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ــع ولديهــا  ــم م ــرأة ســورية تقي ــي أعنيهــا ام الت
البارحــة  لــي  قالــت  كمــا  وقــررت  أوروبــا،  فــي 

كان. ومهمــا  للبلــد  العــودة 
ــا: كنــت مــع الشــباب وداهمنــي نعــاس ثقيــل  أن
لــون الوضــع مــن أوبامــا حتــى 

ّ
فيمــا كانــوا يحل

ســائق ســيارة البلديــة.
الحالــة.. أال  فــي هــذه    هــي: كيــف يداهمــك 

يــرون؟
أنــا: يبــدو أن جســدي أجــرأ منــي عندمــا يقــرر 
عــن  يعبــر  الطريقــة  وبهــذه  االنســحاب 

يعجبــه. مــاال  بــكل  المباالتــه 
هــي: الجســم فــي ظنــي هــو الــذي يتأقلــم بينمــا 

العقــل َيعنــد.
العاجــز  المتــورط  هــو  عقلــي  بالعكــس،  أنــا: 
المنافــق وجســدي هــو الــذي يرفــض المتابعــة.

هي: أنت تجلد حالك.
مــن  أهــم  لكنــه  بيولوجيــة  آلــة  الجســم  أنــا: 

بالوصايــا. الممســوك  الجبــان  صاحبــه 
الحقيقــة  هــذه  جبنــاء،  كلنــا  الجبــان....  هــي: 
ونحــن ال نحــب الحقيقــة ونخشــاها بــل نجهلهــا.
بمصالــح  دومــا  برمتهــا محكومــة  أنــا: حياتنــا 

مزيفــة. أســماء  تحــت  غيرنــا 
هــي: صدقــت، أنــا معتقلــة بمســاحة بيتــي منــذ 

ســنين وســأرجع للبلــد.
أنا: معتقلة وأنت في أوروبا.

هــي: عندمــا نعتقــل أنفســنا فهــو أســوأ اعتقــال 
وأســوأ مــن اعتقــال االخريــن لنــا.

أنــا: منــذ القديــم ونحــن علــى هــذه الحــال، ليــس 
جديــدًا لمــاذا اآلن.

هــي: تجاوزنــا قدرتنــا علــى التفكيــر، لــم نعــد 
نفهــم.

أنــا: الــذي يفهــم هــذه األيــام هــو الــذي ال يفهــم 
شيء.

وأشــعر  نفســي  مــن  بالخجــل  أشــعر  هــي: 
نــي طلبــت الحمايــة ممــن يســاعد 

ّ
بالخيانــة أن

علــى قتلنــا، العالــم الســافل واوروبــا والغــرب 
لنــا. منصــوب  فــخ  إليهــم  واللجــوء  كلهــم 

ــري 
ّ

أنــا: لكــن فــي هــذا الزمــن أحســبها جيــدًا، فك

لعواقــب العــودة بقــرار غيــر مــدروس.
هي: ولم التفكير؟ عند تساوي الحياة مع 

الموت. غير مهم البقاء. 
الــكالم محــرج، تبقــى هنــاك فــرص   أنــا: هــذا 

للحلــم.
هــي: كل مــا ينقصنــي هــو إصــدار بيــان وفــاة، 

مؤلمــة. حقيقــة 
أنا: حساسيتك مفرطة لدرجة المرض.

هــي: لــم أعــد قــادرة علــى تحمــل المــكان، حتــى 
الطبيعــة ال أحبهــا هنــا، وال أنتمــي لهــم وال ألي 

شــيء.
أنــا: حاولــي أن تزيفــي علــى نفســك، صديقــة 
أي  صديــق  بــأوالدك  االهتمــام  تشــاركك 
شــخص تتحدثيــن معــه، البــد مــن المتابعــة 

البطــيء. للمــوت  الركــون  وعــدم 
هي: كل يوم وضعي أسوأ.. قلت لحالي كفى.

أنــا: لكــن حالنــا نحــن مــزٍر جــدًا بــكل المعاييــر 
واالجتماعيــة. والنفســية  األمنيــة 

هي: اتخذت قراري إال إذا اعتقلوني.
لكننــي  التشــاؤم  ملــك  أننــي  أظــن  كنــت  أنــا: 
العــودة. متفاجــئ مــن عنــاد تصميمــك علــى 

هي: قررت الموت في سوريا وليس هنا.
عنــد  ولكــن  الــكالم  بهــذا  يهجــس  الــكل  أنــا: 

للعشــرة. يعــدون  الجــد 
هــي: ال تعــرف تفاصيــل حياتــي، أو أنــا هنــا لكنــه 
كاذب وحريــة مزيفــة وكل يــوم يمــوت جــزء 
منــي، أنــا ال أحبهــم وال أحتاجهــم وال أحتــاج 

فكرهــم ولطفهــم وال زهورهــم..
لــو  للتفاصيــل  انتبهــي  شــعراء..  حكــي  أنــا: 
غامــرت وللمفارقــات التــي ال تطــاق هنــا وخاصــة 
مواصفــات  لهــا  لمنطقــة  ســتعودين  أنــك 

. مختلفــة
هــي: مــا عــاد بإمكانــي الحيــاة هنــا، انــا اعيــش فــي 

معتقــل، ربمــا العيــب فــي فكــري لكــن هــذا أنــا.
لتدخلــي  نفســي  ســجن  مــن  ســتخرجين  أنــا: 
لقهــر  ســتخضعين  هنــا  تحتمــل.  ال  ســجون 
ســورية  وألنــك   ،

ً
اوال امــرأة  لكونــك  مركــب 

ثانيــا. بالمــوت  مســتهدفة 
ويعتقلــون  األمــان  يمنحــون  إنهــم  هــي: 
زوجــي وأخــي وأســرته، وهــم الذيــن قتلوهــم 

. ســلحتهم بأ
أنا: الخيارات قليلة أو معدومة.

ــف  ــض خائ ــي وســيعود البع ــرون مثل هــي: كثي
ــا  ــو كن ــدأ، فكــر، انتمــاء، ل وال يجــرؤ، العمليــة مب

ــدرك. ــا لهــذا ال ــا مــن األول لمــا وصلن فكرن
ــب،  ــه غال ــه الل ــِك لكن ــروح في ــي هــذه ال ــا: أحي أن

انظــري مــن الزوايــا االخــرى.
هــي: انتظــر بعــض التفاصيــل وقــررت ال أطيــق 

حياتــي فــي هــذا العالــم .....       

ترتكــب روســيا أبشــع الجرائــم بحــق الشــعب 

لكــي  لكــن  األســد  لنصــرة  ليــس  الســوري 

فالنظــام  ســوريا،  فــي  مطامعهــا  تحقــق 

فــي  االســتراتيجي  الحليــف  هــو  الســوري 

الشــرق االوســط الــذي تعتمــد عليــه روســيا 

الحليــف. مــع تجاهــل مصالــح هــذا 

روســيا  تخســر  النظــام  ســقوط  حــال  فــي 

بالميــاه  يوصلهــا  الــذي  الوحيــد  حليفهــا 

الدافئــة بعــد خســارة روســيا مينــاء البصــرة 

فــي العــراق إبــان الغــزو األمريكــي وخــروج 

مينــاء ليبيــا مــن يدهــا بعــد إســقاط معمــر 

القذافــي.

تســعى روســيا للحفــاظ على مينــاء طرطوس 

والطــرق  الوســائل  عــن  النظــر  بغــض 

ــعب الســوري  ــا بالش ــي ترتكبه الوحشــية الت

كونــه آخــر معبــر يمكنهــا مــن الســيطرة علــى 

البحــر المتوســط ووصــول القــوات الروســية 

للبحــر األحمــر والمحيــط األطلســي باعتبارهــا 

ــة. ــك المنطق ــط بالداخــل بتل ــة رب منطق

اســتغلت روســيا موقفهــا السياســي القــوي 

حــل  الــى  الوصــول  عــدم  علــى  وإصرارهــا 

االقتتــال  وإنهــاء  الوضــع  لتهدئــة  سياســي 

فــي ســوريا.

كمــا كانــت سياســة روســيا فــي ســوريا هــي 

ــة متذرعــة  اســتهداف المجموعــات المعتدل

تقــوم  ولكنهــا  داعــش  تنظيــم  بمحاربــة 

بمحاربــة أي فصيــل يقــف فــي وجــه األســد 

بحجــة محاربــة اإلرهــاب.

تجــاه  مذبــذب  األمريكــي  الموقــف  وكان 

الثــورة الســورية فــي إســقاط نظــام األســد 

ــأن هــذا النظــام فقــد شــريعته  ــم ب ــع العل م

كمــا صرحــت أمريــكا، هــذا الموقــف ســاعد 

فــي اســتمرار التدخــل العســكري الروســي فــي 

ســوريا لتحقيــق حلمهــا فــي الوصــول الــى 

ميــاه البحــر المتوســط.

