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 المقدمة

كأداة ِلبّث الرعب داخل المجتمع، االختفاء القسري ُيستخدم 

فالشعور بغياب األمن الذي يتولد عن هذه الممارسة ال يقتصر 

بُرّمته، ويتأثر  على أهل وأقارب المفقود بل يصل أثره للمجتمع

به بشكٍل مباشر أفراد األسرة الذين يجهلون مصير أحبائهم، 

 فيترقبون في حيرة لسنوات طويلة وصول أخبار قد ال تأتي أبدًا.

وتعاني أسر المفقودين من عدم درايتهم إذا كان المفقود ال 

يزال على قيد الحياة، وهنا تراودهم األسئلة، أين اختفى؟ وما 

ائه؟ وكيف هي حالته الصحية؟ وكثيرًا ما تزداد هي ظروف اختف

محنة األسرة من جراء العواقب المادية لحالة الفقد، ذلك أن 

الشخص المفقود غالبًا ما يكون هو المعيل الرئيسي لألسرة، 

وهكذا يتفاقم األلم العاطفي باإلضافة للحرمان المادي الذي 

لتي تتكبدها تشتد حدته في األسرة نتيجة التكاليف اإلضافية ا

 إذا قررت البحث عن ابنها المفقود.

وتتحمل النساء في أغلب األحيان وطأة الصعوبات النفسية 

والمادية الكبيرة التي عادة ما تصاحب حاالت االختفاء، 

فالمرأة هي التي تتحمل مسؤولية البحث إليجاد حّل لقضية 

اختفاء أحد أفراد أسرتها سواء كان زوج أو ابن وقد تتعرض 

 المرأة بقيامها بذلك للمضايقات واالضطهاد. 

يستعرض هذا الكتاب مجموعة قصص واقعية تلخص عمق المعاناة 

لذوي المفقودين وتسلط الضوء على الجانب المظلم من هذه 

المعاناة التي تجاهلها المجتمع وتناستها بعض المنظمات 

الحقوقية، قد يكون ذلك لكبر حجم المعاناة من حيث العدد 

خم والتعقيدات المتداخلة المتعلقة بتعدد أطراف النزاع الض

وجهالة الجهة القائمة على تلك الجريمة، أحاط الكتاب 

بالمعاناة من كافة جوانبها االقتصادية واالجتماعية 

والقانونية والنفسية لتعطي القارئ صورة متكاملة عن قضية 

 المفقودين خالل سنوات الحرب السورية.

 

 

 

            مصير  مجهول
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رعب  يدور دون خاتمة، أجواء متوترة مع كل شخص يأتيه 

خبر  جديد عن مفقوده، هكذا تجابه العديد من العائالت 

 السورية معاناة فقدان أحد أفرادها إثر اختفائه. 

ليست الحكاية من النوادر، بل هي ما تعيشه عائالت أكثر 

ألف مختفٍ قسريًا، بينما تتضمن تقارير حقوقية أّن  95من 

منهم اعتقلوا وتّم إخفاؤهم قسرًا، ولم ُيعرف مصيرهم  90%

فيما إذا كانوا على قيد الحياة، أم قضوا موتًا داخل 

 المعتقالت إثر التعذيب.

كيف ُفقدوا؟ كيف تّم اعتقالهم؟ وأين جرى ذلك؟ وما هو 

مصيرهم؟ ربما تمكنت بعض المنظمات الحقوقية من الحصول 

عبر شهاداتٍ ألهالي  على قوائم لعشرات آالف األسماء

المفقودين والمعتقلين وطرق توثيٍق أخرى... في المقابل 

تنفي مختلف الجهات واألطراف بشكل مستمر مسؤوليتها عن 

حاالت االختفاء القسري، رغم وجود األدلة والبراهين التي 

تثبت ضلوعهم في حوادث اإلخفاء القسري، فيما تستمر جهود 

افة األطراف بناًء على ما المنظمات الحقوقية إلدانة ك

جمعته من أدلة ضدها والمثير للقلق أيضًا أّن اإلحصائيات 

التوثيقية ألعداد المختفين قسريًا تذكُر ضمن القوائم أّن 

هنالك آالف النساء واألطفال الذين غُّيبوا في سجون أطراف 

 النزاع وال ُيعرف مصيرهم حتى اللحظة.

 

 ال يندمل الفقدان المزدوج ألم مستمر وجرح

"لم أتوقع يومًا أن أفقد سندي في هذه الحياة زوجي وأمي 

في آنٍ واحد" بهذا بدأت كوثر حكايتها مع الفقدان، بعد 

معاناة مريرة وحصاٍر طويل استمر لسنوات في حلب حيث 

كانت تقيم مع عائلتها وأقاربها في مناطق ريف حلب التي 

متفجرة كانت ُتقصف يوميًا بوابٍل من بالبراميل ال

والصواريخ الفراغية والقذائف... سنوات من الرعب 

المصحوب بالموت اليومي ألقارب وجيران قضوا تحت أنقاض 

وركام منازلهم التي بنوها بكّدهم وجهدهم وقد يكون ذلك 

المنزل حصيلة عمٍل مضني استمر لسنوات حتى استطاع هذا 

 الشخص تأمين أسرته بمنزل يأويهم.

دة من تلك العائالت التي ذاقت مرارة كوثر وعائلتها واح

الفقد تحت قصف الطائرات للمناطق السكنية والتي أودت 
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بحياة أحد أبنائها وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة من 

 العمر.

بعد أن غًيب الموت فلذة كبدها وهواجس النجاة تعيشها 

كوثر بمن تبقى من أوالدها وأفراد عائلتها وتحت ضغط 

ررت وعائلتها الهرب إلى المجهول الحصار المتواصل ق

والخروج من تحت حمم وقصف الطائرات نحو مناطق أكثر 

أمنًا وبالرغم من صعوبة هذا القرار وخطورته إال أّنه 

المنفذ الوحيد من أجل الحفاظ على حياة من تبقى من 

 أطفالها خوفًا من فاجعة فقٍد آخر بقصف الطائرات.

لم تكن كوثر تعلم أن رحلتها ستكون بدايًة لمأساة أخرى  

تتكّبدها العائلة، بفقٍد جديد للزوج المعيل وسند 

العائلة بداية وصولهم إلى وجهتهم، بألٍم وحسرة تكلمت 

كوثر عن معاناتها في بناء أسرتها مع زوجها التي 

تحكمها قلة فرص العمل حيث يحتاج بناء األسرة الى سنوات 

 من العناء.طويلة 

بألٍم وحسرة تحدثت كوثر عن معناتها في بناء أسرتها مع 

زوجها والصعوبات التي واجهتهم حيث أّن أكبر أحالمهم كان 

الحصول على منزٍل صغير يوصلهم إلى شيء من االستقرار 

النفسي واالجتماعي، كان الزوج يعمل طوال اليوم وكوثر 

ل المنزل، بعد منشغلة بتربية أوالدها والعناية بهم داخ

عناء وعمٍل شاق في ورشات العمل استطاع الزوج تأمين 

مكان صغير افتتح به ورشًة صغيرة ألعمال الحدادة وملحق 

 بها مكان صغير لغسل وصيانة السيارات.

تقول كوثر: زوجي شخص  مسالم وليس له أي نشاط سياسي أو 

عسكري عندما كنا في حلب بعد حصار طويل ومحاولة قوات 

ظام السوري دخول مناطق حلب التي تسيطر عليها فصائل الن

المعارضة المسلحة واستمرار القصف بالبراميل والصواريخ 

وغاز الكلور لم يبقَ أمامنا خيار سوى الخروج أنا وزوجي 

 وأوالدنا وأخوة زوجي وزوجاتهم وأقاربهم.

خرجنا ونحن نحمل في جعبتنا قهر وألم سنوات الحصار 

ديار التي عشنا وتربينا بها والحزن وحسرة مغادرة ال

على ذكرياتنا وفقدان أحبائنا ودمار منازلنا التي كانت 

تأوينا، كان يتملكنا الرعب والخوف من المجهول الذي 

ينتظرنا على الطرف اآلخر، الخوف من االعتقال والمعاملة 

المهينة واأللفاظ السيئة التي كانوا يستقبلون بها 

مناطق سيطرة المعارضة على أنهم  المدنيين الخارجين من
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إرهابيين حسب زعمهم، بقينا مع الناس التي خرجت ذلك 

اليوم، كان يومًا مأساويًا ومتعبًا خاصة لألطفال وكبار 

السن، أغلب الذين خرجوا نفذت مدخراتهم من الطعام 

واألموال أثناء الحصار، وصلنا ليالً الى مكان المعبر حيث 

أمين وسائط نقل تقل األشخاص كان العناصر يقومون بت

اللذين لهم أيّ تواصل مع أحد العسكريين أو الضباط، 

بقينا في المعبر نحن وعدد قليل من العائالت التي ال 

تملك تواصل مع أحد، عندها قالوا لنا عليكم الذهاب الى 

منطقة )جبريل( ثّم قاموا بجمع البطاقات الشخصية منا 

مطلوبة، أخذوا هويات جميع وتدقيقها مع قائمة األسماء ال

الرجال وقالوا لهم ال يوجد أيّ مشكلة في سجالتكم ولكن 

ستستلمون الهويات عندما تصلون الى منطقة )جبريل(، تّم 

نقلنا بالباصات الخضراء وعند وصولنا هناك قالوا لنا 

بأّن النساء تستطيع ترك المنطقة والذهاب الى حيث تشاء 

لمغادرة حتى يأخذوا بطاقاتهم أما الرجال فال يستطيعون ا

 الشخصية.

كان الجو باردًا وال نستطيع البقاء مع زوجي فتركناه في 

منطقة جبريل، غادرنا مع األطفال في سيارة على كفالة 

أحد األشخاص، قام بتمريرنا على جميع الحواجز الموجودة 

على الطريق على أننا أقاربه مقابل مبلغ مالي حتى 

ريق الباب، وبقي زوجي هناك لليوم وصلنا إلى منطقة ط

التالي حيث ذهب مع اخيه إلحضار هويته، وعندما بدأ 

الضابط بإعالن األسماء ألصحاب الهويات المحجوزة وعند 

وصوله الى اسم أحمد الغزال قال لزوجي قف على جانب وال 

تغادر أما شقيقه أعادوا له هويته وأمروه بمغادرة 

بالذهاب سمع اسم أحمد  المكان على الفور وعندما همّ 

غزال مرة ثانية وهذه المرة االسم بدون أل التعريف حيث 

يوجد في حلب عائالت تكنى بالغزال وعائالت أخرى كنيتها 

غزال عندها أدرك أنه مجرد تشابه أسماء، عاد فورًا الى 

الضابط وقال له سيدي هذا اسم أخي إال أّن الضابط لم 

ال له اخرج من هنا فورًا ال يستجيب ووضع الهوية بجيبه وق

 أريد أن أراك هنا.

وفي اليوم التالي وصل شقيق زوجي لمنطقة طريق الباب  

هو وجميع أقاربه من الرجال إال زوجي لم يأتِ معهم، 

وعندما سألتهم عنه قالوا لي أنه ينتظر اجراءات التفيش 

وتدقيق أسماء المطلوبين وعند اصراري على معرفة 

ي تّم توقيفه بسبب تشابه األسماء، بقيُت الحقيقة قالوا ل

حوالي ثالثة أشهر مقيمة مع عائلة زوجي أنتظر عودته... 
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لم أحصل خالل هذه الفترة على أي معلومة عنه أو وجهة 

اعتقاله أو الجهة التي اعتقلته، لم يصلني سوى أقاويل 

من بعض الناس وجميعها بدون تأكيد، وطوال هذه الفترة 

دته ولم أستطع اتخاذ أيّ قرار بمغادرة كنت بانتظار عو

مكاني أنا وأبنائي وإلى أين ستكون وجهة نزوحنا هل 

نذهب إلى ادلب؟ هل نتجه إلى تركيا؟ هل نعود إلى ريف 

حلب؟ جميع هذه األسئلة أحتاج مساعدة زوجي لإلجابة عليها 

أصبحت أخاف ان يفقد أثرنا وال يستطيع الوصول إلينا إذا 

، كما كانت تنتابني حيرة من جهة أخرى خرج من المعتقل

هل أبقى مكاني وأنتظر عودته أم أبدأ بالمبادرة للبحث 

عنه، وإذا أردت البحث عنه من أين أبدأ وإلى أين أتجه 

وأين أترك األوالد... أنا وحيدة ومسؤولة عن أبنائي 

جميعهم... والسفر للسؤال عن زوجي في الظروف الحالية 

مدار شهرين في دوامٍة من التخبط  صعب  ومكلف، عشت على

والحيرة، عندها قررت الذهاب إلى العاصمة للبحث عنه 

وعند وصولي بقيت لعدة أيام في حالة ضياع من أين أبدأ 

مشوار البحث، سألت كثيرًا وصادفت كثيرًا من األهالي 

والزوجات مثلي سواء على باب المحكمة للتقدم بطلب بحث 

احد منهم يحمل في جعبته ذات أو على باب الشرطة وكل و

المعاناة والتساؤالت واللوعة لمعرفة أيّ معلومة حول 

 مفقودهم.

تقدمُت بطلب للبحث عنه بعد أن قمت بتأمين عّدة ورقيات 

من الدوائر، لكن دون جدوى في الحصول على نتيجة تريح 

قلبي... لم أعد قادرًة على تحّمل تلك النفقات إضافة إلى 

ي عند أحد الجيران بحلب وال أعلم ما هي أني تركت أطفال

حالهم، عندها قررت العودة إليهم ألنني ال أستطيع تركهم 

 واالنتظار في المدينة أكثر من عشرة أيام.

حاولت استعادة قواي وانطلقت باتجاه الطريق ألعود الى 

حلب أحمل على عاتقي ثقل الخيبة والحسرة وبصيص من أمل 

ي الحياة وأنا أنتظر عودة زوجي ُيعينني على االستمرار ف

 أو معرفة مصيره.

بعد عودتي إلى أطفالي بقينا في منطقة طريق الباب عدة 

أشهر وهنا بدأت مرحلة جديدة من المعاناة جزء منها 

يتعلق بموقف بعض األشخاص حيث كنا نتعرض لمضايقات يومية 

وإقصاء ومعاملة على أننا منبوذون أو غرباء وال يحق لنا 

بينهم ألننا مختلفين بكل شيء خاصة في تفكيرنا  العيش

حسب زعمهم ومكسورين لفقدنا المعيل... جزء  من تلك 
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المعاناة أيضًا كان عند مراجعة إحدى دوائر الدولة 

الرسمية ألمر يتعلق بإجراء إداري من أجل أحد أفراد 

العائلة أو استخراج أي وثيقة رسمية أو استخراج وثائق 

ساعدنا على تسيير أمورنا القانونية، تثبت شخصيتنا وت

وهذا األمر تعرضت له عندما أردت أن أستخرج دفتر عائلة 

لي وهوية شخصية البني، فمن األوراق الرئيسية واألولية 

التي يجب أن أحصل عليها هي شهادة تعريف من مختار الحيّ 

الذي نسكنه تثبت عنواننا وسكننا هناك، وصلت إلى مكتب 

له األوراق لتوقيعها وختمها بالختم  المختار وقدمت

المختص للحيّ وعندما نظر إلى األوراق وقرأ االسم وعرفني 

من اسم والدي سألني والدك أبو عالء؟ قلت له نعم قال لي 

والدك مؤيد لإلرهابيين ويدعمهم... )وهذا ليس صحيح 

فوالدي رجل  مسن ال عالقة له بالسياسة أو بأي شيء مما 

المختار وغضب ورمى األوراق بوجهي وقال  يحدث( احمر وجه

لي "لن أوقع لك األوراق ولن تمّر هذه الوثائق من عندي" 

ونعتنا بالخونة، كنت بحاجٍة ماسة لتوقيعه وحاولت البحث 

عن حّل بديل إلى أن نصحني بعض األشخاص بالذهاب وتقديم 

 بشكوى ضده لكنني لم أستطع أن أفعل.

ة أشهر في انتظار أيّ خبر بعد معاناة استمرت حوالي ست

عن زوجي أو عودته قررت الذهاب مع أوالدي للعيش في 

إدلب، تكررت معناتنا في العيش برعبٍ وخوف بسبب قصف 

الطائرات المتواصل على المنطقة ولم نستطع إيجاد مأوى 

آمن للسكن ما اضطرنا للعيش في أحد المخيمات، بقينا 

ع تحمل الظروف هناك لفترة قصيرة من الزمن ولم نستط

 البائسة التي كنا نعيش فيها.

تكمل كوثر قائلًة: بعد تلك العراقيل حسمت أمري بالسفر 

نحو تركيا عّلني أحصل فيها على حياٍة أفضل لي 

وألبنائي... وبعد رحلة مضنية وشاقة ومكلفة نوعًا ما من 

خالل أحد المهربين الذي ينحدر من منطقتنا وصلنا إلى 

 التركية. مدينة الريحانية

لم تقتصر العقبات المتعلقة بالوثائق اإلدارية على 

الفترة التي أقمت فيها في سوريا بل الحقتني إلى تركيا 

بسبب اإلجراءات المعقدة والمشددة الستخراج وثائق رسمية 

تسمح لنا بالبقاء على أراضيها وتحمينا من إعادة 

لى ترحيلنا إلى سوريا، لذلك اضطررت إلى تسجيل زوجي ع

أنه متوفي في السجل المدني واستخراج شهادة وفاة له 

ألنني لم أستطع تثبيت وجودي بشكل قانوني إال بشهادة 
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حضر زوجي شخصيًا أو أن 
ُ
وفاة، فقد طلبوا مني إما أن أ

أثبت وفاته بشهادة رسمية بسبب اإلجراءات األخيرة في 

 تركيا المتعلقة بالكملك وتثبيت اإلقامة.

والت ابتزازنا في تركيا للحصول على كما وتكررت محا

معلومات عن زوجي حيث حدثتني جارتنا عن محامي يأتي لي 

دوالر لكنني  300بخبر عنه إذا كان حيّ أم ميت مقابل 

رفضت هذا العرض ألنني لم أعد أثق بأي أحد يستغل حاجة 

 ذوي المختفي للوصول إلى خبر عنه.

