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من كان یصدق أن الشعر یمنح الدفء حتى في زمن الحرب؟

سمعانسفوحعلىالمطلةبلدتھستقتحمالسوريالنظامقواتأنمحمدأدركوإحساسھالشاعربحدس
إلتمامسنواتستمنألكثرنھارلیلعملالذيمنزلھمنخرجسریعوبقرارالشمالي،حلبریففي

بنائھ وتجھیزه، لم یأخذ معھ سوى أطفالھ الثالثة معتبراً الفوز والنجاة بھم ھدفاً أساسیاً ال یعنیھ سواه.

خبرالنتشارعنھااألھاليمعظمنزحأنبعدمحاورأربعةمنعندانبلدةالسوريالنظامقواتإقتحمت
بعضیرافقھمكماالناشطینبأسماءقوائمیحملونوالجیشاألمنعناصروكانباتجاھھم،الجیشتحرك

منھمناشطمائتيمنأكثربیوتإلىالنظامعناصروصلوبالفعلأولئك،منازلإلىإلرشادھمالمخبرین
محمد وقاموا بإحراقھا بشكل كامل انتقاماً لمن كان لھ دور في التظاھر ضد النظام آنذاك.

كانحیثالزمنمنفترةتركیةحدودیةمنطقةفيلإلقامةدفعھمامنزلھفقدثمومنعملھ،محمدفقد
المواساةمنیخلوالبأسلوبمنزلھبحرقاألقارببعضأبلغھواألدبي،اإلعالمينشاطھیمارس

وھذاوأطفالھ،قتلھأواعتقالھتستطعلمالنظامقواتأنإذكبیربانتصاریشعركانأنھإالوالشفقة،
بالنسبة لھ كان إنجازاً.

قامالتيالشعریةمجموعتھمنالنسخعشراتسوىالمحترقالمنزلذلكفيمحمدأشیاءمنیبقلم
جیدةحالةفيأنھاإالالسوادببعضملطخةكانتوجیزة،بفترةالثورةانطالققبلونشرھابطباعتھا

وبنسخةضخمةشعریةمجموعةأنرغمالحرق،منممتلكاتھأعزبنجاةغامرةسعادةضمنأدخلتھ
واحدة فقط من تألیف والده المتوفى منذ أعوام كانت واحدة من الخسائر.

المتبقیة،نسخھعلىالحصولیریدالغانموفرحةالشاعربشوقبلدتھإلىمحمدعادالشتاءأواسطفي
وھناكھنامتناثرةدیوانھمناألوراقبعضكانتفقدبضالتھ،یلتقيلنأنھالمنزلإلىطریقھفيأدرك

مواصلةعلىأصربلالیأسأوبالحزنیشعرولملجمعھا،ینحِنلمفیھ،بیتھیقعالذيالشارعفي
الطریق أمالً في إیجاد شيء.

ماوتعوضھمالشتاء،بردتقیھمناراًویشعلونالمنزلمنبالقربیتجمعوناألطفالمنمجموعةلمح
مجموعتھمنكثیرةنسخاًیشعلونأنھمأدركاقترابھولدىضده،أھالیھملثورةالنظاممنھحرمھم

وصلمنبمتعةاللھبفوقالغضةأصابعھمویمررونقلبھ،علىالغالیةالوحیدةالطفلةتلكالشعریة،
الجنة دون حساب.

غاٍلكلعندھمرخصفقدللدفء،طلباًالنظامیحرقھلمماكلباستخدامالبلدةأھاليقامالشتاءذاكفي
قطعمنالكثیراستعملتكماالمنازل،منالخشبیةاألبوابمعظماقتلعتحیثبرداً،أطفالھمموتأمام

الذيالبردإنھبرعایتھا،وقامواأحبوھامنبیدللقتلتعرضتوھناكھناالمتناثرةاألشجارحتىاألثاث،
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برداًقتلھمقرربلوالمدفعيالجويبالقصفالنظامیكتِفلمالمشاعر،وحتىوالوجوهاألصابعیجمد
بحرمانھم من كل وسائل الطاقة ومنع وصولھا إلیھم.

وتواردتكلھا،المشاعراختلطتذكریات،ورفاتمنزلأطاللكانتتلك،السوادعلبةودخلمحمدابتسم
یمنحالشعرأنیصدقكانفمنجیدة،األمورمازالتذلكرغملنفسھ:وقالمخیلتھ،فيذكرىألف

الدفء حتى في زمن الحرب؟

2014أبریل/العربيالقدس

__________________
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أطفال یعیشون صراعات فكریة في مخیمات ودول اللجوء .. مسجدان في المخیم
أحدھما یتبع لالخوان المسلمین واآلخر للسلفیین

المدارسإحدىفيیدرسالذيطفلھافممنخرجتبعدماسامرأمامتعاضأثارتعبارةكافرة»«أنت
«حرامالجدیدةوعباراتھالجدیدبسلوكھسعیدةكانتأنبعدوذلكتركیا،فيھاتايبإقلیمالسوریة
الذيالتركیةالحدودعلىمخـــیمفيالمقیمـــیناآلباءأحدحالھيكمایجوز»،وال«یجوزوحالل»،

ترك ابنھ الصالة بعد أن ثابر علیھا ولو كان على نقیض طفل أم سامر.

إلىفیھایقیمالتيوالبلداتالمدنفيأوالمخیماتفيسواءالالجئأوالنازحالسوريالطفلیتعرض
تحملمدارسفيوجودهخاللمنأومختلفةمؤدلجةلجھاتتتبعومتناقضةمتعددةفكریةتوجھات

یتلقاهماغزارةمنفبالرغموضیاعھ،الطفلتشتتإلىیؤديماالتلمیذ،فيزرعھتحاولفكریاًتوجھاً
المركزأوالدینیةالحلقةأوالمدرسةواقعیكونعندماخاصةأحیاناً،متناقضةأنھاإالمعلوماتمن

الترفیھي الذي یذھب إلیھ ال یتوافق مع واقع أسرتھ التي تحمل توجھاً مغایراً.

بدأ«فجأةوتقولالتركي،ھاتايإقلیمفيالرابعالصفیدرسوالذيسامرطفلھاعنسامرأمتتحدث
فيأسمعوبدأتالمنزل،فيبھانقومالتيالتصرفاتمنالكثیرمنمنزعجاًوبدایتغیر،الطفلسلوك
عندماوخاصةلذلكفرحتالحقیقةوفيیجوز)،والو(یجوزوالحالل)(الحرامعباراتمنالكثیرحدیثھ

بدأ یتلو القرآن الكریم تالوة جیدة ویتقن معظم أحكام التجوید، وكان الفضل في ذلك لمدرستھ ومعلمیھ».

وقالمرةخاطبنيإذسنوات،العشرذيطفليمنجدیدةفقھیةأحكاماًأسمعبدأتأنني«إالوتضیف
أنبإخبارهفقمتحرام،ھذاتلبسینھاالتيالمالبسھذهمافأجاب:لماذاوسألتھاستغربتكافرة)(أنت

لملكنھأوافقھ،وأننيحرامالشارعإلىبھاالخروجولكنمشكلةفالالبیتفيلبستھاإنھذهمالبسي
فيأننيلوكماالمنزلداخلالحجابكاملةأكونأنرغبتھوكانتلي،مجادلتھوعدمصمتھرغمیقتنع

الشارع.

هللاوألنمحرمة،ألنھاالشطرنجلعبمنأخویھمنعابنھاقررسامر،أمغضبأثارتأخرىحادثةوفي
ستأكلالتيالنارمنعلیھموخوفھإلخوتھالمحبةبابمنمنعھوكانلعبوھا،إنالنارفيبحرقھمسیقوم

لیسمحاضراتمناألسرةعلىیلقیھماكلأنليتبینالطفلمعطویلحوار«وبعدوتقول:أجسادھم،
إال ما تلقاه في المدرسة».

إلىمشیراعلیھاثابرأنبعدالصالةابنھترككیفحدثنافقدالمخیمات،أحدفيالمقیمالرقاويخلفأما
یقومونحیثإخواني،بتوجھمعلمونالغربيالمسجدإدارةعلىویقوممسجدان،ھناكالمخیم«فيأنھ

فیقومالشرقيالمسجدأماواالخالقیة،الدینیةالتربیةمنالكثیرمعالدراسیةالمناھجبعضاألطفالبتعلیم
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والحدیثالكریمالقرآناألطفاللتعلیموقتھممعظمویخصصونالسلفي،للفكرینتمونأیضاًمعلمونعلیھ
النبوي الشریف».

رفضأنھتفاجأتلكننيالشرقيالمسجدفيومساءالغربيالمسجدفيصباحاًیحضرعمر«ابنيیتابع
الأنھجوابھفكانالصالة،منعودتيبعدإالبالموضوعأناقشھولمالعصر،صالةإلىمعيالذھاب
الجامعفيتعلمھاالتياألدعیةویتلوسیتوضأوھلصالتھستكونوكیفیكونأنعلیھیجبكیفیعرف

الشرقي أم تلك التي تعلمھا في الجامع الغربي».

منظماتعلیھاتشرفالتيوالتعلیمیةالترفیھیةالمراكزفيمختلفةأخرىتوجھاتاألطفالیتلقىبینما
ماوكثیراًالطفل،لدىالحداثةمفاھیمزرعإلىوتتجھالدینیةالتربیةمنتخلوأنھاإذأوروبي،تمویلذات

تلكضمنیتلقاهمامعیتضاربالمتدینالطابععلیھایغلبالتيأسرتھمنتلقاهماكلبأنالطفلیصدم
المراكز.

والتلوینالرسمحیثقریب،تعلیميترفیھيمركزإلىیذھب«محمودبقولھاذلكمحمودأموتشرح
ماوھذاالجنسینمناألطفالیستقبلالمركزأنإذالدائمالخجلمنیعانيأنھإالأخرى،مختلفةوألعاب

فنحنسیدة،وتعلیمھبتدریبھتقومعندمابارتیاحیشعروالباالختالطیرغبالوھومحمود،علیھیعتدلم
الطفلنفسیةعلىحرصاًذلكیراعىأنونتمنىمطلقاً،اإلناثمعالذكوربھایختلطالمحافظةبیئةمن

الذي یالقي صعوبة في التأقلم».

فيوتزرعھاللطفلتعلمھاوأنالسیاسیةوحتىالفكریةاتجاھاتھاتفرضأنتعلیمیةجھةكلتحاول
كماوضیاعھ،معاناتھحجمإلىاالعتباربعینالنظرودونالطفل،فیھانماالتيالبیئةمراعاةدوننفسھ

مقابلالسورییناألطفالعلىومناھجعقائدمنتحملھمافرضتحاولأیضاًاإلغاثیةالمؤسساتأن
أعمارھمانحیثآبائھممنأذندونشعاراتھایحملونوھمتصورھمأووالبرغل،والسكرالزیت

التسمح لھم باتخاذ قرار كھذا.

إلىتأتيالأنمنھاالمدیرطلبفقدأنطاكیا،فيسوریةمدرسةفيالثانويالثالثطالبةمنىأما
الألنھابلالفكرةرفضتألنھاالالمدرسةتركتلذاقولھا،حسبلألرض»«مانطوتلبسلمإنالمدرسة

تملكھ، ولیس لدى أسرتھا المال الكافي في الوقت الراھن لشرائھ.

2014أغسطس/العربيالقدس
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حكایات سوریة على متن حافلة تركیة بطیئة

ظھروتتجاوزالبطء،فيالسلحفاةتنافسالتيالحافلةمنمقعدآخرفيیجلسونسوریینخمسة
المقعدإنھدقائق،خمسكلالسقفالراكبفیھاینطحلدرجةوالقفزوالھبوطالصعودشدةفيالحصان
وارتفاعھضیقھورغمفیھ،الجلوسعلىمرغمینسوریینلخمسةسوىیتسعالالذياألخیرالخلفي

عن غیره بشكل أقرب لسقف الباص إال أنھ كان یتسع لكل اآلالم واآلمال ولبعض من األحالم الصغیرة.

عمار..أبواسمي«أناتابعأصیلةحلبیةوبلھجةالصحافة،فيأعملأننيأجبتھانت»بتشتغلإش«خیو
جعلتھالتيقصتھمعرفةومحاولتيمعھ،یحدثعمالھسؤاليولدىھون»فیناعبصیرإشیوریكالهللا
للعملشھورستةمنذتركیاإلى«أتیتقائال:قصتھبروایةعمارأبوبدأوالحزن،الیأسمنحالةفي

مطراًتھطلالتيالنظامبرامیلمنتنجوعلھاحلب،منأسرتيوجلبمنزلالستئجارالمالبعضوتأمین
علینا كل یوم».

یحملھاالتياألثقالمنھائلكممنتریحھوكأنھاالنافذةزجاجإلىرأسھاتسندكانتالتيالسیدةتقاطعھ
أنوبعدشي»،كلبتعرفتكونالزمصحفي،انتمو«طیبقالت:فیھا،بالتفكیریكلالتيواألعباء

للسوریینإصدارھایتمالتيالبطاقةحولسألتنيشيء،كلأعرفوالاألموربعضأعرفبأننيأجبتھا
تقومأنالممكنمنوھلالسوید،فيلجوءعلىحصلالذيزوجھاإلىالسفرمنتمنعھاوھلتركیافي

دارتأنبعدبالدوارویشعرجحرھافيیرقدكانالذيوطفلھاھيتركیاإلىبإعادتھاالسویدیةالحكومة
الحافلة بھ وبأمھ ببطء یصیب بالغثیان.

ومابنش،فيأعیشبدي«أناإدلب:ریففي«بنش»مدینةمنانھاقالتوالتيأحمدأمالسیدةوتابعت
انوغیرحلفيوماعالسوید،وراحتركنایسامحھهللاجوزيبسغیرھا،والالسویدوالتركیاالبدي

نروح وراه».

لكنھاأحد،منمباشرةإساءةتتلقلمأنھارغمعلىیوم،كلوالمھانةبالذلتشعرأنھاأخبرتناأحمدأم
وآخرونالمنال،سھلةكفریسةإلیھاینظرمنفمنھملھا،األتراكالمواطنیننظرات«تالحظقولھاوحسب

ینظرون إلیھا بعــین الشفقة، وھي تكره النظرتین وتمقتھما».

تركیاإلىدخوليفور«نیزیب»إلى«ذھبتویقول:حدیثھباستدراكالحلبيالشابعمار،أبویسكتھا
أقومكنتالشھر،فيتركیةلیرةخمسمائةیتجاوزالبأجرعمالًليوجدواالذینعمومتيأبناءیقیمحیث

اعتدتأننيإالالعملصعوبةورغماألجر،ذلكلقاءالمزارعإحدىفيالعجولمنوعشرینسبعةبخدمة
إضافیةأخرىأعمالفيالستخداميالمزرعةبصاحبدفعماقلیلة،ساعاتفيأنجزهوبدأتعلیھ

وباألجر نفسھ».
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إلىنیزیبمنعدتترىكمااآلنوأنامنھ،أفضلأجدلمأننيإالالعملفتركتبذلك،أقبل«لمویضیف:
منإخراجھاأستطیعلنالتيأسرتيمعوأقیمحلب،إلىمباشرةسأنطلقألنطاكیةوصوليوبعدعنتاب

جحیم القصف… خلینا نموت بكرامتنا تحت البرامیل أحسن ما نموت قھر وذل ھون».

طریقھا،فيقریةعشرینمنأكثرعلىتمرتركیا،جنوبأنطاكیةباتجاهعنتابمدینةمنالقادمةالحافلة
ساعاتأربعخاللكیلومتراًوخمسینمئتینمسافةتقطعبحیثتصل،أنقبلعدیدةمراتركابھاویتبدل

معظمعلىیسیطرانوالضجرالتعبیجعلماتقریباً،الوقتنصفتتطلبالمسافةأنحینفيونصف،
الركاب مما یجعلھم في حالة مزاجیة سیئة.

یلعن«هللاوقالت:األخیرقبلماالمقعدفيالسیداتإحدىفیھاتنھدتالجمیع،فیھاصمتلحظةوفي
ھيبحكایتھافبدأتبذلك،تنطقوجعلھامعھاحدثوماذاھذهجملتھاسببعنلسؤالھافبادرتھالعمر»
عنكثیراًتغیرتالناسأنوصوليمنذوأدركتاسطنبول،فيأقاربناإلىزیارةفي«ذھبتاألخرى:
إلىالعودةوقررتفقطیومینبقیتدواخلھم،عنتعبرووجوھھمباھتاً،استقبالھمكانفقدالسابق،

أنطاكیة، حیث كنت وأوالدي ضیوفاً غیر مرغوب بھم».

أننيإالساعة،عشرةخمسیستغرقاسطنبولفطریقیرافقني،انإالأبىالسیئالحظأن«إالوتكمل:
ساعاتبعدوالدم،القلبباردةالتركیةالحافالتوفيالطویلةالطرقاتعلىساعةوعشرینثالثومنذ

اننيمنالرغمعلىأنطاكیة،بدلعنتابفيوأطفالينفسيألجدوصولھامعلنةالحافلةتوقفتطویلة
عنتابمنالتعیسةالحافلةھذهفيللركوباضطرنيماذلك،حدثكیفأعرفوالأنطاكیةإلىحجزت

ألصل إلى منزلي في أنطاكیة».

فيوباستغراقيأقیم،حیثكیلومتراًعشرثالثةبحواليأنطاكیاقبلالحافلةمنأنزلأنالمفترضمنكان
ابتسمتفجأة،أنطاكیةوسطفينفسيألجدذلك،نسیتالخلفيالمقعدركابالسوریینمعالحدیث

وأخبرتھم جمیعاً أن ما حدث معي ومعھم یدل على تشتت أفكارنا ومعاناتنا جمیعاً كل بحسب قصتھ وظرفھ.

وعلىمعھمالغداءوجبةأتناولأنمصرینالجمیعبداوإرھاقھم،وتعبھمجمیعاًفقرھممنالرغموعلى
رغمحاالتھم،وأصعبظروفھمأقسىفيحتىكرماءمنزالً،یمتلكمنمنزلفيأوما،مكانفيحسابھم

أنھم «سوریون على متن حافلة تركیة بطیئة».

2014دیسمبر/العربيالقدس
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فاطمة طفلة سوریة تباع بعقد زواج ثمنھ أربعة آالف لیرة تركیة

بلالرحمة،یعرفونالاناسمعوتعیشموحشمكانإلىستذھبانھافاطمةالطفلةتدركتكنلم
ستسافرانھافاطمةتعرفلمكماجمیلة،ھانئةحیاةفیھتعیشمكانإلىإالیرسلھالنوالدھااناعتقدت

منمفاجئوبشكلستنتقلحیثالتركیة،إزمیرمنبالقربصغیرةقریةإلىلتصلكیلومترألفمنأكثر
وتنظیفخدمتھاعلىلوحدھاھيتقومبقرةعشرةسبعتحتويزریبةإلىانطاكیةفيالسوریةمدرستھا

لكنھافظاًیكونوقدلطیفاًیكونقدشاباًرجالًتتزوجانتتوقعھكانتماكللھا.الطعاموتقدیمروثھا
ستضطر ان تتأقلم مع قسوتھ.

بعضعلىالحصولمقابلأتراك،شبانمنبناتھابتزویجقامتالمعدمةالفقیرةالسوریةاألسرمنكثیر
وقدالطیبة،الشابسمعةعناألسرتلكتبحثقلیلةأخرىأحیانوفياألحیان،معظمفياالمتیازات

مقابلاألجرةمنھمیطلباندونمنزالالسوریةللعائلةالزوجیقدمانإلىالزواجصفقاتبعضوصلت
تزویجھ ابنتھم.

معینةفائدةعلىابنتھاألبفیھایقایضالتياإلنسانیةالجرائمضمنیندرجسبقماكلانمنوبالرغم
الشركاءثمومنأوالًاألبعلیھایحاسبانبدالجریمةھوفاطمةمعحدثماانإالولألسرة،لھ

فاطمةبوالداتصلانطاكیة،منقریبةبلدةوھيألتونوزمنالبیوت»«داللصالحأبوفیھا.اآلخرون
تركیةلیرةآالفأربعةمبلغستدفعاألسرةوانالبنھا،سوریةعروسعنتبحثأسرةھناكانوأبلغھ
قررانھإالبناتھكلزوجانھورغمالصفقة،فأعجبتھباألمرالفتاةوالدصطیفأبوفكرللفتاة.كمھر

كادلیرةآالفسبعةعلىلوحدهسیحصلصالحأبوالداللانعلموحینفاطمة،یزوجانوبسرعة
یرفض لوال ان الدالل أقنعھ بأنھ سیعطیھ أیضاً جزءاً من حصتھ.

بلدتھمإلىثمومنإزمیرإلىوعائلتھعریسھامعالفورعلىلتنطلقالفتاةتزویجتمقلیلةأیاموخالل
عاشتحیثتماماً،أمرھانسواثمومنمباشرةالزواجبعدمرتینأومرةأھلھازارھاحیثالصغیرة،

كانتالوقتیتوفروحینبقرة.عشرةسبعرعایةمھمتھاكانتإذوالذل،والبؤسالشقاءمنسنةفاطمة
المقدرالمبلغبھذاوعاملةخادمةاشترتقدالعائلةانإذأیضاً،للعملالزراعیةاألراضيإلىتذھب

بأربعة آالف لیرة تركیة.

انھاحتىالمنوال،ھذاعلىتقریباًكاملعاملمدةوعاشتمنھا،یطلبمماأیاًترفضولمالطفلةصمتت
ماوكلالعائلة،أفرادمنفردأيقبلمنضربھایتموأحیاناًزوجھاأخوةزوجاتقبلمنتھانكانت

سبق ھو جزء بسیط من الحكایة.

یدیھابمنظراألھلوفوجئانطاكیا،فيأھلھاتزورانلفاطمةالزوجعائلةسمحتتقریباًعامبعد
القصة،باقيأخواتھاإلحدىأكملتانھاإالالمؤلمة،حكایتھالھمفحكتأعمالمنبھتقومعماوسألوھا

انلھاوشرحتألھلھا،زیارتھاموعدمنأیامثالثةأویومینقبلحتىعذراءظلتانھاأخبرتھاحیث
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ووالدتھوالدهوبالتحدیدأھلھانبلمطلقاً،الزواجعلىالقدرةیمتلكیكنولمجنسیاًعاجززوجھا
یعرفون األمر جیداً، وھي لم تكن لتجرؤ على الحدیث بذلك ألي مخلوق.

بمصیبةأیضاًأخبرتھالكنھاأھلھ،أوزوجھاإلىتعودلنانھاأختھاأبلغتالھیستیريالبكاءمنوبحالة
الطبیبةكانتوقدالنساء،بشؤونالمتخصصاتالطبیباتإحدىإلىأخذتھاقدالشابوالدةانذلكأخرى،

بكارةوتفضالحماة،رغبةوفقبالجریمةباالشتراكالطبیبةلتقومالمعاق،الزوجوالدةمعارفمن
سمحتثمومن«اللولب»،بــالسوریاتالنساءلدىوالمعروفالحملمنعجھازلھاوتركبالطفلة
وإالالزوجعجزعنأھلھاإخبارمنالطفلةمنعالجریمةتلكمنالغایةوكانتأھلھا،بزیارةللطفلة
ھوحملھامنعسببوانالفتاةتلكمنتزوجقدابنھاانلتأكیداألمبھقامتماعذریتھا،فقدتفكیف

الجھاز الذي تم وضعھ في رحمھا بناء على رغبتھا ورغبة زوجھا في عدم االنجاب حالیاً.

ناھیكعاماًعشرأربعةابنةوھيومطلقةمتزوجةأصبحتانھاإالعائلتھأوزوجھاإلىفاطمةتعدلم
األسواقأحدفياآلنتعملحیثاستثمارھا«المجرم»والدھالیعیدإلیھا،وصلتالتيالنفسیةالحالةعن

الشعبیة في انطاكیة كأجیرة في محل تجاري.

السوریةالزوجةصففيتقفانھاكماالسوري،الالجئتحميالتركیةالقوانینانللجمیعالمعروفمن
بالمحافظةفیھالتركیةالحكومةتتكفلقانونیةبطریقةیتمالنوعھذامنزواجوكلالتركي،الزوجضد
فيینفعالوالذيالشرعيالزواجبعقدیكتفونالسوریینمنالكثیرانإالالسوریة،المرأةحقوقعلى

الزواجمنالتركيالمواطنیمنعالتركيالقانونانإلىیعودوالسببكاملة،المرأةحقوقتحصیلمجال
بأكثر من زوجة، وھذا ما یجعل الطرفین یتوافقان عادة على العقد الشرعي فقط.

قدجرائمعدةتجاهتتھاونلنالتيالتركیةالمحاكمأمامقضائیةدعوىأیةرفعالعائلةأفرادكلیرفض
«بیعھ»علىاألبسیحاكمالتركيالقانونانإلىیعودھذاالرفضوسببصغیرة،طفلةبحقحدثت

دارإلىستأخذھابلأسرتھامعالطفلةتتركلنالتركیةالسلطاتانكماالطریقة،بھذهالبنتھتزویجھ
أحدمناستفسرتأواطلعتاألسرةانویبدوسنوات،أربعلمدةأيالرشدسنإلىتصلحتىللرعایة

علىاغتصبنممنالمئاتكحقتماماًیضیعالضحیةالطفلةھذهحقجعلماالموضوع،عنالقانونیین
األرض السوریة.

2014أكتوبر/العربيالقدس
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لماذا ینتحر السوریون؟ وھل یختلف االنتحار یأسا عن االنتحار حبا؟

منفعددالجاري.العامخاللوتیرتھاتزایدتمتكررةحاالتأصبحتبلعادیة،حوادثمجردتعدلم
اتخاذوبعدبیده،لحیاتھشخصوإنھاءالنفسقتللیكونمؤخرا،االنتحارعلىأقدمالسوریینالشبان

المجتمعذلكالسوري.المجتمعفينراھاالتيالمشاھدضمنیكنلمغریباأمرابذلك،حاسمقرار
الجرائمإحدىأنھعلىاالنتحارتصنفالتياإلسالمیةالعقیدةمنمختلفةمستویاتیحملالذيالوسطي
كونھاحیاتھإنھاءللمرءیحقالالدینیةالتعالیموحسبأنھإذذاتھ،بحقالمرءیرتكبھاالتيالكبیرة

لیست شیئا خاصا بھ بل ھي ملك � عز وجل.

التيالبالدحدودخارجیقیممعظمھمسوریونشباننفذھااالنتحارحاالتمنالعدید2015عامشھد
منیخلودمويمشھدإلىبرمتھالمشھدوتحولأھلھا،الفقرواستباحوقراھا،مدنھاالحربدمرت
منظروففيمعظمھمیعیشالذینالسوریینبالالجئینالجواردولوغصتالطبیعیة،اإلنسانیةالحیاة

الفقر والعوز ویتعرضون لضغوطات نفسیة البعض أصبح عاجزا عن تحملھا.

نھرفينفسھبإلقاءاالنتحارعلىالتركیةأنطاكیامدینةفيالسوریینالشبانأحدأقدمقلیلةأیاممنذ
فيالمیاهمستوىأنإالمترا،20عنعمقھیزیدعمیقمجرىضمنالمدینةوسطیمرالذيالعاصي

والتحلیالتالرؤىومتباینةمختلفةأنباءوتواردتواحدا.متراھذهالصیفأیامفيیتجاوزالقدالنھر
یقذفألنأدىشجارإلىتطورحبیبتھمعخالفاكانانتحارهسببأنالبعضقالإذالشاب،انتحارحول

سببأنعنأخرىأنباءتحدثتفیماعنیف.نفسيالنفعالتعرضأنبعدمنتحراالنھرإلىبنفسھالشاب
عنوعجزهعمل،دونمنالتركیةأنطاكیاشوارعفيمشردانفسھالشابوجدأنبعدالیأسھواالنتحار

تأمین متطلبات الحیاة فلم یجد حال سوى الخالص بھذه الطریقة.

علىإقدامھمفيالسببكانتوحبیباتھمالشبانبینالعاطفیةالتوتراتأنأشیعمشابھةأخرىحاالت
إعالموسائلتحدثتحیثالسوریة،«سلمیة»مدینةفيتقریباأسبوعمنذحدثتالتيإحداھااالنتحار.
نفسھلیفجرعنھ،حبیبتھتخليبسبباالنتحارعلىعاما14عمرهیتجاوزالطفلإقدامعنسوریة
كانكمااالنتحار.علىوجرأتھالعاشقالطفلعمرحوللالندھاشللحادثةالمتابعیندفعمایدویة،بقنبلة

واضحابدالألمروالتفسیریدویة.قنبلةاقتناءإلىالعمربھذاطفلوصولكیفیةعنطرحااألكثرالسؤال
السمةغداللمعارضةأوالسوريللنظامتابعةكانتسواءالسوریةالمناطقمختلففياألمنيفالفلتان

األساسیة السائدة في ظروف الحرب التي تمر بھا البالد.

العاصمةفياألخضرالجبلمنطقةفياالنتحارعلىسوريشابأقدمالماضيآذا/مارسمنتصفوفي
بحالةتتعلقمادیةأسبابھكانتوأطفالھزوجتھمعحادخالفبعدنفسھالشابفشنقعمان،األردنیة

لمعظمحقیقیةمساعداتالوحیثعملدونمناألسرةربفكاناألسرة،تعیشھاالتيوالعوزالفقر
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یتممساعداتمنالمتحدةاألممتقدمھماأواإلغاثیةالمؤسساتتقدمھمماالقلیلإالالسوریینالالجئین
تقنینھا باستمرار.

علىاحتجاجانفسھشنقحیثبلبنان،النبعةمنطقةفيشنقانفسھقتلحلبمنآخرسوريشاب
منطقةفيالسوریینضداللبنانيهللالحزبتابعونوعناصرجنودیمارسھاالتيالقمعیةالممارسات

شتىویمارسونالحزب،عناصرعلیھایسیطراللبنانیة،الحكومةقبلمنإھماالالمناطقأكثرمنتعتبر
أنواع «البلطجة» بحسب شھود من المنطقة.

مستویاتعنتعبركلھاآنفا،ذكرمامعلتشابھھاالتقریرضمنإدراجھایتملمأخرىعدیدةحاالت
وتؤديخارجھا،أوالبالدداخلسواءالسوریون،الشبانلھایتعرضالتيالنفسیةالضغوطمنمتباینة

الحیاةبإنھاءإالرؤیتھ،بحسبمنھمخرجالمسدودطریقإلىالشابوصولإلىاألحیانبعضفي
للتخلص من المعاناة.

حاالتتختلفوھلیحدث،وكیفیحدثمایشرحنفسيبمختصاللقاءمنبدالكانسبقماولكل
انتحارحاالتتشاھدالولماذاالعاطفیة،بالحالةالمرتبطةاالنتحارحاالتعنوالعوزالفقربسبباالنتحار

بین الشابات السوریات، بل تنحصر كلھا بالذكور للتخلص من األلم واإلحباط.

الشبانبیناالنتحارحاالتعددازدیادإلىتؤديالتياألسباببعضشرححواباللالنفسياالختصاصي
یعیشھاالتيالنفسیةوالفوضىعامةالسوریونیعیشھالذياالستثنائيالظرفأن«الشكفقالالسوریین

إلىتدفعھبدأتالسوريالشابعندالضیاعفحالةالحاالت.ھذهمثلتخلقبدأتالتيھيخاصةالشباب
وكثرتالجرائمفظھرتاآلخرین،وتجاهالنفستجاهالعدائیةحالةوانتشرتمحسوبة،غیرأفعالردود

حاالت االنتحار».

ویؤكدیأسا،االنتحاروبینعنھعبركماحبا،االنتحاربینأبدافرقالأنھالنفسياالختصاصيویرى
حالةإلىالوصولوھيمشتركة،الدوافعألنالنفسیةالناحیةمنالحالتینكلتابینأبدافرقالأنھ»

أنھاإالظاھریا،مختلفةاألسبابتبدوقدحینفيالیأس،درجاتأعلىوبلوغالشدید،االكتئابمننفسیة
ترجع للعامل النفسي المتشابھ نفسھ».

یعتبروھذاالسوريالشباببیناالنتحارنسبةارتفاعإلىتشیرالدراسات«معظمفإن:حوا،وبحسب
أمرا طبیعیا في ظروف الحرب وانتشار الدمار على سائر المستویات».

الحالةضمنفقطالذكورفيوانحصارھااإلناثفئةبیناالنتحارحاالتانعدامالنفسياالختصاصيویعلل
أليبالنسبةقاتالیعتبرالذيبالعجزالشعوربسببالشبانبینالحالةھذه«انتشرتبقولھالسوریة

اآلخر،عنتمامامختلفللجنسینالنفسيالتكونألنلألنثىبالنسبةطبیعاأمرایعتبرقدبینماشاب،
وتكالیفھاالحیاةأعباءمسؤولیةالمرأةتحملالالتيالشرقیةمجتمعاتنافيبینھماالتمییزعنفضال

المادیة».
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المجتمعأوصالفيتتغلغلبدأتالتيالجدیدةالظاھرةھذهالحتواءفاعلةحقیقیةجھودتبدأأنبدال
سبیلھواالنتحارانمنھم،المراھقینخاصةالشبان،ویعتقدبسرعة.العدوىتنتشرانقبلالسوري،

إعمارإلعادةدولوتضافرجبارةجھودإلىیحتاجھذاأنحواویرىومعاناتھا،الحیاةألممنالنجاة
والتخلصالنفسیةللصحةوالعودةھائلالكارثةحجمألنالمدمرة،والبلداتالمدنقبلالمحطمةالنفوس

لكنالعالمیة.النفسیةالدراساتبحسبطویلةسنواتإلىتصلقدجداطویلةلفتراتتحتاجالصدمةمن
وإیجادالشبابطاقاتواستثمارالنفسيالتأھیلإعادةدوراتخاللمنتتمثلوطارئةسریعةحلوالھناك

فرص العمل، للقضاء على حالة الفوضى التي تعتبر منبع المشاكل النفسیة في المجتمعات.

2015أغسطس/العربيالقدس
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المنخفض الجوي «ھدى» سیمر بأربعة أجزاء من القرآن وبسیدة سوریة قررت
الثبات

منأجزاءأربعةبحفظلھتسمحلماإلسالمیةالدولةتنظیملدىالمحتجز«ھدى»لوالدالضعیفةالذاكرة
اندونمراراًالقرآن»تحفیظلــ«دورةیخضعفإنھوبالتاليالسابقة،الستةالشھورخاللالكریمالقرآن
حراًفیھانفسھیرىمضیئةلحظةأيأوأملمنبصیصأيدوناألخرىتلوالكرةویعیدبھا،ینجح

طلیقاً عائداً إلى بلدتھ المدمرة في الشمال الحلبي.

قصارسوىیحفظلمحیاتھطوالوھوالقرآن؟منأجزاءأربعةوالديسیحفظكیف:«ھدى»تقول
العظیمةالقرآنیةالسورالتقاطمنالھرمةذاكرتھستتمكنكیفبلصالة،كلفيتالوتھایكررالتيالسور

وستونفخمسةتحدیث،أوصیانةدونالسنینعشراتمنذجمجمتھداخلالقابع«الھارد»علىونسخھا
ماآخركانحیثشيء،أيفوقھایراكمأنلبشرمجاالًیدعالبماامتألتوالذاكرةبالقلیلة،لیستعاماً

أقامھا«برمیلیة»حفلةبعداألشالءصورھویوماً،تتجددولنلمالتيدماغھخالیاعلىالرجلنسخھ
نظام بشار األسد في البلدة المنكوبة.

العراقدولةتنظیمعنھیفرجلنوالتيالمطلوبة،األربعةاألجزاءیحفظلنوالدھاأن«ھدى»تؤكد
بالمنخفضبعیدمنوالقریبمنالعالقةأیةلھالیس«ھدى»وبالمناسبةیحفظھا،أنقبلوالشام
فھيأخرى،عاصفةأيتشبھالھيبلاألیام،ھذهاألوسطالشرقمنطقةعلىیخیمالذي«ھدى»الجوي

بحیثاألوقاتباقيفيذلكوتؤجلأحد،لمجاملةاضطرتإنتبتسممعاً،والحیلةالكالموقلةالھدوءمثال
یعتقد من یراھا أنھا مجموعة من تراكمات القسوة التي مرت بذاكرتھا المختلفة عن ذاكرة أبیھا تماماً.

یخضعالتي«الدوراتفـعنھ،یفرجواحتى«الدولة»تنظیمقادةیعرفونممنالوساطاتعنھدىتبحث
أجزاءأربعةبحفظومطالبتھفائدة،دونعمرهمنتبقىممایمضيوقتھيوإنمامطلقاً،تفیدهلنلھا
وصلتنافقدعملیاًسجیناًلیسأنھرغمالمؤبد،بالسجنحكماًتعتبرعنھلإلفراجكشرطالكریمالقرآنمن

حلبریففيمقراتھأحدفيالتنظیملدىالجبریة»«اإلقامةیسمىمایشبھوضعھوأنعنھ،جیدةأخبار
الشرقي».

جدارةوأثبتتقبولھاوتماإلعالمیة،المؤسساتإحدىفيكمستخدمةعملبطلبتقدمتالثالثینیةالمرأة
كمرافقةتقریباًعامقرابةمنذتركیاإلىوصلتفقدطویلة،قصصھاأنإالعملھا،فياألولالیوممنذ

أصبحبلیشفلمأنھإالأنطاكیا،فيالوطنيالمشفىغادرزوجھاأنمنالرغموعلىالمصاب،لزوجھا
حفظفيوالدھاأملیتجاوزالوأملھمحیاتھم،باستعادةلھمأملالالذینالسوریینمنكالكثیرمقعداً

أربعة أجزاء من القرآن.

باإلنجابلھماتسمحلنالصحیةزوجھاحالةأناألطباءوأخبرھابعد،بطفلترزقولمالسیدةتنجبلم
قراراًاتخذتأنبعدبزوجھاتتمسككماتقطعھ،أالعلىوتحرصاألملمنبخیطتتمسكأنھاإالمطلقاً،
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أسرةتصبحلمالتيأسرتھاعلىوتنفقتعملأمراً،هللایقضيحتىجانبھإلىوستبقىتفارقھلنبأنھا
التيالغرفمنواحدةغرفةمساحةمساحتھتبلغالذيمنزلھاحاجیاتترتیبعلىوتنفقكمابعد،

نعرف.

لیست«ھدى»فالعاصفةسنوات،منذعاصفةبظروفتمرالتيالحاالتآالفمنواحدةسوریةحالة
الحدودعلىالزیتونكروموبینالمخیماتفيیعیشونالذینأولئكالسیماالسوریین،علىجدیداًشیئاً

القماشيمنزلھموتخلعلھم،بالنسبةعاصفةتعتبرلبرھةولوتحدثشدیدةریاحفأیةالتركیة،السوریة
نعشلمألننانحننتصورهالقدوقبولحیویةبكلمباشرةالمطریستقبلونحیثبعیداً،لیطیراألنیق

السیدةأقصدوالھناالعاصفة«ھدى»ترعبھمولمالظروف،ھذهاعتادوافقدھمأماربما،التجربة
أكثرالعاصفةمنبالخوفیشعرونالتركیةالمدنفيالحدیثةالمنازلفيیقیمونمنإنبلمطلقاً،ھدى..
منھم.

ونفكرعنھما،لنقرأالكون،ھذافيمتبٍقضمیربعضیوقظ«ھدى»منخفضوربما«ھدى»السیدةربما
ثمومنالقرآنمنأجزاءأربعةنحفظوعندماواحدة،ومأساةواحدبشعبتتعلقواحدةقضیةفھمابھما،

ویحاولأملببعضیحتفظالعجوزالرجلزالمالماذاأیضاًنعلموقدالعاصفة،تعنیھماسندركنطبقھا،
بعد الرسوب في دورة تحفیظ القرآن السادسة.

2015ینایر/العربيالقدس
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االستمرارسوىحلوالدوالرا35ًالشھريالمعلمراتبسوریا:شمال

التيالیومیةالمعاناةمنتخلوالطویلةقصةالنظامسیطرةعنالخارجالسوريالشمالفيللمعلمین
راتبھعلىویحصلالمناطقتلكمدارسفيالتالمیذبتعلیمیقوممنھمكثیركانإذسنوات،منذیعیشونھا

أنإلىراتبھ،علىلیحصلالرسمیةالنظامدوائرباتجاهالطویلللسفرالمعلمیضطرحیثالنظام،من
متعددةضغوطتحتللنظامالتابعةالتربیةمدیریةمنرواتبھمقبضعنالمعلمونوتوقفالوضعاختلف

منھا ما یتعلق بصعوبة الرحلة ومخاطرھا، ومنھا ما یتعلق بالضغوط االجتماعیة في مدنھم وبلداتھم.

یحصلالذيالشھريالراتبعنتخلىقدفإنھحلب،بریفابتدائیةمدرسةفيمعلموھوماجدوبحسب
أثناءوالشبیحةالنظامحواجزقبلمناإلھاناتلبعضتعرضھنتیجةقبضھعنوتوقفالنظاممنعلیھ

رحلتھ الشاقة ألجل ذلك، لكنھ لم یحصل على وضع أفضل كما وعد من قبل مسؤولي التعلیم.

سأحصلأننيھناالتعلیممسؤولوواخبرنيالنظاممنالشھريراتبيقبضعن«توقفت:ماجدیقول
السوریةللحكومةالتابعةالمدارسفيبالتعلیموسأقوملي،النظامیقدمھكانمماأفضلجیدراتبعلى

المؤقتة، ووجدت أن ذلك أفضل، إال أنني لم أحصل على ما وعدت بھ مطلقاً».

فإنھاكفایتھاوعدمقلتھاورغمشھریاً،علیھاسأحصلدوالرمائةعنالحدیثكانالبدایة«فيویضیف
كھذه،ظروفظلفيتتوفرقدالتياالحتماالتأفضلوھيالنظام،ليیقدمھالذيللراتبمشابھراتب
األسعارأنالسیماألیامیكفيالمبلغوھوفقط،دوالرا35ًعلىشھریاًأحصلأننيفوجئتلكنني

أصبحت مرتفعة جداً، وغالباً ما أجد ان راتبي قد نفد في الیوم السادس أو السابع من الشھر».

الوالذيالشھر،آخرفيمأملھمأصبحدوالرا35ًبـیقدرالذيالبسیطالمبلغأنالمعلمینبعضیؤكد
بحجةالدفععنالتعلیممسؤولویعتذراألحیانمنكثیرفيبلوعدوا،كمادوريبشكلعلیھیحصلون

أعباءعلىیعینھمبلغأيعلىالمعلمیحصلأندونثالثةأوشھرانیمضيوقدلدیھم،المالتوفرعدم
الحیاة».

لمشھرین«منذتقولالسوريالشمالفيالنظامسیطرةعنالخارجةالمناطقمعلماتإحدى«سامیة»
فينعملأننامنالرغمعلىدوريبشكلالراتبلنایقدمكانالنظامساخرة..(الضخم)راتبيعلىأحصل
الضئیلةالمعلمینرواتبیغطيمبلغاًالتعلیموزارةتمتلكالأنالمعقولمنھلعملیاً،لھتتبعالمناطق

ھذه؟ أم أن ھنالك من یقبض ویتصرف بالمال كما یشاء ویقدم الرواتب بحسب رغبتھ وأھوائھ».

منأكثرمنذمبلغأيعلىأحصللمأنني«رغمفتقول:المصاعببلغتمھمامستمرةأنھاالمعلمةوتؤكد
كانإنمعلمةدونیبقواأنھمذنبھمومالي،بحاجةفھماألطفال،تعلیمفيسأستمرأننيإالیوما60ً

طویالًأصمدأنأتمنىلكننياالستمرارعلىقادرةسأظلمتىإلىأعرفالمسؤول،وغیرمھمالًغیرھم
وعلى األقل حتى نھایة العام الدراسي الحالي».
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علیھ،یحسدونالزمالئھمبحسبراتبوھوشھري،بشكلدوالرمائةعلىیحصلونالمعلمینبعض
الرواتبضعفحولالتعلیممسؤوليأعذاربینماللمعلم،السوريالشمالفيیقدمقدماأفضلولكنھ

منطقةلكلمعینةمیزانیة«ھنالكفإنالمدارس،إحدىمدیرمحمدشرحماوحسبوكثیرة،متعددة
الأنھاكماالمطلوبةالمصاریفتغطيوالجداًضئیلةالمحددةالمیزانیةھذهوالمدارس،للتعلیممخصصة

بینبالتساويالمیزانیةھذهیقسمواأنالتعلیممسؤولوفیضطركریمة،حیاةللمعلمینتؤمنأنیمكن
فقط».دوالرا35ًعلىمعلمكلحصولھيوالنتیجةالمعلمین،جمیع

ماأيتركیةلیرة500یقاربمبلغعلىسوریةشمالمنالقریبةالتركیةالمدنفيالمعلمونیحصل
معلموأنإالتركیة،فيالكریمةللحیاةكافغیرأیضاًمبلغوھودوالر،200االحیانمعظمفيیعادل

یعتبرون«ھمقائلةالموضوع«فاطمة»المعلمةوتشرحذاتھا،الرواتبعلىیحصلواأنیطالبونالداخل
مؤخراًاألسعارأصبحتفقدصحیح،غیرھذالكنارتفاعاًوأقلالتركیةالمدنمنأفضلھنااألسعارأن

صدیقاتيمعدائماًأتواصلالتركیة،المدنفيأوالسوريالداخلفيذاتھاالحیاةوتكالیفتماماًمتشابھة
راتبعلىنحصلأنالمفروضمنأنناوأجدأخرى،أموروعناألسعارعنونتحدثتركیافيالمقیمات

یعادل رواتبھم».

نصفمنأكثریدفعونتركیافيالمعلمینأنإذصحیحة،غیرالفكرةأنیؤكدونالتعلیممسؤولوفیما
منازلفيیقیمونأنھمأومنازلھملدیھمالداخلمعلموبینمافیھ،یقیمونالذيللمنزلإیجاراًمرتبھم

تركھا أصحابھا بشكل مجاني، وھذا ما یجعل الفرق واضحاً في الرواتب.

ولوحتىالغیر؟أطفالتعلیمأطفالھ،طعامثمنیجدالالذيالمعلمسیتطیع«كیفیتساءلونآخرونبینما
مكرساًوفكرهعقلھسیكونبلالعطاءعلىقادراًیكونلنفإنھإخالصھ،درجاتبلغتومھماذلك،أراد

للتفكیر بھمومھ وتكالیف الحیاة الیومیة حتى أثناء الحصة الدرسیة».

2015دیسمبر/العربيالقدس
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من مذكرات بقرة سوریة

حیوانمجردأننيصحیحالحیوان،حقوقتحترمالتيالدولإحدىإلىواللجوءالفراراستطعتوأخیراً
كلتحملتمثليبقرةأرونيتصدقونالكنتموإنكلھ،العالمأبقارباقيعنتختلفسوریةبقرةأننيإال

ھوبقرةفكونيمنھمأكونأنأتمنىوالالبشرمنلستسنوات،أربعمدىعلىتحملتھاالتيالصدمات
أمامیموتونكلھمأسرتيأفرادوشاھدتالمآسيمنللكثیرتعرضتذلكورغمحیاتي،فيشيءأجمل

عیني، سأحكي لكم جزءاً یسیراً من معاناة البقرة السوریة.

لكناألھالي،منالعشراتبقتلقامتإدلب،محافظةریففيتفتنازالسوريالنظامقواتاقتحمتیوم
بعضضدالنظاممقاتلوبھاقامإبادةبحربوتمثلتحدثتالتيالمأساةأمامبالذكرجدیرغیرحدثھذا

الذكورمنھمالعائلةمنفرداًعشرثمانیةحواليفیھایعیشمزرعةالجنوداقتحمحیثأسرتي،أفراد
مؤیدةكانتسواءكلمة،بأیةیتفوھونلمأنھمورغمسببأيودونالمعطاءات،اإلناثومنھناألقویاء،

الذعر،نتیجةالخواربعضعدافیماالعجیبصمتنارغمیرید،الشعبكــمعارضةأوبالدم،بالروحكــ
لتردیھمعشرالثمانیةأسرتيأفرادعلىبنادقھانیرانبفتحالسوريالنظاممقاتليمنمجموعةقامت

جمیعاً قتلى.

ففيالمبكیة،المواقفمنالكثیرھنالكبلسوریةأبقارلھاتعرضتالتيالوحیدةالھجمةتلكتكنلم
مائةمنأكثرتقیمكانتوأجبان،ألبانإلىالعائلةحلیبیحولكانالذيالتاجرذلك“الویس”مزرعة

البشرأیھاعنكمنختلف“فنحنجنسيأبناءمنكھذاعددألھمیةونظراًصدیقاتي،منبقرةوعشرین
وأكثر اھمیة وفائدة منكم”

ضحیةوكناواختطافنا،المزرعةتلكنھبفقررواالنظاممعمتعاملشبیحالرجلھذاأن(الثوار)وجد
االختطاف كما كان عشرات اآلالف من البشر السوریین كذلك.

یبلغكانحینففيبخس،بثمنبیعناتمبلاالختطاف،عندیتوقفلماألمرأنالحقیقیةالمأساةأنإال
عشرینمنبأقلادلبریفقرىفيبیعناتمسوریة،لیرةألفوخمسینمائةمنأكثرمناالبقرةثمن
طریقةأسھلأناألھاليفوجدأكثر،ال“صفر”المالرأسیكونعندمایحدثوھذاالواحدة،للبقرةألف

لالستفادة من صدیقاتي المائة والعشرین ھي الذبح وتناول اللحم، وتم قتل كل الصدیقات وأكلھن.

القصفابتدءیومھابالتحدید،الشرقیةالغوطةوفيجنوبھافيأماسوریة،شمالفيحدثھذاكل
أربعةالمزارعینأحدلدىتعیشوكانتوالملیحة،ودوماكفربطنابلداتعلىالنظامقواتقبلمنالعنیف
تصیبأنالمزارعخافكلھا،األرضحیواناتتحملھالماالحسنمنتحملمنھنواحدةكلبقرةعشر
لكنسالمتھن،علىمنھحرصاًاألقبیةأحدداخلفخبأھنوقذائفھ،السوريالنظامصواریخوبناتھاعمتي
إلىقریباتيوحولانفجرثمومنالقبوإلىووصلالمبنىعلىضخمصاروخسقطإذمنھ،مفرالالقدر

أشالء محترقة.

__________________
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النظامقبلمنالطویلالحصاربعدالھزالأصابھندمشقغوطةفيوعائلتيقریباتيمنتبقینمنأما
مناثرنایختفيأنوكادتموتأناألبقاركلكادتھناك،نوعيألبناءعلفاًالناسیجدفلمالنظام،وغیر

ونقلھمالمزارعین،منالعائلةكلبشراءالتاجرھذاقامإذالمنطقة،فيالالمعینالتجارأحدلوالالغوطة،
یتجاوزلدیھحینھااألبقارعددوكانلھم،العلفوتقدیمالجمیعبتسمینوبدأبھ،الخاصاأللبانمعملإلى

النظامسمححیثمناطقھ،منالالزمالغذاءكلعلىتحصلكانتالسوريللنظاممؤیدةبقرةسبعین
اللبنإنتاجوبدأالجمیعوفرحسخیة”“یدهكونللتاجر،العلفبإدخالالثوارحواجزسمحتكمابذلك،

منقریبیومذاتلألسفولكنومحبوه،النظاممقاتلوعلیھالیتغذىدمشقمدینةإلىونقلھماوالجبن
حقوقتحترمالتيالدولإحدىإلىاللجوءقرراآلخرفھوالمعمل،وإغالقذبحناالتاجرقررالیوم

الحیوانات.. مثلي تماماً.

2015یولیو/برساالتحاد

__________________
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صناعات كیمیائیة وغذائیة دون رقابة في ادلب.. تغلیف مزیف ومواد غیر صالحة
لالستھالك البشري

ضمنتتمالتيالصناعاتمنللكثیرموطناًومدینة،ریفاًكاملشبھبشكلالمحررةادلبمحافظةأصبحت
فيوطرحھاالمنازلداخلتصنیعھایتمالمنتجةالموادبعضإنبلمطلقاً،المعاملتشبھالأماكن

للسوریین،بالنسبةمعروفةتجاریةوعالماتأسماءحملتأنبعدثقةبكلیتلقفھاالذيللمواطناألسواق
السیما ان أسعارھا مناسبة لھ في ظل ارتفاع األسعار وقلة الواردات.

كمادةالبطاطامنمصنوعأنھوالمفترضالشیبس»«بطاطالتعبئةعدةمصانعادلبریففيتنتشر
ومحببةمفضلةوجبةلألطفال،المخصصةالموادمنالنوعھذاویعتبروالقمح،التوابلوبعضرئیسة
لكنما،نوعاًمقبولةوبمواصفاتشھیرة،سوریةوماركاتبأسماءمعروفةمعاملفيتصنعكانتلدیھم،

ما یحدث الیوم مختلف تماماً.

«یقومویقولالمادة،ھذهتجھیزیتمكیفالتصنیعكیفیةعلىالمطلعینالشبانأحدالھاديعبدیشرح
واحیاناًھو،وتجھیزهبتشكیلھیقوممسحوقشكلعلىتصلھالتيالجاھزةاألولیةالموادبشراءالمنتج
الطعاموجباتأوالخضارتقلىكمابقلیھاویقوموالمتنوعة،المختلفةبأشكالھاجاھزةالمادةتلكیشتري

االخرى، وبعد تصفیتھا من الزیت یقوم بتغلیفھا بواسطة آلة تغلیف بدائیة معروفة، ورخیصة الثمن».

مناسبةوتكونانطاكیاأسواقمنتشترىماعادةأنھاإذالجاھزة،بالموادالمشكلةتكمن«الویضیف
الماكوالتھذهغمرألنوالتخزین،والتغلیفالتجھیزأسلوبفيتكمنالمشكلةلكنصحیاً،ومراقبة
األولىللمرةأیضاًصحیاًیكونبدورهوالذيالزیت،منكبیرةبكمیاتمشبعةیجعلھاالمغليبالزیت

التغلیفأنكمامنتوجھ،منكبیرةولكمیاتالمراتلعشراتنفسھالزیتیستخدمالمنتجلكنلالستعمال،
السیئالتخزینعنفضالًالبدائیة،اآللةبفعلاإلغالقمحكمةاالكیاستكونوالجید،غیرعادةیكون
األمعاءالتھابومنھااألطفاللھایتعرضقدكثیرةبأمراضینذرماوھذاالمادة،جودةیضمنالالذي

المنتشر بشكل كبیر حالیاً».

ھذهفیھاتقومالتيالظروفنوعیةعلىاالستداللخاللھیمكنالغذائیةبالموادیتعلقبسیطنموذج
الزمنمعتتفاقمقدكثیرة،صحیةمشاكللھمتسببوقداألطفالعلىمباشراًتأثیراًتؤثروالتيالصناعات

فقدالكیمیائیةالصناعاتصعیدعلىبینماوالدائمة،المزمنةاالمراضمنمتقدمةمراحلإلىلتصل
والمزج،الخلطفيوخبرةأولیة،كیماویةوموادفارغةبرامیلسوىتتطلبالعدیدةصناعاتانتشرت

منتجتقدیمیمكنھاوالتيالخبیرةالعاملةالیدتتوفرالغالباًبینمامقبوالً،المنتجكانالخبرةازدادتوكلما
جید بإمكانات وادوات بدائیة.

ویحملالقمل،منللتخلصیستخدمالذيالشامبوأنواعأحدعنحدثتنالمىالسوریةالمعلمةانطاكیا،من
مناناأستخدمھوأحیاناًكوقایةألطفاليالشامبومنالنوعھذا«أستخدموقالت:مشھورة،تجاریةعالمة
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العكسعلىبلجیداً،المنتجیعدلممؤخراًلكنأیضاً،األمرھذافيفعالفھوالرأس،قشرةإزالةاجل
الطینیزیدبلالرأس،قشرةمنالتخلصعلىیساعدوالینظفالوكأنھداخلھ،زیتیةموادأالحظبدأت
بلة».

أنھعلىسوریةمنیصلناالذيالمنتجأنسمعتلكننيیحدث،ممامتأكدةلستالحقیقة«فيوأضافت
معاملفيالسابقینالعمالبعضقبلمنادلبریففيیصنعمؤخراًبدألدینا،المعروفةالماركة

إنالعبوة،علىمطبوعةانھاسوىبالمنتجعالقةأیةلھالیسالمعرفةالماركةوأنوالشامبو،المنظفات
المنتجفھذالھا،حلوإیجادادلبمحافظةفيالمعنیینعلىالمشكلةطرحمنبدفالصحیحاًاألمركان

مخصص لألطفال وقد یؤدي إلى مشاكل خطیرة».

منذالبلدةفيالمقیمالشابعمرأفادبالتحدید،سرمداوفيادلب،ریففيالناشطینبعضمعبالتواصل
تركیة،معالحدودیةوالقرىالبلداتمنالكثیرفيالصغیرةالمعاملمنالكثیرھنالكبأنعامین،

الصناعاتلھذهالمطلوبةاألولیةالموادتأمینسھولةیعنيالتركیةالحدودمن«القربوأوضح:
إلىالتصنیعسوءفمنالكارثة،ھوبالمسؤولیةشعورأيدونمنأوكاملبجھلالعمللكنالبسیطة،

سوء التغلیف والتعبئة إلى سوء التخزین، ومن ثم إلى المستھلك الذي یبحث عن منتج أقل سعراً وفقط».

فيیباعانمثالً،دمشقفياألساسيمصنعھویقعمعروفة،تجاریةعالمةیحمللمنتجویضیف»كیف
القدالتياالمراضألخطاراالھاليیعرضماھنا،تصنعالمنتجاتھذهمعظموریفھما؟وحلبادلب
إلىالنظردونأخرىومنتجاتوالبسكویتالشیبسلتغلیفتستخدممثالًالنایلونفأكیاسسریعاً،تظھر

عدیدةلمراتالصنعالمعادالبالستیكمنمصنوعةتكونوماساخنة،بموادتعبأماغالباًأنھاإذنوعیتھا
الموادمنالموادھذهكلتعتبرإذالسرطانواھمھاواألمراضاألوبئةمنالكثیربظھورینذرماوھذا

المسرطنة».

إذالمعروفة،والماركاتالتجاریةالعالماتبأسماءتزّورالمطبوعةالتغلیفوأكیاسعبواتأنعمریؤكد
الصغیر،المعمللصاحبرخیصةتشجیعیةبأسعاروتصلتماماً،المطابقبالشكلالعبواتتصنیعیتم

العاديبالنظربسیطتدقیقوبأيعدیدة،لمراتأولمرةمستخدمةبالستیكیةموادمنمصنعةكونھا
احسنفيجیدةلیستالعبواتھذهمنھتصنعالذيالبالستیكنوعیةانیلحظأنشخصأيبإمكان

االحوال».

الحصولأوروبادولفيالمقیمونوحتىتركیةفيالمقیمونالسوریونیحاولوالتيالسوریةالقھوة
أنھاعمریؤكدالجیدة،والنكھةالجودةذاتالمشھورةالتجاریةالعالماتمنالعدیدتحملوالتيعلیھا،

المطابقھوفقطوالكیسادلب،ریفقرىفيوتعبأتصنعباتتكلھاالنھامؤخراً،سیئةأصبحت
للمواصفات ال اكثر، بل یشك الشاب بجودة غالفھا أیضاً.

2016سبتمبر/العربيالقدس
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خیارات النازح في ریف حلب بین أسعار اإلیجارات المرتفعة وبنادق الجندرما على
الحدود

كثرتأنوبعدحتفھ،نحوالمرءیمشیھابخطوةأشبھالتركيالداخلباتجاهالحدودعبورأصبحمؤخراً
األمریعدلمشرعي،غیربشكلالحدودعابريمنلالجئین«الجندرما»الحدودحرساستھدافحاالت
یفضلونبدأواحلبلریفالروسيالقصفمنالفارینالسوریینمنكثیربلفحسب،شاقةرحلةمجرد

والقرىالمدنتلكفيالمنازلإیجاراتأسعاررفعماخطورًة،أقلأماكنباتجاهالداخليالنزوح
المستھدفة من قبل النازحین.