كل هــذه األمــور جعلــت موقــف روســيا قــوي 

لتعزيــز تدخلهــا العســكرية فــي ســوريا  

ــا  ــى أطماعه ــول إل ــا والوص ــق مبتغاه لتحقي

فــي ســوريا، وكالعــادة يقــع علــى المواطــن 

الســوري النصيــب األكبــر مــن الخســارة.    

بقلم: سوسن النابلسي

عبد العزيز املوسى
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لـم تكتمـل فرحـة سـناء التـي حملـت بعـد طـول 
الشـهر  فـي  وهـي  جنينهـا  فقـدت  فقـد  انتظـار 
الثالـث بعـد تناولهـا لـدواء بروفيـن الـذي وصفه 
ضـار  بأنـه  درايـة  دون  الـدواء  بائعـي  أحـد  لهـا 

الحامـل. بالمـرأة 
عشـرات  مـن  واحـدة  إدلـب  ريـف  مـن  سـناء 
مـن  أخطـاء  نتيجـة  تـأذوا  الذيـن  األشـخاص 
مهنـة  عددممارسـي  زاد  حيـث  الـدواء,  بائعـي 
الالزمـة  للمؤهـالت  يفتقـدون  ممـن  الصيدلـة 
لممارسـة هـذه المهنـة, حيـث انتشـرت مؤخـرًا 
ونتيجـة اإلنفـالت األمنـي فـي ريف إدلـب ظاهرة 
المرخصـة  غيـر  أو  الشـرعية  غيـر  الصيدليـات 
المكاتـب  مـن  ترخيـص  أي  تحمـل  ال  وهـي 
تلـك  فـي  المحليـة  للمجالـس  التابعـة  الطبيـة 
العالميـة. الصحـة  منظمـات  مـن  وال  المناطـق 
تحـدث  عامـا(   25( حـالق  محمـد  الصيدالنـي 
عـن انتشـار هـذه الظاهـرة فيقـول: »لقـد ازداد 
كبيـر  بشـكل  المرخصـة  غيـر  الصيدليـات  عـدد 
جـدًا, فأصبحـت األدويـة تبـاع عشـوائيا وهذا ما 
يـؤدي ألخطـاء جمـة قـد يقع فيها بائعـو الدواء 
دون األخـذ فـي الحسـبان وجـود وصفـات طبيـة 

يصرفهـا الصيدالنـي للمريـض«.
باالسـم  تتشـابه  أدويـة  هنالـك  ألن  ويشـير 
بالمفعـول  كليـا  اختالفـا  تختلـف  ولكنهـا 
)البالتـان  المخـدرة  كاألدويـة   والخصائـص 

لمـدة  ينتبـه  ال  البعـض  ان  كمـا  والترامـادول( 
إعطائـه«. قبـل  وفحصـه  الـدواء  صالحيـة 

الـذي  عامـا(ً   38( سـعيد  أبـو  يؤكـد  مـا  هـذا 
عطـي     البنـه إبـرة روسـيف منتهية الصالحية 

ُ
أ

مـن قبـل أحـد  بائعـي الـدواء, فيقـول: »صدفـة 
نظـرت لتاريـخ صالحيـة الدواء ألجـد أنه منتهي 
الصالحيـة منـذ خمسـة أشـهر, وبـرر البائـع ذلك 
بـأن هـذا األمـر غيـر ضـار, فانطلقـت بعـد شـجار 
بينـي وبينـه ألراجـع أحـد األطبـاء الـذي طمأننـي 
ال  أشـهر  منـذ  الصالحيـة  المنتهـي  الـدواء  بـأن 
ينفـع وال يضـر أمـا المنتهـي الصالحيـة لسـنوات 

هـو قاتـل ال محالـة«.
الراهـن  الوضـع  اسـتغلت  التـي  الفئـة  إن 
وقامـوا بافتتـاح الصيدليـات فـي كل مـكان هـم 
لـم  الذيـن  الجامعـات  طـالب  مـن  معظمهـم 
يكملـوا دراسـتهم بعـد والذيـن هم غيـر ملمين 
بالتركيبـات واالختالطـات الدوائيـة واألعـراض 

لألدويـة. الجانبيـة 
ولكـن وإن تمـادى البعـض وتعـدوا علـى هـذه 
يمليـه  بمـا  ملتـزم  االخـر  البعـض  فـإن  المهنـة 
عـالء  الصيدلـي  ومنهـم  ضميرهـم  عليهـم 
انكليزيـة  لغـة  معهـد  خريـج  وهـو  )30عامـا( 
ومتـدرب علـى يـد أحد الصيادلـة وهو ال يعطي 
أي دواء لمريـض دون وصفـة مـن الطبيـب إال 
إذا كان األمر بسـيطا كالرشـح والتهاب اللوزات, 

المكـررة ومنهـا  االسـهال, االمسـاك, واألدويـة 
أمـا  والكوليسـترول.  والضغـط  السـكري  أدويـة 
إذا لـم يكـن المـرض بسـيطا فيمتنـع عـن ذلـك 
ويوضـح  للطبيـب,  بالذهـاب  المريـض  ناصحـا 
عـالء بـأن معظـم المرضى يلجـأوون للصيدليات 
الطبيـب  معاينـة  أجـرة  مـن  هربـا  مباشـرة 
ظـل  فـي  قدرتهـم  تفـوق  والتـي  »الباهظـة« 
األوضـاع المعيشـية الصعبـة التـي يعيشـونها.
الطبيـب محمـد منصـور )25عامـا( طبيـب عـام 
يعمـل فـي مشـفى كفرنبـل الجراحـي هـو ينتقـد 
الصيدليـات مـن قبـل أشـخاص  انتشـار  ظاهـرة 
الظاهـرة  هـذه  أن  معتبـرًا  مختصيـن  غيـر 
تنعكـس سـلبا علـى حيـاة المواطـن الـذي عـادة 
الـدواء. مـا يكـون هـو الضحيـة إذا أخطـأ بائـع 

لـدى  الغـرور  هـو  المنصـور  يزعـج  مـا  وأكثـر 
الـذي يمكـن أن يصـل  الصيادلـة  بعـض هـؤالء 
وتخطيئهـم,  األطبـاء  تجـاوز  حـد  إلـى  بهـم 
حيـث يبدلـون الـدواء أو يمتنعـون عـن إعطائـه 
معتقديـن أنهـم »يفهمـون أكثـر مـن األطبـاء« 
قـد وصفـت  »كنـت  ويضيـف:  قولـه,  حـد  علـى 
بعـض األدويـة لعـدد من المرضـى فأفاجئ عند 
عمـا  كليـا  مختلـف  الـدواء  بـأن  لـي  مراجعتهـم 
وصفتـه لهـم والنتيجـة أن حالتهـم تكـون قـد 

سـوءًا«. ازدادت 
وبحسـب الطبيـب المنصور فـأن اكثر من خمس 
تصـل  الصيادلـة  ألخطـاء  إسـعافيه  حـاالت 
المشـفى كفرنبـل الجراحـي أسـبوعيا ومنها جراء 
أدويـة منتهيـة الصالحيـة أو أدويـة بديلـة, وال 

تالئـم الحالـة المرضيـة.
محمـد البيـوش )40( عامـا أحـد المرضى الذين 
ذلـك  ويبـرر  المخالفـة  الصيدليـات  يقصـدون 
 ,

ً
أوال المدينـة  عـن  النائـي  منزلـه  مـن  لقربهـا 

ولرخـص بيعهـا مقارنـة مـع غيرهـا ثانيـا علـى 
حـد قولـه. ولكنـه ومـع ذلـك يبـدي اسـتيائه مما 
»كنـت  فيقـول:  المـرات  إحـدى  فـي  لـه  حصـل 
أعانـي مـن ألـم فـي قلبـي, فأعطانـي الصيدالنـي 
بـل  تتحسـن  لـم  حالتـي  ان  غيـر  للـدم  مميـع 
ازدادت سـوءًا ألنه ببسـاطة كنت بحاجة لعناية 
مركـزة ولدخـول المشـفى ولكـن الصيدالنـي لـم 

خـر 
ّ
با نفسـي  تداركـت  وقـد  ذلـك..  إلـى  ينتبـه 

لحظـة«.
هـال  الطبيبـة  تتحـدث  الموضـوع  هـذا  وحـول 
الخطيـب )30( عامـا قائلـة: »إن إمكانيـة فتـح 
الصيدليـات بـدون ترخيـص مـن أي جهـة بـات 
فـي متنـاول الجميـع فـي حـال توفـر رأس المـال 
بأنواعهـا«. بسـيطة  ومعرفـة  األدويـة  وكميـة 