اء تربية األوالد في تركيا كان الواجب عليّ أن أتحّمل أعب

وتأمين احتياجات المنزل لوحدي ولم يكن لي أي معيل 

يعنني بتحمل جزء من هذه المسؤولية سوى ولدي األكبر 

الذي كان يتقاضى أجورًا زهيدة وعلى اعتبار أّن زوجي كان 

يقوم بقسم كبير من مسؤولية المنزل واجهت صعوبة بالغة 

ون زوج لي وأب في البداية للتأقلم مع الوضع الجديد بد

ألوالدي يكون له الدور الرئيسي بتحمل أعباء األوالد 

وتأمين احتياجات المنزل، كان أخوة زوجي إيجابيين معي 

ومع أوالدي ولكن لكل واحد منهم عائلته وأوالده وبصعوبة 

فائقة حتى يستطيع أحدهم تأمين احتياجات عائلته سواء 

لم تكن أفضل في ظروف الحرب أو في مناطق النزوح التي 

 حال للسوريين الذين خرجوا من ديارهم.

كان لدي بعض المال تركه زوجي معي والذي وفره من عمله 

سابقًا ساعدني كثيرا على بداية حياتي في تركيا وكذلك 

ابني األكبر كان يعمل في تركيا قبل أن نأتي اليها، 

تلقيت بعض المساعدة المادية من أخي ولم أستطع العمل 

ن صغيران يحتاجان الى رعاية كوني وضعت مولودي لدي طفال

األخير بعد اختفاء والده بأشهر والذي ال يتجاوز عمره 

اآلن السنتين، حتى أمي التي اعتدت على وقوفها بجانبي 

أثناء والدتي لم تكن هي األخرى موجودة عندما وضعت طفلي 

األخير، أما بالنسبة للتسوق من أجل احتياجات المنزل 

بب لي مشكلة كبيرة ألنني ال أستطيع اصطحاب األطفال كان يس

معي وحملهم مع االحتياجات والمشتريات وكذلك ال أجد مكان 

أتركهم فيه اثناء خروجي لتأمين احتياجات المنزل من 

السوق، أما التربية تلك المهمة الصعبة عليّ لوحدي مع 

ستة أوالد منهم اثنان في سّن المراهقة واثنان أطفال 

ر دون األربع سنوات، يبقى لوجود األب في العائلة تلك صغا

الرهبة المصحوبة بالتوجيه نحو الطريق الصحيح وتجنب 

الخطأ وتقويمه وخاصة لألوالد بعمر أوالدي الكبار هذه 
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الرقابة والرعاية من قبل األب قد غابت عن عائلتي، 

وكذلك الدراسة فقد كانت صعبة التحصيل بسبب نزوحنا من 

لى مكان آخر وأّثر عدم االستقرار على تحصيل أوالدي مكان ا

الدراسي كثيرًا وخاصة الكبار منهم حيث بقينا في مناطق 

النزوح داخل سوريا حوالي سنة وعندما وصلنا إلى تركيا 

لم يستطيعوا الدخول إلى المدارس بسبب انقطاعهم لفترة 

عن الدراسة وذهابهم للبحث عن عمل، أما في عالقات 

مع األوالد ساءت بعض الشيء وخاصة الذكور منهم  المنزل

كونهم في سّن المراهقة فهم يفكرون بطريقة مختلفة ولم 

يعد الشخص الذي ينهاهم عن أخطائهم موجود أصبح كل واحد 

منهم يفعل ما يحلو له دون مرجع أو استشارة أحد، حتى 

أصبحوا يقيدونني كثيرًا بحجة الخوف عليّ بطريقة تفكيرهم 

 وبهم في التعامل معي. وأسل

أما الصغار وخاصة ذلك الذي لم يَر أباه وولد بعد 

فقدانه فالمعاناة معه من نوع آخر معاناة تدمي القلب 

يحمل صورة والده بشكل دائم ويسأل أين أبي؟ متى يعود 

أبي؟ يفتقدون لألب ولدوره في األعياد والمناسبات وخاصة 

يشترون لهم  عندما يرون أوالد الجيران مع آبائهم

الهدايا والثياب، من إحدى المواقف المحزنة التي حصلت 

مع أطفالي الصغار عندما قالت لهم طفلة صغيرة من بنات 

جيراننا أّن والدها قد اشترى لها ثياب جديدة للعيد 

وأنهم ليس لديهم أب يشتري لهم ثياب العيد، عندها عاد 

وت عال أطفالي مكسوري الخاطر وهم يبكون ويسألوني بص

"لماذا ال يوجد لدينا أب كباقي األطفال يشتري لنا ما 

نريد" عندها وقت عاجزة مكّبلة األيدي ال أعلم بماذا 

 أجيبهم وماذا أفعل ألعوضهم عن فقدهم ألبيهم ...

 

 

 مأساة أخرى

"ال أريد أن أموت تحت القصف" تلك هي عبارة أمي التي 

ا دومًا كانت تسببت لي بفقٍد جديد، أفتقد ألمي وأتذكره

تعيش المأساة مع والدي السبعيني في إحدى مخيمات ريف 

ادلب تحت القصف ومعاناة النزوح بدآ يفكران جديًا 

بالخروج نحو مالٍذ آمن باتجاه تركيا والوصول إليّ، لكن 

أخوتي كانوا دائما يرفضون خروجهم خشيًة عليهم من مخاطر 

ى معرفٍة طرق التهريب ووعورتها، أخبرهم خالي أنه عل
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بمهربٍ صادق في وعوده وسيقومون بإيصالهم بأمان إلى 

داخل تركيا وبعد مقابلته واالتفاق معه اخبرهم في اليوم 

التالي أنه يوم مناسب للخروج الى تركيا كونه ماطر حيث 

تقّل حركة مراقبة الحدود أثناء المطر، كان ذلك في شهر 

ا بالرحيل حين جهزوا حقائبهم وهّمو 2018كانون الثاني 

وخرجوا مع المهرب وعدد من األشخاص  باتجاه الحدود 

التركية وأثناء مسيرهم استمر هطول المطر بغزارة عندها 

أخبرهم أنه يتوجب عليهم العودة وال يستطيعون متابعة 

المسير بعد أن قطعوا مسافات طويلة حتى وصلوا بالقرب 

على من الحدود التركية، رفض أبي وأمي العودة وأصّرا 

إكمال الطريق عاد الجميع أدراجهم مع المهرب وأكمل 

والداي طريقهما بنفسيهما ألنهم ال يريدان العودة والموت 

تحت القصف، وما إن أكمال مشيهما حتى أنهكهما التعب 

ووجدا نفسيهما في منطقٍة مهجورة خالية من البيوت أو 

السكان، جلسا يلتقطان أنفساهما المثقلة بالخوف 

اد باألخص والدتي التي لم تعد تستطيع الوقوف على واالجه

قدميها، حاوال بإصرار التواصل مع المهرب كي يدلهما على 

طريق العودة لكن دون إجابة... انتهى شحن هاتفهما ثم 

جلسا لساعاتٍ طويلة يبكيان...  فجأة يقرر والدي أن 

يكمل الطريق وحده بحثًا عن مساعدة لحمل والدتي التي لم 

تقوى على أالمها حين تقدم باتجاه جدار الحدود تعد 

التركية ليخبر حرس الحدود بحال زوجته التي تركها 

وحيدًة في منطقة مهجورة تحت المطر، وبعد أن مشى قليالً 

أمسكت به عناصر الحدود واعتقلوه رغم محاوالته المتكررة 

للشرح لهم بلغته العربية عن حال زوجته... لكن دون 

و فهموا ما يقول فلن يصدقوا روايته، بعد جدوى فحتى ل

ذهب إلى … يومين من إعادته وترحيله إلى سوريا حيث كان

المكان الذي ترك به والدتي فلم يجدها، أخبر أخوتي 

الذين جاء قسم  منهم للمكان على الفور للبحث عن أّمي 

فلم يجدوا لها أثر، ولسان حالنا يقول أين اختفت أمي؟ 

ووالدي يضرب على وجهه ويقول لقد تورمت أين ذهبت وَمشت؟ 

قدماها من المشي فلم تعد تستطيع الحركة فمن أخذها من 

 مكانها! 

أصبحت الهواجس تتراءى لنا وتدور في مخيلتنا أسئلة 

كثيرة هل ماتت من البرد ووجدها أحد ما ودفنها؟ هل 

قتلها عصابات المهربين على الحدود وأخذوا ما تملك من 

المصاغ الذي ترتديه؟ هل هاجمها وحش أو ذئب مال وبعض 

وأكلها؟ أسئلة كثيرة بقيت دون جواب حتى يومنا هذا رغم 

السؤال عنها ونشر صورتها على وسائل االعالم دون أي خبر 
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عنها سواء كانت على قيد الحياة أم ماتت، المحزن أنها 

كانت تأمل بالوصول الى األمان فكان مصيرها الفقد نحو 

 المجهول.

تابعت كوثر حديثها بالقول ما يحدث في سوريا شيء مرعب 

ويجرى على مرأى ومسمع العالم كله بقوانينه الدولية 

لحقوق االنسان واتفاقياته ومعاهداته، ال أحد يحمينا أو 

يساعدنا وخاصة أهالي المعتقلين والمختفين قسرًا، أرغب 

برفع دعوى أو تقديم شكوى ألي جهة دولية تبحث عن 

تفين قسريًا لمعرفة مصير زوجي وأمي فقد ضعت بين المخ

االخبار المتناقضة التي تصلني حول مصير زوجي ووالدتي 

 بين مصيرهم أو الجهة المسؤولة عن اختفائهم.

هكذا ختمت كوثر حديثها عن معاناتها بفقٍد مزدوج لم 

يثِنها عن االستمرار في البحث عنهم وكشف مصيرهم رغم 

 بات الشائكة والظروف التي تمر بها.جميع الصوبات والعق

لم يقتصر ألم الفقد على الزوجات واألمهات إال أنه يمتد 

ليصل إلى األبناء أيضًا، محمد الذي أصبح اليوم في 

الرابعة والعشرين من عمره وهو االبن األكبر للمفقود 

أحمد، بعد كل ما روته والدته كوثر عّبر هو أيضًا عن 

حيث أّن اختفاء والده ألقى على حزنه وافتقاده لوالده 

عاتقه مسؤوليات أكبر منه حيث وجد نفسه مسؤول عن أمه 

 وأخوته وهو مازال شابًا صغيرًا.

بقول أحمد "اضطررت ألخذ دور األب في المنزل وأصبحت 

المسؤول عن أمي وأخوتي، أحيانًا كنت أقسو على والدتي 

ايقات وأمنعها من الخروج من المنزل خوفًا عليها من مض

المجتمع كذلك أجبرتني ظروف حياتنا ترك دراستي والعمل 

في أماكن مجهدة وذات دخل قليل لم يكن يكفينا كعائلة 

الجئة في تركيا فكان بعض أقاربنا يرسلون لنا مساعدات 

مالية بين الحينة واألخرى، تعرضنا لالبتزاز من أجل 

الحصول على معلومات تخصّ أبي، كنا نصدق وندفع بعض 

لمبالغ البسيطة أحيانًا للحصول على معلومة تطمئن ا

قلوبنا وأحيانًا أخرى لم يكن بإمكاننا تأمين المبالغ 

 الكبيرة التي ُتطلب منا... دون أي نتيجة.

جبرنا عل القيام بتوفية والدنا 
ُ
أكثر ما يؤلمني أننا أ

ألجل تسهيل المعامالت الحكومية التي تخصنا فاألمر يحتاج 

 وقيع أو موافقة رب األسرة.دائمًا إلى ت
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كيف سيأتي يوم ويعود والدي وهو متوفي في السجالت! يال 

قهرنا وألمنا... أنا سأتابع البحث عن والدي حتى آخر 

يوٍم من عمري وسوف أطالب محاكمة من حرمنا منه طوال هذه 

المدة ولن أفقد األمل وسأبقى أنتظره، أنا اآلن متزوج 

 بولد سأسميه أحمد تيمنًا وزوجتي حامل وإذا رزقني هللا

 بوالدي الذي ما زلت أروي لكّل من حولي وأتحّدث عنه".

مآسٍ مروعة طالت السوريين في كّل مكان نساء، رجال، 

أطفال بكافة أطيافهم كانت ثمنًا للبحث عن حياة آمنة 

وظروف حياة أفضل وصاحب الوجع األكبر هم أهالي 

 المفقودين والمختفين قسرًا.
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 سؤال بال إجابة

 

اعتاد الطفل الصغير والذي لم يتجاوز السادسة من العمر 

على سؤال ُيفاجئ به أمه بين الفينة واألخرى، أمي متى 

نعود إلى بيتنا؟ أريد أن أستعيد ألعابي، أخاف أن 

غلق باب 
ُ
يسرقهم أحد ألننا تركنا البيت بسرعة ولم أ

ألنكِ حملتني أنا الغرفة، وأنتِ لم تغلقي باب البيت أيضًا 

وأخوتي وركضتي بنا إلى الخارج ولم نعود بعدها إلى 

هناك، أريد أن أعود ألنام بسريري ال أريد أن أبقى في 

هذه الخيمة التي ال يوجد فيها ألعاب وال سرير، هنا غبار  

ناس كثيرون جميعهم مثلنا ينامون على 
ُ
كثيف وازدحام، أ

نا؟ انظري حتى أخي األرض داخل خيمة فهل سيطول وجودنا ه
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الصغير دائم البكاء من هذه الخيمة إنه ال يحبها، كان 

يكرر الطفل هذه األسئلة على أّمه باستمرار واألّم تزداد 

 حيرتها وألمها على أوالدها.

هكذا كان حال هذه األّم وأطفالها التي أرغمتهم الحرب  

على ترك منزلهم واللجوء إلى المخيمات بعيدًا عن قصف 

ئرات ونيران األطراف المتحاربة في مدينة الحسكة، الطا

وال يخفى على أحد مصاعب الحياة في الخيمة التي تفتقد 

ألبسط مقومات الحياة والمخيمات غير المجهزة بمرافق 

صحية ومياه صالحة، لقد كانت الغالبية العظمى  ممن 

لجؤوا إلى المخيمات هم من النساء واألطفال لذلك بقيت 

قة بمنازلهم وليس من السهل تّقّبل الواقع آمالهم معل

الجديد والتأقلم معه لمتابعة الحياة اليومية، الطفل 

الذي اعتاد غرفته وألعابه وسريره وأصدقاءه في الحي 

الذي تربى فيه وفجأة مع اشتداد القصف أو الحصار ترك 

كل ذلك ليستقر ويعيش في خيمة سيكون من الصعب عليه 

 تقبل حياته الجديدة.

أما األّم في هذا الحال تتضاعف عليها الهموم وتزداد 

صعوبة الحياة على عاتقها، تحاول التماسك ألجل أطفالها 

لكن األلم كبير والخيارات ضيقة أين تذهب في هذه الحرب، 

تحاول البحث عن مكان آخر أكثر أمانًا تلجأ إليه مع 

أطفالها لكن الصراع المتعدد األطراف في المنطقة التي 

تسكنها يشّل حركتها ويجعلها عاجزة مهما كانت وجهتها 

فهي في خطر بسبب ارتفاع وتيرة الحرب بين جميع 

المتحاربين فتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( من جهة 

وقوات الحكومة السورية من جهة أخرى والفصائل الكردية 

من الجهة الثالثة باإلضافة لقصفٍ مستمر بالطيران على 

ن تتسنى لها الفرص للخروج من هذا الجحيم المنطقة، حي

تفكر أحيانًا بالنزوح إلى مخيمات إدلب إالّ أّن الطريق 

محفوف بالمخاطر، ومع ذلك ستغامر ألن إدلب هي المنفذ 

الوحيد حتى تستطيع هذه األّم اجتياز الحدود التركية 

 لتصل إلى أهلها المقيمين في تركيا.

تي تنحدر من الحسكة هذا جزء بسيط من معاناة غادة ال

مدينة عامودا ذات الغالبية الكردية التي فقدت زوجها 

وهو عائد من عمله إلى المنزل ولم  2018بداية العام 

تعلم عنه شيئًا بعد ذلك الحين ألنه كان يعمل مدّرس في 

إحدى قرى محافظة الحسكة ضمن المناطق القريبة من مدينة 

ى تلك المناطق عامودا وتتواتر السيطرة العسكرية عل
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وتتعدد وتتبدل بشكل يومي أحيانًا بين تنظيم الدولة 

 اإلسالمية )داعش( وبين الفصائل الكردية المسلحة.

بدأت قصة غادة عندما اشتّد الحصار على المدينة من ِقبل 

تنظيم )داعش( وكذلك القصف والنيران وقد أصبحت حينها 

المخيمات بال معيل، بعد اختفاء زوجها قررت النزوح إلى 

القريبة في مدينة القامشلي ريثما تهدأ األوضاع في 

عامودا إال أنها لم تكن تعلم أن رحلة النزوح ستكون 

طويلة وستتنقل بين المخيمات من مدينة إلى أخرى ولن 

تعود إلى بيتها الذي ُدّمر وُنهب فيما بعد وسيتحول بيتها 

 إلى خيمة في أحد مخيمات النزوح.