إلىالنزوحقررمؤخراً،الفوسفوریةبالقنابلللقصفیتعرضالذيالشماليحلبریفمنشابلؤي
النظامقبلمنبقصفھیتجسدالفارقانإالللقصف،بدورهیتعرضوالذيالغربي،حلبریفبلداتإحدى

فيلإلیجاربیتعنللبحثرحلةوبعدأقل،وبوتیرةالسوريالشمالأھالياعتادھاالتيالتقلیدیةبالطرق
بلدة دارة عزة بالریف الغربي، تمكن الشاب من الحصول على منزل ھناك.

یمكنالالشماليحلبریففيبلدتيلھتتعرضالذيفالقصفمنزليتركإلى«اضطررتلؤي:یقول
إیجارهیبلغعزةدارةفيمتواضعاًبیتاًوجدتعناءوبعداالنتقامي،الجنونيبالقصفیوصفأنإال

أنھإالدوالرمائةعنیزیدوالعاديالعامبالمقیاسالمبلغأنورغمسوریة،لیرةألف60الشھري
بالنسبة لمن دخلھ الشھري أقل من ذلك فھو مبلغ ضخم جداً».

أحصلوكنتوادلب،حلبریفيفيعدةقرىإلىسابقةمراتفينازحاًبلدتيمن«خرجتیضیف:
ومراقبةالتركیة،الحدودإغالقلكندفعھ،منأتمكنمقبولبسعرمنزلاومجاني،منزلعلىأحیاناً

منالكثیرضحیتھاراححوادثإلىأدتوالتيالجندرماقبلمننقاطھبمختلفالحدوديالشریط
المدنإلىبالذھابیفكرمنكلأصبحأنبعدخطراً،األقلالمناطقفيالبیوتأسعاررفعالنازحین،

التركیة، یرى أن الطریقة االفضل واألكثر امناً ھي النزوح الداخلي وضمن المناطق المحررة».

الشمالفياألھاليكانجویة،أوبریةكانتسواءسابقاًالسوريالنظاملقواتشرسةھجمةكلفي
الرشوة،علىمعظمھایعتمدالمعابرمنللدخولطرقاًیجدبعضھمالتركیة،الحدودإلىیتوجھونالسوري
دخولفالالسابق،كمااألمریعدلمالمرةھذهلكنالحدود،داخلإلیصالھللمھربینیدفعاآلخروالبعض

مدینةوتعتبرأمتعتھ،منالقلیلمعھحامالًالداخلفيأخرىأماكنإلىللتوجھیضطرالكلبالمطلق،آمناً
عنفضالًالحدودمنالقترابھاعادةالنازحونإلیھایتوجھالتيالمواقعأحدالشماليحلبریففياعزاز

ابتعادھا عن أماكن القصف العنیف.

اعزازعنتبعدالتيالحلبيالشمالقرىإحدىمنأنھرغمعام،منأكثرمنذاعزازفيیقیماسماعیل
عام«منذیقول:إذالمنازل،إیجاراتأسعارارتفاعمنیسلملماآلخرھولكنھكیلومتراً،40منأقل

إلىلتصلالمنزلصاحبزادھاثمتقریباً،سوریةلیرةألف20بقیمةاعزازفيمنزالًاستأجرتتقریباً
__________________
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ضبطفيالتركیةالحكومةمبالغةنتیجةالمدینةفيالبیوتعلىالطلبازدادأنوبعدمؤخراًلكن،30
ألفاً،50إلىاإلیجارلیصلأخرىبزیادةالمنزلمالكطالبنيالتدفق،منالالجئینومنعحدودھا

وبالطبع.. وافقت، فال مكان آخر أفضل في الوقت الراھن».

التركیة،األراضيإلىالسھلالدخولفرصمنسابقاًاستفدلمألننيبالندمأشعرالحقیقة«فيویكمل:
یستمركماالطبیعیةبحیاتيواالستمرارمناسبومنزلعملتأمینسأستطیعالمنصرمالعامخاللكنت

سوىیھمھمالالذینالمھربینطریقعنبدخولأغامرفلنالیوم،مستحیلذلكلكنالالجئین،معظم
المال، ولن أعرض حیاة أطفالي لخطر القنص التركي».

منالقادمینالنازحینالستغاللمناسبةفرصةأنھایعتقدونخطراًاالقلالمناطقفيالبیوت«مّالك
فجأةتتغیرقدالموازینوأنمجنونةحربھذهأنیفكرونالیبدوفیمالكنھمقصفاً،وتحرقتبادمناطق
استغلواكمااستغاللھملیتمأماكنإلىنزحواقدانفسھملیجدواغرة،حینعلىتختلفقدالقصفومواقع

غیرھم»، بحسب اسماعیل.

2016یونیو/العربيالقدس
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حقنت زوجھا بسائل التنظیف «كلوروكس» بدل المخدر الذي طلبھ وھربت

استأجرتأنبعدالسوري،النظامقواتعلیھاتسیطرالتيحماهمدینةإلىالریفمنالفتاةانتقلت
حواجزعلىتمركانتوعودتھاالمنزلمنخروجھاوأثناءدراستھا،الفتاةتتمأنبھدفمنزالًأسرتھا

شاءتیومبعدویوماًالوطني»،«الدفاعیسمونمنأوحماهمدینةشبیحةقبلمنإقامتھاتمتعدة
األقدار أن یعجب بھا احد الشبیحة، وأن یرغب بالزواج منھا.

یتطلعالوأنھبھا،بالزواجیرغببأنھأخبرھاأنإلىمراراًالیوميالشبیحغزلمنالتملصحاولتوالء
یذھبأنقبلموافقتھاوطلبالمدینة،فيالمنتشرینالشبیحةعناصرباقياعتادكمامحرمة،عالقةإلى
بلبالزواجترغبالبأنھاوأخبرتھرفضت،الفتاةأنإالوالدھا،منبخطبتھاوالتقدمأسرتھابیتإلى

ترید استكمال دراستھا فقط في الوقت الراھن.

عنھمفالمعروفالمدینة،سكانمنكثیرونإغضابھمویخشىواسعة،سلطةحماةمدینةفيللشبیحة
الذین«البلطجیة»منشابھوماالمخدرةالحبوببائعيمنومعظمھمبالمطلق،أخالقدونماشبانأنھم
وإحدىللنظام،عوناًلیكونوااالحتجاجاتاندالعبدایةمنذباستقطابھمالسوریةالحكومیةالقواتبدأت

وسائل البطش لدیھ.

فبدأیحسبھا،التيوالقوةالعظمةھذهبكلوھوبھ،الزواجالفتاةھذهترفضفكیفالشبیحجنونجن
لرغبتھ،إلخضاعھاالمناسبةالفرصةوینتظرعائلتھا،عنمعلوماتویجمعمنزلھالیعرفالفتاةیراقب

لفقأنإلىالعسكري،األمنعناصروبعضالشبیحةرفاقھوبینبینھبترتیبقامأنإالمنھكانوما
للمدینة،انتقالھقبلحماهبریفالنظامحواجزضربفيالمشاركةمنھالوالدھا،التھممنمجموعة
سواءباعتقالھیرغبشخصأليالنظامیوجھھاالتيالتھممنذلكوغیر«المسلحین»معوالتعامل

كانت حقیقة أو كذباً فال فرق.

بامتالكرغبتھتحقیقعلىأصرالسوري،للنظامالموالیةمصیافمدینةمنموسىشیخسومرالشبیح
صدیقاتھمناثنتیناصطحبأنھإذلوالدھا،تھملترتیبیلجأانقبلطریفةعدةلوسائلولجأالفتاة،ھذه
كھذه،شخصیةمصاھرةوالدھارفضكمارفضتأنھاإاللخطبتھا،والدھابیتإلىالوطنيالدفاعفي

فلجأ الشاب لما سبق ذكره من االتھامات وتم اعتقال األب كعقوبة للفتاة على رفضھ.

عدادفيیصبحقدالمعتقلالفردأنتعتبركلھااألسرةفإنسوریة،أسرةأفرادأحدالنظامیعتقلعندما
وسائلأقسىمنتعتبرالسوري،النظاممخابراتفروعفيالتعذیبوسائلانإذأیام،خاللاألموات
وھناالوسطى،العصورفيمنتشرةكانتالتيالتعذیبوسائلمعحقیقةتتشابھبلالعالم،فيالتعذیب

علىوافقتلوأنھاأخبرھاموسىشیخالشبیحأنالسیماوعملیة،جدیةأكثربشكلباألمرالفتاةفكرت
الزواج فإنھ یعدھا باإلفراج عن والدھا في الیوم نفسھ.
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سومریخذللموبالفعل«العرفي»الشرعيزواجھماعقدالذيالمشایخبأحدسومروأتىالفتاة،وافقت
یقولھمالدیھیكنولمللشبیح،زوجةابنتھلیجدالمعتقلمناألبخرجالتاليالیوموفي«والء»عروسھ

إثر ذلك، فقد حدث األمر ونفذ عنصر الدفاع الوطني ما أراد.

یومیاًحدثاًكاناوالشتمفالضربجداًسیئبشكلمعاملتھافيسومربدأبلالحالھذاعنداالمرینتھلم
وعندماالحقن،طریقعنالمخدراتإلىباإلضافةكافةالمسكراتأنواعیتعاطىأنھلھاوتبینتعیشھ،
حتىطلبھعنباحثاًوینطلقتوفرھاعدمحالفيجنونھیجنالمخدراتمنجرعةالشبیحالزوجیحتاج
كانتاإلدماننوبةانإذسریع،بشكللالستخدامأحیاناًالمنزلفيالكمیاتبعضیخزنانھكمایجده،

تجعلھ مخلوقاً عنیفاً.

یكاداللھا،یرثىحالةفيوھوالمخدرةالحقنةإعطاءهوالءمنوطلبالمنزلدخلالمراتإحدىفي
عنیفة،إدماننوبةوضمنطبیعیةغیرحالةفيزوجھاأنوالءوشعرتالحركة،أوالتكلمیستطیع
لتنظیفیستخدمملحيسائلوھو«كلوروكس»بسائلالحقنةومألتلحظاتخاللأمرھافحسمت

فيویخبئھ«سومر»یملكھالذيوالذھبالمالمنكمیةمعالمنزلمنوھربتبھا،وحقنتھالحمامات،
المنزل.

زوجھامنعلیھاستولتالذيبالمالواستعانتحماهمدینةمننفسھااللحظةفيوأسرتھاالفتاةخرجت
لعناصربھابأسالمبالغدفعتانبعدحماه،ریففيالنظامسیطرةعنالخارجةالمناطقإلىتصلحتى

الحواجز المنتشرة على الطریق الواصل بین المدینة والریف.
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قصة حب سوریة تلفظ أنفاسھا بین الحدود… بعد فشل مساعي المھربین في
إنعاشھا

صوتاًالردودویرسلالحبیبلیلتقطھاالشباك،منترمىقصاصاتعلىكتبتبرسائلالحبقصةبدأت
التيالخطبةأمورلترتیبالزیاراتتتبادلنسائیةوفودإلىالبریدتحولماوسرعانالقادم،مرورهأثناء
السوريالنظامقواتعلیھاتسیطروالتيحماةمدینةتعیشھاالتيالتعیسةالظروفوقععلىتمت

ویصول ویجول فیھا شبیحتھ.

فقدلذاالمأساة،تكراریخشونأھلھاغداوالتيتاریخیاً،المنكوبةالمدینةعلىالسیطرةزمامالنظامیمتلك
الخدمةعندراسیاًمؤجالًطالباًتكونأنبدالإذللغایة،صعبةالمدینةداخلالشبانحیاةأصبحت

فيالموتأوالموتمصیركلیكونوإھانتھ،شعبھبقتلیقومجیشفيعنصراًتكونأواإللزامیة،
النھایة.

بالبحثالخطیبانفبدأفظاظة،النظامقواتمعاملةازدادتكمافقراًالفقروازدادالمعیشیةاألحولتردت
إحدىإلىالشابتوجھوبالفعلأحمد،ھجرةوھوالصعبالقرارعلىواتفقالحالھما،مخرجأوحلعن

ألمانیافيیتزوجانثملخطیبتھالشمل»«لمیجريثمومنإقامتھعلىیحصلأنعلىاألوروبیة،الدول
وطالباإلقامةعلىخطیبھاحصلحتىوطویالً،طویالًانتظرتالتيلفاطمةبالنسبةوالحبالحلمبلد

لأللمانبالنسبةلھاوزنال«خطبة»كلمةأنالشابلیتفاجألخطیبتھ،الشمللمبحقالمعنیةالمؤسسات
منفماحالتھمافيأماوورقیاً،رسمیاًزواجھمامثبتلزوجینتتمالمعاملةھذهبلالشمل»«لمحالةفي

أمل مطلقاً.

فيألمانیا،إلىالشابةالخطیبةتھاجربأنسوىحلالأنوجداوفاطمةأحمدبیناألمرتدارسوبعد
التيواألسئلةالحر،الجیشمناطقإلىواالنتقالحماةمدینةمغادرةمنبدءاًمتاعبھاتبدأشاقةرحلة

المنشودالھدفبلوغحتىوھكذاالتركیةللحدودوصوالًوتستمرالنظام،مناطقفيحاجزآخرسیطرحھا
ألمانیا.

تكالیفالشابجمعأنوبعدالشاقة،الرحلةلھذهالكافيالمالتوفرعدمدائماًوالسببفتأجیل…تأجیل
المالأرسلاأللمانیة،الحكومةإیاهتعطیھالذيالیوميقوتھثمنمنوتوفیرهجوعھحسابعلىالرحلة

لفاطمة التي كادت تطیر فرحاً إذ أنھا ستحقق ما حلمت بھ طویالً.

أصبحالتيالمعابرطریقعنإالآمنبشكلالتركيالجانبإلىالحدودعبورالسوریونیستطیعال
منالعدیدسقطإذمؤخراً،خطیرةأصبحتفقدالتھریبطرقأمامستحیل،شبھخاللھامنالمرور

ورغممشروع،غیربشكلالحدودعبورھممحاولةلدىالتركیة»،«الجندرمھبرصاصقتلىالسوریین
اإلنسانيالمعبرعبرادلبریففيالحدودیةأطمةبلدةمنعبورھاتأمینمنفاطمةعائلةتمكنتذلك
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بعدالتركي،الجانبإلىوالدتھامعالفتاةعبرتالخاصةعالقاتھمخاللومنالمنظمات،تستخدمھوالذي
انتظار زاد عن خمسة أیام في أطمة.

التيبالحریةالتركیة،األراضيداخلالسفرمنتتمكنلنللسوریین،بالنسبةالمقیتةاألیامھذهفيلكن
البالدغربأزمیرإلىالتركيالطرفمنألطمةالمحاذیةالریحانیةمنفالسفرمضى،فیمامتاحةكانت
السوريفھوالسفرإذنبطلبالتقدمیستطیعمنأماسفر،إذنعلىالحصولدونالممكنباألمرلیس
مؤقتة،غیروالمؤقتةحمایةعلىتحصللموفاطمة«الكملیك»المؤقتةالحمایةبطاقةعلىحصلالذي

خاصةسیارةبتأمینوالدھاأصدقاءأحدنجحذلكمنالرغموعلىازمیر،إلىالسفریمكنھاالوبھذا
فاطمةیسابقالزمنأنإالذلكوتمالتركي،السیارةلمالككبیرمبلغدفعبعد«تھریباً»ازمیرإلىتنقلھا
غیرللھجرةبالنسبةسوءاًالحالیزدادیوموكلتقریباًأیامعشرةمنذحماةمنالشابةخرجتفقدوأحمد

الشرعیة.

الذيعقد،قداألوروبيالتركياالتفاقكانحیثاألسوأ،التوقیتأزمیرإلىفاطمةوصولوقتوافق
اعتبر نھایة لعصر التھریب البحري بین السواحل التركیة والمقابلة لھا في الیونان.

رحلةإلىوصلأنإلىالمھربینمنعددمعالشابوتواصلفاطمةتیأسلمكماییأسلمأحمدأنإال
لصدیقھملدیھمماقدمواواألصدقاءموجودةالعزیمةلكنالمالنفدالمطاطیة»،«البلماتأحدمتنعلى
خفرعرفأنبعدانطالقھا،قبلرحلتھفشلتالذيالبلم،أجرةثانیةلھاوأرسلمسمى،أجلإلىكدین

السواحل بالرحالت المفترضة وكثفوا وجودھم في المیاه اإلقلیمیة.

كماالبردمنتصطكخاللھاأسنانھاكانتأیام،ثالثة«فاطمةمكثتاالنطالقلنقطةالمجاورةالغابةفي
إلىوذویھاالشابةأوصلوقدالذریعبالفشلكلھاكللتثالثومحاوالتتماماً،الخوفمنقلبھایصطك

رتبواالذینوالدھاأصدقاءیقیمحیثالریحانیةمدینةإلىبالعودةدفعھامااألمل،وفقدانالیأسمنحالة
دخولھا إلى سوریة وعودتھا إلى مدینة حماة.

أيیصلفلمالشرعیین،غیرالمھاجرینمنخالیومكأولالفائتالخمیسیومالیونانیةالحكومةأعلنت
مجالفالانتھتحبھاقصةأنفاطمةأعلنتكماتركیة،منقادماًالیونانیةالسواحلإلىنھائیاًمھاجر

للقائھا مع «أحمد» بعد الیوم، حتى ولو أراد العودة ھو، فعودتھ باتت شبھ مستحیلة.

أنفاسھالفظتالحبقصةأنإالمال،منستدفعھبماحباًفاطمةمساعدةالحدودبینالمھربونحاوللقد
ولم تنجح محاوالت المھربین في إنعاشھا.
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فتاة سوریة من حمص: ھاجرت األسرة وبقیت وحیدة أمام خیارین: إما الزواج أو
االنتحار

بأحیاءالنظاممناطقفيوحیدة«عالقةإنھالنا«منال»قالتآب»«واتسالمحمولالھاتفبرنامجعبر
فيوجشعھمورغباتھمالشبیحةمزاجیةقانونإالیسودھاوالقانونیحكمھاالوالتيالمدینة،حمص

مختلف األصعدة والجوانب األخالقیة»، بحسب الفتاة التي حكت قصتھا.

فيوزجھمابتجنیدھماالسوريالنظامقواتتقومأنقبلأخواھاھربعاماً،29العمرمنتبلغمنال
القتالعلىالسوريالنظامأرغمھسوريشابلكلحتمیةكنتیجةمقتولین،سوىخاللھایكونالنمعركة

في صفوفھ وزجھ في الجبھات بدون أي تدریب لیقتل ال لشيء آخر، على حد قول منال.

طویلةسنواتمنذأميھجرالذيأبيبینماالصغیرة،وأختيووالدتيأناھنانعیش«كناالفتاةتقول
بلووحدةمعاناةمنقادمھوبماأشعرلمتقریباً،عاممنذألمانیاإلىالجمیعوھاجرمعھشقیقّياصطحب

التسعةذاتوأختيوالدتيالستقدامالشمللمأوراقبتجھیزوالديبدأأنبعدإالمحدق،حقیقيوخطر
أعوام إلى ألمانیا».

رسمیاً،یطلقھالمأنھإالشرعیاً،وطلقھاسنواتأربعمنذوالدتيھجرقدأنھمنالرغم«علىوتضیف
وبالفعلأیضاً،سعادالطفلةإنقاذالممكنمنأنھكمالھمامفیداًسیكونالشمللمبمعاملةقیامھأنفوجد

وعبر لبنان سافرت والدتي وأختي إلى ألمانیا بعد إجراءات طویلة، وبقیت وحدي ھنا في حمص».

تفسربلأخالقیة،قیمةأیةشملھمالمعملیةمنبھقاماوماأمھاأوأبیھاسلوكفيترىالمناللكن
والاآلخریحبالأحدھماأنتدركفھيأكثر،الالطرفینقبلمنمصلحيموضوعأنھعلىالموضوع

یوماًألحظولمجداً،بعضھمایكرھابلفقطمنفصلینلیساووالدتي«والديبالتفصیل:وشرحتبھ،یأبھ
دونمنبذلك،القیاممصلحتھمنأنوجدكالھمالكنمتبادلین،احترامأومودةأیةانفصالھماقبلحتى

األخذ بعین االعتبار ما سیحل بي مطلقاً».

عددیصبحألنسیؤديالصغیرة،وأختيوالدتياستقدامأنووجدجیداً،الموضوعدرس«والديوتكمل:
یكفيالمساعدات،منجیدمبلغعلىألمانیافيالعائلةستحصلوبذلكخمسة،شقیقّيمعالعائلةأفراد
ونتیجةلوحده،یكفیھبالكادعلیھسیحصلمافإنوحیداًكانحینفيأمااألسرة،علىلإلنفاقفقطنصفھ

فيحساباتھوحسبلھ،بالنسبةمربحأمرالشمللمأنوجدأصالً،عنایخفھالموالتيھذهحساباتھ
أعرفھوأناوالديھذاالثالث،السنواتبعدإعادتھتتمأنیتوقعأنھباعتبارسیجمعكمأعوامثالثة

تماماً».

وكمالیات،أساسیاتمنتحتاجھماوتوفرراحتھاسوىشيءیھمھافالوالدتي«أمافتقولاألمعنأما
حالةبسببالنحو،ھذاعلىاألسرةكانتصغاراًكناأنمنذنفسھفيیفكروكلمتماسكة،غیرأسرةنحن
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ھناوحیدةأناوبقیتبيیفكرلمالكلالمستمرة،ووالدتيوالديخالفاتنتیجةولدتالتياالستقرارعدم
في منزلنا وكأنني الحارس الخاص بالعائلة».

أینولكنبالزواج،الوحیدالحلتجدأنھابھأخبرتناماوبحسبفیھ،ھيممامخرجفيالفتاةتفكر
أن«منال»وتؤكدوغادروھا،البالدتركواالذینأولئكعداالنظام،قواتضمنأصبحواكلھمالشبان؟
تكونأننفسھاتتصوراللكنھامنھاالتقربویحاولونلھایبتسمون«الشبیحة»الشبانمنكثیرین
احتیاجاتلجلبأخرجعندماالشعبیةاللجانعناصرمني«یتقربأیضاًشرحتأنھاإالشبیح»،«زوجة
وبالفعلأحدھممعتجاوبتجانبي،إلىیقفلرجلبالحاجةشعوريونتیجةالمراتإحدىوفيالمنزل،

یریدنيالولكنیریدنيالشابأنوجدتفقط،عاممكانفيلقاءینوبعدلكننيلطیفاً،الشابكان
أيألنولطـف،بھدوءفانسحبتبالملل،یشعرعندماویرمیھامعھاوقتھیمضيكعشیقةبلكزوجة،

تصـرف قد یـودي بـي إن أراد االنتـقام».

التيالبسیطةالمبالغمنالرغموعلىنفسھا،علىلتنفقلھاشھركلالمالبعضمنالأخوةیرسل
حالًذلكفيتجداللكنھاإلیھا،یصلبماأمرھاتتدبرأنھاإالبذلك،قیامھملدىویتذمرونیرسلونھا
أنھاإذنظرھا،وجھةمنأحیاناًحالًالموتیكونوقدالزواج،ھوالحلإنتقولوالزالتلمشكلتھا،

أخبرتنا أن فكرة االنتحار بدأت تراودھا مؤخرا

2016مارس/العربيالقدس
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تجمعات النازحین باتت بؤرة النتشار األوبئة واألمراض المعدیة

أماكنفيالنازحینمنالكثیرالمنكوبة,ویتجمعالسوریةالمناطقأھممنوریفاًمدینةحلبمحافظةتعتبر
آمنة نسبیاً كبعض قرى الریف والعدید من مدارس المدینة المتواجدة في أحیاء لم تتعرض للقصف بعد.

بینخاصةبالتفشيواألوبئةاألمراضبعضبدأتالسیئةوظروفھالسكانيلالزدحامحتمیةوكنتیجة
األطفال وذلك بسبب قلة المیاه ووسائل النظافة ورداءة الرعایة الصحیة أو انعدامھا.

حبة حلب ( الالشمانیا) تغزو النازحین

عشرةحواليحلبعنتبعدالتيكفرحمرةبلدةفيالرحالبھاستقرتحلبيمواطنسلیمانخالد
منالفارینباألھاليمخیفبشكلازدحمتبیئةفيالخمسةوأوالدهھوصغیرةغرفةفيلیقیمكیلومترات

الكثافةبسببوذلكالمكانفيالقمامةانتشارأھمھاجداسیئةظروفمنھنانعانيخالد:یقولالقصف.
نظفوالوإنھمثمجیدبشكلالبلدةبتنظیفالقیامھناالمتطوعینالنظافةعمالقدرةوعدمالعالیةالسكانیة

كل شيء فإنھم سینقلون القمامة إلى أطراف البلدة ال أكثر لعدم توفر إمكانیات أكثر من ذلك لدیھم.

معظمھمإصابةثالثمائةحواليبالالشمانیااإلصاباتعددبلغتالصغیرةالبلدةھذهفيخالد:ھنایضیف
ماغالباندبةاإلصابةھذهوتخلفكھذهظروففيتتكاثرصغیرةحشرةالمرضھذاوتنقلاألطفالمن

یتمحتىكامالًعاماًیستمرجلديمرضوھيحلبحبةأوالسنةحبةیسمىمابسببالوجھفيتكون
الشفاء منھ إال في حالة العالج فقد تنقص الفترة إلى أربعة او خمسة أشھر.

حتىمنھانعانيالتياإلصاباتھذهكلإلىأدىممامرعباًانتشاراًھناالبعوضانتشرالصیفأواخرفي
یحقنمصلعنعبارةوالعالجللمصابینأحیاناًالعالجیقدمھناالبلدةفيصغیرمستوصفاآلن,ویوجد

الشفاءیجعلمماأسابیعوینقطعأسبوعاًیتوفرالدواءھذاأنالمشكلة,أسبوعكلمرةنفسھاالحبةفي
ھمحیلةبالیدماأنھیخبرونناأیضاًالمتطوعینالمستوصفلموظفيھذانقولوعندمامستحیلشبھأمراً

فيوالطبیةاإلغاثیةللجھاتیومكلاألدویةتلكطلبیكررواأنسوىشيءبأيالقیامیستطیعونال
المنطقة التي تعجز عن تأمین كل ما یلزم وعلى جمیع األصعدة.

الرعب یساھم في نشر داء الیرقان

مدینةأنرغمقائالً:فحدثنااسماعیلأبوویدعىالمواطنینأحدالتقیناعندانمدینةفيجولتناأثناء
أصبحتمؤخراًأنھاإالھناذلكاستمرارورغمحلبفيللقصفتعرضتالتيالمدنأولىمنعندان
أمورتنظیمإلىیرجعذلكفيوالسببالمدمرةالمدینةأحیاءبعضمنخاصةالنازحونإلیھیتوجھمكاناً

الدوائرأنكماعندانفيالخبزیتوفرحلبفيالخبزأزمةظلففيمقبولبشكلاألھاليقبلمنالمدینة
دعتالمقبولةالظروفھذه,ھنامدنیةمحلیةوبإدارةمقبولبشكلبعملھاتقوممعظمھاالخدمیة
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تعرفونوكماالریففيوالقرىالمدنلباقيبالنسبةكبیراًسكانیاًضغطاًشكلمماھنالالستقرارالكثیرین
تنتشرالتيالفیروسیةالعدوىوخاصةاألفرادبینالعدوىزادتببعضھمواختالطھمالسكانعددزادكلما

بسرعة.

سبععمرتحتاألطفالبینخاصةكبیربشكلالیرقانمرضانتشارمنھنااسماعیل:نعانيأبویضیف
قابالًوتجعلھالجسمتضعفالتيالنفسیةالظروفسببھالمرضھذاأناألھاليبعضویقولسنوات
القصفأثناءرعبمناألطفالبھیشعرماسببھااإلصاباتھذهأنالمدینةفيالسنكبارویؤكدلإلصابة

نتیجة سماعھم تلك االصوات المخیفة وما یسمعونھ ویرونھ من دمار وأحیاناً إصابات وشھداء.

لذلكالالزمةالدوائیةالموادتوفرحالفيالحاالتھذهبعالجعندانفيالموجودالمستوصفیقوم
وتكمن المشكلة في عدم توفرھا معظم األحیان.

إسھاالت والتھاب أمعاء بسبب المیاه الملوثة

مئاتعلىتحتويالتيحدادمحمدمدرسةوھوللنازحینتجمعوفيحلبمدینةداخلالفرقانمنطقةفي
غرفداخلاألھاليیعیشحیث,القصفمننسبیاًآمنةمنطقةفيلوقوعھاالمدینةأحیاءمنالنازحین

الصفوف الدرسیة ویستعملون دورات میاه جماعیة كما ینقلون المیاه للشرب منھا.

أقیمقال:المدرسةھذهغرفمنغرفةفيوزوجتھالثالثةأوالدهمعیقیمالنازحینأحدالرحمنعبدعلي
بیناألمعاءالتھابمرضانتشراالخیرةالفترةفيانھإالمقبوالًالوضعوأجدشھرینمنذأسرتيمعھنا

وآالمإسھاالتمناألطفالمنھیعانيماوخاصةحالیاًجداًسیئوالوضعوصغاراًكباراًتقریباًالجمیع
حادة في األمعاء.

الصنابیرھذهإلىالمیاهتصلحیثالمیاهدورةفيالموجودةالصنابیرمنالشربمیاهننقلعلي:یضیف
تعبئتھتتمالخزانھذافرغوكلمابھابتنظیفھأحدقاممرةآخرنعرفالالسطحعلىموجودخزانمن

سببھيالملوثةالمیاهأنیعتقدھناالجمیع.شھرمنذمقطوعةالنظامیةاألنابیبعبرالواصلةفالمیاه
التھاب األمعاء فإما ھي ملوثة باألصل أو أن الجراثیم تنتقل عبر صنابیر المیاه والنتیجة واحدة .

حیثالكافیةالكمیاتلنایجلبوااللكنھماألمعاءبالتھابالخاصالدواءبتأمیناإلغاثیةاللجانبعضتقوم
یحصللملمنالدواءتسلیمیكملونتلیھاالتيالدفعةوفيمصابلكلالدواءمنعلبةبتوزیعیقومون

علیھ سابقاً وبالتالي یبقى المریض أحیاناً أكثر من أسبوع دون عالج مما یجعل وضعھ یسوء مرة أخرى.

2013أكتوبر/نتأورینت
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وفضالتك166رقمالكیسومأساةغازأسطوانةمقابلالصفغرفةعنالتخلي
تطیر

تعرضلعدموذلك,بحلبالفرقانحيفيالواقعةحدادمحمدالشھیدمدرسةفيالنازحینمئاتیتجمع
األموالأصحابمنسكانھیكونوبالتاليالراقیةاالحیاءمنأنھوالسبباآلنحتىللقصفالحيھذا

حلبأحیاءمختلفمناألسرمنالعدیدالمدرسةھذهفيتجد.األقلعلىالحیادیینأوالنظامأصدقاء
یجدحیثیومكلللقصفتتعرضالتياألحیاءمنوغیرھاالقصروبستانوالسكريالدینكصالح

السكان في مدارس كتلك مالذاً آمناً لھم وألوالدھم.

,الطریفومنھاالمفجعالمؤلممنھاالمدرسةھذهضمنتحدثالتيالقصصمنالكثیرلناترويخالدأم
امرأةمحمودأمالملقبةفاطمة,مشھدیومكلوفيقصةالمدرسةھذهفيعائلةلكلخالد:أمتقول

السنةفيطالبمحمود,التسعةوأوالدھاھيھنالتقیمبیتھاقصفبعدالدینصالححيمننزحت
وإخوتھأمھمعاإلقامةیستطیعالأنھإالتعلیمھإلكمالیطمحمثقفشابالمدنیةالھندسةكلیةفيالثانیة
لیقضيالمحمولحاسوبھمعھحامالًالمجاورةالحدیقةإلىیومكلیخرجكان,الصففيدائمبشكل
أوالشمسشروقمعالحدیقةإلىمبكراًخرج,المدرسةداخلوالضجیجالزحامعنبعیداًالوقتبعض
عناصرقبلمنالحدیقةمناعتقلأنھخاللھماعرفشھرینبعدإالالمدرسةإلىیعدولمبقلیلقبلھ

عنالمدرسةسكانوتحدثطویلةلفترةوحیداًالمدرسةساحةفيكرسيعلىجلسعودتھیوم,األمن
طالبأنتبینالثانيالیوموفي,لالنعزالیدفعھمماذلكمنخجلوھوالقملمنرأسھینظفأنھ

الھندسة قد جن .

فيالبقاءمنملتفقط،تسعةأوالدھاعددأنمعأوالد)عشر(أمالمدرسةفيلقبتمحمودأمأيأمھ
منھیسخروناألوالدوبدأ,السكانولبقیةلھاإزعاجمصدرباتالمجنونابنھاأنخاصةالمدرسة،

وفرحیث,النظامسیطرةتحتالواقعةالمناطقأحدفيبیتفيلتعیشتذھبأنوقررت,أحیاناًوالكبار
علیھ،الحصولشخصأيیستطیعالكنزوھوفارغصفالمدرسةفيسیكونوھنامجاناًالبیتھذالھا

أم محمود طلبت أسطوانة غاز لمن ستسلمھ الصف وتھافتت العروض علیھا ..

أوالدھامعوخرجتجرتھاعلىحصلتوبالنتیجة)ملیانة(جرةأفضلعرضثمومن)فارغة(جرة
التسعة.

،الواسطةخاللمنھناصفعلىحصولھابعدالمدرسةفيأقامتنجیبأمالحكایة:خالدأمتكمل
فرحتھاتكتملولملھقدمتھالمالمنمبلغمقابلالصفتأمینفيساعدھاالمدرسةبوابفالشبیح
علیھكتبأسودبكیسوعاداألغراضبعضلجلبالمدرسةمننجیبابنھاخرجفقدالجدیدبالسكن

حیثحلببجامعةالعمارةكلیةقصفجریمةفيوستینوستةمئةرقمالشھیدنجیبكان)166(الرقم
أقداره ساقتھ إلى المكان لحظة التفجیر.
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أنھمممیزاتھأھمومناالولالطابقوھواألغنیاءأيالزناكیل)(طابقیسمىطابقالمدرسفي
ألن,أخرىطوابقعلىبمرورھمحرجأليیتعرضواأندونألسرھموالمشربالمأكلجلبیستطیعون

أنإلىباإلضافةكبیرتوفیرفیھاألولفالطابقلذا,األكیاسیرىلمنشيءتقدیمیتطلبالمرورذلك
الصفوففيووضعوھامنازلھممنغساالتھممعھمجلبواسكانھومعظماألولالطابقفيتعملالمجاري

منیعانونالعلیاالطوابقسكان,جداًالمرفھینمنیعتبرغسالةیملكمنحدادمحمدمدرسةفي,
بربطھویقومنایلونكیسضمنحاجتھیقضيفالكل,األعلىفيالمجاريانسدادبسببكبیرةمشكلة

ورمیھ من الشباك إلى الشارع الخلفي وال حل سوى ذلك .

لكن,الواحدةالطبقةفيالمقیمونكللیستعملھاطابقكلفيكھرباء)(سخانةبوضعالمتبرعینأحدقام
ملكأنھاإحداھنأخبرتھاشاھدتھاوعندماالسخانةعنھاوأخفواأمیرةعلىتآمرنالثالثالطابقنساء

إلىقوةبكلالجلیلالشیخانطلقھنا,الشكوىلتقدیمالمجاورالمسجدإمامإلىأمیرةفتوجھت,لھا
باستعمالألمیرةالسماحعلىخاللھامنأجبرھمالثالثةالطبقةنساءعلىتوجیھیةخطبةلیلقيالمدرسة

السخانة وھكذا انتصر الحق وتحققت العدالة ونعمت أمیرة بسخانتھا.

وموادالنظامسیطرةتحتیقعومكانمؤلمواقع,جداًصعبةالمكانھذافيالحیاةأنلناأكدتخالدأم
إلىیأتيمنلكن,باستمرارعددھمیزدادالذینللمرضىعالجاتوالصحیةخدماتال,جداًقلیلةإغاثیة

ھنا مجبر على ذلك ولو وجد األفضل لما وصل إلى ھذا المكان العجیب.

2013فبرایر/نتأورینت
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طبیبة تعیش في االسطبل والجئون جل طموحھم االنتقال إلى المخیمات

علىالضوءإللقاءالحدودیةالتركیةباشاحجيإلىنذھبأنورجاناھناكالالجئینأحدمنھاتفوصلنا
,الناسعلیھااعتادالتيالمبالغةھوأنفسنابھنحدثماوكل,ھناكإلىبالذھابقمنا,لناوصفھامآس

جزءاًكانھاتفیاًلناحكيماأنالصدمةكانتبدقائقوصولناوبعد,شيءكلفيالتھویلأسلوبواتباع
بسیطاً من الواقع المؤلم والمریر الذي یندى لھ جبین اإلنسانیة المتحضرة في القرن الواحد والعشرین.

أنقبلفعالًبذلكوقمنا,بجولتنابالقیامالستئذانھالبلدةمختارإلىأوالًالذھابمناوطلببالرجلالتقینا
عنقلیالًوحدثناجیداًاستقباالًقرقضیاءمحمدالسیدباشاحجيبلدةمختاراستقبلناحیث,العملنبدأ

مترأربعمائةحواليوتركیةسوریةبینالفاصلالشریطعنتبعدحدودیةبلدةباشا"حجي:فقالبلدتھ
آالفثالثةیقاربباشاحجيسكانعدد,إدلبریففيعزمارینبلدةالسوریةالجھةمنویقابلھا,فقط

فيیقیمونالجئومئتيألفحواليمنھم,سوريالجئألفيحواليإلیھمتضیف,نسمةوخمسمائة
بشكلالقولتستطیعبلللسكنصالحةغیرلالجئینتجمعاتفيیقیمونثمانمائةوحواليمستأجرةمنازل

أو بآخر إنھم یقیمون في العراء , منھم في حدیقة المسجد ومنھم في اسطبل كبیر كان مخصصاً لألبقار" .

وفقیرةصغیرةبلدةبلدتنا,السوریینإخوتنامساعدةفينقصرأنناتعتقدون"قد:البلدةمختاریضیف
نقدمنحن,أصالًمردودھایكفیھمالجداًصغیرةمساحاتإالیمتلكونوالبالزراعةأھلھامعظمیعملجداً

وأود,قدومھمقبلاكتفاءعدمحالةفيأصالًفنحنتكفیھموالتذكرالالتيالمساعداتبعضھناإلخوتنا
علماًنھائیاًھنامساعدةأیةالسوریینإلخوتناأولناتقدملمالتركیةالحكومةأنأقولأنھذامنبركممن
خمسمائةحواليعداماشيءأيتقدملماإلنسانیةالمنظماتأنكما,مراتعدةبذلكطالبناأننا

الالجئینتدفقبزیادةتتفاقمواألزمة,فترةمنذاإلغاثیةالمنظماتإحدىقدمتھاالطحینمنكیلوغرام
الالجئون,األمانوانعدامالمجاعةنزوحھمأسبابأھمإنیقولونالذین,الحدودعبرالسوریین
منمنسیونلكنھم,أشھرمنذالقاسیةالطقسلظروفویتعرضونیجوعونباشاحجيفيالسوریون

قبل كل الجھات".

شھادات ومطالب : خذونا إلى المخیمات

باشاحجيفيالالجئینتخصالتياألموربعضعلىباإلشرافیقومإدلبریفمنمواطنالكریمعبد
,لھوقلنا,طریقةبأیةمساعدتنامنھوطلبنا(فالن)الوطنيالمجلسبعضواتصلنافترة"منذ:قال

شكلوا:كالتاليالجوابفكانالسوریونیعانیھمالیرىشخصأيترسلأوھناإلىتحضرأننتمنى
لنكھذاجواباًیجیبفمننذھبلموبالطبعالوضع،ليلتشرحواعنتابغازيإليوتعالوامنكموفداً

ننتظر منھ المساعدة األجدر بنا أن ننفق مصاریف الرحلة إلى غازي عنتاب على أطفالنا الجائعین" .
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منذالنظامعنوانشقالعسكرياألمنفيمساعداًكان,علوانمحمدالحرالسوريالجیشمقاتليأحد
والالمخیماتإلىنقلھمھوھناالالجئونبھیحلمماكلأنأخبرنا,الحربالجیشلیلتحقالثورةبدایة

یقول,استیعابھمعنعاجزةحالیاًالمخیماتأنأخبرتھمالتركیةالحكومةأنإالآخرشيءأيیطلبون
تركأستطیعلنلكننيالمعركةإلىبالرجوعوأرغب�والحمدشفیتوقدإصابتيبسببھناإلىأتیت

الداخلإلىوأعودفیھألضعھمالمخیماتأحدیستقبلناأنأتمنى,لوحدھممأوىدونھناوأطفاليزوجتي
السوري.

,وأطفاليزوجتيمعھناإلىوصلتأیامعشرة"منذ:قالإدلبریففيالناجیةبلدةمنحالجمحمد
لقد,بالستیكیةوأكیاسخیشأكیاسعنعبارةوبیوتناباشاحجيفيالكبیرالجامعحدیقةفينعیش

الیوماًعشرونعمرھاطفلةلدي,والرطوبةالبردبسببنتجمدكدنا,األمطارھطولمنللیلتینتعرضنا
یأخذوننااللماذا,أفعلفماذالھادافئمكانلتأمینمالأيأملكوال,ألجلھاالفوطأوالحلیبثمنأملك
تنتشرقدبل,أفضلالوضعیكونولنالصیفسیحلقریباً,ذلكمنبأكثرنطالبالنحن,المخیماتإلى

األمراض واألوبئة في مثل ھذه الظروف".

رعایةإلىتحتاجالطفلة"ھذهلنا:قالربیعاًعشراالثنيذاتالمعاقةالطفلةحمودالشیخإیمانوالد
نستطیعالالجامعحدیقةفيھنامستلقیةإلیھاانظروا,عدیدةوأدویةبلخاصةطعامنوعیةوإلىخاصة

تأمین حتى طعامھا".

اإلغاثیةالمؤسساتبعضإلىذھبنا"الشغور:لجسرالتابعةمشمشانقریةمنإدلبيمواطنمحمودأما
السوريالداخلفيھملمنمخصصةتأتیھمالتيالمساعداتأنلناقالوالكنھم,ھناظروفنالھموشرحنا
الداخلفيكنتوقبلھاھناإلىواحدشھرمنذأتیت"لقد:ویضیف,ھنا"بتوزیعھامخولینولیسوا
الطحینأعطونيأنھموحتى,الطحینمنكیلوغراموعشرینخمسةسوىیصلنيلمعامینمدىوعلى

التيتلكمساعداتفأیةالبلدةفيالكھربائیةاألسالكإلصالحقالواسوریةلیرةثالثمائةمبلغمنيوطلبوا
تصل إلى الداخل وال یراھا أحد".

دكتورة في االسطبل

الالجئینمنشخصاًستینحواليداخلھیقیمحیثاألشخاصمنالعدیدالتقیناالمعتمالرطباالسطبلفي
معطریفلقاءاللقاءاتھذهمن,للحیاةصالحةغیرظروففيیعیشون,أسرعشرةیقاربماأي

:الدكتورةقالت,دكتورةالجمیعینادیھاوكان,اسمھاتعطیناأنرفضتكمانصورھاأنرفضتسیدة
,شھرینمنذھناإلىوصلت,میتاًأوحیاًكانإنأعرفوالالداخلفيزوجيفقدت,تخدیرطبیبةأنا

التابعةاالستشفاءدورأوالمشافيأحدفيعمالًأجدألنالشھرینطوالالیائسةمحاوالتياستمرتوقد
المعقولمنھل,العرضرفضتلكنني,اعزازفيتعیینيیمكنأنھأخبرونيأنھمإال,ھناللمعارضة
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یكفیني,ھناجوعاًمتلوحتىآمنغیرمكانإلىأذھبلن,ھناالمشافيفيعملأيليیجدوالمأنھم
أنني أحتضن طفلي الرضیع دون أن أخاف علیھ من الــ سكود.!".

2013مارس/نتأورینت

__________________
___ 35 ___



___ مذكرات بقرة سوریة _________________________________________ محمد إقبال بلو ___

النزوح المتكرر .. معاناة ال یشعر بھا إال من عاشھا

لألمانطلباًومدنھمقراھمیھجروناألیام,ھذهالسوریینمعظمیعانیھماالشماليحلبریفأھاليیعاني
اللیرموندوارمنالممتدةوالبلداتالمدنعشراتوشقاءه,النزوحذلیذوقواأنبعدیعودونثمومن

یومیاًتقصفالسالمة,معبرعندالتركیةالحدودوحتىالمحررةالمناطقبدایةیعتبروالذيالمدینةشمال
نوعمنالحربیةالطائراتلكنكبیرة,مشكلةلھمبالنسبةیعدولمعلیھاألھالياعتادماوھذابالمدفعیة
فكلاألساسیةالمشكلةھيإصابتھاالحرالجیشلدىالموجودالطیرانمضادیستطیعالوالتيسوخوي

والبلدات,المدنھذهفيیعیشالذيالسوريالشعبإلىالموتبرامیللتھديالطائراتھذهتقلعفترة
تلك,الشماليحلبریفإلىالقلمونمنالرسائلتحملأنإالتأبىالتيسكودالــصواریخإلىباإلضافة
سابقةحروبفيعرفدمارأيیشبھالدماراًلیرسماألراضيتلكعلىالنظامیخطھاالتيالرسائل

وعدداً من الشھداء خالل ثوان ال یحدثھ إال انفجار نووي أو ھجوم كیمیائي!.

یضطرالھجماتھذهتشتدعندمااألحداث,سیربحسبوتخفتشتدسكودوالــسوخويالــھجمات
التيالسیئةالظروفلكنالحدود,خلفبعیدةمناطقإلىوأحیاناًقریبةأماكنإلىللنزوحالمواطنون

الرحلةھذهتتكررالشرسة,اإلجرامیةالھجماتھذهتخفعندماللعودةتدفعھمالحدودخارجیعانونھا
بشكل مؤلم ومستمر وما بالید حیلة.

علىاألولالھجوم"منذقالت:المتواصلةالشقاءرحلةعنالظروف,ھذهمنوأسرتھاھيعانتأحمدأم
القصربستانحيإلىوتوجھناتلكالصغیرةالمدینةمنوأسرتيأناخرجنا(اقتحاماً)یسمىماأوبلدتنا

مالكوجشعالطلبالزدیادنظراًجداًمرتفعوبسعروبصعوبةشھورستةلمدةمنزالًواستأجرناحلبفي
فیھبماالمنزلفتركناالمنطقة,ھذهفيتشتدالمعاركبدأتثمومنشھرمنأقلفیھأقمناالمنازل,ھذه

المضحكةبالقصصمليءشھرمنأكثرفیھاوأقمناالنازحینتؤويالتيالمدارسإحدىإلىوتوجھنا
اآلمنةالمناطقإحدىفيمنزالًنستأجرأنفقررنامستحیلالحالھذهعلىاالستمرارأنووجدناالمؤلمة,
الفترةتلكفيبالكاملحررقدالشماليالریفكانشھرین,منأكثرأقمناحیثاألشرفیة,منطقةواخترنا

قدحدثإلىتنبھإشاراتأیةودونوفجأةاألیامأحدوفيأبداً,یتوقفلموالجويالبريالقصفلكن
جنودكانوبالفعلفیھاالحرالجیشعناصربعضوجودبحجةاألشرفیةالنظامعناصراقتحمیجري,

المنزلمنفخرجناطویالً,یصمدوالنأنھمعرفنالكنناالنظام,قواتبمواجھةوقامواموجودینالحر
أينحملأندونوركضناللموتاستعداداًالشھادةورددنابعضنابأیديكلناأمسكناالرصاص،تحت
أبشعوارتكابومنازلھالمبنىكلالنظامعناصرباقتحامعلمناحیثموفقةخطوةوكانتمعنا,شيء

الجرائم فیھ"..

تطلولمأثاثأوتجھیزاتأیةمنالخاويمنزلنافيومكثنابلدتناإلى"عدناتتابعوبحسرةأحمدأمتتنھد
فقررناوالجرحى,الشھداءمنالكثیریومیاًلیخلفالصواریخبراجماتالعنیفالقصفبدأحتىاإلقامة
بسببأیامعشرةمنألكثراالستمرارنستطعلمحیثأنطاكیاإلىووصلناالحدودعبرناتركیاإلىالسفر
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مسلسلبدأأیامبعدةعودتناوبعدجیدة,أصبحتاألمورأنأنفسناوأقنعناالبلدةإلىلنعودالمعیشةغالء
مقصودالشیخحيفيبیتاًلنستأجروانتقلناالرحیلوقررواالسكانمعظمأرعبتالتيالسكودصواریخ

أورفةمخیمإلىالمرةھذهولكنتركیاإلىونسافرلنعودأیضاًاشتعلأنلبثماالذيالكردیةالغالبیةذي
أفضلأصبحتاألمورأنسمعناألنناباإلضافةأیضاًاالستمرارنستطعولمسیئاًالوضعكانحیثالتركي,

واأللمالتشردھذاكلبعداالولىالنقطةإلىوعدناالقصفنعانيبلدتنافيھنانحنواآلنعندان,في
لنمكث ھنا وننتظر مصیرنا".

نفسفيیعملحكوميموظفالحلبي,الشمالفيالمنكوبةالمناطقإحدىمنمواطنھاشمأبوعمر
الحواجزبنصبالنظامعناصربدأت"عندمانزوحھ:ثمومنتمترسھقصةلناروىفیھا،یقیمالتيالبلدة
بقذائفبقصفناتتسلىبدأتوالتيالحواجز,تلكمنوافٌرنصیبحریتانلبلدةكانالبلداتمفارقعلى

منأكثریخنقناالذياللعینالراتبعلىوالحصولوظیفتيفيبقائيعلىحرصاًبلدتيأغادرلمالدبابات,
النظامعملیاتتطورتماسرعانلكننزحوا,الكثیرینأنمنبالرغمبلدتيفيبقیتأوالدنا,یطعمأن

أقربإلىوانطلقناذلكعرفنابساعاتاالقتحاموقبلالشمالي,الریففيوالبلداتالقرىباقتحاموبدأ
وأحرقتاالقتحامتمحالیاً,األقلتقصفعلىلنأنھانعرفلذاكردیة,قریةكانتالجبال,فيصغیرةقریة

عدناانسحبوا,ثمومنالبلدة,فيبقوامنبحقوالمجازرالجرائمأبشعبارتكابالنظامجنودوقامالمنازل
فأوالدياللعینالراتبأحتاجلكمقلتكماولكنالحدھذاعندینتھيلناالمرأننعلمونحنمنزلناإلى

فالالحقیقةأمااألنترنت,صفحاتعلىإالإغاثةیسمىالشيءأنھأیضاًتعلمونوكمایأكلواأنیجب
علیھاالعنیفالقصفبدأأنإلىالبلدةفيأقمناطعامنا,یسرقونالثورةلصوصمنمجموعةبلإغاثة

أحیاءأحدإلىعائلتيمعنزحتالشمال,فيوالمدنالبلداتبیناألكبرالنصیبلھاوكانتحریرھا,بعد
أنإلىأشھرعدةھذاالحالواستمرالمدینة,إلىعمليمكانونقلتالنظام,سیطرةتحتتقعالتيحلب

القناص,مللعلىیتوقفوقتلكآمن,مكانفالاألبنیة,یعتلونالقناصونوبدأالمدینةداخلالحالساءت
نقلتم(واسطة)وبعدبلدتيإلىالعودةفقررتأحد,یمنعھولنبالصیدسیبدأبالتسلیةیرغبكانإن

وتوجھتأوالديعلىفخفت(سكودات)تمطربدأتماسرعانلكنالراتب,واستمرارالبلدةإلىدوامي
فقدتفقد,المخیمإالأماميحلوال,التركي"قرقمیش"مخیمفيأقیمترونوكمااآلنوأناتركیاإلى

راتبي.).."..

2013أبریل/نتأورینت
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الشكاوى والشكوك تتصاعد:ھل یتم قتل جرحانا في المشافي التركیة؟

واضحسببدونأیامبعدوتوفيالتركیةالمشافيأحدإلىنقلھتممصابحولاألقاویلمنالكثیرنسمع
معیعملمنالتركیةالمشافيداخلإنالبعضیقولممیتة,غیرإصابةتعتبرمثالًالقدمفإصابةلوفاتھ,
العلویة,الغالبیةذات"ھاتاي"مقاطعةمشافيفيوخاصةالسوریین,الجرحىبقتلویقومالسوريالنظام
وھذهالعباراتھذهتكررتالمشافي,تلكفيتجريأعضاءسرقةعملیاتعنالبعضیتحدثبینما

ومحاولةاألمرحقیقةعلى..وللوقوفشھرینمنذمراتعدةاالجتماعيالتواصلمواقععلىالشكوك
بینالوفیاتعددفيقیاسيرقمعلىحصلالذيالمشفىكونھاسكندرونلمشفىبزیارةقمنااستطالعھ,

الجرحى السوریین وھذا ما تبین لنا نتیجة بحثنا الصامت حول الموضوع منذ أكثر من شھر.

تشریح یثیر الریبة

نتیجةالرأسمنطقةفيبالغةإصاباتأصیبالشماليحلبریفمنمواطننایفالمنعمعبدالشھید
مكثحیثاسكندرونمشفىإلىثمومنالتركیةالحدودإلىنقلھتم,منزلھعلىراجمةصاروخسقوط

وأنالجیدةاألخبارإالالمشفىطاقممنأھلھإلىیصللمیوماً,عشرخمسةمنأكثرالمشددةالعنایةفي
وضعھ یتحسن یوماً بعد یوم.

المشفىفيوجودهأیامخاللاألحداثتسلسلعنأخبرناالعمرمنالعشرینفيشابالشھیدأخابن
ممنوعإلیھافالدخولمطلقاًعميلرؤیةالمشددةالعنایةغرفةإلىبالدخولليیسمحوا"لمفقال:كمرافق

أنبعدیخصكالذيالمریضلترىبالدخوللكیسمحونالمشافيكلفيأیضاً,ومستحیلبلشخصألي
خمسولمدةلذلكخاصةصالةفيالشاشةعلىیومكلأراهكنتإیاھا,یعطونكھممعقمةمالبسترتدي
قالواالثالثالیومفيلكنھممستمرالدماغيالنزفوأنالوضعبخطورةأخبرونياألولالیومفيدقائق,

وبقیتالخبر,بھذاوعائلتيسعدت,حیاتھعلىخطروالجیدةأصبحتواألمورتوقفقدالنزیفإنلي
بعدطبعاً,الخاصحسابناعلىاألدویةبعضوأحیاناًومنادیلحفاضاتمنطلباتھملتأمینالمشفىفي

فالجسمھأعضاءویحركاستفاقأنھاإلنعاشقسمفيعنھالمسؤولالممرضأخبرنياألسبوعحوالي
أراهأننيیومكلالحظتلكننيبأسرھا,بلدتنافيبھجةللخبروكانشابھ,ماأوشللمنللنزفتأثیرات

یتحركألنھمستمربشكلبتخدیرهیقومونأنھماإلجابةوكانتذلكعنفسألتھمالشاشةعلىیتحركال
وأماموفاتھ,بخبرعشرالثالثالیومفيألتفاجأممتاز,وضعھوأنبھتضروالحركةیصحوعندماكثیراً

ھذا الخبر لیس بالید حیلة سوى الترحم علیھ وتأمین نقلھ إلى سوریة لیتم دفنھ".

تشریحلیتمأضنامشفىإلىبإشرافھمننقلھأنعلیناأنأخبروناجثتھأخذأردنا"عندما:الشابیضیف
النقاشاتتنتھي(یوق)یقولونفعندمایطلبونماننفذأنإالمجالوالأصروالكنھماألمررفضناالجثة,

وبعدھاساعاتثالثمنألكثرالمشرحةدخلتحیثأضنةإلىبالجثةذھبناتفاھم,أليمجالوالكلھا
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بشكلمخاطةثمومنكبیربشقمفتوحةبطنھأنلنتفاجأبالمغادرةلناوسمحواشھیدنابتسلیمناقاموا
فماالدماغفيإصابتھ؟بطنھیفتحونلماذااستغراب,وكلناسوریةإلىوتوجھناالجثةحملنا,رديء
البعضاقترحكماواقترحتأعضائھمنشيءبسرقةالشكوكتراودناوبدأت؟األحشاءلتشریحالحاجة
دفنھ,وتمذلكرفضجديأيوالدهلكنللتأكد،المیدانيالمشفىأطباءقبلمنجثتھتشریحإعادة

ومازلت إلى اللحظة أتساءل حول ذلك".

في العنایة المركزة

ھلترىمیتاً,یخرجالمشفىیدخلمنأغلبسوري,لشابجثةالمشفىمنتخرجیومكلفيأنھرصدنا
السوري؟!بالنظامعالقةالمشددةالعنایةلطاقموھلالمصابین,قتلعلىالمشفىداخلیعملمنھنالك
ھذاإلىیصلونمنأنإلىاألمرأرجعالبعضوجودنا,أثناءھامدةجثثاًخرجواجرحىخمسةمنأكثر

ثمومنبخیرأصبحالمریضوأنالبدایةفيالتطمیناتھذهتعنيماذالكنأصالً,سیئةحاالتھمالمشفى
یأتي الموت؟!.

بتجاوزھا,ألحدالیسمحموصدةأبوابفھنالكذلكمنمنعناوتمالمشددةالعنایةقسمإلىالدخولحاولنا
أنھوأخبرناذلكفيمساعدتھعرضاإلغاثةمجالفيویعملالدمشقي"محمد"أبوواسمھاألصدقاءأحد

أحدإقناعاستطاعوبالفعلاإلغاثي،المجالفيیعملكونھاتفاقإلىمعھموسیصلالقسمسیدخل
كامیراعبرسريبشكلالفیدیومقاطعبعضبتصویرقامبھا,أقنعھالتيالطریقةنعرفولمالممرضین

فيالموجودینالسوریینالجرحىفیھایظھرالتيالمقاطعبعضوأعطاناذلكیلحظواأنودونجوالھ
جید,بشكلیتابعواأنونتمنىاألطفالھؤالءعلىنخشىنحنمزٍر,وضعفيأطفالثالثةھنالكالمشفى,

أوضاعلمراقبةھناكسوریینأطباءالأنھ"الدمشقي"أخبرنافقدالسوریة,الطبیةالجھاتقبلمن
فيالجرحىھؤالءبأمرباالھتمامالسوریةواإلغاثیةالطبیةالمنظماتتقومأن"یجبفقال:المرضى
أيلھمحدثولوھناالموجودیناألطفالھؤالءمسؤولیةالمنظماتھذهأحملوأناخاصة,تركیةمشافي
ماھوتقصیرھمالتقصیر؟ھذاكللماألتراك,ولیسالمسؤولیةالسوریةالطبیةالكوادرسأحملطارئ
لعرفناسوريطبيإشرافھناككانلوتبدیل,قطعیصبحونثمومنیقتلونجرحانابأننشكیجعلنا

األمر بدقائقھ ودون أیة شكوك حول ذلك".

بطن مفتوح

"انتقلتقال:شھادتھتبعاتمنخوفاًاسمھذكرعدممناطلبوالذياإلنعاشقسمفيس.حالممرض
بدأتالمشفىإدارةفحتىھنا,السوریینالجرحىمتابعةھونقليمنالھدفوكانالقسمھذاإلىحدیثاً
السوریینالجرحىاحتیاجاتتلبیةعلىأعملحالیاًوأناالریبةیثیروفاةحاالتمنھنایحدثماأنتشك
ینتجقدوماالبعضیكنھاالتيالطائفيالعداءحالةوأعلمعلیھمحرصاًشخصيبشكلالقسمھذافي
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عنالوضعألراقبھناوسأبقىالطبیة,للقوانینمخالفأوإنسانيغیرعمالًأشھدلماآلنحتىعنھا,
كثب للتأكد ما إن كانت تحدث انتھاكات ضمن ھذا المشفى".

وإنالشھداءجثثتشریحنرفض"نحنفقال:أعضاءسرقةحاالتمنیتأكدلمأنھأخبرناالمرافقینأحد
والكلى,واألمعاءالمعدةتشریحتحتاجالالرأسفإصابةاإلصابةمكانیكونفالتشریحذلكمنبدالكان

صحیح أننا نتھمھم دون دلیل لكنھم ھم من یدفعوننا إلى ذلك االتھام بسلوكھم الطبي غیر المنطقي" .

