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العالم

قضية

ّ
وتعبر عن إعجابها بالسيدة الحلبية،
إذ إنها تشارك في مشروع مجموعتها،
متبرعة بتعليمها الـخـيــاطــة .توضح
مشاعرها بــالـقــول« :ال عــاقــة ملواقفنا
مــن بعض املـهـ ّـجــريــن ،باالمتنان الــذي
أصــاب ـنــي أمـ ــام ه ــذه ال ـس ـي ــدة .ال حقد
لـ ّ
ـدي تجاه اآلخــر .ال ذنــب َلنا في مكان
مولدنا .رضينا أو لم نــرض سنعيش
معًا .ويكفيني رغبتها في أن تعلمني
ش ـي ـئــا ،س ـ ــواء ن ـج ـحـ ُـت أو ف ـش ـلـ ُـت في
العمل الحقًا».

تقول« :سنعود لنعيش معًا بإذن اهلل ...بعدما ظُلمنا مع أطفالنا كما لم يُظلم أحد» (أ ف ب)

«المعلمة»
المرأة الحلبية
ّ

كل ما احتاج إليه خليط من النساء السوريات المتضررات من الحرب ،بتجاربهن المختلفة ،هو ورشة عمل ،لينتجن
دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع صغيرة ،تتشارك فيها سيدات محررات ونازحات وزوجات شهداء ،متحدات
متعاليات على المآسي والجراح

«فتش عن المرأة!»
إرادة النهضة السوريةّ :
مرح ماشي
محاذ
الالذقية ـ مشهد الفت في مكان
ٍ
ل ـشــاطــئ ال ـب ـحــر ف ــي مــدي ـنــة الــاذق ـيــة،
ً
يجمع أطفاال محررين من الخطف لدى
املسلحني ،مع أبناء شهداء ونازحني،
تحت رعاية وإشراف إحدى الجمعيات
األهلية .هدف هذا الدمج بني األطفال هو
تعويض ما فاتهم من دروس وسنوات
مدرسية هدرتها الحرب من أعمارهم.
م ـت ـطــوعــات وم ـت ـطــوعــون مـخـتـصــون،
إضافة إلى اختصاصي نفسي يشرف
على التبدالت والتطورات التي قد تطرأ
تدريجًا على أوضاعهم النفسية .ومع
تحضيراتهم للسفر إلــى بيالروسيا،
ق ـبــل أك ـث ــر م ــن ش ـه ــر ،ل ـح ـضــور مخيم
تــرف ـي ـهــي تـعـلـيـمــي ،ع ـم ــدت الـجـمـعـيــة
ذاتها الى جمع أمهاتهم في ورشة عمل
على مدار يومني متتاليني ،لينتج منها
ً
ما يثير الدهشة فعال.
سـيــدات م ـحــررات ونــازحــات وزوج ــات
ش ـه ــداء يجلسن م ـت ـج ــاورات ،ملتابعة
نـمــاذج عــن نـســاء مثلهن ،مــن مختلف
أن ـحــاء الـعــالــم .شــاشــة إس ـقــاط هــي كل
ما يلزم الستحضار سيدات شهيرات
تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض ـ ــن لـ ـلـ ـخـ ـط ــف أو ال ـ ـع ـ ـنـ ــف أو
االغتصاب على يد مجموعات إرهابية،
ّ َّ
وتـ ـم ــك ــن الحـ ـق ــا مـ ــن ج ـع ــل ت ـجــارب ـهــن
القاسية فرصًا إليصال رسائل بلدانهن
الـتــي عــانــت لـعـنــات اإلرهـ ــاب والـعـنــف.
تدمع عينا إحداهن وهــي تستمع إلى
قصة األيزيدية نادية مراد ،التي روتها
أمــام مجلس األمــن .وتتفاعل بعضهن
مع قصة الناشطة الباكستانية مالال
يـ ــوسـ ــف زاي ،ال ـ ـتـ ــي واج ـ ـهـ ــت ح ــرك ــة
«ط ـ ــال ـ ـب ـ ــان» .ب ـع ـض ـه ــن يـ ـظـ ـه ــرن ع ــدم
االك ـتــراث بالتقارير الـتــي يشاهدنها،
ّ
ويبدين شاردات الذهن ...لعل ما مررن
به كان أقسى من تلك التجارب .وبناءً
ـاضــرة ،تنقسم
على طلب املشرفة املـحـ ِ
النسوة إلى  3مجموعات عمل ،ليطلب
إليهن املشاركة معًا في إعــداد وتقديم
ج ــدوى اقـتـصــاديــة ملـشــاريــع صـغـيــرة،
تـ ـع ـ ُـد ال ـج ـم ـع ـي ــة ب ـت ـم ــوي ــل أن ـج ـح ـه ــا.
دقــائــق ويحتدم النقاش بــن أف ــراد كل
مجموعة ،فيبدأ تبادل املعلومات عن
أعـ ـم ــال ص ـغ ـيــرة ت ـج ـيــدهــا مـعـظـمـهــن؛
كالخياطة وصنع الحلويات واملربيات
وتحضير مــؤن الشتاء .وفجأة تطغى
الفطرة اإلنسانية األولــى على الحياد

