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النزوح والصدمة

اكتب - سور�

خالد حبيب

المقالة

النزوُح القسري، النزوح القسري كما وردَ ومعرٌّف في 
املعاجِم والقواميس، يُعرّف بأنه خروُج مجموعٍة 
من األهالي من أرضهم األصلية واالنتقال إلى مكاٍن 
مجهول هرباً من القصف واحلرب، لكن ميكن القول 
إنَّ هذا التعريف ال يعطي املعنى احلقيقي لكلمة 
النزوح القسري والنازِح قسراً، فالنزوح تغييرٌ كليٌّ 
وتغييرٌ حتى  والبيئة،  واملكان  الشعور  من حيث 
في هوية الفرد بحد ذاته وبالتالي هوية اجملتمع، 
بالنزوح تتكوُن فجوة في نفسية واملعتقدات التي 
كان يتبنّاها الفرد قبل النزوح، وأوُل خطوة يخطوها 
للهروب من احلرب التي ال يدري معناه في حقيقة 
الّلحظة، التي تدفعه للهروب غريزةُ البقاء، فقط 
للنجاِة بنفسه واخلروج من هذه املعمعة واحلرب 

التي ال ترحم وال تستثني كلَّ من فيها.
املفهومان  للنزوح يتضارُب  األولى  اللحظات  في 
النفسي والعقلي لدى الشخص، إزاَء ما سيفعله 
وما يخبئُ له قادم األيام، وهنا تبدأ عالمات الصدمة 
واملوازين  واملقاييس  املعايير  على مستوى جميع 

واملستويات.
تكون  ال  الصدمة  االجتماعي،  النفس  علم  في 
آنيُة احلدوث غالباً، وميكن أن تظهرَ في فترة زمنية 
قصيرة أو بعيدة، وهذا ما يسمى باضطراِب ما بعد 

الصدمة أال وهي الكوابيس، واستذكار احلدث مراراً 
وتكراراً في يومياته، أو االبتعاد عن كلِّ ما يذكره 
به  يتطور  ورمبا  أشياء،  أو  أشخاصاً  إما  باحلدث 
أو االنتحار املفاجئ في الكثير  الكآبة  إلى  احلال 

من األحيان.
أما الصدمة التي قد تكون جديدة على الشخص 
وعلى مجتمع عفرين، الذي لم متر عليه مثل هكذا 
صدمة، صدمُة اخلروج من مكان جذوره املتأصلِة 
َّه  في أرضه ومسقِط رأسه، باإلضافِة إلى ذلك أن
كان قبل نزوحه القسري عزيزاً في نفسه وكرمياً 
في عيشه، فقد عاَش دائماً على أرضه التي كانت 
جنًة مليئة بالكثير من املوارد الطبيعية، وأشهرُ 

هذه اخليرات الزيتون والزيت العفريني.
أهُل عفرين الذين كانَوا حضَن األماِن والسالم في 
استقباِل جميع مكونات اجملتمع السوري في ظل 
ظروف احلرب، أي قبل أن يكون النازح الذي استغله 
املستفيدون من ظاهرة النزوح فيما بعد، اآلن هو 
فاقدٌ للجغرافيا، اآلن يُطلق عليه اسم نازح في 
مخيمات النزوح، وهذا أصعب وأعمق جرح يُصاب 

به العفريني في صميم هويته اإلنسانية.
إنَّ الصدمة األولى التي يتعرُض لها اإلنسان النازح، 
هي صدمُة انهيار الشعور بالثقة بجوهر الوجود 
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اإلنساني ككائن وجداني واجتماعي في هذا الكون، 
وفقدان األمان واألمل بنفسه واآلخرين، هذه الصدمة 
هي البداية في مراحل الصدمات التي يواجهها 
النازح العفريني إثر احلرب التي شنتها تركيا وأذيالها 
على عفرين اجلغرافيا والتاريخ والطبيعة والبشر 

واحلجر ككل.
وأحد أهم موروثات الشخصية العفرينية أنه أصيٌل 
في وجوده على أرضه رغم احلروب التي مرْت عليه، 
فعبر تاريخه الطويل لم يفقد أرضه يوماً بل بقي 
فيها متشبثاً لم يهرب منها، وبقي رغم الظلم 
والتعذيب الذي حلقه نتيجَة بقائه وتعوَّد أن يكون 

