــا  الشــامي،  ســامر  أبــو  املخّيــم، 
تســّبب  التــي  املشــكالت  أكثــر  مــن  البطالــة  »تعــّد 
ان املخّيــم، فأغلــب القاطنيــن 

ّ
الفقــر والعــوز لســك

يعتمــدون علــى الســالل اإلغاثّيــة التــي تأتيهــم عــن 
ة 

ّ
مــات؛ فمنهــم مــن تكفيــه هــذه الســل

ّ
طريــق املنظ

الغذائّيــة ملــّدة شــهٍر واحــٍد، ومنهــم مــن يضطــّر إلــى 
مــن خبــٍز  التــي عليــه  الديــون  فــوًرا لســداد  بيعهــا 
ودواٍء وغيــره. كمــا أّن املخّيــم الــذي يحتــوي قرابــة 
نســمٍة(،  آالف  خمســة  يعــادل  )مــا  عائلــٍة   1100
 دون ســّن الخمــس ســنوات، ال 

ً
بينهــم 1060 طفــال

يحتــوي أّي نقطــٍة طبّيــة. والجديــر ذكــره أّن هنــاك 
نحــو 400 طفــٍل فــي حاجــٍة إلــى حليــب األطفــال«.

التــي  املشــكالت  مبّيًنــا  »الشــامي«،  ويضيــف 
بمشــكلتي  ــق 

ّ
يتعل مــا  فــي  املخّيــم  قاطنــو  يواجههــا 

الصيــف  »فــي  فيقــول:  الصحــّي،  والصــرف  امليــاه 

يعــّد مركــز اإليــواء األّول فــي املنطقــة الجنوبّيــة )مخّيــم زيــزون( أكبــر مخّيمــات النازحيــن فــي املنطقــة الجنوبّيــة، ويقــع فــي ريفهــا الغربــّي. ويضــّم املخّيــم 
يــن« و»حيــط« و»تســيل« و»ســحم« و»الشــيخ ســعد« فــي درعــا، وعــن بلــداٍت أخــرى فــي ريــف دمشــق 

ّ
أكثــر مــن 1100 عائلــٍة نزحــت عــن بلــدات »جل

يــن« وجنــوب مدينــة دمشــق.
ّ
 نزحــت عــن مخّيــم درعــا ومخيــم »جل

ً
 ســورّية

ً
 فلســطينّية

ً
الجنوبــّي؛ بينهــا 70 عائلــة
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ويبقــى  بامليــاه  املخّيــم  تمــّد  التــي  النبعــة   
ّ

تجــف
ان طــوال فصــل الصيــف يشــترون املــاء مــن 

ّ
الســك

ــا.   صحيًّ
ً
ــا ومضــّرة  ماّديًّ

ً
الصهاريــج التــي تعــّد مكلفــة

أّمــا بالنســبة إلــى مشــكلة الصــرف الصحــّي، فمنــذ 
الصــرف  شــبكة  تعزيــل  تــّم  العاميــن  يقــارب  مــا 
الصحــّي مــن قبــل رابطــة أهــل حــوران، وحتــى يومنا 
هــذا لــم يتــّم تعزيــل هــذه الشــبكة، مــا جعــل أهالــي 
مســتمّرٍ  بشــكٍل  انســدادها  مــن  يعانــون  املخّيــم 
بميــاه  واختالطهــا  غرفهــم  إلــى  امليــاه  وفيضــان 
الشــرب، األمــر الــذي ســّبب ظهــور حــاالت التهــاب 
األطفــال  والســّيما  النازحيــن،  بيــن  حــاّدة  أمعــاٍء 

منهــم«.
 فــي  فصــل 

ً
ــا قاســية

ً
ويعيــش قاطنــو املخّيــم ظروف

الشــتاء فــي ظــّل غــالء أســعار الوقــود واملحروقــات 
فــي  إقامتهــم  عــن   

ً
فضــال شــرائها.  عــن  وعجزهــم 

حــّر  وال  الشــتاء  بــرد  عنهــم  تــرّد  ال  مهترئــٍة  خيــاٍم 
فالخيمــة  ان؛ 

ّ
بالســك  

ٌ
ــة

ّ
مكتظ وهــي  الصيــف، 

بعــد  والســّيما  عائــالٍت،  أربــع  تقطنهــا  الواحــدة 
ففــي  »حيــط«.  بلــدة  عــن  ــًرا 

ّ
مؤخ النــزوح  موجــة 

الخيــام  غرقــت  املنصــرم  ينايــر  الثانــي/  كانــون   7
الصــرف  شــبكة  وســوء  األمطــار  غــزارة  بســبب 
عليهــا  أقيــم  التــي  األرض  وانخفــاض  الصحــّي، 
مــن  ــص 

ّ
التخل عــن  ان 

ّ
الســك عجــز  وقــد  املخّيــم. 

امليــاه التــي اجتاحــت خيامهــم وأتلفــت محتوياتهــا. 
وأطلــق ناشــطون إعالمّيــون ونازحــون فــي مخّيمــات 
محافظتــي درعــا والقنيطــرة نــداء اســتغاثٍة وّجهــوه 
أوضــاع  عنــد  للوقــوف  اإلنســانّية  مــات 

ّ
املنظ إلــى 

النازحيــن اإلنســانّية املزريــة التــي أخــذت تتدهــور 
األمطــار  وهطــول  الشــتاء  فصــل  دخــول  مــع 
مــن  كبيــٍر  عــدٍد  بانجــراف  تســّبب  مــا  بغــزارة، 
خيامهــم، بســبب ســوء نوعّيــة تلــك الخيــام وألّنهــا 
نصبــت علــى تربــٍة زراعّيــٍة رخــوة. األمــر الــذي أجبــر 
العــراء  فــي  واملبيــت  خيامهــم  تــرك  علــى  الكثيريــن 
ياســين«،  »محمــد  يقــول  مشــكلتهم.  حــّل 

ُ
ت ريثمــا 

إلــى  »اليرمــوك«  حــوض  منطقــة  عــن  نــازٌح  وهــو 
»أغلــب  إّن  »أصــوات«:  ــة 

ّ
ملجل »زيــزون«،  مخّيــم 

الخيــام املوجــودة فــي املخّيــم تعّرضــت لالنجــراف 
أرٍض  علــى  املخّيــم  وجــود  بســبب  بالســيول، 
زراعّيــٍة رخــوة. ولقــد اضطررنــا إلــى املبيــت ليلتيــن 
فــي العــراء نتيجــة تحــّول أرضّيــة الخيــام واملخّيــم 

ســباحة«. حــوض  إلــى  عــاّمٍ  بشــكٍل 

قــال  املخّيــم  لقاطنــي  املقــّدم  الدعــم  شــّح  وعــن 
»أبــو ســامر الشــامي«: لــم يقــّدم للمخّيــم أّي دعــٍم 
بعــض  وهنــاك  الشــتاء.  هــذا  فــي  قاطنيــه  لتدفئــة 
مهّجــري حــوض اليرمــوك ليــس لديهــم خيــاٌم حتــى 
عــاٍم  منــذ  مهّجــرون  أّنهــم  علًمــا  اللحظــة  هــذه 
ال  املــدارس  فــي  األطفــال  أّن  إلــى   

ً
إضافــة تقريًبــا. 

الدراســّية؛  الكتــب  أو  بالقرطاســية  يتــّم دعمهــم 
ب يشــتركون علــى كتــاٍب 

ّ
فهنــاك العديــد مــن الطــال

واحــد«. درا�ســّيٍ 
ويمكــن تلخيــص أهــّم مطالــب النازحيــن فــي مخّيــم 
فــي  اإلعالمــّي  املكتــب  مديــر  بحســب  »زيــزون«، 

بـــ: املخّيــم، 

حليــب  والســّيما  الغذائّيــة،  املــواّد  تأميــن   -  1
. ل ألطفــا ا

2 - العمــل علــى إصــالح شــبكة الصــرف الصحــّي 
فــي املخّيــم.

3 - تأمين مياه الشرب.
الشــتوّية  باأللبســة  املخّيــم  قاطنــي  دعــم   -  4

والفــرش. واألغطيــة 
ة وصيانة بعضها.

ّ
5 - استبدال الخيام الرث

6 -  تمهيــد أرضّيــة الخيــام ورفعهــا عــن مســتوى 
دخــول  لتســهيل  الطرقــات  وتمهيــد  األرض، 
وخروج قاطني املخّيم لشراء حاجاتهم أو لذهاب 

األمطــار. هطــول  عنــد  املــدارس  إلــى  أطفالهــم 
7 - إقامة نقطٍة طبّيٍة في املخّيم. 
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النزوح إلى/ عن »سراقب«
هيئة التحرير

األســد  لســلطة  الحربّيــة  الطائــرات  الحقــت  وقــد 

عــّدة  واســتهدفتهم  نزوحهــم  أثنــاء  النازحيــن  وحلفائهــا 

مــّرات، ومنــه تعــّرض إحــدى قوافــل النازحيــن عــن ريــف 

املنصــرم،  ينايــر  الثانــي/  كانــون   3 فــي،  الشــرقّي  إدلــب 

الروســّية  الحربّيــة  الطائــرات  مــن  مباشــٍر  الســتهداٍف 

جرحــى  ســقوط  إلــى  أّدى  مــا  »ســراقب«،  مدينــة  قــرب 

مــن  ناشــطين  بحســب  للنازحيــن،  ســّيارتين  ــم 
ّ
وتحط

»ســراقب«. مدينــة 

وحلفائهــا  األســد  لســلطة  الحربّيــة  اآللــة  تكتــِف  ولــم 

بــل  باســتهداف قوافــل النازحيــن علــى طريــق نزوحهــم، 

الحقتهــم إلــى املخّيمــات، لتمعــن فــي تشــريدهم وعقابهــم؛ 

اســتهدفت  املنصــرم،  ينايــر  الثانــي/  كانــون   8 ففــي  
شــرق   

ً
عشــوائّية مخّيمــاٍت  الرو�ســّي  االحتــالل  طائــرات 

وشــمال مدينــة »ســراقب« بأربعــة صواريــخ، مــا أســفر 

الجرحــى. مــن  كبيــٍر  وعــدٍد  شــهيدين  ســقوط  عــن 

وعــن هــذا حّدثنــا الناشــط اإلعالمــّي فــي املنطقــة، أكــرم 

العســكرّية  الحملــة  تصاعــد  »مــع   :
ً

قائــال املصــري، 

إدلــب  ريــف  علــى  لــه  املســاندة  وامليليشــيات  للنظــام 

الجنوبــّي والشــرقّي فّضــل أغلــب املدنّييــن تشــييد خيــاٍم 
تكــون  أن  فــي   

ً
أمــال مــن مدنهــم،  القريبــة  املــزارع  فــي  لهــم 

والبلــدات،  املــدن  مراكــز  مــن  أكثــر   
ً
آمنــة املــزارع  تلــك 

علــى  ضرباتــه  ــف 
ّ
يكث مــا  غالًبــا  الطيــران  أّن  والســّيما 

وســط املــدن بغيــة تشــريد أهلهــا«. وأضــاف »املصــري«: 

ــه »علــى الرغــم مــن اســتهداف املخّيمــات العشــوائّية 
ّ
أن

أّن   
ّ

إال ســراقب،  مدينــة  أطــراف  علــى  ــا 
ً
حديث املنشــأة 

فــي  املــوت  يزالــون داخلهــا، مفّضليــن  أغلــب قاطنيهــا ال 

مدينتهــم علــى الخــروج والعيــش فــي واقــع النــزوح املريــر 

أدنــى  إلــى  تفتقــر  التــي  الحدودّيــة  املناطــق  فــي مخّيمــات 

الكريمــة«. الحيــاة  مقّومــات 

ت مقاتــالت االحتــالل 
ّ
وفــي 24 كانــون الثانــي/ ينايــر، شــن

ــا علــى  الرو�ســّي غــاراٍت بالذخائــر الحارقــة املحّرمــة دوليًّ

مدينــة »ســراقب«. وخــالل متابعــة »أصــوات« ألوضــاع 

فــي  ــّي 
ّ

املحل املجلــس  أعضــاء  أحــد  مــع  التقــت  املدينــة 

يلــي:  بمــا  فأفادنــا  الخانــي،  محمــد  »ســراقب«،  مدينــة 

 مدينــة ســراقب بالنابالــم 
ٌ
»اســتهدفت مقاتــالٌت روســّية

الحــارق، وهــذا ليــس هــو االســتهداف األّول؛ فالطائــرات 

الروســّية اســتهدفت املدينــة أكثــر مــن مــّرة. املدينــة التــي 

األصلّييــن،  انها 
ّ
ســك مــن  نســمٍة  ألــف   50 نحــو  يســكنها 

إضافــة إلــى 10 آالف نســمٍة مــن النازحيــن مــن مناطــَق 

ــًرا عــن ريفــي حمــاة 
ّ

مختلفــٍة، و9 آالف نــازٍح نزحــوا مؤخ
النازحــون  ويســكن  الشــرقّي.  الجنوبــّي  وإدلــب  الشــمالّي 

واألمطــار،  الشــتاء  بــرد  ملقاومــة  مؤّهلــٍة  غيــر  خياًمــا 

مكشــوفٍة،  مناطــَق  فــي  الخيــام  تلــك  أقيمــت  كمــا 

قــد  وكان  النازحيــن.  معانــاة  مــن  ليزيــد  القصــف  ويأتــي 

استشــهد طفــٌل عمــره ثــالث ســنواٍت فــي قصــٍف ســابق، 

نتيجــة الحــروق التــي تعــّرض لهــا جــّراء قصــف املنطقــة 

الحــارق«. بالنابالــم 

ــًرا 
ّ
ان املدينــة يعيشــون توت

ّ
وأضــاف »الخانــي«: أّن »ســك

ــرت علــى حياتهــم 
ّ
ا نتيجــة األوضــاع البائســة التــي أث نفســيًّ

املعيشــّية واالقتصادّيــة واالجتماعّيــة والفكرّيــة؛ حيــث 

فــت عملّيــة التعليــم، نتيجــة الحملــة الهمجّيــة علــى 
ّ
توق

األســواق  وأصبحــت  األســلحة،  أنــواع  بجميــع  املدينــة 

عــن  ينزحــون  بــدؤوا  الذيــن  النــاس  مــن  خاليــٍة  شــبه 

املدينــة لعــدم تحّملهــم هــذه األوضــاع املأســوّية«.