ستة أشهر في مخيمات القامشلي أنتظر  تقول غادة بقيتُ 

عودة زوجي وأحاول البحث عنه دون جدوى، البعض قال لي 

اعتقله تنظيم الدولة االسالمية )داعش( كونه ُيسيطر على 

المنطقة التي نعيش فيها، لجأُت ألصدقائه وأقاربي 

لمساعدتي بالبحث عنه ولكن لم أحصل على دليل يؤكد 

جوده في مراكز احتجازه أو مصيره حتى التنظيم أنكر و

أنه اعتقله أساسًا، أرسلُت العديد من المطالبات 

والمناشدات مع األقارب واألصدقاء لكل مكان ولكافة أطراف 

الحرب في الحسكة لكن بقي مصير زوجي مجهول ولم أعلم 

عنه شيئًا، فهو مطلوب لتنظيم  )داعش( كونه علماني 

عارضهم بشدة ويدين التوجه على حسب زعمهم كما أنه كان ي

ما يقومون به من أفعال شائنة وكان ينعتهم دائمًا بشذاذ 

اآلفاق والقتلة المأجورين وأنهم غير سوريين جاؤوا 

إلينا من كافة أصقاع األرض ليعيثوا الفساد في أرضنا 

ويستولوا على أمالكنا ويقتلوا أصحابها وكان مجاهرًا 

اف الحرب في برأيه ومواقفه السياسية اتجاه كافة أطر

جميع جلساته مع أصدقائه أو أمام طالبه في المدارس 

وكذلك في كل مكان ُيدعى إليه لمناقشة الحال التي وصلت 

 إليها المنطقة التي نعيش فيها.

بعد معاناة دامت أشهر عديدة في مخيمات الحسكة وانتظار 

سماع أخبار جديدة عن زوجي دون جدوى قررت النزوح إلى 

لعليّ أجد مكانًا أفضل لحياة أطفالي وأتابع مخيمات إدلب 

البحث عن زوجي على اعتبار أّن إدلب هي المدينة التي 

ينحدر منها زوجي وأهلُه الذين يقيمون هناك وله أراِض 

وأمالك فيها َورثها عن أبيه، كان الطريق إلى إدلب 

محفوفًا بالمخاطر بسبب سيطرة تنظيم )داعش( على الطريق 

من مناطق تخضع لسلطتهم وتنتشر فيها  وعليّ أن أمرّ 



 

18 
 

حواجزهم ودورياتهم، كل ذلك حتى أستطيع أن أصل إلى 

وجهتي ومما زاد صعوبة الرحلة هم أطفالي الصغار الذين 

دفع اآلخر أمامي... ما 
ُ
كنت أحّمل اثنين منهم على كتفيّ وأ

أبطأ حركتي وكونني كردية الِعرق فهذا األمر األكثر خطورة 

شكل هدفًا مباشر للتنظيم وفي أي لحظة بالنسبة لي 
ُ
ألنني أ

بإمكانهم أن يقوموا باعتقالي واتهامي بانتمائي 

للفصائل الكردية المسلحة في الحسكة ومع ذلك تابعت 

رحلتي حتى أصل إلى إدلب رغم كل تلك المخاطر فبقائي في 

مخيم الحسكة أصبح صعبًا بالنسبة لي وألوالدي كما أنني 

شكل جدي باللجوء إلى تركيا كون أبي بدأت بالتفكير ب

 وأمي يقيمون هناك.

بعد تلك الرحلة المضنية والخوف من االعتقال حطت بي 

الرحال في أحد مخيمات إدلب وكان المخيم الثاني الذي 

أنزح إليه بعد مخيم الحسكة استطعت تأمين متطلبات 

بسيطة تساعدني على االستقرار في خيمتي الجديدة وبعد 

وبسبب ضيق الحال المادي وألنني أنفقُت كل النقود فترة 

التي كانت بحوزتي على نفقات رحلتي من الحسكة إلى إدلب 

بدأُت أفكر بالعمل ألستطيع إعالة نفسي وإعالة أطفالي 

الصغار فهم بحاجة إلى الحليب ومستلزمات النظافة أحدهم 

بعمر السنة واآلخر سنتين والثالث يبلغ من العمر خمس 

تٍ ونصف وهذا يتطلب مني مصاريف باهظة لتلبية سنوا

تقن مهنة الحالقة النسائية وتزيين 
ُ
احتياجاتهم، فأنا أ

السيدات ويمكنني العمل بها في المخيم ومن الممكن أن 

تعود عليّ بدخٍل يسدُّ حاجتي في المرحلة الراهنة وخاصة أن 

أهل زوجي تنكروا لي ولم يتعرفوا عليّ أو على األطفال 

مبلغ مادي حتى المبالغ التي كان يحصل عليها زوجي  بأيّ 

من عائدات وإنتاج األرض الزراعية التي يملكها حرموني 

منها أيضًا ورفضوا إعطائي أيّ شيء منها وتلك األرض تقع 

 في مدينة إدلب موطن زوجي وأهله.

بدأُت العمل في المخيم )كوافيرة( وكانت بداية جيدة لي 

ومألُت وقتي وشغلُت نفسي عن أغنتني عن سؤال الناس 

التفكير المستمر بما حّل بي من مآسي بعد فقدان زوجي 

واستطعُت استعادة جزء من حياتي والثقة بنفسي وقدرتي 

على متابعة الحياة وتحّمل مسؤوليتي اتجاه أطفالي كما 

أنني عدُت للبحث عن طرٍق ووسائل جديدة من الممكن أن 

من خالل أصدقائه القدامى توصلني ألي خبر عن مصير زوجي 

وأقاربي الموجودين في الحسكة، بدأُت التواصل معهم من 

أجل إرشادي إلى وسيلة تكون ناجعًة في البحث عنه... 



 

19 
 

فمنهم من اقترح عليّ أن أسعى عن طريق صفقات مبادلة 

األسرى ومنهم من دّلني على طريق الوساطات والسماسرة إال 

مكانه أو أن تعترف أيّ  أّن المشكلة األكبر كانت معرفة

جهٍة بوجوده عندها لكن جميع محاوالتي بائت بالفشل رغم 

الوعود المتكررة من بعض معارفي الموجودين في الحسكة 

بالعمل بكل طاقتهم لمساعدتي في معرفة مصير زوجي، طال 

انتظاري ولكن دون نتيجة تدلني على أيّ شيء يتعلق 

 بمصيره. 

انحسار المناطق التي يسيطر ومع  2019في بداية العام 

عليها تنظيم الدولة اإلسالمية ِلَما بعد حدود الحسكة 

وهزائمه الكثيرة بسبب الضربات الجوية للتحالف الدولي 

لمحاربته والفصائل المسلحة التي كانت تتصارع على األرض 

ولم يبقى للتنظيم سوى مناطق صغيرة يسيطر عليها في ريف 

االنتهاء من جميع مناطق سوريا،  الرقة كما أنُه شارف على

مع هذه التطورات الجديدة بدأت تدور التساؤالت بين جميع 

الناس الذين لهم أشخاص تراودهم شكوك بأّن أبناءهم 

مغيبين عند التنظيم... أين ذهبوا بهم؟ وما هو مصيرهم؟ 

لكن دون أن تصّرح أي جهة محلية أو دولية عن مصير 

ى الناس أنباء عن مقابر المغيبين كما بدأ يتسرب إل

جماعية اكُتشفت في المناطق التي انسحب منها تنظيم 

)داعش(، تضم أعدادًا هائلة من الجثث لرجال ونساء 

وأطفال دون معرفة هويتهم، أعادت هذه األنباء األلم 

واللوعة لكل عائلة لديها مفقود وبدأت اإلشاعات بين 

الموجودين في  الناس بأّن التنظيم تخّلص من جميع األشخاص

 كبيرًا عليه أثناء 
ً
معتقالته ألنهم أصبحوا يشكلون عبأ

االنسحاب وإشاعات أخرى تقول بأّن أماكن االعتقال ُدمرت 

بقصف طيران التحالف ألنها قريبة من مقرات قيادة 

التنظيم وجميع اإلشاعات تدور حول المقابر الجماعية 

 المكتشفة وكيف وصلت الجثث إليها.

ؤالء األشخاص الذين انتابهم األلم والحيرة كنُت أحد ه

ودارت بمخيلتي عدة تساؤالت هل زوجي أحد األشخاص الذين 

ُدفنوا في تلك المقابر كونه لم يظهر حتى اآلن؟ كما أننا 

لم نسمع أيّ خبر عن تحرير معتقلين ومغيبين من سجون 

تنظيم )داعش( سواء من األخبار التي كانت تتناقلها 

م أو من أخبار الناس التي كانت تتناقل بين وسائل اإلعال

المخيمات بأنه لم يعد أي شخص إلى أهله ممن كانوا 

مختطفين لدى التنظيم، هنا كان اللغز المحير لجميع 

األهالي، هل قتل التنظيم جميع المختطفين أم قام بنقلهم 
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إلى مناطق أخرى مازال يسيطر عليها أم أرسلهم إلى 

اق، جميعها أسئلة بقيت محيرة مناطق سيطرته في العر

لجميع ذوي المختطفين والمغيبين قسرًا، كما وقفت 

المنظمات الحقوقية الدولية وحكومات الدول التي تحالفت 

لمحاربة التنظيم عاجزًة عن اإلجابة رغم وصول أعداد 

المغيبين إلى اآلالف والمقابر التي اكتشفت ال تتضمن هذا 

سائل اإلعالم وقد يكون هناك العدد حسب ما صُّرح عنه في و

 مقابر في أماكن أخرى لم يتم اكتشافها بعد.

بدأت أتلقف األخبار من كل مكان عن تطورات اكتشاف تلك 

المقابر وعن مصير المختطفين والمختفين لكن دون جدوى 

حتى حاولت التواصل مع بعض الهيئات والمنظمات الطبية 

لجثث ومعرفة والدفاع المدني التي تعمل على انتشال ا

هويتها ولكن دون الوصول إلى أيّ دليل يشير إلى تواجد 

جثة لزوجي بين تلك الجثث وخاصة مع ضعف إمكانيات عمل 

تلك الهيئات وعدم توفر المعدات الالزمة لديها التي 

ُتستخدم في تلك الحاالت لمعرفة أصحاب الجثث كمخابر 

اك أن التحليل وحفظ العينات، كما روى بعض العاملين هن

بعض الجثث قد تحللت واختفت معالمها وال يوجد مع الجثث 

 ما يشير إلى أصحابها.

استسلمت لقدري ورضيت بالحال الذي أوصلتني األيام إليه 

وعليّ متابعة حياتي ألجل أطفالي الصغار ويجب تأمين كافة 

احتياجاتهم، كنت أعمل لساعات طويلة داخل المخيم 

ع بعض المال ليساعدني على وتحملُت ضغط العمل بهدف جم

السفر إلى تركيا حيث يقيم أهلي وأخوتي بدأت التفكير 

باللجوء إلى تركيا بعد أن يئسُت من معرفة مصير زوجي... 

لقد تعبت من سماع االخبار المتضاربة والتي ال تأتي 

بنتيجة ُترجى وخاصة بعد تناقل أخبار القتل والمقابر 

ن وقنواته الفضائية وصور الجثث على محطات التلفزيو

ودون جدوى االنتظار التي أعادت لنا بارقة أمل بعد 

هزيمة تنظيم )داعش( بعودة المختفين أحياء إلى ذويهم 

كونه مضى مدة طويلة من الزمن ُتمّكن من بقي على قيد 

الحياة من العودة إلى أسرته أو وصول نبأ نجاته على 

عودته في األقل ولكن قَدُرنا أن نبقى نعيش على أمل 

 المستقبل.

بعد خيبات األمل األخيرة والمتكررة قررت بشكل نهائي 

بداية رحلة نزوح جديدة وهذه المرة إلى تركيا، تواصلت 

مع العديد من المهربين إليصالي إلى تركيا بالرغم من 
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أنها رحلة مليئة  بالمخاطر بسب صعوبة اجتياز الحدود 

ة من أجل منع بعد اإلجراءات المشددة للحكومة التركي

الناس من العبور إلى أراضيها بشكٍل غير قانوني، إال أّنه 

كان القرار النهائي والحاسم للتخلص من حياة المخيمات 

التي تفتقر إلى مقومات الحياة وخاصة النظافة والمرافق 

الصحية، كما تملكني الخوف من تلك الرحلة بسبب انعدام 

بحوا يعملون على الثقة بالسماسرة والمهربين وأنهم أص

شكل عصابات بعضها يسرق أموال األشخاص المرافقين لهم 

وقد يصل بهم إجرامهم إلى قتل الشخص إن لم يستطيعوا 

سلبه ما لديه من أموال بسهولة، تواصلت مع العديد من 

المهربين وبعد البحث عن أفضلهم أو ليس أفضلهم بمعنى 

رغبتي في هذه الكلمة وإنما أقّلهم طمعًا وجشعًا... و

الوصول إلى بر األمان بجانب أهلي كان قراري ببدء تلك 

المجازفة التي سمعت عنها الكثير أبسطها سرقة أموال 

األشخاص الالجئين من قبل المهربين وصوالً إلى ما تناقله 

الناس عن إطالق النار على كّل من يحاول عبور الحدود 

أقاربها والجثث التي كانت تعود إلى المخيمات ليدفنها 

والتي ُقتلت أثناء العبور إلى تركيا كما تمالكني الخوف 

على أوالدي من هذه الرحلة بعد وصول أخبار كثيرة عن 

ناس ألطفالها أثناء محاولة العبور إلى تركيا.
ُ
 فقدان أ

بقيت مّدة شهٍر ونصف على الحدود أحاول الدخول لعدة مرات 

ية كبيرة من لكن باءت بالفشل وتكّبدت خاللها خسائر ماد

المبالغ التي جمعتها خالل عملي في المخيمات، تواصلت مع 

أهلي وأرسلوا لي مبلغًا من المال ألعاود المحاولة، كّنا 

كلما حاولنا الدخول نتعرض إلطالق نار لنعود ونخسر ما 

دفعناه للمهرب ثم نتفق مع غيره على محاولة جديدة، في 

جدُا من جهة قرية إحدى المرات دخلنا في نفق مظلم وقذر 

خربة الجوز على الحدود بين تركيا وإدلب مشينا فيه 

دقيقة كان شديد االتساخ وكأنه مكان لرمي  15لمدة 

النفايات كنت أحمل طفليّ الصغيرين الذي مازال أحدهم 

رضيعًا وابني األكبر ابن الستة أعوام كان يمشي بجانبي 

ه ولم يعد وفجأة انتابه رعب  شديد وخوف وتجّمد في مكان

يستطيع الحركة بسبب الخوف الذي تعرض له وأصابه اضطراب 

نفسي من تلك الرحلة قد يكون بسبب الظالم الشديد كوننا 

مشينا ليالً أو شاهد شيًء ما يتحرك بين األوساخ المتراكمة 

على جانبي النفق، لم أستطع متابعة الطريق حينها 

جبرت على العودة إلى قرية خربة الجوز ا
ُ
لحدودية وأ

وخسرت المال الذي دفعته للمهرب مرة أخرى، مع كّل 

محاولٍة فاشلة كنت أخسر فيها مبالغ إضافية من المال 
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وأحتاج إلى مبالغ جديدة للقيام بمحاولة أخرى، تواصلت 

مع أهلي ألرسال مبلغ آخر يمكنني من اجتياز الحدود... 

حيد أن وفعالً كانوا يستجيبوا لطلبي بسرعة، كان همُّهم الو

أصل إليهم في مدينة بورصة، في إحدى المحاوالت أيضًا 

تعرضُت للسرقة من قبل المهرب الذي رأى بيدي إسوارتين 

ذهبتين )هما كّل ما أملك( واتفقُت معه أن تبقى االساور 

عطيه له وكّنا 
ُ
لديه حتى يصل مبلغ الحوالة من أهلي وأ

 حينها ننتظر في قرية خربة الجوز، وصلت الحوالة

وأعطيته المبلغ الذي اتفقنا عليه إليصالي إلى تركيا إال 

أّنه رفض إعادة األساور الذهبية إليّ عندها أدركت إنني 

وقعت ضحية عملية احتيال، لجأت لبعض األصدقاء 

المتواجدين هناك في القرية وبعض األشخاص الذين كانوا 

يرافقونا من أجل العبور حتى أجبروه على إعادة األساور 

، لقد استغل وجودي وحيدًة مع أطفاٍل صغار حتى سّولت له لي

نفسه سرقتي ولو كنت برفقة زوجي ما استطاع أحد أن 

 يتجرأ على استغاللي.

بعد كل تلك المعاناة التي واجهتها في طريقي إلى تركيا 

وصلت أخيرًا إلى مدينة بورصة التركية حيث يقيم أهلي 

ي وأن أحصل على راجية أن تكون تلك آخر رحلة نزوٍح ل

األمان واالستقرار لي وألوالدي ألنني تعبت خالل فترة وجودي 

في المخيمات من تربية أوالدي وحدي فلم أعد أستطيع 

القيام بدور األب واألم معًا باإلضافة للعمل خارج المنزل 

ففي المنزل الجديد أبي وأمي سيساعدونني قليالً في تربية 

عمل خارج البيت، أصبحت األوالد وخاصة عندما أخرج لل

سعيدة بعض الشيء بعد استقبال أهلي لي وأحسست باألمان 

الذي افتقدته ِلَما يزيد عن السنة يتسلل إلى داخلي فأنا 

اآلن بجانب أبي وأمي وأخوتي وفي منزل له جدران وباب 

يغلق وتتوافر فيه مستلزمات الحياة بعد معاناتي ألكثر 

ن مكان إلى آخر، بدأت من عام في المخيمات والنزوح م

االستعداد لبداية حياة جديدة ولكن هذه المرة اختلف 

األمر عن سابقه فأنا أشعر باالرتياح واالطمئنان على 

مستوى السكن والمعيشة والخدمات حتى عندما أريد الذهاب 

للعمل فأوالدي في مأمن في منزل أهلي وبين والديّ وإخوتي 

تركه غياب زوجي في  وآمل أن يعوضوني عن الفراغ الذي

حياتي وحياة أوالدي، أفتقد لغياب زوجي كثيرُا ألنه كان 

المعين لي في كل شيء أفتقد وجوده جانب األطفال خاصة في 

مرضهم عليّ تحّمل هذه المسؤولية لوحدي... أذهب بهم إلى 

الطبيب وأحضر الدواء وأشتري مستلزماتهم من حليب 

أشعر به وهو بجانبي  وغيرها، كما أفتقد السند الذي كنت
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خاصة في سنوات الحرب ألنه كان يؤمن متطلبات معيشتنا 

ووضعه االقتصادي جيد لم يضطرني  إلى العمل إال بعد 

غيابه فهو رجل له مكانته االجتماعية بين أهله 

وأصدقائه، يحبه الجميع ويحترمه ويكّنون لنا المحبة 

لكّن  واالحترام فبعضهم ساعدني بعد غيابه بالبحث عنه

بعضهم تبرأ من عالقته به وخاصة أهله عندما منعوا عني 

وعن أوالدي ممتلكاته في إدلب واستولوا على عائداتها 

 المادية رغم حاجتي وحاجة أوالدي لها.

