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ُ
ألف نازح ،من بني عشرين ألفًا من املحافظات األخرى ،قدموا إلى الالذقية من قراها
التي شهدت أخيرًا مجازر ومعارك ضارية بني الجيش واملسلحني .لفصول مأساتهم على
لسانهم مرارة مختلفة

ّ
نازحو الالذقية

ّ
من التهجير إلى سرقة التبرعات
الالذقية ــ زينب بهجت
م�ئ�ت��ا ع��ائ �ل��ة ه��رب��ت م��ن ال��ذب��ح ف��ي ري��ف
الالذقية ،والتجأت إلى ثالثة مراكز إيواء
داخ��ل املدينة .عشرات العناصر من قوى
األم� ��ن وال �ج �ي��ش ت ��م ف ��رزه ��م ع �ل��ى أب ��واب
امل��راك��ز لحمايتها ت�ح� ّ�س�ب��ًا ل�ح�ص��ول أي
طارئ أمني يحيل حياة املدنيني الهاربني
إلى رعب مضاعف.
م��ا إن ت�ط��أ ق��دم��اك م��رك��ز «ط�ل�ال ي��اس�ين»
حتى يباغتك الشعور بالبؤس املحيط.
أوراق ن �ع��ي ش � �ه ��داء امل � �ج� ��ازر م ��ا زال ��ت
ّ
معلقة على ب��اب امل��رك��ز .أط�ف��ال يدخلون
وي� �خ ��رج ��ون ح��ام �ل�ي�ن ب �ع��ض األغ � � ��راض.
م�لاب �س �ه��م ت �ش��ي ب��أوض��اع �ه��م امل �ت � ّ
�ردي ��ة،
والشمس ّلوحت على وجوههم بقسو ٍة،
ك��أن �م��ا ذل ��ك ي �ش��رح االخ� �ت�ل�اف ب�ي�ن طفل
ّ
تربى في منزله ،وطفل أمضى أيامه في
الشقاء خارجًا .العيون تترقبك بحذر ،من

الزائر؟ وماذا يريد منهم هو اآلخر؟ عيون
ّ
ً
أخرى تتابع خطواتك علك تكون أمال في
تخليص إحدى تلك العائالت من مأساة
وقعت فيها ،من دون أن يستوعب أفرادها
ّ
ه��ول ال�ك��ارث��ة ال�ت��ي ح��ل��ت ب�ه��م ف �ج��أة ،وال
ت��زال آث��اره��ا مستمرة حتى اآلن .ال��واق��ع
ُ
ُم� ّ�ر ه�ن��ا .ق��د ينقص أو ي��زي��د ع��ن املاضي
ال�ق��ري��ب ال��ذي أت��ى ب�ه��ؤالء امل��واط�ن�ين إلى
ه � ��ذا امل � �ك� ��ان .م ��واط� �ن ��ون «م� �ح� �ت ��رم ��ون»،
ك��ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� �س ��وري�ي�ن ال ��ذي ��ن ف �ق��دوا
بيوتهم ومعيليهم ،يأكلون مما يزرعون،
وي �ص��رف��ون م�م��ا ي�ب�ي�ع��ون .ت�غ� ّ�ي��ر ال��واق��ع
ّ
السوري يتحايل
السوري فجأة ،وأصبح
ع� �ل ��ى ال � �ح � �ي� ��اة ك � ��ي ي �ع �ي � ُش �ه ��ا .م �ت��اب �ع��ة
ّ
الحياة في ظل ال�ظ��روف امل��ذل��ة ال يقبلها
أي إن� �س ��ان؛ ف ��إح ��دى ال �ن �س��اء ف ��ي ال �ق��رى
املستباحة ،التي ق��دم منها ه��ؤالء ،قتلت
نفسها عندما اكتشفت أن ال سبيل إلى
الهرب من املسلحني ،وأن السبي سيكون

عمان :لم نعد قادرين على خدمة الالجئين
ّ
�ادرة على
أش��ار وزي��ر الشؤون البلدية األردن��ي ،وليد املصري ،إل��ى أن «ب�لاده لم تعد ق� ّ
تقديم خدمات لالجئني السوريني املوجودين على أراضيها بسبب الزيادة املطردة في
أع��داده��م» .وخ�لال لقائه وف�دًا يمثل املنظمة الدولية للهجرة ،أض��اف ّإن «الضغط طال
جميع الخدمات كالنظافة ،ومكبات النفايات ،والصرف الصحي ،والبنية التحتية عمومًا
في مناطق اللجوء املتمركزة في الشمال ،الرمثا واملفرق ،املحاذيتني للحدود السورية،
وهو األمر الذي ضاعف أعباء البلديات».
ولفت إلى «تزايد مشكلة البطالة محليًا التي نجمت عن دخول العمالة السورية األسواق
ّ
األردنية النخفاض أجورها ،ما رتب مشكالت متنوعة لدى املواطن األردني في مناطق
الشمال خاصة ،وباقي املناطق عمومًا».
(األخبار)