وأجــرت “أصــوات” عــّدة لقــاءاٍت مــع مدنّييــن مــن مدينــة 

»ســراقب«، تحّدثــوا خاللهــا عــن الحملــة الهمجّيــة التــي 

تشــّنها ســلطة األســد وحلفاؤهــا علــى املدينــة، حيــث قــال 

ابتــداًء   واســتخدم ضّدنــا 
ّ

إال يبــَق ســالٌح  »لــم  أحدهــم: 

العنقودّيــة  بالذخائــر  مــروًرا  والصواريــخ،  القنابــل  مــن 

أّي  إلــى  ان ال يعرفــون 
ّ
النابالــم. واآلن الســك إلــى   

ً
وصــوال

اســتهداف  عــن  آخــر  ــم 
ّ
تكل بينمــا  ســينزحون«.  مــكاٍن 

واملســعفين  املدنــّي  الدفــاع  لفــرق  الحربــّي  الطيــران 

املدينــة. فــي  التحتّيــة  والبنيــة 

ــا مــن  ــًرا تصعيــًدا همجيًّ
ّ

وشــهدت مدينــة »ســراقب« مؤخ

إلــى حــّد قصــف طيــران  ســلطة األســد وحلفائهــا وصــل 

النظــام املروحــّي مدينــة »ســراقب« ببراميــل تحتــوي علــى 

غــاز الكلــور الســاّم، مــا أّدى إلــى نــزوح 75 فــي املئــة مــن 

ان املدينــة عنهــا.
ّ
ســك

أّن  »أصــوات«  لـــ  املدينــة  داخــل  مــن  مصــادر  وذكــرت 

النازحين عن املدينة لم يتوّجهوا إلى املخّيمات، بســبب 

ســوء خدماتهــا واكتظاظهــا وعــدم قدرتهــا علــى اســتيعاب 

النازحيــن الجــدد، بــل توّجهــوا إلــى مــدن وبلــدات )إدلــب 

ومعــرة مصريــن وجبــل الزاويــة وســرمدا وســلقين وحــارم 

ودركــوش(، وقامــوا باســتئجار املنــازل فيهــا.

ويعانــي النازحــون الجــدد مــن غــالء إيجــارات املنــازل التــي 

املناطــق  فــي  والســّيما  »الخرافّيــة«،  بـــ  كثيــرون  وصفهــا 

بلــدة  فــي  املنــازل  إيجــارات  تجــاوزت  حيــث  الحدودّيــة، 

لقــاٌء  لنــا  كان  الصــدد  هــذا  وفــي  دوالر.   1200 »أطمــة« 

مــع اإلعالمــّي، عــالء الديــن إســماعيل، الــذي شــرح لنــا 

أولئــك  والســّيما  إدلــب،  محافظــة  فــي  النازحيــن  معانــاة 

ــًرا، 
ّ

الذيــن نزحــوا عــن ريــف محافظــة إدلــب الشــرقّي مؤخ

 اآلن فــي بلــدة أطمــة 
ً

فأفادنــا بمــا يلــي: »أنــا أســتأجر منــزال

غرفتيــن  عــن   
ٌ
عبــارة وهــو  ــا،  أميركيًّ دوالًرا   250 بمبلــغ 

 لثالثــة أشــهر. إضافــة 
ٌ

ومطبــٍخ وحّمــام، والدفــع ســلف

 50 وقــدره  العقــارّي  املكتــب  يأخــذه  كومســيون  إلــى 

دوالًرا«.

فــي  البيــوت  إيجــارات  »بلغــت  »إســماعيل«:  ويضيــف 

هــذا  يقتصــر  ا. وال  شــهريًّ 1200 دوالر  مــن  أكثــر  أطمــة 

االســتغالل علــى إيجــارات البيــوت فحســب، بــل يتعّداهــا 

التــي  واألرض  الخيــام  بثمــن  النازحيــن  اســتغالل  إلــى 

الخيمــة  ســعر  بلــغ  حيــث  الخيــام؛  تلــك  عليهــا  تنصــب 

الخيمــة  عليهــا  تنصــب  التــي  األرض  وإيجــار  دوالٍر   200

بســبب  وذلــك  ا،  ســنويًّ ســورّية  ليــرة  ألــف   50 قــدره 

اســتيعاب  علــى  قدرتهــا  وعــدم  املخّيمــات  اكتظــاظ 

الجــدد«. النازحيــن 

قبــل  مــن  املتابعــة  غيــاب  مــن  النازحــون  واشــتكى 

التابــع لحكومــة  ــّي 
ّ

املحل واملجلــس  اإلغاثّيــة  املؤّسســات 

لتها هيئــة »تحريــر الشــام« )النصــرة 
ّ
»اإلنقــاذ« التــي شــك

إلــى  »ســراقب«  مدينــة  فــي  ناشــطين  دفــع  مــا  ســابًقا(، 

إصدار بياٍن أشادوا فيه بالتكافل والتضامن الشعبّي، 

فــي  اإلســعاف  ومنظومــة  املدنــّي  بالدفــاع  أشــادوا  كمــا 

»ســراقب« وجيــش إدلــب الحــّر، بينمــا اســتهجنوا غيــاب 

ــا. نهائيًّ للمدينــة  ومغادرتــه  ــّي 
ّ

املحل املجلــس 

تها ســلطة األســد وحلفاؤهــا، بغيــة 
ّ
نــزوٍح جماعــّيٍ نتيجــة الحملــة العســكرّية الهمجّيــة التــي شــن فــي ريــف إدلــب الجنوبــّي والشــرقّي موجــات  شــهدت مناطــُق 

 إلــى ريــف إدلــب الجنوبــّي الشــرقّي. ففــي تاريــخ 29 كانــون األّول/ ديســمبر 2017، 
ً

الســيطرة علــى املنطقــة. وتمتــّد تلــك املناطــق مــن ريــف حمــاة الشــرقّي وصــوال
ســقطت بلــدة »أبــو دالــي« فــي ريــف حمــاة الشــمالّي الشــرقّي التــي تفصــل حــدود محافظــة إدلــب اإلدارّيــة عــن محافظــة حمــاة بيــد قــّوات النظــام وميليشــيات 
 ســريٌع لقــرى »الحمدانيــة« و»تــل مــرق« و»أم حارتيــن« و»املشــيرفة«، ثــّم أعقبهــا بأّيــاٍم انهيــاٌر كبيــٌر فــي دفاعــات املعارضــة وتقــّدٌم 

ٌ
»الشــبيحة«، تبعهــا ســقوط

جــاه 
ّ
 إلــى ناحيــة »ســنجار« فــي عمــق ريــف »معــرة النعمــان«، مــا أّدى إلــى موجــات نــزوٍح غيــر مســبوقٍة عــن تلــك املنطقــة بات

ً
 وســريٌع لقــّوات النظــام وصــوال

ٌ
خاطــف

املنطقــة املحيطــة بمدينــة »ســراقب«.
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المرأة النازحة واألسرة)3(
سالفة بدر الدين

الصّحــة  علــى  ــرت 
ّ
أث وغيرهــا  الظــروف  هــذه 

التــي  األّم  املــرأة  والســّيما  األســر،  لتلــك  النفســّية 
تتحّمــل الجــزء األكبــر فــي هــذه املعانــاة، فهــي اآلن 
- غالًبــا- عــن أمــن أســرتها وتأميــن لقمــة 

ٌ
مســؤولة

ســلوكهم،  األطفــال وضبــط  وتربيــة  لهــا،  العيــش 
علــى  بالخــوف  املمــزوج  والحــرص  وتعليمهــم 
مســتقبلهم. كّل هــذا زاد مــن األعبــاء امللقــاة علــى 
 خــارج منزلهــا وداخلــه 

ٌ
عاتــق املــرأة؛ فهــي مســؤولة

مــن دون معيــٍن لهــا غالًبــا، وهــو مــا أّدى- فــي بعــض 
تلــك  أصابــت  اجتماعّيــٍة  أمــراٍض  إلــى  األحيــان- 
ســنواٍت  ســّت  »منــذ  عامــر«:  »أّم  تقــول  األســر. 
ونحــن نعانــي مــن الدمــار والقتــل والتهجيــر، ومــن 
ــر فــي ذاتــي وال فــي ســعادتي 

ّ
ذلــك الوقــت وأنــا ال أفك

وال أهتــّم بلبا�ســي ومظهــري. مــا يشــغلني هــو متــى 
ســنعود، وكّل �ســيٍء مؤّجــٌل إلــى أن يتحّقــق ذلــك«.
ويبــدو واضًحــا أثــر الحــرب والنــزوح علــى األســرة 
عــدم  مــن  يعانــون  مــا  غالًبــا  فاألطفــال  النازحــة، 
شــعوٍر باألمــان، ومــن االضطــراب والقلــق والنــوم 
ــد لديهــم كثيــًرا مــن املشــكالت 

ّ
غيــر املنتظــم، مــا يول

فــي  ذلــك  ويّتضــح  والفيزيولوجّيــة،  النفســّية 
قدرتهــم  وعــدم  التعليمــّي  مســتواهم  انخفــاض 
علــى تكويــن شــبكة عالقــاٍت فــي الوســط الجديــد. 
مــا  غالًبــا  أســرهم،  مــع  وجــدوا  إن  والرجــال، 
يعانــون أيًضــا مــن أثــر الحــرب علــى أجســادهم أو 
ــة فــرص 

ّ
نفســّيتهم، إضافــة إلــى ضيــق العيــش وقل

فــي  توازًنــا  تحّقــق  أن  تحــاول  املــرأة  بينمــا  العمــل، 
املهّمــة،  تلــك  فــي  تفشــل  مــا  غالًبــا  لكــن  األســرة، 
ألّنهــا ليســت بحــاٍل أفضــل مــن حــال أســرتها مــن 
عليهــا  بــل  ال  والجســدّي،  النف�ســّي  التعــب  حيــث 
إلــى  أّدى  هــذا  كّل  أســلفنا.  كمــا   

ٌ
مضاعفــة أعبــاٌء 

لــت فــي زيــادة مســتوى العنــف 
ّ
مشــكالٍت أســرّيٍة تمث

الزوجيــن  وبيــن  جهــة،  مــن  األبنــاء  بيــن  األســرّي 
ملشــاهد   

ً
ونتيجــة فاألبنــاء  أخــرى؛  جهــٍة  مــن 

العنــف التــي شــاهدوها أو وقعــت عليهــم أو علــى 
أو  باألمــان  الشــعور  وعــدم  منهــم،  املقّربيــن  أحــد 
األحيــان، وعــدم قدرتهــم علــى  بعــض  فــي  الرعايــة 
التكّيــف مــع الواقــع الجديــد أو الوســط املحيــط، 
بــدؤوا بتدويــر العنــف املخــزون لديهــم وبــدا هــذا 
بالعدوانّيــة  ســم 

ّ
ات الــذي  ســلوكهم  علــى  ظاهــًرا 

وعلــى أدوات لعبهــم وطبيعــة ألعابهــم. هــذا الواقــع 
فــي  معهــم  األّم  تعامــل  فــي   

ً
صعوبــة خلــق  لألبنــاء 

الدرجــة األولــى، فأصبحــت غيــر قــادرٍة علــى ضبــط 
فــي  أّدى  مــا  بــرّدات فعلهــم،  ــم 

ّ
التحك أو  ســلوكهم 

لــت فــي 
ّ
كثيــٍر مــن األحيــان إلــى مشــكالٍت أســرّيٍة تمث

زيــادة العنــف األســرّي وتراجــع املســتوى التعليمــّي 
لألطفــال. تقــول »أّم عامــر«: »لــدّي خمســة أبنــاء، 
صبّيــان وثــالث بنــاٍت، تتــدّرج أعمارهــم بيــن تســع 
دائــم  عامــر  أبــو  ســنة.  عشــرة  وخمــس  ســنواٍت 
األطفــال  بتعنيــف  ويقــوم  والتذّمــر  العصبّيــة 
بشــكٍل  يتعاركــون  ألّنهــم  مبّرًحــا  ضرًبــا  ويضربهــم 
دائــٍم ويتراجعــون فــي املدرســة. ومعظــم مشــكالتي 
ومشــكالتهم،  األطفــال  تربيــة  مرّدهــا  وزوجــي  أنــا 
فهــو يــرّد فشــلهم وســوء تربيتهــم إلــى تقصيــٍر مّنــي، 
ولكــن  نحوهــم،  بواجباتــي  أقــوم  نــي 

ّ
أن أرى  بينمــا 

اســتطاعتي  فــوق  أصبــح  األمــر  أّن  يبــدو  مــا  علــى 
 علــى ضبــط ســلوكهم. اآلن ازداد 

ً
ولــم أعــد قــادرة

ــر والعنــف داخــل البيــت كثيــًرا عنــد األوالد 
ّ
التوت

أجاريهــم  نف�ســي  أجــد  أحياًنــا  وأنــا  زوجــي،  وعنــد 
فــي  نف�ســي.  إلــى  أنتبــه  أن  دون  مــن  الســلوك  بهــذا 

يطــاق«. ال  الوضــع  صــار  الحقيقــة 
ــر 

ّ
أث فقــد  الزوجيــن،  عالقــة  إلــى  بالنســبة  أّمــا 

بســبب  وذلــك  كبيــٍر،  بشــكٍل  عليهــا  النــزوح 
والنفســّية  واالجتماعّيــة  االقتصادّيــة  الظــروف 
التــي تعيشــها األســرة؛ فقــد شــهدت تلــك العالقــة، 
ــًرا 

ّ
توت قابلناهــّن،  اللواتــي  النســاء  بعــض  بحســب 

األحيــان.  بعــض  فــي  الطــالق  إلــى  وصــل  شــديًدا 

ــر الــذي أصــاب العالقــة الزوجّيــة 
ّ
ومــرّد هــذا التوت

هــو اضطــرار األســرة إلــى تغييــر نمطهــا االجتماعــّي 
مها 

ّ
تماشــًيا مــع الواقــع الطــارئ، ومــن ثــّم تغييــر ســل

 انتقلــت املــرأة فــي بعــض 
ً

القيمــّي االجتماعــّي، مثــال
األســر مــن رّبــة منــزل إلــى امــرأٍة عاملــة، وهــو مــا أّدى 
إلــى تغييــٍر فــي طبيعــة عالقاتهــا ومهّماتهــا ووجودهــا 
ــر علــى طبيعــة عملهــا كـــ »رّبــة 

ّ
فــي املنــزل وأحياًنــا أث

مــع  –غالًبــا-  حساســّية  هــذا  خلــق  وقــد  منــزل«، 
 إلــى أّن الــزوج قــد وقعــت عليــه آثــار 

ً
الــزوج. إضافــة

واالجتماعّيــة،  واالقتصادّيــة  النفســّية  الحــرب 
أو  العمــل  فــرص  ــة 

ّ
قل مــن  أيًضــا  يعانــي  وهــو 

انخفــاض  مــن  يعانــي  يعمــل  كان  وإن  انعدامهــا، 
األجــور التــي ال تســتطيع تغطيــة نفقــات األســرة، 
يفّرغــه  بالنقــص  شــعوٌر  لديــه  ــد 

ّ
يتول مــا  فغالًبــا 

مــن خــالل العنــف األســرّي، والســّيما مــع الزوجــة. 
 فــي حياتــي 

ً
تقــول »أّم حســين«: »أنــا لســت ســعيدة

املنــزل  خــارج  تعبــي  مــن  الرغــم  وعلــى  الزوجّيــة، 
صــرت  ــًرا 

ّ
مؤخ نــي 

ّ
أن  

ّ
إال املجهــدة،  عملــي  وطبيعــة 

أرتــاح فــي العمــل أكثــر مــن البيــت، ألّن زوجــي دائــم 
ــه 

ّ
أن إلــى  إضافــة  ــف. 