وصلأنھیقولونإذأنطاكیافيالجامعيالمشفىفيابنھمقتلمنھنالكأنع.زیتونالشھیدذووویرى
فيیعرفواأنیستطیعوالمأیامعدةوخاللالعظامبعضھشمتقدمھفيإصابةبسببالمشفىھذاإلى
إلىالمجيءعلیكمأنالناشطینأحدمنباتصالأیامبعدلیتفاجؤوامرافق,دوندخلألنھیمكثمشفىأي

تركیا الستالم جثة ابنكم "ذھبنا واستلمنا الجثة وقمنا بدفنھ وكما یحدث مع الجمیع ..أتانا ببطن مفتوح" ..

2013أبریل/نتأورینت
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الطالب السوریون على أبوابھ.. االمتحان لمن استطاع إلیھ سبیال

ھذاعاموأي,العاملھذاالنھائیةاالمتحاناتموعداقترابمعاألھاليیعانیھاأولویاتوصراعحیرة
منعلیھمخوفاًامتناعھموبیناالمتحاناتإلجراءأبنائھمإرسالفيالمخاطرةبیناألھلفیھیحتارالذي

الكثیر من المخاطر التي ستعترضھم أثناء ذلك.

بذلكیتأثرلمبینماالمناطق،بعضفيمتتالیینعامینلمدةومدرستھالطالببینالنظامقواتحالتلقد
تستمرحتىللنظاممؤیداًتكونأنعلیكھلترىللنظام,المؤیدةالمناطقفيیعیشونالذینالطالببعض

یؤمنتعلیميبطاقممدارسھاأبوابافتتحتالمحررةالمناطقبعضسوریة,فيالعلميتحصیلكفي
امتحاناتھاستجريالمدارسھذهیعملون,الذینالمعلمینلرواتبالنظامإیقافبعدأجردونویعملبعملھ

والثانویةاإلعدادیةالشھادتیناختباراتإجراءتستطیعلنأنھاإالاالنتقالیة,المراحلفيللطالبالنھائیة
حصلالذيالطالبستستقبلالتيتلكجامعةوأیةبشھادتھا,سیعترفالذيفمنبذلكقامتلووحتى
النظامعلیھایسیطرالتيسوریةلجامعاتبالنسبةرسمیةجھةتدیرھاالمدرسةمنالشھادةعلى

المختلفةاللجوءأماكنفيالطالبمنالكثیرأما(األنظمة)؟!باقيتدیرھاالتيالعربیةللجامعاتوبالنسبة
أواللجوءمخیماتفيیقیمونوھلوأسلوبھااإلقامةلمكانتبعاًظروفھمفتختلفالمجاورةالدولضمن

في مدن داخل ھذه الدول..

كمدیراآلنویعملللنظامالتابعالعربالكتاباتحادعنالمنشقینأحدوھوحمادةالغنيعبدالقاص
المحررةالمناطقفيللمدارس"بالنسبةقال:,التركیة"كیلیس"مدینةفيالسوریةالمدارسإلحدى

حیثباالمتحانات,تتعلقالتيالترتیباتلنفسوستخضعجداًمتشابھةفیھافاألمورالتركیةالمدنوفي
تدریسإنھاءوحسبلھاالمناسببالشكلاالنتقالیةللصفوفاالمتحاناتبإجراءمدرسةكلستقوم

كلتحددھاانتقالیةاعتبرتاألساسيالتعلیملشھادةبالنسبةأمامحدد,بموعدالمدارستلتزمفلنالمناھج
أماتشكلتحالفيالقادمةوالوزارةالوطنيالمجلسمنعلیھایصادقشھادةالطالبویمنحمدرسة
موحدموعدوھولالمتحاناتموعداًآبمنعشرالخامستحدیدتمفقدالثانویةللشھادةبالنسبة

لماالمتحانيوالبرنامجاألسئلةلكنالداخل،فيالمحررةالمناطقومدارستركیافيالسوریةللمدارس
والوزارةواالئتالفالمجلسعلیھایصادقشھادةالطالبوسیمنحاآلنحتىموحداًیكونأناالتفاقیتم

في حال تشكلت أیضاً".

ما"أھمفقال:اآلنالطالبیعیشھاالتيللظروفالنفسيالتأثیرعنحدثناحواباللالنفسيالمرشد
طالبوخاصةمستقبلھحولیعیشھاالتيوالضبابیةالضیاعحالةھوالحاليالوقتفيالطالبیواجھ

بالنسبةھذاأیامعدةمنذإالتتوفرلموالمناھجواضحةغیرلھبالنسبةاآلنحتىاألمورألنالشھادات
الطالبفمثالًمختلفة,فمعاناتھمالمدنأحیاءفيیقیمونالذینالطالبأماالمحررة،المناطقفيللطالب

حلبجامعةمبانيضمنامتحاناتھمتكونأنللنظامالتابعةالتربیةمدیریةعلیھمفرضتحلبأحیاءفي
ستعترضھمالتيالمخاطرحولتفكیرھمجلوسیكونالجامعةمنطقةإلىأحیائھممنانتقالھمیتطلبمما
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االمتحانمقرإلىبسالمةوصلواولواألحیانبعضفيالقنصأوالحواجزعلىوقوفأواعتقاالتمن
تذكرھایستطیعونوالذاكرتھمفيالمعلوماتتحتبسحیث"االحتباس"تسمىحالةمنسیعانونفإنھم

بسبب وجود حادث أھم یشغل تفكیرھم ویحرفھ عن موضوع االمتحان".

أنالمفترضمنالثانویةالمرحلةفيطالبةوھيھبةالطالبةفوالدالقضیة،ھذهفيآخررأيولألھالي
امتحاناتأيوعناالختبار,إلجراءابنتيأرسل"لنیقول:العامھذاالثانویةالشھادةالمتحانتخضع

طریقھمفيوھموبناتناأبناءنایتصیدونقدقناصیھمأنیعلمونأالأبنائنا,قتلعدمبھماألجدریتحدثون,
أیةوعنیتحدثونمنطقبأيتغتصب؟!أوتقتلأوتعتقلقدحواجزھمأنیعلمونأالاالمتحان,مراكزإلى

مدیریة تربیة وتعلیم یتبجحون, أنا أرید ابنتي فحسب وال أرید شھادتھا.

السوریةالمدارسمنمدرسةبأیةیلتحقالمابنانولدیھأنطاكیافيالمقیمینالالجئینأحدالرحمنعبد
القصفبسبباالمتحاناتإلىأبنائناإرسالنستطعلمالماضيالعام"فيیقول:فیھاالمقاعدتوفرلعدم

منكاملینعامینولدايخسرفقدالمدارسفيھناتسجیلھمنستطعلمالعاموھذاالداخلفيوالحصار
علیناأنھأخبروناحیثسوریةفيمدرستھمبإدارةباالتصالقمناعلمي,تحصیلأيدونحیاتھما
لنلكننيبھا,االلتزامأحدیستطعلمالتيالدوامأیامعنالنظربغضفقطامتحاناتإلجراءالحضور

فلمینجحالنابنيَّأنأعلموأناوالعودةللذھابالمصاریفمنالكثیرودفعسوریةإلىبالذھابأغامر
غیرجھةعنالصادرةووثیقتھالنجاحبھذاسیعترففمننجحالوثمالعام,خاللأصالًبالدراسةیقوما

فمنسیحدثذلكأنولنفترضاالئتالف,منستصدقالشھاداتإنیقولوناللحظة,حتىرسمیة
مننراهمافكلاآلن,حتىعمليحقیقياعترافعلىیحصللمالذياالئتالفصدقھابشھادةسیعترف

واحدةوھذهالكثیرنخسركذب,محضالسوريللشعبكممثلبھمعترفكونھعنوتمثیلیاتمسرحیات
من الخسائر، لقد أصبح االمتحان بالنسبة للطالب كالحج , فھو فقط , لمن استطاع إلیھ سبیالً".

2013مایو/نتأورینت
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مواطن تركي یؤمن احتیاجات السوریین وفي مقدمتھا الخبز

أساعدطویالً,والبؤسالقھرطعموعرفتالحاجةمرارةوذقتوالمحرومینالفقراءحیاةعشت"لقد
الفقراءوجدنالمااألغنیاءھؤالءعندالنخوةانعدامفلوالمنھم,األغنیاءأكرهلكننيالسوریینالفقراء

المعدمین".

بالالجئینیمتلئالذيالشعبيالحيذلكالنجار,حبیبحيفيیعیشتركيمواطنجمعة""أبو
عنھسمعناأنطاكیة,وأحیاءمناطقباقيمعبالمقارنةالبیوتآجارأسعارالنخفاضوذلكالسوریین,

رغمباآلخرواإلحساسوالطیبالمحبةمنكتلةعاماً,الستینیتجاوزعمرهلمقابلتھ,نذھبأنقبلالكثیر
وسوریین,أتراكاًالجمیعمنوالشھامةبالكرمعرفأنھإالالمتوسط,دونیصنفالذيالماديوضعھ
أنحتىذلك,یحتاجمنلكلأنواعھاباختالفالمساعدةیقدمالسنینعشراتوعبرفھوأنطاكیاكلتعرفھ
زلمةجمعة"أبولنا:قالجمعةأبيإلىذاھبونأنناعرفأنوبعدمنزلھإلىأوصلناالذيالتكسيسائق

دوغري" ودوغري في لھجة أھل انطاكیة ھي وصف متكامل للرجل المثالي.

نفسكتجدزمن,منذتعرفھرجلمعأنكتشعریجعلكاستقبالكفيأسلوبھعالیة,بحفاوةالرجلاستقبلنا
أوھومنیعرفأندونالسوریینأحدالستقبالھفرحاًیبتسمھوبینماأصدقائك,أوأھلكمنواحدمع

وھوأحیاناًفوقھوتقفزانأخرىتارةحجرهوفيتارةبقربھتجلسانكانتاطفلتانالزیارة,سببیعرف
سوریة,منجمعةأبيجیرانابنتيأنھماعرفناالطفلتینلھجةمنویالعبھما,ویقبلھمالھمایبتسم
الراقيبالجارمتعلقتینالطفلتینبأنأیضاًالستقبالناحضرعندماقلیلبعدالتوأمالطفلتینوالدیخبرنا

وتقوالن لھ (جدو).

الخبزفتاتعنأبحثكنتبني,"فیقول:بساطةوبكلتنمیقدونخاطرهفيیجولبماجمعةأبویحدثنا
الفقر,وعذابالمعاناةفیھاخبرتصعبةبظروفمررتجوعاً,أموتالحتىالجیرانحمارطعامفي

حتىغنیاًأكونأنأتمنىلكموجبروتھ,النظامبطشمنھرباًسوریةمنجاؤواليبإخوةأشعرالفكیف
سیئةلیستالمادیةظروفي�والحمدترونوكمالكننيسوري,طفلأيمنیقتربأنللفقرأسمحال

صاحبلستإنساناً,أكونأنعلىنفسيأساعدإننيبلشیئاًألحدأقدمالإننيثمجیدة,لیستلكنھا
إلىمعھأذھبأنأومنزل,تأمینفيأحداًأساعدأنمنھ,بجزءأوبواجبيأقومإنماأحدعلىفضل

تركي..مواطنكلواجبإنھابلالحقیقةفيمساعدةلیستھذهاألطباء,یقولھمالھألترجمالمستشفى
واجب اإلنسان تجاه أخیھ اإلنسان".

أنھمعتبراًبتفصیالتھیحدثناأنالرجلرفضماجمعةأبيحولالمزیدأخبرناالطفلتینوالدعبادةأبو
لبیتھلیسالخبزبشراءویبدأاألسواقإلىالصباحمنذینطلقجمعة"أبوعبادة:أبویقولأكثر,الواجب

ھوالباكرالصباحومنذاألولالھدفأنویرىغالباً,السوریینومنالحي,فيالبیوتمنللكثیربلفقط
أخرىبجولةیبدأالخبز,تأمینھبعدالحي,فيللجوعحالةأيأللغیتالخبزوجدفلولھؤالءالخبزتأمین

اإلجاباتفتكونشي؟؟"الزمكن"التالي:السؤالویوجھاألبوابویطرقنفسھاالبیوتعلىالظھرقبل
__________________
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یحتاجمنومنھمعلیھ,جمعةأبوفیدلھیعرفھالمكانإلىیذھبأنیریدمنفمنھمومتعددة,متنوعة
یترجمثمومندورهیحینحتىوینتظرإلیھویرافقھللحالةالمناسبالمشفىجمعةأبوفیقررلطبیب

أحیاناًوجھ,أكملعلىأجلھامنأتىالتيالمھمةتنتھيحتىویبقىوالدواءوالصوربالتحالیلویطالب
جمعةأبولیبدأدفعھیستطیعونالذيوالسعرالمواصفاتفیحددونلھممنزلتأمینالبعضمنھیطلب

بحركة نشیطة حتى تأمین ذلك لھم مراعیاً أن یكون الجیران جیدین".

للسوریینالشتاء,ألجلالفحمأوالحطبتأمینبموضوعجداًمنشغلحالیاًجمعةأباأنعبادةأبویخبرنا
ویقوموالیذھبوامكانھعنویخبرھمیستطیعماالنجارةورشاتمنلھمیجمعلبیتھ,ولیسطبعاً

الذیناألتراككالمواطنینالفحمعلىیحصلواحتىالبلدیةفيدوراًلھمیسجلأنحالیاًویحاولباستالمھ,
موظفینخمسةمنأكثریعمللكنھمتقاعدالرجلعبادة:"أبویقولمجاناً,التدفئةموادالدولةلھمتقدم

خدمة للناس ویصل إلى غروب الشمس منھكاً وسعیداً في آن واحد".

طبعنامنولیسضیوفنا"السوریونلنا:قالالسوریینمععالقاتھحولجمعةأبيمعمطولحدیثوبعد
أحاولوأنایكرمھأنالضیفعلىالمضیففحقعلیناواجبولیسلناحقضیفناإكرامالضیف,إھمال

أن أحصل على حقي, فھم أصحاب الفضل علي ال أنا".

"السریعالعرضجاءناأخبرناهوعندماالمنزلأجرةوكماإلقامةمكانعنسألناأنھحدثتالتيوالطرفة
أي"صاغلوم"الجیرانأنحتىجیدوھوفقطأقاربيألحدلیرة250بــبیتالمجاورالشارعفي

جیدون.. وھكذا تصبح جارنا" وأكمل عروضھ فیما لو قبلنا, وكیف سیقدم المساعدة في الكثیر من األمور.

"حتىفأجاب:السببعنسألناهسوریة,إلىللذھابطریقةلھنؤمنأنجمعةأبومناطلبنغادرأنقبل
أساعد المساكین یللي جوا, بشتغل أي شي, ولو حتى إنو ألّعب األوالد الصغار".

2013أكتوبر/نتأورینت
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مكتب قانوني في كلس یكفل للسوریات حقوق الزواج ونسب االبناء

إنجازعلىوالعملبتنفیذھابدأثمومنالفكرةطرحالشماليحلبریففيبیانونبلدةمنحقوقيشاب
یختصللتوثیقمكتبوإلىملموسواقعإلىبسیطةفترةخاللالفكرةلتتحول,منھااألولىالمراحل

بتوثیق كل ما یخص السوریین ضمن موضوع األحوال الشخصیة من زواج وطالق ووفیات ووالدات.

معلقاءلناكاناعزازعندالسالمةبابمعبرمنمقربةعلىالواقعةالتركیةكلسمدینةفيلناجولةفي
مبنىقربالمكتبیقع,كلسفيللسوریینالقانونيالتوثیقمكتبمدیراسماعیل)(عليالمحامي

الصنعمسبقةصغیرةغرفةعنعبارةوھوبالضبطللمبنىالمجاورةالساحةوفيالسوريالمستوصف
تتجاوزالالذياآلخروالنصفاألشیاءبعضلتخزینكمستودعنصفھاوتستعملكلسبلدیةتملكھا

بلدةمنأتىشابفیھویعملالمقاعد،وبعضمحمولوكمبیوترطاولةعلىویحتويأمتار4مساحتھ
بیانون وقرر أن یخدم أھلھ السوریین في كلس.

ھناأھليبھاأخدمبطریقةفكرتھناإلىوصولي"منذیقول:الفكرة،عناسماعیلعليالمحاميیحدثنا
بعضیحملوكشخصالنظامعنمنشقكحقوقياختصاصيضمنبھسأقومالذيالعملیكونبحیث

السوري,الشمالفيالصغیرةبلدتيفيالبلديللمجلسكرئیسالسابقعمليخاللمناإلدارةفيالخبرة
لكنني لم أطل التفكیر ألنني وجدت الحاجة االجتماعیة لوجود مكتب كھذا ھي التي تقودني إلى ھذا العمل".

تتمالھناتحدثالتيالزواجحاالتمنالكثیرأنھناإلىمجیئيمنذ"الحظت"اسماعیل":وأوضح
یحملالذيالزواجھذا,أتراكمواطنینمنالسوریاتالفتیاتزواجحاالتوخاصةصحیحةبطریقة
الفتاةحقوقعلىالحفاظمستویاتألقلیفتقدوالذياإلسالمیةللشریعةوفقاًالمحللةالشرعیةالصفة

بدالالجمیععلىوتطبقالقوانینتسودهبلدففيتركي,مواطنمنبتزویجھاأھلھایقومالتيالسوریة
تقضيالتيالقوانینبتلكیلتزمأنیجبطبیعيوبشكلالسوريوالمواطنداخلھیقیممنكلیحترمھاأن

منالزواجحاالتمعظمأنعلمناوقدالزوجات,تعددمنتركيمواطنأيبمنعالزواجبخصوص
قانونيغیرشرعيبزواجالتركيللمواطنالثانیةالزوجةھيالسوریةالفتاةفیھاتكونالسوریات

علىقضائیةدعوىترفعأنالتركیةاألولىللزوجةیحقبلحقوقھامنالسوریةالمرأةیحرموبالتالي
الزوج وعلى من تزوجت بھ".

ضمنتحدثالتيالزواجحاالتومنھاالقانونیةالمتابعةإلىبحاجةأنھاوجدناأخرىحاالتیضیف:
نفتقدأیضاًالحاالتھذهوفيالمخیمفيیقیمسوريلمواطنأولتركيالفتاةتزویجكانسواءالمخیمات

نسبھبخصوصثبوتیاتأیةدونالطفلیولدإذاإلنجابھوذلكمنواألخطرللزواجالقانونيالتوثیق
خاصةحالیاًاألخطرھوالنسبضیاعفموضوعالمشفى,مناألھلعلیھایحصلالتيالوالدةورقةسوى

في حاالت تنقل األب السوري من وإلى الداخل السوري وتعرضھ للموت في كل لحظة خالل تنقلھ.
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المكانھذاعلىالحصولتمحتىكبیرةجھوداً"بذلنافیقول:واجھتھالتيالصعوباتمختلفعليیشرح
فياالئتالفلمكتبوزیاراتعدیدةواتصاالتوللواليكلسلبلدیةمتعددةمراجعاتوبعدلمكتبناكمقر

السوریةاألسرةعلىتطرأالتيالحاالتمختلفبتوثیقلنقومالمكتبنفتتحأناستطعناعنتابغازي
یتبینقیدإخراجبسوریةللزواجیتقدمتركيمواطنكلمننطلبأنھناحكومیةجھاتمعواتفقناھنا,
یرغبونممنكثیر,متزوجاًكانإنالزواجعقدإجراءیتموالعازباًأومتزوجاًكانإنخاللھمنلنا

العربیةباللغتینالزواجعقدإعدادویتمالسوریةالمراةحقوقیضمنالذيالتوثیقبھذابسعدونبالزواج
یفشلأنإماالحالةھذهوفيیعودونوالویذھبونالقیدإخراجإبرازمنیتھربونوالبعضوالتركیة

الزواج أو أنھ یتم كالعادة بعقد شرعي یقبل بھ بعض الذین ال یدركون خطورة الموضوع.

أھمیةذووتوثیقھجداًحساسموضوعالوفیاتوموضوع,أیضاًوالوفیاتالوالداتحاالتبتوثیقنھتم
أھممنوالتيجمیعاًنعرفھاالتياإلرثفمشاكل,والطالقالزواجعقودتوثیقأھمیةعنتقلالكبیرة

منھوالمشكلةسببیكوناإلرثیةالنزاعاتمنكثيففي,دقیقبشكلالوفاةتاریختحدیدعدمأسبابھا
توفي قبل من مثالً , وھنا ال بد من تنظیم وتوثیق سجالت للوفیات .

حیث2كلسومخیم1كلسمخیم:للمخیماتتخصیصھماتمیومینعدامكتبھفيعليالمحاميیداوم
,ھناكوالوالداتوالوفیاتوالطالقالزواجحاالتلیوثقمخیمكلإلىاألسبوعفيواحداًیوماًیذھب
بدوالجداًھامأمرالتوثیقموضوعأنمعظمھموجدالذینالسوریینالمواطنینمنملحوظاًتعاوناًویجد

منھ وخاصة أن وجود السوریین في المدن التركیة قد یمتد إلى سنوات قادمة وفق المعطیات الحالیة.

الھیئاتولدىلدیھمسجلرسميقانونيبعقدزواجحالةخمسینحواليبتوثیققامقدأنھعليیقول
المخیماتفيسواءالتركیةاألراضيعلىحدثتالتيالوالداتمنالكثیرتوثیقتمكماالتركیةالحكومیة

أو في البلدات والمدن , أما الوفیات والطالق فھي حاالت قلیلة لم تتجاوز العشرة حاالت حتى اللحظة.

إالالشابالمحاميیحصللم,كھذهومتعبةصعبةمھمةبخصوصالمطلوبالدعمیتلقىالأنھعليیؤكد
,ذلكینتظروالذلكمنأكثرعلىسیحصلانھیعتقدالوھوالمنزلألجرةتكفیھالبسیطةمبالغعلى
مدیرومازال,غرفةنصفمنأفضلمقروبتأمینالمكتبباحتیاجاتیتعلقالذيالدعمبعضیحتاجلكنھ

مكتب التوثیق القانوني للسوریین ینتظر وصول طابعة وعد بھا عدة مرات وانتظرھا طویالً.

2014فبرایر/نتأورینت
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سوریون یروون معاناتھم.. من البحر إلى سجن مصري وال مكان آخر یستقبلھم

منكانقاربمتنعلىسوریاًمواطناًوأربعونتسعةقضاھاالمتوسطالبحرفيیوماًعشراثنيبعد
السواحلبخفرواتصلواالمصریة،االسكندریةمدینةسواحلإلىوصلواإیطالیا،إلىینقلھمأنالمفترض

بعد أن تم رمیھم بالقرب من الشاطئ المصري من قبل ثلة من تجار البشر.

أوروبا،إلىإیصالھمیتمأنعلىللمھربیندوالرآالفستةدفعالقاربركابمنكالًأنمنالرغموعلى
رفضواإنبالقتلھددوھمالبشرتجارأنسیماالالموتعلىالمھربینألوامراالنصیاعفضلواأنھمإال

النزول من القارب في المیاه اإلقلیمیة المصریة.

االسكندریة،إلىالسواحلخفرنقلھمأنبعداحتجزتھمالمصریة«السلطاتإن:القاربركابأحدیقول
المصريالقضاءمنأمرجاءأنإلىشھرین،یقاربمامنذوذلكھناك،«كرموز»سجنفيسجنھموتم

مدنھاإحدىمرسىمنانطلقواالتيالدولةوھيتركیاإلىمنھموثالثینثالثةترحیلوتمبترحیلھم
الساحلیة».

وأربعینتسعةأصلمنشخصاًعشرستةأنإالالجمیعیشملالترحیلأمرأنمنالرغم«علىأنھوبین
أنیستطیعونالبینمادولة،أیةإلىالسفرمنیتمكنوالنوبالتاليسفرجوازاتأووثائقیمتلكوالم

یقیموا في مصر وفق القوانین التي أقرت مؤخراً».

سیتمبأنھتقولإشاعاتسمعواأنبعدوخاصةیوم،بعدیوماًالمسجونینالسوریینمخاوفازدادت
ترحیلالأنقضیتھمتوكلالذيالمحاميأخبرھمأنبعدزالتتلكالمخاوفأنإالسوریا،إلىترحیلھم

إلى سوریة أبداً، ولكن ال خروج من السجن إال بعد موافقة إحدى الدول على استقبالھم.

سجنھداخلمن«فیسبوك»عبرإلیناتحدث«كرموز»سجنفيالسوریینالسجناءأحدجربانعمران
التيالجیدةالمعاملةمنالرغموعلىأمامنا،حلوالالمكانھذافيمحتجزونونحنشھرین«منذقائال:

نتلقاھا من السلطات المصریة، إال أن األفق مسدود أمامنا، ونحن عاجزون عن القیام بأي شيء».

المثلناھملكنالسجن،مسؤوليمنكبیراًتعاطفاًنلقىكمااحتیاجاتناكلعلىھنا«نحصلوأضاف:
رسميبشكلذلكوتؤكدلنا،أخرىدولةأیةاستقبالفيالحلأنویقولونبرمتھ،للموضوعحالًیجدون

حتى یسمحوا لنا بالمغادرة إلیھا كوننا ال نمتلك اوراقاً رسمیة».

النظامقبلمنمطلوبمعظمھموأنتركیامنقدمواعشرالستةالمحتجزینكلأنعمرانیشرح
ویؤكدقولھ،حسبالسوري»الداخلفي«استشھدواقدعائلتھأفرادمنكبیراًعدداًأنیزیدبلالسوري

تركیاتقبلأنھوالوحیدالحلأنیوضحكماأسرھم،تقیمحیثتركیاإلىبالعودةالجمیعرغبة
باستقبالھم وأن تعبر عن ذلك بشكل رسمي، حینھا ستسمح لھم السلطات المصریة بالسفر حاالً إلیھا.
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أوجھوأنامعاملة،أفضلالمصریةالسلطات«عاملتناقال:السجناءلھاتعرضانتھاكاتعنسؤالناولدى
شكري لمصر العربیة، ولم یحدث أن أساء لنا أي شخص وال حتى بكلمة مزعجة».

علىغصباجینانحنانطلعبدنابستعبنا«وهللابقولھ:السجنفيرفقائھوحالحالھعمرانلخصبینما
بدنانحنابسمعنا،ولطفاءأبدازعجتناوماانسانیةبكلعاملتنامصرالسالح،تھدیدوتحتمصر

شخصكلعلینانصبألنوعندھا،الجئینتقبلناأوربیةدولةشيأوتركیا،إلىألھلنانرجعیساعدونا
وأناقصففيعیلتينصفاستشھدواأناالحرب..منانھزمنانحنشي،وكلوراحوأھلنادوالر،6000

بالسجن».

قائالً:معھومنھوبھایطالبالتياإلجراءاتحولسؤالناعلىالجربان»«عمرانالسجینوأجاب
السفرخاللھمننستطیعبحیثشيءأيأوللسفروثائقلنایصدرأنالسورياالئتالفمننرجو«نحن

نریدالكثیر،نطلبوالالستقبالنا،الموافقةبإعالنھاالتركیةالحكومةیطالبأنأوتركیا،إلىمصرمن
أنإالالسجنمننخرجلنأنناأعلمنافقدتركیا،فيعائالتناإلىونعودالسجنمنبھانخرجطریقةفقط

توافق الدولة التي غادرنا منھا على استقبالنا أو أیة دولة أخرى».

ینتظرون«كرموز»سجنفيشھرینومنذزالواماوطفلة»«طفلعمرانحسببینھممعتقالًعشرستة
یمنعھ؟ماھناكأنأمذلك،منسیتمكنھلترىویتساءلونألجلھم،السوريالوطنياالئتالفیتحركأن

أم أن األمر مختلف عن االحتمالین السابقین؟ فال أحد یھتم أو یكترث بالقضیة.

2014دیسبمبر/العربيالقدس

__________________
___ 48 ___



___ مذكرات بقرة سوریة _________________________________________ محمد إقبال بلو ___

حكایة سوریة من سجن ھیراقلیو في جزیرة كریت

یتعرضاأنببالھمایخطرولمفجأة،كریتجزیرةفيالواقعةالیونانیةالسجونأحدفينفسیھماوجدا
یفعلكمااألوروبیةالدولإحدىإلىمطارھامنیخرجاأنحاوالالتي(ھیرقلیو)مدینةفيالتجربةلھذه
علىتعودوالتيالتھریبلتجارةتروجباتتالتيالیونانیة،السلطاتوبعلمیومیاًالسوریینمئات

تلكیصعدلنمعظمھموھمیینلركابیومیاًالطیرانتذاكرمئاتبیعنتیجةطائلةبأرباحنفسھاالحكومة
الطائرات.

أنھماالعجوزالموظفةاكتشفتإذفرنسیةطائرةعلىللصعودالمحاولةتلكفيینجحالمومحمدمنال
أنالعادةجرتوقدیشبھانھما،فرنسیینلمواطنینأصلیةسفرلوثائقحملھمامنالرغمعلىسوریان
الالجئلیعودالفورعلىاألمروینتھيالطائرةبصعودالحالةھذهفيللراكبالسماحالموظفةترفض

الفور،علىبالشرطةاتصلتالتيالفرنسیةتلكعینيمنیشعكانماغضباًأنإالأدراجھ،السوري
وبدورھم عناصر الشرطة اعتقلوا محمد ومنال.

المسؤولالضابطمنبإصرارمعيالتحقیق"بدأویقول:المطارشرطةقسمداخلحدثمامحمدیحكي
الكبیرالشبھلكنصورتيلیستأنھامنالرغمعلىعلیھا،صورتيووضعتالبطاقةبتزویرقمتأنني
شيءكلعنواجبتھالتفاصیلمنالكثیرسالنيذلك،تصدیقیرفضجعلھالبطاقةصاحبوبینبیني

سألنيأنھوالملفتالناحیة،بھذهكثیراًیھتملمھووباألحرىالمھرباسملھأذكرلمأننيسوىبصدق
عن دیانتي وعندما قلت لھ كلمة مسلم.. ضحك وصرخ بأعلى صوتھ (داعش)".

المخصصالقسمإلىكالًوأدخلوناالمدینة،فيكبیرسجنإلىوالفتاةأناتحویلنا"تممحمد:ویضیف
تمتحیثمھیناً،جسدیاًتفتیشاًتفتیشيبدأحینھا،منالمعحدثماأعرفأعدلموھناجنسھ،ألبناء

السوریینبعضتحتويزنزاناتعدةمنھتطلممرإلىأدخلونيثمومنالتفتیش،أجلمنتماماتعریتي
ساعةوعشرینأربعةومكثتالسجن،داخلالمخدراتیتعاطىبعضھمكانأخرىجنسیاتمنوسجناء

وأنالمحاكمة،تحتزلتماأننيوأخبرتنيعني(القاضي)أفرجتحیثالمحكمة،إلىتحویليبعدھالیتم
الیونانمنخرجتقدأكونعلليشھورثمانیةالمحاكمةستؤجللكنھاشھورستةلمدةالسجنعقوبتي
كلھا".

مطلقاًكالجئحقوقھتحترملمبلالسجن،أثناءوالاالعتقالأثناءالجیدةمعاملةیعامللمأنھمحمدیؤكد
إلىالسفریستطیعلنأنھیؤكدكماالیونان،فيالمتحدةاألمممننظامیةأوراقعلىحصلانھالسیما
لھیقدمأندونكامللیومسجنأنھإلىباإلضافةبالسجن،یحكموقدلمحاكمةمطلوبفھوثانیة،الیونان

طعام أو شراب.
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تقییدنا"تمفتقول:المحكمةإلىومحمدھينقلھاكیفیةعنوتحكيمشابھةبمعلوماتمنالتتحدثبینما
السجنوأمامالمحكمةوأمامالشارعوفيلكنناالسجن،بسیارةالمحكمةإلىوذھبناخطرین،كمجرمین

كنا نشعر بإھانة كبیرة وكان الناس ینظرون إلینا نظرة اشمئزاز وكأننا خطر على مجتمعھم".

لقدھنا،ذكرھاأودالمختلفةبتھممحكوماتأخریاتفتیاتمعسجنيیتمأنالمعقولمن"ھلوتضیف:
الزنزانة،زوایاإحدىفينفسيوحشرتأنامأنخفتشراب،اوطعامودوننومدونكلھاللیلقضیت
دخوليلدىشعريإلىیدھاوتمدتغازلنيبدأتالسجیناتإحدىأنالسیمامتیقظة،یقظةوبقیت

الزنزانة".

أخبرناحیثذلك،حدوثیتوقعالملشابینبالنسبةقاسیةكانتأنھاإالقصرھامنالرغمعلىتجربة
أنھاعلىمنالزادتبلالمحاولة،تلكحاواللماكھذاسجنفيیوماًسیقضیانأنھاعرفالوأنھمااالثنان

لو علمت بذلك لما أتت إلى الیونان أصالً بل وتخلت عن موضوع السفر إلى أوروبا.

2015یونیو/برساالتحاد
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سوریون: الحرب أفسدت العالقات االجتماعیة ولم نعد نھتم بھا

أنبعدالبالد«محمد»غادرإذ«عبدالمنعم»،األصغرأخیھصوت«محمد»یسمعلمأعوامثالثةمنذ
مناطقفيیقیمحلبمدینةداخل«منعم»اإللكترونيالمھندسبقيبینماالنظام،لقواتمطلوباأصبح

النظام.

صوتھ،أسمعلمسنوات«ثالثویقول:أخباره،یعرفأوإلیھیتحدثبأنمھتمغیرأخاهأنمحمدیعتقد
مختلففيوانقطاعھااالتصاالتتوفرعدمالسببأنذلكیسمعمنیعتقدوقدبي،یتصلأنیحاولولم

المناطق السوریة، لكن األسباب في الحقیقة غیر معروفة وال أفسرھا سوى بعدم االھتمام".

رقمیمتلكأنھكماالنقال،الھاتفكبرامجاالتصالوسائلمختلفیمتلكأخيأنتماما«أعلمویضیف
معي،التواصلیخشىأنھأوالخاصة،بشؤونھیھتمأنفضلیبدوفیمالكنھفیسبوك،وحسابھاتف

حیثالمدینةوسطیقعحيفيیقیمكونھاألمنیة،األجھزةقبلمنللمساءلةیعرضھقدذلكأنویعتقد
تبسط قوات النظام السوري سیطرتھا ھناك".

وبعضھمقصودبعضھاالجتماعیةالعالقاتفيالتفككمنبالكثیرتسببتقد«الحربأن«محمد»ویرى
لكنھاللقاء،أوللتواصلأمامھاسبیلوالذلك،علىمرغمةمسبقتواصلعلىكانتالتياألطرافتكون
فأكواموأصدقاءه،وأقاربھأھلھینسىالمرء«جعلتبــ»اللعینةوصفھاالتيالحربأنتمامایدرك

حیاتھعلىالحفاظفيمنحصراسعیھویبقىالقدیمةقیمھعنفشیئاشیئاالمرءتبعدوالمشاكلالھموم
ومن ثم تأمین لقمة العیش.. فقط".

حسامفأمللسوریین،بالنسبةاألیامھذهالحدوثكثیرأصبحأمرمتعددةمناٍففيالواحدةاألسرةتشتت
اللجوءفضلأخوھافیماالشمالي،حلبریففيیعشناإلناثأخواتھابینماأنطاكیامدینةفيتقیممثالً

إلى إحدى الدول األوروبیة بعد أن سدت في وجھھ كل سبل العیش الكریم.

حلب،شمالبلدتنافيواحدةكعائلةنعیش«كناتعیشھ:الذياالجتماعيالظرفعنحسام»«أمتحكي
دول،عدةفيتشتتناقدأنناوجدناوفجأةالعائلة،بیوتأحدفيواألخواتاإلخوةویلتقيإالیومیمروال

شبكةباستخدامالتواصلوسائلعبریومیانتواصلزلناماأنناإالبالبقیة،یلتقيأنعلیھیستحیلبعضنا
اإلنترنت".

اإلنترنت،شبكةانقطاعبسببمعيالتواصلعنینقطعونماغالباحلبریففي«أخواتيقائلة:وتشرح
تتعلقأسبابھنالكتكونأندونطویلة،لفتراتبالغیاببدأنمؤخرالكنھنحدیثھن،منأفھمماحسب
الحیاةوھموموأطفالھنبیوتھنشؤونإلىوانصرفنممالاألمروجدنأنھنوأعتقداالتصاالت،بجودة

الیومیة، لقد جعلتنا الحرب كل في واد، حتى أن اھتماماتنا قد تباینت مع مرور األیام والشھور واألعوام".
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فيأعداءأصبحوااألصدقاءأنیرىأنھإذجدا،ھامآخرجانبمنالموضوععنفیتحدث«صفوان»أما
أنإلىیشیرأنھكماالسیاسیة،المواقففيلتباینبعضھمعنتخلواقداألقاربوأنالحاالت،بعض

التفكك بدأ منذ الیوم األول بین مؤید ومعارض للنظام.

یمكنناالمتكرربشكلالتواصلأوببعضھماللقاءالناسعلىیصعبالتياالجتماعیةالحاالت«فيیقول
التفككھوالسوریةالثورةفيیومأولمنذحدثالذيالخطیرالتفككلكناجتماعیا،تفككاذلكاعتبار
النزاعاتوبدأتومعارض،مؤیدبینالجمیعانقسمالبدایةفمنذالسیاسیة،المواقفأساسعلىالمبني

والخالفات من وجھات النظر وصوال إلى الخالفات التي یستخدم فیھا السالح".

الواحدة،األسرةإلىلیصلالتفككاستمرسوریافيالحاصلةالمأساةعلىاألعواممرور"ومعویكمل
اإلسالمیة،الكتائبفيمقاتلینعلىتحتويكماالحر،للجیشوعناصرللنظاممؤیدونأناعائلتيففي

كانواكمایبقوالمھؤالءرجاالتھ،معویتواصلونالنظاممؤسساتفيیعملونزالواماأشخاصوعلى
فقدبعضھمأنالسیمامطلقا،یرأبھمنالصدعذاكیجدولنبعض،عدوبعضھمأصبحبلواحدة،عائلة
ھمفیماحق،علىالنظامأنیرونزالواماألنھممجرمونالبقیةأنویعتبرالقصففيأبنائھمنبعضا

یرون العكس تماما".

بینأوشیعي،وآخرسنيمسلمبینموجودةكانتالتيكالصداقاتالبعیدةاالجتماعیةالعالقاتعنأما
أحدیعرفالالتيالحربھذه«أنیرىأنھإذ«صفوان»بحسباألبدإلىتحطمتفقدومسلم،مسیحي

الحربنھایةبعدإالالسوریةالطوائفتتصالحولنالمجتمعي،االندماجذاكمنشیئاتبقلمنھایة،لھا
بعشرات السنین، ھذا لو انتھت".

علىقادراطرفأيیعدلمإذأسالك،دونمنذلككانولوتمامامقسمةأصبحتسوریاأنالرجلیرى
ختامفيیضیفوالقلوب..العقولمنالدماءآثارتزولأنبعدإالذلكآثارتزولولناآلخر،الطرفتقبل

حدیثھ: "ولكن ھیھات".

2015دیسمبر/العربيالقدس
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ً الزواج جوعا

بعدمنھ،بطالقھاقراراأصدرتالمحكمةأنإالزوجھاغیابورغمأخیرا،الطالقعلى«أمیرة»حصلت
البعضعذرھافیماالبعضالمھادمشق،محاكمفيرفعتھاتفریققضیةخاللمنبذلكھيطالبتأن

دمشقلیاليفيصغیرةشمعةسوىتنیرھاالالتيالمظلمةالسھراتحدیثأصبحتأنھاكمااآلخر،
الحالكة.

منالفتاةتزوجتحالیا،السوريالنظامقواتعلیھتسیطروالذيالدمشقي،الدین»«ركنحيابنةأمیرة
كللسعیدینزوجینكاناوبالفعلمعھ،العمرتعیشأنوتمنتوأحبتھأحبھاصدفة،علیھتعرفتشاب

النظامضدالشعبيالحراكبدایاتقبلولدتفابنتھماسنوات،خمسیقاربالیومعمرھابطفلةزواجھما
في سوریا بشھور قلیلة.

صغیرادكاناالزوج«حسن»افتتححیثالشرقیة،الغوطةفي«كفربطنا»بلدةفيالصغیرةاألسرةأقامت
النظامقبلمنالعسكریةالعملیاتتصاعدومعمحلھ،ینتجھمماویعیشالبلدةألبناءاللحمفیھیبیع

«ركنحيفيأھلھابیتإلىزوجتھ«حسن»أرسلالحصار،بدءوقبلالغوطة،فياألھاليضدالسوري
منھناكخطورةأقلالحیاةستكونحیثالقصف،من«إسراء»ابنتھوعلىعلیھاخوفاالدین»

"كفربطنا".

كیاناتنشوءمعذلكوتزامنومدنھا،بلداتھابكافةالشرقیةالغوطةعلىالحصاراشتداألیاممرورومع
مھنتھیمارسوظلالمحاصرین،منغیرهمعمحاصراالزوجفبقيھناك،العددكثیرةقویةعسكریة

كـ»لحام» بانتظار أن یحدث هللا أمرا ویتغیر الظرف الصعب الذي یمر بھ الجمیع.

دمشق،فيوابنتھزوجتھمعلإلقامةوالذھابما،بطریقةبلدتھمغادرةمنلھبدالأنھأخیراالرجلوجد
منیخرجأنخافالبدایةفيأنھإالالسوري،النظامقواتقبلمنمطلوبغیرأنھمنالرغموعلى

الحواجزعلىمعممغیراسمھأنمنللتأكدوأقاربھأصدقائھبعضفأرسلبحواجزھم،مروراالغوطة
منھالمعلوماتبعضوأخدبتفتیشھللغوطةالمحاذیةالحواجزستقومحیثالمرور،وبإمكانھالعسكریة

الوقدالمحاصرة،المنطقةتلكمنیخرجمنكلتجاهیتمروتینيأمروھذاالغوطة،داخلاألوضاععن
یستغرق سوى ساعات قلیلة.

منالشبانخروجبمنعقراراأصدرتقدحینھااإلسالم»«جیشقیادةكانتبالمغادرةالرجلھّموعندما
الوالذياإلسالم»«جیشمنموافقةعلىیحصلأنبالخروجیرغبشخصلكلبدوالالشرقیة،الغوطة

أوالكھولةفيودخلواالشبابسنتجاوزواالذینوللرجالواألطفالللنساءإالالموافقةھذهیمنح
الشیخوخة.

صفوففيللقتالإماوبلداتھم،قراھمفيالبقاءالشبانجمیععلىأناإلسالم»«جیشقادةیرى
شابكلیبقىكأنوالبلدات،المدنتحتاجھاأخرىخدماتلتأدیةأوالسوري،النظامضدالحر»«الجیش
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«جیشیعتبرھامانوعمنخدماتیقدمفإنھاالحتماالتوبكلیتركھاوالیمارسھاالتيالمھنةفي
اإلسالم» أنھا من واجبھ.

صعبموضوعالغوطةإلىوابنتھزوجتھعودةموضوعأنكماكفربطنا،مغادرة«حسن»یستطعلم
بھذازواجھاحالأنوأھلھا،الزوجةوجدتأنإلىعلیھ،ھوماعلىالوضعفظلعلیھما،وخطیرومعقد

الشكل أمر ال یمكن أن یستمر، وأن علیھا الطالق من زوجھا، وبالفعل رفعت دعوى الطالق وتم لھا ذلك.

فإنتركیا،فيوالتقیناهالحصارقبلنزحوالذيسابقاكفربطناسكانأحدوھو«أمین»روىماحسب
یرغبونفأھلھابذلك،القیامعلىأجبرھاماھو(أمیرة)الزوجةأسرةتعیشھالذيالسیئالمادي"الوضع

بالخطوةوأقنعوھاقررواولھذاوابنتھا،الزوجةومصاریفالماديالعبءیحملشخصمنبتزویجھا
المذكورة".

الدمشقیةاألحیاءسكانمعظمیعیشھللغایةصعبإنسانيوضعظلفيطبیعيسلوكھذاأنالرجلویرى
یعانوناألھاليمنوالكثیرموجودةحقیقةلكنھاحقیقیا،شیئاالجوعمأساةللبعضتعنيالفقدالفقیرة،

الجوع وعدم القدرة على تأمین طعامھم.

أنعلمواوأھلھاأنھاإالسابقاتعرفھلمعاما،بعشرینمنھاأكبررجال«أمیرة»تزوجتقلیلةأیاممنذ
أب،دونمنستعیشالتيإسراءالصغیرةوطفلتھاابنتھممعیشةأعباءتحملعلىالمادیةالقدرةلدیھ

«حسن»اللحاملزوجھاانتظارھاأن«أمیرة»تعتبرفیمااألم»«زوجمعحیاتھابقیةستكملأنھاوغالبا
علىیعینھامنخاللھاھيتجدلنقادمة،سنیناألحوالھذهتستغرقفقدیأتيالقدأملانتظارھو

تكالیف الحیاة وتربیة ابنتھا.

دونمنالسوریونمنھایعانيالتيالمأساةمنسنواتخمسفبعداألیام،ھذهسوریافيشيءكلیحدث
لنالتيالجدیدة،القصصمنالكثیرتولدأنبدالالمظلم،النفقآخرفيیرونھضوءأوأملبصیصأي

یكون «الزواج جوعا» آخر فصولھا.

2015سبتمبر/العربيالقدس
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شاب سوري یحصل على اللجوء في ھولندا ویرمي قلب حبیبتھ على ضفة نھر
العاصي

«حلة»فيیعبرالمالتقالیدوحسبأنھماإال،2013عامبدایةمنذ«الحلة»،بواسطةالعاصينھرعبرا
«الحلة»امتطىمنھماواحدكلبلنفسھ،الوقتفيالتركیةاألراضيإلىدخولھمامنالرغمعلىواحدة

باستكمالوأمالوالدمار،القصفعنبعیداالتركیةاألراضيفينفسھلیجدالصغیرالنھروعبرالعجیبة
قصة الحب على نحو رومانسي، كما یحدث في أفالم النھایات السعیدة.

تخفىأمورفالتلك،الحببقصةتشعرالتيأسرتھمعمنھماكلأنطاكیاإلىوصالو"محمود""سناء"
لموالزواج،بالخطبةیتكللأنالمفترضمنالذياالرتباطذاكعلىاألسرتینموافقةأنإالالجیران،بین
األسرةمنھتعیشلعملباإلضافةأخرىومصاریفوأثاثامنزالیتطلبفاألمرذلك،یتمألنكافیةتكن

الصغیرة الجدیدة.

أنإالذلك،إلىوماوالمھرالزواجمتطلباتموضوعفياألخیرةالسنواتفيالسوریینتساھلورغم
الرغموعلىأنطاكیا،فيالمقیمینالسوریینمعظمأنكماواالحتیاجات،المطالببعضمنیخلوالاألمر

یحاولونكمانفسھا،والتقالیدوبالعاداتاألصليبلدھمفيوكأنھمیعیشونالمادیة،أحوالھمضعفمن
أنبعدالسیماإلیھم،ینظرونوكیفالناسیقولھبمایھتمونماوكثیراأیضا،نفسھالمستوىفيالعیش

أصبح السوریون یشكلون نسبة ال بأس بھا من سكان أنطاكیا.

رمزاكراسي»«األربعةأصبحتبلالنھر،منبالقربأنطاكیاوسطفيتتمكلھاالحبیبینلقاءاتكانت
تحتويمقصوراتالعاصينھرجانبيعلىتوجد(إذكراسياألربعةعندكانتاللقاءاتفمعظملحبھما،

موقعایجعلھاماوھذامقاعدأربعةعلىتحتويكانتفقدالمقصورةتلكإالمقعدین،علىمنھاكل
تكونعندمابینماتماما،مجانیةلطیفةجلسةھناكالحبیبانیجدحیثبسھولة)علیھیستدلواضحا

أیضاممیزمطعموھوالخشب»«مطعمفيیجلسانفإنھماازدھارھاقمةفيمحمودعندالمادیةاألوضاع
الشايلقاءتركیتینلیرتینویدفعانالتركي،الشايمنكأسینویشربانالخشب،منمصنوعاكلھكونھ

والجلسة الجمیلة تلك.

یدركنفھناألمھات،خاصةعنھاویتغاضوناللقاءاتبتلكاألھلیعلمماغالباالسوريالمجتمعفي
باتتعامین،منأكثروعبرالطویلةالجلساتتلكلكنعدمھ،منالمشاعرصدقیدركنكماذلك،براءة

الناجعةبالطریقةیفكرانوأصبحاحالیجدأنفيمنھماكلیئسأنوبعدللمحبین،ومؤلمةلألھلمزعجة
ورسمالمستقبلیةللحیاةوالتخطیطالحلموبدأالھجرة،ھوالحلوكانفیھ،ھمامماللخروجالمفیدة
ثمومنأوروباإلىبالھجرة«محمود»یقومبحیثنھائي،قرارإلىوصالأنإلىأبعاده،بكلجمالھا

تتبعھ «سناء» ولكن.. من أین المال؟
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معلمةتعملكانتعندماطویلةشھورمنثمنھاجمعتحیثتملكھاكانتذھبقطعة«سناء»باعت
جزءاأقاربھومنالمال،بعضأصدقائھمن«محمود»استدانكماحلب،ریفمدارسإحدىفيوكیلة

آخر، وتوجھ إلى إزمیر كعادة كل الراغبین بالھجرة.

طویلةولشھورھولنداإلىبالفعلالشابوصلإذالقصة،ھذهفيالمھمةھيلیستمحمودرحلةتفاصیل
لموأحالموالھیامالشوققصصواستمرتالكثیرة،وبرامجھالنقالالھاتفعبرتلكالحبقصةاستمرت

لمإجراءاتمصاعبتظھروبدأتاإلقامةعلىالشابحصلأنإلىالسعیدة،الھانئةوالحیاةالشمل
الشمل التي یخبر حبیبتھ بھا كل یوم شاكیا باكیا، وتدعو لھ بالتیسیر وتتمنى سرعة لقائھما المنتظر.

المرحلةتلكوأنالشمل،لممعاملةمنانتھىمحمودأنالجمیعاكتشفقلیلة،أسابیعومنذأخیرا،
تفاجأالجمیعلكنالسعیدة،الدرامیةالنھایاتكمابالفعل،ستنتھيسنواتمنذبدأتالتيوالقاسیةالصعبة

بأن محمود قد لم شمل إحدى قریباتھ بعد أن اتفق معھا مسبقا، لتبقى «سناء» تنتظر الحلم الذي لن یأتي.

الموضوع،وانتھىمنھماعتذروالكنھموأھلھا،للفتاةبالنسبةالمصابفداحةفیدركوناألھلأما
فيالكثیرونغرقكمامحمودیغرقلم«سناء»،منبكثیرأجمل«قریبتھ»الجدیدةزوجتھأنویبررون

بحر إیجا، لكن الفتاة غرقت وأكثر.

2015سبتمبر/العربيالقدس
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الفصة وغذاء "الصیصان" طعام األطفال في الغوطة الشرقیة

ثقلھابكلتقبعإنسانیةمأساةمنوالنجاةالخروجمنیتمكنوالمالذینوذویھأھلھعلىالرجلیتحسر
قصةإلى"المنفوش"قصةفمنالخیال،منضرباتبدوقصصایرويالشرقیة،الغوطةفيصدورھمعلى
ریفرجالیعیشھاالتيالقلبحرقةعلىویقفالمأساةتفاصیلالمرءیدركوالفصة،الصیصانطعام

دمشق.

لناویحكيالجحیمھذامنیخرجأنطویلةمصاعبتكبدأنبعداستطاعبطناكفرأھاليمنعدنانأبو
الفصائلبعضیتھمكماالنظامالرجلیتھمالشام،غوطةتعیشھاالتيالمعاناةأصنافعنقصصا

العسكریة المعارضة تماما بتجویع أھالي بلدات الغوطة الشرقیة".

األشجارأوراقاألھاليیتناولأنفبعدبدأت،إنھانقولأنوبإمكانناقریباستبدأالجیاع"ثورةوقال:
صبرھمأنمنبدالأساسا،الحیواناتلعلفیزرعوالذيالفصةنباتزراعةإلىیعمدونثموالحشائش،

السوريللنظامموالیةكانتسواءومصالحھابنفوذھاإالتفكرالالتيالقوىكلضدوسیثورونسینفذ
أو معارضة لھ".

أنإالواألغنامكاألبقار،الحیواناتتنتجھماعلىغذائھمفيیعتمدوناألھاليكانالبدایة"فيویضیف:
فالبقرةتموت،أنوأوشكتوتضعفتھزلبدأتالتيللحیوانات،العلفتأمیناستحالةإلىامتدتالمعاناة
باإلضافةذلك،عنسینتجالذياللحملقلةأصالذبحھامنتتمكنلنالموتإلىطریقھافيوالتيالھزیلة

إلى أن ال أحد یمتلك ثالجة لیحفظ شیئا لیوم الغد فالتیار الكھربائي شيء قدیم بات یذكره األھالي".

والذيالمشھوریناأللبانتجارألحدوأغناھمألبقارھماألھاليبیععنكفربطنا،ابنعدنانأبویحدث
فيتقعواألجباناأللبانإلنتاجمنشأةیمتلكأنھكماالعلفثمنیمتلكھذافالمنفوش"المنفوش"،یسمى
سیطرةمناطقفيیبیعھاآلخروالجزءالعسكریة،الفصائلقادةإلىإنتاجھمنجزءببیعویقومدوما،

امتلكواولوحتىمنتجاتھمنجزءأيالغوطةداخللألھاليیبیعالالمنفوشأنالرجلیؤكدكماالنظام،
یزودھاالتيالنظاممناطقواحتیاجاتالعسكریةالفصائلتكفيبالكادإنتاجھفكمیةللشراء،الالزمالمال

ھو بتلك المادة الغذائیة األساسیة.

تلكجوعا،أخيابنةماتتعدةشھور"منذویقول:عدنانأبویكملاألیمنخدهعلىتعلقتبدمعة
بھیطعمبماأخيحارإذمنھ،قصددونوالدھاقتلھااألولى،الخمسسنواتھاتتجاوزلمالتيالزھرة
غذائيمزیجوھوالصیصان)(طعامبإطعامھافبدأالموت،منعلیھاوخشيشیئایجدولمالوحیدةطفلتھ

الوحیدالنوعھذااستھالكمنطویلةفترةبعدالطفلةلكنوبیعھ،لتسمینھالدجاجمربویستخدمھصناعي
من الغذاء فارقت الحیاة".

دخولكیفیةعنوتحدثومقاتلیھم،عناصرھمإلشباعاالھاليبتجویعالفصائلالشرقیةالغوطةابنیتھم
منقواتتعترضھاحیثالغوطةبلداتباتجاهالوافدینمخیممنالغذائیةبالموادالمحملةالشاحنات
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كحموریةدوماتليالتيالبلداتبینمامستودعاتھا،فيكلھاالحمولةوتفرغدومافيالحرالجیش
عسكریيإلىالمستودعاتمنتنتقلالتيالغذائیةالموادتلكمنشيءأيیصلھاالوغیرھاوكفربطنا

الحر، وأما المدنیون فال أحد یفكر بھم".

ومااللون،أسودالشعیرلخبزباإلضافةالصیصانوطعامالفصة،ھوالناس"غذاءعدنان:أبویقول
یكونأنوبدلالمتنفذین،بعضقبلمندومافيتصنیعھایتمالزعترتشبھمادةوھو(الزعتر)بــیسمى

كللناویباعالمطحونة،الجوزقشورمنیصنعفإنھالالزمةوالتوابلالزعترنباتمنمصنوعاالزعتر
كلیلوغرام منھ بأكثر من ألف لیرة سوریة".

األفرانفلدیھم(المدعومة)المنطقةفيفھمالعیشبرغداألھاليیھنأدوما"فيبسخریة:یحكيبینما
قائدھاجانبإلىالرعیةتقفعندمایحدثماوھذاھناك،تنتشر(الصفیحة)محالتمنالعدیدأنوحتى

وتنفذ أوامره بدقة".

2015یولیو/21عربي
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بائعات ھوى في أنطاكیا یدعین أنھن سوریات

ً تنحصرالتيالمھنةتلكالتركیة،أنطاكیةمدینةفيالمقاھيمنالعدیدافتتحتالفائتالصیفوخاللحدیثا
رجالیمتلكھااللیلیةالنواديوحتىوالمقاھيالمطاعمفمعظمالمدینة،سكانمنالعلویةالطائفةضمن
االقتصادیةالمنشآتلھذهالعامالوجھھوھذاالطائفة،نفسمنوبناتشبابفیھاویعملعلویون،أعمال

التي تدر ربحاً وفیراً السیما بعد ان غصت أنطاكیة بالسوریین وكاد عدد سكانھا أن یتضاعف.

سوقوخاصةالقدیمةاألسواقمنمتفرقةمناطقفيافتتاحھاتمالمتدنیةالدرجاتمقاھيمنالعدید
اللیل،ساعاتمنبعضوخاللالنھارساعاتطوالعالیةبشریةكثافةذومكاناًأصبحالذيحلب،

طوالعادیةكمقاٍهتعملبلفحسب،مقاھيمجردتكنلمالجدیدةالمقاھيھذهمعظمأناألمرفيوالغریب
النھار لتتحول إلى نواد لیلیة بعد الساعة الثامنة وحتى الواحدة بعد منتصف اللیل.

الواحدةوحتىظھراًالواحدةمنیومیاًساعةعشرةاثنتاالمقاھيھذهفيالعربیاتالفتیاتعشراتتعمل
یكونماالذيراتبھنعلىیعتمدنالأنھنإالالمقھى،صاحبمنعلیھاتحصلنبسیطةأجورمقابللیالً،

التيخدماتھنلقاء(إكرامیات)منالزبائنمنعلیھیحصلونماعلىاالعتمادكلبلعادة،أسبوعیاً
بعضھنأنعنناھیكتركیة،لیرةثالثینأوعشرینمقابلوالقبالت،اللمساتبعضضمنھاومنیقدمنھا

دوالرمائتيإلىیصلأجرمقابلالمجاورةالفنادقأحدفيلیلةلقضاءأتراكأوعربشبابمعیتواعدن
أحیاناً.

أنھنأنطاكیافياألتراكالمواطنینبینالمھنةھذهفيیعملناللواتيالفتیاتحولأقاویلمنینتشروما
األتراكمنالعدیدبدأبلبالمالھي،اشبھأصبحتالتيالمقاھيھذهفيللعملالفقردفعھنسوریاتفتیات
القیممنظومةعلىویؤثرمعیباًشیئاًواعتبارهیحدثمابانتقاداألماكنتلكیرتادونالذینمنحتى

آنفةاألماكنأحدوزیارةقربعنتفاصیلھمعرفةومحاولةاألمرلتتبعدفعناماالمدینة،فياالخالقیة
الذكر، حیث وجدنا في مقھى واحد أكثر من ثمانیة فتیات كلھن جمیالت یقمن بھذا العمل وبأعمال أخرى.

وبتوجیھ بعض األسئلة إلى النادلة نصف العاریة انتزعنا منھا بعض الجمل فقالت:

عمليمنجیدراتبعلىوأحصلبعلمھوأعملشھرین،منذھناوزوجيأناأعیشحلبمنسوریة“أنا
جدرانداخلینحصرعمليإنبلالشبانمععالقاتأیةأقیموالبھتفكرونبماأقوماللكننيكنادلة،ھنا
زوجيأنحیثوطفلي،وزوجيأنابھااعیشاألسبوع،فيلیرةوخمسینمائةعلىوأحصلالمقھىھذا

لم یستطع إیجاد عمل للحظة، وھو یعتني بالصغیر خالل دوامي ھنا”.

ولدىتدریجیاً،الودیزیدبحدیثوبدأتذلك،منھاطلبناعندماتردددونالطاولةعلىجلستالفتاةأنإال
سؤالنا لھا ھل تقوم بالخروج كغیرھا إلى السھرات أو لقضاء لیلة في فندق كان جوابھا حرفیاً تماماً

“ال أبداً أنا زوجي متعصب كتیر وال یسمح لي بذلك، لو أردتم بإمكانكم أن تسھروا عندنا في المنزل”
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ومن ھذا الجواب استنتجنا مدى تعصب زوجھا وتزمتھ، ومدى الكبت الذي تعاني منھ تلك المرأة الشابة.

یتصفحيوھوالدینصالححيمنبلحلب،مدینةمنأنھاتقولالتيالمرأةتلكمناستغربناهمالكن
لھالیسبلالحلبیة،منقریبةھيحتىوالبالمطلقحلبیةلیستلھجتھاأنالقحة،الحلبیةباللھجةأھلھ

الجبالأھلللھجةتماماًمشابھةالشابةالمرأةلھجةكانتالحلبي،الریفأھلبلھجاتحتىعالقة
أساسیةكلغةویستخدمونھابطالقةالعربیةیتحدثونالذینأنطاكیاعلویيوللھجةسوریة،فيالساحلیة

في حیاتھم الیومیة.