خريجـي  مـن  الكثيريـن  مغـادرة  إلـى  ونوهـت 
الصيدلـة للبـالد وهو ما تـرك فراغا وجعل ممن 
ال يملكـون شـهادات يقومـون بفتـح صيدليـات 
غيـر مرخصـة مسـتغلين مـا تمـر بـه البـالد مـن 

فوضـى وحاجـة ماسـة لألدويـة«.
 وتقتـرح الخطيـب لعـالج لهـذه الظاهـرة قيـام 
توعويـة  محاضـرات  بإعطـاء  األطبـاء  بعـض 
إشـراف  تحـت  الصيادلـة  لهـؤالء  صحيـة 

المحليـة. المجالـس 
وفي بادرة هي األولى قامت مديرية صحة ادلب 
الحرة بتوجيه إنذار للصيدليات والمسـتودعات 
الطبيـة المخالفـة فـي محافظـة ادلـب لتسـوية 
وذلـك   2016\10\22 تاريـخ  مـن  أوضاعهـا 

قبـل تنفيـذ قـرار اإلغـالق.
الرقابـة  وحـدة  رئيـس  السـياق  هـذا  وفـي 
الدوائيـة  الرقابـة  قسـم  فـي  الصيدالنيـة 
مصطفـى  الدكتـور  ادلـب  صحـة  بمديريـة 
الصيدليـات  عـدد  إن  يقـول  الدغيـم  السـيد 
المخالفـة غيـر معلـوم حتـى اآلن لكـن تـم وضـع 
خطـة كاملـة تشـمل متابعـة كامـل المحافظـة 
وريفهـا لتقصـي ومعرفـة الصيدليـات المخالفـة 
فيهـا,  صيدلـي  وجـود  دون  مـن  المفتوحـة 
غيـر  صيادلـة  يديرهـا  التـي  الصيدليـات  أو 
مرخصيـن أو المسـتودعات المخالفـة, والتـي ال 
تمتلـك ترخيـص, وتم القيام بجـوالت ميدانية 
حسـب الجـدول الزمنـي فـي الخطـة الموضوعـة 
علـى بعـض مناطـق ادلب وريفها وتم تسـجيل 
المخالفـة,  العشـوائية  الصيدليـات  مـن  عـدد 
خطيـة«  »إنـذارات  ارسـال  تـم  ألنـه  وأشـار 
وإعالمهـم عـن طريـق صفحـة مديريـة صحـة 
ادلـب لتسـوية مخالفاتهـم, وحـول هـذه اآلليـة 
بترخيـص  مخالفاتهـم  سـوية  »يتـم  يقـول: 

والقوانيـن  الشـروط  وفـق  الصيدليـات  هـذه 
لمنـح  الصحـة  التـي تـم اعتمادهـا فـي مديريـة 
التراخيـص الضروريـة مـن حيـث ضـرورة وجود 
صيدالنـي فـي هذه الصيدليات أو المسـتودعات 
واسـتيفاء باقـي الشـروط الفنية الـالزم تواجدها 
فـي الصيدليـة, ومـن ثـم سـيتم متابعـة تنفيـذ 
الخطـة علـى باقـي المناطـق تباعـا حتـى تشـمل 

وريفهـا«. ادلـب  محافظـة  كل 
المكتـب  أغلـق  فقـد  القـرارات  لهـذه  وتنفيـذًا 
الطبـي فـي منطقـة معـرة النعمـان بالتعـاون مع 
مرخصـة  غيـر  12صيدليـة  االسـالمية  الهيئـة 
وفقـا للشـكاوى التـي وردت للمكتـب وذلـك في7 

.2016 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
مـن  فريـد  الصيدالنـي  يـرى  أخـرى  جهـة  مـن 
كفرنبـل )35عامـا( أنـه مـن المسـتحيل أن يتـم 
ضبـط هـذا الموضـوع ألن معظـم الصيادلة غير 

المجازيـن مسـتترين »بشـهادة صيدلـي مجـاز«, 
الصيدليـات  ضمـن  سـتكون  المسـاءلة  وعنـد 

المجـازة, علـى حـد تعبيـره.
بهـذه  المتاجـرة  يريـد  لمـن  رسـالة  ويوجـه 
المهنـة بـأن هـذا األمـر خطـأ كبيـر ألنـه يتالعـب 
بصحـة النـاس وهـو مسـؤول عن هـذا األمر أمام 

السـلطات. اللـه قبـل 
وبحسـب إحصائيـات المكتب الطبـي في كفرنبل 
فـإن الصيدليـات غيـر المرخصـة تجـاوز عددهـا 
40 صيدليـة فـي مدينـة كفرنبـل وحدهـا, وهـذا 
العـدد قابـل للزيـادة أمـام كثـرة العاطليـن عـن 
العمـل وقلـة الـرادع الدينـي واألخالقـي واألمنـي 
ووحـده  األولـى  الضحيـة  المواطـن  ليبقـى 

المسـؤول عـن محاربتهـا والحـد منهـا.
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اعتقـال  علـى  األسـد  نظـام  إجـرام  يقتصـر  لـم 
الرجـال فحسـب، بـل تعـداه ليطـال النسـاء أيضا 
 2011/3/15 السـورية  الثـورة  انـدالع  فمنـذ 
فـي  المعتقـالت  أالف  هنـاك  الحالـي  وقتنـا  إلـى 
سـجون األسـد يتعرضن إلى أشـد وأقسـى أنواع 

التعذيـب.

كليـة  فـي  طالبـة  حمـص  مواليـد  مـن  رنـدة 
مـن  الرابعـة  السـنة  المعماريـة  الهندسـة 
الصغـر،  منـذ  األب  يتيمـة  ميسـورة،  عائلـة 
تشـرف  التـي  وهـي  مدرسـة  معلمـة  والدتهـا 
الوحيـدة.  وشـقيقتها  هـي  تربيتهـا   علـى 
أثقلتهـا  وقـد  كاملـة  قصتهـا  رنـدة  لـي  تـروي 
همـوم الحيـاة وكأنهـا فـي الخمسـين مـن عمرها 
بسـيطة  عائلتـي  حمصـي  حـي  مـن  »أنـا  قائلـة: 
الحـق  مـع  نقـف  أن  علمتنـا  الحـال  وميسـورة 

الثمـن. كلفنـا  مهمـا 
 كنـت أنـا وعائلتـي مـن مؤيـدي الثـورة السـورية 
أنـا  دائمـا  فكنـت  والكرامـة,  الحريـة  ثـورة 
فـي  المشـاركين  أوائـل  مـن  وبعـض صديقاتـي 
مـن  تخـرج  كانـت  والتـي  السـلمية  المظاهـرات 
سـاحات الجامعـة... كنا نقـوم بتغطية وجوهنا 
خوفـا مـن التقاريـر واالعتقـال، ولكن سـرعان ما 
لتفريقنـا واعتقـال مـن  يأتـي األمـن والشـبيحة 

يقـع فـي قبضتـه.
أننـا تظاهرنـا وهتفنـا  كل هـذا ال يهـم، المهـم 

للحريـة ...أيـام ال تنسـى، كيف ال وفيها تجرعنا 
طعـم الحريـة... كيـف ال وفيها عرفنـا أن كرامة 

االنسـان فـوق كل شـيء.
كان أخـر يـوم امتحاناتـي وأنـا فـي طريقـي إلـى 
يطلـب  بـدأ  للجيـش  حاجـز  أوقفنـا  الجامعـة 
بـدأ قلبـي يرتجـف وينبـض بقـوة  منـا هوياتنـا، 

شـعرت بخـوف شـديد حينهـا »رنده...رنـده...
غائبـة  كنـت  ينادينـي  متكـرر  رنـدددده« صـوت 
عـن الدنيـا فـي هـذه اللحظـات مـن شـدة خوفـي 
وطلـب  ينادينـي  ضابطـا  أن  حينهـا  أدركـت 
األمـن  فـرع  إلـى  واقتادونـي  إليـه،  النـزول  منـي 
العسـكري المتواجـد فـي حمـص، لـم أصـدق مـا 
يجـري معـي كنـت خائفـة جـداًا وليـس بوسـعي 

بصمـت. لنفسـي  الدعـاء  إال 
رجـل  بتفتيشـي  قـام  الفـرع  إلـى  وصولـي  عنـد 
لقبـه  كان  هـذا  اللعيـن«  »إبليـس  سـتيني 
فـي  لوحشـيته  المعتقـالت  بيـن  المعـروف 
التعامـل قـام بخلـع حجابـي وإذاللـي أنـا وبعـض 
المعتقالت أثناء التفتيش فذقنا أبشـع الشـتائم 
وأقسـى الكالم ونحن ال نملك إال الصراخ داخلنا 