ّ
والتأف والتملمــل  الصــراخ 

يضــرب األطفــال بعنــٍف، وأحّســه أحياًنــا يثــأر مّنــي 
ــي الســبب فــي مــا نحــن فيــه، وهــو دائًمــا يقــول: 

ّ
وكأن

ــه يعــرف فــي قــرارة نفســه أّن 
ّ
ــه منــك. مــع العلــم أن

ّ
كل

ال حــول لــي وال قــّوة«.

ا نتيجــة أهــوال الحــرب والخــوف علــى حياتهــم مــن خطــٍر حقيقــّي  يعانــي النازحــون قبــل خروجهــم مــن ديارهــم مــن ظــروٍف مأســوّية، فهــم هّجــروا قســريًّ
يهّددهــا. وغالًبــا مــا شــاهدت تلــك األســر قبــل نزوحهــا، وفــي أثنائــه، الويــالت، مــن قتــٍل ودمــاٍر وخــوٍف، وبعضهــا فقــدت معيلهــا، ومعظمهــا فقــدت أحــد 
األقــارب أو األصدقــاء. وأثنــاء النــزوح تعّرضــت تلــك األســر للتنكيــل مــن حواجــز النظــام املنتشــرة علــى الطرقــات، ومــن األلغــام التــي زرعهــا تنظيــم 
الدولــة اإلســالمّية )داعــش( فــي مناطــق ســيطرته، ومــن جشــع املهّربيــن، وال يمكــن حصــر املعانــاة والصعوبــات التــي عانتهــا تلــك األســر أثنــاء رحلــة 

ــه يمكــن اختصارهــا بتعّرضهــا إلــى الكثيــر مــن الخــوف والخطــر واالبتــزاز.
ّ
 أن

ّ
نزوحهــا، إال

عمل للفنان عمرو فهد
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الغوطة: أين المفر؟ 
هيئة التحرير

إعــداد  وحتــى  الجــاري  فبرايــر  شــباط/   17 فمنــذ 
بلــدات  عــن  القصــف  ــف 

ّ
يتوق لــم  التقريــر،  هــذا 

الثالثــاء  تــل 
ُ
ق حيــث  الشــرقّية؛  الغوطــة  ومــدن 

 ، مدنــّيٍ مئــة  مــن  أكثــر  فبرايــر،  شــباط/   20
مــدن  القصــف  واســتهدف  األطفــال.  مــن  هــم 

ّ
جل

وســقبا،  بطنــا،  وكفــر  وحرســتا،  )دومــا،  وبلــدات 
وحموريــة، وجســرين، وعيــن ترمــا، وأوتايــا( بشــكٍل 
التحتّيــة  البنيــة  القصــف  اســتهدف  كمــا  رئيــس. 
الطبّيــة؛  النقــاط  والســّيما  الخدمّيــة،  واملراكــز 
حيــث قالــت »مديرّيــة الصّحــة فــي دمشــق وريفهــا« 
تــة، الثالثــاء 20 

ّ
التابعــة للحكومــة الســورّية املؤق

إّن »عــّدة مستشــفياٍت  شــباط/ فبرايــر الجــاري، 
ــف 

ّ
املكث القصــف  نتيجــة  الخدمــة  عــن  خرجــت 

علــى مــدن وبلــدات غوطــة دمشــق الشــرقّية، مــن 
خــالل تعّمــد اســتهداف البنيــة الطبّيــة وســّيارات 
الغوطــة  فــي  ناشــطون  قــال  كمــا  اإلســعاف«.  
التــي  األقبيــة  إلــى  يتوّجهــون  األهالــي  إّن  الشــرقّية 
األقبيــة  فــي  تجّمــٍع  أقــّل  وإّن  بهــم،  تغــّص  باتــت 

.
ً
عائلــة ســتين  مــن  أكثــر  يحــوي 

 29 فــي  تعّرضــت،  قــد  »النشــابّية«  ناحيــة  وكانــت 
مــن  القتحــاٍم   ،2017 ديســمبر  األّول/  كانــون 
قــّوات ســلطة األســد مــن جهــة قريــة »الباللّيــة«. 
وفــي اليــوم التالــي تعّرضــت منطقــة املــرج لقصــٍف 
علــى  امتــّد  والطيــران  الثقيــل  بالســالح  عنيــٍف 
الباللّيــة  ومــزارع  )النشــابّية  برّمتهــا  املنطقــة 
وأطراف القاســمّية والزريقّية وحوش الصالحّية 
وأوتايــا، وغيرهــا مــن القــرى والبلــدات(، مــا أّدى إلــى 
آخريــن  شــخًصا   43 وإصابــة  شــخًصا   23 مقتــل 
الســورّية  العاصمــة  شــرق  »املــرج«  منطقــة  فــي 
)دمشــق(، خــالل يومــي الجمعــة والســبت -29 30 
كانــون األّول/ ديســمبر، بحســب املكتــب اإلغاثــّي 
املــرج.  قطــاع   – الشــرقّية  الغوطــة  فــي  املوّحــد 

 920 نــزوح  إلــى  إضافــة 
 عــن املنطقــة خــالل 

ً
عائلــة

هذه الفترة؛  
معظــم  توّجهــت  حيــث 
»القطــاع  إلــى  العائــالت 
يضــّم  الــذي  األوســط« 
)حموريــة  وبلــدات  مــدن 
وعيــن  وســقبا  وجســرين 
بطنــا  وكفــر  وزملــكا  ترمــا 
وبيــت  وحــزة  وعربيــن 
ســوى ومديــرا واملحمديــة 
واألفتريــس(،  واألشــعري 
بعضهــا  توّجــه  بينمــا 
»دومــا«  مدينتــي  إلــى 
و»مســرابا« وهــي البلــدات 
عليهــا  ــز 

ّ
يترك التــي  واملــدن 
اآلن. القصــف 

األحمــر،  للصليــب  الدولّيــة  وطالبت اللجنة  
بنقــل  بالســماح  فبرايــر،  20شــباط/  األربعــاء 
املســاعدات اإلنســانّية إلــى الجرحــى واملحاصريــن 
فــي الغوطــة الشــرقّية للعاصمــة الســورّية دمشــق.
للطفولــة  املّتحــدة  األمــم  مــة 

ّ
منظ وأصــدرت 

فبرايــر  شــباط/   20 الثالثــاء  »يونيســيف«، 
الجــاري، بياًنــا خالًيــا مــن الكلمــات لوصــف غضبهــا 
الغوطــة  فــي  املحاصريــن  األطفــال  معانــاة  حيــال 
األخيــر. العســكرّي  التصعيــد  ظــّل  فــي  الشــرقّية، 

ونشــرت »اليونيســيف« ملنطقــة الشــرق األوســط 
فــي  الرســمّي  حســابها  عبــر  إفريقيــا،  وشــمالّي 
»خيــرت  اإلقليمــّي  ملديرهــا  تصريًحــا  »تويتــر«، 
جــاء  عّمــان  األردنّيــة  العاصمــة  مــن  كاليــاري« 
فيــه: »ليســت هنــاك كلمــاٌت بإمكانهــا أن تنصــف 
وأحّباءهــم«.  وآباءهــم  وأمهاتهــم  القتلــى  األطفــال 

مرفقــٍة  أســطٍر  عشــرة  املقتضــب  النــّص  وتبــع 
بعالمــات تنصيــٍص تــدّل علــى عــدم وجــود كلمــاٍت. 
هــذا  »نصــدر  بقولهــا:  ذلــك  مــة 

ّ
املنظ وبــّررت 

لوصــف  الكلمــات  نملــك  نعــد  لــم  نــا 
ّ
ألن التصريــح 

غضبنــا«. وحــّدة  األطفــال  معانــاة 
فــي  النــاس  مــن  الكثيــر  يعلــم  الوقــت  هــذا  فــي 
الغوطــة أن الحــّل »الحلبــّي« هــو مــا يطّبــق عليهــم، 
عّمــا  يســتعيض  الــذي  الشــامل،  التدميــر  وأّن 
بعشــرات   

ٌ
واحــدة  

ٌ
نووّيــة  

ٌ
قنبلــة فعلــه  تســتطيع 

إلــى  ســيدفعهم  والصواريــخ،  القذائــف  آالف 
النــزوح، بعــد أن يقتــل الكثيــر منهــم، عبــر أقنيــٍة 
الباصــات  تعــّد  أن  قبــل  بهــا،  عليهــم  روســيا  تمــّن 
تحــت  البقــاء  يريــد  ال  ومــن  للمعارضــة  الخضــر 

األســد.  ســلطة  حكــم 

 خرقــاء، ولكّنهــا تحصــل حيــن ال يوجــد �شــيٌء آخــر يمكــن فعلــه؛ »فينــزح« املدنّيــون 
ً
هــا، يبــدو النــزوح فكــرة

ّ
عندمــا يطــال القصــف األماكــن املحاصــرة كل

ــا فــي البنــاء، علــى أمــل أن يخطئهــم املــوت. ثــّم يتبادلــون البيــوت، 
ً
 هنــاك مــن أخبرهــم أّنهــا أكثــر األماكــن أمن

ّ
 مــن غرفهــم إلــى »الســاللم« ألن

ً
بدايــة

ــه يــوم القيامــة، علــى أمــل 
ّ
 إلــى األقبيــة واألنفــاق الرطبــة، والبــاردة، واملظلمــة ليحشــروا فيهــا فــي مشــهٍد وكأن

ً
ويزحفــون إلــى عــّدة بيــوٍت أبعــد، وصــوال

جــاه األمــان. هنــاك حســاٌب عقلــيٌّ يجــري؛ االبتعــاد ولــو بمقــدار بضــع حــاراٍت عــن املحــاور، املقارنــة بيــن عــدد القذائــف هنــا 
ّ
أن يكونــوا قــد تحّركــوا بات

وتلــك التــي ســقطت هنــاك، القــرب مــن مصــادر الحيــاة، مــن مشــرٍب ومــأكل... 
عمل للفنان سعد هللا مقصود
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المدارس البديلة في جنوب دمشق

ســحم،  بيــت  )ببيــال،  الثــالث  البلــدات  إبــرام  مــع 
عــام  مطلــع  النظــام  مــع  مصالحــٍة  فــاق 

ّ
ات يلــدا( 

إلــى  ــا  تدريجيًّ الخدمــات  عــودة  وبــدء   ،2014
املنطقــة، عــادت املــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة 
أمــام  أبوابهــا  وفتحــت  البلــدات،  تلــك  فــي  للعمــل 
ومحيطــه  اليرمــوك  مخّيــم  بقــي  فيمــا  ب، 

ّ
الطــال

ــه لــم يكــن مــن بــّدٍ 
ّ
فــاق، وبالتالــي فإن

ّ
خــارج هــذا االت

ان املخّيــم، الذيــن تجــاوز 
ّ
أمــام مــن تبّقــى مــن ســك

يبــادروا  أن   
ّ

إال ألًفــا،  عشــرين  حينهــا  عددهــم 
فــي  التعليمّيــة  العملّيــة  ــف 

ّ
توق مشــكلة  ملواجهــة 

أبنائهــم.   مســتقبل  علــى  حرًصــا  املخّيــم 
املدرسة البديلة

ظهــرت فكــرة املــدارس البديلــة فــي مخّيــم اليرمــوك 
بجهــود   ،-2014  2013 الدرا�ســّي  العــام  خــالل 
إلــى أن وجــدت هــذه  أبنــاء املخّيــم،  ميــن مــن 

ّ
املعل

اإلغاثّيــة  املؤّسســات  مــن  يدعمهــا  مــن  التجــارب 
وأبــرز  وتطويرهــا،  أدائهــا  تحســين  فــي  ويســاهم 
املــدارس التــي ظهــرت حينهــا املدرســة »الدمشــقّية 
»األزمــة  ومدرســة  الثالثيــن،  شــارع  فــي  البديلــة« 
ومدرســة  اليرمــوك،  غــرب  منطقــة  فــي  البديلــة« 
املــدارس،  شــارع  منطقــة  فــي  البديلــة«  »الجرمــق 
ضمــن  التعليــم  عملّيــة  متابعــة  بهــدف  وذلــك 

املتاحــة.  اإلمكانــات 
ومــع الوقــت توافقــت املــدارس البديلــة علــى عــّدة 
األولــى  التعليمّيــة  الحلقــة  توحيــد  منهــا:  نقــاٍط، 
ميــن مــن 

ّ
والثانيــة فــي مدرســٍة واحــدٍة، ودمــج املعل

الخبــرة  بحســب  كادرهــا،  ضمــن  املــدارس  باقــي 
ــا  تعليميًّ إطــاًرا  إحداهــا  واعتمــاد  والحاجــة. 
األّول   

ّ
الصــف مــن  الثانوّيــة  للمرحلــة  مخّصًصــا 

الثانــوّي. الثالــث  إلــى  الثانــوّي 
ومــن جهــٍة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن أّن املفــّوض 

العــاّم »لألونــروا«، »بييــر كرينبــول« أظهــر حرًصــا 
فــي  للفلســطينّيين  التعليمــّي  للواقــع   

ً
ومتابعــة

فــي شــهر تشــرين  لــه  فــي تصريــٍح  ــد 
ّ

أك إذ  ســورية، 
الثانــي/ نوفمبــر 2014، أّن أكثــر مــن ثلثــي مــدارس 
قابلــٍة  غيــر  أصبحــت  ســورية  فــي  »األونــروا« 
أصبحــت  املــدارس  تلــك  ومعظــم  لالســتعمال، 
كذلــك، ألّنهــا تعّرضــت ألضــراٍر بســبب النــزاع، أو 
إليهــا  الوصــول  ينطــوي  أماكــَن  فــي  تقــع  اآلن  ألّنهــا 
 
ً
علــى خطــٍر كبيــر، مضيًفــا أّن »هنالــك 15 مدرســة

املــدارس  وأّن  كمالجــئ،  اآلن  تســتخدم   
ً
إضافّيــة

ــا   دراماتيكيًّ
ً

الواقعــة فــي محيــط القتــال تعــّد مثــاال
الــذي  املدنّييــن  حيــاة  لحرمــة  الســافر  للتجاهــل 
هــذه  مــن  الرغــم  علــى  النــزاع«.  أطــراف  تظهــره 
مســؤولٍة  كجهــٍة  »األونــروا«  أّن   

ّ
إال التصريحــات 

عــن العملّيــة التعليمّيــة لالجئيــن الفلســطينّيين فــي 
ســورية، لــم تعتــرف باملــدارس البديلــة، ولــم تقــّدم 
. لهــا أّي دعــٍم يذكــر وتعاملــت معهــا بتجاهــٍل تــاّمٍ
مخّيــم  »داعــش«  الدولــة  تنظيــم  اقتحــام  مــع   