أوالعملفيمصالحھالتحقیقوزبائنھالمقھىأصحابلھجةتقلدالحلبیةھذهتكونأنوتوقعنا
بدأتاألتراكالشبانبعضعندھایجلسمجاورةطاولةإلىطاولتنامنتوجھتأنوبعدفیھ،الستمرارھا

علویيمنتركیةالمرأةھذهالحقیقة،عرفناھناتلكؤ،دونكاملةوبطالقةالتركیةباللغةإلیھمتتحدث
أصبحتقدفقطشھرینمنذحلبمنقدمتالتيالحلبیةأنالمعقولمنفھلآخر،احتمالوالأنطاكیا

تتقن اللغة التركیة بھذه القوة والفصاحة، الجواب بالتأكید ال.

الملھىالمقھىفيیعملناللواتيالفتیاتمعظمأنمنتأكدناونصفساعةمنأكثرتستمرلمجلسةخالل
مقصودةحركةھویحدثماإنبلیدعین،كماحمصیاتأودمشقیاتأوحلبیاتولسنسوریاتلسن

أنھبدالكھذهمحالتفيفالزبونالزبائنبجلبیتعلققائمآخراحتمالوھناكالسوریات،سمعةلتشویھ
بأیةأوبسوریةیرغبھوبلحین،كلفيلھتتوفرقدتركیةامرأةمععالقةیریدوالجدید،بكلیرغب

امرأة أخرى من جنسیة مختلفة.

الشاب التركي “محمود”

وھو من أصل عربي من الطائفة السنیة، ویرتاد ھذه األماكن باستمرار حدثنا عن الموضوع قائالً:

فإنھنالسوریاتالفتیاتمعبالجلوسوأستمتعالفراغأوقاتفيللتسلیةالمقاھيھذهإلى“أذھب
معيلتجلسالمقھىفيفتاةأجملاطلبكماالقھوة،منوفنجاناًالبیرامنزجاجةأشربجداً،جمیالت

التيالفتاةتحصلإذتظنون،كماعشوائیاًاالمرفلیسالموضوعلھذاتسعیرةوھناكالطاولة،على
منبأكثررغبتوإنفقط،ساعةنصفالمدةتكونأنعلىذلك،مقابلتركیةلیرةثالثینعلىتجالسني

ذلك علي أن أدفع أكثر”.

یضیف محمود:

الفتاة،علیھتحصلمانصفالمقھىصاحبیأخذحیثالموضوع،منكثیراًیستفیدونالمقھى“أصحاب
تأتيعندماالفتاةإنثمیومیاً،كبیرمبلغمعھایزیدالمبلغنصفعلىحصولھفرغمبذلكترضىوھي

مجموعویكونونرجیلة،بیراوزجاجةمكسراتصحنتطلبمافغالباًبالطلباتتبدأالزبونمعوتجلس
ما تطلبھ أكثر من خمسین لیرة تركیة، كل ھذه أرباح لصاحب المقھى”.
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لصاحبیسمحوالوتراخیصھاشروطھالھااللیلیةفالمالھيتركیافيقانونیةغیرتعتبراألعمالھذه
فیھاأغلقتبحملةالتركیةالشرطةقامتتقریباًأسبوعینومنذلیلي،ملھىإلىبتحویلھیقومأنالمقھى

العدید من المقاھي من ھذا النوع، إال أنھ سرعان ما أعید افتتاحھا مرة أخرى.

2015مایو/شركاءكلنا
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تعذیب السجناء… من أقبیة النظام السوري إلى معتقالت المعارضة

أسبابأھمأحدكانالسنینعشراتومنذالسوريالنظامبھُعرفالذيالسجونداخلالسجناءتعذیب
المعتقلینتعذیبإلىیزال،وماالنظام،عمدإذ،2011عامأوائلفيضدهالشعبيالحراكاندالع

بھیبةتتعلقوأمنیةسیاسیةألسبابالمعتقلونأولئكالسیمااألحیان،منكثیرفيالموتحتىوتجویعھم
األسرة الحاكمة أو من یلوذ بھا.

محاكمةوھوأالعنھ،التعبیریستطیعونوالدواخلھم،فيكامناكانبماحینھاالمتظاھرونطالب
علىالعرضدونومنطویلةلفتراتالتعسفياالعتقالإلىاللجوءدونمنعادلةبمحاكمالمعتقلین

المحاكم التي بدورھا تخضع للنظام وسیطرتھ فال قضاء مستقل في سوریا كما ھو معروف.

أحدیتوقعیكنفلمالسوریة،الثورةأنجبتھاالتيالجدیدةالسجونمئاتإلىالحالةھذهتنتقلأنلكن
یثیرمایومي،بشكلتوجھاتھااختالفعلىالمعارضةفصائلسجونفياالنتھاكاتتحدثإذذلك،حدوث

المطالبویتبنونیقودونھاكانوامنوحولیوم،ذاتاالحتجاجاتاندالعأسبابحولعدةتساؤالت
المحقة تلك.

فترةخاللشاھدهماحلـبریـففيالقضاءدارسجونفيعدةشھوراقضـواالذینالسجناءأحـدیحكي
لكننيأحدبتعذیبيیقملمالقضاء،دارسجنفيأشھرأربعة«أمضیتحسانیقولانتھاكات،منسجنھ
یخفتعندماالوعي،عنغابواأنھمأوقنكنتإنـنيبلیومي،بشكلیعذبونمنصراخأسمعكنت

ھذافيالتعذیبتحتقضواأشخاصعنالقدامىالسجناءبعضوحدثنيتماما،ویتوقفتدریجیاالصوت
قدتھممنذلكإلىوماداعش،لتنظیماالنتماءومنھاالنظام،لصالحالتجسسمنھامختلفةبتھمالسجن

توجھ إلى كل من یخالف التوجھات المطروحة في المنطقة».

الحیاة،قیدعلىلتبقینافقطجداقلیلةوبكمیاتالطعام،أنواعأسوأوالسجناءأناتصلني«كانتویضیف
منبدفالیصلناماكلنأكلوكنالنتناولھا،طعامھمعنالناتجةالنفایاتالسجانونإلینایرسلماوغالبا

ذلك؛ ألننا إن رفضنا الطعام لن نحصل على غیره بل سنموت جوعا».

طویلةلفتراتالسجناءعذبحیثكثیرةانتھاكاتوالكتائبلأللویةالتابعةالسجونمعظمفيمورست
كثیرا ما انتھت بموتھم.

كیفیةعنمتفاخراالمعروفةحلبریفألویةألحدیتبعسجانوھومعتز»«أبویدعىشخصویقول
بواسطةوذلكلألسفلرأسھلیكونقدمیھمن«علقتھفقالللنظام،بالعمالةالمتھمینالسجناءألحدتعذیبھ

بصعقھوبدأتخطافبواسطةالثقیلالوزنذاتاألشیاءلرفعتستخدمرفعأداةوھي«البلنغو»
بالكھرباء، ورغم ذلك لم یعترف».
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عناصربعضأنلدرجةاعتراف،أيعلىمنھأحصللمأننيإالالوسائلبكل«عذبتھبفخریواصل
السجن الذین یعملون تحت إمرتي حزنوا ألجلھ وطلبوا مني التوقف».

االعتراف،علىإلجبارھمالسـجناءمعاألسلوبھذااستخدامجـوازعنمعتـزألبـيوجھسـؤالولدى
قال حرفیا: «ما حدا بیعترف إال ھیك».

بكلسیقومونمنھمبعضكانإنالنظامضدالسوریونثارلماذاترىھام..تساؤلطرحمنبدالوھنا
ما قام بھ من انتھاكات لإلنسان بغض النظر عن جرمھ؟، لم یجب السجان الفخور بأي كلمة حینھا.

التينفسھاالتعذیبأسالیبالسوریةالمناطقعلىالمسیطرةالعسكریةالجھاتمختلفمارستلقد
وحتىمحاكمات،أیةدونمنعلیھمالناربإطالقالمعتقلینتصفیةعنناھیكالسوري،النظامانتھجھا

أوالعسكريزعیمھاغالبایوجدهالذيالخاصبقانونھاتعملجھةكلكانتالمحاكماتإجراءحین
عنقوانینھاتختلفالنصرةجبھةفمحاكمعقوبات،منبھیقتنعوماأحكاممنیعرفماوفقالدیني،
ھذهكلأنإالالمستحدثة،القضاءدورعنتختلفالحرالجیشألویةمحاكمفیماالدولة،تنظیممحاكم

المحاكم تتمیز بخلوھا من القضاة المختصین.

بقولھ:ذلكوعللالمحاكمتلكعنوالمحامینالقضاةابتعادأسبابعنحدثنااللطیف»«عبدالمحامي
قانونالسوریونالقضاةیطبقكماالجامعة،فيتعلمناھاالتيالمناھجوفقالقانوندرسنا«نحن

اإلسالميبالشرعیحكممعظمھاالجدیدةالمحاكملكنطویلة،سنواتمنذسوریةفيالمعتمدالعقوبات
یختلففصیلكلعنداإلسالميالشرعأنفيتكمنالمشكلةلكنمسلمین،كونناالكثیرعنھنعرفالذي

عن الشرع اإلسالمي عند البقیة، فلكل شرعھ، ولنا نحن…» وصمت قلیال وأردف: «اللجوء إلى تركیا».

2015أغسطس/العربيالقدس
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زواج «لم الشمل».. بیع وثائق السفر.. ابتكارات في دنیا اللجوء السوري

المجاالت،مختلففيطارئةجدیدة،اجتماعیةلحاالتالماضیةالسنواتخاللالسوريالمجتمعتعرض
فیھاالسوريالمواطنوتأقلماالجتماعیة.بالشؤونیتعلقماومنھاوالشراب،بالطعامیتعلقمامنھا

جدیدةظاھرةلكندارجة.عاداتإلىالزمنمرورمعلتتحولبھ،یمرالذياالستثنائيالظرفبحسب
ولدتحیثالشمل،لمزواجوھيالجنسین،ومنالسوريالشبابجیلمنالبعضعندتبرزمتوقعةغیر
األحداثصنعتھالذيالمریرواقعھممنالھروبفيھؤالءقبلمنالملحةالرغبةنتیجةالفكرةتلك

المرعبة التي تمر بھا سوریا.

الدولإحدىفيلجوءعلىحصلواممنأوالمغتربین،منفكثیرقدیمة،تكونقدظاھرةالشمللمزواج
اللجوءمناطقإحدىفيأوالسوري،الداخلفيموجوداتبفتیاتیتزوجونسابقاكانوااألوروبیة
منھ،وبتوكیلالعالقةصاحبوجوددونالفتاةلخطبةیتقدمللشابوكیلعبرذلكویتمبالبالد.المحیطة

التيالبالدإلىزوجتھلجلبالشمللممعاملةبإجراءالشابولیقومالموثق،الرسميالزواجعقدلیتم
األمرغرابةورغمذلك.قبلبھیلتقيأواآلخرأحدھمایعرفأندونمنكزوجینمعالیعیشافیھا،یقیم

إال أن ھذه الحالة ما زالت ضمن المنطقي والمعقول بالنسبة لما یحدث مؤخرا.

الدولفيوالالجئینبالمغتربینالخاصةالصفحاتمئاتاالجتماعيالتواصلمواقععلىوتنتشر
تلكوتعتبرذلك.إلىوماالسویدفيالسوریینأوألمانیافيالسوریینصفحاتغرارعلىاألوروبیة،

التيالمساعدةتلكسیماالیحتاجھا.لمنالمساعدةوتقدیمللتواصلطریقةالصفحاتأوالمجموعات
منیحتاجھمالتجھیزالمرءیحتاجھاالتيالرسمیةاإلجراءاتأوالدول،تلكإلىالوصولبطرقتتعلق
تتعلقوالصفحاتالمواقعتلكفيتنتشربدأتجدیدةإعالناتأنإالفیھا.یقیمالتيالدولةداخلأوراق

یقدموكأنھوخبرتھ،وثقافاتھوإمكاناتھصورتھمعینشرھابعضھمفتیاتأوشبانینشرھازواجبعروض
الشمللمعلىالحصولبلمطلقاالزواجلیسوالھدفكزوجة،أوكزوجلقبولھذاتیةسیرةاآلخرللطرف

من ثم االنفصال ال أكثر.

ليیعملعازبشاب«مطلوبفیھقالتالفیسبوكمجموعاتإحدىعلىإعالنا«مرح»،الشابةونشرت
الزملعندهأوصلمجردنتزوجرحماإنوبشرطبسلعنده،ویطالعنيزواجأوراقونعملشمل،لم

بديالليوالمبلغالمطلوبالسعریحددالفكرةعجبتھالليویاریتبطریق،یروحواحدوكلننفصل
أدفعھ، بشرط یكون الحكي منطقي والتكالیف معقولة».

بلالمعالم،واضحةصورةتكنلمأنھاإالبھمرفقةصورتھاوضعتالفتاةأناإلعالنھذافيوالطریف
منسیھتموھلصورتھا،وضعجدوىعنالمعلقونلیتساءلالخارجي،شكلھاعنتعبرصورةكانت
منالكثیرلقیتكماصفقة،یكونأنالموضوعیتعدىواللھ،زوجةتكونلنكونھابشكلھابالعرضیقبل
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األخالقمنأیاتمسالمنطقیةعملیةووجدھاالفكرةعنالبعضدافعحینفيآخرین،منالسخریة
والقیم أو تسيء إلیھا.

یطرحلمحینفيمادي،دعموالمقابلوإلحاحا،عدداأكثرشباننشرھاالتيالعروضكانتالمقابلفي
عنأعربماجد،ویدعىاإلعالناتأحدصاحبإالاآلخر،بالطرفالحقیقيالزواجأوالتعارففكرةأحد
المبالغبدفعسیلتزمأنھوأكدھي،وافقتحینفيالمساعدةتلكلھتقدمالتيبالفتاةبالزواجنیتھ

أخرىمختلفةحاالتھنالكأنبالذكرالجدیرالسفارة.منالشمللمفیزاعلىحصولھفورعلیھالمترتبة
السفرجوازباستعارةتتعلقعروضمنھاأوروبیة،دولةألیةالسفرإلىوتھدفمادیةصفقاتتتضمن
یرسلھماحیثالوجھ،شكلفيالتشابھبشرطأوروبا،دولإحدىفيعلیھماحصلشخصمنواإلقامة

والخروجالدخولكونالدولة،تلكالیونانتكونوغالبافیھایقیمالتيالدولةفيمعھاتفقمنإلىالمالك
منالكثیرنجحتووقدعلیھ،المتفقالمبلغدفعویتمالجواز،علىتوضعاختامایتطلبالمنھا

المحاوالت التي استخدم أصحابھا ھذه الطریقة.

القدجدیدة،وسائلابتكارإلىیدفعھمیعیشونھاالتيالبائسةالحالمنبالخروجوالشاباتالشبانحلم
تكون منطقیة أحیانا، لكن المثل المعروف یصور ما یحدث تماما، فــ «صاحب الحاجة أرعن».

2015أغسطس/العربيالقدس
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داعش وفنون القتل الرحیم

الرقةمنطویلةرحلةبعدوأسرتھالرجلنجاالرقاویة،المذبحةجحیممنالفارینأحدالرقاويهللاعبد
هللاعبدشھدإذعینیھ،أمامغیرهدورأتىكمامحالةالقادمدورهأنأدركأنحینالتركیة،الحدودإلى

العشرات من عملیات اإلعدام التي قام بھا تنظیم داعش على مرأى ومسمع األھالي.

عناصراتھمھأنبعداألھاليمنواحدمرةكلفيضحیتھاكانعدةحوادثعنالرقاوي،الشابیحكي
أنالضروريمنفلیسهللاعبدوبحسبنظرھم،وجھةمنالقتلتستوجبالتيالتھمبإحدىالتنظیم
التنظیمقادةأحدمعكالمیاًتصطدمأنیكفيبلبحقك،“القصاص”تنفیذیتمحتىإثماًارتكبتقدتكون

لتوجھ إلیك التھمة المجھزة والمعدة بعنایة سلفاً حتى قبل ان یتعرف بك القائد الداعشي أو یتشاجر معك.

رمیاًكانبعضھاالعامة،الرقةساحاتفياإلعداماتعشراتشھدت“لقدشركاء:كلنالــهللاعبدیقول
عنتماماًمختلفتینحادثتینشھدتأننيإالالسیف،بواسطةللرأسقطعاًكاناآلخروالبعضبالرصاص

رأسقطعواالخرىالثامن،الطابقمنبرمیھرجلقتلكانتإحداھماالماضیة،الفترةخاللشھدتھماكل
آخر ولكن تختلف عن غیرھا بمشاھدھا المروعة وتفاصیلھا”"

الحيأھلوجمعوااللواطة،بارتكابھعاماًخمسینعنعمرهیزیدرجالًالتنظیمعناصر"اتھمویضیف:
الرجلأجلسالعلوي،الطابقإلىالرجللحملعنصرینأرسلوفیماالبناءأسفلداعشعناصرووقف

ذعرعالماتأیةعلیھتظھروالیتكلموالیتحركفالطبیعیةغیرحالةفيوھوالبالستیكمنكرسيعلى
بقيفیمالألسفلبالمتھمقذفاثمومنبالكرسيوأمسكااألعلىإلىالرجالنوحملھقادم،ھومماخوفأو

الكرسي بین أیدیھما”.

تكسرصوتالجمیعسمعوكیفاألرضبسطحباللواطةالمتھمةالضحیةارتطمكیفلناالرجلیشرح
أحدلیطلباألخیرة،أنفاسھیلفظوالموتالحیاةبینالرجلوبقيیمت،لمذلكمنالرغموعلىعظامھ،
بعضقبلمنذلكتموبالفعلبالحجارةبضربھقتلھإكمالالمتجمھرینالناسمنالحكممنفذي

التيالمجموعة“إنھؤالءعنشارحاًأكدالذيهللا،عبدتعبیرحسبوباردودموحشیةبكلالموجودین
لیسواأنھمرغمورجالھالتنظیمأتباعمنأنھمإالبالفعلاألھاليمنالجریمةوأكملتالرجلحولتجمعت

مقاتلین في صفوفھ”.

یروي لنا عبد هللا الرقاوي حادثة أخرى شھدھا بأم عینھ حسب ما اخبرنا ویقول: “

الذيبالردةالمتھمعنقعلىبھوھوىلألعلىسیفھداعشعنصررفعالقصاصتنفیذعملیاتإحدىفي
یاسیفك(سنللسیافویقولالضحیةالرجللیلتفتمنھ،بسیطجزءاحزبلعنقھیقطعفلمأمامھ،یجثو

شیخ) لیكمل من وصفھ بالشیخ ویضربھ ضربتین أخریین حتى انفصل رأسھ عن جسده”.
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ماواالستغاثة،الصراخأوأبداًالمقاومةوعدمالضحیتین،ھدوءیمیزھماماأھمبالفعلغریبتینروایتین
عناصرقبلمنقتلھاقبلالشخصیاتتلكعلىیسودالذيالھدوءھذاسببحولالشاھدلسؤالاستدعى

داعش بلحظات.

أیةیبديوالیھدأبحیثمخدرةبمادةحقنھیتمالتنظیم،لدىباإلعداممحكومكلأنهللاعبدلنایؤكد
یھتمالبلسیحدثبمایشعرالالكاملشبھالخدرحالةفيیصبحوعندماصراخ،أوحراكأيأومقاومة

عنغائبةشبھالضحیةتكونإذالصراخ،أوالكالمأوالمقاومةعدمسببوھذابذلك،شعرولوحتىبھ
الوعي”.

أيدونیتممثالًالیدبقطع"القصاص"أمااإلعدام،عملیاتقبلفقطیتمالتخدیرأنالشاھدوحسب
لتنفیذالنھایةفيیستسلمواانقبلویقاومونویتوسلونیصرخونالعقوبةلھذهیتعرضونومنتخدیر،

الجریمة ضد أجسادھم

2015دیسمبر/شركاءكلنا
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كرمى لــ «اإلمام علي» ما ذبحناه

علىالحصولبغیةالمنھكالعملمنأسابیعبعدعشرةالرابعةابنطفلھمعھمصطحبادمشقمنعائدا
انطلقتالتيالحافلةعلي»«أبوركبإدلب،ریففيانتظارهفيالماكثینأطفالھبقیةمنھیطعمرزق

الحواجزمنالعدیدیوجدحیثسلمیةمدینةمنقریبةمنطقةإلىوصلتحتىبالسعادةأشعرهبسالم
إلىبالكاملالرحلةمجرىلیتغیرالشعبیة،اللجانمنالشبیحةوعناصرالسوريالنظاملقواتالتابعة

مأساة انتھت بنجاة ابنھ علي بعد أیام، ومقتل شابین آخرین كانا برفقتھما في الحافلة نفسھا.

یتھیأونالركابزالوماوسالم،یسربكلوعبرتھالجزیرة،حاجزیدعىحاجزعلىالحافلةمّرت
بینمفاجئبشكللھملتظھرواحد،كیلومترمنأقلعنھیبعدالذيیلیھالذيالحاجزإلىللوصول

فيالتدقیقوبعدالركاب،منالشخصیةالبطاقاتوتطلبالحافلة،توقفمسلحةمجموعةالحاجزین
الذينفسھالطلبالرقةمنآخرینشابینمنطلبكماالنزول،عليمنالمجموعةرئیسطلبالبطاقات

لم یكن أمامھما إال تنفیذه.

ألعرفالباصمنمباشرة«نزلتفیقول:العصیبةاللحظاتتلكعنأسىبكلالقصةعليوالدیحكي
منعشرةالرابعةیبلغطفلالعتقالدفعھمالذيالسببعنوأستفسرأسالھموبینماابني،طلبوالماذا
اآلخرینالشابینووضعوابھا،وانطلقواسیاراتھمإحدىبباكاجالطفلوضعواقدكانوافقط،العمر

بأخرى».

لكنھعلي،یعیدأناألسالیبوبكافةومھانةذلبكلورجوتھالمجموعةلقائدكثیرا«توسلتویضیف
إلىسیرسلھأنھليوأكدالذھابمنيطلبكماأخرى،بكلمةنطقتإنوقتليبقتلھسیقومأنھأخبرني

الذيللضابطوشرحتالتاليالحاجزعندفنزلتلي،بالنسبةمقنعایكنلمذلكلكنالتالي،الیومفيالبیت
أنھوقالإدلبفيبلدتيإلىالذھابمنيطلبالجوالھاتفيرقمأخذوبعدتماما،حدثمایرأسھ

سیتصرف حیال األمر».

تجريكانتمعركةبسببصورانبلدةعندلتتوقفواألسىبالحزنالمثقلاألبوفیھاالحافلةمضت
منھموطلبوافیھا،منسالمةعلىحرصاالمرور،منالمركباتجمیعالنظامقواتمنعتحیثھناك،
ابنھأنأخرىمرةلھلیؤكدخیراوعدهالذيبالضابطأخرىمرةعليأبولیتصلالصباح،حتىالبقاء

العصابةھذهمنجزءوھوجرىمایدركالضابطھذابأنتمامامقتنعاعليأبوكانفیمابخیر،سیكون
الخاطفة.

التيحدث،بماعليأمبھاسیخبرالتيالطریقةیدركالوھوإدلبریففيبلدتھإلىعلي»«أبوتوجھ
علىاتصالوصلھبیتھالرجلوصلأنوبمجردوصولھ،بعدللخبرسماعھانتیجةصوابھاتفقدكادت

ثالثةسیكلفھسراحھإطالقوأنبخیر،زالومالدیھابنھأنأخبرهشخصمنالثابتالمنزليالھاتف
لإلماموكرمىعلياسمھألنھحرفیاليوقالمالیین،ثالثة«طلبعلىأبویقولسوریة،لیرةمالیین
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ألفمئةعنیزیدالأملكھماوكلمبلغھكذاليأینومنونصف..ملیونینبكفيوكماندبحتھ،ماعلي
أنھأخبرنيسألتھعندماالمتحدثبأنعلماھذه،الشبیحةعصابةمنالطفلسأنقذوكیفسوریة،لیرة

من الجیش الحر، ولكن أي جیش حر بین حاجزین تابعین للنظام یبعدان عن بعضھما أقل من كیلومتر؟».

�«سلمتولھقالتالتيالوالدةضمنھمومنمعظمھماألسرةوأفرادالخاطفینبینعدیدةاتصاالتجرت
فیھایحصلونقدلدیھمالتيلیرةألفالمئةأنالوالدةأخبربلبقتلھ،ویھددواللعنبالشتمالشبیحلیبدأ
وقسوة»،وقاحة«بكلابنھایدلھایرسلأنتریدكانتإنوسألھاالید،ولیكنفقط»الطفلمنجزءعلى

بحسب وصف العائلة.

الذینالجنوبيإدلبریففيالعشائررجالإلىأذھبأناألصدقاءبعضعلي«اقترحعلي:أبویقول
المختطفین،بعضتحریربخصوصكثیرةسوابقولھماألطراف،بشتىتواصلھموطرقسمعتھملھم

أنإلىمنھمواحدأيبلقاءنوفقولمأحدھم،عنللبحثرحلةفياألصدقاءمنومجموعةأناوانطلقنا
والسالحوالسیاراتوالمرافقةالحراسةمنلدیھمنھمبشیخفالتقیناالجنوبي،الریفأقاصيإلىوصلنا

ما یكفي لجیش، كان ذلك مشھدا مدھشا».

الشیخفطلبمشكلتنا،وشرحنالنا،الشیخأذنحتىالتحدثنستطعولممعي،ومنأنا«جلسناویكمل:
وقالعلیھ.تعرفبساطةوبكلالضخم،المبلغبھذاویطالبكرھینةالطفلیحتجزالذيالمتصلھاتفرقم
لدیكمكانوإنبكم،تحیطالتيالطرقكلسأغلقوإالعنديالطفللیكونفقطواحدیوممھلة(معكلھ

السالح فلدي مثلھ، وإن كنتم تملكون الرجال فرجالي ھنا، وانصرفنا وكلنا أمل بنجاة الصبي».

بریفقریةفيمنزلھاتفمنیتصلعليبابنيوإذالھاتف،جرسرنالتاليالیوم«فيویضیف:
عانىماالطفلعانىبعدماوأحضرناهالفورعلىوانطلقنابأعجوبة،الموتمننجاأنھویخبرناحماة،

من خوف ورعب».

وبكلونصفملیونیندفعدونومنالطفلأنقذالذيالشیخھذامنھما،مھمانأمرانالقصةفيالملفت
بساطة باتصال ھاتفي؟ وما ھو مصیر الشابین من الرقة؟.

محاطاكانالذيدرویشأحمدالشعبمجلسعضوھوالطفلأنقذالذيالشیخأنبعدفیماوعلمنا
بحراسة كلھا من قوات النظام، ومقیما في منطقة محررة.

أكدألیاممفاوضاتوبعدسوریة،لیرةمالیینأربعةوالدھمامنالشبیحطلبفقدالرقة،منالشابانبینما
جمعھماكلوأنكھذا،مبلغتأمینلھبالنسبةالمستحیلمنأنھالشعبیةاللجانمجموعةلقائداألب

ملیونا ومئتي ألف لیرة سوریة، لیطلب من الشبیح إحضارھما إلى المكان الذي اختطفا فیھ.

ولداهفیھامجاورةغرفةإلىیذھبأنمنھوطلبالمال،الشبیحمنھتسلمالشابینوالدوصولولدى
حتى یلتقي بھما ویتسلمھما، لیصل األب ویجد ابنیھ مقتولین ذبحا.

2015أغسطس/العربيالقدس
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عشرات السوریین في السجون الیونانیة بتھمة مھَرب

الیونانیةالسجونفيأوروبادولإلىبالھجرةیحلمونكانواالذینالسوریینالشبانمنالعدیدیمكث
بتھمة تھریب البشر، جراء التشدید األمني وجشع المھربین.

أثناءعلیھمالقبضإلقاءیتمعندماالسجنمنأعوامعشرةعنتزیدأحكامإلىالمھربونویتعرض
غالبامطاطیةقواربوبواسطةالبحر،عبرالشرعیینغیرالمھاجرینمنمجموعةتھریبفيشروعھم

فيیعتمدواأنتكلفةوأقلھاالمشكلة،لھذهالحلولبعضالمھربونوجدوقد"البلم"،منھاالواحدیسمى
أحدعلىالیونانیةالجزیرةباتجاهالتركیتین"بودروم"أو"أزمیر"شواطئمنالقاربقیادةموضوع
یكفیھالقدالمالمنقلیالیمتلكالذيالشابإغراءمقابلذلكویكونبالھجرة،یرغبونالذینالشبان
لیقومالخطیر،القاربذلكیقودأنمقابلمجانانقلھیتمبأنوعرضھمأوروبا،إلىوصوالكلھالرحلتھ

ینتظرالذيالشاطئمقابلالبحرفيصغیرةجولةعبرالقاربقیادةبتعلیمھقلیلةدقائقخاللالمھرب
البحر،قاعفيلیغرقمحركھرميیتمالذيبالقاربالجمیعینطلقثمومنالمھاجر،الفریقباقيعنده

وتمزیق جسده المطاطي حتى ال یكون ھنالك أي احتمال لقیام الشرطة الیونانیة بإعادتھم، كما العادة.

وصلواالذینلالجئینالسماحیتمحیثیصلھ،الذيالشاطئعندالیونانياألمنیدتتلقفھمنالحظسيء
حتىالرحلة،ھذهنظمالذيالمھربأنھعلى"البلم"سائقاعتقالویتمبدخولھا،الیونانیةاألراضيإلى

أشخاصعدةبتھدیدیقومونالبلم،بقیادةقامالذيالشخصیشاھدونالوعندمااألحیانبعضفيأنھم
الحقیقيالسائقعنباإلخباربعضھمیقوموبذلكبالتھریب،سیتھمونھمبأنھممتنھعلىكانواممن

یحاكمھالذيالقاضيیبتأندونطویلةشھورینتظرحیثالسجن،ویدخلرفقائھقبلمنبھواإلیقاع
خمسةمنذیمكثالذي"سلیمان"العشرینيالشابمعحدثكماحكم،أيیصدرأنأوالقضیة،في

شھور في أحد السجون الیونانیة.

إلىبالوصولحلمھستحطمالقاربقیادةأنیعلمیكنولمبھ،قامماخطورةیدركسلیمانیكنلم
ألقومھناإلىبابني"لحقتقال:سلیمانوالدالسمعة.سیئةالیونانیةالسجونفيستلقیھبل"ھولندا"

القضاءقبلمنبحكمالنطقیتمولماللحظة،حتىشيءإلىنتوصللمذلكورغملھ،محامبتوكیل
بھذهووقعناكھذه،بأمورالمعرفةعدیمابنيالمھربونخدعلقدإیجابیا،أوسلبیاكانسواءالیوناني

المصیبة".

یقملمأنھكماالمركبیقدفلمالغربي،حلبریفمنسوريوھومشابھ،موضوعضحایاأحدعمر،أما
بدأ"كوس"جزیرةإلىومجموعتھوصولھولدىلكنھشرعي،غیربشكلالبالددخولسوىمخالفةبأیة

طویلةأعواممنذسنتینلمدةالیونانفيأقامكونھیتقنھاالتيالیونانیةباللغةالشرطةعناصرإلىیتحدث
كلھا،المجموعةبتھریبواتھامھعلیھالقبضإلقاءتمیونانیةجملببضعالرجلنطقأنوبمجردمضت،
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وألقيعملھ،لضرورةاللغتینیتقنماعادةالیونانإلىتركیامنبالقواربالناسینقلالذيفالمھرب
الرجل السوري الحالم بأوروبا في السجن.

عنیبحثانكاناعندماأثینا،فيوشقیقتھبوالدهالتقیناوالذيحسان،معحدثتمأساویةاألكثرالقصة
منانطلقتبحریةرحلةفيوابنتيابني"أرسلتوالده:یقول"حسان"،عنللدفاعلتوكیلھمحام

فيستكونالرحلةأنأخبرناالذيالمھربوكذبشدیدةعاصفةأنإالإیطالیاالوجھةوكانتمرسین،
للرسوالقاربقبطانباضطرارتسببامترا،26طولةیتجاوزالقاربمتنعلىأنھاوتبینكبیرةسفینة

بھ على شواطئ جزیرة كریت الیونانیة".

حسانابنيبینھمومنالجمیعواتھمالقبطان،بینھممنأشخاصخمسةالیونانياألمن"اعتقلویضیف:
الجمیعھددالذيالقبطانبشخصیةوالتعریفاالعترافعلىمنھمأحدیتجرأولمالقبطان،منھمكالأن
فریقأنھمعلىضدھمویستخدمھممالیةمبالغمقابلشھودباستئجارسیقومبأنھضده،شھدواإن

بتفاصیلنخبرهمحامعناآلنونبحثالحقیقي،بالقبطانیشيأنعلىأحدللحظةیتجرأولمالمركب،
عاما".23عنعمرهیزیدالوالذيحسانببراءةالقاضيبإقناعینجحعلھالقضیة

2015یولیو/21عربي
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صعوبات لّم شمل الالجئین السوریین في أوروبا: مراد الذي یحلم برؤیة ولدیھ

لممرحلةبعدھالیبدأألمانیا،فياإلقامةحقعلىالحصولمنتمكنحتىعام،ونصفعاماًمراد،أمضى
معیعیشاناللذینطفلیھبلقاءسوىالسوريالالجئیحلمالسبقھا.ماكلمنواألعقداألصعبالشمل

أعوام،عشرةعمرھماتجاوزحتىالطفلینبتربیةقامتالتيالجدةادلب.ریفقرىإحدىفيجدتھما
وذلك بعد أن انفصل ابنھا عن زوجتھ منذ سنوات.

سبقتالتيالسنواتخاللبحاراًأعملكنتفیماوجیزة،بفترةانفصالنابعدتزوجتالطفلین«أم:ویقول
حتىومازاالبھما،والعنایةوتنشئتھماالطفلینتربیةعلىوالدتيقامتفقدلھذاالسوریة،الثورةاندالع
تعوضھماقدأفضلحیاةیعیشانعلھماالطفلینباستقدامطمعاًسوىألمانیاإلىأسافرولممعھا،الیوم
المنھكالروتینلألسفلكنتفاصیلھا،عاشاالتيالحربسنواتإلىاألمفقدانمنالسابقةالمعاناةعن

الموجود ھنا یقتل أحالمنا».

تلوواحدةتوالتالعقباتلكنتركیا،فياأللمانیةالسفارةفيالطفلینلمقابلةموعدعلىمرادحصل
والجدة.الجدأوواالخوالكاألعمامالمقربینأحدأوالوالدین،أحدمعالطفلینحضورمنبدفالأخرى،

إلىباإلضافةالطفلین،بصحبةأنقرةإلىالوصولمنتتمكنلنالتيالعجوزالجدةسوىھنالكلیسلكن
أنھا لم تغادر قریتھا یوماً، وال تعرف أیة طریقة إلنجاز مھمة كھذه.

والدتھلمساعدةالتركیةانطاكیامدینةفياألصدقاءبعضعلىباالعتمادمرادفكرالمشكلةھذهلتجاوز
شاقةالتھریبفرحلةتركیا،إلىوالدتيلوصولالسبیل«ماموضحاًالسفارة،إلىاألوالدمعواصطحابھا

التركیةالحدودحرسقواتقبلمنالنارفإطالقخطیرةأصبحتمؤخراًإنھابلمضمونة،وغیرجداً
أنكمامطلقاً،ذلكمنتتمكنلنوالدتيلكنما،بطریقةالطفلینوصولنؤمنقدمتكرراً،امراًأصبح

وضعھا الصحي ال یؤھلھا لألمر».

الطفلینواصطحابتركیا،إلىبذھابيإالحلالأنھوجدتكافةالموضوعجوانبدراسة«بعدیضیف:
محاوالتيورغمالحضور،منالتمكنعدمحالفيأخرىسنةیؤجلقدالذيالمصیريالموعدإلى

مطلقاً،أوروبافيالجئلسوريتأشیرةفالمستحیالً،بدااألمرأنإالالتركیة،التأشیرةعلىللحصول
ویبدو أنني لن أتمكن من تحقیق ما أصبو إلیھ أبداً».

قدتركیا،أنورغمذاتھا.تركیافيالحاالتمنكثیربلأوروبا،فيالعالقةالمشابھةالحاالتمئات
اللحظةحتىلكن،السوري،الداخلفيالموجودینالعائلةألفرادالشمللمبخصوصقوانینھاأصدرت

مازال مكتوباً على الورق، ولم یدخل حیز التنفیذ بشكل واضح.

لكنألمانیا،فيلجوئھعنباالستغناءقراراًیأسھبعداتخذوقدطریقة،بأیةأطفالھبلقاءمرادیرغب
عودتھ لتركیا باتت صعبة جداً.
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ً إلىسیسافرالسابقة،المرةمنأخطرتكونقدشرعیةغیربطرقوصلھاكماأوروبا،سیغادرقریبا
الحدودباتجاهطریقھلیكملالبشر،وتجارالمھربینمعباالتفاقالتركیةالحدودیدخلثمومنالیونان،
تموتأنیحدثولكنبالقصفتقتلال«قدیقولأخرى،مرةالصفرلنقطةلیعودإدلب،ریفإلىالسوریة

حیاً».

2016نوفمبر/العربيالقدس
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أطفال المخیمات ضحایا المرابطة على جبھات تنظیم داعش
لیرة2000اللیلةوأجرة

وتضمحلب،شمالاعزازلمدینةالمحاذيالتركيالحدوديالشریطعلىالعشوائیةشبھالمخیماتتتناثر
قصفمنھربتالتيالعائالتتلكوالغربي،الشماليحلبریفوبلداتقرىمنالنازحةالعائالتمئات

ذلك،بتحقیقتنجحولمالتركي،األمانبرإلىالوصولفيامالًالحدودإلىالجنسیاتمتعددالطیران
فاضطرت للمكوث.

بشتىالمعاناةعنالقصصمنالكثیریرويالحدودعلىالمخیماتأحدفيتقیمأسرةربنضال
«تكتظالرجلیقولالمشردون،اولئكنتائجھیتحملالذيواالستغاللالفسادتفاصیلویرويوجوھھا،
فيطائراتبدونسماءفالآخر،مكانأيفياالمانتجدتعدلموالتيالنازحة،العائالتبمئاتالمخیمات

ثمنھ،تملكالالذيالطعاموأھمھاالحیاة،مقوماتألبسطاألسرتلكلحاجةباإلضافةالحلبي،الریف
طعامنامنسرقتھیمكنماسرقةإلىتصلاالستغاللأسالیببكلمناھمالذینأبناؤنایقومولألسف

وشرابنا الذي یصلنا عبر منظمات إغاثیة عدیدة».

منبداللذاھنا،طویالًسنقیمانناویبدوتوقعناكمامؤقتھتكونلنالمخیمات«ھذهالرجلویضیف
منالمتنفذینبعضیقومإذوالفساد،السرقةتمنعحقیقیةإداریةوإجراءاتاالماكن،لھذهأمنیةترتیبات

التيالمساعداتكمیاتنصفمناكثرعلىوالحصولالمخیماتمدراءمعباالتفاقالعسكرینالقادة
لقاءاالموالبعضعلىالمخیممدیریحصلحیثمنھا،القریبةوالقرىاعزازمدینةفيبیعھالیتمتصلنا،

ذلك، بینما تنقص حصة أطفالنا من المواد الغذائیة المخصصة لھم».

الموضوعلیستالعسكریینبعضعلیھایشرفوالتيالمتفشیةالسرقاتموضوعأننضالویرى
ضدحالیاًالراكدةالقتال«جبھاتفیقولباألخطر،وصفھاامورإلىینبھبلمكافحتھ،یجبالذيالرئیسي

فيمعاركدونمنیمضيالوقتمعظملكنسابق،إنذاروبدونمفاجئ،بشكلتتحركالدولة،تنظیم
الدولةتنظیمتقدمیخشىفالكلمقاتلین،دونتبقىالجبھاتتلكانتعنيالالھادئةوالفتراتالحقیقة،

العسكريالعرففيالمرابطةتسمىالجبھاتتلكوحراسةواآلخر،الحینبینھجوماًیشنبدورهالذي
السائد».

وأھمھاالمخیماتمنالقریبةالمناطقفيالموجودةالقوىمنالعسكریینالقادةبعض«یعمدویكمل
األطفالیستھدفونلألسفلكنالجبھات،تلكعلىالمرابطةمقابلبالمالأبنائناإغراءإلىاعزاز،

بأنھمعاماً،15بعضھمأعمارتتجاوزالالذیناولئكویعدونالمخیمات،ھذهفيیقیمونممنالمراھقین
المراھقونیفرحبینمالھم،یدفعونوبالفعلمرابطة،لیلةكلنھایةفيسوریةلیرةألفيلھمسیدفعون

بحمل البندقیة وتقمص دور المقاتلین واألبطال، واستالم الجائزة صباحاً السیما ان ال قتال ضمن المھمة».
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تمرالإذ«الدولة»،تنظیمجبھاتعلىالمرابطةأثناءقتلواالمراھقینھؤالءمن«عدداًأننضالیؤكد
المواجھةمناالولالصففيلیكونھجوماًالتنظیممقاتلویشناالحیانبعضففيبسالم،اللیاليكل

وبحسبتقتلھم،قذیفةإلىالعسكریةباألعمالالعھدحدیثوالمقاتلونیتعرضواحیاناًالضحایا،اولئك
زفوابلمقتلھم،كیفیةعنالحدیثیتمولممؤخراً،حتفھملقواالمرابطینالمراھقینمنعدداًفإنالرجل

كشھداء مقاتلین في صفوف الجیش الحر، بینما ھم ضحایا بعض القادة الفاسدین».

تحدثاإلشكاالتمن«الكثیرانالحر»،السوري«الجیشمقاتلياحدوھوعمریخبرناأخرىجھةمن
اكثرأمورإلىوالنازحة،المحتاجةللعائالتبیعاًاإلقامةأماكنبیعإلىالسرقةفمنالمخیمات،ھذهداخل

الرغموعلىالمخیمات،ھذهداخلمؤخراًتنتشربدأتبالدعارةتتعلقجرائم«أنعمرویؤكدخطورة»،
من أنھا تدار بشكل سري للغایة إال انھا موجودة، ومن یدیر ذلك یستغل حاجة الناس وظروفھم السیئة».

أنھمإالبذلك،یعلمونالمخیماتمسؤوليمنكثیرینانورغممحرم،حدیثالدعارةحول«الحدیثیقول
سمعةتشویھبھدفواألخرىالفینةبینتثارشائعاتعنعبارةوانھالموضوعنفيعلىیصرون

المخیمات ومن یدیرھا، األمر لیس متفشیاً بدرجة كبیرة، لكنھ موجود حتى ولو أنكر».

2016أغسطس/العربيالقدس
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شاعر سوري: من مدرس لغة إنكلیزیة إلى أجیر أنظف قاعة الصف لمدّرسة من
عمر طالبي

یجلسبینمافیسبوك،التواصلموقعفيصفحتھعلىالجمعة»«صالحللشاعراالنتباهتلفتصورة
للثورةكتبالذيوالشاعراالنكلیزیة،اللغةمدرسالطالب،منخالیةصفقاعةفيمقعدعلىوحیداً

عملھذلكباعتبارالقاعةبتنظیفیقومحیثعملھ،مكانفيإنھاویقوللھصورةینشروعنھا،السوریة
الحالي.

أفقدتھاالتيالسوریةالحاالتآالفتشبھعینةباعتبارهالحاليظرفھعنمنشورینفي«الجمعة»تحدث
للمغفلینالثوراتآخرة«ھذهاالول:منشورهفيویقولالمنتظر،واألملالكرامةإالشيء،كلالحرب
عمرمنلمدّرسةالصفینظفأجیرإلىودوراتخاصةومعاھدانكلیزیةلغةمدرسمنأمثالي،

طالبي».

لمالذيالشعورھذاتشاركونيأنأحببت«ببساطة..قائالً:ظرفھعنویحكيأخرىمرةالشاعرلیعود
منكبیرةفئةتطالعامةمشكلةعلىنفسھالوقتفيأضيءوأنالصفغرفةأنظفوأناوصفھ،أستطع

جھةمنالفیھمالمرغوبغیرالمثقفینمنالكثیرحالةمنأفضلحالتيبأنیقینعلىوأناالسوریین،
لھمخططأمرللمساومةالقابلغیرالمثقففإبعادتعجبواالالمجرم،النظامجھةمنوالالثورةممتطي

من الطرفین لكي یستمر كل منھما بتدجین مریدیھ، وترویض الخارجین عن طوعھ».

أوجدتھاالتيالوظائفآالفعنتھمیشھموتمأھملواالسوریینالمعارضینوالجامعیینالمثقفینآالف
«واسطات»أومعارفعلىللحصولماطریقةتجدأنمنبدالإذالكثیرة،مؤسساتھاضمنالمعارضة

اللجوءبلدانفيبكرامتكلتعیشوظیفةعلىلتحصلالمؤسساتھذهإحدىفيأقاربلكیكونأنأو
وخاصة تركیا.

شتىفيوالتنازالتللمساوماتقابلینغیرأشخاصألنھمیعودمثلھومنإبعادهسببأنالجمعةویعتبر
ھذهأنویرىمطـلقاً،عنھیحیدونالالذيتوجھمویحددونیریدونمایعرفونالذینمنبلالمجاالت،

تدخللملكنھاالنظامغضبدائرةفيأصـبحتإذالسوري،النظاممعارضيبینحظاًاألقلھيالفـئة
الوظائفمجالفيمعروفةباتتاولویـاتلوجودأھملتأنھاأوالمعارضة،شـخصیاتكباررضـادائرة
یحملونمدرسینتوظـفوالتــيالمـدارس،مسـتوىعلىحـتىالرسمیةالمعارضةمؤسسـاتداخل

الشھادة اإلعدادیة في بـعض االحـیان.

إیالزیغمدینةوفيتركیا،فيلعمارةبّواباًأعملحالیاًشدید«باختصارقال:معھخاصحدیثفي
العمارةفيالصفیقعإذعملي،منجزءفھيالصفأنظفوأناصورتياماعملي،ھوھذابالتحدید،
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الحكایةھيھذهبواب،منأفضلعملعلىالحصولمنأتمكنلملكننيانكلیزیةلغةمدرسأناذاتھا،
كلھا».

عبرالعامةالمشكلةھذهوطرحالصفغرفةداخلتلكصورتھنشرمنغایتھحولالجمعةوأضاف
تنظیفيأثناءلكننيحولھا،والتفصیلوإثارتھاالمشكلةطرحالقصدیكنلم«بصراحةقائالًالخاصةحالتھ

للصف شعرت بشعور غریب، وأردت ان أنقل مشاعري ھذه لألصدقاء على الصفحة».

جمیعاًعلیكم«أتمنىقالصفحتھعلىمنشورهوفيانھإاللناقالھاالتيالسابقةجملتھمنالرغموعلى
یحتاجونممنالكثیرالكثیرفھناكأنا،بشخصيتحصروھاوأالعامبشكلالمشكلةإلىتنظرواأن

لمساعدتكم، أرجوكم اجعلوھا قضیة رأي عام .. و ال تحصروھا بفرد».

القصائدعشراتكتباألحرار،السوریینالكتابالتحادالمؤسسینالشعراءأحدالجمعةصالحالشاعر
سـوریاإلىلیـعودیتحقققدحلمبریقعنیبحثاللجوءفيمازالالسوریینوكباقيوعنھا،للثورة

خالیـة من الظـلم.

2016یونیو/العربيالقدس
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«فقراء ولسنا لصوصاً»
عجوز سوریة تصرخ أمام متجر في أنطاكیا وترغم مدیره على االعتذار

تقیموالتيعاماً،65عمرھاتجاوزالتيالسوریةالسیدةلدىالصبرفضاءمألتالفارغة،الماءزجاجة
ویدفعونللسكنصالحةغیربیوتفيالسوریینآالفیقیمحیثالشعبیة،انطاكیامدینةأحیاءأحدفي

إیجارات مرھقة بعد أن تعلم أصحاب البیوت االتراك أن یعیشوا على دخل جدید لم یكن في الحسبان.

انطاكیا،جبلسفحمنالقریبماركت»«السوبرداخلبالتجولوبدأتالمعدنیةالعربةعمراموسحبت
وتوجھتعربتھا،داخلتحتاجھماجمعتبھدوءالنجار،حبیبجامععلىالمطلةالبسیطةاألحیاءحیث
نھایةفيلتنتبھالسوریة،السیدةاشترتھمابجردلتبدأالمحاسبة،موظفةتجلسحیثالصندوقإلى

إلىلتضیفھاالفارغةالعبوةتعطیھاأنعمرأممنوطلبتالعربة،داخلفارغةزجاجةھناكأنالحساب
الحساب.

منسحبتھاأنمنذالعربةداخلموجودةكانتالمیاهمنالعبوةھذهأنالسیدةشرحتبساطةوبكل
وإنكارالمیاهبشربواتھامھابتوبیخھاالصندوقموظفةلتبدأبشربھا،تقملموأنھاالمخصص،المكان

أنھاأعلىوبوتیرةأصرتبلكھذه،إھانةمعصبراًعمر»«أمتطقفلمالزجاجة،ثمنتدفعالحتىذلك
لم تشرب الماء وأنھا لن تدفع ثمنھ.

«ظلماًویستثمرونصعبة،مادیةظروففيتعیشالسوریةالعائالتمعظمأنأنطاكیافياألھاليویدرك
أحدفيماسرقةتحدثماوكثیراًالسوریین،إلىمسيءسلوكبكلاالتھامإلقاءفياألمرھذاوعدواناً»

عباراتوتترددبالسرقة،قامالذيالسوريحولسریعاًالروایاتلتبدأالفاعل،یعرفأنبدوناألحیاء
لھاتعرضتالسرقةحاالتعشراتانمنالرغمعلىھیك»عناصارماالسوریین«قبلقبیلمنكثیرة
التيالبیوتحالةفيكماانطاكیا،أتراكمنالفاعلینأنتبینالتحقیقاتوبعدأنطاكیافيالسوریینبیوت

سرقت منذ أكثر من عام في حي «المزارلیك» والتي بلغ عددھا اكثر من خمسة بیوت تخص السوریین.

الصندوقوموظفةالسوریةالسیدةبینیجريالذيالحادالنقاشأصوات«السوبرماركت»مدیروسمع
السابعالعقدفيسیدةمتھمةبالشرطة،ستتصلأنھااوالمیاهعبوةثمنالسیدةتدفعأنعلىتصرالتي

من العمر بسرقة زجاجة ماء یقل ثمنھا عن لیرة تركیة واحدة.

بأیةالمشكلةیحلأنیریدوكأنھحجة»معكهللاثمنھا،نرید«اللھا:وقالعمراممنالمدیرواقترب
منتتأكدواأنقبلأذھب«لنقالت:إذأیضاً،ذلكالعجوزترفضأنیتوقعلملكنھالخالف،وینھيطریقة

أنني لم أشرب عبوة المیاه تلك، ولست بحاجة ألن تتصدقوا علي، صحیح أننا فقراء ولكن لسنا لصوصاً».
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700البیتإیجارمنایأخذمن«الحراميلھ:فرصةأیةإعطاءوبدونتوقفبدونبالكالمواسترسلت
لمدةشھریاًالبیتإیجارعنتقلبأجرةابنيعندهیعملمنالحرامي،200الحقیقیةوأجرتھتركیةلیرة

عشر ساعات كل یوم، الحرامي… الحرامي…».

تسجیلیشاھدأنتریدأنھاالحالفيلتخبرهإلیھ،ترميمایفھمأنوحاولتصرفھامنالمدیروتعجب
قاموبالفعلالبدایة،منذالعربةفيموجودةالعبوةأنأمھيالمیاهشربتھللیعرفالمراقبةكامیرا
السیدةصدقلیتبینذلك،یتمأنقبلالمغادرةورفضھاعمرأمإصراربعدالتسجیلبمراجعةالمدیر

السوریة، إذ بالفعل كانت زجاجة الماء الفارغة موجودة في العربة قبل أن تستعملھا ھي.

«مشیرةھذهھكذا،لیساالعتذاراللتجیبھتؤاخذینا»الخیر«حصلقائالًعمراممنالمدیرواعتذر
السوبرماركتبابوأماممرتفعبصوتاالعتذارزبائن،عشرةمناكثرأمامبالسرقةاتھمتنيللمحاسبة»

لیشاھد الناس ذلك.

ووقفطلبھاعلىوافقانھإالما،بطریقةالموقفمنالتملصیستطیعالمتجرمدیركونمنالرغمعلى
والمحاسبة،السیدةأصواتسمعواأنبعدیحدثمالمشاھدةاألشخاصبعضتجمعحیثالمتجرأمام

واعتذر منھا أمام كل الموجودین، لتمضي ام عمر مع أشیائھا التي اشترتھا وھي تتمتم.
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ً "كارت المول" عندما یسرق السوري سوریاً جائعا

الأنھوأدركتالسوریة،اإلغاثیةالمنظماتإصالحمنالعالمیةوالمنظماتالتركیةالحكومةیئستأنبعد
البنكیةالبطاقةتشبھشراءبطاقةعلىاالعتمادتمالنزاھة،منالمطلوبةالدرجةإلىتصلأنفيقطامل
فيالسوریونعلیھایطلقتركیة،لیرةتسعمائةیقاربماعادةالمالمنبمبلغشحنھابعدعائلةلكلتقدم

انطاكیا «كرت المول»، لكن ھل استطاعت الحكومة التركیة ضبط األمر بھذه الطریقة؟

أنبعدانطاكیافيالسوریینالالجئینمن«الكملیك»بطاقاتإدلبریفمنالقادمالشابالعزأبویجمع
یقدمونكماذلكعلىالكثیرونویوافقالمول»،«كرتعلىالحصولفيبمساعدتھمسیقومبأنھیخبرھم

وعودهونفذالبدایة،فيالثقةببناءالرجلقاموبالفعلعلیھ،یحصلونالذيالمالمنمقتطعاًمبلغاًلھ
اللجانتلكاختراقمنمابطریقةتمكنانھالسیماأكبر،لربحیخططبدأذلكبعدلكنھ«إكرامیتھ»وأخذ

لسوريیحملھاھویةبطاقةأةباسمشراءبطاقةعلىالحصولمنوتمكنالموضوع،عنالمسؤولة
الجئ.

أنفبعدللغایة،صعباًامراًالبطاقةتلكعلىالحصولیجعلماالسوریین،آالفعشراتانطاكیافيیعیش
للحصولدوركبانتظارشھور،إلىتصلقدطویلةمدةتنتظرأنعلیكعلیھا،الحصولبطلبتتقدم

كلبدایةفينقصأوزادالمخصصالشھريالمبلغیصلكعلیھاتحصلأنفبعدطبیعيأمروھذاعلیھا،
غذائیةموادمنتحتاجماالبطاقةبھذهوتشتريمحددةبیعصاالتإلىالذھابمنتتمكنحینھاشھر،

غالباً، لكن البعض لم یعجبھم االنتظار وفضلوا اتباع طریقة أبو العز والتعامل معھ.

لكلالمحددالدورتجاوزمنیمكنھماوھذاالبلدیةموظفيببعضجیدةعالقةعلىأنھالعزأبویدعي
قبلمنمطروقاًبابھأصبحأنإلىومرات،مراتالصعبةالمھمةھذهفينجحوبالفعلسوریة،أسرة
أحدفالواالحتیال،النصبأسالیببمكافحةالمختصةاألمنأجھزةعنغفلةفيالسوریة،األسرمئات
أنإلىمنھم،ویستفیدیفیدھمللجمیعالخدماتیقدمالذيوھوذلكیكونوكیفالرجل،ضدشكوىیقدم

قرر «أبو العز» أن یجمع بعض المال لغایة في نفسھ، ولم یعد یقبل بالقلیل المستمر.

منكبیرةكمیةبجمعمؤخراًقامالعزأبوفإنحلب،ریفمنالسوریینالالجئینأحدوھورضوانبحسب
التياألسرلمئاتالغذائیةالمساعداتبطاقاتعلىحصلمعارفھوبمساعدة«الكملیك»بطاقاتصور
أخرىألسریبیعھابدأقبلھ،منالبطاقاتمنالھائلالكمھذااستخداملصعوبةونظراًوعده،تنفیذتنتظر

التيالعائلةفتحصلالتالیةالشھورأمافقط،واحدلشھرالبطاقةقیمةیعادلتشجیعيوبسعرتحتاجھا،
اشترتھا على كامل المبالغ التي تحول إلیھا.

المحتال،لھذابطاقاتھاصورأعطتالتيالعائالتتحصلولممتتالیةشھورمرتان«بعدرضوان:یقول
مرة،كلفيالموعدیؤجلكانأنھالسیماباالتصاالتویلحونالموضوععنلسؤالھبھیتصلونبدأوا
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متكررةمحاوالتبدأتوھناالعز،أبوواختفىأقفلقدالمحمولالھاتفرقمانوجدواالنھایةفيلكنھم
للحصول على بطاقة الشراء من جدید، لكنھم فشلوا جمیعاً فقد حصلوا علیھا سابقاً بدون أن یعرفوا».

انكماالمول،كرتعلىللحصولاستعجالھمنتیجةالمخصصةالمبالغفيحقھمأولئك«خسرویضیف:
طيتمالموضوع،حولوالردواألخذالجدلمنالكثیرحدثانوبعدخسروھا،البطاقةتلكاشتروامن

قوتسرقةعلىالعزابویساعدونكانواالذینفالموظفونأحد،محاسبةبدونومرتكلھا،القصة
بعدألمانیافيالجئاًأصبحفقداالدلبيالشابأماالمسؤولیة،منھماحدیتحمللمجلدتھأبناءمنالالجئین

تركیةفيالسوریینالالجئینلمساعدةالمخصصةالمبالغأنرضوانیؤكدرحلتھ».تكالیفجمعأن
علىالقائمینلكنالتركیة،الحدودیةالمدنإلىالالجئینتدفقبدایةمنذتوزیعھاویتمضخمةمبالغ

للسرقةوالوسائلاألسالیبمئات«لدیھمانفسھمالسوریینمنیكونونماغالباًوالذینالموضوع
واالحتیال حتى على المانحین سواء كانوا حكومیین أو غیر حكومیین».
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عصابات تستولي على أموال الالجئین السوریین عند الحدود التركیة باالتفاق مع
المھربین

لكنالسوري،الجانبباتجاهكالسھموانطلقسمعوأبوالمھربصاحالجندرما»إجتالجندرما..«إجت
ویھانالشبانیضربدقیقة،منبأقلبعدھاأوالتركیةالحدودحرسعناصریصلھذهكلماتھمع

إالقوةوالحول«الواإلیمانالخشوعمنحالةفيیجلسسمعوأبوحیثإلىالجمیعویعادالرجال،
كسبماذاأصحابھا،إلىالتھریبأجوریعیدمھربمنأطیبھوماالوكیل»،ونعمهللاو«حسبنابا�»،

أبو سمعو؟

صغیرةعصاباتقبلمنالتركیةالحدودعلىلھاتعرضواوسطونھبحاالتعنعدیدونأشخاصتحدث
الضحایاأحدقط،مسلحاًسطواًولیسوالمكربالخدیعةسطوالواحدة،الیدأصابعأفرادھاعددیتجاوزال

الطرفإلىوالعودةثانیاًللضربثمأوالً،للسرقةتعرضوكیفبالتفصیل،معھحدثماشرححلبيشاب
السوري من الحدود.

مرةكلفيویضطرأنطاكیا،فيأسرتھتقیمبینماحلبریففيیقیمالعمرمنالعشرینیاتفيشابعمار
ورغمأیضاً،التركیةالجندرماومعالمھربینمعجدیدةمغامرةیخوضأنووالدتھوالدهزیارةبھایرغب

كل المغامرات واألخطار والمصاعب إال أنھ ینجح في النھایة، كما أنھ یكرر ذلك مرات ومرات بدون توقف.

وقداألحمد،الرحمنعبدباسم،المعروفبالمھربأللتقيالجوز،خربةمنطقةإلىكالعادةتوجھت:یقول
الحدودتجاوزعلىمساعدتنافيكأجرةعلیھیحصلالذيالمبلغعلىاتفقناالحقیقي،اسمھیكونال

أنعلىعلیھالمتفقالمبلغبدفعتركیاإلىبالدخولالراغبینالسوریینالالجئینمنومجموعةأناوقمت
یعیده عبد الرحمن في حال فشلنا فیما عزمنا علیھ.