أحـد. يسـمعنا  أن  دون 
بعـد التفتيـش دخلـت الى غرفة فيها الكثير من 
النسـاء الكبـار منهـن والصغار جميع هذه النسـاء 
الموجهـة  التهـم  وكانـت  الثـورة  فـي  شـاركن 
إليهـن كثيـرة ومفزعـة )التعامـل مـع اإلرهابين، 

خيانـة الوطـن، تمويـل اإلرهابيـن، إلـخ...(.
فتيـات  خمـس  ويأخـذ  إبليـس  يأتـي  يـوم  كل 
تمـأل  أصواتهـن  كانـت  بتعذيبهـن،  للتلـذذ 
المـكان ولـم يعلـم أحـد بحالتنـا النفسـية سـوى 

خالقنـا.
هـذا  إحداهـن  مـكان  وأصبـح  دوري  سـيأتي 
أيـام  هـي  هـا  الوقـت,  طـول  بـه  أفكـر  ماكنـت 
ودخـل علينـا إبليـس واقتادنـي أنـا وأربعـة مـن 
معصوبـة  وأنـا  معـه  مجبـرة  ذهبـت  النسـاء, 
العينيـن حينهـا تمنيـت المـوت ألـف مـرة, أذوق 
أشـد أنـواع التعذيـب مـن الضـرب واإلهانـة إلـى 
الصعـق بالكهربـاء إضافـة الـى التحـرش اللفظـي 

أولـد«. لـم  »ليتنـي  يقـول  حالـي  ولسـان 
تـم تحويلـي بعـد فترة الى المحكمـة )في عدرا( 
قـرب العاصمـة دمشـق, حققـوا معـي أكثـر مـن 
11 مـرة بتهـم متنوعـة وكان أبرزهـا التواصـل 
مـع قنـوات مغرضـة بحسـب قولهـم ومسـاعدة 
الطـالب  تحريـض  إلـى  باإلضافـة  اإلرهابييـن 
دامـت  الجامعـة،  سـاحات  فـي  التظاهـر  علـى 
أحسسـتها 68 سـنة.  يـوم  اعتقالـي 68  فتـرة 
بعـد خروجـي علمـت ان والدتـي أعطـت لضابـط 
مـن ضبـاط النظـام مبلـغ قيمتـه 3 مالييـن ليـرة 

سـورية مقابـل إخـالء سـبيلي.
ولـدت مـن جديـد.. ال أنـوي البقـاء فـي منطقـة 
المجـرم، فقـررت  يسـيطر عليهـا نظـام االسـد 
وامـي  أنـا  المحـررة  المناطـق  إلـى  الهـرب 
وشـقيقتي، تركنا كل شـيء خلفنا خرجت ألكون 
والمعتقليـن  المعتقـالت  معانـاة  علـى  شـاهدة 

النظـام. سـجون  غياهـب  فـي  تتـم  التـي 
يقبعـن  المعتقـالت  أالف  تركـت  خلفـي  هنـاك 
عليهـن  وتمـارس  النظـام  هـذا  سـجون  فـي 
يسـتطيع  أحـد  وال  التعذيـب  وسـائل  أبشـع 

. » عهن سـما

كرسـي  علـى  عامـا   70 أحمـد  أبـو  يجلـس 
قديـم أمـام منزله القديـم المتواضع، واضعا 
يـده اليمنـى فوق اليسـرى تظهر على وجهه 
األمـن  غيـاب  ظـل  وفـي  الحيـرة،  عالمـات 
سـلبا  أثـر  الـذي  االسـتقرار  وعـدم  واألمـان 
علـى حيـاة المواطـن السـوري وخصوصـا فـي 
المناطـق المحـررة يقـول أبـو أحمـد: »ليـس 
المـازوت ألسـرتي  تأميـن  علـى  القـدرة  لـدي 
هـذه السـنة، ابنتـي الكبـرى تعانـي مـن مـرض 
وهـي  سـنوات  عشـر  منـذ  القرحـي  الكولـون 

جيـدة«. وتدفئـة  لعنايـة  بحاجـة 
جالبـا  األبـواب  علـى  أصبـح  الشـتاء  فصـل 
التجهيـزات  ألسـعار  جنونيـة  الئحـة  معـه 
مـادة  األولـى  المرتبـة  فـي  وتأتـي  الشـتوية، 
بـدأت  حتـى  البـرد  اشـتد  إن  فمـا  المـازوت، 
باالرتفـاع  المحروقـات  أسـعار  بورصـة 
بيـن  عاجـز  المواطـن  ليقـف  جنونـي  بشـكل 
البـرد  ومطرقـة  الفاحـش  الغـالء  سـندان 
الواحـد  البرميـل  سـعر  بلـغ  حيـث  القـارس، 
الجنوبـي  إدلـب  بريـف  كفرنبـل  مدينـة  فـي 
قابـل  سـورية  ليـرة  ألـف   67 يقـارب   مـا 
ألـف   15 المـازوت  مدفـأة  وسـعر  لالرتفـاع، 

سـورية. ليـرة 
ليـس أفضـل   أم عصـام )50 عامـا(ً حالهـا 
مـن أبـو أحمـد، تعيـش بمفردهـا بعـد وفـاة 
»السـنة  تقـول:  بـأوالد  تـرزق  ولـم  زوجهـا 

مـازوت  برميـل  تأميـن  اسـتطعت  الماضيـة 
مـن أحـد أقربائـي، ولكـن هـذه السـنة ال أعلـم 
مـاذا ينتظرنـي.. هل سـأموت داخل بيتي من 

شـدة البـرد وال أحـد يعلـم بـي؟«.
يقـول أبـو رامـي مـن مدينـة كفرنبـل: »كانـت 
ارتفـاع  مبرريـن  الـدوالر,  هـي  التجـار  حجـة 
أحيانـا  ولكـن  السـورية  الليـرة  أمـام  السـلع 
الـدوالر يبقـى ثابـت لفتـرة ولكننـا ال نالحـظ 
انخفاضـا باألسـعار، فمـن المسـؤول عـن ردع 
هـؤالء التجـار فـي ظـل غيـاب الرقابـة بشـكل 

المحـررة؟«. المناطـق  عـن  كامـل  شـبه 
بائـع  وهـو  )29عامـا(  محمـد  يعـزو  بينمـا 
سـبب  »إن  كفرنبـل:  مدينـة  فـي  محروقـات 
الشـراء  مصـدر  مـن  يأتـي  األسـعار  ارتفـاع 

وخصوصـا المـازوت النظامـي الـذي يأتينا من 
لدفـع  السـائق  حيـث يضطـر  حمـاه,  مدينـة 
مبالـغ كبيـرة لحواجـز جيـش النظـام لتأميـن 
المادة، وقصف التحالف آلبار النفط ومصافي 
فـي سـوريا كالموجـودة في الطبقـة بالرقة ما 
مـن  المحروقـات  تأميـن  الصعـب  مـن  جعـل 
المناطـق الشـرقية  التـي تعد مصدرًا رئيسـيا 
للنفـط نحـو المناطـق المحـررة بريفـي ادلـب 
التـي  الطريـق  لصعوبـات  باإلضافـة  وحلـب، 
ووجـود  خطـف  مـن  السـائقين  يواجههـا 
ألغـام علـى الطريق، واالشـتباكات بين الثوار 

الثـوار واألكـراد«. بيـن  وداعـش وأحيانـا 
وفـي سـياق مختلـف تحدثنـا السـيدة سـعاد 
األسـود إحـدى األعضاء فـي المجلس المحلي 
المحلـي  المجلـس  »قـام  فتقـول:  نبـل  بكفـر 
بكفر نبل بتوزيع مادة الفحم على160عائلة 
مـن األسـر الفقيـرة مـن داخل مدينـة كفرنبل 
المجـاورة  المناطـق  مـن  إليهـا  وللمهجريـن 

وذلـك للتخفيـف مـن أزمـة التدفئـة«.