حيــث   ،2015 أبريــل  نيســان/   1 يــوم  اليرمــوك 
 

ّ
ملــف الحــال  شــملت ســطوته وتعّســفه بطبيعــة 

ان 
ّ
ســك مــن  تبّقــى  مــن  أغلبّيــة  أّن  وبمــا  التعليــم، 

بلــدات  إلــى  التنظيــم  إرهــاب  مــن  فــّروا  املخّيــم 
انتقــل  فقــد  ســحم«،  و»بيــت  »ببيــال«  و  »يلــدا« 
ــا إلــى  مشــروع املــدارس البديلــة ألبنــاء املخّيــم جزئيًّ

املناطــق.  تلــك 
نــا لــم نجــد علــى 

ّ
والجديــر ذكــره فــي هــذا املقــام أن

شــبكة اإلنترنــت أّي معلومــاٍت عــن الوضــع املالــّي 
 
ً
 عاّمــة

ً
لهــذه املــدارس، وهــو مــا يمكــن عــّده ســمة

الصــراع  ظــّل  فــي  املؤّسســات  معظــم  عمــل  تســم 
فــي ســورية؛ مــن حيــث غيــاب الشــفافّية  الراهــن 
ومصــادره  التمويــل  حجــم  عــن  والتكّتــم  املالّيــة 
تلــك  عليهــا  تشــرف  التــي  املشــاريع  وميزانّيــة 

املؤّسســات.
مدرسة الجرمق )القدس( نموذًجا

تعــدُّ مدرســة »الجرمــق« )القــدس( أكبــر املــدارس 
املحاصــر  دمشــق  جنــوب  منطقــة  فــي  البديلــة 

محمود زغموت

ــف، وذلــك بســبب الحصــار الــذي أخــذ 
ّ
مــع بدايــة خــروج منطقــة جنــوب دمشــق عــن ســيطرة النظــام أواخــر عــام 2012، بــدأت عجلــة الحيــاة بالتوق

صــاالت، 
ّ
فــت مؤّسســات املــاء والكهربــاء واالت

ّ
ــف النظــام عــن تقديــم الخدمــات لهــذه املناطــق، إذ توق

ّ
ــا، األمــر الــذي رافقــه توق بالتصاعــد تدريجيًّ

وكذلــك املؤّسســات الصحّيــة والتعليمّيــة عــن العمــل، وتعــّرض كثيــٌر منهــا إّمــا للتدميــر بســبب عملّيــات القصــف املســتمّر، وإّمــا للتخريــب والســرقة 
ان هــذه املناطــق بالبحــث عــن مؤّسســاٍت بديلــٍة تقــّدم هــذه الخدمــات، وأخــذ ناشــطو املنطقــة 

ّ
بســبب انتشــار الفو�شــى وغيــاب األمــن، وقــد بــدأ ســك

العاملــون فــي مجــال اإلغاثــة والعمــل اإلنســانّي بمحاولــة اجتــراح حلــوٍل وتقديــم بدائــل، وإن كانــت بالحــّد األدنــى بســبب محدودّيــة الخبــرة وشــّح 
ــف علــى الرغــم مــن تــرّدي األوضــاع.

ّ
 أّنهــا أســهمت باســتمرار الحيــاة فــي هــذه املناطــق، والســّيما العملّيــة التعليمّيــة التــي لــم تتوق

ّ
املــوارد، إال
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ب واملدّرســين، وذلــك علــى 
ّ

مــن حيــث عــدد الطــال
املحــدود،  والدعــم  اإلمكانــات  ــة 

ّ
قل مــن  الرغــم 

أصــّروا  ب 
ّ

الطــال التعليمــّي وكذلــك  الــكادر  إّن  إذ 
علــى االســتمرار. وتضــّم هــذه املدرســة اليــوم 858 
، بمجمــوٍع قــدره 1646 طالًبــا 

ً
طالًبــا و 788 طالبــة

 األّول األسا�ســّي إلــى الثالــث 
ّ

وطالبــة، مــن الصــف
 73 وتضــّم  والعلمــّي،  األدبــّي  بفرعيــه  الثانــوّي 

خدمــات. ــف 
ّ
وموظ تعليمــّيٍ  كادٍر  بيــن  ًفــا 

ّ
موظ

والتنميــة«  لإلغاثــة  فلســطين  »هيئــة  وتؤّمــن 
أجــور  مــن  »الجرمــق«،  ملدرســة  الكامــل  الدعــم 
والقرطاســية  األثــاث  وتأميــن  فيــن 

ّ
وموظ ميــن 

ّ
معل

وامليــاه ومــواّد التدفئــة ضمــن اإلمكانــات املتاحــة.
ويقــول الناشــط »أيمــن الغــزي« أحــد أبــرز كــوادر 
فــي حاجــٍة  فــي جنــوب دمشــق إّن املدرســة  الهيئــة 
مســتمّرٍة للدعــم، وهــي تســتنزف جهــًدا كبيــًرا مــن 
العمــل  مواصلــة  علــى  مصــّرون  أّنهــم   

ّ
إال الهيئــة، 

ومحاولــة تأميــن مــا يلــزم لســير العملّيــة التعليمّيــة 
فــي املدرســة، بســبب الحاجــة امللّحــة لهــا مــن قبــل 
الفلســطينّيين فــي جنــوب دمشــق وغيــاب البدائــل. 
لالجئيــن  العاّمــة  »الهيئــة  أّمنــت  فيمــا 
العــام،  لهــذا  املدرســّية  الكتــب  الفلســطينّيين« 
املدرســة.   فــي  ب 

ّ
الطــال بنتائــج  االعتــراف  وضمنــت 

عوائق وتحّديات 
الجنــوب  فــي  اليرمــوك  مخّيــم  ب 

ّ
طــال يعانــي 

منقوًصــا،  ــا  تعليميًّ واقًعــا  عموًمــا  الدمشــقّي 
والحصــار  الكهربــاء  انقطــاع  ل 

ّ
يشــك حيــث 

اليــد  ذات  ــة 
ّ
وقل االقتصــادّي  الوضــع  وتدهــور 

أبــرز التحّديــات، حيــث يعجــز الكثيــر مــن األهالــي 
ألبنائهــم،  الدراســة  مســتلزمات  تأميــن  عــن 
ــف األعمــال وارتفــاع 

ّ
وذلــك بســبب البطالــة وتوق

العــام  بــدء  تزامــن  بســبب  وكذلــك  األســعار، 
وعيــد  الشــتاء«  »مونــة  موســم  مــع  الدرا�ســّي 

الشــتاء. فصــل  وبدايــة  األضحــى 
الدولــة  تنظيــم  فــرض  وبعــد  أخــرى  جهــٍة  ومــن 
قــّرر  ومحيطــه،  املخّيــم  علــى  هيمنتــه  »داعــش« 
القطــاع  حصــر   2016 عــام  مطلــع  فــي  التنظيــم 
التعليمــّي فــي مناطــق ســيطرته فــي جنــوب دمشــق، 
جميــع  بإغــالق  تســّبب  مــا  الخاّصــة،  بمدارســه 
املــدارس البديلــة داخــل املخّيــم. وبنــاًء عليــه فــإّن 
اليرمــوك  مخّيــم  ان 

ّ
ســك مــن  تبّقــى  مــن  أغلبّيــة 

نســمٍة  آالف  ثالثــة  عددهــم  يتجــاوز  ال  الذيــن 

قــّرروا إرســال أبنائهــم لتلّقــي تعليمهــم فــي املــدارس 
ــا مــن 

ً
البديلــة فــي بلــدات يلــدا وببيــال، وذلــك خوف

واســتغالل  أدمغــٍة،  غســل  لعملّيــات  تعّرضهــم 
لهــم. التنظيــم 

2017، أصــدر  أيلــول/ ســبتمبر  وفــي مطلــع شــهر 
بمنــع  يق�ســي  قــراًرا  »داعــش«  الدولــة  تنظيــم 
ب ومدّر�ســي مخّيــم اليرمــوك مــن الذهــاب إلــى 

ّ
طــال

مــدارس بلــدات )يلــدا، ببيــال، بيــت ســحم( ملتابعــة 
فيهــا. التعليمّيــة  العملّيــة 

املخّيــم  ان 
ّ
ســك مــن   

ٌ
شــعبّية  

ٌ
ضغــوط أّدت  وقــد 

إلــى تراجــع التنظيــم عــن قــراره هــذا، وذلــك بعــد 
ليــن عــن 

ّ
مفاوضــاٍت أجراهــا وفــٌد شــعبيٌّ ضــّم ممث

املنطقــة. فــي  التنظيــم  وقــادة  املخّيــم  أهالــي 

مبادئ توجيهّية بشأن التشريد الداخلّي 
قــة بالحمايــة 

ّ
الفــرع الثانــي - املبــادئ املتعل

التشــريد مــن 
املبدأ )7(

أّي  خــاذ 
ّ
ات املعنّيــة، قبــل  الســلطات  - علــى   1

تعمــل  أن  أشــخاٍص،  بتشــريد  يق�ســي  قــراٍر 
املمكنــة  البدائــل  جميــع  اســتطالع  علــى 
بدائــل  توجــد  لــم  فــإذا  التشــريد.  لتجّنــب 
إلــى أق�ســى  التدابيــر لإلقــالل  خــذت جميــع 

ّ
ات

الضــاّرة. آثــاره  ومــن  التشــريد  مــن  حــّدٍ 
2 - علــى الســلطات التــي تقــوم بذلــك التشــريد 
مــن  تســتطيع  مــا  بأق�ســى  تحــرص،  أن 
الناحيــة العملّيــة، علــى إتاحــة مــأًوى مناســٍب 
فــي  يتــّم تهجيرهــم  لهــؤالء املشــّردين وعلــى أن 
ظــروٍف مرضيــٍة مــن حيــث الســالمة والتغذيــة 
أفــراد  تشــتيت  وعــدم  والنظافــة  والصّحــة 

الواحــدة. األســرة 
3 - إذا حــدث تشــريٌد فــي غيــر حــاالت الطــوارئ 
وجــب  والكــوارث،  حة 

ّ
املســل والصراعــات 

التاليــة: الضمانــات  اســتيفاء 
الصالحّيــة  ذات  الدولــة  ســلطات  تّتخــذ  )أ( 
بالتدابيــر  لألمــر  محــّدًدا  قــراًرا  القانونّيــة 

. ملطلوبــة ا
الكافيــة لضمــان تزويــد  التدابيــر  ّتخــذ 

ُ
ت )ب( 

قــة 
ّ
املــراد تشــريدهم بجميــع املعلومــات املتعل

وبالتعويــض  التشــريد  وإجــراءات  بأســباب 
االقتضــاء. حســب  التوطيــن،  وإعــادة 

املــراد  موافقــة  علــى  للحصــول  الســعي  )ج( 
علــم. وعــن  حــّرة   

ً
موافقــة تشــريدهم 

إشــراك  علــى  املعنّيــة  الســلطات  تعمــل  )د( 
تخطيــط  فــي  النســاء،  والســّيما  املتضّرريــن، 

التوطيــن. إعــادة  عملّيــات  وإدارة 
املختّصــة  القانونّيــة  الســلطات  تّتخــذ  )هــ ( 
ملقت�ســى  وفًقــا  القوانيــن،  إنفــاذ  إجــراءات 

الحــال.
)و( ُيحتــرم حــّق األشــخاص فــي التمــاس ســبل 
إنصــاٍف فّعالــة، بمــا فــي ذلــك عــرض القــرارات 
القضائّيــة  الســلطات  علــى  بهــم  قــة 

ّ
املتعل

فيهــا. النظــر  إلعــادة  املختّصــة 
املبدأ )8(

فيــه  تنتهــك  نحــٍو  علــى  التشــريد  يكــون  ال 
الحقــوق فــي الحيــاة والكرامــة والحّرّيــة واألمــن 

ذلــك. يطالهــم  ملــن 
املبدأ )9(

تشــريد  بمنــع  خــاصٌّ  التــزاٌم  الــدول  علــى 
والفالحيــن  ّيــات 

ّ
واألقل األصلّيــة  الشــعوب 

والرعــاة وغيرهــم مــن الجماعــات التــي تعتمــد 
ــٌق 

ّ
تعل ولهــا  أراضيهــا،  علــى  ــا  خاصًّ اعتمــاًدا 

بهــا. وجدانــيٌّ 
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بعض مؤشرات ضعف حماية أطفال الالجئين السوريين في لبنان
ريمون املعلولي

، وهــم 
ً
ُيعــّد األطفــال أكثــر الفئــات البشــرّية هشاشــة

فــي حاجــٍة إلــى حمايــٍة، فــي جميــع الظــروف واألحــوال 
وفــي كّلِ املجتمعــات. وعندمــا يكــون هــؤالء األطفــال 
ظــروف  عــن   

ً
ناجمــة  

ً
مؤملــة خبــراٍت  عاشــوا  قــد 

الحــرب املدّمــرة والحصــار قبــل خروجهــم مــع ذويهــم 
مــن ســورية إلــى بــالد اللجــوء، تصبــح مســألة توفيــر 
، ألّنهــم أكثــر ضعًفــا مــن 

ً
بيئــٍة آمنــٍة لهــم أكثــر ضــرورة

نظــراَء لهــم يعيشــون فــي ظــروٍف عادّيــة.
إّن بقــاء الطفــل وحمايتــه ونمــاَءه حــقٌّ أصيــٌل كفلتــه 
فاقّيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989، والتــي حّملــت 

ّ
ات

عــة عليهــا مســؤولّية احترامهــا وإعمالهــا 
ّ
الــدول املوق

وحمايتــه  الطفــل  لبقــاء  العالمــّي  اإلعــالن  بموجــب 
ــة تنفيــذه الصــادرة عــام 1990. 