بمفردهیذھبریثماقلیالًنجلسانمناطلبالذيالرحمنعبدورافقناالوقتبعض«مشیناویضیف
أمالًھنالكوأنجیداًالطریقوجدحالفيبأنھوأخبرنااألتراك،الحدودحراسوجودعدممنلیتأكد

لملكنھالرجل،عودةننتظرجلسناوبالفعلالعبور،نقطةإلىلیصحبناسیأتيالحدودتجاوزفيبالنجاح
كلماتھملھجةكانتفیماأتراك،أنھمعلىبالعربیةمختلطةتركیةبلغةمعناتكلمواشبانثالثةأتىبلیأت

العربیة تفضح انتماءھم لریف محافظة ادلب».

«إماأخبروھمإذمعھمنوخداعخداعھأتراكأنھمیدعونالذینالشبانھؤالءاستطاعكیفعماریشرح
أنقبلبرصاصھمیقتلونكموقدعلیكم،للقبضفوراًفیأتونالجندرمانخبرأومال،منلدیكمماتعطوناأن

التيللعصابةالمالبعضندفعأنوقرررناالموجودة،العائالتسیماالالجمیعخافوھناإلیكم،یصلوا
أخذعلىیصرواولمشخصكلمنمحددةبمبالغأفرادھاقبلإذتماماً،الرحمنكعبدهللاتخافتقیةكانت
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بجزءبالقبولبعضھمیقنعونأنھموتظاھروابوجودنا،الحدودحرسیخبرواالأنمقابلوذلكشيء،كل
من مالنا، ویقول أحدھم لآلخرین: حرام اتركوا لھم شیئاً».

سمعتساعةنصفحواليوبعدوذھبوا،المالمنلھمتیسرماالعصابةأفرادأخذفقدعماربحسب
أبوكاناألحمدالرحمنعبدباسمالمنطقةفيالمعروفالمھربوھوسمعو»«أبوصوتالمجموعة

قدالجندرماعناصرفإنیتراجعواأنالجندرما،منالمختبئینالسوریینالالجئینعلىیصرخسمعو
وصلوا.

الشبانیضربونوبدأوابالفعل،الجندرماعناصروصللحظاتوخاللراكضاًسمعوأبوانطلقوعندھا
لمعماروبحسبوشتموھم،والكھولالرجالوبخواكماالتركیة،باللغةویشتمونھمعمار،ومنھم

یتوجھوا للنساء واألطفال بأیة إھانة أو أذى، إال أن ما أصابھم من الرعب كان كافیاً.

فيغیرهومعمعھعدةمراتتكرراألمرإنویقولالعصابة،معسابقاًاتفققدالمھربأنیعتقدوھو
الحصولمحاولةأوتذمرأيدونمنأصحابھإلىعلیھالمتفقالمالیعیدالمھربأنحیثمتباعدة،أیام
حینفيالجندرمامندائماًسمعوأبوینجو«كیفالشابیتساءلكمابالرضا،یشعروكأنھمنھجزءعلى

اختبائنابمكانالعصابةأفرادعلموكیفالحدود؟عبوریحاولونالذینالالجئینمنغیرهأحدینجوال
ھذا».

التمثیلیةھذهصناعةعلىمتفقونكلھمالجندرماوعناصراللصوصوعصابةالمھربأنعماریرى
والخسارة،أوإھانةألیةتعرضسمعوأبووالالالجئین،بعبورسمحتالجندرمافالخسائر،أیةبدون

أناألمرفيماكلمنھم،واحدأيیتأذلمالالجئونحتىبلالنصب،سوىجریمةأیةارتكبتالعصابة
النارعلیھمتطلقلمالجندرماأنهللایحمدونكالعادةالضحایابینماالضحایا،منماالًقبضالجمیع

وتردیھم قتلى.
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سوریة عالقة على الحدود الیونانیة.. یصلھا خبر إفراج النظام عن زوجھا الذي
استشھد سابقاً

بإنجاحالمتعلقةالترتیباتمختلفیجھزواأنبعدللمظاھرات،األوائلالثوارینطلقكانمنزلھامن
إالمنھم،بأيتلتقلمالساخنة،والمشروباتالطعاموجباتوتعدوالرایات،األعالملھمتخیطمظاھراتھم،

األمندوریاتإحدىداھمتأنإلىالثائر،الشابزوجھالرغبةتلبیةخدمتھمعلىوقامتأحبتھمأنھا
ذاتوابنتھاالسیدةلتبدأالزوج،واعتقلتبحلب،الشعبيالقصربستانحيفيسامیةمنزلالعسكري

العامین رحلة المعاناة والشقاء.

ماسرعانالذینزوجھا،أصدقاءبعضسوىالشابةاألملتلكمعینوالصغیرةوطفلةمستأجربیت
قدأمرالصغیرةوطفلتھاالسیدةلتلكالمادیةالمتطلباتموضوعوأنیطولقدرضواناعتقالأنعلموا
یقدمكانبینھمصغیراًشاباًعداماالجمیعفابتعدالتكالیف،تلك«الثورة»رفقاءأحدیحتملولنیطول،

لھا مبالغ بسیطة شھریا ً كجزء من دخلھ، ال تكفیھا ألیام فقط.

غادرتبعدھاوأنفقتھ،تملكماكلخاللھماباعتمتتالیینلعامینالمادیةاألوضاعسوءتحملتسامیة
تتعرضبدورھابدأتوالتيالفقیرة،األحیاءبأحدصغیربیتفيالكبیرةأسرتھامعلتقیمالمستأجرالبیت

للقصف الذي یشتد تارة وتخف وتیرتھ تارة أخرى بحسب استعار المعارك في جبھات حلب.

ونتیجةتركیا،إلىحلبمدینةغادرناوالديوفاةوبعد2014عامبدایات«فيالحلبیة:السیدةتقول
المعیشة،تكالیفارتفاعحیثالتركیةالمدنإحدىفيباإلقامةلناتسمحالوالتيالصعبةالمادیةالظروف
كانتعام،ونصفعاممنأكثرھناكلنمكثعینتابغازيمدینةمنبالقربالمخیماتأحدإلىتوجھنا

أقسى من الحیاة داخل حلب، مع فارق وحید وھو انعدام القصف».

بیتاواستأجرناالمخیممنخرجناعینتاب،غازيفيالمصانعأحدفيعمالًأخوّيوجدأن«بعدوتضیف
بداكماللغایة،صعبةستكونالحالبھذاالحیاةأنوجدنالكنناعلیھ،نحصلالذيللدخلمناسباصغیرا

واضحاً من خالل قراءتنا لما یحدث في البالد أن العودة بعیدة جدا وأن األمور تزداد تعقیداً وتتجھ لألسوأ.

األعوامفيمعھابالمقارنةبسیطةالیونانیةالجزرإلىالتركیةالسواحلمناالنتقالكلفةأصبحتًمؤخرا
منلالنتقالتكفيدوالرفألفالكثیرون،تحقیقھعنیعجزالأمراًأوروباببلوغالحلمأصبحإذالسابقة،

وشرابھ،لطعامھتكفیھمادیةومعونةمجانیاًسكناًالسوريالالجئیجدحیثأوروبیةدولةأیةإلىتركیا
فضالً عن التأمین الصحي.

المعاناة،منجزءاًتنھيقدالتيالرحلةلتلكیكفیھاالمالمنمبلغاًاألسرةجمعتوَدْینوتوفیرجھدبعد
ولمانقضتسنواتفخمسواالحتماالت،التفكیرسیاقخارجأمراًأصبحفقدالمعتقل،الزوجرضوانأما

تسمع عنھ سامیة أي خبر، وغالباً قضى تحت التعذیب كما قضى آالف غیره من ناشطي الثورة األوائل.
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الفروعأحدفيالتعذیبتحتاستشھدقدزوجيبأنیقینعلى«أصبحتبقولھاذلكسامیةتشرح
كانتقالھماألخباربعضعنھمتصلمعظمھملكنخمس،سنواتمنذالمعتقلینمنالكثیرھنالكاألمنیة،

عنھمیفرجمنطریقعنتناقلھایتممعلوماتمنشابھماأوبحقھمحكمصدورأوآخرإلىسجنمن
من المعتقلین، إال أنني لم أسمع حرفاً واحداً عن زوجي خالل السنوات الفائتة كلھا».

علىالحصولبعدوتوجھتالشرعیین،غیربالمھاجرینمكتظمطاطيبلمفيالیونانإلىالعائلةعبرت
وأسرتھا«سامیة»حظولسوءالمقدونیة،الحدودإلىاألولوصولھممكانكانتالتيالجزیرةمنأوراق

الجدیدةالدولیةاالتفاقیاتسریانوبدأالحدودأغلقتسنوات،ستعنالیومعمرھازادالتيوطفلتھا
بخصوص الالجئین.

كلتفوقلدرجةمؤلمةكانتبالحسبان،تكنلموالتيسامیةلھاتعرضتالتياألكبرالصعقةلكن
رغمجدیداًألماًأوجدتوالتيبلالحدود،إغالققراروتفوقالھجرةمصاعبوكلالماضیة،العذابات

إلىالمتابعةتستطیعالقدوالتيالیونانفيالعالقةسامیةالمقبل،المخططتفاصیلكلوضربتكلھ،األلم
صمدتكماصمدبلیستشھدلمالذيرضوانعناإلفراجخبروصلھاتركیة،إلىالعودةأوأوروبا،
وأكثر.

2016مارس/العربيالقدس

__________________
___ 85 ___



___ مذكرات بقرة سوریة _________________________________________ محمد إقبال بلو ___

في كل مرة یسحب النظام عمال «األراجیل» إلى الخدمة العسكریة من مقھى
«البكاوات» وسط دمشق فما كان من أصحاب المقھى إال أن وظفوا لدیھم العساكر

یتوجھأنقبلحمصمصفاةفيمتواصلینلعامینعملحمص،مدینةمنمھندسمساعد"غزوان"
االحتجاجاتاندالعقبلوذلك2010عامالسوريالنظامقواتصفوففياإللزامیةالعسكریةللخدمة
الحراكفیھبدأالذيالتوقیتذلككانالشابحظسوءومنعدة،بشھورسوریافيالحكمضدالشعبیة
والالعسكریة،الخدمةمنللتسریحیطمحوھوعامبعدعاماً«غزوان»أمضىإذالنظام،ضدالشعبي

لیستیزیدأوسنواتخمسخاللرجالًأصبحالذيالشابأنویبدولالنشقاق،الفرصةأوالجرأةیملك
لدیھ الھمة لمعاناة ما عاناه عناصر النظام وضباطھ الذین انشقوا وشردوا وعائالتھم في دول الجوار.

أنإلىفشیئاًشیئاًتتدھورالنفسیةظروفھبدأتالذي«غزوان»حالعنتحدثالذيأقاربھبأحدالتقینا
إحدىفيمكتبیةخدمةغزوان«خدمةیقولعمارخالھفابنعلیھ،یحسدالمزروضعإلىوصل

تتجاوزالإجازةعلىیحصلسنواتومنذاحداً،یقاتلولمالسالحیحمللمبدمشق،العسكریةالمنشآت
ووالدهوالدتھإلىلیصلودمشق،حمصبینالواصلالطریقعلىنصفھایقضيشھرینكلساعة48

إلىمنھالیخرجغرفتھفيالوقتباقيیقضيثملساعاتیجالسھمابحمص،النظاممناطقفيالمقیمین
بدأثمومنبغرابةیتصرفكانحمصإلىغزوانفیھاتوجھإجازةآخر«فيویضیفثانیة».دمشق
ذلكعلىمضىوقدیعد،ولمدمشقإلىغادرالتاليالیوموفيھستیریة،نوبةفيبرأسھالجدرانبضرب

حوالي ستة شھور وھو یرفض الحصول على إجازتھ المعتادة ویرفض المجيء إلى حمص نھائیاً».

للقصرالمجاورةالمقاھيأحدفيقطعتھداخلدوامھبعددمشقفيیعمل«غزوانفإنعماروبحسب
مختل،شبھأصبحإنھقالوازمالئھمنالكثیرینأنرغموقائده)(وطنھخدمةفيمستمراًومازالالعدلي،

بل صار رجالً غیر متزن یسخر منھ الكثیرون في خدمتھ العسكریة والمدنیة في المقھى».

وسطالشھیرةالمقاھيمن«البكاوات»فمقھىالسوري،النظامعجائبمنأخرىعجیبةقصةوللمقھى
أحدبحسبخاسراًمشروعاًأصبحأنھمنالرغمعلىلزبائنھخدماتھیقدمومازالدمشق،العاصمة

مستثمریھ الخمسة، والذي سحب حصتھ من االستثمار مؤخراً وھاجر خارج البالد.

أواإللزامیةالعسكریةللخدمةمطلوبوندمشقشبانفكلالشبان،العمالتوفرفيأزمةمنالمقھىیعاني
یأتيالعمالمن«طقماً»المقھىوظفوكلماوالجدیدة،القدیمةالتجنیدأنواعمنغیرھاأواإلحتیاطیة

وفيمراتأربع«األراجیل»عمالشھورستةخاللالمقھىبدلوقدوتجنیدھم،العتقالھماألمنعناصر
كل مرة یسحبون إلى الخدمة العسكریة.

والذي«غزوان»العمال،منجدیدطاقمتوظیفقررواالممكنةبالحلولالمقھىمستثمروفكرأنوبعد
وظفحیثالمقھى،فياألراجیلعمالأحدمختل»«شبھوانتھىسنواتلستة«الوطن»جیشخدم

العسكریةوالمقارالمنشآتفيإداريبدوامتعملالتيالفئةمنالسوريالنظامجیشفيمجندینالمقھى
__________________
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اعتقالاألمنعناصریستطیعلنإذالمقھى،عمالمشكلةحلتموھكذادمشق،مدینةفيالموجودة
العمال وتجنیدھم، فكیف یجندون من ھو مجند منذ خمس سنوات، بحسب ما قالھ عمار.

2016ینایر/العربيالقدس
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ما سر رغبة مئات الالجئین السوریین في ألمانیا بالعودة إلى تركیة؟ البعض یبحث
عن طرق تھریب عكسیة مبتكرة

مروااالتحادیةألمانیاجمھوریةإلىالماضیینالعامینخاللوصلواالذینالسوریینالالجئینمعظم
المدنفيطویلةلفتراتأقامبعضھمأوروبا،إلىبالھجرةرغبمنلكلإجباريشبھكطریقبتركیا،
معرحلتھمرتبواریثماقلیلةأسابیعقضواآخرونبینماالرحیل،یعتزمأنقبلأعواماًبلغتالتركیة

المھربین.

الكبیرحلمھإلىللوصولثمنھاستخدامبھدفبخسبثمنادلبریففيمنزلھباعالذي"مصطفى"
العیشلھیضمنجیدبعملیوفقأندونالتركیة،انطاكیامدینةفيسنتینأمضىأنبعد"أوروبا"

مناسبة،طریقةإیجاددونجاھداًتركیةإلىالعودةیحاولعاممنبأقلألمانیاوصلأنوبعدالكریم،
ورغم أنھ حصل على اإلقامة وعلى وثیقة السفر، إال أنھ قرر مؤخراً العودة، ولكن لماذا؟

اخوتيأقصدلكننيفقط،وأطفاليزوجتيأقصدوالادلب،وریفتركیةفيكلھا"عائلتيمصطفى:یقول
بشكلللسوریینالتركیةالتأشیرةمنحعدمفموضوعثانیة،أراھمالقدأننيیعنيھناوالبقاءوأخواتي،

قصیرأومؤقتاًیكونلنخاص،بشكلاألوروبیةالدولإحدىفياللجوءعلىالحاصلینوللسوریینعام،
مدىخسرتھاالتيلعائلتيبالنسبةماذاولكنوأوالديزوجتيشمللمأستطیعقدیبدو،فیمااألمد

الحیاة”.

أسبابلديتوجدوالومنطقي،جیدبشكلمرتبةتكونانكلھااألمورتكادألمانیافي"ھناویضیف:
شابھ،ماأوالضروریةاالحتیاجاتتوفیرعدمأومعاملةبسوءتتعلقبالعودةرغبتيحولعنھاألتحدث
ونحنعناوغریبعلینا،جدیدمجتمعفيباالندماجتتعلقالتياإلشكاالتمنالكثیرھنالكأنورغم

غرباء عنھ، إال أن كل ذلك لیس سبب جھدي المتواصل من أجل إیجاد طریقة للعودة إلى تركیة”.

أنھألمانیا،إلىقدومھلدىیأملكانحیاتھ،طواللقاءھمیستطیعولنعائلتھفقدأنھیعتقد"مصطفى"
السفروثیقةانیعتقدكانبلعائلتھ،إلىبالحنینفیھیشعروقتأيفيتركیةإلىالسفریستطیعقد

األلمانیة ستمنحھ امتیازات مختلفة عن جواز سفره السوري بالنسبة للدخول إلى تركیة.

الھجرةدائرةأختامعلیھاسفروثیقةعلىوالحصولألمانیاإلىالوصولھوحلمي"كانمصطفى:یشرح
عائلتيللقاءوقتأيفيالسفرمنسأتمكناإلقامةوعلىعلیھاالحصولبمجردأننيواعتقدتاأللمانیة،

اننيوأعتقدھكذااالستمراربإمكانيلیساحد،یعلمھااللفترةعنھمبعیداًأصبحتاننيھوحدثمالكن
سأعود قبل ان أتم معاملة لم شمل اسرتي واستقدام اطفالي إلى ھنا”.
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ینطلقأنقبلشھورثالثةلمدةأقامحیثأیضاًبتركیامروراًالشماليحلبریفمنقدمشاب"جمعة"
زوجتھاستقداممنستمكنھالتيالمطلوبةاألوراقعلىالشابیحصللمألمانیا،إلىالصعبةرحلتھفي

المقیمة في ریف حلب، حتى اللحظة، رغم أنھ حصل على اإلقامة منذ ستة شھور بحسب قولھ”.

بزمنإلىتعلمھایمكننيالصعبةاللغةوجدتأننيكماھناالحیاةمعالتأقلمأستطع"لمیقول:جمعة
االوراقتأمینأستطیعلنوربمااللحظة،حتىتكتمللمزوجتيشمللممعاملةإنثمجدا،طویل

أفرادوكلأنامطلوباًكنتإنالسوريالنظامدوائرمنعلیھاسأحصلوكیفالشمل،لمأجلمنالمطلوبة
أتركأنیمكنوالتخصني،ثبوتیةورقةأیةویطلبحكومیةدائرةأیةإلىیذھبأنیتجرأأحدالعائلتي،

زوجتي في بیت أھلھا تحت القصف وبین الدمار أكثر من ذلك، علّي أن أعود إلیھا”.

قرارھابواسطةالتركیةالحكومةتسببتلقدوأخطار،متاعبمنذلككلفنيمھماقریباً"سأعودویكمل:
فيالموجودینذویھمعنأوروباإلىھاجرواالذینالسوریینكلبعزلالتأشیرةحولمؤخراًالصادر
التركیةالحكومةزادتوقدندري،أندونالمنفىفيفأصبحناالتركیة،األراضيعلىاوالسوريالداخل

یقدمھطلبأيعلىتوافقالألمانیاكلوفيقنصلیاتھاأنالسوریین،منالتأشیرةبطلبإصرارھاعلى
فينبقىأنرفضناألننالناعقوبةأھيترىعزلنا؟علىاإلصرارھذاولمالتزمت؟ھذاكللمالجئ،أي

تفكرالالتيالسیاساتھيأممنزل؟الستئجاریكفیھالشھريبراتبنھارلیلالمرءیعملحیثتركیة،
باإلنسان مطلقاً بل تعتمد على المصالح؟”.

یحالفھلمفیمالألسوأتتوجھوقدیسر،بكلاألموروتسیرسھالًیكونقدطریقاًوجدأنھیؤكدجمعة
سأخفيثمومناأللمانیة،سفريوثیقةباستخدامذلكیمكننيإذالیونانإلى"سأذھبویقول:الحظ،

بلدةإلىساتوجھثمالیونان،فيمعارفيأحدعندآمنمكانفيأبقیھااواأللمانیة،ووثائقياوراقي
فيالیونانیةالشرطةوتكونأحیاناً،ھناكإلىالمھاجرینبعضیصلحیثتركیة،معحدودیةیونانیة

بإرساليوسیقومونالیونانیینالبولیسعناصرعليسیقبضبالوصول،نجحتإندائم،ترقبحالة
أمري،اكتشفواإنلكناوروبا،إلىالھجرةبھدفتواًوصلتأننيسیعتقدونألنھمالتركیة،الحدودداخل

فإنني سامكث في السجن لدیھم فترة قد تكون طویلة”.

2016سبتمبر/برساالتحاد
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شھد العسل: المرأة السوریة التي باحت بسرھا للجارات

فيالموجودینللسوریینتسيءشخصیاتحولتتمحورالتيالقصصبعضتترددونفيھجومبین
باألخالقتتعلقبتھمالسوریینبعضأتراكمواطنونفیھایتھمالتيالروایاتتتزایدكماعامة،تركیة
وجودتؤكدالحقائقانإالالسوریین،باقيقبلمنرافضةفعلردودیلقىماالجنسي،بالطابعوتتسم

حاالت من االنحطاط األخالقي رغم قلتھا.

بناءوفيالسوریة،العائالتعشراتتقیمغیرھم،اوللسوریینشققاًتؤجرالتيالتركیةالفنادقأحدفي
ظروفتجمعھناوواحدةمحافظةمنیكنعندماالسیماالجاراتبینوالروایاتالقصصتبادلیتمواحد

سوریاتنساءقیامحولالتركیةاإلعالموسائلبعضبھتحدثتماتؤكدالقصصتلكإحدىواحدة،
باالحتیال على شبان أتراك عن طریق عروض الزواج وما شابھ.

والتيأنطاكیا،اطرافعندفندقفيتقیمالتيالخمسینیةالحلبیةالمرأةنفسھاتسميھكذاالعسل""شھد
صداقةإنشاءومحاولةمنھاالتقربإلىالجاراتبعضدفعالذيالالفتومظھرھاالدائمةبأناقتھاتتمیز

معھا، فامرأة متمیزة تثیر الكثیر من الفضول لدى األخریات لمعرفة تفاصیل أكثر.

تلقتھادعوةبعدبعدالخمسینیةالمرأةشقةفيقھوةفنجانأولالحتساءتوجھتأنمنذمروان""أم
إالالمتقدم،العمررغماالنیقةالجمیلةالمرأةتلكعنشيءكللتعرفالمحققدورتمارسبدأتمنھا،

أنھا لم تحصل سوى على اسم وھمي “شھد العسل” في تلك الزیارة.

المساحةإلىینتقلبینھماالحدیثوبدأالجارتینبینودیةعالقةنشاتزیاراتأربعاوثالثوبعد
المحظورة المتعلقة باألسرار الشخصیة، إلى أن روت أم مروان قصتھا لشھد العسل وأخبرتھا:

زوجي،وفاةبعدالمعیشیةاالوضاعسوءنتیجةحلبغادرتانبعدسنتینمنذأنطاكیافيھناأقیم
األتراكالرجالتھافتأنووجدناظروفنا،لتحسینمعاًالعملوقررناھناسوریاتنساءعدةعلىوتعرفت

على الزواج من السوریات بشكل سري فرصة كبیرة لنا یمكن استغاللھا”.

لخطبتھاالمتقدمالتركيالرجلمعأتفقالمخطوبة،للفتاةكوالدةدوريیكونما"غالباللجارة:وشرحت
مستعجالًالعریسیكونالحاالتمعظموفيبالفعل،الخطبةوتحدثالتفاصیل،وكلوالذھبالمھرعلى

لباقي اإلجراءات ویقدم كل التنازالت المطلوبة مقابل التسریع في عقد الزواج.. العرفي طبعاً”.

الرجالمئاتورغبةأنطاكیا،إلىالسوریینقدوممعالمدینةفيالعرفیةالزواجعقودموضوعانتشر
منالكثیرإبراموتمزوجاتھن،عنخفیةفيوذلكحصراً،سوریةأخرىمنبالزواجالمتزوجیناألتراك
مئاتفشلتفیماحقیقي،كزواجالحاالتبعضونجحتوأتراك،سورییندینرجالقبلمنالنكاحعقود

الحاالت األخرى.
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بذلكمخالفینبسوریةالزواجویقررونزوجاتھمیخونونالذینالرجالھؤالءأنترىالعسلشھد
التيجارتھاأمامبسرھاوتعترفاألسالیب،بأبشعولواستغاللھمیستحقونالتركیة،والقوانیناألعراف

أصبحت مقربة منھا:

قبلأخرىأحیانوفيأحیاناًالعرفيالزواجعقدیتمالمال،وبعضوالھدایاالذھبعلىالحصول"بعد
یستطیعوالالمالعلىنحصلوھكذامنزلنا،أنھعلىالمستأجرالبیتتغادركماالعروستختفيإتمامھ

إلىذھبتقد"المفترضة"ابنتيفإنوعرفني،مصادفةبھالتقیتحالفيوحتىیجدنا،أنالعریس
سوریة وال أعرف عنھا شیئاً.. فماذا سیفعل معي؟

الزواجأنقالتنشرھا،یمكنالدقةاكثربتفاصیلوأخبرتنابلالكاملةبالقصةأخبرتناوالتيمروان""أم
منسرقتھیمكنماسرقةھيالقصةنھایةتكونتمامھورغمالشرعي،العقدوفقأحیاناًیتمالمزعوم

یحدثبماإخبارناأنالمرأةوتجدبالفعل،سوریةإلىأوأخرىمدینةإلىوالمغادرة"الضحیة"الرجل
ونشره واجب علیھا من أجل تنبیھ أشخاص آخرین قد یتعرضون لعملیة النصب ھذه.

فيلیقعمرة،ذاتمروان""أبوتستدرجأنحاولتذاتھاالخمسینیةالمرأةأنمروانأمأضافتبل
فخھا، ولم یرِو الرجل القصة لزوجتھ، إال بعد أن سمع منھا تفاصیل الحكایة كلھا.

لكنھامروان،أمبحسبالمشینة،األفعالمنبالكثیرالسوریینباتھامأنطاكیافياألتراكالمواطنونیبالغ
سمةولیستشاذةحاالتتعتبرالحاالتتلكألنالتعمیم،جوازعدمرغممحقةاتھاماتھمبعضأنترى

للسوریین، وتزید “

نتائجھاتعودلنإساءةأیةألنالسوریین،سمعةتشوهاخالقیةغیربتصرفاتیقوممنكلفضحیجب
على الشخص المسيء بل ستلقى عواقبھا على كل السوریین”.

2016مایو/برساالتحاد
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ضربھا المھربون بعد إجبارھم على حمل طفلھا بینما لم یتجرأ أحد الالجئین على
االعتراض

تلكمنكمثیالتھاشاقةرحلةبعدلتركیا،الجنوبیةالحدودعندأنطاكیامدینةإلىأخیراًوصلتعادل""أم
كلالتركیةالسلطاتأغلقتأنبعداألمان،برإلىللوصولالسوریونالالجئونیقطعھاالتيالرحالت
الالجئینأحدیذكرلمحدثماأنإذبتفاصیلھا،مختلفةعادلأمرحلةلكنوجوھھم،فيالحدودیةالمعابر

أنھ قد حدث سابقاً.

منمجموعةوبرفقةالحدودإلىالحدودیةإدلبریفمناطقإحدىمنالصغیرطفلھامعالمرأةتوجھت
"أمأصرتالمنطقةتضاریسوعورةورغمأیضاً،أنطاكیاإلىالوصولأرادواالذینالسوریینالشبان
فيالمضيعلىحلب،مدینةأحیاءعلىالسوريالنظامغاراتإحدىفيزوجھافقدتالتيعادل"
لھتعرضتماتفاصیلبعضلنایرويأنطاكیا.فيوعائلتھالمقیمأخیھاإلىالوصولمنلتتمكنالرحلة

السلطاتقامتالحدود"عند"عمر":فیقولذاتھا،المجموعةضمنكانواالذینالشباناحدعادل،أم
لذلك،وحلوالًطرقاًاوجدواالمھربینانإالالحدود،عبورمنالالجئینلمنعواسعةخنادقبحفرالتركیة

فطریقة تسلق الجبال وحدھا الكفیلة بنجاح تسلق الخندق والخروج منھ".

منربطھاوتمطاقتھا،بكلوتسیرأعوامالستةذيطفلھابیدتمسككانتعادلأمالحلبیة"السیدةیكمل:
أنھكتالمرأةلكنالخندق،تجاوزفينجحتحتىالرجالبھاربطالتيالطریقةبنفسوابنھاھيخصرھا

أوالحدودتجاوزبعملیةیتعلقالھناواألمنآمن،مكانإلىللوصولعبورھاالمطلوبالمسافةبلوغقبل
نیرانالتركیةالجندرماعناصریوجھالحیاة".قیدعلىوالبقاءبالسالمةیتعلقبلوالعودة،الفشل

طلقةإلىالعبورمحاولتھأثناءسوريمواطنأيیتعرضوقدالحدود،عبریتحركماكلإلىقناصاتھم
المفتوحالبابسیاسةتتبعزالتماأنھاالتركیةالحكومةتقولبینماواحدة،ثانیةخاللحیاتھتنھيقناص

ووكاالتناشطینبحسبالحدودي..الشریطعلىقتلواالسوریینعشراتأنحینفيلالجئین،بالنسبة
اخباریة.

منطقةأسوأوفيأمھ،انھكتكماالمشيمنالصغیرالطفل"أنھكوطفلھا:عادلأممعاناة"عمر"یشرح
إناحتمالبأفضلللعودةأوللموتیعرضھماقدماجداً،منخفضةبسرعةیسیرانبدأاالسالمة،حیثمن

المرأةأرھقتفقدھیھات،لكنتسرع،أنمنھاالمھربفطلبإلیھما،التركیةالحدودحرسعناصرانتبھ
خاصة بعد أن عجز الطفل عن متابعة المسیر واضطرت إلى حملھ".

ھوسیمضيأنھأخبرھاثمومنالمھینة،العباراتبأبشعیشتھماالمھرببدأفقد"عمر"بحسب
علیھ،یقبضاوتركيقناصبطلقةلیموتالنتظارھااستعدادعلىلیسوأنھوابنھا،ویتركھاوالمجموعة

الرحلةفشلإلىتؤديمشكلةیسببقدفاعتراضھمالجمیع،أظھرهالذيالموقفھوالصمتكانفیما
كلھا بعد كثیر من المعاناة وكثیر من الجھد والمال.
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طفلھاحاملةالوعرةالطریقفيعادل""أمتترنحبینماكبیرةبسرعةیسیرونالجمیعبدأوبالفعل
منیطلبالمھربفیماانتظارھامنھمطالبةالمجموعةعلىالمرأةتنادي"بدأت"عمر":یخبرناالمنھك،
وأنالألسف،المھربلطلبالسوریونالشبان"امتثلوبالفعلإلیھا،االلتفاتوعدمالمواصلةالجمیع

بانتظارھا،یقومواحتىصوتھابأعلىتصرخبدأتالمرأةفإنوبحسبھ..عمر،یعترفمنھم"واحد
فأرغموا على التوقف قبل أن تسمع إحدى دوریات حرس الحدود صوتھا وتكون الكارثة.

سرعتھاتزیدوبدأتعادل،أمطفلبحملالمھربقام"لقدبالبقیة:أخبرنا"عمر"بلھنا،الحكایةتنتھلم
وأیضاًمعھ،یحملھاالتيبعصاهظھرھاعلىیضربھابدأثمومنلھا،المفرداتأقذربتوجیھبدألكنھھي،
سوىالجمیعھدفیكنولمالمرأةإھانةعلىجمیعاًصمتنافقدعارنا،یالــأحدنا،یعترضاندون

الوصول إلى الشارع الذي یمر منھ المیكروباص قبل وصول طلقة من فوھة تنفذ األوامر".

2016مایو/العربيالقدس
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طبیب سوري أسعف مئات المصابین ولم یستطع إنقاذ ابنتھ فاطمة آخر حالة تصلھ
للمستشفى

بإجراءوقامالسوریة،المأساةسنواتخاللوالمصابینالجرحىآالفإنقاذفينجحأنھمنالرغمعلى
إنقاذفيفشلالمرةھذهأنھإالحلب،ریفمشافيمنعددفيالناجحةالجراحیةالعملیاتمنالمئات

الطبیبیفقدأنالقدرشاءفقدالعمر،منالعاشرةالسنةتتجاوزلمطفلةكانتوالتياألخیرة،المصابة
مریضتھ ھذه المرة.

دورلھوكانحلب،ریففيالمیدانیةالمشافيمنعددفيعملالذيالحمادةمحمدوالشاعرالطبیب
تلقىسنوات،ستمدىعلىالحلبيالریفبلداتلھتعرضتالذيالقصفمصابيمعالجةفيبارز

بأنلیتفاجأالسوري،النظامطائراتنفذتھجويقصفبعدمنبج،ریففيالمشافيبأحدلاللتحاقاتصاالً
الطفلة المصابة ابنتھ «فاطمة».

اإلسالمیة»،«الدولةتنظیمعلیھایسیطروالتيمنبج،جنوبكھفأمبلدةفيالحمادةالطبیبأسرةتقیم
إلىوالتوجھالبلدةمنالخروجقررتاألسرةأنویبدوطویلة،شھورمنذالبلدةالطبیبغادروقد

بالمغادرة،الراغبوناألھاليیتبعھاالتيالتھریبطرقعبرالتنظیمسیطرةخارجالواقعةالمناطق
حجر»«مقطعبلدةمنبالقربجويقصفبتنفیذالنظامطائراتقامتفقدالمنطقة،أبناءنقلماوحسب

بعداستشھادھا،ثمومنالطفلة،إلصابةأدىماالقصف،موقعمنبالقرباألسرةمرورتصادففیما
فشل محاوالت اإلنقاذ.

االجتماعي،التواصلمواقعفيالحمادةمحمدالطبیبمعالتعاطفمنموجةأثارفاطمة،الطفلةاستشھاد
أدبیةنصوصكتبتكما«فیسبوك»،موقعفيتداوالًالصورأكثرمنالشھیدةالطفلةصورةغدتإذ

أمرالبالدتعیشھاالتيالحربظروففيطفلتھوالدیفقدفأنوالدھا،وتعزیةالطفلةرثاءفيوشعریة
ومنمصابةبھاباللقاءلیصدمشھور،تسعةمنذیرھالمالتيالبنتھطبیبفقدانلكنوشائعاً،متكرراًغدا

ثم شھیدة بعد الفشل في إنقاذھا فھو مشھد تراجیدي ال یحتمل ھولھ، كما وصف.

مصابة،طفلةإلنقاذالمستشفىبك«یتصلحدث:مامنبجمدینةمنالحسنابراھیمصالحوصفوقد
لمالتيابنتكالبرابرة،بقـصفابنتك،المصابةأنفتكتشفوالضمیر،الواجبنداءملـبیاًكعادتكفتھرع

ترھا منذ تسعة أشـھر، محـمد الحـمادة كان هللا في عونك، تقبلھا هللا، إني جبان أمام ھـول الموقـف».

بمعنىأخالكلمةبمعنى«إنسانالحمادة:الطبیبعنهللالعبدسامیةالمخبریةالطبیبةزمیلتھوكتبت
یقولوكماطبیبكأيولیسطبیبألمره،هللاوتیسیرمنھباختیارمھنتھكانتالموقفولصعوبةالكلمة

لكنقبل،ذيمنأقوىكانمرةكلوفيینكسر،لملكنھتكسرهأنحاولتالحیاةحرة،مھنةصاحبھو
حیاتھبسمةكبدهفلذةطفلتھفيالمرةوھذهیعیشیھوالزالالفقدوعاشكثرأحباءفقدإذیزید،الوجع

أرھالممعھأكنلمیسعفھا،یدیھبینوھيبرؤیتھافجعھوھي،كانتبھاسیحققھاكانالتيوأحالمھ
__________________
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إلىسبقتكصبور،صبورصبورعرفناهكماولكنھالعینویدميالقلبیرھقباألمرالتفكیرولكنأرهولم
الجنة فال تحزن فھي من شدة حبھا لك ذھبت روحھا للسماء تنتظرك لتمسك بیدیك وتدخلك الجنـان».

كمابعائلتھالنجاةإمكانھفيكانأنھرغمآخر،مكانأيإلىحلبریفالحمادةمحمدالطبیبیغادرلم
والمواقفالمصاعبمنللكثیرتعرضأنھورغمالمجاورة،الدولإلىتوجھواالذیناألطباءآالففعل
قبلمنعدةالعتداءاتالطبیبوتعرضالمصابین،معالجةفياستمرأنھإالالطبي،عملھأعاقتالتي

الزوردیرمنقدمواالذینالشعیطاتعسكرمنمجموعةقبلمناألخیراالعتداءكانإذمسلحة،فصائل
حلبریففيالطبیةالكوادرونظمتمناطقھم،على«الدولة»تنظیمسیطرأنبعدحلبریفمناطقإلى

الشمالي حینھا وقفة للتندید باالعتداء علیھ واختطافھ من قبل المجموعة المسلحة.

2017فبرایر/العربيالقدس
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بعد ارتفاع أسعار الوقود..المالبس الشتویة حل للوقایة من البرد

نقصمنالنظامسیطرةتحتالواقعةأومنھاالمحررةسواءالسوريالداخلفيالمناطقمعظمتعاني
یعجزبحیثتوفرھا,حالفيھذاالموادھذهأسعارفيكبیروارتفاعوالمحروقات,التدفئةموادفيكبیر

یحتارالشتاءدخولومعالتدفئة,موادمنغیرھاأو"الدیزل"المازوتمادةتأمینعنالبسیطالمواطن
المواطن السوري في الطریقة التي سیحمي بھا أطفالھ من برد الشتاء واألمراض التي یحملھا معھ.

بشكلتستثمرالتيالنفطمنابعمنالكثیرعلىالمحررةالمناطقفيالمسلحةالقوىبعضتسیطر
مصلحةفيیصبأخرىأحیانوفيأحیاناً,النظاملمواجھةالعسكريوتمویلھاالقوىتلكیخدمعشوائي

حقھمنالسوريالمواطنیحرمالماضيفيكمافحدیثاًالعسكریة,التشكیالتھذهیدیرونالذینالقادة
الممكنومنبكثیرذلكعلىیزیدبلالبالداحتیاجاتیغطيالذيالنفطوأھمھاالبالدخیراتفيوحصتھ

أن یخصص قسم منھ للتصدیر ویعود مردوده على التمویل العسكري.

"فیقول:والمطرالبردموسمدخولمعالسوریونلھایتعرضالتيالمعاناةعنسالم"هللا"عبدیحدثنا
مأساةوعنآلخر,مكانمنوالتنقلالنزوحمأساةعنمختلفةجدیدةمأساةلتبدأالشتاءفصلبدأ

بشراءنقومفأنالقادمة,الشھورخاللللتدفئةموادتأمینمأساةإنھایومي,بشكلللقصفالتعرض
بذلك,لناتسمحلنإلینابالنسبةخیالیةأصبحتالتيالمحروقاتفأسعارمستحیلشبھأمرھذاالمازوت

یمكنماكلواستھلكناوغیرھا,البراريومنالحدائقمنالحطبجمععلىاعتمدناالماضيالعامفي
أصحابھاتركھاالتيالبیوتفيالموجودةالخشبیةاألبواببخلعقامواقدالبعضأنحتىاستھالكھ

ورحلوا ھرباً من القصف الھمجي الذي تشنھ قوات النظام على كل موقع محرر خارج عن سیطرتھا".

كماولكنأیضاًمكلفةأنھارغمالكھربائیةبالمدافئالتدفئةنستخدمالسابقةالسنواتفي"كناویضیف:
مرقدالشتاءفصلمعظمفیكونثالثاًشھراًونتأخرصدورھامنشھرینبعدالفاتورةندفعكناتعلمون
نحنأصالً؟الكھرباءأینحالیاًلكنبآخر,أوبشكلالفواتیرندفعثمالمعتادةأعمالناإلىخرجناقدونكون
یغمرالذيالظالمإلىنعودثمومن"الكھرباء"تسمىالتيالمعجزةمعیومیاًساعتینأوساعةنعیش

قدالتيالطاقةمواردمنموردأيلدینالیسبالنتیجةقلوبنا,یقتلالذيبالظلمویمتزجوبیوتناأحیاءنا
أوبرداًتموتأنإماالیومسوریةففيالشتاء,أمراضومنالقارسالبردمنأطفالناوقایةفينستعملھا

تموت احتراقاً بقذیفة وال حل معتدل بین ھذین االحتمالین".

منبدال"یقول:حیثعدنانأبووھوالتركیةانطاكیامدینةفيالموجودینالمواطنینأحداقترحھافكرة
بالتأكید,البردمننموتلناألقلعلىلكنناالكثیرنعانيھنانحنالدخل,فيألطفالناالدفءلتأمینطریقة
تباعأسبوعينصفأوأسبوعيبشكلتفتتحأسواقیوجدھنافقط,الضمیرمنقلیلإلىتحتاجالفكرة

-أتحدثلیرتینأولیرةمنأكثرالمالبسقطعةثمنیكونالاألحیانمعظموفيالمستعملة,األشیاءفیھا
بشراءبالمئاتعددھاأصبحوالتياإلغاثیةوالمؤسساتالجمعیاتتلكقامتفلوطبعاً-المستعملعن
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منھاكثیرینفقالتيالمبالغتلكمنبسیطةبمبالغالشترت"البازار"منالمستعملةالشتویةاأللبسةھذه
على "اآلیفونات" والمكاتب والفنادق.. الكثیر من المالبس الشتویة التي قد تقي أطفالنا شر البرد".

الدفءتمنحأيالشتویةالمالبسمنقطعةمئتيتشتريقدفقطدوالرمئةفبمبلغ"تصوراویضیف:
التيوالطریقةالموضوع,ھذالحلعاجلةبطریقةنفكرأنجمیعاًعلیناالبسیط,المبلغبھذاطفللمئتي

ننفقالمخیماتخارجالمدنفينقیممنوخاصةھناالسوریوننحنكلفة,واألقلاألفضلھيبھاأحدثكم
لنمالبسقطععشرثمنلیراتوعشرطبعاً,االحتماالتأقلفيتركیةلیرةألفعنیقلالماشھریاً
یمنحماقلیلةأیامخاللألدخلنااألمرتنظیموتمقطع,عشربتأمینمناكلقاملومستحیالً,أمراًتكون

ویمكنجداًسھلالموضوعبلفقطأفكاراًأقترحوالانظرالالداخل,فياألطفالمناآلالفلمئاتالدفء
تطبیقھ عملیاً بأقصى سرعة لو تبنى موضوع التنظیم صاحب ضمیر فقط".

الثورةمناألولالشتاءفيمحكماًحصاراًحمصالنظامحاصروعندماالسوریةالثورةبدایاتفي
بلشيءأيوالوقوداًوالللمساعدةماالًیریدونالبأنھمنداءاتیوجھونحمصأھاليكانالسوریة,

منالكثیرإیصالوتمالمحافظاتمختلفمنكبیرةحمالتانطلقتوبالفعلفقط,شتویةمالبسیریدون
وصلماأنإالذھابھاأثناءالشاحناتمنالعدیدبإحراققامقدالنظامأنورغمحمصأبطالإلىاأللبسة

الشھورألزمةتجاوزاًلذلكمشابھةبخطواتنقومأنالیوموعلیناوالبرد,والحصاراأللموطأةخفف
القادمة, فأمراض الشتاء قاتلة في بعض األحیان عندما تھمل وال یوجد حل ناجع لمشكلة البرد.
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السوریون في الریحانیة حضوٌر خّالق وھویة متجذرة

الحدودعلىالھوىبابمعبرعنكم5حواليتبعدحدودیةصغیرةمدینة,األتراكیلفظھاكما(ریحانلي)
لتجمعمركزاًالسوریةالثورةخاللأصبحت,عربیةأصولمنسكانھامعظم,التركیةالسوریة

السوریةالحدودمنقربھاذلكفيوالسبب,وأعمالھمنشاطاتھممنالعدیدإلقامةومكاناًالسوریین
لوجودسكانھاوتقبلبل,للسوریینالحكومیةودوائرھابلدیتھامنكافةالتسھیالتوتقدیم,التركیة

القضیةمعالكبیرتعاطفھمإلىإضافة,عامبشكلالسوريالشعبمعوتفاھمھموحبھمبینھمالسوریین
السوریة.

عالقات,حلأینماومتأثرمؤثر,ومتفاعلفاعلحيشعبالسوريالشعبأنوضوحوبكلھنانالحظ
أسماء,وعممتنقلتوسلوكیاتطباع,الصغیرةالمدینةھذهفيواالتراكالسوریینبیننشأتطیبة

ھذهكل,استشفاءودورمشاٍف,وشركاتمنظمات,جدیدةومأكوالتجدیدةمطاعم,تغیرتمواقع
التغییرات أحدثھا السوریون خالل عام ونصف تقریباً.

الریحانیة بطابع سوري ولسان عربي

أبویقول,ھناالسوریونأحدثھاالتيالتأثیراتبعضعنحدثنا,بھالتقیناتركيمواطنفرقانأبو
صعیدوعلى,قدومكمبعدھنااألمورمنالكثیرتغیرتالریحانیة:بلدیةفيالحكوميالموظففرقان

أناواآلن,عاماًعشرینمنأكثرمنذبھاأتحدثفلمنھائیاًالعربیةاللغةنسیتأننيأخبركمشخصي
وبالتأكید,أعرفھأكنلمماوتعلمتبل,سابقاًمفرداتمنأعرفھكنتماتذكرت,بطالقةأتحدثھا
بعدالعربیةللغةعادواتماماًمثليریحانليأھاليمنوالكثیر,معكمحدیثيخاللللعربیةإجادتيالحظتم

غیاب , بل وكثیر منھم بدأ یعلمھا ألوالده مقتنعاً بأھمیتھا .

أنفشیئاًشیئاًوجدتعمليخاللومنخاصتكسيسائقبالوظیفةدواميبعدأعمل:الرجلیضیف
بدأنااألتراكنحنأنناوالطرفة,تناسبھمجدیدةبأسماءالبلدةفيھنامواقعیسمونبدأواالسوریین

المدینةأولفيدوارالرئیسیةالطریقعلىالریحانیةفي,حدیثناأثناءونرددھانفسھاالتسمیاتنطلق
:نردداآلنلكننا,تسمیةالدوارعلىنطلقأنیوماًببالنایخطرلم,السوقعندوواحدوسطھافيوآخر
,المنتزهعندالكبیرةالمیاهبركةمنبالقربلوجودهاالسمبذلكالسوریونسماهوالذيالبركةدوار

الذيالشجرةدواروكذلك,األزرقبالسیرامیكمكسواًكونھبذلكسميالذي,السیرامیكدواروكذلك
مبنىأمامموجودةساحةوھيالبلدیةساحة,بداخلھشجرةوأغصانلجذعمجسملوجودكذلكسمي

وتأثرواأھلھاأحبكمالتيالبلدةھذهالسوریینأنتمغادرتمولوحتىستبقىأنھاأعتقدتسمیات,البلدیة
بكم.
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یعیشون من عرق جبینھم

أنیقبلالالسوريكالشعبكریمفشعبأسرھمإلعالةجدیدةأعماالًالریحانیةبلدةفيالسوریونأقاملقد
,ذلكلیثبتلھالفرصةأتیحتلوخاصةاإلغاثیةالمؤسساتتقدمھماینتظرأو,أحدعلىعالةیكون
,والنسائیةالرجالیةالحالقةمحالتنجدكماوالحواسبالنقالالھاتفبأجھزةخاصةمحالتھنافنجد

,السورياإلعالميوالمركزسوریةبناةكرابطةمتعددةمجاالتفيناشطةسوریةوتجمعاتمنظمات
المأكوالتتقدممطاعم,السوریینتخصأجرةسیارات,أورینتكداراستشفاءودور,خاصةشركات

ویبیعون,معھاویتعاملونالسوریةالمحالھذهعلىیقبلوناألتراكمنالكثیرأنونرى,السوریة
السوريالمواطنیتحلىالتيواألخالقالتعاملصدقإلىیعودذلكفيوالسبب,منھاویشترون

باإلضافة إلى الدماثة واللطف في استقبال الزبون.

عموميكتكسيباستعمالھاویقومأجرةسیارةعلیھاكتب(سوزوكي)یمتلكسوريمواطنأحمدأبو
حملھأستطیعماالسیارةھذهفيحملت,إدلبریففيمصرینمعرةمدینةمنوأسرتيأتیت,یقول:

ألنھنامتاحةالفرصةوجدتأننيإال,أطفاليقوتتأمینطریقةفيمحتاروأناھناإلىووصلت
البلدیة)(ساحةإلىیومكلآتي,للبضائعأوللركابسواءللنقلكسیارةالسوزوكيالــھذهأستعمل
یعیننيالذياألجرعلىوأحصلمكانأيإلىأقلھحتىزبونیأتینيأنوأنتظر,سیارتيوأركنصباحاً

بالنسبة,أحداًأحتاجوال,جبینيعرقمنكریمةحیاةأعیشأنني�والحمد,ھناالمعیشةغالءعلى
المساعداتبتلكمناأولىالداخلفيھمفمناإلغاثیةالمنظماتمنالمساعداتعلىالحصولأرفضلي

( نحن ھون مندبر حالنا ) یقول الرجل.

دعوة للتزویر

یجبالأنناوقال,أصلھامنتحقیقنافكرةرفض,اسمھعنیخبرنالمحلبيرجلالمطاعمأحدصاحب
ھذاعملنافكرةلھفشرحنا,وأعمالھمنشاطاتھموالھناالسوریونبھیقوممااإلعالمعلىنظھرأن

,أنفسھمعلىواعتمادھمأعمالھم,وتأثرھمتأثیرھم,ھناللسوریینالحیاتيالوضعبإظھارنرغبوأننا
یعیشونھناالسوریینأنلإلعالمنظھرهأنیجبماأنقاللكنھمطعمھواجھةبتصویرلناسمح

الظروفعنفقطنتحدثأنیجبالرجلبرأي,للتسولیضطرونوقدبلعمالًیجدونوالسیئةأوضاعاً
السیئة التي یعیشھا السوریون.
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ً الجئون یشتكون من إھمال داخل المخیمات التركیة أدى لمقتل طفلة حرقا
والحكومة تنفي

األراضيداخلآخرلموتلنذھبیطردونناثمومنھنابموتنایتسببونالرجل:قالھاغضببنبرة
سلیمانمخیمفيوأسرتھھویقیم,العمرمنعاماًالخمسینتجاوز,معاقرجلاألحمدتیسیر,السوریة

الجنوبفيیقعالذيالمخیمھذافيالماضياألربعاءجرىماحولیتحدث.التركیةاورفةفيشاه
التركي ویقیم فیھ أكثر من ثالثین ألف الجئ سوري , فیقول:

تبلغطفلةواستشھادشخصینإصابةإلىأدىمماالماضياألربعاءمساءالمخیمداخلكبیرحریق"حدث
للحریقاألولىالشرارةأعطىتماسإلىأدىكھربائیاًخلالًكانالحریقھذاسبب,العمرمنالتاسعة

,حادثلھكذاالمخیمفيالالجئینكلویحزنیغضبأنالطبیعيومن,خیامثالثإلىامتدتوالتي
التيالحوادثفيالسببھواإلھمالأنمعتبرینالمخیمإدارةإلىاالتھامووجھوامنھمالعدیدفاندفع

بإھمالھامنددین,المخیمإدارةضدكبیرةمظاھرةفيمنھمالكثیرخرجذلكوإثر,الالجئونلھایتعرض
للحریةحجزمنعلیھمتمارسعدیدةضغوطاتبسببسابقاحتقانیدفعمالسوریینالالجئینشؤون

رجالمعاملةوسوء,كبیربشكلالصحیةالرعایةإھمالإلىإضافةالسجنیشبھمكانضمنوالعیش
حاولبالمخیمالموجودالتركياألمنلكن,الھتافتتجاوزالالمظاھرةكانتالبدایةفي,لھمالمخیمأمن
الحجارةبرميفقامواالشباببعضأغضبمماللدموعالمسیلالغازقنابلواستخدمالمتظاھرینقمع
معباالشتباكاتوصفھاإلىترقىالبسیطةمناوشاتبعدالمظاھرةوانتھت,المخیمإدارةمقارعلى

ھذهفيشاركواالذیناألشخاصبعضترحلبدأتالمخیمإدارةأنبعدفیمانفاجأ,التركياألمن
نحن,شابأربعمائةمنأكثرعددھموبلغالمخیمداخلشغببأعمالتسببواقدأنھممعتبرةالمظاھرة

تحقیقوإجراءھناإلىللحضورواإلنسانیةالحقوقیةالمنظماتوندعوبھانقبلوال,كھذهمعاملةنرفض
حول ھذا الموضوع فترحیل الالجئین أمر مخالف لكل القوانین الدولیة".

أمریكافيالسوریةالجالیةعنكمندوبتركیةإلىقصیرةمدةمنذوصلوالذيداداإیاداألخالتقینا
رجالبعضإلىواحتیاجاتھمأوضاعھمعندراساتوتقدیمتركیةفيالسوریینالالجئینشؤونلمتابعة
حدثناالموضوعحول,ھناإلخوتھمالعونیدمدمنیتمكنواحتىأمریكافيالسوریةالجالیةمناألعمال

الــ دادا فقال:

ذاكعنوأخبروني,أورفامخیمداخلیقیمونبالجئیناتصاالتيخاللمناألنباءبعضوصلتني"لقد
الحریقھذاسببأنليوأكدوا,سنواتالعشرعمرھایتجاوزالطفلةبمقتلتسببالذيالمریعالحریق

تحدثفیما,الكھرباءلشبكةالصیانةألعمالالمخیمإدارةإھمالنتیجةحدثوإنماالالجئینإھمالیكنلم
فيتزھقالتيحیاتھمواحترامبشؤونھمباالھتماممطالبةالمخیمداخلبمظاھراتقاموابأنھمآخرون
والذینالمخیمأمنقبلمنوالعنفبالقمعووجھواأنھمإالالموتمخیماتفيتزھقثمومنالداخل

انضباطوقلةشغباًھماعتبروھاالتيالتظاھرأعمالعلىالمحرضینالشباببعضبترحیلبدأوابدورھم
__________________
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ذلكأماماألیديمكتوفينبقىلنأنناونؤكدالمخیمإدارةقبلمنالتصرفھذانرفضنحن,المخیمداخل
لیعرفواأمریكافيالسوریةالجالیةإلىالبائسةالمخیماتتلكمنیصلنيماكلأوصلأنوسأحاول,

ماأقلفھذا,المعنیةالجھاتكلإلىالمساكینھؤالءصوتإیصالسأحاولبل,ھناأھلنامعاناةمدى
علّي تقدیمھ لھم".

الخارجیة التركیة تنفي

تناقلتھاالتيالتقاریرإزاءقلقھاعنالالجئینلشؤونالمتحدةلألممالسامیةالمفوضیةأعربتوقدھذا
تركیا.منسوريالجئ600نحوترحیلحولاإلعالموسائل

طوعاًعادتشخصا60ً-50منتتألفمجموعةأنعلىمؤكدةاألنباءھذهالتركیةالخارجیةنفتفیما
إلى سوریة.

مخیمفيیقیمونسوري600عنیقلالمارحلتبالدهأنلرویترزتركيمسؤولأكدالذيالوقتفي
المعیشةظروفعلىاحتجاجفيالتركیةالعسكریةالشرطةقواتمعاشتباكاتبعدالحدودقربلالجئین
بالمخیم.

تفحصاألمنقواتتزالوال.700و600بینیتراوحماترحیل"تمإنھالمخیمفيالمسؤولوأضاف
اللقطات المصورة وإذا رصدت المزید ستقوم بترحیلھم".

األمنیةالمراقبةكامیراتورصدتھمأمسوقعتالتيالعنفأعمالفيشاركوااألشخاص"ھؤالءإنوقال
في المخیم".

مقتلإلىوأدىالسادسة،الساعةحواليخیمةداخلشبالحریقأنالتركيستار"أورفا"موقعوقال
بجروح.آخرینشخصینإصابةسنوات)،و9(الموسى"عدنانسیدرا"تدعىسوریةطفلة

و تدخلت فرق اإلطفاء، و تمكنت من إخماد الحریق، فیما نقل الجرحى إلى مشافي المدینة.

وفیما لم یعرف سبب اندالع الحریق، قامت السلطات التركیة بفتح تحقیق في الموضوع فوراً.
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مھربو الحدود: یوصلون الفارین مأمنھم ویتقاضون أجرھم بالرضا

والكثیر,للبالدالغربیةالشمالیةالجھةعلىالتركیةالسوریةالحدودعبرالسوریینمئاتیومیاًیتنقل
یضطرھممما,تأمینھاالراھنةالبالدظروفظلفيیستطیعواولمسفرجوازاتیحملونالممنمنھم
یضطرھمممامعظمھمعلىیصعبالتنقلوھذا,نظاميغیربشكلوإیاباًذھاباًالتركیةالحدودعبورإلى

یقومونحیث,إدلبریفمنالغربيالشمالفيالحدودیةوالبلداتالقرىأھاليببعضلالستعانة
بمساعدتھم وإرشادھم على الطرق الواجب اتباعھا , وأحیاناً مرافقتھم إلى الداخل التركي.

متوسطفيرجلوھووالتركیةالسوریةاألراضيبینباستمراریتنقلسوريمواطناسماعیلأبوعلي
للتبضعتركیاإلىآتيحیثمرتیناألسبوعفيالحدودھذهأعبرقال:,حلبریفقرىإحدىمنالعمر

,كم30منأكثرالحدودعنتبعدالالتيقریتيإلىالعودةثمومنالبسیطةالسلعبعضعلىوالحصول
غیربشكلالبلدینبینالتنقلعلىیساعدونناالحدودیةالقرىأھاليكانالسوریةالثورةبدایةفي

أجلمنبأجورویطالبوناألمربھذایتخصصونالشباببعضبدأالوقتمرورمعولكن,مجاناًمشروع
أن یساعدونا في العبور.

الداخلفيالضروریةالتموینیةالموادمعظمفقدظلفيولكنحدودتجارلسنانحنعلي:یضیف
أنعلینایجبالذيالطریقعرفنامؤخراً,تركیامنحاجیاتنابعضجلبمنلنابدالكانالسوري

فمھرب.الجدیدالعملھذاامتھنواالذیناألشخاصأولئكبمساعدةإالذلكنستطیعاللكنناللعبورنسلكھ
إلىباإلضافةالطرقفيخبرتھمبسببمساعدتھمنحتاج,الكثیرونمنھیعتاشعمالًأصبحتالحدود
حرسلنایتنبھعندماوحتى,نصلأنإلىبمرافقتنایقومونوأحیاناًللعبورالمناسبالتوقیتفيخبرتھم

الحدود یتفاھمون معھم على آن نتابع الطریق بشكل أو بآخر.

منھرباًأطفالوأربعةزوجةمنالمؤلفةوأسرتھھوالحدودعبرحدیثاًوصلنازح,ناصرمصطفى
شمالفيبلدتناعلىالعنیفالقصفمنفارینوأسرتيأناالتركیةالحدودإلىوصلتلقدقال:,القصف

سوفاألتراكالحدودحرس)جندرما(الــولكننظاميبشكلالدخولنستطیعأنناوعلمنا,إدلب
الریحانیةبلدةفينقیمأننرغبولكنناذلكفيمعھمللتفاوضمجالوال,المخیماتأحدإلىیصطحبوننا

(تھریب)نظاميغیربشكلالدخولھوالوحیدالحلأنفأخبرنا,المخیمإلىبالذھابنرغبوالالحدودیة
وسألتھ,مجانیةللوصولالمساعدةأنواعتقدت,الحدودیةالقرىإحدىمنشاببمساعدتناقاموقد
مقابلالتركیةاألراضيدخولعلىالناسیساعد,حدودمھربیعملأنھفأخبرنيالطریقخاللعملھعن

أجر مادي , وھنا فھمت أنني یجب أن أدفع لھ.

وسھولةیسربكلغایتناإلىووصلناالمساعدةلناوقدمكبیراًمبلغاًیطلبلمحالبكلمصطفى:یضیف
لقاءماديمبلغعلىیحصلأنوحقھ,معناأحضرناھاالتياألشیاءحملفيساعدناأنھإالباإلضافة

إلىلنصلفقطكم1عنتقلمسافةزراعیةأراضفينسیرأنونحتاجطویلةلیستالطریق,جھده
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أخرىرحلةلنبدأ,خلفناوانفجارھاالقذائفدويتاركینالحدوديالشریطمتجاوزینالتركیةاألراضي
من معاناة اللجوء لكنھا أقل صعوبة من العیش تحت القصف والتھدید بالموت المستمرین.