زوجها في
والبرود .إحداهن استشهد
ُ
ذات املنطقة التي نزحت منها األخرى،
غير أن وضع أطفالهما جمعهما .وفي
لـحـظــة واح ـ ـ ــدة ،تـغـلـبــت قـ ــدرة الـنـســاء
البسيطات على اكتساب آلية التفكير
املنطقية التي تجعلهن يتعالني على
ال ـجــراح ،لتخفيف املــأســاة عــن شريكة
الوجع.

أصدق الغالء الحاصل!»
«ال ّ
فــي مالمحها تتجلى عــذابــات مأساة
دامت  1883يومًا .هكذا تحصي روضة
ظ ــري ــف يـ ــاسـ ــن ،أي ـ ـ ــام ال ـخ ـط ــف ال ـتــي
دامت لثالث سنوات ونصف سنة ،مع
أطفالها الثالثة الــذيــن يبلغ أصغرهم
السابعة مــن ع ـمــره« .كـنــت أع ــد الوقت
بالدقائق والثواني أيضًا» ،تقول املرأة.
وتـتــابــع« :زوج ــي شهيد مــدنــي قتلوه
أم ــام ع ـي ـنـ ّـي .وس ــرق ــوا مــالـنــا وذهـبـنــا.
وه ـك ــذا رج ـع ـ ُـت (ع ـلــى ال ـح ــدي ــدة) بعد
تـحــريــري منذ حــوالــى  8أش ـهــر» .وعن
سبب حضورها الورشة تقول« :أشارك
ف ــي ه ــذه ال ــورش ــة م ــن أج ــل اب ـن ــي .كــان
ي ـح ـتــاج إل ــى ت ـعــويــض تـعـلـيـمــي ،فهو
ل ــم يـتـعـلــم م ـنــذ  3س ـ ـنـ ــوات» .وت ـتــابــع:
«سنعود لنعيش معًا بــإذن الـلــه .إنما
ستبقى شهادة زوجي غصة في قلبي،
ُ
بعدما ظلمنا مع أطفالنا كما لم ُيظلم
أح ـ ــد» .وع ــن م ـشــاريــع ال ــورش ــة ت ـقــول:
«كنت أعمل في تحضير املــؤن وشغل
ال ـ ـخـ ــرز ،ق ـب ــل  4س ـ ـنـ ــوات .إن ـم ــا أش ـعــر
ُ
بالعجز اليوم عن مساعدة النساء هنا
في دراسة وتقديم جدوى اقتصادية .ال
أعــرف شيئًا عن األسعار الحالية ،ولم
أعتد بعد على الغالء املتزايد .بل ال أكاد
أصدق األسعار التي أسمعها».

تجمعهن الشفقة واالمتنان
ال يختلف وضع السيدة سحر مقديد،
ع ـ ــن وض ـ ـ ــع س ــابـ ـقـ ـتـ ـه ــا ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا
زوج ــة شهيد مــدنــي قضى فــي معارك
ري ــف ح ـمــاة .مـقــديــد أم ألرب ـعــة أطـفــال،
أص ـغــرهــن يـبـلــغ ع ــام ــن ،فـيـمــا تفتخر
أن لديها ابنة تحتل املركز الثاني على
س ــوري ــا ف ــي ال ــرس ــم .م ــن اإلي ـجــاب ـيــات
التي دفعتها إلى املشاركة في الورشة؛
م ــاح ـظ ـت ـه ــا انـ ـضـ ـب ــاط أوالده ـ ـ ـ ـ ــا مــع
املشرفات املتطوعات وحصولهم على
فــائــدة مـقـبــولــة .امل ــرأة تـحــدثــت إيجابًا
عــن مفاجأتها بعرض املشاريع خالل