ّ
ونمائــه وخط

ويعــدُّ تســجيل الطفــل الوليــد بصــورٍة نظامّيــٍة أّول 
ــب عليــه نتائــُج 

ّ
الحقــوق التــي تضمــن حمايتــه، وتترت

 تمــسُّ حاضرهــم ومســتقبلهم. 
ٌ
كبيــرة

نتائــج مســٍح واســٍع أصدرتــه بعــض وكاالت  أفــادت 
مــن   )17%( لـــ   

ّ
إال يتســنَّ  لــم  ــه 

ّ
أن  : املّتحــدة1  األمــم 

األســر الســورّية الالجئــة فــي لبنــان تســجيل أطفالهــم 
لــدى ســلطة التســجيل املدنــّي اللبنانّيــة املختّصــة، 
 بيــن مناطــق 

ٌ
 متفاوتــة

ٌ
أي ســجّل األجانــب. وهــي نســبة

أعلــى  وجــدت  حيــث  املختلفــة،  الســورّيين  تــوّزع 
النسب املئوّية لألسر التي وصلت إلى هذه الخطوة 
فــي محافظــات: بيــروت )٪47( وجبــل لبنــان )32٪( 
والنبطيــة )٪27(، بينمــا ُعثــر علــى أقــّل التركيــزات فــي 

عــكار )٪5( والبقــاع )٪4( وبعلبــك الهرمــل )3٪(.
تبّيــن  أطفالهــم2   عمــل  عــن  األهــل  ســؤال  ولــدى 
 5 بيــن  أعمارهــم  راوحــت  مّمــن   )4.8%( نســبة  أّن 
و 17 عاًمــا يعملــون3 ، وهــم موّزعــون بيــن الذكــور 
نســبة  أعلــى  ووجــدت   .)2.1%( واإلنــاث    )7.1%(
ونســبتهم  النبطيــة،  محافظــة  فــي  لألطفــال  عمالــٍة 
)%7.4( مــن األطفــال الســورّيين، وأدنــى معــّدٍل فــي 

.)3.0%( الجنــوب، 
لــدى  تــزداد  األطفــال  عمالــة  أّن  بالذكــر  والجديــر 
 )20%( أّن  وجــد  فقــد  األعلــى،  العمرّيــة  الفئــات 
ــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 17 

ُ
مــن األطفــال الذيــن ت

عاًمــا أفــادوا عــن عمــل، وهــم موّزعــون بيــن )9.9%( 
لإلنــاث و)%30( للذكــور، مقابــل )%2.3( لألطفــال 
وهــم  ســنة،   14 و    5 بيــن  أعمارهــم  ــراوح 

ُ
ت الذيــن 

للذكــور.  )3.8%( و  لإلنــاث   )0.7%( بيــن  موّزعــون 
بعونهــا 

ّ
يت التــي  األســاليب  عــن  األهــل  ســؤال  ولــدى 

أّن العنــف  أفــاد املســح  لضبــط ســلوك أطفالهــم، 
األهــل  ســلوكات  ضبــط  فــي  الســائد  الســلوك  هــو 
تعّرضــوا  الذيــن  األطفــال  نســبة  وكانــت  ألطفالهــم، 
للعنــف )%78(، بحســب مــا أفــاد بــه رّب األســرة مــن 
مــوّزٌع  والعنــف  النف�ســّي.  أو  و/  الجســدّي  العنــف 
بيــن الصــراخ )%54( والضــرب علــى األرداف )31%( 
والضــرب علــى اليــد )%28( أو الوجــه )%12( أو هــّز 
الطفــل )%19( أو ضــرب الجســم ب�ســيٍء )8.2%(. 
مــن  نســبة  أعلــى  النبطيــة  منطقــة  ســّجلت  وقــد 
األطفــال الذيــن تعّرضــوا لشــكٍل واحــٍد علــى األقــّل 
عــكار  تلتهــا   )94%( بنســبة  العنيــف  الضبــط  مــن 

.)81%( والشــمال   )82%(
 
ً
باعهــم تكتيــكاٍت تأديبّيــة

ّ
وأفــاد بعــض اآلبــاء عــن ات

ســلوكه  كان  ملــاذا  للطفــل  التوضيــح  مثــل:  أخــرى 
اإليجابــّي  التعزيــز  واســتخدام   ،)60%( خاطًئــا 
أو    )40%( ونســبتهم  الهدايــا...  أو  كاملــدح  للطفــل 
توجيههــم  خــالل  مــن  أطفالهــم  ســلوك  يضبطــون 
األهــل  هــؤالء  ونســبة  أخــرى،  معّينــٍة  ألعــاٍب  نحــو 
ــا  )%26(، فيمــا اعتــرف )%16( بإهانــة الطفــل لفظيًّ
غيــر محّببــٍة  أو صفــاٍت  ألقــاٍب  إطــالق  أو  كالشــتم 

أطفالهــم.  علــى 
العقــاب  بأهمّيــة  تعتقــد  هــل  األهــل:  ســؤال  ولــدى 
أجــاب،  أطفالــك؟  لتربيــة  كســبيٍل  الجســدّي 

أســر. أربــاب  أربعــة  كّلِ  مــن  واحــٌد  ب»نعــم« 
 علــى 

ٌ
 واقعــة

ٌ
وأفــاد املســح أّن زواج األطفــال حقيقــة

كّلٍ من الفتيان والفتيات الالجئين، على الرغم من 
ــرن أكثــر مــن الذكــور بهــذا الــزواج، 

ّ
أّن الفتيــات تأث

ــا غيــر رســمّيٍ 
ً
ا، أو ارتباط الــزواج رســميًّ وقــد يكــون 

18 عاًمــا، والواقــع  يحــدث قبــل بلــوغ الطفــل ســّن 
أّن )%22( مــن الفتيــات اللواتــي راوحــت أعمارهــنَّ 
بيــن 15 و 19 عاًمــا متزّوجــات، وكان )%18( منهــم/ 

تبلــغ  بزوجــات  بــأزواج/  متزوجيــن  متزوجــات/  ن 
أعمارهــم/ ن عشــرة أعــواٍم أو أكثــر.

لبنــان  جنوبــّي  فــي  ــر 
ّ

املبك الــزواج  واقعــات  وبلغــت 
إلــى  ارتفعــت  فقــد  املناطــق  باقــي  مــن  نســبة  أعلــى 
 19 15 و  )%37( بيــن إنــاٍث راوحــت أعمارهــّن بيــن 
عاًمــا، تليهــا عــكار والشــمال لــكّلٍ منهــا )٪27(، فيمــا 
ســّجلت بعلبــك الهرمــل والبقــاع أقــّل النســب حيــث 

.)16٪( نحــو  بلغــت 
لألطفــال  الصحــّي  الوضــع  عــن  األهــل  ُســِئل  كمــا 
وأفــاد  للمســح.  الســابقين  األســبوعين  فــي  الصغــار 
ســّن  دون  األطفــال  مــن   )34٪( مــرض  عــن  األهــل 
األمــراض  وشــملت  الفتــرة.  هــذه  خــالل  الثانيــة 
ا: الحّمــى )٪25( والســعال )20٪(  ــغ عنهــا وســطيًّ

ّ
بل

ُ
امل

فــي  املــرض  حــاالت  أعلــى  وكانــت   .)12٪( واإلســهال 
 .)40٪( عــكار  وفــي   ،)44٪( الشــمال 

ــز 
ّ

ترك املقترحــات  مــن  عــدًدا  التقريــر  يقــّدم  أخيــًرا، 
مــن  احتياًجــا  األكثــر  الفئــات  دعــم  زيــادة  علــى 
ان مــن خــالل دعــم 

ّ
الالجئيــن، واالســتثمار فــي الســك

مداخيلهــم  تدعــم  صغيــرٍة  بمشــاريَع  للقيــام  األهــل 
وتحّســن مســتوياتهم الغذائّيــة والصحّيــة... وغيرهــا 

املقترحــات. مــن 
---------

مة الطفولة 
ّ
1 - املفّوضية الســامية لالجئين، ومنظ

مــة األغذيــة العاملّية, 
ّ
ومنظ

Vulnerability Assessment of Syrian 
Refugees in Lebanon 2017 

  كّل مــن عمــل يوًمــا علــى 
ً

2 - فــي املســح ُيعــّد مشــتغال
األقــّل خــالل الثالثيــن يوًمــا الســابقة للمســح

3 - املفارقــة أّن نســبة أعلــى لعمالــة األطفــال مــن   
عمــر 8-17 ســنة بلغــت %6 فــي عشــوائّيات دمشــق 
وريــف دمشــق عــام 1999  راجــع املعلولــي، ريمــون، 
األردن:  العلمــّي،  اإلعصــار  دار  التربيــة،   كفايــة 

.2015

لــون أكبــر كتلــٍة بشــرّيٍة بيــن 
ّ
بلــغ عــدد الالجئيــن الســورّيين فــي لبنــان 1.001 مليــون عــام 2017،)%55( منهــم دون ســّن 18 ســنة، إّنهــم األطفــال، ويمث

الســورّيين الالجئيــن فــي لبنــان. وتتحّمــل الــوكاالت األممّيــة املســؤولّية األكبــر فــي توفيــر ســبل عيشــهم، وتســعى لحمايتهــم فــي ظــّلِ ظــروف نقــٍص شــديٍد 
ــر ســلًبا علــى حيــاة الالجئيــن، والســّيما األطفــال منهــم.

ّ
فــي تمويــل برامــج اإلغاثــة عاًمــا إثــر عــاٍم مّمــا يؤث
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الجئون سورّيون في باريس، لم نقع في الحّب بعد

الحّب واللغة
بالنســبة  أّمــا  يقــال،  مــا  هــذا   ،

ٌ
 عاملّيــة

ٌ
لغــة الحــّب 

إلــى يــارا »أكثــر مــا أحبطنــي فــي محــاوالت الحــّب هــو 
كلمــاٍت ســأتنّهد  بــأّي  بــه؟  ــر 

ّ
أفك لغــٍة  بــأّي  اللغــة، 

وأشــتكي لوعتــي؟ قــال لــي اشــتقت لــك. بالفرنســّية 
أو  أفتقــدك  أو  تنقصينــي،  أنــت  ــا:  حرفيًّ تعنــي 
فــي قامــوس  إلــى شــرٍح  أحتاجــك. �ســيٌء مــا يحتــاج 
العبــارة  هــذه  تجــاه  تقريًبــا  املحايــدة  مشــاعري 
 باملعنــى أكثــر مــن اشــتقت لــك 

ً
التــي تبــدو مفعمــة

العربّيــة. لكّنــي ال أســتطيع تذّوقهــا وال التمّتــع بهــا، 
أجّرب أن أقولها له، فتكرج بسهولٍة وسرعٍة كأّي 
خــّداي،  يتــوّرد  أن  دون  مــن  أحفظهــا،  رّدٍ  عبــارة 
ومــن دون أن يرتجــف قلبــي وأتلعثــم وأنــا أتــوّرط 

مغازلتــه«! فــي 
»فــي الحــّب تعــود إلــى ذاتــك األصــدق إلــى طفولتــك 
»هــل   :

ً
شــارحة ســارة  عبــّرت  هكــذا  وعفوّيتــك« 

ينفصل الحّب عن األغاني، عن ذكريات الطفولة 
والتالعــب  املرحــة  التعليقــات  عــن  والولدنــة، 
بالكلمــات؟! عــن الرغبــة الجامحــة فــي الحكــي الذي 
ال يريد أن ينتهي  باستطراداته وتناقضاته؟! بعد 
لقــاٍء أو اثنيــن أشــعر بالســأم مــن الحديــث الــذي 
يأخــذ طابــع الترجمــة واالســتجواب ونحــن وأنتــم 
وعندنــا وعندكــم... قــال لــي: حلــوة مثــل الشــمس، 
أّنهــّن كــّن  كّل صديقاتــي اللواتــي أغرمــن أخبرننــي 
أن  أنتظــر  كنــت  بــدوري  وأنــا  أحّبتهــّن،  قمــرات 
يــا قمــري! ان�ســي، فاألوروبّيــون يحّبــون  لــي:  يقــول 

الشــمس. 
الجملــة  هــذه  ظلــه«  ريتنــي  ويــا  جميــل  »حبيــت 
ملــن  نف�ســي  ونــذرت  املراهقــة  منــذ  أســرتني  التــي 
سيســتحّقها، وغيرهــا ومثلهــا كيــف ســأقولها لــه؟ 
»غوغــل«  مــن  وحفــظ  مّنــي  يتقــّرب  أن  حــاول 
رينــي، كانــت كارثــة! 

ّ
صبــاح الخيــر يــا حلــوة! ال تذك

 أخــرى 
ً
شــكر هللا ســعيكم، أرجــوك ال تعيدهــا مــّرة

الــدم  عــن  أخبركــم  هــل  طبًعــا(.  ســّري  فــي  )قلــت 

قبــل  للحظــاٍت  »مهانــة«  عروقــي  فــي  تفّجــر  الــذي 
ــه كان يقصــد 

ّ
ــد أن

ّ
أن ينقذنــي املترجــم اآللــّي ألتأك

بالبعوضــة  ينادينــي  ــه 
ّ
أن فهمــت  عندمــا  صغيرتــي 

املتضاربيــن(.  املعنييــن  تحمــل  نفســها  )الكلمــة 
كالنــا لجأنــا إلــى اللغــة اإلنكليزّيــة لنتفاهــم؛ حيــث 
 ووضوًحــا لنــا 

ً
 وســط بيننــا أكثــر ألفــة

ٌ
إّنهــا منطقــة

ا عاجــًزا 
ً
مًعــا، ولكّنهــا فــي كّل األحــوال تبقــى وســيط

حميمّيــة  عــن  بعيــًدا  كلينــا  مشــاعر  تبــادل  عــن 
ــط املســترخي فــي حضــن اللغــة األّم.

ّ
كلماتــه والتمط

فــي  الســالمة  غيــر  يبتغــي  يعــد  لــم  فهــو  ســالم  أّمــا 
محادثاتــه مــع صديقتــه الفرنســّية، فهــو يشــتكي 
»تتحــّدث بســرعة البــرق، تنتقــل مــن موضــوٍع إلــى 
آخر، تســأل وتجيب نفســها )كعادة الفرنســّيين(، 
وال أعــرف مــا هــو املطلــوب مّنــي بالضبــط. أبتســم 
ــي أرتكــب حماقــاٍت بأســئلٍة خرقــاَء، هــي 

ّ
وأشــعر أن

بــك؟  مــا ســألتني مــا 
ّ
 ولكــن كل

ٌ
 ولطيفــة

ٌ
متســامحة

كنــي الرغبــة فــي 
ّ
 فتتمل

ٌ
ــي صغيــٌر وضعيــف

ّ
أشــعر بأن

الهــرب«
الحّب والثقافة

تقــول ســارة »يتعانقــون فــي أّي مــكاٍن، علــى األدراج 
وســائل  داخــل  املتــرو،  ــات 

ّ
محط وفــي  املزدحمــة 

كأّنهــم  واملقاهــي...  الشــوارع  فــي  وبالطبــع  النقــل 
يجــدون العنــاق والقبــالت مــن الحاجــات التــي ال 
تقبــل التأجيــل مثــل الشــعور بالعطــش )إذ يمنــع 
التمــادي أكثــر(، ورغــم أّن هــذه املشــاهد أصبحــت 
ــع محاكاتهــا، تســتدرك 

ّ
ــي ال أتوق

ّ
 أن

ّ
 لــدّي إال

ً
مألوفــة

: هللا ال يمتحنــا!
ً
ضاحكــة

يتقّبلــون  أّنهــم  اهتمامــي  أثــار  مــا  أكثــر  لكــن   
واملختلفيــن  منهــم  امللّونيــن  الغربــاء  اآلخريــن/ 
ــد 