نقومنحنقال:الحدوديالشریطعلىقریةمنوھوالمھنةبھذهحدیثاًیعملونالذینالشبابأحدخالدأبو
نقلفينساعدھمكمابسالموصولھمونؤمنالتركیةاألراضيداخلإلىوإیصالھمالنازحینبمساعدة
الیومأماتقریباًأسبوعكلعائلةأوشخصیصلناكانحیثأجرأينتقاضىالكناسابقاً,حاجیاتھم

نذرتأننيیعنيھذاذلكأردتفلو,مجانيبشكلمساعدتھمیمكنوالیومكلاألھاليمنالكثیرفیصلنا
نفسي لعمل نھاري لیلي صعب دون أجر , كما أنني أیضاً لدي عائلة وأطفال علي أن أطعمھم.

مستحیلوشبھومعقدصعبموضوعاألشخاصتھریبموضوعبصراحةلكمأقولھا:خالدأبویضیف
أنھمإال,اختراقھاالمستحیلومننھارلیلبحراستھااألتراكیقومالتيالتركیةالحدودعلىخاصة
بتقدیمرؤسائھممنتلقوھاتوجیھاتأنھاوأعتقد.األحیانمنكثیرفيذلكعنویتغاضونیروننا

یسمحوالنوحینھاالستطاعواالحدودبضبطرغبوالوأنھمبرأیي,النازحةالسوریةللعائالتالتسھیالت
منالكثیرتقدمألنھاالتركیةالحكومةنشكرأنعلینا,النظامیةالمعابرمنإالبالمرورشخصألي

أیةیحملواأنودونالنشاطاتمنبالكثیریقومونالتركیةالمدنداخلأنھمحتى,للسوریینالتسھیالت
جوازات سفر ودون دخول نظامي ویتم التغاضي عنھم .

2013أبریل/نتأورینت
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مدارس السوریین في "كلس": مصاعب لوجستیة ومخاوف من تحولھا إلى تجارة

الشریطعنتبعدوالتيالحدودیةالتركیةكلسمدینةفيیقیمونسوريمواطنألفخمسینمنأكثر
منھرباًیومیاًالصغیرةالمدینةھذهإلىالسوریونیتوافدكیلومترات,خمسةمنأقلالسوريالحدودي
الكبیرللتدفقونظراًیومیاً,الشماليحلبریفوبلداتمدنعلىالنظامقواتبھتقومالذيالقصف
الطالبالستیعابكلسفيالمدارسمنالعدیدبافتتاحالسوریةالتعلیمیةالھیئاتقامتالسوریینلالجئین

الواقععلىلالطالعمیدانیةبجولةقامتنتأورینت,الثانویةوحتىاالبتدائیةالمرحلةمنالسوریین
حولمفصلملفتجھیزمنبدالوكانالتعلیمیةوالكوادرالطالبتواجھالتيوالمصاعبھناكالتعلیمي
وقدالتركیة.األراضيداخلللسوریینالتجمعاتأھمأحدفيالتعلیمیةالعملیةبھاتمرالتيالظروف

أجرینا عدة لقاءات مع مدراء ومدرسین ورؤساء ھیئات تعلیمیة سوریة , فكانت اللقاءات التالیة:

المدارسلرابطةرئیساًحالیاًویعملسابقاًالتربیةوزارةفيسابقاختصاصيموجھأوسوخالداألستاذ
األساسيالھدفوكانالحاليالعاممنالرابعالشھرفيالرابطةتأسیستملقدقال:تركیةفيالسوریة

واحدبموعدالدراسيالعامبدایةفيأبوابھاتفتتحبحیثالمدارسجمیعبینالدراسیةالخطةتوحید
منذلكوغیرالمدارسكلبینمشتركةمواعیدفياالمتحاناتتقامثمأیضاً,موحدبموعدوتغلقھا
منوكانمتابعتھا,علیناوجبالتيالھامةالنقاطمنكانتالطالبقبولشروطوتوحیدالزمنیة,الخطط

أننخشىفنحنمنھاالمأجورةأوالخاصةوخاصةالمدارسافتتاحعملیاتنراقبأنبمكانالضرورة
االمتحاناتمنقریبموعدفيتمالرابطةتشكیلأنونظراًبآخر,أوبشكلتجارةلیصبحاألمریتطور

النھائیة للعام الدراسي الماضي كانت العملیة االمتحانیة على رأس األولویات بالنسبة لنا.

النفسيالوضعوأھمھاكلسفيھناالتعلیمیةالعملیةسیرفيالمصاعببعضمننعانيأوسو:یضیف
لتجھیزھمللمدرسینمكثفةدوراتإلىنحتاجفنحنأیضاًالطالبعلىیؤثروالذيالمعلمبھیأتيالذي

أسبوعمنذفمثالًاألطفالألجلنفسيدعمفریقإلىوبحاجةخاصة,الطفلمعوالتعاملالتعلیمیةللعملیة
فھذه,ذلكعلىیشجعھماكللھقدمناأننامعیرفضوھوالصفبدخولاألطفالأحدنفنعأننحاول

علىكبیرتأثیرلھاالداخلفيعاناھاالتيالظروفنتیجةوالمعلمالطالبأصابتالتيالنفسیةالتأثیرات
فرئیس,رئیسھاحتىوالالرابطةموظفيتفرغعدممنأیضاًنعانيالتعلیمي,الواقعفشلأونجاح

نریدعندماكرابطةأنناحتىنھائیاً,شھريمرتبأيودونأحیاناًومعلممدرسةمدیرنفسھھوالرابطة
الالزمةالمعداتتوفرلعدمباإلضافةحسابناعلىالتنقالتستكونالمدارسإلىمیدانیةبزیاراتنقومأن

ونسّیرذاتیةوبجھودكلسفيھناالمدرسینجمیعمعنتعاونأنناإالمثالً.كالحاسوبالبیاناتلتدوین
األمور قدر المستطاع بشكلھا األقرب إلى الصحة.

مدراءأحدحالیاًوھو,النظامعنالمنشقالعربالكتاباتحادوعضوأدیبحمادةالغنيعبداألستاذ
مدرسة(وھي:سوریةمدارسأربعةكلسفيلدینایوجدقائالً:حدثناكلسفيجاتینأكرممدرسة

__________________
___ 104 ___



___ مذكرات بقرة سوریة _________________________________________ محمد إقبال بلو ___

جرمأقمدرسة–مختلطةابتدائیةوھيقرضاشمدرسة–وإناثاًذكوراًمختلطةثانویةوھيأوسالر
وھي إعدادیة وثانویة للذكور – مدرسة أكرم جاتین وھي األكبر ھنا وفیھا كل المراحل الدارسیة).

طالبھافعددھناالمدارسأكبرمنكلس:فيالتعلیمعنكنموذججاتینأكرممدرسةعنلكموسأتحدث
ھناندرس,الرقمھذاعنیقلمجتمعةالمدارسباقيطالبمجموعبینماطالب)1700(حواليبلغ

,(علم)للتعلیمالسوریةوالھیئةاإلسالمیةالشامھیئةمنتصلناالتيالمعدلةالسوریةالدراسیةالمناھج
تأسیسعندوذلككمدرسةلنستعملھمجاناًكلسبلدیةإیاهأعطتناكبیربناءعنعبارةالمدرسةومقر

إلىباإلضافةالسابقةالھیئاتالمدرسةعلىوتشرف,الماضيالعاممنالثانيتشرینشھرفيالمدرسة
ستینالطالباتعددویتجاوز(أفواج)للدوامأوقاتثالثةالمدرسةفيلدیناالسوریة,المدارسرابطة
یتمتعیینھمفإنالمدرسینعنأماالكلي,العددمنبالمائةأربعونالذكورالطالبعددبینمابالمائة

جامعیةشھاداتویحملونمجالھفيكلاالختصاصیینالمدرسینمنوالجمیععنھامعلنرسمیةبمسابقة
ولكلسابقاختصاصيموجھوھوالصنعةشیخفؤاداألستاذوھوعاممدیرللمدرسة,تعلیمأھلیةأو

فوج مدیر والمدراء ھم (عبد الغني حمادة ومالك ناصر).

أقمناأنناكماأسبوعیاً,درسیةحصصبثالثالتركیةاللغةتعلیموأھمھاھناالنشاطاتمنبالعدیدنقوم
بعض المسرحیات الترفیھیة التعلیمیة للطفل ھنا وكانت تجارب ناجحة جداً.

دوللعدةتابعةدولیةمنظمةوھيمالطةومقرھااألزرقالھاللمنظمةلدیناالتمویلمصادرأھممن
الشھرفيتركیةلیرةخمسمائةوتقاربللمدرسینالمنحبعضالتالي:لناوتقدموتركیةوألمانیةكأمریكة

الواحد لكل مدرس

– وجبة غذائیة یومیة لجمیع الطالب في األفواج الثالثة –

بعض المواد القرطاسیة الالزمة.

بعضمننعانيأنناإالجیدمنأكثربشكلكلسمدارسفيالتعلیمیةالعملیةتسیرحمادة:یضیف
المصاعب وتتمثل بــ :

كلس.إلىالحدودعبرالسوریینتدفقزیادةبسببیومیاًیزدادالذي-االزدحام1

حتىالكتبتصلناولمشھرمنذالدراسيالعامبدافمثالًالكتبتامینفيكبیرةصعوباتمن-نعاني2
اللحظة من الھیئات التي تبنت ذلك.

منكتبرعاتالخاصحسابناعلىبشرائھاونقوملنایؤمنھامنیوجدالتلزمناالتيالموادمن-كثیر3
المدراء والمدرسین.
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قبلالداخلفيعانوهلماوذلكالطالبلدىالنفسيبالوضعتتعلقالتيالمشاكلمنالكثیرمن-نعاني4
وصولھم إلى كلس.

منلدیھافمااألزرقالھاللمنظمةحددتھالذيالعددھذانزیدأنیمكنناوالصفیةشعبة52-لدینا5
تمویل ومنح للمدرسین لن یتعدى ذلك وفق قول مسؤولیھا.

المناطقإلىعادواثمومناإلعدادیةالشھادةعلىكلسمدارسمنحصلواالذيالطالب-بعض6
المدراءویقولشھاداتھمالمحررةالمناطققيالمدارسرفضت,دراستھملیتمواالداخلفيالمحررة

یریدونبل,ھذهالوثائقأواألوراقیقبلونواللھوتابعةالنظاملسلطةتخضعمازالتمدارسھمأنھناك
وثائق صادرة عن النظام وھذا حدث في كثیر من مدارس ریف حلب الشمالي.

(عموسألناھمعندماالمفاجأةوكانتجاتین,أكرممدرسةفياألولالصفطالببلقاءزیارتناأنھینا
كیفكن) كان الجواب :(بدنا شناتي) أي حقائب, حیث كانت كراساتھم وأقالمھم داخل أكیاس من النایلون.

2013أكتوبر/نتأورینت
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الجئون یقیمون في العراء عند معبر جرابلس على الحدود التركیة

وماجرابلسمنطقةفيالمدارسمنطردھاتمأنبعدمأوىدونالعراءفيباتتعائلة250منأكثر
قاموامنجعلھماھذااألقلعلىأوھناك,التعلیمیةبالعملیةوالبدءالمدراستلكالفتتاحوذلكحولھا

ھؤالءعلىتظھرالسلبیةجوانبھبدأتالذيالشتويالطقسفيتكمنالمشكلةلكنلذلك,سبباًبطردھم
سنوات,العشرسندوناألطفالمنمنھمكبیرةنسبةأنتقولمعلوماتوصلتناإذمنھماألطفالوخاصة

بل بینھم طفل عمره أربعة أیام فقط.

عددبإدخالفترةكلحلھاویتمعام,منأكثرمنذبدأتقصةجرابلسمعبرعلىالسوریینالالجئینقصة
المخیماتداخلشواغرتوفرتوكلمابذلكالظروفسمحتكلماالتركیةالمخیماتإلىالالجئینمنكبیر

تسجیلیتمحیثالمعبربجانبأحیاناًشھوراًالالجئونیقیمأنالعادةدرجتإذالستقبالھم,القریبة
كلمنھمدفعاتاستقبالبعدھاویتمالحدود,على(الجندرما)عبرالتركیةالحكومةإلىوتقدیمھاأسمائھم

حسب دوره.

منالفارینالنازحینمنألفاًعشرینتفوقبأعدادالدفعاتمنالكثیرإدخالالماضیةالشھورخاللتموقد
المخیمات,منوغیرھاومالطیةكأورفاالتركيالداخلفيمخیماتعدةإلىنقلھموتمالنظام,قواتقصف

الحرورغمالصیففيالطقسفظروفدورھابانتظارھناكالمكوثتطیلالعائالتمنالكثیركانتوقد
أنحیث,الشھرھذابدایةمنذبدأتوالتيالباردة,الشتاءلیاليعنصعوبةأقلظروفھيالشدید

لمكوثھمالضروریةالموادمنالكثیرسیحتاجونإنھمثم,لیالًوخاصةالطقسبرودةیحتملوالنالالجئین
الذي قد یطول وأھمھا المواد الغذائیة وحلیب واألطفال.

كتیبةقامتلقدفقال:جرابلسمعبرعندباألمسحدثماحولحدثناعدنانواإلغاثياإلعالميالناشط
المدارسمختلفمنالنازحینھؤالءبطردكذالالعزیزعبدكتیبةوتدعىالتوحیدللواءتابعةعسكریة

منیخرجواأناألھاليرفضفیھا,الطالبواستیعابالمدارسافتتاحیریدونأنھمبحجةالمنطقة,في
لمرةھجرواالذینالنازحینعددوبلغالكتیبة,ھذهعناصرقبلمنذلكعلىأجبرواأنھمإالالمدارس

جدیدة من مأواھم الذي اعتادوا علیھ أكثر من خمسة آالف الجئ.

جیدةبحالیكونوالمأصالًفھم,سوءأكثرحالةإلىسیئةحالةمنانتقلواھؤالءحالبكلعدنان:یضیف
الصفوففغرف,العراءفيوكأنھمالحاليبالوضعأشبھسیئةخیامفيیقیمونكانوابل,المدارسفي

ھذهساحاتفيخیامداخلیعیشونفكانواالبقیةأمامنھم,قلیلةأعداداًإالتستوعبلنالمدارسداخل
أخرىمرةعانوابلبذلكلھمیسمحلمذلكومع,بھیمرونالذيالمعیشيبالظرفویرضون,المدارس

من نزوح جدید ضمن سلسلة النزوح التي یتعرض لھا قسم كبیر من شعبنا السوري الجریح.

عندالعراءفيلیقیمواطردواالذینالالجئینمعظمقال:وناشطیھاالمنطقةأھاليمنالعزیزعبدمالك
لكنھمأصالًسیئةظروفظلفيحتاني,الشیوخوالعواصيمدرستيفيیقیمونكانواجرابلس,معبر
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والشرابكالطعامالحیاةمتطلباتباقيأما,لھمبالنسبةاألھمھوالمأوىفوجود,أمرھمیتدبرونكانوا
الخیرفاعلوابعضلھمیقدمھماإلىاإلغاثیةالمساعداتبعضمنلھابالنسبةأمرھمیتدبرونكانوا

قلبیرقأنینتظرونالمعبربجانبمشردینوأصبحواالنعمةھذهفقدوااآلنلكنھمالحال,ومیسوروا
األتراك ویقومون بإدخالھم إلى أحد المخیمات.

األطفالمنالعدیدوبینھمالعاشرة,سندونأطفالھمالعددنصفحواليأنالمأساةتكمنویضیف:
تعرضھمعنتنتجالتيالشتویةباألمراضاإلصابةمنھؤالءعلىویخشىالوالدة,وحدیثيالرضع
أنھمیقولوناألتراكفإنالتركيالجانبعنأمالیالً,وخاصةالمنطقةتلكفيالقاسیةالطقسلعوامل

تجھیزھمایتممخیمانھناكوأن,قریباًوغیرھمالالجئینھؤالءوستستقبلجدیدةمخیماتیجھزون
أنوقبلاآلنالجئأياستقبالیستطیعونالأنھمیضیفونلكنھم,النازحینمنكبیراًعدداًسیستوعبان

ینجزوا تلك المخیمات.

مؤسساتھبعضإلىوأشاراالئتالفعلىكلھاللومألقىجرابلسمدینةمنمواطنوھوبسامأبوبینما
اللحظةحتىسیاسيتقدمأيینجزلمأنھإذاالئتالفبھیقومالذيالدورھومافقطنعرفأننریدقائالً:

بظروفیمرونالذینلالجئیناإلغاثةیقدملموأیضاًالمقاتلة,للكتائبالحقیقيالعسكريالدعمیقدمولم
یتعرضون فیھا للجوع أحیاناً وال یجدون ما یطعمون أطفالھم.

واإلغاثةالدعمتقدیممھمتھاألیستالتركیة,عنتابغازيمدینةفيوالدعمالتنسیقوحدةتفعلماذاترى
عنھمنسمعھماخیالیة,برواتبالموظفینعشراتتوظیفألجلشكلتھیئةأنھاأمالسوري,للمواطن

عنتزیدرواتبھممنومنھمالمائة,یفوقالھیئةموظفيفعددرواتبھملتغطیةیكفيالیجمعونھماكلأن
المتبقیةباأللفعلیناویتكرموندوالرألفيإلىالرواتبیقلصواأنمنھمنرجوشھریاً,دوالرآالفثالثة

فأطفالنا بحاجة للطعام واللباس مع بدایة الشتاء الذي یبدو لنا أنھ قارس جداً كقلوبھم.

2013أكتوبر/نتأورینت
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عندما یكذب الرجل السوري على زوجتھ بخصوص لم الشمل فرغم الظروف
القاسیة قلبھ كبیر ویتسع ألخریات

السوريالرجلیقولھاحیثالراھنة،األوضاعظلفيإالالسوریینبینتنتشرلمعبارةالشمل»«لم
ال،وربمایصلفربماالظروفأخطروفيالتھریبطریقعن«البحر»فيیسافرعندماوعائلتھلزوجتھ

واعدا إیاھم بأن یلقاھم قریبا عن طریق «لم الشمل».

التيالدولتلكاألوروبیة،الدولإحدىإلىالوصولللسورییناألساسيالھدفأصبحاألخیرالعامففي
أوروباإلىغالباًالشرعيغیرالوصولكلفةوالرتفاعأخرى،دولةأیةتقدمھالماالسوريللالجئتقدم
ومنالدول،إحدىفياإلقامةعلىلیحصلاألبیكونماغالباًأفرادھاأحدإرسالإلىاألسرمختلفتعمد

ثم یعمل على لم شمل األسرة وفق قوانین البلد الذي وصل إلیھ.

تلكوصلوامنھناكأنإالشھور،تسعةإلىشھورثالثةبینالشمللمعلىالحصولمدةوتتراوح
الدول منذ أكثر من عام ونصف ولم یتم استقدام أسرھم أو زوجاتھم اللواتي یقمن في المدن التركیة.

أنالحلمھذاینتظرناللواتيالسوریاتالسیداتمنالكثیریقلقبدأالشمل،لمموضوعفيالتأخیرھذا
معظمتعتقدحیثاإلنساني،اللجوءمیزاتوتمنحھنحقوقھنتضمندولةفياستقرارھنلیتمیتحقق،

السیدات أن وصولھا إلى أوروبا ولم شمل األسرة ھو نھایة المعاناة تماماً.

غیرأخرىأسبابلھالشمللمتأخیرأناكتشافھننتیجةعدیدةبإحباطاتأصبنالسیداتبعضأنإال
منسوریةسیدةسیدرافأمیومي،شبھبشكلالجوالالھاتفعبرأزواجھنمنیسمعونھاالتيتلك

علىیعملأنھیومبعدیوماًیعدھاومازالونصف،عاممنأكثرمنذبلجیكاإلىزوجھاوصلدمشق
زوجتھاستقدمزوجھاأنعلمتعندماباإلحباطأصیبتأنھامعھا،بقیااللذینطفلیھمامعاستقدامھا

الثانیة وتركھا ھي وطفلھا في أنطاكیة «ھذا البیت الذي یشبھ الزریبة».

فیھاسأكونشھورعدةأنھعلىلألمرونظرتبلجیكا،إلىزوجيبوصولسعیدة«كنتسیدرا:أمتقول
آماليكلقتلأنھإالزوجي،فراقوعلىالمادیةالظروفضیقعلىوسأصبرالطفلینعنمسؤولة

وأحالمي».

طویل،وقتإلىوتحتاجصعبةالشمللمإجراءاتأنویخبرنيشھر،كلالمالبعضلنا«یرسلوتضیف
بلجیكافيالشمللمأنليتبینالموضوععنسألتوعندماالمدة،ھذهكلاألمریحتاجأنیتوقعلموأنھ

ماأعرفوالكامل،عاممنذعليیكذبوأنھالحاالت،أسوأفيستةأوشھورأربعةمنأكثریستغرقال
علي فعلھ تجاه ذلك، علماً أنني لم أفاتحھ في الموضوع حتى اللحظة، وأتظاھر بأنني أصدقھ».

الشمللمعلىزوجھاحصولتنتظرمازالتالثالث،بناتھامعالریحانیةبلدةفيتقیموالتيعمارأمأما
األمورأنوأدرككاملةثقةبزوجيأثق«أنا:تقولأنھاإالتقریباً،عاممنذوصلانھرغمألمانیا،في
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جدیدةمشاكلھنالكأنإالنأمل،كمااألمورتسیرأننتوقعشھركلوفيألمانیا،فيالشيءبعضمعقدة
باقيعنمختلفألمانیافيالروتینأنوأعتقدالشمل،لمعلىحصولنادونوتحولباستمرارتظھر

الدول األوروبیة واألمر یحتاج وقتاً فقط».

إلىذھبالذيالمتزوجغیرابنھاحولإدلبریفمنخدوجعنھحدثتنامافھياألغربالطرفةأما
إلىاوروبادولعبرثمومنالیونانإلىأزمیرمنلتھریبھثمناًتملكماكلاألسرةجمعتأنبعدھولندا،

ھولندا، على أن یقوم بلم شمل أسرتھ ویستقدم والده ووالدتھ.

أبلغأنبعدمعھ،لتعیشھولنداإلىیحبھافتاةواستقدمالحقیقةفيالشمللمعلىابني«حصلوتقول:
قبلبھازواجھعلىنوافقلمأننارغمذلك،تثبتمزورةأوراقوسلمھمزوجتھ،أنھاھناكالمسؤولین

سفره، كما أنھا سافرت إلیھ دون ان تستأذن أھلھا وذویھا، لتخبرھم بزواجھا منھ بعد وصولھا».

لناقالتھوماشھورتسعةمنذأیضاًھولنداإلىخطیبــــھاوصلفقدنفسھا،المخاوفلھافكانتھیامأما
«خطیــبي قلبو كبیر وخایفة تكون سكنت فیھ شي ھولندیة».

2014سبتمبر/العربيالقدس
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"أنت داعشي"  تھمة جدیدة في بلد قّسمتھ الحواجز

حلبریففيمارعمنبالقربحوش»«أمحاجزقائدوصفھكما«داعشیاً»أوالدولةلتنظیمتابعاًلیس
تقیمحیثتركیا،إلىللدخولالسالمةبابمعبرإلىالوصولأرادالزور،دیرمنشاببلالشمالي،

أسرتھ التي لم یلتقھا منذ أربعة شھور مضت.

ھاجرتذلك،لیكونالسوریةالمأساةتنتھيأنیأملأنھإالبحذیفةیرزقولمبعدیتزوجلمحذیفةأبو
بالنسبةالرعبمصدرباتتالتيالنظامطائراتبطشمنھرباًالتركیةعنتاب»«غازيمدینةإلىأسرتھ
فيواالستمرارالبقاءالشابقرربینماسیطرتھ،عنخارجةمناطقفيیعیشونالذینالسوریینلجمیع
یمارسھالذيالظلموقسوةمرارةذاقشابلكلھاجساًأصبحالذيالحلمتحقیقحتىالثورينشاطھ

أركان النظام على الشعب منذ سنوات طویلة.

كلبلحقیقیة،عوائقدونالشماليحلبریففيمارعمدینةإلىوصوالًكلھاالمسافةحذیفةأبوقطع
ماأنیعلمیكنولمأسعارھا،وغالءوالمواصالتالنقلوسائلقلةتتجاوزلمواجھھاالتيالمصاعب

أنھاعتقدبلوالجلد،الكھربائيوالصعقوالتحقیقاالعتقالھومارعقربحوش»«أمحاجزعندینتظره
سیصل إلى المعبر خالل دقائق قلیلة.

آخرین،ركابعشرةمعتقلنيالتيالعامة،الحافلةفاستوقفالحاجزإلى«وصلناحذیفةأبویقول
مشاھدةوطلبااألسد،بشارجیشفيالنظامحفظجنودیرتدیھكانمایشبھمرعباًزیاًیرتدیانعنصران
فبدأبنعم،فأجبتالزور؟دیرمنأنتھلأحدھم:سألنيبطاقتيشاھداأنوبعدالشخصیة،البطاقات

منوالداعشمنالبالمطلقعسكریاًولستمدنيأننيلھوشرحتداعشي،أنتلي:ویقولبيیصرخ
وأمرعلي،أبوواسمھالعنصرین،أصواتعلتأنبعدالحاجزرئیسجاء«حینھاالشابیضیفغیره».

یعرفنيوالأعرفھالالذيالطیبالسائقأنورغمبركوبھا،ليیسمحأندونیمضيأنالحافلةسائق
روووحرووح..بالسائق..وصرخأبقىأنأصرأنھإالطریقي،فيأمضيیتركنيأنكثیراًإلیھتوسل

قبل ما أنزلك معھ».

أوخطأأيیرتكبلمكونھبالخوفیشعرلموأنھالحاجز،عندالتوحیدلواءرایةشاھدأنھلناالشابأكد
أنإالوقتاً،األمراستغرقولوحتىبخیرسیكونأنھیطمئنجعلتھالتوحیدلواءرایةأنكماجریمة،أیة

منأكثربقيحیثقریبةغرفةفيواحتجزوهالحاجزعناصرقیدهإذبھ،أملماغیرعلىجرتاألمور
ساعتین قبل أن یحدث أمر غریب.

وجدتلكننيجیداً،التوحیدلواءمقاتليعنسمعتھ«مامتألماً:ساخراًقصتھروایةفيحذیفةأبویستمر
الشمالإلىتتجھقدمفخخةسیارةأنالالسلكيعبروردھمحیثالحاجز،عناصرقبلمنمختلفاًسلوكاً

بینماعنھوابتعدوامباشرةالحاجزغادرواأنإالالثالثةالعناصرمنكانوماالسالمة،بابمعبروھدفھا
بقیت أنا مقیداً داخل الغرفة».
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خبرإثرنسوافقدتھرب؟»لم«لملھوقالواساعة،ربعحواليبعدالعناصرعادحذیفة»«أبووحسب
نفسفيساعتینلمدةمعھحققواأنوبعدالھروب،یستطیعلنوبالتاليقّیدوهأنھمالمفخخةالسیارة
حیثالسجنإلىسینقلونھأنھملھقالوا«الدولة»لتنظیمبانتمائھیعترفبأنوطالبوهالغرفة

«سیعترف» وبالفعل تم تحویل أبي حذیفة إلى أحد السجون بعد دقائق من التھدید والوعید.

علىیحتويمھجعفي«احتجزونيویقول:لھا،تعرضالتي«التعذیب»التحقیقطرقحذیفةأبویشرح
لغرفةأخذونيساعاتوبعدأخرى،جنسیاتمناآلخروالبعضسوریونبعضھمسجیناًعشرینمنأكثر

حولالتحقیقوبدأواحداً،سؤاالًولوأحدیسألنيأنقبل«شبحي»ذراعيمنتعلیقيتمحیثالتحقیق
أنفیھاكدتلدرجةالكھربائيوالصعقوالجلدالضربمعاألسئلةترافقتكما«داعش»لــانتمائي

واعترفتجاریتھملوقادماألسوأأنلمعرفتيذلكأقولأنخشیتلكنالتنظیم،عناصرأحدبأننيأجیب
بما یریدون أن ینسبوه إلى من تھم».

ذنبھكانمؤلمة،رھیبةتجربةعانىأنبعدلكنتركیا،إلىغادرحذیفة»«أبوعناإلفراجتمیومینبعد
نھایةفيأعلموال«الدولة»لتنظیمباالنتماءالتھامھكافذلكوأنالزوردیرمدینةمنأنھفیھاالوحید
حلبریفمنألنكبسبیعتقلكالنظاملمامتلصاراللي«یعنيقائالً:وجھيفيصرخلماللقاء

الشمالي».

2014دیسمبر/العربيالقدس
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تدمیر اآلثار وسرقتھا.. أحدث أسالیب طمس الھویة السوریة

الصالحینمسجديفيھامینأثرینبتدمیرالنصرةجبھةبقیامسوریــونإعالمیونناشطونأفاد
وفيالسالمعلیھابراھیمالنبيلقدمأثراًاألولالمسجدفيالجبھةعناصردمرحیثبحلب،والكریمیة

والشامالعراقدولةتنظیمأنالناشــــطونوقالوسلم،علیھهللاصلىمحمدلقــــدمأثراًالثانيالمسجد
وأنلغمھ،أنبعدحلبشمالدابقمرجفيالملكعبدبنسلیمانقبـــرتفجـــیرعلىامسأقدم(داعش)

تلكیزوروناألھاليأنالشعبيالدینيبالتراثالمرتبطةاألثریةاألماكنتلكمنالتخلصوراءالدافع
المواقع باستمرار ویتمسحون بھا ویعتقدون أنھم یتقربون بھا إلى هللا.

معظمفيالمنتشرةاألثریةالمواقعتتعرضإذخطیرةانتھاكاتعامینمنأكثرمنذالسوریةاآلثاروتشھد
سواءالقدیمةالمواقعفياألثریةاللقىعنبالبحثاآلثارمنقبوویقوموالسرقةللنھبالبالدوبلداتمدن
وریفحلبریفمناطقفيبكثرةالمنتشرةالقدیمةالرومانیةالممالكآثارفيأووالبلداتالمدنداخل
القطعباآلثارالمتخصصینالتجارصغارویجمعأخرى،اعتباراتأیةدونللمالھؤالءیسعىحیثإدلب،

مدنوفيالسوریةالحدودخارجالصفقاتتلكتتمماوغالباًكبار،مھربینإلىیبیعونھاثمومنالصغیرة
دول الجوار الحدودیة سواء في تركیا أو األردن أو لبنان.

جھازاً«اشتریتقائالً:حدثناإدلبریفمنبالقلیلیرضونالذینالصغاراآلثارمنقبيأحدشاديأبو
اللقىباقيفيخبرةصاحبلستفأناالذھبعنالبحثوغایتيالتراب،تحتالمدفونةالمعادنلكشف

القدیمة،األثریةالنقدیةالقطعمنالكثیروجدتلكننيذھب،أيأجدلمالیومحتىأننيوالحقیقةاألثریة،
أقوم ببیعھا وأطعم من ثمنھا أطفالي الستة، وأدعو هللا ان یأتي الیوم الذي أجد فیھ ذھباً».

فأثمنبسیطةمبالغوأتقاضىالتجارألحدأبیعھاالنقدیةالقطعمنجیدةكمیةلديتجمعت«كلماوأضاف:
قطعة نقدیة بعتھا حتى اآلن بمائتي دوالر أمریكي، والكثیر من القطع أبیعھا بخمسین دوالراً».

علىیوميبشكلالسوريالنظامیمارسھالذيالقصفبفعلللتدمیرالسورياألثريالتراثیتعرضكما
برامیلبھتعبثأنبعددقائقخاللركاماًیتحولالذيالعریقتاریخھامراعاةدونالمناطقمختلف

مدینةداخلخاصةللتدمیركثیرةأثریةمواقعوتعرضتالفراغیة،میغالــطائراتقنابلأوالمروحیات
تتعرضوالتيالسنین،مئاتإلىإنشاؤھایعودالتيالبیوتتلكالعربیة)(البیوتیسمىبماالغنیةحلب

تفقدأنخطورةحولالیونسكوكمنظمةعالمیةمنظماتأطلقتھاإنذاروصافراتتحذیراترغمللتدمیر
سوریة ھویتھا الحضاریة واإلنسانیة العریقة.

تمقدالقدیمةحلببیوتفيالموجودةالقدیمةالفیسیفسائیةاللوحاتمنالكثیرأنناشطونویقول
سوقھاحلبخسرتكماالقدیمة،حلبلھتعرضتالذيوالحرقالقصفبسببكاملبشكلتدمیرھا
یشھدإذاألموي،الجامعمئذنةتدمیرعنفضالًكامل،بشكلالنظامقواتأحرقتھالذيالكبیراألثري
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النظامعھدفيإالالمسجدھذافيالسنینمئاتمنذیتوقفلماألذانأنالحلبیونیشھدكماالتاریخ
السوري الحالي.

منللكثیریسمحبلالتجارة،ھذهعلىالشرقیةوالشمالیةالشرقیةالمناطقفيداعشتنظیمویشرف
مال«بیتباعتبارهثمنھامنالخمسعلىحصولھشریطةاآلثارعنوالتنقیببالحفرالمنقبین

جعلماذلك،إلىوماكالجرافاتللتنقیباآللیاتمنالعدیدباستخدامھناكالتجارویقومالمسلمین»،
جرائمعنناھیكتماماً،معالمھاواختفتكاملبشكلجرفتاألثریةالمواقعمنفالعدیدمأساویاًالوضع
والمواقدالقبوروتفجیربشر،صورةتجسدالتيالقدیمةالتماثیلكتدمیرفترةكلبھایقومالتيالتنظیم

باعتبار كل ما سبق ظواھر شركیة یجب التخلص منھا تماماً.

اللبنانیةالبلداتمعظمفيتفتتحواآلثارللتحفأسوقاًأنمتعددةإعالمیةمصادرذكرتفقدآخرجانبمن
تجاربواسطةالحدوديالشریطعبرباستمرارسوریامنتردالتياألثریةالبضائعبیعیتمحیثالحدودیة

اآلثار الجدد في تلك المناطق.

استخداماتالقصفمناللحظةحتىنجتوالتيوبیعھا،حملھایمكنالالتيالسوریةاآلثارتستخدمبینما
لتعرضـــھاأوتدمیرھابسببمنازلھممنھجرواالذيالسوریینمنالكثیرأنأھمھاأخرى،شرعیة
تمكماقدیمةرومانیةمعابدفيوأحیاناًأثریةكھوفداخلیعیشونحیاتھم،علىخوفاًالمستمرللقصف
إذاألثریةالرمانیةالمعابدداخلتقیمكاملةعائالتشوھدتحیثإدلببریفكثیرةمناطقفيذلكتوثیق

بعضمنحھمماالسنین،آالفصمدتالتيالضخمةوالكھوفالمبانيھذهسوىآمناًمكاناًتجدلم
الشعور باالطمئنان لدي إقامتھم فیھا.

2014أغسطس/العربيالقدس
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النفط السوري بین النظام و«داعش» وعشائر دیر الزور

الموردھذابمناقشةألحدیسمحلمكماللدولة،العامةالموازنةفيیوماًالسوريالنفطیدخللم
مجلسوأعضاءالدولةرجاالتمنالعدیداعتقلبلالماضیة،األربعةالعقودعبرالوطنياالقتصادي

الثورةاندالعبعدالوضعیتغیرلمالسوریونتوقعھماخالفوعلىالملف،ھذافتححاولواالذینالشعب
التيالمسلحةالفصائلبعضمنابعھعلىسیطرتعندما(أمینة)أیدفيالسوريالنفطبقيإذالسوریة،

المتطرفالتنظیمبعدھالیأتيالسوري،الشعبثورةوإلىالحرالسوريالجیشإلىنفسھاتنسب
(داعش) ویستولي بالقوة على حصة األسد من النفط السوري.

المجموعاتتلكوتتبعالزور،دیرفيالنفطآبارمعظمعلىالعسكریةالمجموعاتمنالعدیدتسیطر
ویعتمدبھا،تتصرفخاصةملكیةاآلبارمنعدداًعشیرةكلاتخذتحیثالمنطقة،فيالموجودةللعشائر
أمراءویعتقدالمسلحین،شبابھاوعددالعشیرةقوةعلىالنفطیةاآلبارمنالحصصتقسیمأسلوب

العشائر أنھم یحصلون الیوم على حقھم من النفط السوري الذي حرمھم النظام منھ لعشرات األعوام.

المتحركةالنفطمصافيمنالعدیدحولھاأقیمتنفطي،حقلعشرأحدعلىالزوردیرمحافظةوتحتوي
ذلكإلىوماكالحرقالنفطلتكریرطرقعدةالجددالنفطتجارویستعملآلخر،مكانمننقلھایمكنالتي
الدخانینتشرإذفیھا،العیشیمكنالرھیببیئيتلوثمنطقةالتكریرمنطقةتجعلبدائیةطرقمن

ھامغیرأمرالتلوثلھذاالتعرضأنأولئكیرىبینماالمناطق،تلكتغطيسحبشكلعلىاألسود
عاملمنبعضھمتحولحیثتلك،الرابحةتجارتھمعنناتجةخیالیةمبالغمنعلیھیحصلونلمابالنسبة

فقیر إلى ثري ذي سلطة ال تعادلھا سلطة.

سیطرالزور،دیرمنواسعةمساحاتعلى(داعش)والشامالعراقدولةتنظیمنفوذامتدادوبعدمؤخراً
أعلنواممنعشائرلعدةاإلنتاجقلیلةاآلباربعضتركبینماوأھمھا،المنطقةفياآلبارأكبرعلىالتنظیم
للبرمیلدوالراًثالثینإلىعشرینبینتتراوحتشجیعیةبأسعارالنفطببیعالتنظیملیبدأللتنظیم،والءھم

الواحد، ویقوم التنظیم ببیع النفط لتجار النفط ذاتھم وبالتحدید الذین أعلنوا والءھم لقیادات داعش.

مدینةفيالنفطآبارعلىالنفوذبسطحولأحیاناًالعشائربینتحدثكبیرةخالفاتأنبالذكرالجدیرومن
منشخصاًعشرسبعةوجرحأشخاصثمانیةمقتلعنوأسفرشھورمنذحدثماآخرھاالزوردیر

فيأقیمتالتيباالتفاقیاتباإلخاللتتعلقمعاركاندلعتعندماوذلكوالعليوالمشھورالھالمیةعشائر
ثقلبكلالخالفاتلحلالبكارةعشیرةتدخلتالدامیةالمعاركوبعدالعشائر،رجاالتبینسابقوقت

شیوخھا في المنطقة ووصــــلت إلى صیغة توافقیة بین القبائل المتنازعة.

سیطرةتحتالواقعةالشمالمناطقمختلفإلىالمنابعمنصغیرةشاحناتفيالنفطبرامیلنقلیتم
قبلمنوفرزهتكریرهلیتمالسوریةاألراضيداخلمنھجزءیباعحیثاإلسالمیة،والكتائبالحرالجیش

یسیطرمنافذعدةعبرتركیاإلىمباشرةتھریبھیتمأوالبدائیة،المصافيمنالعدیدأقاموامختصین
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علیھا،متفقعموالتمقابلالشحناتتلكمروربتسھیلویقومونحدودیةوبلداتقرىمنأتراكعلیھا
أو یقوم بعضھم بشراء ما تحملھ تلك السیارات لیصرفھ بطرقھ الخاصة.

الكثیرأنإالفقطوأشخاصجماعاتلصالحسرقتھتتمالسوریونیمتلكھماأنیعرفالجمیعأنرغم
حلبوریفإدلبریففيالمصافيفانتشارالتجارة،تلكمنعلیھیحصلونالذيبالفتاترضوامنھم
فيالشبابمنالعدیدیعملحیثالمصافي،تلكألصحابالوفیرالربحیقدمكماكثیرةعملفرصأوجد
لمأنھمذلككلوتبریرالمعدمة،لعائالتھممقبوالًدخالًویؤمنونومشتقاتھ،النفطوبیعوتكریرنقلمھنة

أماشيء،المنأفضلحالبكلوھوالقلیلعلىیحصلونھمواآلنمطلقاًالنظامأیامالنفطمنیستفیدوا
الالذيالمستحیلھوفھذاسوریا،فيوطنيواردأھمعلىتلكالعشائرسیطرةیلغيأنفيأحدیفكرأن

یخطر على بال احد وال یجرؤ علیھ أحد.

الشاحناتوتمرالحدودي،أبیضتلومعبرالھوىبابمعبرھماھامینمعبرینإلىالسوريالنفطینقل
النفطیمرمنوكلالكردیة،الكتائبأواإلسالمیةللكتائبأوالحرللجیشالتابعةالحواجزعشراتعلى
أخرىوحواجزالمالببعضتقبلالحواجزفبعضمنھ،حصةعلىیحصلوسیطرتھنفوذهمنطقةفي

منیشتريالذيللتاجربالنسبةحسابھمحسوبھذاوكل(مازوت)دیزلبرمیلعلىالحصولتفضل
أيدونترضیھاالتيحصتھامجموعةكلویسلمطریقھعلىلھسیتعرضمایعلمفھواآلبار)(مالك

خالف أو نقاش مع دعواتھ لھم بالسالمة والتوفیق.

عدةحدثتبلكثیراً،التركیةالسلطاتالسوريالنفطتھریبموضوعشغلفقدالتركیةالحدودعلىأما
خاللالنارإطالقتمالھوىبابمعبرمنالقریبةالحدودیةالمناطقبعضفيالمھربینمعاشتباكات

جدوى،دونالنفطتھریبومنعالطرقلمراقبةتركیةمدرعاتوخصصتبلالطرفین،قبلمنبعضھا
السلطاتاكتشفتمؤخراًجدیدة.وطرقطرائقإیجادمنیملونوالیكلونالوالمھربونطویلةفالحدود
الھوى،بابمنقریبةمنطقةفيخاللھمنومشتقاتھالنفطضخویتمالحدودیعبرنفطیاًأنبوباًالتركیة
لیعوداألنبوب،ھذابإزالةالتركیةالسلطاتقامتیومھا،الحدودیعبركانالذيالشابحسانوحسب
تنتظرھاتركیةسیاراتإلىحمولتھاتفرغالتيالسیاراتواستخدامالتقلیدیةالطرقإلىالمھربونالتجار

عادة لیالً على الشریط الحدودي حیث تعقد الصفقات وتنفذ بنودھا.

باشاحجيبلدةمنبالقربالتركيالحدوديالشریطعبرالسوريالنفطمنھائلةكمیاتتدخلیومیاً
والیةمناطقمختلففيوتجارموزعینإلىنقلھاویتمإدلب،ریففيعزمارینلبلدةوالمقابلةالتركیة
طریقأیضاًالمھربونیستخدمكماوالزراعیة،الفرعیةالطرقتسلكشاحنةسیاراتفيالتركیةھاتاي

وأحیاناًالزراعیةالطرقعبرالنفطتنقلالسیاراتمنأرتاالًاللیلخاللوتشاھدالتركیةالحامضةبلدة
الرئیسیة عندما ال تتواجد قوات الجندرما التركیة في المكان.

الھوىبابمعبربینتصلالتيالرئیسیةوالطریقباشاحجيبینالواصلالطریقعلىالمرورولدى
النفطتھریبسیاراتمرورفتكرارأیضاً،والفرعيالرئیسيالطریقعلىسوداءبقعاًتشاھدوأنطاكیة،
یلونالصغیرةالبالستیكیةوالخزاناتالبرامیلمنتلكالموادتسربواستمرارالمنطقةمنومشتقاتھ
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مننفاذةالمازوترائحةوتنبعثبلالطریق،مناألیمنالنصفتغطيأنتكادكبیرةنفطیةببقعالطریق
األرض، فاألمر لم یعد مخفیاً بل ما یحدثھ من عالمات وروائح یفضحھ بشدة.

كتائبھمتمویلیتمبحیثالنفطلصوصمعاتفاقإلىالوصولالعسكریةالفصائلقادةمنالكثیرحاول
الدعمبتقدیمأولئكقبلمنوعدواأنھمكمالذلك،النفطعائداتمنجزءتخصیصخاللمنبالسالح

وشراءالتجارةھذهفياالشتراكإلىالفصائلقادةبعضدفعمامطلقاً،یحدثلمذلكأنإالوالمساعدة
النفط ومن ثم تكریره وبیعھ واالستفادة من أرباحھ.

الذيالترفعنوتعبرالنفط،بلصوصتتعلقنوعھامنفریدةحوادثالمصادرمنالعدیدذكرتكما
أصبحوابلتصلھمالتياألموالعدعملیاتعنتوقفواھؤالءأنالمصادربعضتقولإذإلیھ،وصلوا

وزنھ،وفقالمبلغویحسبمثالًألفالمئةرزمةوزنتحدیدیتمبحیثالمبلغ،لمعرفةالوزنیستخدمون
الورقیةالنقودمنكومةفأشعلالشايیشربأنأرادالنفطأمراءأحدأنلیقولواذلكالبعضتجاوزبل

لیغلي إبریق الشاي على لھیبھا.

ذلكویبررونالسوري،النظاملقواتالنفطیبیعونلكنھمبالثوارأنفسھمیصفونأنھمذلكمنواألكثر
فھمبیعھ،عنامتنعوالووریفھاالمدینةعنالكھرباءسیقطعالنظامأنأسعد)الدیريالمدرس(حسب

حتى بذلك یقدمون خدمة للمواطن المسكین حسب قولھم.

2014یولیو/العربيالقدس
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تساقط السقوف على رؤوس السوریین یالحقھم بتركیا.. بقصف أو دون قصف
سیسقط فوقنا السقف

ویخرجونومعاناتھا،مساحتھاامتدادعلىسوریةوبلداتمدنفيیمتلكونھامنازلمنالسوریونیھرب
فيآمنسقفتحتبالعیشطمعاًوساكنیھا،المنازلتلكلھتتعرضالذيالقصفوطأةتحتدیارھممن
حتىالمالوتوفیروالعملالتعبمنأعمارھمنصفكلفتھمبیوتاًخلفھمتاركینالعالم،منبقعةأیة

استطاعوا بناءھا.

فيللعیشوجاءالسوريالشمالفيالواقعةبلدتھفيمنزلھتركحلبریفمنبسیطرجلمحمودأبو
یدعىالقدیمةأنطاكیافيفقیرحيفيمنزالًالرجلاستأجرحیثالموت،منبالنجاةأمالًأنطاكیة

(قویولو) بالقرب من جامع حبیب النجار المعروف لدى سكان المدینة جمیعاً.

وألسرتھلھمناسببیتإیجادمنطویلعناءبعدتمكنانھإالالمادیةإمكاناتھوضعففقرهورغم
دوالراً.120یقاربماأيتركیةلیرة250بمبلغواستأجرهالفقرة،

تسھیلعبروذلكالتركیةالحكومةقبلمنالسوریونیلقاھاالتيالحسنةالمعاملةمنالرغموعلى
فيالشھرینتتجاوزالإقامةبعدبالعائلةلحقالعاثرالحظأنإالتركیة،إلىودخولھموأعمالھمتنقالتھم
الخشبيالمنزلسقفسقطالرمضانيالیومھذاوفيفجأةأصالً،للسكنالصالحغیرالمھترئالمنزل

تعرضتالذيالرعبعنفضالًالجروحمنبالعدیدابنتھاوتصابمحمودأمیدالتكسرالفقرةاألسرةعلى
لھ السیدة وابنتھا.

منكلیموتسوریةفيالسقوفتسقطعندمافعادةحال،كلعلى�"الحمدقائالً:محمودأبویحدثنا
كانفلوالرحمة،ولیستالنقمةھيربمااسمنتیاولیسخشبيالسقفأنھنارحمناهللالكنتحتھا،یقیم

السقف من اإلسمنت لما سقط".

لیرةثالثمائةیتجاوزیكنلمالسوریینقدومقبلالجیدالبیتإیجارأنھنااألتراكجمیع"یخبرناوأضاف:
وأمامقبوالً،منزلھكانحینفيلیرةسبعمائةیتجاوزمبلغاًیطلبالیومالتركيالمواطنأنإالتركیة،
مھجورة،بیوتاًكانتفقدلیرةوالثالثمائةالمائتینبأسعاراألیامھذهأمثاليالفقراءیستأجرھاالتيالبیوت
جعلوھاساخراً)(قالھاالسیاحیةالمنتجعاتھذهأصحابلكنأكثر،الللحیواناتاسطبالتكانمنھاوكثیر
فیھااإلقامةمقابلمرتفعةأسعاراًمنایطلبواوبدأوابالدنا،منالمطرودونالسوریوننحنلنامأوى

(واللي ما عجبھ هللا معھ) ھذا ما نسمعھ كثیراً منھم".

یتحركالنھیسقط،قدالمھترئالسقفأنأشعروأناأیام"منذقالت:بالجبائرمربوطتینبیدینمحمودأم
لكننيالمكانھذانغیرأنیجبأنناأفكروكنتمنھصغیرةقطعةباألمسوسقطتالریاحاشتدتكلما
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غیرهعننبحثالشتاءبدءوقبلالصیف،فصلنھایةحتىفیھبالعیشاالستمراربإمكانناأنھاعتقدت
ونستأجره، لكنني فیما یبدو أخطأت في تقدیراتي أن ھذا البیت سیصمد حتى ذلك الوقت".

قبلانتبھناأننا�والحمدمتوسطة،مختلفةلجروحطفلتيوتعرضتاالثنتانیدايكسرت"لقدوتضیف:
التصقالذيالطرففيكنالوأخطراإلصاباتلكانتوإالالبابعبرالخروجوحاولناسقوطھمنثوان
إذالحدوثالسھلباألمرلیستعلمونكماوھومنزلعنالبحثمنلنابدالواآلنباألرض،سقوطھلدى
سقفھیكونأنإالبیتفيأسكنلنذلكمعلكننيمناسباًسعرهیكونلنمناسباًبیتاًنجدعندماأننا

بیتونیاً بعد الیوم".

قریتنا،فيرؤوسنافوقبیتناسقفیسقطأنمنوخوفاًبشاربرامیلمن"ھربناساخرة:محمودأمتقول
لكن بیتنا في القریة بقي صامداً حتى اللحظة، وسقط سقف ھذه الزریبة (البیت) فوقنا.. ایھ .. نصیبنا".

شاھدتأننيحدثما"كلقالت:سقفھسقوطلدىالمنزلفيأمھامعكانتالتيسمرالطفلةبینما
بعضبجسديواصطدمتسقوطھقبلللبابأصللملكننيوركضتماما)(یاوصحتیسقطالسقف

القطع الخشبیة التي أدت للجروح التي ترونھا".

ھناالسوریةالقصصمآسيومنلجوئھم،مناطقفيیومیاًالسوریینأولئكتصیبعجیبةغریبةحوادث
لوفاتھأدىماالماضيالصیففيرخیصفندقنافذةمنواحداًعاماًیتجاوزالطفلسقوطأنطاكیةفي

الداخلفيیومكلیموتونسوریینھنالكأناللحظةحتىالدوليالمجتمعیتنبھأندونمباشرة،
والخارج، ودون أن یستیقظ أي ضمیر لوقف مأساة الشعب السوري الذي بات یعتبر مھدداً باالنقراض.

2014أغسطس/21عربي
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ھل سیصنع السوریون حلوى العید أم أن مرارة الحالة تحول دون ذلك؟

العید،لیلةعادةالسوریاتالنساءتصنعھاالمعجناتمننوعان"المعمول"إلىباإلضافةالعید""كعك
عیدأيالكبیر»«العیدأوالفطر،عیدعلىالسوریونیطلقھاسموھوالصغیر»«العیدكانإنسواء

األضحى، ولكن.. بأیة حال عدت یا عید؟.

سوریة،عائلةكلفيشھیداأومعاقاأومعتقالخلفتوالتيسوریا،فيالدامیةاألحداثمنسنواتبعد
البھجةعنبدیلالأنترىجمیعھاأنإالالعید،بقدوماالحتفاالتتعنیھلمابالنسبةالنظروجھاتتختلف

العیدعنممیزةطقوسعلىیحتويوالذيالحجمناسكبعدیأتيالذياألضحىعیدالسیماكھذا،یومفي
الذي یسبقھ، إذ یبدأ الناس بالتكبیرات في كل مناسبة منذ بدء أول أیام الحج حتى وإن لم یكونوا حجاجاً.

بالقرباإلطالقعلىأحیائھاأفقرتسكنوالتيانطاكیا،مدینةفيالالجئةالوھاب»عبد«أمالسیدةتقول
فحلوىزواجي،منعاما15مدىعلىفعلتكماالعیدحلوىبصنع"سأقومالنجار:حبیبجامعمن

بھذاألستمتعأصنعھاأننيأخبرتكمإنتستغربونوقدبأكلھا،لالستمتاعالسوریاتنحننصنعھاالالعید
العید،تكبیراتمعجاھزاالعید»«كعكیكنلمإنأیامبعداألضحىعیدببھجةأشعرولنذاتھ،بحداألمر
قواتقبلمنأخياعتقالبعدمضتمتتالیةأعیادأربعةفيفعلتكماالدموع،بعضسأذرفبأننيأعلم

بالعیدلیھنئنيصباحاالثامنةمنذمنزليبابیطرقالعید،صباحأراهشخصأولذلكقبلكانإذالنظام،
أنحقھمفمنبحزني،زوجيأوأطفاليأشعرلنكلھذلكمنالرغموعلى(العیدیة)أطفاليویعطي

یسعدوا ویحتفلوا في ھذا الیوم".

مدینةمخیماتأحدفيیقیموالذي«مصطفى»الشابیحكیھاأخرىأشجاناللجوءمخیماتفيللعید
حقیقةونبتھج،العیدیومفينفرحأالاألیام،تلكطوالالحزن"یكفینافیقول:التركیةالحدودیة«كلس»

جھزتأمسیوممنذلكننيالالزمة،األدواتتوفرلعدمذلكیصعبالمخیمفيفھناالعیدحلوىنصنعلن
مھنئا«كرفانتنا»إلىیأتيلمنكضیافةنقدمھاالتيالتقلیدیةالمعجناتواشتریتالیوم،ھذایتطلبھماكل

مابتغییرلیشعروا(كیلیس)مدینةفيالمخیمخارجأطفاليمعأقضیھلیومإجازةعلىأحصلوقدبالعید،
بمناسبة العید.

عیدنا"ھذاقائال:الشماليحلببریفمنزلھفيكانلوكماالحلوى،یحضرأنمعنىیشرحمصطفى
آخرجانبمنأنھكماسبیال،إلیھاستطاعلمنالحجفریضةوبإتمامبھنحتفلأنلناحقالمسلمون،نحن

ھوبلمطلقا،بؤساءأوسعداءبكوننامرتبطالیسبالعیداالحتفالأنأعتقدبھ،االحتفالعلیناواجب
طقس دیني نحبھ كالصالة والصیام تماما، ونعیشھ بقدر ما یمنحنا هللا من صبر وقناعة ورضى".

منالنظامقواتبھتقوموالذيبالقصفالساعةمدارعلىالموجودةالتھدیداتورغمالسوريالداخلفي
كماالعید،بیوملالحتفالأنفسھماألھاليیحضراألعیاد،أیامفيتكثفھبلمناسبات،أوألعیاداعتباردون

أن كثیرا منھم یجھزون األضاحي لذبحھا وتوزیع لحمھا صباح العید.
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كمیةوصنعتأیام،منذالعیدحلوىجھزتقدزوجتھأنأخبرناإدلبریفبلداتإحدىمنفوازأبو
إعدادفيبمساعدتھنستقومھيوبدورھاالحارة،نساءبمساعدةالعید»وكعك«المعمولمنكبیرة

كلتفعلكمابالعید،االحتفالمتطلباتكلزوجتي"جھزتالرجل:یقولبیوتھن،فيتمامانفسھااألنواع
عدمأولھ،إساءةالعیداحتفاالتیعتبرالأحداأنإالالشھداءمنالعدیدفقدتأسرتناأنورغمعید،

كمابالدنا،فيحللمابالحزننشعركلناكغیرھا،بالعیدأیضاتحتفلالشھداءأسربللخاطره،مراعاة
لنالحیاةمسیرةلكنالماضیة،السنواتخاللأكثرهوماعنا،الموتغیبھمأشخاصلفراقباألسىنشعر

التيالمصائبعلىاعتادتالناسإنثمالجدد،بالموالیدونحتفلونتزوجونشربنأكلنحنفھاتتوقف،
األجواءالحزنسادالشھداءمنأعدادوسقوطالثورةاندالعبعداألولىاألعیادففيیوم،كلبھاتحل

األولىالقذیفةأوالطلقةمنذنستسلمأنبنااألولىكانألحزاننا،سنستلمكنالولكناألعیاد،خاللالعامة
التي أطلقھا النظام السوري على صدورنا".

یكونلندونھاومنأعیادھمفيھامتقلیدفھيالسوریون،عنھایتخلىولنلمعادةالعیدحلوىصنع
الیومذلكفمنذالسوریة،الثورةاندالعبعدولدتبالعیدتتعلقأخرىتقالیدأنكمالھم،بالنسبةعیدھنالك
عنالخارجةالسوريالداخلمناطقمعظمفيالمسجدمنتخرجللمصلینمظاھرةتتلوھاعیدصالةوكل

سیطرة نظام األسد.

2015سبتمبر/العربيالقدس
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الزواج الثاني ظاھرة جدیدة

األخیرةالحربسنواتأنإالقبل،مننادرةحاالتفيإالالزوجاتتعددالسوريالمجتمعیعرفلم
العادةالحربظروفأنورغمالتوقعات.یفوقسریعبشكلانتشارھامنوزادتالظاھرةھذهطورت
مختلففيخصوصیةاكتسبقدیبدوفیماالسوريالوضعأنإالالحاالت،ھذهلنمومناسبةتكون

األصعدة تمیزه عن غیره.

بسرعةوانتشرحدیثاولدالثاني"،بـ"الزواجعادةیسمىماأوالزوجات،تعددأنالسوریینبعضیرى
كبیرة، إال أنھ لم یشمل إال أصحاب الدخول المادیة الجیدة.

فيابتدائیةمدرسةفيالمعلممحمود،یقولكماالحرب،ھذهمنمالیااستفادوامنإلىإشارةوفي
مرتاحةقلیلةفئةعندبلالجمیععندلیسولكن(موضة)،أصبحالثاني"الزواجفإنالتركیة،أنطاكیا
مادیا".

بھاتمرالتيالحربظروففيبالسھللیسأمرمنزلینوفتحأسرتینشؤونعلى"القیامقائال:وأضاف
تتعلقظاھرةإنھاونقولنعممأنیمكنالأنناوأرىأطفالھا،طعامثمنتجدالاألسرمعظمإنبلالبالد،

بالمجتمع السوري كلھ، لكنھا تتعلق بمن جمعوا األموال من جوعنا وشقائنا"، وفق تعبیره.

مجیبا:لیتابعاألخیرة؟"،السنواتخاللبأخرىتزوجقدفقیرارأیتم"ھلمتسائال:محمودویتابع
"بالتأكید ال، فالفقیر یقضي وقتھ بحثا عن طعام أطفالھ".

الذینفقط،الحرالجیشقادةمنأوالمعارضةموظفيمنھمبأخرىتزوجوا"الذینأنمحمودویرى
علىیقدموالمالشبیحة"حتىبقولھ:مضیفامؤخرا"،المادیةأوضاعھمتحسینمنھمالكثیراستطاع
بلیتزوجون،والأخالقیامنحطجوفيیعیشونھؤالءأنللجمیعالمعروففمنالثاني،الزواجخطوة

وفرت لھم قیاداتھم مجاالت أخرى للجنس الحرام تحت عناوین مختلفة، كالمتعة وما شابھ".

لھاصارحیثالقدیمة"،"الزوجةالمحلیةالتسمیةفيأصبحتوكیفلناحكایتھاطارقأموتروي
"ضرة".

بسعادةوأطفاليوزوجيأناقضیناھاأطفال،بثالثةكللالذيالسعیدالزواجمنسنوات"عشروتقول:
السوریةالثورةاندلعتإن"مامضیفة:مستمر"،بشكلالعملتأمینفيزوجيوعناءفقرنارغموھناء،

ضدالسلميالحراكفيشاركأنبعدالحر،السوريالجیشفيالتشكیالتألحدقائدازوجيأصبححتى
النظام.