بحثت عن عمل جديد في تركيا بمهنتي كحالّقٍة نسائية وحصلت 

عليه بسرعة فهذه المهنة مطلوبة كثيرًا ولها فرص عمل من 

الممكن الحصول عليها بسرعة، مباشرة تعاقدت مع صالون 

لتزيين النساء وبدأت عملي ولكن هذه المرة وأنا مرتاحة 

نفسيًا ومطمئنة على بقاء أوالد في البيت بجانب والدي 

رغم صعوبة حركته وتعُرضه لشلل في ساقه وهو الوحيد الذي 

يبقى في المنزل فالجميع يخرج للعمل، أمي وأخوتي من 

جل تأمين متطلبات الحياة الباهظة الثمن في تركيا، أ

وأبنائي صغار ومازالوا دون سن المدرسة فال بديل عن 

 بقائهم في البيت.

اآلن أنا سعيدة بعد أن استعدت صحتي الجسدية التي 

أنهكتها سنة من الشقاء ومصارعة الحياة لوحدي في 

الظروف الصعبة التي مرت بي كما استعدت استقراري 

فسي بعد أن أصابتني حالة من االكتئاب وخاصة بعد أن الن

استنفذت كافة الوسائل والسبل لمعرفة مصير زوجي وبعد 

الرحلة المرعبة والشاقة للدخول إلى تركيا، واآلن آمل 

أن أعرف مصير زوجي وأطالب المنظمات الحقوقية العمل 

على كشف مصير المفقودين والمغيبين وخاصة الذين 

م الدولة االسالمية وسأضع يدي بيد أي أم أو اختطفهم تنظي

زوجة ترغب بتشكيل مجموعة من اجل متابعة البحث والعمل 

لكشف مصير مفقودها كما أطالب الدول التي تحالفت  

لمحاربة تنظيم )داعش( جوًا ودعمت فصائل عسكرية على 

األرض لمحاربته أن تتحالف لتشكيل لجان تحقيق في 

أاكتشفت لتحديد هوية الجثث  المقابر الجماعية التي

الموجودة فيها وتتبع أماكن االعتقال عند التنظيم 

لمعرفة أين أخفى المختطفين الذين مازالوا على قيد 

الحياة وإلى أي مكان تّم نقلهم والعمل على تحريرهم 

 ليعودوا إلى أسرهم وأوالدهم.
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لم يقتصر األثر السلبي لفقدان زوج غادة عليها وعلى 

فقط بل تعداه ليصل إلى عائلة غادة، يروي أوالدها 

والدها معانته بعد فقدان زوج ابنته بقوله تركتها في 

عامودا مع زوجها دون أن أشعر بالخوف عليها ولجأت مع 

عائلتي هربًا من الحرب وضيق المعيشة هناك إلى تركيا، 

لكن تفاجأت بعد فترة باختفاء زوجها وبالرغم من انتظار 

نه لم تستطع الحصول على خبر عنه من عودته والبحث ع

حينها أصبحت همي الوحيد وشغلي الشاغل وبدأت أعمل كل 

ما بوسعي إلحضارها لتقيم معنا ولم يهنأ لي عيش حتى 

وصلت إلينا في تركيا، قلقنا عليها كثيرًا عندما كانت 

تعيش في المخيمات وهي تتحمل مسؤولية ثالثة أطفال صغار 

بر أثناء رحلتها إلى تركيا ونحن لوحدها وكان خوفنا أك

نعلم حجم الخطر الذي يتعرض له كل من يحاول عبور 

الحدود، خسرنا مبالغ كثيرة حتى استطاعت الوصول إلى 

تركيا بسبب تعرضها الستغالل المهربين ومع ذلك أنا سعيد 

بوجودها ووجود أطفالها معنا مهما كان الحال في تركيا 

الء المعيشة تبقى أفضل من ومهما كانت صعوبة الحياة وغ

الحياة في المخيمات أو تحت نيران الطائرات، سورية 

أصبحت مدمرة وال تصلح للعيش وال يتوفر فيها األمان، كل 

ما كنت أريده أن تكون أبنتي بعد أن أصبحت وحيدة 

بجانبي وفي أي وقت يظهر زوجها ويتبين مصيره تستطيع 

معنا، نريد أن  العودة إلى سورية إن أرادت أو البقاء

نساعدها بتربية أوالدها وأن تشعر باألمان بين أهلها بعد 

معاناتها الطويلة، نريد لها أن تشعر بأننا سند قوي 

لها وأنها ليست وحيدة ومعاناتها هي معاناتنا وألمها 

هو ألمنا وسنستمر معها بالبحث عن زوجها وسنساندها 

ًا، ونتمنى بذلك حتى نعرف مصيره ولن نتركها وحيدة أبد

يومًا ما أن تنتهي هذه الحرب وينتهي تنظيم )داعش( 

وجميع التنظيمات االرهابية التي اختطفت وقتلت وأن يعود 

 كل الجئ إلى دياره وأن يعود كل مفقود إلى عائلته.
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 لعنة الطائفية

 

على الرغم من أّن المجتمع السوري متعدد الطوائف 

واألديان والقوميات المتعايشة  جنبا إلى جنب فإن 

الزواج المختلط يواجه في معظم األحيان الرفض واالستنكار 

وخاصة في صفوف الفئات الفقيرة، وغالبًا ما يترافق 

الزواج مع اختالف الطائفة الدينية أو الدين الذي ينتمي 

الزوجين بالعديد من العقبات والمنغصات من  إليه أحد

الممكن السيطرة عليها والتخفيف من حدتها من قبل الزوج 

كونه يعتبر في المجتمع السوري الموجه األساسي للعائلة 

وغالبًا ما تخضع باقي العائلة من والديه وأخوته وباقي 

أقاربه لرغبته وقراره في حال تزوج من طائفة أخرى، إال 

العقبات والمنغصات سرعان ما تعود وتطفوا على  أّن هذه

السطح بمجرد غياب الزوج أو وفاته فيصبح أحيانًا من 

الصعب متابعة الحياة مع أقارب الزوج في حال غيابه 

الطويل أو فقدانه مما ُيجبر الزوجة على ترك تلك 

العائلة والعودة إلى أهلها وطائفتها وهي تحمل ظلم 

بأفكار وتقاليد توارثها عن طريق  حّملها إّياُه المجتمع

تراكمات دامت لعقود زمنية طويلة، وغالبًا ما تخسر هذه 

الزوجة كافة حقوقها وتعود مكسورة الخاطر بعد أن خسرت 

زوجها و أهلها وما يمكن أن تحصل عليه من أموال زوجها 

كونها تعتبر أحد الورثة أو المستحقين لألموال التي 

لحرب وغياب القانون الذي يحمي تركها وخاصة في حالة ا

 حقوق تلك الزوجة وأوالدها. 

من هؤالء الزوجات اللواتي كنَّ ضحية المجتمع في عدم تقبل 

الزواج من طائفة أخرى سواء من أهلها أو من أهل زوجها 

كانت الشابة )نورا( والتي فقدت زوجها منذ بداية عام 

حسن ابن ، نورا ابنة إحدى قرى سهل الغاب تزوجت من 2018

سنة حيث كان زواجها دون  15قلعة المضيق حين كان عمرها 

موافقة أهلها، تقول السيدة أنها في البداية كانت 

موفقة بقرار زواجها وسعيدة في حياتها، مدللة لدى 

زوجها وخاصة أنه يعتبر من األشخاص األثرياء ويملك محطة 

لين تعود عليه وعلى أسرته بدخل مادي جيد جدًا، أنجبت طف

جميلين ولد  وبنت واستطاعت متابعة دراستها حيث دخلت 

كلية الحقوق في حمص إالّ أّن سعادتها لم تكتمل وانتهت مع 

فقدان زوجها لتبدأ بمرحلة طويلة من المعاناة واأللم 

وتعرضها أيضًا لمضايقات كثيرة من أهل زوجها ومن أهل 
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المنطقة التي كانت تسكن فيها مع زوجها وجميع تلك 

 المضايقات كان سببها اختالف الطائفة.

تقول نورا "كنت أعيش مع زوجي حياة هانئة مستقرة ولم 

أشعر يومًا بأيّ تمييز طائفي منه أو من عائلته فهو كان 

كبير العائلة، يشرف على أخوته وعائالتهم ويعملون معه 

في محطة الوقود فجميعهم يدينون له بالوالء والطاعة... 

ة لم أشعر يومًا من أحدهم بقول أو عمل حتى أهل المدين

حسّ بأّنني مختلفة عنهم فالجميع يعاملوني كما 
ُ
يجعلني أ

زوجي باحتراٍم ووّد، بقيُت على هذه الحال حتى تاريخ 

حين كان في طريقه إلى  2018فقدان زوجي في بداية عام 

وبحكم عمله في محطة الوقود كان  مدينة قريبة منا...

وإدخال المحروقات إلى المناطق يتطلب منه التنقل 

القريبة أو شراء صهاريج وقود جديدة لتزويد المحطة 

بالوقود لبيعه للناس، كان له عالقات ودّية مع العناصر 

المتواجدين على الحواجز ودائم الحركة ذهابًا وإيابًا من 

خاللها من أجل إتمام عمله... ولم نتوقع يومًا أن يتّم 

تلك المناطق، إال أّن ما حدث كان اختطافه أو فقدانه في 

عكس ما توقعنا فبعد ذهابه إلنجاز بعض أعماله اختفى ولم 

يعد بعدها رغم السؤال عنه من قبلي وِقبل أهله على كافة 

 الحواجز وأماكن االحتجاز في المنطقة لكن دون جدوى.

حاولُت البحث عنه مراتٍ ومرات... عبثًا، أصابني الحزن 

ا سيؤول إليه حالي وأطفالي بعد وانتابني الخوف مم

اختفائه، كانت الصاعقة األكبر بالنسبة لي موقف أهل 

زوجي الذين بقيت عندهم ما يقارب العام حيث أساؤوا 

معاملتي وقاموا بحرماني أنا وأطفالي من أبسط حقوقنا، 

فزوجة أخيه بدأت تتذمر من وجودي في منزل العائلة 

إلى أهلك؟! أّما شقيقه  وتقول لي دائمًا لماذا ال تعودين

الذي تولى مهمة إدارة محطّة الوقود من بعده فقد منع 

عني أي مبلغ من عائدات المحطّة كما حرمني وأطفالي من 

أمالك زوجي وأصبحت أستدين المال وأستعين بأصدقائي حتى 

أستطيع أن أشتري حاجياتي خارج إطار الطعام الذي كانوا 

عاٍم على هذا الحال ولم  يسمحون لنا بتناوله، بقيت مدة

أستطع العودة إلى أهلي بسبب المعارك المستمرة التي 

كانت تدور في محيط قلعة المضيق، لم يقتصر سوء 

المعاملة على الدائرة الضيقة المتعلقة بأهل زوجي بل 

امتّد إلى غالبية من كنت أعرفهم من أهل المدينة 

عندما  والجيران، كانوا دائمًا يعيروني بطائفتي خاصة

عملت بتدريس األطفال في المدرسة االبتدائية داخل 
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عيل نفسي 
ُ
المدينة من أجل تأمين دخٍل بسيط أستطيع أن أ

منه بعد حرماني من أمالك زوجي، لكّن التالميذ أيضًا 

 تنمروا عليّ وكانوا ينعتوني بالشبيحة.

حين بدأ التضييق عليّ من الجميع لم أعد أحتمل تلك 

أشعر بالحرج بكل حركة أقوم بها فجميع الحياة... بدأت 

من في  المنزل يعاملني بازدراء وعندما أخرج للسوق 

ألشتري حاجياتي ومتطلبات أوالدي كنت أسمع كالمًا طائفيًا 

من بعض الناس يجعلني بحالة قهر وألم حتى أصبحت أمتنع 

عن الخروج وأخذُت أستعين بإحدى صديقاتي التي تسكن 

كانت ترأف بحالي فأصبحت تشتري لي ما بالقرب مّني والتي 

أحتاجه دون أن أضطر للخروج من المنزل، بقيُت طوال 

العام على هذه المعاناة دون أن أستطيع العودة إلى 

قريتي حيث يقيم أهلي ولم يعد زوجي حتى أنني لم أستطع 

 معرفة مصيره.

أصبح من المستحيل أن أبقى في منزل عائلة زوجي بسبب 

أوصلوني إليها من تعمد إذاللي وقهري... الحالة التي 

عندها قررت العودة إلى منزل أهلي في قريتي وفي ذلك 

الحين كانت المعارك قد هدأت وأصبح من الممكن السفر 

على الطريق الذي يصل بين قلعة المضيق وقرى سهل الغاب، 

عدُّ نفسي وأوالدي للسفر وكانت سعادة شقيق زوجي 
ُ
بدأت أ

بعد سماع هذا الخبر وكأنهم كانوا وزوجته ال توصف 

ينتظرونه بفارغ الصبر، لم يهمني موقفهم من عودتي إلى 

قريتي ألنني كنت متأكدة أنهم فعلوا كل ما بوسعهم في 

الضغط عليّ ألرحل... وبعد أن حزمت حقائبي تفاجأُت بحضور 

شقيقة زوجي التي قالت لي أّن ابنتي لن تذهب معي وستبقى 

تعتني بها وتقوم بتربيتها كونها في رعايتها وهي س

أصبحت في سن الثانية عشرة ولن تسمح لها بالذهاب إلى 

قرية تختلف عقيدتها الدينية عن عقيدتنا وكذلك عاداتها 

وتقاليدها وهي ال تأمن على ابنة أخيها أن تتربى في 

قرية أهل أمها من الطائفة المرشدية والمفاجأة األكبر 

تي لم تمانع ما قالته عمتها كانت بالنسبة لي أّن ابن

بالبقاء عندها، كنت أعلم مدى تعلق ابنتي بعمتها فهي 

ترعاها منذ كانت صغيرة وتعتني بها عندما كنت أذهب إلى 

الجامعة في مدينة حمص  حين كنت أتركها عندها، رضخُت 

لألمر الواقع وعملت برغبة ابنتي كي ال أجرحها أو أجعلها 

الذهاب معي، كما أنه لم يكن تكرهني إذا أرغمتها على 

بوسعي فعل أيّ شيء بمواجهة عائلة زوجي لغياب القانون 

الذي يحمي حقي بحضانة ابنتي كون منطقة قلعة المضيق 
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تسيطر عليها الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة ولن 

يسمحوا لي في حال الخالف مع أخوة زوجي باصطحاب أوالدي 

ورية، أحسست حينها بقهٍر إلى مناطق سيطرة الحكومة الس

شديد وسألت نفسي بعد أن افتقدت زوجي هل عليّ أن أترك 

ابنتي وأنا مرغمة؟ فلو كانت معاملة شقيق زوجي جيدة 

وأعطاني من دخل محطة الوقود ما يكفيني وأطفالي لما 

فكرت بالعودة إلى قريتي وترك ابنتي معهم، لكّنهم 

وبدأُت طريقي أرغموني على الرحيل، اصطحبت ولدي معي 

باتجاه قريتي )الجيد( التي تقع في سهل الغاب التابع 

 لمدينة حماة.