ّ
باملالمــح واملالبــس، كانــت هــذه بشــارة خيــٍر تؤك

ي االختالفات والعقبات. 
ّ
أّن الحّب يستطيع تخط

النمطّيــة  ــم الصــور 
ّ

مــن تحك يمنــع  طبًعــا هــذا ال 
لســت  ــي 

ّ
أن أخبرتــه  واملســلمين.  العــرب  عــن  بهــم 

، مــع ذلــك يتابــع: لكّنــك تعمليــن رمضــان 
ً
مســلمة

بأّنهــم  أشــعر  الكحــول!  تشــربين  وال  )تصوميــن( 
أقــرب إلــى األجانــب اآلخريــن بحكــم ِقــدم وجودهــم 
فــي فرنســا واختالطهــم مًعــا فــي املــدارس واألماكــن 
 ، العاّمــة بحيــث نشــأ بينهــم تقــارٌب ثقافــيٌّ ونف�ســيٌّ
فــي  إلــى العــرب واملســلمين، والســّيما  أّمــا بالنســبة 
ظــّل اإلعــالم االنتقائــّي وحمــالت اليميــن املتطــّرف، 
وال  امليــل  لديهــم  وليــس  ضائعــون،  تقريًبــا  فهــم 

الحقائــق«. عــن  للبحــث  الوقــت  وال  الدافــع 

ضحى عاشور

 عــن باريــس: عاصمــة اآلداب والفنــون، واألناقــة واملوضــة والعطــور، والحــّب 
ً
 نمطّيــة

ً
 ذهنّيــة

ً
»مثــل الكثيــر مــن الســورّيين، أحفــظ فــي رأ�شــي صــورة

والرومانســّية والحّرّيــات، ومــاذا عســاه يريــد اإلنســان أكثــر...« هكــذا بــدأت »يــارا« قّصــة شــوقها إلــى الحــّب وســط ضحــكات وإيمــاءات ســورّيين 
آخريــن ســاخرين مــن إخفاقاتهــم األولــى.
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التعــارف  يعتبــرون  »هــم  خيبتهــا  يــارا  تشــارك 
لقبــول  الضــرورّي  التعــارف  مــن  جــزًءا  الجن�ســّي 
تجاربــي  عــن  ســألني  وعندمــا  العالقــة،  فــي  اآلخــر 
االجتماعّيــة  ثقافتنــا  فــي  ــه 

ّ
أن وأخبرتــه  الســابقة 

الجنــس  يرتبــط  أيًضــا  والقانونّيــة  والدينّيــة 
بالــزواج، رغــم وجــود ظاهــرة الجنــس قبــل الــزواج 
إن  الرجــال،  فمعظــم  بالعمــوم؛   

ٌ
مرفوضــة لكّنهــا 

هــم، يريــدون أن يكونــوا الوحيديــن فــي 
ّ
لــم يكــن كل

حيــاة املــرأة الجنســّية. لــم يســتطع منــع نفســه مــن 
ليــس  أقــول:  مــا  بصــدق  والتشــكيك  االســتغراب 
الســورّيين  الرجــال  كّل  يكــون  أن  املعقــول  مــن 
ــم، بالنســبة إلــّي آخــر �ســيٍء 

ّ
يســتمتعون بــدور املعل

ــم 
ّ
أتعل أن  أريــد  أيًضــا  أنــا  األّول،  أكــون  أن  أريــده 

نبــدأ« أن  قبــل  انتهينــا  وهكــذا   ...
ً
جديــدة خبــراٍت 

 
ّ

إال ــم 
ّ
يتعل ال  »فالواحــد  ســالم  إلــى  بالنســبة  أّمــا 

ودعــا  أمنيتــه  تحّققــت  أن  فبعــد  كيســه«.  مــن 
مّمــا  أكثــر  ألجلــه  اســتعّد  موعــٍد  إلــى  الفرنســّية 
الجامعــة،  فــي  األولــى  الســنة  امتحــان  مــع  فعــل 
ســار التعــارف بطيًئــا لكّنــه مقبــوٌل  وأظهــر كرمــه 
وترحيبــه بصديقتــه فطلــب املزيــد مــن املشــروبات 
 عــن أهــّم تفصيــٍل فــي 

ً
مــع الكاتــو لكّنــه كان غافــال

الحبيبــة  يقّبــل  أن  ُيفتــرض  حيــث  األّول،  اللقــاء 
املســتقبلّية كعربــون إعجــاٍب وموافقــٍة علــى بــدء 
هــذا  عــن  شــيًئا  يــدري  يكــن  لــم  لكّنــه  العالقــة. 
بصــرف  لــه  ا  مســتعدًّ يكــن  ولــم  البروتوكــول، 
أن  عادتــه  مــن  فليــس  فيــه،  رغبتــه  عــن  النظــر 
»انتظــرت  تيــن«!  ة 

ّ
بســل يقــع  »عديــم  كـــ  يظهــر 

هــا تقــول شــيًئا ولــم تفعــل، فبــادرت 
ّ
عــّدة أّيــاٍم عل

إلــى دعوتهــا لتجريــب بعــض املأكــوالت الســورّية، 
واستحســنت  »الشيشــة«  إلــى  تعّرفــت  وهكــذا 
كانــت  مــّرٍة  كّل  وفــي  الشــاورما،  وأحّبــت  الفالفــل 
تســألني هــل تريــد أن أدفــع عــن نف�ســي؟ فأجيبهــا 
 
ً
ضاحكــة فتشــكرني  ســأدفع،  أنــا  ال  بحماســٍة: 

نــا نتبــادل 
ّ
 طيبتــي وكرمــي، وكنــت أظــّن أن

ً
ممتدحــة

هــي  فهمــت  علــى حيــن  الطريقــة،  بهــذه  اإلعجــاب 
أّنهــا لــم ترقنــي لكّنــي أســتمتع بدعوتهــا وصحبتهــا، 
آخــر،  شــاّبٍ  مــع  تخــرج  أّنهــا  أخبرتنــي  فتــرٍة  وبعــد 

إعجابــي!«  نيــل  تســتطع  لــم  ألّنهــا  تأســف  وأّنهــا 
ــا بتعليــق »أحدهــم 

ً
شــاركت حنــان الواصلــة حديث

تلبــس  التــي  الفتــاة  إلــى  يرتــاح  ال  ــه 
ّ
أن أخبرنــي 

قلــت  الوقــت.  طــوال  الرياضــة  وبــوط  البنطلــون 

 ...
ٌ
ــي ال أحتمــل البــرد هنــا واملســافات طويلــة

ّ
لــه إن

واللغــة  الجــرأة  عنــدي  لــو  تمّنيــت  لكّنــي  إلــخ، 
لــم  الــذي  بشــعره  اهتمامــي  يثيــر  ال  ــه 

ّ
أن ألخبــره 

تعــرف الفرشــاة طريقهــا إليــه، والســّيما أّن معظــم 
بمســاعدة  أو  بأنفســهم  يحلقــون  هنــا  ب 

ّ
الطــال

الحالقــة  أجــرة  لغــالء  نظــًرا  أو قريباتهــم  أّمهاتهــم 
أشــعر  ذلــك،  مــع  رّبمــا«  املبــاالة  وعــدم  والكســل 
 للتعامــل مــع األجانــب عموًمــا، فهــم 

ٌ
ــي مشــدودة

ّ
بأن

واضحــون وصادقــون ويعّبــرون عّمــا يريــدون مــن 
مثلهــم! كّنــا  ليتنــا  حــرج.  دون 

 الحّب واالنتباه، ومضة الحّب
إلنهاضــك  فيســرع  فتقعيــن   

ً
مســرعة »تكونيــن 

البــاب  لــك  يمســك  ســالمتك،  علــى  واالطمئنــان 
 فيقتــرب ويســألك مــا بــك؟ 

ً
لتعبــري، يــراك وحيــدة

الســبب  عــن  فيســألك  الجامعــة  عــن  تغيبيــن 
األغــراض  مــن  الكثيــر  تحمليــن  التالــي،  اليــوم  فــي 
فيســاعدك... يعــرف يــوم ميــالدك عبــر مجموعــة 
تهنئــة...  فيرســل  بينكمــا  املشــتركة  بــوك  الفيــس 
إلــخ. أليســت هــذه إشــارات الحــّب التــي نعرفهــا؟! 
ومضــة  أو  الحــّب  فاتحــة  هــو  االنتبــاه  أليــس 
اندالعــه املحتملــة؟! هنــا يحــدث كّل ذلــك ولكــن، 
هــا آداٌب، 

ّ
ــا! هــذه كل مــن دون أن يعنــي شــيًئا خاصًّ

أقــرب   يمارســها الجميــع بعفوّيــٍة 
ٌ
وتقاليــُد عريقــة

مريــٌح  أخــويٌّ  منــاٌخ  يشــيع  حيــث  الفطــرة،  إلــى 
 وكابــٌح لتفّجــر املشــاعر فــي الوقــت ذاتــه، 

ٌ
ولطيــف

يقــوم  ــه 
ّ
وكأن إليــك،  ينظــر  ال  ــه 

ّ
أن لدرجــة  أخــوّي 

بــأّيٍ مــن هــذه األفعــال مــع الــال أحــد، مــع املحيــط 
االجتماعّي الهالمّي العاّم. هنا تنتشــر ثقافة غّض 

عــّد مراقبــة اآلخــر أو 
ُ
، حيــث ت

ً
 وفعــال

ً
البصــر قــوال

النظــر إليــه نوًعــا مــن االعتــداء علــى خصوصّيتــه، 
فســتمتّد  مســاعدٍة  حاجــة  فــي  كنــت  إن  فقــط 
مــن  وتختفــي  بــه  تســمح/ين  بمــا  وتقــوم  األيــدي 
دون أن تنتظــر حتــى الشــكر. هــذه إحــدى النعــم 
الــدالالت  مــن  الكثيــر  تحمــل  والتــي  هنــا  األصيلــة 
املختلفــة عــن الحــّب الفــردّي، هــذا مــا أجمــع عليــه 
هــل  تــرى  حائريــن:  زالــوا  ومــا  وســارة.  ويــارا  ســالم 
بفــرٍص  يعــد  الــذي  املفتــوح  والفضــاء  الحّرّيــات 
وفيــرٍة هــو الــذي يؤّجــل استســالمنا لبــوادَر عابــرٍة 
الشــخ�سّي  النضــج  هــو  هــل  عاتنــا؟ 

ّ
تطل تلّبــي  ال 

الــذي يجعــل خياراتنــا واندفاعاتنــا أقــّل جموًحــا؟ 
هــل همومنــا وانشــغالنا بوضعنــا كالجئيــن يقودنــا 
فــي مجــاالٍت أخــرى؟  إلــى االهتمــام بإثبــات الــذات 
مــن  بالخــوف  وآالمنــا  انكســاراتنا  عالقــة  ومــا 

املجازفــة؟
، ورّبمــا  نــا نحتــاج أن نحــبَّ

ّ
 ورغــم ذلــك، نعــرف أن

أكثــر مــن أّي وقــٍت، نحتــاج أن نكــون محبوبيــن، 
ر بالحــّب ومتــى ســيعثر علينــا؟!

ّ
لكــن كيــف ســنتعث

مــع  الغــرام  كيــف  فــي ســورية،  يســألنا األصدقــاء 
الفرنســّيين؟

غيــر  امللتبســة:  الســورّية  الطريقــة  علــى  نجيــب 
! شــكل

عالقــات  يعيشــون  الســورّيين  بعــض  مالحظــة:  ــــ 
مــن  أو  فرنســّيين  أو  ســورّيين  آخريــن  مــع  حــّبٍ 
الذكــور  الشــباب  وبعــض  مختلفــة.  جنســّياٍت 
الوعــد  رغــم  املوضــوع  فــي  الخــوض  عــن  اعتــذروا 

الصريحــة. أســمائهم  ذكــر  بعــدم 
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لــوال  تتأّصــل  أن  لهــا  كان  مــا  املقاربــة  هــذه 
العربّيــة  مجتمعاتنــا  وصلتهــا  التــي  التقّدمــات 
النظــام االجتماعــّي  التــي وصلهــا  التعقيــد  ودرجــة 
املجتمعــات  تلــك  فــي  والسيا�ســّي  واالقتصــادّي 
عــن  الحديثــة-  قبــل  –مــا  التجّمعــات  وقصــور 
الحديثــة  البشــرّية  الجماعــات  بــات 

ّ
متطل تلبيــة 

بوعــي املؤّسســات الحديثــة وهيكلّيتهــا التنظيمّيــة 
عــن  تبتعــد   

ٌ
موضوعّيــة عالقــاٌت  لها 

ّ
تشــك التــي 

الفردّيــة والــوالءات الزعامّيــة، ونزعــات الهوّيــات 
تكــن  لــم  املجتمــع.  قــاع  فــي  املتأّصلــة  »القاتلــة« 
االعتبــار  إعــادة  بمنزلــة   

ّ
إال الســورّيين  ثــورة 

وأدوات،   
ً
وفاعلّيــة حضــوًرا  املدنــّي  للمجتمــع 

وقطًعــا لســيولة تمــادي الدولــة الكليانّيــة، ورغــم 
الســورّية  املدنــّي  املجتمــع  مــات 

ّ
منظ هشاشــة 

علــى  أوصالهــا  الســلطوّي  القمــع  قطــع  التــي 
ذاتهــا  وتجديــد  ترميــم  اســتطاعت  عقــود،  مــدى 
الهــادر  الشــعبّي  الطوفــان  لها 

ّ
شــك بدمــاٍء جديــدٍة 

تلــك  واســتطاعت  الديكتاتــورّي،  النظــام  ضــّد 
بــه  تقــوم  أن  يمكــن  مــا  بأعبــاء  القيــام  مــات 

ّ
املنظ

الخارجــة  املناطــق  فــي  ســواء  الدولــة  مؤّسســات 
أشــكال  كّل  فــي  داخلــه  أو  النظــام،  ســيطرة  عــن 
الدعــم واإلغاثــة، وتقديــم الخدمــات، وال بــّد مــن 
التنويــه أّن نهــوض املجتمــع املدنــّي، لــم يــأِت، مــن 
تفكيــك الدولــة الكليانّيــة الســورّية – كمــا جــرى 
األمــر فــي أملانيــا ُبعيــد الحــرب العامليــة الثانيــة- أو 
بمدّونــٍة  واالســتعانة  املواطنــة  ثقافــة  رســوخ  مــن 
مــدى  علــى  الســورّيين  نضــاالت  راكمتهــا  قانونّيــٍة 
عقــود، بــل جــاء هــذا النهــوض، فــي ســياٍق دمــوّيٍ مــا 
 في ترميم ذاته، أو في عملّية إعادة 

ً
جعله منشــغال

مــن  قــدٍر  علــى  ليســت  مدنــّيٍ  نــوى مجتمــٍع  إنتــاج 
املناعــة والقــّوة والديمومــة رغــم تطّورهــا الالفــت، 

وفــق  األنويــة  تلــك  علــى  اآلمــال  ــق 
ّ
نعل يجعلنــا  مــا 

املعاييــر املوضوعّيــة ملؤّسســات املجتمــع املدنــّي، 
الدولــة. مؤّسســات  عــن  النســبّي  واســتقاللها 