مصيرها .يذكرها النازحون بالكثير من
األسى ،إذ كانت شجاعة بما يكفي ،بنظر
ب�ع�ض�ه��م ،أن ت�خ�ت��ار م�ص�ي��ره��ا م��رف��وع��ة
الرأس.
ُ
هي التغريبة الساحلية األول��ى والكبرى
خالل مرحلة األزمة السورية بالنسبة إلى
مؤيدي النظام ،ما جعل التبرعات تنهال
ع �ل��ى ال� �ن ��ازح�ي�ن م ��ن ك ��ل ح� ��دب وص� ��وب.
املؤيدون اعتبروا أن هؤالء الناس ،الذين
دفعوا غاليًا ثمن مواالتهم لوحدة البالد،
يستحقون منهم كل تعويض عن فقدان
ب �ي��وت �ه��م وذوي� �ه ��م ف ��ي امل� �ج ��ازر ال�ب�ش�ع��ة
ال�ت��ي أرب �ك��ت ال�ن�س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي داخ��ل
ال�س��اح��ل ال �س��وري .ال �ك��رم ف��ي ال�ت�ب��رع��ات،
ك �م��ا ك ��ل ش � ��يء ف ��ي ال� �ح� �ي ��اة ،ب � ��دأ ك �ب �ي �رًا
وتناقص ت��دري�ج��ًا ،م��ع تناقص الحديث
ع� ّ�م��ا ج ��رى .ري �م��ا ،متطوعة م��ن «مجلس
الشباب السوري» في مركز اإليواء ،تشرح
ل �ـ«األخ �ب��ار» ع��ن التبرعات الكبيرة التي
وصلت إلى املراكز خالل اليومني األولني،
ّ
لتخف الحقًا .وتتابع« :ت��م افتتاح ثالثة
مراكز إيواء للنازحني وهي :طالل ياسني،
ت ��وف �ي ��ق ح� �م ��ود ورف � �ي� ��ق س � �ك� ��اف .وي �ت��م
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات ل�ل�ع��ائ�لات
امل �ن �ك��وب��ة ق ��در امل �س �ت �ط��اع» .امل ��راك � ُ�ز ال�ت��ي
ُس� ّ�م�ي��ت ب��أس�م��اء ش �ه��داء ال �ب�لاد ال��ق��دام��ى
تحتضن ال�ي��وم أه��ال��ي ال�ش�ه��داء بالكثير
م ��ن األل� � ��م .م� �ج ��دول�ي�ن ،ط��ال �ب��ة ج��ام �ع �ي��ة،
ن��زح��ت بمالبسها ال�ت��ي ت��رت��دي�ه��ا .تركت
ح �ي��ات �ه��ا وم �ن��زل �ه��ا وك �ت �ب �ه��ا ال ��دراس �ي ��ة،
وأوت إلى املدرسة غير املخصصة للسكن
واالس� �ت� �ق ��رار .خ �ط��وات��ك ت�ث�ي��ر ف�ض��ول�ه��ا،
ّ
آم �ل��ة ش ��رح م��ا ل��دي�ه��ا ل�ع��ل��ك ت �ك��ون سببًا
ف��ي ح��ل م�ش�ك�لات�ه��ا .ال �ف �ت��اة ال�ع�ش��ري�ن�ي��ة
ت � ��روي ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» م ��ا ل��دي �ه��ا ب��ال �ق��ول:
ُ
«ي �ع��ام �ل��ون �ن��ا ه� �ن ��ا ب �ش �ك��ل ج� �ي ��د ،ول �ك��ن
ينقصنا الكثير من املستلزمات .أحتاج،
ّ
أق ��ل ��ه ،إل� ��ى ك �ت �ب��ي ألت ��اب ��ع دراس � �ت� ��ي .أي��ن
مستقبلي ال ��دراس ��ي ،وال � ��دورة الفصلية

ما إن تطأ قدماك مركز «طالل ياسني» حتى يباغتك الشعور بالبؤس املحيط (األخبار)