الورشة ،إذ إن لديها أفكارًا عدة للعمل.
ت ـقــول« :سنعمل عـلــى م ـشــروع لصنع
املخلالت .سأقدم بيتي مكانًا للعمل».
وتعليقًا على رفيقاتها املشاركات في
الورشة تقول« :أكثرنا خاسرات .وكلنا

تتغلب قدرة النساء على
الجراح لتخفيف المأساة
عن شريكة الوجع
ُ
هدفنا واحد؛ هو األطفال .تبادلنا هنا
الحديث عن طموحاتنا ،إذ إننا ال نفكر
في أنفسنا بل في إيصال أطفالنا إلى
بر األمان» .وتضيف« :إن تم ما أفكر فيه
حول املشروع ،فلن أحتاج الى الوظيفة
«أكثرنا خاسرات .وكلنا هدفنا واحد؛ هو األطفال» (أ ف ب)

الحكومية بعد اآلن» .ويختلف األمــر
ً
ق ـل ـيــا بــالـنـسـبــة إل ــى م ـيــرفــت الـشـيــخ،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن كــون ـهــا زوجـ ــة شهيد
ضابط ،وأمًا لطفلني .املــرأة التي تعمل
مــوظ ـفــة ح ـكــوم ـيــة ،وت ـتــابــع دراس ـت ـهــا
الجامعية فــي السنة الثالثة فــي قسم
ريـ ــاض األطـ ـف ــال .ت ـقــول ال ـش ـيــخ« :ل ــدي
إي ـم ــان بـحــاجـتـنــا إل ــى ال ــدع ــم النفسي
واملعنوي ،وإن ّ
علي أن أكــون قوية من
ً
أج ــل أوالدي وب ـل ــدي ،ب ــدال م ــن الـنــدب
والـ ـجـ ـل ــوس فـ ــي مـ ـن ــزل ــي» .وت ـض ـي ــف:
ُ
«أنــال هنا ثقة ُبالنفس .وكلما سمعت
مـشـكـلــة امـ ـ ــرأة أخ ـ ـ ــرى ،أك ـت ـســب خـبــرة
وخــاصــة تـجــربــة ،فأستمد قــوتــي من
قــوت ـهــا وح ـلــول ـهــا ملــواج ـه ــة أزم ـت ـه ــا».
تعتبر الـسـيــدة املكافحة أن مأساتها
أصغر مما واجهته السيدات املحررات.

املـ ــرأة الـحـلـبـيــة ال ـنــازحــة ال ـتــي َ
يعجب
م ـع ـظــم الـ ـسـ ـي ــدات بـشـخـصـيـتـهــا ،هي
س ـع ــدة ق ــاس ــم؛ م ــن ح ــي ص ــاح الــديــن
ف ــي ح ـلــب .تـعـمــل «أم جـمـعــة» خياطة
م ـح ـتــرفــة ،وت ـع ـل ـمــت تـصـفـيــف الـشـعــر
أي ـ ـضـ ــا ،ل ـت ـف ـت ـتــح ص ــال ــون ـه ــا فـ ــي حــي
الدعتور الشعبي في مدينة الالذقية،
مـنــذ نــزوحـهــا قـبــل  4س ـنــوات .تحضر
ورشــة الــدعــم مــن أجــل طفلتيها أيضًا،
بعد استشهاد ولديها العسكريني في
الجيش ،إضافة إلى زوجها .تقول عن
ّ
النساء املشاركات« :أحس بهن جميعًا.
كلنا نتألم من الخسارة .وأتمنى الصبر
ل ـن ــا ج ـم ـي ـعــا الحـ ـتـ ـم ــال مـ ــا خ ـس ــرن ــاه.
ّ
أك ـثــرهــن أزواجـ ـه ــن شـ ـه ــداء .وهـ ــن بال
م ـع ـي ــل ،لـ ـ ــذا س ــأع ـم ــد إلـ ـ ــى تـعـلـمـيـهــن
صنعة يستفدن منها» .وعند سؤالها
السؤال اللعني ذاته« :هل تشعرين أنهن
يختلفن عنك؟» .تجيب املــرأة ببساطة
وطيبة واضحني« :نعم بالتأكيد .إنهن
ّ
ال يعرفن الصنعة ،بينما أنــا معلمة.
إنما أتذكر كيف بدأت في تعلم املهنة،
وه ــم يـ ــردن أن ي ـب ــدأن الـعـمــل اآلن .لــذا
أحب مساعدتهن» .لم تسقط املــرأة في
ف ــخ املـنــاطـقـيــة وال ـطــائ ـف ـيــة بــإجــابـتـهــا
السريعة ،مــا يعيد إلــى األذه ــان طيبة
سورية قديمة ،تــوارت خلف الــدم الذي
ط ـغــى ع ـلــى ك ــل ش ـ ــيء .غ ـيــر أن لــديـهــا
فــوقـيــة م ــن ي ـعــرف عـلــى م ــن ال يـعــرف،
ً
مــا يبعث على الـتـفــاؤل قليال .تضيف
بـ ـح ــزن« :ي ـك ـفــي أن ـه ــن ي ـ ّ
ـرب ــن أي ـتــامــا.
والظلم» .لن تعود املرأة
ويعانني الفقر َ
إلى حلب ،فلم يبق من أهلها أحد ،وهي
ال تـنـســى وق ـف ــة أه ــال ــي ح ــي الــدع ـتــور
ّ ُ
معها ،عقب استشهاد ابنها ،ولعل هنا
ّ
من هن بحاجتها إن تم املشروع الذي
يجري الحديث عنه في الورشة ،حسب
تعبيرها.