مجتمٌع مدنيٌّ في مواجهة دولٍة فاشلٍة
لــم تنتــِه الحــرب بعــُد. نحــن أمــام مشــهٍد مأســوّيٍ 
ونــزوح  وقــًرى،  وبلــداٍت  مدًنــا  يطــال  الدمــار  مــن 
وشــبكات  ومواطنهــا  بيوتهــا  عــن  النــاس  مالييــن 
للمؤّسســات  فاضــٍح  وقصــوٍر  آمنــٍة  غيــر  طــرٍق 
ســيطرة  مناطــق  فــي  مهاّمهــا  أداء  عــن  الحكومّيــة 
الدخيلــة«  »املعارضــة  مناطــق  فــي  كمــا  النظــام، 
 الثــورة كمــا هــو األمــر فــي محافظــة إدلب 

ّ
علــى خــط

البعثّيــة  للديكاتورّيــة  املناهــض  بشــعبها  األبّيــة، 
والدينّيــة علــى حــّدٍ ســواء، وهــو مــا يجــب أن يتيــح 
مــات املجتمــع املدنــّي بضــرورة إمــالء 

ّ
املجــال ملنظ

الفراغــات الالزمــة وفــق مســتويات حــّدة الصــراع 
اجتماعــات  حّددتهــا  التــي  املناطــق  فــي  العســكرّي 
األمنّيــة  األوضــاع  هشاشــة  ورغــم  »أســتانة«، 
والنظــام  الدولــة  ســيطرة  تحــت  اندرجــت  التــي 
إليهــا، ســواء  تنــذر بعــودة مفاعيــل الحــرب  والتــي 
أو  وميليشــياته  النظــام  قــوى  تغــّول  ناحيــة  مــن 
العســكرّية  الجماعــات  مــع  املعــارك  خــالل  مــن 
املعارضــة والتــي ال تمتلــك أّي أجنــدٍة أو برنامــٍج لــه 
 بالثــورة الســورّية وأهدافهــا والتــي ال تختلــف 

ٌ
صلــة

فــي  عنهــا  املدنــّي  املجتمــع  مؤّسســات  عمــل  موانــع 
مناطــق النظــام، أو فــي تجّمعــات النازحيــن فــي دول 

واألردن« وتركيــا  »لبنــان  املحيــط 
جاه التراكم والهدف

ّ
تجاوز عقبات... بات

إلــى وضــع خطاطــٍة لســير عمــل  ال ينشــد تحليلنــا 
صياغــة  إلــى  بــل  املدنــّي،  املجتمــع  مــات 

ّ
منظ

والتركيزعلــى  عملهــا،  عقبــات  تجــاوز  مقترحــات 
مات والعقبات 

ّ
تجّنب عثرات سير عمل تلك املنظ

التــي راكمتهــا خــالل ســنوات الثــورة والحــرب والتــي 
أهدافهــا  تحقيــق  بعــدم  األولــى  بالدرجــة  ســم 

ّ
تت

بأهدافــه،  املعنّييــن  النــاس  إلــى  وضعــف وصولهــا 
أو فشــلت فــي االســتمرار والديمومــة التنظيمّيــة، 
فــي ظــّل ضعــف التواصــل مــع البيئــة االجتماعّيــة 
مــا  هــو:  املركــزّي  والســؤال  املتبادلــة.  والحضانــة 
ــب علــى هــذه العوائــق واالســتمرار فــي 

ّ
العمــل للتغل

الت 
ّ

العمل ضمن دّوامة الوضع الســورّي والتدخ
اســتقاللّية  وعــدم  األطــراف  املتعــّددة  الخارجّيــة 

مــات؟
ّ
القــرار علــى صعيــد عمــل هــذه املنظ

الصعوبــات  مــن  العديــد  )م.م.م(  تواجــه 
التنويــه  يســتحّق  مــا  أّمــا  والذاتّيــة،  املوضوعّيــة 
العمــل  بفريــق  ــق 

ّ
فيتعل الذاتّيــة  بالصعوبــات 

ــة 
ّ
ونوعّيــة الــكادر وقدرتــه علــى االســتمرار والخط

املوضوعــة لتحقيــق أهــداف الجمعّيــة والتنســيق 
مات والجمعّيات األخرى. أّما الصعوبات 

ّ
مع املنظ

املوضوعّيــة، مــا لــه وثيــق الصلــة بعوامــَل خارجــٍة 
فــي  كمــا  األمنّيــة  كالتهديــدات  الفريــق  إدارة  عــن 
ســورية ولبنــان، أو صعوبــة التحــّرك وعــدم وجــود 
حّرّيــٍة كاملــٍة فــي العمــل كمــا يحــدث داخــل كّلٍ مــن 
أخــرى  عوامــُل  وهنــاك  واألردن.  ولبنــان  ســورية 
مشــروٍط  تمويــٍل  وجــود  أو  تمويــٍل  وجــود  كعــدم 
تــرزح تحــت اعتبــاره الكثيــر مــن )م.م.م( - كرحــى 

طاحــون- حجــر 
الحاجــة  نتيجــة  الحــرب  أوقــات  فــي  هــذا  حــدث 
ان املناطــق املنكوبــة والالجئيــن مّمــن 

ّ
امللّحــة لســك

أقــّل  إلــى مناطــَق آمنــٍة أو مناطــق  لجــؤوا ونزحــوا 
ــة خفــض 

ّ
خطــًرا، أو املناطــق التــي انضــوت فــي خط

الصغيــرة  الجمعّيــات  لت  
ّ
تشــك إذ  التصعيــد، 

ان 
ّ
للســك املتزايــدة  الحاجــات  لتلبيــة  واملتوّســطة 

ته 
ّ
املتضّررين، ولسّد الفراغ الخدماتّي الذي أخل

غالية الريش

ــا، بعــد ســيولة التمــادي التــي كّونتهــا الــدول العميقــة، والســّيما فــي ســورية ببنيتهــا  نهضــت مقاربــة املجتمــع املدنــّي بطــراوة عــود املفهــوم وتأصيلــه عربيًّ
بــدأ يلفــح وجــه املجتمــع الســورّي منــذ الثمانينّيــات بإيقــاع رؤاه ومنظوراتــه  الدولــة األمنّيــة – العســكرّية، واإلعصــار الدينــّي- السيا�شــّي الــذي 
مــة فــي دروبهــا التــي ال تختلــف عــن الســياق االســتبدادّي مــن مصــادرة الصــراع السيا�شــّي وتجييــره كصــراع هوّيــاٍت، 

ّ
وأيديولوجيــا قــواه األصولّيــة املنظ

 عــن إكراهاتهــا التــي ال تتناســب مــع طبيعــة العصــر وتحّدياتــه املتراكمــة. 
ً

فضــال
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انشــغالها  جــّراء  الحكومّيــة،  ومؤّسســاتها  الدولــة 
الديمومــة  فرصــة  تنــل  لــم  أّنهــا   

ّ
إال بالحــرب، 

أطــول  الجمعّيــات  تلــك   لكــّن صمــود  والرســوخ، 
األمــد،  طويلــة  خطــٍط  علــى  اعتمــد  ممكنــٍة  فتــرٍة 
وبمــدى قدرتهــا علــى اســتحواذ كــوادَر قــادرٍة علــى 
والبيئــة  الظــرف  عــن  النظــر  بغــّض  االســتمرار، 

املحيطــة.
إشــكالّية  أو  املؤّسســّية  الطبيعــة  ضعــف 

كتفســير التمويــل 
كان الرتهــان العديــد مــن )م.م.م( ســواء مــن ناحيــة 
الناحيــة  مــن  أو  واإلدارّيــة  السياســّية  التبعّيــة 

املالّية أسوأ األثر في ضعف الطبيعة املؤّسسّية، 
االجتماعّيــة  البيئــة  فــي  ر 

ّ
التجــذ وضعــف 

يجــب  مؤّسســة-  -أّي  املؤّسســة  ألّن  العضوّيــة، 
أهدافهــم  عــن  كمــا  صانعيهــا  خبــرة  عــن  تعّبــر  أن 
التــه 

ّ
وتدخ التمويــل  ويأتــي  واملوضوعّيــة،  الحّيــة 

 فــي إضعــاف العمــل املؤّس�ســّي، 
ً

الشــخصّية عامــال
مــن خــالل تركيــز العالقــة مــع مديــري املؤّسســة، 
وإعــداد  املطلوبــة،  واملحاســبة  الرقابــة،  وغيــاب 
إّن  أي  أمكــن،  إن  واإليــرادات  الصــرف  ميزانّيــة 
مــع  جــرى  كمــا  تتشــخصن،   

ّ
أال يجــب  املؤّسســة 

والتــي  والنظــام  الدولــة  مؤّسســات  مــن  الكثيــر 

الحيــاة  أوجــه  كّل  نخــر  الــذي  بالفســاد  ســمت 
ّ
ات

واالجتماعّيــة. االقتصادّيــة 
ال يــزال تكريــس العمــل املدنــّي متاًحــا مــن خــالل 
فــي كّل  إلــى رقــٍم صعــٍب  )م.م.م(، ويمكــن تحويلــه 
املحافــل واملفاوضــات ألّنهــا رئــة الناس املحاصرين 
وشــظاياها  ســورية  فــي  الحــرب  بنــار  واملنكوبيــن 

داخــل وخــارج ســورية.
مــات/ 

ّ
منظ إلــى   

ٌ
إشــارة )م.م.م(  أّن  إلــى  ننــّوه   -

املدنــّي. املجتمــع  مؤّسســات 

لسُت بخيٍر هنا

 مجموعــة عمــٍل باســم 
ً

 بعضنــا أنشــأ فعــال
ّ

مــن املفهــوم بالنســبة إلــّي أن يضــع الالجئــون الســورّيون أنفســهم فــي خانــة الناجيــن، حتــى إن
نــا -حســب اعتقــادي- فــي 

ّ
»الناجــون«؛ كــون املقيــاس الســائد للتمّيــز بيــن النجــاة وعدمهــا هــو بيــن أن تكــون تحــت القصــف، أو بعيــًدا عنــه. وكل

 لــم نكــن خــارج دائــرة املعانــاة. 
ْ

نــا خــارج دائــرة القصــف، وإن
ّ
بــالد لجوئنــا ممنونــون ألن

فــي أحــد  هكــذا هــو حــال صديقتــي مــع طفلتهــا 
مخّصــٌص  جماعــيٌّ  ســكٌن  )وهــو  »الكامبــات« 
لــم  الذيــن  والالجئيــن  اللجــوء،  لطالبــي 
منــذ  أملانيــا  فــي  بيــت(  اســتئجار  يســتطيعوا 
أّنهــا  مــن  الرغــم  فعلــى  العــام،  عاميــن ونصــف 
تعيــش مــع طفلتهــا، فــي غرفــٍة ضّيقــٍة، وتتشــارك 
ان الطابــق 

ّ
الحّمــام والتواليــت واملطبــخ مــع ســك

تعــرف  ال  أّنهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  الكامــب،  فــي 
أّنهــا   

ّ
إال للخصوصّيــة،  مقبــوٍل  شــكٍل  أّي 

إن  بالضيــق  وتشــعر  االمتنــان،  بوافــر  تشــعر 
أخبرتهــا أّنهــا تعيــش فــي معتقــٍل ببــاٍب ُيفتــح حتــى 

الليــل.  منتصــف 
ســورية،  فــي  ألعــواٍم  تخّفــى  الــذي  صديقــي 
األكثــر  أو  االعتقــال،  مــن  هرًبــا  وعائلتــه،  هــو 
يخبرنــي  بأطفالــه،  منــه  االنتقــام  مــن  ســوًءا، 
عــن ســعادته لقدرتــه أخيــًرا علــى تأميــن ســريٍر 
فــي  -كســجيٍن-  النــوم  مــن  عــاٍم  بعــد  خشــبّيٍ 
وعلــى  الحديــد،  مــن  ســريٍر  علــى  »الكامــب« 
فــراٍش ســماكته أقــّل مــن )5 ســم(. بعدهــا أســّر 
أنــواع  الــذي خبــر  الجديــد، وهــو  أّن فزعــه  لــي 
الفــزع املختلفــة فــي الصــراع الســورّي الكارثــّي، 
آخــر  »كامــب«  إلــى  ينقلــوه   

ّ
أال علــى  منصــبٌّ 

حتــى ال يفقــد ســعادة النــوم علــى ســريٍر خشــبّيٍ 
مريــٍح. بفــراش 

الدفــاع  مــن   
ً

شــكال نمــارس  نــا 
ّ
بأن ــر 

ّ
أفك غالًبــا 

عالمــات  توزيــع  خــالل  مــن  هنــا،  النفــس  عــن 
االســتياء  شــكوانا  تزيــد  أن  خشــية  الر�ســى، 
مــن وجودنــا. االســتياء الضاغــط للدرجــة التــي 
تبعــث فــي النفــس طيًفــا مــن األفــكار عن أنفســنا 
تعاملنــا  فــي  بالتباينــات  التفكيــر  منهــا  والعالــم، 
خــالل عقــوٍد مــع الالجئيــن فــي ســورية، وأكثرهــم 
والعراقّيــون.  الفلســطينّيون  الالجئــون  عــدًدا 
وأعــرف مــن األّوليــن، بعــد عقــوٍد مــن لجوئهــم، 
 
ٌ
 كريهــة

ٌ
مــن صــار يشــعر بــأّن وســم الالجــئ دمغــة

 علــى كامــل جســده، مــن دون أّي أمــٍل 
ٌ
ملتصقــة

بــأن يصبــح مواطًنــا، علــى العكــس مّنــي هنــا.
الالجئيــن  ننافــس  صرنــا  نــا 

ّ
بأن أشــعر  ــا  حاليًّ

اآلخريــن، علــى هــذه األرض املقّســمة بالحديــد 
العصــر«؛  »غجــر  صفــة  علــى  والــدم،  والنــار 
ــي تنّبهــت لكــم هــو هــذا الوســم مــؤٍذ لغيــر 

ّ
حتــى إن

الغجــرّي. ومّمــا يحصــل هنــاك فــي وطنــي، حيــث 
أيًضــا  نــا 

ّ
لعل الهــروب،  يســتطع  لــم  مــن  يبــاد 

ســننافس بعضهــم علــى صفــة »الهنــود الحمــر 
الجــدد«.