تأمني املازوت أصبح حلمًا لبعض األسر يف املناطق احملررةآهات املعتقالت الضائعة يف سجون النظام
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لـم يسـتطع عمـران )35عامـا( أن يخفـي 
وظيفتـه  خسـر  لكونـه  بالحـزن  شـعوره 
السـتالم  حمـاه  الـى  التوجـه  رفضـه  بعـد 
فـرع  مراجعـة  مـن  خوفـا  وذلـك  راتبـه، 
قبـل  مراجعتـه  منـه  طلـب  الـذي  االمـن 
اسـتالمه للراتـب، ولكنـه فـي الوقت نفسـه 
شـعر بأنـه قد كسـب حريتـه وكرامته التي 
مـن الممكـن أن يخسـرهما إذا هـو امتثـل 

المذكـور. القسـم  وراجـع  لألوامـر 
عمـران مـن مدينـة معـرة النعمـان واحـد 
ادلـب  ريـف  فـي  المعلميـن  مئـات  مـن 
الذيـن تـم فصلهـم من وظائفهم ألسـباب 
متعـددة، وأصبحـوا عرضة للفقر والبطالة 

لعملهـم. خسـارتهم  بعـد 
يقـول عمـران: »لـم أتـردد فـي التخلـي عن 
أراجـع هـذا  أن  الغبـاء  مـن  الوظيفـة ألنـه 
القسـم الـذي لم يسـلم منـه إال القليلون«.
العنـاء،  يسـتحق  شـيء  ال  بـأن  ويضيـف 
 فالراتـب الـذي يحصـل عليـه يتـم توزيعه 

علـى  المنتشـرة  األمنيـة  الحواجـز  علـى 
طـول الطريـق الواصل بيـن معرة النعمان 
ومدينـة حمـاة، فـال يبقـى منـه فـي النهايـة 

إال بضعـة آالف مـن الليـرات السـورية.
هـذا عـدا عـن المضايقـات التـي يتعـرض 
الحواجـز  هـذه  قبـل  مـن  زمالئـه  مـع  لهـا 
 فهو 

ً
ويلفت إلى أن الراتب وإن وصل كامال

معـدودة  أليـام  إال  أسـرته  مـع  يكفيـه  ال 
وسـط الغـالء الفاحـش وخاصـة فـي اآلونة 
األخيـرة بعد االرتفـاع »الجنوني« للدوالر, 
وبالتالـي ارتفـاع اسـعار كل شـيء. ويتابـع: 
»لقـد صُعـب علـَي أن أتخلـى عـن الطـالب 
مـع اقتـراب نهايـة العـام الدراسـي الماضي 
وخاصـة أنني أدّرس مـادة الرياضيات وهي 
مـادة مهمـة، ولذلـك آثـرت المتابعـة حتى 
مـن دون راتب ريثمـا تنتهي االمتحانات«.
أمـا عـن كيفيـة تدبيـر أمـوره السـيما وان 
لديـه عائلـة مؤلفـة من زوجة وثـالث أبناء، 
 فهـو يقـوم ببيـع المثلجـات لألطفـال علـى 

دراجتـه الناريـة طيلـة العطلـة الصيفيـة، 
واآلن يقـوم بتقطيـع الحطـب مـع قـدوم 
يتأقلـم  أن  الشـتاء، يحـاول عمـران  فصـل 
مـن  يتمكـن  ريثمـا  الجديـد  وضعـه  مـع 
إيجـاد وظيفـة مـا يسـتطيع مـن خاللهـا 
بشـكل  حياتـه  ومتابعـة  مشـاكله  حـل 

. طبيعـي
هيثـم  عـن  كثيـرًا  يختلـف  عمـران  حـال 
المعلميـن  أحـد  وهـو  )30عامـا(  التنـاري 
الجيـش  فـي  لالحتيـاط  وتـم طلبـه  أيضـا 
ليتخلـى عـن  األسـدي ولكنـه رفـض ذلـك 
علـى  الحصـول  جاهـدًا  يحـاول  وظيفتـه، 
اآلن  حتـى  يوفـق  لـم  ولكنـه  بديـل  عمـل 
بالرغـم مـن أنـه يبحـث منـذ سـتة أشـهر.
يقـول هيثـم: »لـم أدع مركـزًا أو روضـة أو 
علـي,  يعتـب  أو مجلـس محلـي  مؤسسـة 
فقـد بحثـت كثيـرًا عـن عمـل ضمـن هـذه 
وعدنـي  أن  إلـى  جـدوى  دون  الهيئـات 
مـا  وقـت  أقـرب  فـي  باسـتدعائي  أحدهـم 

وحتـى  المناسـب«.  الشـاغر  يتوفـر  إن 
بعـض  ببيـع  هيثـم  يقـوم  الوقـت  ذلـك 
فـي  واإلكسسـوارات  التجميليـة  األدوات 
زهيـد،  براتـب  التجاريـة  المحـال  إحـدى 
مجـال  أي  فـي  العمـل  »أصبـح  ويوضـح: 
أفضـل مـن الوظيفـة عنـد النظـام, وذلـك 
أننـا نعيـش علـى أعصابنـا كلما سـافرنا إلى 
حمـاة للحصـول علـى الراتـب وخاصـة أننـا 
غالبـا ماكنـا نتعـرض لمواقـف مهينـة مـن 
الـذي كان  األسـدي  الجيـش  قبـل حواجـز 
يسـتمتع بسياسـة التشـليح واإلذالل التي 
األخـص  وعلـى  الموظفيـن  مـع  يتبعهـا 
موظفـي إدلـب وريفهـا باعتبارهـا مناطـق 

محـررة«.
أنزلـه  حيـن  اليـوم  ذلـك  هيثـم  ويتذكـر 
الشـبيحة من السـيارة وأدخلوه مع زمالئه 
يطرحـون  وراحـوا  التحقيـق  غرفـة  إلـى 
وضـع  فـي  وكأنهـم  األسـئلة  عليهـم 
منهـم  يسـخرون  راحـوا  وكذلـك  اتهـام، 
المعلميـن  أحـد  حـاول  كلمـا  ويضحكـون 
بإطـالق  وإقناعهـم  نفسـه  عـن  الدفـاع 
أطلقـوا  سـاعات  عـدة  وبعـد  سـراحهم، 

رواتبهـم«. نهبـوا  أن  بعـد  سـراحهم 
ويبقـى السـؤال ماهـي إجـراءات الحكومـة 
الموظفيـن  هـؤالء  اتجـاه  المؤقتـة 
مـن  يعانـون  ممـن  وغيرهـم  المفصوليـن 
قلـة فـرص العمـل فـي المناطـق المحررة؟

تجيـب عـن هـذا السـؤال المديـرة حميـدة 
)45عـام(: »فـي بـادرة هـي االولـى قامـت 
المؤقتـة  الحكومـة  فـي  التربيـة  وزارة 
بإعـالن مسـابقة فـي نيسـان2016 النتقاء 
إدلـب,  ريـف  فـي  المدرسـين  مـن  عـدد 
ضمـن  الكثيـرة  الشـواغر  لسـد  وذلـك 
مـدارس هـذه المناطـق« وتشـير باعتبارها 

المسـابقة  فـي  المسـؤولة  اللجنـة  ضمـن 
للمتقدميـن والذيـن  الكبيـرة  إلـى األعـداد 
»لقـد  قائلـة:  وتشـرح  اآلالف,  تجـاوزوا 
فبالرغـم  هـؤالء,  معانـاة  بعظـم  شـعرنا 
جامعيـة  شـهادات  علـى  حصولهـم  مـن 
 فـي هـذه 

ً
ومعاهـد فهـم ال يجـدون عمـال

الظـروف«. تتمنـى حميـدة أن يتـم تعيين 
أن  إال  والشـابات  الشـبان  هـؤالء  جميـع 
العـدد المقـرر للتوظيـف كان فقـط 200 

ومدرسـة. مـدرس 
الشـباب  نلـوم  »لمـاذا  حميـدة  وتتسـاءل 
الغربيـة  الـدول  إلـى  يهاجـرون  عندمـا 
أليـس مـن حقهـم أن يحصلـوا  وغيرهـا؟ 
دراسـتهم  مـع  يتناسـب  عمـل  علـى 

السـنوات؟«. هـذه  طـوال  الجامعيـة 
روعـة  يقنـع  لـم  حميـدة  رأي  ولكـن 
تطوعـي  بشـكل  تعمـل  التـي  )25عامـا( 
قريـة  فـي  التعليميـة  المراكـز  إحـدى  فـي 
بسـقال حيـث تقـول: »بلدنـا هـي األحـوج 
وقـت  أي  مـن  أكثـر  الوقـت  هـذا  فـي  لنـا 
سـيعلم  مـن  غادرناهـا  نحـن  إن  مضـى، 
أهلنـا  لمسـاعدة  سـيبقى  ومـن  أبناءنـا؟ 
أن  بـد  »ال  متفائلـة:  وتـردف  بالداخـل؟«. 
 ونحصـل على 

ً
تتوفـر لنـا الفـرص مسـتقبال

وظيفـة داخـل سـوريا، فهـذه البلد ليسـت 
فقـط ملـكا لبشـار وأعوانـه إنهـا بلدنـا ولـن 

أغادرهـا«.
منظمـات  وجـود  عـن  روعـة  حديـث 
وستسـاعد  السـوري  الداخـل  فـي  عاملـة 
كبيـر  لعـدد  عمـل  فـرص  بتأميـن  الحقـا 
مـن الشـباب يوافـق عليـه األسـتاذ أحمـد 
قبـل  مـن  فصلـه  تـم  والـذي  )38عامـا( 
 أفضـل وبراتـب 