طوال الرحلة وأنا أفكر بموقف أهلي ورّدة فعلهم اتجاهي 

بعد غياب طويل عنهم، ماذا سيقول أبي وأمي وإخوتي في 

عودتي إليهم بعد خمسة عشر عامًا، زواج  تّم بدون إرادتهم 

هم الضغط والتمييز الذي تعرضت أو موافقتهم، كيف أفسر ل

له عند أهل زوجي بعد اختفائه؟ كيف أشرح لهم إكراهي في 

التخلي عن ابنتي وكيف فضّلت البقاء مع عمتها التي 

استطاعت اقناع فتاة بعمر الثانية عشر بأفكاٍر طائفية 

تحرضها على أّمها التي تنتمي لطائفة مختلفة، بعد كل 

ن المشكلة األساسية التي هذا التفكير لم أجد أين تكم

قلبت حياتي رأسًا على عقب فكل شيء كان على أحسن حال 

قبل غياب زوجي ولكن فجأة تغير كل شيء وتحولُت إلى 

امرأة ضعيفة ال تقوى على مواجهة الحياة لوحدها بعد أن 

نبذها الجميع ومارسوا عليها كل ما استطاعوا من أشكال 

هم وكأنها شخص  قادم القهر حتى تغادرهم وتخرج من حيات

من كوكب آخر غير هذه األرض التي ملؤها حقدًا وكرهًا 

وأمعنوا فيها بطشًا وقسوة، لقد سلبوا مني روحي التي 

بقيت مع زوجي وابنتي حين كنت أعيش أفضل وأسعد أيام 

حب.
ُ
 حياتي قبل أن تبدأ هذه المأساة وتأخذ مني من أ

برفقتي ولدي وصلت إلى قريتي وأنا أحمل خيبتي وحزني و

الذي لم يتجاوز السبع سنوات، كانت نظرات أهلي التي 

استقبلوني فيها تحمل شيئًا من الشفقة وكّم هائل من 

العتب وكأنهم كانوا يتوقعوا لي هكذا مصير كنتيجة 

لقراري المتفرد بالزواج ممن أحببت دون موافقتهم، إالّ 

ونني أنهم ومع كّل ما اقترفت بحقهم يبقون أهلي وسيتقبل

ويحتضونني بعطفهم ورعايتهم وأنا على ثقة أنهم 

سيعينونني على محنتي التي حّلت بي وسيساعدونني حتى 

أستعيد ثقتي بنفسي وأبدأ حياتي من جديد، فليس لي اآلن 

سند في هذه الحياة سوى أبي وأمي وأخوتي ويجب عليّ أن 
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عيد ترتيب حياتي وفقًا للواقع الجديد فأهلي وضعهم 
ُ
أ

ي ال يسمح لهم بتحّمل مصاريفي ومصاريف ابني ومن الماد

الضروري أن أبحث عن عمل يعود عليّ بمبلغ من المال 

أتمكن به من تأمين متطلبات الحياة اليومية لي ولطفلي، 

كما أصبح من الضروري أن أقوم بإرساله إلى المدرسة 

كونه أصبح في السّن القانوني للتعليم وعليّ أن أعمل على 

فضل ما يمكن فهو أملي المتبقي الذي أعيش من تربيته أ

أجله بعد كل ما حّل بي من فقدان زوجي وسلب ابنتي من 

حضني وطردي من قبل أهل زوجي وحرماني من أمالكه وفقدان 

االستقرار العائلي الذي عشته لسنوات في كنف زوجي، أما 

كابد 
ُ
اآلن تشردت عائلتي وتفرقت وبقيُت وحدي بال معيل أ

 حياة وأعيش على أمل معرفة مصير زوجي.قسوة ال

في البداية وجدت عمالً في األراضي الزراعية داخل القرية 

بالرغم من أنني خريجة كلية الحقوق لكن هذا ما كان 

متوافرًا، كان العمل مجهدًا وقليل  من النساء تعملن به 

لصعوبته وقساوته فهو يتطلب في بعض األحيان حمل أوزانٍ 

ة إلى طول فترة العمل اليومي والذي يبدأ ثقيلة باإلضاف

مع شروق الشمس صباحًا حتى غروبها مساًء ومما يزيد صعوبة 

هذا العمل ُبعده عن مكان إقامتي وخطورة الطريق في 

المناطق الريفية في هذه األيام، يجب عليّ أن أكون صبورة 

على هذا العمل الشاق فال يوجد بديل عنه في ذلك الوقت 

الحاجة إلى األجور التي أحصل عليها من أجل وأنا بأمس 

تأمين مصاريفي ومصاريف ابني اليومية، وفي الوقت ذاته 

كنت أبحث عن عمٍل آخر مناسب لي قريب من منزلي... وبعد 

أشهر من العمل المجهد في األراضي الزراعية استطعت 

الحصول على عمٍل في محّل لتزين النساء ألنني أملك بعض 

ذا المجال وبالقرب من مكان إقامتي الخبرات في ه

فالطريق إليه آمن ولكن ال يخلوا من بعض المضايقات 

اليومية من شباب القرية ونسائه كون الجميع أصبح يعلم 

قصتي وأنني أعيش اآلن بحكم األرملة ويجب أن أتزوج رجل 

من طائفتي يقوم على رعايتي وحمايتي، وأصبحت عروض 

من قبل شباب القرية تسبب لي  الزواج والعالقات الغرامية

القلق والحرج أمام أهلي، حتى ذلك الوقت لم أكن قد 

استعدت توازني واستقراري النفسي بعد معاناتي مع إخوة 

زوجي، كما إنني ما زلت آمل أن يعود زوجي ويلتم شمل 

عائلتي ويجمعنا بيت واحد مرة أخرى وقد بدأت أفكر 

ناطق سيطرة الحكومة بالبحث عنه من جديد كوني أقيم في م

وهذا يمكنني من التنقل بحرية أكثر، لجأت لكّل  السورية

شخٍص بإمكانه أن يساعدني سواء كان له سلطة أمنية أو 
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يستطيع الوصول إلى مراكز االحتجاز في مدينة حماة أو 

دمشق، تواصلت مع أحد ضباط األمن الذي أعطاني موعدًا 

قال لي لماذا لمقابلته وأثناء الحديث معه عن زوجي 

تهلكين نفسك وتتحملين عناء البحث عنه وأنت بهذا 

الجمال... اتركيه يذهب إلى جهنم وانسي أمره وعيشي 

حياتك... ثّم حاول التحرش بي ولم يكن الشخص األول الذي 

حاول ذلك إال أنني أنهيت الموقف بسرعة وخرجت من مكتبه 

بة وحوش ال دون استئذان حينها أحسسُت أّن العالم أصبح كغا

شفقة وال رحمة أصبح الجميع يقايضونني إما على الجنس أو 

المال خالل رحلة بحثي عن زوجي، عدُت إلى منزل أهلي 

خائبة األمل شعرت بيأسٍ يقتلني ويدّمر ما تبقى بداخلي من 

شعوٍر بأّن الحياة مازالت على ما يرام وال يزال بها بعض  

المرأة إلى سلعة من الخير، فلماذا يحّول بعض البشر 

يعبثون بها كيفما يشاؤون مستغلين حاجتها لمعرفة مصير 

من تحب بعد أن اخُتطف دون أن ُيراعى أيّ حٍق لحياته أو 

 حريته.

حاولت تجاوز حالة اليأس التي وصلت إليها واستمريت 

بالتفكر بطرق أخرى للبحث عن زوجي المفقود... أسأل كّل 

صادفه أثناء عملي أو بين 
ُ
أصدقائي عن أيّ وسيلة من أ

أتمكن خاللها من معرفة مصير زوجي، أخبرتني إحدى 

صديقاتي عن محامي يعمل بالوساطات على اعتبار أنه يعرف 

العديد من الشخصيات ويستطيع معرفة مكان الشخص المفقود 

وإذا طلب منه ذوي المختفِ بعد معرفة مكان مفقودهم أو 

المحامي متابعة  حتى الشكّ بمكان تواجده فبإمكان هذا

عمله بإحالة هذا الشخص إلى المحكمة وإخالء سبيله ولكّن 

هذا األمر يتطلب مبالغ مالية كبيرة، وحسب رواية صديقتي 

أّن هناك حاالت كثيرة مشابهة لحالة زوجي تولى قضيتها 

وكان نتائجها إيجابية، بعد كل ما ذكرته صديقتي عن تلك 

لتها هل تعرفه مباشرة القدرات الخارقة لذلك المحامي سأ

أجابتني بكلمة ال ولكن سمَعْت عنه من جيرانها، طلبُت منها 

أن تحصل لي على رقم هاتفه وعنوانه للتواصل معه وفعالً 

في اليوم التالي أحضرت لي ما طلبت، وبعد التواصل معه 

حدد لي موعد لزيارته في مكتبه وطلب مني أن أصطحب معي 

ة ومعلومات عن زوجي ودفتر بعض الوثائق كهويتي الشخصي

العائلة ومبلغ مالي مقداره خمسمائة ألف ليرة من أجل 

أن يبدأ بالبحث لمعرفة مكان زوجي وإذا وجد مكانه 

والفرع الذي اعتقله سيكون بيننا اتفاق جديد ومبلغ 

جديد أكبر بكثير من المبلغ األول ويحدد حسب الجهة التي 

ستدانة المبلغ من أخذته والتهم الموجهة إليه، قمت با
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معارفي وذهبت إلى الموعد ومعي كافة الوثائق 

والمعلومات التي طلبها مني، أعطيته المبلغ ومضيُت له 

على توكيل يتضمن إقرارًا مني بتفويضه لمتابعة قضية 

زوجي، كان الجو العام في المكتب يشعرني بالريبة 

والخوف منه وال يعطي أيّ انطباع للزائر أّنه في مكتب 

محامي أو أّن الشخص الذي يتكلم مع المراجعين هو قانوني 

بل تشعر وكأنك أمام زعيم مافيا أو رئيس عصابة مهمته 

ابتزاز الناس ومكتبه يقوم على استغالل حاجة اآلخرين، 

طلب مني ذلك المحامي مهلة عشرة أيام حتى يقوم بالبحث 

ويخبرني بالنتيجة، انقضت المهلة وقمت بالتواصل معه 

دها حيث أخبرني أّن قضية زوجي معقدة ويجب أن أصبر بع

 قليالً وأّنُه مهتم بالموضوع ولن ينساه.

مّر على اتفاقنا حوالي عشرون يومًا ثّم ذهبت إليه بعد 

اتصاٍل ليخبرني أّن زوجي كان في أحد مراكز االحتجاز 

وبعدها تّم نقله من هناك ولم يستطيع معرفة أكثر من ذلك 

بإعادة المبلغ الذي أخذه قال لي صرفته وعندما طالبته 

من أجل البحث عن زوجك وأنا أقول لك إّنه كان معتقل، 

أدركت حينها أنه يكذب وأنني خسرت المال الذي استدنتُه 

ولم يكن أمامي خيار إالّ أن أعطيه بالرغم من شكوكي منذ 

البداية ولكن تلك المحاولة كانت كالغريق الذي يتعلق 

 ٍص من األمل.بقشة تعطيه بصي

كانت تلك آخر محاولة مدفوعة لمعرفة مصير زوجي ألنني 

يجب أن أعمل خمسة أشهر حتى أستطيع جمع المبلغ الذي 

استدنته وإعادته، بعد هذه الخيبات بدأت حالتي النفسية 

والصحية تسوء كثيرًا دون أن أجد ُمعينًا لي أو سند 

ة التي يساعدني على تخطي محنتي فبسبب الظروف المعيشي

سببتها الحرب أصبح كّل انسانٍ مشغول بنفسه وعائلته حتى 

أقرب الناس إليّ، أصبحت أفتقد زوجي وأفتقد األمان الذي 

كنت أعيشه عندما كان بجانبي كما أفتقد بيتي الذي عشت 

فيه حياتي وأنجبت أطفالي وأشتاق إلى ابنتي التي لم 

أسمع  أرها منذ أن غادرُت منزل عائلة زوجي، أحياناً 

صوتها على الهاتف عندما يسمح لها عّمها أو عمتها أن 

تكلمني، لم أكن أتوقع يومًا أّن اختالف الطائفة الدينية 

سيكون لعنًة على حياتي وحياة أوالدي نتشرد بسببها 

فابنتي تعيش في مكان بحجة اختالف عادات وتقاليد 

 التربية وأنا وطفلي في مكانٍ آخر وزوجي في مكانٍ أجهله

تمامًا، أصبحت أمنيتي الوحيدة في هذه الدنيا أن أضم 
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ابنتي إلى صدري وأن يعود زوجي ونرجع للعيش سويًا كما 

 كنا سابقًا.

لم تعد الحياة على هذه األرض عادلة بعد أن تحولت إلى 

غاية يأكل بها القوي الضعيف ويشرد أوالده ويستولى 

قانوني،  الظالم على ممتلكاته دون أيّ رادٍع أخالقي أو

فقدت الثقة بكل شيء حتى بنفسي، أصبحت متقلبة مترددة 

حتى في أبسط األمور، كنت أفكر دائمًا لو أنني كنت أعيش 

بدولة يطّبق فيها الحد األدنى من القانون الذي يحمي 

الناس ويصون حقوقهم لما وصلت إلى هذه الحال التي أنا 

ذي يرافقني عليها اآلن من ظلٍم وقهر وخوف من المستقبل ال

بشكل دائم، أرغب بالذهاب إلى مكان بعيد ينسيني آالمي 

 وأحزاني بعيدًا عن شرور الناس وأطماعهم وتسلطهم."

 

عّبرت أم )نورا( عن حزنها على ابنتها وما آل إليه 

حالها بعد فقدان زوجها والظلم الذي تعرضت له من أخوته 

ا ابنة بعد طردها وحرمانها من أمالكه بقولها: كانت نور

الخمسة عشر عامًا كالفراشة التي تمأل حياتنا سعادة قبل 

أن تغادرنا لتتزوج من )حسن( كنا جميعًا  معارضين لهذا 

الزواج أنا وأبيها وأخوتها ألنها كانت صغيرة على 

الزواج وال تعرف مصلحتها وليس باستطاعتها تحّمل 

 مسؤوليات الزواج، رفضنا ذلك الزواج نهائيًا وأخبرناها

بذلك وطلبنا منها أن تنسى الموضوع وأّن عليها إكمال 

دراستها الثانوية على األقل، وخاصة أن الخاطب هو شخص 

من طائفة أخرى تختلف كثيرًا عن معتقداتنا وعاداتنا في 

الحياة وستجد صعوبة بالغة بالتعايش معه ومع مجتمعه إال 

أنها كانت عنيدة ومتمسكة برأيها قد يكون حبها له 

عها لما فعلت، وذات يوم وقع مالم لم يخطر ببالنا أن دف

تفعله فتاة بعمر )نورا(، لم تعد من مدرستها إلى البيت 

بحثنا عنها في القرية وسألنا عنها أصدقائها لم نجدها، 

تفاجأنا في المساء باتصالها بنا وبقولها لنا إنها 

تزوجت ممن تحب وطلبت منا أن نسامحها، لم يكن أمامنا 

أن نرضى بقرارها مع أننا كنا نتوقع لها المصير إال 

 الذي وصلت إليه.

ها هي عادت إلينا محملة بالهموم حزينة  تعاني من حالة 

نفسية و صحية سيئة، عانينا معها لعدة أشهر حتى 

استعادت توازنها وعادت إليها الحياة من جديد بقيت 

أليام طويلة شاردة الذهن روحها تائهة بين زوجها الذي 
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فقدته وبين ابنتها التي تخلت عنها وتنظر إلى ابنها 

ه معها وعيناها يمألها الدموع، بقيت تبكي الذي اصطحبت

بحرقة أليام وأيام حاولنا إقناعها ومساعدتها لتبدأ 

حياتها من جديد من أجل ابنها الذي مازال بحاجتها، 

بدأت تذهب للعمل لعله يخرجها من عزلتها وتنسى همومها، 

لكنها بقيت مصرة على معرفة مصير زوجها بالرغم من 

أثناء البحث عنه واألموال التي الخيبات التي تلقتها 

خسرتها باإلضافة لكسران خاطرها من األشخاص الذين لجأت 

اليهم واحتيالهم عليها وتكبدها عناء السفر من القرية 

إلى مدينة حماة وأحيانًا إلى دمشق، كان قلبي ينفطر 

عليها وأنا أراها تذوب أمامي كالشمعة فهي مازالت في 

قة التي تحتاج إلى رعاية، نظري ابنتي الصغيرة الرقي

حاولُت مساعدتها بكل ما أستطيع حتى تعود لحياتها من 

جديد، آمل أن يعود لها زوجها وابنتها قريبًا وأن يلتم 

شمل عائلتها وتعيش حياتها بسعادة فهذا ما تتمناه كّل 

أّم البنتها مهما بعدت عنها وأينما ذهبت وتزوجت، 

لجميع وخاصة بعد ما فالحياة أصبحت صعبة وقاسية على ا

حّل بالبالد من حرب ودمار، وال أريد ألحد أن يذكرها 

بموقفها السابق من عائلتها بالزواج رغمًا عنهم أو 

يلومها حتى ال تتأزم حالتها ويزيد حزنها وألمها فهي 

تبقى ابنتي وأحبها وهي جزء من روحي بالرغم مما سببته 

لرغم من لنا من حزن عند زواجها دون موافقتنا وبا

الموقف المحرج الذي وضعتنا به امام أهل القرية 

 والجيران واألقارب.

بالرغم من موقفنا نحن كعائلة من زواجها إال أنها تفتقد 

كثيرًا لزوجها وللسنوات التي أمضتها معه ألنها تحبه 

كثيرًا وهو كان يحبها ويعمل كّل ما يستطيع حتى تبقى 

تقرار، كما أنها سعيدة وجعلها تعيش حياة رخاء واس

تفتقد البنتها وتشتاق لرؤيتها وتنتظر مكالمتها لها 

بفارغ الصبر لتسمع صوتها وتطمئن على أحوالها، وانا 

قّدر لها ذلك وأتفهم موقفها ألنني أعلم مدى لوعة وحرقة 
ُ
أ

 األّم على ابنتها إذا ابتعدت عنها.
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ال يخفى على أحد مقدار الخوف الذي زرعه تنظيم الدولة 

االسالمية )داعش( في نفس كل من عاصر هذا التنظيم أو 

لسوء قدره كان من هؤالء الناس الذين عاشوا بالمناطق 

التي يسيطر عليها، اعتقال ورعب وخوف وقطع رؤوس يومي، 

سجون سرية بمسميات مختلفة، أحكام وإعدام باسم الدين 

ين منهم براء، هم اتخذوه ستارًا لتعزيز سطوتهم والد

وشرعنة إجرامهم، اعتقال وقتل كل من عارضهم فكريا 

 وايدلوجيًا.

بقي شبح الرعب األسود هذا يسيطر على بعض المناطق في  

سوريا لثالث أو أربع سنوات، حدث خاللها من قصص اإلجرام 

من األسود ما تقشعّر لها االبدان وتترك أثر في النفس 

الصعب أن يطويه النسيان، أشخاص  باآلالف اختفى ذكرها 

وبقيت مجرد أسماء تذكر، بعض سيطرة التنظيم كان على 

الرقة وجزء من دير الزور وحلب، معظم هؤالء المختفين من 

األطباء والمدرسين والمحامين ورجال دين ومواطنين 

مدنيين سواء من أهل تلك المناطق والتي هم من سكانها 

صل أو ممن نزحوا إليها قبل سيطرة التنظيم من مناطق باأل

أخرى بحثًا عن األمان وهربًا من نيران القصف الذي يطالهم 

 في غوطة دمشق وحمص وغيرها.

أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( مدينة  2014في عام 

الرقة عاصمة ما يسمى بدولة الخالفة، حكم التنظيم هذه 

واختطف العديد من المدنيين  المنطقة بوحشية، اعتقل

بمجرد وجود أي شيء بحوزتهم يدّل على أنهم يعارضون 

سياستهم كتجاوزات الزي الشرعي وعدم قبول إعالن التوبة 

ومبايعة التنظيم... حيث قاموا بإرسال الناس إلى 

 سجونهم ومراكز االحتجاز السرية المعّدة لذلك.