الذيزوجي،یديبینتكثراألموالبدأتشدیدفقر"بعدفتقول:زوجھا،حالتغیركیفطارقأموتشرح
المالیبذركانبلیصلھ،ماكلینفقلمحقیقةأنھإالالعسكري،تشكیلھتمویلعلىمنھاالكثیرینفقكان
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علیھاالمالینفقوبدأسنوات،بسبعمنيأصغربأخرىتزوجأنالنتیجةوكانتمنطقي،غیربشكل
وعلى عائلتھا دون حساب أو ضمیر، رغم أنھا من بیئة مؤیدة للنظام".

طلبتإنھالكمقلتإنتستغربونقدأنكمإالمؤخرا،الثانیة)(الزوجةطلقھاأنھ"رغمقائلة:وتتابع
تزوجھا"،عندمابھشعرتبماشعرتأنھاویبدوأغضبھا،ماوھذابثالثة،تزوجزوجيألنالطالق

بحسب قولھا.

یستطیعالباھظةكانتأنبعدالحرب،زمنالزواجتكالیفقلةإلىالموضوعغسانأبوالمھندسویرجع
تحملھا معظم الرجال في األیام العادیة، حتى بالنسبة لمن یتزوجون للمرة األولى.

المادیة،أحوالھمساءتالسوریینمعظمالعكس،فعلىأبدا.المالتوفرلیسالسببأن"أعتقدویقول:
تعدولمبناتھم،بتزویجیرغبونبدأواالذیناآلباءكاھلأنھكتاألسرةأعباءأنمؤخراحدثمالكن

الناسفیھیموتوقتفيأیضا،ألغیتقدالمكلفةالزواجحفالتوبدورھا،السابق،فيكانتكماالمھور
باستمرار، وال یلیق تنظیم حفالت كھذه".

معظمھمإنحتىالثاني،الزواجعلىالرجالمنالكثیرشجعتالمنخفضةالزواج"تكالیفقائال:ویضیف
علىتكنلمحالفيالواقعاألمرتحترضوخاتقبلالتياألولى،معذاتھالمنزلفيالثانیةالزوجةُیسكن

استعداد لتدمیر أسرتھا بسبب ما قام بھ الزوج".

فيالتساھلإلىأدتالتيالعنوسةمنحالةأوجدتالشبانمنالكثیروفاةأنغسانأبویرىكما
فالودین،خلقصاحبأنھاألھلیرىعندما"خاصةأخرى،منمتزوجبرجلالفتیاتتزویجموضوع

یجدون حرجا في ذلك".

وألطفالھالھاكانأنبعدمتتالیتین،مرتینزوجھازواجمنموقفھاحولبصراحةفتعبرطارقأمأما
أفضلذلكوكانالشھید،زوجةإننيوأقولألفخرالمعاركإحدىفيیموتأنأتمنى"كنتوتقول:فقط.

بالنسبة لي من أن تعیرني الجارات بزواجھ. أعتقد أنني فقدتھ"، وفق تعبیرھا.

السنواتخاللمنھنثالثنساء،بأربعوتزوجالكتائبإحدىقائدوھوعمر،یتحدثالمقابل،وفي
األخیرة بعد اندالع الثورة في سوریة، عما سماه "المنطق".

علىالمقاتلوأناالسابقة،وأخطائيالمحرمةعالقاتيفيأستمرفلمتكفي،الواحدة"زوجةویقول:
وفقال؟"،فلموالجسدیة،المادیةالقدرةولديموجود،الحالللحظة.أيفيأستشھدوقدالجبھات
تعبیره.

2015أكتوبر/21عربي
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قارب الـ «جیت بوت» وسیلة جدیدة لموت السوریین

العامینخاللواسعبشكلانتشرتوالتيالقدیمة،الجدیدةالمھنةتلكالبشر،تھریبوسائلتتنوع
لیتوسعالمھنة،لھذهوإثراءإغناءكانتدولعدةفيانطلقتالتيالعربیةالثوراتزالت،وماالفائتین

أخرىإلىدولةمناألسرأواألفرادلنقلبھایطالبونالتياألسعارولترتفعالبشروتجارالمھربینعمل
عاصمتھافيیتكدسحیثأوروبا،إلىالالجئینبوابةتعتبرالتيالیونانعبرالسیماأوروبا،إلىوصوالً

أثینا مئات اآلالف من جنسیات عربیة مختلفة، أبرزھا الجنسیة السوریة.

السرعةلھواةصممبلالغایة،لھذهأصالًتصنیعھیتملمسریع،ریاضيقارببوت»«جیتالـقارب
حیثالیونانإلىتركیامنبحراًالالجئینلنقلمؤخراًباستعمالھالبشرتجاربدأالبحریة،والریاضات

كوسوجزیرةالتركیةبودروممدینةبینللعبورالالزمفالزمنذلك،علىتساعدالتيالقصیرةالمسافة
منیعتبرالمسافةقصرمنالرغموعلىالمخیف،القاربھذابواسطةساعةربعیتجاوزالالیونانیة

أخطر انواع القوارب المستخدمة لھذه الغایة.

وإیطالیا،الیونانبینالالجئینلنقلالمذكورالقاربباستخدامالمھربینقیامفيتتمثلاألكبرالخطورةلكن
فوققفزاًیقفزتجعلھخیالیةبسرعةخاللھایسیرساعاتخمسةحواليالقاربرحلةتستغرقحیث

منأكثرالضخمةوالعباراتالسفنتحتاجمسافةخاللھاالقاربیتجاوزفقطساعاتخمسةالبحر،أمواج
لعبورھا.ساعة24

إقبالأنإالبالموت،المحفوفةالرحلةتلكلقاءالمھربونیطلبھاالتيالمرتفعةاألسعارمنالرغموعلى
عمدتإذالمطارات،منالجویةالرحالتعلىالیونانيالتضییقتزایدمعطرداًباستمراریتزایدالالجئین
إجراءاتوتشدیدالمطارات،أبوابعلىاألمنیةالحراسةتشدیدإلىمؤخراًالیونانیةالحكومة

عندماطائرتھداخلالراكبیصبحالتياألخیرةالخطوةحیثالمطارات،بواباتعند«الكونترول»
یتجاوزھا.

بغیةالیونانإلىاألردنمنقدومھعنحدثنادرعا،محافظةمنالسوریینالالجئینأحدمصباحأبو
وبعدباألردن،الزعتريمخیمفيعامینوأطفاليوزوجتيأناقضیتأنبعدھناإلىأتیتفقال:الھجرة

للیونانوسافرتالمخیمفيوأمھمالثالثةاألطفالتركتالسوریة،للمسألةحلبوجوداألملفقدتأن
لممعاملةإتمامللحظةیستطعولممدة،منذالنروجإلىزوجھاسبقھاوالتيوطفلیھا،أخيابنةبرفقة

الشمل فقرر أن یستقدم أسرتھ بشكل غیر شرعي.

ألحدھاتفرقماألصدقاءأحدأعطاني«لقدقائالً:المھربینأحدمعأبرمھالذياالتفاقشارحاًویضیف
سیصعدفردكللقاءیورووخمسمئةآالفثالثةوطلببھفاتصلتوجید،موثوقأنھليوقالالمھربین

للطفلین،بالنسبةواحدراكبأجرةسیأخذأنھإالبوت»الـ»جیتمتنعلىالخطیرةالرحلةھذهفي

__________________
___ 124 ___



___ مذكرات بقرة سوریة _________________________________________ محمد إقبال بلو ___

خیاراتأمامنالیسالحقیقةوفيالنروج،إلىالقطاراتبواسطةنكملثمومنإیطالیاإلىبحراًوسنذھب
أخرى فالطائرة ھدف شبھ مستحیل بالنسبة لنا، والسفر براً متعب وال یمكن للطفلین احتمالھ».

إذاالطفلالقاربیقذففقدكھذه،رحالتفياألطفالاصطحابیرفضونبوت»«جیتالمھربيمعظم
أنإالغالباً،المرتفعةلألمواجالقاربوتعرضالعالیةالسرعةنتیجةالبحر،فيالوزنخفیفكان

ویوافقونإنسانیتھممنیتجردونوأطفالھا،اخیھوابنةمصباحأباسیصطحبالذيكالمھرببعضھم،
على ذلك فالمال ھو األھم بالنسبة لھم من حیاة أي شخص.

منالمئاتبموتسابقاًتسببحیثكثیراًیحدثوالذيالقارب،بانقالباألكبرالخطورةتتمثلكما
إذالسواحل،خفرقبلمنالمطاردةبسببیكونماغالباًالقاربوانقالبمختلفة،جنسیاتمنالالجئین

تصلقدألحكامیتعرضوالعلیھ،القبضیتمالحتىالقصوى،السرعةإلىالقاربسرعةالمھربیزید
إلى خمسة وعشرین عاماً من السجن، ما یتسبب أحیاناً بحوادث مـریعة.

أصرانھإالتلك،الخطیرةالمغامرةبدلوأمھمباألطفالبراًاالنطالقمنھوطلبنامصباحأبيإلىتحدثنا
مكدونیافعبورالمسافة،تلككلاألطفالیتحمل«لنلنا:وقالالمھرب،مععلیھاتفقمامتابعةعلى

فمنتحدث،قدكثیرةمخاطرأنإلىباإلضافةاألقدام،علىمشیاًكلھاأیامخمسةأوألربعةیحتاج
الالجئونیملكماكللیأخذوافجأةیظھرونالذینالطرققطاعإلىالمكدونيالبولیسقبلمناالعتقال

من مال، حینھا سیدمر كل ما حلمنا بھ، وفي النھایة لن یصیبنا إال ما كتب هللا لنا».

قبلالطفلینإنقاذمنھوتمنواالرحلة،ھذهیلغيأنالرجلعلىاللقاءحضرواالذیناألصدقاءبعضأصر
اتخذقدكانالحورانيالشابأنإالبحقھما،جریمةیرتكبأنھأخبروهبلالمرعبة،التجربةبھذهیمراأن

قراره الحاسم، إما الوصول إلى أوروبا أو الموت.

2015مایو/العربيالقدس
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جدید «التھریبة» السوریة… من لبنان إلى تركیا

الخارجیةتصدرأنقبلتركیا،إلىللسفریخططونكانوالبنانأودمشقفيالمقیمینالسوریینمنآالف
صدمواالبحریة،أوالجویةالمنافذمنالبالدبدخولالراغبینالسوریینعلىالتأشیرةفرضقرارالتركیة
عنبالبحثبدأواتواجھھم،التيالعوائقأمامیستسلمونالالذینالسوریین،وكعادةالقرار.بھذاجمیعھم
سوءاًأقلظروففيسوريملیونيمنأكثریقیمحیثتركیاإلىعبرهأولبنانمنللخروجبدیلةطریق

من تلك التي یعیشھا آخرون في دول الجوار السوري األخرى.

نقلعملیاتفيالمختصینالمھربینمنالعدیدلھابالترویجبدأجدیدةتجارةتركیاإلىلبنانمنالتھریب
إلىتركیامنالالجئینتھریبفيیعملونممنھمبلالمربحة،المھنةعلىبدخیللیسمعظمھمالبشر،
منالبحریةرحالتھمتسییرعناإلعالنباإلمكانأنھوجدواأنفسھمھؤالءأنإالأوروبا.ودولالیونان

الجئولھایتعرضالتيتلكعنتقلقدوأخطارمرتفعةبأجورالتركیة،السواحلإلىاللبنانیةالسواحل
أوروبا.

الالجئینتھریب«عملیةفإنالتركیة،مرسینفيالمعروفینالسوریینالمھربینأحدسامي،وبحسب
الصغیرةالقوارببواسطةالتھریبكعملیاتولیستوصعبةمعقدةعملیةتركیا،إلىلبنانمنالسوریین
االتفاقوإلىأكبر،ماليمبلغإلىسیحتاجھناالموضوعإنبلالیونان.إلىأزمیرسواحلمنوالبلمات

مع عدة أشخاص من أجل تھریب الشخص الواحد».

الوالتركیةاللبنانیةالسواحلبینفالمسافةالكبیرة.بالسفنالالجئیننقلعملیة«تتمسامي:ویقول
إلىتھریبھالمرادالشخصإیصالیتضمنالعملیةوملخصآمنة.غیرصغیرةقواربباستعمالتسمح

فيتتمبلالبحرفيتتمالالتھریبعملیةالثبوتیة.أوراقھعلىأحدیطلعأندونمنوصعودھاالسفینة
مقابلعنھللتغاضيالكونترولموظفيأحدمعاالتفاقبعدمابشكلالسفینةالراكبیصعدحیثالمیناء

مبلغ مالي مقبول».

إالنحصلاللكنناالواحد،للشخصدوالرآالفثالثةإلىیصلوقدعادةكبیرالمبلغأن«رغمویضیف:
جنيإلىنھدفالونحنموظف.أوشخصمنألكثرندفعأنإلىنضطرألنناالنھایةفيبسیطمبلغعلى

المال من ھذا العمل بقدر ما نھدف إلى مساعدة الناس وتأمین انتقالھم اآلمن إلى األراضي التركیة».

التھریبإنویقولبلالبحریة،الطرقغیرتركیاإلىلبنانمنللتھریبأخرىطرقاًھنالكأنیؤكدسامي
أوجوازاتخاللمنبحراًالتھریبلعملیةمشابھبأسلوبوتتموأفضلأسھلطریقةھوالمطارعبر

تأشیرات مزورة، لكنھا تكلف مبلغاً أكبر من المال.
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لنقلھم،المبالغھذهسیدفعونأوروباإلىبالسفریرغبونوالذینلبنانفيالعالقینالسوریینمنكثیر
خاللتمنحالتياألوروبیةالدولإلىوصوالًالیونانإلىتركیامنبالسفریرغبونالذینأولئكوخاصة

مدة قصیرة اللجوء للسوریین الواصلین إلیھا.

إلىلبنانمنأسرتھإخراجسیحاولأنھأكداللبنانیة،البلداتإحدىفيیقیمالذيحسن،أبوفالسوري
وضعھاتمالتيوالشروطللغایة،صعبأمرفیزاعلى«الحصولویقول:أوروبا،إلىبھاوالمضيتركیا

فينخسرهقدوالذيالطیرانحجزإلىتركي،مواطنیقدمھاأنیجبالتيالكفالةأوالفندقيالحجزمن
ولمصالحیتھا،تنتھيتكادوعائلتيأناسفريجوازاتأنإلىباإلضافةالفیزا،علىالموافقةتتملمحال
ھيالمطلوبةالمدةألنالفیزا،علىنحصللنغالباًالحالةھذهوفيشھرین،سوىانتھائھاعلىیبق

صالحیة ستة شھور على األقل لجواز السفر».

طریقھعنتركیاإلىوالوصولالمھربینأحدمعالتواصلفإنبھاأخبرتكمالتياألسباب«لكلویضیف:
أجلمنمصیریةبخطوةأقوملكننيالمالمنكبیراًمبلغاًسأدفعأننيصحیحاالحتماالت،أفضلھو

أسرتي الصغیرة».

قدأنھویعتقدأحد،بھایقومأنبدالھامةمھنةھوالسوریینتھریبموضوعأنیؤكدساميالمھرب
كأجر،علیھایحصلمالیةمبالغمقابلالناسیساعدفھوشرعیة.محرماتیرتكباللكنھالقوانینیخالف
األماكنمعظممنالسوریینانتقالتأمینونستطیعاألشخاصعشراتمععالقاتشبكة«لدیناویقول:

إلى أي بلد یرغبون بالوصول إلیھ».

تركیاإلىثمومنلبنانإلىدمشقمنتھریبھمنستطیعمطلقاًسفرجوازاتیمتلكونال«لمنویشرح:
التركیة،فالحدودالسوريالشمالإلىالسوریةاألراضيعبربراًرغبوالونقلھمنستطیعكمافأوروبا.

إلىونوصلھمالمشوارمعھمنكملأنیمكنناكماتركیا.داخلالحدودیةالبلداتإلىبإدخالھمونقوم
مكلفةحلولالسوریین،وجھفيكلھااالحتماالتتغلقأنمنأفضللكنھماالًیتطلبذلككلأوروبا،

أفضل من ال حلول».

2016ینایر/العربيالقدس
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"الشلة" ثالث فتیات سوریات یتصیدن شباناً معارضین

االسموھو"الثلة"وتعنيالصدیقاتأواألصدقاءمنمجموعةعلىالسوریونیطلقھتعبیر"الشّلة"
العمیقفاالنسجامأفرادھا،أحدعنالتخليتستطیعالكمجموعةأنفسھنعلىالثالثالفتیاتتطلقھالذي

والھدف الواحد وأسلوب الحیاة المتشابھ جعلھن فریقاً متمیزاً بكل شيء

المدینة،فيوعاشتولدتالشماليحلبریففيالبلداتإحدىمنوالعشرینالخامسةفيشابة"ملك"
تبحثسافرتوحیدةالتركیة،المدنإلىاللجوءموجةوبدءالسوریةالثورةاندالعمعأنطاكیاإلىلتنطلق

یغطیھعیبفكلعدةشھوربعدلیزوللبثماأسرتھامعالسببمجھولنزاعبعدجدیدةحیاةعن
السخاء وملك لم تبخل بإرسال ما تستطیع من مال ألسرتھا المقیمة في مناطق النظام بحلب.

أیضاً،انطاكیافيأسرتھامعتقیمأنھاوالفرقملكلــمشابھةنسخةفھيالمدینةحلبمن"سمر"أما
حيفيالمستأجربیتھنفيأملوملكصدیقتیھامنزلفيتقیمبأنأسرتھاإقناعاستطاعتذلكورغم

الجمھوریات، أما عن أمل فلم نستطع معرفة الكثیر عنھا سوى أنھا من الشلة.

بھتتفوهأنقبلستقولھحرفأيدراسةعلىالحرصكلحریصةكانتالتيسمربــواحداًلقاءالتقینا
أمامنھنبخافأجابتالسبببمعرفةإلحاحوبعدالصحفیینتكرهأنھالناقالتإذتماماً،صریحةوكانت

وترسلكماالمنزلإیجاروتدفعتركیافيالمرتفعةالحیاةنفقاتتؤمنوكیفبھتقومماعلىاطلعناالتي
إلى أسرتھا بعض المال كل فترة.

منالرغموعلىالمعارضیین،السوریینالشبانأحدسیارةفيعاریةنصفاألولىللمرة"ملك"التقینا
ویحدثحدثمماالتحذیربلبأحدالتشھیرلیستالقصةغایةأنإالتماماًوعملھبشخصیتھمعرفتنا
قھوةفنجانمعقصیرةجلسةوفيأخرى،مرةصدفةبھالنلتقيیومھا،األولالتعارفوكانكثیراً،

استطعنا أن نعرف من خالل أسلوبھا كیفیة تأمین متطلباتھا المالیة.

تعملأنھاوكیفمعاناتھا،ومعمعھاللتعاطفقصةباختراعولوالجلسةتستغلأنمراراًالفتاةحاولتإذ
وبعدحلب،فيالمقیمةعائلتھالحاجةنظراًیكفیھاالأنھإالجیدبراتبكسكرتیرةتجاریةشركةفي

حاولتالنسائیة،المسالبستبیعتجاریةمحالتمنبالقربرصیفعلىوالسیرالمقاھيأحدمنالخروج
ملك أن تبتذنا عن طریق دفعنا لشراء بعض المالبس التي أثارت إعجابھا، ولم تنجح بالطبع.

لــأنالواضحمنبدا"ملك"معلقاءینخاللومنتارة،المعارضالشابخاللمنالفتیاتمتابعةوبعد
المال،منمبلغعلىلقاءكلبعدمنھمواحدكلمنیحصلنالشبانمنالعدیدمعمتشابكةعالقاتالشلة
حتىیردنماعلىبالحصولفائقةبراعةیمتلكنأنھنإذجنسیاً،اللقاءیكونأنھنابالضرورةولیس

ولو لم یقدمن شیئاً.
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أساساًأنھامنالرغموعلىإلیھا،للوصولذاتھالمعارضالشابقبلمنعدةمحاوالتوبعد"أمل"
لمإذطلقھاماوسرعانبھاتزوجالذيالشابعلىالزواجعرضت"ملك"،صدیقةبلصدیقتھلیست
ألجلتزوجتھمعلنةبالطالقھيرحبتكمامنھ،انتشلھاالذيالطریقنفسفيتمضيانمنھایحتمل
مبالغعلىمنھحصلتانوبعداألوانفواتبعدلكنطلقھاوبالفعلمنھ،الكثیرعلىوحصلتالمال

خیالیة كان من المفترض أن تكون ثمناً لسالح یتم بھ قتال النظام السوري.

لیسأنھكماآخرمعارضشابمعصدفةالتركیةمرسینبمدینةالمقاصفأحدفي"ملك"شوھدتبینما
لوائھرأسعلىوموجودالشمالي،حلبریففيالعاملةاأللویةاحدفيعسكريقائدبلفقطمعارضاً
الكثیرشربأنوبعدأیضاً،والدینیةالوطنیةالشعاراتمنبالكثیرویناديیحملبلاللحظة،حتىالمقاتل

شھدواالذینوقالدوالر،آالفثالثةمقابلمعھواحدةلیلةقضاءعلیھاالشابعرضالخمر،من
معھخاصةلیلةقضاءدونولكنبالمالترغبكانتأنھاإذورفضتالمالوجھھفيرمتأنھاالموقف

مكتفیة ببعض الكالم المعسول واللمسات المثیرة لتحقیق ما تصبو إلیھ.

تصفیةعملیاتإلىبعضھاوصلبلالشلةفتیاتإحدىتملكحولعسكریینقادةبیننشأتصراعات
بنزاعاتتتعلقعملیاتأنھاعلىیبدوكانظاھرھافیماالحقیقة،فيبحتةجنسیةدوافعلھاواختطاف

الفصائل أو غیر ذلك من األعمال التي ارتكبھا تنظیم داعش أو نسبت إلیھ.

فيإلیصالھنأحیاناًیطلبنھكنإذبالفتیات،وثیقةصلةعلىكانوالذيمازنأنكلھاالقصةفياألسوأ
صالحیاتانتھتالثالثةالفتیاتفإنالشاببحسبالمالمنمبلغمقابلیقصدنھاأماكنإلىسیارتھ
الجوازاتفرعمنجوازاتھنبتجدیدقمنحیثالالذقیةإلىمعاًوذھبنواحدوقتفيسفرھنجوازات

التابع للنظام ھناك، ومن ثم العودة إلى أنطاكیا.

أكبركنىالفتیاتاختارتوقدمستعارة،وكنیةمستعاراًاسماًتحملمنھنواحدكلأننذكرانبقي
ماحلبیة،أرستقراطیةأسرمنمنحدراتأنھنعلىیوم،كلإلیھاوتسئنلتحملنھاحلبعائالتوأشھر

یرفع تسعیرة التعرف علیھن ولقائھن

األسماء كلھا مستعارة ولیست حقیقیة

2016ینایر/برساالتحاد
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عصابات تستولي على أموال الالجئین السوریین عند الحدود التركیة باالتفاق مع
المھربین

لكنالسوري،الجانبباتجاهكالسھموانطلقسمعوأبوالمھربصاحالجندرما»إجتالجندرما..«إجت
ویھانالشبانیضربدقیقة،منبأقلبعدھاأوالتركیةالحدودحرسعناصریصلھذهكلماتھمع

إالقوةوالحول«الواإلیمانالخشوعمنحالةفيیجلسسمعوأبوحیثإلىالجمیعویعادالرجال،
كسبماذاأصحابھا،إلىالتھریبأجوریعیدمھربمنأطیبھوماالوكیل»،ونعمهللاو«حسبنابا�»،

أبو سمعو؟

صغیرةعصاباتقبلمنالتركیةالحدودعلىلھاتعرضواوسطونھبحاالتعنعدیدونأشخاصتحدث
الضحایاأحدقط،مسلحاًسطواًولیسوالمكربالخدیعةسطوالواحدة،الیدأصابعأفرادھاعددیتجاوزال

الطرفإلىوالعودةثانیاًللضربثمأوالً،للسرقةتعرضوكیفبالتفصیل،معھحدثماشرححلبيشاب
السوري من الحدود.

مرةكلفيویضطرأنطاكیا،فيأسرتھتقیمبینماحلبریففيیقیمالعمرمنالعشرینیاتفيشابعمار
ورغمأیضاً،التركیةالجندرماومعالمھربینمعجدیدةمغامرةیخوضأنووالدتھوالدهزیارةبھایرغب

كل المغامرات واألخطار والمصاعب إال أنھ ینجح في النھایة، كما أنھ یكرر ذلك مرات ومرات بدون توقف.

وقداألحمد،الرحمنعبدباسم،المعروفبالمھربأللتقيالجوز،خربةمنطقةإلىكالعادةتوجھت:یقول
الحدودتجاوزعلىمساعدتنافيكأجرةعلیھیحصلالذيالمبلغعلىاتفقناالحقیقي،اسمھیكونال

أنعلىعلیھالمتفقالمبلغبدفعتركیاإلىبالدخولالراغبینالسوریینالالجئینمنومجموعةأناوقمت
یعیده عبد الرحمن في حال فشلنا فیما عزمنا علیھ.

بمفردهیذھبریثماقلیالًنجلسانمناطلبالذيالرحمنعبدورافقناالوقتبعض«مشیناویضیف
أمالًھنالكوأنجیداًالطریقوجدحالفيبأنھوأخبرنااألتراك،الحدودحراسوجودعدممنلیتأكد

لملكنھالرجل،عودةننتظرجلسناوبالفعلالعبور،نقطةإلىلیصحبناسیأتيالحدودتجاوزفيبالنجاح
كلماتھملھجةكانتفیماأتراك،أنھمعلىبالعربیةمختلطةتركیةبلغةمعناتكلمواشبانثالثةأتىبلیأت

العربیة تفضح انتماءھم لریف محافظة ادلب».

«إماأخبروھمإذمعھمنوخداعخداعھأتراكأنھمیدعونالذینالشبانھؤالءاستطاعكیفعماریشرح
أنقبلبرصاصھمیقتلونكموقدعلیكم،للقبضفوراًفیأتونالجندرمانخبرأومال،منلدیكمماتعطوناأن

التيللعصابةالمالبعضندفعأنوقرررناالموجودة،العائالتسیماالالجمیعخافوھناإلیكم،یصلوا
أخذعلىیصرواولمشخصكلمنمحددةبمبالغأفرادھاقبلإذتماماً،الرحمنكعبدهللاتخافتقیةكانت
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بجزءبالقبولبعضھمیقنعونأنھموتظاھروابوجودنا،الحدودحرسیخبرواالأنمقابلوذلكشيء،كل
من مالنا، ویقول أحدھم لآلخرین: حرام اتركوا لھم شیئاً».

سمعتساعةنصفحواليوبعدوذھبوا،المالمنلھمتیسرماالعصابةأفرادأخذفقدعماربحسب
أبوكاناألحمدالرحمنعبدباسمالمنطقةفيالمعروفالمھربوھوسمعو»«أبوصوتالمجموعة

قدالجندرماعناصرفإنیتراجعواأنالجندرما،منالمختبئینالسوریینالالجئینعلىیصرخسمعو
وصلوا.

الشبانیضربونوبدأوابالفعل،الجندرماعناصروصللحظاتوخاللراكضاًسمعوأبوانطلقوعندھا
لمعماروبحسبوشتموھم،والكھولالرجالوبخواكماالتركیة،باللغةویشتمونھمعمار،ومنھم

یتوجھوا للنساء واألطفال بأیة إھانة أو أذى، إال أن ما أصابھم من الرعب كان كافیاً.

فيغیرهومعمعھعدةمراتتكرراألمرإنویقولالعصابة،معسابقاًاتفققدالمھربأنیعتقدوھو
الحصولمحاولةأوتذمرأيدونمنأصحابھإلىعلیھالمتفقالمالیعیدالمھربأنحیثمتباعدة،أیام
حینفيالجندرمامندائماًسمعوأبوینجو«كیفالشابیتساءلكمابالرضا،یشعروكأنھمنھجزءعلى

اختبائنابمكانالعصابةأفرادعلموكیفالحدود؟عبوریحاولونالذینالالجئینمنغیرهأحدینجوال
ھذا».

التمثیلیةھذهصناعةعلىمتفقونكلھمالجندرماوعناصراللصوصوعصابةالمھربأنعماریرى
والخسارة،أوإھانةألیةتعرضسمعوأبووالالالجئین،بعبورسمحتالجندرمافالخسائر،أیةبدون

أناألمرفيماكلمنھم،واحدأيیتأذلمالالجئونحتىبلالنصب،سوىجریمةأیةارتكبتالعصابة
النارعلیھمتطلقلمالجندرماأنهللایحمدونكالعادةالضحایابینماالضحایا،منماالًقبضالجمیع

وتردیھم قتلى.

2016أبریل/العربيالقدس
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الجئون سوریون في أنطاكیا یحلمون بمساعدات ورواتب شھریة من الحكومة
التركیة فماذا حدث؟؟!!

الحكومةتلقيحولتركیا،فيالمقیمینالسوریینبینرحاھاتدورالتيفیسبوكمھاتراتعنبعیداً
ترسمباتتفقیرةأسراًھنالكفإنمنھم،السوریینوخاصةالالجئینلتوطینمالیةمساعداتالتركیة

األمل القادم وتنسجھ قصصاً وتوقعات قد تتحقق.

الجمیعبدأإذمؤخراً،الموضوعھذاإلىتحولالعملورشاتفيالرجالوحدیثالصباحيالجاراتحدیث
الالجئسیستفیدوكیفتوزیعھا،كیفیةوعنلألتراكستصلالتيالمساعداتتلكعنسمعھمایروي

فيتنتشرباألطاللأشبھبیوتفيیقمناللواتيالسوریاتككلمثلھاجمال»«أمفالسیدةمنھا،السوري
ضخمةمالیةمبالغأن"سمعناجمال»:«امتقولالقادمالخیروتتوقعوتنتظرتحلمالقدیمة،أنطاكیاأحیاء

الھجرةفكرةوإلبعادھنا،العیشفياالستمرارعلىلمساعدتناالتركیةللحكومةاوروبادولستقدمھا
أماكلفتھ،یملكونذلكفيیفكرونفمنبالھجرة،نفكرإننالھمقالومناألوروبیة،القارةإلىواللجوء

التالي،للیومطعأمنابھالنشتريالیوم،آخروأوالدناازواجناعلیھایحصلتركیةلیراتبضعفننتظرنحن
وفي الیوم الذي ال یعملون فیھ نضطر ألن نستدین ثمن الطعام من أحد الجیران أو األقارب".

الحصولنتمنىماوكلاألموال،ھذهمنالكثیرالتركیةالحكومةمننطلب"الالسوریةالسیدةوتضیف
یشبھمنزليفإنترونوكماوالكھرباء،المیاهفواتیروقیمةفیھنقیمالذيالمنزلإیجارھوعلیھ

ھذایستحقمااضعافیعادلشھریاًإیجاراًندفعأنولكنبھنرضىلكنناالبیت،یشبھمماأكثراالصطبل
بالنسبةامافقط،والكھرباءالمیاهفواتیرقیمةمعمجانيمنزلعلىنحصلأننتمنىحرام،فذلكالمنزل

لمأكلنا وملبسنا فسنتدبر أمرنا".

عنیزیدالبأجرمساءالسادسةوحتىصباحاًالثأمنةالساعةمنذیعملالذيالبناءعاملعلي»«أبوأما
أجلمنثمنھواستخدامحلب،بریفبلدتنافيمنزليببیعأفكر"كنتفیقول:یومیاًتركیةلیرة30

تركیةفيستصدرجدیدةقراراتبأنسمعتانوبعدأننيإالاألوروبیة؛الدولإحدىإلىالوصول
منأقلليیدفعونبلدتيفيالحربتجارأنالسیماتماماً،الفكرةألغیتالسوریین،الالجئینبخصوص

ألفي دوالر ثمناً لمنزلي الذي ال تقل قیمتھ عن سبعة آالف".

ویقول:سمع،حسبمامادیةومبالغمنزلھإیجارستشملالتركیةالمساعدةأنعلي»«أبوویتوقع
ستمنحأنھاكمافیھ،یقیممجانیاًمتواضعاًبیتاًالجئلكلستقدمالتركیةالحكومةأنالكثیرینمن"سمعت

ولنھناممتازةاوضاعنافستكونصحیحاًاألمركانإنمادیة،كمساعدةتركیةلیرة600مبلغأسرةكل
الوضععنیختلفمقبولوضعفيسنعیشالحالةھذهفيأنناإذآخر،مكانأيإلىبالرحیلنفكر

الحالي، أرجو من هللا أن تكون ھذه الشائعات التي نسمع بھا صحیحة".
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یقومونمعینةإجراءاتولدبلأیضاً،الفقراءغیرمنالبعضسلوكعلىالشائعاتھذهتأثیرانعكس
فيیقیمونالذینأبنائھالزیارةالسعودیةإلىتركیامنقریباًستسافروالتيعمار»«امفالسیدةبھا،

ستتجاھلإنھابلالعادة،جرتكماسفرھاعند«الكملیك»اللجوءبطاقةتسلملنأنھاأكدت«الریاض»
الموضوع وتتركھا معھا.

الطویلةإقامتيبسببغراماتأیةأدفعوالاللجوءبطاقةأسلمأنإمااحتماالن"لديعمار»:«امتقول
وبالتاليأسلمھاوالمعياللجوءبطاقةأتركأوشھور،ثالثةمروربعدقانونیةغیرتعتبروالتيتركیافي

دفعأفضلليوبالنسبةتركیا،منخروجيعلىتأخیركغرامةدوالرا250ًیقاربمبلغاًالمطارفيسأدفع
امتالكيمزایامناالستفادةمنليبدوالھناإلىسأعودأننيإذبطاقتي،عنالتخليعنالغرامة

للبطاقة، ولو حصلت من الحكومة على إیجار منزلي فقط فھذا جید".

أنإالذلك،عنأحدیعلنلماألقلعلىأومالیة،مبالغأیةالتركیةالحكومةتستلملماللحظةحتى
التركیةالحكومةإنیقولمنفمنھمومختلفة،یومیةنتائجإلىتتوصلالسوریینبینالمطولةالنقاشات

حتىتستطیعماكلتقدمالتركیةالحكومةأنیرىاآلخرالبعضبینماشیئاً،لھتقدمولنبمأساتھتتاجر
وینتظرونالحقیقیون،والمحتاجونالفقراءیصمتفیمااألوروبیة،الدولمنمساعداتأیةتصلھاأنقبل
"الغریقبقولھمفارغةوأوھاماًآماالًعلیھایعلقونآخرونبینمااالستمرار،علىتعینھمأملبارقةأیة

بیتعلق بقشة".

2015دیسمبر/العربيالقدس
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لماذا فضلوا أن یعودوا إلى مناطق النظام السوري بعد سنوات في مناطق
المعارضة؟

فيللسكنوأتوجھاألملأفقدأنقبلسنتانفیھابقیتالغربيحلبریففيبلدتيتحررتأن«بعد
االستبدادیقبعحیثإلىرحلالذيأحمد،المھندسقالھماھذاومیلیشیاتھ»،النظامسیطرةتحتالمدینة

والقمع، لكنھ غیر نادم، كما قال..

وفرحنااألمنیة،وأجھزتھالنظامسیطرةمنمناطقناتحررتعندماخیرا"استبشرناأحمد:المھندسیتابع
معھنستمتعخیالسوىلیستبھانحلمالتيالحریةأنیبدوفیماولكنبالحریة،سننعمقریبابأننا

للحظات، ثم ما یلبث أن یختفي، شيء نحبھ إال أنھ كائن أسطوري فیما یبدو بالنسبة لنا نحن السوریین".

تدركالنظاممناطق"فيقائال:النظامسیطرةمناطقفيلیعیشانتقالھأسبابالشابالمھندسیشرح
كثیرانعمقصف،دونمنذلكمقابلوتعیشمتطلباتھ،وعلىعلیھنفسكوتؤقلمالموجود،التوجھتماما

لقدالمحررة،المناطقفيأیضالذلكتتعرضلكنكوشبیحتھ،النظامجنودقبلمنلإلھانةتتعرضما
وبلباسنابنایتحكمونأسیاداالقومحثالةأصبحبلإھانة،منألكثرأبنائھاقبلمنبلدتيفيتعرضت
دونمنواحدةجھةقبلمنتقمعأنلكنللقمع،نتعرضوأسرتيأناالحالتینكالففيحیاتنا،وبطریقة

أن تتعرض للصواریخ والقذائف أفضل من أن تقمع من جھات مختلفة وتتعرض للموت في كل لحظة".

أشكالولدتمنھاالنظاماستبدادرحیلوبعدیوما،بالمحررةتكنلمالمحررة«المناطقأنالرجلیرى
وماضیھمتاریخھمتعرفوالذینبلدتكأبناءعلیكیمارسھالذيالجدیداالستبدادمنومتنوعةجدیدة

مجالسالنظامسیطرةعنالخارجةالبلداتھذهفيتتشكلأنفيیأملكانالجمیعتفكیرھم.ومستویات
القادةیحكمھاصغیرةممالكالبلداتتلكتصبحأننتوقعلمأنناإالمواطنیھا،شؤونتسیرحقیقةمدنیة

األمورتوكلوعندمااإلدارة،فنمنبسیطولوجزءأيأومدنیةثقافةأیةیحملونالالذینالعسكریون
لغیر أھلھا ال بد لنا من الرحیل، قد یبدو ذلك جنونا لكنني غیر نادم".

ریفبلداتإحدىابنةوھي«صفاء»المدّرسةالفرقانحيمنحاورنااب»«واتسبرنامجبواسطة
أنبعدالحي،ھذافيبیتالنستأجرالمدینةإلىوانتقلناالقریةفيمنزلناھجرنا"لقدوتقولالشمالي،حلب

استبدلنالقدعنھ،بدالبإدارتھانقململكننامناطقنا،منالنظامطردناأنناإذیطول،قدالموضوعأنعرفنا
فيأعیشمنليخیرفاسدةإدارةظلفيھناأعیشأننظريوجھةومنعارمة،بفوضىفاسدةإدارة

مكان تعمھ الفوضى وال یرغب أحد فیھ بتحمل العبء والمسؤولیة".

إلىذلكفينھدفنكنلمإنعنھا،النظاموإبعادوالبلداتوالمدنالقرىتحریرمنالفائدة"ماوتضیف
فقداألسوأ،نحوولكناألمورتغیرتلألسفاألفضل،إلىالسیئةالمجتمعیةالحالةوتغییرأحوالھاتحسین
ونحلمالثورةمنننشدھاكناالتيالحریاتأنحتىالخدمات،تراجعتكماوتراجعالتعلیممستوىانحدر
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امتدادھمتناسبالتيالجائرةقوانینھمعلیناالجددالمستبدونفرضبلعنا،یكونماأبعدباتتبتحقیقھا
وتحافظ على بقائھم".

بھایھويكانممنتخلصت"أنھایعنيفھذامحررة،باتتبأنھاالمنطقةتصفعندما«صفاء»بحسب
رحیلعنمضتسنواتأربعخاللیحدثلمماوھذاالمنشود،النورإلىوخرجتالظالمأعماقفي

التيالحریةھذهلیستفــال،محررةتكونأنإالنعم،السوريالنظامسیطرةعنخارجةمناطقناالنظام،
حلمنا بھا".

فيللعیشوتوجھتحلبریففيالسوريالنظامسیطرةعنالخارجةالمناطقتركتكثیرةعائالت
خطرااألقلالمكانأنوجدواأنھمحیثللنظام،مطلوبینعلىتحتويالالتيالعائالتتلكالسیماالمدینة،

الخدماتمستوىأنكمانادرة،حاالتفيإالالقصفمنالمواقعتلكتخلوإذالنظام،تواجدمكانھو
األھالي،معمعاملتھتحسینمؤخراالنظامتعمدفیماالمناطق،باقيمنأفضلیزالالسوئھرغمفیھا

النظامقبضةعنالبعیدةالمناطقأھاليلكنالمعارضة،مقاتليضدونفسیاشعبیاتحشیدھمبغیةوذلك
ماوھذامعھجیدةعالقاتیمتلكونأنھمویتھمونھمللنظاممحبینشبیحةأنھمعلىأولئكإلىینظرون

یشجعھم على البقاء.

2015دیسمبر/العربيالقدس
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طبیب یجري عملیة تثبیت عظام وترمیم أنسجة لرضیع في مشفى في ریف حلب

أواخرفيالمدینةأحیاءأحدفيمفخخةسیارةانفجارإثرمارعمدینةفيالعكرمةأحمدالطفلأصیب
أنبعدخطیرةحالةفيوھوالمدینة،فيالمیداني«الحریة»مستشفىإلىووصلالماضي،آب/أغسطس

وتھتكتالعظامتكسرتأنبعدساقیھفياإلصاباتأسوأكانتحیثالشظایا،منالعدیدجسدهمزق
إالساقیھ،بترمنبدفالنجاوإنالنجاة،الطفللھذایمكنالأنھاألولىللوھلةاألطباءواعتقداألنسجة

فوجئبلالطفل،أنقذتھناكالعاملةالطبیةوالكوادراألطباءجھودإلىباإلضافةاإللھیة،العنایةأن
الجمیع بتماثلھ للشفاء وعودة أطرافھ السفلیة شبھ المبتورة للحیاة من جدید.

"وصلناقال:للطفلالجراحیةالعملیةأجرىوالذيالعظمیة،الجراحةفيمتخصصقوجحسانالطبیب
إذجداسیئةحالةفيكانكلھم،وإخوتھوالدیھاستشھادوبعدمباشرةإصابتھبعدالمستشفىإلىالطفل

أیضا،األیمنبالفخذمتفتتوكسرالیمنىالركبةبعظامتھتكبحالةأصیبكماشدید،لنزفتعرض
سنتیمترات».أربعةبطولالیسرىساقھفيوالعظاموالعضالتباألنسجةشدیدتھتكإلىباإلضافة
سوىحلالوإنساقیھببترتقولكلھاالطبيالكادرآراءكانتحالتھمشاھدة«بعدالطبیب:ویضیف

فيأطفالینجوالغالباإذاألقل،علىفوراالیسرىالساقبترالضروريمنأنھإلىالبعضووصلذلك،
ھذامنسابقةعملیاتأجریناأننامنالرغموعلىقاتلة،تكونمعظمھاإصاباتھكذافيالسنھذه

اتخذناسریعنقاشبعدلكنناخاللھا،الطفلنفقدأنكلناتوقعناكھذاظرففيكھذهعملیةأنإالالنوع،
القرار بإجراء العملیة".

ولیسللبالغینمخصصتخدیرجھازعلىالتخدیر"أجریناوإجرائھا:العملیةعنباختصارالطبیبیشرح
المستشفىممرضيأحدقامللطفلدمااحتجناوعندماتخدیر،طبیبحینھایتوفرلمأنھكمالألطفال،
جید،بشكلالطفلانعشناثمومنبنجاحتمتالتيالعملیة،بإجراءنقومفیماالطفل،إلنقاذبدمھبالتبرع
وتنھمریبكيكانالكلحالتھ،وتطورالطفللمراقبةالصباح،حتىبالكاملللمشفىالطبيالكادروسھر
التركیةالمستشفیاتأحدإلىالطفلأرسلناصباحاأسرتھ.وبوفاةبحالتھوتأثراالطفل،علىخوفادموعھ
للرعایةخضعفقطجراحیةعملیاتألیةھناكیخضعلمأنھمنالرغمعلىھناكرعایتھلمتابعة

والمراقبة".

منأنھلناأكدواالماضي،الجمعةیومالطفلبنجاةالجراحوالطبیبالمشرفالطبيالكادرعرفأنبعد
طفلحیاةوأنقذواھاماشیئاأنجزوابأنھمفیھاشعرواالتيالممیزةاللحظاتمنبلحیاتھم،أیامأسعد
العملیةھذهنجاحینسبأنمعھحوارنافيقوجحسانالجراحالطبیبأصرهللا».سوىلھیبق«لم

وفنيیحیىأبوالتخدیرلفنيالعمیقشكرهوجھحیثباإلسم،ذكرھموودإثناءھالھالمساعدللكادر
إنوبخبرفرحتماقدالتالتةبناتيإجونيلمافرحت«ماالمحلیة:باللھجةوأردفماریا،أبوالعملیات

ختمتركیا».علىوبعتناهالعملیةاشتغلنامابعدأخبارهضاعتألنواألمل،فقدناكلنانحنعایش،الطفل
معظمغادرلألسفوجل،عزبا�لنصلھبالناسرجاءناقطعناأنبعد"نجحنابقولھ:معھلقاءناالطبیب
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إلىمنھمكثیرونسافربلالشخصیة،بمصالحھماللحاقوقررواللثورة،مساندتھمادعواالذیناألطباء
منذانتھتالسوریةالثورةقناعتيفحسبللثورة،نصرةلیسھناالبقاءقررتليبالنسبةاللجوء،دول

ثالث سنوات، لكنني الیوم باٍق ھنا ألنني في جھاد قررت أال أتركھ مھما ضاقت األحوال واشتدت".

2015أكتوبر/العربيالقدس
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في بودروم التركیة ینتقي المھرب من الالجئین من یرید تھریبھ فما ھي المعاییر
بالنسبة لتاجر بشر؟!

مدینةإلىاألنظارتوجھتأزمیرمدینةفيالبشرمھربيضدالتركیةالسلطاتشنتھاالتيالحملةبعد
الراغبونیذھبأنالعادةودرجتتركیا،فيالبشرتھریبمراكزأھممنتعتبرأصبحتالتيبودروم
لقربھابودرومإلىالمھربونینقلھموغالباالتجارة،بھذهالمتخصصةالسوقحیثأزمیر،إلىبالھجرة

المھربونینتظرھمحیثبودرومإلىمباشرةبالتوجھحدیثابدأواالمھاجرینأنإالالیونانیة،الجزرمن
ھناك، لتبدأ رحلة المعاناة قبل أن یتحركوا من ھذه المدینة.

مناللحظةحتىیتمكنلمأنھإالأیام،عشرةمنذالیونانإلىبالمغادرةدورهینتظرسوريالجئرضوان
ویومأسبوع،منأكثرمنذإزمیرإلى«وصلترضوان:یقولاللجوء،رحلةفياألولىالخطوةتنفیذ

إحدىإلى«البلم»یسمىماأوالمطاطيالقارببواسطةإیصاليعلىالمھربینأحدمعاتفقتوصولي
إلیھا،الوصولنستطیعوالیومكلأمامنانراھابحیثمنھا،والقریبةلبودرومالمواجھةالیونانیةالجزر
أناتفقناأكثرأوساعةدامتفاوضوبعدعلیھاالمتعارفاألسعارعنیزیدكبیرامبلغاالمھربمنيطلب

أضع لھ ألف دوالر في مكان تم االتفاق علیھ، وفعلت».

بتجھیزألبدأالقادمة،اللیلةفيستكونالرحلةبأنویعدنيبالمھربأتصلیومكل«فيرضوان:یضیف
بسببتأجلتالرحلةأنلیخبرنيالمحاوالتمنالكثیربعدإالیردفالمساءبھاالتصالوأعاودنفسي
للیومالتأجیلویتمیدعي،ماحسباألتراكالسواحلخفرمنالشدیدةالرقابةبسببأوالموج،ارتفاع
عنأحدھمیختلفولنبالوعود،یتشابھونالمھربینفكلفقط،االنتظارسوىأماميولیسوھكذا،التالي

اآلخر، بل قل لي أین ستجد مھربا شریفا».

یتمالذیناألشخاصعلىیطلقمصطلحوھو«النفرات»منأحبماینتقي«المھربأنرضوانیعتقد
إلىباإلبحارالراغبةاألسماءمئاتمھربكللدىیتراكمالرحالتعددوقلةالضغطوبسببتھریبھم،

الیونان، فیقوم بتھریب الذین یدفعون لھ مبالغ كبیرة من المال».

الذيالمبلغلھدفعلووأنھالمھرب،معالسعربشأنالطویلنقاشھھوتأخیرهسببأنالشابیعتقدإذ
قدھذافالفرقلھ،دفعت«لیتنيبندم:رضوانویقولأخره،لمادوالروأربعمئةألفوھوالبدایةفيطلبھ

أنفقتھ ھنا خالل إقامتي لعشرة أیام تقریبا».

وارتباطالرحالت،بتأخیرالرئیسالمتسببھوالشدید«االزدحامأنأكدعراقيالجئوھوالنورأبوبینما
حقیقیة،بأزمةولھملھیتسببالمكاتبفيمبالغھمإیداعخاللمنالالجئینمنكبیربعددالواحدالمھرب

معویتفقیطمعأنھكماقصیر،وقتفيمعھماتفقالذیناألشخاصكلتھریبعنالمھربیعجزحیث
المزید كل یوم، وال یرغب أن یفوت فرصة لكسب المال مھما كان ظرفھ».
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بالطقسیتعلقالالتأخیروأنالموضوع،فيشریكفیھالمالتأمینیتمالذيالمكتبأنالنورأبوویرى
حیثأطوللفترةبالمالالتأمینمكتبباحتفاظیتعلقبلعادة،المھربونیعللكماالسواحل،خفرأو

یتموبعدھااالنتظارفتراتخاللمابطریقةتستثمرھاقدخیالیةمبالغرضوان،بحسبالمكاتب،ھذهتجمع
تسلیمھا للمھربین الذین ال یقومون بتسییر رحالتھم إال بعد انقضاء تلك المدة.

إنبلللغرف،مضاعفةإیجاراتتطلببدورھاوالتيبالالجئینوإزمیربودرومفنادقتمتلئاألیامھذهفي
التركیة،الوالیاتباقيفيأسعارهمنبكثیرأعلىباتتھناكالطعامأسعارأنمنیشتكونالبعض

ماإكمالعلىیصرونوالذینبھم،االنتظارمدةطالتالذینالالجئینقبلمنالطلبازدیادھووالسبب
إلىأعودلنالمدة،طالتمھماالمغادرةمنأتمكنحتىھنا«سأبقىبإصرار:رضوانویقولبھ.بدأوا

سوریا.. الرجعة فجعة».

2015أغسطس/العربيالقدس
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طفل سوري یتمنى أن یكون طیارا لیقصف قوات النظام

عملشرطي».أصیر«بديمرتفعرجوليبصوتوقالأبیھ،وجھإلىالبالستیكيمسدسھفوھةسدد
الطفل،داخلالكامنةالرغبةھذهوراءالسرماورجال.قویافیھانفسھیرىومھنةعبدهللا،الطفلبھیحلم

ولماذا لم یختر أیة مھنة أخرى لیكونھا في المستقبل؟.

شرطیاأصبحان«أریدویقولالعملبھذارغبتھسببعنبعد،سنواتثمانيیبلغلمالذيالطفل،یجیب
وجدفقدالمعتقلون.بھایقیدالتيالمعدنیةالقیودتلكبھاویقصدوكلبشات»،ومسدساسیارةأمتلكحتى

بلفراغ،منتأتلمتلكالرغبةأنبدوالالغیر،علىممارستھاویریدبھا،یحلمسلطةفيذاتھالطفل
كلبھامرالتيالشتاترحلةفيوأسرتھینطلقأنقبلسوریةفيعاشھالذيالظرفنتیجةولدت

سوري بشكل أو بآخر.

بعضعایشقدالشمالي،حلبریفمنالعائلةخرجتحینسنھصغرورغمابنھأنالطفلوالدیعتقد
منالكثیروسمعواألخرى،الفینةبینبلدتھیداھمونكانواالذیناألمنرجالمنوالخوفالرعب

إلىالبیتمنوخروجھااألسرةتنقلسریعيكانأنھكمااألھالي.بحقنفذوھااعتقاالتعنالقصص
كانالذینالمطلوبینعنبحثاالبلدةتداھمالسوريللنظامالتابعةاألمنقواتكانتعندماأخرى،أماكن

للنظامالتابعالشرطيأواألمنرجلیسببھكانالذيالرعبأنبد«الویقولوالده.ضمنھممن
ھویكونأنفيتتلخصالطفل،لدىدفینةرغباتشكلالسوریة،الثورةسنواتفيالسیماالسوري،

أنابنيتمنىولھذاالمخیفة،األمورتلكعلیھمتمارسممنواحدایكونأنبدلوالسلطةالرعبمصدر
یكون شرطیا».

تمحىأنیمكنالإذمرعبة،تفاصیلمنشاھدوهمابكلبھامرواعصیبةسنواتعبرسوریاأطفالتأثر
والمخاوفالعقدمنالكثیرنفسھفيتزرعأنبدوالوالدم،والقتلوالخوفالرعبمشاھدطفلذاكرةمن

فيعادیةأمنیاتكونھارغمالظرف،ھذامثلفيطبیعیةتبدوالقدوأمنیاترغباتإلىبھتدفعالتي
الظروف الھادئة والطبیعیة.

التيوالمھنةالمستقبلفيیكونأنیرغبعمالھسؤالوبعدعاما،عشرأحدوعمرهمروانفالطفل
یتمناھا أجاب» أرید ان أصبح طیارا، أحلق فوق أي مكان أریده، وأقصف كل الذین ال أحبھم».

والخطأ،الصحعنواسعةومعرفةالوعيبعضیمنحھعمرفيأنھرغمالطفلمنغریبةإجابةكانت
تقصفأنمعنىتمامایدركسوريكطفلأنھرغمالقتلفيیرغبفالطفلبالفعل،مخیفاجوابھوكان

طائرة مكانا ما وتحولھ إلى ركام، وتقتل كل من فیھ.

لمطیارا،یكونأنالممكنمنلكنھقاتال،یكونأنیمكنالأنھوأخبرناهھذاجوابھاستھجناوعندما
یكونأنبدالطیاركلأنوھوبسھولة،یفارقھالقدانطباعالطفللدىتشكلفقدمطلقا.بالفكرةیقتنع
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النظامطیارواألھاليعلىألقاھاالتيالمتفجرةالبرامیلآلالفتعرضتالتيحلبمدینةابنفھوقاتال،
من طائرات ال تمثل لدى الطفل إال الرعب والموت والقلق.

یقتلونالذینالنظامجنودبطائرتيأقصفأن«أریدوقالالمجاملبأسلوبموقفھعنمروانتراجع
موجودةبالقتلرغبتھزالتفماأبدا،القضیةیغیرلمالطفللدىالموقففيالتبدلھذالكنالناس».

داخلھ، إال أنھ اختار من اعتبرھم أعداء لھ ویرغب بقتلھم.

كلمثلمثلھالشرطيأنوأخبرتھمفصل،بشكلالشرطةرجلمھاملطفلي«شرحتعبدهللاوالدةتقول
فيھمالذینحتىالشرطةرجالأنلھوأوضحتالسیئ،والشرطيالصالحالشرطيفھناكالناس،
الحلم،تحقیقعلىووالدهأناسنساعدهشرطیایكونأنرغبوإنیوما.سیئایكنلمبعضھمسوریة

وقتإلىبحاجةالموضوعأنأعتقدلكننيویساعدھم،الناسیحبصالحاشرطیایكونأنشرطولكن
النتزاع فكرة كھذه من رأس الطفل».

بكلأخبرنافقدیكرھھم،منیقصفطیارایكونأنفيمروانعمھابنبرغبةسمعالذيمحمودعنأما
إلىأسافرحتىسفرطائرةأقودأنأریدحربیة،طیارةأقودلنلكننيطیاراأصبحأنأریدأیضافخر»أنا

دولة جمیلة ألعیش فیھا».

لھتسببتالتياألماكنیغادرأنویتمنىلنابداماحسبالباطنعقلھفياللجوءفكرةیناقشكانمحمود
باأللم مسبقا، لكنھ فیما یبدو ال یحمل عدائیة تجاه أحد، بل یتمنى أن ینجو بنفسھ لیس إال.

2015أغسطس/العربيالقدس
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االستاذ احمد: لم أھرب من الموت بل من الفقر

بیدیھ،یضمھاالحیاة،علىوإصراروعزیمةقوةمنأوتيمابكلبھایتشبثبینمامنھ،تسقطتكاد
األستاذ«البلوك»القرمیدقطعةأضنتلقدالمناسب،مكانھاإلىبھایصلحتىركبتھ،إلىتارةویسندھا

بعدھا،المئاتوسیثبتقبلھاالمئاتثبتكماباإلسمنت،وثبتھامكانھاوضعھاأنھإالحملھاأثناءأحمد
وحتىاالبتدائیةالمرحلةمنسوریة،فيمعلمكلعلىیطلقاألستاذلقبأنإلىاإلشارةمنبدوال

الجامعیة، وأحیاناً یطلق على أي مثقف، كما لألغنیاء حظوة بھ حتى ولو كانوا أمیین.

یقیمأنطاكیا،منالشرقیةالشمالیةاألطرافعلىیقعوالذيالسوریةبالعائالتالمكتظ«نارلیجا»حيفي
جیدةمھنةأنھاووجدتركیا،فيھناالقرمیدبناءمھنةتعلمأنھأخبرناماحسبوالذيأحمداألستاذ
الذيالعمرانيالتوسعظلفيالسیمارائجةمھنةأنھاكماالصغیرة،وأسرتھعیشھلقمةبھایؤمن

الفإنھالرجلوبحسبالالجئین.السوریینآالفعشراتاستضافتأنبعدالصغیرة،المدینةھذهتشھده
إلىتحتاجالتيالكبیرةالمشاریعفيالعملیحاولالأنھإذعمل،علىالعثورفيكبیرةصعوبةیجد

تممنزلتقطیعأوسور،كبناءصغیرةورشاتفيیعملبلالشبان،لدىإالتتوفرالالعملفيسرعة
الذيالطعاموبعضالصغیر،بیتھإیجارثمنلتأمینإالیطمحالفھوقلیلبأجریقبلأنھكماحدیثاً،بناؤه

یبقیھ حیاً ھو وزوجتھ وبنتھ العزباء.

بریفالصغیرةبلدتيففيالفقر،منھروباًھناإلىأتیتإنماسوریة،فيالموتمنھارباًلستیقول:
عمالًیجدونالالشبانأنخاصةبالعملليیسمحالعمرفيأصبحتأننيكماأعمال،أیةتوجدالحلب

الیومأصبحوااالبتدائیةالمرحلةفيطالباًعلمتهللا»باب«علىرجلفأناأستاذكلمةتغركمالأصالً،
ویضیف:لیأكل.المساءإلىالصباحمنیكدحبناءعاملالیوم،مثليأصبحمنومنھمومھندسینأطباء
إرھابيفأناراتبي،منحرمانيقررواعاماًوعشرینخمسةمنأكثرالتعلیممھنةفيعملي«بعد

إلىیذھبواأنالمعلمینمنطلبواأنھمیومھاأذكرأمنھا،یمسإلرھابيراتباًالدولةتدفعوكیفبنظرھم،
الرجلوھولبلديرئیساانتخبفكیفأذھبلمأننيإالانتخابات،النظامسماهفیماللمشاركةالمدینة

نفسھ الذي قتل أقربائي، وجیراني، ودّمر منازل البلدة ببرامیلھ المتفجرة».

والعیشبلدتھفيبقاءهأنرأیناوأخبرناهبلالداخلفيتصلھالتياإلغاثیةالموادعنأحمداألستاذسألنا
یسقطكادمرتفعبصوتفضحكسنھ،فيھملمنبالنسبةالشاقالعملھذامنأفضلالمساعداتعلى
منأتیتوكأنكتتحدثرجلیا«إغاثة..وقال:بدمعةالضحكةوأتبعالحائط،علىوضعھا«بلوكة»آخر
بلشيء،علىنحصلالالمعتریننحنأماوأقرباءھمبھا،یعملونمنإالتغیثالاإلغاثةأخرى،بالد

فياألطفالتعلیممتابعةعلىأصررناطویلةولفترةألنناللنظام،شبیحةاللصوصأولئكبعضیعتبرنا
مدارس النظام، إلى أن تم فصلنا جمیعاً من وظائفنا وقطع مرتباتنا الشھریة».

یجنيالعضليعاملإلىأجیالمربيمنحّولتھعمیقة،ألموقصةمریرواقعمنالكھلاألستاذیسخر
بتثبیتیھمالخمسین،سنھبلغلمنقاسیةصدمةإالھوماالتعب،منالكثیربعدالمالمنالقلیلإال
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قالاألسد«حافظویقول:ببطءیستدیرثمبینھما،االسمنتمنقلیالًویضعشقیقاتھاقربقرمیدتھ
أبنيأنااآلن،أفعلماترىأالمعلمأناصادق،نعمنعمصادق،الرجلھذاأخيیاحقیقیون،بناةالمعلمون

مابعدیصیربدووشوالمستقبلبیعرفوابیفھمواالليالقادةھیكابنيحقیقي،بناءفأناالجدار،ھذا
یموتوا كماااان».