ً
النظـام ولكنـه وجـد عمـال

أعلـى مـن راتبـه السـابق وذلـك فـي معهـد 
إلعـداد المدرسـين فـي قريـة معيشـورين 
حيـث يقـول: »لـم أفكـر للحظـة بالهجـرة 
رغـم كل الظـروف الصعبـة التي واجهتها، 
 جيـدًا وبـذات 

ً
وهـا أنـا اليـوم وجـدت عمـال

التدريـس«. وهـو  عملـي  مجـال 
ينهـي حديثـه موجهـا رسـالة إلـى زمالئـه 
هنـاك  الحـرب اليـزال  فرغـم  ييأسـوا  بـأال 
واأللـم  المعانـاة  ورغـم  عمـل  فـرص 

أمـل. هنالـك  دائمـا  سـيكون 
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فـي  واألسـرية  االجتماعيـة  الروابـط  تفككـت 
بسـبب  وذلـك  الحـرب,  سـنوات  خـالل  سـوريا 
تـردي األحـوال الماديـة والخوف من المسـتقبل 
طـالق  حـاالت  عنـه  نتـج  مـا  وهـذا  الغامـض, 
منتشـرة  ظاهـرة  تصبـح  كادت  حتـى  ازدادت 
ومـن  السـورية،  المناطـق  مـن  العديـد  فـي 
خـالل البحـث عـن أسـباب الطـالق وتفاقـم هـذه 
حـاالت  نسـبة  عـن  دراسـة  أظهـرت  الظاهـرة 
الطـالق واألسـباب التـي تعـود لهـا أن 50%من 
الزوجيـة,  للخيانـات  تعـود  الطـالق  حـاالت 
و50% منهـا ناجمـة عـن الخالفـات سـببه زواج 
هـش لـم يقـم أساسـا علـى التفاهـم, باإلضافـة 

إلـى أسـباب أخـرى أبرزهـا البطالة والتي انتشـرت 
المنـزل  فـي  والجلـوس  الحـرب,  خـالل  بشـدة 
كثيـرا  سـبب  مـا  للـرزق,  مصـدر  توفيـر  وعـدم 
مـن الضغوطـات النفسـية, إضافـة إلـى عوامـل 
بيـن  مشـاكل  خلقـت  واجتماعيـة  نفسـية 

الزوجيـن.
زواج  »تزوجـت  تقـول:  عامـا  فاطمـة)22( 
تقليـدي دون أي سـابق معرفـة بزوجـي, وبعـد 
خمسـة أشـهر مـن زواجـي بـدأت العالقـة بينـي 
وبينـه تسـوء ألسـباب منهـا أنـه ال يملـك عمـل, 
وال نجـد مصـدر رزق يعيننـا وكان كل اعتمادنـا 
علـى مـا يقدمـه أهـل زوجـي لنـا مـن مصروفهـم 
الخـاص, سـبب أخـر أن زوجـي سـريع الغضـب 
بصفـات  وينعتنـي  معـي  التصـرف  ويسـيء 
مهينـة, كمـا أنـه اسـتغل ضعفـي بعـدم وجـود 
أهلـي فـي ذلـك الوقـت, وبـدأ ضربـي بقسـوة وال 
يسـمح لـي بالخـروج أبـدا, مـا أدى ألخـذي قـرار 

والصبـر  المعانـاة  مـن  سـنتين  بعـد  االنفصـال 
ألجـل طفلـي الصغيريـن, فحرمنـي  مـن طفلـي 
أراه«  أن  أو  معـي  بأخـذه  يسـمح  ولـم  الرضيـع 
كمـا أنـه بعـد طالقهـا بـدأت بالبحـث عـن عمـل 
لتعيـل نفسـها وولدهـا حيـث أنهـا اسـتطاعت 

وظيفـة. علـى  الحصـول 
أما عن سبب رغبتها في العمل قالت » أصبحت 
اآلن أعتمـد على نفسـي وأشـعر بالراحـة وأنا في 
مسـؤولية  ذات  منتجـة  وأننـي  السـعادة  غايـة 

ولـي بصمـة فعالـة فـي المجتمع«. 
أمـا عـن الطفل الـذي يعتبر الخاسـر األكبر قالت 
المرشـدة النفسـية »روال« أن المأسـاة الحقيقـة 

ال تقـف عنـد حـد األهـل، بـل وتمتـد إلـى مـا هـو 
أبعـد مـن ذلـك وهـم األطفـال الـذي يضطـرون 
إلكمـال بقيـة حياتهـم مـع أحـد والديهـم، ممـا 
يعانـون  جديـدة  مشـاكل  األطفـال  لـدى  ينشـأ 
وبطريقـة  أعمارهـم،  باختـالف  تختلـف  منهـا 
أن  »حيـث  الحادثـة  هـذه  مـع  األهـل  تعامـل 
فقـدان األمـن النفسـي ونشـوء صراعـات داخلية 
تحمـل الطفـل دوافـع عدوانيـة تجـاه األبويـن، 
علـى شـخصية  يؤثـران  المجتمـع  أفـراد  وباقـي 
شـخصية  منهـا  فيخلـق  كبيـرة  بدرجـة  الطفـل 

ومتأرجحـة.   غيـر مسـتقرة  مهـزوزة 
المجتمـع  للمـرأة المطلقـة ونظـرة  بالنسـبة  أمـا 
مـن حولهـا تـرى المرشـدة النفسـية أنـه »مـا أن 
ومتاعبـه  الـزوج  مشـاكل  مـن  المـرأة  تتخلـص 
المجتمـع,  وثقافـة  دوامـة  فـي  تتدخـل  حتـى 
لهـا  السـلبية  النظـرة  إنـكار  أنـه ال يمكـن  حيـث 
معهـا«  حصـل  لمـا  الوحيـدة  المسـؤولة  وأنهـا 

وعلـى الرغـم مـن اإلحصائيـات التـي تشـير إلـى 
أن الرجـل هـو السـبب غالبـا فـي كثيـر من حاالت 
سـوى  الطـالق  تطلـب  ال  المـرأة  وأن  الطـالق, 
عنـد فقـدان األمـل فـي اإلصـالح,  وتقـول: »إن 
بعيـدة  المطلقـة  إلـى  الشـرقي  المجتمـع  نظـرة 
 مـن كونهـا ضحيـة لعالقة 

ً
عـن اإلنصـاف, فبـدال

أصابـع  إليهـا  توجـه  متكافئـة  غيـر  زوجيـة 
االتهـام ودعـاوى التقصيـر علـى عكـس الرجـل 
المطلـق, الـذي يتمتع بصورة حسـنة, ويضعها 

دائمـا فـي دائـرة الشـك«.
فـي  المطلقـة  معانـاة  عـن  أكثـر  نعـرف  ولكـي 
مجتمعهـا تقـول ريـم بعـد عودتهـا مـن رحلـة 
زواج فاشـلة إلـى بيـت أهلهـا بعـد معانـاة وحياة 
يكـون  أن  »قـررت  والمتاعـب  بالمشـاكل  مليئـة 
أن  وسـعيت  الطـالق,  فيهـا   النهائـي  الحـل 
يتقبـل أهلـي األمـر  ويسـتقبلوني بمحبة وعناية 
وأصبحـوا  معاناتـي  زادوا  أنهـم  إال  ورحمـة, 
بـأن  وتضيـف  المذنبـة«,  نظـرة  إلـي  ينظـرون 
أهلهـا حاولـوا أن يعيدوهـا إلـى كنـف الزوجيـة 
ألنهـم   جـدوى,  دون  ولكـن  مـرة,  مـن  أكثـر 
أن  علـى  زوجهـا  مـع  تعانـي   بقاءهـا  يفضلـون 

تعبيرهـا. حـد  علـى  »مطلقـة«  تكـون 
هـذه  »فـي  تخنـم  روال  النفسـية  المرشـدة 
فـي  جـدا  مهـم  األهـل  دور  يبقـى  المرحلـة 
مـن  المعانـاة,  هـذه  مـن  والتقليـل  التخفيـف 
وماديـا  معنويـا  المطلقـة  مسـاندة  خـالل 
واحتوائهـا نفسـيا وعاطفيـا, حتـى تتمكـن مـن 
جديـد  مـن  لتنهـض  أوراقهـا  ترتيـب  إعـادة 
الوالديـن واألسـرة البنتهـم  إلـى تفهـم  إضافـة 
المطلقـة, لتعيـد صياغـة حياتهـا إمـا بالدراسـة 
أو العمـل, فالدعـم النفسـي هـو أول مـا تبحـث 
الزوجيـة  حياتهـا  فشـل  بعـد  المطلقـة  عنـه 
للخـروج مـن اليـأس واإلحبـاط, فهـي بحاجة في 
الظـروف أن تحـل محـل األب واألم  ظـل هـذه 
معـا, وال بديـل عـن العمـل لكسـب الـرزق وبـدء 