هو سيد األرض.
رغم االحتالالت لم يفقدْ شخصيته التي عاشها، 
لكن أساليب احلرب اجلديدة تغيرت كثيراً من ذي قبل، 
فاحلرب على عفرين كانت إبادة عرقية محضة، لذا 
كان النزوح القسري صدمة ُفرضت عليه أي اخلروج 
من مدينته ومدينة أجداده وأصالته باقتالعه من 
جذوره، وكانت ضربًة قوية لهويته وتراثه وثقافته 
التي تكّوُن وجوده على أرضه، لكن كلمة النازح 
إمنا أخرجته من  لم تخرجه من اجلغرافيا فقط، 
التاريخ الشخصي الذي ينظر من خالله الى هويته 

ووجوده احلي. 
وبعد النزوح تأتي صدمًة التأقلم في املكان اجلديد 
والواقع والبيئة اجلديدة التي فرضها النزوح القسري 
والهروب من املوت، كتلك اخليمة الزرقاء التي جتاور 
األخرى في بقعة أرض صغيرة في الالمكان املكّبلة 
باحلصار كأنه السجن، والتي لم يتخيلها النازح 
كل  بعيداً  بات  أحالمه، ألنه  العفريني حتى في 
األشياء،  له  يصورُ  كان  الذي  الالوعي  البعد عن 
في  يعيشها  كان  التي  بيئته  عن طريق خلفية 
أنواع األشجار،  واملليئة بجميَع  الواسعة  أرضه 
ذو  اجلبلي  املكان  عفرين؛  في  بيته  حتتضن  التي 
الطبيعة اخلضراء املليئة باخليرات، حتى الشعورُ 
بالراحة النفسية والطمأنينة كان يستمدها من 
والبيئة  ما كان موجوداً حوله  تأقلمه مع  خالِل 
التي ولد فيها وترعرع وكبر ومنا عليها، مع األمان 
الذي كاَن ينشده لنفسه وأسرته ومستقبله، كل 
هذا وهو اآلن محصور في تلك اخليمة الزرقاء التي 

ال يعلم فيها مكان نومه من مكان لعب أوالده.
مشاكُل التأقلِم كبيرة وواسعة لدى النازح ليس 
فقط من خالل تغير البيئة، إمنا من جوانب أخرى 
وأخطرها، كاخلوف من اجملهول وهذا بحد  كثيرة 
ذاته معضلة أن يستمر بالعيش خائفاً في حياته 
اليومية، هو يخاف من االستمرار في التكهنات 
والتخيالت التي تبثها تصوراته للمستقبل الذي 
ال يعلم كيف يبنيه في هذه اخليمة الزرقاء، حتى 
املهددة  اخليمة  هذه  في  بقائه  أمان  من  اجملهول 

من الطبيعة والقذائف دائماً.
أما املشكلة األخرى من التأقلم هي العيش في 
املاضي وأفكار املاضي وأحداث املاضي وما كان عليه، 
تعطي  التي  الذكريات  تلك  باسترجاع  فيتمتع 
الدفء حلضنه واملشاعر احلميمة والسعيدة، إنه 
ال يستطيع اخلروج من هذه الدوامة التي تفصله 
عن الواقع املرير احلالي، وأن يكون ذاك الشخص 

القدمي الذي كان يعرف ما هو.
وهنا نصل إلى املشكلة التي تكون ذا حدين، أو ذا 
وجهني والتي يكمن فيها احلل أال وهي مشكلة 
ضعف القدرة على التغيير أو التأقلم، وال نستطيع 
تقدير هذه النسبة، وتتفاوت نسبتها عند اجملتمع 
النازح ككل؛ فهذا االستبيان سيتم باملستقبل 
وأنه كيف؟ كيف سيصارع مجتمع عفرين النازح 
على تغيير واقع النزوح والعودة الى مكانه اجلغرافي 
األصلي الذي خرَج منه، أو البقاء في اخليمة الزرقاء.

هذا هو التأقلم السلبي تغييره لهويته العفرينية 
الدول  عليه  اتفقْت  وما  عليه،  هو  مبا  والرضا 
تغييره  على  االتفاق  السلطوية،  واحلكومات 
اإليجابي  والتغيير  التأقلم  أو  الدميوغرافي 
إلى نقطة حتّول إلرادة الشعوب  بتحويل اخليمة 
احلر  العيش  اإلنساني، في  على استرجاع حقه 
والكرمي على أرضه األصلية وهويته وتاريخه وثقافته، 
وهذا يتوقف على اخللفية الثقافية اجلمعية لدى 
املقاومة  النازحني قسراً عن كيفية  أهل عفرين 
َّه أهٌل للتحدي  والصمود، وهذا ال يخفى عن التاريخ أن
والصمود في وجه االستعمارات القدمية، أما الفرق 
أرضه  أنه خارج  اليوم  هنا  املقاومة  في صعوبة 

وليس هو سيد األرض.