جرح النازحين كبير
ليس بسبب التشرد
بل بسبب إحساسهم
بالتعرض للخذالن
ّ

ال �ث ��ال �ث ��ة ل �ل �ج��ام �ع��ات ع �ل ��ى األب � � � � ��واب؟».
داخ � � � ��ل م� ��رك� ��ز «رف� � �ي � ��ق س� � �ك � ��اف» ي �م �ك��ن
اس�ت�ش�ف��اف س�خ��ط ال�ن��اس م��ن ال�خ��دم��ات.
ّ
ّأم ح � �س� ��ام ،م� ��ن ق ��ري ��ة ب� ��و م� ��ك� ��ة ،ت�ش�ك��و
وتستنكر اإله �م��ال الكبير ال ��ذي يعانيه
ال�ن��ازح��ون .تقول بغضب« :لقد تعرضنا
ل�ل�ق�ت��ل وال ��ذب ��ح ،ليكتمل ع��ذاب �ن��ا بسرقة
ال�ت�ب��رع��ات .ال ي�ص��ل إل�ي�ن��ا إال ال�ق�ل�ي��ل من

املستلزمات ،رغ��م مطالبتنا الدائمة ،من
دون ُأن ي�س�م��ع أح ��د ش �ك��وان��ا» .وت�ت��اب��ع:
«ل �ق��د ق �ت��ل ال�ع��دي��د م��ن أف� ��راد أس��رت��ي إم��ا
ُ
ذب�ح��ًا أو ح��رق��ًا ،لنأتي إل��ى ه�ن��ا ونعيش
على ه��ذه ال �ح��ال» .ال��وض��ع ال��ذي تشرحه
أم ح�س��ام مختلف بالنسبة إل��ى محمد،
من قرية أوب�ين ،ال��ذي ك��ان لديه رأي آخر
ف��ي وض�ع��ه ك�ن��ازح ف��ي امل��رك��ز ،إذ ي��رى أن
املعاملة حسنة ،والتبرعات تصل إليهم
كمبالغ مالية أو م��واد ض��روري��ة .ويقول:
«على األقل لدينا مكان نأوي إليه ،بعدما
فقدنا كل ما يمكن أن نعيل عائالتنا به».
ال�خ��دم��ات ت��أت��ي م�ت��أخ��رة دوم ��ًا .ه��ذا رأي
أغلب النازحني في تلك املدارس .أبو كريم،
م��ن قرية أوب�ين يتذمر م��ن تأخر الفطور
ل �ل��وص��ول إل �ي �ه��م ح �ت��ى ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة
ظهرًا ،وأحيانًا كثيرة حتى الرابعة ظهرًا.
وي�ش��رح مكونات الفطور بقوله« :فطور
ع��ائ�ل�ت�ين ك��ام�ل�ت�ين م��ؤل��ف ف�ق��ط م��ن علبة
جبنة ومرتديال مع بعض الخضر ،فيما
ينال م��ن ل��ه م�ع��ارف ف��ي امل��رك��ز زي��ادة عن

فرقة الرقة للفنون الشعبية :من العاملية إلى الزندقة
فراس الهكار
تأسست فرقة الرقة للفنون الشعبية في
أواخر ستينيات القرن املنصرم .تحديدًا
في العام الذي تأسست فيه فرقة كركال
اللبنانية ،على يد املوسيقار اللبناني
عبد الحليم كركال عام .1968
تخصصت فرقة الرقة بالتراث الشعبي،
توالت نجاحاتها ،وذاع صيتها .تخطت
خ��ارط��ة ال��وط��ن ال �ع��رب��ي .م �خ��رت ع�ب��اب
ً
ص� ��وال إل��ى
ال�ب�ح��ر األب �ي��ض امل �ت��وس��ط و ْ
ال � �ق� ��ارة األوروب � � �ي� � ��ة .ع ��رض ��ت أع �م��ال �ه��ا
ع�ل��ى م �س��ارح ل�ن��دن وب��اري��س وايطاليا
وبلجيكا والبرتغال واليونان ...حصدت
امل��رك��ز األول ف��ي ب��اري��س ع��ام  1986عن
ع�م�ل�ه��ا «ب � ��رج ع �ل �ي��ا» ،ون ��ال ��ت ال��وش��اح
الذهبي بمنافسة  76فرقة عاملية.
اكتسبت الفرقة خالل ثالثة عقود شهرة