طرة التنظيم األشخاص الذين عاشوا في مناطق تقع تحت سي

شبهوها بالسجن وخاصة عندما يتعلق األمر بما يسمى 

الحسبة وهي الشرطة الدينية لتنظيم )داعش(، سيطرت على 

كل شيء وأرعبت المدنيين، عاقبوا واحتجزوا الناس ألسباب 

ال حصر لها من تدخين السجائر، واالستماع إلى الموسيقى، 

فرضه التنظيم وتصفح اإلنترنت وعدم االلتزام بالزي الذي 

 على الناس.

وعلى الرغم من أن هذا التنظيم سيء السمعة بسبب عروضه 

العلنية للعنف حيث كان يقتل وُيعدم األشخاص علنًا وأمام 

الكمرات وعناصره هم من كانوا يقومون بالتصوير والنشر 

خاصة على شكل إصدارات، إال أنه لم يتّم إخبار الغالبية 
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تّم اعتقال أحبائها بما حدث  العظمى من العائالت التي

 لهم وما هو مصيرهم. 

مها النازحة من ريف دمشق هي زوجة أحد ضحايا هذا الفكر 

المتطرف، عبرت عن استيائها من الحال الذي آلت إليه 

 الرقة بسبب وجود تنظيم )داعش( وبدأت بسرد قصتها

"لم نعد نطيق الحياة بهذه الوحشية مالحقات واعتقاالت 

اء والرجال بسبب اللباس الشرعي المفروض أو يومية للنس

ألي سبب يتذرعون به أن شخص ما ال يطبق الشريعة على 

منهاجهم، نعيش في رعب يومي متواصل على مدار الساعات 

أصبحنا نخاف من قرع الباب حتى ال يكون خلفه عناصر من 

الحسبة يطلبون أحد  ما ِمن المقيمين في البيت أو الحظوا 

رعية خارجية للمنزل أو أن يكون أحد ما قد أي مخالفة ش

وشى بنا بأحد األسباب التي ُتخِضع لسلطتهم كاستخدام 

االنترنت أو قراءة كتب أو مجالت تعتبر غير شرعية وغيرها 

 من األسباب.

نحن نزحنا من ريف دمشق الى الرقة هربًا من الموت للبحث 

عن مكان آمن أعيش فيه مع أسرتي، إال أننا بعد سيطرة 

التنظيم على الرقة أصبحنا نخاف من الموت بسيوفهم أو 

من الجلد والصلب والوضع في األقفاص في الشوارع ليرانا 

الناس وهي أحد وسائل العقاب التي انتهجها التنظيم، 

بحنا نتساءل كل يوم هل هربنا من الموت بنيران أص

البراميل والصواريخ إلى الموت بسيوف التنظيم، بعد هذا 

الصراع النفسي والتضييق المعيشي قررنا البدء برحلة 

نزوح جديدة عّلنا نحظى بشيء من األمان لنا وألوالدنا فكان 

قرار الخروج من الرقة أو بمعنى أصح الهروب بسبب 

متشددة التي وضعها التنظيم للحد من مغادرة القيود ال

 مناطق سيطرته.

بدأ زوجي محمد التواصل مع األصدقاء والمعارف وذلك في 

إليجاد طريق يمكننا إما الهرب من   2015شهر أيلول عام 

خالله أو اقناع عناصر التنظيم السماح لنا بالمرور من 

على حواجزهم المنتشرة في كل مكان باإلضافة الى 

دوريات التي تجول المدينة والطرقات المؤدية إليها ال

بشكل مستمر، بعد بحثٍ طويل وتقصّي كان الحل األنسب أن 

أخرج أنا واألوالد مباشرة من على الحاجز كون مرورنا 

أسهل بحجة أننا ذاهبون لزيارة أقاربنا في )جرابلس( 

وزوجي يتسلل من منطقة قريبة للحاجز تتطلب المشي 

لة ألنه كان الخيار األنسب كون التنظيم كان لمسافات طوي
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يمنع على الرجال مغادرة دولة الخالفة على حّد زعمهم... 

ونلتقي خارج المدينة لنكمل طريقنا باتجاه )جرابلس(، 

في هذه االثناء وصلتنا أخبار أن التنظيم يبحث عن زوجي 

وهو مطلوب لهم من أجل التحقيق بتهمة معارضة التنظيم، 

األمر صعوبة وتعقيدًا إال أّن إصرارنا على قرار مما زاد 

الخروج من مناطق سيطرتهم كان قرارًا ال رجعة فيه وهو 

طريق نجاتنا الوحيد بعد مداهمة التنظيم للمنزل من أجل 

اعتقال زوجي وللبحث عن مخالفات شرعية من كتب ودخان 

وغيرها، فتشوا كافة زوايا المنزل وبعثروا محتوياته 

تهوا قالوا لنا على محمد أن يراجع ديوان وعندما ان

 الحسبة غدًا صباحًا.

علم أحد من 
ُ
بدأت باالستعداد للخروج بسرّية تامة دون أن أ

األقارب أو الجيران بسبب الخوف من وصول الخبر الى 

عناصر تنظيم )داعش( فيقومون باعتقالنا بحجة محاولة 

يجب أن الهرب من عناصر أمنهم، تواصلت مع زوجي وأخبرته 

نغادر المدينة في الصباح قبل عودة عناصر التنظيم 

للتفتيش عنه وعليه إيجاد طريق لمغادرة المدينة دون 

المرور على الحواجز المنتشرة في المدينة لهم، أما أنا 

واألوالد سنحاول المرور عن طريق الحواجز لعدم قدرتنا 

دي على المشي وخاصة أنني أصطحب مجموعة من األطفال، أوال

الصغار باإلضافة إلى أحفادي أوالد ابني الذي ُقتل في هذه 

الحرب منذ حوالي السنة، جمعُت بعض الحاجات الضرورية 

وفي الصباح ذهبت إلى ساحة المدينة، استأجرت سيارة 

لتوصلني إلى وجهتي )جرابلس( وانطلقنا باتجاه الطريق 

الرئيسي كانت سيارات التنظيم تجول في كل مكان وتقوم 

بإيقاف المارة وتوجّه لهم مالحظات وشتائم بشأن مخالفات 

شرعية يرتكبونها وفقًا لقوانين التنظيم، وعند وصولنا 

الى أول حاجز على بداية الطريق الرئيسي باتجاه حلب 

أوقفنا عناصر الحاجز وقاموا بتفتيش السيارة وأخذ 

بطاقتي الشخصية ودفتر العائلة وكافة الوثائق التي 

حوزتي وانهال عليّ العناصر بسيل من األسئلة، كانت في 

أين وجهتكم؟ لماذا تغادرون دولة الخالفة؟ أين تقيمون 

في الرقة؟ أين زوجك؟ وقعت عليّ هذه األسئلة كالصاعقة 

وانتابني رعب  شديد... خاصة األطفال بدأت عالمات الخوف 

تظهر على وجوههم وهم داخل السيارة والصغير بدأ 

ت استعادة صبري وقوتي وبدأت باإلجابة على بالبكاء، حاول

أسئلتهم، أنا ذاهبة مع أوالدي وأحفادي لزيارة أهل زوجي 

وأخوته في )جرابلس(، سحب عنصر التنظيم البطاقة 

الشخصية ودفتر العائلة وقّلبهما العنصر الممسك بهما 
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ليتأكد أن قيدنا في السجل المدني هو )جرابلس( وعندما 

ي نظرة سوداوية وقال لي أال تروق لكم تأكد من ذلك نظر ل

الحياة في دولة الخالفة أجبته نحن ذاهبون في زيارة 

وسنعود... وأين زوجك قلت له بقي في الرقة ألنه يعمل 

سائق سيارة أجرة... وأين تقيمون قلت نقيم في منطقة 

العريمة... قال لي انتظري وذهب إلى سيارة التنظيم 

صل بجهاز اتصال كان موجود في المتوقفة بجانبنا وأخذ يت

السيارة، أغلق االتصال وبعد دقائق جاءه اتصال وحسب 

توقعي كان الرد، حينها انتابني شعور أنهم سيعتقلونني 

وسيعيدونني إلى الرقة، اتجه العنصر نحوي حامالً بيده 

الوثائق التي أخذها مني أعادها لي وقال لي تابعوا 

ج وخاصة أّن األطفال طريقكم قلت في نفسي جاءنا الفر

أصابهم الضجر من االنتظار ونزلوا للعب حول الحاجز بين 

عناصر التنظيم وهذا الشيء أزعجهم وحاولوا االستعجال 

 بإجراءات عبورنا حدود دولتهم المزعومة.

عبرنا الحاجز حتى وصلنا الى منطقة الطبقة التي من 

ه المفترض أن ألتقي بزوجي هناك بعدما يتدبر أمر خروج

سرًا من منطقة سيطرة التنظيم، إال أّن االنتظار طال عّدة 

أيام وهي كافية لوصوله ولو مشيًا على األقدام، هنا بدأ 

الخوف يتسلل إلى قلبي ودارت في مخيلتي عدة قصص قد 

تكون حصلت له منها اختفاءه قبل خروجه ومنها اختفاءه 

لة أثناء محاولة التسلل خارج حدود )داعش(، جميعها أسئ

بقيت بدون إجابة، حاولت التواصل مع العديد من األشخاص 

داخل أماكن سيطرة التنظيم للبحث عنه لكن دون الوصول 

إلى أيّ خبر يشير أو يرجح مصيره، جميع األخبار التي 

استطعت الوصول إليها أنه كان في مدينة الرقة ومطلوب 

 لتنظيم )داعش(.

يقيم أهل زوجي، قررت أن أكمل طريقي إلى )جرابلس( حيث 

اصطحبت األوالد وتابعت طريقي، أصبح همي الوحيد تأمين 

األطفال في مكان آمن، سبعة أطفال مسؤولية كبيرة وكان 

من الصعب تحمل مسؤوليتهم في رحلة شاقة كتلك التي 

مررنا بها، وأكثر ما كان يؤلمني أحفادي الذين أصبحوا 

حوا في ومن يومها أصب 2013بال أب فوالدهم قتل عام 

رعايتي أقوم بتربيتهم والعناية بشؤونهم باإلضافة إلى 

أوالدي الذين بقوا لي بعد أن فقدت ثالثة أوالد جميعهم 

بعد بداية الحرب في سوريا فاألول ُقتل بقصف الطيران 

والثاني وقع من أعلى البناء أثناء عمله والثالث توفي 

لى أمل بحادث سيارة، فبهذه الرحلة جمعت ما تبقى منهم ع
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النجاة بهم من جحيم الموت في مناطق سيطرة تنظيم 

الدولة اإلسالمية )داعش(، يحتاجون إلى رعاية وتعليم 

وهذا لم نستطع الوصول إليه في المناطق التي نزحنا 

إليها سابقًا أكبرهم صبي عمره اآلن اثنتا عشرة سنة وثالث 

اتي بنات أكبرهّن اآلن عمرها ثماني سنوات باإلضافة لحفيد

ثالث بنات  أكبرهّن عمرها سبع سنوات كما أني تركُت ولدي 

 األكبر الذي يقطن في مخيمات الحسكة دون أن أعلمه بشيء.

وصلت إلى )جرابلس( قرية العمارنة حيث يقيم أهل زوجي 

متّوسمة وراجية فيهم الخير واألمل من أجل مساعدتي في 

عن زوجي بدء حياة جديدة وكذلك أيضًا مساعدتي في البحث 

والذي هو ابنهم الذي ينحدر من هذه القرية قبل أن 

ينتقل لإلقامة في دمشق، إال أّن النتيجة كانت عكس ما 

توقعت لقد كان موقفهم سلبي مني ومن أطفالي وأحفادي 

فتنكروا لوجودي ولم يقدموا لي أي مساعدة واتهموني 

بأنني َمن أوصلت زوجي إلى ما وصل إليه كوني أنحدر من 

ف دمشق وعندما تزوجنا كان يعمل في دمشق، حاولت معهم ري

مرارًا وتكرارًا لكن دون نتيجة حتى أنهم رفضوا وجودي في 

المنطقة وطلبوا مني الرحيل وحاول أحد أخوة زوجي طردي 

من القرية إال أنني رفضت وكنُت ُملحًّة على البقاء وعدم 

ي وهي الذهاب إلى أيّ مكان آخر كما حرموني من أمالك زوج

عبارة عن أراضي زراعية وِرثها عن أبيه كونها كانت تحت 

يدهم يقومون بزراعتها واستغالل مواردها وقاموا بتشييد 

أبنية عليها، قررت البقاء والتعامل مع الواقع الجديد، 

بحثت عن منزل أسكن فيه مع أوالدي وساعدني بعض الناس من 

نى من أهالي المنطقة من أجل الوصول إلى الحد األد

االستقرار وهذا ما كنت أرغب به في ذلك الوقت من اجل ان 

أبدأ بالبحث عن زوجي عّلي أجده ويعود إلعالتنا واالهتمام 

 بشؤوننا في تلك الظروف القاسية.

في هذه االثناء أرسلُت خبر البني الموجود في أحد مخيمات 

الحسكة والذي يبلغ من العمر عشرين سنة ليأتي إلينا 

مباشرة إلى الحسكة ولم يدخل الرقة لسيطرة  ألنه نزح

تنظيم )داعش( عليها ولم أتمكن من الوصول إليه بسهولة 

بسبب انقطاع أخباره عنا في تلك الفترة حاولت كثيرًا 

حتى استطعت االتصال به وإخباره إلى ما آل إليه حالنا، 

في تلك الفترة كانت تسيطر الفصائل الكردية على الحسكة 

ل الناس الساكنين بمناطق سيطرتها بأفضل حال ولم يكن حا

من الذين يسكنون في مناطق سيطرة تنظيم الدولة بسبب 

كثرة االعتقاالت والخطف ومنع الناس من مغادرة المخيمات 
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او مناطق التي تسيطر عليها الفصائل الكردية، كما أن 

سجونها ومعتقالتها السرية ال تقّل خطورة عن معتقالت وسجون 

الدولة اإلسالمية )داعش(، هكذا كان حال الناس بين تنظيم 

مناطق كّل من التنظيم والفصائل الكردية فجميعهم يتبعون 

نفس المنهج في اعتقال وإخفاء السوريين وكتمان مصيرهم 

 في سجون ومعتقالت تفتقد ألدنى شروط الحياة.

بعد استعداد ابني للحاق بنا في )جرابلس( أصبح يتحين 

سبة للخروج من مناطق سيطرة الفصائل الفرصة المنا

الكردية، بقيت على تواصل معه حتى أبلغني بخروجه من 

الحسكة باتجاه )جرابلس(، إالّ أّن قدره كان مثل قدر 

والده... انقطع االتصال معه ولم نعد نعلم له أي أثر هل 

اختطف أم اعتقل من قبل القوات الكردية وهل أبقوه في 

تسليمه للحكومة السورية كونهم معتقالتهم أم قاموا ب

وهذا ما  كانوا يقومون بتسليم المعتقلين إلى الحكومة

 كان شائع عنهم في ذلك الوقت.

علمُت حينها أنني فقدت زوجي وولدي المعيل لي، حزنت 

كثيرًا على الحالة التي وصلت إليها، أصبحت شبه عاجزة 

ا عن مواجهة ظروف الحياة في بيئة أهل زوجي الذين رفضو

وجودي ووجود أوالدي وأحفادي بينهم وأنا اآلن بال معيل وال 

أملك المال ألبدأ حياة جديدة في محطة نزوحنا األخيرة، 

ولم يبقَ أمامي إال مواجهة الحياة في الظروف الحالية 

ليس من أجلي فقط وإنما من أجل األطفال الذين يحتاجون 

حث عن إلى رعايتي ولم يبقى لهم أحد سواي ومن أجل الب

زوجي وابني الذين اختفوا بظروف مشابه، أحدهم في مناطق 

سيطرة تنظيم )داعش( واآلخر في مناطق سيطرة القوات 

 الكردية.

أصبحُت المعيل لسبعة أطفال، أنا لهم األب واألم والجدة 

في ذات الوقت، فعلت كل ما باستطاعتي لتأمين متطلبات 

لغذائية التي معيشتهم... أحيانا ً أستعين بالمعونات ا

توزعها بعض المنظمات وأحيانًا تأتيني بعض المساعدات 

البسيطة من أهل القرية، لم يكن أمر تربية األطفال 

باألمر السهل على اعتبار أّن أغلبهم إناث دون سن 

الثامنة، كما اضطررت إلخراج الولد الوحيد المتبقي لي 

في من المدرسة وهو بعمر الثانية عشر من أجل مساعدتي 

تأمين مصروف المنزل، بدأ العمل في القرية ببيع مادة 

المازوت والبانزين التي كانت ُتؤّمن له مبلغ رغم قلته 

وبساطته إال أنه يساعدنا كثيرًا في تأمين احتياجاتنا من 
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طعام وشراب ولباس، كنُت أتألم لحاله كثيرًا لقد تحمل 

هتم مسؤولية أكبر منه، أصبح هو كبير البيت يرعانا وي

بشؤوننا... لم أكن سعيدة لذلك فهو مازال طفالً ولكن 

ظروف الحياة وقساوتها وما آل إليه حالنا هو الذي رسم 

لنا أقدارنا حيث أصبح أطفالنا رجاالً ومازالت أجسادهم 

غضة طرية ال تقوى على قسوة الحياة التي ُفرضت عليهم 

غت بحسب واقع الحال خالل سنوات الحرب القاسية التي أفر

معظم البيوت من ُمعيلها ومدّبر شؤونها سواء بالموت أو 

االعتقال، كان يواسيني تقبل هذا الشاب الصغير لواقعه 

الجديد وكان ُيبدي لي فرحه وسعادته كونه يستطيع أن 

يعمل ألجلنا ويواسيني في مصابي ويحمل عني جزء كبير من 

 هموم العائلة.