2015أبریل/العربيالقدس
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أطفال سوریون.. وحیدون على أبواب أوروبا

المرعبة،الغابةأشجاربینالمبللةبمالبسھمحمودیقفوالیونانتركیابینیفصلغزیرنھرضفةعلى
مجموعاتضمنكونھمنالرغموعلىوألماً،خوفاًمكانھفيیتجمدویكادالبرد،منأسنانھتصطك
المرعبالمكانھذاإلىوصلوحیداًكانمحمودأنإالالسوریة،العائالتاوالشبانمنالعشراتتحتوي

دون أن یرافقھ أھلھ أو أي أحد من ذویھ.

القّصرأبنائھاأحدبإرسالتقومالبالد،حدودداخلاالستمرارمناألملفقدتالتيالسوریةاألسرمنكثیر
بشكلأسرتھشمللمحقالطفلاألوروبیةالدولتمنححیثالشمل،لمبھدفواللجوءالتشردرحالتعبر

بعضیعمدلھذااحیاناً،ونصفعاممنأكثرالبقیةینتظربینماأحیاناً،واحداًشھراًیتجاوزالقدأسرع
توديقدخطیرةمقامرةأومغامرةوضمنھذه،النجاةأوالموترحالتفيأطفالھمإرسالإلىالسوریین

بالطفل.

تفھمالأنكلماتھاتكادجملبضعالطفلوتحدثالحدود،علىالواقعةالمرعبةالغابةفيبمحمودالتقینا
لشدة ارتجاف شفتیھ من البرد أو الخوف، وقال: “

قررتدمشقفيالحیاةمنیئسناانوبعدبالقصف،والدياستشھدفلسطینیة،أصولمندمشقمنأنا
طفالًأعدلمفأناخائفاًلستوأخواتي،ألميالشمللموأجريالسویدإلىألصلإرساليوخاليوالدتي

صغیراً عمري أكثر من خمسة عشر عاماً”.

لحظةأیةفيأموتفقدمت،ولوحتىأصالًفرقھنالكولیسأموتولنالسویدإلى"سأصلویضیف:
إن بقیت في ریف دمشق، لكنني بھجرتي ھذه قد أغیر حال أسرتي بشكل كامل”.

حواليفیھومكثالیونانفيالكامبمحموددخلفقدتفاصیلھ،بكلمحمودالطفلمعجرىماتابعنا
ثمومنبالطفلتحتفظأنأورستیاذامدینةمنبالقربالواقعالكامبإدارةوأصرتیوماً،عشرخمسة
بلدأليبالسفرالخیارمنحھلیتمعاماً،عشرثمانیةعمرهیبلغأنإلىیونانیةعائلةمعلیعیشترسلھ
یشاء.

دمشقمنالسوریینالالجئینأحدقیامجانبإلىرحلتھ،باستكمالورغبتھمحمودالطفلإلحاحلكن
لمفوضیةالتابعالكامبإدارةموافقةفيسبباًكاناالطفلسالمةعنمسؤولانھعلىوالتوقیعبكفالتھ

منیبلغالذيالدمشقيللرجلالموجھةوالتحذیراتالتعلیماتفيالتشدیدبعدالطفلخروجعلىالالجئین
العمر حوالي خمسین عاماً وترافقھ أسرتھ.

بلالوحیدةلیستأنھاالسیماعلیھا،الضوءتسلیطیتمأنبدوالعندھا،نتوقفأنبدالفریدةحالة
رحالتفيأطفالھمإرسالأنالبائسونالسوریونبعضیعتبرإذمستمر،بشكلالحاالتھذهتتكرر
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سیكونكھذهمغامرةخاللأبنائھممعسیحدثماكلأنویرونفیھ،ھمممالھمإنقاذالبشرتجارینظمھا
أقل خطراً من صاروخ فراغي واحد.

2015مایو/برساالتحاد
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مترجمو الحكومة السوریة المؤقتة یضربون عن العمل في مستشفیات أنطاكیا

فيبوظیفتھمیقومونوالالعمل،عنإضراباًبأنطاكیاالدولة»«مستشفىفيالمترجمونینفذأسابیعمنذ
عالجعلىیقومونالذیناألتراكواألطباءالمستشفیاتھذهوموظفيالسوریینالالجئینبینالترجمة

الموظفینھؤالءلرواتبالمؤقتةالحكومةدفععدمعلىاحتجاجیةكخطوةذلكیأتيفیھا،السوریین
لشھرین متتالیین بحجة عدم توفر السیولة المالیة لدى الحكومة.

التيالمدنفيالواقعةالتركیةالمستشفیاتكلفيالمترجمینمنالعدیدبتوظیفالمؤقتةالحكومةقامت
والذینالمترجمینھؤالءبإیفادقامتمنھاضروريإجراءوفيالسوریین،الالجئینلتجمعمركزاًتعتبر

فيالسوريلالجئالطبیةالزیاراتتسھیلبغیةالمستشفیات؛ھذهإلىوالتركیةالعربیةاللغتینیجیدون
تركیا، والوصول إلى حلِّ مشكلة عدم إتقان الكثیرین للغة التركیة خاصة داخل المستشفیات.

أمراًالتركيللمواطنبالنسبةأنھإالسلبیاً،یعتبرونھأمرمنالتركیةالمستشفیاتفيالسوریونویعاني
التحالیلمنالكثیرعادةاألتراكاألطباءیطلبحیثبھ،الصحيباالھتماممبالغةویجدهبلعلیھ،اعتاد

العالجووصفللمرض،الدقیقالتشخیصعلىمنھمحرصاًوذلكمرض،أيتشخیصقبلوالصور
فيالسوريبخدمةویقومونعملھمیتقنونأنھمإالالبروددرجةإلىبھدوئھمویتصفونتماماً،المناسب

حالةكلفيمراتعدةالمستشفىإلىالترددیستدعيسبقماوكلتماماً،تركيمواطنكأيالمجالھذا
أخرىطرقعلىاعتادواكونھمالصعوبةبالغأمراًالسوریونیجدهماوھذابسیطة،كانتمھمامرضیة

شھورمنذقدمسوريمواطنمنذر»«أبوالحكومیة.السوریةالمستشفیاتفيوالعالجالتشخیصمن
منلیستفید«أجنبي»یابانجيبطاقةإصدارفيوسارعأنطاكیا،إلىالشماليحلبریفمنالجئاً

المترجمین،بإضرابتتعلقالتيمعاناتھبدأتأنطاكیامستشفىإلىذھابھولدىكاملة،الصحیةالخدمات
بھالتقیتووقتجھدوبعدمترجم،عنأبحثوبدأتصباحاً،المستشفىإلى«وصلتمنذر:أبویقول

مطوالًحواراًتحتاجالحالتيأنورغمیصیبني،الذيماللطبیبیترجمأنفيطلبيرفضالفوروعلى
كونھا فحصا للعینین من أجل الحصول على نظارة طبیة إال أن األمر كان معقداً».

بأننيوأخبرتھللمترجمفعدتمترجم،حضورعلىوأصرَّأنطاكیا،عربمنالطبیبیكنلمویضیف:
سوريمراجعكلمنخمسةحتىأوتركیةلیراتعشرمبلغبأنإقناعھحاولتبلبسیطاًمبلغاًلھسأدفع

سیجمع لھ أكثر من راتبھ، فرفض وأكد لي أنھ لن یترجم ما لم تدفع الحكومة المؤقتة راتبھ».

الیومنفسفيلیسدوامھلكنموجوداًكانوآخرالمترجمیقنعأنكاملةساعةلمدةمنذر»«أبوحاول
منظرھمغیظھوأثاردوامھم،فيھمفلمیعملواولنیترجموالنكانواإننفسھفيوتساءلفائدة،دون
روحواطیبمداومین..لیشتترجموابدكنماإذاأخي«یاویسألھمإلیھملیلتفتعملدونیقفونوھم
علىإصرارھمرغمأكثرالالدواملتسجیلبالبقاءیرغبونأنھمعرفأنھإالیردوالمبیوتكم»على

اإلضراب.
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ونوعیةالنظارةبقیاساتوصفةلھویكتبیفحصھأنعلیھوألحَّالتركيالطبیبإلىمنذر»«أبودخل
وأخذكلماتھا،بعضإالمنذر»«أبویفھملمتركیةبلغةغضبھعنعبَّرأنبعدالطبیبفقبلعدساتھا،

مناسبة،غیروعدساتھالھصالحةلیستأنھاالرجل:عنھایقولالتيالنظارةلتجھیزوانصرفالورقة
لناقاللكنھأبداً،بالترجمةمتعلقاًیكونالوقدھو،مایدركالالموضوعفيخطأھنالكأنویؤكد

لتدفعالمالبعضاالئتالفمنتقترضأنالمؤقتةالسوریةللحكومةتقولواأن«أرجوبسخریة:
للمترجمین رواتبھم».

2015مارس/العربيالقدس
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أطفال سوریا الرضع یواجھون نقص التغذیة بسبب انعدام الرضاعة الطبیعیة
وفقدان الحلیب المجفف

مختلفیمألالذيالموتورغمالجدد،الموالیدآالفیومكلتنجبالبالدزالتوماتلد،النساءزالتما
یعانيولكنالعدم.السوریونینتظرولماألرحامتستسلمولمتتوقفلمالحیاةأنإالالسوریة،البقاع
التغذیةسوءمنمحاصرة،شبھأصبحتوالتيالنظامغادرھاالتيالمناطقفيالرضعاألطفالمعظم

منكبیرةنسبةأنإذالحرب،زمنفيالمولودالسوريالطفلنموالستمراراألساسیةالموادونقص
تلكتعدلمكماكالسابقمتوفراًاألمحلیبیعدفلمالمطلوبة،بكمیاتھاألساسيالغذاءتجدالالرضعھؤالء

العلب المعدنیة التي تحتوي على مسحوق الحلیب المجفف في متناول الید في أي وقت.

إرضاعھ،منتتمكنلماألولالیومومنذأنھاإالشھور؛ثالثةمنذالجدیدمولودھامنىالسیدةأنجبت
التغذیة،سوءمنأعانيأصالًفأناطبیعیة،رضاعةطفليإرضاعأستطع«لمفتقولمشكلتھامنىتحكي

وینقص وزني باستمرار بدرجة صرت أخشى على نفسي منھا، فمن أین سیأتي الحلیب الطبیعي».

سوریة،لیرةآالفعشرةعنیقلشھريدخلمنعلیھنحصلوماعاديعاملمجرد«زوجيوتضیف
منالوجبةھذهتخلوماوغالباًیومكلواحدةوجبةنتناولالحالیة،األسعارظلفيبسیطمبلغوھذا

لمالذيالطفلھذاذنبمالكن�،والحمدبالحیاةمستمرونأنناإالألجسادنا،الكافیةالغذائیةالمواد
الكبار».نحنمثلنایجوعأنیوما80ًعمرهیتجاوز

إنتاجعلىقادرةأجسادھنتعد«لماألمھاتمعظمأنأخبرنابحلبالمیدانیةالمشافيأحدفيطبیبمحمد
للفقرنظراًذلكفيالسببھوالتغذیةسوءیكونماوكثیراًالطفل،لتغذیةالضروريالطبیعيالحلیب

المدقع الذي یعیشھ األھالي في المناطق المحررة».

أخرىأسبابمجموعةھنالكبلالوحیدالسببلیسلألمالتغذیةسوءفإنالشابالطبیببحسبولكن
وحیاةحیاتھاعلىالدائمفخوفھاالحرب،ظلفيالسوریةالمرأةتعیشھاالتيالنفسیة«العواملأھمھا

لدىالقصفأصواتتحدثھالذيالرعبأنكماأساسي،عاملحینكلفيللخطرالمعرضةأطفالھا
وأحیاناًأحیاناً،المفاجئاألمحلیبالنقطاعالنفسیةاألسبابأھمأحدخاصبشكلالنساءولدىالناس

بشكل تدریجي».

نھائیاً«سما»أرضع«لمشھور:السبعةذات«سما»آخرھمأطفالھملخمسةأموھيعائشةتقول
المنظماتبعضأنمنالرغموعلىلھا،الحلیبعلبةتأمینفيالمعاناةأشدنعانيطبیعیة،رضاعة

اإلغاثیة تسلمنا أحیاناً كمیات من حلیب األطفال، إال أنھا كمیات ضئیلة بالنسبة لحاجة الطفل».

ورغمغالباً،البقربحلیبلألطفالالمخصصالمجففالحلیبأوالطبیعيالحلیبعن«نستعیضوتضیف
بمشاكللھیتسببالحتىبالماءتمدیدهبعدللطفلونرضعھتأمینھ،منغالباًنتمكنأنناإالسعرهارتفاع
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حلیبأماأحیاناً،شدیدومغصمعویةمشاكلمنطفلتيتعانيماكثیراًذلكمنالرغموعلىھضمیة،
األغنام فغیر صالح للطفل ویسبب آالماً في معدتھ وأمعائھ».

یستحقھبمایحظونالمنھمكثیرینأنإالیومیاً،بقدومھمالسوریةالمناطقتحتفيالرضعاألطفالآالف
ظروفاًأھلھایعانيوالتيالسوري،النظامسیطرةعنالخارجةالمناطقفيالسیماالرضیع،ویحتاجھ

إنسانیاً،عمالًیكونأنقبلمھنةاإلغاثيالعملجعلالحربمدةطولأنإذقبل،منعلیھمتمرلمصعبة
كما أن موارد الدعم تقلصت بحسب كثیر من اإلحصائیات خالل العامین المنصرمین.

ابنةفطفلتھاالبالد،تعیشھاالتيالظروفعلىتأقلماًوأفضلبلكالكباراألطفالفإنعائشةبحسب
وجبتینتحتاجأنھامنالرغموعلىالكبار،یتناولھاالتياألطعمةمنالكثیرحالیاًتتناولالسبعةالشھور

كغیرھاالطفلةوتنموحالیاً،لھااألساسيالغذاءیعتبرانوالبیضاألرزأنإالالحلیبمناألقلعلىیومیاً
من أطفال سوریا الذین أصروا على البقاء رغم كل الظروف التي تدفع للفناء.

2015دیسمبر/العربيالقدس
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حاالت تسمم بحلیب فاسد في مخیمات ریف حلب الشمالي وتضارب األنباء حول
وفیات بین األطفال

وانتشارھاوتبعیاتھاتسمیاتھااختالفعلىاإلغاثیةالمنظماتفيالفسادعنیتحدثوناالھاليكانأنبعد
علىالسوریونیكتبھااحتجاجیةكلماتمجردالمنظماتتلكفسادیعدلمالسوریة،االراضيضمن

وأسلوبالتمویلعلىحصولھاوطریقةالمنظماتتلكھیكلیةالفسادتعدىبل«فیسبوك»،فيصفحاتھم
بینماإلصاباتسابقةمراتفيأدتأیضاً،فاسدةغذائیةموادتوزیعھاإلىالسوري،النازحمعتعاطیھا

أسفرت ھذه المرة عن سقـوط ضـحایا من األطـفال.

السابقة،المآسيمنغیرهأوالقصفعنتختلفجدیدةمأساةالشماليحلبریفمخیماتشھدتفقد
العددنتیجةللزیادةمرشحعددفيأطفالتسعةتوفيفقدالمخیماتتلكفيومقیمینناشطینوحسب
المنظماتإحدىبتوزیعھقامتفاسداً،حلیباًتناولواأنبعدتسمم،بحاالتالمصابینلألطفالالكبیر

اإلغاثیة.

شمارخمخیميفياألھاليعلىتوزیعھاتمالفاسدالحلیبمنكمیةإنالمنطقة،منشھودویقول
إصاباتمنالمئاتلوقوعأدىمااعزاز،مدینةشرقيالشماليحلبریففيالمتجاورینوشمارین

التسمم كلھا بین األطفال.

منظمةواسمھاالتركیةاإلغاثیةالمنظماتإحدى«قامت:شمارخمخیمسكانأحدالحمیدعبدویقول
علىحلیب،علبةآالفعشرةحواليتبلغاألطفالحلیبمنكبیرةكمیةبتوزیعاإلسالمیة،الدیانةوقف
لیستالمادةھذهأنإذألطفالھا،الحلیببتقدیماألسربدأتماوسرعانالمخیمات،فيتقیمالتياألسر

أناألھاليیتنبھولماألطفال،علىاألعراضتظھربدأتساعاتوبعددائم،بشكلالمتوفرةالموادمن
ھنالك حاالت تسمم إال بعد أن بدأ عدد كبیرة من األطفال یعاني من أعراض ذلك».

مقبولة،وبكمیاتجیدةإغاثیةمواداًتقدمماغالباًتركیة،منظمةالمذكورةاإلغاثیة«المنظمةویضیف
وعلىرفعت،تلبلدةمنشابوھوھاديصالحالمدعوالشماليحلبریففيمندوبھاطریقعن

یقولون،كمامرةبألفمرةیبدوفیماأنھاإالفاسدة،موادتقدیمفیھایتمالتياألولىالمرةأنھامنالرغم
تباعاً.المشافيإلىنقلھمیتمطفل،300عنالمصابینعددزادفیماالمخیم،منأطفالتسعةتوفيإذ

ولكنفاسدحلیبتوزیعنتیجةبالفعلحدثقدتسمماًھنالكوانفیھ،مبالغاألمربأنالبعضأفادبینما
«ماجد»وحسبإلیھ،أشیرمماأقلاإلصاباتعددبینماأطفالخمسةعنیزدلمتوفواالذیناألطفالعدد

أحد مقاتلي الفصائل في اعزاز فإن عدد اإلصابات لم یتجاوز العشرین إصابة.
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إلىطفالًعشرخمسةحوالينقلفیمابالحلیب،التسممنتیجةأطفالخمسةبالفعل«ماتماجد:یقول
األھاليقبلمنتضخیممجردفھياألطفالمئاتبإصابةتقولالتياألرقامأما«شمارین»،مشفى

ومبالغات اعتدنا علیھا في كل حادثة مھما كان نوعھا».

فيوالسبببالمئات،إصاباتھناكأنالمجاورةالقرىوأھاليالمخیماتفياألھالي«اعتقدویضیف:
وأصرواأصالً،یصابوااندونالمستشفیاتإلىأطفالھمبنقلبدأواالذیناألھاليخوفإلىیعودذلك

على فحصھم والتأكد من سالمتھم، وھذا ما جعل األرقام كبیرة إلى ھذا الحد».

ومندوبھا،المنظمةعنالمدافعبلھجةوھمیة،أسماءتحملمعظمھا«فیسبوكیة»حساباتتحدثتفیما
یحملوالذيإلیھالمشارالحلیببأنتقولعدیدةمنشوراتوردتإذالحادثة،ھذهمنالجمیعوتبرئة
آخرنوعاًالمنظمةوزعتبلالتركیة،المنظمةقبلمناصالًتوزیعھیتملممیلك»«غونيماركة

حینفيمجھول،أیضاًثاٍن،مصدرمنالماركةھذهعلىحصلوااألھاليبینماالحلیبمن«مجھوالً»
حاالتمجردكلھاأنتبینوسبعونمائةالحاالتعددإنفیھتقولبیاناًالمستقلیناالطباءمنظمةنشرت

نفسیة ووھم.

بلالسوریة،المعارضةأدارتھاالتيالملفاتمختلففيذریعفشلعنقدیمةملفاتفتحتالحادثةھذه
أسفرتوالتيبھا،إدلبریفبلداتفياألطفالحقنتمالتيالفاسدةاللقاحاتحادثةاألذھانإلىأعادت

ذلك،عنالمسؤولیةماجھةتتحملأنأوالموضوعفيالتحقیقیستمرأندونمنھم،العشراتوفاةعن
وھو الموت السوري الذي یتعرض الجمیع بشكل او بآخر وألسباب مختلفة.
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الجئون سوریون في تركیا: نتمنى انتھاء الحرب لكننا ال نرغب في العودة

والتيلھ،والداعمللنظامالمعارضبشقیھالسورياإلعالممنكبیراًجزءاًتشغلالتيجنیفمحادثات
دولومختلفاألرضبقاعشتىفيالسوريالالجئحدیثأصبحتأیضاً،العالمیةاإلعالموسائلتشغل
علىشعبیاً،المطلوبالتغییرحدوثیتمنونكماالدم،شاللووقفالحرب،انتھاءیتمنىفالجمیعالعالم،

الرغم من أنھم یرون أن تحقیق كال المطلبین أمر یشبھ المستحیل، لكن ماذا عن عودتھم؟

بنیناھاالتيمنازلناتلك؟منازلوأیةمنازلھم؟إلىیعودواحتىالحربانتھاءیریدونھمبالفعلوھل
ستنجح،والمعارضةالنظامبینتجريالتيالمفاوضاتأنلنفترضتماماً.مدمرةحجرعلىحجراً

إلىكلھذلكوسیؤديالمتفاوضین،یرضيأنقبلالدولیرضيسیاسيحلإلىكلھااألطرافوستتوصل
التيالمنازلتلكتماماً،مدمرةبیوتناسنقیم،وأیننحنسنعودأینفإلىالبالد،فيالدائرةالحربإنھاء

بنیناھا حجراً حجراً خالل سنوات طویلة، ترى ھل سنستطیع إعادة بنائھا؟ ومن أین لنا ذلك؟».

كحالھ،حالھمولمنلھبالنسبةأساسیاًموضوعاًیطرحانطاكیامدینةفيالسوريالالجئمحمودأبو
منجدیدمنوالبدءالعودةمنأفضلسنواتأربعمنذاعتادھاالتيبحیاتھواالستمرارتركیافيفالبقاء
إعادةیسمىمایسبقھاأنبدالالحرب،توقفتحینفيسوریاإلى«العودةأنیرىفھونظره،وجھة
دمرهماكلبناءیعادأنبالضرورةلیسأنھكماسنواتسیحتاجفإنھذلكتموإنتھدم،لماإعمار

مرعبةنسبةأنالسیماالمنازل،الالتحتیةالبنىتجھیزإلعادةالحروببعدالدولتلجأماوغالباًالقصف،
من مساكن المدنیین قد دمرت تماماً والعمل على ذلك یحتاج جدیة وزمناً طویالً».

بحسبحیاتھ،منتبقىماوتمضیةتركیافيالبقاءھولھبالنسبةاالحتماالتأفضلأنالرجلویعتقد
سوریا؟إلىسنعود«ھلذلكعنبدیالًلدیھمأنأظنواللھمیحلومالیفعلواألبنائيبالنسبة«أماقولھ،

تقسیمعنتتحدثالتيالفكرةالسوریینالالجئینمنكثیرونیخشىنعرفھا؟الجدیدةدویلةإلىأم
المعنیةالدولتطرحھمابحسبطائفيأوقوميأساسعلىالبالداقتسامأنیجدونبلسوریة،

ویرضيالمتنازعةالقوىقادةأوالجددالحربأمراءیناسبقدأمرالسوریة،السوریةبالمفاوضات
عشقھم للسلطة والنفوذ.

ھذهفيكمواطنینلنایكونفلنبالفعل،سوریاتقسیمتم«لومصطفى،االبتدائیةالمرحلةمعلمیقول
جوائزمجردھوسیحدثفماعلینا،ستطبقالتيوالقوانینالحكمنوعیةفيرأيأيالجدیدةالكیانات
قومیةأوحزبیةأوسیاسیةتیاراتمنالنظامأوالمعارضةفيسواءالحاليالنفوذألصحابترضیة
على«الكانتونات»أوالدویالتتلكستقوموبالتاليالبالد،منیحكمھجزءاًمنھمكلومنحودینیة،
مختلفيأناساًترىسوریةمدینةكل«فيویضیفأكثر،العلیھاتسیطرالتيالقوىتناسبأنظمة
معھ،التأقلمیستطیعوالنجدیدحكمبنظاممنھمكثیرونیصطدمأنبدالھؤالءوالدیني،الفكريالتوجھ
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فكرةكانتإذاذلكسیكونكیفعنھا،الحدیثیتمالتيالكانتوناتمختلفالدیمقراطیةتحكمأنیمكنالإذ
التقسیم أو اإلدارات الذاتیة بنیت على الضد.

التركیةالمدنفيالمقیمةاألسرمئاتتزول:الوارتباطاتاجتماعیةعالقاتلنشوءأدتسنواتخمس
اجتماعیةبعالقاتارتبطتاألسرتلكبعضأنسیماالفیھا،قضتھاسنواتعبربالتوطنتشعربدأت
الكبیرة،أومنھاالصغیرةسواءمشاریعھمأنشأواآخرونبینمامثالً،كالزواجالتركيبالمجتمعوثیقة
الحرب،ودمرتھامزقتھاالتيدیارھمإلىبالعودةیرغبونالغالباًھؤالءرزقھم،مصدرأصبحتوالتي

بل یفضلون االستمرار بعد أن أوجدوا ألنفسھم نمطاً حیاتیاً مناسباً لھم.

كریمةأسرةمنتركیین،لشابینابنتّيزوجت«لقدتقولإذلناذلكیوضحمثالولید»«أمالسیدة
فيالحربتنتھيأنأتمنىمنھما،قریبةھنابالبقاءأرغبوأناجیدةحیاةتعیشانوكالھماومحترمة،

اعتدتلكننيبالدي،فيالدماءسفكیتوقفأنهللامنأرجوكمابالعودة،یرغبمنیعودوأنسوریا
مماأطفالھویطعموارداتھمنیعیشھنا،صغیراًمطعماًافتتحالوحید«ابنيوتضیفھنا،الحیاةعلى
شقائھمنسنواتخاللجمعھومامالمنیملكھماكلالمطعمھذافيوضعوقدأرباح،منعلیھیدره

بالحیاةباالستمرارسیرغببلصغره،رغمالناجحمشروعھبتركیرغبلناآلخرھووغالباًوتعبھ،
ھنا، حیث ال منغصات حقیقیة للحیاة.

فيموجودةأنھاإالمحدودةتكونقدتركیةفيالمقیمینالالجئینمنأوالسوريالمجتمعمنفئات
فيتامنارإطالقبوقفالبدءأوالحربانتھاءحالفيبالعودةیرغبالجئسوريكلفلیسالحقیقة،

سوریا، لكن قد ال تجري الریاح بما تشتھي السفن، فللحكومة التركیة رأي قد یكون مختلفاً حینھا.
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أسرة سوریة من خمسة  أشخاص نزحت تسع مرات بواسطة دراجة ناریة

نزحت"موتور"،الشمالي،حلببریفالصغیرةالبلدةعندان،فيتسمىعجلتین،ذاتناریةدراجةعلى
الدراجةتلكجعلتالحاجةأنإالأشخاص،خمسةمنتتألفاألسرةأنورغممرارا.محمدأبيأسرة
بعدأوالعنیفالقصفمنللفرارتلك،النقلوسیلةفوقواحدةبشریةككتلةیتجمعونللجمیع..تتسع

تقدم قوات النظام السوري إلى مكان تواجدھم.

كانتالتسعالمراتوفيجمیعا،السوریینعلىثقیلةكانتسنوات،خمسخاللمراتتسعالعائلةنزحت
الدراجة الناریة ذات العجلتین ھي الوسیلة المتوفرة بین أیدیھم.

ولكنسنوات،سبعأصغرھمیبلغالثالثةفأطفالھأبدا،لألسرةتتسعالدراجتھأنمحمدأبوویعتقد
التيالمعجزاتالكثیرهللاویحققالمعجزاتتحدثالبلدةعلىالمتفجرةبالبرامیلالقصفیبدأ"عندما

تتسبب في إنقاذ من لم یكتب أجلھ حینھا" بحسب وصفھ.

تتوفرنقلواسطةإلىسوريكلیحتاجواألریاف،الصغیرةالبلداتفيسیماالالعصیبة،اللحظاتفي
النظامقواتتقدمأنكماالنزوح،علىاألھاليیجبریشتدعندمافالقصفالموت،منللھروبیدیھبین

ماوھولھم،بالنسبةالموتمنأقسىھوماالشماليالریفأبناءیخشىإذذلك،علىاألكبرالحافزیعتبر
قد تقوم بھ قوات النظام من انتھاكات لدى اقتحامھا البلدات والقرى.

أنھماإالوالمتكرر،المتواصلالنزوحورغماالبتدائي،التعلیممجالفيیعملكالھماوزوجتھ؛محمدأبو
وأحیانامجانا،بعملھمایقوماناألوقاتمعظموفيأبنائھا.تعلیملیتابعابلدتھماإلىیعودانمرةكلفي

منذالنظامأوقفھقدالشھريفراتبھماالحكومیة،غیرالجھاتإحدىمنالمالبعضعلىیحصالن
سنوات ألنھما یعمالن في مدارس تتبع لـ"اإلرھابیین" بحسب زعم النظام.

قریتنا،منالنظامقواتاقتربتعندماالبدایاتفياألولىكانتمرات،تسع"نزحنامحمد:أبویقول
وقتلبلدتنافيالنظامنفذھمااقتحامینفيفكانتاوالثالثةالثانیةأمااقتحاما،تنفذسوفأنھاواعتقدنا
وبدأالشماليالریففياألوضاعساءتعندماالرابعةوكانتمنازلھا.وأحرقودمرأھلھامنالكثیرین
القصفثمومنھناكاالشتباكاتبدأتإذ(..)لكنبحلب،الفردوسحيفيبیتاونستأجرلنذھبالقصف،

بعد وصولنا بأسبوع واحد فقط".

كانتوالتيلبلدتنا،المجاورةالقرى"إلىبالنزوحكانتاوالسابعةوالسادسةالخامسةالمرتینأنویضیف
حلب)،(شمالالمالحمنطقةإلىالنظامقواتدخلتعندماالثامنةكانتبینماللقصف،تتعرضالحینھا

إدلبریفباتجاهفابتعدنانصفین،إلىوقسمھالشماليالریفمعظمعلىالنظامسیطرأنبعدوالتاسعة
بالقرب من الحدود التركیة"، كما یقول.
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محمدأبوالمعلمان،وعادمؤخرا،عندانبلدةإلىعادتالعائلةفإنھذه،النزوحعملیاتكلورغم
وقف"اتفاقدخولمعالقصفوتیرةخفتأنبعداالعتیادیة،الحیاةوممارسةاألطفالتعلیمإلىوزوجتھ

األعمال العدائیة" حیز التنفیذ، حیث حدد النظام نقاطھ وتمركز فیھا وتوقف عن تقدمھ باتجاه البلدة.

بالنسبةطبیعیااألمرسیغدوثالثة،أطفالمعناریةدراجةعلىمراتتسعتنزح"عندمامحمد:أمتقول
مرةالنزوحفيصعوبةأجدوالبنا،مرتكالتيعصیبةلحظاتفيسیانوالحیاةالموتیصبحبللك،

عاشرة أو أكثر".

أوالسیاسيالحلننتظرزلنا"مامضیفة:مستمر"،بشكلتتكررنزھة"یشبھأصبحاألمرأنوترى
الدوليالمجتمعیستخدمھاالتيالحلولنقلوسیلةتكونأالنتمنىلكنشيء،أيأوالعسكري،الحسم

كوسیلة نقلنا".

شاختقدالبیضاءالحمامةأنورغمالبیضاء"."الحمامةاسممتندرا،دراجتھ،علىمحمدأبوویطلق
أوالدهوحیاةحیاتھأنقذتفقدتبدیلھا،یرفضأنھإالمؤخرا،أعطالھاوتزایدتالخمس،السنواتخالل

مرارا، كما یقول، أما زوجتھ فتوضح أنھ ال یستطیع تبدیلھا أصال ألنھ ال یملك ثمن دراجة جدیدة

2016أبریل/21عربي
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اآلثار السوریة.. حامیھا حرامیھا (بحث تفصیلي)

یبحثوالذيالسورياآلثارمؤتمرالجاريآبشھرمنوالثالثینوالعشرینالرابعبینإیطالیافيیقام
أنغلىأدتالتيالحربتلكالحرب،منأعوامثالثةبعدالسوریةاألثریةالمناطقأوضاعإلیھآلتما

سوریةلتمثیلدعيمنأنالمؤتمرفيوالالفتواألثري،اإلنسانيتراثھامناألكبرالجزءسوریةتخسر
یمثلوھوالكریم،عبدمأمونبدمشقوالمتاحفلآلثارالعامالمدیرھوالسوریةاآلثارعنوالحدیث

باآلثارحلماأنتدركالدولیةالمنظماتمختلفأنرغمالشأن،ھذافيالسوريللنظامالتابعةالجھة
السوریة لم یكن سوى نتیجة لما ارتكبھ النظام السوري من جرائم وفظائع.

ویتحدث عبد الكریم في المؤتمر ویقول:

كلعلىسلباًانعكستمؤلمةأحداثاأعوامثالثةمنذسوریةوتشھدالحضاراتألقدممركزاًسوریةتعد
بھتقوممابسبباآلثارصعیدعلىخسائرسببالمعنیةالمؤسساتغیابوإناالثار,فیھابماالقطاعات
المواقعوتحولتخارجھا،ومنسوریةمناألشخاصعشراتمنالمكونةالمسلحةاآلثارعصابات

ألسباباألثریةالتماثیلاستھدافتمكماعدیدة،أثریةبمبانأضرمامعاركساحاتإلىاألثریة
إیدیولوجیة في بعض المناطق”.

الساخنةالمواقعفياآلثارإلىالوصوللصعوبةاألضرارحصرمننتمكنلماللحظةحتىویضیف:
علىوالعملالتوعیة،موضوععلىنعملبدأنااألثریة،للقطعسرقةجرائمالمتاحفبعضوشھدت
الموظفینتماسكعلىوعملناتاریخھم,یمثلالذياألثريالتراثعنالدفاعفيالسوریینجمیعإشراك

أنحاءمختلففيالنجاحعنجھودھموأسفرتالعلمي،بنشاطھمیقومونوكانواالجھاتمختلفعلى
أولمعواستجبناوالتراثیة،االأریةالمواقعیحترمواأنالجمیعناشدناعندماالمھنیةواعتمدناسوریة،
المتحفیةالقطعووضعالمتاحف،علىوالحفاظالناسلتوعیةوطنیةحملةبإطالقوقمناالخطرإشارات

باآلثارالمشروعغیراإلتجارلوقفالمعنیةالدولیةالجھاتمعخارجيبتعاونوقمناآمنة.أماكنفي
والتزمنا بالتعامل الدولي مع البعثات العلمیة المختصة بالتنقیب”.

حلبمتحففيسابقاًالترمیمقسمورئیسةالحیویةباألنتروبولوجیاالمختصةعليرانیاالدكتورة
المتحفإلىوصلواعندماجمیعاًالموظفونصعقاألیامأحدوفيالثورةبدایةفيلنا:قالتالوطني،
مجھوالًاآلمنالمكانھذاوالزالآمن،مكانفيحفظھاتمكلھااآلثارأنإعالمناوتمخاٍلشبھلیجدوه
أنیعتبرونكانواإنثمولماذا،وأینكیفعنللسؤالالجرأةمناأحدیمتلكلمبلللجمیع،بالنسبة
مدیرقالھماأنفيأناالحقیقةوفيفیھ،الیوميالدواممنایطلبونفكیفآمن،غیرمكانالوطنيالمتحف

كانوافیھاوالعاملیناألثریةاألبحاثوأنمستمراًظلالعملأنإیطالیا،مؤتمرفيوالمتاحفاآلثار
البحث،مراكزمنغیرھاأوالمتاحف،ھذهضمنیتمعملأيیكنلمالثورةبدایةفمنذبعملھم،ماضین
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واالنصرافوالقھوةالشايوشربللتوقیعصباحاًنذھبكنافجأة،األثریةالقطعكلاختفتوقدیتموكیف
بعد ساعات، فلیس ھناك ما نعملھ أو نقوم بھ على اإلطالق ضمن مبنى خاِل من كل شيء”.

المسؤولإنذلك،وغیرمسلحةعصاباتویتھمونوسرقتھا،ونھبھااآلثارتدمیرعنیتحدثونوتضیف:
تسببفقداألسد،بشارالنظامھذارأسوبالتحدیدالسوري،النظامھووتدمیرھااآلثارنھبعناألول

األثریةوالبیوتالمساجدمنالكثیرھدمتكماسوریة،فياألثریةالمبانيأھمبتدمیرالعشوائيالقصف
بالتنقیبوبدأواحدیثاًولدواصغارتجارمنتحدثاالنتھاكاتبعضھناكنعمالقدیمة،المدنأحیاءفي
یشكلالالسوري،والتراثللتاریخوفقدانتخریبمنیسببونھماأنإالالمحررة،المناطقفياآلثارعن

إال نسبة بسیطة مما تسبب بھ بشار األسد”.

تسببوالتيالنظامارتكبھاالتيبالجرائمعلمھاورغمالیونسكومنظمةأنلناعليرانیاالدكتورةتشرح
التيالرسمیةالجھاتأنھاعلىالنظاممؤسساتمعتتعاملفإنھاالسوري،األثريالتراثمعظمبخسارة
باقيإھمالویتمللنظام،التابعةالجھاتھذهمعیحدثتواصلأيأودعوةوأیةالمنظمة،معتتعاون

أنعليرانیاالدكتورةوتؤكدالقدیم،السورياإلنسانوتراثالسوریة،اآلثاربحمایةتھتمالتيالمنظمات
توافقولمالسوريللنظامتابعةغیرجھةوھيالسوریةاآلثارحمایةجمعیةمشاركةرفضتالیونسكو

ھذهلممثليسمحتأنھاإالالسوري،التراثعلىللحفاظتقامالتيوفعالیتھامؤتمراتھافيإشراكھاعلى
أحدرغبلوومؤسساتھللنظامیتبعونالذینالمحاضرینمناقشةثمومنواالستماع،بالحضورالجمعیة

أعضاء الجمعیة بالحوار، ما أدى إلى رفض الجمعیة الحضور بھذه الصفة غیر العلمیة.

وقد زودتنا الدكتورة العلي بترجمة لرسالة الجمعیة إلى منظمة الیونسكو جاء فیھا:

توجیھومحاضراتھابإلقاءتقوماألولىفئتین:الىینقسمونسوفالمشاركونالیونسكو,منظمة“حسب
المحاورة, والفئة الثانیة: ھم المستمعون و الحاضرون و الذین یقومون بالمشاركة بالمحاورة أثناء اللقاء.

للمشاركةالیونسكومنظمةقبلمندعیتالسوريالوطنيالتراثحمایةجمعیةبأنذكرهالجدیرمن
وضغطتحتذلكوالحوار),مناقشةوطرحلھمیمكنالذینوالحاضرینمن(أيالثانیةالفئةبصفة
الیونسكو,منظمةفيالعربیةالدولعنالمسؤولةوالحسن,السیدةمثلالسوري,النظامممثليمنتأثیر

و ذلك بتعبیر واضح و صریح من خالل محادثتھا بالتلیفون.

التيوالسوریةاألراضيعلىالمتواجدةالمحلیةالجمعیاتوالسوريالتراثحمایةجمعیةمنكالًإن
الوزارةقبلمنوقبلھممنالصادرالالئقالغیرالموقفھذابمثلتسمحالوتقبلالھنا,تمثیلھاسیتم

معھم.

منظمودعوةلرفضالسوريالوطنيالتراثحمایةجمعیةتقدمھاوالتيالوجیھةاألسبابوالحججوإن
الیونسكو تتلخص فیما یأتي:

كون أن المناطق السوریة و التي ال تقع تحت سیطرة النظام السوري, لن یتم التطرق الیھا-

__________________
___ 157 ___



___ مذكرات بقرة سوریة _________________________________________ محمد إقبال بلو ___

الحوار،جبھاتجمیععلىوكليبشكلومتواجدةبدمشقالمتاحفولآلثارالعامةالمدیریةأنحینفي
نرى في ذلك خلال واضحاً.

عنللحدیثشخصأيیتطرقلماذاعامة،مناطقھاكلفيوجمیعاسوریامستقدالمادیةاألضرار-إن
خارجھيالمناطقھذهبأنواضحبشكلویعنيفذلكالنظام,سیطرةعنالخارجةالمناطقفياألضرار

فيالمتواجدةالجمعیاتمنللعدیدمفتوحغیرالحوارمسرحكونالیونسكو؟منظمةعنایةواھتمام
والحرةحلبمدینةشعبةوحلب,مدینةفيالتراثواإلرثحمایةحمعیةالمثال:سبیلعلىسوریا:
والواقعأرضعلىالجاریةباألعمالبتزویدناقامتأنھامنالرغمعلىالسوري،التنقیبحمایةجمعیة

بشكل المثیل لھ.

منالكثیرھناكیزالماوالحمایةأجلمنالضروریةاألعمالمنبالعدیدالقیامتمبأنھذكره,-الجدیر
الجمعیاتلھذهیمكنكیفدعمھا.وتمثیلھابشرطلكنوسریعةوفعالةبأنھاتبینقدوبھ.القیامأجل

أن تحسن و تطور وتدعم مقاییس حمایة اآلثار: مثل متحف معرة النعمان, بدون تلقي الدعم؟

جلیةتكنلمالمعاییرھذهسابقاحتىأبدا،بواضحةلیستمعكمالمشاركیناختیارمعاییربأننعتقدنحن
أو منطقیة.

أنأومنبركم؟علىمنللمشاركیناختیاركمفيأساسیاًالحیادیةوالتعددیةمبدأكانھلبوضوح:نسألكم
فيدوراًلعبقدشخصیاعنھأعلنتالذيوالحسنالسیدةقبلمندمشق,منتلقیتموهالذيالضغط

النظامشرعیةعدمعنأعلنتالمتحدةاألممفياألعضاءالدولبأنالتذكیرالضروريمنھلاالختیار؟
في دمشق و بأن االئتالف ھو الممثل الشرعي لسوریا؟

یتوجب على منظمة الیونسكو االبتعاد عن ھذه التعددیة في التقدیم.

معینةمنطقةإلىاالنتماءومسألةدمشق،أوحلبفيكانواسواءالسوریین،لجمیعملكالسوريالتراث
یجب أن ال تلعب دوراً في تقریر مصیر األمور والنھج الذي یعد لھا الحقا.

بشكلوالمشاركةمنصةإلىبالوصولتطالبسابقاذكرھاوردالتيوالجمعیاتوالمؤسساتكل
شرعي, و خالف ذلك سیتم رفض دعوة منظمة الیونسكو للمشاركة”.

كما زودتنا الدكتورة العلي بتقریر تفصیلي ھام عن واقع المتاحف السوریة، جاء فیھ:

والسرقةالنھبلخطرمعرضةأصبحتوبالتاليالالزمةالحمایةلوسائلالسوریةالمتاحفتفتقر
تمالسوریةالمدنبعضشھدتھاالتياألمنیةالفوضىحالةظلوفي.2011أذار15منذوالتخریب،

مھددةالیومیجعلھااألمروھذاللقصفأخرىمتاحفتعرضتكماالمتاحف،بعضوتخریبسرقة
ثرواتمنكبیرقسمضاعحیثوالسرقةللتخریبتعرضتالتيالعراقیةالمتاحفبكارثةشبیھةبكوارث

العراق التاریخیة والثقافیة.
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المسلحالنزاعنتیجةاالنتھاكاتمنلمجموعةاألثريحمصمتحفتعرضاألثري:حمص*متحف
بناءالنظامي.والجیشالحرالجیشقواتبینتماسخطیشكلالمتحفأنخاصةحمصفيالمستمر

علىملقاةكلھاالتاریخیة“الكنوزبأن:ذكرسي”بي“بيقناةفيیعملصحفيقبلمنأعدتقریرعلى
یتحولأنوقبلإغالقھ،قبلتغطیتھامنالمتحفعنالمسؤولینتمكنقلیلةجداریاتمحطمة،أواألرض

الذيالطریقفيملقاةالكبیرةوالمقتنیاتالتحفكللكنالسوریین،للعسكریینومخبأقتالنقطةإلى
والذيحمصفياألثريالمتحفواقعالعبارةھذهتختصرربمااآلخر”.الشارعإلىألخرجسأسلكھ
جدرانفيفتحتكواتعدةالىأشارالذيالتقریرفترةخاللالجمعیةوثقتھاانتھاكاتلعدةتعرض

الكسرأوبالسرقةمھددةالمتحففياألثریةاللقىجمیعفإنوبالتاليمفتوحة،كانتواألبوابالمتحف،
والتخریب.

حالةعنجدیدةمعلوماتأيیوجدالھذا،یومناحتىالمتحفعلىالنظاميالسوريالجیشسیطرةرغم
لآلثارالعامةالمدیریةوالالرسمیةاالعالموسائلتقملمكمایحتویھا،التياللقىوحالةالمتحف

والمتاحف بنشر أي تقاریر تتناول الوضع الحالي لھذا المتحف الھام.

فيمتحفثانيالشعبیة،التقالیدمتحفحمص:فيالزھراوي)(قصر–الشعبیةالتقالید*متحف–
عسكریةكثكنةالسوريالنظامقواتقبلمنالمتحفاستخدموقدالزھراوي)،بـ(قصرویعرفحمص

وقعتالقناصة،خلفھایتمركزالرملأكیاسمنمتاریسوأقیمتالمتحففيمقاتلةوحداتتمركزتحیث
كتائبمعالنظامقواتاشتبكتحیث،2012شباط/فبرایر26بتاریخومنھاالمتحفعلىمعاركعدة

حالةتوضحالتياألفالممنالعدیدبنشروقامتالمبنىعلىاألخیرةوسیطرتالحر،السوريالجیش
مناألكبرالقسمتعرضتفقدوالفیدیوھاتالصوروبحسبالمتحف،لھتعرضالذيوالتخریباالذى
سیطرةأدتفيالموجودةالمدافنبتخریبمجھولونقامكماوالكسرللتلفالمتحففيالمعروضةالقطع
17بتاریخالنظامقواتقبلمنللقصفتعرضھالىالمتحفمبنىعلىالحرالسوريالجیشكتائب

األول.الطابقواجھةمنجزءبتھدمتسببما،2012أیلول/سبتمبر

مصنوعآراميإللھتمثالاختفاءھوالمتحفھذاعلىوقعتالتياالنتھاكاتمناألثري:حماة*متحف
عامأب/أغسطسشھرفياالختفاءسجلوقدالمیالد،قبلالثامنللقرنیعودبالذھب،ومطليالبرونزمن

أوحماةأثارمدیریةفيعاملمنبتسھیلإماتمتاالختفاءعملیةفإنالمتوفرةالوثائقوبحسب،2011
والتيالمتحفلخزائنأوألبوابخلعأواقتحامأيدونتمتالعملیةأنوالسببالعاملین،أحدقبلمن

إنمفادهخبرالكترونیةمواقععدةنشرتفقدعلیھ،وبناءالذھبيالتمثالاختفىبینماسلیمةبقیت
ولكنالتحقیقأجلمنالعاملین،منوعددحماةمتحفسرأمینباعتقالقامتالسوريالنظاممخابرات

األثارمدیریةتحقیقنتائجوالمنھاالمقربةالصحفأوالمخابراتقبلمنالالتحقیقاتنتائجتعلنلم
العامة إذا قامت بالتحقیق، حتى تاریخ إعداد ھذا التقریر بأقل تقدیر.

المضیقخانمنالكالسیكیةللفترةیعودتمثالسرقةتمأنھالكترونیةمواقععدةذكرتأفامیا:*متحف
تمبأنھصادرعنھاتقریرفيلآلثارالعامةالمدیریةذكرتبینماالمیالدي،عشرالسادسللقرنیعودالذي

والتماثیلللقبورشواھدمناالثریةاللقىلعرضكرسالذيأفامیامتحفمنرخامیةحجریةقطعةسرقة
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وسائلألبسطیفتقرالمتحفھذابأنبالذكروالجدیرأفامیا.منطقةفيالمكتشفةالفسیفساءولوحات
الحمایة.

*متحف إدلب األثري: ال توجد أي معلومات دقیقة عن متحف إدلب األثري.

وقائعأليیستندالالذيوالمتاحفلآلثارالعامةالمدیریةتقریرذكرهلماخالفاًالنعمان:معرة*متحف
األوسط،الشرقفيللموزاییكمجموعةأكبریضموالذيالنعمانمعرةمدینةمتحفتعرضفقدحقیقیة،

لخطر التدمیر نتیجة القصف الجوي الیومي الذي یصیب المدینة التي تعد تحت سیطرة قوات الجیش الحر.

عسكریةكثكنةالحالي،المتحفبجانبیقعوالذيالقشلة،خانباسمیعرفالذيالقدیمالمتحفاستخدم
الجیشقواتقبلمناقتحامھتمذلكوبعد،2011أب/أغسطسمنتصفحتىالنظاميالجیشلقوات

النعمان”معرة“شھداءكتیبةلمقاتليمقراًالقدیمالمتحفومبنىالحاليالمتحفوأصبحالحرالسوري
النظامي،الجیشفيعناصرسرقھاالمعروضةالقطعبعضأنمقاتلونویقولبحراستھ.تقومالتي

القطعمنمجموعةفقدانإلىوأشارواالمسروقة.للقطعجردأجرىالمتحفمدیرأنإلىمشیرین
النقدیة التي تعود إلى بدایة العصر اإلسالمي من إحدى واجھات العرض.

النظاميللجیشالتابعةالمیغمقاتالتإحدىأطلقتھاقذیفةسقطت2012األول/أكتوبرتشرینبدایةوفي
وأعاليالنوافذزجاجقطعوتناثرتالسكنیة.األبنیةمنعددبتھدمتسببماالمتحف،منأمتاربعدعلى

األبواب الخشبیة في المتحف نتیجة تلك القذیفة.

الىتعودخزفیةقطعتحولتكماالرفوف،بعضعلىمنبثمنتقدرالالتيالمعروضاتتساقطتكما
نحو ألفي عام إلى قطع متناثرة وتحطمت عدة لقى حجریة كانت معروضة في حدیقة المتحف.

النظاميالسوريوالجیشالحرالسوريالجیشقواتبیندارتالتيالمعاركأنإلىاإلشارةمنبدال
أدت إلى تضرر لوحتان من الفسیفساء، حیث اخترقت عدة رصاصات لوحات الموزاییك.

تعرضفقدوالمتاحفلألثارالعامةالمدیریةعنھاأعلنتالتيالمعلوماتبحسبالوطني:حلب*متحف
أمینجرحكماالزجاجیة،النوافذوكسرتالمستعارالسقفسقطحیثمادیةألضرارالوطنيحلبمتحف

تشرین3بتاریخجابريهللاسعدساحةفيحصلالذياالنفجارنتیجةالمتحف،فيوعاملینالمتحف
متحفمناألثریةالقطعبنقلبعد،فیماقامتأنھالألثارالعامةالمدیریةوذكرت.2012األول/أكتوبر

حلب لیتم حفظھا في مناطق آمنة.

أخرىألضرارتعرضالمتحفبأنالداخل،فيالناشطینمناألثارحمایةلجمعیةالواردةالمعلوماتتشیر
2013الثاني/ینایركانون2بتاریخمنھبالقربمفخخةسیارةانفجارنتیجة

بنيوالذياألرغونيالبیمارستانمبنىتعرضحلب:فياألرغوني)(البیمارستانوالعلومالطب*متحف
التيالمعاركنتیجةألضرارم1354سنةقالوونبنمحمدالناصرالملكالمملوكيالسلطانعھدفي

الصیدلةقسمأولھارئیسیةأقسامخمسةمنالمتحفمبنىویتكونوالحر،النظاميالجیشینبینحصلت
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النبويوالطبوالعلوم،والطبوأعالم،علوموقسمالطبیة،واألعشاباألدویةعلمبتاریخالخاص
الذياألخیرللقسمإضافةالنبویةوالسنةالكریمالقرآنمنالعلميالجانبعنشروحاتبعرضالخاص

یبین وظیفة البیمارستان األرغوني األساسیة كمشفى للطب النفسي.

لآلثارالعامةالمدیریةنشرتھتقریرفيالواردةالمعلوماتأفادتحلب:فيالشعبیةالتقالید*متحف
كمتحفكرسالذيم.)1757عام(بنيالعثمانيالعھدإلىیعودالذيأجقباش”“داربأنوالمتاحف،

النظاميالجیشقواتبینالدائرةالمعاركنتیجةألضرارأیضاتعرضحلب،مدینةفيالشعبیةللتقالید
دارمنبالقربیقعالذيالھامالمتحفھذاحالةعنمفصلتقریراألنحتىیوجدالالحر.الجیشوقوات

غزالة وخان الوزیر.

وتعدیاتأذىبأيیصبلمالمتحفأنإلىتشیرسوریامنالواردةالمعلوماتاألثري:الرقة*متحف
بالنھبمھددالمتحففإن،الرقةمحافظةفياألنتجريالتيوالمعاركلألحداثنظراًلكناألن،حتى

وأجھزةحدیدیةأبوبتركیبشيءكلقبلتشملوالتيالالزمةالحمایةوسائلتتخذلمإنوالتخریب
إنذار مبكر لحمایة المبنى واللقى األثریة المحفوظة في الخزائن والمستودعات.

أیضامھددالرقةفيالشعبیةالتقالیدمتحفأنإلىاإلشارةمنبدالالرقة:فيالشعبیةالتقالید*متحف
منالمتحفھذایتكونالكافیة.الحمایةوسائلتأمینعدمبسبباألثريالرقةلمتحفمشابھةبأخطار

مبنى ریفي مشید من اللبن المجفف ولھ أبواب خشبیة بسیطة.

تمحیثجعبرللسرقةقلعةمتحفتعرضإلىیشیرخبراًالكترونیةمواقععدةنشرتجعبر:قلعة*متحف
وتلإیمارلموقعياإلنقاذحمالتخاللاكتشفتالمیالد،قبلالثالثاأللفإلىتعودأثریةدمى/17/نھب

بأنھ’’ُسرقتالمقتضبلألثارالعامةالمدیریةتقریرذكربینما.1973عامالفراتسدبناءقبلالسلنكحیة
اللقىھذهطبیعةتتضمنتفاصیلأيإلىالتقریریشیرولمجعبر’’،قلعةفياألثريالمدفنمنقطعة17

تساعدانیمكنھاوالتياللقىلھذهصورحتىوالفیھااكتشفتالتيالمواقعأسماءوالالمسروقة
االنتربول الدولي من البحث عنھا في مزادات اآلثار.

علىنشرتالتياألفالمبعضوكذلكالنشطاءقبلمنالواردةالمعلوماتتشیراألثري:الزوردیر*متحف
الحملةبدءمنذبھالمحیطةوالحدیقةالمتحفمبنىفيتمركزتالنظاميالجیشمنقواتبأناإلنترنیت،
القناصةاعتالءعنوردتناالتيالمعلوماتتشیركماالمدینة.علىالنظامیشنھاالتيالشرسةالعسكریة

السوريالجیشقواتقبلمنھجماتلعدةعرضةجعلھمماحولھ،الحواجزوانتشارالمتحفلسطح
األضرارلبعضالمتحفتعرضإلىوالمتاحفلألثارالعامةللمدیریةمقتضبتقریرأشارحیثالحر

السقفتھدمإذالمتحف،عنم500تبعدكنیسةفيوقعتفجیرسببھالذي“الضغطنتیجةالمادیة
المستعار في بھو صاالت العرض وتھشمت معظم النوافذ واألبواب الزجاجیة.
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فیھموجودةأثریةقطعةألف24منأكثرمصیریجعلالمتحف,ھذافيالنظاميالجیشقواتتمركزإن
مقتنیاتواجھتھلمامشابھاًمصیراًالمتحفھذامقتنیاتتواجھأنمنخشیةوھنالكالمجھول،برسم

متحف حمص األثري.

الموقعفيسریةبحفریاتاللصوصمنمجموعةقامتالفرات):(صالحیةأروبوسدوراموقع*متحف
(البیتأروبوسدورامتحففيعرضھاتمالتيللقىالحدیثةوالنسخالعرضخزائنبتكسیروكذلك

بمحتویاتالعبثوتموالنوافذاألبوابوخلعللعرض،مخصصةنماذجعدةبسرقةقامواكماالروماني).
عنمؤخراً،وردتناالتيالمعلوماتتشیرمحتویاتھ.منكبیرقسموسرقةالفرنسیةاألثریةالبعثةبیت

الخشبیةاألعمدةبسرقةاللصوصقامحیثجدیدة،نھبلعملیةالروماني)(البیتالمتحفمبنىتعرض
التي تحمل سقف البیت الروماني.

2017فبرایر/شركاءكلنا
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منكانفمادمشقوسط«البكاوات»مقھىمنالعسكریةالخدمةإلى«األراجیل»عمالالنظامیسحبمرةكلفي-41
أصحاب المقھى إال أن وظفوا لدیھم العساكر

مبتكرةعكسیةتھریبطرقعنیبحثالبعضتركیة؟إلىبالعودةألمانیافيالسوریینالالجئینمئاترغبةسرما-42

للجاراتبسرھاباحتالتيالسوریةالمرأةالعسل:شھد-43

االعتراضعلىالالجئینأحدیتجرألمبینماطفلھاحملعلىإجبارھمبعدالمھربونضربھا-44

للمستشفىتصلھحالةآخرفاطمةابنتھإنقاذیستطعولمالمصابینمئاتأسعفسوريطبیب-45

البردمنللوقایةحلالشتویةالوقود..المالبسأسعارارتفاعبعد-46

متجذرةوھویةخّالقحضوٌرالریحانیةفيالسوریون-47

تنفيوالحكومةحرقاًطفلةلمقتلأدىالتركیةالمخیماتداخلإھمالمنیشتكونالجئون-48
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بالرضاأجرھمویتقاضونمأمنھمالفارینالحدود:یوصلونمھربو-49

تجارةإلىتحولھامنومخاوفلوجستیةمصاعب"كلس":فيالسوریینمدارس-50

التركیةالحدودعلىجرابلسمعبرعندالعراءفيیقیمونالجئون-51

ألخریاتویتسعكبیرقلبھالقاسیةالظروففرغمالشمللمبخصوصزوجتھعلىالسوريالرجلیكذبعندما-52

الحواجزقّسمتھبلدفيجدیدةتھمةداعشي".."أنت-53

السوریةالھویةطمسأسالیبأحدثوسرقتھا..اآلثارتدمیر-54

الزوردیروعشائرو«داعش»النظامبینالسوريالنفط-55

السقففوقناسیسقطقصفدونأوبقصفبتركیا..یالحقھمالسوریینرؤوسعلىالسقوفتساقط-56

ذلك؟دونتحولالحالةمرارةأنأمالعیدحلوىالسوریونسیصنعھل-57

جدیدةظاھرةالثانيالزواج-58

السوریینلموتجدیدةوسیلةبوت»«جیتالـقارب-59

تركیاإلىلبنانمنالسوریة…«التھریبة»جدید-60

معارضینشباناًیتصیدنسوریاتفتیاتثالث"الشلة"-61

المھربینمعباالتفاقالتركیةالحدودعندالسوریینالالجئینأموالعلىتستوليعصابات-62

حدث؟؟!!فماذاالتركیةالحكومةمنشھریةورواتببمساعداتیحلمونأنطاكیافيسوریونالجئون-63

المعارضة؟مناطقفيسنواتبعدالسوريالنظاممناطقإلىیعودواأنفضلوالماذا-64

حلبریففيمشفىفيلرضیعأنسجةوترمیمعظامتثبیتعملیةیجريطبیب-65

بشر؟!لتاجربالنسبةالمعاییرھيفماتھریبھیریدمنالالجئینمنالمھربینتقيالتركیةبودرومفي-66

النظامقواتلیقصفطیارایكونأنیتمنىسوريطفل-67

الفقرمنبلالموتمنأھربلماحمد:االستاذ-68

أوروباأبوابعلىوحیدونسوریون..أطفال-69

أنطاكیامستشفیاتفيالعملعنیضربونالمؤقتةالسوریةالحكومةمترجمو-70

المجففالحلیبوفقدانالطبیعیةالرضاعةانعدامبسببالتغذیةنقصیواجھونالرضعسوریاأطفال-71

األطفالبینوفیاتحولاألنباءوتضاربالشماليحلبریفمخیماتفيفاسدبحلیبتسممحاالت-72

العودةفينرغباللكنناالحربانتھاءنتمنىتركیا:فيسوریونالجئون-73
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ناریةدراجةبواسطةمراتتسعنزحتأشخاصخمسةمنسوریةأسرة-74

تفصیلي)(بحثحرامیھاحامیھاالسوریة..اآلثار-75
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