واس� �ع ��ة وارت� �ب ��ط اس �م �ه��ا ب�ش�خ�ص�ي��ات
ه ��ام ��ة أم � �ث� ��ال ال� �ف� �ن ��ان ن� � ��وري اس �ك �ن��در
وامل �ل �ح��ن ال �ع��رب��ي زك ��ي ن��اص �ي��ف ،ال��ذي
لحن أغلب أغاني الفرقة ،وامللحن شربل
روح ��ان ��ا ،وال �ب��اح��ث وال �ش��اع��ر األس �ت��اذ
محمود ذخيرة ال��ذي كتب للفرقة عددًا
من أشهر عروضها الغنائية.
ك �ت��ب ال ��دك� �ت ��ور واألدي� � � ��ب ال� ��راح� ��ل ع�ب��د
ال � � �س� �ل��ام ال� �ع� �ج� �ي� �ل ��ي م� �ع� �ظ ��م األع� � �م � ��ال
املسرحية لفرقة الرقة للفنون الشعبية
س �رًا ،وحمل س��ره طيلة س�ن��وات حياته
اح� �ت ��رام ��ًا مل �ش��اع��ر م �ج �ت �م��ع ري �ف ��ي ن�ش��أ
ضمنه.
وق� ��ال األدي � ��ب ال ��راح ��ل ع ��ن ال �ف��رق��ة« ،ل��م
ي�ض��ع أف ��راده ��ا ف��ي ب��ال�ه��م أن ي�ح�ت��رف��وا
ال � �ف� ��ن ،أت � � ��وا م� ��ن م ��دارس � �ه ��م م��دف��وع�ي�ن
بحبهم للموسيقى وال��رق��ص وال�غ�ن��اء،
ليتابعوا تمارينهم القاسية واملستمرة

بإدارة هذا الفنان (إسماعيل العجيلي)
ال �ع �ص ��ام ��ي امل �ب �ت ��ل ف� ��ي م � �ح� ��راب ال �ف ��ن،
وليستمروا في أداء أدوارهم في الفرقة،
ّ
طاملا ظلوا في عمر الشبيبة».
يقضي إسماعيل العجيلي ،وهو مدرب
ومؤسس فرقة الرقة للفنون الشعبية،
ً
أيامه متنقال بني دمشق وبيروت.
وي � � ��روي ل � �ـ«األخ � �ب � ��ار» ك �ي��ف ه � ��رب ه��و
وأع �ض ��اء ف��رق �ت��ه م��ن م��دي �ن��ة ال��رق��ة بعد
ات �ه��ام �ه��م ب��ال��زن��دق��ة« .وردن� � ��ا أك �ث��ر من
ت�ه��دي��د ق�ب��ل دخ ��ول ال�ك�ت��ائ��ب اإلس�لام�ي��ة
املسلحة إلى املدينة ،وكنا على موعد مع
القصاص العادل .فور دخولهم املدينة،
وأث � �ن� ��اء ان �ش �غ��ال �ه��م ب �ج �م��ع «ال �غ �ن��ائ��م»
وت � �ق� ��اس� ��م أث� � � ��اث وآل � � �ي � ��ات امل ��ؤس� �س ��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ،ك ��ان ��ت ال� �ف ��رص ��ة م��وات �ي��ة
للفرار والنجاة من الرصاص والدخان
األسود».

بدأت العروض
القطرية السخية تنهال
على الفرقة اآلن
 25راقصًا وراقصة هربوا في حلكة ليل
آذار  ،2013ق��اص��دي��ن م��دن��ًا ومحافظات
أكثر أمانًا بعد أن لفظتهم بيارق السواد
األعظم الذي طغى على املدينة.
وي � �ض � �ي ��ف ال� �ع� �ج� �ي� �ل ��ي« ،خ� ��رج � �ن� ��ا م��ن
م��دي �ن��ة ال ��رق ��ة ال �ت��ي ل �ط��امل��ا ك �ن��ا أوف �ي��اء
ل �ه��ا ،ك�ي��ف ال؟ وه ��ي ال �ت��ي ُج �ب��ل ت��راب�ه��ا

بعرق جهدنا وتعبنا على مدى عقود».
شكلت الفرقة لوحة بانورامية جميلة.
األعضاء من مختلف املحافظات واملدن
ال �س��وري��ة ،ط��رط��وس ،وال ��رق ��ة ،وسلمية
والقامشلي ،والالذقية وحمص ،شباب
م �ع �ظ �م �ه��م ان� �ض ��م ل �ل �ف��رق��ة ف ��ي امل��رح �ل��ة
الثانوية وتابع فيها حتى أنهى دراسته
الجامعية.
ق��دم��ت ال�ف��رق��ة ع��رض��ًا م�س��رح�ي��ًا غنائيًا
ف��ي ب��ادي��ة تدمر ف��ي شهر تشرين األول
ع ��ام  2008ب�ح�ض��ور ال��رئ �ي��س ال �س��وري
بشار األس��د ،وأمير قطر آن��ذاك حمد بن
خليفة آل ثاني .لوحة فلكلورية بعنوان:
ال�ع��رس .قدمتها الفرقة بطلب م��ن أمير
قطر املولع بالتراث البدوي السوري.
بدأت العروض القطرية السخية تنهال
على الفرقة اآلن .اتصاالت مستمرة بني
ال�ه�ي�ئ��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة القطرية