جد حياة أفضل إال حاولت عّدة مرات الذهاب إلى تركيا أل

أنني لم استطيع اجتياز الحدود بسبب التشديد عليها 

وخطر إطالق الرصاص... وعندما لجأُت للسماسرة والمهربين 

الذين يعملون على مساعدة الناس باجتياز الحدود مقابل 

مبالغ مالية من أجل تأمين دخولي إلى تركيا قاموا 

طحب مجموعة باستغاللي وطلبوا مني مبالغ كبيرة كوني أص

من األطفال أعمارهم صغيرة دون الثماني سنوات ولم أكن 

أملك المال الكافي لتغطية نفقات السفر ومصاريفه كذلك 

أحتاج لبعض المال لتغطية نفقات العائلة بعد وصولنا 

على األقل لبضعة أيام وهذا لم يكن باإلمكان حينها، لذلك 

أنا وبدأت عدلت عن قرار اللجوء إلى تركيا وبقيت حيث 

التعايش مع الحياة الجديدة في أرض نزوح جديدة بالرغم 

من أنها موطن زوجي الذي ينحدر منها وولد وتربى فيها 

إال أنها كانت مثل غيرها من باقي األماكن التي نزحنا 

 إليها خالل سنوات الحرب.

حاولت جاهدة استعادة استقراري النفسي والمعيشي خالل 

األشهر الثالثة األولى التي قضيتها في )جرابلس( بعد أن 

استأجرت منزل ريفي صغير وجهزته بعض المستلزمات 

الضرورية للمعيشة وتّم ذلك بمساعدة بعض أهالي المنطقة 

الذين تعاطفوا مع وضعي ورأفوا لحالي، بعد ذلك بدأت 

لبحث عن زوجي وما هي الطرق التي سأسلكها في أفكر با

البحث عنه وإلى أين أتجه، معظم األفكار التي كانت تدور 

في رأسي كانت ترشدني باتجاه الرقة كونها المكان الذي 

ُفقد فيه وأيضًا ألنني على دراية جيدة بحال سكان المدينة 

وأعرف مجموعة من األشخاص كانوا جيراننا عندما كنا نقيم 

اك، بدأت التواصل مع معارف زوجي وأصدقائه عن طريق هن
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الهاتف ولكّن الجميع كان يهرب مني وال يصغي إليّ ويحاول 

إنهاء المكالمة بأسرع وقت ممكن، وعند معاودة االتصال ال 

أحد يرد عليّ كونهم عرفوا رقم الهاتف الذي أتصل منه 

ألنهم كانوا يخافون من عناصر أمن تنظيم )داعش( أن 

تقلوهم بحجة التعاون أو التواصل مع شخص مطلوب يع

للتنظيم، كنت أعذرهم فمن رأى سطوة وجبروت هؤالء 

المجرمين يعلم مدى الخوف والرعب الذي زرعوه في نفوس 

الناس حتى أصبح األخ ُينكر أخاه وصلته به إذا كان معارض 

أو مطلوب لهم، لم أيأس وأعدت المحاوالت ولكن هذه المرة 

من ضمن التنظيم بعد أن تمكنت من الحصول على مع أشخاص 

أرقامهم، أحدهم أجابني سنقتله حيث نجده ونعته بالكافر 

وآخر حاول استدراجي للعودة إلى الرقة ألرى زوجي دون أن 

يعطيني أي دليل عن وجوده عندهم إال أنه قال لي في آخر 

مكالمة تعالوا إلى هنا وسنرسلكم إلى جهنم، بعد ذلك 

لخوف واليأس كونني فقدت كافة الخيوط التي من أصابني ا

 الممكن أن تكون نتيجتها معرفة مصير زوجي.

بعد شهر من ذلك الحين وبعد تهديدهم بقتلي وإرسالي إلى 

جهنم تواصل معي أحد السماسرة الذين يعملون كمخبرين 

عند )داعش( كون التنظيم يمتلك شبكة تجسس كبيرة بين 

جميع المخالفات وأحيانًا  الناس تقوم بالوشاية على

يتجنى هؤالء الجواسيس على بعض من يبغضوهم للتخلص منه 

في السجون، كان ملخص المكالمة أنه بإمكانه معرفة مكان 

زوجي وإخباري عنه مقابل مبلغ عشرة آالف دوالر أمريكي أو 

نصف كيلو من الذهب وأخبرني أن أدفع أوالً حتى يرسل لي 

ممكن أن يعمل على فك أسره حسب المعلومات وبعدها من ال

زعمه ولكن مقابل اتفاق جديد وذلك سيكون مكلف جدًا، 

رفضت ذلك العرض ألنني على ثقة أنها محاولة احتيال، هذا 

من جهة ومن جهة أخرى ليس لدي اإلمكانية لدفع أي مبلغ 

مادي وخاصة أنه ال يوجد أي دليل على صدق كالم الشخص 

 المتصل.

لك المحاوالت عدت إلى حياتي الطبيعية مع انتهاء جميع ت

لالهتمام بأوالدي وأحفادي وحاولت السؤال عن ولدي الذي 

ُفقد في الحسكة ولم تكن النتيجة التي وصلت إليها بأفضل 

حال مما وصلت إليه بمحاولة معرفة مصير زوجي، فكّل من 

كنت أتواصل معهم كانوا يحاولون ابتزازي للحصول على أيّ 

بني، تجددت فاجعتي بأوالدي وأحسست بانكساري معلومة عن ا

كنت آمل عودته فلم أعد أحتمل فقدان أحد من أوالدي بعد 

أن توفي لي ثالثة منهم في فترات متقاربة، قلت في نفسي 
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هل قدري أن يقاسمني الموت أوالدي إال إنها لم تعد 

مقاسمة لقد غّيب الموت الغالبية العظمى منهم، فموت 

الرابع حِمل  كبير ال تحمله الجبال وال تقوى ثالثة وفقدان 

عليه أّم مهما كان انتمائها ومهما كان دينها وعقيدتها 

ومهما كان لديها من قوة الصبر والجلد على مواجهة 

 األقدار". 

تضيف مها "آمل أن تتحقق العدالة يومًا وأن نصل إلى 

معرفة مصير أحبائنا المفقودين ففي كّل بيت وعائلة في 

البالد يوجد جرح مازال ينزف ألمًا من لوعة فقدان  هذه

زوج أو ابن أو أخ أو حتى قريب... هكذا أصبح الحال 

ومازال مستمرًا حتى يومنا هذا دون رادع فجميع أطراف 

هذه الحرب أسرفت في الخطف والقتل واالعتقال ألبناء 

الفئات الفقيرة والضعيفة في جميع مناطق سوريا وعلى 

 م وعقائدهم وقومّياتهم.مختلف أديانه

نحن نعاني من ضعف ووهن بين أهالي المفقودين، نريد أن 

نصرخ بأعلى صوتنا نريد أن ُنسِْمع ندائنا للعالم أجمع، 

ُنريد أن نعرف مصير أبنائنا، نريد محاكمة المجرمين 

والعيش بأمان، ال يمرُّ يوم  دون أن نعاني فيه من مرارة 

ا، كما أريد أن أوجه نداء فقدان أو اعتقال أحد أحبائن

ألهالي المختفين والمختطفين أن يتعاضدوا ويتعاونوا 

فيما بينهم بأي وسيلة يجدونها مناسبة لتشكيل قوة تكون 

فاعلة على المستوى المحلي والدولي للمطالبة بحقوقهم 

وحقوق أبنائهم، كما أريد أن أوجّه نداء إلى أمهات 

بأن ال يقفن مكتوفات  وزوجات المفقودين والمختفين قسراً 

األيدي تجاه قضيتهن وقضية أبنائهّن ويجب أن ال يقتصر 

دورهن على  المطالبة بكشف مصير المختفين وإنما متابعة 

محاكمة المجرمين وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة 

والمطالبة بتعويضهّن وجبر الضرر الذي تسبب به هؤالء 

 المجرمين لعائالت المفقودين.

ة أريد القول أّن قضيتنا نحن ذوي المختفين هي وبالنهاي

أمانة في أعناق المنظمات الحقوقية المحلية والدولية 

التي تهتم بتوثيق قضايا الفقدان واالختفاء القسري على 

األقل في الواقع السائد حاليًا بسبب غياب المحاسبة 

والمساءلة وغياب أي دور فاعل للكشف عن مصير 

 المفقودين".
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عاد من الموت... ولد من جديد، كلمات سمعناها كثيرًا 

خالل السنوات السابقة والتي كانت ِتترد عند ظهور أو 

نجاة أحد المختفين وعودته سالم إلى ذويه، منهم من 

تسّلم أهله شهادة وفاته واألشياء التي كانت بحوزته عند 

اختفائه حين ذهبوا للبحث عنه ومنهم من نقل نبأ وفاته 

السماسرة أو المتنفذين أثناء لجوء ذوي المختفي أحد 

إليه لمعرفة مصير قريبهم، ومازالت كل عائلة لديها 

مفقود تعيش على أمل عودته وترفض تقبل فكرة وفاته 

بالرغم من تسلمهم شهادة الوفاة له خاصة بعد حصول حاالت 

مشابهة ألشخاص كانوا بالنسبة لذويهم متوفين وفجأة 

ما جعل الناس دائمًا لديها أمل بعودة يعودون سالمين م

صدرت يترتب عليها 
ُ
مفقودهم، وأن شهادات الوفاة التي أ

تفكيك المجتمع السوري وضياع الحقوق لما يترتب على 

الوفاة الوهمية من إجراءات كتقسيم الممتلكات وحل 

 الزواج للزوجات من أشخاص آخرين وضياع العائالت واألوالد. 

يا أحد هؤالء األشخاص الذين عادوا من أحمد ابن مدينة دار

الموت لُتكتب له حياة جديدة بعد أن كان ميتًا بالنسبة 

ألهله وخطيبته بناًء على شهادة وفاة تسلموها بعد 

اختفائه بحوالي السنة وأكدت لهم وفاته عندما تسلموا 

 بعض األشياء على أنها كانت بحوزته عند اعتقاله.

اختفائه حتى عودته للحياة  يروي أحمد قصة معاناته منذ

 من جديد...

"بقيُت مختفي وال أحد يعرف المكان الذي أخفوني به لمدة 

في ذلك الحين  12/7/2012سنتين اعتقلت خاللها بتاريخ 

ورد اسمي بين قوائم المطلوبين والتي انتشرت بين الناس 

ووزعت على جميع الحواجز وعندما علمت بانني مطلوب هربت 

مزرعتنا القريبة من داريا مكثت فيها ثالثة لالختباء في 

أشهر لم أخرج منها خوفًا من االعتقال، كان بعض األصدقاء 

يزورونني هناك... وفي يوم اعتقالي كنت نائمًا في 

المزرعة برفقة ابن عمي، أيقظني وهو يقول أّن هنالك صوت 

ضجيج في الخارج وصوت تلقيم أسلحة عرفت حينها أّنه ال 

وقوع بقبضتهم، اقتحم العناصر المزرعة ووجهوا مفّر من ال

أسلحتهم إلينا كان يرافقهم شخص ملثم يرتدي لباس مدني 

وهو المخبر وغالبًا ما يكون من أهالي المنطقة، أشار 

إليّ بقوله هذا هو وأشار إلى ابن عمي بقوله هذا ال عالقة 

له بعدها انهالوا علينا ضربًا بأقدامهم وأسلحتهم 
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ى األرض من الغرفة إلى السيارة كما أكملوا وسحبونا عل

ضربنا في السيارة حتى وصلنا إلى الحاجز وهو عبارة عن 

منشأة رياضية تم تحويلها إلى معتقل، وضعوني أنا بجهة 

وابن عمي بجهة أخرى كان يصل صوته عندما يضربونه إلى 

غرفة االحتجاز التي وضعوني فيها، بقيت هناك ثالثة أيام 

وننا بقايا طعام ويضربوننا باستمرار وكلما كانوا يطعم

وصل عنصر جديد إلى الحاجز بعد أن أنهى دوريته أو 

مهمته يدخل ليتسلى بضربنا، وفي هذه األثناء كنت مقيد 

من يدي إلى باب الغرفة ووضعوا عُصابة على عيني ولم أكن 

 أرى شيئًا.

بعد ثالثة أيام قاموا بنقلي إلى فرع آخر حيث كانت 

الزنازين في المعتقل تفتقر ألدنى مقومات الحياة، غرفة 

صغيرة وضعوا فيها ما يزيد عن المئة شخص كنا ننام ونحن 

نقف على أقدامنا ونادرًا ما نستطيع الجلوس على األرض، 

باإلضافة لقلة وسوء الطعام الذي كنا نأكله، بقيت هناك 

وبعد لمدة شهرين بعدها تّم نقلي إلى مكان احتجاز أكبر، 

وجودي هناك بحوالي شهرين جاء معتقل جديد الى الزنزانة 

التي كّنا بها، كانت حالته سيئة ومغطى بالدماء من شدة 

التعذيب وغائب عن الوعي، انتظرناه حتى استفاق من 

غيبوبته وسألناه من أين أنت؟ وماذا يحدث خارج 

 المعتقل؟

ذلك كان وْقعُ ذلك اليوم عليّ كالصاعقة لما سمعته من 

المعتقل وهو من )المعضمية( واعتقل أثناء محاولة 

الخروج من المدينة منذ يومين عندما بدأت القوات 

الحكومية بمحاصرة مدينة داريا والمعضمية تمهيدًا 

القتحامها بعد أن تهجر قسم كبير من سكانها ومحاصرة من 

بقي منهم داخل المدينة، ويأتي هذا االقتحام بعد مجزرة 

حق المدنيين والتي أّدت إلى مقتل مئات الضحايا ُارتكبت ب

غالبيتهم من النساء واألطفال، لم أحتمل ما سمعت أصبت 

بحالة من الجنون والهذيان، أفكر بأهلي، بأبي، بأمي، 

بخطيبتي، بإخوتي، هل ماتوا؟ هل مازالوا على قيد 

 الحياة؟ ماذا حل بهم؟ هل يعلمون أين أنا اآلن؟

ناظر الدماء وأشالء األطفال، لم أعد أصبحت أرى في نومي م

أستطيع النوم وأحيانًا أرى أنني أشّيع جثة ابن عمي الذي 

كنُت السبب في اعتقاله وهو شاب صغير ال يقوى على تحّمل 

التعذيب واالعتقال ولم أره منذ أن اعتقلونا سويًة، بعد 

كل ذلك القلق الذي أصابني وعدم قدرتي على النوم أليام 
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اجس واألحالم التي كانت تراودني كلما حاولت بسبب الهو

صبت بانهيار عصبي ولم أعد أستطيع 
ُ
إغماض عيناي، أ

السيطرة على نفسي أخذت أضرب باب الزنزانة بشكل مستمر 

وأصرخ حتى يأتي السجان ويأخذني للتعذيب وينهال عليّ 

بالضرب والركل والشتائم، كنت أرغب بالخروج خارج باب 

مع أي خبر عن عائلتي أو مدينتي من الزنزانة لعلي أس

السجانين أو من التلفاز الذي كان صوته يصل إلى 

 الزنزانة ولكن يصل بشكل غير مسموع وغير مفهوم.

عشت برعب طيلة أيام وأشهر مرت عليّ كلما أسمع صوت 

انفجار أو طائرة... أشعر بأن قلبي سينفجر معها وأن 

ائط من جهة روحي اقتلعت من جسدي، أصبحت أتحسس الح

مدينتي وكأنه يعطيني شيء من الدفء أو الطمأنينة عليها 

وعلى أهلي وأحبائي القاطنين فيها ولكن كان صوت 

االنفجار المتواصل يقطع أحالمي برؤية أهلي سالمين وتعود 

إلى مخيلتي مناظر الدماء وأشالء األطفال وعويل النساء 

ى أصبحُت وقهر الرجال، بقيُت على هذه الحالة ألشهر حت

صدم بخبر فقدان وموت أحٍد 
ُ
أخاف أن أخرج من المعتقل وأ

ممن أحّب، وبسبب تلك المعاناة مازالت تلك الكوابيس 

ترافقني حتى اآلن وكأنها عشعشت في ذاكرتي وأصبحُت جزء 

منها فغالبًا ما أستفيق بشكٍل يومي مذعورًا وخائفًا من 

على تلك صوت قصف الطائرات بالرغم من مضي خمس سنوات 

 األيام.

بعد تلك الصدمة واالكتئاب الذي أصابني بدأت أواسي نفسي 

بتذكر تفاصيل حياتي السابقة وأترنم بذكر رقم هاتفي 

منزلنا ورقم هاتف خطيبتي وكأنني أردد أغنية اعتدت 

عليها كل صباح حتى ال أنسى تلك األرقام ألني أصبحت مهوسًا 

لقاء بهم في حال بالخوف من فقدانهم وعدم تمكني من ال

خروجي من المعتقل، أصبحت أسترجع في ذاكرتي يوميًا مالمح 

أهلي وتفاصيل المنزل والحارة التي كنت أسكنها حتى ال 

حّدث زمالئي في الزنزانة عن تلك التفاصيل، 
ُ
أنساها وكنت أ

فكّل واحد منا يحكي لآلخرين قصة حنينه وشوقه لبيته 

المالمح والتفاصيل عن  وأهله وأصدقائه ويروي للجميع بعض

مدينته، أحسست بأنني أتعرف على سوريا من جديد أدركت 

أنني كنت أجهل الشيء الكثير عن بالدي من مدن وقرى لم 

أسمع بها من قبل وعادات وتقاليد أعرفها ألول مرة من 

محدثنا ابن تلك المنطقة، إنها الجغرافيا السورية 

الساحل غربًا الى بروعتها وجمالها الطبيعي والسكاني من 

الجزيرة السورية شرقًا ومن درعا جنوبًا حتى حلب شماالً، 
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فتلك األحاديث كانت مواساتنا لبعضنا في ظالم المعتقل 

 وللتخفيف عن أنفسنا من الظلم الذي وقع علينا.