إحبـاط«. أو  قلـق  دون  جديـدة  حيـاة 

بقلم: شاديةبقلم: نوران

نظـرًا لنقـص الخدمـات الضروريـة وكافـة مقومـات 
ومـأوى،  وتعليـم،  وغـذاء،  صحـة،  مـن  الحيـاة 
وباإلضافـة لموجات النـزوح ضمن األراضي المحررة 
المنظمـات  بعـض  هدفـت  أمنـا،  أكثـر  لمناطـق 
نجمـت  التـي  الكبيـرة  الفجـوة  رأب  إلـى  اإلنسـانية 
عـن المأسـاة السـورية مـدى أعـوام وكان ضحيتهـا 
»سـوريا  منظمـة  المنظمـات  تلـك  ومـن  اإلنسـان 

.»SRD والتنميـة  لإلغاثـة 
 مديـر مكتـب الداخـل فـي المنظمـة الدكتـور  عقبـة 
نشـاطات  عـن  لمزايـا  يتحـدث   )30( الدغيـم 
فـي  المنظمـة  أنشـطة  »تتمثـل   :

ً
قائـال المنظمـة 

إنشـاء  حيـث  مـن  رئيسـي  بشـكل  الطبـي  المجـال 
المشـافي والمراكـز الطبية والتدريبيـة في المناطق 
التي ننشـط فيها من خالل مكتب الشـمال السوري، 
بمحافظتـي  المحـررة  المناطـق  فـي  يعمـل  الـذي 

وإدلـب«. حلـب 
أنشـأت المنظمـة مشـفى شـام الجراحـي التخصصي 
)مشـفى ادلب سـابقا( في بلدة  حاس   بريف إدلب 
ومشـفى   مجانـا،  خدماتـه  يقـدم  والـذي  الجنوبـي 
السـيدة مريـم  )مشـفى توليـد وأطفـال( في مدينة 
حزيـران  منتصـف  مؤخـرًا  افتتـح  الـذي  نبـل  كفـر 
يونيـو 2016, ومشـفى بغـداد الجراحـي فـي ريـف 

حلـب ومشـفى الكليـة الوحيـد فـي دارة عـزة.
يضيـف الدغيـم: »تـم اسـتحداث 12 مركـزًا صحيـا 
فـي عـدة قـرى وبلدات في ريف ادلب وحلب، تحوي 
هـذه المراكـز علـى فـرق جوالة تنطلق بشـكل يومي 
صحيـة  لمراكـز  تفتقـر  التـي  البعيـدة  القـرى  نحـو 
وهـذه العيـادة مـزودة بكافة أنـواع األدوية وخاصة 

األدويـة النسـائية، إضافة 

لفـرق مـن اإلرشـاد النفسـي وتنظيـم األسـرة، ويبلغ 
سـت  يغطـي  منهـا  فريـق  كل  فـرق  سـتة  عددهـا 
قـرى كل مـن ريـف حلـب وإدلـب ويضـم كل فريـق 
إعالمـي،  ممرضتـان،  نفسـية،  ومرشـدة  قابلـة  مـن 

سـائق«.
المنظمـة صحيـا فحسـب امتـد  لـم يقتصـر نشـاط 
ليشـمل المجـال اإلغاثـي والخدمـي من خـالل مراكز 
التدريـب  مركـز  بينهـا  ومـن  والتأهيـل  التدريـب 
والتأهيـل فـي كفـر نبـل يضم عدة نشـاطات صحية 
إغاثـي  ومركـز  وقبالـة,  تمريـض  دورات  منهـا: 
للطـوارئ يشـمل ريـف ادلـب وحلـب وحمـاه يعمـل 
علـى تأميـن المسـتلزمات الضروريـة للنازحيـن مـن 

القصـف.  بسـبب  بيوتهـم 
أمـا المشـروع الخدمي األخير التـي قامت به منظمة 
SRD مؤخرًا في أيلول 2016 فهو توزيع قسـائم 

شـيكات مباشـرة )مبالـغ مالية( وعن هـذا الموضوع 
الشـمال  لمكتـب  اللوجسـتي  المديـر  يتحـدث 
للمنظمـة بمدينـة كفرنبـل عبيـدة دنـدوش : »هـذا 
مدينـة  مـن  كل  ضـم  نوعـه  مـن  األول  المشـروع 
وضواحيهـا  النعمـان  ومعـرة  وضواحيهـا  كفرنبـل 
اإلجماليـة  القيمـة  وضواحيهـا،  جرجنـاز  بلـدة 
الشـهداء  أسـر  شـمل  حيـث  300ألـف$  للمشـروع 
كل  ألسـرتهن،  المعيـالت  واألرامـل  والمعتقليـن 
شـخص فـي األسـرة ينـال 20$، الحـد األدنـى لـكل 
يسـتطيع  األقصـى$120،  والحـد   $40 عائلـة 
ومـواد  ألبسـة  مـن  يحتاجـه  مـا  شـراء  المسـتفيد 
القسـائم   هـذه  خـالل  مـن  ولحـوم  وميـاه  تنظيـف 
خـالل فتـرة محـددة  مـن المحـالت المتعاقـدة مـع 
مشـاريع  هنـاك  بـأن  دنـدوش  ونـوه  المنظمـة«، 
اإلنجـاز ومنهـا مشـروع تمكيـن  إطـار  فـي  جديـدة 
المـرأة فـي مدينـة أريحـا الـذي سـيتم افتتاحـه فـي 

المقبـل. الشـهر  بدايـة 
إحـدى  عامـا(   40( كفرنبـل  مدينـة  مـن  علـي  أم 
»إننـي  تقـول:   المشـروع  هـذا  مـن  المسـتفيدات 
منظمـة  بـأن  علمـت  لولديـن  وأم  شـهيد  زوجـة 
هـذه  مشـروع  لديهـا  والتنميـة  لإلغاثـة  سـوريا 
والتأهيـل  التدريـب  لمركـز  توجهـت  القسـائم، 
 حصلـت علـى قسـائم بقيمة 

ً
وسـجلت هنـاك وفعـال

.»$60
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»احسـاس غامـض جعلنـي اشـعر بـأن ولـدي سـوف 
يموت«. 

بهـذه الكلمـات الممزوجـة بالدمـوع واأللـم العميـق 
جميلـة  وذكريـات  خوالـي  أيـام  عمـار  أم  تسـتذكر 
مـا  »إن   :

ً
قائلـة وتتابـع  عمـار,  ولدهـا  وفـاة  قبـل 

يعزينـي فـي استشـهاد ولـدي هـو اني اعلـم انه حٌي 
يـرزق عنـد اللـه وبـأن مرحلة فراقي له ليسـت ابدية 
وبأنـي سـوف ألحـق بـه يومـا مـا ألراه واعيـش معـه 

فـي جنـة اللـه التـي أعدهـا للصابريـن«.
صابـرة  امـرأة  )45عامـا(  كفرنبـل  مـن  عمـار  أم 
هـذه  ظـل  فـي  اسـرتها  إلعالـة  تعمـل  مكافحـة 
االكبـر  ابنهـا  بفقـد  اللـه  ابتالهـا  الصعبـة  الظـروف 
وهـو يـؤدي عملـه بتغطية المعـارك واألحداث في 

اشـهر. خمسـة  منـذ  حلـب 
 

ً
عـادة األحـداث  تسـبق  غريبـة  واحـالم  أحاسـيس 

خاصـة لـدى النسـاء حيـث يفقـن الرجـال فـي هـذه 
الناحيـة بسـبب قـوة العاطفـة لديهـن تتحـدث ام 
عمار عن شـعور غريب كان يسـكنها طيلة السـنين 
ان  دائمـا  وأحـس  أعلـم  »كنـت  فتقـول:  الماضيـة 
ولـدي عمـار لـن يعيـش اكثـر مـن 26 سـنة وكنـت 
ال اسـتطيع أن أتخيـل يومـا أنـه سـوف يتـزوج فـي 
 بـل وأكثـر مـن ذلـك فقـد 

ً
يـوٍم مـا وينجـب أطفـاال

كانـت دائمـا تلـح علـي تخيـالت مراسـم عـزاٍء  تقـام 
لـه واتخيـل خبـر يأتينـي بأنـه فـارق الحيـاة«.

أم عمـار كانـت تعتبـر كل ذلـك نوعـا مـن التهيئـة 
لتخفيـف  إياهـا  اللـه  رزقهـا  نفسـية  إيحـاءات  عبـر 
أثـار وقـع الصدمـة حيـن يتوفـى ابنها بشـكل فعلي.