ســعيًدا  واحــًدا  ا  ســوريًّ أعــرف  ال  باملقابــل 
البقــاء،  يريــدون  رّبمــا  أعرفهــم  مــن  بلجوئــه. 
 ال يمكــن تخّيــل 

ً
فبعضهــم حّقــق نجاحــاٍت فعــال

حّقــق  وآخــرون  أخــرى،   
ً
مــّرة عنهــا  اســتغنائه 

لرعايتهــا؛  البقــاء  تلزمهــم  نجاحــاٍت  أوالدهــم 
البقــاء  يريــد  مــن  أعــرف-  مــن  -حســب  ولكــن 
يفّضــل أن يبقــى كمهاجــٍر، وأن تــزول األســباب 
التــي دفعتــه إلــى اللجــوء؛ أي أن يبقــى هنــا بينمــا 
 ،

ٌ
متاحــة إليــه  والعــودة  ــى 

ً
معاف هنــاك  وطننــا 

لألســف.  املنــال  بعيــد  يبــدو  مــا  وهــذا 
ال  الجــئ.  بصفــة  مرتاًحــا  لســُت  مثلهــم،  أنــا، 
 علــى 

ٌ
يعجبنــي أن أكــون الجًئــا؛ فالحيــاة قاســية

األمــر  تفــاوت  وإن  العالــم،  هــذا  فــي  الالجئيــن 
وبيــن  كامــب،  أو  مخّيــٍم،  فــي  الالجــئ  بيــن  كثيــًرا 
مــن حصــل علــى بيــٍت، ورّبمــا علــى عمــٍل، ولكــن 
 إلــى وطــٍن، وهنــاك 

ٌ
فــي كّل األحــوال هنــاك حاجــة

ال  بــتُّ  هوّيــة  اللجــوء،  ينتهكهــا  لهوّيــٍة  افتقــاٌد 
أعــرف بشــكٍل جــازٍم هــل هــي تلــك التــي ضعفــت 
بشــّدٍة بســبب لجوئــي أم تلــك التــي رّبمــا تتــاح لــي 
تنــزع  القانــون  لــم تجــِر تغييــراٌت علــى  هنــا، إن 

 أخــرى.
ً
مّنــي بعــض حقوقــي مــّرة

قاسم قباني
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األطفال المقاتلون

لــة 
ّ
وقــد أّدت األوضــــاع القاســية فــي سـوريـــة واملتمث

حة، إلـــى  تزايــد األخطــار وتـــرّدي 
ّ

باملواجهــات املســل
واالقتصادّيــة،  واالجتماعّيــة  األمنّيــة  األوضـــاع 
األمـــر الـــذي نتــج منــه معانــاة شــريحٍة عريضــٍة مــن 
املجتمــع أصبحــت تعيــش فــي خطــٍر وتشــّرٍد وتحــت 
وخارجهــا،  البلــد  داخــل  املدقــع  الفقــر  عتبــة 
الطائفّيــة  األيديولوجّيــة  الصراعــات  وبــرزت 
التحتّيــة  البنــى  تدميــر  عليهــا  ــب 

ّ
وترت املتطّرفــة، 

وأهّمهــا تدميــر املــدارس، حيــث تشــير التقاريــر إلـــى 
ــه خــالل ســبع ســنواٍت كان هنــاك مــا يزيــد علــى 

ّ
أن

ــال مــن عمــر 6 ســنواٍت إلــى  ٥٢ فــي املئــة مــن األطـفـ
بالتعليــم االبتدائــّي، وهــو  يلتحقــون  ١٢ ســنة ال 
فــي  مــا ينــذر بكارثــٍة إنســانّيٍة كبــرى تظهــر معاملهــا 
انتشــار األمّيــة والجهــل وثقافــة العنــف والتشــّوه 
الفكــرّي، وفــي ســهولة تجنيــد األطفــال واملراهقيــن.
مــن  العديــد  تحويــل  األطفــال  بتجنيــد  ويقصــد 
األطفــال واملراهقيــن إلــى جــزٍء مــن الصــراع القائــم 
الســالح  وحمــل  القتــال  مســائل  فــي  بإقحامهــم 
معركــٍة  فــي  مقاتليــن  إلــى  يتحّولــون  وجعلهــم 
أبعادهــا  إدراك  يمكنهــم  وال  لهــم،  ليســت  هــي 
األطفــال  هــم  حون 

ّ
املســل واألطفــال  الحقيقّيــة. 

.  18 الــــ  ســّن  دون  للســالح  الحاملــون 
مــن  بالترغيــب،  يتــّم  أن  يمكــن  األطفــال  وتجنيــد 
وإقنــاع  والتشــجيع  والعطايــا  الوعــود  خــالل 
حة 

ّ
املســل املجموعــة  إلــى  باالنضمــام  الطفــل 

مــن  بالترهيــب  يقــع  وقــد  صفوفهــا،  فــي  والقتــال 
والتهديــد  العنــف  وممارســة  الخطــف  خــالل 
والضغــط علــى الطفــل وترويعــه وتخويفــه .ولكــّن 
التجنيــد غالًبــا مــا يكــون قســًرا أو نتيجــة الظــروف 
املحيطــة. واألمنّيــة  واالقتصادّيــة  االجتماعّيــة 

أو  للخطــف  تعّرضهــم  بعــد  يكــون  وغالًبــا 
للخبــرات  تعّرضهــم  نتيجــة  ضعفهــم  اســتغالل 
لــة بالفقــدان والخســارة للمقّربيــن 

ّ
الصادمــة املتمث

)الوالديــن ومــن فــي حكمهمــا(، ومــا ينجــم عنهــا مــن 

بــأّي  للقيــام  قابليــن  يجعلهــم  انفعالــّيٍ  اضطــراٍب 
مــن  خوفهــم  أو  االنتقــام  فــي  رغبتهــم  يشــبع  دوٍر 
لحمايتهــم،  القــّوة  تملــك  جهــٍة  دون  مــن  البقــاء 
حيــث يســعى األطفــال واملراهقــون لحمــل الســالح 
الحــاّدة  االنفعالّيــة  بحالتهــم  ريــن 

ّ
متأث والقتــال 

بــأّن حمــل الســالح  والتــي قــد ترتبــط باعتقادهــم 
لهــم  ل 

ّ
سيشــك املقاتلــة  باملجموعــات  وااللتحــاق 

 بالقــّوة التــي ســيمتلكونها 
ً

ــال
ّ
الحمايــة واألمــان متمث

بانتمائهــم لهــا. كمــا يعــّدون وجودهــم معهــا والقيام 
األساســّية  مهّماتهــم  مــن  جــزًءا  منهــم  تطلبــه  بمــا 

بهــا. القيــام  عليهــم  الواجــب 
مــن  قبلهــم  مــن  طوعــّيٍ  بشــكٍل  ذلــك  يتــّم  أن  أو 
ريــن 

ّ
متأث العســكرّي  العمــل  فــي  تطّوعهــم  خــالل 

التــي  الحياتّيــة  وبخبراتهــم  حولهــم  يجــري  بمــا 
واملفاهيــم  األفــكار  مــن  وبمجموعــٍة  لهــا  تعّرضــوا 
تأثيــر  إلــى   

ً
إضافــة والسياســّية.  االجتماعّيــة 

الراشــدين واألحــداث الصادمــة التــي قــد تعّرضــوا 
لهــا بشــكٍل مباشــٍر أو غيــر مباشــٍر ويصعــب عليهــم 

مثــل  فــي  معهــا  التعاطــي  وكيفّيــة  حقيقتهــا  إدراك 
. العمرّيــة  املرحلــة  هــذه 

مــن  شــريحٍة  بظهــور  ذلــك  عواقــب  بــرزت  وقــد 
فصائــُل  ودّربتهــم  جّندتهــم  الجنــود  األطفــال 
، وأبرزهــا تنظيــم »داعـــش« الــذي انتهــج 

ٌ
حة

ّ
مســل

سياســة التجويــع حيًنــا واإلغــراء حيًنــا آخــر إلجبــار 
القتــال مقابــل  إلــى  أطفالهــم  إرســال  األهالــي علــى 
إلــى  وســوقهم  اختطافهــم  طريــق  عــن  أو  املــال، 
معســكرات تدريــٍب لُيعاَملــوا فيهــا كراشــدين، فــإذا 
خبــرات  ويعايشــون  طفولتهــم  مــن  ُيســلخون  بهــم 
ويفقــدون  ــم 

ّ
والتعل الفهــم  علــى  قدراتهــم  تفــوق 

حّقهــم فــي عيــش طفولــٍة إذا مــا فقدوهــا لــن تعــود 
يوًمــا.  إليهــم 

بهــم  فــإذا  عليهــم،  آثارهــا  الخبــرات  هــذه  وتتــرك 
يتلّقونــه  مــا  خــالل  مــن  ــا  فكريًّ تشــّوًها  يظهــرون 
الحيــاة  عــن  أفــكاٍر متطّرفــٍة وبشــكٍل ممنهــٍج  مــن 
ذلــك  ويترافــق  والديــن.  واملجتمــع  والقانــون 
تدريبــه  خــالل   مــن  للعنــف  الطفــل  تعــّرض  مــع 

جلنار صادق

ــر 
ّ
حة، حيــث يفقــد كثيــرون منهــم خاللهــا أهــمَّ حقوقهــم وهــو الطفولــة اآلمنــة التــي تتوف

ّ
يعــدُّ األطفــاُل أكثــر املتضّرريــن مــن الحــروب والنزاعــات املســل

عــون فيهــا بالســالمة الجســدّية والنفســّية. 
ّ
لهــم فيهــا شــروط  الحيــاة الســليمة فــي ظــّل أســرٍة مســتقّرٍة، ويتمت

ــق بهــا مــن إعــداٍد جســدّيٍ 
ّ
 تجنيــد األطفــال وإشــراكهم فــي األعمــال القتالّيــة وكّل مــا يتعل

ً
ــى الضــرر بانتهــاكاٍت عــّدة، لعــّل أشــّدها وأكثرهــا قســوة

ّ
ويتجل

وفكــرّيٍ ونف�شــّيٍ مّمــا يجعــل جميــع حقوقهــم فــي خطــر.

عمل للفنان عمرو فهد
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يختبــر  يجعلــه  مــا  قتالّيــٍة  أعمــاٍل  فــي  وإشــراكه 
النمــاء  طــور  فــي  وهــو  مباشــٍر  بشــكٍل  الخطــر 
عــن  فيهــا  يعجــز  مرحلــٍة  وفــي  ا،  ونفســيًّ ا  جســديًّ
خــاذ القــرار والحكــم الصحيــح ليتحــّول وبمــرور 

ّ
ات

األّيــام إلــى مراهــٍق ومــن ثــّم إلــى راشــٍد قاتــٍل، ومــن 
مجــرٍم.  إلــى  ضحّيــٍة 

مجتمــٍع  معايشــة  مــن  املكتســبة  الخبــرة  ل 
ّ
وتشــك

بــه،  ــر 
ّ
والتأث القتــل  وســلوكه  العنــف  ثقافتــه 

ال  الذيــن  القتلــة  مــن  فئــٍة  مــع  الطفــل  وتعامــل 
حقــوق  بأبســط  يعترفــون  وال  الطفولــة  يقــّدرون 
األطفــال،  علــى  جّمــٍة  ألخطــاٍر  مصــدًرا  اإلنســان، 
جنســّيٍة  اعتــداءاٍت  ضحّيــة  يقعــون  بهــم  فــإذا 
ضعفهــم  إلــى  نظــًرا  جســيمٍة  جســدّيٍة  وانتهــاكاٍت 
عــن  الدفــاع  علــى  قدرتهــم  وعــدم  حيلتهــم  ــة 

ّ
وقل

 
ً
ونفســّية  

ً
جســدّية آثــاًرا  يتــرك  مّمــا  أنفســهم، 

لديهــم.   
ً
عميقــة

لهــذه  تعّرضهــم  حــال  فــي  الراشــدون  ويعانــي 
نفســّيٍة  واضطرابــاٍت  مشــكالٍت  مــن  الخبــرات 
 – اإلقــدام  بيــن  صــراٌع  لديهــم  يحّركهــا  واضحــٍة 
النف�ســّي  والضغــط  بالقلــق  املترافــق  اإلحجــام 
ــى بالتذبــذب الناتــج مــن انتمائــه للمجموعــة 

ّ
يتجل

وتشــّرع  الجرائــم  ترتكــب  والتــي  للســالح  الحاملــة 
باآلخريــن  األذى  إلحــاق  رفضــه  وبيــن  القتــل، 
فكيــف  غيرهــم،  أم  املقّربيــن  مــن  كانــوا  ســواء 
بالطفــل الــذي ال يــدرك معنــى الصــواب والخطــأ، 
وليــس لديــه القــدرة علــى تحديــد ماهيــة مــا يجــري 
وإصــدار الحكــم األخالقــّي الصحيــح. تصبــح هــذه 
لديــه  وتخلــق   

ً
مضاعفــة النفســّية  الضغــوط 

تتكــّون  التــي  الذاتّيــة  هوّيتــه  ل 
ّ
تشــك فــي  تشــّوًها 

مراحــل  مــن  والخطــرة  الحرجــة  املرحلــة  هــذه  فــي 
ســيكونه  عّمــن  تصــّوره  بنــاء  فــي  وتســهم  الحيــاة 
كفــرٍد منتــٍج يســاهم فــي بنــاء املجتمــع بكونــه فــرًدا 
ملجتمعــه  ا  مضــادًّ فــرًدا  ،أو  املحيــط  مــن   

ً
مقبــوال

يمكنه القتل وارتكاب الجريمة من دون أّي رادٍع.
 وتكمــن الخطــورة األكبــر فــي حــال ترّســخت لــدى 
املرتبطــة  القــّوة  مفاهيــم  واملراهقيــن  األطفــال 
مــن  جــزًءا  لتصبــح  الســالح  واســتخدام  بالعنــف 
حياتــه  مراحــل  فــي  ذاتــه  عــن  ومفهومــه  هوّيتــه 

الالحقــة.
ومــا نالحظــه اليــوم فــي ســورية مــن إقحــام األطفــال 
بشــكٍل  إّمــا  النــزاع،  ســاحة  ضمــن  واملراهقيــن 

فــي  واملشــاركة  الســالح  حمــل  خــالل  مــن  مباشــٍر 
خــالل  مــن  مباشــٍر  غيــر  بشــكٍل  وإّمــا  املواجهــة، 
ظهــور العديــد مــن املفاهيــم املشــّوهة حــول البقــاء 
واألمــان وارتباطــه بقــّوة الســالح. وترويــج األفــكار 
العقائــدّي  بالجانــب اإليمانــّي  املتطّرفــة املرتبطــة 
لــة بالشــهادة والجهــاد وانتشــارها لــدى هــؤالء 

ّ
متمث

علــى  ــا  حقيقيًّ ل خطــًرا 
ّ
يشــك واملراهقيــن  األطفــال 

اســتمرار  فــي  البقــاء  يــرى  يعــد  لــم  برّمتــه  جيــٍل 
مــا  وهــو  والتدميــر.  املــوت  فــي  بــل  والبنــاء  الحيــاة 

ا  ونفســيًّ ا  وإنســانيًّ ــا  قانونيًّ ــا  جّديًّ  
ً

ــال
ّ

تدخ ــب 
ّ
يتطل

فقــدوه  مــا  األطفــال  هــؤالء  ليســتعيد  ــا  وفكريًّ
الحــرب. بعــد  مــا  الشــفاء  علــى  قادريــن  وليكونــوا 

ــب مــن كّل ســورّيٍ العمــل الجــاّد القائــم علــى 
ّ
ويتطل

واملراهقيــن  األطفــال  مســاعدة  بأهّمّيــة  التوعيــة 
وذويهم بعدم االنجرار وراء كّل ما يمكن أن ُيفِقَد 
ومفاهيمهــم  أفكارهــم  ويشــّوه  طفولتهــم  أبناءهــم 

حــول الحيــاة .
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