عندما كانوا ينادون على أي شخص من الزنزانة للخروج 

ما زلت على  كنت أعطيه رقم هاتف أهلي عّله يخبرهم بأنني

قيد الحياة، مع أنني كنت أعلم أّن الغالبية العظمى ممن 

يخرجون سينقلون إلى معتقل أو مركز احتجاز آخر، كذلك ال 

أعلم إن كان أفراد عائلتي مازالوا على قيد الحياة وهل 

أرقام هواتفهم مازالت تعمل أم ال... كل ذلك القلق كان 

النفجارات اليومية يساورني بشكل يومي وخاصة بعد سماع ا

المتتالية على مدينتي، كنا نستمع ألي شيء يأتي من 

الخارج يعطينا أمل بأن الحياة مازالت موجودة خارج 

جدران هذا المعتقل بعد أن انعدمت داخلها، كنا نتساءل 

دائمًا لماذا نتعرض لهذا الظلم؟ ماذا فعلنا حتى يصيبنا 

أدنى مقومات  ما أصابنا ونوضع في أماكن ال تتوفر فيها

 الحياة من طعام ونظافة وأدوية!

إحدى المرات وبسبب تعلقي بالجلوس خلف الباب سمعت أحد 

الحراس يقول لزميله متى موعد خطبتك... أجابه: هاتفت 

والدتي وأخبرتها أن تخطب لي وعندما أحصل على إجازة 

 سأرى خطيبتي.

 أحسست حينها باألسى على ما آل حالي إليه وتذكرُت حين

تعرفت على خطيبتي في الجامعة وبعد خطبتي بأشهر كيف تّم 

اعتقالي وتغييبي قسرًا دون محاكمة أو إعالم أهلي أين 

أنا وفي أي معتقل أكون، أتعرض للتعذيب اليومي، هذا 

حال جميع المعتقلين معاناة مستمرة ال تنتهي إال بنجاته 

حصل من ذلك الجحيم أو بإحالته إلى سجن آخر ونادرًا ما ي

ذلك فمصيرنا المحتمل إما سنوات في الزنازين أو الموت 

 من شدة التعذيب الذي نتعرض له.

بعد عدة أشهر أدخلوا إلى الزنزانة معتقل جديد من 

درعا، بدأنا نسأله عن أحوال البالد وما يجري في الخارج 

كّل واحد مّنا حسب منطقته ومدينته وما دمرته الحرب 

يصل صوت قذائفه ألسماعنا  والقصف اليومي الذي كان

وتحترق به قلوبنا، ومما أخبرنا به مجازر جديدة بقصف 

تلك المناطق بالغاز الكيماوي وغاز الكلور السام وكان 

ذلك قبل اعتقاله بحوالي شهرين، وقع الخبر على رأسنا 

كالصاعقة كون غالبية المعتقلين من المناطق القريبة من 

وف على أهلي وإذا كانوا دمشق، عادت إليّ الهواجس والخ

 قد نجو من المجزرة األولى فهل نجو من المجزرة الثانية.
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فقدت األمل بكل شيء وتسلل الخوف إلى داخلي أكثر من ذي 

قبل، فهناك مجازر وقصف بالطيران على جميع المناطق 

المحيطة بدمشق كيف سأجد اهلي بعد كل ما حصل وإلى أين 

ف من الخروج من المعتقل نزحوا، وصل بيّ الحال إلى الخو

حب بتلك المجازر التي 
ُ
فجع بخبر موت أحٍد ممن أ

ُ
حتى ال أ

سمعت عنها أو أفقد مكان إقامتهم وأين أبحث عنهم... 

أصبح التأقلم مع المعتقل أهون عليّ من تحقق مخاوفي وأن 

 أراها أمام عيني عند خروجي من المعتقل.

خروجي من  بقيت على هذه الحال ما يقارب السنتين حتى

هناك بعد إحالتي إلى المحكمة حيث برأتني المحكمة كوني 

لم أعترف بشيء وال يوجد دليل ُيدينني ولربما كان السبب 

الرئيسي في تبرأتي هو زمالئي الذين كانوا يعملون معي 

والذين اعتقلوا بعدي بأيام دون أن أعلم عنهم شيئًا 

 وهذا ما علمت به بعد خروجي.

بحالة يرثى لها، كنت حافي القدمين خرجت من السجن 

بثياب بالية بالكاد تسترني، جسمي هزيل مدمى من آثار 

تقرح الجروح الناتجة عن تعذيب تلك السنوات، ال أملك 

شيئًا سوى ذاك الختم على يدي، كان شكلي يوحي للمارين 

في الشارع أنني متسول أو مختل عقليًا، مشيت قليالً في 

المنطقة تنتشر فيها العديد من  الشارع وأنا خائف كون

الحواجز، دخلت إلى إحدى الحدائق وجلست فيها... من ألم 

قدماي لم أعد أقوى على المشي ومواصلة طريق باتجاه 

مدينتي كما ال أعلم كيف أصبح الحال هناك وهل أستطيع 

 الدخول إلى المدينة أم ال؟

لي وبينما كنت جالسًا في الحديقة بدأ بعض الناس ينظرون 

باستهزاء وبعضهم ينظر لي بعين الشفقة وكنت أتوقع أّن 

طلق 
ُ
هناك أشخاص قد عرفوني من مظهري أنني معتقل وأ

سراحي منذ قليل كون هناك حاالت متكررة تخرج بهذا 

المظهر ومن الممكن أن يكون الناس الذين يقيمون بالقرب 

من المعتقل اعتادوا هكذا منظر، إال أنهم لم يتجرؤوا 

القتراب مني خوفًا من المراقبة األمنية التي من على ا

الممكن أن تلحق بي وهذا كان سائد بين الناس أن 

المعتقل عندما يطلق سراحه يبقى مراقب لفترة طويلة، 

وبينما أنا أتأمل الناس بعينين تائهتين كالغريب ال 

أتمكن من فتحهما إال بصعوبة ألنني لم أرى الشمس منذ 

شخص وهو ينظر إليّ ويحمل حذاء بيده سنتين، تقدم نحوي 

وبادرني بالسؤال عن قصتي ولماذا أنا بهذا الحال... 
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أجبته أنني خرجت للتو من المعتقل بعد تبرأتي وحتى ال 

يخاف مني جعلته يرى الختم على يدي والذي يثبت براءتي 

وإطالق سراحي، سألني بعدها من أي مدينة أين أنت... 

هل تريد أن اتصل لك بأهلك؟  فأجبته... فرّد قائالً:

أعطيته عدة أرقام ما زلت أحفظها وكانت جميعها خارج 

الخدمة، فقال لي أعرف صديق لي من مدينتك يسكن بالقرب 

من هنا سأتصل به... فعالً اتصل بذلك الشخص وشرح له حالي 

وذكر له اسمي واسم عائلتي وأنني من داريا، ماهي إال 

ته، أخذني إلى منزله وقدم دقائق حتى جاء إلينا بسيار

لي الثياب والطعام بعد أن اغتسلت لكنه مازال خائفًا 

مني ومرتبك... حاولت االتصال مرة ثانية باألرقام التي 

مازالت بذاكرتي وتخص أبي وأخوتي ولكنها أيضًا خارج 

الخدمة، حاول التعرف عليّ أكثر ذكرت له أعمامي 

طيبتي تكون بنت وأصدقائي لم يعرف أحد منهم، قلت له خ

فالن وهو دكتور معروف في مدينتا وتقصدت ذلك كون األطباء 

يكونون معروفين أكثر من ِقبل أهل المدينة... قال لي 

نعم أعرفه وأعرف رقم هاتف أخيه فهو صديقي، تواصل معه 

مباشرة وأخبره عني فكان رّده صحيح أّن هذا اسم خطيب 

ورتي وأخبره ابنة أخي لكنه مات منذ سنة، أرسل له ص

ببعض األمور التي تخصني كدراستي وعملي وعمري... قال له 

صحيح هذه مواصفات الشاب لكنه توفي منذ سنة في المعتقل 

وتسلم أهله شهادة وفاته... هنا أصبت بالجنون من ذلك 

الموقف كيف الجميع سّلم بأنني متُّ وأنا ما زلُت على قيد 

عب التحرك في تلك الحياة! هنا حّل الليل وأصبح من الص

المنطقة، حاول الرجل تهدئتي وأعطاني بعض االدوية حتى 

 استطعت النوم قليالً.

وفي صباح اليوم التالي وصل أبي إلى منزل الرجل الذي 

استضافني، كان مندهشًا ال يصدق ما يراه، بالكاد تحمله 

قدماه من هول الموقف بعد أن أخبره عم خطيبتي بمكاني 

ى قيد الحياة وكان برفقته أخوتي وأنني ما زلت عل

الصغار وأنا أكاد أفقد أعصابي وأتساءل هل أنا بحلم أم 

بالحقيقة؟ وكيف أصبحت ميت بالنسبة لهم وأنا على قيد 

الحياة! عّدة أسئلة تدور في رأسي وتتزاحم وأنتظر 

اإلجابة عليها، عانقني والدي بشوق وهو يبكي وينظر الى 

وح وجلدي الذي تلون باللون جسمي الهزيل المليء بالقر

األسود من الجرب وكأنه يعانق شخص آخر غير ابنه، لقد 

تبدلت مالمحي وشحب وجهي وجحظت عيناي من وجهي، سألته 

أين أمي، أشاح بوجهه عّني كي ال أرى دموعه وعاد 

ليحتضنني من جديد حينها راودني قلق شديد عليها ألنها 
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خبر خروجي من  لن تتواني عن القدوم إليّ إذا سمعت

 المعتقل لكن هناك شيء يخفونه عني.

ذهبنا إلى البيت لم يكن بيتنا ألن والدي وأخوتي نزحوا 

إلى منطقة أخري بعد أن اشتدت المعارك على داريا، جلست 

مع أخواتي وكان في استقبالي خطيبتي ووالدها ولم أرى 

أمي، عدت للسؤال عنها، عند ذلك أخبروني ما كنت أخشاه 

فترة اعتقالي وهو أن أفقد أحد أحبائي، أخبروني  طلية

أّن أمي ماتت قهرًا عليّ بعد سماعها خبر وفاتي وقعت تلك 

الكلمات في سمعي كالصاعقة بكيت بحرقة على فراقها بعد 

أن كنت أحلم بخروجي من المعتقل ألراها، سألتهم عن ابن 

عمي )شادي( الذي اعتقل معي وأبقوه في حاجز الملعب 

أّنهم قد تركوه في ذات اليوم الذي اعتقلونا فيه علمت 

وأرسلوه الى أهله بعد أن قالوا له سنقتل ابن عمك ومن 

معه بعد ساعتين، أوصل ذلك الكالم إلى أهلي حينها بدأوا 

بالبحث واستمر ذلك حوالي السنة لمعرفة مصيري، دفع 

والدي ألحد السماسرة مبلغ ثالثة ماليين ليرة ليأتيه بخبر 

فسلموه شهادة وفاة باسمي ومجموعة أشياء من بينها  عني

مفاتيح وجهاز موبايل، استغرب والدي من ذلك ألن تلك 

األشياء ال تخصني فالموبايل ليس لي والمفاتيح ليست 

لبيتنا ولكن شهادة الوفاة بإسمي وهو يعرف الشخص الذي 

جاءه بالخبر فهو ثقة بالنسبة له ومن المستحيل أن يكذب 

ّدق والدي ذلك وسلم بأنني أصبحت في عداد األموات عليه، ص

خاصة بعد وصول اخبار وفاة العديد من أقاربنا تحت 

التعذيب في المعتقالت بنفس الفترة التي تسّلم بها والدي 

 شهادة وفاتي.

بعد أن استعدت صحتي وتعافيت قليالً من األمراض الجلدية 

وج من التي أصابتني في المعتقل أقنعني والدي بالخر

دمشق كونني ما زلت معرض لخطر االعتقال ولن آمن على 

نفسي إن بقيت هناك، عقدت زواجي على خطيبتي التي بقيت 

تنتظرني وخرجنا معًا باتجاه إدلب عن طريق أحد المهربين 

الذي قام بمساعدتنا في الوصول إلى هناك مقابل مبلغ من 

وجدنا المال، وصلنا إدلب ومكثنا هناك ألشهر... بعدها 

طريق للدخول إلى تركيا واالستقرار فيها وما زلنا هنا 

بعد أن وجدت عمالً واستقريت مع زوجتي في مدينة غازي 

عنتاب ورزقت بابنتي وعدت إلى حياتي من جديد عدت من 

الموت الرسمي الممهور بخاتم بعد أن أصدروا لي شهادة 

 وفاة كانت السبب بوفاة والدتي التي كنت أحلم كّل يوم

 في المعتقل أنني خرجت وهي تعانقني وتحتضنني.
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أما خطيبة أحمد قبل الموت والتي أصبحت زوجته بعد 

عودته من الموت روت كيف تعرفت على أحمد وكيف تلقت نبأ 

 وفاته وخبر عودته بقولها:

"تعرفت على أحمد في إحدى النشاطات الثقافية في  

ا يدرس في الجامعة قبل أشهٍر من خطبتنا حيث كان كّل من

أجريت آخر مكالمة  5/7/2012فرع مختلف عن اآلخر، بتاريخ 

مع أحمد قبل اختفائه حينها كان يشعر بالقلق والخوف 

بشكل أكبر من المعتاد وكنُت أهّون عليه بالحديث عن 

مستقبلنا معًا لكن إحساسه بشيء قد يحصل معه جعلني في 

 حيرة من أمري لتهدئته.

ي والدته بما حصل معه ومع ابن في اليوم التالي أخبرتن

عمه الذي نجا من اعتقاٍل أيضًا بسبب صغر سنه... يومها 

بدأت األفكار تتخاطر لذهني تباعًا ما هو حاله؟ ماذا 

 يفعل اآلن؟ ما هو مصيره؟ هل سنلتقي ثانية؟

في األشهر األولى من اختفائه كنت على يقين أنني سألتقي 

االعتقاالت لم تكن تطول... أيام، به ألنني على دراية أّن 

أسابيع، شهور وأنا أنتظر أي خبر يأتيني عن أحمد يعيد 

لي األمل مرة أخرى، في تلك الفترة كنُت أحاول جاهدة 

البحث عنه من خالل صفحات خاصة بالمفرج عنهم والتواصل 

مع بعض المحامين والحقوقيين الذين يستطيعون الحصول 

اكز االحتجاز وبعد عام من على بعض المعلومات من مر

البحث المضنِ تسّلم أهل أحمد شهادة وفاته من ِقبل 

المحكمة وكانت فاجعة لي قبل أهله، تهّدمت آمالي كلها 

وماتت األسرة التي كّنا نحلم بتأسيسها معًا، كانت سنتي 

األخيرة في الجامعة لم أستطع متابعة دراستي بسبب 

انقطعت عن جامعتي الحالة النفسية التي وصلت إليها و

تمامًا، كانت والدتي أكثر من يشعر بحالي، تواسيني بين 

الفينة واألخرى وتسألني ماذا يقول لكِ قلبك وحدسك؟ 

اتبعيه... هذه الكلمات هي التي كانت تدفعني على المضي 

واالستمرار وبقيت على تواصل دائم مع عائلة أحمد حتى 

 وفاة والدته قهرًا وحزنًا عليه.

وبين نفسي كنت قد اتخذت قرارًا بعدم التفكير بيني 

بالزواج وأطلعت عائلتي على قراري هذا فكانوا يواسونني 

ويجارونني بالكالم ريثما أخرج من الحالة التي وصلت 

 إليها.
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استيقظت على ضجيجٍ مصحوب بصيحات  16/4/2014بتاريخ 

الفرح والدهشة داخل منزلنا، خرجت من غرفتي مذهولة 

سأل عن أيّ شيء فوجئت بأمي مقبلًة عليّ ودموعها وقبل أن أ

تذرف على خديها، ضمتني وهي تقول لي ألم أخبرك أن 

تسألي قلبك فهو دليلك؟! شعرت حينها أّن قلبي بدأ ينبض 

وأن أحمد على قيد الحياة، أخبرني عمي بالمكالمة 

الهاتفية التي تلقاها من صديقه الذي استضاف أحمد عند 

يه طالبًة منه إجراء مكالمة مع صديقه خروجه، هرعت إل

حتى أسمع صوته الذي لم يفارقني صداه منذ أكثر من 

 سنتين.

بدا األمر كالحلم بضعة أيام في دمشق مودعيها بذكريات 

قصة حّبنا داخل أزقتها القديمة وبضعة شهور في إدلب 

التي شهدت بداية تأسيس أسرتنا الصغيرة وسنين نقضيها 

 دت مولودنا األول.في تركيا التي شه

ال فرحًة في هذا الكون تساوي الفرحة بعودة مختفٍ وصلك 

 خبر وفاته ثّم عاد حيًا... عاد ليولد من جديد.
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 الخاتمة

إّن الحاجة إلى العدالة والرغبة في محاسبة المسؤولين 

عن قضية المفقودين يوجب على منظمات المجتمع المدني 

توثيق حاالت المختفين قسريًا أن تمكن التي تعمل على 

ذويهم من معرفة اإلجراءات القانونية التي يحتاجونها من 
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اجل توثيق حاالت أبنائهم والمطالبة بكشف مصيرهم وتقديم 

المساعدة القانونية والمشورة لهم وإرشادهم إلى أفضل 

 الطرق للتوثيق والمطالبة بذويهم.

ين بشكل كامل، عن كما يجب ضمان توثيق حاالت المفقود

طريق المنظمات الحقوقية المعنية المحلية والدولية، 

على أال يؤّثر هذا التوثيق على أمان ذوي المفقودين 

 وأمان المفقود نفسه.

والتعاون مع ذوي مفقودين آخرين من أجل عقد اجتماعات 

دورية فيما بينهم لمؤازرة ومناصرة بعضهم للقيام 

أوالدهم، ويمكنهم من خالل هذه بأنشطة تساعد في كشف مصير 

االجتماعات تبادل المعلومات حول عملّيات البحث لكشف 

مصير مفقودهم، كذلك أخذ الحيطة والحذر من السماسرة 

وبعض المحامين الذين يقومون بابتزاز ذوي المختفين 

 أثناء البحث عن مفقودهم.

 

 

 سالة شكرر

تتقدم بالشكر لعائالت  FREEDOM JASMINEإّن منظمة 

المفقودين الذين تقدموا بتوثيق قصصهم وسرد معاناتهم 

ضمن هذا الكتاب، كما نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم 

 من منظمات وأفراد في إنجاز وإصدار هذا الكتاب
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