العمل أو المتاجرة في المأساة
ت ـ ــرى رئ ـي ـس ــة «ج ـم ـع ـي ــة الـ ـ ـص ـ ــواري»
األهلية أفنان بــال ،أن تفاعل األطفال
في ما بينهم أسهل وأسرع بكثير من
تفاعل األمهات ،إذ إن مسافات تفصل
بني النساء املجتمعات ،بسب اختالف
ب ـي ـئ ــات ـه ــم وم ـ ـس ـ ـتـ ــواهـ ــم ال ـت ـع ـل ـي ـمــي
والثقافي .وتعد الجمعية على لسان
رئيستها بـتـمــويــل كــل امل ـشــاريــع ذات
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدوى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـن ــاجـ ـح ــة،
إضافة إلى اإلشراف على تقديم الدعم
الـنـفـســي والـصـحــي والـتـعـلـيـمــي لـ ـ 60
ً
طفال ،مع ورش عمل تمكني اقتصادي
واجـتـمــاعــي ألمـهــاتـهــم الـلــواتــي يصل
ع ــدده ــن إل ــى  40امـ ـ ــرأة .م ــن جــانـبـهــا،
تـ ـج ــد امل ـ ــدرب ـ ــة رامـ ـ ـ ــا حـ ـس ــن ،ال ـق ـ ّـي ـم ــة
على الــورشــة ،أن االسـتـجــابــة مــن قبل
الـسـيــدات خ ــال الــورشــة كــانــت جيدة
جدًا ،وال سيما خالل النشاط الجماعي
والـنـقــاش حــول املـشــاريــع وتحفيزهن
للعمل .وت ـقــول« :ش ـعـ ُ
ـرت بأنهن بــدأن
ً
ّ
ي ـجــدن قـيـمــة ل ـهــن وأمـ ــا ف ــي تحسني
واق ـع ـهــن .إن ـمــا اض ـط ــررت إل ــى خفض
م ـس ـت ــوى امل ـع ـل ــوم ــات وامل ـص ـط ـل ـحــات
إلـ ــى أب ـس ــط ص ـي ـغــة م ـم ـك ـنــة ورب ـط ـهــا
ب ـ ــأح ـ ــداث ووق ـ ــائ ـ ــع ي ــوم ـي ــة م ـع ـي ـشــة،
بـسـبــب ت ـفــاوت مـسـتــواهــن التعليمي
والـ ـثـ ـق ــاف ــي» .وت ـع ـت ـبــر ح ـس ــن أن أه ــم
ال ـص ـعــوبــات ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـع ـمــل مع
هؤالء السيدات حالة االستسالم لدى
بعضهن بالعجز واالتـكــال التام على
الدولة ومؤسساتها أو على جمعيات
ومنظمات املجتمع األهـلــي ،ما يؤدي
إلـ ـ ــى امل ـ ـتـ ــاجـ ــرة فـ ــي املـ ـ ــأسـ ـ ــاة ،حـســب
ُ
تعبيرها .وتضيف« :يأتي دوري هنا
في أن أقنعها بقدرتها على النهوض
ّ
وال ـع ـم ــل ،م ــن غ ـيــر أن أق ـ ــزم مــأســاتـهــا
وح ـج ــم مـعــانــاتـهــا ال ـهــائ ـلــة ،أو جــرح
مشاعرها».