كانـت نجـوى )38 عامـا( تنظـر بعمـق وتأمـل إلـى 
إلـى  للذهـاب  فيهـا  مـرة ودعهـا  آخـر  بشـار  ولدهـا 
المعركـة وكأن أحـد مـا أخبرهـا بأنـه لـن يعـود كان 
باللـه  باإليمـان  المتصلـة  روحهـا  احسـاس  ذلـك 
تعالـى وااليمـان بإيحاءاتـه تقول نجـوى: »في ذلك 
اليـوم بقيـت انظـر إليـه طيلـة الطريـق الـذي ذهـب 
فيـه إلـى أن تـوارى واختفـى بقصـد وداعـي األخيـر 

له«.
الحسـنة  ولدهـا  صفـات  عـن  نجـوى  وتتحـدث 
وأخالقـه العاليـة واندفاعـه إلـى القتـال فتقـول كل 
ذلك جعلها تشـعر بأنه سـوف يصبح من الشـهداء 

يومـا. الصديقيـن 
وتتحـدث نجـوى عـن أشـياء غريبـة التـزال تحـدث 
روحـه  بـأن  تتيقـن  جعلتهـا  وفاتـه  بعـد  معهـا 
الطاهـرة التـزال حيـه تـرزق بعـد وفاتـه تصديقـا 
لقولـه تعالـى »وال تحسـبن اللذيـن قتلـوا في سـبيل 
بـل أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون«. ومـن  اللـه أمواتـا 
ذلـك أنهـا تشـتم رائحـة عطرة ومنعشـة تمأل فراغ 
البيـت بيـن الحيـن واآلخـر بالرغـم مـن عـدم وجـود 

أحـد قـد أسـتعمل عطـرًا فـي البيـت حينهـا.
نجـوى تعتقـد أن هـذه رائحـة ولدهـا الشـهيد بشـار 

الـذي ربمـا قـد يكـون زار البيـت فـي ذلـك اليوم.
بـأن  اتيقـن  األشـياء  تلـك  نجـوى: »جعلتنـي  قالـت 
نفسـيا  أرتـاح  وبالتالـي  اللـه  بـإذن  شـهيد  ولـدي 

فراقـه«. علـى  حزنـي  رغـم  الطيـب  لمصيـره 
يختلـف  فاألمـر  )46عامـا(  ماجـده  األم  لـدى  أمـا 
القـدر, تقـول ماجـدة: »كان  حيـن حاولـت تفـادي 
 فـي الجيـش الحـر ولكـن فـي يـوم مـن 

ً
ولـدي مقاتـال

األيـام حلمـت برؤيـة رأيـت فيهـا بـأن ولـدي معتـز 
مـن  ذعـرت  الحقيقـة  عـزاًء  لـه  وأقمنـا  توفـي  قـد 
الرؤيـة وخفـت كثيـرًا وقـررت أن أطلـب مـن  هـذه 
 تـرك 

ً
القتـال, وفعـال ولـدي معتـز الحضـور وتـرك 

وأصبـح  عديـدة  ومحـاوالت  معانـاة  بعـد  القتـال 
معـرة  بسـاتين  أحـد  فـي  التيـن  بقطـاف  يعمـل 
يـوم  ,وذات  كفرنبـل  جنـوب  الجنوبيـة   الصيـن 
دوت طائـرة حربيـه فـوق المنطقـة ونفـذت طلعـة 
جويـة بإطـالق صاروخيـن حربييـن علـى البسـاتين 
توفـي  خالـه..  ومعـه  ولـدي  بهـا  يعمـل  كان  التـي 
رجلـه  ببتـر  تسـببت  إصابـة  خالـه  وأصيـب  ولـدي 
وبذلـك انطبـق المثـل الـذي يقـول: الحـذر ال ينجـي 
مـن القـدر, ونفـذ حكـم اللـه الـذي دلـت عليـه رؤيـه 

تعالـى«. اللـه  إيحـاء  مـن  حقيقيـة 

جـدًا  والنظيفـة  المتواضعـة  خيمتهـا  فـي 
ابنهـا  تداعـب  عامـا   )24( نـدى  جلسـت 

أعـوام  الثالثـة  ذو  أحمـد  الصغيـر 
مالمحهـا:  يفـارق  ال  والحـزن  نـدى  تقـول 
»تزوجـت مـن والـد أحمـد بعد فتـرة خطوبة 
دامـت ثـالث سـنوات وكنت في السـنة الثانية 

جامعـة قسـم لغـة عربيـة حيـن تزوجـت«
أحمـد زوج نـدى مهنـدس الكترونيات التحق 
وخـرج  إدلـب  فـي  المجاهديـن  بصفـوف 
يحـارب تـاركا زوجتـه التـي كانـت في األشـهر 

زواجهـا. مـن  األولـى 
عصيبـة  أيامـا  اعيـش  »كنـت  نـدى:  تقـول 
للقتـال وفـي كل مـرة كان  حيـن كان يخـرج 
يخـرج فيهـا كنـت أودعـه كأنه الـوداع االخير 
بعـد سـبعة أشـهر مـن زواجهـا ودعـت نـدى 
زوجهـا وحبيبهـا ليرتقـي شـهيدًا فـي إحـدى 
معـارك التحريـر. تـاركا خلفه زوجتـه الحامل 

فـي شـهرها الخامـس 
أشـهر  بضعـة  سـوى  نـدى  معـه  تقـِض  لـم 
تقـول   

ً
مجهـوال مصيـرًا  لتواجـه  وتركهـا 

نـدى »أكثـر مـا كان يؤلمنـي أّن ابننـا سـياتي 
الـى الحيـاة يتيـم االب .. ترعـاه ام كسـرتها 
الهمـوم بعـد استشـهاد أحمـد انتقلـت رشـا 
أحـد  فـي  للعيـش  أحمـد  وأهـل  أهلهـا  مـع 
الحـدود السـورية. التركيـة علـى  المخيمـات 
فـي  السـتة  أمهـا وأخوتهـا  مـع  تقيـم  كانـت 
خيمـة واحـدة عانـت الكثيـر فـي تلـك الفتـرة 
انعـدام  عـن  عـدا  هـذا  العـدة  فـي  كونهـا 
النفسـي  لوضعهـا  إضافـة  الراحـة  وسـائل 
المرتـدي فهـي لـم يكن يربطها بهـذه الحياة 

ابنهـا  رؤيـة  أمـل  سـوى 
نـدى  وضعـت  تقريبـا  أشـهر  أربعـة  بعـد 
طفلهـا الـذي وهبتـه اسـم ابيه )أحمـد(. كان 
نسـخة مصغـرة عـن ابيـه هكـذا تقـول نـدى 

ألـم وحسـرة بـكل 
وبيـع  الصـوف  حياكـة  فـي  نـدى  عملـت 

مشـغوالت لتؤمـن لطفلهـا احتياجاتـه دون 
ألحـد. التذلـل 

حمـاة نـدى أم أحمد)53عـام( تقول نحن لن 
نتخلـى عـن نـدى وأحمد وسـنقدم لها العون 
قـدر اإلمـكان فهـي مازالـت صغيـرة وتحتـاج 
لخطبتهـا  تقـدم  لذلـك  وابنهـا  للرعايـة هـي 
نـدى  كانـت  عامـا   )25( عمـر  أحمـد  شـقيق 
رفضـا  أحمـد  بعـد  الـزواج  لفكـرة  رافضـة 
قطعيـا لكنهـا بعـد سـنة ونصـف وافقت على 
أهلهـا وأهـل  إلحـاح  مـن عمـر تحـت  الـزواج 
أحمـد تحـت ذريعـة أّن عمـر سـيرعاها هـي 
وطفلهـا ولـن يتأفـف مـن ذلـك ابـدًا تزوجـت 
اإلمـكان  قـدر  حـاول  الـذي  عمـر  مـن  نـدى 
تعويضهـا عـن األيـام الصعبـة التي عاشـتها 
تظهـر  الـذي  جرحهـا  ترميـم  علـى  وعمـل 

آثـاره فـي حـزن عينيهـا.
وبالفعـل بـدأت ندى تسـتعيد عافيـة روحها 
وسـعة  العاليـة  عمـر  أخـالق  بفضـل  وذلـك 
صـدره وحبـه لنـدى وابنهـا عاشـت مـع عمـر 
مـدة سـنة تقريبـا ليعيـد الزمـن لعبتـه معهـا 
وتواجـه المـوت الـذي يخطـف كل من تحب.

تقـول نـدى: »نـزل علـى خبـر استشـهاد عمـر 
كالصاعقـة«

احـدى  فـي  استشـهد  االخـر  هـو  فعمـر 
طفـل  أحشـائها  وفـي  نـدى  تـاركا  المعـارك 

اليتـم  مـع  يولـد 
غصـة تحـذف العبـرات لتخـرج كلمـات نـدى 
نحـس  أنـي  »اشـعر  تقـول:  وهـي  متقطعـة 
الشـهر  فـي  اآلن  وأنـا  حولـي  مـن  كل  علـى 
الثامـن وسـألد ابنـي الـذي سـأمنحه اسـم أبيـه 

عمـر«.
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